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Abstract
Since the very ancient age Bharat is remained significant for its rich culture and tradition.
Almost all the sacred books are promulgated based on the altimate goal, salvation. The
Vedas are the holder and conveyor of Indian tradition.
The supreme principle of all Vedas is layed in the Upanisads. Upanisads are the last but the
most important part of vedic literature. Therefore it is called the jnanakanda or the
knowledge section of vedic literature. There are so many Upanisads related to different
Vedas. Among them only few are brought to light and many more are got missed or just
preserved as manuscripts. The Yajnavalkyopanisad is one of the minor upanisads affined to
Sukla-Yajurveda. The Upanisad is based on many psychic valuable topics like the prolish
details of holding recession, futility of the material world etc., discussed during the
conversation between king Janaka and saint Yajnavalkya. The presenting paper is
discussing on the Defination, duties and prohibition of the hermits.
Keywords: Yajnavalkya, Sannyasa, Ashrama, Vairagya, Isti, Upavita, Paramahamsa.

উপনিষদ্ ভারিীয় দশশি, সংস্কৃনি এবং সানিনিযর প্রাণস্বরূপ। উপনিষদ্ ববনদকসানিনিযর অনিম পযশায় যযখানি
সমস্তনবনদর নিযশাস রিসযাকানর সুরনিি আনে। উপ িথা নি-উপসগশপূবশক ষদ্ ধ্ািু যথনক নিপ্-প্রিযয় যযাগ িনয়
উপনিষৎ-এই স্ত্রীনলঙ্গাি পদনির উৎপনি িনয়নে। ষদ্ ধ্ািুর প্রনয়াগ নবশরণ, গনি এবং অবসাদি অনথশ িয়।
িদিুসানর উপনিষৎ পদনিরও নিিনি অথশ িয়। উপনিষনদর দ্বারা যাবিীয়কমশবন্ধি এবং সাংসানরক অনবদযার নবিাশ
িয়, িথা ব্রহ্মজ্ঞািপ্রানি িয়। িাই যবদািসম্মি প্রস্থািত্রযীর মনধ্য উপনিষদ্ অিযিমপ্রস্থাি। এই উপনিষদ্ সানিনিযর
গুরুত্ব অপনরসীম।
মুনিনকাপনিষনদ ১০৮নি উপনিষনদর উনেখ পাওয়া যায়। যসগুনলর মনধ্য আনদশঙ্করাচাযশ যয ১০নির ভাষয রচিা
কনরনেি যসগুনলনক মুখয উপনিষদ্ নিসানব গ্রিণ করা িয়। অবনশষ্ট উপনিষদ্ গুনলনক যগৌণ উপনিষদ্ বা অপ্রধ্াি
উপনিষদ বলা িয়। ১০৮নি উপনিষনদর প্রনিপাদযনবষয় নভন্ন্ নভন্ন্। যসগুনলর মনধ্য কনয়কনি
যবদািনসদ্ধািপ্রনিপাদনি সমৃদ্ধ, কনয়কনিনি যযানগর উপনদশ বণশিা করা িনয়নে আবার কনয়কনি উপনিষদ্
সন্ন্যাসধ্মশনবষয়ক আনলাচিায় প্রবৃি।
সিযাসধ্মশপ্রনিপাদক উপনিষদগুনলর মনধ্য অিযিম একনি যগৌণ উপনিষদ্ িল যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষদ্।
মুনিনকাপনিষনদর যগাপালিপিং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরািকম্ এই বাকয অিুসানর ৯৭িম উপনিষদরূনপ উি
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উপনিষনদর িাম উনেনখি। মুনিনকাপনিষনদ শুক্লযজুনবশনদসম্বন্ধী ২৯নি উপনিষনদর িাম পাওয়া যায়, যার মনধ্য
যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষদ্ অিযিম।
যাজ্ঞবল্ক্য কথানির অথশ যনজ্ঞর বিা বা উপনদষ্টা। বল্ক্যিীনি বল্ক্ বিা, যজ্ঞসয বনল্ক্া বিা, িসয যগাত্রাপিযম্
যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ববনদকযুনগর যয সমস্ত ক্রািদশশী ঋনষনদর িাম পাওয়া যায় মিনষশ যাজ্ঞবল্ক্য িাাঁনদর মনধ্য অিযিম।
যাজ্ঞবল্ক্যমুনি শুক্লযজুনবশনদর সানথ সংনিষ্ট। নকম্বদিী আনে- যাজ্ঞবল্ক্য নেনলি মিনষশ ববশম্পায়নির নশষয। মিনষশ
