
মুণ্ডক োপনিষদ   প্রথম মুণ্ড , নিতীয় খণ্ড   

 

শ ৌনক নামক প্রসিদ্ধ এক মহসষ ি সিলেন | সিসন বৃহি সবশ্বসবদ্য়ােলের 

অসিষ্ঠািা সিলেন | পুরাণানুিালর িা াঁর ঋসষকুলে অষ্টা ীসি 888  িহস্র ঋসষ 

থাকলিন | সিসন উপসর উক্ত ব্রক্ষ্মসবদ্য়ালক জানার জনয়  াস্ত্রসবসি 

অনুিালর হালি িসমি সনলে শ্রদ্ধাপূব িক মহসষ ি অসিরার সনকট এলেন 

এবং অিয়ন্ত সবনেপূব িক মহসষ িলক জজজ্ঞািা করলেন - ভগবান    যা াঁলক 

যথাথ িরূলপ জানলে, যা সকিু দৃ্ য়, শ্রবয় এবং অনুলমে মলন হলে, িা িব-

ই জ্ঞাি হওো যাে, শিই পরমিত্ত্ব কী ? কৃপাপূব িক বেুন, িা কীভালব 

জানা যালব ? 

"तसै्म स होवाच। दे्व ववदे्य वेवितवे्य इवत ह स्म यद्व्रक्ष्मवविो विन्ति परा 

चैवापरा च॥" 

