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Abstract: 

The Mahābhārata is one of those Smŗti texts that have a lot of material on Indian ṡāstras 

along with which is morals and teachings associated with the Indian schools of philosophy. 

Throughout the vast expanse of the text Vedānta and other schools of philosophy are 

represented but arguably the most importance has been accorded to the Sāṃkhya system. 

Of the 25 Sāṃkhya tattvas the prakŗtitattva has featured prominently in the Mahābhārata 

and has gotten treatment which is unique to the grand epic. The prakŗtitattva has received 

its proper and elaborate treatment in Īṡvarakŗṡṇa’s Sāṃkhyakārika and this opens the 

arena for a comparative analysis of the tattva in terms of their treatment in the 

Mahābhārata and the Sāṃkhyakārika. What emerges is that the principle has been handled 

almost similarly except for the introduction of the concept of Īṡvara in the Mahābhārata 

which sits atop prakŗti and controls its actions, while in the Sāṃkhyakārika it is completely 

independent.  
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মাভারত ভারত-াআিতাখর পুিণাঙ্গ দ্ি। মাভারখতর মগ্র ািতয কাঠাখমায় প্রিপ্ত খয় াঅখে ভারত 

ভযতার বণাঙ্গীি াআিতা। াঅাংকািরক িবচাখর মাভারত মাকাখবযর াংজ্ঞায় িবভূিত খ মূত এিি 

একিি াংকি গ্রন্থ। ভারতীয় িবদ্যার এমি ককাি কক্ষত্র কিাআ যা মাভারখতর দ্বারা স্পৃষ্ট য়িি। তাাআ 

মাভারখতর মাত্ম্য কীতণি করখত িগখয় িিিদ্ণদ্ধায় াঈচ্চািরত য় – যখোিি ি তৎ ক্বিচৎ। ার্ণাৎ যা িাাআ 

ভারখত তা িাাআ ভারখত। মাভারতখক াঅমরা কযভাখবাআ াখেি কির ক কাআভাখবাআ ধ্রা কদ্য়। একর্া 

বখ াতুযিি খব িা কয মাভারত  একাআ াঅধ্াখর ভারতীয় ভযতা াংস্কৃিতর বণাঙ্গীি াআিতা, 

ম্পূিণ ািতয, ামিগ্রক মাজিবদ্যা  পিরপিূণ িীিতিবদ্যা  পূিণ দ্লণি। 
  

    াঅঠাখরািি পখবণর মেখয় গিঠত িবপুাকার লরীখর মাভারত ািযািয িবিবধ্ িবখয়র িযায় ভারতীয় 

দ্লণি িচন্তাখক ধ্ারি কখরখে  তাখক বি কখর িিখয় চখখে। মাভারখতর মগ্র াঅয়তখির িবিভে 

াাংখল কয দ্লণিভাবিাগুি প্রস্ফুিিত খয়খে তাখদ্র পঙু্খািুপুঙ্খ িবখেি করখ ুস্পষ্টভাখব কবাঝা যায় কয 

এগুি বাআ েয়িি াঅিিক দ্লণখির ককাি িা ককাি িীিতর িচন্তাপ্রূত। ার্ণাৎ মাভারখতর মগ্র দ্লণিিচন্তা 

প্রকৃতপখক্ষ ভারতীয় ড়দ্লণখিরাআ িচন্তা। এাআ েয়িি দ্লণখির মখধ্য াঅবার িবখল মাত্রায় প্রাধ্ািয কপখয়খে 

http://www.thecho.in/
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াাংখ্য  কবদ্ান্ত দ্লণি। বা বাহুয াাংখ্যীয় ভাবিার প্রভাব কবদ্ান্ত াখপক্ষা ািধ্কমাত্রায় প্রকিিত। 

াপরিদ্খক বতণমাখি প্রাপ্ত াাংখ্যদ্লণখির একমাত্র প্রামািয গ্রন্থ াইশ্বরকৃখের াাংখ্যকািরকা এাআ াঈভয় গ্রখন্থাআ 

াাংখ্যদ্লণখির তত্ত্বমূ পূিণাঙ্গরূখপ াঅখািচত খয়খে। তাাআ াঅমার বতণমাি প্রবখের াঅখাচয িবয়  

মাভারত  াাংখ্যকািরকার াঅখাখক প্রকৃিততত্ত্ব িবচার। 
 

    প্রচিত াাংখ্যগ্রন্থগুিখত কযভাখব প্রকৃিতর াঅপাত পিরচয় কদ্য়া খয়খে, মাভারখত তার কর্খক একিু 

িভেভাখব কদ্য়া খয়খে তখব াবলযাআ ‘প্রকৃিত’ লব্দিি াঈভয়খক্ষখত্র কল পযণন্ত একাআ াখর্ণর বাক। কযমি 

াাংখ্যকািরকায় প্রকৃিতর প্রধ্াি  াবযি এাআ াপর দুিি িাম পাাআ। িকন্তু মাভারখত প্রকৃিতখক াঈি দুিি 

িাম োড়া ািযািয াখিক িাখম ািভিত করা খয়খে। কগুি  তম, াবযি, িলব, ধ্াম, রজাঃ, কযািি, 

িাতি, প্রকৃিত-িবকার, প্রয়, প্রধ্াি, প্রভব, ািযায়, ািুিিি, ািূযি, াকম্প, াচ, ধ্রুব, ৎ, াৎ, 

