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Abstract
Nature of man is a multidimensional phenomenon. In the long history of philosophy, many thinkers
have contributed their thought and given attention to the question regarding the nature and the
status of man. Some of those thoughts are influenced by psychology and some of them are
expressions of metaphysical insight. The Vedic man did not find himself in an alien environment.
Man is an integral part of whole of all these bodies and may be interpreted as different levels of
reality accepted by the Upanisads. In Indian cultural tradition, the discussion about the nature of
man is as old as the Vedas and Upanisads. The cruxes of the philosophical aspects of the Vedas are
contained in the Upanisads also, and they are rightly called ‘Vedanta’, the highest philosophical
teachings of the Vedas. In this paper an attempt has been made to analyze the potential divine
nature of man.

বয ক লাস্ত্র মািুতর স্বরূপ  প্রকৃদে ঈদঘাটতি তচি তেতছ োতির মতধ্য িৃ-দবিযা, ধ্মশ, মাজদবিযা, আদো 
িলশি প্রধ্াি। েতব এ বযাপাতর যরারশ দিলা বিতাতে বপতরতছ িলশি। মািুতর প্রকৃদে বমুমুতী, িলশি মািুতর এআ বমুমুতী
প্রকৃদেতক ঈদঘাটি করার বচিা কতরতছ। মািুতর প্রকৃদের মতধ্য অতছ এক িময স্বাধ্ীিো, মািুতর এআ স্বাধ্ীিোতক
ঈদঘাটি করার জিয িলশি বশিা তচি।
প্রাণী রাতজয মািূতর থানাি বকারাে, বা িযািয প্রাণীর বরতক মািূতর স্বােত্র্য য বকারাে, োর অতাচিা িলশতি আদোত
স্পিভাতব প্রদেফদে তেতছ। িলশতির িািা লাতা-প্রলাতা বযমি- মতিাদবিযা, দধ্দবিযা দিজ দিজ িৃদিভদঙ্গ বরতক মিুয
প্রকৃদেতক বযাতযা কতরতছ। মতিাদবিযার দিক বরতক ফ্রতেড বতচেি মতির চাদিা এবং তচেি মতি ুক্কাদেে আচ্ছাদির
মাধ্যতম মািুতক বযাতযা কতরতছি। মাজদবিযার দিক বরতক মািু দকভাতব দবদচ্ছন্ন বথানা বরতক মাজজীবতি ঈপিীে
তেতছ োর বযাতযা পাো যাে। প্রকৃদেগে দিক বরতক মািু মাজবদ্ধ জীব। মাজতচেিা দকভাতব মািুতর মতধ্য জন্ম
দিতেতছ োর বযাতযা পাো যাে মাজদবিযাে। এআ প্রবতে মািু ম্বতে ববদিক  ঈপদিিীে ধ্যাি-ধ্ারণা ঈপথানাপি করব।