       এইভালব শ ৌনক জজজ্ঞািা করলে মহসষ ি অসিরা বেলেন - মানুলষর 

শজ্ঞে হে দ্ুটট সবদ্য়া - পরা এবং অপরা | এই দ্ুটটর মলিয় যার দ্বারা 

ইহলেৌসকক এবং পারলেৌসকক শভাগিমূহ িথা িার প্রাসির িািলনর 

জ্ঞান োভ করা যাে, যালি শভালগর সিসি, শভাগিমূহ িথা িার প্রাসির 

িািলনর জ্ঞান োভ করা যাে, যালি শভালগর িদ্ুপেসির নানা িািন 

বসণ িি, শিটট হে অপরা সবদ্য়া | শযমন - ঋলেদ্, যজলুব িদ্, িামলবদ্ এবং 

অথব িলবদ্, এই হে চিুলব িদ্ | এলি নানাপ্রকার যজ্ঞসবসি এবং িার ফলের 

িসবস্তার বণ িনা সবদ্য়মান | শবলদ্ জগলির িমস্ত পদ্ালথ ির এবং সবষলের 

িসবস্তালর বণ িনা করা হলেলি | একথা সনজিি শয বিিমালন শবলদ্র িকে 

 াখা উপেি নে এবং িালি বসণ িি সবসবি সবজ্ঞানিম্বন্ধী কথাগুসে 

শবাঝার বয়জক্তও শনই | শবদ্পাঠ অথ িাি যথাথ ি উচ্চারণসবসির উপলদ্  হে 

  স ক্ষা   | যালি যাগ-যজ্ঞাসদ্র সবসি বো হলেলি িাই   কল্প   | ববসদ্ক এবং 

শেৌসকক  লের অনু ািন, প্রকৃসি-প্রিয়েসবভাগপূব িক  ে ািলনর 

প্রজিো,  োথ িলবালির প্রকার এবং  েপ্রলোগাসদ্র সনেলমর উপলদ্ল র 

নাম   বয়াকরণ   | ববসদ্ক  লের শয শকাষ আলি যালি অমুক পদ্ অমুক 

বস্তুর বাচক - একথা কারণিসহি বো হলেলি িালক   সনরুক্ত   বো 

হলেলি | ববসদ্ক িলের জাসি এবং শভদ্কাসরণী সবদ্য়াই হে   িে   | গ্রহ 

এবং নক্ষলের সিসি, গসি এবং িার িালথ আমালদ্র সক িম্বন্ধ - এইিব 



সবচার যার মলিয় হলেলি িাই হে   লজয়াসিষ  সবদ্য়া | এইভালব চিুলব িদ্ 

এবং িে শবদ্াি - এই দ্ টট হে অপরা সবদ্য়া | যার দ্বারা পরব্রক্ষ্ম 

অসবনা ী পরমাত্মার িত্ত্বজ্ঞান হে, িাই পরা সবদ্য়া | িার বণ িনাও শবলদ্ই 

সবদ্য়মান | অথএব, এই অং ্টুকু বাদ্ সদ্লে অবল লষ শবদ্ এবং শবদ্াি 

অপরা সবদ্য়ার অন্তগ িি | শিই অসবনা ী ব্রক্ষ্ম কীরূপ - এইরূপ 

জজজ্ঞািার উত্তলর বলেলিন - পরব্রক্ষ্ম পরলমশ্বলরর সনরাকার স্বরূপ 

বসণ িি হলেলি | পরব্রক্ষ্ম পরলমশ্বর জ্ঞালনজিে দ্বারা অসিগময় হন না, 

এমন সক কলম িজিে দ্বারাও অগময় | এই ব্রক্ষ্ম শগাোসদ্ উপাসি ূনয় িথা 

ব্রাক্ষ্মণাসদ্ বণ িগি শভদ্ িথা পীিাসদ্ বণ ি এবং আকৃসি ূনয় | এই ব্রক্ষ্ম 

অিয়ন্ত িূক্ষ্ম, বয়াপক, অন্তরাত্মারূলপ িব িে প্রিাসরি এবং িব িলিাভালব 

অসবনা ী অথ িাি সনিয় | জ্ঞানীজন িমস্ত প্রাণীর এই কারণলক িব িে 

পসরপূণ িরূলপ অনুভব কলরন | শিই জগদ্াত্মা পরলমশ্বলরর িমস্ত ভূি-

প্রাণীর পরম কারণ কীরূলপ, িমূ্পণ ি জগি কীভালব িা াঁর শথলক উি্পন্ন 

হে, এই জজজ্ঞািার উত্তলর বলেলিন - 

          শয পরব্রক্ষ্ম পরলমশ্বলরই এই জড়্লচিনাত্মক িমূ্পণ ি জগলির 

সনসমত্ত এবং উপাদ্ান কারণ | প্রথলম মাকড়িার দৃ্ষ্টান্ত দ্বারা একথা বো 

হলেলি শয, শযরূপ মাকড়্িা সনজ উদ্র শথলক জাে বসহগ িি কলর, 

প্রিাসরি কলর আবার িালক গুটটলে শনে, শিইরূপ এই পরব্রক্ষ্ম 

পরলমশ্বর সনলজর অভয়ন্তরি িূক্ষ্মরূলপ েীন জড়-লচিনাত্মক জগি্লক 

িৃটষ্টর আরলে নানা প্রকালর উি্পন্ন কলর প্রিাসরি কলরন এবং 

প্রেেকালে পুনঃ িমস্ত সনলজর মলিয় সবেীন কলর শনন  8গীিা 9|7-8  | 

সদ্বিীে উদ্াহরলণ একথা শবাঝালনা হলেলি শয, শযরূপ পৃসথবীলি শয শয 

ভালব অন্ন, িৃণ, বৃক্ষ, েিা আসদ্ ঔষসির বীজ পসিসি হে, শিইরূপ সভন্ন 

সভন্ন শভদ্মূেক ওষসি িথাে উি্পন্ন হে | িালি পৃসথবীর শকালনা 

পক্ষপাি শনই | শিইরূপ জীলবর সবসভন্ন কম িরূপ বীজ অনুিালরই ভগবান 

িালদ্র সভন্ন সভন্ন শযাসনলি উি্পন্ন কলরন | অিএব িা াঁর মলিয় শকালনা 

প্রকার পক্ষপাি এবং সনদ্িেিারূপী শদ্াষ শনই  8ব্রক্ষ্ম    |1|34  | িৃিীেি, 

মনুষয় রীলরর উদ্াহরলণ একথা শবাঝালনা হলেলি শয, শযরূপ জীবি্কালে 

মানলবর শদ্হ শথলক িম্পূণ ি সভন্ন রূপ শক , শোম এবং নখ স্বি উি্পন্ন 

হে এবং বৃজদ্ধ হে - িার জনয় শকালনা কম ি করলি হে না , শিইরূপ 



পরব্রক্ষ্ম পরলমশ্বর শথলক এই জগি স্বভাবি উি্পন্ন হে এবং সবি্িৃি 

হে, এর জনয় ভগবানলক শকালনা প্রযত্ন করলি হে না | এইজনয় 

শ্রীভগবান গীিাে বলেলিন শয, "আসম এই জগি্লক সনম িাণ করলেও 

প্রকৃিপলক্ষ অকিিাই, উদ্ািীলনর মলিা সিি আমালক কম ি সেি করলি 

পালর না প্রভৃসি   |  

          জগলির উি্পসত্তর িম বলেলিন -  

"तपसा चीयते व्रक्ष्म ततोऽन्नमविजायते। 

अन्नात् प्राणो मनः  सतं्य लोकाः  कममसु चामृतम्॥" 