ববশম্পায়ি যজুনবশনদর নবিযানসর দানয়ত্ব নিনয়নেনলি এবং নশষয যাজ্ঞবল্ক্য উি কাযশ সম্পাদনি িাাঁর সিায়িা
করনেনলি। যকানিা কারনণ মিনষশ ববশম্পায়ি ব্রহ্মিিযাপানপ দুষ্ট িনল স্বীয় যজ্ঞীয় িমিার দ্বারা নশষয যাজ্ঞবল্ক্য
িাাঁনক পাপমুি করনি চাইনলি নকন্তু প্রস্তানবি যনজ্ঞর পদ্ধনি নবষনয় গুরু এবং নশনষযর মনধ্য মিাির যদখা যায়।
ফনল নশনষযর প্রনি রুষ্ট গুরু ববশম্পায়ি িাাঁর দ্বারা দি সমস্ত নবদযা নফনরনয় নদনি নশষযনক আনদশ কনরি। গুরুর
আজ্ঞা নশনরাধ্াযশ কনর নশষয যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত অধ্ীি নবদযা বমি কনর নদনলি এবং নিনজ সূনযশর উপাসিা কনর
পুিরায় যবদনবদযা প্রাি করনলি। যাজ্ঞবল্ক্য যয নবদযা বমি কনরনেনলি িানক অিয একজি নশষয নিনিরী পাখীর রূপ
ধ্ারণ কনর আত্মস্থ কনর নিনলি। িাাঁর দ্বারা রনচি উপনিষৎ পরবিশীকানল বিনিরীয় উপনিষদ িানম প্রনসদ্ধ িল।
পিািনর সূযশ যথনক গৃিীি নবদযার আধ্ানর মিনষশ যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুনবশদ প্রণয়ি করনলি।
সময়ক্রনম যবনদর কমশকাণ্ডযুনগর অবসাি িনয় জ্ঞািকাণ্ডযুনগর সূত্রপাি িনল উপনিষদসানিিয প্রভূি নবস্তার লাভ
কনর। যাজ্ঞবল্ক্যমুনির িাম দুনি মুখয উপনিষনদর সানথ যুি যথা- বৃিদারণযক-উপনিষৎ এবং ঈনশাপনিষৎ।
এিদনিনরি যগৌণ উপনিষদগুনলর মনধ্য যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষৎ-জাবানলাপনিষৎআনদ একানধ্নকর সানথও ঋনষ
যাজ্ঞবনল্ক্যর িাম সংনিষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্যমুনির িামািুসানর আনলাচয উপনিষৎনি নবনদিনদনশর অনধ্পনি রাজা জিনকর
সন্ন্যাসলিণনবষয়ক নজজ্ঞাসায় আরম্ভ িনয় সন্ন্যাসধ্নমশর কিশবযাকিশবযনবষয়ক িািাি িত্ত্বসম্বনলি ঋনষ যাজ্ঞবনল্ক্যর
উপনদশাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ।
গুরুনশনষযর পনবত্র সম্পনকশর মধ্য নদনয় অিানদকাল যথনক নিরনবনিন্ন্ ধ্ারায় প্রবানিি িনি জ্ঞানির প্রবাি।
িানিই ভারিবনষশর নবদযাসম্পদ রনিি আনে। গুরু স্ব-অধ্ীি সমস্ত নবদযা উপযুি নশনষযর মনধ্য সঞ্চানরি করাি,
যানি সৃনষ্টর পরবনিশ প্রজন্ম মিান্ প্রানি যথনক বনঞ্চি িা িয়। নিষ্ঠাবান্ নশষয গুরুর নিকনি সংপূণশ সমপশণভাবিা নিনয়
নবদযা লাভ কনরি। যার ফনল প্রশস্ত িনয় উনে িাাঁর আনত্মক উিরনণর পথ, সানথ সানথ সমানজর প্রনিও নিনি
উন্মুি কনর যাি এক সুস্থ নবচারধ্ারার। উপনিষদগুনলনি স্থানি স্থানি গুরুনশষয-সম্বানদর অবিরনণ পরম গুিযিনত্ত্বর
আনলাচিা যদখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদনিও গুরুনশনষযর সম্বাদ মধ্য নদনয় নবস্তানরি / গভীর িত্ত্বানলাচিায় প্রবৃি।
এখানি ব্রহ্মনষশ রাজা জিক জ্ঞািগ্রািী/ নবদযাপ্রাথশী নশষয এবং িনত্ত্বাপনদষ্টা গুরু িনলি ব্রহ্মজ্ঞ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মনষশ
জিক সন্ন্যাস নবষয়ক নিনজর নজজ্ঞাসার নিরসনির জিয উদািভাবিায় নিনবদি কনরনেি- ভগবন্সংন্ন্যাসমিুব্রুিীনি।
যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্১ যার প্রিুযিনর মািবজীবনির যশষ যসাপানির বহু িত্ত্ব মুনি যাজ্ঞবনল্ক্যর উপনদনশর মাধ্যনম পেনবি
িনয়নে।
ভারিীয়পরম্পরািুসানর মািবজীবনি চারনি পযশায় নদনয় গনিশীল। এই চারনি পযশায় চারনি আশ্রম িানম
উনেনখি িয়। যথা- ব্রহ্মচযশাশ্রম, গৃিস্থাশ্রম, বািপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাস। নিধ্শানরি সময় ব্রহ্মচযশয পালনির পর ব্রহ্মচারী
গৃিস্থাশ্রনম প্রনবশ কনর। মিুস্মৃনিনি নিনদশষ্ট আনে—

