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ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বেদান্তদর্শন। 
সদর বোদক যুগ হতে বেদান্ত ভাবনা প্রাচীন ভারতীয় 
জীবনচর্যার প্রধান লক্ষ্য। গত তিন হাজার বছরের 
বেদাল্তদর্শন সাহত্য তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। 
_ বৈদাল্তপ্রস্থানের মুল গ্রন্থ মহার্ধ বাদরারণের 'ন্ধ- 
“দত, যার লক্ষ্য দ.ঃখপারাবারের পারে “আনন্দরূপম- 

মহত ষদ্ বিভাঁত” সেই পরমতত্বের সন্ধান দেওয়া। 
জ্ঞানের পথেই সেই সং চিৎ আনন্দময় পুরুষকে উপলাব্ধ 
করা যায়। কল্তু বিচার বা জ্ঞানই শেষ কথা নয়, এর 
ওপারে আছে ভান্তর পথ, প্রেমময় ঈশ্বরে পরানূরক্তির 
পথ। সেই পথের পথিক হন লীলাময় ঈশ্বরের অসীম 
লালার আস্বাদন করা, সেই প্রেমানন্দে আপনাকে বিভোর 
করাই ভাগবতধর্শ্ম। ভন্তিবাদের শ্রেষ্গরন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের 
ইহাই পরম লক্ষ্য। ভারত ইতিহাসের এক সংকটময় 

প্রচার করেন নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভু ৷ 
[তান বলতেন, ব্রহ্গসূত্রের যথার্থতঃ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। 
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নিষ্মত- সৃপাণ্ডত রামপদ 
চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্যার্ণব, বর্তমান গ্রন্থে মহাপ্রভু 
নিদিষ্ট সেই তত্ুঁটিকেই প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানমার্গ ও 
ভন্তিমার্গের মধ্যে যে অন্তঃসলিলা অদ্বৈতমন্দাঁকন? 
নিরন্তর বয়ে চলেছে, তারই অমৃতধারায় তান দর্শন- 
[পপাসু চিত্তকে সিন্ত করেছেন। শাস্ত্রের টীকাটিপ্পনীর 
গিচার বৈভবের মধ্যে এই সমন্বয় দ্ণ্টিটিকে আমরা 
হারয়ে ফোঁল, যুন্তিতকেরে বিচার সেখানে ব্যর্থ হয়ে 
Tফরে আসে, তা “যতো বাচো নিবততন্তে", মননের দ্বারা 

তা প্রাপননয় নয়। অন্ধকারের ওপারে সেই আঁদত্যবর্ণ 
মহান পুরুষকে জানার একমাত্র পথ অপরোক্ষানুভূতি। 

বর্তমান গ্রন্থকার এই মূল আদর্শটকে ব্রহ্ম, সৃষ্টি, মায়া, 
জনব, কৰ্ম্ম, উপাসনা প্রভাতি তত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে 

সরল ও সাবলীল ভাবায় প্রকাশ করেছেন। বর্তমানকালে 

ব্র্সূন্রের ভাগবতসম্মত ব্যাখ্যার এইটিই প্রথম প্রয়াস। 

জ্ঞান ও ভন্তিতত্বের এমন সহজ ও সরল তুলনামূলক 

আলোচনা, দার্শীনক সমন্বয়দাষ্টর এমন সুন্দরতম 
প্রকাশ অন্যত্র দুলভ। লেখকের গভীর শাস্তজ্ঞান ও 

অনন্য উপস্থাপন কৌশলের জন্য গ্রন্থাট বেদান্ত ও 

ভাগবতধন্স চর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় সংযোজন- 

রূপে গণ্য হবে। 
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এরামপদ চট্টোপাধ্যায় 
॥ জন্ম ॥ ॥ মৃত্যু ॥ 

১ল। চৈত্র, বুধবার, ১২৭৯ ২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ 

১৫ই মাচ, ১৮৭২ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ 
পিতৃতপণ 

পিত! হি, লোকে পুরুষঃ প্রধানো৷ 
হিতো মহাত্ম| পরমোহনুকুলঃ ৷ 

অহেতুক স্েহরহস্ত যৃ্তিঃ 
প্রজাপতি বাঁ স্বয়মেৰ মুত্তঃ ॥ 

সর্ববহুঃখানিহন্তী তং তুক্তি মুক্তি প্রদারিনী, 
তু বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবী নমস্ততে ॥ 

কচিৎ পিতা কচিন্মাতা ক্কচিচ্চপিতরৌ তথা, 
কচিদ্ বিধাতা! সংহর্ভা কচিদ্বা যুগ্মরূপধবক্ ৷ 

MS 
ld এছ tn চি 

শ্রীচরণ।শিত 

অনিলহরি চট্টোপাধ্যায় 





পারিচাল্িকা 
বেঘ্বান্ত দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত, উভয়েরই লক্ষ্য এক, অদ্বৈত তত্ব। স্বতরাং 

উভয়ের মধ্যে তাত্বিক বিরোধ থাকিতে পারে না। প্রচলিত পরম্পরাস্থসারে 
অধৈত-বেদাস্ত দৰ্শন জ্ঞানেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।  সম্পরদায়ক্রমে 
শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে। স্থৃতরাং উভয়ের মধ্যে আপাতবিরোধ। 
কিন্ত হুন্ম বিচারে ইহাই প্রতীত হয় যে উভয়ের মধ্যে এক্যভাবই আছে, 
বিরোধ নাই। শ্রদ্ধেয় স্বৰ্গত রামপদ দেবশ্মা তাহার “বেদান্ত প্রবেশ* গ্রন্থের 
নিবেদ্বনে যে কথা লিখিয়াছেন, “পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক কাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্ 

৷ ভাগবত আলোচনা করিয়া আপিতেছিলাম; উক্ত আলোচনায় উভয়ের আশ্চর্য্য 

এক্যভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম...” তাহা! অক্ষরে অক্ষরে সত্য ! 

আনন্দের বিষয় এই যে তাহার রচিত “ব্রহ্মস্তত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের* 

পাণ্ডুলিপি তাহার দেহাবসানের বনুদ্দিন পরে তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীঅনিলহরি 

চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও প্রয়াসে মুদ্রিত হইল। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রাগোপিকা মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে 

৷ যত্ব না লইলে প্রকাশ কাৰ্য্য স্ুকর হইত না । 

্রন্থখানিতে যে অসাধারণ মনীষার পরিচয় আছে তাহাতে বিদ্ধ সমাজ 

| পরিতৃপ্ত হইবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। জ্ঞানপিপান্থ গবেষকগণও 

৷ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। মুদ্রণ ব্যয়ের কিয়দংশ 

ভারতীয় সরকার বহন করিয়াছেন ইহা সুখের কথা । আশা করা! যায় যে 

প্রার্দেশিক সরকারও অর্থসাহাধ্য দানে অগ্রণী হইবেন । 

আমরা গ্রন্থথানির বহুল প্রচার কামনা করি । 

২২৪, শ্যামনগর রোড, _ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী 

কলিকাতা-€৫ 
৩০1৮1১৯৭৮ 



ব্রহ্মপুত্র ও শ্রীমভাগবত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় 

মুদ্রণ প্রসঙ্গে নিবেদন 

শরমারাধ্য পিতৃদেব রচিত ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমস্তাগবত ১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড 

১৯৫৮-১৯৮০-র মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়োছিল। কিছুকাল যাবৎ ১ম খণ্ডট 

সম্পূর্ণ নিঃশোষত। ২য় ও ৩য় খণ্ডের অপ্প [কিছু কপ এখনো পাওয়া যাচ্ছে 

কম্তু যাঁরা সম্পূর্ণ সেট সংগ্রহে আগ্রহী তাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 

কেবলমান্র ১ম খণ্ড সংগ্রহ করতে চান এমন পাঠকের সংখ্যাও কম নয়। 

এ কারণ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট িমিটেড-এর বর্তমান সন্তাধকারী 

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের ১ম খণ্ডটি ছাপার ভুল সংশোধন সহ 

গুনমুর্্রণ ও প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করেছেন। {বিগত পনের বছরে গ্রন্থ প্রকাশনার . 

প্রত্যেক স্তরে খরচ অত্যধিক বৃদ্ধ পেয়েছে। অপর পক্ষে ১ম খণ্ডের প্রথম শুদ্রণের 

আধাশক ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক বহন করায় গ্রন্থের যে মূল্য রাখা 

সম্ভব হয়োছিল বর্তমান মুদ্রণে সে সুবিধা অনুপস্থিত । তাই ব্যয় সংকোচের সর্বাবধ 

চেষ্টা সত্বেও মূল্যবাঁদ্ধ এড়ানো গেল না। এজন্য পাঠকবর্গের সহযোগিতা 

প্রার্থনীয় । 

মহালয়া, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, শ্রাআানলহর চট্টোপাধ্যায় 

২১ ডি, মহেন্দ্র রোড, 
কলকাতা-৭০০ ০২৫ 



সম্পাদকের সংবেদন 

আমার পরমীরাধ্য পিতৃদ্েব স্বগত রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চবিংশ বর্ষের 

অধিককাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচন! করার পর ১৯৩২-৩৩ সালেন্ন 

মধ্যে “বৰহ্মন্থুত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অর্থাভাবে মুলগ্রন্থ মুদ্রণ 

সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া, যূলগন্থের তৃমিকারূপে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা 

গ্রন্থাকারে “বেদান্ত-প্রবেশ” নামে ১৯৩৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । ইংরাজী 

১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে তিনি *শাস্তিগীতা”, “রাষগীতা”, 

“অপরোক্ষান্ত্বৃতি*, “নামমহিমা*, “গায়ত্রী রহস্ত”, “মাতৃপূজ! ব! চণ্ডীরহস্ত” নামে 

পুস্তকগুলি রচনা! করেন। ইহার মধ্যে ১৯৩৭ সালে “গায়ত্রী রহস্ত”, 

ও ১১৪০ সালে. “মাতৃপূজা” মুদ্রিত হয় । অর্থাভাবে অন্যগুলি মুদ্রিত করা৷ সভব 

হয় নাই। “বেদান্ত-প্রবেশ” গ্রন্থ নিবেদন করিতে গিয়া আমার পিতৃদ্বেব 

লিবিয়াছেন £_“যদি বেদান্ত-প্রবেশ জিজ্ঞান্থ পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ 

হয় এবং তাহা হইতে তীহাদ্দিগের মূলগ্রন্থ পাঠের আগ্রহ অনুধাবন করিতে 

সমর্থ হই, অধিকন্ত মুলগন্থ ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য ভগবান 

পরদ্ধান করেন, তবে উহা! ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে 

উপস্থিত করিতে পারি, নতুবা উহ। পাণুলিপি অবস্থায় থাকিয়া সহশ্র কীটের 

আহার সংস্থানের কারণ হুইবে।” স্বগীয় পিতৃদেব এই পুস্তক রচনায় ষেকি 

অক্লান্ত, নিরলস পরিশ্রম ও নীরব একাগ্রসাধন! করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী 

আমি। গ্রন্থটি মুদ্রিত করিবার আশ! পরিত্যাগ করিয়াই বখন তিনি দেহ্রক্ষা 

করিলেন, তখন হইতে নিজেকে পিতার অযোগ্য সন্তান বলিয়া মনে করিয়। 

আত্মমানি ও কষ্টভোগ করিয়াছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমিও ইহ্! মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হই। 

অবশেষে আমার শ্বগ্রামবাসী, স্বদেশের মুখোজ্জনকারী সন্তান, কুরুক্ষে্ 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক গোপিকা৷ মোহন ভট্টাচার্যের 

প্রেরণা, উপদেশ, নির্দেশ, ও আগ্রহে আমি পিতৃদেবের শেষইচ্ছা পূর্ণ করিবার 

জন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের নিকট 

হইতে অর্থ সাহায্য পাইতে হইলে কিভাবে অগ্রদর হইতে হয় সে সম্বন্ধে ডিঙি 



( ছয় ) 

নানা উপদেশ দিয়! ও সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া আমাকে লক্ষ্যপথে আলোক- 
বত্তিকা ঘেখাইয়াছেন। 

স্বনামধন্য পণ্ডিত পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় “বেদাস্ত- 
প্রবেশ” গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিভূত হন এবং মূল গ্রন্থটির প্রকাশনায় বকেঙ্্রীয় 

সরকারের অনুদান পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহাধ্য করেন ও সুবিশাল এই মূল 

গ্রন্থটির মন্্গ্রহণ করিয়া যথার্থ যূল্যায়নের সঙ্কেতবাহী পরিচায়িকা রচনা করিয়া 

আমাকে অনুগৃহীত করেন। 

এই পুস্তকের প্রকাশনায় বর্ষায়ান দ্রেশনেতা শরীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মাননীয় 

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের আন্তরিক উৎসাহদান রুতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 

ইহার পর মুদ্রণ ও প্রকাশনের পর্বব। বহুবাজার স্্ীটের ফার্শ্মা কে এল এম 

প্রাইভেট লিমিটেডের অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও স্দক্ষ প্রকাশক শ্রীকানাইলাল 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস বন্ধ 

স্্রীটের রূপত্রী প্রেসের শরীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সযোগ্য হস্তে এই 

পুস্তক মুদ্রণের ভার দেন। 

পাওুলিপির সংস্কৃত অংশগুলি, তরুণ গবেষক ডঃ তারাপদ পাণ্ড। ও যাদবপুর 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মানবেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

সযত্নে ও সানন্দে ভ্রমপংশোধনাদি করিয়া দিয়াছেন | 

আমার পিতৃদেবের হস্তলিপি সহজপাঠ্য না হওয়ার, পিতৃদেবের জীবদ্দশায় 

তাহার চতুর্থ ভ্রাতা ৬রামতারণ চট্টোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার মুক্তাক্ষরে 

এই পাওুলিপি নকল করেন। খুল্লতাত মহাশয়ের এই অক্লান্ত পরিশ্রম 

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু পিতৃদেব পরে নিজ রচনায় বহু পরিবর্তন 

ও পরিবর্ধন করেন। এই সকল অংশ সংযোজন ও পুনলিখনের কাৰ্য্যে 

আমার পরিবারস্থ সকলের ছাড়াও অনেকের সক্রিয় সাহায্য লইতে হইয়াছে । 

রীপ্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ প্রমূখ তাহাদের সকলকে আমার 

কৃতজ্ঞতা জানাই। 

৬/পিতৃদ্দেবের “বেদাস্ত-প্রবেশ” গ্রন্থের প্রকাশক, পরমশ্রদ্ধেয শ্রতিষুপ 

মুখোপাধ্যায় তাহার অসুস্থ শরীরেও উপদেশাি ছারা যে প্রকারে আমাকে 

সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহার জন্ত তাহাকে আমার আন্তরিক 

কৃতজ্ঞত| জানাই । 



(সাত) 

পিতৃদ্বেবের তৃতীয় ভ্রাতা ৬/রায়চরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোষ্টপুত্র, আমার 

সহোদর প্রতিম শ্রীগৌরহরি চট্টোপাধ্যায় পুস্তক প্রকাশনার কার্য্যে আমার সহিত 

একাত্ম হইয়া অগ্রজন্থুলভ মমতা ও আগ্রহ লইয়া আমাকে সর্ব সাহায্য 

করিয়া চলিয়াছেন। আমার পিতৃদ্বেব আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের 

প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক ছিলেন। সেই পরিবারের আরও অনেকের নিকট 

আমি অভুঠ সাহায্য পাইয়াছি। পিতৃদেবের একান্ত অন্থরাগী ও প্রিয় এই 

পরিবারস্থ অনেকেই এই পুস্তক প্রকাশের আনন্দ, আমার ও আমার পরিবারদ্থ 

সকলের সহিত সমভাবে পাইবার অধিকারী । ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া 

তাহাদিগকে ছোট করিতে পারি না। 

অ।মার পরমারাধ্য ৬পিতার এই মহান্ কাধ্যের কল যাহাতে সুধী সমাজের 

উপকারে লাগে সেজন্য ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য আমার প্রয়াস। 

উল্লিখিত মহানুভব  ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের নিকট আমি ব্যক্তিগত 

ভাবে চিরথণী ও চিরকুতজ্ঞ। তাহাদের নিঃস্বার্থ, পরোপকারের প্রেরণাযুক্ত 

হৃদয়বভার মূল্যায়ন করা! ভাষায় বাঁ কাধ্যে আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এরূপ 

উদার ও পরোপকারী মানবসম্তানগণের সান্নিধ্লাভ আমার পরম সৌভাগ্য । 

ইহারা ছাড়াও, আরও যাহারা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত ব! সাহায্য 

করিয়াছেন, যাহার! আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও শেষ পর্যন্ত পারেন 

নাই, ধাহাদের নাম এখানে প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাদের সকলের নিকটও আমি 

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

্রদ্বন্ত্র ও শ্রীম্ভাগবতের প্রথম খণ্ডে আজ কেবলমাত্র ব্রহ্মন্থত্রেয প্রথম 

অধ্যায় উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হুইয়াছি। মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 

অধ্যায় পরমেশ্বর সহায় থাকিলে ইহার পরেই প্রকাশিত হইতেছে । শ্রুতি, 

্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি হইতে সে সকল উদ্ধৃতি এই তিনটি খণ্ডে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে, পিতৃদেব কৃত তাহাদের একটি নির্ঘন্টও তৃতীয় খণ্ডের শেষে প্রকাশিত 

হুইবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমন্ভাগবতের যে সকল উদ্ধৃতি এই 

মহাগ্রন্থে আছে তাহা বহরমপুর, মুগ্সিদাবাদ হইতে প্রকাশিত ৬রামনারায়ণ 

বি্যারত্র মহাশয়ের “ভ্রীমদ্ভাগবতম্* পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ ( ১৩৪-১৩২১ সন) 

হইতে গৃহীত বলিয়া গ্রন্থকার উতসনির্দেণ করিয়া গিয়াছেন। 

সর্বশেষে আমার নিবেদন, এই পুস্তক আমার পিতৃদেবের জীবদ্দশায় 

প্রকাশিত হইলে ভ্রমপ্রমাদের আশংকা! ছিল না। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমরা», 

EA 



( আট ) 

এক্ষণে ইহার নকল ও মুদ্রণ-সংশোধন কার্যে হয়ত বহু ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছি! 

স্থতরাং এই গ্রন্থের মধ্যে যাহা কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে, তাহার জন্য আমি ব! 

আমার অজ্ঞতাই দায়ী। পিতৃদেবের ও পাঠকবর্গের নিকট এজন্য আমি 

ক্ষমাপ্রার্থী । 

এই পুস্তক প্রকাশনায় কেন্দ্রীয় সরকারের আংশিক ব্যয়ভার বহনের স্বীকৃতির 

জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । ইতি” 

ভবানীপুর, কলিকাতা 

মহালয়া, ১৩৮৫ _অনিলহরি চট্টোপাধ্যায় ! 

ইং ১1১০1৭৮ 



সূচীপত্র 
পৃষ্ঠা 

পরিচায়িকা . তিনি 

সম্পাদকের সংবেদন পাচ 

গ্রস্থকারের নিবেদন ১ 

আভাষ ৪ 

সুত্র ও সুত্রে আলোচিত বিষয় 
প্রথম অধ্যায়--সমন্বয়-_প্রথম পাদ অধ্যায় পারদ স্থত্র পৃষ্ঠা 

১। জিজ্ঞালাধিকরণ-__ 

১। অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাস। ॥ ১.১ ১ ৩০-৯১ 

কর্শামাত্রই নশ্বর ; কর্ণ দ্বারা পরম পুরুযার্থ 

প্রাপ্তি হয় না; ভগবান বাস্থদেবে ভক্তিই 

পরম পুরুষার্থ ; এক অয় জ্ঞানই পরম তত্ব, 

উহ! ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান আখ্যায় 

আখ্যায়িত; উহা! বাক্যমনের অগোচর, 

ইন্দ্িয়াণের অলভ্য, উহাই কিন্তু বাক্, 

ইন্দিয়, প্রাণ প্রভৃতির নিয়ন্তা ; এই ব্রহ্ম, 

পরমাত্মা, বা ভগবানকে আত্মস্বরূপে 

জানাই পরম পুরুষার্থ ; উহ] জানিলে আর 

জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না । এই জিজ্ঞাসাই 

বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, মনীষিগণের মনীষা) 
জ্ঞান-শাস্তজ্ঞান) বিজ্ঞান _অপরোক্ষজ্ঞান। 

২। জগ্মাপ্যধিকরণ_ 
২. জল্মাদত্য যত: ॥ ১০১ ২ ৯২-২০৯ 

তটস্ব লক্ষণ দ্বার! স্বরূপ নির্দেশ) শাখাচন্্র 

ন্যায়, অরুন্ধতী ন্যায়; ভাগবতের শ্লোকে 

একজে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ; ব্রহ্ধাই বিশ্বের 

নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) প্রকৃতি- 

ব্রদ্শক্তি ; কাল ₹্রপ্মের চেষ্টারূপ ; পুরুষ = 

ব্রধাংশ) ; স্বগুণ ও নিপ্তণ উভয় শ্রুতিই 



( দশ ) 

অধ্যায় পা স্তর পৃষ্ঠা 

সমান অর্থকরী; শক্তির অভিব্যক্তি 

সৃষ্টি ও অনভিব্যক্তি--প্রলয়; উভয়ে 

ব্রদ্মের ইচ্ছা বা! স্বভাববশতঃ হইয়। থাকে ; 
উহ! তাহার দ্বিব্য মায়াবিনোদ; নিগুপ 

ব্রদ্ধের দ্বারা স্য্টি তাহার অচিন্ত্যশক্তি 

প্রভাবে হইয়া থাকে; তিনি স্ষ্টিতে 

প্রকটিত হইলেও শ্বরূপবিচ্যুত হন না) 

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চিত্র; প্রকৃতির আপাতঃ 

দৃখ্ঠমান জড়োপকরণে অল্পবিস্তর চৈতন্তাংশ 

বর্তমান ; চৈতত্যময় হইতে দৃশ্যত: জড়া 
প্রকৃতির সৃষ্টি চৈতন্যময়ের অচিন্ত্যশক্তির 

নিদর্শন) ভগবানের সংহননী শক্তির ছার 
প্রাকৃতিক উপকরণ সকলের সংহত করণ; 

উক্ত উপকরণ সকলে ভগবানের অনুপ্রবেশ; 
অনুলোম গতিক্রমে সৃষ্টি, প্রতিলোম 

গতিব্রমে প্রলয় ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে 
ব্র্ধ নিজ ন্বূপেই অবস্থান করেন) 
বিশ্ব মিথ্যা নহে, নশ্বর) মিথ্যা কি? 

অধ্যাস কি? সৎ ও অসতের লক্ষণ; 

বিশ্বের অভিব্যক্তি ও অন ভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত; 

বিশ্বের স্্যাদিতে ব্রচ্দে বিকারাদি স্পর্শে 

না; ব্ৰহ্ম বা তগবান_-সজাতীয় বিজাতীয় 

স্বগত ভেদশৃন্ত ; একারণ তাহার কোনও 

কৰ্ম্ম নাই; অতএব তিনি সর্বত্র সম, 

উদ্াসীন। 

৩। শান্্রযোনিত্বাধিকরণ_- 

৩। শাস্যোনিত্বাৎ ॥ ১১ ৩ ২১০-৩৩২ 

“শাস্যোনি” পদ দুই প্রকারে সিদ্ধ; 
শান্তর” শব্দে বেদ, বেদের বোধক, 



( এগার ) 

অর্থজ্ঞাপক সমুদায় শান্ত, শাস্জাতের চিত্র; 

ব্ৰহ্ম সমুদ্বায় শান্্ের উংপত্তিকারণ ; 

সৃষ্টিকর্তা ব্রদ্ধার চারিমুখ হইতে চতুর্বেদের 

উৎপত্তি; ভগবান বদ্ধার হৃদয় জ্ঞানালোকে 

উদ্ভাসিত করায় ব্রহ্মা সেই জ্ঞান ভাষায় 
শান্তরপে প্রকটিত করেন; অতএব 

ভগবানই মূল শাস্রযোনি; সমুদায় 
শাস্্ই বগ্মের বা ভগবানের প্রতিপাদক ; 

সমূদায় উপাসনামার্গ ব্রহ্মে বা ভগবানে 

পর্য্যবসিত; ভগবানই সমুদায় বাদের 

বিষয় $-সমুদ্ধায় বিরোধ-বিকল্পের পর্য্যবসান 

ভগবানেই ; প্রপঞ্চ জগৎ সম্বন্ধে মানবের 

জ্ঞান অতি অল্প সীমার মধ্যে নিবদ্ধ; এই 

জ্ঞান মানবের ইন্দ্রিয় সংখ্যার ও তাহাদের 

শক্তির উপর নির্ভর করে ; গণিতের ভাষায় 

ভগবান বা ব্ৰহ্ম এক দৃষ্টিতে “অমাত্র” 

অন্ত দৃষ্টিতে “অনন্তমাত্র” ; তাহাকে ধ্যান- 

ধারণার বিষয় করিতে হইলে অন্তঃকরণের 

স্তরে অবতরণ করা প্রয়োজন) জীবের 

কল্যাণের জন্য ভগবান অন্তঃকরণের সুরে 

অবতরণ করিয়া শাস্ত্রপে আপনাকে 

প্রকাশ করিয়াছেন ; পরা, পশ্টন্তি, মধামী, 

বৈথরী ভেদে বাক্ চারিপ্রকার ; মহাকবির 

কাব্য রচনার দৃষ্টান্তে উহ। বুঝিবার প্রয়াস; 

বেদ স্বতঃ প্রমাণ কেন? জড় বিজ্ঞানের 

দৃষ্টান্তে উহ| বুঝিবার প্রয়াস। মন্ত্র 

মহধিগণ বেদমন্ত্রের রচয়িতা নহেন-- 

আবিষ্কারক ; সগ্তণ শ্রুতিকল কি 

প্রকারে নিগুণ ত্রদ্ষকে প্রকাশ করিতে 

সমর্থ) শববৃত্তি চারিপ্রকার ;) শব্দবৃত্তি 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্ঠা 



( বার ) 

অধ্যায় পা স্তর পৃষ্ঠা 
ছার! ব্রহ্ম নির্দেশ্য নহেন; ব্রহ্ম সমকালে 

স্তণ-নিগু্ণ, সবিশেষ-নিব্বিশেষ বলিয়া 
শ্রুতিগণ তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ ; 
ব্ৰহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ বৃহত্তম ; 

তিনি অনস্ত- সর্বব্যাপী) অনস্ত ও 

সর্বব্যাপী হইলেও সমকালে কৃটস্ব ; বেতার 
তড়িৎসংবাদ প্রচারের দষ্টাস্তে বুঝিবার 

প্রয়াস; বেতার তড়িৎসংবাদের গ্রাহক 

যন্ত্রের ন্যায় উপযুক্ত অধিকারী হইলেই 
সর্বত্র ব্র্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে । 

৪। জমন্বয়াধিকরণ £-_ 

৪) তত্লমন্বয়া ॥ ১ ১ ৪ ৩৩৩-৩৭৭ 

বে ত্রিকাণডাত্মক ও বহু শাখায় বিভক্ত 

হইলেও ব্রহ্ষে পর্য্যবসান ; কর্মকাণ্ডের ফল- 

শ্রুতি রোচনার্থ; বিধি ও পরিসংখ্য!; 

কশ্মাহুষ্ঠানের ছারা নৈষশ্ম্য সিদ্ধিই বেদের 

কর্শকাশ্ডের লক্ষ্য; বেদের মন্ত্র বা দেবতা- 

কাণ্ড প্রত্যক্ষতাবেই ব্রচ্ষে পর্য্যবসান ; 

বিভিন্ন দেবতা “অনস্তমাত্র” ব্রহ্মের বিভিন্ন 

গুণময় ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র ; বিভিন্ন 

দেবতারূপে অভিব্যক্তিতে স্বক্ধপের হানি 

হয় না) জগতের অতীত, বর্তমান, 
ভবিস্তৎ সমুদ্বায় ব্রচ্মই) কালের প্রভাব 

্রন্গে বর্তমান না থাকায় অতীত, বর্তমান, 
ভবিষ্কতের প্রয়োগ তাহাতে হইতে পারে 

না; বেদের জ্ঞানকাণ্ড যে বন্বেই পর্য্য- 
বসান, তাহার কথা কি? 

£। ঈক্ষভ্যধিকরণ 2 
€। ঈক্ষতের্নাশকম্॥ ১ ১ € ৩৭৮-৩১২, 

ব্রদ্বের ঈক্ষণে কা্ধযশীল! প্রকৃতি বিশ্ব 



৬ । 

৭ 

( ডের ) 

করে; প্রকৃতি ও মায়া এক পৰ্য্যায়ভুক্ত ; 
ইহা বন্মের সংকল্লাত্মিকা শক্তি ; ব্রদ্মে বা 
ভগবানে দ্রেহ-দেহী ভেদ নাই) ব্রহ্ম বা 
ভগবান বিশ্বক্প ; জগত ব্র্দ হইতে 

পৃথক্ নহে, কিন্ত বর্ম জগৎ হুইতে পৃথক্ ; 
শ্রুতিতে কথিত মায়া ব! প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; মায়ার স্বন্নপ ; 
ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছা সৃষ্টি ও 
একাকী থাকিবার ইচ্ছা! প্রলয় ; ঈক্ষণ = 
ইচ্ছা; এই সুত্রে মধ্বাচাৰ্য্য ও বলদেব 
সম্মত ব্যাখ্যা; ব্ৰহ্ম শব্দবাচ্য বটে, প্রণবই 
ব্রশ্ষের বাচক ; ওঁকার তত্ব। 

গ্ৌণশ্চেম্নাত্ম শব্দাদ্ ॥ 
এই সৃত্রে মধ্ব ও বলদেবসম্মত ব্যাখ্যা ; 
জগৎ সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মে বা ভগবানে প্রাকৃতিক 

গুণের লেশমাত্র নাই; তিনি প্রাকৃতিক 

গুণাতীত বলিয়া নিগুণ। 

তঙ্রিষ্ঠস্ত মোক্ষোপদেশাৎ ॥ 

ভগবন্নাম মহিমী; জীবনযাপনের মুষ্টি- 
যোগ তগবন্নাম গ্রহণে স্থান, কাল, 

অবস্থার অপেক্ষ। নাই; নামের সহিত 

নামীর অভেদ জ্ঞান প্রয়োজন; নাম 

গ্রহণের বলে অনারব্ধ কর্মনাশ প্রাপ্ত হয়; 

মৃত্যুকালে সাধারণতঃ প্রারবনাশ প্রাপ্চ হয় 

বলিয়! মৃত্যুকালে নায়োচ্চারণে পরমপদ 

প্রাপ্তি হইয়া থাকে; মৃত্যুকালে নামো- 

চচারণ বিনা প্রযত্রে সম্ভব হইতে পারে 

বলিয়া চিরজীবন নামগ্রহণ অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয়। 

অধ্যায় পা সুত্র পৃষ্টা 

১ 

১ 

১ 

১ 

৬ ৩১৩-৩১৫ 

৭ ৩১৬-৪০১ 



( চৌদ্দ ) 

অধ্যায় পা সুত্র পৃষ্ঠা 

হেয় ত্বাবচন্নাচচ ॥ ১ ১ ৮ ৪০২-৪০৬- 

জগতস্বথ যত কিছু সবই আত্মার জন্য 

প্রিয়; শ্রীরুষ্ণ বা পরম তত্ব সেই আত্মার 

আত্মা - অতএব প্রিয়তম ; তিনিই জগৎ- 

কারণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান) অতএব 

জগৎ-কারণ ব্রহ্ম পরম প্রিয়তম, এজন্য 

হেয় নহেন। 

>। প্রভিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ SEL STL ৪০৭ 

এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা; অমৃত 

পানকারীর আর পাতব্য কি থাকিতে 
পারে? 

১০। স্বপ্যল্পাও ॥ ১ ১ ১০ ৪০৮-৪১০ 

সুযুণ্তিতে আত্মজ্ঞান বর্তমান থাকে । 

১১। গ্ৰাতি সামান্যাৎ ৷ ১ 

ব্রহ্দ ও তৎসদ্বন্ধীয় জ্ঞান অভেদ ; কেহই 

সমগ্রভাবে ব্রদ্ষভাব ধারণ। করিতে পারেন 

না) বিদ্বানগণ নিজ নিজ সামধ্যান্থসারে 

বর্ণনা করেন মাত্র ৷ 

১২। শ্রুতত্বাচ্চ ॥ 

ব্ৰ্ম নিগুণ হইলেও শ্বরূপগত অপ্রাকৃত 

গুণনকলের তিনি মহাসাগর । 

৬। আনন্দময়াধিকরণ £ 
১৩। জানন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১ ১ ১৩ ৪১৮-৪২২ 

তিনি সত্যজ্ঞানানস্তানন্দমাত্রেক রস- 

মু্তি; তিনি মায়াধীশ। 

১৪। বিকারশব্দান্্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ] ১.১ ১৪ ৪২৩-৪২৪ 

১৫ । তদ্বেতুব্যপদদেশাচ্চ ॥ ১ ১ ১৫ ৪২৫-৪২৬ 

বহ্মানন্দের কণামাত্রেই জীব, জগৎ 

আনন্দে বিভোর ৷ 

১৬। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীল্নতে। 8২7 

৮ 

uu ১১ 8১১-৪১৬ 

uu পা ১২ 8১৪-৪১৭ 



১৭। 

১৮ 

( পনের ) 

লেতরোহুনুপপত্তে: ॥ 

জীব অংশ ) মুক জীব ব্রদ্মের সহিত সমুদায় 
ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন; ব্রহ্ম অংশী 
জীব অংশ/-_-্রহ্া পৰ্য্যন্ত প্ৰপঞ্চ জগতের 
সকলেই জীব পর্য্যায়তৃক্ত ; চিত্রমল গুণ- 
কশ্মজাত; ভগবচ্চরণে ভক্তি-হইলে উহ। 
অপসারিত হয়; তখন বিশুদ্ধ আত্মতত্ব 
স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া! থাকে । 

ভেদ্বব্যপদ্দেশাচ্চ ॥ 

জীব ও বন্ধে ভেদ) দেহরলপ বৃক্ষে ছুই 

পক্ষী) দ্বিবিধ ক্ষেত্ৰজ্ঞ; অস্তঃকরণ 

উপলব্ধির যন্ত্র বা সাধন মাত্র; এক, নিত্য, 

সত্যবস্ত বা আত্মার অস্তিত্বের হেতু; 

আত্মতত্ববিক্পেষণে জ্ঞাতা “আমি” দ্বারা 

জ্ঞেয় “আমি”র উপলব্ধি) জ্ঞাতা আমি 

জীবাত্মা, জ্ঞেয় আমি পরমাত্মা; ছুইই 
এককালে দেহে বর্তমান থাকায় দুইই 
ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় আখ্যায়িত । 

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ 

ভগবানের সংকল্পবশতঃ প্রকৃতি জড়া, 

একারণ উহার স্বতন্ত্র ইচ্ছ! সম্ভব নহে। 

অস্বিম্নস্ত চ ভদযোগং শাস্তি ॥ 

দ্বৈত পরমার্থতঃ অবনত; দ্বৈতাতিনিবেশ 

হইতেই ভয়; আনন্দময়কে আশ্রযু 

করিলেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হয়; একারণ 

ভগবদ ভক্তগণ বিপদ কিছুমাত্র ভয় করেন 

না, বিশ্বে বর্তমান যত কিছু ভাব সবই 

প্রমাত্মার ভাব; ভাবাদত, ক্রিয়াদৈত 

ভ্রব্যাঘেত। 

অধ্যায় পা হ্ত্র পৃষ্ঠা 

১ 

১ 

১ 

১ 

১ 

১ 

১৭ ৪২৮-৪৩২ 

১৮ ৪৩৩-৪৩১ 

১৯ 8৪০ 

২০ 9৪১-৪৪৫ 



( ষোল ) 

শ। অস্তরীধিকরণ :_ 

২১। 

২২ । 

তান্তস্তদ্ধৰ্ম্মোপধেশাোৎ ৷ 

চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেজিয়,, হস্তপদাদি 

কর্শ্মেন্দিয়, উহাদের অধিষ্ঠাতা অধিদৈবগণ, 

সকলেই পরমাত্মার সতায় সত্তাবান ও 

শক্তিতে শক্তিমান ; সেই পরমাত্মাই জগৎ- 

কারণ; স্থতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই 

নাই । 

ভেদ্ব্যপদেশাচ্চান্তাঃ ॥ 

জাগতিক বস্তজাতে অন্তরে অবস্থিত 

অন্তৰ্য্যামী জাগতিক বন্তজাত হইতে ভিন্ন 3 

জীবাত্মার অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা! 

জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। 

৮ আকাশাধিকরপ £_ 

২৩। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ 

আকাশ ব্রহ্ষেত্ই বাচক; আকাশ জগৎ- 

কারণ নহে, ব্ৰহ্মই জগত্কারণ। 

৯ প্রাণীধিকরণ £_ 

২৪। অতএব প্রাণঃ ॥ 

প্রাণ ব্ৰহ্মেরই জ্ঞাপক ; প্রাণ-জগৎ-কারণ 

নহে, বহ্মই জগৎ-কারণ। 

১০1 জ্যোতিরধিকরণ £_ 

২৫। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাও ৷ 

২৬। 

জ্যোতি: পরব্রহ্মই | 

ছন্দোহভিধানান্সেভি চেল্প তথা! 

চেভোহর্পণ নিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ৷ 

গায়ত্রী ছন্দোমাত্র নহে, উহ! ব্ৰহ্মবিষ্যা, 
ব্রহ্ম ও বিদ্যা অভেদদ বলিয়া? গায়ত্রী 

ব্ৰহ্মই । 

অধ্যায় পা সুত্ৰ পৃষ্ঠা 

১ 

২ 

> ২১ 889-8৫০ 

২২ 8৫১-৪৫৪ 

২৩ 8৫৫-8৫৭ 

২৪ 8৫৮-৪৫০৯ 

২৫ ৪৬০-৪৬২ 

২৬ ৪৬৩-৪১৬৫ 



( সতের ) 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্টা 

২৭। ভূভাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবমূ॥। ১ ১ 
র্ষবিদ্যা গায়ত্রীতেই অনুস্ত ; গায়ত্রী 

্রদ্ষের ছন্দোময় মৃত্তি। 

২৮। উপদ্েশভেদান্পেতি চেন্পোভয়ন্মিন্পপ্য- 
বিশ্োধাও ॥ টক 
ব্ৰহ্মই পরম জ্যোতি: । 

১১। ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ £__ 

২৯। প্রাণস্তথান্ুগ্রমাও ॥ ১ & 

প্রাণ ও অমুতন্বরূপ বলিয়া আপনাকে 

নিদ্দেশ ইন্দ্র ব্রদ্মভাবেই করিয়াছেন । 

৩০। ন বক্ত,রাত্মোপদেশাদিতি চেৎ, 
অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহাম্মিন ৷ টি 

ইন্দ্র ব্র্ষকেই উপাস্তরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 

৩১। শানসদৃষ্্যা ভু পদ্দেশো। বামদ্বেবব॥ ১ ১ 
ইন্দ্র ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া এরূপ উপদেশ 

দিয়াছিলেন | 

৩২। জীব-মুখ্যপ্রাণলিলাম্নেতি চেন্নঃ উপালা- 

ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহভদৃযোগীৎ ৷ ১. ১ 

এক ব্রক্ষকেই ভিন্ন ভিন্ন উপাসক নিজ নিজ 

অধিকারাহ্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভজন! 

করেন; ফলতঃ উপাস্য, উপাসক, 

উপাসনা, এবং তদুপকয়ণ বু! সাধন 

সমুদায় বন্ধই । 

২৭ ৪৬৬ 

২৮ ৪৬৭-৪৬৮ 

২৯ ৪৬৯ 

৩০ ৪৭০-৪৭২ 

৩১ ৪৭৩-৪৭৪ 

৩২ ৪৭৫-৪৭৯ 



( আঠার ) 

প্রথম অন্যান ছ্িতীক্ব পাদ 

অধ্যায় পাদ স্তর 

১১২ জর্বন্র প্রসিদ্ধযধিকরণ 2 
১৩৩ 

২।৩৪ 

৩৩৫ 

৪1৩৬ 

৫1৩৭ 

৬৩৮ 

৭)৩৯ 

৮71৪০ 

জব্বর প্রসিদ্ধোপদেশীৎ ॥ 

পুরুষ ক্রতুময়; জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি 

ব্ৰহ্মকেই নির্দেশ করে । 

বিবক্ষিভগুণোপপত্তেষ্চ ৷ 

অন্ুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ॥ 

কর্মম-কর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ 
উপান্ত ও উপাসক অভেদ হইতে পারে 

না। 

শব্দবিশেষাৎ ৷ 
স্মৃতেন্চ ৷ 

অর্ভকৌকস্বাৎ ভদ্ব্যপদেশাচ্চ নেভি 

চেম্ন, লিচাষ্যত্বাদেশুং ; ব্যোমবচচ ॥ 

ব্ৰহ্ম এককালে একাধারে হক্ষুদ্র-বুহৎ, সুল- 

সুদ, অণু মহৎ, শূন্য-অনন্ত । 

জম্তোগপ্রাপ্তিরিভিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ৷ 

পরমাত্মা জীবের অন্তরে বর্তমান থাকিলেও 

জীবের সুখ দুঃখে, পুণ্য-পাপে লিপ্ত হন না। 

২১৩ অন্রধিকরণ £_ 

৯1৪১ 

১০1৪২ 

অন্ত। চরাচরগ্রহুণাৎ ॥ 
পরমাত্মা চরাচরের সত্তা । 

প্রকরণাচ্চ ৷ 

১১1৪৩ গুহাং প্রবিষ্টাবাতানৌ হি ভদ্দৰ্শনাৎ ॥ 

১২1৪৪ 

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে হৃদয়গুহায় 

অবস্থান করেন বটে । 

বিশেষণাচ্চ ৷ 
সাক্ষী ও নিয়ন্তরূপে পরমাত্মা হৃদয়গুহায় 

অবস্থিত বটে । 

uv 

8 

DD 

ST 

পৃষ্ঠা 

৪8৮১-৪৮২ 

8৮৩-৪৮৪ 

৪৮৫-৪৮৬ 

8৮৭-৪৮৮ 

৪৮৯ 

৪৯০-৪৯১ 

৪৯২-৪৯৫ 

৪৯৬-৪৯৭ 

৪৯৮-৫ ০০ 

৫০১ 

৫০২-৫০৪ 

৫০৫-৫০৬ 



৩১৪ 

১৩1৪৫ 

১৪।৪৬ 

১৫18৭ 

১৬1৪৮ 

১৭1৪৭ 

১৮1৫০ 

81১৫ 

১৯৫১ 

২৩1৫২ 

( উনিশ ) 

অধ্যায় পাদ স্তর পৃষ্ঠা 

অন্তরাধিকরণ :__ 

অন্তর উপপন্তেঃ ॥ 

চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষ 

পরমাত্মা বটে। 

স্থানাদ্িব্যপদেশীচচ ॥ 

নিয়স্ত, ও অন্তরধ্যামীরূপে পরমাত্মাই অন্তরে 
বর্তমান । 

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ 

অক্ষিপুরুষ স্থখস্বরূপ বিধায় ব্ৰহ্মই বটে। 
সেই আনন্দনিধিকে ভজন না করিলে 

আত্মপাত ঘটে । 

অভএব চ স ব্রহ্ম ৷ 
শ্রুভোপনিষৎক-গভ্যজ্িধানাচ্চ ॥ 

ব্ৰহ্বিদ্গণের যে গতি অক্গিপুরুষের 
উপাসকগণেরও সেই গতি । 

অনবস্থিতেরসম্তবাচ্চ নেতরঃ ॥ 

ইন্দ্িয়গণের অধিদেবতাগণ ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ বা বাসুদেব ব্ৰহ্মই বটে । 

অন্তর্য্যাম্যধিকরণ 8 

আন্তর্ধ্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু 
ভন্ধর্ব্যপদেশাৎ ॥ 

পরমাত্মাই অন্তর্যযামী, অধিদৈব, অধিলোক-__ 

সমুদায়ই ৷ 

নচ ্মার্তমতদ্বর্মাভিলাপাচ্ছারীরঞ্চ ৷ 

মায়! বা প্রকৃতি ব্ৰহ্মের সদসদাত্মিক! শক্তি, 

মায়! বা জীব অন্তৰ্যামী নহে, পরমাত্মাই 

অন্তর্ধ্যামী। 

১ 

১ 

১৩ 

১৪- 

১৫ 

১৯ 

৫০৭-৫০৯ 

৫১০-৫১২ 

৫১৩-৫১৪ 

৫১৫-৫১৬ 

৫১৭ 

৫১৮-৫২১ 

৫২২-৫২৫ 

৫২৬-৫২৮ 



( কুড়ি ) 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্ঠা 

২১৫৩ উভভয়েইপি ছি ভেদেনৈনমধীয়ভে ৷ ৯ 

কাথ ও মাধ্যন্দিন উড়য় শাখীয় পাঠে 

পরমাত্মাই জীবের নিয়ন্তা ও অন্তরধ্যামী ৷ 

৫1১৬ অন্বশ্তত্বাধিকরণ £_ 

২২।৫৪ অনৃস্থত্বাদিগুণকো ধর্ম্মেক্তেঃ ৷ ১ 

পরমাত্মা,জীব ও মায়া উভয়েরই নিয়ামক) 

তিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ, সর্ববাধ্যক্ষ, সর্ববসাক্ষী, সমুদায় 

ক্ষেত্রজ্জের যূল । 

২৩।৫৫ বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ৷ 

তিনি প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর ; দৃশ্ঠমান 

কারণবর্গ বিকারশীল, তাহাতে বিকারের 

সংস্পর্শ না থাকায় তিনি “অদ্ভুতকারণ |” 

১ 

২৪৫৬ ক্ুপোপন্তাসাচ্চ ৷ ১ 

শ্রুতিতে উল্লিখিত যৃত্তি জীব বা! প্রধানে 

সম্ভব নহে । 

৬১৭ বৈশ্বীনরীধিকরণ £_ 

২৫1৫৭ বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ৷ ১ 
শ্রতিতে বৈশ্বানর শব্দ, এবং স্মৃতিতে 

সমপর্ধ্যায়ভূক্ত অগ্নি, হুতাশন শব 

পরমাত্মারই বোধক । 

২৬৫৮ স্মর্ধ্যমাণমনুমানং ভ্যাদিতি ৷ ১ 

২৭৫৯ শবাদিভ্যোইন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি, 

চেন্স, তথাদৃ্্যুপদে শীদসম্ত বা, 
পুরুষমপি চৈন-মঞ্ধীয়তে ৷ ১ 

পরমাত্মা পুরুষরপে পুক্ষনুক্তে বর্ণিত 

আছেন, তাহা উপাসনার জন্য ; তিনি 

পুরুষরূপী হইলেও সর্বময় ৷ 

২১ ৫২৪-৫৩০ 

২২ ৫৩১-৫৩৩ 

২৩ ৫৩৪-৫৩৫ 

২৪ ৫৩৬-৫৩৭ 

২৫ ৫৩৮-৫৩৯ 

২৬ ৫৪০ 

২৭ ৫8১-৫৪৪ 



২৮1৬০ 

২০৯৬১ 

৩০।৬২ 

৩১৬৩ 

৩২।৬৪ 

৩৩1৬৫ 

১।৬৬ 

২1৬৭ 

( একুশ ) 

অধ্যায় পাদ মুত্র পৃষ্ঠা 
অতএব ন দেবতা ভূত্তঞ্চ ॥ ১ 

বর্ষ, পরমাত্মা, ভগবান যখন সর্বময় ; তখন 

বৈশ্বানর ত্রহ্মই বটে । 

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ॥ ১ 
অভিব্যক্তেরিভ্যা শ্বারখ্যঃ ॥ ১ 
ভগবান যখন উপাসকের ভাবনানুসারে 

বপুঃ ধারণ করেন, তখন তাহার 

“বৈশ্বানর* রূপে অভিব্যক্তিতে আশ্চর্য্য 

কি? 

অন্ুম্থৃতে্ব্বাদ্দরিঃ ॥ ১ 

সম্পন্তেরিভি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১ 
সম্প্ উপাসনা । 

আমনন্তি চ এনমন্মিন্ ৷ ১ 
ভগবান সর্বব্যাপী, অনন্ত, তিনি লোক- 

দৃষ্টিতে পরিচ্ছিননবৎ প্রতীয়মান হইলেও 
সমকালে সর্বব্যাপী ও অনস্ত | 

২ ২৮ ৫৪৫-৫৪৬ 

২ ২৯ ৫৪৭ 

২ ৩০ ৫৪৮-৫৪৯ 

২ ৩১ ৫৫০ 

২ ৩২ ৫৫১-৫৫৩ 

২ ৩৩ ৫৫৪8-৫৫৫ 

প্রথম অন্যাঁস্ম_তুতীস্ পাচ 

১১৮ ছ্যুভ্যাদ্যধিকরণ £_ 

দ্যুজ্বান্যায়তনং স্বশব্দাৎ ৷ 

বিশ্ব পরমাত্মায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ; 

তিনি একাধারে এককালে কর্তৃকর্শ 
প্রভৃতি সমুদায় কারকব্যাপার ; তাহার 

আরাধনায় সমুদায় দেবতার আরাধন! 

করা হয় । 

মুক্তোপত্বপ্য-ব্যপদ্দেশীচ্চ ৷ 

আত্মারাম, নিগ্রন্থমুনিগণেরও তিনি 

উপাস্য ৷ 

> 

১ 

৩ ১ ৫৫৭-৫৫৯ 

৩ ২ ৫৬০-৫৬১ 



(বাইশ ) 

৩৬৮ নাম্গুমানমভচ্ছব্দাৎ ॥ 
৪1৬৯ 

৫1৭৩ 

৬৭১ 

৭1৭২ 

প্রাণভূচ্চ ॥ 
ভেদব্যপছে*গ ॥ 
জীব ব্রন্মে অচিস্ত্যভেদাভেদ, বহিরঙ্গা, 
তটস্থা ও অন্তরঙ্গ শক্তির লৌকিক দৃষ্টাস্ত ; 
্রন্ষের বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে স্থষ্টি) ব্রন্গের 
অতি অল্লাংশেই প্ৰপঞ্চ; পাদ, অংশ 
প্রভৃতি অনন্ত ব্রন্ধে প্রযোজ্য নহে, ভাষায় 
ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যবহার ; অহংকারে 
বহিরঙ্গা ও তটস্থা উভয় শক্তির ক্রিয়া) 
জীব ব্রন্মের তটস্থা শক্তযংশ ; বহিরিঙ্গ 
শক্যংশ উপাধিতে অভিমানী জীববদ্ধ ; 
অহংকার তিন প্রকার) প্রথম প্রকার 
অহংকার শুদ্ধ জীবের) দ্বিতীয় প্রকার 
অহংকার জীবনুক্ত জীবের ; তৃতীয় প্রকার 
অহংকার সাধারণ বদ্ধ জীবের; কৈবল্যে 
অহংকার বা অহংজ্ঞান থাকে কিনা বলা 
যায় নাঃ মুক্তি পাচ প্রকার; ভক্তগণ 
ইহাদের কোনটিই চান না? মুক্ত দুই 
প্রকার__ নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ; 
নিত্যসিদ্ব_ভগবানের অন্তরঙ্গ! স্বরূপ 
শক্তির বিভূতি; সাধনসিদ্ব--ভগবানের 
তটস্থা শক্তির বিভূতি । 

প্রকরণাচ্চ ॥ 

স্থিত্যদ্নাভ্যাং চ ॥ 
২১৯ ভূমাধিকরণ £_ 
৮৭৩ ভুমা সমপ্রসাদাদধুযুপদেশাৎ ॥ 

৯1৭৪ 

ভূম! জীব নহে, পরমাত্মাই বটে। 

ধন্মোঁপপত্তেন্চ ৷ 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্ঠা 

১ 

১ 

৩ 

৩ 

৩ ৫৬২ 

8 ৫৬৩ 

৫ ৫৬৪-৫৭২ 

৬ ৫৭৩ 

৭ ৫৭৪ 

৮ ৫৭৫-৫৭৭ 

a ৫৭৮-৫৮০. 



৩২০ 

১০৭৫ 

১১|৭৬ 

১২।৭৭ 

81২১ 

১৩। ৭৮ 

৫1২২ 

১৪1৭৯ 

১৫৮০ 

১৬৮১ 

১৭1৮২ 

১৮1৮৩ 

১৯1৮৪ 

( তেইশ ) 
ডি 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্টা 

অক্ষরাধিকরণ $= 

অক্ষরমন্থরাস্তধূতেঃ ॥ 

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ 

অগ্ভভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ৷ 

অক্ষর পুরুষই পরমত্রক্ষ, তিনিই সকলের 

ভজনীয় | 

ঈক্ষতি কর্মাধিকরণ £- 
ঈক্ষতিকৰ্ম্ম ব্যপদেশা সঃ ৷ 

ওঁকার পরম আত্মারই বাচক এবং $ুঁকার 

উপাসক পরম ব্রহ্মেরই উপাসক ৷ 

দহরাধিকরণ £_ 

দহ উত্তরেভ্যঃ ৷ 

দহরাকাশ পরত্রক্মই ৷ 

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিন্ংচ ৷ 

বযুপ্তিতে ব্ৰহ্মে বা পরমাত্মায় গমন উল্লেখে 

দহরাকাশ ব্ৰহ্মই বটে । 

প্বতেশ্চ মহিন্মোহস্তান্মিন্নপলন্ধেঃ ৷ 

দহরাকাশে প্রাদেশমাত্রপুরুষই জগদ্- 

বিধারক। 

প্রসিদ্বেন্চ ৷ 

ইভরপরামর্শাৎ স ইতি চেম্নাসম্তবাৎ ৷ 

সম্প্রদাদ (জীব) দহরাকাশ নহে, 

পরমাত্মাই দহরাকাশ। 

উত্তরাচ্চেদীবিভু তম্বরূপস্ত ॥ 

অপহত . পাপ্রত্বাদিগুণ জীবের স্বরূপা- 

uv 

১১ 

১২ 

১ ০০ 

১৫ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

৫৮১-৫৮২ 

৫৮৩-৫৮৫ 

৫৮৬-৫৮৭ 

৫৮৮-৫৯১ 

৫০২-৫০৩ 

৫৯৪-৫2৫ 

৫৯১৬-৫০৯৮ 

৫৯৯ 

৬০০-৬০১ 

৬০২-৬০৫ 



২০৮৫ 

২১৮৬ 

২২৮৭ 

২৩1৮৮ 

- ৬২৩ 

২৪1৮৯ 

২৫।৯০ 

৭২৪ 

২৬।৯১ 

( চব্বিশ ) 

অধ্যায় পাদ স্বত্র পৃষ্ঠা 

বির্ভাবের পরে লাভ হয়ঃ জীব সাধনা 
দ্বারা ব্রক্মগুণ পাইলেও, জীব ব্রহ্ম নহে । 

অন্ঠার্থম্চ পরা মর্শঃ ॥ 

ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধ যোগাত্মক ও 

ঝণাত্মক তড়িতের ন্যায়, অথবা দর্পণে 

প্রতিবিশ্বিত বালকের মুখের হ্যায় । 

অল্পশ্রুতেরিভি চেও, ভতুক্তম্ ॥ 

উপাসকের উপাসনার স্থবিধার জন্য ক্ষুদ্র 

যৃত্তি ধারণ । 

অন্ুুকৃতেস্তত্য চ ॥ 

উপাসক উপাস্তের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত 

হইলেও এক পদার্থ হইতে পারে না। 

অপি ন্মর্য্যতে ৷ 

ভগবছুপাসনায় মুক্তগণ তগবৎ সাধর্ম্য 

প্রাপ্ত হন। 

গ্রমিতাধিকরণ £_ 

শব্দাদেব প্রমিতঃ ৷ 
ভগবান পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও 

তিনি সমকালে, একাধারে অপরিচ্ছিন্ন 

অনস্ত, ব্যাপক, স্বরূপতঃ আনন্দমাত্র ৷ 

হৃত্পেক্ষয়! তু মনুষ্থাধিকারত্বাৎ ৷ 

দেবভাধিকরণ £_ 

তদ্ুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ৷৷ 
দেবতাগণ জীবপর্ধ্যায়ের অন্তভুক্তি ; 

দেবগণও পরব্রহ্মের উপাসক; ব্ৰহ্মাদি 

দেবতার তপস্তা এবং তাহা হইতে ব্রহ্ষ- 
প্রাপ্তির অধিকার আছে। 

১ 

২০ ৬০৬-৬০ ৭ 

২২ ৬০৯-৬১০ 

২৩ ৬১১-৬১২ 

২৪ ৬১৩-৬১৪ 

২৫ ৬১৫-৬১৬ 

২৬ ৬১৭-৬২০ 



( পঁচিশ ) 
LL 

অধ্যায় পাদ স্থত্র পৃষ্টা 

২৭৯২ বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চে, নানেক- 
প্রতিপন্তেদর্শনা ॥ 

যোগসিদ্ধগণের ন্যায় দেবতাগণের এক- 

কালে ব্হুশরীর ধারণ সম্ভব। 

২৮৯৩ শব ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ 

প্রভ্যক্ষান্ুমানাভ্যাম্ ৷ 

বেদ পরব্রহ্বের শবস্তরে অভিব্যক্তি; 

প্রলয়ে দেবতা ও ভূতগণ পরত্রন্দে 
সুক্মক্পে লীন থাকে? বিশ্ব প্রপঞ্চ পূর্ব- 
স্বষ্টতে যাহ! ছিল, বর্তমানে তাহাই এবং 
ভবিষ্যতেও অন্ত প্রকার হইবে না। 

২৯১৪ অত এব চ নিভ্যত্বম্ ৷৷ 

৩০৯৫ জমাননামক্সপত্বাচচাবৃত্তাবপ্যবিরোধে। 

দর্শলাৎ স্মৃতেশ্চ ৷৷ 
ভবিষ্যৎ জগৎ বর্তমান জগতের প্রতিচ্ছবি 

মাত্র; প্রলয়ে প্রপঞ্চ জগচ্চিত্র বায়স্কোপের 

ফিল্মের ন্যায় অতি স্বন্মাবস্থায় থাকে 

৮২৫ মধ্বধিকরণ :_ 

৩১৷৪৬ অধবাঁদিঘসন্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।। 

৩২৷৯৭ জ্যোভিষি ভাবাচ্চ ৷৷ 

৩৩৯৮ ভাবন্ত বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ 

বন প্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্যাদিতে 

অধিকার আছে। 

৯২৬ অপশুদ্রীধিকরণ 2 

৩৪৯৯ শুগম্য তদনাদর-শ্রুবণাৎ তদদাদ্রেবণাৎ 

সূচ্যতে হি! 

জানশ্রুতি-হংস আখ্যায়িকা ) শ্রুতিতে 

২৭ ৬২১ 

২৮ ৬২২ ৬২৪ 

২৯ ৬২৫-৬২৬ 

৩০ ৬২৭-৬২৮" 

৩১ ৬২৭ 

৩২.৬৩০-৬৩১ 

৩৩ ৬৩২-৬৩৩ 

৩৪ ৬৩৪-৬৩৮ 



৩৫১০০ 

৩৬১০১ 

৩৭১০২ 

৩৮১০৩ 

৩৭১০৪ 

৪ ০1১০৫ 

( ছাব্বিশ ) 

অধ্যায় পাদ স্থত্র পৃষ্ঠা 

“শূদ্র” শব্দের অর্থ শোকান্বিত, শূদ্রজাতি 

নহে; শূদ্রজাতির বেদে অনধিকারের 

কারণান্ুমান ; পরবর্তীকাল পুরাণাদিতে 
বেদতত্ব সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 

হইয়াছে। 

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ৷৷ 

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিজা ॥ 

সংস্কারপরামর্শাৎ ভদভাবাভিলাপাচ্চ॥ 

তর্দভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্ত; ৷৷ 
শৃদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ বটে, কিন্ত 
ভগবত্তত্ব শিক্ষাদান নিষিদ্ধ নহে। 

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ ৷ 

স্মৃতেম্চ ৷৷ 

৬২৩ প্রমিভাধিকরণ £__ 

৪১১০৬ কম্পনা ৷ 

ব্ৰহ্মের ভয়েই স্বর্য্য প্রভৃতি স্ব স্ব কার্ধ্যে 

অবস্থিত ; স্ত্রে “ভয়াৎ” না বলিয়। স্ত্র- 

কার “কম্পনাৎ” পদ ব্যবহার করিলেন 

কেন? জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপারে ষড়- 

বিকাররূপ যে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, উহার 

যূলতত্ব কোথায়? একের বহু হইবার 

সংকল্পই মূল স্পন্দন, উহার অনুম্পন্দনে 

প্রপঞ্চে পরিবর্তনের নিদর্শন; কি স্থাবর 

কি জঙ্গম সমুদায়ে প্রাণশক্তি বিদ্যমান 

অভিব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত ভাবে; শ্রীকৃষ্ণের 
দোলযাত্রা- স্থ্টি ও প্রলয়রূপ দোলনের 

প্রতীক ? ব্রহ্ম ভয়ঙ্কর নহেন, তিনি প্রিয় বস্তু 

সকলের মধ্যে প্রিয়তম; তিনি আশ্রিতগণের, 

uu 

১ 

১ 

৩৫ ৬৩৯ 

৩৬ ৬৪০-৬৪১ 

৩৭ ৬৪২-৬৪৪ 

৩৮ ৬৪৫-৬৪৬ 

৩৯ ৬৪৭-৬৪৮ 

৪০ ৬৪১৯ 

৪১ ৬৫০-৬৬২ 



৪২১০৭ 

১০1২৭ 

৪৩১০৮ 

881১০৯ 

৪৫১১০ 

সর্বার্থদান কারী, এমন কি আপনাকে 

পর্যাস্ত দান করিয়া থাকেন ; তিনি আনন্দ 
স্বরূপ রসরাজ ; নিত্যধামে আনন্দময়ের 

রাসনুত্যের  অশ্কম্পনে প্রপঞ্চে গতি, 

ক্রিয়া, বৃদ্ধি প্রভৃতি ; ভগবানই তডিতের 
যোগাত্মক কেন্রত্বরূপ, আর সকলে খণাত্মক 

কেন্দ্রে অবস্থিত, অতএব ভগবানই তত্বতঃ 

একমাত্র পুরুষ আর সকলে প্রকৃতিধর্্ম- 

বিশিষ্ট; অনস্ত গতি ও স্থিতি একই ; 
কেন্দ্রের মৃদু গতি পরিধির অত্যধিক বেগের 

কারণ; রাসনৃত্য ভগবানের নিত্যধামের 

ব্যাপার ; সেখানে দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদ 

নাই ; অতএব “গতি” ও “স্থিতি” ভেদ 

সেখানে নাই । 

জ্যোতির্দর্শনাৎ॥ 

ব্ৰহ্মের জ্যোতিঃকণা পাইয়াই প্রপঞ্চের 

জ্যোতিম্মানগণের জ্যোতি: | 

অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশীধিকরণ $= 

আকাশোহরথান্তরত্বাদিব্যপদেশাহ ॥ 

নামরূপ তাহাতে অবস্থিত কিন্ত তিনি 

নামরূপ হইতে পৃথকৃ। 

সুযুণ্ত,গক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ 

পত্যাদিশবেভ্যঃ ৷ 

৪২ ৬৬৩-৬৬৪ 

৪৩ ৬৬৫-৬৬৬ 

8৪ ৬৬৭-৬৬৮ 

৪৫ ৬৬৯ 



১1২৮ 

১১১১ 

২১১২ 

৩১১৩ 

৪1১১৪ 

৫1১১৫ 

৬১১৬ 

৭1১১৭ 

( আঠাশ ) 

প্রথম ধ্যান চতুর্থ পাদ 

আনুমানিকাধিকরণ £_ 

আনুমানিক মপ্যেকেষামিতি চেৎ, ন, 

শরীররূপ কবিন্যাস্ত-গুহীতের্দ্শযিতি চ ॥ 

কঠোক্ত “অব্যক্ত” প্রধান নহে, ভাগবতেও 

“অব্যক্ত” পরব্রন্ম অর্থে ব্যবহৃত । 

সৃক্ষমন্ত তদহ ত্বাৎ ৷ 

কারণ শরীরই অব্যক্তশব্দে কঠ শ্রৃতিতে 

কথিত । 

তদধীনত্বাদর্থব ॥ 

আত্মা, শরীর, রথী, রথাদি সমুদায় 

পরমাত্মার অধীন । 

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ 

শ্রুতিতে অব্যক্কের জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ নাই, 

কিন্তু প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব ব্রিতাপজাল! নাশের 

জন্য প্রয়োজন, সাংখ্য বলেন। 

বদভীতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞ! হি প্রকরণা€ু॥ ১ 

্ররাণামেৰ চৈবমূপন্ঠাসঃ প্রশ্নন্চ ৷ 
রর কঠশ্রতিতে নচিকেতার প্রশ্নে প্রধানের 

উল্লেখ নাই, স্থতরাং উহার উত্তরও প্রদত্ত 

হয় নাই। 

মহদ্বচ্চ ৷ 

কঠশ্রুতির “মহৎ” সাংখ্যোক্ত মহত্ত্ব 

নহে; উহা মায়াশক্তিতে ভগবানে 

অপিত চিদাভাস ৷." 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্টা 

১ 

১ ৬৭১-৬৭৪ 

৩ ৬৭৬-৬৭৮ 

৪ ৬৭৯-৬৮০ 

৫ ৬৮১-৬৮২ 

Ss ৬৮৩ 

৭ ৬৮৪-৬৮৫ 



( উনত্রিশ ) 

ও অধ্যায় পাদ স্থত্র পৃষ্ঠা 
২২৯ চমসাধিকরণ ৫ 

৮।১১৮ চমসব্দবিশেষাঁৎ ॥ ১:৪৮ ৬৮৬-৬৮৮ 

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির “অজা” সাংখ্যেক্ত 

প্রধান নহে; উহা ব্ৰহ্মশক্তি ; ব্ৰ্ম অজ, 

একারণ উহা অজা। 

৯১১৯ জ্যোতিরুপত্রমা তু ভথা হ্থাধীয়ত 

একে৷ ১ ৪ ৯ ৬৮৯-৬৯১ 

“অজা” ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন একারণ 

ব্ৰহ্মশক্তি । 

১০!১২০ কল্পনোপদেশাচ্চ মধবাদ্দিবদ্বিরোধঃ ৷ ১ ৪ ১০ ৬৪২-৬৪৩ 

ব্রহ্মের যেমন একপাদে প্রপঞ্চজগৎ, 

সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি জার একপাদে প্রপঞ্চ, 

ত্রিপাদ ব্রহ্মে অবিনাভাবে শক্তিরূপে 

অবস্থিত। 

৩৩০ জংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ $_ 

১১১২১ ন সংখ্যোপসংগ্রহাদ্দপি নানাভাবাদ- 

তিরেকাচ্চ ॥ SE BASS EG 

১২১২২ গ্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১ ৪ ১২ ৬৪৫-৬৪৬ 

১৩১২৩ জ্যোভিষৈকেষামসত্যন্নে ৷ ১.৪ ১৩ ৬৯৭ 

৪৩১ কারণত্বাধ্ধিকরণ £ 

১৪।১২৪ কারণত্বেন চাকাশাদিযু বথাব্য- 

পদিষ্টোক্তেঃ ৷ 7 

১ 8 ১৫ ৭০০-৭০১ 

১৪ ৬৯৮-৬৯৯ 

১৫১২৫ সমাকর্ষাৎ ৷ 

৫1৩২ জগদ্বাচিত্বাধিকরণ £_ 

১৬।১২৬ জগদ্বাচিত্বা ৷ 
১ ৪ ১৬ ৭০২-৭০৩ 

ব্ৰহ্ম জগতের কর্তা, জগৎ তাহার কার্ধ্য
। 



( তিরিশ ) 

অধ্যায় পাদ স্থত্র পৃষ্টা 

১৭১২৭ জীবযুখ্যপ্রাণলিজাম্মেভি চে, 
তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১.৪. ১৭ ৭০৪-৭০৬ 

ব্রদ্মে অনস্ত মাত্রা বা পরিমাণ বিদ্যমান, 

এজন্য জীবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, প্রধান লিঙ্গ 

সমুদায়ই তাহাতে থাকিবে; তিনি সকল 

ভূতের আত্মা, এজন্য তাহার উপাসনা 

বহবায়াস সাধ্য নহে। 

১৮১২৮ অন্ার্থং তু জৈমিনি; প্রশ্ন- 

বাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১. ৪ ১৮ ৭০৭-৭০৮ 

ও।৩৩ বাক্যাম্বয়াধিকরণ £_ 

১৯৷১২৯ ৰাক্যান্বয়াৎ ৷ ১ ৪ ১৯ ৭০৯-৭১১ 

২০।১৩০ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিল্মান্মর্থ্যঃ ॥ ১.৪. ২০ ৭১২-৭১৩ 

এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য 

আত্মা পরমাত্মাই বটে । 

২১১৩১ উৎক্রমিষ্যত এবং ্ 

ভাবাদিভ্যৌড্লোমিঃ॥ ১.৪ ২১ ৭১৪-৭১৫ 

২২১৩২ অবস্থিতেরিতি কাশকৃওজঃ ॥ ১ ৪ ২২ ৭১৬-৭১৭ 

৭৷৩৪ প্রকৃত্যধিকরণ £_ 

২৩১৩৩ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানু- 

প্রোধাৎ ৷ ১ ৪ ২৩ ৭১৮-৭১৯ 

ব্ৰহ্ম শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, উপাদান 
কারথও বটেন। 

২৪1১৩৪ অনিধ্যোপদেশাচচ ৷ ১ ৪ ২৪ ৭২০ 

ব্ৰহ্মের সংকল্প হইতে যখন জগৎ সৃষ্টি, 

তখন চিৎ্-অচিৎ সমুদ্ায়ই ব্রন্মের সংকল্প 

হইতে উৎপন্ন, অতএব ব্রহ্ম উপাদান কারণ। 



( একত্রিশ ) 

অধ্যায় পাদ সুত্র পৃষ্টা 

২৫১৩৫ সাক্ষাচ্চোভগ্লান্গানাৎ ॥ 

ব্ৰহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইহা 
শ্রতিতে সাক্ষাৎ্ভাবে কথিত হইয়াছে । 

২৬১৩৬ আত্মকভে ॥ 

ব্রদ্দম আপনাকেই বহুরূপে প্রকটিত 
করিয়াছেন । 

২৭১৩৭ পরিণামাৎ ॥ 

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও স্বরূপ 

হইতে বিচ্যুত হন না) ত্র্দে সমুদায় 
বিরোধের সমাধান, ব্রহ্মতত্ব ভাষায় 

প্রকাশ করিতে হইলে একাধারে পরস্পর" 

বিরোধী ধর্মের সমাবেশ করিতে হয়; 

সপুণ-নিগুণ, সবিশেষ-নিৰ্বিশেষ উভয় 

শ্রুতিই তাহাতে সার্থকতা লাভ করে । 

২৮১৩৮ যোনিশ্চ হি গীয়ভে ৷ 
৮1৩৫ জবর্বব্যাধ্যানাধিকরণ £__ 

২৯১৩৯ এতেন সবের ব্যাখ্যাতা ব্যাথ্যাভাঃ॥ 
সমুদায় বেদান্ত ব্রহ্মপর | 
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ও নমো ভগবতে বাস্ুদেৰায় । 

ক্ষ সূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 
বা 

সার্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাল্ররূপে 

শ্রীমদৃভাগবতসাহায্যেব্র্ষসৃত্র লোচন!। 

ওঁ নিত্যানন্দং পরমন্ুখদং কেবলং জ্ঞানমূ্তিম্ 
বিশ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমন্তাদিলক্ষ্যম্ ৷ 

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববীসাক্ষিভূতম্, 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 

নিন্রেদন 

ব্ৰ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পাগুলিপি ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শেষ হইয়াছিল। 

তাহার পর উহার একটি ভূমিকা লিখিতে আরম্ভ করি। উহাতে প্রাসঙ্গিক 

নানা বিষয় সন্নিবেশিত করায় উহার আকার বৃহৎ হইয়া পড়ে । আমার 

কয়েকজন বন্ধু, বিশেষতঃ স্বৰ্গত, অগ্রজপ্রতিম ভক্তিভাজন ৬রামদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় * মহাশয় উহা শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং উহ! “বেদান্ত প্রবেশ’ নামে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন; তদনুসারে উহা ১৩৪৩ সালে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মনে আকাজ্জা ছিল যে, যদি “বেদান্ত প্রবেশ” 

সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সমাজে আদর পায়, তাহা হইলে যূল পুস্তক মুদ্রিত ও 

প্রচারিত করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত “বেদান্ত প্রবেশ” 

গ্রন্থ মনীষীগণের এবং দৈনিক, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির প্রশংসা লাভ 

*শান্তিপুর নিবাদী ৬ রামদাস' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে A. 0. Bengal-এ 

০০০৪০ ,01765৮ ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ উপরওয়ালাদের সঙ্গে তার মনোমালিম্য হওয়ায় 

উদ্ত কাছে ইন্তফা দিয়া জয়নগর (২৪ পরগণা ) ইন্টিটিউননে প্রধান শিক্ষকরণো যোগদান করেন। 

জয়নগরেই রামদাম বাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালংয়র একজন 

কৃতি ছাত্র ছিলেন। রামদাস বাবু একজন শাস্তরজ্ঞ পরম ধাম্মিক এবং ত্যাগী পুরুষরূপে জয়নগর 

টিজিং বাজে 29527 

নিকট. পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। 



২ ব্রগঙ্থর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

করিলে বর্তমান উপন্যাপাঁদি তরল সাহিতোর যুগে, উহার প্রতিচালাভ আশা 

করা ঢরাশ! ভিন্ন কিছু নয় । 

সম্প্রতি অন্তর্যামীর প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়! বরঙ্গহ্থজের প্রথম চারিটি সুত্রের 

স্থবিস্তত আলোচনা করিলাম । প্রকৃতপক্ষে মোটামুটিভাবে বেদাস্তের জ্ঞাতব্য 

বিষয় সকল, উক্ত চারিটি স্থত্রের অন্তর্ভূক্ত, ইহা বেদান্তাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের 

অবিদিত নহে । মূল পুস্তকে মত্রুত আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে । 

ভূমিকা স্বরূপ লিখিত “বেদান্ত প্রবেশ’ বৃহৎ, গ্রন্থ হওয়ায়, উহা প্ররুতপক্ষে 

ভূমিকা পর্যায়ে পড়ে না। একারণ উক্ত চারিটি স্থত্রালোচন। আরম্ভ করিবার পূর্বে 

অবতরণিকা স্বরূপ, আলোচনার প্রকৃতি, আমার অক্ষমতা সত্বেও আলোচনা 

হইতে নিবুন্ত না হইবার কারণ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার জন্য, একটি নাতিদীর্ঘ 

“আভাস” সংযোজিত করিয়াছি। 

প্রথম চারিটি স্থত্রের আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছা 

করিয়াই উহার সঙ্কোচ সাধন করি নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, 

এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন কি? একারণ আমার বক্তব্যগুলি নীচে 

লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

(১) ব্রক্ষসত্র অতি উপাদেয় গ্রন্থ। মানব মনীষার অতি গৌরবের বস্তু ৷ 

উহ! শুধু দর্শনশাস্ত্র নহে, অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক সাধনশান্্। মানব সাধারণের 

আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধন ইহার মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু উহ! এতদিন 

ভারতবর্ষায় অতি টচ্চন্তরের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং কয়েকজন সর্বশান্ত্রে 
পারদর্শী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সাধারণে উহা! বিভীষিকার 

চক্ষে দেখিয়া থাকেন । এই বিভীষিকা দুর করিবার জন্য এবং আমার ন্যায় আত 

সাধারণ স্তরের অগ্ধশিক্ষিত মানবগণকে বেদান্তালোচনায় উৎসাহিত করিয়া 

আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য, আমি ইহার আলোচন! দর্শনশাস্তের দৃষ্টিতে না করিয়া, 
সাধারণের সহজ বোধগম্য অতি সরল ভাষায় সাধনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে করিয়াছি। 
ইহ “আভাপে”” সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি । 

(২) আমার বিশ্বাস যে, সংসারে ব্রিতাপ পীড়িত প্রত্যেক মানবের, উক্ত 

জ্বালা প্রশমনের জন্য সাধনশান্ত্র পাঠ করিয়া, উহার উপদেশ মত অনুষ্ঠান 

করিবার অধিকার বর্তমান আছে। 

(৩) ক্র্সথত্রের প্রত্যেক স্বত্রের ও প্রত্যেক অধিকরণের বিচার ও সিদ্ধান্ত 
শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বিশদভাবে প্রকাশের চেষ্টা 
করিয়াছি । | 



নিবেদন ৩ 

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত ব্ৰহ্মস্থত্ৰের সুত্রকার প্রণীত ভান্য- ইহা যুগাবতাঁর 
ভগবান শ্রীকুষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ম্পষ্টাক্ষরে তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও 
দার্শনিক শ্রীমদ বাস্থদেব সার্বভৌম ও শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অছৈত- 
পদ্থান্থসারী পঙ্ডিতগণকে বুঝাইয়া ও তদন্থসারে ব্র্স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, 
তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন | ক্ষুদ্র আমি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদধূলি 
সর্বাঞ্গে মাখিয়া, ভাগবতপাহায্যে বর্স্থত্র বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 

(৫) শ্রীমদ্ভাগবত যে স্্চভাবে শ্রুতির অনুগামী ও অত্যুজ্জলভাবে 
স্বত্রের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চেষ্টা অব্য 
আমার ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী__ইহা বলা বাহুল্য। আমার অক্ষমতার 
জন্য ভম-প্রমাদ প্রভৃতি ক্ষমার চক্ষে দেখিবার প্রার্থনা করি । 

(৬) যে সমুদায় আপত্তি আলোচন! করিতে করিতে, সাধারণ মানবের যনে 
উদয় হয়, তাহাদিগকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা না করিয়া, পূর্বপক্ষের মুখে 
আপত্তি উঠাইয়া, তাহার মীমাংসা যুক্তি ও শান্তর অন্ুদারে করিবার যথাসাধ্য 

‘চেষ্টা করিয়াছি । 

(৭) আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত মনন্বীগণের মধ্যে অনেকে, দুর্ভাগ্যবশত: 
আমাদের শাস্ত্রের গভীরতায় প্রবেশ না করিয়া, অনেক সময়ে অপ সিদ্ধান্ত করিয়া 
বসেন। যদিও কালচক্রের আবর্তনে, ইহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে আরম্ভ 
করিয়াছে, তথাপি বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির 

ফলে, তাহাদের সংশয়প্রব্ণ মনোভাবের পটভূমিকায়, প্রাচীন কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি 

সমন্বয়ের সুমহান চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছি! তবে অপটু হাতের 
অঙ্কণ। হয়ত দেবতা আঁকিতে ভূত আকা হইয়াছে । সে দোষ অবশ্তই 
আমার নিজের । fh 

যাহা করিয়াছি, সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিলোপ করিয়া, ৬ভগবানের হাতের 

যন্ত্ৰন্বরূপে করিয়াছি । সুতরাং আমার অশাস্তি উদ্বেগ প্রভৃতি নাই ' 

যেহেতু = 

যন্ত্রন্ত গুণদোষাশ্চ বর্তন্তে যন্ত্রিণি ঞ্বম্ । 

অহং যন্ত্রে ভবান্ যন্ত্রী ক দোষোইস্তি মম প্ৰভো ॥ 



গু নমো ভগবতে বাস্থদেবায়। 

মাভ্ভাভন 

১) ‘ভ্ৰহ্মসূত্ৰ’ পদের ব্যুৎপত্তি । 

১। ব্ৰহ্মস্থত্ৰ পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ_ ব্রহ্ম স্বত্রাতে - যাথাতথ্যেন নিরূপ্যতে- 
অর্থাৎ যে শাস্ত্রে সবত্রাকারে শান্্ঙ্গতভাবে ব্রহ্মতত্ব নিরপণের চেষ্টা করা 
হইয়াছে। ইহার অপর নাম “উত্তর মীমাংসা”_বেদ ও উপনিষদের 

জ্ঞানকাণ্ড পর্য্যালোচন! করিতে করিতে, মনে যে সমুদায় সংশয় অথবা আপাতঃ 
প্রতীয়মান বিরোধ উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমাধান ও মীমাংসা করিয়া, সমন্বয় 
সাধন ও অবিরোধ প্রতিষ্ঠার কারণ, ইহার উক্ত নামের সার্থকত|। বেদের 
কম্মকাগ্ডালোচনায়ও উক্তরূপ সংশয় ও বিরোধ অবশ্যন্তাবী ও উহাদের সমাধান 

তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া, স্থত্রকার ভগবান বাদরায়ণের শিষ্য মহামুনি 
জৈমিনি, সম্ভবতঃ নিজ গুরুর পরামর্শে,__পূর্বব মীমাংসা” শাস্ত্র স্থত্রাকারে রচনা 

করিয়াছেন । উভয়েই মীমাংসা শান্ত্র। পরস্পরের বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য, 
জৈমিনি রচিত: গ্রন্থ “পূর্ধবমীমাংসা” নামে ও বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ “উত্তর 

মীমাংসা” - নামে পণ্ডিত সমাজে প্রপিদ্ধ। কর্্মকাণ্ড বেদের পূর্বভাগ ও 

জ্ঞানকাও উত্তর ভাগ বলিয়া, গ্রন্থদ্বয়ের নামকরণে পূর্বব ও উত্তর পদদ্ধয়ের 

ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ বলিতে হইবে। 

২) মহর্বি বাদরায়ণ ও ভগবান কৃষ্তদ্বৈপায়ন অভিন্ন । 

২। আবহমান ম্মরণাতীত কাল হইতে অন্মদেশীয় পণ্ডিতগণের কব 

বিশ্বাস ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, ক্রস্ষস্ত্রকার মহধি বাদরায়ণ ও মহাভারতকার 
ভগবান কৃষ্ঞদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অভিন্ন ব্যক্তি। মহাভারত পাঠে আমরা জানি 
যে, ষুধিষ্ঠিরাদি পাওব ও ছুর্ধোধনাদি কৌরব-__উভয়েই কুরুবংশীয় ও ভগবান 
বেদব্যাসই উভয়ের বীজপ্রদ পিতামহ । স্থতরাং তিনি উহাদের জন্মের পূর্বে, 
মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও জীবিত ছিলেন । 
মহাভারত তাহারই রচনা । উক্ত যুদ্ধ_দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে সংঘটিত 
হইয়াছিল। সেকারণ বর্তমান সময়ের ৫০৫৩ বৎসর পূর্বে উক্ত যুদ্ধ হইয়াছিল 
পঞ্জিকাতে প্রতি বৎসর “কলের্গতাব্বাঃ”- লিখিত হইয়া থাকে। উক্ত অব 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিজেতা ঘুধিষিরের সিংহাপনারোহণের সময় হইতে গণিত হইয়া 
আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাহাদের পন্থান্থগামী আমাদের দেশের 



আভাস ্ 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের যধয কেহ কেহ উক্ত যুদ্ধের সময় আরুও 
অর্ধাচীন কালে নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের সে বিতগার কোন প্রয়োজন 
নাই। 

৩) ব্ৰহ্মধূত্ৰ রচনার বিশেষত্ব? 
৩। ভগবান বেদবাস আলোচা ত্ৰহ্মন্থত্ৰ রচনায় যে, লোকাতীত প্রতিভা, 

অতু)জ্জল মেধ, সচাগ্র স্থতীক্ষ বুদ্ধ, দৃষ্টির প্রসার, চিন্তার গভীরতা, মনের স্বচ্ছতা, 
সরল! ও উদারতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের একাস্তিক অভাব, বরং সমস্ত 

জগৎ ও জগতম্থ জীববুন্দকে আত্মভাবে বক্ষে ধারণ করিবার আকুল আগ্রহ 

প্রভূত ভাম্বরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। রচনা 
একদিকে এমন সংক্ষিপ্ত যে, কোনও সুত্রে একটি মাত্র অক্ষরও বেশী নাই, যাহা 

পরিত্যাগ করা যাইতে পারে; আবার অন্যদিকে, উহা এমন অর্থগর্ভ যে, 

কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদধাদী, কি 

দ্বৈতবাদা, সমুদায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের তর্ব-যুদ্ধ-কুশল, স্বচাগ্র-বুদ্ধি, 

আচার্য্যগণ ত্রহ্মসূত্রকে তাহাদের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায় 

প্রতিষ্ঠার এবং প্রতি সম্প্রদায়ের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্য ব্রহ্মস্থত্রের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে, 

তাহার সম্প্রদায়ের ভিত্তি দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইল, মনে করেন। সম্প্রতি স্বর্গধামগত, 

মহামহোপাধ্যায় ৬পঞ্চানন তর্করত্ব পণ্ডিত মহাশয় ত্রহ্গস্থত্রের শক্তিভাষ্য রচন। 

করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন । 

৪। ভাগবত ভগবানকে “সর্ধবাদ বিষয় গ্রতিরূপশীল” (১২৮৪৩) বলিয়া 

পুজা করিয়াছেন । ব্রহ্মস্থত্র সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে, সাম্প্রদায়িক 

_ আচার্ধগণের চেষ্টায়, উহাও “সর্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীল” হইয়া দীড়াইয়াছে ' 

ইহা! রচয়িতা ভগবান স্থত্রকারের: কম গৌরবের কথা নহে। শুধু রচয়িতার 

কেন, ইহ! ভারতবর্ধের, হিন্দুজাতির, কলিষুগের, আর্ধাসভ্যতার, মানব-মণীষার 

অতুজ্জল গৌরবের বন্ত। কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ইহ! বিশ্বের জ্ঞান 

ভাগারে অমূল্য রতু্বরূপে দেদীপামান রহিয়াছে; এবং ভবিষ্যতেও শতাব্দীর 

পর শতাব্দী ধরিয়া, নিৰ্ম্মল, অতুযুজ্জল জ্ঞানরশ্ব বিতরণ করিতে থাকিবে, এরূপ 

ভরসা! করা যাইতে পারে। 

৫॥ উপরে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসতত্র মীমাংসা দর্শনের অন্তভূক্তি। ইহার মুখ্য 

উদ্দেশ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ আলোচনায় যে সমুদায় সংশয় মনে দেখা! 

দেয়, তাহাদের নিরসন । ভগবান হ্ত্রকার পে উদ্দেশ্য অতি নিপুণভাবে 



ঙ ্রহ্ষসথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সাধন করিবার সঙ্গে সঞ্গে--জীব ও জগতের পক্ষে কল্যাণতম, মুখ্যতম 
একটি মহৎ উদ্দেন্ত সংসাধন করিয়াছেন । সে উদ্দেশটি হইতেছে, ভাষায় 
যতদুর সম্ভব, এবং মানব চিন্তায় যতদূর সম্ভব, উভয়ের সাহচর্ধে, ব্রহ্ষ-পরমতত্ত 
বা ভগবানের পরিচয় দান__অন্য কথায় ব্রহ্ধবি্ার উপদেশ প্রদান। এ উপদেশ 

তিনি যথেচ্ছভাবে প্রদান করেন নাই। শ্রুতির সু ভিত্তির উপর, তীহাঁর 

প্রতি উপদেশ প্রতিষ্ঠিত । ব্রহ্ম ও ব্রদ্মবিদ্যা একান্ত অভেদ বলিয়া, একের পরিচয়ে 
অপরের পরিচয় আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুধু পরিচয় দিয়াই 
যে কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা নয়। কি করিয়! উক্ত উপদেশ কাষ্যে 
পরিণত করা সম্ভব এবং কার্যে পরিণত করিলে, মানব জীবনের চরম সার্থকতা- 

পরম পুরুার্থ-প্রাপ্তি হয়, ইহাও স্থক্্ম বিচার দ্বারা নিঃসদ্িগ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। অন্য কথায়, সাধন ও সাধনের সিদ্ধিতে কি ফল পাওয়া যায়, 

তাহা বিশদ্ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা লোকোত্তর অভিন্ন বুদ্ধির পটুতম 

ব্যায়ামে বা অতিমান্ুষিক অত্যুজ্জল প্রতিভার চাকচিক্য প্রদর্শনের প্রয়াসে হয় 

নাই। ইহা অন্তর্ধামীর প্রেরণায় ও তাহার স্বকীয়! বিশ্বপালনী মহাশক্তির 

পরিচালনে সম্ভব হইয়াছে । যাহা জানিলে সব কিছু জান! হইয়া যায়, আর 

কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, ভগবান ্ত্রকার সেই চরম ও পরমতত্বের 

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করায়, তাহার দিব্যদৃষ্টিতে কিছুই অপ্রকাশিত ছিল না । 

উন্মুক্ত, নির্সেঘ আকাশে মধ্যাতু স্বর্ধপ্রকাশের ন্যায়, সমুদায়ের আত্মদ্বরূপ তাঁহার 
সন্মুখে উদ্ঘাটিত হুইয়াছিল। নিজে পরমতত্বের অপরোক্ষান্গভূতি লাভ করিয়া, 
তাহাই তিনি স্বত্রবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মস্থত্র আলোচনার সময় মনে 

রাখিতে হইবে যে, ইহা কেবল দর্শনশান্্র নহে। ইহা অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক- 
অধ্যাত্ম-সাধন শাস্্। একারণ যিনি ইহার আলোচন! করিতে চাহেন, সাধকের 
ভক্তিপৃত চিত্তে অগ্রসর হওয়া তাহার একান্ত কর্তব্য । 

৪) ভাগবতই ব্রন্সূত্রের সৃত্রকার রচিত ভাষ্য ৷ 
৬। ভাগবত পাঠে আমরা অবগত হই যে মহাভারত, পুরাণাদি শান্ত ' 

প্রণয়ন বেদবিভাগাদি এবং চতুরবর্ণের আচরণীয় ধর্শ্মের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া, 
ভগবান বেদব্যাস আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে না পারায়, বিষণ্ন চিন্তে কারণানু- 
দন্ধানে অতি দুশ্চিন্তাম্বিত হইয়া পড়েন । তখন ৬ভগবানের মঙ্গল হচ্ছায় তাঁহার 
পার্ধদ পরমভক্ত দেবধি নারদ গুরুরূপে আসিয়া তাহাকে ভগবানের “এ ত্য-শুদ্ধ- 
সত্য-স্বরূপত্ত জীবের কল্যাণের জন্য তাহার নরবপুঃ ধারণ, নরলী এ] প্রকটন- 
নিত্য ও লীলা উভয়ে নরচক্ষে বিভিন্নকূপে প্রতীয়মান হইলেও, তত্বত: উভয়ের 



আভাস ৭ 

অভেদত্ব এবং সেকারণ, লীলা-শ্রবণে, কীর্ডনে, বিনা আয়াসে পরমপদপ্রান্ত 

প্রভৃতির উপদেশ দিয়া ও তাহা বিভ্ুতভাবে আলোচনা করিয়া মন্ভাগবত 
রচনায় প্রেরণা প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয় এবং তাহার 

পর মহষি বেদব্যাস আত্মপ্রসাদ লাভ করেন । ্ষস্থত আগেই রচিত হইয়াছিল । 
ভগবান বেদব্যাস ভাবিলেন যে, নারদের উপদেশ কায্যে পরিণত করিবার 

স্কত্ে্ পন্থা হইতেছে, ব্র্সত্রে যাহা হুত্রাকারে আছে তাহাই কবির ভাষায় 
ভক্তি রসায়নে মিশা ইয়। বিস্তৃত কর! । তাহা হইলেই গুরু নারদের উপদেশ 
কার্ধ্যকরী করিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ লোকোত্তর চরিত্র, পরযপুরুষের 

ূর্ণা বতার শ্রীরু্ণ ত তাহার সমকালেই ধরাধামে বর্তমান ছিলেন । ভগব্দগীতার 

মহান্ সঙ্গীত তখন ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল-_ব্যাসদেবই 
ত সে সঙ্গীতের গায়ক । তাহার মহাভারতেই তিনিই ত শ্রীকৃষ্চকে আদর্শ 
কর্মযোগীরূপে পূজা করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকষ্ণলীলার মাধর্ধ্য অংশ 
্রগন্ত্রের জ্ঞান প্রাধান্ের সহিত মিলাইয়া গীতার ১৮1৫৪-৫৫ শ্লোকে ভগবানের 
উপদিষ্ট জ্ঞান ও ভক্তির উপায়_উপেয়ভাব শিক্ষা দিবার পর, উপযুক্ত অধিকারীর 

জন্য পরাভক্তি ও তাহা লাভের উপায় নির্দেশ করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 

ভগবান বেদব্যাস_-আমার মনে হয়, এরূপ চিন্তা করিয়া, তীব্র ভক্তিযোগে, 

আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতঃ, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতার সহিত, তাহার 

হাতে যন্ত্রের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন যদিও বেদব্যাস স্পষ্ট করিয়া 

বলেন নাই, তথাপি মনে হয় বে, তাঁহার গুঢ় অভিপ্রায় ছিল যে শ্রীমদ্ভাগব্ত, 

তাহার অতি সংক্ষিপ্ত, স্থত্রাকারে রচিত ব্রক্মম্থত্রের ভাষ্যরপে গৃহীত ও ব্যবহৃত 

হইলে ত্রিতাপদগ্ধ, ভবরোগকাতর জীববৃন্দের-অমৃত প্রলেপ প্রদান করিয়া, ত্রিতাপ 

-জালা প্রশমন এবং ভবরোগ নাশের কারণ হইবে। যে কেহ মনে কোনও 

প্রকার সাম্প্রদায়িক রপ্রন না লাগাইয়া স্বচ্ছ, সরল, উদার মনে, প্রশান্ত চিত্তে, 

সত্য নির্ণয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়া ভাগবতের সাহায্যে ব্রহ্মস্থত্রালোচনায় অগ্রসর 

হইবেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি আমার উপরে কথিত উক্তির যাথার্থ্য 

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন। ভাগবত থে ব্রহ্মম্বত্রের স্ত্রকার রচিত ভাষ্য, 

তাহার বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত ‘বেদান্ত প্রবেশ’ গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে 

করিয়াছি । এখানে আর বিস্তার করিব না। 

৫) ব্ৰহ্মসূত্ৰ দর্শনশান্ত্র মাত্র নহে। 

৭। আগেই বলিয়াছি যে, ক্রক্স্ত্র_-মীমাংসা দর্শনের অন্তভুক্ত। 

আমাদের মধ্যে অনেকে বেদাস্তালোচনা না করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন 



oo ব্ৰহক্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যে, “ব্রহ্মহুত্র’ মীমাংসা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, ইহ! দর্শনশাস্র মাত্র_ঘটত্ব- 
পটত্ব লইয়া ইহার কারবার । তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল-__এই 

মহাসমস্তা সমাধানের জন্য মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং দিনের পর দিন বিনিদ্র 

রজনী যাপন ইহার আলোচনায় অশ্ন্তাবী পরিণুতি। একারণ কোনও 

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ এই কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে, ইচ্ছা করিয়া 

ইহার আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। 

আমার দৃঢ় ধারণা! যে, ব্রক্মহ্থত্র নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে, এরূপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 

অনুসারে বলিতে পারি যে, ভাগবত সাহায্যে আমি বত্রহ্মন্থত্রের যে আলোচন! 

করিয়াছি তাহ! সুদীর্ঘ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি কোথাও তর্ক গ্রহণে প্রবেশ 

করি নাই। প্রবেশের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। ব্রহ্মস্থত্র এতদিন ষড়.- 

দর্শনে বিশেষতঃ ন্যায়দর্শনের বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে নিবদ্ধ ছিল। 

সাধারণে ইহার আলোচনার চিন্তা করিতেও ভীত হইতেন। ইহাযে কি 

উপাদেয়, প্রাণের পিপাসা মিটাইবার ইহার ক্ষমতা যে কত অপীম, ত্রিতাপদঞ্ধ 

জীবের ব্রিতাপজাল| প্রশমণের কি অমৃতব্বাদী মহোৌষধি, তাহা সাধারণের 

কিছুমাত্র বোধগম্য ছিল না। আজকাল গণতান্ত্রিকতার দিনে, জনসাধারণের 

চোখে ঠুলি দিয়া, ভারতের আর্ধ্যষিগণের সাধনালন্ধ, লোকাতীত মনীষার 

উজ্জল আলোক-রশ্মি দেখিতে বাধা সুজন কর] গহিত মনে করিয়া, অতি 

সরল সর্ধজনবোধ্য ভাষায় আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার 

নায় অল্পবিন্য সাধারণ যে কোনও ব্যক্তি ধৈর্যের সহিত পাঠ করিলে, মুগ্ধ হহবেন, 

ইহ! আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। যদিও আমার নিজের যূর্থ তা ও 

অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাতে অনেক দোষক্ৰটি থাকিতে পারে, তাহা হইলেও দ্রব্যগুণ 

নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে। 

৬) আলোচনার দুটি দিক, 
৮1 কোনও বিষয় বিচার করিবার ছুটি দিক্ পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ 

একটি তত্বের দিক্ হইতে, অপরটি বস্তু তান্ত্রিকতার দিক্ হইতে। ইংরাজীতে 

প্রথমটির না--981০০0%০ point 0f View এবং দ্বিতীয়টির নাম- 

Objective point 0f View, উভদ্ধ দিক হইতে বিচারে আমরা কি পাই, 

দেখা! যাউক্। প্রথমতঃ তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে 

পারি যে, ব্র্_পরমাআ্স।_ভগবান--পরতত্ব এমন একটি বস্তু, যেখানে মনের 

চিন্তা এবং উক্ত চিন্তা প্রকাশক বাক্য পৌহুছিতে পারে না। তর্ক কেবল বাক্য 



আভাস ৯, 

সমষ্টি মা। সুতরাং উহা সে তত পৌহুছিতে না৷ পারিয়া দূরে থাকিতে বাধ্য 
হয়। একারণ তত্বের দিক হইতে বিচারে বুঝিলাম যে তর্কের উপযোগিতা 
কিছুমাত্র নাই। 

৯। বন্ততাপ্ত্রিকতার দিক হইতে বিচারে আমরা বুঝিতে পারি যে, তর্কের 
প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু উক্ত পরতত্ব বা ভগবান 
বা ব্ৰহ্ম “সর্ববাদ বিষয়-প্রতিরূপশীল” বলিয়া উহ! সমুদায়-সাম্প্রদায়ির্ক মতবাদ 
ক্রোড়ীকুত করিয়৷ তাহাদের বহু উর্দ্ধে নিজ শাশ্বত অপ্রচ্যুত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
উহা নিত্য, সত্য, স্বয়ম্রকাশ, আত্মপ্রকাশে জাজ্জল্যঘান। উহা প্রকাশের জন্য 

দ্বিতীয় প্রকাশকের কোনও প্রয়োজন নাই । উহা প্রপঞ্চাতীত বস্তু । প্রপঞ্চ-মায়ার' 

খেলা । যায়ার সহিত উক্ত পরমতত্বের সংস্পর্শমাত্র নাই । আমাদের চিন্তা 

করিবার যন্ত্র মন-বুদ্ধি দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত। দেশ-কাল মায়া হইতে 

অভিব্যক্ত। স্থতরাং মনের চিন্তার সহিত উক্ত তত্বের সংস্পর্শ সম্ভব নহে। 

বাক্য মনের চিন্তাকে বৈখরী ভাবে প্রকাশ করে মাত্র_অতএব বাক্যই বা কি 

প্রকারে উক্ত তত্ব প্রকাশ করিবে? একারণ তর্ক নিরর্থক । 

৭) ভাগবভপাহা্যে ব্রন্মসুত্রালোচনায় ভর্কের অবসর নাই। 
১০। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে যনে রাখা প্রয়োজন । বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণ অতি উচ্চস্তরের সাধক। তাহার! নিজ নিজ 

সাধনার সিদ্ধিতে, তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনার প্রকৃতি অনুসারে__অনস্ত ভাব 

ও শক্তির শাশ্বত ভাণ্ডার স্বরূপ পরযতত্বের বিশেষ বিশেষ ভাবের ও শক্তির 

অপরোক্ষান্ুভূতি লাভ করিয়া, তাহাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদরপে গ্রহণ 

পূর্বক শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে প্রচারিত করিয়াছেন। ব্রদ্ধে বা পরমতত্বে সমুদায় ভাব 

বর্তমান । যে সাধক যেভাবে তাহার উপাসনা করেন, তিনি সেইভাবেই উক্ত 

সাধকের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান গীতায় ৪1১১ শ্লোকে কুরু- 

ক্ষেত্র সখরপ্রাঙ্গনে ইহ! উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব তর্কের 

অবসর কোথায়? ভাগবত কোনও তর্কে প্রবেশ না করিয়া ভক্তি-রসায়নে 

পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত সুমধুর ভাষায়-_উক্ত পরমতত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 

উক্ত পরমতত্বের নরদেহে পূর্ণাবতার শরীকবষ্ণের লীলা বণনাব্পদেশে নিত্যধামের 

নিত্যলীলা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লোকচক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন! লীলার 

গভীরতা প্রবেশ করা সহজ নহে বটে, তাহা হইলেও বুঝিয়া হউক্, না বুঝিয়া৷ 

হউক, উহা আস্বাদন করিতে থাকিলে, উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া__উহা! করিবেই 

করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতসাহায্যে ্র্গস্থত্রালোচনায়, তের 
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অবসর না থাকায় ও মানবীয় চিন্তার ফল স্বরূপ তর্বশাস্তের প্রয়োজনাভাব হেতু, 
মস্তিষ্ক বিলোড়নের আবশ্যকতা নাই। ধীর ভাবে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, 
তত অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্ধোর প্লাবনে হৃদয় পরিপ্লুত হইবে, মন প্রসন্ন 
হইবে, বুদ্ধির মলিনতা তিরোহিত হইবে, এবং সৌন্দর্ধ্য-মাধূর্ধ্য-সৌকুমারধ্য 
প্রভৃতির ললামভূত পরমতত্ব, নিজ স্বপ্রকাশ স্বরূপে হৃদয়, মন আলোকিত 
করিবে, তখন উক্ত আলোচনাকারীর “সর্বাঃ জুখময়া দিশ:” (ভাগবত 
১১।১৪।১২ )-__সমুদায়, দিক স্থখময় হইবে। : ইহা কথার কথা নহে। 
ভাগবতকার অপরোক্ষ ভাবে অঙ্গুভব করিয়া পুস্তকবদ্ধ করিয়াছেন । 

৮) ব্রন্মসূত্রালোচনার জন্য অর্ব্বভ্যাগী সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন 
অত্যাবশ্যক নহে। 

১১। জ্ঞানমার্গের পথিক, কেহ কেহ মনে করেন যে, পরমতত্ব স্বরূপের 
কথঞ্চিত ধারণার জন্য সংসার, স্্ী-পুত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, সর্বত্যাগী 
হওত, বিজনে গভীর চিন্তায় তন্নয়তা প্রাপ্তি না হইলে, চেষ্টা বুথা মাত্র ।, 
ভাগবত বস্তুগত ভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে, না, উহা! যে অপরিহার্য প্রয়োজনীয়, 
তাহা নয়। উক্ত তত্ব-জ্ঞানখাত্রগমা, কঠোর শুষ্ক, নীরস বস্তু নহে । উহা 
যে রসম্বরূপ, সে কারণ প্রত্যেকের অতি প্রিয়তম, জগতে সমুদায় প্রিয়ত্বের 
যূলে উহা, প্রত্যেকের পঞ্চেন্দিয় দ্বারা আস্বাদ্য । উহা ত দুরের বস্তু নহে। উহা 
“প্রত্যক্ চৈতন্য” প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার চৈতন্য-রূপে ফিরিতেছেন। 
উহাই ত বিষয় জ্ঞানরূপে প্রত্যেক জীবের প্রতীতিগম্য হইতেছে । কিন্ত 
বিষয়জ্ঞানে নিবদ্ধ থাকিলেও, উহা বাহিরের বস্তু নহে। বিষয় হইতে ফিরাইয়া, 
বিষয়জ্ঞানের দ্বারম্বরূপ ইন্জিয়গণকে, অন্তমু্খীন করিতে পারিলেই, উহার 
স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ পাইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, উহা অন্তরের 
অস্তরতম, অতি প্রিয়তম বন্ত। উহারই প্রিয়তার জন্য, বিষয়, ধন, জন, দেহ, 
গেহ, দারা, অপত্য প্রভৃতি সমুদায় প্রিয়ত্ব লাভ করিয়া, আনন্দ বিচরণের 
কারণ হয়। 

১২। উপরে বলা হইয়াছে, “তর্কের অবসর কোথায় ?__ইহাতে 
তর্ককুশল কোনও কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি, আপত্তি করিতে পারেন, যদি তর্কের 
অবসর নাই, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্কর, তাহার শারীরক-ভাস্ত, কঠোর তর্ক 
বান্যায় শাস্ত্ের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর 
অতি স্ষ্পষ্ট।- ভগবান শঙ্করাচার্য শঙ্করের অবতার বলিয়া, প্রাচীন কাল 
হইতে, আজিও পূজিত হইয়া আগিতেছেন। বিশেষ কার্ধা সাধনোদেশে 
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ভগবানের নির্দেশে, তিনি মত্ত্যধামে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এই 
বিশেষ কাৰ্য্য তৎকাল প্রচলিত বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধক্রিয়া কলাপের নিরসন | 
বৌদ্ধগণ ঘোরতর যুক্তি ও ্ায়ান্গ বিচারবাদী। তাহাদিগের নিজ অস্ত্রে 
তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে, পরাজয় সর্ববাঙ্গহুন্মর হয়, ইহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন । একারণ-_শহ্বরাচাধ্য, তাহার শারীরক ভাম্তে ও উপনিষদের 
ভাম্য সকলে, যুক্তি, বিচার, তর্ক ও ন্যায়ের প্রাধান্য দিয়াছিলেন। স্থতরাং 
আচাধদেব ন্যায়শান্্ বা বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের গৃহীত তর্কশান্ত্রের নিয়মাদি 
মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই শারীরক ভাষে তর্বশান্ত্র প্রাধান্যের 
কারণ। এই আচার্য্য শঙ্করই তাঁহার উক্ত ভান্তে ২।১।২৭ স্বত্র প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন £__ 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তঞ্ণে যোজয়েৎ। 

_যে সমুদায় ভাব অচিন্ত্য সে সমুদায়ে তর্ক যোজনা করিও না। 

কোন্ সমুদায় ভাব অচিন্ত্য বলিয়া মনে করা যাইবে? উত্তরে বলিতেছেন: 
“প্রকৃতিভ্য: পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ৷” 

_ প্রকৃতির পর ( সম্পর্ক শূন্য ) যাহা, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ । 

৯) আমার কৃভ আলোচনার প্রকৃতি নির্দ্দেশ। 
১৩। এখন আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিয়া কর্তব্য সমাধা 

করিব। ভগবান গীতায় ১৮।৫৪-৫৫ প্লোকে জ্ঞান ও ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ উপায়- 

উপেয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । ভাগবতও সে সম্বন্ধ স্বীকার করয়া 

পরমতত্বের উপদেশ দিয়াছেন । ইহা ভাগবতের অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়া 

প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে বিরত হইলাম উক্ত উপায়-উপেয় 

সঙ্গন্ধের ভিত্তিতে ভাগবত অবলম্বনে জ্ঞান মি্রা-ভক্তিমার্গে ব্রহ্স্ত্র আলোচনার 

প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্ধা হইয়াছি, তাহা যাহার তত্ব সঙ্গ্ধে 
আলোচনা তিনিই জানেন । যন্ত্র, ন্ত্রীর অভিপ্রায় ও ব্যবস্থা মত কাজ করিয়া 

যাইবে, তাহাতে যন্ত্রের চিন্তার বা উদ্বেগের কারণ নাই । 

১৪ . আমার আলোচনায় আমি শ্রীমৎ শব্বরাচার্ধ্যের অদ্বৈতবাদ-ভাষ্য, 

প্রীমৎ রামানুজাচার্ধ্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভাষ্য, শরীমনিশ্বার্বাচার্য্যের দ্ৈতাদৈতবাদ 

বা ভেদাভেদবাদ ভাষ, শ্রীমন্মধাচার্ধের দ্বৈতবাদ ভাষ্য, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের 

অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ বল্লভাচার্ধোর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভাষ্য এই 

ছয়খানি আধুনিক কালে প্রচলিত ভায়ের যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। 

উহাদের সকলের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, উহাদের প্রজ্জলিত আলোক- 
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বত্তিকা হস্তে গ্রহণ পূর্বক, নিজের গন্তব্য পথ সমুজ্জল করিতে প্রয়াস পাইয়া 
অগ্রসর হইয়াছি। সমগ্রভাবে কাহারও পদানুসরণ করি নাই। কাহারও: 
মতবাদ সম্বন্ধে কোনও তর্ক উত্থাপন করি নাই। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
প্রত্যেকের বক্তব্য মনোযোগের সহিত শুনিয়া, নিজের ভগবদ্ত্ত জ্ঞান ও 
বুদ্ধির যথাসম্তর পরিচালনায় যাহা! স্বত্রের সরল অর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, 
তাহাই সরল বাঙলা ভাষায় স্বজনের স্থখবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকিলে, দায়িত্ব একমাত্র আমারই । চেষ্টা 
আমার, ফল ৮ভগবানের হাতে ৷ 

১৫। উপরোক্ত ভান্তকারগণ, স্বত্রকার মহত্বি বাদরার়ণের অনেক 
পরবর্তী কালে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না 
করেন যে, উক্ত বিভন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ, ব্রক্ষন্থত্র রচনার অনেক পরবর্তী 
কালে__ভান্তকারগণের সমকালে প্রচলিত হইয়াছিল । ভগবান স্ত্রক্ারের 
সত্ররচনার সমকালে ও তাহার পূর্ব হইতে উক্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। 
এ সকল মতবাদের ভিত্তি উপনিষদ্। উহার! স্থত্র রচনার বহু পূর্ব হইতে 
বর্তমান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। সে কারণ ব্র্ষস্থত্র রচনার 
পুর্ব হইতেই উক্ত মতগুলি প্রচলিত থাকায় বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই৷ 

১৬। ব্ৰ্মস্ুত্ৰেই সুত্রকার ছয়জন আচার্ধের নাম করিয়াছেন । তাহাদের 
মধ্যে আচার্য্য জৈমিনন স্বত্রকারের শিষ্য বলিয়া প্রপিদ্ধ, স্থতরাং উভয়ে সমকালে 
বর্তমান ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য আচার্গণের মধ্যে হয়ত, 
কেহ কেহ্ স্ুত্রকারের সম্কালে বর্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে এবং 
কেহ কেহ তাহার পূর্বে ছিলেন। তাহাদের নাম দেওয়া হইল, এবং তাহাদের 
মতবাদ নামের পার্শ্বে দেখান হইল। উক্ত মতবাদ সকলের ব্রহ্ষস্থত্র রচনার 
প্রাকৃকালীন গ্রন্থাদি তৎকালে বর্তমান থাকা সম্পূর্ণ সম্তব। শ্রীঘদ্ 
রামান্ুজাচার্ধ্ের শ্রীভাস্তে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বৌধায়ন প্রণীত ভাম্যের উল্লেখ 
আছে। উহা এখন পাওয়া যায় না। অন্তান্ত মতবাদের ভাষ্য প্রাচীনকালে 
থাকিলেও, বর্তমানে উহার! অপ্রাপ্য । 
(১) আত্রেয়-_মীমাংসক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শান্ত্ীর মতানুসারে 
(২) আশ্মরথ্য-_বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী রী ১ 
(৩) ওডুলোমি-_ভেদাভেদবাদী , 
(৪) কার্চাজিনি__অদ্বৈতবাদী 

(৫) বাদরি 5 
5). 2. 2 

2 ১ ৮ 
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স্বত্রকারের শিষ্য 

আমি বর্তমানকালে প্রচলিত উপরে কথিত ছয়খানি ভাস্তের যথাসম্ভব 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্ত কোনও সাম্প্রদায়িক মতের অনুবস্তী হইয়া 
আলোচনা করি নাই। উহাদের মধ্যে যে আচার্ধোর অর্থস্থত্রের স্বাভাবিক 
সরল অর্থ পরিস্ুট করিয়া সর্বপ্রধান উপযোগী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার 
সহিত ভাগবতে কথিত অর্থের সামগ্রস্ত রাখিয়া গ্রহণ করিয়াছি । যখন 
একাধিক আচার্ের অর্থ, পত্রের স্বাভাবিক অর্থের অন্থকৃল ব'লয়া মনে হইয়াছে, 
তখন উভয় অর্থ পৃথক্ পৃথক ভাবে আলোচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি । তবে শ্রীমদ্ 
বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাব্য ভাগবতের অধিকতর অনুগামী হওয়ায়, এবং 
অচিন্ত্য তেদাভেদবাদ, আমার ন্যায় স্ুলবুদ্ধি সাধারণ মানবের বুঝিবার পক্ষে 
অধিকতর স্থকর বলিয়া, বহস্থলে উহাই গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য 
স্বাভাবিক সরল অর্থের কোনও ব্যতিক্রম সহ৷ করি নাই। অন্তর্ধামী ভগবানের 

হাতে যন্ত্র স্বরূপ হইয়া, যাহ! করাইয়াছেন, তাহাই কারয়াছি। দোষগুণ বিচারে 

যন্ত্রের কি অধিকার আছে? 

১০) আঝে মাঝে আধিভৌতিক বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি 

১৭। 

কেন? 

১৮। আলোচনার অনেক স্থলে, আবভৌতিক পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের উল্লেখ 

করিয়াছি। উহা, আমার উক্ত বিজ্ঞানের যৎ্সামান্ত জ্ঞান থাকার পরিচয় 

দিবার জন্য নহে । আমাদের শাস্ত্র স্ুম্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে, আধিভোতিক, 

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক জগৎ একই স্থত্রে গাথা; পরস্পর পরস্পরের 

সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। আধিভৌতিক জগতে যে নিয়ম, ' 

অন্য উভগ্ধ জগতেও সেই নিয়ম তত্রত্য অবস্থানুসারে কার্ধ্যকারী__ইহা বস্তগত 

উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ 

প্রযত্ব ও অধ্যবপায়ে যে সমুদায় তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, সে সমুদায়ের 

আলোচনা, আধ্যাত্মিক ও আবিদৈবিক জগতের পটভূমিতে না করিলে, 

আলোচনা সর্বাঙ্গীন হয় না। এজন্য উহার আলোচনা আমার স্বল্প জ্ঞান ও 

বুদ্ধি অনুসারে করিতে বাধ্য হইয়াছি। 

১১) আমার নিজের অক্ষমতা । 

১৯। আমি জানি যে ক্র্ষস্ত্রালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পর্বরত- 

প্রমাণ ধুষ্টতার পরিচায়ক । আমি আমার সর্বপ্রকার অক্ষমতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 



১৪ '_ ব্ৰহ্মম্থত্ৰ ও শ্রীঘদ্ভাগবত . 

সচেতন থাকিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ, 
আছে 209০1 rushes in, where angels fear to tread” — অৰ্থাৎ 

পণ্ডিতের] যেথা যেতে ভয় পায়, দ্বিধা বিনা মূর্খ সেথা ছুটে যায়। এ-সব ভাল 

করিয়া জানিয়াও পশ্চাৎপদ হইতে পারি নাই । মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনা! 

করিতে বসিয়া নিজের প্রচেষ্টার সহিত “প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্ধাহুরিব বামনঃ” 

__দীর্ঘকায় ব্/ক্তির লভ্য কল হস্তগত করিবার জন্য ক্ষুদ্রকায় মানবকের উদ্ধবাহু 

হইবার দৃষ্টান্তের উপমা দিয়াছিলেন এবং উক্ত বামনের ন্যায় লোকসমাজে 

উপহাসাম্পদ হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আমার প্রচেষ্টার সহিত উক্ত 

উপমার কিছুমাত্র সামঞ্রস্ত নাই। আমার প্রয়াসের সঙ্গত উপমা (১) একটি 

ক্ষুদ্র চড়ুই পাখীর সমুদ্র শোষণের প্রচেষ্টার ন্যায়, (২) একটি ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালীর 

মুখে কয়েকটি করিয়া বালুকাকণা আনিয়া সমুদ্র বন্ধনের প্রয়াসের ন্যায়, (৩) একটি 

ক্ষুদ্র ইন্দুরের গর্ত করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্র ভেদ পূর্বক অপর পৃষ্ঠে যাইবার 
প্রচেষ্টার ন্যায়। সুতরাং আমার প্রচেষ্টা যে সর্বথা উপহাসাস্পদ, তাহাতে 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা জানিয়াও নিজেকে নিরস্ত করিতে পারি 
নাই। কোনও অনৃষ্ত শক্তি যেন জোর করিয়৷ আমাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর, 

হইতে বাধ্য করিতেছেন । স্থতরাং বন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের ন্যায় নিজের স্বাতন্ত্য 

সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াই অগ্রসর হইতেছি। 

১২) ক্রন্মসূত্র- অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক সাধন শান্ত । 
২০। ব্ৰহ্মস্তত্ৰ দর্শনশাস্ত্র বলিয়া প্রথিত। ইহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু 

আমার আলোচনায় আমি ইহাকে দর্শন শাস্্ররপে গ্রহণ করি নাই। উহা 

অত্যুত্তম, আনুষ্ঠানিক সাধন-শান্ত্র মনে করিয়াই, আমি আমার ভগবৎপ্রদত্ত 
জ্ঞান বুদ্ধি সাহায্যে এবং ভগবানের কপার উপর দৃঢ় ভরসা রাখিয়া, যথাসাধ্য 
আলোচনায় প্রয়াস পাইয়াছি। দর্শনশাস্্ালোচনার ভাষা, বাগ বাহুল্য 

বৰ্জ্জিত, মাত্রা ও পরিমাণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া, বার্য-_বাক্যাংশ__শব্ষ- 
অক্ষর-প্রয়োগে চাতুরধ্যমণ্ডিত, প্রয়োজনমত বাক্য_ বাক্যাংশ-শব্দ এমন কি প্রতি 

অক্ষরের ব্যবহার দক্ষতা, ফলে উহাদের কোনও একটির বুখা ব্যবহাররাহিত্য, 

অল্পকথায় ভাবসম্পদরাশি প্রকাশে সমুজ্জল, কঠোর ন্যায়শাস্তান্সারী, পূর্বাপর 
সঙ্গতিরক্ষায় একান্ত তৎপর, সংক্ষিপ্ত, পরিমাজ্জিত, অর্থগর্ত হওয়া এক'ন্ত 

উচিত কিন্ত আমি সে মাঞ্জিত ভাষা গ্রহণ করি নাই। আনুষ্ঠানিক পাধন- 

শাস্ত্র আলোচনায় উহা! একাস্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না। অবশ্যই অল্প 

কথায় অধিক ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলে, তাহা পাঁওঁতগণের, বিশেষত: দর্শন: / 



আভাস ১৫ 
শাঙ্্াভিজ্ঞগণের মনোজ্ঞ হয় বটে, কিন্তু তাহা অনেক পময়ে আম 
অদ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা 
আলোচনার নাম হইতেই 
স্বখবোধ্য করিবার চেষ্টা। 

হইলেই ত, কি শিক্ষিত, কি অ 

[র ন্যায় সুলবুদ্ধি, 
দুরহ হইয়া! পড়ে। আমার এই 

ইহা বুঝা যাইবে যে, ইহার উদ্দেশ সার্বজনীন 
বিস্তারিতভাবে, সমুদায় সংশরছেদী আলোচনা 
শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলের বোধগম্য হওয়া 

শব । তাছাড়া সংক্ষেপ, অর্থগর্ত আলোচনায় দৰ্শনশাস্তের মর্যাদা রক্ষা 
সম্ভব হইলেও সাধনশাস্ের মধাদাহানি সংঘটিত হয়। 

২১। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি স্থত্রের উল্লেখ করি। স্থত্রটি অতি ছোট। 
“ফলমত উপপত্তেঃ” ৩1২৩৮__সরল অর্থ ব্রহ্ম বা ভগবানই কর্ণের সহিত 

ফল যে)জনা করেন । ইহা বলিলেই দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন গিটিয়৷ গেল । 
কিন্তু সাধন-শাস্ত্রালোচকের-চক্ষে নানা প্রকার বিরোধ, সংশয়, অসঙ্গতি 

দেখা দিল। কারণ, উক্ত প্রকার নগ্ন অর্থে, (১) কর্মফলের প্রাধান্য স্থাপনের 
সহিত, ভগবান বা ব্রহ্ষ_উহার পরিচালক বা পর্যবেক্ষক মাত্র বলা হইল । 
(২) তাহাতে চিরম্বতন্ত্র ভগবানের স্বাতশ্্যহানির সম্ভাবনা আপতিত হইল । 
(৩) তাহার-ভগবস্তা, মহিমা, ভক্তবৎসলতা প্রভৃতি হ্ষুগ্ন হইল। (৪) ভাগবত 
বলিয়াছেন যে, তিনি উপযুক্ত ভক্তকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, তাহা! 
প্রত্যাহার করিবার কারণ উৎপন্ন হইল। (৫) ভাগবত ভগবানের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন “যমনুগৃহামি তদ্বিশো বিধূনোম্যহম্” (৮৷২২৷২৪ )__ আমি যাহাকে 

অনুগ্রহ করি, তাহার ধন হরণ করিয়া থাকি--ইহ! অত্যাচারীর যথেচ্ছাচার- 
রূপে প্রতীয়মান হইবার কারণ দেখা দিল। গীতায় ১৮৬৬ শ্লোকে ভগবানের 
নিজের উক্তি “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি*”_-অতিশয়োক্তি বলিয়া 

মনে করিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সাধনশাস্ত্র ও তাহার আলোচক কি. 

ইহা সহ! করিতে পারেন? এ কারণ উক্ত আলোচক যদি পূর্বপক্ষের মুখ 

দিয়! আপত্তি উত্থাপন করাইয়া প্রকৃত তত্ব সংস্থাপনের প্রয়াসী হন, এবং 

সে কারণ অপ্রাসঙ্গিক না হউক্, আলোচ্য বিষয়ের সহিত, সাক্ষাৎভাবে অতি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ন! থাকা, কোনও দৃশ্ঠতঃ অপর-বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা 
দ্বারা ভগবন্মহিমা ক্ষাপনে যত্ববান হন, তাহাতে কি তাহাকে দোষ দেওয়া 
যায়? এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি উক্ত স্থত্রের আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে 
কিঞ্চিৎ বাগ বাহুল্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং কঠোর ন্যায়শাস্তান্যায়ী বিচারে, 

তর্ককূশল পণ্ডিতমণ্ডলী, হয়ত নাপিকা কুঞ্চিত করিবেন, এ সম্ভাবনা থাকা 
সত্বেও আমি নিরস্ত হই নাই । উক্ত ৩২1৩ সুত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা 

হইতেই আমার বক্তা বিশদভাবে বঝা যাইবে। 



১৬ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

২২। কিন্তু স্তায়শাস্ত্রম্মত ক্ষুদ্রদোষে দোষী হইলেও, আমি কিছুমাত্র 

দুঃখিত নহি। ভাগবত আমর অন্থকৃলে, ভাগবৎকার বলিতেছেন £- 

তব্বাগ.বিস্গো জনতাঘবিপ্লবো যন্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি । 

নামান্তনন্তন্ত যশোকস্কিতানি যৎ শুণ্থান্ত গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ 
ভাগবত ১1%।১১, ১২।১২।৩৮ 

যে বাগাড়ম্বরের প্রতিবাক্য অবদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বাক্য-নিরমলকারী শাস্রপকলের 

(যথা ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, ন্যায়শাগ্তাদির ) নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও, অনন্ত 

ভগবানের যশেস্কিত নাম সকল বিস্তা'রত ভাবে প্রকাশ করে বলিয়া, উহা 

জনসাধারণের পাপরাশ ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে, সে কারণ সাধুগণ উহাদেরই 

শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাগ £ ১৫1১১, ১২।১২।৩০। 

সাধুগণের শ্রবণ, গান ও গ্রহণের দ্বারা ভাগবতকার ভগবানের অবণাদির 

প্রতি ইঙ্দিত করলেন । স্বত্তরাং আমার দুঃখিত হইবার কারণ মাত্র নাই। 

১৩) প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ৷ 
২৩। বিশেষতঃ প্রতাক্ষতঃ দেখিতে পাই যে, উত্তর ভারতের হৃধীকেশ 

হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেক বড় বড় শহর গঙ্গার উভয় তারে অবস্থিত । 

কাল বিপর্যয়ে ও সকল সহরের লক্ষ লক্ষ অধবাসীর গৃহের মল-দুষিত নর্দিমার 

জল, গঙ্গায় পড়িবার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষগণের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কাশীতেই 

দেখি, স্নানের ঘাটের পাশেই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়! পায়খানার মলসহ 

দূষিত, পুতিগন্ধময় জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে কি 

শঙ্গাজলের পবিত্রতা স্ষুন হয়? অথবা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া কমণ্ডলুতে 

গঙ্গাজল লইয়া ৬বশ্বনাথের মস্তকে ভক্তির সহিত “নমঃ শিবায়” বলিয়া অর্পণ 

করিতে কি কোনও দ্বিধা হয়? বড় বড় দার্শনিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণও 

কোন প্রকার দ্বিধা বা সংকোচ অনুভব করেন না । গঙ্গার. পবিভ্রতার সংস্পর্শে 

উহাদের অপবিভ্রতা দূরীভূত হইয়া উহার! গঙ্গাজলের সম পবিত্রতা 

লাভ করিয়াছে। গঙ্গাজলের জীবাণুনাশকতা, পবিত্রতা প্রভূত গুণ সম্বন্ধে 

বিশেষ বিশেষ (বিদগ্ধ পণ্ডিওগণের উক্তি সমন্বিত সংক্ষেপে আলোচনা গত 

১৭ মে, ১৯৫৩, ৬রা জ্যা ১৩৮০ তারিখের “হিন্দুস্থান স্টাণডার্ড" নামক : 
ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

সেইরূপঞ্ভগবানের নাম “পাবনং পাবনানাং» বলিয়া উহার সংস্পর্শে আমার 

সানাপ্রকার দোষদুষ্ট, ভ্রমপ্রমাদ সম্বলিত, পণ্ডিত ও বিশেষজ্রগণের দৃষ্টিতে 



আভাস চী 

পুতিগন্ধময় আলোচন! যে, পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 

ভ্রম কেহ ইচ্ছা করিয়া করেন না। ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন ২__“মন্ত: 
স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ” (গীতা ১৫১৫ )-__ আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, উহাদের 

উভয়ের বিকাশ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে । স্থতরাং তিনি যদি আমার জ্ঞানের 
সঙ্কোচ সাধন করিয়! ভ্রম উৎপাদন করিয়! থাকেন, তাহাতে দুঃখ কারবার কি 

আছে? তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবং সমুদায় ফল তাহাকে অর্পণ 

করিয়া, তাহারই কাজ যথাশক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। 

১৪) নিজ নিজ সাধনার অন্গস্বরূপে ভ্রহ্মসূত্রালোচনা বিধেয় । 
২৪। ব্রহ্ষসথত্রালোচনারূপ অতি দুরূহ ব্যাপার হইতে, আমার নিরস্ত 

থাকিতে না পারার আরেকটি অপরের অজ্ঞাত গৃঢ় কারণ আছে। ভাগবত- 
সাহায্যে ব্রহ্মস্ত্রালোচনা আমার সাধনার প্রধান অঙ্গ । উহ! হইতে নিরস্ত 

হইলে আমার সাধন। হইতেও নিরস্ত হইতে হয়। আমার স্থচিপ্তিত ও 

স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং সে কারণ দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস যে, মানবদেহধারী 

জীব মাত্রেরই ভগবানের আরাধনা করিবার অধিকার আছে। ভক্তাবতার 

ভগবান শ্রীকুষ্ণ চৈতন্য মহাপ্ৰভু ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, নরদেহ্ধারী 

জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। সে কারণ প্রত্যেক মানবই নিত্যপ্রভু 

ভগবানের সেবা করিতে বাধ্য। বেদান্তমতেও, তত্বৃষ্টিতে, ব্রঙ্গে ও জীবে, 

চৈতন্যাংশে সাম্যভাব হেতু, অভেদ তত্বতঃ হইলেও, যতদিন না৷ অবিদ্যা সম্পূর্ণ 

রূপে ধ্বংস হয়, অবিগ্ভার অতি ক্ষীণ আভাস মাত্র থাকিতেও উক্ত অভেদ চিন্তা, 

অনেক সময়ে অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করে; পতনের সম্ভাবনা স্ষ্টি করে। 

সে কারণ আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে “দাস আমি” বলিয়া__ 

মনে প্রাণে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িলে, পতনের সম্ভাবনা ত থাকেই 

না; অধিকন্তু পরম আশ্রয়ে স্থান লাভ হেতু, শাশ্বত অভয় প্রতিষ্ঠা সংসাধিত 

“ হয়। একারণ, “আমি নিত্যদাস, তুমি শাশ্বত প্রভু’_এই চিন্তা করিয়া 

ভগবানের চরণে ভক্তির সহিত পুজা অর্পণ করা৷ প্রত্যেক সাধারণ মানবের 

উচিত । 

২৫। আমি যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া ভারতের অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ 

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আমি যতই মূর্খ, অপদার্থ, শক্তিহীন হই না 

কেন, ভগবানের নাম লইবার ও তাহাকে পুজা করিবার জন্মগত অধিকার 

আমার আছে। পণ্ডিত, কৃতী, ধনী, এশবর্্যশালী কি কেবল তাহার পুজা 

করিবে? যে দরিদ্র, সে কি কেবল দুরে দাড়াইয়াই থাকিবে? তাহায় কি 

২ 



১2 বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পূজার অধিকার নাই? কিন্তু ভগবান ত সকলের প্রতি সমান। তিনি ত 

পত্তিত-যূর্থ, ধনী-নির্ধন, কৃতী-অকৃতী-_ইহাদের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা 
দর্শন করেন না। অতএব আমার হতাশ হইবার কারণ কি? শাস্ত্র বলেন 

যে, ভগবানের পূজায় বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। পণ্ডিত তাহার পাণ্ডিত্য দিয়া, 

কৃতী তাহার কৃতিত্ব দিয়া, ধনী তাহার ধন দিয়া, এশব্য্যশালী এখর্ধ্য দিয়া, 
ভগবানের পুজা করুন, তাহাদিগকে ত কেহ নিবারণ করিতেছে নাঁ। আমি 

লোক সমারোহের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, উহাদের বাহিরে থাকিয়া, আমার 

যাহা সম্বল, তাহা দিয়া তাহার পূজ! করিব, সে জাতিগত ও জন্মগত অধিকার 

ত আমার আছে । আমি দরিদ্রব_সর্ববিষয়ে দরিদ্র । কি চিন্তায়, কি ভাষায়, 

কি ভাব্প্রকাশের শক্তিতে, কি ক্রিয়ায়, কি জ্ঞানে, কি ভক্তিতে, কি সাধনায়, 

সবদিকে আমি কাঙ্গাল । আমি আমার সর্ববতোগুখী দারিদ্রা ও অক্ষমতা দিয়া, 

তাহার পূজা করিব, এ ইচ্ছা ত অন্তর্্যামী ভগবানের প্রেরণাতেই হৃদয়ে 
জাগরিত হওয়ায়, আমার এই প্রয়াসের বিড়ম্বনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
অতএব বিত্তশাঠ্য না করিয়া আমার উক্ত সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য ও অক্ষমতা উজাড় 

করিয়া তাহার চরণে সমর্পণ করিলাম ৷ শাস্ব বলেন ঃ_ 

তুলসীদলমাত্রেণ জলম্ত চুলুকেন বা 

বিক্রীণীতে স্বমাআ্মানং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ 

ইহা ত কথার কথা মাত্র নয়। ভক্ত বলিয়া অভিমান করিবার আমার 

কিছুই নাই । তবে তিনি কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সমুদায়ের শাশ্বতভাগার, এজন্য 
আমাদের মনের অতি স্বহ্মতম স্পন্দন তাহার কাছে অবিদিত থাকিতে পারে 

না। পৃথিবী সমুদায় তড়িৎ শক্তির শাশ্বত ভাণ্ডার বলিয়া যেমন অতি ক্ষুদ্র 

তড়িৎ স্পন্দন, ভূদেবীর নিকট অজ্ঞাত থাকে না, সেইরূপ. আমার উজ্জল! 

ভক্তি না থাকিলেও, যদি উহার যৎসামান্য, অতি ক্ষীণ আভাসের প্রতিভাসও 

থাকে, তাহা হইলে আমার পুজা ভগবানের নিকট অবজ্ঞাত হইতে পারে না । 
হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বিশ্বাস ধারণ করিয়া তাহার চরণে সর্বম্ব অর্পন করতঃ, 

তাঁহার মহিমা খ্যাপনে ব্রতী হইয়াছি। তিনি, তাহার নাম, তাঁহার মহিমা 
সমুদায় অভেদ' বলিয়া,__তাহার নাম জপ করা, বা তাহার মহিমা সম্বন্ধে 

আলোচন! করা, তাঁহারই. সঙ্গে প্রত্যক্ষ কারবার বলিশ্বা জানি । 
২৬। 'উপরে বলিয়াছি: যে, ব্রহ্ষস্ত্রের আলোচন! দর্শন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে 

না করিয়া, . আনুষ্ঠানিক অধ্যাত্ম সাধনশাস্তরের দৃষ্টিতে, ভাগবতের 
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ভিত্তিতে করিয়াছি । আরও উদ যে, এ আলোচন। আমার সাধনার মুখ: 
অঙ্গ। ইহাতে হয়ত কাহারও মনে সন্দেহ উঠিতে পারে যে, সাধনা করিতে 
হইলে, অখণ্ড মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা উহা ফলদায়ক হয় না; 
এজন্য সকলে কি গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করিবে? 
এই সন্দেহের প্রথম অংশটি অর্থাৎ সাধনায় অখণ্ড মনোযোগ অর্পন-_সত্য বটে, 
কিন্তু শেষের অংশটি সত্য নহে। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশে, ব্যবহারিক 
দৈনিক জীবনের কর্মাচরণের সঙ্গে, সাধনার কোন বিরোধ নাই। ব্যবহারিক 
কোনও কাজ করিতে হইলে, উহাতে অখণ্ড মনোযোগ লাগাইলে তবে ত উহা 
সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়_ইহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য । লোকে 
দৈনিক ব্যাবহারিক জীবনে বিভিন্ন প্রকারের কত কাজ প্রতিদিন করিয়া থাকে, 
আজকাল উদরান্নের সংস্থান করা যে মহা সমস্যার বিষয় হইয়াছে, তাহাতে 

উহার জন্য, নানাবিধ বিভিন্ন প্রকারের কর্াবর্তে প্রায় সকলকেই পড়িতে 
হয়। সেই কর্মাবর্ত হইতে উত্তরণের উপায়-_ প্রত্যেক কর্মের জন্য 

_ছোট হউক্ বা বড় হউক্__পরিমাণ মতে! সময় নির্দেশ এবং সেই 

নিদিষ্ট সময়ে অখণ্ড মনোযোগের সহিত উহার সম্পাদন। এইরূপ করিলে 

বিব্রত হইতে হয় না। অথচ সমস্ত কাজই করা হইয়া যায়। ব্যাবহারিক 

জীবনেয় উদরান্ন সংস্থানের জন্য দৈনিক সাধারণ কাজের ন্যায়, প্রতিদিন 

অধ্যাত্ম জীবনের তুষ্টি-পুষ্টিকর অননস্থানীয় সাধনার জন্য, পরিমাণ ও স্থবিধামতো 

অল্প কিছু সময় নির্দেশ ও সেই সময় অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করা কি 

অসম্ভব? ইচ্ছা থাকিলে, সকলেই ইহা সহজে করিতে পারেন। উপরে যাহা! 

লেখা! হইল, তাহা বৈধীভাবে সাধনার কথা । উহ! ছাড়া ভগবান গীতায় 

কর্মসম্পাদনের যে “কৌশল” (গীঃ .২৫০), জীবহিতের জন্য প্রকাশ 
করিয়া বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবমতো ও সাধ্যমতো অবলম্বন করিয়া, 

কর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠানে, সংসারের প্রত্যেক কর্ম-_-এমন কি উদরান্নসংস্থামের জন্য 

বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্দ__ভগবছুপাপনা রূপ-_চরম ও পরম কর্মে পরিণত 

করা যাইতে পারে । অথবা উহাকে চরম ও পরম কর্ম বলিই বা কেন? 
উহাইত নৈষ্ৰ্্য। প্রত্যেক কৰ্ম্মকে নৈশ পরিণত করিবার উপদেশই গীতার 

বিশেষত্ব। আমার বেদান্তালোচনা যদি উক্ত পর্যায়ে না পড়ে, উহ! আমারই 
দোষ । সে দোষ তাহারই চরণে সমর্পণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছি। এইভাবে 

বিভাবিত হইয়! সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ অমর গীতি গাহিয়| গিয়াছেন : 



২০ র্নত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মা'কে ধ্যান, 

(ওরে ) নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ স্যাম! মা’রে। 

যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 

আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মা'রে। 

২৭। শাস্ত্র ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন বটে, 

সকলের পক্ষে নহে। বাহাদের পূর্বজন্মের স্থরুতীর ফলে তীব্র বৈরাগোদয় 

হইয়াছে, সন্্যাসের ব্যবস্থা তাহাদেরই জন্য ৷ বুদ্ধদেব, শঙ্করা চার্ধ্য বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 

মহাপ্রভুর সন্ত্যাসের বাঁধা দিবে কে? কিন্তু শাস্ত্র পেট সর্বস্ব সন্নযাপের বিরোধী । 

সন্্যাসের বেশ পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেই সন্যাসী হওয়া যায় না। 

কাল চক্রের আবর্তনে, বর্তমান জীবন সংগ্রামের দিনে, সংসারে পিতা-যাতা- 

ভার্য্যা-পুত্র-কন্তা প্রভৃতির প্রতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এড়াইয়া, কোনও 
মঠাধীশের চেলা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আজকাল, এরূপ সন্ন্যাসী 

হওয়ার একটা রেয়াজ হইয়াছে । বলা বাহুল্য, শাস্ত্র উহার ঘোরতর 1দরোধী 

এবং উহ! অতি কদৰ্য্য আত্মপ্রবঞ্চনা। আধ্যাত্মিক জগতে উহার ফল অতি 

ভীষণ । 

১৫) নরদেহ প্রাপ্তি কোন 85) ব্যাপার নহে, উন্থা গভীর 

উদ্দেশ্যমূলক ৷ 
২৮। নরদেহ ধারণ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণ, কোনও উদ্দেশ্ঠহীন, 

আকস্মিক ব্যাপার নহে। উহার মূলে, পূর্ব পূর্ব কত শত শত জন্মের, কতবিধ- 

কর্ম, ফল প্রদানে উন্মুখী হইয়া, রহিয়াছে । সেই সমুদায়-ফলোন্মুখী কর্ম পিঠে 
বাধিয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে৷ উহাই তাহার ইহজীবনের অবশ্য কর্তব্য কর্ধ। 

উহ্! নানাবিধ,__পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, ভাই ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি, বন্ধু-বান্ধবের 
প্রতি যে, সংসারে জন্মিয়াছে সেই সমষ্টি সংসারের প্রতি ও তাহার অন্তর্ভুক্ত 
বাষ্ট সকলের”প্রতি, প্রতিবেশী, পরিজন, পরিকর প্রভৃতির প্রতি, সমাজের 

প্রতি, দেশের প্রতি ও দেশের সকলের প্রতি কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে এই সকলের 

প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া, ভগবানের ইচ্ছা পরিচালক কর্মদেবতাগণ, কোনও 

বিশেষ মানবের__বিশেষ দেশে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিবার ব্যবস্থা করেন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় কর্তব্য যথাশক্কি সম্পাদনের 

চেষ্টা করে এবং যথাসাধ্য সম্পাদন করে, তাহার জীবন সার্থকতা লাভ করে । 



টি 
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অপর পক্ষে, যে উহা এড়াইয়া চলে, তাহার জীবন শুধু ব্যর্থ নয়, অন্যান্য অশুভ 
কৰ্ম্ম সঞ্চিত হইয়া পিঠের বোঝা! আরও ভারী করিয়া থাকে। শাস্ত্র আমাদের 
এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন। আলোচনায় অগ্রসর হইলে, ইহা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট 

বুঝা যাইবে। স্বতরাং গাহ'স্থ ধর্মে থাকিয়া, সাংসারিক কার্ধ্য-_গীতার উপদেশ 

অন্গপারে, ভগবানের আরাধনার অঙ্গ স্বরূপ মনে করিয়। সম্পাদন করা এবং 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত গৃহীত সাধনায় 
অখণ্ড মনোযোগ দিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। উভয়ের মধ্যে কোনও 

বিরোধ নাই, তাহা বুঝা গেল। শাস্ত্রের উপদেশ, সাধনা সহ, সর্বপ্রকার কর্ণ- 

সম্পাদনের সুষ্ঠু উপায় জানায় বলিয়া, উহাদের পরিপোষক ও পরিবর্ধক। এ 

কারণ ভগবান গীতায় ১৬২৪ শ্রোকে, কুরুক্ষেত্র সমরে অজ্জ্নকে হিংসাত্মক 

কর্মাচরণে ও শাস্ত্রের প্রমাণের অন্ুবর্তী হইয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন । 

২৯। ভক্তি প্রবণ চিত্ত, ঈশ্বর বিশ্বাসী কেহ কেহ মনে করেন যে, 

মানুষ ঈশ্বরের হাতের খেলার পুতুল মাত্র। তাহার উপর সমুদায় নির্ভর করিয়া, 

নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাই তাহার উচিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্তর- 

বিরোধী । সংসারে সমুদায় কর্মে কর্তৃতববুদ্ধি ও তজ্জনিত অভিমান পুরা- 

মাত্রায় বর্তমান থাকিবে, কেবল, একটু সময় সাধনায় নিয়োগ করার বেলায়, 

আমি তাহার হাতের পুতুল মাত্র বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা__দাকণ আত্ম- 

গ্রবঞ্চনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা! খুবই ভাল 

সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বর-নির্তরতা নিশ্টেষ্টতা নহে। নিশ্টেষ্টতা ও জড়তা 

সম-পর্ধ্যায় ভুক্ত । ইহা! অন্ধ তমসাচ্ছন্নতার পরিচায়ক । ভগবান গীতায় ১৪ 

অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগ-যোগে ইহার আলোচন! করিয়াছেন। গীতায় ৮৭ 

শ্লোকে ভগবান উপদেশছলে অজ্জণকে বলিলেন :-- 

তস্মাৎ সর্বষু কালেষু মামনুন্মর যুদ্ধ চ ॥ গী_-৮৭ 

অতএব তুমি সর্ধকালে আমাকে চিন্তা কর। কিন্ত মনে রাখিও, তুমি 

রজোগুণ প্রধান ক্ষত্িয়। তোমার শুধু চিন্তাতে হইবে না, “যুদ্ধ চ’_তোমার 

বধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধ কর। গী--৮।৭, অর্জনের প্রতি যুদ্ধ করিবার উপদেশ । 

কিন্ত সকলেই যে তদনুপারে অস্রশত্ত্ে সজ্জিত হইয়া মারণোম্মুখী হইবে, 

তাহা নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিবে। নিশ্েষ্ট হইয়া 

থাকিবে না, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় ইহা পাবে বুযাইবার জনত 
ভগবান বলিয়াছেন £_ 
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তম্মাদসক্তঃ সততং কার্ধ্যং কৰ্ম্ম সমাচর । 
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥ গী ৩1১৯ 

কিরূপভাবে কর্মাচরণ করিতে হইবে? তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন । 
ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্তব্য বোধে কর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহা হইলে উক্ত 
আচরণকারী নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয় । 
৩০ অতএব সংসারে ফলাকাঙ্ফা শৃন্ত হইয়া “আমার অবশ্য করণীয়” 
এই বোধে কর্ম করিয়া যাইলে পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে । নিশ্টেষ্টতার প্রশ্রয় 
শাস্বে কোথাও নাই । জ্ঞানীগণের পক্ষে ন্চন্ন কথা। কিন্তু জ্ঞানী বা 
্রশ্মঙ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী সংসারে কয়টা আছে? ভগবানের উপদেশ অন্ুপারে 
আমাদের স্ায় সাধারণ সকলের কর্তব্য বোধে, আসক্তিশৃন্ত হইয়া কর্শ্মাচরণ 
কর্তব্য । এই উপদেশই অক্ষমতা সত্বেও আমাকে এই আলোচনায় প্রবন্তিত 

করিয়াছে । 

১৬) ভাগবত সাহায্যে আলোচনার ভণ্যভম কারণ। 
৩১। ভাগবতের ভিত্তিতে ব্রন্হত্রালোচনার যে কারণ উপরে বিবৃত করা 

হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। উহার পরিচয় দিতেছি । 

শান্ত ভগবানকে “পচ্চিদানন্দ” স্বরূপ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সৎ- 
চিৎআনন্দ এই তিনটি পৃথক্ পৃথক শব্দ লইয়া সচ্চিদানন্দ পদ গঠিত। উক্ত 
সৎ-চিৎ-আনন্দ তিনটি পৃথক পৃথক নামে কথিত হইলেও, উহারা পরম্পর পৃথক্ 
পৃথক্ বস্তু নহে। এক অদয় বস্ত রই আমাদের বিশ্লেষাত্মিক! দৃষ্টি ভঙ্গীতে পৃথক- 
ভাবে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। এ তিনটি গুণ বা ধর্ম নহে। পরমতত্বের স্বরূপ 
ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে হইলে, উহাদের ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া, 
উপনিষদ্ ও তদনুসারী অন্ঠান্ত শান্ত, আমাদের বোধ সৌকর্ধ্যার্থে উহাদের 
ব্যবহার করিয়াছেন। পরমতদ্বের প্রপঞ্চগত প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবেশ হেতু 
( ছান্দোগ্য_৬৷৩৷২ ), উক্ত তিন ভাব প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্থাত। প্রত্যেক 
বন্তর নিজ নিজ আকারে বর্তমান থাকা “সৎ” ভাবের, উহার প্রকাশ এবং 
সেকারণ আমাদের প্রতীতি গোচর হওয়া “চিৎ” ভাবের এবং উহার প্রিয়, 
“আনন্দ” ভাবের পরিচয় দান করে। 

৩২। এক খণ্ড কাষ্ঠ ব| প্রস্তর গ্রহণ কর--উহা জড়, অচেতন, অন্ধ 
তমসাচ্ছন্ন। কিন্ত প্রপঞ্চের সমুদায় বস্তুর ন্যায়, উহার “সত্তা সামান্য” আছে, 
হা বুঝাইতে হইবে না। কারণ উহা নিজের আকারে অবস্থান ও অপর 
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বস্তুর স্থানাবরোধকরূপে উহার কোনও বিশেষ স্থানে বর্তমানত|া--এই সত্তা 

সামান্তের জন্য । উহাতে “চিৎ” বা প্রকাশ ভাব থাকায়, উহ! আমার এবং 
সেকারণ জগতের সমুদায় সচেতন জীবের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিয়াছে। 
উহার আনন্দভাব থাকা হেতু, আমি বা৷ অন্য কেহ, উহা! প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া, 

উহা হইতে গৃহনির্মাণের উপকরণ ও সাজসজ্জ| প্রস্তুত করিয়া আনন্দ লাভ 

করিতে পারি। এই দৃষ্টান্ত সমভাবে অগ্রান্য সমদায় বস্তুতে প্রযোজ্য, ইহা 
সহজে বুঝা যায়। 

৩৩। ব্র্স্থত্র ব্র্মতত্ব নিরূপণ, এক্ষতত্বের জ্ঞান লাভের সাধন বা 
উপায় এবং সাধনের ফল-বিবৃতি হেতু, ক্রহ্মবিদ্ঠা। শিক্ষার অত্যন্ত সহায়ক ৷ 

ব্ৰহ্ম ও তাহার বিদ্যা-অভেদ বলিয়া, ব্রহ্ম যেমন '“সচ্চিদানন্দ” স্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যাও 

তাই, সেকারণ ব্রহ্মবিষ্ঠাও সচ্চিনানন্ন স্বরূপাত্মক। উহার সদ্ভাবাত্মক, সত্তা 

সামান্য বিচার-বিতর্কের বিষয় নহে । সংশয় হইলেই-_বিচার বিতর্কের প্রয়োজন 

হুইয়া থাকে। উহার “সত্তা সামান্য” সন্দেহ করিলে, সন্দেহকারীর সত্তা ও 
সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে । তখন কেইবা সন্দেহ করে, কেইবা বিচার করে। 

এ কারণ উহার দার্শনিক আলোচনা সর্ধথা পরিত্যাজ্য । সুতরাং চিদ্ভাব ও 

আনন্দভাবই এই আলোচনার বিষয় হইয়া দরাড়ায়। 

৩৪ ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য তাহার শারীরক ভাম্যে, ব্রঙ্মের চিদ্ভাবের__ 

অন্য কথায় জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া আলোচন! করিয়াছেন। অন্তান্ত আচার্ষগণ, 

অল্পবিস্তর তীহারই অনুসরণ করিয়াছেন । কেবল শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ 

চিদ্ভাবের সহিত আনন্দভাবের সংমিশ্রণ করিলেও, মোটামুটি বলিতে গেলে, 

বলিতে হইবে, জ্ঞানের প্রাধান্য তাহার “গোবিন্দভাম্যে” ও বর্তমান। কেবল 

গ্ৰীমদ্ভাগবত উহাদের সকলের হইতে পৃথক ভাবে, আনন্দের প্রাধান্য দিয়া পরম- 

তত্ব ভগবানের স্বর্ূপের পরিচয় দিয়া, তিনি যে আমাদের কত আপনজন, প্রিয় 

হইতেও প্রিয়তম, তাহা স্থমধুর ভাষায় সুম্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। ভাগবত উহা 

শ্রুতির ভিত্তিতেই করিয়াছেন, বলা বাহুল্য । টৈত্তিরীয় শ্রুতির “রসো-বৈ-সঃ' 

নত্াংশ, মন্ত্ররপে নিবদ্ধ না রাখিয়া, রসকদনবূততি, সৌন্দ্ঘ-াধু্য-সৌকুমার্য 

প্রভৃতির পরাকাষ্ঠারপ বিগ্রহ প্রতিষ্টা করিয়াছেন এবং মানবদেহধারী আপামর 

সাধারণ জীবগণের পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ উক্তরস স্বরূপ বিগ্রহের নিজ 

নিজ অধিকার অনুসারে রগাস্থাদনের জন্য আবাহন জানাইয়াছেন। ভাগবত-_ 
“নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্ (ভাগ ১/১/৩)_বেদরূপ কর্বৃক্ষ হইতে 
শ্বতঃপতিত, অমৃতরসপূর্ণ সুপক্ক ফল। উহার কগামাত্র রদসেবনে, আনন্দের 
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অমৃতধারায় হৃদয়মন প্রাবিত হয়। আমরা জানি যে, বৃক্ষের অন্তরে প্রবহমান 

রসতআ্রোতের সারাংশের কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি তাহার ফল ও ফলের রস। 

একারণ ভাগবত সমুদায় বেদের যাহা সার, তাহার কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি। 

স্থৃতরাঁং উহা! হইতে আনন্দধারা বহিবে তাহার কথা কি? 

৩৫। আমরা! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিশুদ্ধ স্ুবর্ণে অলঙ্কার প্রস্তুত হয় না ॥ 

উহার সহিত কোনও ইতর ধাতুর সংমিশ্রণ প্রয়োজন। ভাগবতকার এই 

দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত স্থনিপুণভাবে, পরিমাণ মত 

জ্ঞানের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত পরম্পর ঘনিষ্ঠ 

উপায়-উপে় সম্বন্ধযুক্ত ভক্তিও আপিয়া সংমিশ্রণে যোগ দেওয়ায়, এমন সুন্দর 

নমনীয় অথচ ত্রিকাল স্থায়ী দৃঢ় মশলা প্রস্তুত হইয়াছে যে, ভাগবতকার উহা 
দিয়া, তাহার মহছুদ্দেশ্ত__“তাপত্রয়োন্মলনম্”_-( ভাগ ১।১।২) সাধনের জন্য 

আনন্দসৌধ নির্মাণ করিয়া, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দহন জালা প্রশমনের ও শাশ্বত 

বিশ্রাম লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু বিশ্রামসৌধনির্মাণ করিয়াই তিনি 

ক্ষান্ত হন নাই । যে আনন্দের কণা পাইয়া বিশ্ব ও তদন্তর্গত যত কিছু আনন্দে 

আত্মহারা, যে আনন্দের অতি ক্ষীণ ছায়া আমরা মুক্ত আকাশের নিবিড় 

নীলিমায়, উষার রক্তিম রাগে, তরুণ অরুণের ক্িপ্ক, কোমল জ্যোতিঃতে, 

সান্ধ্য গগনের বর্ণবিন্তাসে, শারদ পুণিমার পূর্ণ শশধরে, ফুল কমলের অমল হাসিতে 

ও সৌরভ বিতরণে, মলয় পবনের শিহরণ-জাগরণে, বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে, 

নীরব নিশীথে নিপুণ বাদকের দূর বাশীর গানে, মায়ের সেহে, সতীর প্রেমে, 
ভগ্নীর ভালবাসায়, সন্তান-বাৎ্সল্যে দেখিতে পাই, সেই আনন্দের ফোয়ারা 

ছুটাইয়া প্লাবন স্থষ্টি করিয়াছেন । যিনি উক্ত প্রাবনের তীরে বসিয়া, নিগম কল্প- 

তরুর সুপক্ক ফলের কণামাত্র রসাস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি 

ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন । 

৩৬। মামি ভাগবতের পদান্সরণে ব্র্সুত্রালোচনার প্রয়াস পাইয়াছি 
বটে, কিন্ত আমি ত বলিয়াছি যে আমি সর্বতোভাবে অতি দরিদ্র । ভাবুক ব্যক্তি 

যে ভাগবত পাঠ করিয়া আত্মহারা হন, যে ভাগবতের একটি মাত্র শ্লোকার্দ 
পাঠ শুনিতে না শুনিতে ভগবান শ্রীরুষ্চচৈতন্য মহাপ্রভু--বাহজ্ঞান শূন্য হইয়া 

পড়িতেন এবং দরবিগলিত ভাব ও আনন্দাশ্রধারায় বক্ষঃ, পরিধেয়, বসিবার 

আসন ও ধরাতল ভাগিয়া যাইত, সেই ভাগবত আলোচন! করিয়! ত পাষাণ 
হৃদয় গলিল না, ভক্তি দেবীর দয়া হইল না, ভাবের উদয় হইল না, নয়নে 
শরবিনদু দেখা দিল না, শরীরে রোমাঞ্চ শিহরণ জাগিল না। সবই আমার 



আভাস 

ছুরদৃষ্ট ও অশুভ কর্মরাশির ফল । তবে তাহাতে দুঃখ করিয়া কোনও ফল নাই৷ 
মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বাস জনিত সান্তনা আছে যে, জ্ব্যগুণ অপ্রকাশ থাকিবে 
শাঁ। কালে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। না জানিয়! বিষ খাইলে বিষ কি তাহার 
কাজ করে ন1? উগ্রবীর্ধ্য, তিক্ত ওষধ অতি অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ করিলে, কি 

তাহার গুণে রোগ প্রশমিত হয় না? অতি সুগন্ধ গোলাপ ফুল হাতে লইয়া 
ধাটাাটি করিলে, হাতে কি তাহার স্থগন্ধ আমোদিত করে ন1? বুঝি বা 

না বুঝি, পাষাণ হৃদয় গলিত হউক্ বা না হউক্, ভাগবত লইয়া নাড়াচাড়া 
করিলে বস্তগুণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। ভাগবত ত ভগবানেরই যৃত্তি-শাস্তরূপে 
প্রকটিত। ভাগবত লইয়া সময়ক্ষেপ করা__ভগবানের প্রসঙ্গ লইয়া থাকা । 

বিশেষতঃ ভগবানেরই নিজের উক্তি__“ন হি কল্যাণকুৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত 
গচ্ছতি”। গীতা £ ৬।৪০। 

৩৭। অনেক সময়ে প্রত্যক্ষতঃ এমন দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি গীতি শাস্ত্রে 

সম্পূর্ণ অজ্ঞ । গানের তাল, মান, স্থর, লয়, যুচ্ছরনা, রাগ, রাগিণী প্রভৃতি বিষয়ে 
কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কণম্বরও অতিশয় কর্কশ, রাসভ বিনিন্দিত, গান 

গাহিবার কিছুমাত্র উপযোগী নহে, তথাপি তাহার মনে কখনও কোনও কারণে 

আনন্দের আতিশয্য হইলে, তিনি চেষ্ট! করিয়াও, চাপিয়া রাখিতে ন! পারিয়া 

গর্ঘভ রাগে তান ধরিয়া থাকেন। আমারও সেই প্রকার। হৃদয়ের আলোড়ন 

চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া, লঙ্জাসরম বিসৰ্জ্জন দিয়া, গর্দিভ কে আমার 

চিৎকার এই আলোচনা অভিব্যক্ত করিয়াছে । গর্দিভি রাগে চিৎকার, 

জীববিশেষের আনন্দের অভিব্যক্তি ত বটে। সে কারণ উহা যতই কর্কশ; 
যতই শ্রুতিকঠোর হউক্ না কেন, যতই ব্যাকরণ-অলঙ্কার-্যায়শাস্ত্রের মর্যাদা 

লঙ্ঘন করুক না কেন-_সচ্চিদানন্ন স্বরূপের শ্রীচরণগলিত আনন্দ প্রত্রবণের 

অতি ক্ষীণ ধারার কণামাত্রও উহাতে বর্তমান আছে। সচ্চিদীনন্দের চরণ 

গলিত ধারাই ত মর্ত্যে “গোমুখীর মুখ হইতে ঝরা পৃত বারিধারা” । কৰি 

'উক্তধারা! “স্ুস্বনে” ঝরে বলিয়া উল্লেখ করিলেও, উহা! কি সত্যসত্যই তন্ত্ী-লয়- 

সমন্বিত মধুর বীণা নিন্ধনের ন্যায় ঝরিতে থাকে? উহাকি কান ফাটান শবে 

পর্বত হইতে পর্বতে লাফাইয়া পড়ে না? কোনও কৰি_উহাকে নৃত্যশীলা 

বালিকার চঞ্চল-আনন্-নর্তনছন্দে গতিশীলা বলিয়া উল্লেখ করিলেও উহ! ক 

যুলা প্রকৃতির উন্মাদ তাওব-নর্তনের চিত্র মনে জাগায় না? অন্তথা দেবাদিদেব 

মহারুদ্রকে বিচলিত করিবার স্পর্ধা উহাতে কোথা হইতে আসিল? মহাহস্তী 

এরাবতকে ওলটপালটে হাবুডুবু খাওয়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি 



২৬ ব্ৰহ্মম্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কোথা হইতে পাইল { সর্বশক্তিমান ভগবানের চরণ সংস্পর্শ হেতু-ও স্পর্ধা 
এ শক্তি, ইহা সুষ্পষ্ট নহে কি? আমার গর্দভরাগও সেই ভগবচ্চরণ সংস্পর্শে 
শক্তিমান ত বটে। স্থতরাং ইহাতে আমার কুঠ্ঠিত হইলে চলিবে কেন? 

৩৮৭ জ্যোতিঃ পদার্থের সাধারণ ধশ্ম এই যে ইহার প্রতি জ্যোতিঃকণা 

বহিমুখীন ৷ সেই জ্যোতিঃ কণার কোনও একটিকে অবলম্বন করিয়া প্রতি 

লোম ক্রমে অস্ত সুখে অগ্রসর হইলে পরিণামে সেই জ্যোতিঃর উৎস পদার্থ-প্রাপ্তি 
ঘটে। আমার আলোচনা যত দোষে দোষী হউক্ না কেন-__ইহা আনন্দ 

স্বরপের আনন্দ জ্যোতিঃর বহিমুখীন অভিব্যক্তি। মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক 

শ্রতিতে তিনিই “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ( মুণ্ডক 

২।২৯, বৃহঃ ৪181১৬)। স্থতরাং যদি কেহ উহ] ধরিয়া অন্তরমুখে অগ্রসর হন, 
তিনি যে “জ্যোতিবাং জ্যোতিঃ” অন্য কথায় আনন্দ স্বরূপের চরণপ্রান্তে উপস্থিত 

হইয়া, শাশ্বত বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্ৰ নাই। 

১৭) উপসংহার ৷ 
৩৯। ব্ৰহ্মম্থত্ৰ শ্রীমদ্ভাগবতের পাণ্ডুলিপি লেখা বাং ১৩৪০ সালে, ইংরাজী 

১৯৩৩ সনে শেষ হইয়াছিল । আজ ১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাস। এই দীর্ঘ 

২০ বৎসর ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। 

ইন্দ্রিয় বিকল। কৰ্মশক্তি লুপ্ত প্রায়। এ বয়সে এত বৃহৎ পুস্তক আমার 

দ্বারা মুদ্রণ ও প্রচার সম্ভব নহে। আমার কানফাটান গর্দভ রাগ আমিই 
শুনিতে থাকি, তাহাতে আমার দুঃখ নাই-_উহা! আমাকে আনন্দ দান করে। 
ভবিষ্যতে কখনও আমার কোনও উত্তর পুরুষ তাহার পূর্বপুরুষের বহু পরিশ্রম 

ও চিন্তার ফলস্বরূপ, এই আলোচনা, সংরক্ষণ করিবার ইচ্ছায় কখনও ইহা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারে । 

৪০। উপসংহারে ৬পিতৃদেবের, ৬ভ্রীগুরুর, ৬ইষ্টদেবের, ৬হ্ত্রকারের ও 

তাহার ভাষ্যকারগণের চরণে, আমার জাতি-বংশ-শিক্ষা উপাধি প্রভৃতি সম্ভূত 
অভিমানক্ষীত মস্তক ধল্যবলুঠনে প্রণাম করিয়া, আমার ভাল মন্দ সমুদায় অর্পণ 
করিলাম। 

নাস্থা ধৰ্ম্মে ন বন্থুনিচয়ে, ন চ কামোপভোগে, 
যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মানুরূপম্ । 
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেইপি। 
ত্বং পাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চল! ভক্তিরস্ত ॥ 



আভাস ২৭ 

কিয়ে মানুষ পশুপথীমে জনমিয়ে, অথবা! কীট-পতঙ্গে। 
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ রতিরহুতুয়াপরসঙ্গে ॥ 

বিদ্াপতি। 
স্বকর্্মফলনি্দিষ্টং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্। 
তন্তযাং তন্তাং হৃষীকেশ তৃয়ি ভ্তিদরঢাস্তমে ॥ 

পাগুবগীতা । 

0৬7৫ — 

জয়নগর 

২৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬০। 

১২ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ । 
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ও নমো ভগবতে বাস্গুদেবায় ৷ - 

ব্ৰহ্মসূত্ৰ ও শ্রীমদভাগবত। 
হব 

শ্রীমদ্ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্ষসুত্রালোচনা । 

প্রথম খণ্ড 

_ প্রথম অন্যাক্্র। প্ৰথম পাছ। 

আলোচক £_ ক্রীব্রামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্তার্ণব। 



৩০ ্র্গস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

্রন্মসৃত্র ও শ্রীমদ্ভাগবভ 
বা 

শ্রীমদূভাগবভ সাহায্যে বেদান্ত আলোচনা ॥ 
ও নমে! ভগবতে বাস্দেবায়। ও নমো গুরবে ॥ 

ব্ৰহ্মসূত্ৰ বা বেদান্তদর্শন 

প্রথম অন্যান্সেল্স প্রতিপাদ্য £_সমত্ৰহ্র । 

সমুদায় বেদান্ত বাক্যের তাত্পর্ধ্য কি, তাহা প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত 

হুইয়াছে। ভাগবতে ইহা স্পষ্টত: বলা হইয়াছে 

“বেদ! ব্ৰহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাওবিষয়| ইমে ৷ 

পরোক্ষবাদ। ঝষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥” ১১২১৩৫ 

“কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনৃ্য বিকল্পয়েৎ। 

ইত্যন্তাহৃদয়ং লোকে নান্তো মদ্বেদ কশ্চনঃ |” ১১1২১1৪০.. 

“মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহতে ত্বহম্॥৮ ১১1২১।৪১ 

“এতাবান্ সর্ধববেদার্থ শৰ্দঃ আস্থায় মাং ভিদাম্। 

মায়ামাত্রমন্গ্ান্তে প্রতিষিধ্ প্রসীদতি ॥ ১১৷২১৷৪২ 

প্রথন্ম অধ্যাক্রেন্র লাল্িডি পাদ 

প্রথম পাঁদে- স্পষ্ট ব্র্মলিঙ্গযুক্ত বাক্যবিচার ৷ 

দ্বিতীয় পাদে__অস্পষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবোধক বাক্য বিচার । 

তৃতীয় পাদে_ জেয ব্রক্মবোধক অস্পষ্ট বাক্য বিচার । 

চতুর্থ পাঁদে-_ অব্যক্ত, অজ! প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদবিচার ৷ 

্ বৈয়াসিকণ্যায়মালা ৷ ৫। 



ও নমো ভগবতে বাস্থদেবায়। ও নমো গুরবে 

পরহ্মসুত্র ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 
ৰা 

সার্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাঞ্ররূপে 
শ্রীমদ্ভাগবভ সাহায্যে ্রদ্ধসূত্রালোচন। 

প্রথম অধিকল্পপ। প্রথম স্ুল্র। 

১। জিজ্ঞাসাধিকরণ । 

১) ভিত্তি ঃ 

ভিত্ত--(১) যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্সে স্থখমন্তি । ভূমৈব সখম্। 
ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্য ৷ ছান্দোগ্য ৭২৩১ 

_-ভূমাই স্থখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই স্থখ, অতএব ভূমাকে জানা উচিত ৷ 

ছাঃ ৭২৩১ 

(২) আত্মা বা অরে দ্রগব্য: শ্রোতব্যো মন্তখ্যো নিদিধ্যাসিতব্যে! 
মৈত্েয্যান্মনে! না অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং 

সৰ্ব্বং বিদতম্। বুহদারণ্যক ২1৪1৫ 

__অয়ি মৈত্ৰেয়! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আোতব্য, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার 

হ্যায় ধ্যানের যোগ্য। আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও ধ্যানের 

দ্বারা লব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানে, পরিদৃশ্ঠমান জগৎ ও তদস্তর্গত 

যত কিছু জানা হইয়া যায় । বৃহঃ ২1৪।৫ 

(৩) পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রা্গণো নির্বেদমায়ান্নান্তযকৃত: কৃতেন | 

তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ্রহ্মনিষ্ঠমূ ॥ 

(৪) তঠম্মৈ স বিদ্ধান্ উপসন্নায় সম্যক্,প্রশাস্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং ততো ব্রহ্মরিদ্যাম্ ॥ 

| মুণ্ডক ১২।১২--১৩ 

_ ব্রাঙ্গণ কর্মাজিত লোকসকল পরীক্ষা করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা অনিত্য, 

অসার বলিয়া অবধারণ পূর্বক, জগতে অকৃত (নিত্য) কোনও বস্তু নাই, এবং 

কৃত ব| অনিত্য বস্তুতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই ( অথবা উৎপাগ্য-সংকার্ধ্য- 



৩২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বিকার্ধ্য-আপ্য এই চতুব্বিধ কর্ম দ্বারা লভ্য, যাহা কিছু, সমুদায় অনিত্য, স্থতরাং 
কর্ম দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ হয় না) বুঝিয়| বৈরাগ্যবান হইবার পর, গুরু সেবায়, 

প্রয়োজন হইলে সর্ববিধ, এমন কি নীচ কর্ম করিতে প্রস্তত-_কার্ধ্যতঃ ইহা 
জানাইবার অভিপ্রায়ে, হস্তে সমিধ ভার গ্রহণ করিয়া ( অর্থাৎ জাত্যাভিমান, 

বংশাভিমান, শিক্ষাভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি সকল প্রকার" অভিমান পরিত্যাগ 

করতঃ) প্রকৃত সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে, শ্রোত্রিয় (সমগ্র শ্রতিপাঠ ও 

অর্থবোধ সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ট গুরুকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিবেন । মুণ্ডক ১২১২ । 

সেই ব্রহ্ষজ্ঞ গুরু সমীপাগত, শাঙ্ান্থশীলনে দণ্তাদিদোষ রহিত, বাহোক্রিয় 

সংযমনশীল সেই ত্রাহ্মণকে শিষ্যর্ূপে গ্রহণ করিয়া, যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরং অক্রেশ্তং 

প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত, পরিপূর্ণ স্বরূপ, প্রত্যেকের হৃদয়পুরে অবস্থিত 

পরমতত্বের উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিবেন, যাহাতে উক্ত ব্রাহ্মণ উপদিষ্ট 

উক্ত তত্বের ধারণা করিতে পারেন৷ মুণ্ডক ১২১৩ 

(৫) জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্নমৃত্যু প্রহাণিঃ। 
তন্তা ভিধ্যানাত্ৃতীয়ং দেহভেদে বিশশৈশব্ধ্ংং কেবল আপ্তকামঃ ॥ 

এ শ্বেতাঃ ১।১১ 

__সেই দেব ( দ্যোতনগীল অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ ) পরমাত্মাকে জানিলে, জ্ঞান 

সাধকের সমস্ত বন্ধন-পাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতৃভৃত অবিস্যাদি দোষ ক্ষয়-প্রাঞ্ত হয়। 

অবিষ্ঠাজনিত ক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, জন্ম এবং মৃত্যুও নিবৃত্ত হয়। জন্ম-মৃত্যু 
প্রবাহে উন্মঙ্জন ও নিমজ্জন চিরতরে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সেই দেবের অভিধ্যান 

বা অনুচিন্তনের দ্বারা, সর্বপ্রকার এশর্য্যময় তৃতীয় ভাগবত পদ লাভ হয় এবং 

আঞ্তকাম হুইয়।, দেহত্যাগে কৈবল্য লাভ করিয়া! থাকে। শ্বেতা ১৷১১ 

(৬) তদ! বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্রনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি | মুণ্ড ৩১৩ 
_ তখন ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত পুরুষ পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া, নির্মল হয়তঃ 

নিরতিশয় ব্রহ্মলাম্য লাভ করেন । মুণ্ডক ৩।১।৩ 
(৭) ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰহ্মৈব ভবতি । মুণ্ডক ৩1২1৯ 

_ত্রস্নজ্ঞ ব্যক্তি ব্ৰহ্মই হইয়া যান। মুণ্ডক ৩২1৯ 
২) সংশয় । 
২। সংশয়। ছান্দোগ্য শ্রতির ৭৷১৩।১ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৪।৫ মন্ত্র 

সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন, ভূমাকে জানা উচিত। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, 
মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য (অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যেয় )। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র দুটি একসঙ্গে 

পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ভূমা যে বস্ত, আত্মাও সেই বস্ত। উভয়েই আমাদের 



১ খঃ। ১ পাঃ। ১ অধিঃ ১ সঃ ৩৩ 

পরিদষ্ঘমান বনতজাতের-অন্তভুক্তি নহে। কিন্তু জানা উচিত, শোনা উচিত, 
মনন করা উচিত, অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করা উচিত বলায় মনে হয় যে, শ্রুতির 
উপদেশ সর্ব-সাধারণ মানবের পক্ষে নিরঙ্কুশ ভাবে প্রযোজ্য ৷ ইহা! কি সম্ভব? 
যদি তাহা হর, তাহা হইলে, যে সকল মানব দেহধারী জীব, অতি নিষ্স্তরে 
অবস্থিত, সম্ভবতঃ ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়ম বলে, ইতর প্রাণী হইতে সবে 
মাত্র মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখনও প্রায় পশুর ন্যায় জীবন বাপন করিয়া 
থাকে, অসভ্য, উলঙ্গ, সভ্যতার ও শিক্ষার আলোক কিছুমাত্র পায় নাই, 
তাহা'দগের সম্বন্ধে উক্ত উপদেশের সার্থকতা কি? অথবা উপদেশ পালনের 
জন্য অধিকারী ভেদ বর্তমান আছে? 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিন! উদ্দেশ্তে কেহ কোনও 

কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভূমা, আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও অবিচ্ছিন্ন 
ধ্যান__সমুদায় ক্রি্ধা নাপেক্ষ ত বটে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্যই বা কি? 

৩) সুত্র । 

৩। এই সংশয় অপনোদনের জন্য স্থত্রকার স্থত্র করিলেন £__ 

অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা । ১১১ 

অথ+অতঃ+-ব্র্দ+জিজ্ঞাসা । 

উক্ত স্ুত্রটি, তনিগ্নে প্রদর্শিত চারিটি পদে গঠিত। উক্ত চারিটি পদের 

গ্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থের অনুধাবন করিলে সংশয় তিরোহিত 

হইবে। 

8) অথ। 

৪। অথ পদের দুইটি অর্থ প্রপিদ্ব__(১) মঙ্গলাচরণ স্চক ও (২) অনন্তর । 

সুত্রস্থ “অথ” পদ উক্ত উভয় অর্থে ব্যবহার করা ভগবান হ্থত্রকারের অভিপ্রায় । 

যদিও “রহ্সত্র” গ্রন্থের উপক্রমে, উপসংহারে, প্রত্যেক অধ্যায়ে, প্রত্যেক পাদে, 

পরম মঙ্গলময়, মঙ্গল স্বরূপ, পরম ব্রদ্দ আলোচিত হইয়াছেন । তথাপি গ্রন্থের 

প্রারন্তে মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচার সঙ্গত বলিয়! লোক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বিষয়ে, “অথ” 

পদের প্রয়োগে উক্ত প্রয়োজন সাধন করা হইয়াছে। 

৫। উহা ছাড়া উক্ত পদের “অনস্তর” অর্থ গ্রহণও অতি প্রয়োজনীয়। 

'অনস্তর” বলিলে, কাহার অনস্তর-ইহা জানিবার আকাজ্ষার উদয় হয়। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুগুক শ্রুতির ১২১২ মন্ত্র প্রথমার্দে এই আকাঙ্ষার নিবৃত্তি 

সাধিত হইয়াছে। উহা! স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কর্মলত্য লোকমকল__যথ! র্গাদি 

৩ 



ত৪ ্রহ্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সুখ ভোগের স্থান হইলেও--শাস্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশে পরীক্ষা 
করিলে, উহার! নশ্বর, অনিত্য প্রতিপন্ন হয় এবং অনিত্য কিছুর দ্বারা নিত্য 
বস্তুর লাভ সম্ভব নয়, এই জ্ঞান জন্মে। দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতীতি হইলে উক্ত 
পরীক্ষক ব্রাহ্মণের নির্বেদ বা বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য অন্মিবার পর ক্র 
জিজ্ঞাসার বা ্রক্মবিদ্ভালাভের প্রবৃত্তি দেখা দেয়। কারণ তখন মনে স্পষ্ট 
ভাবে না হউক্, অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় জ্ঞান জন্মে যে ব্রদ্ধই এবং সে কারণ তাহা 
হইতে অভিন্ন ব্রহ্ষবিদ্ভাই একমাত্র নিত্য ও শাশ্বত বন্ত। সুতরাং শ্রুতির 
উপদেশ সার্বজনীন হইলেও, উহা নিরম্কুশভাবে প্রযোজ্য নহে । 

৬। মুণ্ডক শ্রুতির আলোচ্য ১২1১২ মন্ত্রে প্রথমার্ধে “ত্রাহ্মণঃ” পদ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি উথাপিত হইতে পারে যে, যখন দ্বিজাতিমাত্রেরই 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত এ তিন বর্ণের পুরুষগণের বেদে অধিকার আছে, 

তখন শ্রুতি কেবলমাত্র “ব্রাহ্মণ” পদ ব্যবহার করিলেন কেন? ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্তগণকে বাদ দিবার কি অভিপ্রায়? এই প্রকার আপত্তির সম্ভাবনা অনুমান 
করিয়া ভাস্তকার ভগবান শঙ্বরা চার্ধ্য-ব্রাঙ্গণ” পদ ব্যবহারের তাৎ্পর্ধ্য ব্যাখ্যায় 

বলিতেছেন :_ত্রাঙ্গণঃ ব্রাহ্মণশ্চৈৰ বিশেষতোহ্ধিকার: সর্ধত্যাগেন বরহ্ধ 

বিগ্যায়ামিতি ব্রাহ্মণ গ্রহণম্” _শ্রুতিতে ত্রাঙ্ষণপদ- ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, 
“ব্রাহ্মণ” জাতিগত ভিখারী সর্বস্বত্যাগ করিয়া, তিনি ত্রদ্মবিদ্ালাভে তৎপর 
হইতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যপালন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সমুদায় 
প্রজার যথাযোগ্য মর্ধ্যাদা ও ধনপ্রাণ রক্ষা প্রভৃতি ব্যাবহারিক হিতকর কার্ধ্যে 

নিযুক্ত ও তৎপর ন! হইলে, সমাজে বিশৃঙ্খলতা! ঘটিবার আশঙ্কা ও পরিণামে 
সমাজ ধ্বংসের সম্ভাবনা হইয়া থাকে । বৈশ্তধন উপাজ্জনে তৎপর না হইলে, 
ক্ষত্রিয়ের রাজ্যরক্ষা, প্রজা পালন, তাহাদের মর্ধাদা-ধন-প্রাণ রক্ষা, জনসাধারণের 

উপদেষ্টাগণকে বৃত্তিদান প্রভৃতি দুষ্ধর, এমনকি অসম্ভব হইব'র আশঙ্কা আপতিত 
হয়। উক্ত উভয় বর্ণে ব্রহ্মবিগ্যা লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিলেও, তাহার! 
ব্রাহ্মণের স্যায় সর্বত্যাগী হইয়া ব্রঙ্গবিষ্ঠায় ত২পর হইয়া থাকা, সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলকর নয় বলিয়া, শ্রুতি বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের উক্তি করিয়াছেন । ব্রাঙ্ষাণ 
লে'কশিক্ষক-_সর্বন্ব ত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষাদান তাহার ধর্ম্ম। ডভিখারীর 
পন্বপ্বত্যাগে সমাজের ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বিদ্যালাভের পর, উহার 
শিক্ষা সমাজস্থ উপযুক্ত আধকারাগণের মধ্যে বিতরণ স্থকর হয়। সর্বন্ব ত্যাগ 

হেতু চরিত্রগৌরবও সর্কদমক্ষে আত উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ প্রকটিত করে৷ এবং 
উহা! সমগ্র সমাজের নৈতিক আদর্শের মান উন্নয়নের কারণ হয়। 



১ খঃ। ১ পাহ। ১ অধি। ১ স্বঃ ৩৫ 

৫) পুর্বপক্ষের প্রথম আপত্তি ও তাহার সমাধান। ৭1 পূৰ্বপক্ষ বলিতেছেন £_শান্তরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-হৈশ্য এই তিন বর্ণের উপযুক্ত অধিকারীর ব্রক্ব্ত্য! লাভে অধিকার আছে, বলিলে, অথচ তুমি তোমার 
ব্মান আলোচনার নাম দিয়াছ_“সার্্জনীন স্থখসাধ্য সাধন-শান্্র রূপে 
এই আলোচনা--স্থতরাং এই আলোচনাগুলিতে এবং তদনুসারে-বিচার বিতর 
করিতে শুদ্রও এমনকি বিধম্ীগণেরও অপ্বকার আছে। স্থতরাং তোমার 
আলোচনা কি শান্্রবিরোধী হইল না? 

ইহার উত্তরে সিদ্ধাস্তবাদী বলিতেছেন :_তোমার আপত্তি শুনিয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলাম। তুমি যে মনোযোগ দিয়া আলোচন! শুনিতেছ-তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এখন আমার বক্তব্য অবধান কর। 

শাস্ত্রে শৃদ্রগণের এবং সে কারণ অন্য ধশ্মের লোকগণের বেদাধ্যয়ন 
ও ব্ৰক্মবিদ্যালাভের প্রয়াসের বিরুদ্ধে নিষেধবাণী আছে বটে, তাহা 
তথ্কালোপযোগী ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। সে সময় শূদ্রগণ 
অতিশয় নিম্ন স্তরের ছিল-_দেহ মাত্র মানুষের মত ছিল, কিন্তু মানসিক শক্তির 
বিকাশ কিছুমাত্র ছিল না ও নীতিজ্ঞান অতিশয় ক্ষীণ ছিল। আজিও 

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, পাপুয়া বাসীগণের ও আরও অনেক অসভ্য 

মানব জাতির মধ্যে, ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বা 

বেদান্তের সস্ম বিষয় তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। বেদাত্তে উপদিষ্ট ব্রক্বিদ্থ 

লাভ তাহাদের অসম্ভব ছিল। তখন খৃষ্ট বা মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয় হয় নাই। 

পরে কাল বিপ্লবে, নিযন্তরের শূদ্রনামধারী মানবৰগণ, আর্য্য খষি, তাহাদের 

শিষ্য-প্রশিষ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের আচরণ, 
ক্রিয়া কলাপ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বুদ্ধির বিকাশ ও জ্ঞানের উল্লেষ লাভ 

করিতে থাকে। যখন তাহারা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন 
সকলের প্রতি সমদর্শী খষিগণ, তাহাদের পারমাধিক কল্যাণের জন্য ব্রক্াবিগ্ঠ'র 

উপদেশ পুরাণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতির মাধ্যমে অবুসঠিত 

ভাবে বিতরণ করিলেন। ইহা খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। 

যদি ইতিহাস আলোচনা কর, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তারএর বৌনবধশ্খের 
অভ্যুদয় । উহ! ত হিন্দুধৰ্ম হইতে পৃথক কিছু নহে। উহা উনি 

উহাতে কাল বিপ্লবে অনেক গ্রানি প্রবেশ কারয়া ইল, 

কাৰ্য্য সমাধানের জন্য আবিভতি হই", 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 

একারণ ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য বিশেষ 



৬১ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

উহার উপনিষদিক ভিত্তি অটুট রাখিয়া, আগন্তক মালিন্য দূর করিলেন ও 
বৈদান্তিক হিন্দধন্ন প্রচার করিলেন । 

খৃষ্টধৰ্শ বৌদ্ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেণ্টজন, যিনি খৃষ্টের 
দীক্ষাগুরু তিনি একজন বৌদ্ধ শ্রষণ ছিলেন। দীক্ষার পর খৃষ্ট ভারতবর্ষে 
আসপিয়া-হিন্দুগুরুর নিকট ও পরে হিমালয়ে তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট 
শিক্ষালাভ করেন। (দেখ গায়ত্রী রহস্ত পৃঃ-৪৭ ) মুললঘান ধৰ্ম্ম যে খৃষ্ট ধর্ণোর 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । এখন এই উভয় ধর্ম্মের মানবগণই 
পৃথিবী ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। | 

উপরের সংক্ষেপ আলোচন! হইতে বুঝা গেল যে, ভারতের সনাতন ধর্ম 
অন্তান্ত সকল ধশ্মের মাতৃগ্থানীয়া। বেদান্তের উপদেশ খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্শে- 
কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে অনুশ্্যত। সে কারণ উক্ত 
উভয় ধর্শের মধ্যে বেদান্তের উপদেশে গঠিত উন্নত স্তরের সাধকগণের সংখ্যা 
বিরল নহে। স্থতরাং পূর্বে যে কারণে সমদশাঁ ঝধিগণ, বেদের সম্মান বজায় 

রাখিয়া পুরাণ, গীত! প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রহ্গবি্ার উপদেশ আপামর সকলের 

মধ্যে প্রচার করিয্নাছিলেন, পে কারণ তুলাভাবে এখন বর্তমান। অতএব 

আমার এ আলোচনার নাম সার্বজনীন বলায় কি দোষ হইয়াছে! 
মুগুক শ্রুতি আগেই পরা ও অপর! বিদ্যার পরিচয়ে বলিয়াছেন__ 

ব্র্ষব্্যাই পরশ! । চারিবেদ, তাহাদের অঙ্গ, উপাদ সুতরাং বার্তা বা 

জীবিকোপায়ের : 1--এমুধায় অপরা বি্য'র অন্তভুক্তি। উভয়ের সাধনোপায় 
পৃথক । নির্বেদ, বেয়া, তা!গই পরাবিদ্ঠ/লাভের অপরিহার্য অঙ্গ । সমাজের 
তিন বর্ণের সকল এ/ক্তি যদি অর্ধ ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, পরাবি্যা অজ্জনে 
লাগিয়া! যায়, তাহা হইলে সমজের স্থায়িত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণ 
শ্রুতি সর্ধত্যাগী ব্রাহ্মণের পক্ষে উঠার বধান করিয়াছেন | 

৮| উক্ত মুওক শ্রুতির ১২১২ মন্ত্রের প্রথগার্ধ সম্বন্ধে ভাগবত কি 
বলিতেছেন, দেখা যাটকৃ। ভাগবত বলিতেছেন £-- 

আগ্ন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্ষ্িতাঃ 
হুঃখোদর্কান্তমো নিষ্টাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচালিতাঃ।  ১১1১81১০ 

এই সকল কম্মী পুরুষের কর্াঠরণ দ্বারা প্রাপ্য লোক সকল, অনিত্য, 
ছখেমিশ্রিত, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ ও শোক পরিব্যাপ্ত ।  ১১1১৪।১ 

কর্মপাং পরিণামিতাদা বিরিঞ্চ্াদমঙ্গলম্ । 
বিপশ্চিনশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ৷ ১১।১৯.১৭ 
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a 
বলিয়া দৃষ্ট কর্শ্মের ন্যায়, ব্র্মলোক পধন্ত অদৃষ্ট কর্মফল ও ছুংখকপ, নশ্বর বিবেচনা করিবে। ১১।১৯।১৭ দৃ্ট কর্ণ, ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন প্রভৃতি ও তাহার ফল ভূমি র ফল ভূমি হইতে উৎপন্ন কলশশ্যাদি । উহার! যেমন নশ্বর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ যজ্ঞ, ইষ্ট, পূর্ত, দানাদি কর্ণের অনু 

ফলও নশ্বর । 

৯। সীখাংসকগণ এই অদৃষ্ট ফলকে “অপূর্ব” আখ্যার আখ্যায়িত করেন। 
তাহাদের মতে এই “অপূর্ব” যজ্ঞাদি আচরণক্ারীর সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক হইতে 
লোকান্তরে গমশ করিয়া শ্বর্গাদি লোক সকলে স্থখভোগের বিধান করে। 
ভাগবত বলিতেছেন যে, মীমাংসকগণের উক্ত মত স্বীকার করিলে, সব্গাদিতে 
উক্ত ভোগ যে নশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রেয়: কামীর উহা নশ্বর বলিয়া 
বুঝিয়া সাবধান হওয়া উচিত। 

এবং লোকং পরং বিদ্যান্ নশ্বরং কর্ম্মনির্ন্মিতম্। 
সতুল্যা তিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবত্তিনাম্ ৷ ভাঁঃ ১১৷৩৷২১ 
তম্মাদ্ গুরুং প্রপচ্ভেত জিজ্ঞান্থঃ শ্রেয় উত্তমম্। 
শান্দে পরে চ নিষ্ণাতং ত্রন্মগপশমাশ্রয়ম্॥ ভাঃ ১১৩২২ 

কর্মজন্য এই সমুদায় লোক নশ্বর বলিয়া জানিবে। এই লোক সকল 
উপভোগের সময়ও দুঃখজনক, কারণ খণমগুলবন্তী রাজাদিগের যেমন তুলোর 
প্রতি স্পর্ধা, অতিশয়ের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উচ্চন্তরের ) প্রতি অন্বয়া এবং 

সর্ববদ] ধ্বংসের (অর্থাৎ উক্ত খও-মওলের রাজ্য হইতে বিচ্যুতির ) ভয় থাকে। 

সেইরূপ এ সকল লোক ভোগিগণের মধ্যে তুলোর প্রতি স্পর্ধা, অপেক্ষাকৃত 

উচ্চন্তরের লোক ভোগিগণের প্রতি অস্থুয়া এবং নিজেদের উক্ত লোক সকল 

হইতে পতনের ভয় সর্বদা! বর্তমান থাকে ॥ ভাঃ ১১।৩।২১ 
অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়; অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত বস্তু বা মোক্ষলাভে 

অভিলাষ করিবেন, তিনি বেদাখ্য শব্দ-ব্রহ্মের রহস্ত অর্থ ব্যাখ্যানে নিপুণ 
এবং পরক্রহ্ম ভগবানে পরিনিষিত ও তাহার অপরোক্ষান্ুভূতি হেতু ক্রোধ- 

লোভাদ্দির অবশীভূত গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । ১১৩২২ লক্ষ্য করিম 
হইবে যে, শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত১১/৩২১ ও ১১/৩২২ শ্লোকদয়ে শিরোদেশে 

উদ্ধৃত মুগকশুতির ১1২।১২ মন্ত্রের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে। 
১০। শ্রুতিমন্ত্রের যে আলোচনা, উপরে করা হইয়াছে, তাহা হইতে 

আমরা বুবিয়াছি যে, উক্ত উপদেশ অনুপারে, ব্রহ্ম বা ভূমা বা আত্ম-তত্ব 



SE ব্ৰহ্মদ্ূত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

জিজ্ঞাসার পূর্বে জিজ্ঞান্থর প্রাকৃকালীন কয়েকটি অপরিহাধ্য অঙ্গ সাধন একান্ত 

প্রয়োজন। ভাগবতও ইহা উদ্ধৃত কয়েকটি গ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইলেন। 

ভাগবতের উক্ত গ্রোকে কশ্মপদ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করায়, আপত্তি হইতে পারে 

যে, যখন ব্রহ্গবিষ্ভালাভে কর্স্মাচরণের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা নাই, তখন 

বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কম্মানুষ্ঠটানের বিধান কেন? এবং শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত 

চান্্রায়নাদির বিধি কেন ? 

ইহার বিস্তৃত আলোচনার স্থল ইহা নহে। পরে ইহ! করা যাইবে। 

মোটামুটি এককথায় বলিতে পারা যায় যে, যজ্ঞাদি কণ্মান্ুঠানের বিধান চিত্ত- 
ভদ্ধির জন্ত। পাপ স্থালনের জন্য প্রায়শ্চ্ত-চান্দ্রায়নের-বিধানের পশ্চাতে 

বৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান রহিষ্াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, যাহা কর্ম-হইতে 

উৎপন্ন, বর্শদ্বারা তাহার আত্যন্তিক ধ্বংস না হউক্, অনেকটা! বিলোপ সাধিত 

হইতে পারে। যেমন কোন ধোৌত বস্তে কালী পড়িলে, উহাতে লেবুর রস বা 

অন্ত কোনও অম্ন পদার্থ মিশাইয়া পরে নির্মল জলে ধৌত করিলে, কালির 

দাগের প্রগাঢতা অনেক কম হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্মূক্ত হর না। বস্ত্র 

স্থতার মধ্যে কালির সংস্পর্শে যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা 

অল্নবিস্তর থাকিয়া যাইবেই। সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপাচরণের 

গাঢ় কালিমা কতকটা! নিরাকৃত হইলেও, উহা অন্তরে যে সংঘ্কার জন্মাইবার 
কারণ হয়, তাহা সহজে লোপ পায় না । এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £__ 

কৰ্ম্মণ! কর্ম্মনিহারো ন আত্যন্তিক ইয্যতে ৷ 

অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ভাঃ ৬!১!১০ 

কর্মমাত্রই অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত । প্রায়শ্চি্তচান্দরায়ণাদিও কর্ম্ম। স্থতরাং 

উহারাও অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত । উভয়েই অবিদ্যাভুক্ত হওয়ায় কম্মের দ্বারা 

কর্ম্মের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। জ্ঞানই কর্শনাশের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত । 

ভাগঃ ৩৷১৷১ 
গীতায় ভগবানও এই কথাই বলিয়াছেন :__ 

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ 
সৰ্ব্বং জ্ঞানগ্রবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষাসি ॥ গীঃ ৪1৩৬ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহন্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেইর্জুন। 
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ গীঃ ৪1৩৭ 
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হে অন্ন! যদি তুমি পাপী সকল হইতেও অত্যধিক পাপাচরণকারী 
হও, তথাপি জ্ঞানপোতের সাহায্যে পাপ সাগর পার হইতে পারিবে। যেমন 
প্ৰদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভগ্ম করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ণই 
ভম্মঘাৎ করিতে পারে। ৪।৩৬-৩৭। অতএব প্রতিপাদিত হইল বৈ কারি 

আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না । কৰ্ম্মজনিত স্ব্গাদি লোক নশ্বর ও কিনা তা 

তজ্ঞান অন্য কথায় ত্রদ্মজদ্ঞাসাই নিংশ্রে়স লাভের একমাত্র উপায়। 

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মুগুক শ্রুতির ১২1১২ মন্থে ও ভাগবতের উদ্ধত 

লোক সকলে এবং গীতার উদ্ধৃত ৪।৩৬-৩৭ গ্লোকে কথিত কর্দ-কাম্য কর্ম, উভয়েই 
বন্ধন শক্তি। উহা নিষ্ধাম কণ্ম নহে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে বরা 
যাইবে । 

৫) জন্তঃ। 

১১। “অতঃ”_এই কারণে বা এই হেতুতে । 

স্ত্রের প্রথম “অথ” পদের সমালোচনায় এতদূরে আসিয়াছি। এই 
আলোচনাধ “অতঃ” পদ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা বলা হইয়া গিয়াছে । 

তাহার পুমরুল্লেধ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বলিবার তাহা বলিতে 
অগ্রগর হইতেছি। 

আলোচ্য প্রথম স্থত্রের পুতিপাগ্চ “ব্র্দজিজ্ঞাসা”। ব্রহ্মপদের ব্যুৎপত্তি 

লব্ধ অর্থ__“বুহত্বাৎ বৃংহ্ণত্থাদ্ ব্র্ম”-__বৃহন্তম বলিয়া ও সংবদ্ধনকারী বলিয়া ব্র্ধ- 

পদের তাৎপর্য্য। যত বৃহত আমরা কল্পনা করিতে পারি_-কি জ্ঞানে, শক্তিতে, 

নামে, রূপে, এখর্ধ্যে, বীর্যো, পরিমাণে, মাধুর্য, সৌনর্্য_সর্ববিষয়ে বৃহত্তম 

বলিয়া তিনি এক্রঙ্গ” নামে পণ্ডিত সমাজে পুজা । এই একই কারণে, তিনি 

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে--“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ধ+__“অনন্ত” নামে ও 

ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধত ৭২৩1১ মন্ত্রে “ভূমা” নামে উক্ত হইয়াছেন । 

“অত» ধাতু হইতে উৎপন্ন_বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ২৪1৫ মন্ত্র 

কথিত “আত্মা” ও এক পর্যায়ে ভুক্ত! বৃহত্বের দিক হইতে ব্রদ্গের কিঞ্চিৎ 

পরিচয় পাইলাম । 

১২। অন্তপক্ষে, তিনি, নিজ সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত জীব ও জগৎকে 

সর্ধবিষয়ে সমৃদ্ধ করেন, বিশেষতঃ উপাসনাকারিগণকে নিজের শাশ্বত পদ 

প্রদান করেন । এমন কি, উপযুক্ত অধিকারী ভক্তকে আত্মদান পর্যাস্ত করিতে 

কুষ্ঠিত হন না_-একারণ তিনি ব্রহ্ম নামে পুজ্য। ব্রত আলোচনায় যত 

অগ্রদর হওয়া যাইবে, ইহ! ততই বোধগম্য হইবে। তিনিই একমাত্র তত্ব 



৪০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ নিজ নিজ উপাসনার ভাবাঙ্ণুসারে কেহ পরব্র্ম, 

কেহ পরমাত্মা, কেহ পরমপুরুষ, কেহ ভগবান, কেহ কেহ বা রাম, কৃষ্ণ, শিব, 

দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামে নিজ নিজ ইষ্টদেবরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন । “তত্ব 

পদের অর্থ-তৎএর ভাব। ‘তৎ’ শব্দ ব্রঙ্গেরই নির্দেশক__ইহা ভগবান গীতার 
১৭।২৩ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন । স্থতরাং কোন কিছুর তত্ব অনুসন্ধান করিতে 

হইলে, উহা! যতক্ষণ ন! ব্ৰহ্ষে পর্যযবপান হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বিরাম নাই। 

১৩। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত স্বতঃই আসিয়া পড়ে যে, “ক্রক্মজিজ্ঞাসা” পদের 
অর্থ শুধু ব্রঙ্মের বা আত্মার প্রত্যক্ষভাবে শ্বর্ূপান্থভূতির ইচ্ছা মাত্র নহে, প্রপঞ্চ 

জগতের ও উহার অন্তভুক্তি দৃশ্ঠমান_-অপরিদৃষ্ঠমান সমুদায়ের মূল তত্বান- 
ধাবনের ইচ্ছা । ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত আপনিই প্রকাশ পায় যে, ব্রহ্ম, 
বিদ্যা অধিগত করিতে পারিলে, সমুদায় জানা হইয়া যায়, সমুদায়ের তত্ব 

প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬১ ও মুণ্ডক 
শ্রুতির ১১ কথিত এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান । পরে ইহার সহিত সাক্ষাৎকার 
হইবে। কিন্তু ইহা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; কঠ শ্রুতি ১1২1৭ মন্ত্রে বলিতেছেন :__ 

শ্রবণায়াপি বহুভির্ষে ন লভ্যঃ, শৃপ্নস্তোহপি বহবে! যং ন বিদ্যুঃ। 
আশ্চর্য্য! বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা আশ্চর্ষো জ্ঞাতা কুশলাহুশিষ্টঃ ॥ 

কঠ ১1২৭ 
অবণমাত্রের জন্যও তিনি বহুলোকের লভ্য নহেন-__ অর্থাৎ শ্রবগেচ্ছু বহু 

ব্যক্তি তাহার বিষয় শুনিবার স্থযোগ পান না। শুনিলেও বহু লোক তাহাকে 
জানিতে পারেন না অর্থাৎ অবণের ফল আত্মজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সুলভ 
নয়। ইহার বক্তা বা উপদেই! আশ্চর্য্য এবং ষে ব্যক্তি তাহাকে লাভ করেন, 
তিনিও আশ্চ্য্য। অধিক কি বলিব, তাহার তত্ব বুঝাইতে পারেন এমন 
আচার্ধ্য ও আশ্চর্য্য (দুল) এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, এরূপ শ্রোতা বা 
শিষাও আশ্চৰ্য্য বা দুল'ভ। কঠ ১1২।৭ 

সুতরাং যিনি উপদেশ দিবেন, তাহার তবালোকে অপরের অজ্ঞানাম্মকার 
দুর করিবার যেমন শক্তি থাকা! প্রয়োজন, সেইরূপ যিনি উপদেশ গ্রহণ করিবেন 
তাহার উহ! ধারণা করিয়া আত্মস্থ করিবার শক্তি থাকা তুল্যভাবে প্রয়োজনীয় । 
অন্ত কথার জিজ্ঞানুর উপযুক্ত অধিকার না থাকিলে ব্রহ্ষজিজ্ঞাসার ইচ্ছা গভীর- 
ভাবে হয় না। শুধু মুখে প্রকাশ করিয়া নিজের বাহাদুরি লাভের প্রয়াসমাত্রে 
পরিণত হয় । 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থুঃ ৪১ 
১৪। শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ১২১২ ও ১1২১৩ মন্ত্র অতি 

বিশদ্ভাবে অধিকারী নির্দেশ করিতেছেন, উক্ত মন্ত্রদয়ের সরল বাঙ্গলা! অর্থগ্রহণে 
আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হইবার পূর্বে- প্রাককালীন 
অপরিহার্ধ্য কয়েকটি প্রয়োজন সাধন করা অতি আবশ্যক। স্থত্রে ব্যবহৃত “অতঃ, 
পদের দ্বার! সেই প্রয়োজন কয়টির প্রতি লক্ষ্য কর! হইয়াছে। সেই গুলিই ত্রক্ষ- জিজ্ঞাসার ইচ্ছা জাগরণের প্রাকৃকালীন কারণ বা হেতু ' সেগুলি নীচে লিখিত 
হহল £-- 

(ক) কর্শলভ্য লোক সকলের পরীক্ষা-শাস্ সাহায্যে ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
উপদেশান্থপারে করিতে হয়। 

খে) উক্ত পরীক্ষার ফলে, কর্ম্মমাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য কর্দের দ্বার! 
নিত্য বস্তু লাভ অপন্তব,এই জ্ঞান জন্মে । 

(গ) এই জ্ঞান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ জগতে, ইন্দ্রিয় দ্বারা 
যাহা কিছু প্রতীতি গোচর হয়, সমুদায় নশ্বর বিষয়ে নির্ধেদ বা 
সমুদায়ে বৈরাগ্য ভাব উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

(ঘ) সমুদায়ে বৈরাগ্যভাব উদয় হইলে, সর্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ 
করিয়া, শ্রোত্রিয়, ব্রক্মনিষ্ঠ গুরুর পদযুগে আশ্রয়. লওয়| প্রয়োজন । 

(ও) ব্ৰহ্মঙ্ঞ গুরু, সমীপাগত উক্ত বৈরাগ্যবান ব্যক্তিকে (তখন শিষ্য ) 
পরীক্ষা করিয়া যদি জানিতে পারেন, যে 

() উক্ত শিষ্য সরলান্তঃকরণে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাভিলাষে আসিয়াছেন, 
মনে কাপটা, আত্মস্তরিতা, লোকের চক্ষে মিথ্য! বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা নাই, 

(ii) শান্জাদি অনুশীলনে এবং পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় নির্বেদ প্রাপ্ত ও দস্ত- 

দর্পাদি দে'ষ বহিত, 

(111) বাহোন্দিয় সংযমনশীল-সেকারণ ক্রোধ, দ্বেষ, অস্থয়াদি বজ্জিত, 

তখনই তিনি তাঁকে শিশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ত্রহ্মবিদ্যোপদেশ দিবেন । উক্ত 

শিষ্যকে মুণ্ডক ১২।১২ শ্রতিমন্ত্র “ব্রাহ্মণ” আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন অর্থাৎ 

তিনি ব্ৰহ্মব্ষ্যালাভের জন্য সর্ধস্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া গুরু সমীপে আগত ' 

হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। শুধু জাতিগত ব্ৰাহ্মণ হইলে চলিবে না। ইহা 

বুঝাইবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রতির ৪1৪ প্রপাঠকে জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান 

কথিত হইয়াছে । উক্ত উপাখ্যান অন্ুসারে-সত্যকাম গুরুর প্রশ্নে নিজের গোত্র 

পরিচয় দিতে অসমর্থ হওয়ায়, স্বীয় মাতার উক্তি গুরুচরণে অসঙ্কোচে নিবেদন: 
করা হেতু, গুরু তাহার সত্য কথায় প্রীত হইয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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১৫। যাহা হউক্, অবান্তর কথা ছাড়িয়া আলোচ্য বিষয়ে অবতরণ করা 

যাউক্। যেমন ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে, কারণ স্বরূপ (১) মৃত্তিকা, (২) জল, 
(৩) কুলাল চক্র, (৪) দণ্ড, (৫) কুম্তকার, (৬) কুস্তকারের দক্ষতা, 

(৭) কুন্তকারের ইচ্ছা প্রভৃতি সমুদায়ের সমবেত প্রয়োগে ঘট নিম্মাণ কারা 

সমাধা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ষবিদ্ভালাভ করিতে হইলে, উপরে জিত (ক) হইতে 

(77) পর্যন্ত সমুদায় কারণ ব্যাপারের বিনিয়োগ সংসাধিত হইলে, গুরুর 
কৃপায় ব্রহ্নবিদ্ভালাভ হইয়া থাকে । 

স্থতরাং ব্রহ্গবিদ্ভা লাভ করিতে হইলে, অন্য কথায় ব্রদ্মজিজ্ঞান্থ হইতে হইলে, 

নিজেকে উপযুক্ত অধিকারী হইতে হইবে, ইহা! বুঝা গেল। অতএব উপরে 
লিখিত সংশয়ের প্রথম অংশের সমাধান হইল-_অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষ্ঠা-মানবদেহধারী 

জীবমাত্রের জন্য অভিপ্রেত হইলেও, নিরস্কুণভাবে অনধিকারীকে, উহার উপদেশ 

দেওয়া বিধেয় নহে । উহাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের সম্ভাবনা অতি বেশী। _ 

আরও বুঝা গেল যে, উপযুক্ত অধিকারী না হইলে ব্হ্মব্ছ্যার উপদেশ ফলপ্রদ 

হয়না। 

৬) পুর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় আপত্তি ও তাহার সমাধান ৷ 
১৬। পূর্ববপক্ষ আপত্তি করিতেছেন । উপরের আলোচনায়, শ্রুতিমন্ত্রের 

বলে, ত্রহ্মবিষ্ঠা লাভের জন্য গুরুচরণ আশ্রয়-অপরিহার্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
গুরু ত শাস্ত্রমতই উপদেশ দান করেন । আজকাল ব্রহ্মত্র গুরু যে অতি দুল্রাপ্য, 
তাহা বল! বাহুল্য । শাস্জ্ঞ পণ্ডিতও ছুল'ভ। অন্য পক্ষে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে 
সমুদায় শাস্তগ্রন্থ, ভাম্ত-টাকা-টিগ্লনী, সমেত-_সহজপ্রাপ্য হইয়াছে । এখনও 
কি গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন? প্রাচীনকালে শাত্ত সহজলভ্য ছিল না। শান্তর ও 
তাহার রহস্তজ্ঞান গুরুর মনে নিবদ্ধ ছিল, সুতরাং তখন গুরুকরণের 

প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। কিন্ত বর্তমান পরস্থিতিতে মনে হয়, উহা 
অপরিহাধ্য নহে। 

৯৭। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাঁদী বলিতেছেন_এ সম্বন্ধে তোমার 
ছান্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে কথিত “ভূমা” বিছ্যাপ্রসঙ্গে, 
নারদ-সন+রুমার সংবাদে মনোযোগ আকর্ষণ করি। নারদ ত সমুদায় শাস্ত্রে 
বুাৎপন্ন ছিলেন, অথচ ব্রদ্মবন্থালাভ করিতে পারেন নাই। এ কারণ তিনি 
্রহ্ষজ্, সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর, তাহার নিকট হইতে ব্রহ্ষবিদ্যার 
উপদেশ গ্রহণ করতঃ ব্হষজ্ঞ হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 

১৮ । তোমার উত্থাপিত আপত্তির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া শ্রীমচ্ছস্করাচাধ) 
রি 



১ খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থঃ 3৩ 
শিরোদেশে উদ্ধৃত মুওকশ্রুতির ১1২১২ মন্ত্রের ভাসে বলিতেছেন :_“শাস্তজ্ঞেহপি 
স্বাতশ্রোণ ব্র্ষজ্ঞানন্বেষণং ন কুর্ধযাদিত্যেতৎ *গুরুমেব ইতি অবধারণ ফলমূ।” 
অর্থাৎ ১২১২ মন্ত্রে গুরুমেব, পদ আছে, উক্ত পদে ‘এব’ ব্যবহারের তাৎপর্ধ্য 
অবধারণ--গুরুকেই”__শান্তরজ্ঞ হইলেও শ্বতন্রভাবে ব্র্গবিদ্যা অন্বেষণ বিধেয় 
নহে। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন £__ 

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥ গীঃ ৪৩৪ 

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা পরিতৃষ্ট তহ্দর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে 
উতজ্ঞান ( ব্ৰদমজ্ঞান ) উপদেশ দিবেন । গীঃ ৪1৩৪ 

বল! বাহুল্য এই তত্বদশী জ্ঞানীই গুরু। 
১৯। ব্রচ্ধবিদ্যা-গুরুর নিকট হইতেই লাভ করিবার বিধান কেন, শান্ত জ্ঞানে 

লভ্য নহে__এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! ১।১।৩ প্রসঙ্গে করা যাইবে । এখানে 
তাহাতে প্রবেশ ক'রব না। যথাকালে উহা বুঝিতে পারিবে। এখানে 
এইমাত্র শুনিয়া রাখ বে, ব্র্ধবিদ্যা বা বরহধজ্ঞন লাভ-প্রক্ৃতপক্ষে নিজের অন্তরে 
পরব্রঙ্গের-অপরোক্ষান্তভূ'ত প্রাপ্তি। ইহা অনুভূতির ব্যাপার, ভাষায় প্রকাশের 
ব্যাপার নহে। অথবা সমুদায় শান্তে সর্ধভ্ঞ হইলে ইহা লাভ করা যায় 
না। গুরু প্রথমে শিশ্তকে ভাষায় যতদূর সম্ভব, বাচনিক উপদেশ দেন, 
যখন তিনি দেখেন যে, শিষ্য উপদেশ মত অনুষ্টান যথাযথ করিয়া, উচ্চতর 
স্তরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি নিজে ক্রক্মজ্ঞ বলিয়া, 

স্বীয় বরহ্ান্ুভৃতি শিল্তের অন্তরে সংক্রামিত করিয়া দেন। এই সংক্রমণের জন্য 

ভাষার প্রয়োজন হয় না__অন্তরে অন্তরে নীরবে অথচ অতিশয় কার্ধ্যকারীভাবে, 

অনুভূতির আদান প্রদান চলে। ভগবান শঙ্বরাচারধ্য তাহার কৃত “দক্ষিণা ৃ ত্তি” 
গুরুত্তবে ইহার হুম্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন £__ 

গুরোস্ত মৌনব্যাখ্যানং শিশ্তান্ুচ্চিন্নসংশয়াঃ ॥ 
কোন কঠিন সংশয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া, উহা! সমাধানের জন্য শিষ্য গুরুচরণে 

উপাস্থত হইয়া, নীরবে তাঁহার নিকটে বসিয়! থাকিলে; নীরব গুরু বাক্যমাত্র 
উচ্চারণ না করিয়া-মৌনব্যাখ্যানের” দ্বারা তাহার সংশয় অপনোদন করেন । 

স্থতরাঁং গুরুকরণ-অপরিহার্ধ/। 

২০। এখন প্রকৃত “অধিকারী সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন, দেখা 

যাউক্। কর্মলভ্য লোক সকলের পরীক্ষার ছারা, উহারা নশ্বর__এই জ্ঞানলাভ 



88 ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 

অধিকারী সম্বন্ধে ভাগবতের উক্ত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি ! 

অমান্তমৎসরো দক্ষে! নির্ম্মমো দুসৌ হাদঃ । 
অসত্বরোহর্থ জিজ্ঞান্তুরনন্ু্যু রমোঘবাক্॥ ১১।১০।৬ 

জায়াপত্য গৃহক্ষেত্ৰ-স্বজন-দ্ৰবিণাদিষু ৷ 

উদাসীনঃ সমংপশ্ঠন্ সর্ব্বেষর্থমিবাত্মনঃ ॥ ১১৷১০।৭ 

জিজ্ঞান্ ব্যক্তি অভিমানশৃন্ত, নিরহ্থত, অনলস, মমতারহিত, দৃঢ়সৌহাদ্দা- 

বিশিষ্ট, অসত্বর (অর্থাৎ সাধ্যবস্ত লাভের জন্য ত্ররারহিত-ঘথাসময়ে উহ! 

আসিবে, এই প্রত্যাশায় অপেক্ষাকারী ), অন্থয়াশৃন্ত ও বার্থালাপ শূন্য হইবেন । 

আরও, জায়া-অপত্য, গৃহ-ক্ষেত্র-আত্মীয় ও ধনজনাদি সমুদায়ে উদাসীন, সকল 
পদার্থকে নিজের ন্যায় সমভাবে দর্শন করিবেন। ভাগসত ১১৷১০৷৬-৭ 

উদ্ধত ১১1১০।৬ শ্লোকে “অসত্বর” একটি বিশেষণ আছে। উহার তাৎপৰ্য্য 

ইংরাজীতে যাহাকে 799 অথবা চলিত বাঙ্গালায় ষাহাকে “ব্যস্তবাগীশ” বলে, 

তাহা নয়। সর্বদা সর্ববিষয়ে-প্রশান্ত « দীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্ধ্যানুষ্ঠান- 
কারী। আজকাল উদরান্ন সংস্থানের মহাসমন্তার দিনে অনেককেই কষ্টাবর্তে 
পতিত হইয়া, অল্পঘময়ে অনেক কাজ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। ইহাতে সব 
সময় কাৰ্য্য হয়ত ন্ুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। হইলেও পত্র” কাজ শেষ 

করিবার আগ্রহ, মনে বিক্ষোভ আনয়ন করে। ত্রহ্মবিদ্যালাভের প্রচেষ্টায় উক্ত 
বিক্ষোভ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া মনোনিবেশ সর্কতোভাবে কর্তব্য । 

মন বিক্ষোভরহিত ও প্রশান্ত করিয়া ঘৈর্ধ্য সম্পাদন করা উক্ত ব্রহ্মনিদ্যা- 

লাভের মুখ্য অঙ্গ । জিজ্ঞাস ব্যক্তির গুরুচরণ আশ্রয় যে একান্ত কর্তব্য, তাহা 
ভাগবতের ১১৩২২ শ্লোক আলোচনায় আগেই বুঝিয়াছি। 

৭) পুর্ব্বপক্ষের পুনরায় আপত্তি ও তাহার সমাধান। 
২১। পুর্বপক্ষ পুনরার আপত্তি করিতেছেন £_তুমি তো অতি ও ভাগবত 

প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলে যে, জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির গুরুর শরণ গ্রহণ একান্ত কর্তব্য 
এবং উক্ত গুরু বেদবিৎ ও ব্রঙ্গা্ত হওয়া] প্রয়োজন। কিন্তু বত্তমানে বেদের 
আলোচনা, শুধু বঙ্গদেশে কেন, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া! গিয়াছে। 
সুতরাং বেদের রহস্তদ্ গুরু কোথায় মিলিবে ? ব্রহধজ্ঞ গুরুলাভ ত অতি দুরের 
কথা। সুতরাং বর্তমান কালে জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির পরাবিদ্য! লাভের কি কোন 

উপায় নাই? 
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২২। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন তুমি বেদের রহস্তজ্ঞ ও রা গুরু অতি দুর্লভ বলিলে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য 
রি চষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা শ্রেধ্ঃকামীর পক্ষে উচিত নহে। শাস্ত্রবিধানমত, 
বি উপযুক্ত অধিকারাঁরূপে প্রস্তুত করিতে পারলে, গুরুর জন্য ভাবিতে 
হইবে না। ভগবানের মঙ্গল বিধানে গুরু আপনিই উপস্থিত হইবেন । 

ভগবান গীতায় হুম্প্ট অঙ্গীকার করয়াছেন ঃ= 

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভুতানাং হৃদেশেইকুন ভিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্থারূঢান মায়য়া ॥ গীঃ ১৮1৬১ 
তমেব শরণং গচ্ছ সবর্ব ভাবেন ভারত । 
তত্প্রসাদাৎ পধাং শান্তংস্থানং প্রাপ্সাসি শাশ্বতম্। গীঃ ১৮৬২ 

হে অঞ্জন! অন্্যামী ঈশ্বর, সকল ভূতগণের হৃদয়ে বাস করিয়া, নিজের 
মায়াশক্তির দ্বারা সকল ভূতজাতকে অন্ত্ারঢের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন । 
তুমি সর্ধতোভাবে তীহারই শরণ গ্রহণ কর। তাহার প্রপাদে পরমা শাস্তি, 
নিত্যধাম স্বরূপ ভগবানকেই প্রাপ্ত হইবে। গীঃ ১৮/৬১-৬২ 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৮৬২ শ্রোকে “তমেব” পদে ‘এব’ অব্যয়পদ 
ব্যবহারের দ্বারা ভগবান বুঝাইলেন যে, অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করিলে 
পরমপদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না। 

২৩। ভাগবতও বলিতেছেন £__ 

বাস্থুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । 

জনয়ত্যান্ত্র বৈরাগাং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ৩]৩২।১৮ 

ভগবান বাস্থদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, তাহা আশু বৈরাগ্য ও 

ব্ৰহ্মের অপরোক্ষান্ভৃতি রূপ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। ভাগঃ ৩৩২১৮ 

যাহার! সর্ব্তোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে অক্ষম, দেহধারী গুরুর 

দর্শন ও আশ্রয়-প্রার্থী, ভগবান তাহাদিগকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে 

করিলে নিজেই গুরু-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন । 

ভাগবত বলিতেছেন £- 

যোহন্তবহিম্তন্বভৃতামশুভং বিধুধন্ আচাৰ্য্য-চেত্তাবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি। 
১১২৯৬ 



৪৬ ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যিনি তাঁহার শরণাগত দেহধারীগণের অস্তরের ও বাহিরের সমুদায় অশুভ 

দুর করিয়া, বাহিরে আচার্ধমৃত্তিতে উপদেশদানে ও অন্তরে অন্তর্যামীরূপে, 

উক্ত ব্যক্তির ই্টমৃত্তি প্রকটনে নিজপদ প্রদান করেন। ভাগ £ ১১২৯৬ 

ভগবান ত জগদগুরু। সমষ্টি জগৎ সম্বন্ধে যেমন, বাষ্টি প্রত্যেক মানব 

সম্বন্ধেও তেমন। তাহারই মঙ্গল বিধানে, তাহার পার্ধদগণ বিশ্বের সর্ধত্র বিচরণ 

করিয়া তাঁহার ভক্তদিগের সমুদায় বিদ্ন দূর করত: পরমপুরুঘার্থ প্রাপ্তির বিধান 

করেন। নারদ উক্ত পার্দগণের মধ্যে একজন মুখ্য । তিনি গুরুরূপে পাঁচ 

বৎসরের শিশু বকে উপদেশ দিয়া, তাহার ভগবৎ প্রাপ্তিযোগ সাধনের হেতু 

হইয়াছিলেন। ভাগবৰতে ত ব্যাসদেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি বেদব্ভাগ, 

মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র প্রণয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্মপ্রতিষ্টা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়াও 

আত্মপ্রদাদ লাভ করিতে না৷ পারিয়া_চিন্তান্বিত থাকাকালে, নারদ গুরুর্ূপে 

তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া ভগবানের স্বরূপাত্মক সৌনর্ধ্য-মাধুর্ধ্য-আনন্দ প্রকাশক 

ভাগবত শাস্ত্র রচনা করিতে উপদেশ দেন, তদন্পারে ভাগবত রচিত হয় 

এবং ব্যাসদেবও আত্মপ্রসাদ লাভ ক্রেন। বাল্মীকির রামায়ণ রচনার যূলেও 

নারদের উপদেশ হহা রামায়ণ পাঠে জানা ষায়। অবশ্যই এ সমুদায় অতি 

প্রাচীনকালের কথা । 
২৪ অতি আধুনিক কালের একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

ইহ! বেশীদিনের কথা নয়। ৬বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, অল্পদিন হইল, দেহত্যাগ 
করিয়াছেন ৷ প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্শের প্রচারক ছিলেন। পরে উহা 

ছাড়িয়া, হিন্দুধর্মের বিধানানুসারে-_সন্্যাস গ্রহণান্তর ৬গয়ায় ব্রহক্মযোনি 

পাহাড়ের সম্নিকট আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তপস্তা আরম্ভ করেন। তথায় তাহার 

গুরু সুক্ষ শরীরে আগমন করতঃ, স্থুল রক্ত-মাংসের দেহ প্রকট করিয়া তাহাকে 
মন্তদান পুরঃসর উক্ত মন্ত্রীধনের উপযুক্ত শিক্ষাদানান্তে অন্তদ্ধান করেন । 
এখনও হয়ত সে সময়কার লোক জীবিত আছেন। 

২৫1. এ সধ্ধয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ভগবান মানুষকে যে শক্তিটুকু 
দিয়াছেন, মানুষ যদি তাহার সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচালনে উক্ত 
শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া আপনাকে উপযুক্ত অধিকারী করিতে সমর্থ 

We য় i মানুষ ত অমৃতলোকের অধিবাসী । 
নু ঠার সাধক নিয়মের ভঙ্গাপরাধে মায়ার 

ধিক", 4 আপতিত হই দি A আগত হং ফন করিতেছে যে হতন্ততার গর্কে উদ 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থঃ a) 

সাধক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই ্বতস্তরতার পরিচালনে অনুতপ্ত হইয়। গতি 
ফিরাইয়া, যদি ভগবদভিমুখী করিতে পারে, তাহা হইলে, ভগবানই, তাহার 

বিনষ্ট গৌরবময় পথ পুনঃ প্রাপ্তির সমূনায় ব্যবস্থা করেন। তিনি ত খেলার 

সঙ্গীকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাঁ! অন্তর্ধ্যামীরূপে সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরিতেছেন। অন্তরের কিছুই ত তাঁহার কাছে লুক্কায়িত থাকে না। 
জীব তাহার অতি প্রিয়। জীবকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বিশাল বক্ষ বিস্তার 
করিয়াই আছেন। ভ্রান্ত জীবকে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য সমগ্র 
জীবচৈতত্য-কৌন্তভরূপে__অলঙ্কার স্বরূপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। 
(ভাগবত ১২।১১।৮)। অজ্ঞানান্ধ জীব বিষয়ের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার 
দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া! থাকায়, তিনি বিষগ্লচিত্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্ত 
অপার করুণাসাগর তিনি। তাহাতে কষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া! জীবের স্বাতন্থ্য 
কণায় কোন হস্তক্ষেপ না করিয়া, জীবের নিজের দ্বারাই উহার অনুকূল 
পরিচালনের প্রত্যাশায় থাকেন । 

৮) পুর্বপক্ষের চতুর্থ আপত্তি ও ভাহার সমাধান । 

২৬ । পূর্বপক্ষ পুনরায়, আপত্তি করিতেছেন £_ তুমি যাহা বলিলে, সব ত 
শুনিলাম। ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, তাহার অনুগ্রহে পরমপুরুষার্থসিদি 
হইয়া থাকে । ভগবান বাস্থদেবে ভক্তি হইতেই ব্রহ্ম বা পরমতত্বের-অপরোক্ষাু- 
ভূতি লাভ হয়। মানুষের ভগব্দন্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত-_ 

এসব ত খুব ভাল কথা। কিন্তু ইহাতে যে তোমার বেধান্তালোচনার 
মস্তকে কুঠারাঘাত হইতেছে, তাহা কি বুঝিতেছ না? বিশেষতঃ চৈতন্য- 

চরিতামতের আছ্যখণ্ডে ১৭শ অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভু, 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোকের__ 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। 

কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 

ব্যাখ্যার হরিনাম গ্রহণের অত্যাবশ্তকতা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং শিক্ষা 

দিয়াই যে নিক্রিয ছিলেন, তাহা নহে। নিজে নামের CGS পাগল হইয়া 

সন্যাস গ্রহণপুর্বক, ন'মঞ্রঈঃরে সমগ্র ভার তব মাতাইয়া তুলয়াছিলেন। উক্ত 

শ্াকের শিক্ষাও প্রমন্মহা প্রভুর নিজের আর? 
AEA হীরা ঠরুহািলহলতজতীত 0 28727537255 

কলিকালে যদি অন্য উপায় না থাকে, ত 2: 



৪৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

গুরুকরণের প্রয়োজন কি? এই দারুণ সংশয় মনে জাগিতেছে। ইহার সমাধান 

করিতে পারিবে কি? 

২৭। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, তোমার সংশয় যে যুক্তিযুক্ত, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার বক্রোক্তি অতি আপত্তিজনক ৷ 

অবশ্যই, আমি জানি যে, উহ! তোমার বেদান্ত সম্বন্ধে পাহাড়-প্রমাণ- অজ্ঞতার 

পরিচয়, এ কারণ আমি উহাতে কোনও গুরুত্ব আরোপ করি না। তবে 

ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে চাই যে, আমার বেদাস্তালোচনা এত উর্ধে নিজের 

শাশ্বত, স্বয়ম্রভ, প্রশান্তিময়, ন্গিগ্ক, জ্যোতির্মগুলে প্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে 

সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার কুঠার পৌহুছিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 
ইহা তোমাকে বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন মনে করি। যদি আমাদের- 
শাস্ত্রের উক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস করিতে দ্বিধা কর, সেজন্য অতি সংক্ষেপে 

আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের বর্তমান বিংশ শতাবীর দ্বিতীয়পাদে একটি 
বিস্ময়কর আবিষ্কারের উল্লেখ করিতেছি । ইহা ৪1৩1৬ শ্যত্রে বিস্তারিতভাবে 

আলোচন! করিয়াছি । 

২৮। আমাদের শাস্তান্ুসারে-এই পৃথিবীর বা ভূর্পোকের বাহিরে ইহার 

ঝেষ্টনীন্বরূপ ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক--প্রত্যেক পরেরটি 

পূর্বেরটি অপেক্ষা দশগুণ বিস্তারে ঘিরিয়া আছে ৷ আধিভ্োতিক বিজ্ঞানান্ুসারে 

স্থল কঠিন পৃথিবী বা ভূলেককে বেষ্টন করিয়া আছে অপ.-লোক বা জলের 

বেষ্টনী বা মেঘলোক। এইখানে মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, করকা।, শিলা প্রভৃতির 

অস্তিত্বের পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষতঃ উহাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে পতনে দেখিতে 
পাই। এখানে বায়ু প্রবহমান । বাঞ্চা, ঝটিকা, বিছ্যুৎ্ফুরণ, মেঘসঞ্চরণ, 

অশনি গঞ্জন ইহার প্রমাণ দেয়। ইহা জলের ঝেষ্টনী। ইহার বাহিরে 
তেজের বেষ্টনী । সেখানে যত উর্দ্ধে উঠা যাইবে, তত তাপের হ্রাস ও 

শৈত্যের বৃদ্ধি অনুভূত হইবে। এখানে মেঘবৃষ্টি নাই, কিন্তু বায়ু প্রবহমান ৷ 
ভূ-বায়ু সায় এই উভয় বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত বাদু-উহার. উপাদানীতৃত-অগ্জান, 
উদজান, যবক্ষার জান, অঙ্গারক প্রভৃতি বাপ্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংমিশ্রিত । 
প্রবহমান থানুই এই সংমিশ্রণের হেতু, ইহা সহজে বুঝ! যায়। তাহার 
বাহিরে বাবুর বেষ্টনী । এখানে প্রবাহ-আবহ প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ বর্তমান নাই৷ 

এ কারন “ধুর উপাদানীভূত উপরোক্ত অগ্রজানাদি বাম্পগণ পরস্পর সংমিশ্রিত 
না হইয়া, নিজ নিজ আপেক্ষিক গুরুত্বা়নারে উপরে-নীচে সঙ্ভিত। এই 
পিনতে তাপের হবাপহৃছি নাই। উক্ত ফেনীর নীচের জরে যে তাপ, 
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উপরে ১০০ বা ১৫০ মাইল উঠিলেও তাপের কোনও হ্রাস উপলব্ধ হয় না। 
ইংরাজীতে ইহার নাম 709০ 72198, বাংলায় “তাপস্থির” বলা যাইতে 
পারে। এখানে বিক্ষোভমাত্র নাই। নিবিড় প্রশান্তি চিরবিরাজিত। এই 
তিন বেষ্টনীর প্রথম দুইটি সমগ্র ও হতীয়টির আধাভাগ লইয়া আমাদের 
শান্রকথিত ভুবর্লোক। তৃতীয় ঝে্টনীর উপর স্তর ও তাহার বাহিরে 
আকাশ বেষ্টনীর অনেকাংশ লইয়া শাস্কথিত স্বর্লোক। সেখানে ও তাহার 
বাহিরে মহঃ, জনঃ, তপঃ লোকে যে চিরপ্রশান্তি নিবিড়ভাবে বিরাজ করিবে, 
তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । 

২৯। আমার বে্দাস্তালোচনার শিরোদেশ উহাদের সকলকে ভেদ করিয়া 
এবং উহাদের বাহিরে সত্যলোকও অতিক্রম করিয়া, নিজের ্বয়্্রকাশ, স্নিগ্ধ, 
নির্শল জ্যোতিঃতৈ সমুজ্জল, চৈতন্যময় তত্বলোক। সেখানে ব্ৰহ্ম বা পরমাত্মা 
বা পরমপুরুষ বা ভগবান যে পদার্থ তাঁহার ভাবস্বরপ তত্বলোকও সেই 

- পদার্থ। স্থতরাং সেখানে তোমার কুঠারের প্রবেশাধিকার নাই, ইহা বুঝা 
গেল নাকি? 

৩০। অন্যপক্ষে দেখ, আমার উক্ত আলোচনার ভিত্তি সর্বপ্রকার বিক্ষেপ- 
বজিত, চিরপ্রশান্ত, চিরস্তন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একারণ পৃথিবীর 
পরিচিত, অতি কঠিন গ্র্যানিট প্রস্তরের-ভিত্তি অপেক্ষা উহা! যে কোটি কোটি 
গুন সুদৃঢ়, তাহা কি আর বলিতে হইবে? কাঠিন্ত-কোমলতা৷ ত আপেক্ষিকতার 
অস্তভূর্ত। নিরপেক্ষ সত্যন্বরূপে উহাদের স্থান কোথায়? স্বতরাং হঠকারিতা 
বশতঃ উক্ত ভিত্তিতে কুঠারাঘাতের কল্পনা করিলে কুঠার চুর্ণবিচ্ণ হইয়া 
ধূলিকণায় পরিণত হইবে। অতএব তোমার আস্ফালন বৃথা, সন্দেহ নাই। 

আরও একটি কথা স্মরণ করিতে অন্গরোধ করি। শ্রুতি এবং 
শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্ৰহ্মস্থত্ৰ বা বেদান্ত সৰ্বদেশের, সর্বকালের, সর্ব 
অবস্থায় মানবদেহধারী জীববৃন্দের-আত্যপ্তিক কল্যাণকামী । এজন্য ইহার 
শিক্ষা অভি উদার, অতি সরল ও সর্কগ্রাহী। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 

মতবাদ নহে । উহা অপৌরুষের, ১1১৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। ভগবানের জগৎ ক্রীড়ার সঙ্গী জীব ভ্রান্ত হইয়া-_কুপথে গিয়া কষ্ট পাইতেছে। অপার করণায় ভগবান তাহাদিগকে স্থপথে আনয়ন করিবার 
জন্য তাহাদের স্বাডঙ্্ে হস্তক্ষেপ না করিয়া, উক্ত স্বাতহ্রোর ভিতর দিয়াই 

নিজ স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জনক “বেদান্ত” রূপে (গীতা ১ 
জীবসমাজে অভিব্যক্ত করিয়া, জগৎ ক্রীড়ার বৈচিত্য বিধান করিয়াছেন। 



৫, ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভা গবত 

ভন রোগ হইতে নিরাময় হইবার ইহা অমোঘ ওবধি, সকলের জন্য ইহা 
অভিপ্রেত। শুধু নিজের শক্তির সদ্ব্যবহারে, ওষধ গ্রহণের ও ধারণের-উপযোগী 

হইবার অধিকার লাভ করা মাত্র বিধেয়। বেদান্ত সার্বজনীন ও সার্বকালিক 
হওয়ায়, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দলে টানিবার প্রশ্নই উঠে না। ইহা কাহারও 

কোন প্রকার-_সাম্প্রদায়িক ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না। প্ররুত চি্রস্তন সত্য 

যাহা, তাহাই বেদান্ত উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, 
ইচ্ছা না হয় করিও না। কাহারও প্রতি কোনও উপরোধ-অনুরোধ 

নাই। 
৩১। তুমি হয়ত মনে করিয়াছ, তোমার আম্কালন আমাকে নিরুৎসাহ 

করিবে। ইহা তোমার বড়ই ভ্রম। আমার পক্ষে তোমার সংশয় সমাধান 
অতি সহজ । হরিনাম গ্রহণের সহিত ভাগবত সাহায্যে বেদাস্তালোচনার 
কিছুমাত্র বিরোধ নাই। যদি হরিনাম করিয়া, তুমি মনে শান্তি পাও, তাহা! 

হইলে উহাই তোমার একমাত্র আলম্বন। তোমার বেদাস্তালোচন। শনিবার 
কোনও প্রয়োজন নাই । তোমার উহা! আলোচনার বা শুনিবার জন্য আমার 

কোনও উপরোধ-অন্থরোধ নাই । তবে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ 
রাখিও। আশ! করি, ইহা তোমার অবিদিত নয় যে, নাম গ্রহণের সময় নাম 
ও নামীর অভেদ চিস্তন-শাস্ত্রে উপদিষ্ট। এই অভেদ চিত্তনের-সহিত নাম 
গ্রহণ করিলে শুভ ফল শীঘ্র শীত্র প্রকটিত হয়। ভাগবত ১০৮৭২ শ্রোকে ( উহা 
১১২ সুত্রালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে) বলিয়াছেন যে, মানব, বুদ্ধি-ইক্জিয়-মন 
ও প্রাণসহযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । প্রাণ__মন্ুষ্য ও মন্থুষ্েতর সকলের আছে, 
স্থতরাং উহা ছাড়িয়া দিলেও, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন মানবের যেরূপ উন্নত স্তরের, 
অপর প্রাণীদিগের সেরূপ নহে। মানুষের এই বিশেষ ব্যবস্থা উদ্দেগ্যযুলক । 
মানব দেহধারী জীব যদি উহাদের যথাষথ পরিচালনের সহিত জীবনযাত্রা 
নিৰ্ব্বাহ করে, তাহ! হইলে, তাহার চতুবগফল লাভ হয়__অর্থাৎ বিষয় উপভোগ, 
তঙ্জনিত জন্মের পর জন্মলাভ, তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমোন্নতি সোপানের, উচ্চ 
হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ এবং পরিণতিতে মোক্ষ প্রাপ্তি বা নিজের শাশ্বত, 
কিন্তু অধুমালুপ্ত, নিত্যন্বরূপে অবস্থান লাভ করিয়া সংসারের উত্থান-পতন প্রবাহ 
হইতে মুক্তি পায়। একারণ জীবন ধারণের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য, বুদ্ধি' 
ইন্দ্িয-মনের যথাযথ পরিচালন! অতি অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধি ও মন চিন্তনের 
য। এই হেতু, নামের সহিত নামীর অভেদ চিন্তনের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া 
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৩২। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, নামের শক্তি অসীম । ন! জানিয়া 
উপ্রবীর্ধ্য গুষধ সেবন করিলে দ্রব্যগুণবশতঃ উহার কার্য্য উহা! যেমন করিবেই 

করিবে, সেরূপ হেলায় হউক্, শ্রদ্ধায় হউক্, নামগ্রহণে বস্তগুণ প্রকটিত হইবেই 
হইবে। তবে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যেমন মুযূ্ু ব্যক্তর জীবনী শক্তি অতি ক্ষীণ 
হইয়া পড়িলে, উক্ত উগ্রবীধ্য উষধ নিজগ্তণ প্রকাশ করিতে পারে না। 
আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ মন ঝা বুদ্ধি সংযোগ ন! করিয়া নাম গ্রহণ করিলে, 
নামের শক্তি প্রকটিত হইতে অতিশয় দেরি হইয়া যায়। এমন কি জন্মের পর 
জন্ম, এইরূপে বহু জন্ম অতীত হইয়া! যায়। (গীঃ ৭১৯)। এজন্য মন ও 
বুদ্ধি সংযোগের সহিত নাম-নামীর অভেদ চিন্তনে নামগ্রহণ অতীব প্রয়েজদীয়। 
এই জন্যই ছান্দোগা শ্রুতি স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন “যদেৰ বিদ্যা করোতি 
শ্রদ্ধয়োপনিষদা । তদেব বীর্ধ্যবস্তরং ভবতি।” (ছান্দোগ্য ১১১০ ) 

৩৩। তারপর আরও দেখ । নাম ত আমাদের ইন্দিয়গ্রাহ! বস্ত। উহার 
পরিচয় আমাদের সকলেয় অল্পবিস্তর জানা আছে। কিন্তু নামী--এমন একটি 
বস্তু, যাহার পরিচয় অতি দুর্লভ। বাক্য-মন-বুদ্ধি সে বস্তুকে প্রকাশ বা ধারণা 
করিতে পারে না। অথচ উহার সম্ভবমত কিছু পরিচয় ন! জানিলে, উহার 

চিন্তন ও নামের সহিত উহার অভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে 

পারে? অতএব যুক্তিতে পাইতেছি যে, উহার সম্ভবত অল্প-বিস্তর পরিচয় 

জানা প্রয়োজন । এই পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের 

বিচারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হই যে, যাহার! উক্ত পরিচয় 
লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। ব্রমজ্ঞ গুরুই 

সেই পরিচয়জ্ঞ, একারণ গুরুচরণ আশ্রয় প্রয়োজনীয়, এই উপদেশ শ্রুতি 

দিয়াছেন এবং আমরা উপরে ইহার আলোচন! করিয়াছি। তবে ব্রহষজ্ঞ গুরু 

দুপ্রাপ্য এমন কি অপ্রাপ্য, তাহ! তুমিও বলিয়াছ। হ্বতরাং উপযুক্ত গুরু 
না পাইলে কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহা হইতে পারে না। 
শ্রুতি উক্ত পরিচয়দানে সম্পূর্ণ সমর্থ । উহা অপৌরুষেয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 
ব্যক্তিগত ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি উহাতে নাই। উহা পরমেশ্বরের শব্ধ স্তরে 
অভিব্যক্তি_ইহ| যদি বিশ্বাস কর কথ! নাই। নতুবা, ভ্রতিমন্ত্র সকল, সাধন সিদ্ধ, 

ব্ৰম্ভাৰপ্ৰাপ্-মহাপুরুষগণের-প্রত্যক্ষানুতুতির ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
কির আদি হইতে, আমাদের দেশের সাধক, সিদ্ধ, পণ্ডিত সকলেই ইহা দৃঢ় 
বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। স্থতরাং শ্রুতির সাহায্যগ্রহণ অত্যাবগুক বুঝা 

গেল। 



৫২ ভ্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৩৪1 কিন্তু শ্রুতি বহুবিস্তুত। উহার বহু শাখা ও প্রশাখা। সমুদায়ের 

আলোচনা আজিকার দিনে অপভ্তব। ব্রহ্ধসত্র শ্রুতি সকলের সমন্বয় ও 
অবরোধ প্রায় ব্যবস্থিত। শ্রুতিই উহার ভিত্তি এই সকল কারণে, 

রক্তের সাহায্যে উক্ত পরম বস্তুর যথাসম্ভব পরিচয় লাভের চেষ্টা কি কর্তবা 
নহে? গঙ্গাস্নানেচ্ছু বাক্তি গঙ্গাক্জান করিবার জন্য কি গোমুখী হইতে সাগর- 

সঙ্গম পর্যান্ত গঙ্গার নে! তে গাপিয়া গিয়া ্ান-ক্রিয়া সমাধা করেন? তাহ] করা 
স৪1নহে। যদি কেহ চেষ্টা করেন, তবে অতি শীত্র যে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ 

হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? উক্ত স্সানেচ্ছু বাক্তি যেমন গঙ্গা প্রবাহের 
গে কোনও স্থানে স্নান করিয়াই গঙ্গাস্সানের ফলপ্রাপ্ত হন। সেইরূপ ব্রহ্ম বা 
পরতুত্বের পরিচয় লাভেচ্ছু ব্যক্তি, বিশাল, বিস্তৃত সমুদায় শর্তে ন! ঘণাটিয়া যদি 

সমুদায়ের সমন্বয় ও অবিরোধ স্থাপনকারী ব্রদমস্থত্র আলোচনা করেন, , তাহাতে 
দোষের কি আছে ? এইজন্য আমার ব্রহ্মহ্তত্রালোচন!। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার 
রহস্ত প্রকাশক ভাষ্য বলিয়! আমি বিশ্বাস করি । এজন্য ভাগবত সাহাযো আমার 

এই আলোচনা ৷ 

এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার সংশয় নিরসন হইল কি? 

৩৫ । পূর্ববপক্ষ অস্ুৃতপ্ত হইয়া বলিতেছেন £_ তোমার অনুগ্রহে সংশয় 
অপনোদন হইল বটে, কিন্ত মনে শান্তি পাইতেছি কৈ? আমার মনে হইতেছে 

যে, চাপল্যবশতঃ অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া, তোমায় কষ্ট দি? মহা 

অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। আমি অকপটভাবে ক্ষমা. চাহিতেছি। অনুগ্রহ 

করিয়া ক্ষমা করিবে কি? 
৩৬। ইহার উত্তরে |সদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :_ আহা ! তুম তো বড়ই 

ঠুনকো দেখিতেছি। ভাষা একটু অসংযত হইয়াছে বটে, তাহার জন্য যেটুকু 
অনুযোগ করা! প্রয়োজন, তাহার কোন ত্রুটি করি নাই। আর কথা বাড়াইবার 

প্রয়োজন নাই। তুমি অপরাধ করার কথা বলিতেছ, আমার সম্বন্ধে কোনও 

অপরাধ হয় নাই। ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি। যদি কিছু অসম্মান 
কর! হইয়| থাকে, তাহা ভাগবত সাহায্যে বেদাস্ত-আলোচনা সম্থদ্ধে। এবং 
সেকারণ, পাকে প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীরুষ্ণ চৈতন্তদেবের সম্বদ্ধে। কি 
শীমদ্ভাগবত, কি বক্কর, কি শ্রীম্মহাপ্রভু- ইহারা তোমার আম'র মত 
বুদ্ধি, অজ্ঞান, মানবদেহধারীগণের মান-এসম্মানের অনেক উৰ্দ্ধে, নিজের- 
নিজের শ্বপ্'জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। স্ৃতরাং তোমার মনে 
কোন প্রকার কুচিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার আমার ন্যায় সংসার- 



১ খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থুঃ ৫৩ 

পীড়িত প্রত্যেকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অজ্ঞানান্ধ মানবের অজ্ঞানান্ধকার 
দূর করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তি সমুজ্জল তত্বালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য 

স্তর, শ্রীমদ্ভাগব্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্যধামে আবির্ভাব। তিনিই এক 
মহদুদ্দেগ্যযূলক । স্থতরাং তোমার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। 

৩৭। তুমি বৃহম্নারদীয় পুরাণের “হরের্নাম....-” যে শ্লোক উল্লেখ 

করিয়াছ- শ্রীমন্মহা প্রভু উক্ত শ্লোক দ্বারা সর্ব্ধসাধারণকে শুধু বাচনিক উপদেশ 
দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, উহা। সংঘব্দ্ধভাবে প্রচলনের জন্য, গৃহসংকীর্তন, নগর- 
সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কেহ কেহ মনে করেন যে, উক্ত ব্যবস্থা 

মুসলমানগণের সংঘবদ্ধ উপাসনার অনুকরণে প্রবর্তন করিয়াছিলেন । ইহার 

কারণস্বরূপ তাহার! বলিয়া থাকেন যে, তখন মুসলমানগণ দেশের রাজা, 

স্থতরাং মহাপ্রভুর পক্ষে রাজশক্তির অনুকরণে প্রবর্তন কর! সম্পূর্ণ সঙ্গত 

হুইয়াছিল। কিন্তু উহা! সম্পূৰ্ণ ভুল। যদি চৈতন্যভাগবতে কথিত নগর- 
সংকীর্ডনের বিবরণ আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হইবে যে, উহা! তৎকালীন কাজীর গৃহসংকীর্তন বন্ধ করিবার হুকুমের বিরুদ্ধে 

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহাপ্রভু নিজে কাজীর গৃহে গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া 

উক্ত হুকুম প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত অনুষ্ঠানের ভিত্তি 

আমরা গীতার ১০৯ শ্সোকে দেখিতে পাই। ভগবান উক্ত শ্লোকে 

বলিতেছেন £_ 

মচ্চিন্তা মদ্গতপ্রাণা৷ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুত্যন্তি চ রমন্তি চ॥ গীঃ ১০।৯ 

মচ্চিত্ত, ও মদ্গতপ্রাণ সাধকগণ আমার বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া ও কীর্তন 

করিয়া তুষ্টি ও নিবৃতি লাভ করেন । ১০৯ 

৩৮। যে সমুদায় সাধক পূর্ব্কুতিবলে, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত উহার সাধন! 

করিবেন, তাহাদের যে পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র 

নাই। তবে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, দৃঢ় বিশ্বাস ও অরদধা 
অপরিহার্য । এজন্য আগেই বলিয়াছি “যদি তুমি হরিনাম করিয়! মনে শাস্তি 

পাও, তাহা হইলে উহাই তোমার একমাত্র আলম্বন । তোমার বেদাস্তা- 

লোচনার কোন প্রয়োজন নাই।” কিন্তু পাশ্চাত/দেশের শিক্ষানীতি, 

আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া, আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মুলোৎপাটন- 
পূর্বক, তাহাদের স্থানে, নানাপ্রকার সংশয়, সন্দেহ, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে মা 

প্রভৃতি আগাছা রোপন করিয়াছে। ফলে আমরা কোনও কিছ বরের 
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সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বড় বড় কথার উল্লেখ 
করি। এমন কিযে অচিন্ত্য, সর্বজ্ঞ, অনস্ত শক্তিমান মহাসত্বা, বিশ্বের রচনা, 

পরিচালনা, পরিপোষণ, সংবর্ধন, ক্রমোন্নতি__সম্পাদন প্রভৃতি করিতেছেন এবং 

যাহার কাছে মানবীয় যুক্তি-বিচার প্রভৃতি পৌহুছিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধেও 

সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না । বাগ.-বিতগ্ায় প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, 

উহাদের অবতারণা করিয়া আনন্দ পাই। পাছে বৃথা তর্ক করিয়া “ইতো 
নষ্ট স্ততো ত্র, হইয়া পড়ি, একারণ মানব-দেহধারী জীব মাত্রেরই পরম 
হিতৈষী শ্রতিগণের সারম্বরূপ ব্রহষঙ্ত্র ও তাহারই রহস্ত প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক 

ভাগবত লইয়া আলোচনায় শেষজীবন যাপন করিতেছি । আমারও মন 

সংশয়প্রবণ । সমুদায় সংশয়ের চুড়ান্ত মীমাংসা ব্রক্মম্থত্রেই আছে। সে কারণ 
বিচার-বিতর্কের কত্য়নও উহার দ্বারা নিবারিত হয়। মানবদেহের সহিত বুদ্ধি- 

ইন্দিয়-মনঃ£সংযোজনের সার্থকতা সিদ্ধ হয়_উহারাই ত বিচার-বিতর্কের- 

মুখ্যতম অঙ্গ । ভগবান কর্তৃক গীতায় কথিত জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর উপায়- 
উপেয় সন্বন্ধ। (গীঃ ১৮1৫৪-৫৫) হৃদয়্ম করিবার প্রচেষ্টাও যথাসম্ভব 
সম্পাদিত হয়। যদ আমার এই অপটু আলোচনায় সত্যান্থপদ্িৎম্থগণের 

মধ্যে একজনেরও কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে জীবন সার্থক মনে করিব। 
গাশ্চাত্য শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিতগণের মনোভাবের পটভূমিকায় এই 
আলোচনা প্রধানতঃ করা হইতেছে। জানি না, ইহ! তাহাদের মনঃপুত 
হইবে কিনা? কিন্তু তাহার জন্য আমার উদ্বেগমাত্র নাই। ভগবানের অনুগ্রহে: 
ও পিতামাতার আশীর্বাদ যেটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা যদি ভগবানের 
মহিমাচিন্তনে ও খ্যাপনে নিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই উহা সার্থক, এই 
মনে করিয়া, আমার নিজের জন্যই এই আলোচনা । সুতরাং তুমি নিজের 
ইচ্ছায় ইহা শোন ভাল, না শোন তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। আমীর 
কোন উপরোধ-অহুরোধ নাই, ইহা আগেও বলিয়াছি। 

৩৪। পুর্বপক্ষ পুনরায় বলিতেছেন £_তোমার উদ্ারতায় আমি নু 
হইয়াছি। তোমার স্ুন্ম যুক্তি-বিচারে, প্রাঞ্চল ব্যাখ্যায়, আমার বহুদিনের 
অনেক সংশয় মিটিয়া যাইতেছে। ইহাও বলি যে, আমি বরাবর তোমার 
চিন্তাধারায় এই প্রথম হত্রের ব্যাধ্যানেই অনেক ব্যাঘাত স্বজন করিয়াছি! 

ইহাতে আমি মং ঘুঃধিত। কিন্তু কি করিব? সংশয় নিরসনের জন্য আর 

কাহার মি তুমি বেদাস্তালোচনা কর, জানিয়া তোমার কাছে 
আসিয়াছি। 7 অনুমতি কর, আর একটি সংশয় নিবেদন করি । 



১ খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থুঃ ৫৫ 

৪০। সিদ্ধাস্তবাদী বলিতেছেন :-_তোমার কুঠিত হইবার কোনও কারণ 
নাই। বেদাস্তলোচনায় আমি আনন্দ পাই বলিয়া উহা করিয়া থাকি। আপত্তি 
উত্থাপিত হইলে তাহার আলোচনায় ও বিচারে, যে সমুদায় বিষয় অল্পবিস্তর 
কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল, সে সকল পরিস্ফুটরূপে আলোকিত ও প্রকাশিত হইয়া 
আমারও উপকার সাধন করে। স্থতরাং তোমার সংশয়-অকুন্তিত চিত্তে বল। 
আমি যথাসাধ্য উহার সমাধানের চেষ্টা করিব এবং যদি সে চেষ্টায় তোমার 
সংশয় নিরসন করিতে পারি, তাহা হইলে ধন্য হইব। 

তবে যদি কিছু মনে না কর, একগি কথা বলিয়া রাখি যে, এই স্তরের শেষ- 
ভাগে ও পরবর্তী অনেক সুত্রে ব্র্ধতৰ আলোচিত হইবে। ব্রহ্ম ও তাহার তত্ব 
উভয়ে অভিন্ন। উহা! এমন একটি বস্তু, যেখানে বাক্য ও চিন্তা পৌহুছিতে 
পারে না। একারণ মানবের বাক্য-মনঃ-বৃদ্ধির পরিচালনায় উদ্ভুত তর্কশান্ত্ের 
যুক্তিিচার-প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি সে বস্তুতে প্রযোজ্য নহে। সেখানে শ্রুতিই 

একমাত্র প্রমাণ এবং শ্রুতির বিধানান্ুদারে সাধনাকারী লব্ধবিদ্য সাধকের 

অপরোক্ষান্থভূতিলন্ধ উপদেশ । আমার একান্ত অনুরোধ সে ক্ষেত্রে হঠকারিতার 

প্রশ্রয় দিয়া যথেচ্ছ আপত্তি উথাপন__আলোচনা চলাকালে করিও না। যদি 

আপত্তি করিতেই হয়, আলোচনার শেষে করিলে, আমি যথাসাধ্য উহা 

সমাধানের চেষ্টী করিব। যদি ইহ্! স্বীকার কর এবং শ্রুতি প্রমাণ-গ্রাহ্ কর, 

তবে এপ, উভয়ে একত্র অগ্রদর হই। অন্যথায় আমাদের ছাড়াছাড়িই ভাল। 

৪১। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন £_শ্রুতি আমার পূজার বস্ত। উহার প্রমাণ- 

আমি বিনা দ্বিধায় মস্তকে গ্রহণ করিব। এবং শ্রুতির ঘনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীমদ্ভাগবত 

্র্স্ত্রের স্থত্রকার রচিত, উহার প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক ভাষ্য বলিয়া, ভক্তির সহিত 

গ্রহণ করিব, ইহাতে সন্দেহ করিও না। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি 

যে, অতঃপর ব্রহ্ম ব| ব্রহ্মবিদ্যা বা অপর কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি, আলোচন! 

চলাকালে উঠাইব না । তবে নিতান্ত প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া যদি আপত্তি 

উঠাইতে হয়, তাহার অনুমতি দিও। 

৯) পূর্ব্বপক্ষের পঞ্চম আপত্তি ও তাহার সমাধান) 

৪২। পূর্ববপক্ষ বলিতেছেন £_এখন আমার মনের সংশয়টি নিবেদন 

করিতেছি। তুমি উপরে বলিয়াছ যে, মানুষের ভগবপ্রত্ত শক্তির 
যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেকে ব্রহ্ম বগ্ালাভের উপযুক্ত মধিকারী-রূপে 

গড়িয়৷ তোলা সকলের কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের চতুদ্দিকে দেখিতে 

পাই যে, অনেক ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়া, চেষ্টা করিয়াও কোনও, দৃশ্য ফল লাভ 
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করিতে পারেন নাই। অপরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার নিজের 

ব্যক্তিগত চেষ্টা ত আমার কাছে অবিদিত নাই। অবস্যই নিজের কথা বলা 
অশোভন, তাহা জানি । তথাপি ইহা ধ্ৰবসত্য যে, চেষ্টা করিয়াও কোন ফল 

পাইয়াছি বলিয়৷ মনে হয় না। ইহাতে প্রাণে হতাশভাব জাগে যে, এ 
সমুদায় চেষ্টা কি বৃথা হইল? এ সম্বন্ধে কি কোনও আশার বাণী তোমার 

কাছে শুনিতে পাইব? 

৪৩। উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন £_তুমি মনে করিও না যে, এই 

অনন্ত, অগণ্য বিশ্বে এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যষ্টি বস্তুর প্রতি অগু- 

পরমাণুতে যে খেলা দিবারাত্র অবিচ্ছেদে চলিতেছে, তাহা অন্ধ নিয়তির 

উদ্দেশ্তহীন, খামখেয়ালী কল্পনা বিলাস মাত্র । হি উদ্দেশ্টমূলক-_ ইহা পূর্বেও 

বলিয়াছি। একজন সর্ধজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরমকারুণিক, জীবব্সল, মহাসন্বা 

সৃষ্টির যূলে থাকিয়া সেই উদ্দেশ্য পরিচালনা করিতেছেন । ক্রমাভিব্যক্তিই সেই 

উদ্দেশ্ঠ। দৃশ্যতঃ জড়, অচেতন, একটি বালুকাকণা বা একথও প্রস্তরকে-সেঁতলা, 

ছত্ৰক, উদ্ভিদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ইতর জীবমণ্লীর নান! যোনির পর, 

অগণ্য যোনিতে জন্ম-মৃত্যুপ্রঝাহে-উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত করণান্তে, ক্রমশঃ 

উন্নততর জীবে পরিণত করিতে করিতে পরিণতিতে মানবদেহধারী জীবে 

অভিব্যক্ত করে । মানবদেহধারণের পর, অভিব্যক্তির বিশিষ্ট সোপানে প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ইহার পূর্বের শুধু প্রাকৃতিক শক্তির অমোঘ নিয়মে ক্রমাভিব্যক্তি হইতেছিল। 
এখন হইতে মানবদেহধারী জীব, প্রাকৃতিক শক্তির সহিত নিজের বহিঃ ও 

অন্তরেক্দ্িয়গণের শক্তি সংযোজন করিবার স্বাধীন ইচ্ছা লাভ করে । এই স্বাধীন 
ইচ্ছা ভগবতপ্রদত্ত। ক্রমাভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রাপ্তি এই স্বাধীনতার 
লক্ষ্য । এই স্বাধীনতা দিয়াছেন, বলিয়া ভগবান, এই স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনে 
হস্তক্ষেপ করেন না॥ মানবদেহধারী জীব, যদি এই স্বাধীন ইচ্ছার যথোচিত 
পরিচালনায়, প্রাকৃতিক শক্তির সহিত আত্মশক্তি সংযোজিত করিয়া, একযোগে 
লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনার (শ্বেতাশ্বতর ৫1৯) সমুজ্জল 
দশ, তাহার সম্মুখে প্রকটিত হইয়া, তাহাকে ধীর পদে আরও - অগ্রসর হইতে 
আহ্বান করে। এমন কি পরিণতিতে ভগবানের-নিত্যধামে-শাশ্বত প্রশান্তি 

লাভ করিয়া থাকে। (ছান্দোগ্য ৭২৫)। কাল অনস্ত, আত্মাও নিত্য 
তা হতাশ হইবার কিছুই নাই। যে অচিন্ত্য শক্তিশালী মহাসত্বার উল্লেখ 
করিয়াছি, তিনি সমষ্টি ও বা বিশ্বের-স্থল সম সমূদায়ের অন্তরে ও বাহিরে 
প্রকাশমান ॥ বিশ্বের স্তর বৃহৎ সমুদায় ব্যাপার,.তীহার চিরজাগ্রত চক্র 
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উপরে সংসাধিত হইতেছে। জগতের কুত্রাপি স্থল হউক ব| পরমাণু অপেক্ষা 
স্বন্ম হউক, কোনও ব্যতিক্রম, ব্যভিচার বা৷ অন্যথা ভাব নাই। প্রকান্ডে 
বা অপ্রকাশ্তে যখন যাহা কিছু করা যায় বা ভাবা যায়, কিছুই বিফলে যায় না। 
সমস্তই প্রতি মানবদেহধারী জীবের কর্মস্ুপে সঞ্চিত থাকে । শামুক যেমন 
তাহার ঘর-বাড়ী নিজের পিঠে লইয়া চলা ফেরা করে, উক্ত দেহধারী জীবও 
সেইরূপ এই কর্ণসূপ সঙ্গে সঙ্গে লইয়া, জন্ম হইতে জন্মাস্তরে চলাফেরা! করিয়া 
থাকে। এই কর্ম্মন্তুপই জীবের আবরণ। ইহাই তাহার প্ররুত স্বরূপ আবরণ 
করিয়া রাখে । এ সব কথা পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে, তোমার আগ্রহে, 
আগেই সংক্ষেপে বলিতে হইল। 

৪৪। তুমি যে সংশয়ের উল্লেখ করিলে, ভগবানের নিজমুখে গীতার-তত্ 
শুনিতে শুনিতে, অজ্ছনের মনেও এই সংশয় উদিত হইয়াছিল। উক্ত সংশয় 
এবং ভগবান কর্তৃক উহার সমাধান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৫ হইতে ৪৫ 
গ্লোকে কথিত হইয়াছে । উহা যথাস্থানে মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ 
করি। গ্রন্থবাহুল্য পরিহারের জন্য উহাদিগকে উদ্ধৃত করিলাম না । কুরুক্ষেত্র 

সমর প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পরম্পর যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যদযূহের 
সমক্ষে, ধীর, স্থির, অপর্গ, উদাপীন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের রথে সারথের 
সাজে সাজিয়া, উদাত্ত কণ্ঠে যে অভয় বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা 
আজিও ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং নরদেহধারী 
জীবের হৃদয়ে পুলক-স্পন্দন জাগাইতেছে।  উহাই তোমার সংশয়ের 
সমাধান । ভগবানের উক্ত বাণীর মর্মকথা এই যে, “হে জীব! হতাশ 
হইও না। এখানকার-কিছুই বিফলে যায় না। “কল্যাণকৎ” কেহ কি 

ইহকালে কি পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ইহকালে আত্মোন্নতির 
পথে যতদুর অগ্রসর হইয়াছেন, পরজন্মে উপযুক্ত পরিস্থিতির মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, সেই স্থান হইতে আরও অগ্রসর হইবার পথে-যাইবার স্থযোগ প্রাপ্ত 
হন। নূতন দেহে পূর্বজন্মের সেই বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন। এমন কি ইচ্ছা 

না করিলেও, বাধ্য হইয়া, অবশভাবে সেই পূর্বাভাস হেতু ব্রক্ষনিষ্ঠ হন৷” 
স্থতরাং হতাশ হইবার কিছুই নাই। 

৪৫1 এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি যে, তোমার চেষ্টার ফল কি হইতেছে 

বা না হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একটা অতি সাধারণ দৃষ্টাস্তে 

ইহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা জানি যে, কোনও উর্বর ভূমিখও-যদি 
টি হী পর্ণ উন্মুক্ত থাকে__তাহাতে কোনও বীজ লাগাইলে, 
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তাহা হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ আকারে 

প্রকটিত হয়। তবে উহার জন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন । যদি আমি বীজ 

লাগানর পর-হইতে সকাল-বিকাল ছুই বেলা, উহা উঠাইয়! অঙ্কুর হইল কিনা, 

দেখিতে থাকি, তাহা হইলে অঙ্কুর কোনও কালেই উৎপন্ন হইবে ন! । বীজটি 

নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা বলা বাহুল্য । ধীর ভাবে অগ্থুরোৎ্পত্তির জন্য অপেক্ষা 

করাই আমার কর্তব্য। সেইরূপ-আমি এত করিলাম, অত কারলাম, এরূপ 

চিন্তায় ও উৎকণঠায় বিচলিত না হইয়া ধীর ভাবে অপেক্ষা করাই কর্তব্য। 

ইহা বুঝাইবার জন্য, ভাগবত এই আলোচনায় ১৯ প্রকরণে উদ্ধৃত ১১।১০।৬ 

4/৯ [জন্ঞস্থর একটি বিশেষণ “অসত্বরঃ” দিয়াছেন ৷ উহার অর্থ আশা করি, 

এএম স্প্টগাবে হৃদয়সম হইল । এখন এখানে খিনি যাহা করিতেছেন, উহার 

এল অল্পই হউক, আর বেশীই হউক, বথাকালে হইবেই হইবে, ইহাতে সন্দেহ 

নাই । বাগানে আম গাছ রহিয়াছে। পৌষমাসে উহাকে দেখিলে কে 

এলিবে যে, বৈশাখে উহা অমৃতময় কল প্রসব করিবে। উপাসনা ক্ষেত্রেও 

ঠেইরপ ॥ অতএব ভয় পাইবার বা হতাশ হইবার কিছুই নাই। ভগবানের 

অভয় ঝাণী কলবতী হইবেই হইবে। 

ভাগবত বলিতেছেন ৫ 

মন্যেইকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতন্ত পাদান্থুজোপাসনমত্র নিত্যম্। 

উ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ বিশ্বীত্বনা যত্র নিবর্ভৃতে ভীঃ॥ ভাগঃ ১১২৩১ 

আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান অচযুতের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে 

আত্যন্তিক কল্যাণ হয়, কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না । এই সংসারে দেহ, 
গেহ, জায়া, অপত্য, কুটুম্থাদি অসৎ বস্তুতে আত্মভাব নিবন্ধন, সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত 

ব্যক্তিগণের ভয়, উক্ত উপাসনা হেতু, বিশ্বাত্মা৷ ভগবান কর্তৃক সর্বতোভাবে 

দূরীকৃত হয়। ১১1২।৩১ 
বর্তমান কাল বিপর্ধ্য়েউপযুক্ত গুরু প্রাপ্তি সম্ভব না এ আগ্রহশীল, 

জিজ্ঞান্, ভগবান বান্থদেবের নাম, ভক্তিযোগ সহকারে সর্বদা গ্রহণ করিলে, 
স্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মগগ্রণীত “নাম মহিমা” পুস্তকে বিস্তারিতভাবে 
ইহা! আলোচিত হইয়াছে। 

১০) ২ অনুচ্ছেদ্ধে প্রারস্তিক সংশয়ের দ্বিতীয়াংশের সমাধান । 
৪৬। উপরে (২) চিহ্নিত অনুচ্ছেদে প্রারম্ভিক সংশয়ের প্রথমাংশের সমাধান 

পূর্বেই কর! হইয়াছে। অধুনা দ্বিতীয়াংশের সমাধানে অগ্রসর হইতেছি। 
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ব্যাবহারিক জগতে, বিনা কোনও প্রাপ্তির প্র 
করে না, সত্য। 
ব্র্ধকে দর্শন, শ্রবণ, 

৪৭ | 

য়োজনে লোকে কোনও কাধ্য 
অতএব সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে, ভূমা বা আত্মা বা 
মনন ও নিদিধ্যাসন, লোকে কি প্রয়োজনে করিবে? 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ১1১১, মুণ্ক শ্রুতির ৩১৩ 
ও ৩২৯ স্বম্পষ্ট ভাবে, এই প্রয়োজনের পরিচয় দিতেছে । ভূমা, আত্মা 
বা! বরকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে, উহাদের অনুষ্ঠান কর্তা, 
পি স্তরে উন্নীত হইয়া থাকে, তখন তাহার সমুদায় বন্ধন পাশ- 
হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হেতু সমুদায় ক্লেশ ্ষয়প্রাপ্ত, জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি 
লাভে ভগবানের পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত পরম সাম্য- 
ভাব প্রাপ্ত হয়এমন কি তিনি নিজে ক্র্দই হইয়া যান। ইহাই ত পরম 
ও চরম লাভ। ইহার সম্বন্ধে ভগবান গীতার ৬২২ গ্লোকে বলিতেছেন: 

যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। গীঃ ৬:২২ by 
যাহা পাইলে, তাহার অধিক আর কিছু অধিক লব্বব্য থাকে ন! । গীঃ ৬২২ 

উহাই সমুদায় প্রাপ্তির পরাকা্ঠা। উহাই নরদেহ প্রাপ্তির সম্পূর্ন সার্থকতা । 
উহাই স্বষ্ট-বিস্তারের উদ্দেশ্যের পরম ও চরম সিদ্ধি। উহাই জীবের স্বাতন্ত্া- 
কণার-অযথা পরিচালনে অযৃতলোক হইতে পরিচ্যুত্তির পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত । 
এ কারণ__ প্রত্যেক শ্রেয়: কামীর নিজের স্বাতন্থ্যকণা যথাযথভাবে প্রয়োগে, 
স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা অতি অবশ্য কর্তব্য । ইহা নৃতন কিছু নহে। 
হারানে! অমূল্য রত্বের পুনঃ প্রাপ্তি । সুতরাং কে ইহার জন্য যত্ব করিবে না? 

৪৮। আলোচ্য সুত্রে ব্যবহৃত চাঁরিটি পদের মধ্যে “অথ” ও “অতঃ” এই 

প্রথম দুইটির আলোচনায় আমরা, “ব্রক্মজিজ্ঞাসায়”” পূর্বকালীন অপরিহার্ধ্য 

প্রয়োজনগুলি, বুৰিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উক্ত প্রয়োজনগুলি সাধিত হইলেই, 
“ব্রন্ষজিজ্ঞাসার” অধিকার লাভ হয়, তাহাও বুঝিয়াছি। এখন “ব্রহ্ম” বস্তুটি - 

কি, তাহা যথাসম্ভব বুঝিবার চেষ্টায় অগ্রপর হইতেছি। ভাষার দ্বারা উহার 

প্রকাশ অসম্ভব হইলেও, উহার দিগদর্শন জন্য, বাক্য ব্যবহার ভিন্ন অন্ত কোনও 

উপায় নাই। বিশেষতঃ “ব্ৰহ্ম” শান্্রযোনি, ইহা সত্রকার ১১৩ সুত্রে প্রতিষ্ঠিত 

করিবেন। শান্ত বাক্যসম্টি_ইহা সর্ববাদি সম্মত। স্থতরাং আমাদের 

এই আলোচন! বাক্য সাহায্যে করা সঙ্গত বটে। 

১১) ব্ৰহ্ম । C | 

৪৯। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২১ মন্ত্রে ্র্মনির্দেশে বলিতেছেন ₹_ 



৬৯ ্রক্ষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

“সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম” ব্রহ্ম সত্য-__জ্ঞান_-অনন্ত স্বরূপ । সঙ্গে সঙ্গে ২৪ মন্ত্রে 

বলিলেন-_ 

যতো! বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 

আনন্দং ব্রহ্মাণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ 
৬ 
তেঃ ২1৪ 

বাক্য ও মন তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই আননম্বরূপ-তরদ্ধকে 

জানিলে, কিছু হইতে ভয় হয় না । তৈঃ ২1৪ 

এই উভয় মন্ত্র একত্র পাঠে অর্থ হয়, যে ব্রহ্ম সত্য- জ্ঞান__ অনন্ত 

আনন্দস্বরপ । বাক্য দ্বারা তাহার নির্দেশ বা মন দ্বারা তাহার চিন্তা__সম্তব 

নহে। অথচ তাঁহাকে জানা যায় এবং জানিলে সম্পূর্ণ অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ 

হুইয়া থাকে। ভাগবত-ও ১০1১৩1৪৯ শ্লোকে “সত্যজ্ঞানানস্তাননদ” স্বরূপ বলিয়া» 

তাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন । ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি শিরোদেশে 

উদ্ধৃত মন্ত্দ্য়ে যথাক্রমে “ভূমা” ও “আত্মা” বলিয়া তাহারই নির্দেশ 

করিয়াছেন । এ্রতরেয় শ্রুতি ২1৩ মন্ত্রে প্রজ্ঞানং ব্রন’ বলিয়া তাহারই নির্দেশ 

করিয়াছেন । এই প্রকারে সেই একই পরমতত্ব, আমাদের বোধ সৌকর্্যার্থে, 

নানাপ্রকারে বিভিন্ন উপনিষদে নির্দেশিত হ্ইয়াছেন। তাহার নির্দেশক 

নামের কি অন্ত আছে? ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবান স্বত্রকার “চরাচর 

ব্যাপাশ্রয়স্ত স্তাত্তদ্ব্যপদেশেো| ভক্তি-্তদ্ভাবভাবিত্বাঘ” ২।৩।১৭স্মত্র প্রণয়ন করিয়া 

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, চরাচরে সমুদায় শব্দ মুখ্যরপে ব্রহ্মেরই বাচক-__ 

গৌণভাবে ততৃৎ পদার্থের বাচক মাত্র। এইরূপ হওয়াই তো সঙ্গত। জগতের 

অগণ্য জীব,__অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে ঁমান থাকা হেতু, তাহাদের চিন্তায় 

ধার! বিভিন্ন, সে কারণ, তাহাদের উপাসনা৷ বিভিন্ন হইবে, সন্দেহ কি? এই 

জন্য উপাসনায় বিভিন্ন আলম্বনও অতি প্রয়োজনীয় । 

৫*। ছান্দোগ্য শ্রাতিতে ব্যবহৃত “ভৃমা” নামের ব্যাখ্যায় ভাগবত 
বলিতেছেন £__ 

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়োমু বিদাম ভূমন্ কুটস্থমাদি পুরুষং 

জগতামধীশম্ ॥ ৯।১০।১৩ 

হে ভূমন্! আমরা জড়মতি। আপনি কৃটস্থ ( নিধ্বিকার ), আদি পুরুষ, 
জগদীশ্বর, আমরা আপনাকে কি করিয়া জানিতে পারি? ভাগঃ ৯1১০1১৩ € 



> খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থঃ ৬১ 

কারণ, ত্বং বায়ুরগ্নিরবনী বিয়দশ্বুমাত্রাঃ, প্রাণেন্দিয়ানি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ । 
সবর তুমেব সগুণো বিগুণম্চ ভুমন্, 

মান্যতদস্তাপি মনো বচস৷ নিরুক্তম্ ॥ ভাগবত ৭৯।৪৭ 
ইহার অর্থ ১১২ স্ত্রে দেওয়া হইয়াছে ইহার তাৎপৰ্য্য এই £-- 
হে ভূমন্! তুমি যখন জগতের যা কিছু সবই, আমাদের বাক্যে যাহা কিছু প্রকাশ 
পায়, মনের চিন্তা যাহা কিছু মনন করে, সবই যখন তুম, তখন আমরা 
বিশাল বিশ্বে একটি নগণ্য অতি সুদ্মর পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া, তোমায় কি 
প্রকাশ করিব? 

৫১। বৃহদারণ্যক শ্রুতি মন্ত্রে “আত্মা” পদ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £__ 
আত্মাইব্যয়োইগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরপাবতঃ। ভাগ ই ১২৮১২ 

আত্মা অব্যয় ( নিধিকার ), নিরগুণ, শুদ্ধ, স্বয়ম্রকাশ এবং অপাবৃত স্বভাব 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী । 

এক এব পরো স্াত্মা সর্বেষামেব দেহিনাম্। 

নানেব গৃহাতে মূটে ধথ জ্যোতি ধৰ্থা নভঃ ॥ ১০1৫৪২৮ 

সমুদায় দেহধারীগণে একমাত্র বিশুদ্ধ পরমাত্ম| বিরাজমান । যৃঢ় ব্যক্তিগণ, 
জলে প্রতিবিদ্ধিত কুর্ধ্যাদির ন্যায়, অথরা৷ ঘটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের 

ন্যায়, তাহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে । ভাগঃ ১০।৫৪।২৮ 

্র্ষপদের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ আগেই দেওয়া হইয়াছে। 
উক্ত অর্থের সহিত উপরে বিবৃত “‘ভূম!” ও “আত্মা” পদের ভাগবত সম্মত 

ব্যাখ্যা তুলনা করিলে, তিনি যে একই পর্যায়ভুক্ত, ইহা সহজে বুঝা যাইবে। 

৫২। কেনোপনিষদের ১৪ মন্ত্রে বলিতেছেন £ 

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথে৷ অবিদিতীদধি ॥ কেন ১1৪ 

বিদিতাৎ অর্থাং বিদ্ ক্রিয়ায় কর্মভৃত সমুদায় ব্যাকৃত প্ৰপঞ্চ এবং অবিদিতাৎ- 

অর্থাৎ তাহার বিপরীত-অবাকৃত ( অবিদ্যা লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যাকৃত বীজ) 

সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া, তাহাদের উপরে অবস্থিত । 

[ এই ব্যাখ্যা ভগবান শঙ্করাচার্যয সম্মত। ইহার অন্য এক সুন্দর অর্থ হইতে 

পারে। যথা,_তিমি বাক্য মনের অগোচর বলিয়া, বিদিত হইতে পারেন ন! 

অন্তপক্ষে তিনি আত্মস্বরপ__একারণ তাহাকে অবিদিতও বলা চলে না, 

কারণ, “আমি আছি” এ জ্ঞান প্রত্যেকের প্রতাক্ষ সিদ্ব--ইহা শান্তর পড়িঃ 



৬২ ব্ৰহ্মন্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শিথিতে হয় না এবং “আমি আছি” ইহা আমার অজ্ঞাত নহে-_ইহাও. 

প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নতুবা জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

অতএব তাহাকে একাস্ত অবিদিতও বলা যায় না। এই হেতু শ্রুতি বলিলেন 

যে, তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয়কে অতিক্রম করিয়া, নিজস্বরূপে বর্তমান 

রহিয়াছেন | ] 

উহাই যদি প্রকৃত তত্ব, তাহা! হইলে, তাঁহাকে জানা কি একান্ত অসম্ভব? 

একান্ত অসম্ভব হইলে, ব্রক্সত্র প্রণয়নে বা তাহার আলোচনায় কি উদ্দেশ্ত 

সিদ্ধ হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, শাস্ত্র পাঠে, তীক্ষ বুদ্ধি বলে, বা তর্ক-বিতর্ক 

বলে, তাহাকে জানা যায় না। তিনি যাহাকে “আপন জন” বলিয়া অঙ্গীকার 

করেন তাহার নিকটই আত্মপ্রকাশ করেন । কঠঃ ১)২।২২ 

মন্ত্রট এই :_ 

নায়মাত্মা গ্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্তৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনুংস্বাম্ ॥ 

কঠ ৪ ১২২২ 

উপাসনার দ্বারা, তাঁহার “নিজ জন” রূপে কৃত হওয়া সম্ভব, ইহা বুঝাইবার 

জন্য -এবং মানবদেহধারী জীবকে উপাসনায় প্রবর্তনের জন্য, ব্রহ্ম-সুত্রের প্রয়াস । 

তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা! স্বত্রকার করিয়াছেন । 

৫৩। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৬২৩ মন্ত্রে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শ্রুতির 

অভিপ্রায় সহজে বুঝিতে পার! সম্ভব নহে। উহা! বুঝিবার জন্য পরদেবতার 

প্রতি পরাভক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, নিজের গুরুর প্রতিও সেরূপ পরাভক্তি 

প্রয়োজন । 

ভাগবত ১১৷১৭৷২২ শ্লোকে বলিতেছেন :__-“আচার্ধ্যং মাং বিজানীয়াৎ”__ 

আচার্য্য ব! গুরুকে সচ্চিদানন্দ সংশ্বরূপই জানিবে। এখানেও গুরুর 
আবশ্যকতা বুঝা গেল। আমার মনে হয় যে, যদি প্রয়াস ও আগ্রহ সন্বেও 

উপযুক্ত গুরু লাভ ন! হয় তাহা হইলে নিশ্টে্ভাবে বসিয়| ন! থাকিয়া জগব্গুরু 
ভীবানকেই এবং তাহার শবাপ শ্রীমদ্ভাগবতকেই গুরুর আসনে বসাইয়া 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া শেয়: কামীর পক্ষে কর্তব্য । মৃত্তিকা গঠিত 

গুরুমূতি যদি একলব্যের অস্তবিষ্য শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন, তখন সর্বজন 
পূজা ও শ্রুতির একাত্ত অনুগামী ীমদ্ভাগবত পরম তত্বের জ্ঞান প্রদানে 
সমর্থ কেন ন! হইবেন? 



১ খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্ুঃ ত 

৫৪। এখন ভাগবত “্রহ্ধ” সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখ! যাউক্ ৷ 
বদন্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ৷ 
ভ্ৰঙ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ৷ ভাগ £ ১২১১ 
এক অব্যয় জ্ঞান তত্বকেই, তত্ববিদ্গণের মধ্যে কেহ ব্রব্ম, কেহ পরমাত্মা, 

কেহ বা ভগবান আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। ভাগ £ ১২১১ 
ভাগবত বলিতেছেন যে, পরমতত্বের যে তিনটি নাম, জ্ঞানী, যোগী ও 

ভক্ত সাধক সমাজে প্রচলিত, তাহ! উদ্ধৃত শ্লোকে বলিলাম । কিন্তু তাহার 
যে উক্ত তিনটি মাত্র নাম, ততোধিক নহে, ইহা মনে করিও না। প্রকৃতপক্ষে 
“স সর্ধনামা, স চবিশ্বর্ূপঃ” (ভাগ £ ৪।২৩)। শ্রুতি তাহাকে “অশব্দমম্পর্শমরূপম্” 
(কঠ ১৩১৫ ) বলিয়া তাহার নির্দেশ দিয়াছেন বটে। স্বরূপতঃ তিনি তাহাই। 
কিন্ত সমকালে তিনি অরূপ হইলেও উরুত্ূপ বা বিশ্বরূপ। এজন্য ৮৩।৯ শ্লোকে 
“অরূপায়োরুরূপায়»” বলিয়া! তাহাকে নমস্কার করিয়াছি । উরুরূপ ধারণ করিবার 
কারণ কি শুনিবে? 

যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলম্ নামরূপো ভগবাননন্তঃ ৷ 
নামানি রূপানি চ জন্ম কর্ম্মাভি ভেজে স মহাং পরমঃ প্রসীদতু ॥ 

উ৬.৪।২৮ 

সেই পরমতত্ব স্বরূপ অনস্তদেব, স্বরূপতঃ নামব্ূপ রহিত হইলেও তাহার পাদপক্জ 
ভজনকারী ভক্তগণের অঙ্ুগ্রহ করিবার জন্য বহু বহু নাম-রূপ ধারণে মর্ত্যধামে 

জন্মগ্রহণ করিয়া, বহু কম্ম আচরণ করেন। ৬।৪।২৮ 

রাম পূর্ব তাপনী শ্রুতি স্পষ্ট বলিতেছেন £_ 

চিন্তা দ্বিতীয়স্ত নিষলন্তাশরীরিণঃ । 
উপাসকানাং কাধযার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ রাম পূঃ ত! ১।৭ 

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, স্বর্ণ অরূপ-_পরত্রদ্ষের রূপ কল্পনা উপাসকগণের 

হিতের জন্য । রাম পুঃ তা ১৭ 

৫৫1 এরূপ .না করিলে ক্ষুদ্র জীবের উপায় কি? ভাগবত ১২৮৪৩ 

শ্লোকে বলিতেছেন “আত্মনি গৃঢ়বোধম্”। তীহার দেহ বা আত্মা তাহার 

স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া, তাহার তত্ব তাহাতেই নিগুঢ় এবং উহা তাহার 

দেহ হইতে অভিন্ন। অতএব জীব হিতের জন্য উক্ত তব প্রকাশ করিতে 

হইলে, তাঁহার স্বরূপ অপ্রচ্যুত তাবে বজায় রাখিয়া তাঁহাকে নামরূপের জগতে 



৬৪ ব্ৰহ্স্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

নামরূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হইতে হয়। এই অভিব্যক্তি তৎকালীন 

জীবিত জীবগণের চক্ষের সম্মুখে হইলেও কি সকলে তাহাকে জানিতে পারে? 

তাহা নয়। তিনি যে সকল জীবকে নিজের “স্বজন বলিয়া বরণ করেন, 

তাহারাই তাঁহাকে চিনিয়া ইহ জীবনেই পরসপুরুঘার্থ লাভ করতে পারেন। 

ইহাই উপরে উদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ১1২২২ মন্ত্রের অভপ্রায়। 

৫৬1 তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক অধিকারী মানবের 

ভজন্ত কি ভগবানের মৃত্তি ধারণ করিয়া মর্তযধামে প্রকটিত হুইবার প্রয়োজন? 

তাহা নহে। সমষ্ট জীব কল্যাণের জন্য এবং গীতায় ৪1৭-৮ শ্লোকদ্বয়ে কথিত 

বিশ্বল্যাণ সাধনের প্রয়োজন হইলেই ভগবান আকার প্রকটিত করিয়া স্থুল 

দেহে আবিভূ্তি হন। বাটি জীবের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থী_ইহা ভাগবত 

৩1৯১১ শ্লোকে বিশদভাবে বলিয়াছেন । উক্ত শ্লোক ১1২৩০, স্ত্রের 

আলোচনায় উদ্ধত হইয়াছে । বাহুল্য পরিহারের জন্য এখানে উঠাইতে বিরত 

হইলাম। উহার সরল অর্থ এই £_যে সকল মানবের হ্ৃদয়পন্ম ভগবানের প্রতি 

ভক্তযোগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়াছে, তাহারা ভগবানের যে মূত্তি নিজেদের 

ইষ্টযূত্তি রূপে দেখিতে চাহেন, ভগবান্ তাহাদের হৃদয়ে সেই মুদ্তিতেই প্রকটিত 

হুইয়া তাঁহাদের সর্বার্থ সিদ্ধি করেন। ইহাই কঠ শ্রুতির স্বজন রূপে বরণ। 

ইহা অহৈতুক বা যথেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত নহে। এই বরণের জন্য অনেক কিছু 

করিবার আছে, বুঝা গেল। আরও বুঝা গেল যে, ভগবত্তত্ অতি ছুক্ঞে্ 

বলিয়া, এবং মানবের বাক্য-_মনের অগোচর হইলেও, তাঁহার কৃপা তাহার 

তত্ব বা স্বরূপ অধিকারী ভক্তের নিকট প্রকাশিত করে । তখনই যিনি অজ্ঞ, 

তিনি জ্ঞেয় হইয়া পড়েন। উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এইখানে । 

৫৭। ভগবান ত আগ্চকাম, তিনি কি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ক্ষুদ্ধ মানবের পুজার 

কাঙ্গাল? তাহা নয়। ভাগবত বলিতেছেন £-- 

নৈবাত্মনঃ প্রভূরয়ং নিজলাভগূর্ণো মীনং জনাদ'বিহষঃ করুণোবৃণীতে ৷ 

যদ্ জ্জনে। ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্ত যথামুখঞ্রী ॥ 
ভাগ ৭৯1১০ 

ভগবান হরি সদ! নিজলাভে পূর্ন, তিনি আপনার নিমিত্ত অবিদ্বান শুর 
ব্যক্তিদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। দয়! স্বভাব প্রযুক্ত এ সকল ব্যক্তির 
হিতাৰ্থে ই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে হেতু আপনার মুখে তিলকাদি 
শী রচিত হইলেই প্রতিবিশ্বিত মুখের শোভা হইয়া থাকে রে প্রতিবিষ্বে 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ সঃ ৬৫ 

এ শ্রী করিতে পারা যায় না, তাহার ন্যায় লোকের! ভগবানের প্রতি ধনাদি 

থারা যে সম্মান বিধান করে, তাহা তাহাদের আপনার নিমিত্তই হয়। ৭1৯১০ 
( ৬বামনারা সণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের অর্থ) 

[ আমি মতরুত “মাতৃপৃজা” পুস্তকে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিস্তারিত 
অর্থ করিয়াছি ] 

১২) ভগ্গবদুপামন! কি মানবের ইচ্ছাীন? 
৫৮। মনে সহজেই সন্দেহ হয় যে, ভগবদুপাসনা কি মানবের ইচ্ছাধীন ? 

আমার মনে হয় তাহা নহে। ইহা জগদ্বিধারণের অমোঘ নিয়মে ঘটিতে 
বাধ্য । আমরা জানি যে, মানব যত অসভ্য, বর্বর, অজ্ঞান হউক্ ন! কেন, 

সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে কোনও অজ্ঞাত মহাঁশক্তির নিকট মস্তক 

অবনত করে। দৃষ্াস্তের উল্লেখ করিয়া! গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। এরূপ 
হওয়াই সর্ধতোভাবে সঙ্গত। ভগবান হৃত্রকার ২1১৩৪ স্তরে বিশ্বহুষ্টি 

ভগবানের “লীলাকৈবল্যমাত্র” অন্য কথায় ক্রীড়ামাত্র__ইহা প্রতিপাদিত 
করিবেন। ভাগবতও ৮২২২০ শ্লোকে বলিতেছেন £__ 

ক্রীভার্থমাত্বন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে। ৮২২২০ 
__ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন জগত তুমি নিজের ক্রীড়ার্থে রচনা করিয়াছ। 

৮২২২০ 

ক্রীড়া একা একা হয় না, এজন্য বহুত্বের প্রকটন। জীবগণ উক্ত খেলায় 

যোগদান করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইবে__ইহাই খেলার উদ্দেশ্য । খেল! 