বণ, াবযি এবাং িত্রগুি - 

তখমাঽবযিাং িলবাং ধ্াম রখজা কযািিাঃ িাতিাঃ। 

প্রকৃিত-িবকারাঃ প্রয়াঃ প্রাধ্ািাং প্রভবাপযখয়ৌ।। 

ািুিিিমিূযিাং বাপযকম্পমচাং ধ্রুবম্। 

দ্চ্চচ্চব তৎ বণমবযিাং িত্রগুিাং স্মৃতম।। 

কজ্ঞয়ািি িামখধ্য়ািি িচ্চররধ্যাত্ম্িচন্তচ্চকাঃ।।
1

 
 

     প্রকৃিতর িামরূখপ বযবহৃত লব্দগুির াক্ষখরর কপৌবণাপবণ বা িবিযাক্রম িভে খ ার্ণগত ঐকয র্াকায় 

এরা প্রকৃিতর পযণায়লব্দ বা মার্ণকলব্দ। িরদ্া িদ্ধান্তবাগীল তার ভারতখকৌমুদ্ী িীকায় প্রিতিি লখব্দর 

ুস্পষ্টভাখব বযাখ্যা কখরখেি কযখ্াখি কদ্খ্া যায় কয প্রিতিি লব্দাআ প্রকৃিতধ্মণখকাআ ূিচত কখরখে। তাাঁর 

বযাখ্যািুাখর প্রকৃিত তর্া মায়া জ্ঞাখির দ্ৃিষ্টপর্খক িিরুদ্ধ কখর বখ ‘তমাঃ’, স্বভাবতাআ াস্পষ্ট বখ 

‘াবযি’, তার স্বরূপ জ্ঞাত খ জীখবর চরম মঙ্গ ািধ্ত য় বখ ‘িলব’, জীবখক রিিত কখর বখ 

‘রজাঃ’, জগৎ প্রপখের মূ য়ায় ‘কযািি’, িিতয বখ ‘িাতি’, প্রকৃষ্টরূখপ কাযণ ম্পাদ্ি কখর বখ 

‘প্রকৃিত’, প্রকৃিতর িবকার মদ্ািদ্ তত্ত্বমূ প্রকৃিত কর্খক াঈৎপে য় বখ ‘িবকার’, মাপ্রখয়র ময় ৃিষ্ট 

প্রকৃিতখতাআ য় প্রাপ্ত য় ার্ণাৎ প্রকৃিত খয়র প্রকৃষ্ট াঅধ্ার য় বখ প্রকৃিত ‘প্রয়’, প্রকৃষ্টরূখপ মগ্র 

ৃিষ্টখক ধ্ারি কখর বখ ‘প্রধ্াি’, মদ্ািদ্ তত্ত্বমূখর াঈৎপিি স্থ য়ায় ‘প্রভব’ এবাং য়স্থাি য়ায় 

‘াপযয়’, গুিত্রখয়র ামযাবস্থা য়ায় ‘ািুিিি’, মদ্ািদ্ মি তত্ত্বগুি প্রতযক্ষ  পখরাক্ষভাখব প্রকৃিত 

কর্খক জাত য়ায় কখর জিিী স্বরূপা এবাং ক তখত্ত্বর াঈপখর াবিস্থত য়ায় বণািধ্ক, তাাআ 

‘ািূযি’, ৃিষ্টর পূবণমহুুখতণ মূাবস্থায় প্রকৃিত াচে িস্থর বখ ‘াকম্প-াচ’, এবাং িিতয তাাআ ধ্রুব, র্ব্ণদ্া 

িবদ্যমাি বখ ‘ৎ’, াংারবেখির কারি য়ায় মি দুাঃখখ্র কতু তাাআ ‘াৎ’। ক িকেুখক বযাপ্ত 

কখর াবস্থাি করায় বণবযাপী, দ্ৃিষ্টর কগাচর য়িা ার্ণাৎ বযি য়িা বখ ‘াবযি’ এবাং ত্ত্বািদ্ গুিত্রখয়র 

ামযাবস্থা বখ ‘িত্রগুি’ িাখম খ্যাত – ‘জ্ঞািদ্ৃিষ্টিিখরাধ্াৎ তমাঃ, ... িত্রগুিাত্ম্ক্ত্বাৎিত্রগুিে’
2
। এাআ বযাখ্যা 

কর্খক িবয়িি পিরষ্কৃত য় কয িামরূখপ বযবহৃত াঈপখরাি প্রিতিি লব্দ প্রকৃিত-স্বরূপ প্রিতপাদ্ক। াঅর কাআ 

কারখিাআ িবিবধ্ িামকরখির কারি াখেখির মধ্য িদ্খয় মাভারতীয় দ্ৃিষ্টখত াাংখ্যীয়-প্রকৃিতর াঅপাত 

একিি পিরচয় পায়া যায়।  
  

     মাভারখত প্রকৃিতর পযণায় লব্দমূখর িববরি কর্খক িিিিত য় কয প্রকৃিততত্ত্বাআ াবযিতত্ত্ব। তাোড়া 

মাভারখত একািধ্কবার এাআ কর্ার াঈখেখ্ করা খয়খে। কযমি দ্বাদ্ল াধ্যাখয় মিণ কিপ িলয াঅুিরর 
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িিকি প্রকৃিতর ধ্মণ বযাখ্যা প্রখঙ্গ বখখেি ধ্ািয প্রভৃিত বীখজর কযমি াঙ্কুর প্রভৃিত াঈৎপাদ্ি ধ্মণ, প্রকৃিতর 

কতমিি মদ্ািদ্ াঈৎপাদ্ি করা ধ্মণ। ার্ণাৎ এখ্াখি প্রকৃিতর প্রবধ্িমণতার কর্া বা খয়খে। যাাআ কাক াঈি 