ববতির বল ভাগতক বা ে ববিান্ত বা ঈপদিি। ঈপদিতি মািুতর ুপ্ত প্রকৃদে বরতক বযাপ্ত প্রকৃদেতে ঈত্তরণ ক্ষ
করা যাে। ঋকতবি  প্রাচীিেম ববি। ঋকতবতির িািা জােগাে ‘ব্রহ্ম’, ‘অত্মা’, ‘জীব’, প্রভৃদে লব্দ ক্ষ করা যাে।
পরবেশীকাত এআ মািুতক বেষ্ঠ জীব দাতব কল্পিা করা তেতছ। োআ ববদিক  ঈপদিদিক অতাচিা মূে জীবতক
দিতেআ। জীতবর এক দিক অতছ বি এবং পরদিতক অতছ বচেিা। এআ বচেিা অত্মা িাতম কদরে তেতছ। বাআ বামুয
জীব অত্মা ত অত্মা মাত্র জীব িে। শুদ্ধ, দিেয, মুক্ত অত্মাতক ববি  ঈপদিতি ব্রহ্মরূতপ বণশিা করা তেতছ, োআ
ববদিক বা ঈপদিদিক িৃদিভদঙ্গতে মািুতর ধ্ারণা জািার অতগ ববি  ঈপদিি মতে এআ জগতের অদবভশাব, ব্রহ্ম, অত্মা,
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জীব প্রভৃদে ত্তার স্বরূপ ম্বতে একদট ামািয ধ্ারণা রাকা প্রতোজি। ববিতক চারদট স্ততর ভাগ করা তেতছ, এআ চারদট স্তর
- ংদো, ব্রাহ্মণ, অরণযক  ঈপদিি।
ববতি প্ররাগে িালশদিক মেবাি ুলৃঙ্খভাতব গতে তেদি। িালশদিক ধ্যাি-ধ্ারণা দবদচ্ছন্ন ভাতব অতাদচে তেতছ।
ববদিক ঋদতির কাতছ ধ্মশ, িলশি, বিদেকো এতক পতরর বরতক দবদচ্ছন্ন দছ িা, এআ দেতির মন্বতে এক ববদিক
জীবিিলশি গদেে তেদছ। এআ জীবি িলশতি দবদভন্ন ধ্যাি-ধ্ারণার বযাতযা বিো তেতছ। ব্রহ্ম, অত্মা, ঋে, ঋণ প্রভৃদে
ববদিক ধ্যাি-ধ্ারণা িািা রকম ভাতব বযাতযাে তেতছ।
ংদোে অত্মার ধ্ারণা িািা ভাতব বণশিা করা ত ‘অত্মা’ লব্দদটর বযবার ংদোে দবতল বিতা যাে িা। প্রাকঈপদিিীে যুতগ অত্মার ধ্ারণা ুদিদিশি দছ িা। দবদক্ষপ্ত ভাতব দবদভন্ন ববদিক লাতস্ত্র অত্মার ধ্ারণা বযক্ত তেতছ। বা
বযতে পাতর দবদভন্ন থানাতি দবদভন্ন তরশ অত্মা লব্দদট প্রযুক্ত তেতছ। অত্মা বতে প্রাণ, কতি বি, কতি বস্তুর ন্তঃত্তা,
কতি জীবাত্মা অবার কতি অত্মা বতে পরমাত্মাতক ববাঝাি তেতছ। ঋকতবতি বা তেতছ মৃেুযর পতর জীবি স্বীকার িা
করত কতমশর ফতভাগ বযাতা করা যাে িা। মৃেুযতে বিতর দবিাল ঘতট। ুেরাং কমশফ বভাগ করার জিয অত্মাতক বলযআ
স্বীকার করতে তব।
ববতির ব্রাহ্মণ ভাতগ িািাভাতব অত্মার করা বা তেতছ। লেপর ব্রাহ্মতণ বা তেতছ অত্মা বুদদ্ধ, বচেিা  বিতর
মন্বতে গদেে তেতছ। অত্মা  অতাকস্বরূপ। অকাল বাো  িযািয ক দস্তত্বলী বস্তুর বরতক অত্মা বতো।
