সদদানন্দযযদাগগীন্দ্রপ্রণগীত ববেদদান্তসদাযরেরে
মঙ্গলযশদাক আযলদাচনদা
ভদারেতগীয় দরর্শযনরে অন্যতম রদাখদা হল ববেদদান্ত। এই ববেদদান্তদরর্শন আবেদারে দদ্বৈত-ববেবরষদাদদ্বৈত ইততদাবদ প্রকদাযরে
দরধদা ববেভক। এই দরপ্রকদারে ববেদদান্তদরর্শন গুবলরে মযধত অদদ্বৈতযবেদদান্ত মমূধর্শন্য সদান অবধকদারে আযছে।
ববেদদান্তদরর্শযনরে মমূলভমূত আকরে গ্রন্থ হল উপবনষদ, ব্রহ্মসমূত্র এবেবং ভগবেদ্গগীতদা। এই বতনবটি গ্রন্থরেত্ন প্রসদানত্রয়গী
নদাযম পবরেবচত। উপবনষদযক শ্রুবতপ্রসদান, ব্রহ্মসমূত্র সমূত্র বেদা ন্যদায়প্রসদান এবেবং সস্মৃবতপ্রসদান হল ভগবেদ্গগীতদা।
ব্রহ্মসমূযত্ররে প্রযণতদা হযলন বেদাদরেদায়ণ বেতদাসযদবে।
প্রদারেবম্ভিকস্তযরে অদদ্বৈতযবেদদাযন্তরে সুখযবেদাযধরে জন্য প্রবসদ্ধ দুবটি গ্রন্থ হল ববেদদান্তপবরেভদাষদা ধমর্শরেদাজদাধ্বরেগীযন্দ্ররে
বলখদা। আযলদাচত এই ববেদদান্তসদারে গ্রযন্থরে রেচবয়তদা হযলন যবতযশ্রেষ্ঠ সদদানন্দ। যদারে বচত্ত সবের্শদদা সবচ্চিদদানন্দ
আতদাযত বনববেষ থদাযক এবেবং বযবন আতসুখযকই পরেম সুখরূযপ বনবশ্চিতভদাযবে জদাযনন, বতবন সদদা আনন্দ
অনুভবে কযরেন। সদদানযন্দরেও সবচ্চিদদানন্দস্বরূপ আততযত্ত্বে মন সদদা যযুক থদাযক, তদাই বতবন সদদানন্দ। সদদানন্দ
বযদাগগীযদরে মযধত অন্যতম বশ্রেষ্ঠ বসই কদারেযণ তদাযক বযদাগগীন্দ্র বেলদা হয়। জগীযবেরে কলতদাযণরে জন্য গ্রন্থরেচনদায়
প্রবেস্মৃত্ত সদদানন্দ বরষদাচদারে অনুসদাযরে গ্রযন্থরে প্রদারেযম্ভি ইষযদবেতদারে নমসদারেদাতক মঙ্গলদাচরেণ কযরেযছেন অখণবং
সবচ্চিদদানন্দম্ ইততদাবদ বশদাযকরে দ্বৈদারেদা। গ্রন্থদারেযম্ভি মঙ্গলদাচরেণ করেদা বরষপরেম্পরেদা। শুভকযমর্শরে প্রদারেযম্ভি বয সকল
নমসদারেদাবদ বক্রিয়দা অনুবষ্ঠত হয় বসগুবলই মঙ্গলবক্রিয়দা। মঙ্গলদাচরেযণরে প্রযয়দাজন হল ববেঘ্ন ববেনদার ও বরযষ্যেযদরে
বরকদা। বশ্রেয়দাবংবস বেহুববেঘ্নদাবন অথর্শদাৎ শুভকযমর্শ ববেঘ্ন বেদাহুলত পবরেলবকত হয়। উপবসত বেহুববেধ ববেঘ্ন নদাযররে জন্য
ববেযবেকবেদান বেতবকরেদা মঙ্গলদাচরেণ কযরেন। মঙ্গলবক্রিয়দা বসই ববেঘ্নরেদাবরযক ববেনদার কযরে কমর্শসমদাবপ্তিরে পথ প্ররস্ত
কযরে বদয়। বরষ্যেরেদা বেদা পরেবেতর্শগী প্রজন্ম যদাযত এই মঙ্গলবক্রিয়দা যথদাববেবধ পবরেপদালন কযরে বসই কদারেযণও তদাযদরে