কোকিস্থত ‘াবযি’ পদ্িি কয প্রকৃিত িামক পদ্ার্ণখকাআ কবাঝায় ক কর্া িরদ্া িদ্ধান্তবাগীল তাাঁর 

ভারতখকৌমুদ্ীখত াতযন্ত ুস্পষ্টভাখব াঈখেখ্ কখরখেি – ‘প্রকৃিতধ্র্ম্ণািা াবযিিমিত। াবযিাং প্রকৃিতাং িাম 

পদ্ার্ণম্’।
3

 াঅখরা কদ্খ্া যায় লািন্তপখবণ মামিত ভীষ্ম যুিধ্িিরখক াাংখ্যতত্ত্বমূখর পিরচয় িদ্খত িগখয় 

বখখেি কয, প্রকৃিতবাদ্ী াাংখ্যাচাযণরা মূ প্রকৃিতখক াবযি বখি – াবযিমাহুাঃ প্রকৃিতাং পরাাং 

প্রকৃিতবাদ্ীিাঃ’
4
। প্রকৃিততত্ত্ব  াবযিতত্ত্ব কয ািভে ককর্া াইশ্বরকৃে তাাঁর াাংখ্যকািরকায় াঅাদ্া কখর 

ককার্া াঈখেখ্ কখরিিি, িকন্তু ‘প্রকৃিত’, ‘প্রধ্াি’, ‘াবযি’ প্রভৃিত লব্দগুখাখক কযভাখব বযবার কখরখেি 

তা কর্খকাআ তাখদ্র ািভেতা ািায়াখ প্রিতপে খয় যায়। তখব কািরকায় পযণায়লখব্দর ককাখিা াঈখেখ্ িা 

র্াকখ াাংখ্যকািরকার িীকা, ভায কর্খক িবয়িি ুস্পষ্ট খয় যায়। কযমি বাচস্পিত িমখের 

তত্ত্বখকৌমুদ্ীখত ‘প্রকৃিত’ লখব্দর ার্ণ করা খয়খে ‘প্রধ্াি’ – ‘প্রকখরাতীিত প্রকৃিতাঃ প্রধ্ািম্।
5

 াঅবার 

কগৌড়পাদ্ভাখয ‘াবযি’ লখব্দর ার্ণ করা খয়খে ‘প্রধ্াি’ – ‘াবযিাং প্রধ্ািাং’
6
। াতএব ‘প্রকৃিত’, ‘প্রধ্াি’ 

 ‘াবযি’ কয ম ার্ণ প্রিতপাদ্ক তর্া পযণায় লব্দ তা বার াখপক্ষা রাখখ্ িা। এাআ প্রখঙ্গ াঅচাযণ 

িবজ্ঞািিভক্ষুর বিবযিি িবখলভাখব াঈখেখ্িীয়। িবজ্ঞািিভক্ষ ুতার াাংখ্যার গ্রখন্থ পিরষ্কারভাখব বখখেি – 

প্রকৃিত, লিি, াজা, প্রধ্াি, াবযি, তমাঃ, মায়া, ািবদ্যা প্রভৃিত  প্রকৃিতর পযণায়লব্দ – ‘প্রকৃিতাঃ লিিরজা 

প্রধ্ািমবযিাং তখমা মায়াঽিবখদ্যতযাদ্য়াঃ প্রকৃখতাঃ পযণযায়াাঃ’
7
। মাভারখত জগখতাৎপিিখত প্রকৃিতর িক্রয়া  

ভূিমকা ািুাখর এবাং তার স্বভাব-ধ্খমণর িভিিখত বহুিবধ্ িামকরি করা খ বণাখপক্ষা প্রিদ্ধ  ককা-

গ্রন্থ িবধ্ৃত ‘প্রধ্াি’  ‘াবযি’ লব্দদুিি। াাংখ্যকািরকাখত প্রকৃিতর িামান্তররূখপ ুপ্রিদ্ধ ‘াবযি’  

‘প্রধ্াি’ লখব্দরাআ াঈখেখ্ করা খয়খে। এাআ দুাআ প্রিদ্ধ লব্দ বযতীত ািযািয লখব্দর বযবার মাভারখতর 

ম্পূিণ িিজস্ব দ্ৃিষ্টভিঙ্গ কর্খক করা, াতএব প্রকৃিতর পযণায়লব্দ বযবাখরর িবখয় মাভারত  

াাংখ্যকািরকার মখধ্য যখর্ষ্ট াদ্ৃলয পিরিক্ষত য়। 
 

    াাংখ্যমতািুারী ৃিষ্টতখত্ত্বর বযাখ্যায় পেিবাংলিততখত্ত্বর মখধ্য বণািধ্ক গুরুত্ব কপখয়খে প্রকৃিততত্ত্ব। পুরু 

বযতীত মদ্ািদ্ ািযািয কতাআলিি তত্ত্ব পযণায়ক্রখম প্রকৃিত কর্খকাআ াঈদ্ভুত য় াঅবার প্রকৃিতখতাআ য় প্রাপ্ত য়। 

মাভারখত প্রকৃিতর কাআ প্রাধ্ািয ক ািা করখত তাখক তত্ত্বমূখর পরখমশ্বরী বখ াঈখেখ্ করা খয়খে – 

‘িবদ্যা প্রকৃিতরবযিাং তত্ত্বািাাং পরখমশ্বরী’
8
। এাআ পরখমশ্বরী প্রকৃিতর পিরচয় িদ্খত িগখয় তাখক িত্রগুিময়ী 

রূখপ াঈখেখ্ করা খয়খে এবাং ত্ত্বািদ্ গুিত্রখয়র ামযাবস্থাাআ কয প্রকৃিত ক কর্া মাভারখত ুস্পষ্টভাখব 