যবদািধ্ীিয যবনদৌ বা যবদং বানপ যথাক্রমম্।
অনবপ্লুিব্রহ্মচনযশা গৃিস্থাশ্রমমাবনসৎ।। মিুস্মৃনি ৩/২
গুরুণািুমিঃ স্নাত্বা সমাবৃনিা যথানবনধ্।
উদ্বনিি নদ্বনজা ভাযশাং সবণশাং লিণানিিাম্। িত্রত্রব ৩/৪
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অথশাৎ ব্রহ্মচারী নিিনির দুনির বা একনি যবনদর অধ্যয়ি কনর গৃিস্থাশ্রনম প্রনবশ কনরি। গুরুর আজ্ঞাপ্রাি
গৃিস্থাশ্রমী নবনধ্ অিুসানর উপযুি কিযানক নববাি কনরি এবং গৃনি অনিস্থাপিাপূবশক গৃিস্থধ্নমশর পালি কনরি।
গৃিস্থাশ্রনমর পরবিশী যসাপাি িল বািপ্রস্থাশ্রম। গৃিস্থাশ্রনমর উপনভাগয সমস্ত নবষনয়র পনরিযাগপূবশক পনরণি
বয়নস বনি গমি িল বািপ্রস্থ। বািপ্রস্থাশ্রনম সবশদা আত্মিনত্ত্বর নবনবচিার ফনল ববরাগয জাি িয় যয ববরাগয পরবনিশ
সন্ন্যাসাশ্রনমর দ্বারস্বরূপ। নকন্তু বািপ্রস্থাশ্রনমর পরই সন্ন্যাসাশ্রনম প্রনবশ করা যায় এিা বলা যায়িা। আশ্রম-এর ক্রম
এখানি নিয়ামক িয়। সংসানরর প্রনি ববরাগয বা নবষয়নভানগর প্রনি নবিৃষ্ণাই সন্ন্যাসধ্নমশর প্রনযাজক িয়। িাই
উপনদশকানল মুনি-যাজ্ঞবল্ক্য বনলনেি- ব্রহ্মচযশং সমাপয গৃিী ভনবৎ। গৃিাৎ বিী ভূত্বা প্রব্রনজৎ। যনদ যবিরথা
ব্রহ্মচযশানদব প্রব্রনজদ্গৃিাদ্বা বিাদ্বা। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ১
সমযক্ িযাস বা সবশনিা ভানব জাগনিক নবষয় সমূনির িযাগই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস িল আত্মার অনস্তত্ব অবগমনির
স্থাি। আত্মা বা ব্রহ্মনভন্ন্ অিয যকাি বস্তু সন্ন্যাসীর অবলম্বি িয়িা। িাই যথানিনদশষ্ট ক্রনম ব্রহ্মচযশ-গৃিস্থ-বািপ্রস্থাশ্রমধ্মশ
পালিীয়। িদিির সন্ন্যাসধ্নমশ ব্রিী িওয়া আবশযক। নকন্তু যনদ ববরাগয অনিপ্রবল িয় িািনল ব্রহ্মচযশাশ্রনমর পনর
নকম্বা গৃিস্থধ্নমশর পনরও সন্ন্যাস ধ্নমশর পালি করা যযনি পানর। িাৎপযশয িল- নবদযাগ্রিণনিনমি ব্রহ্মচযশাশ্রনম ব্রিী
িওয়া নবনধ্য়। ব্রহ্মচযশকানল যনদ ববরানগযর উনেক িা িয় িািনল উি আশ্রনমর সমাপি কনর গৃিস্থাশ্রনম প্রনবশ
করনি িয়। গৃিস্থাশ্রমী যথাশনি নিষ্কাম িনয় সৎকমশািুষ্ঠািানদ দ্বারা কালানিপাি কনরি। এই অবস্থানি যনদ
সাংসানরকনবরনি িা জন্মায় িািনল গৃিস্থাশ্রম যাপি কনর বািপ্রস্থী িি এবং িদিির সন্ন্যাসাশ্রনম প্রনবশ কনরি।
নকন্তু যনদ ব্রহ্মচারী অবস্থানি অথবা গৃিস্থাবস্থানি জাগনিকনবষনয়র প্রনি অিাসনি জাি িয় িািনলও যসই আশ্রনমর
িযাসপূবশক সন্ন্যাসব্রি অবলম্বিীয়।
যমািমায়ানদ মিুষযনক জাগনিক নবষনয়র মনধ্য বদ্ধ কনর। ববষনয়ক কামিা বাসিাই পরমিত্ত্বলানভ প্রনিবন্ধক
িয়। ফনল ববরাগয জাি িা িওয়া পযশি সন্ন্যাসধ্মশ অিবলম্বিীয়। সন্ন্যাস িল জীবনির অনিম পযশায় যযখানি একমাত্র
পরমসিা ব্রহ্ম বযিীি মিুনষযর অিয যকানিা যধ্যয় থানকিা। ফলিঃ মনি ববরাগয উৎপন্ন্ িনল সমস্ত জাগনিক
নবষনয়র প্রনি নবিৃষ্ণ িনয় সন্ন্যাসধ্নমশ ব্রিী িনি িয়। যয মিুষয গৃিস্থাশ্রনম ব্রাহ্মণ, িনত্রয়, ববশয, শূে রূনপ স্বধ্নমশর
নিবশিি কনরি, নিনি পনরণি বয়নস সমস্ত যভাগনবলাস িযাগ কনর বনি একাি জীবি বযিীি কনরি। এই প্রসনঙ্গ
কানলদানসর উনি স্মরণীয়—

