
প্রবন্ধ 

 

  

চিত্তশুচি 

বচিমিন্দ্র িট্টোপোধ্যোয় 



বচিমিন্দ্র িট্টোপোধ্যোয়  । চিত্তশুচি ।         প্রবন্ধ 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

চিত্তশুচি 

  

হিন্দুধর্ম্মের সার হিত্তশুহি যািারা হিন্দুধর্ম্মের হির্ম্ষ  নুুরাী  নবিা হিন্দুধর্ম্মের 

যবাবে মর্ম্মের নুুসন্ধার্ম্ু ইচু্ছক, তািাহিীর্ম্ক এই তর্ম্ের প্রহত হির্ম্ষ  মর্ম্ুার্ম্যাী কহরিার 

জুয নুুর্ম্রাধ কহর। হিন্দুধমোন্তীেত আর ককাু তেই ইিার ুযায় মমেীত ু র্ম্ি। সাকার্ম্রর 

উপাসুা িা হুরাকার্ম্রর উপাসুা, এর্ম্কশ্বরিাি িা িহুর্ম্ির্ম্ি ভহি, দ্বৈতিাি িা 

নদ্বৈতিাি, জ্ঞাুিাি, কমেিাি িা ভহিিাি, সকলই ইিার হুকট নহকহিৎকর। হিত্তশুহি 

বাহকর্ম্ল সকল মতই শুি, হিত্তশুহির নভার্ম্ি সকল মতই নশুি। যািার হিত্তশুহি ুাই, 

তািার ককাু ধমেই ু াই। হিত্তশুহি ককিল হিন্দুধর্ম্মেরই সার, এমত ু র্ম্ি, ইিা সকল ধর্ম্মের 

সার। ইিা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্র ষ্টধর্ম্মের সার, কিৌিধর্ম্মের সার, ইসলামধর্ম্মের সার, 

হুর শ্বর ককামৎধর্ম্মেরও সার। যাাঁিার হিত্তশুহি আর্ম্ে, হতহু কেষ্ঠ হি হিন্দু, কেষ্ঠ হি খ্র ষ্ট য়াু, 

কেষ্ঠ হি কিৌি, মুসলমাু, কেষ্ঠ হি পহজহটহভ্ট্।। যাাঁিার হিত্তশুহি ুাই, হতহু ককাু 

ধমোিলম্ব হির্ম্ীর মর্ম্ধয ধাহমেক িহলয়া ীণ্য িইর্ম্ত পার্ম্রু ুা। হিত্তশুহিই ধমে। তর্ম্ি 

প্রধাুতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইিা প্রিল। যাাঁিার হিত্তশুহি ুাই, হতহু হিন্দু ুর্ম্িু। মন্বাহি 

ধমেষার্ম্ের সমস্ত হিহধ হিধাুাুুসার্ম্র কাযেয কহরর্ম্লও হতহু হিন্দু ুর্ম্িু। 

এই হিত্তশুহি হক, তািা দুই একটা লক্ষর্ম্ণ্র ৈারা িুঝাইর্ম্তহে। হিত্তশুহির প্রবম লক্ষণ্ 

ইহিয় সংযম। “ইহিয় সংযম” ইহত িার্ম্কযর ৈারা এমু িুহঝর্ম্ত িইর্ম্ি ুা কয, 

ইহিয়সকর্ম্লর একিার্ম্র উর্ম্চ্ছি িা ধ্বংস কহরর্ম্ত িইর্ম্ি। ইহিয়ীণ্র্ম্ক সংযত কহরর্ম্ত 

িইর্ম্ি, ককিল ইিাই িুহঝর্ম্ত িইর্ম্ি। উিারিণ্, ঔিহরকতা একজাত য় ইহিয়পরতা, হকু 

এ ইহির্ম্য়র সংযমহিহধর্ম্ত এমু িুহঝর্ম্ত িইর্ম্ি ুা কয, কপর্ম্ট কখু খাইর্ম্ি ুা িা ককিল 