বরকদা বদওয়দারে জন্যও বেযয়দাযজতষ্ঠরেদা এই মঙ্গলবক্রিয়দারে অনুষ্ঠদান কযরেন।
আযলদাচত ববেদদান্তসদারে গ্রযন্থরে মঙ্গলদাচরেণ হলঅখণণ্ডং সচচ্চিদদানন্দমবদাঙ্মনসগগদাচরম।
আতদানমচখলদাধদারমদাশ্রগয়ঽষ্টচসদ্ধগয়।। ইচতি।।
পদগচ্ছেদ- অখণবং সবচ্চিদদানন্দবং অবেদাঙ্মনসযগদাচরেম্।
আতদানবং অবখলদাধদারেবং আশ্রেযয় অভগীষবসদ্ধযয়।
অন্বয়- (অহবং সদদানন্দযয়দাগগীন্দ্রন) অখণবং সবচ্চিদদানন্দবং অবেদাঙ্মনসযগদাচরেম্ অবখলদাধদারেবং আতদানবং অভগীষবসদ্ধযয়
আশ্রেযয়।
বদাণ্ডংলদা অরর- অখণ সবের্শবেতদাপগী, বনতত, দচতন্যস্বরূপ, আনন্দময়, এবেবং বেদাকতমযনরে অযগদাচরে অথচ সমস্ত জগযতরে
আধদারে, এইরেকম পরেমদাতদাযক (ব্রহ্মযক) আবম অভগীষ বসবদ্ধরে জন্য আশ্রেয় কবরে।
পদপচরচয়অখণবং- [ন খণন অখণন ইবত নঞ্ তৎপযুরুষসমদাসন। তবং অখণবং, বভদরেবহতবং] (অখণ, পযুবং, বদ্বৈতগীয়দা
একবেচন) (বভদরেবহত, অনন্ত)
সবচ্চিদদানন্দবং [সচ্চিদাদন বচযচ্চিবত সবচ্চিৎ, সবচ্চিৎ চদাদন আনন্দযশ্চিবত সবচ্চিদদানন্দন, তবং সবচ্চিদদানন্দবং
কমর্শধদারেয়সমদাসন (সততস্বরূপন জদানস্বরূপন সুখস্বরূপন আতদা ইততথর্শন] (সতত জদান এবেবং সুখই স্বরূপ যদারে বতবন
সবচ্চিদদানন্দ পযুবং, বদ্বৈতগীয়দা একবেচন)
অবেদাঙ্মনসযগদাচরেমবং- [বেদাক্ চ মনশ্চি ইবত বেদাঙ্মনযস দ্বৈন্দ্বসমদাসন, তযয়দান বগদাচরেন ইবত বেদাঙ্মনসযগদাচরেন
ষষ্ঠগীতৎপযুরুষসমদাসন, ন বেদাঙ্মনসযগদাচরেন ইবত অবেদাঙ্মনসযগদাচরেন নঞ্ তৎপযুরুষসমদাসন তবং
অবেদাঙ্মনসযগদাচরেবং। ইবন্দ্রয়দাতগীতবং ইততথর্শন] (অবেদাঙ্মনসযগদাচরে, পযুবং, বদ্বৈতগীয়দা একবেচন) (বেদাকত ও মযনরে দ্বৈদারেদা
অজদাত অথর্শদাৎ ইবন্দ্রযয়রে দ্বৈদারেদা যদাযক জদানদা যদায় নদা)
অবখলদাধদারেবং- [অবখলস্য আধদারেন ইবত অবখলদাধদারেন ষষ্ঠগীতৎপযুরুষসমদাসন তবং অবখলদাধদারেবং।
সবের্শজগদদাশ্রেয়ভমূতবং] (অবখলদাধদারে, পযুবং, বদ্বৈতগীয়দা একবেচন) (সমগ্র জগযতরে আধদারে)

আতদানবং- [ব্রহ্ম] (আতন, পযুবং, বদ্বৈতগীয়দা একবেচন) (আতদাযক)
অভগীষবসদ্ধযয়- [অভগীষস্য বসবদ্ধন অভগীষবসবদ্ধন ইবত ষষ্ঠগীতৎপযুরুষসমদাসন তদস্য ইবত অভগীষবসদ্ধযয়।