করিতে হইলে, খেলুড়েদিগকে, খেলার সাধক নিয়ম পরম্পরায় সীমার মধ্যে 

স্বান্ত্য দান প্রয়োজন । নতুবা খেলা জমে না। সেইজন্য জীবকে সীমাবদ্ধ 

স্বাতন্ত্য দান । 

জীব যদি নিজের উক্ত স্বাতত্ত্রাকণার অযথা! পরিচালনে নিজের ইচ্ছায় 

খেলার নিয়ম ভঙ্গ করে, তজ্ন্য উক্ত নিয়মান্ুসারেই জীবকে শান্তি ভোগ করিতে 

হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যুক্তিতেও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। 

জীব অমুতলোকের অধিবাসী । বিশ্বরঙ্গমঞ্চে, ভগবানের খেলার সঙ্গী। 

খেলার নিয়ম ভঙ্গ হেতু শাস্তি ভোগ ও উহার ভোগের পর, অন্তপ্ত হইয়া, 

পুনরায় নিয়মানুবর্তী হইবার চেষ্টা করিলে, পুনরায় খেলার সঙ্গীরপে গ্রহণ 

সঙ্গতই বটে । এই অনুতপ্ত জীবই সাধক বা উপাসক- ক্রমোদ্নতির যে কোনও 
স্তরেই অবস্থিত হউন না কেন, জগদ্বিধারণের অন্য কথায় বিশ্বরঙ্গমঞ্চে খেলার, 

৫ 



৬৬ বর্গন্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অমোঘ নিয়মে, স্ব স্বরূপে অর্থাৎ অমৃতলোকের অধিবাসীরূপে প্রত্যাবর্তনের 
চেষ্টা করিতে বাধ্য। উদ্ধত ভাগবতের ৭1৯১০ শ্লোক ইহারই পূজার কথা 

বলিয়াছেন । এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভগবদুপাসনা__ 

জীবের নিজ কল্যাণ সাধনের জন্তই | ভগবান করুণাসাগর ৷ তিনি উপাসনা 

সিদ্ধির জন্য সর্ন্ববিধ স্থযোগ দান করিতে সর্বদাই প্রস্তত। ইহা ক্রমশঃ বিশদ 

হইবে। অধুনা এই স্বত্রের আলোচনায় ২৩ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের 

১১।২৯।৬ শ্লোকে দুষ্টি আকর্ষণ করি। 

১৩) স্বজনরূপে বরণের ভাৎপর্য্য। 

৫৯। উপরে উদ্ধৃত কঠশ্রুততির ১।২।২২ মন্ত্রের স্বজন রূপে বরণ করিয়া 

লইবার যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহার. তাতপর্ধ্য বিশেষভাবে বুঝা গেল। 
খেলার সঙ্গী স্বজন ত বটেই, ভগবানও তাহার-ম্ব'তন্ত্যকণায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, 

উহারই মধ্য দিয়া, তাহার স্বইচ্ছার পরিচালনে; প্রত্যাবর্তনের পথে ভগবানের 
দিকে ফিরিলেই, তিনি তাহাকে বুকে করিয়া লইবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত, 

ইহা! বিশর্ভাবে বুঝা গেল! তবে এ প্রসঙ্গে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 

মনে করি যে, উক্ত মন্ত্রের “যমেবৈষ বৃণুতে” বাক্যাংশে “যম” পদে সাধক ও 

“এষ” পদে আত্মা গ্রহণ না করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য “যম্” পদে আত্মা ও 

“এষ” পদে সাধক গ্রহণ করিয়া, অর্থ করিয়াছেন, “যে সাধক এই আত্মাকে বরণ 

করেন” । এ প্রকার বিভিন্ন অর্থে কোনও বিশেষ অসঙ্গতি হয় নাই, কেবল 

জীবের বা সাধকের কর্তৃত্ব বুদ্ধির প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 
৬০। -কঠশ্রুতির উক্ত ১1২২২ মন্ত্রের প্রথম যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, 

তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, ভগবানের কি “ন্ব”--্পর” 

মতি আছে? “স্বজন রূপে বরণ করেন” বলায়, কেহ স্বজন এবং অপর কেহ স্বজন 

নহে, এরূপ সন্দেহ ত মনে স্বভাবত:ই উদয় হইতে পারে৷ 'ইহা কি সঙ্গত? 
এপ্রকার আপত্তি নিরসনের জন্য ভগবান স্ত্রকার ২1১৩৫ কুত্র প্রণয়ন করিয়া 

প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যে ভগবানে “বৈষম্য নৈর্ঘ প্য”-অর্থাৎ, বিষমতা, 
নিরদয়তা প্রভৃতি নাই । ইহার আলোচন! যথাস্থানে করা যাইবে। ভাগবত 
উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন :__ 

সংসেবয়া স্বরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবামুরূপমুদ্য়ো ন পরাবরত্বম্ ৷ 

৭:৯!২৬ 
তোমার প্রসাদ পরারথনাহুসারে. ফলদাতা কল্পতরুর ্যায়। সেবাহুসারেই 
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ফলদান করিয়া থাক। উহাতে উত্তম অধম বিচার কর না। ৭1৯২৬ 
অন্ত্রও ভাগবত বলিতেছেন £__ 

সর্বাত্মনঃ সমদৃশে! বিষমঃ স্বভাবে ক্তপ্রিয়ে যদি কল্পতরু স্বভাব ॥ 

৮1২৩৬ 

তুমি সকলের আত্মস্বরূপ, সর্বত্র তোমার সমদৃষ্টি। তবে ভক্ত প্রিয় বলিয়া 

তোমার যে বিষম স্বভাব, দৃণ্ঠতঃ প্রতীত হয়, তাহার কারণ তুমি, কল্পতরু 
স্বভাব বশতঃ সমীপাগত প্রার্থনাকারিগণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক। 
এই সমীপাগতগণই ভক্ত বা সাধক নামে পরিচিত। ৮২৩৬ 

সল্পতরু সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।  উত্তম-অধম .বা স্ব-পর-ভেদ- 

বিচার নাই। যেই হউক্ না কেন, কল্পতরুর সমীপে গিয়া, ফল প্রার্থনা করিলে, 
কল্পতরু তাহা নির্বিচারে দান করিয়া থাকে। সেইরূপ ভগবানের “উপ” 
সমীপে, “আসন” লইয়া গিয়া, তাহাতে বসিয়া তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা 

করা যায়, তিনি তাহা দান করেন। কোনও প্রকার কার্পণ্য নাই। এমন কি, 

যদি উক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করেন, তিনি আত্মদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। 

এ প্রসঙ্গে আভাস শীর্ষক প্রস্তাবনায় ২৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত স্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ 

করি। 

৬১। উপরে যে কল্পতরুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা কেবল সমীপে 

আগত বা উপাসনাকারিদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । যাহার! কল্পতরুর সমীপে 

না আসিয়া দূরে থাকেন, কল্পতরু তাহাদের সমন্ধে উদাসীন থাকেন। কিন্ত 
ভগবান কাহারও সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি ত দেশ-কাল- 

পরিচ্ছেদ শূন্ত--এফারণ তাঁহার কাছে দুর-নিকট নাই। তিনি প্রত্যেকের 
অন্তরে অন্তর্ধ্যামীৰপে অবস্থিত থাকিয়া জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন । 

মানবদেহধারী যে সকল জীব, তাহার প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকে, তাহার সন্ধে 
কখনও কোনও চিন্তা করেন না, তিনি কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে 

পারেন? সকলের অন্তধ্যামী ভগবান, সমস্ত ব্যষ্টি মানবের এবং সে কারণ 
তাঁহাদেরও সম্বন্ধে প্রত্যেকের উপযোগী ব্যবস্থার বিধান করিয়া প্রত্যেককে 
ক্রমোন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করিতেছেন অথচ কেহই 

ইহা অনুভব করিতে পারিতেছে না, প্রত্যেকেই মনে বরে, যেন নিজ নিজ 
স্বাধীন ইচ্ছার ও চেষ্টার পরিচালনে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে আরোহণ করিতেছে। 

ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের-_অন্ত কথায় জগদ্ বিধারণের অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া । 



৮ ্রঙ্মস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ইহার" সহিত মানব যদি নিজের আত্মিক শক্তি, জ্ঞানপূরব্ক নিয়োগ করিতে 
পারে, তাহা হইলে উন্নতি শীঘ্র শীস্রই সংঘটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
ছান্দ্যোগ' শ্রতি ১/১* যন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন_-“যদেব বিছ্যয়া করোতি 
শরদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্ধ্যবত্তরং ভবতি |” ইহা আগেও বল! হইয়াছে! 

১৪) ত্ৰহ্ম= অদ্বয়জ্ঞান- শগবান। 

৬২। ভাগবত অনেক উপাদেয় শ্লোকে ভগবতত্ বা ব্রদ্ষতত্ব আলোচনা 
করিয়াছেন । উহাদের কাহাকে ছাড়িব, কাহাকে বা গ্রহণ করিব। অল্প কয়েকটি 

গ্রহণ করিয়া কর্তব্য সমাধা করিতেছি । উপরে উদ্ধৃত ১২।১১ শ্লোকে যে অন্বয় 

জ্ঞানের কথা বল! হইয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছেন £__ 

(বশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্ । 
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নিগুণম্ নিত্যমদ্ধযম্ ॥ ভাগ ২,৬৩৮ 

তিনি বিশুদ্ধ, কেবল অর্থাৎ একমাত্র বা অয় জ্ঞান স্বরূপ, যে জ্ঞান 
অবিদ্াসম্পকক্ত নহে, জীবযাত্রের অস্তরে অনুভূতি স্বরূপে সম্যক্ অবস্থিত, 
অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই জ্ঞানই একমাত্র সত্য, 
তাহার সত্যতার উপর, জীব 'ও জগতের সত্যতা! প্রতিষ্ঠিত, একারণ উহাই 
পরম সত্য, সেজন্য চিরপূর্ণ। উহা আগ্ঠন্তহীন-__স্ৃতরাং নিত্য । নিগুণ- 
একারণ গুণ-ক্ষোভ বশত: তাহাতে কোনও চাঞ্চল্য নাই-_-তিনি প্রাকৃত গুণের 
অতীত। তিনি অদয়-তিনি ভিন্ন পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই । ২৷৬৷৩৮ 

উদ্ধৃত ঞ্জোকে “জ্ঞানং” পদের বিশেষণ কয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি, 
আমাদের পরিচিত জ্ঞান-অজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, একারণ উহ! “সম্যক 
অবস্থিত” নহে। কিন্ত আলোচ্য ব্ৰহ্ম স্বরপাত্মক জ্ঞান__নিরপেক্ষ জ্ঞান-সে 
কারণ উহাই “সম্যক অবস্থিত” । সিনেমা গৃহে দৃশ্ুপটের পশ্চাতে অত্যুজ্জল 
আলোক-ইহার দৃষ্টাস্তরপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত আলোক 
সিনেমা গৃহে ব্যবহৃত ছবিগণের ধারাবাহিক অভিব্যক্তি দৃতপটের উপর 
প্রকটিত করিয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু উহা কি ছবি 
সকলের, কি দৃশ-পটের, কি দর্শক মণ্ডলীর কোনও অপেক্ষা রাখে না। 
অভিনয়ান্তে দর্শকগণ চলিয়া গেলেও দৃগপট সরাইয়া লইলেও উক্ত মালোক তুলা সমুজ্জল ভাগে বর্তমান থাকে-একারণ উহ| “সম্যক অবস্থিতির” 
ৃষ্টাস্ত। উহা “প্রত্যক্” (প্রতি+-অঞ্4-কিপ,) অর্থাৎ সর্ধান্তৃতি স্বরূপ 
বলিয়া কোনও বিশেষ গত অনুসতি ছারা বিচলিত হয় না। উহা-“অনাগ্ন্ 
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আদি-জন্ম ও অস্ত_নাশ-_উভয়শৃষ্_অর্থাৎ ষড়বিকারের আদি ও অস্ত বিকার 
শূন্য সেই হেতু উক্ত উভয় সীমার অন্তভুক্তি বিকার-_চতুষ্টয়-_অন্য কথায় 
অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়__উহাতে বর্তমান নাই। আমাদের পরিচিত 
অস্তিত্ব আপেক্ষিক, উহা অনস্তিত্ব বা নাশের অপেক্ষ| রাখে_-সে প্রকার 
আপেক্ষিক অস্তিত্ব উহাতে নাই। উহাই একমাত্র “সত্য” বা নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব বিশিষ্ট । উহারই অস্তিত্ব হেতু, প্রপঞ্চের অবভ্তাসনান অস্তিত্বের প্রতীতি 
হইয়া থাকে । নিজের স্বরপানবন্দী সংখ্যাতীত গুণে গুণবান্ হইলেও, আমাদের 
পরিচিত প্রা ণতিক গুণের সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়া, আমাদের ভাষায় নিগুরণ। 
“নিত্যমদমম্”-_-আমাদের দ্বৈত প্রতীতির সময়েও পরমার্থতঃ-অদ্বয়। এই 
বিশেষণগুলির সার্থকতা ক্রমশঃ উপলব্ধ হুইবে। 

৬৩। উপরে বলিয়াছি যে, যে সকল মানবদেহুধারী জীব; ভগবানের 
“উপ” সমীপে “আসন” গ্রহণ করে না_অন্য কথায় জ্ঞানতঃ উপাসনা করেন 
না, ভগবান্ তাহাদের প্রতিও উদাসীন থাকিতে পারেন না। বর্তমান আলোচ্য 
শ্লোক হইতে ইহার স্পষ্ট আভাস পাইতেছি। তিনি প্রত্যেকের অন্তরে 
অন্তর্ধামীরূপে অবস্থিত আছেন, অনুভূতি রূপে প্রতি জীবের আত্মায় আত্মা 

হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের স্বাতন্র্য রক্ষা করিয়া, প্রতিক্ষণে, 

তাহার অনুভূতি, মনোরত্তি প্রভৃতি, উক্ত জীবের অজ্ঞাতসারে, তাহার দ্বারাই 

উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছেন। ইহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি 

উদ্দেশ্য সাধিত হইল (১) সর্বশক্তিমান হইলেও, জীবের স্বাতন্ত্রের 

বিরোধী কিছুই করা হইল না। (২) স্বাতন্া রক্ষা কুরা হইল। 

(৩) ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর : হইবার স্থযোগ, জীবকে দেওয়া হইল। 

(৪) জীব বুঝিল যে, সে তাহার স্বাতন্তরোর ইচ্ছামত পরিচালনে নিজেই ইহা 

সম্পাদন করিল। (৫) ভগবানের জীব বংসলতা প্রকাশ পাইল। (৬) তিনি 

যে অপার করুণাময়, তাহাও প্রকটিত হইল। এবং জীব শত অপরাধে 
অপরাধী হইলেও, ভগবান, তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন না, জানানো হইল। 

৬৪। ভাগবতের উদ্ধৃত ২৬৩৮ শ্লোকে কথিত বিশুদ্ধ, অয় জ্ঞানই 

বাস্থদেব বা সগুণ ও সাকার ভগবান । 

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহিত্রহ্ম সত্যম্ ৷ 

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ বাসুদেবং কবয়ো বন্তি ॥ 

৫1১২১১ 



৭০ রকষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বিশুদ্ধ, বাহাত্যস্তরশৃণ্য__( অর্থাৎ স্থুল-হুন্ম সকলের অন্তরে, বাহিরে বর্তমান) 
অতএব পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্,, নির্বিকার যে জ্ঞান তাহাই পরমার্থ সত্য, তাহাই 

্হ্ম। সেই জ্ঞানেরই ভগবৎ সংজ্ঞা । তাহাকেই পণ্ডিতগণ বাস্মদেব বলিয়া 
থাকেন । ৫১২১১ 

তিনি সুক্মাতিসুন্ম বলিয়া শূন্যবৎ কল্পিত হইলেও, অভাবাত্মক শূন্য নহেন। 

প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরমভাব পদার্থ, এ কারণ অশূন্ত স্বর্ূপ। ভক্তগণ তাহাকেই 

ভগবান্ বাস্থদের বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৯৯৪০ 

যত্তদ্ ব্ৰহ্ম পরং স্ুক্মমশূন্যং শুন্যকল্পিতম্ । 

ভগবান বাস্থুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ৯.৯1৪০ 

_ জগতে যাহ! কিছু বর্তমান ; কিছুই তাহা হইতে পৃথক নহেন। 

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্রেশ্বরঃ পুমান্। 

দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ ভাবৈৰ্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ৩৩২২১ 

জ্ঞান মাত্র স্বরপ পরমততৃই, পরব্রহ্ধ, পরমাত্মা, পরয়েশ্বর, পরমপুরুষ 

নামে প্রসিদ্ধ। এক ভগবানই জ্ঞান মাত্র রূপে সকল পদার্থে সম হইলেও 

দৃশ্ঠাদি পৃথগ, ভাবে__অর্থাৎ দৃগ্ত-দুষ্টা-দর্শন, শ্রোতা-শ্রাব্য-শ্রব্ণ, প্রভৃতি পৃথগ, 

ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । ৩৩২২১ 

১৫) বিধি-নিষেধ উন্তয়ই-ব্রন্মে বা ভগবাঁনে পর্যবসিভ। 

৬৫) তাহা হইলেও কি তিনি ইন্দ্ৰিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহা? ভাগবত 

বলিতেছেন £__নয়। 

নৈতন্মনো৷ বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা, প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমচ্চিষঃ স্বাঃ। 

শব্দোহপি বোধকনিষেধতয়াত্বমূলমর্ধোক্তমাত যদতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ 

১১|৩,৩৭ 

যেমন স্বীয় অংশতৃত বিস্ফুলিক্গ সকল, অগ্নিরাশিকে দাহ বা- প্রকাশ করিতে 
পারে না, সেইরূপ মনঃ বাক্, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দিয় সকল (যাহারা তাহা 
হইতেই অভিব্যক্ত ও কাৰ্য্যশল ), তাহাতে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ তাহাকে 
প্রকাশ করিতে পারে না। অন্তপক্ষে, যিনি ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, 
বাক্য তাহাকে অর্থোক্তরূপে “তন্ন তন্ন” (তাহা নয়, তাহা নয়) বলিয়া 
ব্যক্ত করে শাত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিতে সমর্থ হয় না| ১১1৩]৩৭ 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ সঃ 

এক কথায় বিধি-নিষেধ উভয়েই তাহাতে পর্যবসিত। বিধিমুখে যেমন তাহাকে প্রকাশ করা৷ অসম্ভব, নিষেধমুখেও সেইরপ-অর্থাৎ নিষেধমুখে “নেতি 
নেতি” বলিলে, ইহা নয়, ইহা নয় ত বটে__ইহার উপরে অনেক কিছু অকথিত 
রহিয়া গেল। ভগবান্ স্থত্রকার “প্রকতৈতারত্বং হি প্রতিষেধতি, ততোব্রবীতি 
চ ভৃয়””--৩।২২২ সুত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যথাস্থানে ভষ্টব্য : 

৬৬। মন+ প্রাণ, ইন্জিয়গণই বা কি করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিবে? 
উহার ত তাহার দ্বারা পরিচালিত হুইয়াই কার্ধ্যশীল হইয়৷ থাকে। 

এবং স্বয়ং জ্যোতিরজো ই্রমেয়ো মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ ৷ 

একোইদ্বিতীয়ো৷ বচসাং বিরামে যেনেষিত| বাঁগসবশ্চরন্তি ॥ 

ভাঁঃ ১১২৮৩৬ 

এই পরমাআা স্বয়ং জ্যোতঃ--স্বপ্রকাশ (ইহাকে প্রকাশের জন্য অন্ত 

কোনও প্রকাশকের প্রয়োজন নাই), ইনি অজ, অগ্রমেয় ( সর্বববিধ প্রমাণের 

অগোচর ), মহানুভূতি (চিদ্ঘন) সকলাম্ভত্ি (সর্বভূতেশ অস্তভূতির 

মূলে তিনি, একারণ সর্বজ্ঞ ), অদ্বিতীয় ( বিজাতীয় ভেদ রহিত), বাক্যের 

অগোচর, কারণ তাহার ছারা প্রেরিত হইয়াই প্রাণ ও বাক্য ( সমুদায় 

জ্ঞানেন্দড্রিয় ও কর্্মেন্দ্রিয় ) স্ব স্ব ব্যাপারে বিচরণ করে । ১১।২৮।৩৬ 

মহানুভূতি ও সকলানুভূতি, এই দুই পদে ভাগবত কি বলিতে 

চাহিতেছেন, তাহা আমরা তড়িৎ্শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র ( Power House ) 

হইতে সমগ্র নগরে তড়িৎ শক্তি পরিচালনের দৃষ্টান্তে বিশদ্ ধারণা কারতে 

পারি। প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবের বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন চিন্তার, বিভিন্ন বস্তুর, 

বিভিন্ন অনুভূতির মূলে কেন্দ্রীভূত সমষ্টি অনুভূতি স্বরূপ, ব্রহ্মা বা ভগবান্ 

থাকিয়া, উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । যাহা হউক্, যখন বাক্য, মন, প্রাণ, 

ইন্দ্রিয় প্ভৃতির দ্বারা তাঁহাকে জনিবার উপায় নাই, তখন তীহার চরণে 

শরণ গ্রহণ করিয়া অজন্স প্রণতি নিবেদন ভিন্ন আর উপায় কি? তাই 

ভাগবত বলিতেছেন £_ 

নমস্তে সর্ব্বভীবায় ত্রন্মণেইনভ্তশক্রয়ে ॥ ১০.৬৪২০ 

তুমি আমাদের মনের সমুদায় ভাবের মূলে, তোমাকে নমস্কার | ১০1৬৪।২০ 

ব্রনের, পরমাত্মার বা ভগবানের সত্য-জ্ঞানঅনপ্ত রপ্ত বিনে 

পরিচয় দিয়া, ভাগবত ইদাণীং তাহার আনন্দ স্বরপত্তের পরিচয় দিতে অগ্রসর 

হুইতেছেন। ভাগবত বলিতেছেন £_তিনি, 

৭১ 



৭২ ব্র্গন্তত্র ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

কেবলামুভবানন্দ সন্দোহো নিরুপাধিক ॥ ১১৯১৮ 
তিনি কেবল অন্থুভবানন্দ রাশি স্বরূপ, নিকপাধিক। ১১।৯।১৮ 

**টবল্য নিবর্বাণনুখান্ৃভৃতিঃ ৷ ৭'১০'৩৮ 
**অববোধ রসৈকাত্মামানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৪1১৩,৭ 

-**কেবল নির্বাণ স্থথান্গভৃতি স্বন্ধপ ॥ ৭১০৩৮ 

_-অববোধ (স্বরূপ জ্ঞান) রসস্বরূপ পরব্রন্দের সহিত অভিন্ন হওয়ায় 
সর্বতোভাবে আনন্দে পরিপুত। ৪1১৩৭ : 

প্রপঞ্চং নি্প্রপঞ্চোইপি বিড়ুম্বয়সি ভূতলে । 
প্রপ্নজনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতু প্রভো ॥ ১০৷১৪৷৩৫ 

হে প্রভো। আপনি. স্বর্পতঃ নিষ্পরপঞ্চ_-প্রপঞ্চের সহিত সম্পর্কমান্র গন, 
কেবল প্রপন্ন ভক্তগণের আনন্দ প্রাবনে পরিপুত করিবার জন্য মত্ত্যধামে অবতার 
গ্রহণের বিড়ম্বনা করিতেছেন ॥ ১০।১৪।৩৫ 

স এব নিত্যাত্বন্থখান্তভূত্য ভিব্যুদস্তমায়***১০।১২,৩৮ 
তিনি নিজ নিত্য হুখান্ুভৃতি স্বরূপে মায়াকে পরাভবপুর্ধবক স্বরূপে বর্তমান 

আছেন । ১০1১২1৩৮ 

১৬) বিষয়ানন্দ ৷ 

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। উপরে উদ্ধত কয়েকটি গ্লোকাংশ হইতে 
সুষ্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভগবান্ আনন্দময় বা আনন্দ স্বরূপ । তীহার-.আননের 

কণামাত্র জীব ও জগৎকে আনন্দ প্নাবনে পরিধুত করে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২৮ মন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন “সৈষা আননাস্ত মীমাংসা ভবতি”__তিনি আনন্দের পরিসীমা । বৃহ্দারণ্যক শ্রুতি ৪1৩৩২ মন্ত “এতন্তৈবানন্দস্তান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবনস্তি 1” এই আনন্দের কণা, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগে অস্ত হওয়ায় ম্্যধামে জীবগণ বিষয় ভোগের জন্ত ছুটাছুটি করিয়া থাকে। এই ছুটাছুটিই কি জীবমাত্রের অপরিহার্য নিয়তি? শ্রুতি উক্ত মন্ত্রে বিষয়ানন্দে আনন্দ-্বরূপের আনন্দমকণার উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। ভাগবত বলিলেন যে, বিষয়ানন্দ আনন-স্বরূপের আনন্দের কণা তো বটেই। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ যে আনন্দ ভোগ করেন, তাহা ভগবতানন্দ। তাহারা বিষয়ানন্দের অন্য লালায়িত নয়। . ভগবানের শ্রবণ, কীর্তন, শরণ প্রভাত হইতে যে আনন্দ সই করেনঃ তাহাতে গরমেঠার পদ ষর্গাধিপতি, রসাতলাধিপতির পদ. 
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প্রভৃতি এমন কি অপূর্ণভব মোক্ষ তাহার! ঘ্বণার সহিত পরি 8 রত্যাগ করেন । বা ৬১১২৩, ১১1১৪।১৩)। বিষয়ানন্দ_আনন্দ-্বরূপের আনন্দের 
পা হইলেও, উহা উপভোগের সম ভোক্তা তাহ! ভুলিয়া গিয়া, বিষয়ের প্রাধান্য দেয় এবং সে কারণ বন্ধন গ্রহণ করে। “বিশেষে গিনোি ব্রাতি”__এই বুৎ্পন্তিতে বিষয়পদসিদ্ব_-এজন্য উহার ব্যুৎ্পভিগত বিশেষরূপে বন্ধন করে । বন্ধন করাই উহার স্বভাব 

উহার প্রাধান্য দিলে, উহা যে উহার স্ব 
করিবে, তাহার কথা কি? এজন্য 
করিয়াছেন। 

৭্ত 

তব! 

অর্থ-যাভ! 

হৃতরাং ভোগের সময় 

ভাবগত শক্তি গ্রুকটন করিয়া বন্ধন 

ভগব।ন্ গীতায় ২১৪ শ্লোকে ইহার নিন্দা 

৬৭। তৈত্তিরীয শ্রুতি ৬ মন্ত্রে বিশদভাবে বলিয়া [ছেন যে, আনন্দ হইতেই 
ইতসবল জাত, আনদ্দেই স্থিত এবং অনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। জনন, 
পালন» রক্ষণ, নাশ করিতে হইলে ক্রিয়ার প্রয়োজন, এ কারণ শ্বেতাশ্বতর 
শ্রুতির ৬৮ মন্ত্রে পরব্রদ্দের স্বাভাবিকী পরাশক্তি বর্ণনায়_“জ্ঞান বল ক্রিয়া চ” 
বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বল _শক্তি-বিশ্ববিধারিণী সৎ শক্তি, জ্ঞান শক্তি- 
চিৎ শক্তি ও আনন্দ শক্তি ক্রিয়া শক্তি। পরক্রহ্ধ প্রধানতঃ এই তিন 
মহাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বিশ্বের হুজন, পালন, রক্ষণ, নাশ প্রভৃতির বিধান 
করিতেছেন । গায়ক যেমন গাহিবার শক্তি কখনও প্রকাশ করিয়া গায়ক 
বলিয়া পরিচিত হন, কখনও শক্তি আপনাতে অপ্রকটিত রাখেন, সেইরূপ 
শক্তির বিকাশে সৃষ্টি ও স্থিতি, শক্তির অপ্রকাশে প্রলয়। 

১৭) নিরীহতা ও নিক্ক্িয়তার সহিত সঙ্কল্প ও সক্রিয়ভার বিরোধ 
নাই। 

৬৮। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে ও ত্যাগে, চক্ষুর উদ্মীলনে__নিমীলনে, 
আমরা ক্রিয়ায় পরিচয় পাইয়া থাকি, সেই কারণে পরব্রহ্ম বা ভগবানের 

শক্তির উদ্বোধনে ও সংহরণে ক্রিয়ার পরিচয় ত সুম্পষ্ট। কিন্তু নিরীহ, নিক্রিয়, 

“অশব্মস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ব্রহ্মের সহিত ক্রিয়ার সামপ্রস্ত কোথায়? বিশেষতঃ 

তাহার নিক্ধিয়তার ও নিরীহত্বের উপর লক্ষ্য করিয়া ভাগবত উপরে উদ্ধত 

৯1৯৪০ শ্লোকে স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি তন্বতঃ 'অভাবাত্মকশৃন্য না হইলেও 

যব কল্পিত হইয়া থাকেন। অতএব সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক .যে, উপরে 

উদ্ধত কয়েকটি শ্লোকে “আনন্দ সন্দোহ””, “আনন্দমনুসস্ততম্’” প্রভৃতি পদ 

প্রয়োগ দ্বারা জীব ও জগতে আনন্দের প্রব্তবণ ছুটাহবার কথা বলা হুইয়াছে, 



৭8 ব্ৰহ্মন্কুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়। বরং তিনি প্রলয়ে আত্মস্থ থাকাকালে, ঝা 

সৃষ্টি ও স্থিতিকালেও, আত্মানন্দে মগ্ন ছিলেন, ইহা বুঝিতে পারি । 

৬৯1. ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, শ্রুতির উপদেশ ম্পষ্টভাবে বুঝিতে না 

পারায় এই প্রকার সংশয় ত হইবেই। পরমার্থতঃ তিনি নিরীহ, নিক্কিয় বটে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক জগত ভুলিলে ত চলিবে না। 
শ্রুতি, স্বৃতি প্রভৃতি যত কিছু_সমুদায় ত ব্যাবহারিক জগতের ব্যবহার 

নিপ্পাদন সম্পন্ন করিবার উপদেশ দানের জন্য । এজন্ত যিনি “অক্ষর»-_ 

বলিয়া শ্রতিতে (বৃহদাঃ ৩৮ অধ্যায়) কথিত এবং অস্থুল, অনণু, অশ্ব, 

অদীর্ঘ.-....অচক্ুমূ, অশ্রোত্রম্ত অবাকৃ, অমনঃ প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহারে 

সমুদায় বিরোধের সমন্বয় স্থল বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াস হইয়াছে, সেই 

সমুদায় নিষেধের পরিসমাপ্তি রূপ “অক্ষয়? তত্বের “প্রশাসনে ক্্্যাচন্্রমসৌ 

বিধুতৌ তিষ্তঃ-_দ্যাবাপৃথিব্যো বিধুতে তিষ্ঠতঃ?” ইত্যাদি। ইনি নিরীহ 

'নিক্ষিয় বটে, কিন্তু “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি ক্ধ্ঃ। ভীষাস্মা- 

দগ়ি্চেন্দরশ্চ। মৃত্যু্ধাবতি পঞ্চমঃ। (তৈত্তিঃ ২৷৮৷১ )-_-ইহার ভয়েই বায়ু 
প্রবহমান, সুর্যের উদয়_আকাশ ভ্রমণ--অস্ত, পুনরায় সমভাবে দিনের পর 

দিন পরিভ্রমণ । অগ্নি ও ইন্দ্র নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্ধো নিযুক্ত, এবং পঞ্চম মৃত্যুও 

ধাবমান । স্থতরাং ভগবত্তত্বে সমুদায় বিরোধের পরিহার ও সামঞ্তন্ত বুঝান 

শ্রতির অভিপ্রায় বুঝিতে পার! গেল । 

৭০। ভগবান্ গীতায় সুষ্পষ্ট বলিতেছেন £_ 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্য, ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ৷ 

নানবীপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি॥ গীঃ ৩1২২ 

যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতব্দ্রিতঃ | 

মম বর্মীনুবর্তপ্তে মনুয্যাঃ পার্থ ! সবর্বশঃ ॥ গীঃ ৩:২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্মচেদহম্ ॥ গীঃ ৩২৪ 

হে অঞ্জন! আমার কোন কর্তব্য কিছুমাত্র নাই, যেহেতু [তিনলোকে 
আমার অপ্রাপ্__স্থতরাং প্রাপণীয় বলিয়। কোনও বস্তু নাই, তথাপি আমি কর্শে 
নিযুক্ত থাকি। যদি আমি আলন্তণৃন্ঠ হইয়া, কখনও কর্ধান্ঠান না করি, 
তাহা হইলে মন্স্বগগ আমারই পথ সর্বপ্রকারে অনুসরণ করিবে। ফলে 
লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। গীঃ ৩২২২৩২৪ ৷ উদ্ধত তিনটি 

৬ 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্ুঃ ৭৫ 

লোকে ব্যবহৃত তিনটি বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি আবর্ধণ করি। (0) “ত্রিযু 
লোকেয়ু’ (1) “মন্স্াঃ” (0) “ইমে লোকাঃ”_বল৷ বাহুল্য যে, ব্যাবহারিক 
জগৎ বুঝাইতে এই তিনটি বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাবহারিক জগতের 
মানবদেহধারী জীবগণ নিজ নিজ কর্শফলানুসারে সাধারণতঃ ভূ--ভুূৰ্বঃ_স্বঃ 
এই তিন লোকের মধ্যে পরিভ্রমণ করে। উহাদিগের উপরিতন--মহঃ_-জনঃ, 
_তিপঃসত্য-লোক চতুষ্টয় ব্যাবহারিক জগতের বাহিরে । “মনুষ্যাঃ 
'পদ ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, মানবদেহধারী জীবের জন্তই শাস্ও তাহাদের 
সম্মুখে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই ভগবানের মর্ত্যধামে অবতার গ্রহণ । “ইমে 
লোকাঃ” পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য? ভূ-_ভূর্ি:_-ন্গঃ এই তিন লোক লইয়া । 
উহাদের উৎসন্ন হইলে, ব্যাবহারিক জগতের বিলোপ সাধন হইবে, জগদ্ 
বিধারণের ও জীবের এবং উক্ত লোকত্রয়ের মর্ধ্যাদা রক্ষা প্রভৃতির নিয়ম- 
শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

৭১। খগবেদীয় পুরুষসূক্ত সুস্পষ্ট শিক্ষা দেন যে, পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বা 
ভগবান আপনাকেই জগদ্রপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এই অভিব্যক্তি 

ক্রিয়াশক্তির পরিচয় প্রদান করে। ইহাই আদি ক্রিয়া বা সমুদায় কর্শের 
যুল উৎস । সেই উৎস হইতে কর্ণআোত কি সমষ্টি, কি ব্য, কি স্থল, কি ক্ক্ম, 
কি মহৎ, কি অণুপরমাণু সর্জত্রই প্রভাবিত হইতেছে ও হইতে থাকিবে। 
যে ক্রিয়াশক্তি, শ্র্য্য-তারকা-গহ-উপগ্রহ গ্রভৃতিকে অনবরত তীত্রবেগে 
ছুটাছুটি করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই মহাশক্তিই উদ্ভিদের অভ্যন্তরে কেশের 
চেয়েও অতিস্ক্ম নালিকার মধ্য দিয়া, রসপ্রবাহ উহার সর্বত্র সঞ্চীরণ 
করিতেছে । এবং এ একই মহাশক্তি একটি পরমাণুকে তাহার আকারে 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও উহার বিশ্লেষণে অচিন্ত/ শক্তির বিকাশ করিয়া জীব 

ও জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছে । ইহা কেন হইতেছে, ইহার উত্তর কে দিবে? 
ধাহার ক্রিয়া শক্তির অল্প ক্ষুরণে জীব ও জগতের অভিব্যক্তি, তিনি না বুঝাইলে 

উহ! বুঝবার উপায় নাই। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত মহাশক্তির 
কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আত্মহারা হইয়া বান এবং এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়! 

হয়__এইমাত্র বলিয়া নিরস্ত হন । 
৭২। যুক্তিতে আমরা কি পাই, দেখা যাউক্। অবশ্যই এ যুক্তির 

ভিত্তি শ্রুতি। বৃহদারণ্যক শ্রুতির অক্ষয় ব্রা্গণে অর্থাৎ ৩1৮ অধ্যায়ে 

অক্ষয়ের পরিচয়ে আমরা বুৰিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমুদায় পরস্পর বিরোধী 
ভাবের সমন্বয় পরমতত্বে বা ভগবানে। তাঁহার ESI STA 



৭৬ র্গসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কাৰ্য্য নাই, কারণ নাই, স্থা্ট নাই, প্রলয়ও নাই। সবই যেমন থাকা উচিৎ, 

সেই ভাবেই সর্বদা বর্তমান ৷ নিরীহ, সংকল্প, নিক্ধিয়তা, সক্রিয়তা, পরমাথিক, 

ব্যাবহারিক-_সমুদায় আমাদের ভাষার কথা, আমাদের মনোভাবের ভূমিকার 

উপর গঠিত। আমরা এ সকল তাহাতে আরোপ করিয়া, আমাদের 

আত্মন্তরিতার পরিচয় দিয়া থাকি। উক্ত আত্মন্তরিতা সর্ধথা পরিত্যজ্য 

হইলেও আমরা উহার একটা মন গড়া, ‘মুখরোচক, শ্রুতি সুখকর নাম দিয়া 

চিন্তাশীল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আমরা বুঝি না যে, এ সকল তাহাতে 

আরোপিত হইলেই তিনি এ সকলে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ইহা মনে কর! অতি 

দারুণ ভ্রম। আমাদের ভাষা, চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-সিদ্ধান্ত- 

সমুদায় দেশ-কাল-বন্ত-পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত, অন্ত কথায় মায়ার প্রভাবে 

প্রভাবিত। উহার! সমুদায় পরিচ্ছেদহীন, “মায়া-মৃগী-নর্তক” আমাদের 

প্রাণ-মনঃ-বুদ্ধিইন্দিয়াদির পরিচালক পরমতত্বে কি প্রকারে প্রযোজ্য হইতে 

পারে? সে কারণ ভগবানের স্থষ্টি সংকল্পের কারণ, জীব-জগৎ অভিব্যাক্তিতে 

তাহার দায়িত্ব, ব্রদ্দাও নির্শ্মাণে তাঁহার ভ্রম অনুসন্ধান, উহার পরিচালনে 

নিগুণতার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে মস্তিফ আলোড়ন না করিয়া, শ্রুতির উপদেশ 

মস্তকে ধারণপূর্বাক, যাহাতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিয়া ধণ্য হইতে ও 

মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা প্রতি শ্রেয় 

কামীর কর্তব্য । 

১৮) উপরের সমুদ্বায় আলোচনার উপসংহার স্বরূপ ভাঁগবভের' 
শ্লোক । 

৭৩। উপরে যে সমুদায় আলোচনা করা হইল, তাহারই একপ্রকার 
উপসংহার স্বরূপ ভাগবতের একটি অতি উপাদেয় শ্লোক টদ্ধত হইল। 
উহা আলোচনার পূর্বের বলিয়া রাখি যে, যখন ব্রহ্ম বা ভগবান, জীব ও জগৎকে 
আত্মস্থ করিয়া! প্রলয়ে যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহার জ্ঞান 
অব্যভিচারী ভাবে বর্তমান থাকিলেও, কোন কিছু বর্তমান না থাকায়, প্রকাশের: 
অভাব হেতু জ্ঞানের প্রকাশ না হওয়ায়, তিনি যেন নিজেকে “অসম্তমিব”_ 
না থাকার মত, মনে করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবত ৩৫২৪ গ্লোকে 
বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ১১৫ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত হইয়াছে। 
বাহুল্য পরিহারের জন্য এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। এই “না থাকার 
মত” থাকা আমাদের দৈনিক জীবনে যেন কিছু ফাকা ফাকা, কিছু অভাবগ্ৰস্থের: 



> খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থঃ 
মত থাকা আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করিয়] থাকি । 

৭৭ 

দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। এই যে অভাবের মত কিছু প্রকুত অভাব নহে। তিনি তখন আত্মারাম, আপ্তকাম, আত্ক্রীড়, আত্মানন্দে বিভোর | কিন্ত লৌকিক ভাষায় উক্ত অবস্থা প্রকাশ করিতে হইলে, উত্তরূপ বলা ভিন্ন প্রকাশের উপায় নাই। বলা বাহুল্য, উক্ত বর্ণনা, আমাদের দৃষ্টান্তে করা হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে 
অভাবগ্রস্থের মত থাকা হেতু, সৃষ্টির প্রসার, আনন্দময়ের আনন্দের খেলা । 
তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩৬ মন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন, তাহ! বর্তমান সূত্রের আলোচনায় 
৬৭ অনুচ্ছেদে বলা হুইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আত্মস্থ ভাব 
হইতে, অন্য কথার যোগনিজ্রা হইতে জাগরিত না হইলে, আনন্দ হইতে সৃষ্টির 
প্রসার এবং জীব ও জগতে আনন্দের গ্রশ্রবণ ছুটানো সম্ভব হইত না। 
এই সমুদায় মনে রাখিয়া, নিম্নে উদ্ধত ভাগবতের শ্লোকটির মর্ম বুঝিতে হইবে, 
উহার অর্থ__যথাশক্তি বিস্তারিত ভাবে দিতেছি । 

৭৪। শ্লোকটি এই := 

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমা শুত্বস্। 
শব্দো নযন্তর পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্য ভিযুখে চ বিলজ্জমানা। 
তছৈ পদং ভগবতঃ পদমন্তয পুংসো ব্রন্মেতি যদ নিদসচত্রন্থখং বিশোকম্ ॥ 

ভাগবত ২1৭৪৬ 

শ্লোকে ব্যবহৃত পদগুলির প্রত্যেকটির অর্থ করিলে তাৎপর্ধ্য পরিস্ফুট হইবে। 

“শশ্বং”__ অব্যয় পদ হইলেও, ইহা শ্লোকের প্রথম ছত্রের (১) প্রশাস্তমূ 

(২) অভয়ং, (৩) প্রতিবোধমাত্রমূ, (৪) শুদ্ধ, (৫) সমং, (৬) সদসতঃ 

পরমূ, (৭) আজুতবম্_এই সাতটি পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে 

বুঝিতে হইবে। “শখ” পদের আভিধানিক অর্থ বারবার, সর্বদা, তাহা 

হইতে নিত্য। অতএব যাহা নিত্য বা সত্য_-অন্য কথায় যাহা সৎ 

তাহাই শ্লোকের তৃতীয় ছত্রের “ত্র” ইহা বলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি__ 

নিত্য প্রশান্ত, নিত্য অভয়, নিত্য প্রাতিবোধমাত্র নিত্য শুদ্ধ, নিত্য সম, 

নিত্য সদসৎকে অতিক্রম করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থিত এবং সকলের নিত্য 

স্বরূপ বলা হইল। 

টা রহিত বলিয়া স্বরপগত প্রকষ্ট শান্তভাবে নিত্য 
'অবস্থিত। দ্বৈত সম্পর্ক বিবৰ্জিত বলিয়া বিক্ষোভ রহিত। 



৭৮. ্রহ্গসত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

“অভয়ম”_ দ্বৈত হইতেই ভয়ের সন্তাবনা। অদ্বৈততত্বে_-দ্বৈতের' 

সংস্পর্শ সম্ভব নয় বলিয়া, নিত্য অভয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত । 

“প্রতিবোধমাত্রম্”__প্রতিবোধ পদের আভিধানিক অর্থ জাগরণ । পরমতত্ব 

ভগবানে কি স্থপ্তিজাগরণ আছে? না, থাকিতে পারে না। যখন তিনি 

সমুদায় শক্তি সংহরণ পূর্বক, আত্মস্থ করিয়া নিক্ষেয়্ভাবে অবস্থান করেন, 

তখন আমাদের স্থযুপ্তির নিদর্শনে_ন্প্তি আমরাই তাহাতে আরোপ করি। 

আবার যখন শক্তি প্রকাশ করিয়া স্থষ্টর অভিবাক্তি করেন, তখনও আমাদের 

জাগরণের এবং জাগরিত অবস্থায় কার্ধা সম্পাদনের নিদর্শনে, জাগরণ ও আমরা 

তাহাতে আরোপ করিয়া থাকি। আরোপিত বলিয়া, উভয়ই গুপচারিক । 

কিন্প্ধি (বাযোগ নিদ্রা), কি জাগরণ--উভয়ই প্রপঞ্চের সম্পর্কে বুঝিতে 

হইবে। স্বরূপতঃ তাহার স্ুপ্তিজাগরণ নাই । তবে ভাগবত “প্রতিবোধমাত্রম্” 

পদ ব্যবহার করিলেন কেন? “নিজবৌধমাত্রম্” বলিলে ত চলিত, ছন্দের বা 

অর্থের কোনও দোষ হইত না। উক্ত পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে, 

আমার মনে হয় যে, ভাগবত বিশেষ উদ্দেশ্যেই “প্রতিবোধমাত্রম্” পদ ব্যবহার 

করিয়াছেন । প্রথমতঃ ভাগবত বুঝাইতে চাহেন যে, ভগবান্ নিত্য জাগরিত। 

জাগরণের সহিত স্যর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, সও অনাদি এবং অনন্ত। বিশাল 

বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিশেষ ব্রহ্মার ব্হ্মাও কালপ্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইলেও, 

আরও অগণ্য ব্রহ্মা অভিব্যক্তভাবে বর্তমান থাকিয়া স্থ্টির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে । 

আমাদের শরীরের অগণ্য জীবকোষের বা রক্তকণিকার বর্তমানতার দৃষ্টান্তে 

আমর! ইহার ধারণা করিতে পারি। উহার! প্রত্যেকে সজীব, উহাদের 

পরমাযু আমাদের পরমাযুর তুলনায় অতি অল্পক্ষণ মাত্র। কোনও বিশেষ 

জীবকোষ বা! রক্তকণিক! নাশ প্রাপ্ত হইলে, অপর জীবকোষ বা রক্তকণিকা 
তাহার স্থান পুরণ করিয়া আমাদের জীবন ধারা অঙ্গপ্ন রাখে । সেইরূপ প্রত্যেক 

ব্ৰহ্মাণ্ড, অনস্ত বিশ্বে, অনন্তদেবের শরীরে অতিক্ষুদ্র জীবকোম মাত্র। উহাদের 
কোনটির নাশ হইলে বিশ্বের জীবনধারা অক্সগ্রই থাকে । দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃত 
গ্লোকের শেষ চরণে, “অজশরন্থখম্” বলিয়া ব্রহ্ম নির্দেশিত হইয়াছেন। উপরের 
আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, আনন্দের অনুভূতি বা ক্রিয়াই সুখ । 
জাগরণ না হইলে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হয় ন1--ইহ্! প্রপঞ্চে প্রত্যক্ষ 
দৃষ্ট_-এই নিদর্শনে জাগরণের সমপর্য্যায়ভুক্ত *প্রতিবোধ” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে 
তৈত্তিরীয় তির টা মন্ত্রে আনন্দ হইতেই স্থষ্টর অভিব্যক্তি স্থম্পষ্ট কথিত 
হইয়াছে। অভিব্যক্তি ক্রিয়া হইতেই সম্ভব এবং ক্রিয়া জাগরণের অপেক্ষা 
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রাখে।  একারণও “প্রতিবোধমাত্রম্” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
শ্রীধরস্বামী উক্ত পদের “জ্ঞানৈকরস” অর্থ করিয়াছেন-_অর্থাৎ যখন ৭ বোধম্” তখন খেমন "জ্ঞানৈকরস”_.আবার যখন “প্রাতিবোধমাত্রম্” তখ তুল্যরূপে ‘জ্ঞানৈকরস”। তবে প্রথম ক্ষেত্রে আনি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই একই অয় জ্ঞান--বহিরভিব্যক্ত, সক্রিয়। অবশ্যই টি 
অন্তর-_বাহির বা স্ষ্টি প্রলয় নাই_-উহাদের ব্যবহার আমাদের বুদ্ধির ধারণা 
সৌকর্ধ্যার্থ করা হয় মাত্র। ৰ 

৭৯ 

পূজ্যপাদ 
আত্মনিগুঢ 

ক্র “প্রাতিবোধমাত্রম” পদ ব্যবহারে ভাগবত 
| 4 আরও বুঝাইলেন--তিনি নিত্য, বুদ্ধ। "শুদ্ধং”__নিত্য শুদ্ধ, নিত্য নিৰ্মল ৷ 

কখনও মায়াজনিত মলের সংস্পর্শ নাই। “সমং৮__নিত্য সম। কখনও 

কোনও প্রকার হ্রাস_ৃদ্ধি বা স্ব_পর--ভেদ জ্ঞান নাই। জ্ঞান, ধর, 
বীর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য, শক্তি, ্রী, যশ প্রভৃতি যাহা কিছু ধরা যাউক্ না কেন, 

সমুদায় সমভাবে, তাহাতে পধ্যবসানরূপে নিত্য বর্তমান। ভেদ থাকা সম্ভব 

হইলেই সমতায় হ্রাস বৃদ্ধির সন্তাবনা আপতিত হয়। এই হেতু তিনি সজাতীয় 

_-বিজাতীয়__ম্গগত ভেদ বজ্জিত। সে কারণ তাঁহার “দেহ-দেহী” বা “তিনি 

ও তাহার” ভেদ নাই। তিনি যাহা, তাহার দেহ, বসন, ভূষণ, আয়ুধ, ধাম. 

পরিকর প্রভৃতিও তাই। অতএব নিগুণ__সগুণ, নিরাকার-_সাঁকার, 

নিরিবশেষ__সবিশেষ প্রভৃতি ভেদ তাহাতে বর্তমান থাকিতে পারে না। এই 

আলোচনায় ৫০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭1৯৪৭ গ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে “ত্বমমেব 

সপ্তণো| বিগুণশ্চ ভূমন্” বলিয়া তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভেদের 

তত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উহ! বস্তুগত নহে, আমাদের 

বুদ্ধিত মাত্র। সুতরাং পরমতত্বে উহা নাই উহা নিত্য সম৷ 

“সদসতঃ পরম্”__নিত্য। কার্যা-কারণাত্মক প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া 

নিজ শাশ্বত স্বরূপে সর্বদা অবস্থিত। পুরুষনুক্ত “অত্যতি্টদশাুলম্” মন্তরাংশে 

ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন । অন্যকথায়-নিকপাধিক এজন্য নিত্যমুক্ত ৷ 

“আত্মতত্বম” জ্ঞাতা ব্যষ্টি আত্মার স্বরূপ। নিজের স্বরূপ এবং বাষ্ট" 

জীব ও জগংৎস্থ বস্তজাতের অন্তরাকাশে জ্ঞাত্রূপে অধিষ্ঠিত ব্যটি আত্মার স্বরূপ__ 

তত্বত অভিন্ন। এই অভিন্ন সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান ৷ 

“শৰ্দোন যত্ৰ’’_বাক্য দ্বারা এবং সে কারণ বাকারাশি স্বরূপ বেদ দ্বারা 

সে তত্ব প্রকাশ করা যায় না। “শব” পদ ব্যবহার করিবার উদ্দেস্ত, আমার 

মনে হয় যে, পঞ্চ ভূতের মধ্যে শব্ধ সুক্মতম_উহা! আকাশের গুণ । সুতরাং 

[রে নাঃ তখন 
বক্্তম আকাশের গণ যখন তীহাকে প্রকাশ করিতে ৭ 



৮০ ্রহ্মস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অপেক্ষাকৃত স্থূল ভূতগণের ও তাহাদের গুণ গণের কথা কি? অতএব 

সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক গুণ- সম্বন্ধ বঙ্জিত। 

*পুরুকারকবান ক্রিয়ার্থোনে যত্র”_বহুকারক ব্যাপার (কর্তা, কর্ম করণ, 

অপাদান, সম্প্রদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি কারক ব্যাপার ) ছার! সম্পাদিত 

যজ্ঞাদি ক্রিয়ার-_-উৎপাগ্ত-_আপ্য-সবস্কার্য__বিকাধ্য অর্থের বা ফলের সহিত 

তাহার কোনও সন্বন্ধ নাই। কেননা শব (আকাশের গুণ বশতঃ) এবং 

পুরুকারকবান ক্রিয়ার্থ সকল মায়ার অন্তর্ভুক্ত, মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু 

“অভিমুখে বিলজ্জমানা মায়া পরৈতি”__মায় তাহার অভিমুখে থাকিতে পারে 

না, বিশেষরূপে লজ্জিত! হইয়া দূরে পলায়ন করে। 

উক্ত তত্বের সহিত মায়ার কোনও সংশ্রব না থাকায়, মায়ার অধিকারে 

বর্তমান কি শব্ধ (বেদ শাস্তাদি ), পুরুকারকবান যজ্ঞাদি কর্দের ফলের সহিত 

তাহার সংশ্রব থাকিবে কি প্রকারে? যজ্ঞাদি কর্শের কল শ্বর্গাদি প্রাপ্তি 

“আত্রক্ভুবনালোকা” মায়ার অধিকারে বর্তমান থাকায় উক্ত প্রাপ্তি 

সঙ্গত বটে। ' কিন্তু ভগবলোক মায়ার পারে। তাহার প্রাপ্তি, মায়ার 

প্রভাবে প্রভাবিত শব্দ বা যজ্ঞাদি কণ্ম দ্বারা সম্ভব নহে। 

“তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্ত পুংসঃ” উহাই পরমপুরুষ ভগবানের স্বরূপ । 

শশ্বৎ, প্রশান্ত প্রভৃতি যে আটটি পদের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার! পৃথক্ 

পৃথক্ গুণ বা বিশেষণ নহে। উহারা প্রত্যেকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া, এবং 

স্বরূপে বিভেদের সম্ভাবন! নাই বলিয়া, ভাগবত-বহুবচন ব্যবহার না করিয়া, 

একবচনের “তদ্” পদ ব্যবহার করিয়া, ইহা বুঝাইলেন। তবে, শশ্বৎ, প্রশান্ত 

প্রভৃতি বিভিন্ন পদের উল্লেখ করা কেন হইল? আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন 

সাধকের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন প্রকার বলিয়া ভগবানের একই স্বরূপকে বিভিন্ন ভাবে 

দর্শন করিয়। থাকে । ইহ! বুঝানও ভাগবতের অভিপ্রায় । 

“ত্রহ্মেতি”_ ব্রহ্ম +ইতি__ ভগবানের স্বরূপ যাহা, ব্রক্মও তাহাই। আলোচ্য 

শ্লোকে ভগবানের ও পরম পুরুষের স্বরণ “ব্রহ্ম” উল্লেখ করায়, এই শ্লোক পূর্বে 

উদ্ধত ভাগবতের ১২১১ শ্লোকের ব্যাথ্যা স্বরূপ, ইহা বুঝা গেল। আলোচ্য 

শ্লোকে ভাগবত আর বুঝাইলেন যে, পরমতন্ব ব| ভগবান, স্বরূপগত ভাবে, 

নিগুণ, নিরাকার ! নিকপাধিক ), নিষ্িয় হইলেও, সমকালে স্থ্টিগতভাবে 

সঙ, সাকার € সবি বটেন। শ্বরপগত ও হ্ষ্টগত ভাবের পার্থক্য 

ততৃতঃ বর্তমান নাই। উহা আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধিতে বর্তমান মাত্র, 
এজন্য উহ'তে আত্যন্তিক গুরুত্ব কিছুমাত্র আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই। 
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উক্ত আমাদের দৃষ্টিতে__উভয়ভাবে স্বরূপ_-“একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছান্দোগ্য 
৬।২।১ ) ভাবে বর্তমান । 

প্রকাশ করেন। 

“অজন সুখম্”__এই স্বন্ূপই অজন বা অপরিমিত স্থখ-_অন্য কথায় সুখের 
পরিসীমা ! তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২৮ মন্ত্রের আনন্দের পরিসীমার পরিচয় 
পাইয়াছি। এই ্লোকে ভাগবত স্থখের পরিসীমার পরিচয় দিলেন। আগে 
বলিয়াছি যে, স্খ--আনন্দের অনুভূতি বা ক্রিয়া_এবং এই ক্রিয়া হইতেই 
বিশ্বের অভিব্যক্তি_ইহা প্রকাশ করিবার জন্য “প্রতিবোধমাত্রম্” পদ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ভাগবত বুঝাইলেন যে, বিশ্বের অভিবাক্তি__আনন্বস্বরূপের 
ক্রিয়া শক্তির পরিচায়ক । যে ভাগ্যবান জীব-_বিশবের প্রকৃত দর্শনলাভ করিতে 
পারেন, তিনি বিশ্বের সর্বত্র আনন্দের খেলা দেখিয়া__আনন্দ সাগরে মগ্ন হন ৷ 
আমাদের চোখে যে দুঃখ-কষ্টের দৃণ্ত প্রকটিত হয়, তাহা আমাদের চোখের 
রোগের নিদর্শন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 

কারণ-__ 

“বিশোকম্”__ছুংখ, শোক ত মায়ার ব্যাপার, এ কারণ ভগবৎ স্বরূপে 
কি প্রকারে থাকিবে? ভগবৎ স্বরূপ হইতে উহারা বিশিষ্টভ|বে সম্বন্ধশবন্য ৷ 

অতএব উদ্ধৃত ২৭1৪৬ গ্লোকের সরল অর্থ হইতেছে_বাহাতে আনন্দের 
. পরিপীমা (তৈত্তিঃ ২৮), সেই আনন্দময়ের অপরিমেয় আনন্দের অনুভূতি 

জনিত অজন্র স্ুখই পরমপুরুষ ভগবানের পরমপদ বা নিজ স্বরূপ। তত্ববিৎ 

পণ্ডিতগণ উহাকেই “ব্রন” বলিয়া জানেন, জানিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন না, 

জীব কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন । উহা? নিত্য, দ্বৈত সম্পর্ক রহিত 
হওয়ায় কোন প্রকার বিক্ষোভের সম্ভাবনা ন! থাকা হেতু, নিত্যপ্রশাস্ত, 
নিত্য অভয়-প্রতি্, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য সজাতীয়-বিজাতীয়- 

স্বগত ভেদ-রাহিত্য- নিবন্ধন, নিত্যসম, নিত্যমুক্ত। তাঁহার তত্বই সমষ্টি- 
বাষ্টিগত চরাচর বস্তজাতের আত্মতত্ব! উক্ত তত্ব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে 

হইলে, মানবের শবসমষ্টি গঠিত ভাষার প্রয়োজন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব 

তাহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, কারণ__উহা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা 

অভিব্যক্ত আকাশের গুণ_ উহা স্বরপের পরিচয় জানিবে কিরূপে? বহু 

আড়ম্বরের সহিত, সকল প্রকার-কারক-ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞাদি 

ক্রিয়ার উৎপাদ্ঠ__আপ্য-সস্বার্্য-_বিকার্ধ্য ফলই বা. তাহাতে কি প্রকারে 

১) 



৮২ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পৌহুছিবে? উহার! ত মায়ার ব্যাপার। মায়া তাহার অভিমুখে থাকিতে 

বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া দূরে পলাইয়া থাকে । স্তরে ব্যবহৃত তিনটি পদের 

আলোচন! নিজের জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাপে কথঞ্চিৎ শেষ করিয়া, শেষপ্দ 

“জিজ্ঞাসার” আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। 

১৯) জিজ্ঞাসা £_মনঃসংযমের প্রয়োজনীয়তা ৷ 

৭৫। জিজ্ঞাসা পদের ব্যুংপত্তিগত অর্থ_জানিবার ইচ্ছ!-_বৰ্তমান ক্ষেত্রে- 

ইহা ব্রঙ্গতব জানিবার, অন্য কথায় ব্্বিদ্ঠাল’ভের ইচ্ছা । ইচ্ছা হইলেই উহার 

সম্পূরণের জন্য স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা আলে, সেই চেষ্টাই সাধনা বা উপাসনা । 

ভগবান্ স্থত্রকার বর্ষস্ুত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার আলোচন' করিবেন। 

উপাসনা পদের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ__সমীপে স্থিতি। তাহা হইতেই জ্ঞানের 

উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহা! প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাপার যে, কোন কিছু 

বিশেষভাবে জানিতে হইলে, উহার সমীপে যাইতে হয়। দূর হইতে সম্যক্ 

জ্ঞান সম্ভব নয় । ব্ৰহ্ম বা ভগবান সম্বন্ধে নিকট-দুর নাই বটে__কারণ তিনি 

দেশ-কাল পরিচ্ছেদ শ্ত্য। কিন্ত ব্র্গে বাঁ ভগবনে মনোনিয়োগ বা চিন্তন্ 

ন| করিয়া, অবাস্তর বিষয় চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, ব্রহ্ম বা ভগবানকে দুরে 

রাখার মত হয় না কি? এই মনোনিবেশ করা বা না করা, আমাদের 

ইচ্ছাধীন, আমাদের স্বাতন্ত্যের কণা থাকা হেতু, ভগবান কোন বাধা দেন না! 

এই কারণে যোগ শাস্ত্রে মনঃসংযমের ভূয়ে| ভূযঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

ভগবান্ গীতায় ৬৷১২ শ্লোকে “তত্ৰৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দিয়ক্রিয়ঃ' 

এই উপদেশই দিয়াছেন । 

২০) গুরুর উপযোগিতা । ব্রহ্মন্ঞ গুরুর অভাবে অন্মুকল্প 

৭৬। কোন নূতন দেশে ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তি যদি সেই দেশের পথ, ঘাট, 

দষ্টব্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ কোন লোক সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, 

তাহার ভ্রমণের অনেক ক্লেশ ও অস্থবিধা সহ করিতে হয় না, অথচ যাহা কিছু 

দেখিবার, শুনিবার, জানিবার থাকে, সমুদায় দেখা-শুনা_জানা সহজেই 

হইয়া যায়,_সেইরূপ ব্রক্মতত্ব জিজ্ঞান্সু ব্যক্তি__-অন্য কথায় ব্রক্গাবিষ্তার পথে 

ভ্রমণেচ্ছ ব্যক্তি যদি উক্ত পথের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, পথ অ:তবাহন 

করিতে অগ্রসর হন, তাহ! হইলে, অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে তাহার আকাজ্জা 

পূরণ হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিই গুরু। এই জন্য শিরোদেশে উদ্ধত 

মুণওক শ্রুতির ১/১৩ মনে বর্বজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত 
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হইয়াছে । ইনি ব্রহ্মজ্ঞ_সে কারণ ব্রহ্মবিদ্যার পথে ভ্রমণ করিয়া সম্যক অভিজ্ঞ 

হইয়াছেন । কাল বিপ্লবে, বর্তমানে ব্র্জ্ঞ গুরুর একাস্ত রতি 
জিজ্ঞান্ ব্যক্তি নিশ্চে্টভাঁবে বসিয়া না থাকিয়া, অন্তৰ্য্যামী ভগবানের" নি 

পর্র্বক, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ-_উপনিষদ্ ব্রহ্মস্থত্র, টি গীতা 

প্রভৃতি ব্রহ্মোপদেশক শান্দ্যূহকে গুরুত্বে বরণ করিয়া সাধ্যমত টি কর! 

সম্ভব, তাহা কর! উচিত-_ইহা৷ পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। ভগবান্ 

গীতায় ১৬১-৬২ গ্লোকে ইহ! বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ছুটি ২২ অনুচ্ছেদে 

উদ্ধত কর! হইয়াছে। স্পট 

১) জিজ্ঞাস! সম্বন্ধে ভাগবভের উক্তি। 

৭৭। এখন ভাগবত কি বলিতেছেন দেখা যাউক-_ 

জীবস্য তত্বজিজ্ঞাস! নার্থে যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১২1১০ 

ইহলোকে কর্মদ্ধারা পুরুতার্থ প্রাপ্তি হয় না। তত্বজিজ্ঞাসাই জীবের পরম- 

পুরুষার্থ ॥ ১1২।১০ 

তত্বজিজ্ঞাপাই ব্রচ্মজিজ্ঞাসা, ইহা! বলাই বাহুল্য । তবজিজ্ঞাসার জন্য কি 

জিজ্ঞাস্তকে খুজিয়া বেড়াইতে হইবে? ভাগবত বলিতেছেন, না, খুঁজিতে 

হইবে কেন? তিনি ত সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন। আমরা তাহার দিকে 

পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকি বলিয়াই ত দেখিতে পাই না। 

তদ্ ব্ৰহ্ম পরমং স্মক্্ং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্। 

বিজ্ঞায়া আ্বতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিযুচ্যতে ॥ ১০৮৮1 

সেই ব্ৰহ্ম পরম কুক্ম । তিনি “সত্যং জ্ঞানমনত্তম্” বলিয়া তৈত্তিরীয় ২।১ 

মন্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন । ধীর সাধক তাহাকে আত্মরপে জানিতে পারিলেই 

সংসার হইতে মুক্ত হয়। ১০৮৮৭ 

কিরূপে তাহাকে আত্মরূপে জানা সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্বরে 

ভাগবত বলিতেছেন £_ 

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াআ্মানত্স্থং কেবলং পরম্ ! 

সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্ বস্তবুদ্ধিং যথাক্রমমূ ॥ ১১১০।১১ 

অতএব জিজ্ঞাস! বাঁ বিচার ছারা জিজ্ঞার নিজের স্ুুল-সূক্্ম দেহের 

ই অন্তরেস্থিত, অসঙ্গ আত্মাকে জানিয়া, স্ুল- ক্রমে দেহাদিতে বস্তবুদ্ধি 

সাধন পথে অগ্রসরণের সহিত ক্রমে কমে পরিত্যাগ করিবে। ভাঃ ১১৷১০৷১১ 



হগবান্ স্ত্রকার পরে ৪1১৩ স্থত্রে “আত্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তিচ”-_. ূ 

আত্মভাবে উপাসনার বিষয় প্রতিপাদিত করিবেন। এখানে বিস্তায়ের 

প্রয়োজন নাই। 

৭৮7 স্বচ্ছ আদর্শের উপরে অনেকদিনের মল সঞ্চয় হইলে, উহা কোনও : বস্তু পরিষ্কার রূপে প্রতিবিশ্বিত করিতে পারে না। উক্ত মলিনত্ব অপসারণের 
জন্য, অতি সুক্ষ্ম বালুকাকণা বা তদ্রপ কোন স্থন্ম বস্তু দ্বার, উহ! ধীরে ধীরে 

ঘর্ষণ করিতে. হয়, লগুড়াঘাত রূপ উৎকট ক্রিয়ায় উহা সাধিত হয় না। 

সেইরূপ, আমাদের বুদ্ধিতে বহু জন্মান্তরের সঞ্চিত মল, জিজ্ঞাসা বা বিচারের 

ছারা ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে পারিলেই, বুদ্ধি নির্মুলতা প্রাপ্ত হয়। 
তখন আমাদের হৃৎপন্মে অবস্থিত, স্বয়ম্রকাশ, আত্মন্বরূপ উজ্জ্রলভাবে আত্মপ্রকাশ 

করিয়। থাকে । ইহাই ব্রহ্ম স্বরুপোপলন্ধি বা অপরক্ষান্থুভৃতি । 

৭৯। ভাগবত নিম্নোদ্বত শ্লোকে বিচারের পদ্ধতি বলিতেছেন £-- 

আচার্ধ্যোইরণিরাগ্ঃ স্তাদন্তেবান্থ্যত্তরারণিঃ। 

তৎ সন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ স্থখাবহঃ ॥ ১১।১০।১২ 

যেমন কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইলে, নীচে ও উপরে 

ছুইখানি অরণি কাষ্ট, উভয়ের মধ্যে মন্থন দণ্ড এবং মন্থন দণ্ডের দ্বারা উতলা 

অরণিতে ধৈর্ধ্যের সহিত ঘর্ষণ প্রয়োজন ; সেইরূপ আচার্য্য বা গুরু নিয়ন্থ । 

অরণি, জিজ্ঞান্থ বা শিষ্য, উপরিস্থ অরণি, গুরু ও শিষ্বের প্রশ্নোত্তর উভয়ের : 

মধ্যস্থ মন্থন দণ্ড, এবং স্থুখাবহ বিদ্যা তদুখ অগ্নি স্বরূপ জানিবে । ১১।১০।১২ 

ইহ সহজে বুঝিতে পার! যায় যে, দু-একবার অরণিদ্বয়ের সহিত মন্থন-দণ্ডের 

ঘর্ষণে অগ্ুৎপত্তি হয় না ধীরভাবে বহুক্ষণ ঘর্ষণ করিয়া গেলে তবে অগ্নির উৎপত্তি 

হইয়! থাকে । সেইরূপ গুরুর সঙ্গে বচন ও প্রবচন-_অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ও . 

তৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া যাইলে, পরিণামে বিদ্যোৎপত্তি হুইয়া থাকে । উহাও . 

লক্ষ্য করিতে হইবে-ে অগ্নি উৎপাদনের জন্য উভয় অরণির মধ্যে, নিয়ন 
অরণি, অধিকতর সুদৃঢ় ও কাধ্যক্ষম হওয়া প্রয্মোজনীয়_ সেইরূপ গুরু ও শিল্ত 
উভয়ের মধ্যে গুরুর কর্তব্য_-অধিকতর দুরূহ । ইহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্যকে : 

আদ্য অরণি বল! হইয়াছে । 

২২) জিজ্ঞাসাই_উপাসন।। উহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে বেদন। 
৮০ আলোচনার ৭৫ অগ্চ্ছেদে আমরা! বুঝিয়াছি যে, জিজ্ঞাসারই অপর 

নাম উপাধনা-__ধাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহার সমীপে আসন গ্রহণ 



১খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ স্থঃ ্ 

করিয়া গীতার ৪1৩৪ গ্লোকে ভগবত প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, তাঁহাকে প্রণাম, 
পরিপ্রশ্ন ও সেবা ' দ্বারা সত্ষ্ট করিতে পারিলে, সেই ততদর্শী গুরু পরমতবের 
উপদেশ দিবেন । তাহার নিকট হইতে সংশয় নিরসন করিতে হইলে প্রশ্ন ও 
উত্তর পরম্পরা দ্বারাই তাহ! সম্ভব হয়। ইহা ভাগবত অরণিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইয়াছেন ( দেখ অনুচ্ছেদ ৭৯ )। অতএব ইহা হইতে বুঝা গেল, তবজ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে, আদর্শের মলাপসরণের জন্য পুনঃ পুনঃ ঘর্ধণের ন্যায়ও 
অরণিদ্ধয় হইতে অগ্নি উৎপাদনের জন্য, পুনঃ পুনঃ মন্থনের ন্যায় প্রশ্ন ও উত্তর 
অসকৃৎ-বহুবার করা প্রয়োজন ৷ ভগবান্ স্বত্রকার ৪।১।১ সুত্রে “আবুত্তে 

রসক্বদুপদেশাৎ”- শ্রুতি ও স্মৃতিতে উপদেশ হেতু অসক্বং--অর্থাৎ বহুবার 
আবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের প্রয়োজন । এই সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত 
বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২1৪।৫ মন্ত্রে নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে। নিদিধ্যাসনের 
অর্থ অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় ধ্যান। যোগশাস্ত্রে বিভূতি পাদের দ্বিতীয় 
সুত্রে খষি পতঞ্ছল ধ্যানের সংজ্ঞা নির্দেশে বলিতেছেন_-“তত্র প্রত্যয়ৈকাতনতা। 
ধ্যানম্্”__ইহাই অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় প্রত্যয় প্রবাহ । ইহাই অন্য কথায় 
পুনঃ পুনঃ অনুশীলন । 

৮১। ভাগবত নিষ্নোদ্ধত শ্লোকে ৪1১1১ সুত্রে ব্যবস্ৃত “অসকুৎ্” শব্দই 
ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন £__ 

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকুন্মুনেঃ । 

কামা হৃদধ্যানশ্যন্তি সবের্ব ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ১১/২০।২৯ 

পূর্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরস্তর ভজন! করেন, তাঁহার 

হৃদয়স্থিত সমুদায়৷ কাম বিনষ্ট হয়, এবং তিনি নিজ হৃদয়ে আমার অবস্থানের 

পরিচয় পান! ১১1২০1২৯ 

গরুড় পুরাণে বলিতেছেন £ 

স! হানিস্তৎ মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধাং জড-মুকত| | 

যনর্তং ক্ষণং বাপি বান্থুদেবো ন চিন্তাতে ॥ 

যে মুহূর্ত বা ক্ষণ বান্থুদেবের চিন্তা ব্যতিরেকে ব্য়িত হয়, তাহা অতিশয় 

ক্ষতি এবং মহৎ ছিদ্র ঘটাইয়া থাকে। একথও শি কাষ্ট ব! একখণ্ড প্রস্তর বা 
৫ 

ৃত্তিকা যেমন দৃষ্টিশক্তি, চৈতন্তশক্তি বা মননশক্তি ও বাকৃশক্তিহীনরূপে পাড়য়া 

থাকে, যে ক্ষণে বা মুহুর্তে ভগবান্ বাহ্থদেৰ চিন্তিত না হন, সেই সমুদায় ক্ষণে ব৷ 



৮৬ ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

মুহূর্তে উক্ত অচিন্তক ব্যক্তি এপ শুদ্ধ কাষ্ট, প্রস্তর বা মৃত্তিকাখণ্ মাত্র গণ : 
হইয়া থাকে।, 

আর. অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে 

বুঝা গেল যে, যতদিন না জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয়, ততদিন নিরন্তর 

অনুশীলনের প্রয়োজন । এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়য় 

করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে ভোজন করাইতে চাহে, 

তাহাকে লক্ষপতি হইতে হইবে- অর্থাৎ প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতে 

হইবে। 

৮২। বিস্ঠোৎপত্তি হইলে, অন্য কথায় যাহা জিজ্ঞাস্ত ছিল তাহা জান! 

হইয়া গেলে, আর কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না । ভাগবত বলিতেছেন 

নৈতদ্ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসৌজ্ঞতব্যমবশিষ্যুতে ৷ 

গীত্বা গীযূষমমতং পাতব্যং নাবশিক্ততে ॥ ১১।২৯।৩০ 

ইহা অর্থাৎ এই পরমতত্ব জানিতে পারিলে, জিজ্ঞান্থুর আর কিছুমাত্র 

জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না-_-তাহার জ্ঞানের পরিসীমা প্রাপ্তি হুইয়া থাকে। 

ুম্বাদু অমৃত পানকারীর আর কিছু পান করিবার কি স্পৃহা থাকে? ইহাই শ্রুতি 

কথিত এক বিজ্ঞানে, সর্ধ বিজ্ঞান । ইহার সাক্ষাৎ পরেও পাইব । ১১/২৯।৩০ 

২৩) জিজ্ঞাসার প্রবৃত্ত ব্যক্তির কি প্রকার আচরণ কর্তব্য ? 
৮৩। জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত জিজ্ঞান্থ ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ কর্তব্য? এই 

প্রশ্ন কল্পনা করিয়া ভাগবত বলিতেছেন £__ 

নিবুভ্তং কম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মপরস্ত্যজেৎ। 

জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাব্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং ॥ ১১।১০1৪ 

জিজ্ঞাসায় সংপ্রবৃত্ত হইবার পূর্বে “মৎ্পর»” হইয়| অর্থাৎ আমার শরণ 

গ্রহণ পূর্বক আমাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিয়া কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। 
“নিবৃত্ত, কৰ্ম্ম অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাল্ঠান করিতে পারিবে বটে, কিন্ত 
জিজ্ঞাসায় সম্যক ভাবে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিধিতেও আদর 
করিবে না । ১১১০৪ 

তখন তাহার নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্শা করিবার অবসর কোথায়? 
সব সময় ত তাহার জিজ্ঞাসায়, গুরুর বা শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণে, গৃহীত 
উপদেশের অনুশীলনে, বিচারে এরং মনে দর i ষ্ট hy ১ দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবার. প্রচেষ্টায় 
ব্যয়িত হ্হয়| যাইবে | 
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২৪) জিজ্ঞাসার ফলে কি নৃতল কিছুর প্রাপ্তি হয় ? 
৮৪। এই প্রকারে জিজ্ঞাসায় সংপ্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার ফলে কি নতন 

কিছু প্রাপ্তি ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন £-_ 

ঘনে! যথাইর্ক প্রভবে! বিদীর্ধ্যতে, চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা । 
যদাহাহঙ্কারঃ উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাঁসয়। নশ্ততি তর্ানন্মরেৎ ॥ 

১২1৪।৩২ 

মেঘের জন্ম সূর্ধ্য হইতে হুহলেও, উহা যেমন স্থর্ধ্কেই আবৃত করিয়া 
লাখে ; উক্ত মেঘ বিদীর্ণ হইয়া গেলে, যেমন চক্ষুঃ তাহার স্বরূপভূত কুর্ধ্যকে 
দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মার উপাধির্প অহংকার আত্মা হইতেই জন্মগ্রহণ 

করতঃ আত্মারই আবরণ কারণ স্বরূপ হয়। উক্ত অহংকার যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 

দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই ত্রক্মত্রূপ বা আত্মম্বকূপ স্মরণ হয় অর্থাৎ উহ! 

উজ্জ্লভাবে অভিব্যক্ত হয় । ১২1৪।৩২ 

স্থুল দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মরণ ধৰ্ম্মী দেহে আত্মবুদ্ধি থাকা হেতু অমৃত-স্বরূপ 

ভগবানকে লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। ভগবৎ 

প্রাপ্তি নৃতন কিছু প্রাপ্তি নয়। ভাগবত বলিতেছেন £_ 

যথা হি ভানোরুদয়ো। বৃচক্ষুষাং তমো! নিহন্যান্ন তু সদ্ বিধত্তে । 

এবং সমীক্ষা নিপুণ! সতী মে হন্যাত্তমিঅং পুরুষস্ত বুদ্ধেঃ ॥ 

১৩1২৮।৩৫ 

র্ধ্যোদয় যেমন লোকের চক্ষুর আবরক অন্ধকার মাত্র নষ্ট করে, কোনও 

নুতন পদার্থ উৎপন্ন করে না; যে সকল পদার্থ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় অবৃশ্ঠ 

ছিল, অন্ধকার নাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করে মাত্র, সেইরূপ নিপুণ 

র্দর্শন-_পুুষের বুদ্ধির আবরক অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে মাত্র_উহা! নাশপ্রাপ্ত 

হইলে, স্বতঃ প্রকাশ আতন্বরূপ-_যাহা পূর্ব হইতেই নিজ স্বপ্রকাশ স্বরূপে বওমান 

ছিল, উক্ত অজ্ঞানান্ধাকারে আবৃত থাকা হেতু প্রকাশ পাইতে পারে নাই, 

তাহাই স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ প্রকাশিত 
হইয়| পড়ে । ১১৷২৮৷৩৫ 

স্বরূপ ত চিরবর্তমীন। উহার নাশ অদভব। সেকারণ উহার জন্মও 

নাই। আগন্তক কারণে উহায় প্রকাশ ব্যাহত থাকায়, নষ্টের ন্যায় না 

ছিল। উক্ত কারণ নাশে ডহার সমুজ্জল জ্যোতিঃ যে স্বতঃ প্রকাশিত 

তাহার কথা কি? 



টি ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৮৫। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১/২৮।৩৫ শ্লোকে “সমীক্ষা” পদ আই 

উহা সম্+ঈক্ষা এই ছুই শব্দে গঠিত। সম্__অর্থ সম্যক, পরিপূর্ণ, এবং টা 

অর্থ দর্শন । অতএব উক্ত “সমীক্ষা” পদের অর্থ-সম্যক বা পরিপূর্ণ দর্শন । 

ইহা পরোক্ষ দর্শন নহে। কারণ পরোক্ষ দর্শন সম্যক দর্শন নহে। উহা 

মনঃ_ বুদ্ধ চক্ষুঃ প্রভৃতি অন্তঃ ও বহিরিক্রিয়াদির মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলিয়া, 
উহা তাহাদিগের দোষে কলুষিত হইতে বাধ্য। কিন্ত আলোচ্য শ্লোকে 
“নিপুণা সমীক্ষা” বাক্যাংশ ব্যবহারে ভাগবত বুঝাইতে চাহেন-_উহা মনঃ 
বুদ্ধি প্রভৃতি মাধ্যমের সাহায্যে দর্শন নহে, উহা অপরোক্ষ দর্শন। আত্মায় 

আত্মায় মিলন। কবির ভাষায় “মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।» 

উহাই প্রকৃত দর্শন__অথবা দর্শনই বা বলি কেন, উহা আত্মার দ্বারা আত্মা 
লাভ-আপনার দ্বারা আপনাকে প্রান্তি। উহা যে কত প্রগাঢ়, কত 

নিবিড়, কত ঘনিষ্ঠ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উহা মানব প্রচেষ্টায় 
লভ্য কোনও বস্তু নহে । ভগবত কৃপায়__ভাগবতকার উহার অপরোক্ষান্থভূতি 

লাভ করায়, নিত্যধামে আনন্দ স্বরূপে আনন্দান্তভাবের পদ্ধতি, তাহার 

মানসচক্ষে প্রকটিত হইয়াছিল । তদন্সারে তিনি অভেদাত্মক ভেদাভিব্যক্তি 

বা অভেদে বহুত্বের প্রকটন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং সেই 

অপাধ্ধিব অনুভূতি নিজের মনে নিবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবানেরই 

ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হুইয়া__ভাগবতের “রাসপঞ্চাধ্যায়ে” তাহার কিঞ্চিং 

পরিচয় দিতে প্রয়াস করিয়াছেন । উহা ভাবরাজ্যের কথা । উহাতে প্রবেশ 
না করাই শ্রেয়ঃ। 

৮৬। ভাগবতকার জিজ্ঞাসার ফলে পরমপ্রাপ্তির পরিচয় দিয়া, জীক 
কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেছেন £__ 

এষা বুদ্ধিমতাং বৃদ্ধি্মনীষা চ মনীষিণাম্ ৷ 
যং সত/মনূতেনেহ মক্ত্েনাপ্রোতি মামৃতম্ ॥ ১১/২৯২২ 

ইহাই বুদ্ধিমানগণের বৃদ্ধি ও মনীষীগণের মনীষা _অর্থাৎ ইহাই মানব 
দেহধারিগণের পরমপুক্রযার্থ, যে নশ্বর মরণংন্্রী নরদেহ দ্বারা অমৃত স্বরূপ 
আমাকে (পরমতত্ব, ব্রক্ষ বা ভগবানকে ) প্রাপ্ত হয়। ১১২৯।২২ 

২৫) আমাদের জ্ঞান দ্বিবিধ_ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। 
৮৭।| উপরের আলোচনায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞানের কথ? বল হইয়াছে । ভাগবত নিয্নোদ্বত দুটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন : 



> খঃ। ১ পাঃ। ১ অধি। ১ ্থুঃ টাও 

নবৈকাদশ পঞ্চ ্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ || ১১৷১৯৷১৩ 
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥ ১১১৯১৪ 

নে জান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত সর্বভৃতে, প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, 
পঞ্চ তন্মাত্র-এই নয়; একাদশ ইন্জির (পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়+ পঞ্চ কৰ্ণ্মেন্ৰিয়4-মনঃ ), 
পঞ্চ মহাভূত, সত্ত_রজঃ_তমঃ' এই তিনপগুণ_এই মোট অষ্টাবিংশতি তত্র 
প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহ! দ্বারা, এই সমুদায় পদার্থে এক আত্মতত্ব অনুমিত হয়, 
তাহাই মদ্বিষয়ক জ্ঞান । ১১১৯১৩ 

আর যে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা, পূর্বের ন্যায় পৃগক্ দৃষ্টি না হইয়া, একমাত্র 

কারণ স্বরূপ ব্র্ষকেই জানা যায়, তাহাই বিজ্ঞান। ১১৷১৯!১৪ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন সাধকই সংসারের ত্রিতাপ জালা৷ হইতে মুক্ত হইপর 

থাকেন । ভাগবত বলিতেছেন £__ 

সৰ্ব্বভূতন্ন্ধচ্ছান্তো জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিশ্চয়ঃ। 

পশ্ঠন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপণ্ভেত বৈ পুনঃ ॥ ১১1৭।১০ 

সর্ধভূতের সুহ্ৃৎ অতএব শান্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিশ্চয় ব্যক্তি ( অর্থ 

পরোক্ষ ও অপরোক্ষান্থুভূতির দ্বারা__ধাহার আত্মবিষয়ক নিশ্চয় বুদ্ধি হইয়াছে ), 

মদাত্মকরূপে এই বিশ্বকে দর্শন করিলে--আর বিপদাপন্ন হইতে হয় ন?, অর্থাৎ 

সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । ১১1৭।১০ 

জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সম্বন্ধে আলোচনা “বেদান্ত বেশ” গ্রন্থের ১১৮-১১৯ 

পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। 

অতএব বুঝা গেল যে, জিজ্ঞাসার চরম ফল, পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি ৷ 

সংসার প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন হইতে চিরমুক্তি, শাশ্বত শান্তি লাভ। 

২৩) পূর্ব পক্ষের প্রশ্ন ও ভাহার উত্তর। 

৮৮।  পুর্ববপক্ষ শ্রশ্ন করিতেছেন £- আমি পূর্ব শী মৃত তোমার 

ল কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তোমার (১ন্তাধারার বাধা. 

স্বজন করি নাই। তোমার অতি বিশদ আলোচনার ফলে আমার বহুদিনের 

অনেক সংশয় নিরসন হইয়াছে। আমি সুষ্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি ন! যে, 

ভগবানের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের সহিত জীবের স্বাতন্ত্য রক্ষা কি প্রকারে, 

জঙ্গত হয়? 

আলোচন! চলা কাং 



Be ্রহ্মহত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৮৯। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন £_ তুমি যে তোমার অঙ্গীকার 

ক্ষা করিয়াছ, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ । আরও, তুমি যে আমার আলোচনা 
মনোযোগের সহিত শুনিয়াছ, তোমার প্রশ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া 
আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তোমার উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শাস্ত্রের 
দোহাই না দিয়া কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া আমার উক্তি বিশদ্ করিবার 
চেষ্টা করিব। 

(ক) আমরা জানি যে, নিঃশ্বাস গ্রহণে ও প্রশ্বাস ত্যাগে, কি জীব, কি 

উদ্ভিদ, প্রাণবান্ মাত্রই জীবিত থাকে__অন্ত কথায় বায়ুর পরিচালনা আমাদের 

জীবন ধারণের যূলে। এবং সমুদায় জীব ও উত্ভিদ্ সম্পর্কে একই বায়ু জীবন 

ধারণ নিয়ন্ত্রণ: করে, বায়ুর কোনও বিভিন্নতা নাই। কিন্ত তাই বলিয়া বায়ু 

কাহারও স্বাতান্ত্রো কি বাধা দেয়? তাহ! ত দেয় না। 

(খ) আমরা অনেকেই রাত্রিকালে রঙ্গালয়ে বা সিনেম! গৃহে অভিনয় দর্শন 

করিয়াছি। আমরা সকলে জানি যে, উজ্জল. আলোকের স্থপরিচালনে ও 

হুনিযনত্রণে, অভিনয় সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়। উহার অভাব হইলে, অভিনেতা, 

অভিনেত্রী অথবা ছবির রোল প্রথম শ্রেণীর হইলেও অভিনয় স্থসম্পাদিত হয় না। 

আলোকের স্থুপরিচালন বা স্থনিয়ন্তণ কি অভিনেতা, অভিনেত্রী, দর্শকমণ্ডলী 

প্রভৃতির স্বাতন্ত্রের কি কোনও বাধা হুজন করে? তাহা ত করে না। 

(গ) রাত্রি গত হুইয়! স্র্যোদয়ে দশদিক প্রকাশিত হইলে, জগতে কর্ম- 

প্রবাহ চলিতে থাকে__ইহা৷ আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্ু্ধ্যালোকের 
পরিচালনায়, কি জীব, কি উদ্জিদ্ প্রত্যেকের শক্তি কার্ধ্যশীল হইয়া থাকে। 

সে কারণ, প্রত্যেকে নিজের নিজের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, ইহা 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। স্্যকিরণও তাহার পরিচালনা বা নিষস্ণ 
সকলের পক্ষে সমান। উহা! ত কাহারও স্বাতম্ত্রো হস্তক্ষেপ করে ন!। 

(ঘ) আমরা জানি যে, মৃত্তিকার রস ও কুর্ধ্যকিরণ-উদ্ভিদের জনন, পোষণ, 

বর্ধন, পু্পফলোৎপাদন প্রভৃতির হেতু । মতিকার রস প্রচুর থাকিলেও স্বর্য্যকিরণ. 

প্রাপ্তির উপযোগী নিয়ন্নণ ন! করিলে, গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পত্র-ুপ্প-ফলে 
সমৃদ্ধ হইতে পারে না । বাগানে একটি সুমিষ্ট আত্বৃক্ষ আছে। আগাছা দুর 
করিয়া, আশে পাশে অন্য গাছের ডাল কাটিয়া, স্্যকিরণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের 

পথ হুগম করিয়া: উ্ আমগাছের অন্তরে অবস্থিত রপবাহী নালিকাগুলিকে 

কামিল হইবার যোগ প্রদান করিলে তবে আম গাছটি ফল সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়! 
এখন মনে কর যে, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ঝটিকায় আমগাছটি ভায়া পড়িয়া - 
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উহার জায়গায় নিমগাছ বা তেঁতুলগাছ জন্মাইলে, মৃত্তিকার রস ও আগের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পাইলেও নিমের তিক্ততা বা তেঁতুলের অগ্নত্ব দূর হইয়া ক উহ! উভয়ে পূর্বকার আম গাছের মিষ্টতার পরিচয় দিবে? তাহা ত দেয় না। ক্্যকিরণের পরিচালনা. বা'মৃত্তকার রস উহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে না। সেইরূপ সকলের অন্তরে, অন্তর্ধ্যামী বর্তমান থাকিয়া, প্রত্যেককে 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও কাহারও স্বাতন্ত্রো হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যেকে 
নিজ নিজ পৃথক্ পৃথক্ কর্শ স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করে। 

আশা করি তোমার প্রশ্নের সস্তোষকর উত্তর পাইয়াছ। 
ূর্ববপক্ষ বলিতেছেন-_-তোমার প্রদত্ত দৃষ্টান্ত কয়টি সম্পূর্ণদ্ূপে আমার সংশয় 

'অপনোদন করিয়াছে । 

২৭) চাঞ্টি অপরিহার্ধ্য অন্ুবন্ধ। 
৯*। প্রত্যেক গ্রন্থের চারিটি অনুবন্ধ অপরিহার্য্য। উহাদের কোনটির অভাব 

হইলে গ্রন্থ সর্কাঙ্গপূর্ণ হয় না। উহাদের নাম যথাক্রমে_অভিধা বা নাম, বিষয়, 
সম্বন্ধ ও প্রয়োজন । আলোচ্য ব্ৰহ্মহথত্ৰ গ্ৰন্থে ভগবান্ স্বত্রকার প্রথম স্থত্র রচনা 
করিয়া এবং তাহাতে “ব্রহ্ম” পদ সন্নিবেশিত করিয়া বুঝাইলেন যে, এই গ্রন্থের 
নাম “কিকষত্র” বিষ কুত্রাতে বা যথাতথ্যেন নিরপ্যতে” এই বুৎপত্তিতে 
“ব্রন্মস্ত্র” পদ নিষ্পন্ন। এই নামকরণে স্বত্রকার “ব্রহ্মতত্” যথাযথভাবে ভাষায় 
যতদুর সম্ভব, নিরূপণ করিবার প্রতিশু। করিলেন । ইহা হইতেই ইহার “বিষয়” 
বা প্রতিপাগ্ঘ-ব্র্মতত্ব নিরূপণ, অন্যকথায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, তাহা সুম্পষ্ট বলা 
হইল। ““ব্গস্ত্র” মানবদেহধারী সমুদায় জীবের কল্যাণের জন্য অভিপ্রেত 
হইলেও, ইহার বিশেষ “সম্বদ্ধ'-উপযুক্ত অধিকারিগণের সহিত-_ইহা প্রথম 

স্বত্রের আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি। ইহার “প্রয়োজন”-পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি 

যাওয়ায়, 

-ক্ছর্য্যকিরণ 

__সংপার প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন হইতে চিরমুক্তি_শাশ্বত, শান্তিলাভ-মানব 

দেহধারণের পূর্ণ সার্থকতা সাধন। ইহা হইতে অধিক অন্য কি পুরুষার্থ হইতে 

পারে? অতএব ত্রিতাপতাপিত জীবের পক্ষে, ইহা যে অতি উপাদেয়, তাহার 

কথা কি? 

২। জন্মাগভধিকরণ_ 

১) ভিত্তি £ 

(১) “পৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি”। ছান্দোগ্য ৩১৪1১ 

এই প্রত্যক্ষ পরিৃষ্তমান প্রপর্চবিশ্ব ও তদন্তর্গত .যত কিছু সর্বববরক্ষই। 



৯২ ্র্ষন্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কারণ ইহ] “তজ্ঞ”_-তাহা হইতে জাত, - “তল্প”-_পরিণামে তাহাতেই 

তাদাত্মভাবে লীন ও “তদন্”__স্থিতিকালে তাহার দ্বারাই প্রাণবান্ ও চেষ্টা- 

শীল । ছাঃ ৩১৪1১ 

(২) যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। 

যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশত্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসম্ম | তদ্ ব্রন্দা। 

তৈত্তিঃ ৩১ 

যাহা হইতে ভূত সকল জাত হয়, ধাহার দ্বারা জাত ভূতসকল জীবিত 

থাকে এবং পরিণামে ধাহাতে ভূত সকল প্রবেশ করে, তাহাকে জানিবার চেষ্টা 

কর। তিনিই ব্রন্ধ। তৈত্তিঃ ৩।১ 

২) সংশয়। 

২। প্রথম সুত্রের আলোচনায় “ত্র্মজিজ্ঞাসার” প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হহয়াছে 

বটে, কিন্তু ব্রদ্ধকে' কি লক্ষণে জানা যায়? পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, ক্রচ্কতত্ব নির্ণয় অতি দুরহ ৷ তিনি বাক্য মনের অগোচর। একারণ 

আমাদের জানিবার ও বুঝিবার যন্ত্র মন:, বুদ্ধি তাহার কাছে পৌহুছিতে পারে: 
না, স্থৃতরাং ভাষাই বা! তাহাকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে? ( তৈত্তিঃ ২৯) 

আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এই পরিদৃশ্ঠমান জগতের সহিত । যদি জগৎ হহতে 

তাঁহার জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়, তবেই তাঁহাকে জানাও সম্ভব হইতে পারে । 

৩) জুত্র। 

৩। এই সংশয় সমাধানের জন্য স্ত্রকার দ্বিতীয় স্থত্র রচনা করিলেন £_- 

জন্মাস্তত্ত যতঃ॥ ১1১২২ 
জন্মাদি +-অন্ত + যতঃ। 

জন্মাদি £__জন্ম আদিতে যাহাদিগের_ অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-লয় । 
অস্ত £__এই পরিদৃশ্ঠমান প্রপঞ্চবিশ্বের ৷ 
যতঃ ₹_ ধাহা হইতে ; 

সরলার্থট_যাহা হইতে এই পরিদৃশমান প্রপঞ্চবিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় 
হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম ৰ 

3০০১৭ 
যে ব্র্মই একমাত্র জগৎ কারণ, শুধ বনে ডি হইতেছে, 

* উধু জন্মের নহে, স্থিতির এবং নাশেরও বটে । 
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তিনি নও নিমিত্ত, উপাদান, কণা, কা, বরণ, সং, অধিফযণ প্রভৃতি 
সম্মায়ই । ইহা আম্শঃ বিশদভাবে বুঝা যাইবে। 

৪) উক্ত সূত্রের ভাগবত ভাষ্য 
৪1 এই সুত্রের ভাগবত ভায়া বড়ই মধুর ও গভীর । 

জন্মাহাস্ত যতোহশ্বয়াদি তরঙশ্চার্থেম্বভিজ্ঞঃ স্বরাট। 
তেনে ভ্রশ্ম হৃদ! য'আদিকবয়ে যুহ্স্তি যৎ সুরয়ঃ ॥ 
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ে! বর ত্রিসর্গোহযুষা। 
ধায়! স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধামাই ॥ ভাগঃ ১১১ 

এই প্রত্যক্ষ পরিদূখমান জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয় ধাহা হইতে হইতেছে, 
যিনি জাগতিক সমুদায় বস্তু ও অবস্তুতে, অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে বর্তমান ( অর্থাৎ 
যাহার সত্বায় সমুদায়ের দৃণ্তমান সত্বা এবং যাহার অসন্বায় অবস্তর অসব্বা) যিনি 
সৰ্ব্বজ্ঞ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; যে বেদে পরম জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন (অর্থাৎ বেদের 
রহস্ত অর্থ বুঝিতে অক্ষম হন), সেই বেদ যিনি আদিজ্ঞানী ব্রহ্মার হৃদয়ে 
প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তেজে বা রৌদ্রে জলঙ্ঞান, জলে পাষাণজ্ঞান, 
এবং স্বচ্ছ কাচে জলবুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম-_অধিষ্টানের আপোক্ষক সত্যতা হেতু 
সত্য বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, সেইরূপ যাহার নিরপেক্ষ, পরম সত্বায়, সত্ব- 
রজ:-তমঃ এই গুণ ত্রয়োৎপন্ন প্রপঞ্চ স্থষ্টি বস্তুতঃ অসত্য হইলেও সত্যরূপে 
প্রতীত হইতেছে; অথবা তেজে জলত্রম, জলে পাষাণত্রম, অথবা কাচে 

'জলভ্রম__যেমন বাস্তবিক অলীক তজ্রপ যাহার অধিষ্ঠান ব্যাতরেকে, এহ্ গুণ- 
তয়োৎপন্ন স্ষ্টি_মিথ্যা ইন্দ্রজাল মাত্র; স্বীয় স্বপ্রকাশ জ্ঞান প্রভাবে যাহাতে 
কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরমসত্য স্বরূপকে 

ধ্যান করি । ভাগবত ১৷১৷১ নু 

৫। এই পরম সত্য স্বর্ণ বস্তই বর্ন! ইহাকেই ভাগবত ১১২ শোকে 

2৩ 

“ৰেন্যং বাস্তবং বস্তুশিবদং’” বলিয়া উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি 

“আবাউ, মনসোগোচর” হইলেও সকালে “বেন্তা”ও বটে i যদিবেষ্ভ না 

হইতেন, তাহ! হইলে ্ রচনার অথবা তাহার হারার Se 
প্রয়োজন হইত ন!। কাহাদের বিকট এবং কি প্রকারে তিমি ‘বেগ্ত” হন, 

তাহাই প্রতিপাদনের অন্ত বরাত অবতারণা! দি), ই 

আলোচন| মনন শাক্ত সপ মাবদেহদারী জীবম্ণের পদ অপ্রয়োজনীয় 

ইহা আশ! করি ক্রমশঃ পরি হইংবে। 



৯৪ ব্ৰহ্মন্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৬। উপরে উদ্ধত ভাগবতের ১১।১ শ্লোকের ভাষ্য স্বরূপ ভাগবতের' 

কয়েকটি অতি উপাদেয় শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করিতেছি । 

যন্মিন্ যতো যেন চ যন্ত যস্মৈ যদ্ যো যথা করুতে কাঁধ্যতে চ। 

পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ স্বসিদ্ধং তদ্ ব্রহ্মা তদ্দেতুরনন্াদেকম্ ॥ 

ভাঁগঃ ৬1৪২৫ 

যে অধিষ্ঠানে, যাহা হইতে, যাহার দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, বণ সম্প্রদানক, 

যৎ কৰ্ম্মক, যৎ কর্তৃক, যে প্রকারে যে কোনও কর্ম কৃত বা ( দৃশ্যতঃ অপর 

কাহারও দ্বার! ) কারিত হয়--সকলই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তিনিই সকলের কারণ, 

তিনি সকলের অগ্রে আপন হইতেই সিদ্ধ আছেন। তিনি পর ও অপর 

সকলের পরম কারণ এবং সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্ত । ভাগঃ ১৬1৪)২৫ 

ভাগবতের এই গ্লোকের উক্তির বলে, ৩য় অনুচ্ছেদে, তিনি একাধারে নিমিত্ত, 

উপাদান, কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি সমুদায় কারক: 

ব্যাপারের মুলে বলা হইয়াছে । 

উদ্ধত গ্লোকটিতে “পরাবরেধাং প্রমং) “প্রাক্স্বসিদ্ধং”’, “অননস্তৎ”, 

«একম্” এই কয়েকটি বিশেষ অর্থগর্ত বিশেষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি! 

বিশেষণ কয়টি আমাদের অন্থতৃতিগম্য আপেক্ষিক জগতের উপাদানে গঠিত । 

আমর! আপেক্ষিক জগতের অন্তভূর্ত। আমাদের-মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি চিন্তা ও. 

ধারণ৷ করিবার যন্ত্র ও আপেক্ষিক জগতের প্রভাবাধীন। একারণ পরমতত্বকে 

আমাদের চিন্তার ও ধারণার স্তরে আনয়ন করিতে হইলে, ওরূপ ভাষা ব্যবহার" 

করা ভিন্ন উপায় নাই । বর্তমানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 

৭। উপরের গ্লোকটিতে সপ্ুণ ব্রদ্মের নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু উক্ত 

নির্দেশ, যে নিপুণ, নিরীহ পরম ব্রহ্ম স্বর্পেও প্রযোজ্য, তাহা নিষোদ্ধত শ্লোকে- 
ভাগবত বলিতেছেন £- 

যস্মিন্ যতে! যহি যেন চ যন্ত যন্মাৎ যস্মৈ যথা যদুত যস্তপরঃ 

পরে! বা। 

ভাঁবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্ স্বভাবঃ সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ 

স্বরূপম্।| ভাগঃ ৭1৯1১৯ 

পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব বিশিষ্ট অপর কর্তা পিত্রাদি অথবা পরবর্তী ব্ৰহ্মাদি, হাহ! 
কুক প্রেরিত হইয়া যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে, 



> খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থঃ ৯৫ 
যাহার সম্বন্ধে, যে অপাদান হইতে, যাহার নিমিত যে প্রকীর কেনে অভীম্পিত 
বিষয় উৎপন্ন করেন, অথবা রূপাস্তর সংঘটন করেন, সে সকলই আপনার স্বরূপ । 

ভাগঃ ৭।৯11১৯ 

ly 
এ কারণ ব্রহ্ম বা 

বখন স্বস্বরূপে বর্তমান, তখন জগৎ প্রপঞ্চ তাহার অনন্তভাব ও ক্রিয়ার 
সহিত, অতি স্ুন্মভাবে তাহাতে বর্তমান আছে। স্থতরাং তাহাতে প্রপঞ্চের 
বর্তমানতা কখনও লোপ প্রাপ্ত হয় না। কখনও অভিব্যক্ত ভাবে এবং কখনও 
বা অনভিব্যক্তভাবে তাহাতে বর্তমান থাকে, ইহা ভাগবতের অভিপ্রায় বলিয়! 
মনে হয়। 

স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া কোনও কিছুর থাকা সম্ভব নয়। 
পরমতত্ব, 

৮। জগৎ প্রপঞ্চের অভিব্যক্তি কি প্রকারে হয়, সে সম্বন্ধে ভাগবত 
বলিতেছেন £__ 

পরাবরেশো! মনসৈব বিশ্বং স্থজত্যবত্যন্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ভাগঃ ১1৫৬ 
পর ও অপর সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর মনোবিলাস দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি-স্বিতি- 

লয় সাধন করেন । কিন্তু গুণে লিপ্ত হন না। ভাগঃ ১1৫1৬ 

মনে সহজেই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তিনি ত আত্মারাম, আপ্তকাম। তিনি 

জগতের স্থা্ট-স্থিতি-লয়ে আপনাকে ব্যাপৃত করেন কেন? ইহার উত্তরে 

ভাগবত বলিতেছেন-_-“আত্ম লীলয়া” ! 

য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া স্থজত্যবত্যত্তি ন তত্র সঙ্জতে ॥ 

ভাগ £ ১১০২৪ 

যিনি সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ শূন্য, এক অদ্বিতীয়, সকলের নিযস্তা ঈশ্বর, 

আপনার লীলার কারণ, এই জগতের স্ৃ্টি-স্থিতি-লয় করেন, কিন্তু তাহাতে 

স্পৃষ্ট হয়েন না। ভাগঃ ১১০২৪ 

ভগবান শঙ্করাচার্যের পরমগুরু পুঁজাপাদ আচার্য গৌড়পাদ, মাঙুক) 

কারিকার yt কারিকায় বলিয়াছেন, “দেবন্তৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা 

স্পৃহা” ।__পরম দেবের এই রূপই স্বভাব-নতুবা যিনি আগ্ুকাম, তাহার স্পৃহ! 

উদ্দ্েকের কোনও কারণ নাই। 

ভাগবত উপরে উদ্ধত ৭1১৯ শ্লোকে “ভৰতঃ স্বরপম্*, বলিয়া যাহা 
“দেৰস্তৈৰ স্বভাবোহয়ম্” বলিয়া তাহাই 

নির্দেশ করিলেন, আচার্য্য গৌড়পাদ “৫ ই 

প্রকাশ করিলেন । ভগবান কুত্রকার ২1১৩ সতে রা 

ৃ 
য়াছেন। ঃ 

বলিয়া স্থষট-স্থিতি-লয়ের কারণানুগন্ধান পরিহার করিয়াছে হার 



৯৬ ব্ৰহ্মহবত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আলোচনা যথাস্থানে প্রষব্য। এখানে এইমাত্র বলি যে, আমাদের দৃষ্টিতে 

কালের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভেদ থাকায়-প্রপঞ্জাত বন্তগণের জন্ম- 

স্থিতি-মৃত্যু বা নাশের নিদর্শনে জগতের হুষ্ি-স্থিতি-লয় আছে বটে, 

কিন্ত যিনি দেশকালের খারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, তাহার কাছে ভূত-বর্তমান- 

ভবিষ্তৎ ভেদ না| থাকায়, এবং. কি জন্ম, কি স্থিতি, কি লয়_-কোন অবস্থাতেই 

তাহার আধার ছাড়িয়া অন্য কোথাও অবস্থান করা সম্ভব নয় বলিয়া, পরম 

তত্র দৃষ্টিতে স্থা্ট-স্থিতি-লয়ই নাই। ইহা ক্রমশঃ বিশদ হইবে আশাকরি । 

এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, যদি আমরা, মেঘ হইতে বধিত একবিন্দু জল 

পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইলে, তাহার জন্ম স্টিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বিচার করি, 

তাহা হইলে আমর! স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, উহা মহাসাগরের জলরাশির 

সহিত তাদাত্/ তাবে অবস্থান করিতেছিল। স্বর্য্যকিরণে বাপ্পাকারে আকাশে 

উত্থিত হইয়া মেঘে অন্যান্য জলবিনুর সহিত নিধ্রিশেষভাবে ছিল, তাহার পর 

পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়| আমাদের প্রতীতিগম্য হইল। উহা জড় বস্তু বলিয়া, 

উহা৷ একটু ন! একটু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। স্থতরাং কি সাগর পৃষ্ঠে, 

কি মেঘে, কি পৃথিবী পৃষ্ঠে এবং তথা হইতে অন্যান্য অসংখ্য জল বিন্দুর সহিত 

পুনরায় সাগরে পতনে, উহ! দেশের (92৪০৪ এর ) কিছু না৷ কিছু স্থান ব্যাপিয়া 

অবস্থান করিয়া থাকে । আমাদের দৃষ্টিতে উহার মেঘে জন্ম, পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থিতি 

এবং পুন।এ সাগরে পতনে মৃত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহার আত্যন্তিক ধ্বংস 

নাই । উহা! 90৪০০ বা দেশে চর বর্তমান। এই দৃষ্টান্ত হইতে উপরে যাহা 

বলা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বোঝা গেল; 

৯। উপরে উদ্ধৃত ১৫৬ শ্রোকে ভাগবত স্পষ্ট বলিলেন যে, ঈশ্বর 

মনোবিলাদ দ্বার! জগতেয় হুষ্ট-স্থিতি-লয়ের বিধান করেন। ইহা যে আমাদের 

বৃষ্টি অনুলারে বল! হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহা হইলেও, ভাগবতের 

উক্ত উক্তিতে মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, আমাদের মনঃ যেমন আমাদের 

স্বরূপ হইতে পৃথক, সেই নিদর্শনে পরম পুরুষের মনঃ ও কি তাহার স্বরূপ 

হইতে পৃথক? ইহার উন্ুরে ভাগবত বলিতেছেন, তাহা নয়। পরমতত্ 

ত অদ্বৈত স্বদ্প_‘তাহাতে তিনি ও তাঁহার” মধ্যে ভেদ মাত্র নাই। 
প্লে/কটি এই 2 

 বায়ু্িরবনিধিয়দুমাতা: প্রাণেন্দরিয়ানি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ৷ 

সর্ববং মের সগুণে| বিগুনশ্চ ভূমন্ নান্তস্তবদস্ত/পি মনো বচস। নিরুক্তমূ। 
ভাগবত ৭1৯৪৭ 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থঃ 59) 

হে ভূমন্ ! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, 
ইন্জিয়গণ, মনঃ, চিত্ত, অহংকার, এ সকলই আপনি। স্থুল-সুন্ম 'ও আপনি ৷ 
মনঃ ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোনও বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। 

৭1৯18৭ 

এই শ্লোকে বায়ু, অগ্নি, অবনী প্রভৃতি পরিদৃশ্ঠমান ও অপরিদৃশ্ঠমান 
সমুদায় গ্রপঞ্চ জাগতিক বস্তু জাতের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে ৷ উহার! 
যদি পরমতত স্বরূপ হইতে অপৃথক্ হয়, তবে পরমতত্ স্বরূপের স্বেচ্ছায় প্রকট 
ভাবে প্রকাশিত, দেহ ও রূপের কথা কি? তাহারাও ন্বরূপের সহিত 
সম্পূৰ্ণ অভেদ। 

৫) ত্রিপাদ্দ বিভুতি মহানারায়ণোপনিষদের উক্তি। 

১০। ত্ৰিপাদ বিভূতি মহানারাপ়ণোপনিষর্দের নিয্নোদ্ধবত উক্তি ও 

আলোচ্য স্থত্রের ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিতে 

পরমতত্ব “নারায়ণ” নামে অভিহিত হইয়াছের্ন। নিব্বিশেষ, নিরীহ, নিপুণ, 

অনির্দে্ট, শুন্ধবুদ্মুক্ত পরমততব হইতে স্বষ্টির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে, উক্ত শ্রুতি 

বলিতেছেন ৪ 

“্তস্মাৎ পরক্রদ্ষণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারেণ স্বভাবসিদ্ধৌ। তথা- 

বিধস্ত অদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণস্য আদি-নারায়ণস্ত উন্মেষ-নিমেষাভ্যাং 

মূলা ধিগ্যোদয়-স্থিতি-লয়া জায়ন্তে। কদাচিদ্ . আত্মারামস্ত--আখিল-পারিপৃণস্ত 

আদি নারায়ণস্ত স্বেচ্ছান্ুপারেণ উন্মেষো জায়তে। তম্মাৎ পরক্রশীণঃ অধস্তন- 

পাদে সর্বকারণে মূলকারণব্যেক্তাবির্ভীবো ভবতি। অব্যক্তাৎ যূলাবিরাবো 

যূলাবিগ্ঠাবির্ভাবশ্ঠ। তন্মাদেব সচ্ছ্ধ-বাচ্যং ্রহ্মবিদ্যাশবলং ভবতি। ততো 

মহৎ। মহতোহহংকারঃ। অহংকারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি। পঞ্চ তন্সাত্রেভ্যঃ 

পঞ্চ মহাভূতানি । পঞ্চ মহাভৃতেভ্যো ব্রদ্মেক-পাদব্যাপ্তমেকমবিদ্যাস্তং জায়তে | 

তত্র তত্বতো গুণাতীতঃ শুদ্ধ-সত্বময়ো লীলা-গৃহীত-নিরতিশয়ানন্দলক্ষণো 

মায়োপাধিকো নারায়ণ আলীৎ। স এব নিত্যঃ পরিপূর্ণ পাদবিভৃতিববৃ্ঠ 

নারায়ণঃ। স চ অনন্ত-কোটি-্দধাগানামূদয়স্থিতিলয়াদিঃ অখিল-কার্ধ্-কারণ- 

জাল-পরম-কারণ-কারণভূতো-মহামায়াতীত; তুরীয়ঃ পরমেশ্বরো ভবতি। তক্মাৎ 

সুল-বিরাট্-স্বরূপে! জায়তে ৷ স সর্বকারণ-যূলং বিরাট্ স্বরূপো ভবতি। সচ 

অনস্তসীর্ধা পুরুষ অনস্তাক্ষিপানি পাদো ভৰতি। অনন্তপৰবণঃ রবমান্ত্য তিষ্ঠতি । 

জানবলৈঙয-শিতেজঃরূপো AUC onal URN দিবা 
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তোজোরাশ্তাকারো ভবতি।  সমস্তাবিদ্যান্তব্যাপকো ভবৃতি। সচ অনন্ত 

মহামায়াবিলাপানাম্ অধিষ্ঠান- বিশেষ নিরতিশয়াদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরত্রহ্ষ- 

বিলাস-বিগ্রহো ভবতি। অগ্তৈকরোমকৃপান্তরেব। অন্ত- -কোটি-ব্রক্মাণ্ডানি 

সাবরণানি চ জায়ন্তে। তেযু অন্তেযু সর্কেবু একৈক-নারায়ণাবতারে!| জায়তে ! 

নারারণাদ্ হিরণ্যগর্ভোজায়তে ৷ নারায়ণাদন্ত বিরাট্হ্বরূপে। জায়তে। 

নারায়ণাদ্ অখিল-লোকশষ্ট, প্রজাপতয়ো জায়ন্তে'- ইত্যাদি । 

শ্রুতির ভাষ! অতি সরল বলিম্না বাঞ্গলা অর্থ দিবার প্রয়োজন মনে 

করি না। 

১১। শ্রিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ও তৈত্তিঃ ৩১ মন্ত্রের সহিত 

ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশ একটু অনুধাবন সহকারে 

একত্র পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যা [ইবে যে, ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 

যাহা অতি সংক্ষেপে স্থত্রাকারে কথিত হইয়াছে, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণো- 

পনিষদ্ তাহারই ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বিকৃত করিয়াছেন । আমাদের বোধসৌ- 

 কর্ধযার্থ আমাদের চঙ্ষুর উন্সিষণে জগতবৈচিত্র্ের দর্শন ও নিমিষণে উহার 

অনর্শনের, নিদর্শনে পরমতত্ স্বরূপ আদি নারায়ণের উন্মেষ ও নিমেষ কল্পিত 

হইয়াছে। শ্রুতি বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, প্রপঞ্চ জগতে যত কিছু 

আমাদের বোধগম্য হয়, সে সকল পরমতত্ব স্বরূপে আছে বলিয়াই, তাহাদের 

প্রতিচ্ছায়া-বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের দৈর্ধয-পরস্থ-বেধ-কাল__এই চারি 

পরিমাণের স্তরে পতিত হইলেই, আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। 

এ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা পাগুলিপি আকারে রক্ষিত মদালোচিত 

“নামমহিমা” পুস্তকে করা হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এখানে উল্লেখ মাত্র 

করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম ৷ 

৬) ব্রিপাদবিভুতি মহানারায়ণৌপনিষদে কথিত “মূলাবির্ভাব” 
ও “মূলা বিদ্ভাবিরভাব” ৷ 

১২। ত্রিপাদ বিভূতি মৃহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধত অংশে “আদি 

নান্লায়ণের”’ স্রেচ্ছান্তসারে উন্মেষ হইলে “অধস্তন পাদে” অর্থাৎ পাদবিভূতিতে 
“অব্যক্তের” আবির্ভাব হয় । এবং “অব্যক্ত” হইতে “যুলাবিরভাব” ও “যুলা- 

বিদ্যাবির্ভাব” হইয়| থাকে। উক্ত উপনিষদে “অব্যক্ত” কে “মুল কারণ” বলা 
হইয়াছে । ভগবান্ গীতায় ৮১৮ গ্লোকে “অবাক” পদ সময় কার্ঘোর কারণাত্মক 

অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। “এই “অব্যক্ত” ই গীতায় ১৪1৩ ্সোকে কথিত 



> খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থুঃ ন 

“মহত” । ইহার সহ্ন্ধে আলোচনা বিস্তারিতভাবে কর! হইবে। এখানে 
উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 

১৩। উক্ত উপনিষদ বলিতেছেন যে, “অব্যক্ত” হইতে সর্কপ্রথমে একসঙ্গে 
যুলাবির্ভাব” ও “মূলাবিদ্যাবিভাব’” হইল । ইহা সমষ্টগত aS 

_অন্য কথায় সমষ্টি ভোক্তৃতত্ব ও ভোগ্যতত্ব। ইহাই প্রশ্নোপনিষদের-প্রাণ ও 

রয়ি, ইহাই খগ.বেদের সত্য ও খত ( গায়ত্রী প্রবেশ দেখ ) হং বিতত 

ও মাতৃতত্ব। মহাকাল-মহাকালী, যোগাত্মক-খণাত্মক তড়িৎ, প্রতি পরমাণুতে 

প্রোটন-ইলেক্ট্রন । অধিক কি আমাদের দেহের-দক্ষিণাংশ পুরুষ ও বাম”শ স্তর 
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । 

১৪। ভাগবত উপনিষদের উক্তি স্মরণে রাখিয়া বলিতেছেন £__ 
তম্মায়াফলরূপেণ কেবলং নিবিবিকল্পিতমূ। 
বাজ্মনোগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ ॥ ১১1২৪।৩ 
তয়োরেকতরো্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা । 
জ্ঞানং ত্বস্ততমো৷ ভাধঃ পুরুষঃ সোহভীধীয়তে ॥ ১১1২৪1৪ 
সেই বৃহৎ একমাত্র পরত্রক্গ, মায়াপ্রকাশরূপে বাক্য মনের গোচর ভাবে ও 

স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন। এই দ্বিধাভূত অংশের মধো এক অংশ অর্থ, 

অন্য অংশ জ্ঞানমাত্র, ধাহাকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়া থাকে । ইহাদের 

মধ্যে কাৰ্য্যকারণ রূপিণী প্রকৃতি উভয়াত্মিকা। 

ভাগবত এই শ্লোকে বিঞুপুরাণের অনুপরণ করিয়াছেন, মনে হয়। 

বিষুরপুরাণ বলিতেছেন £-_ 

বিষ্কোঃ স্বরূপাৎ পরতো হিতেইন্তে রূপং প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। 

নিরুপাধি (নিধিবিকল) বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে প্রধান ও পুরুষ দ্বিধা 
রূপ ধারণ করিয়া আবিভূর্তি হইলেন ॥ 

১৫। আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ সঙ্গত মনে করি । খগবেদীয় 

ুরুষন্থক্তে আমর! “চতুর হ” তরে ইঙ্গিত পাই, ইহা মদালোচিত পুরুষকে 

বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত “চতুর্বংহ” তবে উল্লেখ, ঠিক চতুরবহের 
নামানুসারে না হউক্, আমরা উপরে উদ্ধৃত উপনিষদের অংশ হইতে পাইতেছি। 

দিগদর্শন স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, () আদি-নারায়ণ-তুরীয় তত্ব বা 

বাস্থদেব। (i) “্অব্যক্ত”-_অনস্তদেবের অপর নাম। চা? “অনন্ত”-তিনি যে 

“অব্যক্ত” হইবেন, তাহার কথা কি? অব্যক্ত কারণাণ বের অপ উদ 
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হয়। তিনি কারণার্ণবশায়ী_সহর্যণ। (i) তাহা হইতে “মূল” অর্থাৎ 

মহাবিরাট্ ( মহাপুরুষ ) ও “ুলাবিদ্ভা”-প্রকৃতি আবিভূতি হইলেন। এই 
“মূলাবিদ্তা” বা প্রন্কৃতিই গর্ভোদক এবং “যূল” বা মহাবিরাট্ই গর্ভোদকশায়ী। 

ইহারই প্রতি রোমকৃপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মা নিজ নিজ মাবরণের সহিত 

পরম্পর অবিরোৌধে বিচরণ করিতেছে । এই অনন্ত কোটি ব্রদ্ধাণ্ডের প্রতি 

্রন্ধাণ্ডে-নিয়ন্্ণকারী “নারায়ণ” প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্রদ্দাণ্ডের কেন্্রস্থানীয় নিজ 

নিজ সবিতৃমগ্ুলে বিরাজমান থাকিয়া, প্রত্যেকের পালন, পোষণ, বদ্ধন বিধান 

করিতেছেন। এই বিশেষ বিশেষ ত্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রকারী, তত্তৎ সবিতৃমগলে 

অবস্থিত নারায়ণই “অনিরুদ্ধ” । ইহা হইতে বুঝা গেল যে, সৃষ্টি ও স্থিতির 

মূলে পরব্রন্ধ স্বরূপ “আদি নারায়ণ” । 

বলা বাহুল্য যে, অনুলোম ক্রমে হ্ষ্টি, তাহার প্রতিলোমে প্রলয়। উক্ত 

উপনিষদের প্রলয় সম্বন্ধে উক্তি গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম ৷ 

১৬। মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশের একটি বাক্যের প্রতি বিশেষ 

দৃষ্টি আকর্ধণ করিতেছি। উক্ত বাক্যটি “স চ অনস্ত-মহামায়া-বিলাসানাম্ 
অধিষ্ঠান-বিশেষ-নিরতিশয়াদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরব্রন্ম-বিলাস-বিগ্রহো! ভবতি |” 

এই বাক্যাংশে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে :- 

(ক) পরব্রন্মের মহামায়া বিলাস অনন্ত । 

(খ) উহাদের অধিষ্ঠান পরত্রদ্ধের বিলাস বিগ্রহ । 

(গ) উভয়ে অনন্ত হইলেও অদ্বৈত হানি নাই। ইহা আমরা প্রত্যেকে 

আমাদের নিজ নিজ দেহের হস্ত-পদ প্রভৃতি অবয়বের পার্থক্য দর্শনের অভাব 
হইতে বুঝিতে পারি । | 

(ঘ) উক্ত বিলাস-বিগ্রহ-পরমানন্দ-লক্ষণ-অন্ কথায় স্থ্ট-আনন্দের খেল! ৷ 
আনন্দময়ের আনন্দোপলব্ধির উপকরণ খেলার পুতুল গ্রভৃতি। একারণ 
ভাগবত ৮৷২২৷২০ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভগবানের ক্রীড়ার জন্তই ত 

জগত রচনা। এই জনই ভগধান্ সরকার ২1১৩ সুত্রে “লোকবত্তু লীলা- 
'কৈবল্যম্” বলিয়া কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন । রঃ 

১৭॥ এখন দেখা যাউক্, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত 
অংশ হইতে আমরা কি পাইলাম । 

(ক) আমরা বুঝিলাম, পরত্রঙ্গের সাকার-নিরাকার স্বভাব সিদ্ধ। স্বভাব 
পরিত্যাগ করিয়া কোনও কিছুর থাকা অসম্ভব বলিয়া, পরব্রক্ষ-ষে সময়ে-পাকার, 
সেই সম সময়েই-নিরাকার। পার্থক্য তাহার স্বরূপে নহে, আমাদের অজ্ঞানাদ্ধ 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থঃ ১০১ 

বুদ্ধিতে মাত্র। ভাগবত ৭1৯।১৯ শ্লোকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন! 
উক্ত শ্লোক উপরে ৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

(খ) আমাদের উন্মিণ ও নিমিষণের-নিদর্শনে পরব্রঙ্গের-উন্মেষ-নিমেষ 

কাল্লিত হইয়াছে। উন্মেষের বা জাগ্রত হইবার পরে যেমন আমরা! মনন শক্তির 
ক্রিয়ায় নানা কার্ধয সম্পাদন করিয়া থাকি, সেই দৃষ্টান্তে পরক্রদ্ষের উন্মেষের পর 
কৃষ্টি সংকল্প ও স্ুষ্টর প্রসার কথিত হইয়াছে । ইহা আমাদের বোধ সৌকর্ষ্যার্থ 

মান্র। প্রকৃতপক্ষে চিরজাগ্রত পরত্রদ্মের জ্ঞানের ব্যভিচার কোনও কালে নাই। 
(গ) মূল ও মূলাবিগ্যা__পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির পৃথক নাম মাত ইহা 

পূর্বে বলা হইয়াছে। 

(ঘ) বিশ্বে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড পরত্রন্গের পাদ বিভূতিতে বর্তমান । 

উহাদের প্রত্যেকের উপাদান-_ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত বলিয়! পরস্পরের 

বস্তুগত বিভিন্নতা নাই। যদি কোনও বিভিন্নতা থাকে, তাহা 'পরিমাণগত 

মাত্র। এ সম্বন্ধে আলোচন! পরে অন্তভাবে করা৷ হইবে। অবশ্যই এ উপাদান- 

আধিভৌতিক উপাদান মাত্র। 

(ও) আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ব্ৰন্মাণ্ডে বিশেষ 

বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা থাকা সম্ভব হইলেও, উহাদের পালন, পোষণ, বন, 

নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির নিয়মে বিশেষ বিভেদ নাই । 

(5) স্থ্ট ও স্থিতিতে যেমন্ নিয়ম একই, প্রলয়েও দেই একই নিয়ম 

কার্ধ্যকারী। অন্যভাবে ইহার আলোচনা পরে করা হইবে ' 
৭ 

৭) অনন্ত বৈচিত্র্য অদ্বৈত হানি হয় না । 

১৮। ব্ৰক্মাওগণের ও তাহাদের অন্তভূক্ত বন্থজাতের অনস্ত বৈচিত্র্য 

অদ্বৈত হানি হয় ন! ৷ এতও প্রসঙ্গে ভাগবত বলিতেছেন * 

পরাবরেষু ভূতেষু ত্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু। 
ভৌতিকেঘু বিকারেষু ভূতেষথ মহৎ চ॥ 

গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা । 

. এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোহব্যয়ঃ॥ ভাগঃ 9৬২০-২৯ 

স্থাবরাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র-মহৎ যত জীব এবং ভৌতিক বিকার ঘটা 

বত অজীব, আকাশাদি মহত্তৃত, সত্বাদি গুণ, গুণসাম্যবূপ প্রকৃতি, গুণক্ষোভে 

অভিব্যক্ত মহত্তত্বাদি, যত কিছু আছে, সকলেতেই র্স্বরূপ, ভগবান, ঈশ্বর 



১০২ ত্রহ্গসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

অদ্বিতীয় আত্মারূপে বর্তমান আছেন, অথচ তিনি অব্যয়, তাহার হ্বরূপচাতি 

নাই। ৭1৬২০-২১ 

পূর্বের আলোচনা হইতে (দেখ আভাস ৩১-৩২ অন্তচ্ছেদ ), 

আমর! বুঝিয়াছি যে, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে অন্ুস্থাত 

বলিয়া, উহাদের অস্তিত্ব-ভাতিত্ব-প্রিয়ত্ব আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। 

ভগবানের সৎ শক্তি-সংহননী, সংবদ্ধিনী ও সংহরণী এই ত্রিবিধ আকারে 

প্রত্যেক বস্তুর জন্ম-বর্ঘন-স্থিতি-পরিণাম, অপক্ষর-নাশ বিধান করিয়া 

থাকে। আমার দেহ সপ্ত ধাতুতে গঠিত। -ধাতুগণের নিজের নিজের এমন 

কোনও শক্তি নাই, যাহাতে তাহারা সংহত ভাবে থাকিয়া আমার দেহের 

সংহতি রক্ষা করিতে পারে। ভগবানের সংহননী শক্তিই সংহতি রক্ষার 

কারণ। : প্রত্যেক বস্তুর স্ব-স্ব আকারে অবস্থিতি, স্থান ব্যাপকতা, স্থানা- 

বরোধকতা, কাঠিন্য, তারল্য, লঘুত্, গুরুত্ব প্রভৃতি এই শক্তির ক্রিয়া । আমার 

দেহের বাল্য হইতে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢত্ব-ভগবানের সংবদ্ধিনী শক্তির 

ক্রিয়া। জীব-উদ্ভিদ এমন কি স্থাবরগণের বর্ধন ও রক্ষণ এই শক্তির ক্রিয়া। 

আমার দেহের প্রৌচ়ত্ব হইতে বৃদ্ধত্ব প্রান্তি এবং পরিণামে নাশ-_ভগবানের 
সংহরণী শক্তির পরিচয় প্রদান করে। অন্সানা বস্ত্র সকল সম্বন্ধে ওই 

একই কথা৷ 

১৯। ইন্দ্রিয় দ্বারে আমরা জাগতিক বস্তজাতের যে প্রতীতি লাভ করি, 

তাহা ভগবানের চিৎ্শক্তির ক্রিয়া। উক্ত শক্তি সমুদায় বন্তজাতে বর্তমান এবং 

আমাদের ইন্দ্রিয়গণেও বর্তমান। এ কারণ- ইন্দ্িয়গণ, সমজাতীয় স্পন্দন 

গ্রহণ করিতে সক্ষম বলিয়া আমরা উহাদের ভাতিত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি। 

প্রিয়ত্ব সম্বন্ধেও এ একই কথা উহার দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হইয়াছে। 
২০। ইহা গেল ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয়। ইহা ছাড়া, তিনি 

অন্তৰ্য্যামী রূপে নিজের অব্যয় স্বরূপে, প্রত্যেকের অন্তরে বর্তমান থাকিয়া, 

সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন; প্রত্যেকের যথাযোগ্য মর্ধ্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা 

করিতেছেন। গীতার ভাষায় ধৰ্ম সংস্থাপন করিতেছেন, উপ্নিষদের ভাষায় 
জগদ্ববিধারক হুইয়া-পরম্পরের অবিরোধে জগদ্-ব্যাপার সম্পাদন 

করিতেছেন। এক কথার তিনি আপনাকে বহুত্বে প্রকটন করিয়া 
আপনাকে লইয়া আপনি খেলা করিতেছেন । এরূপ দৃষ্িভ্গীতে জগৎ 
আালন্দের অফুরন্ত ভাওার_। কোথাও দুঃখ, কষ্ট, নিরানন্দ__কিছুই নাই । 

সমুদায়ই গন তিনি, উহাদের অন্তত থাকিবে কোথা হইতে? 
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বেদাত্ত-আলোচনা ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা কঠোর কিছু নয়। অতি 

মধুময়, হৃদয়ে ধরিবার সামগ্রী। আশা করি, ইহা ক্রমশঃ পরিস্দুট হইবে। 
যদি না হত, সে দোষ বেদান্তের নহে । আমার নিজের । 

২১। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে অন্ুসিদ্ধান্ত স্বতঃই 
আপতিত হয় যে, যখন অদ্বৈত একমাত্র তত, তত্বাস্তর বা বস্ন্তর বর্তমান নাই, 
তখন কর্ম যাহা দ্বৈতাপেক্ষা করে, তাহা অদ্বৈততত্রে থাকিতে পারে না। 

একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিতেছি। আমি 
একজন মানব, দ্বৈত-প্রপঞ্চের অন্ততুক্ত। আমি যদি কোনও কারণে, 

আমার প্রতিবেশী শ্যামের গায়ে আঘাত করি, অথবা গালাগালি দিয়া 
তাহার মনে আঘাত করি, তাহা হইলে আমি একটি অশুভ কর্মের 

জনক হইলাম এবং এই কর্মের ফল আমি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া 
পড়িলাম । যতদিন না ভোগের দ্বার উহা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, ততদিন বিদ্ধ কণ্টকের 

হ্যায় উহা হৃদয়ে বেদনা দিতে থাকিবে। কিন্তু আমার ডান হাত যদি বাম 

হাতকে আঘাত করিয়া যন্ত্রণা দেয় ব! উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে, 

কি আমি শাস্তি স্ব্ূপ আমার ডান হাতকেও ভাঙ্গিয়া দিব বা যন্ত্রণা দিব? 

তাহা দিলে আমারই আন্মীয় পরিজন, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে 

বলিয়া উপযুক্ত চিকিৎ্পার ব্যবস্থা করিবে। ডান হাতও আমার, বাম হাতও 

আমার, উহাদের পরস্পর ঘ1ত-প্রতিঘাতে কোনও কর্ম সংঘটিত না হওয়ায়, 

আমাকে উদাসীনই থাকিতে হইবে। সেইরূপ পরমতভ-_ সর্বময়, বিশ্ররূপ 

বলিয়া জগৎ-হুষ্ট-লয়ে, তাঁহার কোনও কন্দ সংঘটিত হয় না, তিনি অগন্ত, 

উদাসীনই থাকেন । ভাগবত, উপরে উদ্ধত ১৫৬ শ্লোকে “গুণৈরসঙ্গঠ এবং 

১১০।২৪ শ্লোকে “ন তত্র সজ্জতে” বাক্যাংশদ্ধয়ে ইহাই বলিয়াছেন। এরূপ বহু 

শ্লোক উদ্ধার কর! যাইতে পারে, গ্রন্থ বাহুলোর ভয়ে পরিত্যাগ করিলাম । 

৮) ভগ্গবানে বৈষম্য_নৈর্ণ্য নাই। 
২২। এখন প্রশ্ন উঠে_-জগৎ যদি আনন্দের খেলা এবং জীব বিশেষতঃ 

মানব দেহধারী জীব যদি পরমপুরুষের খেলার সঙ্গী, চলিত ভাষায় খেলুড়ে 

তবে সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন? মানবগণের মধ্যে কেহ রাজা, কেহ (En 

কেন? ইহ! ত নিশ্চয়ই, ধাহার হুষ্ট_সেই হষ্ট কর্ড ভগবানের _“বৈষয্য- 

ৈঘ্ণ্যের” পরিচয় । উদাসীনত্বের পরিচয় 'কি করিয়া বলিব? এ 

টিউনার fl SRE NURS CTY 
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সুত্রে ইহার সমাধান করিয়াছেন । যথাস্থানে দেখিবার অনুরোধ করি। 
এখানে উহার আলোচনায় বসিলে, কার্যত: সমগ্র বেদান্ত শাস্থই আলোচনা! 
করিতে হয়, তাহা উচিত নয়। বিশেষতঃ ১1১।১।১ স্ত্রের আলোচনায় ৬০ 

অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। 
২৩। 1১1১১ স্ত্রের আলোচনায় কেনোপনিষদের ১।৪ মন্ত্র ও কঠশ্রুতির 

১1২২২ মন্ত্র হইতে আমর! বুঝিদ্ধাছি যে, বরহ্মতত্ব আমাদের বাক্য মনের অগোচর 

হইলেও, তাহার নিজ জনরূপে আদরে গৃহীত অধিকারিগণ» তাহার ক্ুপায়, 
তাহাকে জানিতে পারেন । ইহ! কি তাহারা নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনায় 
কৃতকাৰ্য্য হন? তাহা নয়। তিনি অধিকার অনুসারে ধাহার নিকট যতটুকু 
আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি তাহাকে ততটুকুই জানিতে পারেন। ভাগবতে 
১১২ শ্লোকে তিনি “বেছ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে 
সম্পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব। অনন্ত দেশ বর্তমান। অনন্ত আকাশে পক্ষিগণ 

নিজ নিজ উড্ডয়ণ শক্তির পরিমাপ অনুসারে অল্লাবিস্তর উড়িতে পারে । সেইরূপ 

সাধকগণের-_ধাহার যতটুকু অধিকার, তিনি তাহার ততট্কুর পরিচয় 
পান মাত্র । 

২৪। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পরমহংস দেবের উক্তি অতি সুস্পষ্ট । তার কথায় 
বলি, চিনির অনস্ত বিস্তার পাহাড় পড়িয়া রহিয়াছে, পী’পড়া তাহার কতটুকু 

সঞ্চয় করিতে পারে? অভির গুঁড়ি গী'পড়া এক কণা মুখে লইয়াই সন্ত 
তার চেয়ে বড় ডেয়ো পী'পড়া আর একটু বড় কণা লইয়া যথেষ্ট মনে করিয়া 
ফিরিয়া আসে । তার চেয়ে বড় ভোলা গী'পড়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি কণা 
লইয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাধক সমাজেও তাই। ক্ষুত্র সাধক অল্প 
প্রান্তিতেই আত্মহারা ৷ সনক-সনন্ব-সনাতন-সনৎকুমার-নারদ প্রভৃতি বড় বড় 
সাধক তাহাদের আকাঙ্ষার ও অতিরিক্ত পরিতৃপ্ত লাভ করিয়া নির্বৃত। কিন্ত 
সচ্চিদানন্দ পাহাড় ইহাতে কোনও ক্ষতি অনুভব করে না। পূর্বের ন্যায় অনস্ত 
বৈভবে চির বর্তমান। তড়িতের Storage battery র ন্যায় ক্ষুদ্র আধারে 
তড়িৎ শক্তির প্রবর্তন ও বিবদ্ঘন লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তড়িতের অফুরন্ত 
ভাণ্ডার স্বরূপ পৃথিবী পৃষ্ঠে সমষ্টি তড়িতের কোনও ইতর বিশেষ নাই। 
অনন্ত বিস্তার সমুদ্রপৃষ্ট হইতে, জলকণা অহোরাত্র, বাম্পাকারে আকাশে 
উিত হইতে থাকিলেও এবং জোয়ারে সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের ন্ফীতি 
অন্তভূত হইলেও. কি সমুদ্রের জলের পরিমাণের হাসবৃদ্ধি পরিমাপ কর! 
যায়? সেইরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে সমষ্টগতভাবে কোনও হবাসবৃদ্ধি না 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্তুঃ ১০৫. 

থাকিলেও, কখনও কখনও কোনও কোনও বিশেষ স্থানে কোনও বিশেষ 
অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আনন্দের উন্মাদনা জাগিয়া উঠে। যেমন গত ছ্বাপরের 
শেষে বৃন্দাবনের রাসম্থলীতে সংঘটিত হইরাছিল। ইহা সাধারণ ঘটন! নহে। 
উহা সচ্চিদানন্দ স্বর্ূপের ইচ্ছায়, ব্যতিক্রমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। এ 
ব্যতিক্রমের কারণ কি, তাহার আলোচনা বিস্তারিতভাবে ৩৩৪২ স্থত্রে 
করিয়াছি । এখানে তাহাতে প্রবেশ ন! করিয়া, এইমাত্র বলি যে, বর্তমান কাল, 
স্বষ্টির ক্রমোন্নতির একটি সন্ধিক্ষণ। একারণ জীবব্দল, করুণাময় ভগবান্, 
নিজ পূর্ণ শক্তি বিকাশ করতঃ পরিপূর্ণরূপে শ্রীকুষ্ণ যৃত্তিতে অবতার গ্রহণ করিয়া 
নিত্যধামের আনন্দোপভোগের পদ্ধতির একটি প্রতিচ্ছবি, মানবদেহধারী 

জীবের পরম শ্রেরঃ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ রাখিয়। গিয়াছেন। 

৯) আসাথক, সাধারণ মানবের কি কোনও উপায় নাই ? 

২৫। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা সাধকদিগের ও তাঁহাদের" 

অধিকার অন্থুপারে পরমতত্বের অপরোক্ষান্ুভৃতির-তর-তম ভাব সন্বন্ধে। কিন্তু 

করুণাময় ভগবান্ কি সাধারণ মানব দেহধারী জীবের জন্য, অন্য কোনও. 

সহজ, অথচ প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই? ভাগবত বলিতেছেন যে. 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জীববৎসল করুণানিধান ভগবান্, সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন । 

প্রত্যগাত্বস্বরপেণ দৃশ্তরূপেণ চ স্বয়ম্। 

ব্যাপ্য-ব্যাপক-নির্দেশ্টো হানির্দেস্টোহবিকল্লিতঃ ॥ 

কেবলান্ুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ | 

মায়য়ান্তহিতৈশ্্ধ্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ভাগঃ ৭৬ ২১-২২: 

যে মায়ার দ্বারা গুণস্থট জগৎ প্রপঞ্চের বিস্তার, সেই মায়ার দ্বারাই নিজের 

ব্য আবরণ করিয়া, ভগবান্ প্রত্যগাত্ম স্বরূপে (অর্থাৎ প্রত্যেকের অন্তরে 

অন্তৰ্য্যামী রূপে), দ্রষ্ট ও ভোভ্ৃরূপে ব্যাপকভাবে এবং দৃণ্ঠ ও ভোগ্যরপে 

ব্যাপ্ভাবে বর্তমান আছেন। যদিও তিনি স্বরূপতুঃ অনির্দেশ্ঠ, অবিকল্পিত, 

অনুভবানন্দ-স্বরূপ, মায়! দ্বারাই তিনি নির্দেশ হইয়া থাকেন । ৭1৬।২১-২২ 

(দেখ পরে প্রদত্ত ১০৮৭৷১০ প্লোকের আলোচনা )॥. 

২৬ । এই গ্লোকে কয়েকটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় :_ 

(১) তিনি “প্রত্যগাত্ম ্বরূপণ_ প্রত্যক্- প্রতি+অন্চ,+ ক্কিপ.(অন্ভ, 

ধাতুর অর্থ গমন:)_-তিনি প্রতি দেহেতেই অবস্থান করিয়া উহাকে কার্যযশীল, 
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করেন, স্থতরাং আমরা সাধন করি বা না করি তিনি সর্ধদাই আমাদের 

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এবং সমুদায়ের দ্রষ্টা ও ভোক্তা রূপে আমাদের অন্তরে 

রহিয়াছেন। 

(২) তবে আমরা তাঁহার অনুভব পাই না কেন? কারণ তিনি মায়ার 

ন্বারা আপনার অনন্ত এশবর্য্য আবরণ করিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন । 

দৃশ্য ও ভোগ্যরপে আমরা যাহা যাহ! উপভোগ করি, সে সকলও তিনি । 

(৩) মায়ার দ্বারাই তিনি আপনাকে নির্দেশ্ত করিয়া আমাদের বুদ্ধির 

বিষয়ভূত হইয়াছেন, এবং মায়ার দ্বারাই আপনাকে আমাদের মনের বিকল্পের 

বস্তু করিয়াছেন__অর্থাৎ মন তাঁহাকে লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে পারে । 

২৭। জগতে এরপভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিলেও যদি মূর্খ, অজ্ঞ, 

অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন জীব, তাঁহাকে চিনিতে না পারে, তাহাদের স্থযোগ 

দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই । ভাগবত বলিতেছেন :_ 

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। 

অব্যয়স্যা প্রমেয়ন্ত নিগুণন্ত গুণাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৩ 

ভগবান অব্যয়, কোনও প্রমাণের বিষয় নাহেন, প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধ রহিত, 

অথচ নিজ ্বরূপানুবদ্ধি অনন্তগুণে গুণময়। তাঁহার নরবপুঃ ধারণ করিয়া 

মর্ত্যধামে অভিব্যক্তি মানবদেহধারী জীবগণের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য ৷ 
খ ০1২৭৯।১৩ 

২৮। কিরূপে এই পরম মঙ্গল সাধিত হয়? ইহার উত্তরে ভাগবত 
বলিতেছেন ৫ 

অন্থগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 

ভজতে তারৃশীঃ ক্রীড়াঃ যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥ ভাঁঃ ১০।৩৩।৩৬ 

ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থ, ভগবান আপ্তকাম ও আত্মারাম হইলেও, 
মানবদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশী লীলা করেন, যাহ শুনিয়া লোকে তৎপর হয় 
_ অর্থাৎ, বহিমুখ কামিনী-কাঞ্চন ভোগী ব্যক্তিগণ মাৰ্ধ্য্যময় ভগবন্লীলা শ্রব্ণ 
করিয়া তৎপর হয় বা ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। ১০।৩৩।৩৬ 

ভগবদভিমুখে আকুষ্ট হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায়। তৎ 
‘সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £__ 

তাঁবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ । 
তাবন্মোহোইঙ্থি.নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ৷ ভাগঃ ১০1১৪।৩৪ 
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হে রুষ্ণ! রাগাদি (কামিণী-কাঞ্চন বিষয় প্রভৃতিতে অনুরাগ ) তাবৎ 
পর্যন্তই তক্কর ( তস্বরের ন্যায় তোমার প্রতি অনুরাগ হরণ করে) এবং গৃহ ও 
তাবৎ পর্য্যন্ত বন্ধনাগার, আর অনান্ধ বস্তুতে আত্মবোধরপ মোহ ও তাবৎ 

পর্য্যন্ত পাদবন্ধন শৃঙ্খল হুইয়া থাকে, যতদিন তোমার নিজজন বলিয়া পরিচয় 

দিবার অযোগ্য থাকে । কলতঃ তোমার ভক্তদিগের রাগাদি তোমাতে 

'অপিত হওয়াতে, সে সকল বন্ধনের কারণ না হইয়া, বরং বন্ধন-মোচনের 

কারণ হইয়া! থাকে। ভাগঃ ১০।১৪।৩৪ 

২৯। কঠশ্রুতির ১।২।২২ মন্ত্রেনিজ জনরূপে আদরে বরণ করিবার উল্লেখ 

আমরা পাইয়াছি। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৩৪ গ্নোকে স্পষ্ট “তে 

জনাঃ” উল্লেখ পাইলাম । কোন বিশেষ ব্যক্তি যে ভগবানের নিজ জনরূপে 

পরিগণিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, ইহা কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায়? 
এ প্রশ্ন সহজেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এ একার প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া ভাগবত 

বলিতেছেন £ 

খং বায়ুমগ্িং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রমাদীন্। 

সরিং-সমুদ্রাংস্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্তঃ ॥ ১১২৩৯ 

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিঃ সন্ত, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর, 

দমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে, সদুদায়কে শ্রৃহরির শরীর মনে করিয়া-অনন্যভাবে 

প্রণাম করিবে। ১১২৩৯ 

৩০1 উপরে ২৫ অঙ্চ্ছেদে উন্মত ভাগবতের ৭৬।২১ প্লোকে পরমতবর 

সর্বত্র অনুস্থাত বুঝা গিয়াছে। কিন্তু উহ! বুঝিলে বা উহার সহবন্ধে শুধু বুদ্ধির 

স্বীকৃতি লাভ করিলেই (যাহাকে ইংরাক্সীতে বলে intellectual consent ) 

চলিবে ন!। অনুষ্ঠান ছারা উহ] দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করা প্রয়োজন । এই 

অনুষ্ঠানের প্রকৃতি আলোচ্য ১১৷২৷৩৯ শ্লোক স্পষ্টভাবে বলিতেছেন । সর্বত্র, 

সত হরি দর্শন ( কারণ হরির শরীর ও স্বরূপে ভেদ নাই) এবং সেজন্য 

সঙ্কোচ, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতকে ভক্তি ও প্রণতি নিবেদন করা, 

এই অনুষ্ঠানের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ 

উক্ত শ্লোকে “অনন্ত: পদটি অতি গভীর অর্থের গ্োোতক। শ্রীজ্জীব 

গোস্বামী ভীহার ক্র সন্রর্ভে ইহার অর্থ করিয়াছেন “নৃতন্তর-রহিতঃ 

_ অর্থাৎ যখন যে বস্তুকে শ্রীহরির শরীর বলিয়া প্রণাম করিবে, তখন উক্ত 

শরীরে ঞ্রহরি, পূর্ণ স্বরূপে বর্তমান, ইহা মনে করিতে হইবে। আবায় যখন 



১০৮ বরহ্মসত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অন্ত বস্তুকে প্রণাম করিবে, তখন তাহাতেও শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ বর্তমান ইহা 

যনে রাখিতে হইবে। উপাধির ভেদ আমাদের প্রতীতি গোচর হইতে পারে, 
কিন্তু প্রত্যেক উপাধির আধারে-_আধেয় যে বসন্ত, তাহাতে কোন ভেদ 

নাই। উহা সৰ্বত্ৰ, সর্ধকালে চিরপূর্ণ। পূর্ণের অংশ সম্ভব নয়, ইহা আগে 

বলা হইয়াছে ' 
কোন উজ্জল আলোক স্বচ্ছ আধারের ভিতরে রাখিলে, উক্ত আলোক 

আধারের বাহিরেও সমুজ্জলভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু আধারের স্বচ্ছতার ইতর 

বিশেষ হইলে, উক্ত আলোকের বাহঃ প্রকাশের সমুজ্জলতারও ইতর বিশেষ 

হইয়| থাকে। কিন্তু আলোক সকল ক্ষেত্রে নিজের সমুজ্জল স্বরূপে বর্তমানই 

থাকে। সেইরূপ জগৎস্থ ভূতজাতের অর্থাৎ শ্রীহরির শরীর স্থানীয় উপাধিগণের 

স্বচ্ছতার ইতর বিশেষ থাকিলে, বাহিরে অভিব্যক্তির ইতর বশেষ দৃগ্ঠমান 

্ুইলেও, অন্তরস্থ আধেয় রপ শ্রীহরি নিজ পূর্ণ স্বরূপে সমুদায় শরীরে বর্তমান, 

ইহা! সর্বদা মনে রাখিতে হইবে । 

১০) মায়! $= 

৩১। উপরে ২৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ৭1৬২১ শ্লোকে এবং 

১০ অনুচ্ছেদে ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশে “মায়ো- 

পাধিকে! নারায়ণঃ” মায়ার উল্লেখ পাইয়াছি। এ কারণ বর্তমান আলোচনা 

স্বনিষ্ঠ করিবার জন্য মায়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।, 

মৃৎ প্রণীত “বেদান্ত প্রবেশ” গ্রন্থে একটি সমগ্র পরিচ্ছেদে “মায়! তত্ব? যথাশক্তি 

আলোচনা করিয়াছি, এ কারণ এখানে সংক্ষেপে কর্তব্য সমাধা করিব । 
৩২। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন 

হইলে, উত্তরে ঝষি অস্তরীক্ষ বলিলেন :_ মায়ার স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব । 

সৃষ্যাদি কার্ধ্য দ্বারা যতটুকু নিরূপণ করা যায়, তাহাই বলিতেছি। ভূত 
সকলের কারণ স্বরূপ, আদ্য পুরুষ স্বীয় অংশভূত জীব সকলের-_বিষয় ভোগ, 
ক্রমোন্নতি সোপানে ক্রমশঃ আরোহন. ও পরিণামে মুক্তির নিমিত্ত, যে শক্তির 
দ্বারা, মহাভূতগণের সাহচর্ধ্যে উচ্চ-নীচ ভৃতগণের হষ্টি করিয়াছেন, তাহাই 
ক ভাগবত ১১।৩৩)। ইহার পর আরও ১৩টি শ্লোকে মায়ার পরিচয় 
দিয়াছেন! সে সকলে: বা রর a au CERT প্রয়োজন নাই । আমাদের স্মরণ. 

ভগবানের সৃষ্টি জাতী ভাগবতী রা সর 

“মম মায়!” বলিয়া ইহা তীহারই শক্তি 0:১5 শোনে বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন। এ কারণ, 
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বি বি ইহা অজ্ঞান বিজভিত কিছু নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। জীবের অশেষ 
কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্টে, তাহার ইচ্ছান্তপারেই ই ইহার অভিব্যক্তি । উক্ত ১১1৩৩ 

শ্লোকটি এই ৫ 

এভিভূভানি ভূতাত্বা মহাভূতৈমহাভুজঃ ৷ 
সসভ্ডোচ্চবচান্থা্ঠঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্বষ়ে ॥ ভাঃ ১১1৩৩ 

ইহার ব্যাখায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন £_মায়ায়াঃ স্বরূপতো নিরূপণ 
সম্ভবাৎ  স্ষ্টাদি-কাৰ্য্য-ত্বারেণ কাল যা চতুর্দশভিঃ | 
eee ০০০ তত ০ -** স্বমাত্রাতপ্রসিদ্ধয়ে --- 

স্বাংশভূতানাং মাত্রা-প্রসিদ্ধয়ে বিষয়-ভোগায়। আত্ম-প্রসিদ্ধয়ে মোক্ষায় হা | 
বেদস্তৃতিতে ভাগবত বলিতেছেন :₹_ 

বুদ্ধীন্দ্িয়মনঃপ্রাণান্ জনানামস্থজৎ প্ৰভুঃ 

মাত্রার্থঝ, ভবার্থঞ, আত্মনেইকল্পনায় চ॥ ১০৮৭২ 

এপ্রভু”_অর্থাৎ। অর্ধবপমর্থ ঈশ্বর, জনানাং__মানবদেহধারী জীবগণের, 

“্মাত্রার্থ_ বিষয় ভোগের জন্য ( চতুর্বগ-ফলের প্রথম ফল অর্থ) “ভবার্থ»__ 

জন্মের পর জন্মলাভ, তদ্বার! ক্রমবিবর্তনে পর পর উচ্চতর স্তরে জন্মলাভ হেতু 

ধর্ানুষ্ঠান (চতুর্র্গের দ্বিতীয় ফল ধর্ম ) “আত্মনে”-ব্্ানুষ্টান হেতু, উপাধির 

স্বচ্ছতা ক্রমশঃ উজ্জলতর হওয়ায়, স্বপ্রকাশ আত্মার ক্রমশঃ, স্ব স্বরূপ প্রাপ্তির 

ইচ্ছার উদ্রেক (চতুর্ধর্গ ফলের তৃতীয় ফল কাম) ও “অকল্পনায়”_-মোক্ষলাভ 

_ যাহার সহিত স্থষ্টি কল্পনার কোনও সম্পর্ক নাই_স্ব স্বরূপ প্রাপ্তি (চতুধর্গের 

চতুর্থ ফল মোক্ষ )__এই চারি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানব দেহধারী জীব অভি- 

ব্যক্তির সহিত. তাহাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ স্বজন করিয়াছেন । ৯৭৮৭২ 

অতএব স্বর উদ্দেশ্যে জীবের অশেষ কল্যান সাধন বুঝা গেল। 

সুতরাং স্থট-সংস্কর্ররপ! মায়া__অণুভ জ্রনয়িত্রী হইতে পারেন না । আমরা! 

নিজেদের দোষেই মোহে পতিত হইয়া মায়ার নিন্দা করিয়া থাকি। 

১৩। আরও উপরের আলোচনা হইতে জগ সুষ্টিতে সষ্টিকর্তার করুণাময় 

স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রাক্কৃতগুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাক! 

হেতু, [তিনি নিগুণ বলিয়া শাপ্তে কথিত হইলেও, তাহার স্বরূপপিদ্ধ অশেষ 

কল্যাণ গুণ তাহাতে বর্তমান! সুতরাং ২৭ অনুচ্ছেদে টু ১০২৪১৩, 

শোকে, ভাগবত পনি” বিশেষণের সহিত এক নিঃশ্বাসে গা কেন 

বলিলেন, তাহাও বুঝা গেল । 
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৩৪ । বিষ্ণুপুরাণ এ সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও রাখেন নাই। ভগবানকে 

নিগুণ বলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন £_ 

সত্বাদয়ে! ন সন্তীশে যত্ৰ চ প্রাকৃত! গুণাঃ । বিষ্ণু পুঃ ১৷৯৪৩ 

প্রাকৃতিক সত্বাদি গুণ ঈশ্বরে বর্তমান নাই। বিঃ পুঃ ১1৯৪৩ 

কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি নিজের স্বরূপানুবন্ধী গুণ-বজ্জিত? তাহা নয়। 

সমন্ত-কল্যাণ গুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গ; ৷ 

ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষ-জগদ্ধিতোইসৌ ॥ 

বিঃ পুঃ ৬।৫৮৪ 

তিনি সমস্ত কল্যাণ গুণ৷ত্মক, তাহার নিজ শক্তির অতি অল্লাংশেই নিখিল 

ভূতবর্গ আবৃত। স্বেচ্ছাক্রমে নান! প্রকার অভিমত দেহ ধারণ করিয়া, তিনি 

অশেষ প্রকারে জগতের হিত সাধন করিয়া থাকেন । বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪ । 

৩৫। মায়া এই নিগুণ-সগ্তণ, নিরীহ-ক্রিয়াশীল ভগবানেরই শক্তি। 

আমাদের বিগ্লেষিক! বুদ্ধি এই ভাগবতী শক্তিকে দুই প্রকারে আলোচনা করিয়া 

থাকে। নিত্যধামে এই শক্তি ভগবানের চিত্শভ্তি-যোগমায়া নামে আমরাই. 

ইহাকে অভিহিত করিয়াছি । সেখানে ইনি অন্তরঙ্গ! শক্তি । ইহারই সাহচর্য্যে 

নিরগুণ ভগবান্ গুণসাগররূপে বিগ্রহবান্ হন। নিরীহ ভগবান, ইহারই 

সাহচর্যে ক্রিয়াশীল হওত ধাম, পরিকর-পরিজন প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া 

আনন্দের গ্রাবন ছুটাইয়া দেন। সেই আনন্দের কণা মাত্র পাইয়া বিশ্ব ও বিশ্বের 

অন্তর্গত যত কিছু আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়! 

ঠতৈত্তিরীয় শ্রুতি ২1৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন := 

রসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং লবধান্দীভবতি ॥ তৈত্তিঃ ২৭ 

তিনি রসম্বরূপ। এই রস পাইয়া বিশ্ব ও তদন্তর্গত যত কিছু আনন্দী হয়। 

২৭ 

. আবার ইহারই বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে ১০ অনুচ্ছেদে ত্রিপাদ বিভূতি 

মহানারায়ণোপনিষদ কথিত “যূলাবিগ্যোদয়” প্রকটিত হ্ইয়া স্থষ্টি ব্যাপার 
সংসাধিত কবে। উক্ত উপনিষদন্ূসারে উহার নাম মূলা _অবিদ্যা। উহা 
বেদান্তে “মায়” নামে কথিত হইয়া থাকে এবং উহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া একভাগকে “গুন-মায়া” ও পর ভাগকে “জীব-মায়া” নামে অভিহিত 
করিয়া থাকি। এই “গুণমায়া” প্রধান নামেও উক্ত হইয়া থাকে-উহাই 
জগত সৃষ্টির উপাদান ভাগার। আর “জীব-মায়”ই “অবিদ্য।” নামে পরিচিত । 
উহা! জীবের বন্ধনের কারণ বলিয়া উহার অবিদ্যা নামের সার্থকতা ৷ ্ 
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৩৬। স্থতরাং মায়া ভগবানের সংকল্লাত্মিক। শক্তি বুঝা গেল। শক্তি ও 

শক্তিমানে অভেদ বলিয়া উহ! ভগবান হইতে পৃথক্ কিছু নহেন।. এই মায়াকে 

অবলম্বন করিন্না নিত্যা-_শুদ্ব__বুদ্ধ_মুক্ত__নিরীহ-_ নিঞ্িশেষ__-ভগবান আপনা 

হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত করেন । আপনা হইতে ভোগ্য স্থষ্টি করিয়া, নিজেই 

ভোক্তাবূপে আপনি আপনাকে উপভোগ করেন। পাছে' ভোক্তার অসঙ্গ__ 

উদাসীন স্বরূপ অনাবৃত রাখিয়া দিলে, ভোগে আনন্দের অল্পতা ঘটে, এজন্য 

মায়া দ্বার! স্বরূপ আব্রণের বিধান। উক্ত আবরণ অপসারণের জন্য ভগবানের 

শরণাগতি প্রয়োজন । (গীতা ৭১৪). শ্ররণাগতিতে জীবের ক্ষুদ্র শক্তির 

পরিমাপে ভগবন্তত্ু বুঝিতে পারিবার জন্য, মায়ার দ্বারাই ভগবান্ নিজের অনন্ত 

খরশব্ধ্য অন্তহিত করিয়া (ভাগবত ৭৬1২১), তাহার পিতা, মাতা, সখা, বন্ধু 

গুরু প্রভৃতি রূপে তাহার সহিত অতি মধুর সমন্ধ স্থাপন করিয়া আনন্দের প্লাবন 

ছুটাইয়া দেন। ইহাতে তিনি নিজেও আনন্দ পান ও জীবকে আনন্দ সমুদ্রে 

ভাসাইয় নিজের আনন্বস্বরূপে মিশাইয়া লন । 

১০ ক) ভগবান আমাদের অভি নিজ জন । 

অতএব তিনি অতি আদরের নিজ জন । তাঁহাকে ভয় করিবার কিছু নাই ৷ 

তাহার পূজা করিতে উপকরণ সংগ্রহের জন্য কোনও আরাসের প্রয়োজন নাই। 

শান্তর ভক্তের মুখ দিয়া বলিতেছেন £_ 

তুলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা। 

বিক্রীণিতে স্বমাত্খানং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ 

তিনি ভক্তব্সল। ভক্তের নিকট তাহার অদেয় কিছুই নাই। একটি 

তুলসী পাতা বা এক গণ্ধ জল, ভক্তির সহিত প্রদান করিলে, তিনি, এমন কি 

আপনাকেও বিক্রয় করিয়া থাকেন । 

ইহাই ত খেলা । বালক মুখে মুখোশ পরিয়া ভূত সাজে ও সঙ্গী বালককে 

ভয় দেখাইয়। আনন্দ পায়। যখন দেখে মে সঙ্গী বালক ভয়ে কাদিতেছে, 

1শ খুলিয়া আত্মপ্রকাশ করে, এবং উভয়ে হাসিয় 

আকুল হয়। সেইরূপ জগত ক্রীড়নক পরমততব বা ভগবান, মায়ার মুখোশ 

পরিয়া নিজের স্বরূপ আবরণ করতঃ অধ দেখান মাত্র। যখন দেখেন যেঃ 

খেলার সঙ্গিগণ ভয় পাইয়া, কাদিয়া আর হইয়াছে, ও তাহাকে খুজিতেছে, 

তখন নিজে হাসিতে হাসিতে, মুখোশ খুলিয়া আত্মপ্রকাশ করেন ও উভয়ে 

গলাগনি হইয়া আনন্দে আজুহারা
 হইয়া যান । 

তখন হাসিতে হাসিতে মুখে 
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৩৭। ভগবান্ মানব দেহধারী জীবের সঙ্গে এইরূপ খেলা খেলিয়া থাকেন । 

ক্ষণে আড়ি, ক্ষর্ণে ভাব। একক্ষণে ঝগড়া ঝাঁটি, পরক্ষণেই-গলাগলি, বুকে বুকে 

গাঢ় আলিঙ্গন । বালকের তরল, পিচ্ছিল স্বভাব বশতঃ ইহা সম্ভব হয়। ইহা 

সংসারে আমাদের প্রত্যক্ষ দুষ্ট । বিরাগ, ক্রোধ সাময়িক দেখা দেয় বটে, কিন্ত 

উহা স্থায়ী হয় না। পিচ্ছিল স্বভাব বশতঃ পিছলাইয়া যায়। ভগবান্ অসঙ্গ, 

উদাসীন ত বটেই, সে কারণ তিনিও বালক স্বভাব বিশিষ্ট। এ খেলার উদ্দেশ্ঠ, 

আনন্দদান ও আনন্দ উপভোগ | মায়ার সাহচর্য্যে এই খেলা অভিব্যক্তি ও 

প্রতিষ্ঠালাভ করে । এ কারণ উপরে বলিয়াছি যে, মায়া স্বতঃ অশুভ জনয়িত্রী 

নহে। শাস্ত্রে মায়ার অনেক দৌষকীর্তন আছে বটে, কিন্তু সে সমুদায় দোষ 

আমরাই মায়াতে আরোপ করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্যকণার গর্বে 

ইচ্ছা করিয়াই মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্বত হইয়া পড়ি। তাহারও 

প্রতিকারের উপায়, ধাহার মায়া সেই মায়ী ভগবানের শরণাগতি গ্রহণ । এই 

শরণাগতি গ্রহণ অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে । উপরে উদ্ধৃত শ্লোক 

স্পষ্টই শিক্ষা দিতেছে যে, সযত্বভ্য, একটি তুলপীপত্র বা এক গণ্্ষ জল, 
ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলেই সব মিটিয়া যায়। মায়ার কুহক অন্তহিত হয়। 

৩৮। সংশয়-প্রবণ-চিত্ত, কুটতর্ককুশল, ভগবদ্ বিশ্বাসী, শিক্ষিত কেহ কেহ 
সংশয় উত্থাপন করিতে পারেন যে, যদি ভগবান্ অপার করুণাময়, অসঙ্গ, 
উদাসীন, বালক স্বভাব বিশিষ্ট, তবে এরূপ বিনিময় ব্যাপারের প্রয়োজন 

কি? তুলপী পত্রও জলগত্ষ প্রদানের আকাজ্ষাই বা তিনি করেন কেন? 
ইহা কি বণিক্ ব্যাপার নয়? ইহার উত্তর অতি সহজ ও নিশ্চিত। ইহা 
বণিক্ব্যাপার ত নয়ই। বাজারে প্রচলিত মূল্যতালিকানুযায়ী তুল্য মূল্যের 
বস্তুর বিনিময়ে বণিক্ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, ইহা সকলেই জানেন । এক কড়া! 
কানাকড়ির বদলে সাম্রাজ্য দান বণিক্ ব্যাপার নয়। ছত্রপতি শিবাজী তাহার 
গুরু শ্রীশ্রী এরামদাস স্বামীর সন্তোষ সম্পদানের বা. আপীর্বাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ষায় 
তাহার সমগ্র রাজ্যের দানপত্র স্বামীজির ভিক্ষার ঝুলিতে অর্পণ করিয়াছিলেন, 
ইহ! ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা কি বণিক্ ব্যাপার? অতি বিরোধী 
সমালোচকও তাহা বলিবেন ন| | সুতরাং ভগবানের সন্তোষ কামনায় বা 
তাহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আকাজ্কায় তুলসী বা জলগণ্ষ অপণ এবং তাহার ফলে 
পরম পুকরুষার্থ লাভ বণিক্ ব্যাপার নহে। মানুষ ক্ুদ্র। তাহার প্রদানও 
ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য। ভগবান্ত অস্থপক্ষে, অনন্ত শ্ব্বান্ ও অনন্ত জ্ঞানবান্। 
তাহার বিষয়ে-প্রদত্ত দ্রব্যের, তোমার আমার চক্ষে-বাজার যৃল্যান্গসারে নহে । 
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'তিনি অন্তৰ্য্যামী, অন্তরের আসল ভাব লইয়া তিনি বিচার করেন । এবং সে 
বিচার প্রদান কর্তার অনুকূল হইলে; তিনি যথাসর্ধন্ব দান করিয়াও আপনাকে 
খণী মনে করেন এবং সে খণ পরিশোধের জন্য আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। 
এমন কি, তাহার বিচারে যদি প্রদান কর্তা উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন, 
তাহা হইলে, তিনি, নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহভৃত সমুদায় বিশ্বকে 
পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার পদধূলি প্রাপ্তির আশায়, তাহার পাশ্চাদনুসরণ 
করিয়া থাকেন। ভাগবত ভগবানের মুখ দিয়াই বলাইতেছেন :_ 

'নিরপেক্ষং মুনিং শাস্তং নিবৈর্বরং সমদর্শনমূ। 
অনুত্ৰজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যজ্বি রেণুভিঃ ॥ ১১1১৪1১৫ 

যে তিনি (ভগবান্), নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শন মুনিব্যক্তির অন্ুগমন- 

পূর্বক, তাহাদের চরণরেণু স্পর্শে, নিজের ও তাহার অস্তববর্তী ব্রহ্মাওগণেরও 

শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকেন । ১১।১৪।১৫ 

৩৮। ইহা ত গেল ভাবরাজোর কথা। যুক্তি বিচারে আমরা কি পাই, 

দেখা যাউক্। মানব তাহার স্বাতন্্য কণার অযথা ব্যবহারে, শাস্তি স্বরূপ আত্মম্বরপ 

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, বহির্দ্থীন গতিতে সংসারে পতিত হইয়াছে। সে যদি 
তাহার স্বাতন্ত্রোর এই অপব্যবহার পরিত্যাগ পূর্বক অনুতাপের সহিত আবার 

অন্তরে ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রয্নাস করে, ভগবান্ তাঁহার 
অপার করুণাময় স্বভাববশতঃ, তাহাকে সে স্থযোগ প্রদান করিতে কিছুমাত্র 

দ্বিধা করেন না, বরং আগ্রহের সহিত তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। ইছাতে 

(১ ভক্ত বংসলতার পরিচয় দেওয়া হইল । (২) কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবানের অমোঘ 

নিয়মের মর্ধযাদী রক্ষা করা হইল। (৩) পুত্রগত প্রাণা স্েহময়ী মাতার, বিপথে 

গমনকারী পুত্রের প্রতি ক্ষমার শাসন, দয়ার তাড়ন ও সেহের গীড়নের-নিদর্শন 

দেখান হইল। (৪) বিপথে গত খেলার সঙ্গীকে পুনরায় বিশ্বর্গমঞ্চে খেলিবার 

অধিকাঁর দেওয়া হইল। (৫) ভগবানের নিজের অঙ্গ, উদাসীন, বালক 

স্বভাবের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা হইল! (৬) অন্যান্য বিপথে গত খেলার নিয়ম 

ভঙ্গকারী শাস্তিপ্রাপ্ত মানবদেহধারিগণকে, ফিরিয়া আসিয়া খেলায় যোগ দিবার 

আহ্বান জানান হইল । (৭) জগদ্বিধারণের রীতি সর্ব-সমক্ষে প্রকটিত 

করা হইল! 

৩৯" এই মায়াকে অবলম্বন করিয়া, ভগবানের টি প্রয়াসকে লক্ষ্য করিয়া, 

উপরে উদ্ধৃত মহানারায়ণোপনিষদের অংশে “তম্মাদেৰ সচ্ছববাচ্যং বন্ধ 

tr 
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বিদ্যাশবলং ভবতি” বল৷ হইয়াছে । অর্থাৎ ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬২।১ মন্ত্রে 

(“সদেব সৌঘ্য, ইদমগ্র আসী” ) সচ্ছন্ বাচ্য ব্রহ্ম_“বিন্ঠাশবল” হইলেন-_অন্ত 

কথায়, স্থষ্টি সংকল্পের লেপ দ্বারা তিনি রঞ্জিত হইলেন । পূর্বে বলিয়াছি যে, 

সংকল্প বা বিদ্যা তাহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছু নহে। স্থতরাং প্রকৃত পক্ষে, 

সংকল্প ব| বিাজনিত কোনও লেপ বা রঞ্জন না থাকিলেও, তাহার নিরীহত্বের 

স্থলে কার্ধ্যশীলতার নিদর্শনে_-আমাদের ভাষায় প্রকাশের জন্য, এরূপ বলিতে 

হুয়। ইহারই অনুকরণে, আমি উপরে “ভগবানের সৃষ্টি প্রয়াস” বলিয়াছি। 

তাহার আবার প্রয়াস কি? শক্তিমানের কোনও বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র। 

তাহার চেষ্টা ব! প্রয়াস, তাহা হইতে পৃথক্ কিছু নহে। তাহা হইলেও বোধ- 

সৌর্ধ্যার্থ এরপ ব্যবহার করিতে হয়। 

১১) ভাগবত সাহায্যে বেদাস্তালোচনার বিশেষ কারণ । 

৪০| উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ভগবান্ 

করুণাসাগর, তিনি. মানবদেহধারী জীবগণের অতি প্রিয়, অতি ঘনিষ্ঠ নিজ 

জন, এবং তাঁহার অপরোক্ষান্ুভূতি লাভই মানবের পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি এবং 

ইহার জন্যই স্থষ্ির প্রসার । এই শ্রেয়োলাভ কি উপায়ে করা যায়? শান্তর 

ইহার জন্য তিনটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন £(১) কর্ম, (২) জ্ঞান ও. 

(৩) ভক্তি। ইহার! পৃথক্ পৃথক্, পরস্পর স্বন্ধরহিত দৃঢ়বদ্ধ তিনটি প্রকোষ্ঠের 

অন্তর্ভুক্ত নহে। উহার! পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। কর্মপন্থা 

বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত । উহা! জৈমিনি প্রণীত কর্ম মীমাংসা দর্শনে 

বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, ব্র্মস্থত্রে উহার আলোচনা হয় নাই৷ 

এ কারণে উহার সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ও 

ভক্তি পরস্পর উপায়-উপেয় সম্বন্ধযুক্ত (গীতা ১৮৫৪ ও ৫৫ )। 

৪১) ব্রমান্ত্র জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ 

শনবরাচারধ্য, রামান্জ, নিষ্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য দিয়া 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । জ্ঞানমার্গের সাধনার প্রাকৃকালীন অপরিহার্ধ্য 

অঙ্গ হইতেছে যে, সাধক বা উক্ত মার্গের আলোচক সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন 

হওয়া চাই-_অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, যট্ সম্পত্তি ও ুমুক্ষতা__তাহার থাকা 

প্রয়োজন । বর্তমান যুগে উক্ত প্রকার অধিকারী অতি দুর্লভ । কিন্তু বেদাস্ত 

ত্রিতাপদগ্ধ আমার স্যায় সাধারণ মানবের অমৃত রসায়ণ। সাধারণ মানবের 

বোধগম্য. করিবার জন্য ভাগবত ইহা ভতিমার্গে, ভক্তিরসে পরম রসিক, 
মহাকবির মাধুর্যময়ী- সুললিত, অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচন! করিয়াছেন ৷ 
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ইহা আভাসশীরষকপ্রত্তাবনায় ৪ অন্থচ্ছেদে বলা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখ 
না করিয়া, পরিপূরক রূপে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি । উহা! নিশ্চয়ই 
অবান্তর নহে। 

৪২। ভগবান্ গীতায় ১২।৫ শ্লোকে জ্ঞানমার্গে, নিৰ্গুণ ব্রন্মোপাসফগণের 
সম্বন্ধে বলিতেছেন ₹-- 

ক্রেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। 

অব্যক্তা হি গতিদ্ঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ গীঃ ১২1৫ 

অব্যক্তে (নিগুণ ব্ৰহ্মে) আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হুইয়া! 
থাকে ।, কেননা, দেহাভিমানিগণ অব্যক্তে নিষ্ঠা ছুঃখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

গীঃ ১২1৫ 

কারণ উক্ত উপাসকগণ মানবগণের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইতে 

বাধ্য হন। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ মানবের শ্বভাবসিদ্ধ। উক্ত উপাসকগণ 

ইন্জিয়ার্থ হইতে ইন্দ্িয়গণকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিকাংশ 

স্থলে, তাহারা দেহাভিমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করার বিষয়ভোগ তৃষ্ণা 

থাকিয়াই যায় (গীঃ ২৷৫৯)। এইজন্য এরপ উপাসক ভগবৎ কথিত 

“মিথ্যাচারঃ” পর্য্যায়ে পড়ে (গীঃ এ৷৬)। অবশ্তই সকল উপাসক যে এরূপ, 

তাহা নহে। যাহার! নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হন, তাহাদের সংখ্যা অতি 

কম। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই__ভগবান্ বলিতেছেন 

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাংপ্রপঞ্থতে 1৮ ( গীঃ ৭৩৯) 

৪৩। অন্য পক্ষে ভাক্তসাধন সম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন £_ 

ভক্তিঃ পরেশানুভবে বিক্তিরন্তত্র চৈষ ত্রিকঃ এককালঃ। 

প্রপন্যমানন্ত যথাশ্বতঃ স্যপ্ত্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্ ॥ ১১২৪০ 

ইত্যচ্যুতাজ্বি ভজতোহনূৰৃত্তয৷ ভক্তিবিরক্রির্ভগবৎপ্রবোধঃ ৷ 

ভবন্তি বৈ ভাগবতন্ত রাঁজংস্ততঃ পরাং শান্তিমূপৈতি সাক্ষাৎ ॥ 

১১২৪২ 

যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অন্নগ্রহণের সময়ে গ্রাসে গ্রাসে অন্ন ভোজনের সঙ্গে 

সঙ্গে তুষ্টি, পুষ্টি ক্ষধানাশ হইতে থাকে, সেই প্রকার ভগবানের পাদ-পদ্ম- 

ভজনকারীর ভজনের সঙ্গে সঙ্গে, ভগবানে ভক্তি, ভগবান্ ভিন্ন অন্ত বসত হইতে 
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বিরক্তি, ও ভগবত প্রবোধ, তিনই এককালে হইয়া থাকে, পোর্ধাপর্ধ্য রূপে 

নহে। এবং তারপর সাক্ষাৎ শাস্তিলাভ হইয়া থাকে । ১১২।৪০-৪১। 

ভগবানের পাদপন্ম ভজনকারী, ভজনে এত আনন্দ পান যে, তাহারা আর 

কিছুই আকাজ্ষা করেন না; মোক্ষফল পর্যন্তও তাহারা কৈতব বলিয়া মনে 

করেন । জনের দ্বারা কিছু লাভ, তাহারা বণিক্ বৃত্তি বলিয়া মনে করিয়া 

দ্ণার সহিত পরিত্যাগ করেন। ভাগবত বলিতেছেন £_ 

ন কিঞ্চিৎ সাঁধবো বীরা ভক্তা হোকান্তিনৌ মম। 

বাঞ্থান্তযপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনৰ্ভবম্ ৷ ১১৷২০৷৩৪ 

সাধু, ধীর, আমার একান্ত ভক্তগণ, কিছুই বাঞ্ছা করেন না । এমন কি 

আমি মোক্ষ ও অপুনর্ভব (জন্ম রাহিত্য )দিতে চাহিলেও, তাহা গ্রহণ করেন 

না। ১১1২০।৩৪ 

অতএব আমার ন্যায় অজ্ঞ, মূর্খ, সাধনহীন, ত্রিতাপদঞ্ধ মানব দেহধারী 

জীবের সংসার তরণের উপায় কি? এ প্রকার প্রশ্ন কল্পনা করিয়া ভাগবত 

বলিতেছেন £__ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব 

জীবন্তি সন্মুখরিতাঁং ভবদীয়বার্তাম্। 

স্থানে স্থিতাঃ ক্রুতিগতাং তন্ুবাজ্মনৌভিঃ- 

যে প্রায়শোইজিতজিতোইপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ১০৷১৪৷৩ 

হে অজিত! আপনি দুজ্ঞেয় হইলেও, অজ্ঞ, সাধনহীন, মানবদেহধারী 

জীবের সংসার নিম্তারের ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানলাভে অত্যন্প 

প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করতঃ সাধুজন কর্তৃক নিত্য প্রকটিত 

ভবদীয় প্রসঙ্গ (যাহা সাধুজনের সঙ্গিধি মাত্রে আপনা হইতে শ্রতিপথে প্রবিষ্ট 

হয়) কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্বক অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহারা, যদিও 
অন্য কোনও কর্ম্ম না করুক, তথাচ ত্রিলোকী মধ্যে, অন্যান্য সকলের দ্বার! 

অজিত হইলেও, আপনি তাহাদের দ্বারা প্রায় জিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ 
আপনি অন্যের ছুশ্রাপ্য হইলেও, তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে। ১০১৪৩ 

বর্তমান যুগে ভগবদ্ ভক্ত সাধুপুরুষগণের সন্নিবিলাভ ও তাহাদের প্রকটিত 
ভগবান সমন্ধে আলোচনা শ্রবণ, সাধারণ মানবগণের পক্ষে এক প্রকার 
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অসম্ভব! সে কারণ পরম সাধু হইতে ও শ্রেষ্ঠতম সাধ্ত্রম শ্রীমদ্ভাগবতের 
সন্নিধিলাভ করিলে সংসার হইতে উত্তরণের জন্য ভাবিতে হইবে না। 

এইজন্য ভাগবত সাহায্যে আমার ব্রক্মহ্থত্রালোচনার প্রয়াস উদ্ভূত হইম্াছে। 

উক্ত আলোচনায় ভাগবত লইয়া অনেক ঘাটাঘণাটি করিতে হইয়াছে, তাহা! 

বলা বাহুল্য । ভাগবতের উপদেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়নাশের বা কঠোর শরীর 

পীড়নের প্রয়োজন নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পরম তত্বের আস্বাদন ইহাতে সুস্পষ্ট 

উপদিষ্ট হইয়াছে । উহ! মানবের প্রকৃতির অনুকূলে বলিয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য 

নহে। ইন্দিয়ণণকে তুচ্ছ বিষয় হইতে অল্পে অল্পে ফিরাইয়া চরম ও পরম 

বিষয়ে নিয়োগ শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়গ্রাহী উপায়ে করিবার উপদেশ দেওয়া 

হইয়াছে । স্থতরাং কোন্ শ্রেয়ঃকামী ইহা পরিত্যাগ করিবে? 

১২) জুত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করিলেন কেন? 

৪৪। বর্তমান আলোচ্য সুত্রে স্বত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রদ্ধ নির্দেশ 

করিয়াছেন । তিনি স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম নির্দেশের প্রয়াস পান নাই। কারণ 

তাহা! কার্ধ্যতঃ সম্ভব নহে। বৃসিংহ-পূর্বতাপণী উপনিষদে “সচ্চিদানন্দময়ং 

পরং ব্রহ্ম তমেব বিদ্বানমূত ইহ ভবতি” মন্ত্রে পরব্রদ্ধকে স্বরূপ লক্ষণে 

“সচ্চিদানন্দময়” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। গোপাল-পূর্বতাপণী উপনিষদের 

প্রারম্ভে ম্গলাচরণ মন্ত্রে পরক্রঙ্গরূপী শ্রীরুষ্ণকে “সচ্চিদানন্দরপায়” বলিয়া প্রণাম 

নিবেদন কর! হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে “সত্যং জ্ঞাননস্তং ব্ৰহ্ম” বলিয়া 

স্বরূপলক্ষণে ব্রহ্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রাশগুলি ধীরভাবে অন্তধাবন 

করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রতিতে ব্যবহৃত সৎ-চিৎ-আনন্দ বা 

সত্য-জ্ঞান-অনস্ত, . আমাদের ব্যবহারিক জগতের আপেক্ষিক সব, 

আপেক্ষিক চিৎ, আপেক্ষিক আনন্দ, বা আপেক্ষিক অনন্ত নহে। 

উহারা নিরপেক্ষ পরত নিরপেক্ষ চিৎ, নিরপেক্ষ শি নিরপেক্ষ 

সত্য, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ অনস্ত। আমরা আপেক্ষিক জগতের 

অন্তর্ভুক্ত জীব। আমাদের অস্তঃকরণ চিত্ত মন-বুদ্ি-অহংকার, যাহা আমাদের 

চিন্তার, ধারণার ও সিদ্ধান্তের ন্ত্রউহা আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত ৷ 

আমাদের জ্ঞানেন্দরিয়_কর্ম্মেন্সিয়গণ মনেরই
 পরিচায়ক ৷ উহারাও আপেক্ষিকতার 

অন্তর্ভুক্ত ।' বাগিন্দিয়-কর্ম্েন্দিয়গণের মধ্যে একটি । উহা হইতে আমাদের 

ভাষা অভিব্যক্ত। স্থতরাং প্রত্যেক শব্ধ, প্রতিপদ, প্রতিবাক্য-প্রতি বাক্যাংশ 

আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত, ইহা বলাই বাহুল্য ৷ শঁতিতে ব্যবহৃত সত 
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চিৎ-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনস্ত শব্দ সকলও সে কারণ আপেক্ষিকতার প্রভাব. 

মুক্ত নহে । পরত্রদ্ষের স্বরূপে আপেক্ষিকতার কোনও সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নহে। 
অতএব আমাদের ভাষায় উক্ত শব্দ সকল ব্যবহারে পরক্রঙ্গের স্বরূপ কি প্রকারে 

প্রকাশ করা যাইতে পারে? তাহা হইলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ অজ্ঞ শিল্তকে 

দিতে হইলে, ভাষার ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া, ভাষা ছাড়িতে পারা যায় 
না। তবে এ এসম্পর্কে বলিয়া রাখি যে, সৎ-চিং-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত, 

ভাষায় উহার! পৃথক্ পৃথক শব্দে কথিত হইলেও, উহার! পৃথক্ পৃথক তত্ব নহে। 

যদি পৃথক্ হয় তাহা হইলে, আপেক্ষিকতা স্বতঃই আপতিত হয়। দুটি বস্ত 

হইলে, একটির সহিত অপরটির আপেক্ষিক সম্বন্ধ আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। 

একারণ সৎ-চিৎ্আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনস্ত--উহারা একে তিন, তিনে এক। 

একই অদ্বৈত বস্তু নির্দেশে তিনেরই সার্থকতা । আমাদের বিপ্লেষিকা বুদ্ধির 
মরধ্যাদা রক্ষার জন্য এবং আমাদের বোধ পৌকর্ষ সাধনের জন্য তিন নামে 

নির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। শ্রুতির নির্দেশ ত মানবদেহধারী জীবের জন্য । 

স্থতরাং উক্ত জীবের ধারণার উপযোগী করিয়াই শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন । 

৪৫। বস্তু নির্দেশের ছুটি পস্থা আমাদের পরিচিত। একটি বিধিমুখে, 
অপরটি নিষেধমুখে । আলোচ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ 

ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।১ মন্ত্র বিধিুখে ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন । এই বিধি- 
মুখে নির্দেশের অপর নাম তটস্থ লক্ষণ দ্বার! নির্দেশ। এরূপ নির্দেশে 

আপেক্ষিক জগতের সহিত পরব্রন্ধের সম্বন্ধ খ্যাপন অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, আপেক্ষিক জগৎ পরব্রদ্ধ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ 
বস্তু নহে। ইহা পরে বুঝা যাইবে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে পৃথক প্রতীয়মান 
হয় বলিয়া, আমরা সাধারণ ব্যবহারে পৃথক বলিয়া মনে করিয়! থাকি । 

৪৬| নিষেধমুখে নির্দেশের দৃষ্টান্ত আমরা বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় 
অধ্যায়ে অষ্টম ব্ৰাহ্মণে অক্ষর তত্ব নির্দেশে দেখিতে পাই । উহাতে উক্ত তত্ব, 
অস্থুলম্. অনগু, অন্ুম্বম, অদীর্ঘম, অলোহিতমূ. অন্পেহম্, অচ্ছায়ম্, অতম:, 
অবাচী, অনাকাশম্, অগঙ্গম্, অরসমূ অগন্বমূ, অচক্ষুষ্ম, অশ্রোত্রমূ, অবাক, 
অমন অতেজম্কম্ অগ্রকাশম্, অন্থখম্, অমাত্রমূ, অরাহ্ম্, অনস্তরমূ, প্রভৃতি 
নিষেধাত্মক পদ দারা নির্দেশিত হইয়াছেন । ইহাতে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 
আপেক্ষিক জগতের আমাদের পরিচিত স্থুল, অণু হৃম্ব, দীর্ঘ প্রভৃতিকে প্রাতিষেধ 
করা হইলেও, উহাদের সহিত সঙ্দ্ধযে, সপ্পূরণ্পে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা 
নয়। নিষেধযূলক সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। ইহা সুষ্পষ্ট। “নেতি নেতি” 
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শ্রুতিতে সমুদায় নিষেধ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ স্থাপন করা হয় বটে, স্ুত্রকারও “নেতি 

নেতি” শ্রুতির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে “প্রকুতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি 
চ ভূয়ঃ” ৩1২।২২ স্থত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, “নেতি নেতি” শ্রুতিতে 

প্রস্তাবিত কিছু প্রতিষিদ্ধ হইলেও অনেক কিছু অপ্রতিষিদ্ধ রহিল। স্থতরাং 
স্ত্রকারের অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, শ্রুতি বলিতে চাহেন যে, ভাষার দ্বার! 

পরব্রদ্দোর স্বরূপ নির্দেশ সম্ভব নহে । অনেক কিছু অনির্দিষ্ট রহিয়া যাইতে বাধ্য । 

৪৭। এই কারণে ভগবান্ স্থত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বার! ত্রহ্মনির্দেশ করিয়াছেন । 

ইহা সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তটস্থ লক্ষণ ছারা যাহাকে নির্দেশ কর! 

হইল, তিনি সগুণ ব্ৰহ্ম বটে। কিন্ত ব্ৰহ্মে, সগুণ-নিগুণ বা সবিশেষ-নিধ্বিশেষ 

ভেদ নাই। তিনি সমকালে “অপোরণীয়ান্ ও. মহতোমহীয়ান্” ( শ্বেতাশ্বতর 

৩২০ )। যে কালে “সমাত্র” সেই সমকালেই “অনন্তমাত্র” ( মাঙুক্য কারিকা ), 
যে কালে সাকার সেই সমকালেই নিরাকার কারণ “পরত্র্মণঃ পরমার্থতঃ 

সাকার-নিরাকারেণ স্বভাব-সিদ্ধৌ” ( ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্)। 
৪৮। ইহাতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি মানবের ভাষা দ্বার! কি 

বিধিমুখে, কি নিষেধমুখে, পরব্দ্ষের স্বরূপ নির্দেশ সম্ভব.ন! হয়, তবে তৈত্তিরীয় 

শ্রুতি, নৃসিংহ-পূর্বতাপণী, গোপাল-পূর্বতাপণী প্রভৃতিতে শ্রুতি ভাষা ছারা 

ত্বরূপ-নির্দেশ করিলেন কেন ? 

ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি মানবদেহধারী জীবের পরম কল্যাণ সাধিকা । 

জীব কল্যাণের জন্য পরমতত্বের জ্ঞানলাভ অতি প্রয়োজনীয়। শ্রুতি উক্ত 

জ্ঞানের অফুরন্ত ভাওার। মানবকে শিক্ষা দিতে হইলে, মানবের ভাষা ব্যবহার 

না করিলে চলে না। সুতরাং ভাষার সতঃসিদ্ধ অক্ষমতা সত্বেও, উহাকে 

অবলম্বন করিতেই হয়। শ্রুতি জানেন যে, সাধারণ মানবের ?ক্ষে একেবারে 

্রন্ধের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে । কিন্ত শ্রুতি তো শুধু সাধারণ মানবের জন্য 

নহে। যাহার! সাধনার উচ্চন্তরে অবস্থিত, তাহাদের পদ্থানির্দেশও শ্রুতির 

কর্তঁৰ্য। যোগিগণ নির্হিবকল্প সমাধিতে ব্র্্বরপের অপরোক্ষাহুভূুতি লাভ করেন 

বলিয়া শাস্ত্রের ঘোষণা ৷ উক্ত যোগিগণ শ্রুতির উপদেশ অবলম্বন করিয়াই সাধন 

পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একারণ তাহাদের উপদেশের জন্য স্ব নির্দেশ 

অসম্পূর্ণ হইলেও, দিগ.দর্শন স্বরূপ দেওয়া প্রয়োজনীয়, ইহাতে কি সন্দেহ 

আছে? 
৪৯। “তটস্থ-লক্ষণ” ছারা ব্রহ্ম নির্দেশে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় 

বিষয় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে. যে, উক্ত লক্ষণ ছার! মে বন্ত নির্দিষ্ট হইলেন, 
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তিনি পরমতত্ব “সত্যং পরং” ভগবান হইতে পৃথক কিছু নহেন। )১1১1১1১ 

স্তরের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোরু হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, 

পরব্রহ্ধকে_ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ বা যে কোনগ নামে অভিহিত করা যাউক্ 

ন! কেন-_তিনি এক, অদ্বিতীয়, সজাতীয়-বিজাতীর-স্বগত-ভেদ বজ্জিত পরমতত্ব ৷ 

সগুণ বলি বা নিগুণ বলি, সাকার বলি বা নিরাকার বলি, সবিশেষ বলি বা 
নির্বিশেষ বলি__-তাহাতে কিছু আসে যায় না। ওরূপ বলা আমাদের বুদ্ধির 

ক্রিয়া। বিশ্লেষণ-বুদ্ধির স্বভাবগত ধর্ম। উহা! ভগবানকেই বা বিশ্লেষণ করিতে 

নিরস্ত হইবে কেন? তাহা হইলে ত ধর্মচ্যুত হইতে হয়, স্বভাব পরিত্যাগ 

করিতে হয়, তাহা ত সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধি তাহাতে উহার যতকিছু শক্তি 

প্রয়োগ করুক না কেন, তিনি তাহার নিত্য, সত্য, অব্যয়, অচ্যুত স্বরূপে 

প্ৰতিষ্ঠিত 

৫০ পৃণিমার রাত্রে খণ্ড খণ্ড মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন । মেঘের ফাকে 
ফাকে পূৰ্ণচন্দ্ৰ দেখা যাইতেছে । উদ্দ আকাশে বায়ু প্রবহমান হওয়ায় মেঘ 

সঞ্চরমান হইল। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত ক্ষুদ্র বালক আকাশে চাহিয়া বলিল, চাদ 

ছুটিয়া যাইতেছে । তাহাকে ভ্রম বুঝাইবার জন্তা, একটি বৃক্ষ শাখার অন্তরালের 

ভিতর দিয়া, তাহার দৃষ্টি চন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করাইলে, সে দেখিয়৷ বুঝিল, চাদ 

স্থির আছে, মেঘই ছুটিতেছে। ইহা! “শাখা-চনদরন্তায়” নামে বিদ্বৎ সমাজে 

পরিচিত । ইহা! এক প্রকার তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বস্তু নির্দেশ। এ নির্দেশে 
চাদের স্বরূপ পরিবর্তন হইল না, বরং মেঘের গতির সহিত চাদের সম্বন্ধ নাই, 
ইহা বুঝান গেল। 

৫১। আকাশে সপ্তবিমগুলে, অরুদ্ধতী নামে একটি ক্ষুদ্র, অনুজ্জল তারা, 
অপেক্ষাকৃত উজ্জল ও নগ্নচক্ষে সহজে পরিদৃণ্তমান একটি বৃহত্তর বশিষ্ঠ নামে খ্যাত 

তারার সন্নিকটে বর্তমান আছে। উক্ত দ্র অরুদ্ধতী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
উহাকে দৃষ্টিগোচর করাইতে হইলে, দর্শকের দৃষ্টি প্রথমে বশিষ্ঠের প্রতি আবর্ষণ' 

করিয়া (যাহা অতি সহজ সাধ্য), ক্রমশঃ অল্পে অল্পে সরাইয়া অরুন্ধতী দেখান: 
হয়। ইহা পণ্ডিত সমাজে “অরুদ্ধতী ন্যায়” নামে পরিচিত। এ প্রকার অরুদ্ধতী 
দর্শন তটস্কলক্ষণ দ্বারা করান হইল, ইহা ুম্পষ্ট। ইহাতে কি অবুদ্ধতীর 
স্বরপের কোনও হানি হইল? তাহা হয় না। 

৫২ সেইরূপ তটস্থলক্ষণ দ্বার! সুত্রকার আমাদের পরিদৃশ্ঠমান জগৎ ও. 
আমাদের চতুঃপার্থহ বন্তজাতের সাহচর্য এবং আমাদের স্থপরিচিত জীব-উত্ভিদ 
ও অন্ত বস্ধসকলের জন্ম-স্থিতি-নাশের নিদর্শনে তীটস্থ-লক্ষণ দ্বারা যে বস্তর: 
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নির্দেশ করিলেন, তিনিই চরম ও পরম সত্য স্বরূপ, একমাত্র বস্তু । ইহাকেই 

ভাগবতকার ১১২ শ্লোকে “বাস্তব বস্তু” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং ইহ! 

সকলের “বেন্ত” বলিয়া উপক্রম করিয়৷ তাহা প্রতিপাদনের জন্য মহাপুরাণ রচনা 

করিয়াছেন। ইহার জন্তই আমার এই আলোচনার বিড়দ্ননা, ইহ! বলাই 
বাহুল্য । 

৫৩) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সবত্রন্থ “অস্ত” পদের চারিটি বিশেষণ প্রয়োগ 

করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি “মনপাহুপি অচিন্ত্য রচনারূপস্ত” ৷ ইহার 

দ্বারা জগত্তকারণ ব্রন্মের সর্ধজ্ঞতা, সর্বশক্তিমন্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্বের 
আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বিশ্বহষ্টি-_জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনের 

জন্য । অতএব জগৎ কারণ ব্রহ্ম, নিখিল কল্যাণ গুণের আকর, ভক্ত বৎসল, 

সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিমান্, অধিকারী ভক্তের নিকট আত্মবিক্রর করিতে সর্বদা প্রস্তুত, 

সৰ্ব্বদাই জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, তাহার সমুদায় কর্শের, সমুদায় চিন্তার 

যূলে তিনি, আপনার অনন্ত এশ্র্ধ্য আবরণ করিয়া স্বেচ্ছায় মানুষ সা'জয়া, 

মানুষের মধ্যে তাহাদেরই একজন হইয়া, পিতা-মাতা -গুরু-সখা-বনধু প্রভৃতিরূপে, 

কাৰ্য্যে, আচরণে, উপদেশে ভ্রান্ত জীবকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে 

সাহায্য করেন । 

১৩) ব্ৰহ্ম বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । 

৫৪ পূর্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, জগৎ হি ব্যাপারে 

সমুদায় কারকব্যাপার ব্র্দই। তিনি আপনি, অন্ত নিরপেক্ষ হইয়া, 

আপনা হইতে, আপনাকে জগদ্রপে অভিব্যন্ত করিয়া, আপনি ভোক্তা _-ভোগা, 

কষেত্রজ্র__ক্ষেত্র সাজিয়া, আপ
নি আপনাকে উপভোগ করিতেছেন । অতএব 

তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বটেন। প্রকৃতি ও কাল, দৃত: 

উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহারা উভয়ে ব্রহ্মশক্তি 

বিধায়, তাঁহার আত্মারামত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যখন সমস্ত 

কারক-ব্যাপারাত্মক, তখন উপাদান ও নিমিত্ত কারণের পৃথক ভাবে আলোচনা 

করিয়া গ্রন্বদ্ধির প্রয়োজন কি? এ সংশয় সহজেই মনে হয়। ইহার উত্তরে 

এইমাত্র বলি যে, সাংখ্য প্রক্কৃতিকেই স্বাধীন ভাবে “উপাদান” কারণ রূপে 

নির্দেশ করিয়া শাস্তর প্রণয়ন করিয়াছেন । ভগবান্ সত্রকারও পরে কয়েকটি 

সুত্রে এই সাংখ্য মত নিরাকরণ করিয়াছেন বেদাস্তমতে রি লা 

নহে- উহা] ভাগবতী শক্তি__ভগবান্ কর্তৃক পরিচালিতা৷ হইয়া-বিশ্বস্থ্টির. 
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উপাদান অভিব্যক্ত করেন। এ কারণ উপোদ্ঘাত স্বরূপ এই বিশেষ আলোচনা 

করা হইতেছে। ভাগবত বলিতেছেন £__- 

প্রকৃতিহ্যস্তোপাদানমাধারঃ পুরুয়ঃ পরঃ। 
সতোইভিব্যপ্রকঃ কালো ব্রহ্মাততত্রিয়ং তৃহম্ ॥ ভাঃ ১১।২৪।১৯ 

এই প্রপঞ্চ জগতের দৃশ্ঠতঃ প্রতীয়মান উপাদান রূপা প্রকৃতি, আধার রূপ 
পুরুষ .এবং নিমিত্ত কারণ_-কালরূপ অভিব্যগ্তক__তিনিই ক্র্ষ। আমি 

একাধারে সেই তিনই। ১১1২৪।১৯ 

৫৫। স্্টি অভিব্যক্তির জন্য কাল যে অপরিহার্য এবং উহা! সুর্য, চন্দ, 

অন্তরীক্ষ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্বে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা 

“গায়ত্রী রহস্য” পুস্তকের ৫২, ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠায় “খতঞ্চ সত্যঞ্চ--” মন্ত্রের 
আলোচনায়, বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি । স্থুল দৃষ্টিতে দেশ ও 

কাল তৃল্য্ূপে প্রয়োজনীয় । উক্ত “ঝতঞ্চ সত্যঞ্চ.....” মন্ত্র ও সমকালে 

দেশ ও কালের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতে দেশের উল্লেখ 
না থাকায়, শুধু কালের উল্লেখ থাকায়, মনে হয় যে, ভাগবতকারের মতে দেশ ও 

কাল পরম্পর বিভিন্ন বস্তু নহে। একই বস্তুর বা তত্বের বিভিন্ন ভাবে দর্শন 
মাত্র। একটি বস্তুর অবস্থান স্থান ও অপরটি পারম্পর্শ নির্দেশক । এ সন্বদ্ধে 
আরও আলোচন! পরে অন্ত প্রকারে করা হইবে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে 
প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আইন্ষ্টাইন্ দেশ ও কাল উভয়কে একযোগে গ্রহণ 
করিয়া তাহার “আপেক্ষিকৃবাদ” প্রচার করিয়াছেন। এ সম্পর্কে “বেদান্ত 
প্রবেশ” গ্রন্থে পঞ্চম পরিচ্ছেদে মনোযোগ আকর্ষণ করি। 

৫৬। ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকটির তাৎপর্য বিশদ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার 
জন্য নিম্নে চিত্রাকারে দেখান হইল। 

রম 
| | 

ৰ | sz কৃতি (উপাদান পুরুষ (আধার বা অধিষ্ঠান কাল ( নিমিত্ত 
কারণ ) কারণ ) কারণ ) 

“প্রকৃতেঃ শক্রিত্বাৎ” ) (“পুরুষস্ত মদংশত্বাৎ” ) (“কালস্ত সঙ্চেষ্টারূপত্বাৎ”) 
গ্লাধর . স্'মিজীর ব্যাখ্যান্ুসারে প্রকৃতি ব্রদ্দের শ কি, পুরুষ-_ব্রন্মের অংশ ও 

শ-_ তাহার চেষ্টা রূপ বলিয়া-_ রি তিসই ব্্ম হইতে অভিন্ন তিনই ব্ৰহ্ম 
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নামের বিভিন্নতা, আমাদের বোধ লৌবর্্যার্থ। আমার বুদ্ধির বিশ্লেষিকা 
শক্তির পরিচয় মাত্র । 

শক্তির বিকাশে স্ষ্টি বুঝলাম, উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১/১০২৪ শ্লোক 
হইতে বুঝিয়াছি যে, হুষ্টি ভগবানের “আত্মলীলয়া”। ইহাকেই স্থত্কার 

“লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্” (স্তর ২১৩৪) সুত্রে, শক্তি বিকাশের কারণাঙ্- 

সন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ হওয়া অব্ম্তাবী। তাঁহার স্থি 

করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয় কেন, ইহাও অনুসন্ধান করিতে যাইলে “অনবস্থা” 

দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তিনি তো সকল কারণের কারণ। তাহার 
ইচ্ছা উদ্রেকের কারণ, তারপর সে কারণের কারণ, তাহারও কারণ ইত্যাদি 

জানিতে যাওয়া বাতুলতা৷ নয় কি? অনুসন্ধান এক স্থানে শেষ করিতেই 
'হুইবে। এজন্য “আত্মলীলয়া” বলা ভিন্ন উপায় কি? যখন আনন্দ উপভোগের 

ইচ্ছা করেন, তখনই স্থা্ট-সংকল্প-শক্তি মায়াকে বিকাশ করেন। ইহার 

দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনিক জীবনে চতুর্দিকে দেখা যায়। 

৫৭। একজনের গান গাহিবার শক্তি আছে, কিন্ত, তাই বলিয়া কি 

তিনি দিবারাত্র গান করেন? যখন গান গাহিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়, 

তখনই তিনি তান-মান-লয়-রূপ-রাগিনী-যৃচ্ছনাদির সহিত গান গাহিয়া 

আপনি আনন্দ উপভোগ করেন এবং নিকটস্থ সকলকে আনন্দ প্রদান করেন । 

পরে উক্ত শক্তি আপনাতে সংহত করিয়া গান হইতে বিরত হন। বিরত 

হইলেও উক্ত শক্তি তাহাতে অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে। ভগবানেও তাই। 

যখন আত্মারামত্ব হইতে ব্যুখিত হইয়া, জীব জগৎ হইতে আনন্দের অনুভূতি 

পাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টির অভিনয় প্রকটিত করেন। আবার ইচ্ছা 
হইলে উহা! আপনাতে সংহত করিয়া নিঃশক্তিকের স্তায় অবস্থান করেন। 

তখনও স্থষ্টি অনভিব্যক্ত ভাবে তাহাতে বর্তমান থাকে । এই সংহরণ ক্রিয়া 

প্রলয় নামে আমাদের নিকট পরিচিত। শক্তির অপলাপ কোনও কালে নাই-_ 

একবার অভিব্যক্তি, একবার অনভিব্যক্তি এইমাত্র ৷ 

ইহা আমাদের জুবিদিত যে, গায়ক তাঁহার নিজের বা শ্রোত্বৰ্গের চিত্ত 

বিনোদনের জন্য নিজ গীতিশক্তি উদ্বোধন বরেন। ভগবানেরও নিজের 
স্বভাবসিদ্ধ মায়া শক্তি বিকাশে জগৎহষ্টি ও সেই প্রকার নিজের আনন্দ 

লাভের রত GARG মতন TNE ইহা তাহার দিবা বিনোদ” 
রিয়া বদনা করিয়াছে! ইহাই ভাগবতের ১১০২৪ শ্লোকে “আত্মলীলয়া” 

-বলিয়! এবং স্ত্রকার ২১1৩৪ সুত্রে “লীলাকৈবল্যম্ 9098 
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১৪) কটি শুদু «নিব্যমায়া বিনোদ” নহে-_ইহার উদ্দেশ্য জীব 
ও জগতের কল্যাণ বিধান । 

৫৮। এই “দিবামায়! বিনোদ” ছাড়া আরও একটি অতি মহদুদ্দেশ্য স্পট 

প্রমারের যূলে। ভাগবত-কথা শুনিতে শুনিতে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে 

সন্দেহ হইল যে, শ্রুতি ত সগ্ুণ কিন্ত ব্ৰহ্ম স্বরূপে নিরগুণ, নিব্বিশেষ। সগুণ 

শ্রুতি কি করিয়া নিগুণ, নির্ধিবশেষ বস্তুকে নির্দেশ করিতে পারে? একারণ 

প্রশ্ন করিলেন । 

ব্ৰহ্মন্ ব্ৰহ্মণযনি্দেশ্যে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ৷ 

কথং চরস্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ভাগঃ ১০ ৮৭৷১ 

হে ব্ৰহ্মণ,! ..্রত্যক্ষরূপে নির্দেশের অযোগা, নিরগুণ, কাধ্য-কারণ দ্বার!" 

অস্পৃষ্ট পরত্রন্ষের স্বরূপ-কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণন! করিতে: 

সক্ষম হয়েন, অর্থাৎ পরক্রন্ধ কি. প্রকারে সপ্ুণ শ্রতিগোচর হইতে পারেন। 
ভাগঃ ১০1৮৭।১। 

এই প্রশ্নটি অতি সাংঘাতিক প্রশ্ন । যদি শ্রুতিগণ গুণ বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া, 

নিপুণ, অনির্দেষ্ঠ পরব্রহ্ধকে নির্দেশ করিতে না পারে, তাহা! হইলে, ত্রক্ষস্থ্রের: 
ভিত্তি ধুলিসাৎ হইল, শ্রুতির প্রমাণ ও ভাগবতের ব্যাখ্যা লোপাপত্তি পাইল। 
এই কারণে পৃজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টাকায় বিস্তৃতভাবে শব্দ-বৃত্তির- 

আলোচন! করিয়াছেন । গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উক্ত আলোচনায় প্রবেশ করিতে. 
বিরত হইলাম। ভাগবত এক কথায়, ভগবান্ শুকদেব গোস্বামীর মুখ দিয়া 
বে উত্তর দিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিতেছি । উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব: 
গোস্বামী বলিতেছেন £__ 

০০০০০ কুচিদজয়াত্মনা চ চরতোইনুচরেনিগমঃ |  ১০।৮৭।১০ 

স্বামীজির টাকা :__কচিদিতি__কদাচিৎ, ক্ষ্ট্যাদি-সময়ে, অজয়া__মায়য়।, 
চরতঃ_ ক্রীড়তঃ, আত্মনা-_নিত্যালুপ্ত ভগতয়া সত্য-জ্ঞানানস্তানন্দ মাত্রৈক: 
রসেন আত্মনা চ, চরতো__বর্তমানস্ত তব, নিগমোহইন্ুচরেৎ__প্রতিপাদয়েৎ ৷৷ 

সরলার্থ :_যখন স্থষ্টি সময়ে তুমি নিজ সত্য-_জ্ঞানানস্তানন্দ মাত্রৈক রস-- 
স্বরূপ, সমগ্রভাবে অলুপ্ত রাবিয়াই, মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, তখনই বেদ সকল, 
তোমাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে । ১০1৮৭।১০ 

ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, সৃষ্ট সময়ে-নিগুণ, নির্ধিবশেষ্ষ এবং সেঃ 



> খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্ুঃ ১২৫ 

কারণ অনির্দেশ্ পরব্রহ্ম, নিজের সৃষ্টি সংকল্পরূপা মায়া শক্তির উদ্বোধন করিয়া হুট 
করেন, তখনই শ্রতিগণ তাহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়েন। শ্রতিগণ 

সগ্ডণ। পরব্রক্ম আপনাকে সগুণরূপে প্রকটিত না করিলে স্বষ্টি সংসাধিত 
হইতে পারে না। মায়া ত ত্রি-গণময়ী। তাঁহার সহিত ক্রীড়া৷ করিতে 
হইলে, ক্রীড়ককেও গুণাশ্রয় করিতে হয়। কিন্ত গুণাশ্রয় করিলেও তাহার সত্য- 
জ্ঞানানস্তানন্দ-মাত্রৈক-রন-স্বর্ূপতা মায়াগুণে কিছুমাত্র রঞ্জিত হয় না । অথচ 

গুণাশ্রয় কারণ হেতু, তিনি সগুণ শ্রুতির নির্দেশ্ত হইয়া পড়িলেন। আপন 
ইচ্ছাতেই ইহা সংঘটিত করিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অন্তপক্ষে ব্রন্মে সগ্তণ- 
নিগুণ ভেদ ন! থাকায়, গুণাশ্রয় হেতু সগুণ শ্রুতির নির্দেখ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার নিগুণ নিব্বিশেষ স্বরূপের পরিচয়ও বথাসস্তব পাওয়া গেল। একারণ 
যিনি অন্ত প্রমাণে “অপ্রমেয়” (ভাগঃ ১০।২৯।১৩), তাহার সম্বন্ধে শ্রুতি 

প্রমাণ মানিতেই হইবে। 

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, স্থাষ্ট প্রসার শুধু তাহার আত্মলীলা বা দিব্যমায়া- 
বিনোদ মাত্র নহে। জীব ও জগতের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ ও তদ্বারা 

উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইয়া! সকলকে নিজ স্বব্ধপের 

আস্বাদন দান এবং তাঁহার পাদবিভূতি স্বরূপ মত্ত্যধাম হইতে লইয়া নিত্যধামে 

নিত্য আনন্দ ও নিত্য স্থখের উপভোগ বিধান। “সিদ্ধি” নামক চতুর্থ অধ্যায়ে 

ইহার সাক্ষাৎ পাইব। 

১৫) জগদদর্শন_প্রকৃতু ও প্রান্ত 
৫৯। ভগবান্ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং সর্ধশক্তিমান্ বলিয়া, 

আপনিই আপনাকে বহুত্বে প্রফটিত করিলেন। ভাগবত বলিতেছেন ৫ 

সত্বং রজস্তম ইতি ব্রিবিদেকসাদৌ সুত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্। 

জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রদ্মেব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ 

গ্রং যৎ | ১১৩৩৮ 

সথষটির পূর্বের যিনি একমাত্র ব্রহ্ম, অনন্ত শক্তিমান্ হেতু, তিনিই সৃষ্টিতে সত্ব- 

রজঃ-তমঃ এই ত্ৰিগুণাত্মক প্রধানরূপে, তিনিই. মহান্, সুত্র বা প্রাণতত্ব্ধপে, 

তিনিই অহংকারাত্মক জীবরূপে, কথিত হইয়া থাকেন। তিনিই ইন্দিয়াধিষ্ঠাতূ- 

দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয়, এবং বিষয় ভোগ জনিত, অতএব বিষয় হইতে 

প্রকাশিত হুখদুঃখাদি ফলরূপে প্রকটিত হয়েন। তিনিই কার্ধয, তিনিই কারণ 

এবং তিনিই তদুভয়ের অতীত! ভাগঃ ১১৩৩৮ 



রহ |  ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রমদ্ভাগবত 

উপসংহারে শ্রীধর ম্বামিজী বলিতেছেন £নহি সর্ধরূপেন স্বতো-- 

ভাসমানন্ত ব্র্মনঃ স্বসিদ্ধৌ প্রমানাপেক্ষা ইতিভাবঃ ৷”_ যিনি স্্টিতে সর্ধবরূপে 

প্ৰকাশমান, তিনি স্বতঃসিদ্ধ । তীঁহার_সিদ্ধির জন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা 

মাই । কুর্ধ্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, প্রদীপ বা অন্য কোনও প্রকাশকের কি 

আবশ্তকত| আছে? তথাপি যিনি শ্বেচ্ছার_আপনাকে মায়ার আবরণে 

আবৃত করিয়া রাখিয়াছেম, সে কারণ-_অজ্ঞ মানবদেহধারিগণের নিকট 

তাহার পরিচয় দিবার জন্য শ্রুতির প্রমাণ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা ঠিক 

যেন, বালক-বালিকাগণের চোখে কাপড় বাধিয়া “কানামাছি” খেলার মত 1 

যদিও তিনি স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি প্রাগুক্ত কারণে প্রতি স্থত্রের শিরোদেশে 

ভিততিম্বরূপ শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৬০। উপরের আলোচন! হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, মায়া ভগবানের" 

সঙ্বল্লাত্মিকা-স্বকীয়া ( গীঃ ৭।১৪) শক্তি। সে কারণ, ভগবান্ যেমন অনির্ব্বাচ্য,- 

মায়াও সেইরূপ । ভগবান্ যেমন সর্বশক্তিমান্ মায়াও সেইরূপ সর্ধশক্তিময়ী । 

ভগবান্ যেমন অথটন ঘটাইতে পটু, মায়াও সেইরূপ অঘটন-ঘটন-পটায়পী । মায়া 

মিথ্যা কিছু নয়। সত্য স্বরূপ ভগবানের শক্তি বলিয়া, ইহা মিথ্যা হইতে 

পারে না। তবে ভগবানের বিধানানুসারে, উচ্চতম স্তরের সাধকের বা 

সর্ধতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণকারীর (গীঃ ৭1১৪) নিকট, মায়ার 

প্রভাব বা গতি অবরুদ্ধ। সাধারণ স্তরের মানবের উপর, ভগবানেরই 

বিধানান্ুপারে মায়া ভগবপ্রদত্ত আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি প্রসার করিয়! 

জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন । ভগবানের শরণ-গ্রহনই মায়ার প্রভাব 

হইতে মুক্তিলাভের উপায়" ( গীঃ ৭১৪ )। 

৬১। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১৩৩৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 
ভাগবতের ১১২২৯ শ্লোক দুটি একত্রে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায় যে, জগতে সর্বত্র, সর্ধবস্তুতে ব্র্ধ বা ভগবদর্শনই প্রকৃত দর্শন । অন্ত' 
প্রকার দর্শন, যথা মানুষ, গরু, অশ্ব, বৃক্ষলতা, পর্বত, নদী,.সরোবর, সাগর 
প্রভৃতি দর্শন, যাহারা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ভ্রান্তদর্শন ৷ 
এমন কি ইন্জিয় দ্বারে, রপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ উপভোগ, 
মামাদের আনন্দের কারণ এবং প্রতিদিনের পৃথগন্তভৃতির বিষয় হইলেও, উহাদের তত্তৎ প্রকারে দর্শন ও উপভোগ ভ্রান্তি বশতঃ হইয়া বাকে। ভাগবত বলিতেছেন :__ | 
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জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিক্ডিৈ ব্রহ্ম নিগুম্ 
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত শব্দাদিধর্ম্মণা ॥ ৩/৩২।২৩ 

একমাত্র অয় জ্ঞানই নিগুণ রন্ধ। উহাই বহির্ু্ী ইন্দিয় দ্বারা ভ্রান্ত. 
বশতঃ শব্দাদি ধর্মাবিশিষ্ট বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। ৩৩২২৩ 

এই ভ্রান্তিও ভগবানের সংকল্পবশতঃ জীবে বর্তমান -শ্রীচ্ভী বলিতেছেন :__ 

যা দেবী সৰ্ব্বভুতেষু ্রান্তিরপেণ সংস্থিতা। 
এই দেবী__মহাশক্তি, মহামায়া । বলা বাহুল্য যে, শ্রীচতীই ইহাকে 

“বিষণুমায়া” নামে অভিহিত করিয়াছেন । ভগবামের ইচ্ছান্ুসারে তিনি 
মানবদেহধারী জীবগণের ভ্রান্তি বিধান করেন। কেন করেন প্রশ্ন হইলে, 
উত্তরে বলিতে হয়-ক্রীড়ায় আনন্দ বৃদ্ধির জন্য । ইহার প্রত্যক্ষ দৃ্টাস্ত-_বালক- 
বালিকাগণের “কানামাছি” খেলার উপরেই দেওয়া হইয়াছে । মানব দেহ্ধারী 

জীব ত ভগবানের জগতক্রীড়ার সঙ্গী। খেলার বৈচিত্র্য সম্পাদম, খেলার- 
আনন্দের উৎকর্ষ সাধন ও অধিকতর আনন্দের উপভোগের জন্য মায়ার আবরণ 

ও তাহার দ্বার! স্বরূপদর্শন আবৃত করিয়া ভ্রান্ত দর্শন বিধান । এই ভ্রান্ত দর্শন 

সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তি সাহচর্ধে একই অদ্ধয় পরম বস্ত 

আপনাকে বহুভাবে অভিব্যক্ত . করিয়া, বহুভাবে দর্শনের স্থযোগ প্রদান 

করিয়াছেন । অতএব বুঝা গেল যে, মায়ায় এই উভয় শক্তি, ভগবান্ কর্তৃক 

বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। লেই উদ্দেশ্য হইতেছে, (ক) বহু হইবার, সঙ্কল্প 

সাধন, (খ) বৈচিত্র্য বিহীন বহু হইলে, আনন্দামুভূতির বৈচিত্র থাকে না, 

এজন্য বৈচিত্র বিধান, (গ) মানবদেহ্ধারী জীবগণকে এই বৈচিত্রাময় আনন্দের 
ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পরম নিঃশ্রেয়মের পথে অগ্রসরণে সাহায্য দান এবং 

(ঘ) পরিণতিতে নিত্যধামে নিজের অভয় পাদপদ্মে শাশ্বত আশ্রয় দান। 

ইহাই উপরে ৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত তাগবতের ১০৮৭২ শ্লোকের অভিপ্রায় । 

? বু দু-এক কথা উপরে বলা হইয়াছে বটে, বিশেষভাবে কিছু 

বলা হয় নাই। বিশেষভাবে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে মুখবন্ধন্বরূপ কিছ 

| 1১৬ শ্লোকে বলিতেছেন £- 

১২৭- 

বলা প্রয়োজন মনে করি। ভাগবত ১১২৪ 

অণুরুহৎ কৃশঃ স্থুলো যো'যো ভাবঃ প্রসিদ্ধযতি। 

সর্ধবোহ্যভয় সংযুক্ত প্রকৃত্যা পুরুষে চ! 
১১/২৪।১৬. 



১২৮ ব্ৰহ্মন্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সক্ম, বৃহৎ, কৃশ, স্থুল, প্রভৃতি যে যে পদার্থ জগতে আছে, প্রকৃতি ও পুরুষ 

সে সকলেতে সংযুক্ত । ১১/২৪।১৬ 
ইহার বস্তগত নিদর্শন আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই। 

আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রত্যেক জাগতিক বস্তুর 

পরমাণু একই প্রকার প্রোটন ও ইলেকট্রন সহযোগে গঠিত। কেন্দ্র স্থানীয় 

প্রোটনকে ঘিরিয়া, এক বা একাধিক ইলেকট্রনের নর্তনে বিভিন্ন বস্তু অভিব্যক্ত 

হয়। ইহাদের মধ্যে প্রোটন পুরুষধণ্মী ও ইলেকট্রন প্রবৃতিধন্মী বলিয়া কথিত 

হইয়া থাকে। তড়িতের বিশ্লেষণে, যোগাত্মক ও খণাত্মক তড়িতের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, যোগাত্মক (4) তড়িৎ পুরুষ ধন্মী ও খণাত্মক 

( _ ) তড়িৎ প্রকৃতি ধর্মী। উভয়ে উভয়ের বিবর্ধনের ও মিলনে সাম্যভাব 

প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে-_ষেমন স্ত্ী-পুরুষের সহযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

আমাদের শরীরে দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ ও বামাঙ্গ প্রকৃতি ধন্মী কথিত হইয়া থাকে । 

আমাদের দেহের মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত সুন্মম নালিকার ভিতর দিয়া তিনটি 

নাড়ী__মুলাধার হইতে উদ্ধদিকে প্রস্থত। ইহাদের মধ্যে ইড়া__দক্ষিণদিকে ও 

পিঙ্গলা__বামদিকে ৷ প্রথমটিকে পুরুষ স্থানীয় ও শেষেরটিকে প্রকৃতি স্থানীয়া বলা 

হইয়া থাকে । 

শ্রুতির “ঝতঞ্চ সত্যঞ্চ*-***” মন্ত্রা্সারে হৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি-__সত্য ও 

খত স্থিতি ও গতি-_উভয়ের মধ্যে পুরুষরূপী-_সত্য বা! স্থিতি-_ভিত্তি ; এবং তাহার 

বক্ষে প্রকৃতিরপী খতের খেলা__নিশ্চল সমুদ্রের বুকে-_তরঙ্গের খেলার ন্যায়। 

শাস্তে ইহাই মহাকাল-মহাকালী, রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি । (গায়ত্রী 

রহস্ত পৃষ্ঠা ৫২ হইতে ৫৯) 

প্রশ্নোপনিষদনুসারে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি তপস্তা করিয়া ( অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ধিবকা 
আলোচনা করিয়া) মিথুন সৃষ্টি করিলেন__উহাদের নাম প্রাণ ও রয়ি_-আদিত্য 

প্রাণ, চন্দ্রা রয়ি। প্রথমটি পুরুষধর্্ী ও পরেরটি প্রকৃতিধন্্মী। প্রত্যক্ষে 

আমরা! দেখিতে পাই যে, আমের আটি, কাঠাল, জাম, লিচু, তেঁতুল ও অন্যান্য 

নানা ফলের বীচিতে দুটি অংশ আছে। অন্কুরোৎপত্তির সময় উভয়ে 
অঙ্কুরকে রক্ষা করে। উহাদের মধ এক অংশকে পুরুষ বলিলে, অপর অংশটিকে 
প্রকৃতি বলিতে হ্য় ৷ 

৬৩। এরূপ অনেক নিদর্শন দেওয়| যাইতে পারে, প্রয়োজন নাই। 
উপরের দৃষ্টান্ত কয়টি হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, হু্টতে প্রত্যেক বন্ততে প্রকৃতি ও 

পুরুষ অভিন্নভাবে জড়িত। ইহা হইতে অনুসিদ্ধাপ্ত আপনিই হইয়া পড়ে যে, 



> খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ সঃ ১২৯ 
ৃল্াপ্রন্কৃতি জড়া, অচেতন, নহে। তাহার সহিত চৈতন্তর্বপী পুরুষ অভিন্নভাবে 
জড়িত। এই জন্যই ভগবান্ খলিয়াছেন “দ্বাবিমৌ পুরুষে লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর 
এব চ।১,  গীঃ ১৫1১৬ 

এই সংসারে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বর্তমান । গীঃ ১৫1১৬ 

পুরুষ পদের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, যিনি পুরে শয়ন বা আঁধষান 
করেন। পু যে প্রকৃতি নিশ্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতায় 
৮1৪ প্লোকে বলিয়াছেন যে, অধিভূতই “ক্ষর” ভাব, একারণ ভূতের সহিতই 
ক্ষরভাব সংজড়িত। ভূত প্রক্কৃতি হইতেই উৎপন্ন, অতএব ক্ষরভাব প্রকৃতিরই। 
উহা ভাব পদার্থ বলিয়া পুরুষরূপী পরম-ভাব পদার্থের শক্তি উহাতে অনুস্থযত 
আছে। এই ক্ষরভাব- প্রকৃতিগত হইলেও, ইহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিবার 
কারণ মনে হয় যে, পুরুষই ইহাকে ‘ভাব'রূপে বর্তমান রাখিবার কারণ। আরও 
অভাবাত্মক “অ” ক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া ‘অক্ষর’ পদ রচনা করিলেও ‘অক্ষর? 
একেবারে-__ক্ষরের সহিত সম্বন্ধ রহিত নহে। নিষেধযূলক সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে 

বিদ্যমান । 

৬। স্থষ্টি সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £_ 

ভগবানেক আসেদমগ্র আঁত্মাত্মনাং বিভূঃ । 

আত্তেচ্ছান্ুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ৩৫২৩ 

স বা এষ তদা ভ্রষ্টা নাপশ্যন্শ্টমেকরাট, | 

মেনে ইসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ৷ ৩1৫২৪ 

সা বা এতন্ত সংদ্ৰুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। 

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ন্মমে বিভুঃ | ৩৫1২৫ 

কালবৃত্তাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। 

পুরুষেণাত্মভুতেন বীর্যমত্ত বীর্ধ্যবান্ ॥ ৩ ৫1২৬ 

জীবগণের আত্মা স্বরূপ, সকলের স্বামী সেই ভগবান্, যিনি সুষ্টিকালে নানা 

বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া আপনাতে লীন হইলে, সৃষ্টির 

পূর্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপে ছিল অর্থাৎ তৎকালে ত্ষ্টা দৃগ্ঠ কিছুই 

ছিল না। ৩1৫২৩ 
| 

সে সময়ে একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন। নট দুষ্টা হইলেও দৃশ্যের 

'অভাবহেতু, তাহার দ্রষ্ট ত্ব সিদ্ধ ন! হওয়ায়, আপনাকে অভাবগ্রস্তের ন্যায় 

=~ 



রঙ রন্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অর্থাৎ যেন খালি খালি মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎকালে তাহার চিত্শক্তি 

দেদীপ্যমান ছিল। ৩৫২৪ 

দৃষ্ট স্বক্নপ পরম পুরুষের দুষ্ট দৃষ্ান্ুপন্ধানরূপা-শক্তি__কাধ্য ও কারণ উভয্ন 

স্বরূপ ইহার নাম মায়া ৷ ভগবান্ এই মায়ার সাহচর্ধ্যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ীমান, 

বিশ্ব নিৰ্ম্মাণ করেন। ৩1৫২৫ 

বীর্ষবান্ (চিদ্ঘন ) অধোক্ষজ ( ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত ) ভগবান্, নিজ 

চেষ্টা্প কালশক্তি-উদ্বোধনে গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে, আপনার আত্মভূত 

পুরুষের দ্বার! বীর্ঘ্য আধান করিলেন, অর্থাৎ চিদাভাস অর্পণ করিলেন । ৩৷৫৷২৬ 

মায়া কারণ__কার্ধ্যর্ূপাঁ ভাগবতী শক্তি। চৈতন্যময়ের শক্তি বলিয়া তিনি 

জড়া নহেন । চৈতন্য তাহাতে অনু্থযত ৷ শক্তিমান ভগবানের ন্যায় তিনি দেশ- 

কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এজন্য “মহৎ” এবং শক্তি__শক্তিমান হইতে অভেদ 

বলিয়া, ভগবান্ যেমন ব্রহ্মনাে কথিত হন, সেইরূপ তিনিও বর্ষ” । এই কারণে 

গীতায় ১৪1৩ গ্লোকে তাহাকে “মহদত্রক্ষ” আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। 

তিনি যূল! প্রকৃতি _সমষ্টি স্ত্রীতত স্বরূপা। স্বীলোকেই গর্ভধারণ করেন বটে, 

কিন্তু সব সময় করেন ন! । বিশেষ সময গভধারণের যোগ্যা হইয়া থাকেন, 

ইহা সকলেই জানেন । যূল! প্রকূতি ও ভগবানের কালশক্তি দ্বারা সংক্ষোভিত 

হইলেই গর্ভধারণের অবস্থা, প্রাপ্ত হন। ভাগবত বলিতেছেন যে, ভগবান্ 

“আত্মভূতেন পুরুষেণ” গর্ভাধান করিলেন । নিজে করিলেন না। শ্রীধরস্বামী 

“আত্মভূতেন” পদের অর্থ করলেন, “প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রী রপেণ”_ প্রকৃতির অধিষ্টাতা 

পুরুষরূপে ৷ ভগবান্ ও তাহার আত্মভূত পুরুষ অভিন্ন_ইহাতে সন্দেহ নাই ৷ 

তবে ভগবান্ নিজে করিলেন ন! কেন? ইহার উত্তর মনে হয় যে, ভাগবতকার 

বলিতে চাহেন যে, ভগবান্ গীতার ১৫ অধ্যায় অনুসারে পুরুষোত্তম। সকলের 

সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ । সর্ধকর্তা হইলেও অকর্তা। গীতার: ১৪।৩ শ্লোকে 

এই অতি হুন্ম্ম বিভেদটুকু রাখেন নাই, তাই স্পষ্ট বলিলেন, “তন্সিন্ গং 

দধাম্যহম্” ৷ গীতার শ্লোক নীচে উদ্ধৃত হইল । 

মম যোনি মহদ্ত্ৰহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ৷ 
সম্তবঃ সর্ব্রভূতানাং ততো ভবতি ভারত | 
সৰ্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় ! মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাহ 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ গী ১৪৪ 
[ এই শ্লোক ছুটি রহস্য অর্থে পরিপূর্ণ। সেই রসন্ত উদ্থাটনের চাবিকাঠি 

গী ১৪৩ 
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প্রীমৎ বিজয়ক্কষ্ক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “উপনিষদ্ রহস্ত বা গীতার যৌগিক 
ব্যাখ্যা” নায়ক পুস্তক হইতে পাইয়াছি। একারণ তাহাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন 

করিতেছি ] উদ্ধত ১৪৩ গ্লোকে “অহং” মূল “অহং”_ গীতার পুকুষোত্ম, 

মহানারায়ণোপনিষদের-__আদি-নারায়ণ, ভাগবতের- শরীক, তাপনীশ্রতির__ 
সচ্চিদানন্দ-ভগবান । 

: ৬৫ মহদ্ত্রন্ধ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের 
৩৫২৬ প্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে । এখানে তাহারই কিছু বিস্তার 
করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। মহদ্ব্র্_মহৎ ও ব্রহ্ম এই উভয় শব্দের 
মিলনে উৎপন্ন । বলা বাহুল্য যে, এ মহৎ্"_প্ররূতি হইতে অভিবাক্ মৃহত্বত্ব নহে । 

ইহা যুলা প্রকৃতি । ইহার সহিত অক্ষর বা ব্রহ্ম ভিন্নভাবে মিলিত হইয়া ক্ষরকে : 

ভাব পদার্থরূপে ধারণ করিয়া থাকেন, ইহা আগে বলা হইয়াছে। স্থির পূর্ব 

পুরুষোত্তম ভগবান্ সমুদায় আপনাতে তাদাত্মাভাবে লীন করিয়া, নিরীহ, নিক্রিয়- 
ভাবে অবস্থান করেন; ইহাকেই যোগনিব্রায় অবস্থিতি বলা হয়। তখন ক্ষর-- 

অক্ষর-_অন্্য কথায় মহৎ ও ব্রহ্ম ( গীতা ৮৪ ), উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের 

স্বাতন্ত্য হারাইয়া তাদাআ্মাভাবে পুরুষোত্তম ভগবানে লীন থাকেন। তারপর 
যোগনিব্রা ভঙ্গে, উন্মেষে (মহানারায়ণ উপনিষদ উদ্ধৃত অংশ ), একাত্মভাবে 

মিলিত, মহৎ ও ব্ৰহ্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাতন্ত্য অনুভব করিতে উপযোগী-হন» 

কিন্তু তখনও অভিন্নভাবে মিলনের ব্যতিক্রম নাই । মহত ব্রহ্ধে উদ্বুদ্ধ হইবার 

পূর্বে নিজের নিজের স্বাতন্ত্য হারাইয়া তাদাত্মাভাবে পুরুষোত্যে অবস্থানের নাম 

“ভাববজ্জিত ভাবোরূপে” অবস্থান । ( শাস্তিগীত! ৮৩৫ )। ইহা বিস্তারিতভাবে 
মদালোচিত শান্তিগীতা গ্রন্থে করা৷ হইয়াছে। এই ভাববজ্জিত ভাবরূপে__ 
অবস্থানের দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই, (ক) যোগাত্মক-বণাত্মক তড়িতের 

মিলনে সাম্যভাব প্রান্তিতে, খে) সমুদ্রের পৃষ্ঠে তালপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের সহিত 

উহার উক্ত প্রমাণ নিগ্নতার মিলনে সাম্যভাব প্রাপ্তিতে, (গ) ক্ষর ও অক্ষর 

উভয়ের ক্ষর-_ক্ষরাতীত পরমপুরুষের অধিষ্টানে স্বাতন্তয হারাইয়া বর্তমানতায়, 

(ঘ) সত্বরজ:-তমোগুণের সাম্যাবস্থায় অব্যাকৃত প্রকৃতির পরিচয়ে, (উ) 

শক্তিমানে শক্তির তাদাত্যভাবে অবস্থিতিতে । 

৬৬। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মহৎ ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে কাম পিয়ার 

বা অপ্রাধান্ত নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য, ১৪৩ লোকে “মহ টি 

পরবর্তী ১৪1৪ গ্লোকে গীতা “ত্রহ্ম মহৎ” বালয়াছেন। আরও 15 

যে, উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ ভেদও নাই। কারণ
 গর্ভ ত স্ত্ীলোকেই ধারণ করে, কিন্ত 



১৩২ ্রহ্মসত্র ও শ্রীমদূভাগবত 

১৪৩ শ্লোকে ভগবান্ “তত্তাং” ন! বলিয়া “তস্মিন্” ব্যবহার করিয়াছেন, 

ইহাতে ভগবান্ বুঝাইলেন যে, পরমতবে লিঙ্গভেদ নাই। সে কারণ পরমতত্বের 

শক্তিবূপিণী মায়ারও লিঙ্গভেদ নাই । এই একই কারণে গীতায় ১৫।১৬ প্লোকে 

“ক্ষর পুরুষ” ও “অক্ষর পুরুষ” ব্যবহৃত হইয়াছে । ভগবানকে পুরুষোত্তম নামে 
পুংলিঙ্গ রূপে (ব্যাকরণানুপারে ) ব্যবহার করার জন্য, তাহার আত্মভূত অংশ 

ক্ষর ও অক্ষরকে যথাক্রমে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা 

হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমই “দর্বস্তেশানঃ সর্বাধিপতি:”-_সকলের নিয়ন্তা ও 

প্রভু । 

৬৭ পগর্জং দধামি”__চিদাভাস অর্পণ করি। পুকুষোত্তম ত চিতের শাশ্বত 

ভাগার। সেই ভাণ্ডার হইতে চিদংশ মহত্ত্রক্ষে নিক্ষেপ করিলেন । ভগবানের 

এই বর্ণনা, প্রপঞ্চ জগতে মাতার যোনিতে পিতার বীর্ধ্য নিক্ষেপের দৃষ্টাস্তে 

করিয়াছেন । এরূপ ব্যবহারের কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে £-_-(ক) সর্বপাঁধারণের 

বৌধ সৌকর্য্য বিধান, (খ) অজ্ঞ বহি্দ্ধুখ মানবদেহধারী জীবকে অন্তসুবীন 

করিবার অভিপ্রায়ে, (গ) শাস্ত্র বিধি না মানিয়া সত্রীপুকুষের অপংঘতভাবে যৌন 
সংসর্গের সঙ্কোচ সাধন । এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পরে কর! যাইবে । 

১৭) গর্ভ পদের অন্তনিহিভ রহস্য £__ 
৬৮। গীতার ১৪।৩ গ্লোকে ব্যবহৃত “গর্ভ” পদের ভিতর অতি গুঢ় রহস্ত 

নিহিত আছে। ‘উপরে কথিত শ্রীমৎ বিজয়কুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার 

উদ্ঘাটন করিয়াছেন । তাহারই পদানুসরণে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি । 
“গর্ভ? শবে তিনটি অক্ষর আছে গ, র, ভ। .এই তিনটি অক্ষর “ভর্গ” শব্দও 

আছে-_বিপরীতক্রমে সাজান-_-ভ, র, গ। মৎ, প্রণীত “গায়ত্রী রহস্ত” 

পুস্তকের ১৫৩ পৃঃ ভর্গ/ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগী যাজ্জবক্যের নিমোদ্ধত প্লোকে 
ভির্গ শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটি এই :_ 

ভেতি ভাসয়তে লোকান. রেতি রঞ্জয়তি প্রঙ্গাঃ ৷ 
গ ইত্যাগচ্ছত্যজত্রং ভ-র-গা-ৎ ভর্গ উচ্যতে ॥ 

রগ শব্দের ভ অক্ষর পরিদৃশ্তমান বিশ্বপ্রপঞ্ককে উদ্ভাসন করণ হেতু, 'র? 
অক্ষর বিশ্বের ভূতজাতকে রঞরন বা আনন্দ দান হেতু এবং “গ’ ইহলোক- 
পরলোকে অজ গতাগতি সংগঠনের হেতু বলিয়া এই তিন অক্ষরাত্মক 'ভর্গ- 
শব্দ_স্বয়স্প্রকাশ পরব্রদ্ধকে নির্দেশ করে। 

“গর্ত শবেও উক্ত তিনটি অক্ষর। ইহার আদিতে 'গ’ অক্ষর উহার অর্থ 
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[চ্ছতি অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করে_ চিদাভাস মহত ব্রহ্ধে সাক্ষাৎ্ভাবে সম্পক্ত 

হয়। “র” অক্ষর মধ্যে আছে-_উহার অর্থ মহদ্তরহ্ বা প্রকৃতিকে রঞ্জিত করে__ 
জগজ্জজননীরূপে মহামহীয়সী যৃত্তিতে প্রকৃতিকে লাবণ্যবতী ও পরমপূজ্যা 

করিয়া প্রকাশ করে-__এক কথায় মায়া-__মহামায়ারূপে দেব-নর সকলের পরম 
পূজনীয়! বরেণ্য! রূপে প্রকাশিতা হন । 

শেষ অক্ষর “ভ”-_উহার অর্থ উদ্ভাসন-_রঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রাপূর্ণ, 
অচিস্তযরচনারূপ বিশ্বরূপে উদ্ভাসিত হন, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের চিদাভাস্, তাহ।গ 

স্বরূপ হইতে অভিন্ন হওয়ায়, নিত্য-_সত্য-_অব্যয়_ শাশ্বত । বিশ্ব সৃষ্টিতে 
ইহার কোনও প্রকার স্বন্নপচ্যুতি হয় না। প্রকৃতিতে অনুস্থত হইয়া, প্রপঞ্চ 

জগৎ, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বৈচিত্রের সহিত উদ্ভাসিত করিয়া, নিজের 

অব্যয় স্বরূপে “ভর্গ’ রূপে, প্রতি বিশেষ বিশে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত সবিতাকে 

অনুপ্রাণিত করিয়। তৎ কিরণ পথে স্থাবর_-জঙ্গমাত্মক অভিব্যক্ত সকলের 

সন্তীবন, পোষণ, সংবর্ধন, ধারণ, পরিণতি প্রভৃতি সংসাধন করেন । ইনিই গায়ত্রী 

মন্ত্রোক্ত পরমাত্মরূপী “তর্গ” । আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কেক্ুস্থানীয় স্বর্ধো_ 

সবিতি-মগুল-মধ্যবর্তী নারায়ণরূপে অবস্থান করিয়া, আমাদের-_-জগৎকে সমষ্টিভাবে 

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন এবং ব্যষ্টিভাবে আমাদের-- প্রত্যেকের 

বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণ! প্রদান করিয়া জগদ্ ব্যাপারে নিয়োজিত করিতেছেন। 

উপরের সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, অন্তমুখে 

যাহা “ভর্গ” বহিমুখে তাহাই স্ষ্ট জগৎ। ফলে ভর্গ বা (“্যোতিযাং 
জ্যোতিঃ” ) ভর্গেরই (বিষয়ের ) উপভোগ করিরা থাকেন। ইহাতে তাহার 

আত্মারামন্ব অনুপ্ন রহিয়া গেল। “গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকেও আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি। বর্তমান আলোচনায় ৬১ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের 

৩৩২২৩ শ্লোক কৰি স্থললিত ভাষায়_এই একই তন প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইহা হইতে স্বতঃই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে থে, সর্বত্র ব্রহ্ম _দর্শনই প্রকৃত দর্শন । 

্র্ধ হইতে পৃথক্ কিছু দর্শনই ভ্রম দর্শন । 
৬৯। নিজে অবিকৃত থাকিয়া কাৰ্য্য সাধনের দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ অগতেও 

দেখিতে পাই । আমরা জানি যে, স্বর্ন কোনও কোনও আয়ু্কেদীয় ওষধের অপরিহার্য উপাদান । অন্তান্ত উপাদানের সহিত বিহ বর্ণ পাকে চড়াইয়। 

গুষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আমুর্কেদ শাস্ত্রে আছে। ওুষধ প্রস্তুত কি ভা 

দেখা যায় যে, বর্ম অবিরুতভাবেই আছে__অথচ ওষধে প্রয়োজনীয় গুণ প্রদান 
করিয়াছে । উদ্ধৃত ১৪৩ ল্লোকের রহস্তার্থ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইল । 



১৩৪ ্র্মস্ত্র ও শ্রাযদ্ভাগবত 

উক্ত শ্লোকের বাংলা সাধারণ সরল অর্থ হইতেছে :--ভগবান্ বলিলেন, হে 

অঙ্জুন। আমার গতাধান স্থান মহদ্ত্ক্। স্থষ্টির আদিতে আমি উহাতে 

চিদাভাস অর্পণ করি, তাহা হইতেই সর্ধভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

গীঃ ১৪1৩ 

১৮) শুধু সবষ্টিকালে নহে, স্থিভিকালেও ভগবান্ “বীভগ্রাদ পিভা”। 

৭০। গীতায়, ১৪।৪ শ্লোকে তগবান্ বলিতেছেন যে, সুষ্টিকালেই যে কেবল 

আমা কর্তৃক অধিষ্টিত প্রকৃতি-পুরুষ দ্বারা ভূত সকলের উদ্ভব হয়, এরূপ নহে। 

স্থষ্টির পরে, স্থিতিকালেও সকল যোনিতে অহরহঃ যে সকল স্থাবর-জঙঈ্গমাত্মক 

মুক্তি সকলের উদ্ভব হইতেছে, তাহাদের মাতৃস্থানীয়৷ মহদ্ত্রক্ম প্রকৃতি এবং 

আমিই সকলের বীজপ্রদ পিতা । প্রকৃতি যে সকলের মাতৃস্থানীয়া, ইহা সহজেই 

বোধগম্য হয় । প্রত্যেকের দেহের অগুপরমাণু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতির উপাদানে 

গঠিত_এ কারণ প্রকৃতিকে মাতৃস্থানীয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু “অহংবীজপ্রদঃ 

পিতা”__ইহার মধ্যে গুঢ়রহস্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । পিতা-মাতার যৌন সম্মিলনে 

সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রতি যৌন সম্মিলনে সন্তানোৎপত্তি 

হয়না । শুক্রশোনিতে সম্মিলন যদি সন্তানোৎ্পন্তির একমাত্র কারণ হইত, 

তাহা হইলে, প্রতি সঙ্গমে সম্তানোৎ্পত্তি না হইবার কোনও কারণ থাকা সম্ভব 

হইত না। কিন্ত তাহা না হওয়ার অন্য কারণ আছে, স্বীকার করিতে হয়। 

ভগবান্ ১৪৷৪ গ্লোকে সেই কারণ নির্দেশে বলিলেন যে, তিনিই বীজপ্রদ 

পিতা___অর্থাৎ প্রকৃতির গর্ভে_-ভগবৎ প্রদত্ত চিদাভাসের* কণা, যখন পিতার 

বীর্ধোর সহিত সম্প্ত হইয়া, মাতার গর্ভকোষে প্রবেশ করে, তখনই সন্তানের 

জন্ম হয়। এই সম্পক্ত হওয়া ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। ভগবানের এই 

ইচ্ছা উদ্বোধনের জন্য শাপ বিধিমত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত! শান্তেই বিধিবদ্ধ 

আছে। তাহা না যানিয়া প্রবৃত্তিমত অসংঘত সঙ্গমে ধাতুক্ষয়__ আত্মঘাতী 

হওয়ার মাম্তর যাত্র। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপরে বলিয়াছি যে, যৌন 

সন্মিলনের দৃষ্টান্তে ভগবানের বর্ণনার একটি উদ্দেশ্য_“অসংযতভাবে যৌন 

মিলনের সংকোচ সাধনের জন্য”) 

+১। জগৎ হি সম্বন্ধে ব্ৰহ্মা, যিনি স্থষ্টিকর্তা বলিয়| পরিচিত, বলিতেছেন £ 

তন্তাপি দ্ৰষুগ্রীশন্ত কটস্থম্তাখিলাত্মনঃ | 
স্জ7ং স্থজামি স্ষ্টোইহমীক্ষয়ৈবাভিচো দিত ॥ ভাঃ ২ ৫1১৭ 
৯১ জব টি 
সেই ভুগবানই অষ্টা, সর্বসাক্ষী, ঈশ্বর, সর্ববকালব্যাপী ও সকলের অন্তর্ধামী ! 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ সঃ ১৩৫ 

তিনিই আমাকে স্থন্ট করিয়াছেন, এই সমুদায়ও তাহার স্থষ্ট। আমি মাত্র 
তাহার কটাক্ষে প্রেরিত হইয়া, তাহারই ক্জ্য সকল স্ষ্ট করিয়া থাকি। 
ভাঃ ২৫১৭ । 

অতএব বুঝিতে পারিলাম যে, পরকর্তা ব্রহ্মা বা অপয়কর্তা পিত্রাদি প্রকৃত 

পক্ষে কর্তা নহেন। আসল কর্তা পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি তত্বতঃ অবর্তী 

হইয়াও সমুদায়ের কর্তা । এ সম্পর্কে ৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭৯1১৯ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

৭২। মায়ার সহিত ভগবানের খেলার বা দিব্য মায়া বিনোদের কথা বলা 

হইয়াছে । তিনি ত আত্মারাম, আত্মানন্দে বিভোর । তাঁহার মায়ার সাহত 
খেলার প্রয়োজন কি? ভাগবত বলিতেছেন £__ 

স্বম্থখমুপগতে ক্কচিদ বিহর্তূং প্রকৃতিমুপেরুধি যদ্ভব প্রবাহঃ ॥ 

ভা? ১৯1২৯ 

স্বামিজী বলিতেছেন :_স্বন্থখং স্ববূপভূতং পরমানন্দং উপগতে প্রাপ্তবত্যেব । 

ক্কচিৎ-_কদাচিৎ, বিহৰ্তং-ক্রীড়িতুম, প্ররুতিং উপেঘুধি_স্বীকুতবতি, ন তু 
হ্রূপ-তিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্যমিতি ॥ 

যিনি সর্বদাই নিজ স্বরূপ পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন, কদাচিৎ বিহার 

বাসনায় প্রকৃতি স্বীকার করেন, তখনই স্বষ্ট-প্রবাহ উদ্ভূত হয়। তাহাতে 

তাহার স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না। ১/৯২৯। 

রাজা তাহার নিজের রাজধানীতে, নিজের আরামপ্রদ রাজপ্রাসাদে 

সর্বদাই অত্যুত্তম রাজভোগে অশেষ স্থখ উপভোগ করেন । কিন্তু মাঝে 

মাঝে বৈচিত্রোর জন্য, শীকার, জলবিহার, দেশত্রমণ, রাজ্য পরিদর্শন প্রভৃতি 

করিবার জন্য, প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রাসাদলভ্য বৈচিত্র্যহীনতা! 

পরিহার করিয়া থাকেন । সেই দৃষ্টান্ত আমরা ভগবানেও আরোপ করিয়া 

থাকি। হুত্রকার তাহাই করিয়া “লোকবত্তলীলাকৈবলাম্” স্তর ২1১৩৪ 

প্রণয়ন করিয়াছেন । পর 

৭৩। উপরের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ প্রকৃতিতে “চিদাভাস* 

অর্পন করিলেন । তিনি ত চিদ্ঘণ__চিৎ অর্পণ করিলেন, না বলিয়া চিদাভাস 

অর্পণ করিলেন বলা হইল কেন? বিশেষতঃ ভাগবতের-১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 

৩৫২৬ শ্লোকে “ৰীৰ্ষ্যমাধত্ত? ও গীতায়-১৪৷৩ শ্লোকে “গর্ভ, দধামি” বলা 

হইয়াছে__কোথাও  চিদীভাসের উল্লেখ নাই। অথচ শ্রীধরস্বামী অর্থ 



১৩৬, রহ্ননথত্র ও শ্রীঘদ্ভাগবত 

করিয়াছেন চিদাভাস। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আমরা মুণ্ডক শ্রতির ২২৯ 
মন্ত্রে ব্রহ্ম নির্দেশে “তচ্ছ,ভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি” বলিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া 

হইয়াছে এবং উক্ত শ্রুতির ২২1১০ মঙ্ছে, বলিয়াছেন যে __ 

ন তত্র সুধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেম! বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্থিঃ | 
তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ব্বং তন্তু ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ মুণ্ড ২২1১০ 

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি যে সকল পদার্থকে আমরা 
জ্যোতি্মান্ বলিয়া জানি, তাহারা ব্রদ্ধকে প্রকাশিত করে না। অন্যপক্ষে সেই 
“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে প্ৰস্তত জ্যোতি: এই বিশ্ব প্রকাশিত করে। যুগ 
২২1১০ । 

গীতায় ১৫1১২ গ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, কুর্ঘ, চন্দ্র, অগ্নিতে যে 
তেজের সহিত জগৎ পরিচিত, সে তেজঃ তাহাদের নিজের নয়। আমার 
ভগবানের তেজেই তাহারা তেজন্মান। ইহা ত গেল সমষ্টি ভাবের কথা। 
ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক প্রাণীর দেহা্যস্তরে আমিই (ভগবানই ) বৈন্বানর রূপে 
বর্তমান থাকিয়া, তাহাদের প্রাণ-অপান বায়ুর পরিচালন ও তাহাদের চর্ব, 
চোষা, লেহ, পেয়-_-চতুব্বিধ আহার পরিপাক করিয়া, তাহাদের দেহ ধারণ ও 
পোষণ করিয়া থাকি । গীঃ ১৫।১৪। 

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, সমুদায় জ্যোতির যূলে “জ্যোতিষাং জ্যোতি?’ 
রূপে ভগবান্ । জ্যোতির স্বভাব এই, উহা সর্ববদিকে বিকীর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত 
আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমাদের ঘরে সাক্ষাৎ ভাবে 
হ্ঘ্যকিরণ ( রৌন্দ্রূপে ) প্রবেশ করিতে না পারিলেও, সর্ধোর বিকীর্ণ কিরণ 
“আভাস” রূপে গৃহের অভ্যন্তর আলোকিত করে। সেই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, “জ্যোতিষাং জ্যোতি: হইতে সর্বদদিকে প্রস্থত জ্যোতি: 
প্রবাহ “আভাস” রূপে সর্বত্র অনুক্যত হইয়া সকলকে উদ্ভাসিত, ক্রিয়াশীল, 
ব্যাপারবান্ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই। “জ্যোতিষাং জ্যোতি? 
চিদ্ঘন বলিয়া, তাহা হইতে প্রহ্থত জ্যোতি: ই চিদাভাস বলিয়া বৰ্ণন! করা 
সঙ্গতই হইয়াছে। 

হইবে, তাহা বলা বাহুল্য । এই জ্যোতিঃ ব্যাপকভাবে সর্দিকে গ্রস্ত 

হইয়া সমুদায় চিন্ময় জ্যোতিঃতে আলোকিত করে । আমরা পূর্বের আলোচনায় 
 বুঝিয়াছি যে, মহদ্রক্ষ ব| প্রককতি__দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, একারণ 
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সর্বব্যাপী ও সৰ্ব্বকালে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে দেশকাল ত প্রকৃতি হইতে 
জাত। একারণ উহ! প্রকৃতির ব্যাপকত্বের অন্তরায় জন করিতে পারে না 
বলিয়া প্রকৃতির উপাদান বিশ্বের সর্বত্র, সর্বকালে বর্তমান । সুতরাং উক্ত 
জ্যোতিঃ বা তাহার আভাস অন্তকথায় ভর্গ, অনন্ত দেশে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া, 
কার্ধ্যণীল হইবার পক্ষে কোনও বাধা হইতে পারে না। প্রত্যক্ষতঃ আমরা 
দেখিতে পাই যে, জ্যোতিঃর গতি স্বভাবত: কেন্তস্থানীয় জ্যোতিষ্মান্ প্রদীপাদি 
হইতে বহিপ্দুখে আলোকের গতির বেগে (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে) 
অগ্রসর হইয়া থাকে । ইহা হইতে আমর! ধরিয়া লইতে পারি যে, 'জ্যোতিষাং 
জ্যোতি হইতে জ্যোতিঃ প্রবাহ বা ভর্গ উক্ত বেগে সর্ধদিকে প্রন্থত 
হইয়া থাকে। 

৭৫। আমরা আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, নদীগর্ভে জলগ্রবাহ 

অগ্রসর হইতে, হইতে, আপনি আপনাতে আবর্ত স্থষ্টি করিয়া থাকে । এ 

আবর্ত সষ্টিতে উক্ত প্রবাহের গতির কোনও অংশ ব্যয়িত হয় না। সেইরূপ 

“জ্যোতিষাং জ্যোতি, হইতে গ্হ্ত জ্যোতি: বা ভর্গ প্রবাহ অন্ত দেশে, 

অনন্ত কাল ধরিয়া আবর্ত স্থানীয় অনন্ত ব্রহ্ধাও সুজন করিতে করিতে অগ্রসর 

হইতে থাকে । আমাদের ব্রক্মাও উক্ত অসংখ্য ব্রহ্মাওগণের একটি_-উহা 

ভর্গ প্রবাহের একটি আবর্ত। জলাবর্তে যেমন মুখ্য আবর্তের সঙ্গে অসংখ্য 

বুদবুদও আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের ব্রহ্মাণ্ডেও মুখ্যাংশ সবিতৃ দেবের, 

সহিত, গ্রহ, উপগ্রহ, ছোট বড় উদ্ধা প্রভৃতি স্থ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

উহাদের সকলের স্বাভাবিক গতি অগ্রসরণে। কিন্তু ভগবানের জগৎ বিধারিণী- 

শক্তি কেন্দস্থানীয় সুর্যের সহিত উহাদের সকলের এবং উহাদের পরম্পরের : 

মধ্যে আকর্ধণী শক্তি বিধান করিয়া, উহাদের অগ্রগতি নিয়মিত করিয়াছেন । 

কেন্দস্থানীয় কূরধ্যমগুলে নারায়ণ অবস্থান করিয়া, এই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা 

করিতেছেন । মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশও ইহার প্রমাণ ৷ 

১৯) নিখিল বিশ্ব চিন্মাত্ৰই । 
৭৬। পূর্বে বলিয়াছি যে, ভর্গ প্রবাহ চিন্ময়! প্রবাহাকারে ও চিন্ময় 

এবং আবর্তীকারেও চিন্ময় । স্থতরাং ব্রক্াগ্ড সকল চিন্নয়। তেজোবিন্দু 

উপনিষৎ ইহ! স্পষ্ট বলিতেছেন £_ 

আকাশো ভূর্জলং বায়ুরয়িত্র নমা হরিঃ শিবঃ । 

যৎ কিঞ্চিষক্ন কিঞ্চিচ্চ সৰ্বং চিন্সয়মেবহি ॥ তেজোবিন্দু ২৷২৭ 



১৩৮ ব্ৰক্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগ বত 

অখটুকরসং সর্ব্বং যদ্ যচ্চিন্মাত্রমেব হি। 

ভুতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সৰ্বং চিন্মাত্রমেবহি ॥ তেঞ্জোবিন্দু ২২৮ 

দ্রবাং কালঞ্চ চিন্মাত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চিদেবহি । 

জ্ঞাতা চিন্মাত্ররূপশ্চ সর্ববং চিন্ময়মেব হি ॥ 2 RS 

[শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিরা বাঙ্গালা অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই ।] 

যদি পরিদৃশ্যমান যত কিছু, সমুদায় চিন্াত্র, তবে আমরা অন্য প্রকার 

দর্শন করি কেন? ইহার উত্তর ইহাই মায়ার খেলা । উপরে ৬১ অনুচ্ছেদের 

আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, সমুদায়ে ্রহ্মদর্শনই প্রকৃত দর্শন, অন্য প্রকার 

দর্শন ভ্রমমাত্র, বিষ্ণুমায়া ছারা প্রকটিত ; এখানেও তাহাই পাইলাম । 

ণ৭। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বলিতেছেন £_ 

চিদ্ ইহাস্তি চিন্মান্রমিদং চিন্ময়মেব চ। 

চিৎ তুং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥ যো. বাঃ, উপঃ ৫1২৬।১১ 

অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বলিতে হয়, জগতে একমাত্র চিতই আছেন । 

জগৎ চিন্মাত্র ও চিন্ময় । তুমি চিৎ আমি চিৎ, এই যে সব লোক, ইহারা 

সকলই চিন্ময় । যোঃ বাঃ উপশম !২৬৷১১। 

এরূপ বলিবার যুক্তি ও কারণ নির্দেশে বলিতেছেন £_ 

বোধাববুদ্ধং যদ্বস্ত বোধ এব তদুচ্যতে । 

নাবোধং বৃধ্যতে বোধে| বৈরূপ্যাৎ তেন নান্ততা ৷ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ 

২৫৷১২ 

বে বস্তু বোধ ব! অন্তুভূতি (00905010030699) দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা 

বোধ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে । কেন না যদি বোধ ও যাহা উপলব্ধ 
হয়, সেই জড় বস্তু পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে উহা বোধ দ্বারা 
উপলব্ধ হইতে পারিত না। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ২৫১২ 

জগৎ স্পন্দনাত্মক । একের স্পন্দন অপরে গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে 

তাহাদের পরস্পর পরিচয় আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহাই উপলব্ধি 
বস্তুর “ভাতিত্ব” ইহা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে এবং এই “ভাতিত্ব_ 
সচ্চিদানন্দময়ের চিদংশের ক্রিয়া হইতেই ক্ফুরিত হয়, ইহ! পূর্বে বলা হইয়াছে । 

৭৮। উপরের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, মায়া__ভগবানের 
সংকল্লান্সিকাশ্রক্তি এবং ভগবানের “দিব্য মায়া বিনোদ” হইতে বিশ্বের 
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অভিব্যক্তি।  অগ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানস্ব্প পরমতত্বে অজ্ঞানের আরোপ 
করিয়া! থাকেন। এ সম্পর্কে ভগরান্. বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন £_ জ্ঞান স্বরূপে 
অজ্ঞানের বা অবিদ্যার আরোপ করিয়৷ ভাষায় চিদ্ ব্রহ্মর্প সুধাংশু মণ্ডলে যে 
সংকল্পরূপ কালিমার স্কুরণ ব্লা হয়, উহা প্ররুতপক্ষে কলঙ্ক কালিমা নহে । 
জ্ঞান স্বরূপ চিদ্ঘন ব্রদ্ধ__উহা তাঁহার ঘন দেহ। যোঃ বাঃ লিং পূঃ ২৭।৩২ 

চিচ্চন্দ্র বিশ্বে সংকল্প-কলম্কঃ স্ফুরতীব চ। 

নাসৌ কলঙ্কস্তদ্ বিদ্ধি চিদ্ঘনম্ত ঘনং বপুঃ ॥ যৌগঃ বাঃ নঃ পৃঃ 

২৭।৩২ 

উদ্ধৃত গ্লোকে “স্ফুরতীব পদে “ইব” শব্দের অর্থ স্বুরণের ন্যায়_অর্থাৎ 
প্রকৃত পক্ষে স্বুরণ নহে । আমাদের দৃষ্টিতে স্কুরণের মত মনে হইয়া থাকে। 

উহা সত্য সত্য স্ষুরণ নয়, উহা এরূপই । উহার কারণ নির্দেশ বা ভাষায় 

উহার বর্ণনা সম্ভব নয়। 

৭৯। উপরে ৭৫ অনুচ্ছেদে বল্য হইয়াছে যে, “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” 

হইতে নিঃস্থত জ্যোতিঃ-প্রবাহের আবর্তই বিশ্বের বিভিন্ন ব্রহ্মাও। ভগবান্ 

বৃশিষ্ঠদেব বলিতেছেন £__ 

সর্ব্বং হি মনএবেদমিথং স্ফুরতি ভূতিমৎ। 

জলং জলাশয় ক্ফারৈ বিচিত্রৈশ্ক্রকৈরিব ॥ যোঃ বাঃ উৎঃ ৮৫1৪ 

যেমন একই জল, জলাশয়ের মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র বহু আবর্তাকারে স্ম'রত 

হয়, সেইরূপ একমাত্র মনঃই বিভূতি যুক্ত হইয়া, এই নিখিল জগদাকারে 

প্রকাশিত হুইয়াছে। যোঃ বাঃ উৎঃ ৮৫18 

এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে £_(ক) মনঃ= 

উপরে ৭৫ অনুচ্ছেদে “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে প্রস্থত জ্যোতিঃ বল! 

হইয়াছে । মনঃ ই এই জ্যোতিঃর আমাদের পরিচিত নাম। পরমতত্বই 

“জ্যোতিষাং জ্যোতি:”__তিনি নিজে যা তাঁহার মনও তাই । বিশেষতঃ মনের 

সংকল্প হইতেই স্থা্ বলা হইয়া থাকে_-একারণ বশিষ্টদেব শ্লোক “মনঃ পদ 

ব্যবহার করিলেন । (থ) “বিচিত্রৈ চত্রকৈ:__বহু বহু বিভিন্ন বৈচিত্রের সমাবেশে 

সমুজ্জল বহু বহু চক্ৰক বা আবর্ভ। ইহারা যে বিভিন্ন ব্রদ্মাওকেও 
তাহাদের 

পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্রোর নির্দেশ করিতেছে, তাহাতে Ee নাই । 

(গণ) চক্রক অর্থাৎ আবর্ত মুখ্য বলিয়া উহা! মাত্ৰ বলা হইয়াছে। উহার সঙ্গে 



১৪০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

সঙ্গে ছোট বড় অগণ্য বুদ্বুদ ও বুদ্বদ্চূর্ন অসংখ্য প্রকটিত হয়, তাহা স্পষ্ট 

কথিত না হইলেও, উহাদের প্রকটন ব! ক্ষুরণ বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে 

আমর! পাইলাম যে, (i) বৃহৎ বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডের কেন্দ্স্থানীয় তত্তৎ সুর্ধ্যমগল, 

(1) প্রত্যেক স্র্য্যমণ্ডলের চতুদ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহ-উন্ধা প্রভৃতি বুদ্বুদ স্থানীয়, 

(i) প্রত্যেক ব্রক্মাণ্ডের ও তাহাদের অস্ততুক্তি গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিতে বুদবুদ্্ণ 

স্থানীয় স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় প্রকটিত হইল । 

৮০। উপরে উদ্ধৃত যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি ৮৫৷৪ শ্লোকে ব্যবহৃত মনঃ যে 

“জ্যোতিষাং জ্যোতি, হইতে অভিন্ন, তাহা ভগবান্ বশিষ্টদেব স্পষ্টতঃ. 

বলিতেছেন £_ 

বিদ্ধি রশ্মিময়াকারমিব ব্রহ্ম জগৎস্থিতম্ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৯৷১৯ 

এই জগৎকে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমত্রক্মের রশ্মিরাজি বলিয়৷ জানিবে। 

যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ৯৯১৯ 

বশিষ্ঠদেব অন্যত্র বলিতেছেন :__ 

যথা বিসরণং ভাসস্তথা জগদিদং পরে ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৪২৩ 

ূ্্যাদির প্রভা যেমন স্বতঃ বিকীর্ণ হইয়া ভুবন আলোকিত করে, সেইরূপ 

“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” স্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ বিকাশে বিশ্ব স্বতঃ অভিব্যক্ত 

হইয়াছে । যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৪২1৩ 

ভাগবত ১২।১১।৮ শ্লোকে জীবচৈতন্যকে “স্বাত্ম-জ্যোতিঃ” আখ্যায় 

আখ্যায়িত করিয়াছেন । স্থতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জীব ও জগৎ উভয়েই 

“জ্যাতিষাং জ্যোতিঃ” স্বরূপের রশ্মি স্থানীয়, একারণ পরস্পর অভেদ। ইহা 

বশিষ্ঠদেব স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন £__ 

আত্মীনমিতরচ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া | | 
সর্ববং চিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি সঃ পশ্ঠতি ॥ যোঃ বাঃ স্থিঃ ২২২৭ 

যিনি আপনাকে ও অপর সকলকেই অভেদ জ্ঞানে, সমস্তই চিদ্জ্র্যোতি:». 
চিদ্জ্জেযোতিঃ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এরূপ জানেন, তিনিই প্রকৃত দর্শক । 

যোঃ বাঃ স্থিঃ ২২।২৭- 
ভগবান্ ন্ুত্রকারও ৪11১৮ “রশ্স্মারী”-_স্ত্রে দেবযান পথের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার আলোচনা যথাস্থানে করা হইয়াছে। 
৮১। মে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে আমরা, পরক্রন্ধ বা. 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থঃ ১৪১ 

ভগবানের সহিত জীবের, জগতের, জগতে অন্তভূর্ত যত কিছুর, যে অতি ঘনিষ্ঠ, 
অভেদাত্মক, নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা বুঝিতে পারিলাম। এ প্রকার ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ বর্তমান বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ, মানবদেহ্ধারী জীব, যতই ত্রিতাপ জালায় 
দগ্ধ হউক্ না কেন, যতই দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ, দারিদ্র্য, অভাব সহ করিতে 
বাধ্য হউক্ না কেন, তাহার সহিত ভগবানের সংস্পর্শ__কিরণের সহিত হুর্ধোর 
ন্যায় চিরবর্তমান। মেঘ দ্বারা স্থর্ধ্যের আবরণের ন্যায়, সাময়িক কারণে উক্ত 
সংস্পর্শের প্রত্যক্ষজ্ঞান আবরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও সেই পরম 
কল্যাণময়, করুণানিধান, জীববৎসল ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সংঘটিত। 

ভগবান্ স্থত্রকার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ইহাও উক্ত সাময়িক আবরণ হইতে 
মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করিবেন । 

৮২। এই আলোচনা হইতে আমরা আরও বুঝিলাম যে, “জ্যোতিযাং 
জ্যোতিঃ» যেমন অনাদি, অনন্ত, সত্য--তীহার জ্যোতিঃ হইতে অভিব্যক্ত 
জীব ও জগৎ অনাদি। তীাহারই মঙ্গলময় সংকল্লানুসারে-_অন্তবান, নশ্বর 
বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জীবের--অনস্ত উন্নতির সন্তাবনা, এমনকি ব্রহ্মম্বরূপ 

প্রাপ্তি প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ জগৎ বিশেষ বিশেষ কারণে, 

বিশেষ বিশেষ কালে-_প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে 

পুনরভিব্যক্তির সম্ভাবনা বর্তমান রহিয়াছে। বিশ্বের অভিব্যক্তির উদ্দেই, জীবের 

কল্যাণ সাধন । ইহা আগে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০৮৭২ ল্লৌোকের আলোচনায় 

বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।- 

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উল্লেখ করি যে, “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” 

_ সমষ্টি আত্মটৈতন্য জ্যোতি: । ইহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ নাই। 

একারণ আমাদের ব্রন্মাণ্ডের অন্তর্গত, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ন্যায়, 

অনন্তের ক্রোড়ে অবস্থিত অগণ্য ব্রস্মাণ্ডে ও তাহাদের--নিজের নিজের গ্রহ- 

উপগ্রহ প্রভৃতিতে মূল কাঠামো পৃথক হইতে পারে না। অবশ্ঠই বাশ, দড়ি, 
খড় প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বিভিন্ন কাঠামোতে যেমন বিভিন্ন রং, 

সাজ, সজ্জা, হাত, পা, প্রভৃতি বসাইয়! বিভিন ৃন্তি প্রকটিত হয়, সেইরূপ 
বিভিন্ন ব্রহ্ধাণেও তাহাদের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ গ্রভৃতিতে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় 

সঙ্দিত বিজি তি প্রকটিত হইয়া, লেখানকার পরিস্থিতি সারে জগ 
রানার জেরার তি 
'বস্থিত। তবে অনস্ত বৈচিন্তাময়-জগৎ-কর্তার-_মনমংকল্লাহসারে উহাদের 
টি পুবিবীর সমতুল্য ন! হইতে পরে) সে অগণ্য 



১৪২ ্রহ্স্ব্ধ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

্রন্ধাণ্ডেও তথাকার পরিস্থিতির সামঞ্শ্তে সেখানকার উপযোগী জীবও বর্তমান 

থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। তাহারা কেহ কেহ যে আমাদের পৃথিবীর পরিচিত 

মনুয্যদেহধারী জীবগণ অপেক্ষা অধিক উন্নত বা নিয় স্তরের হইতে পারে, 

তাহাতে সন্দেহ কি? একারণ যে সমুদায় মানবদেহধারী জীব ব্রন্মার-_-একদিনে 

বা চতুদ্িশ মন্বন্তরে উন্নতির শিখরে পৌহুছিতে না পারে এবং ব্রহ্মার পরদিনে, 

পৃথিবীর তখনকার : পরিস্থিতি অনুসারে স্থান পাইবার উপযোগী না হয়, 

তাহা হইলে, উপরিউক্ত অগণ্য ব্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে যেটি তাহার পক্ষে উপযোগী, 

তাহাতেই সে স্থান লাভ করিবে, তাহাতে অসম্ভব কি আছে? ব্রন্ধ বা 

ভগবান্ অনস্ত, জীবও অনন্ত, কালও অনস্ত এবং দেশ বা বন্ধাণ্ডের সংখ্যাও 

অনস্ত। স্থতরাং জীবের উন্নতির সম্ভাবনাও অনস্ত। এই কারণে শ্বেতাশ্বতর 

তি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জীবচৈতন্ত জ্যোতি:-কণার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ 

হইলেও “স চানস্তায় কল্পতে” । শ্বেতাশ্বতর | 

২০) আধুনিকভম আধিতোৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত । 

৮৩। এখন বিশ্বহ্থষ্টি সন্ধে আথুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের 

পরীক্ষা ও গবেষণালন সিদ্ধান্ত কি, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনায় অগ্রসর 

হইতেছি। স্যার জেম্স্ জিন্স_ইংল্যাণ্ডের একজন খ্যাতনামা আধিভৌতিক 

বৈজ্ঞানিক, অতি অল্পদিন হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ 

গন্ব “The Mysterious Universe”—“রহস্তময় বিশ্ব’ নামক পুস্তকে 

বলিতেছেন 2,70০ sum up the main results of this and of the 

preceeding chapter, the tendency of moderp. physics is to 

resolve the whole material Universe into waves. These waves 

are of two kinds—bottled up waves, which we call matter 

and unbottled waves which we call radiation 07 li8ht”—“বঙমান 

ও তৎপূর্বব পরিচ্ছেদে যাহ! বণিত হইল, তাহ| সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে 
গেলে বলিতে হয় যে, বর্তমান যুগে আধিভৌতিক পদার্থ বিদ্যার প্রগতি 
হইতেছে, এই পরিদৃগুমান প্রপঞ্চ জগৎকে শক্তিপ্রবাহ রূপে গ্রহণ করা ৷ এই 
শক্তি প্রবাহ ছুই প্রকার_বোতলে অবরুদ্ধ প্রবাহ, যাহাকে আমরা জড় দ্রব্য 
বলি ও অনবরুদ্ধ প্রবাহ_যাহাকে আমরা আলোক ও তাহার বিকীরণ 
বলিয়া থাকি 1” 

2 Le উপরে “আবৰ সৃষ্টি করে” বলিয়া যাহ! আমরা বলিয়াছি 
রে জিন্স্ সাহেহ_“বোতলে অবরুদ্ধ প্রবাহ-বলিষা ব্যষ্টি জড় দ্রব্যের 
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পরিচয় দিলেন । জড় দ্রব্য বলিয়া Matter-এর পরিচয় দেওয়। হইল বটে, 

কিন্ত বিশ্বে জড় বলিয়া কিছুই নাই। সমুদায়ে শক্তির খেলা এবং এই শক্তি_চিৎ- 
শক্তি। ভগবানের সং চিৎ” প্রচ্ছন্ন থাকায়, জড় বলিয়া কথিত 
হয় মাত্র। 

জিন্স সাহেব উক্ত গ্রন্থে আরও বলিতেছেন £__ড/10) a nearer 
approach to actuality, we may think of the electrons as 

objects of thought and time as the process of thinking”— 

“আসল ব্যাপারের সুষ্ঠ পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইলেকট্রণগুলি 
ঘনীভূত চিন্তা কণিকা এবং কাল-চিন্তার ধার! নির্দেশক মাত্র ৷” 

৮৫ | ইলেকট্রন ও প্রোটন-_বস্তুর অণু গঠন করে এবং জগৎ বস্তুর সমবায়ে 
সংগঠিত । স্থতরাং বস্তুর অণু যখন ঘণীভূত চিন্তা, কণিকা, তখন সমগ্র জগৎ যে 

চিন্তারই অভিব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ কি? জিন্স্ সাহেব এ সিদ্ধান্তে অনুমানের 
অপেক্ষা রাখেন নাই। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন £_“The Universe cannot: 

admit of material representation and the reason is, I think, 

that it has become a more mental concept”—“এই পরিদ্ৃশ্ুমান জগৎ 

জড় গঠিত বলিয়া স্বীকার করা যায় ন! । ইহার কারণ, আমার মনে হয় যে, ইহা 

মনের চিন্তার বিকাশ মাত্র 1? ভগবান্ বশিষ্ঠদেব_কে জানে কত সহস্র বৎসর 

পূর্বে তাহার যোগসিদ্ধি লব্ধ প্রাতিভ জ্ঞান বিকাশে ঘোষণা করিলেন :-- 

মনোমণিমহারন্তঃ সংসার ইতি লক্ষ্যতে। 

আত্মানাতআনমা শ্রিত্য ক্ষুরত্যন্তযথাস্তসা ॥ যোঃ বাঃ উৎঃ ১০২৬ 

মনি যেমন তাহার দশদিকে আলোকের আড়ম্বর বিস্তার করে, সেইরূপ 

এই প্রপঞ্চ জগৎ মনোরূপ মহামণির মহাড়ম্বর পূর্ণ অভিব্যক্তি। জল যেমন 

নিজে নিজেকেই আশ্রয় করিয়া আবর্তাকারে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মনঃই আপনি 

আপনাকে আশ্রয় করিয়া সংসাররূপে স্কুরিত হয়। যোঃ বাঃ উৎঃ ১০২1৬ 

ইহার সহিত উপরে ৭৪ অন্তচ্ছেদের আলোচনা তুলনীয়। মনই যে 

“জ্যোতিযাং জ্যোতি” স্বরূপের জ্যোতি:কণা তাহা আগেও বুঝিয়াছি। 

. ৮৬। চিন্তার বিকাশ বলিলে, কার চিন্ত| এ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। জিন্স 

সাহেব উত্তরে বলিতেছেন :— “The thought of........- a Mathematical 

{hinker”_ “একজন গণিতজ্ঞ চিন্তকের চিন্তা” | TUE উপসংহারে 

জিন্স্ সাহেব বলিতেছেন 2 “Today there is a wide measure of 
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agreement সর almost to [00280177115 that ...... the Universe 

begins to look more like a great thought than like a great 

machine”—“আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের, বর্তমানে প্রায় সর্ব- 

সম্মত অভিমত এই যে, এই বিশ্ব একটি বিরাট যন্ত্র নয়, বিরাট, চিন্তার 

বাহ্যাভিব্যক্তি 

স্থতরাং আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই 

যে, বিশ্ব জড় প্রকৃতির খেল! নয়। চৈত্ন্তময়অচিন্তশক্তিমান ইহার কল্পম! 

করিয়াছেন ও পরিচালনা করিতেছেন। জিন্স্ সাহেব বলিতেছেন £_"We 

discover that the Universe shows evidence of a designing and 

Controlling Power, that has something in common with our 

own individual minds—not so far we have discovered emotion, 

morality or aesthetic appreciation, but the tendency to think 

in the way, which, for want of a better word—we describe as 

athematical”—“বিশ্ব ব্যাপার পর্ধ্যালোচনায়, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে 

পারিয়াছি যে, ইহার স্থষ্টি কল্পনা ও পরিচালনার পশ্চাতে এমন এক মহাশক্তি 

আছে, যাহাতে আমাদের ব্যষ্টিমনের গণিতধর্ম্মী চিন্তার সাদৃগ্ঠ বর্তমান । অবস্ঠ 

ইহাও বল! প্রয়োজন যে, এ পর্য্যন্ত আমরা, আমাদের বাষ্টি মনের ভাব 

প্রবণতা, নীতিনিষ্ঠা বা চিত্তরপ্জিনী বৃত্তির পরিচয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ 

হই নাই ৷” 

জিন্স্ সাহেব আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টান্তে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, তাহার 

নিজের ভাবানুসারে দিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা একদেশীয় পরিচয় মাত্র! 

বিশেষতঃ তিনি আধিভৌতিক ক্ষেত্রের উপরি স্তর যৎকিঞ্চিৎ কর্ষণ করিয়াছেন 

মাত্র। গভীর অন্তঃস্তরের পরিচয়ের চেষ্টা করেন নাই, অন্য কোনও আধি- 

ভৌতিক বৈজ্ঞানিক করিতে সমর্থ হন নাই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র, অকুষ্ট 

রাখিতেই বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাছে তৎকথিত মহাশক্তির 

সমগ্র পরিচয় আশা! করা দুরাশা মাত্র । 

৮৬(ক)-__আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক জিন্স্ সাহেব নিজের বিজ্ঞান ও গণিত 

ইন টা পিন দক্ষ ইনজিনিয়র, বিরাট গণিতজ্ঞ 
তে পারেন, বলা বাহুল্য সমুদায় বর্ণনা-_ 

একদেশী মাত্র এবং সে দেশটি অতি সংকীর্ণ 
৯. || পর 

সভা ইহাতে পরমতত্বের পরিচয় 
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মহুধি বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্ধতত্বালোচনায় জীবন যাপন করিয়া নিজের অপরোক্ষা্গ 

ভূতি-লভ্য বিজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিয় 

বলিতেছেন £₹₹_ 

ভি অত ্রন্মণি যথ| তখৈবেতদ্ জগৎ স্থিতম্ । যোঃ বাঃ ৬।৪৭।২০ 

ব্ৰহ্ম কঃ স্বভাবোহকাচিতি বক্তং ন যুজ)তে। 
অনন্তে। পরমে তত্বে স্বতীইসত্বাহসম্তবাৎ।। যৌঃ বাঃ ৭১০।১৪ 

র্গ ব্ৰহ্মত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে জগৎ স্থিতিও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। 

যোঃ বাঃ ৬।৪৭।২০ । 

ব্ৰহ্মের স্বভাবের কথা বল! হইল বটে, কিন্ত ব্রক্ষের স্বভাব কি, তাহ! কি 

আানবচিন্তার__মানববুদ্ধির-অধিগম্য? এরূপ সন্দেহ কল্পনা করিয়া বন্ষিদেব 

বলিতেছেন £ 

অনন্ত পরমতনত্বে তাহার স্বত্ব (নিজত্ব) ও অস্বত্ব (অনিজতু বা পরত্ব ) 

অতি অসম্ভব বলিয়া, ব্রহ্মের এ প্রকার স্বভাব ইহা বল! অযৌক্তিক ৷ 

যোঃ বাঃ ৭1১০।১৪ | 

অর্থাৎ ব্রন্ষে ব্রহ্মত্ব যেমন আমরা আমাদের ভাব ও বিচারের ধারা অনুসারে 

আরোপ করিয়া থাকি, এবং তাহা আরোপ নহে, প্রকৃত তব বলিয়৷ মনে করি, 

“জগত্ব” ও সেইরূপ তাহাতে আরোপ করিয়া, তিনি নিত্য-_সে কারণ উহা 

নিত্য মনে করিয়া বিতর্ক করিয়া থাকি। এ আরোপ আমাদের বুদ্ধির বা'পার 

মাত্র। এমন কি, চরম ও পরম তত্বকে ভাষায় প্রকাশ ও আলোচনার জন্য 

“্রক্ষ” পদ ব্যবহারও বুদ্ধির ক্রিয়া ভিন্ন কিছু নহে ৷ 

[ মদালোচিত “নাম মহিমা” হইতে উদ্ধৃত ] 

কিন্তু এরূপ হইলেও মানবের আর একটি অতি উচ্চতর দিক্ আছে। ইহা 

বদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া_নিজ শাশ্বত আত্ম্বরপে প্রতিষ্ঠিত। ইহার উদ্বোধনে 

পরমতত্ব নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। ইহ! তাহার মঙ্গল বিধানে 

| টিত, হইয়া থাকে৷ এই উদ্বোধনই উপযুক্ত সাধননযাগোন, নি 

ইহারই পরিচয় দিয়াছেন। এই সাধনার সিদ্ধিতে সমুদায় রহস্ত সাধকের 

{ ত ত হুইয়া থাকে । চু জি ত্রিকাল ভরা ঝবিগণের আত্মশক্তি উদ্বোধক বিশিষ্ট 

সাধনমার্সে সিদ্ধি প্রান্তি হইতে উদ্ভূত দিব্যৃষ্টিতে, পরমতত্বের আরও ডি 

ক্রস, অতিমধুর, অতি ঘনিষ্ঠ পরিচন্_সমুজ্জলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল 

১০ 
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তীহ্থারা অনুমান, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্তের ধার ধারিতেন না। তাহারা 

পরমতত্বের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া, আত্মায়_-পরমাত্মায় মিলন-লহরী ছুটাইয়া 

দিলেন। তাঁহারা শ্রতিতে উদাত্তক্ঠে ঘোষণা! করিয়াছেন £ 

অনুভূতিং বিনা মূঢো, বৃথা ব্ৰহ্মণি মোদতে ৷ 

প্রতিবিশ্বিত-শাখা গ্র-ফলাম্বাদন-মোদবৎ ॥ মৈত্রেযপনিষৎ ২২২ 

একটি বৃহৎ বৃক্ষের উচ্চ শাখাগ্রে একটি অতি হুন্দর, স্থপক্ক, সুমিষ্ট ফল 

লম্ববান রহয়াছে। নীচে হইতে উহার দর্শনও মিলিতেছে না। উক্ত 

শাখার প্রতিবিষ্ব জলে পড়ায়, সেই প্রতিবিষ্বিত শাখাগ্রে ল্বমান উক্ত ফলটির 

দর্শন করিয়া কি উহার আস্বাদন লাভ করা যায়? তথাপি উক্ত প্রতিবিদ্ব 

দর্শন করিয়া ফলের মিষ্টতার আস্বাদন পাইলাম বলিয়া আনন্দ প্রকাশ যেমন 

হাস্াম্পদ, সেইরূপ ব্রদ্দের অপরোক্ষানুভূতি লাভ না করিয়া, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক 

বিচার পিদ্ধান্ত করা এবং তাহা হইতে আনন্দান্ুভব করা ও সেইরূপ হান্তাস্পদ__ 

যে করে তাহ! তাহার মৃঢ়তার পরিচায়ক মাত্র । 

তাহারাই শ্রুতিতে উচ্চকগে প্রচারিত করিয়াছেন :-_- 

শৃথন্ত বিশ্বে অমৃতম্ত পুত্রাঃ, ০:০৩ »**। শ্বেভাঃ ২1৫ 

হে বিশ্বস্থ মানবদেহধারী জীবগণ শুন, তোমরা সকলের অমুতের পুত্র। 

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ শ্বেতাঃ ৩৮ 
আমি তমঃ পারে, সবর্ধ্যের শ্যায় স্বয়ম্রকাশ মহাপুরুষকে জানিয়াছি। 

৮৮। এ বিষয়ে বাহুল্য ভাবে আলোচনায় বিরত হইয়া--অতি সংক্ষেপে 

দিগদর্শন রূপে বলি ভগবান্ জীববৎসল। তিনি “গাণিতিক মনোবৃত্তি” 

লইয়! বিশ্বস্থ্টি করিয়া কর্তব্য সমাধা হইল-_এই ধারণায় নিজের হ্বর্গাসনে বসিয়া 
থাকেন না। অজ্ঞ জীবকে কল্যাণের পগে চালিত করিবার জন্য, নিজের অনস্ত 
এশ্বরধ্য, আবরণ করিয়া, তাহাদেরই 
করিয়া থাকেন। গত ত্রেতায় এই 
করিয়া, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, 

একজন হইয়া মত্যধামে অবতার গ্রহণ 
ভারতে পূর্ণন্বরূপে শ্রীরামচন্দ্র রূপ ধারণ 
আদর্শ স্বামী, আদর্শ কন্মযোগী, আদর্শ 

কর্তব্যনিষ্ঠ সেনাপতি ও রাজা প্রভৃতি মানব সমাজের সর্বস্তরের সর্বোচ্চ 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন। উহার তুলনা মানবের ইতিহাসে নাই। আজও "রামরণ্ডা” প্রবাদের মত মূখে মুখে চলিতেছে এবং আমাদের দেশের, নিতাগপের সমগ্র প্রচেষ্টা, ভারতে পুনরায় “রামরাজ্য” প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। 
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দ্বাপরের শেষের পাদে পরমপুরুষ শ্রীকু্ণ মুন্তিতে পুণরূপে এই ভারতেই 
প্রকটিত হইয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভূত গন্ধে যে পরিচ 
দিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের উদ্টোগপর্বে এ+ আরও বহুস্থলে জলন্ত 
অক্ষরে লিখিত আছে। ধর্্নীতি, কর্তবানীতির উপদেশ ভগবদগীতায় অমর 

সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া আজ পর্যন্তও পৃথিবীর সকল সত্য দেশের আদর্শস্থল 
হইয়া রহিয়াছে । চিত্তরঞ্জিনী বা সৌন্দর্ধ্যান্তভবিকা বু্ির পরিচয়ে, বৃন্দাবনে 
রাসলীলায় ভগবান্ যে আনন্দের প্লাবন ছুটাইয়াছেন, তাহার হিল্লোল আজিও 
ভারতের আকাশে বাতাসে এবং নর-নারীগণের হৃদয়ে শিহরণ জাগাইতেছে । 
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ইহার কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইয়| থাকি। ভাব প্রবণতা 
সম্বন্ধে পরিচয় বৈষ্ণবাচার্যাগণ অফুরন্তভাবে দিয়াছেন। তবে সে ভাব 

আধিভৌতিক ক্ষেত্রের নিয়স্তরের কলুষতা হইতে বচ্জিত__আবিভৌতিক দৃষ্টান্ত 
গ্রহণ করিয়া, জীবাত্মা-পরমাজ্মার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রকটনে বিনিযুক্ত। পরম পুরুষে 

এ সমুদায় পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে বলিয়া এবং উহার প্রতিচ্ছায়া ও মানবের 
অশেষ কল্যাণ সাঁধিকা বলিয়াই ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্তধামে নিত্যলীষ্যার পরিচয় 

প্রকটিত করিয়াছিলেন । 

২১) পরমতন্্ বা ভগবানের অপরোক্ষানুভূতি ব৷ প্রত্যক্ষদর্ণন। 

৮৯। উপরে বর্গের প্রত্যক্ষানৃভূতির কথা বলা হইয়াছে। উহা ক 

কেবল কথার কথ|? ব্রহ্ম বা ভগবন্তত্ব অধিগত হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, ইহা 

শ্রতির ঘোষণা । মুওঃ ৩২।৯। সে অবস্থা হইতে ব্যৎথানে, জাগাতক 

ব্যাপারে উদ্ব দ্ধ হইলে, উক্ত প্রত্যক্ষদর্শী--নিজের পরমানন্দের যৎকিঞ্চিৎ স্থৃতির 

সহিত, রপ্ জগতে নিজ নিজ কর্মফল ভোগকারী মানবগণের দুঃখ, জালা, 

যন্ত্রণা, শোক, তাপভোগের দৃশ্যের তুলনায় করুণায় বিগলিত হইয়া, সকলকেই 

পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায় কাতর হইয়া পড়েন ( অন্ুঃ ৮৭)। 

তিনিও ত'মানবদেহধারী, তাহার যখন এরূপ হয়, তখন করুণাময়, জীব্ব্ৎসল, 

ভগবানের কথা কি? তিনি জীবগণকে নিজবক্ষে ধারণ করিবার জন্য 

বক্ষ বিস্তার করিয়াই আছেন। জীব নিজের স্বল্প সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার মোহে 

ও গর্বের তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া__বিষয়ে ধাবিত হয়। 
তিমি 

হইলেও, জীবে প্রদত্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। অঙ্গীম ধৈর্ধ্যের 

সহিত তাহার মতি পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন । প্রাণে প্রাণে ইহা 

অঙগুভৰ করিয়| আধুনিক কবি গাহিয়াছেন রা 
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“আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ। 

আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে, তুমি এসে দেখা দিয়েছ ॥ ১ 

কত আদরের বিনিময়ে সখা, শত অবহেলা পেয়েছ । 

(আমি ) দুরে চলে যেতে দুহাত পশারি, বুকে করে ধরে রেখেছ ॥ ২ 

ও পথে যেওনা ফিরে এস বলে, কাণে কাণে কত কয়েছ। 

(আমি ) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে, পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥ ৩ 

এই শত অপরাধী পাতকীর বোঝা, হাসিমুখে সখা বয়েছ। 

(আমার ) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, কোলে তুলে নিয়ে রয়েছ ॥৮ ৪ 

৯০) পরমতত্ব বা ভগবানের প্রত্যক্ষদর্শন_ অতীত কালের বস্তু নয়। 

অতি আধুনিক কালে, বর্তমান সভ্যতার ও পাশ্চান্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার 

সম্নিকটেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল । স্বামী বিবেকানন্দ ( তখন পিতৃদত্ত 

নরেন্দ্র নাথ নামে পরিচিত ) ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, 

গ্রদঙ্গক্রমে অনেকটা অবিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন_ আপনার কি 

ভগবনর্শন হইয়াছে? আপনি কি ভগবানের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া 

দিতে পারেন? উত্তরে পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া, তখনই বলিলেন, দেখাইয়া 

দিতে পারে বৈ কি, ও পরে ৬ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে যাইতে বলেন। 

মন্দির হইতে ফিরিয়া -আসিয়া নরেন্দ্রে আমূল পরিবর্তন হইল। তিনি 

পরমহংস দেবের চরণে পতিত হইয়া, চোখের জলে সিক্ত করিলেন, এবং 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়| সমগ্র জীবন শ্রীগুরুর উপদেশান্সারে 

কাৰ্য্য করিয়৷ জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন ৷ 

২২) বিশ্বে প্রতি পরমাণুতে অচিন্ত শক্তি নিহিভ । 

৯১। উপরে ৭৫ ও ৭৯ অনুচ্ছেদে জলপ্রবাহের আবর্ত স্ষ্টর নিদর্শনে, 

“জ্যোতিষাং জোতিঃ” হইতে প্রহ্থত জ্যোতিঃ প্রবাহ বা ভৰ্গ, আপনি, আপনা 

ছারা, আপনাতেই স্থানে স্থানে আব্ত সাষ্ট করা হেতু, বিভিন্ন ব্ৰক্মাণ্ডের 

অভিব্যক্তি ঝা সৃষ্টি হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, 

জলপ্রবাহ আবর্ত সৃষ্টি করিলেও, ইহার শক্তি কিছুমাত্র ক্ষয়প্রা্ত হয় না, বরং 

আবর্ত সকলে শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে বর্তমান রাখিয়া উহ! তুলযবেগে অগ্রসর 

হইতে থাকে আবর্ত সকলে কেন্দ্রীভূত শক্তি, সময়ে সময়ে বড় বড় নৌকা, 

্রামার,জাহাজ প্রভৃতিকে ।বিপন্ন করিয়া থাকে, ইহ! আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্। 

সেইরূপ ভর্গ-_-অগণ্য আবর্ত সৃষ্ট করিলেও, উহার শক্তির ক্ষয় মাত্র হয় না । উহ! 