িায়ু ভক্ষণ্ কহরর্ম্ি িা কিযেয আিার কহরয়া বাহকর্ম্ি। ষর ররক্ষার জুয এিং স্বাস্থ্যরক্ষার 
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জুয কয পহরমাণ্ এিং কয প্রকার আিার্ম্রর প্রর্ম্য়াজু, তািা নিষয কহরর্ম্ত িইর্ম্ি, তািার্ম্ত 

ইহিয়সংযর্ম্মর ককাু হিঘ্ন িয় ুা। ইহিয়সংযম তত কহিু িযাপার ুর্ম্ি। ইিাও িলা 

যাইর্ম্ত পার্ম্র কয, সংযর্ম্তহির্ম্য়র পর্ম্ক্ষ উত্তম আিারাহিও নহির্ম্ধয় ুর্ম্ি, যহি তািার্ম্ত 

সৃ্পিা ুা বার্ম্ক।# স্থ্ূল কবা এই কয, ইহির্ম্য় আসহির নভািই ইহিয়সংযম। 

আত্মরক্ষার্ম্বে িা ধমেরক্ষার্ম্বে নবোৎ ঐহষক হুয়মরক্ষার্ম্বে যতটুকু ইহির্ম্য়র িহরতাবেতা 

আিষযক, তািার নহতহরি কয ইহিয়পহরতৃহির নহভলা  কর্ম্র, তািারই ইহিয় সংযত 

িয় ুাই; কয ুা কর্ম্র, তািার িইয়ার্ম্ে | ইহিয়পহরতৃহির্ম্ত সুখ ুাই, আকাঙ্ক্ষা ুাই, 

ককিল ধমেরক্ষা আর্ম্ে, তািারই ইহিয় সংযত িইয়ার্ম্ে।  

  

———— 

*প্রিার, ১২৯২, ফাল্গুু 

#রাীর্ম্ৈ হিমুদ্বিস্তু হি য়াহুহিদ্বয়শ্চরন্। 

আত্মিদ্বষযহবের্ম্ধয়াত্মা প্রসািমহধীচ্ছহত|| ী তা। ২য় ন।  ৬৪।  

নবে। রাী কৈ  িইর্ম্ত হিমুি আত্মিষয কয ইহিয়ীণ্, তদ্দ্বারা হি য়সকল উপর্ম্ভাী 

কহরয়া হির্ম্ধয়াত্মা িযহি ষাহন্ত প্রাি িইয়া বার্ম্কু।  

———— 

  

এমু নর্ম্ুক কলাক কিখা যায় কয, ইহিয়পহরতৃহির্ম্ত এর্ম্কিার্ম্র হিমুখ, হকু মর্ম্ুর 

কলু  ক্ষাহলত কর্ম্র ুাই। কলাকলজ্জায় িা কলার্ম্কর হুকট প্রহতপহত্তর জুয হকম্বা ঐহিক 

উন্নহতর জুয নবিা ধর্ম্মের ভার্ম্ণ্ প হিত িইয়া তািারা সংযর্ম্তহির্ম্য়র ুযায় কাযেয কর্ম্র, 

হকু হভতর্ম্র ইহির্ম্য়র িাি িি প্রিল। আজন্ম মৃতুয পযেযন্ত তািারা কখুও স্খহলতপি ুা 

িইর্ম্লও তািারা ইহিয়সংযম িইর্ম্ত নর্ম্ুক িূর্ম্র। যাাঁিারা মুহুমুেহুঃ ইহিয়পহরতৃহির্ম্ত 

উর্ম্িযাী  ও কৃতকাযেয, তাাঁিাহির্ম্ীর িইর্ম্ত এই ধমোত্মার্ম্ির প্রর্ম্ভি িি নপ। । উভর্ম্য়ই 

তুলযরূর্ম্প ইির্ম্লার্ম্কর ুরর্ম্কর নহির্ম্ত িগ্ধ। ইহিয় পহরতৃি কর িা ুা কর, যখু ভ্রর্ম্মও 

