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Abstract 
In Advaita Vedanta, Brahman is recognized as the only transcendental substance. Advaitavedanti 

calls all beings identical with Brahman. Advaitivedanti does not call the fiery world that the living 

being experiences in its four sides as the transcendental good substance. Advaita considers the world 

as the third type of falsity, separating it from good and bad matter. If the world were a second 

transcendental good substance other than Brahman, then non-dualism would not be possible. The 

falsity of the world is necessary for the sake of advaita siddhi. If the world evolves from a good 

substance, then the world will also be a good substance, but for Advaita Vedanti, the falsity of the 

world is necessary, so Advaita admits ignorance as a false material cause of the world. Such 

ignorance is also the subject of Advaita Vedanta's 'Prithak Prasthan' or extraordinary theme. All the 

Advaitacharyas have accepted the falsity of ignorance as the false element of the world, but there is 

a difference of opinion among the Advaitacharyas on the question of where ignorance resides and 

what is the subject of ignorance. Among the three main branches of Advaita Vedanta, Brahman is 

accepted as the refuge and subject of ignorance in the Bharsa branch. On the other hand, the Bhamti 

sect accepts Jiva as the refuge of ignorance and Brahman as the subject of ignorance. And it is in 

this context that Acharya Shankar in his Brahmasutra Commentary on the Third Sutra of 

Anumanikadhikaran has defined the refuge and subject of ignorance. This article is intended to reveal 

how Acharya Shankar defined the refuge and subject of ignorance. 
____________________________________________________ 