অত্মাতক অবার বদকছুর তঙ্গ একাত্ম করা তেতছ,১
এবং বেত্তরীে ব্রাহ্মতণ অত্মাতক ং রূতপ বণশিা করা তেতছ।২
একমাত্র ঈপদিতি অত্মার ুস্পি ধ্াতরাণা পাো যাে। বেত্তরীে ঈপদিতি পঞ্চতকাতলর মাধ্যতম অত্মার ধ্ারণাতক
বযক্ত করা তেতছ। পঞ্চতকালগুদ  যরাক্রতম- ন্নমে বকাল, প্রাণমে বকাল, মতিামে বকাল, দবজ্ঞািমে বকাল, অিদময়মে
বকাল। এআ বকালগুদ বেিস্বরূপ। অত্মা ধ্ীতর ধ্ীতর বকালমুক্ত তে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ ে। অত্মা বকালাবদ্ধ ে জ্ঞাতির
জিয। জ্ঞাতির দবিাল তআ অত্মা োর শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ঈপদি কতর। অত্মার এআরকম ঈপদিতক বমাক্ষ বা ে।
ঋগতবিংদোে ‘ব্রহ্ম’ লব্দদট বমু বযবহৃে। এদট কতি মত্র্য  তরশ, কতি প্রারশিা তরশ অবার ূক্ত তরশ বযবহৃে তেতছ।
রবশতবতি ব্রহ্মতক বদকছুর ঈৎ বত বণশিা করা তেতছ। রবশতবতি বা তেতছ- বগাতষ্ঠ বযমি ক বগা বথানাি কতরি
বেমদি বদকছুর মতধ্যআ ব্রহ্ম দবরাজমাি।৩
ক বিবোর দধ্ষ্ঠাি তচ্ছি ব্রহ্ম। ঈপদিতি বযভাতব ব্রহ্ম, ইশ্বর, বিবোতির মতধ্য পারশকয করা তেতছ, দবদভন্ন
ংদোে বভাতব পারশকয করা েদি। ঋকতবি ংদোে বা তেতছ- অমাতির দপো তচ্ছি জগৎস্রিা, অমাতির
পাদেো। দেদিআ কতর জিক, মগ্র জগতের জিক। দেদিআ জগে স্রিা, দেদিআ জগতের জ্ঞাো, দেদিআ ক বিবগতণর
িাম প্রতণো। দেদিআ ক বিবগতণর িাম-ধ্াতমর বযবথানা কতরতছি।৪
দবদভন্ন ব্রাহ্মতণ ব্রতহ্মর ধ্ারণা স্পিভাতব দক্ষে ে। বেত্তরীে ব্রাহ্মতণ বা তেতছ ব্রহ্মআ তচ্ছি বি, ব্রহ্মআ তচ্ছি বৃক্ষ।
এআ বি এবং বৃক্ষ বরতকআ জগৎ দিদমশে তেতছ। ব্রহ্ম দিতজর মতধ্য বরতক মগ্র জগৎ ৃদি কতরতছি, মগ্র জগেতক দিতজর
মতধ্য ধ্ারণা কতরতছি। দেদি মগ্র জগতের দিোমক।৫
অবার লেপর ব্রাহ্মতণ ব্রহ্মতক েম্ভূ বত বণশিা করা তেতছ।৬
ব্রহ্মআ ক্রতম ক্রতম জগে  বিবো ৃদি কতরতছি।

এতাতি অতরা বা তেতছ বয অদিতে ব্রহ্মআ দছতি,

ব্রতহ্মর ধ্ারণা ঈপদিতি স্পিভাতব বযক্ত তেতছ। ব্রহ্ম বশবযাপী এক অিদময়মে ত্তা। দেদি। দেদি পরম েয, দেদি
দিবশচিীে। বকািরকম দবতলতণর দ্বারা োাঁতক বণশিা করা যাে িা। বৃিারণযক ঈপদিতি ব্রতহ্মর দুদট রূতপর করা বা
তেতছ, মূেশ এবং মূেশ। জগতের ৃদিকেশা তচ্ছি মূেশ ব্রহ্ম। মূেশ ব্রহ্ম বশত্র বযাপ্ত তে অতছি। মূেশ ব্রহ্মতক িরশক ভাতব
