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১. কর্ম ও তাহার রহসয 

১৯০০ খ্রীঃ ৪ঠা জানুআচি ক্যাচিফ াচনিয়া, িস এফেিফস প্রদত্ত ক্তৃতাা  

  

আমিা জরকফন যে-সক যেষ্ঠ চিক্ষা িাভ ক্চিয়াচি, যসগুচিি অনযাম এই যে, ক্ফমিি 

উফেফিযি প্রচা োটা মফনাফোগ যদওয়া আকিযক্, উপায়গুচিি প্রচাও াাটা যদওয়া 

উচিা। এই চিক্ষা আচম োাঁহাি চনক্ট িাভ ক্চিয়াচি, চাচন এক্জন মহাপুুষ,, এক  

াাাঁহাি জরকন চিি এই মহার নরচাি কাস্তক রূপায়ন। এই এক্চট নরচা হইফাই আচম 

সকিদা মহৎ চিক্ষা িাভ ক্চিয়া আচসফাচি; এক  আমাি মফন হয়, জরকফনি সক্ি 

সা ফিযি িহসয যসখাফনই-অর্িাৎ উফেফিযি প্রচা োটা, উপায়গুচিি প্রচাও াাটা 

মফনাফোগ যদওয়া। 

  

আমাফদি জরকফনি কড় ত্রুচট এই যে, আমিা আদফিিি প্রচা এা যকির আক্তৃতষ্ট হইয়া 

পচড়- িক্ষয আমাফদি চনক্ট এা যকির মফনামুগ্ধক্ি, এা যকির যিাভনরয় হয় এক  

আমাফদি মানসপফট এা কড় হইয়া োয় যে, আমিা উপায়গুচি খুাঁচটনাচটভাফক যদচখফা 

পাই না; চক্ন্তু েখনই চক িাা আফস, াখন েচদ আমিা পুঙ্খানুপুঙ্খরূফপ চকফলেষ,  ক্চিয়া 

যদচখ, াফক িাক্িা চনিানব্বইচট যক্ষফত্র যদচখক যে, উপায়গুচিি প্রচা মফনাফোগ চদই 

নাই কচিয়াই আমিা চক ি হইয়াচি। উপায়গুচিফক্ চনখুাঁা ও দতৃতঢ় ক্িাি চদফক্ মফনাফোগ 

যদওয়াই আমাফদি চকফি, প্রফয়াজন। উপায়গুচি ের্াের্ হইফি উফেিযচসচি হইফকই। 

আমিা ভুচিয়া োই যে, ক্াি ই ক্ােি উৎপাদন ক্ফি; ক্ােি ক্খনই চনফজ চনফজ উৎপন্ন 

হইফা পাফি না; ক্াি গুচি চঠক্, উপেু্ ও িচ্িাির না হইফি ক্ােি ক্খনও উৎপন্ন 

হইফক না। এক্কাি েখন আদিি চনকিাচিা ও উহাি উপায়গুচি চনর্িাচিা হয়, াখন আি 

আদফিিি ক্র্া না ভাচকফিও পাচি; ক্াি  উপায়গুচি চনখুাঁা ক্চিফা পাচিফি আদফিিি 

চক,ফয় আমিা চনশ্চা হইফা পাচি’ যেখাফন ক্াি  আফি, যসখাফন ক্ােি স্বনফধে  আি যক্ান 

কার্া নাই, ক্ােি অকিযই হইফক; আমিা েচদ ক্াি -চক,ফয় েত্নকান হই, াাহা হইফি 

ক্ােিও হইফক। আদফিিি উপিচিই ক্ােি, উপায়গুচিই ক্াি ; সুািা  উপাফয়ি প্রচা 
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মফনাফোগ-দানই জরকন-সমসযাসমার্াফনি িহসয। এই চক,য়চট আমিা গরাাফাও পাঠ 

ক্চিয়া র্াচক্; যসখাফন আমিা এই চিক্ষা পাই যে, আমাফদি ক্াজ ক্চিফা হইফক, সম্ 

িচ্ চদয়া চনয়া ক্াজ ক্চিয়া োইফা হইফক; এক  যে-ফক্ান ক্াফজই আমিা চনেু্ হই 

না যক্ন, াাহাি উপি আমাফদি সম্ মন সমাচহা ক্চিফা হইফক; অর্ি যদচখফা হইফক, 

আমিা যেন ক্ফমি আস্ হইয়া না পচড়, অর্িাৎ অনয যক্ান চক্িুি প্রভাক যেন ক্মি হইফা 

সচিয়া না োই, চক্ন্তু াকু সকিাকস্থাফাই যেন ইচ্ছামাত্র আমিা ক্মিাযাগ ক্চিফা সমর্ি হই। 