মর্ম্ু ইহিয়পহরতৃহির কবা আহসর্ম্ি ুা—যখু রক্ষাবে িা ধমোবে ইহিয় িহরতাবে কহরর্ম্ত 

িইর্ম্লও তািা দুঃর্ম্খর হি য় িযত ত সুর্ম্খর হি য় কিাধ িইর্ম্ি ু া, তখুই ইহির্ম্য়র সংযম 
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িইয়ার্ম্ে | তিভার্ম্ি কযাী তপসযা কর্ম্িার সকলই িৃবা। এই কবা স্পষ্ট কৃত কহরিার জুয 

হিন্দু পুরার্ম্ণ্হতিার্ম্স ঋহ হির্ম্ীর সম্বর্ম্ন্ধ ভূহর ভূহর রির্ম্সযাপুযাস আর্ম্ে। স্বীে িইর্ম্ত 

একজু নপ্সরা আহসল, আর নমহু ঋহ  িাকুর্ম্রর কযাী ভঙ্গ িইল, হতহু নমহু ু াুাহিধ 

কীালর্ম্যাী উপহস্থ্ত করর্ম্ণ্ প্রিৃত্ত িইর্ম্লু। এই সকল উপুযাস িইর্ম্ত আমরা এই কয়হট 

িমৎকার হষক্ষা প্রাি িই কয, কযার্ম্ী িা তপসযায় ইহিয়সংযম পাওয়া যায় ুা। 

কাযেযর্ম্ক্ষর্ম্েই, সংসারধর্ম্মেই ইহিয়সংযম লাভ করা যায়। প্রতযি নরর্ম্ণ্য িাস কহরয়া, 

ইহিয়তৃহির উপািাুসকল িইর্ম্ত িূর্ম্র বাহকয়া, সকল হি র্ম্য় হুহলেি িইয়া, মর্ম্ু করা 

যায় ির্ম্ট কয, আহম ইহিয়জয়  িইয়াহে; হকু কয মৃৎপার্ম্ে নহিসংস্কৃত িয় ু াই, কস কযমু 

স্পষেমার্ম্ে হটর্ম্ক ুা,এই ইহিয়সংযমও কতমহু কলার্ম্ভর স্পষেমাে হটর্ম্ক ুা | কয প্রতযি 

ইহিয়িহরতার্ম্বের উপর্ম্যাী  উপািাুসমূর্ম্ির সংসর্ম্ীে আহসয়ার্ম্ে, তািাহির্ম্ীর সর্ম্ঙ্গ যুি 

কহরয়া কখু জয় , কখু হিহজত িইয়ার্ম্ে, কসই পহরর্ম্ষর্ম্  ইহিয় জয় কহরর্ম্ত পাহরয়ার্ম্ে। 

হিশ্বাহমে িা পরাষর ইহিয় জয় কহরর্ম্ত পার্ম্রু ুাই। ভ ষ্ম িা ল্ষ্মণণ্ পাহরয়াহের্ম্লু। 

হিন্দুধর্ম্মের এই একহট নহত হুীূঢ় কবা কহিলাম। 

হকু ইহিয়সংযম নর্ম্পক্ষাকৃত তুচ্ছ কবা। হিত্তশুহির তািার নর্ম্পক্ষা গুরুতর লক্ষণ্ 

আর্ম্ে। নর্ম্ুর্ম্কর ইহিয় সংযত, হকু নুয কারর্ম্ণ্ তাাঁিাহির্ম্ীর হিত্ত শুি ুয়। ইহিয়সুখ 

কভাী কহরি ুা, হকু ভাল বাহকি, আমারগুহল ভাল বাহকর্ম্ি, এই িাসুা তাাঁিার্ম্ির মর্ম্ু 

িি প্রিল। আমার ধু িউক, আমার মাু িউক, আমার সম্পদ্ িউক, আমার যষ িউক, 

আমার কসৌভাীয িউক, আহম িি িই, আর সিাই আমার নর্ম্পক্ষা কোট িউক, তাাঁিারা 

এইরূপ কামুা কর্ম্রু। এই সকল নভ ষ্ট যািার্ম্ত হসি িয়, হিরকাল নুুহিু কসই কিষ্টায়, 

