বাকসূক্ত
আর্মনীষার
য
দীপ্র স্বাক্ষর ঋগ্বেদসংহিতার হিষয়িস্তুর বিহিত্র্য়
অসাধারণ | এখাগ্বন যর্মন যদিতা, ধম ও
য ধমহনরগ্বেক্ষ
য
জীিনসম্পহকযত হিষয় অিলম্বগ্বন রহিত সূক্ত োওয়া র্ায়, যতমহন
জাগহতক সৃষ্টিরিসয়হিষগ্বয় উচ্চতর দার্হনক
য
হিন্তাসমৃদ্ধ সূগ্বক্তর
অহধকাংর্ োওয়া র্ায় | এগুহল যির্ীর ভাগ-ই প্রািীন বিহদক
ঋহষগ্বদর সৃষ্টিহিষয়ক ধয়ানধারণা সমৃদ্ধ | তগ্বি ঋগ্বেগ্বদর
দর্মমণ্ডগ্বলর িাক-সূক্ত িা যদিীসূক্ত নামক মন্ত্রসমষ্টি দার্হনক
য
সূগ্বক্তর অন্তগতয িগ্বলও কতগুহল স্বতন্ত্র বিহর্গ্বিয় সমুজ্জ্বল |
এখাগ্বন জগদ্রহ্মাগ্বণ্ডর সৃষ্টি প্রণালী হিষগ্বয় হিন্তা না কগ্বর রহ্মহিদ
ঋহষ রহ্মগ্বকই জগগ্বতর আশ্রয় যজগ্বন তাাঁর মহিমা কীতযন
কগ্বরগ্বেন | এক অগ্বথ সূ
য ক্তষ্টিগ্বক দার্হনক
য
সূগ্বক্তর িূ ড়ান্ত হনদর্নয
িলা র্ায় | এখাগ্বন আর জজজ্ঞাসা যনই, সতয়ানুসন্ধান যনই, আগ্বে
শুধু উেলহি আর সগ্বতয়র উগ্বঘাষণা | ঋগ্বেগ্বদর ঋহষগণ
সাধারণভাগ্বি িহু যদিতার অজিগ্বে হিশ্বাস করগ্বতন | হকন্তু তা
সগ্বেও এই সমি যদিতার উেগ্বর এক এিং অহিতীয় এক হিরাি
সত্তার সম্বগ্বন্ধ তাাঁগ্বদর মগ্বনর মগ্বধয় হিন্তার উদয় িগ্বয়হেল | সকল
িহুে ও বিহিগ্বত্র্য়র অন্তরাগ্বল যর্ এক-ই েরম সত্তা হিরাজ
করগ্বেন, এই দার্হনক
য
তেষ্টি ঋগ্বেগ্বদর প্রািীন অংগ্বর্ই িয়ক্ত
িগ্বয়গ্বে | ঋগ্বেগ্বদর প্রথমমণ্ডগ্বল দার্হনক
য
ঋহষ এক-ই অখণ্ড
সত্তার ইন্দ্র, হমত্র্, িরুণ, অহি, র্ম, মাতহরশ্বা প্রভৃ হত হিহভন্ন নাগ্বম
অহভহিত িওয়ার কথা উগ্বেখ কগ্বরগ্বেন - একং সহিপ্রা িহুধা
িদহন্ত | এই সূগ্বক্ত যসই অখণ্ড সত্তার অখণ্ড মহিমাগ্বকই
প্রকাহর্ত করিার যিিা করা িগ্বয়গ্বে | এখাগ্বন রহ্মরূহেণী
িাগ্গ্বদিীর সিাত্মক
য
সিান্তর্
য ামী
য র্জক্তর েহরিয় যদওয়া িগ্বয়গ্বে |
গঠনগ্বকৌর্গ্বলও সূক্তষ্টির বিহর্িয় আগ্বে | অম্ভৃণাখয় ঋহষর কনয়া

িাক এই সূগ্বক্তর দ্রষ্ট্রী িগ্বল উহেহখত | প্রকৃতেগ্বক্ষ অম্ভৃণ ঋহষ
িা তাাঁর কনয়ার িয়াজক্তেহরিয়সম্বগ্বন্ধ হিগ্বর্ষ হকেুই যিগ্বদ িা
তত্েরিতী সাহিগ্বতয় োওয়া র্ায় না | অম্ভৃণ র্ব্দষ্টি ঋগ্বেগ্বদর
1|133|5 নং মগ্বন্ত্র োওয়া র্ায় | সায়ণািার্ অম্
য
ভৃণ র্গ্বব্দর মিান,