অনন্ত দেশপথে অপ্রতিহত গতিতে তুল্যবেগে চলিতে থাকে, অথচ প্রত্যেক 
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আবর্তে ও তদাহুসঙ্গিক বৃদ্বুদ, বুদ্বুদ্ চূর্ণ প্রভৃতিতে অচিন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে 
সঞ্চিত রাখিয়া যায়। সমষ্টিতে যে নিয়ম, বাষ্টতেও সেই একই নিয়ম । আব্ত 

হইতে যেমন সমষ্টি ব্ৰহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আবর্তের আনুষঙ্গিক 

বুদ্বুদ্ চুৰ্ণ হইতে বাষ্ট স্থাবর জঙ্গমও অভিব্যক্ত হইল। জিন্স্ সাহেব এই বাষ্ট 
অভিব্যক্তর মূলে “bottled 0] 19০3” বলিয়াছেন । অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ড ও 

তাহাদের প্রতেকের অন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গম অভিব্যক্ত করিয়া “জ্যোতিষাং 

জ্যোতিঃ হইতে শক্তিন্পা, জ্যোতিঃ প্রবাহ অনবরত “পরব্যোম রশ্মি” 

{cosmic rays) নামে বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া এরূপ 

চলিতে থাকিবে। 

৯২। এই আবর্ত হুষ্টিতে কি অচিন্ত্য শক্তি বর্তমান, তাহা একটি 

পরমাণু গঠনে শক্তির অচিন্ত্যতরি দৃষ্টান্তে ধারণা করিতে গিয়া, আমরা. 

আপনাকে হারাইয়! ফেলি। একটি অণু ধ্বসে, উহাতে রুদ্ধ শক্তি, মুক্তিপ্রাপ্ত 

হইয়া গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে যে প্রলয়ন্কর 

ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন । উক্ত ধ্বংস- 

লীলার অভিনয়ের জন্য এক একটি শহরে এক একটি মাত্র “আণবিক বোমা” 

ব্যবহার করা হইয়াছিল। বর্তমানে শুনিতেছি যে, হাইড্রোজেন অণু হইতে 

“হাইড্রোজেন বোমা» নামে অধিকতর ধ্বংসশক্তি বিশিষ্ট বোমা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, মানবের ভগবৎ প্রদত্ত বুদ্ধি ধ্রংসযূলক কার্ধ্যেই 

নিযোজিত হইল । | 

৯৩। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ে জলের উপাদান আমরা জানি৷ 

জল আমাদের জীবন স্বরূপ । উহার শৈত্য, নিগ্ধতা প্রভৃতি গুণ আমাদের 

স্থপরিচিত। বাপ্রূপে উহার প্রসারণী শক্তিতে এঞ্রিন কার্যকরী হইয়া, রেল ও 

জাহাজ যোগে লক্ষ লক্ষ মণ মাল ও লক্ষ লক্ষ পথিকগণকে দেশ হইতে 

দেশাস্তরে বহন করে, ইহা আমরা এতদিন জানিতাম। কিন্ত অণু গরিমাণ জলের 

উপাদানে যে হাইড্রোজেন আছে, তাহার একটি অপুর মধ্যেই প্রলয়ন্করী শক্তি 

নিহিত, ইহা কে জানিত? আধিভৌতিক বিজ্ঞান এ রহস্ত প্রকাশ করিয়াছে। 

ইহাতে আমাদের আশ্স্য হইবার কিছু নাই। উপরের "আলোচনা হইতে 

আমরা বুঝিয়াছি যে, বিশাল ত্রক্মাও হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্যন্ত 

সমুদায়, অচিন্ত শক্তিমান হইতে নিত, তাঁহারই আস্ত ভর্গ হইতে . 

অভিবা্ত। সুতরাং অনন্ত শক্তি থে একটি অতি কর পরমা নিহিত 

থাকিবে, তাহাতে আম্চধ্যাক? এরূপ হওয়া ও সঙ্গতই ! অগতের প্রতি 



I. 
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দ্বোর-প্রতি পরযাণুতে অচিন্তা শক্তি নিহিত, এ সিদ্ধান্ত ম্বতঃই 
আপতিত হয় ৷ 

২৩) দেশ ও কাল। 

৯৪। স্থষ্টির সহিত দেশ-__কাল অপরিহার্যাভাবে সংজড়িত, স্থতরাং স্থির 

আলোচনায় দেশ-কালের আলোচনা অবাস্তর নহে। বর্তমানে আধুনিকতয, 

স্থপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক আইন্ট্টাইন্, দেশ ও কাল 

সমবায়ে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার “আপেক্ষিকবাদ” (Relativity ) স্থাপিত 

করিয়াছেন, এবং তাহা পৃথিবীর সমুদায় আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত আপেক্ষিকবাদ ও তাহার সহিত দেশকালের 

অপরিহার্ধ্য সম্বন্ধ বিশদ্ভাবে বুঝিতে হইলে, অতি ছুরূহ উচ্চগণিতের আলোচনায় . 

প্রবেশ করিতে হয়। উহা আমার দ্বারা সম্ভব নহে, এবং আমার মনে হয় যে, 

তাহার প্ররোজনীয়তাও নাই। আমি আমাদের অতি প্রাচীন বঝষিগণ 

যোগবলে, প্রাতিভ জ্ঞান লাভে যে তত্বের অপরোক্ষ দর্শন লাভ করিয়া 

প্রচার করিয়াছেন, তাহারই অতি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়ার পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিব। 

মদালেচিত “গায়ত্রী রহস্য পুস্তকে” (৫২ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় ) “ঝতঞ্চ 

সতাঞচ, --মন্ত্ের ব্যাখ্যায়, দেশ-কাল- তত্ব বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মত্প্রণীত, 

“বেদাস্ত প্রবেশ” গ্রন্থের একটি সমগ্র পরিচ্ছেদেও ইহার আলোচনা করিয়াছি। 
এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। এই স্থত্রের আলোচনার পূর্বে উদ্ধৃত 
ভাগবতের ১১।২৪।১৯ শ্লোকের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে কালকে 
“মচ্টেষ্টাবূপ” বল! হইয়াছে । এরূপ বলায় “কাল” যে জড়, অচেতন কিছু নহে, 

ইহা! বলা হইল॥ এরূপ বলায়, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর আধিভৌতিক 

বৈজ্ঞানিকগণের সহিত যে মতবিরোধ ঘটিল, তাহা বলা বাহুল্য । আমাদের 
শাপ্জান্ুসারে জগতে সমুদায় চিতেরই খেলা, ইহা! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 
॥ অনুচ্ছেদ ৭৬ )। সুতরাং কালও চিন্ময় বলা সঙ্গতই বটে । 

৯৫। ভাগবত ২1৫১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ২ 

্রব্যং কৰ্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। 
বাহ্দেবাৎ পরো! ব্রহ্মন্ ! চান্টার্থোইস্তি ততৃতঃ ॥ ২1৫১৪ 

ব্ৰহ্মা নারদকে বলিতেছেন, দ্রব্য, কম্ম » কাল, স্বভাব ও জীব ইহাদের মধ্যে 
কোনটিই ৰান্থদে হইতে ভিন্ন নহে। ২1৫ 1১৪ 
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কেননা, শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,__“নান্তি কারপ-_ব্যতিরেকাৎ কার্যত” 

ক্কারণ ব্যতিরেকে কার্ধ্যের অস্তিত্ব নাই। স্বামিজী বলিলেন যে. তগবান্ 

বাহ্ুদেব (ভাগবত মতে পরমতত্ব ব! ব্রহ্ম ) সমুদায়ের একমাত্র কারণ । এখন 

'ভগবাঁন্ বশিষ্ঠদেব দেশ, কাল, দ্রব্য দর্শন সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহ! বুঝিবার 

চেষ্টা করা যাউক্। 

চিদনুর্যত্র ভাতোইমৌ দেশো। মিতিমুপাগতঃ । 

যদ! ভাতস্তদা কালো যদ্ ভানং তৎ ক্রিয়াস্মতম্ ॥ 

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৭৩।৬৯। 

উপলন্ধং বিছুর্্ব্যং দ্রস্টংতাপ্যুপলন্বতা। 

আলোকনং দৰ্শনত দৃশালোকন কারণম্ ॥ 

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ. ৭৩1২০ 

চিদণুর প্রকাশ স্থানই “দেশ” আখ্যায় অভিহিত। দেশই “মিতি” বা 

পরিমাণ বিশিষ্ট । ওই দেশ যে ক্ষণে প্রকাশ পায়, সেই ক্ষণের নাম “কাল” । 

ও প্রকাশের নাম ক্রিয়া (ইহাই ভাগবতের ২1৫১৪ গ্লোকে কাত “কৰ্ম্ম? ), 

এ প্রকাশ-ক্রিয়ার দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম “্দব্য”_ও 

উপলব্ধিই “দৰ্শন”,  উপলব্ধিকারী “দ্রষ্টা” এবং দৃক উপলব্ধির কারণ । 

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৭৩।১৯।২০ 

ভগ বান্ বশিষ্টদেব, পরতবব, পুরুষোত্তম, বা ভগবানকে “চিদণু? আখ্যায় 

আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার যতদূর সম্ভব, বিশদ ধারণার জন্য এক 

গোলক কল্পনা করি, যাহার ব্যাপাদ্ধ সঙ্কোচন ও প্রপরণশীল। এই গোলকের 

পৃঠদেশে ও ভিতরে, পর্বত, সাগর, নদী, বন, মক, নগর, দেশ, বিদেশ, স্থাবর, 

জঙ্গম প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে, মনে করা যাইতে পারে । গোলকের 

ব্যাসাদ্ধ যখন উহার স্বভাবগত পরিমাণে থাকে, তখন চিত্রগুলি সুপরিস্ফুট ৷ 

ব্যাসাঞ্ধ সঙ্কোচ করিলে, চিত্রগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হইবে। সংকোচের 

শেষ সীমায় পৌহুছিলে গোলক-_তাহার পৃষ্ঠের ও ভিতরের চিত্রগণের 

সহিত কেন্দ্রে তাদাত্মাভাবে লীন হইবে__আবার ব্যাসার্ছ প্রসরণ করিলে. 

চিত্রগুলিও পরিস্ফুট হইবে! ইহাই চিত্রে প্রদশিত স্থষ্টর, স্থিতির ও প্রলয়ের 

নিদর্শন ৷ এ সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে আধুনিকতম
 জ্যোতিষ শাস্তুজ্ঞ আধিভৌতিক 

বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তামুসারে, আমাদের জগৎ প্রসরণশীল ( Expanding 

AUNIVErS€ )1 বলা বাহুল্য যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রসরণের 
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একটা সীমা! আছে, দোলকের দৃষ্টান্তে ইহা আমরা সহজে বুঝিভে পারি। 

স্থতরাং যুক্তি সঙ্গত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জগৎ প্রসরণের 

সীমায় পৌহুছিলে, ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকিবে এবং সংকোচনের সীমায় 

পৌহুছিলে কেন্দ্রে তাদাত্মাভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে, ইহাই প্রলয় 

এই কেন্দ্ৰই “চিদণু৮ । পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, সমুদায় চিতেরই 

খেলা । স্থতরাং যনি চিত্র খেলা বা বিস্তার আত্মস্থ করিয়া, অন্ুরূপে 

কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তাহাকে “চিদণু” বলা খুবই সমীচীন__তাহাতে সন্দেহ 

কি? তখন দেশ-কাল ও স্্টির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে লীন হইয়া গিয়াছে, 

সে কারণ “অণু” ও “মহৎ” উভয়ের বিভেদও অস্তহিত হইয়াছে। দেশ ন। 

থাকায় মহতের ধারণা আমাদের বুদ্ধিতে অসম্ভব বিধায়_-“চিদণু” বলাই 

সঙ্গত। 

৯৬। এই “চিদণু’ই “জ্যোতিষাং জ্যোতি,” অধুন৷ কেন্দ্রীভূত বলিয়া, 

“অপু” । ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পরমতত্বের বা ভগবানের-_তবে কি 

সঙ্কোচন-প্রসারণরূপ অবস্থাস্তর আছে? ইহার উত্তর_ কখনই নয়। 

পরমতত্বের দৃষ্টিতে স্ব্ট-প্রলয় নাই, দেশ-কাল নাই, অতীত-ভবিঘ্যৎ নাই, 

অনুমহৎ্ নাই। তিনি যখন সর্বাধার-সর্ধাশ্রয়, তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া 

কোনও কিছুর থাকা অসম্ভব। স্থতরাং সমুদায়ই বর্তমান আকারে তাহার 

আশুয়ে বিদ্যমান । স্ষ্ট-প্রলয়, অতীত-ভবিত্যৎ প্রভৃতি আমাদের বুদ্ধির 

ব্যাপার মাত্র। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহারই একটা 

মনগড়া, এবং মনগড়া বলিয়া আমাদের বুদ্ধির পরিমাপে যুক্তি সঙ্গত বর্ণনা মাত্র। 

স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, আমাদের মনগড়া এবং আমাদের আপেক্ষিক 

জগতের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধির যুক্তিসঙ্গত হইলেই, উহ! যে সর্ধতোভাবে, 

অবাঙমনসোগোচর পরমতত্বে প্রযোজ্য হইবে; তাহা মনে করিবার কারণ কি? 

শাপ্ত, যুক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন বটে, তাহ! মানবদেহধারী জীবগণের বুদ্ধির 

উৎকর্ষ সাধন পূর্বক, শান্তর মানিয়া তৎপ্রদরশিত পথে অগ্রসরণে অশেষ কল্যাণ 

প্রাপ্তির সম্ভাবনা জাগাইবার জন্ত। শা্রবিধি অনুসারে অগ্রসর হইলেই” 

উক্ত মানবের দৃষ্টি ক্রমশঃ খুলিয়া যাইবে, তখন সে নিজে পরমতত্বের স্বরূপ 
সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইবে, কৃতার্থ হইবে, জীবন সার্থক 
বলিয়া মানিবে, শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ক্রমশঃ প্রতিভাত হইবে, 

ফলে অধিক উৎসাহের ও তৎপরতার সহিত শাঙ্দোপদেশ পালন করিতে 
থাকিবে। ৃ 2 
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৯৭। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৫।১৪ প্লোকে “দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব ও 

জীব” এই পঞ্চ পদার্থের উল্লেখ আছে। ভগবান্ বশিষ্টদেব উপরে উদ্ধৃত 

শ্লোক ছুটিতে দ্রব্য, ক্রিয়া (কর্ম) ও কালের পরিচয় দিলেন। জীবের 
পরিচয় ভগবান্ স্বত্রকার পরে বিস্তারিত ভাবে দিবেন । স্বভারের আলোচনা 

এই স্থত্রের আলোচনার “অনুপ্রবেশ” শীর্বক অংশে দিবার চেষ্টা করিব । 

পণ্ডিতবর স্থপ্রসিদ্ধ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে 

যে, জগতে দৃষ্ট অদৃষ্ট, সম্তাব্যমান মুদ্রায় ঘটন! সম্পাদনের জন্য দেশ ও কালের 

অপেক্ষা আছে। কিন্তু দেশ-কাল কাহার অপেক্ষা রাখে ঠাহ! তিনি 

বলেন নাই। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের চিন্তায় উহার কোনও স্থান আছে 

বলিয়। মনে হয় না। তীহার আপেক্ষিকবাদ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে, 

ভগবান্ বশিষ্টদেব জগতস্থ সমুদায়ের আপেক্ষিকত্ব ও সেই আপেক্ষিকতার 

মূল কোথায়, তাহা তাঁহার নিজের অপরোক্ষান্ভাতর ফল স্বরূপ নির্দেশ 

করিয়াছেন। অবশ্যই ইহাতে আইন্ড্টাইনের অমান্য করিতেছি না বা 

তাহার আপেক্ষিকবাদের খর্ধতা জ্ঞাপন করিতেছি না। তিনি প্রতোক 

সত্যান্ুসদ্ধিৎস্ুর বিশেষ সম্মানের পাত্র, তাহা আমি মুক্ত কণে স্বীকার 

করিতে ও আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি । 

৯৮ । বশিষ্ঠদেব বলিলেন, চিদণুর প্রকাশ স্থানই দেশ, ইহ! বুঝিবার 

চেষ্টা করিব। চিদণুই “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” জ্যোত্িম্মান পদার্থ মাত্রেরই 

স্বভাব এই যে জ্যোতি কেন্দ্র হইতে জ্যোতিঃ রশ্মি দশদিকে সর্বত্র 

প্রস্থত হইয়া থাকে । “গর্ভ” ও “ভর্গ” উভয়ের রহস্য আলোচনার বুঝিয়াছি 

যে, উভয় পদে ব্যবস্ৃত “গ” অক্ষরের অর্থ হইতেছে গমন-_“গর্ভ” সম্বন্ধে 

অন্তরে প্রবেশ ও “ভর্গ” সম্বন্ধে বহির্গমন-_অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র হইতে 

দশদিকে প্রধাবন। স্থষ্টর পূর্বে দেশের অভিব্যক্তি না থাকায়, “চিদণু’ 

কেন্দ্রে নিজের স্বরূপে অবস্থান করা হেতু, বহিরন্তরের কোনও প্রশ্নই উঠে নাই৷ 

চিদণুর স্কুরণ হইতেই হুট । উক্ত স্কুরণ হইলেই, রশ্মির প্রসরণের হেতু, 

কেন্দ্র হইতে বহিঃ সংঘটনের জন্য এদেশের” অভিব্যক্তি হইল। ক্ফুরণের 

সঙ্গে সঙ্গে দেশের সহিত সম দময়ে কালেরও অভিবাক্তি হইল। উদ্ধত 

শ্লোকে বশিষ্টদেব বলিলেন, যে ক্ষণে স্ফুরণ (ভাতি '- সেই ক্ষনই “কাল/। 

আমাদের দেশ-কালের প্রভাবে প্রভাবিত বুদ্ধিতে বুঝিতে হইবে ন! যে, 

উক্ত ক্ষণ, নিমেষ বা তৎপরিমিত অল্প সময় মাত্র। শ্লোকে ব্যবহৃত “যদ! 
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করিতেছে। একারণ বুঝিতে হইবে যে, যতদিন স্থষ্ট বর্তমান, ততদিন 

«চিদণুর” স্কুরণ বর্তমান, স্থতরাং কালও বর্তমান । 

“্যদ্ভানং তৎক্রিয়ামতম্’_এই ভানই জগদ্ভান-_অর্থাৎ জগতের প্রকাশ 

বা অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই যূল ক্রিয়া বা কৰ্ম্ম । ইহা যনে রাখিয়া ভগবান্ 

-প্লীতায় কর্ম সংজ্ঞা নির্দেশে বলিলেন £- 

ভূতভাবোদ্ভবকরো৷ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। গীঃ ৮৩ 

“বিসর্গ” পদের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ। যাহা অন্তরে আত্মস্থ ছিল, তাহা 

বাহিরে পরিত্যাগ: ইহাই স্থ্টি। বিশ্ব চিদণুর অন্তরে তাদাত্ম্ভাবে ছিল, 

তাহার বাহিরে অভিব্যক্তি__ইহাই ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ_ইহাই কর্ম। 
এই কারণে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, জগদ্ভানকে ক্রিয়া সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিলেন । 

এই কারণেই বুহদারণ্যক শ্রুতির ১/৬।১-২-৩ মন্ত্রে সমুদায় নাম, সমুদায় রূপ, 

সমুদায় কৰ্মই বঙ্গের বলা হইয়াছে । এই একই কারণে ঝগ,বেদীয় পুরুষস্থক্তে__ 
পুরুষেরই মহাত্যাগের নিদর্শনে, পুরুষ-যজ্ঞের বিবরণ দেওয়া হ্ইয়াছে। 

পুরুষ-_যজ্ঞ হইতেই সৃষ্টর অভিব্যক্তি ইহ! বলা বাহুল/। কিন্ত শুধু সৃষ্টি করিলেই 

ত কর্তব্য সমাধা হইল না। উহার স্থিতির ব্যবস্থাও তুল্য প্রয়োজনীয় । 

প্রকৃতি যজ্ঞে এই ব্যবস্থার বিধান করা হইয়াছে । পুরুষ-_হ্ষ্টির জন্মদাতা- 

পিতা । প্রকৃতি_স্থিতি বা পালনকত্রী মাতা । যিনি একাধারে পিতা- 

মাতা-ধাতা (গীঃ ৯১৭ )-_-তিনি আপনাকে পুরুষ-প্রকৃতি ও বিধানকর্তারূপে- 

'্ষ্টি-স্থিতি ও জগদ্বিধারণের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্ররুতি-যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা 

বিস্তারিতভাবে “গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকে করিয়াছি । বাহুল্য পরিহারের জন্য 

উহার উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 

৯৯। দ্রব্যের সংজ্ঞা নির্দেশে বশিষ্টদেব বলিলেন :_-“উপলব্ষং বিদুদ্র ব্যম’_ 
এ প্রকাশ ছ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম “দ্রব্য” অন্য কথায় জগতস্থ 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় । ইহার মধ্যে যে রহন্তটুহু আছে, তাহার উদ্ঘাটন 
প্রয়োজন মনে করি। প্রকাশ্য থাকিলেই প্রকাশের সার্থকতা । যেখানে 

প্রকাশ নাই, সেখানে প্রকাশ উজ্জলভাবে বর্তমান থাকিলেও, উহার উপলব্ধি 

হয় না| দৃষ্টান্ত স্বরপ বলা যাইতে পারে যে, ধাহারা ব্যোমযানারোহণে 
উদ্ধাকাণে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহার! জানেন যে, উর্দে বায়ুমওলের 
নিশ্লাংশের কতকদুর পর্য্যন্ত, পৃথিবীর ধূলিকণা বিচরণ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত 
প্রকাশ স্বরূপ সর্য্যালোকের বিকীরণে আকাশ নীলবর্ণ দেখায়। কিন্তু তাহার 

2. 
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উপরে যেখানে ধূলিকণার গতি নাই, পেখানে স্থর্ধাালোক অপ্রতিহত ভাবে 
সঞ্চরমান হইলেও, প্রকাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়না । সেখানকার ও 
তাহার উপরের আকাশ নিবিড় অন্ধকারময় কষ্ণবর্ণ দেখায়। অবশ্যই তাহাদের 
আকাশ বিমানের উপর পতিত কৃর্ধ্যালোক, উহাকে, তাহাদিগকে ও বিমানস্থ 
বগুজাতকে প্রকাশ করে বটে, কিন্ত, তাহাদের চতুপ্দিকে ও উপরাকাশে 
আলোক প্রকাশের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

প্রকাশে প্রকাশ্য যাহ] কিছু, তাহাই দ্রব্য । 

অতএব জ্যোতিঃ 

ভাগবত উদ্ধৃত ২৫1১৪ শ্লোকে “‘দ্ৰব্য”শব্দ বাবহার করিয়াছেন । উহা 

ঠিক যোগবাশিষ্ঠে ব্যবহৃত অর্থে নহে বলিয়া মনে হয়। যোগবাশিষ্টের “দ্রব্য” 

দ্রব্যসাধারণ ; ভাগবতের “দ্রব্য”_ দ্রব্যের উপাদান । স্ুত্তরাং বিভেদ-স্থুল ও 

সল্প নির্দেশে ; তত্বতঃ নহে । 

২৪) ভগব্দ্রুহস্য । 

১০০1 ব্রহ্ধনির্দেশে “তেজোবিন্দু” উপনিষৎ বলিতেছেন: 

ুক্তামুক্ত শরূপাত্মা মূক্তামুক্তবিবভ্জিতঃ | তেজোবিন্দু_ ৪,৬৫ 

বন্ধমোক্ষস্বরূপাত্মা বন্ধমোক্ষবিবভিজিতঃ ৷ 

দৈতাৈতন্বরূপাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিতঃ ॥ এ. ৪৬৬ 

সর্ব্বাসর্ববস্বরূপাত্মা সবর্বাসবর্ববিবজিজিতঃ | 

মোদপ্রমোদরূপাত্বা মোদাদিবিনিবভিজিতঃ ॥ ড় ৪.৬৭ 

আনন্দাদি বিহীনাত্মা অমৃতাত্মামৃতাত্মকঃ। 

কালত্রয়স্বরূপাত্ম। কালব্রয়বিবঞ্জিতঃ ॥ টী 51৬৪ 

[ আর কত উদ্ধার করিব? শ্রুতির ভাষ! অতি সরল বলিয়া বাঙ্গলা অর্থ 

দিবার প্রয়োজন নাই ] উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির মন্ত্র কয়টিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় 

এই যে, ব্ৰহ্ম, পরমতত্ব বা ভগবান্ সমন্ধে তত্বতঃ “তিনি ইহা ও ইহা নয়” 

বল! চলে না। যদি তাঁহার নির্দেশের জন্য, “তিনি ইহ!” বলা হয়, তাহা 

হইলে, তিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য হইয়া পড়িলেন, তাহা সম্পূর্ণ অন্তৰ । 

আবার অন্ত পক্ষে যদি বলা হয়, “তিনি ইহ! নয়”_ তাহ! হইলে, তাহার 

সর্ব্বাত্মকতার অপলাপ করা হয়, অদ্ৈতহানি সংঘটিত হয়। অর্থাৎ তিনি 

ছাড়া অন্য কিছু “ইহা” থাকার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কিন্ত সমুদায় বিরোধের 

সমন্বয় তাহাতে-_ইহা। সর্বদা মনে রাখিতে হুইবে। 
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১০১ গীতায় ভগবান্ ইহা ম্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :_ 

মতস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেবস্থিতঃ॥ গীঃ ৯৪ 

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। 

ভূতভৃম্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ » ৯1৫ 

যথ। কাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সব্ববতুগো মহান্। 

তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৮» ৯৬ 

সমন্তভৃতই আমাতে অবস্থিত বটে, কিন্তু আমি ভূতে অবস্থিত নহি। ৯।৪- 

প্রীমৎ শ্রীধর স্বামী “মতস্থানি” পদের অর্থ করিতেছেন_-“কারণভূতে ময়ি 
তিষ্ঠন্তি”__কারণরূপ আমাতে স্বিত। ইহাতে মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, 

যুদ্ঘটের কারণ ত মুত্তিকা_-উহা৷ ঘটের সর্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করে, প্রত্যক্ষ 

দেখা যায়। তবে কি ভগবান্ প্রত্যেক ভূতের অস্তরে-বাহিরে অবস্থান করেন । 

এই সন্দেহ নিরসনের জন্য ভগবান্ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, না, আমি ভূতে 

অবস্থিত নহি। আরও বলিতেছেন যে, আমার আত্ম! ( পরমন্রূপ ) ভূতগণের 

ধারক ও পালক হইলেও আমি ভূতস্থ' নহি। আমি নিরহস্কার, অসঙ্গ ও 

উদাসীন বলিয়া! কাহারও সহিত আমার সংশ্লেষ মাত্র নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, 
যেমন গমনশীল বায়ু নিত্যই আকাশে স্থিত, সেইপ ভূতসকল আমাতে স্থিত 

অবগত হও । ৯৫-৬। ভগবান্ বুঝাইলেন যে, তিনি সমুদায়ের কারণ হইলেও 
নিধারণ__-আমাদের দৃষ্টিতে আমর কারণ ও কার্ধ্যের বিভিন্নত্ব দেখিয়া থাকি 

কিন্তু তাহা প্ররুত দর্শন নহে। পরমতত্ব বা ভগবানে তাহ! প্রযোজ্য নহে। 

তিনি সর্ধাধার বলিয়া, জগতন্থ সমুদায় তাহার আধারে বর্তমান থাকিলেও, 

আধেয়ের সহিত তাহার সংশ্লেষ মাত্র নাই। স্থতরাং বর্তমান আলোচ্য সুত্রে ব্রহ্ম 

বা৷ ভগবান্ জগতের ও তদন্ততুক্তি সমুদায়ের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া 
কথিত হইলেও এবং ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৩৪।২৫ প্লোকে সমুদায় কারক 

ব্যাপার তাহাতে স্পষ্টতঃ বলিলেও, ইহা সব্রনা মনে রাখিতে হইবে, আপেক্ষিক-. 
তার প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনের ভাব বা ভাষা, পরমতত্বে বা ভগবানে 

সর্ববতোভাবে প্রযোজ্য নহে । ইহ! তন্বতঃ সত্য নহে। অজ্ঞ শিষ্তের বোধ 

সৌবর্্যার্থ বলা হইয়াছে খাত্র। এই প্রশ্ন “নাম মহিমা” পুস্তকে উত্থাপন 
করিয়া যাহ! বলিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। 

১০২। “প্রত্রঙ্গ দৃষ্টিতে আমরা স্পঃ্জাবে জানি যে, কারণ__কার্য্যের 

পূর্ববর্তী ও কা্য_কারণের পররর্তী; কিন্তু রম বা পরতত্ব, এমন একটি বস্তু 
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যাহাতে পূর্বত্বপরত্ব বর্তমান নাই'। স্থতরাং তিনি কারণ হইবেন কিরূপে ! 
ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন £__ 

হেতুত্বাভাবতে ব্ৰহ্ম কাৰ্ধ্যত্বাভাবতস্তুথা । 
অদ্বৈতেনাতিগন্তাত্বা ন চ কার্ধ্যং ন কারণম্ ॥ 

যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ৯৫৷১২ 
অকর্তৃকম্মকরণম্ কারণম্ বীজকম্। 

অপ্রতর্ক/মবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম কর্তু কথং ভবে ॥ 

যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ৯৫১৩ 

যাহা পূ্ববগত, তাহা কারণ, যাহা পরগত তাহা কার্ধ্য। ব্রন্গে পূরবত্ব- 
পরত্ব বর্তমান ন! থাকায়, তাঁহাকে কারণ বা কার্ধ্য বলা চলে না। তিনি 
সর্ববাতীত। তীাহার-কর্তৃত্ব-কর্মত্বকরণত্বকারণত্ব নাই। উপাদান বা নিমিত্ব 
কারণত্বও নাই। তিনি বিচারাতীত, জ্ঞানাতীত। তাহাতে কর্তৃত্বারোপ 
হইবে কিরূপে ? যোঃ রাঃ নিঃ পূঃ ৯৫1১২-১৩। 

তবে ষে ব্রক্মকে জগতের__উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বল! হয়, তাহা! 

“অরুন্ধতী ন্যায়ে” প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাহ্ বিষয়ের দৃষ্টাস্তে, মানবের ভাষায় স্বভাবগত 

অক্ষমতা! স্বত্বেও, ভাষায় প্রদত্ত বাচনিক উপদেশের মধ্য দিয়া অজ্ঞ শিন্যের 

বুদ্ধিকে স্থল দৃগ্যপ্রপঞ্চ হইতে ক্রমশঃ পরম স্থন্ম তব্্বরূপে_-উপনীত করিবার 

জন্য । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারমাথিক দৃষ্টিতে একমাত্র পরমতত্বই বর্তমান । 

জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ৷ তিনি “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”। কিরণ বিক্ষুরণ 

জ্যোতিঃর বিশেষত্ব। এই কিরণ-বিস্ফুরণ হইতেই জগতের অভিব্যক্তি । 

কিরণ যেমন “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ জগৎ ব্রহধ 

হইতে পৃথক্ নহে । 

১০৩। *পারমাধিক দৃষ্টিতে এর হইলেও, ব্যাবহারিক জগতের 'অপলাপ 

করা যায়না । যে কারণেই হউক, যখন আমর! ব্যাবহারিক জগতের অন্তু 

হ্ইয়া পড়িয়াছি ও ব্যবহার সম্পাদন করা এবং ব্যাবহারিক জগৎ হুইতে ক্রমশঃ 

আমাদিগের নিজ স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োগ, আমাদের 

নিয়তি, তখন ব্যাবহারিক জগতের-_আপেক্ষিকসতাতা অস্বীকার করা যায় না। 

যতদিন আমাদিগের সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জগৎ URES ডে 
ব্যবহার 

সম্পাদন চলিতে থাকিবে, ততদিন জগৎ হি 
সৃষ্টিকর্তা, শাস্ত্রের উপদেশ প্রভৃতি 
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সমুদায় মানিয়া পরমপুরুঘার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইবে । ততদিন হৃদয়ের, 

অন্তস্থলে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে যে__ 

ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হ্দ্েশেহজ্জুন তিষ্ঠতি ৷ 

ভ্রাময়ন্ সৰ্ব্বভুতানি ন্ত্রারটানি মায়য়া ॥ গীঃ ১৮৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সব্বভাবেন ভারত ! 

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপাস্তসি শাশ্বতম্॥ 

গীঃ ১৮৬২ 

ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় ধশ্মাধশ্ম পরিত্যাগ 

করিয়। ভগবানে শরণাগতি প্রয়োজন ৷ শরণ গ্রহণ করিলেই ভগবান্ সমুদায় 

সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন। ইহা যে তাঁহার নিজের অঙ্গীকার। কুরুক্ষেত্র 

রণাঙ্গণে সম্মিলিত জীবগণের সমক্ষে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন £-_ 

সব্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 

অহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ গীঃ ১৮:৬৬ 

১০৪। “ভগবান্ যে সর্বাত্মক, তাহ! পূর্বের বলা হইয়াছে। কঠ শ্রুতি 

একটি মন্ত্রে ইহ! অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। উহ! ভগবদ্রহস্ত ». 

অতি সংক্ষেপে জ্ঞাপনে অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন 

ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রট এই £__ 

হংসঃ শুচিষদ্ বন্তরন্তরিক্ষসদ্ধোতা, বেদিষদতিথিছুরোণসৎ। 
নুষদ্ বরসদ্ ঝতসদ্ ব্যোমসদ্ অজ্ঞ! গোজ! খতজা অদ্রিজা খতং বৃহৎ ॥ 

কঠ-২৷২৷২৷ 

পরত্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ স্ব্পুরে বাস করেন বলিয়__“হংসঃ” নামে 

প্রসিদ্ধ ৷ রব গমন করেন বলিয়া__উক্ত নামের সার্থকতা ৷ “শুচি” বা 
দ্যুলোকে স্থ্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া__“শুচিষৎ”, সমস্ত তকে বাসস্থান 
প্রদান করেন বলিয়া__“বহু”, অন্তরিক্ষে (আকাশে) বাযুবূপে অবস্থান করেন 
বলিয়া__“অস্তরিক্ষস», স্বয়ং অগ্নি (জ্ঞান) স্বরূপ বলিয়া__-অথব! যে আত্মারূপে 
শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করেন বলিয়া-_ “হোতা”, পৃথিবীরূপ বেদিতে উক্তরূপ 
হোতার আয়ে বাস করেন বলিয়া__“বেদিষং,. তিনিই সোমরূপী “অতিথি” 
এবং সোম বা ভোগ্যবূপে দুরোণে বা কলসে অবস্থান করেন বলিয়া-_্দুরোণসৎ ! 
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স্ব! মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া__“নৃষৎ»*দেবতা। প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভূতে 
অবস্থান করেন বলিয়া-_-“বরসৎ্চ। খত যজ্ঞ বা যজ্ঞফল-_কর্মফল-__অথব৷ 

জগঙ্চক্র পরিচালনের নিয়মপরম্পরা প্রভৃতিতে অবস্থান করেন বলিয়া__এখতসৎ” । 
আকাশে প্রাণ-শক্তির কারণীভূত তেজঃরূপে অবস্থান করেন বলিয়া__“ব্যোমসৎ”। 
জলে পদ্ম, কুঘুদ, কহলার, শঙ্খ, শঙ্ক, মুক্তা, মকর, তিমি, মত প্রভৃতি রূপে 
অবস্থান করেন বলিয়া_-“অক্জা”, পৃথিবীতে ধান্ত, গোধৃয, যব, ওষধি প্রভৃতি ও 
ৃক্ষ-লতাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া__“গোজা”, যজ্ঞাঙ্গে দ্রব্যাদিরূপে প্রকটিত 
হন বলিয়া-_-“খঝতজা”, পর্বত হইতে নদী, প্রবণ, ধাতু প্রভৃতি আকারে 
প্রকাশ পান বলিয়া-_-“অদ্রিজা”, তিনি সত্যন্বরপ, সর্ধাত্মা। হইয়াও অবিতথ 
স্বভাব বলিয়া--“খত” এবং সর্ব জগতের কারণ বলিয়া__দবুহৎ্চ) । 

[উপরে “হংসঃ”পদের অর্থ শ্রীমচ্ছ্করাচার্ধ্যের ভাম্যানুসারে দেওয়! হইয়াছে 
আমার মনে হয় যে, উহার আর একটি সুন্দর অর্থ হইতে পারে । *“হংস:*- 

“অহং4-সঃ”= আমিই সেই__'অহংএর “ম” কারের লোপ। ইহার অর্থ 

হইতেছে- ত্রঙ্গা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অহং-_ প্রত্যয় বেছ্য যতকিছু “হংস” পদের 

ব্যাপক অর্থ। একখও প্রস্তর বা একতাল মৃত্তিকা ও তাহার আকার, 

পরিমাণ, গুরুত্ব, ভার প্রভৃতি অপর হইতে পৃথক হওয়া হেতু, “অহং”? 

প্রত্যয়ের পর্ধ্যায়ে কেন না পড়িবে? বিশেষতঃ যখন সমুদায়ই চিতের প্রকাশ- 

ভাব, তখন উক্তরূপ অর্থও সঙ্গত কেন না হইবে? পরস্থিত শুচিষৎ হইতে 

- খতং-বৃহৎ প্রভৃতি সমুদরায়গুলি--“হংস” পদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কেন না করা 

যাইবে? স্থাবরেও অহং প্রত্যয়ভাব বর্তমান, তাহা বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্টে 

নিৰ্ব্বাণ উত্তরভাগে-১৭৩ অধ্যায়ে-__৩-৪-৫ শ্লোকে নুম্পষ্ট বলিয়াছেন । গ্রস্ 

বাহুল্য পরিহারের জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ] 
এই মন্ত্ৰটি হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ব্যবহারিক জগতের যত কিছু সমুদায় 

ভগবানের প্রকাশমৃত্তি। আমাদের ব্যবহার সম্পাদনের জন্য উহাদের প্রকটন। 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৪1৫1২-৩ মন্ত্রে ব্রহ্মের এক পাদের নাম “প্রকাশবান” উক্ত 

হইয়াছে । 

২৫) ব্যাবহারিক জগৎ । টু 

১০৫ । উপরের আলোচনায় আমরা ব্যাবহারিক জগতের উল্লেখ 

পাইয়াছি। ব্যাবহারিক জগতের পৃথক্ নাম শুনিয়া মনে সন্দেহ উতে পারে 

যে তবে পারমাধিক জগৎ বলিয়া কি অন্য একটি হ্গৎ আছে। ইহার 

উত্তর এই যে নিত্যধামকে পারমাধিক জগণ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইতে 
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১৬০ রহ্বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পৃ্ধকত্ব বুঝাইবার জন্য “মায়াপ্রপঞ্চ”_কে “ব্যাবহারিক জগৎ” বলা হয়। ত্রিপাদ 

বিঙুঁতি মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বহ্ম-পরমতত্ব ভগবানের এক 

পাদে এই প্রপঞ্চ জগৎ-_ইহ| অবিদ্ভাপাদ নামে কথিত, অন্ত ত্রিপাদ অমৃত 

লোকে অবস্থিত।  পুরুষস্থক্তও বলিয়াছেন “পাদোহম্ত বিশ্বাতৃতানি, 

ত্রিপাদস্তাহমৃতং দিবি”_এক পাদে এই প্রপঞ্চ জগৎ ও তদস্তভূক্তি ভৃতজাত, 

অন্ত ত্রিপাদ অম্বতলোকে ৷ এই এক পাদ__“অবিদ্যাপাদ” বলিয়। কথিত হইবার 

কারণ এই যে, এই পাদে অবিগ্য! বা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্কি-বূপ! মায়ার প্রভাব, 

ভগবানেরই সংকরে ক্রিয়াশীল। ইহারই অপর নাম “মায়াপ্রপঞ্চ”। ১১৭ অনুচ্ছেদে 

যে কৃষ্টি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে 

কথিত অবিদ্যা বা মায়াকে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রধান বা গুণমারা, অবিদ্তা বা 

জ্রীবমায়| এবং বি্ভা__এই'তন নামে দেখান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, 

এই বিগ্ভা__নিরপেক্ষ ব্রহ্ষবিদ্যা নহে-_ইহা৷ অবিষ্ঠার সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধে 

সম্বপ্ধ__ইহার দ্বার! অবিদ্ভার শক্তি প্রতিহত ও পরাভূত হইয়া থাকে । 

প্রধান বা গুণযায়। হইতে বিশ্বের অভিব্যক্তি, উক্ত চিত্র অনুধাবন করিলে 

বুঝা যাইবে। ইহা! “প্রাধানিক হুষ্ট” বলিয়া বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের দ্বারা কথিত। 

তাহারা বলেন, ইহা৷ একান্তিক মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। ইহার সাক্ষাৎ পরে 

পাইব। এই প্রাধানিক স্থ্ট_বিদ্বান্ ও অবিদ্ধান্ উভয়ের তুল্যরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট জনগণ ইহাকে কিরূপ ভাবে দর্শন করেন, 

তাহার পরিচয় ভাগবত ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২।৩৯ প্লোকে দিয়াছেন । : 

তাহারা যত কিছু দেখেন, সমুদায় শ্রহরির শরীর মনে করিয়া ভক্তিভরে 
অনন্তচিত্তে প্রণাম নিবেদন করেন। কিন্ত অবিদ্বান্, সাধারণ মানব কি তাহা 

করিতে পারেন? আমর] সাধারণ, মানব, অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত। 

আমাদের শরীর গ্রাধানিক স্বর উপাদানীভৃত, পঞ্চমহাভূত, মনঃ, বুদ্ধি, 
“অহংকার প্রভৃতির দ্বারা গঠিত হইলেও এবং উহ! আমাদের আত্ম] হইতে পৃথক, 
ইহ! মুখে আওুড়াইয়া৷ গেলেও, উক্ত অসৎ শরীরের-_আত্মভাব আরোপ করিয়া 
“আমি কুশ, আমি রুগ্ন, আমি দুঃখী, আমি দরিদ্র, আমার পুত্র কন্যা, আমার স্ত্রী 
আমার গৃহ, আমার সম্পন্তি”_ প্রভৃতি অবিদ্যা প্রচোদিত এবং সেকারণ 
মিথ্যা সম্বন্ধ পাতাইয়া দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের 
ধ্যাবহারিক জগ২। আমাদের জীবিত কালে, আমরা আমাদের চতুর্দিকে 
স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু আমরা আমাদের ইন্দরিযদবারে দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ গ্রহণ, 
আস্বাদন, শীতোষ্কাদি অনুভব করিয়া থাকি, সমুদায় লয় আমাদের 
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ব্যাবহারিক জগৎ্। আমাদের আত্মীয়, শত্রু, বন্ধু, প্রতিবেশী, উদাসীন প্রত্ৃতি 
সর্বপ্রকার মানবের সহিত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের 
সহিত, পাথর-কাঠ-_-জল-ফুল-ফল-শস্ত প্রভৃতির সহিত ব্যবহার-_ইহার 
অস্তভূক্তি বলিয়া ইহার নাম ব্যাবহারিক জগৎ। 

১০৬। ভগবান্ শঙ্কর[চার্ধ্য ও তাহার পদানুসারী অদ্বৈতপন্থিগণ, জগৎ 
প্রপঞ্চকে অর্থাৎ প্রাধানিক ও ব্যাবহারিক উভয়কে, রজ্জু_সর্পের ন্যায় মিথ্যা 

বলিয়া থাকেন । 

বৈষ্ণবাচার্ধ্গণ বলেন যে,_রজ্জু ও সর্প উভয়েরই আপেক্ষিক সত্যতা 

বর্তমান, কিন্তু উহাদের পরম্পর সম্বন্ধ মাত্রই মিথ্যা_উক্ত সম্বন্ধ ভ্রান্তি দ্বারা 

প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইবে? কিন্তু উক্ত সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া, 

যেমন রজ্জব ও সর্পকে মিথ্যা বল। যুক্তি ও বিচার বহিভূত, সেইরূপ প্রাধানিক 

স্থটি_জগৎ প্রপঞ্চ, দেহ, গেহ, ধন, জন প্রভূতিতে “আমি ও আমার’ 

জ্ঞানই মিথ্যা । এই সম্বন্ধ আমরা অবিদ্যা বশত: পাতাইয়া থাকি। এ 

সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেই জগৎ প্ৰপঞ্চ, দেহ, গেহ প্রভৃতি মিথ্যা হইবে কেন? 
উহার! ত আমাদের কৃত নহে। উহারা ত ভগবানেরই বিভূতি বিকাশ । 

খগ.বেদের-_ পুরুষস্ক্তে স্পষ্ট কথিত আছে “পুরুষ এবেদং সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ 
ভাব্যম্”__পরিদৃশ্ঠমান ও তাহার অন্তর্ভুক্ত যা- কিছু, ভূত ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের 

জীবগণ ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু-সমুদায় পুরুষই। ছান্দোগ্য শ্রতিও 

স্পট বলিয়াছেন, “পর্বং খবিদং ত্্ন”_পরিদৃগ্ঠমান সর্ব ব্রদ্সই। অদ্ৈতপন্থিগণ 

বলেন, উহ! আমরা তত্বতঃ স্বীকার করি। উত্তরে বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ বলেন, 

শুধু তত্বতঃ কেন? জীবসথ্ সম্বন্ধ মিথ্যা বল, তাহাতে আপত্তি নাই, ঈশস্থষট 

যাহা কিছু, তাহাকে “সর্বকাল-সত্তাক” সত্য না বল, তাহাতেও আপত্তি নাই, 

কিন্তু উহা একান্তিক মিথ্যা হইবে কেন? ভগবানের সংকল্প বশতঃ নব্বরত্ব 

উহার সহিত জড়িত। উহার আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করিবে না কেন? 

সাধারণ ভাবে উভয়ের মতবাদ কথিত হইল। প্রণিধান পূর্বক অনুধাবন 

করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, বিরোধ শুধু তর্ক শাস্ত্রের বিতর্ক মাত্র_ বুদ্ধির 

ক্রিয়া ভিন, আর কিছু নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্ 27580015105, 

সত্য বলিয়াছেন, সে কারণ যাহা৷ অসর্বকাল-সত্তাক_অন্ত কথায় নশ্বর, তাহ! 
তাহার উক্ত পরিভাবান্থারে মিথ্য। পর্যায়ে পড়িতে বাধ্য। অতএব বিরোধ 

শুধু পরিভাষায় মাত্র। অন্য পক্ষে ভগবান্ শঙ্করাচারধ্য ব্যারহারির আক 

অপলাপ করেন নাই, তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 
চে 
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১০৭। স্থপ্রসিদ্ধ বৈষ্কবাচাধ্য জীবগোস্বামী বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের উপরে কথিত 
যুক্তি বিচার গ্রহণ করিয়া পূর্বে ৫৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১৩৩ 
শ্লোকের তাহার ক্রমসন্দর্ত টাকায় বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বা ভগবান্ (১) তাহার. 

স্বরূপে, (২) তন্রপ বৈভবে, (৩) জীব, (৪) প্রকৃতি বা প্রধান এই 

চারিরূপে চির বিদ্যমান৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি স্র্ধ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেম। 

সূর্য্য বলিলে, যেমন আমরা! মণ্ডলের অন্তরস্থ (১) জ্যোতির্ময় সবিতৃ মণ্ডল 

মধাবর্তী নারায়ণ, (২) মণ্ডলের বাহিরে তেজোমণ্ডল, (ইংরাজী নাম 

Photosphere ), (৩) তেজোমওল হইতে সর্বদিকে প্রস্থত রশ্মি প্রবাহ, 
(৪) প্ৰতিচ্ছায়া বা আভাস ( Radiated ব| diffused rays), এই 

চারিভাব একত্রে ধারণ! করিয়া থাকি, ব্রহ্ম বা ভগবান্ সম্বন্ধেও সেই প্রকার। 

কেন্স্থ তিনি--ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত (১) “চিদণু? রূপে, (২) তাহার 
রূপ বৈভবে-__অর্থাৎ পুরুষন্থক্তের ভাষায় পাদবিভূতি ও ত্রিপাদ বিভ্ৃতিরূপে (৩) 

জীবন্ূপে ও (৪) প্রধান বা! প্রকৃতি রূপে চির বিদ্যমান । স্থৃতরাং সৃষ্টি চির- 

বিদ্যমান৷ স্ষ্টির অন্ততুক্তি__অসংখ্য ব্রহ্ধাগুগণের মধ্যে, কোনও বিশেষ কারণে 

কোনও বিশেষ ব্রহ্মা প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সমগ্র স্থষ্টর বিনাশ নাই। 

প্রবাহূপে চির বিদ্যমান । ইহাই সঙ্গত। চিদথুর স্ফুরণ ত চির বিদ্যমান 

এইজন্য মাওক্য কারিকায় ও অধ্যাত্মরামায়ণে উহ! “সরুদ্ বিভাতম্” বল! 
হইয়াছে । “সকৃৎ” শব্দের অর্থ_-একবার মাত্র বটে। কিন্তু উক্ত “সকুৎ 
বিভাতম্” পদে “সক্ৃৎ্” সংখ্যাব্চক “এক” অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। দীর্চি 

কখনও বৃদ্ধি বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সমাস ওজ্জল্যে চিরবর্তমান, ইহা প্রকাশ করাই 
অভিপ্রায় । 

১*৮। স্থষ্টি প্রবাহরূপে চির বিদ্যমান বল! হইয়াছে। . ইহার প্রত্যক্ষ 

দৃষ্টান্ত আমাদের শরীরা্যন্তরস্থ রক্ত কণিকায় দেখিতে পাই। উহার! এত 
ক্ষুদ্র যে স্চ্যগ্র পরিম্ততি এক বিন্দু রক্তে, উহাদের লক্ষ লক্ষ বর্তমান থাকে। 
শক্তিশালী অগুবীক্ষণের সাহায্যে, উহার! আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত 
হইয়াছে। উহার! জীবাণু--উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপত্তি, নাশ__সাধারণ 
জীবের স্তায় বর্তমান আছে। উহাদের প্রত্যেকের জীবিত কাল অতি অল্প! 
উহার! আমাদের দেহের বর্ধন, পোষণ, রক্ষণ করিয়া থাকে। উহাদের 
কাহারও কাহারও মৃত্যুতে আমাদের দেহের কোনও ক্ষতি হয় না । অন্য রর্জ- 

টা ক জাল ব্ৰহ্মাণ্ড প্রলয়ে ধ্বংসপ্রা্থ হইলে, অন্ত ব্রদ্ধাও 
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অভিব্যক্ত হইয়া উহার স্থান পূরণ করিয়া থাকে । সৃতরাং স্থাষ্ট অনাদি ও 
প্রবাহরূপে যে চির বিদ্যমান ইহা বুঝা গেল৷ ' 

আচার্য্য জীবগোস্বামীর উপরে উদ্ধত উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া, 
ভাগবতের টাকাকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৬ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিতেছেন £__ 

কার্ধ্যং প্রাধানিকং সত্যং কাযমারিগ্ঠকং মৃষা । 

নিত্যং তদ্ভক্তিসন্বন্ধমিদং তৎ ত্ৰিতয়াত্মকম্ ॥১ 
প্রাধানিকাঃ স্থর্দেহাস্তদ্ধর্শ্মা আবিগকাঃ পুনঃ ! 

জীবেষু তত্তুৎ সম্বন্ধো ভক্তিশ্চেন্নিগুণাশ্চক ॥২ 

চিজ্জীবমায়৷ নিত্যাঃ স্থ্যস্তিত্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ ৷ 

তদ্বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩ 

কার্ধ্যকারণয়োরৈক্যাচ্ছক্তিঃ শক্তিমতোরপি। 

একমেবাছয়ং ব্ৰহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন? ॥৪ 

ভাগবতের ২৯1৩৫ শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবত্তার টীকা । 

প্রাধানিক কাৰ্য্য (স্থষ্টি) সত্য, আবিদ্যক সৃষ্টি মিথ্যা । ভগবানে জীবের 
ভক্তি সম্বন্ধ নিত্য । স্থ্ট জগৎ এই ত্রিতয়াত্মক1১। দেহ সকল প্রাধানিক কার্ধ্য, 

দেহ ধর্ম সকল যথা ক্ষুৎ-পিপাসা-রোগ-শোক-মোহ ইত্যাদি অবিদ্যা সভুত ৷ 

জীব সকল এই সকলের সহিত সম্বন্ধে বন্ধ হয়। ভগবানে ভক্তি থাকিলে, 

উহার! নিগুণ হইয়া থাকে, বদ্ধ করিতে পারে না 1২ 

চিৎ, জীব ও মায়! তিনই নিত্য, তিন-ই কৃষ্ণের শক্তি। উহাদের ও 

উহাদের বৃত্তিগণের সহিত, তিনি এক অধ্বিতীয় পরমেস্বররূপে প্রকটিত 

হন ॥৩৷ 
কারণ কার্য, শক্তিমান__শক্তি, অভেদ হেতু, একমাত্র অন্বয় ব্র্ই তত্ব । 

জগতে নানা কিছুই নাই 1৪। 
অতএব ব্যাবহারিক জগৎ সত্য বলিতে হয় বল, মিথ্যা বলিতে হয় বল, 

তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ভাগৰত ১*1১০/১২ স্নোকে উহা “অস্তি_ 
নান্তি--ব্যপদ্বেশতৃষিতম্’ বলিয়াছেন। তত: যাহাই হউক, কন মুখে তোতা 
পরীর রায় ই গেলেই কি আমর! মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারি 

যে ব্যাবহারিক জগ মিথ্যা? সংলারের দারুণ পেষণে সংশিষ
্ট হইয়া “পরিআহি” 

ডাক ছাড়িতেছি, শ্রিতাপ দহনে দঞ্চবিদ্ধ হইয়া আলায় ছইফই করিতেছি, 
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তখন কি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি যে, দহন জালা মিথ্যা? যিনি ইহা 

পারেন, তিনি ত আমার প্রণম্য, তিনি জ্ঞানের অতি উচ্চ ভূমিকায় প্রতিঠিত। 

তাহার জন্য এ আলোচনা নহে। এ আলোচনা আমার ন্যায় অজ্ঞ, যূর্থ, 

সাধনহীনের জন্ত। আমার কাছে ব্যাবহারিক জগৎ মিথ্যা নহে, জলস্ত সত্য। 

ইহার পেষণ ও দহন জালা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, আমার সমগ্র চেষ্টা 

সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর! কর্তব্য । সেজন্য পরম দয়াল, জীববত্সল ভগবানের 

শরণাগতি গ্রহণ আমার সর্বতোভাবে করণীয়। 

২৩) ব্ৰহ্ম বা ভগবান যদ্ধি অকর্তাঃ ভবে জগতের কোনও ষ্টিকর্তী 

আছেন কিনা? 
১০৯1 উপরে ৯৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ২1৫১৪ লোক হুইতে 

আমরা বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ বাস্থদেবই সমূদায়ের_-একমাত্র কারপ। আবার 

যোগবাশিষ্ঠের নির্বাণ পূর্ববভাগের ১৫।১২-১৩ জৌক (১০২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 

হইতে বুবিয়াছি যে, ত্রদ্ধ বা ভগবানের কর্তা হওয়া সম্ভব নহে। ভাগবত 

ভগবান্ বাস্থদেবকেই পরমতত্ব, ব্র্, ভগবান বলিয়া প্ৰতিপাদন করেন। 

সুতরাং উভয়ের মধ্যে সুম্পষ্ট বিরোধ, দেখা যাইতেছে। এই বিরোধের 

সমাধান কি? এই বিরোধ সমাধানের জন্য একটু সংক্ষেপ আলোচনা 

প্রয়োজনীয় মনে করি । 

১১০। আমর! ছুই প্রকার দৃষ্টি ভঙ্গীতে ব্রহ্মতত্বের আলোচন! করিয়া 

থাকি । একটি_ ব্রন্ধ বা ভগবানের স্বরূপনিষ্ট ভাবের দিক হইতে, অপরটি-_তাহার 

ৃষ্টিগত ভাবের দিক হইতে। স্ষ্টিগতভাব__ব্যাবহারিক জগৎ্ভাব বুঝিতে 

হইবে, কেননা, আমরা ব্যাবহারিক জীব__উহার সহিতই আমাদের কারবার । 

পূর্বের বলিয়াছি যে, ভগবান্ শঙকরাচা্্য ব্যাবহারিক জগৎ অন্বীকার করেন নাই। 

সে কারণ, সেদিক হইতে আলোচনা শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ হইতে 

কোনও প্রকার আপত্তিকর হইতে পারে না। 

১১১। শ্বরূপনিষ্ঠ ভাবের দিক হইতে আলোচনায় আমরা নিজ নিজ 

বোধে বুঝিতে পারি যে, ব্রন্ধ বা ভগবান্_অবাউমনসোগোচর, নিপু, 

নিরিবশেষ, অরূপ-_মনে ধারনার বা ভাষায় প্রকাশের বিষয় মর । (ভাগবত 

১০৮৭১)। একারণ যখন তিনি মায়ার (তাহার স্বকীয়া সংকল্পশক্তির ) 
স্লাহচর্য্যে, স্থষ্টি অভিব্যক্ত করেন, তখনই তিনি স্বেচ্ছাবশতঃ, আপনাকে আমাদের 

্যান-ধারণার যোগ্য করিয়া প্রকটিত করেন, তখনই ভাষা তাহাকে যথাশক্তি 
প্রকাশের প্রয়াস পায়, তখনই বেদ নিখিল জীব কল্যাণের জন্য অন্ত টিতে 
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সমল ভাবে প্রকাশিত, 'তাহার-_স্বন্ধপ, ভাষার অক্ষমতা সম্বদ্ধে সচেতন 

থাকিয়াই,_বাধ্য হইয়া উহারই মাধ্যমে, মানবদেহধারী জীব সমাজে, নির্দেশ 
করিবার চেষ্ট। করেন (ভাগবত ১৮৭১০, অনুচ্ছেদ ৫৮)। এই একই 

কারণে ভগবান্ স্ত্রকার-_তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন । 
স্বীয় স্বরূপনিষ্ঠভাবে থাকা কালে, পরমতত্ব বা ভগবান্, যে কালে “অমাত 

পরিমাণ হীন বা শূন্ত পরিমাণ (০100 dimension ), সেই সমকালেই তিনি 
অনস্তমাত্র ( of infinite dimension )। তখন তিনি “চিদণু’ রূপে বিশ্বের 

কেন্ত শুধু ভাব পদার্থরূপে বিরাজিত। কিন্তু অনস্তের কেন্দ্র যে কোনও বিন্দু 
হইতে পারে বলিয়া, অনস্ত দেশে, সর্বত্র “চিদণু’ রূপে বিরাজিত থাকেন । 
তখন উক্ত সর্বব্যাপী চিদণুতে, ভাবী বিশ্বন্থ অগণ্য ব্রহ্মাওগণের সমুদায় ভাব ও 
শক্তি তাদাত্ম্য ভাবে, সেই পরমভাব ও অনস্ত শক্তিমান চিদণুতে অতিস্স্মভাবে 
বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমরা গোলকের দৃষ্টান্তে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

স্বরূপনিষ্ঠভাবে, সর্বব্যাপী চিদণুতে অবস্থান কালে, তাহার জ্ঞানের ব্যভিচার 
নাই; ইহা ৬৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩৷৫৷২৪ শ্লোক হইতে বুঝিয়াছি। 

সে জ্ঞান-_নিরপেক্ষ জ্ঞান_উহ!| কাহারই বী অপেক্ষা রাখিবে। তিনি 

সর্ধাধার। স্ষ্টি ও স্থিতিকালে বিশ্ব যেমন তাহার আধারে থাকে, প্রলয়ে-সমগ্র 
বিশ্বের ধ্বংস কল্পনা করিলেও, তখনও নাশপ্রাপ্চ-বিশ্ব তাহার-__আধায়ে বর্তমান 

থাকে। ভাহার--দৃষ্টিতে অতীত-_ভবিষ্তৎ কাল বিভাগ নাই। সমুদ্বায়ই 
বন্তমান কাল। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! সহজে বুঝিতে পারি। ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় 

৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিলেও বোধ সৌকর্ধযার্থ পুনরায় বলি। একটি জল- 
কণিকা সাগর হইতে বাষ্পাকারে মেঘরূপে আকাশে কিছুকাল অবস্থানের পর, 

ুষ্টিরপে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পড়িয়া, অন্য অসংখ্য জল -কণার সঙ্গে মিলিয়া সাগরে 

পুনরায় পড়িল । ইহাতে, প্রথমে সাগরে থাকা, আকাশে অবস্থান ও পৃথিবী 
পৃষ্ঠে পতন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের-_ঘটনা ও সাগরে পুনঃ অবস্থান__ 

বর্তমান কালের ঘটনা বলিয়! প্রতীত হয় বটে, কিন্তু আকাশ-কি সাগর, কি 

মেঘ, কি পৃথিবী পৃষ্ঠ সমুদায়ের আধার বলিয়া-_আকাশে উহা সর্বদাই বর্তমান, 

আকাশ সম্বন্ধে উহার অতীত বা৷ ভবিষ্যৎ নাই। সেইরূপ ধিনি ভূমা, সর্ধাধার__ 

তাহার আধারে কি কটি, কি স্থিতি, কি প্রলয়ে, সমগ্র বিশ্ব_তাহার সবকিছুর 
সহিত চিরবর্তমান। স্থতরাং তাহার-্রপনি্ভাবে অবস্থান কালে, তাঁহার 
দৃষ্টিতে, হু্ট-স্থিতি-প্রলয় নাই ক্ষ্টিকর্তা কোথা হইতে থাকিবে? 

১১২। যখন সেই ভূমা বা সর্কাধার ব! চিদণু বা ভগবান্, নিজের ঘ্বরূণ_ 
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১৬৬ ব্রত ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অপ্রচ্যুত ভাবে বর্তমান রাবিয়াই, থেচ্ছাবশতঃ মায়ার আবরণে উহা! সাময়িক 

ভাবে আবৃত করিয়া, মায়ার সহিত ক্রীড়ার অভিনয়ে স্থষ্টি অভিব্যক্ত করেন, তখন 

তিনি সৃষ্টিকর্তা, সগ্ডণ, সবিশেষ, সাকার-_ ব্রন্দ। আমরা ব্যবহারিক জীব, 

তাহার সুই দেশকালের অন্ততুক্ত ব্যাবহারিক জগৎ আমাদের কর্মক্ষত্র। সাক্ষাৎ ৷ 

সম্বন্ধে ভাহার সহিতই আমাদের সম্পর্ক । নিপুণ, নিব্বিশেষ, স্বর্ূপনিষ্ঠভাবে | 

অবস্থিত ব্র্বকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দুরে রাবিয়া, আমর! তাহারই সুষ্টিগতভাবে 

প্রকটিত, সপ্তণ, সবিশেষ, সাকার ভগবানকে লইয়া কি আধিভৌতিক, কি 

আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক সমুদায় ব্যবহার নির্বাহ করিয়া থাকি। “দুরে 

রাখিয়া”__বলায়, কেহ যেন বুঝিবেন না যে, স্বরূপনিষ্ট ও স্ষ্টিশত ভাব__-উভয়ের 

মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ অভিপ্রেত, বল! বাহুল্য যে পার্থক্য মাত্র নাই। ভগবান্ 

হৃত্রকার-__“উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণলব”_-৩।২।২৭ সুত্রে প্ৰতিপাদন 

করিয়াছেন যে, অহি (সর্প) যেমন কখনও কুণ্ডলাকারে এবং কখনও 

সরলাকারে__থাকে, তাহাতে তাহার স্বরূপের কোনও ব্যত্যয় হয় না, সেইরূপ 

ব্রহ্ম বা ভগবানের-__সবিশেষ-নির্িশেষ, যূর্ত-অযূর্ত ভাব, তাহার-স্বরূপ হইতে 

অভেদ, ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। হতরাং আমরা বুঝিলাম 

যে, যিনি চিদণু, তিনিই ব্রক্ম_পরমাত্ম/--ভগবান্, তিনিই নারায়ণ__বাহ্থদেব৮ 

রাম-_কুষ্চ__শিব- দূর্গ-_কাঁলী ইত্যাদি । স্থতরাং স্বরূপনিষ্টভাবে সষ্টি ন! থাকায় 

সুষ্টিকর্তাও নাই। ্ৃষ্টিগত বা ব্যাবহারিক ভাবে স্থ্ট জগৎ বর্তমান থাকায়, 

সৃপ্টিকর্তাও বর্তমান আছেন । বল! বাহুল্য যে, ব্যাবহারিক ভাব হইতে মুক্তি 

লাভই মোক্ষ, ইহার জন্যই বেদাস্তালোচনা । 

ব্যাবছারিক জগতে ভগবান ও জীব । 
১১৩। তিনি জীবকে কত ভালোবাসেন, তাহা মানবদেহ্ধারী 

জীবগণকে বুঝাইবার জন্য কৌন্ততব্যপদেশে সমষ্টি জীবচৈতন্য, অলঙ্কার-স্বরূপ নিজ 
বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। (ভাগবত ১২।১১/৮)। তিনি তাঁহার ভক্তের নিকট 

অপরাধী দুর্বাসা৷ খষিকে নিজ ভক্ত বংসলত! বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন £_ 
“অহং ভক্ত পরাধীনহ্ স্বতন্ত্র ইব দ্বিজ” (ভাগবত ৯181৪৬)।. তিনিই 

নিজের ও নিজের অন্তরস্থ জগতের প্রবিত্রতা৷ সম্পাদনের জন্য নিরপেক্ষ ভক্তগণের 

পদধুলিতে নান করিতে কুষ্ঠিত হয়েন না। ( অনুচ্ছেদ ৩৭। ভাগবত ১১।১৪। 

১৫ )। তিনিই জীব কল্যানের জন্ত আদর্শ মানব যৃত্তি ধারণ পূর্বক, আমাদেরই 
একজন হইয়া আমাদেরই স্থধ দুঃখের ভাগী হওতঃ সমুদ্রতীরে-_লক্কাপষুরের 

প্রাক্কালে সমবেত অগণ্য সৈন্তগণের সমক্ষে বলিয়াছিলেনঃ__বিভীষণ পরম 
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শক্ৰ রাবণের সহোদর ভ্রাতা বটে, কিন্ত আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সে 
কারণ তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষনীয়, কারণ,__ 

সকৃদেব প্রপন্নায় তবান্মীতি যাচতে 

অভয়ং সব্ববভতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ 
অধ্যাত্বরামায়ণ ৬১২ 

একবার মাত্র “আমি তোমার” বলিয়া যে ব্যক্তি, আমার প্রপন্ন হয়, আমি 

সর্ধভূত হইতে অভয় তাহাকে দান করি। ইহা আমার ব্রত। অঃ রা ৬১২ 
তিনিই কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পরম্পরকে 

আক্রমণ করিতে সমুতস্থক, সৈন্যগণের সমক্ষে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
মানবদেহধারী জীবগণের অভয় দানের জন্য বলিয়াছিলেন ₹__ 

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ, যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 

গীঃ ১৮৬৫ 

তুমি মদ্গত চিত্ত, মদ্ভক্ত, আমার পুঁজনশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর, 

তাহা হইলে আমার প্রপাদলন্ধ জ্ঞানে আমাকেই পাইবে। তোমাকে আমি 

ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কেননা তুমি আমার প্রিয়। গীঃ ১৮1৬৫ 

তাহার নিজের বাক্যান্সারে তিনিই জীব্রে 

“গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং নুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম ॥ গীঃ ৯1১৮ 

তিনি নিজের পরিচয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন £_ 

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থুয়তে সচরাচরম্  গীঃ ৯1১০ 

অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকর্তা 

এরূপ পরিচয় দিবার কারণ কি? তাহাও নিজে বা ব্যক্ত করিয়াছেন: 

অহং সর্ববস্ত প্রভবে। মত্তঃ সর্ববং প্রবর্তৃতে । 

ইতি মত! ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থিতাঃ॥ গীঃ ১০৮ 

আমিই সকলের উৎপত্তির হেতু। আমা হইতেই বুদ্ধিজ্ঞানাদি সমদায় 

প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া বুধগণ (যাহারা নিজ নিজ নিঃশরেমদ প্রাপ্তির উপায় 

অবধারণ করিতে কুশল ) তাঁহার! প্রীতিযু্ত হয় আমা 

গীঃ ১০৮ । এরূপ ভজনার ফল কি? তাহাও নিজমূখে বলিতেছেন :_ 
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তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূবর্ধ কম্। 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ গীঃ ১০১০ 

এইরূপ আমাতে সতত যুক্ত চিত্ত, প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণকে সেই বুদ্ধি- 

রূপ উপায় প্রদান করি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে লাভ করে । গীঃ ১০১০। 

এরূপ ভজনা! কি সকলের পক্ষে সম্ভব? অথবা কেবল বুধগণই অধিকারী? 

এ প্রশ্নের উত্তর সুম্পষ্টভাবে নিজমুখে বলিতেছেন *- 

সমোইহং সব্ব'ভূতেষু ন মে দেষ্যোহত্তি ন প্রিয়ঃ। 

যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্ ৷ গীঃ ৯২৯ 

অপি চেৎ সুছুরাচারো৷ ভজতে মামনন্তভাক্। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ, ব্যবসিতো হি সঃ ॥ গীঃ ৯৩০ 

ক্ষিপ্রং ভ্বতি ধৰ্ম্মাত্ম| শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 

কৌস্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্ৰণশ্যতি ॥ গীঃ ৯৷৩১ 

অর্চ্জনকে উপলক্ষ্য করিয়া আপামর সাধারণ সকল জীবের উদ্দেশে 

বলিতেছেন £__আমি সর্বভূতে সমান (নিরপেক্ষ )। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় 

কেহ নাই, তাহা। হইলেও, যাহার! আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন! করে, তাহারা 

আমাতে অবস্থান করে, আমিও অনুগ্রাহকরূপে__তাহাদিগের__অস্তরে বর্তমান 

থাকি। গীঃ ৯২৯ 

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনপ্যচিত্তে আমাকে (অন্য দেবতা হইতে 

অপৃথকৃভাবে ) ভজন] করে, তাহা! হইলে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু 

পে, পরমেশ্বরের ভজনেই জীবন সার্থক করিব, এ প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা! বুদ্ধিতে 

বর্তমান। গীঃ ৯৩০ 

সেই আগেকার-_ছুরাচার-ব্যক্তি শীঘ্রই ধরশাত্মা হয় এবং পরমেশ্বর__নিষ্টারূপ- 

নিত্যশাস্তি লাভ করে। যদি কেহ ইহা অবিশ্বাস করে, মনে কর, হে 

অঞ্জন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ববসমক্ষে প্রতিজ্ঞা ( শপথ ) করিয়া বলিতে পার ঘে, 
ছুরাচারী ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলে বিনষ্ট হয় না। গীঃ ৯৩১ 

১১৪। আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উপরে উদ্ধৃত উক্তি যিনি 
করিলেন, তিনি ত সগুণ ব্র্ব__সবিশেষ ও সাকারও বটে। তিনিও নিগুণ, 
নির্বিবশেষ, নিরাকার, স্বরূপ-নিষ্ঠ_উভয়ে পৃথুক্ কিঁ_এক ? ইহার উত্তর ১১২ 

অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলেও ভগবানের নিজের কথাতেই বলি, 
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গীতায় ১৪২৭ শ্লোকে বলিতেছেন £_“ব্রক্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্৮__-আমি 
(সগুণ, সবিশেষ, সাকার ব্রহ্ম )__উক্ত নিপুণ, নিব্বিশেষ-নিরাকার ব্রদ্ষের 

প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা__অর্থাৎ ঘনীভূত যূর্তবূপ। ঘনীভূত প্রকাশ যেমন সূর্ঘম্ডল, 
আমিও সেইরূপ স্বরূপনিষ্ঠ, নির্ধিবশেষ ব্রন্মের ঘনীভূত রূপ-_উভয়ের মধ্যে ভেদ 

দূরে থাকুক--উভয়ত্বই বর্ত্তমান নাই । কূর্যমণ্ল ও তাহার প্রকাশ-_ইহাদের 

মধ্যে কি ভেদ আছে? t 

১১৫। ভগবান্ গীতায় ৮৷৩ শ্লোকে বলিলেন, “অক্ষরং ব্রহ্ম পরম ”? 

পরে ১৫৷১৮ শ্লোকে বলিলেন :__ 

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ গীঃ ১৫৷১৮ 

যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত বলিয়! ক্ষর( জড়বর্গ) সমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকি 

এবং নিয়ন্তা বলিয়| অক্ষর (পরব্রহ্ধ) হইতেও উত্তম । একারণ লোকমধ্যে 

ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত৷ গীঃ ১৫৷১৮ 

এই পুক্ষোত্তমই মূল অহম্ ৷ ইহারই উক্তি সকল উপরে উদ্ধত হইয়াছে 

স্থতরাং নির্ধিবশেষ-সবিশেষ, নিগ্ুণ-সগ্ুণ প্রভৃতিতে কোন ভেদ নাই। ভেদ 

আমাদিগের বুদ্ধির বিশ্লেষিকা শক্তির ক্রিয়া মাত্র। এ শক্তি অবশ্ঠই অন্ত 

শক্তিমান ভগবানের প্রদত্ত, তাহ! বলাই বাহুল্য । 

১১৬। এই প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনী মনে পড়িল। সংক্ষেপে 

উহার উল্লেখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না । একজন মহাবলবান্ 

দৈত্য বুকাস্থর, আপনাকে জগতে অপ্রতিদ্বন্দী করিবার সংকল্পে ভগবান্ শিবের 

আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। শিব ত আশুতোষ। কিছুকালের তপস্থায় তিনি 

পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে, উক্ত দৈত্য অতি আনন্দে প্রণাম করিয়া, বর 

চাহিল যে, হে দেব! যদি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, এই বর দিন যে, আমি 

যাহার মাথায় হস্তাপ্পণ করিব, সে ততক্ষা২ ভন্মীভূত হইবে । শিৰও তথাস্ত 

বলিলেন. তারপর শিব প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিলেই, দৈত্য 

উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ঠাকুর ! দাড়ান দাড়ান! আপনার বর আপনার মাথায় 

হাত দিয়াই পরীক্ষা করিয়া লইব। ইহাতে শিব বড়ই সঙ্কটে পড়িয়া দৈতাকে 

কতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, দৈত্য কিছুই না বুৰিয়া ক্ৰমশঃ অগ্রসর হইতে 

থাকিলে, শিব বেগতিক দেখিয়া, উর্শ্বাসে, ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আশ্রয় 

গ্রহণের অন্ত ধাবিত: হইলেন, দৈত্যও পল্চাৎ পাগ ছুটিল। উভয়েই 
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প্রায় একই সময়ে পুরুষোত্তম সকাশে উপস্থিত হুইয়া হাপাইতে 

লাগিলেন। বিষ্ণু, শিবের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্ত করতঃ ব্যাপার কি, 

জিজ্ঞাসা করিলে, উভয়ের মুখ হইতে সমুদায় শ্রবণ পূর্বক ঈষৎ হাসিয়া, দৈত্যকে 

সম্বোধন করিয়| বলিলেন, তুমি ত পরম শিবভক্ত, কিন্তু এমন বোকা কেন? 

শিবের প্রদত্ত বর সত্য কিনা, ইহ! পরীক্ষার জন্য এত ছুটাছুটির প্রয়োজন কি? | 

নিজের মাথ| ত সঙ্গেই রহিয়াছে। উহাতে হাত দিয়া দেখ না। দৈত্য 

শুনিয়| বলিল, ঠিকই ত। এই বলিয়া, যেমন মাথায় হাত দিল, অমনি নিজে 

ভম্মীভূত হইয়া গেল। শিব তখন বিপন্ুক্ত হইলেন। ভাগঃ_১০৷৮৮ 

ও দৈত্যের ন্যায় আমাদেরও বুদ্ধি, ভগবত প্রদত্ত বিশেষিকা শক্তি লাভ 

করিয়া ভগবানকেই সবিশেষ-_নিব্বিশেষ, সগুণ_নিগুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে 

সাহসী হয়। পুরুষোত্তম যখন গুরুরূপে আসিয়া বুদ্ধিকে সম্বোধন কারয়া 

বলেন, তুমি ত বড় বোকা মেয়ে_-নিজেকেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখনা, কি পাও, 

কোথায় গিয়া পৌছাও। তাহা শুনিয়া বুদ্ধি বলে, তাই ত। বলিয়া নিজেকে 

বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখে যে, সে ত মহত্ত্ব হইতে জাত। মহত্ত্ব প্রকৃতি 

হইতে উৎপন্ন। প্রক্ৃতি-_-ভগবানেরই সংকল্পপাত্মিক শক্তি__শক্তি বলিয়া 

শক্তিমান হইতে অভিন্ন। বিশ্লেষণে এই তত্বে উপণীত হইলেই, বুদ্ধির আর 

পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, পুরুষোত্তম ভগবানে লীন হইয়া যায়। তখন কে কার 

বিশ্লেষণ করে? 

স্থতরাং বুঝা! গেল যে, সুত্রকার তটস্থ লক্ষণ দিয়া যাহার নির্দেশ করিলেন, 

তিনি আমাদের বুদ্ধির বিশ্লেষণ অন্থপারে সগ্ুণ-সবিশেষ হইলেও, তিনিই 
নিধিবশেষ, নিপুণ । ভেদমাত্র নাই । 

২৭) জগত সৃষ্টির গ্রকৃতি ও ক্রম চিত্রাকারে দেখান হইল । 
১১৭ । বিশ্বস্্টির প্রকৃতি ও ক্রম চিত্রাকারে প্রদশিত । 
চিদণু-পরমাত্মা -ভগবান্-্রক্মস্রীকৃষ্*সশ্রীরামবাহৃদেব--ণিবুছুগা ইত্যাদি 
উল === EEE -+৮ 

স্নন্ত শক্তিমান 
এ ইত ১... f : 

ক 
EE চি্থাশক্তি ডি 

মি টি ডি 
রা সি আনন্দ ] নর 

- I | তু ্ রড টিক কও রি হাসি) 
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সত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিক। 

তি ভাতি প্রি রে 
27৯ প্রধান বা প্রকৃতি অবিদ্যা বিদ্ধ 

ত্রিপাদবিভূতি রুজঃ প্রধান! তমঃ প্রধান সন্থ প্রধান! 

f Ee = 1 (গুপমায়া ) ( জ্ৰীবমায়! ) 

এ ক আধ্যাত্মিক  আধিদৈবিক Taz এ রা 
I | আবরিকা! বিক্ষেপিকা 

নিত্যধাম নিত্যধামবাসী- ভগবানের পার্ষদ | ! 
(ত্রিপাদ বিভূতি) গণের উপবুক্ত  নিতাধাম বামী- তমঃ অজ্ঞান ___ | 

[ ইন্জিয় গ্রাম ইচ্ছাপূরক [ | | | নি টা মোহ মহামোহ তাদিশ্র অঞ্চতামিন্র 
| ৪] বাবারা বা 

1 ন aol আস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ 

ভক্তিমিশ্র জ্ঞান ও | নির্বাণ মুক্তিক'মী উরস 

জ্ঞানমিশ্রাভভি সার্গের | সিদ্ধ সাধকগণের মহৎ 

তদীয়তা-ময় সিদ্ধ সাধক- | কৈবলাধাম I 

গণের ধাম | [RS SER. | 

রাগানুগীভক্তি সব্প্রধান বজঃপ্রধান তমঃপ্রধান 

মার্গের নিন্ধিঞ্চন বা বা বা 

মদীয়তাময় সিদ্ধ জ্ঞানপ্রধান ক্রিয়া! প্রধান অজ্ঞান প্রধান 

সাধকগণের ঘাম _ ES AH! 1 

| | প্রাণ বা অহংকার 
1 

ছি 
চিত্ত মনঃ বুদ্ধি অহংকার স্বত্রতম্ব | 

Lz 2 বৈকারিক বা মাত্বিক তৈজস বা রাজসিক তামসিক 

(অতএব) অধিদৈৰ ৰা অধিটাত! | 

শব্দ স্পর্ণ রূপ রস ভ্রাণ কখন আদান গতি নি 

55 উর 
পঞ্চতন্মাত্র কৰ্ব্বেক্সিয্ণণের ক্রিয়া বা কর্ম্ম। 

(পঞ্চমহাভুতের সুন্মাংশ ইহ! হইতে 

মহাভুত ) 



১৭২ ব্ৰহ্মহথত্ৰ ও শ্রীঘদ্ভাগবত 

২৮) চিত্র পরিচয় 

১১৮। উপরে ১১৭ অনুচ্ছেদে যে চিত্রটি দেওয়া হইল, উহ! বিশদরূপে 

বুঝিবার জন্য উহ! হইতে স্বতঃপ্রকটিত অনুসিদ্ধান্ত উহার পরিচয়রূপে দেওয়া 
যাইতেছে । 

(ক) অনন্ত শক্তিমানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে ত্রিপাদবিভূতি, তটস্থ| শরক্তি- 

বিকাশে-_-জীব ও বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে-পাদবিভূতি অভিব্যক্ত, তত্বৃতঃ পরম- 

তত্বে অন্তর্-_বহিঃ বা তটস্থভেদ নাই বটে, তাহা হইলে আপেক্ষিকতার অন্তর্ভূক্ত 
আমাদিগের বোধ সৌকর্ঘযার্থ শাস্ত্র উহাদের কল্পনা করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে. 
একই ভাগবতী শক্তি, আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান মাত্র । 

(খ) চিদণুর স্ষুরণ যেমন নিত্য, শাশ্বত, ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত ধাম” 

সকলও সেইরূপ নিত্য, শাশ্বত। সিদ্ধ সাধকগণের সাধনার বিভিন্ন প্রকৃতি: 

অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের সাধনার সিদ্ধিতে পূর্ন পরিতৃষ্থি দানের জন্য অসংখ্য: 

নিত্যধাম ভগবানের চিচ্ছক্তিনূপা যোগমায়ার দ্বারা অভিব্যক্ত । 

(গ) পাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মা সকল ভগবানের সংকল্প বশতঃই' 

নশ্বর । 

(ঘ) জীব_পাদবিভূতি ও ত্রিপাদ বিভূতি উভয়ের সহিত সম্দ্যুক্ত। 

কারণ মর্ত্যধামে যাহার যেরূপ সাধনা--নিত্যধামে তাহার সেরূপ প্রাপ্তি । 

(উ) মন্ত্যধাম ব! পাদবিভূতির সহিত জীবের সম্বন্ধ সাময়িক, আগস্তক- 
ওনশ্বর। কিন্তু নিত্যধামের সহিত সম্বন্ধ নিত্য, শাশ্বত । 

(চ) মত্ত্যধামে জ্ঞানমার্গের যে সমুদায় সাধক নির্ব্াণমুক্তি কামনা করেন, 
সিদ্ধিলাভে তাহারা ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত তুরীয়পাদে অবস্থান করেন । 

(ছ) ত্রিপাদবিভূতিতে বিষ্াপাদের সাক্ষাৎ পাই। পাদবিভূতিতেও 
বিগ্ভার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত “বিদ্যা”__নিরপেক্ষ বিছা বা 
্ষবি্ঠা_ ত্রান । শেষোক্ত বিদ্যা .আপেক্ষিকতার অস্তভূক্তি-_অবিদ্যানাশ 
ইহার ক্রিয়া। 

(জ) মত্যধামে যাহাদের সাধন! ভগবানের দাস, সখা, পরিজন, পিতা, 
মাতা, কাস্তা প্রভৃতি রূপে অনষ্টিত হয়, সিদ্ধিতে তাহার! ত্রিপাদ বিভূতির: 
বিদ্যা ও আনন্দপাদের নিজ নিজ যথাযোগ্য C 

হ্যা] 
লাক সকলে 

ৃ 
প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়! পুর্ন 
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(ঝ) আমাদের পঞ্চভূত নিশ্মিত দেহ, প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় পঞ্চ 
কর্শ্ণেন্সিয়, অস্তরেন্দরিয়_চিত্ত-মনঃ-বুদ্ধি-অহস্কার ও উহাদের সকলের ক্রিয়া গুণ 
হইতে উৎপন্ন । 

(এ) চিত্রে “অহংকার” দুই স্থানে দেখান হইয়াছে। একবার চারিটি 
অস্তরিন্দিয়ের মধ্যে একটি রূপে ও অপরটি মহতত্বের তমঃ প্রধান অংশের অভি- 
ব্যক্তিরূপে। অন্তরিন্দিয়ণণের একতম -অহংকারকে কোন কোন দার্শনিক বুদ্ধির 
অভিমানাত্মক কর্তৃগ্রণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধির দুটি বৃত্তি 
_একটি কর্তৃপ্রাত্বিকা ও অপরটি করণগুণাত্মিকা। প্রথমটিকে তাহারা 
“অহংকার” নামে ও শেষোক্তটিকে “বুদ্ধি” নামে অভিহিত করেন। চিত্রে 
ভাগবত মতানুসারে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ চতুর্থ অস্তরিন্দরিয় রূপে “অহংকারকে” 
দেখান হইয়াছে। 

(ট) অন্তরিন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের বৃত্তি যথাক্রমে_-চিত্তের অন্ুসন্ধানাত্মিকা মনের 
সংকল্প__বিকল্পাত্মিকা, বুদ্ধির__নিশ্চয়াত্মিকা ও অহংকারের__অভিমানাত্মিক! 

($) অহংকারকে “চিদচিন্ময়-হৃদয়-গ্রন্থি” বলা হইয়া থাকে। চিত্রটি 

পর্য্যালোচন! করিলে__ইহা পরিস্ফুট হইবে । একদিকে অহংকার-_চিদাভাসে 

সমুজ্ঞল মহত্তত্বের__সাত্বিক অংশ হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া, ইহাতে চিদাভাস 

উজ্জবলভাবে বর্তমান । অন্যদিকে মহত্তত্বের__তমঃপ্রধান অভিব্যক্তি-অহংকার, 

উক্ত অভিমানাত্মক কর্তৃত্ব গুণ বিশিষ্ট চিদাভাসে উজ্জল অহংকারের ভোগায়তন 

দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের কার্ধের উপাদান কারণ হওয়ায় অচিৎ ভাবও 

( অবশ্তই তুলনাযূলক ভাবে ) বর্তমান । এ কারণ চিদচিন্সয়। 

(ড) বিশ্বে সত্বরজঃ-তম:-প্রকৃতির এই তিনগুণ পরস্পর তর-তম্ভাবে 

মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক পদার্থে অবস্থান করিয়া থাকে। কেবল কোনও গুণের 

প্রাধান্ত কোনও বস্তুতে পরিলক্ষিত হইলে, তাহাকে সেই গুণ বিশিষ্ট বলিয়া 
অভিহিত করা হয় মাত্র। গ্রত্রয় অবিমিশ্রভাবে বর্তমান থাকে না। 

6) অহংকারেও সেকারণ উক্ত তিনগুণ বর্তমান। উহার সাত্বিকাংশে, 

অর্থাৎ সতগুণ-প্রধান অংশে জ্ঞান ও কর্ণেন্রিয় পরিচালক দেবতাগণ, রজং-. 

প্রধান অংশে উক্ত উভয় কোটার ইন্জিয়গণ এবং তমঃপ্রধান অংশে উহাদের 

ক্রিয়া (যাহা পঞ্চতন্মাত্ৰ নামে, কথিত) এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভৃত 

অভিব্যক্ত হয়। চিত্র হইতৈ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গুগসকল-_-আধিভৌতিক, 

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ত্ৰিবিধ ক্ষেত্রে ক্ৰিয়ালিল হইয়া জগদ্তযাপার 
সম্পাদন করিয়| থাকে । আরও বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চ মহাভুত--যাহাদিগ্কে 



১৭৪ ্রন্মহথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আমর! জড় বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত জড় নহে__চিদাভাসেরই অভিব্যক্তি। 

প্রত্যেকে চিদাভাস অল্প বিস্তর বর্তমান। ভগবানের সংকল্পবশতঃ জড়বং 

প্রতীয়মান হয় মাত্র ৷ 

(৭) ত্রিপাদ বিভূতিপাদেও তুল্যরূপে আদিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও 

আঁধিদৈবিক- ত্ৰিবিধ ক্ষেত্ৰ চিত্রে দেখান হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, অবিদ্থা পাদে 

_ উত্ত তিন আধিভৌতিকাদি নামে কথিত ক্ষেত্ৰত্ৰয়ের সহিত উহাদের কোনও 

সম্পর্ক নাই। তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য, সাদৃ্ দৃষ্টে_উক্ত ভিন 

নাম ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র । ত্রিপাদ বিভূতিপাদ ত মায
় সংস্পর্শের বাইরে, 

সুতরাং মায়িক আধিভৌতিকাদির সহিত সম্বন্ধ কোথা হইতে থাকিবে? 

(ত) আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পরস্পর__অতি ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধে সম্বন্ধ । উহার! পরস্পরকে পরম্পর-__অপেক্ষা করিয়া সার্থকতা লাভ 

করে__ইহা৷ চিত্র হইতে সুস্পষ্ট বুঝ! যাইবে। ১1২1১৪ ত্ত্রের আলোচনায় 

উদ্ধত ভাগবতের ১১)২২৩০ ল্লৌক ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। উক্ত স্থত্রের 

আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

(থ) চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমাদের অস্তরিন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্ডরিয়, 

কর্শ্বেন্সিয় সকলই প্রক্ৃতিজাত শুণত্রয় হইতে উৎপন্ন ৷ উহারাই আমাদের 

সমুদায় চিন্তা, কল্পনা, বাসন! প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার, দর্শন-্পর্শন-শ্রবণ 

প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার জনয়িত| ৷ স্থতরাং কর্মের সহিত গুণত্রয়ের এবং 

সে কারণ বিশ্বের অভিব্যক্তি কারিণী শক্তি_ তরিগুণময়ী মায়ায় অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 

কর্মের সহিত তাহার ফল ভগবান্ কর্তৃক সংজড়িত এবং তিনিই জীবের 
সহিত 

তৎকৃত কর্মফল যোজন! করিয়াছেন। ্ত্রকারও “ফলমত উপপত্তে+” এ২।৩৮ 

সুত্রে ইহা! প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। ইহা হইতেই সহজেই বুঝিতে পারা 

যায় যে, গুণসভূত কর্মের ফল ভোগের জন্য, গুণসভূত উপাধির বা দেহের 

প্রয়োজন ৷ নিরুপাধিক আত্মার কর্ম্মও নাই, ভোগও নাই। এই প্রকারে 

জগচ্চক্র আবস্তিত হইতেছে। 

(দ) উপরের যে আলোচনা চিত্র সাহায্যে করা হইল, তাহা হইতে এই 

সিদ্ধান্ত অপরিহার্্ভাবে আপতিত. হইতেছে যে, কর্ম, তাহার ফল, ফলভোগ 

সাধন উপাধি, ভোগের স্থান, সমূদায়_ প্রকৃতি হইতে জাত, তখন কর্ণের 

ছারা, সকলের সহিত কোনও প্রকারের সম্পর্ক শূণ্য, অঙ্গ, উদাসীন, 
পরমতত্বের.পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। ইহাই ১১।১)১ 

হুত্রের আলোচনায় ন্পষ্ট- 

ভাবে বল! হইয়াছে । 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থঃ ১৭৫- 

(ধ) চিত্রে, সৃষ্টির যে প্রকৃতি ও ক্রমের পরিচয় দেওয়া হইল, বল! বাহুল্য, 
তাহা আমাদের ব্রহ্ষাণ্ডের নিদর্শনে । আমাদের ত্রহ্মাণ্ডে__বিশ্বের অগণ্য ব্রক্মাও- 

গণের তুলনায়, সমুদ্রবেলায় একটি বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র নগণ্য হইলেও, ইহার 

ৃষ্টান্তে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, অন্যান্য ব্রদ্মাণ্ডও-_তাহাদের বিশেষ 
বিশেষ প্রকৃতি ও পরিস্থিতির সহিত যথাযোগ্য সামঞ্তস্ত রক্ষা করিয্না, 

তাহাদের নিজ নিজ প্রলয়ের পর স্্টিও একই নিয়মে অভিব্যক্ত হয়। 

(ন) আলোচ্য স্থত্রে “অস্ত” পদের পরিদৃশ্ঠমান প্রপঞ্চ বলিয়া অর্থ কর! 

হুইয়াছে। ইহ! হইতে বুঝিলে চলিবেন। যে, পরিৃশ্ঠমান প্রপঞ্চ শুধু ভূলেক ও 
তদন্তর্গত বস্তজাতের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদের ব্রহ্মীও-_চতুরদিশ লোকে গঠিত-__ 
উহাদের মধ্যে সপ্তলোক__তল, অতল প্রভৃতি ও ত্ান্তভুক্ত ভূতজাত, 
ভূতলের উপাদান অপেক্ষা অধিকতর স্থূল উপাদানে গঠিত । অন্য সপ্তলোক-__ 

ভূব-স্বঃ__মহঃ__জনঃ-_তপঃ__সত্য- ক্রমশঃ ক, সুন্মতর, সুন্মতম, পাঞ্চ- 

ভৌতিক উপাদানে গঠিত। এমনকি ব্ৰহ্মা--যিনি সত্যলোকের অধিবাসী, 

তাহার শরীরও অপঞ্ষীকৃত পাঞ্চতৌতিক উপাদানের অতি বুন্মতম অংশ লইয়া 

অভিব্যক্ত। ভাগবত ম্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ৫__ 

ভম্যসবগ্ল্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ। 

আব্রন্ম স্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ১১২১৫ 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটি আত্ৰহ্ম স্থাবর পর্য্যন্ত 

সকলের শরীরের ধাতু অর্থাৎ আরম্ভক । উহাদের সহিত আত্মা সংযুক্ত। 

১১২১৫ । 

(প) পাঞ্চভৌতিক শরীর-_জন্-ৃত্যুর অধীন__ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। 

এ কারণ ব্রহ্মাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন । আয়ুর পরিমাণ বেশী কম, এইমাত্র 

প্রভেদ। উপরে আমরা রক্ত কণিকার দৃষ্টান্ত (১৭৮ অনুচ্ছেদে) গ্রহণ 

করিয়াছি । উহাদের প্রত্যেকের আযুফ্জাল কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট 

মাত্র । উহাদের তুলনায় আমাদের আয়ুড্াল অতি দীর্ঘ। আমাদের তুলনায়_ 

দেবতাগণের অর্থাৎ শ্বলেকস্থ জীবগণের আয়ুন্কাল অত্যধিক দীর্ঘ । 

তাহাদের তুলনায় মহ-জন-তপঃ-সত্যলোক বাসী জীবগণের আয়ুক্কাল ব্রহ্মার 

আয়ুন্ালের সমান-_অর্থাৎ দ্বিপরার্ছজীবী । সকলেই জন্ম-মরণ চক্রের উপর 

প্রতিষ্ঠিত । ইহার! সকলেই আমাদের যার, অস্তভুক্ত। একারণ 



১৭৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে, ধ্বংস হইলে, উহার! নাশ প্রাপ্ত হইয়া! অতি হুন 

বীজভাবে পরমতত্বে অবস্থান করে । 

(ফ) নিত্যধাম__উহাদের সকলের বাহিরে । উহ! জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাহিরে । 

উহা নিত্য-শাশ্বত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত । উহার জন্মাদি নাই । 
১১৯। একারণ, সহজেই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে ১১২২ 

স্থত্র রচনায় স্থত্রকার “জন্মাদি” পদ ব্যবহার করিয়াছেন । সুতরাং যাহার 

জন্মাদি নাই, সেই নিত্যধামের উল্লেখ এবং স্্টি-চিত্রে উহার প্রদর্শন কি 

অপ্রাসঙ্লিক হইল না? স্ুত্রকার ১1১1২)২ স্ুত্রে ত্রিপাদ বিভৃতির বা নিত্যধামের 

কোনও ইঙ্গিত মাত্র করেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, পাঁদবিভূতি ও 

ত্রিপাদবিভূতি-_উভয়ে পরম্পর সম্পর্কহীন, দৃঢ়বদ্ধ, স্বতন্ত্র প্টিকার মধ্যে 

নিবদ্ধ নহে। তটস্থা শক্তি বিকাশে অভিত্যক্ত জীব-_উভয়ের মধ্যে সংযোগ 

সেতু। জীব-_পাদ বিভূতিতে অবস্থান কালে, পাদ বিভূতির দাবীসকল সম্পূর্ণ- 

ব্ূপে মিটাইতে পারিলে, ত্রিপাদ বিভূতিতে অবস্থান করিবার অধিকার প্রাপ্ত 

হয়। এই অধিকার প্রাপ্তির উপায়_“সংরাধন” (সঃ ৩২২৪) বা 

ভগবদুপাসনা ৷ স্থত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে সংরাধন সম্বন্ধে বিচার করিবেন এবং 

চতুর্থ অধ্যায়ে, সংরাধনে সিদ্ধ হইলে প্রাপ্তি সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন । 

এ কারণ__চিত্ে ত্রিপাদবিভূতির অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন সমীচীন হইয়াছে, 

সন্দেহ নাই। 

আরও এক কথা, স্থত্রকার ১১২২ স্থত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নির্দেশ 

করিয়াছেন, ইহা! আগে বল! হইয়াছে । ইহার কারণ, অজ্ঞ শিষ্ুকে প্রতক্ষ 

পরিদৃশ্ঠমান জগত ও জাগতিক বন্ত জাতের জন্ম-স্থিতি-নাশের দৃষ্টান্ত হইতে 

শিষ্যের বুদ্ধি ক্রমশঃ জন্মাদিবিহীন নিত্যবস্ত ধারণার উপযোগী করা। সে 

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জন্মাদিবিহীন নিত্যধাম_দৃষ্াস্তের উপযোগী না৷ হওয়ায়, 

সুত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত__অসঙ্গতই হইত, সন্দেহ নাই । 
১২০। উক্ত চিত্র ধীরভাবে পর্ধ্যালোচন1 করিয়া, আমর! আরও কি পাই, 

তাহ! বুঝিবার চেষ্টা করি। জিন্স্ সাহেব, তাহার জীবনব্যাপী আধিভৌতিক 
বিজ্ঞান সাধনার ফল স্বরূপ, যাহ! পাইলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
যে, স্থষ্টির অভিব্যক্তি ও পরিচালনার পশ্চাতে বিশুদ্ধ গণিতের মনোবৃত্তি 

সম্পন্ন এক মহাশক্তি বর্তমান আছেন (অনুচ্ছেদ ৮৫ )। চিত্র পর্যালোচনায় 
আমরা কি শুধু তাহাই পাই? অন্ত কিছু কি পাই না? উচ্চ বিশুদ্ধ 
গণিতের কঠোর ্ায়াইগামী যুক্তিবিচার ও সিদ্ধান্তের দর্শন ত পাইই, সঙ্গে 
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সঙ্গে সর্বাপলোপী এককেন্দরিক, চিন্তাপ্রণালীর, কারণ-কার্ধ্যের অবস্ঠস্তাবী ' 

পরিণতির, আত্মবিলোগী মহাত্যাগের “উর্দ্ধযূলমধঃ শাখম্” (গীঃ ১৫।১) বিশ্ব- 

মহীকহের যূল ও প্রধান প্রধান স্বদ্বশাখাদির দর্শন পাইয়া স্তম্ভিত হই এবং 

উক্ত মহীরুহের অনস্ত প্রসারের একপ্রাস্তে অতি ক্ষীণ ছায়ার সহিত পরিচিত 

হুইয়া আত্মহারা হইয়া যাই। কিন্তু ইহা ত বাহিরের ব্যাপার মাত্র। ইহাই 

কি সব? 

না, তাহা নয়। ইহা ত বিশুদ্ধ গণিতের নিদর্শন, শক্তিশালী, স্বচ্ছ, 

্চ্যগ্র বুদ্ধি ও তীক্ষ মেধা-সম্পনন মন্তিষ্ের ব্যাপার মাত্র । ইহাতে হৃদয়ের সংজ্রব 

নাই। ভাল করিয়৷ চিত্রটির উভয় দিক (পাদবিভূতি ও ত্রিপাদবিভূতি ),' 

ধৈরঘয, শ্রন্ধ।, ভক্তির সহিত আলোচনা করিলে, আমাদের হৃদয়ের পট ভূমিতে 

একটি মূর্তি ভাগিয়া উঠে। তিনি আমাদের অতি নিজ জন__আপন হইতেও 

আপন । আমার অস্তিত্বের, আমার ব্যক্তিত্বের, আমার আমিত্বের মূলে তিনি । 

আমার পরম শ্ররেক্ঃ প্রাপ্তির উপায় নির্দেশের জন্য সৃষ্টির প্রসার করিয়াছেন 

(অনুচ্ছেদ ২৪-২৫ ইত্যাদি )। মাতার ন্যায় অহৈতৃকী ভালবাসায় পাগল, 

পিতার ন্যায় কল্যাণকামী, গুরুর ন্যায় ইহ-পরকালের নিঃস্বার্থ পথপ্রদর্শক, 

ভ্রাতার স্তায় হিতকারী, সখার ন্যায় নর সহচর, স্ত্রীর ন্যায় আত্মদানকারী-- 

নিজের সর্ব্ব এমন কি আপনাকেও পর্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়া করুণা 

সজল চোখে আমার অবসর প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি কত মধুময়, 

তাহার কি ইয়ত্তা আছে? জীবে তাঁহার অতি প্রিয-নিজের তটস্থ_ 

অতি নিকটস্থ। পাদবিভূতিতে ব্ষয়ানন্দে বিভোর জীবকে ভজনাননের 

b ভিতর দিয়া, ত্রিপাদ বিভূতিতে শাশ্বতধামে, নিজের স্বরপানন্দ ভোগ 

করিবার,সমুদায় ব্যবস্থা সমাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন । আমার অবসর 

হইলেই নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে ধরিবার জন্য বিশাল বন্ষঃ প্রসারিত করিয়া 

রাখিয়াছেন। প্রেমে ঢল্ ঢল্ চোখে, হাসিমুখে, ত্রিভুবন মোহন ভঙ্গিমাতে, 

হাতছানিতে, অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন । এদৃশ্তের সহিত 

আরও কত কি যে অন্তশ্ক্ষে ছায়ার স্যাম প্রকটিত' হইয়া মিলাইয়া 

যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে ভাষা মূক, চিন্তা পদ্ধু। সাধে কি ভক্তাবতার 

ভগবান প্রীপ্ীকু্চ চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবন্নাম স্মরণ করিবামাত্র_-“নয়নং গলদ- 

ধারক, বদনং গদ্ গদ্ কয়| গিরা, পুলর্কে নিবিতং বপু$? হইত ও আনন্দে 

আগ্হার] হইয়া যাইতেন | সাথে কি সাধু বিমল _ভাবালের ডি বররন 

করিতে গিয়া, ভাষার অক্ষমতা হৃদয়ে অহুভর করিয়া বারংবার ' মধুরং মধুর 

১২ 



মধুরং মধুরম্” বলিয়া বাক্যহারা হইয়া গেলেন। এক্ষেত্রে নয়ন জলই অবভ্থ 

স্নানের পবিত্র গঙ্গাজল, অঙ্গে পুলক-_রোমাঞ্চ_উদ্গমই পুণ্য পূজোপকরণ, 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই প্রকৃত পূজা, যুকতাই উপযুক্ত স্তুতি, উদ্দেশ্যে ধূল্যবলুঠনই 

উপযুক্ত আত্মনিবেদন ৷ ভগবান্ আচার্য্য শঙ্করদেব নিয়োদ্বত শ্লোকে ইহার 

পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন :_ 

অনিচ্ছৈব পরং পদম্, অক্রিয়ৈব পরা পূজা । 

অচিস্তৈব পরং ধ্যানম্ মৌনমেব পরং তপঃ ॥ 

১২১। পূর্বের বলিয়াছি, আবার উল্লেখ করি যে, ভাগবত সাহায্যে আমার 

ব্ৰহ্মস্থতালোচনা, কঠোর মস্তি আলোড়ন ও ন্যায় শাস্ত্রের কচকচি নয়। ইহা 

পঞ্চেন্দিয় দ্বার! রসম্বরূপের রসাম্বাদন। ইহ! সাধনা_-ভক্তি শাস্ত্রের সাঁধনা- 

হৃদয়ের অন্তস্তলের ব্যাপার। যদিও ইহাতে যুক্তি-বিচারের অপদ্ভাব নাই, 

সে যুক্তি-বিচার হৃদয়ের অমৃত রসায়নে সিক্ত, এ কারণ অতি সিগ্ধ, অতি মধুর ৷ 

তাহা হইলেও যুক্তি বিচার গৌণ মাত্র। হয়ত, স্ায়ান্ুদারী কঠোর সমালোচকের 

চক্ষে, আমার উপরে লিখিত অংশ দর্শন শান্ত্রের পক্ষে অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক 

মনে হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও ভগবান্ স্যত্রকারের 

প্রকৃত অভিপ্রায় অনুধাবন করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, স্থত্রকার যখন সাধন! 

ও সিদ্ধিঁব্রক্মস্তত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তখন ভগবানের প্রপ্গ--অসঙ্গত 

বা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক যখন 

অধিভৌতিক প্রক্রিয়াতে, জগৎ স্থষ্টিতে মৃহাশক্তিমান মননশীল মহাসত্বার 

পরিচয় পাইয়াছেন, তখন সেই মহাসত্বাকে যদি আমি পুরুষোত্তম, ভগবান্ঃ 

্ররুষ্ণ ব| শ্রীরাম বলি, তাহাতে আমি এমন কি অপরাধে অপরাধী হইয়া 

পড়ি । সুতরাং সাময়িক ভাবে ভাবরাজ্যের বহিঃ-প্রাচীরের সংম্পর্শ হয়ত 

কোন দোষাবহ নহে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আরও ঘনিষ্টতর পরিচয় : 

পাওয়া, যাইবে। তখন বুঝ! যাইবে যে, মানবদেহধারী জীব, বর্তমানে যতই 
নিয়ন্তরে অবস্থিত হউক্ না কেন, আমার ন্যায় অজ্ঞান, মূর্খ, সাধনভীন 
হউক্ না কেন, দুঃখ করিবার বা হতাশ হইবার কিছু নাই। বুঝি বা না বুঝি, 
যে কোন প্রকারে ভগবগপ্রসঙ্গ লইয়া! জীবন যাপন করা, বিশেষতঃ এ বুদ্ধ বয়সে_ 

বৃথ| বাকী কয়েকট! দিন নষ্ট না করিয়া, যদি ভগব্দালোচনায় কাটান যায়, তাহা 
সমূহ কল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভান নিজমুখেই 
বলিয়াছেন £_ 

্ নহি কল্যানকৃৎ কশ্চিদ্ দুৰ্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ গীঃ ৬৪০ 
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২৯) অন্কুগ্রবেশ। 

১২২। স্থষ্টির অভিব্যক্তির জন্য, উপকরণ- শ্যষ্টির ক্রম চিত্রীকারে দেখান 

হইল। আমরা লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, যে, উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা 
হইলেই অট্টালিকা নিশ্মীণ হয় না । উপাদান সকলের-_বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে, 

উহাদের প্রয়োজন মত সন্নিবেশের জন্য, অভিজ্ঞ, কাৰ্য্যক্ষম, বুদ্ধিমান, কার্য্য- 

কারকের প্রয়োজন । তার উপর যদি উপকরণ সকল, আমাঁদিগের অট্রালিকার 

উপকরণের ন্যায় জড়, নিশ্চেষ্ট না হইয়া, চৈতন্যবিশিষ্ট হয় এবং প্রয়োজন মত 

উপরে-নীচে বসিতে অহ্বীকার করে, তাহ! হইলে ত নির্মাণ কার্ধ্য অনম্ভব 

হইয়া পড়ে । কাধ্যতঃ বিশ্বহ্থ্ট সম্বন্ধে তাহাই হইল। উপকরণ সকল মহৎ 

তত্ব হইতে অভিব্যক্ত। মহৎ তত্ব জড় নহে। প্রকৃতিতে ভগবান্ কর্তৃক অপিত 

চিদাভাস হইতে উহা! অভিব্যক্ত--এ কারণ উহাতে চৈতন্য সমুজ্জল ভাবে 

বর্তমান এবং উহা হইতে জাত ও অভিব্যক্ত এবং চিত্রে প্রদর্শিত সমুদ্ায়ে চৈতন্ত 

অল্প-বিস্তর বর্তঘান। বিশেষতঃ তাহারা ভগবানের , শক্তি বিকাশে এবং 

ভগবানের সঙ্্লান্ুসারে চিদাভাসের অংশ্ লইয়া অভিব্যক্ত হওয়ায়, পরস্পর 

আপন আপনাকে সমজাতীয় স্বতন্ত্র সত্বা মনে করিয়া কেহ কাহারও বন্ততা 

স্বীকার না করায় বিশুস্থষ্টি সহজসাধ্য হইল না। ভাগবত বলিতেছেন £_- 

এতে দেবাঃ কলাঃ বিষ্ণেঃ কালমায়াং 2 

নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুং ॥ 

ভাগঃ ৩1৫৩৬ 

এতে দেবা মহদাগ্ভভিমানিনঃ বিষ্কোঃ কলা অংশাঃ। কাল-লিঙ্কং বিকৃতি ৷ 

মায়া-লিঙ্গং বিক্ষেপঃ॥ অংশ-লিঙ্গং চেতন! ৷ তানি বিদ্যপ্তি যেযু। অতঃ 

সমত্বেন নানাত্বাৎ পরম্পরা-সম্বন্ধাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাও-রচনায়াং অনীশাঃ 

অসক্তাঃ সম্ভঃ বিভুং পরমেশ্বরং প্রোচুঃ॥ শ্রীধর । কাল-লিঙ্গ বিকৃতি, মায়া-লিঙ্গ 

বিক্ষেপ ও অংশ-লিঙ্গ চেতনা, এই তিন চিহধারী মহদাদির অভিমানী 

দেবতাগণ, প্রত্যেকে বিষ্ণুর অংশ হওয়ায় তাহারা সকলে পরস্পরের শম এবং 

সেজন্য পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ সহন্ধশৃত্ত বলিয়া_ ব্রক্মাও রচনায়_অক্ষম হয়ত, 

প্রাঞ্ুলিপূর্বক সর্ববসমর্থ পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন! ভাগঃ ৩৫৩৬ 

ইহার পর ৩৫1৩৭ হইতে ৩৫৪৯ লোক পর্য্যন্ত স্তবের বর্ণনা আছে । 

তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই । 
| 

১২৩। লৌকিক দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও বৃহ কাৰ্য্য 



১৮০ বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকারের বহু সংখ্যক ব্যক্তির সমবেত, একই উদ্দেশুযূলক 

সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি তাহারা একই উদ্দেশ্টে পরিচালিত হইয়া 

পরস্পরের সহযোগে কাৰ্য্য সম্পাদন না করে, নিজ নিজ স্বাতন্থয রক্ষা করিয়া 

চলে, তাহা হইলে কার্ধ্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোনও বৃহ অট্টালিকা 

নির্মাণ করিতে হইলে, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, রাজমিন্ত্ী, সাধারণ মিশ্থী, 

মজুর, উপকরণ সংগ্রাহক ও পরিপূরক (contractor ) প্রভৃতির সমবেত 

সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহারা যদি প্রত্যেকে নিজের নিজের 

ইচ্ছামত চলে, তাহা হইলে, অট্টালিকা নিৰ্শ্মাণ হয় ন! । অন্তপক্ষে সকলে যদি 

প্রধান কারুকের (ইন্জিনিয়ারের) অধীনে, তাহার পরামর্শ, নিদ্দেশ ও 

ব্যবস্থামত একযোগে কার্ধ্য করে, তাহা হইলে নির্শ্মাণকার্য্য সহজে সম্পাদিত 

হয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্জিনিয়ারের কৃতিত্ব-_সকলকে এক উদ্দেস্তে একযোগে 

পরিচালিত করায় ও প্রত্যেকের অন্তরে নিজের শক্তি সঞ্চারে এবং কার্ধ্য সু 

সম্পাদনের আগ্রহ জাগানয়। বিশবসথট্টিতেও সেই প্রকার, অবশ্যই অনন্ত গুণে 

বৃহৎ পরিমাণে । 

১২৪। মহদাদি সকলে স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় ও একত্র মিলিত হইয়া, 

বিশ্বহ্থষ্টক্প কার্য সম্পাদন করিতে না পারায়, ভগবানের শরণাপন্ন হইল। 

তখন পরমেশ্বর তাহার সংহননী শক্তি-সঞ্চারে, উহাদিগকে সংহত, মিলিত 

করিয়। এবং পরম্পরের মুধ্যত্বগৌণত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগদ্হষ্টর উপযোগী 

করিলেন । ভাগবত বলিতেছেন ঃ_ 

যদৈতেইসঙ্গতা৷ ভাবা ভূতেব্দ্রিয়মনোগুণাঃ। 

যদায়তননিন্্মাণে ন শেকুর্রক্গবিত্তম ॥ ২ ৫1৩২ 

তদ! সংহত্য চান্তোহন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। 

সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্থজুহা দঃ ॥ ২1৫৩৩ 

হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ! এই সকল ভূত, ইন্দিয়, মন:গুণ পূর্বে অমিলিত 
থাকায় ব্রহ্মাও শরীর নির্ধাণে সমর্থ হয় নাই, তখন ভগবানের সংহননকারিণী 

শক্তি দবারায় প্রচোদিত হইয়া, উহারা পরস্পর মিলিত ও মুখ্যত্বগৌণথ 
অঙ্গীকারপূর্ববক সমষ্টি ও বাষ্টিরপ শরীর সৃষ্টি করিল । ২1৫৩২-৩৩ 

উপরে উদ্ধৃত ২1৫।৩৩ শ্লোকে একটি অংশ হইতেছে “ভগবচ্ছক্তি-যোজিতা£' 

ভগবানের সংহননকারিণী শক্তির দ্বারা প্রচোদিত হইয়া-_-অর্থাৎ ভগবানের 

উক্ত শক্তি তাহাদিগের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়, উহাদিগকে বিশ্থা্টর উপযোগী 



১খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি 1 ২ স্থঃ ১৮১ 

করিল। ইহাই “অস্থপ্রবেশ”-_ইছারই ব্যাখ্যা ভাগবত নিয়বোদ্ধত ৩)৬।১-২ 
প্লোকে বলিতেছেন £__ 

ইতি তাসাং ন্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ। 

প্রন্থৃপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ভাঃ ৩৬।১ 

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ ৷ 

ত্রয়োবিংশতিতত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ভাঃ ৩৬২ 

মহদাদি নিজ শক্তিগণ পরস্পর অমিলিত হওয়াতে বিশ্বরচনায় অশক্ত 

হইয়াছে, তাহাদের এই দশা অবগত হইয়া, উকুক্রম ( সর্ব্বকন্মা ) জগদীশ্বর, 
কাল দ্বারা উদ্বোধ্য নিজ সংহননকারিণী দৈবী শক্তি প্রকট করিয়া যুগপৎ 

মহদ্-অহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্র-পঞ্চমহাভূত-__একাদশ ইন্জিয়াত্মক ত্রয়োবিংশতিগণে 

প্রবিষ্ট হইলেন । ৩৬১-২ 

তৎপরে__ 

সোহন্ুপ্রবিষ্টো৷ ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্। 

ভিন্নং সংযোজয়ামাস ্ুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ভাগঃ ৩৬1৩ 

ভগবান্ উক্ত ভ্রয়োবিংশতি তত্থে প্রবেশান্তর চেষ্টারূপে তাহাদের ক্রিয়া 

প্রবুদ্ধ করতঃ, সে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্কে একত্র সংযুক্ত করিলেন? 
ভাগবত ৩৬,৩ 

১২৫। উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে ভাগবত “অনুপ্রবেশের” যে পরিচয় 

দিলেন, তাহার ভিত্তি, আমরা “ছান্্যোগ্য” উপনিষদে দেখিতে পাই। শ্ৰুতি 

বলিতেছেন £_ 

সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাস্তিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহস্ুপ্রবি্য 

নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছাঃ ৬৩২ 

পূর্বোক্ত সেই সতম্বরূপ দেবতা ঈক্ষণ (আলোচনা ) করিলেন, অধুনা আমি 

প্রাণধারক আত্মরূপে, এই তিন দেবতার মধ্যে অনুস্রবিষট হইয়া নাম ও রূপ 

অভিব্যক্ত করি । ছাঃ ৬৩২ 

তাসাং ত্রিৰৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবানীতি সেয়ং দেবতেমান্তিআ। 

দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাইনুপ্ৰবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ 

ছাঃ ৬:৩৩ 



১৮২ ্রহ্বসথত্র ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে, ত্রিবৃত ত্রিবৃৎ করিব চিন্ত! করিয়া, উক্ত সেই 

দেবতা (সৎস্বর্ূপ), এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণধারক আত্মন্ধপে 

অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া-_নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিলেন । ছাঃ ৬1৩৩ 

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬৩২ ও ৬1৩৩ মন্ত্রবয়ে “ইমাস্তিম্নে। 

দেবতাঃ” ধাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার! যথাক্রমে তেজঃ। অপও 

অন্ন বা ক্ষিতি; উহাদের অভিব্যক্তি উক্ত শ্রুতির ৬1২1৩-৪ মন্ত্রে পূর্বেই কথিত 

হইয়াছে ৷ মহাভূত পঞ্চকের মধ্যে ছান্দোগ্যস্রুতি বায়ু ও আকাশের উল্লেখ করেন 

নাই। একারণ পঞ্ীকরণের পরিবর্তে ৬৩1৩ মন্ত্রে “ত্রিবৃৎ করণ” বলা হইয়াছে। 

১২৬। এখন লক্ষ্য করিতে হইবে, ছান্দোশ্য তেজঃ, অপ অন্ন (ক্ষিতি)কে 

“দেবতা” বলিয়া! উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, ভগবান্ 

প্রকৃতিতে যে “চিদাভাস” অর্পন করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত 

সমুদায়ে অল্পবিস্তর বর্তমান থাকিবেই থাকিবে । সে কারণ, তেজঃ, অপ, অন্ন ' 
' (ক্ষিতি)-_প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত হওয়ায়, চৈতণ্য উক্ত তিনে বর্তমান । দিব, 

ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা । চেতনই ক্রীড়া করিতে সমর্থ। এজন্য উহাদিগকে 

“দেবতা” বলিয়| উল্লেখ করা হইয়াছে । আরও ইঙ্গিত করা হইল যে, উহারা 
ভগবানের জগৎ ক্রীড়ার উপকরণ। এই একই কারণে ভাগবত উপরে 
উদ্ধত ৩1৫৩৬ শ্লোকে তাহার! ভগবানের স্তব করিলেন, ম্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, 

চেতন ন! হইলে স্তব কর! সঙ্গত হয় না। এই একই কারণে ভগবান্ 

গীতায় ১৫১৬ শ্লোকে সমষ্টি ভৃতাত্মক ক্ষরকে “পুরুষ” বলিয়া__উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রকৃতি গঠিত বিভিন্ন পুরে অবস্থান করেন বলিয়া-_“পুরুষ” পদের 
নিরুক্তি। ব্লা বাহুল্য যে পুরুষ চেতন। 

১২৭। ছান্দোগ্য শ্রুতি সমষ্টিভাবে অনুপ্রবেশের উল্লেখ করিলেন। 

ভাগবত ব্যষ্টিতেও অনুপ্রবেশের নিদর্শন দিলেন। গীতায় ভগবান্ অনুপ্রবেশের 
অতি বিষদ পরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন £- 

অধিভূতং ক্ষরো! ভাব; পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। 
অধিষজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ গীঃ ৮18 

ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বরতাব_-অধিভূত। পুরুষ-_অধিদৈবত এবং দেহে 
অন্তৰ্য্যামী রূপে স্থিত আমিই-_অধিষজ্ঞ। গীঃ ৮1৪. এখানে ণ্অধ্যাত্ম” 

পদের ও তাহার অধিষ্টাতা পুরুষের- সাক্ষাৎ পাই ন|। ইহার ঠিক পূর্ববর্তী 
৩ গ্লোকে “শ্বিভাবই অধ্যাত্ম”_ইহা ভগবান বলিয়াছেন । 
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উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যক্রতির ৬৩1২ ও ৬1৩৩ মন্ত্রের সহিত গীতার ৮1৩ ও 

৮1৪ শ্লোক একত্র পর্ধ্যালোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান্ 
চাপ্রিভাবে জাগতিক স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ে অনুপ্রবিঃট_( ক) অধিভূত ভাবে, 

(খু) অধ্যাত্মভাবে, (গ) অধিদৈব ভাবে ও (ঘ) অধিযজ্ঞ ভাবে। 

ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচন! নিয়ে দেওয়া হইল। 

১২৮। (ক) অধিভূত ভাবে অনুপ্রবেশ হেতু, জগতের স্থাবর-জঙ্গম 
সমুদায়_নিজ নিজ আকারে, নিজের নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যা্গের 

সহিত সহযোগে বর্তমান থাকে। ক্ষরভাব-_বিনশ্বরভাব__ধ্বংশ বা নাশ 

ইহার ধর্ম, পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা-__ইহার ক্রিয়া, 
সংহতি ভাব নষ্ট করা ইহার বিশেষত্ব। ভগবান আধিভৌতিক পুরুষরপে__ 

ক্ষরাত্বক অধিভূত ভাবে অনুপ্রবেশ পূর্বক, সমুদায় অধুপরমাধুকে নিজ 

সংহননী শক্তিদ্বারা সংহত করিয়া, প্রত্যেককে নিজ নিজ আকারে 

_-বর্তমান থাঁকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । স্থাবর-জঙ্গমের প্রত্যেকের আকার, 

স্থানীবরকতা, কাঠিন্য, তারল্য, বায়বীয়ত্ গুরুত্ব, লঘুত্ব প্রভৃতি সমুদায় 

ভগবানের অধিভূতভাবে অনুপ্রবেশ হেতু__ইহা এক কথায় সদ্ভাব। আমার 

দেহে, অস্থি-মাংস-মজ্জা-ত্বক্ প্রভৃতির সংহতভাবে বর্তমানতা ও তাহার 

হেতু আমার দেহের বিশিষ্ট আকারে অবস্থান_-ভগবানের সংহননী শক্তির 

ক্রিয়া । 

(খ) অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রবেশ £_ভগবান্ গীতায় ৮1৩ শ্লোকে স্বভাবকেই 

“অধ্যাত্ম” বলিয়াছেন । শ্রীধর স্বামিপাদ স্বভাব পদের অর্থে বলিতেছেন £_ 

“সঙাবঃ_স্বস্তৈব ব্ৰহক্মন এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাব । অধ্যাত্মম্ 

- আত্মানম্-_দেহমধিরৃত্য ভোভৃতেন বর্তমানঃ অধ্যাত্ম_শাবেন উচ্যতে” ।_-এক 

কথায় ইহার অর্থ হইতেছে স্বভাব অর্থাৎ জীবই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হন । 

উপরে উদ্ধৃত স্বামিজীর অর্থই ভাগবতের ২১০৮ শ্লোকের টাকায় স্বামিজী 

ব্যবহার করিয়াছেন উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে। কিন্ত 

আমার মনে হয় যে, উক্ত অর্থছাড়া আরও একটি" অতি সুন্দর ও ব্যাপক অর্থ 

করা যাইতে পারে । ভগবান্ বহু হইবার সংকল্প করিয়া, আপনাকেই বহুত্বে 

অভিব্যক্ত করিলেন__ইহা! শ্রুতির ঘোষণা । এই বহুত্ব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্যষ্টিকে 

লই । সুতরাং স্বামিজী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে “জীবরূপেণ” 

অংশটুকু বাদ দিলেই__অর্থটি পরিস্দুট হুইবে। “স্বভাব” শব্দের অর্থ নিজের ভাব 



১৮৪ র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অর্থাৎ ভাবাত্মক স্থায়ী ধর্__যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজত্ব বজায় থাকিতে 

পারে না। 

জীবের স্বভাব জীবত্ে, বিশেষ ব্যক্তির স্বভাব তাহার ব্যক্তিত্বে_ইহা লক্ষ্য করিয়া 

ভগবান্ গীতায় ১৮1৫৯ প্লোকে অজ্ভ্নকে বলিলেন-_অহংকারকে আশ্রয় করিয়| 

__“আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ যে মনে ভাবিতেছ, তাহা বৃথাই হইবে, কেননা 

তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযোজিত করিবে। অঞ্জুন ক্ষত্রিয়_ 

সুতরাং ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তাহার “ম্বভাব”__ইহা গীতায় ১৮৷৪৩,১৮৷৬০ প্রভৃতি 

গ্লোকে নুষ্প্ট কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গীতায় ১৮1৪২১১০1৪৪ প্লোকদয়েও 

ব্রাহ্মণ ও বৈশ্তগণের “স্বভাব” বিহিত কর্মের পরিচয় দিয়াছেন । শুধু মানব- 

দেহধারী জীব সম্বন্ধেই বা কেন? উদ্ভিদের স্বভাব__উদ্ভিদত্ব, ও ক্ষেত্রের স্বভাব 

__উৎপাদিকা শক্তি ইত্যাদি । লৌহের স্বভাব তাহার কৃষ্ণবর্ণে, আপেক্ষিক গুরুত্ব, 

বিশেষ তাপ প্রয়োগে নমনীয়ত্ে, বিশেষ প্রক্রিয়া সাহায্যে অতি দৃঢ় ইম্পাতে 

পরিণতিতে, চৌন্ুকার্ধনের-প্রভাবে সঞ্চলনে, অতি তীক্ষ ধার গ্রহণের সামর্থ্য 

প্রভৃতিতে আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়| থাকে। অধিক উদাহরণ দিয়া গ্রন্থ 

বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক পুরুষ-_ভগবানের আধ্যাত্মিক 

নামধেয় শক্তিবস্তর এই “স্বভাব” কে “ভাব” পদার্থরপে স্থায়ীভাবে ধারণ 

করিয়া, তাহার বিশেষত্ব প্রকটিত করে। এই বিশেষত্ব_-অন্য বস্ত হইতে 

বিভেদের হেতু । একত্ব হইতে বহুত্ব সংঘটনের ইহ! অপরিহার্য ফল। ইহা 

আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়া, তাহার বিশ্লেষিক! শক্তির পরিচয় । 

(গ) অধিদৈব ভাবে অনুপ্রবেশ :_ চিত্রে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও 

আধিদৈবিক এই তিন ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। 

আধিভৌতিক উপকরণে__দেহের উপাধি। আধ্যাত্মিক উপকরণে_ পঞ্চ 

জ্ঞানেন্দরিয় ও পঞ্চ কর্শোন্দিয় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা 

ও তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া বিধান মত সম্পাদনের জন্য পরিচালকের 

প্রয়োজন । আধিদৈবিক পুরুষ ভগবানের সংকল্লান্থসারে ভগবচ্ছক্তিতে 

শক্তিমান হইয়া পরিচালকের কার্ধ্য সম্পাদন করেন৷ পুজ্যপাদ-স্বামিজী গীতায় 

৮৪ স্লোকে “অধিদৈবত পুরুষ” পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন £__ 

“পুকৃষ-_বৈরাজঃ সূর্য্যমও্ডল মধ্যবর্তী স্বাংশতৃত-_সর্্দেবতানামধিপতিঃ” 

_ব্রন্ষের বা ভগবানের নিজ অংশতৃত সর্বদেবতার অধিপতি বিরাট্ পুরুষ 

= অর্থাৎ নারায়ণ। তিনি নূ্বমগলে অধিষ্টিত থাকিয়া কিরণ পথে, অধিভূত 
পুরুষরূপে স্থাবর-জঙ্গমের উৎপত্তি_স্থিতি-বদ্ধির বিধান করিতেছেন। সেইরূপ 
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কিরণপথে অধ্যাত্ম পুকুষরপে স্থাবর-জন্গমাত্বক ব্যষ্টি সকলের নিজ নিজ বিশেষত, 

(স্বভাব ) ধারণ করিয়া স্থির মর্ধ্যদা রক্ষা করিতেছেন। তিনিই আবার নিজের 
শক্তি প্রয়োজন মত বিভিন্নরূপে প্রকটিত করিয়া, কিরণপথে জ্ঞান__ কর্শ্ণেন্দরিয়গণের 

ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন । তিনি এক, অদ্বিতীয়, আপনাকেই 

বহুত্বে প্রকটন করিয়া আপনি আপনাকে লইয়াই ক্রীড়া, করিতেছেন। সমর! 

বহুত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হই, তাহা ইহারই সংকল্প বশতঃ । 
ভাগবত ৩৷২৬৷৫৭ শ্লোকে চিত্রে প্রদর্শিত অধিদৈবত দেবতাগণের পরিচয় 

দিয়া বলিলেন যে, বিরাটের আয়তন (সমষ্টি দেহ) অভিব্যক্ত হইল, কিন্ত 

তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন অধিদৈবতগণ নিজ নিজ ইন্জিয়ে 

অধিঠিত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ চেষ্টাঈীল হইলেন না। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ 

(সমষ্টি জীব), সেই সমষ্টি দেহে যখন প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট উিত হইয়া! 

ক্রিয়াশীল হইলেন। শ্লৌোকটি ১/২।১৮ সুত্রে উদ্ধৃত হুইয়াছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের 

পরিচয় মুগুক শ্রুতি ৩১ মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে_ফলাম্বাদনকারী পক্ষীরূপে 

দিয়াছেন। ইহার সহিত ফল অনাস্বাদনকারী__অপর একটি পক্ষীরও উল্লেখ 

করিয়াছেন । প্রথমটি জীবাত্মা__পরেরটি পরমা । এই পরেরটি “অধিযজ্ঞ” | 

(গীঃ৮1৪)। 

(ঘ) অধিযজ্ঞ ভাবে অনুপ্রবেশ এই বিশ্ব একটি বিরাট্ যজ্ঞক্ষেত্র । 

রমন, পরমপুরুষ বা ভগবানই-_আদি যজ্ঞকর্তা । তীহার আত্মবিলোপাত্মক ত্যাগ 

হইতে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি। খগ.বেদীয় পুরুষ-স্কক্ত ইহার পরিচয় দিয়াছেন। 

কর্মের উৎস তীঁহা হইতে উৎসারিত হইয়া__বিশ্বকে ও বিশ্বস্থ সকলকে 'ওতপ্রোত 

ভাবে প্লাবিত করিতেছে । এক মুহ্র্তও কর্ম না করিয়া, রেহ থাকিতে পারে: 

না। (গীতা ৩৫)) মানব দেহধারী জীব মোহে পতিত হইয়া, আপনাকেই 

কর্ের কর্তা মনে করিয়া, অভিমান বশতঃ কর্মের বন্ধন দশা! প্রা্ হয় এবং ফল, 

ভোগের জন্য জন্ম হইতে জক্ান্তরে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যদি মানব মনে 

প্রাণে দৃঢ় ধারণা করিতে পারে, যে, গে যখন যেখানে ছোট বড় যে কোন কর্ম 

করুক,মনে স্থ বা কু যে কোনও চিন্তা, ভাবনা করুক্, সমুদায়ের মূলে ভগবান্, 

তখন তাহার সমুদ্বায় কর্ণ, সমুদায় চিন্তা যজ্ঞ হইয়া যায় এবং যজ্ঞেশ্বর ভগবান্, 

অধিষজ্ঞর্ূপে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিয়া থাকেন। তখন কর্ম 

নিৰ্মম হইয়া যায় ও কর্্মযজ্ঞের যজমানকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসরণ করাইবার 

উপায় স্বরূপ হইয়া যায়। তখন তাহার কর্তৃত্বুদ্ধি লোপ পায়। তখন তাহার: 

সমুদায় ক্রিয়া, চিন্তা, ব্যবহার “বর্ষ” গীঃ (৪1২২) পর্ধ্যায়ে পড়ে । তখন- 
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কশ্-ব্হ্ধ, উহার আচরণ ব্রচ্ম,আচরণকারী ব্রহ্ম, যাহার উদ্দেশ্যে আচরিত হয় তাহা 

বহ্ধ, যে উদ্দেশ্যে আচরিত হয়, তাহাও ব্রহ্ম হইয়া! যায়। তখন গীতার উক্ত ৪২২ 

খোক-__অর্থসহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন কর্ধাত্মক বা যজ্ঞাত্সক ত্রচ্দে চিত্তের 

একাগ্রতা প্রান্তি হয়, গীতার ভাষায় এই “ব্রহ্মকর্ম-সমাধীনা” সেই একাগ্রতা 

হইতে কশ্মাচরণকারীর ব্র্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন দেহ রক্ষণে কত 

সতত ক্রিয়মান কর্সসকলও- শ্বাসপপ্রশ্বাস, চক্ষুর উদ্মীলন-নিমীলন, দর্শন, শ্রবণ, 
গমন, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতিও অকর্ণ হইয়া যায় ( গীঃ ৫1৮-৯)। তখন ইহারা 

আত্মার সহিত সম্বন্ধ শূন্য ইন্রিয়গণের ক্রিয়া মাত্র হইয়া যায়। S 
গীতার প্রদত্ত ভগবানের এই উপদেশ শুধু পুস্তকগত উপদেশ স্বরূপে 

না রাখিয়া কার্ধ্যতং জীবনের দৈনিক আচারণে-__মানবদেহধারী জীবগণকে 

সাহায্য করিবার জন্য ভগবান্ অধিযজ্ঞ ( অন্তর্য্যামি) রূপে সকলের সঙ্গে 

সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীব তাহার নিজের অংশ (গীঃ ১৫।৭)। তিনি 

যেমন স্বতন্ত্র_জীবও সেইরূপ স্বতন্ত। তিনি সর্বশক্তিমান হইলেও, এই 

শ্বাতন্ত্র্ে হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত বলিয়া, সর্ধদ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জীবের অবসর 

প্রতীক্ষা করেন। তাহার দিকে ফিরিয়া, “জয় ভগবন্ ! আমি তোমার” 

বলিয়া একবার তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই, তিনি নিবিড় ভাবে বক্ষে আলিঙ্গন 

করিয়া আপনাতে মিলাইয়। লন ৷ যে স্বাতন্ত্রোর গর্বে মানব তাহাকে ছাড়িয়া! 

কুপথে গিয়াছিল, সেই স্বাতত্ত্ের পরিচালনায় স্ুপথে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষামাত্র 

করিয়া থাকেন৷ ইহা আগেও বল! হইয়াছে, আর বিস্তারের আবশ্যক নাই । 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, স্বষ্টিতে ভগবানের 
“অনুপ্রবেশ” চারি যৃত্তিতে। প্রতিযৃত্তি “পুরুষ”, আখ্যায় আখ্যায়িত । প্রত্যেকই 
অক্ষর_ব্রক্ষপ্বরূপ। তবে আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধি উক্ত চারি অক্ষর স্বরূপের 
মধ্যে সুক্ম বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ বিভেদ সৃষ্টি করিম্বাছে। তাহা প্রকাশ করিয়! বলা 
কর্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রথমে লক্ষ করা! প্রয়োজন যে, চারি প্রকারের 

“অন্ধপ্রবেশে” যদি “অক্ষর” নামধেয়--পরব্রহ্ষই করিলেন, তবে তাহাকে আবার 
“পুরুষ” আখ্যায় আখ্যায়িত করিবার তাৎ্পর্ধ্য কি? ইহার সমাধান এই যে, 
আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক-_সমুদায় ক্ষেত্রে সর্বত্র, তত্তৎ ক্ষেত্রের 
উপাদানে গঠিত “পুর” বর্তমান । অক্ষর-_পরতর্ষ প্রত্যেক পুরই নিজের শক্তির 
দঞ্কারে অনুপ্রাণিত, সঞ্ীবিত, ক্রিয়াশীল করেন বলিয়া, পুরে অবস্থানহেতু, 
পুর»* আখ্যায় কথিত হইয়া থাকেন | 

*ধভূত পুরুষ অক্ষর ব্রদ্দের যূর্ত প্রকাশ বটে। কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ 
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অক্ষর হইলেও ক্ষরের সহিত সংজড়িত হইয়া, আপনার অক্ষর ভাব ভুলিয়া 
গিয়া, আপনাকে ক্ষরভাবে বিভাবিত করিয়া বসেন। ইহার বস্তগত দৃষ্টান্ত 

আমাদের নিজের জীবনেই দেখিতে পাই। জীবের স্বরূপ পরত্রন্ের স্বরূপ হইতে 
অভিন্ন, হইলেও আমরা, ক্ষর হইতে উদ্ভূত বিষয়ের সংস্পর্শে জড়িত হইয়া, 

নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, ক্ষরের প্রভাবে প্রভাবিত হওত: আপনাদ্দিগকে, 
দুঃখী, নির্ধন, গরীব, রুগ্ন, কিউ, তাপদগ্ধ ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি। এই 

কারণে ভগবান্ গীতার ১৫১৬ শ্লোকে সাধারণ ভাবে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই 

পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম ও অধিদৈব পুরুষ, উল্লিখিত আত্মবিস্থৃতি 

হইতে মুক্ত বলিয়৷ উক্ত শ্রোকে “অক্ষর” পর্যায়ের অন্তূক্ত রূপে কথিত 

হইয়াছেন। এই তিন পুকুষ__অক্ষর পুরুষেরই ত্রিবিধ প্রকাশ । কিন্তু অধিযজ্ঞ 

উহাদের হইতে স্বতত্র। ইহ! বুঝাইবার জন্য, ভগবান্ গীতায় ৮৪ স্লোকে 
পুরুষের উল্লেখ না করিয়া! “অহম্ অধিয'জ্ঞ?” ইহা স্পষ্টতঃ বলিলেন। এই 

‘অহুম্’_যূল “অহম্ | ইনি পুরুষোত্তম । আমাদের বুদ্ধি তাহার বিল্লেষনী শত্তি 

এরূপ চাকচিক্য ভাবে দিলেও__ভগবান্ স্থত্রকার__ 

অন্তরধ্যাম্যবিদৈবাধিলোকাদিষু তদধন্্যব্যপদেশাৎ ॥ ১/২।১৯ 
১২1১৮ স্থত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, অন্তর্য্যামি, অধিদৈব, অধিলোক 

প্রভৃতিতে পরমাত্মাই বা ব্রদ্ধই বর্তমান থাকিয়৷ তত্তৎ নামে কথিত হন। 

আমরা উপরের আলোচনা হইতেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। 

১২৯। নি্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভাগবত আধিভৌতিকাদি তিন পুরুষের পরিচয় 

দিতেছেন £_ 

যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ। 

বন্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষে! হাঁধিভৌতিকঃ ॥ ২১০1৮ 

যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক। তবে এই উভয় নাম ও 

তক্জনিত বিভেদের হেতু_আধিভৌতিক পুরুষ। ২১৭৮ ইহাই উক্ত 

শ্লোকের আক্ষরিক সরল অর্থ। শ্রীমৎ প্রীধরস্বামী আধ্যাত্মিক পুরুষকে ভুষ্টা! জীব 

এবং আধিভৌতিক পুরুষকে দৃহ্ঠ এবং সে কারণ দ্ৰষ্টা জীবের উপাধি স্বরূপ 

বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহার এই অর্থগীতার ৮৩ প্লোকের ততক্কত অর্থের 

. সহিত সামন্তন্তপূৰ্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পদান্থদরণে ৬রামনারায়ণ 

বিষ্ভারত্ব মহাশয় উক্ত শ্লোকের বাঞ্গল! অর্থ বলিতেছেন £_“যিনি চক্্রাদি 

করণাভিমানী ব্রষ্ট। জীবস্বরূপ আধ্যাতিক পুুষ--ভিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ 
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চক্ষুরাদি ইন্জ্িযগণের স্র্য্যাদিরপ অধিষ্ঠাতা। এই উভয় ভিন্ন চক্ষুঃ গোলকাদি 

বিশিষ্ট যে দৃণ্ঠ__দেহ, পুরুষ অর্থাৎ পুরুষরূপ দেহের উপাধি জানিবে।” ২1১০৮ 

উপরে ১২৮ অনুচ্ছেদে গীতায় ৮৪৩ শ্লোকে ব্যবহৃত “স্বভাব” শব্দের যে 

দ্বিতীয় অর্থ প্রস্তাব করিয়াছি__অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায়ের নিজের নিজের। 

পৃথক্ “নিজত্ব”__তাহা গ্রহণ করিলে, ভাগবতের ২১০1৮ গ্লোকের অর্থ হইবে ঃ 

-_ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ অভিন্ন হইলেও, উহাদের উভয়ত্ব কথনের 

হেতু এই যে, আধ্যাত্মিক পুরুষ__আধিভৌতিক ক্ষরভাবে বিভাবিত পুরুষ 
হইতে প্রকটিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তর-স্ব স্ব “স্বভাবে” রক্ষণ করিবার 

জন্য তত্তৎ বন্তজাতের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, যদিও স্বরূপতঃ নিজের অক্ষর 

ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, তথাপি পৃথগ.রূপে নির্দেশিত হইবার যোগ্য 
বটে। অবশ্তই এ প্রকার নির্দেশ আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়া 

১৩০। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষের অভিন্নতা সম্বন্ধে ঈশাবাস্তো- 

পণিষৎ ১৬ মন্ত্রে বলিতেছেন :__ 

পুষন্নেকর্ষে বমস্থ্ধ্য প্রাজাপত্য বৃহ রশ্মীন সমূহ। 
তেজো যত তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোইসাবসৌ পুরুষঃ 

সোইহমন্মি ॥ ১৬ 

হে জগৎপোষক স্ঘ্য, হে একাকী গমনশীল- অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ হইয়া 
জগৎস্থ সকলের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্তক, হে সকলের নিয়ন্তা, হে প্রজাপতির 

সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত! তোমার রশ্মিগযৃহের ও তাহা হইতে প্রস্থত 
তেজের সঙ্ষোচসাধন কর। তোমার যাহা অতি কল্যাণতম রূপ, অর্থাৎ 

যে ব্ূপ পরিগ্রহ করিয়া, তুমি বিশ্বে কল্যাণ বিতরণ কর, আমি তোমার সেই 
রূপ দর্শন করি। তোমার প্রবর্তক ও সঞ্জীবয়িত| যিনি, আমারও তিনি । ১৬ 

৩০) এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান। 

১৩১। মুণ্ডক শ্রুতির ১১/৩ মন্ত্রে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 

কস্মিন্ণনভগবে বিজ্ঞাতে সবর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ৷ 

মুণ্ডক ১৷১৷৩ 
হে ভগবন্ ! কি জানিলে এই পরিদৃমান সমুদায় জান! হইয়া যায়? এই 

প্রশ্নের উত্তরে গুরু ব্রশববিদ্তার, উপদেশ দিলেন ইহাতে গুরু বুঝাইলেন যে, 

ব্র্ষকে জানিলে সমুদায় জান! হইয়া! যায়। 
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ছান্দ্যোগ্য শ্রুতিতে এ একই উপদেশ, একটু অধিকতর বিস্তারিতভাবে 
এবং সহজে বোধগম্য করিবার জন্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেওয়া! হইয়াছে । বালু 
ঘ্বেতকেতুর বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা, তাহাকে বিদ্যোপার্জ্জনের 
জন্য গুরুগৃহে পাঠাইলেন। শ্বেতকেতু গুরুগৃহে ১২ বৎসর কাল ধরিয়া. 
সমগ্র বেদাধ্যয়ন সমাপন করতঃ, গম্ভীর চিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীত 
স্বভাব হইয়া_-২৪ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে, পিতা তাঁহাকে 
বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীত স্বভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ! তুমি 
তোমার গুরুকে সে আদেশটির ( উপদেশটির ) কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? 
যে উপদেশের জ্ঞানে (সহায়ে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিস্তিত বিষয় 
স্থচিস্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় স্থনিশ্চিত হয়।” উত্তরে শ্বেতকেতু বলিলেন, 
সে আদেশ কিরপ?. তখন তাহার পিতা বলিলেন £-_ 

যথা সোম্যৈকেন মৃত্পিণ্ডেন সর্ববংমুন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদ্ বাচারন্তণং 
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছাঃ ৬১1৪ 

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সৰ্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ 
বাচারন্তণং বিকারে! নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ছাঃ ৬1১৫ 

যথ! সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ববং কাঞ্চণয়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ 

বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং কৃষ্তায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স 

আদেশে ভবতীতি। ছাঃ ৬১৬ 

হে সৌম্য ! যেমন একটি মৃত্তিকা পিণ্ডের জ্ঞান হইতে মৃত্তিকার পরিণামভূত 

সমস্তই জান! যায়_কারণ-_মৃত্তিকার__সমস্ত বিকারই বাগাড়স্বর নামমাত্র কেবল 

মৃত্তিকাই সত্য । যেমন একটি স্বর্ণ পিণ্ডের জ্ঞানে, স্বর্ণের পরিণামভূত 

সমস্তই জানা যায়, কারণ সুবর্ণ দ্বারা গঠিত যত কিছু, বাগাড়ম্বর নামমাত্র, 

কেবল সুবর্ণই সত্য। যেমন একটি লৌহ নির্ণ্মিত নরুণের জ্ঞানে, লৌহ 

হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় জানা যায়, কারণ লৌহ গঠিত যত কিছু শুধু 

বাগাড়ম্বর নামমাত্র, কেবল লৌহই সত্য। হে সৌম্য, এইরূপে উক্ত উপদেশ 

হুইয়া থাকে । ছাঃ ৬।১।৪-৫-৬ 

পিতা উপদেশ দিলেন যে, কার্য্য ও কারণ-_অভিন্ন। এক কারণের__ 

ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য্য হইয়া থাকে, ইহা আমাদের চতুদ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

মাটি হইতে ঘট, কলন, সরা, জালা, ইট প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে। 



১৯০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সকলের মধ্যে কারণরূপে মাটি আছে-_কার্ধ্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ নামমাত্র । মাটি 

সবগুলিতে কারণরূপে অনুস্যত থাকায়_-উহাদের সম্পর্কে মাটিই সত্য এবং 

ঘট, কলস প্রভৃতি নামগুলি প্রত্যেক স্থলে বিভিন্ন হওয়ায় শুধু শব্দাড়ম্বর মাত্র। 

রণ, লৌহ প্রভৃতি যত কিছু উপাদান কারণরূপে আছে; সকলের সম্বন্ধে উক্ত- 

বিচার প্রযোজ্য । পিতার উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, এমন উপদেশ 

গুরুর নিকট পাই নাই। পিতা তখন সতশ্বরূপ ব্রন্মই যে প্রপঞ্চ জগতের ও 

তাহার অন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের একমাত্র কারণ, তাহার উপদেশ 

দিলেন। ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ 

ব| পরমপুরুষ, পরব, ভগবানই বিশ্ব প্রপঞ্চের ও তদস্তভূক্তি সমুদায়ের 

একমাত্র কারণ। একারণ তীহাকে জানিলেই সমুদায় জান! হইয়া যায়। 

আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। পুস্তক পাঠের বা শান্বালোচনার একাস্তিক 

প্রয়োজনীয়তা নাই । ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহার জাজ্জল্যমান 

প্রমাণ । 

তাহার পু'থিগত বিদ্যা গ্রামের পাঠশালাতেই শেষ হইয়াছিল, কিন্তু যে 

সর্ববসংশয়চ্ছেদী পরম জ্ঞানের পরিচয় তিনি তাহার দৈনিক কথাবার্তায় প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক, অত্যার্স্্য। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী, 

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ডাক্তার প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মাজ্জিত বুদ্ধি, 

বন্ততান্ত্রিক মহামহারধিগণ, তাঁহার দৈনিক আলাপনে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার 

চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ ভর গণের নিজ নিজ প্রত্যক্ষদর্শনের 

লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায়। স্থতরাং বিস্তারের 

প্রয়োজন নাই । | 

৩১) প্রলয় । 

১৩২1 প্রলয় সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে ১০৭ ও ১০৮ অনুচ্ছেদে 

দৃষ্টি আকর্ষন করি। উহা! হইতে আমর! বুঝিয়াছি যে, চিদণুর স্ফুরণই স্থষ্টি। 
উক্ত স্ফুরণ অনাদ্দিকাল হইতে একইভাবে বর্তমান আছে বলিয়৷ সৃষ্টি 
অনাদিকাল হইতে বর্তমান আছে। অন্য পক্ষে যাহার উৎপত্তি আছে, নাশও 
তাহার অপরিহার্য নিয়তি। এ কারণ সমাধান এই যে, সমগ্র স্থষ্টির অন্তর্ভুক্ত 
অগণ্য ব্রন্থাগুগণের, নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ হেতুবশতঃ, কাহারও প্রলয়ে 
নাশ হইলেও সমগ্রহ স্থির নাশ এককালে সংঘটিত হয় না। শাস্ত্রে যে প্রলয়ের 
কথা বলা হইয়| থাকে, তাহ! আমাদের ব্রহ্মা বা. সৌর-জগৎ সন্বন্ধে। উহা 
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ধ্বংস হইলেও অন্যান্য অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ড বর্তমান থাকিয়৷__চিদণুর অনস্তকাল ব্যাপী” 
স্ষুরণের পরিচয় দেয়। 

১৩৩। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এন্গলোম ক্রমে সৃষ্টির প্রসার অভিব্যক্ত 
হয়, তাহার প্রতিলোম ক্রমে গ্রলয়ে নাশ সংঘটিত হয়। 
ভাগবত বলিতেছেন ₹__ 

অন্নে প্রলীয়তে মন্ত্যমন্্ং ধানাস্থু লীয়তে। 

ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ১১৷২৪৷২২ 

অপন্থু প্রলীয়তে গন্ধ আপন্চ স্বগুণে রসে । 

লীয়তে জ্যোতিষি রসে! জ্যোতিরূপে প্রলীয়তে ॥ ১১/২৪.২৩ 

রূপং বায়ে সচ স্পর্শে লীয়তে সোহপি চাহ্বরে ৷ 

অস্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দিয়াণি স্বযোনিষু ॥ ১১৷২৪৷২৪ 

যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে 

শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাির্মহতি প্ৰভুঃ ॥ ১১/২৪২৫ 

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ। 

তেইব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেহব্যয়ে ॥ ১১২৪২৬ 

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আমনি ময্যজে ৷ 

আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ১১২৪।২৭ 

মর্ত্যশরীর-_অরে, অন্ন ওষবি-বীজে, ওধি-বীজ পৃথিবীতে, পৃথিবী গন্ধে লীন 

হয়। গন্ধ-জলে, জল-রসে, রস-জ্যোতিতে ( তেজে ), জ্যোতি রূপেতে লীন 

হইয়| থাকে । ১১1২৪।২২-২৩। 

রূপ-বামুতে, বাযুস্পর্শে, স্পর্শআকাশে, আকাশ-শবতনাতে ইন্ডিয়গণ- 

নিজ নিজ যোনিতে-_অর্থাৎ নিজ নিজ প্রবর্তক দেবতাগণে লীন হয়। (ইন্দরিয়- 

গণের প্রবৃত্তি স্বভাব বশতঃ এবং প্রবৃত্তি_দেবতাগণের অধীনত্ব হেতু, শ্লোকে 

দেবতাগণে লীন বল! হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে, অভিপ্রায় এই যে, ইন্জিয়গণ রাজস 

অহংকারে লীন হয়) ৷ ১১/২৪।২৪ 

যোনি__অধিষ্ঠাতী বৈকারিক দেবতাগণে লীন হইয়া থাকে, দেবতাগণ 

_ মনে লীন হয়, মনঃ দেবতাঁগণের সহিত, বৈকারিক অহংক
ারে লীন হয়। 

( উপরে” ১১।২৪।২২-২৩-২৪ ্লোকত্রয়ে-_তামস নি কাৰ্যসকলে” 

লয় শবতন্াত্রে কথিত হইয়াছে) । তামস অহংকারের অস্তভুক্ত শব্দতন্মাত্র- 
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তামস অহংকারে লীন হয়। তৃতাদি অর্থাৎ ত্রিবিধ অহংকার--বৈকারিক- 
-রাজস-তামস-মহতত্বে লীন হইয়া থাকে । ১১।২৪।২৫ 

জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি মত্ব! হেতু গুনবন্তম মহান্ ( মহত্তত্ব ) নিজ জ্ঞান ও ক্রিয়া- 

শক্তি পরিত্যাগ করিয়া গুণমাত্রে লীন হয়, গুণসকল অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন 

হইয়! সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত অব্যক্তকালে লীন হইয়া 

থাকে। (ত্থট্টিতে কাল দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতির গুণক্ষোভ সংঘটিত হইয়াছিল, 

এখন সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কালে লীন্/হইল।) ১১/২৪।২৬ 

কাল, মায়াময় (মায়া প্রবর্তক), জ্ঞানময়, জীবের জীবত্ব সংঘটনকারী 

মহাপুরুষে, উক্ত মহাপুরুষ__অজ, আত্মরূপী পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়েন। শেষে 

পরমাত্মা কেবল, আত্মস্থ থাকেন। তিনিই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দ্বারা লক্ষিত 

হুইয়াথাকেন। ১১1২৪1২৭ 

১৩৪ । প্রলয়ের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল । সমগ্র স্থষ্টির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাওগণের 

মধ্যে যখন যেটির প্রলয় সংঘটিত হয়, তখন উপরে কয়েকটি শ্লোকে কথিত পন্থা 

ক্রমে সেই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস সম্পাদিত হ্য়। পরে আবার তাহার স্থষ্ট, পূর্বের 

কথিত স্থাষট প্রক্রিয়া! অনুসারে ঘটিয়া থাকে। স্থাষ্ট ও প্রলয়ের অন্তরালে 

_স্থিতি_ইহা ব্ৰহ্ম-পরমাত্ম/া-ভগবানের আধারে প্রকটভাবে অবস্থান । 

'পুরুষোত্তম ভগবানের সংকল্পানুসারে ব্রদ্জাওগণের এই স্বষ্টি _-স্থিতি-লয় সংঘটিত 

হইতেছে । অনাদিকাল হইতে এই খেলা চলিতেছে এবং অনন্ত কাল 

ব্যাপিয়া এ খেল! চলিতে থাকিবে। 

অগণ্য ব্ৰহ্মাওগণের মধ্যে যখন যেটির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সেইটি 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে চূর্ণ কিচুর্ণ হইয়া সুক্ম রেণুতে পরিণত 

হয়, তাহা নহে। মৃত্যুতে আমাদের স্থল দেহের নাশ হইলেও, উহার অস্থি 
প্রভৃতি যদি অগ্নি সংস্কারে ভস্মে পরিণত ন! করা হয়, তাহা হইলে অনেক দিন 
পর্যন্ত বর্তমান থাকে। জ্যোতিব্বিদগণ অনন্ত আকাশে, আলোকহীন অনেক 

্রদ্মাও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, উহাদের প্রলয় সংঘটিত হইয়াছে 
বটে, তথাপি উহারা মৃত অবস্থায় বর্তমান থাকিয়া প্রকৃতির উপাদান ভাগারে 
সুম্্ রেণুকণ| রূপে অবস্থান করিবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । 

১৩৫। আমাদের দেশের শান্ত্কারগণ, তাহাদের যোগ-সাধনলনধ প্রাতীভ 
জ্ঞানে ও পরমতত্বের অপরোক্ষ দর্শন হেতু, সমগ্র জগদরহস্ত অপরোক্ষভাবে 
দর্শন করিয়া প্রলয়কে চারিভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের নাম :_ 
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(ক) নিত্য প্রলয়, (খ) নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয়, (গ) প্ৰাকৃতিক 

প্রলয়, ও (ঘ) আত্যন্তিক প্রলয়। 

(ক) নিত্য প্রলয় ঃব্রদ্ধাদি স্থাবর পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিক্ষণে কালন্রোতে 
যে অবস্থান্তর হইতেছে, তাহার নাম নিত্য প্রলয়। ইহ! আমাদের অজ্ঞাতসারে 

প্রতিক্ষণ সংঘটিত হইতেছে । আমার শরীর-__এ মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে, 

ইহার পূর্বের মুহূর্তে ঠিক সেরূপ ছিল না এবং পর মুহূর্তেও থাকিবে না। অথচ 

আমরা এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি না । ঘড়ির কাটা দিনরাত যেমন 

অবিশ্রান্ত চলিতেছে, আমরা দেখিতে পাই, এই পরিবর্তন অবিশ্রান্ত 

চলিতেছে । আমাদের “জন্ম-বৃদ্ধি প্রভৃতি যড়বিকার এই নিত্য প্রলয়ের দ্বারাই 

ঘটিয়া থাকে । আমাদের প্রত্যেকের বাযষ্টিদেহে যে নিয়ম__সমষ্টি ব্ৰহ্মাণ্ড 
দেহেও (অর্থাৎ আমাদের জগতের ব্রহ্মার দেহেও ), সেই একই নিয়মের কার্য 

সৰ্ব্বক্ষণ অবিশ্রীস্ত ভাবে চলিতেছে । (ভাগবত ১২।৪-৩৪-৩৫-৩৬ )। 

(খ) নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয় £_ইহা ব্ৰহ্মার পরিমাণের ১ দিবার 

অবসানে রাত্রি__সমাঁগম মাত্রেই সংঘটিত হয়। মানব যেমন দিনের বেলায় 

সংসারের যাবতীয় কর্ম সমাপন করিয়া, রাত্রি সমাগমে বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ 

করে, সেই নিদর্শনে, ব্র্ধাও তাহার পরিমাণে দিবাভাগে তাঁহার নিজ ব্রঙ্গাণ্ডের 

সমুদায় করণীয় কর্ম সমাপন করিয়া, তাহার রাত্রি সমাগমে বিশ্রাম ও নিদ্রা 

উপভোগ করেন । ব্রহ্মার নি! হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহধাওহ স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় 

ব্রহ্মার দেহে লয়প্রাপ্ত হইয়া ক্স্্রভাবে বর্তমান থাকে। পরে রাত্রি গতে উষার 

উদয়ে ব্রহ্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার! জাগরিত হয়। ঠিক যেমন উন্মুক্ত 

ক্ষেত্রে বৃহৎ বটগাছ বিনষ্ট হইয়া গেলে, উহার অসংখ্য বীজ ভূমির মৃত্তিকায় 

মিশিয় যায়, বাছিয়| বাহির করা সম্ভব হয় না। বর্ষাগমে জলধারায় মৃত্তিকা 

ভিজিলে, অস্ুরোদগমে উহারা আত্মপ্রকাশ করে, ইহাও সেইবপ। এই 

প্রলয় ব্র্মার পরিমাণের প্রতিদিন ঘটে বলিয়া, ইহার নাম দৈনন্দিন প্রলয় 

ইহাতে ব্ৰহ্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মার দিবাভাগ যে পরিমাণ কালে, রাত্রি 

সেই পরিমাণ কালে। উহা কল্প নামে পরিচিত॥ ১ কল্প=ব্ৰদ্মার ১ দিন ১৪ 

মন্বন্তর= ১০০০দৈব চতুৰযুগ = ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর । রাত্রির পরিমাণ 

ওঁ পরিমিত কাল। বাহুল্য পরিহারের অন্য হিসাব দেওয়া হইল না। 

(ভাগবত ১২1৪।২-৩-৪) ৃ 

(গ) পরারতিক গরনয়£- কার আয় ও হান রি 
পরিগণনায় বৎসরে, কোনও মতে ১ বর, কোনও মতে ১০৮ বদর । 
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উক্ত পরিমাণ বংসর অস্তে, তাঁহার আযুদ্তাল পূর্ণ হওয়ায়, তাহারও নাশ হইয়া 
থাকে। আমাদের মৃত্যুতে যেমন আমাদের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ব্হ্ধার 
মৃত্যুতেও তাহার_ব্রদ্ধাও দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানভূত মহৎ, 
অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়। একারণ উহার নাম 
প্রাকৃতিক প্রলয়। ভাগবতের ১২৪1৫ হইতে ১২৪২১ পর্যান্ত ১৭টি শ্লোকে 

. ইহা বৰ্ণিত হইয়াছে। 
(ঘ) আত্যস্তিক প্রলয় :_-ভাগবত ১২1৪।২২ শ্লোকে বলিতেছেন যে 

কালে গ্রাহক বুদ্ধি, করণ-ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্ বিষয়ের পৃথক্ ব্যাপার থাকে না, কেবল 
উহাদের আশ্রয়-জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আত্যত্তিক প্রলয় বা 
মুক্তি বল! হইয়া থাকে । অন্ত কথায়, যখন ব্রিপুটার লয়ে, উহাদের আশয়-জ্ঞান 
স্বরূপ-মাত্র বর্তমান থাকে, তখনই আত্যন্তিক প্রলয় ঘটিয়া থাকে । ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে যে, ইহা মানবদেহধারী জীবের ব্যক্তিগত ব্যাপার । ইহা 
আমরা অন্য প্রকারে বুঝিতে পারি, আমাদের জগৎ__ আমাদের জীব ভাবে 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আমি না থাকিলে, আমার জগৎও নাই। স্থতরাং 
সংসার হইতে আমার অব্যাহতি লাভে, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন, 
চিরতরে বিলোপপ্রাপ্ত হইলে, আমার জগৎও চিরতরে নাশপ্রাপ্ত হইবে, 
তাহার কথা কি? এই কথা আরও একটু বিস্তার করিয়া বলি। উপরে যে 
অন্য তিন প্রকার প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আগ্ন্ত বিশিষ্ট বা অবয়ব 
বিশিষ্ট_অবস্ত সম্বন্ধে । যাহা বস্তু আখ্যায় আখ্যায়িত (ভাগবত ১1১২ ), তাহা 
নিত্য, সত্য, তাহার লয় সম্ভব নহে। সেই নিত্য-সত্য বস্তু অবয়বগণের আশ্রয় 
_উহাদিগকে সঞ্ীবিত ও ক্রিয়াশীল রাখা ইহার কার্য্য। ইহাই সর্বাশ্য়, অন, 
জ্ঞান-স্বরপ ব্রহ্ধ। ইহার স্ফুরণ সমূদায়_-অবয়বকে প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহাই 
প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি অবয়বীর পৃথক্ পৃথক জগৎ গঠন করে। আমার 
জগৎ আমার নিজন্ব। আমার প্রতিবেশীর বা বন্ধুর অথবা৷ শত্রুর জগৎও 
তাহাদের নিজন্ব। ব্যষ্টি মানবের গঠিত জগৎই তাহার গ্রাহ্য বিষয়। উহ! 
ব্যষ্টি মানবের করণ সাহায্যে তাহার-_বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া! থাকে । উক্ত বুদ্ধি 
ও করণ প্রভৃতি বাটি মানবের উপাধি । যখন বুদ্ধিকরণ-বিষয় পৃথকৃত্ব হারাইয়া 
কে বত রূপে জ্ঞানমাত্রে লয় প্রাপ্ত হয়, তখনই উক্ত সৌভাগ্যবান বাটি 
মানবের জগতের আত্যস্তিক প্রলয় । 
অব্যাহতি উহাই মোক্ষ__নিজের হুকূপ 

তখনই তাহার জগচ্চক্র হইতে সম্পূর্ণ 
প্রাপ্তি ও নিজ ম্বরূপের প্রত্যক্ষ অস্থভূতি 
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অস্ত কথায় ব্রন্ম_পরমাত্মা_-ভগবানের অপরোক্ষান্ভৃতি। আত্যস্তিক প্রলয়ে 
নিজের শ্বরূপভূত অন্বয় জ্ঞান বর্তমান থাকে বুঝা গেল। 
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১৩৬। প্রলয়ে কোনও বিশেষ ব্রদ্ধাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, অবশেষ কূপে, 
উহাতে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্থাত, উহার অভিব্যক্তির__উপাদান ও নিমিত্ত 

কারণ স্বরূপ, উহার সন্তীবক, সংধারক ও পরিচালক, ভাগবতের ১1২১১ 
গ্লোকে কথিত অন্বয় জ্ঞান বর্তমান থাকেন। ভাগবত ইহা! পরমতত্ব বা ভগবানের 
মুখ দিয়া বলাইতেছেন :_ 

অহমেবাঁসমেবাগ্র নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্। 

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্ ॥ ২৯৩২ 

স্থাষ্টর পুর্বে আমিই ছিলাম, অন্য কিছু ছিলনা। স্থূল ও স্ন্জ জগতের কারণ, 

_ প্রকৃতিও ছিলনা । স্থা্টর পরেও আমিই আছি। দৃমান প্রপঞ্চ জগৎ 

আমিই এবং প্রলয়ের পর যাহা অবশেষ থাকিবে; তাহা আমিই । 

(ফলতঃ আমি, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় ও পূর্ণ স্বরূপ ) ২৯৩২ 

এই শ্লোকে যে “অহম্” এর সাক্ষাৎকার লাভ হইল, তাহা যূল, নিরপেক্ষ 

“অহম্৮। ইহাই ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, ভূম! প্রভৃতি মানবীয় ভাষায় কথিত 

পরমতত্ব। আমাদের পরিচিত “অহম্” “ত্বং? এর অপেক্ষা রাখে। কিন্তু 

শ্লোকোক্ত “অহম্’_স্থষ্ট অভিব্যক্কির পূর্ব হইতে বর্তমান, তখন “এর 

অভিব্যক্তিই হয় না। উহা মূল “অহম্”-এর সহিত তাদাত্মভাবে মিলিত। 

গীতায় অনেক স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই যূল “অহং” রূপে নির্দেশ 

করিয়াছেন এবং এই যূল “অহং” জীবের আপন হইতেও আপনার জন, তাহার 

‘ভূয়োভৃয়ঃ’ পরিচয় দিয়াছেন তিনিই আলোচ্য ব্রহ্মহবত্রের প্রতিপান্ত। তটস্থ 

লক্ষণ ছারা নির্দেশ অপরিহারধ্য হইলেও তিনি একাধারে, সমকালে নিগুণ-সগুণ, 

নির্ধিবশেষ-দবিশেষ, সকল কার্য্যের একমাত্র কারণ অথচ নিষ্কারণ, সর্ব্বকর্শের 

উৎস হইলেও নিন্ধিয়, বিরূপ হইলেও অরূপ, সর্বনামা হইলেও অনামী, 

সর্বব্যাপী হইলেও চিদণু , “অচক্ষুঃ সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্ব 

গতাগতি”__ইহাই ভগবদ্ রহস্ত। এই রহস্যের যথাশক্তি উদ্বাটনেই ভগবান্ 

বাদরায়ণের রস প্রণয়ণের উদ্দেশ্য এবং আমার হিমালয় প্রমাণ সতা 
ও বাতুলতা। 



১০৬ ্রষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

তিনিই একমাত্র সত্যবস্ত। তিনিই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬1২১ মন্ত্র 

“একমেবাদ্বিতীয়ম্ সং” । ভাগবত নিক্রোদ্ধত শ্লোকে ইহার পরিচয় 

দিতেছেন £__ 

স্থিত্যুৎপত্তপ্যয়ান্ পশ্যেন্তাবানাং ত্রিগুনাত্মনীম্। 

আদাবস্তে চ মধ্যে চ স্যজ্যাৎ স্থজ্যং যদস্বিয়াৎ। 

পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিৎয্যেত তদেব সৎ ॥ ১১১৯১৫ 

ত্ৰিগুণাত্মক (সাবয়ব) পদার্থমাত্রের, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ আলোচনা করিয়া, 

উৎপত্তিতে কারণরূপে, স্থিতিতে আশ্রয়ন্ূপে এবং বিনাশে পরিণামরূপে যাহার 

সহিত নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই রূপে কার্ধ্য হইতে কার্ধ্যান্তরের প্রতি 

যাহা সতত অনুগত থাকে এবং তাহাদিগের প্রলয়েতেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, 

তাহাই “সৎ”_ পদাৰ্থ । ১১1১৯১৫ 

উপরে ১০৬ অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ 

শঙ্করাচার্ধ্য ঘাহাকে “সর্বকাল সত্তাক” বন্ত বলিয়াছেন, তাহ! এই "সৎ”_ 

ইহাই একমাত্র পরম সত্য বস্ত_ভাগবত ১।১।১ শ্লোকে ইহাকেই-__“সত্যং পরং» 

বলিয়াছেন। কিন্তু উহা বলিলেও, যে সমুদায় বস্তু নশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান 

হয়, তাহাদিগের আপেক্ষিক সত্যতা অশ্বীকার করেন নাই। ইহার আলোচন! 

পূর্বে করা হইয়াছে, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই । 
১৩৭। উপরে উদ্ধত ভাগবতের ২৯৩২ শ্লোকেও ছান্দোগ্য শ্রুতির 

৬1২)১ মন্ত্রাংশে আমরা “অগ্র” (অগ্রে) পদের সাক্ষাৎ পাই। ইহার অর্থ 
সৃষ্টি_অভিব্যক্তির পূর্বে। এরূপ উক্তি শিল্বের বুদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে, 

তাহার সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য করা হইয়াছে। শিষ্য জগদ্ ব্যাপারে 
অল্প বিস্তর পরিচিত। এজন্য অতীত-বর্তমান-ভবিত্যৎ কালের পরিচয় তাহার 

অল্পবিস্তর জানা আছে। একারণ পরিদৃহমান প্রপঞ্চ জগতের স্ষ্টির পূর্কে 
প্রলয় অবস্থা ছিল, এ ধারণা শিষ্য সহজেই করিতে পারে । শ্রুতিতে ও ভাগবতের 
শ্লোকে “অগ্র” ( অগ্রে) পদ ব্যবহার এই উদ্দেশ্তেই করা হইয়াছে । নতুবা কি 

শ্রঁতির, কি ভাগবতকারের ইহ! অজ্ঞাত নহে যে, “সৎ?” বা “অহং” নামধেয় 

পরমতন্বে কালের পৌর্ধাপর্ধ্য ভাব__অর্ধাৎ অতীত -বর্তমান-ভবিষ্ত বর্তমান নাই! 

আমরা বুঝিয়াছি, চিদণুর ক্ষুরণই কাঁল। উক্ত স্ফুরণ চিরকাল-__সমান ভাবে 
বর্তমান! হল তোর কিচ পরমত্যত্র পাল আনা িসস্পাললী 

৯৯ ১৪ 
টনিনিতরলর় লা লারা 

“বর্তমান” চিনি অনি বি পারে না। ইহা আগে 



সর্পকে শয্যারূপে গ্রহণ করিয়া যোগনিন্রায় অবস্থান করেন 

১খং। ১ পাঃ। ২ অধি। ২ স্থুঃ ১ 

৯৬ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, 

রহ্বপরমাত্মা-ভগবান্-ভূমা__সর্বাশ্রয় বলিয়া, কোনও কিছুর উৎপত্তিস্থিতি-_ 

নাশ হইলেও, সর্ব অবস্থায় উহা, তাহার আশ্রয়ে থাকে বলিয়া,__াহার সম্পর্কে 

উক্ত কোনও কিছুর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নাই। তাহার নিকট সকলই 

চিরবর্তমান__কখনও প্রকটিত ভাবে, কখনও অপ্রকটিত ভাবে। এই জন্য 

ছান্দোগ্য ৭২৩১ মন্ত্রাংশে বলিয়াছেন “ভূমৈব স্থখং নাল্পে স্থখমস্তি”_ ভূমাতত্বে 

যখন সমুদায় চিরবর্তমান, তখন আমাদের অনুভূতি ভূমাতত্বে উন্নীত করিতে 

পারিলে, দুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। ভূমায় চিরমিলন, নিবিড় আনন্দ । 

ভগবান্ সুত্রকার “ব্যাপ্ডেশ্চ সমগ্তসম্” ৩৩৯ সুত্রে ইহার উল্লেখ করিবেন । 

ইহা হইতে অন্থসিদ্ধান্ত স্বত:ঃই আপতিত হয় যে, জীব যখন যে অবস্থাতেই 

থাকুক না কেন- মর্তধামে অন্তযজ যোনিতে দারুণ দুঃখ কষ্টে ডুবিয়! থাকুক, 

কমিকীট হইয়! দুর্গন্ধ নরকে পচিতে থাকুক, স্বর্গের বিভিন্ন লোকে স্থখভোগ 

করিতে থাকুক, অথবা নিত্যধামে, ভগবৎ সকাশে ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া 

থাকুক,_সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্ববাত্রয় ভগবানের আশয়েই বর্তমান রহিয়াছে । 

দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, সুখ, আনন্দ প্রভৃতি ভোগ-_বুদ্ধির ব্যাপার ৷ 

মায়াবদ্ধ জীবের নিজের কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্বজাত আগন্তক মাত্র। 

উহার! সংশোধনের ও পরিণামে ভেদ দৃষ্টি দূরীকরণের উপায় স্বরূপ বিহিত। 

উহাদের দ্বারা ঈপ্মিত সংশোধন সমাধা হইলেই আবার নিজের শাশ্বত স্বরূপে 

প্রত্যাবর্তন । ভগবান্ স্বত্রকার ব্রহ্মস্থত্রে উক্ত উপায় অতি সুন্দর ভাবে শ্রুতির 

ভিত্তিতে নির্দেশ করিয়াছেন । ব্রন্বন্থত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে, 

সকলেই উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন । 

১৩৮।  প্রলয়াবশেষ সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা! 

পরমতত্ের স্বরূপগত ভাবে।  স্থষ্টিগতভাবে আলোচনায় আমরা কি পাই, দেখা 

যাউক। তৈঙডিরীয় শ্রুতির “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম? ২1১ মন্ত্াংশে বর্ম বা 

পরমতত্বের আমর! “অনন্ত” নামের সাক্ষাৎ পাই। পরমতত্বের অচিন্ত্যশক্তি, 

অনন্ত ভাব-নাম-রূপ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে, উক্ত নাম যে'অতি সমীচীন, 

তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। পুরাণে--অনস্ত দেবের যৃত্তি সহজ ফণা! 

বিশিষ্ট সুবৃহৎ সর্পরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং ভগবান্ বিষ্ণু প্ৰলয়ের সময় উক্ত 
লক্ষ করিতে হইবে 

যে, বিষ্ণুপদের আভিধানিক অর্থ সর্বব্যাপী, যিনি সৰ্ব্বব্যাপী, তাঁহার শয্যাও 



১৯৮ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রামদভাগবত 

সেইরূপ অনস্ত হওয়াই সমীচীন বটে। এই অনস্ত দেবই “শেষ নাগ” নামে 
অনেক স্থলে কথিত আছেন । 

পুরাণের এই চিত্র হইতে মনে সন্দেহ হয়, তবে কি অনস্তদেব বিষ্ণু বা 
পরমতত্ব হইতে পৃথক কিছু? আমাদের শয্যা, আসন ত, আমাদের স্বরূপ 
হইতে পৃথক, সে নিদর্শনে যখন অনস্তদেবকে পরমতত্ব স্বরূপ বিষ্ু-শয্যা, 
আসনরূপে গ্রহন করিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিয়া থাকেন, তখন উহা তাহা 

হইতে পৃথক হইবেন না! কেন? যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে তৈত্তিরীয় শ্রতির 
উদ্ধত মন্ত্রাশের সহিত বিরোধ হইতেছে নাকি? এই সন্দেহ নিরসনের 

প্রয়োজন, সন্দেহ নাই । 
অনস্তদেবকে সর্পরূপে পরিকল্পনায় ও “শেষ নাগ” নামে অভিহিত করিবার 

যে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণ মনে হয়, তাহা নিয়ে লিখিত হইল। এ কয়টি 
অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, অনস্তদেব--পরমতত্ব স্বরূপ হইতে অভিন্ন। 

(ক) খগবেদীয় পুরুষ স্ক্তে কথিত আছে যে, “সহস্র শীর্ধা সহম্রাক্ষ সহন্র- 
পাদ পুরুষ” সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া, তাহার বাহিরেও বর্তমান আছেন। 

ইনিই--পরমতত্বের প্রথম অভিব্যক্তি বা প্রকটিত যৃত্তি_তাহা হইতে সম্পূর্ণ 
অভিন্ন। পূর্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, স্থষ্টির অনন্ত প্রসার__সে 
কারণ সমগ্র বিশ_অনস্ত । এই অনস্তত্বের মধ্যে অগণ্য ব্রহ্ধ/ও বর্তমান থাকিয়া 
নিজ নিজ আয়নাল ভোগ করিতেছে । সমগ্র স্থষ্টকে বেষ্টন করিয়া তাহার 

বাছিরেও থাকিতে হইলে, এমন একটি বেষ্টনীর প্রয়োজন, যাহা নিজে অনস্ত এবং 
সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া, তাহার বাহিরেও থাকিতে পারে। উক্ত ঝেষ্টনীর 
মৃত্তি কল্পনা করিতে হইলে, অনস্ত পরিমাণের সর্পযৃত্তির কল্পনা অপরিহার্য 
হইয়া পড়ে। ইহাই অনস্তদেব। 

(খ) প্রত্যক্ষ জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, জলের অগ্রগতি, সমুদ্র 
পৃষ্ঠে শোতপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটায় নদীর মধ্যে জলের গতাগতি-_-ঢেউএর 
আকারে হইয়া থাকে । আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের বহু পরিদর্শন ও পরীক্ষায় 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আলোক-তাপ-তড়িৎ-শব্ধ সকলেই ঢেউ-এর 

" আকারে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই ঢেউ-এর আকারে অগ্রগতিকে আমাদের 
দেশের শাস্তকারগণ “সর্পগতি” নামে নির্দেশ করিয়াছেন । 

ইহাও আমাদের মধ্যে অনেকের, বিশেষতঃ ধাহারা পার্বত্য প্রদেশে রেল- 

যোগে ভ্রমন করিয়াছেন_প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা যে, পাহাড়ের পাদদেশ হইতে, 
উপরে শিখরে উঠিতে হইলে বক্রগতিতে, অন্য কথায়, সর্পগতিতে, পাহাড় 



> খঃ। ১ পাঃ। ২ অধি।২ স্থঃ ১৯৯ 

ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে হয়, সোজান্থজি উঠা সম্ভব নহে। এই গ্রতক্ষ দৃষ্টান্ত ও 
অভিজ্ঞতা, ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া আমাদের দেশের শান্্কারগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ক্রমবিবর্তনে, কোনও নিয্নস্তর হইতে উচ্চন্তরে উঠিবার তি 

সোপান, নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সোজাস্থজি প্রতিষ্ঠিত নহে। উহাও সর্পগতি 

ক্রমে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উঠিতে হয়। যাহার! দিল্লীর কুতুব মিনার বা কলিকাতার 
মন্থমেন্টে উঠিয়াছেন, তাহারা ইহা বিশেষভাবে জানেন। ইংরাজীতে ইহাকে 
32115] motion বলে, ইহাই আমাদের শাস্ত্রে কথিত সর্পগতি। ভগবানের 
প্রতিষ্ঠিত ক্রমবিবর্তনে, আমাদের শান্ত্রমতে একখণ্ড অচেতন প্রস্তরের বা একটি 
কীট বা পতঙ্গের অন্তরে উন্নতির অনন্ত সন্তাবনা নিহিত আছে। ইহার জন্য 
অনন্ত কাল, অনন্ত ক্রমোন্নত বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ ব্যবস্থিত। এই উন্নতি 

আকম্মিক হইবার নহে। ইহা সর্পগতিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্কারগণ 
এই সমুদায় মনে রাখিয়া, উহ! চিত্রাকারে দৃণ্ঠতঃ প্রকাশ করিবার জন্য অনস্তদেবের 
সর্পযুত্তি কল্পনা করিয়াছেন । 

(গ) এই মৃত্তি-কল্পনীয় উহা কি পরমতত্ব হইতে পৃথক কিছু হইল? 
তাহা নয়। আমরা বেদান্তালোচনায় জানি যে, ভগবানে বা পরমতত্বে “তিনি ও 

তাহার” ভেদ নাই। স্থতরাং অনন্তদেবকে শয্যারূপে গ্রহন করিয়া, তাহাতে 

শয়নে উহার পৃথকৃত্ব সংঘটিত হইল ন1। পৃথক্ মনে করিলে অদ্বৈত হানি 

হয়, ইহা বলাই বাহুল্য । 

(ঘ) অনন্ত দেবকে “শেষ নাগ” নামে আখ্যায়িত করিবার কারণ কি? 

ভগবান সত্রকার ৩১) স্তত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দেহ হইতে উৎক্রান্তির 

সময়, জীব, ভৃতন্থক্মে পরিবেষ্ঠিত হইয়া, দেহ হইতে দেহাস্তরে গমন করে । 

মর্ত্যলোকে জীবিত কালে, জীব যে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাদের মধ্যে 

যেগুলির ফল, জীবিত কালেই, ভোগে নিঃশেষ হইয়া যায়, সেগুলি বাদে অন্য 

কর্দরাশি এই ভৃতন্ক্্ গঠন করে। পরলোকে এই কর্ণরাশির মধ্যে যেগুলির 

ভোগ হয়, সেগুলি বাদে অভুক্ত কর্ণের সহিত পুনরায় ইহলোকে জন্মাস্তুর 
পরিগ্রহ করে। ইহা স্থত্রকার ৩১৮ স্তর গ্রতিপাদন করিয়াছেন। ঠিক যেন 
ইহলোকে কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দূর দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রা 

করিয়া ফিরিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পৃথক্ রাখিয়া, তবে বাকী অর্থ ব্যয় করিয়া 
থাকেন, সেইরূপ প্রলোকঘাত্রী জীব_ পরলোকে তাহার কৃত কর্ম সকলের 

অধিকাংশ ভোগ করিয়া_“অবশেষ”” কর্শের সহিত পুনরায় ইহলোকে 

জন্মগ্রহণ করে। 



২০০ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কোনও বিশেষ ব্রহ্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, এ ত্র্মাণ্ডের অন্তভূক্ত অগণ্য 

জীবের এই “অবশেষ” কর্ম নিত্য-সত্য-অবিনশ্বর অনস্তদেবে লীন থাকে। 

“অবশেষ” কর্দের ভাণ্ডার বলিয়া অনস্তদেবের “শেষ” নামের সার্থকতা ৷ শুধু 
যে জীবের “অবশেষ” কর্ম, তাহা নয়। উক্ত প্রলয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও “অবশেষ” 

কর্ণ সমভাবে অনস্তদেবে লীন থাকে | আগে বলা হইয়াছে যে বিশ্বে-সম্দায়_ 
চিন্ময়, সুতরাং ব্র্মাওড ও জীবের ন্যায় কর্ণ-চক্রে প্রতিষ্ঠিত-- ইহ] আমাদের 

শাস্ত্রের উপদেশ । 

($) ব্রঙ্গাণ্ডে জীব অগণ্য-_তাহাদের “অবশেষ” কর্মও অসংখ্য প্রকার । 

ইহা বন্তগত ভাবে বুঝাইবার জন্য, অনন্তদেবের সহ ফণা । সহম্র অর্থ 

হাজারটি মাত্র নয়_ইহ! অসংখ্যের। হাজার শব্দ উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে 
মাত্র। এই “অবশেষ” কন্ম-_ফলপ্রদান রূপ ক্রিয়া সাধনে উন্মুখ হইয়া থাকে 

ফণা-_সপ্পের ক্রিয়া শক্তি প্রয়োগের পরিচায়ক__ইহ1] সকলেই জানেন । 

(8) এখন ভগবান্ বিষ্ণুর বা পরমতত্বের অনন্ত শয্যায় শয়নের তাৎপর্ধ্য 

বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান্ উক্ত সমগ্র “অবশেষ” কর্মের উপর 

অধিষ্ঠান করিয়া, উহার ইচ্ছামত উদ্বোধন এবং তাহার দ্বারা ফল প্রদান 

শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। পরে উপযোগী কালে, নিজের মঙ্গলবিধান 
নৃত, উক্ত “অবশেষ” কর্ম্মের উদ্বোধন করিয়া নূতন স্থাষ্ট অভিব্যক্ত করেন। 

উপরে ১২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩৬।৩ শ্লোকের “নুপ্তং কন্ম প্রবোধয়ন্” 

বাক্যাংশ ইহাই বলিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিলাম 
যে, স্থষ্ি মাত্র কল্পনা বিলাস নহে, ইহা! কারণ-কার্ধ্য শৃঙ্খলক্রমে অভিব্যক্ত হয় 
এবং জীবেরও সে কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের “অবশেষ” কর্শ ও ইহার পশ্চাতে 
থাকিয়া ব্যষ্টি জীবের এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি ব্র্গাণ্ডের ক্রমোন্নতি সোপানে 
নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে পরিচালনে সহায়তা করিয়া থাকে। শ্রুতি 
নু্যাচন্দরোমসৌ ধাতা ষথাপূর্বমকল্য়ং» মন্ত্রে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

(ছ) এখন প্রশ্ন এই ভগবানের যোগনিদ্রা প্রকৃত কি? তিনি কি 
সত্যসত্যই জীবের স্থায় ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নিল যান? যিনি জ্ঞানময়, 
জ্ঞানস্বরূপ, তাহার জ্ঞান কি সাময়িকভাবে আবৃত থাকে? তাহা নয়। 
প্রলয়ে তিনি তাহার সর্বশক্তি সংহ্রণ পূর্বক আত্মস্থ করিয়া অবস্থান করেন, 
কিনব তাহার জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে দেদীপ্যমান থাকে । উপরে ৬৪ অনুচ্ছেদে 
উদ্ধাত ৫1২৩ শোকে “সুপ্ত শক্তি বহপ্দুক্” বাক্যাংশে ভাগবত নুস্পঠ বলিয়াছেন 
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(৫৯3, 

যে, তাহার শ.ক্ত তখন স্বপ্ত থাকে, কিন্তু তাহার জ্ঞান (দূক__চিৎশক্তি) 
দেদীপ্যমান থাকে । 

৯৩৯। উপরে উদ্ধত মহানারায়ণোপনিষদের অংশে, আনি নাঁরায়ণের 
উন্মেঘ_নিমেষের কথা আছে--উহা৷ শক্তির উদ্বোধন ও শক্তির সংহরণ-আদি- 
নারঃর়ণের জাগরণ ও নিদ্রা বুঝাইবার অভিপ্রায় নহে। 

অতএব স্থ্টিগত ভাবে আলোচনায় আমরা বুঝিলম খে, কোনও ব্রঙ্গাণ্ডের 

প্রলয়ে, অনস্তদেব বা ভগবান্, পরমতত্ব_-অব্যয়, নিত্য সত্যর্ূপে বর্তমান 
থকেন_তিনিই একমাত্র “সৎ” বন্ত। আরও বুঝিলাম যে, প্রলয়ে কোনও 
বিশেষ ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, পুনঃ স্ষ্টতে যে ব্রহ্গাণ্ডের অভিব্যক্তি হয়, 
তাহা পূর্বন্থষ্টির_-অধুনা লয়প্রাপ্ত_ত্রক্মাও ও তদন্ত স্থাবর-জঙ্গমাদির সহিত 

সম্প্ধ বিহীন নহে। উপরে ১৩৩খ) অনুচ্ছেদে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত বৃহৎ 
বটগাছ ধ্বংসে, তলম্থ মৃত্তিকায়_মৃংকণার সহিত অবিভাজ্/ভাবে মিশ্রিত 

বটবীজ হইতে বর্ধাগমে অঙ্কুরোদগমের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা! বুঝিয়াছি পূর্ব 
স্বষ্টর ব্রঙ্গাণ্ডের সমষ্টি কর্ম ও তদন্তভূ্ত স্থাবর-জঙ্গমাদির ব্যট্টিকর্ম_-উক্ত বট 

বৃক্ষের বীজের ন্যায় অনন্তদেবে তাদাত্মভাবে অবিভাজ্যরূপে অবস্থান করে__ 
উপযুক্ত কালে এ সকল লীন কর্পাবীজ হইতে অস্কুরোদ্গমে, পুনরায় পূর্ব 

ব্রক্মাণ্ডের প্রতিরূপ নূতন ব্রক্মাণ্ডের অভিব্যক্তি হয়। এইজন্য অনস্তদেব বা 

ভগবানকে, ভাগবত ৩।২৬।১৯ প্লোকে “জগদদ্ুর” নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন । 

৩৩) দলর্ববং খনিদং ব্রহ্ম”__বস্তগভভাবে বুঝিবার প্রয়াস £_ 
১৪০। পূর্ববপক্ষ বলিতেছেন, দেখ, আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি। 

তোমার আলোচনা চলা কালে, প্রশ্ন বা আপত্তি উখাপন করিয়া বাধা সৃষ্ট 

করি নাই। তোমার সরল ভাষায় অতি শ্বচ্ছভাবে আলোচনায় আমার 

অনেক সংশয় নিরসন হইয়াছে। দুটি বিষয়, বিশদভাবে বুঝিতে পারি নাই. 

তাহার একটি এই £ঃ_প্রলয়ে পরমতত্ব আত্মস্থ (ভাগবত ১১।২৪।২৭) বা 

কেন্দ্রীভূত “চিদণু*রূপে অবস্থান করেন, ইহ! কতকটা বুঝিতে পারি। কিন্তু 
সৃষ্টিতে সেই “চিদণু”ই সমুদায় ওতপ্রোতভাবে কিরূপে অবস্থান করেন, তাহা ত 

ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমাদের পরিচিত কোনও বস্তুগত দৃষ্টান্ত 

দিয়া, ইহা বুঝাইয়| দিতে অনুরোধ করি। 

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন £_-তোমার সংযম ও প্রতিশ্তি 

রক্ষার জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি। তুমি যে বিশেষ 

মনোযোগ দিয়া আমার আলোচনা শুনিয়া যাইতেছ ইহাতে আমার 



২০২ ্র্স্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আলোচনার সার্থকতা অনুভব করিয়া বিশেষ আনন্দ হইতেছে । এখন তোমার 

প্রশ্নের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। পূর্বের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি 
যে, “চিদণুর” স্কুরণ হইতেই স্ষ্টির প্রসার । “চিদণু”--চিৎ ও অণু এই ছুই 

শব্দে গঠিত । অণু--অর্থ--অতিন্ম্্_-উহা “ভাবাত্যক অবস্থান” জ্ঞাপক মাত্র 

_ কোনও পরিমাণ--উহার কল্পনা করা যায় না। উত্ত স্ফুরণের প্রসারের জন্য 

“দেশ” অভিব্যক্ত। দেশ অভিব্যক্তিতে পরিমাণের ( দৈর্ঘ্য প্রস্থ--বেধ ) 

অভিব্যক্তি_-অপরিহার্ধ্য। ভগবান বশিষ্টদেব যোগবাণিষ্টের-নির্বাণ উত্তর 

ভাগের ৭৩১৯ শ্লোকে সুম্পষ্ট বলিয়াছেন--“দেশো! মিতিমুপাগতঃ”__দেশের 

অভিব্যক্তিতে পরিমাণ ও অপরিহাধ্যভাবে দেখা দিল। ( দেখ অনুচ্ছেদ ৯৫)। 

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, স্থষ্টি প্রদারের সহিত “দেশের” অপরিহার্য 

সম্বন্ধ থাকিলেও, “চিদণুর” সহিত ইহার কোনও অপরিহার্ধ্য সম্বন্ধ নাই। দেশ 
বর্তমান ন! থাকিলেও “চিদণু” তাহার নিত্য-শাশ্বত স্বরূপে চির বর্তমান। দেশ 

"সম্বন্ধে যে কথা, কাল সম্বন্ধেও তাই। যদি চিদণুর সহিত দেশ-কালের-_-সম্ন্ধ 

থাকিত, তাহ! হইলে, উহা আপেক্ষিকতার অন্তভূক্ত হইয়া পড়িত। তাহা না 
হওয়ায় “চিদণু_ নিরপেক্ষ । উহা! পরম ভাব পদার্থ। উহাই ছান্দোগ্য 

শ্রুতির ৬২।১ মন্ত্রে কথিত “সৎ” । মহোপনিষ এ একমাত্র পরমতত্বের 

নির্দেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন £__ 

ন শৃণ্যং নাপি চাকারো ন দৃশ্ঠং ন চ দর্শনমূ। মহোঃ ২৬৬ 

পরমতত্ব_ শূণ্য নন, সাকার নন, দৃশ্য নন, দর্শন নন। মহো|ঃ ২৬৬ । 

তবে ভাষায় তাহাকে কি করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে 
মহোপনিষৎ বলিতেছেন £__ 

শৃহ্যং তৎ প্রকৃতি মায়া ব্রহ্ম বিজ্ঞানমিত্যপি। 
শিবঃ পুরুষ ঈশান! নিত্যমাত্মেতি কথ্যতে ॥ মহোঃ ৬৬১ 

এই পরম ভাব পদার্থকে ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য, ইহাকে (1) শূণ্য 
(i) তৎ (11) প্ৰকৃতি (iv) মায়! (৮) ব্ৰহ্ম (Vi) বিজ্ঞান (৮; ) শিব 
(৷) পুরুষ (ix ) ঈশান (x) নিত্য (xi) আত্ম প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । মহোঃ ৬৬১ 

কিন্ত “শৃণ্য’ নামে কথিত হইলেও তিনি বৌদ্ধের “অভাবাত্মক শূণ্য” নহেন। 
ভাগবত বলিতেছেন :-_যত্তদ্ ব্রহ্ম পরং হক্মমশৃণ্যং শূণ্য কল্পিতম্ | ভাগঃ ৯৯1৪০ 
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সেই ব্রহ্ম পরম স্ুন্ম্ম বলিয়া, যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে অশৃণ্য-_ অর্থাৎ পরম ভাব 

পদাৰ্থ, তথাপি স্বন্মতার হেতু ই হাকে “শূণ্য” নামে কল্পনা করা হয়। 
অতএব আমরা বুঝিলাম যে, চিদণু বা ব্রহ্ম, পরমতব-ভগবান__অতিশয় সু 

বলিয়া “শূণ্য” বলিয়াও কল্পিত হইয়া থাকেন। এখন দেখ, শুণ্যের সহিত দেশ- 
কালের বা বস্তর (দ্রব্যের ) কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না-_অন্ত কথায়, এই 
পরম ভাব পদার্থ ধাহাকে “শূণ্য” বলিয়া কল্পনা করা যায়__দেশ-কাল-বস্তবপরিচ্ছেদ 
বিহীন। ইহা হইতে স্বতঃ এই সিদ্ধান্ত হয় যে, এই পরমসুক্্র পরমভাব 
পদার্থকে শূণ্য বলা হয় যেমন সত্য, চিদণু বলা! সেইরূপ সত্য। অনস্ত বলাও 
তুল্যরূপ সত্য। শূখ্য যেমন পরিমাণ হীন, চিদণু ও তাই। অনন্ত ও তুল্যরূপ । 
অনন্তের পরিমাণ অঙ্গীকার করিলে উহার অনন্তত্ব বর্তমান থাকিতে পারে না, 
উহা অন্তবান হুইয়া যায়। কারণ পরিমাণ বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা! সাবয়ব 
পদার্থ। সাবয়ব পদার্থ--অনস্ত হইতে পারে না। 

১৪১। গণিত শাস্ত্রে, তাহার ভাষায় শূণ্য ও অনস্ত যে সমানধন্্ী তাহা 
প্রমাণ করে । ০4০০১ ০০০১ ০১৫ ০:০১ ০-:-০-ু০ 

অনস্ত+-অনস্ত-অনস্ত, অনন্ত--অনস্ত-অনস্ত, অনস্ত৯ অন্ত অন্ত 
অনন্ত-₹অনস্ত-অনন্ত। গনিতের সাংকেতিক চিহ্নে 2 
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সহজ সহ বংলর পূর্বে বৃহদারণ্যক শ্রুতি শূণ্য ও অনস্তের এই বিশেষত্বের 
পরিচয় পাইর!, বলিয়াছেন := 

পুর্মিদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । 

পূর্ণন্ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ৷ বৃহঃ ৫1১/১ 

উহাও পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণেরই অভিব্যক্তি। পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ 

করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। বৃহঃ ৫1১।১ 

শূণ্য ও অনস্তের বিশেষত্ব এই চিরপূর্ণত্বে। উপরে গণিতের সাংকেতিক 

ভাষায় শৃণ্য ও অনন্তের এই বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে। ইহা উক্ত শ্রুতি মন্ত্রে . 

গাণিতিক ভাষ্য-বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 

১৪২। তৈত্তিরীয় তির ব্র্মান্দবনজীর প্রথম মন্ত্রেই ব্রহ্মের বা পরমতবের 

স্বরূপ নির্দেশে শ্রুতি বলিলেন £_“সত্যংজ্ঞানমনন্তম্ ্র্ষ”_স্পষ্টতঃ “অনস্ত” 

নামে ব্রদ্ধ নির্দেশিত হইলেন এই “অনন্ত” নিরপেক্ষ অনস্ত। আমাদের 
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অনন্তের ধারণা দেশ-কালের নিষেধ মূলক ধারণা, স্থৃতরাং উহ! দেশ-কালের 
ধারণার সহিত জড়িত। অন্তবান বস্তু মাত্রই দেশ-কালে প্রতিঠিত। উহার 
সহিত নিষেধমূলক সম্বন্ধ বিশিষ্ট অনন্ত, এ কারণ প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিকতা 
বজ্জিত নহে। কিন্তু পরম-তত্বের__অনন্তত্বনিরপেক্ষ, দেশ কালের সহিত 
সম্পর্ক শৃণ্য। দেশ কালাভিব্যক্তির পূর্ব হইতেই এই অনস্তত্ব বর্তমান । স্থতরাং 
শূণ্য যেমন দেশ-কাল-সন্বদ্ধ শূণ্য পরম-ভাবপদার্থঅনস্তও সেইরূপ দেশ-কাল 
সম্বন্ধ শৃণ্য পরম ভাব-পদার্থ। পরম ভাব পদার্থ আবার দুইটি হইতে পারে না। 
দুইটি কল্পনা করিলে, একটি অপরটিকে পরিচ্ছেদ করিবে__পরমতত্বে ইহা 
অসম্ভব। সম্ভব মনে করিলে পরমতত্বই বর্তমান থাকে না__উহার “পরমত্ব” 
লোপ পায়। স্থতরাং বুঝা গেল যে, চিদশু, শূণ্য, অনন্ত--বিভিন্ন নামে 
আখ্যায়িত হইলেও_উহ| বিভিন্নতা বৰ্জিত “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” তত্ব__ 
উহা সৎ। 

১৪৩। একটু অন্তভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি। উপরে ৯৫ অনুচ্ছেদে 
গোলকের দৃষ্টান্তে আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে গোলকের কেন্দ্রে 
গোলকের সমুদায় ভাব 'ও শক্তি অতি স্ম্রপে তাদাত্ময ভাবে নিহিত । যদি 
অনস্তকে একটি গোলক মনে করা যায়, তাহা হইলে অনস্তের বিশেষত্ব হেতু, 
উক্ত কেন্দ্র, কল্পিত গোলকের ভিতরে যে কোনও বিন্দু হইতে পারে । শুধু 
“ভিতর” বলিলাম, বাহিরে বলিলাম না, কেননা অনন্তের বাহির হইতে পারে 
না, তাহা হইলে অনস্ত্ব লোপ পায়। যাহা হউক, যে কোনও বিন্দু যখন 
উক্ত অনন্ত গোলকের কেন্দ্র হইতে পারে, তখন, উক্ত অনন্ত গোলকের ভাব, 
শক্তি, বিশেষত্ব প্রভৃতি যতকিছু, অনন্তের অন্তভূক্ত যে কোনও বিন্দুতে বর্তমান 
থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কেন্দ্র_অর্ধাৎ অনন্তের অন্তভূর্ত যে কোনও 
বিন্দু_চিদণু, সৎ, ব্রশ্ষ, পরমাত্মা, ভগবান । উভয় প্রকার আলোচনায় শ্রুতির 
উক্তি “সৰ্বং খল্দিদং ব্ৰহ্ম” বজায় রহিল। শৃণ্যানস্ত পূর্ণাত্মক পরমতত্বের পূর্ণত্ব 
অটুট রহিল। পূর্ণের অংশ হয় না। অংশ কল্পনা করিলে পূর্ণত্বের লোপাপত্তি হয়। 
সুতরাং যখন তিনি আত্মস্ব_চিদণু বা শূণ্যরূপে নিজ আত্মম্বরূপে অবস্থিত, তখন 
যেম্ন স্বয়ং পূর্ণ_যখন অনস্তত্ব অঙ্গীকার করিয়া, অনন্ত ভাব-শক্তি-নাম-রূপ 
আপনা হইতে প্রকটন পূর্বক অবস্থিত, তখনও তেমনি বয়ংপূর্ণ। প্রথম ভাবে 
অবস্থানে, তিনি অনামী, অরূপ- দ্বিতীয় ভাবে, তিনিই সর্বনামা, বিশ্বরূপ 
(ভাগবত ৬1৪1২৩ )। প্ৰথমভাবে অবস্থান কালে, তিনি অস্ুল, অনণু, অন, 
অদীর্ঘ ইত্যাদি-_(বৃহঃ এপ৮), দ্বিতীয় ভাবে অবস্থানে তিনিই “সর্বরবাদ 
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বিষয়প্রতিরূপশীল” ( ভাগঃ ১২৷৮৷৪৩ )। 
“উক্ুক্রম”। 

১৪৪ । ভগবান্ বশিষ্টদেব যোগবাশিষ্ঠে উপশম প্রকরণের ৮৭ অধ্যায়ে 
বলিতেছেন £__ 

“তিনিই শূণ্যবাদিগণের “শূণ্য”, ্রন্বাদিগণের “রহ”, বিজ্ঞানবাদিগণের 
“বিজ্ঞান”, সাংখ্যগণের “পুরুষ”, যোগপক্ষাবলঙ্গিগণের “ঈশ্বর”, শৈবগণের 
“সদাশিব”, কালবাদিগণের “মহাকাল”, আত্মবিদগণের “আত্মা”, উদ 
বাদিগণের “নৈরাত্ম”, মাধ্যমিকগণের “মধ্য”, অবিজ্ঞানিগণের “সর্কাস্বখস্বরূপ” ২” 
ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের এই উক্তি উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১২৮৪৩ শ্লোকের 
বাক্যাংশের অতি সুন্দর ভাস্ত স্বরূপ । অনস্ত ভাব, অনস্ত শক্তি, অনন্ত নাম, অনস্ত 
রূপ__তাহাতে বর্তমান__শান্ত্র “অনন্ত” নামে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
স্থতরাং কয়টা নামেই বা মানবীয় ভাষা তাঁহাকে নির্দেশ করিতে সমর্থ 
হয়। ভাষা যেমন সেখানে পৌহুছিতে পারে না, অনন্তকাল ব্যাপিয়া, 
অসংখ্য মানবের চিন্তায়ও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। অতএব ভক্তি- 
বিন কদ্ধরে প্রণতি নিবেদন করা ভিন্ন জীবের আর উপায় কি? 

১৪৫। এখন |বন্তগত দৃষটাত্তে পরমতত্বের সমকালে, চিদণুর্ূপে শৃণ্যত্বে 
অবস্থান এবং অনন্ত দেশ কালে, অগণ্য বিশ্বে, সর্ধব্যাপীরূপে, সমষ্টি ও বাযষ্টি 

রূপাত্মক সর্বববস্ততে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান বুঝিবার চেষ্টা করিব। পরমতত্বে 

লৌকিক দৃষ্টান্ত সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে, ইহ! সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে। 

আমরা স্বর্য্যকিরণের সহিত স্থপরিচিত। আমাদের জীবনীশক্তি, 

ক্রিয়াশক্কি, মননশক্তি, আনন্দান্ুভাব শক্তি প্রভৃতি সমুদায়_শক্তির জন্য, আমরা 

ূর্য্যকিরণের নিকট খণী। অন্তান্ত জীবগণের সম্বন্ধেও এ একই কথা, 

যথাযোগ্যভাবে প্রযোজ্য । আমাদের- চতুঃপার্খস্থ স্থাবর উত্ভিদগণের সম্বন্ধে 

আমরা দেঁবিতে পাই__বীজ হইতে অস্কুরোদ্গম, তাহা হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ 

বা লতার আকারে পূর্ন পরিণতি, ফুল-ফল সম্ভারে সঙ্জা,_দমুদায়ের_-যূলে 

্্যকিরণ । সূর্য্য ত নিজে অতি দূরে নিজের মণ্ডর্লে অবস্থিত। তিনি ত 

জীব-উদ্ভিদের জনন-রক্ষণ, পালন-বর্ধন প্রভৃতির জন্য নিজে প্রত্যেকের নিকট 

ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান না । তাহার শক্তি কিরণ ও তাপ আকারে প্রবাহ্রূপে 

6১০০2১১১২৫৬ পলি = 

গোগজশতের প্রাত গ্রহে-ডপগ্রহে পারব্যা্চ হইয়া সমষ্টিভাবে উহাদিগের ও 

বাষ্টিভাবে উহাদের অত স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের জনন-বর্ধন-পরিপোষণ- 

প্রথম ভাবে “অকর্তী” দ্বিতীয় ভাবে 
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সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পাদন করিতেছে। সেইরূপ “জ্যোতিষাং জ্যোভিঃ স্বরূপ 
পরমতন্ব বা৷ চিদণু তাহার নিজ ধাম পরব্যোমে (তৈত্তিঃ ২১) অবস্থান করিয়া 

জ্যোতি: প্রসরণে অন্য কথায় চিদণুর স্ফুরণে, সমষ্টিভাবে সমগ্র স্থষ্টির অন্তভুর্ত 

্রন্মাগুগণের এবং ব্যষ্টিভাবে প্রতি ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সমুদায়ের অর্থাৎ প্রত্যেক 
্রন্মাণ্ডের ক্রধ্য-গ্রহ-উপগ্রহ এবং উহাদের প্রত্যেকের অস্তরস্থ স্থাবর-জঙ্গম 

প্রভৃতির--অথবা প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ডে যে আমাদের পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গমাদি 
থাকিবে, তাহার স্থিরতা না থাকায়,__প্রত্যেক বাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ- 
উপগ্রহগণে, তাহাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের উপযোগী-স্থাবর-জঙক্গম সমুদায়ের 

জনন, বর্ধন, পরিপোষণ, সংরক্ষণ করিয়া বিশ্বব্যাপার নির্ধাহ করিতেছেন । 

অনন্ত শক্তিমানের অচিন্ত্য শক্তি, উক্ত জ্যোতিঃ স্ফরণের প্রতি কণিকার সহিত 

প্রবহমান হইয়া, সমুদায় অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত প্রতি অণু-পরমাণুতে 
অনুস্থাত হওতঃ প্রত্যেককে নিজ নিজ আকারে সংধারণ করিয়া রাখিয়াছে ও 

প্রাণবান করিয়া বিশ্বব্যাপার সম্পাদন করিতেছে । 

আণবিক বোমার আবিষ্কারে, অতি সাধারণ দ্রব্যের প্রতি অণুতে কি 

অচিন্ত্য শক্তি সঞ্চিতভাবে অবস্থান করিয়া অণু গঠন করিয়াছে, তাহার কথঞ্চিত 

পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বর্তমান কাল পর্য্যন্ত আমরা উক্ত মহাশক্তির 
ধ্বংসলীলার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, উহার গঠন লীলার পরিচয় পাই নাই। কিন্ত 
দেখিতে পাই যে, মঙ্গলময়ের বিশ্বে, ধ্বংসের পাশাপাশি কল্যাণও সর্বত্র 
বিগ্তমান। স্থতরাং উক্ত মহাশক্তির কল্যাণময়ী যৃত্তির পরিচয় অচিরে পাইব 
মনে করি। এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, চিদণু বা পরমতত্ব 
সমগ্র বিশ্বের কেক্স্থানীয় পরব্যোমে অবস্থান করিয়া, জ্যোতি: স্বুরণে, অগণ্য 
্রহ্মাণ্ডের ও তাহাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত, সমূদায়ের জনন, বর্ধন, সংধারণ, 
পরিপোষণ, পরিচালন করিতেছেন । তিনি কেক্্রস্থ বা কৃটস্থ এবং সমকাঁলে 
সর্বব্যাপী । সৃতরাং শ্রুতি কথিত “পর্বরং খন্বিদং ব্রহ্ম" জলন্ত সত্য। 

১৪৬। অন্য প্রকারে আরও বিশদ্ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি। পরমতন্বকে 
“অনন্ত” বলিলে, দেশ-কাল প্রভাবিত আমাদের মনে জাগিয়া উঠে যে, তাহা 
হইলে, তাঁহাকে সর্বব্যাপী হইতে হয়। যদি তিনি সর্বব্যাপী হন, তবে তাহার 
সবরূপনিষট যৃত্তি, ধাম প্রভৃতির সম্ভব কি প্রকারে হয়? মানবের জ্ঞান ও যুক্তিতে ‘৭ শিক্ষা পাবনা! বই দক সন্দেত নাই তবে, বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানের 

অচিন্তিতপূর্ব উন্নতির যুগে, 
পারি। 
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আজকাল আমরা প্রায় সকলেই কমবেশী ৫ 
ব্তার-তড়িৎ সংবাদের বিষয় শুনিয়া থাকি। দিক্ বিদিক শখ মহাসাগরে একখানি অর্ণবপোত বিপন্ন 

হইয়াছে । উক্ত জাহাজের কাণ্চেন, তাহার জাহাজে স্থিত বেতার যন্ত্রের 
সাহায্যে, উক্ত বিপদের সংবাদ আকাশে প্রেরণ করিলেন, অন্ত কথায় উক্ত 

সংবাদের স্পন্দন আকাশে জাগাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ড ফান, জার্মানী, 
রাশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, জাপান, চীন- প্রভৃতি পুথিবীস্থ সমস্ত 

দেশে ও নগরে, যেখানে যেখানে উক্ত স্পন্দনাত্মক সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্তু 
আছে, সর্বত্রই সেই সংবাদ পৌছাইয়া গেল ও সকলেই সেই জাহাজকে 
বিপসুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা সংবাদ পত্র পাঠক 
মাত্রই অবগত আছেন । 

বর্তমানে “রেডিও” ও “টেলিভিশন” যন্ত্র সাহায্যে আমরা লগুন, প্যারিস্ 
বালিন, মস্কো, দিল্লী, নিউইয়র্ক, টোকিও প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের গান, বক্তৃতা, 
বাজনা, সংবাদ প্রভৃতি নিজ নিজ ঘরে বসিয়া শুনিয়া ও দেখিয়। থাকি ও যাহার! 
উহাতে অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের যৃন্তিও দেখিতে পাই। শুধু একটি উপযোগী 

যন্ত্র বাটাতে রাখিলেই হইল । আমার বাটাতে উক্ত যন্ত্র না থাকায় আমি শুনিতে 
বা দেখিতে পাইলাম ন] বটে, কিন্তু আমার বাটার আকাশে উক্ত গান-ব্তৃতাদির 
স্পন্দন বর্তমান রহিয়াছে । আমার প্রতিবেশীর গৃহ হইতে একটি যন্ত্র 

সাজসরঞ্জামসহ আনিলেই শুনিতে বা দেখিতে পাইব। 
এই উভয় দৃ্টাস্তে ইহা সুস্পষ্ট যে, বিপন্ন জাহাজের বিপদের সংবাদ, 

অথবা গান বক্তৃতাদি বেতার সহযোগে পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও, 

উহাদের একটি কেন্তরস্থানীয় উৎপত্তি স্থান আছে। প্রথম দৃষ্টান্তে__বিপঙ্গ 

জাহাজে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, বড় বড় সহরের গান বক্তৃতাদিয় প্রেরক স্থান । 

সেইরূপ আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি যে, এরটি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি- 

মান মহাসত্বা__বিশ্বের কেন্দ্রে_-পরব্যোমে__কৃটস্থ বা চিদণুরূপে বর্তমান আছেন! 

সেরূপভাবে থাকিলেও সমকালে তিনি বিশ্বের সর্বত্র অন্তরে-বাহিরে বত্তমান । 

অতি হুক্্র বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অস্তর-বাহির নাই। সেই অতি ক্র স্পন্দন 

গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারিলেই, তাহার অস্তিত্ব আমাদিগের 
অনুভূতিগোচর হইবে। সমুদায় শাস্ত_এই সর্কব্যাপী অথচ সমকালে কুট 

মহাসত্বার অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়া, তাং! অনুভব করিবার-__অধিকারী হইবার 

উপায় ও অনুভব করিলে তাহার ফল ক, ইহাই প্ৰতিপাদন ও নি্েশ 

করিয়াছেন । ভগবান স্থত্রকারও সেই একই উদ্দেশ্যে ব্রত প্রণয়ন করিয়াছেন! 



২০৮ তত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আমার আলোচনাও সেই একই উদ্দেস্তে প্রণোদিত হইয়া-্রীমদ্ 
ভাগবতের উজ্জল, কোমল, সিগ্ধ আলোকবস্তিকা হস্তে গ্রহণ পূর্বক স্থত্রকারের 
পদানুপরণ করিয়াছে । এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর 

পাইলে কি? 
৩৪) তানন্তের কেন্দ্র । 
১৪৭।  পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন-_-তোমার সরল আলোচনায় আমার সংশয় 

অপনোদন হইয়্াছে। অধিকন্ত চোখে নৃতন আলোকপাত হইয়াছে। কিন্ত 

আর একটি সন্দেহ হৃদয়ে জাগিয়াছে। উহ! নিবেদন করিতেছি। তুমি 

উপরে বলিয়াছ যে, অনন্ত পরিমাণের কোনও গোলকের অন্তর্গত প্রতি 

বিন্দুই উহার কেন্দ্র হইতে পারে। ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ 
করি। 

সিদ্ধান্তবাদী উত্তরে বলিতেছেন :__ইহা ত অতি সহজেই বুঝা যায়। 
মনে কর, আমরা যেখানে বসিয়া আলোচন! করিতেছি, তাহা গোলাকার-_ 

গোলাকারই বা. কেন__বন্ত“লাকার--অনস্ত বিস্তৃত গোলকের কেন্দ্র। তারপর 

উক্ত বিন্দু ছাড়িয়া, উহা! হইতে যে কোনও দিকে, দশ সহত্র বা লক্ষ যোজন দূরে, 

আর একটি বিন্দুকে কেন্দ্র মনে কর। ইহাতে যদি তোমার মনে হয় যে, তাহা 
হইলে অনন্ত বিস্তৃত গোলকের পরিধি পূর্বের কল্পিত বিন্দু হইতে যতদূরে ছিল, 

দ্বিতীয় কল্পিত বিন্দু হইতে, তাহার দুরত্ব দশ হাজার বা লক্ষ যোজন কম 
হইবে, তাহ! হইলে, তোমাকে বলিব যে, তোমার অনন্তত্বের ধারণা তোমাতেই 

থাকুক_উহা লোকপমাজে প্রকাশ করিও না। কারণ তুমি কি বুঝিতে 
পারিতেছ না যে, দ্বিতীয় কল্পিত বিন্দু হইতে পরিধির দূরত্ব__অনস্ত দূর হইতে 
যদি এক ইঞ্চিও কম হয়, তাহা হইলে অনস্তের-_অনস্তত্ব সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্ত 
হইবে, উহ! আপনাপনিই অন্তবান হইয়া পড়িবে। 

আরও একটি কথা বলি যে, ভাষায় বুঝাইবার জন্য “গোলক” ও “পরিধি” 

এই উভয় পদ ব্যবহার করা হুইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনস্তের পরিধি হইতে 
পারে না। পরিধির সহিত সীমা ও তাহায় দ্বারা বদ্ধ-_দেশের ধারণা 
সংজড়িত। উক্ত ধারণা অনন্তে প্রযোজ্য হইতে পারে না। জিন্স্ সাহেব 
( Sir James Jeans )— “Expanding 001%579০--“প্রসরমান জগ” 

বলিয়া, এই অনস্তেরই তাঁহার ধারণা মত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । 

পূর্বে বলিয়াছি যে, অনন্ত প্রসারের অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহধাও বর্ত্তমান । উক্ত 
প্রত্যেক ব্রন্মাও গোলক বা গোলকাভাস আকারে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, 
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কিন্তু অনস্ত তাহা! হইতে পারে না। যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিলে ত যে, 
অনন্ত বিস্তারের যে কোনও বিন্দু হইতে উহার কল্পিত পরিধি সমান দুরে 
অবস্থিত। স্থতরাং অনন্ত বিস্তারের যে কোনও বিন্দুতে অনস্তের সমগ্র ভাব, শক্তি 
স্বক্মভাবে বীজাকারে বন্তমান। উপরের আলোচনায় পরমতত্ব বা ভূমা বা 
আত্মা বা চিদণুর যে সমকালে কৃটস্থ ও সর্ব্ব্যাপীরূপে_ অবস্থানের কথা বল! 
হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়! ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন £__ 

অথাত আত্মাদেশ এবাস্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্ম পশ্চাদাত্মা 
পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আততমৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং 
পশ্ঠানেবং মন্বান এবং বিজানন্াত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স 
স্বরাড়, ভবতি তন্ত সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো৷ ভবত্যথ হেহন্যথাহতো 

বিছুরন্য-রাজানন্তে ক্ষয্যলোকা ভৰন্তি তেষাং সর্বেধু লোকেম্বকামচারো 
ভবতি। ছান্দোগ্য ৭২৫২ 

অনন্তর আত্মা অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে ) ₹__আত্মাই নিম্নে, 

আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সন্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, 

আত্মাই এই সমস্ত । এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ 

জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড় আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্বোক্ত সেই 

বিদ্বান্ স্বরাট্ হন ( অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন )__সমন্ত লোকে তিনি 

অপ্রতিহত গতি প্রাপ্ত হন । ছাঃ ৭২৫২ 

শ্রুতি আত্মা বা পরমতত্বের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপ
দেশাহুসারে 

সাধনা করিলে, সাধকের প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া সাধনায় উৎসাহিত করিলেন । 

—— —— 

১৪ 
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৩) শান্তর যোনিত্বাধিকরণ 

১। ভিত্তি £_ 

ভিত্তি (১)-_যথাদ্ৰৈ ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ ধুম বিনিশ্চরস্তি এবং বা- 

অরেইঅস্ত মহতো! ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ খগ.বেদো যজুবেরদঃ 

সামবেদোহথবরবাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ 
সুব্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যন্তৈবৈতানি নিংশ্বসিতানি ॥ 

বৃহঃ ২1৪।১০ 

যেমন আর কাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিলে, অগ্নি হইতে ধূম পৃথক্ হইয়া বহির্গত 
হয়, সেই প্রকার পরমাত্মরপ মহৎ ভূতের ( মহাপত্বার ) অযত্ব ত্যক্ত নিঃশ্বাসই 

ঝগ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরপ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা ( নৃত্যগীতাদি 

কলাশান্ত্র ) উপনিষৎ, গ্লোকসকল ( বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মন্ত্র সকল ), স্তর সকল 

(কল্পন্থত্র প্ৰভৃতি ), অন্ুব্যাখ্যান সকল (মন্ত্রবিবরণ ), এবং ব্যাখ্যান সকল 

(অর্থবাদ )__এ সফলই নিংশ্বাসরূপে মহাসত্বা হইতে বহির্গত হয়। বৃহঃ ২1৪।১০ 

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি। বৃহঃ ৩৯'২৬ 

উপনিষদ্ সকলে উপদিষ্ট সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করে । বৃহঃ ৩1৯।২৬ 

২। সংশয় £ 

(২) সংশয় :_ পরিদৃশ্তমান বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদির দৃষ্টান্তে তটস্থ লক্ষণ 

দ্বারা ব্রদ্ম-নির্দেশ করা হইল। কিন্তু নির্দেশ করিলেই ত তাঁহাকে জানা 

গেল না । অথচ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন £__ 

যতো বাগে নিবর্তত্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥ তৈত্তিঃ ২'৯ 

বাক্য ও মন ধাহাকে না পাইয়া__ফিরিয়া আসে, সেই আ'নন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে 
জানিলে কিছু হইতে ভয় হয় না। তৈত্তিঃ ২৯ 

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও ৩৮ মন্ত্রে ব্র্ধকে জানা যায় সম্বন্ধে বলিতেছেন £_- 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণ। তমসঃ প্রস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নাস্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায় ॥ শ্বেতাঃ ৩.৮ 
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তমঃ পারে সর্য্যের ন্যায় উজ্জল প্রকাশমান এই মহাপুরুষকে আমি জানি। 
ইহাকে জানিলে অতিমৃত্যু ( অমৃত ) প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবলম্বনের আর 
অন্ত কোনও পন্থা নাই। শ্বেতাঃ ৩৮ 

উদ্ধৃত তৈত্তিঃ ২৷১ বলিলেন, ব্ৰ্বকে জানা যায়, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির 
৩৮ মন্ত্রে ব্রঙ্গের অপরোক্ষ ভ্রষ্টা ঝষি, তাহাকে ঘনিষ্টভাবে জানিয়া, লোক 
সযাজে প্রকাশ করিলেন । এই ছুটি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি 
এমন একটি বস্তু, যাহা বাক্য মনের, অগোচর, অথচ তাহাকে জানা যায়। 
ইহাতে মনে স্বতঃই জানিবার আকাজ্কা হয়। অজ্ঞাত বস্তু জানিতে প্রমাণের 
প্রয়োজন । ভাগবত মতে প্রমাণ মোটামুটি চারি প্রকার। (১) প্রত্যক্ষ, 
(২) অন্থমান, (৩) এতিহা ও (৪) শ্ররতি। (ভাগবত ১১১৯।১৬)। 
জানিবার বস্তুটি বাক্য-মনের অগোচর হওয়ায় প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে 
পারে না। অনুমান ও এঁতিহ--উভয়েই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে, স্থতরাং 
উক্ত উভয় প্রমাণও তাহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বাকী থাকে, কেবল 
অতি প্রমাণ। 

৩। আমরা জানি, ব্র্ষসত্রমীমাংসা শাস্ত্ব_বেদের জ্ঞানকাও আলোচনায় 
যে সমুদায় বিরোধ ও সন্দেহ যনে উদয় হয়, মীমাংসার দ্বারা সে সমুদায়ের 
নিরসন করাই, ইহার মুখ্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের নাম “ক্্স্থত্র" দিবার 
হেতু, ব্ৰক্মতত্ব যথাতথ্য রূপে নিরূপণ করিবার প্রতিজ্ঞাও রচয়িতা 

সুত্রকার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। স্থতরাং 
ধাহারা ক্র্ষনত্র আলোচনা করিবেন, তাহাদিগকে শ্রতিপ্রমাণ গ্রহণ 

করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু ১১1১১ ও ১1১1২।২ স্তরের যে 

আলোচন! করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রুতি মন্ত্রগণের সঙ্গে সঙ্গে, প্রচুর পরিষাণে, 

ভাগবত, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিষুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের লোক প্রমাণ স্বরূপ 

উদ্ধত করা হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয় যে, উক্ত শাস্ত্বকলের ল্লোক- 

প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিবার হেতু কি হইতে পারে? এই সন্দেহ নিরসনের 

জন্য স্ত্রকার স্যত্র করিলেন__ 

৩) সূত্র_শান্ত্রযোনিত্বাৎ ১/১৩।৩ 

৪1 ব্রঙ্ধই শাস্্যোনি। শাস্তযোনি পদটি ছুইপ্রকারে সিদ্ধ হয়_ 

(ক) শাস্ব সকলের যোনি বা উদ্ভব স্থান বা কারণ_এরূপ বাক্যে ষষ্ঠ 

তৎপুরুষ সমাসে নিপন্ন। (খ) শাস্ত-যোনি-কারণ বা প্রতিপাদক অথবা 

প্রমাণ যাহার এরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন। শান্থষোনির ভাব 
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শাস্্যোনিত্ব। সেই হেতু-_শান্বযোনিত্বাৎ্। শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক 
শ্রুতির ২13১০ মন্ত্র প্রথম প্রকার অর্থের ও উক্ত শ্রুতির ৩৯২৩৬ মন্ত্র দ্বিতীয় 
প্রকার অর্থের সমর্থক প্রমাণ । ভগবান্ স্থত্রকার আলোচ্য ১১৩৩ তর 
ব্যবহৃত শাস্ত-শব্দে বৃহঃ ২৪১০ মন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ষে 
ঝকৃ, যজুঃ, সাম ও অর্ক এই চারি বেদ ছাড়া, অন্য শাস্ত্সকল, বেদের বোধক, 

পরিপূরক, রহস্ঠোদ্ঘাটক এবং প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক। উক্ত শাস্ব সকলের 

নাম নিয়ে চিত্রাকারে দেখান হইল। চিত্রটি মহামহোপাধ্যায় ৬প্রথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুঃস্বত্রী ব্রহ্মন্থত্রের ৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত চিত্রের 

প্রতিলিপি। উক্ত পুস্তকখানি সম্প্রতি নিকটে না থাকায়, উহার সহিত 
মিলন সম্ভব হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৫।২৫-২৭ প্লোকে উহাদের 
অনেকগুলির নাম পাওয়া যাইবে। 

শাস্ত্র 

| | | | 
বেদে উপবেদ বেদাঙ্গ উপাঙ্গ 

| 

I 
I 

| 
| 

| 
| 

| | 
(১) বক্ (২) যজ্ঞ: | | | ] 
(৩) সাম (৪) অথর্ব আয়ুর্বেদ ধন্তর্ধ্বেদ গন্ধর্ববেদ অর্থশাস্ত 

I I ] | ] 
সংহিতা ব্ৰাহ্মণ আরণ্যক ৬৪ কলা | 

উপনিষৎ ছা 
[ উপনিষৎ্__কোথাও সংহিতা রাজনীতি সমাজনীতি অর্থ 
মধ্যে, কোথাও ব্রাহ্মণ মধ্যে, নীতি প্রভৃতি | 
এরর রাজা 
নিবন্ধ বলিয়া এরূপ দেখান শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ 
হইল ৷ ] | | 

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধৰ্ম্মশাসত 
| 
] 
I 
] 

| | I 
মহাপুরাণ  উপপুরাণ কর্শ্ম মীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা 
১: eine বা বরহ্ষস্থত্ 
1 ] | | [জুন | 

স্বৃতি রামায়ণ মহাভারত সাংখ্য পাতঞ্ল পাশুপত বৈষ্ণব ইত্যাদি 
(ভাগবতে কথিত) ‘ 

81 ভাগবতে শাস্বগণের অভিব্যক্তির পরিচয় । 



১খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থঃ 

৫। উক্তশাস্ত্রণের পরিচয় প্রদানে ভাগবত বলিতেছেন টি 

তয়োদ্বিজবর স্তষটঃ শুদ্ধভাবান্ুবৃত্তিভিঃ ৷ 
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥ ১০1৪৫২৫ 
সরহম্তং ধনুর্রদং ধর্মান্ন্যায়পথাংস্তথ!। 

তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়বিধাম্ ॥ ১০1৪৫।২৬ 
অহোরাত্ৈশ্চতুঃযষ্্যা সংযতৌ তাবতীঃ কলাঃ ॥ ১০/৪৫।২৭ 

২১৩ 

দ্বিজবর গুরু ( সান্দীপনি মুনি ) রাম ও রুষ্ণ দুজনের শুদ্বভাব (ভক্তি) 
ও তত্থারা গুরু ভুশ্রষায় তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদ্গণের 
সহিত সমগ্র বেদ, সরহস্ত ধনর্কেদ, ধর্মশান্সকল, মীমাংসাদি দর্শনবিদ্ধা, 
তর্কবিষ্ঠা, সদ্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধ-আশ্রয়_এতন্রপ ছয় প্রকার রাজনীতি, 

শিক্ষা দিলেন। তাহারা চতুঃষষ্ঠি অহোরাত্রে চতুঃষঠ্ঠি কলা আয়ত্ত করিলেন । 
ভাগ: ১০।৪৫/২৫-২৬-২৭ 

৬। ব্রহ্ষই এই সমুদায় শাস্ত্রের উৎপত্তিকারণ। শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহঃ 
২1৪।১০ মন্ত্র ইহাদের অনেকগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে স্থানটকর্তা 

ব্রহ্মার পূর্ববাদি মুখ হইতে শাস্ত্রণের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। তৎসম্বন্ধে 

কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। পরমতন্ব বা ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান 

প্রকাশ করিয়া, তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন, ইহা ভাগবতের ১।১।১ ল্লোকের__ 

“তেনে ব্রন্গহ্ৃদা যব আদ্িকবয়ে” বাক্যাংশে ম্পষ্টত: কথিত হইয়াছে। সেই 

শক্তিপঞ্চার ও বেদজ্ঞান প্রকাশন হেতু ব্রহ্মার মুখ হইতে ভগবদিচ্ছান্থলারেই 

শাস্্বকল আবিভূ্ত হইয়াছিল। স্থতরাং নিম্বোদ্ধত শ্লোকগুলিতে শাস্্রগণের 

আবির্ভাব সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্লা হইলেও, উহা! ভগবানের প্রদত্ত 

বেদজ্ঞান ও শক্তিসঞ্চারের ফলস্বরূপ বলিয়া ভগবান্ বা ব্রহ্বকেই শাস্্রযোনি 
বলিতে হয়। 

ভাগবতের শ্লোকগুলি এই :_ 

কদাচিদ্ধযায়তঃ অষ্টু্বেদা আসংস্ততুমূর্থাৎ! ৩১২১৯ 

চাতুর্ো্রং কর্্মতন্ত্মুপবেদনয়ৈঃ সহ। 

ধর্মস্ত পাদাশ্চত্বারস্তথেবাঅ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩১২২০ 

ঝগ যজুঃসামাথ্ববাখ্যান্ বেদান্ পূৰ্ব্বাদিভি
মু থৈঃ। 

শন্ত্রমিজ্যাং স্ততিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্ৰমাৎ ॥ ৩১২২২ 



২১৪ ্রহ্মচুত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আয়ুব্বেদং ধর্নুবের্বদং গান্ধবর্বং বেদমাত্বনঃ | 
স্থাপত্যাঞ্চাস্থজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভিযু থৈঃ । 
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ | 
সবেরবভ্য এব বক্তে ভ্যঃ সম্থজে সর্বব্দর্শনঃ ॥ ৩,১২৷২৩ 

স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কদাচিৎ চিন্তা করিতে করিতে তাহার চারিমুখ হইতে 
বেদসকল নির্গত হইল। চাতুর্থোত্ (হোতা-উদ্গাতা-অধ্বযুণ-ব্ৰ্মা-এই চারিজন 
দ্বার! নিপ্পন্ন কর্ম্ম ), উপবেদ, নীতিশাস্ত্রের সহিত তন্ত্র, ধর্মের চারিচরণ, আশ্রয-_ 
সকলের বৃত্তিও উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার পূরববাদি মুখ হইতে যথাক্রমে, খকৃ__যভু₹_ 
সাম-_অথর্বর এই চারিবেদ, হোতার কর্ণ্_শাস্তর ( অর্থাৎ অপ্রণীত মন্র_স্তোত্ ), 
অধ্বযু্র কর্ম্ম_ইজ্যা, উদ্গতের কর্শ্মস্ততিস্তোম-সঙ্গীত স্বরূপ--খাক্ মন্ত্রকল 
এবং ব্রঙ্গার কর্ম প্রায়শ্চিতত_-উৎপন্ন হইল। আযূরবেদ, ধনথ্বদ, গন্ধর্ববেদে, 
স্থাপত্যবেদ ইত্যাদি উপবেদপকল, পঞ্চমবেদ__ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সেই 
সর্বজ্ঞ ব্রহ্মার পূর্ববাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে আবির্ভূত হইল। ভাগবত ৩।১২১৯_ 
২০-২২-২৩। 

আবীক্ষিকী ত্ৰয়ী বার্ত। দণ্ডনীতিস্তথৈব চ। 
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহান্ত দহৃতঃ ॥ ভাগঃ ৩১২২৮ 

আতীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত, বেদবিদ্যা, বার্ভা (জীবিকোপায় নির্ধারণ শান্ত) 
দণনীতি, ভুভু্বঃ-স্বঃ-মহ:-জনঃ-তপঃ-সত্য এই সপ্তব্যাহৃতে ও প্রণব ( ওঁ-কার ), 
তাহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩৷১২৷২৮ 

৫) কষষটিকর্তা ব্রহ্মা কি ভবে শীন্্রযোনি ? 
৭1 উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকগুলি পর্ধ্যালোচনা করিলে, হ্বতঃই 

মনে প্রশ্ন উদয় হয়, তবে কি হ্ষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মাই শান্্রযোনি । ব্ৰহ্ম-ভগবান্- 
পরমতত্বকে শাস্রযোনি বলিয়া স্বত্রকার সুত্র রচন! করিলেন, উহার সহিত কি 
ভাগবতের মতবিরোধ হইল? বিশেষতঃ উদ্ধৃত ৩৷১২৷২৩ শ্লোকে ভাগবত 
ব্ৰহ্মাকে “সর্ব্দর্শনঃ” বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন--উহার সরল অর্থত 
সর্বজ্ঞ। সষ্িকর্তী যখন সর্বজ্, তখন তাহার শাস্তযোনি হইতে বাধা কি? 
ইহার উত্তর ৬ অনুচ্ছেদে অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। নিঃসন্দিগ্িভাবে এই 
শংশয় অপনোদনের জন্য কয়েকটি কারণ বিস্তারিত ভাবে নীচে দেওয়া 
হইতেছে_ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ব্রহ্দ__ভগবান্-পরমতবই 
শাস্থযোনি। কারণগুলি এই £__ 



> খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ সঃ 
হী 

(ক) বংশীবাদনদক্ষ কোনও পুরুষ, বংশী হইতে তান--লয়-_বিশুদ্ধ স্থমধুর 
্বরলহরী বিকাশ করিয়া শরোতৃগণের মনোহরণ করিতেছেন । উক্ত স্বরলহরীর 
উদ্ভাবন কর্তা এবং তাহা হইতে শ্রোতৃবর্গের মনোহরণকারী কে? উক্ত পুরুষ 
না বংশী? বংশীবন্্র হিসাবে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্ত স্থনিপুণ সী হাতেই 
উহা! ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। সেইরূপ স্া্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের হাতের 
ন্রমাত্র। উক্ত যন্ত্র হইতে ভগবানই বংশী হইতে স্বরলহরীর অভিব্যক্তি 
ন্যায়, শাস্ত্রাদির অভিব্যক্তি করেন। উক্ত হুষ্টিকর্তারপ যন্ত্র_ভগবানের নিজ হাতে 
গড়া-উহ| ৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে । 

(খ) ভাগবতেই ব্ৰহ্মা নিজমুখে বলিতেছেন £__ 

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। ভাঃ ২৫1১১ 

্বপ্রকাশ সেই পরম পুরুষের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি সষ্ট্যাদি দ্বারা অভিব্যক্ত 

করি। ২1৫১১ 

তন্তাপি দ্রষুরীশন্ত কুটস্থস্তাখিলাত্বনঃ। 

স্জ্যং স্থজামি স্থষ্টোইহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ৷৷ ২1৫১৭ 

তিনিই দ্রষ্টা ( সর্ববসাক্ষী ) ঈশ্বর (সকলের নিয়ন্তা) কৃটস্থ, সকলের অন্তর্ঘ্যামী, 

আমি তাহার দ্বারাই হু (এজন্য তাঁহার “নিজহাতে গড়া” বলা হইয়াছে ), 

এবং এই সমুদায় তাহারই হ্জা (স্বজনের যোগ্য বলিয়া অভিপ্রেত ), আমি 

তাঁহার কটাক্ষে পরিচালিত হইয়া, তাহার সুজ্য সকলকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকি। 

২৫1১৭ 
ৃ 

(গ) ১1১২২ স্বত্রের আলোচনায় “এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান” শীর্ষক 

অনুচ্ছেদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান কথিত হইয়াছে । উক্ত উপাখ্যান শ্বেতকেতুর 

পিতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্ধা শিক্ষা দিতে একটি মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া “তত্বমসি 

শ্বেতকেতো” ইত্যাদি নানা প্রকারে শ্বেতকেতুকে “এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান” 

বুঝাইয়াছিলেন। ব্ৰহ্ম! শ্রীভগবানের নিজের মুখ হইতে অমোঘ আশীর্ধধাণী লাভ 

করিলেন £-- 

যাবানহং যথাভাবো যদ্রপগুণকর্্মকঃ। 

তথৈব তত্্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ॥ ভাগঃ ২৯১১ 

আমার স্বরূপ, আমার যাদৃক সত্ব, আমার গুণ ও ক যেরূপ, আমার 

অনুগ্রহে এ সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনই হউক্ । ২৯৩১ 



২১৬ ্র্ষসথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আমার অমোঘ আবশীর্ব্বাণীর দ্বার! এ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের পর, ভাগবতে 
কথিত ২1৯।৩২-৩৩-৩৪-৩৫ এই চারি শ্লেরকে অতি সংক্ষেপে কথিত চতুঃ শ্লোকী 
ভাগবত, ভগবান্ ব্ৰহ্মাকে শিক্ষা দিলেন। এই চারি শ্লোকে সমুদায় জ্ঞানের 
সার-_কেন্্রীভূত ভাবে অবস্থিত। এই প্রকারে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মার হৃদয়ে 
তৰজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। স্থতরাং ব্রঙ্গা ভগবানের “নিজহাতে গড়া” ত 
বটেই । ভগবান্ তাঁহাকে অতি স্ুপটু যন্ত্র করিয়া গড়িলেন, এ কারণ তাহার 
মুখ হইতে শাস্ত্র সকলের অভিব্যক্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ভগবানই 
শাস্তযোনি, ইহা হুম্পষ্ট বুঝা গেল। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানঘন, ভগবানের নিজহাতে 
গড়া যন্ত্র যে “সর্ববদর্শন:” বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বটে। 

(ঘ) গীতায় ১৫1১৫ শ্লোকে ভগবান্ সুম্প্ট বলিলেন :__ 

“মত্তঃ স্বতিজ্ঞণনমপোহনঞ্চ ৮ গীঃ ১৫।১৫ 
আমা হইতে স্মৃতির উদয়, জ্ঞানের বিকাশ ও সঙ্কোচ সাধিত হয় 

গীঃ ১৫1১৫ 

সেই ভগবান্ যৃত্তি ধারণ করিয়া নিজেই ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব স্থষ্টির স্মৃতি ও 
পরম জ্ঞান বিকাশ করিলেন। সেই জ্ঞানলাভে ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সমুদায় 
শাস্ত্রের অভিব্যক্তি হইল, তাহা বংশী হইতে স্থমধুর স্বরলহরী বিকাশের শ্যায়, 
বুঝা গেল। স্থতরাং ভগবানই শান্্যোনি। 

(উ) নিষ্বোদ্ধত শ্লোকে ভাগবত ভগবানকেই স্পষ্টভাবে শাস্ত্র 
(শাস্্রযোনি ) বলিলেন । 

স এব ভুয়ো নিজবীর্ধ্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিস্থক্ষতীম্। 
অনামরপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোহনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ 

১১০২২ 
সেই অপ্রচ্যত স্বরূপ ভগবান, নামরূপ রহিত আপনাকেই দেব__তির্ধ্যক- 

নরাদি নামরূপ বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া, জীবপকলের ভোগবিধানের নিমিত্ত, 
নিজ কালশক্তি দ্বারা উদ্বোধিতা, স্বীয় অংশভূত জীবগণের মোহনকারিণী 
অতএব ব্থজনাভিলা ধিণী, স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করেন | তিনিই শাস্রুৎ__কর্ম- 
জ্ঞান-ভক্তিসাধন ও তাহার সিদ্ধির জন্য, প্রকৃতির অনুসরণের পূৰ্ব্বে শান্ত সকল 
মভিব্যক্ত করেন। )1১০২২ 

এই স্লোকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করিবার আছে | (১) “স্বজীবমায়াং"__ 
এখানে “জীবমায়ার” সাক্ষাৎ পাইলাম। ১1১২২ সুত্রের আলেচেনায় প্রদত্ত 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থঃ ২১৭ 

টি চিত্রে__মায়াকে “গুণমায়া” ও “জীবমায়া” ছুইভাবে দেখান হইয়াছে। (২) 
ভগবান্ স্বরূপে-_“অনামরূপ”__এই শ্বরপভাব__ভগবান্__বশিষ্ঠদেব “চি নামে 
ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১1১।১/১ স্বত্রের আলোচনায়_৬২ 
অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ২৬৩৮ শ্লোকে পরমতন্বকে “বিশুদ্বং কেবলং জ্ঞানম্” 
বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বরূপে তিনি “অনামক্ূপ” হইলেও হিতে 
তিনিই “স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ”। (ভাগবত ৬৪২৩) 

(৩) প্রকৃতির অনুসরণের পূর্বে শাস্তসকলের অভিব্যক্তি। ইহার ভিত্তি 
আমরা ভাগবতের ৩১১৩৫ গ্লোকে দেখিতে পাই। 

পূর্ববন্তাদৌ পরাদ্ধস্ত ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ। 
কল্পে! যত্ৰাভবদ্ব হম! শব্দব্রন্মেতি যৎ বিছুঃ ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৫ 

ূর্ববপরাধ্ধের প্রথমে “ব্রাহ্ম” নামে যে মহান্ কল্প হয়, সেই কল্পেই ব্রহ্মা 

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতের! তাহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলিয়। থাকেন । ৩১১ । 

৩৫। ইহ্! বুঝিবার জন্য দু-এক কথা বলা প্রয়োজন । শান্ত ব্রহ্মাকে 

দ্বিপরার্ঘজীবী বলা হইয়া থাকে! এই দুই পরার্দ্ধের মধ্যে পূর্বপরার্ধ গত 

হইয়াছে । সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্ধের প্রথম দিনের প্রায় মধ্যাহ্ চলিতেছে । 

অর্থাৎ পরমায়ু তাঁর পরিমাণে ১০০ বৎসর ধরিলে, তাহার ৫* বৎসর বয়স 

অতিক্রান্ত হইয়াছে । পূর্ব পরার ছুইভাগে বিভক্ত-_ ত্রাঙ্মকল্প ও পান্রকল্প। উত্তর 

পরার্ধের_ প্রথম কল্পের নাম শ্বেত বারাহ কল্প-ইহা এখন চলিতেছে। 

পঞ্জিকাকারগণ ইহার কাল গণনা করিতেছেন । 

্রাঙ্মকল্ে ব্রহ্মা__শব্দ-্রক্মূপে আবিভূর্তি হন। স্থতরাং সে সময়ে বেদ ও 

বেদের অনুগামী শাস্ত্র সকল অভিব্যক্ত হইয়া শব্স্তরে-_নাদরূপে বর্তমান ছিল। 

ইহা লক্ষ্য করিয়া ভাগবত উদ্ধৃত ১/১০1২২ শ্লোক বলিলেন, “শাস্ত্র” প্রকৃতিকে 

অনুসরণ করিলেন। তৎপরে স্থষ্টি হইল এবং সৃষ্টির অভিব্যক্তি প্রথমেই_--্রহ্া 

ভগবানের নাভিপন্নে অভিব্যক্ত হইলেন ৷ এ কারণ__এই কল্পের নাম পান্মকল। 

ব্রহ্মার অভিব্যক্তির পর-_্থষ্টির অভিব্যক্তি_একারণ শাস্বাদির শব ব্রন্বরপে 

অভিব্যক্তির পরে স্ষ্টি অভিব্যক্ত হইল বুঝিতে হইবে। 

(8) উদ্ধৃত শ্লোকটির রচনাভঙ্গী হইতেও বুঝা যায় যে, শান্তরুত্_গ্রকূতির 

অন্থদরণ করিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্রণকলের অভিব্যক্তি হেতু তিনি “শান্তর 

বলিয়া আখ্যায়িত হইবার যোগ্য হইবার পর প্রকৃতির অঙ্গসরণ করিলেন । 



২১৮ ব্ৰ্মস্থত্ৰ ও শ্রীযদ্ভাগবত 

৬) ব্রাক্মকল্পে শান্তর অভিব্যক্ত হুইয়। কোথায়, কিভাবে অবস্থান 
করে? 

৮। ব্ৰাহ্মকল্পে শাস্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শব্স্তরে _নাদরূপে বর্তমান রইল, বলা 
হুইয়াছে। ইহা বিশদ্ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্। ব্রাহ্মকল্পে ব্রক্মাও ক্ষ 

হয় নাই, অতএব ভাষা বর্তমান ছিল না, স্থতরাং মন্ত্র শ্লোক বা গণ্য আকারে 
শাস্ত্র বর্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। শব্ন্তরে--নাদরূপে বর্তমান ছিল, 
ইহ! বলিবার হেতু কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

উক্ত আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বের বর্তমান আলোচা স্থত্রের শিরোদেশে 
উদ্ধত বৃহঃ ২।৪।১০ মন্ত্রের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত শ্রুতি বলিলেন 
যে, পরমপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে শান্তর সকলের অভিব্যক্তি হইল। ইহাতে যেন 
কেহ মনে না করেন যে, পরমতত্বের জীবিত থাকিবার জন্য আমাদের ন্যায় 
নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ প্রয়োজনীয়। আমাদের নিঃশ্বাসপপ্রশ্বাস বায়ু 
্রিয়ামাত্র, তখন ত বায়ুর জন্মই হয় নাই, ক্রিয়া হইবে কোথা হইতে? 
জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, শুধু _অজ্ঞ শিশ্যকে সহজে 
বুঝাইবার জন্য । পূর্বে বল! হইয়াছে যে, লৌকিক উপমা বা দৃষ্টান্ত পরমতব্বে 
সমগ্রভাবে প্রযোজ্য নহে । এখানে এই সাদৃষ্ঠটি গ্রহণ করিতে হুইবে, যে, 
যেমন জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগে অন্তরস্থ বায়ু বাহিরে নিঃসারিত করা হয়, সেই 
দৃষ্টাস্তের সাদৃশ্যে পরমতত্বে তাদাত্মযভাবে আত্মস্থ শান্্লমূদরায়, বাহিরে নিঃস্থত 

হইয়া! পৃথগ ভাবে অভিব্যক্ত হইল। ইহা পরমতত্বের ইচ্ছা, সম্বল্প বা স্বভাববশতঃ 
হইল, যাহ! বলা যাউক্, কিছু আসে যায় না। 

৯। এ সম্বন্ধে ঝগবেদীয় নারদীয় সুক্তের ( ঝগ বেদ ৮।৭৷১৭৷২ ) দ্বিতীয় 
থকে ব্যবহৃত “আনীদবাতং” পদে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত ঝকূটি পরে ২1৩৩২ 
স্থত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য বর্জনের জন্য উহার সমগ্র উদ্ধার পরিহার করা 
হুইল। উক্ত “আনীদবাতং পদ “আনীৎ” ও “অবাতং” এই দুইটি পদের মিলনে 
উৎপন্ন। “আনীৎ” পদের অর্থ গ্রাণবান__জীবের ন্তায়__জীবিত ছিলেন । 
( অন্ ধাতুর অর্থ__জীবিত থাকা )_-কিন্ত “অবাতম্*__বায়ু সংস্পর্শ ব্যতিরেকে । 

অর্থাৎ প্রলয়ে ব্রহ্ম বা পরমসত্া বায়ু সাহচ্য্য ব্যতিরেকে জীবিতের প্যায় বর্তমান 
ছিলেন। সুতরাং তাহার “নিঃশ্বসিতম্’ কেবল রূপক মাত্র বুঝা গেল। 

১০! ইহা আমাদের প্রত্যেকের দৈনিক উপলব্ধ যে, প্রতিদিন আমাদের 
তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া গতাগতি করিতে হয়-_উহারা (১) জাগরণ (২) 
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স্বপ্নও (৩) ্ববুপ্তি। দিনের বেলা জাগরণে কর্ধ-দমাপনান্তে, আমরা স্বপ্নের 
ie দিয়া হুবুণ্ধি উপভোগ করি। সযুপ্ততে শান্ত বিশ্রান্তির পর, পূর্বাদিনের 
কপস্পাদন হেতু ফলানতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, পরদিনের কর্ণ সম্পাদনের 
শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া জাগরিত হই। সুযুপ্ি হইতে জাগরিত হইবার প্রাক্কালে 
ভি স্বপ্নের মধ্য দিয়া জাগরণে আসিতে হয়। ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও 
তাং। আমাদের প্রত্যেকের ব্য্টি দেহ যেমন আমাদের নিজের ব্যক্তিগত, 
সেইরূপ সমষ্টি ব্রচ্াও দেহও ব্রহ্মার ব্যক্তিগত নিজ দেহ। আমাদের নিদর্শন, 

সমষ্টি ্াওদেহ, প্রলয়ে যেন সুবুপ্ধিতে মগ্ন ছিল। নৃতন হরির জাগরণের 
পুর্বে ইহাকেও স্বপ্নের মধ্য দিয়া তবে জাগরণে আসিতে হইবে। 
্রাঙ্মকল্পে জাগরণের পূর্বের এই শ্বপ্নাবস্থা । পাদ্মকল্লে ব্রহ্মার জাগরণ । ব্রাঙ্গকল্পে 
তিনি সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্লাবস্থায় অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে মতপ্রণীত “মাতৃপূজা” 
গ্রন্থের ১১২ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা ও উক্ত আলোচনার ফলস্বরূপ 
উক্ত গ্রন্থের ১২০-১২১-১২২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত চিত্র 
উপনিষদে প্রদত্ত উপদেশের ভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
উহার উদ্ধারে বিরত রহিলাম। উক্ত চিত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝা 
যাইবে যে, ব্রাহ্মকল্লে ব্রহ্ম ১২১ পৃষ্ঠায় (খ) চিহ্নিত চিত্রাংশের উ- পর্ধ্যায়ে 
অবস্থিত-_অর্থাৎ তখন তিনি স্বপ্র-তৈজস বা তৈজস-তৈজস অবস্থায় প্ৰতিষ্ঠিত 
ষোড়শ মাত্রাত্মক ব্রহ্ম_প্রণবের “নাদ” মাত্রাও উক্ত পর্য্যায়ের অন্তভূক্তি। 
প্রণবই সমুদায় শাস্বের বীজ- প্রণবই যখন “নাদ” মাত্রায় পরিণত তখন সমস্ত 
শাস্ই নাদরূপে শব ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মার অবস্থিত। এই শব ব্হ্মরূপী ব্রহ্মার নাম 
“হিরণ্যগর্ভ”। (দেখ গায়ত্রীরহস্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় সন্মুখের চিত্র)। অতএব 

আমরা পাইলাম যে, ব্রাঙ্গকল্লে সমুদায় শা অতি সুক্ষ্ম “নাদ” রূপে হিরণ্যগর্ভে 
অবস্থিত। এই “নাদ” স্পন্দনাত্মক বা কম্পনাত্মক। চিদণুর ক্ষরণ এই 

কম্পনের যূলে-ইহার সহিত-_যত স্বক্মই হউক, কোনও ভূতাত্মক বস্তুর 

ম্পন্দনের বা কম্পনের কোনও সম্বন্ধ নাই। 
১১। হিরণ্যগর্ভই সমষ্টি প্রাণতত্ব। ইহার আলোচনায় “ব্রহহত্র ও 

শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্ষপাদের ভূমিকায় করা হইয়াছে। 

এই প্রাণতত্বের অপর নাম কুত্রতবব। ইহা বাযুক্রয়া নহে। ভগবান্ সত্রকার 
“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ” ২৪৯ সুত্রে পা করিয়াছেন। 
অরথ্ধবেদের ১১1২1৬ সুক্তের ১৫ মন্ত্রের এক অংশে “প্রাণং দেব! উপাসতে” 

দেখিতে পাই। আচার্য্য সায়ণ উহার ভাম্তে বলিতেছেন £_“প্রাণং হিরণ্য- 



২২০ ব্ৰহ্মহ্বত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

গভং সমষ্ট্যাত্মকং অগ্ম্যাদয়ো দেবতা উপাসতে” উক্ত অথর্ব্ববেদের- উক্ত 
মন্ত্রেরই একাংশ এই “প্রাণে হ ভৃতং ভব্যং প্রাণে চ সর্ব প্রতিটি তম্”_আচার্্য 
সায়ণ অর্থ করিতেছেন :-_-“তম্মিন্ প্রাণে জগদাধার ভূতে সুত্রাত্মনি ভূতং 
ভূতকালাবচ্ছিন্ং উৎপন্নং জগৎ, ভব্যং__ভবিষ্যকালাবচ্ছিন্নৎ উৎপৎ্সমানং জগৎ 
তদা শ্রিত্য বর্ততে ৷” 

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, ত্রাহ্মকল্পে শাস্্পকল 
অতিহ্ক্ম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে বা স্থত্রতত্বে অন্যকথায় সম্টিপ্রাণ-তত্বে অবস্থিত 
ছিল। তখন হিরণ্যগর্ত বা প্রাণতত্ব সুপ্ত, একারণ ক্রিয়া শীল নহেন। পাদ্ম- 
কলে জাগরণে এই প্রাণতত্ব হইতেই শাস্ত্রপকল প্রকটিত হ্ইয়! থাকে । 

ভাগবত বলিতেছেন :__ 

যথোর্ণনা ভিন্ন দয়াদুর্ামুদধমতে মুখাৎ। 
আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণে মনসা স্পর্শরূপিণা ॥ 
ছন্দোময়োইমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ৷ 
ওকারাদ্যঞ্জিতস্পরশস্বরোত্মস্তস্থভৃষিতাং ॥ 
বিচিত্র-ভাষা-বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ ৷ 
অনস্তপারাং বৃহতীং স্জত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ১১।২১।৩৮-৪০ 
যেমন ডউর্শনাভ হৃদয়াকাশ হইতে মুখদ্বারা উর্ণাতন্ত প্রকটন ও উপসংহার 

করে, তদ্রূপ বেদযৃত্তি, অমৃতময়, নাদোপাদানবিশিষ্ট, প্রভু, হিরণ্যগর্ভ ব্ণব্যগ্রক 
মনের সাহায্যে, বহু ভাগবিশিষ্ট, অনস্তপার, ও'কারাস্তর্গত ম্পর্শ-স্বর-উদ্ম-অন্তস্থ 
বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তরাধিক অক্ষরাত্মক, 
ছন্দোবিশিষ্ট বৃহৎ বাক্যময়, বেদরাশিকে হদয়াকাশ হইতে প্রকাশমান ও 
উপসংহার করেন! (ভাগ: ১১৷২১৷৩৮-৪০ ) 

উদ্ধৃত গ্লোকে ম্পষ্টত: বেদরাশির উল্লেখ নাই। ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ মহাশয়ের অঙ্থবাদে থাকায় লিখিত হইল। বেদরাশি যে সমুদায় বেদাহুগ 
শাহের উপলক্ষণে উ্ত অহ্বাদে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুলা। উদ্ধত শোকে “ঘোষবান” ও “প্রাণ” এই দুইটি পদের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করি 
নাদরূপে বর্তমান থাকায় “ঘোষবান” হওয়াই স্বাভাবিক এবং হিরণ্যগর্ভ__ সমষ্টিপ্রাণ বলিয়া “প্রাণ” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। হিরণ্যগর্ভ্রে 
সমপর্ধ্যায় ভুক্ত অভিধা বা নাম--প্রাণাত্মা, সুত্রাত্ম]। টি-সুক্্শরীর- উপহিত চৈতন্য। (শব্বকলপক্রম ) 38 
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১২। ঝগ.বেদের দশম মণ্ডলে অষ্টম অষ্টকে ৭ অধ্যায় ৩ বর্গে ১২১ সুক্ত_ “হিরণ্যগর্ড” হুক্ত বলিয়া কথিত। উক্ত স্থত্রের ১ম মন্ত্রের ১ম মন্তরাংশ হইতেছে _ 
“হিরণ্যগর্ভ: সমবর্ততাগ্রে”__আচার্ধ্য সায়ণ ইহার অর্থে বলিতেছেন--“হিরগ্য়ঃ 
অণ্ড: গর্ভবদ্ যস্য উদরে বর্ততে সোহসৌ শৃত্রাত্ম৷ হিরণ্যগর্ভ ইতি উচ্যতে ৷ 
অগ্রে_ প্রপঞ্চো্পন্তেঃ প্রাক । সমবর্তত-_মায়াধ্যক্ষাৎ সিহুক্ষোঃ পরমাত্মনঃ 

সমজায়ত। যদ্যপি বরমাস্মৈব হিরণ্যগর্ভস্তথাপি তদুপাধিভূতানাং বিষদাদীনাং 

সুন্মভূতানাং ব্রদ্ধণ উৎপত্তেঃ তদুপহিতোহপুযুৎপন্ন ইত্যুচ্যতে”। সরলার্থ__ 
হিরণ্ময় অও ( ব্রহ্মাও ) গর্ভের ন্যায় যাহার উদরে বিদ্যমান থাকে__সেই তিনিই 
“স্থত্রাত্মাহিরণাগর্” নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি প্রপঞ্চ জগতের 

উৎপত্তির পূর্ব্বে, মায়াধ্যক্ষ (মায়াধীশ ) স্থাষ্ট অভিব্যক্তি করিতে ইচ্ছুক পরমাত্মা 
হইতে আবিভূ্তি হইলেন । পরমাত্মা হইতে আবিভূতি বলিয়া, যদিও হিরণ্যগর্ভ 
তাহা হইতে অভিন্ন, তথাপি-_হিরণ্যগর্ভের-_উপাধিভূত, পরমন্্রন্ধ হইতে উৎপন্ন 
আকাশাদি স্বন্মভূতগণে উপহিত হওয়া হেতু “উৎপন্ন” বল! হইল। 

শ্রুতি হইতে হিরণ্যগর্ভের যে পরিচয় পাইলাম, তাহ! আমাদের আলোচনার 
সমর্থক বুঝা গেল। উদ্ধৃত দায়ণের ভাঙ্বের অংশ হইতে আমরা আরও 
বুঝিলাম যে, হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির পূর্বে; আকাশ প্রভৃতি তৃতসকল, অতি 

স্ক্মভাবে বর্তমান ছিল। এই স্বক্মভাব কি প্রকার, তাহার সম্বদ্ধে অনুমান 

করিতে পারি যে, উহা! স্পন্দন বা কম্পনের আকারে ছিল। অন্য কথায় নাদ- 

রূপে বর্তমান ছিল। ইহা সুযুণ্তির পর ও জাগরণের পূর্বের ্বপ্াবস্থা। ইহার 
কথা আগেও বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় জীব নিক্রিয়ভাবে অবস্থান করিলেও, 
তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিয়া থাকে৷ উহারই নিদর্শনে “নাদ” পদ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, মনে হয়। কারণ স্বপ্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের শব্দ অল্প বিস্তর 

\ 
ত হয় 55 ৩ না-__বিশেষ বিশেষে 

শ্কাণডের ধ্বংশ হয় মাত্র। সায়ণাচার্য্যের উদ্ধৃত ভাস্তাশ হইতে উহারও 
সমর্থন পাইলাম । «বিয়দাদীনাং পদে ‘বিয়ৎ’ শবের অর্থ আকাশ। উহা 

দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার প্রথম অর্থ “দেশ” (ইংরাজীতে 9০০০) 

উহা বর্তমান ন! থাকিলে, হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির পূর্বে, তাহার উপাধিতূত 
কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? বিশেষতঃ চিদধুর 

আকাশাদি ভূত স্ন্ম সকল 
ক্তি-তখন উক্ত স্ফুরণের প্রসরণের জন্য দেশ 

গে লা ইহা বুঝিয়াছি। ( আকাশ) স্ুরণের সঙ্গে সঙ্গেই অভিবাকত হইতে বাধ্য_ইহা বু 
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শ্রুতিতে ব্যবহৃত “অগ্রে” পদে কালের ও বর্তমানতার পরিচয় পাইলাম 
ইহাই ত সঙ্গত_ কারণ দেশ ও কাল পৃথক তত্ব নয়_একই তত্বের বিভিন্ন ভাবে 
দর্শনমাত্র। আকাশের দ্বিতীয় অর্থ__পঞ্চমহাভূতের অতিসৃন্ম মহাভূত প্রকৃতি 

হইতে অভিব্যক্ত বিশ্বের উপাদান । 

শ্রুতিতে বা অন্থান্য শাস্ত্রে যে স্ষ্িপ্রলয়ের কথা বলা হয়, তাহা আমাদের 

্রহ্মাও__-অন্ত কথায় আমাদের সৌরজগতের নিদর্শনে ৷ বিশ্বের সর্বত্র একই 
নিয়ম সাধারণভাবে কার্ধ্য করে বলিয়া, অন্য ব্রহ্মা সমভাবে স্থষ্টি ও প্রলয় 
সংঘটিত হয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্যই প্রত্যেক বিশেষ 

বিশেষ ব্ৰহ্মাণ্ডের নিজ নিজ বিশেষত্বের সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া একই নিয়ম 

ক্রিয়াশীল হয়। ইহা বলা বাহুল্য । স্থ্ট_প্রলয়ের নিয়ম-_-ভগবানের 
সংকল্পনান্ুসারে কার্য করে, আবার তিনি ও তাঁহার নিয়ম উভয়ে ভেদ না 

থাকায়, সমগ্র বিশ্বে একই নিয়ম সাধারণতঃ কার্ধ্যশীল, এ অনুমান 
যুক্তিসঙ্গত বটে । 

৭) নাদের প্রকৃতি £_ 

১৪ মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, “নাদ” হইতে চতুর্কেদ ( সংহিতা- 
ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ-অঙ্ষ-উপাঙ্গ প্রভৃতির সহিত) কি প্রকারে অভিব্যক্ত 
হওয়া সম্ভব । “নাদ” ত সৰ্ব্বত্ৰ সমপ্ৰকৃতিক (70708590095 )__উহা হইতে 
বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্ত্র_ঘাহাদের আলোচ্য বিষয়, আলোচনার ধারা, প্রকাশের 
জঙ্গী প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন_অভিব্যক্ত হওয়া অসম্ভব মনে হয় না কি? 

কোনও প্রকার গবেষণায় বা দার্শনিক বাগাড়ম্বরে প্রবেশ না করিয়া 
আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের পরিদর্শন ও পরীক্ষালন্ধ সিদ্ধান্তের সাহায্যে, 
উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াস করি। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, 
পৃথিবীতে স্বর্ণ রোপা, লৌহ, তাত, দস্তা প্রভৃতি যে সমুদায় ধাতু আছে, 
ু্ধ্যমওলেও সে সমুদায় ধাতু বর্তমান আছে। আমাদের পৃথিবীতে উক্ত 
ধাতুগণ পৃথক্ পৃথকৃভাবে পিওাকারে, নানাপ্রকার সংমিশ্রণের সহিত বর্তমান 
থাকে। স্বর্য্য মণ্ডলে সূর্য্যের অত্যধিক তাপের হেতু, উহার! গলিয়া তরল 
আকারেও থাকিতে পারে না। বায়বীয় আকারে, কেন্ত্স্থ সূর্যকে মণ্ডলাকারে 
ঘিরিয়া উহার তেজোময় পরিধি ( Photosphere ) সৃজন করিয়া__অবস্থান 
করে। তৃতত্ববিদ্গণ বলেন যে, আমাদের পৃথিবী এককালে স্র্ধ্যেরই একাংশ 
ছিল, প্রাকৃতিক কোনও বিশ্বে, হৰ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হা, 
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পৃথক্ তেজোময় বায়বীয় পিগাকারে স্র্ধযের আকর্ষণ পাশে বন্ধ হইয়া, উহার 
চতুর্দিকে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছে । সূর্ধ্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়, 
উহা অতি উত্তপ্ত বায়বীয় আকারে ছিল। উহার উপাদান যে সুর্ধযের উপাদান 
হইতে পৃথক্ নহে, ইহা অতি হুম্প্ট। ক্রমশঃ কালপ্রভাবে, উক্ত বিচ্ছিন্ন 
তেজোময় পৃথিবী-শীতল হইতে আরম্ভ করে। যতই শীতল হইতে লাগিল, 
ততই যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য-লৌহাদি ধাতু বায়বীয় আকারে ছিল, তাহারা শীতল 
হইতে হইতে প্রথমে তরলাকারে, ক্রমশঃ কঠিন হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতি 
আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি অন্থদারে পৃথিবীর পৃষ্টদেশ রচনা করিল। পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে এখনও উক্ত ধাতুগণ ও অন্যান্য উপাদান তরল ও বায়বীয় আকারে 
বর্তমান আছে। ভূমিকম্পে, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
যাহা হউক, পৃথিবী পৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠ হইতে নিকটস্থ খনিগহ্বরে-_-উক্ত ধাতু সকলকে 
কঠিন আকারে আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। উহাদিগকে বিশ্ু্ধভাবে পাওয়া 
যায় না, কেননা, তরল ভাব হইতে কঠিনতা প্রাপ্তির সময়, যে সমুদায় অন্ত 
পদার্থ মিশ্রিত ছিল, তাহারাও ধাতুগণের সহিত কাঠিনপ্রাপ্ত হইয়া উহাদের 
অন্তভূ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। 

এই দৃষ্টান্ত হইতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে। শাস্্রগণ 

অতিহ্থম্মম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে বর্তমান ছিল। হিরণ্যগর্ত তখন তৈজস- 

তৈজস ( উ২ ) অবস্থায় বর্তমান ছিলেন । 

ইহা অতি ুক্্ম অবস্থা । ইহা! হইতে যখন অধিকতর স্কুলে, তিনি জাগ্রত, 
অবস্থায় (অ, ) বিশ্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখনই ব্রদ্ধানামে পরিচিত 

হইলেন। তখন নাদরূপে তাহাতে তাদাত্মভাবে অবস্থিত শা্রপকল, সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক ভাবে অভিবাক হইল। ধাতু সকল 
তরলাবস্থায় থাকা কালে একত্র সংমিলিত ছিল, কঠিন হইবার সময়_নিজের 
নিজের প্রকৃতিগত আপেক্ষিক গুরুত্ব বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। 
লেইন শাস্্সকলও নাদরূপে অবস্থানের সময়. পরস্পরের সহিত টি 

সংমিলিত থাকিলেও, স্লতপ্রার্ির সময় নিজ নিজ বিশেষ প্রত 
অভিব্যক্ত হয়! ধাতু সকলের তুলনায় শাত্পসকলের 

অহসারে পৃথক্ গৃধকু ভাবে প্রায় বিস্তদ্ধভাবে পাওয়া 
অভিব্যক্তি, একটি বিশেষত্ব এই যে, ধাতু সকল প্রা 

kb বিশেষ প্রক্ৃতিবশৃতঃই বিশুদ্বভাবে 
যায় না, কিন্তু শান্ সকল, তাহাদের £ হয় বলাই সঙ্গত ৷ 
পৃথক পৃথক অভিন্যক্ত হয়। ইহা, ভগবানের সংব বজা নহে। 
ইহ! প্রমাণ করে যে, অচিন্ত্যতত্রে লৌকিক দৃষ্টান্ত সমগ্রভারে 
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১৫1 স্্ধ্যকিরশে আর একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই | হ্ছ্ধ্যকিরণ সর্বত্র 

সমপ্রকৃতিক। কিন্তু যন্ত্রাহায্যে উহ! বিশ্লেষণ করিলে, আমরা উহাতে 

রামধন্ুুর বর্ণসম্তার দেখিতে পাই। ইহা সাধারণতঃ সাতরঙের বলিয়া কথিত 

হইয়৷ থাকে । উক্ত সাতরঙের প্রত্যেক রঙ, নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ স্পন্দন 

বা কম্পন হইতে উৎপন্ন । বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক রঙের ম্পন্দনের মাত্রা, 

পরিমাণ, সংখ্যা বিভিন্ন। যখন উহারা মিলিত থাকিয়া শ্বেত বর্ণের 

আলোক প্রকটিত করে, তখন উক্ত বিভিন্ন স্পন্দন উক্ত শ্বেত আলোকে 

তাদাত্মভাবে মিলিত থাকে। বিশ্লেষণে তাদাত্যভাব পরিত্যাগ করিয়া 

নিজ নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করে। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রতীতিগম্য 

সাতটি রঙের উপরে ও নীচে_-কথিত ম্প্দনের মাআা-পরিমাণ-সংখ্যা 

প্রভৃতির বেশী-কম অনুপারে আরও বহুবিধ কিরণের পরিচয়, আধিভৌতিক 

বিজ্ঞান সাহায্যে ফটোগ্রাফিতে, চিকিৎপাবিদ্যায় প্রভৃতিতে, পাইয়া থাকি। 

উহাদের বিস্তারিত বিবরণ দিবার স্থান ইহা নহে। এ সাত রঙের দৃগ্য কিরণ 

ও অন্যান) অদৃশ্য কিরণ অতি ঘনিষ্টভাবে সংমিলিত হইয়া আমাদের অতি 

পরিচিত রৌদ্র প্রকটিত করিয়া! থাকে। সেইরূপ সর্ধবিধ শাস্্সকল অতি 

ঘনিষ্টভাবে সংমিলিত হইয়া, আরও অতিস্ক্ম “নাদ” রূপে হিরণ্যগর্ডে 
অবস্থান করে। হারণ্যগর্ভের স্থুলত৷ প্রাপ্তির সঙ্গে_উহারা সংমিলিত ভাব 
পরিত্যাগ করিয়া, নিজের নিজের ম্পন্দনের বিশেষত্ব অঙ্গীকার করিয়া পৃথক 

পৃথক্ শাস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে । 

১৬। ইহাই ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৩।১২।১৯-২০-২১২-২-২৩-২৮ প্লোকে ব্রহ্মা 

কর্তৃক শান্ত্ররকলের অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে । ব্রহ্ম যখন ত্রাঙ্ম কল্পে, 

ছুন্্মাবস্থায় হিরণ্যগর্ভরপে ছিলেন, তখন ভগবান্ কর্তৃক অভিব্যক্ত শাস্সকল 

অতি সুস্্ম নাদরূপে__হিরণ্যগর্ভের আধারে অবস্থান করিতেছিল। হিরণ্যগর্ভ 
স্থলত৷ প্রাপ্ত হইয়া ব্রক্বদূপে অভিব্যক্ত হইলে, শাস্ত্রগণও স্থুলতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব 
স্থল আকারে প্রকাশ পাইল। স্থতরাং ভগবান শাস্যোনি | 

৮) পান্ধকল্প। 

১৭) পূরবব পরার্থের ত্রাহ্মকল্প অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিরগ্যগর্ভের 

জাগরণ ও সমষ্টি দেহ পরিহার করিয়া স্থল ্র্াওদেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন 
আপতিত হইল। স্ুলদেহ ধারণের উপকরণ সকল, ত্রাহ্মকল্পে-_অতি্ক্্ 
নাদরূপে অবস্থিত ছিল। এখন ভগবানের সংকল্পবশতঃ, উহার! সন্মিলিত হইয়া, 
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ভগবানের নাভি হইতে পর্মাকারে অভিব্যক্ত হইল। এই পল্মই লোকপন্ন। 
ইহাই জাগরিত হিরণ্যগর্ভের স্থূল সমষ্টি ব্রহ্মাও দেহ। হিরণ্যগর্ভ দেহীরূপে-_ 
উহাতে অধিষ্ঠান করিয়া_ব্রদ্ধা নামে শবাস্ত্রে কথিত হইলেন। উপকরণ যে আগে 

হইতে স্ষ্ট হইয়াছিল তাহা! আমরা উপরে ১২ অনুচ্ছেদে সায়ণ ভান্তের উদ্ধৃত 
অংশ হইতে বুঝিতে পারি । তখন “বিরদাদি” অর্থাৎ আকাশ-বাযুতেজঃ-অপ. 

ক্ষিতি অতিস্প্ম স্পন্দনাত্মক নাদরূপে, অভি্ুন্ম হিরণ্যগর্ভের-_উপাধি স্থানীয় 
ছিল । এখন উহার স্থুলতাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাওাত্মক লোকপন্ের অভিব্যক্তি করিল | 
এই পদ্ম ভগবানের নাভি হইতে উৎপন্ন । নাভিতে মনিপুর চক্র । অন্তরশাস্তা- 
নুসারে এই চক্রে স্থষ্িকর্ত ব্রহ্মার অধিষ্ঠান । শাস্ত্র ইহার ছার! বুঝাইলেন যে, 

স্বষ্টি_ অহৈতুক, যদৃচ্ছা প্রণোদিত, স্বপ্নের ন্যায় মনের কল্পনা-বিলাস মাত্র নহে। 
ইহার অভিব্যক্তির যূলে, সর্ববজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণগুণনিলয়, জীববৎসল 

‘স্বয়ং ভগবান্। ইহা অতি মহৎ উদ্দেগ্যযূলক । ইহা পুর্বব স্থৃত্রে ৩২।৩৩ 

অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি। স্থত্রকারও তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
এতণৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন । 

১৮। ব্রহ্মার শরীর স্থানীয় ব্রহ্ধাওকে পদ্ম বলিয়া বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য যনে 
হয়, (8) পদ্ম যেমন নিগৃঢ় যূল হইতে অভিব্যক্ত-ব্ৰহ্মাওও তাই। (i) পদ্ম 
যেমন ক্রম-বিকাশ্রশীল-ব্রহ্জাওও তাই। (1) পদ্ম যেমন স্থষমা, সোন্দৰ্ঘ্য, 
বর্ণসম্তার, প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ_ব্রহ্ধাওও সেই প্রকার! (i৮) বিশেষতঃ পদ্ম যেমন 

নিজ সৌন্দর্য্যের লালিত্যে, বর্ণপন্তারের সমুদ্ধিতে, স্থগন্ধের প্রলোভনে, ভ্রমরকে 

মুগ্ধ ও বদ্ধ করিয়া থাকে, ব্রক্মাওও সেইরূপ অচিন্ত্যনীয় বৈচিত্র, মানবদেহধারী 
জীবগণকে, তাহাদের ইন্জিয়নসকলের-_উপভোগ্য বিষয় জাতের প্রলোভনে, মুগ্ধ ও 

বদ্ধ করিয়া থাকে। পরম করুণাময়ের কেন এপ ব্যবস্থা, তাহা যত আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া যাইবে, তত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে! (৮) পদ্মের শোভা, 

সৌন্দর্য প্রভৃতি যেমন স্বল্পকাল স্থায়ী_তর্ধাওও তাহার অন্ততু্ত যত কিছু, 
সেইরূপ বিনশ্বর ৷ 

১৯। ব্ৰহ্মা স্থল শরীর ধারণ করিয়া নিজ দেহরূপ ব্ৰম্মাণ্ডে_অধিষ্ঠিত হইলেন, 
অন্ত কথায় ব্রহ্মাওরূপ আধারে তিনি আধেয় রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন । 

এইখান হইতেই আপেক্ষিকতার স্থত্রপাত হইল । আমরা জানি যে, ভূমা বা 

পূরতত্ব ব| ভগবান্__সর্ববাধার (ছাঃ ৭1২৪ ), এবং তিনিই ই সার 

আধেয়। (দেখ পূর্বসথত্র অহচ্ছেদ_-১২৭ খ)। এখন হি 
আধারের ন দর্শন পাইলাম, এবং অধিষ্ঠাতা বন্ধাই উহার আধেযরপে 

১৫ 
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বর্তমান, তাহাও দেখিতে পাইলাম ৷ এই যে পরস্পরের আধার-আধেয় সম্্ব_ 
ইহা আপেক্ষিকতার অন্তভূক্ত | পূর্বব স্থত্রের ১৩১ অনুচ্ছেদের আলোচনায় 
ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৪-৫-৬ মস্ত্রের ভিত্তিতে আমরা মৃত্তিকার, স্বর্ণের, লৌহের 

আপেক্ষিক সত্যতার পরিচয়_ উহাদের হইতে অভিব্যক্ত বস্তু সকলের স্বর 
পাইয়াছি, সেইরূপ ব্রহ্মার “আধেয়” ভাব ব্রদ্ধাও সম্বদ্ধে_আপেক্ষিক ভাবমাত্র, 

ইহ! সহজে বুঝা যায়। ব্রাঙ্গকল্পে হিরপ্যগণ্ের দর্শন পাইতেছি বটে, কিন্তু তিনি 

তখন স্ুপ্ত_ ক্রিয়াশীল নহেন। সুতরাং সর্বাধার-__সর্বাধেয়--ভগবান্ হইতে 

তাহার পৃথক ভাবে কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই না। ভগবানের সর্বাধারত্ 

ও জর্বাধেয়ত্ব_নিরপেক্ষ ভাব। 

ইহাতে কুটতাকিক তর্ক উঠাইতে পারেন যে, আধেয় ত আধারের অপেক্ষা 

রাখে__-তবে ভগবানের সর্বাধারত্ব বা সর্বাধেয়ত্ব নিরপেক্ষ কি প্রকারে বলা 
যাইতে পারে। একটি সহজ দৃষটান্তে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। নাট্যশালায় 
উজ্জল দ্বীপালোকে সমুদায় প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু নাট্যাভিনয় আরন্তের পূর্বে ও 

উহা! শেষ হইবার পরেও, সেই দীপতুল্য সমুজ্জলভাবে বর্তমান থাকিলে, তখন কিছু 

প্রকাস্ত না থাকিলেও__দীপালোকের সমুজ্জলতা নিরপেক্ষভাবেই, তিন অবস্থাতে 
বর্তমান থাকে৷ সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বের ও পরে প্রলয়ে স্থষ্টির ধ্বংসে-_“সর্ধব” প্রকটিত 

ভাবে বর্তমান না থাকিলেও ভগবানের সর্বাধারত্তের বা সর্বাধেয়ত্বের হানি 

হয় না। কারণ “সর্ব” প্রকটভাবেই হউক্ বা অপ্রকটভাবেই হউক্, ব্রহ্ম বা 
ভগবান্ সর্বদাই বর্তমান । 

২*। এই আপেক্ষিকতার পরিচয় ব্রহ্মা নিজেই দিতেছেন। ভাগবত 

্রদ্ধার মুখে বলিতেছেন £__ 

কাহং তমোমহদহঙঘচরাগ্রির্বাভ-সংবেষ্টিতাণ্ঘটসপ্তবিতত্তিকায়ঃ ৷ 
ক্লেদৃথ্বিধাহবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরন্ত চ তে মহিত্বম্ 

__ ভাগ ১০1১৪।১১ 
বরন্ধা ভগবানকে বলিতেছেন । ভগবন্! তম: (প্রকৃতি ), মহৎ, অহঙ্কার, 

আকাশ, বায়ু, তেজ:, জল ও পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অওঘট (ব্রঙ্মাও ), 
তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্ত বিতন্তিষাত্র পরিমিত (সাড়ে তিন হাত ) আমার 
শরীর-সেই ক্ষু্র আমি কোথায়-_আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? এই 
ব্রক্মাও আমার শরীর বটে, কিন্তু গবাক্ষপথে অসংখ্য পরমাণুগণের। অন্যের 
অবিরোধে, স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণের সায়, আপনার প্রত্যেক লোমকৃপে, আমার 
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নীয় ব্ৰহ্মাণ্ডের ন্যায় অগণিত ত্র 

ভিন করিয়া থাকে । স্থতরাং নিল পু নিউ 
অচিন্তা। ভাগঃ ১০।১৪।১১ ৮১৬ 

এই শ্লোকে ব্রহ্মার নিজের কথায় আপেক্ষিকতার হুম্পষ্ট পরিচয় পাইলাম এবং 

আমাদের ব্ৰহ্মাণ্ড ছাড়া অগণ্য ব্রহ্জাও বিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাও 

বুঝিলাম। 

২১। শাস্ত্র সকল অতি স্থন্্ম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত ইহা উপরের 
আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি। ব্রহ্মার স্থূল শরীর ধারণের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের 
স্থলত্বে প্রকটনের সময় উপস্থিত হইল। প্রাকৃতিক নিয়মে শুন্ম'্বা তরল হইতে 
স্থল অভিব্যক্তি কি ভাবে হয়, তাহা গলিত ধাতুগণের স্থুলতা প্রান্তর দৃষ্ান্তে আগেই 
বলা হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক শক্তির সহিত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিলে, 

অভিব্যক্তি অতি শীঘ্র সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা সমৃদায় সাধন শাস্ত্রে 
উপদেশ। ব্রহ্মা এই উপদেশ অন্সরণ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত, 

আত্মশক্তি নিয়োগ করিলেন । অর্থাৎ ব্রহ্মা তপস্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 

এই তপস্তা__জ্ঞান-পুর্ধিবকা আলোচনা ৷ যে জ্ঞান তিনি ভগবানের আশীর্বাণী 

রূপে পাইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান সম্বন্ধে অনন্যভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

ব্রার অপর একটি নাম “বেদগর্ভ” অর্থাৎ বেদ ( সমুদায় শাস্ত্রে উপলক্ষণে 

ব্যব্বত)_ তাহার অন্তরে সুন্দ্রূপে বর্তমান, ইহা পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা 
বুঝিয়াছি। এই সেই শান্ত্রসকল, অভিব্যক্ত করিবার জন্য, ভগবান্ ্রন্ধারূপ যন্ত্রকে 

কিভাবে পরিচালিত করিলেন, তাহ! ভাগবতের ভাষাতেই বলি :_- 

স এষ জীবো বিবরপ্রন্থৃতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট । 

মনোময়ং সুক্মমূপেত্য রূপং মাত্রা স্বরে! বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥ 
ভাগ: ১১1১২১৫ 

্রধর স্বামিপাদ “জীবঃ” পদের অর্থ করিতেছেন_-“জীবয়তীতি জীব:_- 

অর্থাৎ পরমেশ্বর_-তিনি জীবরূপে অভিব্যক্ত করণের মূলে। এই “জীবং” পদ 

ব্যবহারে একটি রহস্তের ইঙ্গিত আছে মনে হয়। পূর্বে হিরণাগর্ভের-আবির্ভাব 

হইয়াছিল, কিন্তু তিনি স্থুলদেহধারী জীব নহেন। সায়ণও হিরিগযগর্ভ কের 

প্রথম মন্ত্রাংশের ভাত্তে বলিয়াছেন “যন্তপি পরমাঞ্রৈব হিরণ্যগর্ভ:__অর্থাৎ 

হিরণ্যগর্তকে জীবের পর্ধ্যায়ে মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু তখন তিনি 

ম্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া-_সুল ব্্গাওদেহ ধারণ করত; ব্রক্মারণে অভিব্যক্ত 



২২৮ রন্বস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হওয়ায়, সমষ্ট জীবপদ বাচ্য হইলেন। ইহার সমর্থনে ১1১1২২ এ 
আলোচনায় ১১৮ নং অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ১১২১৫ শ্লোকে টি 
আকর্ষন করি । 

উপরি উদ্ধত শ্রোকে “প্রাণেন ঘোষেণ” বাক্যাংশের সাক্ষাৎ পাই। বর্তমান 
স্বত্রের আলোচনায় ১১ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ১১1২১1৩৮ শ্লোকে 
“যোষবান্ প্ৰাণঃ” বাক্যাংশ দেখিতে পাই। উভয় বাক্যাংশের একই অর্থ _ 
অর্থাৎ শাস্তসকল নাদরূপে প্রাণে ( হিরণ্যগর্ভে ) বর্তমান থাকায় ও হিরণ্যগত্তরে 
অপর নাম সমষ্টি প্রাণ হওয়ায়, উক্ত বাক্যাংশের ব্যবহার সঙ্গতই হইয়াছে। 
এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে, পূর্বে প্রাণ স্থপ্ত ছিল এখন জাগরিত এবং সে কারণ 
ক্রিয়াশীল ৷ 

উপরে উদ্ধত ভাগবতের ১১/১২1১৫ শ্লোকটির অর্থ বুঝিবার জন্য, একটি 
অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় যনে রাখিতে হইবে! শ্রুতি বলেন যে, বাক্ বাহিরে 
ভাষার বাক্যক্রপে প্রকাশিত হইবার পূর্বে, উহা অতি হুক্, সুম্্রতর, 
সুক্ষ্ম ও স্থূল এই চারিপ্রকার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, তবে বাহিরে প্রকাশিত 
হইয়! আমাদের ইন্জিয়গোচর হয়। উক্ত চারি প্রকারের শ্রতিকথিত নাম, পরা, 
পশ্তন্তী, মধ্যম! ও বৈধরী। 'পরা’--অতি সুক্্র__ইহার অবস্থান যুলাধার- 
চক্রে_উক্ত চক্র “গুহা” নামে কথিত। উদ্ধৃত ১১!১২৷১৫ শ্লোকে “গুহা” 
পদই ব্যবহৃত হইয়াছে । মৃলাধার চক্র_তন্ত্রাহুসারে কুলকুওলিণীর বা জীবশত্তির 
স্থান_সে কারণ জীবশক্তির ক্রিয়া বলেই বাক্এর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 
গুহা বা আধার চক্র হইতে বাকৃ_মনোরপ সস্্রূপ পরিগ্রহ করিয়া__প্্তী 
আব্যা! গ্রহণপূর্ববক মণিপুর চক্রের ও “মধ্যমা” নাম ধাঁরণপূর্ববক বিশুদ্ধিচক্রের 
মধ্য দিয়া, মু হইতে “বৈধরী” নামে বাহিরে প্রকাশ পাইলে, তবে আমাদের 
ইন্জিয়শোচর হইয়া থাকে। তখন উহা ভাষায়_অকারাদি বর্ণ গ্রহণান্তে 
বাক্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে । 

'এখন উক্ত ৯১/১২১৫ শ্লোকের অর্থ সহজেই বোধগম্য হইবে আশা করি। 
উহার সরল অর্ধ এই :_পরমেশ্বর,_নাদরূপে অতি বক্ভ্াবে হিরপাগর্ডের 
অন্তরে অবস্থিত বাস্বসকলের সহিত, হিরণ্যগর্ভের ই স্ুলরপী ব্রার মূলাধার 
চক্রে অতি সুস্্মভাবে প্রবেশে করিয়া, “পরা, আব্যায় ভাব্রূপে অবস্থান করতঃ, 

ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে উন্নয়ন করিয়া, মণিপুর্রচক্রে *পশ্ঠন্তী” 

মাব্যার ও বিওদধিক্রে “মধ্যমা” আখ্যায় আখ্যায়িত করিবার পর-__আরও 
স্থলত! সং্ঘটনপূর্ববক, মুব হইতে “বৈবরী” রূপে, উক্ত শাসত্তসকলকে হৃস্বাদি 



> ঝঃ। ১ পাঃ। ও অধি। ৩ হুঃ নু 

মাতা, উদাত্তাদি স্বর,_অকারাদি বর্ণ যহযোগে--মস্ত, শ্লোক বা! গন্ভ আকারে 
অভিব্যক্ত করিলেন । ভাগঃ ১১৷১২৷১৫ 

অতএব বুঝা গেল যে, যদিও দৃষ্ঠতঃ শাস্তসকল ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে 

নিঃস্থত প্রতীয়মান হয়, বটে, কিন্ত ব্রহ্মা যন্তরযাত্র । ভগবানই প্রকৃত শাস্তযোনি, 

এবং বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র শব্দরাশি মাত্র নহে। উহার! পরমতত্ব ৰা ভগবানের 
অন্তর হইতে নিঃসারিত-_জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগের ন্তায়। (বৃহ ২৷৪৷১০ ) 

২২। উপরের আলোচনায় শ্রুতি কথিত পরা-পস্বন্তী-মধ্যমা-বৈধরী, 

চক্র প্রভৃতির উল্লেখে মনে বিভীষিকার-__উদয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে 
বিভীষিকার কিছুই নাই । আমর! প্রায় প্রতিদিন অজ্ঞাতসারে পরা-পণ্ভ্তী 
প্রভৃতির ভিতর দিয়া, আমাদের জীবনপথে অগ্রসর হইয়া থাকি। একটি 

দৃষ্টান্ত দিয়া__বিশদ্ করিবার চেষ্টা করি। আমার এই ১1১৩৩ স্থত্রের 

আলোচনার দৃষটাস্তই গ্রহণ করা যাউক্। আমার আলোচনা কালে, যনে 
অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় প্রশ্ন উদিত হইল, এই আলোচনায় ব্রাহ্ম ও পাদ্মকল্লের 
_কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত কিনা? এই ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট রেখাপাত-__ 
শরীরে অন্তগুহায়--জোকে কথিত যৃলাধার চক্রে উদয় হইল। ইহা উদ্ধৃভ 
গ্লোকে কথিত “পরা” আখ্যায় আখ্যায়িত । তৎপরে এই প্রশ্নের যনোযময় 
রূপ-_ অর্থাৎ উক্ত কল্পদ্ধয়ের পরিচয় দেওয়া কি শাস্যোনিত্ব আলোচনায় 

অবাস্তর হইবে ন!-_ইহ! সঙ্কল্প-বিকল্লাত্মক মনের ক্রিয়া_-তখন উক্ত প্রত 
“পরা” স্তর অতিক্রম করিয়া, যণিপুরচক্রে “পস্তন্তী” আখ্যায় আখ্যায়িত 

হইল__অন্য কথায় তখন তাহার অস্পষ্ট ছায়ার ভাব কাটিয়া গিয়াছে, স্পষ্টতঃ 

বিচারের বিষয় হইয়া দ্রীড়াইয়াছে। তখন উহা! বিশুদ্ধিক্রে নিশ্চয়াত্মিকা 

বুদ্ধির অধিকারে উপনীত হইয়া “মধ্যমা” আখ্যা প্রান্ত হইল। “মধ্যমা” 
-কেননা, তখন উহা *্পশ্যস্তী” ও “বৈখরী”__উভয়ের মুধ্যে অবস্থিত 

(intermediate )। বুদ্ধি বিচার করিয়া স্থির করিল যে, শাস্ত্রযোনিত্বের সহিত 

উহার সম্বন্ধ অবাস্তর কেন হইবে? উহা শুধু প্রাসঙ্গিক মাত্র নহে, প্রয়োজনীয় 
স্ব বর্তমান, কেননা, উক্ত ব্রাহ্ম ও পাদ্য কল্পের আলোচনা না করিলে, 

বরা যে শান্ত্রষোনি নহেন, ভগবানের হাতে যন্ত্র, ইহা কি প্রকারে 

বুঝা যাইত। বুদ্ধি_এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিবার পর, উক্ত আলোচনা! ভাষা; 
লিপিবদ্ধ হইয়া “বৈধরী” আকারে বহিঃ প্রকাশ করিল । 

ব্যবহারিক জগতে আমাদের প্রায় সর্ববিধ ব্যবহারে, প্রথমে অপ 
ছায়াপাত, তারপর “এটা করিব কি ওটা করিব” এ প্রকার দি! ভাব, গে 



২৩০ ্র্ষস্তত্র ও এমদ্ভাগবত 

বিচারের দার! সিদ্ধাস্ত গ্রহণ, অবশেষে কার্য্যতঃ ব্যবহার নিষ্পাদিত হইয়া 
থাকে। ইহা সকলের অনুভব-সিদ্ধ। একটু চিন্তা করিলে, ইহা অপ 
বুঝা যাইবে। 

৯) পরমন্রক্গ ঘা ভগবানের শব্স্তরে অভিব্যক্তিই শীন্ত্র। ' 
২৩। উপরে ৭। অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ৩৷১১৷৩৫ শ্লোকে ব্ৰ্মার_ 

“শবত্রহ্ধ” নামে ব্ৰাহ্মকল্পে আবির্ভাবের উল্লেখ আছে।. “শব্ব্রহ্ম” নামই সুম্পষ 

প্রমাণিত করে যে, ব্র্ই শব্বরূপে অভিব্যক্ত। এইরূপ অভিব্যক্তির কারণ__ 
মানব দেহধারী জীবের কল্যাণ সাধন। ইহা! মানবের সহিত পরক্রন্মের সংযোগ 
সেতু। পরব্রদ্ধ যদি নিজের নির্ধিবশেষ স্বরূপে বর্তমান থাকেন, জীবের কি 
সাধ্য যে তাঁহার তত্ব অবগত হইতে পারে । আগে বুঝিয়াছি যে, বিশ্বপ্রপঞ 
খেলায় জীব তাহার খেলার সঙ্গী, সেজন্য অতি প্রিয়। নিজের দোষে 
খেলায় নিয়ম ভঙ্গ করায়, খেলারই নিয়মান্ুপারে__নিজের স্বরূপ বিশ্থৃত হইয়া 

অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, দেখিয়া কি করুণাময় চুপ করিয়া থাকিতে 
পারেন? অনন্ত শক্তির অত্যল্প বিকাশে, আপনাকে শব্স্তরে উপপাতিত 
করিয়া, মানবের ভাষায়, তাহাদের বোধ-সৌকর্ষ্যার্থ, আপনারই জ্ঞানালোক 
শাস্তাকারে প্রকাশ করিলেন । উদ্দেশ্-.যে শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, 

. স্বরূপ বিস্তৃত মানবদেহধারী জীব, নিজ শাশ্বত স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠ হইতে 
পারিবে। এই জন্যই উপরে বলিয়াছি যে, শাস্ত্র_পরত্রহ্মের সহিত জীবের 
সংযোগ সেতু-_কারণ উভয়ের স্বরূপ তত্বতঃ অভিন্ন । 

২৪। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, শব্দ ব্রহ্মপদ-_বেদেই প্রযোজ্য । বেদ 
অভিব্যক্ত করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। অন্ত শাস্ত্রের ইঙ্গিত সুত্রকার 
করিলেন কেন এবং অন্যান্ত শাস্ত্র সকলের প্রামাণিকত্ব সংস্থাপনের জন্য দীর্ঘ 
আলোচনারই বা প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর বুঝিবার জন্য একটু সংক্ষেপ 
আলোচনার প্রয়োজন | বেদ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £__ 

শব্দত্ৰন্ম স্দুর্ববোধং প্রাণেক্দিয়মনোময়ং । 
অনস্তপারং গন্তীরং ছুধিবগাহং সমুদ্রবৎ ॥ ১১1২১।৩৬ 
ময়োপবূংহিতং ভুয়া ব্রম্বাণানস্তশক্তিনা ৷ 
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষ্্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ১১।২১।৩৭ 

শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন :__শব্ব ্হ্ষবেদ শ্বরূপত: ও অর্থতঃ দুই ওকারেই দুরিজ্ে্। শ্বরূপ ও অর্থ আবার উভয়েই হুক্ম ও স্থল ভেদে দ্বিবিধ। 

এ পপ 
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হুক্ম স্বরূপগতভাবে, বেদ ছুবিবজেয়, কেননা প্রথমে প্রাণময় পরাধ্য,, তারপর 
মনোময় পষ্তন্ত্যাখ্য, অতঃপর ইন্জিয়ময় মধ্যমাখ্যক্পে বর্তমান থাকা কালে, 
উহার স্বরূপ অপ্রকাশিতই থাকে__তখন উহা হুম্মভাবে থাকে বলিয়া, দূরে 

থাকিয়াই যায়। অবশেষে যখন বাগিন্দিয় সহযোগে বৈধরীরূপে প্রকাশিত হয়, 
তখন স্থুলরূপে প্রকাশিত হইলেও উহার অর্থ বোধগম্য হওয়া অতি দুদ্ধর ৷ 

উহা অনভ্তপার, কেনন! সমষ্টি প্রানাদিময়_একারণ নির্বিবশেষ, এবং 

দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত বলিয়া, অর্থতঃ ও দুব্বিজ্ঞেয় হইবে, তাহার কথা 

কি? কেন না দেশ-কালের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের ইন্দিয়গণের প্রতীতিগম্য 
কোনও দৃষ্টান্ত, উক্ত দেশ-কালাপরিচ্ছিন্ন বস্তুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
দুর্ধিবজ্ঞেয় হইবার আরও কারণ, উহা! গভীর-_-অর্থ অতি নিগৃঢ়--একারণ 
হৃধিগাহ্য-_অর্থাৎ্ উহার অন্তরে প্রবেশ অতি ছুঃসাধ্য। অতএব উহা! অর্থাৎ 
শবব্রহ্দ অক্ষররাশি বিশিষ্ট পুস্তকরূপী নহে। উহা পরমেশ্বরের শবন্তরে 

অভিব্যক্তি । ভাগঃ ১১।২১।৩৬ 

দেশকাল-বস্ত পরিচ্ছেদ রহিত ভূমা আমি- সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ষে 

অন্তর্ধ্যামী রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমার অনন্ত শক্তিবিকাশে, সর্ধভূতের অন্তরে 

ব্যক্ত প্রণবাকার অতি স্বক্ম নাদরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। যোগিগণ যোগ- 

প্রভাবে, মুণালান্তর্গত অতি স্থক্্স উর্ণাবৎ__ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন । 

ভাগঃ ১১।২১।৩৭ 

উদ্ধৃত শ্লোক দুটি আলোচন! করিলে, মনে শ্বতঃই প্রশ্ন উদয় হয় যে 

শব্দ ব্ৰহ্ম বা বেদকে স্ুখবোধ্য করা কি অনন্ত শৃক্তিমানের পক্ষে সম্ভব নয়? 