কসই উর্ম্িযার্ম্ী িযস্ত বার্ম্কু। কস জুয ুা কর্ম্রু এমু কাজ ুাই, তহিন্ন মু কিু, এমু 

হি য় ুাই। যািারা ইহিয়াসি, তািার্ম্ির নর্ম্পক্ষাও ইাঁিারা হুকৃষ্ট। ইাঁিার্ম্ির হুকট ধমে 

হকেুই ু র্ম্ি, কমে হকেুই ু র্ম্ি, জ্ঞাু হকেুই ু র্ম্ি, ভহি হকেুই ুর্ম্ি। তাাঁিারা ঈশ্বর মাহুর্ম্লও 

কাযেযতঃ তাাঁিার্ম্ির কার্ম্ে ঈশ্বর ুাই, জীৎ বাহকর্ম্লও তাাঁিার্ম্ির কার্ম্ে জীৎ ুাই, ককিল 

আপহুই আর্ম্েু, আপহু হভন্ন আর হকেুই ুাই। ইহিয়াষহির নর্ম্পক্ষাও এই আত্মাির, 

এই স্বাবেপরতা, হিত্তশুহির গুরুতর হিঘ্ন। পরাবেপরতা হভন্ন হিত্তশুহি ুাই। যখু আপহু 
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কযমু, পর কতমু, এই কবা িুহঝি, যখু আপুার সুখ কযমু খুাঁহজি, পর্ম্রর সুখ কতমহু 

খুাঁহজি, যখু আপুা িইর্ম্ত পরর্ম্ক হভন্ন ভাহিি ু া, যখু আপুার সুখ আপুার নর্ম্পক্ষাও 

পরর্ম্ক আপুার ভাহিি, যখু ক্রমষঃ আপুার্ম্ক ভুহলয়া হীয়া, পরর্ম্ক সবেস্ব জ্ঞাু কহরর্ম্ত 

পাহরি, যখু পর্ম্রর্ম্ত আপুার্ম্ক হুমহজ্জত রাহখর্ম্ত পাহরি, যখু আমার আত্মা এই 

হিশ্বিযাপ  হিশ্বময় িইর্ম্ি, তখুই হিত্তশুহি িইর্ম্ি। তািা ুা িইর্ম্ল ক ারর্ম্কৌপ ু ধারণ্ 

কহরয়া সমস্ত সংসার পহরতযাী কহরয়া হভক্ষািৃহত্ত নিলম্বুপূবেক ৈার্ম্র ৈার্ম্র িহরুাম 

কহরয়া হফহরর্ম্ল হিত্তশুহি িইর্ম্ি ু া। পক্ষান্তর্ম্র, রাজহসংিাসর্ম্ু ি রক মহিত িইয়া িহসয়াও 

কস রাজা জদ্বুক হভকু্ষক প্রজার দুঃখ আপুার দুঃর্ম্খর মত ভার্ম্ি, তািার হিত্তশুহি 

িইয়ার্ম্ে। কয ঋহ , হিশ্বাহমের্ম্ক একহট ীাভ িাু কহরর্ম্ত পাহরর্ম্লু ুা, তাাঁিার হিত্তশুহি 

িয় ুাই। কয রাজা, নঙ্কীত কর্ম্পার্ম্তর হিহুমর্ম্য় আপুার মাংস কাহটয়া হিয়াহের্ম্লু, 

তাাঁিারই হিত্তশুহি িইয়াহেল। 

  

ইিা নর্ম্পক্ষাও হিত্তশুহির গুরুতর লক্ষণ্ আর্ম্ে। হযহু সকল শুহির ্রষষ্টা, হযহু 

শুহিময়, যাাঁিার কৃপায় শুহি, যাাঁিার হিন্তায় শুহি, যাাঁিার নুুকম্পা িযত ত শুহি ুাই, 