ভবনিষু রসানধ্নকষু পূবশং নিনিরিাথশমুশনি যয নিবাসম্।
নিয়ত্রিকযনিব্রিানি পশ্চািরুমূলানি গৃিীভবনি যিষাম্।।
অনভজ্ঞািশাকুিল সিম অঙ্ক ২০

ববরাগয উৎপন্ন্ িনল িৎিণাৎ প্রব্রাজয গ্রিণীয়। িখি ববরাগী নিনজনক জপধ্যািানদ ব্রনি ব্রিী অথবা অব্রিী,
সমগ্রনবদাধ্যয়নির ফনল স্নািক অথবা অিধ্ীিনবদসকল-অস্নািক, স্ত্রীমরনণর ফনল উৎসন্ন্ানি অথবা অসংস্কৃি
িওয়ায় নিরনিকরূনপ নবনবচি করা উনচৎ িয়। যয মুিূনিশ ববরাগয উৎপন্ন্ িয় যসই নদবনসই সন্ন্যাস গ্রিণ করা উনচৎ।
িাই বলা িনয়নে- যদিনরব নবরনজৎ িদিনরব প্রব্রনজৎ। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ১
ভারিীয় পরম্পরায় অনি অনশষ গুরুত্ববিি কনর। সুিরাং সমস্ত ববনদক নক্রয়াকলাপ বা কমশসমূি অনি-আধ্ানরি।
সন্ন্যাস িল সমস্ত কনমশর অবসাি, সকল যনজ্ঞর পনরসমানি এবং অনির নিবশাপিকাল। যসইনিিু সন্ন্যাসী িি নিরনি
বা অনির সনঙ্গ সম্পকশশূিয। িাই ঋনষ যাজ্ঞবল্ক্য জাগনিক বস্তুসকল যথনক নবরি আনিিানিগৃিস্থনদর কিশবয নবষনয়
বলনলি- আনিযীনমব কুযশাৎ। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ২ অথশাৎ অনির উনেশয ইনষ্ট বা যজ্ঞ করা উনচৎ। অনি যচিিস্বরূপ।
অনিনিশ প্রাণঃ অথশাৎ অনি িল প্রাণস্বরূপ। অনির উনেনশয যজ্ঞ করনল প্রাণিশনি বৃনদ্ধপ্রাি িয়। প্রাণরূনপ বা
বচিিযরূনপ শরীনর বিশমাি অনিই মিুষযনক নক্রয়াশীল করায় অিএব সন্ন্যাসী অনিনকনিক বািযপনরচযশা বা নক্রয়াকমশ
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িযাগ করনলও অিরানিরূপ শনিনরাি কারণীভূি প্রানণর যসবা কনর থানকি। িাই মনে প্রাণনক অনির যযানি বনল
নিনদশশ কনর বলা িনয়নে।

অযং যি যযানিঋশনত্বনয়া যনিা জানিা অনরাচথাঃ।
িং জািন্ন্ি আরিাথা যিা বধ্শযা রনয়ম্।। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ২
অথশাৎ দীনিমান্ অনি প্রাণ যথনক উৎপন্ন্ িয়। িাই যসই প্রাণই অনির যযানি বা আনদস্থাি। অনি উন্ন্নির প্রিীক।
প্রাণরূপ অনি বা যিজ আনত্মকনবকানশর মাধ্যম। িার মাধ্যনম জাগনিক পারনলৌনকক সুখানদ যথনক নবরি মিুনষযর
পরমশানির উনেনশয প্রবৃনি জনন্ম। িাই মিাভারনিও বলা িনয়নে—