উহা “বুদুর্বোধ্যং*, “দুধিগাহং” করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?_এই প্রশ্ন ছয়ের 
উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রাতিব্যক্তির কারণের ও প্রয়োজনেরও উত্তর 

পাওয়া যাইবে। 
চারিটি বেদের আলোচনায় আমরা “তত্বমসি”_-“অহং ক্রহধান্টি”-.- 

প্রভৃতি কয়েকটি মহাবাক্যের সাক্ষাৎ পাই। উহার! স্পষ্টতঃ শিক্ষা দেয় যে, 

মানবদেহধারী জীব__তত্বত: পরমাত্মা বা ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। 
আমরা এই অভেদত্ব ভুলিয়া গিয়া, সংসারে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণ ভোগ 

করিয়া থাকি। বেদ শিক্ষা দেয় যে, মানবের নিজরুত কর্ণের ফলে, তাহার 
দী ণ আবৃত হওয়ায়, ভ্ৰম বশতঃ আপনাকে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ মনে 

করিয়া কষ্ট পায়। উক্ত কর্ণ অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জন্মের আচরিত 

অনা কারক এক রা 
৯. 
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ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন কালে আচরণ হেতু উহাদের কর্মসকলের 
পরিপকতা৷ ও ফলপ্রদান ক্ষমতা অনন্তস্তরে বর্তমান। হয়ত কতকগুলির 
ফল প্রদান আসন্ন হইয়াছে, কতকগুলির অল্প, কতকগুলির বহু বিলম্ব 
এরূপ অনন্ত তর-তম ভাব বিদ্ধযান। ভগবানের অমোঘ বিধানে 
কর্দেবতাগণ, কর্শ্মের সহিত ফল সংযোজন! করিয়া, সকলকে ক্রমোন্নতি 
সোপানে প্রত্যেকের নিজ নিজ আচরিত কর্শ্মের উপযোগী স্তর হইতে উচ্চতর 
স্তরে উঠিতে সাহায্য করিয়া থাকেন । একারণ ক্রমোনতি-সোপাশ- নিয় 
স্থাবর যোনির অন্ধ তমসাচ্ছন্ন একখও প্রস্তর হইতে, উদ্ভিদ্-কীট-পতঙ্গ-পশ্ু-পঙ্ষী 
প্রভৃতি তির্ধ্ক্ যোনির মধ্য দিয়া, মানবের নিগ্নতম স্তর পর্য্যন্ত চিরবিদ্যযান 
রহিয়াছে। এরূপ থাকায়, প্রত্যেকে যতই নিয্নতম স্তরে থাকুক না কেন, 
মানবত্ব লাভ পর্যন্ত সমান স্থযোগ-_ভগবদ্ বিধানেই পাইয়া থাকে । মানবের 
স্তরে উন্নীত হইলে তখন মানবের নিজের আত্মিক শক্তি প্রয়োগের সঙ্তাবন| 
ও সুযোগ, ভগবদ্বিধানেই প্রদত্ত হইয়া থাকে । মানবীয় স্তর হইতে পক 

. একটি ক্রমোননতি-_সোপান-_সর্বোচ্চ ব্রস্তর পর্যন্ত বিভ্তত। মানব এই স্তরে 
মারোহণ করিবার সুযোগ পায়। যদি মাবদেহধারী জীব__সে হুষোগ 
হেলায় না৷ হারায়, তাহা হইলে, পরিণামে পরত্রহ্মের সহিত, তাহার নিজ 
আকাজ্ষা ও তৎ্পুরণের জন্য সাধনায়, সিদ্ধিতে, সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য- 
সারপ্য-সাধুজ্য ( একত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা শব্বব্রত্ধ বা বেদের 
উপদেশ। “ব্রষবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” মুণ্ডক ৩২৯ 

২৫। ক্রমোন্নতি ঘোপানের এই উচ্চতম স্তরে পৌহুছিতে হইলে, যে 
অশুভ-কর্মসুপ, স্বব্ূপাবরণ করিয়া অন্যরূপ প্রকটিত করিয়াছে, তাহার সমূল 
ধ্বংসের প্রয়োজন। উক্ত কর্মস্থপ বতকাল অন্প-বিস্তর বিগ্যমান থাকিবে, 
ততদিন স্বরূপও অল্পবিস্তর আবৃত থাক! হেতু, বেদের উপদেশ সমুজ্জলভাবে 
প্রকটিত হওয়া অসম্ভব। ততদিন সংসারের কামনামার্গে_গতাগতি চলিতে 
থাকে। ইহা! লক্ষ্য করিয়| কঠশ্রণ্ভ গাহিতেছেন £__ 

যদা স্ক্বে প্রযুচ্যস্তে কাম! যেহম্য হৃদি শ্রিতাঃ । 

অথ মর্ত্যোমৃতে! ভবত্যত্ব ব্ৰহ্ম সমশ্বতে ॥ কঠ ২৩১৪ 
যদ! সবের প্রভিদ্ন্তে হৃদযুস্তেহ গ্রন্থয়ঃ ৷ 

অথ মর্ক্যোইযতে। ভবত্যেতাবদ্ধান্থশাসনম্ ॥ কঠ ২/৩।১৫ 

1771700 সত্য জীবের হৃদয়স্থিত কাসনাসকল হইতে মুক্তি 
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লাভ হয়, তখনই মৰ্ত্য শরীরেই বর্গপ্রাপ্তি হয়না থাকে। 
মৰ্ত্য জীবের হৃদয়-গ্রন্থী সকল (দেখ ১1১২২ সুত্রে 
প্রাপ্ত হয়, তখনই 

যখন মানবদেহধারী 

র ১১৮ঠ অনুচ্ছেদ ) ভেদ 
সেই মৰ্ত্য মানব অমৃতত্ব লাভ করে, ইহা! বেদের উপদেশ । 

I কঠ ২৷৩৷১৪-১৫ 

অতএব যতদিন হৃদয়ে কামনা, বাসন! প্রভৃতি বর্তমান থাকিবে, এবং 
অহংকাররূপ হৃদয় গ্রন্থির ভেদ না হইবে, ততদিন শব্দরহ্মের উপদেশ 
সমূজ্জল ভাবে হৃদয় উদ্ভাসন করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিভরুত 
কর্্-জনিত অজ্ঞানাবরণে আবৃত আমাদের চক্ষে বেদ ছূর্বিবগাহ ও সবদুর্ক্বোধ্য 
হইবে, তাহার কথা কি? আমাদের স্বাতন্তোর অযথা পরিচালনায়, আবরণ 
স্থ্টরি জন্য আমরাই দায়ী-_একারণ উক্ত আবরণ মোচনের জন্য প্রচেষ্টা, 
বেদের উপদেশমত, আমাদের উক্ত স্বাতন্থ্ের পরিচালনেই কর! প্রয়োজন ৷ 
ভগবান্ অনন্ত-অচিন্ত্য শক্তিমান হইলেও, জীবের হিতের জন্য, উক্ত স্বাতন্ত্রযের 
পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন না। হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়া, জীবের অনন্ত 

উন্নতির সম্ভাবনা, মানুষের নিজের হাতেই রহিয়াছে । ইহা বেদের অনুশাসন | 

২৬। আরও একটি কথা। যে শিশু বর্ণপরিচয়ের পর সবে বিছ্যাশিক্ষা 

আরন্ত করিয়াছে, তাহাকে যদি এম. এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে দেওয়া 
হয়, পে কি তাহার কিছু বুঝিতে পারে? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া, তাহাকে 
অতি সরল হইতে ক্রমশঃ কঠিন ও কঠিনতর পুস্তকের শিক্ষার মধ্য দিয়া, তাহার 

বুদ্ধির, মেধার ও ধারণাশক্তির প্রথরতা সম্পাদন করিলে, তবে সে এম্. এ ক্লাসের: 
পাঠা পড়িবার শক্তি লাভ করিতে পারে। এ কারণ ভগবান্ শুধু বেদ অভিব্যক্ত 

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নানা প্রকার শাস্্ প্রকটন করিয়া! মানবদেহধারী 

জীববৃন্দের বুদ্ধিযেন করুণাময় গুরুর ন্যায়, হাতে ধরিয়া ক্রমশঃ বেদের 

সৰ্ব্বোচ্চ স্তরের উপদেশ ধারণ করিবার উপযোগী করেন। এইরূপে উপযোগী 

করণের সঙ্গে সঙ্গে কর্পন্থপ ধ্বংসের ব্যবস্থাও শাস্ত্রসকলে বর্তমান। শান্্-বিধি 
অনুপারে জীবন পথে অগ্রসর হইলে, চিত্ুুদধি অব্থন্তাবী । চিতততদ্ধি যানে 
কোন বিভিষিকাময় বস্তু নয়_অজ্ঞানাবরণের ক্রমশঃ স্বচ্ছতা বিধান। আমাদের 

বুদ্ধি মহত্তত্বের__সততপ্রধান অংশ হইতে অভিব্যক্ত। (দেখ সস চিত্র ১১1২২ 
সুত্রে ১১৭ অনুচ্ছেদ ), বলিয়া স্বভাবতঃ স্বচ্ছ! অনাদিকাল হইতে কর্দজনিত 

মল উহার উপর সঞ্চিত হইয়া, উহার স্বচ্ছতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। স্বচ্ছ 

পর্ণ অকাল এরি বে উথ পরতিরিয নয 
করিতে পারে না, সুক্ম বালুকাবণা বা সেই প্রকার স্ল্ম, কোন পদার্থ দ্বার! 
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ধীরে ধীরে ঘর্ষণে উহার সঞ্চিত ধূলা অপসারণ করিতে পারিলে, উহার 
ূ্বস্বচ্ছত। পুনঃ প্রাপ্তিতে সুস্পষ্ট প্রতিবিষ্ব দেখাইতে পারে, সেইরূপ আমাদের 
বুদ্ধির উপরে সঞ্চিত কর্ম-মলজনিত আবরণ ক্রমশঃ অপসারণ করিতে পারিলে, 
উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতার পুনঃ প্রাপ্তিতে, আমাদের অন্তর্থদয়ে, অন্তর্ধামীরূপে 

পরমতত্বের বা ভগবানের উজ্জল প্রতিবিদ্ব প্রকটিত করিতে পারিবে। ভগবান্ 
স্তত্রকার “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষান্মানাভ্যাম্” ৩২1২৪ ইহার উপদেশ দিবেন। 

এই “সংরাধন” কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহারও উপদেশ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ 

আছে। সে বিধি অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশে জানিতে হয়। এ সকল সম্বন্ধেও 

অুত্রকার সাধন-পাদ তৃতীয় অধ্যায়ে, সবিস্তার আলোচনা, বিচার করিয়া 

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন। এই আলোচনায় আমরা বুঝিলাম, ভগবান্ বেদের 

সহিত অন্ান্ত শাস্পসকল কেন অভিব্যক্ত করিলেন । 

২৭। বেদের স্ুদুর্ব্বোধ্য ও দুর্ধিবগাহ্য হইবার অন্ত একটি বড় কারণ আছে। 

বেদে বিশ্ব-রহস্ত, জীব-রহস্ত, ভগবদ্-রহস্ত--সমুদায় রহস্য অন্তনিহিত বেদের- 
রহস্ত জ্ঞানলাভে, মানব ব্রন্ধ স্বরূপ হইয়া-_অসীম শক্তির অধিকারী হয়। উক্ত 

শক্তির নিরঙ্কুশ চালনায় মহা অনিষ্ট আপতিত হইবার সম্ভাবনা সংঘটিত হয়। 

অনধিকারীকে রহহ্য শিক্ষা দিলে, বহু অনর্থ ঘটিয়া থাকে । আনবিক বোমার 

অস্তনিহিত অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। উক্ত বোমা 

নিশ্মাণের রহস্য, জনসাধারণের নিকট হূইতে গুপ্তভাবে না রাখিয়া যদি প্রকাশ 

করা হয়, তাহা! হইলে, মানবদেহধারী এমন অবিবেচক, স্বার্থসর্ববন্ষ তথাকথিত 

দেখনেতা৷ বিরল নহে, যে নিজের বা দেশের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমূহ 

অনৰ্থ সংঘটিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন! । এ কারণ উহা রহস্তরূপে গোপন 
রাখাই যুক্তিযুক্ত, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। বিশ্ব-রহ্স্ত বেদে অস্তনিহিত 
বলিয়াছি। উহ! সর্বসাধারণের নিকট নিরঙ্কৃশভাবে উদ্ঘাটিত করার বিরুদ্ধেও 
উক্ত যুক্তি, তুল্যরূপে নয়, অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত প্রযোজ্য । উপযুক্ত 
অধিকারীকেই রহস্ত শিক্ষা দিতে পারা যায় এবং যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি বিশিষ্ট 

রহস্তবিৎ না হইলে, শিক্ষা বৃথা । গুরুই এই বিশিষ্ট রহশ্যবিৎ- ত্র্গজ্__ব্রহ্মভাব- 

প্রাপ্ত । তিনি উপযুক্ত অধিকারী চিনিয়া, পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহ হইবার পর, 
তবে তাহাকে রহস্য শিক্ষা দিবেন-__ইহাই আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থা ৷ 

ইহার সহ্বন্ধে আলোচনা ১1১১।১ সুত্রে করিয়াছি । এখানে আর বিস্তারের 
প্রয়োজন নাই । 

ইহা হইতে বুঝা গেল ষে, স্বত্ৰকার ১1১।৩1৩ সুত্রে “বেদ-যোনিত্বাৎ” ন! 
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বলিয়া “শাস্্যৌনিস্থাৎ” কেন বলিয়াছেন । এ সম্পর্কে ইহাও সর্বদা মনে রাখ 
প্রয়োজন যে ভগবান্ যে সমুদায় শান্তর প্রকটন করিলেন, তাহারা! সকলে বেদানুগ, 

বেদের রহস্ত অর্থ প্রকাশক, এ কারণ বেদের সমবর্দ্ধক । বেদবিরোধী শান্ত্রপকল 
ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই স্বত্রের আলোচনার প্রারম্ভে শাস্ত্র সকলের যে চিত্র 
প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহারা সকলেই বেদানুগশাস্তর । 

১০) ভগবানের দ্বারা অভিব্যক্ত বেদ ও অন্যান্ত শান্্সকল দেশ- 
কাল পরিচ্ছিন্ন কিনা? 

২৮। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১/২১।৩৬ শ্লোকে শবব্রদ্ধের একটি 

বিশেষণ আছে-__“অনন্তপারম্’। শ্রীধর স্বামীপাদ ইহার অর্থ করিয়াছেন__ 
নিব্বিশেষ এবং দেশ-কাল ছারা অপরিচ্ছিন্ন। ইহা বিশদ্ভাবে বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। বিশেষতঃ উক্ত বিশেষণ তাগবতে শবব্রহ্ধ সম্বন্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
উহা কি অন্যান্ত শাস্ত্রের প্রযোজ্য-__ইহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

২৯। আমাদের শাস্ত্রে ভূয়োভূরঃ কথিত আছে যে, ওঁকার বা প্রণব__বীজ, 
গায়ত্রী__অন্কুর, বেদ-__প্রকাও মহীরুহ, উপব্দে-বেদাঙ্গ-উপান্গ__উক্ত মহীরুহের 
কাণ্ড, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ প্রভৃতি উহার শাখা, অন্যান্ত শাস্ত্র উক্ত মহীরুহের 
প্রশাখা, পলব, পত্র প্রভৃতি । বীজের প্রকৃতি স্ষ্ঠুর্ূপে নির্ণয় করিতে পারিলে, সঙ্গে 

সঙ্গে অঙ্কুর, মহীরুহ, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির প্রকৃতিও সাধারণভাবে নির্ণাত 

হইয়া থাকে । ছান্দোগ্য শ্রুতি ওঁকার উপাসনার উপদেশেই প্রথম মন্ত্র আরম্ভ 
করিয়াছেন। ওুঁকার ভগবানের অতি ঘনিষ্ট ও অতি প্রিয় নাম। (গায়ত্রী 

রহস্ত পৃঃ ৩)। প্রিয়নাম উচ্চারণ যেমন নামী ব্যক্তি, উচ্চারকের অভিমুখী হন, 

সেই প্রকার “ওম” উচ্চারণে ব্রহ্ম বা তগবান্, উচ্চারকের আবেদন শুনিবার 

জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন। এই কারণে__ইহার নাম প্রণব বা প্রকৃষ্ট স্তুতি 
অন্ত কথায়, ভগবন্তত্ব বা পরব্র্ধতব ভাষায় যতটুকু প্রকাশিত হওয়া সম্ভব, 
তাহা কেবল গুকার উচ্চারণে প্রকষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ছেতুতে, 
পাতগুল দর্শন ১।২৭ সুত্রে বলিতেছেন £_-“তস্য বাচকঃ প্রণবঃ-- 

(ভগবানের ) বাচক প্রণব বা ওুঁম্। ওুঁকার-তথ মৎ-প্রণীত “গায়ত্রীরহস্ত” 

পুস্তকে যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। 

উপরে কথিত বাচ্য-বাচক সহ্ব্ধটি বুঝিবার জন্য, যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন, 
ত রিব। 

রা উদ্ধৃত ১২৭ স্তরের ভা ব্যাসদেব বলিতেছেন ৮ বাচ্য দঃ 

প্রণবন্ত॥ কিমস্ত সংকেতকৃতং বাচ্য_-বাচকত্বম অথ ্রদীপপ্রকাশবদবস্থিত- 
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মিতি? স্থিতোহহ্য বাচহ্য বাচকেন সহ সন্বন্ধঃ, সংকেতন্ত ঈশ্বরস্ত স্থিতমেবার্থ- 

মভিনয়তি, যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়ো: সন্থন্ধ: সংকেতেনাবগ্যোত্যতে-_অয়মস্ত 

পিতা, অয়মস্ত পুত্র ইতি। স্বর্গাহন্তরেঘপি, বাচ্য-বাচক-শক্যা-পেক্ষস্তৈব 
সংকেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থ সন্বদ্ধ ইতি আগমিনঃ 

প্রতিজানীতে ॥»-_ইহার সরল বাংলা অর্থ :__প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর । এই বাচ্য- 

ৰাচকত্ব কি সংকেত কৃত অথবা! প্রদীপ প্রকাশের ন্যায় অবস্থিত? বাচ্যের সহিত 

বাচকের সম্বন্ধ অবস্থিতই আছে। ঈশ্বরের সঙ্কেত এই অবস্থিত সন্বন্ধকেই প্রকাশ 

করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিতই আছে, আর তাহা সংকেতের দ্বারা 

প্রকাশ করা যায়_ইনি ইহার পিতা, ইনি ইহার পুত্র, সেইরূপ ৷ বর্তমান 
সৃষ্টিতে যেরূপ, অন্যান্য স্থিতেও তদন্ুরূপ বাচ্য-বাচক শক্তি সাপেক্ষ সংকেত কৃত 

হয়। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু, শব্দার্থের সন্বন্ধও নিত্য-_ইহা আগম-__ 
বেত্তাগণ বলিয়া থাকেন । 

৩১। পাতঞ্চল দর্শনের এই স্ত্র ও তাহার” ব্যাসদেব কৃত ভাষ্য পর্যালোচনা 

করিলে, শাস্ত্র সকল ও সে সকলে ব্যবহৃত নাম সম্বন্ধে অনেক বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। 

জগতে পরিচিত প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক বস্তুর এক একটি নাম আছে। 

সেই নামের দ্বার! উক্ত জীবের বা বস্তুর সংকেত করা হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 

সেই সঙ্কেত অবগত আছে, তাহার সমীপে উক্ত নাম উচ্চারণ করিলে, তাহার 
মনে, সেই জীবের বা! বস্তুর প্রতিবিশ্ব ভাসিয়া ওঠে। ইহাকে চেনা বা জানা 
বলা হইয়! থাকে । কিন্তু ও নাম ওপচারিক নাম । যেমন “জল” একটি বস্তু 

_ মানবের বিভিন্ন ভাষায় ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে__সমুদায় নাম এক অভিন্ন 

বস্তুকেই নির্দেশ করিয়া থাকে৷ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জলের যে বিভিন্ন নাম 

বর্তমান আছে, সেগুলির পরিবর্তে যদি অন্য অন্য নাম থাকিত, তাহা! হইলেও 
“জল” নামে ষে.বন্ত আমরা! বুঝি, তাহার স্বরূপের পরিবর্তন হইত না। 

আমি একজন যানব, আমার একটি নাম আছে। উক্ত নামে আমার 
জীবিতকাল পর্যন্ত আমার আত্মীয়-অনাত্মীয়, সকলের নিকট আমি পরিচিত । 

আমার মৃত্যুর পরেও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনের জন্য, কিছুকালের জন্য, সে পরিচয় 
বর্তমান থাকিবে । আমার নাম এখন যাহা, তাহা! না হইয়া, যদি অপর একটি 

নাম হইত, তাহা হইলেও উক্ত পৃথক্ নামে আমাকে জানিবার, চিনিবার কোনও 
ব্যাঘাত হইত না! আমার নাম, আমার দেহের সহিত ইপচারিক সম্বন্ধে 
বদ্ধ মাত্র, এবং আমার পরিচয়ের সহিত আমার নামের সন্বন্ধও উপচাঁরিক বুঝা! 
গেল । 
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৩২। দ্বিতীয় প্রকার সংকেত _বেমন পিতা ও পুত্র। উক্ত সংকেত-_ ভহাদের পরস্পরের সহিত সন্দ্ধ ভ্পনের জন্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্ত এ সদন্ধ পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া বর্তমান থাকে। “পিতা” এই পদ উচ্চারণ 
করিলে, কাহার পিতা জানিবার আকাক্কা থাকিয়া যায়। “পুত্র” বলিলেও 
সেই একই কথা। স্থতরাং এ প্রকার সংকেত পরস্পর আপেক্ষিক। ইহ! 
নিরপেক্ষ নহে বলিয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে- অর্থাৎ “পিতা” পদ “পুত্র” 
সম্বন্ধেই প্রযোজ্য_অন্য তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। তবে ইহার 
মূল্য এইটুকু যে, ইহা পরস্পরের সম্বন্ধ জ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় বটে। ব্যাবহারিক 
পদার্থ সম্পর্কে বাচ্য-বাচক সহন্ধ জ্ঞাপনে, পিতাপুত্রের সংকেতের মূল্য বুঝা গেল৷ 

৩৩। খর ও ওঁকার--উভয়ের সম্বন্ধ _বাচ্য-বাচক সঙ্ন্ধ বটে, কিন্তু উহা! 
একটু অন্তরূপ। ইহা ভাস্তে “প্রদীপ-প্রকাশবং” বাক্যাংশে বুঝান হইয়াছে 
প্রকাস্ না থাকিলে, প্রদীপের প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু “প্রদীপের 
প্রকাশ”-প্রকান্ের অভাবেও অব্যভিচারে বর্তমান থাকে। সুদূর অন্তরীক্ষে 
বাযুস্তরের অতি উর্দাদেশে, যেখানে পৃথিবীর অতি সুসম ধূলিকণাও পৌহছিতে 
পারে না, সেখানে কোনও প্রকার প্রকাস্তের সম্পূর্ণ অভাবহেতু, স্ধ্যকিরণের 
গ্রকাশকত্ব সিদ্ধ না হইলেও, স্বর্ধ্যকিরণ-প্রকাশ যে অপ্রতিহতভাবে বর্তমান 
আছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই--কারণ ক্্য হইতে কিরণপ্রকাশ 
অবিচ্ছিন্ভাবে প্রবহমান না৷ হইলে, পৃথিবীপৃষ্ঠে উহ! কি প্রকারে পৌহুছিতে 
পারে? 

প্রদীপ__-ঘট, পট, প্রভৃতির প্রকাশক বটে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ঘট, পট 
বর্তমান না থাকিলেও-_উহার প্রকাশের বৈলক্ষণ্য নাই। এ প্রকার প্রকাশকে 
“নিরপেক্ষ প্রকাশ” বলা যাইতে পারে। ঘট-পট সন্গিকর্ষে আসিলে উহার 
স্বভাব বশতঃ তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকে । তাহারা ভিরোহিত হইলেও 
প্রকাশের ব্যভিচার নাই। যাহ! সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাকেই প্রকাশ 

্ 
রাত 42 সেইরূপ নিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ ৷ 

আমার নিকট উহার প্রকাশ, কোনও আগন্তক কারণে ব্যাহত be 
উহার প্রকাশত্বের কম বেশী নাই। উক্ত আগন্তক কারণ, কোন ডগায়ে 

কাশ স্বরূপ, সমুজ্জনভাবে উদ্ভাসিত হইয়া 
তিরোহিত হইলেই, উহার সপ কার বা প্রণবের নামগ্রহণে ভা উক্ত আগন্তক কারণের তিরোধানও ওঁকার | 

সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
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“প্রদীপ-প্রকাশব” দৃষ্টান্তের দ্বারা যে সংকেতের পরিচয় দেওয়া 

হইল, তাহা “নিরপেক্ষ” সংকেত, ইহা বুঝা গেল। ইহা কোনও কিছুর 

অপেক্ষা রাখে না। সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায়, সর্ধজীব__-এই 
সংকেতের অন্ুবর্তন করিলে, পরিণামে, ধাহার উদ্দেশে উক্ত সংকেত “অবস্থিত” 

আছে, তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, বর্তমান স্ষ্ট বিশ্বের 

কথা ছাড়িয়া দিলেও, অতীতে যে বিশ্ব বা তদন্তভূক্ত বস্তজাত ছিল, অথবা 
ভবিষ্যতে যে বিশ্ব তদস্ততূক্ত বস্তজাত অভিব্যক্ত হইবে, সমুদায়ে এই নিরপেক্ষ 

সংকেত তুল্যভাবে প্রযোজ্য । নিরপেক্ষ বলিয়া, ইহা ত কাহারও অপেক্ষা 

রাখে না। স্থতরাংমানব__শুধু মানব কেন-_মন-বুদ্ধি সঙ্কল্প, মনন-কার্ষ্ে 

বা বুদ্ধিবিচারে সমর্থ, যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও বিশ্বে, যে কোনও কালে 

থাকুন ন! কেন, সকলেই তুল্যভাবে, এই নিরপেক্ষ সংকেত দ্বারা অভিষ্টলাভ 

করিতে পারেন। গ্তকার বা এই নিরপেক্ষ সংকেত-_শব্দময় চিন্তার উৎপাদক, 

রক্ষক, সংবর্ধক ও ফলসাধক । মন-_-এই শব্দময় চিন্তার যন্ত্র। উহ! আমাদের 

লিঙ্গ দেহের অবয়ব। ইহা জীবের সহিত জন্ম হইতে জন্মান্তরে, লোক 
হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকে । ( ব্রহ্মস্থত্র ৩।১।১ স্মত্র )। 

কোষাবৃত বীজ যেমন অবিভাজ্য ভাবে মাটির সহিত মিশিয়| মৃত্তিকা গর্ভে 

অবস্থান করে ও পরে বর্ধাসমাগমে নব বারিপাতে, অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া 
বৃক্ষাকারে প্রকাশ পায়, সেইরূপ গ্রলয়ের সময় জীব লিঙ্গদেহে আবৃত হইয়া 
পরমতব্বে তাদাত্যভাবে লীন থাকে- পুনঃ স্বষ্টতে _ পুনরায় কর্্ক্ষেত্রে মনো- 
বুদ্ধির সহিত জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ পুনরায় জগদ্-ব্যাপারে ব্যাপারবান 
হইয়া থাকে । স্থতরাং যে কোন লোকে, যে কোনও কালে, যে কোনও 

সথষ্টিতে হউক্, মন যতদিন বিদ্যমান আছে, মনন-ক্রিয়া ততদিন চলিবে। 
এবং এই নিরপেক্ষ সংকেতান্থপারে শব্দময় চিন্তা-_অন্য কথায় সাধনা_-ততদিন 

চলিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 

৩৫। এ সিদ্ধান্তে আপত্তি উঠিতে পারে বে, পরস্থষ্টিতে কি হইবে, না হইবে, 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কি অধিকার আছে? ইহার উত্তর আংশিকভাবে 
উপরে দেওয়া হইয়াছে__অর্থাৎ ইহা৷ যখন «নিরপেক্ষ সংকেত”_-তখন স্থষ্টি- 
প্রলয়ের সহিতই বা ইহার কি অপেক্ষা থাকিতে পারে? যাহা হউক্, ব্যাসদেব 

এআপত্তির অনুমান, অগ্রে করিয়াই, সমাধানে বলিতেছেন,__ষে “সম্প্রতিপত্তি”ই 
ইহার প্রমাশ। ভাষ্যের টাকাকার ৬বাচস্পতি মিশ্র-_“সম্প্রতিপত্তি” পদের 
অর্থ করিলেন_“সদৃশব্যবহার-পরম্পরা”। যদি আমরা আমাদের বর্তমান 
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সময় হইতে, আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ধরিয়া পূর্বে পূর্বে 
যতদূর যাই না কেন, দেখিতে পাই যে, সদৃশ-ব্যবহার-পরম্পরা” চলিয়া 
আসিতেছে, তাহা হইলে, উহা হইতে সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে যে, 

উক্ত ব্যবহার-পরম্পরা প্রবাহরূপে নিত্য। স্থতরাং নিরপেক্ষ সংস্কেতাত্মক 

ওকার-_-যেমন অধুনাকালে পরমতন্বের বাচক, সেইরূপ নিত্যকাল ব্যাপিয়া, 
অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টির পূর্ব হইতেও উহা! টলিয়া আসিতেছে । 

শুধু অনুমান-প্রমাণের উপর নির্ভর করা কি উচিত? ইহার উত্তর এই, 
তাহা কেন? পূর্বন্থত্রে__পাতগ্তল দর্শন ১1২৬ স্থত্রে ত বলা হইয়াছে যে, 

ঈশ্বর “পূর্বেষাম্ অপি গুরু কালেনানবচ্ছিন্নত্বাৎ”--ঈশ্বর কালের দ্বারা! 
অবিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি পূর্ববর্তী আচার্যগণেরও  গুরু। এই পূর্ববর্তী 
আচার্যগণ যে কেবল এই বর্তমান স্ষ্টির অন্তর্ভূক্ত হইবেন তাহা কেন? অগ্রে 
যে বিভিন্ন স্থষ্টি গত হইয়াছে, সে সকলে যে সকল আচার্য্য ছিলেন, ঈশ্বর 
তাহাদিগেরও গুরু । বর্তমান স্থটিতে গুরু পরম্পরাত্রমে অনুসরণ করিয়া, আদি 
গুরু সৃষ্টিকর্তা ব্র্মাতে পৌহুছিলে ও, উহারা সকলে কালাবচ্ছিন্ন হওয়ায়, উহাদের 
জন্মনাশ আছে, এ কারণ তাহাদের জ্ঞানেরও বিকাশ, সংকোচ ও নাশও 

আছে। ইশ্বর-_কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাহার জন্ম-বৃদ্ধি-অপক্ষয়-নাশ 
প্রভৃতি নাই । তাহার জ্ঞান সমান উজ্জলভাবে চিরবর্তমান। তিনি আমাদের 
ব্ৰহ্মাণ্ডের আদি গুরু--ব্রহ্মারও উপদেষ্টা। ভাগবতে ১১১ শ্লোকে ইহা সুস্পষ্ট 

উল্লেখ আছে যে, ভগবানই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান প্রকাশিত করিয়াছিলেন । 
অতীত স্থাট্টপরস্পরা, বর্তমান স্থষ্টি ও ভবিষ্যৎ হৃষ্টিপরম্পর1 ভগবানের অব্যভিচারী 

জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত | এই এশ্বরিক অব্যভিচারী জ্ঞানের নাম “বেদ”--এই 

কারণে বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় বলিয়া পুজিত। স্থতরাং 'সিশ্রুতিপততির 

ধারাবাহিক নিত্যতায় সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? অতীত-বর্তমান- 
ভৰিষ্যং-আমাদের ভাষার কথা। আমাদের বুদ্ধির পরিমাপে উহাদের 
আবিষ্কার, প্রচলন ও প্রয়োজনীয়তা ঈশ্বর কালাবচ্ছিন্ন না হওয়ায়, তাহার 

ষ্টতৈ অতীত-বর্তমান-ভবসতৎ নাই। তাঁহার কাছে সমুদায় বর্তমান পর্যায়ের 
সুতরাং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্ৎ কালবিভাগ, তত্তৎ কালাবচ্ছিনন হা 

ম্পর্ক তাহার দৃষ্টিতে নাই। এ সম্বন্ধে ও তৎ সংক্রান্ত আপত্তি ও বিচারের স 

সংক্ষেপ আলোচনা ১১1২২ সুত্রে ৯৬ ও ১৩৫ অনুচ্ছেদে করা তি 
সাহায্যে দার্শনিক ভাবে পর্ডিতী আলোচনায়, আমরা 

সানু ভগবান্__সৃষিকর্তা ব্রহ্গারপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া যে 

অন্তভুক্তি। 

৩৬ । 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, 



২৪০ ্রগস্থত্র ও শ্রীযদ্ভাগবত 

বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসকল অভিব্যক্ত করিলেন, তাহারা প্রণবের অতিব্যক্তির 
নিদর্শনে, দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং তাহারা নৃতন কিছু নহে। 
অনাদিকাল হইতে উহারা বর্তমান আছে। কোন বিশেষ ব্রহ্মাণের প্রলয়ে, 
উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাশে, কিছুকাল সাময়িক ভাবে, উক্ত বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কে, 
অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কিন্তু তখনও অগণ্য অন্তান্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সথষ্টি প্রবাহ অঙ্কুগ্ 
রাখায়, তাহাদের সম্পর্কে বেদ ও বেদাহ্ুগ শাস্ত্রসকল বর্তমান ও ক্রিয়াশীল 
ছিল। উহার! নিত্য । আমরা উপরের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ 
বা ঈশ্বরের সম্পর্কে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য_উহা শুধু আমাদের ব্রহ্মা সম্বন্ধে 
নিত্য-_তাহা নহে। বিশ্বের অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ও নিত্য। বেদ এই নিত্য 
সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, তাহ! ও তদনুগ শ্বাপ্তসকলও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে 
নিত্য ও ক্রিয়াশীল। 

১১) সাধারণভাবে আলোচনায় বুঝিবার প্রয়াস ! 
৩৭। আমাদের ন্যায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষায় অদ্ধশিক্ষিত জনগণের 

সংখ্যা অতি বহুল। শাসত্তসঙ্গত দার্শনিক আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের 
পক্ষে দুরূহ বলিয়া, আমরা উহা হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত । আমরা 
আমাদের স্থল বুদ্ধি ও বিচার শক্তির পরিমাপে_ বন্তগত আলোচনায় কি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই, তাহা দেখা কর্তব্য বলিয়া মনে করি । 

শ্রুতি পরমতত্বকে “জোতিষাং জ্যোতিঃ” (মুওক ২1২।১০ ) আখ্যায় 
আখ্যায়িত করিয়াছেন। কঠ ২6১৩ ও শ্বেতাশ্বতর ৬১৩ এই পরমতত্বকে 
“নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” বলিয়া, তিনি নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ 
এই পরিচয় দিলেন। অতএব পরমতত্ব_নিত্য চৈতন্য স্বরূপ “জ্যোতিষাং 
জ্যোতিঃ_সমুদ্রার জ্যোতির্শয় পদার্থের মূল জ্যোতি: । এই নিত্য চৈতন্যময় 
“জ্যোতিষাং জ্যোতি:” হইতে জ্যোতিংক্কুরণ-_অনস্তকাল ধরিয়া__নিত্য 
চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। ভগবান্ বশিষ্টদেব_ইহাকেই চিদণুর স্বুরণ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং দেশ-কাল-বন্ত প্রভৃতির নির্ণয় ও সংজ্ঞা এই চিদণুর 
সম্পর্কে ও উহারই পটভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন । জ্যো তিঃ-পদার্থের জ্যোতি:- 
ক্ষুরণ স্বাভাবিক । “জ্যোতিষাং জ্যোতি» নিত্য ও চৈতন্যময় বলিয়া__উহার 
স্বরণ নিত্য এবং চৈতন্যময়_একারণ উক্ত স্কুরণের বিসরণ__টেউ-এর পর ঢেউ 
উঠাইয়া প্রবাহাকারে, নিত্যকাল, অচিন্ত্যবেগে (ধারণার জন্ত বলা যাক 
চিত বা তড়িতের বেগে ) চলিতেছে ও চলিবে। জল যেমন আপনাকে 
লইয়া আপনি আবর্ত স্বষ্ট করে, সেইরূপ উহারও আবর্তঙথ্ট অনাদ্দিকাল 
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চলিতেছে ও চলিবে। নিত্য-চৈতন্তময় “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”র সংকল্লাত্মিকা 
শক্তিরূপা মায়া বা প্রক্কৃতিও নিত্য ও সর্বব্যাপী । উহার ভাণডারে উপাদানীভূত 

অতি সুন্ম মহাভূত সকলও নিত্য এবং অনস্ত আকাশের সর্বত্র ব্যাপ্ত। উহার 

আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তিও নিত্য বর্তমান । জল প্রবাহ আবর্ভাকারে 
ঘূর্মমান হইলে, যেমন, অসংখ্য জলবিষ্ের স্থষ্ট ও নাশ ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হয়, 
সেইরূপ অনন্ত দেশে, প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সহজলভ্য উপাদানের মধ্য দিয়া 

উক্ত স্ফুরণের প্রবাহাকারে গতি হইতে অগণ্য ব্রব্মাগ_তাহাদের নিজ নিজ 
্্য-গ্রহ-উপগ্রহাদি সহ, ক্ষণে ক্ষণে জাত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা 

হইতেও বুঝা গেল যে, সমগ্র স্থষ্টর এককালে ধ্বংস নাই। শাস্ত্রে আমাদের 

্রদ্ধাণ্ডেরই সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণনা আছে মাত্র। উক্ত বর্ণনা, অন্যান্য ব্ৰহ্মাণ্ড 

সম্বন্ধেও তাহাদের উপযোগী কালে প্রযোজ্য-_-ইহ। শান্ত্কারগণের অভিপ্রায় 
মনে হয়। 

৩৮। উপরে যে সংক্ষেপ আলোচনা কর! হইল, তাহা হইতে সহজেই 

বুঝা যাইবে যে, সমগ্র বিশ্বে অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ড বর্তমান থাকিলেও, উহাদের উপাদান, 
গঠন প্রভৃতির প্রকৃতি আত্যন্তিক ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন আমর! প্রত্যক্ষ 

দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর মুত্তি গঠন করিতে হইলে, প্রথমে কাঠ, 

বংশদও, দড়ি, খড় প্রভৃতি উপাদান যথাযোগ্যভাবে সাজাইয়া কাঠামো প্রস্তুত 

করিতে হয়। তারপর উক্ত কাঠামোর উপর মাটি, রং প্রভৃতি লাগাইয়া বিভিন্ন 

যৃ্তি গড়িতে হয়। সেইরূপ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো--একই প্রকৃতি হইতে 

সংগৃহীত উপাদান, একই চিদণুর ন্দুরণ হইতে আবর্ভ গঠন, একই প্রকার বিভিন্ন 

আবর্ত ও তাহা হইতে উৎপন্ন বিশ্ব হইতে আবিতূৰ্ত হয়, স্থতরাং উহারা 

আত্যন্তিক বিভিন্ন হইবে কি প্রকারে? অনন্ত শক্তিমান এবং সমকালে 

বৈচিতরপ্রিয় মহাসত্বা, নানা প্রকার-_সাজদঙ্জা দিয়া সমপ্রকারে গঠিত কাঠামো 

সকলের, অনস্ত প্রকার বৈচিত্র্য সম্পাদন ও অভিপ্রায় মত বহুত্ব সংগঠন করিয়া 

থাকেন । এই বৈচিত্র্য সম্পাদন ও বহত্বসংগঠন কি অহৈতৃকী-কল্সনা-বিলাসের 
খেলা মাত্র? তাহ! নহে। উহাদের মূলে, উক্ত অগণ্য ্ধাগুণের অধিবাসী 
জীববৃন্দের_ সুপ্ত কর্শবীজ 'বর্তমান-_ইহা৷ আমরা, আমাদের ব্র্ধাণডের নিদর্শনে 

অনুমান করিতে পারি। এ অনুমান যে অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। যে সকল জীবের কর্ম সাধারণতঃ 
এমন প্রকার যে, এক ব্রক্মাণ্ডে 

স্থাপিত হইলে, কৃত কর্মের ফলভোগ সুষ্ঠুভাবে লা 

একই ব্ৰহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়| থাকে! 9১579771941 
১৩ 
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দেখিতে পাই যে, উঞ্তদেশের জীব বা উদ্ভিদ শীতপ্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া 

যায় না, অন্ত পক্ষে শীত প্রধান দেশের জীব প্রভৃতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় উষ্ণ 

প্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না__ইহাঁও কতকটা সেইরূপ । একজন 

অনন্ত শক্তিমান, করুণাময়, জ্ঞানঘন মহাসত্বা অতি শুভ, মহছুদেশ্ত সাধনের জন্তু 

এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা আমরা আমাদের ব্রক্মাও হইতেই নিঃসন্দিস্ধভাবে 

বলিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, অগণ্য বিশ্বের কাঠামো 
এক ও তাহাদের সাজসজ্জা পৃথক হইলেও, আমাদের ব্রন্মাণডে__দেশ-কালের যে 

সম্বন্ধ, আমাদের জগদর্শন যে প্রকার, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে তত্রত্য জীবেরও কি তাই? 

তাহা না হইতে পারে। আমাদের জগদ্দর্শন আমাদের সমষ্টি মনের যৃত্ত প্রকাশ 
হিরণ্যগর্ভের নিকট হইতে পাইয়াছি। অর্থাৎ জগৎ তাহার মনে যে প্রকার 
প্রতিভাত হইয়াছিল, আমাদের মনেও সেই প্রকার হইয়া থাকে! ইহা তাঁহার 

মনোভিলাস মাত্র। “গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকে উদ্ধৃত খগ.বেদীয় “ঝতঞ্চ সত্যঞ্চ.. » 

মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে যে, আমাদের বর্তমান ব্রদ্দাও_ স্থষ্টিকর্তী হিরণ্যগর্ভ 

“্যথাপূর্বং-অকল্পয়ং”_ সেইরূপ ইহা তাহার মনঃ-কল্পনা মাত্র । ভগবান্ বশিষ্ঠদেব 

ইহাকে স্বপ্রকল্পনার তুল্য বলিয়া! স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা জানি যে, স্বপ্ন 
কল্পনা দুজন ব্যক্তির একরূপ হয় না। সেই নিদর্শনে অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণডের 

অগণ্য সমষ্টি মনের যূর্ত প্রকাশ স্বরূপ, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্যগর্ভের কল্পনা 
একপ্রকার হওয়া সম্ভব নহে । স্থতরাং ইহা স্ুম্পষ্ট যে, আমাদের ব্রহ্মাণেয়_ 

দেশ-কাল সম্বন্ধ, অথবা আমাদের জগন্দর্শন অন্যান্ ব্রহ্মাণ্ডে যে একরূপই হইবে, 

. তাহার স্থিরতা! নাই। শান্ত, স্থির, স্তিমিত সাগর বক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গী, বীচি-হিল্লোল 
প্রভৃতির ন্যায়, একত্বের উপর বৈচিত্র্যের সমারোহ, উক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 

প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সম্ভব। 

১২) বেদ ও তদ্নুগামী শান্ত্রসকল কি চিরবর্তমান ? 
৩৯। বেদ ও বেদানুগামী শাস্্রপকল চিরবর্তমান-__ইহার ইঙ্গিত উপরে 

দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহ! বুঝিবার চেষ্টা করিব। শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্রপদ 
নিষ্পন্ন। শাম্ ধাতুর অর্থ শাসন করা নিয়ন্্রর বা সংযমন করা৷ অগণ্য বিশ্ব ও 
তাহাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য জীবাদির জন্য, অনস্ত বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির 
ব্যবস্থার প্রয়োজন । উহার! প্রত্যেকে__অপরের সহিত সম্পূর্ণভাবে অবিরোধে 
_নিজ নিজ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয় যাইতে পারে, তাহার শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা 
_ বিশ্বাভিবযক্তির মূলে যিনি, তাহার একাস্ত কর্তব্য__ইহা' আমরা আমাদের বুদ্ধির 
পরিমাপে বুঝিতে পারি। এ কারণ জগ্বিধারণের জন্য এবং প্রত্যেকের মর্যাদা 
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অন্ধু্রপে রক্ষণের ব্যবস্থা কুরিবার জন্য, নিয়মপরষ্পরার প্রচলন, অপরিহার্য হইয়া 
পড়ে। শ্রুতি “খত” নামে এই নিয়মপরম্পরার সমষ্টভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। 
মত্প্রণীত “গায়ত্রী-রহস্ত পুস্তকের ৫২ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠায় “খঝতঞ্চ সত্য, 

মন্ত্রে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। পরমতব-_“সত্য” স্বরূপে এই “ঝত”কে নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। এই নিয়মপরম্পরা__এক 
কথায় “ঞ্জত”, বিস্তারিতভাবে বেদ ও বেদানুগশাস্ত সকল, সেই সতাম্বরূপ, 
অনন্ত জ্ঞানময়, পরমপুরুষ কর্তৃক মিহিত। পরমতত্ব বা ভগবানের সহিত 
জীব ও জগতের সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন জীবের__জগতের ও 
পরমতান্বের এবং জগতের সহিত বান্টি বস্তুর, জীবের ও পরমতব্বের_ সম্বন্ধ 
শান্তে নানাপ্রকারে কথিত, ব্যাখ্যাত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সঙ্ব চির 
বর্তমান। কোনও বিশেষ ব্রহ্মাও, প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, ইহার বিনাশ 
নাই। সমগ্র স্থ্টিতে_অগণ্য ব্রন্মাওেঁ_এই সঙ্্ধ তুল্য প্রকার। বিভিন্ন 
প্রকার হইবার কোনও হেতু, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না । একারণ 
শাস্রসকলের, নিত্য, অবিনশ্বরভাবে অবস্থান যুক্তিযুক্ত বটে। ভগবান্ যেমন 
সমষ্টি “সত্য” স্বরূপে “খত” কে বক্ষে ধারণ করিয়া, উহা! সমষ্টিভাবে পরিচালনা! 
করিতেছেন, তেমনি ব্যষ্টিভাবে, প্রত্যেকের হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করিয়া 
প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । উপরে ২৩ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ১১ 
২১/৩৭ শ্লোকে ভগবানের মুখ দিয়াই স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। 

৪০। ভববান্ গীতায় ১০২০ শ্লোকে বলিতেছেন :_ 

অহমাত্মা গুঢাকেশ ! সর্ববভূভাশয়স্থিতঃ। গীঃ ১০২০ 
হে অৰ্জ্জুন ! সর্বভূতের অন্তঃকরণে নিয়ন্তরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই । 

গীঃ ১০1২০ 
সর্ববস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টট। গীঃ ১৫1১৫ 

আমি সকলের হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামীরূপে সংপ্রবিষ্ট। গীঃ ১০১৫ 

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তরধ্ামী ব্রাহ্মণে, স্পষ্ট কথিত আছে, 

ভগবান্_ পৃথিবী, অপ বহি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, 
আকাশ, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্, বিজ্ঞান প্রতৃতিতে অন্তর্যামী রূপে বর্তমান 
থাকিয়া, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । ইহাই জগদ্বিধারণ-_ইহাই প্রত্যেক 
টির মর্্যাদারক্ষা। ইহা শুধু আমাদের পৃথিবীতে প্রযোজ্য নছে-_ইহা স্ব 

যেখানে যত ব্রহ্মাও আছে এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে ভর ) 
তুল্যভাবে প্রযোজ্য ৷ আমি একটি নগণ্য ক্ষুদ্র জীব_আমার প্রত্যেক এ 
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প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক ব্যাবহারিক আচরণ--নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, তিমি 

যেমন আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন (গীঃ ১০২০), সেইরপ 

প্রতি জীবে, স্থাবরে, জঙ্গমে, উদ্ভিদে, প্রস্তরে, মৃত্তিকায় তিনি অস্তঃগ্রবিষট। 

প্রত্যেক বস্তুর অতি স্থক্ম পরমাণুর অন্তঃস্থলে, প্রোটন ও তাহার চতুদ্দিকে 

ইলেক্ট্রোণের আবর্তন ও ঘূর্ণন, প্রত্যেক বস্তুর বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংখ্যায় 

ইলেক্ট্রোণের ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকার আবর্তন ও ঘুর্ণনের যূলেও এই 
নিয়ন্ত্রণ বর্তমান রহিয়াছে। শান্ব এই নিয়ন্ত্রণের পরিচয় মানবের ভাষায় দিয়া 

সার্থকতা লাভ করে । আমাদের ব্রদ্মাণ্ডের নিদর্শনে, আমরা বিজ্ঞানসম্মত ও 

সর্ব্তোভাবে সঙ্গত অনুমান করিতে পারি যে, এই নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য অগণ্য 
ব্রহ্মাণ্ডেও, তথাকার মননশক্তি সম্পন্ন জীবের ভাষায় শাস্ত্ররূপে বর্তমান । ভাষা 

ভিন্ন হইলেও, ভাষায় কথিত যূলতত্ব সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে একই, তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই। 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, শান্ত্রপকল শুধু শবননাশি 
মাত্রনহে। উহা! পরমপুরুষের নিত্য-সত্য-পরম-চরম জ্ঞানের ভাগার । উহার 

সম্বন্ধে দেশ-কাল-বস্ত পরিচ্ছেদ নাই । উহা! আমাদের পৃথিবীতে যেমন সমূজ্জল 

ভাবে দ্রেদীপ্যমান, স্থষ্টির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রন্ধাণ্ডের মধ্যে যে কোনও ব্রক্মাণ্ডে, 
তথাকার মননশীল জীববৃন্দের ভাষায়, তুল্য সমূজ্জন ভাবে দেদীপ্যমান ৷ উহা 

,“সকৃদ্ বিভাতম্”__উহা৷ “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে নিঃস্থত জ্যোতিঃপ্রবাহ__ 

উহার তর-তম, হ্বাস-বৃদ্ধি নাই। সমভাবে চিরকাল বর্তমান রহিয়াছে ও 
থাকিবে । 

৪১। ভগবান্ গীতায় নিজমুখে অতি উদাত্তক্ঠে শাস্তসন্বদ্ধে অতি উচ্চ 
প্রশংসা ঘোষনা করিয়াছেন :__ 

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্ ॥ গীঃ ১৩1২৩ 
ম্মাচ্ছাস্্ং প্রমাণস্তে কাৰ্য্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতে । 
্াতবা শাস্্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তৃমিহার্হসি ॥ গীঃ ১৬২৪ 

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারণ করে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে না, সুতরাং স্ব ও পরাগতি প্রাপ্ত হয় না। সেই হেতু, কোনটি কার্য, 

কোনটি অকার্্য__ইহার ব্যবস্থার নিমিত্ত শাত্বই তাহার প্রমাণ । অতএব শা 
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বিধানান্ুসারে, যাহা উক্ত বা শাস্্রঙ্গত, তাহা জানিয়৷ নিজ অধিকারান্থর 
কর্মে প্রবৃত্ত হও । গীঃ ১৬২৩-২৪ ঃ 

১৩) গণিত, পদার্থবিদ্যা, ক্ল TE সায়ন প্রভৃতি ব্যাবহারিক শাস্ত্রগুলিও 

৪২। সংশয় প্রবণ চিত্তে সন্দেহ জাগিয়া ওঠে যে, বেদ ও তাহার পদানুগ 
শান্্রসকল--না হয় অধ্যাত্ম ও সাধনশাস্ত বলিয়া চির বর্তমান স্বীকার কর! গেল। 
কিন্ত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা (chemistry ) প্রভৃতি ব্যাবহারক 
শাস্্রগণও কি চিরবিদ্ধমান এবং আমাদের ত্রহ্ধাণ্ডের নিদর্শনে, উহারাও কি অন্যান্য 
অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডে বর্তমান আছে? 

প্রথমতঃ বলি যে, বেদ ও তাহার পদান্থগ শান্্লকল, যে কেবল অধ্যাত্ম ও 

সাধন শাস্ব, তাহা মনে করা ভুল। জগদ্ব্ধারণের ও বৈচিত্ৰপূৰ্ণ জগতের 
অসংখ্য স্থাবর-জঙ্গমাদির_ মর্ধ্যাদারক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, যে যে নিয়ম প্রয়োজন 

_যাহা “খাত” নামে কথিত__সে সমুদায়ই বেদের ও তাহার পদাহ্থগ 
শান্্রকলের অন্তভূক্তি। স্থতরাং যাহাদিগকে আমরা “ব্যাবহারিক” শাস্ত্র বলি, সে 
সকলে যদি উক্ত নিয়মপরম্পরায়-_অস্তিত্বের পরিচয় পাই, তাহা হইলে, তাহারাও 
যে বেদ ও তৎপদান্থগ শাস্ত্রসকলের ন্যায় চিরবর্তমান ও আমাদের ব্রন্ষাণ্ডের 

ন্যায়, অন্যান্য অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডে বর্তমান থাকিবে, তাহার কথা কি? পূর্য্বের 

আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বিভিন্ন ব্রহ্মাগ_বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় বৈচিত্ত্যপূর্ণ 

হইলেও সাধারণ ভাবে, উদার! সমপ্রক্কৃতিক। উহাদের যূল উপাদান সর্বত্রই 

প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। চিদণুর স্ক্রণ বা “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে 
নিঃস্থত জ্যোতিঃপ্রবাহ__আমাদের ব্রদ্ধাণ্ডের হ্যায়, অন্যান্য সমুদায় ব্রক্মাও 

অভিব্যক্ত করে। আমাদের ব্রহ্মাণডে যেমন জীবের সমষ্টি ও বাটি কর্মফল-_ বৈচিত্র্য 

সৃষ্টির মূলে, অন্যান্য অগণ্যব্র্াওেও তাই । স্থতরাং যে অমোঘ নিয়মপরস্পর! 
আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান ও ক্রিয়াশীল, তাহা! অন্যান্য অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডেও বর্তমান 

ও ক্রিয়াশীল__এ অনুমান যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত । অবশ্তই পরিস্থিতির ইতর বিশেষের 

জন্য একই নিয়ম যথাযোগ্য ভাবে, কিছু কিছু পরিবর্তন হইলেও, আসলে কোন 
ভেদ নাই। এই পরিবঞতন__দেবগ্রতিমার সাজসজ্দার ছারা বৈচিতরাসম্পাদনের 
ায় গৌণ পৃথক পৃথক কয়েকটি নত দিয়া বিশর করিবার চে করি 

(ক) গণিত :_বিশ্দ্ধ (8৪5) এবং মিশ্র (14951) ভেদে গণিত 
নিত-_মানব মনের গভীর চিন্তার, 

প্রধাণতঃ ছ্িবিধ। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ গ 



২৪৬ বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যুক্তির, স্তায়ান্থগ বিচারের ও সিদ্ধান্তের-_বস্ততাস্ত্রিক ফল। যে কোন সৃষ্টিতে, যে 
কোনও ব্ৰহ্মাণ্ড, যে কোন কালে, যদি মানবের ন্যায় মন:__বুদ্ধিসম্পনন, মননশীল 

জীব থাকেন, তিনি দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ-গন্-দৈত্য-অস্থর_-যে কোন মৃত্তিধারী 
হউন্ না কেন, মানবের ন্যায় গভীর চিন্তার, যুক্তির, বিচারের ও সিদ্ধান্তের আশ্রয় 
লইলে, বিশুদ্ধ গণিতের সাক্ষাৎ পাইবেন_ইহা আমাদের ব্রন্মাণ্ডের শিদর্শনে 
সহজেই গ্রহণ করিতে পারে । মন ত সর্বত্র চিরবর্তমান। বেদ, বেদান্ছগ 

শাস্সকল-_-ভগবানের অনুগ্রহে স্থপ্িকর্ভার মনঃ হইতেই অভিব্যক্ত_ইহা আমরা 
বুঝিয়াছি। ব্রহ্মার মন-_সমষ্টিমনঃ। সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে পরিমাণগত ভেদ 
থাকিতে পারে, তত্বত: কোন ভেদ নাই। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে যেমন ব্রহ্মা 
ষ্টিকর্তা__অন্যান্য অগণ্য ব্ৰক্মাণডেও সেইরূপ অগণ্য হৃষ্টিকর্ভী আছেন। 

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে, তাহাদিগকে ব্রহ্ম নামে পৃথক্ পৃথক্ পুরাণে কথিত 

হইয়া থাকে। স্থতরাং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের চিন্তাধারা যে প্রকার, অন্ত 
বহ্মাণ্ডে আমাদের ন্যায় মননশীল জীব বর্তমান থাকিলে, তাহারও চিন্তার ধারা 

আমাদের সমপ্রকৃতিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। 
অবশ্যই সেখানকার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন পরিবেশের কারণ কিছু ইতর-বিশেষ 
সস্তব__ইহা মনে রাখিতে হইবে। 

উপরের আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি যে, ওঁকার__শব্দময় চিন্তার প্রতীক ৷ 
সেই নিদর্শনে সমভাবে, বলিতে পারি যে, মানসিক চিন্তার গাণিতিক রূপও 
আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৫1১১, (১1১।২২ স্থত্রের আলোচনায় 

_-১৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ) মন্ত্রের গাণিতিক রূপ নিম্নের আ"স্ণ্র লিখিতে পারা 
যায়। 

গর? পূর্ণ পূণ, পূরণ পূৰ্ন পু্ পূরণ পূরণ পুর্ণ পরণলপূর্ণ 
শূন্য ও অনস্ত চিরপূর্ণ বলিয়া, উহাদের গাণিতিক রূপ নিম্াকার :__ 
০০০১ ০--০-০১ ০১৫০--০১ ০-:-০-০ 

অনস্ত7অনন্ত-অনস্ত, অনস্ত_ অনস্ত = অনস্ত, অনন্ত * অনন্ত অনন্ত, 

- অশস্ত- অনম্ত == অনন্ত । 

গণিতে অনস্তের সাঙ্কেতিক আকার এইরূপ _০০। 
অতএব *--০০+০০--০০, ৭০২০০ ০০১ ০০১৫ ec = ০৩১ oc + c= ০০ 

এই ভিত্তির উপর গণিতের সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত - 
যথ| ১+ ১=২, ১-১=০, ১X ১= ১, ১ ১= ১ 
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এ সত: সিদ্ধান্ত এই যে, *১৯_পূৰ্ণ নহে। এ কারণ ছান্দোগ্য 
শ্রতির “সদ্বেব জোম্য ইদআগ্র আঘীছ্ একমেবা দ্বিভীয়ম্” ৬২১ মন্ত্রে 
ব্যবহৃত “একম্: পদ সংখ্যাবাচক নহে বলিয়া আচাৰ্য্য শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন। 

উপরে যে কয়েকটি সংকেত লিখিত হইল, উহারা মানবীয় চিন্তার ব্যাবহারিক স্তরে গাণিতিক রূপ। আদি মানবের চিন্তার অভিব্যক্তি বলিয়া, উহার! অতি 
সহজ, সরল ও সথখবোধ্য। মননশীল জীব মাত্রেরই মনে সমপ্রকৃতিক চিন্তার 
সঙ্গে সঙ্গে, উহাদের জাগিয়া ওঠাই স্বাভাবিক। বহুবিস্তৃত, সহ্জ-দুরূহ, নিয়- 
উচ্চ-অতি উচ্চ গণিত শাস্ত্রের যূলে উক্ত কয়েকটি সংকেত মাত্র । 

মানবের ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চতুঃপাৰ্শ্বস্থ বস্তজাতের 
পরস্পরের সহিত পরম্পরের সম্বন্ধ, পরম্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার হেতু গণিত শাস্ত্র বিবিধ নামে বিভিন্ন ভাষায়_পরিচিত 
হইয়াছে। অন্যান্য অগণা ব্ৰহক্মাওেও উপরোক্ত সম্বন্ধ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, 
তুল্যভাবে বর্তমান, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারি। স্থতরাং 
সে সকল ব্ৰহ্মাণ্ডে মানবের শ্যায় মনঃ, বৃদ্ধি, ইন্জিয়াদি সম্পন্ন জীব বর্তমান থাকিলে, 
তাহাদের মধ্যে যে তুল্য প্রকৃতির গাণিতিক নিয়ম, তাহাদের প্রদত্ত গাণিতিক 
রূপে বর্তমান থাকিবে, এ অনুমান সৰ্বথা সঙ্গত। তাহাদের প্রদত্ত গাণিতিক 
রূপ, আমাদের প্রদত্ত রূপের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিতে না পারে, কিন্ত 
তথ্যনি্দেশ, যুক্তির স্বচ্ছতা, গভীরতা, সিদ্ধান্তের সত্যত! প্রভৃতি তুল্যভাবে 
সেখানেও বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। 

ইহা গেল বিশুদ্ধ গণিতের কথা। মিশ্রগণিতে_যেমন শ্থিতি-বিজ্ঞান 
(Statics ), গতিবিজ্ঞান (Dynamics ), বারিবিজ্ঞান ( Hydrostatics ও 

Hydrodynamics )__ প্রভৃতির আলোচনা, বস্তর সহিত বস্তুর, বস্তর সহিত 

শক্তির সম্বন্ধ বিচারে ও নির্ণয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। উক্ত আলোচন! বিশুদ্ধ 

গণিতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তু ও শক্তি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, 
অন্যান্য অণণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডেও বর্তমান । স্থতরাং উহাদের সন্বদ্ধে আলোচনা যে সে 

সকল ব্রহ্মাণ্ডের মননশীল জীবরৃন্দের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব, ইহ! সহজেই বুঝা যায়। 
(খ) পদার্থ বিজ্তা__আমাদের ব্রহ্মা, আমাদের চারিপাশে অসংখ্য বিভিন্ন 

পদার্থ বা বস্তু বর্তমান। উহাদের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও পরম্পর সম্বন্ধ 
পদার্থ বির অধিকারে ৷ গণিত শাস্ত্রের সহিত পদার্থ বিদ্ধ বা পদার্থবিজ্ঞানের 
সম্বন্ধ অতি ঘনি্। ফলতঃ -উচ্চগণিতের সাহায্য ইহার বুঝিবার পক্ষে 

অপরিহাধ্য বলা যাইতে পারে । 

২৪৭ 



ব্য রক্ষসথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পদার্থ বা বস্তুর বিভিন্ন নাম-রূপে অভিব্যক্তির যুলে উহাদের 
অতি্বন্ম পরমাণুর গঠনে, প্রোটন ও ইলেক্ট্রণের নাম করা যাইতে পারে। 

আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ, নানা প্রকার পরীক্ষা ও গবেষণার মলে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, প্রোটন ও ইলেক্ট্রপ__শক্তির অতিক্ষুদ্র আবর্ত ও প্রবাহ মাত্র। 
প্রোটনের চারিদিকে ইলেক্ট্রগণের আবর্তন ও ঘূর্যনের হেতু পদার্থ গঠিত হয়। 
প্রোটন ও ইলেক্ট্রণ উভয়ই একই শক্তি হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া-_-উহারা সকল 

পদার্থেই একপ্রকার । পদার্থের নানা প্রকার বিভিন্নতার কারণ, উহাদের পরমাণু, 
গঠণে প্রোটন ঘিরিয়া যে ইলেক্ট্রণগণ পরিভ্রমণ করে, তাহাদের সংখ্যা ও 

পরিভ্রমণবেগের তারতম্য । উচ্চগণিতের সাহায্যে, প্রত্যেক পদার্থের 

পরমাণু কতগুলি প্রোটন ও ইলেক্ট্রণ সহযোগে উৎপন্ন_তাহা নির্ণাত 
হইয়াছে। কি পরিমান অচিন্ত্যশক্তি, একটি প্রোটনের চতুদ্দিকে, এই এক একটি 

ইলেক্ট্রণের আবর্তন, পরিভ্রমণ ও উহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন, পরমাণু, বিধ্বংসনে_ 

আনৱিক বোমার আবিষ্কারে--তাহার পরিচয় সম্প্রতি আমরা পাইয়াছি। 

আমাদের ব্রহ্মাণডের ন্যায় অন্যান্য ব্রদ্মাণ্ডও সমভাবে শক্তির খেলা চলিতেছে। 

সমভাবে সেখানেও প্রোটন-ইলেক্ট্রণের সহযোগে পদার্থের বিকাশ হইতেছে । 

সেখানেও সমভাবে পরমাণুর বিধ্বংসনে, অচিস্ত্যশক্তির আবির্ভাব, সেখানকার 

মননশীল জীব দর্শন করিয়া যে বিস্মিত হইবে, তাহার কথা কি? 
(গ) রসায়ন শাস্ত্র :_-এই শান্্ব_দ্রবোর উপর দ্রব্যের ক্রিয়ার উপর 

প্রতিষ্ঠিত। দৃষটন্তস্বরূপ () অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন__জল অভিব্যক্ত করে, 
এবং তড়িৎ শক্তিপ্রয়োগে জল বিশ্লেষণ করিলে পুনরায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন 

আত্মপ্রকাশ করে। (1). অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও গন্ধক উপযুক্ত মাত্রায় 
তাপ প্রয়োগে মিশ্রিত করিলে সালফিউরিক. এরাপিড-_গন্ধক দ্রাবক নামে 

মহাদ্রাবক অভিব্যক্ত হয়। আরও দৃষ্টান্ত দিয়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। 
শুধু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অন্যান্য অগণ্য ব্রক্মাওগণে, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, 
গদ্ধকের অসদ্ভাব থাকিতে পারে না। আমাদের ব্রহ্ধাণের ন্যায় অন্যান্ 
অগণ্য তরদ্মাণেও প্রকৃতির উপাদান ভাগার হইতে গঠিত স্থতরাং আমাদের 

: ্ধাণডে যে সমুদয় উপাদানের সাক্ষাৎ পাই, অন্যান্য ব্রক্মাণ্ডেও সে সমূদায়ের 
IRAN RLS তাহাতে সন্দেহ নাই। স্পেক্ট্স্কোপ ( Spectroscope ) 

So ক পরিদৃ্টমান অগণ্য তারকাবলীর কিরণ- 

উপাদান ও আমাদের করেও রাজ উহাদের ও সে কারণ আমাদের পৃথিবীর উপাদান তথ্যতঃ 



১খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ সঃ ২৪৯ . 

অভিন্__পরিমাণগত ভিন্নতা থাকিতে পারে, তাহা অতি গৌণ ব্যাপার মাত্র । 

সুতরাং রসায়ন শাস্তও এ সকল ব্রদ্মাণ্ডের পরিস্থিতির ও পরিবেশের সহিত, 
" সামন্তস্ত রক্ষা করিয়া সে সকলে বর্তমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অন্তান্ত শাস্ত, যথা উদ্ভিদ-বিদ্ধা, জীব-বিদ্তা, খনিজ-বিদ্তা প্রভৃতিতেও উক্ত 
যুক্তি, বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য । চিকিৎসা-বিস্তা-বর্তমান আলোচ্যস্থত্রে 
প্রদত্ত চিত্রে আযুর্কেদের অন্তর্ভুক্ত, ইহা সুস্পষ্ট । সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, 
ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ৬৪ কলার অন্তর্ভু ক্ত_গন্ধর্বাবেদের ভিতর পড়ে। 

যুক্ধবিদ্যা--ধন্্বেদের অন্তভুক্তি। স্থতরাং মানব চিন্তায় যে সমুদায় শাস্ত-জগদ্- 
বিধারণের-রক্ষণের-পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছে, সমুদায়ই বেদ ও 

বেদানুগ শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে, বুঝা গেল। এ সমুদায় শাস্ত্র অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে 

তত্রত্য পরিস্থিতির সহিত সামগ্ুস্ত রাখিয়া বর্তমান থাকিবে, ইহার অনুমান সুসঙ্গত। 

৪৩। ইহা হইতে আর একটি সন্দেহ মনে উদয় হয় যে, শিরোদেশে 

উদ্ধত বৃহদাঃ ২1৪।১০ মন্ত্রে শাস্ত্রগণের অভিব্যক্তি স্থষ্টর আদিতে পরমপুরুষের 

নিঃশ্বাস হইতে বলা হইয়াছে। ভাগবত ও তাহার সমর্থনে, ভগবানের 

অনুগ্রহে ব্রহ্মার মুখ হইতে শাস্তাবিরাব বলিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, 

আধুনিক কালে মানব চিন্তার ফলস্বরূপ যে সমুদায় শাস্ত্র বা তথ্য প্রকটিত 

হইয়াছে, সে সমুদায় শান্তর ও বেদাদির ন্যায় চরবর্তমান বলা কি প্রকারে, 

সঙ্গত হয়? দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পৃথিবীর আকর্ধণ 

( মাধ্যাকৰ্ষণ ) প্রথমে আমাদের দেশের জ্যোতিবিবদ ভাম্বরাচার্য্য তাহার 

সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে ) ভাষায় বর্ণনা করেন। নিউটন, 

তাহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে তাহার PrinciPi৭ গ্রন্থে উহার বর্ণনা ও উহার, 

ক্রিয়া সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করেন। মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ পরস্পরের উপর 

ক্রিয়া করিবার ফলে, আমাদের পৃথিবী: নিজ কক্ষপথে আবর্তন করিতে করিতে 

সুর্ধ্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অন্তান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধেও এ 

একই কথা ॥ অন্যান্য ব্রদ্ধাওেও সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহগণ সেখানকার সুর্য্যের 

চতুর্দিকে, আবর্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেচে__এ অনুমান সঙ্গত, 

৷ 
নহম ভাম্করাচার্য্য বা নিউটন নিজ নিজ ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ 

ও মহাকর্ষণের উল্লেখ করিবার পূর্বের কি উহা! বর্তমান চিল না? তাহা নয়। 

উহা সৃষ্টির আদি হইতে কর্তমান। উহার সম্বন্ধে ভগবানের অমোঘ নিয়ম 

চিরকাল কাধ্য করিতেছে 



২০১ র্স্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

মানুষ জানিত না বলিয়া, মহাকৰ্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া প্রতিহত 

ছিল না। তারপর, নিউটন উক্ত নিয়ম ও তাহার ক্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়াছেন, 

তাহাই যে সত্য, তাহা মনে করিবার হেতু কি? অবশ্যই উহা নানাপ্রকার 

জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ বটে। কিন্তু সম্প্রতি প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ 
আইনস্টাইন, উহা ধ্ৰুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না বলিয়া বিদ্ধৎ- 

সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। আমাদের সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। 

যাহা হউক, বুঝা গেল যে, মানুষ জানুক বা না জানুক, জগদ্বিধারণের যে 

সমুদায় নিয়ম বা যন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকিয়া অনস্ত বিশ্বে অনস্তকোটী ব্ৰহ্মাণের 

ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহারা স্বষ্টর আদি হইতে বর্তমান রহিয়াছে এবং 

অনস্তকাল বর্তমান থাকিবে। মান্থষ উহাদের কয়টিরই বা সন্ধান পাইয়াছে। 
বিশ্বরহস্ত সমুদ্রের অনস্ত বিস্তার বেলাভূমিতে বালুকাকণার ন্যায় অগণ্য । মানুষের 

সাধ্য কি যে, উহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? যতই নৃতন 

সৃতন রহস্ত মানবের জ্ঞনগোচরে আসিতেছে, ততই তাহাদিগের পশ্চাতে 
সুক্মতর নৃতন নূতন রহস্যের ইঙ্গিত মানুষকে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান 
জানাইতেছে। দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। 

৪৪ | ম্বান্ষের আবিষ্কৃত বিশ্বরহস্ত কয়টি সম্বন্ধে, আরও ভাবিবার বিষয় 
আছে যে, ১/১1২।২ স্বত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সুষ্টিচিত্রে ( অনুচ্ছেদ ১১৭) 

আমরা বুঝিয়াছি যে, “জ্যো তিষাং জ্যোতিঃ” হইতে প্রস্থত শক্তি _-আধিভৌতিক, 
আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক__এই তিনভাবে ক্রিয়াশীল! হইয়া স্থষ্টি অভিব্যক্তি 
করিয়া থাকে এবং উক্ত ত্রিবিধ ভাব__পরম্পরের অত ঘনিষ্ট সন্ধে সম্বন্ধ, 
মানুষের আবিষ্কার_মাত্র উক্ত তিন ভাবের মধ্যে শুধু আধিভৌতিক ভাবের 

সহিত সম্পর্কযুক্ত, অন্ত ছুই ভাবের সহিত কোন পরিচয় আধিভৌতিক 
বৈজ্ঞানিকগণের নাই। তবে, বর্তমানে উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের মনে চিন্তার 
উদয় হইয়াছে যে, আধিভৌতিক তথ্য সকলের পশ্চাতে এক মননশীল মহ! সত্বা 
বর্তমান থাকিয়া, উহাদিগকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা আশার 
কথা সন্দেহ নাই। (দেখ ১/১/২।২ হৃত্রের আলোচনায় ৮৫৮০ অনুচ্ছেদ )। 
হয়ত অদূর ভবিস্তুতে তাহাদের পরীক্ষা ও গবেষণা, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক 
ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল হইয়া, বিশবরহস্তের সর্বতোমুখী শক্তির পরিচয় পাইবেন। 

১৪) জগদ্বিধারণের নিয়ম বা যন্ত্র সর্বত্র একই । 

As গার নিয়ম বা মন্ত্র পকলের উল্লেখ 
ক শুধু কথার কথা, অথবা উহাদের বস্তুগত 
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অস্তিত্ব আছে? ইহার উত্তর এই যে, যখন অনস্ত বিশ্বে অগণ্য ব্রহ্মাও বর্তমান ও 
তাহারা পরস্পরের অবিরোধে, নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ পরিবেশের মধ্যে 
সাষ্টাঙ্গ অবলুষঠনে প্রণিপাত করিতে করিতে, বিশ্বের-_কেন্দঙ্থ পরম ৫ 
“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”__চিদমু _ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন তাহারা 
ভগবানের অমোঘ নিয়ম মানিয়া চলিতেছে বৈ কি। কঠ শ্রুতি ২৩৩ মন্ত্র 
বলিতেছেন £- 

ভয়াদস্তাগ্রিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূ্য্যঃ ৷ 
ভয়াদিন্দ্্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু্ণবতি পঞ্চমঃ ॥ কঠ ২.৩.৩ 

ইহার ভয়ে অগ্নি-সূর্য্য তাপ প্রদান করেন। ইন্দর-বাযু.মৃত্যুও ইহার ভয়ে 
নিজ নিজ কর্তব্যে ধাবমান হন। কঠ ২৷৬৷৩ 

ইহার পূর্বের মন্ত্েই উক্ত শ্রুতি-_উক্ত মহা স্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন £_ 

“মহদ্ভয়ং বজমুন্যতম্’__কঠোর উদ্যত দণ্ড, মহদ্ভয় উৎপাদনে সমর্থ প্রভুর 
পর্যবেক্ষণে স্থ স্ব কার্ধ্যে নিরত ভৃত্যগণের ন্ায় অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধিভৌতিক,- 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক-_দেবতাগণ স্ব স্ব ব্যাপারে তৎপর । কোনও ব্যতিক্রম 

নাই। স্বতরাং জগদ্বিধারণের বস্তুগত নিয়ম আছে, সন্দেহ নাই । এই নিয়ম 

বা মন্ত্রসকল যে ভাষায় লিখিত, তাহা কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের কোন মননশীল 

জীবের বিশেষ ভাষা নয়। ইহ! সমগ্র বিশ্বের. অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ 

ভাষা । এ ভাষা পরমতত্বের বা ভগবানের শবস্তরে অভিব্যক্তি হইতে প্রকটিত। 

ইহার আলোচন! বর্তমান আলোচ্য স্থত্রের ৩০-৩১-৩২-৩৩ অন্গচ্ছেদে বিস্তারিত 

ভাবে করিয়াছি-_এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই ভাষায় 

অতি সুক্ষ্ম কেন্দ্রীভূত যৃত্তি বা বীজ-_“ওঁম্’। আমরা, আমাদের ভাষায় উদাত্ত- 

অনুদাত্ত-স্বরিত-_পাঁ-রে-গা-মা-পা-ধা-নি স্বরের সহিত পরিচিত। “ওম” এ 

সমূদায়কে ক্রোড়ীক্ৃত করিয়া, উহাদের উপরে ও নীচে অনস্ত বৈচিত্রাময়_ 

অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের উপযোগী, অনন্ত প্রকার স্বর-সম্তার আত্মস্থ করিয়া, অগণ্য 

র্মাণ্ডের সাধারণ ভাষার বীজরূপে সর্বত্র বর্তমান । উক্ত নিয়ম বা মন্ত্র সকল 
“ওঁম্’ বীজ হইতে সম্ভূত শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ থাকিয়া! জগদ্বিধারণ, পরিচালন, 

সংবর্ধন ও নিয়ন্ণ করিতেছে । আমরা “ওুঁম্’ কারের রণন্_বংকার-_আমাদের 
চতু্দিকে পবন স্বননে, মেঘগর্জনে, অশনি নির্ধোষে, সাগর উচ্ছাসে, নদীর 

কল্কলে, বিহঙ্গের সঙ্গীতে, বীণার নিকণে প্রতৃতিতে PEAT 
অন্যান্ত ব্রদ্মাণ্ডেও তথাকার অধিবাসিগণও সেইরূপ অথবা তাহাদের 



২৫২ ্র্স্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ইন্দরিয়শাক্ত ও ইন্দ্িয-সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা বেশী হইলে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে 
ভনিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। 

৪৬। আমরা, এই পৃথিবীতেই দেখিতে পাই যে, একই তথ্য, বিভিন্ন 

দেশে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, পঠিত, কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিশ্বে 
অগণ্য ব্রদ্মাণ্ডে একই নিয়ম বা মন্ত্র তত্তৎ ব্রদ্মাণ্ডের উপযোগী ও ব্যবহৃত 

বিভিন্ন ভাষায় রচিত, লিখিত, পঠিত ও কথিত হইয়া থাকে। সমুদায়ের 

বীজ “ওম্’। আধিভৌতিক ক্ষেত্রে_উহা! জগদ্বীজ__উহা হইতেই অগণ্য 
বন্ধাও প্রকটিত। যেমন উষর ক্ষেত্রে পতিত বৃহৎ মহীরুহের বীজ হইতে, 
কোনও প্রকারে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া, প্রয়োজন মত রস প্রভৃতির অভাবে বৃহৎ 

বৃক্ষ জন্নাইতে পারে না। অন্যপক্ষে সেই একই বীজ উর্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়া 

প্রয়োজন মত রস প্রভৃতি পাইলে, বৃহৎ বৃক্ষ প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়, 

সেইরূপ ওঁকার, আধিভৌতিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
্রদ্ধাও অভিব্যক্তির কারণ হইয়া খাকে। 

আবার ওঁকার শাস্ত্বীজও বটে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তুল্যরূপে কার্ধ্য 
করিয়া, একই নিয়ম, একই মন্ত্র, একই তথ্য_বিভিন্ন ব্রহ্মাওে তথাকার ভাষায় 
অভিব্যক্ত করে। আধিদৈবিক ক্ষেত্রেও তুল্যরূপে তত্তৎ ব্রহ্মাণের পরিচালক 
দেবতাগণের অভিব্যক্তি ও তাহাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর 
করিয়া থাকে । 

১৫) ব্রহ্ষ_-পরমাত্মা_ভগবান, কি শান্্র-প্রমাণের বিষয় ? 

৪৭। শান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল ৷ পরমতন্ব আত্মস্বরূপ হইতে শাস্ত্র 
অভিব্যক্ত করিলেন এবং শান্ত্রকল চিরবর্তমান ; জগদ্বিধারণের __রক্ষণের__ 
সংবর্ধনের__পরিচালনের-_নিয়ন্ত্রণের-নিয়ম বা৷ মনত্ররকলে শাস্ত্রে নিহিত এবং 
সাধারণভাবে, উহার! বিশ্বের /অগণ্য ব্রদ্াণ্ডে সমপ্রকৃতিক_ইহা বুঝা গেল। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শান্ত্রপকল কি ত্র্ম_পরমাত্মা-ভগবানকে প্রমাণের 
বিষয় করিতে পারে? 

ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে ১1১২২ শ্ত্রের আলোচনায় ৫৮ অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। যখন পরমতব বা ভগবান সমুদায় সৃষ্টি ও তদস্তভূক্ত অগণ্য ব্রহ্মা আত্মস্থ করিয়৷ নিজের, নিগুণ, নিব্বিশেষ, অনির্দেষ্ঠ স্বরূপে বর্তমান থাকেন, তখন গুবৃত্তিবিশিষ্ট আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শ্রুতিগণ এবং সেকারণ শ্রুতিগণের অনুগামী শাদগণ, তাহার নির্দেশ দিতে বা তাহাকে প্রমাণ করিতে 
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পারে না । অন্ত কথায় তখন তাহারা তাহাতে প্রযোজ্য নহে। কিন্ত যখন 
তিনি হেচ্ছায় আপনার-_সত্য-জ্ঞানানস্তানন্দমা ত্রৈক-রসন্বরূপ, সমগ্রভাবে অলুপ্ত 
রাখিয়াই মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিয়া বিশ্বস্থষ্টির অভিব্যক্তি করেন, তখনই 
শ্রুতিগণ এবং সে-কারণ তদনুগামী শরাস্ত্রগণ তাহাকে প্রতিপাদন করিতে 
সমর্থ হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।১০ 

৪৮। পূর্বের বলিয়াছি, আবার এখানেও বলি যে, পরমতত্ত্বে নির্ধিবশেষ- 
সবিশেষ, নিরগুণ-সপ্তণভাব সমকালে, অবিরোধে, একাধারে বর্তমান । আরও 
বলিয়াছি যে, সমগ্র স্থির এককালে ধ্বংস কল্পনা সম্ভব নহে, কেননা, তাহা হইলে, 
“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ ক্ষুরণের বা চিদণুর স্ফুরণের বিলোপ- 

সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তাহা সম্ভব নয়। একারণ শ্রুতিগণ ও তদনুগামী 

শান্্রগণ ভগবানকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। এই সামর্থ্য, জীবকল্যাণের 

জন্য ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি নির্বিশেষ-সবিশেষ, 
নিগুণ-সগণ উভয়ের উভয়ত্ব থাকিত-_অন্য কথায় কিছুমাত্র ভেদ থাকিত, 

তাহা হইলে শ্রুতিগণের ও তদন্থগামী শ্রান্ত্রগণের-_আনর্থক্য প্রসঙ্গ সম্ভব 

হুইত। উক্ত উভয়ভাবে নির্দেশ-__-আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়ামাত্র__উহা৷ পরম-তব্বে 
বা ভগবানে প্রযোজ্য নহে । যখন তিনি সমুদায় আত্মস্থ করিয়া__ চিদণুরূপে 

নিজ স্বরূপে বর্তমান_-তখনও তিনি যেমন “সত্য-জ্ঞানানস্তানন্দমা ত্রৈক- 

যসম্বরূপ”_-ভগবান্, স্থষ্টিতে মায়ার সহিত ক্রীড়াশীল যখন, তখনও তেমন 

“সত্য-জ্ঞানানস্তানন্দ-মাজ্ৈক-রসন্বরূপ” ভগবান্। স্থতরাং শ্রুতি বা তদনুগামী 
শাস্তসকলের প্রতিপাদকত্ব সর্বক্ষেত্রেই বর্তমান। অতএব বুঝা গেল যে, 

স্বরূপগতভাবে শাস্ত্র ভগবানকে প্রমাণের বিষয় করিতে পারে না-_-তখন তিনি 

অপ্রমেয় (গীঃ ১১1৪২, ভাগবত ১০1২৯১৩।) কিন্ত স্বষ্টগিতভাবে তিনি শাস্ত 

প্রতিপান্ত (ভাগ: ১০৮৭১৩)। আমাদের কারবার স্ষ্টগতভাবে প্রতি 

এবং সম সময়ে নিজন্ববূপ হইতে অযুত-_্ন-পরমাত্ম-ভগবানের সহিত। 
হুতরাং শাস্ত্র আমাদের অপরিহার্য উপজীব্য। 

যে আলোচন! করা হইল, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে ৷ অন্যান্য 

অগণ্য ব্ৰহ্মাওে৪ উহা তুল্যভাবে প্রযোজ্য । বিভিন্ন প্রকার হইবার হেতু 

কল্পনা করা যায় না। 

১৬) শান্তর পরমতত্বের প্রতিপাদক হইলেও, ভাঁহায়_কি সমগ্র 

নির্দেশ দ্বিতে সমর্থ? ৃ 
রা উপরের আলোচনা হইতে বুঝ! গেল যে, বেদ ও বেদাহ্গামী 

শান্রপকল ভগবানের, বা. পরমতত্ের প্রতিপাদক। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, 



২৫৪ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

উহারা গ্রতিপাদক হইলেও কি তাহার সমগ্র নির্দেশ দিতে সমর্থ। নির্দেশের 

ছুটি পন্থা! শাস্ত্রে পরিচিত। একটি বিধিমুখে, অপরটি নিষেধমুখে । পরমতত্ব 
সমকালে চিদণু-_“অণোরণীয়ান্৮_-ও অনস্ত-_“মহতো! মহীয়ান্ ( শ্বেতাঃ 
৩২০) বিধিমুখে তাহার নির্দেশ সম্ভব নহে, ইহা সুস্পষ্ট । এজন্য 
তি নিষেধযুখে_-“নেতি নেতি”_ইহা নয়, ইহা নয়-বলিয়া সমুদায় 

অপলাপ করতঃ, তাঁহার কথঞ্চিৎ নির্দেশের প্রয়াস করিয়াছেন ( বৃহদারণ্যক 

২৩]৬)। ভগবান্ সুত্রকার শ্রুতির পদানুসরণ পূর্ববক-__“প্রকতৈতাবত্বং হি 

প্রতিষেধতি ততো৷ ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” সূত্র ৩২1২২ প্রণয়ন করিয়া__“নেতি নেতি” 

শ্রুতির তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন । (যথা স্থানে দ্রষ্টব্য)। এখানে এইটুকু 

মাত্র বলিয়া কর্তব্য সমাধান করি যে, প্রস্তাবিত যাহা কিছু তাহাতে আমর। 

আরোপ করিয়া থাকি, তিনি সে সকল বটে, কিন্তু তাহার বাহিরে অনেক 

কিছু রহিয়া গেল। এই অনেক কিছু প্রস্তাবিত আরোপেয়__অনস্ত গুণ । 

স্থতরাং নিষেধমুখেও তাহাকে প্রকাশ করা অপম্তভব। ভাগবত ১০।৮৭।৩৬ 

শ্সোকে (নিয়ে উদ্ধৃত) বলিতেছেন “যচ্ছ তয় স্বয়ি হি ফলন্তি অতন্নিরসনেন 

ভবন্নিধনাঃ”__অতএব শ্রুতিগণ আপনাতে পর্য্যবসানরূপে “তন্ন তন্ন” করিয়া 

আপনাতেই ফলবতী হয়। 

৫*। উপরে ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, শ্রতিগণ ও তদন্ুগ 

শাস্ত্রগণ__নিব্বিশেষ_নিগুণ--পরমতত্বে পৌহুচিতে পারে না । যখন পরমতত্ব 
নিজের ইচ্ছায় মায়ার সাহচর্য্যে ষ্টি ও স্থিতিমূলক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ 
নির্বিশেষ-নিগুণ ভাব সংবরণ করিয়া সবিশেষ-সগ্ুণভাৰ অঙ্গীকার করেন, 
তখনই বেদ ও বেদানুগ শান্্রগণ তাহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত 
প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইলেও কি সমগ্র নির্দেশ দিতে পারে, ইহাই প্রশ্ন । 
এ সম্পর্কে ভাগবতের নিষ্নোদ্ধত শ্লোকহুটির বিশেষ আলোকপাত করিয়া প্রশ্নটির 
উত্তর দিতেছে । 

তথাপি ভূমন্! মহিমাইগুণস্ত তে বিবোদ্ধমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ | 
অবিক্রিয়াৎ স্বান্ুভবাদরূপতো! হৃনহ্যবোধ্যাতুতয়া ন চান্যথা ॥ 

; ভাগঃ ১০।১৪ ৬. 
গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণন্য ক ঈশিরেহস্তয। 
কালেন ঘৈর্ব্বা বিমিতাঃ স্ত্কল্লৈভূপাংসবঃ থে মিহিকা ছ্যুভাসঃ ॥ 

ভাগঃ ১০ ১৪1৭ 
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ধর স্বামিপাদ টীকার ভূমিকায় বলিয়াছেন £_-“এবং তাবৎ সপ্তণ নিগুণয়ো- 

রুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমেব ইতি__-তৎকথাশ্রবণেনৈব ত্বংপ্রানতিঃ নান্তথ| ইত্যুক্তমূ। 
ইদানীং যদি উভয়োরবিশেষেণ দুa্জে'য়ত্বমুক্তম, তথাপি গুণাতীতস্ত তব জ্ঞানং 
কথঞ্চিদ্ ভবেৎ, ন তু সণ্ডণস্ত তব, অচিন্ত্যানস্তগুণত্বাদিতি স্তৌতি শ্লোকদ্বয়েন।” 

ভগবানের স্বগুণ বা নিগুণ যে কোনও ভাবই হউক, উভয়েরই জ্ঞান দুৰ্ঘট | 
একারণ ভগবৎকথ| শ্রবণ হইতেই তৎপ্রান্তি হয়, অন্যথা: অসম্ভব । বর্তমান, 
১০।১৪।৬-৭ ধ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন যে, ভগবানের গুণাতীত ভাবের জ্ঞান 
কথঞ্চিৎ হওয়া সম্ভব হইতেও পারে। কিন্তু সপ্তণ ভাবের জ্ঞান সম্ভব নহে__ 
কেননা-তাহার গুণ অচিন্ত্য ও অনন্ত। ইহা! ভূমিকা। শ্লোক ছুটির সরল: 

অর্থ :£-_হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও তোমার সগুণ নিগুণ ভাব উভয়ই সবিশেষে 
দু্ঞেয়, তথাপি প্রত্যান্বত ইন্দ্রিয় সকল হইতে উদ্ধৃত অন্তঃকরণের _সাত্মাকার 
প্রাপ্তি হইলে, অগ্ুণের মহিমা জ্ঞানগোচর হওয়া সম্তব__কেননা তুমিও সেকারণ 
তোমার মহিমা স্বপ্রকাশ__উহার প্রকাশের কোনও ব্যভিচার__কোনও কালে 
নাই। অন্তঃকরণের মলিনতা অপগমে উহার হৈ্ঘ্য সম্পাদিত হইলেই উহ্! 
স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্ভাসন কোনও ক্রিয়ার ফলস্বরূপ 
নহে । ১০১৪৬ 

_ কিন্তু তোমার অচিন্ত্য ও অনন্ত গুণবত্বাহেতু, সপ্ণভাব কি প্রকারে জ্ঞানের 
বিষয় হওয়া সম্ভব? এমন কি যখন তুমি জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য 

নরযৃত্তি গ্রহণে আবির্ভূত হও, তখনও তোমার গুণের বিশেষ বিবরণ দুরে 

থাকুক, উহ! এত পরিমাণ বলিয়৷ গণনা করিতেই বা কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? 

যে সকল নিপুণ ব্যাক্তি, বহু জন্ম, বহু কালে ভূমির পরমাণু, আকাশের হিমকণ! 

ও.নক্ষত্রগণের কিরণকণা গণনা করিবার স্পর্থা রাখেন, তাহারাও আপনার: 

অনন্ত গুণ গণনায় সমর্থ নহেন ॥ ১০1১৪? 
৫১। স্থতরাং শ্রতিগণের ও তাহাদের অনুগামী | 

পরমতত্বের কথঞ্চিৎ নির্দেশে সার্থকত! লাভ করে। এই কথ ভি রি রি 

ভিত্তিস্থাপন করিয়া, শ্রুতি ও তদম্গামী শাস্্রগগ মানবের নঃশেয়্ 
বিধিবদ্ধ করিয়াছেন-_এই অনুষ্ঠান_তীহার 

জন্য “সংরাধন” অনুষ্ঠানের উপদেশ বিধি 
তর্নংস্মরণংপাদসেবনং-অর্চনংবন্দনং-দাশ্ং-সখ্যং- নাম ও লীলা *শ্রবণং-কীর্তনংস্মরণং 

» (ভাগবত ৭16১৮) রূপ নবাঙ্গ আহ্্টানিক ভক্তি সাধন। 
আত্মনিবেদনম্” ( ্বামীপাদ উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪1৬-৭ 

ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর : নান্তথা” বাক্যাংশে ৫6 কথাঅবণেন- ততপ্াপ্তিঃ নান্ত 

ল্লোকের টাকার ভুমিকায় “তব 



২৫৬ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সাধন পথে ভ্রমণে উন্মুখ জীবকে উক্ত নবাঙ্গ অনুষ্ঠানের প্রথমাক্ষ “শ্রবণের»__ 

উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, আরম্তকারী উহার যথাযথ অনুষ্ঠান 
করিলে, সাধনের অন্যান্ত অঙ্গুলি, যথাসময়ে আপনাপনিই প্রকটিত 

হইবে । 

৫২1 কঠশ্রুতির ১1২।২২ মন্ত্র ১১1১।১ স্ুত্রের আলোচনায় ৫২ অনুচ্ছেদে 

উদ্ধৃত হইয়াছে । উক্ত মন্ত্রের একাংশ হইতেছে “তশ্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্ুং 
্বাম্__যাহাকে এই আত্মা বা ভগবান্ বা পরমতত্ব, উপযুক্ত অধিকারী বলিয়৷ 

মনে করেন, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকটিত করেন । কিন্ত স্বরূপ প্রকাশ 
করিলেই কি উক্ত অধিকারী তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে? অর্জুন ত 

অতি উচ্চ অধিকারী ছিলেন। নরবপুঃধারী পরক্রহ্ম “বিহার শয্যাসন 

ভোজনেষু (গীতা ১১৪২) নির্জনে নৰ্শ্মালাপে, প্রাকৃত সমবয়স্ক সখার 
ন্যায়, অজ্জুনের দ্বারা অবহসিত, কখনও বা৷ তিরঙ্কৃত, কখনও বা নিকৃষ্টের ন্যায় 

ব্যবহৃত (গীঃ ১১৪২) হইয়াছিলেন, সেই অতি উচ্চ অধিকারী অকজ্জুনও 

কি যতক্ষণ না ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া! দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন (গীঃ ১১/৮), 
তাহার সমক্ষে প্রকটিত ভগবানের বিশ্বূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন? 
তাহার দর্শন বা! স্বরূপ জ্ঞান_-তীহার করুণার উপরই নির্ভর করে। গীতায় 
১১1৪২ শ্লোকে “অপ্রমেয়মূ” বলিয়া ম্পষ্টতঃ নির্দেশ করায়, তিনি যে সমগ্রভাবে 

শান্্প্রমাণের বিষয় নহেন, বলা হইল। শাস্ত্র তাহার এক এক দেশের পরিচয় 
দিয়াই সার্থকতা লাভ করে । 

৫২। তিনি শান্ত প্রমাণের বিষয় না হইলেও, তিনি “বেন্ত” । প্রমাণ 
গ্রহণ ও তাহা হইতে সিদ্ধান্ত স্থাপন মন্তিষ্ের (1011601) ক্রিয়া__বুদ্ধির 
ব্যাপার। তাহার বেদন বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নহে। “বেদন” অর্থ-__অনুভূতি 
উহা আত্মম্বরপ । অতএব তিনি “বেছ্ঠ” বলায়, বুঝান হুইল যে, আত্মার 
নিজের স্বরূপানুভৃতি-_ইহা আত্মাদ্বারা আত্মান্ুভব। ভাগবত ১1১২ শ্লোকে 
বলিলেন,_“বেগ্যং বাস্তব বস্ত্র শিবদম্” ৷ এই বেদ বস্তুই বাস্তব বস্তু এবং 
ইহা “শিবদ’’ । এতদুভি্ অনান্য পরিদৃশঠমান বস্তগণ বাস্তব বন্ধ নয়, উহাদের 
প্রতীয়মান বাস্তবতা__উক্ত “বেদ্য বাস্তব বস্তর” অধিষ্ঠান হেতু । এই বাস্তব বস্ত 
বত প্রকাশ। ইহা কোনও কর্লত্য নহে_ইহা শরীর স্বামিপাদ ভাগবতের 
১০১৪৬ প্লোকের টাকায় বলিলেন, উক্ত উদ্ভাসন কোনও ক্রিয়ার ফলম্বরূপ 
নহে। তবে কি উপায়ে উহার শ্বতঃ উদ্ভাসন প্রকটিত হইতে পারে? 
‘ভাগবত বলিতেছেন := 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি।.৩ স্ুঃ ২৫৭ 

ত্বং ভক্তিযোগপরিভা বিতন্ৃৎসরোজ, 
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং। 
যদ্ যদ দ্বিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, 
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদন্ুগ্রায় ॥ ভাগঃ ৩।৯১১ 

হে নাথ! ভক্তিযোগ দ্বারা "পরিশোধিত পুরুষগণের হৃৎপন্ে, ্বদীয় কথা 
শ্রবণে সাধন পথ পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে, হে উরুগায়! (ব্হরূপে যিনি 

স্তত হন ), তুমি তাহাদের সেই হৃদয়-পন্মে অধিষ্ঠান কর। তোমার কৃপার 

কথা কি বলিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতীরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনদ্ধার! 

তোমার যে যে যৃত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাহাদের অনুগ্রহের 

জন্য সেই সেই রূপেই তাহাদের মানসচক্ষে প্রকটিত হও। ভাগঃ ৩৯।১১ 
অতএব বুঝা গেল যে, ভগবান্ বুদ্ধিদ্বার! “ব্ছে” নন, তিনি হৃদয়ে “ব্ছে”,__ 

তাহার বেদন-_অন্ভূতিজনিত স্পন্দন গ্রহণের জন্য, ভক্তিযোগ দ্বার! হৃদয়কে 

পরিশোধিত কর! প্রয়োজন-_দার্শনিক ভাষায়, উহা আত্মাকারে আকারিত 

করা । ইহাই উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০1১৪।৬ শ্লোকে “অনন্য বোধ্যাত্মতয়া” 

বাক্যাংশে কথিত হইয়াছে । 

৫৩। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা হৃদয় 
পরিশোধিত করা কি কর্মের ফল নহে? যদি উহা মানব প্রচেষ্টার ফল হয়, 

তবে ভগবানের বা আত্মার স্বরূপ প্রকাশ__কর্ণলভ্য নয় বলা হইল কেন? উহার 

উত্তর এই যে, অগণ্য যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যে মল সাত হইয়াছিল__ 

সেই মূল অপসারণে মানব প্রচেষ্টার সার্থকতা ৷ মল সঞ্চয় মানবের কর্মজনিত। 

যাহা কর্শজনিত, কর্ণদ্বারা তাহার অপসারণ সঙ্গতই বটে। সেই মল নিরাকৃত 

হইলেই, আত্মস্বরূপ বা ভগবৎ স্বরূপ স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্বেও 

বলা হইয়াছে। ভগবান্ স্ত্রকার “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম” 

ও৩২।২৪ সুত্রে ইহার আলোচনাও বিচার করিয়াছেন । যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । 

ভগবান্ সথত্রকার “সর্ববাপেক্ষা। চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ” ৩1৪২৬ স্থত্রে 

দৃষ্টান্ত প্রয়োগ পূর্বক বুঝাইলেন যে, বিদ্যা ভগবৎস্বরূপ উদ্ভাসনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 

হইলেও, শ্রুতিকধিত যজ্ঞাদি কর্মেরও অপেক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। যেমন 

কোনও দুরু প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের জন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া 

গৃহে ফিরিয়া আসেন, সেইবপ। অর্থাৎ অশ্ব আরোহীকে তাহার গৃহের দ্বারদেশে 

পৌছাইয়া দিয়া_কর্তব্য সমাধা করে। গৃহের ভিতর প্রবেশের তাহার কোনও 

২০৫ 



বর র্স্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অধিকার নাই। গৃহের বাহিরে আস্তাবলে থাকে। গৃহের ভোগ, স্থখ, সাচ্ছন্য, 

আরাম প্রভৃতির সহিত অশ্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। উহারা আরোহীর বা 

গৃহস্বামীর ভোগ্য-_সেইরূপ সংরাধন রূপ কণ্ম চিত্তের মলিনতা দূর করিবার 

জন্য অভিপ্রেত মাত্র। উক্ত মলিনতা দূর হইলেই, আত্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশে 

হৃদয় আলোকিত করিয়া থাকে। স্থতরাং আপত্তির কোনও কারণ নাই। 
[ভগবান স্ত্রকারের স্থত্র রচণার সমকালে অশ্বই দূর গমনাগমনের দ্রুতগামী 

যান ছিল॥ তখন রেলগাড়ী বা আকাশ-যান ছিল না। সে কারণ স্থত্রকার-- 

সথত্রে অশ্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । ] 
৫৪। ভগবান্ বা পরতত্ব যে প্রমাণের বিষয় নন, তাহা আমরা 

অন্তপ্রকারেও বুঝিতে পারি। কেনোপনিষৎ প্রারস্তিক মন্ত্রে বলিলেন যে, “ব্রন বা 

পরমাত্মা, আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ, 

চক্ষুঃর চক্ষ্:”__তার পরে কয়েকটি মন্ত্রে বুঝাইলেন যে, বাক্য তাহাকে প্রকাশ 

করিতে পারে না, তাহার পরিচালনায় তাঁহার বিষয় ও অন্য বিষয়ও বর্ণনা করে। 

মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ__(চিন্ত-মন-বুদ্ি-অহঙ্কার ) তাহাকে চিন্তায় ধরিতে পারে 

না, তাহার পরিচালনায় ক্রিয়াশীল হয়__ইত্যাদি। ইহা! হইতে বুঝিতে পারা গেল 

যে, আমাদের অন্তঃ ও বহিঃ ইন্দ্িয়গণ এবং প্রাণ সেই পরম তত্বকে বিষয় করিতে 

পারে না। অন্য পক্ষে, তাহার দ্বার! পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে 

ব্যাপারবান থাকে । ইহা হইতে স্পষ্ট পিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ 
তাহাকে প্রমাণের বিষয় করিতে পারে না। কেনোপনিষদের এই মন্ত্রগুলির 
ভিত্তিতে ভাগবত বলিলেন := 

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শান্ত্রযোনয়ে। ভাগবত ১০৷১৬৷৪০ 

শ্রীধর স্বামি পাদ “প্রমাণমূলযে পদের অর্থ করিলেন- চক্ষুরাদীনাং 

চক্ষুরাদিরূপায়, অতএন কবয়ে- স্বয়ং ভন্নিরপেক্ষজ্ঞানায় |” উক্ত 

গ্লোকাংশের সরলার্থ :--আপনি প্রমাণ সমূহের মূল অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জিয়গণের 
ও চ্ষুরাদি স্বরূপ, অতএব আপনি কবি অর্থাৎ ইন্জিয়াদি নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞান স্বরূপ । আপনি শাস্ইযোনি। আপনাকে নমস্কার । ১০।১৬1৪০ 

ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, উপরে কথিত কারণে, না হয়, প্রত্যক্ষ-অনুমান-এতিহ 
এই তিন লৌকিক প্রমাণ তাহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে না বুঝা যায়। কিন্ত তি ত ভীহারই অন্তরে আত্মস্থ ছিল, ইহা. অপৌরুষে_ইহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে শ্রতি তাহার নিঃশ্বাস হইতে 
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অভিব্যন্ত বটে। কিন্তু উহ! মানবীয় ভাষায় অভিব্যন্ত, সে কারণ আপেক্ষিক- 

তার অন্তর্ভুক্ত । উহা! নিরপেক্ষ ত্বকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবে কিরূপে? 

উহা! তাহার নির্দেশ কথঞ্চিৎ দিতে পারে বটে এবং সে কারণ তাঁহাকে 

প্রতিপাদন করিতেও কিছু সামর্থ্য রাখে বটে, কিন্তু ভাষার অক্ষমতা হেতু, উহার 

তত্ব বহিঃ প্রকাশে ভাষার ক্ৰটি থাকিয়া যাইবেই। একারণ ৬রাষকুষ্জ পরম- 

হংসদেব বলিয়াছেন যে, জগতে সম্দায় পদার্থ উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কেবলমাত্র 

“ব্রন” উচ্ছিষ্ট হন নাই। মুখদ্বার! অস্তরে গ্রহণ এবং মুখ হইতে বাহিরে ত্যাগ 

করিলেই উচ্ছিষ্ট হয়। পরমহংসদেবের অভিপ্রায় এই যে, ব্র্মতত্ব ভাষার 
দ্বারা_কেহ কখনও উপদেশ দিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। এবং বাক্যের 

উপদেশে ব্রক্মতত্ব কখনও কাহারও দ্বারা__অধিগত হইতে পারে নাই ও 

পারিবে না। 

৫৫। আচাৰ্য্য শস্করদেব," তাহার শারীরক ভাষ্যে এ সম্বন্ধে একটি অতি 

সুন্দর আখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন । পুরাকালে বাহব নামে একজন ব্রমজ্ঞ 

মহধি ছিলেন । 

একজন জিজ্ঞান্থ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! বিণীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, 

'ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রন্ধবিদ্ভার উপদেশ দিয়া কৃতাৰ্থ করুন ৷ 

শুনিয়া মহর্ষি নীরব রহিলেন। পুনশ্চ তুলারূপ প্রার্থনা হইল, তখনও কোন 

উত্তর নাই। এই প্রকার চার পাঁচবার করুণ প্রার্থনা করিবার পর কোনও উত্তর 

না পাওয়ায়, উক্ত আগন্তক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! ইহা কি ব্রহ্মবিদের 

উচিত যে, আমি বারংবার কাতর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কোনও উত্তর ন! 

দিয়া আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহ! শুনিয়া মহত্ষি বাহৰ 

বলিলেন, বাপু হে! তোমার প্রথম প্রার্থনা হইতেই আমি তোমার প্রকৃত 

উত্তর দিতেছি, তুমি যদি বুঝিতে না পার, সেকি আমার দোষ? ব্রক্মতত্ব কি 

ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায়? নীরবতাই উহার সর্বশ্রে্ট উপদেশ। তখন 

সে ব্যক্তি সন্তষ্ হইয়া প্ৰস্থান করিল । 

আমরাও বুঝিলাম যে, নীরবতা যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, সেখানে 

তর্কশান্ত্র এবং উক্ত শান্ত্রপন্মত প্রমাণ__প্রমের প্রভৃতির কোনও যূল্য আছে কি? 

সে সমুদায় ছাড়িয়া উপরে ৫১ অনুচ্ছেদে কথিত নবাঙ্গ সাধনানুষ্ঠানের প্রথমটি 

অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত নহে কি? 

৫৬। উপরের ১১২২ সুত্রের আলোচনায় আমর! ১২২ হইতে কয়েকটি : 

অনুচ্ছেদে “অনুপ্রবেশের?” বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, চিদখু 



২ অস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ব্ৰহ্ম ভগবান্-পরমতত্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুত্র-বৃহৎ প্রতি বস্তুর অন্গ-পরমাণুতে অনুপরফিট 
হুইয়। উহাদিগকে ধারণ, পালন, বন্ধন, সংরক্ষণ করিতেছেন । ইহা রবদেশে, 

সর্ববকালে, সর্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে । স্তরাং আমাদের বহ্ধাত্র 

নিদর্শনে বিশ্বে অগণ্য ব্রন্মাণ্ডেও ইহার ব্যতিক্রম নাই । ইহা হইতে ৰুবিয়াছ, 
তিনি সর্বাত্মক । যে বস্তু সর্বাত্মক, তাহার সিদ্ধির জন্য কি কোন প্রমাণের 
অপেক্ষা আছে? যে প্রমাণ দ্বারা তাহার-_সিদ্ধির প্রচেষ্টার স্পর্া করা হইবে, 
সেই প্রমাণই ত সেই সর্বাত্বক বস্তু হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়া বর্তমান আছে। 
শ্রীধর স্বামী পাদ-_১1১।২২ স্থত্রের আলোচনায় ৫৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের 
১১/৩।৩৮ শ্লোকের টাকায় সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন *_-“নছি জর্বববূপেণ স্বত্ত: 
ভাসমানত্ত ব্ৰহ্মণঃ ্বসিদ্ধৌ প্রমাণাপেক্ষ। ইতি ভাবঃ%। 

৫৭। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, 
চিদগুত্রক্গ বা ভগবানে অচিন্ত্য রহস্য বর্তমান । “মানবীয় শক্তিতে সে রহস্তের 
উদ্ঘাটন সম্ভব নহে। সে সম্বন্ধে প্রমাণ অনুসন্ধান বৃথা। তিনি একমাত্র নিরপেক্ষ 
_পরম ভাব পদার্থ। তর্কশান্ সম্মত যে কিছু প্রমাণ, সমুদায় আপেক্ষিকতার 
অন্তর্ভুক্ত, সে কারণ তর্বশাস্বেরই নিয়মান্গপারে উহা নিরপেক্ষ বস্তুতে প্রযোজ্য 
হইতে পারে না। উহ! ভগবান্ শঙ্বরাচার্ধ্য তাহার শারীরক ভাষ্যে সুম্পষ্ট 
বলিয়াছেন £ 

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ । 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিন্তাস্ত লক্ষণম্ ॥ 
যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তাহাদের সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিও ন! । যাহা 

প্রকৃতি হইতে উদ্ভৃ প্রপঞ্চের অতীত, তাহাই অচিন্ত্য ভাবের লক্ষণ ৷ 
আচাধ্যদেবের উক্ত নিষেধ হইতে পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি 

পরমতন্থে প্রযোজ্য নহে। {বনি একাধারে_-চিদণু ও অনন্ত, সেই শূন্য-_অনস্ত 
- পুর্ণত্মক পরম ভাব পদাথে কোনও বিরোধ অবস্থান করিতে পারে না। 
জ্গাৰান্ শ্রকার “অভোইনত্তেন তথ! হি লিঙ্গম্” ৩২।২৬ সুত্রে ইহার বিচার 
ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 

৫৮ | ভিগবন্ততব সম্বন্ধে 'র্ক-বিঝাদ-বিতর্ক প্রভৃতি যে সম্পূর্ণভাবে পরিতাজা, সে সম্বন্ধে ভগবত বলিতেছেন £__ 

বে, বিবাদ-সম্বাদভুবো ভবস্তি ৷ 
এাহং, তস্মৈ নমোইনন্তগুণায় ভয়ে ॥ 

ভাগ? ৬৷৪৷২৬ 

যচ্ছক্তয়ে।ণদ5]ং বাদিনাং 
কুর্তি চেষাং খুহুযাখ 
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অন্তীতি নাস্তীতি চ বস্তনিষ্ঠায়োরেকস্থয়োভিন্ববিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ | 
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ সমং প্রং হানুকুলং বৃহত্ত্তৎ ॥ 

২৬১ 

ভাঁগঃ ৬1৪২৭ 

ধাহার শক্তিপকল বিবাদ-বিতর্ককারী বাদিগণের কখনও বা৷ বিবাদের, __ 

কখনও বা সম্বাদের (তৃল্যমত হইবার ) স্থল হইয়া থাকে, এবং সেই সকল 

বাদিগণের অন্তরে মূহু্মুহঃ মোহ সঞ্চার করিয়া দেয়, সেই অনস্তগ্ুণে অলংকৃত 

ভূমা পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি । ভাগ: ৬৷৪৷২৬ f 

যোগশাস্পরে অর্থাৎ উপাসন। বা ভক্তিশাস্ত্রে, ধাহাকে হস্তপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 

বিশিষ্ট আকৃতিমান সগুণ-উপান্ত বলিয়া, উপাসনার বিধি আছে-_আবার সাংখ্য 

বা জ্ঞানশাস্তরে ধাহাকে অপাণিপাদ, সর্ধেন্ডিঘ়-বিবজ্জিত, নিব্বিশেষ, নিরাকার, 

নিরগুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এই যে আকার আছে, বা 

আকার নাই, অথবা সগুণ বা নিগুণ বলিয়া উভয় শাস্ত্র বিবাদের হেতু পরম্পরা, 

পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধী ও বিভিন্ন হওয়া সত্বেও, উভয়ের উক্ত বিধি-নিষেধ 

এক বস্তুনিষ্ঠ হওয়ায়__উহাদের বিষয় একই ব্রহ্ম_িনি বৃহত্তম, অনস্ত--একারণ 

সমুদায় বিধি নিষেধের সমাধান তীহাতেই। অধিষ্ঠান বিনা পাণি-পাদাদি 

কল্পনা, এবং অবধি বিন| নিষেধও অসম্ভব বিধায়, তাহাতে বিধি-নিষেধ দুইই 

যেমন অসম্ভব, সেইরূপ দুইই অবিরোধ বটে । তিনি দুই এর প্রতি তুল্য অনুকূল, 

অতএব দুইয়েরই উপপাদক। ভাগঃ ৬৪।২৭ 

তিনি যখন অদ্বয়_তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য বস্তু মাত্র নাই, তখন তাহাকে 

ছাড়িয়া__কোথায় কোন কিছু থাকা কি সম্ভব ? এতএব বিবাদ-বিতর্ক প্রভৃতির 

অবগর কোথায়? তাঁহার অচিন্ত্য-অনস্ত শক্তি-মত্বাই সমুদায় বিরোধ সমাধানের 

কারণ--ভগবান্ কুত্রকার “ব্যাপ্তেন্চ সমঞ্জসম্” এস সুত্রে এ সম্বন্ধে 

আলোচনা করিয়াছেন । বিবাদ-বিতর্ক ত দুরের ক্থা। বৃহদারণ্যক কৰতি 

বিবাদ-বিতর্কের আশঙ্কা করিয়া বহু শান্ত পাঠেরও নিন্দা করিয়াছেন 

তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুববাত ব্রাহ্মণঃ। 

নানুধ্যায়াদ্ বহুঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ বৃহঃ 818২১ 

উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ছের অর্থ স্থম্প্ট। আচার্য শঙ্কর প্রথমার্ধের অর্থ 

করিতেছেন £__“ধীরো-_ধীমান্, বিজ্ঞায়_উপদেশতঃ শান্ত্ুত্, প্রজ্ঞাং_ 

শাস্ত্রাচার্ধ্যোপরদিষ্টাং বিষয়াং জিজ্ঞাসা প্ররিসমান্তিকরীং কুর্বাত ত্রাক্ষ
ণঃ ।” 



২৬২ ব্ৰহ্মসথত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সরলার্থ :_যে আত্মার সম্বন্ধে পূর্বে উপদেশ দেওয়া হইল, বুদ্ধিমান সাধক 
গুরুপদেশ ও শাস্ত্র হইতে তৎসম্বন্ধে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া,_শাস্ও আচার্য্য উপদিষ 
বিষয় প্রজ্ঞা করিবেন__অর্থাৎ যাহাতে জানিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হয়, 
সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। বহুশাস্্র অধ্যয়ন করিবেন না। ইহাতে বৃথা 
বাক্যের গ্লানি (বিতর্ক প্রবৃত্তি ) সঞ্জাত হয় মাত্র । বৃহঃ ৪1৪/২৪ | 

এক কথায় ভগবান্ স্ত্রকার কথিত “সংরাধন”-_ধৈ্য-ধ্য-দঢ়তার সহিত 
অনুষ্টানেরই উপদেশ দিলেন। এ অনুষ্ঠানে ভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদনই 
প্রধান অঙ্গ। 

৫৯। তাই ভাগবত বলিতেছেন := 
নমোহনস্তায় সস্মায় কুটস্থায় বিপশ্চিতে। 
নানাবাদানুরোধায় বাচ্য-বাঁচক-শক্তয়ে ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৯ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেইনভ্তশক্রয়ে ৷ 
অগুণায়াবিকারায় নমন্তেইপ্রাকৃতায় চ॥ ভাগঃ ১০৷১৬৷৩৬ 

আপনি অপরিচ্ছিন্, একারণ অনন্ত, আপনি সুক্ষ সে কারণ অদৃশ্য, আপনি 
কৃটস্ব_একারণ উপাধিভূত বিচার আপনাতে নাই। আপনি সর্বজ্ঞ । অস্তি-- 
শাস্তি, সর্বজ্ঞ _কিঞিদজ্ঞ, বন্ধ_মুক্ত, এক-_অনেক-_ইত্যাদি নানা বাদের 
আপনি নিজ মারা দ্বারা অন্বন্তী হয়েন। অপিচ, আপনি-_অভিধেয় ও 
অভিধাশক্তি ভেদের কারণেও, নানারপে প্রতীয়মান হয়েন। আপনাকে প্রণাম 
নিবেদন করি। ভাগঃ ১০১৬।৩৯ 

আপনি জ্ঞান (শাস্তজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান ) উভয়ের শাশ্বত 
ভাঙার । অনস্ত শক্তিমান, নিপুণ, নির্বিকার, প্রকৃতি প্রবর্তক (একারণ 
সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম । আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভাগ: ১০।১৬৩৬ 

তিনি অনস্ত, সুস্থ, কৃটস্, নিগুণ, নির্বিকার, প্রকৃতি প্রবর্তক ও সেই হেতু 
প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত নয় বলিয়া কি, আমাদের মত প্রকৃতির প্রভাবে 
মোহ্মগ্ন» সাধারণ মানবের কোনও উপায় নাই? ভাগবত বলিতেছেন, তাহা 
কেন? তিনি যে অনন্ত করুণাসাগর। তিনি কি চুপ করিয়া থাকিতে 
পারেন? তাহার অপার করুণাই যে তাহাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য 
করে। সেই ব্যবসা বশতঃ জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। 

যোইমুগরহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো! ভগবাননস্তঃ | 
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্মভির্ভেজে স মহাং পরমঃ প্রসীদতু ॥ 

ভাগঃ ৬৪1২৮। 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ সঃ ২৬৩ 

যে ভগবান, অনস্ত এবং সে কারণ শ্বর্ূপতঃ নাম-রূপ বিহীন হইলেও, পাদযূল 
ভজনকারীদিগের অনুগ্রহের জন্য, নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ নানাপ্রকার 
কর্মাচরণ করিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ব আমাকে প্রসাদ করুন। ভাগঃ ৬৪২৮ 

এই একই কথা, ভাগবত, বর্তমান স্থত্রের আলোচনায় ৫২ অঙ্চ্ছেদে উদ্ধত 
৩৯১১ প্লোকে বলিয়াছেন । অতএব বুঝা গেল যে, দৃঢ়া ভক্তির সহিত তাহার 
চরণে প্রণাম নিবেদন করা! মানব দেহধারী জীবের অবশ্য কর্তব্য। তিনি অরূপ 
হইলেও সমকালে উরুরূপ বা বিশ্বরূপ। তাই ভাগবত বলিতেছেন £__ 

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ত্রহ্মণেইনভ্তশক্তয়ে। 
অরূপায়োরুরূপায় নমো আশ্চর্ধ্যকর্ম্মণে ॥ ভাগঃ ৮৩৯ । 

সেই অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর ব্রন্ধকে প্রণাম করি। তিনি অরূপ হইলেও 

সমকালে__উরুরূপ বা বিশ্বরপ । তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তিনি 

আশ্চ্য্যকর্ম্ম, অতএব আমার ন্যায় সাধনহীনেরও নিরাশ হইবার কোনও 

কারণ নাই। 
তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিবার জন্য, কি মঠে মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন 

আছে? অজ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, স্তব করিতে করিতে 

কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া কাতরে বলিতেছেন £_ 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোহস্ত তে সর্ববত এব স্বব। 

অনন্তবীর্ধ্যামিতবিক্রমন্তং সৰ্ব্বং সমাপ্লোষি ততোইসি সর্ববঃ ॥ 

গীঃ ১১1৪০ । 

হে সর্ধাত্মন্, হে সর্ধরূপ! তোমাকে আমি, কোনদিকে প্রণাম করি? 

তুমি যে আমার সবদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ? আমার ধারণায়, আমি 

তোমাকে-_আমার সন্মুখে, পশ্চাতে, সর্বদিকে তোমাকে দর্শন করিয়া» প্রণাম 

করিতেছি। হে অনন্ত বীর্ধ্য! অপরিমিত বিক্রমশালী তুমি, সমগ্র বিশ্ব 

‘ব্যাপিয়া, সর্বন্বরূপ হইয়া, তুমিই রহিয়াছ, দেখিতেছি! গীঃ ১১1৪০ 

উদ্ধৃত শ্লোকের সমাপ্তি “সর্ব” পদে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ছারা “সর্বঃ” 

ধারণা করিতে পারি না। কল্পনা করি মাত্র এবং সে কল্পনা “সর্ধের”- আংশিক 

প্রকাশ মাত্র । ইহাই ত সঙ্গত। ক
ারণ ব্ৰহ্মই “সর্ব” | তাহাকে কি প্

রকাশ কর! 

যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিলেন “সর্বং খৰিদং ত্রদ্ষ” অজ্ঞ শিষ্তের “সর্ব” 

সম্বন্ধে আংশিক অনুভূতির উপর লক
্ষ্য রাখিয়া শ্রুতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন । 



২৬৪ ্র্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রকৃতপক্ষে “ব্রহ্ম” যেমন ছুজ্জেয় “সর্ব” ও সমভাবে ছুজ্ঞেয়। অঞ্জন যাহা 

বলিলেন, তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭1২৫।২ মন্ত্রেরই প্রাতিধধনি। উক্ত হ্ 

১।১৷২৷২ স্থত্রের আলোচনায় ১৪৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৬০। উপরে ভাগবতের ১০৷১৬৷৩৪ ফ্লোকের বাঙ্গলা অর্থে বলা হইয়াছে 

_ “নানাবাদের আপনি নিজ মায়ার দ্বারা অন্বর্তাী হয়েন”। ইহাতে এরূপ 

বুঝিতে হইবে না যে, আমরা যেমন মায়ার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য সম্পাদন 
করি, ভগবান্ কি সেরূপ মায়ার দ্বারা চালিত হইয়। থাকেন? তাহা নয়। 

মায়া তাহারই শক্তি_যখন ইচ্ছা হয়, শক্তি আবশ্যক মত অল্পবিস্তর বিকাশ 

করেন মাত্র__গায়কের গান গাহিবার শক্তির মত। আবার ইচ্ছা হইলে, মায়ার 

সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন । ভাগবত বলিতেছেন ঃ-_ 

তবমুত জহাসি তামহিরিব ত্রচমাত্তভগো 

মহসি মহীয়সেইষ্টগুণিতেইপরিমেয়ভগঃ ॥ ভাগঃ ১০৮৭ ৩৪ । 

অপরিমিত ভগ:__অপরিমিতৈর্ধ্য ন হি অন্যোমিব দেশ-কালাদি-পরিছ্ছন্নং 
অপিতু পরিপূর্ণ ্বরূপান্ুবদ্ধিত্বাদপরিমিতম্॥ শ্রীধর। 

ভগবানের এশ্বর্য দেশকাল পরিচ্ছন্ন নহে-_ইহা স্বকীয় স্বরূপান্বন্ধী হেতু 
অপরিমিত-_চিরপূর্ণ। সর্প যেমন বিনা কোনও প্রয়াসে__নিজ কঞ্চুক 
পরিত্যাগ করে, আপনিও সেইরূপ ইচ্ছামাত্র মায়ার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া 
নিজের স্বরপান্ুবন্ধী অপরিমিত এখর্ধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া অপরিচ্ছিন্নভাবে 
অবস্থান করেন । ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪ 

“ভগ” শব্দের অর্থ-__হধ্য-বীরধ্-যশং-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য । «“অপরিমেয় ভগঃ” 
পদের অর্থ সেকারণ__অনন্ত-ইর্ধ-বীর্ঘয শ:শ্ী-জান-বৈরা গ্যবান্। উপরে সরল 
বাঙ্গলা অর্থে, এ যট্ প্রকার ভগের উপলক্ষণে মাত্র ব্য ব্যবহৃত হইয়াছে । | 

১৭) অনন্ত। 

৬১। উপরের আলোচনায় আমরা ভগবানের অনস্তগুণ (ভাগঃ ১০।১৪।৭ ), 
অনস্তশক্তি (ভাগ: ৮৩৯), অনন্ত বীর্য ( গীঃ ১১।৪০ ), অনন্ত এশ্বৰ্্যাদি ( ভাগঃ 
১০৮৭158 )- প্রভৃতির উল্লেখের সহিত, তাহার অনন্ত নামের (ভাগঃ 
১০৯৬।৩৯) উল্লেখ ও পাইয়াছি। উপরে ৪৯ অনুচ্ছেদে, অতি সংক্ষেপে 
খিতরাকারে অনন্তের কিকিৎ, পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ১1১২২ সুত্রের 
আলোচনার__ প্রলয়াবশেষ” শীর্ষক অংশে * শেষ” যে অনন্ত দেবের অপর নাম, এবং কি কারণে উক্ত নামে তাহার পরিচয়, তাহ 1 বঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
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তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২১ মন্ত্রে অনস্ত- ত্রদ্ধ বা পরমতত্বের একটি নাম, তাহার 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এই সকল কারণে__"অনন্ত” সম্ব্ধে সংক্ষেপ আলোচনা 
ভাগবতের ভিত্তিতে করা উচিৎ বলিয়া মনে করি। ভাগবত একটি অতি 
সুন্দর ক্লোকে অনন্তের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! বুঝিবার চেষ্টা করিলে, 
ভাগবতকারের অভিমত বুঝা যাইবে। 

৬২। যিনি অনন্ত- তাহার নাম-রূপ-গুণ-শক্তি-এরশর্য্য-বীর্ষ্য প্রভৃতি সমূদায়ই 
অনস্ত। বিধি মুখে অনন্তের নির্দেশ হইতে পারে না। অনস্ত_এই নামই 
নিষেধ মূলক । অনন্তের নির্দেশে ভাগবত বলিতেছেন £-_ 

ছ্যপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া, 

ত্বমপি যদন্তরাগুনিচয়া নন্তু সাবরণাঃ। 

খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ, যচ্ছ তয়- 
স্তয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭ | 

হে ভগবন্। আপনি অনন্ত। ন্বর্গাধিপতিগণ ও আপনার অন্তপ্রাপ্ত 

হয়েন না। যেহেতু আবরণ সহিত ব্রক্মাও সকল কাল চক্রের সহিত, আকাশে 

রজঃ কণার ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব শ্রুতিগণ 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাকে নির্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া, নিষেধ মুখে “তন্ন তন্ন” 

করিয়া পর্ধ্যবসানরূপে কোনও প্রকারে আপনাকে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়া, 

আপনাতেই ফলবতী হইয়া থাকে । ভাগঃ ১০৮৭৩৭ 

উদ্ধৃত শ্লোকটির অভিপ্রায় বিশদ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উহাতে 

ব্যবহৃত কয়েকটি অর্থগ বাক্যাংশের অর্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি। 

0) “জাবরণা অগুনিচয়া”-_-আবরণের সহিত ত্রন্ধাও সকল। “সাব্রণ” 

পদ আমাদের পৃথিবীর নিদর্শনে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীর 

পৃষ্ঠে আমরা প্রত্যক্ষত কঠিন স্থল ভাগ ও তরল জল ভাগ দেখিতে পাই । উহাকে 

ঘিরিয়| বায়ুমণ্ডল বর্তমান_-তাহাকে 'ঘরিয়া অন্তরীক্ষ_ইহাও আমর! জানি । 

ইহার শাত্দীয় নাম ভূবর্মগুল। তাহাকে স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য লোক-_- 

ঘিরিয়া বর্তমান আছে-_ইহা শাস্বে কখিত। আমাদের পৃথিবীস্থ জীবগণের 

এই সপ্তলোক লইয়া গতাগতি। আমাদের ব্র্মাও-ুধু পৃথিবী ও তাহার 

আবরণ স্বরূপ উক্ত লোকগুলি লইয়া নহে। সমগ্র সৌর জগৎ_আমাদের 

ব্ৰক্মাও_ উহা আমাদের ব্রহ্মার শরীর । আমাদের পৃথিবীর নিদর্শনে, আমাদের . 

র্ধাণ্ডের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত অন্তান্ত গ্রহগণেরও সপ্তাবরণ আছে_এ অনুমান 
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সঙ্গত, সন্দেহ নাই। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডেরও 

এরূপ কেন না হইবে? ইহা হইতে এক একটি ক্রদ্জাণ্ডের প্রসার যে 
কতদূর, তাহা ভাবিতে মন্তক ঘুর্ণিত হইয়া যায়। গ্লোকটি বলিতেছে যে, 
আবরণের সহিত এক একটি ব্রহ্মা আকাশে এক একটি অতি ক্ষ ধূলি কণার 

ন্যায় অন্যের অবিরোধে অনন্তের অন্তরে বিচরণ করে । ইহা হইতে অনন্তের 

ধারণা যিনি করিতে পারেন, করুন। আমি তাহাকে দূর হইতে প্রণাম 
করিয়। নিরন্ত হই। 

(7) আর একটি বাক্যাংশ “বান্তি বয়স! সছ৮-_পরিভ্রমণ করে, কালচক্রের 
সহিত । “বয়সা” পদের অর্থ কালচক্র করা হইয়াছে কেন? আমরা প্রত্যক্ষ 

দেখি যে, ঘড়ির কাটা চক্রাকারে ঘুরিয়া সময় নির্দেশ করে__উহা৷ হইতে 

দিনের বা রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময় বুঝা যায়। অন্য কথায় যাঁদ বলি, 
যে, উক্ত কাটা দিবসের, অহোরাত্রির এবং সেই হেতু মাসের ও বৎসরের বয়স 

নির্দেশ করিতেছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ব্রক্মাগুকে যদি ঘড়ির 

কীট! মনে করা যায় এবং উহার চক্রাকারে বা বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ যদি মনঃ- 

কল্পনায় অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে কালচক্রের বিশেষ স্থানে উহার অবস্থান, 
যে উহার “বয়স” নির্দেশ করিবে, তাহার কথা কি? 

ইহাতে আরও একটি গৃঢ় ইঙ্গিত আছে। চিদণুর স্ফুরণ অনাদি ও 
অনন্ত, সে কারণ কালও অনাদি ও অনন্ত। আমর! আমাদের 

স্থবিধা মত এই অনাদি-_অনন্ত মহাকালকে যুগ, বৎসর, মাস, দিন, 
ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া আমাদের ব্যবহার 

নিষ্পাদন করিয়া থাকি। সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের পালয়িতা, রক্ষা- 

কর্তা, নিয়ন্তা--তৎ তৎ স্থ্্য-মগুল-মধ্যবর্তা-_নারায়ণ_-নিজ নিজ ব্রক্মাণ্ডের 
ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য, তত্রত্য পরিস্থিতি ও পরিবেশের সহিত সামঞ্কস্ত 
রাখিয়৷ বিভিন্ন কালচক্র অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা! হইতে স্বতঃ অনুসিদ্ধান্ত 
হয় যে, দেশ-কালের সহিত আমাদের ব্রহ্ধাণ্ডের যে সম্বন্ধ_অন্তান্তয ব্রহ্মাণ্ডেও 

যে সেই এক সঙ্ন্ধই বর্তমান থাকিবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। কালের 
সহিত দেশও ব্যবহার করিলাম, কেননা উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ৷ 
ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত উহাদের সংজ্ঞাই তাহা প্রমাণ করে । 

(1) তৃতীয় ব্যাক্যাংশ “অতন্মিরসনেন”__ইহা তিনটি পদে গঠিত 
অ+ তৎ+ নিরসন । অ=লনয়, তৎ=তাহা, নিরসন=প্রতিষেধ, অর্থাৎ নিষেধ 
সুখে তাহা নয়, তাহা নয়, বলিয়া-ইহাই তন্ন, তন্ন ( তৎ4-ন ) রূপে বাঙ্গল! 
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অর্থে বলা হইয়াছে । এই “তত্র” বৃহ্দারণ্যক শ্রুতির ২1৩৬ মন্ত্রের “অথাত 
আদেশো নেতি নেতি” অংশে দেখিতে পাই। এই “তাহা নয়” বা শ্রুতি 
কথিত“নেতি”__“ইহা নয়” দেবিয়া বুঝিতে হইবে না যে, অনস্তের অন্তভূ্ত 
নহে বলিয়া কোনও কিছুর প্রতিষেধ করা হইতেছে। এরূপ যনে করিলে অনস্ত 
হইতে স্বতন্ত্র অপর কোনও বস্তুর বা তত্ত্বের অস্তিত্ব সম্ভাবনা আপতিত হয়, ফলে 

অনন্তের অনস্তত্বের অস্তিত্ব লোপ প্রাপ্ত হয়, অন্তবান হইয়া পড়ে। এই 
“নেতি নেতি” শ্রুতির অর্থ বিশদ্রূপে বুঝাইবার জন্য ভগবান্ ্ত্রকার 
“প্রকূতৈভাবন্বং হি প্রতিষেধভি ততো ভ্রবীতি চ ভূর ২২২ সত 
প্রণয়ন করিয়া বুঝাইলেন যে “নেতি নেতি” শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, “বিভিন্ন 
প্রস্তাবে বা প্রকরণে যাহা বলিলাম, তাহ! যে ব্রন্মের সমগ্র নির্দেশ, তাহা নয় 
যাহা বলিলাম, তাহা ত বটেই, তাহা ছাড়। অনেক কিছুই অকথিত 
রহিয়া গেল ৷" 

তিনি যে “বাচাম বিষয়ঃ গুযান্”-__বাক্য দ্বারা তাঁহার__সমগ্র প্রকাশ 
অসম্ভব হইলেও জিজ্ঞাস্থর জিজ্ঞাসার কথক পরিতৃপ্তির জন্য নির্দেশ দিতে 

হইলে, বাক্য দ্বারাই দিতে হয়। একারণ ভাষার ব্যবহার । যদি বাক্যের 
দ্বারা প্রকাশ করাই যাইবে,- তাহা হইলে ত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২১ মন্ত্র মিথ্যা 

হইয়া পড়ে। অতএব সমাধান এই যে, যেখানে যাহা বল! হইয়াছে, তাহা 

ব্রহ্মের সমগ্র নির্দেশ নহে। তাহাকে লাভ করিবার পন্থা নির্দেশ মাত্র মনে 

করিয়া, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্যের সহিত 

অগ্রসর হইলে তাহার প্রাপ্তি অবশ্ঠন্তাবী। তবে কবে, কোন্ জন্মে, কাহার 

পরমপদ প্রাপ্তি হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। ভগবানের ইচ্ছাই 

উহার কারণ । “সংরাধন” (স্থঃ ৩২২৪) উক্ত ইচ্ছা উদ্বোধনের 

অমোঘ উপায়। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া উহার অনুষ্ঠান কর্তব্য । 

(iv) চতুর্থ বাক্যাংশ“ভবৰপ্লিধনাঃ”_আপনাতেই পরিসমাপ্তি লাভ 

করিয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। ভাষায় আপনার (ভগবানের ) নির্দেশ, যতদ
ূর সম্ভব 

দেওয়াই শ্রুতিগণের একমাত্র প্রয়াস । বিধিমুখে তাহা অসম্ভব বিধায় ফতিগণ, 

নিষেধমুখে দিবার প্রয়াসে আপনাতেই সার্থকতা লাভ করে। নিষেধমূখে 

নির্দেশে, ধাহাকে নির্দেশ কর! হয়, তিনি নিষেধমূলক অভাবাত্মক বস্তু নহেন__ 

তিনি পরম ও চরমভাব পদর্ঘ__সমূদায়ের পরিসমাপ্তি বা অবশেষ তাহাতে বলিয়! 

তাহার অপর একটি নাম “শেষ” । তাহার আধারে বীজ্রূপে সমুদায়ের 
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অবস্থান, একারণ শ্রুতিগণের ও পরিসমাপ্তি তাহাতে । চিদণুর তিনিই প্রথম 

অভিব্যক্তি একারণ তিনি “আদিদেব” বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । 

৬৩) অনন্তের__নাস, রূপ, গুণ, এখর্যা, শক্তি প্রভৃতি সমুদায় অনস্ত_ইহ। 

আগে বলা হইয়াছে, একারণ_কোনও বিশেষ নাম, রূপ প্রভৃতি অনন্ত 

স্বরূপে থাকা সঙ্গত নহে, তীহার-অনামা, অরূপ, অগ্তণ, নিঃশক্তিক রূপে 

অবস্থান করা অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তা বলিয়া কি তাহার অমোঘ 

ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিহত করিবার কিছু আছে? উপরে যে ইচ্ছাশক্তি উদ্বোধনের 
কথা বলা হইল, তাহা কি মানবের-_-শক্তি সাপেক্ষ? তাহা নয়। “সংরাধন” 

রূপ বিশেষ অনুষ্ঠানে উক্ত উদ্বোধন, তাহার অমোঘ নিয়মে সম্পাদিত হইয়া 

থাকে । জীব কল্যাণের জন্য করুণাময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতেই উক্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ৷ 

ওঁ নিয়ম ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত পালন করিয়া গেলে, পরিণামে অব্ূপ ও 

অনামা_ ইষ্টব্ূপ ও ইষ্টনাম অঙ্গীকার করিয়া, স্বরূপে যিনি নিগুণ-_ স্বরূপে 

অবস্থান করিয়াই, অশেষ কল্যাণ গুণ সমুহের একমাত্র আকর স্বরূপ হইয়া, উক্ত 

সংরাধণকারীর প্রত্যক্ষ অনুভবের গোচরীভূত হয়েন। তখন আর তিনি 

নিঃশক্তিক নহেন। আবণ্তক মত শক্তি বিকাশ করিয়া থাকেন। প্রহ্নাদের 

রক্ষার জন্য স্কটিক স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ মৃত্তিতে আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপুর নিধন 
ইহার দৃষ্টান্ত । উপরে উদ্ধত ভাগবতের ১১৬৩৯, ১০1১৬1৩৬, ৬।৪1২৮, 

৮1৩1৯, ৩।৯।১১ প্রভৃতি প্লোকগুলি দ্রষ্টব্য । 

_... ভাগবতের ১১৬৩৯ শ্লোকে প্রথমে বলিলেন “অনস্তায়’_ সঙ্গে সঙ্গে 

বলিলেন, “অনস্তায়” বলায় কি ভগবানের সমগ্র নির্দেশ হইল? তাহা ত 
হইতে পারে নাঁ। তিনি ত বাক্য মনের অগোচির, এজন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 
“সুন্মায়”। এই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি শ্বেতাশ্বতর শ্রতির ৩২০ মন্ত্রে কথিত 
“অগোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” মন্ত্রাংশের প্রতিধ্বনি । তিনি সমকালে, 
একই ্বরূপগত ভাবে, স্ুক্ম-_অনস্ত, অণু₹_মহৎ। ইহারা উভয়ত্ব হারাইয়া, 

পরস্পর বিরোধ ভুলিয়া, সমুদায় বিরুদ্ধ ভাবের পর্য্যবসান স্থান পরমতত্বে বা 
ভগবানে, তাদাত্মাভাবে চিরবর্তমান। দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আপেক্ষিকতার 

৪225 বর তি আমাদের মনে, ইহার ধারণা সম্ভব 
yl বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না 

বলিয়াই ত সিডি তত্ব বাকা-মনের অগোচর বলিয়াছেন ( তৈত্তিঃ ২৯1) 

টি, জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। ভাষায় উপযুক্ত 
লোড়নের দরকার নাই। তাঁহার করুণাকণা 



> খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থঃ ২৬৯ 
লাভের জন্য তাহারই প্রবন্তিত শাস্তান্যায়ী সংরাধনের অনুষ্ঠান__যাহ! 
আমাদের অধিকারে আছে, তাহা করা অবশ্য কর্তব্য। 

১৮) 

নিজস্ব । 

৩৪। আমাদের সর্বদিকে প্রসারিত এই বৈচিত্রময় প্রপঞ্চ জগতের 
জ্ঞান আমাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। 
অন্ধের নিকট স্থ্যপ্রকাশ-_অবরুদ্ধ। তাহার-_সঙন্বন্ধে সূর্য্য বর্তমান নাই । কিন্ত 
তাই বলিয়া সূৰ্য্য কি বাস্তবিক বর্তমান নাই? যে ব্যক্তি জন্মবধির, সে তাহার 
চতুঃপার্থে ধ্বনিত স্বরবৈচিত্রা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও, উহার অস্তিত্বে 
অপদ্ভাব কোনও কালে নাই। সাধারণ মানবের ন্যায় আমার দর্শন ও 
শ্রবণ শক্তি থাকা হেতু, সাধারণের ন্যায় আমিও প্রপঞ্চগত বন্তজাতের দর্শন ও 
আমার চতুঃপার্খে শ্বরবৈচিত্রয শ্রবণ করিতে সমর্থ হই বটে, কিন্তু আমার 
দর্শন ও শ্রবণ কি সমগ্র দর্শন ও শ্রবণ? উহাদের বাহিরে কি দর্শনের বা 
শ্রবণের বৈচিত্র্য নাই? তাহা নয়। 

৬৪ (ক) আমাদের দর্শন ও শ্রবণ যে সমগ্র দর্শন ও শ্রবণ নয়, তাহা আমরা 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। প্রথমে আমাদের দর্শনের ব্যাপার ধরা 
যাউক্। আমি আমার ঘরে বসিয় উন্মুক্ত দ্বার পথে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলাম । 
এ দর্শন কি বৃক্ষের প্রকৃত দর্শন? তাহা নয়। বৃক্ষে পতিত স্বৰ্ধ্যকিরণ বিকীর্ণ 

হইয়া_ৃক্ষের ছায়া আমার নেত্রগোলকের দৃগচ্ছদে পড়িল। সেখান হইতে 
স্মাযুযোগে মন্তিফে বিশেষ স্থানে স্পন্দন জাগাইল। উক্ত স্পন্দন স্সাযু পথে 
পুনরায় দৃশ্চ্ছদে আসিয়া সেখান হইতে বৃক্ষের উপর পতিত হইলে তবে, 

আমার বৃক্ষ দর্শন সিদ্ধ হয়। সুতরাং বৃক্ষের প্রকৃত দর্শন দুরের কথা, আমাদের 
দর্শন উহার ছায়ার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, সমূদায় বন্তর দর্শন এইরূপ ছায়ার 
প্রতিচ্ছায়ার দর্শন মাত্র-স্থতরাং প্রকৃত দর্শন নহে। 

শ্রবণ সম্বন্ধেও তুল্যরূপ। কোনও সঙ্গীতের স্পন্দন আমাদের কর্ণকুহরে 

বর্তমান পটহের উপর পতিত হইয়া স্ামুপথে মস্তিকের বিশেষ স্থান স্পন্দিত 
করিয়া পুনরায় জাযুণথে-_পটহে স্পন্দন জাগাইলে তবে আমাদের শ্রবণ সিদ্ধ হয়, 

ইহা! হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই প্রকাশ পায় যে, আমাদের জগৎ আমাদের নিজস্ব 
টি জা ছায়ার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সে কারণ মিথ্যা। 

ইহাই মায়ার খেলা 
৬৫। এই সুত্রে 

আমাদের ক্ষুদ্রত্ব। আমাদের জগৎ, আমাদের প্রত্যেকের 

র আলোচনায় ১৫ অনুচ্ছেদে র্যা চিত 
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করা হইয়াছে । উক্ত বিশ্লেষণ অতি সহজে একখও ত্রপল কাচ দ্বারা সম্পাদিত 

হইতে পারে। আদ্দিতৌতিক বৈজ্ঞানিক স্পেকট্রম্কোপ ( Spectroscope ) 

নামে একটি যন্ত্র নির্মাণ পূর্বক উহার সাহায্যে নানাপ্রকার পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন, যে স্র্যালোকে আমাদের দর্শনেন্দিয় দ্বারা পরিদৃশ্ঠমান সাত 

প্রকার বর্ণের উপরে ও নীচে, আরও অনেক প্রকার বর্ণসস্তার বর্তমান আছে। 

আমাদের দর্শনেন্দিয়ের শক্তি-_অত্যন্প সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া, উহার! 

আমাদের অনুভূতি গোচর হয় না। কয়েক বশর হইল, কণ্টজেন নামে 

একজন বৈজ্ঞানিক, স্্্যালোকে, অধুনা তাহারই নামে পরিচিত একপ্রকার_ 

রশ্মি আবিষ্কার করিয়া, চিকিৎসা! শাস্ত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। উক্ত রশ্মি স্ষ্টির 

আদি হইতে বর্তমান .আছে__তা বলা বাহুল্য। সম্প্রতি আলফা রশি, 

বিটা রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি নামে আরও কত প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়া 

আমাদের জ্ঞান গোচরে আসিয়াছে । উহাদের ছাড়া, আরও যে কত এখন-ও 

অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের 

অধিগত বিশ্বরহস্ত, অত্যন্প মাত্র হইবে, ইহ! ত স্বাভাবিক । 

৬৬। অমাবস্তার রাত্রে মেঘমূক্ত নির্দল আকাশে, আমর! নক্ষত্র মালার সজ্জা 

দেখিয়া চমৎকৃত হই। উহাদের কতগুলিই বা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? 

উহাদের শত শত গুণ, আমাদের দৃষ্টি শক্তির বাহিরে থাকে । দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 

সাহায্যে অনেক অদৃশ্য নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টি গোচরে আপিয়াছে। যতই অধিক 

শক্তিশালী দুরবীক্ষণ নির্মিত হইতেছে, ততই অধিক সংখ্যক আমাদের গোচরে 

আসিতেছে । কোন কোনটি এতদূরে, যে জ্যোতিবিবদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, 

উহার আলে! পৃথিবীতে আসিতে কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়। 

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সুতরাং উহার 

দুরত্ব ধারণ! করিতে মস্তক ঘৃর্ণিত হইয়া যায়। ফলতঃ দূরস্থ তারকাগণের দূরত্ 

গণনা, আমাদের পরিচিত মাইল ক্রোশ__যোজনে চলে না। উহার 

পরিমাপের জন্য একক ধর! হয় এক আলোক বৎসর, অর্থাৎ উপরে কথিত প্রতি 

সেকেণ্ডে_এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল-বেগে আলোক অনবরত এক 

বৎসর অগ্রসর হইলে, যতদূর যায়, তাহাই দূরস্থ তারকার দুরত্ব পরিমাপের 
মাপ কাটির একক। এ সকল তারকাবলীর মধ্যে কোন কোনটি আমাদের স্্য্য 

অপেক্ষা হাজার ব! লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ। বৃহতের কিঞ্চিৎ ধারণা ইহ! হইতে 
পাইলাম । ইহ! যে সমগ্র ধারণা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশ ত 
'অনস্তদেবের প্রথম অভিব্যক্তি। ইহার অস্ত কে করিবে? 



১৭1 বৃহৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ক্ষুদ্র সম্বন্ধেও তাই। আমরা চক্ষুঃ 
সাহায্যে যত ক্ষুদ্র বস্তু বা জীব দেখিতে পাই, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প । 
উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কষদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, অতিক্ষুদ্রতম, অত্যধিক ক্ষুত্রতম- বনস্ত 
বা জীব--অন্বীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমাদের- দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
আমাদের শরীরের রক্ত কণিকা__অতি ক্ষুদ্র জীবাগুতে গঠিত। এক স্চ্যগ্র 
পরিমিত রক্ত বিন্দুতে, উহাদের শত, শত, সহত্র, সহন্র বর্তমান থাকে__কে 
তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবে? আরও শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিশ্মিত 
হইলে, আরও কত ক্ষুদ্র কষুত্র জীবাণু আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে জানে? 
বশিষ্ঠদেবের কথায় বলি, এক পরমাণুর অন্তরে ব্রহ্মা বর্তমান । 

জগজ্জালসহত্রাণি পরমাধস্তঘপি ৷ 

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ১৮1৪৩ 

এক পরমাণুর অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে । 

যোঃ বাঃ স্থিঃ ১৮৪৩ । 

ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব-বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আণবিক বোমার 

আবিষ্কারের পর, ভাষা হইতে “অসম্ভব” পদ শাপ পাইতে বসিয়াছে। 

বিশেষতঃ যখন আমরা দেখি যে, একবিন্দু রক্তকণিকায় অগণ্য জীবাণু বর্তমান 

থাকিয়া, তাহাদের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-সন্তানোৎ্পাদন প্রভৃতি ব্যাপার সম্পাদন 

করিয়া জীবিত কাল যাপন করিতেছে, তখন বশিষ্ঠদেবের উক্ত উক্তি যে 

কিছুমাত্র অতিরপ্ধন নহে, তাহা আমরা বুঝিয়া স্তম্ভিত হই। তাহাদের 

প্রত্যেকের জগৎ এ বিন্দুব মধ্যে বিদ্যমান ৷ 

৬৮। এ ত গেল, যন্ত্র সাহায্যে আমাদের ইন্দিয়ণক্তির অক্ষমতার 

প্রমাণ । যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত আমাদের চতুদ্দিকে, আমাদের পরিচিত ইতর 

জীবগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ইন্জিয় শক্তি, আমাদের অপেক্ষা অত্যধিক। 

চিল, গৃধ,, শকুনি প্রভৃতির ৃষ্টিশক্তি_আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক প্রথর ও 

দূরপ্রসারী। প্যাচা, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতি রাত্রিতে দেখিতে পায়, আমরা 

পাই না। পিপড়া, মৌমাছি প্রভৃতির ভ্রাণশক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক 

প্রথর। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ওরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, 

প্রয়োজন নাই ৷ 

৬৯। ইহা! প্রত্য 

ইন্জিয়লত্য জ্ঞানের উপর প্রতিষিত। 

ক্ষ ও অবিসংবাদিত সত্য যে, আমাদের জগ আমাদের 

যদি আমাদের ইন্িয় শক্তি প্রথরতর হইত, 



২৭২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

অথবা অধিকতর ইন্দিয়গ্রাম আমাদের থাকিত, তাহা হইলে, বিশ্বের আরও 
কতপ্রকার বৈচিত্র, বৈভব, আমাদের উপলব্ধিগোচর হইত, তাহা কে বলিবে? 

এক কথায়, এই নাম-রূপাত্খক জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্রই আমাদের 

জ্ঞানগোচরে আসে, অত্যধিক অংশ আমাদের উপলব্ধির বাহিরে থাকিয়া যায়। 

সুতরাং অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য, আমরা যদি শুণানন্ত-পূর্ণাত্মক পরমতত্বের ধারণ! 

করিতে ন! পারি, তাহাতে বিশ্বের বা পরমতত্বরূপী ভগবানের কি আসে যায়? 

কিন্তু ভগবান্ যে বিশ্বতশ্চক্ষু। মহৎ-অন্তু, স্ুল-সুক্ম, বড়-ছোট তাহার দৃষ্টিতে ত 

নাই। থাকিবে বা৷ কিরূপে? উহার! ত দেশের পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ভৃত। 

তিনি ত অপরিচ্ছিন্ন__ভূমা__চিদশু _অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান__-একই 

কালে, একই স্থানে, একই আধারে সমুদায় আত্মস্থ করিয়া নিজের শাশ্বত 

শূন্যানস্তপূর্ণাত্মুক স্বরূপে বর্তমান ॥ তাঁহারই মঙ্গল বিধানে, কি ছোট, কি বড়__ 
সকলেই কৃষ্টিতে নিজ নিজ যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত । এবং তাহার মঙ্গল 

বিধান মানিক চলিলেই, কি ছোট, কি বড় সকলেরই নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থান 

হইতে ক্রমোন্নতি লাভে ব্রন্মত্বে পর্যন্ত উন্নতি হইবার অনন্ত সম্ভাবনা__সকলের 

অন্তরে অনুম্যত রহিয়াছে। আমরা অকিক্ষুদ্র, নগণ্য হই না কেন-__তাহা 

আমাদের আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। উক্ত ক্ষুদ্রতা 
অঙ্গীকার করিয়া যদি আমরা আমাদের অধিকারাহুসারে শাস্ত্র বিহিত পস্থাবলম্বনে 
“সংরাধন” রূপ প্রবিত্র ও বন্ধনহীন কর্মে, আত্মশক্তি সর্ধতোভাবে প্রয়োগ 

করি, তাহা হইলে সেই করুণাময় ভগবানই-_“অন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধন্বন্ 
আচাৰ্য্য চৈত্যাবপুষা ন্বগতিং ব্যনক্তি” (ভাগঃ ১১।২৯।৬ )-_-( দেখ ১1১১।১ ছাত্রের 

অনুচ্ছেদ ২৩)। তখন ত আর ভাব।রাকছু থাকিবে না । পরম আশ্রয় লাভ 

হেতু _অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। ইহাই ভগবানের নিজের উক্তি। শরণাগত- 
রক্ষণ তাহার ব্রত। নিজের আচরিত ব্রত, নজে ভঙ্গ করিতে পারেন না। 
“যে যথা মাং প্রপদ্চন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহ্ম্” গীঃ ৪1১১-_হ্হা তাহার নিজের 

প্রতিজ্ঞা। তাঁহার দৃষ্টিতে যে ছোট বড়, ক্ষু্র বৃহৎ, অল্প মহান নাই, ইহা বস্তুগত 
ভাবে বুঝাইবার জন্ত, তিনি নিরপেক্ষ, নিরব, সমদর্শন, মুনির পদরেণু লাভে 
আপনাকে প্রবিত্রীকরণের জন্য, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিয়া 
থাকেন__ইহা ভাগবত ১১1২২ স্বত্রের আলোচনায় ৩৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 

১১।১৪।১৫ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন । 

৭০। অ Be টির 0 সং প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা, জললোতে 
‘ আকম্মিক_-অইৈতুক কিছু নয়। ইহার 



১খঃ। ১ পাঃ 
| পাঃ।৩ অধি।৩ স্ুঃ ২৭৩ 

পশ্চাতে অতি কল্যাণকর, মহদুদ্দেশ্য, বহুপূর্বর হইতে, এমন কি অমাদের ব্ৰহ্মাণ্ড 
সৃষ্টির আদি হইতে, বর্তমান থাকিয়া ক্রমপরিণতিতে, নরবপুঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

ভাগবত বলিতেছেন £__ 

বৃদেহমাগ্ং নুলভং স্থূল ভং প্লবং স্তৃকল্পং গুরুকর্ণবারং । 

মায়ানুকুলেন নভম্বতেরিতং পুমান্ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ 
ভাগঃ ১০।২০1১৭ 

এই শ্লোকটি বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে 

সরল বাঞ্গল। অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ভাগবতকারের অভিপ্রায় অতি গভীর । এই শ্লোকে হুদেহের তিনটি অতি 

গভীর অর্থগর্ভ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই__ 

ভাগবতকারের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে। 

প্রথম_-“আগ্ভং,_-“আগ্, বলিবার গুঢ় অভিপ্রায় মনে হয় যে, ব্ৰহ্মাণ্ড 

হৃষ্টর আদি হইতে আমার বর্তমান নৃদেহ প্রাপ্তির উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে । 

আদিতে কে জানে, কোথায়, আমার জীবত্ব বা আমিত্ব-কোনও একথানি 

স্থাবর প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ হইয়া_কোন পর্বতের অন্ধকারময় গুহার এককোগে 

পড়িয়াছিল। ভগবানের প্রবন্তিত ক্রমবিবর্তনের অমোঘ শক্তি তো গুহা বা 

অন্ধকার মানে না। ইহার ক্রিয়া-শক্তি সর্বত্র অপ্রতিহত ৷ উক্ত ক্রিয়া-শক্তি_ 

এ প্রস্তর খণ্ডের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া, উহাকে বিভিন্ন যোনিতে 

জন্মের পর জন্মের মাধ্যমে ৮৪ লক্ষ যোনি ঘুরাইয়া”_বর্তমান মন্াদেহে অভিব্যক্ত 

করিয়াছে। মনুস্যদেহ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ভগবত প্ৰবৰ্তিত ক্রমবিবর্তনের শক্তি 

শুধু কাজ করিয়াছে, তখন আত্মশক্কি প্রয়োগের স্থযোগ ছিল না, এখন তাহা 

খিলিয়াছে। মনুষ্য দেহ প্রাপ্তিতে বুঝিতে হইবে যে, এখন আমি ত্রমোন্নতির 

বিশিষ্ট পোপানে প্রতিষ্ঠিত হয ই! এ সহদ্ধে আলোচনা বর্তমান সতের 3৪ 

অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 
যাহা হউক, এখন যদি আমি, জানিয়া, বুঝিয়া, ভগবানের উপর নির্ভর 

করিয়া, ভগবদ্ত্ত আমার আত্মশক্তি_-উত্ত ক্রম বিবর্তনের ক্রিয়াশক্তির সহিত 

মিলাইয়া, একযোগে উক্ত বিশিষ্ট সোপানে আরোহণ করিয়া, ধৈর্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি 

ও বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদে অগ্রসর হই, তাহা হরে ডি 

সংঘটিত হইবে। এই অগ্রসরণের-ই অপর নাম সংরাধন ৷ ছান্দোগ্য শতি স্পষ্ট 

বলিয়াছেন “যদে বিজয়া করোতি শ্ধয়োপনিষদা তের STN 

Sr 
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_ বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ন করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ 
হয়। ছাঃ ১১০ 

দ্বিতীয় বিশেষণ__“ন্সুলভং”__সহুজ প্রাপ্য--ভগবানের অশেষ কল্যাণকর, 

ক্রমবিবর্তনের বিধানে, যদিচ্ছাক্রমে__অর্থাৎ বিনা কোনও প্রচেষ্টায় লভ্য। 
মানব দেহ প্রাপ্তির পূর্বে, যখন অচেতন স্থাবরে বা ইতর প্রাণীতে আমার 
“আমিত্ব”_অবস্থিতি করিতেছিল, তখন আত্মপ্রচেষ্টার কোনও ইচ্ছা বা স্থযোগও 

ছিল না, সে কারণ নিজ প্রচেষ্টা সংযোগ করিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। 
ক্রম বিবর্তনের নিয়মে আপনা হইতেই ক্রমোন্নতির সংঘটন হইতে হইতে 

পরিণামে নরদেহ প্রাপ্তি হওয়ায়, “সুলভ” বল! হইয়াছে। 
তৃতীয় বিশেষণ__“ন্সুদুলভিং”__৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে 

প্রতি যোনিতে অল্পে অল্পে উন্নতি হইতে হইতে পরিশেষে নরদেহ প্রাপ্তি হয়, এ 
কারণ স্ুদুর্ণভ ত বটেই । তখন অর্থাৎ নরদেহ প্রাপ্তির পূর্বের বিভিন্ন যোনিতে 

ভ্রমণ কালীন-_আত্মচেষ্টা উদ্বোধনের কোনও ইচ্ছা বা স্থযৌগ না মিলায়, 
“দুর্লভ” পরে ক্রমবিবর্তনের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে । 

এই তিন অর্থগর্ভ বিশেষণ বিশিষ্ট নৃদেহ-_সংসার সাগর উত্তরণের স্থপটু 

নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার__তিনি ইহা নিপুণ হস্তে চালনা! করিয়া গন্তব্য 
লক্ষ্যস্থানে__-ভগবৎপাদপন্মে_-পৌছাইয়া দেন। এই কর্ণধার কি খুঁজিয়া 

বেড়াইতে হইবে? তাহার প্রয়োজন নাই। ভগবানই ঠিক সময় মত, কর্ণধার 
জুটাইয়া দেন_-হয় নিজেই আচাৰ্য্য যৃত্তিতে অথবা আপনার শক্তিতে শক্তিমান 
আচাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া, নৌকা চালনা করেন। ৬৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের 
১১২৯৬ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি । 

অন্থকৃল বায়ু না বহিলে নৌকা চালান সহজ সাধ্য হয় ন! । ভগবানই 
উহার ব্যবস্থা করেন_-আলোচ্য শ্লোক তাহা স্পষ্ট বলিলেন। ৬৯ অঞ্চ্ছেদে 
উদ্ধৃত ১১২৯৬ শ্লোকও স্পষ্ট বলিতেছেন-_-“অন্তরবহিন্তন্বভৃতামতুভবিধুৰ্ন্”_ 

সমুদ্বায় অশুভ ভগবানই অপসারিত করেন। 
9১ সকল ব্যবস্থাই যদি ভগবান করেন, তবে কি নৌকায় আরোহী 
পুরুষের অর্থাৎ উক্ত বৃদেহে অবস্থিত দেহীর-_-কোনও করণীয় নাই? করণীয় 
আছে বৈকি। নৌকার পাল টাঙ্গানো, দড়টানা প্রভৃতি তাহার কাজ। 
ইহারই শাস্ত্রীয় নাম সংরাধন। ইহা যদচ্ছা্রমে করিলেও চলে না। ইহা 

পে সম্পাদন করিবার বিধানও ভগবান শানে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
যদি উক্ত নৌকারোহী পুরুষ, উক্ত বিধান মানিয়া নিজের করণীযটুক্, হট ও 
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সরলভাবে সম্পাদন করেন, তাহা হইলে উক্ত নৌকা, আরোহীকে ভবসাগর 
উত্তরণ করাইয়া অপর পারে, পরম লক্ষ্যে চির বিশরাস্তিতে পৌছাইয়া দিয়! থাকে, 
আর যদি সে তাহার নিজের করণীয় পালন না করে, এত স্থযোগ, স্থবিধা_ 
অবহেলায় পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহাকে “আত্মঘাতী” বলিতে হইবে 
in আলোচনার অর্থ হ্পষ্ট হওয়ায় আর পৃথক্ অক্বাদ দিবার প্রয়োজন 
নাই। 

৭২। ৬৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধত ভাগবতের ১১১৯৬ শ্লোকের শেষে আছে 

গন্বগতিং ব্যনভ্তি”_ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে মমে আকাজ্জার 
উদয় হয় যে, ইহ! কি নৃতন কিছু করা? ভাগবত বলিতেছেন, তাহা কেন? 

যথা ছি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যাননতু সদ্ বিধত্তে । 

এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে, হন্তাত্বমিঅং পুরুষস্ত বুদ্ধেঃ ॥ 

ভাগঃ ১১।২৮৩৫। 
গ্লোকটি ১।১/১।১ স্বত্রের আলোচনায় ৮৪ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৮৭) উদ্ধৃত 

হইয়াছে ও সেখানেই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এখানে অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই। 
ভগবান্ যখন সর্বাত্মক, তিনিই যখন একমাত্র “বাস্তব বস্ত”_অন্ত বস্তমাত্ৰ 

নাই, তখন ভগবত স্বরূপ প্রকাশ যা! আর স্ব-্বরূপ প্রকাশও তাই। স্বরূপ 

ছাড়িয়া কোনও কিছু থাকিতে পারে না। স্বরূপ চির বর্তমান রহিয়াছে । 

এতকাল শত শত জন্মের মূলিনতা৷ জমিয়া জমিয়! বুদ্ধির স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 

গাঢ় অন্ধ তামসে আবৃত হ্ইয়াছিল। এখন শাস্ত্র বিধানানুসারে সংরাধন রূপ 

পবিত্র কর্মের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে, উক্ত মলিনতা অপসারিত হওয়ায়, বুদ্ধি, 

কালিমামুক্ত হইয়া, নিজের স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। একারণ স্বরূপের 

স্বাভাবিক উদ্ভাসন স্বতঃ সমুজ্জলভাবে প্রকাশিত হয়। নূতন কিছু হুট হয় না, 

যাহ! চিরকাল ছিল, তাহারই প্রকাশ মাত্রা। ইহাই সংসার হইতে মক্তি। 
ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রান্তি। ভগবান্ স্থত্রকার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত 
আলোচনা করিবেন। এখানে বাহুল্যের প্রয়োজন নাই৷ 

১৯) জীবত্ব। নত 

স্থাবরত্ব-জঙ্গমত্বমানবস্বদেবত্ব_ সমুদাঃ 

৭৩। উপরে ৭* অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, “আমার জীব বা আমি 
কোনও পর্বতের অন্ধকার গুহার 

কোনও একখানি প্রস্তরবণ্ডে নিবদ্ধ হইয়া, 
বিবার চেষ্টা করিব। প্রপঞ্চ 

এক কোণে পড়িয়াছিল”। ইহাই বিশদভাবে বু ও 

জগতের বন্জাতকে সাধারণতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভাগ বান 
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অজীব। কিন্তু এ বিভাগ আমাদের শাস্ত্ম্মত নহে। ১।১২২ সুত্রে 

আলোচনায় ১১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১২১৫ প্লোকে দি 

আকর্ষণ করি। উক্ত শ্লোক নুস্পষ্ট বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত 

সমূদবায়ের শরীর পঞ্চমহাভূত হইতে জাত এবং তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের 

সহিত আত্ম সংযুক্ত। উক্ত ১১।২।২ স্তরের আলোচনায় ১৮ অনুচ্ছেদে 

উদ্ধত ভাগবতের ৭1৬।২০ শ্লোকও স্ুম্প্টভাবে বলিতেছেন যে, ধা হইতে 

স্থাবর পর্যন্ত সমূদায়ে, ব্র্ম-ঈশর-ভগবান্ নিজ অব্যয় স্বরূপে আত্মারূপে বিদ্যমান। 

৭৪। উক্ত ১৷১৷২৷২ স্থত্রের আলোচনায় ৭৬ অনুচ্ছেদে তেজোবিনদু 

উপনিষদের ২1২৭-২৮-২৯ মন্ত্র তিনটি উদ্ধত করা হ্ইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্ট 

বলিতেছেন যে, প্রপঞ্চ জগতে “যৎকিঞ্চিৎ যন্নকিঞ্চিৎচ্চ”__সমুদায়_চিন্মাত্র। 

সুতরাং স্থাবর“ যৎকিঞ্চিং” এর অন্তর্ভু ক্ত হওয়ায় ইহা_ চিন্মাত্র, সন্দেহ নাই। 

যোগবাশিষ্ঠে নির্বাণ গ্রকরণের উত্তর ভাগে ২৫১২ শ্লোকে (৭৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) 

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন যে, যাহা আমাদের বোধ দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহ! বোধই 

নতুবা উহার স্পন্দন _-আমরা আমাদের বোধে গ্রহণ করিতে পারিতাম না 

৭৫ উক্ত ১1১২২ স্বত্রের আলোচনায় অনুপ্রবেশ শীর্ষক ১২২ ও ১২৭ 

অনুচ্ছেদে ব্রন্ধ বা পরমতত্বের () অধিভূত, (11) অধ্যাত্ম, (17) অধিদৈব ও (i) 
অধিযজ্ঞ এই চারিভাবে প্রপঞ্চের সর্ব বস্তুতে অনুপ্রবেশ বৃঝিবার প্রয়াস 

পাইয়াছি। স্থতরাং ভগবান্ বা পরমতত্ব__ষে স্থাবরেও অনুপ্রবিষ্ট তাহাতে 
সন্দেহ কি? ভগবান্ বশিষ্টদেব যোগবাশিষ্টে নির্বাণ প্রকরণের উত্তর ভাগে 

বলিতেছেন £_ 

সংবিন্ময়ো যথ! জন্তনিদ্রাত্মাস্তে জডোইভবৎ । 

জড়ীভূতা তখৈবান্ডে সংবিৎ স্থাবরনামিকা ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৪ 
যেমন সংবিন্নয় জ্ত (জঙ্গম ব্যক্তি) নিদ্রা আসিলে জড়ভাব ধারণ করে, 

সেইরূপ সংবিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবরাখ্যায় অভিহিত হইয়া! থাকে । যোঃ বাঃ 
মিঃ উঃ ১৮৬১৪ 

ইহার পরবর্তী গ্লোকে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন__কি করিয়া 
স্থাবরতা হইতে জঙ্গম প্রাপ্তি হইয়! থাকে । তাহার কথাতেই বলি £_ 

স্থাবরত্বাজ্জড়াচ্চিত্বং জঙ্গমাত্ম প্রয়াতি চিৎ। 
জীব ্ুষুপ্তাত্া স্প্রং জা গ্রচ্চৈব জগচ্ছতৈঃ ॥ 

ৃ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬৷১৫ 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ ত্ুঃ ২৭৭ 

স্ুযুপ্াত্মখা জীবের শত-শত জগৎ কল্পনাত্মক স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্তির 
তায় চিৎ ও ( অর্থাৎ স্থাবরে জড়ভাব প্রাপ্ত চিৎ) জড়ম্থাবর ভাব হইতে জঙ্গমাত্মক 
চিত্ত বা চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে__অন্য কথায় স্থাবর ভাবের অবসানে চিতের 
জঙ্গম ভাবে অভিব্যক্তি হয়। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৫ 

অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমাদের শাস্ত্র মতে স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে 
আত্যন্তিক ভেদ নাই। উভয়ই চিৎ। স্থাবরে চিৎ_্যপ্ত, সে কারণ জড়ভাব 
প্রাপ্ত ও জঙ্গমের চিৎ__জাগ্রদ্ ভাব প্রাপ্ত 

৭৬1 চিৎ ই__আত্মম্বূপ। চিতের-__জাতি ভেদ নাই। আম মানব 
দেহধারী জীব, আমাতে যে চিৎ__একখও প্রস্তরেও সেই চিৎ। আমাতে যেমন 

‘অহং’ প্রত্যয় বর্তমান, আমি__ আমার বলিয়া অভিমান_-আমার স্যপ্ত দেহেও 
উক্ত ‘অহং’ প্রত্যয়ের অসদ্ভাব নাই-_ন্ুুপ্ত থাকে মাত্র_-একখও প্রন্তরেও সেরূপ 
‘অহং’ প্রত্যয় স্যুপ্ত ভাবে বর্তমান-_-উহার বিশেষ আকার, স্থানাবরোধকা, 

বিশেষ আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি এই ‘অহং, ভাবের পরিচয় প্রদান করে। ইহা! 
পূর্বেও বলা হইয়াছে । স্থতরাং সৃষ্টির আদিতে, আমার জীবত্ব বা আমিত্ব, যে 

উক্ত প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বা আশ্চ্য্য হইবার 

কিআছে? 

৭৭। তবে প্রশ্ন উঠে যে, প্রত্যেক জীবের কি আদিতে প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ 

হইয়া থাকাই নিয়তি? ইহার উত্তর এই যে, এই নিয়তি যথেচ্ছক্রমে সংঘটিত 

হয় না, ইহা জীবের নিজহাতে গড়া ॥ স্ষ্টি অনাদি, জীব অনাদি, জীবের কর্ম 

অনাদি এবং কর্মের জন্য ভোগও অনাদি। এ সমুদায় কূট প্রশ্নের বিচার পরে 

হইবে। এখানে অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, জীব ও তাহার কর্ম অনাদি 

বলিয়া, কবে ও কেন যে প্রথমে অশুভ কর্ম অনুঠিত হইল, তাহার প্রশ্ন উঠে না। 

প্রশ্ন করিলেও উহার উত্তর নাই। সেই প্রথম অনুষ্ঠিত আদি অশুভ কর্মের 

ফল স্বরূপ উক্ত অশুভ কর্ানুষ্ঠাতা, বিশেষ জীব_জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া! প্রস্তর 

খণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । হ্তরাং উহা তাহার নিজকুত কর্ণের ফল। উহা 

হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ক্রম বিবর্তনের বিধান, ক্রমোন্তি সোপানের 

ব্যবস্থা । সেই ব্যবস্থা কার্ধ্যে পরিণত করিবার জন্য অনস্ত কালের অভিব্যক্তি 

লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন যোনির ভিতর দিয়া গতাগতি এবং প্রত্যেক গতাগতি কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিৎ উন্নতি, পরিণতিতে মনুষ্যত্ব লাভ এবং ততৎসঙ্গে নৃতন সোপানে প্রতিষ্ঠা 

লাভ হইয়া থাকে । এই সোপানে আত্মশক্তি প্রয়োগের সুযোগ মিলিয়া থাকে। 

ইহা পূর্বে বলা হইয্লাছে। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্তমান কালে 



২৭৮ ব্ৰহ্মম্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যাহারা মানব দেহধারী-_তাহারা সকলেই যে প্রস্তর খণ্ডে আবদ্ধ ছিল, ভাহা 
নাও হইতে পারে। বৃক্ষ__লতা-_ গুন্স-_কীট--পতঙ্গ প্রভৃতিতেও থাকা 

অসম্ভব নয়। 
৭৮। স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব ও দেবত্ব_ইহারা ভোগভ্মিতে প্রতিষ্ঠিত। এ 

ত্রিবিধ পর্যায়ে আত্মশক্তি প্রয়োগের এবং তাহা হইতে অনস্ত সম্তাবনা__-এমনকি 
রষত্ প্রাপ্তির সযোগ মেলে না। বিধাতৃ-নি্দিষ্ট বিধানে ভোগ সমাধা করিতে 
হয়। মানবত্ব__কর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মানব নিজ ইচ্ছামত শুভ কর্মের 
অন্য কথায়, সংরাধনের-_শাস্তর সঙ্গত অনুষ্ঠানে ব্রহ্মত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারে ও 
নিত্য ধামের নিত্য সখ, নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে, ভগবানের সহিত 

অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে । ইহা বুবিবার জন্য ১1১।২২ স্তরের 

আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে স্ষ্টিচিত্রে পাদ বিভৃতিতে অবস্থিত প্রপঞ্চ জগতের 

সহিত, ত্রিপাদ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত নিত্য ধামেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া 

হইয়াছে। এই মানবত্ব প্রাপ্তি দেবতাগণও আকাজ্ফা করিয়া থাকেন । ভাগবতে 
উদ্ধবকে উপদেশ দান ছলে ভগবান্ বলিতেছেন £__ 

অস্মিন লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। 

জ্ঞানং বিশুদ্বমাপ্পোতি মন্তক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ভাগঃ ১১৷২০৷১১ 

স্সগিণোইপ্যেতিচ্ছস্তি, লোকং নিরস্ষিণস্তথা। 
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকং ॥ ভাগঃ ১১২০1১২ 
ন নরঃ স্বর্গাতিং কাজ্ঞননারকীঞ্চ বিচক্ষণঃ। 
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাগ্ভতি || ভাগঃ ১১২০1১৩ 

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যেরভবায় ঘটেত সঃ। 
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত! মর্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদং ॥ ভাগঃ ১১।২০1১৪ 
ভগবান্ বলিতেছেন: নিষিদ্ধ কর্ণত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্মানুষ্ঠানকারা ব্যক্তি 

ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগ্য বশতঃ 
যদ্ভক্তি যোগ লাভ করেন। ভাগ: ১১২১১ 

শরকস্থ লোকদিগের ন্যায় স্বর্বাসী দেবতারাও এই কর্মজ্ঞান ভক্তিসাধক 
মর্তলোক প্রার্থনা করেন, কেননা, স্ব্গী ও নারকী__উভয়ের শরীরই 
জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের সাধক নহে । ভাগই ১১1২০)১১ 

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি নারকীয় গতি বা হরগগমন আকাঙ্কা করিবেন নাঃ 



১খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ ুঃ 
Ee 

এবং মন্্লোকের দেহাদিও আকাজ্জা করিবেন না। যেহেতু দেহে আশক্তি 
বশতঃ স্বার্থে ( পরম পুরুষার্থে ) অবধানশূণ্য হইতে হয়। ভাগঃ ১১৷২০৷১৩ 

অতএব এই মনুষ্য দেহকেই সাধন জানিয়! এবং এই মর্ত্যলোককেই অর্থ 

_সিদ্ধিদাতা জানিয়া, অনাসক্ত হইয়া,_ মৃত্যুর পূর্বে মুক্তির জন্য যত্ত করিবেন 

ভাগঃ ১১৷২০৷১৪ 

৭৯। ভগবান্ উদ্ধৃত ১১৷২০৷১৪ শগ্লোকে যাহ! বলিলেন, তাহাই পরে 
ভাগঃ ১১৷২৯৷২২ শ্লোকে উদ্ধবকে বলিলেন £__ 

এবা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিৰ্মনীষা'চ মনীষিণাং। 
যৎ সত্যমনতেনেহ মর্ত্যোনাগ্নোতি মামৃতং ॥ ভাগঃ ১১৷২৯৷২২ 

এই শ্লোকটি ১৷১৷১৷১ স্তরের আলোচনায় ৮৬ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৮৮ ) উদ্ধৃত 

হইয়াছে এবং সেখানেই অর্থ দেওয়। হইয়াছে । ভাগবত বলিলেন, নশ্বর মরণধর্ম্মী 

নরদেহ দ্বারা অধৃতত্বরূপ ভগবানকে লাভ করা, বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধির পরিচয়। 

এই প্রাপ্তি কি প্রকারে লাভ হয় ? ভগবৎ-প্রান্তির অপর নাম ব্রহ্গজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা! 

আভ। ব্রদ্বিদ্। কর্দলভা নহে, ইহা বর্তমান আলোচ্য স্থত্রের ৫৩ অনুচ্ছেদে 

বল! হইয়াছে । ব্রদ্দবিষ্ভা বা ব্রন্জ্ঞান লাভে সংদার হইতে অব্যাহতি বা 

মুক্তিলাভ। 

ভাগবত ২।১০।৯ গ্লোকে মুক্তির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন £__ 

মুক্তিত্বাহন্থারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। ভাগঃ ২1১০৯ 

মুক্তি হইতেছে স্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই বিশেষ 

কূপে অবস্থান । ভাগঃ ২১০৯ 

স্বরূপ ছাড়িয়া কোনও কিছুর এক ক্ষণ ও অবস্থান করা সম্ভব নয়। আবার 

_ প্রপঞ্চগত অনন্ত বৈচিত্র্যময় অগণ্য বস্তু ও প্রাণিজাতের স্বরূপ-_ভিন্ন ভিন্ন 

হইতে পারে না। উহা সকলের আত্মন্বরপ, এবং সে কারণ নরম বা 

পরমাত্ম স্বরূপ। ইহা! আমরা পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। স্থতরাং 

উহা চিরবর্তঘান ও অপরিচ্ছিন্ন। কর্পদ্ারা যাহা ল্য, তাহা উৎপাগ্, বিকার্ধ্য, 

সংস্কার্ধ্য ও আপ্য এই চারি প্রকারের মধ্যে পড়িতে বাধ্য। কিন্তু আত্মম্বরপ 

বা ব্র্ষদ্ব্ূপ__চিরবর্তমান বলিয়া উৎপাদ্ হইতে পারে না। উহা একই 

প্রকার বলিয়া__বিকার্ধ্য হইতে পারে না। উহা চির নির্দল বলিয়া__সস্কা্্য 

হইতে পারে না এবং উহা! অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া_-আপ্য হইতে পারে না। 

এ কারণ উহা! কর্ম-লভ্য হইতে পারে না। 



২৮০ ্রহ্মস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৮০ | উহা! স্বতঃ প্রকাশ । তবে কি কর্মাচরণের কোনও সার্থকতা নাই? 

যদি না থাকে, তাহা হইলে উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের উপদেশ ত অনর্থক হইয়া 

যায়। 

ঈশাবান্তোপনিষৎ ২ মন্ত্রে বলিতেছেন £_ 

কর্বনেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ॥ ঈশঃ ২ 

এই মৰ্ত্য শরীরে শত বৎসর জীবিত কাল ব্যাপিয়া কর্শ্মান্ণষ্টান করিবে 

গীতায় ভগবান্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন । 

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃতৎ গীঃ ৩।৫ 

সংসারে কেহ এক ক্ষণও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না । গীঃ ৩৫ 

ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি । কর্প করাই-_আমাদের নিয়তি। 

দর্শন, শ্রবণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, গমন, কথোপকথন, ইত্যাদি কর্ম পরিতাঃগ করিয়া 

থাকিবার উপায় নাই। যাবজ্জীবন এ সকল কর্ম বাধ্য হইয়া করিতে হয়। 

অতএব সমাধান কি? 

৮১। সমাধান ভগবানই গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 

বলিতেছেন £-_ 

নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে! মন্যেত তত্ববিৎ। 

পশ্যন্ শৃথন্ স্পুশন্ জিঅ্ৰন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ 

প্রলপন্ বিস্থজন্ গৃহুন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি । 

ইন্ড্রিয়ানীন্রিয়ার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ গীঃ ৫৮-৯ 

অর্থাৎ কর্তৃত্ববুদ্ধি বা আত্ম অভিমান পরিত্যাগ করিয়া-_অর্থাৎ আমি কর্তা, 

আমি কৰ্ম্ম করিতেছি, ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, “আমি কিছুই করি নী” 

ইন্দিয়গণ স্বভাব বশত: নিজ নিজ বিষয় সমূহে প্রবপ্তিত হইতেছে মাত্র_এরূপ 

মনে করিলে এ সকল কর্ণের বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না । কর্তৃত্বাভিমানই কর্তাকে 

কর্ণের বন্ধনে বদ্ধ করে। ভগবান্ গীতায় কি প্রকারে কর্শ্মাচরণ করিতে হইবে 

তাহার সংক্ষেপ অথচ হুষ্পষ্ট উপদেশ দিয়া বলিতেছেন :_ প্রত্যেক নরদেহধারী 

জীবের কর্মাচরণে ই অধিকার, কর্মফলে তোমার কোনও অধিকার নাই । উহাই 

বন্ধের হেতুভূত। অতএব ফললাভের প্রত্যাশায় কর্ম্ম করিও না। আর 

কর্মফল প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইতে পারে, এই ভয়ে কর্শানঠান ত্যাগ করিও না। 

হি গীঃ ২৪৭ 



> খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থঃ 

কি করিয়া কর্মনুষ্টান কর! উচিত-_ইহার উপদেশে বলিতেছেন £__ 
যোগস্থঃ কুরু কর্্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ গীঃ ২৪৮ 

শ্রীধর স্বামি পাদ টীকায়. বলিতেছেন £ঃ--যোগস্থঃ (যোগঃ_পরমেশ্বরৈকপরত! 
তত্র স্থিতঃ সন্), সঙ্গং ( কর্মানি-কর্তৃ ত্বাভিনিবেশং), ত্যাক্তা (কেবলং ঈশ্বরাশুয়েণৈৰ, 
তথা), সিদ্যসিদ্বোঃ (কর্মফলশ্ত জ্ঞানস্তাপি সিদ্ধি: তদ্ বিপর্যয়: অপিদ্ধিঃ তয়োঃ), 
সমঃ (তুল্যভাবঃ ), ভূত্বা (কেবলং ঈশ্বরার্পণেনৈব ), কর্ম্মাণি কুরু। (যতঃ ) 
সমত্বং ( এবজূতং সমত্বমেব ), যোগ: (চিত্ত-সমাধান রূপঃ যোগ: সপ্ভিঃ ) উচ্যতে ॥ 

গীঃ ২৪৮ 

ইহার সরলার্থ ₹__যোগস্থ (পরমেশ্বরৈক পরায়ণ) হইয়া সঙ্গ ( কর্ছে 

কর্তৃত্বাভিমান ) ত্যাগ করিয়া, এবং কর্মফল জ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব 

হুইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ দ্বার! কর্ম সকল আচরণ কর। যেহেত, ইহাই চিত্ত 
সমাধান রূপ যোগ বলিয়া কথিত হয়। গীঃ ২৪৮ 

ইহাই ভগবান্ হ্ুত্রকার কথিত সংরাধন। ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্বের 

কয়েকবার করা হ্ইয়াছে। এই ইশ্বর--আরাধন রূপ কর্শ্মের বা সংরাধনের 

বন্ধকত্ব নাই। ইহা অনুষ্ঠানকারীকে ক্রমোন্নতি সোপানের উন্নততর স্তরে 

আরোহণ করিতে সাহায্য করে। অতএব কর্শে নিজ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ 

করিয়া__“পরমেশ্বরৈক-পরায়ণ” হুইয়! কণ্মানুষ্টান করা প্রত্যেকের কর্তব্য । 

৮২।  কর্দাচরণ_-মানবদেহধারী জীব মাত্রেরই নিয়তি ৷ ইহ! যথেচ্ছাচারে 

অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের কারণ হইয়া সংসারে গতাগতির বিরতি সংসাধিত 

হয় না। সে কারণ এাগবতের উপরে ৭৮ অন্থচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১/২০১৩ 

শ্লোকের-- উপদেশ প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয় না। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া__ 

মানব দেহধারী জীবের মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি, কর্ম-কাণ্ডে_্র্গাদি 

স্থখভোগের স্থান প্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইয়া--যজ্ঞাদি কর্শানুষ্ঠটানের উপদেশ 

দিয়াছেন। শ্রতি জানেন যে, মানবেতর যোনি হইতে যখন, প্রথম মানবদেহ 

প্রান্তি হয়, তখন উক্ত মানবের প্রকৃতি, তাহার অব্যবহিত পূরবববন্তী পশু 

প্রকৃতি হইতে বিশেষ পৃথক নহে। তখন প্রৃতিমার্গে উহা বাতাবি 

প্রবণতা অত্যধিক থাকে । জোর করিয়া সে প্রবণতা হইতে একেবারে 

_ ফিরাইয়া নিবৃত্ত মার্গে প্রতিষ্ঠিত করা কল্যাণক হয় না, উহা জমে ক্রমে, 

অল্পে অল্পে করিলে, তবেই স্থায়িত্ব লাভ করে। এ সিভি ভিডি 
জারি অনুষ্ঠানের বিধান শাস্তবনধ হইয়াছে । শাস্ত-সঙ্গতভাবে ইহার 

২৮১: 



২৮২ ্রঙ্াথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অনুষ্ঠান করিলে প্রবৃত্তির সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের বিভূতি স্বরূপ, ইন্দ্র 

বরুণ, স্র্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার-_যজন ( আরাধনা ) ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সাধিত 

হইতে থাকে, ফলে ক্রমে ক্রমে ক্রমোন্নতি সোপানে আরোহণ স্থকর ও 

অল্লায়াস সাধ্য হইয়া থাকে। 

পরোক্ষবাদে! বেদোহ্য়ং বালানামনুশালনং | 

কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হাগদং যথা ॥ ভাগঃ ১১।৩,৪৫ 

৮৩। ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন 2 

শ্রীধর স্বামি পাদ টাকায় বলিতেছেন :__“ছুজ্ঞেত্বং বেদতাৎ্পর্ধ্যমিত্যাহ । 

সরোক্ষবাদ ইতি। যত্র অন্যথা স্থিতোহর্য সংগোপয়িতং অন্যথা কৃত্বা উচ্যতে 

নঃ পরোক্ষবাদঃ। পরোক্ষবাদত্বমেবাহ্ কর্মমোক্ষার্ ইতি । নন শবর্গাছার্থ, কৰ্ম্মাণি 

বিধত্তে, ন, মোক্ষার্থ, তত্রাহ, বালানামন্থশাসনং যথা ভবতি তথা। অত্র 

ৃ্টস্তঃ ॥ অগদং উষধং যথা পিত! বালমগদং পায়য়ন্ খণ্ড লড্কাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ 

পায়য়তি দদাতি চ তানি খগুলড্ডকাদীনি। নৈতাবতা অগদপানস্ত তল্লাভঃ 

প্রয়োজনং অপি আরোগ্য তথা বেদোহপি অবান্তর-ফলৈঃ প্রলোভয়ন্ 
কর্মমোক্ষায়ৈব কৰ্্মাণি বিধত্তে 1? ভাগ: ১১৷৩৷৪৫ 

ৃ সরলার্থ £__বেদের তাৎপর্য দুজ্ঞেয়। প্রকৃত অর্থ সংগোপন করিয়া 

অন্ধ প্রকারে বলার নাম পরোক্ষবাদ। বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ' 

বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্ট_কর্মমোক্ষ_ নৈদ্র্যসিদ্ধি। ইহার উপদেশ ম্পষ্টতঃ দিলে 
নিম়স্তরের মানবদেহধারী অজ্ঞ জীব গ্রহণ করিবে না, এ কারণ মোক্ষার্থ স্পষ্টতঃ 

না বলিয়া স্বৰ্গ প্রভৃতি সথখভোগের স্থান প্রাপ্তির প্রলোভনে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের 
বিধি শ্রুতিতে দেওয়া হইয়াছে । এই প্রলোভনের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। বালক 
পীড়িত হইলে তিক্ত ওষধ সেবনের প্রয়োজন, বালক সহজে উহা খাইতে 

রাজী হয় না,সে কারণ তাহার পিতামাতা, তাহাকে ওুষ্ধ সেবনের পর 

মিছরী, ওলা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য দিবার প্রলোভন দেখান, এবং ওষধ গলাধঃ- 

করণের পর উক্ত মিছরি প্রভৃতিও দিয়া থাকেন, পিতামাতার উদ্দেশ্য_মিছরি 
প্রভৃতি খাওয়ান নয়, রোগ হইতে আরোগ্য প্রদান । সেইরূপ শ্রুতির কর্মকাণ্ড 
যজ্ঞাদি কর্মানুষ্টান বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্দমোক্ষ_ নৈনর্শ্যসিদ্ধি_সঙ্গে সঙ্গে 
অবান্তর ফল হর্গাদি ও দান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১৷৩৷৪৫ 

এই উদ্দেশ স্পষ্টতঃ ভাগবতের নিষ্দ্ধত গ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 
বেদোক্তমেব কুবর্বাণো নিঃসঙ্গোইিতমীশ্বরে । 
নৈষবর্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ভাগঃ ১১৷৩৷৪৭ 
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যে ব্যক্তি ফলাসক্তি শূণ্য হইয়া বেদোক্ত করধানুঠান করত ঈশ্বরে সমর্পন 

করেন, তিনি নৈর্তর্ম্য-সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, ফলশ্রুতি কেবল রুচির উৎপাদনার্থ 
মাত্র। ভাগঃ ১১৩৪৭ 

গোপাল-পূর্ববতাপনী শ্রুতি বলিলেন, ভগবদ্ভজনই নৈৰ্শ্য । নৈঘৰ্্য বলিয়া 
ভগবদারাধনায়-_এবং ঈশ্বরার্পণে কোনও প্রকার বন্ধকত্ব থাকিতে পারে না। উহা 
ক্রমোন্নতি সোপানের উন্নততর স্তরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়-_বুঝা গেল। 

৮৪। মানব_জঙ্গম জীবগণের অন্তর্ভুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মানবদেহ প্রাপ্তিতে উক্ত জীব__বিশেষ ক্রমোন্নতি সোপানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 

এবং তথায় আত্মশক্তি প্রয়োগের স্থযোগ মিলায়, “মানবন্ব” পৃথক্ ভাবে 

দেখান হইয়াছে। উপরে ৭৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।২০1১২ ও 
১০।২০।১৩ প্লোকয়ে “নিরয়িণ৮, “নারকী” এই পদছয়ের সাক্ষাৎ পাই । 
উক্ত পদ ছুটি যে সকল জীবকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা 
পাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চ জগতের, বাহিরের কিছু নহে। উহারাও 
জীব পর্ধ্যায়ের অন্তরে অবস্থিত। ১1১।২।২ স্তরের আলোচনায়_-১১৭ অনুচ্ছেদে 

প্রদত্ত স্ষ্টিচিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত চিত্রে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি 
বিকাশে অভিব্যক্ত পাদবিভূতিতে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায়-জীবযায়াভিধেয়া,__ 

তমঃ প্রধানা, অবিদ্যা-শক্তির আবরিকা ও বিক্ষেপিকা প্রকৃতির পরিচয় পাই। 

ইহাদের মধ্যে বিক্ষেপিকা প্রকৃতির মোহ, মহামোহ, তাষিত্র ও অন্ধতামিজ্র এই 
চারিগ্রকার অবস্থা দেখিতে পাই । যে সমুদায় নিয়স্তরের জীব__“অন্ধতামিস্রে” 

অবস্থিত, উহাদিগকে নিরয় বা নরকবাসী বলা যাইতে পারে__যেমন কৃমী, 

গুবরে পোকা, রোগ বীজাণু ইত্যাদি । যাহারা উহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 

উন্নত স্তরে অবস্থিত, তাহাদিগকে “তামিস্রে” বর্তমান বলা যাইতে পারে । 

ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অগণ্য উচ্চ-নীচ স্তর বর্তমান বুঝিতে হইবে । মানব 
দেহধারী জীবও অবিদ্তার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির অধীন সন্দেহ নাহ । 

বিশেষ এই যে মানব, উক্ত উভয় শক্তি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার শক্তি 

ধারণ করে-_এ শক্তি ভগবদ্ বিধানে মানব দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গে মানব লাভ 

করিয়া থাকে এবং সে শক্তি পরিচালনের স্বাতন্ত্া ও মানব_-ভগবানের বিধানে 

মানব দেহের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে। কি করিয়া উহা পরিচালনা করিলে লক্ষ্যে 

পৌহুছিতে পারে, শাস্ত্রে, সে উপায়ও বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট আছে। এ সমুদায় পে নি সত্বেও যদি মানব, নিজের উক্ত স্বাতন্ত্রের অযথা পরিচালনায় 

জীবনের সার্থকতা লাভে যত না করে, তাহা হইলে তাহাকে আত্মঘাতী বলিতে 



২৮৪ ্র্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হইবে, সন্দেহ কি? ভাগবত--উপরে ৭* অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০1২০।১৭ শ্লোকে 

তাহাই বলিয়াছেন । কিন্তু বলিলে কি হইবে? উহ! প্রণিধান পূর্বক আলোচনা 
ও কার্যে বিনিয়োগ করা কি প্রত্যেক মানব দেহধারী জীবের কর্তব্য নয়? 

কাৰ্য্যে নিয়োগ ও তাহার সিদ্ধিতে, ত্রিপাদবিভৃতির অন্তভূক্তি নিত্যধামে শাশ্বত 

অবস্থানের জন্য, উহাদের অভিব্যক্তি, ভগবানের অস্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে গুকটিত। 

উহার! নিত্য, সত্য, শাশ্বত। উহাদের কোনটিতে স্থান মিলিলে আর 

পুনরাবর্তের সম্ভাবনা নাই। জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হইতে চিরমুক্তি। শান্তগণের__ 
উপাদেয়ত্ব ও জীব কল্যাণ বিধানের মহছুদ্দেশ্তে উহাদের প্রকটন-_বুঝিবার 
জন্য, এ সমুদায় আলোচনা করিতে হইল। স্বত্রকার ইহাদের আলোচনা পরে 
করিবেন । 

৮৫। করণীয় ও অকরণীয় কর্মের জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র প্রমাণ যে 

অবশ গ্রাহ্ ইহা ভগবান্ গীতায় ১৬।২৪ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন । উহা আগে 

উদ্ধৃত হইয়াছে । শাস্তোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের হেতু কি? এ প্রকার 
প্রশ্নের কল্পনা করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগাবশিষ্টে নির্বাণ প্রকরণের উত্তর 
ভাগে ৩৩ সর্গে বলিতেছেন £__ 

স্বং কল্পিতং কল্পিতঞ্চ প্রতিকল্পনয়া স্বয়া। 

তদেবান্তত্বমাদত্তে বিষত্বমমুতং যথা ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩৩।২ 
কল্পনা চাকল্পনাস্তা মুক্তা যদকল্পনমূ। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩৩1৩ 

নিজের কল্পনা বা অন্যের কল্পনা, প্রতি কল্পনা দ্বারা অন্তত্ব প্রাপ্তি হয়, 
যেমন বিষ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে অমৃতের কার্ধ্য করিয়া থাকে । প্রত্যেক 
কল্পনা_-অকল্পনাতেই পর্ধ্যবসান হইয়া থাকে, ফলতঃ কল্পনার বিরতিই-_মুক্তি 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । যো: বাঃ নিঃ উঃ ৩৩২-৩ 

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিষ__প্রাণ নাশের কারণ বটে, কিন্তু রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় উহা বিষত্ব পরিহার পূর্বক অমৃতের ন্যায় জীবনরক্ষার হেতু হইয়া থাকে, 
ইহ! প্রত্যক্ষ দষ্ট। সেইরূপ জগৎ-_ যদিও সৃষ্টিকর্তার কল্পনা প্রস্থত ( “্যথাপূর্বম্ 
অকল্পয়”--ঝগংবেদ ) বলিয়া তবতঃ মিথ্যা, তথাপি উক্ত মিথ্যার প্রভাব 
হইতে মুক্তি লাভের জন্য, শাস্ত্রে যে বিধি-নিষেধ কল্পিত হইয়াছে, সে কল্পনার 
সাহচর্ধ্য বা প্রতিপালন আবশ্যক ৷ যে পর্যন্ত না কল্পনার অবসান ঘটে» তাবৎকাল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ রূপ প্রতিকার কল্পনা বিধেয়। কল্পনার 
বিরতিই মন্চি ' প্রতিকার-কল্পনা দ্বারাই কল্পনার ধ্বংস ঘটিয়া থাকে, ইহা বলা 
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বাহুল্য। এই শান্ত, মুণ্ডক শ্রুতির ১১৫ মন্ত্রে কথিত বেদাদি অপর! বিদ্যার 

অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্র সমূহ। উহারা “অপরা” বলিয়া উহাদিগকে হাট কল্পনায় 
প্রতিকার কল্পনা বলা হইয়াছে। উহার! নিত্য, শাশ্বত, সতা, বর্বিষ্া। নহে। 
সুতরাং নান! প্রকারে শাস্ত্রগণের- প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। 

৮৬। শাস্ত্র মানবদেহধারী জীবগণের জন্য, ইহা বলিতে হইবে ন!। 
এই শাস্থান্ছসারে নিজের আচরণ নিয়স্ত্রিত ও পরিচালন কারবার জন্তু, ভগবান্ 
বুদ্ধি__ইন্দিয়_মনঃ--প্রাণ__মানবদেহধারী জীবগণের উপাধিতে উপযোগী ' 
পরিমাণে ও প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ দিয়া, সংযোজিত করিয়াছেন। ইহা 
১1১২২ স্ত্রের আলোচনায় ৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবত্তের ১০1৮৭।২ শ্লোকে 

হুম্পষ্ট কথিত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে মানব বিষয় ভোগ, উত্তরোত্তর উন্নত 
যোনিতে জন্মলাভ, পরিণতিতে স্বরূপ প্রাপ্তি, সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ ও 

নিত্যধামে ভগব্সান্নিধ্যে, তাহার অপরোক্ষ অন্তভূতি লাভে পরম পদ প্রাপ্তি ও 

শাশ্বত শান্তিলাভ করিতে পারে । জীব কল্যাণের জন্য সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া, 

ভগবান্ জীবের স্থমতি লাভের প্রতীক্ষায় আছেন | মানবদেহ প্রাপ্তি আমাদের 

্রন্ধাণ্ডের ক্রমবিবর্তনের পরিণতি__ইহা নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে । 

৮৭। আমাদের শান্তরীয়-ক্রমবিবর্তন ও তাহা হইতে ক্রমোন্নতি, শুধু ব্যষ্ি 

জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে । ইহা! সমষ্টিতে ও সে কারণ ব্রদ্মাণ্ডেও প্রযোজ্য । 

বল! বাহুল্য যে, প্রত্যেক ব্রহ্ধাও-_তত্রত্য ব্রহ্মার শরীর । প্রমাণ স্বরূপ বর্তমান 

সুত্রের আলোচনায় ২০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০১৪।১১ শ্লোকে দষ্টি 

আকর্ষণ করি। এই প্লোকে ব্রহ্ম! হু্পষ্ট রলিতেছেন যে, তাঁহার ব্রন্ধাও, তাহার 

হাতের “সপ্তবিতস্তি”--৩]।০ সাড়ে তিন হাত পরিমাণ । ইহাই সাধার- 

মানবের-__দেহের পরিমাণ, নিজ নিজ হাতের “সপ্তবিতন্তি” মাত্র । ব্যষ্টি সাধারণ 

মানব যেমন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে, তাহার আমুক্ধাল যাবৎ, অভিনয় সম্পাদন করিয়া, 

সাজ-সজ্জাত্মক উপাধি-পরিত্যাগ পূর্বক উপরত হয় ও নূতন অভিনয়ের জন্য নূতন 
পরিস্থিতিতে পুনঃ প্রকটিত হয়, ব্রহ্মাও সেইরূপ ৷ তিনি দিপরার্ধ'জীবী বলিয়া 

শাস্ত্রে কথিত। তাহার মধ্যে এক পরার্থ_ ব্রাহ্ম ও পান্-কল্পের সহিত অতীত 

হইয়াছে। ব্রন্ধার আয়নাল যদি তাহার পরিমাণে ১০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে 

৫০ বদর অতীত হইয়া-৫১ বৎসরের 
বলিতে হইবে যে, তাহার পরমাযু্র 

এক দিনের নাম কল্প । বর্তমান যে কল্প 
প্রথম দিন- চলিতেছে। ব্রহ্মার এক “উহার পরিমাণ 

তবরাহ-কল্প। মানব পরিমাং 
রে ছি নর পরিমাণের-_-১৯৭২৯৪৯৭৫৪ বর অতীত 
৩২০০০৪৬১০০৪ ঢা হ 
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হইয়াছে, ইহা পঞ্ষিকাতে দুষ্ট হইবে। সুতরাং বর্তমান কল্প শেষ হইতে মানব 
পরিমাণের আরও ২৩৪৭০৫০৯৪৬ বৎসর বাকী আছে। তারপর ব্রহ্মার নিশা, 
এবং সে হেতু দৈনন্দিন প্রলয়। 

৮৮। ব্ৰন্ধার এক দিবাভাগে অর্থাৎ ১ কল্পে চতুদ্িশ মন্থর অধিকার। 
\ প্রত্যেকের অধিকার সম পরিমাণ । ১৪ মনুর মধ্যে ছয়জন মন্থুর অধিকার গত 

হইয়াছে। বর্তমানে সপ্তম মনু বৈবন্বতের অধিকার চলিতেছে । তাহার 
অধিকার কাল মানব পরিমাণের-__৩০৮৫৭১৪২৯ বৎসর । অন্যান্য মন্গণের, 

অধিকার কাল ও সম পরিমাণ। ছয় জন গত মন্থর অধিকার কাল মানব 
পরিমাণের-_(৩০৮৫৭১৪২৯১৬)- ১৮৫১৪২৮৫৭৪ বৎসর | শ্বেতবরাহ কল্পের__ 

মানব পরিমাণের গত ১৯৭২৯৪৯০৫৪ বৎসর হইতে ছয়জন গত মন্থুর অধিকার, 
--কাল ১৮৫১৪২৮৫৭৪ বৎসর বাদ দিলে, বাকী ১২১৫২০৪৮০ বৎসর,--বৈবস্বত 

মন্ুর অধিকার চলিতেছে। বর্তমানে বৈবস্বত মুর অধিকারে অষ্টাবিংশতি যুগের 
কলিযুগ চলিতেছে । বৈবস্বত মন্তুর অধিকার অন্তে আমাদের ব্রন্মাণ্ডের 
ক্রমোন্নতি সোপানের উচ্চতর স্তরে আরোহন আরম্ভ হইবে। ইহা বেদান্ত 
প্রবেশ গ্রন্থে ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে সহজে বুঝ! যাইবে । সে সময়ে যে সমুদায় 
জীব ব্ৰহ্ধাণ্ডের প্রগতির সহিত নিজের আত্মোন্নতির সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবে, তাহারা উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পরিণামে ব্রহ্মার 
পরমাযুর অন্তে-_অন্য কথায়_-অবশিষ্ট সপ্ত মন্থর অধিকারের শেষে পরম তত্ব 
ভগবানে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে, সংসার প্রবাহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, 
নিজ নিজ আকাঙ্কার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের জন্য নিত্যধামের আকাজ্ফিত লোকে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ। হৃতরাং শান্ত যে কত, 
উপাদেয় ও কল্যাণকর, বুঝা গেল। 

₹৯। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা অতি সংক্ষেপ হইলেও» 
বুঝা গেল যে, আমরা মানবদেহধারী জীব, বর্তমানে আমাদের ব্রহ্মাণের 
ক্রমোন্নতি_সোপান আরোহণের-_সধবিক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। যদি আমরা 

. শাস্ত:বিহিত উপায়ে_সংরাধন রূপ শুভ অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের 
ক্রমোন্নতি সোপানে আরোহণের সহিত-_নিজ নিজ আত্মোর্তির সামপ্রন্ 
রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে । অন্যথা 
পিছনে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। ফলে বর্তমান র্ধাণডের প্রগতি হইতে 
বিচ্যুত হইয়া, অপর কোনও অনগ্রসর, পশ্চাৎ পতিত ্রন্ধাণ্ড, অন্যপ্রকার 
পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হইয়া, তথাকার বিধানাহুসারে আত্মোননতি করিতে 
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বাধা হইবে। এই কারণে, ভগবান্ জীব কল্যাণের জনয প্রথমে শ্রীরাম যৃত্তিতে ও 
পরে, গত দ্বাপরে শ্রী মৃদ্তি ধারণ করিয়া, মানব দেহধারী জীবগণের মধ্যে, 
তাহাদের একজন হইয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ লইয়া, নিজের আচরণে 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেস্তে আবিভূতি হইয়াছিলেন । ভগবানের পক্ষে 
ব্যবস্থার ও সুযোগ দানের ত্রটি নাই। আমরা যদি সে-ব্যবস্থা না বুঝি.ও ন! 
মানি ও সে স্থযোগ গ্রহণ না করি তাহলে দায়িত্ব আমাদেরই, ইহা সুম্পষ্ট। 

৯*। উপরে সংক্ষেপে আমাদের শাস্ত্রোপিষ্ ক্রমবিবর্তন__ক্রমোন্নতি- 
বাদের আলোচনা করা হইল। ইহাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ কর] প্রয়োজন । 
বিশদ্ ধারণার জন্য সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিত হইল । 

প্রথম £_-আমাদের শাস্ত্রোপদেশান্সারে পৃথিবী-পৃষ্ঠে__ আমাদের জীবিত 
কাল যাপন-_জীবন সংগ্রাম নহে। ইহা! বিশ্ব নাট্যশালায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ 
মাত্র। প্রত্যেক জীব- স্থাবরত্বে বা জঙ্গমত্বে বর্তমান থাকুক, ছোট-বড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ,- 
অণু-মহৎ্»__যাহাই হউক, এই অভিনয়ে__ প্রত্যেকের বিশিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট অংশ 
আছে। সেই বিশিষ্ট স্থানে থাকিয়া, সেই বিভিন্ন অংশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলে, 
অভিনয় সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া সার্থকতা লাভ করে। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম স্বধৰ্ম্ম 

পালন । ভগবান গীতায় ৩৩৫ শ্লোকে স্বধর্মানুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা. 

করিয়াছেন £_ 

শ্রোয়ান্ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্াৎ স্বনুিতাৎ। 

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ গীঃ ৩।৩৫ 

সম্যক আচরিত পরধর্শ হইতে, হীনাঙ্গ স্বধর্শ শ্রেঠ। এমন কি স্বধর্মাষ্ঠান 

হেতু যদি মৃত্যু হয়, তাহাও শ্রেয়: । পরধর্ানষ্টান বিষম ভয় সঙ্কল। গীঃ ৩1৩৫ 

এই এক কথাই ভগবান্ গীতার শেষভাগে, দিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন 

গীঃ ১৮1৪৭-৪৮। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধারে বিরত হইলাম। অতএব স্পষ্ট বুঝা 

গেল যে, সংসারে জীবন যাপন ও তাহ! হইতে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে 

্বধর্ানু্ান কর্তব্য ৷ জীবন সংগ্রামে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া ওয়া 

জীবনের উদ্দেশ্য নহে । স্থতরাং আধিভৌতিক ভাবে ক্রমবিবর্তন (Evolution) 

বাদের-প্রবর্তয়িত| পাশ্চাত্য আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের প্রবর্তিত “যোগ্যতমের 

জয়” ( Survival of the 9996) বিশ্বরহস্তের যূল মন্ত্র নহে। ৭ 

শাস্তকারগপের দৃষ্টিতে পৃথিবী পৃষ্ঠে নিজে শান্তিতে থাকা ও অপরকে শা 
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থাকিতে দেওয়া ( To live and let live in peace )-_বিশ্ব রহস্তের যূলে। 

ভুগবান্ গীতায় বালতেছেন £_- 

যস্মান্নোদ্বিতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ । 

হর্ষামর্ষভয়োছেগৈম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গীঃ ১২৷১৫ 
যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোককে ( অর্থাৎ আপন হইতে 

পৃথক অপরকে ) উদ্বেগ দান করেন না, অন্য কথায়, কার্ধ্য, চিন্তায়, ব্যবহারে 

প্রভৃতিতে যিনি অপরের উদ্বেগের কারণ হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, ঈর্ধা, ভয়, ও 
উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। গীঃ ১২১৫ 

স্থুতরাং ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতি বাদ সম্বন্ধে আমাদের-_ শান্্কারগণের দৃষ্টি- 
ভঙ্গি, সিদ্ধান্ত ও উপদেশ, পাশ্চাত্য আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত | উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। 

দ্বিতীয় :__-আমাদের শাস্ত্রকারগণের প্রতিত জ্ঞানলন্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, 
পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু বৃহৎকায়, প্রচণ্ড শারীরিক শক্তিশালী 
অনেক জীবের জাতি ও শ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার কারণ . 
“জীবন সংগ্রাম ও যোগ্যতমের জয়” নহে। উহার কারণ, তাহাদের উপর 
বিশ্বনাট্যের অভিনয়ের যে নির্দিষ্ট অংশ ছিল, তাহা সম্পাদিত হওয়ায়, তাহাদের 
প্রয়োজন না থাকায়, তাহারা তিরোহিত হইয়াছে। ইহা ভগবানের প্রবর্তিত 
বিশ্ব ধিধারণের অমোঘ নিয়মে সংঘটিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ, তুষার যুগের 
প্রবর্তন ও অসংখ্য বৃহৎকায়, শক্তিশালী জীবগণের সমূলে ধ্বংস। পাশ্চাত্য 
পর্ডিতগণের গবেষণায় এই প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে. এখানে 
আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। 

তৃতীয় :_-আমাদের শাস্্কারগণের মতে কি স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় জীবের 
দেহ পঞ্চভূত নিম্সিত ও আত্মা-সংঘুক্ত (ভাগবত ১১/২১1৫, দেখ ১১1২২ সুত্রের 
১১৮ নং অনুচ্ছেদ )। 

যোগশিখোপনিষৎ ৫1৪ মন্ত্রে বলিতেছেন :__ 
দেহং বিষ্ঠালয়ং প্রোক্তং সিদ্ধিদং সর্ববদেহিনাম্। 

যোগশিখোপনিষৎ ৫1৪ 
দেহই বিষ্ণু মন্দির, ইহ! দেহধারিগণের সিদ্ধিদানকারী। 
ইহা! যে কেবল মানব দেহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা মনে করিবার বিশেষ 

কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রে সর্বত্রই ম্যযস্থান আত্মাকেই দেওয়া হইয়াছে। দেহ বা উপাধি সর্বত্রই গৌণ এবং উহা ভূতপঞ্চক বিনিক্সিত বলিয়া, উহার 



ইহাতে ডারইন্ সাহেবের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার খর্ব 

১খঃ। ১ পাঃ।৩ অধি।৩স্তুঃ বি 

অপরমার্থত্ব সর্বত্র বিঘোষিত। ' মানবের দেহ যেবশেষ পবিত্র ও অন্য জীবের 

দেহ অপবিভ্র_এ প্রকার শিক্ষা কোথাও নাই। কোনও উজ্জল আলোক-_ 
প্রস্তর আবরণীর মধ্যে রাখিলে উহার উজ্জলতা৷ সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া পড়ে, উক্ত 

আলোক যদি কোনও স্বচ্ছ কাচ নিশ্মিত আবরণীর মধ্যে রাখা যায়, তাহার 

সমুজ্জলত!| বাহিরেও প্রকাশমান হইয়া থাকে। আবার প্রস্তরাবরণী ও স্বচ্ছ 
কাচাবরণীর মধ্যে স্বচ্ছতার তর-তম বিভাগ অগণ্য প্রকার হইতে পারে । এই 

নিদর্শনে আমাদের শাস্বকারগণ বিভিন্ন জীবের উপাধির নিক্নতা ও উচ্চতার 

ব্যবহার করিয়াছেন যাত্র। আত্যন্তিক বিভেদ ও সে কারণ কোনটি ঘৃণার বস্তু 
এবং কোনটি পূজার, তাহা মনে করেন নাই। 

প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের_উল্লেখ করি । (ক) শাস্ত্রকারগণ সর্ধবশক্তিমান, 

নিত্য-সত্য-নিরগ্কন-নিলুষ-_-ভগবানের মৎসা-কৃর্দ-বরাহ-নৃসিংহ-হয়গ্রীব-হংস' 
প্রভৃতি রূপগ্রহণ কল্পনা করায় কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। (খ) 

ছান্দোগ্য শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ে জানশ্রুতি ও রৈক উপাখ্যানে__হংসের 

সর্বোচ্চ স্তরের ত্রক্ষজ্ঞানের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নাই। (গ) কেনোপনিষদে 

যৃত্তিমতী ক্রন্ষবদ্য-বরূপা__হৈমবতী_ উমাকে_বক্ষযুত্তিতে প্রকটিত করিতে 

ইতন্ততঃ করেন নাই। (ঘ) ভাগবতের ১১1১৩ অধ্যায়ে-_-ভগবানের হংসমৃত্তি 

পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবিন্যার উপদেশ তাঁহারাই দেওয়াইয়াছেন। (উ) মহাভারতে 

পরম দেবতা__ধর্দকে বকরূপে ও কুকুরব্ূপে_ ব্যাস দেবই অস্কিত করিয়াছেন । 

(5) ভূষুত্ডি কাকের মুখে ব্রনববিদ্তার উপদেশ তাহারাই দেওয়াইয়াছেন॥ এরূপ 

দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে, প্রয়োজন নাই। 

চতুৰ্থ :__আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতিবাদ-_উপাধি 

সম্বন্ধে নহে । উপাধির ক্রমোন্গতি_সতি গৌণ। জীবত্বের বিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে উহা আপনাপনিই অভিব্যক্ত হয়। জীবস্বের বিকাশ বলিলাম, ইহার 

অর্থ_স্বতঃ প্রকাশ_-উপাধিতে উপহিত আত্মার বা দেহ দেহীর স্বতঃ প্রকাশত্ব 

প্রতিরোধের বা আচরণের-__বিলোপ সাধনের ক্রম প্রচেষ্টা । ইহার আলোচন! 

নীচে পৃথক্ ভাবে করা হইল। যাহা হউক, আমাদের শাস্টরোক্ত ক্রমবিবর্তন- 

বাদের উদ্দেশ্য ও তাতপর্ধ্য সমগ্র স্থাবর-জঙ্গম-জীব ও জগৎ লইয়া । পাশ্চাত্য 

ক্রমবিবর্তনবাদ, উহার এক অতি স্বল্প পরিমিত স্থানে হয়ত পড়িতে পারে। 

তাহা আমাদের শাস্ত্রীয় বিবর্তনবাদের অতি গৌণ 
উপাধি সম্বন্ধে মাত্র প্রযোজ্য 

করা হইল না। বরং 



২৯, ্রহ্স্ত্র ও শ্রীম্ভাগবত 

আমাদের শাস্ত্রের কোনও সাহায্য না লইয়া__নিজের প্রচেষ্টায় নৃতন তথ্য 

প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রশংসার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। 

২০) একই ভাগবতী শক্তির বিভিন্নরূপে ক্রিয়।-_বিভিন্ন নামে 

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 

৯১। উপরে আমাদের শান্ত্রোপদিষ্ট ক্রমবিবর্তনের ও ক্রমোন্নতির 

আলোচনায়, “আত্মোন্নতি” “জীবত্বের বিকাশ” প্রস্থৃতি বাক্যাংশ ব্যবহার 

করিয়াছি। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন । 

ইহা! বিশদভাবে বুঝিবার জন্য একটু গোড়া হইতেই আরম্ভ করি। 

পূর্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, চিদণু বা “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” 

নিঃস্থত জ্যোতি: প্রবাহ হইতে স্থির অভিব্যক্তি। আনবিক বোমার ধ্বংস 

শক্তির নিদর্শনে আমরা বুঝিয়াছি, যে, কোনও দ্রব্যের পরমাণু গঠনে কি 

অচিন্ত্যশক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে পরমাণুতে অবস্থান করে। “জ্যোতিষাং জ্যোতি” 

হইতে প্রশ্থুত জ্যোতি:কণার সহিত উক্ত শক্তি চিদণু হইতে প্রবহমান হইয়া 

স্ষ্টির প্রত্যেক সমষ্টি-বয্টি দ্রব্যের পরমাণু গঠন করিয়া থাকে । স্থতরাং চিদণুতে 

যে অচিন্ত্যশক্তি কেন্দ্রীভূতভাবে বর্তমান, তাহার চিন্তা করিতে আমর! অসমর্থ । 

অতীত-_বর্তমান-_ভবিষ্যৎ অগণ্য ব্ৰহ্মাণ্ডের সমগ্র সমষ্টি-ব্যষ্টি ভ্রব্জাত গঠনে 

যে শক্তি প্রয়োজন, তাহা ও তাহা ছাড়া আরও অনস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে 

চিদণুতে বর্তমান থাকিয়া__সমগ্র সৃষ্টির অগণ্য ব্রন্গাগুকে সমষ্টি ও ব্যষ্টির সহিত 
ধারণ করিয়া আছে, এ কল্পনা যুক্তি সঙ্গত বটে। শক্তির এই মূল কেন্দ্র হইতে, 
শক্রিপ্রবাহ বিভিন্ন নামে সর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন 

করিতেছে। ক্রিয়ার দ্বারাই আমরা শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। অন্ত 
প্রকারে পরিচয় পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। 

৯২। উপরে যাহা! বলিলাম, তাহার সমর্থনে ভগবান্ বশিষ্টদেবের একটি 
উক্তি উদ্ধত করি। এই উক্ভিটির বিশদ্ ধারণা করিতে পারিলে, বিশ্বরহস্যের-_ 

রুদ্ধতার কিঞ্চিৎ উদ্যাটিত হইবে, আশা করি। বশিষ্ঠদেব পারমার্থিক < 
ব্যাবহারিক দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোচনায় বলিতেছেন :__ 

এক সংবিদ্ঘনাকাসমপ্যনানৈর সর্ববগম্। 
স্বয়ং নানেব সম্পন্নং স্থপ্তে চিত্তমিবাত্বনি ॥ 

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪।২ 



১খঃ। ১পাহ। ৩ অধি। ৩ স্ুঃ হর 

তন্তাচ্ছত্বাৎ তথাভূতমাত্মৈৰাত্মনি বিশ্বতি ৷ 
তাদৃশস্ত তথাভূতৌ মুকুরন্তেব নিৰ্ম্মল! ॥ 

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪৷৩ 
এক লোহময়া এব যথাদর্শাঃ পরস্পরম্ ৷ 
তথৈতে প্ৰতিবি্বন্তি পদার্থাঃ পারমার্ধিকাঃ ॥ 

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ-১২৪।৪ 

সংবিদ্ঘন জীবের দহরাকাশ, নানাত্ববিহীন ও সর্বব্যাপী বটে, কিন্তু উহা 
স্বয়ং নানাত্ব সম্পন্ন-__অর্থাৎ নানাত্ব, কেন্দ্রে মিলিত হইয়া অনানাত্ব প্রকটিত করে 
ও তাহাতে প্রতিষ্টা লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের চিত্ত_আমাদের 
আত্মার দ্বারা ক্রিয়াশীল হইয়া প্রপঞ্চ গত গিরি-_নদী প্রভৃতির প্রতিবিশ্ব ধারণ 
করে। সুষযুপ্তি অবস্থায় আত্মার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইলেও, চিত্তে গৃহীত প্রাতাবন্ 
সকল ্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাগ্রদবস্থায় ওই নানা প্রকার প্রতিবিদ্ব 
সকলই-_আত্মায় কেন্দ্রীভূত হইয়া অনানা রূপে ছিল; তখন উক্ত প্রতিবিদ্ 
সকলের ব্যাবহারিক ভাব তিরোহিত হইয়া-_পারমািক ভাবে বর্তমান ছিল। 
নিশ্মল মুকুরে যেমন মহাকাশ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিরি-নদী প্রভৃতি প্রতিবিশ্বিত 
হুয়, সেইরূপ আত্মার স্বচ্ছতা হেতু, তাহাতে আত্ম! নিজে প্রতিবিশ্বিত হয় ও 

সঙ্গে সঙ্গে আত্মার কেন্দ্রীভূতভাবে, অনানাত্ব রূপে অবস্থিত নানাত্বও প্রতিবিদ্বিত 
হয়। যেমন সমুদায় মুকুরএকই উপাদানে গঠিত, সেইরূপ সকলের আত্মা ও চিত্ত 
একই ৷ স্থতরাং পারমার্ধিক পদার্থ উহাদের দ্বারা প্রতিবিদ্বিত হইয়া! থাকে, 

মুকুরে প্রতিবিষ্বিত মহাকাশের ন্যায় । 

ইহার বিশদ্ ব্যাখ্যার ন্বরূপ বলিতেছেন £ঃ_ 

ইত্যনানৈব নানেদং নানা নানা চ বস্তুতঃ ৷ 

ন চ নানা ন চানানানানানানাত্মকং ততঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪৬ 

অতএব আমাদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যাহা নানা, তাহা অনানাই 

(পারমার্থিক দৃষ্টিতে )। বাস্তবিক পক্ষে নানা_-অনানা পৃথক ভাবে নাই। 

সমূদায়ই নানা__অনানাত্মক__ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভাব সম্পন্ন । 

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২১৬ 

এককথায় ইহার অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, “নানা” যখন এক কেনে 

তাদাত্যভাবে মিলিত হয়, তখনই “অনানা” প্রকটিত হয়_-অন্য কথায় “অনানার” 



২৪৯২ ব্ৰহ্মন্তুত্ৰ ও গ্রীমদ্ভাগবত 

অন্তরে_“নানা” অবস্থিত-_ন্থতরাং “অনানার” নিষেধে “নানাত্বের” সম্ভাবনা 

থাকে না। একারণ বাস্তব “অনানা” ব্যবহারতঃ “নান!” রূপে প্রতীতি গোর 

হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তব বা পারমার্থিক যাহা, তাহার সহিত ব্যাবহারিক 

ভেদ আমাদের প্রতীতিগত হওয়ায়, বলিতে হয়, যে জগতের সমুদায় বস্তু 

উভয়াত্মক__নানা ও অননাত্মক। এই কারণে_যোগিগণ--এক বা “অনানায়ঃ 

(নিজ শরীরে ) বর্তমান থাকিয়া, বিভিন্ন কায়বাহ রচনা পূর্বক, একই সময়ে 

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বহু কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হন । 

৯৩। বশিষ্ঠদেবের উক্তি হইতে বুঝ! গেল যে, “অনানা” বা এক তাহার 

অন্তরে অগণ্য নানাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহা আমরা ১।১।২২ সূত্রের 

আলোচনায় ৯৫ অনুচ্ছেদে সংকোচন-_প্রসারণশীল গোলকের দৃষটাস্তে বুঝিবার 

চেষ্টা করিয়াছি। জগতে যত কিছু “নানা” আছে, সমুদায় তাদাত্ম্ভাবে 

চিদণু বা “জ্যোতিষাং জ্যোতি তে মিলিত হইয়া__“অনানা” প্রকটন করতঃ 

একই ভাগবতী শক্তির শাশ্বত ভাগার রূপে বর্তমান থাকে । এই আনানা 

ভাগবতী শক্তিকে আমর! সৎ-চিং-আনন্দ শক্তি নামে ত্রিবিধ নাম দিয়া জগতের 

প্রত্যেক পদার্থে সদ্ভাব, চিদ্ভাৰ ও আনন্দভাব এই ভ্রিতয়ের বর্তমানতা উপল,দব 

করিয়। থাকি। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা “আভাস” শীর্ষক অংশে ৩১ ও ৩২. 

অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 
৯৪ উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রপঞ্চ জগতে যাহা 

কিছু আমাদের প্রতীতি গোচর হয়, সমুদায় চিন্ময়। তেজোবিন্দু উপনিষদের- 

উদ্ধৃত কয়েকটি মন্ত্র ইহা! স্থম্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন । উপনিষদের এই উক্তি তত্ব- 
দৃষ্টিতে পারমাধিক ভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে, স্থাবর-জঙ্গম 

জীব, উহাদের উপাধি, ভোগ্য বিষয়, উহাদের সকলের বৈচিত্র্য প্রভৃতি আমাদের 

প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। একই চিতের এই বিভিন্ন প্রকারে প্রতীতি 
ভগবানের ইচ্ছাতেই সংঘটিত । স্থ্টর আদিতে, স্থষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের__-যে রূপ 

প্রতীতি, ভগবদিচ্ছায় হইয়াছিল, সেই প্রতীতি ব্যাষ্ট সকলের মধ্যে প্রবাহরূপে 
চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন না৷ প্রলয়ে আমাদের ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়, ততদিন 

চলিতে থাকিবে। ইহা! শান্ত “বত” বা “নিয়তি” নামে কথিত। এরূপ 

হইবার কারণ (৫) ভগবদিচ্ছা, ()) হিরণ্যগর্ভ__সমষ্টি মন বলিয়া, তাঁহার মনের 
স্পন্দন ব্য্টি মনেও সংক্রামিত হইয়া, তাহার মনের অঙ্কত ব্রহ্মা চিত্র ব্য 

সকলের মনে সত্যরপে প্রতিভাত হয়। 
৯৫। একই চিতের এইরূপ বিভিন্ন প্রতীয়মানতা লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্র একই 
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ভাগবতী শক্তির বহিরঙ্কা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা, এই ক্রিবিধ নাম দিয়া জগঢ্ ব্যাপার 
বুঝাইয়াছেন। বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবের উপাধি, ভোগ্য 
বিষয়, তাহাদের বৈচিত্র্য অভিব্যক্ত হুইয়াছে। যদিও উহার! পারমার্থিক দৃষ্টিতে 
চিন্ময়, কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে চিদ্ভাবের উপর-_-অচিদ্ভাবের আবরণ বিশেষ 
ভাবে লক্ষিত হয় বলিয়া, উহার অভিব্যক্তিকারিণী শক্তি বহিরঙ্গা নামে অন্বর্থ 
হইয়াছে বলিতে হইবে। বহিরঙ্গা নামে অভিহিত করিলেও এবং উক্ত রহ্রিঙ্গা 
শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত প্রপঞ্চ ও তদন্তভূক্ত বস্তজাতে অচিৎ ভাবের প্রাধান্য 
প্রতীতি গোচর করিলেও, পারমাধিক দৃষ্টিতে উহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে । 
ভাগবত বলিতেছেন :ঃ_ 

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিব্তেরে৷ যতো জগংস্থাননিরোধসম্তবাঃ ॥ 

ভাগঃ ১1৫২০ 

এই বিশ্ব ভগবানই, তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইতে পারেন, কিন্ত বিশ্ব তাহা 
হইতে ভিন্ন নহে, কেনন! ভগবান্ হইতেই জগতের- জগতের উৎপত্তি--স্থিতি 

ও লয় হইতেছে । ভাগঃ ১৫1২০ 

জীবের ভোগ্য বিষয়রূপে অভিব্যক্তির হেতু অচিদ্ ভাবের- প্রাধান্য 

ভগবান্ কর্তৃকই প্রদত্ত, এবং উহ! ব্যাবহারিকতা সিদ্ধির জন্য। যাহীই 

হউক, ভোগা থাকিলে ভোক্তার প্রয়োজন, উপাধি থাকিলেই তাহাতে উপহিত 

সবার প্রয়োজন__একারণ ও একই চিৎ হইতে জীবের অভিব্যক্তি। জীব 

ভোক্তা--ভোগের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য অভিপ্রেত। উপাধিকে ক্ষেত্র 

নামেও অভিহিত করা হইয়া! থাকে৷ উপাধি বা ক্ষেত্রের সার্থকতা সাধনের 

জন্য জীবই ক্ষেত্ৰজ্ঞ রূপে অভিপ্রেত। জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা__-উপাধি বা 

ক্ষেত্র ও ভোগের দিকে বলিয়া, যে শক্তি বিকাশে উহা অভিব্যক্ত, তাহা 

বহিরঙ্গ| শক্তির তটস্থা__নিকট সম্বন্ধে সন্ধ। ভোক্তা ও ক্ষেত্রজ্ বলিয়া” জীবের 

চৈতন্তাংশ ভগবানের ইচ্ছানুসারেই অধিক প্রকাশমান। 

৯৬। হ্থষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ-_সকলকে ব্রহ্মত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠা । বিশ্ব- 

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় স্বষঠু সম্পাদনের জন্য জীব পর্য্যায়ের অন্তভু ক্ত মানবদেহধারী- 

গণের সাহচর্য্য প্রয়োজন বিধায় এবং অভিনয়ের সাধক নিয়মপরম্পরায় কিছু 

পরিচালন অব্যাহত রাখিয়া, কিছু স্বাদ ন! দিলে, অভিনয় সর্বব্গহন্দর হয় না 

বলিয়া__অভিনয় প্রবর্তন কর্তী ভগবান্ মানবগণকে পরিমাণ মত শ্বাতন্ত্য দান 

করিয়াছেন । মানব এই স্বাতস্তরের গর্বের আত্মবিস্থৃতি হেতু অভিনয়ের সাধক 
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নিরমভঙ্গাপরাধে__শাসক নিয়মে সংসারক্ষেত্রে শান্তি ভোগ করিতেছে। যে 

স্বাতন্ত্যের কুপরিচালনে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহারই স্থপরিচালনে, নিজ স্বরূপে পুনঃ 

প্রতিষ্ঠিত হইবার স্থযোগ দানের জন্য, ভগবান্ কর্শ্মাচরণ ও তাহার সহিত ফল 

সংযোগ বিধান করিয়াছেন । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবের সংখ্যা 

অগণ্য। তাহাদের কর্মও অগণ্য প্রকার,-সে কারণ ফলও অগণ্য প্রকার 

হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? সেই অগণ্য মানবের-__-অগণ্য প্রকান্ধ শুভ কর্শের 

অনুষ্ঠানের-__অগণ্য প্রকার শুভ ফল ভোগের জন্য, অন্তরঙ্গ শক্তি বিকাশে, অগণ্য 

প্রকার নিত্যধামের প্রকটন করিয়া, ভগবান্ প্রত্যেকের নিজ নিজ আকাজ্ঞা 

মত নিত্য হুখ, শাশ্বত শান্তি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই অতি সংক্ষেপ 

আলোচন! হইতে আমরা অন্তরঙ্গ, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির নাম, অভিব্যক্তির 

প্রয়োজন ও উহাদের সার্থকতা কতক বুঝতে পারিলাম। 

৯৭। যে শক্তি বিকাশে জীবাভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার তটস্থা নামের 

ও কারণ বুঝিলাম। উহ! অন্তরক্গা ও বহিরঙ্গা উভয়ের তটস্থা_-একদিকে 

বহিরঙ্গা অপর দিকে অন্তরঙ্গা। আরন্তে মানবদেহ প্রাপ্তিতে, উহার অধিক 

প্রবণতা বহ্রঙ্গার দিকে-_ইহা পূর্বে বল! হইয়াছে । ক্রমশঃ নিজ স্বাতন্তরের 

স্থপরিচালনে, শ্াস্ত্রোপদেশ অনুসারে . সংরাধনরূপ-_কন্মানুষ্ঠানে উহার 

প্রবণতা ক্রমশঃ অন্তরঙ্গার দিকে হইয়া থাকে। তটস্থা নামের ইহাই মুখ্য 

কারণ। এ কারণ ১১২২ স্থত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টি 

চিত্রে উহার উভয় দিকের প্রবণতা শরাকারে (>< ) দেখান হইয়াছে। 

তটস্থা ও বহিরঙ্গা উভয়ই চিৎ হইতে পৃথক নহে। তাহা! হইলেও ভগবানের 

ইচ্ছায় বহিরঙ্গার আত্মশক্তি প্রয়োগের-_স্থবিধা ও স্থযোগ নাই। তট্টস্থা বা 

জীবশক্তিকে ভগবান্ সেই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং উহা মুখ্যভাবে 
মানবদেহধারী জীবকেই দেওয়া হইয়াছে। এ কারণ শাস্ত্র মানবদেহধারী 

জীবের জন্য, ইহাও বুঝা গেল। 
৯৮| এই প্রসঙ্গে মানবদেহধারী জীবের--সংরাধন রূপ শুভ কর্ধের অনুষ্ঠান 

কতকাল পর্য্যন্ত কর্তব্য, তাহার উল্লেখ অবান্তর হইবে না, মনে হয়। ভাগবত 
বলিতেছেন :ঃ= 

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্-ভাবে| নোপজায়তে । 
তাবদেবমুপাসীত বাঙউঅনঃকায়বৃত্বিভিঃ ॥  ভাগঃ ১১২৯।১৭ 

সর্ব্বং ব্ৰহ্মাত্মকং তম্ত বিদ্যায়াত্মমনীষয়| ৷ 
পরিপশ্যন্ননপপরমেৎ সর্ববতে| মুক্তসংশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১৷২৯৷১৮ 
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অয়ং হি সর্ব্বকল্লাণাং সত্বীচীনো মতো মম। 
মদৃভাবঃ সৰ্ব্বভুতেষু মনোবাক্ কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ভাগঃ ১১৷২৯৷১৯ 

যতদিন পর্য্যন্ত সর্বভূতে আমার ভাব ( ব্রক্মভাব বা ভগবদ্ভাব ) না জন্মে, 
ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপে বাক্য-মন-শরীর দ্বারা উপাসনা করিবে । (সংরাধন রূপ 
শুভকর্দের অনুষ্ঠান করিবে )। ভাগঃ ১১৷২৯৷১৭ 

এইরূপে যখন উপাসক পুরুষের-__সর্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টজাত ত্র্বিষ্া বিকাশে 
সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, তখন তিনি সেই সর্ববাত্মকত্ব দেখিয়া, মুক্ত সংশয় 
হওতঃ সমুদায় হইতে উপরত হয়েন অর্থাৎ তখন সংরাধন -কর্শ্মের ফল লাভ 
করেন। এই যে মন-বাক্য ও শরীর দ্বার! সর্ভূতে মদ্ভাব (ক্রঙ্গাত্মকত্ব)_- 
ইহাই অন্য সকল প্রকার উপায় হইতে সমীচীন বলিয়া মনে করি | 

ভাগঃ ১১।২৯।১৮-১৯ 

ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত অগণ্য “নান।*ত্্র মধ্যে__“অনানা” দর্শন । 
এইরূপ দর্শনই “সংরাধন” রূপ শুভ কণ্মাচরণের একমাত্র__পরিণতি। কেননা £__ 

ভাগবতই বলিতেছেন £__ 

আত্মৈৰ তদিদং বিশ্বং স্থজ্যতে স্থজতি প্ৰভুঃ । 

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বীত্মা হিয়তে হরতীশ্বর । ভাগঃ ১১২৮৬ 

তন্মান হাত্মনোহন্যস্মাদন্তোভাবঃ নিরূপিতঃ ৷ 

নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নিৰ্ম্মুল! ভাতিরাত্মনি ॥ ভাগঃ ১১৷২৮৷এ 

এ প্রকার সন্দেহ মনে উদয় হইতে পারে যে, বহু শ্রুতিতে সষ্টাদি উল্লেখে 

দ্বৈত নিরূপণ হইয়াছে, অতএব তাহা অসত্য হইবে করূপে? যাঁদ অসত্য 

না হয় তাহা হইলে সর্বত্র ব্ৰদ্মাত্মকত্ব সিদ্ধ হয় কিরপে ? ইহার উত্তর উদ্ধৃত 

শ্লোকে ভাগবত দিতেছেন £_ 

প্রভু পরমেশ্বর__আত্মা হইতে অভিন্ন রূপে এই বিশ্বকে সষ্ট .করেন এব 

নিজে ৃষ্ট হুইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন। রক্ষক তিনিই এবং রাক্ষতও তিনি, 

সংহর্তী তিনি এবং সংহৃতও তিনি । ভাগঃ ১১২৮৬ 

অতএব আত্মা হইতে, অথবা ক্জ্যাদি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু হইতে, অন্ত 

কিছ পৃথক পদার্থ নিরূপিত হয় না। আত্মতেই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাবের 

প্রতীতি__নির্শলা বলিয়া নিরূপিত হয়। অর্থাৎ যদি পরমাত্মাই বিশ্ব, তাত! 

হইলে পরমাত্মায়_ত্রিিধ" বা বহুবিধ ভাবের অভাব হেতু_অধ্যাত্মাদি ভাব 

কোথা হহতে আসিবে? এ কারণ নির্মল! । ভাগঃ ১১২০৭ 



২৯৬ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীঘদ্ভাগবত 

ভাগবত ৬|৪।২৩ শ্লোকে (১৷১৷১৷১ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত )__ 

“বদ সর্ববনামা স চ বিশ্ব্বপঃ” অংশে ইহাই বলিয়াছেন । 
৯৯। একই ভাগবতী শক্তির, বিভিন্ন লক্ষ্য স্থান হইতে পরিদর্শন হেতু, 

বিভিন্ন অভিধা প্রয়োগের ও বিভিন্ন প্রকারে চিন্তনের আর একটি দৃষটাস্ত দিয়া 

বর্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব।১/১/২/২স্ুত্রে আমরা জানি যে, বিশ্বের 

জন্ম-স্থিতি-লয়--ব্রক্ধ হইতেই__অন্য কথায় একই ভাগবতী শক্তি বিশ্বের জন্ম- 
স্থিতি ও লয়ের কারণ। উপরে ৯৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১1৫২০ 

শ্লোকেওড সুস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের বোধ পৌকর্্যার্থ, 
বিশেষতঃ অজ্ঞ শিষ্ককে সহজে বুঝাইবার জন্য, শাস্্ উক্ত একই ভাগব্তী 

শক্তিকে ত্রিবিধ ভাবে আলোচন! করিয়াছেন । ্থষ্টির অভিব্যক্তিকারিণী শক্তির 

অধিষ্টাতা ব্ৰহ্মা, স্থিতি বা পালনের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও সংহারের অধিষ্টাতা 

কুদ্র_-এই তিন প্রধান দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে সন্দেহের 

উদয় হইতে পারে যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ইহার! কি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়| 

এবং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, পৃথক্ পৃথক অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের দ্বারা 
সম্পাদিত হয়। কিন্ত এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই । আমাদের স্থুল__ 

ইন্দডিয় সাহায্যে বুঝিতে না৷ পারিলেও, উক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়া যুগপৎ সম্পাদিত 
হইতেছে। একের ক্রিয়া, অপরের নিরপেক্ষ নহে । 

১০০। আমরা জানি যে, আমাদের শরীর-_অসংখ্য জীবিত জীবকোষে 

(108 ০৩119) গঠিত। জীবকোষগুলির আয়ুদ্ধাল অল্প। পূর্বে রক্তকণিকার 
ৃষ্টাত্তে-_ইহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কোন বিশেষ জীবকোষ ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইলে, নৃতন জীবকোষ__জাত হইয়! উহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে 

প্রবাহাকারে__উহারা আমাদের জীবিতকাল ব্যাপিয়া--আমাদের শরীর জীবিত 

রাখিয়া থাকে । একপ জীবকোষের-_নাশ ও জন্ম ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হইতেছে । 
ইহাই আমাদের শাস্ত্রে “নিত্য. প্রলয়” নামে কথিত। ইহার আলোচনা 
১১1২২ স্থত্রে করা হইয়াছে_এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম । 

ইহ! হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, সংজনন ও সংগঠন (স্থষ্টি কাৰ্য্য ), 
সম্পোষণ, সংবন্ধন-সংরক্ষণ (স্থিতি কার্য্য ) এবং সঞ্চলন ও সংহরণ (লয় কার্ধ্য) 
প্রতিক্ষণে যুগপৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহাও- লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 

সংহরণ বা৷ নাশের অধিষ্টাতা কদ্রদেব--তিনিই অশেষ মঙ্গলের ও জীবকল্যাণের 
ূর্ত প্রকাশ__সদা শিব। উহার পশ্চাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত । 
ক্রমে'ন্নতি দৌপানের_উহা৷ অপরিহার্য ধাপ । জীবের বাল্যগতে যেমন 
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কৈশোর, যৌবন, প্রো, বৃদ্ধত্বপরে পরে নিঃশ পদবিন্যাসে উপস্থিত হইয়া 
থাকে, তাহাতে কেহ বিস্মিত বা ভীত হয়েন নাঁ। জীবন-ধারণের-_অবশ্ঠন্তাবী 
অঙ্গষঙ্গ মাত্র মনে করেন। মৃত্যু বা দেহের সংহার ও ষেইরূপ জীবন ধারণের-_ 
অবশ্ঠন্তাবী অনুষঙ্গ বলিয়া মনে করা! সকলের কর্তব্য। ইহাতে ভীত হইবার 
কোনও কারণই নাই। বিশেষতঃ ধাহারা__সংরাধন রূপ শুভ কর্ম্মাচরণে 
অভ্যস্ত, তাহাদের ত কথাই নাই। ভগবান্ গীতায় ৮৫ গ্লোকে তাহাদের 
আহ্বাসবাণী স্পষ্টভাবে বিঘোষিত করিয়াছেন। সেই আশ্বীসবাণীর সার্থকতা 
নিজের নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য ভগবানেরই উপদেশ-_ 

তস্মাৎ সর্ব্বধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ॥ গীঃ ৮৭ 

অতএব, সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর ও স্বধর্ম্ম পালন কর। গীতা ৮৭ 

ইহাই “সংরাধন”__ইহাই সংসার উত্তরণের-_প্্নবং,হুকন্পম্৮__স্পটু নৌকা, 
ইহাই ভবরোগের অমোঘ রসায়ণ_উষধ__“ভবরক্ষৌষধিঃ” | 

১০০। উপরে ৯২ অনুচ্ছেদে যোগবাশিষ্ঠ হইতে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত 

হইয়াছে, তাহাদেরই ভাগবতানুসারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা কয়েকটি অনুচ্ছেদে দেওয়া! 
হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, “নানা” ও “অনানা”র মধ্যে বস্তুগত 
কোন ভেদ নাই। ভেদের কারণ আমাদের ব্যাবহারিক দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি প্রকৃত 
বাস্তব দৃষ্টি নহে, ইহা! ভ্রান্ত দর্শন । এ সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।২২ স্থত্রের 
৫৯, ৬০, ৬১ অনুচ্ছেদে কর! হইয়াছে । যোগবাশিষ্ের উক্ত কয়েকটি শ্লোক- 

ও তাহাদের যে আলোচন! করা হইল, তাহা হইতে স্বতঃ অন্তুসিদ্ধান্ত যাহা, 

তাহাই ভাগবতের ১১।২৯১৮ শ্রোকে (৯৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) সুস্পষ্ট কথিত 

হুইয়াছে। সর্ব বস্তুতে অর্থাৎ প্রপঞ্গত নানাত্বেব্রহ্দর্শন বা অনানা 

দর্শনই প্রকৃত দর্শন এবং তাহাই সমুদায় সংরাধনের_-পরিণতি ও সার্থকতা ৷ 

ইহাই ব্যাবহারিকত্বেপারমাধিক দৃষ্টি। বশিষ্টদেব উপরে ৯২ অলচ্ছেদে 
উদ্ধৃত ১২৪।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন । 

এখন প্রশ্ন উঠে যে, জীবও ত প্রপঞ্চগত বস্তু বা পদার্থের পর্যায়ে পড়ে। 

বশিষ্ঠদেবের কথান্থপারে যদি জাগতিক সমুদায় বস্তুতে পারমাথিক ও ব্যাবহারিক 

উভয় ভাব বমান, তখন জীবে ও উক্ত উভয় ভাব বর্তমান না থাকিবে কেন ? 

ইহাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। 

২১) পারমার্ধিক জীব ও ব্যাবহারিক জীব। 

১০১ জীব স্বরূপ নির্দেশে ভাগবত বলিতেছেন £__ 



২৯৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অহং ভবান্ নচান্তস্তং ত্রমেবাহং বিচক্ষ। ভোঃ। 

ন নৌ পশ্ঠন্তি কবয়শ্ছিদ্বং জাতু মনাগপি ॥ ভাগঃ ৪1২৮৫৫ 

ভগবান্ জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন £_ 

অহে! অন্থধাবন কর, তুমি আমারই স্বরূপ, আমা হইতে অন্য বস্তু নহ, 

আমিও তোমার স্বূপ। পণ্ডিতগণ আমাদের দুজনের মধ্যে অল্পমাত্রও 

গ্রভেদ দেখিতে পান না। ভাগঃ ৪1২৮।৫৫ 

এই যে জীব স্বরূপ নির্দেশিত হইল, সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠ জীব--পারমাথক 

জীব। ব্র্গ_-পরমাত্মা--ভগবানের ন্যায়_-আপেক্ষিক জগতের-_প্রমাণ__ 

প্রমেয়াদি তাহাতে প্রযোজ্য নহে। শাপ্রোক্ত বিধি-নিষেধ তাহাতে কার্যকরী 

নহে। কিন্ত দেহরূপ উপাধিতে স্বরূপ প্রতিষ্ঠ পারমাধিক জীব ছাড়া, 

স্বরূপ ভ্ষ্ট ব্যাবহারিক জীবও বর্তমান আছেন | মুণ্ডক শ্রুতি নিম্বোদ্ধুত মন্ত্রে 

ইহাদের উভয়ের স্পষ্টতঃ নির্দেশ দিতেছেন £_- 

দ্বা স্পর্ণা সযুজা সখায়! সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে। 

তয়োরন্তঃ পিপ্সলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্বন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ 

মু ৩৷১৷১ 

দুইটি পক্ষী সহচর ও সমান স্বভাব, উভয়েই একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থান 

করে। তদুভয়ের মধ্যে একটি স্বাদু ( প্রিয়) কর্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ 

না করিয়া, কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন করে মাত্র । মু: ৩১।১ 

শ্রুতির উদ্ধৃত মন্ত্রই ভাগবত নিজ ভাষায় বলিতেছেন £__ 

স্্পর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ৷ 
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্সলান্নমন্তো নিরন্নোইপি বলেন ভুয়ান ॥ 

ভাগঃ ১১১১৬ 

“দৃচ্ছয়া” পদের অর্থ শ্রীধর স্বামি পাদ করিতেছেন “অনিুক্তয়া৷ মায়য়া”। 
সরলার্থ £_দেহ হইতে পৃথগ,ভূত, উভয়ে_চেতন স্বভাব বশতঃ তুল্য, 

'সখায়ৌ'__একত্রে অবস্থান প্রযুক্ত এক্যমত বিশিষ্ট, সুন্দর পক্ষযুক্ত এই পক্ষী, 
অনির্ধবাচ্য মায়াবেশ বশত: দেহরূপ বৃক্ষে নীড় নিশ্মাণ করিয়া__অবস্থিতি 

করিতেছেন, তীহাদিগের' উভয়ের মধ্যে--একটি কর্মফল ভোগ করেন, অন্যটি 

নিরশন থাকিয়াও জ্ঞান-শক্তি দ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। ভাগ: ১১1১১।৬ 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ সঃ ই 

বলা বাহুল্য যে, এই দুইটি পক্ষীর মধ্যে যেটি পিগ্নলান্নভোজী, সেটি 
ব্যাবহারিক জীব। যেটি নিরশন__সে্টি পরমাত্ম স্বরূপ শুদ্ধ পারমার্থিক জীব। 

উভয়েই দেহে__অর্থাৎ দেহের হৃদয় দেশে নীড় বাধিয়া__অবস্থান করেন বটে, 

একজন নীড় বাধেন আসক্তি বশতঃ, অপরটির অনাসক্তিই বৈশিষ্ঠ্য-_-অনশনে 

থাকা, তাহার প্রমাণ। দেহরূপ নীড়ে বাস করেন বটে, কিন্ত তাহাতে 

আসক্তি নাই। 

১০২। উপরে উদ্ধত ভাগবতের শ্লোকে যে পক্ষিটি কর্মফল ভোক্তা, 

সেটি বন্ধ, যেটি অনশনকারী, সেটি মুক্ত-_ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে 

বদ্ধ ও মুক্তি স্বরূপতঃ কি, তাহা জানিবার আকাজ্ষ। উদয় হয়। ভাগবত 

বলিতেছেন £_ 

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুতো মে ন বস্তুতঃ । 

গুণন্ত মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ভাগঃ ১১১১১ 

শোকমোহৌ স্থুখং ছুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া ৷ 

স্বপ্ধো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্থতির্নতু বাস্তবী ॥ ভাগঃ ১১1১১।২ 

বিদ্ভাবিদ্ভে মম তনু বিদ্বনযদ্ধব শরীরিণাম। 

বন্ধমোক্ষকরী আছ্ে মায়য়! মে বিনিল্মিতে ॥ ভাগঃ ১১1১১।৩ 

হে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্ত ভাব সত্বাদিগুণ জাত উপাধি মাত্রের, বস্তুতঃ 

নহে। গুণের মায়া কার্য্ত্ব প্রযুক্ত স্বরূপতঃ আমার (শুদ্ধ পারমার্ধিক জীবের ) 

বদ্ধ ও নাই, মুক্তি ও নাই। যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্তমাত্র, সেইরূপ শোক, 

মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহপ্রাপ্তিরপ যে সংসার, তাহা স্বক্মদেহে আত্মাভিমান- 

বূপ-_মায়ার কার্য মাত্র, বাস্তব নহে । বিদ্ধ! ও অবিদ্তা__উভয়ই__ আমার শক্তি, 

উভয়ই_-অনাদদি, উভয়ই_মায়ার ছারা নিশ্মিত_ উহাদের একজন- বদ্ধকরী, 

অপর জন মোক্ষকরী। ভাগঃ ১১১১।১-২-৩। 

[লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৯১১৩ শ্লোকে যে বিদ্যার কথা বলা হইল, 

তাহা ব্ৰদ্ম বিগ্ভা নহে। ইহা! অবিষ্যার ন্তাযআপেক্ষিকতার অন্তভূর্তি। 

১1১1২)২ সুত্রে ১১৭ অনুচ্ছেদে তাহাই দেখান হইয়াছে । ] 

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যদি জীব স্বরূপে_ শোক, মোহ, স্ব, হুঃখ+ 

প্রভৃতি নাই, তবে সংসার গীড়নে কাতর হইয়া 

লিতেছেন £_- 

১০৩। 

জন্ম, মৃত্যু, পুনঃ দেহ প্রাপ্তি 

পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে কে? ইহার উত্তরে ভাগবত
 ব 



ডি ত্র ও প্রীমদ্ভাগবত 

শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লৌভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ | 

অহংকারন্ত দৃশ্ান্তে জন্ম-মৃত্যুর্ চাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ১১৷২৮৷১৬ 

শেক-হ্ষ'ভয়-ক্রোধ-লোভ-যোহ-্পৃহা প্রভৃতি, জন্ম-মৃত্যু এ সমুদায়ই 

অহংকারের । আত্মার-_অর্থাৎ জীব হ্বরূপের নহে। ভাগঃ ১১২৮1১৬ 

অহংকার কি করিয়। জীবের-_ স্বরূপ আবরণ পূর্বক, শোক-হ্র-ভয়-ক্রোধ- 

লোভ-মোহ প্রভৃতি অনাত্ম ধর্ম প্রকটিত করে, ইহা বুঝাইতে ভাগবত একটি 

অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন £__ 

যথ! ঘনোহর্ক-প্রভবোহর্ক-দণিতো হার্কাংশভূভন্ত চ চক্ুষস্তমঃ। 

এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকন্তাত্মন আত্মবন্ধানঃ ॥ 

ভাগ2 ১২।৪।৩১ 

যেমন কূর্ধ্য হইতে উৎপন্ন (হু কিরণে উত্তপ্ত জল, পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে বাম্পা- 

কারে উ্িত হইয়া আকাশে মেঘ আকার প্রাপ্ত হয়-_ইহা৷ সর্বজন বিদিত) মেঘ, 

সুৰ্য্য দ্বারা প্রকাশিত, হইয়াও স্র্ধ্যের অংশতৃত চক্ষুর আবরক তমোরূপে,_চক্ষু- 
দ্বারা কূর্ধ্য দর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ অহংকার ব্রহ্ম হইতে গুণ রূপে_ 

উৎপন্ন ও ব্রনের ঈক্ষণে ক্রিয়াশীল হইয়া, ব্রহ্মের অংশভূত জীবাত্মার আবরক রূপে, 

তাহার-__ব্রক্গান্থভৃতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকে । ভাগঃ ১২।৪।৩১ 

১১২২ স্ত্রের আলোচনায়,_-১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত স্থষ্িচিত্র পর্ধ্যালোচনা 

করিলে উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১১/১-২-৩ও ১২1৪।৩১ শ্লোকে কথিত মায়া, 

গুণের “মায়ামূলত্”, বিদ্যা ও অবিষ্ঠা উভয়েই মায়া হইতে অভিব্যক্ত, অহংকারের' 

“ব্ৰহ্মগুণত্’” প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। 

১০৪। এই অহংকারই ব্যাবহারিক জীব। ১১1২২ স্তরের আলোচনায়, 

১০৫ অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্যাবহারিক জগতের সহিত ইহারই কারবার । 
ইহায়ই সংসার, ইহায়ই ভোগ। ইহায়ই বন্ধন-মুক্তি। সমুদ্বায়_শাস্ত_এহ 
ব্যাবহারিক জীব সন্বন্ধে। পারমাধিক জীবের সহিত ব্যাবহারিক 
জগতের-- কোনও সম্পর্ক না থাকায়, তাহার সংসার ভোগ, সে কারণ-_বন্ধন- 

মুক্তি নাই। শাস্ত্র তাহার জন্য নহে। সংসার বন্ধন হইতে ব্যাবহারিক জীবের 
মুক্তির__সহজ পন্থা কি? ভাগবত ১২৪।৩২ শ্লোক ইহার উত্তর দিয়াছেন । 

উক্ত শ্লোক ১১।১।১ স্থত্রের আলোচনায়_-৮৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে । উক্ত 

শ্লোকে ভাগবত বলিলেন যে, আত্মার আবরক স্বরূপ-_অহংকার-_যখন ব্রহ্ম- 
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জিজ্ঞাসার দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই রহ্দব্ূপ বা আত্মস্বরূপ-_ উজ্জ্বল ভাবে 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্থুল দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মরণ-ধর্মী দেহে আত্মবৃদ্ধি 
থাকা হেতু, দেহে বর্তমান থারা কালে-_অমৃত স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা 

অসভব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বর্তমান আলোচ্য হৃত্রের ৭৯ অনুচ্ছেদে 
উদ্ধৃত ভাগবতের ১১৷২৯৷২২ শ্লোক ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, ইহাই. বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির 
পরিচয় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। ইহা ত নৃতন কিছু নহে, নিজের-_ 

দ্বরপানুভূতি। স্বরূপ ত সর্বদাই বর্তমান। উহা ত খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় 
না। নিজের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। বর্তমান কত্রের আলোচনায়__৭২ অনুচ্ছেদে 
উদ্ধৃত ভাগবতের--১১।২৮।৩৫ শ্লোকও স্পষ্ট বলিতেছেন যে বর্গ জিজ্ঞাস! 

কোনও নৃতন বস্তুর জনক হয় না, পূর্ব হইতে বর্তমান বস্তুর (নিজ স্বর্ূপের ) 
প্রকাশের আবরণ-স্বরূপ-_জ্ঞানান্ধকার ধ্বসে ইহার তাৎ্পর্য্য। (দেখ ১১১1১ 
স্বত্রের অনুচ্ছেদ ৮৪ )। 

১০৫। ১১২২ স্ত্রের আলোচন! ১১৮ অনুচ্ছেদে এ, ট, ঠ, ড, ঢ সংখ্যায় 

দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহার ‘ট’ চিন্কিত সংখ্যা হইতে আমরা অহংকারের 
অভিমানাত্মিক| বৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি। উক্ত বৃত্তির স্বভাব বশত: অহংকার 
যাহার সংস্পর্শে আপে, তাহাতেই আত্মাভিমান প্রয়োগ করিয়া, উপাধি বা 
দেহের সংস্পর্শে উহা “আমার দেহ” বিশ্বত হইয়া, “আমিই দেহ” এই প্রকার 
অভিমান করে। এবং সেই হেতুতে, আমি রুগ্ন, আমি কুশ, আমি ধনী, আমি 
নির্ঘন, আম সখী, আমি ছুঃখী ইত্যাকার ধারণায় মুগ্ধ হইয়।__সংসার যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া থাকে। প্রকৃতির গুণজাত কোন ক্রিয়া-তে “আমি করিয়াছি” 
অভিমান করিয়া “কর্তা? সাজিয়া বসে, এবং ফলে উক্ত ক্রিয়া জনিত ভোগ 

নিজের স্বন্ধে চাপাইতে বাধ্য হয়! বিষয় সংস্পর্শে ইন্দ্িয়গণ নিজ নিজ স্বভাব 
বশতঃ ক্রিয়াশীল হইলে, অহংকার অভিমান বশতঃ আমি ভোক্তা, আমি স্রষ্টা, 

আমি শ্রোতা ইত্যাদি কল্পনায়, আপনাকে বিষয়ে_হারাইয়া ফেলে | স্থতরাং 

উপরে উদ্ধৃত ভাগবত্ের ১১।২৮।১৬ শ্লোকে কথিত, শ্লোক, হয, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি 

যে অহংকারের, তাহা বুঝা কষ্টকর নহে। ইহা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, 
সংসার অহংকারের, ভোগ অহংকারের, দুঃখ-যন্ত্রণণ অহংকারের, বন্ধমোক্ষ 

অহংকারের-__বন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় নির্দেশক শাস্ত্র ও অহংকারের 

জন্য। জীবের শ্বরূপের সহিত উহাদের কোনও সংশ্রব নাই--উহা৷ ভগবৎ 
স্বরূপ হইতে অভিন্ন__ইহা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৪1২৮1৫৫ প্লোকে হস 

কথিত হইয়াছে । এই কারণেই মুগকপ্রুতি ১১1৫ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন 
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যে, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র অপরা বিদ্যার-__অন্তভূক্তি। স্বর্গ, নরক এই 

অহংকারাত্মক ব্যাবহারিক জীবের! উহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় ও 

উক্ত অপর বিদ্যার অন্তভূ্ত শান্স সকলে নিবদ্ধ । 

১:৬ এখন প্রশ্ন উঠে যে, অহংকার যদি জীবস্বরূপ হইতে পৃথক কিছু হয়, 

তবে তাহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের_-অতি সংক্ষেপ উত্তর অধ্যাত্ম রামায়ণে 

প্রথম অধ্যায়ে “রাম হৃদয়” নামে পরিচিত কয়েকটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। 

উহা! হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিশদ্ করিবার চেষ্টা করি। 

আকাশম্ত যথা ভেদস্ত্িবিধো দৃশ্ঠাতে মহান্। 

জলাশয়ে মহাঁকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি ॥ 

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১।৪৭ 

প্রতিবিস্বাখ্যমপরং দৃশ্ঠতে ত্রিবিধিং নভঃ ৷ 

বৃদ্ধ্যবচ্ছিমনচৈতন্যামেকং পূর্ণ তথাপরম্ ৷ 

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১1৪৮ 

আভাসম্তপরং বিস্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ। 

সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্মবিচ্ছিন্নেইবিকারিণি। 

সাক্গিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্তা। জীবাত্বঞ্চ তথা ইবুধৈঃ ॥ 

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১1৪৯ 

আকাশ ত্রিবিধ_-সোপাধিক, নিরুপাধিক ও প্রতিবিষ্বাখ্য। মহাকাশ 

সর্ববব্যাপী__উহা। নিরুপাধিক। এ মহাকাশই জলাশয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া 

জলাকাশ নামে কথিত হয়_উহা! সোপাধিক। জলাশয়ে প্রতিবিষ্বিত আকাশ 

_ প্রতিবিষ্বাখ্য আকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দৃষটান্তে_চৈতন্ও 

তিন নামে কথিত হইয়া থাকে-_ ব্রদ্ধচৈতন্য__সর্ধব্যাপি, নিরুপাধিক। 

ু্ধযবচ্ছি্চৈতন্য--সোপাধিক-_ইহাই জীবের স্ব্প। আর চৈতন্য দ্বার! 

উদ্ভাপিত, স্বভাবতঃ হবচ্ম্বভাব বুদ্ধি হইতে প্রতিবিষ্বিত চৈতন্য বা চিদাভাস, 
অহংকারে পতিত হওতঃ ক্রিয়াশীল হইয়া _-জগন্ব্যাপার-_সম্পাদন করে। এই 

বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত সাভাস চৈতন্য বা চিদাভাসই উপরে অহংকার নামে 

কি হইয়াছে। ইহারই কর্তৃত্ব_সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত, অবিচ্ছিন্ন, অবিকারীতে 
্রান্তি হেতু আরোপ করিয়া যুঢ়গণ জীব নামে ব্যক্ত করে। 

অঃ রাঃ আঃ-১৪৭-৪৮-৪৯ 
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2০৭ । এ সম্বন্ধে মদালোচিত শাস্তি গীতায়_পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ প্লোকের 
আলোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহা উদ্ধার করিয়া কর্তব্য সমাধা করি। 

গ্লোকার্ছটি এই :__সাভাসাহন্কতির্জীবঃ কর্তা ভোক্তাচ তত্রবৈ। 

শাস্তি গঃ_-৫1১৩ 
( অন্ত প্লোকাৰ্দ্ধের প্রয়োজন নাই ) 

“তত্র” অর্থাৎ মায়া নিপ্রাবশে অবস্থান কালে, চিদাভাসের সহিত বর্তমান ও. 
তদ্বারা অবভাসিত এবং--সে কারণ চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল অহংকারই 
ব্যাবহারিক জীব আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া সংসার রক্ষমঞ্চে কর্তা, ভোক্তা 
সাজিয়৷ অভিনয় করিয়া থাকে৷ শাস্তি গীতা ৫1১৩ 

“জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে অভিন্ন, এব ব্রহ্ম নিরীহ, নিক্রিয়, ইহা উপরে 
বলা হইয়াছে। স্থতরাং ব্রন্ধ স্বরূপাত্মক জীব স্বরূপের কোনও কর্ণ্ম নাই এবং 
সে কারণ ভোগও নাই। তবে ব্যাবহারিক জগতে কে কর্ম্-সম্পাদন করে এবং 
কেইবা স্থখ দুঃখ ভোগ করে, ইহা বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন ।” 

“কোনও ঘরের অভ্যন্তরে একখানি স্বচ্ছ দর্পণ থাকিলে, হৃর্ধ্যের বিকীর্ণ 
আলোকে ঘরখানি, তাহার অভ্যস্তরস্থ সযৃদায়, এমন কি উক্ত দর্পণখানি পর্যন্ত 
আলোকিত হইয়া থাকে, ইহা! সাধারণ প্রকাশ । কিন্তু উক্ত দর্পণ হইতে আলোক 
রশ্মি, ভিত্তি: গাত্রে যেখানে পতিত হয়, তাহা অধিকতর উজ্জল দেখায়, 

ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট । সেইরূপ জীবের স্বরপতূত হইতে বিচ্ছুরিত চৈতন্য কণা, 
দেহরূপ উপাধিকে বিকীর্ণ সূর্য্য কিরণের ন্যায়, আলোকিত করে। ইহা কৃটস্থ 
চ্তৈন্য_ইহাই জীবের স্বরূপ । ইহ] নিরীহ্-নিক্রিয়।” 

“উজ্জল দীপালোক রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিয়া কর্তা, অভিনেতা-_ 
অভিনেত্রী, দৃষ্যপট, দর্শকমণ্লী যেমন সাধারণভাবে আলোকিত করে, কৃটস্থ 
চৈতন্য ও সেইরূপ--উপাধি (দেহ), উপাধির অন্তর্ভুক্ত চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকার- 

ইন্দ্িয়গণ প্রভৃতিকে আলোকিত করিয়া, চৈতন্য সঞ্চারে ক্রিয়া! সামর্থ্য প্রদান 

করিয়া থাকে। সত্বগুণ প্রাধান্য হেতু, বুদ্ধি স্বচ্ছ হওয়ায়, উহার উপর হইতে 
ঠচৈতন্তালোক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহাই চিদাভাস। ঠিক আদর্শে- 
প্রতিফলিত স্বর্য্যালোক ভিত্রিগাত্রে পতিত হওনের ন্যায়, এই চিদাভাস 
অহংকারে পতিত হইয়া উহাকে অধিকতর-আলোকিত করে। সে কারণ, 

উহাতে ক্রিয়া সামর্ঘাও সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর, অনুস্যাত হইয়া, উহাকে জগদ্ 

যারে ইহার সম্বন্ধেই কর্তৃ-ভোতৃত্ব-_সে কারণ ইহারই বর্গ নরক. ইহারই বন্ধ মোক, 
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শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ৷ কৃটস্থ জীব ত নিত্য মুক্ত, নিক্ষিয়, নিত্য বুদ্ধ, সত্যস্বরূপ ৷ 

তাহার সংসার, কর্ম, ভোগ, বন্ধ, মোক্ষ, স্বর্গ, নরক, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ 

কিছুই নাই। নিত্য স্বরূপে অবস্থিত, অবস্থিত থাকিয়া__সর্ধদা আত্মারাম, 

আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মমিথুন ৷” 

স্থৃতরাং বুঝিলাম যে, শ্াস্ত্রোপদেশের সার্থকতা_ব্যাবহারিক জীবেয় 

অনুমান কৰ্ম্ম সম্পাদনের পন্থা! নির্দেশ। যে কারণেই হউক্, আমর! যখন 

ব্যাবহারিক জগতে ব্যাবহারিক জীব পর্ধ্যায়ে পড়িয়াছি, তখন যধাসাধ্য শান 

মানিয়া কর্ম সম্পাদন করা একান্ত কর্তব্য। ঘরে আগুন লাগিলে, কোথা হইতে 

কিকরিয়া আগুন লাগিল, তাহার গবেষণায় ন! বসিয়া__অগ্নিনির্ব্বাণের যথা- 

সাধ্য চেষ্টা করতঃ, ঘর, ঘরে অবরুদ্ধ জীবগণের জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষা 

করাই-_বুদ্ধিমানের কর্তব্য-_ইহাতে সন্দেহ নাই। 

১০৮। বিষয়টি অন্তপ্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করি । 

নারদ পঞ্চরাত্রে নিয়োদ্ধত শ্লোকে, জীবের সংজ্ঞা সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা 

হইয়াছে। জীব-_অর্থে মানব দেহধারী জীব বুঝিতে হইবে, কারণ-_শাস্ক 

তাহারই জন্য, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে । ভাগবতের প্রসিদ্ধ টাকাকার 

৬বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ভাগবতের ১০1৮৭।২৮ শোকের টাকায়__নারদ পঞ্চ- 

রাত্রের নিষ্নোদ্ধত গ্রোকটির উল্লেখ করিয়া, উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা! 

নিগ্নে লিখিত হইল। চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে, ক্লোকে ব্যবহৃত “জীব” পদ যে 

শুধু সংসারে বদ্ধ জীব বুঝাইতেছে, তাহা নয়, মুক্ত ও সিদ্ধ জীবও উক্ত পদের 

অস্তভুক্তি। তাহার উক্তি তাহার কথাতেই বলি। 
নারদ পঞ্চরাত্রের গ্লোকটি এই £_- 

যৎ তটস্থং তু বিজ্ঞেয়ং স্বসং বেগ্চাৎ বিনির্গতম্ 

রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ 

চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকা *_যত্তটস্থং বিশেষতে| জয়ং চিদ্বস্ত: স জীবঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিস্দুলিঙ্গা বুচ্চরস্তীতি (বৃহ__২1১২০)। স্বগংবেদ্যাৎ_চিৎ 
ুপ্জাৎ ভগবতঃ সকাশাৎ বিনির্গতং চে তদয়া গুণরাগেণ রঞ্জিতম্। 

(ক) “বহিরঙ্য়া মায়া” শক্ত শ্বীয়ানাং গুণানাং রাগেন রগ্রিতং মায়িকাকারং 
শ্যাদিত্যর্থ ৷ (খ) দা তু কেবলয়া প্রধানা ভূৃতয়া বা ভক্ঞা মায়োত্তীর্ণস্তাৎ মধ্যে 
তদ! অন্তরক্গয়া চিচ্ছক্যা স্বীয় কল্যাণ গুণেন রঞ্জিতং__ভাগবতী অুরক্তি কৃতং 
চিন্ময়াকার যুক্ত স্টাদিত্যর্চ । এব মায়া চিচ্ছত্ত্যোস্তটস্থ বন্তিত্বাৎ তটস্থমিতি 
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তন্নাম রুতম্। (গ) যদা তু ভক্তি মজ, জ্ঞানেন মুক্ত; স্ত্যাৎ তদা ব্রদ্মণি অপৃথগ, 

ভূয়স্থিতং নৈব গুণরাগেণ রঞ্রিতম্ ॥” 

সরলার্থ :__বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২1১1২, মন্ত্রে কথিত, যেমন অগ্রিরাশি 
হইতে ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র ্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ চিদ্ধন ভগবান্ হইতে বিনি্গত 
চিৎকণ জীব (ক) বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত মায়ার স্বকীয়|. সত্ব- 

রজঃ-তমো গুণের রাগে রঞ্চিত হইয়া মায়িকাকার প্রাপ্তি হেতু “বদ্ধ জীব” 
আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে। খে) উক্ত বদ্ধ জীব, নিষ্কাম ভক্তিযোগ 
সাধনায় মায়ার অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ভগবানের অন্তরঙ্গ চিতৎশক্তি 
দ্বারা, উক্ত শক্তির স্বভাব সিদ্ধ কল্যাণ গুণে রঞ্জিত হওতঃ ভগবানে অনুরক্ত 

হইয়া চিন্য়াকার প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি, সিদ্ধ ভক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া 
থাকেন । এই প্রকারে জীব-_ বদ্ধ ও সিদ্ধ অবস্থায় মায়া ও অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি 

উভয়ের তটস্থ বলিয়া, তটগ্থ নামে কথিত হইয়া থাকেন। (গ) বদ্ধ জীব যখন 

ভক্তি মিশ্র জ্ঞানযোগ সাধনায়, মায়ার অধিকার হইতে মুক্ত হইয়! ব্রঙ্গে 

অপৃথগ,ভাবে বর্তমান থাকেন ( অন্য কথায় সাযুজ্য বা একত্ব মুক্তি প্রাপ্ত হন) 

তখন নিৰ্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হেতু, গুণ রাগে রঞ্ন সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়। 

১০৯। উদ্ধত নারদ পঞ্চরাত্রের গ্লোকটিতে ব্যবহৃত “স্ব স্বংব্ছে” পদটিতে 

দৃষ্টি আকর্ণ করি। উহার আক্ষরিক অর্থ_যিনি “স্বস্মিন’-আপনার অন্তরে, 

সম্যকৃরূপে বেছয-_অর্থাৎ যাহার বেদন বা অন্ুভূতি__নিজের অন্তরে সম্যক রূপে 

অনুভূত হয় বা! প্রকাশ পায়। এই স্তরের আলোচনায় পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 

তিনি শান্ত প্রমাণের বিষয় না হইলেও বেছ্__তাহার সমর্থন এখানে পাইলাম। 

এ সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমান স্তরের ৫২ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে করা হইয়াছে । 

ভগবান্ অপার করুণায় সংসারে বদ্ধ জীবের বেন্য হইয়াছেন বলিয়াই_, 

বন্ধ জীব, সংসার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, সিদ্ধ ও মুক্ত পদবীতে 
আরোহণ করিতে পারে । কি করিয়া সংসার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ 

হয়, তাহার উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে। এ কারণ শাস্ত্রের উপযোগিতা 

ও উপাদেয়তা । ভগবান্ নিজ মুখে গীতায় ১৬২৪ গ্লোকে কার্যযাকার্ধ্য 

নির্ণয়ের জন্য, শরন্্র প্রমাণ অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন । 

উক্ত শ্লোক পূর্বের উদ্ধৃত হইয়াছে। 
১১০। উপরে ১০২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত . ভাগবতের 

কিছু নহে, উহারা__উপাধির অনুষঙ্গ মাত্র ইহ! 

দর কোন সম্পর্ক নাই। 

১১।১১।১-২-৩ 

আমর! বুবিয়াছি। জীবের প্বনপের সহিত উহা 

২০ 
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জীব- প্রকৃতির গুণজাত উপাধিতে অভিমান প্রযুক্ত, আপনি আপনাকে বন্ধ 
করিয়া ফেলে ৷ ইহা পারমার্থিক সত্য কিছু নহে । ব্যাবহারিক জগতে পরম্পরের 

সম্বন্ধে ব্যবহার নিষ্পাদনের হেতু বটে । কিন্তু ইহা ব্যাবহারিক বলিয়া পারমার্থিক 
সত্য না হইলেও ইহার ব্যাবহারিক অনর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রচুর । ভাগবত 

বলিতেছেন £_ 

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হাসন্তোইপ্যর্থকারিণঃ | 

এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছস্ত্যামৃত্যুতো ভয়ং ॥ ভাগঃ ১১২৮৫ 

যেমন প্রতিবিশ্ব, প্রতিধ্বনি, আভাস, বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও, ভয় মোহাঁদ 

অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি দ্বৈত বস্তসকল অবস্ত ও অসৎ 

হুইয়াও মৃত্যু হইতে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে । ভাগঃ ১১২৮৫ 

এই ব্যাবহারিক অনর্থ হইতেই বদ্ধ জীবের__জন্মের পর জন্ম সংসারে 

গতাগতি হইতে থাকে। এই গতাগতি নিবারণের উপায় ব্যাবহারিক শাস্ত্রেই 
নিবন্ধ। সেই ব্যাবহারিক শাস্ত্র সকলই, অঙ্গউপাঙ্গের সহিত চতুর্বেদ, 

একারণ-_ইহার! অপর! বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মুণ্ডক শ্রৃতিতে কথিত ৷ 

১১১ । উপরের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, অহংকারই ব্যাবহারিক জীব 
(দেখ অনুচ্ছেদ ১০৪)। এখন দেবধি নারদের সংজ্ঞান্থপারে বুঝিলাম যে,_ 

বদ্ধ জীবই ব্যাবহারিক জীব। অহংকার ও বন্ধ জীব তুল্য পর্যায় ভুক্ত বুঝা গেল। 
ইহাতে মনে দারুণ সংশয় হয় যে, বন্ধ জীব, অহংকার ঝা ব্যাবহারিক জীবই 

বলি, সংসার ভোগ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ যাহার, তিনি ত স্বরূপ নিষ্ঠ জীব 

নহেন, তিনি বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত চিদাভাস মাত্রসে কারণ উহা! 

প্রতিবিশ্ব মাত্র । প্রতিবিদ্বের অস্তিত্ব বিশ্বের উপরই নির্ভর করে_ইহা! 
সুম্পষ্ট । এ কারণ অহংকারের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। স্থৃতরাং 
উহ! শান্ত প্রমাণের বিষয় হউক বা না হউক, তাহাতে ইষ্টাপত্তি কি? শাস্ত্র 
ত পরমতত্বে সে কারণ জীব ম্বরূপে_ প্রযোজ্য নহে-। অতএব শাস্ত্রের 
অভিব্যক্তি-_-তাহাদের ।ন৩/কাল স্থায়িত্বের বা কি প্রয়োজন? আপত্তিটি অতি 

সাংঘাতিক। ইহার সমাধানের উপর সমগ্র বেদান্ত শাস্ নির্ভর করে। ধীর 
ভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক। 

১১২ । ১1১।২২। ও ১1১৩৩ স্তর দ্বয়ের পূর্বকৃত আলোচনা হইতে 

আমরা বুঝিয়াছি যে, “জ্যোতিষাং জ্যোতি” হইতে জ্যেতিঃ প্রবাহ বা ভগবান্ 
বশিষ্ঠদেবের ভাষায় চিদণুর_স্ফুরণ সর্বত্র, সর্বকালে, সমান ভাবে বর্তমান 
থাকিয়া, যেমন সমষ্টি ব্রদ্ধাও সকল ও তাহাদের অন্তর্ভু ক্র বন্তজাত অভিব্যক্ত 



> খঃ। ১ পাঃ।৩ অধি। ৩ স্থঃ ৩০৭ 

ও প্রকাশিত করে, সেইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি ও তদন্তভু'ক্ত সমুদায়কে অভিব্যক্ত 
ও প্রকাশিত করে। উক্ত জ্যোতিঃ রশ্মি অত্যধিক সুন্ম বলিয়া, যেমন 

আমার দেহকে আলোকিত ও প্রকাশিত করে, সেইরূপ আমার দেহের অস্তরস্থ_ 
চিত্তমনো-বুদ্ধি'অহংকার-পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় পঞ্চ কর্ণেন্দিয় প্রভৃতি সকলকে 
আলোকিত ও প্রকাশিত করে। অধ্যাত্ম রামায়ণে অবচ্ছিন্বাদাহুসারে ইহাকেই 
চিত্ত প্রভৃতির ছারা ব্রহ্ম চৈতন্যের অবচ্ছেদ বলা! হইয়া থাকে । পরিভাষা ভিন 
রূপ হইলেও বন্তগত বিভিন্নতা নাই। যাহা হউক বুঝা গেল যে, আমার 
অন্তরস্থ অহংকার-__অন্যান্ত সকলের ন্যায় সাক্ষাদ্ ভাবে, অতি স্থন্ম ব্রহ্ম চৈতন্য 

দারা আলোকিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্বচ্ছ দর্পন হইতে 
প্রতিবিষ্বিত আলোক, ভিত্তি গাত্রে পতিত হইয়া, বিকীর্ণ কুধ্যরশ্মি ছারা ঘরের 
অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সাধারণ ভাবে আলোকিত ভিত্তির বিশিষ্ট স্থান, অধিক 
আলোকিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দুষ্ট। আমাদের বুদ্ধি- 
সত্বগ্ুণ প্রাধান্য হেতু স্বচ্ছ বিধায়, ব্রহ্মচৈতন্য উহাকে সাধারণ ভাবে আলোকিত 
ও প্রকাশিত করিবার পর, চিদাভাস রূপে বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত 
হইয়া, সাধারণ ভাবে প্রকাশিত ও আলোকিত অহংকারকে অধিকতর 
আলোকিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকে । ইহা স্বাভাবিক নিয়ম অন্ুসারেই 
সংঘটিত হয়। ইহাকে অন্য কথায় বলা হয় যে, অহংকারে ্র্মচৈতন্যের 
উপর চিদাভাসের রঞ্জন লাগে । এই চিদাভাসের সহিত, পূর্ব পূর্ব্ব জন্মক্ৃত 
কর্মজাত ভূত স্থক্ম সকল-_যাহা পূর্বব হইতে বুদ্ধিতে সুক্মভাবে ছিল ( ব্ৰহ্মস্তত্ 

৩.১ ও ৩1১৮ সুত্র) অহংকারে-_অনুপ্রবিষ্ট হয়। স্থতরাং অহংকারে-__ 
চিদাভাসের অনুপ্রবেশ বলাও যা-আর অহংকার প্রাকৃতিক গুণরাগে 
রঞ্জিত বলাও তাই। একারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, ব্র্কচৈতন্তাত্মক ভিত্তির উপর 
চিদাভাস প্রাকৃতিক গুণজাত রঞ্জন লাগাইয়া দেয়। ইহার ফলে অহংকারের 

সহিত একদিকে ব্রহ্ষচৈতন্যের সম্বন্ধ ও অপরদিকে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ 
উভয় সম্বন্ধই বর্তমান । ইহার জন্য “হৃদয়-গ্রন্থি” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। 
১১৩। উপরে “রঞ্জন” লাগাইবার যে কথা বলিলাম, তাহা আমরা প্রত্যক্ষতঃ 

বন্তগত ভাবে দীপান্বিতা অমাবস্তার রাত্রে দেখিতে পাই। বাংলার বাহিরে 
উক্ত অমাবস্তা “দেওয়ালী” নামে পরিচিত । উক্ত রাত্রে- প্রত্যেক হিন্দুর বাটা 

আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া থাকে, তাহা সত্বেও বাটার বালক-বালিকারা, 

লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙের আলোক জালাইয়া, আলোকমালার শ্বেত 
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আলোকের উপর-_লাল, নীল, সবুজ রঙের রগ্রন লাগাইয়া__ আনন্দ উপভোগ 

করে। ইহা উক্ত বালক-বালিকাগণের খেলা ও আনন্দ উপভোগের নিদর্শন,। 
ভগবান্ ত «জগ ক্রীড়নক”, “ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতম্” 
(ভাগবত ৮২২২০)-_«লোকবন্ত, লীলাকৈবল্যম্” (ব্র্ন্ত্র ২৷১৷:৪ )_ 
তিনিও ক্ষুদ্র বালক-বালিকার ন্যায় খেলা করেন এবং তাহার খেলার উপকরণ 

জীব ও জগৎ্। খেলার বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য,_নিত্য, শাশ্বত, অবিকারী, 

বিশুদ্ধ-সত্বাত্মক ব্রহ্মচৈতন্ের উপর “লোহিত-শুক্ু-রুষ্ণ” ( শ্বেতাঃ ৪1৫ )--“অজা” 

প্রকৃতির রঞ্জন লাগাইয়া দেন। 

১১৪। উপরে আলোচনায় অহংকারের ছুটি দিকের পরিচয় পাইয়াছি। 

উহার যে দিকৃটি প্রকৃতির সহিত সন্ব্বযক্ত, শাস্ত্রের কারবার সেই দিকটি লইয়া। 

সেই দিকটি__আপেক্ষিকতার অন্তভূক্ত__-আপেক্ষিকতা ছাড়িরা প্রকৃতির অবস্থান 

অনন্তব। অন্য পক্ষে শাস্ত্র মানবের ভাষায়__নিবদ্ধ বলিয়া এবং ভাষা মানবের 

চিন্তা ও বুদ্ধির সিদ্ধান্ত_উভয়ের বৈধরী অভিব্যক্তি হেতু--উহাও আপেক্ষিকতার 
অন্তভুক্তি। সুতরাং অহংকারের এই দিকটি, আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে, শাস্ত্রের 
সহিত, সমপর্ধ্যায়ভূক্ত হওয়ায়, শাপ্রের নির্ণয়ের, সিদ্ধান্তের বা উপদেশের স্পন্দন 

গ্রহণ করিতে সমর্থ। সম্জাতীয় পদার্থের পরস্পর স্পন্দন গ্রহণ, জগৎ-বিধারণের 

অব্যভিচারী নিয়ম । অহংকারের এই দিকটি অবশ্য বুদ্ধি হইতে প্রতিবিষ্বিত 
চৈতন্য বা চিদাভাস হইতে অভিব্যক্ত--এ জন্য ইহার অস্তিত্ব__বুদ্ধির অস্তিত্বের 

সহিত জড়িত। যতদিন বুদ্ধি বর্তমান থাকিবে, ততদিন চিদাভাসও বর্তমান 

থাকিবে। বুদ্ধিতে যতদিন মল বর্তমান থাকিবে, ততদিন সেই মল ( ভূত- 

সুগম) চিদাভাসের সহিত অহংকারে--অন্ুপ্রবেশ করিবে, স্থৃতরাং ততদিন 

শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলা অবশ্ঠ কর্তবা। বুদ্ধির মলিনতা-_শাস্স বিধান মত 
“সংরাধন” ( স্থ ৩২২৪ ) অনুষ্ঠানে অপসারিত হইলে, বুদ্ধির আর পৃথক্ অস্তিত্ব 
থাকে না। উহা আত্মার সহিত অধ্যাত্ম রামারণের ভাষায়__অবচ্ছিনন ব্রহ্ম 

চৈতন্যে মিলিয়া যায়। এইজন্য এপরমহংসদেব বলিয়াছেন, নির্শ্মল বুদ্ধি ও 
আত্মা এক। বুদ্ধির মলিনতাই উপাধি গঠন করিয়া অবচ্ছেদ সংঘটন 

করিয়াছিল, মলিনতা অপসারণে উপাধির ধ্বংসে অবচ্ছেদ বিনাশ প্রাপ্ত 

হইবার সংঙ্গে সংগে, বুদ্ধি_-বক্ষটৈতন্তের সহিত মিলিয়া গেল। তখন বর্ষ 
চৈতন্ত--তটস্থ চৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্ত জীব রূপে নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল । 
সংসারে গতাগতিরও অবসান ঘটিল। অহংকারও বুদ্ধির সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইল । সুতরাং অহংকার-_শাশ্বত নয়_একথা সত্য ৷ 
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১১৫। তাহা হইলেও, স্থষ্টির আদি হইতে, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি বর্তমান 

থাকিয়া, জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, এবং যতদিন না, বুদ্ধি মলিনতা- 
শূণ্য হইয়া আত্মার সহিত তাদাত্মে মিলিত হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া 

ফেলে, ততদিন এরূপ চলিতে থাকিবে। একারণ__ততকাল পর্যন্ত শাস্ত 

মানিয়া চলিতে হইবে । কোন একজন বিশেষ মানব, শাস্জ বিহিত সংরাধনের 
অনুষ্ঠানে বুদ্ধির মলিনতার অপসারণে সংদার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারিলেও, অপর অগণ্য মানবদেহধারী জীব বর্তমান থাকিয়া, এবং ক্রমব্বির্তনের 
বিধানানুযায়ী নিকৃষ্ট স্তরের জীব হইতে ত্রমোন্নতি লাভ পূর্বক মানবন্ প্রাপ্ত 
হইয়া, মানব প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে ও সংগে সংগে শাস্ত্রের ও অবশ্য প্রয়োজনীয়তা 

রক্ষা করিয়া থাকে । এজন্য শাস্ত্র সকলের নিত্যকাল অবস্থিতির বিধান-_পরম 

কল্যাণময় ভগবান্ কর্তৃক বিহিত। 

১১৬। এখন উপরে উদ্ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রের জীব সংজ্ঞা নির্দেশক গ্লোকে 
ব্যবহৃত “ম্বংবেদ” পদের মধ্যে যে রহস্য অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার 
চেষ্টা করিব। উপরে বলা হইয়াছে- যে, ভগবান্ এবং সে কারণ জীবের 

পারমাথিক স্বরূপ, শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় না হইলেও, ব্ছ্য বটে। ভাগবত ও 

১১।২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন “বেং বাস্তববন্তমাত্র শিবদম্” ৷ গীতার 
১৫1১৫ শ্লোকে ভগবান্ জুষ্পষ্ট বলিলেন-__“বেদৈষ্চ জর্বৈর্বরহমেব বে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বেদন বা ভগবদনুভূৃতি__অন্য কথায়--নিজের 

পারমার্থিক স্বরূপ জ্ঞান__কাহার? ইহা ভগবানের হইতে পারে না_তিনি ত 

“নিজ বোধরূপঃ” ৷ তিনি সদ্ঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন (নৃসিংহ-পূর্বব-তাপণী 

১৬)। তিনি “লাত্মনি গুঢ় বৌধঃ” (ভাগঃ ১২৮৪৩ )। উক্ত বেদন-_- জীব 

সংঙ্ঞক স্বরূপ প্রাপ্ত তটস্থ জীব চৈতন্তের হইতে পারে না__কারণ উহা 
ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিম্ন। (ভাগ: ৪৷২৮৷৫৫)। অতএব ভগবতত্তত্ 

বা নিজের স্বরূপ জ্ঞান__অহংকারেরই বেদ্য। কিন্তু ভগবত্তত্ব অত্যধিক হৃন্ষ্ম। 

উহার অনুভূতি জনিত স্পন্দন গ্রহণ করিতে হইলে, উহার সমজাতীয় হওয়া 

প্রয়োজন । মুণক শ্রুতি স্পষ্ট বলেন এক্রন্গাবেদ ব্রদ্মৈব ভবতি”। (যুগক 
৩২৯)। ব্ৰ্বকে জানিতে হইলে ব্ৰহ্ম হইতে হয়। 

১১৭) উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি_-অহংকারের ছুটি দিক 
একটি দিক সাক্ষাৎ ভাবে ত্র্মচৈতন্যের দ্বারা আলোকিত ও প্রকাশিত, অপর 

দিক- প্রকৃতির গুণ রঞ্নে রক্লিত। এতক্ষণ দ্বিতীয় প্রকার দিকের আলোচনা 

কর! হইল। প্রথম দিকটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রমচৈতন্য বাঁ তটহ্ চৈতন্তের 



৩১০ স্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া_ উহা তাহার সমজাতীয়_-একারণ উক্ত দৃষ্টিতে 
অহংকার-_-ভগবত্তত্বের অনুভূতি লাভে সর্ব! সমর্থ এবং সেই জন্যই শাস্ত্রের 
উপদেশ সার্থকতা লাভ করে। অহংকার__বুদ্ধর অভিমানাত্মিকা বৃত্তি 

বশতঃ স্বভাবতঃই উহারই “জ্ঞাত!” বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে। উহার 
অন্তরে যে “জ্ঞেয় আমি” বর্তমান আছে, সে জ্ঞান জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন 

কালে প্রকটিত হয় না। সংরাধনের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফলে উক্ত জ্ঞান 
এ্মশঃ বিকশিত হইয়া 'নিঃশ্রেয়স বিধানে মানব জীবন কৃতার্থকরে। এই 
“জ্ঞেয়” আমির জ্ঞানই ভগবত্তত্ব জনিত অতি ক্স স্পন্দন, তখন “জ্ঞাতা” 

অভিমানে অভিমানী অহংকার-_গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অহংকারে অবস্থিত 

এই উভয়াত্মক ভাব, মুণ্কশ্রুতি ৩১১ মন্ত্রে রূপক ভাবে দেহরূপ বৃক্ষে ছুটি 

পক্ষীর বন্ধুভাবে অবস্থানের দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন । উক্ত ছুটি পক্ষীর মধ্যে যেটি 

বৃক্ষের - ফলভোগকারী, সেটি জ্ঞাতা আমি- প্রাকৃতিক গুণরঞ্জনে রঞ্জিত জীব 

নামধারী-_ব্যাবহারিক জগতে ব্যাবহার সম্পাদনকারী অহংকারের ব্যাবহারিক 

মুত্তি। অপরটি সাক্ষিরূপে-অবস্থান করে, বৃক্ষের ফল ভোগ করে না-উহা 
উপরে কথিত জ্ঞেয় আমি-_-অহংকারের পারমাধিক মৃত্তি। বুদ্ধির পৃথক্ অস্তিত্বের 

ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে অহংকার নাশপ্রাপ্ত হইলে-_উহা৷ তটম্থ চৈতন্যে তাদাত্য 

ভাবে অবস্থান করে । তখন ইহ্! সিদ্ধ বা মক্ত জীব। শাস্ত্রে এই অবস্থা লাভকে 

মুক্তি বলিয়৷ নির্দেশ করে। 

১১৮। অহংকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। শ্রতিতে 

অহংকারের স্থান ও স্বরূপ নির্দেশ কি প্রকার, তাহ] বল! হয় নাই, তাহারই 

সংক্ষেপ উল্লেখ করিব। “অহংকার”__পদের বাংল, অর্থ “অহং অহং করা” 
অর্থাৎ্যখন যাহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহাতে আত্ম-অভিমান। যেমন, ক্রিয়া 

সম্পর্কে_কর্তা অহং, দৃষ্য সম্পর্কে_ দ্ৰষ্টা, ভোগ্য সম্পর্কে__ ভোক্তা, গান-বাজনা! 