জািা যাে িা। জাগদেক বস্তুর দিততধ্র মাধ্যতম ব্রহ্মতক ঈপদি করতে ে।
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ঈপদিতির দবদভন্ন জােগাে অত্মাতক তজ্ঞে রূতপ বণশিা করা তেতছ। যাজ্ঞবল্ক্য োাঁর পত্নী বমতত্রেীতক অত্মা বকি
তজ্ঞে োর বযাতযা দিতেতছি। অত্মা তজ্ঞে বতে অত্মা বয জ্ঞাতির দবে তে পতর িা, এমি করা দেদি বতি দি, দেদি
বততছি অত্মা স্বেং জ্ঞািস্বরূপ অত্মা িযািয বজ্ঞে বস্তুতক অতাদকে কতর। বআজিয অত্মাতক িয দবেবস্তুর মতো
জািতে ে িা। দযদি িলশি কতরি, দেদি বদকছুতক িলশি করত দিতজতক িলশি কতরি িা, দযদি েবণ কতরি দেদি
বদকছুতক েবণ করত দিতজর করা বলাতিি িা। বেমদি কতি জ্ঞাো অত্মজ্ঞাতির দবে ে িা। বকতিাপদিতি বা
তেতছ চক্ষু, মি বকাি দকছুআ অত্মাতক জািতে পাতর িা।
দবদভন্ন ঈপদিতি অত্মা  ব্রহ্মতক মারশক বা তেতছ েবু ঈভতের মতধ্য বভি প্রদদ্ধ িে। ছাতদময়াগয ঈপদিতি
বা তেতছ অত্মাআ বা দক? ব্রহ্মআ বা দক? প্রাচীি মুিী-ঋদগণ জগৎ  জীবতির স্বরূপ িুোি করতে দগতে অদবষ্কার
কতরি এক দদ্বেীে ত্তাআ জগৎ  বমুবীজরূতপ প্রদেভাে। এক ঐকযেত্ত্বআ ঈপদিিগুদর বমৌদক বিাি। এআ কারতণ
অত্মা  ব্রহ্মতক এক  দভন্ন বা তেতছ। ঈপদিতি ব্রহ্মতক দুআ ভাতব বণশিা করা তেতছ। প্ররমে- দবশ্বচরাচতরর
দধ্ষ্ঠািরূতপ, এদট ব্রতহ্মর ম্প্রপঞ্চরূপ এবং দদ্বেীেে- দবশ্বপ্রপতঞ্চর ন্তরাত চরমেত্ত্বরূতপ, এদট ব্রতহ্মর দিষ্প্রপঞ্চরূতপ।
এতাি বরতকআ দ্বদ্বে ববিাতন্তর গুণ ব্রহ্ম এবং দিগুশণ ব্রতহ্মর ধ্ারণার ৃদি তেতছ।
দ্বদ্বে ববিাতন্ত ব্রহ্ম, অত্মা, জীব
ব্রহ্ম – ‘বৃ’ ধ্ােু বরতক ‘ব্রহ্ম’ লব্দদট দিষ্পন্ন তেতছ। ব্রহ্ম লতব্দর রশ বশাতপক্ষা বৃৎ। ভামেীকার বততছি, ‚বৃত্ত্বাদ
বৃংণত্বাদ্বাদ্বত্মব ব্রতহ্মদে গীেতে।‛৭
রশাৎ যা বৃৎ বা বি আেযাদির পদরমাণ ঘটক অত্মাস্বরূপ, োআ ব্রহ্ম। দিরুক্তকার
বততছি, ‚বশদে, বৃংেদে েদুচযতে পরং ব্রহ্ম।‛৮
রশাৎ বশাতপক্ষা বৃৎ ত্তাআ তচ্ছ ব্রহ্ম। ব্রতহ্মর এআ বুৎপদত্তগে রশ
বরতক ববাঝা যাে বয, ব্রহ্ম ীম, িন্ত, পদরপূণশ, বশবযাপী এক দ্বে ত্তা। একদিতক এআ ত্তা দিগুশণ, দিরবেব, দিদবশতল,
দিবশচিীে, বভিরদে িযদিতক স্বপ্রকাল, েম্ভূ, বশবযাপক, তবশা্চ   ৎ, দচৎ, অিদময়স্বরূপ। ব্রহ্ম দত্রদবধ্ বভিরদে।