অহতপ্রিৃদ্ধ অথওয কগ্বরগ্বেন | সুতরাং িাক যকাগ্বনা মানুষী অজিে
নয়, অনাহদঅন্তকাল যথগ্বক র্গ্বব্দর যর্ হিহিত্র্ লীলাতরঙ্গ
হিশ্বরহ্মাণ্ডগ্বক প্লাহিত কগ্বর িগ্বলগ্বে তার-ই মহিমাকীত্তযগ্বনর মগ্বধয়
হদগ্বয় িাক মূত্ত য িগ্বয় উগ্বঠগ্বেন | কালক্রগ্বম র্গ্বব্দর অেহরসীম
মহিমাসম্বগ্বন্ধ ঋহষগ্বদর উেলহি িাক-গ্বক রগ্বহ্মর সমের্াগ্বয়
য হনগ্বয়
যগগ্বে যদিসার্ুজয় ও অনুগ্রিলাগ্বভ মগ্বন্ত্রাচ্চারগ্বণর অহনিিনীয়
য
মহিমা যথগ্বক জগত্সংসাগ্বরর এমনহক ইন্দ্রাহদগ্বদিগগ্বণর-ও
হনয়ন্ত্রীরূগ্বে িাক এর কল্পনা সম্ভি িগ্বয়গ্বে | এই রহ্মস্বরূহেণী িাক
এর আত্মস্তুহতরূগ্বে আগ্বলািয় যদিীসূক্তষ্টি কহল্পত | অথাত
য িাক
এর মাধয়গ্বমই িাক এর মহিমা এখাগ্বন উগ্বমাহিত | িাক এখাগ্বন
রহ্মহিদুষী, রহ্মসাক্ষাত্কারলাভ কগ্বর এিং রগ্বহ্মর সগ্বঙ্গ তাদাত্ময়
অনুভি কগ্বর হতহন হনগ্বজই হনগ্বজর মহিমাগ্বক যজারাগ্বলা ভাষায়
প্রকষ্টিত কগ্বরগ্বেন | সূক্তষ্টি উত্তমেুরুগ্বষ রহিত এিং এই ধরগ্বণর
মন্ত্ররিনাগ্বক হনরুগ্বক্ত আধয়াজত্মক ঋক আখয়া যদওয়া িগ্বয়গ্বে |
আধয়াজত্মক সূগ্বক্তর যক্ষগ্বত্র্ ঋহষ এিং যদিতা অহভন্ন িগ্বয় থাগ্বকন,
িৃিগ্বেিতাগ্রগ্বে এ হিষগ্বয় িলা িগ্বয়গ্বে - উত্তমসয় তু িগসয়
য র্
ঋহষিঃ বসি যদিতা , এখাগ্বন িাগ্গ্বদিীর আত্মপ্রর্ংসা করগ্বলও
জাগহতক অনুর্াসন অনুর্ায়ী তা হনন্দনীয় নয় কারণ িাক
এখাগ্বন রহ্মস্বরূহেণী এিং রগ্বহ্মর মহিমাকথগ্বন যকাগ্বনা রীহত-ই
হনন্দনীয় নয় | শুধু গঠনগ্বকৌর্গ্বলর হদক হদগ্বয়ই সূক্তষ্টি
আধয়াজত্মক েদিািয় নয়, হিষয়কল্পনার হদক হদগ্বয়ও এষ্টি
আধয়াজত্মকতার দািী করগ্বত োগ্বর | এখাগ্বন িাক্র্জক্তর
অেহরসীম ও অপ্রহতিত প্রভাগ্বির কথা িলগ্বত হগগ্বয় তাাঁগ্বক

রহ্মস্বরূো িলা িগ্বয়গ্বে | বিহদক মগ্বন্ত্রর অপ্রহতিত প্রভাগ্বির কথা
হিন্তা করগ্বল প্রকৃত অগ্বথইয িাগ্গ্বদিীগ্বক সমি জগগ্বতর, সকল
যদিগগ্বণর ও জীিসাধারগ্বণর একমাত্র্ আধারভূ তা, হনয়ন্ত্রী িলা
র্ায় | হতহন সকল ঐশ্বগ্বর্রয অধীশ্বরী, তাাঁর-ই অনুগ্রগ্বি সকল জীি
ও যদিগণ অসাধারণ র্জক্ত অজযন কগ্বরন এিং হতহন
রহ্মহিগ্বিষকারীর ধ্বংগ্বসর কারণ িগ্বয় থাগ্বকন | হতহন-ই সকল
প্রাণীর েহরগ্বিিন কগ্বর থাগ্বকন হকন্তু তাাঁগ্বক যকউ র্াসন করগ্বত
োগ্বর না |