শোনা সম্পর্কে__শ্রোতা, শরীর সংস্পর্শে_কুগ্র অহং, কৃশ অহং ইত্যাদি। 

অহংকার বা বদ্ধ জীবের এই যে অহংভাব__ইহাকে শ্রুতি, লৌকিক, তুচ্ছ 
বলিয়াছেন-_-মহোপনিষৎ বলিতেছেন :_ 

পাণিপাদাঁদিমাত্রোইয়ম্ইমিত্যেব নিশ্চয়ঃ | 
অহংকারস্তৃতীয়োইসৌ লৌকিকস্তচ্ছ এব সঃ ॥ 

মহোপনিষৎ ৫৯২ 
হস্তপদাদিমাত্র যুক্ত এই দেহ--অহমূএই প্রকার নিশ্চয়াত্মক অহংকার 

লৌকিক ও তুচ্ছ । মহোপনিষৎ ৫1৯২ 
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এই অহংকার-_সম্পূর্ণ আত্ম-দেহ-কেন্দ্রিক। ইহাতে “তম বা ‘অন্তৎ:_ 
কোনও কিছুরই স্থান নাই। ইহা! সর্বথা পরিত্যজ্য। উক্ত শ্রুতি 
বলিতেছেন £__ 

অহমন্ত ইদং চান্তৎ ইতি ভ্রান্তি ত্যজানখ । মহোঃ ৬১২ 

এই লৌকিক বা তুচ্ছ অহংকারই ব্যাবহারিক জগতে বাবহার সম্পাদনকারী 
বদ্ধবা ব্যাবহারিক জীব। ইহার আলোচনা উপরে করা হুইয়াছে। কিন্ত 

ইহা ভিন্ন অহংকারের অপর একটি দিক আছে, তাহাও উপরের আলোচনায় 
বলা হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত গীতায় “ভূয়ে৷ ভূয়?’ দেখিতে পাই । ভগবান্ 
আপনাকে “অহুং” পরিচয়ে গীতায় ভূয়া ভূয়ঃ নির্দেশ করিয়াছেন : -“জহুং 

ক্রভুরহং যজ্ঞঃ” ইত্যাদি গীতা__-৯১৬। “পিভাহমস্ত জগতে! মাঙ! ধাভা 
পিভামহঃ”---গীঃ ৯১৭, “অহং অর্ববস্ত প্রন্তবঃ৮__গী£ ১০৮, “অহং হি 
সর্ববষজ্ঞানাং ভোক্তা চ গ্রভূরেব চ”__গীঃ ১২৪, “অর্ববস্য চাহং হৃদি 
সন্নিবিষ্টঃ”-__গীঃ--১৫।১৫, আর কত বলিব? ভগবানের নির্দেশক এই অহং 

মূল “অহং” । ইহা ত্বম্, অন্তৎ, সমুদায়কে ক্রোড়ীকৃত ও আত্মস্থ করিয়া__নিজ 

অপ্রচ্যত স্বরূপে, অচিন্ত্য বৈভবে চির বর্তমান । শ্রুতি ইহাকে “পরম! অহংকৃতিঃ” 

বলিয়া শ্রেষ্ট স্থান অর্পণ করিয়াছেন। শ্রুতির মন্ত্রট এই :_ 

অহং সৰ্ব্বমিদং বিশ্বং প্রমাত্মাহমচ্যুতঃ ৷ 

নান্যদস্তীতি সংবিদ্ যা| পরমা সা অহংকৃতিঃ ॥ মহোঃ ৫1৮৯ 

এই সমগ্র বিশ্বই আমি। আমি পরমাত্মা, আমি অচ্যুত (চির পূর্ণ) 

আমি ছাড়া পৃথক্ অন্ত কিছুই নাই__এই যে জ্ঞান__ইহা পরমা অহংরুতি। 
মুহোঃ ৫1৮৯ 

১১৯। বহু জনাকীর্ণ. একটি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ বায়ু, অভ্যন্তরস্থ জনগণের 

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে__দুধিত হইলে, ঘরের দ্বার, গবাক্ষ খুলিঃ! দিলে, উক্ত দূষিত 

বায়ু, দোষ পরিহারপূর্ববক বিশুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ উপাধিতে আবদ্ধ অহংকার, 

নানাবিষয়ে-আত্মাভিমান হেতু, উদার ভাব পরিহারপূর্বাক আত্মকোন্সিক হইয়া 

পড়ে, শান্্োপদেশ অনুসারে সংরাধন অনুষ্ঠানে, উহার দুষিত সংকীর্ণ ভাব 

দূরীভূত হইয়া, সর্বাত্মক ভাব প্রকটিত হয়! শ্রুতির উপরে উদ্ধত ৫৮৯ মনত 

ইহাই স্পষ্টভাবে বলিলেন । এই শ্রুতিমন্ত্র আরও আলোচ্য তের আলোচনায় 

৯১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভগবান বশিষ্টদেবের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের_ নির্বাণোত্তর 

ভাগের ১২৪৬ শ্লোক অ্পূ্ণভাবে সমর্থন করিলেন। বন্ধ জীব অগণ্য-_ 
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সুতরাং বিভিন্ন উপাধিতে আবদ্ধ অহংকার-__অসংখ্য--এই অসংখা “নানা” 

যখন সর্বাত্বক “অনান।»-তে মিলিয়া যায়, তখনই শাস্ত্র সকলের উপদেশও 

জীবনব্যাপী সংরাধন, সার্থকতা লাভ করে। স্থষ্টির কল্যাগপ্রস্থ উদ্দেশ্ঠ সম্পূর্ণ 

সিদ্ধিলাভ করে । ক্রমবিবর্তন ও তাহার পরিণতিতে ক্রমোন্নতি পরিপূর্ণভাবে 

সাধিত হয়। ব্যাবহারিক জীবের ব্যাবহারিক জগতে ব্যবহার শেষ হয়, 

পারমার্থিক জীব ভাবে স্বীয় স্বরূপে শাশ্বত অবস্থান লাভ করে। এক কথায়, 

জীব-জীবত্বের_পূর্ণ পরিণতি ব্রহ্মত্ব লাভ করে।  চিত্কণা-চিত্ঘনে 

মিশিয়া যায়। স্ফুলিঙ্গ__অগ্নিরাশিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। চিৎ সধ্য 

হইতে প্রস্থত কিরণ কণা, পুনরায় চিৎ স্র্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাশ্বত বিশ্রান্তি 

লাভ করে। শ্বেতাশ্বঃ শ্রুতির ৫1৯ মন্ত্র কথিত, অতি ক্ষুদ্র জীবের-__ অনন্ত 

সম্তাবন! প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। স্থুতরাং শাস্পপকল সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম বা পরম 

তত্বকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও, উহাদের অপরিহার্য 

প্রয়োজনীয়তা, শাস্্ীয় উপদেশ সকলের অবশ পালনীয়, বুঝা গেল। 

২২) ভত্বমসি। 

১২০ আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিলাম যে, যদিও বিশাল ব্রক্মাণ্ডে আমরা 

ক্মদ্রাদপি ক্ষুদ্র, হিমগিরির তুলনায় একটি অতি স্ুক্ম বালুকা কণা হইতেও নগণ্য, 

তথাপি শ্রুতির উক্তি অনুসারে আমাদের সম্ভাবনা অনন্ত । শ্বেতাশ্বর শ্রুতির 

৫1৯ মন্ত্রের উল্লেখ উপরে করিয়াছি নিম্পে উহা! উদ্ধৃত করিলাম । 

বালাগ্রশতভাগ্যন্ত শতধ৷ কল্লিতন্য চ। 

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতাঃ ৫1৯ 

একটি স্থন্ম কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, তাহার একখণ্ডকে 

আবার শত ভাগ করিলে, যত সুক্ষ্ম হয়, জীব তত সুক্ষ্ম বলিয়া কল্পিত হইলেও 
তাঁহার অনন্ত সম্তাবনাও' কল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেতাঃ-_-৫1৯ 

মনে রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রে ব্যবহৃত “শত” সংখ্যা নির্দেশক নহে। উহা 

অসংখ্যের উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে । আরও লক্ষ করিতে হইবে যে, উদ্ধৃত 

মন্ত্রের প্রথমা্ধে “কল্পিত” ও দ্বিতীয়ার্ঘে “কল্পতে” এই উভয় পদের ব্যবহার গূঢ় 

অর্থ প্রকাশক । অতি জানেন যে, ব্রহ্ম বা পরমতত্বের অংশ বা ভাগ সম্ভব হয় 

না__উহা! চির পূর্ণ । ইহা জানিয়াও অজ্ঞ -শিল্কের বুঝিবার সুবিধা, বিধানের 

জন্য ভাগ “কল্পনা” করিয়াছেন এবং জীব স্বরূপ ও ব্রহ্ম স্বরূপ অভেদ বলিয়া উক্ত 
কল্পিত ভাগের উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনা ও “কল্পিত” বলা হইয়াছে? যাহ! 
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পরমতত্বের সহিত তত্ৃতঃ অভেদ-_-তাহার আবার অবনতি বা উন্নতি কি?" 

ইহা অন্তরে গৃঢ় ভাবে রাখিয়া,_ক্রুতি উদ্ধত মনে এরূপ লৌকিক ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন__বুঝিতে হইবে | 

১২১। এই অনন্ত সম্ভাবনা কতদুর ? অনন্তের শীষ! অনস্তেই_ইহ! কি 
বলিতে হইবে? ইহা দেশ কালের দ্বার! নিবদ্ধ নহে__উহাদের উদ্ধে। ইহ! 
পরব্রক্ম প্রাধ্যি। অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত এবং সে কারণ বহু যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া, 
শত, শত, লক্ষ, লক্ষ, জন্মের পর জন্ম ব্যাপিয়! হারান ও নষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান 
নিজ শ্বরূপের-_সাক্ষাৎ লাভ ও তাহাতে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা । এই অনন্ত সম্ভাবনার 
উপায় নির্দেশে বেদাদি সমুদায় শান্বের সার্থকতা__ইহা পূর্বে অনেকবার 
বলা হইয়াছে। মায়ার প্রভাবে স্বরূপ আবৃত ও অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল । 

মায়ার প্রভাব কাটাইবার জন্য, বেদাদি অপর! বিদ্যার ( মুণ্ড ১1১1৫ ) অভিব্যক্তি . 
_ইহাও আগে বলা হইয়াছে। শান্ধ সকল মায়া বদ্ধ মানব দেহধারিগণের__ 
ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহার! মায়ার সহিত সমপর্ধ্যায়ভুক্ত হওয়ায়, 

অপরা নামে অভিহিত হইয়াছে । এই একই কারণে-__ইহাদের উপদেশ, মায়ার 

প্রভাব হইতে অব্যাহতি দানের সম্পূর্ণ সামর্থ্য রাখে। ঠিক যেন বিষ দ্বারা 
বিষক্ষয়। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিয়া 

"উপসংহার করিব। 

১২২। ভগবান্ গীতায় ১৫।৭ শ্লোকে জীব তাঁহার অংশমাত্র নির্দেশের জন্য 

মপষ্ট বলিয়াছেন “অমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাভনঃ!” কিন্তু প্কুত 

পক্ষে ভাগ নির্দেশ তাহারও অভিপ্রেত নহে। প্রত্যক্ষ পরিদৃগ্তমান প্রপঞ্চ জগৎ 

হইতে দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন_ ব্ৰহ্ম বা পরমতত হইতে জীবের- প্রতীয়মান ক্ষুদ্রত্ব 

বুঝাইবার জন্য। ভগবান্ সুত্রকারও শ্রুতির ও ভগবানের উক্তির নিদর্শনে, 

প্রপঞ্চ জগতের দৃ্টান্তে_জীব হইতে ব্রহ্ধ অত্যধিক_ইহা| বুঝাইবার জন্য 

“অধিকন্ত ভেদ ব্যপদেশাও” ২১২৩ সুত্র রচনা করিয়াছেন। কি শ্রুতি, কি 

গীতা, কি ব্্গসথত্র_-তিনেরই ব্যাবহারিক জগতের দৃষ্টান্তে ব্যাবহারিক জীবের 

বুঝিতে স্থৃবিধা প্রদানের জন্য, ভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার অন্য মহদুদ্দেশ্য 

আছে । তাহাই আমাদের আলোচ্য 

১২৩। হিমালয় পর্বত হইতে বিচ্যুত ও নদী প্রবাহে দুরে নীত, একটি 

অতি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতৈ হিমালয় অত্যধিক বটে-_কিন্তু উভয়ে তত্বত৯ 

অভেদ ও বটে। উক্ত বালুকাকণার তব সম্যগ-্ভাবে জানিতে পারিলে, সমগ্র. | 
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হিমালয়ের তত্ব অজ্ঞাত থাকে না। একটি অতি ক্ষুদ্র স্ষুলি্গ হইতে দাবানল 

অত্যধিক বটে, কিন্তু উক্ত স্ফুলিঙ্গের তত্ব সম্যগ,ভাবে.অবগত হইলে, অগ্নিরাশির 

তত্ব অজ্ঞাত থাকে না । একটি কিরণকণা তেজোময় স্বর্য্য হইতে নগণ্য বটে, 
কিন্তু উক্ত কিরণকণার-_তত্ব সম্যগ ভাবে জানিতে পারিলে, স্বর্য্যের তত্ব জানা 

হুইয়া যায়। ইহা আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে 
বুঝিতে পারি ৷ উহার সমন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা ১।১।২।২ স্থত্রের আলোচনায় 
১৩১ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 

স্থতরাং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীব__-ভগবান্ বা পরমতত্ব হইতে অতিক্ষুদ্র, নগণ্য 

হইলেও, জীবের তত্বালোচনায় ব্রদ্মের__তন্ব মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। 

ইহা! শ্রুতির উপদেশ । শুধু-উপদেশ দিয়াই শ্রুতি কর্তব্য সমাধান করেন নাই। 
উপদেশ পালনে উভয়ের অভেদত্ব কিরূপে_-পাধকের বিশুদ্ধ মানস চক্ষে 

উদ্ভাসিত হয়, তাহা বুঝাইতেও শ্রুতি কার্পণ্য করেন নাই। শ্রীগুরুর চরণে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব । 

১২৪। শ্রুতিতে নানা প্রকার উপাসনার বা সংরাধনের উপদেশ আছে। 

উহাদের মধ্যে যে কোনটির শাস্ত্র সম্মত সমাগনুষ্ঠানে, জীব ও ব্র্গের তত্বাবগতির 

সহিত, উভয়ের অভেদত্ব অপরোক্ষান্থৃতি গোচর হইয়া উপাপককে স্তম্ভিত 

করে। শ্রতিগণের উপদেশের সার স্বরূপ কয়েকটি, মহাবাক্য বিভিন্ন শ্রুতিতে 

কথিত আছে। শুক রহস্তোপনিষৎ চারিটি মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 

_উম্ প্রজ্ঞানং ত্ৰহ্ম” ৷ “ উম অহং ব্রঙ্গান্মি” ৷ “উম্ ভত্বমলি” ৷ “ওঁম্ 
অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম” ৷ উহাদের মধ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতি কথিত মহাবাক্য “ওঁ'ম্ 
ভস্বমপি”র যথাশক্তি আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য বিশদ্ করিবার চেষ্টা 
করিতেছি । অধ্যাত্ম রামায়ণের_উত্তরাকাণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্ প্রীরামচন্দ্ 
ভক্ত লক্ষ্মণের প্রার্থনায় ব্রহ্মবিষ্ভার উপদেশ দিবার জন্য, উক্ত মহাবাক্যের তাৎপৰ্য্য 
বিশ্লেষণ করিয়া গুরুর কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন । আমি শ্রীশ্রীরাম গীতায় 
আলোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি । উক্ত শুক রহস্ত_ 
উপনিষদে, উক্ত “তন্্বমঙ্সি” মহাবাক্যের অঙ্গীভূত তৎ--ত্বমঅসি এই তিন 

পদের প্রত্যেকটিকে এক একটি মহামন্তর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেকের খষি, 

ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক প্রভৃতির-_উল্লেখ করিয়া, প্রত্যেকের 

অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্াপ, ধ্যান, জপ প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন । বর্তমান 
আলোচনায় আমাদের সে সকল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমরা শ্রীপ্রীরাম 
গীতার .পদান্থসরণে অগ্রসর হইতেছি। 



১২৫। প্রথম প্রশ্ন উঠে যে, চারটি মহাবাক্য থাকিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্্ 
অন্তগুলি পরিত্যাগ করিয়া “ভস্ম” বাক্যটি গ্রহণ করিলেন কেন হে 
উত্থাপন করিয়া, শ্রীরাম গীতার আলোচনায় যাহা ব্লিয়াছি, তাহাই 

বলিতেছি। “এই প্রশ্নের উত্তর অন্ন্ধানে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, 
প্রত্যক্ষ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে, পরোক্ষ_আত্মতত্ব জ্ঞানে শিয়কে উন্নয়ন করিতে 
হইলে, এই মহাবাক্য অবলম্বনই সর্বধাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায়। কেহই আপনার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না। আমি আছি,কি নাই, এ সন্দেহ 
কাহারও মনে উদয় হয় না। সকলেই “আমি আছি” এই জ্ঞান দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করিয়া থাকে। যদিও প্রতিদিন আমাদের সমক্ষে কত শত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতেছে, আমর! দর্শন করি, এবং ক্ষণে ক্ষণে আমাদের পরীবর্তনও 
আমাদের কাছে লুক্কায়িত থাকে না, পরিণামে আমরাও যে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইব, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না, তথাপি মৃত্যুর পর 
আমরা যে লোপ প্রাপ্ত হইব, এ চিন্তা, আমর! ধারণা করিতে পারি না। 
আমাদের এই সাধারণ চিন্তা পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া, প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষ 
পরম ও চরম জ্ঞানে পৌহুছিবার সুগম পথ-আলোচ্য মহাবাক্যের 

অর্থোপল্ধি।” 

১২৬। ইহার পরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র উক্ত ্রীশ্রীরামগীতায়--২৫ শ্লোকে 

বলিতেছেন £--“বাক্যার্থের” যথার্থ জ্ঞান করিতে হইলে প্রথমে বাক্যের 

অবয়বীভূত পদ সকলের যথাবিধি অর্থজ্ঞান আবশ্তক। “ভন্বমনি” মহাবাক্যের 

অবয়বন্বপূপ তিন পদ--তত্ত্বমুঅসি। ইহাদের মধ্যে “তৎ” পদ পরমাত্মা 

“তুম” পদে জীব এবং “অসি” পদ দ্বারা “তৎ” এর সহিত “বম” এর 

অভেদ জ্ঞাপন করা হইতেছে । রামগীতা ২৫1 

এই অভেদ কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, তাহা ২৬ গ্লোকে বলিতেছেন ৫ 

“তৎ?” পদের দ্বার! লক্ষিত পরমাত্মা পরোক্ষবাচী. “তম” দ্বারা লক্ষিত জীব 

্রত্যক্ষবাচী। স্থৃতরাং জীব ও পরমাত্ম__ উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ_পরোক্ষ 

বিরোধ বর্তমান । জীব ও পরমাত্মার_এই বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া__যুক্তি- 

বিচার দ্বারা, “তৎ” ও “তম” এই উতয় পদ দ্বারা ছি 

অভেদ, জহদজহত্ক্ষণ! দ্বারা” সাধন করিয়া, অন্য কথায় তম ও "তথা 

পদছয়ের শোধন করিয়া, আপনাকে পরযাত্ম! হইতে অভেদ জ্ঞান করতঃ 

অদ্বৈততত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। রামগীতা ২৬। 



৩১৬ ্রহ্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১২৭। ২৫ ও ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে £-“ভত্বঘমি পদ 

তত্ত্বমূঅসি--এই তিন পদের মিলনে উৎপন্ন । উহাদের মধ্যে “তৎ”_ 

পরোক্ষ ব্রহ্মের বাচক-( গীঃ ১৭২৩)- ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, চিদ্ঘন। 

ত্ম্__প্রত্যক্ষ__শিল্তের বাচক। “ত্বম’_জীব_ অল্পজ্ঞ, অত্যল্প শক্তিমান, 

চিংকণ । “অসি”__“তৎ” ও "ত্বম-উভয়ের সমানাধিকরণবাচী-_-উভয়ের 

অভেদ প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য । এই অভেদ গ্রাতিপাদন কি প্রকারে 

হয়, ইহাই বিস্তারিতভাবে স্রীশ্রীরামগীতা হইতে বলিতেছি। 

বাক্যের অর্থ তিন প্রকারে গ্রহণ করা হইরা থাকে 

(১) বাচ্যার্থ, (২) লক্ষ্যার্থ ও (৩) ব্ঙ্গ্যার্থ__যথা সাহিত্য দর্পণেঃ__ 

বাচ্যার্থোইভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়ামতঃ। 
ব্যঙ্গ্ে। ব্যঞ্জনয়! তাঃ স্থ্যস্তিত্র শব্দস্ত শক্তয়ঃ ॥ 

কোনও বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে, ও বাক্যের প্রতি পদের অর্থ প্রতীতি 

প্রয়োজন । প্রতি পদের বা শব্দের অর্থশক্তি তিন প্রকার--(১) বাচ্যার্থ__ইহা 
উক্ত শব্দের ধাতু-প্রত্যয় ( অভিধ! ) হইতে বুঝিতে হয় | যেখানে বাচ্যার্থে_ অর্থ 

প্রতীতি হয় না, সেখানে লক্ষণার সাহায্য প্রয়োজন__ইহ] (২) লক্ষ্যার্থ। 
এতদূভিন্ন শব্দের ব্যঞ্জন! হইতে ও তৃতীয় প্রকারে অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে । 

বাচ্যার্থ বা! লক্ষ্যার্থ দ্বার! অর্থ প্রতীতি না হইলেই ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে 

হয়। বর্তমান “তত্বমসি” বাক্যের অর্থগ্রহণ প্রয়োজন ৷ প্রতি পদের বাচ্যার্থ গ্রহণে 

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয় না। উক্ত বাক্যে পরোক্ষবাচী “তৎ” 

পদবাচ্য পরমাত্মার সহিত, প্রত্যক্ষাচী "'ত্বম্” পদবাচ্য জীবের অভেদ প্রতি- 

প্যদনে, উহার তাৎ্পর্ধ্য। প্রতিপদের, বাচ্যার্থ দ্বারা উক্ত_তাৎপর্য্য প্রতীত 
হয় না, এ কারণ লক্ষণাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা! প্রয়োজন । 

১২৮। লক্ষণ! তিন প্রকার__জহত্লক্ষণা, (২) অজহল্লক্ষণ ও (৩) 

জহ্দজহত্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা। “জহৎ” শব্ধ “হা” ধাতু হইতে উৎপন্ন । 
“হা” ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করা । যেখানে কোনও পদ নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ 
করিয়া তৎসহন্ধী কোনও তৃতীয় পদকে লক্ষ্য করে, সেখানে “জহল্ক্ষণা” 
বুঝিতে হইবে। REE 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবগতি” ৷ বাক্যে--ভগীরথ খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহে__ 
( অর্থাৎ গঙ্গানদীতে ) ঘোষের বা গোপালকের-_গোগণের সহিত, বাসের হেতু, 
আধার-আধেয় সহ্ব্ধ নাই। এ কারণ_ উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণের অন্ত 



> খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ও সঃ ৩১৭ 

“গঙ্গায়াং» পদে উক্ত জলপ্রবাহ না বুঝাইয়া__উহার সহিত সম্ব্বযুক্ত “তীর” বুঝিতে হইবে। “গঙ্গায়াং” পদের স্বার্থ পরিত্যাগ হেতু ইহা জহল্লক্ষণার দৃষ্টান্ত । অজহল্লক্ষণার দৃষ্টান্তে_“শোণে! ধাবতি” বাক্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। 
“শোণে| পদের” অর্থ রক্তবর্ণ_উহার ধাবন সম্ভব নহে। যাহার আশ্রয়ে “শোণ” 
বা রক্তবর্ণ বর্তমান, এমন কোনও ধাবনের উপযোগী-_অ বা গো অথবা অন্ত 
কোনও অন্ত_ উক্ত “শোণ” পদের লক্ষ্য বুবিয়া, তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। 
এখানে “শোণ” পদের স্বার্থ রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করিতে না হওয়ায় তৎপরিবর্তে 
রক্তবর্ণ অশ্ব, গো বা অন্য জন্ত_উহার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করায়, ইহা অজহললক্ষণা 
বুঝিতে পারা গেল। যেখানে বাক্যের তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে, উক্ত বাক্যের 
অবয়বীতূত পদ সকলের স্বার্থের কতকাংশ গ্রহণ ও কতকাংশ পরিত্যাগ 
করিতে হয়, সেখানে পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয় বর্তমান থাকায় এবং সে কারণ 
স্বার্থকে ভাগ করার স্যায় প্রতীতি হওয়ায়, উহা জহদজহল্লক্ষণ। বা ভাগলক্ষণা 
বলিয়া৷ কথিত। ইহার দৃষ্টান্ত “সোহয়ং দেবদত্তঃ”। এই বাক্যে প্রাক্কালে 
ও ভিন্ন দেশে দৃষ্ট দেবদত্তের সহিত-_বর্তমান কালে ও বর্তমান দেশে প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট দেবদত্তের এক্য জ্ঞাপনে তাৎপর্য্য। কিন্তু পূর্বকালে দৃষ্ট দেবদত্ত শিশু 
ছিল, অধুনা তাহার পূর্ণ যৌবন-_হুতরাং উভয়ের আকুতি, শরীরের পরিমাণ, 
গুরুত্, গুল্ফ-্মশ্র প্রভৃতির অসদ্ভাব-সদ্ভাব, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি সম্দ্ায় বিভিন্ন। 
এই সব কারণে__উক্ত বাক্যের তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে হইলে, ও সমুদায় বিভিন্নতা! 
পরিত্যাগ করিয়া, যে যে বিষয়ে উভয়ের এঁক্যভাব বর্তমান-_যেমন, বংশ, 
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়-_প্রভৃতি গ্রহণ করা প্রয়োজন । এজন্য ইহা জহদজহলগ্ষণা বা 

ভাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত ৷ 
১২৯ । বর্তমান আলোচ্য €্তত্বমপি” বাক্যে পরমাত্খার সহিত জীবের 

এঁক্য সাধন উদ্দেশ্য। উভয়ের একাত্ম নিবন্ধন, জহরক্ষণা বা অজহলকষণা 
সম্ভব নহে। কারণ “তৎ” পদ-_পর্যোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সব্বশক্তিমান, পরমাত্মার_ 

বোধক, এবং “তম” পদ- প্রত্যক্ষ, অলপজঞ, অ্পশক্তিমান জীবের-_বোধক । উভয়ের 
এক্য জ্ঞাপনই বাক্যার্থের লক্ষ্য। উক্ত এক্য “তৎ” ও “ত্বম্' পদদ্য়ের মুখ্যার্থ 
পরিত্যাগে বা অপরিত্যাগে সাধিত হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, তৃতীয় 
প্রকার লক্ষণা দ্বারা উহা! সম্ভব কিনা? যেমন “পোহয়ং দেবদত্তঃ’ বাক্যে 
পরস্পর বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অবিরোধী ভাব গ্রহণে তাৎপর্ধ্য 

পরিগৃহীত হয়_সেইরূপ “তন্বমসি” বাক্যে রা SE 
অন্ত সর্বশক্তিমত্থা_-অরশক্তিমঘা প্রভৃতি পরস্পর এরো 



৩১৮ ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

করিয়া, চৈতন্যাংশে উভয়ের এক্যভাব গ্রহণে বাক্যার্থের তাৎপর্ধ্য বুঝা যায়। 

সুতরাং কোনও দোষ না থাকায় ভাগলক্ষণা দ্বারা অর্থ পরিগ্রহই যুক্তিযুক্ত ৷? 

এই যে “তৎ” ও “ত্ম্চ' পদদ্বয়ের পরম্পন্ব বিরোধী অংশ পরিত্যাগ ও. 

অবিরোধী অংশ গ্রহণ__ইহাঁকে উক্ত পদদ্বয়ের শোধন বলা হইয়া থাকে। 

এই প্রকারে পরিশুদ্ধ “তং” ও “তম” পরম্পর-_অভেদ-_ ইহা শ্রুতির ও শ্রুতির 

অনুগামী শাস্ত্র সকলের শিক্ষা। এই শিক্ষা অনুসারে ভক্তি-রদ্ধা-বিশ্বাসের-_ 

সহত সংরাধন ধীরভাবে অনুষ্ঠান করিলে পরমতত্বের অপরোক্ষান্থভৃতি 

লাভ হইবে, ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা ৷ স্থতরাং শাস্ত্র সাক্ষা্ভাবে পরমতত্বের প্রমাণ 

স্বরূপ না হইলেও, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্ধ্য ও অসীম এবং জীবের 

অশেষ কল্যাণকর, তাহাতে সন্দেহ কি? 

১৩০ উপরের আলোচনায় যে অভেদের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে 

বলা হইল না, যে জীব- ব্রহ্মই হইয়া! যায়। অবশ্য, যে মানবদেহধারী জীব, 

ইহলোকে জীবিত থাকা কালে ব্ৰহ্ম বা ভগবানের সহিত একত্ব গ্রাপ্তির__ 

অন্ত কথায় নির্বাণমুক্তির_-আকাজ্ষা, করিয়া! সাধন] করেন, তাহার-_সাধনার 

সিদ্ধিতে তাহাই পাইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবানের 

নিজেরই অঙ্গীকার গীতার ৪১১ শ্লোকে হু্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে যে, যে ব্যক্তি 

ভগবানকে যেমন ভজন করে, তিনি তেমনি প্রতিভজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ 

ভজনকারীর-_প্রাধিত ফলদান দ্বারাই, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । 

স্থতরাং সাধকের- প্রার্থনা নির্বাণ মুক্তি লাভ হইলে, ভগবান্ তাহাই প্রদান 

করিয়া! তাহার আকাঙ্ষ। পূরণ করিয়া থাকেন । কিন্তু ইহা সকাম উপাসনা । 

ভাগবত ১1১।২ শ্লোকে ইহাকে “কৈতব” আখ্যা দিয়া নিন্দা করিয়াছেন । ইহা 

নিজের জন্য প্রার্থনা__সৃতরাং তক্তরাজ প্রহ্লাদের ভাষায় ইহা বণিক ব্যাপার । 

নিষ্কাম ভক্ত ইহার জন্য লালায়িত নন_-দ্বণার সহিত ত্যাগ করেন। ভাগবত 

বালতেছেন £-_ 

সালোক্য সার্ট সামীপ্য সারূপ্যৈকতমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ভাগবত-৩।২৯১১ 

জনাঃ-_অর্থাৎ যে সকল ভাগ্যবান-ব্যক্তির ভগবানে নিপুণ ভক্তিযোগ লাভ 
হইয়াছে, তাহাদিগকে সালোক্য (ভগবানের সহিত এক লোকে বাস ), সাষ্টি-_ 
(ভগবানের তুল্য এশর্য বা ভোগ ), সামীপ্য (ভগবানের সমীপে অবস্থান )__ 
সারপ্য (ভগবানের সমান রূপত্ব ), এবং একত্ব ব! সাযুজ্য-_( ভগবানের নির্বাণ 



১খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থুঃ ৩১৯- 

লাভ ) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাহারা-_-ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে 
অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন নাঁ। ভাগঃ ৩২৯১১ 

এই সকল নিগুণ ভক্তিযোগ সাধনে সিদ্ধ ভক্তগণের সেবানুরূপ-_-ফল দিবার. 
জন্য, তাহারা কোনও কিছু আকাজ্ষা না করিলে ও ভগবানের নিকট কোন 

কিছু প্রার্থনা না করিলেও, ভগবান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া__নিজের অন্তরঙ্গ! শক্তি 

বিকাশে নিত্যধাম সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন । সেখানে তীহারা__তীহাদের-__ 

সেবান্থুরূপ পরম ফল ভোগ করিয়া থাকেন৷ এই পরমফল-_ভগবানের পরিপূর্ণ 
সেবা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহলোকে জীবিত থাকা কালে, তাহারা 
ভগবানের পরিতৃপ্তির জন্যই ভগবানের আরাধনা করিতেন । নিজেদের জন্য 

প্রার্থনার কিছু ছিল নাঁ। একারণ নিত্যধামে, ভগবানের সেবায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি 

লাভ করেন। তাহাদের অবস্থান স্থান__নিত্যধাম-__-ভগবানের স্বব্ূপ হইতে 

অভিন্র_-একারণ সেখানে অবস্থানই ভগবানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ 

জনিত, অপরিমেয় আনন্দ প্রদান করে। তাহাদের অনুভূতির যন্ত্র 

মনো- বুদ্ধি_ _ইন্দিয়াদি--ভগবানের স্বরূপভূত-_বিশুদ্ধ-সত্ব হইতে অভিব্যক্ত 

বলিয়া, উহাদের সাহায্যে ভগবদন্ুভৃতি_-ভগবানের সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর 

সংস্পর্শ_-সংঘটন করে। তারপর, ভগবানের স্বরূপের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ 

হেতু-_তাহাদের ভজনানন্দ অন্য কথায় ভগবানের সেবা, তাহাকে ইচ্ছামত 

সাজে সাজান, নিত্যধামে নিত্যলীলার প্রকটন, তাহাকে লইয়া ইচ্ছামত খেলা, 

তাহার মাধুধ্ের মধুর আন্বাদন-_প্রভৃতি লাভ করিয়া. ভগবানের চরণে_ 

আপনাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দেন। এই পরমানন্দের সহিত সালোকা 
_ সার্টি__সামীপ্য-_সারপ্য-_একত্ব বা নির্বাণ মুক্তির কি তুলন] হয়? সুতরাং 

তীহারা এ সকল গ্রহণ করিবেন কেন? ভাগবতের উদ্ধত ও২৯1১১ প্লোকের 

উক্তি কিছু মাত্র অতিরঞ্রন নহে । 

১৩১। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, নির্ববাণ মুক্তিতে বা ভগবানের 

সহিত একত্ব প্রাপ্তিতে নিজের অস্তিত নাশ প্রাপ্ত হুইয়া যায়, মনে হয়, এ ধারণা 

চিক নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্ষ্যের একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই 

সত্রের আলোচনা শেষ করি_-এবং উহার মৰ্ম্ম অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি । 

সতাপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্তবম্ ৷ 

্ মুপ্রোহি তরঙ্গঃ ক্ষচন সমুদ্রো ন তরজঃ ॥ ষট্পদী স্তোত্রম্। 

তরঙ্গ সমূলে উৎপন্ন হইয়া সমূদ্রেই লয় প্রা হইয়া থাকে। যতক্ষণ উহ! 



২ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রকটিত ভাবে থাকে, ততক্ষণ উহা! সমুদ্রের ভিত্তির উপর বর্তমান থাকিয়া নর্তন- 

কুর্দন করিতে থাকে । সেইরূপ আমি, হে নাথ! তোমা হইতে জাত, যতক্ষণ 

আমার বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বের-_-সহিত প্রকটিত থাকি, ততক্ষণ আমি, তোমার 
ভিত্তির উপর, তোমার আশ্রয়ে, তোমার বক্ষে বর্তমান থাকিয়া জগন্নাট্যে, 

আমার প্রতি নিদ্দিষ্ট অভিনয় করিয়া থাকি। তারপর অভিনয় শেষ 

হইলে, তোমাতেই মিলাইয়| যাই। আমার অস্তিত্--তোমাতে অভেদে বর্তমান 

থাকে। লোকে সমুদ্রের তরঙ্গ বলিয়৷ থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহ বলে না। 

সেইরূপ আমি তোমার, তুমি আমার নহ'। 

আচার্য্য শঙ্করদেব এই শ্লোকে যাহা! বলিলেন, ভগবান্ স্থত্রকার ব্রহ্দস্থত্রের 

২১।২৩ স্ত্রে “অধিকন্তু ভেবব্যবদেশী২”__তাহাই বলিয়াছেন । 

২৩) দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষী (মুগডক ৩।১।১) শুধু যুক্তি-ঘিচারে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করে কি না? 

১৩২ পূর্ব্ব পক্ষ বলিতেছেন £:_তোমার আলোচনা চলাকালে, আমি 

কোনও আপত্তি উত্থাপন করিয়া তোমার বাধা স্থজন করি নাই। আমার 

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি। এখন অনুরোধ করিতেছি যে, তোমার বিশদ্ 

আলোচনায় দু-এক জায়গায় আমার কিঞ্চিত সংশয় রহিয়াছে, উহা নিবেদন 

করিতেছি । আশাকরি, অনুগ্রহ করি আমার সংশয় অপনোদন করিবে । . 

প্রথম সংশয় এই । তোমার আলোচনায় ১০১ অনুচ্ছেদে মুণ্ডক শ্রাতির 

৩১।১ মন্ত্র ও ভাগবতের ১১১১৬ গ্লোকের বলে, তুমি দেহরপ বৃক্ষে, দুইটি পক্ষীর 

রূপকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানের-_উল্লেখ করিয়াছ। তুমি নিশ্চয়ই জান 

যে অনেক ধর্মে একটি আত্মার-ই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। দুইট্রি-ত কথা নাই। 

শুধু আমাদের শান্ত্র_বলে, দুইটির অস্তিত্ব স্থাপন করিলে, উহা__ত সার্বজনীন 

সত্য হইতে পারে না। সম্মানের সহিত শ্রুতি ও শাস্ত্র সকল এক পার্থ রাখিয়া 

উহার প্রতিষ্ঠার জন্য কি যুক্তি আছে, তাহা যদি বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে 

বুঝিতে পারি, যে বেদান্তের উপদেশ-_ সার্কজনীন। 

উত্তরে সিদ্ধাস্তবাদী বলিতেছেন, ব্যাবহারিক ব্যাপারে__আমাদের শাস্ত্র যুক্তি 

ও বিচারের প্রথম স্থান দিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। তবে যে তত্বের__ 

আলোচনায় যুক্তি--বিচার-_পন্গু হইয়| ফিরিয়া আসে, সেই পরমতত্বের সম্পর্কে 
শ্রুতি প্রমাণ গৃহীত হইয়া! থাকে এবং তাহা৷ “বিষে বিষক্ষয়” ন্যায় ইহ! পূর্বের 

বলিয়াছি। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ে আমরা যুক্তি বিচারে__কি ক দেখা 
যাউক! j 
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পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, আমাদের--জগৎ আমাঁদের-__ 
. ইন্দ্রিয় লভ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যদি আমাদের-_ইন্জরিয়ের শক্তি ও 
সংখ্যা, বর্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা! হইলে আমাদের জগৎ অন্তপ্রকার 

হইত, ইহা অবিদম্বাদিত সত্য। ইহা! তুমিও অস্বীকার করিতে পারিবে না । 

এখন প্রশ্ন উঠে--এই জ্ঞান হয় কাহার? চিত্ত-মনো-বুদ্ধি-অহংকার-_-ইহার! 
অস্তরে্দ্িয় বটে এব্ং ইহ| জ্ঞানের উপলব্ধির সাধন বটে কিন্তু ইহারা “করণ” 
বা যন্ত্র মাত্র । 

উপলব্ধি ইহাদের সাহায্যে হয় বটে, কিন্তু উহারা উপলব্ধি__কর্তা নহে। 

তবে উপলব্ধি কাহার হয়? ভগবান্ স্ত্রকার ২২1১৯, ২২1২০, ২২1২৫, ২1২২৮, 

২1২।৩০, ২1২।৩১ স্থত্র সকলে বৌদ্ধমত নিরপনে, বিস্তারিত ভাবে উক্ত প্রশ্নের 

বিচার করিয়া--সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে মূলে কোনও নিত্য, সত্য, 

স্থির পদার্থ না থাকিলে--বিভিন্ন জ্ঞানের একীকরণ এবং অনুস্থতি সম্ভব হয় না। 

সুতরাং £= 

প্রথমতঃ-অনুমান দ্বারা সমুদায় জাগতিক জ্ঞানের মূলে, এক স্থির, নিত্য, 

সত্য, অব্যভিচারী বস্তু স্বীকার করিতে হয়_ইহাই আত্মা । 

দ্বিতীয়তঃ--“আমি আছি” ইহা সকলের “স্বকীয়ামুভূতি সিদ্ধ”_ইহ! 

সতঃসিদ্ধ। ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না। এই স্বতঃ জ্ঞানই আত্মার 

অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 

তৃতীয়তঃ__ইহা আমাদের সকলের প্রত্যক্ষযে কোনও জ্ঞান হইলে, 

তাহার অন্ুশ্থৃতি বহুকাল পরেও, আমাদের হইয়া থাকে । যদি যূলে একটি নিত্য, 

সত্য বস্তু না থাকে, তবে অন্স্থতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? এই 
আশ্রয়ই আত্মা-জীবাত্মা ৷ 

চতুর্থত:_আমাদের জগৎ আমাদের বাক্তিগত বাষ্টি জ্ঞানের উপর 

প্রতিষ্ঠিত হইলেও, আমাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি জ্ঞানের বাহিরে, জগতের স্বতন্ত্র 

সত্তা বৰ্তমান আছে। নেই স্তর সত্ব কাহার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত? 
আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জগতের নদর্শনে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, 
উহা সমষ্টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমষ্টি জ্ঞান_ ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা 

ভগবানের কার্্যযৃত্তিহিরণ্যগর্ভে, এবং গে EAN URE 
| উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে দোষ হয় ন! EE EES 

- গৎ বি 
পঞ্চমতঃ_ এই নামরূপাত্মক পরিদৃগুমান অ 

আমর! বুঝিতে পারি যে, জাগতিক বস্তু ও ব্যাপার ৮১০৮১] 
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কেহই- সর্ধকালসত্তাকসত্য নহে। এই পরিবর্তনশীলতা বা নশ্বরতার অপর 
নাম গতিশীলতা । গতির উৎপত্তির জন্য স্থিতির প্রয়োজন । ইহা! বেদান্ত 

প্রবেশ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । স্থতরাং জগতের পরিবর্তনশীলতার 

উপপত্তির হেতু--এক নিত্য, স্থির, কৃটস্থ বস্তুর প্রয়োজন, বুঝা গেল না ক? 

ষষ্টতঃ__জগতে প্রত্যক্ষত: আমরা কার্ধ্য-কারণ-শৃঙ্খল দেখিতে পাই, এই 

শৃঙ্খলের অন্ুবর্তন করিতে করিতে, অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য-_পরিশেষ বা 

অবধিরূপে এক অতি স্ুন্ম পরমকারণতবে বা ব্রক্মতত্বে উপনীত হইতে বাধ্য 

হই। ২৷১৷২৷২ সুত্রের আলোচনায় ১১৭ অন্থচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রদৃষ্টে স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হইবে যে, এই পরমকারণ হইতে জীব ( তটস্থা শক্তি বিকাশে 

অভিব্যক্ত ) ও তাহার উপাধি ( বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত ) প্রকটিত। 

এই উপাধিই-_দেহরূপ বৃক্ষ । এবং এই দেহের ভোক্তা _ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবই - 

ফলাস্বাদনকারী পক্ষী, ও পরম কারণ স্বরূপ পরমাত্মাই অপর পক্ষী । প্রথম 

পক্ষীটিকে যদি জীবাত্মা বলি, তবে দ্বিতীয়টিকে পরমান্মা বলিতে হয়। 

প্রথমটিকে যদি ব্যাবহারিক জীব বা অহংকার বলি, তাহা হইলে দ্বিতীয়টিকে 

পারমার্ধিক জীব বলিতে হয়। পারযাধিক জীবেরও পরমাত্মার স্বরূপ 

অভেদ বলিয়া__-উতয় প্রকার বর্ণনার মধ্যে কিছুমাত্র দোষ নাই। 

সপ্তমতঃ--ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যেমন 

বাষ্টি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্র উপভোগের জন্য বাষ্টি ক্ষেব্রজ্ঞ প্রয়োজন, সেইরূপ 

সমষ্টি ক্ষেত্র__জগণ্ প্ৰপঞ্চ উপভোগের জন্য একজন সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ প্রয়োজন 

এই সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ__হিরণ্যগর্ত নামে শাস্ত্রে কথিত। বাষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তা 

(স্থত্ৰ ২৩।৩৩), উহা পরমাত্মার অংশ ( স্থত্র ২৩1৪৩) এবং উহা জ্ঞাতাও বটে 

(ত্র ৩।১৯)। বর্তমান বিচারে-_ব্যষ্টি ক্েত্রজ্ঞের কর্তৃভাব বা! পরমাত্মার-_অংশভাব 
_ আলোচনার প্রয়োজন নাই। উহার জ্ঞতৃভাবই আমাদের আলোচনার 

বিষয়। ব্যন্ি ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা__জ্ঞাতা বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন সমুদায় 

জ্ঞেয় পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে-_ইহা সকলের অনুভব সিদ্ধ। এই 

জ্ঞাতৃভাবই সাধারণত: চৈতন্যের ক্রিয়া বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উক্ত 

জ্ঞাতৃভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া, বিবেক দৃষ্টিতে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে, 

উক্ত জ্ঞাতৃভাবের ভিতর স্ুক্মভাবে “জয়” ভাব বর্তমান আছে, বুঝা যায়_ 

অর্থাৎ “জ্ঞাতা আমি” নিজেই “জ্ঞেয় আমিকে” জানিতে পারি। অন্য 

কথায়, “জ্ঞাতা আমি” বুঝিতে পারি যে, আমি “সৎ বা আছি, ইহা 
বুঝিতে পারি বলিয়া, আমি “চিৎ” বা জ্ঞানম্বরপ, ও জ্ঞানন্বরূপ বলিয়া উত্ত 
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উভয় রূপ জ্ঞানে আমি “আনন?” অনুভব করি-_ অর্থাৎ আমি “সচ্চিদ্বানন্দ 

স্বরূপ” ইহা নিজে নিজেই উপলব্ধি করি। আমার এই “সচ্চিদানন্দ” ভাবই 
শুদ্ধ ভাব_ইহাই পরমাত্ম ভাব এবং ইহ! আমার জ্ঞাতৃভাবের সহিত এককালে 
ওতপ্রোতভাবে বর্তমান আছে। এই উভয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি 

বলিয়াছেন__“ব্রহ্ম ভবভি য এবং বেদ” বৃহঃ ৪1৪।২৫, এ্রল্পাবেদ ভ্রন্ধৈব 

ভবতি” ( মুণ্ডক ৩৷২৷৯)। ভাগবত ১৷১৷২ গ্লোকে “বেন্তং বাস্তব বন্ত মাত্র 
শিবদম্” বলিয়া ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন । এই জ্ঞেয় ভাবের সম্যক উপলদ্ধি 
অধ্যাত্মশাপ্তে “আত্মলংবেদন”, “বিদ্যাপ্রাপ্তি,” “স্বরূপ প্রতিষ্ঠা”, “স্বরপাভিব্যক্তি”, 

“ব্রাহ্ধীস্থিতি”, “আত্মদৰ্শন”, “্ৰদ্মদৰ্শন”, “অপরোক্ষান্ুভূতি”, “পরম-পুরুযার্থ 

প্রাপ্তি”, “মোক্ষ”, “কৈবলা” প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে । 

১৩৩। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ভাষায় প্রকাশ করিবার 

জন্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভাব, সমাকৃভাবে উপলব্ধিকারী জ্ঞানী ব্রহ্ম হইয়া যান, বলা 

হইয়| থাকে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমি জ্ঞাতা ও আমি হইতে পৃথক “জেয”, 

. “সচ্চিদানন্দ স্বরূপ” ভাব বর্তমান, ততক্ষণ দ্বৈতভাব বৰ্ত্তমান থাকায়_ ব্রদ্মভাবাপত্তি 

সম্পূর্ণভাবে হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, 
ওঁ প্রকার বল! ছাড়া উপায় নাই। এখন বুঝা! গেল-_দেহরপ বৃক্ষে ছুই 
পাখীর সখাভাবে অবস্থানের মধ্যে কি গভীর তত্ব নিহিত। “জেয়” 

মাত্রই “জ্ঞাত!” হইতে ব্যাবহারিক ভাবে পৃথক বলিয়া দুইটি পাখীর উল্লেখ 

করিভে হইয়াছে । 

এখন বল দেখি, শাস্ত্র প্রমাণ বাদ দিয়া_যুক্তি ও বিচারে প্রতি দেহে-_ 

জ্ঞাতা আমি” ও “জ্ঞেয় আমি”-_-অন্ত কথায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিছ্যমান 

আছেন-_বুঝা গেল না কি? ইহাদের উভয়ের মধ্যে “জ্ঞাতা আমি” যে ব্ষয়__ 

জ্ঞান হইতে উদ্ভূত স্থখদুঃখের ভোক্তা__অন্য কথায় পিঞ্ললাম্বাদনকারী পক্ষী 

ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অপরটি জ্ঞাত! নহে, সে কারণ 

অনশনকারী বলায় দোষ হইয়াছে কি? তোমার সংশয় সম্পূর্ণ ভাবে নিয়াকৃত 

হইল কি? 

২৪) নিভ্যধামের নানাত্ব ও বৈচিত্র্য কি উছার-_পারমাথিকত 

কু হয়? 

১৩৪। পূর্ববপক্ষ বলিতেছেন :_-তোমার বিশদ, আলোচনায় আমার 
সংশয় সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছে শুধু সংশয় তিরোধানে নয়, তোমার 
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বেদাস্তালোচনায়__উদারতা ও সার্ধজনীনতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 

আরও একটি সংশয় নিবেদন করিতেছি । অনুগ্রহ করিয়া ইহা নিরসন 

করিলে কৃতজ্ঞ হইব। সংশয়টি এই-_-তোমার আলোচনায় তুমি বলিয়াছ যে, 
“অনানার” অন্তরে “নানা” অবস্থিত । “অনানা” পারমাথিক -আর “নানা” 

ব্যাবহারিক (অনুচ্ছেদ ৯২ )। অথচ ১৩০ অনুচ্ছেদে নিত্যধামে নানাত্বের ও 

বৈচিত্র্যের উল্লেখ করিলে, ইহাতে ম্বতঃই সন্দেহ হয় যে, নিত্যধামে 

ব্যাবহারিকতার ছায়া পড়াও সম্ভব নয়, উহা ত মায়ার প্রভাবের বাহিরে । 

তবে নানাত্ব ও বৈচিত্র্য সেখানে থাকিবে কিরূপে? ইহার সমাধান প্রার্থনা করি। 

১৩৫। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন £_ তোমার প্রশ্ন শুনিয়া, 

তুমি যে ধীর ভাবে মনোযোগের সহিত আমার আলোচনা শুনিতেছ, ইহাতে 

আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম । তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি। 

প্রথমে বলিয়৷ রাখি যে নিত্যধামে নানাত্ব ও বৈচিত্র্যের উক্তি আমার স্বকপোল 

কল্পিত নয়। বত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষ ব্রিপাদ বিভৃতিতে 

() বিদ্াপাদ (7) আনন্দপাদ ও (7) তুরীয় পাদ বর্তমান_ইহা সুস্পষ্ট 

বলিয়াছেন । তদনুসারে ১1১২২ স্বত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত 

- - হ্ুষ্টিচিত্রে উহা দেখান হইয়াছে । উক্ত উপনিষৎই উক্ত তিন পাদে নানাত্ব 

ও বৈচিত্র্য সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ভাগবত 

তৃতীয় স্বন্দের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ধামের বৈচিত্রোর পরিচয় দিয়াছেন, বর্তমান 

আলোচনা অত্যধিক দীর্ঘ হওয়ায় উহাদের উদ্ধারে বিরত হইলাম । 

১৩৬। নিত্যধামই ভগবদ্ধাম। ভগবান ও তাঁহার ধাম এক বস্তু৷ 
কোনও ভেদ নাই । ভাগবত বলিতেছেন :-_ 

ইতি সঞ্চিত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ 
দর্শয়ামাস স্বংলোকং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ ভাগঃ ১০/২৮১২ 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মাজ্যোতিঃ সনাতনম্। 

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ে। গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৩ 

ব্ৰজবাসী গোপগণ শরকবষ্ণের ব্রহ্মাখ্যধাম দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলে__মহকারুণিক বিভু ভগবান্ মনে মনে চিন্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চের 

পারে অবস্থিত_নিজ স্বরূপ' ভূত লোক প্রদর্শন করিলেন। উহা সত্য- 
ERE সনাতন ব্ৰহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ৷ মুনিগণ প্রাকৃতিক গুণ ধ্বংসে 
সমাহিত অবস্থায় উহা! সন্দৰ্শন করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০1২৮১২-১৩ 
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ভগবান্ নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে, নিজ স্বরূপে অগ্রচ্যুতভাবে অবস্থান 

করিয়াও, যেমন বহিরক্ষা শক্তি বিকাশে এই বৈচিত্রময় প্রপঞ্চ জগৎ প্রকটিত 
করেন, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই, স্বরূপ শক্তি বিকাশে, বৈচিত্র্যময় 

ধাম পরিকরাদিরূপে নিজেকেই প্রকটিত করেন। ইহ তিনি তাহার একান্তিক 

তক্তগণের আনন্দান্ুভূতির জন্য করেন, ইহ! ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন। 

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্বং সত্বেন সম্প্রতি রতিং 

রচয়স্তমেষাং ৷ 

যত্তেইমুতাপবিদিতৈরূ্ট ভক্তিযোগৈ রুদ্গরন্থয় হৃদি 

বিদুরমু নয়ো! বিরাগাঃ॥ ভাগঃ ৩।১৫ ৪৭ 

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদপির্ভভয়ং 
ভ্ৰুব উন্নয়ৈস্তে ৷ 

যেহঙ্গ ত্বদরজ্ঘি শরণ! ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তন্যতীর্থযশসঃ 

_ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ভাগঃ ৩।১৫:৪৮ 

হে ভগবন্ ! তুমি যে আত্মতব্বূপ পরমতত্ব, তাহা আমর! হৃদয়ে 

অনুভব করিতেছি । সেই পরমাত্মস্বরপ তুমিই, তোমার কৃপালত্য দৃঢ়ভক্তি- 

যোগ দ্বারা, যে সকল ভক্তের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ায় নিরভিমান হইয়াছেন, 

তাহাদের আনন্দভোগ বিধানের জন্য বিশুদ্ধ সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া স্বীয় ্রীযৃত্তি ও 

ধামাদি প্রকটন করিয়া থাক। এরূপ করিবার কারণ কি? তাহার 

উত্তরে বলিতেছেন। তোমার ভক্তগণ, তোমার প্রসাদরূণ আত্যস্তিক মোক্ষ 

ও প্রার্থনা করেন না। ইন্্রাদি পদের কথা কি? উহার! ত তোমার 

ভ্রভঙ্গেই লাশ প্রাপ্ত হয়। তীহারা তোমার-_জনানন্দই প্রার্থনা করেন । 

এজন্ত-_তোমার স্বরূপ হইতে যৃত্তি ও ধামাদি প্রকটিত করিতে হয়_ যাহাতে 

তাহারা__তোমার রমণীয় যশঃ শ্রবণ কীর্থনাদি করিয়া_তোমার সেবা করিতে 

পারেন। ভাগঃ ৩!১৫৷৪৭-৪৮ ইহাই উপরে ১৩০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে 

১৩৭। ভগবান্ সবত্রকার উক্ত শ্রুতির ভিত্তিতে “আন্তরাভূভগ্রামবৎ 

স্বাত্মনঃ” ৩৩৩৫ স্থত্রে-এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন । উক্ত সূত্রের 

সরলার্থ এই । “স্বাত্মনঃ”_ স্বজন বলিয়া অঙ্গীকৃত ভক্তের জন্য, “অন্তরা” 

ব্র্ষপুর বা পরব্যোম মধ্যে-অথবা নিজের স্বরূপে, “ভূতগ্রামবৎ”_পর্চভূত 

নিৰ্মিত, গ্রাম বা পুর বা নগরের ন্যায়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চ জগতে 
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যে রূপ পঞ্চভূত নিশ্মিত, বিবিধ বৈচিত্রপূর্ন গ্রাম নগরাদি বর্তমান, সেইরূপ 
স্বজন বলিয়া গৃহীত ভক্তগণের জন্য--তুমি তোমার স্বরূপ হইতে ধামাদি 
প্রকটিত করিয়া থাক। 

১৩৮। আমাদের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্টমান প্রপঞ্চে পঞ্চভূত নিম্মিত, গ্রাম- 

পুর বা নগরের ন্যায় বিবিধ বৈচিত্রাপূর্ণ ধাম সকল, ত্রিপাদ বিভৃতিতে প্রকটিত 

করিবার কারণ ও তাহাদের-_-উপাদান সম্বন্ধে আলোচন! করা হইল। এখন 

প্রশ্ন এই, উহাদের নানাত্ব কি প্রপঞ্চের ব্যাব্হারিক নানত্বের সহিত এক 

পর্ধায়ভূক্ত, অথবা উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার বিশেষত্ব বর্তমান আছে? 

আমাদের প্রত্যক্ষ পরিদূশ্মান প্রপঞ্চের নানাত্ব--পরম্পর ভেদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত-.ইহা সকলের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য.। ভেদ-জ্ঞানই 
আমাদের নিয়তি । ভোদজ্ঞান হইতে অভেদজ্ঞানলাভ আমাদের--কঠোর 
সাধনা সাপেক্ষ । সে সাধনায় আমাদের বাহ ও অন্তরিন্ত্রিয়াণকে-_উপযুক্ত 
রূপে সংযত, বিক্ষেপশূন্ভ, মলরহিত, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, তবে 
অভেদজ্ঞানের আলোক প্রকাশ সম্ভব হয়। ইহা যে শুধু শাস্ত্রের উপদেশ, 
তাহা নহে; ইহা বন্তগতভাবে আনুষ্ঠানিক আচরণকারীর স্থদীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞতার ফল। ইহা যোগশাস্তরের করিৎকর্ম্মা সিদ্ধ যোগিগণের সর্বববাদি- 
সম্মত সিদ্ধান্ত, সবতরাং ইহা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সাধনার 
পিদ্ধিতে মনো-ুদ্ধির-বিলয় সাধিত হইলে, “নানাত্ব”_ বর্তমান থাকে না, 
“অনানা” আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তখন, সমস্তই ব্রদ্ধাত্বুক হইয়া যায়। 
ইহাই উপরে ১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১৷২৯৷২৮ গ্লোকে “সৰ্ব্বং 
ব্রক্গমাভকং তন্য”__বাক্যাংশে কথিত হইয়াছে। অতএব অভেদ জ্ঞান যে কঠোর 
সাধন] সাপেক্ষ বুঝা গেল। ইহা! অন্তপ্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করি। 

৯৩৯। ভেদজ্ঞান আমাদের-_নিয়্তি--উপরে বলিয়াছি। ইহার অর্থ 
বুঝবার চেষ্টা করিব। প্রথমে প্রশ্ন যনে উদিত হয় যে, বস্তুতে বস্তুতে যে. 
ভেদ_-তাহা বন্তনিষ্ঠ বা বস্তুর স্বরপগত কিনা? যদ স্বরূপগত হয়, তাহা 

হইলে কোনও কালে জেদজ্ঞানের তিরোধান সম্ভব নয়। বন্ত বর্তমান থাকিবে, 
অথচ ভোদজ্ঞান তিরোহিত হইবে, এরূপ কল্পনাও আমর! করিতে পারি না। 
ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিতে হইলে, বস্তুর স্বরূপ ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা হইয়া 
পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ ও ঘোষণা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অতি উচ্চ 
স্তরের সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে, জাগতিক বস্তু সরল আগের স্তায় 
ধ্ভযান থাকিলেও, উহাদের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া, সমুদায় ব্ৰদ্মাত্মক 
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হইয়া যায়। সুতরাং ইহা হইতে অপরিহার্ধ্য সিদ্ধান্ত আপতিত হয় যে, ভেদ 
বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুর স্বরূপগত নহে। 

১৪০। তবে ভেদজ্ঞান কাহার আশ্রয়ে বর্তমান থাকে? ভাগবতের 

গাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধানে চেষ্টা করি। ভাগবত বলিতেছেন £__ 

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দরিয়ৈব্রক্মনিগুণম্ । 
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত শব্দাদিধর্ম্মন। ॥ 'ভাগঃ ৩।৩২।২৩ 

প্রপঞ্চের যে প্রতীতি হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। এক নিপু ব্রক্মই 
বহি হীন্্রয়গণ দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ, শব্দাদি যাহার ধর্ম্ম, তাদৃশ অর্থ বা. 
বিষয়র্ূপে অবভাপমান হয়েন, বস্তুতঃ পৃথক্ অর্থ বা বিষয় কিছু নাই। 

ভাগঃ ৩৩২২৩ 

শ্লোকোক্ত অর্থ ই প্রপঞ্চে প্রতীয়মান পৃথক্ পৃথক বস্ত। ভাগবত বলিলেন 

যে উহাদের প্রতীয়মান পৃথকৃত্ব বা ভেদ ভ্রান্তি বশতঃই হইয়া থাকে। উক্ত 

্রান্তির কারণ-_ইন্দ্িয়গণের ( অন্তরিক্তিয় ও বহিরিন্দিয় সকলের ) স্বভাবতঃ 

বহির্মথ হওনের জন্য । আমরা পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, ইন্জিয়গণের 

এই বহিষূ্খীনতার মূলে চিদণু বা “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” হইতে জ্যোতিঃ 

প্রবাহের বা স্কুরণের বহিমুখে প্রপরণ।  স্ততরাং ভগবানের ইচ্ছায় ইহা 

প্রবন্তিত হইয়াছে । কঠশ্রুৃতি ২।১।১ মন্ত্রে সপষ্টতঃ ইহাই বলিলেন :_-“পরাঞ্চি 

খানি ব্যভৃণৎ স্বয়ভুঃ’_স্বয়ভু পরমেশ্বর ইন্জিক্লগণকে বহিমু'্খীন গমনে বাধ্য 

করিয়াছেন । . 

১৪১। দৃষ্টান্ত দ্বার! ভাগবত ৩৩২২৩ গ্রোকের উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন 

করিতেছেন £_ 

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক দ্বাৈরর৫ধো। বহুগুণাশ্রায়ঃ। . 

একোনানায়তে তদ্ বদ্ ভগবান্ শাস্্রবত্ম'ভিঃ ॥ ভাগঃ ৩ ৩২২৮ 

বহগ্রণাশ্রয় কোন এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান 

হয়, যেমন একটি সন্দেশ__দেখিতে সুন্দর, স্পর্শে কোমল, স্াণে স্থগন্ধ, 

জিহ্বার আস্বাদে মধুর, সেইরূপ অনস্ত গুণের আশ্রয় ভগবান্ বিভিন্ন শাস্রমার্গে- 

নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ভাগঃ ৩৩২২৮ 

বিভিন্ন শান্ত, ভিন্ন ভিন্ন অগণ্য মানবদেহধারী En কল্যাণ সাধনের 

উদ্দেশ্যে, তাহাদের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ধারণার সামর্থ, অনুষ্ঠানের উপযোগী 
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ইচ্ছা, শক্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একই ভগবানের নানাপ্রকার রূপে, 
নামে বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন_-অন্য কথায় অনানাকে 

নানায় পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে কি শাস্ত্র পারমাথিক ভগবদ্বস্তকে 

ব্যাবহারিকত্বে অবনমিত করিলেন, তাহা নয়। প্রতীয়মানভেদে__অভেদ 

গ্রতিষ্ঠাপন শ্রুতির উদ্দেশ্ধ। ভাগবত তাই বলিতেছেন £-- 

যথ। হি স্বন্ধ শাখানাং তরোরমূলাবসেচনম্। 

এবমারাধনং বিষ্ঞোঃ সব্রেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ভাগঃ ৮৬ ৩৮ 

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই উক্ত বৃক্ষের স্বন্ধশাখা প্রভৃতি সকল 
অবয়বের সেচন সমাধা হয়, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, সকলের 

ও আত্মার আরাধন! হইয়া থাকে। ভাগঃ ৮1৬৩৮ 
_ ১৪২ । উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের' ৩৩২২৩, ৩।৩২।২৮ ও ৮1৩।৩৮ শ্লোকত্রয় 

হইতে আমরা বুঝিলাম যে, তেদ-_বঙ্ণর স্বরূপগণ্ত নয়। উহা আমাদের 
বহিষ্ম্ধীন অন্তরেন্দিয় ও বহিরিক্ডরিয়গণ গত। ভ্রান্তি বশতঃই ভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র 
এবং সে ভ্রান্তি ভগবান্ কর্তৃকই প্রবন্তিত। যতদিন আমাদের অন্তঃ ও 

বহিরিক্ড্িয়গণ বর্তমান, ততদিন ভেদজ্ঞানও আমাদের বর্তমান । সাধনায় 

সিদ্ধিতে ইন্দ্িয়গণেরও সে কারণ-_ বুদ্ধির মলিনতা৷ অপগতে, বিশুদ্ধ প্রাপ্তিতে 

_ উহার! পারমাথ্িক জীবের সহিত-- অন্য কথায় পরমাত্মার সহিত তাদাত্মা- 

ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা! পূর্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। নিত্যধামে ইহ জগতের 
বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্জিয়গণের--গতি নাই। সেখানকার অনুভূতির যন্ত্র সেখানকার 
উপাদানে গঠিত। উক্ত উপাদান-_বিশুদ্ধসত্ব- যাহাতে ভগবান্ সেখানকার 
ধাম, পরিকর ও নিজের যৃত্ঠি প্রকটিত করেন। সুতরাং সেখানে ভেদ বলিয়া 
আমর! যাহা বুঝি, তাহ! নাই । অভেদে বৈচিত্র দর্শন আছে বটে। 

১৪৩। অভেদে বৈচিত্র্য ও তজ্জনিত আনন্দ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত, ইহজগতে, 
আমরা পিতামাতার ক্ষুদ্র শিশুকে লইয়া বাৎসল্য রসের অনুভূতিতে দেখিতে 
পাই। উক্ত শিশুর আলিঙ্গন-চুম্বনে একপ্রকার অনুভূতি, উহার হস্তপদ 
আন্দোলনে, উঠিবার ও হাটিবার ব্যর্থ চেষ্টায় অনয প্রকার অনুভূতি, উহার 
অর্থোন্দুট কথা শ্রবণে, উহার কলহাস্তে প্রভৃতিতে__আননের প্লাবন ছুটয়! যায়। 
উহার! পরম্পর পৃথক্ অনুভূতি বটে-_কিন্ত উহারা৷ সকলেই এক বাৎসল্য রসের 
অন্থভুক্ত। নিত্যধামে সেইপ্রকার-_অভেদে_ বিভিন্ন বৈচিত্য এবং তাহা 
হইতে পরমালন্দের-_বন্ধ বহিয়| যায়। ইহজগতে আমাদের-_পরিদৃ্ট ভেদে 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৩ অধি। ৩ স্থঃ ৩২৯ 

বৈচিত্র্য সেখানে বর্তমান নাই। ভেদ নাই বলিয়া ব্যাবহারিক ভাবের প্রশ্নই 

উঠে না। 

তোমার সন্দেহ নিরসন হইল কি? | 

২৫) পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জীব কি শ্রুভিতে কোথাও 

উক্ত উত্তয় আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে? যদি লা হইয়া! থাকে, 

তবে উক্ত উভয় আখ্য। ব্যবহারের হেতু কি? 

১৪৪। পূর্বরপক্ষ বলিতেছেন, তোমার বিশদ্ ব্যাখ্যায় আমার সন্দেহ 

সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে, এবং অনেক বিষয়, যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহা 

আলোকিত হুইয়াছে। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন আর একটি প্রশ্ন করিবার. 

অনুমতি প্রার্থনা করি । } ॥ 

সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন ₹_-তোমার সন্দেহ নিরসন হওয়ায় আমি অতিশয় 

আনন্দিত। আমি ত আগেই ব্লিয়াছি যে, তোমার সন্দেহ নিরসনের জন্য 

চিন্তায়, আমার মনে যাহ! পূর্বে সুম্পষ্ট ছিল না, তাহা! স্পট্টুদ্ূপে আলোকিত 

হুইতেছে। স্থতরাং ইহাতে আমার নিজের লাভ অল্প নহে। এখন তোমার 

প্রশ্নটি কি; অকুঠিতভাবে বল। আলোচনার শেষে এরূপ প্রশ্নোত্তরে উভয় পক্ষই 

লাভবান হয়। 

১৪৫ । পূর্ববপক্ষ বলিতেছেন :_তোমার আলোচনায়_তু'ম পারমাধিক ও 

ব্যাবহারিক এই উভয়ব্ধি জীবের উল্লেখ করিয়াছ। আমার প্রশ্নটি এই যে» 

শ্রুতিতে কি এ প্রকার উল্লেখ কোথাও আছে? তোমার আলোচনায় শ্রুতি 

প্রমাণের উদ্ধার না করায় মনে হয় যে, এ প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ শ্রতিতে কোথাও 

নাই। যদি তাহা হয়, তবে, তোমার এরূপ উভয় প্রকার আখ্যা ব্যবহার 

করিবার কি অধিকার আছে? উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন £_-তোমার 

প্রশ্নে, তোমার প্রখর বুদ্ধির নিদর্শন পাইয়৷ বিশেষ আনন্দিত হইলাম । এ সম্বন্ধে 

আমার বক্তব্য বলিতেছি__ধীরভাবে শ্রবণ কর। 

১৪৬। শ্রুতিতে পারমাধিক ও ব্যাবহারিক-_পদঘয় জীব সম্পর্কে স্পষ্টতঃ 

উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু কার্ধ্যতঃ উভয়ের সমত্বের ও বিষমত্বের_পরিচয় দিতে 

শ্রুতি কার্পণ্য করেন নাই। বর্তমান স্থত্রের__আলোচনায়_১০১ অহচ্ছেদে উদ্ধৃত 

মুণ্ডক শ্রুতির ৩১১ মন্ত্র একই দেহরূপ বৃক্ষে, সহচর ও সমান স্বভাববিশিষ্ট 

দুইটি পক্ষীর উল্লেখ আছে। সহচারিতা ও সমান স্বভাব বিশিষ্টতা উহাদের 

সমভাব। কিন্তু উহাদের একটি উক্ত বৃক্ষের_ফল ভোজন করে, অপরটি_ফল 

ভোজন করে না_সাক্ষীমাত্র্রপে অবস্থান করে। হৃতাং উহাদের বিষম 
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ভাবও শ্রুতি বুঝাইলেন। ইহাদের মধ্যে ফলাঁশনকারী পক্ষীটি যে ব্যবহার 
নিপ্পাদনকারী ও অপরটি_সাক্ষীস্বরূপ-_-পারমার্থিক__ইহা স্পষ্টভঃ তত্তৎ নামে 
উল্লিখিত না হইলেও, অতি সহজে বুঝা যায়। এই পারমার্থিক জীবেরই 
পরক্রদ্মের সহিত অভেদ ১২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধত মহাবাক্য চতুষ্টয়ে নির্দেশিত 
হইয়াছে। উক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ে ব্যবহৃত (i) প্রজ্ঞানং, (1) অহুং, (ii) ত্বম্, 
(i) অয়মাত্ম। পদ চতুষ্টয় জীববাচক এবং উক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ের উদ্দেন্ট__ 
জীবের সহিত পরব্রন্মের এঁক্য নির্দেশ । এই একতা প্রাপ্তির-_উপযুক্ত জীব_ 
সংসারে ব্যাপার সম্পাদনকারী, সংসার পীড়নে জর্জরিত, আমরা এবং আমাদের 
প্রত্ষদৃষট প্রতিবেশী ও অপর মানবদেহধারী জীবের সমপর্ধ্যায়ে পড়ে না, 
উহার উপরিতন স্তরে প্রতিষ্িত__উহাই অনশনকারী পক্ষীরূপে মুণ্ক ৩1১1১ 
মন্ত্রে নির্দেশিত হইয়াছে । উহা পারমার্থিক জীব পর্ধ্যায়গত। কি করিয়া__ 
সংসারে ব্যাণারবান মানবদেহধারী জীব উক্ত উপরিতল স্তরে আরোহণ 
করিতে পারে, তাহা ভিন্ন কথা । স্যত্রকার-_-সমগ্র ব্রন্সথত্রে তাহার বিচার ও 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বর্তমান আলোচনায়_-তাহাতে প্রবেশ করা 
সম্ভব নয়। 

১৪৭ । উপরে ১০১, ১০২, ১০৩ অনুচ্ছেদের আলোচনায়__ভাগবতের 
ভিত্তিতে__সংসারে ব্যাপারবান জীবের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি এবং 
মুণ্ডক শ্রুতির ৩১।১ মন্ত্রের ও ১০৬ অনুচ্ছেদে উদ্ধত অধ্যাত্ম রামায়ণের_ 
আদিকাণ্ডের_ ১1৪৭, ১৪৮, ১1৪৯ ক্লোকের বলে, আমাদের-_দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি 
পক্ষীর অন্য কথায় ছুই প্রকার প্রক্কতিবিশিষ্ট জীবের পরিচয় পাইয়াছি। 
ইহাদের মধ্যে যিনি সংসারে ব্যাপারবান, তাহাকে যদি প্ব্যাবহারিক” বলি, 
তাহাতে কি দোষ হয়? আবার-উহাকে “ব্যাবহারিক” বলিলে, অন্তটিকে বাধ্য 
হইয়া “পারমাধিক” বলিতে হয়। হুতরাং এরূপ বলা যে অপঙ্গত হয় নাই, 
তাহা তুমিও স্বীকার করিবে। অবশ্যই তুমি মুণ্ডক শ্রুতির, ভাগবতের ও 
অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রামাণ্য স্বীকার করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই । 

১৪৮। কিন্তু আমি উক্ত পারমান্ধিক ও ব্যাবহারিক এই উভয় আখ্যা, 
আমার নিজ কল্পনান্সারে ব্যবহার করি নাই। তাহাই বলিতেছি £__ 

বহুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে ভগবান্ শঙ্বরাচার্থোর গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে “ৰাক্যন্থধা” নামে একখানি 
অতি দ্কত্র রহ আছে। উহার টাকাকার--আনন্দগিরি ও ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী । আনন্দগিরি_-উক্ত গ্রন্থ শঙ্বরাচার্য্যের রচিত বলিয়া টাকা রচনা করিয়াছেন। 
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উক্ত একই গ্রন্থ “দৃগ, দৃষ্য বিবেক” নামে বিগ্যারণ্য স্বামীর রচিত মনে করিয়া 
ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী .টাকা রচনা করিয়াছেন। আমাদের সে বিতগ্ায় প্রবেশ 
করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এবং উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। উহ! হইতে কয়েকটি শ্লোক 

উদ্ধার করিলেই, আমার উক্ত উভয় আখ্যায় জীবকে আখ্যায়িত করিবার 
কারণ সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। 

অবচ্ছিন্ন শ্চিদীভাসম্তৃতীয়ঃ স্বপ্পকল্পিতঃ ৷ 

বিজ্ঞেয়ন্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাপ্তঃ পারমাথিকঃ ৷ বাক্যন্থৃধা-_৩২ শ্লোক 

জীব__তিন প্রকার জানিবে। প্রথম__অবচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়__চিদাভাস ও 

তৃতীয়-স্বপ্নকল্পিত। তন্মেধ্যে প্রথম প্রকার জীব-_পারমার্থিক। 
এই গ্রোকের সহিত ১০৬ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক তিনটি 

তুলনীয়। 

অবচ্ছিন্স্ত জীবন্ত তাদাত্মাং ব্রক্মণা সহ। 

তত্মস্তাদিবাক্যানি জগুনে তরজীবয়োঃ ॥ বাক্যন্তুধা ৩৪ 

“তন্তুমলি” প্রভৃতি বাক্য ( মহাবাক্য ) অবচ্ছিন্ন জীব বা সাক্ষী চৈত্যন্যের 

সহিতই ত্রন্মের-_তাদাত্ময বলিয়া থাকে । অন্ত দুই প্রকার জীবের সহিত- অর্থাৎ 

চিদাভাস ও স্বপ্ন কল্পিত জীবের সহিত ত্রদ্মের তাদাত্য বলে না। বাক্যহ্থধা ৩৪ 

এই অবচ্ছিন্ন জীব অর্থাৎ সাক্ষী-চৈতন্যই দেহরূপ বৃক্ষে ফল অনশনকারী 

পক্ষী ৷ 

জীবো বীস্থশ্চিদাভাসো ভবেদ্ ভোক্তা হি কর্ম্মকৃৎ। 

ভোগ্যরূপমিদং সর্ব্ং জগৎ স্তাৎ ভূতভৌতিকম্॥ বাব্যন্থধা ৩৬ । 

অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ববমিদং স্বয়ম্। 

ব্যবহারে স্থিতং তন্মাদুভয়ং ব্যাবহারিকম্॥ বাক্যহ্ধা ৩৬ (ক) 

যিনি সংসারে নানা প্রকার কর্ম করিয়া থাকেন, তিনিই এহিক এবং 

আয়ুম্মিক ফলের ভোক্তা হন, বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত চৈতন্যরূপ সেই চিদাভাসই 

“জীব” পদ বাচা । আর এই দৃমান পদার্থ জাত_যাহা আকাশাদি ভূত ও তৎ 

কারধযরূপ জগৎ পদবাচ্য__তাহাই ও ভোক্তা জীবের ভোগ্য। 
বাকানুধা ৩ (ক) 

অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া_মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত এই দুইটি, 
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অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্য, ব্যবহারে অবস্থান করে-_অর্থাৎ ব্যবহার সাধন করিয়া 

থাকে, এজন্য ইহাদিগকে ব্যাবহারিক আখ্যা দেওয়া হয়। বাক্যন্থধা ৩৬ (ক) 

ব্যাবহারিকো জীবস্তু জগৎ তদ্ব্যাবহারিকম্ 

সত্যং প্রত্যেতি মিথ্যেতি মন্যতে পারমাথিকঃ ॥ বাক্যন্ত্রধা ৪০ 

ব্যাবহারিক জীব এই ব্যাবহারিক জগৎকে অর্থাৎ দৃগ ব্যাবহারিক জগৎ ও 

তদ্দষ্টা চিদাভাস-_এতদুভয়কে সত্য মনে করিয়া থাকে। পারমাধিক জীব 

ব্যাবহারিক জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই মনে করে। বাক্যন্থধা ৪০ 

পারমাধিকো জীবস্ত_ব্রন্নৈক্যং পারমাধিকম্। 

প্রত্যেতি বীক্ষ্যতে নান্তৎ বীক্ষ্যতে ত্বনৃতীত্বনা ॥ বাক্যন্তথধা ৪১ 

পারমার্ধিক জীব, জীব ব্রহ্মের এঁক্যকেই পারমাথিক মনে করেন । ব্রহ্ম ভিন্ন 

আর কিছুই দেখেন না। প্রারন্ধ বশতঃ জগদ্ভানে বুখিত হইলেও, যাহ! দেখেন, 

মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। বাক্যস্থ্ধা ৪১ 

উদ্ধত কয়েকটি শ্লোক হইতেই পূর্ব পক্ষের প্রশ্নের সমাধান হইল । 
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১) ভিত্তি-_(১) সৰ্ব্বে বেদ! যৎপদমাঁমনস্তি, 

তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। 
যদিচ্ছন্তো ব্রন্ষচর্ধ্যং চরন্তি, 

তাত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি__ওমিত্যেতৎ ॥ 
কঠ ১১1১৫ 

সমুদায় বেদ অবিরোধে ধাহাকে প্রতিপাদন করেন, তপস্া সকল যে পদ 

প্রাপ্তব্য বলিয়া থাকেন, যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মরর্য্য আচরিত হয়, আমি 

সংক্ষেপে সেই পদ সম্বন্ধে বলিতেছি-__তিনি সংক্ষেপে ওস্। 

[মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্ম স্বরূপে-তিনি ও তাহার_ভেদ নাই। 

স্থতরাং তিনি যা, তাহার “পদ” ও তাই ] কঠ ১২১৫ 

(২) বেদৈশ্চ সবৈবরহমেব বেগ্তঃ॥ গীত! ১৫1১৫ 

সমুদায় বেদগণেই আমিই একমাত্র বেগ । গীঃ ১৫1১৫ 

২) সংশয় 

২। পূর্ব স্তর সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল যে, পরমপুরুষ ব| ভগবান্ শাত্ত 

যোনি। সমুদায় শান্ত্র__অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগ শান্ত্সকল, তাহা হইতে 

অভিব্যক্ত, এ কারণ, তাহার প্রতিপাদনে সকলের তাৎ্পর্ধ্য। কিন্তু শাস্মালোচনায় 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাস্ত সকল নানাবিধ এবং সে সকলে নানাবিধ মত 

প্রচলিত আছে । মহাভারতে বনপর্কে যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে স্পষ্ট কথিত আছে :_ 

বেদ! বিভিন্নাঃ স্থৃতরো বিভিন্নঃ। নাসৌ মুনিরধ
স্ত মং ন ভিন্নম্॥৮-_ ইহা 

হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তর বিভিন্ন মতবাদ-__অতি পুরাকাল হইতেই 

প্রচলিত রহিয়াছে । যদি সকলের প্রতিপাদ্
য এক অয় ্রদ্ধ হইত, তাহ! হইলে, 

বিভিন্ন মতবাদ-_ প্রচলনের কোনও কারণ থাকিত না। 

৩। এক বেদেই- কর্ণ” দেবতা ও বর এই ত
িন কাণ্ড বিদ্যমান । ইহাদের 

মধ্যে-কোন.রিশেষ কাও--অপর কাণ্ডদয় হইতে শ্রেষ্ট_-এ সম্বন্ধে বিতর্ক অতি 

প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । পূর্ব মীমাংসকগণ, বেদকে ক্রিয়াপর 

_বলিয়| বিতর্ক করেন । এমন কি, কোনও বেদ বাক্য ক্রিয়াপর__ন! হইলে, 

তাহারা__উহার মুধ্যার্থ স্বীকার না করিয়া, লক্ষণ! দার! উহার ক্রিয়াপরত্ব 



৪৩৪ ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রতিপাদনে প্রয়াসের-_ক্রটি করেন না । নানা প্রকার চেষ্টায় অকৃতকাৰ্য্য হইলে, 
উহা পরিত্যাগ করিতেও কুঠিত হয়েন না। অন্থপক্ষে__বেদের জ্ঞানকাও বা 

উপনিষৎ, কর্শকাণ্ডের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের উৎকর্ষ স্থাপন 
করেন। এক বেদেই এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদ । অথচ শিরোদেশে উদ্ধৃত 
কঠ শ্রুতির ২1১৫ মন্ত্র ম্পষ্ট বলিতেছেন যে, সকল বেদ একমাত্র ব্রদ্ষকেই 

প্রতিপাদন করে । ইহা] কি প্রকারে সঙ্গত হয়? 

৪। আবার উপাসনার-_কর্-জ্ঞান-ভক্তিমার্গ ভেদে উপাস্য এবং উপাসনার 

সিদ্ধিতে প্রাপ্তিও ত্রিবিধ। কর্মকাণ্ডান্নুসারে উপাস্য দেবতাগণ, অনুষ্ঠিত কর্শ্ের 
ফলম্বরূপ_্র্গে নানা প্রকার-_ভোগ প্রদান করেন। জ্ঞানমার্গের--উপাসনায় 
সিদ্ধিতে অপবর্গ বা মোক্ষলাভ। ভক্তিমার্গের উপাসনায়__সিদ্ধিতে ভগবদ্ দর্শন 
ও তৎ পদপ্রান্তি। সুতরাং সকল বেদ ও সকল বেদান্ছগ শাস্ত্র একমাত্র ব্রদ্ধকে 
গ্রতিপাদন করে, এ বিষয় দারুণ সংশয় মনে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে । 

৩) সূত্র 

এই প্রকার পূর্বরপক্ষের আপত্তি মনে করিয়া উহার নিরসনের জন্য ত্র 
করিলেন £₹_ 

৫ | তঞ্জ সৃমন্বয়াৎ | ১1১1৪1৪ 

তৎ+তু+সমন্বয়াৎ। 

তৎ-_তাহা৷ অর্থাৎ ব্ৰহ্মের শাস্ত্র প্রতিপাদকত্ব। 
তু-_উক্ত সংশয় নিরসনে ব্যবহৃত ৷ 
সমন্বয়াৎ__সমন্বয় হেতু--পরমপুরুযার্থ রূপে অন্বয় বা৷ সম্বন্ধ হেতু । অর্থাৎ 

সকল বেদ ও তদন্থগ শান্ত সকল-_একমাত্র ব্রহ্ষপর এবং উহাদের তাৎপর্য ব্র্েই 
পর্ধাবসিত-_ইহা বেদ ও বেদাহুগ শাস্ত্র সকল সরল ভাবে আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পার! যায়। 

সরলার্থ :-সমূদায় বেদ (অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ) এবং বেদান্থুগ শান্ত সকল 

এ ৰ ক আত তপাদন করিয়া সার্থকতা 
লাভ করে। 

৬। আমরা পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বঝিয়াছি__ঘে 
ব্রহ্ম যখন নিজের-__নিবিশেষ ও সে কারণ অনিষ্ট স্বরূপ-নিষ্ঠভাবে অবস্থান 
করেন, তখন তি এবং তদহুগ শাস্ত্র সকল তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ৰ 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৪ অধি। ৪ সঃ তি 

কিন্তু যখন তিনি স্বরূপগত ভাব হইতে ঈবন্মাত্রও বিচ্যুত ন! হইয়া, মায়ার 

সহিত ক্রীড়া করেন, তখনই শ্রুতি ও তদন্ছগ শাস্ত্র সকল, তাহাকে প্রকাশ 

করিতে প্রয়াস পান। উক্ত প্রকাশ-__মানবদেহধারী জীবের--কল্যাণের জন্য । 

এ কারণ_-উহা৷ উক্ত জীবের ভাষার সাহায্যেই কর! হইয়৷ থাকে। কিন্ত 

মানব ও তাহার ভাষা! দেশ কালাবচ্ছিন্ন আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া 
মানবের ভাষা স্বভাবতঃই পূর্ণ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তাহা হইলেও এবং 

ব্রদ্ম বা ভগবানের স্বরূপ নিষ্ঠ নিধিশেষ__অনির্দেশ্ঠ ভাবের সহিত, মায়ার 

সহিত ক্রীড়ায় পরিগৃহীত ভাবের কিছুমাত্র তত্বতঃ ভেদ ন! থাকায়, আমাদের 
পক্ষে ব্রদ্মতত্বাবধারণের জন্য, শ্রুতি ও তদন্ুগ শাস্ত্র সকলের প্রয়োজনীয়তা 

অপরিহার্ধ্য ইহাও বুঝিয়াছি। বর্তমান সুত্রে ভগবান্ স্থত্রকার বলিলেন যে, 
বিভিন্ন শ্রুতি ও তদন্গ শাস্তুসকল, একমাত্র ব্রদ্ষপর- ব্রন্ষেই উহাদের তাত্পর্ধয-_ 

এখন আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

৭। দুইজন শক্তিশালী দিকপাল সদৃশ-_ব্রক্ষস্ত্রের ভাষ্যকার_ শঙ্কর ও 

রামান্থুজাচার্ধ্য-_উপরে ৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্ণ্ম মীমাংসকগণের অবলম্থিত 

শ্রতিগণের এঁকদেশিক অর্থের বিরুদ্ধে যুক্তি-বিচার ও শ্রুতি প্রমাণে_ সুদীর্ঘ 

ভাষ্ত রচনা করিয়াছেন। আমাদের সে বিচার বিতগ্ায় প্রবেশ করিবার 

প্রয়োজন নাই.। আমরা ভাগবতের সাহায্যে স্থত্রের সরল ও প্রকৃত অর্থ 

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি । 

৪) ভাগবতের উক্তি £ 

৮1 ভাগবত বলিতেছেন__ 

নারায়ণপরা বেদ দেবা নারায়ণাঙজাঃ । 

নারায়ণপরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ ॥ ২1৫১৫ 

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণ পরং তপঃ। 

নারায়ণ-পরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ২৫1১৬ 

বেদ সকল নারায়ণ পর-বেদ সকলের তাৎপৰ্য্য নারায়ণে পর্যবসিত । 

কর্মকাণ্ডের সংহিতা বা দেবতাকাণ্ডে_অনেক দেবতার নাম ও তাহাদের 

বিভিন্ন পূজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু দেবতাসকল নারায়ণের অঙ্গজ-_ 

নারায়ণেরই সন্তান, হ্তরাং, বিধিভাবে তাহাদের__পুজা বা উপাসনা__ 

নারায়ণেরই পুজা বা উপাসনা। সমুদায় লোর-_কি কর্শভূমি স্বরূপ 



৩৩৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ইহলোক, বা ভোগভৃমি স্বরূপ পরলোক-ব্বর্গাদি নারায়ণ পর। কর্ণকাণ্ডের 

বাহ্মণ ভাগে নানা প্রকার যঙ্জান্টানের_বিধি আছে বটে, কিন্তু সমুদায় যজ্ঞ 

নারায়ণপর ৷ বেদ চতুষ্টয়ে এবং বেদানুগ শাস্ত্র সকলে যোগ, তপস্তা, নানা 

প্রকার গতির ও জ্ঞানের কথা নানা প্রকারে বলা হইয়াছে বটে, কিন্ত উহারা 

সকলে একমাত্র নারায়ণ পর। ইহাই ২1৫।১৫-১৬ মন্দের তাৎপর্য্য। 

৯। ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ ভাগবত বলিতেছেন £_ 

অজোহনুবদ্ধঃ ব্বগুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ নতে স্বরূপম্॥ 

ভাগঃ ১০৷৪০৷৩ 

্রহ্জাও মায়ার গুণে আবৃত হওয়ায় আপনার-_গুণাতীত স্বরূপ জানিতে 

পারেন না, অন্য জীবের কথা কি? ভাগঃ ১০3০৩ 

কিন্তু জানিতে পারে ন! বলিয়া কি. মানবদেহধারী জীব নিশ্চেষ্ট হুইয়া 

বসিয়া থাকিবে? তাহ! নয়, তাহাদের প্রকৃতিই তাহাদের নিজ নিজ 

উপযোগী কর্মে নিযুক্ত করে। একারণ, 

ত্বাং যোগিনো যজ্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্। 

_সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈব্চ সাধবঃ ॥ ভাগঃ ১০৷৪০৷৪ 

্রষ্যা চ বিদ্যয়া কেচিত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্িজাঁঃ। 

যজন্তে বিততৈ য'জ্ঞৈ নানারূপামরাখায়া ॥ ভাগঃ ১০1৪০1৫ 

একেত্বাখিল কৰ্ম্মাণি সংনস্তোপশমং গতাঃ । 

জ্ঞানিনে| জ্ঞানযজ্ঞেন যজ্রপ্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ৷ ভাগঃ ১০৷৪০৷৬ 

অন্তে চ সংস্কৃতাত্মানে| বিধিনাভিহিতেন চ। 

যজস্তি ত্ন্ময়াস্বাং বৈ বহুযূৰ্ত্যেকমূত্তিকম্ ৷ ভাগঃ ১০৷৪০৷৭ 

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ, শিবরূপিণম্ 

বহ্বাচার্ধ্যবিভেদেন ভগবস্তমুপাসতে ॥ ভাগঃ ১০৷৪০৷৮ 

সব এব যজস্তি ত্বাং সৰ্ব্বদেবময়েশ্বরম্ । 

যেইপণ্য দেব্তাভক্তা যন্যপ্যন্যধিয়ঃ প্ৰভো ॥ ভাগঃ ১০৷৪০৷৯ 
হে ভগবন্ ! আপনি, যদিও কাহারও সাক্ষাৎগোচর নহেন, তথাচ যে কোনও মার্গঁ_অবলম্বন করিয়া না করিলে, উপাপকদিগের গম্য হইয়া থাকেন । 
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অতএব হৈরণ্যগর্ভাদি সাধু যোগিগণ-_অধ্যাত্ম__অধিভূত ও অধিদৈবের-সাক্ষী 

ও অন্তর্য্যামীরূপে নিয়ন্তা যে আপনি, আপনারই উপাসন। করিয়া থাকেন । 

ভাগঃ ১০।৪০।৪ 

কোনও কোনও ব্যক্তিরা বেদ ও বিদ্ধ! দ্বারা আপনার আরাধন। করেন । 

কর্মী দ্বিজগণও নানা নামে পরিচিত ও ইন্দাদি নানারূপ দেবতার নাম দ্বার! 

বিস্তীর্ণ যজ্ঞ--সাধনরূপ আপনার অর্চনা করিয়! থাকেন। ভাগঃ ১০৪০৫ 

যে সকল জ্ঞানী কম্মফলে বিভৃষ্ণ হইয়া অখিল কর্ণ্ম সন্ন্যাস করতঃ উপশম 

প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাও জ্ঞানবজ্ঞ (সমাধি) দ্বারা আপনারই আরাধনা করেন। 

ভাগঃ ১০।৪০।৬ 

বর্ধন! অন্ঠান্য যে সকল ব্যক্তি, বৈষ্ব-_শৈবাদি দীক্ষায়__দীক্ষিত, তাহারা 

আপনার স্বরূপ আত্মায় চিন্তা করতঃ আপনার কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধান 

হ্বারাবাস্থদেবাদিভেদে বহমূত্তি এবং নারায়ণরূপে একযৃত্তি যে আপনি, 

আপনার অর্চনা করেন । ভাগঃ ১০1৪০।৭ 

অপর ব্যক্তিগণ শিবোক্ত যে মার্গ_যাহা শৈব, পাশুপতাদি ভেদে__ 

বহপ্রকারে বিভিন্ন, তদ্ধারা শিবরূপী আপনারই উপাসনা করেন । তাগঃ ১০৪০৮ 

প্রভো।! আপনি সর্ববদেবযয়, একারণ যাহারা বিবিধ অপর দেবতাতক্ত__ 

তাহারা যদিও আপনাতে চিত্ত সমাধান করিতে অক্ষমতা হেতু, অন্ত দেবতার__ 

আরাধনা করে, তাহারা দেবতাধিক্ষেপ হেতু ব্যাকুলচিত্ত হইলেও, সকলের-__ 

পৃজা আপনাতেই পর্যবসিত হয়। ভাগঃ ১০1৪০ 

অধিক আর কত দৃষ্টান্ত দিব? 

বথাব্রিপ্রভবা ন্ঃ পর্জন্তাপরিতাঃ প্রভো। 

'বিশস্তি সর্ব্তঃ সিন্ধুং তদ্বত্বাং গতয়োইস্ততঃ ॥ ভাগ* ১০1৪০1১০ 

সমুদায় গতি (উপাসনা মাৰ্গ )_আপনাতেই পর্যবসিত। যেমন নদী 

সকল পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ হও
তঃ বহন্োভ! হয়, 

নি শেষে সরল দিক হইতে সাগরেই আসিয়া প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় 

তত্বৎ দেবতার উপাসনা মার্গ সকল অন্তে আপনাতেই প্রবেশ করে । 

ভাগ: ১০।৪০।১০ 

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টাকারার পুজ্যপাদ মহোমহোপাধ্যায় প্র” বিশ্বনাথ 

তব মহাশয়ের টীকাবলম্বনে উদ্ধৃত ১৪০১৭ গোরের অভিপ্রায় যিশদ্ভাবে 

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি । 

২২ 
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আন্্রিঃ __ পর্বত । পৃথিবীতে বহু পর্বত বর্তমান এবং সে সকল হইতে 

নদীগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহ! আমরা সকলেই জানি । পর্বতগুলি সমতল 
ভূমি হইতে উচ্চে ইহাও কাহারও অজ্ঞাত নহে । পর্ববতে যে বৃষ্টিপাত হয়, 
ভাহা হইতেই নদীগণের উৎপত্তি। প্লোকে “অন্রি” একবচনে ব্যবহৃত 

হইলেও-_ইহা বহুবচন অভিপ্ৰায়ে ব্যবহার কর! হইয়াছে। স্থতরাং ‘অদ্রয়ঃ 
বা পর্ধত সকল। ইহারা বিভিন্ন উপাসনা মার্গের প্রবর্তক আচার্ধ্গণের 

উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে! তাহারা সাধারণ মানবের অপেক্ষা উন্নত স্তরের 
_ ইহাতে সন্দেহ নাই। 

নন্ভঃ বিভিন্ন নদীগণ। ইহারা বিভিন্ন উপাসনা মার্গের উপলক্ষণে ব্যবহৃত । 

-প্র্জন্যঃ__মেঘ__বেদ সকলের উপলক্ষণে গৃহীত। মেঘ যেমন সষৃদ্র পৃষ্ঠের 
জলরাশি হইতে উথ্থিত জলীয় বাম্প হইতে প্রকটিত হয়, সেইরূপ বেদ সকল 
সমুদ্রস্থানীয় অনস্তদেব বা ভগবান্ হইতেই প্রকটিত, ইহা1১/১/৩/৩ সুত্রে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। i$ 

আপুরিভাঃ_যেঘ হইতে বারিবর্ষণে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ। সেইরূপ বেদ 
হইতে নিঃসুত নানা দেবতার পূজাবিধি সকল-_যাহা বেদানুগ শাস্ত্র সকলে 
নিবদ্ধ আছে। 

সিন্ধুঃ _সমুদ্র__অনভ্তদেব বা ভগবানের উপলক্ষণে ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
অতএব অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া__নগ্র অর্থ হইতেছে যে, হে প্রভো ! তোমা 
হইতে প্রকটিত বেদ সকলে ও তদন্গ শাস্ত্র সকলে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত বিভিন্ন 
উপাসন! সম্প্রদায় প্রবর্তক আচাধ্যগণ প্রবর্তিত উপাসনা মার্গ সকল, উক্ত বেদ 
ও তদনুগ শাস্ত্র সকলে উপদিষ্ট তথ্যসকলের-_দ্বারা পরিবৃংহিত হইয়া, 
আচাধ্যগণের শিষ্য_প্রশিয়গণেয় হৃদয় সিক্ত করতঃ তাহাদের অশেষ কল্যাণ 
বিধান পূর্বক, পরিণতিতে তোমাতেই তাদাত্মাভাবে মিলিত হইয়া সার্থকতা 
লাভ করে। এক কথায় উহাদের উৎপত্তি তগবান্ হইতে, পরিণতিও ভগবানে ৷ 

১*। এই শ্লোকে একটি নিগৃঢ় রহস্তে দৃষ্টি আকর্ষন করি। আমরা সকলে 
জানি যে, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সে কারণ বিশ্বাদ। কিন্ত মেঘ হইতে পতিত 
বৃষ্টিজল মিষ্ট, সুস্বাদু । রহস্ত এই হইতেছে যে, ভগবানে__স্থ ও কু-_পৃথক্ ভাবে 

বর্তমান নাই। সম্দায়_তাহাতে তাদাত্ম ভাবে মিলিত__এ কারপ__ 
ভগবন্তত্বের__সাক্ষাৎ ভাবে, কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে, গ্রহণ রুচিকর 
নহে। যখন উক্ত তত্ব_রেদ ও শাস্ব সকলের ছাকণীর-_ভিতর দিয়া, 
সাধারণ জীবগণের নিকট পরিবেশিত হয়, তখন উহা! তাহাদের কুচিকর ও 



১ খঃ।১ পাঃ। ৪ অধি। ৪ সু ৩৩৯২ 

গ্রহনীয় হইয়া থাকে। ইহা হইতেও আমরা বেদ ও শাস্ত্র সকলের 

প্রয়োজনীয়তার পরিচয় পাইলাম । ভাগবত যাহা! বলিলেন, ভগবান ৬রামকু্ঃ 

পরমহংসদেব এক কথায় বলিলেন,_-“যভ মৃত ভভ পথ” ৷ 

১১। ভাগবত আরও বলিতেছেন $= 

অত ঝাষয়ো৷ দধুস্্য়ি মনোবচনাচরিতস্ 

কথমযথা ভবস্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ । ভাগঃ ১০।৮৭1১১ 
হে ভগবান! সংসার চক্রে ভ্রমণকারী মানবগণের পদ; মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, 

পাষাণ প্রভৃতি যে কোনও পদার্থ নিক্ষেপ কর! যাউক না কেন, সে সকল পৃথিবী 
হইতে অভিন্ন হওয়ায়, সর্বত্র পদ পৃথিবীতেই পতিত হয়, সেইরূপ বেদে যাহা! কিছু 

কথিত হয়, সকলই একমাত্র তোমাকেই প্রতিপাদন করে । এ কারণ খধিগণ 

আপনাতেই মন, বচন, আচরণ সমুদ্বায়ই অর্পণ করেন। ভাগঃ ১০/৮৭।১১ 

আজকাল, আমর! আকাশ যানের সহিত পরিচিত ॥ বল! বাহুল্য যে, 

আকাশ যানে উপবেশন বা পদক্ষেপ করিলেও, উহা! পৃথিবীতেই কর! হয়, কারণ 

উহা পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক শূণ্য নহে ॥ উহা! পৃথিবীর-_পঞ্চতৃতাত্মক উপাদানে 

গঠিত, উক্ত উপাদান হইতে সংগৃহীত শক্তি দ্বারা চালিত, পৃথিবীর বায়ু 

বেষ্টনীই উহার গমন পথ, এ কারণ-_উহা৷ সর্বতোভাবে পাখিব বটেই। 
১২। পরমতত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিরোধের যে কোনও কারণ নাই, তৎ 

সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠটদেব বলিতেছেন £_ 

৫) বশিষ্ঠ্দেবের উক্তি 

তদসৌ স্থসমং স্ফারং পদং পরমপাবনম্ 
সর্ব্বভাবাস্তরগতমভূৎ সব্ববিবজ্জিতম্॥। যৌগঃ বাঃ উপশম-৮৭1১৭ 

যচ্ছুন্যবাদিনাং শৃত্তং ব্ৰহ্ম ব্রহ্মাবিদাং বরম্। 

বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞান-বিদাং যদমলং পদম্ ॥ 
যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭১৮ 

পুরুষঃ সাথ্যদৃষ্ঠীনামীশ্বরো যোগবাদিনাহ্ ৷ 

শিবঃ শশিকলাস্কানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্ ৷৷ 
যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭৷১৯ 

আত্মাত্মনস্তদ্ বিদ্যাং নৈরাত্ম্যং তাদৃশাত্মনাম্। 

মধ্যং মাধ্যমিকানাঞ্চ সব্বং স্থসমচেতসাম্ ॥ 
যোগঃ বাঃ উপ্শম-৮৭৷২০ 
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যৎ সর্বশাস্ত্সিদ্ধান্তো যৎ সব্ববহাদয়ান্ুগম্ ৷ 

যৎ সৰ্ব্বং সব্ব্বগং সা্র্বং যং তৎ তৎ সদসৌ স্থিতঃ ৷৷ 

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭২১ 

যদনুত্তমনিঃস্পন্দং দীপ্যতে তেজসামপি ৷ 

দান যদ্ যৎ তৎ তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥ 
যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭২২ 

অজমজরমনাগ্নেকমেকং পদমমলং সকলঞ্চ নিলঞ্চ। 

স্থিত ইতি স তদ! নভঃম্বরপাদপি বিমলস্থিতিরীশ্বরঃ ক্ষণেন ॥ 

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭২৪ 

যাহা স্থসম, স্থবিশাল, সর্বভাবের অন্তর্গত হইয়াও সর্ধ্বভাবহীন, সেই মুনি 

( ৰীত হব্য ) তথাবিধ পরম পৃতপদেরই অন্তভূ্ত হইয়া রহিলেন। যোঃ বাঃ 
৫1৮৭1১৭। (বলিতে কি) শৃণ্যবাদীরা যাহাকে শূণ্য আখ্যা প্রদান করেন, 

ব্রন্মবাদিরা যাহাকে ব্রহ্ম নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানবাদিরা ধাহাকে 

বিজ্ঞান শ্বরূপ বিমল পদ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন, সাংখ্য দর্শনের মতে যিনি 

পুরুষন্ূপে নির্ূপিত হন, যোগবাদিগণ ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়া! নির্দেশ করেন, 
শৈবগণ ধাহাকে শিব, কালবাদিরা ধাহাকে কাল, আত্মজ্ঞানিগণ ধাহাকে আত্মা, 

নৈরাত্যবাদিগণ ধাহাকে নৈরাত্মা, মাধ্যমিকগণ ধাহাকে শূণ্য, স্ষমচিত্ত মুনিগণ 
ধাহাকে সর্ব বলিয়া আখ্যায়িত করেন, যাহা! সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত, যাহা! সমুদায় 

মানবদদেহধারী জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত, যাহ! সর্ব, সর্বগ, সর্ষের অন্তরে 

বাহিরে অবস্থিত, উক্ত মুনি, সেই “তৎ” পদের-_বাচ্য পরম পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। যোগঃ বাঃ উপশম ৮৭।১৮-১৯-২০-২১-২২ 

যাহা নিতান্ত নিক্ধিয় ভাবে নিখিল তেজের উপর দেদীপ্যমান, সেই স্থান্ুভব- 
মাত্র-_সিদ্ধ, “তৎ” পদের বাচ্য পরমপদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যোগ: বাঃ 
উপঃ ৮৭/২২ । যাহা এক অথচ অনেক, যাহা অন্ধকারও প্রকাশ স্বরূপ, যাহ! সর্ব 
বস্তর অতীত হুইয়াও সর্ধন্বরূপে বিরাজমান, উক্ত মুনি সেই “তৎ” পদের 
বাচ্য পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । যোঃ বাঃ উপঃ ৮৭২৪ 

স্থৃতরাং বিবাদ বিতর্কের অবসর কোথায়? 

৬) ভগবতন্থ সম্বন্ধে তর্ক-বিবাদ-বিভর্কের অবসর নাই । 
১৩। ভগবতত্ব সম্বন্ধে বিবাদ-বিতর্ক যে মর্বতোভাবে পরিত্যজা, তাহা 

' পরে উদ্ধৃত বশিষ্টদেবের উক্তি হইতে বুঝিলাম। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা 
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১৬৩ স্থত্রের আলোচন! ৫৮ অন্থচ্ছেদে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। ভাগবত 
নিয়োদ্ধত গদ্যাংশে ুম্পপ্টর্ূপে কারণের সহিত ইহা বুঝাইবার চেষ্টা 

করিতেছেন £ 

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেইনবগাহ্া মাহাত্যে- 

ইব্বচীন-বিকল্পবিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্ক-শাস্ত্রকলিলান্তঃ-করণা- 

শয় দুরবগ্রহ বাদিনাং বিবাদাবনসরে উপরত-সমস্ত-মায়াময়ে কেবল 

এবাত্মমায়ামনতর্দায় কো ্বর্থে। ছুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্ধয়াভাবাৎ ॥ 

ভাগঃ ৬।৯।৩৩ 

সমবিষমমভিনাং অভমনুসরসি যথা রজ্ভু থণ্ডঃ সর্পাদ্বিধিয়াং ॥ ভাগঃ 

৬১৩৪ ভাগবত ৬৯।৩২ গগ্যাংশে প্রশ্নের অবতারণ| করিয়া বলিলেন, হে 

ভগবন ! তুমি ত ব্ৰহ্ম স্বরূপে আত্মারাম, অসঙ্গ, উদাসীন, তুমি স্থষ্ট করিয়াও কি 

উক্ত স্ব স্বরূপে অগ্রচ্যুৎ ভাবে বর্তমান থাকিয়া সাক্ষীরূপে অবস্থান কর, অথব। 

ষ্রূপ হইয়াও জীবভাবে গুণ-_স্থষ্টিৰ্প সংসারে পতিত হইয়া স্বরুত কুশলা- 

কুশল ভোগ কর? ইহার তথ্য আমর! জানিতে পারিতেছি না। দেবতার! 

এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া__নিজেরাই সমাধান করিতেছেন । 

হে ভগবন্ ! আপনাতে এই উভয়ই অবিকুদ্ধ। কারণ আপনি স্বতন্ত্র 

ঈশ্বর, আপনাতে অপরিমিত গুণরাশি দেদীপ্যমান, আপনার মাহাত্ম্য অতর্বণীয়। 

অতএব যে সকল শাস্ত্রে বিকল্প অর্থাৎ “এইরূপ কি অন্তরূপ” ইত্যাকার সংশয়, 

বিতর্ক অর্থাৎ “এ বিষয়ে যুক্তি কি”__তাহার চিন্তা, বিচার_ অর্থাৎ “ইহা এই 

প্রকারই”__এই প্রকারসিদ্ধান্ত এবং তদনুকুল প্রযাণাভাস ও কুতর্ক অতি 

বিস্তারিত ভাবে বর্তমান থাকিলেও উহারা কোনও প্রকারে বস্তস্বরূপ-স্পর্শ 

করিতে পারে না, কেবল বাহিরে বাহিরে ব্যর্থ নর্তন-কুর্দন করিয়া থাকে মাত্র 

এবং তদ্বারা কেবল অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত ও বিচলিত করে মাত্র। আপনি যে 

ছুরবগ্রহ, বিবাদ করিয়া আপনার উদ্দেশ পায় না। আপনি যে মায়াময় সংসার 

হইতে সম্পূর্ণ উপরত, কেবল অর্থাৎ স্ব স্ব রূপে নিত্য অবস্থিত_শুধু মায়াকে 

মাঝে রাখিয়া, দৃশ্যতঃ কর্তৃ্বাদি কোন্ বিষয় আপনাতে না সম্ভবে? ফলতঃ 

যদি বস্তুতঃ কর্ৃত্বাদি হয়, তবেই বিরোধ সম্ভাবনা__তাহা৷ কদাপি নয়। 

কারণ আপনার স্বরূপ ছয় দেখিতে পাই না। কিন্তু মাঁনবদিগের মতি এক 

প্রকার নহে, কতক লোকের-বুদ্ধি-সমা* কতক ব্যক্তির বিষম! মৃতি। তাহার! 

নিজ নিজ মতি অনুসারে জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে, আপনি তাহাদিগের 
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এই-স্বাতঙ্ক্ে বাধা প্রদান করেন না। যেমন অজ্ঞানই রকজ্জুণ্ডে সর্প জন্মায়, 
সেইবূপ-_অজ্গানই উহাদিগকে পরম্পর-_বিবাদে ও বিতর্কে প্রণোদিত করে। 
উহারা__শাস্ে আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা না বুঝিয়া__মনে করে, যে 
তাহাদের ব্যাখ্যাই আপনার অভিপ্রায়ের অনুকূল । ভাগঃ ৬/৯/৩৩-৩৪ 

১৪। গীতার উক্তি এ সম্বন্ধে ুস্পষ্ট। কি কর্মকাণ্ড, কি দেবতাকাও, কি 
জ্ঞানকাও সমুদবায়ই ভগবানে অবিরোধে বর্তমান । 

(ক) কর্্বকাও সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন ₹_ 
অহং ক্রতুরহং যন্ঞঃ স্বধাইহমহমৌষধম্। 
মন্ত্রোইহমমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ গীঃ ৯।১৬ 
আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ওষধ (ওষধি হইতে উৎপন্ন শ্যাদি হইভে। প্রস্তুত 

যজ্ঞীয় পুরোদাশ প্রভৃতি ) আমিই মন্ত্র বত, আমি অগ্নি, আমি হোম । গীঃ ১১৬ 

(খে) দেবতাকাও সম্পর্কে বলিতেছেন :_ 

রেবি্া মাং সোমপাঃ পৃতপাপা যজৈিষ্ট স্বর্গতিংপ্রাথয়ন্তে। 
তে পুণ্যমাসাগ্ঠ হ্বরেন্রলোকমন্্ান্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্ ॥ 

- গীঃ ৯২০ 
বেদের কর্মকা্োক্ত ক্রিয়াহষ্ঠান পরায়ণ, সোমপায়িগণ,যজ্ঞ দ্বারা আমাকে 

পূজা করিয়া নিষ্পাপ হওতঃ স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাহারা পূর্ণ কর্মের 
কল স্বরূপ সবরেন্দলোক ( স্বর্গ ) প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ 
করিয়া থাকেন। গীঃ ১২০ দ্বেবতাকাণ্ডে বহুদেবতার পৃজ্জার বিধান আছে, 
তৎসম্পর্কে বলিতেছেন £__ 

যেংপ্যন্তদেবতা ভক্তা যন্ঞন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ৷ 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজনস্তযবিধিপূর্ব্বকম্ ৷ গীঃ ৯ ২৩ 
অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজ্ঞানস্তি ত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ গীঃ ৯২৪ 
যান্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃৱতাঃ ৷ 

| ইভান মাস্তি ভৃতে্য যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ গীঃ ৯২৫ 
হে কৌন! € সকল ভক্ত শ্ধাযুক্ত হইয়া আম! হইতে অপর দেবতার 

জন্মনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অবিবপর্বক ভজন! করিয়া থাকেন । 
ভা 

গীঃ 2২৩ 
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কারণ, সকল যজ্ঞের আমিই তত্তদ্দেততার্পে ভোক্তা এবং আমিই 

সমুদায় যজ্ঞের প্রভু স্বাষী ও ফলদাতা'। তাঁহারা (অন্ত দেবতার উপাসকেরা) 

আমাকে যথার্থতঃ না জানায়, জন্মমৃত্যু প্রবাহে পুনঃ পতিত হন । গীঃ ৯1২৪ 

কেননা, দেবতার পৃজকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক 

প্রাপ্ত হন! পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতগণের ( বিনায়ক ও 

মাতৃগণের ) পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর সাক্ষাৎ্ভাবে আমার 

পুজকগণ-_আমাকেই প্রাপ্ত হন__অর্থাৎ অক্ষর পরমানন স্বরূপতা লাভ করেন । 
গীঃ ৯২৫ 

(গ) জ্ঞানকাও সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন :_ 

পিতাহহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ৷ 

বেদ্যং পবিত্রমোস্কার খক্-সাম-যজুরেব চ।। গীঃ ৯1১৭ 

গতির্ভর্তা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সৃহৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ গীঃ ৯১৮ 

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমীং যে জনাঃ পু পাসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং বোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীঃ ৯২২ 

মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃংখালয়মশাস্বতম্। 

নাপ্রনবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঁঃ | গীঃ ৮।১৫ 

আত্রক্ষতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ততিনোহজ্জু'ন । 

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ৷৷ গীঃ ৮৷১৬ 

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্শফল বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়বস্তু, 

পবিত্র, ওঁকার এবং খক্-সাম-যলুর্কেদ । গীঃ ৯1১৭ 

আমিই গতি ( কর্মফল পরিণতি ) ভর্জং, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (ভোগস্থান ), 

স্মরণ, সুহৎ, প্রভব ( অষ্টা ), প্রলয় (সংহর্তী ), স্থান (আধার ), নিধান 

( লয়স্থান ), বীজ (কারণ ), তথাপি অব্যয় ( অপ্
রচ্যু স্বরণ )। গীঃ ৯১৮ 

অনণ্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার চিন্তা করতঃ ভজন! করেন, 

নিত্য আমাতে যুক্ত তাহাদিগকে আমি যোগক্ষেম নিজে বহন করিয়া__প্রদান 

করি। গীঃ ৯২২ 

পরমা দিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের 

আশ্রয়ন যে অনিত্য জন্মপ্রবাহ, তাহা প্রাপ্ত হন না! গীঃ ৮1১৫ 



৩৪৪ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

হে কৌস্তেয়! ব্ৰহ্মলোক হইতে তঙ্গিস্থ ্র্গাদি লোক পুনরাবর্তন চক্রের 
--উপর প্রতিষ্ঠিত । শীঘ্র বা কিঞ্চিৎ বিলম্ব হউক, সে সকল হইতে পতন 
অবস্তম্তাবী। কিন্তু ইহলোকে ৯২২ শ্লোকে কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা যে সকল 
ভাগ্যৰান ব্যক্তি আমার_-উপাসনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জন্ম 

হয়না। গীঃ ৮১৬ 

৭) সমস্ত উপাসনা মার্গের ভিত্তি সুত্রোক্ত সমন্বয় সাধনের 
উপর । 

১৫। ভগবান্ স্বত্ৰকার আলোচ্য সুত্রে যে সমন্বয়ের কথা বললেন, সমুদায় 

উপাসন! মার্গের ভিত্তি তাহার উপর প্রতিঠিত। ইহা বুঝিবার চেষ্টা করি। 
ছান্দ্যোগ্য শ্রুতি ৩১৪।১ মন্ত্রে বলিতেছেন £-- 

সব্ববং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। 

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষে যথাক্রতুরম্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, 
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুববাঁত॥ 

ছান্দ্যোগ্য ৩।১৪।১ 
এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ বর্ম, কারণ__ইহা তাহা হইতেই জাত হয়, 

তাহাতেই লীন হয় ও তাহাতেই জীবিত থাকে, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা 
করিবে। কারণ মানুষ “ক্রতুময়* অর্থাৎ অধ্যবসায়শীল বা ইহ! “এই রূপই অন্ত 
রূপ নহে”__এ প্রকার দৃঢ় প্রত্যয়শীল। সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়শীল হয় 
_দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক মানব এ তত্ব 
জানিয়া_ ৃঢ প্রত্যয় অবলম্বন করিবে । ছাঃ ৩1১৪১ 

শ্রুতি বলিতেছেন যে--সমস্তই যখন ব্ৰহ্মময়, তখন দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, 
বিতর্ক, পরমতাসহিষুতা প্রভৃতির স্থান কোথায়? বিশেষতঃ মানবের 
“ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি” (গীঃ ২1৪১) একমাত্র। দৃঢ়ভাবে সেই নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া! শাস্তভাবে উপাসনা করিয়া যাও। কারণ জীবিতাবস্থায় 
যে রূপ নিশ্চয়শীল হইবে, দেহত্যাগের পর পরলোকেও সেইরূপ হইবে। 
গীতায় ভগবান্ও ইহাই বলিয়াছেন :__ 

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্ভাবভাবিতঃ ॥ গীঃ ৮/৬ 

অস্তকালে যে ব্যক্তি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, 
সর্বদা তার ভাবিত হওয়ায়, সে পরকালে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। গীঃ ৮৬ 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৪ অধি। ৪ স্থঃ ৩৪৫ 

এই শ্রুতির ভিত্তিতে ভগবান্ স্থত্কার-_*আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”? ৪1১।১ 
সুত্র রচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জপ, ধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবিরত 
করিবে। ভগবান্ও গীতায় পরবর্তী ৮৭ শ্লোকে বলিলেন “তম্মা সৰ্ব্বেষু 
কালেষু মামনুত্বর”__অতএব সর্ব সময়ে আমার অনুম্মরণ করিবে। ইহাই 
উপাসনা, ইহাই সংরাধন, ইহাই সংসার-_উত্তরণের-_অমোঘ উপায়। আমাদের 
দেশের ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ ইহা স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন :__“গুরুদন্ত 
মন্ত্র কর দিবানিশি জপ করে” । এ প্রকারে দিবানিশি অনুষ্ঠান করিতে হইলে, 

সংসারের কাজ করিবার সময়, অন্য নানাপ্রকার চিন্তাহেতু ভগবানের অনুস্মরণে 
মনঃসংযোগ সম্ভব নয়, ইহ! সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার 
কোন প্রয়োজন নাই। ইহলোকে আমরা যাহা করি, যাহ! চিন্তা করি, 
তাহার অণুমাত্র বিফলে যায় না । কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ভগবান্ সমুদায় 

প্রত্যপণ করেন । 

১৬। ভগবান্ বলিতেছেন ২_- 

যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ৷ গীঃ ৪1১১ 

যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই প্রতিভজন 

করি। গীঃ ৪1১১ : 

ভগবানের ভজনা-_অতি শুভ কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, ইহাতে 

সন্দেহ মাত্র নাই। 

ভগবান্ উদ্দাত্ত কে অভয়বাণী শুনাইতেছেন :_ 

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্র্গীতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ গীঃ ৬1৪০ 

হে ভাত! (প্রিয় )-_শুভানুষ্ঠানকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ন! ৷ 
গীঃ ৬৪০ 

ভাগবতও বলিতেছেন :_ 

“যদ যজ্জনে| ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখ্ত 

যথ্যা মুখশ্রীঃ ॥ ৭৯1১০ 

মানবদেহধারী জীব ভগবানে যে মান বা পূজা অর্
পণ করে, তাহা ভগবানের 

জন্য নহে, নিজের জন্যই. 

সমগ্র শ্লোক ও উহার সমগ্র অর্থ ১১1১১ স্ত্রের আলোচনায় ৫৭ অনুচ্ছেদে 

দেওয়া হইয়াছে, বাহুল্য তয়ে পরিহাব করা হইল। 



৩৪৬ বক্গস্সন ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১৭1 ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রের “সর্ব্ং খন্তিদং ব্রহ্ম” অংশের 

ব্যাখ্যান্বরূপ ভাগবত বলিতেছেন £__ 

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্বেশ্বরঃ পুমান্। 

দৃষ্যাদিভিঃ পৃথগ ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ 
ভাগঃ ৩৩২২১ 

এই শ্লোকটি ১১।১া১ স্থত্রের আলোচনায় ৬৪ অনুচ্ছেদে, ৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

হইয়াছে ও সেখানেই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

একই পরম-তত্ব বা ভগবান্ বিভিন্ন উপাসনা মার্গে বিভিন্ন নামে কথিত ও 

পূজিত হইয়া থাকেন-_ইহার সমর্থনে ভাগবত বলিতেছেন £_ 

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্দারৈরর৫ধো বহুগুণাশ্রয়ঃ ৷ 
একোনানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবস্্বভিঃ ॥ ভাগঃ ৩৷৩২৷২৮ 

শ্লোকটি ১১৩৩ স্বত্রের আলোচনায় ১৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এ সম্পর্কে উক্ত স্থত্রের উক্ত অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৮৬৩৮ প্লোকে দৃষ্টি 

আকর্ষণ করি । 

১৮। বেদের কর্মকাণ্ড, দেবতাকাও ও ব্রক্মকাণ্ড সমষ্টিভাবে আলোচন! 

করিয়া, অধুনা উক্ত তিন কাণ্ডের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিভাবে সংক্ষেপে আলোচনা 

করিতে অগ্রপর হইতেছি। ভাগবত বলিতেছেন £__ 

বেদা ব্ৰহ্মাত্মবিষয়া প্ৰিকাণ্ডবিষয়! ইমে ৷ 
পরোক্ষবাদা ঝষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ ভাগঃ ১১২১৩৫ 

বেদ ত্রিকাও বিষয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই। বেদ সর্বসাধারণ 
জীবের অশেষ কল্যাণকর বলিয়া, খষিগণ, ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া, 
অধিকারী-অনধিকারীভেদে অবহিত হওতঃ পরোক্ষভাবে অমূল্য ব্রষনিষ্ঠ 
উপদেশসকল বেদমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই প্রকার পরোক্ষ (গুড়) 
ভাবে উপদেশ দান ভগবানের প্রিয় । ১১।২১1৩৫ 

১21 ঝধিগণ পরোক্ষবাদী ও পরোক্ষ বর্ণনা ভগবানের প্রিয়_ইহা 
বুঝিবার চেষ্টা করি। ১৯-২০-২১-২২ অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

(ক) যে বস্তু বাক্য যনের অগোচর, ঝষিগণ নিজ নিজ সাধনবলে ও 
ভগবদনুগ্রহে তাহার তত্ব অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিলেও, প্রকাশের সময় জগদ্ব্যাপারে জাগরণ অপরিহার্য হইয়া! পড়ে। কিন্তু সমাধির সময় 
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অপরোক্ষভাবে অনুভূত তত্ব_-জাগরণে সমুজ্জলভাবে প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । 

(খ) ভাষা__দেশ কালের-_প্রভাবাধীন আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া 

প্রযুক্ত স্বভাতঃই__আত্মায় অনুভূত প্রত্যক্ষ দৃ-_ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে 
অক্ষম । 

(গ) ভাষায় যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা, শান্ত্রনির্দেশিত উপায়ে, 

ধাহার্দের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিত বুঝিতে পারিলেও, সাধারণ শ্রেণী 

মানবের পক্ষে, তাহার ধারণা সম্ভব নহে। অন্যপক্ষে, বিপরীত বা ভ্রম ধারণায় 
কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ আপতিত হইবার সম্ভবনাই বেশী। বিশেষতঃ সাধারণ 

শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অত্যধিক। একারণ, ভাষায় সুস্পষ্ট বর্ণন! সমীচীন 

নহে। 

(ঘ) অনধিকারিগণকে উপযুক্ত অধিকারীর স্তরে উন্নয়ন করিবার জন্য, 

তাহাদের অধিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে । 

() সাধারণ সংসারে দেখা যায় যে, সস্তানগণের কল্যাণকামী পিতামাতা, 

সুস্থ্য, সবল সন্তানের জন্য যে আহারের-ব্যবস্থা করেন, অসুস্থা, কন, দূর্বল সন্তানের 
পক্ষে উহা অনিষ্টকর মনে করিয়া, তাহার উপযুক্ত পথ্যের বিধান করিয়া থাকেন 

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ্য, নীরোগ সন্তানগণের আহার্যয--গোপন করিয়া রাখেন । 

মাতার ন্যায় হিতকারী শ্রুতি তাহাই করিয়াছেন । এই জন্যই_-ভগবানের 

ইচ্ছায় চালিত হইয়া ঝষিগণ ততজ্ঞানের উপদেশ গুরুমুখে রাখিয়াছেন । 

(5) ক্রক্ষবিদ্ঠা-_গুরুমুখী কেন-_বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টাস্তে বুঝিবার প্রয়াস । 

২০। ১1১1১।১ ুত্রের অলোচনায় আমরা! বুঝিয়াছি, যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞান্থ__' 

ব্রহ্ধবি্ভালাভের ইচ্ছায়, সর্বপ্রকার অভিমান বিসঞ্জন দিয়া, গুরু সেবা করিবার 

জন্য প্রস্তুত হইয়া, গুরুচরণে নিজ আকাভ্ফা! নিবেদন করিলে, গুরু তাহাকে 

পরীক্ষা পূর্বক, অধিকারী বলিয়! মনে করিলে, তবে ব্রক্মোপদেশ দিবেন-_এই 
ব্যবস্থা, বেদে ও বেদানুগ শাস্তপকলে বিধিবদ্ধ আছে। পূর্বের আলোচনায় 

আমরা বুৰিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম, যখন আপনি শব্স্তরে-অবতরণ করিয়া বেদ ও 

বেদাহুগ শাস্তাদি অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তখন, সর্বশক্তিমান-তাহার-পক্ষে বেদে 

ও শাস্তরপুরুলে, তাহার সমগ্র প্রকাশ সর্বজনের সহজবোধ্য রূপে করিতে, যে 

সমর্থ হইতেন না, তাহা নহে। তবে তাহা করিলে কল্যাণ অপেক্ষা অক্যালণই 
অতি ব্যাপক ভাবে সংঘটিত হইত। ভগবান্ শক্করাচার্ধ্ের “অপরোক্ষানু- 

ভুতি” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেখিতে পাই ষে, অপরোক্ষান্থভূতি লাভের প্রাককালীন 
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অপরিহার্য অঙ্গ আপনাকে অধিকারীরূপে গঠন করা । সেজন্য (i) বিবেক 

(8) বৈরাগ্য (ii) ষট্সম্পত্তি (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ) 

(i) ও মুমক্ষতা__একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রকার অধিকারী হইতে না পারিলে 

হিতে বিপরীত পরিণতি হইয়া থাকে । 

২১। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! পরিস্ষুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। 
(ক) আমরা সংবাদপত্রে প্রায় শুনিতে পাই যে, তড়িতালোকদীপ্ত কোনও 

অট্টালিকায় উক্ত আলোক বন্ধ হইয়া গেলে, উক্ত বাটার কোনও যুবক- ত্রুটি 

সংশোধন করিতে গিয়া মৃত্যুমখে পতিত হইয়াছেন । তাড়িৎশক্তির পরিচালনে 
ও সংহরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নাড়াচাড়া করিতে গিয়া নিজের মৃত্যু নিজেই 
ঘটাইলেন। এরূপ শোনা যায় যে, লোকে নিজের বাটিতে ন্সানঘরে 

ইলেকট্রিক হিটারের দ্বারা উত্তপ্ত জলের টবে কারেন্ট বিষুক্ত না করিয়াই 

বসার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । অনভিজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারে নাই যে, 

short circuit তাহার মৃত্যুফাদ পাতিয়! রাখিয়াছে। 

(খ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা জিঘাংসাবশে, অন্ধ হইয়া, 
অচিন্ত্য শক্তিশালী নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রলয়কাও স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 

তিনি উক্ত অস্ত্রের প্রয়োগমাত্র জানিতেন, সংহরণ জানিতেন না। ভাগ্যে 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে সারথিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তিনি উক্ত অস্ত্রের 

সংহরণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকা হেতু, উহ! সংহরণ করিয়া সমূহ ধ্বংসের তাওবলীলা 
প্রতিহত করিলেন। ইহ! মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । 

(গ) আণবিক বোমার বা হাইড্রোজেন বোমার-_ধ্বংসশক্তির কতক পরিচয় 
আমরা সংবাদপত্র পাঠে জানি । যদি উক্ত বোমা প্রস্তুতের প্রণালী ও সংকেত 

গুপ্ত না রাৰিয়া সর্ধসাধারণকে জানিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে কোনও 

কাওজ্ঞান হীন, নিজের স্বার্থপর্বস্ব ব্যক্তি, নিজ ব্যক্তিগত দারুণ উদ্দেশ্য বিশেষের 

সাধনের জন্য, উহা প্রস্তুত করিয়া, সমূহ অনিষ্ট করিতে পারে ইহা বুঝা যায়। 
২২। মুণ্ডক শ্রুতি ৩২৯ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে, ব্রদ্ধকে যিনি জানেন, তিনি 

ব্ৰ্মই হয়! যান । ব্ৰহ্ম অচিন্ত্য অনস্ত শক্তিমান_ইহা! শাস্ত্রের ঘোষণা । যদি 
কোনও সাধারণ লোক, যাহার চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায় শক্ত মিত্র সমজ্ঞান হয় নাই, 
নিজের স্বার্থের প্রতি অতি সতর্ক লোলুপরৃষ্ট বিমান, নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, 

অপরের বিত্ত নিজের করিয়৷ লইতে আকুল আগ্রহে বিচলিত-_সে ব্যক্তি যদি 

্রহ্মবিষ্ঠা লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যান, তাহা হইলে, অকল্যাণ শুধু তাহার নহে, 

মার জগতের এ কারণ, করুণাময় ভগবান্ অনি _বেদ বা কোনও 
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শান্ত করিয়া রাখেন নাই। এই জন্যই বেদ পরোক্ষবাদী, এই জন্যই 
পরোক্ষবাদ ভগবানের প্রিয়। এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখ হইতে লভ্য ॥ এই জন্যই 

ইহা গুরুপরম্পর৷ ক্রমে অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে । 
নারদের প্যায় ভগবানের একান্ত ভক্ত দেবধি__সমুদায় বেদ ও বেদাছুগ শাস্ত্র 
সকলে পারদর্শী হইলেও, ব্রহ্মব্দ্থা লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ সৎ 
কুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর, তাহার উপদেশে উহা. লাভ করিয়াছিলেন ॥ 

ইহা৷ আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায় হইতে জানিতে পারি। 
সথতরাং বুঝা গেল যে, ব্রহ্ষবিদ্ঞা__কেবল বেদপাঠে ও উহার আক্ষরিক 

অর্থাবগতিতে লাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য শ্রুতির শ্বেতকেতুর উপাখ্যানেও 
আমরা ইহা বুঝিতে পারি । 

২৩। গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যা রাখিবার উদ্দেশ্য আরও এই যে, গুরু ব্রহ্মজ্ঞ_ 
একারণ তাহার সর্বত্র সমদৃষ্টি। তাহার শক্রমিত্র নাই। সর্বজীবে তাহার 

আত্মভাব। সে কারণ__-কোনও ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেই, তিনি 

দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র, উহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যস্ত,সম্পষ্ট ভাবে দেখিতে পান । সেই 

অন্তর্্টিতে ও বাহিক অন্যভাবে পরীক্ষা করিয়া, যদি তিনি উহাকে ব্রহ্মবি্া 
লাভের উপযোগী অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তবে তাহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ 

করিয়া, ব্রহ্ম বিদ্যোপদেশ.দেন। ইহা ১১।১।১ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত মুগুক 
১/১২-১৩ মন্ত্র আলোচনায় বুঝিয়াছি। অতএব বেদ পরোক্ষবাদী কেন এবং 

পরোক্ষবাদ ভগবানের প্রিয় কেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। 

৯) বেদের_তিন কাণ্ড । 
২৪। উপরে ১০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২১।৩৫ শ্লোকে ভাগবত বলিতেছেন £__ 

বাহু দৃষ্টিতে বেদ__ত্রিকাও বটে, কিন্তু উহার আত্মবিষয়_মুধ্যবিষন বা অন্ত- 
নিহিত অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য_একমাত্র ব্ৰহক্ম-প্রতিপাদনে । উপরে ধারাবাহিক 

কয়েকটি অনুচ্ছেদে সাধারণ ভাবে, ইহার আলোচন! করিয়াছি। এক্ষণে বেদের 
তিন কাণ্ডের পরিচয় ও প্রত্যেকের সম্বন্ধে ভাগবতের অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা 

করিব। এই তিন কাও যথাক্রমে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক । সংহিতা 
বামন্ত্রভাগ__দেবতা বিষয়ক__দেবতাগণই মন্ত যৃত্তিধারী-_এ কারণ, ইহা দেবতা- 
কাও.নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণভাগ-_বেদের কশ্মকাও-_যজ্ঞাদি 

বৈদিক কর্ণানষ্ঠানের ব্যবস্থা এই কাণ্ডে বিস্তারিতভাবে নিবদ্ধ আছে । আরপ্যক- 

ভাগ-জ্ঞানকাও বা ব্রহ্ককাও। উপনিষৎগণ এই কাণ্ডের অন্তু ্ত। এই কাণ্ডের 
অন্তর্গত ১০৮ খানি উপনিষদের মধ্যে প্রথম ১০ খানি অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, 
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মুণ্ডক, মাতুক্য, তৈত্তিরীয়, এতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সমধিক প্রসিদ্ধ 

ভগবান্ শব্করাচার্ধ্য এই দশখানির বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাহার 

শারীরক ভাষ্যে প্রধাণত: এই কয়খানির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহা 

বলিয়া অন্ত উপনিষদগুলি যে অপ্রামাণ্য বা অর্বাচীন, তাহা মনে করিবার কারণ 

নাই। আগে বলিয়াছি যে, “ভগবান্ শঙ্করাচারধ্য, তাহার শারীরক ভাষ্যে 

বরন্মের__চিদ্ভাবের অন্য কথায় জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া আলোচন! করিয়াছেন 1” 

(আভাস ৩৪ ) উক্ত দশখানি উপনিষদে জ্ঞানের প্রাধান্য থাকায়, তিনি উহাদেরই 

ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি পরম্পর-_-উপায়-উপেয় সম্বন্ধযুক্ত 

বলিয়া (গীঃ ১৮1৫৪-৫৫) জ্ঞানকাণ্ডে ভক্তিরও গরিচয় পাওয়া যায়। তাপনী 

শ্রতিগণ, নারায়ণোপনিষৎ, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ প্রভৃতি ইহার 

দৃষ্টান্ত্থল। ত্রিপাদ বিভূতি__মহানারায়ণোপনিষৎ ম্পষ্টতঃ বলিয়াছেন £-- 

“কারণেন বিনা কাৰ্য্যং নোদেতি। ভক্তা বিনা ব্রমবজ্ঞানং কদাপি ন 

জায়তে তক্মাত্বমপি সর্ক্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তি নিষ্ঠো ভব । 

ভক্ত্যা সর্ব্রসিদ্ধরঃ সিধ্যপ্তি । ভক্তয| অসাধ্যং ন কিঞ্িদস্তি” (অষ্টম অধ্যায়ঃ উক্ত 

উপনিষৎ ) ৷ k 

২৫। এই জ্ঞান ও ভক্তির উপায়-উপেয় সম্বন্ধটি ও উহার সহিত উপরে 

ত্রিপাদ বিভূতিমহানরায়ণোপনিষদের অষ্টঘ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত অংশের সম্পর্ক 

কি প্রকার, তাহ! বুঝিবার চেষ্টা করিব। গীতার ১৮1৫৪ ও ১৮৫৫ শ্লোকছুটি 

নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

ব্ৰহ্মভূতঃ প্ৰসন্নাত্ম৷ ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সৰ্ব্বেষু ভুতেষু মদৃভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গীঃ ১৮1৫৪ 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ ষশ্চাম্মি তত্বতঃ। 

ততো! মাং তত্বৃতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ গীঃ ১৮৫৫ 

ব্ৰহ্ম স্বরূপে স্থিত সে কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাক্ষাও 

করেন ন!। সর্বভূতে সমভাবে অবস্থান করায় আমার পরাভক্তিলাভ করেন। 
গীঃ ১৮1৫৪ 

সেই পরাভক্তিলাভে, আমি যেবূপ-_অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্ববাত্বক, ও আমি 
যাহা অর্থাৎ সচ্ছিদানন্দধন হই, সেইরূপে আমাকে তিনি স্বরূপতঃ জানেন__ 

অনুভব করেন। অনস্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিবার পর, ত: 

করেন অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হন। গীঃ ১৮৫৫ 
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ভগবান্ গীতার ১৮1৫৪ শ্লোকে বলিলেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত ব্যক্তিই তাহার 
পরাভক্তি লাভের যোগ্য হন । স্থতরাং পরাভক্তি লাভ__উপেয় ও ব্র্মস্বরূপে 
অবস্থান করিবার উপযোগিতা-_-উপায়_ইহ! ভগবানের উক্তি হইতে সহজে 
বুঝা যায়। কিরূপ ব্যক্তি ব্রদমস্বরূপে অবস্থানের অধিকারী, তাহা ভগবানই 
পূর্ববর্তী ১৮1৫৩ শ্লোকে - বলিতেছেন £__ 

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ । 
বিমুচ্য নিৰ্ম্মমঃ শান্তে। ব্ৰহ্মতুয়ায় কল্পতে ॥ গীঃ ১৮।৫৩ 

অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, সর্বববিষয়ে 
মমতাশূণ্য হত্ততঃ শান্ত হইলে ব্রক্মত্বলাভের অর্থাৎ “ব্ৰহ্মই আমি” এই জ্ঞানে 

নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হয়। গীঃ ১৮৷৫৩ 

এইরূপ ব্র্মভাবে অবস্থানের যোগ্য হওয়ায় জ্ঞানের চরম পরিণতি । 
ইহাকেই তেজোবিন্দু উপনিষৎ নিয্নোদ্ধৃত মন্ত্রে “পূর্ণত্বপ্রাঞ্চি” বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন । 

ভাবৰৃত্ত্য। হি ভাবত্বং শুণবৃত্ত্যাহি শুণ্যত! ৷ 

রন্বৃত্তযাহি পূর্ণতং তয় পূৰ্ণত্বমভ্যসেৎ ৷ তেজোবিন্দু ১৪২ 

কোনও বিষয় ভাবনা করিলে, মানসিক বৃত্তি তদ্বিষয়াকারে আকারিত 

হইয়া থাকে, সুতরাং ঘট, পটাদি নামরপাত্মক প্রপঞ্চের চিন্তায়, বৃত্তি তদাকারে 

আকারিত হইয়া তাহাদের প্রাপ্তির হেতু বাসনা এবং বাসনার হেতু বন্ধনের, 

কারণ হয়। শূণ্য বা অভাবাত্মক বস্তুর চিন্তায়, বৃত্তি শুণ্যতা বা জড়তা প্রাপ্ত 

হয়। ব্ৰহ্ম চিরপূর্ণ ব্রহ্ম চিন্তনে বৃত্তি পূর্ণত্ব লাভ করে। একারণ পুনঃ পুনঃ 

_ ব্ৰ্ম চিন্তা অভ্যাস করিবে।-__তেজোবিন্দু ১19২ 

ইহাকেই ছান্দোগ্যশ্রুতি উপরে ১৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৩।১৪।১ মন্ত্রে “ক্রতুময়ঃ 

পুরুষঃ” বলিয়া এক কথাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ 

যাহা হউক, এই সংক্ষেপ আলোচন! হইতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, ভগবানে 

পরাভক্তি (উপরে কথিত “উপেয়” ) লাভের “উপায়” জ্ঞান ৷ 

২৬। গীতার পরবর্তী ১৮1৫৫ গ্লোকে ভগবান্ সুম্পষ্টভাবে বলিলেন যে, 

১৮1৫৪ শ্লোকে কথিত পরাভক্তি হইতেই পরাজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । স্থতরাং 

পরাভক্তি__পরাজ্ঞান প্রান্তির “উপায়” ও পরাজ্ঞান-_পরাভক্তির “উপেয়” ইহা 

সহজেই বুঝা গেল। সাম্প্রদায়িক আচার্ধ্যপণের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে-- 

বড় ছোট লইয়া যে বিবাদ-বিতর্ক হয়, তাহার কোনও কারণই নাই। উক্ত 
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বিবাদ-বিতর্ক ভগবানের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ । শুধু মানবের বুদ্ধির বিক্রিয়ার 

পরিচয় মাত্র । ইহার প্রতি লক্ষ রাখিয়াই ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ_ 

উপরে ২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত অংশে স্ম্পষ্ট বলিলেন, “সর্ব্বোপায়ান্ পরিভ্যজ্য 

ভক্তিমাশয়”_“ভক্ত্য। সর্বব সিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি” অন্য সর্ব্ববিধ উপায় 

পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠ হও। ভক্তি দ্বারাই সমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। 

২৭। জ্ঞান ও ভক্তি_উভয়ের উপায়-উপেয় ভাবের যে আলোচন! করা 

হইল, তাহ! হইতে আপত্তি উথাপিত হইতে পারে যে, জ্ঞানমার্গের চরম ও 

পরমতত্ব নিরাকার, নিগ্ণ ব্রব্ম, কিন্তু ভক্তিমার্গের চরম ও পরম ভাব পদার্থ__ 

নাকার ও সপ্তণ ব্র্ম। এ প্রকার উভয়ত্ব হেতু কি বিরোধ হইতেছে না? ইহার 

সমাধান কি? ইহার সমাধান ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎই 

করিয়াছেন। শ্রৃতি বলিতেছেন :_“পরত্রন্মণঃ পরমার্থভঃ সাকার 

নিরাকারৌ স্বভীবসিজৌ”-__ইহা ১১1২২ সত্রের আলোচনার ১০ অনুচ্ছেদে 

উদ্ধৃত হইয়াছে। আর নির্তপত্ব ও সগুণত্বেষে কোনও বিরোধ নাই, তাহা 

উত্ত সত্রের আলোচনায় ৩৩ও ৩৪ অনুচ্ছেদে করা হুইয়াছে। এখানে আর 

বিস্তারের আবশ্যক নাই। 

১০) বিধি তিন প্রকার) 

২৮।  শ্রুতিতে কর্তব্যের উপদেশ বিধিলিং প্রয়োগে দেওয়া হইয়াছে। 

বিধি প্রয়োগের সর্বক্ষেত্রে বিধিলিও, ব্যবহৃত হইলেও কর্তব্যের মুখ্যত্থ ও গৌণত্ব 

নির্ণয়ের জন্য একই বিধিলিউ, নির্দেশকে তিন ভাগে বিভাগ করা হয়_ইহাদের 

নাম যথাক্রমে অপূর্বর বিধি__নিয়ম বিধি ও পরিসংখ্যা বিধি। এই তিনের মধ্যে 

অপূর্ব বিধি সর্বাপেক্ষা বলবান। নিয়ম বিধির বল মধ্যম শ্রেণীর ও পরিসংখ্যা 

বিধি সর্বাপেক্ষা দুর্বল । দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! বিশদ করিবার চেষ্টা করি। 

বিধি ( অর্থাৎ অপূর্ব বিধি ) রত্যন্তাপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। 
তত্র চান্থাত্র চ প্রাপ্ত পরিসংখ্য। বিধীয়তে ॥ 

“অহরহঃ সন্ধ্যামূপাসিত”__ইত্যাদিরপূর্ববিধিং। অত্র বিধেয়স্য সন্ধ্যাদেঃ 
শাঙ্সেতো। রাগতো ন্যায়তো বা কচিদপি অপ্রাপ্ডেঃ। তথা__ 

“ঝতৌ ভার্ধ্যামুপেয়াৎ৮-_বিধেয়্-_ভার্ধযাভিগমন্ত রাগতঃ 
প্রাতৌ-অপি রাগাভাবাৎ পক্ষতোইপ্রাপ্ডে; ॥ ইতি নিয়মবিধিঃ। তথা__ 

“প্রোক্ষিতং মাংসং ভূপ্বীত”_ বিধেযন্ত প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণস্ত তৎপ্রতি- 
ক্ষস্ত অপ্রোক্ষিত মাংসতক্ষণন্ত চ রাগতঃ প্রাঞ্চ: পরিসংখ্যাবিধিঃ। 



কূপে ইহাদের আচরণ করিয়া 

দায়ে পড়িয়া কোনও প্রকারে সম্পাদন মাত্র । 
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২৯। উপরে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, প্রতিদিন সন্ধ্যা 
উপাসনা করিবে। এই বিধির অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা, কি শাস্ত্র, কি মানবের স্বাভাবিক 

অন্ুরাগ-বিরাগ, কি ন্যায়__কিছু দ্বারাই হয়না । অর্থাৎ এই বিধির প্রয়োগ 

সর্বদাই বিদ্যমান থাকা হেতু--ইহ! অপূর্ব বিধি__সর্বধাপেক্ষা বলবান। ইহ না 

করিলে প্রত্যব্যয় আছে এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত আছে । 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :__খতুকালে নিজ বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গম করিবে, এ ক্ষেত্রে রাগ 
বা অনুরাগ স্বাভাবিকভাবে বর্তমান থাকিলেও কখনও কখনও বা উক্ত ইচ্ছার 

উদ্রেক হয় না । ইহা নিয়ম বিধি । ইহা পালন করিলে ত্রহ্মচ্ধ্য ব্রত ভঙ্গ হইবে 

না। পালন না করিলে প্রত্যব্যয় নাই। এনিয়মের মধ্যে নিষেধের ইঙ্গিত 

আছে-_অর্থাৎ খতুকাল ব্যতীত অন্তকালে ভার্ধ্যাভিগমন বিধেয় নয়_ইহাও 

অভিপ্রায় । 

তৃতীয় দৃষ্টান্ত :_প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে। ইহা! পরিসংখ্যা বিধি। 

মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অবিচারে মাংস ভক্ষণে। উহার সঙ্কোচ সাধন জন্য 

প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ অনুকল্পভাবে করা হইয়াছে । এই জন্যই যজ্ঞে পঙ্গবধ__ 

“অব্ধ” বলিয়া বিহিত হইয়াছে । এরূপ বিধির কারণ উদ্দামভাবে পশুবধ 

নিবারণ উদ্দেশ্য । যজ্জানুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য-_সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। উক্ত 

অনুষ্ঠানে আরও অনেক কিছু সংগ্রহের প্রয়োজন । সে সমুদায় প্রয়োজন 

মিটাইয়। যজ্ঞানুঠঠান সহজ সাধ্য নয়। বিশেষতঃ হজ্ঞানুষ্টান করিতে হইলে _ 

হত পশুর মাংস--বাহিরের নিমন্ত্রিত, অনিমস্ত্রিত, বু লোকের সহিত, তবে 

ভক্ষণ সম্ভব হইতে পারে। এ কারণ, অনিচ্ছার সহিত, অন্থকল্পভাবে যজ্ঞে 

পঙবধের বিধান দেওয়া হইয়াছে । নীচের আলোচনায় ইহা স্থম্পষ্ট হইবে । 

(দেখ অনুচ্ছেদ--৪৫) 

১১) বেদের দেবভাকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড 

৩০। বেদের সংহিতা বা দেবতাকাণ্ডের সহিত, উহার কর্মকাণ্ডের ব! 

্রাঙ্ভাগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বেদালোচনা আমাদের দেশে এখন 

একেবারেই উঠিয়| গিয়াছে । বেদের কর্মকাও এখন মাত্র কয়েকজন প্রাচীনপন্থী 

ধরদনিষ্ঠ, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে, অন্প্রাশন, উপনয়ন, [ব্বাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি 

কয়েকটি নৈমিত্তিক কর্ণের অনুষ্ঠানেই নিবন্ধ । পুরো হিতগণই গৃহস্থের প্রতিনিধি 

থাকেন, এবং তাহাও গতানুগতিক ভাবে, যেন 

সুতরাং বেদের উক্ত উভয় কাণ্ড 

বিস্তারিত ভাবে আলোচনায় প্রয়োজন নাই । গুত্রের উদ্ধেন্ত বেদের তিন 

২৩ 



৩৫৪ বক্বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কাণ্ডের সমন্বয় সাধন। আমরা ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্ষস্থত্র আলোচনা 

করিতেছি, সে কারণ ভাগবতের অভিপ্রায় অনুসারে, উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে 

পারিলেই, আমাদের কর্তব্য সমাধান হইল । 

-১। বেদের সংহিতা ভাগের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, স্র্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার 

নাম ও তাহাদের স্তুতি বর্তমান আছে। এই স্তুতি সকল সুক্ত নামে পরিচিত-_ 

“নু” সুন্দর ভাবে, “উক্ত'_কথিত ব! ভাষায় নিবন্ধ বলিয়া, ইহাদিগকে “নত” 

বলা হুইয়া থাকে। সুক্তই বাচিক উপাসনা । কর্শ কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি কম্ম-_ 

আনুষ্ঠানিক উপাসনা । উভয়ের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ট বুঝা গেল। পৃথক্ 

পৃথক দেবতা সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ স্ক্ত প্রচলিত থাকায়, এবং কর্মকাণ্ডে পুথক্ 

পৃথক্ দেবতার নামে পৃথক্ পৃথক আহুতি দিবার ব্যবস্থা থাকায়, মনে স্বতঃই 

সংশয় হয় যে, সেই সেই দেবতার উপাসনা, কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, অথবা 

একমাত্র ভগবানেরই উপাসন!-_পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম__উপলক্ষ্য মাত্র। 

৩২ । দেবতাগণের উপাসনা দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। প্রথম 

প্রকারের উপাসনায় দেবতাগণের প্রাধান্য, দ্বিতীয় প্রকারের উপাসনায়__ 

পরত্রহ্মের বা ভগবানের প্রাধান্য__দেবতাগণ__-উপাসনার বাহ! অবলম্বন মাত্র । 

পরমব্রন্ম বা ভগবান্_সর্ববাত্যক বলিয়া, দেবতাগণ, তীহারই বিশেষ বিশেষ 

বিভূতি বিকাশ মাত্র_দ্বিতীয় প্রকার উপাসনায়, এই মনোবৃত্তি ছারা চালিত 

হইয়। উপাসক উপাসনা করিয়া থাকেন-_স্থতরাং ইহা! ব্রহ্মোপাসন! | প্রথম প্রকার 

উপাসনা_ ব্রক্মোপাসনা নয়। ইহা! প্রতীকোপাসনা নামে কথিত । ভগবান্ 

সুত্রকার ৪।১)৪ স্থত্র “ন প্রতীকেন হি সঃ” প্রণয়ন করিয়া, ইহা বিচার ও 

মীমাংস! করিয়াছেন । এখানে উহার বিস্তার করিব না। 

৩৩) মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভজন করিয়া থাকে। 

উহাদের উক্ত ভজনে সেই সেই দেবতারাই প্রাধান্য দিয়া থাকে। ব্যাবহারিক 

জগতে যেমন একচ্ছত্র সম্রাটের বিস্তীর্ণ সাআজ্যের___বিভিন্ন বিভাগের 

বিভিন্ন অধ্যক্ষ্য নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাহ! দ্বারা 

ছত্রপতিরই করণীয় আংশিকভাবে সম্পাদন করিয়! থাকেন, সেইরূপ বিভিন্ন 

দেবতাগণ, বিশ্বনাথ ভগবানের ইচ্ছায় পারচালিত হইয়া, তাহারই পরিচারকরূপে 
বিভিন্ন বিভাগের করণীয়, নিজ নিজ অধিকারান্সারে সম্পাদন করিয়া থাকেন ৷ 
এই কারণে যে সমুদায় মানব, তাহাদের উপাসনা করেন, তীহারা নিজ নিজ 

উপাস্ত হিজর অধিকারামুরূপই ফলপ্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। ভাগবত ২৩২ 
হইতে ২1৩1৯ পৰ্যন্ত আটটি শ্নোকে ইহাই বলিয়াছেন। বাহুল্য পরিহারের জন্য 
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উহাদিগকে উদ্ধত করিলাম না। সংক্ষেপে বলি, ভাগবত বলিতেছেন যে, 
ইন্িয়কামী- ইন্দ্রকে, সন্তানকামী-_প্রজাপতিকে, এ্যকামী__মায়াদেবীকে, 
তেজন্কাম_ স্্্যকে_ ইত্যাদি রূপে ভজন করিয়া থাকে। উক্ত ভজন 
সাধারণতঃ পার্থক্য বুদ্ধিতে করা হইয়। থাকে। একারণ উহা ভগবদ্ ভজন নয়। 
তবে শ্রদ্ধার সহিত, যদি উহ! করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ভজন-_অবিধিপূর্বরক 
ভগবদ্ ভজন বলিয় গণ্য হইতে পারে । উপরে ১৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত গীতার 

৯২৩ শ্লোকে ইহ! স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন । উক্ত উপাসকগণের গাতি__তাহাদের 
উপাস্ত দেবতাগণের অধিকার পর্য্যস্ত_ইহাও ভগবান্ উক্ত ১৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধত 
গ্রীতাম ১৯২৫ প্লোকে বলিয়াছেন। সকাম কর্মের ফল যে এরূপ হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? কামনার দ্বারা চালিত হইয়াই ত আমরা! কর্শান্ুষ্ঠান 
করিয়া থাকি । আমাদের ব্যাবহারিক জগতে নীতি শান্ত্রেই আছে £__ 

অকামন্য ক্রিয়া কাচিদ্ৃখ্ঠতে নেহ কহিচিৎ। 
যদ যদ্ হি কুরুতে জন্তস্তত্তৎ কামন্ত চেষ্টিতম্ ॥ 

এই সংসারে কখনও কোথাও কামনা রহিত ক্রিয়া দেখা যায়না জীবগণ 
যেযে কাৰ্য্য করে, তৎ সমুদ্দায় কামের চেষ্টামাত্র। সুতরাং বৈদিক হউক, 

লৌকিক হউক, কোনও কর্শের অনুষ্ঠান কামনা পরিত্যাগ করিয়া, করা আমাদের 

দ্বার! সম্ভব নয়। তবে উপায় কি? 

৩৪। ভাগবত বলিতেছেন, ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে? উপায় 

ত তোমাদের হাতেই রহিয়াছে :_ 

অকামঃ সব্র্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ভাগঃ ২।৩।১০ 

উদার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ নির্মেঘ উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় যাহার বুদ্ধিতে 

মোহকালিযার চিহ্ন মাত্র নাই, এমন ব্যক্তি কামনাশণা হউন. অথবা সর্ব্বাবিধ 

কামনা পূর্ণই হউন, কিম্বা মোক্ষকামীই হউন, একাস্তিক ভক্তি যোগে পরম 

পুরুষকে উপাসনা করিবেন | ভাগ: ২।৩।১০ 

অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিলে তাহা ভগবানেরই উপাসনা হইয়া থাকে 

বটে, কিন্তু উহা! সাক্ষাৎ্ভাবে না৷ হওয়ায়, বন্রগতিতে ভগবানেই পৌচায় 

ফলে পথে বিস্রবিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবন! থাকিয়া যায়. এবং সময়ও ব্যয় হইয়া 

থাকে, এমন ক জন্মের পর জন্মও অতিবাহিত হইতে পারে। ইহা! ভাগবত 

অতি স্থন্দর ভাবে, উপরে ৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০1৪০।১০ প্লোকে বুঝাইয়াছেন। 
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৩৫1 যদিও অন্তে সকলের পরিণতি একমাত্র ভগবানেই বটে, তাহা 

হইলেও পারক্য বৃদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে, দেবতাগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনায় 

পরিণত হয় না, সে কারণ-_উহাদের ফল ব্রন্মোপাসনার তুল্য হয় না । ভাগবত 

এ কারণ বলিতেছেন যে পারক্য বুদ্ধি সর্ধতোভাবে পরিত্যজ্য । 

তস্মিন্ ব্ৰহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। 

ব্ৰহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোইন্ুপশ্ততি ॥ ভাগঃ ৪118৯ 

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেযু শিরঃ পাণ্যাদিযু কচিৎ। 

পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ভাগঃ ৪1৭৫০ 

যেমন প্রত্যেকের শরীরে-__-শিরঃ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব বর্তমান থাকে, 
কিন্তু উক্ত শরীরধারিজীব, সকল অবয়বকেই নিজের বলিয়া মনে করেন, পারক্য 
বুদ্ধি করেন না, সেইরূপ ব্রন্ধা, রুদ্ধ (ইন, অগ্নি, মরুণ বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণকে ) 

ও ভূত সকলকে-_অদ্বিতীয়, কেবল পরমাত্মার অবয়ব স্বরূপ বলিয়া তাহা হইতে 

অপৃথক্ ভাবে ধারণ] করা উচিত। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিই ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। 
৪1৭18৯-৫০ 7 

এই ভেদ দর্শন হেতু, উক্ত দেবতাগণের উপাসনা ব্রক্ষোপাসনার পর্যায়ে 

পড়ে না__ইহা৷ ুষ্পষ্ট। 
৩৬। কিন্তু এই ভেদদর্শন কেন হয়? ইহার উত্তর আমরা আগের তিন 

স্থত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। জগতে মানব দেহধারী জীব-_ বাহার! পূর্বে 
বর্তমান ছিলেন ও এখন বর্তমান আছেন-তীহাদের সংখ্যা অগণ্য । ১1১৩৩ 

স্থত্রের আলোচনায় ৭৬-৭৭ অনুচ্ছেদে আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রমবিবর্তন ও 
ক্রমোন্নতি বিধানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। মানবেতর স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
অসংখ্য জীববৃন্দের ক্রমবিবর্তন একই কালে সংঘটন সম্ভব নহে বলিয়া, উহারা 
ক্রমোন্নতি সোপানের অসংখ্য বিভিন্ন স্তরে থাকিতে বাধ্য হয়। সে কারণ, 
উহাদের মধ্যে যাহারা মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার! সকলে এফ কালেই উহা প্রাপ্ত 

হয় না। প্রাপ্তির কালের-_-অসংখ্য ভেদ বর্তমান। এ কায়ণ প্রত্যেকের চিত্ত 
মন-বুদ্ধিইন্দিয়াদির শক্তি একরূপ নছে।, প্রত্যেকের প্রক্ধতি, ধারণা শক্তি 

বিভিন্ন। কিন্তু শাস্ত্র ত কাহাকেও বাদ দিতে পারেন না। প্রত্যেকের 
আকাঙ্ধ! পরিতৃপ্িতেই শাস্ত্রের সার্থকতা । আকাঙ্ছা পরিতৃপ্তির ‘সঙ্গে সঙ্গে 

প্রত্যেককে ক্রমোন্তি সোপানের-_উচ্চতর সয়ে উন্নয়ন করিবার জন্য. অগণ্য 
প্রকার__উপায়, অনন্ত জ্ঞানময় ভগবান্ কর্তৃক শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এই 
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সকল কারণে-_শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতার নাম ও তাহাদের উপাসনা পদ্ধতি 

বিভিন্ন 'ভাবে দেওয়া হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, যেমন কোনও মহানগরীতে 

পৌছিবার বহু পথ বর্তমান থাকে, উহাদের মধ্যে যে কোনটিকে ধরিয়া অগ্রসর 

হইলেই মহানগরীতে পৌঁছান যায়, সেইরূপ পথে যে কোনও দেবতার উপাসনা 

মার্গ দিয়া ধীরভাবে বিশ্বাসের সহিত, অগ্রসর হইলে পরিণতিতে, সেই এক 

অদ্বিতীয় পরম ও চরমতন্বে পৌঁছান যাইবে। উপরে ১1১৩৩ সবত্রের 

আলোচনার ১৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩৷৩২৷২৮ গ্লোকটি, অতি সুন্দর 

ভাবে ইহা বুঝাইয়াছেন। ইহা! হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সমুদায় 

বিভিন্নতার পর্য্যবসান ও সমন্বয়_-একস্থানে এবং সেই স্থানটিই__ভগবান্ বা ব্রদধ। 

৩৭। সমুদায় পথ মহানগরীতে পর্যবসিত বটে, কিন্তু সবগুলিই সমান 

সুখগম্য নহে। যেষে পথ নিকট বা দূরের অন্যান্য নগরীর সহিত সংযোজিত, 

তাহার! প্রশস্ত রাজপথ ছুই পার্শ্বে পরিরোপিত বৃক্ষ শ্রেণীর ছায়ায় শীতল, যান- 

বাহন যোগে গমন অতিশয় স্থখসাধা । কিন্তু যে সকল পথ দূরের গ্রামের_ গরীব 

জনগণের পায়ে হাটিয়া অতিবাহনের জন্য অভিপ্রেত, তাহারা-সঙ্ধীর্ণ, বন্ধুর যান 

বাহনের উপযোগী নহে । ইহা আমাদের সকলের প্রতার্ষদুষ্ট। প্রথম প্রকারের 

রাজপথ, সমাজের উচ্চন্তরের মানবগণের জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার পথ, সমাজের 

নিয়ন্তরের জন সাধারণের-_ব্যবহার্্য। সেইরূপ, যে সমুদায় ভাগ্যবান মানব- 

দেহধারী জীব ক্রমবিব্তনে মানবদেহ প্রাপ্তির পর, জন্ম-জন্মস্তরের ভিতর দিয়া, 

ক্রমোন্নতি সোপানের-_উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, শাস্ত্রে তাহাদের জন্য, 

তাহাদের উপযুক্ত উন্নততর ব্যবস্থা করিয়াছেন । আর ধাহারা সবে মাত্র 

মানবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাদের কামনা, বাসনা প্রভৃতি মানবেতর 

 জন্তগণের সহিত কমবেশী সমভাবাপন্ন হওয়ায়, তাহারা যাহাতে তাহাদের- 

উপযোগী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, ক্রমোন্নতি সোপানের নিম্নতম স্তর হইতে 

ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারেন, শান্ত সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন । 

এই ব্যবস্থার পশ্চাতে অনন্ত জ্ঞান ও অশেষ কল্যাণ সাধন সমুজ্ঞল ভাবে 

দেদীপ্যমান। একট চিন্তা করিলেই ইহা.বুঝিতে পারা যায়। 

১২) আলোচ্য ১১।৪৪ সূত্রের ভাগবত ভাষ্য! 

৩৮1 ভাগবত কয়েকটি অতি উপাদেয় শ্লোক রচনা করিয়। আলোচ্য ১১ 

৪1৪ স্তত্রের বিশদ আলোচন! করিয়া, ভাগবান স্ত্রকারের__ প্রকৃত আভপ্রায় 

ব্যক্ত করিয়াছেন । নিম্নে সেইগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কর্তব্য সমাধা করি । 
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ক) নিবৃত্তি মাৰ্গ ও প্রবৃত্তি মাৰ্গ £__ 
উপরে ৩৬ ও ৩৭ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা! বুঝিলাম 

যে, মানবত্ব প্রাপ্তির অগ্রপশ্চাৎ হেতু, বিভিন্ন মানবদেহধারী জীব ক্রযোন্নতি 

সোপানের-_উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ও নিক্স-নিম্নতর-নিক্নতম স্তরে অবস্থান করিতে 

বাধ্য । স্থতরাং সকলের অধিকতর উচ্চতর স্তরে আরোহন করিবার উপায় 

এক প্রকার হইতে পারে না। যাহার! মানবত্ব লাভের পর জন্মের পর জন্ম 
অতিবাহন করিয়া, ক্রমোন্রতি বিধানে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 
তাহাদের উপাসনা নিবৃত্তি মার্গায়। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £-_ 

যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ ৷ 

এষ ধৰ্ম্মে ুণাং ক্ষেমঃ শোক-মোহ-ভয়াপহঃ ॥ ভাগঃ ১১।২১।১৮ 

যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতে মুক্ত হইবে, এই 
ধর্মই মানবগণের পরম মঙ্গলের হেতু। ইহাই তাহাদিগের শ্রোক-মোহ- 
ভয়াপহারী । ভাগঃ ১১৷২১৷১৮ - 

ইহ! সহজেই বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণকারী মানবদেহধারী 
জীবগণের বিষয়ের সহিত সং্বব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বিষয় স্বতঃ দোষাবহ 
না হইতে পারে, কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে মনোবৃত্তি পোষণ করিয়া 
থাকি, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। ইহা! ভগবান্ গীতার 
২।৬২-৬৩-৬৪ শ্লোকে সুম্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন । ভাগবত ইহারই অন্ককরণে 
১১।২১।১৯-২০-২১ শ্লোকে বলিতেছেন ২__বিষয় চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি 
হইতে কামনা, কামনা হইতে কলহ, কলহ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে 
মোহ এবং এই মোহই উক্ত বিষয় চিন্তক পুরুষের-_কার্্যাকাধ্য স্থৃতিকে গ্রাস 
করিয়া ফেলে। ফলে মাহুষ যেন চেতনাশৃণ্য_অতএব অসত্ত ল্য হইয়া, নিজের 
পরম স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। 

৩৯। একারণ প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ কাঁয়রা নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করা 
শ্রেয়: । ইহা বুঝা গেল। কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন £__ 

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ। 
আসক্তমনসে! মর্ত্া আত্মনোহনর্থহেতুষু ॥ ভাগঃ ১১/২১২৪ 

মানুষ স্বভাবতঃই আপনার অশেষ অনর্থ হেতু, কামনার বিষয়. আয়, 
ইন্দিয়, বল ও বীরধ্যাদিতে এবং পুত্রদারাদি বিষয়ে আসক্তমনাঃ হইয়া থাকে । 
ভাগঃ ১১1২১1২৪ } 
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যে শ্রেণীর মানবের কথা ১১৷২১৷২৪ প্লোকে ভাগবত উল্লেখ করিলেন, 

উহার! মানবত্ব প্রাপ্তির পর কয়েক জন্ম অতিক্রম করিয়া ক্রমোন্নতি সোপানের 

কথকিৎ উচ্চন্তরে প্রতিষ্টিত। ইহাদের সংখ্যা অধিক- বর্তমান যুগে ইহারাই 
সাধারণ মানুষ । কয়েক জন্ম পূর্বে__পশুত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করায়, 

সাধনার উচ্চস্তরের উপদেশ, ইহাদের নিকট অর্থহীন নহে। ইহারা নিজেদের 

পরম শ্রেয় সম্বন্ধে অজ্ঞান, কামনাবস্তে ভ্রাম্যমান বটে, কিন্তু যে বেদ পরমতন্বে 

উপদেশপূর্ণ, তাহাতে শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রণত। ইহাদের সম্বন্ধে 

বেদ কি পুনরায় কর্মাচরণের উপদেশ দিতে পারেন? কর্মাচরণে নানা প্রকার 

বিদ্লবিপত্তি আছে। তাহাতে কর্মের অযথা আচরণে শ্রেয়োলাভ দূরে থাকুক, 

বরং অধিকতর অন্ধতমসে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাগবত 

বলিতেছেন £ 

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বুজিনাধ্বনি ৷ 

কথং যুঞ্জাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো৷ বিশতো বুধঃ ॥ ভাগঃ ১১/২১২৫ 

[বুধ £অর্থ পঙিত_(পণ্ডাউজ্জল বেদজ্ঞান যাহার বর্তমান) 

অর্থাৎ বেদ ] 

সেই সমুদায় অজ্ঞান, কামবর্জে ভ্রাম্যমান, নিজের পরম শেঁয়ঃ ভ্ৰষ্ট, অথচ 

বেদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাক! হেতু, বিন পুরুষগণকে বেদ কি প্রকারে 

সেই সকল কর্ধে পুনরায় প্রবৃত্ত করিবেন? অর্থাৎ বেদসকল পরম 

শ্রেয়োনির্ধীরণে সার্থকতা, লাভ করেন। কর্মানুষ্টানে পরম শ্রেয়োলাভ 

হয় না। নুখভোগন স্বৰ্গভোগ প্রভৃতি প্রলোভনে কামনা বুদ্ধিই হইয়| থাকে । 

ফলে জন্মের পর জন্মলাভ ঘুচে নাঁ। কখনও কখনও কর্মের বৈপ্তণ্যবশতঃ 

নিকবষ্টতর বৃক্ষাদি যোনিতে জন্মলাভও অসম্ভব নয়! স্থতরাং মাতার ন্যায় 

হিতকারী বেদ কি এরূপ উপদেশ দিতে পারেন ? 

খ) প্রবৃত্তিমার্গ যদি হেয়, তবে বেদে ভাহার বিধান কেন? 

৪০1 কিন্তু বেদের কর্্মকাণ্ডে___কর্খানুষ্ঠানের বিধানও সুম্পষ্ট দেওয়া আছে । 

এবং কর্দাচরণে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ফলশ্রুতির বৰ্ণনাও আছে। ইহা কি 

প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহার আলো
চনা করিতে যাইয়া ভাগবত বলিতেছেন £_

 

ফলশ্রতিরিয়ং বুণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং। 

শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনং ৷ ভাগঃ ১১২১২৩ 



৩৬০ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

স্বামিপাদ বলিতেছেন :_“ইয়ং ফলশ্রতিঃ, ন শ্রোক্ঃ-পরম 

পুরুষার্থপরা ন ভবভি। কিন্তু বহির্থানাং নৃণাং মোক্ষবিবক্ষয়া 

অবাস্তরফলৈঃ কর্ম্মস্থ রুচ্যুৎপাদনার্থমাত্রমূ। যথা ভৈষজ্যে উবধে 
রোচনং ক্চ্যুৎপাদ্নম্ ।” 

শাস্ত্রে ঘ ফলশ্ৰুতি কথন, তাহা পরম পুরুষার্থপর নহে। বহিমু্খ 

মানবদেহধারী জীবগণের মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বর্ণনার হেতু, অবাস্তর ফলদারা 

শাস্তবিধিবন্ধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানে কুচি উৎপাদনের জন্য মাত্র । যেমন 

কঠিন রোগে আক্রান্ত বালকের-_রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে তিক্ত, তীত্র ওষধ গলাধ- 

করণের জন্য মিছরী, বাতাসা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যের প্রলোভন দেখান হয়, 

ফলশ্রুতিও সেইরূপ ৷ 

অবশ্যই কর্ম আত্যস্তিক শ্রেষোবিধানে সমর্থ নহে-_ইহা ১।১।১।১ স্বত্রের 

আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাচরণ না করিয়া মানব ক্ষণমাত্রও 

অবস্থান করিতে সমর্থ নয় (গীতা এ৫)। একারণ ত্যাগ মূলক যজরূপ 
শাস্ত্র বিহিত কর্মানুষ্টানে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের দ্বারা পরমপুরুতার্থ লাভের 

উপায় নির্দেশ ( গীঃ ৩।১৯) বেদ করিয়াছেন । এক কথায় কর্ণ দ্বারা নৈঘর্শ্য 

সিদ্ধি। ইহা পূর্বের ১1১৩৩ সুত্রে ৮৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে 
বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, কর্ম মীমাংসকগণ বেদের ক্রিয়াপরত্ব 

প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার! বেদের আক্ষরিক অর্থ লইয়াই 

আত্মস্তরিতায় অন্ধ হইয়া তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত বেদজ্ঞ 

পণ্ডিতগণ তাহাদের তর্ক গ্রাহ করেন না ৷ 

গ) কর্ম মীমাংসকগণের বেদের ক্রিয়াপরত্ব গ্রতিপাদ্দন-__অভ্ঞান 
প্রসূত। 

৪১। ভাগবত বলিতেছেন ₹₹_- 

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবৃদ্ধয়ঃ। 

কোনও কোনও কুবুদ্ধি লোক ( কর্ম মীমাংসকগণ ) বেদের প্রকৃত আতভপ্রায় 
বুঝিতে না পারিয়া--অবাস্তর ফল প্ররোচন হেতু রমণীয় ফল শ্রাতিকেই পরম 

ফলশ্রুতি বলিয়া থাকেন। কিন্ত ব্যাসাদি প্রকৃত বেদজ্ঞ খষিগণ সেরূপ 
বলেন না! ভাগঃ ১১/২১।২৬ 
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উপরের শ্লোকে “কুবুদ্ধয়ঃ” বলিয়৷ যাহাদিগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল, 
তাহাদের সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন ঃ- 

কামিনঃ কৃপণ লুক্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবৃদ্ধয়ঃ ' 

অগ্নিমুগ্ধা ধূমতাস্তাঃ স্বং লোকং ন বিদস্তি তে ॥ ভাগঃ ১১৷২১৷২৭ 

এই সকল কুবুদ্ধি ব্যক্তি__কাম প্রবণ, সে কারণ কৃপণ-_-সেই হেতু লুব্ব_ 

তৃঞ্চাকুল হওয়ায় অবান্তর ক্ষুদ্র ফলকেই পরম ফল মনে করিয়া থাকেন । এবং 

এই অবাস্তর ফল লাভের জন্য অগ্রি__সাধ্য কর্মে লুপ্ত বিবেক হয়৷ ধূমমার্গে ই 

তাহাদের গতি পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ইহারা স্বকীয় আত্মায় পরিপূর্ণভাবে 

অবস্থিত পরমলোকের সন্ধান পায় না। ভাগঃ ১১/২১।২৭ 

৪২। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১৷২১৷২৭ শ্লোকে যে “স্বং লোক” 

বলা হুইল, উহার স্বরূপ কি? উহা! কি' ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ প্রভৃতি লোকের ন্যায় 

কর্ম্মলভ্য ? ইহ! স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য ভাগবত বলিতেছেন ৮ 

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যত । 

উক্থশস্ত্রা হথস্থতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ॥ ভাগঃ ১১৷২১৷২৮ 

ভগবান্ উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে প্রিয়! যে ব্যাক্তর 

চক্ষু নীহারে আবৃত, সে যেমন সূর্য্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ যে সকল ব্যাক্ত- 

যজ্ঞাদি কর্শে পশুহিংসা সাধন কারয়া_ উদর পুরণ ও প্রাণতর্পণ পরায়ণ হন, 

তাহারা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আমার দর্শনলাভ করিতে পারেন না। 

এই সকলের হৃদয়স্থ আমা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন এবং ইহা আমা, 

ব্যতিরিক্ত নহে। 

ঘ) ভগবানে সমন্বয় সাধনই বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় । 

৪৩1 জগৎ যখন ভগবান্ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, তখন পরম লোক বা. 

স্বকীয় লোক যে ভগবান্ হইতে পৃথক্ কিছু নহে, ইহা কি আর বলিতে হইবে ?' 

তিনি ও তাহার লোক অভিন্ন। তাহাকে জানিলে, তাহার লোকও যতকিছু 

সব জানা হইয়া যায়। ইহাই এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান । এক৷" ৫বদ' 

সকলের প্রকৃত অভিপ্রায়__ভগবন্বত্বের জ্ঞানলাতের উপায় নির্দেশেই পর্ধ্যবসিত ৷ 

এই উপায় নির্দেশ নান! প্রকারে ত্রিকাগাত্মক বেদের ব্রদ্াকাণ করা হহয়াছে। 

কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাও নিয্নাধিকারিদিগকে উচ্চাধিকার, প্রাপ্তির উপযুক্ত 

করিবার উপদেশে সার্থকতা লাভ করে । ত্র ডপধেশ সকল যে. বান্ধ বা" 

তগবানে তাৎপর্য লাভ করে, ইহা! ভাগবত নানা প্রকারে, বুঝাইয়াছেন ॥ 



৩৬২ ব্রহ্মহ্থজ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরুষ স্যক্তের ব্যাখানে নারদেয় নিকট 
ব্রহ্মার উক্তি উল্লেখ করি । ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন £_ 

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োহগ্ৰজাঃ 

সরাস্থুরনরাঃ নাগাঃ খগা মৃগসরীস্থপাঃ ॥ ভাগঃ ২৬১৩ 

০৩৩ ৯০০৫ ec ৩৫৩ ০০৩ 

সৰ্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চযৎ॥ ভাগঃ ২1৬।১৫ 

আমি, তুমি, শিব, তোমার অগ্রজ এই সনকাদি মুনিগণ, স্থর, অস্থর, নাগ, 
পক্ষী, মুগ, সরীস্থণ, অধিক কি এক কথায় বর্তমান, ভূত, ভবিষ্তং--যত কিছু সব 

পুরুষই ॥ ভাগঃ ২৬1১৩-১৫ 

বেদে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাও ও ব্রদ্ধকাণ্ড পৃথক পৃথক্ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু পার্থক্য বিদ্দুযাত্রই নাই। চতুর্কেদ, তাহাদিগের কর্মকাও ও 
তাহাতে উক্ত যজ্ঞ, মন্ত্র, দক্ষিণা, যজ্ঞ-সস্তার, প্রায়শ্চিত্ত, দেবতা-_সমূদ।যই ব্রহ্ম ৷ 
উহার! সকলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, আপনাদিগকে ব্রন্মের অবয়ব স্বরূপ প্রতিপাদন 
করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা যে কেবল কথার কথা, তাহা নহে। ইহা 
আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্রহ্মা বলিতেছেন £__ 

যদাইস্ত নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ | 
নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বান্বতে ॥ ভাগঃ ২৬২২ 
তেষু যজ্স্ত পশবঃ সবনম্পতয়ঃ কুশাঃ। 
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ভাগঃ ১৷৬৷১৩ 
বস্তস্তো ষধয়ঃ স্নেহ! রসলোহমুদে! জলম্ । 
খচো যজ্বংষি সামানি চাতুর্োত্রষ্ সত্তম ॥ ভাগঃ ২৬২৪ 
নাম ধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ, দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ। 
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকঞ্সপুন্্রমেব চ | ভাগঃ ২৬২৫ 
গতয়োমতয়শ্চৈৰ প্ৰায়শ্চিত্তং সমৰ্পণমূ ৷ 
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভতা ময়া ॥ ভাগঃ ২৬২৬ 

ব্ৰহ্মা বলিতেছেন £__আমি যখন পুকুষের নাভিপন্সে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তখন 
পুরুষের অবয়ব ভিন্ন যজ্ঞ সম্ভার না দেখিয়া, তাহার অবয়ব হইতেই যজ্ঞের পশ্, 
বনম্পতিসকল, কুশ, যজ্ঞের স্থান, যজ্জের_-উপযোগী কাল, বন্তসকল, ওষবি সকল, 



১খঃ। ১ পাঃ। ৪ অধি। ৪ সঃ ৩৬৩ 

স্বতাদি ন্নেহপদাখ, ছুগ্ধাদি রস, স্বর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঝক্, যজু, সান, 
চাতুর্যোত্র, নাম, মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতান্ুক্রম, কল্প, সংকল্প, তত্র, গতি, মতি, 
প্রায়শ্চিত্ত, সমর্পণ ইত্যাদি যত কিছু যজ্ঞান্ণঠানোপযোগী সম্ভার সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম। ভাগবত ২৬।২২-২৬ 

এইবূপে পুরুষের-_অবয়ব হইতে যজ্ঞসস্তার-_অর্থাৎ যজ্ঞাহ্ণঠানের প্রয়োজনীয় 
যত কিছু সংগ্রহ করিয়া, তদ্বার ব্রহ্মা সেই যজ্ঞর্সপী পুরুষের অর্থাৎ ব্রন্মেরই 

যজন করিয়াছিলেন । ভাগঃ ২৬1২৭ 

ইতি সম্ভ.তসম্তারঃ পুরুষাবয়বৈরহমূ। 
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্ ॥ ভাগঃ ২৬'২৭ 

স্থৃতরাং স্পষ্ট বুঝিতে পার! গেল যে, বেদ__তাহার কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাও 
এক ব্ৰহ্ম বা ভগবানেরই বহুত্বাভিব্যক্তি মাত্র। তাহার অমোঘ ইচ্ছা হইতে 

প্রকটিত। ভেদবুদ্ধি আমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। 
৪৪। উপরে কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, ভগবান্ গীতায় একাট 

প্লোকেই ইহাই শ্রেষ্ঠ স্তরের উপাসনা, তাহা বুঝাইলেন । 

ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্রহ্ধহবিঃ ব্রন্ধাগ্রৌ ব্ৰহ্মণাহুতম্ 1 

ব্ৰন্মৈৰ তেন গন্ভব্যং ব্ৰহ্মকৰ্ল্মদমাধিনা ॥ 'গীঃ ৪1২৬ 

অর্পন (কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত হস্তাকার পাজাদি_ক্রবাদ-__চামচ)_ ব্রহ্ষই, হুবিঃ 

(স্ব, পুরোদাশ, চকু প্রভৃতি ) ব্রদ্ই, যাহাতে অর্পণ করা যায় সেই অগ্নি 

বর্ষ! যিনি অর্পণ করেন, সেই যজমান বা হোতা - ব্রম্নই, হুতং__ হোম 

অর্থাৎ অগ্নি, ক্রিয়া ও কর্তা ব্ৰহ্মই । এইরূপ সর্বাত্মক ত্রহ্বরূপ কর্ণেতে 

একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্র্ধকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীঃ ৪২৪ 

এই প্লোকে ভগবান্ কর্মকাণ্ডের প্রত্যেক ক্রিয়া বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ও যজ্ঞ 

সম্ভারাদির-_গৃঢ়-রহস্ত প্রকাশ করিলেন । দৃষতঃ বিভেদের মধ্যে যে পরম একত্র 

অনুস্থযত, ইহা বুঝাইলেন। এ প্রকার-_একত্বজ্ঞানে অনুপ্রাণিত ভগবদারাধিনারূপ 

কর্শ্মে যে বন্ধন শক্তি নাই, তাহা বুঝা গেল" প্রবৃত্তি মার্গের বিধানে অনুষ্ঠিত 

কৰ্ম্ম কি প্রকারে নিবৃত্িমার্গে সর্ধোচ্চস্তরের আরাধনায় পর্যবসিত হইতে পারে, 

তাহা ভগবান্ সরলভাবে বুঝাইলেন। কর্মকাণ্ডে কর্মান্বষ্টানেরাবধানের ইহাই 

বেদের গৃঢ় ও প্রকৃত অভিপ্রার়। উক্ত গ্লোকে উপদিষ্ট মনোভাব' লইয়া 

পরমেশ্বরের আরাধনার লক্ষ্যে কর্ম সম্পাদন. করিলে উহার বন্ধন-শক্তি ত 



, ৩৬৪ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

থাকেই না, বরং পরমনিংশ্রেয়স্ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। উদ্ধৃত শ্লোকের 
অব্যবহিত পূর্বব-শ্লোকেই ভগবান্ বলিতেছেন: 

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ৷ গীঃ ৪1২৩ 

যজ্ঞায়াচরতঃ অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্__পমগ্রভাবে অর্থাৎ উক্ত কর্ম ও 

তাহার সহিত কর্মের সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। গীঃ ৪1২৩ 
ইহাকেই ভগবান্ গীতায় ২৫০ শ্লোকে “যোগকর্মস্থ কৌশলম্” বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীধর শ্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন £_-“অতঃ 

কর্মন্থ কৌশলম্__ যৎ বন্ধ কানামপি-তেষাং উশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বদম্পাদন- 
চাতুর্ধ্যং স এব যোগঃ”_অর্থাৎ কর্মদকল সাধারণতঃ সংসার বন্ধন সংঘটক। 
উহাদের-_বন্ধকত্ব নাশ করিবার__কৌশল হইতেছে-ইশ্বরারাধন। দৃষ্টিতে কর্ম 
সম্পাদন-_তাহা৷ হইলে উক্ত কৰ্ম্ম_বন্ধক না হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়া 
থাকে। ইহাই কৰ্ম্ম সম্পাদনের চাতুর্য। ভগবান্ বেদের কর্মকাণ্ডের 
কণ্মান্টানের বিধানের গৃঢ়, প্রকৃত ও অতিশয় কল্যাণকর অভিপ্রায় ব্যন্ত 
করিলেন। এ অভিপ্রায়ের সহিত বেদের ব্রন্ষকাণ্ডের কোনও বিবাদ নাই । 
কি কশ্মকাও, কি দেবতাকাও, কি ব্ৰন্বকাও, সকলেই তুল্যভাবে অবিরোধে 
প্রতিপাদন করে, যে সমুদায়ের সমন্বয় ব্রহ্মে বা পরমতদ্বে বা ভগবানে । 

ও) বেদের প্রকৃত, গুঢ় অভিপ্রায় অবধারণে অসমর্থ নিম্মাধিকারিগণের জন্য 
কর্মকাণ্ডের ও যজ্ঞে পশু বধের বিধান । 

৪৫| কিন্তু ক্রমবিবর্তণের বিধানে, যে সমুদায় জী সবেমাত্র মানবত্ব লাভ 
করিয়াছে, তাহারা মানবদেহধ-রী হইলেও মানবত্বের ক্রমোন্নতি সোপানের 
অতি নিয্নস্তরে অবস্থিত। “আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ” উহাদের একমাত্র 
আকাঙ্জার_ দ্রব্য প্রবৃত্তি মার্গের-__-নিয্নতম স্থানেই উহাদের দৈনন্দিন জীবন- 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিবৃত্তি মার্গের উপাদেয়তা ও তাহার জন্য 
উপদেশ তাহাদের কাছে অর্থহীন। বেদ কিন্তু সকলেরই হিতকামী । উহার! 
নিম্নতম স্তরে অবস্থিত বলিয়া, বেদ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 
তাঁহার! যাহাতে নিজের নিজের প্রবৃত্তি মার্গের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কল্যাণের 
পথে অগ্রসর হইতে পারে, এজন্য যজ্ঞাননষ্ঠানের বাবস্থা ও যজ্ঞে মেধা পশুবধের 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । এ প্রকার বিধান না দিলে উদ্দামভাবে যথেচ্ছ পশু 
বধ নিবারণ সম্ভব হইত না। 

ভাগবত বলিতেছেন £__ 



১খঃ। ১ পাং। ৪ অধি। ৪ স্ব 

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ। 

হিংসায়াং যদি রাগঃ স্তাদ্যজ্ঞ এব ন চোদনাঃ ॥ ১১1২১।২৯ 

আমার যে গুড় অভিপ্রায় বেদে অস্তনিহিত আছে, বিষয় ভোগ লোলুপ 
ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়৷ ভেদজ্ঞানে নানা দেবতার অর্চনা করিয়া 
থাকে। তাহাদের পশুহিংসায় ও পত্তমাংসভক্ষণে অনুরাগ থাকা হেতু যজ্ঞে 
অনুকল্পভাবে পশুহিংসার বিধান পরিসংখ্যাভাবে দেওয়| হইয়াছে মাত্র, 
বিধিভাবে নহে । 

হিংসাবিহারা হ্যালবৈঃপশুভিঃ স্বহুখেচ্ছয়া। 
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃণ, ভূতপতীন্ খলাঃ ॥ ভাগঃ ১১২১৩, 

সেই হিংসা ক্রীড়ারত খল লোকেরা আপনাদের স্থখ কামনায় যজ্ঞে 

বলিরূপে দত্ত পশুমাংস দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভৃতগণের অর্চচন। 

করে। ১১।২১।৩০ 

উদ্ধৃত শ্রোকে “হিংসাবিহারা” “খলাঃ” ও “ন্বস্থথেচ্ছয়া”__এই তিনটি পাদ 

উক্ত যজনকারী ব্যক্তিদিগের_ ত্রুরতা, অন্দারতা৷ ও ইহপরলোকে আপাতঃ 

মনোরম সুখলোলুপতা, নির্দেশ করিতেছে। পশু হিংসায় তাহাদেয় আনন্দ, 

বেদে অন্ুকল্পভাবে পশুহিংসার বিধান থাকায়, উহার! সেই বিধানের বলে, 

নিজেদের হিংসা প্রবণতা চরিতার্থ করে। দৃশ্ঠত: দেবতোদেন্তে পশুবধ উক্ত 

বিধানান্ুসারে হইলেও, কার্য্যতঃ "শুমাংসে নিজেদের উদরপৃত্তি করিয়া 

খলতার পরিচয় স্থল হয়। এ প্রকারে উদর-পূরণে ইহ জীবনে ক্ষণিক সুখ ও 

পরলোকে দেব-পিতৃ প্রভৃতি লোকে নশ্বর স্থখ ভোগের আকাঙ্জায় পারচালিত 

হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহারা বুঝিতে পারে না যে, স্বগন্থথ 

চিরস্থায়ী নহে। ইহার ধ্বংসে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত 

হইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও বেদের বিধানমত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে 

ক্রমশঃ চিত্তশুদধি সম্পাদিত হইয়া, কর্মাচরণে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া,. উক্ত যজমানকে 

নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। নিম্ন অধিকার হেতু, এহ 

সকল ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই যজ্ঞাদির ব্যবস্থা বেদে বিহিত হইয়াছে। 

দুরারোগ্য.রোগে আক্রান্ত প্রিয় পুন্সের জীবনরক্ষার জন্য 
পিতামাতাঃঘেমন তিক্ত 

উষধ লেঘনে ব্যবস্থা! করেন এবং উহা! 'সেবন করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য 

ফ্র্চকপ্র মিছযী, বাতাল! প্রতৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভন দেখান, মাতার ন্যায়. 



৩৬৬ রহ্নত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হিতকারিণী শ্রুতিও সেই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহার আলোচনা 

আগে করিয়াছি! 

৪৬। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বিধানান্ুসারে কর্মাচরণ করিলে, কি ফললাভ হয় এবং 

তাহা যে নশ্বর, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন £-- 

ইষ্টেহ দেবতা যন্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ | 

ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজাড্জি তান্॥ 
ভাগঃ ১১।১০!২২ 

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ৷ 

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যবর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ভাগঃ ১১১০২৫ 

যাজ্ঞিক ব্যক্তিগণ ইহলোকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যজন 

করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায়-_নিজোপাজ্জিত দেবভোগ্য বিষয় 
সকল দেবতাগণের হ্যায় ভোগ করেন । ভাগ: ১১।১০।২২ 

মর্ত্যধামে যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু অজ্ঞিত পুণ্য যতদিন না ক্ষয় হয়, ততকাল স্বর্গে 
স্থখভোগ করেন, পরে পুণ্যক্ষয় হইলে, ভগবানের ক্রিয়াশক্ির্ূপ কালের ছারা 
পরিচালিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্বেও বাধা হইয়া অধোমুখে-মত্যধামে পুনরায় 

পতিত হন। ভাগঃ ১১।১০।২৫ 

ভগবান্ গীতায়ও এই এক কথাই বলিয়াছেন £__ 

ব্রৈবিগ্ভা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা যন্ঞৈরিষ্ট ! স্বর্গতিং প্রারথমন্তে | 
তে পুধ্যমাসাগ্ হ্রেদ্রলোকমশ্্রতি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ 

গীঃ ০১1২০" 

তে তং ভুক্তা সবর্গলোকং বিশালং ক্ষীনে পুণ্যেম্তালোকং বিশত্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্ন। গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ গীঃ ৯২১ 
কণকাণোক্ত ক্রিয়াহষ্টান পরায়ণ, যজ্ঞান্তে সোমপায়িগণ - (পরোক্ষভাবে ভেদ বুদ্ধিতে ) আমাকে যজন করতঃ নিষ্পাপ হইয়া- ্ ব্গলাভ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে, আবার) কর্মের ফলস্বরূপ, ইন্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় দিবা গে নকল ৩পভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পর তাহাদের-বিশাল বাংলো ভাবা পুরয় বঠলোকে আসিতে 



১খঃ। ১ পাঃ। ৪ অধি। ৪ সঃ ৩৬৭ 

বাধ্য হন। সেখানে পুনরায় কর্ম-কাণ্ডোক্ত কর্শ্মের অনুষ্ঠান করিয়া, ভোগের 

কামনা প্রবল থাকা হেতু» সংসারে তাহার! যাতায়াত করিতে বাধ্য হন । 

গীঃ ন1২০-২১ 

বলা বাহুল্য যে, এইরূপ কর্মান্্ঠান কারিগণ বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় 

বুঝিতে না পারিয়া কর্্ম-কাণ্ডোক্ত আক্ষরিক বিধান পালন করেন মাত্র। 
উপরে ভাগবত ৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২১২৬ শ্লোকে এই সকল ব্যক্তির 

নিন্দা করাছেন। 

কিন্তু নিন্দা করিলেই ত কর্তব্য মাধ! হয় না। প্রতিকারের উপায় নির্দেশও 

প্রয়োজন । ভগবান্ গীতায় ৪২৩ গ্লোকে এই উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং ২৫০ গ্লোকে কন্মানুষ্টানের কৌশল বিবৃত করিয়াছেন । ইহা! উপরে ৪৪ 
অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । 

$৭। জগতে স্থূলতঃ আমর! ছুই প্রকার নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত, 

একটি গঠন-যূলক ও অপরটি ধ্বংসযূলক । আমাদের শরীরের ষড় বিকারের 

মধ্যে-_-জন্স-স্থিতি ও বুদ্ধি__গঠনযূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং 

অপর তিনটি, পরিণাম__-অপক্ষয় ও নাশ-_ধ্বংসমূলক প্রক্রিয়ার ক্রপরিণতি । 

ত্রমবিবর্তন ও ত্রমোন্নতি__গঠনযূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয়, ইহা 

সহজেই বুঝা যায়। একখ প্রস্তর হইতে মানবত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত_ক্রমবিবর্তন 

ও ক্রমোন্নতি, ভগবদ্বিধানে, নৈসগিক উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবপ্তিত 

ও উন্নতিপ্রাপ্ত জীবের কোনও চেষ্টার অপেক্ষা নাই। কিন্তু মানবত্ প্রাপ্তি 

হইতে ক্রমোন্নতি লাভের নিমিত্ব নৈসগিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রচেষ্টার 

অপেক্ষা আছে। কারণ, মানবত্তপ্রাপ্ত «জীবের স্বাধীনভাবে ইচ্ছাশক্তি 

পরিচালনের অধিকার মানুষ ভগবদৃবিধানেই লাভ করে। এই কারণেই__মানবত্ব 

লাভে, জীব ক্রমোন্নতির বিশিষ্ট সোপানে প্রতিষ্ঠিত হয় বলা হইয়া থাকে, এই 

কারণেই মানবের উন্নতির সম্ভাবনা অনস্ত_এমন কি, ব্রহ্মত্ব লাভ পর্যন্ত । এই 

কারণেই__দেবতাগণও মানবত্ব লাভের আকাঙ্ষা করিয়া থাকেন-_-(ভাগঃ 

১১/২০1১২_১1১৩ সৃত্রের আলোচনায় ৭৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত )। হৃতরাং 

মানবের উন্নতিলাভ যেমন নিজের হাতে, অবনতিও সেইরূপ নিজের হাতে ৷ 

ইহা ভাগবত সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন £_ 

ইঞ্টেহ দেবতা যন্ৈঃ গৰতবারংস্তামহে দিবি। 

ততান্ত ইহ ূ য়াম্ম মহাশীলা মহাকুলাঃ ॥ ভাগঃ ১১২১৩ 



২৩৬৮ রহ্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং বৃণাম্। 

মানিনাধ্শতিলুব্ধানাং মদ্ বার্তীপি ন রোচতে ॥ ভাগ, ১১২১।৩৪ 

যজ্ঞদ্বারা ইহলোকে দেবতাগণের বজন করিয়া_ন্বর্গে অপ্মরাগণের সহিত 

সুখভোগ করিব, ইহা! তাহারা মনে করে। কিন্তু কর্মফল শেষে-_ পুনরায় স্বর্গ 

হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া, এই সকল মহাবংশ ও মহাগৃহস্থেরা মর্ভযধামে আবন্তিত হয়। 

ভাগঃ ১১২১।৩৩ 

উক্ত প্রকার রমণীয় ফলশ্রৃতি বাক্যে__বিমোহিত অথচ অভিমানীলুন্ধ 

লৌকদিগের-_ভগবানের প্রসঙ্গে কচি হয় না । ভাগঃ ১১২১1৩৪ 

এই সমুদায় ব্যক্তি বেদের কর্মকাণ্ডে বঙ্ঞানুষ্ঠানে প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে 

না পারিয়া, শুধু পরলোকে স্বর্প্রান্তি হইবে, এই আশায় প্রলুনধ হইয়া যজ্ঞানু্্যন 

করিয়া থাকে৷ তাহারা-_বেদে অভিপ্রেত পরম ফল প্রাপ্ত হয় না । তবে 

লোভ ও ভ্রমবশত: প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কর্মকাণ্ডের বিধানমত যজ্ঞানুষ্ঠান 

করার ফলে, স্বর্গে ভোগপ্রাপ্ত হয় ও ফলশেষে পুনরায় মর্তাধামে ফিরিয়া আসিয়া 

সদ্বংশে ও শ্রীমান্ গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ভগবদ্ প্রসঙ্গ তাহাদের 

নিকট অর্থহীন । এই প্রকার গতাগতি তাহারা জন্মের পর জন্ম লাভ করিয়া 

থাকে। ইহা তাহাদের আত্মকৃত বুঝা গেল। 

৪৮। অন্য পক্ষে যাহারা কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 

যজ্ঞানুষ্ঠটান করেন, তাহাদের কথা বলিতেছেন £_ 

স্ধৰ্ম্মস্থে! যঞ্জন্ যজ্রৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। 
ন যাঁতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্তন্ন সমাচরেত ॥ ভাগঃ ১১।২০।১০ 

অস্মিল্লেকে বর্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। 

জ্ঞানং বিশুদ্বমাপ্পোতি মদৃভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ভাগঃ ১১ ২০1১১ 

হে উদ্ধব! শ্বধর্শে থাকিয়। কামনা পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি 

যাজন করেন তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম না করেন, তবে স্বর্গে বা নরকে গমন 

করেন না। [কারণ নরকগমন__রিহিতের অনাচরণ ও নিষিদ্ধের আচরণ 
এই ছুই হেতুতে হইয়া থাকে । শ্বধর্টে_যজ্ঞান্্ঠান নিমিত্ত ও নিষিদ্ধ বর্জন 
নিমিত্ত নরকগম হয় না। আর ফল কামন! না থাকায় স্বর্গেও গমন হয় না ৷ ] 
ভাগঃ ১১।২০।১০ ২ 

তবে কি হয়? সেই নিষিদ্ধ কর্মত্যাগী, অচিন স্বধর্দানু্টানকারী 
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ব্যক্তি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়া, বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগাবশতঃ 

তগবদ্ ভক্তিযোগ লাভ করেন৷ ভাগঃ ১১৷২০৷১১ 

অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নিজের উন্নতি লাভ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে । 

মানবত্বলাভ হেতু, ভগবান্, মানবদেহধারিদিগের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনে 

হস্তক্ষেপ করেন না। তাহা হইলেও, মানবত্ব প্রাপ্তির পর উন্নতির অভিমুখে 

অগ্রসরণ সাময়িক ভাবে প্রতিহত হইলেও, উহার গতি অবরুদ্ধ হয় না ৷ 

৪৯। ভাগবত বলিতেছেন যে, মানবেতর জীবে-_ বুদ্ধি__ইন্দরিয়--মনঃ_- 

গ্রাণ__আছে বটে, কিন্তু মানবদেহে উহার! স্বগত ও পরিযাণগত বিশেষের 

সহিত এরূপ ভাবে সংযোজিত, যে মানবের নিজের দোষে জন্ম মৃত্যু প্রবাহে 

উখিত-পতিত হইতে হইলেও, অল্পদিনে হউক বা বহুদিনে হউক, পরম গতি 

লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইবেই হইবে। ইহা ভগবানের অপার করুণার 

পরিচায়ক । প্লৌকটি এই £_ 

বুদ্ধী্রিয়-মনঃ-প্রাণান্ জনানামস্থজৎ বিভুঃ ৷ 

মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞচ আত্মনেহকল্পনায় চ॥ ভাগঃ ১০৮৭২ 

শ্লোকটি ও তাহার অর্থ ১১।২।২ স্থত্রের আলোচনায় ৩২ অনুচ্ছেদে দেওয়া 

হইয়াছে। 

মানব বুদ্ধিমান জীব। তাহার-্বতন্ত ইচ্ছাশক্তি পরিচালনার অধিকার ও 

ভগীবান্ প্রদান করিয়াছেন । স্থতরাং মানবের কর্তব্য বেদের অভিপ্রায় বুঝিয়া__ 

কন্মাচরণ করা। এ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৩।৩ সূত্রের ৮৩ ও ৮৪ অনুচ্ছেদে 

আগেই করা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, কর্মকাণ্ডের 

কর্ণের বিধান নৈ্র্ম্যপিদ্ধির জন্য। এ সম্বন্ধে উক্ত অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 

'ভাগবতের ১১৩৪৫ ও ১১৩৪৭ শ্লোকে দুটি আকর্ষণ করি। এখানে 

'আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 

চ) বেদের- প্রকৃত অভিপ্রায় কি? 

৫০। বেদের__কর্খকাও ও দেবতাকাও থে, একমাত্র ববে বা ভগবানে 

পর্য্যাবসান তাহা বুঝিলাম | ব্রক্মকাণওড বা উপনিষত_ যে সম্পূর্ণ ্ রদ্ষপর-_তাহা 

বলিবার প্রয়োজন কি? উপনিষ আলোচনায় যে সমুদায় সন্দেহ মনে উদয় 

হইতে পারে, ভগবান্ ত্রন্তরকার-_সে সমুদায় উখাপন করিয়া” বিস্তারিত 

ভারে, বিচারপূর্বক মীমাংসা বা সমন্বয় সাধন করায়, অন্তরের অপর নাম 

২৪ 



৩৭০ রহ্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

মীমাংসাদর্শন । স্থতরাং ব্রন্মকাও সম্বন্ধে আমার_-অপট্র আলোচনার 

প্রয়োজন নাই৷ 

৫১। কর্মকাণ্ড, দেবতাকাও ও ক্রক্ষকাও__পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদে 

পরিদুষ্ট হইলেও, উহাদের প্রত্যেকের গুঢ় অভিপ্রায় ভিন্ন নহে। ভাগবত 

ইহ! অতি হুন্দর ভাবে নিমনোদ্ধত কয়েকটি গ্লোকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন । 

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুগ্ বিকল্পয়েৎ। 

ইতাম্ত হৃদয়ং লোকে নান্যে! মদ্বেদ কশ্চনঃ ॥ ভাগই ১১২১৪০ 

মাং বিধন্তেইভিধন্তে মাং বিকল্প্যাপোহাতে ত্বহম্ ॥ ভাগঃ ১১1২১।৪১ 

এতাবান্ সর্ধরবেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদাম্ । 

মায়া মাত্রমনুগ্ঠান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ভাগঃ ১১/২১/৮২ 

বেদে কশ্মকাণ্ডে-বিধিবাক্যেবকি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রধাক্যে কি 

প্রকাশ করে, এবং ব্রদ্ষকাণ্ডে বা জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়! তর্ক-বিতর্ক 

করে__এইরূপ ইহার তাৎপর্য্য_আমি ভিন্ন (ভগবান্ ভিন্ন) কেহই জানে না। 
কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই (ভগবান্কেই ) বিধান করে। দেবতাকাণ্ডে 

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে-আমাকেই ব্যক্ত করে এবং ব্রহ্ম বা জ্ঞান- 

কাণ্ডে আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে । ভাগঃ ১১/২১৪০-৪১। 

১১।২১।৪২ গ্লোকে সকল বেদের-__তাৎ্পর্যয সংক্ষেপে বলিতেছেন £__ 

শ্রীধর স্বামি-পাদের ব্যাখ্যা :__“সর্ব-বেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি । এভাবানেৰ 
সর্ধেষাং বেদানামর্ধ। শব্দো বেদ মাং পরমার্থরপম্ আশ্রিত্য, ভিদাং 
মায়ামাত্রমিতি অন্ধ, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি প্রতিষিধ্য গ্রসীদতি_- 
নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি। অয়ং ভাবঃ যথা হি অঙ্কুরে যো রসঃ স এব তদ্- 
বিস্তারভৃত-নানা-কাওশাখাস্বপি, তথাহি প্রণবস্ত যোহর্থ পরমেশ্বর স এব 
তদ্ বিস্তারভূতানাং সর্ববেদ-কাও-শাখানামপি সঙ্গচ্ছতে নান্তঃ ॥” 

সরল বাঙ্গলা অর্থ £-_বেদরাশি সকল-_পরমার্থরপ-_আমাকে (ভগবানকে ) 
আশ্রয় করিয়া_প্রপঞ্চ জগতে পরিদৃষ্ট ভেদকে মায়ামাত্র বলিয়া অনুবাদ রূপে 
আমাতে আরোপ করিয়া,_শেষে তাহা প্রাতষেধ করতঃ প্রসন্ন হয়েন, অর্থাৎ 
কর্তব্য_-সমাধান করিয়া__নিৰৃত ব্যাপার হয়েন-_ইহাই সকল বেদের তাৎপর্য্য ৷ 
ভাব এই যে,_অস্কুরে যে রস, অঙ্কুর হইতে অভিব্যক্ত বহুকাণ্ড-শাখাদি সম্পন্ন বৃহৎ বৃক্ষেও সেই একই রস। সেই প্রকার-_প্রণবের (শ্তকারের ) তাৎপর্য 
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যে পরমেশ্বরে” প্রণব হইতে অভিব্যক্ত নানা কাও শাখা সমন্বিত বেদ সকলের 
তাৎপর্য্যও তাহাতেই । ভাগঃ ১১৷২১৷৪২ 

নিষ্বোদ্ধত শ্লোকে দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভাগবত ইহা বুঝাইভেছেন :__ 

বাস্তুদেব পরা বেদ! বাসুদেব পরা মথাঃ। 
বাসুদেব পরা যোগ! বাসুদেব পরাঃ ক্রিয়া ॥ 

বাস্থদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ 

বাস্থদেৰ পরো ধর্ম্মো বাসুদেব পরা গতিঃ ॥ ভাগঃ ১২২৮ 

২1৫১৫ ও ২1৫১৬ শ্লোক ছুটিতেও এ এক কথাই বলিয়াছেন। ইহা 
উপরে ৮ অনুচ্ছেদে বল! হইয়াছে । 

৫২। এই সমূদায়_স্লোকে বিধিমুখে বলা হইল যে, সমুদায় বেদের তাত্পর্ধ্য 
ব্রন্মে বা ভগবানে পর্ধ্যবসিত। পূর্ব স্বত্রের আলোচনায় ৬২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 

১০৮৭/৩৭ গ্লোকে নিষেধমুখেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। 
সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, মানবগণের প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু তাহাদের 
প্রকৃতির সহিত সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া-_-পরমতত্বের উপদেশ দিবার অপরিহার্য 
প্রয়োজনীয়তার জন্য--শান্ত্র বিভিন্ন হইলেও, সমুদায় শাস্তের_তাৎপর্য্য একমাত্র 
অদ্বয় জ্ঞানতত্ব, যাহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান বলিয়া 

থাকেন । ভাগবত ১1২১১ 

১৩) উপসংহার । 

৫৩। চতুঃ স্বত্রীয় বেদাস্তলোচনা শেষ হইল। ব্ৰহ্ম বা ভগবানের জগৎ 
কারণত্ব, শাস্ত্র যোণিত্ব বিস্তারিত ভাবে প্রতিপাদিত হইল। একই সত্য স্বরূপ 

পরমতত্ব__ক্রমোন্নতি-সোপানের বিভিন্ন উচ্চ-নীচ স্তরে অবস্থিত মানবদেহ্ধারী 

জীবগণের- প্রকৃতি, ধারণাশক্তি প্রভৃতির-_বিভিন্নতা প্রযুক্ত, বিভিন্নভাবে 

আলোচনার অপরিহার্য্যত! নিবন্ধন, বিভিন্ন ভাবে কথিত হওয়ায় বিভিন্ন শাস্ত্র 

প্রকটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সমুদায় বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বার! 

একতা অনুধাবন করাই সকল বেদের, সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়_ইহাও নানা 

প্রকারে বুঝিতে পারা গেল। এখন ভাগবত উপসংহারে কয়েকটি শ্লোকে 
ইহাই উপদেশ দিতেছেন। 
তব বায়রগ্সিরবনিধিয়দনুমাতরাঃ প্রাণেন্দিয়াণি হৃদয়ং চিদমুগ্রহস্চ। 

সৰ্ব্বং ত্বমেব সঞ্চণো বিগুণশ্চ ভূমন্ ! নান্যত্বদস্তাপি মনো কচস! 
নিরুক্তম্॥ ভাগঃ ৭৯18৭ 
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হে ভূমন্ ! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্সাত্র, প্রাণ, ইন্তরিয় 

মন, চিত্ত, অহংকার-__সকলই আপনি, স্থুল_স্প্্ যাহ! কিছু সবই আপনি, মন 
ও বাক্য ছারা প্রকাশিত কোনও বস্তই আপনা হইতে ভিন্ন নয়। ভাগঃ ৭৯৪৭ 

রঙ্গ বা ভগবান্ বা ভূমা_যখন জগতের ও জগতের অন্তর্ভুক্ত যতকিছুর 
একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ,_-তখন মনের চিন্তা দ্বারা__যাহা কিছু ভাব! 

যায় এবং বাক্য দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ করা যায়, জগতে স্থুল স্থক্ম যত কিছু 

বর্তমান আছে, পূর্বে ছিল ও ভবিষ্যতে প্রকটিত হইবে, সমুদায় ই__তিনি। 

ভ্াহাকে বাদ দিয়া কোনও কিছুর থাকিবার-_সম্তাবন] নাই । 

৫৪ । কিন্তু মনে মনে ইহা অনুভব করিলেই কি কর্তব্য সম্পূর্ণ সাধন হইল? 

ভাগবত বলিতেছেন, না তাহা কেন? এ প্রকার-__অন্গভব হইলেই যে মস্তক 

স্বতঃই তাহার চরণে অবনত হইতে বাধ্য। 

খং বায়ুমগ্নি সলিলং মহীঞ্চ, জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রমাদীন্। 

সরিৎ সমুদ্রাংস্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ 
ভাগঃ ১১২৩৯ 

শ্লোকটি ১।১।২২ শ্রাত্রর আলোচনায় ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে ও অর্থ 

২৯/৩০ ছুই অঙ্গচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । এখানে আর বিস্তার করিলাম না । 
৫৫। সমুদায় সমন্বয় তাহাতে। সমুদায় বিরোধ তাহাতে পর্য্যবসান 

তিনি অনস্ত। অনস্ত-_তীহার রূপ, অনস্ত--তাহার শক্তি। স্থতরাং সমুদায় 
তাহাতে ত পর্ধ্যবসিত হইবার বিরুদ্ধে কিছুই নাই। ভাগবত তাই প্রণাম 
নিবেদন করিতেছেন । 

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ববাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ৷ 
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ ত্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশাস্তম্ ॥ 

ভাগঃ ১০৷৬৩৷১৪ 
তুমি অনন্ত শক্তি পরমেশ্বর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সৰ্ব্বাত্মা, 

কেবল, জ্ঞানমাত্র (জ্ঞানবিগ্রহ ), তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু! 
বেদই তোমার দ্যোতক। তুমি প্রশাস্তস্বরূপ। ভাগঃ ১০/৬৩১৪ 

তং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতিগৃচং ব্রহ্মণি বাঙ ময়ে । ভাগঃ ১০/৬৩১৯ , 
তুমি পরম জ্যোতিঃ স্বর্ূপ। বাঙ ময় ( ভাষায় ২ য় প্রকটিত ) বেদের মধ্যে,_ 

“তুমি গৃঢ়ভাবে অবস্থিত আছ। ভাগঃ ১০।৬৩।১৯ 
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গৃঢভাবে অবস্থান করিলেও, তোমাকে জানিবার উপায় আছে। 

ব্ৰহ্ম তে হৃদয়ং শুরুং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ 

যক্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ভাগঃ ১০।৮৪।১৪ 

অতি শুদ্ধ সত্ব যে বেদ, তাহাই তোমার হৃদয়। তপঃ, স্বাধ্যায় ও সংযম 

দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে, বেদ হইতে কার্ধা-কারণ ও তাহাদের অতীত-_পরর্রদ্ধ 

উপলব্ধ হইয়া থাকেন । ভাগঃ ১০৮৪।১৪ 

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃ প্রকাশং মুহ্ান্তি যত্র কবয়োইজপ্রা যতুতঃ । 

তং সব্ববাদবিষয় প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগুঢবোধম্ ॥ 

ভাগঃ ১২৮৪৩ 

আপনার রহস্ত প্রকাশ রূপ দর্শন বা জ্ঞান বেদেতেই সম্পন্ন হয়। বেদ এত 

গভীর যে, অতি যতুণীল ব্রন্দাদি জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন। জগতে নানা৷ ব্যক্তি 

নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুপারে-_নানা৷ প্রকার তর্ক বিতর্কের ছারা নান! বাদের 

প্রকটন করিয়া থাকেন। কিন্তু সব বাদই ত তোমাকে আশ্রয় করিয়া দাড়ায় 

তুমি ত সমুদায় বাদের বিষয়__সমুদায় বাদের প্রতিরূপ ধারণ করতঃ 

আপনার তত্ব আপনাতেই গুঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া__হাপুকুষরূপে চিরবর্তমান 

আপনাকে প্রণাম করি। 

এই গ্লোকে ভাগবত বুঝাইলেন যে--সমুদায় বাদ বিবাদের প্রতিষ্ঠা যখন 

একস্থানে, তখন সমুদায়ের-সমন্বয় যে শাস্ত্রের অভিপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ 

কি? জড়বাদ (19160181790) এমন কি নিরীশ্বর বাদ ( atheism ) তাহ! 

ছাড়া দ্াড়াইতে পারে না। 

৫৬। উপরে উদ্ধৃত গ্লোকে বলিলেন যে, “আত্মনিগুড়বোধম্ বদি 

ভগবান্ নিজের তত্ব নিজের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তবে কি তাহাকে 

জানিবার-_.কোনও উপায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন £_ 

দ্বিজধষভ ! স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ং দৃক্। 

' স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া যঃ স্বয়ৈতৎ ৷৷ 

স্জতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানারৃতাক্ষো। 

বিবৃত ইব নিরুক্তত্তৎ পটররাত্মলভ্যঃ॥ ভাগঃ ১২৯২১ 

হে দ্বিজশ্রে্ঠ! ইনিই বেদযোনি, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, স্বীয় মহিমাতে 

পরিপূর্ণ, স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা, ইনিই এই জগতের স্ষ্ট-স্থিতি ও সংহার 
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করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু কদ্রাদি আখ্যায়__আখ্যারিত হয়েন, কিন্তু তৎপর 
(তাহার ভজনপরায়ণ ভক্তগণ ) কর্তৃক অনাবৃত জ্ঞানরূপে-_-আত্মাতে লভ্য 
হইয়৷ থাকেন; ১২৷১১৷২১ 

কবির ভাষায় “মিলন লহরী ছুটে আত্মার আত্মীয়” ৷ 

_ ৫৭ । উপরে উদ্ধৃত ১২।১১।২১ স্লোকে ভাগবত বলিলেন যে, যিনি ম্বরূপতঃ 

অদ্বয়, বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই জগদ্ব্যাপারে _ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রূদ্ররপে প্রকটিত 
হয়েন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত_শ্বত:ই আপতিত হয় যে, পরমতত্বের পূজায় বা 
উপাসনায়, ব্রহ্মা,_বিষ্ণু_রুদ্_এবং সে কারণ-_সমুদায় দেবতাগণের পূজা বা 

উপাসনা সংসাধিত হয়। ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উপসংহার 
করিতেছেন := 

যথা হি স্বন্ধশাখানাং তরোমূ লাবসেচনম্ 
এবমারাধনং বিষ্রেঃ সব্রেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ভাগঃ ৮৫1৩৮ 

যেমন বৃক্ষের যূলে জল সেচন করিলে, উহার স্কন্ধ, শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, 

ফল প্রভৃতি সজীব, সতেজ, প্রফু্ন থাকে, দে জন্য স্বদ্বশাখাদিতে জল সেচনের 
প্রয়োজন হয়না, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক ভগবানের 
আরাধনা করিলে, সমুদায় দেবতার এবং নিজ আত্মারও আরাধনা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে, পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আরাধনার প্রয়োজন হয় ন! । ভাগঃ ৮1৫৩৮ ' 
উদ্ধৃত শ্লোকে ব্যবহৃত “আত্মুনহ্চহি” অংশ যোজিত করিয়া ভাগবত বুঝাইলেন 
যে”_জীব-সংসারে যখন যেভাবে থাকুক না কেন- বর্ণশ্রেট ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া শিক্ষার, দীক্ষায়, বংশ-গৌরবে উন্নত হউক, নিরুষ্ট চণ্ডালকুলে জন্মাইয়া 
স্বনিত জীবন যাপন করুক, কৃমিকীট হইয়া নরকে পচিতে থাকুক__তাহার 
আত্মা_উহাদের দ্বার! স্পষ্ট হয় না-_ইহ! পরমাত্মার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। 
পরমাত্মার আরাধনার সহিত উহারও আরাধনা সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাহিত 
হইয়া যায়। 

£৮| এই চারিটি ত্রের আলোচনায় সমগ্র বেদাস্তালোচন! একপ্রকারে 
করা হইল। বেদান্তের মূল ভিত্তি, উহার উদ্দেশ্, জীবকল্যাণের জন্য উহার 
সাত্মপকাশ, উহার উপদেশ অনুসরণে পরম শ্রেয়োলাভ- প্রভৃতি যথাশক্তি 
বুবিবার চেষ্টা করিয়াছি। বত্বী যেমন চালাইয়াছেন, সেইরূপ চলিয়াছি। 
দোষগুণ সমুদায় তাহার চরণে সমর্পণ করিয়া উপরত হইলাম | 

ওম্ শান্তিঃ। 
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১৪) পূর্ববপক্ষের প্রপ্ধ ও ভাহার উত্তর। 

৫৯। পূর্ববপক্ষ বলিতেছেন, তোমার আলোচন! আমি অখণ্ড মনোযোগে 
শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। বেদান্ত যে ভবরোগের মহৌষধি-__তাহ। 

আগে বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়া ধন্য হইয়াছি। আগে বেদাস্তালোচনা শু 

্বায়শান্ত্রের কচকচি মাত্র মনে করিতাম, এখন বুঝিতেছি যে, ইহা অতি 

উপাদেয় সাধনশাস্ পরম শ্রেয়োলাভের উপায়-_ইহা'ত হৃদয়গ্রাহীভাবে 
দেওয়া আছে। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর । 

একটি সন্দেহ হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য নিবেদন করিতেছি । 

শ্রতি যে মাতার ন্যায় জীবের হিতকারিণী, তাহ! বুঝিয়াছি। বিভিন্ন প্রকৃতির 

মানবের জন্য একই পরম সত্যের-_উপদেশ, নানাপ্রকারে তাহাদের বোধ ও 

ধারণাশক্তির নানাস্তরের উচ্চ-নীচ ভেদ নিবন্ধন-__নানাপ্রকারে দেওয়া হইয়াছে, 

তাহাও বুঝিয়াছি। নিয়স্তরের মানবের-_কল্যাণের জন্য, তাহাদিগকে বেদের 

উপদেশের__গণ্ভীর ভিতর আনিবার জন্য, কর্মকাণ্ডে যজ্ঞে পশ্ুবধের বিধান 

অনুকল্পভাবে কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্ত 

একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না । বেদে, বিশেষত: অর্্বেদে আভিচারিক 

ক্রিয়ার__বিধান কেন? ইহা ত অতিশয় হিংসাত্মক_ইহাতে ত কোনও 

সন্দেহ নাই। মাতার ন্যায় কল্যাণকামী শ্রুতি ইহার বিধান করিলেন কেন? 

ইহা! বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করি । 

৬০। সিদ্ধাস্তবাদী উত্তরে বলিতেছেন-__তোমার প্রশ্ন ও উহার উপক্রম 

শুনিয়া তুমি যে মনোযোগের, সহিত আলোচনা শুনিয়াছ, ইহাতে আমি 

কৃতজ্ঞ। আমার আলোচনা যদি একজন মানবেরও উপকারে আসে, আমি 

আমার প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। 

এখন তোমার প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব। আগে বলিয়াছি যে, 

ক্রমবিবর্তনের বিধানে, জন্মের পর জন্ম খুরিয়া ঘুরিয়া, একটি প্রস্তর ব! 

মৃত্তিকাখণ্ডে বদ্ধ জীবত্ব_ত্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ যোনির 

ভিতর দিয়া পরিণতিতে মানবত্বে উন্নীত হয়। নৈসর্গিক বিধানে ইহা 

সম্পাদিত হুইয়া থাকে । মানবত্ব লাভের পর-্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের_ 

অধিকার লাভ করে। ইতর জীব হইতে যখন প্রথম_মানবন্ প্রাপ্ত হইল, 

তখন তাহার প্রকৃতি হিংস্র পশ্ুসদূশ। সে তখন অপরের অর্থাৎ সমশ্রেণীতে 

অবস্থিত মানবত্ব প্রাপ্ত জীবের প্রাণনাশে ও তাহার সম্পত্তি ও দারাদি নিজ 

৩৭৫ 



৩৭৬. ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও প্রীমদ্ভাগবত 

অধিকারে আনিবার জন্য উদ্ভমশীল। বংশে বংশে, গোত্রে গোত্রে, শ্রেণীতে 

শেণীতে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে এ কারণ-যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে। 

এখনও আমরা আসামের উত্তর-পূর্বব পর্ববতবাসী নাগা, কুকি প্রভৃতি অসভ্য 

জাতিগণের-__মধ্যে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই। পূর্বে যে পুরুষ নিজ হাতে 
হত্যা করিয়া যত নরমুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিত, সে তত বীর বলিয়া গণ্য হইত 

এবং তাহাদের সমাজে তাহার নাম, যশঃ, প্রতিষ্ঠা তত উচ্চ হইত। 

বংশানুক্ৰমিক এরূপ পরস্পর প্রাণাস্তকর যুদ্ধ চলিতে থাকে । ফলে-_কোনও- 

কোনও গ্রাম ও সেই গ্রামস্থ সমুদায় পুরুষ-স্ত্ী, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই নির্শ্মম হত্যা 
সাধিত হইত। যাহার! বিজয়ী, তাহারাও ইহাতে অনেকে প্রাণ হারাইত। 

.. ইহা তাহাদের মানবত্বের নি্নতম স্তরে অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়। ইহা প্রায় 

পশুত্বেরই সমান । 
৬১। কিন্তু সেই নিয়ন্তরের মানব যদি নিজেদের চোখের উপর-- প্রত্যক্ষ 

দেখে যে উক্ত অভীন্সিত কার্ধ্য সম্পাদনের জন্য, অস্থ শস্তাদি লইয়া, দল বাধিয়া 

ুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধে কাটাকাটি করিবার পরিবর্তে, ঘরে বসিয়া আভিচারিক 
ক্রিয়া করিলে একই অভিপ্রায় সহজ সিদ্ধ হয়, তবে তাহারা যে ইচ্ছা করিয়াই 

উহাতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। উক্ত ক্রিয়া__সম্পাদনের পর 

যদি তাহাদের অভিপ্রায়-_সমগ্রভাবে না হউক, অংশতঃও সিদ্ধ হয়, তাহা 

হইলে বেদে কথিত আভিচারিক ক্রিয়া, তাহার মন্ত্রাদির ও অন্ুষ্ঠানের-__উপর' 

সহজেই তাহাদের উপর বিশ্বাস জন্মে। তাহাদের__দেখাদেখি তাহার 

শত্রপক্ষও যে তাহাদের অস্থসরণ করিবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ 
বিশ্বাস জন্মিলে, উক্ত বিশ্বাস আভিচারিক ক্রিয়া হইতে ফিরাইয়া যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠানে নিয়োগ করা দুঃসাধ্য হয় না। যজ্ঞের ভিত্তি__ত্যাগ ও সংযমের 
উপর । ন্থতরাং উহার! ক্রমে ত্যাগ ও সংযমের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের 

মাধুর্য ও উপাদেয়তা অন্থভর করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হয়। অবশ্যই ইহাতে জন্মের পর জন্ম গত হয় বটে, তথাপি 

উদদেশতসুুরূপে সিদ্ধ হয়। আত্মা নিত্য, কালও অনন্ত, স্থতরাং শীঘ্র হউক, 
বা বিলম্বে হউক, সিদ্ধি হইতেই হইবে। স্থতরাং মাতার প্যায় হিতকারিণী 

তির উদ্দেশ্য অতি মহ শ্রেষ্ঠতম পুরষারথ প্রাপ্তির উপায় নির্দেশে উহার 
সার্থকতা বুঝা গেল। 

৬২। ইহাতে তর্বক্শল, নীতিবাগীশ হয়তো আপত্তি উত্থাপন করিতে 
পারেন যে, উপরে যে যুক্তি দেখান হইল, ইহা কি ধর্দনীতি সঙ্গত? ইহার 
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উত্তরে তাঁহাকে অগাস্ট কোম্ত প্রতিষ্ঠিত Positivism মতবাদের আলোচনা 

করিতে অন্ররোধ করি । কোম্তের মতে যাহ! “Greatest good to the 

greatest nuMber” যাহাতে সযূহের উপকার ও মঙ্গল, তাহাই ধর্শ। সহন 

সহজ বৎসর পূর্বে স্থষ্টর আদিতে শ্রুতি এই নীতি অবলম্বন করিয়া আভিচারিক 
ক্রিয়া প্রবপ্তিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ধ্বংশ একজনের, কিন্তু প্রাণরক্ষা শত 

শত লোকের। এই ক্রিয়া সম্পাদনকারীর পক্ষে অনেক বিধি নিষেধ পালন 

করিতে হইত ৷ যদি ক্রিয়া__বিদ্বেষ বা ক্রোধবশে__অন্য কোনও উপযুক্ত কারণ 

অভাবে, অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে, উক্ত ক্রিয়ার ফল, সম্পাদনকারীর উপর 

আপতিত হইয়া তাহার ধ্বংশ সাধন করিত । শ্রীক্বষ্ণের বিরুদ্ধে কাশীরাজের 

কৃত্যা নিয়োগ ও তাহা ফিরিয়া তাহার উপর পতিত ইয়া তাঁহাকে ও তাহার 

কাশী নগরী ধ্বংস সম্পাদন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সম্পাদন- 

কারীকে অতি সাবধানে যে ইহ! সম্পাদন করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এখন জিজ্ঞাসা করি-_-তোমার সংশয় সমাধান হইল কি? 

পূর্বপক্ষ বলিতেছেন-__আমি নিঃসন্দিগ্ হইলাম । পুনরায় আমার সশ্রদ্ধ 

কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি-_ গুরু দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ 

কর। প্রার্থনা করিতেছি যে, অতঃপর যখন বেদাস্তালোচন! করিবে, আমার: 

উপস্থিতি ও সংশয় নিবেদন সহ করিও । 

৬২। উপরে ব্রহ্মস্তুত্রের প্রথম চারিটি স্ত্রের বিস্তারিত ভাবে আলোচন! 

ব্যপদেশে, সমগ্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য যাহা বণিত হইল _উহাই নিয়নোদ্ধৃত একটি' 

গ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত অতি সংক্ষেপে সুষ্ঠভাবে পরিচয় প্রদান করিলেন £__ 

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্ যৎ সদসৎ পরম্। 

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যতে সোইস্ম্যহম্ ৷ ভাগঃ ২৯৩২ 

পপ 



১৭৮ 

৫) উক্ষত্যধিকরণ ১ 

ভিত্তি £:= 

“সদেৰ সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্”। 

__ছান্দোগ্য ৬২।১ 

“তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি”।-_ছান্দোগ্য ৬২৩ 

“স ঈক্ষত লোকান স্থজা” ইতি।__এতরেয় ১১1১ 

“স ইমশলোকানস্থজত” ।__এঁতরেয়ু ১১২ 

হে দৌম! স্বষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে 

ছিল। তিনি আলোচন! করিলেন, আমি জন্মিব, বহু হইব। 
ূ ছান্দোগ্য, ৬1২1১ ও ৬৷২৷৩ 

তিনি আলোচনা করিলেন, লোক সৃষ্টি করিব, তিনি এই লোকসকল স্থৃষ্টি 

করিলেন । এতরেয়, ১1১১ ও ১1১২, 

সংশয় 2 পূর্ববর্তী চারিটি স্তরে সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিমান্ ব্রহ্ম, জগতের 
উৎপত্তি প্রভৃতির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি 
উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ও বটেন। কিন্ত জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, জন্মবান্ বস্তু মাত্রেই 
সাবয়ব, এবং যে বস্তুর অবয়ব আছে, তাহা প্রাকৃতিক জড় পরমাণু দ্বারা 
গঠিত।  হুতরাং জগতের যখন জন্ম আছে, এবং ইহা অবয়ববান্, তখন 
ইহার উপাদান সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি কেন না হইবে? জড় ভিন্ন কেবল 
চেতনকে কাহারও উপাদান হইতে- দেখা যায় না। অতএব জড় উপাদান কারণ 
হউক, এবং চেতন নিমিত্ত কারণ বলা যাইতে পারে। বিশ্ব প্রত্যক্ষতঃ 
জিজ্জড়াত্মক। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে অল্পবিস্তর চিৎ ও জড় বিদ্যমান আছে, 
এবং উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধ ও বিপরীত অর্থ, গুণ ও ক্রিয়া বোধক। স্থতরাং, 
সংশয় স্বতঃই হইতে পারে যে, বিশ্বের উপাদান কারণ, জড়া প্রকৃতি বা 
চেতন ব্রহ্ম? এই প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া, সুত্রকার সিদ্ধান্ত_ স্তর 
করিলেন £__ 

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ১1১1৫ 
ইন্ষতেঃ +ন+অশবমূ। 



১ থঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৫ স্থঃ ৩৭৯ 

উক্ষতেঃ__শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্ুতিতে ঈক্িতৃত্ব শ্রবণ হেতৃ_শ্রুতি 
অনুসারে জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব বা আলোচনা কর্তৃত্ব আছে, এই কারণে £__ 

লঃনা 

অশবাম্ $_শব্দ নাই যাহাতে-_অর্থাৎ শব্ধ (বেদ) নয় প্রমাণ যাহাতে 
যাহার বাচক শব্দ বেদে নাই-_আন্ুযানিক প্রধান । 

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে আমরা পাইতেছি যে সাংখ্যোক্ত প্রধান, 
যাহার বাচক শব্ধ শ্রুতিতে নাই, যাহা কেবল কার্কারণের এককপতা 

নিয়মান্পারী অন্যানগম্য মাত্র-জগৎকারণ হইতে পারে না, কেন না, জড় 
প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব বা আলোচনা কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রতিতে 
স্ষ্টির পূর্বে জগতকারণের, আলোচনা-__কর্তৃত্ব স্পষ্টই উত্ত-হইয়্াছে। এতএব 

সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্ৰহ্মই জগতের কারণ__উপাদানও বটে, নিমিত্তও বটে। 

অন্যান্য শ্রুতিতেও ঈক্ষা পৃর্বিকা সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত 
করা গেল না। এখন, শ্রীমস্তাগবত এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাঁউক। 

ব্ৰক্মাকে আমরা স্থষ্টিকর্তী বলিয়া জানি। পাছে স্থষ্টিকর্তা ব্রক্মাই জগৎ কারণ, 

সর্বকারণ কারণ ; ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, বলিয়া সংশয় হয়, এজন্য ভাগবত 

বলিতেছেন £_ 

তন্তাপি দ্রষ্টুরীশস্ত কুটস্থস্যাখিলাত্মনঃ ৷ 

স্জ্যং স্থজামি স্ৃষ্টোহহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিত2 ৷৷ ভাগঃ ২1৫১৭ 

্রন্ধা বলতেছেন-_আমি ব্রহ্মা সেই সর্বসাক্ষী, সর্বেশ্বর, সর্বকালব্যাপী, 

সকলের অন্ত্্যামী । পরমতত্বের নিজের সৃষ্ট, তাহার ইচ্ছাতেই প্রেরিত হইয়া 

তাহারই স্জ্য সকলকে আমি সৃষ্টি করি, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষে বিকাশ করি মাত্র ৷ 

ভাগঃ ২।৫।১৭ 

গ্রীমন্ভাগবতে প্ৰকৃতি ও মায়া কোথাও কোথাও একপৰ্য্যায়ভুক্তরূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে-_যথা__ 

স্বৰ্গাদৌ প্রকৃতির্াস্য কার্য্যকারণরূপিণী ৷ 

সত্বাদিভিগু ণৈধ ততে পুরুষোহব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ভাঁগঃ ১১/২২১৬ 

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ববাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া ৷ 
লববীর্ধ্যঃ স্থজস্ত্ন্তং সংইতাঃ প্রকৃতে ব্লাৎ ৷৷ ভাগঃ ১১৷২২৷১৭ 



৩৮০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সুষ্টির আদিকালে' ইহার কার্ধ্যকারণরূপিনী প্রকৃতি সত্থাদিগুণ দ্বারা ব্জ্যাদি 
পদার্থের আগ্যাবস্থা বা কারণভাব ধারণ করে। এবং অব্যক্ত পুরুষ কেবলমাত্র 

দর্শন করেন। ভাগঃ ১১।২২।১৬ 

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদি, পুরুষের ঈক্ষণে লব্বীর্ঘ হইয়া, প্রকৃতির 

আশ্রয়ে ব্রহ্মা শ্থজন করেন । ভাগঃ ১১।২২।১৭ 

পরম পুরুষের ইক্ষণে প্রকৃতি কার্ধ্যশীলা হইয়া, গুণ ক্ষোভ বশতঃ সত্ব রজ স্তম- 

গুণাদির তারতম্যে এই বিচিত্র জগৎ স্বষ্টি করেন। তবে কি প্রকৃতি ব্ৰহ্ম’ হইতে 

ভিন্ন? না, তাহা নহে। মায়া তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের 

অভেদ কারণ, মায়া তাহা হইতে ভিন্ন নহে, আবার ভিন্নও বটে, কারণ, মায়! 

এক্যদেশিকা শক্তি। যেমন পৃথিবীর উ্বরা শক্তি পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে, 
আবার উর্ধরা শক্তিই পৃথিবী নহে, পৃথিবীর ধারণ করিবার শক্তিও বিদ্যমান 

আছে, সেইরূপ মায়া! এক হিসাবে ব্র্ধ হইতে ভিন্ন নহে, আবার অন্ত হিসাবে 

ভিন্নও বটে। শ্রীভগবান মায়া শক্তিকে বশে রাখিয়া তাহার দ্বারা জগৎ স্থা্ 

করেন। 

কেবলা ্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ৷ 
সংক্ষোভয়ন্ স্থজত্যাদৌ তয়! সৃত্রমরিন্দম, ॥ ভাগই ১১1৯।১৯ 

তামাহু স্রিগুণব্যক্তিং স্থজতীং বিশ্বতোমুখম্। 
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ভাগঃ ১১1৯/২০ 
হে অরিন্দম! কেবল আত্মান্তুভব রূপ কাল দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় 

মায়াকে ক্ষু্ধ করিয়া, সেই মায়া ছারা ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহতত্বকে প্রথমে সৃষ্টি 
করেন । ভাগঃ ১১৯১৯ - 

অহংকার দ্বারে এই বিশবসমূহ সৃষ্টিকারিণী মায়াকেই সৃত্রাত্মা কহে, ইহাতে 
বিশ্ব প্রথিত রহিয়াছে, এবং ইহার অধ্যাত্ম্রপ প্রাণের দ্বারা, জীবের সংসারগতি 
হইয়া থাকে । ভাগঃ ১১।৯২০ 

যথোর্ণনাভিহথ দয়াদু্ণীং সংতত্য বক্ত তঃ 
তথা বিহৃত্য ভূয়ন্তাং গ্রসতে/ব মহেশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১৯২১ 

ৃ কিন্তু মায়া বা রতি ্রন্ম হইতে পৃথক্ উপাদান কারণ নহে। যেমন মাকড়শা, তাহার হৃদয়স্থ লাল! মুখ হইতে বাহির করিয়া জাল বুনিয়া, তাহাতে 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ আধ । ৫ স্ুঃ তৰ 

বিহার করতঃ, ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে পুনঃরায় উহা গ্রাস করে, শ্রীভগবান্: ও 

সেইরূপ নিজের হৃদয়স্থ সংকল্প হইতে জগৎ স্থষ্ট করিয়া, তাহাতে লীলা হী 
থাকেন, এবং লীলান্তে তাহা পুনঃরায় গ্রাস করিয়া হৃদয়স্থ করেন। 
ভাগঃ ১১।৯২১। 

একটি প্রয়োজনীয় কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে, এখানেও উহার সম্বন্ধে 
পুনরুল্লেখ করিয়া রাখি যে, ভগবত্তত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, শান্্কারগণ 
লৌকিক উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সে উদাহরণ 
সকল সর্ববাংশে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রযুক্ত নহে। বর্তমান উর্ণনাভির উপমায় স্মরণ 
রাখা কর্তবা যে উর্ণনাভির উর্ণা ও তদ্বারা প্রস্তুত জাল, তাহার দেহস্থ লালা 

হইতে অপৃথক্ হইলেও, এবং জালের ব্যবহার শেষ হইলে তাহা৷ আবার হৃদয়ে 
গ্রহণ করিলেও, যাহার অস্তিত্বে উর্ণনাভির উর্ণনাভিত্ব ও অস্তিত্ব, সেই আত্মা 

হইতে উহার হৃদয়, লালা, উর্ণা জাল ইত্যাদি পৃথকৃ। কিন্তু ভগবানের দেহ, 
দেহী ভেদ নাই। তাহার আত্মাও যাহা, দেহ ও তাহাই, হৃদয় ও তাহাই__ 
ভেদমাত্রই নাই। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির নিমিত্ত পরিদৃগ্ঘমান বিশ্ব পৃথকরূপে, এবং 

ইহার প্রাকৃতিক উপাদান জড় রূপে প্রতীয়মান হইলেও, ইহ! তাহা হইতে 
পৃথক নহে । ১।১।২ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত অনেকগুলি শস্লোকে এই তত্ব 

বিশদভাবে প্রকাশ করা হ্ইয়াছে। আরও ২১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার 

প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। 

একস্মেব জগদেতদমূষ্য যত্মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্তাসি মধ্যতশ্চ । 

সৃষ্ট! গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥ 

ভাগঃ 9৯1২৯ । 

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোইন্যো, মায়! যদাত্ম-পরবুদ্ধিরিয়ং 
হপার্থা। 

যদ্ যণ্ত জন্মনিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ তদ্বৈ তদেব বস্থুকাল- 

বদষ্টিতব্রবোঃ॥ ভাগঃ ৭1৯/৩০ । 

এই অখিল জগৎ এক আপনারই স্বরূপ ৷ আপনি ইহার আদিতে কারণত্ব, 

অস্তে অবধিত্ব, এবং মধ্যে আশ্রয়রূপে বর্তমান আছেন। নিজশক্তি মায়া দ্বারা 

গুণপরিণাম স্বরূপ এই জগৎ সুষ্টি করিয়া, ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং, 

সেই সকল গুণের কারণ নানারূপে পতিত হইয়! থাকেন ৷ ভাগঃ ৭৯২৯ 



৩৮২ ্রহ্মস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হেঈশ! আপনি সদসৎরূপী কার্ধ্যকারণাত্বক এই জগৎ্ব_ইহা আপনা 
হইতে পৃথক নহে । কিন্তু আপনি ইহা হইতে ভিন্ন, যেহেতু এই প্ৰপঞ্চ জগতের 

আদি ও অস্তে আপনি পৃথকৃরূপে অবস্থান করেন। অতএব, এ আত্মীয়, এ পর, 

এরূপ বুদ্ধি মিথ্যা মায়া মাত্র। এই প্রপঞ্চ জগতের স্টি, প্রকাশ, স্থিতি, বিনাশ, 

বীজ ও বৃক্ষের. পৃথী ও ভৃতন্্মের ন্ায়। অর্থাৎ, বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বী 

বা বীজমাত্র, এবং বীজ ও তৃতম্থক্্মাত্র বৃক্ষ কার্ধ্য, বীজ কারণ, উভয়ে পরম্পর 

আত্যস্তিক পৃথক্ প্রতীয়মান হইলেও, উভয়েই ভূতস্ব্মের সমাবেশ মাত্র, অথচ 

ভূতমুস্্ম কি বৃক্ষ কি বীজ উভয় হইতে পৃথক্ বর্তমান থাকে, তেমনি এই 

কার্ধকারণাত্মক নিখিল জগত, পরম কারণ যে আপনি, আপনারই সগ্ুণ যৃত্তি। 

কিন্ত, তাহ! হইলেও, আপনি ইহা হইতে পৃথকৃভাবে নিজ স্বরূপেই বর্তমান 

থাকেন । ভাগ: ৭1৯৩০ 

এই দুইটি শ্লোকে জগতের সহিত জগৎকারণের সম্বন্ধ সুন্দর রূপে প্রকাশ 

করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ জগতের পূর্বে, পরে ও মধ্যে বর্তমান আছেন, এবং 
নিজমায়! দ্বার! গুণপরিনাম স্বরূপ এই জগ সৃষ্ট করিয়া, তাহার প্রত্যেক অণু 
পরমাণুতে» স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক বস্তুতে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নানারূপে প্রতীত 
হইয়া! থাকেন। কিন্তু জগৎ তাহা হইতে পৃথক নহে বলিয়া, তিনি যে জগৎ 
হইতে ভিন্ন নহেন, তাহা নহে। কারণ, জগৎ স্বষ্ট্র পূর্বের ও প্রলয়ের পরেও 
তিনি পৃথক্ ভাবে বর্তমান থাকেন। স্থতরাং, স্থিতি সময়ে যে পৃথকভাবে থাকেন 
না, তাহা নহে) শ্রীমন্তগবৎ গীতায়ও এই কথা আছে £__ 

ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্রমৃক্তিনা ৷ 

মতস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেষবস্থিত;॥ গীতা ৯1৪ 

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। 
ভূতভূঙ্ন চ তুতস্থে! মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ৯।৫ 
অব্যক্তযৃত্তি আমার দ্বারা এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত; ভৃতসকল আমাতেই 

অবস্থান করে, কিন্ত আমি সে সকলে অবস্থান করি ন]। গীতা ৯৪ 
আমার খ্রশ্বরিক যোগ দেখ, আমি ভূত সকলের উৎপাদক কারণ 

সকলকে আমি ধারণ করি, অথচ আমি ভৃতস্থ নহি। গীতা »৫ | 
ইহাই এশ্বরিক অচিন্ত্য শক্তি, ইহাই মায়! । 
এখানে সংশয় উঠে যে, শরুতিতে তো মায়ার ও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। 

ভূত 



> খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৫ স্থঃ 

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। ্ 
তন্তাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ৷৷ শ্বেতাঃ উপনিষৎ 81১০ 

মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ী ( মায়াধীশ ) কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। 
তাহার অবয়ব দ্বারা এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত । শ্বেতাঃ ৪1১০ 

তবে “প্রকৃতি” কে “অশব” বলিয়া সবত্রকার বর্ণনা করিলেন কেন? ইহার 
উত্তর এই যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রক্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জড়া, অচেতন এবং পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। 

৩৮৩ 

শ্রতিতে উল্লিখিত প্রকৃতি, ব্রহ্মশক্তি, শক্তিমানের অংশ এবং শক্তিমান্ হইতে 

অভেদ। সাংখ্য যদি প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্দোন্তের 

সহিত তাহার ও সম্বন্ধে বিরোধ নাই। ইহার আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে 

বিশেষভাবে করা হইবে । 
এখন মায়ার স্বরূপ কি তাহা শ্রীমন্তাগবত ২য় স্বন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ৩৩ 

শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 

খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। 

তদ্বিষ্যাদাত্মুনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ভাগঃ ২1৯৩৩ 

শ্রযদ্ জীব গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এই ক্লোকের 

ব্যাখ্যায় বহু বিচার উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে 

সমূদায়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। অন্ুসন্ধিস্থগণ তীহাদের টীকায় তাহা 

দেখিতে পাইবেন । সরল অর্থ নিচে দেওয়া হইল, (ইহার সম্বন্ধে সংক্ষেপ 

আলোচনা “বেদান্ত প্রবেশ” গ্রন্থে করা হইয়াছে ) £- 

যেমন আভা জ্যোতির্ধিঙ্গের বাহিরেই প্রতীত হয়, কিন্তু জো [তাবিশ্বের 

সত্বা তাহার সত্বা, জ্যোতির্দিঘ না থাকিলে তাহার অতীত হয় নাঃ 

যেরুপ_ অন্ধকার জ্যোতিঃ প্রকাশের অগ্রজ গতীত হয়, [কন্ধ আত ব্যতিরেকে 

তাহার প্রতীতি হয় ন, অর্থাৎ, জো[তিরাঝা চু ঘারাই তাহার প্রতীতি হয়, 

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি দার] তাহার গতাত হয় না, সেইবধপ অর্থ, অথাৎ গরমাথ 

স্বরূপ বে আনি, আমার বাহিরে যাহার গরতীতি হয়, অথাৎ, আমার গ্রতীতি 

(স্ুরণ) হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না, আর যাহার ওঃ প্ৰতীতি নাই, 

আমার আশ্রর ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়! বলিয়া 

্থানিও। ভাগঃ ২1৮৩২ এই ঞ্জোকের বিদ্তৃত ও বিশদ ভাবে আলোচনা বেদান্ত 

প্রবেশ” গ্রন্থে মান্নাতব্বালোচনায় কর! হইয়াছে। 



৩৮৪ ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

এই মায়া দ্বারাই ভগবান্ বিশ্বস্থষ্ট করিয়া থাকেন । শ্রীমন্তাগবতে বহস্থানে 
ইহা বৰ্ণিত আছে । এক স্থান হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল । 

ভগবানেক আসীদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ ৷ 

আত্মেচ্ছান্ুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ভাগঃ ৩৫২৩ 

স বা এষ তা! দ্রষ্টা নাপশ্যন্ৃস্তমেকরাট্।, 

মেনেইসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরমুপ্তদৃক্ ॥ ভাগঃ ৩৫২৪ 

সা বা এতন্ত সংজষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা । 

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্্মমে বিভুঃ ॥ ভাগঃ ৩৫২৫ 

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়ং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ। 

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্ধ্যমাধত্ত বার্য্যবান্ ॥ ভাগঃ ৩৫।২৬ 
ততোইভবন্মহত্বত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাঁৎ। 

বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ভাগঃ ৩1৫২৭ 

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মাঃ যিনি স্থট্টিকালে 

স্বইচ্ছায় নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাহার আত্মমায়া লীন হইলে, স্থষ্টির 
পূৰ্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগব্ৎ স্বরূপে ছিল। ভাগ: ৩৫২৩ 

একমাত্র স্বপ্রকাশ তিনি দর্টারূপে প্রকাশমান ছিলেন, কিন্তু কোনও দৃশ্ঠ ছল 

'না। দৃষ্ঠযভাবে ভ্রষ্ট ত্বের ও অপ্রয়োজনীয়তা হেতু বা অভাব বশতঃ তিনি 
আপনাকে যেন কিছু অভাবগ্রস্ত (খালি খালি) বলিয়া মনে করিলেন । তখন 

তাহার শক্তি সকল তাহাতে স্বপ্ত বা লীন ছিল, প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু তাহার 
জ্ঞান বা চিচ্ছক্তি অব্যভিচারী ছিল, প্রকাশমান ছিল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের অভাবে 
আপনি আপনাকেই জানিবেন। ভাগ: ৩৫২৪ 

টা স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রঃ, দশা ুসন্ধান রূপা শক্তিই মায়া, উহা! কার্য্য কারণ 
উভয় স্বরূপ! । ভগবান্ তাহার দ্বারাই এই পরিদৃগুমান বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন । 

ভাগঃ ৩৫২৫ 

চিচ্ছ্তি যুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি হেতু গুণ ক্ষোভ যুক্ত মায়াতে তাঁহার 
আত্মভূত প্রক্ত্যধিষ্ঠাত্ পুরুষের দ্বারা 'বীরধ্য বা চিদাভাস আঁধান করিলেন । 

ৰ ভাগঃ ৩৫২৬ 
তিদনস্তর কাল দ্বারা সংক্ষোভিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়! হইতে মহত সৃষ্ট 

হুইল। তাহাতে বিজ্ঞানাত্খা এবং তমোনাশক পরষেশ্বর,উচ্ছন বীজ যেমন 
বৃক্ষকে প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বদেহন্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন । ভাঁগঃ ৩৫1২৭ 



১খঃ। ১পাঃ। ৫ অধি। ৫ স্থঃ ৩৮৫ 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছাতেই হৃষ্ট । এখানে 

লা হইল যে, তাঁহার একাকী থাকিবার ইচ্ছাতেই প্রলয় ' এই প্রলয়ে দ্বিপ্রকাশ 
জ্ঞান্বর্ূপ ভগবান্ স্প্তশক্তি থাকেন, এবং সমুদায় বিশ্ব বীজভাবে বা! ভাবরূপে 

তাঁহার দেহে লীন থাকে। আবার বহু হইবার__ইচ্ছা হইলেই, সদসদাত্মিকা 

কার্য্যকারণরূপা নিজ মায়া শক্তিতে তিনি চিদ্াভাস অর্পন করেন, তাহা 

হইতেই মহত্তত্বের উদ্ভব, এবং ক্রমশ বিপরিনামে মহত্তত্ব হইতে অহংকার প্রভৃতি 

উৎপন্ন হয়। ইহা ১১২ স্থত্রে আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্নি সহযোগে 
জল উষ্ণ হইয়| যেমন পাক কাৰ্য্যাদি সম্পন্ন করতঃ অন্র, ব্যঞ্জন, মিষ্টায়াদি অভিব্যক্ত 

করে, সেইরূপ স্বরূপে ক্রিয| ব্যাপারে__অসমর্থা প্রকৃতি-_চৈতন্য সহযোগে 

কার্ধশীলা হইয়া__-জগদ্ব্যাপার-_অভিব্যক্ত করে । অতএব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও 

বেদান্তোক্ত মায়! বা প্রকৃতি, পরস্পরের মধ্যে ভেদ বুঝা গেল এবং কি কারণে 

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে স্থত্রাকার “অশব্দং” বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। 
তাহার ঈক্ষা দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছাতেই সমুদায় সৃষ্টি, তাহা নিম্নোদ্বত প্লোকেও 

বণিত হইয়াছে । 

য ঈক্ষিতাহংরহিতোইপ্যসৎসতোঃ স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ 

স্বমায়য়াঅবন্ত্রচিতৈস্তদীক্ষয়া৷ প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেদ্বভীয়তে ৷ 

ভাগঃ ১০৷৩৮৷১০ 

যিনি কার্ধ্য ও কারণের ইক্ষণ কর্তা এবং অহংকার শূন্য, ধাহার নিত্য- 

সবূপানুভূতি দ্বারা অজ্ঞান, ভেদ ও ভ্রম দূরীভূত হইয়া থাকে, তথাপি তিনি 

নিজাধীন মায়া দ্বারা আপনারই ঈক্ষণে প্রাণ, ইন্দিয় ও বুদ্ধি সহিত আত্মাতে 

রচিত জীবগণ সমভিব্যহারে বৃন্দাবনস্থ তরুসমূহে এবং গোষ্টীদিগের আলয়ে 

প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৩৮।১০ 

যতকাল ঈক্ষণ অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা বর্তমান থাকে, ততকালই পৌরক্াপর্যয সুষ্টি ও 

স্থিতি। ভাগ: ১১৷২৪৷২০ 

বর্গ, প্রবর্ততে তাবৎ পোর্ববাপর্ধ্যেন নিত্যশঃ। 

মহান্ গুণবিসর্গার্থ; স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ভাগঃ ১১/২৪'২০ 

তা নব ক্ষণ কর্তা, প্রকৃতি বা মায়! 
অতএব আমরা পাইলাম যে, সুষ্টির জনয পুরুষ বাগ, 

ং এই তিনই ব্রহ্ম | ইহা ১১২ সত্রের 
এবং কাল, এই তিনেরই প্রয়োজন । 

{ ত সেখানেও ১১1১৪।১৯ গ্ৌক উদ্ধৃত 
আলোচনায় চিত্রাকারে দেখান হইয়াছে। 

২৫ 
, 



৩৮৬ এ ব্রঙ্গস্থত্র ও শ্রামদ্ভাগবত 

হইয়াছে। প্রককতি__উপাদান, পুরুষ-_-আধার রূপে নিমিত্ত কারণ, এবং কাল 
-_অভিব্যগ্তক। ভাগঃ ১১1২৪।১৯ 

প্রকৃতিঃ চাস্তোপাদান মাধরঃ পুরুষঃ পরঃ। 

সতোহভিব্যপ্রকঃ কালো ব্রহ্ম তব্দ্রিতয়ং ত্বহম্ !। ভাগঃ ১১/২৪।১৯ 

অতএব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগৎ কারণ নহে। ব্ৰহ্মই জগৎকারণ, প্রতি 

তাহার শক্তি মাত্র। এই শক্তিই চৈতন্যগয়ের ঈক্ষণে কার্য্যশীলা হইয়া জগতের 

উপাদান কারণ কূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। প্রত্যুতঃ শক্তি শক্তিমান্ হইতে 

অপৃথক্ বিধায় ব্ৰহ্মই জগৎকারণ ইহা সিদ্ধ হইল। 

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্বন্ধো ৮৭ অধ্যায়ে সমস্ত বেদ-স্ততি-_তাত্পর্য নিম্নের 

শ্লোকে সংক্ষেপে বধিত আছে। ইহাতে অল্পের মধ্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, 

তাহার সহিত মায়া, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ, তাহার সাধন ও তন্বারা লভ্যকল, 
বল। হইয়াছে । শ্সোকটি এই £_ 

ধোহইস্তোতপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোহব্যক্তজীবেশ্বরো 

যঃ কষ্টে দমন প্রবিশ্য খষিণা চক্রে পুরঃ শান্তি তাঃ। 
যং সংপঞ্চ জহাত্যজামন্তুশয়ী স্থপ্তঃ কুলায়াং থা - 
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ৷৷ ভাগঃ ১০৮৭৪: 

যিনি এই বিশ্বের উৎপ্রেক্ষক, অর্থাৎ বিশ্বস্থ জীবনিচয়ের পরম পুরুধার্থ সিন্ধির 
জন্য বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রয়োজনীয়, এই প্রকার আলোচক ; বিনি প্রপঞ্চ 
বিশ্বের আদিতে মধ্যে ওঅস্তে বিরাজমান ) যিনি অব্যক্ত প্রকৃতির ও জীবের নিয়ন্তা 
ঈশ্বর ; যিনি বিশ্বস্থজন করিয়া জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন, 
এবং ভোগায়তন দেহ নির্মান করিয়া তাহার দ্বারা জীবের ভোগদান ও তাহার 
পালন করিতেছেন। সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বশরীরের অভিমান পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ ধাহাকে প্রাপ্ত হইয়া অনুশয়ী জীব অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, 
অখণ্ড স্বরূপাবস্থান দ্বার! মায়াসম্বন্ধরহিত ভবভয়হারী সেই শ্রীহরিকে অনবরত 
ধ্যান করা কর্তব্য। এই প্রকারে তাহার চরণযূলে পতিত হওয়া ছাঁড়া অন্ত 
উপায় নাই, ইহাই সমুদায় বেদের উপসংহার । ভাগঃ ১০৮৭1৪২ 

[ উপরোক্ত ব্যাখ্যা পুজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙবরা চার্ধ্য ও শ্রীমদ্ রামান্ুজা চার্ধ্য সম্মত ! শীমদমধবাচার্ধ্য ও তরহুসারী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাখ্যা একট 
অন্যপ্রকার 1] 

LY 



ভিত্তি 3 

(১) অশব্দমস্প্শমরূপমব্যয়ম্**কঠ ১।৩।১৫ 

(২) যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । ২1৪।১ 
(৩) সবেববেদা যৎ পদমামনত্তি। কঠ ২১৫ 

(৪) তত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ৷ বৃহদারপ্যক ৩৯/২৬ 
(৫) তমেতং বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি। বৃহদারণ্যক 

8181২২ 

(৬) বেদৈশ্চসর্ক্বেরহমের বেছ্;--*গীতা! ১৫৷১৫ 

সংশয় £_শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি, স্থৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
একপক্ষে, ব্রহ্ম আবাউ._মনন-গোচর-_তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, বাক্য ও 

মন তাহার নিকট পৌহুছিতে পারে ন দেখ, ১।১।২ স্ত্রে আলোচনায় উদ্ধৃত 

১১৩৩৭ শ্লোক । তিনি “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং৮, তিনি বাক্য, শ্রোত্র, মনঃ 

ইত্যাদি সকলের নিয়ন্তা, তাহার দ্বারাই ইহারা সকলে নিজ নিজ কার্ধ্য করিয়া 

থাকে। অতএব, ইহাদের দ্বারা তাহাকে জানা অসন্তব। অন্য পক্ষে শ্রুতি 

বলিতেছেন সমুদায় বেদ তাহাকে প্রতিপাদন করে, তিনি গুপনিষদ পুরুষ ব্রাহ্মণগণ 

বেদানুবচনে তাহাকে জানিতে ইচ্ছ! করেন ! তাহ! হইলে সংশয় উদয় হয় যে, 

তিনি খন বাক্য ও মনের দ্বারা অনির্দেশ্ঠ, তবে সমুদায় শাস্ত্র তাহাতে সমন্বয় 

এবং সকলেই তাহাকে প্রতিপাদন করে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই আশঙ্কা 

উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ঃ_ 

সূত্ৰঃ 
ঈক্ষতের্নাশব্দম্ । ১1১1৫ 

ইক্ষতে £_শরতিতে দেখা যায় বলিয়া ) কি দেখা যায় যে তিনি শ্রুতি দ্বার! 

বাচ্য, অবাচ্য নহেন, এই হেতু_ 

নঃনা 

অশব্দম্ 3-_শব্দবাচ্য নহেন । 
তিনি যে অশব্দ অর্থাৎ শব্ধ বাচ্য নহেন, তাহা নহে, কেনন! শ্রতিতে তিনি 

শ্রতি দ্বারা বাচ্য বলিয়া কথিত আছেন! শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহঃ ৩৯২৬, 
8181২২ ও গীতা ১৫1১৫ ইহ ক্ম্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে। 

অতএব শব্ধ তাহার বাচক, কা
রণ বেদে এই প্রকার কথিত আছ

ে। 



৩৮৮ র্স্ত্র ও শ্রমদ্ভাগবত 

স বা অয়ং সধ্যন্ুগীতসৎকথো বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ । 
ভাগঃ ১! ১০ 1২৪ 

গুরবর্ক লন্ধোপনিষৎ হুচক্ষুষা---***ভাগঃ ১০।১৪।২৩ 

যথানলঃ খেহনিলবন্ধুরুম্মা বলেন দারুণ্যভিমধ্যমানঃ 

অণুঃ প্রজাতো! হবিষ! সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তি রিয়ং হি বাণী। 
ভাগঃ ১১।১২)১৬ 

হে সখিগণ! রহন্ত নিরপক পণ্ডিতগণ বেদরহস্তে ইহারই সত্কথা গান 
করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১/১০।২৪ 

গুরুরপ সূর্ধ্যদ্বার! লব্ধ উপনিষৎরূপ সুচক্ষু দ্বার1***** ১০।১৪।২৩ 

যেমন আকাশে উন্মধপে ব্যাপ্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক মথিত হইলে, প্রথমতঃ 

সুক্ম বিশ্ষুলঙ্গক্পপে উদ্ৃত হইয়া, বায়ু সহকারে এবং স্বৃতপ্রাপ্তিতে বদ্ধিত হয়, 
তদ্রপ এই বেদরূপী বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে । ভাগঃ ১১।১২।১৬ 

আরও অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে বিরত হওয়া 

গেল। বেদ, বাক্যমনের অগোচর, তাহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করেন, 

তাহা পূর্বে শাস্ত্রযোনিত্ব প্রকরণে আলোচনা করা হুইয়াছে। এক্ষণে 

পুনঃরায় সে বিচার ও আলোচনা উথ্থাপন নিল্রয়োজন । শ্রীভাগবত সাক্ষাৎ 

ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওঁকার সমুদায় বেদের বীজ স্বরূপ । যেমন বীজ 

হইতে অঙ্কুর জন্মে, এবং অন্কুরে যে, রস, তাহাই বিস্তারলাভ করিয়৷ কাণ্ড, 
শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে অনুস্থাত হইয়া মহামহীরুহ প্রকাশ করে, এবং 
তাহ! হইতে অন্যান্য সমান জাতীয় মহামহীরুহের স্থষ্টির সম্ভাবনা থাকে, 

সেইরূপ পরম পুরুষের হৃদ্গত বীজভূত ুম্মম গঁকার হিরণ্যগর্ভরূপ ক্ষেত্রে 
পতিত হইয়া, প্রথমে নাদরূপে, ক্রমশঃ ত্রিবুদ্ ওকার, ও তাহা হইতে বেদের 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখারপে অভিব্যক্ত হয়, এবং অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তির 

সম্ভাবনা ও কারণ এ সকল বেদের শাখা! প্রশাখায় নিহিত থাকে। এই 
ওকারই সাক্ষার্ভাবে ব্রন্মের বাচক। 

সমাহিতাত্মনো ব্ৰহ্মন্ ব্ৰহ্মণঃ পরমেঠিনঃ । 
হগ্ঠাকাশাদভূম্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥ ভাগঃ ১২৬৩২ 
ততোহডু ব্রিবৃদো স্কারো যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। 
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্ৰহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥| ভাঁগঃ ১২৬৩৪ 
স্বধায়ো ত্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ ৷ 
স সর্ধবমস্ত্রোপনিষদ্ধেদবীজং সনাতনম্ ॥ ভাগঃ ১২৬৩৬ 



১ খঃ। ১ পাহ। ৫ অধি। ৫ সঃ ৩৮৯ 

সমাধি সম্পন্ন পরমেঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমত: নাদ উৎপন্ন 

হইল, যাহ! আমরা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া, অন্তরে অনুভব করিয়া 

থাকি। ভাগ: ১২৬৩২ 

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রব স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজমান ত্রিমাত্র 
কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্ম! ভগবানের বোধের দ্বার স্বরূপ । ১২৬৩৪ 

তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্সা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ, এবং সযৃদীয় বৈদিক 

মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজন্বরূপ। ভাগঃ ১২৬৩৬ 

পূর্বে ১1১19 শ্থত্রের আলোচনায়_উদ্ধৃত ২১1২১।৪২ শ্লোকের টাকায় 

পুজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীদর -স্বামী ভাবার্থ লিখিতেছেন £ “যথা হঙ্কুরে যে| রসঃ, 

সএব তদিন্তারভূত-_নানা-_কাও-_শাখাস্থপি, তথৈব প্রণবস্ত যোহ্থঃ পরমেশ্বর, 

স এব তত্িস্তারভৃতানাং সর্ববেদকাও-_শাখানামপি__সঙ্গচ্ছতে, নান্ত ইতি” । 

(শ্রীধর )। 

অক্কুরে যে রদ, তাহাই বিস্তার লাভ করিয়া, কাওশাখাদিতে ব্যাপ্ত হয়, 

সেইরূপ প্রণবের যে অর্থ পরমেশ্বর রূপ, তাহাই বিস্তার লাভ করিয়া সর্ববেদ 

কাণ্ড শাখায় ব্যাপ্ত হয়। (শ্রীধর ) 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রণবই পরত্রদ্মের বাচক, এবং সে কারণে প্রণব 

হইতে বিস্তার লাভ করিয়| বেদের বিকাশ হওয়ায়, তাহারাও ব্রহ্মের বাচক। 

হৃতরাং ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য নহেন, সিদ্ধ হইল। ওুঙ্কার যে পরত্রহ্মের বাচক 

তাহা মত্রুত "গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকে ওল্কার তত্বালোচনায় ৪ অনুচ্ছেদে 

প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে আর বিস্তার করিলাম না । 

প্রণব বা ওঁকার কি প্রকারে ব্রহ্মের বাচক, তাহা আমরা অন্যপ্রকারে 

বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা ১7১৩ পুত্রের আলোচনায় পাইয়াছি যে, 

গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, ব্রন্মে অনন্ত পরিমাণ 

বিমান, সেই অনন্ত পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুকে শবতবে বা শবস্তরে 

(in the Plane 0? 9980) অবতরণ করিতে হইলে এমন একটি মৃত্তি 

গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা! বাগযন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্ত সমুদায় ব্যাপিয়া 

অবস্থান করিতে পারে।  ম্ এই শবে তিনটি অক্ষর আছে_ ৬ 

এই তিনের সন্ধি ছারা ওঁম্ শব্দ সিদ্ধ হয়। “ত” এর উচ্চারণ স্থান ক এবং 

‘এ’ এর উচ্চারণ স্থান, ওঠ । ‘উ’ কারের উচ্চারণ স্থান র্ধা__কঠ ও ওষের মধ্য 

স্থানে। সুতরাং ‘অ’, উ ও ‘ম্? এই তিনটি অক্ষর বাগ ন্ের আদি মধ্য ও মত, 

বর্তমান । সুতরাং গুম এর উচ্চারণ সমগ্র বাগ ব্যাপিয়৷ ধ্বনিত হয়। 



৩৯০ ব্ৰহ্মন্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

এত গেল স্থূল অন্নময় কোষের কথা । কিন্ত ওষ্কারের শক্তি মাত্র স্থল শরীরে 

নিবদ্ধ নহে। ইহা প্রাণময়,। মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষেও কার্ধ্যকারী। 
ব্রদ্মোপনিষদন্থসারে ‘অ’-কার জাগরিত স্থান এবং তাহার পরিচালক ব্রহ্মার 
জ্ঞাপক, ‘উ’ কার শ্বপ্নস্থান এবং উহার নিয়ন্তা বিষ্ণুকে এবং ‘ম’কার স্থযুপ্ধিস্থান 
এবং উহার অধিষ্ঠাতা কদ্রকে নির্দেশ করতঃ অ, উ, ম সমবায়ে ওঁম্ কি স্থল, কি 
সৃক্ম উভয় জগৎ এবং তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া 
অভিব্যক্ত হয় এবং উহার '/ (চন্দ্রবিন্দু) অক্ষর তত্বের নির্দ্দেশক। এপ্রসঙ্গে মগপ্রণীত “গায়ত্রী রহস্ত” পৃস্তকের ৬ ও ৭ পৃষ্টা দ্রষটব্য। সেই অক্ষর ঝা তৃরীয় 
তন্তুই পরমাত্মা, পরর্রহ্ম, ভগবান্ বাস্থদেব। তাহার আশ্রয়ে স্থষ্টি, স্থিতি, 
লয় অবস্থিত। যেমন গভীর স্তিমিত সমুদ্র চিরবিদ্ধমান, তাহার উপরে তরঙ্গ, 
ফেন বুদ্বুদ্ কত উঠিতেছে, ভাদিতেছে, আলোড়ন করিতেছে, আবার কিছু 
পরে তিরোহিত হইতেছে, তাহাতে সমুদ্রের গভীরতার, স্তিমিত ভাবের কোনও পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ সেই জগদাধারের আধারে কতশত ব্রদ্ধাও 
উত্থিত হইয়া কতক কাল স্থাবর-জঙ্গম জীবগণের জীবন-যাত্রায় কার্যাশীল হইয়া, 
আবার সেই আধারে লীন হইতেছে। তাহাতে সেই নিত্য, অব্যয় 
জগদাধারের কোনও প্রকার বিকার, বিকল্প কিছুই নাই। গুঁকার উচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, অন্ততঃ উদয় হওয়া প্রয়োজন, ওঁকার 
উপাসনার ইহাই বিধান ৷ 

আমরা দৈনিক জীবন যাত্রায় জাগ্রত, স্বপ্ন ও ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ভোগ 
করি। এই তিন অবস্থায় আমাদের জ্ঞান অব্যভিচারী ভাবে থাকে। এবং 
এই জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা এই তিন অবস্থার উপলব্ধি করি। জাগ্রৎ কালে 
কতবিধ বস্তু আমাদের ইন্দিয়্ারে উপস্থিত হইয়া, তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভের 
সহায়তা করে। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই, তাহার উপলব্ধি করিয়া 
থাকি। স্বপ্নে স্বৃতিপটে সঞ্চিত, জাগ্রদাবস্থালন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হইতে 
ত্যাগ এবং গ্রহণ দ্বারা কতকগুলি যথেচ্ছভাবে সংযোগ বিয়োগ করিয়া, সেই 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাতার অভিনয় করিয়া থাকি। আবার স্থযুপ্তিতে 
“আমি হ্খন্প্ত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই”_এ জ্ঞান জুযুত্তি হইতে 
উদিত হইবার পর থাকে, জানি। সতরাং এ তিন অবস্থাতে আমাদের জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান থাকে । যেমন আমাদের জাগ্রত, স্বপ্ হযুন্তি অবস্থাতে আমাদের অব্যভিচারী জ্ঞান রত এবং সেই জ্ঞানের উপরই উক্ত অবস্থায় ভাসমান হইয়া জীবন যাত্রার পন্থা সুগম 
~ 
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করে ; সেইরূপ বিশ্বের সষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এই অবস্থাত্রয় ও এক অব্যভিচারী 
গাক্ষী স্বরূপ পরম জ্ঞানের উপর বর্তমান থাকে। ওক্কারই সেই অব্যভিচারী 

পরম জ্ঞানের প্রতীক । 

মাওুক্য উপনিষদে ও'্কার তন প্রকটিত হইয়াছে । উপনিষদের আরম্তেই 

উপদিষ্ট হইয়াছে যে, গার এই পরিদৃ্থমান নিখিল জগৎ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 

বর্তমান এবং ত্রিকালাতীত সমুদায়ই, ওম্কার। অতএব ও্কার পর ও অপর 

রঙ্গের প্রতীক। এই গষ্কারই আত্মা, ইহা ব্রদ্দ এবং ইহা চতুণ্পাদ, অর্থাৎ 
ইহার চারি অংশ ৷ যদিও নিরবয়ব, নিগ্ষল ব্রহ্মর পাদ বা অংশ সত্য নহে, 

উহা! আরোপ মাত্র। ভাষায় গষ্কার বা ব্রহ্মতত্ত প্রকাশ করিবার জন্য উহার 

ব্যবহার করা হয় মাত । 

এখম পাদ “আঃ কার। জাগ্রদবস্থা__ইহার কার্ধাতৃমি। বাহাবিষয়ে ইহার 

অগ্তভূতি_-ঈনি বৈশ্বানর বা সমষ্টি সুল-শরীরাভিমানী বিরাট্। 

দ্বিতীয় পাদ ‘উড’ কার। স্বপ্রাবস্থা ইহার কার্ধ্যভূমি। উহার জ্ঞান 

অন্কর_ ঈনি তৈজদ-_বা সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ। 

তৃতী" পাদ ‘মন? কার। স্বযুপ্তি অবস্থা ইহার কার্যভূমি। ইহার বাহ্ ও 

আন্তর জ্ঞান_জ্ঞনম্ব্ূপ একী ভাবপ্রাপ্ত, বিশেষ বিরহিত, আনন্দপূর্ণ, প্রজ্ঞান- 

ঘন, প্রাজ্ঞ। 
ূ 

চতুর্থ পাদ অমাত্র, তুরীয় তিনি বৈশ্বানর হেন, তৈজস নহেন, জাগ্রৎ 

ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী জ্ঞানসম্পন্নও নহেন, প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞও নহেন; জ্ঞাতা 

নহেন, অচেতন নহেন ; তিনি অনৃপ্ঠ, অব্যবহার্ধ্য, অগ্রাহা, অলঙ্ষ্য, অচিন্ত্য, 

অনির্ববাচ্য, কেবল “আত্ম!” এই প্রকার প্রতীতিগঘ্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের 

নিবৃত্তি স্থান, শান্ত, ম্গলময়, অদ্বৈত। তিনিই আত্ম) তিনিই একমাত্র 

জ্ঞাতব্য। 

অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ও'কার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তি, এই তিন অবস্থার ধুগপৎ উপলব্ধি এ*ং উহারা কেহই 

যে নিত্য সত্য নহে, উহার! সকলেই একমাত্র তুরীয় পরমার্থ সত্য প্ৰতিষ্ঠিত, 

এবং উহাদের ক্রমশঃ পরম্পর লয়ে, সেই তুরীয়ের উপলব্ধি হইতে পারে, এবং 

তাহাই একমাত্র জানিবার, বুঝিবার, প্রার্থনা করিবার হস্ত 5 ইহাই মাঙুক্য শিক্ষা 

দিতেছেন :__ 

গোপালোত্তর-তাপণী শ্রতিতেও এই একই উপদেশ আছে। উহার 

অতে সঙ্কর্ষণ ‘অ’ কারাত্মক__বিশ্ব বা জীব; প্রদান ‘উ’ কারাত্মক--তৈজস 



৩৯২ ্র্ন্যত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

(মনের অধিষ্ঠাতা) এবং অনিরুদ্ধ ‘ম’ কারাত্মক-প্রার্ত ( অহংকারের 

অধিষ্ঠাতা ) এবং বান্ুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক তুরীর, তাহাতভেই অপর 

তিন প্রতিষ্টিত। এবং ও'কার উচ্চারণে যুগপৎ শ্রীভগবানের চতুর্বধধাহের এবং 

ই চতুর্ব্যহা আক পরত্রঙ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, এবং এই চারিই অভেদ, একই 

তত্ব। স্থষ্টির জন্য ভগবদিচ্ছায় পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হন মাত্র। মহাভারতের 

শান্তি পর্বের মোক্ষ ধর্মম পর্বাধ্যায়ে, নারায়ণীয়ে ৩৪০ অধ্যায়ে এই চতুর্ল্াহ 

তত্ব উল্লিখিত আছে। 

যেমন চেতন পুরুষের শব্দ স্তরে অভিব্যক্তি স্বরে বা ধ্বনিতে__সেইরূপ 

চৈতন্তময়ের শব্দ স্তরে অভিব্যক্তি গুঙ্কারে। যেমন সাধারণ লোকে স্তরের 

মাত্রা, তাল, রাগ, রাগিনী, যৃচ্ছনা প্রভৃতি ভেদে সঙ্গীত স্থ্ট করে, সেইরূপ 

চৈতন্যময় হইতে নিঃহৃত ওক্কার ধ্বনি এই জগৎপ্রপঞ্চ স্থ্টি করিয়া থাকে। 

এই বিচিত্র জগত প্রপঞ্চই চৈতন্তময়ের সঙ্গীত। যতক্ষণ মাত্রা, তাল, রাগ, 

রাগিনী, যুচ্ছন! ইত্যাদি বর্তমান থাকে, ততক্ষণই সঙ্গীতের স্থিতি, সেইরূপ 

যতক্ষণ এই অনাদি গঙ্গার ধ্বনি চৈতন্যময় হইতে স্পন্দিত হইতে থাকিবে, 

ততক্ষণই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্থিতি। উহা! নিংবৃত্ত হইলে প্রলয়। জীব হৃদয়ের 

স্পন্দনে, পবনের স্বননে, সাগরের উচ্ছ্বাসে, অশনির গঞ্জনে, আমর! এই গুঁঙ্কার 

ধ্বনিরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। 

অতএব, ওল্কারই ব্রহ্মের প্রতীক, এবং তাঁহার বাচক। যেমন কাহারও 

নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ওুঁঙ্কার উচ্চারণ 

করিলেই উচ্চারকের মনে পরব্রহ্ম নিজতত্ব স্কুরণ করিতে উন্মুখ হয়েন। 
এই ধারণা এবং এই বিশ্বাসই তষ্কার উপাসনার মূলে বর্তমান । 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পরব্রহ্ধ শব্দবাচ্য__ওদ্কার তাঁহার বাচক এবং 

সে কারণ গুঙ্ধার হইতে অভিব্যক্ত শাস্মও তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ । 

ওস্কার তন্বের বিস্তারিত আলোচনা মৎপ্রণীত “গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকে 
যথাশক্তি করা হইয়াছে। বিষয়টি স্বনিষ্ঠ করিবার জন্য তাহা হইতে সংক্ষেপ 
করিয়া লিখিত হইল। 
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ভিত্তি 2 ৃ 

“এতদাত্মামিদং সর্ব তৎ সত্যং স আত্মা”। ছাঃ ৬৮৭ 
এ সমস্তই এতৎত্বরূপ, সেই সৎপদার্থ ই সত্য, তাহাই আত্মা । ছার 

সংশয়_শ্রুততে জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব কথিত আছে, এজন্য সিদ্ধান্ত করা 

হুইল যে,__সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের ইক্ষিতৃত্ব সম্তব নহে,_অতএব অচেতন 
প্রধান জগৎ__কারণ নহে। এ স্থলে পূর্ববপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, 
ঈক্ষণ মৃখ্যার্থে ব্যবহার না হইতে পারে, গৌণার্থে হইতে পারে, কারণ শ্রুতিতেই 
আছে “তেজ ইঈক্ষণ করিলেন”, “জল ইক্ষণ করিলেন”। সুতরাং লৌকিক 
ব্যবহারে যেমন আমরা পতনোন্ুখ নদীকুল সম্বন্ধে বলিয়া থাকি যে, নদীকুল 

পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে, অথবা রোদ্রে দঞ্চপ্রায় “ধান্ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে”, 
“বৃক্ষলত| সকল বারিবর্ষণে হর্ধলাভ করিল”, এরূপ স্থলে যেষন__অচেতনে 

ওঁপচারিক চেতনবৎ কার্ধ্যের আরোপ হয়, সেইরূপ ঈক্ষণের গোণার্থ হইতে 
পারে, এবং তাহা হইলে উহা অচেতন প্রধানে প্রযোজ্য হইতে পারে, ইহার. 
উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন £ঃ_ 

সূত্রঃ ৃ 

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্ ॥ ১1১৬ 

গৌণঃ+ চেৎ+ন+ আত্মশব্দাদ্ 

গৌণ £_ ঈক্ষণের মুখ্যার্থ নহে, গৌণ অর্থ মাত্র । চেৎ £_যদি বল। ন 2 
না। আত্মশব্বা__আত্মশবের প্রয়োগ হেতু । পূর্বশ্ত্রে যে ছান্দোগ্য শ্রুতি 

উদ্ধৃত হইয়াছে ( ছাঃ ৬২1১), তাহা যে প্রকরণে আছে, তাহার উপসংহার" 

হইতে স্প প্রতীয়মান হয় যে যে সৎপনার্থের «উঈক্ষণণ” উক্ত হইয়াছে, সেই 

সৎপদার্থ সন্বদ্ধে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন “এডদাত্ম্যমিদ্ং জর্ববং ভৎ 
সত্যং, স আত্মা” ৷ ছান্দোগ্য ৬৮।৭--৬/১৬৩। সুতরাং “আত্মা” শব্দের 

প্রয়োগ থাকায় উহা চেতনকে বুঝাইতেছে, সুতরাং “ঈীক্ষণ” মৃখ্যাথেই প্রযুক্ত 
হইয়াছে । অতএব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। 

্রীমন্তাগবত, এস্বলে কোনও সংশয়ের অবসর মাত্র রাখেন নাহ 

১১1৫ সুত্রে ইক্ষত্যবিকরণের আলোচনায় শ্রীমন্ভাগবতের ৩৫1২৩ হইতে 
অহা২৭ পর্য্যন্ত যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই কথিত আছে 

যে, স্থির পূর্বে একমাত্র পরমাত্ম! ভগুবান্ ই ছিলেন, হি সং 

তাহার একাকী থাকিবার ইচ্ছাতেই প্রপঞ্চ জগণ তাহাতে ৭ শি 



৩৯৪ ্রহ্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৩৫।২৩ শ্লোকে গ্রীভগবান্ সম্বন্ধে তিনবার “আত্মা” শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, 

॥১) আত্মনাং আত্ম, (২) আত্মেচ্ছান্ছগতৌ, (৩) আত্মা ৷ এবং পরবর্তী 
কয়েকটি শ্লোকে সষট প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিয্নেলিখিত শ্লোকও একই অর্থ 
বিশদভাবে প্রকাশ করে। 

আত্মাবাস্তমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ । ভাগঃ ৮৷১॥।৮ 

এই বিশ্ব এবং ইহাতে যা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদায়ই আত্মার 
‘ ঈশ্বরের ) সত্বা ও চৈতন্য ছার! ব্যপ্ত। ভাগঃ ৮৷১৷৮ 

স্থতরাং জগৎ কারণ পরমাত্মা ভগবান্ ভিন্ন যে অপর কিছু হইতে পারে, 

তাহার কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিতে “ঈক্ষণ” মৃখ্যার্থে 

ব্যবহৃত হইয়াছে, সিদ্ধ হইল । 

উপরে লিখিত অর্থ শ্রীমচ্ছস্বরাচার্ধ্য ও ্রীমদ্রামান্থজাচাধ্য সম্মত। 

শ্ীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বলদেব বিছ্যাভৃষণ মহাশয় অন্যপ্রকার অর্থ করেন। 

তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। 

সংশয়-_পূর্ব সুত্রে জগৎকারণ ব্রদ্ধ বাচ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
কিন্তু শব্ধ গুণবৃত্তি বিশিষ্ট, উহা! সগুণ বস্তুর অবরোধ জন্মাইতে পারে, তাহা 

হইলে ব্ৰহ্ম বদি শব্খবাচ্য হইলেন» তবে তিনি সপ্তণ, এবং শব্ধ অর্থাৎ বেদ তাহা 

হইলে নিগুপ ব্রহ্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না । ইহার উত্তরে সুত্র করিলেন £₹- 

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্_১।১৷৬ 

গৌণ £_সগ্তণ। চে £যদি বল। লঃ_না। জ্মাত্মশব্দাৎ :_ 

আত্মশৰের প্রয়োগ হেতু । 

আর শ্রুতি হইতে উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। শ্রীম্ভাগবত কি বলিয়াছেন, 
তাহারই আলোচনা করা যাউক। 

আত্মাব্যয়োইগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরণাবৃতঃ। ভাগঃ ১১।২৮।১২ 

এখানে আত্ম! নিগুণ, অব্যয়, শুদ্ধ, স্বয়ং জ্যোতি এবং অনাবৃতম্বভাব, 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী পাইলাম । সগ্ণ নহে, বুঝা গেল। ভাগঃ ১১1২৮া১২ 

কিন্তু নিরগুণ হইলেও তাহার গুণের অন্ত নাই। শিববর্ধাদি যোগেশ্বরগণও 

তাহার-গুণের অন্ত পান না। ভাগঃ ১।১৮1১৪ 

নান্তং গুণানামগুণন্ত জগ, যোগেশ্বরা যে ভবপান্মুখ্যাঃ। 

ভাগঃ ১।১৮।১৪ 
গুণ--পরিণাম রূপ গুণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণ তাহাতে নাই, কিন্তু নিত্যগুণ 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৬ কুঃ ৩৯৫ 

সকল তাহাতে বর্তমান, এজন্য অতি তাহাকে নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 

কারণ তিনি প্রারুৃতিক গুণের অতীত । 

মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সবে নিগুণং নিরপেক্ষকম্। 

সুহৃদ: প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসন্গাদয়ো গুণাঃ। ভাগ ১১1১৩1৩৯ 
অনাদিরাত্মা পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । 
প্রত্যগধামা স্বয়ং জ্যোতিধিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ভাগঃ ৩২৬1৩ 

আত্মা হোকঃ খ্বয়ংজ্যোতিনিত্যোহন্তো নিগুণে। গুণৈঃ । 

আত্মস্থষ্টেস্তংকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ভাগঃ ১০৷৮৫৷২২ 

হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

স সর্ববদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নিগুণো ভবেৎ ॥ ভাগঃ ১০৮৮।৪ 

আমি নিগুণ, নিরপেক্ষ, স্থহৎ, প্রিয়, আত্মা এবং প্রাকৃতিক গুণাতীত 

সাম্য অপঙ্গাদি নিত্য গুণ সকল আমাকে ভজন! করে। ভাগঃ ১১।১৩।৩৯ 

সর্ব ইন্দ্রিয়ের অগম্য পরম ধাম স্বরূপ যে আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনি 

অনাদি, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নিগুণ, স্বপ্রকাশ, এই বিশ্ব তাহার সহিত 

সমন্বিত । ভাগঃ ৩২৬৩ 

স্বয়ং জ্যোতি: স্বরূপ এই এক আত্মা স্বীয় স্থষট গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহ 

সকলে বনুপ্রকারে প্রকাশিত হয়েন, কিন্তু স্বরপতঃ তিনি নিত্য ও নিগুণ। 

ভাগঃ ১০1৮৫২২ | 

হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর, স্বপ্রকাশ ও সর্ধসাক্ষী। তাহাকে 

ভজনা করিলেই নিরগুণত্ব প্রাপ্তি হয়। ভাগ: ১০।৮৮।৪ 

বিলক্ষণঃ স্থুল-_ সুচ্মান্দেহাদাত্রেক্ষিতা স্বদৃক্। ভাগঃ ১১1১৮ 

দৃশ্য পদার্থ স্থূল ও স্থগ্ম দেহ হইতে ভিন্ন, রা, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা । ১১১০৮ 

সগুণমগ্ণঃ স্থজামি পাসি হরসি। ভাগঃ ৬৯৩১ 

নিজে নিপুণ হইয়া এই সপ্তণ বিশ্বের স্থষ্ট, স্থিতি, লয় করিতেছেন । 
ভাগঃ ৬৯৩১ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, জগৎকারণ শ্রীভগবান্ যদিও নিজ 

মায়াশক্তি গ্রহণে জগতের হুষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন, তিনি সণ্ডণ নহেন, তাহাতে 

প্রাকৃতিক গুণের গন্ধমাত্র নাই, তিনি নিগ্তণ, এবং শ্রতি সকল এই নিপুণ 

আত্মা. স্বরূপ ভগবান্কেই প্রতিপাদন করেন। প্রাকৃতিক গুণাতীত বলিয়া 
নিরগুণ হইলে ও তাতে তাঁহার ্বরূপানুবন্ধী অসংখ্য গুণ বর্তমান । এই সমুদায় 

গুণের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবিই প্রাকৃতিক গুণের অভিব্যক্তি করে! 