দ্বদ্বেমতে ব্রহ্ম একমাত্র ৎ  দিরবেব ত্তা। একমাত্র  দিরবেব ত্তার বভতির বকাি প্রশ্নআ বোা যাে িা। ব্রহ্ম স্বপ্রকাল
বচেিযস্বরূপ। জগৎ দমরযা ত প্রাদেভাদে ে। প্রদেভা বমে প্রকালত্মক। প্রকাল বচেিয াতপক্ষ। দমরযা জগৎ
প্রপতঞ্চর দধ্ষ্ঠাি ব্রহ্ম স্বপ্রকাল বচেিযস্বরূপ।
ববিাতন্ত বা ে ব্রহ্ম এক  দদ্বেীে, এআ ব্রহ্মআ তচ্ছ অত্মা। াধ্ারণ মািু দবশ্বা কতরি দযদি ৃদি, দথানদে এবং
প্রেকেশারূপ ইশ্বর, দেদিআ তচ্ছি ব্রহ্ম। ববিান্ত াধ্ারণ মািুতর ধ্ারণার দবতরাদধ্ো কতরতছি এবং ইশ্বতরর ধ্ারণাতক
দবিযপ্রূে বত বণশিা কতরতছি। ববিাতন্ত ইশ্বর গুণ ব্রহ্ম। গুণ ব্রহ্ম দবিযপ্রূে। িযরকম ভাতব বত, ইশ্বর তচ্ছি
ব্রতহ্মর েটথান ক্ষণ। ইশ্বর স্বরূপগেভাতব দিগুশণ। ববিাতন্ত স্বরূপ  েটথান এআ দদ্বদবধ্ ক্ষতণর মাধ্যতম ব্রহ্ম  ইশ্বতরর বযাতযা
বিো তেতছ, বয ক্ষণ বকাি েতত্ত্বর স্বরূপতক প্রকাল কতর, বআ ক্ষণতক বা যাে স্বরূপ ক্ষণ অর বয ক্ষণ েতত্ত্বর
অপাে রূপতক প্রকাল কতর, বআ ক্ষণতক বত েটথান ক্ষণ। ঈিারণ দিতে বযাপারদট ববাঝাতিা বযতে পাতর – বকাি বযদক্ত
যতি রাজা িলরতরর দভিে কতরি, েতি ঐ বযদক্তর প্রকৃে পদরচে যা, বদট  োর স্বরূপ ক্ষণ অর দভিতে রাজা
িলরতরর পদরচে েটথান ক্ষণ। ইশ্বর ব্রতহ্মর এআরূপ েটথান ক্ষণ। প্রকৃেপতক্ষ ব্রহ্ম দিগুশণ, ৎ-দচৎ অিদময় স্বরূপ। দিেয, শুদ্ধ,
মুক্ত-স্বভাব।
অত্মা – অত্মা ম্বতে দবদভন্ন িলশতি দবদভন্ন মেবাি ক্ষ করা যাে। চাবশাক িলশতি বি অত্মা, ববৌদ্ধ িলশতি বকাি থানােী অত্মা
বিআ। ববৌদ্ধ িলশতি ক্ষদণক দবজ্ঞাি ধ্ারাআ অত্মা। বজি িলশতি অত্মা একপ্রকার দ্রবয, এআ দ্রবয থানােী, বচেি  বিপদরমাণ।
িযােমতে একপ্রকার দ্রবয, এআ দ্রবয ংতযাে বমু  বচেিয িামক অগন্তুক ধ্মশদবদলি। মীমাংা িলশতি অত্মা বচেি 
ংতযাে বমু। ববিান্ত িলশতি অত্মা এক, দদ্বেীে, ৎ-দচৎ-অিদময়স্বরূপ।
িযাে িলশতি অত্মত্ব জাদে দদদ্ধর মাধ্যতম পরমাত্মা (ইশ্বর)  অত্মাতক এক জােীে বত বণশিা করা তেতছ। এতাতি
বা তেতছ ইশ্বর  অত্মা একআ জােীে ত ঈভতের মতধ্য পারশকয অতছ। এতাতি ইশ্বর ৃদি, দথানদে  প্রেকেশা এবং