Discussion  
আচার্শ র্ঙ্কর তাাঁহার ব্রহ্মসূত্রভানযযর আেুমাবেকাবধ্করনণ অথশাৎ প্রথম অধ্যানয়র চতুথশপানদ আেুমাবেকাবধ্করনণর অন্তগশত 
তৃতীয় সূনত্রর ভানযয অজ্ঞানের আশ্রয় এেং বেযয় বেরূপণ কবরয়ানেে। এই ব্রহ্মসূত্রবট হইে ‘তদধ্ীেত্বাদথশেৎ’।১ এইস্থনে 
ব্রহ্মসূত্রকার প্রদর্শে কবরয়ানেে বর্, অেযক্ত জগনতর র্াহা মূে উপাদােকারণ তাহা ঈশ্বনরর অধ্ীে। এই প্রসনঙ্গ ভাযযকার 
বশ্বতাশ্বতর উপবেযদ উদ্ধার কবরয়ানেে। বশ্বতাশ্বতর উপবেযনদ েো হইয়ানে- ‘মাবয়েং তু মনহশ্বরম’।২ 
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 পূেশপক্ষী সূত্রকানরর বেরুনদ্ধ আপবি কবরয়াবেনেে বর্, পঞ্চভূতাত্মক জগনতর মূে উপাদাে কারণরূনপ অেযক্ত 
স্বীকৃত হইনে বসই অেযক্ত সত্ত্ব, রজঃ, তনমা গুণাত্মক হওয়ায় েস্তুতঃপনক্ষ অেযক্ত সাংখ্যসম্মত প্রধ্াে ো প্রকৃবতর সবহত 
অবভন্ন হইয়া র্াইনে। ফেতঃ সাংখ্যসম্মত প্রধ্ােকারণোদই স্বীকৃত হইনে। এেং সাংখ্যমনতর সবহত অদ্বৈতমনতর 
বকােও বেনর্য ো পাথশকয থাবকনে ো। 
 এই রূপ আপবির উির প্রদানের বেবমিই ব্রহ্মসূত্রকার উক্তসূনত্রর অেতারণা কবরয়ানেে। উক্তসূনত্র েো 
হইয়ানে বর্, অেযক্ত পঞ্চভূতাত্মক জগনতর উপাদােকারণ হইনেও, তাহা স্বতন্ত্র ো স্বাধ্ীে প্রধ্াে েনহ, তাহা ঈশ্বনরর 
অধ্ীে। এই অেযক্ত ঈশ্বনররই সহকাবরকারণ এেং বশ্বতাশ্বতর উপবেযনদ ‘মায়াং তু প্রকৃবতবেদযাৎ মাবয়েং তু মনহশ্বরম’৩ 
এইরূপ মনন্ত্র এইরূপ বসদ্ধান্তই শ্রুবতর ৈারা স্থাবপত হইয়ানে। 
 পূেশপক্ষী প্রশ্ন কবরনত পানরে বর্, র্বদ অেযক্ত ঈশ্বনরর অধ্ীে হয় তাহা হইনে ঈশ্বরনকই জগনতর উৎপবির 
কারণরূনপ স্বীকার করা হউক, ঈশ্বর হইনত অবতবরক্ত অেযক্ত ো অবেদযা স্বীকার কবরোর প্রনয়াজে কী ো আের্যকতা 
কী? 
 ইহার উিনর ভাযযকার প্রদর্শে কবরনেে বর্, মনহশ্বরনক শ্রুবত মায়াধ্ীর্রূনপ প্রবতপাদে কবরয়া ইহাই বেরূপণ 
কবরয়ানেে ো ইহাই উপপাদে কবরয়ানেে বর্, অেযক্ত ঈশ্বনররও প্রনয়াজে সম্পাদক। অথশাৎ অেযক্ত ো অবেদযা েযবতনরনক 
ঈশ্বনররও জগৎকারণতা সম্ভে হয় ো। এইসূনত্রর েযাখ্যা কবরনত ভাযযকার েবেয়ানেে ‘অত্র উচযনত-র্বদ েয়ং স্বতন্ত্রাং 
কাবঞ্চৎ প্রাগেস্থাং জগতঃ কারণনত্বে অভুযপগনেম, প্রসজ্ঞনয়ম তদা প্রধ্ােকারণোদম।’৪ এই সন্দনভশ ভাযযকার 
েবেয়ানেে বর্, র্বদ অদ্বৈতনেদাবন্তগণ বকােও স্বাধ্ীে প্রাগেস্থানক জগনতর কারণরূনপ স্বীকার কবরনতে তাহা হইনেই 
প্রধ্ােকারণোদ উপবস্থত হইত। বকন্তু অদ্বৈতনেদাবন্তগণ মায়ার্বক্তরূপা প্রাগেস্থানক পরনমশ্বনরর অধ্ীেরূনপ স্বীকার 
কবরয়া থানকে, এই প্রাগেস্থা বকন্তু স্বাধ্ীে েনহ। ইহা শুধু্ স্বাধ্ীে েনহ, তাহা েনহ; ইহা ঈশ্বনররও প্রনয়াজে সম্পাবদকা। 