তাাঁিার্ম্ত ীাঢ় ভহি হিত্তশুহির প্রধাু লক্ষণ্। ইহিয়সংযমই িল, আর পরাবেপরতাই িল, 

তাাঁিার সমূ্পণ্ে স্বভার্ম্ির হিন্তা এিং তৎপ্রহত প্রীাঢ় নুুরাী িযত ত কখুই লব্ধ িইর্ম্ত 

পার্ম্র ুা। এই ভহি হিত্তশুহির মূল এিং ধর্ম্মের মূল। 

হিত্তশুহির প্রবম লক্ষণ্ সম্বর্ম্ন্ধ যািা িহলয়াহে, তািার স্থ্ূল তাৎপযেয য়েির্ম্য় ষাহন্ত। 

হৈত য় লক্ষণ্ সম্বর্ম্ন্ধ যািা িহলয়াহে, তািার স্থ্ূল তাৎপযেয মুুর্ম্ য প্র হত। তৃত য় লক্ষণ্, 

ঈশ্বর্ম্র ভহি। নতএি হিত্তশুহির স্থ্ূল লক্ষণ্ ঈশ্বর্ম্র ভহি, মুুর্ম্ য প্র হত এিং য়েির্ম্য় 

ষাহন্ত। ইিাই হিন্দুধর্ম্মের মমেকবা। 

ভহি-প্র হত-ষাহন্ত-লক্ষণ্াক্রান্ত এই হিত্তশুহি হিন্দু ষােকার্ম্ররা হকরূর্ম্প িুঝাইয়ার্ম্েু, 

তািার উিািরণ্স্বরূপ ে মিাীিত, তৃত য় স্কন্ধ িইর্ম্ত হুম্নহলহখত ভীিদুহি উিৃত 

কহরর্ম্তহে। 

“লক্ষণ্ং ভহির্ম্যাীসয হুগুেণ্সয হুযিায়েতং। 

নদ্বিতুকযিযিহিতা যা ভহিঃ পুরুর্ম্ াত্তর্ম্ম|| ১০ | |  
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সার্ম্লাকয-সাহষ্টে-সাম পয-সারূদ্বপযকত্বমপুযত। 