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জীবাত্মার িৃতির পদরচাক। ববিান্তমতে ব্রহ্ম স্বরূপগে দিগুশণ, দিদিে, দিেয  মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম এক এবং দদ্বেীে। অত্মার
তঙ্গ দিগুশণ ব্রতহ্মর বকাি পারশকয বিআ। অমরা াধ্ারণ মািুতরা অত্মা বতে জীবাত্মাতকআ বুতঝ রাদক। প্রাে মস্ত ভারেীে
িলশতি জীবাত্মা  ইশ্বর বা পরমত্মার প্রকৃে বভি স্বীকার করা তেতছ। দ্বদ্বে ববিান্ত িলশতি অত্মা  ব্রহ্ম এক  দভন্ন এবং
স্বরূপে স্বপ্রকাল, দিগুশণ  শুদ্ধ স্বভাব। এআ িলশতি যা বুদ্ধ, মুক্ত, শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম োআ অত্মা। এআ অত্মা দবিযাে ঈপদে
তেআ জগতে জীবরূতপ পিাপশণ কতরি।
জীব – দ্বদ্বেতবিান্ত মতে দবিযা প্রূে এবং ঈপাদধ্-ঈপদে (ীদমে) অত্মাআ জীব। ঈপাদধ্ ঈপদে জীব জ্ঞাো, কেশা এবং
বভাক্তা। শুদ্ধ  মুক্ত অত্মার মতধ্য িাত্মার ধ্যাতর ফত ‘ং’ রূপ জীতবর অদবভশাব ঘতট। ন্তঃকরতণর তঙ্গ যতি
াক্ষী বচেিয যুক্ত ে, েতিআ বটা ং-বে পদরণে ে। ধ্যা  জীতবর ুত, দুঃত, আচ্ছা, বরাগ  বলাতকর কারণ।
ধ্যাতর ফত জীব দুঃত-জজশদরে বদ্ধ জীবি বভাগ কতর। যতি ব্রহ্ম ূক্ষ্ম-লরীর, থানূ-লরীর, পঞ্চকতমশদিে, পঞ্চজ্ঞাতিদিে,
পঞ্চপ্রাণ, বুদদ্ধ এবং মি- এআব ঈপাদধ্র দ্বারা ঈপদে ি, েতিআ োতক জীব বত। েএব ব্রতহ্ম দবদভন্ন ঈপাদধ্র
অতরাতপর ফত জীতবর অদবভশাব ঘতট। অবার এআ অতরাপ দবিযা-জদিে। তেরদট ঈপািাি বযমি- পঞ্চজ্ঞাতিদিে,
পঞ্চকতমশদিে, পঞ্চপ্রাণ, বুদদ্ধ  মি – এগুদর মন্বতে জীতবর ূক্ষ্ম লরীর গদেে। বযদি-জ্ঞাতির দ্বারা অচ্ছাদিে অত্মা
ঐব ঈপাদধ্ ঈপদে ে। জীতবর বি, বণশ, জাদে, অেু দিধ্শারণ কতর ঈপাদধ্আ। ন্তঃকরণ ঈপদে তে একআ অত্মা বমু
জীতব পদরণে ে। জীতবর প্রধ্াি ববদলিয  ন্তঃকরতণর তঙ্গ ংদিি রাকা। ন্তঃকরণ বা ে মি, বুদদ্ধ দচত্ত, ংকাতরর
মদিতক। ন্তঃকরতণর দভন্নোর দ্বারাআ জীব দভন্ন ে। দভন্ন দভন্ন জীব দভন্ন দভন্ন কমশফ বভাতগর দধ্কাদর ে। মৃেুযর ফত
জীতবর থানূলরীর দবিি ে এবং জীতবর ূক্ষ্মলরীর কমশ িুযােী দবদভন্ন বাতক গমি কতর এবং কমশ িুযােী পুিরাে িেুি
থানূলরীর গেি কতর, এতকআ বত পুিজশন্ম।
দবিযা ংার িলাে জীতবর ব্রহ্ম-স্বভাবতক অবৃে কতর রাতত। ফত জীব দিতজতক জ্ঞাো, কেশা এবং বভাক্তা বত মতি
কতর। েতি জীব দিতজ অদম ধ্িী, অদম ুতী, অদম দুঃতী প্রভৃদে ববাতধ্র দধ্কারী ে। দবিযার দকন্তু দবিাল অতছ। দবিযা