 প্রশ্ন হইনে কী বসই প্রনয়াজে অবেদযা েযবতনরনক র্াহা স্বয়ং ঈশ্বর বসদ্ধ কবরনত পানরে ো? ো কী কারনণ 
অদ্বৈতী েবেয়া থানকে বর্, অেযক্ত ো অবেদযা েযবতনরনক পরনমশ্বনরর জগৎ সৃষ্টত্ব উপপন্নই হয় ো? 
 ইহার উিনর আচার্শ র্ঙ্কর েবেয়ানেে বর্, বর্বে র্বক্তরবহত তাহার জগৎ সৃবষ্টনত প্রেৃবি রু্বক্তসঙ্গত েনহ। 
শুদ্ধদ্বচতেয স্বরূপতঃ কুটস্থ এেং অসঙ্গ। েৃহদারণযক উপবেযনদ েো হইয়ানে ‘অসঙ্গ বহ অয়ং পুরুযঃ’।৫ শুদ্ধদ্বচতেয 
স্বরূপতঃ অসঙ্গ এেং কূটস্থ হওয়ায় তাহার জগৎসৃষ্টত্ব সম্ভে েনহ। এই কারনণই মায়ার্বক্ত অঙ্গীকার কবরনত হইনে। 
েন্ধে এেং মুবক্তর েযেস্থা উপপাদে কবরোর জেয মায়ার্বক্ত অঙ্গীকার কবরনত হইনে। ভাযযকার এই প্রসনঙ্গ েবেয়ানেে’ 
পরনমশ্বরধ্ীো তু ইয়ম্ অস্মাবতঃ প্রাগেস্থা জগতঃ অভুযপগমযনত, ে স্বতন্ত্রা। সা চ অের্যাভুযপগন্তযেযা, অথশেতী বহ সা। 
েবহ তয়া বেো পরনমশ্বরসয স্রষ্টত্বং বসধ্যবত, র্বক্তরবহতসয তসয প্রেৃিযেুপপনিঃ। মুক্তাোং চ পুেঃ অেুৎপবি। কুতঃ? 
বেদযয়া তসযাঃ েীজর্নক্তঃ দাহাৎ।’৬ অথশাৎ ভাযযকার প্রশ্ন কবরনতনেে বর্, মুনক্তরই ো পুেরুৎপবি হয় ো বকে? কারণ 
বেদযা ো ব্রহ্মসাক্ষাৎকানরর ৈারা মুবক্তকানে ঐ অেযক্তরূপ েীজর্বক্তর দাহ বেোর্ হয় েবেয়াই মুক্ত পুরুনযর পুেরুৎপবি 
হয় ো। অেন্তর, ভাযযকার েবেয়ানেে, ‘অবেদযাবত্মকা বহ েীজর্বক্তঃ অেযক্তর্ব্দবেনদশর্যা পরনমশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী 
মহাসুবতঃ।’৭ অথশাৎ, এই অবেদযাবত্মকা েীজর্বক্ত ‘অেযক্ত’ র্নব্দর অথশ, ইহা পরনমশ্বনরই আবশ্রত এেং ইহাই মায়াময়ী 
মহাসুবত। 
 সাংখ্যকার অেন্তর েবেয়ানেে বর্, বকহ বকহ এই মায়ার্বক্ত ো অেযক্ত পদাথশনক আকার্ পনদর ৈারাও বেনদশর্ 
কবরয়ানেে। ‘এতবস্মন্ উ খ্েু অক্ষনর গাবগশ আকার্ঃ ওতশ্চ বপ্রাতশ্চ ইবত শ্রুনতঃ।’৮ 
 বকােও বকােও স্থনে এই র্বক্ত ‘মায়া’ পনদর ৈারা সূচীত হইয়ানে র্থা বশ্বতাশ্বতর উপবেযনদ পূেশধৃ্ত মনন্ত্র 
‘মায়াং তু প্রকৃবত বেদযাৎ মাবয়েং তু মনহশ্বরম্।’৯ কন াপবেযনদ েো হনয়নে- ‘মহতঃ পরম্ অেযক্তম্ ইবত উক্তম্, 
অেযক্তপ্রভেত্বাৎ মহতঃ, র্দা হহরণযগভশী েুবদ্ধঃ মহান্।’১০ 
 অথশাৎ মহনতর হইনত অেযক্ত পর ো সূক্ষ্ম। অেযক্ত ো অবেদযা মহনতরও মূে উপাদােকারণ। ‘মহৎ’ পনদর 
ৈারা এইস্থনে অবভমােী হচতেয ো সমবষ্টমনের ৈারা উপবহত হচতেয বহরণযগভশনকই েুবিনত হইনে। র্বদ বকহ ‘মহাে’ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-6 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 69-72 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 71 of 72 