৩৯৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 

মন্ত্র “তম্য তাবদেব চিরং, যাঁবন্ন বিমোক্ষেইথ সম্পৎস্ত” । 

ছাঁঃ ৬১৪২ 

ুক্ষুর সেই পর্যন্ত বিলম্ব, যাবৎ সে দেহ নি্ুক্ত ন! হয়, দেহত্যাগের পর 
সৎ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়। ছাঃ ৬৷১৪৷২ 

নিয়োক্ত কারণে সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎ কারণ নহে । 

তনিষ্ঠস্ত মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ১1১1৭ 
তৎ+নিষ্টন্ত+মোক্ষ+ উপদেশাৎ ৷ 

তৎ $_“সৎ” শব্দ বাচ্য জগৎকারণে। নিষ্ঠস্ত :$_যাহার নিষ্ঠা বা 
তৎপরতা আছে তাহার । মোক্ষ £_মোক্ষপ্রান্তিসংসার হইতে উত্তরণ । 

উপদেশাৎ :--উপদেশ থাকা হেতু ৷ 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিমন্ত্র সৎ সম্বন্ধীয় প্রকরণে আছে এবং উহাতে স্পষ্ট 
উপদেশ আছে যে, ‘বং’ শব্দ বাচ্য জগৎ কারণে নিষ্ঠা হেতু দেহত্যাগের পর 

মুমুক্ষু ব্যক্তি সৎ সম্পন্ন হয় বা মুক্ত হয়। 
বিবশ হইয়া তাহার নাম মাত্র গ্রহণ করিলে ঘোর সংসার সাগরে নিমগ্ন 

ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। নাম মাত্র করিলেই হইল,_তাহ! সঙ্কেত রূপে হউক, 
ৰা পরিহাস রূপে হউক, তাহাতে আসে যায় না। অনল যেমন বস্তুশক্তি 

দ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করে, ওঘধ যেমন অনিচ্ছাপূর্বক সেবন করিলেও, নিজের স্বগত 

শক্তি দ্বার রোগ আরোগ্য করে, সেই প্রকার অর্ধায় হউক, হেলায় হউক, 

মনোযোগের সহিত হউক, বিবশ ভাবেই হউক, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, 

ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহার নাম গ্রহণ করিলে, জীবের মহৎ কল্যাণ 
হয়, এবং মোক্ষফল করায়ত্ত থাকে । অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 

আপন্নঃ সংস্তিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। 
ততঃ সগ্ঠো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ভাগঃ ১1১1১৪ 
অকামঃ সব্র্বকামো! বা মোক্ষকাম উদীরধীঃ | 
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরমূ॥ ভাগঃ ২,৩১০ 
সাক্কেত্যং পারিহাম্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা। 
বৈকুষ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ॥ ভাগঃ ৬২১৪ 



১ খঃ। ১পাঃ। ৫ অধি। ৭ স্থঃ ৩৯৭ 

পতিতঃ স্বলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ । 
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ন হৃঁতি যাতনাঃ ॥ ভাগঃ ৬২1১৫ 
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাছুত্তশ্জোকনাম যৎ। 

সঙ্কীত্তিত মঘং পুংসো দহেদেধো যথ:ন্লঃ ॥ ভাগঃ ৬1২১৮ 
যথাগদং বীর্ধ্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়! ৷ 

অজানতোহপ্যাত্বগুণং কুর্ধ্যান্মন্তোহপুযদাহৃতঃ ॥ ভাগঃ ৬২১৯ 

ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাহার নাম উচ্চারণ করিলে 
সংসার হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করে। ভয় আপনি তাহা হইতে ভয় পাইয়া 
পলায়ন করে । ভাগঃ ১।১।১৪ 

উদার বুদ্ধি ব্যক্তি অকামই হউন, সর্বকাম হউন বা যোক্ষকামী হউন, তীব্র 
ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করা তাহার উচিত । ভাগঃ ২।৩।১০ 
সন্থেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ পূরণার্থ হউক, অবজ্ঞাক্রমেই হউক, 

ভগবান্ নারায়নের নাম যে কোনও রূপে গ্রহণ করিলে, অশেষ পাপ নাশ হয়। 
: ভাগঃ ৬৷২৷১৪ 

উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, যাইতে যাইতে স্মলিত বা! ভগ্রগাত্র, সর্পাদি 

কর্তৃক দষ্ট, জরাদি রোগে সন্তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়! অবশে ও যে কোনও 

পুরুষ যদি “হরি এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহার কখনও নরক যাতনা] হয় না। 
ভাগ: ৬২১৫ 

অজ্ঞান বশত: হউক, বা জ্ঞানে হউক, উত্তম শ্লোক ভগবানের নাম-কীর্তন 

করিলে, যেমন অগ্নি কা্ঠরাশি দগ্ধ করে, তদ্রপ তাহা পাপ সকলকে ভন্মসাৎ 

করিয়া ফেলে । ভাগঃ ৬২1১৮ 

যেমন কোনও ব্যক্তি না জানিয়াও যদি বীৰ্য্যবান কোনও উষধ ভক্ষণ করে, 

সেই উধধ নিজেই বন্তশক্তি দ্বারা আপনার গুণ দর্শাইয়া থাকে, সেইরূপ হরিনাম 

মন্ত্র অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিলেও বন্তুশক্তি দ্বার! উক্ত নাম আপনার কাৰ্য্য অবশ্যই 

করে। ভাগঃ ৬।২।১৯ 

পতিত; স্বলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্। 

“হয়ে নম” ইত্যুচ্চৈমুচ্যতে সর্ববপাতকাৎ॥ ভাগঃ ১২১২৩৩ 

যন্নামধেয়ং জিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্বলন্ বা বিবশো. গৃণন্ পুমান্। 

বিমুক্তকর্পার্গল উত্তমাং গতিং প্রপ্রোতি যক্ষ্যস্তি ন তং কলৌ 

জনাঃ॥ ভাগঃ ১২৩৩৮ 



৩৯৮ ্র্সত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শ্রুতঃ সংকীন্তিতো ধ্যাতঃ পুজিতশ্চাদূতোহপিবা 

নৃণাং ক্ষীণোতি ভগবান হ্ৃদৃস্থো জন্মাুতাশুভম্ ৷৷ ভাগঃ ১২৩৩৯ 

বাস্দেবে ভগবতি ভর্তিযোগঃ প্রযোজিত; ৷ 

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ধ ক্মদর্শনম্ ৷ ভাগঃ ৩।৩২।১৮ 

পতিত, স্থলিত, পীড়িত, ক্ষধাতৃষ্ণায় বিবশ হইয়াও, যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে 

“হ্রয়ে নমঃ” এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। 

'ভাগঃ ১২১২।৩৩ 

ম্িয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্িয়গণের অবশতা৷ জন্য স্থলিত 

বাক্যে ধাহার নাম্ গ্রহণ পূর্বক কর্মবন্ধন ছেদন করতঃ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, 

কলির লোকের! তাহার পূজা করিবে না ত আর কার করিবে? ভাগঃ ১২৩৩৮ 

হৃদয়স্থ ভগবান্ শ্রত, কীন্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে, অযুত 

জন্মের অশুভ ক্ষয় করেন । ভাগই ১২৩৩৭ 

ভগবান্ বাস্থদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মদর্শশরূপ 

জ্ঞান উৎপন্ন করে । ভাগঃ ৩৩২১৮ 

কি করিয়া মোক্ষলাভ হয, তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। নাম গ্রহণ 

করিলে, নাম গ্রহণের সাক্ষাৎ ফলে ভক্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে 

বৈরাগ্য এবং ব্রহ্ম দর্শনরূপ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষলাভের 

আর অপেক্ষা নাই। অতএক জীবন-যাপনের মুষ্টযোগ কি, তাহ! পরবর্তী 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে £ 

তত্তেহনকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ 

হাদ্ বাগ্বপুভিধিদধনমন্তে জীবেত যে! মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ 
ভাগঃ ১০।১৪।৮ 

সংসারাবর্তে পতিত যে ব্যক্তি প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে আপনার 
অন্ৃকম্পা অনুভব করিয়া, এবং সংসারে নিজ কর্মফল ভোগ করিতেছি মনে 
করিয়া, হৃদয়, বাক্য এবং মনের দ্বারা আপনাকে নমস্কার করিয়া, অর্থাৎ 
সর্বতোভাবে আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া, জীবিত থাকেন, তিনি মুক্তিপদে 
দায়ভাক্ হন। অর্থাৎ, পুত্র যেমন পিতৃধনে দায়ভাক্, সেইরূপ মুক্তি তাহার 
পিতৃপ্রাপ্ত ধনের ন্যায় অনায়াসে লভ্য। ভাগ: ১০1১৪1৮ 



> খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৭ স্থঃ ৩৯৯ 

এই প্রকার অনন্তচিন্ত হইয়া আত্মনমর্পণ করিলে, তিনিই জি 
বিধান করেন, এবং সেই গুরুলন্ধ জ্ঞন হইতেই সংসার সাগর উত্তরণ করা 
যায়! ভাগঃ ১০৷১৪৷২৩ 

এবন্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি, স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়! বিচক্ষতে ৷ 
গুবর্কলন্ধোপনিষৎস্বচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতান্কৃধিম্ ৷ 

' ভাগ ১০১৪ ২৩ 
যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণের সময়ে, অনগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, তুষ্ট, পুষ্ট 

ও ক্ষুধানাশ হইয়| থাকে, দেই প্রকার ভগবানের পাদপদ্ম ভজনকারীর ভজনের 
সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তি, ভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে বিরক্তি, ও ভগবৎ প্রবোধ, 

তিন-ই এক কালে হইয়া থাকে। পৌর্ধাপর্ধা রপে নহে। এবং তারপর 
সাক্ষাৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকে । ১১।২3২-৪১ 

ভক্তিঃ পরেশান্ুভবো বিরক্তিরশ্যাত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ৷ 

প্রপণ্ভমানস্ত যথাশ্মতঃ সথাত্িঃ পুষ্টি? ক্ষুদপায়োহসুক্ষনম্ ॥ 
ভাগঃ ১১1২৪, 

ইত্যুচ্যুতাঙ্বিং ভঙ্গতোইনুরত্তা ভক্তিধিরক্তির্গবতগ্রবৌধঃ ৷ 

ভবন্তি বৈ ভাগবতন্ত রাজন ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ। 
ভাগঃ ১১২৪১ 

ভগবানে ভক্তিলাভ হইতে ভক্ত, স্বর্গ, অপবর্গ, ভগবদ্ধাম প্রভৃতি যাহা 

কিছু বাঞ্চা করেন, তাহা পাইতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু তখন মোক্ষফল পর্য্যন্ত 

“কৈতব” বলিয়া মনে হয়। ভজনের দ্বারা কল লাভ বণিক্বৃত্তি মাত্র মনে 

করিয়া, ভগবন্তক্ত তাহা ঘা করেন। তিনি কিছুই চান না। তাহারা 

সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেই ইচ্ছা করেন। ভগবান্ মোক্ষ, অপুনভব 

দিলেও একান্ত ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। ভাগঃ ১১২০।৩৩-৩৪ 

সৰ্ব্বং মন্তক্তি__যোগেন মন্তক্তো লভতেঞসা ৷ 

স্ব্গীপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিং যদি বাঞ্চতি | ভাগঃ ১১!২০:৩৩ 

ন কিঞ্চিৎ সাধবো বীরা ভক্তাহোকান্তিনো মম! 

বাঞ্চস্তযপি ময়া দত্তং কৈবলামপুনৰ্ভবগ্ !৷ ভাগঃ ১১২১৩ 
ন নাকপুষ্টং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যস্। 

যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ৷ ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা বাসস En Le 



৪০০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীঘদ্ভাগবত 

যে সকল ভক্ত তীহার পাদপন্মরজ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা স্বর্গ, 

সার্বভৌম পদ, পরমেঠী ক্রদ্দার পদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, 

অপুনর্ভব বা! কৈবল্যমোক্ষ কিছুই বাঞ্ছা করেন না। ভাগঃ ১৭১৬৩৩ 

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষ লাভ ত 

সামান্য । ভগবল্লাভ হইয়া থাকে। প্রধান নিষ্টগণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 

.অন্তপক্ষে মোক্ষলাভ করিতে হইলে প্রধান বা প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 

হয় । অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। ব্র্ই জগৎকারণ সিদ্ধ হইল। 

উপরে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, 

ভাগবত মতানুসারে, হেলায়, শ্রদ্ধায়, পরিহাসে বা সঙ্কেতে ভগবন্নাম করিলে 

অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় ও মোক্ষলাভ পর্যন্ত হইয়া থাকে । ইহাতে আমাদের 

মনে সন্দেহ হয় যে উহ]! হয়ত কেবল নাম মহিমার প্রশংসাস্থচক অর্থবাদ মাত্র, 

স্থতরাং উহাদের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া গৌনার্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। ইহার 

কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচন! অবান্তর হইবে না মনে হয়। আমরা ১৷১:৩ 

স্থত্রের আলোচনায় জগৎকারণ ব্রহ্মার শব্স্তরে অভিব্যক্তির বিচার করিয়া'ছ। 

এবং তাহাতে আমরা! বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্ষই শব্দস্তরে অভিব্যক্ত হইয়া শাস্তরূপে 

প্রকটিত হন, যে নাম গ্রহণ করিবার মহিমা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসকলে উক্ত 

হইয়াছে, ও নাম সকলও ব্রহ্মের শব্স্তরে বিভিন্ন অভিব্যক্ত কপ । যদি নাম 

গ্রহণের সময় যুগপৎ হৃদয়ে ব্রমভাব জাগরিত হয়, তাহ! হইলে যে অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হইবে বা মোক্ষলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, 

হেলায়, শ্রদ্ধায় বা পরিহাসে নাম করিলে ব্রহ্মভাব জাগরিত হইবে কি প্রকারে? 

যদি উক্ত ভাবই জাগরিত হয়, তবে হেলা বা পরিহাস ভাব আসিবে কোথা 

হইতে! ইহার উত্তর এই যে উক্ত প্রকার উপদেশ সর্বকালে, সর্বদেশে, 
সর্ব অবস্থায় নাম গ্রহণের জন্য। যদি উহা পালিত হয় তবে নামের অন্তর্নিহিত 

শক্তি উচ্চারককে দেখাইয়া দেয় যে নাম ও নামী অভেদ এবং নামীর সমূদায় 
শক্তি নামে নিহিত। তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখের শোকের তাৎপর্য 

হৃদয়ঙ্গম হয়। 

নায়ান্মকারি বহুধা নিজ-_সর্ব্বশক্তিস্তত্রাপিতা মিয়মিতঃ স্মরণে ন কাঁলঃ। 
ত্রতাশী তব কৃপা, ভগবন্, মমাপি দুৰ্দ্দেবমীদৃশসিহাজনিনান্রাগঃ | 

চৈতন্যচরিতামৃত অন্তণখণ্ড ২০ অধ্যায় ॥ 
[হে ভগবান্ তোমার এতাদৃশী কৃপা যে তুমি বহুপ্রকার নাম ধারণ 

করিয়াছ এবং প্রত্যেক নামে তোমার নিজের সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, স্মরণের 
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জন্য কোন কাল নিয়ম নাই। তথাপি আমার এ প্রকার দুর্দ্দেব যে এতাদৃশ 
নামে অনুরাগ জন্মিল না।] 

স্থৃতরাং নামের সঙ্গে নামীর অভেদ জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন, এবং 

পরিহাস, সংকেত, হেলা প্রভৃতি শ্লোকক্ত ব্যাপারের উল্লেখ সর্ববদেশে, সর্বকালে 

ও সৰ্ব্ব অবস্থায় নাম গ্রহণের উপদেশ দিবার জন্য । যদি নাম ও মামীর অভেদ 

জ্ঞান নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হয়, তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠালাভ হইয়! 

থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রারন্ধ কর্ব্যতীত অনারবধ কর্ম সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায় 

অর্থাৎ লন্ধবিদ্ত সাধকের সম্বন্ধে 81১।১৫ স্যত্রে স্থত্রকার কর্খ ধ্বংসের যে উল্লেখ 

পরে করিবেন, উক্ত প্রকার নাম উচ্চারকের পক্ষেও তাহা! প্রযোজ্য ৷ 

মৃত্যুকালে যদি এ প্রকার নাম উচ্চারণ একবার মাত্রও হয়, তাহ! হইলে 

মৃত্যুতে প্রারন্ধ কর্মের নাশ ও নাম উচ্চারণে অনারব্ধ কর্ণের নাশ হওয়ায় আর 

অবশিষ্ট কর্ম থাকে না। স্থতরাং পূর্ববজন্মের বীজভূত কর্ণের নিঃশেষে ধ্বংস 

হওয়ায় উক্ত প্রকার নাম উচ্চারণে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । যদিও দৃগ্যতঃ কোন 

ব্যক্তির সমুদায় জীবন অজামিলের ন্যায় ছুকর্মে অতিবাহিত হয়, তথাপি 

মৃত্যুকালে নাম নামীর অভেদ জ্ঞান একবার মাত্র উচ্চারণে অনারক্ধ কার্য নষ্ট 

হওয়ায় তাহার যে মোক্ষ হইবে ইহা যুক্তি ও বিচারে প্রতিপাদিত হইতেছে। 

সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। একটি বিশেষ কথ! এ সন্ধে 

মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তির চিরজীবন দুকর্শে অতিবাহিত হইয়াছে 

তাহার পক্ষে মৃত্যুকালে নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান সহ নাম উচ্চারণ দুর ত 

বটেই, একপ্রকার অসম্ভব, এজন্য চিরজীবন ধরিয়া অভ্যাসের প্রয়োজন এবং 

সেই অভ্যাসের জন্যই) সর্বন্থানে, সর্ককালে, সর্বাবস্থায় নাম উচ্চারণ শান্ত নিেশ 

করিয়াছেন এবং তাহা করিতে হইলে সঙ্কেতে, হেলায় ও পরিহাসেও করা 

প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অতএব বুঝা গেল যে শাস্ত্রের অর্থ এরূপ নহে যে, 

নামোচ্চারণে মনোনিবেশের কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল মুখে বা মনে মনে 

অন্ত বিষয় চিন্তার সহিত, করিলেই হইল বরং তাহাতে নামাপরাধ সংঘটিত 

হয় এবং তাহা হইলে অনন্যমনে নাম উচ্চারণই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহাও শাস্ত্রে 

নির্দিষ্ট আছে। (সে আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। 

নাম ও নামীর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা ২৩১৭ তে কর! 31. 

স্থতরাং এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই! 
পপ 

২৬ 



ভিত্তি ৫ 
তত্বমসি । ছান্দৌগ্য ৬৮1৭ 

তুমিই তৎস্বরূপ। ছাঃ ৬1৮1৭ 

তি হেয়ত্বাবচনাচ্চ | ১1১।৫।৮ 

হেয়ত্ব+ অবচনাৎ+ চ 

হেয়ত্ব £_অনুপাদেয়ত্ব হেতু পরিত্যাগের । অবচনাঁৎ ঃ--উপদেশ ন| 

থাকার হেতু । চ ও । 

যদি প্রধান জগৎ কারণ হইতেন (শঙ্কর ও রামানূজ মত ), অথবা যদি সপ্তণ 

ব্ৰহ্ম শব্ধবাচ্য হইতেন (১) এবং নিগুণ ব্রহ্ম শব্দবাচ্য না হইতেন (মাধ্বাচার্ধয 

ও ব্লদেবের মত), তাহ! হইলে প্রধানের অচেতনত্ব নিবন্ধন, অথবা সপ্ত 

রঙ্গ অপেক্ষা নিগুণ ব্ৰহ্মের শেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, উহাদের অপেক্ষা উপাদেয় থাকা 
সম্ভব হেতু উহাদের পরিত্যাগের উপদেশ বেদান্ত শাঞ্জে থাকিত। কিন্ত 
কোথাও (২) জগতকারণ সম্বন্ধে সেইরূপ উপদেশ নাই। এ কারণও প্রধান 

জগৎকারণ নহে, অথবা সগুণ ব্রহ্ম মাত্র শব্দবাচা নহে । 

অন্য পক্ষে জগৎকারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমুদায় আগ্যন্তবন্ত এবং সে কারণ 
অসৎ ও অবস্ত, এ কারণ বজ্জনীয়। শাস্ত্রে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। 
এবং জগতকারণ ব্রহ্ম যে সকলের পরম সুহৃৎ এবং সেজন্য পরম উপাদেয়, 
শরীরুষ্ণ-__ধাহাকে ভাগবতামুসারে ১১২ স্থত্রের আলোচনায় আমর! প্রদত্ত চিত্রে 
জগৎকারণ বলিয়া দেখাইয়াছি) তিনি অখিলস্থ আত্মাগণের পরমাত্মা। 
জগতে যাহ! কিছু প্রিয় বস্ত আছে, তাহাদের বন্তগত, স্বরূপনিষ্ প্রিয়ত্ব নাই। 
আত্মার কারণ, সকলে প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকলের আত্ম! হওয়ায়, তাহার 
কারণ সকলেই প্রিয়। অতএব তিনি কোনও প্রকারে পরিত্যজা নহেন, 
তিনিই একমাত্র ভজনীয়। ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । তিনি 

আত্মা, শুদ্ধ, অব্যয়, নিত্য, এক, ক্ষেত্ৰজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, জগৎকারণ, 
ব্যাপক, অসঙ্গ ও অনাবৃত, অতএব হেয় নহে। ভাগঃ ৭৭1১৪ : 

আত্মা নিত্যোই ব্যয়: শুদ্ধ এক ক্ষেত্জ্ত আশ্রয়: ৷ 
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ, হেতুর্ব্যা পকোইসঙ্যনাবৃতঃ ॥ ভাগঃ ৭1৭1১৪ 

তিনিই সমুদায় বস্তুতে বন্তস্বরূপ । ভাগঃ ৬৷৯৷৩৫ 

স এব হি পুনঃ সর্বববস্তুনি বত্বন্বরূপঃ ॥ ভাগঃ ৬:৯৷৩৫ 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৮ স্থঃ বু 

সামান্য বিশেষরূপে বা কার্ধ্যকারীরূপে পরম্পরাপেক্ষভাবে যাহা কিছু প্রভীত 
হয়, তাহাই আদাস্তবিশিষ্ট অতএব অবস্ত, এবং তাহাই ভ্রম। অতএব তাহাই 
পরিত্যাজ্য । ভাগঃ ১২।৪।২৭ 

যৎ সামান্তবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ। 

অস্টোন্াপা শ্রয়াৎ সব্বমাগ্যন্তবদবন্ত যং। ভাগঃ ১২৪২৭ 

তিনি সত্যন্বরূপঃ আনন্দনিধি, তিনিই একমাত্র ভজনীয়। তিনি ভিন্ন অন্য 
বস্তু ভজন! করিলে আত্মপাত হইয়া থাকে । ভাগ: ২।১।৩৯ 

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নাম্তাত্র সজ্জেগ্ঠত আত্মপাতঃ ॥ 

ভাগঃ ২1১৩৯ 
অতএব, তিনি ভিন্ন বস্তু পরিত্যাজা, তিনিই একমাত্র ভজনীয় । 

দেহাত্মবাদিগণের দেহই, দারা স্থুত ধন জন প্রভৃতি সমুদায় হইতে প্রিয়। 
কিন্তু দেহ অপেক্ষা আত্মা প্রিয় এবং আত্মা সম্পর্কেই দেহ প্রিয়। আবার 

পরমাত্ম। সমুদায় আত্মার আত্মা বলিয়া, তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং তাহার 

সম্বন্ধেই যতকিছু প্রিয় বস্তু প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। ভাগঃ ১০৷১৪৷৫২-৫৪ । 

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রজন্যসত্তম ৷ 

যথা দেহ: প্রিয়তমস্তথ ন হান্থু যে চ তম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫২ 

দেহোইপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। 

যজ্জীর্ধ্যত্যপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাশ! বলীয়সী ॥ ভাগঃ ১০1১৪।৫৩ 

তস্মাৎ প্রিয়তম: স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ৷ 

তদর্থমেব সকলং জগদৈতচ্চরাচরম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৪ 

কৃষ্ণমেনমবেহি তৃমাত্মান মখিলত্মনাম্ ৷ 

জগদ্ধিতায় সোইপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়। ॥ ভাগঃ ১১৪৫৫ 

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণ স্থাস, চরিষ্ণু চ। 

ভগবদ্রেপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন ॥ ভাগঃ ১০1১৪।৫৬ 

কৃষ্ণ, অখিল জীবগণের আত্মা স্বরূপ । জগত হিতের জন্য, তিনি মায়ায় 

মানব রূপে অবভীর্ণ। ভাগঃ ১০৷১৪৷৫৫ 

বস্তুতঃ স্থাবর-জঙ্গম যত কিছু বস্ত আছে, সকলই ভর্গকন্্প, তিনি ভিন্ন বন্ত 

মাত্র নাই । ভাগঃ ১০।১৪।৫৬ 



্রহ্গস্ত্র ও শ্রমদ্ভাগবত 

সর্ব্বেষাম পি বস্তুনাং ভাবার্থে। ভবতি স্থিতঃ। 

তস্তাপি ভগবান্ কৃষ্ণ কিমতদ্বস্ত রূপ্যতাম্ | ভাগঃ ১০৷১৪৷৫৭ 

৪৭০ 

যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের “কারণেই অবস্থান করে। সেই কারণেরও 

কারণ শ্রীকষ্ণ। অতএব, তথ্যাতীত অন্য কি এমন বস্তু আছে, যাহা নিরূপণের 
যোগ্য । ভাগঃ ১০৷১৪৷৫৭ 

স্থতরাং তাহাকে যাহার! আশ্রয় করেন, তাহাদের সমুদায় পুরুতার্থ সিদ্ধ হয়। 

তাহাদের নিকট ভবসাগর বৎস পদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাদের পরম 
পদ লাভ হয়, এবং বিপদের আশ্রয়ভূত সংসারে পুনরাবর্তন তাহাদের হয় না। 

ভাগঃ ১০1১৪।৫৬ 

সমাশ্রিতা তে পদপল্লবপ্নবং, মহৎপদং পুণ্যযশোষমূরারেঃ ৷ 

ভবান্ুধিবর্বংসপদং পরং পদং, পদং পদং যদ্দিপদীং ন যেষাম্॥ 
ভাগঃ ১০1১৪।৫৮ 

তিনিই জগতের প্রিয় বন্ধু, আশ্রিতগণের সর্বার্থদাতা । অতএব, তাহাকে 

পরিত্যাগ করিলে তজনীয় আর কে আছে? 

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং, সব্ববার্থদং স্বকৃতৰিদ্ধিস্জেত 

কোন্ু। 

কে! ব! ভজেৎ কিমপি বিস্বতয়েহনুভূত্যৈ, কিম্বা ভবেন্ন 

তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ভাগ ১১৷২৯৷৫ 

সকল জগতের প্রিয় বন্ধু, আশ্রিতগণের সর্বার্থদাতা ঈশ্বর যে আপনি, 

আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি আপনাকে ভজনা না করিয়া 

থাকিতে পারে, আর আপনাকে বিশ্বত হইয়া আপনার দত্ত বিভূতিই বা কোন্ 
ব্যক্তি প্রার্থনা করে? আর আপনার পদরজঃ সেবীদিগের বা কি অভাব আছে? 

ভাগঃ ১১২৯৫ 
তিনিই একমাত্র সত্য ॥ তাহারই শরণ গ্রহণ পরম পুরুষার্থ। 
সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যন্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে । 
সত্যন্ত সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ 

ভাগঃ ১০৷২৷২৬ 
আপনি সত্যত্রত বা সত্যসংকল্প, সত্যই আপনার শ্রে্ঠ প্রাপ্ত সাধন, আপনি স্থিতি ৪ পল তিন কালেই অব্যভিচারী সত্যস্বরপ, আপনি পৃথিব্যাদি 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৮ সৃঃ ৪০৫ 

পঞ্চভৃতের যোনি এবং সত্যে বা আকাশাদি পঞ্চভৃতে অস্তর্্যামিরূপে বর্তমান 
আছেন, আপনি এ পঞ্চভৃতের পারমাধিক সত্য, আপনি খত ও সত্যের 
প্রবর্তক, আপনি সকল প্রকারেই সত্যাত্মক, সত্যরূপী আপনার শরণ গ্রহণ করি। 

| ভাঁগঃ ১০।২।২৬ 

খত ও সত্য সম্বন্ধে আলোচন! মধ্প্রণীত “গায়ত্রী রহস্ত* পুস্তকের ব্যাহৃত্তি- 
তত্বে করা হইয়াছে । 

তিনিই একমাত্র অনব্ছ, সংসার তাপে তাপিত জীবের তিনিই একমাত্র 

শরণ। 

তম্মান্তবস্তুমনবন্তমনস্তপারং, সর্ববজ্ঞমীশ্বরমকুণ্বিবুষ্ঠিষ্যম্। 

নির্ধিবপ্ধীরহমুহ বৃজিনাভিতপ্তো, নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপন্ে ॥ 
ভাগঃ ১১।৭।১৪ 

আমি পাপ সন্তপ্ত ও নিরতিশয় নির্বি্ন হইয়া, সেই অকুঠ বৈকুঠবাসী অন্ত, 

সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, নরসখ, নারায়ণ আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভাগ: ১১৭১৪ 

কারণ, তিনি সমুদায় ক্লেশ বিনাশক ' 

নমো নমঃ ক্রেশবিনাশকায়, নিরূপিতোদারগুণাহবয়ায়। 

মনোবচোবেগপুরোপরবায়, সর্ববাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ 
ভাগঃ ৪.৩০২২ 

হে ভগবান! তুমি ক্লেশ বিনাশন, বেদসকল তোমার উদার গুণ ও মহৎ, 

নামকে সকল বিষয়ের সাধন. বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তুমি বাক্য ও মনের 

অগোচর, ইন্দরিযগণ তোমার কর্ম অবগত হইতে পারে না। তোমাকে 

নমস্কার করি । ভাগঃ ৪।৩০।২২ 

যদিও তিনি বাক্মনের অতীত, ইন্দিয়মার্গের দ্বারা তাহার গতি ধারণা 

করা যায় না, কারণ তিনি “অধোক্ষজ’”_ইন্দিয় জন্য জ্ঞান তাহার নিকট 

পৌঁছছিতে পারে না, কিন্তু তিনি “আনন্দ সংগ্রব”। তাহাকে হৃদয়ে চিন্তা 

করিলে, যদিও হৃদয়ে তাহার সমগ্র ধারণা তাঁহার ক্রপা ব্যতিরেকে হয় না, 

তাহা হইলেও হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে । এবং জগতের হিতের জন্য 

তিনি নানা মৃ্তি ধারণ করিয়া থাকেন । 

হিতবাঅধামৰিধৃতাত্মকৃতত্ৰযবস্থমানন্দসংগ্বমখণ্ডমকু্ঠবোধম J 

কালোপস্থষ্টনিগমাবন আত্ত যোগমায়াকুতিং পরমহংসগতিং 
নতাঁঃ স্ম ॥ ভাগঃ ১০।৮৩।৪ 



৪০৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রামদ্ভাগবত 

স্বীয় তেজোছার! নিরস্ত আত্মকৃত অবস্থাত্র়, সর্বানন্দ স্বরূপ, অখণ্ড, অক, 

জানরূপ, কাল সহকারে বেদের উদ্ধার জন্য যোগযায়! সাহায্যে গৃহীত নানারূপ, 

এবং পরমহংসদিগের গতি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। ভাগ: ১০।৮৩৪ 

অতএব তিনিই সকলের হ্্ প্রিয়তম, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ 
লাভ করাই পরম পুরুযার্থ। 

সুহ্ৎ শ্রেষ্ঠতমো৷ নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। 
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেইনেন যথা রমা | ভাগঃ ১১।৮৩৪ 

শরীরীদিগের আত্মাস্বরূপ প্রিয়তম, স্থন্বৎ, একমাত্র নাথ ঈশ্বরের নিকট এই 
দেহ নিবেদন করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তৎসহ রমণ করিব। ভাগঃ ১১৮৩৪ 

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক গ্লোকোদ্ধার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, 
জগৎকারণ হেয়ত্ব হেতু পরিত্যাগের কথা কোথাও নাই। বরং, তিনি যে 
একমাত্র পরম আশ্রয়, এবং তাহার শরণ গ্রহণ করিলে জীবের পরম পুরুযার্থ 
সিদ্ধ হয়, ইহাই ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, 
“হেয়ত্ব অবচনাৎ্ প্রধান, জগৎকারণ নহে। অথবা, ঈক্ষণকারী যিনি, তাহা 
হইতে উপাদেয় আর কেহ বর্তমান নাই । 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ৯ স্থঃ 

“ভিত্তি 2 

“যেনাশ্রুতং শ্র্তং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞীতং 

 বিজ্ঞাতমিতি।” ছান্দোগ্য ৬১৩ 
যাহা দ্বার] অশ্রুত ও শ্রুত, অমত ও মত, অবিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাত হ্য়। 

প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ ১৷১৷৯ 
প্রতিজ্ঞা + বিরোধাৎ । 

প্রতিজ্ঞ! £$_এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্বববিজ্ঞানরূপ যে প্রতিজ্ঞা, তাহার ৷ 
অর্থাৎ যাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না, সমুদায় জানা হইয়া 
যায় এরূপ প্রতিজ্ঞা তাহার । 

বিরোধাৎ £_বিরোধ হেতু ৷ | 
প্রধান যদি জগৎকারণ হন, তাহা হইলে শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- 

রূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, সাংখ্য অচেতন প্রধানকে অচেতন 

সমুদায় পদার্থের উপাদান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । অচেতন হইতে 

চেতন উৎপন্ন হইতে পারে না। চেতনের জন্য পুরুষ স্বীকার করিয়াছেন । 
আবার সাংখ্যমতে প্রধান ও পুরুষ পরম্পর স্বতন্ত্র । স্থতরাং অচেতন প্রধানের 

বা চেতন পুরুষের বিজ্ঞান হইলে সর্ধববিজ্ঞনরূপ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। 

অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎকারণ নহে । পক্ষান্তরে জগৎকারণ ব্রহ্ম 

এবং প্রধান বা প্রকৃতি উহার শক্তি স্বীকার করিলে উক্ত প্রতিজ্ঞা অনায়াসেই 

সিদ্ধ হয়। 

[ এই স্থ্রটি শঙ্করাচার্ধোর, মধ্বাচার্ধোর, বল্লভাচার্য্যের ও বলদেব বিদ্যাতৃষণের 
ভাম্যে নাই৷] 

জগতে সর্বস্থানে সর্ধকালে তত্ববজিজ্ঞাস্ুগণের অন্বয় মুখেই হউক বা 
ব্যাতিরেক মুখেই হউক একটি মাত্র জিজ্ঞাস্ত_ 

এতাবদেব জিঙ্ঞাস্তং তত্বজিজ্ঞান্্রনাতবনঃ ৷ 

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ভাগঃ ২৷৯৷৩৫ 

তাহা জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। 

নৈতঘিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোজ্ঞণীতব্যমবশিষ্যাতে। 

গীত্বা গীযুষমমূতং পাতব্যং নাবশিশ্টাতে ॥ ভাগ: ১১২৯৩, 

ইহার সরলার্থ ১1১১ স্থত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। 

অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। ব্ৰহ্মই জগৎকারণ। 



৪০৮ ব্গস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি _ 

“য ভ্রেতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সত্তা সোম্য তদ। সম্পন্নে। 

ভবতি_স্বমপ্লীতো ভবতি; তম্মাদেনং “ন্বপিতি”  ইত্যাচক্ষতে স্বং 

হাপীতো ভবতি ৷” ছান্দৌগা ৬1৮১ 

এই পুরু অর্থাৎ জীব যখন স্থযুপ্ত হয়, সে তখন সতের সহিত মিলিত হয়, 

স্বশ্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে লোকে ইহাকে “ম্বপিতি” বলিয়া থাকে। 

কেন না, সে তখন স্বস্বরূপ “অপীত” প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শিরোদেশে উদ্ধৃত 

শ্রুতি মধব ও বলদেবের ভাষ্যে প্রযোজ্য নহে । 

তুর 
স্বাপ্যয়াৎ ॥ ১১1১০ 

স্ব+অপ্যয়াৎ 

স্বঃ__নিজেতে বা হ্বস্বরপে। অপ্যয়াৎ £_লীন হইবার হেতু। তিনি 
নিজে নিজেতেই লীন হন, এজন্ত ব্রহ্ম সগ্ুণ নহে । ( মধ্বাচার্য্য ও বলদেব মত ! 

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ববস্থষ্ং স্বমায়য়! ৷ 
সংহৃত্য কালকলয়া ক্লান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১৯১৬ 

এক এবাদ্বিতীয়োইভূদাত্মাধারোইখিলাশ্রয়ঃ। 

কালেনাত্মান্ুভাবেন সাম্যং নীতাস্থ শক্তিঘু। 

সত্বাদিষাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯১৭ 

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ । 

কেবলানুভবানন্দসন্দোহো৷ নিরুপাঁধিকঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯/১৮ 

এক দেব নারায়ণ ঈশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা কষ্ট এই জগৎকে কল্লান্তে কাল 
শক্তি দ্বারা সংহার করিয়৷ আত্মাধার ও অবিলাশ্রয়র্ূপে এক অদ্বিতীয় হইয়া 
থাকেন । ভাগঃ ১১৯১৬ 

প্রধানের, এবং প্রধান যাহার উপাধি এমন পুরুষের ও আদি পুরুষ, ঈশ্বর, 
বাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ, আত্মানথভাবাত্মক কাল ছারা তাহার শক্তি স্বরূপ সত্বাদি গুণ সকল সমতা প্রাপ্ত হইলে কৈবল্যরূপে অবস্থান করেন, এবং 
সে সময়ে তিনি নির্বিকার, স্বপ্কাশ আনন্দ সন্দোহ ও নিরুপাধিক ভাবেই 
থাকেন । ভাগঃ ১১।৯।১৭-১৮ 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ১০ স্বঃ ৪০৯ 

স্ষ্টঅনেদমন্কুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে, সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ 

স আস্তে । ভাগঃ ১১৷৩১৷৯ 

*:* ০:০ ০০ ০ স্থষ্টণ পুনগ্রসিসি সবর্বমিবোর্ণনাভিঃ ৷ 
ভাগঃ ১২।৮1৩৫ 

স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া এই জগৎকে বিক্রিয়া দ্বারা কৃষ্টি করতঃ তাহাতে 

অন্তধ্যামীরূপে অনুপ্রবেশপূর্বক অন্তে তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত 
হইয়া স্বীয় মহিমাতে অবস্থান করেন। ভাগ: ১১৩১৯ 

মাকড়সার ন্যায় এই অখিল প্রপঞ্চ বিশ্ব সুজন করিয়া তাহাকে আবার. 

গ্রাস কর। ভাগঃ ১২1৮।৩৫ . 

ন ঘটত উদ্তবঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা৷ ভবস্ত্য্ভূতো৷ 

জলবৃদ্বুদ্বৎ ।- 

তৃয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগ্নৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি 

লিলুরশেষরসাঃ ৷" ভাগঃ ১০৮৭৭ 

কেবল জড়া অজ| প্রকৃতি হইতে বা৷ কেবল আবিকারী অজ পুরুষ হইতে 

প্রাণিবর্গের উৎপত্তি সম্ভব হয় না বায়ু সহকৃত জল হইতে উদ্ভূত বুদ্বুদের ন্যায় 

প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগ হইতেই এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। এই সকল 

প্রাণিবর্গ নান! নামরূপ সম্পন্ন কার্য্যকারণাত্মক উপাধির সহিত, পরমরস স্বরূপ 

আপনাতে বিলীন হয়, যেমন এক মধুতে ভিন্ন ভিন্ন কুহ্ছমের রস অবিশেষ ভাবে». 

এবং সকল নদীর জল এক মহাসমুদ্রে অবিশেষ ভাবে, বিলীন হয়, সেইরূপ । 

ভাগঃ ১০।৮৭1১৭- 

ক ইহ্ নু বেদ বতাবর জন্মলয়োহগ্রসরং, যত উদগাদৃিধমথ 
দেবাগণা উভয়ে । 

তি ন স্ন চাঁসছুভয়ং ন চ কালজবঃ, কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবরব্থ 

নয়ীত যদা। ভাগঃ ১০৷৮৭৷২০ 

আপনা হইতে ব্ৰহ্ম উৎপন্ন হন, এবং ব্ৰহ্মাই দেবগণকে স্থ্টি করেন । স্থতরাং 

আপনি পূর্বতিদ্ধ আর সকলেই অর্ধাচীন; উহার! কি করিয়া আপনাকে জানিতে 

সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ আপনি যখন সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া 

যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন স্থুল আকাশাদি ও স্ুক্্ম মহদাদি এবং তদুভয়ারক্ধ 

শরীয়, কালবৈষমা, শান্ত কিছুই থাকে না। ভাগঃ ১৮৭২" 



৪১০ ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অতএব পাওয়া গেল যে, জগৎ প্রপঞ্চ এবং জীবগণ সমুদায়ই তাহাতে লীন 

হয়। অন্ত কথায় তাহা হইতে অভিব্যক্ত যত কিছু সমুদায় তাহাতে লীন হয় 

এবং তিনি তাহার নিজের অব্যক্ত স্বরূপে লীন হইয়া বর্তমান থাকেন । 
শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীয়দ রামনুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য এই স্থত্রের 

ব্যাখ্যা একটু অন্তপ্রকার করিয়াছেন। জীব স্থযুধ্যি অবস্থায় সতে লীন হয়। 
প্রধান অচেতন, স্থতরাং চেতন জীবের প্রধানে লীন হওয়া অসম্ভব। অতএব 
সৎ-শব্দ-বাচ্য জগৎকারণ প্রধান নহে । 

উপরে শ্রীমদ্ ভাগবতের যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইল, উহাদের সহিত যদিও 
স্থযুপ্তি অবস্থার কোনও সম্বন্ধ নাই, তথাপি উহারা এ একই অর্থ প্রকাশ করে। 

কারণ উহা হইতে আমরা পাইয়াছি যে, বিশ্ব গ্রপঞ্চ যাহা জড় ও অচেতন, এবং 

চেতন জীব বা পুরুষ উভয়েই সেই সৎ স্বরূপে লীন হইয়া থাকে। জড় প্রপঞ্চ 
জড়া প্রকৃতিতে বা সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানে লীন হওয়া সম্ভব হইতে পারে, 

কিন্তু চেতন পুরুষও যখন তীহাতে লীন হইয়া থাকে, তখন সৎশব্দ-বাচ্য 
জগৎকারণ প্রধান হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ । শ্রীমদ্ভাগবতে 

সাক্ষাৎ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্ুযুপ্তি অবস্থায় ও আত্মানুভব হইয়া থাকে, 
নতুবা অনুস্থৃতি অসম্ভব হইত। 

সন্নে যদেক্দিয়গণেহহমি চ প্রন্থপ্তে, কুটস্থ আশ্রয়মূতে তদনুস্মতির্নঠ ॥ 

ভাগঃ ১১৩৪০ 

হযুণ্তি অবস্থায় ইন্দিয়গণণ অবসন্ন ও অহংকার প্রস্তপ্ত হইলে, কৃটস্থ আশ্রয় বিনা 
অনুস্থৃতি অসম্ভব হইত। ভাগ: ১১৩৪০ 

ুযুন্তি অবস্থায় জীব কৃটস্থে লীন হয়। অতএব, যাহাতে লীন হয়, তাহা 
প্রধান হইতে পারে না ॥ 



১ খঃ। ১ পাহ। ৫ অধি | ১১ সঃ ৪১১ 

স্ুক্স ১১ ৫ 

ভিত্তি £_ 

(১) “পর্বের বেদ! যুক্তয়ঃ সপ্রমাণ। ব্রাহ্মং জ্ঞানং পরমং ত্বেকমের 
প্রকাশয়ন্তে ন বিরোধঃ”। পৈঙ্গী শ্রুতি ( মধ্বভায্য ) 
(১) সমুদায় বেদ, যুক্তি, প্রযাণ একমাত্র পরমজ্ঞান স্বরূপ ব্রদ্ধাকে প্রকাশ 

করে, কিছু মাত্র বিরোধ নাই। ( পৈঙ্গী শ্রুতি) 

(১) “তস্মাদ্বা এতম্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ । আকাশাৎ 

বায়ুঃ বায়োরগ্রি; অগ্নেরাপঃ অন্ত্য: পৃথিবী”। ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১) 

(২) এই সত্যজ্ঞানামনস্তম্বরূপ ব্র্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ 
হুইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 

হইল ( তৈত্তিঃ আনন্দব্লী-১) 

সূত্ৰ £_ 

গতিসামান্তাঁৎ ॥ ১৷১৷১১ 

গতি +সামান্তাঁৎ 

গভি £_গতেঃ__অবগতির অর্থাৎ জ্ঞানের ( মধ্ব, বলদেব), অথবা, 

কারণাবগতির ( শঙ্কর, রামানুজ )। 

সামান্যাৎ 2-_-একরূপতা হেতু ৷ 

সকল বেদ এক সর্বজ্ঞ” সর্বশক্তিমান, সর্বকল্যাণগুণনিলয়, জ্ঞানময়, 

সর্ধকর্মফলদাতা, মুক্তিদীতা ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করে । তিনি সর্ব জীবের আশ্রয় 
স্বরূপ ও গতিদাতা ৷ স্থৃতরাং প্রধান জগৎকারণ নহে । অথবা সমুদায় বেদে 

একমাত্র ব্রদ্ধকে জগৎকারণ বলে । কোনও মতভেদ নাই। 

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। 

আত্তেচ্ছান্থগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ভাগঃ ৩৫২৩ 

১১৫ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

তাহা হইতেই সমুদায় স্থষ্টি হইয়াছে। ইহা ১১২ স্থত্রের আলোচনায় 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে শ্রীম্ ভাগবতের ৩1৫২৪ হইতে ৩1৫৩, 
৩৬১ হইতে ৩৩।২৯, ২৫1১৪. হইতে ২৫1৪১ এবং ৩২৬১৮ হইতে অ২৬।৫৮ 

শ্লোক সকল দ্রষ্টব্য । বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না। 



৪১২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সমুদায় বেদ যে একমাত্র ব্রহ্ষে পর্যযবসান, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ধকে প্রতিপাদন 

করে তাহা ১1১৪ সুত্র ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ 

নিশ্রয়োজন | শ্রীমদ্ মাধ্বাচার্য্য ও তদীয় পদ্থানুসারী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভুষণ 

স্গীতি” শব্দের অর্থ “ক্রক্ষজ্ঞান” বলেন । ব্রহ্ম যে এক অয় জ্ঞানতত্ব, তাহাও 

১1১১ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১২১১ শ্লোকে প্রকাশিত 

হইয়াছে । ব্ৰহ্ম ও তৎসধন্বীয় জ্ঞান পৃথক নহে । যে সকল ভক্ত তাহাকে 

স্বরণ করে, তিনি বাহিরে আচার্ধ্যরূপে, এবং অন্তরে অন্তর্ধ্যামী রূপে নিজরূপ 

প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগের সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ নিজগতি প্রদান করেন । 

ভাগঃ ১১।২৯৬ 

যোহস্তর্হিন্তন্থভৃতামশুভং বিধুষ্বনাচার্য্য চৈত্তযবপুষা স্বগতিং 

ব্যনক্তি॥ ভাগঃ ১১২৯৬ 

্গগতিং নিজরপং প্রকটয়তি (শ্রীধর )। স্বগতিং স্বাহুভবং ( ক্রমসন্দর্ভঃ ) 
তাঁহার স্বরূপ তাহার অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে পৃথক নহে বলিয়া “নিজরূপ” 
অর্থ সমীচীন হইল | 

তাহার সমগ্র ধারণ অসম্ভব | ১1১৪ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ 
দেওয়া হইয়াছে। এ 

নভঃ পতন্ত্যাত্বসমং পতত্রিনস্তথাসমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ 

১১৮২৩ 
বিবধ্য ভক্তৈব কখোপনীতয়াপ্রপেদিরেইগ্সোইচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ 

ভাঁগঃ ১০।১৪1৫ 

হে অচ্যুত! তোমার কথান্থুশীলনে উৎপন্ন ভক্তি দ্বারা তোমার পরাগতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাগঃ ১০৷১৪৷৫ 

“গতি” শব্দের অর্থ ফলও হইতে পারে। শ্রীমদ্ শ্রধর স্বামী গীতার ৯১৮ 
শ্লোকের টাকায় “গম্যত ইতি গতিঃ ফলং”? বলিয়াছেন। সে অর্থ করিলে এই 
ত্রের অন্দর অর্থ হয়। ব্রদসই সকলের একমাত্র গতি। কর্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত 
সকলেই, শীতত হউক, বিলম্বে হউক, তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই কৃতাৰ্থ হয়। যেমন 
ভ্রমর যতক্ষণ পর্যন্ত পুপের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মধুপানে বিভোর না হইতে be A ওপশের ও ভ্রযণের বিরাম হয় না, সেইরূপ যতক্ষণ ন। 

রব ভীভগবানের চরণকমল সুধা পানে বিভোর না 



১খঃ। ১ পাঃ। ৫ অধি। ১১ স্থুঃ ৪১৩ 

হইতে পারে, ততক্ষণ তাহার সংসারে গতাগতি ও কর্মের বিরাম নাই । 
তাহাকে লাভ করিলেই শাশ্বত শাস্তি। 

তাহার চরণই সমুদায় বিষয় বাসনার নাশক, জ্ঞানী মুনিগণ মোক্ষের জন্য 
তাহাকেই ধ্যান করেন, ভক্তগণ তাহার দেবানন্দে বিভোর হইয়া, তাহার 
সেবার অধিকারী হইবার জন্য, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া! তাহার চরণে প্রার্থন| করেন, 
কণন্মিগণ যজ্ঞে বেদমন্ দ্বারা তাহাকে হবিঃ অর্পণ করেন, যোগিগণ তাহার মায়া 
বিষয়ে জিজ্ঞান্থ হইয়া অধ্যাত্মযোগে তাহাকে ধ্যান করেন, এবং মুক্ত পুরুষ পরম 
ভাগবতগণের তিনিই একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিপাত্র। অতএব তিনিই সকলের 
গতি । ১১/৬/৮-৯ শাস্ত্রে ইহা সৰ্ব্বত্ৰ পতিপাদিত হইয়াছে, কোনও মতভেদ 
নাই। 

তান স্তবাজ্বিরশুভাশয়-ধুমকেতুঃ ক্ষেমায় যে! মুনিভিরাদ্র হাদৌহ্মানঃ। 
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবন্তবূ্ণহেইচ্চিতঃ সবনশঃ 

স্বরতিক্রমায়॥॥ ভাগঃ ১১৬৮ 

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ এষ্যা নিরুক্তবিধিনেশ 
হবিগৃ হীত্ব।। 

অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং জিজ্ঞান্ভিঃ প্রমভাগবতৈঃ 
পরীষ্টঃ॥ ভাগঃ ১১৷৬৷৯ 

*.:০০০:*** প্রমহংসগতিং নতাঃস্ম ৷ ১০l৮৩৷৪ 

অনন্থদৃষ্্যা ভগতাং গুহাশয়ঃ স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ 

ভাগঃ ৩১৩৪৮ 

সেই পরমহংসদিগের গতি স্বর্পকে আমরা প্রণাম করি ॥ ভাগ: ১০৮৩৪ 
সেই পরম পুরুষ, সর্ববজীবের অন্ত্যামী ; অনন্যমনে অনন্যকর্শ হইয়া তাহাকে 

ভজনা করিলে, তিনি আপনার পরাগতি প্রদানের বিধান করেন । 

ভাগ: ৩১৩৪৮ 

তাহার শ্রীযুত্তির মনোময় প্রতিকৃতি একবার হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই, 
ভাগবতী গতি লাভ হ্হ্য়া থাকে । ভাগঃ ১০।১২।৩৮ 

উমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ ॥ 

৮৮৮০: ভাগঃ- ১০।১২৩৮ 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, প্রধান জগৎকারণ
 নহে ॥ 

১:১৯ 



৭১৪ ্র্ষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি ২ 

“সন্মুলাঃ সোম্যেমাঃ সব্বা: প্রজাঃ সদায়তনা সংগ্রতিষ্ঠাঃ। 

এতদাত্মমিদং সৰ্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা” । 

(ছান্দোগ্যঃ ৬।৮/৬-৭ ) 

হে সৌমা। এই সমস্ত প্ৰজাই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত 

এবং সতে বিলয়নশীল। ছা: ৬৮৬ 

এ সমস্তই এতৎ স্বরূপ, সেই সৎ পদার্থ ই সত্য, তাহাই আত্ম! । ছাঃ ৬৮৭ 

সুত্র £ 
ক্রুতত্বাচ্চ || ১1১১২ 

শ্রতত্বাৎ+চ 

শ্রুতত্বা 2__শ্রবণ হেতু, বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রবণ হেতু । চ ও । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে যে, জগৎ এবং জগতের 

যা কিছু সমুদায় সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং বিলয়নশীল, এই সৎই 

বহ্ম, ইহাই আত্মা। অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। এক ভগবান্ই 
নিজ মায়া নামক বহগুণাশ্রয়৷ শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাতে 

অনুপ্রবেশ করিয়া, বহুরূপে বিভাবিত হন। এবং আপনার অংশরূপ পুরুষ দ্বারা 

সেই সমুদায় উপভোগ করেন । | 

একভ্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশত্ত্য| মায়াখ্যয়োরুগ্রণয়া মহদান্যশেষম্ ৷ 

সষ্টানুবিশ্য পুরুষস্তদূসদগণণেষু নানেব দারযু বিভাবন্থবদ্ বিভাসি ॥ 
ভাগঃ ৪1৯1৭ 

ত্বমেক আছঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজ্জোসত্বতমে| বিভিগ্ঠতে। 
মহানহং খং মরুদগনিবার্ধরা সথরর্যয়ো ভূতগণ! ইদং যতঃ ॥ ৪1২৪৬০ 
স্ষ্টং স্বশত্র্যেদমন্পরবিষটশচতুরবিবধং পুরমাত্মাংশকেন। 
অতো বিছত্তং পুরুষং সম্তমন্তভুংক্তে হাযীকৈমধু সারঘং যঃ ॥ 

ভাগঃ 81২৪।৬১ 
হে ভগবান্! মায়! আপনার আত্মশক্তি, তাহার অনন্ত গুণ ; তাহার দ্বার! 

এক আপনিই মহদাদি অশেষ পদার্থের হুজন করিয়া অন্তর্্যামিক্পে সে সকলে 
ও তাহাদের পরিণামরূপ ইন্দরিয়াদিতে অনুপ্রবেশ করতঃ, সেই সেই ইন্দিয়ের 
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অধিষঠাত্রী দেবতারূপে প্রকটিত হয়েন। যেমন অগ্নি এক হইলেও কাটের" 
বিভিন্নতা প্রযুক্ত নানাবূপে প্রকাশ পায়, তাহার হ্যায় আপনি এক হইলেও 
উপাধি-বৈচিত্রযবশতঃ বিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া! থাকেন | ৪1৯1৭ 

তুমিই এক আন্ত পুরুষ ; মায়া শক্তি তোমাতে সুপ্তা থাকে। সেই শত্তি 
দ্বারা সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় বিভিন্ন হয়, এবং তাহ! হইতেই মহত্ত্ব, অহঙ্কার, 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঝষি, তৃত সকল, এবং সমুদায়ত্মক এই 
বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনস্তর সেই নিজ শক্তি দ্বারাই, জরায়ুজ, অওজ, 
শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্ঞ এই চতুবিধ শরীররূপ পুর সথট্টি করিয়া, আপনার অংশ দ্বারা 

সেই সকল পুরে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উজ্জীবিত ও কার্ধ্যশীল করিয়া 
থাকেন। এজন্য পণ্ডিতের আপনাকে-_পুরমধ্যে শয়ন হেতু- পুরুষ বলিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও, আপনি সে সকলে অনাশক্ত, আপনার 
চিদাভাসই ও সমুদায় পুরমধ্যে মধুমক্ষিকার ন্যায় ইন্দিয়গণ ছারা বিষয়ভোগ 
করে, সেই চিদাভাস অধিষ্ঠাবদ্ধ জীব; তাহাকেও লোকে পুরমধ্যে থাকা হেতু, 
পুরুষ বলে । ৪1২৪।৬০-৬১ 

অতএব, যদিও তাহার নিজের সম্মুখ ও পকশ্চাৎ, অন্তর, বাহির নাই 
তথাপি তিনিই জগতের সন্মুখে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে; এবং তিনিই 
জগত । ১০৯১১ 

ন চান্ত নঁবহিরধন্ত ন পূর্র্ং নাপি চাপরম্। 
পূর্ববাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যে! জগচ্চ যঃ ॥ ভাগঃ ১০ ৯১১ 

তিনি প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সর্বজ্ঞ, নিজ অব্যভিচারী 

জ্ঞান দ্বার| সকলের অন্তরের ও বাহিরের চেষ্ সর্বক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছেন । 

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষিত মাত্মকল্লিতানাম্। 

প্রতি্রশ মিবনৈকধার্কমেকং সমধিগতোইস্মি বিধুতভের মোহঃ ॥ 

ভাগঃ ১৷৯৷৩৯ 

যোইন্তর্বহিম্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্ৰজ্ঞ ঈক্ষত্যমলনেন চক্ষুষা ॥ 

১০1৩৮।১৭ 

ভীন্ম বলিতেছেন £__ইনি অজ; নিজ বিনিশ্মিত প্রাণীগণের প্রত্যেকের 

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন একই স্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে 

বহধা প্রকাঁশমান হন, সেইরূপ এক ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরণে প্রতীয়মান 



৪১৬ ্রঙ্গস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হইয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইলাম। ইহার দর্শনে 

আমার মোহ ও ভেদজ্ঞান নিবারণ হইল। ভাগঃ ১/৯।৩৯ 

তিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ, সকলের অস্ত্য্ধ্যামী। অতএব আমার অস্তরের ও বাহিরের 

চেষ্টা তিনি তীহার স্বতঃসিদ্ধ অব্যভিচারী জ্ঞান যোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন । 

ভাগঃ ১০।৩৮।১৭ 

তিনি সর্ধবস্ততে বন্তত্ব্ূপ, সর্বেশ্বর, সকল জগত্কারণ-কারণ, সকলের 

অস্ত্ধ্যামী, সমুদায় গুণাভাসে উপলক্ষিত, এক তিনিই বর্তমান, সমুদায় শ্রাতি 

তাহাতেই পর্যাবসিত। ভাগঃ ৬।৯/৩৫ 

স এব হি পুনঃ সর্ববস্তনি বস্তন্বরূপঃ, সর্বেশ্বরঃ সকল জগৎকারণ- 

কাঁরণভূতঃ। 

সৰ্ব্ব প্রত্তগাত্মত্বাৎ সর্্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥ 

ভাগঃ ৬।৯।৩৫ 

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি, অনস্ত শক্তি তাহার, তিনি নিগুণ, নিধ্বিকার এবং 

প্রকৃতি প্রবর্তক। আকাশাদি ভূতের আশ্রয়, সকলের পূর্বব হইতে বর্তমান 

তিনিই আছেন, তিনি পুরুষের অন্তর্ধ্যামী রূপে বর্তমান থাকিলেও অপরিচ্ছিন্ন, 

সমুদায়ের কারণ হইলেও কারণাতীত। 

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। 

ভূতাবাপায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ভাগঃ ১০।১৬1৩৫ 

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেইনভ্তশক্তয়ে । 

অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রীকৃতায় চ॥ ভাগঃ ১০।১৬;৩৬ 

আপনার এশ্বর্যাদি গুণ অচিন্ত. আপনি সকল দেহে অন্তর্ধ্যামী রূপে 

বর্তমান, আপনি মহাত্মা, সকল দেহে বর্তমান থাকিয়াও আপনি অপরিচ্ছিন্ন, 

কারণ, আপনি আকাশাদি ভূতের আশ্রয়, সর্ববপূর্ব হইতে বর্তমান, সকলের 

কারণ স্বরূপ, কিন্তু স্বয়ং কারণাতীত পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার করি! 
ভাগঃ ১০।১৬।১০ 

ভাগঃ ১০।১৬।৩৬ লোকের অর্থ ১১1৩ স্ত্রের আলোচনায় দেওয়! হইয়াছে। 
অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বপ্রকার দোষম্পর্শ শূন্য, নিরবধি নিরতিশয় 

অসংখ্য কল্যাগগুণের মহাসমুদ্র স্বরূপ ভগবানই জগৎ কারণ । প্রাকৃতিক 



১ অঃ। ১ পা! ৫ অধিঃ। ১২ সঃ ৪১৭ 

গুমান্র তাহাতে নাই, এবং তাহাকে ভজনা করিলে ভক্ত নিগুণ হয়। এ 

গ্রসর্গে ১১।৬ স্ত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০৮৮1৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 

হরিছি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

স সর্ববদৃপ্তপ্রষ্টা তং ভজন্ নিগু“ণো ভবেৎ ॥ ভাগঃ ১০।৮৮/৪ 

ইহার অর্থ ১)১।৬ স্থত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

প্রাকৃতিক গুণাতীত হইলেও, তিনি স্বরূপনিষ্ট অপ্রাকৃতগুণের মহাসাগর ৷ 

তিনি নিগুণ হইলেও, তাহার এরূপ আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ গুণ যে, 

আত্মারাম মুনিগণ, ধাহাদিগের হৃদয়-গ্রন্থি নিংশেষে অপগত হইয়াছে, তাহারাও 

তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১৷৭৷১০ 

আত্মারামাশ্চ মুনযো নিগ্র'হ্থ। অপুরুক্রমে । 

কুর্বন্তয হৈতুকীং ভক্তি মিথন্তুতগুণো হরিঃ || ভাগঃ ১/৭।১০ 

অতএব, তিনি শব্দের অবাচ্য নহেন। 

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, যিনি জগৎকারণ, তিনি শব্দবাচ্য, তিনি 

ঈক্ষণকর্ত। অতএব চেতন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, প্রাকৃতগুণের অতীত বলিয়া 

নির্তণ, কিন্ত অপ্রাকৃত ্বরূপনিষ্ঠ সমস্ত কল্যাণগুণ নিলয়। স্থতরাং সাংখ্যোক্ত 

প্রধান জগৎকারণ নহে। 

২৭ 



স্ব ১১৮ 

৬। আনন্দময়াধিকরণ £_ 

ভিত্তি £_ 

(১) “তন্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তেহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” । 

( তেত্তিঃ আনন্দঃ ২৫) 
সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্ত একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে, 

তাহার নাম আনন্দময়। ( তৈত্তিঃ ২1৫) 

সূত্র £_ 

(২) “যতো বাগে নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । 

আনন্দং ব্রহ্মণে বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥৮ 

( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২৯) 
বাক্যসমৃহ ধাহাকে না পাইয়া মনের সহিত, অর্থাৎ বাক্য ও মন, যাহার 

স্বরূপ প্রকাশ করিতে বা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই 
্রন্মের স্বরূপভূত আনন্দবিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন ন! । তৈত্তিঃ ২৯ 

সংশয় £__ প্রথম চারিটি সুত্রে প্রতিপাদিত হইল যে, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, 
অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয় এবং প্রাকৃতিক গুণাতীত বলিয়া নিগুণ, ব্রহ্ম 

জগৎকারণ। পঞ্চম সুত্র হইতে দ্বাদশ সুত্র পর্য্যন্ত হ্ত্রকার সাংখ্যোক্ত 
প্রধান জগৎকারণ কিনা, এই সংশয়ের উত্থাপন কয়া, নানাপ্রকার যুক্তি ও 

প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। 
তবে জীবও ত জগৎকারণ হইতে পারে? কর্মবশে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি 
সংসর্গ নিমিত্ত, নানাবিধ অনন্ত দুঃখসাগর নিমগ্ন বদ্ধ জীব জগৎকারণ না 

হউক, মুক্ত বা শুদ্ধ জীব কেন না৷ হইবে। এই প্রকার পূর্বপক্ষের আপত্তি 
কল্পনা করিয়া স্ত্রকার, সর্বপ্রকার হেয়গুণ রহিত ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম 
জগৎকারণ, প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্র করিলেন £__ 

সূত্ৰ 2 

আনন্দময়োইভ্যানাৎ ॥ ১1১১৩ 

আনন্দময়ঃ+ অভ্যাসাৎ। 
আনন্দময় £__ আনন্দময় পদ-বাচ্য ব্রহ্ম । 

পুঃন পুনঃ উল্লেখ হেতু। 

বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকা হেতু, “আনন্দময়” 
তিনিই জগৎকারণ। 

অভ্যাসাৎ £_অভ্যাস বা 

পদ ব্রন্ধকেই বুঝায়, এবং 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৬ অধিঃ | ১৩ সঃ ৪১৯ 

“আনন্দ” শব্দের উত্তর প্রাচু্যার্থে “ময়টু* প্রত্যয় করিয়া “আনন্মময়” 
পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রক্মানন্দ বন্ীতে জীবানন্দ হইতে 
আরস্ত করিয়া ব্রদ্ধানন্দেই আনন্দের মীমাংসা বা পর্্যবসান উক্ত হইয়াছে। 
অতএব আনন্দের প্রাচূর্ধ্যের পরিণতি ব্রহ্মেই ; স্থতরাং ব্ৰহ্মই আনন্দময় 

এখন শ্রীমদ্ভাগবত এতৎ সম্বন্ধে কি রলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা 
যাউক। 

তদ্ব ক্ম বিশ্বাভবমেকমনন্তমাগ্ঠমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপ্ে ॥ 
ভাগঃ ৪1৯১৬ 

কেবলান্তুভবানন্দম্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ 

মায়য়াস্তহিতৈশ্ৰ্ধ্য ঈয়তে গুণসর্গরা ॥ ভাগঃ ৭ ৬২১ 
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত--.--..-..*. ভাগ ২১৩৯ 
অথাত আনন্দছুঘং পদাম্ৃজ্ঞং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ॥ 

ভাগঃ ১১/২৯'৩ 

তিনি বিশ্বের উৎপাদক, এক অখণ্ড, অনস্ত, অনাদি, অবিকার, আনন্দমাত্র 

ব্র্ম। আমি তাহার শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৪1৯1১৬ 

তিনি কেবল অন্ভবানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর। যে মায়া দ্বারা এই গুণ সৃষ্ট 
জগৎ প্রপঞ্চ, সেই মায়া দ্বারাই, তিনি আপনার শঁশর্ধ্য অস্তহিত করিয়া 

উপলক্ষিত হয়েন। ভাগঃ ৭৬২১ 

সেই সত্য স্বরূপ আনন্দনিধিকে ভজন! করা কর্তব্য ॥ ভাগ: ২১1৩৯ 

হে পন্মপলাশলোচন ! পরমহংসগণ এই জন্যই তোমার আনন্দদোহনকারী 

পদাদ্ুজের আশ্রয় গ্রহণ-করেন ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩ 

ত্বং ব্ৰহ্ম পূর্ণমমূতং বিগুণং বিশোকমানন্দমাত্ৰমবিকারমনন্তদন্যৎ। 

বিশ্বস্ত হেতুরুদয় স্থিতি স'যমানামাত্বেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ 
ভাগঃ ৮৷১২৷৬ 

আপনি ব্রহ্ম, পূর্ণ, অমৃত স্বরূপ, নিগুণ, বিশোক, আনন্দ স্বরূপ, নির্বিবকার । 

আপনা হইতে অন্য কোনও পদার্থই নাই, অথচ আপনি সম্দায় পদার্থ হইতে 

ভিন্ন। আপনি প্রপঞ্চ বিশ্বের স্থষ, স্থিতি, লয়ের কারণ, আপনি গ্রপঞ্চোপাধি 

জীবসকলের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, ও তাহাদের কর্মফলদাভা, অথচ আপনি 

কিছুরই অপেক্ষা করেন না। আপনি সম্পূর্ণ অনপেক্ষ, আপনার এয বিকাশ 
কেবল ভক্তান্ুগ্রহার্থ ॥ ভাগঃ ৮১২৬ 



৪২০ রহষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভাগবতের ৮1১২৬ শ্লোকে সুম্পষ্ট বলা হইল যে, তিনি “আলম্মাত্র% 

তিনিই “বিশ্বস্ত হেতৃরুদয়স্ছিতি” ৷ 

তিনি বিশ্বের স্ষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ হইলেও, তদ্দেষম্পর্শশৃন্য। 

উপাধি সম্বন্ধ তাহাতে নাই, তিনিই সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স স্বরূপ । তিনিই 

একমাত্র সকলের ভজনীয়। বেদাস্তবিদ্গণও তাহার মাহাজ্সের সীমা পান 

না। তিনি ভক্তগণের আনন্দরাশি. দানের জন্য ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহও 

করেন । তিনি নিত্য বোধ স্বরূপ ও নিত্য সুখ স্বরূপ হইলেও, তাহারই সংকল্পরূপা 

মায়াদ্বারা এই বিশ্ব তাহাতে প্রতিভাত হয়। 

একত্ত্মাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনস্ত আগ্ঃ। 

নিত্যোইক্ষরোইজঅন্ত্রখো নিরঞ্জনঃ, পূর্ণহদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ 
ভাগঃ ১০1১৪।২২ 

কেবলানুভবানন্দ সন্দোহো| নিরুপাধিকঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৮ 

কেবলাম্ুভবানন্দ স্বরূপঃ সর্বববুদ্ধিদৃক্ ॥ ভাগঃ ১০৩ ১১ 

---------সাক্ষানিশ্ৰেয়সাত্মনঃ ৷ ভাগঃ ৭1১1২ 

স বা অয় ব্রহ্ম মহছিমুগ্যকৈবল্য নিববাণস্থখান্ুভূতিঃ । 
ভাঁগ3 ৭1১০।৪৮ 

আত্মানং ব্ৰহ্মনিব্ৰাণং প্রত্যন্তমিতবিগ্রহং । 

অববোধরসৈকাত্মমানন্দমন্ুসম্ততম্  ভাগঃ 81১৩.৭ 

সত্য জ্ঞানান্তানন্ৰ মাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ ৷ 

অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যপনিষদ্ধূশাম্॥ ভাগঃ ১০।১৩1৫৪ 

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ! ভগবত্যনন্ত, আনন্দমাত্র উপপন্ন সমস্তশক্তৌ। 
ভক্তিং বিধায় প্রমাং শনকৈরবিদ্ঠাগ্রন্থিং বিভেত্ভ্যসি 

মমাহমিতি প্ররূঢং ॥ ভাগঃ ৪1১১।২৯ 

ত্ুয্যেব নিত্যন্থখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদ্দিবাঁবভাতি ॥ 
ভাগঃ ১০1১৪1২২ 

প্রপঞ্চং নিংপ্রপঞ্চোইপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। 
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো ॥ ভাগ: ১০1১৪।৩৭ 
আপনি এক অদ্বিতীয়, আত্মা, সত্যস্বরূপ, সষ্যাদির পূর্ব হইতে বর্তমান, 
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আছ্াপুরু, স্বপ্রকাশ, অনস্ত, নিত্য, অক্ষয়, অজন্র স্ুখস্বরূপ, নিরঞ্জন, অয়, পূর্ণ, 

উপাধিমুক্ত ও অমৃতম্বরূপ । ভাগঃ ১০১৪।২২ 

কেবল অন্ুভবানন্রাশি স্বরূপ, নিরুপাধিক ॥ ভাগঃ ১১1৯।১৮ 

কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ সর্ব্বাস্তধ্যামী সর্ববৃদ্ধিসাক্ষী ॥ 

ভাগঃ ১০.৩1১১ 
আত্মার সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স স্বরূপ ॥ ভাগ ৭১।২ 

তিনিই ত এই মহৎ ব্যক্তিদিগের অনুন্ধেয়, কেবল নির্বাণ স্থখান্্ভৃতি 

্বরূপ ব্র্দগ। ভাগঃ 91১০।৩০ 

তাহার আন্ম। প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত অভিন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মনির্ববাণ- 

প্রাপ্তি বশতঃ সর্বত্র আনন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করত: প্রপঞ্চে দ্বৈতদর্শন 

উপরত হইয়াছিল ॥ ভাগ: ৪1১৩৭ 

তাহাদিগের যৃত্তি সত্যা_জ্ঞান__অনন্ত-_-আনন্দমাত্রৈকরস ব্রহ্মস্বরূপই 

হইয়াছিল, অতএব তাহাদিগের মাহাত্ম্য জ্ঞানচক্ষু আত্মবিদ্গণেরও স্পর্শযোগ্য হয় 

নাই ॥ ভাগ: ১০।১৩3৯ 

তিনি সর্ধান্তরাআ্! ভগবান্ অনন্ত, সমস্ত শক্তি সম্পন্ন ও আনন্দ স্বরূপ, 

তাহার প্রতি পরমা ভক্তি করিলে, ক্রমে “আমি, আমার” ইত্যাদি সুদৃঢ় 

অহঙ্কারগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিবে ॥ ভাগ: ৪1১১।২৯ 

এই প্ৰপঞ্চ জগৎ, সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ অনস্ত তোমাতে মায়! দ্বারা প্রতি- 

ভাপমান হইলেও, ‘সৎ’ এর ন্যায় প্রকাশিত হয়। ভাগ: ১০!১৪৷২১ 

হে প্রভো ! আপনি স্বরূপতঃ নিশ্রপঞ্চ, কেবল প্রণত ভক্তগণের আনন্দ 

বিস্তারের জন্য আপনি ভূতলে প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিড়ম্বন! করিতেছেন ॥ 

ভাগঃ ১০।১৪।৩৫ 

সেই আনন্দময় জগৎকারণ সকলের সেব্য ও উপাস্ত। তাঁহার লীলা শ্রবণেই 

অধিল লোকের পাপ, তাপ, দুঃখ, ক্লেশ সমুদায় নিঃশেষে ধ্বংশ হয়! স্থতরাং 

হারা তাহার আনন্দময় স্বরূপের ভজনা করেন, তাহাদের আর কথা কি? 

ইতি তব নুরয়্যধিপতেইখিল লোক-মল-ক্ষপণ কথামৃতা ্বিমবগাহ 
তপাংসি জহুঃ। 

কিমুত পুনঃ ধা বিধুতাশয়-কালগুণাঃ পরম ভজনি যে পদম- 
জত্রন্থখান্ৃতবম্ | ভাগঃ ১০৷৮৭৷১২ 



৪২২ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্ৰমদ্ভাগবত 

হে ত্রিগুণ মায়ামবগীনর্তক! তুমিই সর্বকারণরূপে পরমার্থ বস্তু; যখন 

বিবেকিগণ তোমার অখিল লোকের বৃজিন নিরসনের হেতুস্বরূপ কীন্তি- 
স্থধাসিন্ধুতে অবগাহন পূর্বক, পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন, হে 

পরম! যাহারা স্বরূপ স্ষরত্তি হেতু, রাগাদি পরিত্যাগ করতঃ, অখণ্ডান্তুভবানন্দ- 

রূপ তোমার স্বরূপ ভজন! করেন, তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, 
তত্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ভাগঃ ১০।৮৭।১২ 

তিনি মায়ার সাহায্যে স্থষ্ট করেন বটে, কিন্তু নিজ দ্রিত্য আত্মস্থখানভূতি 
স্বরূপ দ্বারা মায়াকে পরাভব করিয়া, স্বরূপে বর্তমান থাকেন । ভাগঃ ১০।১২।৩ 

স এব নিত্যাত্মস্থখানুভৃত্যভিব্যদস্তমায় -******* ॥ ভাগঃ ১০।১২৩৮ 

তিনি মায়াধীশ ৷ মায়া তাহার অধীন। বালক যেমন খেলার পুতুল লইয়া 

ইচ্ছামত তাহার সাজসজ্জা! দিয়া খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি মায়াকে 

লইয়৷ ইচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। “জগ্নৎক্রীড়মকঃ স্বণক্তিভি:” ॥ 

ভাগ: ১১।২৯৭। জীব কিন্তু মায়াবশ, শুদ্ধজীব যদিও তাহার কথায় মায়ার কবল 
হইতে পরিত্রাণ প'ন, তথাপি শুদ্ধজীব মায়াধীশ নহে। মায়াধীশ না হইলে 
জগতকারণ হওয়। সম্ভব নহে, সুতরাং শুদ্ধজীবও জগতকারণ হইতে পারে না। 
অতএব আনন্দময় ব্ৰহ্মই জগৎকারণ। 

উপরে উদ্ধত ভাগবতের_ শ্লোকগুলিতে আনন্দ ও তত্পর্ধ্যায়ভুক্ত নিত্যস্থখ, 
নিঃশ্রেয়ন, প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ লক্ষ করিবার বস্ত। এ প্রকার বহু 

শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে বিরত হইতে হইল । যেগুলি 

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সংখ্যায় কম নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে, কিন্ত 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বুঝাইবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে। 
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ভিত্তি £ 

“সৈষানন্দস্ত মীমাসা ভবতি” । তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১৮ 
ইহাই আনন্দের মীমাংস|-সীমা হইতেছে। টতৈভিঃ ২৮ 

সংশয় £_আচ্ছা, আনন্দময় না হয় জগংকারণ হইলেন, কিন্তু ব্যাকরণ- 
শাগ্ব'নুঘারে “বিকার” অর্থে ত “ময়ট্" প্রতার হইতে পারে। যেমন অল্মময়। 
যদ বিকারার্থে “ময়ট্” প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে অধিকার পরমাত্মা আনন্দময় 
বাচা হইতে পারে না, তাহা হইলে, আনন্দমর জীব হইতে পারে, এই 
প্রকার পূর্ববপক্ষের আপত্তি খণ্ডন জন্য পরবর্তী স্যর, ক্তত্রকার রচনা করিয়াছেন | 
সত্রের গ্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া_পর অংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন । 

ঠা 
7 
৩ al 

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচর্ধাৎ ॥ ১1১।১৪ 

বিকারশব্দাৎ+ন+ইতি, চেৎ + ন, প্রাচর্য্যাৎ ৷ 

বিকারশব্দাৎ £-_বিকার বাচক শব্দ হেতু। ন $_না। ইতিঃ_ইহা ৷ 

চে £_যদি বল। লঃ-না। প্ৰাচুৰ্ধ্যাৎ £_ প্ৰাচুৰ্য হেতু । 
যদি বল, বিকারার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় করিয়াও আনন্দময় সিদ্ধ হয়, সুতরাং 

'আনন্দময়’ বিকারী জীব হইতে পারে, না, তাহা নহে, প্রাচুরযযার্থে ময়’ 

প্রতায় হইয়াছে, কারণ তৈত্তিরীয় শ্রতিতে জীবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 
শতগুণ উত্তরোত্তর অরিক আনন্দ ক্রমে ব্রহ্মানন্দে অনস্তগ্ুণ আনন্দ বিদ্যমান 
আছে। স্থতরাং প্রাচূ্ার্থেই “ময়ট্” প্রত্যয় হইয়। “আনন্দময় পদ সিদ্ধ 

হইয়াছে । যেখানে সমুদায় আনন্দের পরিণতি, এবং যাহার আনন্দের 

কণামাত্র লইয়া জগতে জীব আনন্দভোগ করিয়া থাকে, তিনিই আনন্দময় 
বর্ম। যেমন প্রচুর প্রকাশ রবি বলিলে প্রকাশই রবির স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান 

হ্য়, সেইরূপ আনন্দময় বলিলে, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। 

পূর্ববর্তী সূত্রে এ সম্বন্ধে শরমদ্ভাগবতের বক্তব্য বলা হইয়াছে এবং 
কয়েকটি উপাদেয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আর পুনরুলেখের প্রয়োজন 
নাই। তবে আনন্দ বা স্থখ যে তীহার স্বরূপ, তাহাই দেখাইবার জন্ত ১১১ 

সৃত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ২৭18৭ শ্লোকটি এখানে পুনরায় ১5: 
ইহা হইতে বক্তব্যটি বিশদ্ হইবে। 



৪২৪ ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শশ্বৎ প্রশাস্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসত; পরমাত্মতত্বম্। 

শব্দো ন হত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়াপরৈত্যভিমুখে বিলজ্জমানা। 

তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমন্ত পুংসো ব্রন্মেতি যদ্বিদ্রজত্রস্থখং বিশোকম্ ॥ 

ভাগঃ ২।৭।৪৬ 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে “অজ সুখং” “ব্রহ্ম” পদের বিশেষণ। 

ব্ৰহ্ম অজন সুখ স্বরূপ ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য । 

এই শ্রোকের অনুবাদ ১1১।১ স্থত্রের আলোচনায় দেয়া হইয়াছে! 

অতএব আনন্দময় জীব নহে, ব্রহ্ম । 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৬ অধি। ১৫ সঃ হি 

ভিত্তি ঃ 
(১) "রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।” 

তৈতিঃ আনন্দঃ ২৭ 
তিনি রসস্বরপ । জীব এই রস লাভ করিয়া! আনন্দিত হইয়! থাকে । 

তৈত্তিঃ ২৭ 

(২) এযোইস্ত পরম আনন্দ এতন্তৈবানন্দস্ান্তানি ভুতানি 
মাত্রামুপজীবন্তি ॥ বৃহঃ ৩,৩৩২ 

ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দ স্বরূপের আনন্দকণা পাইয়া অন্য: 

জীবগণ আনন্দ উপভোগ করে ॥ বৃহঃ ৩৩৩২ 

সূত্র £_ 
তদ্বেতৃব্যপদেশীচ্চ ॥ ১১১৫ 

তৎ+ হেতু + ব্যপদেশাৎ +চ 

ভ £_ তাহার, জীবানন্দের। হেতু £_কারণ ৷ বঃশদ্দেশাৎ £$_উল্লেখ 

বশতঃ। চ £__ও। 

ব্রক্মানন্দই জীবানন্দের কারণ, ব্রদ্মানন্দের কণামাত্র পাইয়া জীব আনন্দ 

উপভোগ করিয়া থাকেন, একারণ আনন্দময়, জীব হইতে পারে না। 

অথ হ বাব তবমহিমামৃতরস সমুদ্র বিগ্রুষা সকৃললীচয়া 

স্বমনসি নিঃম্ন্বমানানবরত স্ুখেন বিস্মারিত দৃষ্টি শ্রুতি 

বিষয় স্থুখলেশাভাদাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো 

ভগবতি সর্বভৃতপ্রিয়হ্ৃদি সৰ্ব্বাত্খনি নিয়ত নিবৃত্তি মনসঃ॥ 
ভাগঃ ৬।৯।৩৬ 

হে প্রভো ! আপনার মহিম! অমৃতরসের সাগর, সেই সাগরের বিন্দুমাত্র 

একবার আস্বাদিত হইলে, তথ্বারা মনোমধ্যে যে স্থখ নিরস্তর নিংস্তন্দিত হইয়া 

থাকে, তাহাতে আপনার ভক্তগণ, শরতিদৃষ্টি বিষয়ক ক্ষুদ্র স্থখ বিশ্ৃত হইয়া 

থাকেন এবং সর্বাত্মা, সর্বভূতের প্রিয় সুহ্ৃ্ আপনাতে সর্বদা একান্তভাবে 

নির্বৃত্তমনাঃ হইয়া থাকেন । ভাগ: ৬৯৩৬ 

সৌন্দর্ঘয ও আনন্দ, উভয়ের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ । কোনও কিছু সুন্দর দেখিলে 

মনে আনন্দ স্বতঃই উদয় হয়, আবার শ্রীভগবানের স্বর্ণের সহিত দেহের 

ভেদ নাই, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। অতএব সমুদায় সৌন্দর্যের ললামতৃত 

দেহ ও আনন্দময়, এবং সেই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া, জগতে যত; 

কিছু সুন্দর দবা সৌন্দর্য্যের গর্ব করিয়া থাকে! 
ভাগঃ ১১১৬ 



৪২৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীঘদূভাগবত 

মূর্ত্টা লোক-লাবশ্য-নির্শুক্তযা লোচনং নৃবশাম্ ॥ ভাগ? ১১1১৬ 
লোকেভ্য লাবণ্যস্ নির্ম্ম ক্রিঃ দানং যত । 

যং সম্পর্কেণ লোকা লাবণ্যবস্তো ভবন্তীত্যর্থঃ ৷৷ (শ্রীধরঃ ) 
যে যৃষ্ঠির লাবণোর কণা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোক লাবণ্যবান্ হইয়া থাকে। 

(শ্রীধর) 
শি ব্রেলোক্যলক্স্নোকপদং বপুর্দদধৎ ৷ ১০।৩১।১৩ 

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুস্যক্ূপং লাবণাসারম সমোদ্ধ 'মনন্লিন্ধম্ ॥ 
ভাগঃ ১০।৪৪1১৩ 

১০ লাবণ্যধায়ে। ভবিতোপলম্তনম্ ॥ ভাগ? ১০৩৮৯ 

টা: ত্ৰৈলোক্যকান্ত’ দৃশিমন্মহোৎসবং ৷ 

রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাম্পদম্-***..-ভাগঃ ১০,৩৮।১৩ 
যেনৈকদেশেইখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাহ্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ 

ভাঁগঃ ১০।৩৯1১৪৯ 

তাহার বপুর এক অল্লাংশ মাত্রেই নিখিল ত্রৈলাক্যের সৌন্দর্যলক্্মী বর্তমান, 
এ প্রকার বপু ধারণ করিয়া -..... ৷ ভাগ: ১০1৩২১৩ 

আহা। গোপীগণ এমন কি তপঃ আচরণ করিয়াছিল, যে তাহারা 
ইহার অনন্যসিদ্ধ, অপযোর্দ লাবণাপার রূপ ( নেত্রাদি দ্বারা উপভোগ করে )--- 

ভাগঃ ১০।৪৪।১৩ 

লাবণ্যের আশ্রয় স্বরূপ হরির বপুর সন্দর্শন। 'ভাগঃ ১০৩৮৯ 
ত্ৰৈলোক্যে একান্ত কমনীয়, চক্ষুগ্নান্ দিগের মহোৎসব স্বরূপ, লক্ষ্মীর একান্ত 

ঈপ্সত সকলের আশ্রয় স্বরূপ রূপ ধারণ করতঃ ..... | ভাগঃ ১০৩৮১৩ 
আমরা মধুন্থবনের দেহের একদেশে ব্রহ্মার অখিল স্থ্টি সৌন্দর্য দর্শন 

করিক্নাছিলাম। ভাগঃ ১০।৩৯।১৯ 

আনন্দময় তিনি সন্তষ্ট হইলেই তদীয় ভক্তের সমুদায় সুখময় হইয়া থাকে। 
তাহার চতুদ্দিকে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতে থাকে। 

অকি্চনন্ত দাস্তন্ত শান্তস্ত সমচেতসঃ। 
ময়া স্তষ্টমনমঃ সর্ব্বাঃ স্থখময়া দিশঃ ॥ ভাগ; ১১1১৪ ১২ 
আমার দ্বারা অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতাঃ এবং 

সমুদায় দিক্ স্থখময় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ভাগঃ ১১/১৪।১২ 
অতএব, বুঝা গেল যে, এ কারণেও ‘আনন্দময়’. জীব হইতে পারে না। 

A —————_—_—_——— 

সম্তষ্মনাঃ ভক্তগণের 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৬ অধিঃ। ১৬ সঃ ৪২৭ 

ভিত্তি £- 
“সত্য জ্ঞানমনভ্তং ব্রহ্ম” । ( তৈত্তিঃ আনন্দ; ২১) 

ব্ৰহ্ম সত্যজ্ঞানানন্ত স্বরূপ । তিনি সত্যন্বরূপ-_অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোনও 
প্রকারে বাধিত হয় না। তিনি জ্ঞানম্বরূপ__অববোধাজআ্ক। আর তিনি 
অনন্ত--অর্থাৎ দেশ-কাল বা বস্তু দ্বার] অপরিচ্ছিনন। (তৈত্তিঃ হা১) 

“রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ৷? 
( তৈত্বিঃ আনন্দঃ ২৭) 

ইহার অর্থ পূর্ব স্ুত্রের শিরোদেশে দেওয়া হইয়াছে। 
সূত্ৰ £ 

মান্ত্রবণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১1১।১৬ 
মান্ত্রবণিকং + এব+চ+ গীয়তে । 

মান্তবর্ণিকং £- মন্ত্রে বপিত। এব £_ নিশ্চয়। চঃ--ও। শীতে 2 

গীত হয়, কথিত বা বণিত হয়। 

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” । ( তৈত্তিঃ ব্ৰহ্মানন্দবল্লী ১) 
মন্ত্রে অভিহিত ব্ৰহ্মই আনন্দময় । তিনি উক্ত শ্রুতিতে প্রথম হইতে প্রাণময়, 

মনোময় ইত্যাদি অভিহিত হইয়া “আনন্দময়” বলিয়া তৈত্তিঃ ব্ৰক্মানন্দবলী ৫ম 

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন । অতএব, তিনি জীব নহেন। 

সত্যজ্ঞানানন্তীনন্বমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ ৷ 
অস্পৃষ্টভুরিমাহাত্্যা অপি হৃধ্পনিষদূশাম্ ॥ ভাগ £ ১০1১৩।৪৯ 

১।১।১৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যৎ ব্রহ্গাজ্যোতিঃ সনাতনম্। 

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ভাগঃ ১২৮১৩ 
মুনিগণ সমাহিত চিত্তে, গুণ ও তৎকাৰ্য্য ধ্বংসের পর যাহা দর্শন করেন, 

সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, জ্যোতিঃস্বরপ, সনাতন, ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিলেন । 
ভাগঃ ১০।২৮।১৩ 

ভিগ্তে হ্হাদয় ্রন্থিশ্ছিতিন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 

ক্ষীয়স্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেইখিলাত্মনি ॥ 
ভাগ? ১১৷২০৷৩০, ১1২২১ 

১1১১ সবত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
অতএব, তিনি উপাস্ত, জীব উপাসক! সুতরাং উপান্ত-উপাপক ভেদে 

ব্ৰহ্ম জীব হইতে পৃথক্। এ কারণ আনন্দময়, জীব নহে। 



৪২৮ রক্ষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি :_ 

“রসোবৈসঃ | রসঃ হোবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি ৷” 

(তৈত্তিঃ আনন্দ? ২৭) 
তিনি রসম্বরূপ। সেই রগ পাইয়াই লোক আনন্দ লাভ করে । 

(তৈত্তিং আনন্দ ২1৭) 

সংশয় £__বদিও উপাসক জীব হইতে তংপ্রাপ্য ব্রক্ষবন্তর ভেদ থাকা সম্ভব 

হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপত: জীবব্রহ্মের বন্তগত ভেদ নাই। পরন্ত উপাসকই 
সাধনা প্রভাবে সর্বপ্রকার অবিদ্যা সম্বন্ধ রহুত, নিরধিবশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও 

বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশিত হন। তখন তাহাকেই “সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রল্গ” 
বলায়, উহার দোষপন্বদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ স্বরূপ 'প্রতিপাদন করা৷ 

হইতেছে মাত্র। শ্রীযদ্ ভাগবতেও স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মে ভেদ নাই প্রুতিপাদিত 

হইয়াছে। 5 

অহ ভবান্ ন চান্তস্তং তমেবাহং বিচক্ষং ভোঃ। 
ননৌ পশ্যান্তি কবয় শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥ ভাগঃ ৪২৮৫৫ 

হে মিত্র! তুমি আমারই স্বরূপ, আম! হইতে অন্য বস্তু নহ, এবং আমিও 

তোমারই স্বরূপ । পণ্ডিতের আমাদের দুইজনের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখতে 
পান না| ভাগঃ ৪৷২৮৷৫৫ 

বদ্ধ জীব সংসার জালায় কাতর, ত্রিতাপ তাপে তাপিত হইরা সর্বদাই 
অস্থির, নিজেরই দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের উপর নিজের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই । 
তাহার! স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাহাকে যথেচ্ছ চালিত করে, স্থতরাং বদ্ধজীব 
জগৎকারণ, আনন্দময়, মাস্তবণিক ন! হউক, শুদ্ধ জীব কেন হইবে না ? 

যখন শুদ্ধ জীবের সহিত ব্রহ্মের অল্পঘাত্রও ভেদ নাই, তখন “মান্তরবর্ণিক” 

শুদ্ধ জীবের প্রতি প্রযোজ্য না হইয়া ব্র্ষকেই বুঝাইবে কেন? শুদ্ধ জীবকে' 
বুঝাইবে। এই আপত্তির খডনার্থ সবত্রকার নিযনহূত্র করিলেন :_ 

সূত্রঃ 
নেতরোহমুপপত্তেঃ || ১৷১৷১৭ 

ন + ইতরঃ+ অনুপপর্ডে। 
ন £_ না, মান্ত্রণিক নহে। ইভরঃ £_অপর, অন্য, বর্ম ভিন ভা 

শুদ্ধ বা মুক্ত জীব। অনুপপত্তেঃ :-_অস্থপপত্তি হেতু, অসঙ্গতি হেতু । অসঙ্গতি হেতু শুদ্ধ জীব মাস্তরবর্ণিক হইতে পারে না.। কারণ ডি 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৬ অধিঃ। ১৭ সঃ ৪হ৯ 

পরাবরেশে। মনসৈব বিশ্বং স্জত্যবত্যাত্ত গুণৈরসঙ্গঃ | 

ভাগ: ১1৫৬ 

জগখকারণ পরাবরেশ, তিনি নিজ সংকল্প দ্বারাই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্টি, স্থিতি, 
লয় করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণে আসক্ত হন না। ভাগঃ ১1৫৬ 

শুদ্ধ জীবে জগৎ কর্তৃত্ব নাই। ইহা হত্রকার “জগণ্ব্যাপার-বর্জরমূ” 
8181১৭ সুত্রে প্রকাশ করিবেন। এখন উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
শুদ্ধ বা মুক্ত জীবের ক্ষমতা কতদূর, তাহাও স্থত্রকার ত্রহ্নত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে 
বিশেষরূপে আলোচন! করিয়াছেন। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, মুক্ত জীব ব্রহ্ষের সহিত সংযুক্ত হইয়া! সমুদায় ভোগ করিয়া থাকেন, 
শ্বয়ংসিদ্ধ হুইয়া ভোগের ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাঁহার ইচ্ছা! ব্রহ্ম ইচ্ছারই 
অন্ুকুল। স্বতন্ত্র ইচ্ছাই নাই। সতী স্ত্রী যেমন নিজের সংপতিকে বশে 

আনিয়া পতির সমুদায় সম্পত্তিই নিজের মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন, 

মুক্তজীবও সেইপ্রকার ভগবানকে বশে আনিয়া সমুদায় ভোগ করিয়া থাকেন । 
ভাগঃ ৯1৪1৮ 

ময়ী নিব্বন্ধহ্ৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ | 

বশে কৃর্ববস্তী মাং ভক্ত্যা সৎস্তিয়ঃ সংপতিং যথা! ॥ ভাগঃ ৯188৮ 

স্থতরাং, পতিপত্বী সম্পর্কে, যেমন পতির প্রাধান্য চির বিদ্যমান, সতী স্ত্রী 

পতিকে বশে আনিতে পারিলেও, তাঁহার প্রাধান্য উল্লজ্ঘন করেন না, সেইরূপ, 

ভগবান্ ও মুক্তজীব বা ভক্ত সম্পর্কে, ভগবৎ প্রাধান্ত ও চিরবি্তমান । যেমন 

সূর্য্যকিরণে আলোকবান্ হইয়া চন্দ্র পৃথিবীতে সিথ্ধ আলোক দান করিয়া সকলের 

প্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়, সেইরূপ ভগবানের অনুগ্রহে, অনুগৃহীত মুক্তজীব 

ভগবদৈশ্বর্ঘ্যে এশৰ্্যবান্ হইয়া জগতে কল্যাণ বিতরণ করেন ও ইচ্ছা করিলে 

তাহার কামনা মাত্রেই সর্বপ্রকার ভোগ উপস্থিত হয়। 

বিশেষতঃ ব্ৰহ্ম অংশী, জীব অংশ মাত্র। অংশ স্বূপতঃ অংশী হইতে অভিন্ন 

হইলেও, অংশ অংশী নহে। স্থ্যকিরণ সূর্য্য হইতে অভিন্ন হইলেও, কিরণ স্্ধ্য 

নহে। অন্নি-স্ষুলিঙ্গ অগ্রিরাশির অংশ হইলেও, ন্দুলিঙ্গ অগ্রিরাশি নহে। একটি 

বালুকণ! হিমালয়ের অংশ হইলেও, এবং উহ! স্বরূপতঃ হিমালয় হইতে অভিন্ন 

হইলেও উহা! হিমালয় নহে। সেইরূপ জীব চিৎকণ রূপে চিত্বন ব্রহ্ম হইতে 

স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, জীব ব্ৰহ্ম নহে। 



৪৩০ ব্রন্মহত্র ও শ্রীদ্ভাগবত 

একস্তৈব মমাংশস্ত জীবন্তৈব মহামতে ৷ 

বন্ধোইস্তাবিগ্ভয়ানাদেিগ্ঠয়াচ তথেতরঃ ॥ ভাগ ১১।১১।৪ 

হে মহামতে! এক অদ্ধতীয় আমার অংশ ম্বরূপ জীবের অনাদি অবিদ্যা দ্বারা 

বন্ধ ও বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১১১৪ 

*****ব্রহ্মাংশকন্তাআ্ন আত্মবন্ধনঃ ॥ ভাগ ১২:৪।৩১ 

ব্রন্মের অংশ স্বরূপ জীবাত্মার বন্ধন স্বব্ধপ**--. ॥  ১২1৪।৩১ 

অতএব জীবের কর্তব্য যে সর্বাত্মভাবে, সর্বত্র এবং সর্বদা, শ্রীহরির শ্রবণ, 

কীর্তন ও স্মরণ করা । ভাগঃ ২২1৩৬ 

তম্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা । 
শ্রোতবাঃ কীন্তিতব্যম্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ব্রণাম্ ॥ ভাগঃ ২ ২৩৬ 

স্মরণ রাখা উচিৎ যে, বর্ষা পর্যন্ত প্রপঞ্চ জগতের সকলেই, জীব-পর্ধ্যায়ভুক্ত ৷ 
শরীর ও আত্মা হিসাবে সকল জীবের সাম্য আছে। শরীরের উপাদানে সত্ব, 
রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য থাকিতে পারে মাত্র এবং তজ্জন্য আত্মার 
আবরণের স্বচ্ছতা ও মলিনতা ইতর বিশেষ থাকিতে পারে মাত্র। ইহা ছাড়া 
আত্যস্তিক ভেদ নাই। 

ভূম্য্থ্ল্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ। 
আব্রন্স্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥ ভাগঃ ১১ ২১1৫ 

রা হইতে স্থাবরাদি সকলেরই শরীর, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই 
পঞ্চধাতু ছারা নিশ্মিত ও আত্মাসংযুক্ত। ভাগ: ১১1২১1৫ 

অতএব জীব যত উচ্চ পদবীতেই অধিষ্ঠিত হউন না কেন, এমন কি সারপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি পাইলেও, তিনি মান্তরর্মিক নহেন। জীব শরীর থাকিলেই এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার থাকিলেই, আত্মার আবরণ থাকিবেই থাকিবে, তবে সে আবরণ একার পক্ষে চ্ছ ও ্ম্মেতর জীবের পক্ষে মলিন, মলিনতর ও মলিনতম হইতে পারে । এবং সে মলিনতা৷ দুর করিবার জন্য শ্রীভগবানের চরণে ভক্তির প্রয়োজন | ন্ু্ধ্োদয়ে যেমন নৃতন বস্তুর টি হয় না, অন্ধকার রূপ আবরণ দূর করিয়া, রা, বস্ত প্রকাশ করেন মাত্র, সেইরূপ প্রীভগবং চরণে প্রবল ভাক্ত 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৬ অধিঃ | ১৭ স্থঃ ৪৩১ 

হইলে, গুণকর্শ্ম হইতে উৎপন্ন চিত্তের মল দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ব উদয় 
হয়। দেই বিশুদ্ধ আত্মতত্বই অদ্বয় জ্ঞান, ইহাই ব্ৰহ্মদৰ্শন ৷ 

স্বক্কৃতবিচিত্র যোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া তরতমতশ্চকাসৃম্তনলবৎ 

স্বকৃতান্থুকৃতিঃ। 
অথ বিতথী ্ বমূ্বিতথং তব ধাম সমং বিরজবিয়োইমুযস্তযতি- 

বিপণ্যব একরসম্।॥ ভাগঃ ১০ ৮৭১৫ 
অগ্ন যেমন দাহ! কাষ্টের আকারাহ্থদারে নৃানাধিকরূপে প্রকাশত হইয়া 

থাকে, তদ্রপ আপনিও স্বরৃত বিচিত্র কার্যে উপাদান কারণ রূপে অনুপ্রবিষ্টের 
ন্যায় তন্তদ্বস্তর অনুকরণ করতঃ ন্যনাধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই 
হেতু অপত্য স্বরূপ এই বস্তু সকলে সত্যন্বরূপ একরপ আপনাকে উপলব্ধি করিয়া, 
নির্শল বুদ্ধি যোগিগণ সাংসারিক ব্যবহার শৃন্ত হইয়া, ভজন! করেন । 
ভাগঃ ১০।৮৭।১৫ 

যঙ্ছাজনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেধ- 
গুণ কর্ম্মজানি । 

তশ্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ব সাক্ষাদযথাহমলদৃশোঃ 
সবিতৃ প্রকাশঃ ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪১ 

ভক্তি সহকারে পন্মনাভের চরণ পদ্ম সেবার দ্বারা, গুণকর্ম জনিত চিত্তমল 

ধ্বংস হয়, এবং তখন নিৰ্ম্মল চক্ষুর নিকট স্র্ধ্প্রকাশের ন্যায়, বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ 

আত্মতত্বের উপল হয়। ভ।গঃ ১১৩৪১ 

যথা হি ভানোরুদয়ো৷ নৃচক্ষুষাং তমো৷ বিহন্যান্নতু সদ্বিধত্তে। 

এবং সমীক্ষা নিপুণ! সতী মে হন্তাত্তা-মিঅং পুরুষত্ত বুদ্ধেঃ ॥ 
ভাঁগঃ ১১।২৮৩৫ 

১১।১ সুত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে 

জ্ঞানিগণ, স্বীয় কর্মোপাঙ্জিতি নানা. দেহে ভোতৃরূপে বর্তমান বস্তুতঃ 

কার্ধ্যকারণাদিরূপ আবরণ শূণ্য জীবকে সর্বশক্তির আশ্রয় পূর্ণ হ্বরূপের নি 

বলিয়া বর্ণনা করেন। এইরূপ জীবতত্ব বিচার করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করতঃ: 

সংসার নিবর্তক ও নিগমোক্ত কর্মের ফলপ্রদ সেই পূর্ণ ম্বরূপের পাদপন্ের, 

উপাসনা করিয়া! থাকেন । ভাগঃ ১০০৭।১৬ 



০২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

স্বকৃতপুরেম্ববহিরন্তরসন্বরণং, তব পুরুষং বদস্তযখিলশক্তিধূতো- 

ইংশকৃতম্। 

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং, ভব্ত উপাসতেইজ্খি ম- 

ভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ভাগঃ ১০:৮৭১৬ 

বিশেষতঃ তিনি চরাচর সকলের সমুদায় শক্তির অববোধক। তাহা 

হইতে শক্তি লাভ করিয়া, প্রাণ, ইন্দরিয়গণ শক্তিমান্ হইয়া কার্ধ্যক্ষম হয়। 

ভাগ: ১০1৮৭1১০ 

অগজগদৌক সামখিল শক্তববোধক : **- ৷ ভাগঃ ১০1৮৭1১০ 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মুক্তজীবও মান্ত্রবণিক নহেন। স্থতরাং জগতের 

হৃষ্ি-স্থিতি-লয়ের কারণ নহেন। ব্ৰহ্মই মান্ত্ররণিক। এবং তিনিই স্থষ্টি-স্থিতি- 

লয়ের কারণ। শুত্রকারও ২1৩৪৩ সুত্রে জীব ব্রহ্ধাংশ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ 

করিলেন । 
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ভিত্তি 8 

“রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লক্ধ নন্দী ভবতি ৷” 
ূ্বথত্রে শিরোদেশে অর্থ দেওয়া হইয়াছে । ( তৈত্তিঃ আনন্দ: ৭) 
সুত্ৰ ১১১৮ 

ভেদব্যপদেশাচ্চ । ১।১।১৮ 

ভেদ +ব্যপদেশাৎ+চ। 

ভেদ জীব ও ত্রদ্ের মধ্যে তেদ। ব্যপদেশাৎ £_উল্লেখ হেতু। 
চ_ও। 

জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্ত, জীব লব্ধ, ব্রন্-_লব্বব্য, জীব ভজনকারী, 
দ্ধ ভজনীয়। স্থতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ উল্লেখ হেতু, জীব আনন্দময় ক্ষ 
হইতে পারে না। 

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত.*..*** | ভাগঃ ২১1৩৯ 

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমান্তর উপপন্ন 

সমস্তশক্তৌ ৷ 

ভক্তিং বিধায় পরমাং শন কৈরবিষ্যা গ্রন্থিং বিভেৎস্তুসি 

মমাহমিতি প্ররূঢং ॥ ভাগঃ 81১১।১৯ 

১১।১৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়৷ হইয়াছে। 

এক দেহরপ বৃক্ষে-জীব ও পরমাআ। পক্ষীরূপে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু 

একজন কর্ম্মফলভোগী, অন্তজন কেবল সাক্ষী মাত্র, একজন অবিষ্ঠাবশতঃ নিত্যবদ্ধ, 

অপর বিদ্যাময় নিত্যমুক্ত । সুতরাং উভয়ের ভেদ । . 

সপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সথায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ৷ 

একভ্তয়ো খাদতি পিগ্লান্নমন্তো নিরন্নোইপি বলেন ভূয়ান্॥ 

j ভাগঃ ১১৷১১৷১ 

আত্মানমন্তঞ্চ স বেদ বিদ্বান অপিপ্পলাদো ন তু পিপনলাদঃ ।- 

যোহবিদ্য়! যুক্ সতু নিত্যবদ্ধে| বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তা ৷৷ 

ভাগঃ ১১৷১১৷৭ 

i A বিশিষ্ট সখারপ , চেতন স্বভাব বশতঃ তুল্য, একমত্য দেহ হইতে পৃথকৃভৃত নীড় নির্মাণ করিয়া অবস্থিত 

দুইটি পক্ষী মায়াবেশ হেতু শরীররূপ বৃক্ষে 
২৮ 



৪৩৪ রহ্মসথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে একজন কর্মফল ভোগ করেন, অন্ত নিরশন 
থাকিয়াও জ্ঞান শক্তি দ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। ভাগঃ ১১।১১।৬ 

সেই বিদ্বান নিরশন পক্ষী আপনাকেও জানেন, অন্যকেও জানেন, কিন্তু 

কর্মফল ভোক্তা অপর তদ্রপ নহেন। উহাদের মধ্যে শেষোক্ত সর 

নিত্যবদ্ধ ; অপর বিছ্যাময়, নিত্যমুক্ত । ভাগঃ ১১৷১১৷৭ 

উভয়েই ক্ষেব্রজ্ঞ বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ ভেদ বর্তমান। এক 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ ‘তৃং’ পদার্থ পরিলক্ষিত, তিনি চিৎকণ বলিয়া স্বরূপতঃ শুদ্ধ হইলেও 
মায়ারচিত জীবোপাধি ও অবিশুদ্ধ কর্তা মনের যৃত্তি সমুদায়, বিভূতিরূপে গ্রহণ 

করিয়া প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগকে জাগ্রৎ্ব্বপ্রাবস্থায় আবিভূতি ও 

ুযুণ্তি অবস্থায় তিরোভূতভাবে দর্শন করেন । 6ত্ত*-_ পদার্থ পরিলক্ষিত অপর 

ক্ষেতরজ্ঞ, আত্মরূপে সর্বব্যাপী, পুরাণ বলিয়া জগৎকারণ, পূর্ণ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, 

পরেশ, সমুদায় জীবের অর্থাৎ ত্বং পদার্থ পরিলক্ষিত ক্ষেত্রজ্রের আশ্রয়রূপে 

নারায়ণ, সকল ভূতের আশ্রয়রূপে বান্থদেব, ধড়বিধ এশ্বর্য তাহাতে পূর্ণ ও 

অব্যভিচারীরূপে নিত্য বর্তমান, তিনি মায়াধীশ এবং সমুদায় জীবের নিয়ন্তা। 
৫1১১1১২-১৩। 

অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ যথেই আছে । 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ এতা মনসে! বিভূতীজবিস্ত মায়ারচিতন্তা নিত্যাঃ। 
আবিহিতাঃ কাপি তিরোহিতাশ্চ শুদ্ধো কিছ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্তৃঃ ॥ 

ভাগ ৫1১১1১২ 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ। 
নারায়ণো ভগবান্ বাস্থদেবঃ, ব্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ || 

ভাগ? ৫১১।১৩ 

যেমন বায়ু প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সকলের উপর আধিপত্য 

করে, সেইরূপ ক্ষেত্র্জ আত্মা, পরমপুরুষ ভগবান্ বাস্থদেব জগতে অনুপ্রবেশ 
করিয়া সকলকে চালিত করেন। ভাগঃ ৫1১১।১৪ | 

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্বস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ। 
এবং পরো তগবান্ বাস্থদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ 

ভাগ? ৫1১১1১৪ 

গুণ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যেমন গুণীর অর্থাৎ চক্ষু, রসনা, নাসিকা 
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প্রভৃতি ইন্জিয়ের প্রকাশকত্ব জানে না, সেরূপ সখা জীবও দেহরূপ পুরমধ্যে 
বাস করিয়া, এ স্থানেই বাসকারী সখার ইন্দিয় প্রবর্তকাদিরপ সখ্য জানিতে 
পারে না। শেষোক্ত লখাই মহেশ, জগদীশ্বর। তাহাকে নমস্কার করি। 

ভাগঃ ৬1৪।১৯ 

ইহাতেও উভয়ের ভেদ উল্লিখিত হইল। 
ন যন্ত সখ্যং পুরুষোইবৈতি সখুযুঃ, সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেহস্মিন্। 
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে, স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ 

ভাঁগঃ 1৪1১৯ 
এই সমুদায় ভূতে গৃঢরূপে বিরাজমান, দেহরূপ বৃক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্ৰজ্ঞ, 

সখা, যিনি সাক্ষীরূপে বর্তমান, তিনি স্ষ্ট-স্থিতি-লয়ের কারণ। অন্ত ক্ষেত্র 
তাহা নহে। 

সবা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সথদ্রত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেইস্মিন্ ৷ 
ভুতেষু চান্তহিত আত্মতন্ত্র যাড় বগিকং জিত্রুতি বড় গুণেশঃ ॥ 

ভাঁগঃ ১1৩৩৬ 

সেই অমোঘলীল ভগবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন, কিন্তু যদিও 
ইহাতে অন্তরধ্যামীরূপে ইন্দ্রিয় ষড় বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, তিনি কিছুতেই 
লিপ্ত হয়েন না। কারণ তিনি আত্মতন্ত্র এবং ইন্জিয় ষড়,বর্গের নিয়ন্তা । 

ভাগঃ ১।৩।৩৬ এ 

তিনি আত্মাতন্ত্র। জীব কিন্তু আত্মতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র । যতদিন পারতন্ত্্য, 

ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয় । 

গুণাঃ স্থজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণোইমুস্থজতে গুণান্। 

জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভুঙ ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ৷ ভাগ? ১১৷১০৷৩০ 

যাবৎ স্তাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ। 

নানাতমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্যঃ তদৈব হি। 

যাবদস্তা। স্বতত্রত্বং তাবদীশ্বরতো। ভয়ম্ ॥ ভাগঃ ১১/১০৩১ 

ইন্দিয়গণ কর্ম স্থট্টি করে, আত্মা করেন না, সন্বাদি গুণ সকল ইন্দ্িয়ণণকে 

প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জী
ব ইন্দিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধিতে

 অভিমান বশতঃ 

কর্মফল ভোগ করে, নিরুপ
াধি আত্মা ভোগ করেন না

 ভাগ: ১১/১০৩০ 



৪৩৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যতদিন গুণ বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়, এবং ততদিনই 

তাহার পরাধীনত্বঃ যতদিন পরাধীনত্ব, ততদিনই ঈশ্বর হইতে ভয়। 

= ভাগঃ ১১১০৩১ 

পূব ত্র আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, জীব অংশরূপে অংগীরূপ 

পরব্রক্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, অংশ অংশী নয় বলিয়া, উভয়ের ভেদ 
নিত্য বর্তমান আছে। ১৷১৷২ স্তরের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্তে আমর! দেখিয়াছি 

যে, জীব-প্রী ভগবানের তটস্থা শক্তি । শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বটে, কিন্ত 

শক্তি শক্তিমান্ নহে, অতএব ভেদও বটে । স্থতরাং নানা প্রকারে বুঝিলাম : 

যে ভেদ উল্লেখ হেতু, জীব আনন্দময় জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে পারে না। 

এই স্থত্রের অলোচনায় ভাগবতের ১১।১১।৬, ১১।১১।৭, ৫1১১।১২, ৫1১১1১৩, 

৩৪১৯ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । উক্ত শ্লোক সকলে জীবদেহে জীবাত্ম! ও 

পরমাত্ম৷ যথাক্রমে ভোক্তা ও সাক্ষীরূপে বর্তমান কথিত হইয়াছে । ইহাতে 

ূর্ববপক্ষ আপত্তি উথ্থাপন করিতে পারেন যে, অনেক ধর্মে এক আত্মারই অস্তিত্ব 

স্বীকার করে না, তুমি আবার জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মা দুইটি আত্মার অস্তিত্ব 

কেন বলিতেছ? শ্রুতি ও শান্্র প্রমাণ একপার্থখে রাখিয়া, এ সম্বন্ধে তোমার 

যুক্তি কি? যদি যুক্তি ও বিচারে ইহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ না৷ হয়, তাহা হইলে 
কেবল শাস্ত্র প্রমাণে উহ! স্বীকার করা, আর গায়ের জোরে কোন কিছু বলিতে 

বাধ্য করা এক কথ| নয় কি? তোমার শাস্ত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানিবে কেন? 

স্থতরাং সার্বজনীন যুক্তি ও বিচারে তোমার সিদ্ধান্ত সিদ্ধ না হইলে উহা 

সর্ববাদী সম্মত হইবে না, ইহা সুস্পষ্ট । 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে ব্যাবহারিক প্রমাণ প্রয়োগে 

আমাদের শাস্ত্র, যুক্তি ও বিচারকে প্রথম স্থান দিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। তবে 

যে তত্বের আলোচনায় যুক্তি বিচার পল্ধু হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরমতত্বের 
সিদ্ধান্তে শ্রুতি প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ে 
আমর! যুক্তি বিচারে কি পাই দেখা যাউক । ১1১1৩ স্থত্রের আলোচনায় আমরা 

বুঝিয়াছি যে, আমাদের জগৎ আমাদের ইন্দিয়লভ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 
যদি আমাদের ইন্দিয়ের শক্তি এবং সংখ্যা বর্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা 

হইলে আমাদের জগৎ অন্যরূপ হইত, ইহা! অবিসংবাদিত সত্য । 

এখন প্রশ্ন উঠে এই জ্ঞান কাহার? চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা 

AEE টি এবং ইহারা জ্ঞানের উপলব্ধির সাধন বটে, কিন্তু ইহারা “করণ” 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৬ অধিঃ। ১৮ সঃ ৪৩৭ 

বা যন্ত্র মাত্র, উপলব্ধি ইহাদের সাহায্যে হয় বটে, কিন্তু তাহ! উহাদের হইতে 
পারে না, তবে উপলব্ধি কাহার হয়? ইহার বিচার. সথত্রকার ২২1১৯, ২২২০, 
২২1২৫, ২1২।২৮, ২২৩০, ২২1৩১ প্রভৃতি সুত্রে বৌদ্ধমত নিরসনে বিস্তারিত 

ভাবে করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যে মূলে এক নিত্য, সত্য, স্থির, পদার্থ 

না থাকিলে বিভিন্ন জ্ঞানের একীকরণ সম্ভব হয় না। স্থতরাং (১) প্রথমতঃ__ 

অনুমান দ্বারা সমুদায় জ্ঞানের যূলে এক নিত্য, সত্য, স্থির, অব্যভিচারী বস্ত 

স্বীকার করিতে হয়, তাহাই আত্মা ৷ 

(২) দ্বিতীমত:-_“আমি আছি” ইহা সকলের 'স্বকীয়ানুভুভিসিছ্"_এ 
জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না। এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের 
দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব গ্রতিষ্টালাভ করে । 

(৩) তৃতীয়তঃ__-আমাদের ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, কোন জ্ঞান হইলে তাহার 

অনুম্থতি বহুকাল পরেও আমাদের হইয়া থাকে । যদি মূলে একটি সত্য, নিত্য 

বস্তু না থাকে, তবে “অনুস্থৃভি' কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? সেই 

আশ্রয়ই আত্ম৷ বা জীবাত্মা ৷ 

(৪) চতুর্থ তঃ_-আমাদের জগৎ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাষ্ধ জ্ঞানের উপর 

প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের ব্যক্তিগত বাযষ্টিজ্ঞানের বাহিরে জগতের পৃথক স্বতন্ত্র 

সত্ব বর্তমান আছে। এই স্বতন্ত্র সত্তা কাহার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ? 

আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জগতের নিদর্শনে আমরা! স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, 

উহা সমষ্টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই সমষ্টি জ্ঞান ব্রহ্ম, ভগবান বা পরমাত্মার 

কার্ধ্যযৃদ্তি হিরণ্যগর্ভ। এবং সে কারণ পরমাত্মার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে 

দোষ হয় না। 

(৫) পঞ্চমতঃ_নাম রূপাত্মক জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে 

পারি যে, জাগতিক ব্যাপারমাত্রই পরিবর্তনশীল, নশ্বর, কেহই সর্ধকাল সডাক 

সত্য নহে। এই পরিবর্তনশীলতা বা নশ্বরতার অপর নাম গতিশীলতা । কিন্ত 

গতি উপপত্তির জন্য স্থিতির প্রয়োজন, ইহ! মত্প্রণীত “বেদান্ত প্রবেশ” গ্রন্থে 

দেশকাল তত্বালোচনায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । স্থতরাং পরিবর্তনশীল 

জগতের উপপত্তি হেতু এক নিত্য, স্থির, কৃটস্থ বস্তুর প্রয়োজন বুঝা গেল ' 

(৬) ষষ্ঠতঃ_জগতে প্রত্যক্ষতঃ আমরা কার্্যকারণ-ৃঙখল বর্তমান দেখিতে 

পাই। এই শৃঙ্খলের অন্ুবর্তন করিতে করিতে, ক্রমশঃ স্থুল হইতে সুক্ম, সুন্মতর, 

ুক্মতমে যাইতে যাইতে অনবস্থা দোষ পরিহারের অন্ত পরিশেষে পরম 



৪৩৮ ্রহ্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কারণতদ্বে বা ব্র্মতত্বে উপনীত হই। ইহা ১1১২ স্থত্রের আলোচনায় প্রদত্ত 
জগৎ প্ৰপঞ্চ সষ্টির চিত্রে দেখান হইয়াছে উক্ত চিত্র পর্ধ্যালোচনা করিলে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, সেই পরম কারণ বহিরঙ্কা শক্তি বিকাশ নাম রূপাত্মক জগক্রপে 

অভিব্যক্ত হয়, এবং এই নাম রূপাত্মক জগৎ ভোগের জন্য তটন্থ শক্তি বিকাশে 

জীবরূপে প্রকটিত হইয়া ব্যাবহারিক জগতের ব্যাপার পরম্পরা সম্পাদন করিয়া 
থাকেন। এবং তিনিই অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে নিয়ন্তরূপে উক্ত বহিরক্ষা ও 
তটস্থা শক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করত: তাঁহার তটস্থা শক্ত্যংশকে বহিরঙ্গা শক্তযংশ 

উপাধিতে সম্বন্ধ করেন। এই উপাধিই ভাগবতে ১১।১১।৬ ক্লোকে কথিত বৃক্ষ 
বা জীবদেহ, এই তটস্থা শক্যংশই উক্ত শ্রোকে কথিত পিঞ্ললান্নান্বাদক পক্ষী- 
জীবাজ্মা এবং অপর অনশনকারী পক্ষী পরমাত্ম! ৷ 

(৭) সপ্তমত:__ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, 

যেখণ ব্যুষ্টি পৃথক পৃথক ক্ষেত্র উপভোগের জন্য বাটি ক্ষেত্ৰজ্ঞ প্রয়োজন, সেইরূপ 
সমষ্টি ক্ষেত্র__জগৎ প্ৰপঞ্চ উপভোগের জন্য এখানে সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ বা হিরণ্যগর্ভ 

প্রয়োজন। যেই বাটি ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তা (স্থত্র ২৩1৩৩ ) ইহা পরমাত্মার অংশ বটে 
(সুত্ৰ ২৩৪৩) এবং উহা জ্ঞাতাও বটে (শ্যত্র ২।৩।১৯ ) বর্তমান বিচারে ব্যষ্টি 

ক্ষেত্রজ্জের কর্তৃভাব বা পরমাত্মার অংশভাব আলোচনায় প্রয়োজন নাই। 

উহার জ্ঞাতুভাবই আমাদের আলোচনার বিষয়। ব্যাট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা__জ্ঞাতা 
বলিয়া তাহ! হইতে ভিন্ন সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা! 
সকলের অন্ুভবসিদ্ধ। এই জ্ঞাতৃভাবই সাধারণতঃ আত্মতত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া 
থাকে। উক্ত জ্ঞাতুভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া বিবেক দৃষ্টিতে বিশেষভাবে 
পর্ধযালোচনা করিলে উক্ত জ্ঞাতৃভাবের’ ভিতর স্ুন্্ম ‘জ্ঞেয়’ ভাব বর্তমান আছে 

বুঝ! যায়। অর্থাৎ ‘জ্ঞাত!’ আমি নিজেই ‘জ্ঞেয় আমিকে জানিতে পারি। 
অন্ত কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় জ্ঞাতা আমি বুঝিতে পারি যে, আমি “সৎ, 
বা “আছি” এবং ইহা বুঝিতে পারি বলিয়া আমি চিৎ বা জ্ঞান দ্বরূপ এবং আমি 
“আছি” ও জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াই আমি “আনন্দ” অনুভব করি অর্থাৎ আমি 
“অচ্চিদানদ্থ স্বরূপ”। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমার ভাবই শুদ্ধভাব, ইহা 
পরমাত্মার ভাব এবং উহ! আমার জ্ঞাতুভাবের সহিত এককালে ওতপ্রোত ভাবে 

বর্মান আছে। এই উভয় ভাবের প্রতি লক্ষ কারয়া শ্রুতি বলিয়াছেন “ত্রন্ম 
ভবতি য এবং বেদ” বৃহঃ ৪19২৫, ব্রহ্মবেদ ব্রদ্গেব (মুণ্ডক ৩২1৯) যে ব্র্ধকে 

জানে সে বরহ্ধ হইয়া যায়। এই জয় ভাবের সম্যক উপলদ্ধি অধ্যাত্শাঞ্রে 
'আন্মসংবেদন” বিদ্ধাপ্রাপ্চি, “স্বরূপ প্রতিষ্ঠা", “শ্বরূপাভিব্যক্তি”, পরা্ীস্থিতি”, 
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“আত্মদৰ্শন, 'রশ্বদর্শনঃ ‘পরম পুরুষার্থলাভ’ ‘মোক্ষ’ “কৈবল্য” প্রভৃতি আখ্যায় 
আখ্যায়িত হইয়া থাকে। 

এখানে বিশেষ লক্ষ কর! প্রয়োজন যে, ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য-_জ্ঞাতা, 
জ্ঞেয় ভাবগ্রাহী এরূপ জ্ঞানী ব্রহ্ম হইয়া যান, বলা হয় মাত্র । নতুবা যতক্ষণ 
আমি জ্ঞাতা এবং আমার হইতে পৃথক “জের” “সচ্চিদানন্দ রূপ” ভাব বর্তমান 
ততক্ষণ দ্বৈতভাব বর্তমান__আমার ব্রক্মভাবাপত্তি সম্পূর্ণ ভাবে হয় না, ইহ বলাই 
বাহুল্য । কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে উপরোক্ত প্রকারে ভেদনির্দেশ 

ভিন্ন উপায় না থাকায় কাজে কাজেই এ প্রকারে বলিতে হয়। 
এখন বুঝা গেল যে, শরীর রূপ বৃক্ষ দুই পক্ষীর কুলায় রূপ বূপকের মধ্যে 

কি গভীর তত্ব নিহত । জ্ঞেয় মাত্রই জ্ঞাতা হইতে পৃথক বলিয়া “জয় আমি” 

“জ্ঞাতা আমি” হইতে পৃথক এজন্য দুইটি পক্ষীর উল্লেখ শ্রুতিতে ও স্বৃতিতে 

আছে। এখন বল দেখি শাঞ্স প্রমাণ বাদ দিয়া যুক্তি ও বিচারে, প্রতি দেহে 

‘জ্ঞাতা আমি” ও জ্ঞেয় আমি’, অন্য কথায় জীবাআু। ও পরমাআ বিদ্যমান আছেন 

বুঝা গেল না কি? উহাদের উভয়ের মধ্যে 'জ্ঞাতা আমি” যে জ্ঞান হইতে 

উদ্ধৃত সুখ দুঃখের ভোক্তা বা অন্তকথার় পিগ্লাস্থাদনকার, ইহাতে সন্দেহ 

থাকিতে পারে কি? অপরটি জ্ঞাতা নহে, অতএব অনশ্রনকারী বলায় দোষ 

হইয়াছে কি? 

৪৩৯ শন হা 



৪৪০ ্র্স্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £ 
“সোইকাময়ত-_বন্ছম্তাং প্রজায়েয়”। তোত্তঃ আনন্দঃ ২৬ 

তিনি কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, 

আমি উৎপন্ন হইব না। তৈত্তিঃ ২৬ 

সূত্ৰ £_১৷১৷১৯ 

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৷১৷১৯ 

কামাৎ+চ + ন + অনুমানাপেক্ষা 

কামাৎ £_কামন! হেতু- ইচ্ছা বা সংকল্প হেতু জগণ স্ষ্টির নিমিত্ত ৷ 

চ£ঃ_৭। নঃনা। অনুমানাপেক্ষ! $৩_অনুমান বা সাংখ্যোক্ত 

প্রধানের অপেক্ষা ৷ 
শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিতে স্থ্ট সংকল্লাত্মকা কথিত হইয়াছে। প্রধান 

জড়, অচেতন; তাহার সংকল্প বা আলোচনা সম্ভব হয় না। অতএব জগৎ 

সৃষ্টি বিষয়ে প্রধানের কোনও অপেক্ষা নাই। শুধু সংকল্প মাত্রেই জগতের 

সথটটি; স্থুতরাং অচিৎ প্রধানের সহিত সংসর্গমাত্র নাই। জীব কিন্তু স্বরূপতঃ 

চিৎকণ হইলেও চিদচিৎ অর্থাৎ অচিত্-প্রধানের সহিত সর্বদা সংশ্লিষ্ট । 

অতএব আনন্দময়, জীব বা! প্রধান নহে। পরক্রজ্মই। 

কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো! মায়য়া স্বয়া | 

আত্মন্ যদৃচ্ছয়! প্রাপ্ত, বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ভাগঃ ২1৫২১ 

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিস্থক্ষয়া, দ্বিতীয়য়াত্মন্রধিযোগমায়য়া ৷ 

স্থজন্দঃ পাসি পুনগ্র“সিস্যসে, যথোর্ণনাভির্ভগবান্ স্বশক্তিভিঃ। 
ভাগঃ ৩২১।১৮ 

সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহু হইবার ইচ্ছা করিয়! স্বীয় মায়া ছারা, আপনাতে 

যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কাল, কর ( জীবাদৃষ্ট) ও স্বভাব গ্রহণ বা স্বীকার করেন । 
ভাগ: ২1৫২১ 

ভাগবত '‘স্বয়!’ বিশেষণ দ্বারা মায়া যে ব্রহ্মের স্থটটিকারিণী .সংকল্পাত্মিকা 

শক্তি ইহা! প্রকাশ করিলেন । 

আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগতের স্থট্টি বাসনায় আপনাতে অধিকৃত্ত বা 
লীন দ্বিতীয় যোগমায়ার সাহচর্ষ্যে উর্ণনাভির ন্যায়, এই বিশ্বের স্থষটি, স্থিতি ' 
ও লয় করিতেছেন ৷ ভাগঃ ৩২১১৮ 

এই যোগমায়া! স্তাহার সংকক্পত্মিকা শক্তি। অতএব প্রতিপার্দিভ 
ই সৃষ্টিকর্ত। জগ্রৎকারণ-_আনন্বময় ব্রহ্গাই। জীব বা প্রধান 
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ভিত্তি ৫ 

“রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি । 

তৈত্বিঃ আনন্দঃ ২।৭ 
১১1১৭ স্ুত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

তিনি রস স্বরূপ । জীব এই রস লাভ করিয়৷ আনন্দী হইয়া থাকে। 
তৈত্তিঃ ২৭ 

(২) ১।১।১৫ স্থত্রে শিরৌদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৩/৩২ মন্ত্রাশ । 

এষোহস্ত পরম আনন্দ এতন্তৈবানন্দস্তান্যানি ভুতানি 
মাত্রামুপজীবস্তি। বৃহঃ ৪৷৩৷৩২ 

ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ । এই আনন্দ স্বরূপের আনন্দকণ! পাইয়া অন্ত 

জীবগণ আনন্দ উপভোগ করে । (বুঃ ৪1৩৩২ ) 

সূত্ৰ £_১৷১৷২০ 

অস্মিন্নস্ত চ তদ্যোগং শান্তি ॥ ১৷১৷২০ 

অশ্মিন্+অস্ত + চ + তদ্যোগং + শাস্তি । 

আম্মিন্ £_ইহাতে অর্থাৎ আনন্দময়ে। অস্ত £_ইহার অর্থাৎ জীবের ৷ 

£_ও। ভঙ্গ যোগং £_তাহার যোগ অর্থাৎ আনন্দ সদ্বন্ধ। শাস্তি £_ 

উপদেশ দিতেছেন ॥ 

আনন্দময় হইতেই আনন্দকণ! পাইয়া জীব আনন্দ উপভোগ করে। 

এই প্রকার উপদেশ আছে। এজন্তও জীব আনন্দময় হইতে পারে না। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রক্মানন্দ বলীতে আছে, যে ্রদ্মই রস স্বরূপ। তাহ! 

হইতে রসকণা লাভ করিয়া জীব আনন্দী হইয়া! থাকে । অতএব লব্ধ! এবং 

লরব্য এক হইতে পারে না। অতএব জীব আনন্দময় নহে 

প্রীমদ্ ভাগবতের ৬৯৩৬ গগ্ঠাংশ ১১১৫ স্বত্রের আলোচনায় উদ্ধত 

হইয়াছে, তাহাতেই উক্ত অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে পুনকদ্ধারের 

প্রয়োজন নাই । 

প্রপঞ্চং নিশ্রপঞ্চেহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে । 

প্রপন্জনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ ভাগঃ ১০।১৪।৩৭ 

১১1১৩ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

হে প্রভো! আপনি স্বরূপতঃ নিপ্রপঞ্চ, কেবল প্রণত ভক্তগণের আনন্দ 



৪৪২ ্রহ্সত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বিস্তারের জন্য আপনি ভূতলে প্রপঞ্চব্ূপে অবতীর্ণ হইয়া বিড়ম্বন! করিতেছেন । 
ভাগঃ ১০।১৪।৩৭ 

১।১/৮ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১০৭৩৪ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, 

উহাতে “আনন্দসংপ্রবং” বলা হইয়াছে। যেমন জল গ্লাবনে উচ্চনীচ স্থান 

একাকার হইয়া জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেইরূপ আনন্দময়ের আনন্দ প্লাবনে 

জগতে আনন্দের বন্যা বহিয়া থাকে । ইহা বিচিত্র কি? ভ্মাতএব জীবালজ্ৰ, 

ব্ৰহ্মানন্দ হইতে লভ্য । সুভরাং জীব, আনন্দময় নছে। ভ্রহ্মই 

আনঙ্দাময় । 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ রামানুজাচার্ধ্য সম্মত। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, 

শ্রীমদ্ মধবাচার্ধা ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ, ইহার একটু অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন 8 

আনন্দময়ে ইহার (জীবের ) যোগ বা সংযোগ হইলে ব্রন্মপ্তাবা- 
পন্তি হইর। থাকে, এবং ভাহাতে জীবের অনয প্রতিষ্ঠা হুয়। 

তাহারা ইহার পোষকার্থ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ত্রহ্মানন্দবলীর ৭ সংখ্যক শ্রুতি 

উদ্ধত করিয়াছেন £_- 

“্যদা হোবৈষ এতস্বিন্নদৃস্যোংনাত্মোহ নিরুক্তেই নিলয়নেইভয়ং 

প্রতিষ্ঠাং বন্দতে, অথ সোইভয়ং গতে| ভবতি । 

যদা হোবৈষ এতস্মিন্নদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ॥” 

এই জীব যখন দর্শনের অবিষয়, অশরীর, অনিরুক্ত (অনির্ধাচ্য ) ও 

অনিলয়ন (অনাধার ), এই ব্রদ্ষেতে নির্ভয়ে স্থিতিলাভ করে, তখন অভয় 
প্রাপ্ত হয়। আর জীব যখন উক্ত প্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্র ও ভেদ দর্শন 

করে, তখন তাহার ভয় হয়। তৈত্তিঃ ২৭। অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় 
করিলেই, জীব তাহার ছারায় রক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়, প্রকৃত মার্গ হইতে 
ভ্ৰষ্ট হয় না। এবং যত প্রকার বিদ্ আছে, তাহাদিগকে সোপান স্বরূপ করিয়া, 
তাহাদিগকে মস্তকে পদার্পণ করতঃ, তাহার পরমপদে স্থান লাভ করেন । 
ভাগঃ ১০২৩৩ 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্ককিন্ত শ্যন্তি মার্গাতবযি বদ্ধসৌহৃদাঃ ৷ 
ত্বয়াইভিগুপ্ত। বিচরস্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূদ্ধন্ প্রভো ॥ 

ভাগ? ১০।২।৩৩ 

তাহার ভক্তগণ এতদূর “অভয় প্রতিষ্ঠা” লাভ করেন যে, তাঁহারা বিপদ্কে 
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কিছুমাত্র ভয় করেন না, বরং বিপদ্ প্রার্থনা করেন, কারণ, তাহা হইলে, 
ভগবানের অনুগ্রহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো ৷ 
ভবতে। দর্শনং যৎ স্তাদ্ পুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ভাগঃ ১1৮২৪ 

কুন্তী বলিতেছেন, হে জগদ্গুরো । আমাদের সেই. সকল বিপদ্ আবার 
হউক, যাহাতে আপনার দর্শন লাভ হয়, যে দর্শনলাভে পুনর্জন্ম আর 

হয়না । ভাগঃ ১৮২৪ 

ভাব, ক্রিয়া, বস্ত সমুদায়ে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে, তবে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ 
হয়। এবং তখনই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুণ্তি অবস্থাত্রয়ের উপরে ভক্ত গমন 

করেন । ভাগঃ ৭1১৫।৬১ 

ভাবাদৈতং ক্রিয়াদৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ। 

ব্তয়ন্ষবানৃভৃত্যেহ ্তরীন্ স্বপ্নান্ ধুন্ুতে মুনিঃ ॥॥ ভাগঃ ৭1১৫1৬১ 

ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্ৰব্যাদ্বৈত কি, কথিত হইতেছে । 

কার্ধ্যকারণবস্তৈক্যদর্শনং পটতত্তবৎ। 

অবস্তত্বাৎ বিকল্পম্ত ভাবাদ্বৈতং তছ্চ্তে ৷৷ ভাগঃ ৭1১৫।৬২ 

যদ ক্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ববকর্ম্ম সমর্পণম্। 

মনোবাক্তন্থুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ভাগঃ ৭1১৫।৬ও 

আত্মজায়াস্তুতাদীনামন্তেষাং সর্ববদেহিনীম্। 

যৎ স্থার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বতং তছুচ্যতে ॥ ভাগঃ ৭১৫৬৪ 

বিকল্প অর্থাৎ ভেদ অবস্ত, এই জন্য বন্ধ ও সুত্র ন্যায়, কার্ধ্য ও কারণকে 

এক বন্তরূপে আলোচনা করাকে ভাবাদ্বৈত বলে। ভাগ: ৭১৫৬২ 

মনঃ, বাক্য এবং কার্ধ্য দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রদ্মে যে সর্ববকন্মম সমর্পণ, তাহা 

ক্রিয়াদত ৷ ৭1১৫।৬৩ রর 

আর, আপনি, পুত্র, কলত্র এবং অন্তান্ত সকল দেহীর অভেদ আলোচন! 

£ Ee cE হ্যা দর্শন, তাহার নাম দ্রব্যাদ্বৈত ৷ ভাগঃ ৭৷১৫৷৬৪ 

দ্বৈত অবস্ত এবং ছৈত-_অভিনিবেশ হইতে ভয়। আত্মাই জগতে একমাত্র 

বস্তু, এবং তাহ! হইতে পৃথক' বন্ত বা ভাব বা ক্র সমুদায় অবস্ত, উহ! 

হইতেই ভয়, এবং উহ! হইতেই মৃত্যু ৷ 



টি স্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতন্তাবস্তরনঃ কিয়ৎ। 

বাচোদিতং তদনৃতং মনসা! ধ্যাতমেবচ || ভাগঃ ১১।২৮৪ 

ছায়া প্রত্যাহবয়াভাসা! হাসস্তোইপ্যর্থকারিণঃ ৷ 

এবং দেহাদয়োভাবা বচ্ছস্তযামৃত্যুতো ভয়ম্॥ ভাগঃ ১১২৮৫ 

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং স্থজ্যতে স্থজতি প্রভূঃ। 

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হি য়তে হরতীশ্বরঃ ৷৷ ভাগঃ ১১৷২৮৷৬ 

তস্মানহযাত্মনোহন্তস্মাদন্যোভাবে| নিরূপিতঃ। 

নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধ! নিৰ্মম লা ভাতিরাত্মনি ॥ ভাগঃ ১১৷২৮৷৭ 

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপেতন্ত বিপর্য্যয়োহস্থতিঃ ! 

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ 

{ ভাগঃ ১১৷২৷৩৫ 

অবস্ত হৈতের মধ্যে কোন্টি সৎ ও কোন্টি অসৎ, বা, কতগুলি সৎ ও 

কতগুলি অসৎ, তাহার নির্ণয় হয় ন! ৷ কেবল বাক্য দ্বারা কথিত ও মনঃ দ্বারা 

ধ্যাত বিষয় মাত্রই অনৃত, অবস্ত, এই নিরুপণ হয় মাত্র । ভাগঃ ১১৷২৮৷৪ 

যেমন, প্রতিবিশ্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস, ইহার! বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও, ভয় 
ও মোহাদি উৎপাদনে অর্থকরী হয়, তদ্রপ দেহাদি দ্বৈত মাত্ৰই অবস্ত ও অসৎ, 

হইয়াও, মৃত্যু হইতে ভয় প্রদর্শন করে। ভাগঃ ১১1২৮1৫ 

প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে স্থষ্টি করেন ও সুষ্ট হয়েন, 
রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন, এবং সংহার করেন ও সংহত হয়েন ৷ 

ভাগঃ ১১২৮৬ 

অতএব ব্বজ্যাদি বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশ্বে যত কিছু ভাব বর্তমান আছে 

সমুদায় পরমাত্মারই ভাব। কিন্তু তাহার অচিন্ত্য শক্তি হেতু তাহাতে বিকার 
সম্ভাবনা নাই। আত্মাতেই অধ্যাত্মাদি ত্ৰিবিধ ভাব নিরূপিত হয় বটে, কিন্ত 
বিবেকী দৃষ্টিতে শুদ্ধ আত্মার উহার নির্মল অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ ভাবের সহিত 
শুদ্ধ আত্মার বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই । ভাঁগঃ ১১।২৮।৭ 

ভগবদিমুখ ব্যক্তির স্বরূপের অস্থতি ও দেহে আত্মজ্ঞান হয়, স্থতরাং দৈতাভি- 

নিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথক বলিয়া বুদ্ধি হেতু তাহারা ভয় পায়। অতএব গুরু ও 

দেবতাতে আতবদৃষ্টি পূর্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে, ভগবানের 
ভজন! করিবেন । ভাগঃ ১১1৩৫ 
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অভএৰ আনদ্দময্নের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে কিছু হুইভে ভয় 
হুয় লা। 

মন্তেইকুতশ্চিন্তয়মচ্যুতন্ত পাদান্থুজোপাসনমত্র নিত্যম্। 

উদ্িগ্বুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ, বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্তৃতে ভীঃ ॥ 
ভাগঃ ১১।২।৬১ 

ইহার সরলার্থ ১১1১ স্থত্রের আলোচনায় দেওয়। হইয়াছে । 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, যখন আনন্দময়কে আশ্রয় করিলে জীবের অভয়- 

প্রতিষ্ঠা হয়, সমুদায় ভয় নিবৃত্ত হয়, তখন জীব আনন্দময় হইতে পারে না। 

এখানে আনন্দময় অধিকরণ শেষ হইল। 



9৪৬ 

৭) আন্তরধিকরণ £_ 

ভিত্তি £_ 

“্য এষোহস্তরাদিত্যে হিরগায়ঃ পুরুষো দৃশ্ঠতে*** “'তন্তোদিতি নাম 

স এষ সর্ক্বেভ্যঃ পাগ্রভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যে 

য এবং বেদ."---" 
ছান্দোগ্য ১৷৬৷৬-৭ 

এই যে আদিত্য মণ্ডল মধ্যে হিরগ়, হিরণাশ্মশ্র, হিরণ্যকেশ পুরুষ দুষ্ট হয়, 

যাহার নখাগ্র হইতে সমন্তই সুবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জল । 

25 তাহার নাম “উৎ”_কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ । 

যে ব্যক্তি এইরূপ তত্ব অবগত হন, তিনিও সমুদায় পাপ হইতে উদগত বা 

নিষ্পাপ হইয়! থাকেন । ছাঃ ১/৬।৬-৭ 

সংশয় £_ আস্থা, অল্পপুণ্য জীবের ইচ্ছামাত্রে জগৎহুষ্টি, নিরতিশয় আনন্দ- 

যোগ, ভয়াভয়হেতুত্ব সম্ভব না হইতে পারে, তবে বিশেষ পুণ্যজনিত স্থকতিসম্পন্ন 

আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে তাহা সম্ভবতঃ হইতে পারে। 

তাহাদের শক্তি অল্পপুণ্য জীব হইতে অনেক অধিক, সুতরাং তাহাদের পক্ষে 

উহ! অসম্ভব হইবে কেন? এই প্রকার পূর্বরপক্ষ কল্পন! করিয়া সুত্র করিলেন । 

অত্র 2--১১।২১ 

অন্তস্তবন্মোপদেশাৎ|॥ ১1১২১ 

অন্তঃ+ তদ্ধস্ম + উপদেশাৎ ৷ 

তান্ত £_অভ্যন্তরে । ভন্তর্ম্ $_তাহার অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্শ্মের। 

উপদেশ £_ উপদেশ হেতু। 
শাস্তরোপদেশে জান! যায় যে, চক্ষু: ও আদিত্যমগুলের অভ্যন্তরে পরাৎপর, 

পদ্মপলাশলোচন নারায়ণই নিয়ন্ত রূপে অবস্থান করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
ইহ! "পষ্টটই আছে। ১১২ স্থত্রের আলোচনায় যে স্থষ্টি সম্বন্ধীয় চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, অর্ক বা আদিত্য, চক্ষুঃ এবং 

রূপ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত রূপে পরম্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ । উহারা 
পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, রূপ না থাকিলে চক্ষুর প্রয়োজন নাই, এবং 

আদিত্যেরও অধিষ্ঠানের ও নিয়ন্তত্বের কোনও প্রয়োজন নাই। আবার 
চক্ষুঃ ন! থাকিলে, রূপের উপলব্ধি নাই এবং আদিত্যেরও কোনও প্রয়োজন 
নাই। আবার আদিত্য না থাকিলে, চক্ষু: ও রূপের কিছুই সিদ্ধ হয় না। 

এই প্রকার শব, স্পর্শ, রস, গন্ধ, কথা, বল, গতি, বিসর্গ, আনন্দ প্রভৃতি 



১ খঃ। ১ পাঃ। ৯ অধিঃ। ২১ স্থঃ বৃ 

অধিভূত ক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রোত্র, ত্বক, জিহ্বা, ভ্রাণ, বাক্, পাণি; পাদ, পায়ু, উপন্থ' 
প্রভৃতি অধ্যাত্ম ইন্দিয় সম্বন্ধে এবং দিক্, বাত, প্রচেতা, অস্থি, বননি, ইন্দ্র, উপেক্ত,. 

মিত্র, প্রজাপতি প্রভৃতি অধিদৈব, অধিষ্ঠাতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য । পরমাজ্মার 
এই সকল অধিদৈবগণের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া_-ভাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ 

করেন । 

ছান্দোগ্য শ্ৰুতিতে চক্ষুঃ ও আদিত্যমণ্ডল উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে মাত্ৰ৷. 
উক্ত শরতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পরাৎপর পরমাত্মাই চক্ষুঃ ও আদিত্যমণ্ডলের 

অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। তাহ! হইতেই আমরা পাইতেছি : যে, অন্যান্য 

শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দিয়ের এবং দিক্ প্রভৃতি দেবতার অস্তরে সেই একই পরমাত্মা 

শুকুষ অবস্থান করেন। স্ুত্রকারও “জন্তর্ধ্যাম্যথিদৈবাধিলোকাদিষু 
ভত্তন্ম ব্যপদ্বেশাৎ” ১।২।১৯ স্থত্রে তাহাই সিদ্ধান্ত করিবেন । 

শ্ৰীমদ্ভাগবত এতদ্ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখ! যাউক । 

ইং ধৃত ভগবদ্ধ ত.--***স্ব্যৰ্চা ভগবন্তং হিরণ্যয়ং পরুষমুভ্জিহানে 

ূরধযমগ্ুলেইভ্যুপতিষ্ঠন্লেতদুহোবাচ ॥ ভাগই ৫৷৭৷১৩ 

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদে| দেবন্ত ভর্গো মনসেদং জজান | 

স্বরেতসাহদঃ পুনরাবিশ্ঠ বিচষ্টে হংসং গৃত্রাণং নুষদ্রিজিরামিমঃ ॥ 

ভাগ 2 ৫।৭1১৪: 

পরম ভাগবত মহারাজ ভরত এইরূপে ভগবদ্ধূত ধারণ করিয়া উদয়শালি 

্্যমগলে স্ধ্যপ্রকাশক খক্মন্ দ্বারা, ভগবান্ হিরগয পুরুষের উপাসনা করিতে 

করিতে এই স্তব করিতেন । ভাগঃ ৫19১৩ 

প্রকৃতির পর অতএব শুদ্ধ-সত্ব স্বরূপ ূ্ধ্যদেবের সেই 
ভর্গ অর্থাৎ তাহার আত্ম 

স্বরপতেজ আমাদিগের কর্মফলদাতা, তাহারই মনের ছারা এই বিশ্ব হুষ্টি 

হইয়াছে এবং ্বহষট বিশ্বের সর্বত্র অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎশক্তি 

দ্বারা, কল্যাণাকাত্মী জীবদিগকে পালন করিতেছেন । আমরা বুদ্িপ্রবর্তক সেই 

তর্গেরই শরণাপন্ন হই । ভাগঃ ৫191১৪ 

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আদিত্যমগ্লের মধ্যবর্তী স্তত্য 

পুরুষ পরমাত্মাই। কারণ, পরমাত্মার সমুদায় ধৰ্ম্ম তাহাতে বিরাজ করিতেছে । 

এই প্রকার অন্যত্রও আছে। 

শু নমে! ভগবতে আদিভ্যায়াখিল জগত্যমাত্বব্ববূপেণ কাল- 

স্বরূপেণ চ চতুর্বিবধভূতনিকারানাং ত্ৰহ্মাৰ্দিস্ত্তপৰ্যযন্তানামন্তহু মাদস্সেযু, 



৪৪৮ রহ্স্ত্র ও শ্রামদ্ভাগবত 

বহিরপি চাকাশ ইব উপাধিন! ব্যবধীয়মানো ভবান এক এব...... 
ভাগ: ১২৬৫৯ 

হে ভগবান্ আদিত্য! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি একমাত্র হইয়াও 

রহধাদিস্তস্ পৰ্য্যন্ত চতুর্িবধ ভূত সমূহের অন্তর্বাহে আকাশের ন্যায় নিরুপাধিরূপে 
বর্তমান, এবং অখিল জগতের আত্মম্বরপ ও কালম্বরূপে অবস্থিত । ভাগঃ ১২৬৫৯ 

সেই আদিত্যই ভক্তদিগের অখিল দূরিত, তৎ্ফল দুঃখ এবং তথ্বীজভূত 
অজ্ঞান নাশক। অতএব তাহাকে ধ্যান করি। ভাগঃ ১২৬৬০ 

***--অআখিল ছুরিত-বৃজিন-বীজাব্ভর্জন-ভগবতঃ সমভিধীমহি ॥ 

ভাগঃ ১২৬৬০ 

তিনিই নিজের আশ্রয়তৃত স্থাবর জঙ্গম সকলের জড়-স্বরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও 

প্রাণগণের অন্তর্ধ্যামী রূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্ধ্যে প্রেরণ করেন । 
রা ভাগঃ ১২।৬।৬১ 

য ইহ বাব শ্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতলালাং মন ইন্দ্রিয়া সুগণান- 
নাত্মনঃ শ্বমাত্মান্তর্য্যামী গ্রচোদয়তি।। ভাগঃ ১২।৬৬১ 

এই সূর্য্য এক, আত্মাদিকুৎ হরি এবং সর্ববেদক্রিয়ামূলক । ভাগঃ ১২।১১২৭ 

এক এব হি লোকনাং সূর্য্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ। 

সর্বববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ৷৷ ভাগঃ ১২৷১১৷২৭ 
প্রতুস্ত বিষে রূপং যৎ সত্যর্তন্ত ব্রহ্মণঃ। 

অমৃতন্তয চ মুত্যোশ্চ স্ূ্ধ্যমাআনমীমহি।| ভাগঃ ৫1২০৮ 
পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর যূত্তি স্বরূপ স্র্ধ্যদেবের শরণাপন্ন হই । তিনি 

অন্ুষ্ঠীয়মান ধর্ম, প্রতীয়মান ধর্ম, তছ্বোধক বেদ ও শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা । 

ভাগঃ ৫২১1৮ 
যচ্চক্ষুরাসীত্তরণীদে ব্যানং, এয়ীময়ে! ব্রহ্ষণ এষ ধিষ্ণম্ । 
দ্বারঞ্চ মুক্তেরযৃতঞ্চ মৃত্যুঃ, প্রলীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ 

ভাগঃ ৮1৫২৫ 
র্ধাণো ধিষং উপাসনা স্থানং, “য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণায়ঃ পুরুষ” 

ইতি শ্রতেঃ। (শ্রীধর) 

এই ক্রর্য্য দেবযান। অর্থাৎ অচ্িরাদি মার্গের দেবতা, ত্রযীময়, ত্রন্মে 
উপাসনাস্থান, এবং দেবযানত্ব হেতু মুক্তির দ্বার, ও পুণ্যলোকত্ব হেতু অমৃতত্বরূপ, 

আর কালরপত্ব শু সাপ, সেই সরা যাহার চক সেই মহাবিভূতিশালী 
প্রমেশ্বয় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৮1৫২৫ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৭ অধিঃ । ২১ স্থঃ ৪৪৭ 

অগ্রিমূখং তেইবনিরজিব রীক্ষণং সূর্ধ্যো নভো নাভিরথো দিশঃ 

আতিঃ॥ ভাগঃ ১০1৪০।১৩ 

হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, স্র্ঘ্য আপনার 

চক্ষু; আকাশ আপনার নাভি এবং দিক্সকল আপনার শ্রবণেক্দ্রিয়। 

ভাগঃ ১০1৪০।১৩ 

স্থষ্টিতত্বে কথিত আছে চক্ষুঃ নিভিন্ন হইলে স্থ্ধ্য তাহাতে প্রবেশ করিলেন, 

এজন্য চক্ষুর ছার! রূপের প্রতীতি হয়। চক্ষুঃ নিজে জড়, চেতন সংস্পর্শ না হইলে 

প্রতীতি হইতে পারে ন|। 

নিভিন্নে অক্ষিণী ত্ষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ। 

চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্তো ভবেৎ।। ভাগঃ ৩৬।১৪ 

বিরাট পুরুষের দুই চক্ষু: গোলক নির্গত হইলে লোকপাল স্থ্্য স্বীয় অংশের 

সহিত-_অধিদেব্তা রূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই চক্ষুঃ হইতে জীবের 

রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । ভাগঃ ৩/৬।১৪ 

অনত্রও আছে। 

ভ্রাণাদায়ুরভিগ্েতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ ৷ 

তন্মাৎ সূর্ধ্যোন্যভিষ্েতোং কৰ্ণে) শোত্রং ততো দিশঃ ॥ 

ভাগঃ ৩২৬৫২ 

ভ্রাণেন্দিয় হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। তারপর ছুই চন্ষুঃ উৎপন্ন হইল! তাহা! 

হইতে স্র্য্য উৎপন্ন হইলেন, তাহার পর কর্ণোন্্রয় ও তাহা হইতে দিকৃসকল 

প্রকটিত হইল। ভাগঃ ৩২৬৫২ 

এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইবার জঙ্ একটু অবান্তর 

আলোচনার প্রয়োজন ৷ ₹ষ্টি প্রক্রিয়া পর্ধ্যালোচনা করিলে, ইহ! স্বতঃই মনে 

উদয় হয় যে, বিশ্বের উপকরণ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি স্থষ্টি হইলেই পুরুতার্থ লাভ 

হয় না। পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের সংহননী শক্তি দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন 

উপকরণ সংহত ও পরম্পর মিলিত করিয়া প্রীভগবান্ স্থাষ্টি করিলেন। সাংখ্যেও 

উক্ত হইয়াছে, “সংঘাতে পরমার্থত্বাৎ” যেখানে ছুইএর বা ততোধিকের 

মিলন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্ত তাহ! হইয়াছে 

বিশ্বের ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি মহাতূত, এবং রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি 

হট হইল । কিন্তু ইহাদের উপভোগের জন্য পথে SCT 

প্রথমে সমষ্টি পুরুষ বিরাট উৎপন্ন হইলেন
, তীহার উক্ত রূপ, রস, গন্ধ 

২৯ 



৪৫০ ব্ৰহ্মস্বত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছা ভগবদিচ্ছায় প্রচোদিত হওয়ায়, ইন্জিয়গণের উদ্ভব 
হইল। কিন্তু! উহার! যন্ত্র মাত্র। যেমন রেল গাড়ীর এঞ্জিন প্রস্তুতকারী 
ইঞ্জিনিয়ার বটে, কিন্তু উহ! প্রস্তুত হইলে, এবং উহার নিকট জল কয়লা প্রভৃতি 

থাকিলেই, এঞ্জিন চলে না, উহার চালনার জন্য পৃথক চালক চাই, তাহারা 

ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ অন্রসারে শিক্ষিত হইয়া উহ! চালায়__সেইরূপ দিক্, বাত, 
অর্ক প্রভৃতি দেবতাগণ ( ১।১।২ স্ুত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্র দ্রব্য ) ইন্জিয়গণ 
অধিষ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে চালনা করেন, এবং তাহারা সকলে ক্ষেত্রজ্ঞের অধীন । 

এজন্য গ্রীমদ্ ভাগবতের ৩৷২৬৷৫৭ গ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বহ্নি দেবতা মুখে, 
বায়ু নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুতে, দিকৃদেবতা শ্রোত্রে, ইত্যাদি ক্রমে সমুদায় 
দেবতাগণ স্ব স্ব অধিষ্ঠান স্থান ইন্জিয়ে প্রবেশ করিলে, এমন কি ব্রহ্মা বুদ্ধিতে, 

রুদ্র অভিমানে, চন্দ্র মনে প্রবেশ করিলেও, বিরাটের অর্থাৎ সমষ্টি জীবের বাহ্ 

বিষয় জ্ঞান হইল না। যেমন ক্ষেত্ৰজ্ঞ চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, অমনই 
তাহার বাহজ্ঞান হইল, তিনি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । অতএব ক্ষেত্রজ্জের অধীনেই 

ও অন্থকুলে সমুদায় অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ কার্য করেন। এই ক্ষেত্রজ্র সম্বন্ধে 

আমর! ১।১।১৮ সুত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি । এখন বিস্তারের প্রয়োজন 
নাই। ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই বিষয়টি বিশদ হইবে আশা 
করা যায়। 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, চক্ষুঃ ও সুর্যের অভ্যন্তরে যে পুরুষের বিষয় শ্রুতিতে 

উপদেশ আছে, তাহা পরমাত্মাই, এবং তিনিই জগৎকারণ। এবং এই কারণে 
অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেক্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা অধিদেবতাগণ ও 

পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান বটে। ' সে পরমাত্মাই জগৎকারণ ৷ 
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ভিত্তি 2 
“য় আদিত্যে তিন্ আদিত্যাদত্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যন্তাদিত্যঃ 

শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি” । ( বৃহঃ ৩।৭৯)। 

“যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোহস্তরো যং চক্ষুঃ ন“ বেদ যন্ত চক্ষুঃ শরীরং, 

যশ্চক্ষুরস্তরো যময়তি”। ( বৃই ৩৭1১৮) 

“যে| বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যন্ত 

বিজ্ঞীনং শরীরং যে! বিজ্ঞানমন্তররো যময়ত্যেষ ত আত্মাইস্ত্ধাম্যমৃতঃ ৷ 

(বৃহঃ ৩৭২২) 

যিনি আদিত্যে অবস্থিত থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক, ধাহাকে আদিত্য 

জানে না, আদিত্য যাহার শরীর, যিনি আদিত্যের অস্তর নিয়ন্ত্রণ করেন। (বৃহঃ 

৩1৭1৯) 

যিনি চক্ষুতে অবস্থিত থাকিয়াও চক্ষু হইতে পৃথক, ধাহাকে চক্ষুঃ জানে না, 

চক্ষুঃ যাহার শরীর, যিনি চক্ষুর অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন । (বুঃ ৩।৭1১৮) 

যিনি বৃদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়াও বুদ্ধি হইতে পৃথক, ধাহাকে বুদ্ধি জানে না, 

বুদ্ধি যাহার শরীর, যিনি বুদ্ধির অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই অন্তৰ্য্যামী অমৃত 

স্বরূপ আত্মা । ( বৃহঃ ৩1৭।২২ ) 

সূত্ৰ £_১৷১৷২২ 

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।। ১৷১৷২২ 

ভেদ + ব্যপদেশাৎ+ চ + অন্যঃ। 

ভেদ £__ভেদ, বিভিন্রতা। ব্যপদ্দেশাৎ £_উল্লেধ হেতু। চ২--ও। 

জন্যঃ £_অপর, পৃথক । 

আদিত্যাদি শক্তিশালী উন্নত জীব হইতে ভেদের উল্লেখ হেতু, পরমাত্মা 

আদিত্যাদি হইতে পৃথক, অপর । তিনি আদিত্যমুগডলে অবস্থান করিলেও, 

আদিত্যের অন্তরে নিয়ন্ত. রূপে বর্তমান থাকেন, তাহাকে আদিত্য জানে না, 

আদিত্য তাহার শরীর, তিনি আদিত্য হইতে পৃথক, তিনি তোমার অন্তৰ্য্যামী 

অবিনাশী আত্ম৷ ৷ (বৃহদারণ্যক ৩৭1৯) ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, যিমি
 

চক্ষুতে আছেন, চক্ষুঃ হইতে পৃথক, 
ধাহাকে চক্ষু জাবে না, চক্ষু ধাহার শরীর 

এবং যিনি চক্ষুর অন্তরে চক্ষুর বিয়ন্তারূপে বর্তমান, তিনি তোমার 
অন্তৰ্য্যামী 

অবিনাশী আত্মা ॥ (বৃহদারণ্যক ৩৭1১৮) ! দিমি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে ) 

না 



৪৫২ রহ্বনত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি হইতে পৃথক, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাহার শরীর, 

এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্্যামী অমৃত 

আত্মা । (বুহদারণ্যক ৩৭২২ )। 

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যগাত্মা একই । তিনি 

যেমন জীবের অন্তর্ধ্যামী, তেমনি আদিত্য, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার 

চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের এবং জগতস্থ সমুদায়ের অন্তর্যামী, এবং তাহাদের সকল হইতে 

পৃথক এবং তাহাদের নিয়ন্তারপে বর্তমান আছেন। এই ভেদ উল্লেখ ছেতু, 

তিনি আদিত্যমণ্ল, ও তাহার অভিমানী দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং 

তত্তদভিমানী দেবতা। হইতে পৃথক। এই সব দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী 

জীবমাত্র। অতএব পরমাত্মা তাহাদের সকলের হইতে পৃথক । 

আমর! ১1১।১৭ কুত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১২১৫ শ্লোকের 

আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, আব্রমস্তন্ পর্য্যন্ত সকলের শরীর পঞ্চধাতুময়, তাহাদের 

মন, বুদ্ধি, অহংকার সমুদায় বর্তমান আছে। কেবল গুণের তারতম্য অস্থসারে 

স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম মাত্র, এই প্রভেদ। এবং আমাদের নিজ নিজ দেছে 

যেমন তত্তদদভিমানী আত্মা বর্তমান থাকিয়া উহা ভোগ করেন, সেইরূপ আদিত্য, 

বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্ম৷ প্রভৃতির পাঞ্চভৌতিক দেহের তত্তদভিষানী আত্মা, তত্ত্ 

দেবতারূপে উহা ভোগ করিয়া থাকেন। এবং যেমন আমাদের জীবাত্মার অন্তরে 

পরমাত্ম| নিয়ন্তা রূপে বর্তমান থাকেন, সেইরূপ উক্ত দেবতাদেহের অভিমানী 

দেবতাদের অন্তরে পরমাত্মা বর্তমান থাকিয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন । 

ইহা আমর! অন্তরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমার শরীরে আমি ভোক্তা 

জীবরূপে বর্তমান আছি । কিন্তু নিয়ন্তা রূপে নহে। যদিও আমি, দেহ আমার 

বলিয়া অভিমান করিয়! থাকি, তথাপি দেহের সকল ক্রিয়ার উপর আমার সম্পূর্ণ 

কর্তৃত্ব নাই। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন, দেহের পুষ্টি, ভুক্ত দ্রব্য 

হইতে রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি গঠন, ভুক্তদ্রব্য মলমৃত্রে পরিবর্তন প্রভৃতির উপর 
আমার কোনও কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং আমি হইতে পৃথক এমন একটি সত্বা 

আমার দেহ মধ্যেই বর্তমান আছেন, যিনি উহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহা 
মানিতেই হইবে, কারণ, দেহ ত জড়, এবং ভুক্ত দ্রব্যও জড়) তাহারা নিজে 

নিজে উক্ত প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পোষন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। 

এনতন্য ১/১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত ভাগবতের ৫1১১1১২ ও &।১১/১৩ ঢইটি 

শ্লোকে দুই ক্ষেত্রজ্ঞের উল্লেখ আছে। ১১1১১1৬ ও ১১1১১।৭ গ্লোকে উক্ত উভয় 

ক্ষেত্র, দুই পক্ষীরূপে দেহরপ বৃক্ষে বিরাজ করে, উল্লিখিত হুইয়াছে। একজন - 
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ভোক্তা, একজন নিয়ন্তা ও সাক্ষী । আমাদের দেহ যেরূপ একটি ক্ষেত্র, তাহাতে 

আমি জীবাত্মা ত্বং-পদার্থ কথিত ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরমাত্মা তৎ-পদার্থ কথিত ক্ষেব্রজ্ঞ । 

উভয়ের চিদংশে এক্য থাকিলেও, ভেদ বর্তমান আছে। সেইরূপ আদিত্যাদি 

মণ্ডল, বা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির দেহ, চক্ষুরাদি ইন্জিয়গ্রাম, পৃথক পৃথক ক্ষেত্র, 

প্রত্যেক ক্ষেত্রে তত্তদভিমানী দেবতা ভোও ক্ষেত্রন্ত, এবং পরমাত্ম| নিয়ন্ত। 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ । চিদংশে উভয়ের এক্য থাকিলেও উভয়ের ভেদ বর্তমান । ইহাই এই 

সুত্রে প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 

তৎ পদার্থ কথিত ক্ষেত্ৰজ্ঞ, স্বপ্কাশ পরমেশ্বর, নারায়ণ, ভগবান্, বাস্থদেব । 

ইহা ৫1১১১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । আরও ২।১টি পোষক গ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 

ইহার উপসংহার করিব। 

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবৃদ্ধ আত্মা, কুটপ্থ আদিপুরুযো ভগবাং- 

স্ত্যধীশঃ । 

যদ দ্ধযবস্থিতিমখণ্ডিতয়! হ্বদৃষ্্য, ডষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত 
আস্সে ॥ ভাগঃ 81৯১৫ 

প্রাণেক্জিয়াত্ান্থ শরীরকেতঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ 
ভাগঃ ৮৫1২৭ 

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা, হিরন্ময়ে! মৎসথ উদ্ধিচষ্টে । 

মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহা কামীন্, জুষন্নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোইসৌ ॥ 
ভাগঃ ১২৩৪০ 

হে গ্রভো ! যদিও আপনার যোগনিদ্রায় শয়ান, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা, 

হুষ্টি লয় সংসাধিত হয়, স্থতরাং নিদ্রা জাগরণাদি জীবক্রিয়া আপনাতে 

পরিলক্ষিত হইলেও» আপনি জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। যে হেতু, আপনি 

নিত্যমুক্ত_জীব বদ্ধ, আপনার প্রসন্নতা ভিন্ন মুক্ত হইতে পারে না। আপনি 

সর্ধতোভাবে শুদ্ধ__জীব মলিন ; আপনি সর্বজ্ঞ জীব অজ্ঞ ; আপনি আত্মা 

জীব জড়; আপনি কৃটস্থ-_নিব্রিকার, জীব-__বিকারী ; আপনি আদি পুকুষ_ 

।ন_ জীব ভগহীন-_এখৰ্য্যাদি নাই 
; আপনি তিন 

জীব আদিমান্; আপনি ভগবান্ 

গুণের ঈশ্বর জীব গুণত্রয়ের অধীন ; আপনি আপনার অখণ্ডিত চিৎশক্তির দ্বারা, 

জীবের অন্ত্ধ্যামী হইয়া, তাহাদিগের বুদ্ধর অবস্থা পর্বদা অবলোকন 

করিতেছেন, এবং এরূপ হইয়াও জগৎ পালন বিষয়ে মখাদি সর্বকর্াধিষ্ঠাতা 

স্বরূপে বর্তমান আছেন ; আপনি জীব হইতে সর্ধ
বপ্রকারেই বিভিন্ন । 

ভাগঃ ৪।৯1১৫ 



৪৫৪ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীযদ্ভাগবত 

প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, নাগকৃশ্মাদি বায়ু ও শরীরের 

আশ্রয় সেই মহাবিতৃতিগম্পন্ন প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ভাগঃ ৮৫২৭ 
বিতাশক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টা রহিত পরমাত্মা মনের ব্যাপার দ্বারা জীবের 

নিয়ন্তারগে কেবল দর্শন মাত্র করেন, আর জীব মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া 

গুণসঙ্গ দ্বারা কামনানুভবে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়েন। 

ভাগঃ ১১২৩৪, 

স্থিত্যুন্তবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্ত, যৎ স্বপ্ন জাগরস্ুযুপ্ডিযু 

সদ্বহিশ্চ | 
দেঙেন্দ্িয়ান্্ হৃদয়ানি চরস্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেছি পরং 

নরেন্দ্র ॥ ভাগঃ ১১৩৩৬ 

১।১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ, স্থজত্যবত্যন্তি ন সজ্জতেহস্মিন্ ৷ 

ভূতেষু চান্তহিত আত্মতন্ত্, যাড় বগিকং জিত্রতি ষড় গুণেশঃ ॥ 
ভাগঃ ১৩৩৬ 

১।১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব, আদ্দিত্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ জীব নহে, পরমাস্া 
সিদ্ধ হইল। 

অস্তরধিকরণ সমাপ্ত হইল । 
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৮। আকাশাধিকরণ ৫ 

ভিত্তি 8 

“অন্ত লোকম্ত কা গতিরিতি1? আকাশ ইতি হোবাচ ; সর্ববাণি 

হু বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমূৎপগ্তন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যস্তি, 
আকাশ হোবৈভ্যো জ্যায়ান্. আকাশঃ পরায়ণম্”। 

(ছান্দোগ্য ১৯1১) 

প্রশ্ন ২-এই লোকের কি গতি? উত্তর :_আকাশ। আকাশ হইতেই 

সমুদায় উৎপন্ন হয়। এবং আকাশেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়। এই সমুদায় হইতে 

আকাশ শ্রেষ্ট, এবং আকাশই ইহাদের শ্রেষ্ট আশ্রয়। ( ছাঃ ১৯১) 

ছান্দোগা ১৷৯৷১ খণ্ডে শালাবত্য জিজ্ঞানা করিলেন, “এই লোকের গতি 

( আশ্রয়) কি”? প্রবাহন উত্তর করিলেন__“আকাশ, কারণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক 

'সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়, এবং যেহেতু 

আকাশই সর্বাপেক্ষা অতিশয় মহান, অতএব আকাশই পরম আশ্রয়। ইহাতে 

সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রতিতে যখন বণিত হইয়াছে যে আকাশ হইতে 

সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, এবং আকাশেই লীন হয়, তখন “জনল্মাতন্ত যভঃ” 

সত্রের লক্ষ্য আকাশ হইবে না কেন? ব্রহ্ম কেন হইবে? ঈক্ষা পূর্বক জগৎসথষ্টর 

যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ইক্ষণ শব্দের যূখ্যার্থ না হইয়া গৌণ অর্থ ত 

গ্রহণ কর! যাইতে পারে। আত্ম! শব্দ প্রয়োগ হেতু ১1১৬ স্বত্ে যে য্যার্থ 

গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই, অচেতন জড় পদার্ধেও ত আত্মা শব্দের 

ব্যবহার দেখ] যায়, যেমন “মৃত্তিকাত্মক ঘট”, সুতরাং আকাশই জগৎকারণ, 

ভ্রম নহে । এই প্রকার আপত্তির উত্তরে স্থত্র করিলেন £_ 

সূত্ৰ 2১১২৩ 

আকাশম্তলিঙ্গাৎ॥ ১১২৩ 

আকাশঃ+ তলিঙ্গাৎ। ৃ 

আকীশঃ আকাশ শব্দের অর্থ ব্রম। ভল্লিঙ্গাৎ ০১১ 
হেতু ॥ র bY 

iA 

আকাশ ব্রহ্মই, কারণ উক্ত শ্রুতিতে “জ্যায়ান্' সর্বাপেক্ষা অতিশয় মহান, 

ৰ 
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বং “পরায়ণ” অর্থাৎ পরম আশয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সর্বাপেক্ষা 

মহত্ব এবং পরম আশ্রয়ত্ব, একমাত্র পরমাত্মারই স্চক চিহ্ন; অতএব আকাম 

ব্ৰহ্ম । 

শ্রীমদ্ ভাগবতে আকাশ ব্ৰহ্মলিগ বলিয়া বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে । 

জ্যোৰ্তিৰ্ম্যয়োবায়মুপেত্য কালে. বাযাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ 

ভাগঃ ২৷২৷২৮ 

বৃহ্দাত্মনে! লিঙ্গং পরমাত্রমূ্তিত্বনোপাসনেযুক্তং খং আকাশম্ ॥ 
(শ্রীধর ) 

তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ভাগঃ ৮1৫১৬ 

“*্তন্মহন্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্ ॥ ভাগঃ ১৬২৫ 

যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান মাকাশমিব কেবলম্ ॥ ভাগঃ ১০।৬৩।১৯ 

তং ব্রহ্মা পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | ভাগঃ ১১।১১২৮ 

মামেৰ সর্ববভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। 

ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ৷৷ ভাগঃ ১১।২৯।১২ 

জ্যোতিঃ স্বরূপ হইবার পর বায়ু স্বরূপে, ও পরে পরমাত্মার মৃত্তির স্বরূপ যে 

আকাশ, তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ২।২।২৮ 

আমি আকাশাত্মা সমষ্টি পাণ স্বর্প_আমাতে যিনি নাদরূপে চিন্তা করেন 
ভাগঃ ১১।১৫।১৯ 

সেই অক্ষর, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যিনি 

অব্যভিচারে আবিভূতি হয়েন, তাহার শরণাপন্ন হই। ভাগঃ ৮1৫১৬ 

আকাশবৎ সর্ববব্যাগী অশরীরী ঈশ্বর। ভাগ? ১1৬২৬ 

বিশুদ্ধাহ্া ব্যক্তিগণ ধাহাকে আকাশের ন্যায় সর্ধব্যাপী ও নিঃসঙ্গ দর্শন 
করেন । ভাগ: ১০।৬৩১৯ 

আপনি প্রকৃতির পর পুরুষ ও আকাশের সায় অসঙ্গ, আপনি পরব্রহ্ম ৷ 
ভাগ্ঃ ১১৷১১৷২৮ 

নির্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে.. 
অনাবৃত রূপে আমাকে দর্শন করিবে । ভাগ: ১১1২৯।১২ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৮ অধিঃ | ২৩ স্থঃ ৪৫৭ 

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষন্ত বিচেষ্টতঃ | 
ওজত সহো! বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণে! মহীনস্ত্ঃ || ভাগ? ২৷১০৷১৪ 

তিনি ক্রিয়াশক্তি প্রকাশে চেষ্টাবান্ হইলে, তাহার অন্তরাকাশ হইতে ওজঃ 

( ইন্দিয়শক্তি ), সহ ( মনঃ শক্তি), বল ( দেহশক্তি) এবং সুত্র নামক মহৎ অর্থাৎ 

সর্বশেষ্ট প্রাণ উৎপন্ন হইল । ভাগঃ ২।১০।১৪ 

আকাশ ইব চাধারো ঞুবোহনস্তোপমস্ততঃ ॥ ভাগঃ ১২৫৯ 

তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চের আধার, নির্বিকার, অনন্ত, 

উপম] রহিত এবং বিভু হয়েন। ভাগঃ ১২।৫।৯ 

অতএব জগগকারণ রূপ উক্ত আকাশ বন্ধাই । উপরে যে সমুদায় 

শ্লোকাংশ উদ্ধত হইয়াছে, সে সকলে কথিত আছে, যে আকাশে ব্রক্মলিজ, 

বর্তমান । 



9৫৪ 

৯। প্রাথাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি; 

“প্রাণ ইতি ভোবাচ, স্ব্বাণি হ বা ইমানি ভুতানি প্রাণমেবাভিসং- 
'বিশস্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে” ৷ ( ছান্দোগ্যঃ ১১১1৫) 

ছান্দোগ্য ১।১১1৫ খণ্ডে উষন্তি বলিলেন, প্রাণ সেই দেবতা, কারণ, স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই প্রলয় কালে প্রাণে বিলীন হয়, আবার উৎপত্তি কালে 
প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হহয়া থাকে। অতএব সংশয় হইতে পারে, 
যে প্রাণই জগৎকারণ। এই প্রকার পূর্বপক্ষের আপত্তি কল্পনা করিয়'-তাহার 
খওনার্থ স্থত্র করিলেন £__ 

সূত্র £_১৷১৷২৪ 

অতএব প্রাণঃ ॥ ১1১।২৪ 

অতঃ+ এব + প্রাণঃ 

._অভঃ £ঃ_এই হেতু অর্থাৎ পূর্ব সুত্রোক্ত যুক্তি হেতু। এব £-_নিশ্চয়। 
প্রাগঃ £ প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম, বাযুকূপী মুখ্য প্রাণ নহে। 

পূব সথত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে উল্ত শ্রুতিতে প্রাণ ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কেননা, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিক্ষমণ, তাহা পর্রদ্ষেরই অসাধারণ 
লিঙ্গ। বিশেষতঃ মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি শাস্ত্রে কথিত আছে। 

ওজঃ সহে! বলযুতং মুখ্যতত্বং গদাং দধৎ। ভাগঃ ১২।১১।১২ 
ই্জিয়শক্তি, মনঃশক্তি এবং দেহশক্তি যুক্ত মুধ্যপ্রাণ তত্বরূপ গদ! ধারণ করিয়া 

ভগবানের রূপ, আমুধ প্রভৃতি তাহার সহিত অভেদ বলিয়া, মূখ্যপ্রাণ গদারূপে -বণিত হইলেও উহা! ভগবানের স্বরপাত্মক। ভাগঃ ১২1১১1১২ 
মধ্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্হন্। ভাগঃ ১১।১৫।১৯ 
প্রাণঃ সম্টিপ্রাণঃ তদ্রপে ময়ী। গ্রীধর। 

পূর্ব স্ত্র আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

ৰত 
দৰ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ৯ অধিঃ। ২৪ সঃ ৪৫৯ 

প্রাণাদভূদ যস্য চরাচরাণাং প্রাণঃ সহোবলক্রোজষ্চ বায়ুঃ 

ভাগ; ৮৫২৬ 

নমে! ছিরণ্যগর্ভীয় প্রাণায় জগদাত্বনে। ভাগ: ৮১৬২৬ 
বিরাটের প্রাণ হইতে চরাচর প্রাণী সকলের প্রাণ, মনঃখক্তি, দেহশক্তি, 

হন্দিয়শক্তি ও বায়ু উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৮৫1২৬ 

হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টিপ্রাণরূপি জগদাত্মাকে নমস্কার । ভাগঃ ৮১৬২৬ 
অতএব, শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্যবহৃত “প্রাণ” ব্রদ্ষেরই 

জ্ঞাপক। বায়ুরূপী মুধ্যপ্রাণ নহে । কারণ উক্ত মুখ্যপ্রাণ বিরাট হইতে উৎপন্ন 
কথিত আছে, এবং উহা! জগতের উৎপত্তি বা লয় কারণ নহে । 



৪৬০ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১০। জ্যোতিরধিকরণ ৷ 

ভিত্তি 8 

“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিদাপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ 

পৃষ্ঠেঘনুত্তমেযুত্তমেযু লোকেষু: ইদং বাব তদ্, যদিদমস্মিনন্তঃ পুরুষে 
জ্যোতি” ৷. ছান্দোগ্যঃ ৩১৩1৭ 

ছান্দোগ্য ৩১৩1৭ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের অন্তরে যে জ্যোতিঃ, সেই 

জ্যোতি:ই বিশ্বের উপর, ছ্যলোকের উপরে, এবং উত্তমাধম সম্দায় লোকের 

উপরে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতিতে কথিত এই মন্ত্রে সন্দেহ হয়, এই জ্যোতিঃ 

আদিত্যাদির জ্যোতি: বা সেই কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ' এই আপত্তির উত্তরে 

বলিতেছেন £_ 

সুত্র 8১১২৫ 

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ || ১1১২৫ 

জ্যোতি:+ চরণ + অভিধানাৎ । 

জ্যোতিঃ £ঃ_জ্যোতি শব্দের অর্থ পরম ব্রন্ধ। চরণ £__পাদ ॥ 
অভিধানাৎ £_ উক্তি হেতু ৷ 

জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ পরম ব্র্ম। কারণ পুরুষের অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ জীব 
চৈতন্যই জগদ্ভান প্রকাশ করে। এই চৈতন্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই 
বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক জগৎ ইহার সমুদায় সোন্দর্ধ্য-মাধুর্যয-বৈভবের 
সহিত বর্তমান থাকিলেও প্রকাশিত হইত না৷ বা উপলব্ধি গোচর হইত না । 
ছান্দোগ্য তি শিরোদেশে উদ্ধত মন্ত্রে বলিতেছেন যে, বিশ্বের সর্বত্র, দ্ুলোক 
এবং উত্তমাধম সমুদায় লোকে যে জ্যোতিঃ প্রকাশমান থাকিযা সমুদায় প্রকাশিত 
করিতেছে, তাহা এই আত্মজ্যোতিঃ হইতে অভিন্ন । স্থৃতরাং এই অভিন্ন 
জ্যোতিঃ পরব্রহ্মই। বিশেষতঃ এই প্রকরণে উক্ত ছান্দোগ্য শ্রতিতেই ৩১২1৬ 
মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে “পাদোহন্ত সর্ববভভানি ত্রিপাদবস্তামৃতং দরিবি”__ 
তাহার একপাদে সমুদয় ভূত অর্থাৎ সৃষ্ট, এবং ত্রিপাদে নির্বিকার স্বপ্রকাশ 
রূপ । ১১২ স্বত্রের আলোচনায় চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে । উক্ত 

_ তির ভাগবত ভাষ্য বড়ই সুন্দর । নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
পাদেষু সর্ববজূতানি পুংস: স্থিতিপদো বিছূঃ। 
অযৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিযুদ্ধে ইধায়ি মদ্ধন্থ ॥ ২৬১৮ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ১০ অপ্িঃ | ২৫ সঃ ৪৬১ 

পুরুষের একপাদে এই প্রপঞ্চ বিশ্ব, অপর তিন পাদে তিনি প্রপঞ্চের মন্তকের 

উপরে” অর্থাৎ প্রপঞ্চের বাহিরে, অমৃত, ক্ষেম ও অভ স্বরূপে চির বিরাজমান 
আছেন । ভাগঃ ২৬১৮ 

অতএব “পাদ” শব্দের প্রয়োগ হেতু জ্যোতিঃ শব্দে পরমাত্মাই বুঝাইতেছে। 
কারণ তাহার একপাদে হ্ট্টি প্রপঞ্চ এবং অবশিষ্ট ত্রিপাদে হ্ট্টির_-বাহিরে 

নিধ্বিকার স্ব স্বরূপে অবস্থিত । 

জ্যোতিঃ যে পরঘাত্মাই, তাহ! শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক স্থানে ডল্লেখ আছে। 

কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। 

আত্ম! হোকঃ স্বয়ংজ্যোতিনিত্যোইন্যো নিগুণঃ গুণৈঃ ॥ 

ভাগঃ ১০৮৫।২২ 

স্বয়ং জ্যোতি: স্বরূপ সেই আত্মা একই, নিত্য, নিপুণ, গুণাদি হইতে ভিন্ন। 

ভাগঃ ১০।৮৫।২২ 

অনাদিরাতআ! পুরুষে নিগু ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

প্রত্যগ ধামা ন্বয়ংজ্যোতিধিশ্বং যেন সমস্থিতম্॥॥ ভাগঃ ৩২৬৩ 
১১৬ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ আত্ম| পুরুষঃ পুরাণঃ, সাক্ষাৎ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পরেশঃ। 

নারায়ণো ভগবান্ বাস্থুদেঃ, ব্বমায়য়াত্মন্তবধীয়মানঃ ॥ 

ভাগ 0১১।১৩- 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ, আত্মা, জীবান্তর্যামী, হুষ্টির আদি হইতে বর্তমান, স্বপ্রকাশ 

জ্যোতিঃ স্বরূপ, জন্মাদিহীন, পরমেশ্বর, সমুদায় জীবের আশ্রয় রূপে নারায়ণ, 

ভগবান্, সৰ্ব্বব্যাপী ও সর্বভৃতাবাস বলিয়া বাস্থদেব, তিনি আপনার অধীন! মায়া 

দ্বারা, জীবের নিয়ন্ত,ত্বরূপে বর্তমান থাকেন। ভাগ: ৫01১১।১৩ 

একস্তমাত্খা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজোতিরনস্ত আছ্ঃ । 

ভাগ? ১০1১৪।২৩ 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্ৰহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। ভাগঃ ১০৷২৮৷১৩ 

যন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ । ভাগঃ ১০১৩৫, 

তুমি এক অদ্বিতীয় আত্মা, জীবাস্ত্যামী পুরুষ, হুষ্টির আদি হইতে বর্তমান, 

একমাত্র সত্য, আন্ত, স্বয়ং জ্যোতি, অনস্ত। ভাগঃ ১০1১৪২৩ 



৪৬২ ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, সনাতন, জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম । ভাগ: ১5।২৮১৩ 

যাহার দীন্তিতে সমুদায় জগৎ দীপ্তিমান রূপে প্রকাশ পায়। 
ভাগঃ ১০।১৩।৫০ 

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতি গুচং ব্রহ্মণি বাজ্ময়ে ॥ ভাগঃ ১০৬৩।১৯ 

১।১৩ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়৷ হইয়াছে । 

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা ন্দরাগনযকক্ষবিছ্যুতীম্। ৃ 

যৎ স্থৈরধযং ভূভৃতাং ভূমেবৃত্িগন্ধোহর্থতে1 ভবান্ ॥ ভাগঃ ১০1৮৫।৭ 
অর্থতো বস্তুতে! ভবান্। শ্রীধর ৷ 

চন্দ্র, অগ্নি, কুর্ধ্য, নক্ষত্র বিদ্যুতাদির কান্তি তেজঃ, প্রভা, সত্তা, এবং বৃক্ষ 

পর্বতাদির-_ ক্র, পৃথিবীর বৃত্তি গন্ধ, এ সমুদ্রায় বস্তুতঃ আপনিই। 
ভাগঃ ১০/৮৫। 

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শিরোদেশে উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত 
জ্যোতিঃ পরব্রন্ধই। তিনিই স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তাঁহার 
জ্যোতিতেই আদিত্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জ্যোতিগ্মান্। 

এই সুত্র হইতে আমরা অবগত হইলাম যে কুর্ঘ, চর অগ্নি, নক্ষত্রার্দির 
জ্যোতিঃ পুরুষের অন্তর্জ্যোতি বা আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন হওয়ায় কুর্ধ্যাদির 
জ্যোতিঃ ও চৈতন্তময়, সমুদায় চৈতণ্যের খেলা । জড়, চৈতণ্যের আমাদের 
মনগড়া কল্পিত বিভাগ তত্বতঃ বর্তমান নাই। গীতায় গ্রীভগবান শ্পষ্টাক্ষরেই 
বলিয়াছেন, যে তেজঃ স্র্ধ্য থাকির! সমূদায় জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজঃ 
চন্দ্ৰে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজঃ বলিয়া জানিও (গীঃ ১৭১২) 
গায়ত্রী রহস্ত পুস্তকে গায়ত্রী মন্ত্রে উপাস্ত ভর্গ যে পরমাত্মা, তাহা বুঝিয়াছি। 
সেই পরমাত্মাই আবার জীবের অন্তরে বর্তমান “থাকিয়া ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিচালনা 
করিতেছেন । এই জন্যই সবিতা দেবের ভর্গের উপাসনার উপদেশ গায়ত্রী 
মন্ত্রের অর্তনিবিষ্ট । এই জন্যই ভর্গদেবকে উপাসকের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের 
জন্য প্রার্থনা উক্ত মন্ত্রে বিহিত আছে। 

সপ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ১০ অধিঃ। ২৬ স্থুঃ ৪৬৩ 

ভিত্তি ২ 

“পূর্ণীমপ্রবত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ”। ( ছান্দোগ্য 
৩1১২৯) 

যে লোক ইহ জানেন, তিনি পূর্ণ__অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করেন। (ছাঃ 
৩1১২৯) 

৩।১২।৬ ছন্দোগ্য শ্রুতিতে গায়ত্র্যাখ্য ব্রদ্দের উপপত্তি করা হইয়াছে । কিন্তু 
গায়ত্রি ছন্দের প্রতিপাদন কেন না হইবে, কারণ গায়ত্রী ছন্দ ত প্রসিদ্ধই আছে; 
পাছে এই সংশয় হয়, তাহার জন্য পরন্ুত্র করিলেন £__ 

্ত্রটির গ্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়| শেষাংশ ভাগে ভাহার সমাধান. 
করিয়াছেন । 

সুত্র ১১২৬ 

ছন্দোইভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোইপ্ণনিগদাৎ, তথাহি 

দর্শনমূ ॥  ১1১।২৬ 

ছন্দঃ+ অভিধানাৎ+ন+ ইতি+ চেৎ+- ন + তথা + চেতোহ্পণ + 
নিগদাৎ + তথাহি + দর্শনম্ ॥ 

ছন্দঃ £$_গায়ত্রী ছন্দ । জভ্তিধানাৎ 8_-আউধান বা কথন হেডু। 

মঃ_না, বলিতে পার না। ইতি £_ইহ|। চে £_যদি বল। ৫ 
না। তথ! £_সেইরূপে ৷, চেঙোহর্পণ £_চিত্ত সমর্পণের । লিগ্রমাৎ ২₹- 

উপদেশ বশতঃ।  ভথাছ্ছি £_সেইরপেই ।  দর্শনস্ দেখা যায়। 

উদাহরণ আছে । 

গায়ত্রী চতুষ্পাদ এবং ব্রহ্ম চতুপ্পাদ (এক পাদে সৃষ্টি ও বাকি তিন পাদ 

্বরূপে অবস্থিত), এই সাদৃশ্য থাকায় গায়ত্রী ্্ধকেই বুঝাইল, বিশেষতঃ 

ছান্দোগ্য ৩৷১২৷১ মন্তে“গ্ায়ত্রী বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং বদিদং কিচ” _এই 

পরিদৃশুমান যা কিছু সর্বই গায়ত্রী, ইহা কখনও ছন্দে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, 

উপসংহারেও_“পুর্ণামপ্রবর্ত্তিমীং ভিয়াং লতে যে এবং বেদ"_ছোন্দোগ্য 
৩১২৯ )--যে লোক ইহা জানেন, তিনিপ জা 

অবিনশ্বর সম্পদ্ অর্থ ব্রহ্মভাব, তাহাই বিনন্বর নহে। অত ইহ! জ্বানিলে 



৪৬৪ ব্ৰ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ব্ৰম্বভাব প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং গায়ত্রী শব্দে ছন্দ অভিপ্রেভ নছে। ব্রহ্ম 

অভিপ্রেভ। 

ধায়া স্বেন সদা নিরস্তকুহকং, সত্যং পরং ধীমহি ॥ ভাগঃ ১1১1১ 

১১1২ সুত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

স্তচ্ছদ্ধং বিমলং বিশোকমমূতং সত্যং পরং ধীমহি || ভাগঃ ১২।১৩।১৪ 

সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃতন্বরূপ, পরম সত্যকে ধ্যান করি। 

ভাগঃ ১২।১৩।১৪ 

উভয় শ্লোকাংশে গায়ত্রী ও বদ্ধ যে একই, তাহা দিত হইয়াছে। 

“গায়ত্রী” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে বুঝা যায়, যে “গায়ত্রী” শব্ধ দুই 

প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে ₹_-(১) “গায়ন্তং ত্রায়ভে”, অর্থাৎ যে লোক গায়ত্রীকে 

গান করে, অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, গায়ত্রী 

তাহাকে ত্রাণ করেন, অর্থাৎ সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। (২) “গ্রায়ভী, 

ত্রায়তে চ”, অর্থাৎ, যিনি নিজেই শব্দরপ ধারণ পূর্বক, বিবিধ বস্তুর নাম কীর্তন 

করেন, এবং “মা ভৈঃ” প্রভৃতি শব্দে লোককে ভয় হইতে রক্ষা করেন। ছান্দোগ্য 

শ্রতিতে ৩।১২।১ মন্ত্রে শেষোক্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে ৷ কিন্তু লক্ষ্য প্রথম অর্থ, 

তাহ! উক্ত শ্রুতির ৩1১২৬ ও ৩।১২।৯ যন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

সুত্রকার “ভথাছি দর্শনমূ্” পদে প্রথম অর্থ ই লক্ষ করিয়াছেন । আর একটি 

বিশেষ কথা! মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমস্ত ব্রহ্মধি্যা সংক্ষেপে গায়ত্রীতেই 

অনুস্থযত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎকৃত গায়ন্রী-রহস্ত নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

যেমন সুত্রে মণিগণ গ্রথিত হইয়া সুন্দর মালারূপ ধারণ করে, সেইরূপ ব্রদ্মবিদ্যা 

গ্রতিপাদক সমুদায় শাস্তই গায়ত্রীতে গথিত। ইহ প্রতিপন্ন করিবার জন্য 

র্ষবিদ্যা গ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত, উপক্ৰম ও উপসংহারে, গায়ত্রর্থ প্রকাশক 

দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন, যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ 

“শীর়জ্র্যাখ্য ব্রদ্ধবিষ্ভাবূপ” ইহার আদিতে, মধ্যে এবং অস্তে ব্রহ্মবিদ্ঠার 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । অতএব গ্রীয়ত্রী ছন্দমাত্র নহে। পরব্রঙ্গের 

ছল্দোমন্স রূপ । 

যথোর্ণনাভিহ্বদয়াং উর্ণামুদ্ধমতে মুখ্যাৎ । 

আকাশাৎ ঘোঁষবান্ প্রাণে মনসা! স্পর্শরূপিণা ॥ 

ছন্দোময়োইযুতময়ঃ সহঅ্রপদবীং প্রভৃঃ | 

ওকারাদ্যঞ্িতম্পর্শস্বতোমস্তসথভূষিতাম্ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ১০ অধিঃ। ২৬ স্থঃ 

'বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। 

অনস্তপারাং বৃহতীং স্থজত্যাক্ষিপতে স্বয়মূ ।। 
গায়ক্র্যঞ্চিথানুষ্টুব বৃহতী পংক্তিরেব চ। 

ত্রিষ্টুব, জগত্যতিচ্ছন্দে। হৃতাষ্ট্যতি জগৎ বিরাট্ ॥ 

ভাগ ১১।২১।৩৮-৩৯ 
যেমন উর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা উর্ণাতত্ত প্রকটন ও উপসংহার করে, 

তদ্ৰূপ বেদযৃত্তি, অমৃতময় ও নাদোপাদান বিশিষ্ট প্রভু হিরণ্যগর্ভ, মনের সাহায্যে 
স্পর্শাদি বর্ণদ্বার! বহুভাগ বিশিষ্ট অনস্তপার ওকারাস্তর্গত স্পর্শ, স্বর, উম্ম, অন্তস্থ বর্ণে 
ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্ররাধিক গায়ত্রী, উষ্কিক, 
অনুষ্ুপ, বৃহতী, পংক্তি, ভরষ্রপ,জগতী, অতিজগতী, অতিবিরাট্ ইত্যাদি 
ছন্দোবিশিষ্ট, বৃহৎ বাক্যময় বেদরাশিকে, হৃদয়াকাশ হইতে প্রকটন ও উপসংহার 
করেন । তাগঃ ১১।২১।৩৮-৩৭ 

বেদ ব্রদ্মের শব্বস্তরে অভিব্যক্তি, ইহা আমরা ১১1৩ স্থত্রের আলোচনায় 

বুঝিয়াছি। গায়ত্রী বেদমাত! ৷ স্থতরাং গায়ত্রী ছন্দোমাত্র নহে। উহা ব্রহ্ষবিষ্ঠা 
: এবং ব্রহ্াবিতা- ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বিধায় গায়ত্রী ব্রহ্নকেই বুঝাইতেছে । 

৮৩৩ 

বত 
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ভিত্তি £= 
“গায়ত্রী বা ইদং সর্ববং ভূতং যদিদং কিঞ্চ, বাখৈ গায়ত্ৰী...” 

ইত্যাদি । (ছান্দোগ্য ৩৷১২৷১)। 

সূত্ৰ £_১৷১৷২৭ 
ভুতাদিপাদব্যপদেশোপপত্রেশ্চৈবম্ । ১৷১৷২৭ 
ভুতাদি+ পাদ + ব্যপদেশ + উপপত্তেঃ + চ + এবম্ । 
ভূভাদি £_তৃত প্রভৃতি, অর্থাৎ ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়রূগী চতুপ্পাদ, 

অথবা, ভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, প্রাণরূপী ষড়বিধ। (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ 
৩1১২।৫) 

পাদ £_চরণ অথবা, অংশ । ব্যপদেশ £-_নির্দেশ, কথন । উপপত্তেঃ ঃ 
_সঙ্গতি হেতু। চ £_ও। এবম্ £_এইরূপ অর্থাৎ গায়ত্রীর ব্রহ্মার্থতা। 

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৩১২১ হইতে ৩।১২।৪ মন্ত্র পর্যন্ত, ভূত, পৃথিবী, শরীর, 
হৃদয়, বাক্ ও প্রাণ, ইহার! গায়ত্রীই, এইরূপ কথিত হইয়াছে ৷ যদি গায়ত্রী 
ছন্দোমাত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ নির্দেশ কিছুতেই সঙ্গত হইত না। সুতরাং 
গায়ত্রী ছন্দোমাত্র নহে। গায়ত্রী ব্্ার্থতা প্ৰতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, 
এজন্য এ প্রকার কাথত হইয়াছে । 

শব্দব্ৰহ্মাত্মনস্তন্ত ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ। 
ব্ৰহ্মাবভাতি বিততে| নানা শক্ত্যপৰ্বহিতঃ ॥ ভাগঃ ৩৷১২৷৩১ 

ব্যক্ত অর্থাৎ বৈধরী নামিকা বাক্ারপা ও প্রণব (অব্যক্ত ), এই উভয়রূপ 
শব্দ ব্রক্মাত্ম। বেদ হইতে, পরব্র্মই নান! শক্তি বিকাশে ইন্দরাদি দেবতারপে 
আবিভূত হয়েন। ভাগঃ ৩৷১২৷৩১ 

১১৩ সুত্রের আলোচনায় আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ত্রহ্মই শব্তরে অবতরণ করিয়া বেদরূপে প্রকাশিত হন। পূর্ব স্বত্রের (১1১২৬ স্থুত্রের ) 
আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমুদায় ব্রহ্ষবিদ্যা, গয়ত্রাতেই 
Ee করে। অতএব গায়ত্রী বেদসকলের 
কেন্দ্রীভূত ছন্দোযৃত্তি। বেদ সকল বিস্তারে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, এক গায়ত্রীই সংক্ষেপে একটি ক্ষুদ্র মন্ত তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। ওঁকারকে 
বেদের বীজ বলিয়া বেদাস্তবিদ্গণ বণনা করেন। গায়ত্রী উক্ত বীজ হইতে উদগত অঙ্কুর এবং উহা ব্রহ্গের ছন্দোময় যৃত্তি। | য় ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 
হৃতাঁদি 5 হাই প্রতিপাদিত হয়। 



১ অং। ১ পাঃ। ১০ অধিঃ। ২৮ স্থঃ ৪৬৭ 

ভিত্তি ৫ 

১১২৫ সুত্রে উদ্ধত ছান্দোগ্য ৩।১৩।১৭ মন্ত্ৰ এবং 
“তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ। 
পাদোইন্ত সবর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ৮ 

(ছান্দোগ্য ৩১২৬) 

পূর্বে সবিকীর যে সমস্ত বস্তু জাতের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই সমস্তই 
গায়ত্রাথ্য ব্রদ্মের মহিমা বা বিভূতি। “পুরুষ” তদপেক্ষাও অতিশয় মহান । 
সমস্ত ভূতবর্গ_তীহার একপাদ মাত্র এবং অপর তিন অংশ নির্বিকার স্বন্বরূপে 
প্ৰতিষ্ঠিত । 

অথ যদতঃ পরে! দিবো জ্যোতিদাপ্যতে । ছান্দোগ্য ৩৷১৩৷৭ 

দিবের উপরে ও তাহার বাহিরে যে জ্যোতি দীপ্যমান আছে। ( ছাঃ 
৩১৩৭) 

অংশক্স 8 

ছান্দোগ্য ৩।১২।৬ মন্ত্রে-দিবি সপ্তমী বিভক্তি হওয়ায় দিব, আধার স্বরূপ, 

কিন্তু ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭ মন্ত্রে “দিবঃ পঞ্চমী বিভক্তি থাকায়_সীম! নির্দেশ 

করিতেছে । - এপ্রকার 'উপদেশের ভিন্নতা হেতু শ্রুতি প্রমাণ কি করিয়া গ্রাহথ : 

করি? এবং ‘জ্যোতিঃ’ যে পরব্রহ্ম তাহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করি। ইহার 

উত্তরে সুত্র । স্থত্রটির প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংসে সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। 

সূত্র £_১৷১৷২৮ 

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়ন্রিননপ্যবিরোধাৎ ॥ ১1১২৮ 

উপদেশভেদাৎ +ন+ ইতি +চেৎ+-ন + উভয়স্মিন্+ অপি + 

| অবিরোধাৎ 

উপদ্েশভেদ্বাৎ £_ উপদেশ প্রভেদ হেতু। ন৫_ লা বর হইতে পারে 

না। ছতি£_ইহা। চেৎঃ_যদি বল। নঃ-_না। উভয়ন্মিন্ £_ 

উভয় পক্ষেই । অবিরোধাৎ £_ বিরোধের অভাব হেই 

ছান্দোগ্য শ্ৃতিতে ৩1১২৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। "পাছোহা জর্ববাভূভানি 

জিপাদা মৃতং দিবি ইতি”_এবং উক্ত শ্রুতিতে ৩১৩৭ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ 



৪৬৮ র্সত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

“অথ যদ্তঃ পরে! দিবে! জ্যোভিরীপ্যতে” । অতএব একস্থানে 

দিব, শব্দের সপ্তমী বিভক্তি ও অন্য স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি গৃহীত হইয়াছে। সপ্তমী 

বিভক্তি দিংকে আধার বলিতেছে, আবার পঞ্চমী বিভক্তি দিব্কে সীমা 

বলিতেছে, এই উপদেশের প্রভেদ হেতু জ্যোতিঃ শব্দার্থ ব্রহ্ম নহে। ইহার 

উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন যে, না, উভয় পক্ষেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই। 

বক্ষাগ্রে পক্ষী” এবং “বৃক্ষাগ হইতে উপরে পক্ষী” বলিলে এক অর্থই 

প্রকাশ করে। 

্বধিষ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ । 

এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্র্বহিঃ পুমান্ ॥ ভাঁগঃ ২।৬।১৬ 

প্রাণ__আদিত্যঃ প্রাণো বা এষ আদিত্য ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীধর। 

সুর্য যেমন আকাশ মণ্ডল প্রকাশ করতঃ অন্তরে ও বাহিরে সকল বস্তু 

প্রকাশ করেন, তদ্রপ সেই পুরুষ বিরাট দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

ভাগঃ ২৷৬৷১৬ 

সেজ্যোতির স্থান কোথায়, তাহা ব্রঙ্গা, বিষ্ণু, অখিল লোকপালগণেরও 

গম্য নহে। সে জ্যোতিঃ প্রপঞ্চ জগতের অন্তরে-বাহিরে দীর্চিমান্ হইয়া, 

এবং ব্রহ্মা, বিষণ ও লৌকপালগণের লোক সকল জ্যোতিত্ান্ করিয়া, তাহার 

উপরে অর্থাৎ প্রকৃতির পারে, প্রপঞ্চের বাহিরে বর্তমান আছেন । এই পরম 

জ্যোতি: সকল ভেদ রহিত ব্র্ স্বরূপ । ইহাতে স্বত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সংস্পর্শ 

মাত্র নাই। স্থতরাং ভেদ কোথা হইতে থাকিবে? ভাগঃ ৮1৭২৪ 

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল, বিরিঞ্চি বৈকুণড স্থরেন্দ্রগম্যম্। 

জ্যোতি পরং যত্র রজস্তমস্চ, সত্বং ন যদ্ন্ম নিরস্তভেদম্। 
ভাগ? ৮৭২৪ 

ব্ৰহ্ম সেই পরম জ্যোভিঃ ইহা সিদ্ধ হইল । 



১ অঃ। ১ পাঃ। ১১ অধিঃ। ২৯ স্থঃ ৪৬৯ 

১১। ইক্জপ্রাণাবিকরণ ॥ 

ভিত্তি ৫ 

“সহোবাচ, প্রাণোহস্টি প্রজ্ঞাতম। তং 

মামায়ুরমূতমিত্যুপাসম্ব।”৮ ( কৌষীঃ ৩২) 

“প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোহইজরোইমুতো-...--” ( কৌষীঃ ৩৯) 

কৌষীতকি উপনিষদে প্রতদ্দিন বিদ্যায় ( কৌষীতকি ৩) প্রতর্দন ইন্দ্রকে 
সন্তু করিলে, ইন্দ্র বর প্রার্থনা করিতে বলায়, প্রতর্দিন বলিলেন, মনুষ্ের মধ্যে 

যাহা হিতকর, এরূপ একটি বর প্রদান করুন। তাহাতে ইন্দ্র বলিলেন, যে 

আমি প্রজ্ঞাত্ব। প্রাণ ও অমৃত । অতএব আমার উপাসনা কর। ( কৌষীঃ ৩২) 

প্রাণই প্রজ্ঞাত্ম, আনন্দ, অজর, অমৃত। ( কৌষীঃ ৩৯) 

এখানে সংশয় হইতেছে যে, তাহা হইলে প্রাণ ব্রহ্ম নহে, জীব ' ইহার 

সমাধানের জন্য স্থত্র করিলেন £__ 

সূত্ৰ £_১৷১৷২৯ 

গ্রাণস্তথান্ুগমাৎ ॥ ১1১।২৯ 

প্রাণঃ+ তথ! + অন্ুগমাৎ। 

_ প্রাণঃ :_ প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রদ্ধ। ভথা। £_ সেই প্রকার । অন্ুগমাৎ £_ 

অবরোধের জন্য ৷ 

প্রাণ ব্ৰহ্মই, এবং ইন্দ্র আপনাকে প্রাণরূপে উপাস্ত বলায়, ওধানে ইন্ ও প্রাণ 

ব্ৰহ্মার্থে ই বুঝিতে হইবে। কারণ ও প্রকরণে এই প্রাণই গ্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, 

অজর, অমৃত ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ( কৌষীঃ ৩৯) 

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনিধিয়দম্বমাত্রাঃ প্রাণেন্সিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহস্চ। 
ভাগঃ ৭৯18৭ 

১১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

নমে। হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে। ভাগঃ ৮১৬২৬ 

১১1২৪ স্থত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

অতএব সিদ্ধান্ত হহল যে_ প্রাণ মাত্র বাযুক্ধপী নছে। ইছা ব্রজ্ঞাই। 



৪৭৫ 

ভিত্তি ৫ 

১1১২৯ সুত্রে উদ্ধৃত, কৌধীঃ ৩।২ এবং ৩৯ মন্ত্র। 

সংশয় 8 
১1১১৭ সুত্রের আলোচনায়-_তুমি ত বলিয়াছ যে, “ত্রহ্ম| পর্য্যন্ত প্রপঞ্ 

জগতের সকল জীব পর্ধযায়ভূক্ত” এবং তোমার এ উক্তির পোষকে ভাগবতের 
১১২১৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছ। যদি উহ! সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব সতের 
শিরোদেশে উদ্ধৃত কৌষীতকি শ্রুতির ৩৷২ মন্ত্রের বক্তা ইন্দ্র ত জীব বিশেষ 
মাত্র। তিনি নিজের উপাসনার-__উপদেশ দিতেছেন । উহার সহজ অর্থ গ্রহণ 

না করিয়া,_ প্রাণ অর্থে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্ম এরূপ অর্থ করিবার কারণ কি? 
এই প্রকার আপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্বত্রকার--তাহার সমাধানের জন্য হত 

করিলেন, ইহার প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংশে সিদ্ধান্ত ৷ 

সূত্ৰ £--১1১1৩০ 

ন বক্ত রাত্মাপদেশাদিতি চেৎ, অধ্যাত্ম সন্বন্ধভুমা হৃস্মিন্ ॥ ১1১৩০ 
ন + বক্তঃ + আত্মোপদেশাৎ+ ইতি + চেৎ + অধ্যাত্মসম্বন্ধভুমা + হি 

+ অস্মিন্ 

নঃ£ঃূ_ন|। বক্ত,ঃ£_বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের। আসত্মোপদেশাৎ 8 
আপনাকে উপাসনা করিবার উপদেশ করায়। ইতি £_ইহ!। চেৎ £_যদি, 
বল। অধ্যাত্মসম্বন্ধভূম| $_আত্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় উপদেশ বাহুল্য। 
ছিঃ নিশ্চয়ই, যেহেতু। অস্মিন্ £_এখানে, এই প্রকরণে। 

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের ব্রহ্ম অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ এখানে বা 
ইন্দ্র আপনাকে উপাস্ত, করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ইন্দ্র এখন শক্তিশালী জীব 
ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এই প্রকরণের বাকাগুলি যাহাতে ইন্দ্রের ন্যায় 
শক্তিশালী জীবের উপাসনাপর হয়, সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে, এই সংশয় 
উথ্থাপন করিয়া উত্তর দিলেন, না, ইহ! হইতে পারে না, যেহেতু এই প্রকরণে 
পরমাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। (দেখ কৌষীঃ ৩।৯)। 

শ্রীমদ্ ভাগবতে গোবর্ধন ধারণ লীলায় ইহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ 
পরমাত্মরপী শ্রকৃষ্ণের তত বুঝিতে না পারিয়া, প্রথমে তাহার নিন্দা করেন, এবং 
তংপরে তাঁহার ইন্সমখ ভঙ্গ করিবার জন্য শান্তিদান করিতে বৃন্দাবনে বৃষ্টজল 
প্লাবন উৎপাদন করেন। কিন্তু তাহাতে প্র সপ্তাহ ব্যাপী গোবর্ছন ধারণ 



১ অঃ। ১ পাঃ। ১১ অধিঃ। ৩০ ল্থঃ ৪৭১ 

করিয়া, গোপ, গোপী এবং গোগণের রক্ষা বিধান করিলে, তিনি তাহার 
অতিমান্ষিক কাৰ্য্য দেখিয়া, তাহাকে পরমাত্ম! জ্ঞানে স্তব-স্তুতি করেন। অতএব 
ইন্দ্র উপাস্ত নহেন। পরমাত্মাই উপাশ্ত। ইন্দ্র কৌধীতকি উপনিষদে নিজের 
নাম করিয়া পরমাত্ম উপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন। ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া 
কখনও কখনও আপনাকেই ভগবান্ মনে করেন। 

ইন্দ্র উবাচ £__ 

বাগলং বালিশং স্তন্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্। 

কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ভাগঃ ১০২৫৫ 

গোপ সকল, বাচাল, শিশু, অবিনীত, পণ্ডিতমন্ত ক্ষুদ্র মাস্থষ কৃষ্ণকে আশ্রয় 

করিয়া, আমায় অপ্রিয় আচরণ করিল। ভাগঃ ১০।২৫।৫ 

তারপর ইন্দ্র স্তব করিলেন £__ 

বিশুদ্ধসত্বং তব ধাম শাস্তং, তপোময়ং ধ্বস্তরজন্তমস্কম্। 

মায়াময়োইয়ং গুণংপ্রবাছো, ন বিদ্যতে তেইগ্রহণানুবন্ধঃ 

ভাগঃ ১০৷২৭৷৪ 

পিতা গুরুত্বং জগতামধীশো, দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ। 

হিতায় স্বেচ্ছাতন্তুভিঃ সমীহসে, মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ 
ভাঁগঃ ১০৷২৭৷৬ 

নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। 

বান্ুুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ | ভাগঃ.১০।২৭।১০ 

স্বচ্ছান্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে। 

সর্ব্বন্মৈ সবর্ববিজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৭১১ 

ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ। ভাগঃ ১০২৭১৩ 

আপনার স্বরূপ শান্ত একরূপ, তপোময় অর্থাৎ বিশুদ্ধ জান প্রাচূরঘা হেতু সর্বজ্ঞ, 

বজো| ও তমোগুণ ধ্বস্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ সত্ব) অতএব আমাদিগের ইন্জিয়গ্রাহথ 

ৃশ্তমান অজ্ঞানে অন্ুবন্ধ এই মায়াময় সংসারে, আপনার দুষ্টিতে নাই । . 

এ. ভাগঃ ১০২৭৪ 

আপনি জগতের পিতা, গুরু, অধিশ্বর, আপনি দুরন্ত কাল স্বরূপ, সকলের 



৪৭২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

নিয়ন্তা রূপে দওধারী হইয়া, আমার ন্যায় জগদীশ্বরমানী অজ্ঞানাদ্ধ ব্যক্তিগণেরে 

অভিমান নাশ করেন। ভাগঃ ১০৷২৭৷৬ 

আপনি ভগবান্, অন্তৰ্য্যামী পুরুষ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপী বাসদের, 

সর্বভৃতাবাস, সাত্বতগণের পতি, হে কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ১০২৭১, 

আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমৃত্তি, স্বরূপ, সর্ধকারণ, সর্ব্বভূতাত্মা, আপনি নিজ 

ইচ্ছাবশতঃ দৃশ্তমান দেহধারণ করিয়াছেন । আপনাকে নমস্কার করি। 
ভাগঃ ১০।২৭।১১ 

আপনি ঈশ্বর, গুরু, আত্মা, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম । 

ভাগ: ১০1২৭।১ 

অভএব ইন্দ্র উপাস্য নহেন, পরমাত্মাই উপাস্ত_-ইহা সিদ্ধ হইল। 



১ অঃ | ১ পাঃ। ১১ অধিঃ। ৩১ সঃ ৪৭৩, 

ভিত্তি ৫ 

তদ্বৈতৎ পশ্ঠান্ খধিরামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মন্ুরভবং স্ব্ধ্যস্চেতি ”” 

( বৃহদারণ্যকঃ ১1৪।১০ ) 

বামদেব ঝষি এই ব্রহ্ধতত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে “আমিই মনত ও 
স্র্য্য হইয়াছিলাম।” (বৃহঃ 3181১০) 

সংশয় £--তাহা৷ হইলে যাহার জীবভাব প্রসিদ্ধই আছে, সেই ইন্দ্রের 
পক্ষে আপনাকে উপাস্ত বলিয়া উপদেশ কর] সঙ্গত হয় কিরূপে? ইহার 
উত্তরে সুত্রকার স্তর করিলেন £-_ 

সুত্র £--১1১1৩১ | 

শাস্তষ্ট্যাতূ'পদেশো! বামদেববৎ । 1১৩১ 

শাস্দষ্যাৎ + তু + উপদেশঃ+-বামদেববৎ ৷ 

শানদৃষ্টা £_শাত্তের উপদেশ দর্শনে । তু £_ কিন্তু পরস্ত। উপদ্েশঃঃ_ 
উপদেশ, নিজেকে উপাস্তরূপে উপাসনার উপদেশ। বামদ্বেঘৎ £_ 

বামদেব ঝষির মত। (বৃহদারণ্যক ১৪1১০ ) 

শাস্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাই জগন্রপে প্রকাশিত হন। 

এ সম্বন্ধে ১১।২ হ্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭1৯1৪৭, ৭৬।২* 

হইতে ৭৬২৩ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য । তিনিই যখন প্ৰপঞ্চ জগতের যা৷ কিছু, 

তখন ইন্দ্র তিনি, অতএব ইন্দ্র যদি তাহার ভাবে বিভোর হইয়া, শ্রীভগবানে 

তন্নয়ত্ব লাভ করিয়া, আপনাকে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, 

তাহাতে দোষ হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১৪1১০ মন্ত্রেও উক্ত 

হইয়াছে যে, বামদেব খষিও “আমি মন্থ ও সূর্য্য হইয়াছিলাম” বলিয়াছিলেন। 

পরমহংস চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকেও শ্রীমদ্ভাগবত 

শ্রবণ করাইয়া, জীভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া, তন্ময়ত্ব লাভ করিবার জন্য 

বলিয়াছিলেন £_ 

অহং ব্ৰহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং। 

এবং সমীক্ষ্যচাত্মানমাতবন্থাধায় নিলে ॥ ভাগঃ ১২৫১২ 

দশস্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষানলৈঃ ৷ 

ন দ্রক্ষ্যসি শরীরপ্চ বিশ্বচ পৃথগাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ১২৫১৩ 



৪৭৪ ব্ৰ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আমিই ব্রহ্ম পরম ধাম, ব্ৰহ্মই আমি পরম পদ, এই অভেদ চিন্তায়, নিরুপাধি 

পরমাত্মায় জীবাত্মায় যোগ কর। তাহা হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারী 

তক্ষককে ও শরীর এবং বিশ্বকে আত্মা হইতে আর পৃথক দেখিবে না। 

ভাগ: ১২।৫।১২-১৩ 

ব্রজগোগীদিগেরও এ প্রকার তন্সয়ত্, ভাগবতে ১০।৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত 

আছে, যথা-_ 

অসাবহং ত্বিত্যবলা স্তদাত্রিকা স্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ 
ভাঁগঃ ১০।৩০।৩ 

কৃষ্ণের ন্যায় তাহাদিগের ক্রীড়া ও বিলাস হইল, স্থতরাং সেই সকল 

অবলাগণ কষ্ণাত্মিকা হইয়া, পরম্পর “আমিই সেই কৃষ্ণ’ এই প্রকার কহিতে 
লাগিলেন। ভাগঃ ১০৩০৩ 

উক্ত অধ্যায়ে অনেক শ্লোক, উক্ত অর্থ প্রকাশ করে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত 
হইল না। 

অভএব ইন্দ্র ভগ্বদ্ভাবে ভত্বয়ত্ব লাভ করিয়া যদ্দি নিজের 
উপাসনার উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, ভাছা 
ভগবছুপাঁজনারই উপদেশ, বুঝিতে হইবে । 
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ভিত্তি ৫ 

১।১।২৯ সুত্রে উদ্ধৃত কৌষীঃ ৩।২ এবং ৩৫ মন্ত্র 
সংশয় £_ তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না। ইন্দ্র 

ও জীব পর্য্যায়ভুক্ত । তিনি নিজের উপাসনা উপদেশ দিতেছেন। আবার তিনি 
মুখ্য প্রাণরূপী, তাহাও নির্দেশ করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ কি? 
যদি ব্রদ্জোপাসনার--উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ত স্পষ্টভাবে 
বলিলেই হইত। স্থত্রের প্রথমাংশে এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া! শেষাংশে 
তাহার সমাধান করিতেছেন । 

সুত্র £_১।১৷৩২ 

জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, ন উপাসনা ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ- 
তগ্যোগাৎ | ১১৩২ 

জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গাৎ + ন + ইতি +চেৎ+ ন + উপাসনা ব্রৈবিধ্যাৎ 

+আশ্রিতত্বাৎ+ ইহ + তদ্যোগাৎ ॥ 

জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গাৎ £_জীব লিঙ্গ ও মূখ্য প্রাণ লিঙ্গ থাকায়। 
ন ঃ-_না,-_প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে। ইতি ঃ_ইহ|। চেৎ £_যদি বল। 

ন £_না, বলিতে পার না। উপাসা ত্রৈব্ধ্যাৎ £_যেহেতু উপাসনা 

তিন প্রকার । আপশ্রিভত্বাৎ £_গ্রহণ করা হেতু, অপর অপর স্থানে আছে 

বলিয়া। ইহু £_এখানে, এই প্রকরণে। ভণ্তোগীৎ £_যে হেতু তাহারই 

সম্বন্ধ আছে। 

কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দিন বিদ্যায় ইন্দ্রের উপদেশে জীবলিঙ্গ ও 

মুখ্য প্রাণ লিঙ্গ শব সমূহ দ্বারা উপান্ত ব্র্ই কথিত হইয়াছেন । যদি বল, না, 

উপান্ত জীব ও মুখ্য প্রাণই তাহা বলিতে পার না, কারণ পরমাত্মার 

উপাসনা ত্রিবিধ-_অর্থাৎ পরমাত্মভাবে, জীবভাবে, এবং প্রাপাধিষ্টাতৃভাবে 

বিহিত আছে, এবং অন্তত্রও এই ত্ৰিবিধ উপাসনা! স্বীকৃত হইয়াছে। এখানেও 

তাহাই সম্ভবপর ৷ ধ 

ইন্দ্র নিজে জীব, তিনি আপনাকে উপান্ত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন 

ইহাতে জীবলিঙ্গ হইল। আমি প্রজ্ঞাত্ম প্রাণ (কৌধীঃ ৩২), যতদিন 

শরীরে প্রাণ থাকে, ততদিনই আয়ু, এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, এবং বে প্রজা .. 



৪৭৬. রন্স্থতর ও শ্রীমদ্ডাগবত 

সেই প্রাণ, তাহাকে উপাসনা কর (কৌষীঃ ৩।২), ইহাতে মুখ্য প্রাণলিঙ্গ 

বুঝা গেল। আবার ইহাই অজর, অমৃত, আনন্দ, বলায় ব্রহ্মলিঙ্গ ও কথিত 

হইল, (কৌধী: ৩৯)। ইন্দ্ৰ কখনও তিনের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার উপদেশ 

দেন নাই। একের উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই এক কি? ব্রহ্ 

না জীব, না মুখ্যপ্রাণ? স্ব্রকার বলিতেছেন, ইন্দ্রের উপদিষ্ট উপাস্য, ব্রশ্মহ 

বটে, কারণ অন্তান্ত স্থানে ত্রিবিধ উপাসনার কথ! বিহিত আছে,। এখানে সেই 

এক পরম তত্বের তিন প্রকার উপাসনারই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। 

যে প্রকারেই উপাসনা হউক না কেন, সেই এক স্থান অর্থাৎ পরমতত্বই 

উহার লক্ষ্য। 

এই সম্পর্কে আমরা ১১১ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত ভাগবতের ১২1১১, 

প্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। 

বদস্তি তত্তত্ৃবিদন্তত্বং যজজ্ঞানমদ্য়ম্। 

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাগঃ ১২১১ 

এক অদ্বয় পরতত্বই তব্ববিদ্গণ কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা এবং কেহ 

ভগবান্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভাগ: ১২১১ 

বলা বাহুল্য যে, উপাসক সম্প্রদায় ভেদে এই বিভিন্নতা। জ্ঞানিগণ সেই 

এক অদ্বয় জ্ঞানতত্বকে, নিপুণ নিরাকার ব্রন্ধ বলিয়া উপাসনা করেন। যোগিগণ, 
প্রাণবৃত্তি বা ইন্দিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া, প্রাণের অধিষ্ঠাতা, ইন্দিয়গণের নিয়ন্তা, 
পরমাত্ম! বলিয়া সেই অয় জ্ঞানতত্বকেই ধ্যান করেন এবং ভক্তগণ, সমুদায় 
কর্ম_তাহাতে সমর্পণ করিয়া, তদ্গতচিত্তে, সমুদায় কল্যাণগুণের আকর, 
সর্ব, সর্বশক্তিমান্, ভক্তানুগ্রহের জন্য ভক্তেচ্ছান্যায়ী শরীরধারী ভগবান্ 
বলিয়া, সেই এক অদ্বয় জ্ঞানতত্বেরই উপাসনা করেন। সকলের গতি ও লক্ষ্য 
সেই একই। সগণ-সাকার শ্রীতগবানে জীবলিঙ্গ বর্তমান ). হি স্থিত পরমাত্মায় 
মুখ্য প্রাণলিঙ্গ বর্তমান) নিগুণ নিরাকার ব্রঙ্গে ব্রন্ধলিঙ্গ বর্তমান । কিন্ত 
উপাসনা সেই অদ্ধয় তত্বের। অতএব ইন্দ্রের উপদেশে উক্ত তিন লিঙ্গ 

বর্তমান থাকিলেও তাহার উপদিষ্ট_সেই এক অথ জ্ঞানতত্ব, ইহ! সিদ্ধ হইল । 
আমরা ১/১।২ ও ১।১।৩ স্থত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, স্থষ্টি স্থিতি- 

প্রলয়ে, জগতকারণ ব্রহ্মে কোনও বিকার প্রসক্তি নাই। তিনি সর্বদা স্বরূপেই 

বর্তমান থাকেন । এবং তনি “স্ব্যজ্ঞানানজ্ঞানম্দ”, স্বরূপ (দেখ ১1১।১৬ সুত্র )। 
আবার ১১১০ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত ১১1৩১1৯ প্লোকের, ১1১।১২ স্থত্রের 
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আলোচনায় উদ্ধৃত ৪1৯৭, ১1১১৮ স্তরের আলোচনায় উদ্ধৃত ৫৷১১৷১৪ 
প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, তিনি সুষ্টি করিয়া তাহার 

প্রতি অণুপরমাণুতে “অনুপ্রবেশ” করিয়া আছেন । ১১1১৭ স্ুত্রের 
আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, জীব ক্রদ্ধাংশ এবং ১1১।২ স্থত্রের 
আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তিবূপে প্রদর্শিত হ্ইয়াছে। 
দেবতাগণও যে শক্তিশালী জীব, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

বেদও 'ত্রিবিধ £__কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাও বা ব্রক্মকাণ্ড। 

এই তিন প্রকার ভেদে উপাসনাও ভ্রিবিধ। কক্মিগণ অগ্নিতে হবি: দ্বার! 

যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাহারা অচেতন অগ্রিতে অচেতন হবিঃ দ্বারা উপাসন! 

করেন। কেহ কেহ শ্রীভগবানের মনোময়ী প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণা করিয়া 

ভাগবতী গতি লাভ করেন (দেখ ১১১১ স্থত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১২।৩৮ 

শ্লোক)। কেহ কেহ দেবতারাধনা করিয়া তাহার উপাসনা করেন। 

আবার কেহ কেহ তাহার স্বরূপের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকেন। সকলের 

লক্ষ্য কিন্ত সেই একই অদ্বয্ব তত্ব। এই সম্পর্কে ৯১।১১ স্ুত্রের আলোচনায় 

উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১৯৬৮, ১১৬]৯ শ্লোক ত্রষটব্য। বাহুল্য ভাষ এখানে 
উদ্ধৃত হইল না| 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ভৌতিক অগ্নিতে ভৌতিক হবিঃ দার! যজ্ঞ, 

ভৌতিক মনোময়ী প্রতিক্ৃতির ধারণার ছারা উপাসনা, জীবরূপী দেবতার 
আরাধনা এবং নিরগুণ শ্রীহরির উপাসনা,_সকলেরই লক্ষ্য এক । স্থতরাং 

ইন্দ্রের উপদেশে জীবলিঙ্গ, মুখ্য প্রাণলিঙ্ ও ব্রহ্ছলিঙ্গ থাকায়, কোনও দোষ 

হয় নাই । 
উপরস্ত, কর্ণঘোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, উপাসনার এই তিন পন্থা 

প্রসিদ্ধই আছে। অধিকারী ভেদে উপাসনার এই প্রকার ভেদ মাত! কোন্ 

প্রকার অধিকারীর পক্ষে কোন্ পন্থা হিতকর, তাহা শ্রীমদভাগবতে বিশদ্রূপে 

বর্ণিত আছে। 
যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্ৰোক্ত! ন ণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া 

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োইস্যোইস্তি কুত্রচিৎ ॥ 
ভাগঃ ১১৷২০৷৬ 

BRR. ব্ৰহ্ম-কৰ্ম্মদেবতাকাণ্ডৈঃ প্রোক্তাঃ । 7 

মানবদিগের মঙ্গল বিধান জন্য, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এ 



৪৭৮ র্ষসত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ত্রিবিধ সাধনোপায় আমি বর্ণনা করিয়াছি । ইহা ভিন্ন কোথাও অন্ত উপায়: 

নাই। ভাগঃ ১১২০৬ 

তন্মধ্যে কাহার পক্ষে কোন্ প্রকারের উপায় বিহিত, বলিতেছেন :_ 

নিিগ্ানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনমামিহ কর্ম্মম্থ ৷ 
তেষনির্ধিবপ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্ ॥ 

ভাগ ১ ১২০।৭ 

যদৃচ্ছয়া মৎ্কথাদৌ জাতশ্রদ্বস্ত যঃ পুমান্। 

ন নির্ধিবপ্রো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোইম্ত সিদ্ধিদঃ ৷ 

ভাঁগঃ ১১২০৮ 

তন্মধ্যে কর্মে ও কর্ম্মফলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযেগই দিদ্ধিদান 
করে আর কর্ণ ও কর্মফল বিষয়ে দুঃখবুদ্িশূন্ত অতএব কামী ও অবিরক্ত 
ব্যক্তিদিগের কর্্মযোগই পিদ্ধিদান করে। ভাগ: ১১২০৭ 

কোনও রূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার প্রসঙ্গে যাহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে 
এবং কর্ম ও তৎফলাদি বিষয়ে যিনি অতিবিরক্ত বা অত্যাসক্ত নহেন, ভক্তি- 

যোগই তাঁহার সিদ্ধিদান করে। ভাগঃ ১১২০৮ 
এক প্রকার অধিকারীর পন্থা অন্য প্রকার অধিকারীর পক্ষে হিতের হয় ন!। 

যেমন, যতদিন না পর্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়, অথবা ভগবদ্কথাস্ শ্রদ্ধা না 
জন্মে, ততদিন কৰ্ম্ম করা কর্তব্য। ভাগঃ ১১।২০।৯ 

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুববীতি ন নির্ধিষ্ভেত যাবতা । 
মৎকথাশ্রবণাদে বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 

ভাগঃ ১১২০৯ 

অতএব বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানযোগ আশ্রয় করা, অথবা ভগবদ্কথায় শন্ধা জন্মিলে ভক্তি যোগ আশ্রয় করা বিহিত। 
কর্ম, তগস্থা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম প্র 
ভগবন্তক্ত সেই সমূদায়ই প্রাপ্ত হন। ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মুক্তি, এমন কি এভগবন্ধাম পৰ্যন্ত, প্রাপ্ত হইতে পারেন । ভাগ:. ১১।২০/৩২-৩৩ 

যৎ কর্ম্মভি্ধতত্পসা৷ জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্ঠ য্খ। 
যোগেন দানধর্থেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ভাগঃ 

কিন্তু প্রাপ্য সকলের এক। 

ভূতি দ্বারা যাহা. কিছু লাভ হয়, 

১১1২০৩২ 
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সর্ব্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তো লভতেহস্সা । 
স্ব্গীপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদযাদি বাঞ্ছতি ॥ ভাগঃ ১১২০।৩৩ 

অতএব প্রতদদিন বিদ্যায় ইন্দ্র যদি অধিকারী ভেদ মনে করিয়া, গ্রতর্দনকে 
উপলক্ষ করতঃ সর্বসাধারণের হিতার্থ, জীবলিঙগ,মু্যপ্রাণলিঙ্গ ও বর্মলঙ্গ এই 
তিন বিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় নাই। 

৪৯ 

বিশেষতঃ, তিনিই উপাস্ত, উপাসক এবং উপাসনা এবং তছৃপকরণ। অতএব 
ইন্দ্রের ও প্রকার উপদেশে কোনও দোষ হয় নাই। 

ত্বং ক্রতুংস্বং হবিস্তং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্র: সমিদ্র্ড- 

পাত্রাণি চ। 

ত্বং সদস্তাত্িজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম 
আজ্যং পশুঃ ॥ ভাগঃ ৪1918২ 

তুমি ত্রতু, তুমি হবিঃ, তুমিই আগ স্বয়ং, তুমিই মন্ত্র, তুমিই যজ্ঞোপকরণরূপ 
সমিৎ্, কুশ ও যজ্ঞপাত্রলকল, তুমিই সাস্ত, খত্বিক, তুমিই যজমান দম্পতি, 
তুমিই দেবতা,অগ্রিহোত্র, তুমিই স্বধা, সোম, আজ্য ও যাবতীয় পশু । 

ভাগঃ ৪1৭18২ 



8৪৮০ 

প্রথম অধ্যায়।, দ্বিতীয় পাদ । 
অস্পষ্ট উপাস্য ভ্ৰসবোপধক্ক বাক্য হিল্গা। 

প্রথম পাদের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সংসারে 

কর্মআোতে ভাসমান জীবের কর্মাবর্তে উন্নজ্জন নিমজ্জন করিতে করিতে স্বতঃ 

ভগবদন্ুগ্রহে অথবা শান্ত্রালোচনায়, জ্ঞান জন্মে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রবৃত্তি- 

নিবৃত্তি মাৰ্গ বিধায়ক সমুদায় কর্মমাত্রই নশ্বর। উহাদের ফল নিত্য স্থায়ী নহে। 
এই জ্ঞান জন্মিলে কর্শে স্পৃহা স্বতঃই কমিয়া যায় এবং বক্ধজিজ্ঞাসার ইচ্ছা 

মনে উদয় হয়। ব্ৰহ্ম, বাক্য মনের অগোচর। স্থতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 

এঁতিহা এই তিন প্রমাণের দ্বারা তিনি গ্রাহহ নহেন। একমাত্র বেদ ও 
তদনুসারী শান্ত্ই তাহাকে প্রতিপাদন করে। সুতরাং শাস্ত্র চর্চার অভিলাষ 

্র্মজিজ্ঞাসার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ | 

শান্ত্রালোচনা করিতে করিতে মনে নানারূপ সংশয় উদয় হয়। শাস্ত্র 

সমুদায় সকল প্রকার উচ্চ নীচ অধিকারী সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য 
উপদেশগুলি পরোক্ষভাবেই দেওয়া হইয়াছে, দুষ্ট হয়। বিশেষতঃ, সাক্ষার্ভাবে 
ভাষার দ্বারায়, বাক্য মনের অগোচর, সমুদায় ইন্জিয়গ্রাহ্ পদার্থের বহিভূতিঃ 
বঙ্গবন্তকে প্রকাশ করা যায় না। স্থতরাং তাহাকে ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত 
করিতে হইলে, উপমা! বা সাদৃশ্ঠের দ্বারা করিতে হয় এবং সেই উপমা বা 
সাদৃত্ঠ পরিদৃগ্ুমান বিশ্ব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা কিছুতেই 
সর্বাঙ্গীণ ভাবে ত্রদ্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এই সকল কারণে, মনে 
নানারপ সংশয়ের উদয় আপনিই হইয়া থাকে। প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মচিহন যুক্ত 
বাক্য বিচার করিয়া, পুজাপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন 
যে, যদিও এ সমুদায় বাক্যে প্রধান, আকাশ, প্রাণ ইত্যাদি প্রতিপান্ধ বলিয়া 
সন্দেহের অবসর থাকে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহার! ব্রহ্ধকেই প্রতিপাদন করিয়া 
থাকে। 

যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্াক্ষরে ব্দ্মের উল্লেখ না থাকায়, গৌণভাবে জীব 
প্রভৃতিও বুঝাইবার সম্ভাবনা থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ব্ৰ্বপ্ৰতিপাদনই তাহাদের উদ্দেশ, সেই সমস্ত বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইতেছে। 
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১। সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰসিজ্ধযধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 3 

(১) “সব্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীতা অথ খলু 
ক্রুতুময়ঃ পুরুষে! যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য 
ভবতি স ক্রুতুং কুববীত ৷” ছাঁন্দোগ্যঃ ৩।১৪।১ 

“মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত। সর্ব্বকর্মা 
সব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সব্বরসঃ সব্ধ্বমিদমভ্যান্তোইবাক্যনাদরঃ॥ 

€ছান্দোগ্যঃ ৩১৪।২) 

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির মন্ত্রের সরলার্থ হইতে আমর! পাইতেছি 
যে, পরিদৃ্ঠমান সমস্তই ব্রন্ম। তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাতে স্থিত এবং 

তাহাতেই লয়শীল। শান্তভাবে তাহার উপাসনা কর্তব্য) পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় 

(সংকল্প প্রধান)। পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, মৃত্যুর পর সেইরূপই 

হুইয়া থাকে । অতএব পুরুষ, মনোময়, প্রাণশরীর বিশিষ্ট, জ্যোতিরূপ, সত্য- 

সংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্ববিশ্বব্যাপী, বাক্যের 

অগোচর, অসঙ্গ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বন্ত উপাসনা করিবে । (ছাঃ ৩।১৪।১-২ ) 

সংশয় $= 

ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ_জীব 

বা পরমাত্ম।। এই সংশয় নিরাসের জন্য সুত্রকার সুত্র করিলেন £_ 

সূত্ৰ ২১২১ 

সৰ্ব্বত্ৰ প্রসিদ্ধোপদেশীৎ ॥ ১২1১ 

সৰ্ব্বত্ৰ + প্রসিদ্ধ + উপদেশীৎ। 

সৰ্ব্বত্ৰ £_দকল স্থানে প্রসিদ্ধ £_প্রকৃ্লপে জ্ঞাত। উপদেশাৎ 2 

উপদেশ হেতু । 

উদ্ধৃত ৩৷১৪৷১ ছান্দোগ্য মন্ত্রে “ভজুলাল্” পদে পি স্থিতি লয়ের একমাত্র 

কারণ ব্রহ্ধকেই উপাপনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম যে সি স্থিতি লয়ের 

একমাত্র কারণ, ইহা সর্বত্র ্রদিদ্ধ। অতএব উপান্ত “মনোময় প্রাণ শরীর” 

ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু, ব্ৰ্মই | অন্ত কিছু নহে। 'জীব কখনও সৃষ্টি স্থিতি 

লয়ের কারণ হইতে পারে না! 
্ 



৪৮২ র্সত্র ও শ্রুমদ্ভাগবত 

মদ ভাগবতে স্পষ্ট জীবও ক্ষেত্ৰজ্ঞ শব শ্রীগবান্কেই প্রতিপাদন করে, 

ইহ! নিক্নোদ্ধত শ্লোক কয়টিতে বিষদ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 

স এষ জীবে! বিবরপ্রন্ৃতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট: | 

মনোময়ং সুন্মমুপেত্য রূপং, মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থৃবিষ্ঠঃ ॥ 

ভাগঃ ১১।১২।১৫ 

ইহার সরলার্থ ১/১।৩ স্থত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে । 

অহং হি জীবস্ত্রিবিদজযোনিরবন্ত একো বয়সা স আছি । 

বিশ্লিষ্টশক্তিরবুধেব ভাতি, বীজানি যোনিং প্রতিপদ যদ্বৎ ॥ 

ভাগঃ ১১।১২।১৮ 

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং, পটো যথা তন্তবিতানসংস্থঃ ৷৷ 

ভাগঃ ১১।১২।১৯ 

গুণাশ্রয়, লোক পদ্মের উত্তম স্থান, আদিতে অব্যক্ত, কালে বহুধা বিভক্ত শক্তি, 
আন্ত পুরুষ, পরমেশ্বর, ক্ষেত্র পতিত জীবের বহু আকারে পরিণামের ন্যায়, 
স্বর্পতঃ একই বহু প্রকারে প্রতিভাত হয়েন। ভাগঃ ১১1১২।১৮ 

উপাদান কারণ স্বরূপ তন্ত, যেরূপ দীর্ঘ ও হুম্ব ভাবে বিন্তন্ত হইয়া, বস্তু নাম 
ও রূপে অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ এই অশেষ বিশ্ব ঈশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যক্ত 
রহিয়াছে । ভাগঃ ১১।১২।১৯ 

নারায়ণে| ভগবান্ বাস্দেবঃ স্বমায়য়াত্মম্যবধীয়মানঃ ৷৷ ভাগঃ ৫।১১৷১৩ 
১!১৷২৫ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্ম স্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ । 
“এবং পরো ভগবান্ বাস্থদেবঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্ঃ ॥ 

ভাগঃ ৫১১১৪ 
যেমন একই বায়ু, স্থাবর অঙ্গমাদি ভূত সকলের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করে, সেইরূপ েত্রজ্, আত্মা, পরয়পুরুষ, ভগবান বাস্থদেব, প্রপঞ্চ জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া স 

কলকে প 
ভাগঃ ৫1১১1১৪- রিচালিত করিতেছেন ॥ 

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব ম টন ॥: ভাগঃ 
জীবন্ত ভগবতো মনদিরম। ঘর A গঃ ১১২৭1১৩ 



১ অঃ ২ পাঃ। ১ অধিঃ। ২ স্থঃ ৪৮৩ 

চল ও অচল দুই প্রকার প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। 
? ভাগঃ ১১৷২৭৷১৩ 

বর্ষপৃগসহত্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্। 

কাল কৰ্ম্ম স্বভাবস্থো জীবোইজীবমজীবয়ং | ভাগঃ ২৫৩৪ 
জীবয়তীতি জীবঃ পরমাত্মা । (শ্রীধর) 

বহু সহশ্র বর্ষ অন্তে জলে শয়ান সেই ব্ৰহ্মাওকে, প্রমাত্মা, কাল, জীবাদৃষ্ট 
ও স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া, সচেতন করিলেন। ভাগঃ ২৫1৩৪ 

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি গ্লোকের অর্থ বিচার করিলে, আমরা বুঝিতে পারি 
যে, জীব কখনই সত্ব রজঃ তমো গুণের আশ্রয়, লোক পদ্মের কারণ, পরেশ, 
ভগবান্, বাহ্ছদেব, সর্বনিয়ন্তা, স্থাবর জঙ্গমের আত্মা স্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে 
না। অতএব এই শ্লোক সকলের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাই, ইহ! সিদ্ধ হইল । যদিও 
১১৷১২৷১৫, ১১।১২1১৮, ১১৷২৭৷১৩, ২1৫।৩৪ শ্লোকে স্পষ্টতঃ “জীব” শখ এবং 

৫১১১৪ শ্লোকে জীব পর্ধ্যায় ভুক্ত “ক্ষেত্ৰজ্ঞ” শব ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার! 
পরমতত্বের প্রতিপাদক বুঝিতে ভইবে। 

দ্বিভীয় সূত্রের ভিত্তি £ 

প্রথম স্থত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ মন্ত 

সূত্ৰ ১1২২ 

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১২২ 

বিবক্ষিত+ গুণ +উপপত্তেঃ+চ। 

বিবক্ষিত £_-অভিপ্রেত, ব্ণিত। গুণ £_পরমাত্ম সন্ন্ধীয় গুপ। 

উপপান্তেঃ 2 উপপত্তি বা সঙ্গতি হেতু । চ £_-ও 

উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ শ্রুতিতে যে সমুদায় গুণ বণিত হইয়াছে, সে সকল 

্রন্ষেই প্রযোজ্য ; জীবে নহে। অতএব উক্ত অ'তির প্রতিপান্চ, ব্রহ্মই। 

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাগ্ঠং গুহাশয়ং নিফলমপ্রতক্যম্। 

মনোইগ্রযানং বচসা নিরুক্তং নমামহে দেব বরং বরেণ্যম্ ॥ 

ভাগঃ ৮৫১৫ 

বিপশ্চিতং প্রাণ মনোধিয়াত্বনামর্থেক্দিয়াভাসমনিত্রমত্রণফ্। 
ছায়াতপৌ যত্ৰ ন গৃপ্পক্ষৌ, তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ 

ভাগ? ৮1৫১৬ 



স্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ধা কহিলেন, হে দেব! আপনি সর্বশেষ, আপনার বিকার নাই, আপনি 

সত্য, অনস্ত, অনাদি, সর্ধান্তর্যামী, নিরুপাধি এবং অপ্রতক্য, আপনি মনেরও 

অগ্রে গমন করেন, বাক্য দ্বারা আপনাকে নির্বাচিত করিতে পারা যায় না) 

৪৮৪ 

আপনাকে নমস্কার। ভাগ: ৮৫1১৫ 

যিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও আত্মাকে জানেন, এবং বিষয় ও ইন্জিয় ও 

তদুভূপে প্রকাশিত হন, অথচ অজ্ঞান রহিত, যাহার দেহ নাই, যিনি অক্ষর, 

আকাশবৎ সর্বব্যাপী, এবং যাহাতে জীব পক্ষপাতিনী অবিদ্যা, অথবা, তন্নিবত্তিকা 

বিন্ধা কিছুই নাই, তিনি তিন যুগেই আবিভূতি হয়েন। আমরা তাঁহার শরণ 

গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮1৫1১৬ 

উপরে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে “গুহাশয়” শব্দ এবং “প্রানমনো ধিয়াত্মনীম্” 

শবে জীব বুঝাইতে পারে, এ প্রকার সংশয় যদি সম্ভব হয়, তাহার নিরাসের জন্য 

না, জীব বুঝাইতে পারে না, কেননা অন্যান্য বিশেষণগুলিতে পরমাত্মার গুণ 

সকলই ব্যক্ত হ্ইয়াছে। উহারা জীবে প্রযোজ্য নহে। পরমাত্মাতেই 

তাহাদের উপপত্তি বা সঙ্গতি । 

পূর্বের ১1২১ স্থত্রের আলোচনায়, ১১/১২।১৫, ১১/১২।১৮, ১১1১২।১৯, 

৫1১১১৩ ও ৫1১১।১৪ উদ্ধত ভাগবতের শ্রোকে ও পরমাত্মায় বিবক্ষিত গুণ 

সকলই বর্ণিত হইয়াছে । অতএব উক্ত শ্লোক সকলের প্রতিপাগ্, জীব নহে, 

পরমাত্মাই। যদিও উদ্ধত কয়েকটি শ্লোকে “জীব” পদ ম্পষ্টতঃ ব্যবহৃত 

হইয়াছে ৷ 



১ অঃ। ২ পাঃ। ১ অধি2। ৩ স্থুঃ ৪৮৫ 

ভিত্তি $= 

তৃতীয় স্থত্রের ভিত্তি ও প্রথম স্ত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩১৪২ মন্ত্র 

সূত্ৰ £_১৷২৷৩ 

অনুপপত্তেন্ত ন শারীরঃ ॥ ১৷২৷৩ 

অন্ুপপত্তেঃ + তু4- ন + শারীরঃ। 

অন্ুপপান্তেঃ £_অন্কপপত্তি_অসঙ্গতি হেতু । ভু £_কিন্ত। নঃ__না। 

শীরীরঃ $-জীব। 

ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ মন্ত্রে সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি যে সমুদায় গুণ বণিত আছে, 

জীব চিৎকণ এবং পরমাত্মার অণুপ্রমাণ অংশ হইলেও মায়াবশ হওয়ার 

তাহাতে এ সকল গুণের সঙ্গতি হয় না। অতএব জীব প্রতিপাছ্য নহে। 

যদি বল, জীবের স্বরূপ অভিব্যক্তিতে সতাসঙ্কব্নত্বাদি গুপ্রান্তি হইয়া 

থাকে, অতএব উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির মন্ত্বরূপ প্রাপ্ত জীবে প্রযোজ্য হইবে 

না কেন? উহার উত্তরে বলিব যে, স্বরূপাভিব্যক্তিতে জীব ত্রহ্মভাব প্রান্ত হয় 

বলিয়া উক্ত গুণসকল তখন জীবে প্রকাশ পায়। জীবে উক্ত গুণ সকল 

সাধনসিদ্ধ, কিন্তু পরব্রদ্দে উহার! নিত্য সিদ্ধ। জীব-অংশী-_পর্রদ্মের অংশ 

বলিয়া স্বরূপপ্রাপ্থিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? পরত্রন্দে 

উহাদের উৎপত্তি নিত্য। স্থতরাং উহারা মুখ্যভাবে পরব্রন্ষেই প্রযোজ্য 
বুঝা গেল। 

খগ্ঠোতগণ আলোক দ্বারা রবির কাছে__কি প্রকাশ করিবে? সেই প্রকার 

অল্পজ্ঞ জীব সর্বজ্ঞ ভগবানের নিকট কি বর্ণনা করিবে? 

বিদিতমনভ্ত সমস্তং, তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতং। 

বিজ্ঞাপ্যং পরমণ্ডরোঃ, কিয়দিব সবিতুরিব খগ্ভোতৈঃ ॥ 

ভাগঃ ৬১৬১২ 

ভূতেন্দিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ । 

আত্মা তথা পৃথগঞ্রষ্টা ভগবান্ ব্ৰহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ 
ভাগঃ ৩২৮1৪১ 



নিত. ্সত্র ও শ্রীদ্ভাগবত 

ব্ৰহ্ম বলিতেছেন £ 

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বাভু সম্বেষ্ঠিতাণ্ডঘট সপ্ত 
বিতস্তি কায়ঃ। 

কেদৃথ্থিধাইবিগণিতাওপরাণুচর্ধ্যাবা তাধবরোমবিবরস্ত 
চ তে মহিত্বম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।১১ 

তাপত্রয়েণাভিহতস্ত ঘোরে, সংতপ্যমানন্য ভবাধ্বনীশ । 

পশ্যামি নান্তাচ্ছরণং তবাজ্বি। দন্দাতপত্্রাদমৃতাভিবর্ধাৎ ॥ 
ভাগঃ ১১।১৯।৯ 

হে অনন্ত! আপনি জগদাত্মা, সর্ববান্তর্য্যামী, সকলের আচরিত আপনার 

বিদিত। খগ্োত শ্বীয় সামান্য জ্যোতিঃ দ্বারা জ্যোতির আধার দিবাকরের 

নিকট কি প্রকাশ করিবে? সেইরূপ পরম গ_ আপনি, আপনার নিকট 
আমরা! কি প্রকাশ করিব? ভাগঃ ৬।১৬।৪২ 

ভূত, ইন্দিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও জীব হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক । আবার 
জীব সংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্ৰহ্ম সংজ্ঞিত আত্মাও পৃথক । ভাগঃ ৩।২৮1৪১ 

হে ভগবন্ ! প্রকৃতি, মহত, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী 
এই সকল পরিবেষ্টিত যে অন্তঘট তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতন্তিমাত্র 

পরিমিত আমার শরীর । আমি কোথায়, আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? 

র্াও আমার শরীর বটে, কিন্ত এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহক্মাও পরমাণু সকলের 

পরিত্রমণার্থ গবাক্ষ ঘারে অগণ্য ধুলিকণার বিচরণের ন্যায় তোমার শরীরের 
প্রত্যেক রোম বিবরে পরিভ্রমণ করিতেছে । অতএব আমি অতি তুচ্ছ। 
আমাকে অন্কম্পা কর। ভাগ: ১০l১৪৷১ ১ 

মা ও ভগাবানে যখন এত প্রভেদ, তখন সাধারণ জীবের কথা কি? 
হেঈশ! এই ঘোর সংসার পথে তাপর্রয়ে সংতপ্যমান হইয়া, আমি আপনার অমৃতাভিবর্ষী পাদপনুরূপ আতপত্র ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না। ভাগঃ ১১১৯৯ 
অতএব জীবের কর্তব্য, তাহার শ্ীচরণেরই উপাসনা করা । ইহা ১1২১ তরে উদ্ধত ৩১৪১ ছান্দোগ্য শ্রতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । ভাগবত ও ১১/১৯৯ শ্লোকে 

পাঞ্ু। তিনিই জীবের উপাশ্ত x বলিলেন। অভএব ব্রহ্মই প্রতি" 



১ অ:। ২ পাঃ। ১ অধিঃ। ৪ স্থঃ ৪৮৭ 

ভিত্তি ৫ 

“সববকর্ম্া সর্র্বকামঃ সব্ববগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যনাদর 
এষ ম আত্মাইস্তহ্ব দয় এতদ্বক্মেতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মি 1” 

ছান্দোগ্যঃ ৩৷১৪৷৪ 
সর্ব কর্মা, সর্ববকাম, সর্ববগন্ধ, সর্বরস, সর্ধ বিশ্বব্যাপী, বাক্যের অগোচর, 

অঙঙ্গ, আমার অন্তহ্দয়স্থ আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম; মৃত্যুর পর ইনিই গতি। 
ছাঃ ৩।১৪।৪ 

সুত্র ১1২1৪ 

কন্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ১1২৪ 

কম্মকর্তৃব্যপদেশাৎ+চ। 

কর্মকর্তব্যপদেশাৎ £ _কর্ম ও কর্তার__উপাস্ত ও উপাসকের নির্দেশ 
হেতু । চঃ-ও। 

উপরে উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৪ মন্ত্রে কর্শ্ম_প্রাপ্য বা উপাস্য ব্রমম 
এবং কর্তী প্রাপ্তা বা উপাসক জীব, নির্দেশের কারণ, পরব্রঙ্গই মনোময়ত্বাদি 
গুণ বিশিষ্ট ; জীব নহে। কারণ, এক বস্তু উপাস্ত ও উপাসক হইতে পারে না। 

ততো ভজেত মাং প্রীত: শ্রদ্ধালু দুটনিশ্চয়ঃ। 
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ ছুঃখোদর্কাংশ্চ গরয়ন॥ ভাগই ১১৷২০৷২৮ 
অতএব শরদ্ধালু ব্যক্তি এ সকল কামনা উপভোগ করিয়াও দুঃখজনকত্বরূপে 

তাহাদের নিন্দা করতঃ গ্রীতমনে আমাকে ভজন! করিবে। ভাগঃ ১১।২০।২৮ 

ইত্যচ্যুতা্ঘি ং ভজতোইমুবত্তা, ভক্তিবিরক্তি ভঁগবৎপ্রবোধঃ ॥ 

ভবস্তি বৈ ভাগবতস্ত রাজন্, ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ 
ভাগঃ ১১৷২৷৪১ 

১।১।৭ স্থুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃস দেবস্ত্রকালিকং স্থিরচরেহন্থবন্তিতাং শং। 

তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্তমানা স্তাপত্রয়োপশমনায় 

বয়ং ভজেম ॥ ভাগঃ ৩৩১।১৬ 

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে। 

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্ভমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ 

ভাগ; ১১।২৯।৩২ 



রহষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

জীব বলিতেছেন, এই যে ত্রৈকালিক জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা সেই 

পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে বিধান করিতে সমর্থ হন? আমি কর্শপদবী 

অনুবর্তনকারী জীব; আমাতে স্বতঃ এ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। অতএব, 

যিনি আমার এইরূপ জ্ঞানপ্রদ এবং স্থাবর জঙ্গমে যাহার অংশ অন্বর্তমান, 

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপশমনার্থ তাহারই ভজনা করি। ভাগঃ ৩/৩১।১৬ 

মনুত্ত যখন সকল কর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক আমাতে আত্মনিবেদনে করতঃ 

নিশ্চিন্ত হয়েন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওতঃ আমার সাম্য লাভ করেন। 

ভাগঃ ১১।২৯।৩২ 

৪৮৮ 

নারায়ণো ভগবান্ বাস্থদেরঃ স্বমীয়য়াত্মন্তবধীয়মানঃ ॥ 

ভাগঃ ৫১১১৩ 

আত্মনি__জীবে, অবধীয়মানঃ অবস্থাপ্যমানঃ কর্ম্মকর্তৃপ্রয়োগঃ 

তনিয়ন্তূতেন বর্তমান। 'শ্রীধর। 

১।১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

এই কয়েকটি শ্লোক এবং ১1১।২ সুত্রের আলোচনায় উদ্ধত ৮1৫১৫, 

৮1৫১৬ শ্লোক পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টরপে প্রতীয়মান হইবে যে, জীব 

উপাসক ও ্রচ্ধ উপাস্ত। অতএব, উভয়ে এক বস্তু হইতে পারে না। অতএব 

মনোময়ত্বাদি গুণ সম্পন্ন বস্তু ব্ৰহ্ম, জীব নহে। 



১ অঃ। ২ পাঃ। ১ অধিঃ। ৫ সঃ ৪৮৯ 

ভিত্তি 8 

১২1৪ সুত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩১৪1৪ মন্তর। 

সূত্ৰ £--১।২।৫ 

শব্দবিশেষাৎ ॥ ১২৫ 

শব্দ বিশেষাৎ ঃ__শব্দ গত বিশেষ হেতু ৷ 

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩৷১৪।৪ মন্ত্রাংশে আছে, “এব ম আ'স্মান্তহৃ দয়”_এই 
আত্মা আমার হৃদয় মধো আছেন-_এই স্থলে উপাসক জীব ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা, 

এবং উপাস্ত প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নিদিষ্ট হইয়াছেন, এবং উহার পরেই 

“ঞ্ভদ্বৈব্ৰহ্ম” এরূপ উক্ত আছে, অতএব, এ কারণেও মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট, 

জীব নহে? ব্ৰহ্মই । 

শ্রীমদ্ ভাগবতে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মা তিনবার 
সমগ্র বেদ পর্যালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভগবান্ 

হরিই সর্ধভূতে বিরাজ করিতেছেন, এবং সর্বাত্মা দ্বারা তাহার শ্রবণ কীর্তন 

ও স্মরণ করা সর্ব জীবের কর্তব্য । 

ভগবান্ ব্ৰহ্ম কাংল্েন ত্রিরকিদ্ষ্য মনীষয়া। 

তদধ্যবস্তাৎ কুটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ ॥ ভাগঃ ২২৩৪ 

ভগবান্ সর্ববভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ। 

দৃগ্ঠৈবুদ্ধ্যাদিৰ্ভিৰ্তষ্ট লক্ষণৈরমুমাপকৈঃ ॥ ভাগঃ ২২।৩৫ 

ভগবান ব্ৰহ্মা নিজের সুস্ম বুদ্ধি দ্বারা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদ তিনবার 

বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, ভক্তি যোগই সর্বশ্রে্ট কেন না তাহা 

হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে রতি সঞ্তাত হয়। ভাগঃ ২২1৩৫ 

ভগবান্ হরি ক্ষেত্রজ্ঞ ও অন্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীতেই বিরাজমান । 

বুদ্ধি আদির দর্শন তুষ্ট ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং বুদ্ধি আদি করণগ্রাম 

কর্তীর অধীন, এই প্রকার উৎপত্তি ও অনুমাপক প্রমাণ দ্বার! ঈশ্বর স্বত্ত 

কর্তা আছেন, ইহা অনুভব সিদ্ধ হয়। ভাগঃ ২২1৩৫ 

হরি? শব্দ বিশেষভাবে পরমাত্মাকে নির্দেশ করে। কর্ম ও. কর্মজনিত 

সংস্কার, বাসনা, যাহারা ভবিষ্যৎ কর্মের বীজন্বরূপ, সমুদায় হরণ বা নাশ করেন; 

বলিয়া__“হরি? নামের সার্থকতা ৷ 



৪৯০ 

ভিত্তি £ 

গীতা__সর্বস্ চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টো, মত্তঃ শ্বতিজ্ঞনমপোহনঞ্চ। 

বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেৰ বেছ্ো, বেদান্তকুদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ 

(গীতা ১৫১৫) 

কষেব্রজ্ঞর্পি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত। (গীতা ১৩২) 

ঈশবরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি । ( গীতা ১৮৬১ ) 

আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ 

উহাদের অপলাপ ও আমা হইতে হইয়া থাকে। আমি সমুদায় বেদ দ্বার! 

বেদিতব্য। বেদান্তের কর্তা ও বেদবেত্তা আমিই । গীঃ ১৫।১৫ 

হে অজ্জুন ! সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়া জানিও । গীঃ ১৩।১২ 
হে অঞ্জন! ঈশ্বর সকলের হৃদেশে অবস্থান করেন । গীঃ ১৮1৬১ 

সূত্ৰ £_১৷২৷৬ 

স্মৃতেশ্চ ৷ ১৷২৷৬ 

স্মৃতেঃ+চ | 

স্থতেঃ £_স্বৃতি শাস্ত্রে থাকা হেতু। চ:-__ও। স্থৃতি শাস্ত্রে কথিত 
আছে, জীব উপাসক এবং ব্রহ্ম উপাস্ত। 

তং ব্ৰহ্ম পরমং সাক্ষাদনাগ্ন্তমপাবৃতম্। 
, সব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্তবঃ ॥ ভাগঃ ১১১৬১ 
উচ্চাবচেষু ভুতেষু ছজ্ঞেয় মকৃতাত্মভিঃ ৷ 
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ভাগঃ ১১৷১৬৷২ 
হমাস্ান্তরো বাহোইনাবৃতঃ সর্ব্বদেহীনাম্ । 
যথা! ভূতানি ভূতেষু বহির্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ভাগঃ ১১১৫1৩৬ 
এম বুদ্ধিমতাংবৃ্ধি্মনীষা চ মনীিশাম্। 

. যত সত্যমহতেনেহ মর্তেনাপ্লোতি মামৃতম্॥ ভাগঃ ১১২৯।২২ কট আত্মা পরমষ্ঠাজো মহা জীবলোকন্ত চ জীব আত্মা ॥ 

ভাগঃ ৭৩২৭ 
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জীবঃ জীবনহেতুঃ যত স্তন্তাত্মা নিয়্তা । (শ্রীধর) 
সব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্রেশ্বরঃ প্রিয়; । 
ভূতৈ্মহন্তিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥ ভাগঃ ৭৭18২ 
ভূতানাং প্রাণিনাং জীবসংজ্ঞিতোহস্তর্্যামী । (শ্রীধর )। 
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রোষ্টঃ সন্ প্রেয়সামপি । 
অতো! ময়ি রতিং কুর্ধ্যাদ্দেহার্দির্যৎ কৃতেঃ প্রিয় ॥ ভাগঃ ৩৯৪১ 
তোমার আদি, অন্ত, আবরণ নাই, তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, এবং সকল 

জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু। উৎকৃষ্ট নিকষ ভূত যধ্যে, অরুতপৃণ্য 

লোকের তুমি ছুক্ডেয়। ব্রাহ্মণেরা (ব্রহ্ধবিদ্গণ ) তোমাকে বথার্থরূপে উপাসনা 
করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১৷১৬৷১-২ 

আমি সর্ধবদেহির অন্তর্ধাহ্ অনাবৃত আত্মা। যেমন ভূত সকল ভৌতিক 
বস্তু পকলের বাহিরে ও অন্তরে থাকে, তদ্রপ আমিও সকলের বাহিরে ও অন্তরে 
বিদ্যমান । ভাগ ১১।১৫।৩৬ 

ইহাই বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি ও যনীষিগণের মনীষা, যে অনৃত, মর্ত্য 
মনুষ্যদেহ দ্বারা সত্য ও অমৃত প্রাপ্তি ঘটে । ভাগঃ ১১।২৯।২২ 

তুমি কৃটস্থ__নিব্বিকার, আত্মা জ্ঞানস্বরপ, পরমেঠী__পরমেশ্বর, অজ-_ 
জন্মশৃণ্য, মহান্--অপরিচ্ছিন্,, তুমিই জীবগণের জীবন ও নিয়ন্তা । ভাগঃ ৭৩২৭ 

ভগবান্ হরি সর্বভূতের আত্মা, প্রিয়, ঈশ্বর, এবং সকল প্রাণী তাহারই 

স্বকৃত ভূত সকল দ্বারা হ্ষ্ট হইয়াছে । তিনি সকলেরই অন্তর্ধযামী ৷ 
ভাগঃ ৭৭1৪২ 

হে বিধাতঃ। আমি অহঙ্কারোপাধি জীবগণের আত্মা, অতএব আমি 

অতি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম ও নিরব্ধ। এই নিমিত্ত আমার প্রতি 

লোক সকলেরই রতি করা কর্তব্য। যেহেতু, আমার নিমিত্বই তাহাদের 

তে প্রীতি হইয়া থাকে । ভাগঃ ৩।৯।৪১ 

বু উপাস্ত, জীব উপাসক; ব্ৰহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। ব্ৰহ্মই 
জীবের অন্তর্যামী আত্মা ঈশ্বর, প্রিয়। সুতরাং মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট 

বস্তু জীব নহে, ব্ৰহ্মই বটে । 



৪০০ 

ভিত্তি £_ 

“এষ ম আত্মাইন্তদ্ঘদয়েইণীয়ান্ ত্রীহ্্ব। যবাদ্বা সর্ষপাদা শ্ঠামাকাদা 

শ্যামাকতগুলাদ্বা এষ ম আত্মাইনতহ্ব য়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানস্তরীক্ষাৎ, 

জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যে লোকেভ্যঃ।” ( ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৩ ) 

আমার-_হৃদয়ের অন্তরস্থ আত্মা ত্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, শ্যাম] অপেক্ষা, 

শ্যামা তুল অপেক্ষা সুম্মতর, এই হ্ৃদরস্থ আত্মাই পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরিক্ষ 

অপেক্ষা, দিব অপেক্ষা সমুদায় লোক (ভূবন ) অপেক্ষা বৃহত্তর । ছান্দোগ্য 

৩১৪৩ 

সংশয়, 

উপরে উদ্ধত ছান্দোগ্যে শ্রুতিতে “আমার হৃদয়স্থ আত্ম! ব্রীহি অপেক্ষা, 
যব অপেক্ষা, শ্যামা অপেক্ষা, শ্তামাতওুল অপেক্ষা সুক্মতম, বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

অতএব, আত্মা যখন হ্বদয়স্থ এবং স্থপ্ম, অতএব উহা! ব্রহ্ম নহে, জীবই । এই 

সংশয় নিরসনের জন্য সুত্র :_প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষাংশে 

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 

সুত্র £_১৷২৷৭ 

অর্ভকৌকস্তাৎ তদ্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচাধ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ। 

চর ১২।৭ 
অর্ভক+ ওকস্তাৎ+ তৎ + ব্যপদেশাৎ+চ + ন+ ইতি + চেৎ + ন + 

নিচায্যবত্বাৎ4+ এবং + ব্যোমবৎ + চ । 

অর্ভক £_অল্প। ওকত্বাৎ £_বাসস্থান হেতু। ভগ 2 সেইরূপ» 

অল্পপরিমাণ রূপ। ব্যপদ্দেশীৎ £_ নির্দেশ হেতু। নঃ-_না। ইতি: 
ইহা। চে £_যদি বল। নঃ_না। নিচায্যবত্বাৎ £_উপাস্তত্ব হেতু । ' এবং £_ এই প্রকার, অল্প পরিমাণ বলিয়া নির্দেশ 
হ্যায়। চ ও, বটে ! - 

ডি হেতু “আমার হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সুক্মতম,” ইত্যাদি রি অল্প পরিমাণ নির্দেশ হেতু, ইহা যে পরমেশ্বর হইতে পারে না, তাহা! বু হি কারণ, উপাসনার জন্যই এরূপ বিধান হইয়াছে। পরন্ত এ 

অতএব নক ব্য ৭৭ বন বই বটে, জীব নহেন। নিষ্গা্ক স্বামী 

ব্যোমবৎ $__ আকাশের 
\ 
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“ব্যোমবৎ” পদের অর্থ করিয়াছেন “বৃহতোহল্ত্বন্ত গবাক্ষ-_ব্যোমবৎ 

সংগচ্ছত” । “আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষ ব্যোম__স্থলে যেমন বৃহতের অল্পত্ব 

বিবক্ষা। হয়, তদ্রপ বিভু আত্মায়ও এ প্রকার ক্ুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে ৷” 

তিনি দারুতে অগ্নির ন্যায় গুঢ় ভাবে সর্ধভূতে বিরাজ করেন । 

যদা তু সব্বভূতেষু দারুঘগ্রিমিব স্থিতম্। 

প্রতিচক্ষীত মাং লোকে! জঙ্যাত্তহো ব কশ্মলম্ ৷৷ ভাগঃ ৩1৯৩১ 

হে ব্রঙ্গণ,! আমি যে সর্বত্র বিদ্ধমান আছি ইহা জানিলেই, সমুদায় অজ্ঞান 

জনিত মোহ নিবৃত্তি হয়, অগ্নি যেমন সকল কাচের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আমি 

সেইরূপ সর্কভূতে অধিষ্ঠিত আছি। ভাগ: ৩।৯/৩১ 
এই প্রকার গুঢ়ভাবে বর্তমান তাহাকে যে ব্যণ্ত অনুভব দ্বারা দর্শন করিতে 

পারে, তাহারই সমুদায় দুঃখ দূর হয়। 

এই প্রকার ক্ষুদ্র হইয়াও তিনি সমুদায় ভূতের অন্তরে বাহিরে বর্তমান 

আছেন । 

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচ্ঘন্ু। 

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেঘহম্ ৷৷ ভাগঃ ২।৯/৩৪ 

যেমন মহাভূত সকল ভৌতিক পদার্থ সকলের ভিতরে প্রবিষ্ট ও বাহিরে: 

অপ্রবিষ্ট বটে, সেইরূপ আমি ভূত ভৌতিক সমুদায় পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে 

প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট আছি । ভাগ: ২৷৪৷৩৪ 

পদার্থ বিদ্যাবিৎ ইহা! বিশেষ রূপে জানেন । এক খণ্ড প্রস্তর দেখিতে 

সম্পূর্ণ নিরবকাশ (নিরেট ) হইলেও উহার পরমাগুগণের মধ্যে অবকাশ বা ছিদ্র 

আছে। উক্ত ছিদ্রে আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণ বিরাজ করে। ইহা 

তৃতগণের অন্তরে অবস্থিত। বাহিরে ত তাহারা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান 

রহিয়াছে । 

তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে বর্তমান আছেন বটে, এবং মহৎ হইতেও 

মহীয়ান্ বটে। তাহার প্রতি লোমকৃপে অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া 

থাকে (ভাগঃ ১০।১৪।১১)। তথাপি তিনি জীবের উপাসনার জন্য সুম্পরূপে 

তাহার অন্তরে বিরাজ করেন, যাহাতে জীব তাহাকে আত্মরূপে জানিয়! সংসার 

হইতে মুক্ত হইতে পারে। ভাগঃ ১০৮০) 

কেরৃখ্বিধাইবিগণিতাগুপরাণর্ঘ্যা-ব
াতাধবরোমবিবর্ত চতে 

মৃহিত্বম্ ॥ ভাগঃ ১০৷১৪৷১১ 



৪৯৪ রর ও ্ীমভোগব 

১1৩ হুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

তদ্ব হ্ম পরমং সুক্ষং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্। 
বিজ্ঞায়া য়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিুচ্যতে || ভাগঃ ১০৮৮৭ 

১1) নুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

কিন্তু যে সময়ে তিনি অণুরূপে অন্তরে বিরাজ করেন, সেই এক কালেই, 

তিনি সর্বভূতের, সর্বজীবের অন্তরে বাহিরেও বিরাজ করিতেছেন, ইহাই 

তাহার অচিন্ত্য শক্তির মহিম] | 

এই ভাবটি ্রীমদ্ ভাগবতে প্রকে দামবন্ধন লীলায় বড়ই সুন্দর ভাবে ব্যক্ত 

হইয়াছে। সেই শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম 

না। প্রীকু্চ দৃষ্ঠতঃ প্রাকৃত শিশু বটে, কিন্তু তাহাকে বন্ধন করিবার জন্য যখন 

শ্রীমতী মাতা! যশোদার গৃহের রজ্ছুসকল প্রচুর হইল না, তখন তিনি নিকট ও 

দূরস্থ প্রতিবেশীগণের রজ্ছ চাহিয়া আনিলেন। এইরূপে গোকুলের সমুদায় রজ্জুও 

বন্ধন করিতে সমর্থ হইল না। এখানে মনে রাখা কর্তব্য ঘে নন্দরাজ ও 

তাহার প্রতিবেশীগণ সকলেই গোপ জাতীয় ছিলেন, এবং তাহাদের প্রত্যেকের 

অসংখ্য গো, বৃষ, বৎসাদি ছিল, এবং তাহাদের বন্ধন করিবার রজ্জুও যথেষ্ট 

ছিল। এই পর্কতপ্রমাণ রজ্জুরাশি যখন বন্ধনে অসমর্থ হইল, তখন শ্রীমৎ 

শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন £__ 

ন চান্তর্ন বহির্্য ন পূর্ব্ং নাপি চাপরমূ। 
পূর্ববাপরং বহিশ্চান্তর্জগতে৷ যো জগচ্চ যঃ ॥ ভাগঃ ১০।৯।১৬ 
ং মন্বাত্বজমব্যক্ত মত্ত্যলিঙগমধোক্ষজম্ ৷ 

গৌপিকোলুখলে দায়া ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ভাগঃ ১০/৯1১৪ 
যাহার অন্তর, বাহির, সন্মুয, পশ্চাৎ নাই, যিনি জগতের সন্মুখ, পশ্চাৎ, 

অস্ত ও বাহির, এবং যিনি জগন্ময়, মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে, 
আত্মজ জ্ঞান করিয়৷ গোপী প্রাকৃত বালকের যায়, রজ্জুদ্ধারা উদৃখলে বন্ধন 
করিলেন । ভাগঃ ১০৯।১১-১২। রি ও 

তিনি তখন দেখিতে ক্ষুদ্র বালক বটে, কিন্তু সেই এক কালেই, এবং সেই বালক__যুত্তিতেই তিনি জগতের অন্তরে , বাহিরে, জগতরূপে এবং অ 
নি 

ং অব্যক্ত ভাবে, ১ পে বর্তমান, সুতরাং তাহাকে বাধিবার চেষ্টা কৃতকাৰ্য্য ? তিনি নিজে কৃপা করিয়া বন্ধন অঙ্গীকার না 



é ১ অঃ।২পাঃ। ১ আধঃ। ৭ স্থঃ ঃ চিত 
করিলে, তাহাকে কি চেষ্টা দ্বারা বাধা যায়? বাস্তবিক বাৎ্সল্যময়ী মাতার 
আগ্রহ ও কষ্ট দেখিয়া, তিনি তাহার অপার রুপা, বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন । 
এই প্রকারেই তিনি ভক্তগণের কাছে ধরা পড়েন, এবং এইজন্য উপাসনার 
সার্থকতা । 

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। 
ৃষ্ট1 পরিশ্রুমং কৃষ্ণ কৃপয়াইসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ভাঁগঃ ১০৯১৮ 
নিজ মাতা যশোদাকে ঘৰ্মাক্ত কলেবর ও কেশপাশ হইতে বিশ্লিষ্ট পুষ্প- 

মাল্যবতী দেখিয়া, শ্রীকুষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া, বন্ধন স্বীকার করিলেন। ভাগঃ 
১০৯১৩ 

আমরা পূর্বের প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমূদ্ায় বিরোধ 
তাহাতে সমাধান, এখানেও তাহাই পাইলাম। ইহাই তাহার অচিন্ত্য শক্তির 
বা যোগমায়ার প্রভাব । 

পরমতন্বে দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। স্থতরাং কেবল ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অণু, 

মহৎ, যে অনেক, সন্মুখ পশ্চাৎ পার্খ__ প্রভৃতি বর্তমান নাই। দেশ কালের 

প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনে ইহ] ধারণা করা যায় না। 



৪৮৩৬ 

ভিত্তি £_ 
ূর্বস্থত্রোদ্বত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩১৪।৩ মন্ত্র। 

সংশয় £__জীবের নায় যদি পরর্রন্মেরও শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার 

করা যায়, তাহা হইলে ত শরীর সন্বন্ধ থাকায়, জীবের ন্যায় তাহারও সখ - 

দুখে ভোগের সম্ভাবনা হইতে পারে। এই সংশয়ের সমাধানের জন্য সুত্র $= 

সত্রের প্রথমাংশে সংশয় উত্থাপন করিয়া, শেষাংশে তাহার সমাধান 

করিয়াছেন । 

7১২1৮ 

সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥ ১।২৮ 

সন্তোগপ্রাপ্তিঃ +ইতি + চেৎ+ন+ বৈশেষ্যাৎ ৷৷ 

সম্তোগপ্রাপ্তিঃ£ _হুখছূঃখ ভোগের সম্ভাবনা । ইতি £-ইহা। চে ঃ 

_যদিবল। নঃ_না। বৈশেষ্যাৎ £_যে হেতু প্রভেদ আছে। 
জীব হইতে প্রভেদ হেতু পরমাত্মার স্থখদুঃখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। 

কারণ ১1২৪ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রতিতেই ৩।১৪।৪ মন্ত্রে 

তাহাকে সর্বকাম, সর্ধরস, অবাকী, অনাদর প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাহার 

প্রভেদ দেখান হইয়াছে। তিনি আপ্তকাম, তাহার কামনার বিষয় নাই। 

তিনি যৃত্তিমান্ রস বা আনন্দ, সুতরাং প্রাকৃত জৈবিক স্থখদুঃখ তাহাতে 

নাই। তিনি অনাদর অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত একারণ অসঙ্গ, সুতরাং তাহার 

কিছুতেই আগ্রহ বা আদর নাই। অতএব জীবের ন্যায় সুখছুঃখ ভোগ 

তাহাতে সম্ভব নহে । 

তিনি আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ) আকাশ যেমন খতুগুণের দ্বারা গুণান্বিত হয় 
না। পরমাআ! সেইরূপ প্রাকৃত গুণের ছারায় স্পৃষ্ট হন না। 

যথা নভোবায নলাম্বুতূগু থৈ গ্তাগতৈবব ভূ গুণৈর্ন সঙ্জতে। 
তিথাক্ষরং সত্রজস্তমোমলৈরহম্মতেঃ সংস্থতি হেতুভিঃ পরম্ ॥ 

ভাগ? ১১।২৮1২৭ 
যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল গুণ দ্বারা বা 

খতুগুণ দ্বারা, আকাশ আসক্ত হয় না, তদ্রপ সত্ব, রজঃ ও তমে| 'গুণ দ্বারা ব 
সংসার হেতু ভূত গুণ ছারা, সংসার পারে অবস্থিত পরমাত্মা আসক্ত হন না। 

ভাগ: ১১৷২৮৷২৭ 



১ অঃ। ২ পাঃ। ২ অধিঃ | ৮ সঃ Un 

রজঃ সত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তে বোত নশ্যতি। 

ন তত্রাত্মা স্বয়ং জ্যোতি ঘেঁ! ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ ৷৷ ভাগঃ ১২৷৫৷৮ 

সত্ব, রজ: ও তমো বৃত্তি দ্বারা, শরীর উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয়, কিন্ত স্বয়ং 

জ্যোভিঃস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যেহেতু তিনি স্থূল, লুঙ্ম দেহ 
হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ১২৷৫৷৮ 

আকাশ ইব চাধারো গ্রুবোইনস্তোপমন্তুতঃ ॥ ভাগঃ ১২1৫৯ 

১/১।২৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

তিনি ত্রিগুণময়ী মায়া ছারায় কৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করেন, কিন্ত 

মায়াগুণে আসক্ত হন না। 

বং মায়য়। ত্ৰিগুণয়াত্মনি দুর্ধিবভাব্যং ব্যক্তং স্জস্তবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ। 

নেতৈ ভরবানজিতকর্্মভিরজ্যতে বৈ যঃ স্বে স্থথেইব্যবহিতেই ভিরতোইনবধঃ ॥ 

ভাগঃ ১১।৬৬ 

হে অজিত! আপনি মায়া গুণে বর্তমান হইয়া, ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা, 

এই দুর্তিবভাব্য প্রপঞ্চ বিশ্ব আপনাতে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন; 

অথচ আপনি সে সকল কর্শ্মে লিপ্ত হন না, যে হেতু, আপনি অনব্ছ-_রাগ 

দ্বেষাদি শূণ্য, এবং আপনি সর্বদা আপনার স্বরূপ সবে অভিরত । ভাগঃ ১১৬৬ 

স বা ইদং বিশ্বমমৌঘলীলঃ স্থজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেইস্মিন্ ॥ 
ভাগঃ ১৷৩৷৩৬ 

আত্মানমন্তঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্সলাদে! নতু পিপ্সিলাদঃ ৷ 

যোহইবিদ্যয়! যুক্ সতু নিত্যবদ্ধে, বিদ্যাময়ে| যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ ॥ 
ভাগঃ ১১৷১১৷৭ 

১৷১৷১৮ স্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে 

অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো, যেইন্তে স্বতঃ পরিহ্ৃতাদপি 

বিভ্যতি স্ম ॥ ভাগঃ ১১৬১৫ 

গ করিলেও, তাহাতে লিপ্ত নহ। যে 

হে ঝষিকেশ ! তুমি বিষয়ভো 
রিত্যাগ করিয়াও, তাহা হইতে 

বিষয়ভোগ, তোম! ভিন্ন অন্ত দেবতাগণ প 

ভীত হন । ভাগঃ ১১।৬।১৫ 

: 
তম! সাক্ষী ও নিয়ন্তা রূপে জীবদেহ

ে 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমা 
রি 

বর্তমান থাকিলেও তিনি জীবের স্যায় সুখ দুঃখে? পথ্য পাপে লিপ্ত 

হন না। 
I 



৪৯৮ 

২। আত্র ধিকরণ ॥ 

ভিত্তি £ 

“যয ব্ৰহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ | 

ৃত্যুর্ষস্যোপসেচনং ক ইথথা বেদ যত্ৰ সঃ ॥৮ (কঠঃ ১২২৫) 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগ) যাহার অন্ন, এবং মৃত্যু 

ধাহার অন্নের উপকরণ, ব্যঞ্জন দধি প্রভৃতির স্বরূপ, তনি যেখানে থাকেন, তাহা 

কেজানে? (কঠঃ ১২২৪ ) 

সংশয় ৫ রি, 

পূর্ব সুত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরমাত্মা৷ ভোক্তা নহে, জীবই ভোক্া, 

পরমাত্মা উদাসীন সাক্ষী মাত্র। তাহা যদি হয়, তবে উপরি উদ্ধত কঠ-আতিতে 

যিনি অত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি কি জীব, অথবা, অগ্নি? পরমাত্ম! 

নহে। এই সংশয় সমাধানের জন্য স্থত্র করিলেন :__ 

সূত্ৰ 8১২৯ . 