দবিাল ে েত্ত্বজ্ঞাতির দ্বারা। দবিযার দবিাল ঘটত জীব স্বভাব প্রাপ্ত ে। েতি জীব  ব্রতহ্মর মতধ্য বকাি বভি রাতক িা।
জীব  ব্রতহ্মর বভি বযবাদরক। বযবাদরক দিক বরতক জীব ব্রহ্ম বরতক দিতজতক পৃরক কতর জ্ঞাো, কেশা এবং বভাক্তা বত
মতি কতর, দকন্তু পারমাদরশক দিক বরতক জীব ব্রহ্মস্বরূপ। দবিযা-ঈপদে ব্রহ্মআ  জীব। োআ জীব ব্রতহ্মর তঙ্গ দভন্ন 
দভন্ন দুআ-আ।
দবদভন্ন ঈপদিতি জীব  ব্রতহ্মর দভন্নোর করা স্বীকার করা তেতছ। এআ দভন্নোর করা ঈদ্বৃে কতর দ্বদ্বেতবিাতন্ত
জীব  বতহ্মর পারমাদরশক দভন্নো প্রদেষ্ঠা করার বচিা কতরতছি। বযবাদরক িৃদিতকাণ বরতক জীব ব্রহ্ম বরতক দভন্ন। দবদভন্ন
ঈপদিতি চারদট মাকাতবযর পদরচে পাআ। এআ চারদট মাকাতবয - েত্ত্বমদ (ছাতদময়াকযপদিি ৬।৮।৭), ং ব্রহ্মদি
(বৃিারণযক ঈপদিি ১।৪।১০), প্রজ্ঞািং ব্রহ্ম (ঐেতরে ঈপদিি ৩।১।৩) এবং েমাত্মা ব্রহ্ম (মান্ডুকয ঈপদিি, ২)
ঈপদিতির এআ ক মাকাতবযর প্রদেপািয দবে  জীব  ব্রহ্ম এক  দভন্ন। এতি অমরা তভি প্রদেপািক ‘েত্ত্বমদ’
মাকাতবযর োৎপযশ দ্বদ্বেতবিান্তীরা দকভাতব বযাতযা কতরতছি বটা ববাঝার বচিা করতবা। েত্ত্বমদ মাকাবয ‘েৎ’ লতব্দর
দ্বারা দিগুশণ ব্রহ্ম এবং ‘েং’ লতব্দর দ্বারা জীবাত্মাতক দিতিশল করা তেতছ। লঙ্কতরর মতে ‘েৎ’  ‘ত্বং’ দভন্ন। এআ দভন্নো
দেি রকম ভাতব বিতাতিা যাে- প্ররমে ামািাদধ্কারণয, দদ্বেীেে দবতলয-দবতলযণভাব এবং েৃেীেে ক্ষণার াাতযয। এআ
দেি রকম দভন্নোর দববরণ ংতক্ষতপ দিতে অতাচিা করা —
ামািাদধ্করণয – ‘এআ বআ বিবিত্ত’ – এআ বাতকযর মতধ্য ‘এআ’ এবং ‘বআ’ লব্দ দুদট দভন্ন রশতবাধ্ক তে একআ দধ্করণ
বিবিত্ততক দিতিশল করতছ। বেমদি ‘েৎ’ এবং ‘ত্বং’ লব্দদুদট দভন্ন রশ তে একআ পিশাে ব্রহ্মতক দিতিশল করতছ।
দবতলয-দবতলণভাব – ‘েৎ’ এবং ‘ত্বং’ এআ লব্দদুদটতক দবতলয-দবতলণভাতব গ্রণ কতর োরা বয দভন্ন বটা বিতাতিা
যাে। ‘বশ্বেপতে’র জ্ঞাতি ‘বশ্বে’ লব্দদট দবতলণতবাধ্ক  ‘পে’ লব্দদট দবতললযতবাধ্ক। ‘বশ্বে’ এবং ‘পে’ এআ দুদট লতব্দর
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রশ দভন্ন ত এআ লব্দদুদট একদট পিারশতকআ দিতিশল করতছ। িািা রতঙর পে তে পাতর, দকন্তু বশ্বেপে একআ রকম তব।
‘েৎ’ এবং ‘ত্বং’ লব্দদুদট এতক পতরর দবতলণ-দবতলণ রূতপ এক  তণ্ড বচেিযতক প্রকাল করতছ।