 

পনদর ৈারা জীে বক েুবিয়া থানকে তাহা হইনেও জীেভাে অেযনক্তর অধ্ীে হওয়ায় মহৎ হইনতই ‘অেযক্ত’ পদ উপপন্ন, 
কন াপবেযনদ ইহাই প্রবতপাবদত হইয়ানে। অথশাৎ অেযক্ত ো অবেদযা মহৎ হইনত পর ো সূক্ষ্ম এেং মহনতরও 
উপাদােকারণ। সুতরাং অবেদযাই জীেভানের সম্পাদক, ইহাই উক্ত ক শ্রুবতনত ‘মহতঃ পরম্ অেযক্তম্’ এইমনতর ৈারা 
প্রবতপাবদত হইয়ানে। এইস্থনে ভাযযকানরর অবভপ্রায় এই বর্, অবেদযানত হচতনেযর প্রবতবেম্বনকই র্াঙ্করমনত জীে েো 
হয়। অথশাৎ অবেদযা প্রবতবেবম্বত হচতেযই জীে। বেেরণসম্প্রদায় এই মতই স্বীকার কবরয়া থানকে। এই বর্, জীেরূপ 
প্রবতবেম্বভাে তাহা অবেদযার উপাবধ্র অধ্ীে। অবেদযারূপউপাবধ্ ো থাবকনে অবেদযানত হচতনেযর প্রবতবেম্বরূপ জীেও 
সম্ভে হইনে ো। এইজেয জীনের বর্ জীেভাে তাহা অবেদযার ৈারাই সম্পাবদত ো পবরকবিত। এই কারনণ অবেদযা ো 
অেযক্তনক জীে হইনত বশ্রষ্ঠ ো জীে হইনত পর েো হইয়ানে। 
 সাংখ্যসম্প্রদায় র্বদ পুেরায় আপবি কনরে বর্, এই স্থনে ‘অেযক্ত’ পনদর ৈারা তাহানদর অবভমত প্রধ্ােই 
ক শ্রুবতনত েবণশত হইয়ানে, তাহা হইনে উক্ত সাংখ্যপনক্ষর বেনযধ্ কবরোর জেয ব্রহ্মসূত্রকার পরেতশী সূনত্রই েবেয়ানেে, 
‘নজ্ঞয়ত্বােচোচ্চ’।১১ এই সূনত্রর তাৎপর্শ এই বর্, সাংখ্যসম্প্রদায় প্রধ্াে এেং পুরুনযর বেনেকজ্ঞাে হইনত হকেেয উৎপন্ন 
হইয়া থানক, এইরূপ মত স্বীকার কনরে। বসইজেয সাংখ্যসম্প্রদানয়র মনত, প্রধ্ােও বজ্ঞয়। বর্নহতু পুরুয এেং প্রধ্াে 
উভনয়রই স্বরূপজ্ঞাে ো হইনে উভনয়র মনধ্য বভদগ্রহ ো বেনেকজ্ঞাে হইনত পানর ো। এই কারনণ সাংখ্যসম্প্রদানয়র 
মনত, পুরুয এেং প্রধ্াে উভয়ই বজ্ঞয়পদাথশ। বকন্তু এই ক শ্রুবতনত অেযক্ত বজ্ঞয়রূনপ প্রবতপাবদত হয় োই। অেযক্ত 
বকন্তু কন াপবেযনদ বজ্ঞয়রূনপ েবণশত হইনতনে ো। এই স্থনে ‘অেযক্ত’ একবট পদ মাত্র। অেযক্তনক জাবেনত হইনে, ো 
উপাসো কবরনত হইনে এইরূপ বকন্তু শ্রুবত বকাথাও েনেে োই। বকহ েবেনত পানরে বর্, বকােও প্রনয়াজে েযবতনরনক 
র্ানে র্ব্দ প্ররু্ক্ত হয় ো, এইকারনণ অেযনক্তর উপাসোবদনোধ্ক বেবধ্ ো থাবকনেও অথশাপবি েনে তাহা কিো কবরনত 
হইনে। তাহার উিনর র্ঙ্করাচার্শ েবেয়ানেে, র্াহা বজ্ঞয় ো উপাসযরূনপ র্ানে প্রবতপাবদত হয় োই, তাদৃর্ পদানথশর জ্ঞাে 
পুরুযানথশর সাধ্ে, ইহা জাবেনত পারা র্ায় ো। এইকারনণ অেযনক্তর জ্ঞাে বমানক্ষর কারণ, ইহা অদ্বৈতনেদান্তী েনেেও 
ো। বসই কারনণ ‘অেযক্ত’ পনদর অথশ এই স্থনে ‘প্রধ্াে’ ইহা স্বীকার করা র্ায় ো। কারণ অেযক্তনক বজ্ঞয়রূনপ উপস্থাপে 
করা হয় ো। অেযনক্তর জ্ঞাে পুরুযানথশর সাধ্ে, ইহা কুত্রাবপ শ্রুবত প্রবতপাদে কনরে োই, বকন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় অেনক্তর 
জ্ঞােনক পুরুযানথশর সাধ্ে েনেে, শ্রুবত তাহা কদাবপ ো েোয় এই অেযক্ত সাংখ্যসম্প্রদায়সম্মত প্রকৃবত েনহ। 