উিাি আনসয ি িনবজুশনিানি যলাকসয িানভজশগিঃ প্রনিষ্ঠা।
িসযাঙ্গমঙ্গানি কৃিাকৃিং চ ববশ্বািরঃ সবশনমদং প্রনপনদ।। মিাভারি, শানি ২৪৫/২৩
অথশাৎ যয সাধ্ক মুিকনে প্রাণায় স্বািা ইিযানদ মনের দ্বারা আহুনিপ্রদাি িা কনর, মি, ইনিয়ানদনক আত্মানি
আহুনিরূনপ লীি কনর যদি, িাাঁর সমস্ত অঙ্গসমুদায় িথা কৃিাকৃি কমশসমূি অনির অবয়ব িনয় যায়। যসই অনি
সৃনষ্টর আরম্ভনথনকই িানভস্থনল নবরাজমাি। আবার নিনিই সমগ্র জগনি বযাি িনয় আনেি।
যকি যকি শরীনরর আধ্ারভূি সত্ত্ব িমস্ এবং রজস্- এই গুণত্রনয়র উনেযনশ ইনষ্ট কনর থানকি। সন্ন্যাসী
গুণত্রয়াধ্ানরি নক্রয়ার নবসজশিপূবশক অনত্রগুণ পরমসিায় নবচরণ কনরি। সুিরাং সন্ন্যাসকানল এই গুণত্রনয়র উনেনশয
বত্রধ্ািবীয়-ইনষ্টর নিনদশশ করা িনয়নে। এই গুণত্রয়ই নক্রয়ার আধ্ার। যসই আনিয়-ধ্ািুত্রনয়র উনেনশয অথবা অনির
উনেনশয ইনষ্টনবধ্াি কনর আঘ্রাণ করার নিনদশশ কনর বলা িনয়নে এষ ি বা অনিনযশানিযশঃ প্রাণঃ। প্রাণং গি স্বাং
যযানিং গি স্বািা। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ২ অথশাৎ প্রাণই অনির যযানি, যসই প্রানণ অনি অনধ্নষ্ঠি যিাক। সন্ন্যাস গ্রিনণ ইিুক
নিরনিকনদর উনেনশয বলা িনয়নে গ্রাম যথনক অনি সংগ্রি কনর পূনবশাি প্রকানর আহুনি প্রদাি করনব অথবা অনির
প্রানি িা িনল জনলর উনেনশয সবশানভযা যদবিানভযা জুনিানম স্বািা বনল আহুনি প্রদাি করনব, যযনিিু বলা আনে
আনপা বব সবশাঃ যদবিাঃ যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৩ অথশাৎ জনলই সমস্ত যদবিারা অবস্থাি কনরি।
ভারিীয় মািযিা অিুযায়ী যনজ্ঞাপবীিধ্ারণ ব্রাহ্মণনদর অবশয কিশবয। যনজ্ঞাপবীিধ্ারী ব্রাহ্মণ পনদ অনভনিি
িি। পারস্কর গৃিযসূত্র বলা িনয়নে বৃিস্পনি ইিনক যনজ্ঞাপবীি প্রদাি কনরনেনলি িাই আয়ু, বল, বুনদ্ধ এবং
সমৃনদ্ধর জিয উপবীিধ্ারণ করা উনচৎ।

যযনিিায় বৃিস্পনিবৃবশযস্তঃ পযশদধ্াদমৃিং যিিত্বা।
পনরদধ্ামযায়ুনষয দীর্শায়ুত্বায় বলানপ বচশনস। পারস্কর গৃিযসূত্র ২/২/৭
ব্রনহ্মাপনিষনদও বলা িনয়নে—

যনজ্ঞাপবীিং পরমং পনবত্রং প্রজাপনিযশৎসিজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষামগ্রযং প্রনিমুঞ্চ শুভ্রং যনজ্ঞাপবীিং বলমস্তু যিজঃ।। ব্রনহ্মাপনিষদ্ ৫
অথশাৎ প্রজাপনি ঈশ্বর সবার জিয পরম পনবত্র যনজ্ঞাপবীনির নিমশাণ কনরনেি। যনজ্ঞাপবীি আয়ুবধ্শক, বলবধ্শক
এবং যিজবধ্শকরূনপ নিনদশষ্ট। অিএব যনজ্ঞাপবীিধ্ারণ করা উনচৎ। নকন্তু সন্ন্যাসধ্নমশ ব্রিী িনি ইিুক সাধ্ক প্রথনম
নশখাদণ্ডানদ সনিি যনজ্ঞাপবীিনকও িযাগ কনরি এবং নত্রবার-সিযপূবশক সন্ন্যাস গ্রিণ কনরি। একথা ঋনষ
যাজ্ঞবনল্ক্যর উপনদনশ স্পষ্ট—

নশখাং যনজ্ঞাপবীিং নেত্বা সিযস্তং মনয়নি নত্রবারমুিনরৎ। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৩
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স্বিঃ প্রশ্ন িয় যনজ্ঞাপবীি-এর িযাগ কনর নযনি যনজ্ঞাপবীিিীি িি িাাঁনক নকভানব ব্রাহ্মণ বলা যানব? যযনিিু
নক্রয়াঙ্গযনজ্ঞাপবীিধ্ারণকারীই ব্রাহ্মণরূনপ যলানক প্রনসদ্ধ। এই আশঙ্কা প্রকাশ যপনয়নে যাজ্ঞবল্ক্যাযনজ্ঞাপবীিী কথং
ব্রাহ্মণ? যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৪ – অনত্র মুনির এই প্রনশ্ন। উিনর ঋনষ যাজ্ঞবল্ক্য বনলনেি- ইদং প্রণবনমবাসয যনজ্ঞাপবীিং য
আত্মা। অথশাৎ প্রণব বা ওাঁকার িল সন্ন্যাসীর উপবীি। সন্ন্যাসী সবশদা প্রণনবর জনপ রি থানকি। যনজ্ঞাপবীি যযমি
সবশদা ধ্ারণ করা নবনধ্য়, সন্ন্যাসীনদর যিনত্র যসরকম প্রণনবর উপাসিা নিনদশষ্ট িনয়নে।
যবদানদ সমস্ত আগমশানস্ত্র প্রণনবর মনিমা পাওয়া যায়। ব্রহ্মই একমাত্র নিিয, শাশ্বি এবং পরম িত্ত্ব।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীিানিও বলা আনে- অিরং ব্রহ্ম পরমম্- অথশাৎ জ্ঞাি-অজ্ঞাি-কালানদ দ্বারা যার িয় িয়িা, যসই পরম
িত্ত্বনক ব্রহ্ম বলা িয়। পনণ্ডিগণ যসই পরমিত্ত্বনক অিররূনপ জ্ঞাি কনরি। এই প্রসনঙ্গ বৃিদারণযনকাপনিষনদ গাগশীর
প্রনশ্নর উিনর মুনিযাজ্ঞবনল্ক্যর সমাধ্াি স্মরণীয়—