লািন্তপখবণ বা খয়খে যর্া – ‘যচ্চদ্ব কপ্রািাং গুিামযাং প্রধ্ািাং’
9
। প্রকৃিতর গুিময়তা িিখয় াঅখরা বা খয়খে 

কয প্রকৃিত িত্রগুিািত্ম্কা বখাআ ক গুিগুিখক ািতক্রম করখত িা কপখর গুিত্রয়খক াঅেয় কখরাআ াবস্থাি 

কখর র্াখক – ‘গুিস্বভাবস্ত্ববযখিা গুিাখিবািভবতণখত’
10
। াাংখ্যকািরকায় াইশ্বরকৃে প্রকৃিতর প্রতযক্ষ ককাি 

ক্ষি প্রদ্াি িা করখ িত্রগুিাত্ম্কত্ব কয প্রকৃিতর স্বরূপ-ধ্মণ ক কর্া কািরকায় ুস্পষ্টভাখবাআ াঈখেখ্ 

কখরখেি –  
 

িত্রগুিমিবখবিক িবয়াঃ ামািযমখচতিাং প্রবধ্মণী। 

বযিাং তর্া প্রধ্ািম...।।
11

 
 

তত্ত্বখকৌমুদ্ীখত বাচস্পিতিমে প্রকৃিতর াংজ্ঞা িিিণয় কখরখেি এবাং তার মখত ত্ত্ব, রজ  তম এাআ গুিত্রখয়র 

ামযাবস্থাাআ  প্রকৃিত – ‘প্রকখরাতীিত প্রকৃিতাঃ প্রধ্ািম্ , ত্ত্বরজিমাাং ামযাবস্থা’
12
। তাাঁর এাআ মত াবলযাআ 



মাভারত  াাংখ্যকািরকার িিিরখখ্ প্রকৃিত – একিি মীক্ষা                                                          মিিমাা মণ্ড 

Volume- IX, Issue-IV                                                     July 2021           127 

মিণ কিপখর াাংখ্যূত্র ািুগামী – ‘ত্ত্বরজিমাাং ামযাবস্থা প্রকৃিতাঃ’
1 3

। াতএব িত্রগুিািত্ম্ক প্রকৃিত-

ক্ষি িবখয় মাভারত  কািরকা গ্রখন্থর পারস্পিরক মতামখতর মখধ্য কয ককাি িবখরাধ্ কিাআ ক িবখয় 

িিাঃাংলয় য়া যায়। 
  

    িত্রগুিািত্ম্কা প্রকৃিতর ক্ষি াঅখাচিা প্রখঙ্গ ত্ত্বািদ্ গুিত্রখয়র াঅখাচিা স্বাভািবকভাখবাআ াঅবিলযক 

খয় পখড়। তাাআ এখ্াখি াতযন্ত াল্প পিরখর  ত্ত্ব, রখজা  তখমা গুি ম্পখকণ মাভারত  কািরকা 

গ্রখন্থর বিখবযর াঈপর ামািয াঅখাকপাত করা । াঅমরা কদ্িখ্ াঈপিিখদ্ প্রকৃিতখক রি, শুক্ল  কৃে 

বিণিবিলষ্ট রূখপ াঈখেখ্ করা খয়খে – ‘াজাখমকাাং কািতশুক্লাকৃোম্ ’
14
। এাআ বিণত্রয় কয যর্াক্রখম প্রকৃিত-

িেিবষ্ট ত্ত্ব, রখজা  তখমা গুখি িবদ্যমাি ককর্া মাভারখত বা খয়খে। লািন্তপখবণ বিলি-করা 

াংবাখদ্ মিণ বিলখির মুখখ্ শুিখত পাাআ কয ত্ত্বগুি, রখজাগুি  তখমাগুখি যর্াক্রখম শুক্ল, রি  কৃে 

এাআ িতিিি বিণ াঅখে। াআ গুিগুির কাআ কাআ রূপ াঅখে –  
 

শুক্লখািতকৃোিি রূপাখিযতািি ত্রীিি তু। 

বণাখিযতািি রূপািি যািী প্রাকৃতািি বব।।
15

 
 

গুি ম্পিকণত মাভারখতর ািুরূপ াঈিি াঅমরা পাাআ াাংখ্যকািরকা গ্রখন্থর ুপ্রিদ্ধ িীকা তত্ত্বখকৌমুদ্ীর 

মঙ্গাচরি কোখক। বাচস্পিতিমেকৃত কেৌত মন্ত্রািেত কোকিি  – 
 

াজাখমকাাং কািতশুক্লকৃোাং বহ্ীাঃ প্রজাাঃ ৃজমািাাং িমামাঃ। 

াজা কয তাাং জুমািাাং ভজখন্ত জখতযিাাং ভুিখভাগাাং িুমিান্।।
1 6

 

 

এখ্াখি িবিবধ্ কখমণর জিিী ত্ত্ব-রজাঃ-তখমা গুিািত্ম্কা এক াজা ার্ণাৎ মূ প্রকৃিতখক িমস্কার জািাখিা 

খয়খে। াতএব াাংখ্যকািরকা  মাভারত াঈভয়ত্রাআ প্রকৃিতর তর্া গুিমূখর এাআ প্রকার বিণাদ্ৃলয ক্ষয 

করা যায়। 
  

    মাভারখত গুখির স্বরূপ  কাযণ ম্পিকণত বিবয কািরকা গ্রখন্থর বিখবযর মতু প্রায়। াইশ্বরকৃে 