ি য়মাুং ু ীৃহ্ণহন্ত হিুা মৎর্ম্সিুং জুাঃ|| ১১ | |  

স এি ভহির্ম্যাীীাখয আতযহন্তক উিায়েতঃ। 

কযুাহতব্রজয হেগুণ্ান্মিািার্ম্য়াপপিযর্ম্ত|| ১২ | |  

হুর্ম্ হিতাহুহমর্ম্ত্তু সধর্ম্মেণ্ মি য়সা। 

হক্রয়ার্ম্যার্ম্ীু ষর্ম্স্তু ুাহতহিংর্ম্্রষণ্ হুতযষঃ|| ১৩ | |  

মহিষ্ণ্যিষেুস্পষেপূজাস্তুতযহভিন্দদ্বুঃ। 

ভূর্ম্ত ু মিািুয়া সর্ম্ত্বুাসঙ্গর্ম্মু ি|| 

মিতাং িহুমার্ম্ুু ি ুাুামুুকম্পয়া। 

দ্বমেযা দ্বিিাত্মতুর্ম্লয ু যর্ম্মু হুয়র্ম্মু ি|| 

আধযাহত্মকাুুেিণ্ান্নামসংক ত্তেুাচ্চ কম। 

আজ্জের্ম্িুাযেযসর্ম্ঙ্গু হুরিংহক্রয়য়া তবা|| ১৪ | |  

মিমের্ম্ণ্া গুদ্বণ্রদ্বতঃ পহরসংশুিআষয়ঃ। 

পুরু সযাঞ্জসার্ম্ভযহত শ্রুতমােগুণ্ং হি মাম্|| ১৫ | |  

যবা িাতরর্ম্বা ঘ্রাণ্মািৃঙ র্ম্ি ীন্ধ আষয়াৎ। 

এিং কযাীরতং কিত আত্মাুমহিকাহর যৎ|| ১৬ | |  

নিং সবে ু ভূর্ম্ত ু ভূতাত্মািহস্থ্তঃ সিা। 

তমিজ্ঞায় মাং মত্তেযঃ কুরুর্ম্তিচ্চোহিিহম্বুম্|| ১৭ | |  

কযা মাং সর্ম্বে ু ভূর্ম্ত ু সন্তমাত্মাুম শ্বরং। 

হিত্বািচ্চোং ভজর্ম্ত কমৌঢ্যািস্মর্ম্ুযি জুর্ম্িাহত সঃ|| 

হৈ তঃ পরকার্ম্য় মাং মাহুর্ম্ুা হভন্নিহষেুঃ। 

ভূর্ম্ত ু িিদ্বিরসয ুা মুঃ ষাহন্তমৃচ্ছহত|| ১৮ | |  

নিমুচ্চািদ্বিিেযদ্বিঃ হক্রয়র্ম্য়াৎপন্নুয়াুর্ম্ে।  

দ্বুি তুর্ম্ যাহচ্চের্ম্তাচ্চোয়াং ভূতগ্রামািমাহুুঃ|| ১৯ | |  

নচ্চোিািচ্চের্ম্য়ত্তািি শ্বরং মাং স্বকমেকৃৎ। 

http://www.bengaliebook.com/


বচিমিন্দ্র িট্টোপোধ্যোয়  । চিত্তশুচি ।         প্রবন্ধ 

 6 

www.bengaliebook.com 
 

 

যািন্ন কিি স্বয়েহি সবেভূর্ম্ত বিহস্থ্তম্|| ২০ | |  

আত্মুশ্চ পরসযাহপ যঃ কর্ম্রাতযন্তর্ম্রািরং। 

তসয হভন্নিৃর্ম্ষা মৃতুযহিেির্ম্ধ ভয়মুল্বণ্ম্|| ২১ | |  

নব মাং সবেভূর্ম্ত ু ভূতাত্মাুং কৃতালয়ম্। 

নিের্ম্য়দ্দাুমাুাভযাং দ্বমেযাহভর্ম্ন্নু িকু্ষ া|| ২২ | |  

  

ে মিাীিতম, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ষ নধযায়। 

  

ইিার নবে 

“মা! হুগুেণ্ ভহির্ম্যাী হকরূপ, তািাও িহল, েিণ্ করুু। আমার গুণ্ েিণ্মার্ম্ে 

সবোন্তযোম  কয আহম, আমার্ম্ত নবোৎ পুরুর্ম্ াত্তর্ম্ম সমুদ্রীাম  ীঙ্গাসহলর্ম্লর ুযায় 

নহিহচ্ছন্না ও ফলাুুসন্ধাুরহিতা এিং কভিিষেুিহজ্জেতা মর্ম্ুর ীহতরূপ কয ভহি, তািাই 

হুগুেণ্ ভহির্ম্যার্ম্ীর লক্ষণ্। ১০। কয সকল িযহির এইরূপ ভহির্ম্যাী িয়, তািার্ম্ির 

ককাুই কামুা বার্ম্ক ুা, নহধক হক, তািাহিীর্ম্ক সার্ম্লাকয (আমার সহিত এক কলার্ম্ক 

িাস), সাহষ্টে (আমার তুলয ঐশ্বযেয), সাম পয (সম পিহত্তেত্ব), সারূপয (সমাুরূপত্ব) এিং 

একত্ব নবোৎ সাযুজয, এই সকল মুহি হির্ম্ত িাহির্ম্লও তাাঁিারা আমার কসিা িযহতর্ম্রর্ম্ক 

হকেুই গ্রিণ্ কহরর্ম্ত িার্ম্িু ুা। ১১। মা! ঐ প্রকার ভহির্ম্যাীর্ম্কই আতযহন্তক িলা যায়, 