এিত্রদ্ব িদিরং গানগশ ব্রহ্মণা অনভবাদনি ইিযানদ। বৃিদারণযনকাপনিষদ্ ৩/৮/৮
প্রণব যসই পরনমশ্বনরর বাচক। যযাগসূনত্র আচাযশ পিঞ্জনল বনলনেি- িসয বাচকঃ প্রণবঃ যযাগসূত্র, সমানধ্পাদ ২৭
অথশাৎ যগা শনের দ্বারা যযমি লাঙ্গুলানদনবনশষ্ট যগারুর যবাধ্ িওয়ায় যগা শেনি যগারুর বাচক যসরকমই প্রণব
ব্রনহ্মর বাচক। ভূি, ভনবষযি এবং বিশমাি সব নকেু এই প্রণনবর দ্বারা বযাখযাি িয়। আত্মাও প্রণবরূনপ সূনচি
িনয়নে। মাণ্ডুনকযাপনিষনদ বলা আনে- সবশং যিযিদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম যসািয়মাত্মা চিুষ্পাৎ মাণ্ডুনকযাপনিষৎ ২ ইিযানদ। এই
প্রণনবর ধ্যািই আত্মিিত্বজ্ঞানির মাধ্যমরূনপ স্বীকৃি। যযমি মুণ্ডনকাপনিষনদ উপনদষ্ট িনয়নে

ওনমনিযবংধ্যাযথ আত্মািং স্বনস্ত বঃ পারায় িমসঃ পরস্তাৎ। মুণ্ডনকাপনিষৎ ২.২.৬
অথশাৎ ওাঁকার রূনপ আত্মার ধ্যাি করা উনচৎ। িার দ্বারা অজ্ঞাি দূর িয় এবং কলযাণ সানধ্ি িয়। সন্ন্যাসী সবশদা
প্রণনবর মাধ্যনম পরমসিার ব্রনহ্মর ধ্যানি যুি থানকি। যবদসকলও ব্রহ্মপরক িওয়ায় ব্রহ্মই একমাত্র যধ্যয় এবং
ত্রয়ীনবদযা মুনিপ্রদ- এই রূপ দৃঢ়সংকল্প িনয় সন্ন্যাসী ওাঁকানরর ধ্যাি কনরি। এই প্রণবই সন্ন্যাসীর উপবীি। সুিরাং
বািয-উপবীিিীি িনলও িাাঁনক অব্রাহ্মণ বলা যায়িা।
বািয আচরণ আনত্মক উিরনণর প্রিীকমাত্র। িাই সন্ন্যাসীনদর জিয ঔপচানরকরূনপ বািয পনরপািী িযাগ কনর
আনত্মকভানব নিনজনক পরমসিারূনপ অিুভব করা নবনধ্য়। শারীনরক শুনচিীনির িযায় যচার-বযাঘ্র-বযানধ্ আনদদ্বারা
অনভভূি বা সেস্ত মিুষয সন্ন্যাসধ্মশ পালনি অসমথশ িয়। যভাগয েবয মিুনষযর বািযপ্রাণবৎ নপ্রয় িনয় থানক। অিএব
অনিযর েনবযর িরণ প্রাণিরনণর মি পাপবি। পরেনবয আকাংিা আত্মানক মনলি কনর। এইরূপ মনলি আত্মার
দ্বারাও সন্ন্যাসধ্নমশর নিবশাি একাি অসম্ভব িয়। অিএব নশখাশ্মশ্রুরনিি িওয়ায় মুনণ্ডি এবং শুনক্লির কাষাবস্ত্রধ্ারনণর
ফনল নববণশবাস সন্ন্যাসী বানিযক এবং আনত্মকরূনপ শুদ্ধ িওয়া আবশযক। যযনিিু শরীরমাদযং খলু ধ্মশসাধ্িম্- িাই
শরীরমাত্রই ধ্নমশর সাধ্িরূনপ সন্ন্যাসীর অবলম্বি, িবুও শরীনরর প্রনি সন্ন্যাসী যমািরনিি থানকি। িৃষ্ণারনিি
িওয়ায় সমস্ত জাগনিক পদাথশ িাাঁর কানে িুি। নিনি জন্ম, মরণ, পাপ, পুণয, িানি, লাভানদ নবষনয় উদাসীি
থানকি। মিাভারনি বলা িনয়নে—