অত চরাঁচরগ্রহণাৎ ॥ ১২৯ 

অত্তী + চরাচরগ্রহণাৎ। 

অত্ত| £__ ভোক্তা! ব্ৰহ্মই বটে। চরাচরগ্রহণা £--চরাচর সমুদায় 

জগৎকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিবার কারণ। কিন্তু পূর্ব স্থত্রে “সস্তোগপ্রাপ্তি” 

যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 'অন্তা” পদের স্পষ্ট অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
যে হেতু উপরে উদ্ধৃত কঠশ্রুতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চরাচর সমুদায় জগৎ 

যখন ভোজ্যরূপে, এবং মৃত্যুকে ভোজ্যের উপকরণ রূপে, গ্রহণ করা হইয়াছে, 
তখন “আন্ত ব্র্ষই বটেন। 

শ্রীমদ্ ভাগবতের বহুল্লোক এই তত্ব প্রতিপাদন করে । 

স্ বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ স্ত্যবত্যন্তি ন সঙ্জতেইস্মিন্॥ 

ভাগ ১।৩।৩৬ 
য এক ঈশো জগদাত্বলীলয়া, স্থজত্যবত্যন্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ 

ভাঁগঃ ১।১০1২৪ 
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্ব স্থজত্যবত্যন্তি গুণৈরসঙ্গ: ॥ 

< ভাঁগঃ ১1৫৬ 
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যথোর্ণনাভিন্থ দয়াদুর্ণাং সংতত্য বক্ত তঃ। 

তয়া বিহ্ৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বর 2 ভাগ ১১৯২১ 

-*স্থষ্ণ পুনশ্রসিসি সর্ববমিবোর্ণনাঁভি £॥ ভাগ ১২৮৩৫ 

ইহাদের সরলার্থ পূর্বে দেওয়া হুইয়াছে। 

উপরে উদ্ধৃত অধিকাংশ শ্লোকে “আন্তি” শব্দেরই প্রয়োগ আছে, দুইটি 
গ্লোকে “প্রসভি” ও “গ্রসসি” অর্থাৎ “অর্দলের” পর্ধ্যার ভুক্ত শব্দ আছে। 
এই শব্দ সকলের লক্ষ্য যে পরমাত্মা--তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । অতএব 

সিদ্ধান্ত হইল যে পরমাত্মাই অন্তা বটে। 

ভগবান অশেষ কল্যাণ গুণের_-একমাত্র আশ্রয়, তিনি “আন্তী বলিয়া 

উল্লিখিত হইলেন কেন? চরাচরের অদন-_ভক্ষণ বা ধ্বংস কি তাহার 

কল্যাণ গুণবন্তার বিরোধী নহে? ইহা! বৃঝিবার চেষ্টা কর! যাউক্। 

জগব্ ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে অতি সাধারণ দর্শকের গোচরীভূত হয় 

যে, জগতের সর্বত্র ধ্বংসলীলা বর্তমান । বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 

ভাবে পরম্পর-পরস্পরের জীবন সংহার করিয়া আপন আপন পুষ্টি বিধান করে । 

ইহার দৃষ্টান্ত আমাদিগের চতুদ্দিকে এত প্রচুর যে তাহাদের উল্লেখ করিয়া 

গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধির প্রয়োজন নাই । পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানবিৎ এই সমুদায় 

দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া, প্রকৃতিতে “যোগ্যতমের জয়” ( survival of the 

fittest ) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন । আমাদের প্রাচীন ঝষিগণের সর্বভেদী 

অন্ত ্টির_-নিকট ইহা অবিদিত ছিল না। তাহারা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত 

ছিলেন যে, যে মহাশ্তির স্পন্দনে সৃষ্টির অভিব্যক্তি, তাহার প্রতি ম্পন্দনে তিনটি 

শক্তি প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া জগৎ অভিব্যক্ত করে__এবং জগতের সুল-হুন্ম প্রতি 

পদার্থের প্রতি অণুপরমাণুতে আপন আপন সমজাতীয় স্পন্দন উৎপাদন করে 1 

এই তিন শক্তি প্রবাহের শাস্ত্রীয় নাম “অ,” “উ” ও “ম”_ উহাদের সমবায়ে 

উৎপন্ন__০ড"ই বিশ্বের গ্রতিক। এই তিন শক্তির ক্রিয়া যথাক্রমে স্থষ্ট, স্থিতি ও 

লয়। যে বিশিষ্ট চৈতন্য ইহাদের-উপর অধিষ্ঠিত হইয়া উক্ত ত্ৰিবিধ ব্যাপার 

পরিচালনা করেন, তাহাদের নাম_ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র । এই ত্ৰিবিধ ক্রিয়া 

জগতে সমষ্টি ভাবে এবং জগতের প্রতি পদার্থে ব্যষ্টি ভাবে ও উহাদের প্রতি 

অণুপরমাণুতে স্বন্ম ভাবে যুগপ+ সংঘটিত হইয়া উহাদের অভিব্যক্তি 

সম্পাদন করতঃ উহাদিগের বৃদ্ধি স্থিতি-হাস__পরিপামের মধ্য: দিয়া 
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ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিতেছে । মৎ্প্রণীত “গায়ত্রী রহস্যে” এ তত্ব 

সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 

ধংস ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা রুদ্র ইহা উপরে বলা হইয়াছে । ইহার নাম শিব 

বা মূর্ত মঙ্গল। তিনি জ্ঞানময়,_এ কারণ তাহার বর্ণ শ্বেত। ইহা হইতে 

শাস্তকারগণ বুঝাইতেছেন, যে ধ্বংসের মূলে অনস্ত জ্ঞান এবং পরম মঙ্গল 

বর্তমান। ক্রমোন্নতি ইহার উদ্দেশ্য । আত্মনংবেদন লাভ ইহার লক্ষ্য। 

নিজ স্বরপে অবস্থিতিতে ইহার পরিণতি । আমাদের বোধ সৌকযার্থ_একই 

শক্তির ত্রবিধ ক্রিয়া তিন নামে কথিত হইয়া থাকে এবং উহাদের অধিষ্ঠাতা 

তিন দেবতার বিধান শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ মহাশক্তি একই, 

এবং এক পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের যূলে। তিনি এক পক্ষে যেমন 

মা ও পাতা, অন্যপক্ষে তেমনি “আন্ত” ও বটে। কিন্তু অন্তা বলিয়া তাহার 

_ অনস্ত কল্যাণ গুণবন্তার বিরোধ নাই। তিনি যে সময়ে “‘অত্ত!”, সে সময় 

প্রম মঙ্গল রূপী শিব এবং পরম জ্ঞানময়ও বটে। 
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ভিত্তি ৫ 

“মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্থা ধীরো ন শোচতি”। ( কঠঃ ১1২২২) 
ধীর ব্যক্তি মহৎ বিভু পরমাজ্মাকে জানিয়া আর ছুঃখান্থভব করে না। 

কঠঃ-১1২।২২ 

“নায়মাত্বা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভা-স্তস্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্ুং স্বাম্ ॥৮ | 

(কু ১১১৩) 

বিবিধ শাপ্দ পাঠ, তীক্ষু বুদ্ধি ব! শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা, আত্মাকে জানা যায় না, 
তিনি ধাহাকে আপনজন বলিয়া বরণ করেন, তাহার নিকটই আত্মপ্রকাশ 

করেন। (কঠঃ ১1২২৩) 

সুত্র 8১২৯০ 

প্রকরণীচ্চ । ১।২।১০ 

প্রকরণাৎ+চ। 

প্রকরণীৎ £__পরমাত্সা প্রকরণ হেতু । চ £__ও। 

পূর্ববস্থত্রে উক্ত ভোত্তৃত্ব, পরমাত্মা। প্রকরণে কথিত হইয়াছে, তাহা উপরে 

উদ্ধৃত কঠশ্রতির অতি নিকটবর্তী ১২২১ এবং ১।২।২২ মন্ত্র হইতে প্রতিপাদিত 

হইবে। অতএব, “অন্তা” পরক্রহ্মই । 

পূর্ব সুত্র সম্পর্কে যে কয়েকটি ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই শ্লোক 

গুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জগৎকারণ পরমেশ্বর সম্বন্ধেই “অত্তি” 

“প্রসতি”, «প্রসসি” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সন্দেহ মাত্রই নাই, ষে 

পরমাত্মাই “অত্তা”। 
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ke পিবস্তৌ স্বকৃতস্ত লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্ধে। 

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদস্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্ৰিনাচিকেতাঃ ॥৮ 

( কঃ ১৩১) 

্রহ্মবিদ্গণ, পঞ্চাগ্নিগণ এবং ধাহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ণ বা 
আরাধনা করিয়াছেন, তাহারা বলিয়া থাকেন, যে জগতে উত্তমরূপে অনুঠিত 

শুভাশুভ কর্মের ফল ভোক্তা ( ঝত পান কারী ), এবং অত্যুত্ক্ট মহনীম গুহায় 

(বুদ্ধিতে ) প্রবিষ্ট উভয়েই, ছায়া ও আলোকের ন্যায় ( পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 

সম্পন্ন )। ( কঠঃ ১৩।১) k 

সংশয় 32 

এখানে আর একটি আপত্তি উথিত হইতে পারে। কঠশতির দ্বিতীয় 

বল্লীর শেষ মন্ত্রই ১1২৯ সুত্রের ভিত্তি। তাহার পর তৃতীয় বল্লী আরম্ভ 

হইয়ছে। এবং ইহার প্রথম মন্ত্রই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই মন্ত্রে কর্মফল 
ভোক্তার সদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইয়াছে । জীব কর্মফল ভোক্তা, ইহা প্রসিদ্ধিই 
আছে, তবে তাহার দ্বিতীয়টি কে? পরমাত্মা হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মফল 
ভোগ, পরমাত্মার সম্ভব হইতে পারে না, অতএব ইহা বুদ্ধি বা প্রাণ হইতে 

পারে। কারণ, বুদ্ধি ও প্রাণ উভয়েই জীবের ভোগ সাধন__ভোগের উপকরণ । 
অতএব কর্মফল ভোগে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতে পারে। অতএব 
উহাদের একটিকে লইয়া জীবের সদ্ধিতীয়তা বলা হইয়াছে। উভয় মন্ত্র 
অব্যবহিত নিকটবর্তী থাকায় “অত্তা” জীব হওয়াই উচিত, পরমাত্মা নহে। 
এঈ আপত্তির মিরাকরণের জন্য স্বত্রকার সুত্র করিলেন £__ 

সুত্র £_ 
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তনদ্দর্শনাৎ ॥ ১1২১১ 
গুহাং+ প্রবিষ্টো + আত্মানৌ+-হি+ তন্দৰ্শনাৎ ৷ 
গুহাং £_ বুদ্ধিতে । প্রবিষ্ট £ প্রবিষ্ট দুইটি । আত্মানৌ £_ দুইটি আত্মা। হি ঃ:_নিশ্য়ই। তদ্দৰ্শনাৎ £_ যেহেতু সেইরূপ দৃষ্ট হয়। 
“গুহাং প্রবিষ্টো” (কঠ: ১৩১) বাক্যে পরমাত্ম৷ ও জীবাত্মা সঙ্থন্ধেই 

_গুহাহিভং গহবরেষ্ঠং পুরাণম্” উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা ত কর্মফল ভোজ নহে, তবে 1৬২ পিবস্তৌ বলা হয় কেন? এই আপত্তির উত্তরে “ছুক্রি, 
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যায়” অঙ্গপারে এ প্রকার উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । এক স্থানে বহুলোক 

একসঙ্গে যাইবার কালে, কাহারও মাথায় ছত্র আছে. কাহারও নাই ; কিন্ত 

সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে, “ছত্রিণে! গচ্ছন্তি”; এখানে দ্বিবচন প্রয়োগ 

এই প্রকারই । অপরন্ত, প্রয়োজ্য-_প্রয়োজক রূপে জীব ও পরমাত্মার উভয়ের 
কর্ম্মকল ভোগের কর্তৃত্বও সিদ্ধ হয়। 

শ্রীমদ্ ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক । 

সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদিবৃক্ষঃ || 
ভাগ; ১৭২২৭ 

ত্বক, কুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা! ও শুক্র এই সপ্ত ইহার ত্বক, পঞ্চভূত 
ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট, ইহার শাখা বিস্তার, নব ইন্দ্রিয় ছিদ্র, ইহার দ্বার 

এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কৃত্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনপ্ীয়, এই 

দশ প্রাণ, ইহার পত্র । এবং জীবাত্মা ও পরমাত্ম৷ ইহাতে ছুই পক্ষী । 
ভাগঃ ১০২২১ 

এই সমষ্টি ব্যষ্টি দেহরূপ বৃক্ষে, পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপ দুইটি পক্ষী বাস 

করে। 

নুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ো, যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ো চ বৃক্ষে ৷ 

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলানমন্তো নিরন্নোইপি বলেন ভূয়ান্॥ 

ভাগঃ ১১৷১১৷৬ 

১।১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

দেহবূপ বৃক্ষে ছুই পক্ষী সখ! রূপে বাস করে, উহাদের মধ্যে একজন 

পিগলান্ন ভক্ষণ করে, অপরটি কিছু ভক্ষণ না করিলেও অত্যধিক শক্তিশালী। 

দশৈকশাখো দ্বিস্থুপৰ্ণনীড়স্তিবন্ধলো দ্বিফলোইৰ্কং প্রবিষ্ট 
ভাগ? ১১৷১২৷২০ 

একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা) বাত, পিন্ত,শ্রেম্মারপ তিন বন্ধল ; হুখ, 

দুঃখ দুইটি ফট; জীব ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষীর নীড় ইহাতে বর্তমান ; 

এবং এই দেহরূপ বৃহৎ সর্য্যমণ্ডল পর্যান্ত বিস্তৃত রহিয়াছে (কারণ, সূর্য্যমণ্ডলের 

উপরে সংসার নাই এবং দেহীর গতাগতি সংসারের মধ্যে )। ভাগ: ১১৷১২৷২০ 

টং স্বশক্র্েদমনুপ্রবিষ্টশচতুবিবধং পুরমাত্মাংশকেন। 
রঃ 

CS 
5 

£ সন্তুমন্ত ভূ €ঁক্তে হৃষীকৈর্মধুসারঘং যঃ ॥ 
থা বিদুত্তং পুরুষং সম্ভমপ্ত সু উক্ত ধুস 

| 
ভাগ? ৪1২৪1৬১ 



£ 

৫59 ব্্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১১।১২ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ভগবান্ সব্রবভূতানামধ্যক্ষোইবস্থিতো গুহাম্। 
বেদ হৃপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীধিতম্॥ ভাগঃ ২৯।২৫ 

বর কাহলেন__হে ভগবন্ ! আপনি সমস্ত প্রাণীর অধিষ্ঠাতা ও সকলের 
বুদ্ধিতে অবস্থিত । অতএব আপনি আপনার নিশ্খল জ্ঞানের দ্বারা সকলের 
অন্তরের অভিপ্রেত অবগত আছেন। ভাগঃ ২৷৯৷১৫ 

অতএব সিদ্ধ হইল যে, জীব ও পরমাগ্যা শ্ুহাপ্রশিই বটে, সুতরাং 

প্রত্রহ্মই,_জীব নহে। 

6 1n 

অত্ত৷ 
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ভিত্তি 2 

“তং দুৰ্দিৰ্শং গৃঢমন্ুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। 

অব্যাত্মষোগাঁধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরে হর্শোকৌ জহাতি ॥” 

| ( কঠ ১২১২) 

দুবিবজ্ঞেয়, অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট, বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, 

বিষম, অনেক অপর্থ সমাকুল দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত, নিত্য, দ্যোতন শীল, 

প্রমাত্মাকে সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া, ধীর ব্যক্তি সংসারের দুদিনের 

হর্মশোক পরিত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভ করে! (কঠঃ ১২1১২) 

জুত্ত ;--১1২।১১ 

বিশেবণীচ্চ ॥ ১১1১৯ 

বিশেষণাৎ + চ। 

বিশেবণাঁও £__বিশেষরূপে কখন হেতু । চ 29 । 

শিরোদেশে উদ্ধত কঠশ্রতিতে ১1২১২ এবং ১২1১০, ১২।১১ স্ুত্রের শিরে" 

দেশে উদ্ধৃত কঠশ্রতির ১1২২১ মন্ত্রে পরমাত্মাই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছেন; 

অতএব “আন্ত” পরমাত্মাই । 

গ্রীমদ্ ভাগবত কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা পরমাত্মাই যে গুহাশয় 9 “আন্ত” 

তাহা প্ৰতিপাদন করিয়াছেন । 

অবিক্তিয়ং সতামনস্তমাগ্তং গুহাশয়ং নিচ্ষলমপ্রতক্যম্। 

ভাগ? ৮14১৫ 

১1২২ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

যোইস্তঃপ্রবিশ্ মম বাচমিমাং প্রস্থপ্তাং, সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ 

স্বধায়া ৷ 

অন্তাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্, প্রাণারমো ভগবতে পুরুষায় 

তুভাম॥ ভাগ? 81৯1৬ 

| জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি 
ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্ যিনি সমুদায় চক্ষুরাদি জ্ঞা 

ধ রণ কং রন এবং অ মার অস্তঃকরণ মন ধ প্রবেশে ক রয় স্বীয় চিংশ ৩ 

2 ১ 



০৬ রঙ্গে ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শ্ারা প্রশপ্ত বাক্য, এবং কর, চরণ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি অন্যান্ত ইস্রিয 

সকলকে জীবিত করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ আপনাকে প্রণাম করি। 

-ভাগঃ ৪1৯1৬ 

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধৰ্শ্ম আস্থিতঃ ৷ ; |, 

আনন্দং পরমাত্মানমাত্বস্থং সমুপৈতি মাম্ ৷৷ ভাগ? ১১৷২৬৷১ 

ভগবান্ কহিলেন, আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া, 

আমার ধর্খ বিশ্বাস করতঃ, আপনার অন্তরে নিয়ন্তরূপে স্থিত, আনন্দ পরমাত্মা- 

-্নূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ভাগ: ১১২৬১ 

অতএব সাক্ষী ও নিয়ন্ত রূপে হৃদয় গুহায় অবস্থিত পরমাঝ্মাই বটে। 
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৩। অন্তরাধিকরুণ। 

ভিত্তি 8 

“য এবোইক্ষিণি পুরুষে! দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমুত- 

মভয়মেতদ্ব হ্ম”। (ছান্দোগা? 81১৫১) 

এই বে চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দুষ্ট হইতেছেন, ইনি, আত্মা, ইনি অমৃত ও 
অভয়, এবং ইনিই ব্রদ্দ। ছাঃ ৪1১৫।১ 

সংশয় £ চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রতিবিদ্ব হইতে পারে, চক্ষু 

অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতা হইতে পারেন, অথবা, জীবাত্মা বা পরমাত্মা। এই 

সংশয় নিরাসের জন্য সুত্র :__ 

আৃত্র 2১২১৩ 

অন্তর উপপাত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ 

অন্তরঃ + উপপত্তেঃ ॥ 

আন্তরঃ £--অভ্যন্তরে অবস্থিত__পরমাত্মাই। উপপন্তেঃ£যে হেতু 

উপপত্তি হয়। 

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১৫।১ মন্ত্রে অক্ষিমধ্যে যে পুরুষের কথা 

বলা হইয়াছে, তিনি পরমাত্মাই, কারণ, তিনি অমৃত, অভ্যন্বরূপ এবং তিনিই 

বর্ন, ইহা৷ কথিত হইয়াছে । ইহা প্রতিবিৎে, অধিষ্ঠাতা দেবতায় বা জীবে সঙ্গতি 

হয় না। অধিষ্ঠাতা দেবতা যে শক্তিশালী জীব মাত্র, তাহা পূর্বের প্রতিপাদিত 

হইয়াছে, অতএব সে দেবতা হইতে শাশ্বত অমৃত ব! অভয় লাভ হয় না, জীবের 

ও প্রতিবিষ্বের ত কথাই নাই। অতএব সেই পুরুষ, পরমাত্মাই । “চক্ষুর মধ্যে 

যে পুরুষ দৃষ্ট হয়” ইহার অর্থ কেনোপনিষদের ১৬ মন্ত সুস্পষ্ট ভাবে কথিত 

আছে। মন্ত্রট এই 

“য্চ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পন্যান্তি ৷” 

তদেৱ ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কেও ১7 

“চক্ষু ধাহাকে দেখিতে পায় না, ধাহার শক্তিতে চক্ষুদ্বয় দর্শন ক্রিয়ায় 

সমর্থ হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে”। সুতরাং চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট পুরুষ 

অর্থাৎ যিনি চক্ষুর দর্শন শক্তির প্রবর্তক ও পরিচালক
 । 



৫০৮ ্রশ্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

চক্ষুত্তষ্টরি সংযোজ্য তৃষ্টারমপি চক্ষুষি । 

মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥ ভাগঃ ১১/১৫২০ 

চক্ষুকে স্র্ধেযতে এবং স্বর্যাকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া যিনি তাহার মধ্যে 

আমাকে ধ্যান করেন, তিনি দূর হইতে বিশ্বদর্শন করেন । ভাগঃ ১১।১৫।২০ 

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদিধিষিতমা ত্বকল্পিতানাম্। 
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোইস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ 

ভাগ? ১৷৯৷৩৯ 

১১1১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

দান, কর্ম, তপঃ, যোগ, মন্ত্র প্রভৃতি যত কিছু সাধনোপায় আছে, তাহারা 

তাহাতে সমপিত না৷ হইলে, শ্বাশত ক্ষেম প্রাপ্ত হয় না। 

তপম্ষিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনে! মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ । 
ক্ষেমং ন বিদন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ 

ভাগঃ ২৷৪৷১৬ 

তপস্বী, দানশীল, যোগী, যশঃ প্রত্যাশায় অশ্বমেধাদি কর্মকর্তা, জপশীল কি 
মন্দ অথবা সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, ধাহাকে অর্পণ ব্যতীত মঙ্গল প্রাপ্ত 
হয়েন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালী ভগবান্কে নমস্কার । ভাগঃ ২1৪1১৬ 

তাহারই কীর্তন, তাহারই স্মরণ ইত্যাদি সগ্ভই সকলের সর্ববিধ পাপরাশি 
ধ্বংশ করে। 

যতকীর্ং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্ধন্দনং যচ্ছবণং হদর্হণম্। 
লোকস্য সো বিধূনোতি কল্মবং তম্মৈ সথভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ 

ভাগঃ ২1৪১৪ 
ধাহা , হার কীর্তন, ধাহার স্মরণ, ধাহার দর্শন, ধাহার বন্দন, ধাহার গুণ শ্রবণ, ধাহার অর্চন, সগ্তই লোক সকলের পাপ সমূহ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গল যশঃশালী ভগবান্কে নমস্কার | ভাগঃ ২৪1১৪ 
এই পুরুষ কে? নাতনি সকলের অন্তরে অবস্থিত | 

সা ই়সে, সহন্বস্থাননিরোধলীলয়া । গৃ তয়ায় দিহিমামন্ত্বায়ামুপলক্ষবত্ম নে ॥ ভাঁগঃ ২1৪১১ 



১ অঃ ২ পাঃ। ২ অধিঃ | ১৩ স্থঃ ৫০০ 

সেই পুরুষকে নমস্কার, তাহার মহিমার ইয়ত্তা নাই। এই প্রপঞ্চকূপ 

বিশ্বের কৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাহার লীলা এবং তজ্জন্য ত্রিবিধ শক্তি ধারণ 

করেন। তিনি সকল দেহীর অন্তর্ধ্যামী, অথচ তাহার বর্ত্ম লক্ষ্য হয় না। 

ভাগঃ ২1৪১১ 

এই সুত্রে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে “চক্ষু” উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে মাত্র। যেমন 

চক্ষুর অন্তরে অবস্থিত পুরুষ__পরষাজ্মা, সেইরূপ অন্যান্য ইন্জিয়ের বুদ্ধি, চিত্ত, 
অহঙ্কার প্রভৃতি জীব দেহের সমুদায় অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণ বৃত্তির অন্তরে 

অন্তর্ধ্যামীরূপে অবস্থিত পুরুষ--পরমাত্মাই বটে । ইহা প্রকাশ করা এ শ্রুতি- 

মন্ত্রের উদ্দেশ্ট । এবং স্ুত্রকার সুত্রে তাহাই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 
শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করে । 



৩১০ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি ৫ 

(১) পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য 81৫1১ মন্ত্র । 

(২) “য চক্ষুষি তিষ্ঠশ্চগ্ষুষোইস্তরো যং চগ্ষুন/বেদ, যস্য চক্ষুঃ 

শরীরং, যশ্চক্ষুরন্তরে। যময়তি এষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ৷” 

বৃহদারণ্যক, ৩৭১৮ 

যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতে পৃথক, চক্ষু ধাহাকে জানে না, চক্ষু 

ধাহার শরীর, এবং যিনি চক্ষুর অন্তরে চক্ষুর নিয়ন্তারূপে বর্তমান, তিনি তোমার 

অন্তর্ধ্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা । বৃহঃ ৩৭1১৮ 

সূত্ৰ £_১৷২।১৪ 

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ৷! ১৷২৷১৪ 

স্থবানাদি + ব্যপদেশাং + চ। 

স্থানাদ্ি £$_ স্থান প্রভৃতি, পরমাত্মার অবস্থান প্রভৃতির । ব্যপদেশীৎ 2 
উল্লেখ হেতু । চঃ_ও। 

যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তরধ্যামী ত্রাহ্মণে অর্থাৎ ৩।৭ খণ্ডে পরমাত্মার 

অবস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে, এ কারণ চক্ষুর অন্তরে বিদ্যমান পুরুষ 

পরমাত্মাই বটে। 

্রীমদ্ ভাগবতে এই তত্ব বড়ই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 
যিনি চক্ষুরাদি করণাভিমানী তরষ্টা জীব স্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই 

আধিদৈবিক, অর্থাৎ, চক্ষুৱাদি ইন্দিয়গণের ুরধ্যাদিরূপ অধিষ্ঠাতা। এবং উভয় 
ভিন্ন চক্ষু গৌলকাঁদি বিশিষ্ট যে দৃগ দেহ, তাহাকে পুরুয়ক্পপ জীবের উপাধি 
বলিয়। জানিবে। ভাগ: ২১০1৮ 

যোইধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোইসাবেবাধিদৈবিকঃ। 
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হযাধিভৌতিকঃ॥॥ ভাগঃ ২১০৮ 
এখানে চক্ষুঃ মাত্র উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে, অন্যান্য ইন্দিয়গণ সম্বন্ধেও এইরূপ । এবং পরমাত্মাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সকলের একমাত্র কারণ, এবং তাহাদের হইতে ভিন্ন, এবং তিনিই ব্র্ম। 



১অঃ। ২ পাঃ। ২ অধিঃ | ১৪ স্ুঃ ৫১১ 

দৃগ পমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরম্পরং সিদ্ধযতি যঃ স্বতঃ খে। 
আত্মা! যদেষামপরো য আগ্ঃ স্বয়াইনুভূত্যাইখিল সিদ্ধ সিদ্ধি? ॥ 

{ ভাঁগঃ ১১৷২২৷৩০ 

এবং ত্বগাদি অবণাদি চক্ষু্জিহবাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্ ৷ 
ভাগঃ ১১৷২২৷৩১ 

যদ, যস্মাদাত্ম। এষামধ্যাত্মাদীনামাগ্ঠঃ কারণং অত একরূপঃ 

অভিন্নশ্চ, তন্মাদেভ্যোইপরে। ভিন্নঃ, স্বপ্রকাশত্বাদপীত্যাহ, স্বয়ানুভুত্য।- 

স্বতসিদ্ধপ্রকাশেন, অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরং প্রকাশকানামপি 

প্রকাশকঃ । শ্রীধ্র । 

আকাশে বিদ্যমান স্বয়ং প্রকাশ সশ্বর্য্যমণ্ডল স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু আধ্যাত্মিক 

চক্ষুদৰ্শনেন্দ্রিয় ; আধিভৌতিক-রূপ দৃশ্য এবং চক্ষু গোলকে প্রবিষ্ট আধিদৈবিক 

্য্যাংশ, যেমন পরম্পর পরপ্পরকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দৃশ্ঠ না 

থাকিলে অথবা দ্রষ্টা না থাকিলে, চক্ষুর সার্থকতা নাই ; এরূপ দ্রষ্টা এবং দর্শনশক্তি 

রূপ চক্ষু না থাকিলে, দৃশ্যের সার্থকতা। নাই; আবার চক্ষু: এবং দৃহ্ঠ থাকিলেও, 

দ্রষ্টার অভাবে উহার! নিরর্থক। কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য উহাদের কাহারও 

অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃসিদ্ধ এবং উহাদের হইতে ভিন্ন। সেইরূপ আত্মা 

সকল হইতে ভিন্ন ও নিজের স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগেরও 

প্রকাশক ; স্থতরাং তাঁহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। ভাগঃ ১১।২২।৩০ 

চক্ষু ন্যায় ত্বকৃ, স্পর্শ ও বায়ু, শ্রোত্র, শব ও দিক, জিহ্বা, রস ও বরুণ, 

নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার, চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব, মন, মন্তব্য ও 

চন্দ, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক পরস্পর সাপেক্ষ 

জানিবে। ভাগঃ ১১২৩১ 

নিভিন্নে অক্ষিণী তৃষ্টা। লোকপালো বিশদ্বিভোঃ। 

চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতে! ভবেৎ ॥ ভাগঃ ৩৬১৪ 

১1১২১ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব আত্মা হইতে পৃথক অন্য ভাব নাই। যাহা পৃথকরূপে প্রতীয়মান 

হয়, তাহা নিৰ্ম্মল ৷ 

তস্মান্ন হাত্মনোহন্তস্মাদন্যোভাব
ে নিরূপিতঃ। 

ং ৰু [আনি ॥ ভাগঃ ১১৷২৮৷৭ 
নিরূপিতেয়ং ভ্রিবিধা নিৰ্ম্মল ভাঁতির 



৫১২ বরহ্মস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১1১।২০ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পরমাত্মা বা ব্ৰহ্মই নিয়ন্ত রূপে বা অন্তর্ধ্যামী 

বূপে__বর্তমান এবং তাহার শক্তিতেই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন,_ শ্রোতা, শ্রো তব্য, 

শ্রবণ প্রভৃতি সমুদায় ব্যাবহারিক ব্যাপার নিপন্ন হয়। 

উপরে ভাগবতের ১১।২২1৩০ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ 

করিতেছি। ভাগবত একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি অল্প কথায় সুন্দর ভাবে 

আত্মার ম্বতঃসিদ্ধি ও নিরপেক্ষতা এবং অন্য সমুদায়ের আপেক্ষিকতা এবং 

পরম্পরের প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ করিলেন। আত্মার স্বতঃ সিদ্ধির উপর 

অন্য সমুদায়ের অস্তিত্ব ও সার্থকতা বুঝা গেল। ভাগবতের ১1৪১ শ্লোকে 

“দতং পরং ধীমহি” বলিয়া পরমাত্মা স্বর্ূপের বন্দনা, ভাগবতকার করিয়াছেন 
কেন এবং অপর সকলের আপেক্ষিক সত্যতা যে এই পরম সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন কেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আপেক্ষিক সত্যতার 
অন্বর্তন করিতে করিতে, আমরা বুঝিতে পারি যে জাগতিক বস্তু মাত্রেন্ 
স্বত: সিদ্ধ সত্য নিরপেক্ষ সত্যতা নাই। “অনবস্থ1 দোষ পরিহারের জন্য 

এই অন্ুসদ্ধান একস্থানে শেষ করিতেই হয়-_আত্মা সেই পরম পরিসমাপ্তি 
ইহাই সেই পরম নিরপেক্ষ স্বত: সিদ্ধ সত্য। ইহা ষে কেবল, মানসিক 

কর্পনা মাত্র তাহা নহে। খষিগণের অপরোক্ষান্তভৃতি ও তাহাই প্রমাণ 
করে। বর্তমান বিজ্ঞানের “আপেক্ষিকবাদ” ভাগবতের এই শ্লোকের জড় 
বিজ্ঞান সম্মত বিবৃতি । 



১ অঃ। ২ পাঃ। ৩ অধিঃ। ১৫ স্থঃ ৫১৩ 

ভিত্তি :_ 

প্রাণে ব্ৰহ্ম কং ব্ৰহ্ম খং ব্ৰহ্ম-.*----- (ছান্দোগ্য ) 81১০৫ 

যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং। 

ব্ৰহ্ম প্রাণ স্বরূপ, ব্রহ্ম স্থখ স্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ স্বন্পপ। যাহ! স্থখস্বরূপ 

তাহাই আকাশ, এবং যাহা আকাশ তাহাই সুখ । 

সুত্র £--১২।১৫ 

স্থখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১1২১৫ 

স্থখবিশিষ্টাভিধানাৎ+ এব+চ। 

সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ £_ন্থখ বিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কথন হেতু । এব £__ 

অব্ধারণে। চ2ও। 

ছান্দোগ্য শ্রুতির 8১০1৫ মন্ত্রে ব্রহ্ম সুখ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এবং 

সেই প্রকরণেই ১।২।১৩ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত উক্ত শ্রুতির ৪1১৫।১ মন্ত্রে 

অক্ষিস্থিত পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যে তিনিই ব্রহ্দ। ইহা হইতে 

প্রতিপাদিত হইতেছে যে চক্ষুস্থিত পুরুষই স্থথ স্বরূপ ব্রহ্ধ। সুখ স্বরূপ এবং 

আকাশ স্বরূপ ব্রন্মকে উপালকের উপাসনার উপযুক্ত করিবার জন্য, উপাসনান্কুল 

গুণ বিধানার্থ, নিজের “অক্ষি মধ্যে এই যে পুকুষ+ ভিনিই আত্মা” 
কথিত হইয়াছে । 

তিনি স্বতঃসিদ্ধ, তিনি প্রিয়, অতএব তাহার সেবা স্থখরূপ, এবং তাহার 

সেবার দ্বারাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ, আতা! প্রিয়োইর্থো ভগবাননস্তঃ । 

তং নিবৃতিঃ সন্নিয়তার্থো ভজেত, সংসার হেতুপরমশ্চ ত্র ॥ 

্ ভাগঃ ২২৬ 

তিনি স্বতঃসিদ্ধ আত্মা, প্রিয়, একমাত্র উপভোগের বিষয়, ভগবান. 

তিনি অনন্ত__অনস্ত গুণ, অনন্ত শক্তি, অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ তাহাতে বিদ্যমান 

এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়| নিজ চিত্তে নিশ্চিতরূপে ধারণ! করিলে, তদন্ুভবানন্দে 

পরম স্থখে নির্কৃতি হওয়া যায় এবং সংসারের হেতৃভৃতা অবিষ্ঠারও উপরতি 

হয়। ভাগঃ ২২।৬ 

যদিও তিনি অনন্ত, তথাপি উপাসনার জন্য তিনি ভক্ত হৃদয়ে প্রাদেশ 

মাত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হয়েন। 

৩৩ 



৫১৪ ব্ৰহ্মস্থর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কেচিৎ স্বদেহান্তহ্ব দয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুঘং বসন্তুম্। 

চতুতু ‘জং কগ্তরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরস্তি ॥ ভাগঃ ২২৮ 

কেহ কেহ আপনার অন্তহ্বদয়াকাশে অধিষিত, চতুভু'জ, শঙ্খ চক্র গদ! পদু- 
ধারী, প্রাদেশ মাত্র পরিমিত, পুরুষকে ধারণা দ্বার! অনুস্মরণ করেন । 

ভাগঃ ২২।৮ 

এ প্রকার উপাসনার ফল কি? সাধক নিজে আনন্দময় হইয়া আনন্দ 
স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পর আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। 

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শাস্তমানন্ৰমানন্দময়োইবসানে । 
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো! যঃ স বৈ পুনর্নেছ বিসজ্ভতেইঙ্গ |. 

ভাগঃ ২।২।৩১ 

তাহার পর প্রকৃতি স্বরূপে আনন্দময় হইয়া, উপাধি সকলের অবদান 
হওয়াতে, পরম আনন্দ ম্বরূপ অবিরত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। হে রাজন্ 
যে যোগী এই প্রকার ভাগবতী গতি গ্রাপ্ত হয়, তাহার আর এ সংসারে 
পুনরাবৃত্তি হয় না। ভাগঃ ২২1৩১ ' 

শ্ীমদ্ ভাগবতের ২ স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষ গ্লোকেই কথিত হইয়াছে 
যে তিনি আনন্দনিধি ; একমাত্র তাহার উপাসনা করা একান্ত কর্তব্য 
তিনি ভিন্ন অন্যত্র আসক্ত হইলে আত্মপাত হইয়া থাকে। ইহা বলিয়া পর 
অধ্যায়ে উপাসনার প্রণালী বিস্তারিতভাবে উক্ত হইয়াছে এবং তাহার কল ও 
শেষে কথিত হইয়াছে । এই উপাসন! প্রণালী অত্তি সংক্ষেপে ২২৬ এবং 
২২৮ উদ্ধত গ্লোকে এবং কল ২।২।৩১ শ্লোকে দেখান হইয়াছে । 
২১1৩৯ শ্লোকের শেষাদ্ধ উদ্ধত করিয়া এই সৃত্রের উ 

এখন 

সসংহার করিব । 

তং সত্য মানন্দনিধিং ভজেত, নান্তত্ সঙ্জেৎ যত আত্মপাতঃ ॥ 

ভাগঃ ২1১৩৯ 
সেই সত্যন্থরূপ আনন্দনিধি একমাত্র ভজনীয় ৷ অন্যত্ৰ আসক্ত হইবে ন! ৷ 

কারণ» তাহা হইলে আত্মপাত হয়, অর্থাৎ সং পারে গতাগতি নিবৃত্ত হয় না। 
ভাগঃ ২।১।৩৯ একটু প্রণিধান করিলে বুঝ। যাইবে যে, শ্মদ্ ভাগবত ঠিক ছান্দোগ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন। 

২ ্ 
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ভিত্তি 2 

ছান্দোগ্য শ্রুতির পূর্ববন্ৃত্রে উদ্ধৃত ৫1১০৫ মন্ত্র। 

সুত্র $_ ১1২১৬ 

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১২।১ড 

অতঃ+ এব +চ+ সঃ + ভ্রন্প । 

জভঃ £_এই হেতু । এব £-নিশ্যয়ই। চ:£_ও। অঃঃ__তাহা, 

অর্থাৎ অক্ষিপুরুষ। ব্রক্ম $_পরমাত্মা। 

যে হেতু জন্মমরণভীত উপকোশলরূপী জীবকে, স্থখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, 

যাহা সুখ তাহাই আকাশ এবং যাহা আকাশ তাহাই স্থখ, এই প্রকার উপদেশ 

দিয় তাহার উপাসনা করিবার জন্য অক্ষিপুরুষের উপদেশ দিয়াছেন, অতত্রব 

অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ধই বটেম । 

পুর্ব পূর্ব স্থুত্রে যে সমুদায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে 
সুটু প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরযাত্মাই উপাসনার জন্য অক্ষিপুরুষরূপে শ্রাতিতে 

কথিত হইয়াছেন । এই সম্পর্কে ১/২।১৩ স্থত্র ব্যখ্যায় উদ্ধৃত ভাগবতের 
২৪১১) ২৪1১৪, ২৪1১৬ শ্লোক, ১1২১৪ ক্ুত্র ব্যাখ্যায় উদ্ধত ১১৷২২৷৩০, 

১১২২।৩১, ১১।২৮।৭ শ্লোক, ১২১৫ সুত্র ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ২২৬, ২1২।৮, 

২।২/৩১, ২।১।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 

উপাসনার্থ তিনি যোগমায়া দ্বারা রূপধারণ করেন মাত্র ৷ 

স বাচ্যবাচকতয়! ভগবান্ ব্রহ্মরূপধূক্। 

নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকন্মীকম্মকঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ২১০৩৫ 

সেই ভগবান্ ব্রহ্মজূপ ধারণ করিয়া বাচকত্বরূপে নাম ও বাচ্যত্ব রূপে রূপ 

ও ক্রিয়া স্থ্ট করেন। যদিও বাস্তবিক তাহার কোনও কর্ম নাই, তথাচ মায়ার 

দ্বারা সকর্া ন্যায়, অর্থাৎ বনুব্যাপার বিশিষ্টের ন্যায়, হইয়া থাকেন ! 

ভাগঃ ২।১০৩।৩৫ 

উপাসণার্থ ই তিনি অক্ষিপুরুষাদ্ি নাম ও রূপ ধারণ করেন মাত্র। কিন্ত 

‘বস্তুতঃ তিনি নামরূপের অতীত. উপলব্ধি স্বরূপ মানে ৷ 



৫১৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যত্তৎ বিশুদ্ধান্ুভবমাত্রমেকং, স্বতেজসাধ্বস্ত গুণ ব্যবস্থম্। 
প্রত্যক্ প্রশান্তং স্থুধিয়োপলস্তনং, হানামরূপং নিরহং প্রপঞ্ে ॥ 

ভাগঃ ৫১৯৩ 

আমর! সেই পরমাত্মা স্বরূপ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম । তিমি 

সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত, এক অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ অনুভব তাহার স্বব্ূপ, 
তিনি প্রশাস্ত, তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা তাহাতে 

বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি দৃশ্য হইতে ভিন্ন। এজন্য প্রত্যকম্বর্ূপ, নাম ও রূপ 

বর্জিত, নিরহঙ্কার, কেবল শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা উপলভ্য । ভাগ: ৫1১৯।৩ 

[শঙ্কর ভাষ্যে মধ্বভাষ্যে ও বল্লভাচার্ধ্য কৃত অণুভাঙ্কে ও শ্রমদ্ বলদেব 

বিদ্যাভৃষণ কৃত গোবিন্দভান্তে এই স্থত্ৰটি গৃহীত হয় নাই। মাত্র রামান্ুজাচার্য্য 
এই সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন । ] 
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ভিত্তি £ 

“অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কু্ববস্তি যদি চ নাচিষমেবাভিসংভবস্তি, 

অর্চিষো অহরহঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষং"**""চন্দ্রমসো। বিদ্যুতং তৎ পুরুষোই- 

মানবঃ স এনান্ ব্ৰহ্ম গময়তি ৷” ( ছান্দোগ্যঃ ৪৷১৫৷৫ ) 

মৃত্যুর পর যদি উহার দাহাদি ক্রিয়া কৃত হয়, অথব| নাও হয়, তথাপি তিনি 

অর্চি প্রাপ্ত হন। অর্চচি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুরু পক্ষ" *--চন্দ্র হইতে 

বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন । তারপর প্রসিদ্ধ অমানব পুরুষ আসিয়া তাহাকে ব্রহ্মলোকে 

লইয়া যান । 

সুত্র ১২1১৭ 

আমতোপনিষতৎক-__গত্যভিধানাচ্চ ৷৷ ১২১৭ 

শরমতোপনিষৎক + গতি + অভিধানাৎ+চ। 

শ্রুভোপনিষৎক $_যে লোক উপনিষদের তত্ব অবগত আছে, তাহার । 

গতি £ লোক প্রাপ্তি। অভ্িধানাৎ £__কথন হেতু! চ £-ও। 

উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতবিদগণের গতি বিহিত আছে যে, অক্ষি পুরুষাভিজ্ঞ- 

দিগের পক্ষে সেই গতিই উক্ত হওয়ায়, অক্ষি পুরুষ ব্রন্ধই। 

্রীঘদ্ ভাগবতে ক্রমমুভি, অচ্চিরাদি পথে ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত গতি, ২২1২২ 

শ্লোক হইতে ২1২২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত কথিত হুইয়াছে। 

যদি প্রযান্তন্ নৃপ পারমেষ্ঠযং বৈহায়সানামুত যদ্িহারমূ। 

অষ্টাধিপত্যং গুণসন্সিবায়ে, সহৈব গচ্ছন্মনসেক্জিয়ৈশ্চ ৷ 

ভাগঃ ২২২২ 

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ, ুষুনয়া ব্রন্ষপথেন শোচিয1 
ভাগ ২২২৪ 

ক্রমশঃ তিনি ব্ৰক্মলোকে গমন করেন । 

নির্ধাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টথিষ্যং যটছপরাধ্ধ্যং তছুপারমেষ্ঠ্যম্ ॥ 

র 
ভাগ? ২২২৬ 

হে নৃপ ! যদি সন্টোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, অর্থাৎ যদি ব্ৰহ্মপদ 

ব| সিদ্ধগণের বিহার স্থান, অণিমাদি অষ্টেশবর্য্য কিছ সৰ্ববত্রাধিপত্যলাভের 



৫১৮ ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আকাঙ্ষা হয়, তাহা হইলে, দেহত্যাগ সময়ে, মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ 
না করিয়া তন্তল্লোক লাভার্থ এ সকলের সহিত প্রাণবাযুর নির্গম করিতে হুইবে | 
ভাগঃ ২২।২২ 

দেহান্তে আকাশ পথে গমন করতঃ ব্রহ্মলোকপথস্বরূপ! জ্যোতির্শবয়ী হযুা- 

নাড়ী যোগে, অগ্রাভিমানিনী দেবতার নিকট যান। 'ভাগঃ ২২২৪ 

অনস্তর তিনি ত্রদ্লোকে গমন কষ্েন, উহা দ্বিপরাদ্িস্থায়ী, এবং সেখানে 

সিদ্ধেখরদিগের সেবিত ভূরি ভূরি বিমান আছে । ভাগঃ ২২।২৬ 

ভাগবতে অক্ষিপুরুষ ও প্রমপুরুষ__পরমাত্সা বা ভগবান্্__ইহাদের 

উপাসনায় কোনও প্রকার ভেদ কথিত হয় নাই। অক্ষি পুরুষই ভগবান্। 
উপাসনা সৌনর্ষার্থ নামরূপহীন পরমতন্ত নামরূপ অঙ্গীকার করেন মাত্র, তাহা 

ভক্তের কল্যাণ বিধানের জন্য । সুতরাং গতি দর্বাবিধ ভগবছুপাসনায় একই 

প্রকার, ইহা বুঝাইবার জন্য__-উপরে ভাগবতের শ্লোক কয়টি উদ্ধত হইয়াছে। 
সংশয় $= 

যে অক্ষিপুরুষ চক্ষুতে দৃষ্ট হয়ঃ তাহা ত জীব হইতে পারে,__-অথবা চক্ষুতে 
পতিত ছায়া বা প্রতিবিষ্ব হইতে পারে, কিংবা সর্য্যদেব বা তৎ্প্রতিবিদ্বও হইতে 

পারে। অক্ষিপুরুষ যে ব্রদ্ষই হইবেন, তাহা ত মনে হয় না । এই সংশয়ের 
উত্তরে সুত্র ৷ 

সূত্ৰ £_১৷২৷১৮ 

অনবস্থিতেরসম্তবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১]২।১৮- 

অনবস্থিতে +অসম্ভবাৎ+ চ+ন+ ইতর, 

'অনবস্থিভে £_ ছায়| প্রভৃতির চক্ষুতে অবস্থানের ঈয়ম না থাকায়। 
অসস্তুবাৎ £_সম্ভবনার ও অভাব হেতু । চ $_ও। ন $_না। ইভ 

অপর, জীব বা ছায়া বা সর্ধ্য। 
বিশ্ব না থাকিলে প্রতিবিশ্ব হয় না, অতএব নি ব্যতিরেকে শুধু ছায়ার 

সর্বসময় চক্গুতে অবস্থান সম্ভব নহে। জীব, চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য ইন্দিয়গণেরও 

চিজ, হৃতরাং অন্য ই জয় পরিত্যাগ করিয়া, সদা চক্ষুতে অবস্থান, তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কৃর্ধাদেব রশি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিত আছেন, এই শ্রাতিতে বুঝিতে হইবে যে, সর্য্যদের রশ্মি খরা চক্ষুর পরিচালনা করেন, তাঁহার পক্ষে চক্ষুতে সর্বদা অবস্থান সম্ভব নহে। বিশেষত ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক 

কঃ 6__ 

তিএব ব্রদ্ধই অক্ষিপুক্ষ ৷ 
কি 
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ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হৃসন্তোইপ্যর্থ কারিণঃ। 

এবং দেহাঁদয়োভাবা হচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ | ভাগ ১১1২৮৫ 

আ্মৈব তদিদং বিশ্বং স্থজ্যতে স্জতি প্ৰভুঃ ৷ 

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হিয়তে হরতীশ্বরঃ ৷৷ ভাগ? ১১২৮৬ 

তন্সান্ন হাত্মনোইন্তস্মীদস্ত্োৌভাবো নিরূপিতঃ। 

নিকপিতেয়ং ত্ৰিবিধ! নিৰ্মম লা ভাতিরাত্মনি ॥ ভাগঃ ১১/২৮।৭ 

১১২০ স্ত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

উপরে উদ্ধৃত ১১।২৮।৫ গ্লেকে, ‘চায়? অসৎ বলা হইয়াছে। স্থতরাং 

ছায়া ত অক্ষিপুরুষ নহেই । 

জীব, হৃদয়ে অবস্থিত, তাহা ন্থত্রকার ২৩২৫ সুত্রে প্রতিপাদন করিবে না । 

সেই সুত্র আলোচনার সময় উহা আলোচনা! করা হইবে। জীব যে অক্ষিপুরুষ, 

ইহার পোষক শ্রুতি প্রমান নাই । অতএব জীব, অক্ষিপুরুষ নহেন । 

অধিষ্ঠাতা দেবতাও অক্ষিপুরুষ নহেন। শ্রীমদ্ তাগবতের ৩২৬1৫৭ গ্লোকে 

ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ স্ব সব ইন্দরিযগণে 

অধিষ্ঠান করিলেও, বিরাট বা সমষ্টি জীবের বাহুজ্ঞান হইল না, সর্বশেষে, যখন 

প্রমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাটের বাহাজ্ঞান 

হইল ৷ অতএব অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, ক্ষেতজ্ঞের নিয়স্ত তবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া, স্ব 

স্থ অধিষ্ঠান ইন্দ্িয়াণকে চালনা করিতে সমর্থ হন। শ্লোকটি নিয়ে উদ্ধৃত 

হইল । 

এতেহ্াভ্যুখিতা দেবা নৈবাস্যোথাপনেহশকন্ । 

পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুখাপয়িতুং ক্রমাং। 

বহির্বাচা মুখ্যং ভেজে নোদভিষ্ঠত্তদ বিরাট্। 

ভ্রাণেন নাসিকে বায়ু নোদতিষ্ঠত্তদ! বিরাট্। 

আক্ষিণী চষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠতুদা বিরাট | 

শ্রোত্রেণ কর্ণে  চ দিশে! নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট, । 

তৃচং রোমভিরোধ্যো নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট, ৷ 

রেতসা শিশ্ষমীপস্ত নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট, | 

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদ! বিরাট. ৷ 

হৃত্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদ! বিরাট,। 



৫২০ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বিষ্ণু্গ ত্যেব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্বদা বিরাট, ৷ 

নারীর্নপ্ধো লহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট, । 

ক্ষুতড় ভ্যামুদরঃ সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদ! বিরাট, । 

হৃদয়ং মনসা চন্দ্ৰো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট. 

বুদ্ধ্যা ্ৰহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট, | 

রুদ্রোহভিমত্যা৷ হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট, | 

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যদা । 

বিরাট, তদৈব পুরুষ: সলিলাছুদতিষ্ঠত ॥ ভাগ? ৩২৬৫৭ 

এই সকল দেবতা আবিভূত হইয়াও বিরাট পুরুষকে উত্থাপন করিতে, অর্থাৎ 
সচেতন ক্রিয়াশীল করিতে, সমর্থ হইল না। তখন তাহারা পুনর্ধ্বার স্ব স্ব ইন্দ্রিয় 

রন্ধে প্রবিষ্ট হইলেন। বহ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে, বায়ু ভ্রাণ দ্বারা নাসিকায়, 

আদিত্য দর্শনেন্দিয় দ্বার! চক্ষুগোলকে, দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণে, ওষধি 

রোম দ্বারা ত্বকে, জল শিশ্ দ্বার] রেত:তে, মৃত্যু অপান দ্বার! পায়ুতে, ইন্দ্র বলসহ 

হস্তে, বিষ্ণু গতিসহ চরণে, নদীপকল রক্তদ্ধারা নাড়ীতে, সমুদ্র ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বার 
উদরে, চন্দ্র মন দ্বারা হৃদয়ে, ব্রহ্মা বুদ্ধি দ্বারা! হৃদয়ে, রুদ্র অহঙ্কার দ্বারা হৃদয়ে 
প্রবেশ করিলেও, বিরাট উথিত হইলেন না। যখন শেষে ক্ষেত্রজ্ঞ বাস্থদেব চিত্ত 
দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট পুরুষ সলিল হইতে উিত হইলেন, 
অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইলেন। ভাগঃ ৩২৬৫৭ 

যদি সূর্য, অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা৷ দেবতা, অক্ষিপুরুষ হইতেন, তাহা হইলে উপরে 
উদ্ধত ৩২৬1৫৭ শ্লোক অনুসারে তিনি যখন চক্ষুতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ত 
দর্শন ক্রিয়া হইতে পারিত। কিন্তু যতক্ষন ন! পরমাত্মা কষেত্রজ্ঞ রূপে অন্তরে 
প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণ বিরাটের বাহজ্ঞান, অর্থাৎ দর্শন জ্ঞান হইল না । 
অন্যান্য ইন্দিয় সম্বন্ধেও তাই। অতএব পরমাত্মাই অক্ষিপুরুষ। তিনি 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সকলের নিয়ন্তা ৷ ইহা বিশেষ ভাবে 
প্রতিপাদন করিবার জন্য পরের সুত, পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ সন্নিবেশ 
করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বহু শ্লোক সাক্ষাৎ্ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছে 
যে, ইন্দরিয়গণ, প্রাণ, মন, হৃদয় প্রভৃতি জীবের সমুদায় করণগ্রাম পরমাত্মার 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও. 

1. করেকট শ্লোক নি 
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স্থিত্যুন্তবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্ত, যৎ স্বপ্ন জাগরস্থযুপ্তিযু সদ্বহিশ্চ । 
দেহেন্দরিয়ানুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেহি পরং 

নরেন্দ্র ॥ ভাগ? ১১।৩৩৬ 

১১২ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
এষ স্বয়ং জ্যোতিরজোইপ্রমেয়ো, মহানুভুতিঃ সকলান্বুভুতিঃ 

একোইদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে, যেনেষিতা বাগসবশ্চরস্তি ॥ 

ভাগঃ ১১৷২৮৷৩৬ 

১১১ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ভূতমাত্ৰেন্দিয়প্রাণমনোবৃদ্ধ্যাশয়াত্খনে । ভাগঃ ১০৷১৬৷৩৮ 
ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরঃ -----. ভাগ? ১০।৮৭।২৪ 

করণ-সন্বন্ধ-রহিত এব অখিল-কারক-শক্তিধরঃ। অখিলানাং যানি কারকানি 

ইন্দিয়ানি তেষাং শক্তিং ধারয়তি প্রবর্তয়তীতি। (শ্রীধর )। 

আপনি ভূত, পঞ্চ তন্মাত্ৰ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত সমুদায় স্বরূপ । 

ভাগঃ ১০৷১৬৷৩৮ 

আপনি নিজে ইন্দ্রিয় রহিত হইয়াও, অখিলস্থ প্রাণিগণের ইন্দ্িয়গণের নিয়ন্তা! 

ও প্রবর্তক । ভাগঃ ১০।৮৭।২৪ 

আর অধিক শ্লোক উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই । 

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, অক্ষিপুরুষ পরমাত্মাই । 
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ভিত্তি £_ 

“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, 

যন্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তুরো যময়ত্যেষ ত 

আত্মাইস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥” বৃহঃ ৩।৭৩ 

এই প্রকারে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া, অপ অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দোৌঃ, 

আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, তমঃ, তেজঃ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, 

মন, ত্বক, বিজ্ঞান ও শুক্রের উল্লেখ করিয়া, যিনি ইহাদের সকলের অন্তরে অবস্থিত, 

অথচ উহাদের হইতে পুথক্, অথচ, ইহারা কেহই ধাহাকে জানে নাঃ এবং 

ইহারাই যাহার শরীর, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা, এই প্রকার 

উপদেশ উল্লিখিত আছে । বুহ্দারণ্যক ৩।৭।৩-২৩ 

সংশয় £_ 
এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই যে অন্ত্ধ্যামী আত্মার কথ! বলা হইল, 

তিনি জীব না পরমাত্ম/। এই সংশয় নিরাকরণের জন্য স্থত্রকার পর সুত্র 

সন্নিবেশ করিলেন । 

সূত্ৰ £--১।২।১৯ 

ন্তরধ্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিঘু তদবর্মব্যপদেশীৎ | ভাগঃ ১২1১৯ 
অন্তর্ধামী + অধিদৈবাধিলোকা দিষু 4 তদ্ন্্ম + ব্যপদেশাৎ ৷ 

ন্তর্যানী £_ অন্তৰ্য্যামী শব্দের অর্থ পরযাত্মা। অধিদৈবাঁধিলোকাদিষুঃ 
_অধিদৈব ও আধলোক প্রভৃতিতে ৷ ভদ্ধুম্ম $_ তাহার অর্থাৎ পরমাত্মার 
ধর্ম্মের । ব্যপদেশীৎ £_ নির্দেশ হেতু । 

বৃহদারণ্যক অন্তৰ্য্যামী ব্ৰাহ্মণে (৩৭) উদ্দালক প্রশ্নে (৩1৭1১) জিজ্ঞাসা করা 
হইয়াছে :_‘তমন্তৰ্য্যামিনং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ববালি 
ভূতানি যোহন্তরো৷ সময়তীতি ৷” (বৃহঃ ৩৭।১)। যিনি অন্তরে থাকিয়া 
*হলোক, পরলোক'ও সমস্ত ভৃতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহার বিষয় বলুন । ইহার 

উত্তরে যাজ্ঞ্যবন্ধ বৃহদারণ্যকের ৩৭1৩ হইতে ৩৷৭৷২৩ মন্ত্র প্যস্ত অন্তর্ধ্যামী 
বিষয় বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক i মন্ত্রে তিনি তোমার 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই লামা বল “কার সর্বনিয়ন্ত ত, পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও 
পক্ষে সম্ভব হয়না। বিশেষত: উক্ত শ্রুতির এক শাখায় যিনি a 

8, 
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আছেন, আত্মা ধাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর” ইত্যাদি পাঠও আছে। 
অতএব অন্তর্যামী পরমাত্মাই । 

বাজ্ঞবক্ক্ের উত্তরে পর্য্যাক্রমে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে 

নিয়মন করিবার কথা বলা হুইয়াছে। উহা! জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব 

অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মাই। এক প্রমাস্মাই অধিদৈব রূপে, অন্ত্ধ্যামী বা 
অধিযজ্ঞ রূপে ( গীঃ ৮1৪ ) এবং অধিলোক বা৷ অধিভূত রূপে, (গীঃ ৮1৪ ) জগদ্- 

বৈচিত্র্য বিধান করিতেছেন । ইহা আমরা প্রতিদিন আমাদের দৈনিক জীবনে 

অনুধাবন করিতে পারি। স্্ধ্যমগুল হইতে কিচ্ছুরিত কিরণ প্রবাহ, যাহা 

পৃথিবীর জীব উদ্ভিদের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, প্রাণন ব্যাপারাদির যূলে তাহাই 
সবিতৃ--মণ্ডল মধ্যবর্তী অধিদৈব ভর্গ বা নারায়ণাখ্য পুরুষ__াহারই অধি- 
ভূতাভিব্যক্তি স্কুল প্রপঞ্চ জগৎ এবং উক্ত পুরুষেরই অধিষজ্ঞাভিব্যক্তি প্রত্যেক 
ব্যষ্টি জীবাত্ম৷। এ প্রসঙ্গে ঈশোপনিবদের ১৬ মন্ত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । উক্ত 
মন্ত্র ম-প্রণীত “গায়ত্রী রহস্ত” পুস্তকে ১৭৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত মন্ত 

হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে, সবিতৃদ গুলমধ্যবন্তী ভর্গাধ্য পুরুষ ও উপাসকের 
আত্মা অভেদ । 

তিনিই অন্তৰ্য্যামী রূপে শরীরধারিগণের প্রতি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বহুরূপে 

প্রতীয়মান হন । ভাগঃ ১৷৪৷৩৯ 

তমিমমহমজং শরীরভাজাৎ হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতানাম্। 

প্রতিদূশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোইস্মি বিধুতভেদমোহঃ ॥ 
ভাগঃ ১৯৩৯ 

১।১।১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ভগবন্ সব্ববভূতানামধ্যক্ষোইবস্থিতো গুহাম্। 
বেদ হ্থাপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীষির্তম্ ৷ ভাগ? ২৯২৫ 

১।২।১১ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে 

যোহধ্যাত্মিকোইয়ং পুরুষ সোহসাবেবাধিটৈবিকঃ। 

যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হাধিভৌতিকঃ ॥ ভাগঃ ২১০৮ 

১২1১৪ স্থত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যৌগতল্লাৎ সমুখিতঃ ৷ 

বীরধ্যং হিরগয়ং দেবে| মায়য়! ব্যস্থজিধা । 

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্ৰভুঃ ৷ 

অথৈকং পৌরুষং বীর্ধ্যং ত্রিধা ভিন্তৃত তচ্ছংগু॥ ভাগঃ ২১০১৩ 



৫২৪ '_ ব্ৰহ্মন্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যিনি চক্ষুরাদি করণাভিমানী দ্রষ্টা জীব স্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই 

আধিদৈবিক, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জরিয়গণের স্বর্ধ্যাদিরপ অধিষ্ঠাতা। আর এ 

উভয় ভিন্ন চক্ষুর গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃগ্ত, তাহাকে পুরুষের অর্থাৎ পুরুষরূপ 

জীবের উপাধি জানিবে। ভাগ: ২১০৮ 

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যোগরূপ শয্যা হইতে উত্থানের পর বহু হইতে 

ইচ্ছা করিয়া, মায়া দ্বারা হিরন্সয় অর্থাৎ প্রকাশবহুল চিদাভাসদপ ভোক্তৃত্ 

শক্তিকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তিন ভাগ করিলেন । 

ভাগঃ ২১০১৩ 

কালসংজ্ঞাং তদা৷ দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ | 

ব্রয়োবিংশতি তত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ভাগ? ৩৬।১ 

অন্ত্ধ্যামিতয়া প্রাবিশৎ। শ্রীধর। 

১1১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে; 

স বৈ বিশ্বম্থজাং গর্তে দৈবকর্মাত্বশক্তিমান্। 

বিব্ভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ভাগঃ ৩৬৭ 

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা !॥ ভাগ ৩1৬1৯ 

সেই মহদাদি বিশ্ব হুষ্টকারী তত্ব সকলের কার্য স্বরূপ গর্ভ অর্থাৎ বিরাট, 
জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি বিশিষ্ট হইয়া, এক, দশ ও তিন প্রকারে 

বিভক্ত হইল অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি দ্বারা হ্বদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তরূপে একপ্রকার, 

ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, এবং আত্মশক্তি বা ভোক্ৃত্ব-শক্তিরূপে, 

অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভেদে তিন প্রকারে, বিভক্ত হইল। ভাগঃ. 
৩1৬৭ ও ৩1৬৯। 

স এব হি পুনঃ সর্বববস্তুনি বন্তম্ববূপঃ সর্ব্বেশ্বর । সকলজগৎকারণ 
কাঁরণভূতঃ সব্বপ্রত্যাগ্নাত্মত্বাৎ-.-... ভাগঃ ৬/৯/৩৫ 

স্ববপ্রত্যগাত্মত্বাং--সব্জীবান্ত্্যা মিত্বাৎ। ( শ্রীধর ) 
তিনিই সমুদায়. বস্তুতে বস্তত্বরপ, তিনি সর্কেশ্বর, সকল জগতের কারণ__ 

সমূহের মূল কারণ এবং সমুদায় জীবের অন্তৰ্যামী । 

তাং যোগিনো যজন্তয্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম। 
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ | ভাগ: ১০1৪০)৪ 
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সাধুগণ ও যোগিগণ মহাপুরুষ ঈশ্বর স্বরূপ তোমাকেই সাধ্যাত্ম, সাধিভূত 

ও সাধিদৈব বলিয়া সর্বদ| উপাসনা করেন । ভাগঃ ১০1৪০।৪ 

বিজ্ঞানমেতজিয়বস্থমঙ্গ, গুণত্রয়ং কারণকাধ্যকর্তৃ। 
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্ধ্যেণ তদেব সত্যম্ ॥ 

ভাগ? ১১।২৮।২১ 

কারণকাধ্যকর্ত কারণমধ্যাত্মং কাধ্যেমধিভূতং কর্ত অধিদ্বৈবং। 

(শ্রীধর ) 

বিজ্ঞান (বা জীব চৈতন্য) ও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় এবং তাহাদের 

কারণভূত গুণত্রয় এবং কাধ্য, কারণ ও কর্তা, অর্থাৎ, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও 
অধিদৈব এই সমুদয় যে তৃরীয় চৈতন্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সিদ্ধ হয়, 

তাহাই সত্য পদার্থ। ভাগ: ১১/২৮২১ 

পূর্ববর্তী সুত্র (১২১৮) আলোচনায় গরতিপাদিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা 

অন্তৰ্য্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তবেই বিরাটের বাহজ্ঞান হইল। 

অতএব অন্তর্ধ্যামী, অধিদৈব ও অধিলোক সমুদায়ই পরমাত্মা । 



৫2 

ভিত্তি: 

১।  অপ্রতর্ক্যমবিজ্েয়ং প্রমুস্তমিব সব্বতঃ। মন্ত । 

অততর্বনীয়, অজ্ঞেয় ও সর্বত্র প্রস্থপ্তের ন্যায় । 

২ অনৃষ্টো দ্ৰষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্ত’ অবিজ্ঞাতো 

বিজ্ঞাতা, নান্যোহত্যেহস্তি ডুষ্টা, নান্তোহতোহস্তি শ্রোতা, নান্যোহতোহস্তি 

'মন্তা, নান্তোহতোইস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মাহন্তৰ্য্যাম্যমৃত ৷ 

j বৃহদারণ্যকঃ ৩1৭২৩ 

তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্ত তিনি সকলকে দেখিয়| থাকেন, 

তাহাকে কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে শুনিতে পান, তাহাকে 

কেহ মনে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্ত তিনি সকলকে চিন্তা করেন, তাহাকে 

কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে জানেন । তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্র 

নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ মন্তা নাই, 

তিনি ভিন্ন আর কে বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত স্বরূপ 

আত্মা । বৃহঃ ৩৭২৩ 

সংশয় £__শিরোদেশে মনু স্থিতি হইতে যে শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃতিই অতর্কনীয় ; অজ্ঞেয় তত্ব। সেই প্ররুতিই 

অন্তর্ঘযামী হউক না। এই সংশয় নিরসনের জন্য সুত্র ৷ 

সূত্ৰ $_১৷২৷২০ 

ন চ স্মান্ত'মতদ্বর্্মীভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥ ১1২২০ 

ন+চ+স্মান্তং + অতত্ধর্ম + অভিলাপাৎ+ শারীরঃ+ চ। 
নঃনা। রি স্মার্তং £_প্রকতি। অতদ্ন্ঃ_যে সমস্ত 

ধর্ম_-তাহাদের নয়, সেই সমুদায় ধর্দের। অভিলা তু পাৎ £_ উল্লেখ হেতু ৷ 
শারীরঃঃঁজীব। চ:_ও। L 

শতিতে অনুক্ত এবং শ্বতিতে কথিত প্রকৃতি, বা জীব অন্তৰ্য্যামী নহে, 
ফের যে যে সমূদ্ায় ধর্মে উল্লেখ আছে, তাহা পরমাজ্মারই 
দু বা প্রকৃতিতে সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী সুত্রে উদ্ধৃত বৃহ্দারণ্যক শ্রুতির } ব্রাহ্গণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ত্র রচিত হইয়াছে। (বিশেষত ) শিরোদ্ধৃত বৃহদারপ্যক শ্রুতির ৩৭1২৩ মন্ত্রে অন্তর্ামী আত্মার যে 
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শ্রুতিতে, বেদাস্তে এবং সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে (যাহা সর্ব্বতোভাবে 

শ্রতির অস্থসরণ করেন ) প্রকৃতি বা মায়! ব্রহ্মশক্তি বলিয়া সিন্ধান্ত । প্রকৃতি 
ভগবানের সংকল্প বশতঃ জড়া চৈতন্যের ঈক্ষণেই কার্ধ্যশীলা হইয়া থাকেন; 

ইহা পূর্ববপাদে বিশদ্রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি অন্তর্ধ্যাষী 
হইতে পারে না। জীব ও পরমাত্মা দ্বার! নিয়ন্ত্রি। স্থতরাং জীব ও 

স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ধ্যামী হইতে পারে না। 

পরমাত্মার অনুগ্রহে, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতির অস্তিত্ব; এবং তাহার" 

উপেক্ষায় উহাদের কার্ধ্যক্ষমত্ত্ থাকে না, অপদার্থের ন্যায় থাকে। 

দ্রবং কন্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এবচ । 

যদনুগ্রহতঃ সম্তি ন সন্তি যদৃপেক্ষয়া | ভাগঃ ২।১০।১২ 

দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি উপাদান, কর্শা (জীবাদুষ্ট ), কাল, স্বভাব__ইত্যাদি 

নিমিত্ত সকল, এবং জীব-_( ভোক্তা ) যাহার অনুগ্রহে কাৰ্য্যক্ষম হয়, এবং 

যাহার উপেক্ষায় উহার! অপদার্থ, অক্ষম বা অজ্ঞানের ন্যায় থাকে। 
ভাগঃ ২১5।১২ 

দ্রবং কর্ন চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। 

বাস্থদেবাৎপরো ব্রহ্মণ, ন চান্তোর্থোহ স্তি তত্বতঃ ॥ ভাগঃ ২৫১৪ 
হে ব্ৰক্মণ! দ্রব্য-_পৃথিব্যা্দি উপাদান, কৰ্ম্ম (জীবাদৃষ্ট ), ক্ষোভক কাল, 

পরিণাম হেতুভূত স্বভাব, এবং ভোক্তা জীব, ইহাদের মধ্যে কেহই বাস্থদেব 

হইতে ভিন্ন’ নহে, কেননা, ইহারা কার্ধরূগী এবং বাস্থুদেব কারণ, কার্য কখনও 

কারণ হইতে ভিন্ন নহে । ভাগঃ ২৫1১৪ 

মায়! বা প্রতি তাহার সদাসদাত্রিকা শক্তি, এই শক্তি দ্বারা তিনি স্্টি 

করেন। 

সা বা এতত্ত সংদ্রষুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা ৷ 

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভূঃ ৷৷ ভাপঃ ৩৫২৫ 

-।১$ স্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মীয়য়া সয়া । 

আত্মন্ যদৃচ্ছড়া প্রাপ্তং বিবুভুযুরুূপাদদে ॥ ভাগঃ ২1৫২১ 

১/১।১৯ জ্ুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

তিনি কুহকিনী মায়ার সমুদায় কুহক অবগত আছেন, এজন্য কুহকিনী 

স্ত্রীর কুহক ধরা পড়িয়া গেলে, সে যেমন পুরুষের সম্মুখে থাকিতে লজ্জা 



৫২৮ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বোধ করে, মায়া ও তাহার সন্মুখে থাকিতে লঙ্জা পাইয়া থাকে। মন্দবুদ্ধি 

ব্যক্তিগণ ইহ! ছারা বিমোহিত হইয়া, “আমি, আমার” ইত্যাকার বলিয়া 

থাকে ও বিবাদ করিয়া থাকে। ভাগঃ ২1৫১৫ 

বিলজ্ঞমানয়া যন্ত স্থাতৃমীক্ষা পথেইমুয়া। 

বিমোহিত! বিকথন্তে মমাহমিতি ছুধিয়ঃ ৷৷ ভাগঃ ২1৫১৩ 

শব্দো ন যত্ৰ পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো, মায়া পরৈত্য ভিমুখে 

বিলজ্জমানা | ভাঁগঃ ২৭1৪৬ 

১1১) সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইন্নাছে। 

মায়ার সাহচর্ধ্যে স্থট্টি করিলেও, তিনি স্বরূপে অপ্রচ্যুত থাকেন । 

ত্বং নঃ স্থুরাণামসি সাহ্বয়ানাং, কুটস্থ আগ্ঃ পুরুষ: পুরাণঃ । 

তং দেব শক্ত্যাং গুণকর্্মযোনৌ, রেতত্তজায়াং কবিমাদধেইজঃ ॥ 

ভাগঃ ৩৫৪৮ 

মহাদাদি স্তব করিতেছেন £_হে দেব! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের 

কার্য্যাদিগের কারণরূপ জনক, তুমি আদ্য, নির্ব্বিকার, অধিষ্ঠাতা এবং পুরাতন 

পুরুষ তুমিই সত্বাদি গুণের ও জন্মাদি নিমিত্ত কর্মের কারণ ন্বপ্ধপা মায়াতে 

মহত্তত্বরূপ বীধ্য আধান কর। ভাগঃ ৩৫1৪৮ 

একট স্বয়ং সন্ জগতঃ সিস্ক্ষয়া দবিতীয়য়াত্বন্নধিযোগমামোয়য়ারা। 

স্থজস্যদঃ পাসি পুনগ্র“সিষ্যসে, যথোর্ণনীভির্ভগবান্ স্বশক্তিভিঃ ॥ 

ভাগ? ৩৷২১৷১৮ 

১১।১৯ স্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেয়! হইয়াছে । 

বিশ্বের হৃষ্ট, স্থিতি, লয়, তাঁহার মায়া বিলাস মাত্র। 

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদসোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ ৷ 
বিশ্বোস্তব স্থিতিলয়েষু নিমিত্বলীলারাসায় তে নম ইদং চকুম 

ঈশ্বরায়॥ ভাগঃ ৩৯।১৪ 
হে ভগবন্ ! তোমার আত্মচৈতন্ দ্বারা নিরন্তর ভেদ মোহ নিরস্ত হয়। 

জনত তোমার স্বরূপ, তুমিই পরাৎপর। এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের 

নিমিত্ত যে মায়া, তাহাতে তুমি রাসবিলাস করিয়া থাক, তুমি সর্বেশ্বর 
তোমাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৩৯১৪ 

অভএব মীয়া বা জীব অন্তৰ্য্যামী নহে, পরমাত্মাই অন্তর্যযামী ৷ 

2 



১ অঃ। ২পাঃ। ৪ অধিঃ। ২১ স্থঃ ৫২৯ 

ভিত্তি 2 

“যো! বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদস্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ । 

যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যে! বিজ্ঞানমস্তরো যময়ত্যেষ ত 

আত্মাইস্ত্ধ্যাম্যমুতঃ ॥৮ বৃহঃ ৩।৭৷২২ ( কা শাখী ) । 

“্য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোইস্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং। 

য আত্মানমন্তুরো যময়তি, স ত আত্মান্ত্ধাম্যমৃতঃ ॥” 

(মাধ্যন্দিন শাখী )। 

পুত্র ০--+১1২।২১ 

উভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ১২২১ 

উভয়ে + অপি + হি + ভেদেন + এনং + অধীয়তে | 

উভয়ে 2__কাথ ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়! অপি £_সমুচ্চয়ে। ছি ৫ 

নিশ্চয়ে । ভেদেন £_ভিন্নরূপে। এনং 2-ইহাকে, জীবকে ৷ অধ্ীয়তে £_ 

পাঠ করিয়া থাকেন । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত কাথ ও মাধান্দিন সম্মত পাঠদ্বয় হইতে প্রতীয়মান 

হইবে, যে পরমাত্মা জীবের নিয়ন্তা রূপে কথিত হইয়াছেন । অতএব জীব 

তাহা হইতে পৃথকৃ। পরমাত্মাই অন্ত্্যামী। 

১২1১৪ স্ুত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ১৯৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

পরমাত্মাই শরীরধারী জীবগণে বিভিন্ন হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, 

বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন । 

তিনি সর্ধভূতে দয়া করিবার জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে সুহদ্ ও অন্তরাত্মারূপে 

অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । 

যৎ সৰ্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো, নানাজনেধবহিতঃ 
সুহৃদন্তরাত্ম। ৷ ভাগ? ৩৯১২ 

তুমি সর্ধপ্রাণীতেই দয়া বিস্তার করিয়া, প্রত্যেক জীবের হৃদয় মধ্যে স্হদ্ 

ও অন্তরাত্ম। রূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাক। তাহা হইলেও তোমার সাক্ষাৎ 

দয়া অভক্ত জনের অনায়াস লভ্য নহে । ভাগঃ ৩৯১২ 

সোইয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা-:-**ভাগহ ৩৯২২ 

এই ইনিই সমস্ত জগতের. একমাত্র নুহদ্ ও আত্মা ****** || ভাগঃ ৩1৯২২ 

তিনিই পরমাত্মা, তিনি বাক্য মনের অতীত, তাহাকে প্রণতি ভিন্ন গতি নাই। 

৩৪ 



০ ্রহ্গস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যতোই প্রাপ্য ন্তবত্তন্ত বাঁচশ্চ মনসা সহ 

অইধ্চান্ত ইমে দেবা স্তস্মৈ ভগবতে নষ? ॥ ভাগঃ ৩।৬।৩৬ 

রুদ্র বলিতেছেন, বাক্য ও মন ধাহাকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত না হইয়া, 

নিবৃত্ত হইয়াছে, অধিক কি, অহংকাঁরাধিষ্টাতা রুদ্র ও ইন্ডরিয়াধিঃাতা এই সকল 

দেবগণ এবং অপরেও, তাহার তবু অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। তাহাকে 

কেবল নমস্কার করি ।॥ ভাগঃ ৩৬৩৬ 

পূর্ব স্তরে ও এই স্ত্রে শ্রীমর্ রামানুজা চার্ষোর এভাষ্য সম্মত পাঠ দেওয়া 

হইল । প্রশঙ্করাচার্য্য, শ্রমধ্বাচার্যা, বল্লভাচার্য্য ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সম্মত 

পাঠ £_“ন চ স্মাৰ্ভঁমভদ্ধল্মণভিলাপাৎ” ১৷২৷২০ ও “ণারীরশ্চোভয়েউপি 
হি ভেদেনৈনমঘীয়তে ৷”_১৷২৷২১ ৷ অর্থের বৈলক্ষণ্য নাই । 



১ অঃ। ২ পাঃ। ৫ অধিঃ | ২২ সঃ ৫৩১ 

৫। অদৃষ্ঠত্বাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি £_ 

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে”। মুগুঃ ১1১1৫ 
“যৎ তদদ্রেশ্ঠম গ্রাহামগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোক্রং তদপাণিপাদম্। 
নিত্যং বিভুং সবর্বগত, স্ুসথদ্মং তদব্যয়ং যৎ ভূতযোনিং, পরিপশ্ঠন্তি ধীরাঃ॥ 

মুণ্তঃ ১১৬ 

“দিব্যো হামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরে হাজঃ ৷ 
অপ্রাণে হ্মনাঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥» মুণ্ডঃ ২১২ 

অনস্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত 
হন। তিনি অনৃশ্ত, অগ্রাহ, ব্ৰাহ্মণাদি জাতির গোত্র ও বর্ণহীন, চক্ষুকৰ্ণ শূণ্য, 
হস্তপদ রহিত, নিত্য, ব্যাপক, সর্ধগত, অতিসবন্ম এবং অব্যয়, তিনি ভৃতযোনি । 
ধীরগণ তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন । (মুগুঃ ১১1৫-৬) 

তিনি ছ্েতনশীল, অধূর্ত, পুরুষ, সকলের বহিঃ ও অস্তরে অবস্থিত, অজ, 
অপ্ৰাণ, অমনাঃ, বিশুদ্ধ এবং অক্ষর হইতে পর এবং তাহা হইতেও পর। 

(মু ২৷১৷২ )। 

সংশয় £-উপরে উদ্ধত দুইটি শ্রুতিতে তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্থ প্রভ্থাত 

বল! হইয়াছে এবং পর অক্ষর হইতে পর বলা হইয়াছে । তাহাতে সন্দেহ 

হইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ত উক্ত গুণাবিশিষ্ট, এবং প্রকৃতিকে পর 
অক্ষর বলা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে পুরুষকে, সে পর অক্ষর হইতেও 

পর বলা যাইতে পারে । অতএব এই উভয় শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু সাংখ্যোক্ত 

প্রকৃতি ও পুরুষ__বা, পরমাত্মা । এই সন্দেহ নিরসনের জন্য স্বত্র £ 

জূত্র 2১২২২ 

অনৃশ্যত্বাদিগুণকো ধৰ্ম্মোক্তেঃ ৷ ১1২২২ 

অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ + ধৰ্ম্মোক্তেঃ ৷ 

অনৃশ্যত্বাপিগুণকঃ £_অদৃগুত্ব প্রভৃতি গু যুক্ত পদার্থ টি পরমাত্মা। 

ধর্ম্মোক্তেঃ £_-যেহেতু তাহারই ধর্শের উক্তি রহিয়াছে। 

উক্ত (মু) শ্রুতির ১1১1৯ মন্ত্রে "যঃ সর্বব্ঞঃ সর্ববব্দ্ বস্ত জ্ঞানময়ংভপঃ” 

উক্ত হইয়াছে, অতএব অদৃশ্বত্বাদি গুণযুক্ত বস্তটি পরমাত্মাই, প্রকৃতি পুরুষ নহে। 

ক 



৫৩২ ব্ৰহ্মস্ূত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

নমস্তে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্। 

অলক্ষ্যং সর্ববভূতানামন্তর্হিরবস্থিতম্ ॥ ভাগঃ ১/৮/১৭ 

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়মূ। 

ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥॥ ভাগঃ ১৷৮৷১৮ 

কুন্তী .স্তণ করিতেছেন £_তুমি আদি পুরুষ, প্রকৃতির পর ঈশ্বর, তুমি 

সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছ, কিন্তু কেহ তোমাকে দেখিতে 
পায়না । ভাগঃ ১1৮১৭ 

তুমি মায়া রূপ যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন আছ, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান দ্বারা তোমাকে 

জানা যায় না, তুমি অপরিচ্ছিন্ন। আমি ভক্তিযোগানভিজ্ঞ, অতএব কেবল 

তোমাকে প্রণাম করি। যৃঢ়দৃষ্টি মনুষ্য যেমন অভিনয় কালে নাট্যধর নটকে 
চিনিতে পারে না, সেইরূপ দেহাভিমানী পুরুষ তোমাকে জানিতে পারে না। 
ভাগঃ ১1৮১৮ 

যন্ন স্পৃশস্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ । 
'অন্তর্ববহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তনতোহস্ম্যহম্ ॥ ভাগঃ ৬৷১৬৷১৯ 

মন, বুদ্ধি, ইন্দিয় ও প্রাণ ধাহাকে স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারে না, 
যিনি আকাশের প্যায় অস্তরে ও বাহিরে বিতত আছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি । 

ভাগঃ ৬৷১৬৷১৯ 

যং বৈ ন গৌভির্সনসাইম্ৃভিা, হৃদা গিরা বাহস্থুভূতে| হিচক্ষতে। 
আত্মানমন্তহ দি সম্তমাত্মনাং, চক্ষর্ঘথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥ 

ভাগঃ ৬'৩।১৬ 
ইন্দিয়, মন, প্রাণ, চিত্ত, বাক্য ইত্যাদি কোনও উপায় দ্বারাই প্রাণিগণ 
ত EE সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে দ্রষ্টা রূপে বর্তমান 
SEE i ES পারে না, সেইরূপ ইন্জিয়াদি 

গঃ ৬৩১৬ 

তিনি জীব ও মারা দুই এরই নিয়ামক । 

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে, খণন্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে। 
অদৃষ্টধায়ে গুগতববুদ্ধিভিমিবৃত্বমানাবধয়ে যুব | 

খপ জীব; ভাগ? ৬৪1১৮ 

শিমিভঞ মায়া, তয় নিয়ন ভ্রীধর) 



১ অঃ। ২ পাঃ। ৫ অধিঃ | ২২ স্থঃ ৫৩৩ 

আমি সর্বোত্তম সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি। তাহার চিৎক্তি অবিতথ। 

তিনি জীব ও মায়া এতদৃভয়ের নিয়ন্তা। যে সমস্ত জীবের গুণে বা গুণকাধ্যে 

তবববুদ্ধি, তাহারা তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। কারণ, তাহার 

পরিমাণ ও সীমা নাই, তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ বন্ত। ভাগঃ ৬।৪।১৮ 

দেহ, প্রাণ, ইন্জিয়,.অস্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ 

স্ন স্বরূপকে, অন্য ইন্দরিয়র্গকে এবং এতদছুভয়ের শ্রেষ্ট অধিষ্ঠাতা দেবভাবগকে, 

জানিতে পারে না, যদিও জীব এ সকলকে জানেন, তথাপি তিনি সর্বজ্ঞ 

ভগবানকে জানিতে পারেন না। ভাগঃ ৬৪২০ 

দেহোইসবোইক্ষা, মনবো ভূতমাত্রা, নাত্মানমন্তঞ্চ বিছুঃ পরং যৎ। 

সর্ববং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজজ্ঞো” ন বেদ সর্বজ্ঞমনস্ত মীড়ে ॥ 

ভাগ ৬৪১০ 

যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং, ধিয়াক্ষতিবর্বা মনসোত যন্ত । 

মাতৃৎ স্বরূপং গুণবৃংহিতং হি তৎ, স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥ 
ভাগঃ ৬৷৪৷২৪ 

তিনি স্বপ্রকাশ। বাক্য দ্বারা যাহা অভিহিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা 

ব্যবসিত হয়, ইন্দিয় :কল দ্বারা যাহা নিরূপিত হয়, ব| মনের দ্বারা যাহা 

সংকল্পিত হয়, এ সমূদ্ায়ই তাহার স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ, এ সকল 

পদার্থ গুণ দ্বারা বন্ধিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন। 

তিনি গুণ সকলের উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারায় লক্ষ্য হয়েন। কারণ, 

চেতনাধিষ্টান ভিন্ন উহা! সম্ভব হয় না। ভাগঃ ৬৪1২৪ 

যস্মিননিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্। 

যোইম্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপন্তে স্বয়ম্ভুবম্ ৷৷ ভাগঃ ৮1৩1৩ 

ইহার সরলার্থ ১।১৷২ স্থত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। 

কষেব্রজ্ঞায় নমস্তভ্যং সর্ববাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে। 

পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ভাগঃ ৮৷৩৷১৩ 

আপনি ক্ষেত্র, সর্ব্াধযক্ষ, সর্বসাক্ষী, আপনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ সকলের মূল, এবং 

মূলের অর্থাৎ প্রধানের ও উদ্ভবের হেতু, আপনিই পূর্ণ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ৷ 

৮1৩১৩ 

অতএব শ্ঞুত্যুক্ত অদৃ্ঠত্বদ্িগুণ বিশিষ্ট বন, পরমাত্মাই 
। 



a 
বঙ্গস্তত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 2 

‘কম্মিন্, ভগবো বিজ্ঞাতে সব্বমিদং বিজ্ঞাভং ভবতি 1৮ 

শুণ্ড ১১৩ 

মুণ্ডক উপনিষদে ১1১৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শৌনক অঙ্গিরার নিকট 
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্' কোন্ একটি বস্তু জানিলে, এই সমস্ত 

জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে? এই প্রকার উপক্রম করিয়া! পরমাত্মতত্ব বা 

্রহ্ষবিদ্ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

০০০০০ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ | ( মুণ্ড ২১২ ) 

অক্ষর যে প্রকৃতি--তাহা হইতে পর জীব, তাহা হইতেও পর । মু ২১২ 

সূত্ৰ 2১২২৩ 

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ১২২৩ 

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং+ চ + ন + ইতরো। 

বিশেষণ-ভেদরব্যপদ্বেশাভ্যাং£_বিশেষণ ও ভেদ নির্দেশ হেতু । চ ঃ_ 
ও। নঃ_না। ইভরৌ £_প্রক্ৃতি ও পুরুষ । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিমন্ত্র দ্বার, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা 
দ্বারা বিশেষিত করায়, এবং “অক্ষরাৎ পরতঃ প্রঃ” (মুও্ঃ ২৷১৷২ ) শ্রুতি 
দ্বার! অক্ষর পদ বাচ্য প্রকৃতি হইতে পর যে জীব তাহা হইতে ভেদ, নির্দেশ করায়, অদৃগ্যত্বাদিগুণ বিশিষ্ট বস্তু, প্রকৃতি ও পুরুষ নহে, পরমাত্মাই 

তিনি প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর । 
তস্মা এব জগতে প্রধানপুরুবেশ্বরঃ ৷ ভাগ? ৩1৯।৪৩ 

ধান পুক্ষেশ্বর ভগবান্ জগত্জষটা বহ্মার নিকট এই প্রকারে......৩।৯।৪৩ যঃ পঞ্চভতরচিতে রহিতঃ শরীরে, চ্ছননো যথেন্দরিয়গুণার্থ- 
চিদাত্মকোহহম্ ৷ 

প্রকৃতিপুরুষয়োঃ 
পুমাংসম্ ॥ ভাগঃ ৩৩১১৪ 

আমি শরীরহীন ও অসঙ্গ হওয়াতে 
ঈিতরাং যদিও আমার ইন্দ্রিয়, বিষয়, 
বটে, কিন্তু আমার আরাধ্য পুরুষের 

তেনাধিকুণ্টমহিমানমৃষিং তমেবং, বন্দে পরং 

জীব বলিতেছেন :__যদিও পরমার্থতঃ 
এই পঞ্চভূত নিম্সিত দেহে অযথা আচ্ছন্ন, 
চিদাভাস স্বরূপ অহংকার এ সমুদায় মিথ্যা 



১ অঃ ২ পাঃ। ৫ অধিঃ। ২৩ স্থঃ ৫৩৫ 

মহিমা এই শরীরের দ্বারাও কুন্ঠিত হয় না। তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রকৃতি পুরুষের 

নিয়ন্তা । আমি তাহাকে বন্দনা করি। ভাগঃ ৩৷৩১৷১৪ 

নৈতদ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসৌজ্ঞঠীতব্যমবশিষ্ততে। ভাগঃ ১১৷২৯৷৩০ 

ইহার অর্থ ১৩।৯ স্যত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

মামেব সর্ববভূতেষু বহিরন্তরপাঁৰৃতম্। 

ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ভাগ ১১৷২৯৷১২ 

ইহার অর্থ ১১।২৩ স্থত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

সর্ববং ব্রহ্মাত্মকং তম্য বিগ্যয়াত্মমনীষয়া ৷ 

পরিপন্যান্নপরমেৎ সর্ধ্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১/২৯।১৮ 

নমো নমস্তেইখিলকারণায়, নিষ্কারণায়ান্ুতকারণায় । 
সর্ববাগমায়ায় মহার্ণবায়, নমোইপবর্গায় পরায়ণায় ॥ ভাগঃ ৮৩১৫ 

এইরূপে উপাসক পুরুষের আত্মবুদ্িস্ ব্রদ্মবিধা দ্বারা, সকল বস্ত ব্রদ্মাত্মক হয়, 

পরে তিনি সেই সর্বাত্মকত্ব দেখিয়া, মুক্তপংশয় হইয়া, সমুদায় হইতে উপরত 

হয়েন। 'ভাগঃ ১১২৯১ 

আপনি সর্ককারণকগী, কিন্তু স্বয়ং নি্কারণ, সর্ববকারণ হইলেও আপনি অদ্ভুত 

কারণ, কারণ, দৃশ্যমান কারণ বর্গের স্যার আপনার বিকার নাই। আপনি 

পঞ্চরাত্রাদি, আগম, বেদ, এ সকলের মহাসাগর, অর্থাৎ তাহাদের পধ্যাবসাঁন 

স্থানঃ এবং মোক্ষরপী, এবং সাধুগণের পরম আশ্রয় । আপনাকে নমস্কার, 

নমস্কার । ভাগঃ ৮1৩1১ 

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক সকলে যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ‘এবং প্রধান ও 

পুরুষ উভয়ের নিয়ন্তা বলিয়া উহাদের উভয় হইতে যে ভেদের উল্লেখ করা 

হইয়াছে, সেই সকল কারণে অবৃশ্তত্যাদি গুণ বিশিষ্ট বস্তু প্রধান বা পুরুষ নহে। 

পরমাত্মাই বটে। 



৫৩৩ ব্ৰহ্মহুত্ৰ ও রমদ্ভাগবত 

ভিত্তি: 

“অন্য চক্ষুষী নস, দিশঃ শ্রোত্রে বাধ্িবৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বায়ু: প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বস্ত পন্ত্যাং পৃথিবী হোষ সৰ্ববভূতাস্তরাত্মা ॥* 

মুণ্ডঃ ২1১৪ 

বাগ ব্যাপার (শব্দ ), বায়ু প্রাণ, সমস্ত জগৎ হৃদয়, পৃথিবী ইহার পদ, এবং ইনিই: 
সর্ধভূতের অন্তরাত্ম! ৷ 

সূত্ৰ £_১৷২৷২৪ 

রূপৌপন্তাসাচ্চ | ১৷২৷২৪ 

রূপ + উপন্যাসাৎ+চ ৷ 
রূপ £_যৃত্তি। উপন্যাসাৎ $_উল্লেখ হেতু। চ ৫_-ও। 
মুক শ্রাতির ২১৪ মন্ত্রে ব্রহ্গের যৃত্তি উল্লেখ আছে। অগ্নি তাহার শির, 

ইত্যাদি। ইহা জীব ও প্রধানে সম্ভব হয় না। অতএব অনৃষ্ঠত্বাদি গুণ বিশিষ্ট 
বস্তু পরমাত্মাই। 

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেইনস্তশক্তয়ে ৷ 
অর্লপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্য কর্ন্মণে ॥ ভাগঃ ৮৷৩৷৯ 

১১৩ শ্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়॥হইয়াছে। 
নমঃ শান্তায় ঘোরায় যূঢায় গুণধক্মিণে । 
নিধিবশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ॥ ভাগঃ ৮/৩।১২ 
হিরন্য়াদণ্ডকোষাছ্থায় সলিলেশয়াৎ। 
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ধিবভেদ খম্॥ ভাগ? ৩২৬.৫০ 
নিরভিগতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোইভবৎ। 
বাণ্যা বহিরখোনাসে প্রাণোতো স্বাণ এতয়োঃ ॥ 

ভাগঃ ৩২৬৫১ 
ভ্রাণাদ্বায়ুরভিছ্বেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ। 
তস্মাৎ সব ং ¢ স্র্্যোন্যভিত্েতাং কণো খ্রোত্রং ততো দিশঃ | 

a ও 
ইট পাও টি ভাগ ৩৷২৬৷৫২ 

৯ 



১ অঃ। ২ পাঃ। ৫ অধিঃ। ২৪ স্থঃ ৫৩৭. 

অন্তর্বছিশ্চামলমজনেত্রংস্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্। ভাগ? ৩৷১৪৷৪৮ 
রি তব শীর্ষকং ব্রুতোঃ সত্যাবসধ্যং...... ॥ ভাগঃ ৩।১৩৩৭ 
অগ্নিমুখং যন্তয --.--ভাগঃ ৮৫২৪ 
যচ্চক্ষুরাসীন্তরনি-*****ভাগঃ ৮/৫২৫ 

প্রাণোদভূদ্যস্তয চারচারণাং প্রাণঃ সহোবলমোজশ্চ বায়ুঃ। 

ভাগ? ৮৫ 1২৬ 

১১২৪ স্ত্রের আলোচনায় ৮৫1২৬ শ্লোকের অর্থ দেওয়৷ হইয়াছে । 

শ্রোত্রাদ্দিশো যন্ হৃদশ্চ খানি--.***ভাগঃ ৮৫1২৭ 

অপর, তিনি শাস্ত, ঘোর, যৃঢ়, গুণ ধশ্বান্ুসারী, তাহার বিশেষ নাই, তিনি 
সমত্বরূপী ও জ্ঞানঘন | তাহাকে নমস্কার। ভাগঃ ৮৷৩৷১২ 

সেই সলীলম্থায়ী, প্রকাশ বহুল ব্ৰহ্মা হইতে উত্থিত হুইয়া, অর্থাৎ ওদাসীন্ত 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া, এ খণ্ডে অধিষ্ঠান পূর্বক, বহুপ্রকার আকাশ বা ছিন্দর 
বিভিন্ন করিয়া দিলেন । প্রথমতঃ, তাহার মুখ নিভিন্ন হইল, তাহ! হইতে বাক্য 

হইল, তদনন্তর বাক্য সহ অগ্নি হইল। তৎপরে, নাসাছয় নিভিন্ন হইলে. তাহা 

হইতে প্ৰাণবায়ু বিশিষ্ট প্রাণেন্দিয় হইল। ভ্রাণের পর, বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া 
উৎপন্ন হইল। তারপর, ছুই চক্ষুগোলক ও দর্শনেন্দরিয় নিভিন্ন হইল, তাহা 
হইতে সূর্য্য নিভিন্ন হইলেন । অতঃপর, কর্ণ ও শ্রবণেক্জিয় প্রকটিত হইল। পরে: : 

কর্ণেন্দ্িয় হইতে দিক্সকল আবির্ভূত হইল। ভাগঃ ৩২৬।৫০-৫২ 

যে ভগবান্ অন্তরে বাহিরে বর্তমান, নির্মল পদ্ম সদৃশ যাহার চক্ষু, যিনি 

তক্তগণের বাঁসনারূপ রূপ ধারণ করেন । ভাগ ৩।১৪।৪৮ 

তোমার শিরোদেশ ক্রতুর সত্য ( হোম রহিত অগ্নি ) ও 

আবসথ্য ( ওপসনাগ্নি )****--ভাগঃ ৩1১৩।৩৭ 

অগ্নি ধাহার মুখ----- ভাগঃ ৮1৪৩।২৪ 

ূধ্য যাহার চক্ষু---... ভাগঃ ৮৪৩২৫ 

বাহার শ্রোন্র হইতে দিকসকল, ও হৃদয় হইতে দেহগত 

ছিদ্র বা ইঞ্জিয়ছার সকল****** ভাগঃ ৮৫২৭ 

উপরে উদ্ধৃত গ্লোকপকলে যে মৃত্তির উল্লেখ করা হইল, তাহা জীব বা 

প্রধানে সম্ভব নহে । স্থতরাং পরমাত্থা সহন্ধেই উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। 



] 

হইয়ছে। কেননা, প্রশ্নে আমাদের আত্ম স্বরূপ ১ 

০ স্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৬। বৈশ্বানরাধিকরণ। 

ভিত্তি _ 

“আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধেষি, তমেব নো ক্রহি।” 

ছাঁন্দোগ্যঃ ৫৷১১৷৬ 

“যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে । 

স সব্বেষু লোকেষু সব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মন্থন্নমত্তি ॥৮ 

( ছান্দোগ্যঃ ৫৷১৮৷১ ) 

ছান্দোগা উপনিষদে উক্ত আছে যে, প্রাচীন পাল, সত্য যজ্ঞ, ইজ, 
জন, বুড়িল, ও উদ্দালক, রাজা অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বৈশ্বানর আত্মার 
বিষয় অবগত হইবার জন্য বলিলেন যে, “আপনিই বর্তমানে বৈশ্বানর আত্মতত্ব 
অবগত আছেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন”, এইরূপ আরম্ভ করিয়া শেষে 
রাজা বলিলেন “যে লোক প্রাদেশ পরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক 
বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত 
আত্মাতে অন্নভোগ করিয়৷ থাকেন ।” 

সংশয় £__ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫1১৮১ মন্ত্র আলোচন! করিলে সন্দেহ হইতে 
পারে, যে বৈশ্বানর অর্থে (১) জাঠর অগ্নি (২) পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় 
মহাভূত অগ্নি, (৩) অধিষ্ঠাতা দেবতা বিশেষ, (৪) পরমাত্মা, বুঝাইতে 
পারে। উত্ত শ্রুতিতে উহা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? এই সন্দেহের 
নিরসনের জন্য পর পর কয়েকটি সুত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম “বৈশ্বানর”-_ 
পরমাত্মাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সুত্র :__ 

সূত্ৰ £_১৷২৷২৫ 

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ 1 ১২২৫ 
বৈশ্বানরঃ4 সাধারণশব্দ বিশেষাৎ । 

বৈশ্বানরঃ £_উক্ত শ্রতিতে “বৈশ্বানর” শের অর্থ পরত্র্মধ। সাধারণ শব্দ বিশেষাৎ :-_সাধারণ বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু ৷ শুতিতে “বৈশ্বানর” শব্দ সাধারণ বৈশ্বানর শব্বাপেক্ষা বিশেষভাবে ব্যবহৃত 
বানর সম্বন্ধে বল, এইরূপ জিজ্ঞাসা আছে, শুধু বৈশ্বানর সন্ধে বল, এরপ প্রশ্ন নাই, অতএব 3 ‘বৈশ্বানর’ পরমাত্মাই। 



# 

১অঃ।২ পাঃ। ৬ অধিঃ | ২৫ স্থঃ ৫৩৯ 

শ্রীমদ্ 'ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, প্রমাত্মাই বজ্ঞযূত্রি, তাহার শিরোদেশ 
পত্য-_হোম রহিত অগ্র, এবং আবসথা-_উপাসনাগ্রি | 

জিহবা প্রবর্গ্যস্তব শীর্বকং ক্রুতোঃ সত্যাবসধ্যং চিতয়োহসবো হি তে ॥ 

ভাগঃ ৩।১৩।৩৭ 

তোমার জিহ্বাই প্রবর্গা, তোমার শিরোদেশ ক্রতুর সত্য ও আবসথ্য অগ্নি, 

তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি (যক্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ণ )। ভাগঃ ৩৷১৩৷৩৭ 

যজ্ঞর্ূপ পরমাত্মার অগ্নি জিহ্বা স্বরূপ । 
৯৯ 

ইষ্টবাগ্রিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিং। ভাগঃ ৩1১৪৮ 

যক্তরূপী পরম পুরুষের জিহ্বারূপ অগ্রিতে তাহারই উদ্দেষ্যে হোম করিয়া *** 
ভাগঃ ৩1১৪।৮ 

তিনিই ক্রতু, তিনিই হবিঃ, তিনিই অগ্নি, তিনিই মন্ত্র, ইত্যাদি ৷ 

ত্বং ক্রতুস্ত্ং হবিস্তং হুতাশঃ স্বয়ং তং হি মন্ত্রঃ সমিন্দৰ্ভপাত্ৰাণি চ। 

ত্বং সদস্তাত্তিজো দম্পতী দেবতা, অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ॥ 
ভাগঃ ৪1৭18২ 

১১1৩২ স্থাত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

তিনি যখন সর্বময়, তখন তাঁহার চরণে সর্বান্তঃকরণে প্রণাত করাই 

জীবের পরম পুরুষার্থ। 

নমো নমন্তেহখিলমন্ত্রদেবতা, ভ্রব্যায় সব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে | 

বৈরাগ্যভক্তযাত্বজয়ান্ুভাবিতজ্ঞানায় বিগ্ভাগুরবে নমোনম ॥ 

ভাগঃ ৩১৩৩৯ 

হে ভগবন্! তুমিই অখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা, এবং অখিল দ্রব্য স্বরূপ 
তুমিই অধিল ক্রতু ও অখিল ক্রিয়া স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। বৈরাগ্য, 

অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট কর্মফল স্পৃহা রাহিত্য হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তারা মনের 

নির্খলতা প্রাপ্তি হইলে, যে জ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়, তুমিই সেই জ্ঞান স্বরূপ, 

এবং তুমিই সেই জ্ঞান প্রদানের গুরু, তোমাকে নমস্কার । ভাগঃ ৩১৩৩৯ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে শ্রুতিতে “বৈশ্বানর” এবং স্মৃতিতে ভৎ 

পর্য্যায়ভূক্ত “অগ্নি” শব্দ পরমাত্মারই বোধক ৷ 



৫৪০ ্র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £ oe 

১।১৷২৪ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২ ২১1৪ মনরে “অপ্িমূ্া“ 

ইত্যাদি। (মুণ্ডক ২1১1৪) 

সূত্র $_১!২৷২৬ 

ন্রর্ধযমাণমনুমানং স্যাদিতি | ১1২২৬ 

্বর্ধযমানং + অনুমানং + স্যাৎ+ হাত । 

ন্বর্য্যমাণং £_ স্মরণের বিষয়ীভূত-_যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা । 

অনুমানং £ লিঙ্গ, জ্ঞাপক | স্যাৎ হইতে পারে। ইতি 2-এই 

প্রকারে । 

“অগ্নি যাহার মস্তক” ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ নিদিষ্ট 

হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে, কারণ, এ 

প্রকার রূপ পরমাস্সা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে । 

ইহ! শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্্য সম্মত অর্থ । 

অপর, 

স্মর্য্যমানং 2_ স্থৃতিতে কথিত অনুমানং £_লিঙ্গ, জ্ঞাপক ৷ স্তাঁ $= 
হইতে পারে। ইতি £__এই প্রকারে 

স্থৃতিতে কথিত “বৈশ্বনার” পরযাঝ্স! জ্ঞাপক। যেমন গীতার ১৫1১৪ 

শ্লোকে টু 

“অহ বৈশ্বানরো! ভূত্বা প্রাণিণাং দেহমাশ্রিতঃ ॥” 
ইহ! রীমদ্ মধ্বাচাৰ্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণের সম্মত অর্থ ৷ 

অগ্নিগুখং যস্য তু জাতবেদা, জাত, ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্ম| ৷ 

অন্তু সমুদ্েহমুপচন্ স্বধাতুন্, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিও ॥ 
ভাগঃ ৮৫1২৪ 

অন্তঃ সমুদ্রে_ উদরমধ্যে, শধাতুন্-_পাকারানেবান্নাদীন্। (শ্রীধর)। 
জাতবেদ| অগ্নি, বেদের ক্রিয়াকাও ও কর্শের নিমিত্ত যাহার জন্ম, যিনি উদর মধ্যে পাকার অন্নাদি পাক করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি বাহার মুখ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন । ভাগ: ৮1৫২৪ j 

অতএব বৈশ্বানর পরমাত্মাই । 
সি 
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ভিত্তি ৫ 

“হৃদয়ং গার্ৃপত্যো মনোহস্বাহার্্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ” 
( ছান্দোগ্যঃ ৫৷১৮৷২ ) 

হৃদয়ই গার্ৃপত্য, মনই অন্বাহার্য্যপচন ( দক্ষিণা) এবং মুখই 
আহবনীয় । 

“স এফোহগ্নি বৈশ্বীনরো! যৎ পুরুষঃ” | 
সেই এই অগ্নি বৈশ্বানর-_যাহা৷ পুরুষরূপী । 

“স যো৷ হৈতমেবমগ্রিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষোইস্তঃ 
প্রতিষঠিতং বেদ”_শতপথ ব্ৰাহ্মণ 

সেই যে লোকপুরুষের (জীবদেহের ) অভ্যন্তরে অবস্থিত-_পুরুষারুতি, 

ও পুরুষ এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়। 

“সহত্রণীর্যাঃ পুরুষঃ -- (পুরুষ সুক্ত ) 

পুরুষ অসংখ্য মস্তক বিশিষ্ট***-* | 

“পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ (পুরুষ সুক্ত )। পুরুষই এই জগৎ স্বরূপ । 

সংশয় £_বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত, ইহ! উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য 

শ্রুতি 0১৮২ মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে, অতএব বৈশ্বানর জাঠরাগ্রি হইতে 

পারে, এবং তাহারই উপাসনা কথিত হইয়াছে, ইহার সমাধানের জন্য সুত্র £_- 

ইহার প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। 

সুত্র £-১২২৭ 

শব্দাদিভ্যোইস্ত:প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন তথা 

দৃষ্টুপদেশাদসম্তবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১1২২৭ 

শব্দাদিভ্যঃ+ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ4-চ+ ন+ ইতি + চেং+ ন + তথা 

+দৃষ্্যুপদেশাৎ+ অসম্ভবাৎ + পুরুষং + অপি +
 চ + এনম্ + অধীয়তে ॥ 

শব্বাদিভ্যঃ £__শব প্ৰভৃতি কারণে, অর্থাৎ শ্রুতিতে উল্লেখ হেতু । অন্তুঃ- 

প্রতিষ্ঠানাৎ £__অত্যন্তরে অবস্থিতি হেতু। চ চিও॥ এ £না। হিঃ 

_ইহা। চে $-যদি বল। নঃ__না, বলিতে পার না। তথা ১--সেই 



৫৪২ ্রহ্সতর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রকার। চৃষ্্ুপদেশীহু $-দৃষ্টি অর্থাৎ উপাসনার উপদেশ হেতু। অসম্ভবাৎ 

অন্যের পক্ষে অসম্ভব হেতু । ং পুরুষ রূপে, পুরুষ বলিয়া । অপি 

8 । চ এবং | এনম্ £_ইহাকে। অধীয়তে বলিয়া থাকেন। 

ছান্দোগ্য শ্রতিতে বৈশ্বানর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় যদি 

আপত্তি কর যে, উহা পরমাত্ম। নহে, তাহা! বলিতে পার না, কেননা, উপাসনার 

জন্যই এ প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ এ শ্রতিতেই (ছাঃ ৫1১৮২ ) 

বৈশ্বানরের “মুর্দ্ধেব সুতেজাশ্চক্ষুবিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পুথগ্বত্সণত্ঞা সন্দেছে। 
বলো, বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাঁদৌ, উর এব বেদিলেমানি 
বহিহৃদয়ং গারৃপত্যো মনোহম্বাহার্য্যপচন আত্তমাহুবনীয়ঃ ॥% 
উক্ত হইয়াছে, শিরঃ ছুল্যোক, চক্ষু: আদিত্য, প্রাণ বায়ু, আকাশ দেহের 

মধ্যভাগ, জল বস্তি স্বরূপ, পৃথিবী পাদদ্বয়, বক্ষস্থল বেদি, লোম সকল বহি 
ইত্যাদি উপাসনার জন্য বলা হইয়াছে । পরমাত্মা ভিন্ন অন্যে ইহা! সম্ভব হয় 
না। বিশেষতঃ বাজসনেয় শাখীরা এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন । 
এই পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। ইহা পুরুষস্ক্ত হইতে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। অতএব, বৈশ্বীনর পরমাত্মাই। 

অগ্নিমুখং য্ত তু জাতবেদা, জাত ক্রিয়াকাগডনিমিত্বজন্মা ৷ 
অন্তঃ সমুত্রেইনুপচন্ ্বধাতুন্প্রলীদতাং নঃ স মহাবিভূতি : ॥ 

ভাগঃ ৮/৫।২৪- 

১1২২৬ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

যচক্ষুরাসীত্তরনিদেবযানও,ব্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্যমূ ৷ 
ঘা যুক্তেরমতঞ্চ মৃত্যুঃ, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ 

ভাগঃ ৮৷৫৷২৫ 
যে ত্য SUE মার্গের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রমের উদ 

এবং দেবযানত্ হেতু মুক্তির দ্বার ও পুণ্যলোকত্ব হেত 
তু অমৃত কালরূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুরপী, সেই সূর্য্য যাহার চক্ষুঃ, সেই জল 

পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগ: ৮৫1২৫ 

প্রাণাদভুদ্ যন্ত চরাচরাণাং, প্রাণঃ সহো৷ বলমোক্জশ্চ বায়ু । 

ভাগঃ ৮৫৷২৬ 
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শ্রোত্রাদ্দিশো বস্ত হৃদশ্চ খানি, প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষন্ত নাভ্যাঃ। 

প্রাণেন্দিয়াত্মাস্থ শরীরকেতঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ 

ভাগঃ ৮1৫২৭ 

বলান্মহেন্দ্ৰন্তিদশাঃ প্রসাদান্মন্তোগিরীশে! ধিষণাদ্বিরিঞ্চিঃ | 
খেভ্যন্ত ছন্দাংস্থাষয়ে| মে তঃ কঃ, প্রসীদতাং নঃ স.মহাবিভূতিঃ ॥ 

ভাগঃ ৮1৫।২৮ 

শী্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়া সন্ ধৰ্ম্মঃ স্তনাদিতরঃ পুষ্ঠতোইভূৎ। 
ছোৌয-স্ত শীঞ্চেণইগ্পরসো বিহারাৎ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ | 

ভাগ? ৮৫২৯ 
ইত্যাদি। 

যাহার শ্রোত্র হইতে দিক্, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র সকল, নাভি হইতে 

আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, নাগকৃর্মাদি বায়ু এবং 

শরীরের আশ্রয়, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ৷ 
ভাগ: ৮৫1২৭ 

যাঁহ্থার বল হইতে মহেন্দ্র, গ্রসন্নতা হইতে স্থরগণ, ক্রোধ হইতে গিরীশ, বুদ্ধি 

হইতে ব্রহ্মা, দেহছিদ্র হইতে বেদ সকল, মেঢ়, হইতে খ্বষি ও প্রজাপতিগণ 

উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভৃতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । 
ভাগঃ ৮৫1২৮ 

যাহার বক্ষঃস্থল হইতে এর, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম, পৃষ্ 

হইতে অর্শ, মস্তক হইতে স্বৰ্গ এবং বিহার হইতে অগ্সরাগণ উৎপন্ন 

হয়, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ৷ 

ভাগঃ ৮৷৫৷২৯ 

উদ্ধৃত শ্লোক সকল পরমাস্মা সন্ধে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সকল গ্লোকে 

পরমাত্মা পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উপাসনার জন্যই উহার বিধান । 

পরমাত্মার বা ভগবানের দেহ-দেহী_-ভেদ নাই ইহা! পূর্বে বলা হইয়াছে । 

স্মব্রকারও ইহা পরে ৩২।১৪ সুত্রে ইহা প্রতিপাদন করিবেন। স্থতরাং 

উপরে উদ্ধত ৮1৫২৪ শ্লোক “অগ্নিমুর্থেং যন্ত” বলা হইয়াছে, 

ইহাতে অগ্নির সহিত তাহার সমানাধিকরণ বুঝিতে হইবে। তিনি যাহা, 

অগ্নিও তাহাই ৷ 



৫৪৪ র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পরমাত্মা পুকষ রূপেও ঝথ্েদের পুরুষস্থক্তে বর্ণিত আছেন, তাহা উপাসনার 

জন্যই ৷ পরস্ত, তিনি পুরুষরূপী হইলেও সর্বময় 

সহত্ঞো্র্বজ্বি বাহ্বক্ষঃ সহত্রানবশীর্ষবান্॥॥ ভাগঃ ২৫৩৫ 

সব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২৬১৫ 

সোইমৃতম্তাভয়স্যেশে! মৰ্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। ভাগ? ২৷৬৷১৭ 

তাহার সহস্র সহশ্র উরু, অজ্যি, পদ, বাহু, অক্ষি, আনন ও শীর্ষ। 

ভাগঃ ২৫৩৫ 

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, যতকিছু সবই পুরুষ । ২1৬।১৫ 

সেই পুরুষ মরণধর্শাক কর্মফল অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি নিজানন্দ ও 

অভয়ের ঈশ্বর । ২1৬১৭ 

অত্তএব, বৈশ্বানর পরমাত্মাই। 



১ অঃ ২ পাঃ। ৬ অধিঃ। ২৮ শত ৫৪৫ 

ভিত্তি 8 

সুত্র 2১২২৮ 

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ১1১২৮ 

অতএব +ন + দেবতা + ভূতং +চ। 

অভএব £_এই হেতই। নঃবনা। দেন্ভ৷£_অগ্নি দেবতা । 

ভূতং ₹_ পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় মহাভূত অগ্নি। চ:--ও। 

উক্ত হেতৃতেই বৈশ্বানর অগ্রিদেবতা, বা ভূতাগ্রি নহে, পরমাস্থাই | 

অগ্নি দেবতা যজ্ঞম্বরূপ ভগবানকে প্রণাম করিগা বলিলেন £__ 

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা, হব্যং বহে ম্বধ্বর আজ্যসিক্তম্ 

তং যনজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ, স্থিট যঘুভিঃ প্রণতোহ স্মি যজ্ঞম্ ॥ 

ভাগঃ ৪1৭৩৮ 

যাহার তেজ দ্বারা আমার তেজ ুষ্টূপে প্রদীপ হইয়া থাকে, যাহার 

প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে দুতাক্ত হবা ( হোমীয় দ্রব্য ) আমি বহন করি, সেই যজ্ঞ- 

পালক যজ্ঞযৃত্তি ভগবানকে আমে প্রণাম করি। তিনিই অগ্রিহোত্র, দশ, 

পৌরমাস, চতুরমাস্ত ও পশুপোম এই পঞ্চবিধ যজ্ঞেরই স্বরূপ, এবং এ পঞ্চ প্রকার 

ঘজ্ঞমন্্র দ্বারাই স্ুন্দররূপে পূজিত হন | ভাগই ৪1৭1৮ 

ত্বং ক্রুহুস্তং হবিত্বং হুতাশঃ স্বয়ং'-* ----*-*. | ভাগঠ 8118২ 

১১1৩২ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

পরসা ব্রঙ্গণ সাক্ষাৎ জাতবেদোহসি হব্যবাট। 

দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুবং যঙ্জেতি ॥ ভাঁগঃ ৫ ৯৭১৯ 

হে জাতবেদা !, তুমি সাক্ষাৎ পরব্রদ্দের হব্য বহন কর। পরম পুরুষের 

অঙ্গ স্বরূপ দেবতাগণের যজ্ঞন্থার! তুমি সেই অঙ্গী স্বরূপ পরব্রচ্দকেই যজন করিয়া 

থাক। ভাগ: ৫৷২০৷১২ 

তং বায়ুরগ্সিরবনিধিয়দগুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রয়াণি হাদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ । 

সৰ্ব্বং তমেব সগ্চণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নাস্ততব্ত্যপি মনো বচসা 

নিরুক্তম্ ৷৷ ভাগঃ ৭৯18৭ 



৫৪৬ র্স্ত্র ও শ্রীমদূভাগবত 

খং বায়ুময়িং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রমাদীন্। 

সরিং সমুদ্রাংস্চ হবেঃ শরীরং, যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ৷৷ 

ভাগ? ১১ ২।৩৯ 

৭/৯1৪৭ ও ১১1২।৩৯ স্লোকের সরলার্থ ১৯।২স্থত্রের আলোচনায় দেওয়া 

হইয়াছে। 

যখন ভগবান্ই সর্বময়, তাহা ভিন্ন অন্য কিঞ্চিৎ নাই, ভখল 

‘বৈশ্বানর’ পরমাত্মা, ভগবানই । অগ্নিদেবড! বা ভূতাগ্রি নহে। 



> অঃ। ২ পাঃ। ৬ অধিঃ | ২৯ স্থঃ ৫৪৭ 

ভিত্তি: 
সুত্ৰ $_১৷২৷২৯ 

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১1২২৯ 
সাক্ষাৎ+ অপি + অবিরোধং + জৈমিনিঃ ৷ 

সাক্ষাৎ £_ সাক্ষাৎ সহ্বন্ধে। অপি £_ও। অৱিরোধং £_বিরোধা- 
ভাব। জৈমিনি :__জৈমিনি আচাৰ্য্য বলেন ৷ 

জৈমিনি আচার্য্য বলেন, যে বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নি শব, উহাদের ধাতু 
প্রত্যয় গত অর্থান্ুসারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মারই বাচক। বৈশ্বানর = বিশ্ব4- 
নর+ষ-বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ ব্রহ্ম ৷ অগ্নি=অগ-+ অন্স+নি খে = 
অগ্রনয়ন বা উৎকর্ষ সম্পাদন গুণ থাকায় অথব!--উচ্চনীচ সমুদায় ক্শ্মফলের 
প্রাপক হওয়ায়, অগ্নিও ব্রহ্মবোধক । 

উভয়ের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যখন সাক্ষাৎ সন্ধে পরমাত্মার বোধক, তখন 
শ্রৃতিতে উহাদের পুরুষের অন্তরে অধিগ্রিত বলিয়া ব্যবহারে কোন বিরোধ নাই । 
ইহা জৈমিনি আচাৰ্য্যের মত। গাহপত্যাদি কল্পনা ও পরমাত্মায় সঙ্গত হয়। 
কেনন! পরমাত্মা যখন সর্বাত্মক, তখন সমুদায় কল্পনা তাহাতে পরিণতি লাভ 

করে। অভএব কর্ম্ম মিমাংসক জৈমিনি আচার্য্যের মতে ও “বৈশ্বানর” 
শব্দ পরমাত্মাকেই বুঝায় ৷ 



৫3৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

১২1২৫ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫৷১৮।১ মন্ত্র । 

“মুদ্ধৈব  স্ুতেজাশচক্ুরিশ্বরূপঃ পাণঃ পৃথক্বত্মত্খা সন্দেহে! 

বহুলো.........৮ ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৫৷১৮৷২ 

১২২৭ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

সংশয় £ _ছান্দেগ্য শ্রুতির ৫1১৮১ মন্ত্রে যে লোক প্রাদেশমাত্র অথচ 

অপরিমিত আত্মাস্বরূপ বৈশ্বনরের উপাসনা করেন, আবার ৫1১৮২ মন্ত্রে, 
এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের ছ্যলোকাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ, বিশেষগত মাত্রা বা 

পরিমাণ দ্বার! পরিচ্ছিন্নতাও সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এই সংশয় নিরাকরণের 

জন্য আচার্য্য আশ্বরথ্যের মত উল্লিখিত হইয়াছে । 

সূত্ৰ 2১২৩০ 

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১1২৩০ 
অভিব্যক্তেঃ+ ইতি + আশ্বরথ্যঃ । 

অভিব্যক্েঃ £_অভিবাক্তি হেতু। ইভি£_ইহা। আশ্মরথা: ₹_ 
আশ্রথা নামক আচার্য্য মনে করেন । 

পরমাত্ম| শ্ব্ূপতঃ মপরিচ্ছিন্ন (অপরি দিও ) হইলেও, উপাসকগণের হৃদয়- 

প্রাদেশ প্রমাণ, সুতরাং 

দেশ কর] হইয়াছে, ইহা 

প্রদেশে অভিব্যক্ত হন। হৃদর-প্রদেশের পরিমাণ 
শ্রুতিতে অপরিমিত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলিয়। নি 
আশ্মরথ্য আচার্য্যের মত। 

কেচিৎ স্বদেহান্তহ্ দয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসস্তুম্ । 
চতুভু জং কণ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মর নতি 

ভাগঃ ২২৮ 2২1১ সত্রের আলোচনায় হার সরলাখ দেওয়া হইয়াছে । 

স্বয়ং অনন্ত দয়েখবভাতমপশ্তাইপশ্ঠত হল পূৰ্ববম্ । 
ভাগ? ৩৮২৩ 



১ অঃ) ২ পাঃ। ৬ অধি:ঃ। ৩০ স্থঃ ৫৪৯ 

তং ভক্তিযোগপরিভাবিতহদ্সরোজ,
 আস্সে জ্ুতেক্ষিতপথো 

নন্ু নাথ পুংসাং। 

যদ্যদ্দিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ৷ 

ভাগ? ৩1৯।১১ 

যাহা পূর্বে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারেন নাই, অস্তহ্থদয়ে সাক্ষাৎ প্রকাশবান্ 

সেইরূপ দর্শন করিলেন । ভাগঃ ৩1৮২৩ 

হে নাথ! পুরুষদিগের হৃদ্পদ্ম ভক্তিযোগ দ্বারা শোধিত হইলে, তীয় 

কথা অবণে__সাধন পথ তাহাদের দুষ্ট হয। এবং সেইরূপ হইলেই, হে উরুগায় ' 

তুমি তাহাদের হৃদয়পদ্রো অধিষ্ঠান কর। তোমার কপার কথা কি বলিব? 

তোমার ভক্তগণ শঅবণ বািরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনঃ দ্বারা তোমার যে যে 

তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাহাদের অনুগ্রহের জন্য সেই সেই 

রূপেই প্রকটিত হও । ভাগঃ ৩1৯১১ 

ভগবান্ যখন উপাগকের ভাবনানুসারে সেই সেই বপুঃ থারণ 

করেন, ভখন তাহার “বৈশ্বানর রূপে অভিব্যক্তির আশ্চর্য্য কি? 



৫৫০ রহ্মস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 2 

১1২।২৭ স্থত্রের উদ্ধৃত ছান্দোগা শ্রুতির ৫৷১৮৷১ ও ৫1১৮২ মন্ত্র। 

সংশয় $_যদি বল তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও সেকারণ অরূপ, তাহা হইলে 

শির: প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব যোগে পরব্রঙ্গকে পুরুষাকারে কল্পনা করার 

প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে স্থত্র := 

সূত্র ১২৩১ 

অনুশ্মতেবাদরি ॥ ১২৩১ 

অন্ুম্মতেঃ+বাদরি | 

অমুস্মৃতেঃ 2_অনুস্থতি বা ধ্যানের হেতু । বাদরি 2_বাদার আচার্য্য 
মনে করেন। 

বাদরি আচার্য্য বলেন, যে পরমাক্স! অপরিমিত বটে, কিন্ত উপাসকের হৃদয় 
প্রাদেশ প্রমাণ, হৃদয়ই ধনের আলম্বন, তদস্থসারে পরমাত্মাকে প্রাদেশ প্রমাণ 
বলা হইয়াছে । ইহা ধ্যানের সুবিধার জন্য । 

এ সম্বন্ধে পূর্ব সুত্রে উদ্ধৃত 'ভাগবতের ৩1৯১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
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ভিত্তি £_ 

১।২।২৭ স্থত্রে উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫৷১৮|১ ও ৫1১০।২ মন্ত্র । 

সংশয় :_-যদি বৈশ্বানর পরমাত্মা, তাহ] হইলে উরঃ প্রভৃতি অবয়বের বেদি 

প্রভৃতি রূপে উপদেশ কেন? ইহার উত্তরে স্থত্র ₹_ 

সূত্র 25১২1৩২ 

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি || ১৷২৷৩২ 

সম্পত্তেঃ+ ইতি + জৈমিনি১+ তথা + হি+-দর্শয়তি | ১ ২।৩২ 

সম্পন্বেঃ 2 সম্পৎ উপাসনার জন্য। ইতি 2 ইহা। জৈমিনি 2 

জৈমিনি আচার্ধা। তথ সেই প্রকার। হি _নিশ্য়ই। দ্র্শয়তি ৪ 
দেখা যায়। 

সম্পত্তিনসম্+পদ্+ত-সমাক রূপে প্রাপ্তি অর্থাৎ ধ্যানের দ্বার! অভেদ 

নিষ্পত্তি । কোনও স্বতঃসিদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থের সহিত, ক্ষুদ্রত্ব নিরোধে পৃথক্ মহৎ 

প্রদার্থের অভেদ জ্ঞান যত্ন দ্বারা নিপ্পাদিত. হইলে, তাহাকে “সম্পত্তি” বলে। 

জৈমিনি আচাৰ্য্য মনে করেন যে, সম্পৎ উপাসনার জন্য পরমাত্মার মস্তক, চক্ষুঃ, 

উরঃ, বস্তি, পাদ প্রভৃতি অবয়বের উল্লেখ শ্রতি করিয়াছেন । বাজসনেয়ি 

্রাক্মণেও এই প্রকার উপদেশ আছে। সাধক উপাসনার দ্বারা নিজের হৃদয়ে, 

নিজের সহিত পরমাত্মার অভেদ উপলব্ধি করিবার জন্যই, পরমাত্মার অবয়ব 

কল্পনা । 

তদ্ব ন্ম পরমং সুক্্ং চিন্মান্রং সদনস্তকম্। 

বিজ্ঞায়াত্মতয়! ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ভাগঃ ১০৮৮৭ 

১১।১ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

আত্মাতয়া বিজ্ঞায়__পর্রঙ্ধকে আত্মরূপে জানিয়া-_ইহাই সম্পৎ উপাসনা, 

এবং এজন্যই তাহার অবয়ব কল্পনা ও অবয়ব ধারপ। 

তিনি সর্বতৃতের সংসার মোচনার্থই রূপ ধারণ করেন! 

নমস্তুশ্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তঁয়ে। 

যো ধত্তে সর্ববভূতানামতবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ 
ভাগঃ ১০1৮৭।৪০ 



৫৫২ ব্রসস্থর ও শ্রমদ্লাগবত 

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাতিতঃ । 

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীডাঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ 

ভাগঃ ১০:৩৩৷৩৬ 

সেই অমলকীন্তি ভগবান্ শ্রীক্ুষ্ণকে প্রণাম করি। সর্বভৃতের সংসার 

মোচনার্থ তিনি অতি কমনীয় অংশকলা ধারণ করিয়াছেন । ভাগঃ ১০৮৭৪, 

ভক্তদ্দিগের অনুগ্রহের জন্য মানুষ দেহ ধারণ করিয়া সেই প্রকার লীলাদি 

করেন, যাহা শ্রবণাদি করিয়া, মানব তৎপর ( ভগবদ্ পর) হইতে পারে। 
ভাগঃ ১০।৩৩।৩৬ 

যোইনু্রহার্থং ভ্জতাং পাদমূলং, অনামরূপো ভগবাননস্তঃ | 

নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভিভে'জে স মহাং পরমঃ প্রসীদতু ॥ 

ভাগ? 181২৮ 

তন্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রন্মণেইনস্তশক্তয়ে । 

অরূপায়োরুপায় নম আশ্চধ্যকম্মণে ॥ ভাগ? ৮/৩।৯ 

৬1৪২৮ ও ৮1৩৯ শ্লোকের সরলার্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়৷ 
হইয়াছে। 

যগ্যেষোপরত৷ দেবী, মায়া বৈশারদী মতিঃ । 
সম্পন্ন এবেতি বিদুমুহিয্নি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগ? ১৩৩৪ 

সংসার চক্রে ক্রীড়া কারিণী-_-এশ্বরী মায়া দেবী, বিদ্যারপে পরিণত হইয়া, 
হল ও হুম্মরূপ জীবোপাধি দগ্ধ করতঃ, স্বয়ং যদি নিরন্ধন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত 
হন, তাহা হইলে ব্র্গসবরূপ প্রাপ্তি হয়, তত্বজ্জেরা এইরূপ বোধ করেন। এবং 
তাহা! হইলেই জীব পরমানন্দ স্বরূপ স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হন। ভাগঃ 
১1৩৩৪ 

সপন এব ত্রহ্মস্বরূপং প্রাপ্ত এব।  (শ্রীধর )। ইহাই সম্পত উপাসনা, 
শ্রীগীতায় এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :_ণ্ৰহ্মভুত প্রসন্নাত্মা 

ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । সমঃ সর্বেবযু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লতে পরান্ গীঃ a ! ব্ৰহ্ম স্বরূপ হইয়া, ব্ৰহ্ম হইয়া নয়, কারণ তখনও অহং বিদ্যমান | 
তখনও ভগবানের ভক্তি লাভের অবসর আছে। তৈল ও বন্তিকা বিরহিত- 

পশ্লিথা যেমন নির্বাণ হইয় ত তা ত যায়, চিততও সে সময় লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সাধকের যু পগিত হয়, এবং তিনি তখন ধ্যাতব্যের বিভাগ শূন্য 
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অথও আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান। ইহা অঙ্ুভৃতির ব্যাপার । আমাদের 
যায় দেহাত্মবুদ্ধি__বহিষ্দু পাষণ্ডের জানিবার উপায় নাই । 

মুক্তাশ্রয়ং যহি নির্ধিবষষং বিরিক্রং, নির্ববাণমুচ্ছতি মন? সহসা 

যথাচ্চিঃ ৷ 
আত্মানমত্র পুরুষো»বাবধানমেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগরণপ্রবাহঃ ॥ 

ভাগ? ৩২৮৩৫ 

এই প্রকারে চিত্ত যখন নিবিবষম হয়, কেননা ধোয় সঙ্ন্ধ না থাকাগ্র ধ্যাতাও 
"বাকিতে পারে না, তখন পরগানন্দান্থুভব হওয়াতে, চিন্ত অন্য বিষয় হইতে বিরক্ত 
হয়, স্থতরাং যেমন দীপশিখা তৈল ও বত্তিক| বিরহিত হইয়া নির্বাণ হইয়া যায়, 
তাহার স্থায় চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হয, তাহাতে, যোগরত পুরুষ ও অবস্থায় 
দেহাদি উপাধি বিবজ্জিত হইয়া, ধ্যাতবোর বিভাগ শূন্য অখণ্ড আত্মরকেই অনুগত 
দেখিতে পান ৷ ভাগঃ ৩৷২৮৷৩৫ 

এই অভেদ দর্শনই সম্পৎ উপাসন।। 
এই প্রকার অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু আর বিস্তারের 

প্রয়োজন নাই। বুঝা গেল যে উপাসকের মঙ্গলের জন্যই অপরিমিত, 
অনন্ত, অপরিচ্ছিম্ন পরমাত্মার রূপ কল্পনার উপদেশ । রূপ ধারণ করিলেও 
তিনি স্বরূপ হইতে খিচাত হন না, ইহা বুঝাইবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত, অরূপ, 
অনামরূপ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে । 



৫৫৪ বরঙ্গসথত্র ও শ্রমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 2 

গুর্বেবাদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫1১৮২ মন্ত্র। 

সূত্ৰ 2--১।২।৩৩ 

আমনস্তি চ এনমস্মিন্ ॥ ১৷২৷৩৩ 

আমনন্তি+ চ+ এনম্ + অস্মিন্ ৷ 

আমনন্তি :_বলিয়া থাকেন। চঃ-_ও। এনম্ £_ইহাকে, আত্মাকে 

(রামানুজ, শঙ্কর, মধ্ব ), অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে ( বল্লভ ও বলদেব )। অস্মিন্ঃ 

_উপাসকের শরীর মধ্যে (রামনুজ, শঙ্কর ), অগ্নিতে ( মধ্ব ), পরমাত্মাতে 

(বলদেব)। 

৫1১৮২ ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং অন্য শ্রতিও পরমাত্মাকে উপাসকের দেহ 

মধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ( রামানুজ, শঙ্কর )। 

বৃহদারণ্যক ৩1৭৫ শ্রুতি ( যে! অগ্নৌ তিষ্ঠন্----.. ) অগ্নিতে পরমাত্মার 
অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন ৷ ( মধ্বাচার্য্য )। 

“আপাণিপাদোহহমচিন্ত্যশক্তি?? ৷ কৈবল্যোপনিষৎ ২১। পরমাত্মার 
অচিস্ত্যশক্তি অবস্থিত নির্দেশ করিয়াছেন । ( বলদেব ) 

তদ্ধা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়, ধ্যানে স্ম নো দশিতং ত উপাসকানাম্। 
তট্মে নমে! ভগবতেইনুবিধেম তুত্যং, যোনাদৃতো নরকভাগ.ভি- 

রসংপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ভাগ? ৩৯।৪ 
ব্ৰহ্ম বলিতেছেন__হে ভুবন মঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, আমাদের 

ধ্যানকালে তুমি আমাদের এই রূপে দর্শন দিলে, ইহাই তোমার স্বর্ূপ। কারণ, 
তুমি তোমার একাস্ত ভক্তদিগেকে কখনই মায়াময়্ূপ দেখাইয়া ভুলাইতে পার না। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করি। কুতর্কনিষ্ঠ, 'নরকভাগিগণই তোমার উপাসনা করিতে বিরত হয়। 

ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ব| ভগবান্ অনন্ত, সর্বব্যাপী, ব্যাপক। তিনি যখন হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র স্থানে তদ্পরিমিত যৃত্তিতে অভিব্যক্ত হন তখনও তাহার সর্ধব্যাপি- ত্তোর, অনস্তত্যের, ব্যাপকত্যের হানি হয় ন|। তিনি তখনও স্বরূপ হইতে “অপ্রচ্যাত” থাকেন, এজন্য তাহার-_একটি নাম অচ্যুতঃ। ব্ৰহ্মা তাহার (ভাগঃ ৩1৯৪ শ্লোকক্ত ) স্তবে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, হে ভগবন্! যে তোমার 
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দৃশ্তমান পরিচ্ছিন্ন কূপে প্রতীয়মানরূপ মায়াময় নহে। ইহাই তোমার স্বরূপ । অর্থাৎ ভগবানের যখন দেহ-দেহী-ভে দ নাই তখন দেহধারণে অথবা কোনও 
বিশে য রূপে অভিবাক্তিতে-্বরূপবিচ্যতির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না। তাহার-_দেহ ও দেহী অভেদতর হত্রকার- ২২৪ সুত্রে প্রতিপাদন করিবেন । এই জন্যই মাতা যশোদা বজের যাব: হী গোবদ্ধন রজ্জব লইয়াও ঝালকরূপী 
শীকুষ্ণের বন্ধন করিতে পারেন নাই। এপশেষে মাতার কই ও পরিশ্রম দেখিয়া 
শরীক ত দয়া করিয়া! বন্ধন স্বীকার করিলেন। এ সম্পর্কে ১২।৭ স্থত্রের 
আলোচনায় উদ্ধত ভাগবতের ১০৷৯৷১১-১২-১৩ শ্লোক দষ্ৰ্য | এবং এই জন্যই 
ইগণান্ আরুষের ক্ষুদ্র মুখ বিবরের মধ মাতা যশোদা এই সচরাচর সমগ্র বিশ্ব 
দর্শন কারয়। স্তম্ভিত হইয়া 'গয়াছিলেন। 

আয় যে তাহার শরীর, এবং এতই অনি? বললে বিরোধ হয় না, এ সম্বন্ধে 
২২২৮ স্ত্রের আলোচনার উদ্ধৃত ৭৯৪৭ এবং ১১।২।৩৯ শ্লোক দবা । 

তাহার আচন্তা শক্তিমন্ত্যা সম্বন্ধে আলোচনা, ১।১।২ স্ত্রের আলোচনায় 
করা হইয়াছে, এখানে আর প্রয়োজন নাই। বিস্তর ভয়ে ক্ষান্ত থাকা গেল। 

( ১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত হইল।) 
শশী 



৫৫১৮ 

প্রথম অধ্যায় । তৃতীয় পাদ। 

ড্তেয় ব্রক্মবোণ্ধক আসম্পষ্ট বাক্য হিচাব 

যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্শের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে 

পরর্রঙ্গই প্রতিপাদ্য, সেই সমুদায় জেয ব্রহ্মবোধক অস্পট্ট_বাক্য বিচারের জন্য, 

ভগবান্ বাদরায়ণ তৃতীর পাদ সন্নিবেশ করিয়াছেন! পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 

যে মামাদের বাক্য মনের অগোচর, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত বস্তু, মানুষের 

ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, পরিদৃশ্ঠমান জগৎ হইতে অথবা মনোজগত হইতে, 

সাদৃশ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা ভিন উপায় নাই। এই কারণেই সংশয়ের : 

অবসর | সেই সংশয় সমুদায় নিরাকরণের জন্য বিচার প্রয়োজন | বেদান্তালোচন। 

করিতে করিতে এমন কতকগুলি মন্ত্র দৃষ্ট হয়, যাহাতে জীবলিঙ্গ স্পষ্ট বিদ্যমান, 

ব্রহ্মলিঙ্গ অষ্পষ্ট, অথচ তাহার! প্রকুত পক্ষে পরব্রঙ্কে প্রতিপাদন করে। ভগবান্ 

বাদরায়ণ এই সকল বাক্য যথাসন্তব সংগ্রহ করিয়া, তৃতীয় পাদে সন্নিবেশ করতঃ 

বিচারের দ্বারায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্ৰহ্মই তাহাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য 



১ অঃ) ৩ পাঃ। ১ অধিঃ। ১ স্ঃ ৫৫৭ 

১। ছ্যুজ্ান্ভধিকরণ ॥ 
ভিন্তি :_ 

“যন্মিন্ ছোৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সক । 
তমেটবকং জানথাত্মানমন্তা বাঁচো বিমুঞ্চথ, অমুতট্সাষ সেতুঃ ॥৮ 

(মুণ্ডঃ ২৷২৷৫ ) 
“অরা ইব রথমাভৌ সংহতা যত্র নাডাঃ, স এযোঅন্তশ্চরতে বহুধা 

জায়মানঃ” ( মুণ্ডঃ ২২।৬) 
ছ্যালোক, পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মন যাহাতে আশ্রিত 

রহিয়াছে, একমাত্র সেই আত্মাকে অবগত হও, অপর বাক্য ত্যাগ কর, কারণ, 
তিনিই অমৃত বা মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। মুওঃ ২২1৫ 

রথনাভিতে অরসযূহ যেরূপ সংহত থাকে, সেইরূপ সমস্ত নাড়ী যাহাতে সংহত 
আছে, তাহাই বহুরূপে জাত হইয়া, অভ্যন্তরে অবস্থান করে। ( মুগুঃ ২1২।৬) 

জংশয্প £_উপরে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২২1৬ মন্ত্রে দেখা যায়, যে নাড়ী সকল 

যাহাতে (যে বস্তুতে) সংহত আছে সেই বন্তই দেব-মানব-তির্ধ্যক প্রভৃতি 

ভেদে জাত হয়, এবং তাহাদের অভ্ান্তরে অবস্থান করে, সেই বস্তুকেই ২২।৫ 

মন্ত্রে আত্মা বলিয়া ব্যক্ত করতঃ, তাহাকে অবগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন । 

অতএব উহা জীবাত্মাই বা প্রধান, যাহা হইতে দেহ জাত হয়। কারণ, 

পরমাত্মায় নাড়ীসযূহ অবস্থান করিতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণের 

জন্য স্যত্র £__ 

সূত্ৰ ৪১৩1১ 

ছ্যভাগ্ভায়তনং স্বশব্দাৎ॥ ১1৩১ 

ছ্যু+ভূ+আদি+আয়তনং+স্ব+ শব্দাৎ। 

জন, তপ, সত্যলোক প্রভৃতি। আয়তনং$আশ্রয়। স্ব 2 নিজ, 

আত্মা। শব্দাৎ £_তদ্বোধক শব থাকার কারণ। 

“ছালোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ যাহাতে অবস্থিত” ইত্যাদি বাক্যে উহাদের 

আশ্রয় স্বরূপ বস্তু পরমাত্মাই, কারণ মুণ্ডক শ্রুতির ২1২৫ মন্ত্রে উহাদের পরেই 

আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে, উহা মৃখ্যত* পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করে। 

অতএব পরমাত্মাই প্রতিপান্ত । বিশেষতঃ, তিনিই অমৃতের সেতু স্বরূপ, ইহা 

পরব্রন্মেরই বোধক 

ছুযুঃ _ছ্ালোক। ভূ £-ভূলোক, পৃথিবী। আদি £_অন্তরীক্ষ, মহ, 



৫৫৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যস্মিন্নিদঃ প্রোতমশেষমোতং) পটো যধা তন্তবিভানসংস্থঃ ॥ 

ভাগ; ১১৷১২৷১৯ 

১২1১ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

এক এবাদ্দিতীয়োইভূদাত্মাধারোইখিলাশ্রয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১৯১৬ 

১1১১০ স্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

যক্মিন্নিদং যতস্চেদং যেনেদং য হদং স্বয়ম্ । 

যোইস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপত্ে স্বয়ন্তুবম্ ॥ ভাগঃ ৮1৩৩ 

১।১।২ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ঘস্যেহাবয়ৈলেশকান্ কল্পয়ন্তি মনীধিণ? ৷ ভাগঃ ২1৫৩৬ 
ভুল্পেণকঃ কল্পিতঃ পঞ্ভ্যাম্ ভুবলেণকোইস্য নাভিতঃ ! 
হৃদ! স্বল্লেণিক উরসা মহল্লেণকো মহাত্মনঃ ॥ ভাগ? ২1৫৩৮ 

গ্রীবায়াং জনলৌকোইস্য তপোলোকঃ স্তনদ্ধয়াৎ ৷ 
ুদ্ধভিঃ সত্যলোকন্ত ব্ৰহ্মলোক সনাতনঃ ॥ ভাগঃ ২৫:৩৯ 
তৎকট্যাং চাতলং বপ্তমূরুভ]াং ৰিতলং বিভোঃ। 
জানুভ্যাং স্ুতলং শুদ্ধং জজ্ঘাভ্যাত্ত তলাতলম্ ॥ ভাগ? ২৫1৪০ 
মহাতিলং তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতিলমূ। 

পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ॥ 

চি co ULE নর ডর, , কটিতে অতল, উক্দ্বয়ে বিতল, জানয়ে সুতল, জজ্যাদয়ে তলাতল, গুল্ফদবয়ে মহাতল, দুই পদের অগ্রভাগে র়াতিল ও পদতলে, পাতাল; এই প্রকারে পুরুষই লোকময় 

ভাগ? ২1৫1৪১ 

| ভাগঃ ২1৫৩৬ ৩৮, ৩৯১ ৪০, ৪১। ঠ | 

সৰ্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভব ন । 
তেনেদমারৃতং বিশ্বং বিতস্তিম্বিতিষ্ঠৃতি | ভিড 
স্বধিষ্যযং প্রতপন, প্রাণে! বহিশ্ প্রত 
এবং বিরাঁজং প্রতপংস্তপতাজবর্বহিঃ 
সোহইমৃতস্তাভয়স্যেশো মত্ত্যমন্নং 

পত্যসৌ । 

খুয়ান ॥ ভাগঃ ২৬1১৬ 
যদত্যগাং। ভাগ ২৬।১৭ 



> অঃ। ৩ পাঃ। ১ অধিঃ ১ সঃ ৫৫৯ 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, যতকিছু সবই পুরুষ। আবরণ করিয়া, বাহিরে বিতস্তি পরিমাণ ব্যাপিয়া আছেন ২।৬।১৬ শ্লোকের অর্থ ১১২৮ সূত্রে দেও 
তাহার মহিমা অপার ৷ 

ও অভয় এর ঈশ্বরবূপ আপনা 

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি ভাগবত গ্লোক হইতে ইহা বিশদরূপে হৃদয়ঈ্গম হইবে যে, পরমাত্মাতে বি ওতপ্রোতভাবে, আছে। তিনি একাধারে এককালে কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, তাহার অবয়বেই চতুর্দশ 
ভুবনের স্থিতি। তিনি ভূত, ভবিষ্যং, বর্তমান-__যত কিছু সবই | সুৰ্য্য যেমন 
নিজের মণ্ডল আলোকিত করিয়া অন্তরে বাহিরে সমুদায় আলোকিত করেন, সেইরূপ শ্বপ্রকাশ তিনি চর।চর সমপ্তের অন্তর বাহির প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনি অমৃত ও অভযের ঈশ্বর, অর্থাৎ তাহাকেই আশ্রয় করিলেই অমৃত (গোক্ষ: ও অঙ়্ লাভ হয়। তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মাই পুরুষ রূপে উক্ত 
এ পুরুষ জীব নহে। 

তিনি মুক্তির দ্বার, তিনি অমৃত স্বরূপ এবং কালরূপে তিনিই মৃত্যু। তিনিই 
বিরোধের সমাধান । ভাগঃ ৮1৫২০ 

তিনি সমূদায় বিশ্বকে 
। ভাগ: ২।৬।১৫ 

য়া হইয়াছে। 
তিনি মরণধর্শশিল কর্মফল অতিক্রম করিয়া, অমৃত 

র স্বরূপে বিরাজমান আছেন । ভাগঃ ২।৬।১৭ 

হইয়াছেন । 

দবারঞ্চ মুক্তেরযৃতঞ্চ মৃত্যুঃ প্রপাদতাং নঃ স মহাবিভুতি ॥ 

ভাগ ৮1৫২৫ 
১২1২৭ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইতাছে ।। 

তিনিই সকলের আত্মা ॥ যেনন তরুর যূলে জল সেচন করিলে স্বন্ধ, শাখা 
প্রভৃতি সকলে সজীব ও সতেজ থাকে, সেইরূপ তাহার আরাধনা করিলেই 
শমুদায় দেবতার ও আত্মার আরাধনা করা হয়। ভাগঃ ৮৷৫৷৩৮ 

যথা হি স্বন্ধশাখানাং তরোমু'লাবসেচনম্ । 

এবমারাধনং বিষ্টো সব্রেষামাত্বনশ্চ হি॥। ভাগ ৮৫1৩৮ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, মুণ্ডক শতির ২1২৬ মন্ত্রোক্ত নাড়ী সকল 
যে বস্তুতে সংহত আছে, সে বস্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্ম | 



৫৬০ রহ্স্থতর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £ 

“যথ| ন্ঃ সান্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 

তথা.বিদ্বান্ নামরূপাদ্িমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।» 

মুণ্ডঃ ৩২ ৮ 

প্রবাহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া 

যায়, সেইকপ বিদ্বান্ নাগরূপ হইতে বিযু্ হইয়া, পরা্পর দিব্য পুরুষকে 

(ব্ৰহ্মকে ) প্রাপ্ত হন। মুগুঃ ৩২।৮ 

সূত্র £_১৷৩৷২ 

মুক্তোপস্থপ্য ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৩২ 

মুক্ত +উপস্থপ্য + ব্যপদেশাৎ +চ । 

মুক্ত £_ মুক্ত পুরুষের । উপস্থপ্য £_প্রাণ্য। ব্যপদেশাও £-__নিদ্দেশ 

হেতু। চ £_ও। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রৃতির ৩1২৮ মন্ত্র মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশ 

থাকায়, দ্া-ভূ প্রভৃতির আশ্রয়কে পর্রঙ্গ বলিয়াই জানিবে ৷ 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপুযুরুক্রমে । 
কু্বন্তাহৈতুকীং ভক্তি মিথন্ুতগুণো হরি ।। ভাগঃ ১1৭.১০ 

১১১১ স্তরের আলোচনার ইহার অর্থ দেওয়া! হইয়াছে। 

তৃয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগ্ডণৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি 
নিলারশেষরসাঃ ॥ ভাগ2 ১০।৮৭1২৭ 

হে ভগবন্ ! বিভিন্ন কুন্থমের বিভিন্ন ৰ ড গল যেমন মধুচক্রের মধুতে লয়প্রাপ্ত 15 লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিবিধ নামরূপ বিশিষ্ট যত কিছু পরম আশ্রয় স্বরূপ তোমাতেই বিলীন ন | 
ভাগঃ ১০৷৮৭৷২৭ 



১ অঃ) ৩ পাঃ। ১ অধিঃ। ২ স্থঃ ৫৬১ 

নিষিঞ্চন! যে মুনয় আত্মারাম! যমুপাঁসতেইপবর্গীয় ॥ 
ভাগ? ৬১৬৩৬ 

খুক্তাত্মভিঃ স্বহ্ৃদয়ে প্রিভাবিতায়, জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নমঃ 

_ঈশ্বরায় ৷ ভাগঃ ৮৩.১৮ 

আত্মারাম মুনিগণ, ধাহাদের কিছুই প্রার্থনার বিষয় নাই, তাহারা অপবর্গের 

জন্য উপাগন! করিয়া থাকেন । ভাগঃ ৬৷১৬৷৩৬ 

মুক্তাত্মাগণ ধাহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে ভাবনা করেন, সেই জ্ঞানস্বর্নপ ভগবান 

ঈশ্বরকে প্রণাম করি । ভাগঃ ৮৷৩৷১৮ 
j 

অতএব মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য বস্তু পরমাত্মা ব! ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যতর হইতে 

পারে না। 
| 



৫৬২ বর এবশরীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 2 
১৩।১ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধত মুণওক শ্রতির ২২৫ ও ২২৬ মন্ত্র । 

2--১191৩ 

a নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ১৷৩৷৩ 

ন + অনুমানম্ + অতচ্ছব্দাৎ। 
নঃ_না। অনুমানম্ £$_ অনুমান গম্য সাংখ্যোক্ত প্ৰকৃতি । 

অভচ্ছব্দাৎ £$_তদ্বোধক শব্দের অভাব হেতু । চ 83 
দুলোক-_ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয় প্রধান নহে, কারণ মুওক শ্রুতির ২1২1০ 

ও ২৷২৷৬ মুন্ত্রে তদ্বোধক কোনও শব্দই নাই। 

১৩১ স্থত্রের ভিত্তি স্বরূপ প্রতিমন্ত্রে বা আলোচনায় শ্রীমদ্ ভাগবতের যে 

পরমাত্মাই ছ্যুল্যোক প্রভৃতির আশ্রয়, প্রধান নহে । সেই পরমাত্মাই অমৃত ও 
অভয় স্বরূপ, প্রধান বা প্রকৃতি তাহা হইতে পারে না। এ সকলে প্রধান বা 
প্রকৃতিবোধক কোনও শব্ধ নাই। বিশেষতঃ প্রকৃতি পুরুষরূপী পরমাত্মার শক্তি 
ও তাঁহার অধীন ; তিনি প্রকৃতির পর ৷ 

অনাদিরাত্ম! পুরুষে নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । 

প্রত্যগধামা স্বয়ং জ্যোতিবিশ্বং যেন সমন্বিতম্  ভাগঃ ৩২৬৩ 
১১৬ স্ুত্রের আলোচনায় অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

পুরুষ সৃষ্টির জন্য নিজ ইচ্ছাক্রমে প্রকৃতিতে উপগত হয়েন, ও তাহাতেই 
প্রকৃতি কার্ধ্যশীলা হইয়া থাকেন । ইহা তাহার লীলা-_বিনোদ মাত্র । 

স এষ প্রকৃতিং স্ল্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ। 
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপগ্ঠত লীলয়া ॥ ভাগঃ ৩1২৬৪ 

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধৰ্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ । 
বীর্ধ্যং সাস্থত মহতন্তবং হিরণ্রয়ম্ | ভাঁগঃ ৩২৬।১৮ 

সেই পুরুষের নিকট তাহার অব্যক্ত গুণময়ী প্র টু ময়া প্রকৃতি উপগতা হইলে তিনি 
' যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। ভাগঃ ৩২৬৪ 

জীবাদৃষ্ট বশতঃ প্র ত হী ॥ ক্লতির গুণক্ষোভ হইলে, পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির 
অভিব্যক্তি স্থানে আপনার চিৎ স্বরূপ বীর্ধ্য আধান করেন। 
প্রকৃতি হিরগ্য় অর্থাৎ প্রকাশবহুল মহত্ত্ব প্রসব করে। ভ গিঃ ৩২৬১৮ 

অতএব বত “কৃতি ছু প্রভৃতির আত্রয্ন হইতে 
ন 

তাহাতে এই 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ১ অধিঃ। ৪ স্থঃ ৫৬৩ 

ভিত্তি ৫ 

১১।৩ স্তরের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২২1৫ ও ২1২1৬ মন্ত্র 

যঃ স্ববজঞঃ সরব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা তুবি। মুণ্ডক ২২৭ 
যিনি সর্ব্জ্ঞ__সর্বববিৎ এবং জগতে যাহার এই মহিমা (বিভূতি ) ( অনুভূত 

হইতেছে )। মুণ্ডঃ ২২।৭ 

সূত্ৰ £_১৷৩৷৪ 

প্রাণভূচ্চ ॥| ১৷৩৷৪ 

প্রাণভূৎ+চ। 
প্রাণভৃৎ £_জীব। চঃ-_-ও। 
পূর্ব স্ত্র হইতে “ন” ও “তাভচ্ছব্দাৎ”” অনুবর্তন করিতেছে, বুঝিতে 

হইবে। জীব ও ছ্যু--ভু আদির আশ্রয় নহে, কারণ, তদ্বোধক কোনও শব 
উক্ত মুণডক শ্রৃতির ২৷২।৫ ও ২২৬ মন্ত্রে নাই। বিশেষতঃ, ২২।৭ মন্ত্র যু, 

আশ্রয় স্বরূপ আত্মাকে সর্বজ্ঞ, সর্বববিৎ বলা হইয়াছে । জীব সর্বজ্ঞ বা! সর্বববিৎ 

হইতে পারে না, অতএব পরমাত্ম৷ উক্ত দুই মন্ত্রে প্রতিপাদ্য । বিশেষতঃ, 
পরমাত্মা জীব হইতেও পর । 

তেনাবিকুণ্ডমহিমানমৃষিং তমেবং, বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ 
পুমাংসম্ ॥ ভাগঃ ৩।৩১।১৪ 

১২২৩ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
এই স্লোকে «প্রকৃতিপুকুষয়ো পদের পুরুষ শব্দ জীবাত্বা বোধক। 

পুরুষরূপী পরমাত্ম৷া তাহার অতীত, এবং তিনিই ভৃ-দ্যু লৌকাদির আশ্রয়। 

ব্ৰহ্মাই বলিতেছেন, হে ভগবন্! অপরিমিত মহিমা তোমার ; তোমার 

সহিত আমার তুলনা কি? স্ৃ্টিকর্তা ব্রহ্ম যখন ইহ! বলিয়া তাহার স্তব 
করেন, তখন সাধারণ জীবের কথা কি? 

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ য্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্ত বিতস্তি কায়ঃ। 
কেদৃগ্থিধাবিগণিতাগুপরাগুচ্ধ্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্ত চ তে মহিত্বম্॥ 

ভাগঃ ১০।১৪।১১ 

১৷২৷৩ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
[শ্রীমদ্ রামান্ুজাচার্ধ্য শ্রীভান্তে, ৩৩ ও ১৩৪ উভয় সুত্র মিলিত করিয়া 

একটি সুত্র করিয়াছেন। অন্তান্ত আচার্্যগণ দুইটি পৃথক্ সুত্র করায়, আমরাও 
দুইটি পৃথকৃভাবে আলোচনা করিলাম । ] 



৫৬৪ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 8 

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোইনীশয়া শোচতি মুহমীনঃ। 

জুষ্টং যদ! পশ্ঠতযন্তমীশম্ অস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥* 
মুণ্ড ৩১২ 

একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থিত জীবাত্মা অনীশা হেতু-ঈশ্বরত্ব অভাবে, বা 

অবি্য| প্রভাবে মুহমান হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে । কিন্তু যখন গ্রীতিসম্পন্ন 

অপর আত্ম।-_ইঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন 

জীব শোকাতীত হয়। মুওঃ ৩১1২ 

সূত্ৰ ৮১৩1৫ 

'ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ১1৩৫ 

তেত্বব্যপদেশাৎ £_ভেদের উল্লেখ হেতু । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণও্ক শ্রুতি হইতে উপলব্ধি হইবে, জীব ও পরমাত্মায়, 
স্পষ্ট ভেদের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, জীব দ্যু-ভু প্রকৃতির আশ্রয় নহে। 

পরমাত্মাই আশ্রয়। 

ভূভেক্জিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ | 
আত্মা তথা পৃথগদ্রষ্টা ভগবান্ ব্ৰহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ 

ভাগঃ ৩২৮৪১ 
ইহার অর্থ ১২৩ সুত্রে দেওয়া হইয়াছে। 
এখানে জীবের স্বরূপ এবং পরম ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, এ সম্বন্ধে 

একটু সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। ইহাতেই আচার্য্যগণের যত 
মতভেদ । অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ 
প্রভৃতি সমুদরায়ই ইহার উপর নির্ভর করে। আমরা আচার্যগণের সে দার্শনিক 
বাদাহ্ুবাদের দিকে যাইব না। শ্রীমদ্ভাগবত-__বেদাস্ত দর্শনের ভাস্য,_ 
এইভাবে আমাদের আলোচন! আরম্ভ হইয়াছে। অতএব,_এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ 
ভাগবতের কি মত, তাহাই আমরা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। 

জীব ব্রদ্ধাংশ, ইহা আমরা ১১১৭ স্থত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। 
অর্থাৎ, জীব চিৎকপ, ব্রহ্ম চিদ্ঘন চৈতন্ত নিধি। উভয়ে ্ য়ই চৈতন্য বিদ্যমান, এজন্য চৈতন্য হিসাবে উভয়ের ভেদ নাই, যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, একটি " বালুকা কণা হিমালয় হইতে উদ্ভূত এবং উহার উপাদান যাহা হিমালয়ের 
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উপাদান ও তাহাই, এ হিসাবে উভয়ের এঁক্য আছে, কিন্তু বালুকণ। হিমালয় 

নহে, প্রচুর ভেদও আছে। জীবে ও ত্রদ্ধে তাই। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য 

মানবের জ্ঞানে তাহার উপলব্ধি হয় না। তবে যদি ভগবান্ দয়া করেন, তবেই 
ভাগ্যবান পুরুষ তাহ! ধারণা করিতে পারে। সমুদায় উপাসনার লক্ষ্যই 
তাই। 

আমরা ১।১।৩ স্বত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, বেতার-তড়িৎ 

যোগে চালিত সংবাদ সমকালে পৃথিবীর উপরিস্থ সকল স্থানে এবং পৃথিবীর 

বাহিরে মানবের গতাগতির উপরেও ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; উক্ত সংবাদ গ্রহণ 

করিবার যন্ত্র যেখানে বর্তমান, সেইখানেই উহার অস্তিত্ব জানা যায়। ভগবানের 

দয়া বা অন্য কথায় ভগবদ্ভাব ও অজজ্রভাবে স্র্ধোর কিরণপথে, সমীর হিল্লোল, 

মেঘের বর্ষণে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। যদি উপাসনার দ্বারা আমাদের 
হৃদয় উক্ত দয়া উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী করিতে পারি, তবে 

আমরা উহা জানিতে পারিব। সেই শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য বা অধিকারী 

হইবার জন্য, সমুদায় উপাসনার উপদেশ। এবং এ শক্তিলাভ করিলেই উপাসনার 
সার্থকতা । এখন উপাসনার মূলতত্ব কোথায়, বুঝিতে পারিলেই আমরা 
জীব স্বরূপ কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। জাগতিক ব্যাপার পর্য্যালোচনায় 

আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই যে, একজাতীয় দ্রব্য, সেই জাতীয় অপর 

দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহারা বিজাতীয় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইতে 
পারে না, বিজাতীয় হইলেও, তাহাকে সমজাতীয়ত্বে পরিণত করিয়া, তবে 

তাহাতে মিলিত হয়। জলের সহিত জল, দুথ জলের সহিত মিলিত হয়, 

কারণ, উভয়েই একজাতীয়--তরল পদার্থ। পারদ যদিও তরল পদার্থ, 

কিন্ত উহার সহিত জল মিলিত হইতে পারে না, কেননা, আপেক্ষিক গুরুত্ব 
হিসাবে উহ! জলের বিজাতীয়, যদি পারদকে জলের সজাতীয় অর্থাৎ জলের 

সমপরিমাণ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্টরূপে, কোনও উপায়ে পরিণত করা যায়, 

তবেই উহা! জলের সহিত মিশিতে পারে। অপর পক্ষে, মিছরি একটি 

কঠিন পদার্থ ইহা জলের বিজাতীয়, কিন্তু উহ! জলে গলিয়া যায়, কারণ, 

জল উহাকে নিজের সজাতীয় তরল পদার্থে পরিণত করিয়া, তবে নিজের 
সহিত মিলাইয়৷ ফেলে। কিন্তু তাহা! হইলেও. জলের প্রতি অণুপরমাণুতে 
মিছরির প্রতি অগু.পরমাণু বিদ্যমান থাকে, এবং যদি কোনও উপায়ে জলের 

তিরোধান সাধন করা যায়, তবে আবার মিছরি পাওয়া যাইতে পারে। 

জলের সহিত দুষধ মিশ্রিত করিলেও, জলের প্রতি অগুপরমাণুর সহিত দুখের 
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প্রতি অণুপরমাণু বিদ্যমান থাকে । এই প্রকার একাস্ত সন্নিকটে অবস্থান করার 
নাম শাস্্রকারের ভাষায় “ভটস্থ” অবস্থান। আমরা ১১২ স্বত্রের আলোচনায় 
যে চিত্রে বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করিয়াছি, উহাতে জীব, ভগবানের তীটস্থা 
শক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ জীব ভগবানের অতি সন্নিকটে অবস্থান 

করে, কিন্তু তাহ! বলিয়া জীব ব্রহ্ম নহে। শক্তি হিপাবে অভেদ বটে, 
কিন্তু শক্তিই সমগ্র শক্তিমান্ নহে বলিয়া ভেদ বটে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য ৷ 

আমর! তটস্থা শক্তি একটু অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমি একজন 
সাধারণ মানষ। আমি যখন আমার বৈঠকখানায়, আমার প্রতিবেশী, চেনা, 
অচেনা লোকের সহিত কথাবার্তা কই, যে সকল ব্যবপায়ীদের নিকট হইতে 
তামার দৈনিক ব্যবহারের দ্রব্যাদি আসে, তাহাদের সহিত হিসাব নিকাশ করি, 
যে সকল প্রজা আমার জমি জোত আবাদ করে, তাহাদের সহিত দেনা পাওনার 
আলোচন! করি, জমির খাজনা আদান প্রদানের জন্য জমিদারের বা তাহার 
কর্মচারির সহিত বচসা করি, তখন আমি আমার বহিরঙ্গা শক্তি সাহচর্য্যে__ 
কাৰ্য্য করিয়া থাকি। যখন সে সমুদায় কার্ধ্য শেষ করিয়া অন্তর্বাটাতে আমার 
স্ত্রী পুত্রের সহিত আনন্দ উপভোগ করি, তখন আমি আমার তটস্থা 
শক্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি। বহিরঙ্গ শক্তিতে অবস্থান কালে 
বাহিরের ব্যক্তিগণ আমাকে যে ভাবে দেখিয়াছিল, তটস্থা শক্তিতে 
অবস্থানের সময়, আমার তদপেক্ষা আত্মীয়গণ, আমার আপনার জন সকল, 
তিদপেক্ষা অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার পরিচয় পায়, আমার দোষগুণ সকল 
তাহাদের নিকট অনেক অধিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও আমি আমার 
থরূপ শক্তিতে অবস্থিত নহি। যখন আমি একাকী আমাতে নিবিষ্ট থাকি, তখনই আমি আমার স্বরূপ শক্তি সাহচর্যো অবস্থান করি। আমার এমন 
কোনও গুপ্ত বিষয় থাকিতে পারে, যাহা আমি আমার অতি প্রিয়| স্ত্রীর নিকটও 
প্রকাশ করিতে পারি না, কিন্তু আমার নিজের কাছে উহা! অজ্ঞাত নহে। ভগবান্ ও এরূপ বহিরঙ্গ! শক্তির সাহচর্ধ্যে জগতের ভোগ্যবিষয় স্ট্টি করেন, 

নিকট অধিক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত চি লাক 
একমাত্র পরমা গতি, পরম আশ্রয়, তা ক তিন 
সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ নাতি ডি চিনা 9 নাচ য় টড সদ্ধ হয়, অর্থাৎ, স্থির উদ্দেশ্য 

| সলাভের উদ্দেশ্যে উপাসনা মার্গে 
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অগ্রপর হয়। বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি লইয়াই জগতগ্রপঞ্চ। অস্তরঙ্গা বা 
স্বরূপ শক্তির ক্রিয়া প্রপঞ্চের বাহিরে। ১।১।২৫ স্বত্রের আলোচনায় ছান্দোগ্য 

শ্রতির ৩১২৬ মন্ত্ার্থ উদ্ধত হইয়াছে__“পাদবোহন্ত সর্ববভূভালি 

ত্রিপাদত্তাম্বভং দ্িবি”__ইহার পাদ অর্থ ঠিক চতুর্থাংশ নহে, অল্লাংশ মাত্র । 
উপলক্ষণে ‘পাদ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্স্বরপের অতি 
অল্লাংশেই প্রপঞ্চ বিশ্ব। ইহা আমরা প্রপঞ্চ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
বুঝিতে পারি ।-_পঞ্কীকৃত পঞ্চভূত সকল--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম-_ 
কি অনন্ত পরিমাণে চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এবং তাহার কত অল্পতম অংশ, 

জীব বা উদ্ভিদের উপাদান রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহা পর্যালোচনা 
করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ষাকালে মেঘ হইতে কত অধিক পরিমাণে 
বারিবর্ধণ হয়, এবং তাহার কত অল্লাংশ জীব বা উদ্ভিদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত 

হুয়। সেইরূপ অনন্তদেবের অতি ক্ষুদ্রতম অংশেই বিশ্বপ্রপঞ্চ । বলা বাহুল্য, 

যে মানবের ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য অংশ বা পাদ শব্দ ব্যবহার করা 

হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, অনস্ত, অখণ্ড, চৈতন্য, পূর্ণস্বরূপের অংশ, পাদ 
প্রভৃতি সম্ভব হয় না। 

১১২ স্থত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে দৃষ্ট হইবে, যে বহিরঙ্গা শক্তির 

পাহচর্ধ্যে অহঙ্কার তত্বের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার তত্বের উপর তটস্থা শক্তির 

আভাস পতিত হইলেই ভোক্তা জীবের উৎপত্তি । মনে রাখা প্রয়োজন যে, 

বহিরঙ্গা শক্তিও চৈতন্য শক্তি। স্থতরাং রহিরঙ্গা শক্তি হইতে উৎপন্ন জাগতিক 

উপাদানে অল্লাধিক পরিমাণে চৈতন্তের বহিরঙ্গা শক্তযংশ বিদ্যমান । অহঙ্কার 

তত্বেও বহিরঙ্কা ঠচতন্যাংশ বিদ্যমান, কিন্তু তটস্থা শক্তির চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতাভাব 

তাহাতে নাই। যখন তটস্থা শক্তি অহঙ্কারে প্রতিবিষ্বিত হইল, তখনই 

চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা ভাব উৎপন্ন হইল, এবং তাহাই ভোক্তা জীব, তাহারই 

সংসার, তাহারই শোক, হর্ষ, লোভ, মোহ ইত্যাদি । 

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ । 

অহঙ্কারস্ত দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যর্ন চাত্মনঃ ॥ ভাগ? ১১/২৮১৬ 

শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহাদি, জন্ম, মৃত্যু এ সমৃদায় 

অহঙ্কারের জানিবে, আত্মার নহে । ১১1২৮1১৬ 

জীব তাহাতে অভিমানী হইয়া, বন্ধ, মোক্ষ ভোগ করিয়া থাকে, অভিমান 

না থাকিলে বন্ধ ও নাই, মোক্ষ ও নাই। 



৫৬৮ র্সত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

দেহেন্দ্ৰিয়প্রাণ মনোইভিমানো, জীবোহস্তরাত্মা গুণকর্ম্মযূ্তিঃ | 

সথক্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ, সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ৷ 

ভাঁগঃ ১১৷২৮৷১৭ 

গুণাঃ স্থজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণোহনুস্থজতে গুণান্। 

জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভুঙ ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ 

Y ভাগঃ ১১৷১০৷৩০ 

যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ। 

নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্রং তদৈব হি। 

যাবদস্যাস্বতন্ত্ত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্॥ ভাগ? ১১।১০।৩১ 

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনাদিতে অভিমানী এবং উহাদিগের অন্তরস্থ, গুণ 
কর্মযৃত্তি, জীব, সুত্র উপাধি সকলের দ্বারা, স্থত্র, মহান্ ইত্যাদি বহুপ্রকারে 

কথিত হইয়া, কাল যৃত্তি পরমেশ্বরের অধীনে সংসারে সর্বত্র ধাবমান হয়। 
ভাগঃ ১১।২৮।১৭ 

১১।১০।৩০ ও ১১০৩১ শ্লোকের অর্থ ১১১৮ স্বত্রের আলোচনায় দেওয়া 
হইয়াছে । 

অতএব, ভগবানের তথা শক্তাংশ, তাঁহার বহিরঙগা শক্যযংশ রূপ উপাধিতে 
অভিমানী হইলেই বন্ধ, এবং অভিমান শৃন্ত হইলেই মোক্ষ। এই বন্ধ অবিদ্যা 
দ্বার! হয়, এবং মোক্ষ বিদ্যা দ্বারা হইয়া থাকে। এই অবিদ্ভা ও বিদ্যা, ইহারা 
ভগবানের শক্তি। তাহার ইচ্ছান্তসারেই অবিদ্ধা দ্বারা বন্ধ, এবং তাঁহার 
ইচ্ছানুসারেই বিদ্য| দ্বারা মুক্তি। 

বিঘ্ঠাবিষ্ঠে মমতনূ বিদ্বযদ্ধব শরীরিণাম্। 
মোক্ষবন্ধকরী আছে মায়য়া মে বিনিন্মিতে ॥ ভাগঃ ১১।১ ১৩ 

হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি । উভয়ই অনাদি। উহাদিগের মধ্যে অবিষ্ঠা জীবের বন্ধকরী ও বিদ্যা জীবের মোক্ষকরী। 
ভাগঃ ১১1১১।৩ 

অহঙ্কার আবার তিন প্রকার :__ 

অহং স্ববমিদং বিশ্ব পরমাত্মাহমচ্যুতঃ ৷ 
নাম্যদস্তীতি সংবিত্ত্যা পরমা সা হহংকৃতিঃ ॥ মহোপনিষং ৫1৮৯ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ১ অধিঃ। ৫ স্থুঃ ৫৬৯ 

সর্বস্মাদ্যতিরিক্তোইহং বালাগ্রাদপ্যহং তনথুঃ | 
ইতি যা সংবিদোত্রন্ষণ, দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা ॥ মহোপনিষং 

৫1৯০ 
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবনুক্তন্ত বিদ্কতে। মহোঁপনিষৎ ৫1৯১ 
পাণি পাদাদিমাত্রোইহমহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ ৷ 
অহংকার স্তৃতীয়োহসৌ লৌকিকস্তচ্ছ এবচ ॥ মহোপনিষৎ ৫1৯২ 
প্রথমৌ দ্বাবহংকার! বঙ্গীকৃত্যত্বলৌকিকৌ । 
তৃতীয়াহংকৃতি স্ত্যজ্যা৷ লৌকিকী ছুঃখদায়িনী ॥ মহোপনিষৎ ৫1৯৫ 
অথ তে অপি সংত্যজ্য সবর্বাহংকৃতিবর্জিতঃ। 
স তিষ্ঠতি তথাত্যুচ্চৈঃ পরমে বাধিরোহতি ॥ মহোঁপনিষৎ ৫1৯৬ 

আমিই এই পরিদৃগ্ঠমান নিখিল বিশ্ব, আমিই অচ্যুত-_অপ্রচ্যুত স্বরূপ 
পস্মাত্মা, আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই প্রকার জ্ঞান পরম অহঙ্কার । 
( মহোপনিষৎ, ৫1৮৯ )। 

আমি সমুদায় হইতে পৃথক, কেশাগ্রভাগ হইতেও সুক্ম, এই প্রকার যে জ্ঞান, 
হেব্রহ্ষণ! তাহা দ্বিতীয় প্রকারের অহঙ্কার । (মহোপনিষৎ ৫1৯০) 

এই প্রকার অহঙ্কার মোক্ষের নিমিত্ত, জীবনুক্ত পুরুষেরই এ প্রকার 

অহঙ্কার হইয়া থাকে । ( মহোপনিষৎ, ৫1৯১) 
আমি হস্তপদাদি মাত্র, এই প্রকার যে অহঙ্কার, তাহা তৃতীয় প্রকারের ৷ 

তাহা লৌকিক ও তুচ্ছ। ( মহোপনিষৎ, ৫৷৪২ ) 
প্রথম ছুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কার অঙ্গীকার করিয়া, দুঃখদায়িনী লৌকিক 

তৃতীয় প্রকার অহঙ্কার পরিত্যজ্য। ( মহোপনিষৎ, ৫1৯৫ ) 
অনস্তর (সাধক ) প্রথম দুই প্রকার অহঙ্কারও পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার 

অহঙ্কার বঞ্জিত হওত, অত্যুচ্চ পরমধামে অধিরোহণ করেন। 

(মহোপনিষৎ, ৫1৯৬) 

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পরমহংস দেবের ভাষায়, প্রথম দুই প্রকারের অহঙ্কারে 

উপহিত তটস্থ শক্ত্যংশ-_জীব__“পাঁকা আমি”, এবং তৃতীয় প্রকারের অহঙ্কারে 
উপহিত চৈতন্ত-_“কীচা আমি” ৷. 

প্রথম প্রকার অহঙ্কার-_শুদ্ধ জীব। প্রহলাদও এই কথা বলিয়াছিলেন, 

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে £_ 



৫৭০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্ৰীমদ্ভাগবভ 

সৰ্ব্বগত্বাদনস্ভৃস্ত স এবাহমবস্থিতঃ । 

মত্তঃ সবর্বমহং সৰ্ব্বং ময়ি সৰ্বং সনাতনে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১1১৯/৮৫ 
অহমেবাক্ষয়েো নিত্য; পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ ৷ 

্রহ্মসংজ্ঞোইহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥ বিষ্ণুপুরাণ ১১৯৮৬ 
অনস্তের সর্ববগত্ব হেতু, আমিই সেই অবস্থিত আছি। আমা হইতে অখিল 

বিশ্ব প্রপঞ্চ। আমিই অখিল বিশ্ব প্ৰপঞ্চ । এবং সনাতন আমাতেই অখিল 
বিশ্ব প্ৰপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। ( বিষ্ণুপুরাণ, ১৷১৯৷৮৫ ) 

আমিই অক্ষয়, নিত্য, আত্মসংশরয়, ব্রহ্মদংজ্ঞ, পরমাত্মা। আমিই পরম পুরুষ । 
স্বষ্টর আদিতে ও অস্তে আমিই বিদ্যমান । ( বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৮৬ )। 

লক্ষ রাখিতে হইবে যে, এ অবস্থায়ও অহংজ্ঞান বর্তমান । স্থতরাং অভেদে 
ভেদ বর্তমান ৷ 

দ্বিতীয় প্রকার অহঙ্কার__জীবনুক্ত জীব, উহাতে বন্ধ নাই । 
তৃতীয় প্রকার অহঙ্কার_-সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় জীবের দেহাত্মবুদ্ধি 

জ্ঞান । শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অহঙ্কার দ্বার! ইহার 
নাশ সাধন কর! প্রয়োজন । তারপর অন্ত দুই, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার 
অহঙ্কার, পরিত্যাগ করিয়া, কৈবল্যে অবস্থিত হইলে, পুরুষার্থ লাভ। ইহা 
নিৰ্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা, উপলদ্ধির ব্যাপার, ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। 
জীব ব্ৰহ্ম হইতে অভেদ থাকেন, বা কখনও ভেদ থাকেন, তাহা ভাষায় বল! যায় 
না। পরমহংসদেব এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে হুনের পুতুল 
সমুদ্র মাপিতে গিয়! নিজেই গলিয়া গেল, আর কে মাপিবে, আর কে বা আসিয়া 
'বলিবে যে সমুদ্র কত গভীর । 

তবে শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনায় আমরা! পাইলাম যে, যেমন বহিরঙ্গা শক্তির 
অভিব্যক্ত অবস্থা,_ব্যক্ত প্ৰপঞ্চ জগৎ, সেইরূপ তট স্থা শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা, 

-ভোক্তা জীব প্রপঞ্চ এবং বহিরঙ্া শক্তির অনভিব্যক্ত অবস্থায়, যেমন জগৎ প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত-্ুক্্ম বীজ ব| ভাব রূপে বর্তমান থাকে, একান্ত নাশ হয় না সেইরূপ তটস্থা শক্তির অনভিব্যক্ত অবস্থায়, জীব ও বীজ বা ভাবরূপে বর্তমান থাকে, একান্ত অভেদ হয় না। বিদ্যা দ্বারা অবি নাশ হইলে, জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার ব্রন দর্শন হয়, তিনি বস্বপ প্রাপ্ত হন। 
যত্রেমে সদসদ্রেপে প্রতিসিদ্ধে স্বসস্বিদা। 
অবিঘ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তন্ স্বাদর্শনম্ ৷ ভাগঃ ১1৩৩৩ 



> অঃ। ৩ পাঃ। ১ অধিঃ। ৫ জ্ুঃ ৫৭১ 
যখন আত্মার অবিদ্যা! দ্বারা কল্পিত স্থল ও সুক্ষ উভয়রূপ উপাধি সম্যক জ্ঞান দ্বারা প্রতিসিদ্ধ অর্থাৎ অসত্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তখন জীব ব্রহ্ম স্বরূপই হইবেন। অর্থাৎ তখন জীব জ্ঞানমাত্র স্বরপ্র ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন । ভাগঃ ১৷৩৷৩৩ 

বগ্ঠেষৌপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। 
সম্পন্ন এবেতি বিছুর্মহিয়ি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগ? ১৩৩৪ 
১২।৩২ স্বত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে । 

সম্পন্ন ব্রন্মন্বরূপং প্রাপ্ত এব, (শ্রীধর)। ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাণ্রের স্যায়। ব্রহ্ম 
হন না। ব্ৰহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ডের ন্যায় হন। «এব৮ এখানে সাদৃগ্ত অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে ৷ 

ইহাই “গল্প” উপাসনার লক্ষ ও ফল (দেখ সত্র ১৷২৷৩২ )। কিন্ত 
্র্মত্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও, জীব ব্রহ্ম হন না। জলের সহিত চিনি বা মিছরি 
মিশ্রিত হইয়া জল স্বরূপ হইলেও, চিনি বা মিছরি জল হয় না। 

হুত্রকার চতুর্থ অধ্যায়ে “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমূ? 9181১৭ সুত্রে ভেদ থাকে, 
তাহাই প্রতিপন্ন করিবেন । 

এক দেহরূপ বৃক্ষে সখারূপে বাস করিলেও জীব তাহাকে জানিতে পারে 
না। 

ন যন্ত সখ্যং পুরুষোহবৈতি সখ্যুঃ, সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেইস্মিন্ । 
গুণোযথ! গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টেস্তন্মৈ মহেশায় নমঙ্করোমি। 

ভাঁগঃ ৬॥৪৷১৯ 

১।১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
স্থতরাং, ভেদ সিদ্ধ। 

মুক্তি পাঁচ প্রকার_সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারপ্য এবং সাযুজ্্য। 
সালোক্য_ভগবানের সহিত একলোকে বাস। সামীপ্য_তীহার সমীপে 
অবস্থান। সার্টি-__উভয়ের তুল্য এই্বর্য। সারূপ্য--উভয়ের একরূপ আকার, 

ভূষণ প্রভৃতি । এবং সাযুজ্য_উভয়ের একত্ব, একই ইচ্ছা। ভক্তগণ ইহাদের 
কোনটিই প্রার্থনা করেন না, ভগবান্ দিলেও চান না, সেবা প্রার্থনা করেন, 
কারণ, সেবায় আনন্দ অনস্তগুণে অধিক। ভাগঃ ৩।২৯।১১ 



৫৭২ | র্ষনত্র ও শ্রীমদ্তাগবত 

সালোক্য সাষ্টি'সামীপ্য সারপ্যৈকত্বমপুযৃত। 

দীয়মানং ন গৃহত্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৯।১১ 

মুক্ত আবার ছুই প্রকার, নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্, এবং সাধনমুক্ত বা 

সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধগণ গ্রীভগবানের পরিকর, তাহারা তাহার অন্তরঙ্গ! স্বরূপ 

শক্তির বিভূতি; আর সাধনসিদ্ধগণও তাহার সেবা পরিকর বটেন, তাহার! 

তাহার তটস্থা শক্তির বিভূতি ৷ 

এ সমুদায় বিষয়ে আলোচন! পরে বিস্তারিত ভাবে হইবে। এখানে 

সংক্ষেপে করা৷ হইল মাত্র। 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ১ অধিঃ | ৬ সঃ ৫৭৩ 

ভিত্তি ৪ 

“কস্মিন্ণ, ভগবে| বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি 1” 

( মুগুঃ ১১1৩) 
হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই প্রপঞ্চ, জগৎ সর্বতোভাবে বিজ্ঞান 

হয়। 

তত্র £_১৷৩৷৬ 

প্রকরণাচ্চ ॥ ১৩৬ 

প্রকরণাৎ+চ। 

প্রকরণ £_ প্রকরণ হেতু। চ£__-ও। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্নেই মৃওক শ্রুতির আরম্ভ । স্থৃতরাং এক বিজ্ঞানে 
সর্বাবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার উপর ইহার ভিত্তি। অতএব, ইহা ব্রহ্ম প্রকরণ, এ কারণ 

দ্যু-ভূ লোকাদির আশ্রয়, পরমাত্মাই। 



৫৭৪ ব্ৰহ্মম্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি: 

“ছা সথর্গনা সযুজ! সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে । 

তয়োরন্যঃ পিঞ্সলং স্বাদবত্তযনশ্বন্নন্তো অভিচাকশীতি ৷” 

(মুণ্ড ৩১১) 

দুইটি পক্ষী সহচর ও সমান স্বভাব; উভয়ে একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থান 

করে। তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না . 

করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র। (মুওঃ ৩১1১) 

সূত্র £_১৷৩৷৭ 

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥ ১1৩৭ 

স্থিতি+ অদনাভ্যাং+চ। 

স্থিতি উদাসীন ভাবে অবস্থান হেতু । অদ্বনাভ্যাং__ভোগ হেতু। 
চ £_ও। 

যিনি কৰ্ম্মফল ভোগ না করিয়া উদাসীন ভাবে অবস্থান করেন, তিনি দ্যু-ভু 
প্রভৃতি লোকের আশ্রয় স্বরূপ হইবার উপযুক্ত । যিনি কর্মফল ভোগ করিয়া 
তঙ্জন্য সুখছুঃখাদি ভোগে পতিত হন, তাঁহার পক্ষে উহা অসম্ভব । অতএব, 
পরমাত্মাই ছ্য-ভূ-লোকাদির আশ্রয় । 

স্পর্ণাবেতে সদৃশৌ সখায়ৌ, যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ৷ 
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলানমন্তো! নিরন্নোহপি বলেন ভুয়ান,॥ 

ভাগঃ ১১৷১১৷৬ 
১/১।১৮ স্থত্রের আলোচনায় এই শ্লোকের সরলার্থ দেওয়! হইয়াছে । 
অতএব যিনি নিরন্ন, অথচ অনস্ত শক্তিশালী, তিনিই দ্য-ভু-লোকাদির . আশ্রয়। আশ্রয় যদি আশ্রিতের আগন্তক ব্যাপারে বিচলিত হয়, তবে সে শাশ্বত আশ্রয় কি প্রকারে হইতে পারে? এক আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া--অনেক আশ্রিত বর্তমান থাকে। আশ্রয়ের নিত্যত্ব, শাশ্বত ভাব অঙ্গ রাখিবার জন্য উহার সর্বতোভাবে আশ্রিতের ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকা প্রয়োজন ; নতুবা প্রত্যেক আশ্রিতের আগন্তক স্থখ দুঃখে বিচলিত হইলে আশ্রয়ের আশরয়ত্বেরই ব্যভিচার উপস্থিত হয়। অতএব কৰ্ম্মফলে উদাসীনভাবে অবস্থিত পরমাত্মাই ছ- প্রভৃতি লোকের আশ্রয়ই বটে। 

মা 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ২ অধিঃ। ৮ সূঃ ৫৭৫ 

২। ভূমাধিকরণ ৷ 

ভিত্তি 8 

“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্সে স্থখমস্তি, 
ভূমৈব স্খং, ভূমা তেব বিভিজ্ঞা সিতব্য ইতি ৷ 

(ছান্দোগ্যঃ ৭২৩১ )। 
যাহা ভূমা তাহাই স্থধ, অল্পে বা পরিচ্ছন্ন বস্তুতে সুখ নাই, পরস্ত ভূমাই 

হস্বরূপ, অতএব তৃমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত। (ছান্দোগ্যঃ ৭1২৩১ )। 

সংশয় £_ছান্দোগ্য শ্রুতির উপরে উদ্ধৃত ৭1২৩১ মন্ত্রে উপদিষ্ট “ভু” 
কি জীবাত্ম! বা পরমাত্মা? 

এই অধিকরণের বিচার বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রকরণটির 
সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন ৷ নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান। সনৎকুমার তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছ? ( ছাঃ ৭।১।১)। উত্তরে 
নারদ বলিলেন যে, তিনি সমুদায় বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 
তর্ক, বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিষ্তা প্রভৃতি তখনকার প্রচলিত সমুদায় বিস্া 
অবগত আছেন । (ছাঃ ৭1১২ )। 

নারদ বলিলেন, আমি এত জানিয়াও, শব্দার্থ মাত্রই জানিয়াছি, আত্মবিৎ 
হইতে পারি নাই। এজন্য ছুঃখভোগ করিতেছি, আপনি আমার এই দুঃখ- 
সাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি যা কিছু পড়িয়াছ, তাহা 
অবিষ্যাবিষয়ভূত বিকারাত্মক নাম মাত্র। (ছাঃ ৭1১৩)। 

প্রসিদ্ধ খখেদাদি শান্ব সমস্তই নাম স্বরূপ ; যেরূপ গ্রতিমাকে বিষুবুদ্ধিতে 
উপাসনা করা হয়, সেইরূপ নামকেই ব্র্নবদ্ধিতে উপাসনা! কর। 

(ছাঃ 91১1৪ )। 
যে লোক নামকে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার 

তাহার সেই পর্য্যন্ত যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। ইহা! শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, যে নাম অপেক্ষা অধিক বা অতিরিক্ত আর কিছু আছে কিনা? 

(ছাঃ ৭1১1৫ )। 
এইরূপ প্রশ্নোত্তরে ক্রমশ নাম হইতে বাক্ শ্রেষ্ঠ, বাক্ হইত মনঃ, মনঃ হইতে 

শফ্ল্প, সংকল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 



AS ্রহ্স্ত্র ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

হইতে বল ব| মনের প্রতিভা, বল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে 

তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মরণ শক্তি, স্মরণ শক্তি হইতে 

আশা, আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ট । (ছাঃ ৭২/৯-৭1১৫।১)। 

যেমন রথচক্রের নাভিতে শলাকা সকল বদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রাণে অর্থাৎ 

্রজজাত্মা জীবে পূর্বোক্ত নামাদি সমস্তই অপিত রহিয়াছে। প্রাণই স্বীয় 

শক্তির সাহচর্য্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে, এবং প্রাণের উদ্দেষ্যেই 

দান করে। প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য এবং প্রাণই 

ত্াহ্ষণ। (ছাঃ ৭৷১৫৷১ ) 

এই উত্তর শুনিয়া নারদ মনে করিলেন যে, প্রাণ বা জীবই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব, 

ইহার উপর আর কিছু নাই। এজন্য তিনি আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিলেন না । কিন্তু গুরু সনৎকুমাব জানেন্ যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 

তত্ব আছে, তাহা না বলিলে শিষ্কের নিকট বিপ্রলিপ্মা বা শিক্ষাদান কার্পণ্য- 

‘দোষে দুষ্ট হইতে হয়, এবং তাহাতে প্রত্যবায় হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 

"উপদেশ দিতে লাগিলেন । বলিলেন যে, প্রাণ হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবান্, 
মননশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ কৃতী লোকই সত্যকে জানিতে পারে। 

‘লোকে স্থখ কামনায় যতকিছু কাৰ্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে 

স্থখ আপেক্ষিক মাত্র, কাহাতে বেশী এবং কাহাতে কম, স্থতরাং জাগতিক 

ব্যাপারে স্থখের আকাজ্ষার পরিসমাপ্তি হয় না, কোন প্রকার স্থখকর বিষয় 
হস্তগত হইলেই তদপেক্ষা অধিকতর স্থখকর বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ষার 
উল্রেক হয়, নিবৃত্তি হয় না। অতএব যেখানে সুখের আকাজ্কার পরিসমাপ্তি, 
যাহাকে জানিলে আর জানিবার, বুঝিবার, স্থখ অনুভব করিবার আকাঙ্জ। 

থাকে না, সেই সত্যন্থরূপ, স্ুখস্বরপ ভূমাই একমাত্র জানিবার বিষয় । 

ছাঃ 9১৫1২৭1২৩1১ 

এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন প্রাণ বা জীবাত্ম। নামাদি হইতে শ্রেষ্ট 
বলা হইল তখন নারদ ত আর প্রশ্ন করিলেন না, স্থতরাং ভগবান্ সনৎকুমার 
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তত্বের উপদেশ জিজ্ঞাসিত না হওয়ায় না দিতেও 
প্রারেন এবং জীব তত্বকে আরও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য ছান্দোগ্য 
শঁতির 11১৫/২ হইতে ৭২৩১ মনের অবতারণা করিতে পারেন। অতএব 

' ভূমাও জীবাত্ম৷ হইতে পারেন। এই সন্দে 
EEL হর উত্তরে ুত্রকার সমাধান 



১ অঃ । ৩ পাঃ। ২ অধিঃ। ৮ স্থঃ ৫৭৭: 

অত্র £_১৷৩৷৮ 

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যপদেশাৎ ॥ ১৩৮ 

ভূমা + সম্প্রসাদাৎ + অধি + উপদেশাৎ। 

ভূমা £_ তৃমা অথ পরমাত্মা। জন্প্রসাঁদাও £_জীব হইতে । অধি 2 
উপরে । উপদেশাৎ ৪--উপদেশ হেতু । 

ভূা পরমাত্মাই, কারণ সম্প্রপাদ্ ( সমাক্ প্রপীদতি অস্মিন্) জীব পরমাত্মাকে 

প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। “এষ সম্প্রনাদোহম্মাচ্ছরীরাগু 

সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ভ ম্বেন বূপেণাভিনিষ্পন্তভে 1” 
(ছাঃ ৮1১২২) 

অতএব জীব ভূমা নহে, কারণ তাহার স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মা লাভ 
প্রয়োজন, অতএব পরমাক্সা তাহা অপেক্ষা উপরে এবং অধিক, অতএব ভূমা 
পরমাত্মাই। 

পুরেহ ভূমন্! বহবোইপি যোশিনস্তদপিতেহ। নিজকর্ম্মলন্ধয়া । 
বিবৃধ্য ভক্ত্যৈৰ কথোপনীতয়া, প্রপেদিরেইঞ্জোইচ্যত ! তে গতিং 

পরাম্॥ ভাগঃ ১০৷১৪৷৫ 

হে ভূমন্! পুরাকালে ইহলোকে বহু বহু যোগী তোমাতে অখিল চেষ্টা 

অর্পণ করতঃ সেই কর্মার্পণে লব্ধ এবং তোমার কথা শ্রবণে উপজাত ভক্তি 

যোগে আত্মতত্ব অবগত হইয়া, স্থখে তোমার পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ভাগঃ ১০।১৪।৫ 

যোগিগণ এই ভূমাকে জানিয়া পরা গতি লাভ করেন। 

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো ন বিদাম ভূমন্, কুটস্থমা দিপুরুষং 
{ জগতামধীশম্ ॥ ভাগঃ ৯৷১০৷১৩ 

হে ভূমন্ ! 'আমরা জড়মতি, আপনি নির্বিবকার, আদি পুরুষ, জগদীশ্বর । 

আমরা আপনাকে কি করিয়া জানিতে পারি? ভাগঃ ৯১৭১৩ 

সেই ভৃম! কৃটস্থ, আদি পুরুষ এবং বিশ্বের অধীশ্বর। জড়ধীগণ তাহাকে 
জানিতে পারে না। অত্তএব ভুম! পরমাত্মাই । 

০০ 

৩৭ 



৫৭৮ র্গস্থত্র ও শ্রমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ ; 

“যত্ত নান্যৎ পশ্যতি নান্কচ্ছুণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভুমাহথ 

যত্রান্তৎ পশ্যত্যন্তচ্ছণো ত্যন্তদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং, 

অথ যদক্সং তন্নত্ত্যম। স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিয়ি, যদি 

বা ন মহিয়ীতি।” ছান্দোগ্যঃ, ৭1২৪।১ 

যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু. শ্রবণ করে না, অন্য কিছুই 

জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বস্তু দর্শন করে, অন্য 

বস্তু শ্রবণ করে, অন্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা অল্প-_ভূমার বিপরীত। 

যাহা ভূমা, তাহা অমৃত, আর যাহ] অল্প, তাহ! মরণশীল--বিনাশী। (নারদ 

জিজ্ঞাসা করিলেন) সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? ( সনৎকুমার 

বলিলেন ) স্বীয় মহিমায় বা শক্তিতে, অথবা স্বীয় মহিমায়ও নহে- অর্থাৎ, 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে “স্বীয় মহিমায়” বলা হইল মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তিনি 
কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত নহেন। ভিনি সর্ববাধার সর্ববাঞ্রয়, কিন্তু ভাহার- 
কোন আধার বা আশ্রম্স নাই। ( ছাঃ, ৭২৪1১) 

সর্ববাধারের আধার কি, এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অনবস্থা দোষ পরিহারের 
জন্য ভূমাই সর্বধাধার স্বীকার করা হয়। তিনি ও তাহার মহিমা অভেদ বলিয়া 
এরূপ উত্তর দেওয়া হইল মাত্র । 

সূত্ৰ £_১৷৩৷৯ 

ধৰ্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ১1৩৯ 

ধ্ম্মোপপত্তেঃ+চ ৷ 
A 

ধম্মোপপত্তেঃ 8 প্রকরণে উল্লিখিত পরমাত্ম-ধর্-সযূহের উপপত্তি 
হেতু। চ--৪। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭1২৪১ মনত নারদ-সনৎকুমার প্রকরণে 
ভূমার স্বরূপ টি বর্ণনা করিয়াছেন । উহা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হে 

লা 1 অমৃত স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠান; সর্বাধার হইয়া অনন্যাধারত প্রস্থ'ত ধৰ পরমাত্ম! ভিন্ন অপর কাহাতেও সম্ভব হয় না। ছাঃ ৭২৫1১, ৭1২৬১ 
3 Y 3 1২৬২, মন্ত্র ভূষ| যে পরমাত্মাই তাহা প্রতি 

টা 
পন করে। আর বিস্তারের 



১ অঃ। ৩ শাঃ। ২ অধিঃ | ৯ সঃ ৫৭৯ 

সেই ভুনাই অগ্নি, বায়ু: জল-_ এককথার, টৃষ্যথান ও জাদু 
|| 

ত্বং বায়ুর্গ্রিরবনিবিয়দন্মাত্রাঃ, প্রাণেন্দিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ । 
সব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্, নান্তত্ব্দস্ত্যপি মনো বচসা 

নিরুক্তম্ 1; ভাগঃ ৭৯:৪৭ 
১১২ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
সেই ভূমা পুরুষই হরি, তিনি বিশ্বের স্ষি, স্থিতি, লয়ের কারণ, স্বীয্র 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বিশ্বরূপ, স্বীয় ইচ্ছায় বহুশক্তি ও গুণ গ্রহণ 

করিয়া প্রকাশিত হন, কিন্তু তাহার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞান অন্থুপ্ন থাকে । 

বিশ্বায় বিশবভবন-স্থিতি-সংযমায়, শ্বৈরংগৃহীতপুরুশক্তিগুণার ভুয্নে । 
স্বস্থায় শাখছ্পবৃংহিত-পূর্ণবোধ-ব্যাপাদিতাত্বতমসে হরয়ে নমস্তে ॥ 

ভাগ ৮১৭1৫ 

হে ভূমন্ ! যদিও আপনি বিশ্বস্বরূপ, এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
কারণ, স্বেচ্ছাক্রমে মায়ার দ্বারা অনন্ত শক্তি ও গুণ গ্রহণ করেন, তথাপি আপনি 
স্ব__-আপনার স্বরূপ অপ্রচ্যুত__নিত্য উজ্জিত যে পূর্ণবোধ, তদ্বারা আপনি 
মায়াব্ূপ তমঃ নিত্য নিরস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি । 

ভাগঃ ৮1১৭।৫ 

অহো ! ভূমার চরিত্র অবগত হওয়! মানব বুদ্ধির অতীত, তিনি নিজে 

অনীহ হইয়া কেন যে আপনাকে বহুধা করিয়া জগতের কৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন 
করিতেছেন, অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না, ইহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই৷ 

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা, স্থজত্যবত্যন্তি ন বধ্যতে যথা ৷ 
ভৌমৈহি ভূমির্বহুনামরূপিনী, অহো! বিভুয়শ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ 

ভাগ ১০।৮৪।১২ 

ভৌম বিকার ঘট সরাবাদি দ্বারা হনামরাপনী ভূমির যার দ্বয়ং একমাত্র 

অবিক্রিয় হইয়াও, নানা প্রকারে এই জগতের হুষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, 
কিন্ত স্বয়ং বদ্ধ নহেন। অহো! সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের যে জন্মাদি চরিত, 

তাহা কেবল অনুকরণ মাত্র তত্ব নহে। ভাগঃ ১০/৮৪।১২ 



৫৮০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগব্ত 

তাবাহ ভূমা! পরমেষ্িনাং প্রভুঃ**-""*ভাগঃ ১০1৮৯৩১ 

ময়োপবৃংহিতং ভুয়! ব্রহ্মণান্তশক্তিনা*-*** ভাগঃ ১১৷২১৷৩৭ 

সেই পরমেষ্টিদিগের প্রভু ভূমা পুরুষ তাহাদের দুইজনকে কহিলেন :**... 

ভাগঃ ১০।৮৯।৩১ 

অনস্তশক্তিসম্পন্ন ভূমা বর্বরূপ আমা কর্তৃক উপবৃংহিত--" **ভাগঃ ১১৷২১৷৩৭ 

তিনি ভূম| হইলেও, ভক্তের দৃষ্টিগোচর হন। 

ষ্ট: কিং নো দৃগ[ভিরসদ্গ্রহৈত্তং প্রতগ টা দৃশ্টতে যেন বিশ্বম্। 

মায়াহোষা! ভবদীয়া হি ভূমন্, যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভিৰ্ভাসি ভূতৈঃ ॥ 
ভাগঃ ৪।৭৷৩৪ 

হে ভুমন্ ! আপনি প্রত্যেক জীবের দ্রষ্টা, আপনি বিশ্ব সংসার দর্শন করিয়া 

থাকেন। আপনি কি অপতপ্রকাশক-রূপাদির প্রতীতির . হেতৃভূত চক্ষু প্রভৃতি 

ইন্দিয় দ্বার! দৃষ্ট হয়েন না? অবশ্যই হন। তবে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট 

আপনি শুদ্ধ সত্ব ৃত্তি রূপে প্রকাশিত হন। আমাদের ন্যায় বহিষ্ুখদিগের নিকট, 

আপনি পঞ্চভৃতোপলক্ষিত জীব বিশেষের ন্যায় প্রতীত হন। আপনি 

পঞ্চভূতের অতীত ষষ্ঠ। পঞ্চভূতের ছারা আপনার প্রকাশ, আপনার মায়! 

মাত্র। বস্তুতঃ, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হন না। আমাদের জীবনে 

ধিক্! ভাগঃ 61৭৩৪ 

ভগবানের কৃপাই তাহার একান্ত ভক্তগণের নিকট তাহার রূপ প্রকটনের 

কারণ। তাঁহার কৃপা না হইলে মানব সহমত চেষ্টাতেও তাহার ধারণা করিতে 
পারে না। রূপ দর্শন ত দূরের কথা। 

অতএব, ভূম! পরমাত্মাই। 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৩ অধিঃ। ১০ স্বঃ ৫৮১ 

৩। অক্ষরাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 2 

“কন্মিন্, খব্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।” (বৃহদারণ্যক ৩৮।৭) 

“স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি, অস্থুল, অনণু, 
অহূস্বমূ, অদীর্ঘম্ অলোহিতম্, অস্সেহম্, অচ্ছায়মূ্......ইত্যাদি। 

বৃহদারণ্যক ৩৮1৮ 

গাগী যাজ্ঞবক্ক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ কিসে ওতপ্রোত আছে । 

তাহার উত্তরে যাজ্ঞবন্কা বলিলেন, অক্ষরে, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে এই অক্ষর অস্থুল, 

অনণু , অহ্ম্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, স্নেহ ও ছায়া রহিত ইত্যাদি । 

সংশয় £_ “অক্ষর” শব্দ সাধারণতঃ প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া, ব্যবহৃত হয়, 

যেমন মুণ্ডক শ্রুতির ২।১২ মন্ত্রাংশে “অক্ষরাৎ পরভঃ পরঃ”-_অক্ষর অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ পুরুষ-_-তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব অক্ষর শব্দের অর্থ প্রধান বটে। 

সুতরাং শিরোদেশে উদ্ধৃত বুহদীরণ্যক শ্রুতির ৩1৮৮ মন্ত্রে কথিত “অক্ষর” প্রধান 

না হইবার কারণ কি? জীবও ত হইতে পারে। এই সংশয় নিরসনের জন্য 

সূত্র: = 

জুত্র £_১৷৩৷১০ 

অক্ষরমন্থরাভ্তধুতে ॥ ১1৩১০ 

অক্ষরং + অস্বরাস্তধুতেঃ | 

অক্ষরং 2-__অক্ষর, শব্দের অথ পরমা । আচ্ছরান্তধতেঃ যে হেতু 

আকাশ পর্যন্ত সর্ব্ব পদার্থের ধারণ উক্ত আছে। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩1৮1৭ মন্ত্রে প্রথমে প্রশ্ন হইল যে, ছুল্যোকের উপরে, 

পৃথিবীর নীচে, গ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে, এবং ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সমুদায়, 

কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহার উত্তরে যাজ্ঞবন্ধ বলিলেন যে, আকাশকে 

আশ্রয় করিয়া আছে । তারপর প্রশ্ন হইল, এ আকাশ কাহার আশ্রয়ে আছে। 

তাহার উত্তরে বলিলেন যে, অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া ৷ যাজ্ঞবন্ধোর উত্তরে কথিত 

আকাশ, বায়ুযুক্ত প্রসিদ্ধ আকাশ নহে, ইহা অব্যাক্কত প্ৰকৃতিই, ভূতাকাশ নহে, ৷ 

কেননা, ভূতাকাশ বিকারজাত পদার্থ, গে কিরূপে ভূত-ভবিষ্ং-বৰ্তমান এই 

ত্রিকালের যাবতীয় বিকারজাত জন্য পদার্থের আধার হইতে পারে? অতএব 



{০২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্ৰীমদ্ভাগবত 

যাজ্ঞবন্তের কথিত আকাশ অব্যাকৃত প্রকৃতি, সে নিজে নিজের আধার 

হইতে পারে না। অতএব অক্ষর পরমাত্মাই। জীবও হুইতে পারে না। 
শ্রীমদ্ ভাগবতে অক্ষর শব্দ পরমাত্মবাচক রূপে বহস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বিপশ্চিতং প্রাণমণোধিয়াত্মনামর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমত্রণম্ । 

ছায়াতপৌ যত্ৰ ন গৃখ্বপক্ষৌ, তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ভজামহে ॥ 

ভাগঃ ৮৷৫৷১৬ 

১!২৷২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

কুটস্থে তচ্চমহতি তদব্যক্তেইক্ষরে চ তৎ ॥ ভাগঃ ৭1১২।২৮ 

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাস্মিকযোগগম্যম্। 
অতীব্দরিয়ং সস্্মিবাতিদূরমনন্তমাগ্ং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ভাগঃ ৮৩২১ 

নভঃ (আকাশ) কুটচ্ছে ( অহংতত্বে ), অহংভত্ব মহত্তত্বে, মহত্তত্বকে 
প্রধান এবং প্রধান অক্ষরে (পরমাত্মাতে ) লয় করিবে ৷ ভাগঃ ৭১২।২৮। 

সেই পরমেশ, অক্ষর, অব্যক্ত, পরমন্রক্ষ, আধ্যাত্মিক যোগের গম্য অতীব, 
হল, বাহ্মৃষ্টিতে সকলের অতিদূর, অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, আমি তাহার 
স্তব করি। (ভাগ: ৮৪৩২১।) 

তথাক্ষরং সন্বরজস্তমোমলৈরহম্মতে সংস্তিহেতুভিঃ পরম্ ॥ 
ভাগ2 ১১৷২৮৷২৭ 

১২৮ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

একতমাস্মা পুরুষঃ পুরাণ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আঃ 
নিত্যোইক্ষরোইজঅস্থুখো নিরঞ্জনঃ, ূর্নোইদযো মুক্ত 

উপাধিতোইমৃতঃ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।২৩ 
৯১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব অক্ষর_প্রধান বা জীব নহে, পরমাত্মাই। 
CC ————_—— 



১ অ:। ৩ পাঁঃ। ৩ অধিঃ। ১১ স্থুঃ ৫৮৩ 

ভিত্তি £=_ 

“এতন্ত বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি স্র্ধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠত 

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি গ্যাবাপুথিবৌ বিধুতে তিষ্ঠত, এতস্য 

বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্ি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যদ্রমাসা মাসা 

খতবঃ সম্বংসর! ইতি বিধৃত! তিষ্ঠন্তি”। ( বৃহদারণ্যক, ৩৮৯ )। 

যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, হে গাগি! এই অক্ষরেরই শাসনে, সুর্য ও চন্দ্র বিধৃত 

রহিয়াছে, ছ্যুলোক ও ভূলোক নিজ নিজ স্থানে ধৃত রহিয়াছে, নিমেষ, মুহুর্ত, 

অহোরাত্রি, অদ্ধমাস, মাস, খতু, সংবৎসর, ইহারা বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে । 

(বুহদারণ্যক, ৩।৮।৯ ) 

সংশয় £_ প্রকৃতি বা জীব “অক্ষর? বাচ্য নহে, ইহার অন্যত্র হেতু আছে 

কি? ইহার উত্তরে স্থত্র :_ 

সূত্ৰ £_১৷৩৷১১ 

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১৷৩৷১১ 

সা+ চ+ প্রশীসনাৎ। 

সাও__সেই ধৃতি_ধারণ। চ3-ও। প্রশাগনাৎ 3শাসন বা 

নিয়ন্ত্রিতকরণ হেতু । 

ধারণ শুধু আধাররূপে নহে, নিয়ন্তারূপেও বটে, এ কারণ, প্রধান বা জীব 

অক্ষর শব্দ বাচ্য নহে। 

পূর্ব সুত্রে উদ্ধৃত ভাগবত গ্লোকগুলি অক্ষর যে পরমাত্মা, তাহা সুষ্পষ্ট 

নির্দেশ করে। পরমাত্মার প্রশাসনে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, তাহা 

নিম্োদ্ধত ভাগবত শ্সোকগুলি হইতে প্রতিপাদিত হইবে। 

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোইয়ং স্ূর্্যস্তপতি মদ্তয়াৎ 

বর্ধতীন্দো দহত্যনি মৃত্যুম্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ভাগঃ ৩২৫৩৯ 

বায ্বরাষ্ন্যপ, ক্ষিতয়স্ত্রিলাকা, ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্ধিজন্তঃ ৷ 

হরাম যট্মৈ বলিমন্তরকোহসৌ বিভেতি যস্মাদর
ণং ততোইস্ত নঃ ॥ 

ভাগঃ ৬৯১৯ 

মা কঞ্চন শুচে৷ রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ । 

লোকাঃ সপালা হস্যেমে বহস্তি বলিমীশিতুঃ ৷ 



৫৮3 ্রক্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

স সংযুনক্তি ভুতানি স এব বিষুনক্তি চ। 

যথা গাবো নসি প্রোতাত্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ | 

বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বস্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ভাগঃ ১1১৩।৩৭ 

নস্যোত গাব ইব যস্য বশে ভবস্তি, ব্ৰহ্মাদয়স্তন্ুভূতে৷ 

মিথুর্যমানাঃ। 

কান্ত তে প্রকৃতি পুরুষয়োঃ পরস্য, শং নস্তনোতু চর্ণঃ 

পুরুষোত্তমস্য ॥ ভাগ ১১৬১২ 

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর স্তব বলি মুদ্বহস্তি 
সমদন্তাজয়াইনিমিষাঃ। 

বর্ষভূজোহখিলপতি পতেবিব বিশ্বস্থজো, বিদধতি যত্ৰ যে ত্বধিকৃতা 

ভবত শ্চকিতাঃ || ভাগ ১০।৮৭।২৪ 

আমারই ভয়ে বায়ু বহমান হয়, ক্র্ধ্য দীন্তিমান হয়, ইন্দ্র বারিবর্ণ করে, 

অগ্নি দহন করে এবং মতা বিচরণ করে। ভাগঃ ৩1২৫।৩৯ 

দেবতাগণ কহিলেন :--পবন, গগণ, অনল, জল, ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভৃত, 

ইহাদের দ্বারা নিশ্মিত ভুবনত্রয় এ সকলের অধিপতি ব্রদ্ধাদিদেব, ও 
তাহাদের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন অন্যান্য দেবগণ সকলে সভয়ে যে কালকে বলি 
(পুজোপহার ) প্রদান করে, সেই কাল ধাহাকে ভয় করেন, সেই পরমেশ্বর 
আমাদের শরণ হউন। ভাগ: ৬।৯১৯ 

হেরাজন্! কাহারও নিমিত্ত শোক করিবেন না। এই জগৎ ঈশ্বরের 
অধীন। ইন্দাদি লোকপালগণের সহিত এই সমস্ত লোক সেই পরমেখরের পুঁজোপহার বহন করিয়া থাকে। তিনি প্রাণি সকলের সংযোগ ও বিয়োগ সংঘটন করেন। যেমন নাসিকা-প্রোত গো সকল রজ্জদ্বারা দীর্ঘ রজ্জুতে বদ্ধ থাকে, তাহার ন্যায় বেদরূপা রজ্জতে প্রাণি সকল, ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা বদ্ধ হইয়া, পরমেশ্বরের বলি বহন করে । ভাগঃ ১১৩৩৭ 
ভিসার র প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুযোত্তম, কালরূপী আপনি । ব্ৰহ্মাদি প্রাণিগণ, বিদ্ধনাসিক রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের ন্যায়, আপনার বশতাপন্ন হইয়া» যুদ্ধাদি দ্বারা পরপ্পরকে প্রগীড়িত করিতেছে। আপনার পাদপন্নই আমাদের ভরসা, উহাই আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ভাগ: ১১।৬।১২ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৩ অধিঃ | ১১ সঃ ৫৮৫ 

আপনি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াও, সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান 
করিয়া থাকেন। আপনি স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আবার ইন্দ্িয়াপেক্ষা কি? 
ইন্দ, ব্রদ্ধা_ প্রভৃতি দেববৃন্দও অবিদ্যা পরবশ। ইহারা আপনার পুজার 
আহরণ করেন। যেমন খণ্ড মণ্লাধিপতি রাজারা অধীনস্থ গ্রজাগণের নিকট 
হইতে কর সংগ্রহ করিয়া অখিল মণ্লাধিপতি মহারাজকে প্রদান করিয়া 
থাকেন, সেইরূপ দেবগণ, মন্স্তগণের নিকট হইতে হব্যকব্যাদি গ্রহণ করিয়া, 
আপনাকেই করম্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা, আপনা কর্তৃক যিনি 
যে কার্ধ্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি সভয়ে আপনার সেই কর্ম সাধন করিতেছেন । 

ভাগঃ ১০1৮৭।২৪, 

অভএব ব্রহ্গাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের নিয়ন্তা ভগবান ভিন্ন অন্ত 
কেহ নহে, ইহা। প্রভিপাদিভ হুইল ৷ 



৫৮৬ ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“তদ্ধা এতদক্ষরং গাঁগি অদৃষ্টং ভ্রষ্ট, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্ত 

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোইস্তি দ্রষ্ট, নান্যদতোইস্তি শ্রোতু, 

নান্তদতোহস্তি মন্ত, নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতু, এতস্মিম, খন্বক্ষরে 

গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ 1৮ বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১ 

হে গাগি! সেই এই অক্ষর দৃষ্ট নহে- তরষটা, শ্রবণের বিষয় নহে শ্রোতা, 

মননের অবিষয়-_মনন কর্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা। ইহা হইতে অপর 

দ্ৰষ্টা, অপর শ্রোতা, অপর মননকর্তা, অপর বিজ্ঞাতা নাই। এই অক্ষরেই 
আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে । বুহদারণ্যক ৩1৮১১ 

সূত্ৰ £--১1৩।১২ 

অন্তভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১।৩।১২ 

অন্যভাব + ব্যাবৃত্তেঃ +চ 

অন্যভভাব £_পরমাত্ম৷ হইতে অন্য পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ, প্রধান ভাব, বা 
জীবভাব। ব্যাৰবত্তেঃ নিষেধ হেতু। চ £ঃ_ও। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রঁতিমন্ত্রে অক্ষরের নিজের অন্ত, অশ্রতত্ব প্রভৃতি ভাব 
এবং স্রষ্ট ত, আোতৃত, মস্ত ত, বিজ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব কথিত থাকায়, জড় প্রধান 
হইতে এবং জীবভাব হইতেও অক্ষরের ভাব ব্যাবৃত্ত হইতেছে, অতএব অক্ষর 
পরমাত্মাই। 

১৩।১* স্ত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ৮৷৫৷১৬, ৮1৩২১, 
১০1১৪1২২, ১০।২৮1২৭ শ্লোক সকল, এই ১1৩১২ স্বত্রের অর্থ প্রতিপাদন করে । 
ভাগবতের ৮1৫১৫, ৮1৫১৭, ৮৫1১৯ শ্লোকও অক্ষর পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করে। উক্ত শ্লোক সকল “অক্ষর” পুরুষের প্রকরণে ৃষ্ট হয়। 

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমান্তং, গুহাশয়ং নিষলমপ্রতক্যমূ। 
মনোগ্রযানং বচসা নিরুক্তং নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥- 

ভাগ: ৮৷৫৷১৫ 
১৯২ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া 

। সেই অক্ষর পুরুষই সংসার চক্রের আধার এবং তিনি অমৃত স্বরূপ হইয়াছে। সেই 

সেই অক্গরই পরেশ এবং তিনি মায়া ও মায়ার গুণের গীত 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৩ অধিঃ । ১২ তুই ৫৮৭ 

ন হস্ত কম্চাতিতিতত্তি মায়াং, যয়া জনোমুহৃতি বেদ নার্থস্। 
তং নি্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং নমাম ভূতেষু সমং চর্তম্॥ 

ভাগ ৮৫১৯ 

যাহার মায়া কোনও ব্যক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, এই মায়! 
সামান্া নহে। ইহাতে লোক মুগ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ অবগত হইতে 
পারে ন], আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি। তিনি মায়া ও মায়ার গুণ 
উভয়কে বশ করিয়াছেন ও সর্ধভৃতে বর্তমান আছেন । ভাগঃ ৮৫1১৯ 

১/৩।১০ স্থত্রে উদ্ধৃত ৮৩২১ গ্লোকে যে অক্ষর পুরুষের কথা আছে, তিনিই 
পরত্রন্ষ, পরেশ, ইহ! উক্ত শ্লোকেই স্পষ্টই উক্ত আছে। তীহাকেই ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ ভজনা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রার্ধিত 
সমুদায় ত প্রাপ্ত হনই, তত্তিন্ন অন্যান্য আশিষ এবং অব্যয় চিন্ময় দেহও দান 
করেন । 

অতএব অক্ষর পরমাত্মাই, জীব বা প্রকৃতি নহে; ইহ! সিদ্ধ হইল ৷ 



৫৮৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১ ৪1 ঈক্ষতি কর্মাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি :_ 

“্যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ “ওঁম্” ইত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি- 

ধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। থা পাদোদরজ্তচা বিনিমুচ্যত, 

এবং হ বৈ সঃ পাঁপ্যুন! বিনিমুক্ত$ স সামভিরু্ীয়তে ব্রন্দলোকং, স 

এতন্মাজ্জীবঘনাৎ পরাং-পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ৷” 

প্রশ্নোপনিষৎ ৫৫ 

যিনি অ, উ, ম, এই ত্রিমাত্রাত্মক “ম্?” এই অক্ষররূপে পরম পুরুষকে ধ্যান 

করেন, তিনি তেজোময় সূর্ঘ্যভাব লাভ করেন। সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করে, 
সেইরূপ তিনিও পাপ বিনিমুক্ত হন, তিনি সামগণ ছারা ব্রন্লোকে নীত হন, 
তিনি সমষ্টি জীব ঘনরূপ হিরণ্যগর্ত হইতে শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন । 

প্রশ্নোপনিষণ্ণ ৫1৫ 

তম্ গঁকারেণৈবায়তনেনাম্বেতি বিদ্বান 
যৎ তৎ শাস্তম্ অজরম্ অমৃতম্ অভয়ং পরং চেতি ॥ প্রশ্নঃ ৫৭ 

ওকার রূপ আলম্বনের দ্বারাই, বিদ্বান্ পুরুষ__সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও 
অভয় স্বরূপ পরকে ( পরপ্রন্ধকে ) প্রাপ্ত হন। প্রশ্নঃ ৫1৭ 

সংশয় £_উপরে উদ্ধত শ্রতি মন্ত্র “পরং পুরুষং” উল্লেখ আছে। এই 
পরম পুরুষ, কি পরমাত্মা, অথবা সমষ্টি জীবরূপ চতুর ব্ৰহ্ম । কারণ, “ওমূ” 
অক্ষরের উপাসকের ব্ৰহ্মলোক গমনের উক্তি, উক্ত উদ্ধৃত শ্রতিতেই আছে, এবং 
জীব্ঘন” অর্থে ইন্দিয়াদি সহিত ঘনীভৃত-_্য্টিভূত জীব অপেক্ষা শেষ্ঠত্ব 

নিবন্ধন, সমষ্টি জীবরূপী হিরণ্যগর্ভকে “পরাৎ পরং* বলিয়া, উল্লেখ দোষ হয় না। 

এই সংশয় নিরাকরণের জন্য-_ 

সূত্ৰ £_১৷৩৷১৩ 

ঈক্ষতি কর্পাব্যপদেশাৎ সঃ ॥ 

ইক্ষতি কর্ম+ ব্যপদেশাৎ+ সঃ। 
ঈক্ষতি কৰ্ম্ম দর্শনের কর্দ__বিষয়। 

সঃঃ__তিনি পরমাত্মা। ব্যপদেশাৎ ৫ উল্লেখ হেতু ৷ 

১।৩।১৩ 
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ঈক্ষণ, দর্শন, ধ্যান-__-একার্থ বোধক ৷ , উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিতে “অভিধ্যায়ীত” 

ও “ইিক্ষতে” একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ ঈক্ষণ-__দর্শন__ধ্যানের 
ফল। এবং ঈক্ষণের বিষয় উপাসকের প্রাপ্য হইয়া থাকে। এবং সেই প্রাপ্য 
বস্তু পরমাত্মাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্ন উপনিষদের ৫1৭ মন্ত্র তাহাই প্রকাশ 
করে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১৫।১ মন্ত্রে “এভদম্থুভমেতদভরমেতদূত্ক্গ” 
উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব প্রশ্নোপনিষদের ৫।৭ মন্ত্রের প্রতিপান্ত গঞ্কার 
আলম্বনে উপাস্য বস্তু পরমাত্মাই, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা নহে। 

গার স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরই বাচক, সমুদায় বেদের ও সমুদায় স্থষ্টির বীজ, ইহার 
উপাষকেরা অপুনর্তভব লাভ করেন, যাহা পর্রদ্মের উপাসনা দ্বারাই লভ্য ৷ 

ততোইভূৎ ত্রিবিদোক্কারো! যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাটু। 
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রন্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ১২৬ ৩৪ 

স্বধায়ো ব্রন্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্বন2 | 

স সব্বমন্ত্রোৌপনিষদ্ধেদ বীজং সনাতনম্ ॥ ভাগ ১২৷৬৷৩৬ 

তম্ত হ্যাসংস্ত্রয়োবর্ণী অকারাগ্ঠা ভৃগুদ্ধহ। 

ধার্বস্তে যৈ স্ত্রয়োভাবা গুণনা মার্থবৃত্বয়ং ॥ ভাগঃ ১২৬৩৭ 

ইদানীং ততঃ সরব প্রপঞ্চোৎপত্তিপ্রকারমাহ-*. --অকারোকারম- 

কারৈরধাধ্যন্তে তৎকারণত্বাৎ। গুণাঃ সত্বাদয়ঃ, নামানি খগ্যজুঃমামানি, 

অর্থা ভূভূবঃ স্বর্লোকাঃ, বৃত্বয়ো জাগ্রদা্যাঃ ।( শ্রীধর )। 

যছুপাসনয়া ব্রহ্মণ, যোগিনো! মলমাত্মনঃ । 

দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধুত্া যাস্ত্যপুনর্ভবম্ ॥ ভাগঃ ১২৷৬৷৩৩ 
যছ্পাসনয়া__যস্ত নাদন্ত উপাসনয়া। ( অধর )। 

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব, স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশমান ্রিমাত্র গুষ্কার 

উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্ম| ভগবান্ পরব্র্ধের বোধের ছার স্বরূপ ৷ 
ভাগঃ ১২।৬।৩৪। 

তাহা ্বপ্রকাশ, আত্মার, পরমাত্মা, বর্ধের সান্ধাৎ বাচক শব্দ, এবং সমুধা় 
বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য সক যৃত্তি, এবং সমুদায় বেদের নিত্য বীজ স্বরূপ । 

| 
ভাগঃ ১২৷৬৷৩৬ 

হে ভার্গব! অনন্তর এই অব্যক্ত ক্ষফোটরূপ ওষ্কারের'অকার, উকার, ও 
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মকার, এই তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল, এবং সেই বর্ণত্রয় ক্রমশঃ সত্বাদি গুণ, ঝগ, 

যজুং, সাম নাম, ভূরাদি অর্থ, এবং জাগ্রদাদি বৃত্তি, ধারণ করিল। 

ভাগঃ ১২৬।৩৭ 

হেব্রক্ষন! যোগিগণ যাহার উপাসনা করতঃ আত্মার আধ্যাত্মিক, 

আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া, অপুনর্ভব মুক্তি লাভ 

করেন । ভাগঃ ১২৬৩৩ 

এই নাদই ওল্কার। অতএব ওঙ্কার পরমাত্মারই বাচক. এবং তাহার, 

উপাসক পরমাত্মারই উপাসক। 

য একবর্ণং তমসঃ পরং তৎ, অলোকমব্যক্তমনন্তপারম্ । 

আসাঞ্চকারোপ স্থ্পর্ণ মেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥ 
ভাগ ৮৷৫৷১৮ 

একবর্ণং জ্ঞানৈক স্বরূপং (শ্রীধর), প্রণবন্ধপং (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী )1. 

উপন্ুপর্নং_জীব সমীপে তত্রিয়ন্ত ত্বেন আসাঞ্চকার আস্তে স্ম। (শ্রীধর )। 

মামেৰ সর্ববভূতেষু বহিরম্তরপাবৃতম্। 

ইক্ষেতাত্মনি চাত্বানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১৷২৯৷১২ 

যিনি জানৈক স্বরূপ (শ্রীধর ), অথবা যিনি প্রণবরূপী ( বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ),. 
প্রকৃতির পর, যিনি অদৃষ্ঠ, অব্যক্ত, দেশ ও কাল ছারা যাহার পরিচ্ছেদ হয় 
না, যিনি জীব সমীপে তন্নিয়ন্ত ত্ব হেতু বর্তমান, ধীরগণ যোগরূপ উপায় 
দারা ধাহার ভজন! করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি । 

ভাগঃ ৮৷৫৷১৮ 
নিৰ্শবাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায়, সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে 

অনাবৃতরূপে আমাকে দর্শন করিবে। ভাগঃ ১১/২৯।১২ 

ওক্কার তত্ব মৎকৃত “গায়ত্রী-রহস্ত নামক গ্রন্থ বিস্তারি তারি 
টড এখানে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিয়া নিরস্ত 

করিয়াছেন। ইক্ষতিকর্শ্ম__ 
দশক এই দিক উপালকের নহে, উপাতের পাছার সই 
সাপক্ষে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬1২1১, এবং ওতরেয় শ্রুতির ১1১২ উন 
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করিয়াছেন । তাহা ১1১1৫ স্মত্রের ভিত্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার" 
দর্শন বা জ্ঞান অব্যভিচারী। ইহা ভাগবতের নিক্োদ্ধত শ্লোকার্দে সুন্দর বলিত- 
হইয়াছে । 

মেনেইসন্তমিবাত্বানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ । ভাগঃ ৩৫২৪ 
১১৫ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়! হইয়াছে। 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, শুষ্কীর উপাসকগণের গম্য_পরাৎপর. 
পুরুষ পরব্রহ্গ, হিরণ্যগর্ভ বা জীব নহে) 
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৫। দহয়্াধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 2 

“অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ্য, দহরোইস্মিনন্তর 

আকাশঃ, তন্মিন্ যদস্তস্তদম্বেষ্ঠব্যং, তদ্বাব বিজিজ্ঞীসিতব্যম্।” 

(ছান্দোগ্যঃ ৮1১1১ ) 

এই যে ব্রক্ষপুরে ক্ষুদ্র হদ্পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, 

তাহা! অন্বেষণ করিবে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে । (ছাঃ ৮1১১) 

সংশয় £ এই যে শ্রুতিতে দহরাকাশের কথা লিখিত আছে, তাহা কি 

মহাভূত বিশেষ আকাশ, অথবা জীবাত্মা, কিম্বা পরমাত্ম ? এই সন্দেহ 

নিরাকরণের জন্য স্ত্র_ 

সূত্র £_১৷৩৷১৪ 

দহর উত্তরেভ্যঃ ৷৷ ১1৩১৪ 

দহরঃ +উত্তরেভ্যঃ। 

দ্রঃ £-_দহর শবের অর্থ পর্রদ্দ। উত্তরেভ্যঃ £__পরবর্তী হেতু সমূহ 

হইতে। ৃ 
ছান্োগ্য শ্রুতির ০1১।৫ মন্ত্রে, এই “দরহুর» সম্বন্ধেই উক্ত হইরাছে £_ “এষ 

আত্মা-অপহতপাপ্র| বিজরো বিম্ত্যুবিশোকো বিজিঘসোহপিপাসঃ 
সত্যকাম: সত্যসংকল্পঃ---ইত্যাদি” । ছান্দোগ্য ৮1১৫ 

ইহাই আত্মা, নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুশৃন্ত, শোকর হিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা! 

বজ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প--ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যঃ ৮১1৫) 
এই মঙ্োক্লিখিত গুণগুলি ভৃতাকাশে বা জীবে সম্ভব হয় না, এ ও 

পরমাত্মাতেই সম্ভব, অতএব দ্রহরাকাশ ব্রন্মই। 

উদরমুপাসতে য খিত সব কূ্পদৃশঃ, পরিসরপদ্ধতিং হ্ৃদয়মারুণয়ো 
ট দহরমূ। ভাগ ১০৮৭১৪ 

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধি বিশুদ্ধসত্ব্তাস্তহ দয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি 
'ৰাস্থুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে ":----"*উচচন্তরাং ভক্তিরহুদিন- 

মেধমানরয়াইজায়ত। ভাগঃ ৫1৭৭ 
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কোইতিপ্রয়াসোইম্ুরবালকা হরেরুপাঁসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ। 

০০০০৭ ভাগ2 ৭1৭৩১ 

হংসায় দহুনিলয়ায় নিরীক্ষকায়, কৃষ্ণায় মৃষ্টয়শসে নিরুপক্রমায়। 

সংসংগ্রহায় ভবপান্থনিজা শ্রমাপ্তাবন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমন্তে ॥ 

ভাগ? ৬।৯।৪১ 

খধিদিগের সম্প্রদায় মধ্যে স্থুলদর্শী খষিরা! উদরমধ্যগত মণিপুরস্ ব্র্ধকে 

উপাপনা করেন, আর আরুণি খধিরা হৃদয়মধ্যন্থ নাড়ীমার্গে সুক্রূপ 

ব্রক্ষকে উপাসনা করেন । ভাগঃ ১০।৮৭।১৪ 

এই সকল বিশুদ্ধ কর্ম করাতে তাহার সত্ব শুদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে 

হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তাহাই ধাহার শরীর বা অভিব্যক্তি স্থান, এবং 

যিনি ব্রহ্ম, ভগবান্, ব৷হদেব, মহাপুরুষ, তাহাতে মহতী ভক্তি জন্মিল, ও সেই 

ভক্তির বেগ দিন দিন বৃদ্ধিণীল হইতে লাগিল। ভাগঃ 01৭1৭ 

হে অন্তুর বালকগণ! ভগবান্ হরি হৃদয় মধ্যে আকাশের ন্যায় বর্তমান 

আছেন, তাঁহাকে উপাসনা! করা এমন কি পরিশ্রমের কাৰ্য্য ? 'ভাগঃ ৭1৭৩১ 

সেই হৃদয়াকাশ নিবাসী, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সর্বদা আনন্দময় অতএব 

শুদ্ধ, অনাদি, যাহার যশ: রুচিকর, সংসার রূপ পথে সর্বদা ও সর্বত্র বর্তমান, 

সাধুগণের একমাত্র আশ্রয়, শরণাগতদিগের সংসার .ভোগান্তে একমাত্র উত্তম 

গতি স্বরূপ, সেই সর্বাপ্তিহারী ভগবান্ হরিকে প্রণাম করি। ভাগঃ। ৬৪৪২ 

অতএব দহর বা দহরাকাশে অবস্থানকারী পরত্রন্মই । 

‘৩৮ 



ঠা ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি 2 
“তদ্ যথা হিরণানিধিং নিহিতমক্ষে্রজ্ঞা উপযু্পরি সঞ্চরস্তো ন 

বিন্দেয়ু এবম্ এবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহগর্ছন্তয এতং ব্রহ্মলোকং ন 
বিদস্তি, অনৃতেন হি প্রত্যুঢ়াঃ” ॥ ছান্দোগ্যঃ ৮৷৩৷২ 

যে সমস্ত লোক ক্ষেত্রের অন্তরের রহন্ত জানে না, তাহারা যেমন অহ্রহঃ- 

ক্ষেত্রের উপযূযপরি গমনাগমন করিয়াও, তাহার ভিতরে নিহিত হিরণ্যনিধি 

লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবগণ অহরহঃ এই ব্র্মলোকে গমন করিয়াও, 
ইহা লাভ করিতে পারে না, কারণ, তাহার! অজ্ঞানে আবৃত | 

ছান্দোগ্যঃ ৮৩২ 
সূত্ৰ £_১৷৩৷১৫ 
গতি-শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ॥ ১৷৩৷১৫ 
গতি-শব্দাভ্যাং+ তথ! + হি + দৃষ্টং+ লিঙ্গং+চ। 
গতি-শবাভ্যাং £_অহরহঃ গমন ও ব্র্মলোক এই শব্ধ ব্যবহার হেতু। 

ভথ|£_সেইরপ । হি £_নিশ্চয়ই। দৃষ্টং 2- শ্রতিতে প্রদশিত। লিঙ্গংঃ 
_জ্ঞাপক চিহ্ন । চ:_-ও। 

উপরে উদ্ধৃত শঁতিতে ব্রদ্থলোকে অহরহঃ গমন, শ্রবণ, এবং “এভং”শবের 
সহিত “ত্রক্মলোক” শব্দের সমানাধিকরণ রূপে ব্যবহার হেতু, এবং দব্র্মলো ক” 
শব্দের অর্থ ব্র্মলোক” বিধায়, দহর, আকাশ পরব্রদ্ই। বিশেষতঃ 
পতি কালে জীব- প্রতিদিন পররন্ধে মিলিত হইয়াও জানিতে পারে না যে, 
পরব্রন্মে মিলিত হইয়াছে। ইহা! ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৯।২ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 

শৃখতাং গদতাং শশ্বদর্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্ । 
স্বণাং সংবদতামন্তর্ঘদি ভাশ্তমলাত্মনাম্।॥ ভাগঃ ও 
হৃদিস্থোহপ্যতিদুরস্থঃ কৰ্ম্মবিক্ষিপ্রচেতসাম্ ৷ 
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোহপ্যস্তাপেতগুণাতমনাম্ | ভাঁগঃ ১০।৮৬।৩৪ 
ধ্যায়েৎ স্যদহ্কুহরেইবসিতম্য বিষ্যের্ভক্ত্যান্র'য়াপিতমনা ন 

পৃথশ্দিদৃক্ষেৎ ॥ ভাঁগঃ '91৷২৮৷৩৩ 
যে ব্যক্তি আপনার নাম শ্রবণ বা গান করে, অথবা, আপনাকে পূজা বা 

বন্দন! করে, কিম্বা, আপনার সহিত সজর্গ করে, সেই অমলাত্মা কন হালা 
আপনি প্রকাশিত হন ৷ ভাগঃ-১০৷৮৬|৩৩ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ। ১৫ সঃ (2৫ 

আর সাংসারিক কর্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের হৃদিস্থ হইয়াও, আত্মশ্তি 
অহংকারাদি দ্বার। অগ্রাহ্য বশতঃ আপনি অতিদুরস্থ হয়েন, কিন্ত আপনার 
গুণ-কীৰ্তনে অমলাত্মা ব্যক্তিদিগের সমীপেই আপনি বি্ঞঘান আছেন। ভাগঃ 
১০1৮৬1৩৪ 

আপনার হ্বদয়াকাশে ভগবান্ যখন জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন, 
প্রেরসার্রভক্তি ছারা, তাহার প্রতি মনঃ অর্পণ করিয়া, তদ্যতিরিক্ত কিছুই 
দেখিতে ইচ্ছা করিবে না, অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত প্রকারে স্থিরত। প্রাপ্ত হইলে, 
আর তাহা বিচলিত করিবে না । ভাগঃ ৩২৮৩৩ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে দহর বা দহরাকাশ ব্রজই। 



৫৯৬ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্টমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £ 

“অথ য আত্ম স সেতৃর্ধিধৃতিরেষাং লোকানামসন্তেদায় ॥৮ 

ছান্দোগ্যঃ ৮1৪1১ 

যাহা আত্মা, তাহাই এই সমস্ত জগতের সাক্ষ্য পরিহারার্থ জগদ্বিধায়ক 

সেতু স্বরূপ । (ছাঃ ৮1৪১) 

সূত্ৰ £_১৷৩৷১৬ 
ধৃতেশ্চ মহিয়োহস্তা স্মিন নপলন্ধেঃ ৷৷ ১৷৩৷১৬ 

ধৃতেঃ4-চ-+ মহিয়ঃ4- অস্ত +- অস্মিন্ + উপলব্ধেঃ। 

স্বতেঃ £_ধায়ণ হেতু, জগছিধারণ হেতু। চ:$£_ও। অমহিন্পঃ ৫ 
মহিমার, বিভ্তির। অস্ত £_ইহার, পরমাত্মার। অস্মিল্ £_ ইহাতে, 
দহরাকাশে। উপলকব্ধেঃঃ_প্রতীতি হেতু । 

পরমাত্মার জগদ্ধারণরূপ মহিমার প্রতীতি, এই দহরাকাশে হয়; অতএব, 

দ্রহরাকাশ, পরমাত্মাই। 

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্বনিকেততয়া, ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য 

শিরো নিখতেঃ। ভীগঃ ১০।৮৭।২৩ 

অধিল জগদাধার যে তুমি, যাহারা দহারাকাশে তোমার উপাসনা করে, 
তাহারা মৃত্যুকে অনাদর পূর্বক তাহার মস্তকে পদাঘাত করে। ভাগ: 
১০1৮৭।২৩ 

যদিও তুমি সকলের অন্ত্ধ্যামী, চরাচর সকলের অখিল শক্ত্যববোধক, 
“অগজগদোকলামখিলশক্ত্যববোধক’” (ভাগ: ১০1৮৭1১০), এবং নিজে 
হন্দিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়া, সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাকে, 
“্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিঘর:” (ভাগঃ ১০৮৭।২৪ ), অতএব, ক্ষুদ্ৰ দহর আকাশে তোমার অবস্থান হইলেও, “গুহাশয়ং? (ভাগ: ৮1৫১৫), হে 
ভগবন্, তুমি অনস্ত, দেবতারাও তোমার অন্ত পান না। আবরণ সহিত 



১ অঃ । ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ। ১৬ স্থু ৫৯৭ 

ছ্যাপতয় এব তে ন যষুরস্তমনস্ততয় ত্বমপি যদস্তরাইগুনিচয়! নন্ত 

সাবরণাঃ | 

খ ইব রাজাংসি বাস্তি বয়স! সহ হচ্ছ ত্য্তি, হি ফলন্ত্যতন্লিরসনেন 

ণঁ ভবন্নিধনাঃ॥ ভাগঃ ১০৷৮৭৷৩৭ 

১1১) স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইম্বাছে। 

মায়ার সহিত তাহার ক্রীড়াই অখিল জগতের স্বষ্টি, স্থিতি, লয়; তিনি 

দায় চরাচর জীবের অস্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই প্রধান, দেশ, 

কাল; দেহ সকলের উপাদান এবং আশ্রয়, তিনিই উহাদিগকে ধারণ করিয়! 

আছেন, তাঁহার মহিমা! অচিন্ত্য । 

অথভগবংস্তবাস্মীভিরখিল-জগছুৎপন্তি-স্মিতি-লয়নিমিভীয়মানদিবা- - 

মায়াবিনোদস্ত সকল-জীব-নিকায়ানামন্তহ্ব দয়েযু বহিরপি চ ব্রহ্ম 

প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ  প্রধানরূপেণ যথা দেশকালদেহবস্থানবিশেষং 

তছপাঁদানোপলম্তকতয়ান্ভব্তঃ  সর্ববপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরম্ত 

সাক্ষাৎ পরব্রন্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষে! বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্তাছি- 

সুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ । ভাগঃ ৬ ৯৩৯ 

হে ভগবন্! আমাদিগের প্রার্থনীয় বিষয় আপনাকে ক জ্ঞাপন করিব? 

. যেমন অরিস্ফুলিঙ্গ অগ্লিরাশির অংশ হইলেও, অগ্নি রাশিকে প্রকাশ করিতে 

পারে না, সেইরূপ আপনি চৈতন্তঘন ; আমরা অণু চৈতণ্য, আমরা আপনার 

মিকট আমাদের অভিলষণীয় বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। চৈতন্যঘন 

আপনার নিকট সমুদায় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। আপনার দিব্যমায়! বিনোদই 

অধিল জগতের উৎপত্তি_স্থিতি-__লয়ের কারণ। আপনি সকল জীবের_ 

অন্তর্থদয়ে ব্ৰহ্ম ও অন্তৰ্য্যামী স্বরূপে, বহিভাগে_ প্রধান স্বরূপে দেশ-কাল-দেহ- 

অবস্থা বিশেষ আদী অঙ্গীকার করতঃ ও সকলের উপাদান ও উপলন্ভকত্বরপে 

অম্নভব করিয়া থাকেন; স্থতরাং আপনি স্বয়ং সকল প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধি 

ইত্যাদির সাক্ষী, সকলই জানিতেছেন। প্রভোঃ! এরূপ সাক্ষী ভাবে অবস্থান 

করিবার কারণ এই, আপনার শ্বর্ূপ-_আকাশের প্যায় -কিছুতেই দিগ্ত নহে, 

আপনি সাক্ষাৎ পরতর্ধ অর্থাৎ নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ বিজ স্যূততি। 
ভাগঃ ৬৯৩৯ 

তাহার এতাদৃশ মহিমা, যে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ক্ষিত্যাদি স্যাবরণ 



৫৯৮ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বেষ্টিত বিপুল বর্ণের কোটি কোটি, তাহাতে অপুর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। 
ভাগঃ ৬১৬৩৩ 

ক্ষিত্যার্দিভিরেষ কিলাবৃতঃ, সপ্তভির্দশ গুণোত্বরৈরগুকোষঃ । 
যত্ৰ পতত্যণুকল্পঃ সহাণ্ড-কোটি-কোটি ভিস্তদনস্তঃ ॥ 

ভাগঃ ৬।১৬।৩৩ 

তাহার চেষ্টায় বিশবতষ্টগণ চেষ্টাবান্ হন, তাহার দর্শনে ইন্দিয়গণ কার্ধশীন 
হয়, ভূমণ্ডল তাহার শীর্ষে সর্ষপকণাতুল্য, তাহার সহ সহন্র মস্তক, তিনি অনস্ত। 
ভাগঃ ৬১৬৪৪ 

যং বৈ শ্বসম্তমনুবিশ্বহজঃ শ্বসস্তি, যং চেকিতানমন্তুচিত্তয় 

উচ্চকন্তি ৷ 
ইমগুলং সৰ্ষপায়তি যস্য মৃদ্ধি, তন্মৈ নমো ভগবতেহস্ত সহজ্ূৰ্দে । 

ভাগঃ ৬৷১৬৷৪৪ 
যিনি অনস্ত, যাহার মহিমা পূর্বোক্তরপ অচিন্ত, তাহাকেই দহরাকাশে_ প্রাদেশমাত্র পুরুষ রূপে উপাসনা করিয়া, ভক্ত কৃত কৃতার্থ হয়। 
কেচিৎ স্বদেহাস্তহদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসস্তম্ । 
চতুভু জং কঞ্জরথাঙ্গশত্খগদাধরং ধারণয়া স্মরস্তি ॥ 

ভাগঃ ২৷২৷৮ 
১২১৫ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
ভগবান্ পুর্ণ, নিত্য ও অপরিচ্ছি্, তাহার ধামও পূর্ণ নিত্য এবং . অপরিচ্ছিন। উভয়ে যদি পৃথক হয়, তবে একে অপরকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কারণ তা নব লহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র নাই। ইহা পরে 

ডিএ “হয়াকাশ, প্রমাত্মাই । 



১ অঃ) ৩ পা । ৫ অধিঃ | ১৭ সঃ €৯৯ 

ভিত্তি 8 | 

«কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ | ,যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ” || 

( তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী, ২৭ ) 

এই আকাশ যদি আননস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কেইবা বাচিত, কেইবা 
চেষ্টা করিত। ( তৈঃ আঃ ২৭) 

৩। জুত্র $_১৷৩৷১৭ 

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১1৩।১৭ 

প্রসিদ্ধেঃ+চ। 

প্রসিদ্ধেঃ 2 প্রসিদ্ধি হেতু । চ£_ও। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে আকাশ ব্রহ্ম 

অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহা! প্রসিদ্ধিই আছে। ইহা হ্বত্রকার “আকাশ- 

স্তল্লিজাৎ”” ১।১।২৩ স্থত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 

২০০, তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ভজামহে ॥ ভাগঃ ৮1৫।১৬ 

**--*খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ৷ ভাগঃ ২২২৮ 

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ভাগঃ ১১/১১২৮ 

******তন্মহভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্। ভাগঃ ১৬২৫ 

১/১।২৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

আকাশ ও দহ্রাকাশ উভয়ে তত্বত: ভেদ নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত 
শ্রতিতে আকাশ আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা যে তৃতাকাশ স্বন্ধে নহে, 

'তাহা বলা বাহুল্য । ইহা ব্ৰহ্মলিঙ্গ আকাশ বা দহরাকাশ ! 
১:১৯ 



রি র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £ 

“অথ য এষ সম্প্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাঁৎ সমুখায় পরং জ্যোঁতিরূপ- 
সংপদ্ঠ স্বেন রূপেণাভিনিষ্প্ভতে, এষ আত্মেতি হোবাচ ; এতদমৃতমভয়- 

মেতদ্ ব্ৰহ্ম ৷” (ছান্দোগ্যঃ ৮৩1৪ ) 

তিনি বলিলেন, এই যে সম্প্রপাদ (জীব ) এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া 

পরম জ্যোতি: । পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্বরূপে পরিনিপ্ন্ন হয় ইহাই 

আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্ৰহ্ম । (ছাঃ ৮1৩1৪) 

সংশয় £_ আচ্ছা; দহরাকাশ ভূতাকাশ না হউক, জীব ত হইতে পারে। 

এই সংশয় নিরাশের জন্য স্বত্র। প্রথমাংশ-_-আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে 

সমাধান করিয়াছেন । 

সুত্র £_১৷৩৷১৮ 

ইতরপরামর্শাং স ইতি চেন্নাসম্তভবাৎ ॥ ১1৩।১৮ 

ইতর-পরামর্শাৎ+ সঃ+ ইতি + চেৎ + ন + অসম্ভবাৎ । 

ইতর-পরামর্শাৎ £_উপরের উদ্ধৃত শ্রতিতে ব্যবহৃত “সম্প্রদাদ”_শকে 
জীবের সম্বন্ধ হেতু। জঃঃ__সেই, দহরাকাশ। ইতি £_ইহা। চে: 
যদি বল। ন £_ন!। অসম্ভবাৎ £_অসম্তর হেতু। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিতে “সম্প্রসাদ” শব্দ “দহরাকাশ” প্রকরণে ব্যবহৃত 

হওয়ায়, এবং “সম্প্রসাদ” শব্দের অর্থ জীব হওয়ায়, “দহরাকাশ” জীবই যদি 
বল, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব। উক্ত মন্তরেই “পরং 
জ্যোতিরুপসংপদ্যস্বেনক্লপেণ ইত্যাদি” “এতদমৃতমভয়ং এতৎ ব্রহ্মা 
স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়ায় জীব হইতেই পারে না। 

ভৃতেন্দিযান্ত/করণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্রিতাৎ ৷ 
আত্মা তথা পৃথগত্ষ্টা, ভগবান ব্ৰহ্মসংজ্ঞিতঃ ৷৷ 

ভাগঃ ৩২৮৪১ 
১২১ তরে আলোচনায় ইহার সরলার্ঘ দেওয়া হইয়াছে । 
জীব মায়াবশ, শ্রী ভগবান্ ভক্ঞানুগ্রহের জন্য শরীর ধারণ করিলেও, তিনি আত্মতন্ত্র। মায়া তাহার অধীন। তিনি নি নত্য শুদ্ধ; শুদ্ধ হলেও বউ দ্ধ) জীব সাধন বলে 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ। ১৮ স্থঃ ৬০১ 

শুদ্ধং স্বধায়দ্যপরতা খিলবৃদ্ধ্বস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য 
মায়াম্ । 

তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তন্তামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ 
ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ভাগঃ ৪৷৭৷২৩ 

প্রভো ! আপনি স্বীয় স্ব্ূপেই অবস্থান করিতেছেন, শুদ্ধ চৈতন্যঘনই 

আপনার স্বরূপ । আপনার সমুদায় বৃন্ধযবস্থাই নিবৃত্ত হইয়াছে। আপনি এক, 

অর্থাৎ ভেদশূন্, এবং অভয়, স্বরূপ । আপনি মায়াকে অভিভব করিয়| স্বতন্ত্র 

আছেন, অথচ তাহার দ্বারা পুরুষত্ব অর্থাৎ মনুন্ত, নাট্য স্বীকার পূর্বক 

তাহাতেই আবার অবস্থিত আছেন। অতএব, অপরিশুদ্ধ অর্থাৎ রাগাদি 

বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । ভাগঃ ৪1৭২৩ 

কিন্ত জীব আত্মতন্ত্র নহে, কালতন্ত্র, মায়াবশ । 

দেহেন্দিয়প্রাণমনোহভিমানো, জীবোহস্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূত্তিঃ। 

সুত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ, সংসার আধাঁবতি কালতন্তরঃ ॥ 

ভাঁগঃ ১১৷২৮৷১৭ 

১৩৫ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

8) ভগবানের আরাধনায় জীব অবিষ্যাগ্রন্থি ছেদন করিয়া মুক্তলাভ 

করিতে পারে। 

ত্বং প্রত্যগাত্মুনি তদা ভগবত্যনন্ত, আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ। 

ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেংস্তসি মমাহমিতি 

প্ররূঢম্॥ ভাগঃ 81১১1২৯ 

১১1১৩ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

অতএব, দৃহরাকাশ জীব নহে; পরমাত্মাই বটে) 



তু রষসত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“য আত্মাহপহতপাপ্যা। বিজরো বিমৃত্যুধিশোকো বিজিঘৎসোইপিপাসঃ 

সত্যকাম: সত্যসংকল্পঃ সোহস্বষ্টব্ঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সব্বাংশ্চ 

লোকানাগ্োতি সর্ববাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমন্থুবিছ্ঠ বিজানাতি ॥” 

(ছান্দোগ্য ৮1৭1১ )। 

অপহত পাপ, জরা-_ৃত্যু-শোক-_ ক্ষুণা_-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম, 

সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অন্বেষণীয়, তাহাই জিজ্ঞাম্ত । যে লোক সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে সেই আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম ও সমস্ত লোক লাভ 

করিয়৷ থাকে । (ছাঃ ৮1৭।১)। 

সংশয় £ প্রজাপতির উপদেশে ছান্দোগ্য শ্রতির শিরোদেশে উদ্ধৃত 

৮1৭1১ মন্ত্রে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে সকল জীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 

অতএব জীব কেন দহরাকাশ হইবে না। ইহার উত্তরে স্বত্র_স্ছত্রের প্রথমাংশে 

আপত্তি ও শেষাংশে সমাধান £__ 

সুত্র 8--,1৩1১৯ 

উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপন্ত ॥ ১1৩।১৯ 
উত্তরাং+চেৎ+ আবিষুতম্বরূপ:+ তু । 

উত্তরা £পরবর্তী বাক্য হইতে । চে $_যদি বল। আবিভূভ 
স্বরূপঃ £_ তাহ! হইলে, উত্তর এই যে, সাধনা দ্বারা জীবের স্বরূপ আবির্ভূত 
হইলে, তবে। তু ঃ_কিন্ত। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮1৭1১ মন্ত্র, দহরাকাশ গ্রকরণের 
উত্তরাংশে দুষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্র যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল 
জীবের সাধারণ গুণ নহে। সাধনা দ্বার! স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, এ সমুদায় 
গুণ জীব প্রাপ্ত হয়। সাধনা দ্বারা জীবের স্বরূপ প্রকাশ, অন্যকথায় ব্রহ্মভাব গ্রাপ্তি। অতএব. জীব, উপান্ত দহরাকাশ নহে। 

শ্রী ভগবানের উপাসনায় সমুদায় পরমার্থ পি সদ্ধ হই কি ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, িনিটিকে 
সা টা সর্ববকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীত্রেণ ভ ভক্তিযোগেন যজেত খুকষং পরম্। ভাগঃ ২৩১০ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৯অধিঃ। ১৯ স্থঃ ৬০৩ 

১১৭ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া! হইয়াছে। 

তন্মিন প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ, কিং ছুল্প'ভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ। 

অনন্যদৃষ্্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ, স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ রম 

ভাগ ৩।১৩।৪৮ 

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি ফচ্ছতি ৷ 

কিং স্বর্থকামান্ ভজতো। নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ।' 

ভাগঃ ১০1৮০1৮ 

বিজিতীন্তেপি চ ভজতামকামাত্বনাং য আত্মদোহতিকরুণঃ ॥ 

ভাগঃ ৬।১৬।৩০ 

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদ! ভজতোহভিকা মানাত্বানমপুযুপচয়াপচয়ৌ 

নয্স্ত ৷৷ ভাগঃ ১০৪৮২২ 

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভিৰ্গ দিতান্ুভাব, আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে 

বৃতোহসি ॥ ভাঁগঃ ১০৷৬০৷৩৭ 

সকল মঙ্গলের কর্তা সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, আর কি কোন বস্তু দুর্লভ 

থাকে? তখন বরং সমস্ত কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ বোধ হয়। সেই পরম পুরুষ 

সর্বজীবের অন্তৰ্য্যামী, অনন্যমনে অনন্যকর্শ্মা হইয়া তাঁহাকে ভজন! করিলে, তিনি 

আপনার পরা গতি প্রদানের বিধান করেন । ভাগঃ ৩১৩৪৮ 

যাহার পাদপন্ স্মরণ করিলে, যিনি স্বয়ং আপনাকেও দীন করেন, সেই 

জগদগুরুকে অর্থ ও কাম বিশিষ্ট হইয়া ভজন! করিলে, তিনি যে অভীষ্টদান 

করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ভাগঃ ১০৮০৮ 

হে অজিত! আপনি পরম কাকুণিক। আপনার নিষ্কাম ভক্তগণ আপনার 

নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন, কারণ, তীহারা কিছু ন! চাহিলেও, আপনি 

তাহাদিগকে আত্মদান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।১৬)৩০ 

আপনি ভজনকারী সুহদ্জনকে সর্বকাম এবং এমন কি আপনাকেও প্রদান 

করিয়া থাকেন। অপর, আপনার উপচয় ও অপচয় নাই। ১০19৮২২ 

্স্তদণ্ড মুনিগণ কর্তৃক আপনার অন্থভাব কথিত হইয়া থাকে। আপনি 

জগতের আত্মা ও আত্মপ্রদ । এ নিমিত্ত আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি। 

ভাগঃ ১০।৬০।৩৭ 

অহং ভক্তপরাধীনো হাম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ । ভাগঃ ৯1৪৪৬ 



৬০৪ ব্রহ্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত 

হে দ্বিজ ! ভক্ত-পরাধীন বলিয়া আমি অস্বতন্ত্র । ভাগঃ ৯81৪৬ 

ময়ি নির্ববদ্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। 
বশে কুর্ব্বপ্তি মাং ভক্ত সৎস্ত্রিযঃ সংপতিং যথা ॥ ভাগঃ ৯181৪৮ 

১1১৭ নুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে 

যিনি এ প্রকার করুণাময়, তাহার ভক্তগণ, মুক্তি দিলেও, গ্রহণ করেন না, 

সেবাকাজ্ষাই করেন । 

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্ ৷ 

নেচ্ছন্তি সেবয়া৷ পূর্ণাঃ কুতোইন্যৎ কালবিপ্লনতম্॥ ভাগঃ ৯181৪৯ 

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহত্তদা, দৃষ্ট স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতমূ। 

তদ্ধযানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনস্ুদ্ধাম লেভেহচিরতঃ 

সতাং গতিম্ ॥ ভাগঃ ১০।৮১।৩৩ 

তাহার! আমার সেবা দ্বারা, সালোক্যাদি চতুঃপ্রকার মুক্তি উপস্থিত হইলেও 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে । ইহাতে কাল- 

নাশ অন্ত বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবার সম্ভাবনা কি? ভাগঃ ৯181৪৯ 

তখন সেই ভগবৎ স্থহ্ৃৎ বিপ্র এই প্রকারে, অন্যের অজিত ও স্বভৃত্য- 

পরাজিত শ্রীকু্ণকে দর্শন করিয়া, তাহার ধ্যানযোগে শিথিলীকতাত্মববন্ধন হইয়া, 

অচিরকাল মধ্যে_সাধুদিগের গতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হইলেন । 

3 j ভাগঃ ১০।৮১।৩৩, 

ভক্তগণ ভগবান্কে ত্যাগ করিয়! স্বর্গ, পরমেষ্ঠীপদ, মোক্ষ কিছুই চান না । 

ন্ নাকপুষ্ঠং নচ পারমেষ্ঠ্যং, ন সার্ব্ভৌমং ন রসাধিপতাম্। 

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাজকে ॥ 

ভাগ? ৬৷১১৷২৩ 

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ। 

মধ্যেকান্তমতি নান্যিৎ মত্তে| ৰাঞ্তি তত্ববিৎ।। ভাগঃ ৬৯1৪৫ 

কিছুতেই আমার আকাজ্ষা নাই। ) ভাগ: ৬| ছি, EON 

হে দেবশ্েষ্টগণ ! আমি প্রীত হইলে, পুরুষের আর দুপ্রাপ্য কি থাকে? 
কিন্তু তত্ব ব্যক্তি আমাতেই একাস্তভাবে চিত্ত 

২ সমর্পণ করিয় 
কিছুই ইচ্ছা করেন না। ভাগ: ৬৯৪০ 5 মামা ভিন 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ | ১৯ স্থঃ ৬০৫ 

ন পারেষ্ঠ্যং ন মহেন্দরধিষগ্রং, ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপত্যম্। 
ন যোগসিদ্ধীর্পুনর্ভবং বা, ময্যা্পিতাস্রেচ্ছতি মদৃবিনান্যৎ ॥ 

ভাগঃ ১১।১৪।১৩ 
আমাতে অপিতাত্ম| ভক্ত পুরুষ, আমা ব্যতীত অন্য-_ব্রন্ধলোক, ইন্দলোক, 

সার্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি__কিছুই ইচ্ছা করেন 
না। ভাগঃ ১১।১৪।১৩ I 

ভক্তগণের নিকট কোনও সিদ্ধি দুর্লভ নহে। কিন্তু তাহারা পরম পদ 

প্রাপ্তির বিদ্ল স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। অতএব, ভক্তগণ, সমুদায় সিদ্ধিপতি 
ভগবান্কেই আকাঙ্ষা করেন । 

উপাসকন্ত মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ। 

সিদ্ধয়ঃ পূর্ববকথ্িতা উপতিষ্ঠস্তাশেষতঃ॥ ভাগঃ ১১১৫।৩১ 
জিতেন্দ্িয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ। 

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ স্ুদূর্লভা ৷ ভাগঃ ১১/১৫৩২ 

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুগ্রতো| যোগমুত্তমম্ । 

ময়া সম্পগ্ধমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ভাগঃ ১১৷১৫৷৩৩ 

সব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ। 
009005059559000 ॥ ভাগ? ১১।১৫।৩৫ 

যে.মুনি-ব্যক্তি যোগ-ধারণা দ্বারা এইব্ূপে আমার উপাসনা করেম,পূর্ব 

কথিত সিদ্ধি সকল অশেষ প্রকারে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে। জিতেঞ্জিয়, 

শান্ত, জিতশ্বাস, জিতাত্মামুনি, ধাহারা-_হ্বদয়ে আমাকে ধারণা করেন, কোনও 

সিদ্ধিই তাহাদের দুর্লভ নহে। উত্তম যোগান্ুষ্ঠাতৃগণ আমা কর্তৃক সম্পাগ্ঘমান, 

যোগিগণের কালক্ষেপণের হেতুভূত এই সিদ্ধ সকলকে অন্তরায় বলিয়াছেন । 

"ভাগ: ১১।১৫।৩১-৩২-৩৩ 

আমিই সমুদায় সিদ্ধি সকলের হেতু, পতি ও প্রভু। ভাগঃ ১১/১৫৩৫ 

ভগবান ভক্তবংসলত!| হেতু ভক্তের কাছে তাহার অদেয় কিছুই নাই, এমন 

কি আপনাকে পর্যন্ত দান করিয়া আপনার ভক্তাধীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। 

এজন্য ভক্তগণ ও তীঁহাকে ছাড়িয়া পরমে্ীপদ এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত না চাহিয়া 

তহারই. লেবাকাঙ্ক! করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব সাধন! দ্বারা ভগবদগুণ 

পাইতে পারিলেও, জীব--ভগবান্ বা পরব্র্ধ নহে। অতএব দ্হরাকাশ, 

যাহার সম্বন্ধে পিরো দেশে উদ্ধত মন্ত্র কথিত, জীব নহে, পরব্রজ্মই। 



৬০৬ ব্ৰহ্মুত্ৰ IS শ্রীমদ্ভাগবত 

জে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮1৭1১ মন্ত্রে ও তৎপূর্ব স্তরের শিরোদেশে 

উদ্ধৃত ৮৩৪ মন্ত্র। 

জংশয় £_যদি দহরাঁকাশ পরমাত্মাই, তবে দহর প্রকরণে ৮৷৩৷৪ 

মন্ত্রে এই যে সশ্প্রসাদ জীব’ এরূপ উক্তির কারণ কি? ইহার উত্তরে স্বত্রকার 

সুত্র করিলেন £_ 

সূত্ৰ £$_১৷৩৷২১ 
অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১৩৭২০ 

অন্তার্থঃ +চ + পরামর্শঃ । 

ত্যার্থঃ £_অন্য উদ্দেশে। চ£_-ও। পরামর্শঃ £_সম্বন্ধ 
জীব, পরমাত্মার উপাসনায় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সে অবস্থায় পরমাত্মা 

সম্বন্ধীয় গুণ লাভ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য জীবের 

বিষয় কথিত হইয়াছে, জীব দহরাকাশ ইহ! প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে । 
পূর্ববর্তী সুত্রালোচনার উপলক্ষে যে সমুদায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, 

তাহারাও এই স্তরের বিশদ অর্থ প্রকাশ করে। অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই । 
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ বড়ই মধুর ও ঘনিষ্ট। যেমন তড়িৎ প্রবাহের দুইটি 

কেন্দ্র, একটি যোগাত্মক (4) অপরটি খণাত্মক (-); উভয়ে উভয়ের সহিত 
মিলিবার আগ্রহ প্রচুর ৷ যেমন যোগাত্মক (4-) তড়িৎ ঝণাত্মক (-:) তড়িতের 
পরিমাণ ও শক্তি, নিজের স্বভাবগুণে বৃদ্ধি করে, সেইরূপ খণাত্মক (=) তড়িৎ 
ও যোগাত্মক (+) তড়িতের পরিমাণ ওশক্তি বন্ধিত করিতে থাকে। এই 
প্রকার উভয়ে পরম্পর বৃদ্ধি করিতে করিতে আগ্রহ প্রচুর হয়, অন্য কথায়; 
এই ক্ষরণ ও প্রতিষ্ফুরণ প্রবাহ পরস্পরের চলিতে থাকে, যতক্ষণ না উভয়ে 
মিলিত হইয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। আধিভৌতিক জগতে যে নিয়ম, আধ্যাত্মিক 
এবং সে কারণ সাধন জগতেও সেই নিয়ম। ভগবানই যোগাত্মক তড়িতের 
কেন্দ্র এবং জীব মাত্রই খণাত্মক তড়িতের কেন্দ্র বিশেষত: ভক্তে খণাত্মক 
তিড়িতের পরিমাণ ও শক্তি স্বভাবতঃই বেশী বলিয়া 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ। ২০ স্থুঃ ৬০৭ 

রেমে রমেশো ব্রজন্থন্দরীভির্ধথার্ডকঃ স্ব প্রতিবিদ্ববিভ্রমঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।৩৩।১৭ 
বালক যেমন আপনার প্রতিবিষ্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ রমাপতি__ 

ব্জন্ন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । ভাগঃ ১০।৩৩।১৭ 
বালক একখানি দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিষ্ব দর্শন করিল। দেখিয়া আনন্দ হওয়ায়, মুখে হাসির সঞ্চার হইল। প্রতিবিষ্বে সেই হাসি দেখিয়া, আর 

একজন বালক আনন্দে হাস্ত করিতেছে মনে করিয়া, বালকের আরও আনন্দের 
উদয় হইল, এবং হস্ত ও মুখভঙ্গী আরও বুদ্ধি পাইল, প্রতিবি্বেও অবিকল 
সেইরূপ হাসির বৃদ্ধি ও মুখ-ভঙ্গিমা দেখিয়া, বালকের মনে আরও আনন্দ, আরও 
হাসি, আরও মুখ-ভঙ্গি, প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিদ্বে, 
এবং তাহা হইতে বিশ্বে অর্থাৎ বালকের যৃখে, ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ভক্ত ও ভগবানের খেলাও এইরূপ । উত্তরোত্তর পরস্পরের আনন্দের, 
বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই তত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রৃতিতে ৮।এ৪ এবং ৮1৭1১ 
মন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার উদ্েস্ঠ ইহা নহে, যে জীবই দহরাকাশ বা. 
পরমাত্মা । 



৬০৮ ্র্স্ত্র ও শ্রীমভাগবত 

ভিত্তি :_ 
১৩১৪ স্তরের শিরোদেশে উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৯১1১ মন্ত্র। 

সংশয় £_দহরাকাশ যদি অনন্ত, বিভু পরমাত্মার জ্ঞাপক, তবে অল্প 

হৃদয়দেশ পরিমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে স্যত্রকার স্থত্র 

করিলেন £__ 

ত্রঃ-১৩।২১ 
অল্পশ্রতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥ ১৩২১ 

অল্পশ্রতে;+ ইতি + চেৎ+ তৎ + উক্তম্ । 

অন্পক্রুতেঃ £_অল্লত্ব শ্রবণ হেতু। ইতি £_ইহা, দহরাকাশ জীব। 

চে যদি বল। তৎ :__তাহা--তাহার উত্তর । উক্তম্ উক্ত হইয়াছে । 

ছান্দোগা শ্রুতির ৮১১ মন্ত্রে “দহরোহন্মিম্নন্তর আকাশ৮ উক্ত হইয়াছে 

হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহা অতি ক্ষদ্রই হইবে, অতএব তাহা জীব 

হওয়াই যুক্তি-ুক্ত। ইহার উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা ত আগে 

.১1২৭ সুত্রে বলা হইয়াছে । উপাসকের উপাসনার স্থবিধার জন্যই অল্পতা। 

তাহ! ত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এখানে আর তাহার 
উত্থাপন করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ তিনি সমকালে যুগপৎ 

“অগোরণীম়ান্ মহতো৷ মহীয়ান্” (শ্বেতাশ্বতর ) যিনি দেশ-কাল-তত্বের 

অতীত, ধাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কিছু নাই, ক্ষুত্র-বৃহৎ্, অল্প-ভূমা, অণুংমহৎ 

প্রভৃতি দেশ-কাল তত্বান্তর্গত আপেক্ষিক ধর্ম, তাহাতে প্রযোজ্য নহে। তবে 

'ভক্তবংসলতার জন্তু সাধকের রুচি অন্্পারে ভগবানের রূপ ধারণ । 

তাঁন্তের তেইভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব 
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজন৷ নামরূপিণঃ || ভাগঃ ৩।২৪।৩০ 

হে ভগবন্! যদিও তুমি প্রাকৃত রূপ রহিত, ত ক ১» তথাচ তোমার ভক্তগণের 'অভিরুচি Hus: তুমি রূপ ধারণ করিয়া থাক। ভাগঃ ৩1২৪৩, 
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেইনস্তশত্তয়ে । 
অরূপায়োরুরূপায়ো নমঃ আশ্চর্য্য কর্ম্মণে ॥ ভাগঃ ৮৷৩৷৯ ১১৩ হ্ত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

তাহার অচিন্ত্য শক্তি। তিনি সেই শক্তি দ্বার 
ধারণ করেন। কিন্তু ধারণ করিয়া দৃণ্ঠতঃ পরিচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, 
তিনি বস্তুতঃ এককালে, একাধারে : অপরিটি 
অল্প হইলেও, পরমাত্মাই। সিন, অনন্ত। অতএব দহর-আকাশ 

সস 

1 ইচ্ছামত স্কুল, স্ুন্ম রূপ 
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ভিন্তি ৫ 

১1৩।১৯ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮1৭1১ মন্ত্র । 

এবং 

“এবমেবৈষ সম্প্রদাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্চ 

স্বেন বূপেণাভিনিস্পগ্তে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ 

রমসাণ, স্ত্রীভির্বা যাঁনৈর্ধা জ্ঞীতিভির্বা”.....-ইত্যাদি | ছান্দোগ্যঃ ৮১২।৩ 

এই সম্প্রপাদ অর্থাৎ জীব, গুল শরীর হইতে সমুখিত হইয়া, অর্থাৎ 

শরীরাভিান পরিত্যাগ করিয়া, পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করতঃ, 

স্বরূপে পরিনিপন্ন হয়! উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ 

পরগাত্মাতে অবস্থিত হইয়া, হাস্য করতঃ, ক্রীড়া করতঃ মনোমত স্ত্রীদিগের 

সহিত, অথবা যানাদির সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত_-আমোদ উপভোগ 

করেন । ছান্দ্যোগ্য 2 ৮১২৩ 

সুত্র £_১!৩৷২২ 

অনুকৃতেন্তন্ত চ'! ১৩1৯২ 

অনুকৃতেঃ+ তন্ত +চ ৷ 

অনুকৃভেঃ 2__অঙ্করণ হেতু । তম্ত ৩_ তাহার, পরমাত্মার । চ 8৩ । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জীব দহরাকাশ 

উপাসনার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতঃ, তৎ্পাদৃশ্ঠ লাভ করেনঃ এবং তাহার 

অনুকরণ করেন । অনুকারী ও অনুকার্য্য এক পদার্থ হইতে পারে না। 

অতএব দহরাকাশ জীব নহে । 

ভক্তও ভগব প্রেমে বিভোর হইয়া তাহার লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে । 

নদতি কচিতুৎকণ্ঠো বিলজ্জে! নৃত্যতি কচিৎ। 

কচি তন্টাবনাযুক্তস্তন্ময়োইন্ুচকার 
হ ভাগঃ ৭181৩ 

তু ৃ $ কাতরাঃ। 
ইতুযুনাত্তবচো 'গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ 

k 

লীল! ভগবতস্তাস্তাঃ হহুচক্ৰস্তদাত্মিকাঃ ৷৷ ভাগঃ ১০৩০।১৪ 

৩৯ 



৬১০ ব্ৰহ্মন্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

কদাচিৎ মুক্তকঠ হইয়া চিৎকার করিতেন, কদাচিৎ বিলজ্ঞ হইয়া নৃত্য 
করিতেন, কদাচিৎ ভগবৎ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়| তাহার 

লীলার অনুকরণ করিতেন । ভাগঃ ৭18।৩০ 

এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে গোপীগণ, শ্রীরষণান্েষণের 

নিমিত্ত বিহ্বল হইলেন। পরে তদাত্মিকা হইয়া ভগবান্ শ্রীরুষ্েের সেই দেই 

লীলার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন । ভাগঃ ১০।৩০।১৪ ্ 

উপাসক, উপাসনার দ্বারা উপাস্তের সহিত তন্ময় হইলেও, উপাস্ত ও 

উপাসক এক পদার্থ হইতে পারে না। 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৫ অধিঃ। ২৩ সুঃ ৬১১ 

ভিত্তি ৫ 

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্দ্যমাগতাঃ। 
নর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥৮ গীতা ১৪।২ 

এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে , আমার সাধর্দ্য প্রাপ্ত হয়, তখন স্থ্টিতে জন্মগ্রহণ 

করিতে হয় না এবং প্রলয়ে কাতর হইতে হয় না। গীতা ১৪৷২ 

সূত্ৰ £_১৷৩৷২৩ 
অপি স্বর্য্যতে ॥ ১৷৩৷২৩ 

অপি + স্বর্ধাতে ৷ 

অপি £_ও। স্মর্ষযতে £_ স্থৃতিশাস্ত্েও উক্ত আছে। 
গীতায় শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জান! যায় যে, পরমাত্মোপাসনায় 

জীবের তৎসাদৃষ্ঠ লাভরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভাবণ্্থী জনার্দিন। 
ভাব বা প্রীতি দ্বারা, দহরাকাশে তাঁহাকে সেবা করিলে, তাহাকেই পাওয়া 

যায়। সুতরাং দহরাকাশ জীব কিরূপে হইবে? ভাগবত বলিতেছেন £__ 

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। 

যেইন্যে মুঢধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ 
| ভাগঃ ১১।১২,৭ 

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্য। সবলোক মহেশ্বরম্ ৷ 

সবব্বোৎপত্ত্যপায়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাত সঃ ॥ 

ভাগঃ ১১।১৮।৪৪ 

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হোকান্তিনো মম । 

বাঞ্চত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ভাগঃ ১১/২০।৩৪ 
গোপীগণ, গোগণ, যমলাঙ্জুন, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ এবং অন্যান্য 

যুঢ় ব্যক্তিগণ কেবল প্রীতি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া, সত্বরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

ভাগঃ ১১।১২।৭ 

হে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অচলা ভক্তি মহাযোগে, সর্বলোক মহেশ্বর ও সকলের 

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। t 

ভাগঃ ১১৷১৮৷৪৪ 

একান্ত মদ্ভক্ত ধীর সাধু ব্যক্তি আমাকর্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্য ও 

অপুর্ব বাঞ্ছা করেন ন! । ভাগঃ ১১২৭৩৪ 



৬১২ ্রহ্গস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

যে যে ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করুন না কেন, যদি ভাব গাঢ় হয়, তাহা 

হইলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেত্বরে মনঃ । 

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদূগতিং গতাঁঃ॥ . 

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসে দ্বেষাচ্চৈগ্ভাদয়ো। নৃপাঃ । 

সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ 

ভাঁগঃ ৭।১।২৯ 

কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা ভক্তি যে কোনও উপায়ে ভগবানে 

মনোনিবেশ করিলেই সমুদাম্ব পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া! তাহার পরমা গতি লাভ 
করা যায়। ইহার প্রমাণ এই যে, গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় জন্ত, 
শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ নিমিত্ত, যাদবগণ সম্বন্ধ বশতঃ, তোমরা স্েহ প্রযুক্ত, এবং 

আমরা ভক্তি করিয়া, তাহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগঃ ৭।১।২৯ 

অতএব, ভগবছুপাসনায় মুক্তগণ ভগবৎ সাধ্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 

দ্রহরাকাশ বা উপাস্ত ভগবান বা ব্রহ্ম, জীব নহে । 



৮. ১ অঃ। ৩ পাঃ। ৬ অধিঃ 1২৪ স্থঃ শ১৩ 

৬! প্রজিভাঘিকরণ ৷ 

ভিত্তি £_ 

“অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি । 
ঈশানে| ভূত-ভব্যন্ত ন ততো বিজুগুপ্দতে । 

এতদ্বৈ তৎ ॥? কঠঃ ২৷১৷১২ 

অন্ুষ্টমাত্র পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, তিনি অতীত ও 

অনাগতের ঈশান শাসনকর্তা, তাহা হইতে কেহ নিন্দা করে না, ইহাই 

সেই বস্ত। কঠঃ ২১1১২ 

সংশয় £_এই অন্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা. অথবা পরমাত্ম! ? 

জীবাত্মা হইতে পারে, কারণ, জীবাত্মা শরীর, ইন্দিয়, ভোগ্য প্রভৃতির ঈশান । 

এই সংশয় নিরাকরণ জন্য সুত্র £_ 

সুত্র £_১1৩।২৪ 

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১1৩২৪ 

শব্দাৎ + এব + প্রমিতঃ। 

শব্দাৎ £_ শ্রুতি বাক্যরপ হেতুতে। এব £_ই। প্রমিভঃ £_পরিচ্ছিনন 

(পরমাত্মাই )। 

অনুষ্টমাত্র রূপে পরিচ্ছিন্ন আত্মার অস্তরে অবস্থিত বস্ত জীবাত্ম! নহে, 

পরমা । কেননা, শ্রতিতেই আছে যে, তিনি অতীত ও অনাগত সমুদ্বায়ের 

শাসনকর্তা । জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 

ভগবান্ ব্যতিরেকে সদসৎ কোনও বন্তই নাই. তিনিই মায়া গুণ বিক্ষোভহেতু 

বহুরূপে প্রকাশ পান, ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়_ভক্তি ছারা শুদ্ধ করিলে, সেই 

হৃদয়েই ইষ্টদেবতারূপে প্রকটিত হন৷ 

নান্তত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যছুরুধিভাসি ॥ 

ভাগ? ৩।৯।১ 

যাহা আছে বলিয়া 

" হে ভগবন্ ! তোমা ব্যতিরেকে কোনও বস্তুই নাই। 

প্ৰতীতি হয়, তাহা সত্য নহে। মায়ার গুণ ক্ষোভে তুমি বহুরপে প্রকাশ 

পাইয়৷ থাক। ভাগঃ ৩/৯।১ 



৬১৪ ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হ্ৃদ্পরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো 
নথ নাথ পুংসাম্। 

যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি তত্তদপুঃ প্রণয়সে 
সদনুগ্রহায় ॥ ভাগঃ ৩।৯।১১ 

১।২।৩ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে '। 
তবে এই পরিচ্ছন্ন রূপ. কি তোমার স্বরূপ হইতে বিভিন্ন? না, তাহা 

নহে। 

নাতঃপরং পরম যন্তবতঃ স্বরূপমানন্দমাব্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ । 
পশ্যামি বিশ্বম্থজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দরিয়া ্ বকমদস্ত উপাশ্রিতোইম্মি॥ 

ভাগ? ৩।৯।৩ 
হে পরম! তোমার এই প্রকটিত রূপই তোমার স্বরূপ__যে স্বরূপ আননা- 

মাত্র, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ রহিত, এবং অনাবৃত প্রকাশ-_আমি 
তোমার এই প্রকটিত যৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । হে আত্মন্! তোমার 
এই প্রকটিত যৃটিই বিশ্বের হৃষ্টকারী, ভূত এবং ইন্জিন সকলের কারণ, অতএব সে সকল হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ৩1৯৩ 

ইহাই শ্রীভগাবানের অচিন্ত শক্তি। পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এককালে একাধারে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, ব্যাপক, স্বরূপতঃ আনন্দমাত্র। অভএব 
পরিচ্ছিন্ অসুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব নহে। পরমাআাই | ০ এর 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৬ অধিঃ। ২৫ ল্ুঃ USO 

ভিত্তি £_ 

পূর্ব স্ত্রোদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ২১।১২ মন্ত্র । 

সুত্র $_১৷৩৷২৫ 

স্বগ্ঘপেক্ষয়! তু মনুয্যাধিকারত্বাৎ ॥ ১1৩২৫ 

হৃভাপেক্ষয়া + তুএ- মনুষ্যা ধিকারত্বাৎ । 

হষ্ঠপেক্ষয়া £_হৃদয়ের পরিমাণের তুলনায় ( অনুষ্টমা্র)। তুঃ--কিন্ত। 

মনুস্তাধিকারত্বা ৫-_মন্থত্তের অধিকার হেতু শাস্ত্রের উপদেশ । 

শাঞ্জে যে সমুদায় উপাসনার উপদেশ আছে, তাহা মনুষ্যদিগেরই জন্য, এবং 

মনুয্যদিগের হৃদয়ের পরিমাণ অন্পারে উপাস্তের প্রমিতি-পরিমাণ-__অঙ্গুষ্ঠমা্র 

উক্ত হইয়াছে । ৃ 

গ্রীমদ্ভাগবতের ৩1৯১১ শ্লোক পূর্বন্ত্রে উদ্ধত হইয়াছে । নিম্নের কয়েকটি 

শ্নোকে প্রতিপাদিত হইবে যে, উপাপকের হিতের জন্য পরত্রন্ম উপাসকের 

হৃদ্পদ্থো অধিষ্ঠান করিয়! থাকেন। 

অথ তং সৰ্ব্বভুতানাং হৃংপদ্ধেষু কৃতালয়ম্। 

অঁতান্থভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥ ভাগ? ৩৩২১০ 

হৃদ্পদ্মকর্ণিকাধিষ্যমাক্রম্যাত্ন্যবস্থিতম ॥ ভাগ ৪1৮/৪৪ 

স বৈ ধিয়! যোগবিপাকতীত্রয় হৃংপদ্মকোষে স্ফুরিতং 
তড়িতপ্রভম। ভাগঃ 61৯২ 

সেই ভগবান্, যিনি সর্ববপ্রাণীর হৃদয়ে বাস 
অতএব হে ভাবিনি ! 

সর্বত্র শ্রুত হইতেছে, ভক্তিভাবে তাহারই 
করিতেছেন এবং ধাহার প্রভাব 

শরণ গ্রহণ করুন। ভাগঃ ৩৩২১০ 

হৃ্পত্স কর্ণিকার মধ্যস্থান আক্রমণ করিয়া মনোমধ্যে স্থিতি করেন । 
ভাগঃ ৪1৮1৪৪ 



৬১৬ ব্ৰহ্মস্থত্ ও শ্রীমদ্ভাগবত 
* 

সেই ঞ্রবের মতি স্থদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চল হওয়াতে, তিনি তদ্বারা 

হৃদপন্নকোষে স্ফুরিত বিহ্যুৎপ্রভা সদৃশ ভগবানের রূপ দর্শন করিতেছিলেন। 

ভাগঃ ৪1৯1২ 

শৃখ্তাং গদতাং শশ্বদর্চতাং ত্বাভিবন্দতাম । 

নৃণাং সংবদতামন্তহ্নদি ভাস্তমলাত্মনাম.॥ ভাগঃ ১৮৬৪৬ 

১৩১৫ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব হৃদয়মধ্যে অবস্থিত অন্ুষ্ঠপরিমিভ পুরুষ পরত্রহ্মই, ইহা 
সিদ্ধ হইল। হৃদয়ের পরিমাণ অস্ুষ্ঠপরিমিভ বলিয়া_ভাহাতে 
অবস্থিত ই্টমুত্তি উক্ত পরিমাণের হওয়া! সঙ্গত ৷ 



১ অঃ) ৩ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৬ তথ ঃ ৬১৭ 

৭। দেবভাধিকল্পণ ৷৷ 

ভিত্তি 2 ্ 

“তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, তথর্ধাঁণাং 

তথা মনুষ্যাণাং-*-*****” ॥  (বৃহদারণ্যক ১181১০ )। 

দেবতাগণের, খধষিগণের এবং মন্ুস্তগণের মধ্যে যে যে ব্রদ্ধকে জানিয়া- 
ছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। ( বৃহদারণ্যক ১৪1১০ ) 

সংশয় £- 

পূর্ব স্থত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শাপ্্র সকলে, মনুষ্যগণের উপাসনার 

উপদেশের জন্য, এবং সে কারণে মনুষ্যগণের হৃদয়ের পরিমাণের অনুপাতে 

উপাস্ত ব্রদ্মের অুষ্টগ্রমাণ আকার, কথিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে 

পারে, তবে কি দেবতাগণের ব্রহ্ম উপাসনার অধিকার নাই। এই আশঙ্কা 

নিরসনের জন্য পরস্থত্রের অবতারণা । 

সূত্ৰ £--১৷৩৷২৬ 

তদৃপর্ধ্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ৷ ১৩২৬ 

তৎ + উপরি + অপি + বাঁদরায়ণঃ + সম্ভবাৎ। 

ভণ £_তাহ! অর্থাৎ ব্র্ধ উগাসনা । উপরি £__মাহুষগণের উপরিস্থ জীব 

' _দেবতাগণ। অপি 2-ও। বাদরায়ণঃ£_ আচার্য্য বাদরায়ণ স্থত্রকার | 

সম্ভুবাৎ £_ সম্ভব হেতু । 

দেবগণও মনুস্তগণের ন্যায় ব্রক্মবি্দ্যা গ্রহণে সমর্থ, তাহারাও সেইরূপ শরীর- 

সম্পন্ন, অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় তাহা দিগেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয়। 

ব্ৰহ্মাদি দেবগণের ত্তব শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে বিদ্যমান আছে। পূৰ্ব্ব 

প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্রন্মস্থাবর পর্যন্ত চরাচর সকলের দেহত: ও 

আত্মতঃ সাম্যভাব বর্তমান ৷ 

ভূম্যনবগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং 
পঞ্চধাতবঃ | 

আত্্বস্থাবরাদীনাং শীরীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ভাগঃ ১১/২১।৫ 

১১1১৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া! হইয়াছে। 

সুতরাং মন্ুস্তগণের শরীর যে উপকরণে, দেবাদিরও তা? 

শরীরের অন্তরে আত্মা বর্তমান । অতএব 
মমুস্তের যখন ধকার 



৬১৮ 
অহ 

আছে, তখন দেবতাগণের থাকিবে না কেন? তবে তাহারা নিজ নিজ 

অধিকারে ভগবন্নিননিষ্ট কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, মন্গুস্তের মত অবসর পান কনা 

সন্দেহ। যাহা হউক, শ্রীভগবানের স্তব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্ত দেবতাগণের 

পাঠ করিলে, তাঁহারা যে ভগবন্তত্বে অধিকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না । 

ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

দেবগণ বলিলেন £-_ < 

বায ম্বরাগ্ন্যপ, ক্ষিতয়স্তিলোক! ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মূদ্িজন্তঃ | 
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোহসৌ বিভেতি যন্মাদরণং ততোহঃস্ত নঃ ॥ 

ভাগঃ ৬৷৯৷১৯ 

১৩১১ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়! হইয়াছে । 
তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্তম্ । 
ব্রজাম সর্ব শরণং শরণ্যং স্বানাং স নো ধাস্ততি শং মহাত্মা ।। 

ভাগঃ ৬৯২৫ 

আমরা সকলে সেই পরমাত্ম্পী দেবতার শরণ গ্রহণ করি । তিনি বিশ্বযূ্তি, 
তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রধান, তিনিই একমাত্র শরণ্য, তিনি আমাদিগের মঙ্গল 
বিধান করিবেন । ভাগঃ ৬।৯।২৫ 

ব্ৰহ্মা, ভব প্রভৃতি স্তব করিলেন £__ 

সত্যব্রতং সত্যপরং ব্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে । 
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্বকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।২।২০ ১১৮ শবত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
ব্রহ্মার প্রার্থনা ১ 

তপ্ত মে নাথ স ভূরিভাগে| ভবেহন্র বান্তত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোইপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ 
ভাগঃ ১০।১৪।২৯ হে নাথ! ্রমাজন্মে, অথবা ইহার পর যে কোনও তির্ধ্যক যোনিতে আমার জন্ম হউক না কেন, আমার সেই সেই জন্মে 1 ; যশ এরূপ মহাভাগ্য হয়, 

বাহাতে আমি ভবদীয় জনগণের মধ্যে যে নি কোনও একটি অতি ক্ষৃদ্াদাথ হইয়া আপনার পাদপল্লব সম্ধিকরূপে সেবা করিতে পারি। ভাগঃ তি 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৬ সঃ ৬১১ 

হন্জ্রের স্তব 8 

পিতা গুরুত্বং জগতামধীশো দুরতায়ঃ কাল উপাত্তদগুঃ । 
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং রিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ 

ভাগঃ ১০৷২৭৷৬ 
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৭1১৩ 

১১৩০ স্ত্রের আলোচনায় এই ছুই প্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
যমের অপরাধ ক্ষপণ £__ 

তং ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো-_নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্দসৎ 
কৃতং নঃ। 

স্বানামহো ন বিদ্যাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তিগরীয়সি নমঃ পুরুষায় 

ভূম্ে॥। ভাগঃ ৬৩।৩০ 

যম ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন :-_-আমার ভৃত্যগণ 
যে অন্যায় কম্ম করিল, সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ তাহা ক্ষমা করুন। আমরা! 
তাহারই আপনার জন, তাহার মাহাত্ম্য না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, এই 
অঞ্চলি বন্ধন করিতেছি, সেই অপরাধ মার্জনা করুন। [তনি সর্বাপেক্ষা মহৎ, 

তাহাতে ক্ষমাগুণ বিদ্যমান, তাঁহাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৬।৩।৩০ 

ব্ৰহ্মা দিব্য সহম্র বৎসর তপন্তা করিবার পর তত্বজ্ঞান লাভ করেন ও স্থাষ্ত 

করিবার শক্তি পান। 

দিব্যং সহআ্াব্দমমোঘদর্শনো জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্িয়ঃ ৷ 

অতপ্যতস্মাখিললোকতাপনং তপস্তগীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ 

ভাগঃ ২।৯৮ 

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দ্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্। 

ব্যপেতসংক্রেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবন্তিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ 
ভাগঃ ২।৯।৯ 

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ঞ্চ মিন চ কালবিক্রমঃ | 

ন যত্ৰ মায়া কিমুতা পরে হরেরনুব্রতা যন্ত্র সুরাস্রাচ্চিতাঃ ॥ 
ভাগঃ ২৷৯৷১০ 



৬২০ ৰ ব্ৰহক্মস্তত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ব্রহ্মা প্রাণ, জ্ঞানেন্দরিয়, কর্শেন্দিয় ও মন জয় করিয়া দেব পরিমাণে সহস্র 

বৎসর তপস্তা করিলেন। এ তপস্তাতেই অখিল লোকের প্রকাশ হয়, এবং. 