াাংখ্যকািরকায় গুিমূখর স্বরূপ প্রিতপাদ্ি কখর বখখেি ত্ত্বািদ্ গুি  প্রীিত, াপ্রীিত  িবাদ্াত্ম্ক – 

‘প্রীতযপ্রীিতিবাদ্াত্ম্কাাঃ’
17
। িতিি কািরকায় গুিািুযায়ী স্বরূখপর িবয়িি পিরষ্কার কখরিিি। বাচস্পিতিমে 

তত্ত্বখকৌমুদ্ীখত এাআ বযাপাখর াংলয়মুি কখর স্পষ্টভাখব বখখেি ত্ত্বগুি প্রীতযাত্ম্ক তর্া ুখ্াত্ম্ক, 

রখজাগুি াপ্রীতযাত্ম্ক তর্া দুখ্াত্ম্ক এবাং তখমাগুি িবাদ্াত্ম্ক তর্া কমাাত্ম্ক – ‘প্রীিতাঃ ুখ্ম্ , প্রীতযাত্ম্কাঃ 

ত্ত্বগুি। াপ্রীিতাঃ দুখ্ম্ , াপ্রীতযাত্ম্খকা রখজাগুিাঃ। িবাদ্-কমাাঃ, িবাদ্াত্ম্কিখমাগুি াআতযর্ণাঃ।’
1 8

 ার্ণাৎ 

জীব তার কদ্  মখি প্রকিৃতর ত্ত্বগুিজিিত ুখ্, রখজাগুিজিিত দুাঃখ্  তখমাগুিজিিত কমাাচ্ছেতা 

ািুভব কখর। এ প্রখঙ্গ বখ কিয়া প্রখয়াজি কয িবজ্ঞািিভক্ষ ুত্ত্ব প্রভৃিত গুখির ুখ্ প্রভৃিত োড়া ািযািয 

ধ্খমণর াঈখেখ্ কখরখেি। তাাঁর মখত ুখ্ বযিতখরখক ত্ত্বগুখির প্রীিত, িতিতক্ষািদ্, রখজাগুখির কলাকািদ্ 

এবাং তখমাগুখির িিিা, াঅয প্রভৃিত ধ্মণ াঅখে। িকন্তু কযখতু ত্ত্ব, রজাঃ  তখমাগুখির যর্াক্রখম ুখ্, 

দুাঃখ্  কমাাআ প্রধ্াি ধ্মণ তাাআ াংখক্ষখপ ত্ত্ব ুখ্াত্ম্ক, রখজা দুখ্াত্ম্ক এবাং তখমা কমাাত্ম্ক বা খয় 

র্াখক। ুখ্ািদ্ ািুভুিত বাআ ত্ত্বািদ্ গুখির কাযণ একর্া মাভারখত একািধ্কবার বা খয়খে। কযমি 

লািন্তপখবণ যুিধ্িিখরর দ্বারা িজজ্ঞািত খয় ভীষ্ম জািিখয়খেি কয কদ্  মখি যা প্রীিতাংযুি য় তা 
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ািত্ত্বকভাখবর কাযণ, যা িিখজর দুাঃখ্যুি  াপ্রীিতকর য় তা রখজাগুখির কাযণ এবাং যা কদ্  মিখক 

কমামিু কখর এবাং তাখত ািিবণচিীয়  াখজ্ঞয় ভাব িাত কখর তা তখমাগুখির কাযণ – 
 

াত্র যৎ প্রীিতাংযুিাং কাখয় মিি বা ভখবৎ। 

বিণখত ািত্ত্বখকা ভাব াআতুযখপখক্ষত তির্া।। 

ার্ যদ্ুাঃখ্াংযুিমপ্রীিতকরমাত্ম্িাঃ। 

প্রবৃিাং রজ াআখতযব তদ্াংরভয িচন্তখয়ৎ।। 

ার্ যখমাাংযুিাং কাখয় মিি বা ভখবৎ। 

াপ্রতকণযমিবখজ্ঞয়াং তমিদুপধ্ারখয়ৎ।।
19

 
 

গুিমূখর কাযণ িবখয় িীকখের ভারতভাবদ্ীপ িীকার বিবযিি িবখলভাখব ক্ষযিীয়। কখ্াখি বা 

খয়খে ত্ত্বগুি খত দ্য়া প্রভৃিত, রখজা কর্খক াঅিি বা কাম প্রভৃিত এবাং তখমা গুি কর্খক কমা প্রভৃিত 

ধ্মণ াঈৎপে খয় র্াখক – ‘ত্ত্বয গুিাম্  ধ্র্ম্ণাদ্ীন্  রজাঃ প্রবিৃযাদ্ীন্  তমখাঽপ্রবৃতযাদ্ীন্ ...’।
2 0

 
  

    ককাখিা কাযণ াধ্খির কক্ষখত্র ত্ত্বািদ্ গুিত্রয় কযরূপ ভূিমকা পাি কখর র্াখক তার াঈপর িভিি কখর 

াাংখ্যলাখে গুিগুির চিরত্র িিরূপি করা খয়খে। এিবখয় াইশ্বরকৃে াাংখ্যকািরকায় বখখেি ত্ত্বগুি  

  ু প্রকালক, রখজাগুি প্রবৃিিলী  চে ার্ণাৎ িক্রয়ালী এবাং তখমাগুি গুরু  াঅবরিক –  
 

ত্ত্বাং   ুপ্রকালকিমষ্টমুপষ্টম্ভকাং চাং চ রজাঃ। 

গুরু বরিকখমবতমাঃ ...।।
21

 
 