বেদাবঞ্ছিতবেস্তুপ্রদাপ্তিযয়] (অভগীষবসবদ্ধ, সগী, চতযুথর্শগী একবেচন) (অভগীষ বসবদ্ধরে জন্য)
আশ্রেযয়- [ররেণবং প্রপযদত] (আ+বশ্রে ধদাতযু, উত্তম পযুরুষ একবেচন) (ররেণ বনবচ)
মঙ্গলগশদাগকের তিদাৎপরর- গ্রন্থকতর্শদা উক মঙ্গলযশদাযক সকল জগীযবেরে আতভমূত বসই পরেম আতদাযক আশ্রেয়
করেদারে কথদা বেযলযছেন 'আশ্রেযয়' এই বক্রিয়দাপদ প্রযয়দাগ কযরে। সদাকদাৎ নমদাবম এই রেকম নমসদারেযবেদাধক বকদান
বক্রিয়দাপদ এবেবং বরবেগযণরদাবদ বকদান বদবেতদারে নদাম প্রযযুক নদা হযলও, ইষযদবেতদারে সশ্রেদ্ধ সরেণ দ্বৈদারেদাও তদারে
বেন্দনদা হয়। বকননদা বেস্মৃহদদারেণতযকদাপবনষযদ "এষ উ বহ্যেবে সযবের্শ বদবেদান (১/৪/৬)” এই বেদাযকত আতদাযক সকল
বদবেতদারে আতভমূত বেলদা হযয়যছে। বসই কদারেযণ আতদারে বশ্রেষ্ঠত্ব প্রবতপন্ন হয়। 'আশ্রেযয়' এই বক্রিয়দাপযদ গ্রন্থকদারে
সদদানন্দ পরেমকলতদাণস্বরূপ আতবেস্তুযক সরেণ কযরেযছেন।
এই আতদা বক রেকম তদা অখণম্ ইততদাবদ পযদরে দ্বৈদারেদা বেতদাখতদা কযরেযছেন। খণ রযব্দেরে অথর্শ হল বভদ। যদাযত
বকদান বভদ বনই বস অখণ। বভদ রযব্দে স্বগত, সজদাতগীয় এবেবং ববেজদাতগীয় এই বতন প্রকদারে বভদ গস্মৃহগীত হয়।
স্বগত বভদ হল বেস্তুরে অন্তরেঙ্গ বভদ। বযমন বেস্মৃযকরে সযঙ্গ তদারে রদাখদা, পল্লবে প্রভস্মৃবতরে বভদ হল স্বগত বভদ।
একবটি বেস্মৃযকরে সদাযথ অপরে বেস্মৃযকরে বয বভদ তদাযক সজদাতগীয় বভদ বেযল। আরে বেস্মৃযকরে সদাযথ মদানুষ প্রভস্মৃবতরে বয
বভদ তদাযক ববেজদাতগীয় বভদ বেযল। এই বতন প্রকদারে বভদ আতদাযত অববেদতমদান। অদদ্বৈতযবেদদাযন্ত আতদাযক
বনরেবেয়বে বেলদা হয়। যদা বনরেবেয়বে তদারে স্বগতযভদ সম্ভিবে নয়। বতবন পরেম সত্তদা। বতবন সবের্শত্র কদাযর্শপ্রপযঞ
অনুসমূতত আযছেন বেযল ঘটিপটিদাবদ সদ্রূযপ প্রতগীত হযচন। অতএবে বেস্মৃকদান্তযরেরে ন্যদায় সত্তদান্তরে নদা থদাকদায় আতদারে
সজদাতগীয় বভদ বনই। আরে ব্রহ্ম বেদা আতদা ছেদাডদা যদা বকছেযু সবেই বমথতদা, অসৎ। বমথতদা বেস্তু সততযভযদরে বনরূপক
হযত পদাযরে নদা। তদাই আতদারে ববেজদাতগীয় বভদ বনই। এই রূযপ আতদারে বভদ বসদ্ধ নদা হওয়দায় আতদা অখণ ইহদা
স্বতনই উপপদাবদত হয়। যবদও অদদ্বৈতগী বভযদরে পদারেমদাবথর্শকত্ব স্বগীকদারে কযরেন নদা বকন্তু বেতবেহদারে উপপদাদযনরে জন্য