ক্ষণা – বাতকযর মুতয রশতক পদরেযাগ িা কতর, ম্পূণশ বা অংদলক রশতক পদরেযাগ কতর োৎপযশ িুধ্াবি কতর বগৌণ রশ
গ্রণতক ক্ষণা বত। ক্ষণা দেি প্রকার- জৎ ক্ষণা, জৎ ক্ষণা, জিজৎ ক্ষণা। জৎ ক্ষণার বক্ষতত্র বাতকযর মুতয
রশতক ম্পূণশরূতপ পদরেযাগ করা ে। জি ক্ষণার বক্ষতত্র বাতকযর মুতয রশতক ক্ষুন্ন বরতত িয বযাগ করা ে।
জিজৎ ক্ষণার বক্ষতত্র বাতকযর মুতয তরশর অংদলক েযাগ এবং অংদলক গ্রণ করা ে। জিজৎ ক্ষণার দ্বারা ‘েৎ’ এবং
‘ত্বং’ – লতব্দর তভি প্রদেপািি করা ে। ‘েৎ’ পতরাক্ষ বচেিয দকন্তু ‘ত্বং’ পতরাক্ষ বচেিয। পতরাক্ষত্ব  পতরাক্ষত্ব এতক
পতরর দবরুতদ্ধ, দকন্তু বচেতিযর ংতল ঈভতে দবরুদ্ধ। দবরুদ্বাংল েযাগ কতর দবরুদ্ধাংতল ঈভতের ঐকয থানাদপে তে
পাতর। বচেিযাংলআ ‘েত্ত্বমদ’ মাবাতকযর োৎপযশ। দ্বদ্বেতবিান্তীরা ামািাদধ্করণয  দবতলয-দবতলণভাব পদরেযাগ কতর
জিজৎ ক্ষণার দ্বারাআ েত্ত্বমদ মাবাতকযর োৎপযশতক গ্রণ কতরতছি। পর দেিদট মাবাতকয িুরূপভাতব জীব 
ব্রতহ্মর তভি বঘািা কতর।৯
েরযূত্র
১। ‚বশং-দ ং অত্মা‛ লঃ ব্রা-৪।২।২।১ ।
২। ‚বেত্তরীে ব্রাহ্মণঃ অত্মািং ববি ং িীদে‛ ৩।১০।১১।১ ।
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৭। মন্ড, প্রতিযাে কুমার : প্রলস্তপাতির িলশি, পদিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পশি, ২০১২।
: ভারেীে িলশি, প্রতগ্রদভ পাবদলার্সশ, ২০১০।
: ববতলদক িলশি, প্রতগ্রদভ পাবদলাশ, ২০০৪।
৮। Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy(Vol. I-V), Cambridge University
Press, 1969.
Volume-II, Issue-II

March 2016

5

ববদিক  ঈপদিদিক িৃদিতে মািুতর স্বরূপ

ুদজে কুমার মন্ড

৯। Bhattacharyya, Kalidas, Edited: Philosophical Papers, Centre of Advanced Study in
Philosophy, Visva-Bharati, Santiniketan, 1969.
:
The
Indian
Concept
of
Man,
Hirendranath
Dutta
Foundation, Jadavpur University, Calcutta, 1982.
১০। Lal, B. K, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2002.
১১। Mukhopadhyay, P.K., The Nyāya Theory Of Linguistic Performance, Jadavpur University,
1991.

Volume-II, Issue-II

March 2016

6