াাংখ্যকািরকার এাআ বিখবযর মর্ণি কমখ িীকখের িীকায় – ‘তামান্ কক্রাধ্াদ্ীন্ , রাজান্ প্রবৃিযাদ্ীন্, 

ািত্ত্বকান্ প্রকালাদ্ীন্’
22
। তাোড়া িীকে ভারতভাবদ্ীখপ ত্ত্ব, রখজা  তখমা গুখির শুক্ল, কািত  

কৃেবিণ ধ্ারখির কতুরূখপ স্বচ্ছত্ব, রিকত্ব  মিিত্বখক াঈখেখ্ কখরখেি যা পক্ষান্তখর ত্ত্বািদ্ গুখির 

যর্াক্রখম প্রকালত্ব, ক্রীয়ালীত্ব  াঅবরকত্ব ধ্মণখকাআ িিখদ্ণল কখর – ‘ক্রখমি স্বচ্ছত্বািিকত্বামিন্ত্বাচ্চ 

ত্ত্বাদ্ীিি শুক্লখািতকৃোিি...’
23
। াতএব াঈপখরাি াঅখাচিার িভিিখত বা যায় কয গুখির স্বরূপ, ধ্মণ 

 কাযণ িবয়ক বিখবয মাভারত  াাংখ্যকািরকার মখধ্য ককাি ববাদ্ৃলয কিাআ। 

  

    িত্রগুিািত্ম্কা এাআ প্রকৃিত তত্ত্বাআ কয াবযি তত্ত্ব একর্া প্রকৃিতর পযণায়লব্দ াঅখাচিার প্রখঙ্গ পূখবণাআ বা 

খয়খে। বযি তত্ত্ব  প্রকৃিত  পুরু বযতীত মদ্ািদ্ কতাআলিি িবকারযিু পদ্ার্ণ – ‘তত্র বযিক্ষিমা 

কপ্রািিমিত। তচ্চ মদ্ািদ্ িবকারান্তাং ত্রখয়ািবাংলকম্’
24
। মাভারখত বা খয়খে াবযিতখত্ত্বর স্বরূপ াবগত 

য়ার পূখবণ বযিতত্ত্বখক জািা প্রখয়াজি কারি তাখত াবযি জখবাধ্য খয় খঠ –  
 

‘তত্রাবযিময়ী িবদ্যাাং লৃি ুত্বাং িবিখরি কম। 

তর্া বযিময়চ্চেব াাংখখ্য পূর্ব্ণাং িিখবাধ্ কম।।
25

 
 

বযখির যা ধ্মণ াবযি তার িবপরীত ধ্মণিবিলষ্ট। বযখির ধ্মণ িিখদ্ণল কখর মাভারখত বা খয়খে বযি  

জম, বৃিদ্ধ, জরা  মরি এাআ চারিি ক্ষিযিু –  
 

কপ্রািাং তদ্বযিিমখতযব জায়খত বদ্ধণখত চ যৎ। 

জীযণযখত িিয়খত বচব চতুিভণক্ষচ্চিযুণতম্।।
26
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িকন্তু াবযি প্রকৃিত  জমািদ্ রিত ািািদ্ িিতয পদ্ার্ণ। ািািদ্ িিতয য়ায় তার জম  পযণায়ক্রখম 

বৃিদ্ধ, জরা  মরি ম্ভব িয়। তাাআ মাভারখত বা  যা বযিধ্খমণর িবপরীত ধ্মণিবিলষ্ট তাাআ াবযি – 

‘িবপরীতমখতা যিু তদ্বযিমদু্াহৃতম্’
27
। 

  

     াাংখ্যকািরকায় াইশ্বরকৃে াবযখির স্বরূপ প্রিতপাদ্ি কখরখেি বযখির িবপরীত ক্রখম। বযখির ধ্মণ 

াঈখেখ্ পূবণক াবযিখক কাআ ক বযিধ্খমণর িবপরীত ধ্মণিবিলষ্ট বখখেি –  
 

কতুমদ্িিতযমবযািপিক্রয়মখিকািেতাং িঙ্গম্। 

াবয়বাং পরতন্ত্রাং বযিাং িবপরীতমবযিম্।।
28

 
 

ার্ণাৎ বযি কতুিবিলষ্ট, ািিতয, াবযাপী, িক্রয়, াখিক, াঅিেত, িঙ্গ, াবয়ব, পরতন্ত্র এবাং াবযি 

এগুির িবপরীত য়ায় াখতুমৎ, িিতয, বণবযাপী, িিিিয়, এক, ািািেত, ািঙ্গ, িিরবয়ব  স্বতন্ত্র। 

তখব াবযি ককবমাত্র বযখির িবপরীত ধ্মণ িবিলষ্ট িয় াধ্মণযযুি বখি। কখক্ষখত্র াবযি বযখির িযায় 

িত্রগুিািত্ম্কা, ািবখবকী, িবয়, ামািয, াখচতি, প্রবধ্র্ম্ণী এবাং পুরু  িত্রগুিািদ্ ধ্খমণর িবপরীত 

ধ্মণযুি – 

িত্রগুিমিবখবিক িবয়াঃ ামািযমখচতিাং প্রবধ্ির্ম্ণ। 

বযিাং তর্া প্রধ্ািম্, তিদ্বপরীতির্া চ পুমান্।।
29

 
 

াবলয এখ্াখি িবখলভাখব াঈখেখ্ করা প্রখয়াজি কয াবযি প্রকৃিত িকন্তু পুরুখর িযায় ািািদ্, িিতয  

ািবিালী। একর্া বাচস্পিতিমে তত্ত্বখকৌমুদ্ীখত ুস্পষ্টভাখব াঈখেখ্ কখরখেি – ‘াখতুমত্ত্বিিতযত্বািদ্ 