তদারে বেতদাবেহদাবরেক সত্তদা স্বগীকদারে কযরেন। অন্যথদায় দদনবন্দন বভদমমূলক অবখল বেতবেহদারে অসম্ভিবে হযয় পযড।
এছেদাডদা বেলদা হল সবচ্চিদদানন্দস্বরূপ আতদা। আতদা সৎ অথর্শদাৎ সততস্বরূপ। বেস্তু বয রূযপ বনবদর্শষ হযয়যছে বসই
রূপবটি যবদ অকযুণ্ম থদাযক তযবে বসই বেস্তুযক সৎ বেদা সতত বেলদা হয়। ব্রযহ্মরে রূপ অববেকদারেগী, বতবন সদদকরূপ।
তদাই বতবন সতত। ব্রহ্ম বচৎ, অথর্শদাৎ দচতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মযক দচতন্যস্বভদাবে বেলদারে তদাৎপযর্শ হল ব্রহ্ম স্বপ্রকদার।
অথর্শদাৎ বনযজই প্রকদাবরত হযত পদাযরেন। এখন ব্রহ্ম যদতবপ অখণ, সতত এবেবং স্বপ্রকদার হন তথদাবপ তদাযক লদাভ
করেদারে জন্য জগীযবেরে প্রবেস্মৃবত্ত নদাও হযত পদাযরে। বকননদা যদা সুখসদাধন তদাযত পযুরুষ প্রবেস্মৃত্ত হন। তদাই ব্রযহ্মরে
সুখস্বরূপত্ব প্রবতপদাবদত হযচ আনন্দ এই পযদরে দ্বৈদারেদা। ব্রহ্ম আনন্দ অথর্শদাৎ স্বখস্বরূপ। ব্রযহ্মরে
আনন্দরূপতদাযত শ্রুবত প্রমদাণ হল 'ববেজদানমদানন্দবং ব্রহ্ম' (বেস্মৃহদদারেণতযকদাপবনষৎ- ৩/৯/২৮), 'আনযন্দদা ব্রযহ্মবত
বেতজদানদাৎ' (দতবত্তরেগীযয়দাপবনষৎ- ৩/৬/১)।
প্রকস্মৃতপযক বনগুর্শণ বনববের্শযরষ ব্রহ্মযক ববেবধমযুযখ প্রবতপদাদন করেযল অযনক প্রকদারে সবংরয় জন্মদাযত পদাযরে
তদাই 'বনবত বনবত' অথর্শদাৎ ইহদা ব্রহ্ম নয় এই রূযপ বনযষধমযুযখ ব্রহ্মযক প্রবতপদাদন করেদা হযয়যছে শ্রুবতযত।
গ্রন্থকতর্শদাও শ্রুবত অনুসরেণ কযরে বেযলযছেন অবেদাঙ্মনসযগদাচরে আতদা। অথর্শদাৎ ব্রহ্ম বেদাক্ ও মযনরে অতগীত।
বেদাবগবন্দ্রযয়রে দ্বৈদারেদা এখদাযন সকল ইবন্দ্রযয়রে ববেদাঝদাযনদা হযয়যছে। সকল ইবন্দ্রয় এবেবং মযনরে দ্বৈদারেদা আতদাযক ববেষয়
করেদা যদায় নদা। বেদাক্ ইততদাবদরে অতগীত বেলদারে তদাৎপযর্শ এই বয, ব্রহ্ম বকদান রযব্দেরে বেদাচত হয় নদা। বতবন রব্দেবেদাচত নদা
হযলও রযব্দেরে লকত হযত পদাযরেন। অদদ্বৈতমযত রব্দে তদারে অবভধদাবেস্মৃবত্ত বেদা বেদাচতবেস্মৃবত্তরে মদাধতযম উপদাবধ দ্বৈদারেদা
উপবহত আতদারে ববেদাধক হয়। মযনরে অযগদাচরে আতদা বেলযত এখদাযন ব্রহ্ম অশুদ্ধ মযনরে অববেষয় বেযুঝযত হযবে।