পরলমশ্বলরর মসহমা বণ িনা কলর এই প্রকরলণর উপিংহার করা হলে - 

"यः  सवमज्ञ सवमववद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 

तस्मािेतद्व्रक्ष्म नाम रूपमनं्न च जायते॥" 

িম্পূণ ি জগলির এই কারণভূি পরমপুরুষ পরলমশ্বর িািারণরূলপ িথা 

সবল ষরূলপ িব সকিু ভালোভালব জালনন, এই পরব্রলক্ষ্মর একমাে জ্ঞান 

হে িপ | িািারণ মানলবর মলিা িা াঁলক জগলির উি্পসত্তর জনয় 

কষ্টিহনরূপ িপ করলি হে না | এই িব ি জক্তমান পরব্রক্ষ্ম পরলমশ্বলরর 

িংকল্পমাে-ই এই প্রিয়ক্ষ দৃ্ য়মান সবরাটস্বরূপ জগি  8যালক অপর 

ব্রক্ষ্ম বো হে   স্বি প্রকাস ি হলে যাে এবং িমস্ত প্রাণী িথা শোলকর না, 

রূপ এবং আহারাসদ্ও উি্পন্ন হে | শ ৌনক ঋসষ জজজ্ঞািা কলরসিলেন 

শয, "কালক জানলে িব সকিু জানা হলে যাে ?" এর উত্তলর িমস্ত 

জগলির পরম্ কারণ পরব্রক্ষ্ম পরমাত্মা শথলকই জগলির উি্পসত্ত 

জাসনলে িংলক্ষলপ একথা শবাঝালনা হলেলি শয, এই িব ি জক্তমান, িব িজ্ঞ, 

িকলের কিিা-ভিিা-িিিা পরলমশ্বরলক জানলে িব সকিুই জানা হে | 

"यिा लेलायते ह्यवचमः  सवमदे्ध हव्यवाहने । 

     तिाऽऽज्यिागाविरेणाहुतीः  प्रवतपाियेत् ॥" 

একথা িব িথা িিয় শয, বুজদ্ধমান মহসষ িগণ শয উন্নসির িািনরূপ যজ্ঞাসদ্ 

নানাপ্রকার কম ি শবদ্মলে প্রথলম অনুভব কলরসিলেন | শিই কম িগুসে 

ঋক, যজঃু এবং িাম - এই সিন শবলদ্ অলনক প্রকালর সবস্তারপূব িক বসণ িি 

হলেলি | অিএব জাগসিক উন্নসিকামী মানবগলণর শিগুসে ভালোভালব 

শজলন সনেমপূব িক িা পােন করা উসচি | এই মানব রীলর উন্নসির এটটই 

উত্তম পথ | আেিয় এবং প্রমালদ্ অথবা শভাগিমূলহ সেি শথলক পশুবি 



জীবন কাটালনা মানব রীলরর পলক্ষ উপযুক্ত নে | শবলদ্াক্ত অলনক 

প্রকার কলম ির মলিয় উপেক্ষণরূলপ প্রিান অসি শহাে কলম ির বণ িনা 

শদ্ওো হলেলি - 

            "तिेतत्सतं्य मने्त्रषु कमामवण कवयो यान्यपश्य- 

            -स्तावन ते्रतायां वहुधा सितावन । 

     तान्याचरथ वनयतं सत्यकामा 

              एषः  वः  पन्ाः  सुकृतस्त लोके ॥" 

অসিকারী মানুলষর সনিয় অসিলহাে করা উসচি | শদ্বিাগলণর জনয় 

বহনকারী অসি যখন অসিলহালের শবদ্ীলি প্রকৃিরূলপ প্রজ্জ্বসেি হে 

িখন িা শথলক অসিস খা শবর হে, শিই িমে আজয়ভালগর িান বাদ্ 

সদ্লে মিয় ভালগ আহুসি প্রদ্ান করা উসচি | এর দ্বারা একথাও শবাঝালনা 

হলেলি শয, যিক্ষণ অসি প্রদ্ীি না হে, িা শথলক স খা বাসহর না হে 

িিক্ষণ পয িন্ত অথবা অসি সনব িাসপি হলে িালি 8অসিলি  আহুসি প্রদ্ান 

করা উসচি নে | অসিলক ভালোভালব প্রজ্জ্বসেি কলরই অসিলহাে করা 

উসচি | 

 

 
 