প্রধ্ািাধ্মণযমিি পুরুয’
30
।  

  

    াবযি প্রকৃিত ম্পখকণ মাভারখতর বিবয ািুরূপ। াাংখখ্য প্রকৃিত াখচতি। মাভারখত এাআ াখচতি 

প্রকৃিতর পিরচয় াঅমরা পাাআ লািন্তপখবণ – ‘াখচতিা বচব মতা প্রকৃিতিািপ পাির্ণব’
31
। প্রকৃিত কয পুরুখর 

িযায় ািািদ্, িিতয  ািবিালী এ িবখয় মাভারত াাংখ্যখকাআ ািুরি কখর বখখে –  

ািািদ্িিধ্িাখবতাবভুাখবব মামুখি। 

ামূিতণমন্তাবচাবপ্রকম্পযগুিাগুখিৌ।।
32

 
 

    এোড়া াাংখ্য দ্লণখি প্রকৃিতর একত্বখক স্বীকার করা খয়খে। াাংখ্যকার াইশ্বরকৃে এিবখয় বযখির 

িবপরীতক্রখম াবযি প্রকৃিতখক এক বখ াঈখেখ্ কখরখেি তা পূখবণাআ বা খয়খে। কগৌড়পাদ্ভাখয বা 

খয়খে বযি াখিক িকন্তু প্রধ্াি কখর কারি বখ এক প্রধ্ািাআ িত্রখাখকর একমাত্র কারি – ‘তর্া 

াখিকাং বযিখমকাং প্রধ্ািাং কারিত্বৎ। ত্রয়ািাাং কাকািাাং প্রধ্ািখমকাং কারিাং তস্মাখদ্কাং প্রধ্ািম্’
3 3

। 

মাভারখত এিবখয় একাআ কর্া বা খয়খে তখব ামািয ববাদ্ৃলয ক্ষয করা যায়। কারি কখ্াখি বা 

খয়খে প্রয়কাখ প্রকৃিত এক িকন্তু ৃিষ্টকাখ প্রকৃিত বহু – ‘একত্বাং প্রখয় চায বহুত্ব চ যদ্াজৃৎ’
3 4

। 
  

    াাংখ্যদ্লণখি জগৎ ৃিষ্টখত পুরু  প্রকৃিতর াংখযাগ স্বীকার করা খয়খে। াাংখ্যকািরকায় বা খয়খে 

পুরুখর কভাগ  কমাখক্ষর জিযাআ প্রকৃিতর পুরুখর খঙ্গ ােপঙ্গ ুিযাখয় াংখযাগ য়। াইশ্বরকৃে াঈপমা 

খযাখগ প্রকৃিত  পুরুখর াংখযাখগর াঈপখযািগতা বিণিা কখরখেি –  

পুরুয দ্লণিার্ণাং বকবযার্ণাং তর্া প্রধ্ািয। 

পঙ্গব েবদুভখয়ারিপ াংখযাগিৎকতৃাঃ গণাঃ।।
35
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চক্ষুিবিলষ্ট পঙ্গু পর্ চখত পাখর িা াঅবার চচ্ছিি র্াকখ াে পর্ কদ্খ্খত পায় িা, িকন্তু পঙ্গুখক াে 

বি করখ পঙ্গু ােখক পর্ চার িিখদ্ণল িদ্খত পাখর  এাআভাখব াঈভখয়র াংখযাখগ একিি িবখল কাযণ 

ম্পে য়। িঠক কতমিি প্রকৃিত প্রবৃিিলী িকন্তু াখচতি, পুরু িিিিয় িকন্তু কচতি। পঙ্গুর িযায় কচতি পুরু 

াখের িযায় াখচতি প্রকৃিতখক চািত কখর িিখজর াঈখদ্লয াধ্ি কখর। তখব মখি রাখ্া প্রখয়াজি কয 

পুরু এখ্াখি পিরচাি কতণা িয়। পুরুখর ািেধ্যমাখত্রাআ াখচতি প্রকৃিতখত প্রবৃিি িক্রয়া াঈৎপে য়। িঠক 

কযমি চুম্বখকর ককবমাত্র াঈপিস্থিতখতাআ কাার স্বতাঃ প্রবৃিি বা চচ্ছিি াঈৎপে য়। াদ্ৃষ্টাধ্ীি পুরুখর 

ািেধ্যবলত প্রকৃিতর ামযাবস্থা ভগ্ন য় এবাং প্রকৃিত কখমণামুখ্ী খয় খঠ ফখ প্রকৃিত মদ্ািদ্তত্ত্ব রূখপ 

পিরিাম প্রাপ্ত য়। িিিিয় পরুু কতণারূখপ ককাি কাযণ কখর িা। াতএব রখজামতী প্রকৃিতাআ জগৎৃিষ্টরূপ 

কাযণ কখর র্াখক এবাং এিবখয় ক কাখরা দ্বারা িিয়িন্ত্রত য় িা  কার াাযয াখপক্ষা কখর িা। 

এখক্ষখত্র ক ম্পূিণ স্বাধ্ীি  স্বতন্ত্র।  
  

    জগখতাৎপিিখত পুরু  প্রকৃিতর াংখযাগ মাভারত স্বীকার কখর িিখয়খে িকন্তু কািরকা প্রিতপািদ্ত 

াাংখ্যদ্লণখি িিতয, াজা, াবযি প্রকৃিততত্ত্ব কর্খক তত্ত্বান্তখরর াঈৎপিিখত ািয ককাি পরালিি াখপিক্ষত 