উিা িইর্ম্ত পরমপুরু াবে আর ুাই। মাুহি! দ্বেগুণ্য তযাী কহরয়া ব্র্মপপ্রাহি পরম ধু 

িহলয়া প্রহসি আর্ম্ে সতয, হকু তািা আমার ঐ আুু হঙ্গক ধু, ভহির্ম্যার্ম্ীই হেগুণ্ 

নহতক্রম কহরয়া ব্র্মপত্বপ্রাহি িইয়া বার্ম্ক। ১২। মা! ঐ প্রকার ভহির সাধু িহল, েিণ্ 

করুু। ধুাহভসহন্ধ পহরতযাীপূবেক হুত্তদ্বুহমহত্তক স্ব স্ব ধর্ম্মের নুুষ্ঠ হিাু এিং হুতয 

েিাহিযুি িইয়া হুষ্কার্ম্ম নুহতহিং্রষ নবোৎ একিার্ম্র হিংসাহি িজ্জেু ুা কহরয়া 

পিরাোদুযি পূজাপ্রকরণ্ ৈারা। ১৩। আমার প্রহতমাহি িষেু, স্পষেু, পূজু, স্তিকরণ্, 

িন্দু, সকল প্রাণ্ র্ম্ত আমার ভাি হিন্তাকরণ্, দ্বধযেয, দ্বিরাীয, মিৎ িযহিহিীর্ম্ক িহু 

সমাুকরণ্, ি র্ম্ুর প্রহত নুুকম্পা, আত্মতুলয িযহির্ম্ত দ্বমেতা, যম নবোৎ িার্ম্িযহির্ম্য়র 

হুগ্রি, হুয়ম নবোৎ নন্তহরহিয় িমু, আত্মহি য়ক েিণ্, আমার ুাম সংক ত্তেু, 
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সরলতািরণ্, সর্ম্তর সঙ্গকরণ্ এিং হুরিঙ্কাহরতা প্রিষেু। ১৪। ঐ সকল গুণ্ ৈারা 

ভীিিমোুুষ্ঠ হিাুকার  পুরুর্ম্ র হিত্ত সবের্ম্তাভার্ম্ি শুি িয়, এিং কসই পুরু  আমার গুণ্ 

েিণ্মার্ম্ে হিুা প্রযর্ম্ে আমার্ম্ক প্রাি িয়। ১৫। ফলতঃ কযমু ীন্ধ িায়ুর্ম্যার্ম্ী স্বস্থ্াু 

িইর্ম্ত আহসয়া ঘ্রাণ্র্ম্ক আেয় কর্ম্র, তািার ুযায় ভহির্ম্যাীযুি নহধকার  হিত্ত হিুা 

প্রযর্ম্েই পরমাত্মার্ম্ক আত্মসাৎ কর্ম্র। ১৬। এই প্রকার হিত্তশুহি সবেপ্রাণ্ র্ম্ত আত্মিৃহষ্ট 

ৈারাই িয়, আহম সকল ভূর্ম্তর আত্মস্বরূপ িইয়া সবেপ্রাণ্ র্ম্তই সতত নিহস্থ্ত আহে, 

নবি ককাু ককাু িযহি আমার্ম্ক নিজ্ঞা কহরয়া প্রহতমাহির্ম্ত প্রজারূপ হিিম্বুা কহরয়া 

বার্ম্ক। ১৭। পরু আহম সবেপ্রাণ্ র্ম্ত িত্তেমাু ও সকর্ম্লর আত্মা এিং ঈশ্বর; কয িযহি 

মূঢ়তাপ্রযুি আমার্ম্ক উর্ম্পক্ষা কহরয়া প্রহতমা পূজা কর্ম্র, তািার ককিল ভর্ম্স্ম আহুহত 

প্রিাু করা িয়। কস পরর্ম্ির্ম্ি আমার্ম্ক কৈ  কর্ম্র এিং নহভমাু  হভন্নিষে  ও সকল প্রাণ্ র 

সহিত িিদ্বির িয়, সুতরাং তািার মু ষাহন্ত প্রাি িয় ুা। ১৮। কি নুর্ম্ে! কয িযহি 

প্রাহণ্সমূর্ম্ির হুন্দাকার , কস যহি হিহিধ দ্রিয ও হিহিধ দ্রর্ম্িয উৎপন্নাহি হক্রয়া ৈারা আমার 