 সাংখ্যসম্প্রদায় আপবি কবরয়ানেে বর্, এই ‘অেযক্ত’ পদ প্রধ্ােনকই েুিাইয়া থানক, অদ্বৈতসম্মত ‘অবেদযানক’ 
বোিায় ো। কারণ, ‘নজ্ঞয়ত্বােচোৎ’ এই বহতুবট বর্ ব্রহ্মসূত্রকার প্রনয়াগ কবরয়ানেে পূেশেতশী সূনত্র, বসই বহতুবট অবসদ্ধ 
বহতু। কারণ, শ্রুবত পরেতশীকানে অেযক্ত র্ব্দ বেবদশষ্ট প্রধ্ানের বজ্ঞয়ত্ব প্রবতপাদে কবরয়ানেে। কন াপবেযনদর পরেতশী 
অংনর্ েো হইয়ানে ‘অর্ব্দংমস্পর্শমরূপমেযয়ং তথাবহরসং বেতযগমন্ধেচ্চ র্ৎ। অোদযেন্তং মহতঃ পরং ধ্রুেং বেচার্যভং 
মৃতুযমুখ্াৎ প্রমুচযনত।’১২ 
 অথশা’ র্াহা র্ব্দরবহত, স্পর্শরবহত, রূপবেহীে, ক্ষয়রবহত, রসেবজশত, বেতযগন্ধবেহীে অোবদ অেন্ত মহিত্ব 
হইনত বশ্রষ্ঠ, অধ্যস্ত বসই অেযক্তনত অেগত হইয়া জীে মৃতুযমুখ্ হইনত বেমুক্ত হয়। সুতরাং এইস্থনে মহৎ হইনত বশ্রষ্ঠ 
মহিত্বনত অেগত হইয়া জীে মৃতুযমুখ্ হইনত বেমুক্ত হয়, ইহা ক শ্রুবত স্বয়ং প্রবতপাদে কবরয়ানেে। সুতরাং এইরূপ 
শ্রুবতোনকয অেযক্ত ো প্রধ্াে বেচায়রূনপ ো বজ্ঞয়রূনপ বেবদশষ্ট হইয়ানে। ‘বেচার্য’ কথার অথশ হইে বজ্ঞয়। 
 বসদ্ধান্তীর এইরূপমত প্রথম অধ্যানয়র চতুথশপানদর পঞ্চমসূনত্র মহবযশ োদরায়ণ উপস্থাপে কবরয়ানেে। এইসূত্র 
হইে ‘েদতীনচন্ন প্রানজ্ঞা বহ প্রকরণাৎ’।১৩ ব্রহ্মসূত্রকার এেং ব্রহ্মসূত্রকারনক অেুসরণ কবরয়া আচর্শ র্ঙ্কর েবেয়ানেে 
বর্, এইস্থনে কন াপবেযনদ ‘প্রধ্াে’ বজ্ঞয় রূনপ বেবদশষ্ট হয় োই, প্রাজ্ঞরূপ পরমাত্মা ো ঈশ্বরই বজ্ঞয়রূনপ বেবদশষ্ট হইয়ানেে। 
বর্নহতু এইস্থনে প্রজ্ঞােুরূপ প্রমাণ রবহয়ানে। ইহার বর্ পরমাত্মা বেযয় প্রকরণ অপনরাক্ষ বেযয় েনহ বসই বেযনয় রু্বক্ত 
প্রদর্শে কবরনত ভাযযকার েবেয়ানেে বর্, পুরুয হইনত বশ্রষ্ঠ বকেুই োই, তাহাই সমস্ত কার্শ-কারণভানের পবরসমাবতর 
স্থাে, ইহা কন াপবেযদ কন্ঠতঃ প্রবতপাদে কবরয়ানেে। ‘পুরুযাৎ ে পরং বকবঞ্চৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গবতঃ।’১৪ 
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 তাহার পরেতশী শ্রুবতনত কন াপবেযদ েবেয়ানেে- ‘এযঃ সনবশযু ভূনতযু গূঢ়াত্মা ে প্রনকার্নত।’১৫ এইরূপ 
েচনের ৈারা পরনমশ্বনররই বজ্ঞয়ত্ব প্রবতপাবদত হইয়ানে, অেযনক্তর বজ্ঞয়ত্ব ো প্রধ্ানের বজ্ঞয়ত্ব প্রবতপাবদত হয় োই। 
সাংখ্যমতােেবম্বগণ র্ব্দাবদহীেতানক প্রধ্াে বোধ্ক বেঙ্গ ো বহতু মনে কবরয়ানেে। বকন্তু ইহা বেতান্ত অসঙ্গত। সমস্ত 
উপবেযনদ র্ব্দাবদহীেতা পরমাত্মারই বেঙ্গ ো ধ্মশরূনপ েবণশত হইয়ানে। সুতরাং এই অসৎ তত্ত্বাবদ বেঙ্গেনে ইহাই 
প্রবতপাবদত হয় বর্, এই স্থনে ব্রহ্মনকই গ্রহণ কবরনত হইনে, প্রধ্াে বজ্ঞয় েনহ এেং ‘অেযক্ত’ পনদর ৈারা প্রধ্াে বেবদশষ্টও 
হয় োই, ‘অেযক্ত’ পনদর ৈারা পরনমশ্বনরর মহার্বক্তরূপ মায়া ো অবেদযাই বেবদশষ্ট হইয়ানে। 
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