বনমর্শল পদাপমযুক মন শুদ্ধ আতদাযক গ্রহণ করেযত সকম তদা 'দস্মৃশ্যযত ত্বগ্রয়দা বেযুদ্ধতদা' ইততদাবদ শ্রুবত বেদাযকতরে দ্বৈদারেদা
বেলদা হযয়যছে। এখদাযন বেযুবদ্ধরযব্দেরে অথর্শ মন এবেবং অগ্রতদা রযব্দেরে অথর্শ উৎকস্মৃষ অথর্শদাৎ বনমর্শল। ব্রহ্ম বনমর্শল মযনরে
দ্বৈদারেদা দস্মৃষ হন।
সবচ্চিদদানন্দ ও অবেদাঙ্মনসযগদাচরে পযদরে দ্বৈদারেদা ব্রযহ্মরে স্বরূপলকণ বেলদা হযয়ছে। স্বরূপযমবে লকণবং
স্বরূপলকণম্। যদা বেস্তুরে স্বরূযপরে অন্তগর্শত হযয় অপরে বেস্তুগুবলরে বেতদাবেতর্শক হয় তদাযক স্বরূপলকণ বেযল। ব্রযহ্মরে

স্বরূপলকণ বেযল গ্রন্থকদারে অবখলদাধদারে পযদরে দ্বৈদারেদা ব্রযহ্মরে তটিসলকণ বেযলযছেন। যদা লযকতরে অন্তগর্শত নদা হযয় বেদা
লকত হযত বভন্ন হযয় লকণ হয় তদাযক তটিসলকণ বেযল।
ব্রহ্ম অবখল প্রপযঞরে আধদারে অথর্শদাৎ অবধষ্ঠদানরূযপ উপদাদদান। ব্রহ্ম বথযকই এই জগযতরে উৎপবত্ত, এই
ব্রহ্মযতই তদারে বসবত এবেবং ব্রহ্মযতই তদারে প্রলয় হয়। তদাই এই সমগ্র জগযতরে আধদারে ব্রহ্ম।
ব্রহ্মযক সবচ্চিদদানন্দ বেলদা হযয়যছে এবেবং আনন্দই সকল জগীযবেরে পরেম পযুরুষদাথর্শ । ব্রযহ্মরে বসই আনন্দ বনতত
এবেবং উৎকস্মৃষ। বসই ব্রহ্মযক জদানযত পদারেযল জগীবেও বনরেবতরয় আনন্দ অনুভবে করেযত পদারেযবে। বযবন বেদাহ্যে
প্রপযঞরে আধদারে ব্রহ্ম বতবনই বদহদাবদরে অবধষ্ঠদান আতদা। ব্রহ্মববেৎ ব্রদহ্মবে ভবেবত অথর্শদাৎ ব্রহ্মববেৎ পযুরুষ ব্রহ্মই
হন। ব্রহ্মযক জদানযত পদারেযল পযুরুষ সবচ্চিদদানন্দই হযয় যদায়। আরে তদাই গ্রন্থকতর্শদা ব্রহ্মদাবভন্ন আতদাযকই আশ্রেয়
কযরেযছেন অথর্শদাৎ ব্রহ্ম হযত অবভন্নরূযপ আতদাযক মনন করেযছেন। এই মনযনরে ফল হল অভগীষবসবদ্ধ অথর্শদাৎ
অবভলবষত বমদাযকরে প্রদাবপ্তি অথবেদা গ্রন্থসম্পদাদযনরে দ্বৈদারেদা জগীযবেরে কলতদাণসদাধন, অথবেদা উভয়ই।
ধমর্শদাথর্শকদামযমদাকরূপ পযুরুষদাযথর্শরে মযধত বমদাকই প্রধদান। অদদ্বৈতবেদাযদ বমদাক জদানসদাধত এবেবং ঐ জদান
শ্রেবেণমননদাবদ দ্বৈদারেদা মযুমযুকযুযক স্বয়বং অজর্শন করেযত হয়। জগীযবেরে এই তত্ত্বেজদান লদাযভ গুরু তদারে মদাগর্শদরর্শক হযয়
সহদায়তদা কযরেন। সদাধনদাযন্ত জগীবেব্রযহ্মরে ঐকতরূপ তত্ত্বেজদান লদাভ কযরে জগীবে মযুক হযয় যদায়।
***