প্রহতমার্ম্ত আমার পূজা কর্ম্র, তবাি আহম তািার প্রহত সুষ্ট িই ুা। ১৯। মা! এমত 

হির্ম্িিুা কহরর্ম্িু ু া কয, প্রহতমাহির্ম্ত নচ্চেুা করা হিফল। পুরু  কয পযেযন্ত সবেপ্রাণ্ র্ম্ত 

নিহস্থ্ত কয আহম, আমার্ম্ক আপুার য়েিয়মর্ম্ধয জাহুর্ম্ত ুা পার্ম্র, তািৎ পযেযন্ত স্বকর্ম্মে 

রত িইয়া প্রহতমাহির্ম্ত নচ্চেুা কহরর্ম্ি। ২০। পরু কয মূঢ় আপুার ও পর্ম্রর মর্ম্ধয 

নতযপ। ও কভি িষেু কর্ম্র নবোৎ যািার আপুার দুঃর্ম্খর তুলয পর্ম্রর দুঃখ নুুভি িয় 

ুা, আহম কসই হভন্নিষে  িযহির প্রহত মৃতুযস্বরূপ িইয়া কোরতর ভয় হিধাু কহর। ২১। 

নতএি পুরুর্ম্ র কত্তেিয কয, আমার্ম্ক সবেভূর্ম্তর নন্তযোম  এিং সকল প্রাণ্ র্ম্ত নিহস্থ্ত 

জাহুয়া িাু, মাু ও সকর্ম্লর সহিত হমেতা এিং সমিৃহষ্ট ৈারা সকলর্ম্ক নচ্চেুা কর্ম্র। 

২২| ” * 

হিত্তশুহি সম্বর্ম্ন্ধ এইরূপ উহি হিন্দুধর্ম্মের সকল গ্রন্থ  িইর্ম্ত উিৃত করা যাইর্ম্ত পার্ম্র, 

িাহুর্ম্লয প্রর্ম্য়াজু ুাই। হিন্দুহির্ম্ীর স্মরণ্ বার্ম্ক কযু কয, হিত্তশুহি িযত ত প্রহতমাহি 

পূজায় ককাু ধমে ুাই। কস স্থ্র্ম্ল প্রহতমাহির পূজা হিিম্বুা মাে। 
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এই হিত্তশুহি মুু যহির্ম্ীর সকল িৃহত্তগুহলর সমযক্ স্ফূহত্তে, পহরণ্হত, ও সামঞ্জর্ম্সযর 

ফল। ভহি ও প্র হত কাযেযকাহরণ্  িৃহত্ত। হকু ককিল কাযেযকাহরণ্  িৃহত্তর নুুষ লর্ম্ু 

ধমেলাভ িইর্ম্ত পার্ম্র ুা। জ্ঞাুাজ্জেু  িৃহত্তর নুুষ লু িযত ত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞাু িইর্ম্ত 

পার্ম্র ুা। হিত্তরহঞ্জু  িৃহত্তগুহলর নুুষ লু িযত ত ধর্ম্মের মািাত্ময এিং কসৌন্দযেয 

সমযক্ রূপ উপলব্ধ িয় ুা, এিং হিত্তশুহির সকল পব পহরষ্কার িয় ুা। ষার হরক 

িৃহত্তসকর্ম্লর সমুহিত নুুষ লু িযত ত ধমোুুর্ম্মাহিত কার্ম্যেযর উপর্ম্যাী  ক্ষমতা জর্ম্ন্ম ু া 

এিং য়েিয়ও ষাহন্তলাভ কর্ম্র ু া। নতএি হিত্তশুহি, সকল িৃহত্তগুহলর সমযক্ নুুষ লু ও 

সামঞ্জর্ম্সযরই ফল। 

  

————-  

* ে যুি রামুারায়ণ্ হিিযারেকৃত নুুিাি। নুুিার্ম্ি মূলাহতহরি দুই একটা ষব্দ 

আর্ম্ে। 

————-  
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