িানভিনেি মরণং িানভিনেি জীনবিম্।
কালনমব প্রিীনিি নিনদশশং ভৃিনকা যথা। মিাভারি, শানি ১৪৫/৫
প্রাণধ্ারনণর উনেনশয সন্ন্যাসীনদর নকেু ঐনিককনমশর পালি করনি িনলও িাাঁরা সমস্ত সুখানদ বাসিা যথনক মুি
থানকি। িাাঁরা জীবনির আধ্ারস্বরূপ অনন্ন্র অনিষণ কনরি নকন্তু সাংসানরক লাভিনির প্রভানব নবচনলি িিিা।
সন্ন্যাসী নিনবশকারভানব যকবল প্রাণধ্ারনণর জিয প্রনয়াজিীয় অন্ন্ নভিাকানর গ্রিণ কনরি। সাংসানরক যভাগ নবলাস
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যথনক বীিস্পৃি িওয়ায় পরমিত্ত্বনভন্ন্ অিয যকাি বস্তুনি িাাঁর অনপিা থানকিা। এইরূপ সন্ন্যাসী ব্রহ্মসািাৎকার প্রাি
করনি সিম িি।
পরমাত্মাই সকল বস্তুর মনধ্য অিভুশি িনয়নেি। নিনি সবশত্র বযাি। ঈশাবাসযনমদং সবশং যৎনকঞ্চ জগিযাং জগৎ
– এই রূপ জ্ঞাি িওয়ায় সন্ন্যাসী জাগনিক ভূিসকনলর মনধ্য একমাত্র ব্রহ্মনকই উপলনি কনরি এবং
িাাঁরই ধ্যাি কনর থানকি। িাই শারীনরকভানব মািনসকভানব অথবা বানচকভানব সন্ন্যাসী অনিযর অনিষ্ট কনরি িা।
এইরূপ আত্মনযাগী সন্ন্যাসী ব্রনহ্মর যথাথশস্বরূপ জািনি সিম িি। বলা িনয়নে- পনরব্রানিবণশবাসা মুনণ্ডাঽপনরগ্রিঃ
শুনচরনোিী বভিমানণা ব্রহ্মভূয়ায় ভবনি। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৫
ঈশাবানসযাপনিষৎ ১

পরমিংস সন্ন্যাসীনদর সনবশািম যকানির সন্ন্যাসী বলা িয়। পরমিংসন্ন্যাসীনদর উনেনশয বলা িনয়নে যয িাাঁরা
অবযিনলঙ্গ এবং অবযিাচার অিুন্মি িনলও উন্মনির মি আচরণ কনরি। ব্রনিকানমবনলঙ্গানি যযষাং ি সনি যি
অবযিনলঙ্গাঃ জাবানলাপনিষনদ্ববরণ ১ অথশাৎ সন্ন্যাসধ্নমশ যাাঁরা ব্রিী িাাঁনদর মি সন্ন্যাসীসুলভ লিণ নকম্বা আচার বযবিার
এাঁনদর মনধ্য পনরলনিি িয়িা। িাাঁনদর মি নশশুর মি সরল এবং গঙ্গাজনলর মি পনবত্র িনয় থানক। সাংসানরক
িানিলাভ, আচার-বযবিার যথনক অনিক উনবশ থাকায় উন্মি িা িনলও িাাঁনদর আচরণ উন্মনির মি প্রিীি িয়।
আনলাচয উপনিষনদ সাম্বরপরমিংস এবং নদগম্বরপরমিংস এই ভানব দুইধ্রনণর পারমিংসযসন্ন্যাসীনদর স্বরূপ
আনলানচি িনয়নে। পরস্ত্রীর প্রনি পরাঙমুখ সাম্বরপরমিংস সন্ন্যাসীরা দণ্ড, কমণ্ডলু, নশখা, উপবীিানদ সমস্ত ভূঃ স্বািাএই বনল জনল নবসনজশি কনরি এবং আত্মার অনিষণ কনরি। নদগম্বরপরমিংসসন্ন্যাসীগণ যথাজািরূপধ্র িনয়
থানকি। অথশাৎ যকৌপীিানদ-আিাদিশূিয শীনিাষ্ণানদনি সমবুনদ্ধ িনয় পরমিত্ত্ব ব্রনহ্মর অনিষণ কনরি। িাাঁরা
নবলানসর অনপিা িা যরনখ গৃিিীি িনয় যদনশ যদনশ র্ুনর যবড়াি, পনরিযি জিিীি ভবি, যদবমনের, বল্মীক,
বৃিমূল, বসকিানদ নিজশিনদনশ রানত্রযাপি কনরি। মিাভারনি বলা আনে—