িয়, এিবখয় মাভারতীয় াাংখখ্যর ভাবিা একি ু িভে প্রকৃিতর। প্রকৃিত পুরুখর াংখযাগাআ কয জগৎৃিষ্টর 

কারি ককর্া মাভারখতর ভীষ্মপবণান্তগণত গীতায় ুস্পষ্টভাখব াঈি খয়খে। গীতায় বা খয়খে কক্ষত্র  

কক্ষত্রখজ্ঞর াংখযাগ কতু স্থাবর  জঙ্গমাত্ম্ক জগখতর ৃিষ্ট খয়খে –  

যাবৎ িায়খত িকিেত ত্ত্বাং স্থাবরজঙ্গমম্। 

কক্ষত্রখক্ষত্রজ্ঞাংখযাগাৎ তিদ্বিদ্ধ ভরতণভ।।
36

 
 

এখ্াখি কক্ষত্রজ্ঞ লখব্দ ‘পুরু’  কক্ষত্র লখব্দ ‘প্রকৃিত’ কবাধ্বয। াাংখ্যকািরকায় জগৎৃিষ্টখত প্রকৃিতখক 

স্বাধ্ীিরূখপ কদ্খ্াখিা খ মাভারখত প্রকৃিতর পরতন্ত্রতাখকাআ প্রাধ্ািয কদ্য়া খয়খে। কযমি গীতায় বা 

খয়খে াইশ্বর কতৃণক ািধ্িিত খয়াআ প্রকৃিত জগৎ রচিা কখরি ার্ণাৎ ৃিষ্ট  প্রখয়র কক্ষখত্র প্রকৃিত াইশ্বর 

দ্বারা িিয়িন্ত্রত খয় র্াখক – 

বণভূতািি ককৌখন্তয় প্রকৃিতাং যািন্ত মািমকাম্। 

কল্পক্ষখয় পুিিািি কল্পাখদ্ৌ িবৃজামযম্।।
37

 
 

এাআ কোকদ্বখয় প্রকৃিতর াঈপর াইশ্বখরর িিয়ন্ত্রি জভাখব প্রকািলত খয়খে। এখ্াখি েীকৃে াজুণিখক 

বখখেি কয কখল্পর কলখ ার্ণাৎ প্রখয় ক ভূত াঅমার িত্রগুিািত্ম্কা প্রকৃিতখত এখ িবীি য় এবাং 

কখল্পর প্রারখম্ভ াঅিম প্রকৃিতখক িিজবখল করখখ্ িিজ িিজ প্রািি কমণ ািুাখর জমমৃতুয পরবল কাআ ক 

ভূতখক পুিরায় ৃিষ্ট কির। খবণাপির ক্ষযিীয় িবয় এাআ কয মাভারতীয় াাংখখ্য িকন্তু প্রকৃিত  

পুরুতখত্ত্বর াঈপখর এক পরমতখত্ত্বর কর্া স্বীকার করা খয়খে যার াধ্ীি প্রকৃিত-পুরু াঈভয় তত্ত্বাআ। কযমি 

দ্বাদ্লপখবণ বিলি বখেি – পুরু যখ্ি প্রকৃিতর কাআ কামখক্রাধ্ািদ্ গুিমূখক  ৃিিত বখ িিন্দা কখরি 

এবাং বণদ্লণী পরমাত্ম্াখক কদ্খ্খত পাি তখ্ি পরমাত্ম্াখক কদ্খখ্ তাাঁখক াঅর তযাগ কখরি িা। এখ্াখি ‘পরাং’ 

লখব্দ িীকায় পরমাত্ম্াখকাআ কবাঝাখিা খয়খে – ‘বণদ্িলণিাং পরাং পরমাত্ম্ািাং পলযখত পলযিত’
38
। 

  

াঈপখরাি াঅখাচিা কলখ াঅমরা বখত পাির কয মাভারতীয় াাংখ্যমখতর খঙ্গ াাংখ্যকািরকায় 

প্রিতফিত াাংখ্যমখতর িবির ককাি পার্ণকয কিাআ। পেিবাংলিত তত্ত্বান্তগণত প্রিতিি তখত্ত্বর স্বরূপ  ধ্মণ 

ম্পখকণ াঈভয়খক্ষখত্র কিপ াাংখ্যািুারী কর্াাআ বা খয়খে। তখব কািরকা াাংখখ্য াইশ্বরকৃে প্রকৃিত-



মাভারত  াাংখ্যকািরকার িিিরখখ্ প্রকৃিত – একিি মীক্ষা                                                          মিিমাা মণ্ড 

Volume- IX, Issue-IV                                                     July 2021           131 

পুরুখর ািতিরি ককাি তখত্ত্বর কর্া বখিিি। িতিি াইশ্বর স্বীকার কখরি িা, িকন্তু মাভারখত প্রকৃিত-

পুরুখর ািতিরি এক পরম তখত্ত্বর কর্া বা খয়খে যা ািধ্কাাংল ময় ‘ব্রহ্ম’ িাখম াঅখ্যাত খয়খে। 

ার্ণাৎ, এখ্াখি ড়িবাংলতম তখত্ত্বর াঈপিস্থিত কির পায়া যায়। মাভারখতর এাআ াাংখ্যমত ববদ্ািন্তকভাবিা 

প্রভািবত বা যায়। কবদ্াখন্ত জীবাত্ম্া  াইশ্বরাত্ম্ার ািতিরি শুদ্ধ বচতিয পরমাত্ম্ার কর্া বা খয়খে। 

মাভারত তার াাংখ্যভাবিায় এাআ ববদ্ািন্তকভাবিার িমেি  িিখয়খে বখাআ মখি য়।  
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