সেজন্ ব্রহ্মা, সর্বকালের তপস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন । 

ভাগঃ ২৯৮ 

ভগবান্ ও তগস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিজ পরম পদ বা লোক 

সন্দর্শন করাইলেন, যে লোকে অবিদ্ঠা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ 

পঞ্চ ক্লেশ এবং মোহ্তয়াদির লেশমাত্র নাই, এবং যাহা আত্মদর্শী পুণ্যবান্ 

পুরুষগণের দ্বারা সেবিত। ভাগঃ ২৯৯ 

যে লোকে রজঃ বা তমোগ্রণের প্রভাব নাই এবং এ ছুইগুণে মিশ্রিত 

সব্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, কালবিক্রম সেখানে নাই, মায়ার 

অধিকার সেখানে -নাই, শোক মোহাদির কথা কি? এবং সেখানে স্থরাস্থরগণ 

ভগবদ্ পারিষদ্গণের সর্বদা অর্চনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ২৷৯৷১০ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্মা্িরও ভপস্তার, এবং ভাহা হইতে 

ব্ৰন্মবিদ্য প্রাপ্তির অধিকার আছে। 



১ অঃ ৩ পাঃ। ৭ অধিঃ | ২৭ সুঃ 
ৰৈ 

সংশন্ন £__দেবগণ যদি বিগ্রহবান্ হন, তাহা হইলে তাহাদের ব্র্গবিষ্ভার 

অধিকার হইতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ কর্স্মাদিতে নিশ্চরই বিরোধের সম্ভাবনা 

আছে। শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই বিভিন্ন যজমানের 

বিভিন্ন স্থানবর্তী বিভিন্ন যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারেন না। 

এই সংশয়ের উত্তরে স্থত্র £_প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাঁংশে সমাধান £__ 

সূত্ৰ £-১।৩।২৭ 

বিরোধ? কর্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতিপত্তের্শনাৎ ৷ ১৩ ২৭ 

বিরোধঃ + কর্ম্মণি + ইতি +চেৎ+ ন + অনেক + প্রতিপত্তেঃ + 
দর্শনাৎ । 

বিরোধঃ £ঁবিরোধ । কর্ল্মণি £_কর্দ্মে, যাগষজ্ঞাদি কর্শ্ে। ইতি ৫ 

ইহা । চেৎ £-_যদি বল। ন £__না (উত্তর না, বলিতে পার না)। অনেক 2 

বহু আকার । প্রতিপত্তে ₹_ গ্রহণ হেতু৷ দর্শনা দর্শন হেতু ৷ 

শান্তে দেখা যায় যে, যোগ শক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনি এক সময়ে 
বহু শরীর ধারণপূর্ববক বহু কার্ধ্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতার পক্ষে তাহা 

অসম্ভব হইবে কেন? বিভিন্ন কায়বৃহ, দেবতারা ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে 

পারেন। স্থতরাং বিগ্রহবান্ হইলেও এক সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি 

অসম্ভব নহে । 

সৌভরি- খষিও একজন শরীরধারী ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ জন 

মান্ধাতৃকন্যা বিবাহ করিয়া যোগপ্রভাবে পঞ্চাশ পৃথক পৃথক শরীর ধারণ 

করিয়া তাহান্দিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । 

একস্তপস্থাহমথান্তসি মৎস্তসঙ্গাৎ, পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহত্রপর্গঃ । 

ভাগঃ ৯।৬।৪৬ 

আমি প্রথমে একাকী জলে তপ্ত করিতেছিলাম। পরে মঞ্গ্তপঙ্গ হেতু 

নার পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশ হইলাম। ক্রমে আমার পঞ্চাশ অন স্ত্রীর প্রত্যেকের 
য়াছি। 

গর্ভে একশত সন্তান উৎপাদন করিয়া সম্প্রতি আমি পঞ্চ সহস্র হইয়াছি 

ভাগঃ ৯৬৪৬ 

যোগী মানবের পক্ষে যখন ইহা! সম্ভব, তখন দেব্তাগণের পক্ষে অসম্ভব 

| 

কেন? অন্তএব, কর্ম্মে বিরোধ হয় না, সিদ্ধ হইল 
LR SSS 



৬২২ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সংশয় £__আচ্ছা, স্বীকার যেন করিলাম যে, কর্মে বিরোধ হয় না, কিন্তু 

বেদ শব্দে ত বিরোধ হইতে পারে। কেননা, দেবতাগণ যদি শরীরী হন, 

তবে শরীরের ত নাশ আছে, অতএব ইন্দ্রের উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের 

পরে তদ্বাচক বৈদিক শব্দ যে অর্থশন্য ছিল, ইহা বলিতে হইবে। তাহা 

হইলে, বৈদিক শব্দের অনিত্যতা আসিয়া পড়ে। তাহা তোমরা সিদ্ধান্তবাদিগণ 

স্বীকার কর কি? ইহার উত্তরে স্ুত্রকার সুত্র করিলেন। স্থত্রের প্রথমাংশে 

আপত্তির উল্লেখ করিয়া! শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন £_ 

সূত্র £-১।৩।২৮ 

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥ ১৩২৮ 

শব্দে + ইতি + চেৎ + ন + অতঃ + প্রভবাৎ+ প্রত্যক্ষ + অনুমানাভ্যাম্। 

শব্দে £_বৈদিক শবে বিরোধ। ইতি ইহা । চেৎ £$_যদি বল। 

ন ঃ_না, বিরোধ নাই। অভঃ£_ইহ| হইতে, বৈদিক শব্দ হইতে । 

প্রভা £_উৎপত্তি হেতু৷ প্রত্যক্ষ £_শ্ৰুতি প্রমাণ হেতু ৷ অন্তুমানাভ্যাং £ 

_ স্থতিগ্রমাণ হেতু । 

প্রলয়ে প্রপঞ্চ বিশ্ব দেবাদির সহিত ভগবানে লীন হইলে এবং স্থটকর্তা 

ব্রদ্মাও তাহাতে লীন হইলে, তগবাঁনই ‘ুপ্তশক্তি’ কিন্তু “অন্প্তরৃকৃ” (ভাগবত 
৩1৫২৪) বৰ্তমান থাকেন। তারপর আবার যখন কালক্রমে ব্রিগুণময়ী 
মায়ার গুণক্ষোভ সংঘটিত হইলে তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি 

হয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে হৃষ্টি-বিষয়| স্থৃতি বিস্তার করিবার জন্য, শ্রীভগবান্ই ব্রহ্মার 
বদন হইতে বেদরূপে আবিভূত হন। ব্রঙ্মা সেই বেদমন্ত্র কর্তৃক উদ্বোধিত 
ও প্রেরিত হইয়া, দেব, মনু, বষি প্রভৃতি ও প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টি করেন। 
শ্রতিতেও ইহা কথিত আছে := 

“সৰধযাচন্্মসৌ ধাত! যথাপূৰ্য়কল্পয়ং ৷” খথেদ ৮৮৪৮ 
১1১1২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার পরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। অতএব 

প্রতিপাদিত হইল যে পুমঃসথষ্টিতে ইন্দ্রাদি বাচক বৈদিক শব্দ যে অর্থে 
প্রযোজ্য হয়, প্রলয়ের পূর্বে উহার! মেই অর্থে প্রযোজ্য হইত 
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতোইজস্ত সতী 

স্বলক্ষণা প্রাছুরভূৎ কিলাস্ততঃ সৃতি হাদি । স মে খযীণামূষভঃ প্রসীদতাং ॥ 

ভাগঃ ২1৪২১ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৮ স্থঃ ৬২৩ 

কলের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্ট-বিষয়া স্থিতি বিস্তার করিতে, ধাহা 
কর্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরব্বতী, ব্রহ্মার বদন হইতে প্রান্ত হইয়াছিলেন, 
জ্ঞানপ্রদাতৃগণের শ্রেষ্ট সেই ভগবান্ প্রসন্ন হউন । ভাগঃ ২1৪1২১ 

পরমেশ্বরই যে বেদরূপে আবিভূর্ত হয়েন, তাহা ১৷১।৩ স্ৃত্রের আলোচনায় 
উদ্ধৃত ১১।১২৷১৫ গ্লোকে ও তৎসকক্রান্ত আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
প্রপঞ্চ বিশ্ব যে প্রলয়ে স্থন্ম বীজভাবে পরমাত্মায় লীন থাকে, তাহা ১৷১৷২ 
স্থত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দেবতা ও ভূতগণ 
হুক্মকূপে বিমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত । স্বতরাং বৈদিক শবে! বিরোধ হইবে 
বলিয়া যে সংশয় উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিরসন হইল। বিষ্ণুপুরাণেও 
উক্ত আছে যে বেদ শব্দ সকল হইতে দেবাদি, ভূতপকল, নামরূপ সমুদায়, 
কৃত্য সকলই সৃষ্ট হয়। ( বিষ্ণুপুরাণ ১1৫৬২ ) 

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্। 

বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ ॥ ( বিষ্ণুপুরাণ ১161৬২ ) 

পূৰ্ব্বে ১1১1২ সুত্রে বর্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এখানে 
শব্দ বা বেদ হইতে জগত উৎপত্তি বলা হইল। ইহাতে বিরোধ হইল না কি? 
ইহার উত্তর এই যে, বিরোধ নাই। কেননা, ব্ৰহ্মই বেদ বা শব্খবক্ষরূপে 

আবিভূ্ত হইয়া, স্থট্টিকর্তীরূপ কর্মচারীর দ্বারা, নিজে তাহার অন্তরধ্যামীরূপে 

অবস্থান করিয়া, জগৎ স্থজন করেন। রাজকর্চারীর কার্ধ্য যেমন রাজার 

কাৰ্য্য, সেইরূপ স্থা্টকর্তার কার্ধ্য, পরব্রদ্গেরই কার্ধ্য। বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্তা পরব্রহ্মের 

দ্বারা উপদিষ্ট, শিক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া পরত্রক্ম কর্ত্ক স্থষ্ট তত্্পকলকে 

প্রয়োজনমত অল্লাধিক পরিমাণে সন্নিবেশমাত্র করিয়া প্রপঞ্চ স্থষ্টি করেন। 

স্থতরাং উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই । 

য এক ঈশো নিজ মায়য়া নঃ সমর্জ যেনানুস্থজাম বিশ্বমূ। 

বয়ং ন যন্তাপি পুরঃ সমীহতঃ পশ্তাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ 

ভাগঃ ৬৯২৩ 

তিনিই এক ইশ্বর, নিজ মায়া দ্বারা আমাদিগকে সুষ্ট করিয়াছেন, তাহারই 

আমরা বিশবস্্ট করিতোছি। যদিও তিনি আমাদিগের ও অন্তান্ত 

রি তথাপি আমরা পরম্পরে পৃথকৃ 
সকলের অস্তরধ্যামীরপে নিয়্তত্ব করিতেছেন? 



৬২৪ রন্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পৃথক্ ঈশ্বর, এই অভিমানে অভিমানী হইয়া, তাহার অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন দর্শন 

করিতে পারি না। ভাগঃ ৬।৯।২৩ 

আরও মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্ব প্রপঞ্চ পূর্বব-সুষ্টিতে যাহ! ছিল, বর্তমানে 

সেইরূপই, এবং ভবিষ্যতেও পৃথক হইবে না। দেবতাগণও সেরূপ, পূর্বের যেমন 

ছিলেন, এখনও সেইরূপ, এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবেন । 

যেন স্বরৌচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। 

যথার্কোইগ্রির্থা সোমে। যথক্ষুগ্রহতারকাঃ ॥ ভাগঃ ২৫১১ 

ব্ৰহ্ম বলিতেছেন £_-স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বরের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি 

অভিব্যক্ত করি মাত্র। স্র্ধা, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দৃণ্ততঃ জ্যোতি্ান্গণ, 

চৈতন্য প্ৰকাশ বস্তু ্বয়ম্প্রকাশ পরব্রদ্মের ভর্গ ই সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

ভাগঃ ২৫১১ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পূর্ববপক্ষের আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই। 
যে বিরোধের আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সে বিরোধের অস্তিত্ব নাই। 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৭ অধি$। ২৯ স্থঃ ৬২৫ 

গু ভাল, বেদ শব্দ না হয় নিত্য হইল, তবে বেদোক্ত মঞ্জ সমুদায়ের 
রা লি বশিষ্ঠ এর্ধ্যে কতকগুলি বশিষ্ট, কতকগুলি বিশ্বামিত্ৰ প্রভৃতি খষিগণ কর্তৃক কৃত বলিয়া 

ষ্ট হয় কেন? খষিরা ত আর নিত্য নহেন, যদি তাঁহার! নিত্য না হন, ভরবে 

তাহাদের কৃত মন্ত্রগুলি বা নিত্য হইবে কেন? ইহার উত্তরে স্থত্র ₹- 

সূত্র £_১৷৩৷২৯ 

অতএব চ নিত্যত্বম্ | ১৩২৯ 

অতঃ+ এব +চ + নিত্যত্বম্। 

তাভঃ£ঁএই হেতু। এব £নিশ্চয়। চ£ঃঁ_ৎ। নিভ্যত্ধম্ ৪ 

নিত্যত্ব। 

প্রলয়ান্তে স্থষ্টিকর্তী বেদ শব্দ হইতে মন্ত্রুৎ ঝষি, দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতি বাকৃশঝ! 

হইতে তত্তদাকৃতি ও তত্তংশক্তি সম্পন্ন খষি ও দেবতাসকল উৎপন্ন করেন । 

ব্যক্তিগত তাহাদের পার্থক্য থাকিতে পারে। অর্থাৎ এ কল্পে যে জীব ইন্দ্র 

আছেন, তিনিই যে ভবিষ্যকল্পে ইন্দ হইবেন, তাহা নহে। তবে বর্তমান ইন্দ্র 

আক্তিবিশিষ্ট এবং বর্তমান ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিবিশিষ্ট, ও বপন ভূষণ পরিকরাদি 

সম্পন্ন একজন ইন্দ্র হইবেন । মন্ত্র খষির সম্বন্ধেও তাই। অতএব. এ কল্পে 

যে সকল বৈদিক মন্ত্র আছে, এবং উহার! যে যে খষি কর্তৃক কৃত, ভবিস্তকল্পে 

সেই সেই মন্ত্র, সেই সেই আকারবিশিষ্ট সেই সেই নামীয় ও সেই সেই শক্তি 

সম্পন্ন খষি কর্তৃক কৃত হইবে। এজন্য নিত্যত্বের হানি হয় না। যেমন ‘বলি 

রাজা, ভবিষ্যতে ইন্দ্র হইবেন বলিয়া ভগবানই বলিয়াছেন । 

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুল্রাপমমরৈরপি ৷ 

সাবর্ণেরন্তরস্তায়ং ভবিতেন্দরো মদাশ্রয়ঃ | ভাগঃ ৮২২২5 

চতুষুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রৃতিগণান্ যথা । 

তপসা খষয়োইপশ্ঠন্ যতো ধৰ্ম্মঃ সনাতন? ॥ 

জ্ঞানধ্যনুষুগং ব্লেতে হরিঃ সিদ্ধন্বরূপধুক্। 

খধিরূপধরঃ কর্মষোগং যোগেশরূপধুক ॥ 

এই বলির আমিই আশ্রয়। আমি ইহাকে অমরদিগেরও দুশ্রাপ্য পদ 

দিয়াছি, ইনি সাব্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। ভা 

৪৬ 

ভাগঃ ৮1১৪।৪ 

ভাগঠ ৮1১৪।৭ 

গঃ ৮২২।৩০ 



৬২৬ র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

চতুযুগান্তে শ্রুতিগণ- কালগ্রস্ত হইয়াছিল । খধিগণ স্ব স্ব তপোযোগে সে 

সকল দর্শন করেন, সেই সকল শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর পুনরায় গ্রকটিত 
হয়। ভাগ: ৮1১৪।৪ 

' প্ৰতি যুগে ভগবান হরি সনকাদি সিদ্ধব্ূপ ধারণ করিয়া জ্ঞানোপদেশ, 
যাজ্ঞবন্ধাদি খষিরূপ ধারণ করিয়া কর্শ্মোপদেশ, এবং দত্তাত্রেয়াদি, যোগেশরূপ 
ধারণ করিয়া, যোগোপদেশ করেন । ভাগ: ৮১৪1৭ 

সুতরাং ভগবানই যখন খাবি, সিদ্ধ, বোগেশ্বরাদি, রূপ ধারণ 
করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তখন উক্ত উপদেশ অমুদায়ের 
নিত্যত্বের প্রতি সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? ভগবান যখন 
নিত্য, তাহার উপদেশ সকলও নিত্য, সেই উপদেশ সকলই বেছে 
মন্তরবন্ধ' অতএব মন্ত্রসকলও নিত্য । 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৭ অধিঃ। ৩০ সঃ 
ঞ 

সংশয় £_দেবতাগণেরও প্রপঞ্চের নামরূপ যে সমানই থাকে, তাহার 
প্রমাণ কি? প্রাকৃতিক প্রলয়ে ত ব্রন্মাণ্ড লয়প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তরে 

হর: 
সূত্র $_১৷৩৷৩০ 

সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্য বিরোধে! দর্শনাৎ স্বতেশ্চ ॥ 

১1৩।৩০ 

সমান নামরূপত্থাৎ + চ+ আবৃত্তৌ + অপি + অবিরোধঃ + দর্শনাৎ + 
স্বৃতেঃ + চ । 

সমান লামব্পত্বাৎ £_ আকুতি ও নাম সমান হওয়ায় । চ3--ও। 

আৰৃত্তৌ £_পুনঃ পুনঃ আগমনে। অপিঃও। অবিরোধঃঃ_ 
বিরোধাভাব। দর্শনা £_-শ্রুতি দর্শন হেতু। স্মৃতে £_ স্থৃতি শাস্ত্র হেতু । 

চ১--ও। 

প্রাকৃতিক প্রলয়ে যখন চতুর্ুখ ব্রহ্মাও বিলীন হইয়া যান, তার পরে 

সৃষ্টিতেও পূর্ব কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থতয়াং 

তাহাতেও কোনও বিরোধ নাই। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই ইহ! প্রমাণ করে। 

প্রাকৃতিক প্রলয়ে ন! হয় ব্রন্মাই লয় হইলেন, তিনি কর্মচারী মাত্র বৈভ 

নন। একজন কর্মচারীর অভাব হুইলে তাঁহার সমান আর একজন কর্মচারী 

পাওয়া দুষ্কর নহে। ধরণীপতি রাজার কোনও প্রদেশবিশেষের শাসনকর্তার 

অভাব হইলে, পূর্ব শাসনকর্তীর সমান শক্তিবিশিষ্ট ও সমান বদন-ভূষণ 

পরিচ্ছদধারী আর একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া 

থাকেন। লৌকিক জগতে নাম, বসন, ভূষণ, পরিকর, শক্তি সমুদায় সষান 

হইলেও, আকারের পার্থক্য থাকা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসংকল্প বিশ্বপতিয় 

সংকল্লানুসারে সমান আক্বৃতিবিশিষ্ট কর্মচারীর অভাব হয় না! ০৬৩ 

ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে, “যথাপূৰ্কামকজয়ৎ” ৷ (খখেদ ৮৪৮) 

যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ৷ ভাগঃ 2১০১১ 

স এষ আঘ্তঃ পুরুষ: কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ | 

আত্মাত্মন্াত্বনাত্মানং স স
হযচ্ছতি পাতি চ।॥ ভাগঃ ২৬1৩৭ 

প্রপঞ্চ বিশ্ব এখন যে প্রকার, 
প্রলয়ের পূর্বে সেই প্রকারই ছিল

 এবং. 

্রল়ের পরে পুনঃ হুষ্টিতেও সেই প্রকারই হইব
ে । ভাগঃ ৩১৭১৩ 



UE ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সেই আছ পুরুষ ভগবান জন্মহীন হইয়াও কল্পে কল্পে আপনি, আপনাতে, 
আপনার দ্বারা, আপনাকে স্থজন, পালন ও সংহার করেন । ভাগঃ ২1৬৩৭ 

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদন্কুরঃ । ভাগঃ ৩৷২৬৷১৯ 

১১২ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলাখ দেওয়া হইয়াছে । 
দেব, খষি, মানব, যক্ষ, রক্ষ:, ভূতগণ সকলই, এমন কি, ভূত, বর্তমান এবং 

ভবিষ্যৎ, এই সকলই পুরুষ-_পরম পুরুষ। অতএব, প্রাকৃতিক লয় হইলেও, পরম 
পুরুষের পক্ষে, তাহাদের পুনরায় পূর্ব পূর্ব আকারে প্রকটিত করা বড়ই স্থকর ৷ 

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োইগ্রজাঃ। 

স্রান্তরনরানাগাঃ খগ! মৃগাসরীস্থপাঃ ॥ ভাগঃ ২৬।১৩ 
গন্ধব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষো ভূতগণোরগাঃ | 
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধ! বিছ্যাপ্থাশ্চারণা দ্রমাঃ || ভাগঃ ২৬।১৪ 

অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ | 
গ্রহক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনযিত্ববঃ ॥ ভাগঃ ২৬1১৫ 
সৰ্ব্বং পুরুষং এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২৬১৬ 
১1১ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হ্ইয়াছে। 
আমরা পূর্বের ১১২ স্বত্রের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়াছি, 

তাহা হইতে স্বন্দর ধারণা হইবে, যাহা! প্রলয়ে সুক্মভাবে বর্তমান ছিল, তাহা স্থল 
প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেই, স্ক্ষেরই অনুরূপ আকুতি প্রকৃতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। অতএব, সমান নামরূপ হইতে কোনও বিরোধ উপলব্ধি হয় না । 

বায়ক্কোপের ফিল্ম্ প্রন্থতের জন্য পরিপৃগ্তমান প্রপঞ্চ হইতে আলোকচিত্র 
গ্রহণ করা হয়। এ আলোকচিত্র এত সবল্ম যে, উহার রেখা ও বর্ণবিন্যাস 
্ চক্ষের চা হয়না। কিন্ত আলোক ও যন্ত্র সাহায্যে উহাকে বৃহৎ-ও 
এড বে কারানীল দেখিলে দর্শকের বিশ ও আননের সীমা থাকে না। সেইরূপ বর্তমান প্রপঞ্চ জগৎই ইহার 

প্রলয়ে সুক্ম্লপে পরমাত্মায় অপরিদশ্ঠমান ভাবে থাকিবে। বের রি 



১ অঃ ৩ পাঃ। ৮ অধিঃ। ৩১ সঃ ৬২৯ 

৮। অধ্বধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 2 

“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু৮ | (ছান্দোগ্যঃ ৩৷১৷১ ) 
“তদ্ যৎ প্রথমমযৃতং তদ্বসব উপজীবস্তি”। (ছাঃ ৩৬১) 
“স য এতদেমমৃতং বেদ, বন্থনামেবৈক ভুত্বা অগ্নিনৈব 

মুখেনৈতদেবাধৃতং দৃষ্ট! তৃপ্যতি ৷” (ছাঃ ৩৬৩) 

“এই আদিত্যই দেব মধু” এইরূপ আরম্ভ করিয়া, “সেখানে যাহা! প্রথম 

অমৃত, তাহা .বস্ুবৰ্গ উপভোগ করেন,” এইরূপ বলিয়া, “যে লোক এই রূপে এই 
অমৃতকে জানে, সে নম্্গণের মধো একজন হইয়া, অগ্রিরপ মুখ দ্বারা এই 

অমৃতদর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন । 

পূৰ্বাপক্ষ ত্র £- 

সূত্ৰ $_১৷৩৷৩১ 

মধ্বাদিঘসম্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ১/৩৩১ 

মধু 4- আদিষু + অসম্ভবাৎ4- অনধিকাঁরং+ জৈমিনিঃ | 

অধবাদিষু 2 মধুবিগ্ভা প্রভৃতিতে। অসম্ভবাৎ £_ অসম্ভব বলিয়।। 

অনধিকারং £_অধিকারের অভাব। জৈমিলিঃ £_জৈমিনি আচার্য্য মনে 

করেন। 

পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ত্র্গবিষ্ঠায় দেবতাগণের অধিকার আছে। এখন 

“সংশয় এই হইতে পারে যে, মধুকিছ্া প্রভৃতি যে সকল বিদ্ধায় দেবতাগণ উপাস্য, 

সে সকল বিদ্যায় সে সকল দেবতার অধিকার থাকা অসম্ভব। মধুবিদ্যা উপাসনার 

উপাস্ত আদিত্য ও বন্থ প্রভৃতি দেবতা, এবং উহার ফল, বন্দু আদি দেবতার 

ভাবপ্রাপ্তি। সুতরাং আদিত্য ও বন্ধ প্রভৃতি দেবতার, সে সকল বিদ্যায় 

অধিকার নাই। কারণ, নিজে নিজেকে উপাসনা অসম্ভব এবং বন্ধ প্রভৃতি 

উপাসনার ফলে আর বন্থত্বাদি লাভ সম্ভব হয় না। অতএব. আচার্ধ্য জৈমিনি 

মনে করেন যে, এ সকল বিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার নাই। 
স্পস্ট 



৬৩৪ ব্ৰহ্মস্তত্ৰ ও শ্রীযমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“তৎ দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুহোপাসতেইমৃতম্ ।” 

( বৃহদারণ্যক 8181১৬) 

দেবগণ জ্যোতি:র জ্যোতি: সেই ব্রদ্ধকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা 
করেন ৷ ( বৃহদাঃ 8181১৬) 

পূর্ববপক্ষের পোষক স্থত্র :_ 

সূত্ৰ ১1৩৩২ 

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১1৩৩২ 

জ্যোতিষি+ভাবাৎ+ চ। 

জ্যোভিষি £__ জ্যোতি: শব্বোক্ত পর্রদ্ধে। ভাবাৎ £_ উপাসনার সন্তাব 
হেতু। চ:ও। 

সাধারণ নিয়মান্ুসারে দেবতা ও মনুয্যের ব্রহ্গবিদ্ায় তুল্য অধিকার 
থাকিলেও, দেবতাগণের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে, জ্যোতি:র জ্যোতি: ব্রদ্ধকে 
উপাসনা করিবার উপদেশ থাকায়, উহাই বস্তু প্রভৃতি দেবতার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে 
অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে । 

এবং সকৃদদর্শাজঃ পরত্রহ্মাত্মনোহখিলান্ 
যস্ত ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৩৫৫ 
যদচ্চিত ব্ৰহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ 
শ্িয়। চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। ভাগঃ ১০৷৩৮৷৮ 
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বশ্মিন্নবভাতি যৎ । 
অং বন্মপরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ভাগঃ ৪1২৪৷৫৭ 
রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমান্ঠি 

ব্রহ্ম জ্যোতিনিগুণং নির্ধিবকারম । 
সত্তামাত্রং নি্বিবশেষং নিরীহ 
স তং সাক্ষাদিফুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ভাগঃ 

এই প্রকারে ব্রহ্ম সেই অখিল 
দীপ্তি দ্বারা সমুদায় চরাচর বিশ্ব প্র 

১০।৩২৫ 

শম্ায়কে পরত্রশ্গরূপ দর্শন করিলেন, যাহার 
কীশমান হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০১৫০ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৮ অধিঃ | ৩২ স্থই ৬৩১ 

হে ভগবন্ ! তোমার পরমতত্ব অতি আশ্্ধ্য। এ তত্বে এই প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব প্রকাশ পায়, আবার এই প্রত্যক্ষ বিশ্বে তোমার পরতত্ব 

. প্রকাশিত হয়। অতএব সেই তত্বই পরম, ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিঃস্বর্ূপ, এবং - 
আকাশের ন্যায় ব্যাপক । ভাগঃ ৪1২৪।৫৭ 

দেবকী বলিতেছেন £₹__হে ভগবন্ ! বেদ সকল কার্ধত্রদ্ম বলিয়া তোমার যে 

রূপের বর্ণনা করেন, তাহা স্বরূপতঃ অব্যক্ত, আদ্য বা যূল কারণ, নিরীহ (তোমার 
সন্গিধি মাত্রে কারণ ), নিবিবশেষ, সত্তামাত্র, নির্বিবকার, নিগুণ বৃহৎ ও জ্যোতিঃ 
স্বরপ। তুমিই সেই সর্বব্যাপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং অধ্যাত্মদীপ, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি 
করণ সমূহের প্রকাশক । ভাগঃ ১৭৩২১ 

পর ব্রল্গকে “জ্যোভিঃ”, “পরং জ্যোতি” “জ্যোভিষাং জ্যোতি: 
বল! হুইয়! থাকে । কিন্তু দেবতাগণের সম্বন্ধে তাহাকে জ্যোতি: রূপে 
উপাসনার বিশেষ উপদেশ থাকায়, দেবতাগণের অন্য বিদ্যায় অধিকার নাই, ইহ 
স্থচিত হয়। ইহাই পূর্ববপক্ষ জৈমিনি আচার্ধোর যুক্তি। 



৬৩২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি ৫ 

“অথ তত উৰ্দ্ধ উদেত্য----** । ছান্দোগ্যঃ ৩।১১।১ 

অনস্তর তাহারও উর্ধে উিত হইয়া-****( ছাঃ ৩১১১) 

“ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি, সকদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি, য 

এতামেবং ব্রন্মোপনিষদং বেদ” ছান্দোগ্যঃ ৩।১১।৩ 

যে ব্যক্তি এই প্রকার এই ত্রদ্ষোপনিষৎ জানে, তাহার সন্ধে সূর্য আর 

উদিত হয় না, অস্তমিতও হয় না, একবারই ইহার দিবা ( চিরপ্রকাশ ) হয়। 

ছাঃ ৩১১।৩ 

সিদ্ধান্ত সূত্ৰ 2 

ভাবন্ত বাদরায়ণোইস্তি হি)! ১1৩৩৩ 

ভাবং+ তু+ বাদরায়ণঃ+ অস্তি+ হি। 

ভাবং £_অধিকার সন্তাব। তুঃকিন্ত। বাদরায়ণঃ 2 স্ত্রকার 

বাদরায়ণ আচার্য্য । অস্তি :_আছে। হিঃ নিশ্চয়। 

বাদরায়ণ আচার্ধোর সিদ্ধান্ত এই যে, বন্ধু প্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্য। 

প্রভৃতিতে অধিকার আছে। কেনন, যধুবিদ্যাতে, বসু, রুদ্র, আদি, 

মরুৎ ও সাধ্য দেবগণের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহারা কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্ম, 

এজন্য উপাস্য । “অনন্তর তাহারও উর্দ্ধে উথিত হইয়া উক্ত মধুবিদ্যা গ্রকরণে এই 
বাক্যে উক্ত দেবতাগণের অন্তরে অবস্থিত তাহাদের অন্তর্্যামী পরমাত্মার_ 
কারণাব্থ ব্রত্মের-_-উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং তাহাতে পরব্র্গের উপাসনার 

জন পুক্ুষার্থলাভ বা প্রকল্পে বস্তু প্রভৃতি দেবতার পদ লা হইতে পারে। 

অতএব উক্ত দেবতাগণের উল্ বিধায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল । 
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দররুদ্রমরুত স্তন্বম্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ 
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্ৰমোপনিষৈর্গায়ন্তি যং সাম্গাঁঃ॥ 
ধ্যানোবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যস্তি যং যোগিনে! 
যন্তাস্তং ন বিছুঃ সরাস্থরগণ| দেবায় তন্মৈ নমঃ ॥ ভাগঃ ১২।১৩।১ কো নু রাজনিক্ডরিয়বান্ মুকুন্দচরণানুজমূ। 
ন ভে সর্কাতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ ভাগঃ ১১২২ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৮ অধিঃ | ৩৩ স্থুঃ ৬৩৩ 

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্ত, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার! ধাহার স্তব করেন, ও 

সামবেদীর] অঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাহার স্বরূপ গান 

করেন, যোগির! ধ্যানাবস্থায় তদ্গত চিত্ত হুইয়া ধাহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, 

আর স্ুরাস্থরগণ যাহার অন্ত পান না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি। ভাগঃ 
১২১৩১ 

হে রাজন্! মুকুন্দচরণ ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি অমরোত্তমদিগেরও উপাস্য । 

স্থতরাং ইন্ডিয়বান্ ব্যক্তি এমন কে আছে, যে আপনার চতুদ্দিকে মৃত্যু অবস্থিত 

দেখিয়াও মুকুন্দচরণ ভজন না করিবে? ভাগঃ ১১1২২ 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মধুবিগ্ঠাদিও, ব্রন্মোপাসনার প্রকারভেদ মাত্র 

বলিয়া, আদিত্য বস্থ প্রভৃতি সমুদায় দেবতাগণের উক্ত বিদ্যাদি উপাসনার 

অধিকার আছে, কেনন! উক্ত উপাসনা_ ত্রক্মোপাসনাই | 



৬৩৪ র্হত্র ও শ্রীম্ভোগবত 

১। অপশুদ্রাধিকরণ ৷ 
ভিত্তি £ 

“আজহারেমাঃ শৃদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িস্যথাঃ” | 
(ছান্দোগ্যঃ ৪1২৫) 

হে শূদ্ৰ, এই সমস্ত ( কন্যা ও গো ) আমার জন্য আনয়ন করিয়াছ এই রূপ 

উপায়েই আমাকে আলাপ করাইতেছ। (ছাঃ ৪1২1৫) 

সংশয় £_ মনুষ্য ও দেবতাগণের ব্রক্ষবিগ্ঠার অধিকার আছে, সিদ্ধান্ত করিলে ; 

তাহা হইলে শূদ্রেরও বেদে অধিকার আছে, বোধ হয়। কারণ, ছান্দোগ্য 

শ্রুতির ৪1২1৫ মন্ত্রে জানশ্রতির উদ্দেশ্যে, রৈক “শূত্র” বলিয়া সম্বোধন করিলেন, 

এবং জানশ্রুতি ব্রহ্মবি্যাপ্রার্থী হইয়া রৈক সমীপে গিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার 

অধিকার না থাকিবার কারণ কি? বিশেষতঃ, ইতিহাস পুরাপার্দিতে ব্রহ্মবিদ্ঠার 

উপদেশ আছে, এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া সে উপদেশ গ্রহণ করিতে 

পারে। এবং অনেক “শূদ্রের” ব্হ্মবিষ্ঠালাভের চেষ্টা, আগ্রহ ও সামর্থ্য আছে, 
ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অতএব শূদ্রের বেদে অধিকার কেন না 

থাকিবে? এই সংশয় সমাধানের জন্য স্থত্রের অবতারণা £__ 

সূত্ৰ £-১৩1৩৪ 

শুগন্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদীদ্রবণাৎ স্ুচ্যতে হি। ১৩৩৪ 

ৰ্ শুক্+ অন্ত + তৎ + অনাদরশ্রবণাৎ + তদ! + আদ্রব্ণাৎ + স্চ্যতে + 
| 

শুক্ঃ_শোক, ছুঃখ। অস্ত £_ইহার, জানশ্রতির। জভ্তৎ 3 

তাহাদিগের, হংসদিগের । অনাদ্ররশ্রবণাৎ £$_অবজ্ঞ শ্রবণ হেতু । ভদ্র! £_ 
তখন। আদ্রবণাৎ £_ দ্রবীভূত হওয়ায়। অথবা, ভদদাদ্রবণা ₹_ 
সেই শোক কর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়। সৃচ্যতে £_ সুচিত হইতেছে। হিঃ 

নিশ্চয়ই ৷ 

হওয়ায়, পশচাদ্বর্তী একটি হংস EN টা |, ৰন! 
১ কে গম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে, 

দেখিও, যেন উল্লজ্ঘন করিয়া যাইও না, পাছে তোমার সমবায় সুকৃতি নষ্ট হইয়া 
বায়। ইহা শুনিয়া পুরো হংসটি উতর দিল, ইহাকে হহয় 

করিতেছ যে, উল্লজ্ঘনের জন্য এত আশঙ্কা ডি ক মনে 
করিতেছ, এ রৈক্ক নহে। হংসের 
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এই প্রকার অবজ্ঞাস্থচক বাক্য শুনিয়া, জানশ্রুতি অতিশয় শোকাবিষ্ট হইলেন, 
এবং অতি দুঃখে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই র্ৈক্কের অনুসন্ধানে 
লোক প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধান পাইবামাত্রই কন্যা, গো, হিরণ্য প্রভৃতি 
উপহার লইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন । তাহাতে রৈক বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, হা রে শূত্র এই সমুদায় উপহারের দ্বারা আমার সহিত আলাপ করিবার 
ইচ্ছা করিয়াছ। অতএব শ্রুতিতে জানশ্রতিকে শূদ্র বলিয়া আখ্যায়িত করা 
হইয়াছে। এবং তৎপরে রৈক্ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্য! দিয়াছিলেন । স্থতরাং, শৃদ্রের 
্বিষ্ঠার অধিকার আছে। স্বত্রকার বলিলেন যে, শূদ্র শব শ্রুতিতে শূত্রবর্ণের 
ব্যক্তি বুঝাইতেছে না । “শু৮০ ধাতুর উত্তর “রর প্রত্যয় করিয়া মুত্র’ শব সিদ্ধ 
হইয়াছে, এবং ইহার বুৎ্পত্তি-লভ্া-অর্থ হইতেছে, “শোকান্বিত”। হংসগণের 
অবজ্ঞান্থচক বাক্য শুনিয়া জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, এবং তারপর 'ৈকের 
সন্ধান পাইবামাত্র তাহার কাছে দ্রুত গিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে শূদ্ৰ 
বলিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, ইহ! শাস্ত্-প্রসিদ্ধ । 

স্ত্রী শূদ্ৰ দ্িজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। 
কর্ম্মশ্রেয়সী মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।। ভাগঃ ১18২৫ 

স্ত্রী, শূদ্ ও পতিত ব্রাঙ্মণাদি দ্বিজ জাতির বেদে অধিকার নাই, অতএব 

এই সকল যৃঢ়দিগের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইবে, ইহ! বিবেচনা করিয়া, ঝষি 

ব্যাসদেব কৃপা করিয়া ভারভাখ্যাল রচনা করিলেন। ভাগঃ ১৪২৫ 

দ্বিজ-শুশ্যা শূড্রের বৃত্তি, ও তাহাই তাহার বিহিত বর্ণধর্মম। 

শৃদ্রস্য দ্বিজ-শুশ্রষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনৌভবেৎ ॥ ভাগঃ ৭1১১।১৫ 

শৃদ্রস্ত সন্গতিঃ শৌচং সেবা স্বামিত্যমায়য়া। 

অমন্ত্র যজ্ঞোহ্ন্তেয়ং সত্যং গো-বিপ্ররক্ষণম্ ॥ ভাগঃ ৭৷১১৷২৩ 

শূদ্ৰ জাতির দ্বিজ-শুশ্রষা বিহিত, এবং জীবনোপায় স্বামী হইতে লভ্য। 

ভাগঃ ৭1১১।১৫ 

সাধু বিপ্রাদির প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, আমনত্জঞ অর্থাৎ নমস্কার 

মাত্র দ্বারা পঞ্চ হজ্ঞানু্ঠান, অস্তেয়, সত্য ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষণ এই সকল শুত্রের 

লক্ষণ। ভাগ: 91১১1২৩ ৃ 

শৃ্রের বেদে অধিকার না থাকিবার কারণ কি? ইহা কি যথেচ্ছ পাঁড়নকারী 



ডঃ সর ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বিধি মাত্র, অথবা ইহার যূলে সত্য আছে? ত্রেতা যুগে ভগবান্ গীরামচন্দ্র 
তপস্তাকারী শুদ্ররাজ শন্থুকের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন প্রবাদ আছে, ইহার' 

কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে, হিন্দু ব্্ণাশ্রম সমাজ- 

বন্ধনের যূলে যাইতে হয়। বর্ণ চারিটি- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, সমাজ-দেহের 

চারিটি অঙ্গ__শির, বাহ, জঙ্ঘা ও পদ। কোনও একটি অঙ্গের অভাব হইলে 
সমাজদেহ বিকৃতাঙ্গ ও বিকল হইয়া পড়ে । প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার 

বিধি । বালক উপনয়নের গর গুরুগৃহে গিয়া, গুরুর উচ্চারণের অনুকরণে উচ্চারণ 

শিক্ষা করিয়া, বেদ অভ্যাস করিবে, এই ব্যবস্থা। এখনকার মত তখন মুদ্রিত 

পুস্তকাদি ছিল না। প্রথম অবস্থায় লিখিত পুস্তকও ছিল না, গুরু বেদ আমূল কণৃস্থ 

করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্য তাহার নিকট শুনিয়া অভ্যাস করিতেন । এজন্ত 

বেদের অপর নাম শ্রতি। সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এরূপভাবে ইহার 

অভ্যাস বহু আয়াস, যত্ব ও সময়সাপেক্ষ ছিল। অনন্যমনাঃ ও অনন্তযকর্শ্ম হইয়া, 

যাহারা ইহা করিতে পারিতেন, তীহারাই ইহার অধিকারী ছিলেন। যে 

কারণেই হউক, শূত্রজাতি সে সময়, তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি 
প্রভৃতি দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। এজন্য তাহার উপনয়ন সংস্কার, 

গরুগৃহে বাস, ত্রশ্্ধ্যপালন ও বেদাভ্যাস ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সমাজে যখন 
নানা প্রকার পরিবর্তন দেখা দিল, শূদ্রদিগের মধ্যেও ব্রহমবিভ্যালাভের আগ্রহ দেখা 
যাইতে লাগিল, তখনই পরম কাক্ুণিক খষিগণ, বেদের বিধান অক্ষুণ্ন রাখিয়া, 
পুরাণ ইতিহাসে বেদান্ুসারী ব্ক্ষবিদ্তা অনুস্াত করিয়া দিলেন । ইহা! বাপরে 
ও দ্বাপরের শেষভাগে হইয়াছিল। তখন বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ 

প্রভৃতি উপাদেয় পুরাণসকল সর্বববিধ অন্তুলোম প্রতিলোম সঙ্কর জাতির মধ্যে 

বর্বিষ্া বিতরণের দ্বার স্বরূপ হইল। শ্রীমদ্ভাগবত তারম্বরে ঘোষণা 
করিলেন যে, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই হয় নী। যাহার! ভগবদৃভক্ত 
ভাঁহার! যদি চণ্ডালও হয়, ভাহারা৷ অভক্ত বহুগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হুইতেও, 

গরীয়ান্। আবার ভগবদভেক্ের মহিমাই বা কত, তাহাদিগকে আশ্রয় করিলে 
কিরাত, হন, অন্ধ প্রভৃতি গ্েচ্ছ জাতিগণও পরম পবিত্র বলিয়া! গণ্য হইবে। 

এই উদার মত হিন্দু জাতি গঠনের ও হিন্দুসংখ্যা বাড়াইবার একটি প্রশস্ত পদ্থা। 
বিপ্রান্দিযিড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাঁদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষঠম্ ৷ 
মন্তে তদপিতমনো বচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু 

ভূরিমানঃ ॥ ভাগঃ ৭৯৯. 
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জঅহে| বত শ্বপচোইতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তৃভ্যম্। 

তেপুশুপত্তে জুহবূং সগ'রর্যা ব্ৰন্মাণুচূৰ্নাম গৃণস্তি যে তে ॥ 
ভাগ2 ৩৷৩৩৷৭ 

কিরাত হৃনান্ পুলিন্দ পুকশা আতীর শুক্ষা যবনাঃ খসাদয়ঃ 
যেহন্তেচ পাপা যহুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তশ্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ 

ভাগঃ ২৪1১৭ 
আমার বোধ হয় যে, উল্লিখিত দ্বাদশ গুণভূষিত [ (১) ধন, (২) সতকুলে 

জন্ম, (৩) রূপ, (৪) তপস্তা, (৫) পাণ্ডিত্য, (৬) ইন্জরিয়পটুতা, (৭) তেজঃ (কান্তি), 

(৮) প্রতাপ, (৯) শারীরিক বল, (১০) পৌরুষ, (১১) প্রজ্ঞা, (১২) অষ্টাঙ্গ যোগ] 

বিপ্র যদি পদ্মনাভ ভগবানের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তীহা অপেক্ষা সেই 

চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যাহার মন, বাক্য, কর্ণ, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, কারণ, 

উক্তর্ূপ চণ্ডাল কুল পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু ভুরি অভিমানবিশিষ্ট উত্তমরূপ 
্রাহ্মণ আপনাকেই পবিত্র করিতে পারেন না, কুলের কথা ত দূরে থাকুক। 
ভাগঃ ৭1৯1৯ 

হে দেব! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে, সে জাতিতে 

শ্বপচ হইলেও, শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য । ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্া করিয়াছেন, অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, 
তাহারাই সদ্দাচারী, এবং তাহারাই যথার্থ বেদে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভাগঃ 
৩৩৩1৭ 

কিরাত, হুন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুকশ, আভীর, শুক্ম, যবন, খপ প্রভৃতি যে সকল 

পাপ জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরপ, তাহারাও যে 

ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্কে 
নমস্কার । ভাগঃ ২৪1১৭ 

প্রীভগবানের নামের এমন মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করিলেন যে, 

তাঁহার নাম কীর্তন, স্মরণ, শ্রবণ করিলেই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমুদায় লোকের 

সমুদায় পাপ সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছু বণং যদহীণম্। 

লোকন্ত সো! বিধুনোতি কলাষং তপ্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ 
ভাগঃ ২৪১৪ 
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২ যাহার কীর্তন, যাহার স্মরণ, যাহার দর্শন, ধাহার বন্দন, যাহার 

গুণশ্রবণ, যাহার অর্চন, সগ্যই লোক সকলের পাপ.বিনাশ করে, যাঁছার যশঃ 

শ্রবণ মঙ্গলম্বরূপ, তাহাকে নমস্কার । ভাগঃ ২৪১৪ 

এমন কি সঙন্কেতে বা পরিহাস করিয়া অথবা অবশে নাম গ্রহণ করিলেও 

সমুদায় পাপ নষ্ট হয়। 

সান্কেত্যং পারিহাস্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা। 

বৈকুণ্ডনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ ভাগঃ ৬২1১৪ 

পতিত: স্মলিতো৷ ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ ৷ 

হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্থতি যাতনাঃ ॥ ভাগঃ ৬।২।১৫ 

অক্ঞানাদথবাজ্ঞানাছুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ। ও 

সংকীন্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ভাগঃ ৬।২।১৮ 

যথাগদং বীর্ধতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া । 

অজানতোইপ্যাত্মগণং কুর্য্যান্মন্োহপুযুদাহৃতঃ।। ভাগঃ অ২1১৯ 

এই সমুদায় শ্লোকের অর্থ ১১৭ স্থত্রের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে। 

এখানে আর পৃথক দেওয়! হইল না। 

অভএব হে শুত্রবন্ধুগণ ! কোন্ কালে বেদে আপনাদের স্বজাতির 
ব্রক্মবিস্তার-অধিকার বিহিত হয় নাই বলি ৰিবা্ঘ করিবার কারণ 

নাই। পরম কারুণিক খবিগণ আপনাদের ব্রদ্গবিষ্ভা লাভের 
অন্তরায় বহুকাল পূর্বে দূর করিয়াছেন। এখন আপনারা তাহার শুভকর, 
ফল উপভোগ করিয়া! কৃতকৃতার্থ হউন, ইহ্! প্রার্থনা করি । 
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ভিত্তি £= 

“জানশ্রুতিহ্থ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো'বহুদায়ী বহুপাক্য আস 1৮ 
( ছান্দোগ্যঃ ৪1১১ ) পূর্ববকালে পৌত্রায়ণ জানশ্রতি শ্রন্ধাপূর্বাক দানশীল এবং বহুপাক্য (অতিথি, 

ভোজশের জন্য বহু পাকশীল) ছিলেন। (ছাঃ 81১1১ ) 

“স হু সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচ ৷” (ছান্দোগ্যঃ ৪1১1৫ ) 
তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই সারধিকে বলিলেন। (ছান্দোগ্যঃ ৪1১৫) 
তত্র ৪১৩৩৫ 

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ॥ ১1৩৩৫ 

ক্ষত্ৰিয়ত্ব + অবগতেঃ +চ। 

ক্ষত্ৰিয়ত্ব $_ক্ষত্ৰিযত্ব। অবগভেঃঃ--প্রতীতি হেতু। চ _-ও। 

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪1১1১, ৪1১1৫ মন্ত্রপাঠে বুঝা যায় যে, 

জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ও রাজা ছিলেন, নতুবা তিনি বহুদেয়ী, বহুপাক্য বিশেষণে 
বিশেষিত হইতেন না ; প্রাতে উঠিয়াই সারধিকে আজ্ঞা করায় বুঝায় যে, তাহার 
রথ, সারথি প্রভৃতি .ছিল। তারপর রৈক্ককে গ্রাম, সহ গো প্রভৃতি দান করায় 

বুঝা যায় যে, তাহার উক্ত সমুদ্বায় দান করিবার সামর্থ্য ছিল। অতএব তিনি 

ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়। 



৬৪০ বস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি ৫ 

“অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়ং অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্য- 

মাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ॥৮ ছান্দোগ্য; ৪৩৫ 

কপিবংশীয় শৌনক 'ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী দুইজনকে পাচক ভক্ষ্য 

পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহলেন। (ছাঃ 

৪1৫) 

সংশয় £__বছদেয়ী, বছপাক্য হইলেই এবং সারথি, রথ থাকিলেই, এবং 

কন্যা, গো, গ্রাম দিবার সামর্থ্য থাকিলেই, ক্ষত্রিয় হইল না কি? শৃদ্রও ধনবান্ 

ও দাতা হইতে পারেন, অতএব পূর্বের সিদ্ধান্ত মনঃপূত হইল না। এজন্য 

স্বত্রকার পরের স্থত্র করিলেন £__. 

সুত্র £_১৷৩৷৩৬ 

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১1৩৩৬ 

উত্তরত্র + চৈত্ররথেন+লিঙ্গাৎ। 

উত্তরত্রঃ-এ শ্রুতিতেই পরে। চৈত্ররথেন £_চৈত্ররথ বংশীয় অভি- 
প্রতারীর নাম ও সম্পর্ক থাকায়। লিঙ্গাৎ £-_স্ছচনা হেতু! 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রৃতিতে শৌনক ও অভিপ্রতারীর এক সঙ্গে আহারের 
কথা আছে। এবং ব্রহ্মচারী তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী 
শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না। অতএব, তাহারা শুদ্র ছিলেন না। 

তারপর শৌনক ব্রাহ্মণ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিমি অভিপ্রতারীর সঙ্গে 
একক আহার করিতেছিলেন, অতএব অভিপ্রতারী শূন্র ছিলেন না। বিশেষতঃ 
উহাদের নামে সংবর্গ বিদ্যার স্ততির আখ্যায়িকাঁর বর্ণনা আছে। অতএব 
উহার! উক্তবিদ্ধায় অধিগত ছিলেন, ইহা ব্র্ষঠারীকে শৌনক যে উত্তর দিলেন 
(ছান্দোগ্য ৪1৩) হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হুতরাং শৌনক ও অভিপ্রতারীর 
মধ্যে পরস্পর গুরুশিত্ত সম্বন্ধ ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। তাঙ্য ব্রাহ্মণ 
(২৭১২৫) হইতে আমরা পাই যে “কাপেয়গণ টত্রথের যাজন করিয়াছিলেন |” 
আতা কাপেরণণ টৈত্রধব্য়গণের পুরোহিত ছিলেন। ইহা, প্রসিদ্ধ 
আছে যে, এক বংশয় ব্রাহ্মণ এক এক বংশীয়দিগের যাজন করিতেন, যেমন বশিষ্ঠদেব রঘুবংীয়গণের পুরোহিত ছি 

ছলেন। আরও উক্ত 
'অভিপ্রতারী চৈত্ররথবংীয় ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। রা্মণে শুন! যায় যে 
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রৈক জানশ্ৰুতি আখ্যায়িকা সম্পর্কে সংবর্গ বিদ্ধাঘটিত ইহাদের উল্লেখ। 
অতএব, কাপেয় শৌনকের সহিত অভিপ্রতারীর যে গুরুশিযৃ সম্বন্ধ ছিল, রৈক্ক 
ও জানশ্রুতির মধ্যেও সেই সম্পর্ক থাকায়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, এইরূপই 
সুচনা হয়। ৃ be, 

বলা বাহুল্য যে, এ প্রকার যুক্তির অবতারণা কষ্টকল্পনা মাত্র । তবে ইহার 
সাপক্ষে এই বলা যাইতে পারে যে, শ্রতিতে "শ্র” এই শব্দটির প্রয়োগ থাকায় 
জানশ্রতিকে 'শুদ্র” বলিয়া সন্দেহ পূর্ববপক্ষ করিতেছেন, কিন্তু যখন *শূদ্র” শব্দের 
ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জানশ্রুতিতে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত, এবং তাহা শুদ্র জাতির বোধক 
নহে, তখন সেই ব্ৎপত্তিলভ্য অর্থের সহিত অন্যান্য অবস্থার পর্ধ্যালোচনা 
করিলে, অর্থাৎ তিনি বহুদেয়ী, বহুপাক্য, তাহার রথ, সারথি আছে, বহুসংখ্যক 
গো” কন্যা, হিরণা, প্রামাদি দিবার সামর্থ্য তাহাতে বিদ্যমান? রৈক্ব ব্রহ্মবিদ্, 
তিনি তাহাকে ব্ৰহ্মবিদ্যা উপদেশ দিলেন এবং উক্ত বিদ্যার স্ততিতে ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে, তখন কেবলমাত্র “শূদ্র” শব 
ব্যবহারের জন্য তাহাকে "শুদ্র” বল! কর্তব্য নহে । 

এই স্বত্রের ব্যাখ্যা-পোষক শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও শ্লোক আমার 
অনুসন্ধানে পাওয়া গেল না। 

১৩1৩৫ ও ১।৩।৩৬ স্যত্র ছুটি শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্ধ্য, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্ধ্য ও 

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ একত্রে একসুত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন । 

৪১ 



৬৪২ হত ও শীমভোগবত 

ভিত্তি £_ 

“তং হোপনিণ্ডে” ( আপস্তন্বঃ, শৌতস্ত্র ) 
তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন । 

“উপত্ব৷ নেয্যে”। (ছান্দোগ্যঃ 8181৫ ) 

আমি তোমাকে উপনীত করিব। 

“ন শুন্দে পাতকং কিঞিন্ন সংস্কারমর্থতি ৮” (মন্ু ১০১২৬) 

শূদ্রে কোনও প্রকার পাতক নাই, শূত্র সংস্কারাহ নহে ॥ 

সংশয় £__ছান্দোগ্য শ্রুতির রৈক্ক জানশ্রুতির আখ্যায়িকা হইতে আভ্যন্তরীণ 

প্রমাণ দিলে বটে, কিন্তু তাহা৷ বড় বলবৎ বলিয়া মনে হয় না, আর কি কিছু 

প্রমাণ আছে? 

সুত্র £_১৷৩৷৩৭ 

সংস্কীরপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ১1৩৩৭ 

সংস্কারপরামর্শাৎ + তদভাবাভিলাপাৎ+চ। 

সংস্কীরপরামর্শাৎ £_উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ থাকায়। ভদ্রভাবাভি- 

লাঁপাৎ £_ তাহার উপনয়ন সংস্কারের অভাব (শৃত্রপক্ষে) উল্লেখ থাকার 
জন্য। চ:_-ও। 

শান্তর বেদাধ্যয়নের পূর্বে, উপনয়ন সংস্কার ও তাহার পর গুরুগৃহে বাস 
করিয়া অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, এবং গুরুশুশষায় তৎপর ও ব্রহ্মচারী 
হওতঃ, গুরুর উচ্চারণের পরে তাহার অনুরূপ উচ্চারণ করিয়া, বেদাভ্যাস 
করিবার বিধান আছে। কিন্ত শৃদ্রের উপনয়ন সংস্কারের অভাবই শাস্ত্রে কথিত 
আছে। সুতরাং শাস্তবিধান অনুসারে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। রৈক 
যখন জানশ্রতিকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং উপনয়ন সংস্কারের কোনও 
প্রসঙ্গ নাই, তখন জানশ্রতি শূদ্ৰ ছিলেন না। ৃ 

ছান্দোগ্য শ্রাতর উক্ত প্রকরণে সত্যকাম সম্বন্ধে আখ্যাধ়িকা আছে যে, সত্যকাম বরহ্গবিদ্ভা লাভের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত, গুরু প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয় কিনা? সত্যকাম তাহার মাতা জাবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন সন্তোষকর উত্তর দিতে পারিলেন না, তখন গুরু তাহার সরলতা এবং সত্যবাদিতা লক্ষ্য করিয়৷ সন্ত হওতঃ তাহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন হা পূৰ্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১1৩৩৮ সূত্র এই আখ্যারিকার 



১ অঃ! ৩ পাও । ৯ অধিঃ ) ৩৭ সঃ ুগ্ডও 

ছিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্বব্যা-জন্মোপনয়নং ছিজঃ ৷ 
বসন্ গুরুকুলে দাস্তে। ব্রহ্ধাধীয়ীত চাহুতঃ 1! ভাগ ১১৷১৭৷১৮ 

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষ ব্ৰহ্মসথত্ৰ কমগুলুন্ ! 
জটিলোহধৌতদদ্বাসোহরক্তপীঠঃ কুশান্ দবৎ ॥ 

ভাগ ১১/১৭1১৯ 

সানভোজনহোমেচ জপোচ্চারেষু চ বাগ্ যতঃ ৷ 

ভাঁগঃ ১১৷১৭৷২০ 

রেতো৷ ন বিকিরেজ্জাতু ব্রহ্মত্রতবরঃ স্বয়ম্ 

অবকীরণেহিবগান্াঞ্স, যতাস্ুন্ত্রিপদাং জপেৎ ৷ 

ভাগ ১১1১৭/২১ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত এই তিন বর্ন পূৰ্বৰ পূৰ্ব সংস্কারের পর উপনক্বনব্ূপ 

দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তিপূর্ববক দান্ত হ্ইস্রা গুর্রুকুলে বাস করতঃ আচার্য্য কর্তৃক 

আহৃত হইয়া বেদ অধ্যয়ন ও বিচার করিবেন 1 এবং মেখলা, অজিন, অক্ষষালা, 

র্সত্র, কমওলু , জট! ও কুশ ধারণ করিবেন, দৃও ও বস্তু প্রক্ষালন করিবেন 

না, এবং রক্তবর্ণ পীঠে উপবেশন করিবেন ন]! ১১1১৭1১৮-১৯ 

স্ান, ভোজন, হোম, জপ এবং সৃত্র পুরীষাহ্যৎনর্গের সমত সৌনী হইবেন ! 
১৩1১৭1২০ 

্র্নচারী ব্যক্তি কখনও জ্ঞানপূর্বকে স্বয়ং শুক্রক্ষরণ করিবেন না! দৈবাৎ 

স্বপ্নাদিকালে রেতঃক্ষরণ হইলে, জলে অবগাহন পূর্বক স্থান করিত গ্রাণারাম 
করতঃ ত্রিপদ! গায়ত্রী জপ করিবেন । ১১১৭২১ 

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈস্ত ত্রিবর্ণের উপনয়নের পর দ্বিজ হইয়া কঠোর 

ব্ৰম্ধ্যে অবস্থিত হইয়া! গুরুকুলে বাস করতঃ, গুরু কর্তৃক আহত হইবার পর 
বেদাধ্যয়ন করিবে, এই বিধি । তিন বর্ণেরই সংস্কার বিধি আছে। শৃন্দের 

সংস্কার বিবি নাই। অকপটভাবে গো, দ্বিজ, দেবসেব! করা তাহাদের বিধান 

এবং তাহা হইতে যথা! লাভে সন্তোষ ৷ ভাগ ১১১৭১৫ 

শুশষণং দ্বিজ গবাং দেবানাধণপ্যমায়য়! ৷ 

তত্র লব্বেন সন্তোষ: শৃন্রপ্রকৃতয়ত্িসাঃ ॥ 
ভাঁগঃ ১১৷১৭৷১৫ 



শন ্র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

শদ্রের বেদে অধিকার নাই এবং তাহাদের বৃত্তি, ১৩৩৪ স্বত্রের আলোচনায় 
আলোচিত হইয়াছে । উক্ত স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধত ভাগবতৈর ১৪1২৫, 

৭1১১।১৫ ও ৭1১১।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 

শু্ষাই শূক্দের বৃত্তি, এবং এই বৃত্তি পালন করিলেই ভগবান্ সন্তোষ লাভ 

করেন। 

পল্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রীষা ধর্দ্মসিদ্ধয়ে । 

তত্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রে! যদৃবৃত্তয। তুম্ততে হরি: ॥ ভাগঃ ৩1৬২৯ 

বিরাট পুরুষের পাদদ্বয় হইতে ধর্শ্মসিদ্ধির জন্য শৃত্রবৃত্তি শুশ্রষা উৎপন্ন 

হইল, এবং তাহা হইতে শৃদ্রজাতিও এঁ কার্য্যার্থ জন্মিল। ভগবান্ শুদ্রজাতির 
এ বৃত্তি দ্বারাই সম্তষ্ট হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।৬।২৯ 

উপনয়ন সংস্কারের অভাববশতঃ শৃদ্রের বেদে অধিকার নাই। ইহা তৎকালে 
বিশেষ প্রসিদ্ধই ছিল। জানশ্রুতিকে গুরু রৈক্ক যখন বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
তখন তাহার আগে হইতেই উপনয়ন সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, সুতরাং 
তিনি শূদ্ৰ ছিলেন না । 

সপ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৯ অধিঃ। ৩৮ সুই ৬৪৫ 

ভিত্তি ৪ 

নৈতদূত্রাঙ্গাণো। বিব্ঞমর্াতি, সমিধং সোম্যাহর”। 
ছান্দোগ্য১ 8181৫ 

ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই এরূপ সত্যবাকা বলিতে পারে না, সৌম্য, সমিধ, 
আনয়ন কর । ছাঃ ৪181৫ 

সংশয় £_ভাল, শাস্ত্রে ত বিধান আছে, কিন্তু কার্ধ্যকালে গুরু কি ব্রাহ্মণ 
কিনা পরীক্ষা করিয়া, তাহার পর বেদোপদেশ দিতেন? ইহার উত্তরে সুত্র ₹_ 

সুত্র 2--১1৩1৩৮ 

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ১1৩৩৮ 

তদৃ্ + অভাব + নির্ধারণে + চ + প্রবৃত্তেঃ। 

ভদ্বভাবনির্ধারণে £_তদ্ ( শুদ্রত্বের) অভাব নির্ধারণ হইবার পর। 
চ$-ও। প্রবৃত্তে ৫ প্রবৃত্তি_বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হেতু ৷ 

যে সকল ক্ষেত্রে শিষ্য কি জাতি, ইহার সন্বন্ধে সংশয় থাকিত, দে সকল 

স্থানে গুরু পরীক্ষা করিয়া, শিষ্য দ্বিজপুত্র এ সম্বন্ধে সন্তষ্ট হইলে, তবে তীহাকে 

বেদ শিক্ষা দিতেন । ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল সত্যকামের আখ্যায়িকাই 

ইহার প্রমাণ। স্তরাং জানশ্রুতি শূদ্ৰ ছিলেন না। 

শৃদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ভগবত্তত শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। 

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১1৫২৩ এবং তাহার পরবর্তী গ্লোকগুলি পর্ধ্যালোচনা! 

করিলে বুঝিতে পারি যে নারদ কোনও পূর্বজন্ে দাসীপুত্র (শৃদ্র) ছিলেন। 

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করায় তাহারা তুষ্ট হইয়া তাহাকে ভগবত্তত্ 
শিক্ষা দেন। 

জ্ঞানং গুহাতমং যত্তৎ সাক্ষাৎ ভগব্তোদিতম্। 

অস্থবোচন্ গমিষ্যপ্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ৷৷ ভাগঃ ১৫৩০ 

তাঁহার! যাইবার সময় দীনবাতসল্য গুণে সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক কথিত 

গুহতম জ্ঞান কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন। ভাগঃ ১৫০, 



৬৪৬ ব্ৰমস্বত্ৰ ও শ্লীমদ্ভাগবত 

সেই শিক্ষাহ্দারে সাধন! করিতে করিতে নারদ সেই দাসীপুত্র জ্মেই 
ভগবন্র্শন লাভ করেন! 

. ধ্যা়তশ্চরণাভ্তোজং ভাব নির্জিত চেতসা ৷ 

ওৎকন্্যাক্রুকলাক্ষস্ত হগ্াসীন্মে শনৈহঁরিঃ ॥ ভাগঃ ১৬1১৬ 

ভক্তিগ্ুত চিত্ত ছারা! ভগবান্ হরির চরণাবিন্দ ধ্যান করাতে উৎকণ্ঠা হেতু 
আমার লোচনহয় অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে হরি 
আসিয়া আবি হইলেন ৷ ভাগ: ১৬:১৬ 

অবস্তই কষিগণ নারদকে বেদাধ্যয়ন করান নাই, কিন্তু তাহাতে তাহার 
কোনও ক্ষতিই হয় নাই। স্থতরাং শৃত্বদিগের বেদাধ্যয়নে অনধিকারী হওয়ার 
জন্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই। 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৯ অধিঃ | ৩৯ স্ুঃ ৬৪৭ 

ভিত্তি £_ 

“পত্য হ বা এতচ্ছুশানং, ফচ্ছ দ্রঃ, তন্মাচ্ছ্দ্র সমীপ নীধেতব্যম্।৮ 

(শঙ্কর ভাঁষ্যোদ্ধৃত ) 

শূদ্ৰ পদযুক্ত গমনশীল শ্মশানতুল্য, সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না। 

জুত্র £_১৷৩৷৩৯ 

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ ॥ ১৩৩৯ 

শ্রবণ + অধ্যয়ন + অর্থ + প্রতিষেধাৎ। 

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ ৫ শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং বেদার্থজ্ঞান নিষেধ 

হেতু । 

শূদ্রের সমীপে অধায়ন যখন নিষেধ, তখন শূদ্রের বেদ শ্রবণ নিষেধ হইল । 

শ্রবণ নিষেধ হইলেই অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান নিষেধের আর বলিবার কি আছে? 

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, সে সময়ে বেদ পুস্তকাকারে ছিল না। গুরুর ম্মরণ- 

শক্তিতেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাঁহার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য উচ্চারণ করিয়া 

অভ্যাস করিতেন । অতএব, যখন শ্রবণই নিষেধ, তখন অধ্যয়ন বা অর্থগ্রহণ 

সম্ভব নহে । একারণেও জানশ্রুতি শৃদ্র ছিলেন না ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। 

্ত্রশূদ্রদ্বিজবন্ধ নাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভাগঃ ১৪1২৫ 
চাও 

পল্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রীধ! ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। ভাগঃ ৩৬ ২৯ 

স্ত্রী শূদ্ৰ এবং পতিত ছ্বিজগণের বেদে অধিকার নাই। ভাগহ ১৪1২৫ 

ভগবানের পদ হইতে শুশবষা ধরদসিদ্ধির জন্য শূত্রের উৎপত্তি হইল। 

ভাগঃ অ৬।২৯ 

এই হ্ত্রের শিরোদেশে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত শুরু 

যজুর্কেদের ২৬৷২ মন্ত্রট প্রণিধান যোগ্য মন্ত্ৰটি নীচে উদ্ধৃত হইল । 

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। 

ব্ৰহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ। 

প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং। 

মে কামঃ সমুদ্ধযতামুপমাদো নমতু ৷৷ শুর যজুং ২৬২ 

যথা-_যেরূপ, ইমাং_এই, বাচং__বেদবাণী, কল্যাণীম্_মঙ্গলকরী, আবদানি 



৬৪৮ ব্ৰ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

উপদেশ দিতেছি, জনেভ্যঃ__সমুদায় ব্যক্তিগণকে, ্র্মরাজন্যাভ্যাম্__ ত্রাঙ্মণ- 
ক্ষত্রিয়কে, শূদ্রায়_শূদ্রকে, চ-এবং, অর্ধ্যায়_বৈহকে, স্বায়__নিজ নিজ 
আত্মীয়কে, অরণায়_অপরকে, অনাত্বীয়কে, চ--ও, প্রিয়োদেবানাং_ 
গ্যোতনশীলগণের অর্থাৎ বিদ্বানগণের প্রিয়, দক্ষিণায়ৈ--দানের জন্য, দাতুঃ__ 
দানশীল পুরুষের, ইহ__এই সংসারে, ভৃয়াসম্_হইয়াছি, অয়ং মে কামঃ 
এই আমার ইচ্ছা-_অর্থাৎ সর্ববলোকের মধ্যে বেদ-বাণীর প্রচার, সমৃদ্ধতাম্__ 

বৃদিপ্াপ্ত হউক, মা_আমাকে (মাম্)।  অদঃ-এই পরোক্ষস্থখ, 
উপনমতু_ প্রাপ্তি হউক। 

“দয়ানন্দ সরস্বতী তাহার “সত্যার্থ প্রকাশ” গ্রন্থে ইহার অর্থ করিয়াছেন £_ 
ভগবান বলিতেছেন, “আমি যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শৃদ্ ও তাহাদের 
আপন আপন স্ত্রী, আত্মীয়, সেবকাদি এবং অনাত্বীয় শক্ত প্রভৃতি, অর্থাৎ 
সকল মানবকেই-_সমভাবে এই হিতকারিণী, বেদবাণীর উপদেশ দান করিয়াছি, 
এবং উহা! দান করিয়া বিদ্বানগণের প্রিয় হইয়াছি__তোমরাও সেইরূপ 
হও। বেদবিদ্যা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচাররূপ আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। 
এবং বেদবেত্তা বলিয়া সর্ববিদ্যার জ্ঞানহেতু আমি যে সুখ ভোগ করি, 
তোমরাও সেইরূপ বিদ্যার লাভ ও প্রচার দ্বারা সেই স্থখ উপভোগ কর ।” 

বলা বাহুল্য, মহীধরকৃত শুরু যজুর্বেদের উক্ত মন্ত্রের ভাস্তের সহিত উপরোক্ত অর্থের মিল নাই। মহীধর “কল্যাণী, বাচমহমাবদানি” পদের অর্থ করিয়াছেন “অন্দ্বেগকরীং বাচমহত্যথা যত: আবদানি সর্ধতো ব্রবীমি দীয়তাং ভুজ্যতামিতি সর্ধেেভ্যো বচ,মি” এই অর্থ কষ্ট-কল্পনাকৃত বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ উপরে দেওয়া হুইয়াছে। সরল, উদার অর্থ গ্রহণ করাই কর্তব্য। সে অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অতি প্রাচীনকালে শূক্রের বেদবিদ্যা লাভের পক্ষে অন্তরায় ষট হয় নাই। সম্ভবতঃ কালক্রমে শৃদ্রগণ যতই অনাচারী ও কদাচারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং ব্রহ্চ্য্য পালনে অসমর্থ হইলেন, তখনই বেদবিদ্ঞা লাভের পথ তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ সন্ধে রুদ্ধ করা হইল বটে, কিন্ত পরোক্ষে অর্থাৎ স্মৃতির ( গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির ) মধ্য দিয়া উক্ত জ্ঞান- লাভের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বেদের পবিত্রতা ও রহস্য রক্ষা করা হইল এবং স্মৃতি দ্বারা বিগ্বালাভের পথ অনধিকারীর পক্ষে আরও সুগম করা হইল। স্থতরাং এ কার্যে ঝষিগণের বিরুদ্ধে অন্ন্দারতার অভিযোগের 1: হের দর এবং করণিকতার নদ চা হইতে হয় 



১ অঃ ৩ পাঃ। ৯ অধিঃ | ৪০ স্থঃ ৪০ 
ভিত্তিঃ_ 

“অথ হান্ত বেদমুপশূর্থতঃ এপুজতুভ্যাং শোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে 
জিহ্বাচ্ছেদো৷ ধারণে শরীরভেদঃ 1” ( গৌতম ধর্ম্মস্থত্র, ২১২1৩) 

বেদ শ্রবণকারী শূত্রের কর্ণবিবর সীসা বা গালা ছারা পরিপূর্ণ করা, উচ্চারণে 
জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর বিদারণ কর্তব্য । / গৌতম ধর্সস্থত্র, ২1১২৩) 

সূত্র 2১1৩1৪০ 

স্মৃতেশ্চ |॥ ১1৩৬০ 

স্মৃতেঃ4+-চ। 

স্মৃতেঃ 2 স্বণতশাপ্রে উল্লেখ হেতু । চ £_ও। 
শিরোদেশে স্থৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাগবতের পূর্ব্োদ্বত 

১৪1২৫ শ্লোক ষ্টব্য। 

[ ৬, প্রমিতাধিকরণের ১৩1২৫ স্থত্রের পর, ১৩২৬ স্থত্র হইতে ১1৩৪০ সুত্র 

পর্য্যন্ত ১৫টি স্বর, প্রসঙ্গক্রমে দেবতা ও ক্রমশঃ সংশয়মত শূদ্র বেদবিদ্যায় 

অধিকারী কিনা, এই বিচারের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়া 

সত্রকার পুনরায় প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করিতেছেন । ] 



০ ্্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৬। প্রমিভাধিকরণ ৷ 

ভিত্তি 8 

(১) প্যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্ : 
মহদৃভয়ং বন্তমুগ্ততং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৮ 

(ক ২৩২) 
(২) “ভয়াদস্তাগ্রিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূ্য্যঃ ৷ 

“্যাঁদিক্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্বাবতি পঞ্চম ॥৮”  (কঠঃ ২৷৩৷৩ ) 

প্রাণ স্পন্দমমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃস্থত হয়। ব্ৰহ্ম 

অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্র ন্যায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন। যাহারা ইহাকে জানে, 
তাহারা অমৃত বা মুক্ত হয়। ইহার ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহারই 
ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছে। ( কঠঃ ২৷৬৷২-৩ ) 

সূত্র £_১৷৩৷৪১ 

কম্পনাৎ ॥ ১৩1৪৩ 

কম্পনাৎ £_কম্পন ব| পরিষ্পন্দন হেতু । অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র (পর্ন), 
মৃত্যু প্রভৃতি ভীত হইয়া স্ব স্ব কাৰ্য্যে অনলসভাবে নিযুক্ত থাকিবার হেতু ৷ 

কণশ্রুঁতির ২1৪।১২ মন্ত্রে অদুষ্টমাত্র পুরুষের উল্লেখ আছে, আবার উক্ত 
শ্রুতির উপসংহারে ২৷৬৷১৭ মন্ত্রে সেই অু্টমাত্র পুরুষের বিষয় বর্ণন! করিয়া 
শঁতি কর্ত্য শেষ করিয়াছেন । উক্ত দুই মনের মধ্যে শিরোদেশে উদ্ধৃত ২৬২ ও ২৬৩ যন্ত্র বিদ্যমান, উহারাও অদুষঠমাত্র পুরুষের সম্বন্ধে কথিত। 
অতএব, অঙুষ্মাত্র পুরুষ জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই । 

মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোহয়ং সূৰ্ধ্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ । 
বর্ষতীন্দরো দহত্যন্ন মৃত্যুম্চরতি মদ্ভয়াৎ | ভাগ? ৩২৫৩৯ 

১/৩।১১ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
যম্মাঘিভেম্যহমপি দিপরার্ধাধিফ্যমধ্যাসিত; সকললোকনমস্কৃতং 

: 
যৎ। ভাগঃ ৩1৯।১৮ খস্মৈ বলিং বিশবম্জো হরস্তি গাবো যথোতানসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ 

ভাগ; ৪৷১১৷২৬ 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৯ অধিঃ। ৪১ হুই 
৬৫১ 

যদ্ধাচি জন্ত্যাং গুণকর্ম্মনামভিঃ মুুস্তরৈর্বংস বয়ং স্থযোজিতাঃ। 
সবের্ব বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতা নসীব ছিপদে চতুষ্পদঃ ৷ 

ভাঁগঃ ৫1১১৪ 
বে লোক দ্বিপরার্ঘকাল স্থায়ী এবং যাহা সর্দলোক নমস্কত, আমি সেই 

সত্যলোকে অধ্যাসীন হইয়াও, যাহ! হইতে ভীত হই ৷ ভাগঃ ৩৯১৮ 
নাসিকাতে রজ্জুবন্ধ বলীব্দ সকলের ন্যায়, বিশ্বন্টারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া, 

তাঁহার নিমিত্ত বলি অর্থাৎ পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন । 
ভাগঃ ৪1১১।২৬ 

- ভ্রচ্ধা প্রিয়ত্ৰতকে কহিলেন, হে বৎস, কর্ণ করণে কাহারও স্বাধানতা নাই । 
আমরা পরমেশ্বরের বাক্যক্ূপ বেদ লক্ষণ রজ্জুতে ( গুণ-কর্্মো্তব বর্ণাশ্রম ধর্মের 
ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রির প্রভৃতি নাম) ছার! দৃূঢরূপে বদ্ধ হইয়া সকলে বর্ণাশ্র কথিত 
কর্ম-পরম্পরা সম্পাদন করতঃ তাহাকেই পূজোপচার প্রদান করি। ফলতঃ 
বলীবর্দাদি চতুষ্পদ সকল নাসিকায় বিদ্ধ হইয়া যেমন দ্বিপদ মানুষের হচ্ছান্ুসারে 
তাহাদের কম্ম করে, তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাহার নির্দিষ্ট কর্ম 
করিয়া থাকি। ভাগঃ €1১/১৪ 

---****শ*বিশ্বস্থজো বিদধতি যত্ৰ যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ 

ভাগঃ ১০৷৮৭৷২৪ 
১৩1১১ স্তরের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

যদৃভয়াৎ বাতি বাতোইয়ং স্্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। 
যদ্ভয়াৎ বৰ্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ 

ভাগঃ ৩২৯৩৩ 

যদ্বনস্পতয়োভীতা৷ লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ 

স্বে স্বে কালেইভিগৃহ্ন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। 

ভাগঃ ৩২৯৩৪ 

অবন্তি সরিতো ভীতা নোৎস্পত্যুদধিষতঃ। 

অগ্নিরিন্ধে সগিরিভি ভূন মজ্জরতি যদ্ভয়াৎ ॥ 
ভাগ ৩২৯।৩৫ 

অদো! দদাতি শ্বসতাং পদং যন্লিয়মান্তঃ। 

লোকং স্বদেহং তস্ুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্॥ ভাগঃ ৩২৯/৩৬ 



৬৫২ ব্ৰহক্মহুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

গুণাভিমানিনে! দেবাঃ সর্গাদিষস্য যদ্ভয়াৎ ৷ 

বর্তস্তেহনুযুগং যেযাং বশ এতচ্চরাচরম্ ৷ ভাগঃ ৩।২৯।৩৭ 

সোহনস্তোহস্তকরঃ কালোইনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ৷ 
oe ETE LS - 155° ভাগ ৩।২৯1৩৮ 

যাহার ভয়ে বায়ু সর্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন, স্বর্য্য উত্তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র 
বর্ষণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতেছে। যাহার ভয়ে ওষধি সহ 
বৃক্ষলতাসকল স্ব স্ব কালে ফলপুষ্প গ্রহণ করিতেছে, নদী সকল প্রবাহিত 
হইতেছে, সমুদ্র আপনার বেলা অতিক্রম করিতেছে না, অগ্নি প্রজলিত 
হইতেছে, এবং পর্ধতাদি সহ ধরিত্রী আপন স্থানে অবস্থিত আছে, জলমগ্ন 
হইতেছে না। ধাহার নিয়মে এই আকাশ শ্বাসত্যাগার্থ অবকাশ দিতেছে, 
এবং পঞ্চভূত, অহঙ্কার ও মহত্তত্বে আবৃত এই মহান্ (বিরাট) নিজ দেহকে 
লোকতত্বরপে বিস্তার করিতেছে। যাহার ভয়ে গুণ-নিয়ন্তা দেবগণ যুগে যুগে 
এই বিশ্বের স্্যাদিতে প্রবর্তমান হইতেছে এবং তীহাদিগের বশে স্থিত এই 
চরাচর জগৎ যাহার ভয়ে বর্তমান রহিয়াছে, তিনিই অনাদি অনন্তকালরূপী 
ভগবান্, তিনি অন্তকেরও অন্তকর। ৩।২৯:৩৩-__৩৮। 

এখন “কম্পন” শব কি গভীর অর্থের গ্োতক, তাহা বুঝিবার জন্য একটু 
আলোচনা আবশ্ঠক। ক্বব্রকার “কম্পন” শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? 
ক্রতিতে “ভয়” শব্দ আছে, “ভয়” শব্দ ব্যবহার করিলেই ত শ্রুতিকথিত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। “কম্পন” শব্ধ ব্যবহার করিবার অন্ত উদ্দেশ্য আছে । 
উহার ভয় অর্থও প্রসিদ্ধ, ভয় হইতেই শরীরে, হৃদয়ে কম্পন অনুভূত হয়, ইহা 
আমর! প্রত্যক্ষে অনুভব করি। স্থতরাং ইহার ব্যবহারে শ্রৃতিতে যে উদ্দেশ্যে 
ভয়” শব্দ ব্যহত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্ সিদ্ধ হইল, আবার উহার গভীর 
অর্থবোধক অন্য উদ্দেষ্ঠও সিদ্ধ হইল ৷ সেই অন্ত উদ্দেশ্য কি, তাহাই আমাদের 

রিদৃমান জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির 
পর দিন, শীতের পর গ্রীক, গ্রীন্মের পর বর্ষ | 

» বর্ষার পর হেমন্ত, আবার হেমন্তের পর শীত, প্রভাতে দূর্য্যোদয়, সন্ধায় অস্ত, আবার সন্ধ্যায় চন্দ ও গ্রহ তাব্রকাদি উদয় ও. প্রভাতে অন্ত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী ও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ স্থর্ধ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এজন্য এ প্রকার ঘট্যা থাকে৷ জ্যোতিবিদগণ বলিবেন 
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যে, আমাদের স্রধ্যও সমুদায় গ্রহাদির সহিত অপর একটি বহত্তর স্র্ধ্ের 

চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । . রাত্রিকালে আকাশে যে সমদায় নক্ষত্র 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারাও এক একটি স্বর্য্য, আমাদের সৌরজগতের 

ন্যায় তাহাদেরও পৃথক পৃথক জগৎ থাকা সম্ভব এবং তাহারাও কেহ স্থির নহে । 
সকলেই অবিশ্রাম গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে । এই পরিভ্রমণ করিবার 

কারণ কি? পদার্থবিদ্যাবিৎ অনেক অনুশীলনের পর বলিলেন যে, জড় দ্রব্য 

জড় দ্রব্যকে আকর্ণ করে এবং এ আকর্ষণের ন্নাধিক্য উহাদের 

পরস্পরের সামগ্রী পরিমাণের উপর অনুলোমক্রমে এবং দূরত্বের বর্গের উপর 

বিলোমক্রমে নির্ভর করে। কিন্তু তাহা বলিলে ত আর কারণ দর্শান হইল না, 

যাহা ঘটে, তাহা গণিতের ভাষায় বলা হইল মাত্র। জড় জড়কে আকর্ষণ 

করে কেন, উভয়েই ত অচেতন, তবে একজন অপরের কাছে বাঁধা পড়ে কেন, 

সে প্রশ্নের কোনও জবাব হইল না । 
আবার অন্যপক্ষে দেখা যায় যে, পিতার বীর্যে ও মাতার শোণিতে 

জীবাণু জন্মাইবার মাত্র তাহাতে প্রাণম্পন্দন ‘অনুভূত হয়। কেন হয়ঃ 

তাহার উত্তর নাই। একটি বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত করা গেল, কয়েকদিন 

পরে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়া ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইল। কেন 

হইল, কারণ বলিবার উপায় নাই। বীজের অন্তনিহিত শক্তিই উহার কারণ । 

অন্তর্নিহিত শক্তি কোথা হইতে আসিল, তাহার উত্তর নাই। আকাশে 

চন্দ্রের উদয়.হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল ক্ষীত হইয়া জোয়ারের উৎপত্তি 

করিল, পদার্থবিষ্ঠাবিদ্ পূর্বের মত বলিবেন যে, জলের উপর চন্দ্রের আকর্ষণই 

কারণ, কিন্তু আকর্ষণ কেন হয়, সে সম্বন্ধে পদার্থবি্যাবিদ্ নীরব । 

এই প্রকার কত দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিব? সমূদায়ের জবাব এই এক 

“কম্পনাৎ্, হুত্রে। আর্য খষিগণ সমুদায় “কেন*র পরিণতি এক স্থানে 

করিয়াছেন, সেই এক স্থানটি অন বা পরমাত্া বা ভাবান্। তাঁহার ইচ্ছায় 
ইহা হইয়া থাকে। ইচ্ছার অপর নিয়ন্তা নাই। কারণ, তাহা হইলে 
“অনবস্থা” দোষ আদিয়| পড়ে । ইহা ১১২ স্থত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত 

হইয়াছে। তিনি সমস্ত প্রপক্চ জগখকে অন্তর্নিহিত করিয়া এবং নিজের 
অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহির্গা প্রভৃতি সমূদায় শক্তিকে আপনাতে ভি 

একাকী স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছার উত্লেক 
স্পন্দন ৷ এই স্পন্দনে তাহার বহিরঙ্গা 

হইল। এই ইচ্ছাই মূল কম্পন বা 
শত কার্ধশীলা হইয়া নিজে ও টস জীবশক্তির সহযোগে কি প্রকারে 
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বিশ্বপ্রপঞ্চ স্যরি করেন, তাহা ১1১1২ হ্ত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে গ্রদশিভ 

হইয়াছে। এই কার্ধ্যশীল! প্ররুতিই “ম্হত্তত্”। উহা! আবার সত্বপ্রধান, 

রজঃপ্রধান, তমঃপ্রধান ভেদে ত্রিবিধ। রজগঃপ্রধান যহত্তত্বই কুত্রাত্থা! বা যৃখ্য 

সমগ্টিপ্রাণ। ইহাতে বিশ্ব, স্থত্রে মণিগণের ন্যায়, গ্রধিত আছে বলিয়া ইহার 
নাম “হুত্র"।' বহু হইবার ইচ্ছা জনিত স্পন্দনই প্রাণ্পন্দনের যূলে। 

কেবলাত্মান্ুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম | 

সংক্ষোভয়ন্ স্যদত্যাদৌ তয়া স্মত্রমরিন্দম্ ॥ ভাগ: ১১৯১৯ 

. তামাহ ব্রিগুণব্যক্তিং স্থজতীং বিশ্বতোমুখম, ৷ 

যশ্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ 

ভাগ ১১৯২০ 

১।১।৫ স্থত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে ৷ 
এই সুত্রাত্থা বা সম্িপ্রাণ বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থল সুম্ম সমুদায় বস্তুতে 

অনুনৃত আছে । ভগবানের ইচ্ছারপ যে মূল স্পন্দন, তাহাই মায়াতে 

প্রতিফলিত হইয়া, সত্বপ্রধান অংশে সমষ্টিচিত্ত, রজঃপ্রধান অংশে সমগ্টপ্রাণ 
বা সুত্রাত্মা ও তমঃপ্রধান অংশে সমষ্টি অহঙ্কার তত্বে পরিণত হইল ৷ 

হত্রাত্মায় রজঃপ্রধান অংশ থাকায়, উহা ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। এজন্য সমূদা 

বিশ্বে সেই ক্রিয়াশক্তির নিদর্শন, গতিৰৃদ্ধি প্রভৃতি দৃষ হয় 
হুমীশিষে জগতত্তহুযসচ প্রাণ মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্। ভাগঃ ৭৩২৫ 

প্রাণেন মৃখ্যেন_ত্রাত্মারূপেণ (ভ্রীধর ) 
আপনি মধ্য প্রাণস্বরূপে অর্ধাৎ স্ত্রাত্মারূপে এই সকল স্থাবর জঙ্গমের 

নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনি প্রজাগণের পতি । ৭1৩৩৫ 
এই আলোচনায় আমরা একটি নৃতন তত্ব পাইলাম যে, কি স্থাবর, 
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যাত্রা নির্বাহের জন্য নির্ভর করে। যদি মৃত্তিকাতে জীবনীশক্তি লুক্কারিত 

(অনভিব্যক্ত ভাবে) না থাকিত, তবে তাহা উদ্ভিদ্কে জীবন দান কি 

প্রকারে করিতে পারে? হুতরাং যৃত্তিকায় জীবনী শক্তি আছে, ইহা দ্বীকার্য্য। 
তাহা হইলে, যে প্রস্তরখণ্ড হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে 

জীবনী শক্তি নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? স্থতরাং যুক্তিতে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদায়ে প্রাণশক্তি আছে, 
কোথাও অভিব্যক্ত, কোথাও 'অনভিন্যন্ত। ৃ 

এই যে অভিব্যন্ত ও অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকা__এই যে দোলন-_ইহ! 

“কম্পনাৎ” পদ দ্বারা প্রকাশ করা সুত্রকারের উদ্দেশ্য । স্থষ্টি ও প্রলয়ও এই 

দোলনের অবস্থাভেদ মাত্র। যখন ব্যক্তের অভিমুখে অগ্রসর তখন সৃষ্টি 
আবার যখন ব্যক্ত হইতে পশ্চাদ্গমন তখন প্রলয়, অর্থাৎ অব্যক্তে গমন 

প্রলয়, ব্যক্তে আগমন স্ষ্টি। ইহাও “কম্পনাৎ্ স্থত্র ছারা বুঝাইতেছে। 

মত্পপ্রণীত “বেদান্ত প্রবেশ” গ্রন্থে হুষ্টিতত্বালোচনায়__ইহা বিস্তারিত ভাবে 

আলোচিত হইয়াছে এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা! করা হইয়াছে। এই 

দোলনের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। 

উপরে ভগবদিচ্ছারূপ যে মূল কম্পনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই 

অন্ুকম্পনে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের স্থূল সুক্ষ, ক্ষুদ্র বড়, স্থাবর জঙ্গম, গ্রহ নক্ষত্র, 

চন্দ্র সূর্য্য, জীবাণু উদ্ভিজ্ঞাণু প্রভৃতি সকলেই গতিশীল, ক্রিয়াশীল, জন্মশীল, 

স্থিতিশীল, বৃদ্ধিশীল ও নাশশীল। একজন অন্ধ দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে । 

তাহার করুণ প্রার্থনায় গৃহস্থের দয়া হইল, তিনি উহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় 

করিলেন । এই যে অন্তুকম্পা, ইহাও ভিক্ষুকের হৃদয়ের কম্পনের অনুকম্পন বা 
প্রতিচ্ছবি। গৃহস্থের হৃদয় ভিক্ষুর হৃদয়ের করুণ কম্পন গ্রহণ করিতে পারিলেন 

বলিয়া তাহারও অন্ুকপ্পা৷ হইল। আবার ভিঙ্ছকের হৃদয়ের কম্পন, সমষ্টি 
জীবের বা হিরণাগর্ভের হৃদয়ের কম্পনের একটি ক্ষুদ্র স্পন্দন মাত্র। সৃতরাং 

হের হৃদয়ের অনুকুপার মূল খুঁজিতে গেলে সেই একস্থানে গিয়া পৌছিতে 
হয়। অতএব অন্তর্জগতেরও সমূদীয় স্পন্দন, সমুদায় মনোভাব, সমুদায বৃত্তি সেই 

যূল স্পন্দনের অনুকম্পন মাত্র। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিমনত্রে ব 
অর্থ কি তিনি কঠোর, দয়ামায়াহীন 

ন্যায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন।” ইহার EB 

দ্গধারী বিচারকের ন্যায়, Ae 
ন 

অর্থ এই যে, তাঁহার নিয়মের কণামাজ ব্যতিক্রম নাই। কঠোর 

লিয়াছেন যে, পক্রহ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর, বজের' 



৬ রহ্স্্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

দণ্ড উত্তোলন করিয়া থাকিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরা যেমন ভয়ে ভয়ে 
সমুদায় কর্ম কণামাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া সম্পন্ন করে, সেইরূপ কি অগ্নি, 
কি সূৰ্য, কি ইন্দ, কি বায়ু, কি মৃত্যু সকলেই কঠোর দণ্ডের ভয়ের মত নিজ নিজ কাৰ্য্যে নিযুক্ত। তিল মাত্র ব্যতিক্রম নাই। “কম্পন” শব্দ 
হইতেই আমরা তাহ! বুঝিতে পারি। যখন জগতের যতকিছু গতি, ক্রিয়া, স্পন্দন, সমুদায় সেই মূল কম্পনের অনুকম্পন মাত্র, তখন ব্যতিক্রম হইবার 
কারণ মাত্র নাই। যদি দ্বিতীয় কিছু থাকিত, এবং ম্বতন্ত্রতার সম্ভাবনা 
থাকিত, তাহা হইলে ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকিত। যখন «এক অদ্বিতীয় বর্ষ হইতে প্রপঞ্চ জগৎ, অগ্নি, সূর্য্য ইত্যাদি সেই ব্ন্ষেরই কাৰ্য্যযূত্তি, 
তখন ব্যতিক্রমের সম্ভাবন! মাত্র নাই। এ তত্বও “কম্পনাৎ” সুত্র দ্বারা 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

শরীমদ্ভাগবত এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি ত ভয়ের বস্তুই 
শহেন, বরং অগ্যপক্ষে তিনি আত্মার আত্মা, প্রিয়তম, স্থহৃদ্। 

মত প্রেষ্ঠতমে। নাথ আত্ম! চায়ং শরীরিণাম্ ॥ ভাগঃ ১১/৮৩৪ 
আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং আত্মার সম্পর্কেই সমুদায় প্রিয়। তিন 

সেই আত্মার আত্মা, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রিয়। 
প্রাণ বুদ্ধি মনঃ স্বাত্মদারাপত্য ধনাদয়ঃ । 
যং সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো হু পরঃ প্রিয়ঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।২৩।২৭ 
ধাহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, দারা, অপত্য, ধনাদি প্রিয়, তাহা হইতে প্রিয়তর আর কে হইতে পারে? ভাগ: ১০।২৩২১ 

কৃষ্ণমেনমবেহি তমাআ্মানমখিলাত্মনাম্। ভাগঃ ১০।১৪।৫৫ 
১১৮ সথত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “অহযমাত্মাত্মনাং ধাতঃ রেট সন প্রেয়সমাপি ৷ অতো ময়ি রতিং কুর্ধ্যাদ্দেহার্দিরঘৎকৃতেঃ প্রিয়ঃ ॥? ৩/৪৪১ 
হে বিধাত:! আমি জীবাত্মাগণের আত্মা, এবং 

প্রিয়তম । অতএব, আমাতেই রতি করাই কর্তব্য । 
আমার হেতু প্রিয়। ৩৷৯৷৪১ 

তিনি শুধু প্রিয়তম নহেন, আশ্রিতগণের স 
তং ত্বাখিলাত্মদয়িত্রশ্বরমাত্রিতানাং 

প্রিয় বস্তমকলের মধ্যে 
দেহ প্রভৃতি সকলই 

দায় পুরুযার্থ প্রদানকারী । 
স্বরথদং**. | ভাগ? ১১।২৯1।৫ 



১ অঃ।৩ পাঃ। ৯ অধিঃ | ৪১ স্থুঃ ৬৫৭ 

তুমি অখিল জগতের প্রিয় বন্ধু, প্রভু এবং আশ্রিতগণের সর্ববর্থদানকারী | 
এবং তিনি আনন্দনিধি । ভাগঃ ১১৷২৯৷৫ 

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত------ । ভাগঃ ২৷১৷৩৯ 

এমন কি, তিনি কৃপা করিয়| ভক্তকে আত্মদানও করিয়া থাকেন । 

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। ভাঁগঃ ১০৷৮০৷১১ 

***.**আত্মদশ্চ জগতামিতি মে বুতোইসি | ভাগঃ ১০।৬০।৩৭ 

সববান্ দদাতি স্ুহ্ধদো ভজতোইভিকামা- 

নাত্মানমপুযুপচয়াপচয়ৌ ন যন্ত | ভাগঃ ১০৪৮/২৬ 

১৷৩৷১৯ স্ত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

তিনি আনন্ম্বরূপ, রসরাজ । তাহা হইতে আনন্বধারা অবিশ্রাম অবিরত 
ধারে প্রবাহিত হইতেছে । সেই আনন্দের কণা পাইয়াই প্রকৃতি আনন্দে 

বিভোর | উষাকাশের আলোক ও বর্ণচ্ছটায়, পুম্পের অমর হাসিতে, বিহগ- 

গণের ললিত গীতিতে, মাতার স্লেহে, সতীর. প্রেমে, পুত্রের ভক্তিতে, 

শিশুর হাসিমুখে সেই আনন্দকণার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। তাহাকে ভয় 

করিবার কিছুই নাই। তাহার সেই আনন্দের স্পন্দন হৃদয়ে ধারণ করিবার 

শক্তি ও অধিকার সংগ্রহ করিবার উপদেশেই সমুদায় শাস্ত্রের চেষ্টা ও সার্থকতা । 

যেমন ১।১।৩ স্ত্রের আলোচনায় বণিত বেতার সংবাদগ্রাহক যন্ত্র পৃথিবীর 

পৃষ্ঠে, উপরে আকাশে, যেখানে ধরা যাইবে, সেইখানেই সেই সংবাদ প্রত্যক্ষের 

বিষয় হইয়। পড়িবে, সেইরূপ অধিকারী হইতে পারিলেই, যেখানে থাক না 

কেন, সেই আনন্দের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাই পরম পুকুযার্থ। 

ইহাও “কম্পনাৎ্” শব্দের লকষ্যার্থ। 
প্রপঞ্চ জগতে যে গতি, ক্রিয়া দেখিতে পাই, ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণ 

তাহা শ্রীভগবানের রাসনৃত্যের অনুকৃতিতে নৃত্য বা স্পন্দন, শৈবগণ শিবতাওবের 

প্রতিচ্ছবি, এবং শাক্তগণ আগ্তাশকতির উদ্দাম নৃত্যের অন্ুকরপ-বৃতা, মনে করিয়া 
ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন । আমরা! এখানে ROARED মালোচনার 
নিষুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য । বৃন্দাবনে 

যে রাঁসলীলা হইয়াছিল, তাহা, প্রপঞ্চ জগতের বাহিরে, RTE পানে 

্রীভগবানের হরূণধামে, স্বর্পশক্তির বিভৃতিরূপ গোপী লইয়া নিত্যলীলার 

্রতিচ্ছবি। ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য, আনন্দশ্বরপের সা তি রা 
ন রাসলীলার অভিনয় । স্বব্ূপধামে 

তাহা! প্রপঞ্চে প্রকটিত করিবার জন্য, বৃন্দাবনে 

৪২ 



EE ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রামদ্ভাগবত 

যে নিত্যলীলা হয়, এবং যে লীলার প্রপঞ্চ যৃত্তিই স্থষ্টি, তাহাই রাসলীলা ৷ 
আমরা যেমন নিজের নিজের লক্তন্ুসারে ভোগ্য উপভোগ করিয়া থাকি, 
জ্ঞানশক্তি দ্বারা কোনও গভীর তত্ব বুঝিতে পারি, বলশক্তি দ্বারা কোনও গুরু দ্রব্য 
তুলিতে পারি, সৌনদর্ধ্যান্ভাবিনী শক্তির দ্বারা সুন্দর পুণ্পের বা ছবির বা ভাস্কর্ষ্ের 
সৌন্দর্ধ্যাম্থভব করিতে পারি, গ্রীভগবানও সেইরূপ তাহার শক্তির দ্বারা সৌনদরধ্য, 
আনন্দ প্রভৃতি অনুভব করিয়া থাকেন । তিনি অনন্ত শক্তিমান্, না পার! তাহাতে 

সম্ভবে না। তবে আমরা নিজেদের শক্তি, ব্যক্তিভাবে আকারিত করিতে পারি 

না, শ্রীভগবান্ অচিস্ত্যশক্তি সম্পন্ন, তিনি তাহার হ্লাদিনী শক্তি (বা 

আনন্দান্থভাবিনী শক্তি ), সংবিৎ (জ্ঞান ) শক্তি, ব্যক্তিভাবে আকারিত করিয়া 
তাহাদিগের সাহচর্য্যে আনন্দ, জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা অল্প 
শক্তিসম্পন্ন, আমাদের অস্থভবও অল্প। শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, এবং 

তাহার অন্তুভবও সেইজন্য অনস্ত । অতএব, বুঝা গেল যে, রাসলীলা “পরদার 

বিনোদ” নহে। ইহা স্থষ্টির মূল তত্ব। আনন্দময়ের আনন্দান্ুভবের পদ্ধতি 
ও প্রকৃতি, প্রপঞ্চে ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য প্রকটিত করাই বুন্দাবনের 
রাসলীলার উদ্দেশ্য । 

১৩২০ স্বত্রের ব্যাখ্যায় যে (+) যোগাত্মক ও (--) খণাত্মক দুই তড়িৎ 
কেন্দ্রের বিষয় দৃষ্টান্ত স্বরূপে ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধে দেখান হইয়াছে, তাহা 
হইতে প্রতীত হইবে যে, জগহস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য 
আগ্ৰহান্বিত । তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন. অতএব তাহাকে যদি (4) 
যোগাত্মক কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করা যায়, তবে অপর সকলেই (-) খণাত্মক 
কেন্দ্রে থাকিবে। এখন (4) যোগাত্মক কেন্দ্রকে যদি “পুরুষ” বলিয়া অভিহিত 
করা যায়, তাহা হইলে (_) ঝণাত্মক কেন্দ্রে অবস্থিত প্রপঞ্চের যা কিছু, সমুদায়ই, 
“প্রকৃতি” বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। এজন্য রাসলীলায় একমাত্র “পুরুষই” 
্রীরু্*__পরমাত্মা, এবং অপর সকলেই গোগী- “প্রকৃতি” ॥ এই কারণ মীরাবাই 
মদ রূপ না বলিয়াছিলেন যে, গোস্বামীজী কি জানেন না! যে, 
জগতে একমাত্র শ্ররুষ্ণ , ও অ ২ 

ীূর্ভিধারী Rn চি দার, { 
এই রাসনৃত্যে ভীভগবানের যে পদ ও হস্ত সঞ্চালন, শরীর দোলায়ন, 

ইহারই অমুকম্পনে জগতে চন্য গ্রহ তারকাদির গতি, সমুদ্রের জোয়ার 
দির ইউ রাসগানের যুচ্ছ'না, শিশুর কলহাস্যে 

j g » সমুদ্রের উচ্ছাসে শুনিতে পাই । আবার 
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রাসের গুরু গম্ভীর বাদ্যের প্রতিধ্বনি, অশনির গঞ্জনে, ঝটিকাবর্ডের তাণ্ডব 
নৃত্যে ও দুরন্ত হুঙ্কারে উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হই। সেই রসরাজের নৃত্যের 
অনুকরণে অন্তঃরুরণের বৃত্তিগণ ও ইঞ্জিয়গণ জীবাত্মাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে 
থাকে। এই রাসনৃত্যের নিদর্শন আমরা জগতের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর 
প্রোটনকে ঘিরিয়া ইলেকট্রন্গণের নর্ভনে অনুভব করিয়া এবং একই যোগ (4-) 
তড়িতাত্মক প্রোটনের সর্বদিকে খণ (-) তড়িতাত্মক ইলেকট্রন্গণের সংখ্যার 
ন্যানাধিক্যে এবং নর্তনের প্রকার ভেদের উপর বিভিন্ন বস্তুর হুষ্টি উপলব্ধি করিয়া 
স্তম্ভিত হই। ফলতঃ সেই রাসনৃত্যের মূল কম্পনের অন্ুকম্পনই জগৎ। 
তাহার ইচ্ছায় যখন কম্পনের বেগ রোধ হইবে, তখনই প্রলয়। স্থতরাং আমরা 
কতক বুঝিলাম, কি গভীর অর্থ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রকার “কম্পনাৎ্” 
পদ ব্যবহার করিয়াছেন । 

পদার্থবিদ্যাবিদ্গণ বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ, তাপ, 
আলোক, তড়িৎশক্তি, চুম্বকা কর্ষণ প্রভৃতি সমুদায়ের উৎপত্তি, “কম্পন” হইতে। 

“কম্পনের” বেগের এবং প্রকৃতির ইতর বিশেষে কখনও শব্দ কখনও তাপ কখনও 
আলোক, কখনও তড়িৎ ইত্যাদি অনুভূত হয়। দৃণ্তমান অতি স্থল প্রস্তরখণ্ডের 
অণুপরমাণুর মধ্যেও “কম্পন” আছে, এবং অণু পরমাণুগণও “কম্পন” হইতে 
উদ্ভৃত। অতএব বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেরও প্রগতি আর্ধ্য খষিগণের 
অতি পুরাতন সিদ্ধান্তের দিকে । ইহা মনে করিলে খধিদের চরণে কি মস্তক 
আপন! অ[পনিই নত হইয়া পড়ে না? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের নৃত্য বা কম্পন যখন জগৎ, তখন 

তিনি ত সর্বদা চঞ্চল, তবে তাহাকে কৃটন্থ, অক্ষর, নিরীহ বলা যায় কিরূপে? 

এইটি ধারণা করিবার জন্য আমরা একটি দোলায়মান গোলকের সাহায্য লইব। 
মনে কর, একটি গোলক এক মিনিটে এক ফুট দোলে। উহার বেগ মিনিটে 
১ ফুট। ক্রমে গোলকের বেগ বুদ্ধি কর, মিনিটে ১০০ ফুট কর, তাহা হইলে 

গোলকটি ১ মিনিটে এ একফুট স্থানের মধ্যে ১০০ বার আসিবে। ক্রমে আরও 

বাড়াইয়া ১০০০১ ১০০০০, ১০০০০ কর। ক্রমশঃ যতই বাড়ান যাইবে, 

গোলকটি এ একফুট স্থানের মধ্যে তত অধিকবার ছুলিতে থাকিবে এবং উক্ত 
১ ফুটের মধ্যস্থ কোনও বিশেষ বিন্দুতে ১মিনিটে উহার অবস্থান ১০০০, ১০০০০, 

১০০০০০ এবং আরও বাড়াইলে, আরও. অধিক হইবে । এইরূপে যদি বেগ 

অনস্তগ্ুণে বাড়ান যায়, তবে উক্ত গোলরের এ ১ফুট পরিমিত স্থানের কোনও 
বিশেষ কিন্দুতে অবস্থান, ১মিনিটে অনস্তবার হইবে। অর্থাৎ, তখন উহা স্থির 



৬৬০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

বলিয়া মনে হইবে। যদি ও ১ছুট স্থানকে ক্রমশঃ কমাইয়া ১ইঞ্চি, সত ইঞ্চি 
এত ইঞ্চি, এত ইঞ্চি, অথবা আরও কম করা যায় ও বেগ অনন্তপুণে বৃদ্ধি 

করা যায়, তখন যে গোলকের গতির নিদর্শন কিছুমাত্র থাকিবে না, ইহাতে 

সন্দেহ নাই। স্থতরাং অনন্ত গতি ও স্থিতি একই । অতএব শ্রীভগবান্ অত্যন্ত 

চঞ্চল হইলেও এবং তাহার হস্তপদ সঞ্চালন লক্ষ্যগোচর না হইলেও, তাহাকে 

কৃটস্থ, অক্ষর, নিরীহ বলায়, দোষ মাত্র নাই। বিশেষতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, 

আমরা প্রপঞ্চ জগতের উপকরণ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্ত 

ভগবানের নৃত্য প্রপঞ্চ জগতের বাহিরে । সেখানে দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ 

নাই। স্থতরাং ফুট, ইঞ্চি, মিনিট, সেকেও পেখানে প্রভাববান্ নহে । সেখানে 

তিনি অবিরাম নৃত্যশীল ও আনন্দান্ুতবে বিভোর থাকিলেও কৃটস্থ বা অক্ষর বা 

নিরীহ, নিক্রিয় অবস্থায় থাকিবার বিরোধ নাই । 

সন্দিগ্ধমনে সহজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাস, নৃত্যমাত্র, উহা হস্তপদাদি 

অঙ্গ প্রত্যন্গের মৃদু সঞ্চালন মাত্র। সেই মৃদু সঞ্চালন, কি প্রকারে গ্রহ উপগ্রহাদির 

প্রচণ্ড বেগের ও দুরন্ত আবর্তনের কারণ হইতে পারে? কিন্তু একটু প্রণিধান 

পূৰ্ব্বক বিবেচনা করিলে প্রত্যহ দৈনন্দিন ব্যাপার হইতে আমরা ইহার উত্তর 
পাইৰ। একটি ঘড়ির দোলনের সঞ্চালন, উহার অন্তর্গত স্প্ং-এর অতি মৃদু 

গতির উপর নির্ভর করে । কোনও কোনও ঘড়ির ন্প্রিং সপ্তাহে একদিন, কোন 

কোনটির মাসে একদিন, আবার এমন ঘড়ি আছে, যে উহার শ্পিং বৎসরে 
একদিন কষিতে হয়। সেই শ্তিং প্রতি মুহূর্তে অতি মৃদুভাবে ছুলিতে থাকে । 

এত মৃদু, যে তাহা ইন্জিয়গ্রাহহ নহে। অথচ তাহার সেই মৃদু বেগের জন্য 
ঘড়ির দোলক ছুলিতে থাকে, যাহা সহজে ইন্দিয়গ্রাহ, এবং স্পিং-এর 

সংকোচন ও প্রসারণের পরিমাণের সহিত, সেই একই সময়ে দোলক যতবার 
দুলিয়াছে ও প্রত্যেক বারে যতদূর ছুলিয়াছে, উভয়কে গুণ করিয়া মোট দূরত্বের 
পরিমাণ তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উভয়ের পরিমাণের 
অন্তর অতি বিস্তর ; কিন্তু উহার বেগের কারণ এ শ্পরিংএর মৃদু প্রসারণ মাত্র । 

অতএব বুঝা গেল যে, পরিধির আপেক্ষিক অত্যধিক বেগ, কেন্দ্রের 

অতি যৃহু সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে। সবতরাং বিশ্বের পরিধিতে 
অবস্থিত গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির ভীষণ বেগ যে কৃটস্থের অতি মৃদু অঙগভঙ্গির 

উপর নির্ভর করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই একই কারণে পুরাণে 
ৃ রি ডি বা LY উন্ীষণ = নিমীষণ কাল )= 

ক অহঃ= ব্রহ্মার একশত বৎসর ৷ ব্রহ্মার 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ৯ অধিঃ। ৪১ সঃ ৬৬১ 

এক অহ্ঃ= ১০০০ চতুরযুগ- ১৪ মন্বন্তর । এক চতুযুগ = ১২০০০ দিব্য বৎসর । 

মনুষ্য পরিমাণে ৩৬০ অহোরাত্র=দৈব পরিমাণে ১ অহোরাত্র, এক বৎসর ৩৬০ 

অহোরাত্রে দৈব একবৎসর । 

অতএব ব্রহ্মার এক অহঃ= ১০০০ ১৫ ১২০০০১৫৩৬০-৪৩২০০০০০০০ লৌকিক 

বৎসর ব্রহ্মার এক রাত্রি। অতএব ব্রহ্মার ১০০ বৎসর = ৪৩২০*০০০০০ ৯৫ 

৩৬০ ১৫১০০ লৌকিক বৎসর =শিবের এক অহঃ=শিবের এক রাত্রি। এ 

প্রকার ১ অহোরাত্রির ৩৬০ এ শিবের এক বৎসর । এ প্রকার শিবের একশত 

বৎসর বিষ্ণুর নিমেষ মাত্র । ( মৎস্ত পুরাণ, ২৯০ অধ্যায়) 

আমরা ইহার দৃষ্টান্ত তড়িৎ্মাপক যন্ত্রে পাই। উহাতে একক নির্দেশক, 
দশক নির্দেশক, শতক, সহস্র নির্দেশক কাটা আছে। একক নির্দেশক কাটা তাহার 

নির্দিষ্ট দশঘর বিশিষ্ট বৃত্তের একবার আবর্তন করিলে, দশক নির্দেশক কাটা মাত্র 

এক ঘর অগ্রপর হয়। সে আবার এ প্রকারে দশ ঘর অগ্রসর হইয়া তাহার 
বৃত্তকে একবার আবর্তন করিলে, শতক নির্দেশক এক ঘর অগ্রসর হ্য়। 

সে আবার এ প্রকারে তাহার নির্দিষ্ট দশ ঘরবিশিষ্ট বৃত্তকে আবর্তন করিলে, 

সহম্্র নির্দেশক এক ঘর মাত্র অগ্রসর হয় ইত্যাদি । 
অতএব আমরা বুঝিলাম, বিশ্বযন্ত্রের অপরিমেয় বেগের ও গতির মূল 

কোথায়। 

এই আলোচনায় আমরা দৃগ্ঠপ্রপঞ্চেরর-দেশকাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্নতার 

মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা 

করিয়াছি । কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবানের রাসনৃত্য 

তাহার স্বরূপ ধামের ব্যাপার ৷ সেখানে দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। 

গতির__স্থিতির ভেদ সেখানে নাই। প্রপঞ্চে গতির ধারণা করিতে হইলে 

‘কাহার সম্বন্ধে গতি’ এই প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। প্রপঞ্চে গতিমাত্রই 

আপেক্ষিক। নিত্য ধামে সে আপেক্ষিকতা নাই। সমুদায় সেখানে 
্র্ষতরূপ। সমকালে স্বন্ম ও স্থূল, কৃটস্থ ও অনস্ত, সর্ববব্যাপী। উহার 

ধারণা আমাদের উপলব্ধির সাধনভূত ত্রিগুণাত্মক অ-করণের দ্বারা সম্ভব 

নহে। উহাদের লয় হইলে, স্বপ্রকাশ আত্মা স্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে 

তবেই অনুভূতি হইতে পারে। তাহা যতদিন, না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা 

সহকারে, ধাহাদের উক্ত প্রকার অনুভূতি হইয়াছে, তাহাদের কথা অঙ্গীকার 

' করাই যুক্তিযুক্ত । জড়বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা জানি যে, আর 

নানাগ্রকার যন্ত্র সাহায্যে নান! প্রকার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেনঃ 



তি ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সকলের গৃহে এ প্রকার যন্ত্র থাকা সম্ভব সহে। আমরা নিরিবচারে উহাদের 
যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষালন্ধ ফল গ্রহণ করি। অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাহা না করার 
কারণ কি? অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা না করার ফল ভিন্ন উহা আর কি হইতে 
পারে? বেদই সমুদায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের যূল। বেদের মন্ত্রসকল ঝষিগণ 
সাধনলব্ধ অতীন্তরিয় জ্ঞান হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহারা ইহাও 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে কোনও ব্যক্তি সাধনার সেই স্তরে উন্নীত হইবেন, 
তাহার অস্তরবষ্টির নিকট ও সমুদায় তথ্য প্রকটিত হইবেই হুইবে। আমরা 
তাহাদের অবলম্বিত ও উপদিষ্ট প্রথামত সাধনাও করিব না, এবং তাহাদের 
উক্তি বিশ্বাসও করিব না । ইহা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে? জড় জগতের 
কোনও নিয়ম বিশ্বাস না করিলে কি নিয়মের কোনও হানি হয়? নিয়ম 
যেমন তেমনই থাকে। আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের অপেক্ষামাত্র না 
করিয়া উহার কার্ধ্য উহা করিবেই করিবে। অধ্যাত্ম জগতেও তাই । আমি 
উক্ত জগতের নিয়ম অঙ্গীকার করি বা না করি, তাহার প্রতি কিছুমাত্র 
অপেক্ষা না করিয়া নিয়ম আপনার কাজ করিবেই করিবে । এবং উহার 
অজ্ঞানতার জন্য উহার পেষণে আমি পিষ্ট হইবই হইব। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম 
না মানিয়| অট্টালিকার ছাদ হইতে লক্ষপ্রদান করিলে কি হস্তপদ ভগ্ন না 
হুইয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সেইরূপ, অধ্যাত্ম রাজ্যের নিয়ম পরম্পরা 
না মানিয়া যথেচ্ছ জীবনযাপন করিয়া যাইলে যে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন কোনও রাজ্যে গমন করিলে, সেখানকার 
নিয়ম যদি গস্তার অবিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে যেমন পদে পদে 
বিপন্ন হইতে হয়, এবং হয় নিজ প্রচেষ্টায় নিয়ম জানিয়! লইতে হয়, অথবা 
যাহারা উক্ত নিয়ম জানেন, তাহাদের সাহায্য লইতে হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম 
রাজ্যে ভ্রমণ করিতে হইলে, হয় সাধনা দ্বারা উহার নিয়ম অধিগত করিয়া লইতে হয়, অথবা ধাহারা উক্ত নিয়ম জানেন, তাহাদের উপদেশ, হয় শাস্ত দ্বারা অথবা উপযুক্ত গুরুর মুখে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা পদে পদে বিপন্ন হইতে হইবে। 

সপ 



১ অঃ। ৩ পাঃ।৯ অধিঃ। ৪২ স্থঃ ৬৬৩ 

ভিত্তি = 

“ন তত্র স্্ধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম! বিছ্যাতো ভান্তি ' 

কুতোহয়মগ্নিঃ। 
তমেব ভাম্ভমনুভাঁতি সর্র্বং তন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥৮ 

কঠঃ ২৷২৷১৫ 

সেখানে সূর্ধ্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রতিভাত হয় না, বিদ্যুৎ 
স্কুরণ:হয় না, অগ্নি বা. কোথা হইতে প্রকাশ পাইবে? প্রকাশমান সমুদায় 
পদার্থ ই তাহার অন্থগত হইয়া প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই 
জগৎ প্রতিভাত হয়। কঠঃ ২২১৫ 

সুত্র -১1৩।৪২ 

জ্যোতিত্দশনাৎ ॥ ১1৩1৪ 

জ্যোতিঃ+ দর্শনাৎ ॥ 

জ্যোতি £_-তেজ স্বরূপ ৷ দর্শনা ৫__শ্রতিতে দর্শন হেতু ৷ 

শিরোদ্ধত শ্রুতি এই অগ্টমাত্র পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তিনি 

ন্বপ্রকাশ জোতিঃস্বূপ। যেরূপ প্রদীপের আলোক নিজেকে প্রকাশ করে, 

ও অন্যান্ট বস্তুকে: প্রকাশিত করে, সেইরূপ, স্বপ্রকাশ তিনি, নিজেকেও প্রকাশ 

করেন, এবং অন্যান্য সমুদায় বস্তু প্রকাশিত করেন। জগতে যে সমুদায় 

জ্যোতিগ্মান্ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তাহারই জ্যোতঃকণা লইয়া 

জ্যোতিত্মান্ হয়। 

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। 

যথার্কোইগ্রির্বধা সোমো যৎঙ্ষু গ্রহতারকাঃ ৷ ভাগঃ ২৫।১১ 

১।৩/২৮ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

যন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাঁতি সচরাচরম্॥ ভাগঃ ১০।১৩৫৫ 

১৩৩২ স্ুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

পত্যগধামা স্বয়ং জ্যোতিবিশ্বং যেন সমস্বিতম্ ৷ 

ভাগঃ ৩২৬৩ 



৬৬৪ র্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ আত্মা-পুরুষঃ পুরাণঃ 

সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতি রজঃপরেশঃ। ভাগ? ৫1১১।১৩ 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যদ্ ব্রক্মজ্যোভিঃ সনাতনম্ | 

ভাঁগঃ ১০।২৮।১৫ 

আত্ম হোকঃ স্বয়ং জ্যোতিনিত্যোইন্তো নিগুণো গুণৈঃ। 

ভাগঃ ১০৮৫।২২ 

১১২৫ স্তরের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারমূ। 

ভাঁগঃ ১০1৮৯।৫৩ 

অনস্তর অজ্জুন চক্রপ্রদীপ্ত পথে প্রকৃতির পরে বর্তমান পরম ভাগবত জ্যোতিঃ 

দর্শন করিলেন । ১০৮৯।২৫ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে অন্ুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি 
পরত্রন্ম । 



১ অঃ। ৩ পাঃ। ১০ অধিঃ। ৪৩ সঃ ৬৩৫ 

১০। অর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশীধিকরণ ॥ 

ভিত্তি :-_ 

“আকাশো হ বৈ নামরূপয়োনিবর্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, 

তদমুতং, স আত্মা ৷” (ছান্দোগ্যঃ ৮।১৪।১ )। 

আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্বাহক-__কারণ ৷ সেই 

নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অথচ নামরূপ হইতে পৃথক, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই 

অমৃত, তাহাই আত্মা । (ছাঃ ৮1১৪।১) 

সংশয় £__শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিতে আকাশই জগতের কারণরূপে উক্ত 

হইয়াছে, আকাশ শব্দে কি ভূতাকাশ, অথবা মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্সা? 

আকাশ শব্দে ত ভূতাকাশ প্রপিদ্ধ। নামবরূপের অবকাশ ভাব ত ভূতাকাশে 

বিদ্যমান, এজন্য ভূতাকাশকে কারণও বলা যায়। আবার উপরে উদ্ধৃত 

শ্রুতিমন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বেই মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। "অতএব, মুক্তাত্মাই' 

বা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে সূত্র :_ 

সূত্ৰ £_১৷৩৷৪৩ 

আকাশোহৰ্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ১1৩।৪৩ 

আকাশঃ+ অর্থান্তরত্বাদি + ব্যপদেশীৎ। 

আঁকাশঃ £_আকাশ শব্দের অর্থ পরব্রদ্ধ। অর্থান্তরত্বাদি $_ অন্ত 

অর্থ প্রভৃতির__নামরূপের__নির্ববাহক, অতএব নামরপ হইতে পৃথক । 

ব্যপদ্েশাৎ £_ উল্লেখ হেতু ৷ 

যিনি নামরূপের কারণ, নামরূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত, অথচ নামরূপ হইতে 

পৃথক, তিনি ব্ৰহ্ম এই উল্লেখ থাক! হেতু, আকাশ, পরমাত্মাই। 

ব্ৰহ্মই নামরূপের নির্কাহক, ভূতাকাশ নহে। অত আকাশ, ভৃতাকাশ 

নহে | বদ্ধ জীব নামরূপে বন্ধ, মুক্ত জীব জগৎ নিৰ্মাণ কাৰ্য্য করিতে পারে না। 

অতএব আকাশ অর্থে মুক্ত জীব নহে, পরমাত্মাই । 



৬৬৬ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সর্ব প্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্ত সাক্ষাৎ পরব্রন্মণঃ পরমাত্মনঃ 

২০০০ | ভাগঃ ৬।৯।৩৯ 
১৩১৬ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে 

যন্ন স্পৃশস্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দরিয়াসবঃ ৷ 
অন্তর্ববহিশ্চ বিততং ব্যোমবন্তন্নতোইম্ম্যহম্॥ ভাগঃ ৬১৬১৯ 

আকাশের স্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও ধাহাকে মন, বুদ্ধি, 
ইন্দিয় ও প্রাণসকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে 
পারে না, তিনি ব্রহ্ম, তাহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৬৷১৬|১৪ 

ছং ভ্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ১১১১২৮ 
১১২৩ স্ত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া! হটয়'স্ছ। 



১ অঃ ৩ পাঃ। ১০ অধিঃ | ৪৪ স্ুঃ ৬৬৭ 

ভিত্তি £= 

“কতম আত্মেতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃত্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ | 

(বৃহদারণ্যকঃ ৪1৩1৭ ) 
প্রশ্ন_আত্মা কোনটি? 

উত্তর-_প্রাণসকলের মধ্যে এই যে হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃম্বরূপ বিজ্ঞানময় 

পুরুষ, ইনিই আত্মা । 

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর আর্ত করিয়া সুপ্তি অবস্থায়__ 

“প্রাজ্ঞেনাত্বনা সম্পরিধক্তো ন বাহ্াং কিঞ্চন বেদ নীন্তরম্”। 

(বৃহঃ ৪৩২১) 

সুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্ বা আস্তর ভাব 

কিছু জানে না। 

ইহার পর মৃত্যুকালে-“প্রান্ঞেনাস্মনান্বারড় উৎসর্জ্জন্ বাঁভি।” 
( বৃহঃ ৪1৩৩৫ ) 

প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়া 

চলিয়া যায়। 

সংশয় £_যখন শ্রতিতে এক্যের উপদেশ এবং. ছৈতের প্রতিষেধ 

রহিয়াছে, ..তখন প্রত্যেক জীবাত্মাই শুদ্ধাবস্থায় পরমাত্মা, পরক্রহ্ম, পরমেশ্বর 

হইতে পারেন। অতএব শুদ্ধ জীবাত্মাই আকাশরূপী নামরূপের নির্ববাহক। 

ইহার নিরসনের জন্য স্থত্র £_ 

সূত্ৰ 2১৩৪৪ 
ুযগ্নযৎক্রান্ত্যোর্ডেদেন ॥ ১৩৪৪ 

সযুপ্ত্যৎক্রান্তোঃ+ ভেদেন 

সুষুপ্ত,ৎক্ৰান্ত্যোঃ £ কুযৃপ্তি ও উৎক্ৰমণ অবস্থায়। ভেদেন £_ 
(বব 

জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মা ভেদ ব্যপদেশ হেতু । 

উপরে উদ্ধৃত শ্রতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ, জীবের স্তুযুপ্তি, উৎক্রমণ 

অবস্থা বর্ণিত হইযাছে। অতএব মুক্ত বা শু জীব, পরমাত্মা নহে । যদি 



৬৬৮ ব্ৰহ্মম্বত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

পরমাত্মাই হইত তবে স্ুষুন্তি ও উতক্রমণ অবস্থায়, প্রাপ্য প্রাপক ভেদের উল্লেং 
থাকিত না। 

অপরিমিতা গ্রবাস্তনভৃতো যদি সর্ববগতা- 

স্তি ন শাস্ততেতি নিয়মো ঞ্ুব নেতরথ|। 
অজনি চ যন্সয়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্ত ভবেৎ 
সমমন্থজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়৷ ৷৷ ভাগঃ ১০।৮৭৩০ 

হে ধ্ৰুব অর্থাৎ নিত্য! যাদ জাব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্বব্যাপী 

হয়, তাহ! হইলে পরমাত্মার সহিত সাদৃণ্ত হেতু পরমাত্মায় নিয়ন্ত ত্ব থাকে না। 
কিন্তু ইতরথা অর্থাৎ অন্যপক্ষে নিয়ন্ত ত্ব বর্তমান থাকে, কেননা জীব আপনা 
হইতে অভিব্যকত স্বীকার করিলে আপনার নিয়ন্তত্বের বিরোধ হয় না। কারণ 
উৎপাদক নিজ কারণতা হেতু উৎপা্ের নিয়ামক হইতে পারে । অতএব 
যাহারা বলেন, আপনার স্বরূপ জানি, তাহারা আপনাকে জানেন না, যেহেতু 
আপনি জ্ঞানের অবিধেয়। ভাগঃ ১০1৮৭২৬ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, জীব স্বরূপ প্রাপ্তিতেও পরত্রহ্ম ০ । 



১ অঃ ৩ পাঃ। ১০ অধিঃ। ৪৫ স্থুঃ ৬৬৯ 

ভিত্তি ৫ 

“সর্ববন্ত বশী সর্ববস্তেশানঃ সর্বন্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণ 
ভুয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বভূতাধিপতি- 

রেষ ভূতপাল এষ সেতুধিবধরণ এবাং লোকানাম্ সন্তেদায় তমেতং 
বেদান্থুবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি "৮ ( বুহদারণ্যক:8181২২ ) 

তিনি সকলের বশকারী, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি উত্তম 

কর্ম দ্বারা মহান্ হন না, আবার মন্দ কর দ্বারা হীন হন না। ইনি সর্কেশ্বর, 

ভূতপাল, জগতের বিভাগ রক্ষার হেতুভূত সেতুম্বরূপ ইত্যাদি । 

সুত্র £_১৷৩৷৪৫ 

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ১1৩৪৫ 

পভ্যাঁদ্ধি শব্ধেভ্য £__ পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে । 

শিরোদ্ধত শ্রুতিতে ঈশান, অধিপতি, সর্বেশ্বর, ভূতপাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা 

লক্ষিত পরমাত্মাই। মুক্তাত্মা বা শুদ্ধ জীব নহে। অতএব জীবাতিরিক্ত 

পরমাত্মা সিদ্ধ হইতেছে । 

শ্রিক্লঃপত্তির্জ্ৰপতিঃ প্রজাপতিধিয়াংপতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ। 

পতির্তিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্ততাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাংপতিঃ ॥ 

ভাগঃ ২৪1১৯ 

উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং ॥ 

ভাগঃ ৮১৭৩ 

তিনি লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির পতি, লোকপতি, ধরাপতি, 

অন্ধক, বৃষ্ণি, ও ভক্তগণের সকল আপদসময়ে রক্ষক ও পতি, এবং সাধু সকলের 

পতি, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ভাগঃ ২1৪১৯ 

সেই অদ্দিতি, রমাপতি, যজ্ঞপতি ও জগৎপতিকে যেন চ্ুদ্ারা পান 

য়, 0 থিতে লাগিলেন । ভাগঃ ৮১৭1৩ 

ডি গন প্রতিপাদিত হইল যে, নামরূপের নির্ব্বাহুক 

যে আকাশ? তাহা ভূতাকাশ বা মুক্ত জীব নহে, উহা! 
পরত্রন্মই । | 

তা? 



২৮৭০ 

॥ প্রথম অধ্যায় __ চতুর্থ পাদ ॥ 
অস্ত, অজ্ঞা, প্রভূতি সন্দিগ্ধা পদ হিঙ্গাক্প ॥ 

বেদান্ত (উপনিষদ) আলোচনা করিতে করিতে অব্যক্ত, অজা প্রভৃতি 

শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। এ সমুদায় শব্দ সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই 

সমপর্ধ্যায়ভুক্ত। অতএব আপাতদৃষ্টিতে, তাহারা প্রধানকে বুঝাইতে পারে মনে 
হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহারা অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । সে সমুদায় 

বাক্যের প্রকৃত লক্ষ্য ব্ৰহ্মই । ইহা! প্রতিপাদন করিবার জন্য চতুর্থ পাদের 
অবতারণ|। 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধিঃ। ১ স্থঃ ৬৭১, 

১। আন্ুমানিকাধিকরণ ।। 

ভিত্তি 2 

“ক্দ্িয়েভাঃ পরা হ্যর্থ। অর্থেভাশ্চ পরং মনঃ। 
মনসম্ভ পরা বুদ্ধিব্ব,দ্বেরাত্ম| মহান্ পরঃ1৮ কঠঃ ১/৩।১০ 
“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুবঃ পরঃ। 

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।৮ কঠঃ ১৩1১১ 
ইন্জিয়গণ অপেক্ষা শব-স্পর্শ প্রভৃতি তাহাদের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় 

সমৃহাপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ট, মন: অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা, মহৎ হইতে 
অব্যক্ত, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ট, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । 

তাহাই শেষ সীমা, তাহাই পরমা গতি। 
অংশয্স 2_অব্যক্ত শব্ধ ত সাংখ্যোক্ত প্রধানের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয় । 

সাংখ্যকারিকায় “ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ্” ইহাতে বুঝা যায় যে অব্যক্ত, প্রধানকেই 
বুঝাইতেছে। স্থৃতরাং শিরোদেশে উদ্ধত শ্রঁতিমন্ত্রে যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে, তাহার অর্থ সাংখ্যোক্ত প্রধানই ; কেননা “মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ট 
এবং অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ট” বলায় সাংখ্যোক্ত তত্ব নির্ণয়ের প্রণালীই 
কথিত হইয়াছে। অতএব অব্যক্ত, প্রধানই । আবার ইতিপূর্বে ১1১৫ সুত্রে 

প্রধানকে “অশব্দ” অর্থাৎ বেদে অনুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কঠ- 
শ্রাতিতে যখন সাক্ষাত্ভাবে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে অব্যক্ত যখন প্রধানই, তখন স্থত্রকারের “অশব্ষ” বলিয়া প্রধানকে 

আখ্যায়িত করিবার কোন হেতু নাই। এই সমুদায় সংশয় ও আপত্তির 
নিরাকরণ জন্য স্থত্রকার সুত্র করিলেন ₹_ স্থত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ 

করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন । 

সূত্র £১৪।১ 

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চে, ন, শরীররূপকবিস্তস্তগৃহীতে- 

দর্শয়তি চ। ১181১ ৃ 

আনুমানিকং+ অপি + একেষাম্ + ই
তি +চেৎ+-ন + শরীররূপক 

বিন্যস্তগৃহীতেঃ+ দর্শয়তি+চ। 

| | £_ও। একেষাম্ £_ 
নিকং £_অনুমানকল্পিত প্রধান। অপি £_ও 

চা শাখীদের! ইতি 2ইহা। চেও এ_যদি বল। নঃ_-না। 



৬৭২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রামদ্ভাগবত 

শরীরক্লপকবিষ্যস্তগৃহীতেঃ £_রূপক ভাবে বিন্তন্ত শরীরের গ্রহণ হেতু। 

দর্শয়তি 5 শ্রুতি প্রদর্শন করেন। চ ও 

যদি বল কোন কোন বেদ শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে 

উল্লেখ করা হইয়াছে, না, তাহ! নহে, উক্ত শ্রুতিতে অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রধান 
নহে, কারণ পূর্বে আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথী রথাদিরূপে রূপক 

কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই “অব্যক্ত” শবে গ্রহণ 

করা হইয়াছে । সাংখ্য, “অব্যক্ত” শব্দ প্রধানের রঢ়ি বা পরিভাষা! রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে বেদান্তও সেইরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য, 
এরূপ কোন কথা নাই। সাংখ্যের পরিভাষা সাংখ্য শান্ত্েই আবদ্ধ। আরও, 
মহতের পর অব্যক্ত ও অব্যক্তের পর পুরুষ, এই ক্রম সাংখো ও কঠোপনিষদে 
অভিন্নরূপে ব্যবহৃত, হইলেও যে, উভয়ের অর্থ সমান হইবে, এমন কোনও কথা 
নাই। শ্রুতির ব্যবহৃত “শব” শ্রুতিতে কথিত উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস 
প্রভৃতির দ্বারাই নির্ণয় করিতে হয়। এ কঠশ্রুতিতেই শিরোদ্ধত মন্ত্র দুইটির 
একটু পূর্বেই আছে ₹__ 

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। 
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ || কঠঃ ১৩৩ 
ইন্জিয়াণি হয়ান্যাহুবিষয়াংস্তেষু গোচরান্। 
আত্মেক্দিয়নোযুক্তং ভোক্তেত্যানুর্মনীষিণঃ ॥ কঠঃ ১1৩৪ 

আত্মাকে রথী, শরীরকে রখ, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম, ইন্জিয়পণকে 
অশ্ব, এবং ইন্দরিয়ের বিষয় শব্দ-স্পর্শাদিকে তাহাদের গোচর বা ভ্রমণস্থান বলিয়া 
জানিবে। মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, আত্মা, ইন্দিয় ও মন এতন্দিতয় মিলিতের 
নাম ভোক্তা । ( কঠঃ ১/৩।৩-৪ )। 

এসকল যদি অসংযত থাকে, তাহা হইলে ভোক্তা জীব সংসারে পতিত 
হয়, সংযত হইলে, সংসার পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, . উক্ত বিষ্ণুর পরম পদ কি তাহাই বুঝিবার জন্য, পর পর ইন্দিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সকলের পর ও সংসার পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ দিবার জন্য উক্ত শ্রুতির ১1৩।১০ ও ১1৩।১১ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। | | 

এখন কঠশ্রতির ১৩৩, ১1৪ মন্ত্রের সহিত উক্ত শ্রুতির ১1৩১০, ১৩1১১ মন্ত তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইসি, অর্থ ( বিষয়), মন, বুদ্ধি ও আত্মা 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধিঃ। ১ স্থঃ ৬৭৩ 

ইহারা উভয় স্থলেই একই নামে, একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কেবল, ১৷৩৷৩ 

মন্ত্রের রথের স্থানে ১৷৩৷১১ মন্ত্রের অব্যক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব রথ যাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, অব্যক্ত তাহাকেহ লক্ষ্য করে। স্বতরাং অব্যক্ত 
অর্থ শরীর-_শরীর মাত্র, স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে । উহার অর্থ,কর্দ-সংস্কার 
_যাহা বীজরূপে আত্মার অনুগমন করে এবং জীবাত্মার সংসার ভোগের 
সাধন পরজন্মের দেহরূপে প্রকাশ পায়, এ কারণ ইহা আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
ইহা অব্যক্তও বটে। অতএব, অব্যক্ত অর্থ প্রধান নহে। পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা 
সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ট, তিনি পরমপদ, পরমা গতি । 

শ্রীমদ্ভাগবতে ‘অব্যক্ত’ শব্দ, যাহা ব্যক্ত নহে, এই অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
কোথাও অনভিব্যক্ত প্ররুতিকেও ‘অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত কর] হ্ইয়াছে। 
অধিকাংশ স্থলে ইহা পরমাত্মার প্রতিপাদক। 

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্বিকযোগগম্যম্। 

ভাগ ৮৩২১ 

১।৩/১০ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

য একবর্ণং তমসঃ. পরং তদলোকমব্যক্তমনন্তপারমূ । 

তাগঃ ৮1৫১৮ 

১/৩।১৩ স্ুত্রের আলোচনার ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে ৷ 

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিজ্গমধোক্ষজম্। ভাগঃ ১০।৯।১৪ 

১২1৭ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

অয়ং ছি জীবস্ত্রিবিদ্যোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ ৷ 

ভাগঃ ১১।১২।১৮ 

১২১ স্তরের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। | 

বিশ্বং বৈ ত্ৰহ্মতন্মাত্ৰং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া। 

ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তযুত্তিন ॥ ভাগঃ ৩১০১২ 

এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া ব্রমতন্মাত্র হইয়াছিল, পরে, 

পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনর্বার পৃথক্ পৃথক্ রূপে 

প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগঃ ৩১০১২ 

সর্গাদৌ প্রকৃতি হস্ত কার্য্যকারণরূপিণী 

সত্বাদিভি গু দৈ্ঘততে পুরুষোইব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ভাগঃ ১১৷২২৷১৬ 
॥ 2২ 

3৬ 



৬৭৪ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত' 

১১1৫ ুত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

প্রকৃতি, পুরুষ-পরতন্্রা। উহার নিজের কার্ধ্য করিবার সামর্থ্য নাই। 

পুরুষের ঈক্ষণে কার্ধ্যশীলা হয়। অতএব পুরুষই যূল। প্রকৃতি তাহার 

শক্তিমাত্র ও লীলার উপকরণরূপা । তবে অনস্ত অব্যক্ত, অব্যয় কারণরূপী 

পুরুষের শক্তি বলিয়া, এবং শক্তি শত্তিমান্ হইতে অভেদ বলিয়া, প্রকৃতিকেও 

অব্যক্তাদি নামে আখ্যায়িত করিলে মোষ হয় না। কিন্তু সেরূপ আখ্যায় 

আখ্যায়িত হইলেও, উহা সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে। 

ন তন্ত কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ । 

অনাগ্ঠনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥ ভাগঃ ১২৷৪৷১৮ 

কালাবয়ব অহোরাত্রাদি দ্বার! সেই প্রকৃতির পরিণামাদি গুণ উৎপন্ন হএ পা। 

তাহার স্বরূপ অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, কারণম্বরপ। ভাগঃ 

১২1৪।১৮ 

ফলে, ভগবানই প্রকৃতি । তিনি অব্যয়, বিষ্ণু, কাল, রজঃসত্বতমোময়ী স্ম্া 

গ্রকৃতি, তিনিই মহান্। ভাগঃ ১০।১০।২৭ 

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ |॥ ভাগঃ ১০।১০।৩০ 

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সুক্ষ রজঃসত্বতমোময়ী। ভাগঃ ১০।১০।৩১ 

ভগবান্ই প্রকৃতির সাহচর্ধ্যে মহত্তত্ব উৎপাদন করেন । 

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। 

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্ধ্যমাধত্ত বী্ধ্যবান্॥ ভাগঃ ৩৫২৬ 
ততোহভবন্ মহত্তব্ব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ ৷ 

বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং বযপর-স্তমোনুদঃ॥ ভাগঃ ৩৫২৭ 
৩1৫1২৬-২৭ শ্লোকের অর্থ ১১1৫ সুত্রে ৫২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হুইয়াছে। এখানে 

আর দেওয়া গেল না । 

অতএব, “অব্য” শব্ধ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে কোথাও সাংখ্যোক্ত 

“প্রধানের সমপধ্যায় রূপে ব্যবহৃত হয় না। যে সকল স্থানে উহা প্রকৃতিকে লক্ষ্য 
করে, সেখানেও প্রকৃতি, সাংখ্যের কথিত প্রধান নহে । শ্রীভগবানের স্বকীয়া 
বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি বলিয়া ভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া 

উহা! ভগবান নহে। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বে করা ই উর্মি 

প্রয়োজন নাই। সাংখ্য যদি প্রধানকে ভগবানের বা পরমতত্বের শক্তি বলিয়া 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধিঃ | ২ স্থঃ ৬৭৫ 

ভিত্তি 2 

পূর্ব স্ত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্তরয় । 

সংশয় £_-ভাল, শরীরকে অব্যক্ত বলিতেছ, ব্যক্ত শরীরকে অব্যক্ত বলিবাৰ 

কারণ কি? এই সংশয় নিরসনের জন্য স্থত্র $_ 

সূত্ৰ £_১1৪৷২ 

সুমন্ত তদহঁত্বাৎ ॥ ১181২ 

স্ুঙ্পং+ তু + তদহৃতাৎ। 

অুক্জমং ৪ সচ্ম শরীর-__অব্যক্ত। ভু ঃকিন্ত। ভদ্রহ ত্বাৎ_তাহাই 

পুরুষার্থ সাধনযোগ্য বলিয়া ৷ 

অব্যাকৃত ( অপঞ্ধীকৃত ) ভূত-সুন্মই, সুম্্র শরীররূপে জীবাত্মার অনুগমন 

করে। এবং ইহ! স্থুল দেহে পরিণত হইয়| জীবাত্মার ভোগসাধন করিয়৷ 

থাকে। রথ যেমন রথীর প্রয়োজন সম্পাদনক্ষম, এই সুন্ম অব্যাকৃত 

ভূত সুক্মাত্মক শরীরও জীবাত্মার প্রয়োজন-সাধন-ক্ষম। 

প্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের লিঙ্গ শরীরকে ( সমষ্টিলিঙ্গ শরীর বা হিরণ্য- 

গর্ভ) অব্যক্ত বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

এতৎ ভগবতো রূপং স্থলং তে ব্যাহ্ৃতং ময়া। 

মন্মাদিভিশ্চ'বরণৈরষ্টরভিবহিরাবৃতম্ ৷৷ ভাগ ২৷১০৷৩২ 

অতঃ পরং সুক্্মতমমব্যক্তং নিবিশেষণম্ ৷ 

অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্ মনসঃ পরম্॥ ভাগঃ ২১০৩৩ 

স্থল মুক্ত! সুক্মংসমষ্টিলি্গ শরীরমাহ। ( শ্রীধর) 

ভগবানের স্থুলরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহার বহিাগ 

পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণে আবৃত আছে। ভাগঃ ২১০৩২ 

__. এই স্থুলরূপ ভিন্ন সুক্মরপ লিঙ্গ শরীরও আছে। তাহা! এ স্থল শরীরের 

কারণম্বরূপ, ইন্দিয়গ্রাহ নহে, তাহার কোনও বিশেষণ নাই, তাহা উৎপত্তি, 

স্থিতি ও লয় শূন্য, সর্বদা একরূপ অর্থাৎ অপক্ষয়াদি রহিত, এবং বাক্য মনের 

অগোচর । ভাগঃ ২।১০।৩৩ 

সমষ্টি লিঙ্গ-শরীর যখন অবাক, তখন ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরকেও অব্যক্ত বলা! 

দোষাবহ নহে। _ nd 



) 

৬৭৬ ধন ও ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

১/৪।১ সুত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র দুইটি । 

সংশয় £__যদি তৃত-হুন্্কেই “অব্যক্ত” বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহা হইলে 

সাংখ্যোক্ত প্রধানের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? তাহাকে “অব্যক্ত” বলিতে বাধা 

কি? এবং শ্রুতি সেই প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া “অব্যক্ত” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 

এরূপ অর্থগ্রহণ করিতেই বা আপত্তি কি? ইহার উত্তরে সুত্র £-- 

সূত্ৰ £_3181৩ 

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥॥ ১181৩ 

তদধীনত্বাং+ অর্থবৎ। 

ত্বধীনত্বাও ঃ__তাহার অর্থাৎ অস্তর্ধ্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অধীনতা৷ 
হেতু । আর্থব $__সার্থক__উপাসনারপ প্রয়োজনসম্পাদক হয় । 

আমরা! বেদান্তবাদী আত্মা, শরীর-_রথী রথাদিরূপে কল্পনা করিয়! সমুদায় 

অন্তর্যামীরপ পরমাত্মার অধীন বলিয়া উপাসনা! কাৰ্য্যে সার্থক, এই সিদ্ধান্ত 
করিয়া থাকি। সাংখ্যও ত প্রধানকেই উপাদান কারণরূপে বলেন, কিন্ত 
পরমাত্মার অধীন বলিয়া! স্বীকার করেন না, এই জন্যই আপত্তি। আমরা অব্যক্ত 
_ভূতন্মক্্ ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম সমূহ অস্বীকার করি না, পরন্ত 
তাহারা পরম পুরুষের শরীর স্থানীয়। প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্তই তদাত্মক-_এবং 

সেই ভাবেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া নিজেদের সার্থকতা সম্পাদন করে । 

স এষ ভগরবালিন্ৈস্ত্িভিরেতৈরধোক্ষজঃ। 
স্বলক্ষিতগতিত্ৰ'হ্মন্ সর্বেবেযোং মমচেশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ২1৫২০ 

সেই মায়া-শ্তি অঙ্গীকারী ভগবান্ অধোক্ষজ আমার এবং সকলের ঈশ্বর 
জীবের উপাধিস্বরপ গুণত্রয় ছারা তাহার তত্ব উপলব্ধ হয় না, কেবল তাঁহার 
ভক্তগণই তাহার তত নিরূপণ করিতে পারেন । ভাগঃ ২1৫২০ 

কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া। 
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূযুকুপাদদে ॥ ভাগঃ ২৫২১ 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধিঃ। ৩ স্থঃ ৬৭৭ 

১১।১৯ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হ্ইয়াছে। 

এখানে স্পষ্ট “মায়েশ” শব্দ ব্যবহারে, মারা হার অধীন বলা 
হইল ৷ 

তদ! সংহত্য চান্ঠোইস্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। 
সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্যজূহ্যদঃ ৷ ভাগঃ ২৫৩৩ 

১১।২ স্বত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

স্থজামি তনিযুক্তোইহং হরে! হরতি তদ্বশঃ। 
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ব্রিশভতিথুক॥। ভাগ; ২৬৩০ 

তাহারই নিয়োগে আমি ব্রন্ধা, বিশ্বহ্বজন করি। তাহার বশে রুদ্র ইহার 
সংহার করেন। তিনি মায়াশক্তিধারী বি্ু্ূপে ইহার পালন করেন । 
ভাগঃ ২।৬।৩০ 

প্রাণাদীনাং বিশ্বস্থজাং শক্তয়ো যাঃ প্রস্ত তাঃ। 

পারতন্ত্যাদৈসাদৃশ্ঠাৎ দ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্॥। ভাগঃ ১০৮৫৬ 
বিশ্বতষ্টা স্বত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভাদির যে সকল শক্তি, তত্শমুদায়ই পরমেশ্বরের 

শরক্তি। সকলই ঈশ্বরপরতন্্, এবং চেতন স্বরূপ ঈশ্বর হইতে অচেতনরূপে বিসদৃশ 
এবং পরমেশ্বরের সত্তাতেই তাহাদিগের চেষ্টাদি ব্যাপার ৷ যেমন চেতন 

মানবকর্তৃক প্রযুক্ত বাণ ক্ষ্যবেধ করিতে পারে, সেইরূপ চেতন ঈশ্বর হইতে 
বিসৃশ অর্থাৎ অচেতন প্রাণাদিত্ত ঈশ্বর-_শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিশ্বহৃষ্ট 

করিতে সমর্থ হয়।॥ ভাগঃ ১০1৮৫।১৫ 

সৰ্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২৬১৫ 

১১৪ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

দ্বিজখষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্ ৷ 
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া যঃ স্বয়ৈতৎ। 

স্থজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো | 

বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মল্ভ্যঃ ॥ ভাগঃ ১২৷১১৷২১ 

স্বয়| স্বগতয়া ব্বশক্ত্যা । 
স এষ প্ৰকৃতিং সুক্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ। 

যনৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপ্ত লীলয়া ॥ ভাগঃ ৩২৬৪ 



৬৭৮ ব্ৰ্মস্থত্ৰ ও জ্ীমদ্ভাগবত 

১৩৩ ুত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

সা বা এতম্ত সংদ্রষটুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিক! । 
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ৷ ভাগঃ ৩৫২৫ 
কালবৃত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেপাত্মভূতেন বার্ষ্যমাধত্ত বীর্ব্যবান্॥ ভাগঃ ৩৫২৬ 

১/১।৫ সুত্রের আলোচনায় ৩৫।২৫-২৬ শ্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
ভবায় নাশায় চ কৰ্ম্ম কর্ভ্ং শোকায় মোহায় সদাভয়ায় ৷ 
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগমব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে ৷৷ 

ভাগঃ 6১1১৩ 

দেহযোগে তাবৎ পারতন্থ্যং প্রসিদ্ধং । 

অব্যক্তেন ঈশ্বরেণ দিষ্টং দত্তং-*-॥ (গ্রীধর ) 
হে প্রিয়ব্রত! জীব সকল জন্ম মৃত্যু, শোক মোহ ভয় সুখ দুঃখ এই 

সকলের নিষিত্ত কর্শ্ম করিতে পরমেশ্বর দত্ত দেহযোগ সর্বদাই ধারণ করে। 
তাহ! অন্যথা! করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ভাগঃ ৫1১১৩ 

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, কঠোক্ত ‘অব্যক্ত’ সর্ব প্রকারে 
ভগবানের অধীন, সুতরাং ইহ! সাংখ্যের প্রধান নহে। 



১ অঃ। ৪ পাঁঃ। ১ অধিঃ। ৪ স্থঃ ৬৭৯ 

বন্তি 2 ১1৪1১ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র দুটি । 

সূত্ৰ ২১918 

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ 

জ্ঞ্রেয়তব + অবচনাৎ +চ 

জ্ঞেয়ত্ব £_জানিবার বিষয়। জ্নবচনাৎ 2__অন্ক্তি হেতু । চ $_ও। 

সাংখ্য ব্রিতাপ জালা নাশের জন্য বাক্ত-অব্যক্ত-জ্র এই তিনের জ্ঞানই 

প্রয়োজন ( বাক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ) বলিয়াই শাস্ব আরম করিয়াছেন । স্থতরাং 

সাংখ্য শাস্ত্রাহছদারে সংসার হইতে মুক্তি লাভ -স্গিতে হইলে “অব্যক্তের' 

জ্ঞান গ্রয়োজন-_অন্য কথায় অব্যক্ত মুমুক্ষুর জ্ঞেয় । যদি সাংখ্যোক্ত প্রধানই 

শ্রুতিতে ‘অব্যক্ত? শব্দের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তাহার জ্ঞেয়ত্বও 

ক্রতিতে উল্লিখিত হইত । কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ কোথাও নাই। 

অতএব, নাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রতিতে উল্লিখিত ‘অব্যক্ত’ নহে। 

সর্গাদৌ প্রকৃতিহথা-্ত কাধ্যকারণরূপিণী । 

সত্বাদিভিগ্তণৈধত্তে পুরুধোহব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ 

ভাগঃ ১১২২।১৬ 

১1১৫ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

্্ীভগবানের মায়াশক্তিকেই শ্রীমদ্ভাগবতে কোথাও কোথাও 'অব্যক' 

আখ্যায় আখ্যায়িত কর! হইয়াছে। তাহা ১81১ হত্রের আলোচনায় প্রতি- 

পাদিত হইয়াছে । কিন্তু সেই মায়াকে জ্ঞেয় বলিয়া কোথাও উপদেশ নাই । 

বরং অন্ত পক্ষে উপদেশ আছে যে, যখন ভক্ত সাধনার অগ্রসর হয়, ৩৭" 

মায়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে না, এবং শখন এই মায়া 

তিরোহিত হয়, তখনই ব্রহ্মদর্শন হয়, তখনই জীব স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান 

লাভ করে। 

যত্রেমে সদসদ্রপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা ৷ 

অবিছয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব ক্ষদর্শনম্॥ 

৩৫ স্বত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 

যগ্ভেষোপরতা৷ দেবী মায়! বৈ
শারদী মতিঃ। 

সম্পন্ন এবেতি বিরুর্মহি়ি 
স্থে মহীয়তে ৷ ভাগঃ ১ 

ভাগ? ১1৩।৩৩ 

(৩৩৪ 



৬৮০ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

১২৩২ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 

বিলজ্জমানয়া যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেইমুয়া। 
বিমোহিতা৷ বিকথন্তে মমাহমিতি দুদ্ধিয়ঃ ॥ ভাগঃ ২1৫1১৩ 

১২২০ স্থত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ব্রহ্ম, যাহা একমাত্র জিজ্ঞাসিতব্য, একমাত্রই জ্ঞেয়, তাহার কাছে মায়া 
বা প্রকৃতি লজ্জায় সম্মুখে যাইতে পারে না। সুতরাং তাহা যে জানিবার 
যোগ্য নহে, ইহা আর বলিবার প্রয়োজন কি? 

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ 

পরমাত্মতত্বম্। 
শব্দ ন যত্ৰ পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে 

চ বিলভ্জমানা ৷ 
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমন্ত পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্ধিদুরজজ্রস্ণুখং 

বিশোকম্ ॥ ভাগঃ ২৷৭৷৪৬ 
১1১1১ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
অতএব, জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ না থাকার হেতু, অধিকন্ত মুযুক্ষুর প্রতি প্রকৃতির 

প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ থাকা হেতু, ‘অব্যক্ত’ শব্দ দ্বারা অভিপ্রেত 
বন্ত সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, ইহা সিদ্ধ হইল । 



১ অঃ) ৪ পাঃ। ১ অধিঃ। ৫ স্ুঃ ৬৮১ 

ভিত্তি 3 

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং 

তথাইরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 

অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্রুবং 

" নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমূচ্যতে ৷ কঠ ১1৩১৫ 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বজ্জিত, আদি, অন্ত ও ব্যয় রহিত, 

মহতত্বেরও পরবর্তী এই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুধ হইতে পরিত্রাণ 

পায়। 

সংশয় £__এই ত, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি অব্যক্তেরই উপাসনার বিধান 
করিতেছেন । উপাস্য বলা ও জ্ঞেয় বলা ত একই? আরও, উক্ত কঠঃ ১1৩।১৫ 

মন্ত্র অব্যক্ত শ্রতিমন্ত্রের অর্থাৎ কঠঃ ১1৩১১ মন্ত্রের অল্প পরেই দৃষ্ট হ্য়। 

বিশেষতঃ, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, মহত্তত্বের পর, প্রভৃতি যে সমুদায় 

বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সে সমুদায়ই সাংখ্যোক্ত প্রধানে প্রযোজ্য । অতএব, 

তোমার সিদ্ধান্ত সমীচীন হইল কৈ? ইহার উত্তরে স্থত্র £_-প্রথমাংশে আপত্তি 

ও শেষাংশে সমাধান । 

সুত্র ১81৫ | 

বদতীতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ১1৪1৫ 

বদতি + ইতি+ চেৎ+ন + প্রীজ্ঞঃ4হি + প্রকরণাৎ। 

বদদভি £ বলেন ৷ ইতি £_ ইহা ৷ চে £_ যদি ৷ নঃনা। প্রাজ্ঞ 8 

পরমাত্ম। হিঃ_নিশ্মই। প্রকরণাৎ £_যেহেতু পরমাত্মারই প্রকরণ বা 

রি শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি অনুসারে আপত্তি কর যে, উক্ত শ্রুতি 

প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে, তাহা নহে) 

প্রকরণ পরমাত্মা সংক্রান্ত কঠ শ্রুতির ১৩৯ ও ১৩১২ মন্ত্র তাহার প্রমাণ ৷ 

বিজ্ঞানসাররিরবস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। 

সোইধ্বন? পারমাপ্লোতি তদ্দিফোঃ পরমং পদম্ ॥ কঠঃ ১1৩৯ 

এবঃ সর্কেষু ভূতেষু গটাত্মা ন প্রকাশতে ৷ 

দৃশ্যতে তৃগ্র্যয় বুদ্ধ্যা সুন্ময়! সৃক্ুদর্গীভিঃ ॥ কঃ ১৷৩৷১২ 

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে (বা বুদ্ধিকে ) সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম ) 



৬৮২ বর্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত 

রূপে ব্যবহার করেন, সেই ব্যক্তি সংসার রূপ পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ 

প্রাপ্ত হন৷ কঠঃ ১1৩৯ 

সমুদায় ভূতের অন্তরে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা প্রকাশ পান না, 

ুকাদ্লিগণ-_স্থ্ম একাগ্র বৃদ্ধি দ্বারা__ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন । 
কঠঃ ১৩1১২ 

শ্রীমদ্ভাগবতে ‘অব্যক্ত শব্দ যে পরমাত্মা শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইয়াছে, 

তাহা আমর! ১1৪1১ স্বত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। সেখানে 

উদ্ধৃত ৮1৩২১, ৮1৫৷১৮, ১০।৯1১২, ১১1১২1১৮, ৩১০১২, ১১৷২২৷১৬ শ্লোক- 

গুলি ভুষ্টব্য। আরও কয়েকটি শ্লোক নীচে দেওয়া গেল। ইহা লক্ষ্য কর! 
প্রয়োজন যে, ‘অব্যক্ত? শব্দের ওতপ্রোতভাবে পরমাত্মবোধক, নিগুণ, অজ, 

ভগবান্, প্রকৃতির পর, আত্ম, পুরাণ পুরুষ, ইত্যাদি পদ বাবহৃত হইয়াছে । 

ইহ! হইতেই স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয় যে, ‘অব্যক্ত’ প্রধান নহে, পরমাত্মাই । 

নিগুণোইপি হ্াজোইব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ । 

স্বমায়াগুণমাবিশ্ঠ বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥ ভাগঃ ৭১৬ 

ব্যক্তং বিভোঃ স্ুলমিদং শরীরং যেনেন্দ্রিয় প্রাণ মনে! গুণাংস্বং ! 

তুক্ষরে স্থিতো ধামনি পারমেষ্টো অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণ? ॥ 
ভাগ? ৭৷৩৷২৯ 

ভগবান, অজ, নিপুণ, প্রকৃতির পর, এবং অব্যক্ত অর্থাৎ রাগদ্ধেষা দির 

নিমিত্তভূত দেহেক্িয়াদি রহিত। কিন্তু এরূপ হ্ইয়াও স্বীয় মায়ার যে গুণ 

সত্বাদি, তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধাদিগের প্রতি বাধকত! প্রাপ্ত হয়েন, 
অথবা, দেবান্থরাদির পরস্পর যে বাধ্যবাধকতা, তাহার হেতু হয়েন। ৭1১1৬ 

হে বিভো ! এই ব্রদ্ধাও আপনার স্থূল শরীর সত্য, এবং এই শরীর 

দ্বারা আপনি হন্দিয় প্রাণ ও মনের বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন, 

ইহাও সত্য। কিন্ত সর্বদা পরমৈশ্র্য্যরপ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন, এবং 
এ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই এ সকল ভোগ করেন, কারণ, আপনি অব্যক্ত, 
আজ! 'ও পুরাণ পুরুষ । ৭1৩২১ 

অতএব কঠমন্ত্রোক্ত ‘অব্যক্ত’ সাংখ্য কথিত প্রধান নহে । 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধিঃ। ৬ স্তুঃ ৬৬ 

ভিত্তি ৫ 

কঠশ্রুতির যম-নচিকেতোপাখ্যান। যম নচিকেতাকে তিনটি বর গ্রহণ 

করিতে অনুরোধ করায় নচিকেতা, প্রথম বরে তাঁহার পিতার চিত্তপ্রসন্নতা 

দ্বিতীয় বরে ম্বর্গসাধন অগ্রিবিষ্ঠার উপদেশ এবং তৃতীয় বরে আত্মাবিষয়ক 

জ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। এই তিনটি বরে তিনটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 
এবং ইহাদের মধ্যে কোনটিতেই পরোক্ষভাবেও সাংখ্যোক্ত প্রধান সম্বন্ধে 

কোনও উপদেশ প্রার্থনা করা হয় নাই। স্ৃতরাং এই তিন প্রশ্নের উত্তরের 

উপর যখন সমুদায় কঠশ্রুতির মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহাতে সাংখ্যোক্ত 

প্রধান সম্বন্ধে কোনও কথা থাকা সম্ভব নহে। স্থতরাং উহাতে যে “অব্যক্ত? 

শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য প্রধান নহে । 

সূত্ৰ ১১1৪৬ 

্রয়াণামেব চৈবমুপন্তাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ১1৪1৬ 

ব্রয়াণাং + এব +চ+ এবং + উপন্যাসঃ + প্রশ্নঃ + চ। 

ত্রয়াণাং 2--তিন বিষয়ের । এব £__অবধারণে | চ ৪৩৭
 এবং $= 

এই প্রকার.। উপন্যাস £__টালথ। প্রশ্ন 2 প্রশ্ন। চঃ_ও। 

যখন সাংখ্যোক্ত প্রধান সম্বন্ধে নচিকেতা কোনও উল্লেখ ব! প্রশ্ন করেন 

নাই, তখন যমের সে সম্বন্ধে কোনও কথা বল! উন্মাদের প্রলাপ মত হইবে। 

অতএব, “অব্যক্ত শব্দ নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃত হইলেও, উহা! 

প্রধানকে প্রতিপাদন করে না । 



৬৮৪ ্বস্ত্র ও শ্রুমদ্ভাগবত 

ভিত্তি $= 
১।৪।১ স্যত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির ছুটি মন্ত্র । 

সূত্ৰ £_2১1৪৷৭ 

মৃহদ্বচ্চ | ১1৪1৭ 

মহদ্বং4+-চ। 
অহুদ্বও £--মহত্তত্বের হ্যায় । চ £_ও। 

কঠশ্রতির ১৷৩৷১০ মন্ত্রে “বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা উতর” বলায় যেমন 
আত্মশব্দের সহিত অভেদ প্রয়োগ থাকায় “মহৎ” শবে সাংখ্যোক্ত “মহত্বত্ে”্র 
গ্রহণ হয় নাই, সেইরূপ “অব্যক্ত"কে “মহান্ আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট” বলায় 
“অব্যক্ত’ শবে সাংখ্যোক্ত প্রধানের গ্রহণ হইতে পারে না। “মহৎ” শব্দ যে 
সাংখ্যোক্ত “মহওত্বে'্র প্রতিশব্দ মহে, উহা যে যায়াশক্তিতে শ্রীগবানের 
অপিত চিদাভাস, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের স্থ্টিতত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট 
বুঝা যায়। 

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ ৷ 
পুরুষেণাত্মভুতেন বীধ্যযমাধত্ত বীর্ধবান্॥ ভাগঃ ৩৫২৬ 
ততোইভবম্মহত্তত্বব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ। 
বিজ্ঞানাত্বাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যগ্রংস্তমোহুদঃ ॥ ভাগঃ ৩৫২৭ 
আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্টাতৃরূপেণ। 
বীরধ্.ং__চিদ্াভাসং। বধ্যবান্__চিচ্ছক্তিযক্তঃ। (শ্রীধর ) 

ভাগঃ ৩৫২৬ 
বিজ্ঞানাত্মা-_সত্প্রধানত্বাং__স মহান্ সত্বাংশ প্রাধান্তেন 

বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপঃ সর্ববদেহেষু চিত্তরূপেণ যোইংশেন 
বর্তত ইতি ॥ ( গ্ৰীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ) ভাগঃ ৩৫২৭ 

১১৫ স্বত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
দৈবাৎ ক্ষুভিত ধৰন্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পঃ পুমান্। 
আধত্ত বীর্ধ্যং সাস্থত মহত্ত্ব হিরণয়ম্ ॥ ভাগঃ ৩২৬১৮ 

দৈবাৎ__জীবাদৃষ্টাৎ (শ্রীধর) 
বীৰ্ষ্যং-চিচ্ছক্তিং--জীবশত্ত্যাখ্যং চৈতন্যং। 

জি পরকাশবহলং।| ( জী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ) 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ১ অধি। ৭ সঃ ৬৮৫ 

১৩০ সবত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হুইয়াছে। 
অতএব, “মহত্ত্ব” সাংখ্যোক্ত জড় মহৎ মহে। শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে 

তাহারই অপিত চৈভন্াংশ। মায়াশক্তিও তাহার এবং চৈতন্তাংশও তাহার ৷ 
অতএব, “মহৎ” তাহা হইতে পৃথক নহে। এনন্ত শ্রুতিতে “মহান্ আত্মা” উক্ত 
হুইয়াছে। এই সমষ্টি “মহান আত্মা” বা মহত্ত্ব, হিরণাগর্ভ। তিনিই 
্র্মাকে বেদ উপদেশ দেন, এবং বেদতত্ব ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করেন | 
এজন্যই “মহান্” শ্রীভগবান্ হইতে 'এভেদভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক স্থানে 
উল্লিখিত আছে। ছুই একটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল। 

কুটস্থ আত্ম! পরমেষ্ঠ্যজো মহাংস্বং জীবলোকন্ত চ জীব আত্মা ॥ 
ভাগ? ৭৩২৭ 

১।২।৬ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
সত্বং রজস্তম ইতি ভ্রিবুদেকমাদৌ স্মত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং। 
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তিব্র“ক্ষৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ। 

ভাগঃ ১১৷৩৷৩৮ 
১১।২ স্বত্রের আলোচনায় ১২৫ পৃষ্ঠায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে ৷ 

১১৷৩|৩৮ 

শ্রীমদ্ভাগবতে “মহৎ” কখনও কখনও জীববাচক রূপে ব্যবহৃত হয়। 
অতএব “মহৎ” সাংখ্যোক্ত “মহৎ” নহে। সেইরূপ “অব্যক্ত”ও সাংখ্যোক্ত 
প্রধান” নহে। 

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনোইভিমানো জীবোইস্তরাত্মা গুণকর্ম্মযুত্তিঃ | 
সুত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥ 

ভাগঃ ১5২৮/১৭ 
১1৩1৫ জুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। 
ঞ্রুতিতে সাংখ্যোজ জড়গ্রধান, মহৎ, বুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখমাত্র নাই। কিন্তু 

তা বলিয়। ব্রহ্গাত্ক ব্্ষশক্তিরপে প্রকৃতি, এবং ব্রহ্মীত্মক মহৎ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে ৷ তাহার! সকলেই ব্রন্ষের শক্তি, এবং ব্রম্বের কার্ধ্য- 
যৃত্তি। সাংখ্য যদি তাহা স্বীকার করেন. তাহা হইলে বিরোধ নাই । 

্ীমদ্ভাগবতে কপিলোক্ত সাংখ্য জ্রতিসম্মত ৷ 



৬৮৬ ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ ও শ্রামদ্ভাগবত 

২। চমসাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 2 

অজামেকাং লোহিতশুর্লকৃষণং বহবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরপাঃ। 

অঙ্জো হযেকো জূষমাণোইনুশেতে জহাত্যেনাং 

| ভুক্তভোগামজোহন্যঃ|| শ্বেতাঃ 81৫ 

এক অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রীতি সহকারে লোহিত, শুক্ল ও কুষ্ণবর্ণ এবং 

নিজের অনুরপ বহুতর প্রজান্থষ্টিকারিণী এক অজার অন্ুদরণ করে, আবার 

অপর অজ পরমাত্মা ভুক্তোভোগা এই অজাকে পরিত্যাগ করে। 

সংশয় £_শ্রতিতে যে অজার কথা উল্লেখ রহিয়াছে, উহা সাংখ্যোক্ত 

প্রধান বা! প্রকৃতি নয় ত কি? সাংখ্যোক্ত প্রধান স্বতঃসিদ্ধা, সুতরাং অজী, 

সত্বরজন্তমোগুণময়ী, উহাই শ্রতিতে শুরু-লোহিত-্কবর্ণরূপে কথিত হইয়াছে । 

কারণ, সত্বগুণ নির্শ্মল, শুঙ্কই উহার বর্ণ। রজোগুণ রাগাত্মক, স্থ'তরাং লোহিতই 

ইহার উপযোগী বর্ণ; এবং তমঃ অজ্ঞানজ এবং মোহময়, কৃষ্ণই ইহার বর্ণ। 

সাংখ্যোক্ত প্রধানও নিজের অনুরূপ সত্ব, রজঃ, তমোময় ও তন্মিশ্র নান! প্রকার 

জীব স্থষ্টি করে, এবং জীব প্রীতি সহকারে সেই অজার অন্ুদরণ করে। তথে 

যাহার অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেইই ভুক্তোভোগা এই সাংখ্যোক্ত অজাকে 

পরিত্যাগ করে। অতএব শ্রত্যুক্ত অজা সাংখ্যোক্ত প্রধানই । ইহার উত্তরে 

কত £ 

সূত্ৰ ₹১।৪।৮ 

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ১1৪1৮ 

চমসবৎ 4+ অবিশেষাৎ। 

চমসবৎ £__চমসের হ্যায় ( চমস চলতি ভাষায় 
"AE ( তি ভাষায় চামচ )। অবিশেষাৎ = 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের “অজা” শব্দ যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অর্থে 
প্রযুক্ত, অন্ত অর্থে নহে, ইহ! মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ওঁ “অজা” শব্দ বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২২1৩ মন্ত্রে কথিত চমস শব্দের ব্যবহার অনুরূপ | “্অর্জারিল শ্চমস উর্দবুন্ঃ”__‘অধে| গভীর ও উর্দ্ধে উচ্চচযস’ এতদ্বার| নিশ্চয়ই বোঝা যায় 
না, যে অমুক বস্তুটি চমস। চলিত ভাষায় উহা চামচ, কিন্ত শরতিতে যে সংজ্ঞা 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ২ অধিঃ। ৮ ন্থুঃ 
(১০ 

দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহ! গিরিগুহা, গন্থুজ, মানুষের মন্তকও হইতে 

পারে। প্রকৃতপক্ষে, বেদমন্ত্রে চমস শব্দের ,প্রকৃত কি অর্থ তাহা যেমন পরের" 

মন্ত্রভাগে বুঝিতে পারা যায়_-যথা, “ইদং তচ্ছিরঃ, এব হর্ববাথিল শ্চমস উর্দবুর” 

“এই মন্তকই চমস, কারণ ইহার অধোভাগ গভীর ও উর্ছভাগ উচ্চ”, শ্বেতাশ্বতর 

শ্রুতির ৪1৫ মন্ত্রের পর “অজা”র, কোনও বিশেষ পরিচয় ন! থাকায়, উহা যে. 

্রন্ধাত্মিকা অজ! নহে, তাহা বলিবার কে।সও হেতুই নাই। উহার ব্ুৎ্পত্তিলভ্য 

অর্থ মাত্রই এখানে গ্রহণীয়। ব্রহ্ম সর্ধকারণ কারণ, তাহার কোনও কারণ নাই, 

তিনি অজ, অতএব তাহার শক্তি, তাহা হইতে অভিন্ন হওয়ায়, সে শক্তিও" 

অজা। অতএব “অজা” অর্থ ব্রদ্মের প্রকৃতি শক্তি, যাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্না। 

প্রীমদ্ভাগবতে কপিলোক্ত সাংখ্যবর্ণনে তাহাই কথিত হইয়াছে ৮ 

স এষ প্রকৃতিং সুন্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ ৷ 

যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপগ্ত লীলয়া || ভাগঃ ৩২৬৪ 

সুন্মাংঅব্যক্তাং ৷ দৈবীং_দেবস্ত বিষেঃ শক্তিং ৷ ( শ্ৰীধর ১ 

১1৩৩ সুত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে 

গুণৈব্বিচিত্রাঃ স্থজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রভাঃ ' 

বিলোক্য মুমুহে সগ্ধঃ স ইহ জ্ঞান গৃহয়া ॥ ভাগঃ ৩২৬1৫ 

এ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বার৷ আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে 

থাকেন, তাহাতে তাহাকে অবলোকন করিয়া এ পুরুষ জ্ঞানের আবরণরূপ! 

অবিষ্ধ৷ ছারা সন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি 

সত্ত্রজন্তমোময়ী ৷ তাঁহার এই গুণের অনস্তপ্রকার তারতম্যান্ছসারে অনন্ত 

প্রকার ক্ষেত্র ব! দেহ, প্রকৃতি বটি করেন। পুর এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্র 

ভোক্তা রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ৩1২৬।৫ 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিটি মানসনেত্রের সম্মুখে রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 

৩২৬1৪ ও ২৬1৫ শ্লোক ছুটি রচন! করিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে. 

যে, “অজ্ঞ” সাংখ্যোক্ত জড় প্রধান নহে। 

যদ! বহিরস্তমিয়েষ তর্হাজা যা যোৌগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ 

ভাগ: ১০।৩1৪৮ 

যখন বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অজা, যিনি যোগমায়া, তিনি: 

নন্দজায়া যশোদায় জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগঃ ১০৷৩৪৮ 



৬৮৮ ব্ৰহ্মন্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

এখানে “জজ!” ভগবানের সন্ঘিৎ শক্তি বোগমায়া । 

অনীশেইপি দ্রষ্ুং কিমিদমিতি ব! যুহৃতি সতি 
চচ্ছাদাইজো৷ জ্ঞাত্বা সপদি পরমোইজাজবনিকাম, ॥ ভাগঃ ১০1১৩1৫৭ 

ব্ৰহ্মা “ইহা কি” এই বলিয়া আশ্চ্ঘ্যপ্রকাশ করতঃ মুগ্ধ ও দর্শনাক্ষম হইলে, 
পরম অজ, ভগবান্ শ্রীকু্ণ অজামায়ারূপ যবনিকা অপসারণ করিলেন। ভাগঃ 
১০1১৩।৫৭ 

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ 

ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ। ভাগঃ ১০৷৮৭৷৩৪ 
জয় জয় জয় জহাজামজিত দোষ গৃঁভীতগুণাং...... 

ভাগঃ ১০।৮৭।১০ 
সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া অজা অর্থাৎ মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন 

দেহেন্দিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদর্শবযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিশ্বতিপূর্ববক জন্ম মরণ- 
রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪ 

হে অজিত! আপনার জয় হউক। স্থাবর জঙ্গম শরীরধারী জীবগণের 
সম্বন্ধে স্বরূপাবরণার্থ গৃহীত গুণবিশিষ্ট অজা মায়াকে বিনাশ করুন । ভাগঃ 
১০1৮৭।১০ 5 

ভাগবতের যে গ্লোকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইল, সে সকল হইতে = বুঝা! যাইবে, যে “অজা” ভগবানের স্বকীয়| শিরা মায়ার সমপর্ধ্যায়ভুক্ত রূপে গ্রহণ 
কর! হইয়াছে, ভগবান অনাদি বলিয়া অজ, সুতরাং তাহার শক্তিও নিত্য বলিয়া সিআ। হতরাং শ্রেভাশ্বতর শ্রুতির উদ্ধত মন্ত্রে কথিও ‘অজ’ সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে, ইহ! প্রতিপা্িত হইল । 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ২ অধিঃ। ৯ কু রে 

(১) য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থে। দধাতি ! 
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনজ, ৷ 

খ্ৰেভাঁঃ 81৬ 

দেব ৪-_গ্যোতন স্বভাবঃ, বিজ্ঞানৈকরসঃ ( শঙ্কর )= শ্বয়ং প্রকাশঃ । 

এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং অবর্ণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি রহিত হইয়াও ) 

যে পরমাত্মা কোনও প্রয়োজনের বশবর্তী না হইয়া স্বীয় বিচিত্র নানা শক্তি 

কলে স্থষ্টির প্রারম্ভে নান! বর্ণ (ক্রাঙ্ণাদি বিভাগ ) বিধান করেন, এবং প্রলয়- 

কালে সংহার করেন, এবং মধ্যে স্থিতিকালে জগৎ ধাহাতে স্থিতি লাভ করে, 

সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন । 

(২)  তদেবাগ্রি্তদা দিত্যন্তদায়ুস্তছ চন্দ্রমাঃ। 

তদেব শুক্রং তদ্ব ন্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ শ্বেতাঃ ৪1২ 

সেই ব্ৰহ্মই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র এবং জ্যোতির্শয় নক্ষত্রাদি, তিনিই 

হিরণ্যগতাত্সমা, তিনিই জল এবং তিনিই প্রজাপতি ৷ 

তারপর তাহ! হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই কুমার কুমারী, 
যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পণ্ড, পক্ষী, মেঘ, ছয় খত, সপ্ত সমুদ্র“_অর্থাৎ জগতের 

যা কিছু সব তিনিই, ইহা! বলিয়া তারপর “অজামেকাং --৮» ইত্যাদি 8৫ 

মন্ত্রের উক্তি করিয়াছেন, এবং তারপর ৪।১০ মন্ত্রে বলিতেছেন যে, ৪1৫ মন্ত্রের 

কথিত “অজা”ই প্রকৃতি, তাহাই মায়া, এবং পরমেশ্বর মায়ী__মায়ার অধিপতি । 

মায়াস্ত প্ৰকৃতিং বি্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্। 

তন্তাবয়বভূতৈত্তব্যাপ্তং সবর্বমিদং জগৎ ॥ শ্বেতাঃ ৪1১০ 

এই প্রকৃতি, মহেশ্বরের মায়াশক্তি, তিনি মায়েশ, এবং পরমেশ্বরের অবয়ব- 

রূপ দেহেন্দিয় সমষ্টি দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। 

অতএব উপক্রমে স্বযশ্রকাশ ‘দেব’ শব্দের উল্লেখ ও উপসংহার আলোচনা 
ব্র্মণজি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইহা করিলে “অজা” 

প্ৰতিপাদন করিবার জন্য সুজ 8 

সূত্র 2১181৯ 

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হাধীয়ত একে ॥ ১1৪৯ 

জ্যোতিরুপক্রমাঃ+ তু + তথা + হ
ি+ অধীয়ত+ একে । 



৬৯০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

জ্যোতিরুপক্রমাঃ 2 _জ্যোতিঃ ব্রহ্ম উপক্রম কারণ যাহার- ব্রক্ষই 

কারণস্বরূপ ৷ তুঃকিন্ত | তথ! £_ সেইরূপ ৷ হি £--নিশ্চয় ৷ 
অধীয়ত £_ অধ্যয়ন করে। একে 2__এক শাখীরা । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাঃ ৪1১ মন্ত্রে ‘দেব’ পদ ব্যবহারে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ বল! হইয়াছে । 

জ্যোতিঃ যে ব্রহ্ম তাহা ১/১।২৫ ও ১৩1৪২ স্থত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত 

হইয়াছে। নারায়ণোপনিষদে ১২1১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অণু হইতে 
অগুতম এবং মহৎ হইতেও মহত্তম, তিনি প্রাণীগণের হৃদয়গুহায় অবস্থান 
করেন, তাহা হইতে সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দিয়, মনঃ ও বুদ্ধি), সপ্ত ভুবন, সমুদ্র, পর্বত 
প্রভৃতি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তাহা হইতেই অজার উৎপত্তি হইয়াছে, 
এবং সেই অজাই ১৷৪৷৮ স্থত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 

অতএব, অজা যে ব্রন্মাত্মিকা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । 
উপরে উদ্ধত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৪1১০ মন্ত্র মনে রাখিয়া ব্যাসদেব শ্রীমদ্- 

ভাগবতের ২।৫।২১ শ্লোক রচনা করিয়াছেন । শ্লোকটি ১1৪1৩ স্ুত্রের আলোচনায় 
উদ্ধত হুইয়াছে। এখানেও বুঝিবার সোৌকর্্যার্থে পুনরায় উদ্ধত করা গেল। 
ইহার মর্শ সেইখানেই দেওয়া হইয়াছে । 

কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশে। মায়য়া স্বয়া। 
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবৃভৃষুরুপাদদে ॥ ভাগঃ ২1৫২১ 

১।১।১৯ স্তরের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
উক্ত ১৪।৩ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১২১১২১ ও ৩৫1২৫ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

তিনি যে প্রকৃতি প্রবর্তক, তাহা পরবন্তী ১০।১৬৪, শ্লোকে প্রতীয়মান 
হইবে। 

নমন্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ৷ 
ভূতাবাসায় ডুতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ভাগঃ ১০।১৬.৩৯ 

হে ভগবন্, আপনি অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার করি। 
আপনি সকল দেহে অন্তরধ্যামী রূপে বর্তমান ও মহাত্মা, কিন্ত তাহা! হইলেও 

অপরিচ্ছিন, যে হেতু আপনি আকাশাদি ভূতেরও আশ্রয়, এবং সকলের 
আদিতে বর্তমান ও সকলের কারণ, কিন্তু স্বয়ং কারণাতীত। ভাগ: ১০।১৬৩৫ 

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেহনস্তশক্তয়ে I 
অগুণায়াবিকারায় শমস্তেংপ্রাকৃতায় চ॥ ভাগ: ১০।১৬।৪০ 
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৯১৩ স্থত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃতায়_ 
প্রকৃতি প্রবর্তকায় (শ্রীধর )। 

ভু, তোয়, অগ্নি, মন, ইন্দিয়, অজা প্রভৃতি সমুদায় তাহার শ্রীযৃত্তি হইতে 
উৎপন্ন । 

তুস্তোয়ময়িঃ পবনঃ খমাদির্সহানজাদির্সন ইন্দ্রিয়াণি ৷ 
সব্বেন্নিয়ার্থ। বিবুধাশ্চ সৰ্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোইঙ্গভূতাঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।৪০|২ 
হে ভগবন্! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মহত্ব, অহঙ্কারতত, 

প্রকৃতি, পুরুষ, মনঃ, ইন্জিয়, সমস্ত ইন্জিয়ের বিষয়, সর্বদেবতা, এবং যে সকল 
পদার্থ এই জগতের হেতু, তৎসমুদায় আপনার শ্রীমৃত্তি হইতে উৎপন্ন । 

ভাগঃ ১০।৪০।২ 

অজা যে ব্ৰহ্মাত্মিকা ব্ৰহ্মপক্তি তাহা -পরিষার বুঝা গেল। আর বেশী 
শ্লোক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। 

শপ 



৬৯২ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি ৫ 

অস্মান্মায়ী স্যজ্রতে বিশ্বমেতৎ তন্মিংশ্চান্তো মায়য়া সন্গিরুদ্ধঃ ॥ 

শ্বেতা 818) 

এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সেই মায়াধীশ ঈশ্বর ইহা হইতেই সৃষ্টি করেন এবং 

তাহাতে অন্য (জীব )মায়া দ্বার! বন্ধ ৷ 

সংশয় £_-ভাল, জ্যোতিকুপক্রমা অর্থাৎ ব্রদ্ধোৎপয্না লোহিততররুষ্তরূপা 

এই প্রকৃতির অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? একবার বলিতেছ, . 

অজা, একবার বলিতেছ ব্রহ্মকারণ সম্ভৃতা, এই প্রকার বলায় যে পরম্পর বিরোধ 

বর্ণনা হইতেছে, তাহ! কি বুঝিতেছ ন! ? ইহার উত্তরে সুত্র £_ 

জুত্র $_১181১০ 

কল্পনোপদেশাচ্চ মধবাদিবদবিরোধঃ | ১181১০ 

কল্পনা + উপদেশাৎ +- চ4- মধ্বাদিবৎ + অবিঝোধঃ । 

কল্পন| £__কল্পনং_কণ্তি_হুটি-_জগত্ত্ঘট। উপছেশীৎ £_ উপদেশ 

হেতু । চঃ_ও। অধবাদিবও 2__আদিত্য মধু ইত্যাদির ন্যায় ( মধুবিগ্ঠায় 
কথিত ছান্দোশ্য ৩১।১)। অবিরোধঃ $_বিরোধাভাব। 

মায়ী ঈশ্বর ইহা হইতে বিশ্বন্টি করেন, এইরূপ উপদেশ থাকায় বুঝিতে 
হইবে যে, প্রক্কৃতির দুইটি অবস্থা, একটি কার্য্যাবস্থা, যখন জগহষ্টিতে নিষুক্তা 
তখন তিনি ্ রক্ষ হইতে সম্ভূতা, আবার যখন প্রকৃতির কারণাবস্থা, অর্থাৎ 
শক্তিরূপে ব্রদ্মে অবিনাভাবে অবস্থান করেন, তখন তিনি অজা, অতএব ইহাতে 
কানও বিরোধ মাই। যেমন মধুবিদ্তায় (ছান্দোগ্য ৩1১1১) উক্ত হইয়াছে 
যে, “আদিত্য দেবমধু’--বাস্তবিক ত আদিত্য মধু নয়, তবে মধুর ন্যায় উপভোগ্য 
এবং তাহাও কার্ধ্যাবস্থায়, এজন্য দেবমধু বলায় দোষ নাই। কারণাবস্থায় 

তিনিই “উদয়াস্তবিহীন” ৷ “তত উৰ্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাম্তমেতৈকল 
এব” (ছাঃ ৩১১১) এক শ্রুতিতেই কার্ধ্যাবস্থা ও কারণাবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
যেক্সপ দুইপ্রকার বলায় বিরোধ হয় নাই, সেই প্রকার অজা ও জ্যোতিরুপক্রম! 
বলায় বিরোধ হয় নাই। | 

ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শক্তি কখনও অনভিন্য থাকে, 

কার্ণাব্ায় শক্তি ীভগবানে অবিনাভাবে বিমান, তখন শ্রীভগবান হইতে 
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অভিন্না, তখন অজা, আর যখন কার্ধ্যাবস্থার গ্রকটিতা, তখন ব্রম্কারণ সম্ভবা। 
অতএব ইহাতে কোন বিরোধ নাই৷ 

অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে। 
কচিদজয়াত্মন। চ চরতোহনুচরেক্সিগমঃ ॥ ভাগঃ ১০1৮৭।১৪ 

হে অখিল শ্রক্ত্যববোধক ! খাস ওর্গম প্রীণিবর্গের' অবিদ্যানাশ কারণ 

আপনি অখণ্ডৈকরস হ্ইয়াও যখন সৃষ্টির সময়ে মায়ার সহিত ক্রীডা করেন, 
বেদ সকল তখনই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে । ভাগ: ১০1৮৭।১ 

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ধারণা করা প্রয়োজন । যেমন ব্রন্ষের 

একপাদ মাত্রেই অর্থাৎ অতি অল্লাংশেই নষ্ট, এবং ত্রিপাদে স্বরূপে অবস্থিতি, 
সেইরূপ ব্রহ্ষের শক্তিরূপা প্রকৃতির অতি অল্লাংশেই প্রপঞ্চ জগৎ, এবং অধিকাংশ 

ব্ৰহ্ধে শক্তিবূপে অবিনাভাবে স্থিতি। ইহা আমরা পরিদৃহ্মান জগৎ হইতেও 
বুঝিতে পারি। ক্ষিতি, অপ, তেজ: প্রভৃতি পঞ্চভৃতের অতি অল্লাংশই জীব 

উদ্ভিদ প্রভৃতির শরীর এবং ভোগ্যরূপে পরিণত, অত্যধিক পরিমাণ ভূতরূপে 

অবস্থিত। সেইরূপ প্রকৃতির পাদ পরিমাণ মাত্রে প্রপঞ্চ জগৎ এবং ত্রিপাদ 

শক্তিরপে গুণসাম্যে অবস্থিত। : বওরাং প্রকৃতি যুগপৎ কারণাবস্থায় ও 
কার্ধ্যাবস্থায় বর্তমান । অতএব, তীহাকে “অজ” ও * পক্রমা” বলায় 

দোষ নাই। পাদ’ ব্যবহার ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য মাত্র। ব্রচ্ম যেমন 

অনস্ত সর্বব্যাপী, -তাহার শক্তিও সেইরূপ । ব্রন্মে পাদ ব্যবহার যেমন 

উপচারিক মাত্র এবং উহা! বোধ সৌকর্ধ্যার্থ করা হয়। তাহার ম্বকীয়া- 

শক্তিরূপ। প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই, ইহ! বলা বাহুল্য মাত্র । 
০৮ 



৬৯৪ " ব্রন্বনুত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৩। সংখ্যোপসংগ্রছাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি £_ 

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিচিতঃ । 
তমেবং মন্ত আত্মানং বিদ্বান ব্রহ্মামুতোইমুতম. ৷ 

বৃহদারণ্যক 81৮।১৭ ' 

পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা 
বলিয়া মনে করিও। যিনি এই অমৃত স্বরূপ ত্র্ধকে অবগত হন, তিনি 
অমুতত্ব লাভ করেন । (বৃহঃ 8181১৭) 

সংশয় £__শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে পাঁচটি পঞ্চজন কথিত আছে, তাহা 
হইলে ত পাঁচে পাচে পচিশ হয়। ইহাই ত সাংখ্যোক্ত চতুবিংশতি তত্ব ও 
পুরুষ, মোট পচিশটি তত্ব । এই প্রকার সন্দেহ কল্পনা করিয়া তাহা নিরসনের 
ত্র: 

সূত্ৰ £_১৪৷১১ 

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানা ভাবাতিরেকাচ্চ ॥ ১1৪1১১- 
ন+ সংখ্যা + উপসংগ্রহাৎ + অপি + নানাভাবাৎ + অতিরেকাৎ 4-চ। 
নঃনা। সংখ্যা ঃ_সংখ্যা। উপসংগ্রহ্থাৎ : গ্রহণের জন্য 

(সাংখ্যোক্ত পঁচিশ সংখ্যা গ্রহণ জন্য )। অপি ঃ_ও। নানাভাবা€ 2 
পার্থক্য বশত: । অভিরেকাঁৎ £_আধিক্য হেতু। চ:ঃ_ও। 

যদিও তর্কের অনুরোধে ধরিয়া! লওয়া যায় যে, “পঞ্চ পঞ্চজন!ঃ” অর্থ পঁচিশ 
জন, তাহা হইলেও তাহার বেশী অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত পচিশ তত্বের বেশী আকাশ ও আত্ম! রহিয়াছে, হুতরাং মোট সাতাশ হয়। অতএব, সাংখ্যোক্ত পচিশের সহিত এক্য হইতেছে না। 

বিশেষতঃ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” অর্থ পচিশই নহে। ইহার অর্থ পঞ্চজন পাঁচটি, যেমন সপ্তষি সাত জন বলা যায়। অর্থাৎ সাতজনের মধ্যে প্রত্যেককেই সপ্তষি বলা যায় ইহাও সেইকপ। আরও এক কথা, যদি “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” 00 0 তত হয, তাহা হইলে আকাশ ত তাহার অস্তভু ক্ত হুতরাং আবার ‘আকাশ’ তাহার পরে শ্রুতিতে থাকিবে কেন? “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” অর্থ কি, তাহা পরের সূত্রে বিবৃত হইবে। | 
সস 
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ভিত্তি £=_ 

প্রাণন্ত প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুক্ূত শ্রোৱন্য শ্রোত্রম্ মনসো যে 
মনো বিহুঃ ৷৷ ( বৃহদারণ্যক 8181১৮) 

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের প্রোত্র, অন্নের অন্ন 

মনের মনঃ বলিয়া জানেন । ( বৃহঃ 881১৮) 

সুত্র £--১1৪১২ 

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১181১২ 

প্রাণাদয়ঃ+ বাক্যশেষাৎ। 

প্রোাণাদ্রযঃ £_প্রাণ প্রভৃতি। বাক্যশেষী ৫_বাক্য শেষ হইতে 

জানা যায়। 

১1৪1১১ স্ুত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের পরমন্ত্রই এই স্ুত্রের উপরে 

উদ্ধৃত হইল । এই মন্ত্র মাধ্যন্দিন শাখীদিগের পাঠে আছে। 

অতএব, “পঞ্চজনাঃ” পদের অর্থ (১) প্রাণ, (২) চক্ষু, (৩) শ্রোত্র, (৪) অন্ন, 

(৫) মনঃ। ইহাদের প্রত্যেকটিকে শ্রুতি পঞ্চজন আখ্যায় আখ্যায়িত 

করিয়াছেন, যেমন সপ্তর্থিগণের প্রত্যেক খষিকে সপ্তধি বলা যায়। 

একোইদ্বিতীয়ো বচলাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরস্তি ॥ 

ভাগঃ ১১৷২৮৷৩৬ 

দেহেক্ডরিযান্ুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং 

নরেন্দ্র | ভাগঃ ১১।৩।৩৬ 

এক, অদ্বিতীয়, বাক্যের অগোচর, তাহার ভাবাই প্রেরিত হইয়া, বাক্য 

ও প্রাণ বিচরণ করে। ভাগঃ ১১২৮।৩৬ 

হে নরেন্দ্র! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, যাহার দ্বারায় সপ্ীবিত হইয়া স্ব স্ব 

কাৰ্য্যে বিচরণ করে, তাহাকেই পরতত্ব জানিও। ভাগ: ১১৩১১ 

বৃহদারণ্যক শ্রতির_ 81৪১৭ মন্ত্রে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”-র উল্লেখ করিয়াই 

শ্রুতি পরমন্ত্রেই (181১৮) উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সুতরাং “পঞ্চ পঞ্চজনা২” 

পদের অর্থ পঁচিশ নহে। এ কারণ পূর্বস্থত্রে যে সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন 

করা হইয়াছিল, তাহার কোন হেতু নাই। 

[মন্তব্য £(3) প্রাণ (২) চক্ষ, (৩) শত, (৪) অঃ, (EF এই পাচটির 

প্রত্যেককে “পঞ্চজনাঃ” বলা হইয়াছে কেন, সে রহ উদ্ঘাটন ছক্কর । তবে 



৬৯৬ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ এ শ্রীমদ্ভাগবত 

মনে হয় যে, প্রাণ_ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ভেদে পাচ প্রকার । 

এ কারণ প্রাণকে যে “পঞ্চজনাঃ” বলা হইয়াছে । চক্ষু; শ্রোত্র প্রত্যেকেই পঞ্চ 

জ্ঞানেন্দিয়ের উপলক্ষণে গৃহীত হওয়ায়, প্রত্যেককে পঞ্চজনাঃ বলা অসম্ভব 

, লহে। অন্ন__চর্বধ, চোষ্য, লেহ, পেয় এই চারি প্রকার ও সাধারণ অন্ন লইয়া পাচ 

প্রকার হইতেছে-_-এ কারণ “পঞ্চজনাঃ” বলা হইতে পারে । আর মনঃ_- 

চিত, মন, বুদ্ধি, অহংকার এই চারি এবং জ্ঞান-কর্মেন্দিয় সমষ্টিভাবে ১টি, 

পাচটি হইয়াছে কি? মনঃ_ জ্ঞান ও কর্শোন্দ্িয়গণের অধিপতি বলিয়া এবং 

উহা! অনেক স্থানে, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারের উপলক্ষণে কথিত হয় বলিয়া, 

মনঃ সকলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। ] 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৩ অধিঃ। ১৩ সঃ ৬৯৭ 

ভিত্তি $= 

তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ূর্হোপাসতেহমৃতম্ ॥ 
বৃহদারণ্যক ৪8181১৬ 

সংশয় 3 

মাধ্যন্দিন শাখীদের পাঠে ১1৪।১২ স্থত্রের শিরোদেশে 'উদ্ধৃত মন্ত্র আছে 
বটে, কিন্তু কাথ শাখীদের পাঠে ত নাই। তাহাদের সম্বন্ধে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” 
মিলাইবে কি করিয়া? তাহাদের ৪191১ মন্ত্রে কেবল প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও 
মনের উল্লেখ আছে মাত্র। চারিটি বই পাচটি ত হয় না। ইহার উত্তরে 
ত্র 2 

সূত্ৰ $--১181১৩ 

জ্যোতিবৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১1৪1১৩ 

জ্যোতিষা + একেষাম্ + অসতি + অন্নে ৷ 

জ্যোভিষ| £-_জ্যোতিঃ দ্বার৷। একেষাং 2 অন্তদিগের অর্থাৎ কাথ- 
শাখীদিগের। অসভি £_না থাকায় । অন্নে £_অন্ন। 

কাথশাখীদিগের মন্ত্রে অন্তরের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ৪1৪১৭ মন্ত্রে 

অব্যবহিত পূর্বে ৪181১৬ মন্ত্রে “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ» উল্লেখ আছে । সেই 

মন্ত্র হইতে জ্যোতি: ও ৪181১৮ মন্ত্র হইতে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনহ লইয়া 

পাচই হইতেছে । 
কাথশাখীদের পাঠে “জ্যোতিঃ পদের অর্থ পঞ্চ ইন্দিয় গ্রহণ করা হইয়াছে 

কারণ “জ্যোতিষাং জ্যোতি: পদের অর্থ জ্যোতিগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের 

প্রকাশক, ইহা পরমাত্মাতেই সিদ্ধ হয়। মাধ্যন্দিনশাখীদের ৪181১৮ মন্ত্রের 

সহিত, তাহা হইলে উহার বেশ সঙ্গতি হয়। কারণ, (১) জ্যোতি ত সাক্ষাৎ 

ভাবে দর্শনেন্দিয়ের বোধক, (২) প্রাণ অর্থাৎ বায়ু তাহা হইতে স্পর্শ শক্তির 

বোধক ত্বগিন্দিয় বুঝাইতেছে, (৩) শ্রোত্, (৪) চক: ত উক্ত মন্ত্রে বর্তমানই আছে। 

(৫) অন্ন অর্থ পৃথিবী-_তাহা হইতে ভ্রাণেন্রিয় ও রসনেন্দিয় বুঝাইতেছে, 

এবং মনঃ সমুদায় ইন্দিয়ের প্রভু। স্থতরাং “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”__অর্থাৎ ইন্িয় 

সমূহ এবং আকাশ, অর্থাৎ আকাশ উপলক্ষিত ভূতগণ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, 

এই অর্থ ৪1৪1১৭ মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ হইতেছে। অতএব, উক্ত মন্ত্র সাংখ্যোক্ত 

পঞ্চবিংশত্তি তত্বের ছোতক নহে । 



Ag. ৬৯৮ রদ্স্থত্র ও শ্রীমভ্রাগবত 

৪! কারণতাধিকরণ 1 

ভিত্তি :_ 

(১) তম্মাদ্বা৷ এতম্মাদাত্মনঃ আকাশ সম্ভৃতঃ ॥ 

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।১।৩) 

সেই এই আত্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল । 

(২) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (ছাঃ ৬২১ ) 

হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে সতম্বরূপেই ছিল । 
(৩) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত ( তৈত্তিঃ 

আনন্দ; ২৭) 

এই জগৎ অগ্ৰে অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ জাত হইল। 

(৪) অসদেব ইদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। (ছাঃ ৩1১৯১) 

এই জগৎ অগ্ৰে অসৎ-ই ছিল। তাহা হইতে সৎ হইল। 

(৫) সৰ্ব্বাণি হ বা ইমাঁনি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তি 
প্রাণমভ্যুড্জিহতে ৷ (ছাঃ ১১১1৫) 

স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ভূতই প্রাণে বিলীন হয়__আবার উৎপত্তিকালে প্রাণ 
লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(৬) তদ্ধেদং তহ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে । 

(বৃহঃ ১181৭) 

এ জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল, সেই অব্যাক্কৃতই নামরূপে ব্যাকৃত হইল । 

সংশয় 2 পূর্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, পূর্বের যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছ যে, একমাত্র ব্রহ্ম জগৎ স্থির কারণ এবং ব্রদ্ধই সমুদায় বেদাস্তের 
প্রতিপান্ত এবং তাঁহাতেই সমুদায় বেদাস্তের তাৎপর্ধয, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ- 
যোগ্য নহে। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্তরকলে বিভিন্ন প্রকার সষ্টিপ্রক্রিয়া কথিত 
থাকায় ব্ৰহ্মই একমাত্র কারণ, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না, এই আপত্তির 
উত্তরে সুত্রকার সুত্র করিলেন :__ 

সূত্ৰ £_-১181১৪ 

কারণত্বেন চাকাশাদিযু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১18১৪ 
কারগ০ণ+০+-আকাশাদিযু+ যথা + ব্যপদিষ্ট + উক্তেঃ ॥ 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৪ অধিঃ। ১৪ স্ুঃ ৬৯৯ 

কারণত্বেন £_কারণ রূপে। £-ও। আকাশাদিযু £_আকাশ 

প্রভৃতিতে। বথাব্যপবিষ্টোক্তেঃ £__অবধারিত সর্ববজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু ৷ 
“সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভৃত হইল” (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১), 

আকাশাদি পদযুক্ত বাক্যে ব্রদ্ধকারণত্ব স্থাপিত হইয়াছে । অন্যান্য 
যে সকল স্থানে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সকল স্থলেও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান রূপে 

অবধারিত ব্ৰহ্মই জগৎকারণ বুঝিতে হইবে। “সৎ, প্রাণ’, “অব্যাকৃত প্রকৃতি’ 
যাহাই জগৎ কারণরূপে কথিত হউক না কেন, তাহা হয় ত্রন্মের খাচক অথবা! 
্রহ্মশক্তিতে ক্রিয়াশীল । তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লীর ৭ মন্ত্রে যে ‘অসৎ’-এর উল্লেখ 

আছে, তাহা ‘স্বক্ম’ অর্থে প্রযোজ্য অর্থাৎ অনভিব্যক্ত অবস্থায় অসৎ স্বরূপে বা 

সক্মভাবে ছিল। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩১৯1১ মন্ত্রে যে অসতের উল্লেখ আছে, 
তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত জগৎকারণ নহে, উহ! বিভিন্ন মতের উক্তি মাত্র এবং 

শ্রুতি তাহার প্রত্তিষেধ করিয়া সই জগৎকারণ এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। স্থতরাং পূর্ববপক্ষের আপত্তির কোনও কারণ নাই । 

শ্রীমদ্ভাগবত ইহা বহুস্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং পূর্বের যে সমুদায় 
শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ইহা প্রতিপন্ন করিবে। নিম্নে 

কয়েকটি মাত্র উঠান গেল । 

ত্বমেক আগ্ঠ: পুরুষঃ স্ুপ্তশক্তিস্তয়া রজঃ সত্বতমো বিভিদ্ভতে ৷ 

মহানহং খং মরুদগ্রিবধরাঃ স্ুরয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ। 
ভাগ? ৪'২৪।৬০ 

তুমি এক আদ্য পুরুষ, তোমার শক্তি তোমাতে স্বপ্ত থাকে, কিন্ত এ শক্তি 

দ্বারাই রজঃ, সত্ব, তমঃ গুত্রয় বিভিন্ন হয়। তাহাতে এ সকল গুণ হইতে 

মহত্তত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, তেজ:, জল, ক্ষিতি, দেব, খষি, ভূতসকল এবং 

সমূদাাত্মক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভাগ: ৪1২৪।৬০ 

সত্বং রজস্তম ইতি ব্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদস্তি 
জীবম্ । 

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তিত্র ন্বৈব ভাঁতি সদসচ্চ ওয়োঃ 
পরং যৎ | ভাগঃ ১১।৩।৩৮ 

31১1২ স্থত্রের আলোচনায় (১২৫ পৃষ্ঠায় ) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 

আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাহ । ব্রহ্ধই ষে সর্বকারণ কারণ উপরে 

উল্লিখিত দুইটি শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হইবে । 



্র্ষস্থত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত =D ৩. ১ 

ভিত্তি ৫ 

«সোইকাময়ত, বহুস্তাং প্রজ্ঞায়েয়েতি”। ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২৬ )। 

তিনি কামনা করিয়াছিলেন, বহু হইব, জন্মিব। 

“ইদং সর্ব্মস্জজত। যদিদং কিঞ্চ। তংস্ষ্ট | তদেবান্ুপ্রাবিশৎ। 

তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবং”। ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২৬ )। 

তিনি এই সমস্ত বস্তু সুষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, স্থষ্টি করিয়া 
তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ) হইলেন ৷ 

সংশয় ৪ পূর্বব স্ত্রের শিরোদেশে উদ্ধত তৈত্তিঃ আনন্দবল্লীর ৭মন্ত্রে ডক্ত 

হইয়াছে যে, “অগ্রে এই জগৎ অগৎস্বরূপেই ছিল”। যদি অসৎই জগৎকারণ 
হয়, তাহা হইলে অসতের সর্বজ্ঞতা ও সর্বরশক্তিমত্তা সিদ্ধ কি প্রকারে হয়? 
ইহার উত্তরে সূত্র :_- 

সূত্র £_-১81১৫ 

শপ।ক্খাৎ | 181১৫ 

সমাকৰ্ষাৎ সর্ব ব্রন্মের সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু । 

কারণ, ঠিক উক্ত শ্রৃতিমন্ত্রের অব্যবহিত পূরবী শ্রুতি অর্থাৎ, তৈত্তিরীয় 
আনিন্দবল্লীর অন্তরে, ব্রহ্মের কামনাপুর্ধিবক৷ জগৎহৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে, এবং তিনি সৃষ্টি করিয়া সষ্ট বস্তু সমূদায়ে অনুপ্রবেশ করিলেন, কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতিমন্ত্ শরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উভয় কারণে তিনি সর্বজ্ঞ, ও সর্বশক্তিমান, ইহাই উল্লেখ হইল। তার পরেই “অসৎ” এর উল্লেখ থাকায় এই “অসত”ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ্রধ, ইহ! সিদ্ধ হইল। 

«অসত্সই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ব্রন, এরূপ উক্তি আপাত: বড়ই 
মনে হইতে পারে। এক বারি দমন তে বই সপ আমর] ১1১।২ স্তরের আলোচনায় যে “সৎ” ও “অসৎ” এর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি, এখানে “অসৎ” অর্থ তাহা নহে। “সৎ” অর্থে কার্ধ্য-_নামরূপে 
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অভিব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ ; “অসৎ” অর্থ কারণ। শ্রামদ্ভাগবতে এই অর্থে “সৎ” 
ও “অসৎ” বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বস্থত্রে উদ্ধৃত ১১৷৩৷৩৮ 

শ্লোক, ১।১।৩ সুত্রে উদ্ধৃত ২৭1৪৭ শ্লোক, ১/৩।৩ সুত্রে উদ্ধৃত ১০1৮৭।১ শ্লোক, 

১।১।৫ স্থত্রে উদ্ধৃত ৭।৯৩০ শ্লোক, ৩৫1২৫ শ্লোক, ১০।৩৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 
জগপ্রপঞ্চ “অসৎ” অথাৎ কারণরূপে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মে অপৃথক্ ভাবে শক্তি বা 
বীজরূপে লীন ছিল বলিলে দোষ হয় না, এবং তখন তীহাতে শক্তিরপে থাকায়, 

ব্রত্ষকে “অসৎ” বা কারণস্বরূপে বলায় কোনও দোষ নাই। যেহেত্ কার্যাও 
তিনি, কারণও তিনি ! 

বন্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থান্ণ, চরিষ্ণু চ। 

ভগবদ্রপমখিলং নান্যদ্বত্বিহ কিঞ্চন ॥ ভাঁগঃ ১০৷১৪৷৫৬ 

সর্ব্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। 

তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদস্ত- রূপ্যতাম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৭ 

ইহাদের সরলার্থ ১/১।৮ স্থত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে । 

আভএব ভগবান বা ব্রচ্মই__সবর্বকারণ কারণ সিদ্ধ হইল ৷ 



৭০২ রনবস্থত্র ও জ্গীযদ্ভাগবত 

৫। জ্রগদ্বাচিত্বাধিকরণ ॥ 

ভিত্তি £_ 

“ব্ৰহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচ। যো৷ বৈ বালক এতেষাং পুরুষাণাং 
কর্তা ষস্ত বৈতদৃবৈকৰ্্ম স বেদিতব্যঃ | ( কৌষীতকিঃ ৪1১৮)। 

অজাতশক্র বলিলেন, তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি, হে বালাকে, যিনি 

এই পুরুষ সমূহের কর্তা, এবং ইহা (পরিদৃশ্তমান জগৎ) যাহার কর্্ম তিনিই 
জ্ঞাতব্য । 

সংশয় £__শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে যাহার কথা বলা হইতেছে, এবং 
অজাতশক্র, ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি, এই প্রস্তাবনা করিয়া, ধাহাকে “কর্তা” 
বলিয়া নির্দেশ করিলেন ও ইহ! যাহার কার্ধ্য বলিয়৷ উল্লেখ করিলেন, তিনি 
পরমাত্মা না সাংখ্যোক্ত পুরুষ? এই সংশয় সমাধানের জন্য স্ত্র £__ 

সূত্র £_১৷৪৷১৬ { 
জগদ্বাচিত্বাৎ॥ ১৪১৬ 

জগদ্বাচিত্বাৎ £_জগতের প্রতিপাদক হেতু৷ 
এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বালাকি-অজাতশক্র-সংবাদ নামক 

আধ্যায়িকা আলোচনা আবশ্যক । কৌষীতকি উপনিষদে ৪ অধ্যায়ে কথিত আছে 
যে, বালাকি নামক একজন ব্রহ্ষবিদ্ভাভিমানী পণ্ডিত কাশিরাজ অজাতশক্রর নিকট 
গিয়৷ রাজাকে বলিলেন, আমি আপনাকে ব্রক্বিগ্ঠা বলিব। অজাতশক্র শুনিয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে বহু পুরফার দিবার প্রতিশ্রুতি করিলেন। 
তারপর বালাকি একে একে আদিত্য, চন্দ্র বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, 
পৃথিবী প্রভূতিতে অবস্থিত পুরুষের বিষয় উপদেশ দিতে লাগিলেন, এবং রাজা সে সমুদায় শুনিয়া তাহাদের অব্মত্ব বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
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এক এবাদিতীয়োইসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ। 
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ ! স্থজত্যবতি হস্তাজঃ ॥ ভাগঃ ১০।৭৪।২১ 

তিনি এক অদ্বিতীয়, এবং তদাত্মক এই সমুদায় জগৎ। হে সভ্যগণ ! 

তিনি আপনিই আপনার আশ্রয়, এবং তিনিই স্থষট স্থিতি লয় কর্তা ৷ 
ভাগঃ ১০1৭৪।২১ 

যন্ত্র যেন যতো যন্তয যস্মৈ যদ্যদ্যথা যদা ৷ 

স্তাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১০৮৫৪ 

যাহাতে, যাহা! দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার নিমিত্ত, যাহার, যে যে প্রকার, 
যাহ! যাহা হয়, সে সমুদায়ই প্রধান ও পুরুষের নিয়ন্তা, সাক্ষাৎ ভগবানই ৷ 

ভাগ: ১০৮৫৪ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! মহাযোগি-স্তমাঃ পুরুষ; পরঃ। 

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ! বিদুঃ ॥ 
ভাগ ১০1১০।২৪৯ 

ত্বমেকঃ সৰ্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মন্দিয়েশ্বরঃ। 
, ভাঁগঃ ১০।১০।৩০ 

হে. কৃষ্ণ, হে মহাষোগিন্ ! তুমি আদ্য, পরম পুরুষ । এই স্থল ও সবক্মমরূপে 

প্রতীয়মান বিশ্ব তোমারই রূপ। তুমি ব্রহ্ম, তুমিই সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, 

অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর । ভাগঃ ১০৷১০২৯-৩০ | 

তং বায়ুরগ্রিরবনি বিয়দ্মাত্রাঃ প্রাণেন্দরিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ । 

সর্ববং তমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্তত্ব্দস্ত্যপি মনে! বচসা নিরুক্তম্॥ 

ইহার অর্থ ১১1২ কুত্রের আলোচনায় (৯৬ পৃষ্ঠায় ) দেওয়া হইয়াছে। 

অতএব দৃশ্ঠমান এবং অপরিদৃশ্ঠমান সমূদায়ের পরম কারণরূপে প্রসিং 

্রহ্মই অজাতশক্রবালাকি প্রস্তাবে উপদেশের বিষয়। তিনি একমাত্র কর্তা, 

সমুদায় জগৎ তাহার কৰ্ম্ম । স্থতরাং উৎকৃষ্ট, অপকুষ্ট, চেতন, অচেতন সমুদায় 

তাহার কার্ধ্যরূপে তুল্য বা সমান। জীবের কর্ম বা অদৃষ্ট জগছুৎপত্তির কারণ 

হয় হউক, কিন্তু জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের 

উৎপাদক নহে। নিজ কর্দান্থসারে ঈশ্বরহষ্ট পদার্থ সকল ভোগ করে মাত্র। 

সুতরাং একজন জীবের অপর জাবের উপর কতৃত্ব উপপন্ন হয় না! অতএব 

সাংখ্যোজ পুরুষ অজাতশক্রর উপদেশের বিষয় নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা 
গেল 



৭০৪ ্রহ্মসত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“এবমেবৈষ প্রজ্ঞা আত্মৈতৈরাত্মভি ভূ'ঙ.ক্তে ॥ ( কৌষীতকি 81১৯) 
এই প্রাজ্ঞ আত্মসমূহ্ দ্বার! ভোগ করে। 

“অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি!” ( কৌষীতকি 81১৮) 

এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়। 

সংশয় £_উপরে কৌষীতকি শ্রুতির ৪1১৯ ও ৪1১৮. মন্ত্রাংশে জানা 

যাইতেছে যে, অজাতশক্রর উপদেশে ৪1১৮ মন্ত্রাংশে মুখ্যপ্রাণ ও ৪1১৯ মন্ত্রাংশে 
জীব সম্বন্ধে উপদেশ বলিয়া মনে হয়, কারণ, উক্ত উভয় মন্ত্রাংশে জীবধন্ম ও 

প্রাণধর্শের উল্লেখ আছে । ইহার উত্তরে স্বত্রকার স্ত্র করিলেন £__ 

স্তরের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন। 

অত্র £_১৷৪৷১৭ 

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত, তদ্ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ভাগঃ ১181১৭ 

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাং+ ন+ইতি+চে+তৎ+-ব্যাখ্যাতম্। 
জীবমুখ্য প্রাথলিলাও $_জীবের ও মুখ্য প্রাণের চিহ্ন থাকায়। ন $$ 

না, ব্রদ্ধ নহে। ইতিঃ_ইহা। চে ঃ_-যদি বল। তু ঃ_-তাহা। ব্যাখ্যাতম্ - উপপাদিত হইয়াছে। 
এই একপ্রকার আপত্তিই ১/১।৩২ স্থত্রে বিচার করা হইবার পর, সিদ্ধান্ত 

স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে পুনরায় সে বিচারের অবতারণা নিপ্রয়োজন । 
এইটুকু মাত্র বলা প্রয়োজন যে, অজাতশক্রর উপদেশের উপসংহারে 
উক্ত হইয়াছে যে, “যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত 
করিয়া সমস্ত ভুতের শ্রেষ্ঠত্ব রূপ স্বারাজমাধিপত্যম্' প্রাপ্ত হন (৪1২০ )।” 
এই ফলপ্রান্তি ব্ৰহ্মোপাসনার অব্যতিচারী ফল। সুতরাং, কৌষীতকি উপনিষদে 
অজাতশক্রর উপদেশের তাৎপৰ্য্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন, ইহ! সিদ্ধ হইল । 

তিনি বধন বিশ্বপ্রপঞ্চের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, যা কিছু সবই, তখন 
ভাহাতে জীবলিঙ্গ বা প্রাণলি থাকিবে, তাহাতে আশ্চ্্য কি? তবে তাহ! তাহার মায়া শক্তি দারা স্বরূপ আবরণ করাতেই সম্ভব হয়। 

সৰ্ব্বং পুরুষং এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যং । ভাগঃ ২৬১৫ 
বিশ্ব প্রপঞ্চের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, যা কিছু, সব পুরুষই । ভাগ: ২৬১৫ 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৫ অধিঃ। ১৭ জ্ুঃ ৭০৫ 

তাহার উপাসনা বহ্বায়াস-সাধ্য নহে, সহজ-সাধ্য, কারণ তান সকল ভূতের 

আত্মা ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন । ব্ৰহ্মাদি স্তম্ব 

পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গম, ক্ষুদ্র মহৎ, যত জীব, ভৌতিক বিকার ঘটাদি যত 
অজীব, আকাশাদি মহাভূত সকল, সত্বাদি গুণ, এ সকল গুণের সমত্বরূপ 

প্রকৃতি, ও গুণক্ষোভজাত মহত ত্বাদি যত কিছু আছে, সকলেতেই ব্ৰহ্মস্বরূপ, 

এক অব্যয়, ভগবান ঈশ্বর আত্মারূপে ধর্তমান আছেন । তাহার মায়াশক্তির 

আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির প্রভাবেই, দ্রষ্টা ও দৃগ্ঠ, ভোক্তা ও ভোগা, 

ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপ ভেদদর্শন হয়, এবং যিনি স্বরূপতঃ কেবলান্রভবা নন্দম্বরূপ 

এবং অনির্দেগ্ঠ ও অবিকল্পিত, তিনি মায়! দ্বার! স্বীয় স্বরূপ আবরণ করাতেই 

নর্দেন্ত ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন । ৭1৬।১৯-২১। 

ন হাচ্যুতং প্রীণয়তে। বহবায়াসোইস্থরাত্বজাঃ | 

আত্মস্থাৎ সর্ববভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সব্বতঃ ॥ 
ভাগ? ৭৬1১৯ 

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্গান্তস্থাবরাদিষু ৷ 

ভৌতিকেঘু বিকারেষু ভূতেঘথ মহতস্থ চ॥ 
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা । 

এক এব পরোহ্যাত্ম! ভগবাণীশ্বরোইব্যয় || ভাগঃ ৭৬২০ 

প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃষ্ঠরূপেণ চ ন্বয়ং। 

ব্যাপ্য ব্যাপক নির্দেশ্যোহানির্দেশ্যোইবি কল্লিতঃ ॥ 

কেবলাম্ুভবানন্দ স্বরূপ; পরমেশ্বরঃ। 

মায়য়ান্তহিতৈথ্ধ্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥ ভাগঃ ৭৬২১ 

আমর! ১1১৩ স্বত্রের (২৪৬--২৪৭ পৃষ্ঠার ) আলোচনায় বুঝিতে 

পারিয়াছি যে, গণিতের ভাষায় বন্ধে অনস্ত পরিমাণ (infinite dimensions ) 

বিদ্ধমান। স্থতরাং তাহাতে জগৎপ্রপঞ্চের যা কিছু সমুদায়ই বর্তমান থাকায় 

তাহাতে জীবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, প্রধানলিঙগ সমূদীয়ই বর্তমান থাকিবে, ইহাতে: 

আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু তা বলিয়া তিনি জীব, প্রাণ, প্রধান 

প্রভৃতি সমুদায় হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সকলের নিয়ন্তা, ইহা উপপাদিত 

৪৫ 



৭০৬ র্সথত্র ও শ্রীমদ্ভোগবত 

হইয়াছে। এখানে একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধত করিয়া এ বিচারের উপসংহার 

করা গেল। 

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ৷ 

ভগবস্তং বাস্ত্ুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ভাগঃ 8২৪২৪ 

T= 

ঠাপ Se OEE ১2০68 DED এত তে কা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও জীবসংজ্ঞিত পুরুষ হইতে পর, অর্থাৎ প্রকৃতি ও 
পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান বাস্থদেব, তাহার শরণাপন্ন যে ব্যক্তি হয়, সে 

আমার অতিশয় প্রিয়। ভাগঃ ৪।২৪।২৪ 

অতএব গ্রতিপাদিত হুইল যে, পরমাত্মায় জীবলিঙ্গ, মুখ্যপ্রাণ লিজ 
এবং ভিন্ন অন্য ঘা কিছু সমুদায় বর্তমান থাকায়-কৌধীভকি 
উপনিষদে বাঁলাকি-অজাতশক্র উপাথ্যানে পরক্রহ্মই উপদিষ্ট 
হইয়াছেন! 

ei উই 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৫ অধিঃ। ১৮ সঃ ৭০৭ 

ভিত্তি £__কৌষীতকি উপনিষদের 81১৮, ৪1১৯ মন্ত্র। 

সংশয় £_কৌষীতকি উপনিষদের ৪1১৮ স্তরে, অজাতশক্র ও বালাকি উভয়ের 
সপ্ত পুরুষসমীপে গমন, তাঁহাকে প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন, তাহাতে 
জাগরিত না হইলে যষ্টি ছ্বাঞ। অহার ও তৎপরে উদ্বোধন এবং তাহার পর 
অজাতশক্রর প্রশ্ন ‘হে খালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, 
এবং কোথা হইতেই বা আসিল” । বালাকি ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। 
তাহাতে অজাতশক্রর এ প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে হিতা নামক নাড়ী, হৃদয় 
প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অতএব প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান দ্বারা এ প্রস্তাব ব্রহ্দপর 
বলিয়া মনে করা যায় না, ইহা জীবপর। ইহার উত্তরে জৈমিনি আচার্ধোর 
মত উল্লেখ করিতেছেন £__ 

সুত্র _-১1৪1১৮ 

অন্ার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ৷৷ ১181১৮ 
অন্তার্থং + তু + জৈমিনি:+ প্ৰশ্বব্যাখ্যানাভ্যাম্4- অপি + চ + 

এবম্ + একে 
অন্তার্থং £_ অন্য উদ্দেশ্যে_জীবাতিরিক্ত পরমাত্ম ষ্তা জ্ঞাপনার্থ। ভু ঃ- 

কিন্ত । জৈনিনিঃ £__জৈমিনি আচাৰ্য্য মনে করেন । প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ $= 
প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হেতুতে। অপি চ £__বিশেষতঃ। একে £_কোন 
কোন শাখীরা । এবং £_এই প্রকার পাঠ করেন । 

জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অজাতশক্র স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, “যখন নিদ্রিত পুরুষ কোনও প্রকার স্বপ্ন দশন করে না, তখন 
এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে, এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান 

করিয়া থাকে। প্রাণসকল হইতে দেবতা এবং দেবতাসকল হইতে লোক 

সমূহ (বিষয়সমূহ ) বহির্গত হইয়া থাকে”। ( কৌষীতকি ৪1১৯)। স্থতরাং 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অজাতশক্রর উত্তরের জীবাতিরিক্ত পরমাত্ম 

প্রতিপাদনেই তাৎপৰ্য্য । 

. বিশেষতঃ বাজসেনীয় শাথীর! এই বালাকি-অজাতশক্র সংবাদেই প্রশ্ন ও 
উত্তরে নিম্নলিখিতরূপে পাঠ করিয়া থাকেন ।. 

প্রশ্নঃ স হোবাচাজাতশত্রর্য ত্রৈব এত স্প্তোহভুদ্ য এষ 
বিজ্ঞানময়ঃ পুর্ুষঃ কৈষ তদ্বাভুৎ কুত এতদাগীদ্বিতি। 

(ৰৃহদ্বারণ্যক ২৷১৷১৬ ) 
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প্রশ্নঃ অজাতশক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ স্থযুপ্তি অবস্থায় 

কোথায় ছিল ও কোথা হইতে আদিল? বালাকি বলিলেন__জানিনা । 

( বৃহদারণ্যক ২১1১৬) 

উত্তরঃ স হোবাচাজাভশক্রর্যত্রৈষ এড সুপ্তোহভুদ্ য এষ 

বিজ্ঞানময়ঃ পুকুষস্তদ্েবাৎ প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য 

এষোছন্তহৃ দয় আকাশস্তস্মিঞ্ৰেভে ! (বৃহদারণ্যক ২৷১৷১৭ ) 

উত্তর: তখন অজাতশক্র বলিলেন__এই ব্যক্তি যখন স্ুযুপ্ত ছিল তখন 

এই বিজ্ঞানময় পুরুষ এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ 

করিয়া, এই যে অন্তহ্দয় আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে। 

(বৃহদারণ্যক ২৷১৷১৭ ) 

আকাশ শব্দ পরমাত্মা অর্থে প্রসিদ্ধ, ইহাও ১৷৩৷১৪ সুত্রে প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । দহরাকাশ বা অন্তহ্দয়াকাশ ত্রহ্ষই। 

স্থতরাং বালাকি-অজাতশক্রর প্রস্তাবে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই ৷ 
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ভিত্তি 2 

স (যাঁজ্ঞবন্ক্য ) উবাচ, ন বা অরেপত্যু কামায় পতিঃ প্রিয়ো 
ভবতি, আত্মনত্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা! অরে জায়ায়ৈ 
কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ৷ 
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় 
পুত্রাঃ প্রিয়া ভবস্তি। ন বা অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং 
ভবতি, আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে প্শ্নাং 
কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্বনস্ত কামায় পশবঃ প্রিয়! 
ভবান্ত। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনন্ত 
কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে ক্রত্রন্ত কামার ক্ষত্রং 

প্রিয় ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ক্ষত্ৰ, প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে 
লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় লোকাঁঃ 
প্রিয়া ভবস্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তি, 
আত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় 
বেদাঃ প্রিয়া ভবস্তি, আত্মনস্ত কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবস্তি। ন বা 

অরে ভূতানং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় ভূতানি 
প্রিয়াণি ভবস্তি। ন বা অরে সর্ব্বন্ত কামায় সববং প্রিয়ং ভবতি, 

আত্মনস্ত কামায় সব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিখিধ্যাসিতব্যো৷ মৈত্রেষ্যাত্বনি খবরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে 
বিজ্ঞাত ইদং সৰ্ব্বং বিদিতম্ ॥ (বৃহদারণ্যকঃ 81৫1৬ ) 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ “মৈত্রেষী ব্রাহ্মণ” 
নামে প্রসিদ্ধ। আখ্যায়িকাটি এই :__যাজ্ঞবক্য একজন বেদবিদ্ ব্র্জ্ঞ ব্রাহ্মণ ৷ 

তিনি ব্রহ্মবিদ্ার প্রভাবে বহু অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার কাত্যায়নী ও 

মৈত্ৰেয়ী নামে ছুই ভাৰ্য্যা ছিল। বার্ধক্যে বৈরাশ্যের উদয় হইলে, তিনি 

সন্যাসী হইবার জন্য তাহার ধন সম্পদ প্রভৃতি ছুই ভার্ধ্যাকে বিভাগ করিয়া 

দেন। কাত্যায়নী মুগ্চস্বভাবা, তিনি তাহীতেই তৃপ্তি পাইলেন । মেত্রেয়ী 
তীক্ষ বুদ্ধিমতী। তিনি প্রশ্ন করিলেন যে, বিত্ত দ্বার! কি অমৃতত্ব পাওয়া যায়? 
যাজ্ঞবন্ধয উত্তর করিলেন যে, বত দ্বার! অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশ! নাই ( বুহদারণ্যক 
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৪1৫1৩.)। তাহা! শুনিয়া মৈত্ৰেয়ী বলিলেন, “ভগবন্, যাহাতে আমি অমৃতা 

হইতে পারি, তাহাই বলুন (বৃহঃ ৪৫1৪)। তাহাতে যাজ্ঞবন্য উপদেশ 
দিলেন, “মৈত্রেয়ি ! নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্য পাতি প্রিয় হন না, স্ত্রীর 

প্রীতির জন্য: স্ত্রী প্রিয়া হন না, পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্র প্রিয় হন না-_-এই 

প্রকার আরম্ভ করিয়া কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, পরনস্ত 

আত্মপ্রীতির জন্যই সকলেই প্রিয় হয়, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, 

মনন করিবে, নিদিধ্যাসন ( একাগ্রধ্যান ) করিবে । . আত্মা দৃষ্ট ক্রু, চিন্তিত ও 

বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।” (বৃহঃ ৪1৫1৬ ) 

সংশয় 8 

এখানে আত্মা শবে সাংখ্যোক্ত পুরুষ অথবা পরমাত্মা ? পুরুষই যুক্তিযুক্ত 
কারণ, পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মার 
প্রতীতি স্বতঃই হইয়া থাকে । এই সংশয় সমাধানের জন্য স্থত্র ₹__ 

সুত্র 2-১181১৯ 

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৪1১৯ 

বাক্যান্বয়াৎ :__বাক্যের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহমার্থে তাৎপর্য্য হেতু। কারণ, 
প্রকরণের  আরভে যাজ্ঞবক্োর উক্তি__আম্মুভঃস্য ভু নাশাহস্তি বিভ্তে্ 

(বৃহঃ 81৫৩) বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বেরে আশা নাই। স্থতরাং 
যাহাতে অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকরণের তাৎপর্য । তারপর যাজ্ঞ- 
বন্ধের উপদেশের বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪1৫1৬ মন্ত্রের শেষাংশে “আত্মা দৃষ্ 
শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়” ইহা 
জীবে প্রযোজ্য নহে। পরমাত্মীয়ই প্রযোজ্য । স্থতরাং বাক্যান্বয় হইতে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার তাৎপর্য ব্রন্ষেই। বিশেষতঃ ৪161৭ মন্ত্রে 
অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী মন্ত্রের শেষাংশে উক্ত আছে যে, “ইমে দেবা ইমে 
বেদ! ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্ম!” (বৃহঃ ৪।৫৷৭ )_‘এই দেবতা সকল, 
এই বেদে সকল, এই ভূত সকল এই সর্ব্বই এই আত্মাঃ। অতএব পরমাত্মাহ 

তাৎপৰ্য্য । 

এই প্রসঙ্গে ১১৮ শত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ্রীমদ্ভাগবতের ১1১৪ 
৫০---৫১--৫২--৫৩--৫৪-_৫৫ শ্লোকগুলি ষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে 

পুনরুদ্ধার কর! হইল না। 

দইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধত করিয়া এই স্থত্রের উপসংহার করিব। 
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প্রাণবৃদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ৷ 
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোনু পরঃ প্রিয়ঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।২৩২৭ 
গাত্মার সম্পর্কেই প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, দেহ, দারা, অপত্য, ধনাদ 

সমুদায় প্রিয়। অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ভাগঃ ১০২৩২৭ - 
রীকুষ্ণ বলিতেছেন, আমি সেই প্রিয় আত্মা । এজন্য বিবেকী স্বার্থদর্শন চতুর 

ব্যক্তিগণ ফলানুসন্ধান না করিয়া আমাতে নিরন্তর! ভক্তি করিয়া থাকেন । 

ভাগ: ১০।২৩।২৬ 

নম্বদ্ধা ময়ি কুস্তি কুশলাঃ স্বার্থদগিনঃ। 
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ 

ভাগঃ ১০।২৩২৬ 

অভ্তএব প্রতিপার্দিত হুইল যে, শ্রুতিভে কথিভ “আত্মা” শব 
পরব্রন্মেই প্রযোজ্য । 
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ভিত্তি ৪ 

“আত্মনি খন্বরে দৃষ্টে শুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সবর্বং বিদ্িতম্” ॥ 
(বৃহদারণ্যক 81৫৬ )। 

এই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। 

সূত্ৰ --১1৪।২০ 

 প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গ মাশ্বারথ্যঃ ৷৷ ১,৪২০ 
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ + লিঙ্গম্ + আশ্মরথ্যঃ |! 

প্রতিত্ঞাসিদ্ধেঃ £_এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানরপ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির | 
লিঙ্গং £- জ্ঞাপক হেতু । আশ্ারথ্যঃ 2_আশ্বরথ্য নামক আচার্য্য মনে করেন । 

আশ্রথ্য নামক আচার্য্য মনে করেন বে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪161৬ 
মন্ত্রের শেষাংশে এক বিজ্ঞান হইতে সর্বববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে । 
অতএব প্রকরণোক্ত আত্মা _-পরমাত্মাই। জীবাত্মা নহে। 

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০1৪১/২-৩ গ্লোকে অনুর উক্তিতে ইহা বড়ই সুন্দর 
তাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । মধথ্রা যাইবার পথে অন্তুর রাম-রুষ্ণকে রথে বসাইয়া 
অবগাহনের জন্য যমুনায় নামিয়াছেন। যমুনায় জলে ডুব দিয়া জলমধ্যে 
শ্রীভগবানের রথস্থিত রূপের ন্যায় রূপ দর্শন করিয়া আশ্য্যান্বিত হইয়া জল 
হইতে উঠিলেন, ও শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিলে, শ্রীকুষ্ণ তাহার চক্ষু 
মুধাদির আশ্চ্যভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাকে দেখিয়া 
বোধ হইতেছে যে তুমি ভূমিতে আকাশে বা জলে যেন কিছু অদ্ভুত দর্শন 
করিয়াছ। তাহাতে অক্রর উত্তর করিলেন :__ 

অদ্ভুতানীহ যাবস্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে 
য় বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেইদৃষ্টং বিপশ্ঠতঃ ॥ 

ভাগঃ ১০1৪১।৪ 
যত্রাভুতানি সব্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে৷ 
অং হাপহুতো ক্ষন! কিং মেংদষ্টহাভূতম্ ॥ 

ভাগ? ১০।৪১1৫ 
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হে ব্রশ্বন্! শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, ধাহাকে জানিলে সমুদায় জানা 
হইয়া থাকে, সেই বিশ্বাত্মক তুমি আমার সম্মুখে দৃষ্টিগোচরে বর্তমান । অতএব, 
তোমাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন ভূমি, আকাশ বা জলে যত কিছু অদ্ভূত 
আছে, সে সমুদায়ই ত দর্শন করা হইল। আপনাতে সমস্ত অদ্ভুত দেদীপ্যমান। 
আপনাকে যদি দর্শন না কারতে পারি. তাহা হইলে ভূমিতে, আকাশে 
বা জলে কি অদ্ভূত দেখিব? কিছুই দৃষ্ট হইবে না । কলতঃ আপনা ব্যতিরেকে 
পৃথিব্যাদিতে কোথাও কিছুই নাই । ১০1৪১1৪-৫। 

অভএব সিদ্ধ হইল যে, পরমাত্মবিজ্ঞান হইভে সমুদায় বিজ্ঞান 
সিদ্ধ হুইয়া থাকে । কিন্তু জীববিজ্ঞান হইতে তাহা হয় ন৷। সুতরাং 
বৃহদারণ্যক শ্রুভির 8111৬ মন্ত্রে কথিত আত্ম! প্রমাত্মাই, জীবাত্ব! 
নহে। ইহা আচাৰ্য্য আশ্মরথ্যের মত । 

এই প্রসঙ্গে ১১।১ সুত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১৷২৯৷৩০ শ্লোক ও তাহার 
অর্থ দ্রষ্টব্য । 



৭১৪ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীযদ্ভাগবত 

“এব সংপ্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ স্বেন 
রূপেণাভিনিষ্পগ্ভতে” ৷৷ (ছান্দোগ্যঃ ৮৩1৪ )। 

এই অম্প্রপাদ (জীব) শরীর হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরম-জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয় ' 

সংশয় £_পূর্বব স্থত্রে আশ্মরথ্য আচার্ধ্যের যে মত উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে যে আত্মা শব্দের লক্ষ্য পরমাত্মাই, তাহা নাও হহতে পারে। জীব 
যদি ব্ৰ্মকাৰ্য্য হয়, অর্থাৎ ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তবে জীব ও ব্রহ্ম ত একই 
পদার্থ । এবং এই এক্যর জন্যই এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ 
করিবার জন্য জীববাচক আত্মাশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। ভাল, 
তাই যদি হয়, তাহা হইলে জীবের ব্রনষভাব প্রাপ্তি জীবের নাশ ভিন্ন আর কিছুই 
হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পুনরায় মৃত্তিকাতে পরিণত 
হইলে, তাহাদের নাশই হইয়া থাকে। স্থতরাং জীবের মোক্ষ তাহার 
আত্যন্তিক নাশ ভিন্ন আর কিছু নহে। এবং সেজন্য তাহা কাহারও প্রার্থয়িতব্য 
নহে। বিশেষতঃ শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি তাহার বিরোধী । পরন্ত 
জীবের ব্রশ্মভাব প্রাপ্তি হইলে, জীব স্বরূপে পরিনিপন্ন হয়, নাশ প্রাপ্ত ত হয় 
না। এ বিষয়ে আচার্য্য ওডুলোমির মত উল্লেখযোগ্য । 

সূত্র $__১1৪।২১ 

উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিতৌডুলোমিঃ॥ ১18২১ 
উৎক্ৰুমিষ্যতঃ + এবং + ভাবাৎ 4 ইতি 4 ওডুলোমিঃ। 

উৎক্রুমিষ্যতঃ £_দেহ হইতে উৎক্ৰমণকারী জীবের, (সাধারণ জীবের 
নহে, মাহাদের ব্রশধাবদ্যা অধিগত হইয়াছে, তাহাদিগের, অর্থাৎ সাধনা দার! যে বিদ্বান্ ব্যক্তির পরমাত্মপ্রান্তি উন হইয়াছে )। এবং $_এই প্রকার । ভাবাৎ £_ স্বভাব বা স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া  ( অথাৎ এরূপ ব্যক্তি সর্বত্র আত্মদর্শন হেতু সর্প্রিয় হয় বলিয়া)। ইতি £__ইহা। ওড়,লৌমিঃ £-_গঁঢুলোমি আচাৰ্য্য মনে করেন। | 

উ্ুলৌমি আচার্োর মত এই যে, যে বিধান ব্যক্তির (সাধনার দ্বারা) পরমাত্ম প্রাপ্তি আসয় হইয়াছে, সেব্যকতি সর্কপরিয় হইয়া থাকে। সর্ধবস্ততে তাহার পরমাত্ম 
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ভাব ক্ষুরিত হইয়া থাকে, স্থতরাং সর্বজীবে, সর্ধবস্থতে তাহার প্রিয় ব্যবহার 
হয়, এজন্য সে ব্যক্তিও সর্ধবপ্রিয় হয়। 

অতএব আত্মা শব্দের অথ পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে। স্থতরাং বুহদারণ্যক 

শ্রুতির ৪1৫1৬ মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য এই যে, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পতি, জায়া, 
পুত্র, বিত্ত, পণ, প্রভৃতি প্রিয় নহে। সকলেতেই পরযাত্মা বিদ্ধমান । পতিতে 
পরমাত্মার প্রেমময় ভরণকারী যৃত্তি জায়াতে পরমাত্মার প্রেমময়ী সহ্চারিণী 

সেবিকা ঘৃত্তি, পুত্রে পরমাত্মার বাৎ্সল্যরসানুভবকারী যৃত্তি, বিত্তে ও পশততে 
পরমাত্মার সেবা বা সাধনান্ুকূল উপায় যৃত্তি দেখিতে পাই। সকলই পরমাত্মার 
সাধনানগকুল। উহাদের প্রতি শান্তোক্ত যথোচিত ব্যবহারে জীব সাধনা পথে 
অগ্রসর হইতে পারে বলিয়াই তাহার! প্রিয়, এবং সাধকও সকলের প্রতি 
প্রিয় ব্যবহারে সর্ধপ্রিয় হইয়া থাকে। 

এ প্রসঙ্গে ১৪।১৯ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।২৩।২০ ও ১০।২৩।২১ শ্রমদ্ 

ভাগবতের শ্লোক দ্রষ্টব্য । বাহুল্য ভয়ে পুনরুদ্ধার করা গেল না। এ প্রকার 

সাধকের যে সমুদায় সুখময় হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিয়োদ্ধত 

শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 

অকিঞ্চনন্ত দান্তন্ত শান্তস্ত সমচেতসঃ 

ময়! সন্তুষ্ট মনসঃ সৰ্ব্বা স্থখময়া দিশঃ ৷৷ ভাগঃ ১১৷১৪৷১২ 

আমার দ্বার! সম্তষ্টমানস, অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত ব্যক্তির সকল 

দিকই স্থখময়রূপে প্রতীত হয়। ভাগঃ ১১/১৪।১২। 

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভুতেমমঙ্গলম্ । 
সমদৃষ্টেম্তদা পুংসঃ সব্ববাঃ সুখময়! দিশঃ ॥ ভাগঃ ৯৷১৯৷১৩ 

যখন পুরুষ, সকল প্রাণীতে' অমঙ্গল ভাব অর্থাৎ রাগন্বেষাদি বৈষম্য পরিত্যাগ 

করে, এবং সর্বত্র সমঘৃষ্টি হয়. তখন তাহার সকল দিকই স্থখময় হইয়া থাকে। 

ভাগঃ ৯১৯১৩ FE 

সাধক সর্ধত্র পরমাত্মার বিভিন্ন যৃত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। স্থতরাং 

তীহার মনে কোনও প্রাণীর প্রতি কোনও প্রকার অমঙ্গল ভাব উদয় হইতে 

পারে না। এজন্য তাহার সমূদীয়ই স্থখময়, এবং তিনি সকলেরই প্রিয় । 

অভএব বৃহুদারণ্যক শ্রুতির 8৫৬ মন্ত্রে কথিত আত্মা পদের অর্থ 

পরমাত্মাই। 
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ভিত্তি 3 

১। “ইদং ব্ৰহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি 
ভূতানীদং সবর্বং যদয়মাত্বা ৷” 

(বৃহদারণ্যক 81৫1৭ ) 

এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত বেদ, 
এই সমস্ত ভূত, অধিক কি এই সমন্তই আত্মা । 

২। “স যথা সব্বসামপাং সমুদ্র একায়নমেবম্......৮ 

(বৃহদারণ্যক ৪৫১২) 

সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়,......... ব্রত্দও সেইরূপ সমস্ত 
জগতের একমাত্র আশ্রয় ৷ 

সূত্ৰ £_১৷৪৷২২ 

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নুঃ | ১1৪।২২ 
অবস্থিতেঃ+ ইতি + কাশকৃৎস্সঃ ॥ 

অবস্থিতেঃ ₹__অবস্থান হেতু (ব্ৰহ্ম আশ্রয়রূপে অবস্থান হেতু)। ইতি 2__ ইহা। কাঁশকৃত্সঃ £_কাশরুতজ আচার্য্য মনে করেন । 
কাশককতন আচার্য্য মনে করেন যে, আত্মাই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়। তরাং আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মাই__জীবাস্মা নহে। 
শীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্ীভগবানই অধিলাশ্র়। তিনি নিজে নিজের আধার ৷ 

এক এবাদ্বিতীয়োইভূদাত্মাধারোইবিলাশ্রয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১৷৯৷১৬ তিনি আত্মাধার, অধিলাশ্রয়, এক ও অদ্বিতীয়। ভাগঃ ১১1৯১৬ 
অহমাত্মান্তরো বাহ্যোইনাবৃতঃ অবর্বদেহিনাম্। যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরস্তঃ স্বয়ং তথা || ভাগঃ ১১/১৫৩৬, ইহার অর্থ ১২৬ সুত্রে দেওয়া হইয়াছে। 

এই গ্লোকের সহিত বৃহদারণ্যক শ্রতির 811১৩ মন্ত্র তুলনীয়। 



১ অঃ । ৪ পাঃ। ৬ অধিঃ। ২২ স্থঃ ৭১৭ 

কেবল জগদাধার লোকৈক নাথ .... **.৬/৯।৩০ 
মহং হি. স্ব্বভূতানামাদিরস্তোইস্তরং বহিঃ । 
ভৌতিকানাং যথা খং বা্ভ্ব্বাযজ্জে ্ যাতিরঙ্গনাঃ ॥ 

ভাগঃ ১০৷৮২৷৪৬ 
ইহার অর্থ ১৩।১০ সুত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

বাস্থদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো। ভাগঃ ১০।৩৭।১০ 

ইহার অর্থ ১৩।১০ সুত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

যেহেতু মৈত্রেরী-বাজ্ঞবন্ক্য প্রকরণে যখন আত্মাকে সবরবশ্রয় 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সমূদায় জগৎ যখন আত্মাতে অবস্থিত 
কথিত হইয়াছে, তখন আত্মা অর্থ পরমাত্মাই। ইহাই কাশকুৎ্জ 
আঁচার্য্যের মভ। 



৭১৮ ্্বনত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

৭। প্রকৃভ্যধিকরণ ॥ 

ভিত্তি 8 

১। “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ৷” 

(ছান্দোগ্য 2 ৬'১।৩ ) 

যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, এবং অবিজ্ঞাতও 

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । 

২। “যথা সোম্যৈকেন মুখপিণ্ডেন সর্ববং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ***৮ 
“যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা***.-.০-.৮ 
“যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃত্তনেন***..... -» ছান্দোগ্য 8 ৬।১।৪-৬) 
হে সোম্য! যেমন একটি মাত্র মৃণ্ময় পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মৃণ্ময় পাত্র 

বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটি লোহমণির জ্ঞানে ..... . 
হে সোম্য! একটি নরুণ জানিলে.* --- 

সংশয় £_নিরীশ্বর সাংখ্যমত অপসারণপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন হইল যে, 
ব্রহ্ম জগৎকারণ হউন। এখন সেশ্বর সাংখ্য বা পতগ্জলি ও তৎ্পদান্ুগগণ 
পূর্বপক্ষ হইয়া আপত্তি করিতেছেন যে, ব্রক্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হউন, 
উপাদান হইবেন কি প্রকারে? লৌকিক জগতে উপাদান ও নিমিত্ত বিভিন্ন 
প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব প্রক্ৃতিই উপাদান-কারণ এবং ব্রহ্ম নিমিত্র- 
কারণ বটে। ইহার উত্তরে স্বত্রকার স্বত্ত করিলেন £__ 

জুত্র ' ১৪1২৩ 

প্রকৃতিশ্চ প্রতি্ঞাদৃ্টাততনপরোধাৎ ॥ ১18২৩ 
প্রকৃতিঃ+৮+ প্রতিজ্ঞা + দৃষ্টান্ত + অনুপরোধাৎ 

প্রকৃতিঃ 2--উপাদানকারণ (ব্রহ্ম প্রকৃতি বা উপাদানকারণও বটেন)। 
চ$-ও। প্রতিজ্ঞ! £-এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা (ছাঃ ৬১/৩)। 
দৃষ্টান্ত £_যৃগিয় পাত্র, লোহমণি, নরুণ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত (ছাঃ ৩।১1৪-৬ )। 
অনুপরোধাৎ £_অবিরোধ হেতু । 

যদি বন্ধ নিমিত্ত-কারণ মাত্র হন, তাহা হইলে উপাদানকারণ ব্রমমাতিরিক্ত 
সপর কোসিতি না হবে|. রা বিজানে উপাদান-কারণ-বিজঞান সিদ্ধ ন! হওয়ায়, প্রতিজ্ঞাহানি হইল। অতএব, ব্রহ্ম উপাদান-কারণও বটেন । তাহ! হইলে, প্রতিজ্ঞাহানি হইল না। 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৩ স্ুঃঃ ৭১৯. 

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬১৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যাহা জানিলে কিছুই অশ্ৰুত, 
অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত থাকে না, তাহা জান কি? এই মন্ত্রে স্পষ্টত: এক 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইল। উক্ত মন্ত্রের পোষকরূপে ৬1১1৪, 
৬1১৫ ও ৬১৬ মন্ত্রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্তসকল 
প্রাকৃতিক উপাদান হইতে জাত বস্তুগণকে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
এবং স্পষ্ট দেখান হইয়াছে যে, উহাদের যে কোনও একটির ‘বিজ্ঞানে, তাহার 
উপাদানকারণ হইতে জাত সমুদায় পদার্থ জানা যায়। এই দৃষ্টান্তের 
নিদর্শন প্রতিপন্ন হইল যে, এমন একটি বস্তু আছে, যাহা জানিলে আর কিছু 
জানিবার বাকি থাকে না। (ছাঃ ৬৷১৷৩ ) সেই বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ 
মাত্রনাই। অতএব ছাঃ ৬১৩ হইতে ৬।১।৬ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম 
উপাদানকারণও বটেন, অন্যথায় দৃষ্টান্ত বিরোধ ঘটে । 

১১২ স্ুত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।31২৫১ ৮1৩1৩, ১০1৮৫1৪ 
শ্লোক ভরষ্টব্য । বাহুল্য ভয়ে এখানে পুনরুদ্ধার কর! হইল না। 

যম্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে । 

মুন্ময়েঘিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রন্ধণে নমঃ ॥ ভাগঃ ৬১৬১৮ 
ইহার অর্থ ১৩।১০ স্থত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

ক্ষেত্রজ্ঞার নমস্তভ্যং সব্ববাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে। 

পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ॥॥ ভাগঃ ৮৩1১৩ 

আত্মমূলায়_আত্মনাং কষেত্রজ্ঞানাং যূলায়। যূলপ্রকৃতয়ে_যূলস্তাপি প্রধান- 
স্তাপি প্রকৃতয়ে উদ্ভব হেতবে। শ্রীধর ) 

ভগবান! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা ), সর্ববাধ্যক্ষ, সর্বসাক্ষী, আপনাকে 
নমস্কার। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের মূল, এবং প্রধানেরও উদ্ভবের হেতু, কারণ, 
আপনি পূর্ণ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। ৮1৩১৩ 

তবয্যগ্র আসীত্বয়ি মধ্য আসীত্য্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্তে ৷ 
তৃমাদিরন্তো জগতোইস্য মধ্যং ঘটন্তয মৃত্স্সেব পরঃ পরস্মাৎ ৷ 

ভাগঃ ৮৬১০ 

ভগবন্! আপনি আত্মতন্ত্র। এই জগৎ, স্থির পূর্বে আপনাতেই ছিল, 
মধ্যেও আপনাতে রহিয়াছে, এবং অন্তেও আপনাতে থাকিবে । মৃত্তিকা যেমন 

ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনিও তেমনি এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য ৷ 

কারণ, আপনি প্রধান হইতে পর (শ্রেষ্ঠ )। ভাগ: ৮1৬১০ 

অতএব ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, সিদ্ধ হইল । 



২০ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি” ৷৷ ( ছান্দোগ্য ৬২৩) 
“তনি সংকল্প করিয়াছিলেন _বহু হইব-__জন্মিব । 

সূত্ৰ £_১৷৪৷২৪ 

অভিধ্যোপদেশীচ্চ ॥ 5181২৪ 

অভিধ্যা+ উপদেশাৎ+চ। 

অনভিিধ্য। £-_সংকল্প। উপদেশাৎ £__ উপদেশ হেতু । চ $_-ও। 
বর্ম যে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, তাহার অন্য হেতৃও দপ্লিত হইতেছে। 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রতিমন্ত্র হইতে জান! যায় যে, ত্রদ্মের বহু হইবার সংকল্লে 
জগৎ স্থষ্টি হইয়াছে। তাহার সংকল্পে যখন জগ স্থষ্ট, তখন চিৎ, অচিৎ, 
সম্দায়ই তাহার সংকল্প হইতে উৎপত্তি হইল। অচিৎ উৎপত্তির অন্ত পথক 
কারণ নাই । 

শ্রমদ্ভাগবতে স্প্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে যে, তিনি চিৎ ও অচিৎ শক্তি- 
যুক্ত, অর্থাৎ উভয় শক্তি সমকালেই তাহাতে বর্তমান । 

অনস্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ভাগঃ ৭1৩৩০ 

হে অনস্ত! আপনি মনোবাক্যের অগৌচর রূপ দ্বারা এই অখিল বিশ্বে 
ব্যাপ্ত আছেন, আপনার শএশ্বর্য অচিন্ত্য, আপনি চিৎ ও অচিৎ শক্তিযুক্ত ৷ 
আপনাকে নমস্কার । ভাগঃ ৭1৩।৩০ 

১১২ স্ুত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য 
শক্তিই চৈতন্স্বরূপ হইতে জড় সৃষ্টির কারণ। উক্ত আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে 
প্রক্রিয়া বিশদভাবে দৰ্শিত হইয়াছে। তাহা হইতে স্পট প্রতীয়মান 
হইবে যে, মূল এক অদ্বিতীয় পরমতত্ব হইতে (ধাহাকে চিত্রে “শ্রীকৃষ্ণ? 
বলিয়া দেখান হইয়াছে) কি চেতন, কি জড়, সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে। 
সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্তকতা নেই। 

এর 



১অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৫ স্ুঃ ৭২১ 

ভিত্তি: 

“কিংস্িনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো গ্যাবাপৃথিবী 

নিষ্টতক্ষুঃ ৷” 
“ব্রহ্ম বনং ব্ৰহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো গ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। 
মনীষিণে! মনসা বিত্ৰবীমি বো ব্রন্মাধ্যতিষ্ঠদ ভুবনানি 

ধারয়ন্” ॥ ( বথ্বেদ ৮৩১৬ ) 

জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল? যাহা 
হইতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন? ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন, ব্ৰহ্মই বন (কার্ধ্য ), এবং ব্র্মই সেই বৃক্ষন্বরূপ ( উপাদানস্বরপ ) 
ছিলেন, যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নিশ্মিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্ষই এই ভুবন 
সকলকে ধারণ করিয়া আছেন । 

সূত্ৰ ৪১8২৫ 

সাক্ষাচ্চোভয়াম্ানাৎ || ১৪1২৫ 

সাক্ষাৎ + চ + উভয় + আয়ানাৎ ৷ 

সাক্ষাৎ £$_ সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে। চ£ও। উভ্তয় £_উভয়ের-_নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ ভাবের । আআন্নীনা কথন হেতু । 

উপরের যে শ্রুতি উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলা হইয়াছে । 

অতএব, ব্ৰহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বটেন ৷ 

প্রীমদ্ভাগবতে ইহা বড়ই স্ুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। | 

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্। 

স্বতেজনা ধ্বস্তগুণপ্রবাহমাত্বৈকভাবেন ভজধবমদ্ধা ॥ 
ভাগঃ ৪৩১।১৫ 

তিনি সমুদায় দেহীর এক আত্মা, এবং এই জগতের কাল অর্থাৎ নিমিত্ত 

কারণ, প্রধান অর্থাৎ উপাদানকারণ, পুরুষ অর্থাৎ কর্তা (ইক্ষণ কর্তা )। 

ঠা তিনি সর্ধকারণ, তিনি পরমেশ্বর । নিবে 

৪৬ 

ই 



৭২২ বর্স্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

গুণ প্রবাহরূপী সংসার অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন । অতএব, তাহাকে 

একান্তভাবে ভজনা কর | ভাগঃ ৪।৩১।১৫ 

জ্ঞানং বিবেকো নিগম্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্মথান্থমানমূ। 
আগ্ঘন্তয়ৌরস্ত যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥ 

ভাগ? ১১৷২৮৷১৯ 

যথা হিরণ্যং স্থকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্ত হিরণ্রয়ন্ত ৷ 
তদেব মধ্যে ব্যবহাধ্যমাণং নানাপদেশৈরহমন্ত তদৎ || 

ভাগঃ ১১৷২৮৷২০ 

বিজ্ঞানমেতন্িয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকারধ্যকর্তৃ। 
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তূর্য্যে তদেব সত্যম্॥ 

ভাগঃ ১১।২৮।২১ 

জ্ঞান, বিবেক ( আত্মানাত্মবিচার ), বেদ, স্বধর্শ, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান 
এ সমুদায় জ্ঞানের সাধন। এই জ্ঞানের দ্বারা এই সংসার প্রপঞ্চের আছ্ান্তে, 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ যে সত্য ব্রহ্ম, মধ্যকালেও ইহা তদাত্মুক জানিবে। 
স্থিতিকালে জগবপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে বলিয়া ধারণা করিবে। 
ভাগঃ ১১1২৮১৯ 

যেমন সমুদায় হ্রিগরয় দ্রব্যের পূর্বের স্বর্ণ বর্তমান, পশ্চাৎও সেই একই 
স্বর্ণ, মধ্যে ব্যবহার্ধমান কটক, কুগুলাদি নানা নামে পৃথক পৃথক আকৃতিতে 
বর্তমান থাকিলেও, তাহা যেমন সেই স্বর্ণ ই, সেইরূপ আমিও জগতের আদি, 
মধ্যে ও অন্তে বর্তমান । ভাগ: ১১৷২৮৷২০ 

১২১৯ সত্রের আলোচনায় ইহার (ভাগ: ১১/২৮২১) অর্থ দেওয়া 
হইয়াছে। 

অতএব স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ ব্ৰহ্মই, ইন্জিয়, তাহাদিগের বিষয়, মন ও ভূত প্রভৃতি বিচিত্র রূপে প্রকাশ পান। ভাগঃ ১০৮২৩ 

শন খংজ্যোতিরতোইবভাতি ব্রহ্মেন্দিয়ার্থা্মবিকার চিত্রম্॥ 

ভাগঃ ১১।২৮২৩ 



> অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ | ২৫ স্থুঃ ৭২৩ 

স্বয়ং জ্যোত্তিঃস্বরূপ আত্মা, স্বরপতঃ নিত্য ও নিগুণ। তিনি স্বয়ং অবিকৃত 
থাকিয়া, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, বল ও পৃথিবী এবং ততরুত বিকার প্রভৃতিতে 
নানারূপে আবিভূতি হয়েন। ভাগ: ১৮৫২২ 

আত্মা হোকঃ স্বয়ংজ্যোভিনিত্যোইন্যো নিগুণো গণ 
আত্মম্থষ্টেস্তৎকৃতেষু ভুতেষু বহুধেয়তে | ভাগঃ ১০/৮৫/২৪ 
খং বায়, জ্যোতিরাপো ভূত্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্। 

ভাগঃ ১০৮৫২৫ 

এই প্রসঙ্গে ১৪।১৬ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।১০।২৫ ও ১০।১০।২৬ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য । 



৭২৪ ্র্সথত্র ও শ্রামদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 

“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ॥ ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ৭)। 

তিনি নিজেই নিজেকে ( বহুর্ূপ ) করিয়াছিলেন। 

জুত্র £_১।৪৷২৬ 

আত্মকৃতেঃ ॥ ১৷৪৷২৬ 

আত্মকৃভেঃ £₹__আপনাকেই বহুরূপে পরিণত করায় । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্টই কথিত আছে, তিনি আপনাকেই 
বহুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। স্থতরাং যখন তিনি বহুরূপী হইবার জন্য 
অন্ত কোন অপেক্ষা করেন নাই, তখন তিনি উপাদানকারণও বটেন। 
নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে ত কথাই নাই। 

ত্বং মায়য়াত্মশ্রয়য়! স্বয়েদং নির্ম্মায় বিশ্বং তদন্ুপ্রবিষ্ঠঃ ৷ 

ভাগঃ ৮৷৬৷১১ 
তুমি নিজাশ্রিত স্বকীয় মায়! দ্বারা এই জগৎ স্ষ্ট করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ। ভাগঃ ৮৬।১১ 

মায়া তাহারই শক্তি, তাহা হইতে পৃথক নহে। স্থতরাং জগৎ স্য্টির নিমিত্ত তাহার অন্যাপেক্ষা নাই। 

এই মায়া তাহার সংকল্লাত্মিকা অচিস্তযশক্তি। শক্তি__শক্তিমানে তাদাত্মা- ভাবে বর্তমান থাকে ও শক্তিমানের ইচ্ছান্থারেই প্রকটিতা হইয়া থাকে। হুতরাং মায়া_তব্রহ্মশক্তি বলিয়া_ বধ হইতে পৃথক কিছু বস্তু স্তর নহে। অতএব মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিয়া প্রপঞষ্টি__প্রপঞ্চের অস্তর হইতে বাহিরে অভিব্যক্তি _ ত”_ আপনার কর্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে । এজন্য-_স্ুত্রে “আত্মকৃতি” 
শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

লৌকিক দৃষ্টান্ত_একজন কৰি নিজ কবিত্বশক্তি-যাহা তাহাতে তাদাত্ম- ভাবে অবস্থিত ছিল তাহা কাব্যাকারে প্রকটিত করিয়া অভিব্যক্ত করিলে, তাহাতে কি পরিণাম বা বিকার সংঘটিত হয়? উহার সংঘটনের সংশয় মাত্র আমাদের মনে উদয় হয় না, সেইরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে বক্ষে পরিণাম 

A 



১ অঃ) ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৬ স্থঃ ৭২৫ 

শ্রুতিতে উর্ণনাভের জাল প্রস্তুতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্ত 
হইতে বুঝিতে হইবে যে, উর্ণনাভ যেমন তাহার প্রস্তুত জালের একাধারে 

নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, ব্রহক্মও সেইরূপ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। 
এক এবাদিতীয়োইসাবৈতদাত্যমিদং জগৎ। 

আত্মনাত্মশ্রয়ঃ সভ্যাঃ ! স্জত্যবতি হস্যাজঃ ॥ ভাগঃ ১০1৭৪1২১ 

এই শ্লোক ১1৪১৬ ত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে বিশদার্থ তথায় 
দ্ৰষ্টব্য ৷ 

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং স্থজ্যতে সৃজতি প্ৰভুঃ । 
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বীত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ।। ভাগঃ ১১৷২৮৷৬ 

সর্ক্সমর্থ পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরপে স্থষ্টি করেন ও স্ষ্ট 
হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন, সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন। 

ভাগঃ ১১২৮৬ 

এক কথায়, ভিনি কর্ত এবং কর্ম-_দুইই সমকালে ও একাধারে । 
ইহাই ভাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, এবং এই জগ্/ই প্লোকে ভরীহাকে “প্রভূ” 
বলা হুইয়াছে। 



৭২৬ ্রশবনত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভিত্তি £_ 
সোংকাময়ত__বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোইতপ্যত। স তপ- 

তপ্ত । ইদং সৰ্ব্বমন্থজত ৷ যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট! তদেবানুপ্রাবিশৎ। 
তদুপ্রবিশ্ঠ । সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নং 
চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যং চানুতঞ্চ সত্যমভবৎ ৷ 

্ ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২৬) 
তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন, তপন্তা 

করিয়া এই যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায় সৃষ্টি করিলেন, স্থষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলেন, প্রবিষ্ট হইয়া সৎ-প্রত্যক্ষ, ও ত্যৎ-পরোক্ষ বস্তস্বরূপ হইলেন, 
নিরুক্ত, অনিকুক্ত, নিলয়ন, অনিলয়ন, বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, সত্য ও অধত্য 
হইলেন ৷ 

সূত্ৰ ১18২৭ 

পরিণামাৎ ॥ ১181২৭ 
পরিণামাৎ £ পরিণাম হেতু । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মই প্রত্যক্ষ ও রোগ্ষ বন্ধধরূপে পরিণত হইলেন, নিরুক্ত__বাক্যের গোচর ও অনিরুক্ত 
প্বক্যর অগোচর ইত্যাদি হইলেন । অতএব, সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনিই নামও উপাদানকারণ ৷ 

পূর্ববপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ আপত্তি করিতেছেন, তোমার উক্ত সিদ্ধান্ত মত বুঝিব কি, ব্রন্ধ যখন “প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তস্বরপে পরিণত হইলেন” তখন তিনি পরিণামী ও সে কারণ বিকারী হইয়া পড়িলেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্বের, অধিকারীত্বের অপলাপ করা হয়,_বৃহদারণ্যক শ্রত্যুক্ত অক্ষর ব্রশ্মের ক্ষয়ত্ব আপতিত হয়, কঠ শ্রুতি কথিত ( কঠ ২১৯) “নিত্য, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ_*প্রভৃতি উক্তি প্রত্যাহার করিতে হয়। ইহার সমাধান কি করিবে? 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৭ স্থঃ ৭২৭ 

আবার ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩১৪1 মন্ত্র স্পষ্ট প্রকাশ করেন, তিনি সত্য সংকল্প 

স্থতরাং তাহার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি সংঘটিত হয়। তাঁহার সংকল্পেই 
চৈতন্য হইতে দৃশ্যত: জড়ের অভিব্যক্তি _-তাহা যখন সম্ভব, তখন তীাহারই 
সংকল্পে উক্ত জড়ের পরিণামবশতঃ বিভিন্ন ভূত জাতের এবং তাহাদের সংযোগ 
বিয়োগে প্রপঞ্চের বস্তজাতের অভিব্যক্তি অসম্ভব হইবে কেন? পরিণাম ত 
আমরা আমাদের চতুর্দিকে সর্বক্ষণই প্রত্যক্ষ করি । 

তুমি যে ব্রদ্মে পরিণাম বা বিকার আরোপ করিতেছ, তাহা ঠিক নহে। 
তিনি নিত্য, শাশ্বত, অধিকারী ত বটেই। জগৎ স্বষ্টি করিয়াও তিনি তাহার 

স্বরূপে সর্ববসময় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কখনই তাহার স্বরূপ বিচ্যুতি নাই। এ 

কারণ তাহার অচ্যুত নাম অবার্থ ই বটে। 
শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে ইহা বিশদভাবে কথিত আছে । কয়েকটি শ্লোক 

নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্। 

যোইস্মাৎ পরস্মীচ্চ পরস্তং প্রপঞ্ে ব্বয়ন্তুবম্॥ ভাগঃ ৮৷৩৷৩ 

যাহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাহ! কর্তৃক ইহা হুষ্ট, 
এবং যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ, এবং যিনি এই কার্য বিশ্ব এবং ইহার কারণ হইতেও 

ভিন্ন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮৩1৩ 

দেবদেব জগদ্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময়। 

সর্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ৮১২৩ 

হে দেবদেব! হে জগঘ্যাপিন্! হে জগদীশ! হে জগন্ময়! আপনি 

সমস্ত পদার্থের হেতু, অতএব ঈশ্বর ও আত্মা! ভাগঃ ৮১২1৩ 

একভ্মেব সদসদয়মদয়্চ স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ। 

অঙ্জানতন্তুয়ি জনৈর্ধিহিতো বিকল্লো যন্মাদগুণব্যতিকরে! 

নিরুপাধিকন্ ॥ ভাগঃ ৮১২1৭ 

যেমন কুওলাদি অলঙ্কার রূপে পরিণত স্বর্ণ, ও কেবল স্বর্ণ, দুই এক বস্তু, তেমনি 

সৎ, অসৎ অর্থাৎ কার্ধ্য কারণ রূপদয় ও পরম কারণস্বরূপ অদ্ধয় এক আপনিই, 

বস্তভেদ নাই। অজ্ঞানবশতঃ লোকের! আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে, 

বস্তুতঃ. আপনি নিরুপাধি, গুণের দ্বারাই ভেদ প্রতীতি হয়, স্বত; কোনও 



৭২৮. ্রহ্সথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

ভেদ নাই। মায়া গুণের সহিত আপনার কোনও সংস্পর্শ না থাকায় 

আপনাতে ভেদ কোথা হইতে থাকিবে? ভাগঃ ৮১২।৭ 

বিশ্বং বৈ ত্রহ্মতন্মান্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়! ৷ 

ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্মৃত্তিনা ॥ ভাগঃ ৩৷১০৷১২ 

যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ । ভাগঃ ৩।১০1১৩ 
এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়! ব্রহ্ম তন্মাত্র হইয়াছিল, 

পরে পরমেশ্বর, অব্যক্ত যৃত্তি কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনরায় পৃথক পৃথক 
রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্বেও এই প্রকারই 
ছিল, পরে ইহা ঈদৃশই হইবে। ভাগ: ৩।১০।১২_-১৩। 

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্বস্থষ্টমধোক্ষজ ৷ 

আত্মনান্ুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্্যজঃ ॥ 

ভাগঃ ১০।৮৫ ৫ 

হে অধোক্ষঅ! হে আত্মন্! তোমার আত্মস্থ এই বিশ্বে তুমি আপনিই 
অশ্ঠপ্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তি (প্রাণ ) ও জ্ঞানশ!ক্ত (জীব) রূপে বিশ্ব প্রতি- 
পালন করিতেছ। ভাগঃ ১০।৮৫।৫ 

এই প্রসঙ্গে ১১।৫ স্থত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০৮৭।৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ৷৷ ভাগঃ ১০।১০।৩০ 
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সুক্ষ রজঃসত্বস্তমোময়ী । 
ত্বমেব পুরুযোহধ্যক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ভাগ? ১০।১০।৩১ 

হে দেব! আপনি ভগবান্, ঈশ্বর ও অব্যয় বিষুঃ। আপনিই কাল, অর্থাৎ, 
কাল আপনার লীলা মাত্র। আপনি মহান্। আপনিই রজ: সব্বঃ তমোময়ী 
সক্মা প্রকৃতি। আপনি পুরুষ। আপনি সর্বক্ষেত্রের অধ্যক্ষ, অতএব আপনি 
সর্ধরশ্বরূপ॥ ভাগঃ ১০1১০1২৭ 

আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রাতিমন্ত্রে 
্ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি,তপস্তা করিলেন এবং তপন্ত। করিয়া স্ুষ্টি করিলেন ৷ 
বিনি সর্ব, আন্ত পুরাণ, সবর, তিনি আবার তগন্ত। করিয়া কাহার উপাসনা করিবেন? এই সন্দেহ সহজেই মনে হইতে পারে । তাই ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য সুওক শ্রুতির ১1১৯ মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল। 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৭ সঃ নয 

যঃ সর্বজ্ঞ সর্বববিদ্ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ। 

তন্মাদেতৎ ব্ৰহ্ম নামরূপমনং চ জীয়তে ॥ মুণ্ড ১1১1৯ 

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, জ্ঞানই যাহার তপঃ, সেই ব্রহ্ম হইতেই নাম, রূপ, 

অন্ন উৎপন্ন হয়। 

অতএব, জ্ঞানই তীহার তপঃ। 

তিনি তপস্তা করিলেন, ইহার অর্থ এই যে পূর্ব স্থাষ্টতে, অর্থাৎ প্রলয় হেতু 

ধ্বংসের পূর্বের বিশ্ব কি প্রকার ছিল তাহা আলোচনা করিয়া তিনি স্থষ্টি করিলেন। 

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১০।১৩ শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য কর! বিশেষ প্রয়োজন । তৈত্তিরীয় শ্রুতির 

আনন্দবল্লীর উপক্রমে “সত্যজ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১) বলিয়া 

ত্রদ্মের স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । সেই ব্ৰহ্মই বহু হইবার কামনা করিয়া 

স্ব করিলেন, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমুদায় বস্তু পরম্পরা হইলেন, এবং 

তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগন্রপে পরিণত 'বা প্রকাশিত হইলেন, কিন্ত 

তাহার স্বরূপবিচ্যুতি হইল ন! ৷ তিনি “রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী 

ভবতি” ( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ৭)। রস স্বরূপ রহিলেন, যে রসের এক কণামাত্র 

পাইয়া বিশবত্রদ্ধাও আনন্দান্ুতব করে । পরে উপসংহারে বলিতেছেন :_ 

যতো বাচো নিবর্তত্তে। প্রাপ্য মনসা সহ । 

আনন্দং ব্ৰহ্মণে! বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ 

( তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২৯) 

বাক্য, মন, যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ, বাক্য মন, যাহার 

নিকট পৌছিতে পারে না, সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরপ, ইহা যে জানে, তাহার 

সংসারে ভয় করিবার কিছুই নাই । « 

ইহাও ব্রদ্মের স্বরূপ লক্ষণ। স্থতরাং উপক্রমে ও উপসংহারে যে ব্রচ্ম- 

্বরূপের বিষয় কথিত হইল, মধ্যে সষ্টিতেও তিনি অব্যাহতভাবে প্বরূপেই 

অবস্থিত রহিলেন। স্ষ্টিজনিত ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বস্তুজাতে পরিণত 

হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ ব্যত্যয় হইল না। ৯১২ স্তর এই বিষয়ের আমরা 

সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সেই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার অন্ এখানে শ্রাতি- 

মন্ত্র উল্লিখিত হইল। ইহার পোষকে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা! 

যাইতে পারে! বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম ৷ তবে পূর্ব
ের ভিন্ন ভিন্ন সুত্রের 



3৩০ ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

আলোচনায় যে সকল শ্লোক উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির নির্দেশ 

করা গেল। 

১।১1২ সুত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১1৫৬ প্লোকে “গুণৈরসঙ্গঃ, ১১০১৪ 

প্লোকে “ন তত্র সন্তে” । ১1১৫ স্থত্রের আলোচনায় ৭৯৩* প্লোকে “ত্বং 

বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোহন্য:,, ১০৮৭1৪২ শ্লোকে “তং কৈবল্য নিরস্তযোনি- 

মভয়ম্।” এই প্লোকগুলি দ্ৰষ্টব্য । 

অপর, 
যথা নভোবাযনলাম্ভুগুণৈর্গতাগতৈর্তগুণৈর্ন সজ্জতে ৷ 

তথাক্ষরং সত্বরজস্তমোমলৈরহম্মতেঃ সংস্যতিহেতুভিঃ 

পরম্ ॥ ভাগঃ ১১৷২৮৷২৭ 

ইহার অর্থ ১২।৮ স্থত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

হুতরাং সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম জগন্দরপে প্রকাশিত হইলেও তিনি স্বরূপ হইতে 

বিচ্যুত হন না। এই জন্যই শঙ্বরাচার্ধ্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ জগপ্প্রপঞ্চের 

ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন । 

পরিণামবাদিগণ নশ্বর অর্থাৎ “অসর্ব্বকালসত্তাক” বলিয়া থাকেন । যখন ব্ৰহ্মই 

জগদ্রপে পরিণত হইয়াছেন, তখন মিথ্যা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে, ইহাই 
তাহাদের সিদ্ধান্তের হেতু । ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণের বাদ বিবাদের 

ভিতরে প্রবেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ আমরা পূর্বেই 
আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বাদ বিসম্বাদ সমুদায়ের আশয় ব্ৰহ্মই । ভাগবত ইহা 

হম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । অতএব বাদ বিসম্বাদ পরিহার করিয়া ব্রক্মালোচনাই 

আমাদের লক্ষ্য । বিশেষতঃ সমুদায় বিরোধের পরিণতি ও সমাধান তীহাতেই । 
তিনি বিশবলরষ্টা, বিশ্বরপ অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত ( অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিতে বিশ্ব 

হইতে পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ), বিশ্ব তাহার ক্রীডোপকরণ, তিনি বিশ্বের আত্মা, 
অজ ও পরমপদ স্বরূপ । আমি তাহাকে কেবল প্রণাম করি। ভাগঃ ৮৩২৬ 

সোহহং বিশ্বস্থজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসমূ। 

বিশ্বাত্মানমজং ব্ৰহ্ম প্রণতোহস্মি পরং পদম্ ॥ ভাগঃ ৮৩২৬ 
বিশ্ববেদসং £__বিশ্বং বেদো ধনং উপকরণং হস্ত তম্। (শ্রীধর ) 

বিশ্ব ও অবিশ্ব পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী । প্রপঞ্চ জগতের কোনও কিছু 
বস্তুতে এ প্রকার একান্ত বিরোধী ধর্শ্মবিশিষ্ট পদার্থ থাকা সম্ভব নহে। মানবের 
যুক্তি, জ্ঞান, বাক্য একাধারে এ প্রকার বিরোধের সমাধান করিতে স্বতঃই 
অসমর্ধ॥ মানবের মন, বুদ্ধ, তর্ক, বিচার সমুদায় দেশ-কাল ও বস্তু পরিচ্ছন্ন 
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বিষয় সম্বন্ধে সম্বন্ধ । বেখানে দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদের সম্পর্কমাত্ নাই, 
মানবের মন, বুদ্ধি, তর্ক, বিচার তাঁহার আলোচনা করিতে পারে না। ব্রহ্ম 
দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের বাহিরে। তিনি প্রপঞ্চময় ভাবে অভিব্যক্ত 
হইলেও, একই সময়ে প্রপঞ্চাতীত, একারণ-__-মানবের মনঃ ও বাক্য তাহার 
নিকট পৌছিতে পারে না, মনের দ্বার! তাহাকে ধারণ! করিতে, অথবা বাক্য 
দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে, সর্বথ অসমর্থ । তাহাতেই সব বিরোধের 
সমাধান। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রেও পরস্পর একান্ত বিরোধী পদার্থ 
সকলের সমাবেশ করিয়া তাহাতেই সমাধান করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের 
উদ্ধৃত ৮৷৩৷২৬ প্লোকই উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যা। 

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম নিজে জগজ্পে পরিণত হওয়ায়, 
ভিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিন্তকারণ উভয়ই । কিন্তু ভাহা হইলেও 
ভিনি নিত্য দ্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ন্বরূপ-ক্চ্যিতি ভীহার 
হয় না। এজছ্ঠ ব্ৰহ্মভত্ব ভাষায় প্রকাশ করিভে হইলে, একস্থানেই 
বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ করিতে হয়। শ্রুতি এই হেতুই এক মন্তেই 
সগুগ, নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন যে, উভয়েই ভাহাভে দার্থকতা লাভ করে। 
নিগুণের প্রাধান্য দিয়া সগুণের হেয়ত্ব প্রতিপাদন কর! শ্রুতির 
উদ্দেশ্য নছে। ভাষার ভচিন্ত্য ব্রহ্মভত্ব প্রকাশ করিতে হুইলে, 
এ প্রকার আপাত্দৃষ্ঠ লৌকিক বিরোধ হইবেই হুইবে। কিন্ত ব্রচ্ছে 
কোনও বিরোধ নাই। ভিনি সমুদ্বায় বিরোধের পরিণভি। এই 
বিষয়টি দৃঢরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য ইহা এতবার উল্লেখ করা হইল। 
আশা করি এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিলে বিষয়টি আরও 

বিশদ রূপে বুঝা! যাইবে। 
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেহনস্তশক্তয়ে। 

অরপায়োরুরপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ :ভাগঃ ৮1৩৯ 

তিনি একাধারে পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, অরূপ, বহুরূপী, তাঁহার অনস্ত শক্তি, 
এবং তাঁহার কর্ণ সমুদায় আশ্চর্য্য ৷ তাহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮৷৩৷৯ : 

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে । 

নমো গিরাং বিদ্বরায় মনসশ্চেতসামপি || ভাগঃ ৮৩১০ 

তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে অন্য কিছু ছারা প্রকাশ
 করা যায় না। তিনি 



৭৩২ ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও শ্রীমদ্ভাগবত 

সর্ধদাক্ষী, পরমাত্মা-_অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা । তিনি বাক্য, মূন ও চিত্তবৃত্তির 

অপ্রাপ্য। তাহাকে নমস্কার করি । ভাগঃ ৮।৩।১০ 

যদি তিনি বাক্য, মন ও চিত্তবৃত্তির অগ্রাপ্য, তবে কি হাহাকে পাইবার 

কোনও উপায় নাই? এজন্য বলিতেছেন ₹₹_ 

সত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈম্ম্্েণ বিপশ্চিতা । 

নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ববাণস্থখসম্থিদে । ভাগঃ ৮।৩।১১ 

'নৈষবশ্্যসিদ্ধি ছার] চিত্তশুদ্ধি হইলে বিপশ্চ্গণ তাহাকে লাভ করেন । 

তিনি কৈবল্নাথ, মোক্ষানুভবানন্দ তাহার স্বরূপ। তাহাকে নমস্কার করি। 
ভাগ: ৮৩১১ 

উদ্ধত ভাগবতের ৮৩1১১ শ্লোকে “প্রতিলভ্যায়” পদে গূঢ় রহস্ত অর্থ প্রচ্ছন্ন 

রহিয়াছে । “প্রতিলভ্য” পদ “লভ্য? পদের আকাঙ্ষা রাখে । যেমন 

আমরা, দান-প্রতিদান, ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-প্রতিহিংসা, ধ্বনি- 

প্রতিধ্বনি প্রভৃতি সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। এখানে শুধু “প্রতি- 
লভ্যায়” পদ ব্যবহার করিয়া ভাগবতকার বুঝাইলেন যে, তাঁহার লাভ ত সর্বদাই 

বর্তমান। জীব তাহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত, তাহার দ্বারা সংজীবিত 

ও ক্রিয়াশীল হইয়াই ত জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করে। সুতরাং “লভ্যায়” 

পদ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই ৷ তাহার কাছে জীবের লাভ বাঁ প্রাপ্তি ত 

শাশ্বত, উহ! কোনও উপায়লভ্য নহে। কিন্তু জীবের কাছে তাহার প্রাপ্তি 
বা “প্রতিলাভ” উপদেশে সমুদায় শাস্ত্র সার্থকতা । 

যদিও তিনি বাক্য-মনের অগোচর, তথাপি তিনি নিজের অপার করুণায় 
প্রপঞ্চ বিশ্বে, বিশ্বরূপ হইয়া, ঘোর, যৃঢ়; শান্ত প্রভৃতি নানা প্রকার যুক্তিতে, 
আমাদের চতুদ্দিকে বিরাজ করিতেছেন । 

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মুটায় গুণধন্মিণে ৷ 
নির্বিশেষায় সামায় নমো গ্ঞানঘনায় চ ॥ ভাগ? ৮৩1১২ 

তিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ়, কলতঃ গুণধর্শের অন্থকারী, তিনি একাধারে 
নিব্বিশেষ- সমত্ববিশিষ্ট ও জ্ঞানঘন। তাহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮৩১২ 

আর বিস্তারের প্রশ্নোজন নাই। যে কয়টি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইল, 

তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সমুদায় বিরোধ তাহাতে পর্্যবসান ৷ 
এবং তিনি জগন্রপে প্রকাশিত হইলেও শ্বর্ূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন ! 
ইহাতে তাহার ম্বরূপ-বিচ্যুতি হয় না। 



১ অঃ। ৪ পাঃ। ৭ অধিঃ। ২৮ সঃ ৭৩৩ 

ভিত্তি £_ 

১। “যদ্ভূত যোনিং পরিপত্স্তি ধীরাঃ”। মুণ্ডক, ১১1৬ 

ধীরগণ সেই ভূতযোনিকে (সর্বভূতের উপাদনকারণকে ) দর্শন করিয়া 

থাকেন। 

২। “যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহতে চ 

যথা পুথিব্যামৌষধয়ঃ সন্তবস্তি। 

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ ৷” 

মুণ্ডক ১১1৭ 

মাকড়শা যেমন উর্ণা স্থজন করে এবং গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধিগণ 

উৎপন্ন হয়, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ লোম সকল জন্মায়, সেইরপব্রন্ধ 

হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মুণ্ডক ১/১।৭ 

সুত্র £--১181২৮ 

যোনিশ্চ হি গীয়তে || ১18২৮ 

যোনিঃ+চ+হি+গীয়তে। 

যোনিঃ.:_উপাদানকারণ বলিয়া । 83) হিঃ নিশ্চয়ে। 

গ্ীয়তে £__-কথিত হন । 

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুওক শ্রুতির ১।১/৬ মন্ত্রে সাক্ষ$খ্ভাবে যোনি শব্দেরই 

প্রয়োগ আছে। উত্ত শ্রুতির ১/১।৭ মন্ত্রে দিও উক্ত শব্দের প্রয়োগ নাই, 

তথাপি যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, 

ব্ৰহ্মই বিশ্বের উপাদানকারণ ৷ 

্রীমদ্ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন £_ 

যথোর্ণনাভি্থদয়াদর্ণাং সংতত্য বক্ততঃ। 

তয়! বিহৃত ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ৷ ভাগঃ ১১৯২১ 

১১1৫ স্থত্রের আলোচনায় (৩৮০-৩৮১ পৃষ্ঠায় ) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

--*ইদং সা পুনগ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ || ভাগঃ ১২।৮ ৩৫ 

উর্ণনাভির যাঁর এই প্রপঞ্চ বিশ্ব সুষ্টি করিয়া 
পুনরায় গ্রাস করেন। ভাগঃ 

১২৮৩৫ 



৭৩৪ র্ষসথত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত 

নমো নমস্তেহখিল কারণায় নিষ্কারণায়াডুত কারণায় ॥ ভাগঃ ৮৩1১৫ 

আপনি স্বয়ং নিষ্কারণ, কিন্তু সর্বকারণরূপী, পরস্ত সর্ধকারণ হইলেও 

মৃত্তিকাদি ন্যায় আপনার বিকার নাই, এজন্য আপনি অদ্ভুতকারণ, আপনাকে 

ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি । ভাগ: ৮৷৩৷১৫ 

বৃহদুপলবূমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া 

যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতেম্ দি বাবিকৃতাৎ। 
ভাঁগঃ ১০।৮৭।১৫ 

এই চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়! যায়, এ সকলেরই অবশেষরূপে 

আপনাকে বৃহৎ ব্র্ষতবরূপ বলিয়া জানি, যেহেতু অবিকৃত মৃত্তিকাদি হইতে 

বিকৃত ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায়, অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের 

উদয়াস্ত হইতেছে। ভাগঃ ১০।৮৭।১৫ 

অভঞএব জর্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম উপাদানকারণও বটেন। 

৮। জর্বব্যাখ্যানাধিকরণ ॥ 

সূত্র ১18২৯ 

এতেন সবের ব্যাখ্যাত! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৪1২৯ 

এতেন+ সর্বেব + ব্যাখ্যাতাঃ+ ব্যাখ্যাতাঁঃ ৷ 

এভেন £_ ইহ! দ্বারা (যে প্রকার বিচার করা হইল, সেই সমুদায় যুক্তি 
পরম্পরা দ্বারা )। অবের্বঃ-সমস্ত (সমস্ত নাম_হর, শিব, কদর, ব্রহ্মা, ইন্দ 
ইত্যাদি সমুদায় নাম, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, জড়বাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি 
সকলই ব্রম্ষপর )। ব্যাখ্যাতাঃ £_ ব্যাখ্যাত হইল। দুইবার “ব্যাখ্যাতাঃ” 
শব্দের প্রয়োগ, অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক । 

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় স্থত্র হইতে উক্ত অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের 
২৮ স্তর পর্যন্ত বিচারে, যে সকল যুক্তি পরম্পরা ছারায় সমুদায় বেদাস্তের ব্রহ্পপরত্ব 
প্রতিষ্ঠিত কর! হইল, উক্ত যুক্তি পরম্পরা দ্বারাই সমূদায় নাম.ও সমুদায় বাদ 
বরদ্বপর, ইহ! বণিত হইল । পাঠকগণ নিজ নিজ বৃদ্ধি অনুসারে তাহা বুঝিতে 
পারিবেন । ূঁ 

স সর্ববনামা স চ বিশ্বরূপঃ ্রসীদতামনিরভান্বশভতি gu 
ভাগঃ ৬৷৪৷২৩ 



০০ শালা  — — 

১ অঃ। ৪ পাঃ। ৮ অধিঃ। ২৯ স্থঃ ৭৩৫ 

তিনি সর্ধনামধারী, তিনি বিশ্বরূপ, তাহার শক্তি বাক্য মনের অগোচর, 
তিনি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৪1৬২৩ 

তস্মিন্ ব্ৰহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। 
্রন্মরুদ্রোচ ভুতানি ভেদেনাজ্ঞোইনুপশ্তুতি ॥ ভাগ? ৪1৭৪৯ 

সেই অদ্বিতীয়, কেবল, পরমাত্মা ব্রদ্দে, অজ্ঞ ব্যক্তি বর্ষা, ক্র, ভূতগণ 
প্রভৃতি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে । ভাগ: ৪1৭৪৯ 

ং সব্বববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনি গৃঢ়- 
বোধম্ ॥ ভাগঃ ১২৮৪৩ 

. সেই সর্ধবাদ বিষয়াহ্ুসারী ও আপনাতে নিগুঢ় বোধরূপ মহাপুরুষকে 

বন্দন! করি ॥ ভাগঃ ১২৮৪৩ 

অভএব সিদ্ধান্ত হইল যে, সমুদ্ায় বেদান্ত ত্রহ্মপর । 

প্রথম অধ্যায় £_ অধিকরণ সূত্ৰ সংখ্যা! 
প্রথম পাদ ১১ SE 
দ্বিতীয় পাদ ৬ 22 
তৃতীয় পাদ ১০ 8৫ 
চতুর্থ পাদ ৮ ২৯ 

৩৫ ১৩৯ 









২৪ পরগনা (দঃ), জেলার জয়নগর গ্রামে ইং ১৮৯ 
সাতে, রামপদ চটরোপ্াধণ এ জল্ম। প্রোসড্ঞে1 কলেজ 

থেকে: সংস্কৃত, গান: পদার্থীবজ্ঞানে অনার্স, সহ 

{ব.এ. পাশ করার:«র গাঁণতে এম.এ. পাঠকালে তান 
প্রাদৌশক সিভিল “সার্ভিসের পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 

সরকারী কর্মজশবনে প্রাক হন। 
কন্মজণবনে তাঁর নিশ্ঠয- ও যোগ্যতার স্বাকৃতি 

স্বরূপ তিনি একাধিক উচ্চসম্ধ্যর লাভ করেন। বাল্যকাল 
থেকেই পিতা সুপাঁন্ডত জীব চট্টোপাধ্যায়ের 

সন্নিধানে থাকা কালে সাত্বত দর্শন ও ধর্মশাদ্ত্রে তাঁর 

প্রগাঢ় ঈপ্সা জল্মে। ১৯১০ সালে পত্রীবয়োগের পরে 

শাস্ত্রানুশীলনে তান সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 

তখন হইতে বেদান্তদর্শনের উপর তাঁর অন্বেষা 

আত্যন্তিক নিয়মানুবার্ততার মধ্যে সুরু হয় এবং আমত্যু 
প্রীত দিবসের কয়েক ঘণ্টা “সমং কয়াশরোগ্রীবং 
ধারয়ন্চলং স্থরঃ” অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। তৎকালীন 
পাণ্ডত সমাজ তাঁর জ্ঞানের পারাধ নিরূপণ করে 
‘বেদান্ত 'বিদ্যার্ণব উপাঁধতে তাঁকে ভূষিত করেন। 

ব্রহ্বসতর ও শ্রীমদ্ভাগবত” তাঁর Magnum 

0005; এছাড়া তাঁর জীবন্দশায় “গায়ত্রী রহস্য", 
“মাতৃপৃজা বা চণ্ডীরহস্য” এবং বর্তমান গ্রন্থের 
ভূমিকারূপে রাচত "বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত 
হয়। তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থ “অপরোক্ষানূভূতি", 
“শান্তগীতা”, “রামগীতা” প্রকাঁশত হয়। “নাম মাহমা” 

এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। 

মূল্য £ঃ ৮০.০০ টাকা 



SOME OPINIONS ON THE BOOK 

Dr. Gourinath Sastri, Professor Emeritus of Sanskrit, University 

of Calcutta, Ex-Vice Chancellor, Sanskrit University, Varanasi : 

‘..To the ordinary students the Brahma Sutras of Badarayana 

and the Srimad Bhagavata differ in respect of their approach to 

the ultimate goal of human life. But Late Chattopadhyayji had 

taken pains to point out that the apparent difference did not 

exist and that the two great works were quite in agreement 

with each other in so far as the realisation of the Ultimate 

‘Truth was concerned...... The manuscript copy which runs 

into hundreds of pages contains evidence of sustained and 

fruitful research and ] would only wish that efforts be made 

to get it printed and published...... 

Dr. Gopikamohan Bhattacharya, Professor and Head of the 

Department of Sanskrit, Pali and Prakrit, Kuruksetra University 

& Director, Institute of Indic Studies. 

...it is not only a running commentary of the Bralhmasutra in 

the light of the Bhagavata but a treatise of Vedantic 

Vaishnavism. It is also a scholarly and comprehensive survey 

of the Vedanta in all its aspects. The author's deep under- 

standing of the Vedanta and Vaishnava literature has given 

depth and a sense of reality to his study. No explorer has ever 

presented a wider survey of this synthesis existing in the 

cardinal texts of these two schools, nor drawn a more stimulat- 

ing interpretation of the Brabmasutra and the Bhagavata. It is 

a luminous, profound and extremely stimulating work. This 

i is a work which everyone interested in the currents of Indian 

| philosophy will have to read...... | 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাদ্ব্রা, ‘সাংখ্যদর্শন’, 'যোগদর্শন”, শ্রীমদ্ 

ভাগবত’, শ্রীমদভাগবচ্গীতা" প্রভাতি শাম্ত্রগ্রল্থ ব্যাখ্যাতা ঃ 

রহ্মসূত্র ও শ্রীমদভাগবত এক উদ্দেশ্যেই রাঁচিত হইলেও প্রকারভেদে উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয় গ্রন্থের সামঞ্জস্য হৃদয়ে অবধারণ করায় বিশেষ 

 পাশ্ডিত্য ও গবেষণার...প্রয়োজন।...বেদান্তবিদ্যার্ণব শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় উত্ত গ্রন্থরয়ের পরস্পর সামঞ্জস্যাট এত সুনিপুণ ভাবে পরিস্ফুট 

করিয়াছেন যে তাহা প্রকৃত প্রশংসনীয়... প্রন্থকর্তা মূল উদ্দেশ্যটটি প্রারম্ভে 

উল্লেখ কারিয়া তাহার তাংপর্য্য প্রকাশে যেরূপ পরিশ্রম কাঁরয়াছেন, তজ্জন্য 