একশ্চরনি যঃ পশযন্ ি জিানি ি িীযনি।
অিনিরনিনকিশ্চ গ্রামমন্ন্াথশমাশ্রনযৎ।। মিাভারি, শানি ২৪৫/৫
পুণযকমশ এবং পাপকমশ এই উভয়প্রকার কমশই বন্ধনির কারণ িয়। পুণযকমশ স্বণশময়শৃঙ্খলস্বরূনপ এবং পাপকমশ
যলৌিশৃঙ্খলস্বরূনপ জীনবর সাংসানরকদুঃনখর কারণ িয়। িাই িত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী এই উভয়নবধ্ কনমশর িযাগ কনর নিষ্কাম
রূনপ পরনমশ্বনরর আরাধ্িায় মি থানকি। যসই অবস্থানি পরমগনি লাভ কনর থানকি। বলা িনয়নেশুভাশুভকমশনিমূল
শ িপরঃ সংিযানসি যদিিযাগং কনরানি স পরমিংনসা িানমনি। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৮
সন্ন্যাসীনদর কিশবযাকিশবয নবষনয় বলা িনয়নে সন্ন্যাসী যকবল িাাঁনদরনক প্রণাম কনরি যাাঁরা স্বধ্মশাবলম্বী এবং
পূনবশ সন্ন্যাস গ্রিণ কনরনেি। িদনিনরি কাউনক সন্ন্যাসী প্রণাম কনরি িা। আশাম্বনরা ি িমস্কানরা ি
দারপুত্রানভলাষী লিালিনিবশিশকঃ পনরব্রাট্ পরনমশ্বনরা ভবনি। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৯ অথশাৎ আত্মিত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী নিনজই
ব্রহ্মস্বরূপ িনয় যাি। নিনি স্ত্রীপুত্রানদ যথনক আসনিশূিয সমানিি এবং অসমানিি এই উভয় অবস্থা যথনক নবনিমুশি
পরনমশ্বরস্বরূনপ লীি িনয় যাি। সনবশাচ্চস্থানি নস্থি িওয়ায় প্রণামানদ কমশ িাাঁর কানে প্রনয়াজিিীি িনয় পনড়।
কানমিীকাংিা সন্ন্যাসধ্নমশর পনরপন্থী। যভানগিা ব্রহ্মলানভর প্রনিবন্ধক। িুি শরীনরর প্রনি আকষশণ পরমিনত্ত্বর
প্রানিনক বাধ্া যদয়। িাই ইনিনয়র চপলিায় নবনমানিি িা িনয় নবনবকবান্ সাধ্ক িুিনবষয়নভানগর অসারত্বনক
নবনবচিা কনর িার প্রনি নবিৃষ্ণ থানকি। বলা িনয়নে—

জ্বনলিা অনিদূনরঽনপ সরসা অনপ িীরসাঃ।
নরনয়া নি িরকািীিানমন্ধিং চারু দারুণম্।। যানজ্ঞাবনল্ক্যাপনিষদ্ ১৯
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সংসার সবশথা দুঃখময়। আপািদৃনষ্টনি সুখরূনপ প্রিীয়মাি নবষয়নভাগ পনরণানম দুঃখময় িয়। িাই সন্ন্যাসী
ইনিনয়র চপলিা পনরিযাগ কনর সংযমী িনয় পরমসিার নচিায় মি িনয় অবস্থাি কনরি। যক্রাধ্, ঈষশানদ মািনসক
নবকৃনি একাগ্রিাসাধ্নি অিরায় িয়। িাই সংযমী সাধ্ক বািয ইনিয়সমূিনক নিয়েণ কনর অিনরনিয় মিনকও
সংযি কনরি। সুনখর সন্ধানি নিগশি নিনেি পুরুষ যযমি অনচনর পদস্খলি িয় যিমিই অসংযনিনিয় যভাগানভলাষী
মিুষয সাংসানরক মায়াবন্ধনি জজশনরি িনয় দুঃখলাভ কনর। নকন্তু সংযনিনিয় প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীগণ জ্ঞািচিুনক উন্মীনলি
কনর নদবয প্রকাশনক লাভ কনরি।
সংসানরর অনধ্ষ্ঠাি ব্রহ্ম নভন্ন্ অিয যকাি বস্তুর অনস্তত্ব যিই। ব্রহ্ম সবশত্র নবরাজমাি। এই শাশ্বিী পূণযবাণীনক
হৃদয়ঙ্গম কনর পরমাত্মার ধ্যানি রি িওয়া মিুষযজীবনির লিয। এই সিয প্রনিপানদি িনয়নে যাজ্ঞবল্ক্য–উপনিষনদ
উপস্থানপি মুনি যাজ্ঞবনল্ক্যর উপনদনশ। যথাথশ বলা িনয়নে—

যিীিাং িদুপানদয়ং পারিংসযং পরং পদম্।
িািঃ পরিরং নকনঞ্চনদ্বদযনি মুনিপঙ্গব।। যাজ্ঞবনল্ক্যাপনিষদ্ ৩৩
মুনি যাজ্ঞবনল্ক্যর উপনদনশ প্রনিফনলি শাশ্বি িত্ব যকবল িৎকালীি উপনস্থি যশ্রািানদর উনেনশয নেলিা। বরং
জাগনিক দুঃখ সিি মািুনষর দুঃখমুনির জিয িাাঁর বাণী নচরিিরূনপ প্রনিনষ্ঠি।
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