  

আমিা েচদ চনজ চনজ জরকন চকফলেষ,  ক্চি, াাহা হইফি যদচখফা পাই যে, আমাফদি 

দীঃফখি সকফিফয় কড় ক্াি  এইীঃ আমিা যক্ান ক্ােি ্হ  ক্চিয়া াাহাফা 

  

আমাফদি সমস্ত িচ্ চনফয়াচজা ক্চি; হয়ফাা াাহা চনষ্ফি হইি, ার্াচপ আমিা াাহা 

পচিাযাগ ক্চিফা পাচি না। আমিা জাচন, ক্মি আমাচদগফক্ আঘাা চদফাফি, ক্ফমিি প্রচা 

আিও যকির আচস্ আমাফদি যক্কি দীঃখই চদফাফি-ার্াচপ আমিা ঐ ক্মি হইফা 

চনফজফদি চকচচ্ছন্ন ক্চিফা পাচি না। মচক্ষক্া মরু্পান ক্চিফা আচসয়াচিি, চক্ন্তু াাহাি 

পাগুচি মরু্ভাফে আটক্াইয়া যগি! যস আি কাচহি হইফা পাচিি না। কাি-কািই আমাফদি 

এইরূপ দিকস্থা হইফাফি। আমাফদি সম্ জরকনই এইরূপ এক্টা িহফসয আকতৃতা। যক্ন 

আমিা এ-জগফা আচসয়াচি? আমিা এখাফন মরু্পান ক্চিফা আচসয়াচিিাম, চক্ন্তু 

যদচখফা পাইফাচি-আমাফদি হাা-পা উহাফা আকি হইয়া পচড়য়াফি! আমিা জগৎফক্ 

র্চিফা আচসয়াচিিাম, চক্ন্তু চনফজিাই র্তৃতা হইয়া পচড়িাম! যভাগ ক্চিফা আচসয়াচিিাম, 

চক্ন্তু আমিাই ভু্ হইফাচি! িাসন ক্চিফা আচসয়াচিিাম, চক্ন্তু চনফজিাই িাচসা 

হইফাচি! ক্াজ ক্চিফা আচসয়াচিিাম, চক্ন্তু অপফিি হফস্ত ক্ররড়নক্ হইয়া পচড়ফাচি! 

এরূপ কযাপাি আমিা সকিদাই যদচখফা পাই। আমাফদি জরকফন প্রফাযক্ যিাটখাট কযাপাফি 

এইরূপই ঘচটয়া র্াফক্। অপফিি মন-কুচি দ্বািা আমিা িাচিা হইফাচি; আকাি আমিা 

সকিদাই অপফিি মন-কুচিি উপি প্রভাক চকস্তাি ক্চিফা যিষ্টা ক্চিফাচি। আমিা জরকফনি 

সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপফভাগ ক্চিফা িাই, চক্ন্তু যসগুচিই আমাফদি প্রা িচ্ ক্ষয় ক্চিয়া 

য ফি। আমিা িাই প্রক্তৃতচা হইফা চক্িু আহি  ক্চিফা, চক্ন্তু পচি াফম যদচখফা পাই, 
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প্রক্তৃতচাই আমাফদি সকিস্ব ক্াচড়য়া িয়-আমাচদগফক্ এফক্কাফি চি্ ক্চিয়া য চিয়া যদয়! 

েচদ এইরূপ না হইা, াফক জরকন আনফন্দ্াজ্জ্বি হইয়া উচঠা। এগুচি ক্খনও ্ াহয ক্চিও 

না। আমিা েচদ চক,ফয় জচড়া হইয়া না পচড়, াাহা হইফি সকিচকর্ স িাা ও চক িাা, 

সুখ ও দীঃখ সফেও আমাফদি জরকন অচিিাম আনফন্দ্াজ্জ্বি হইফা পাফি। 

  

দীঃফখি ইহাই এক্চট ক্াি  যে, আমিা আস্ হই; আমিা চনায আকি হইফাচি। 

এইজনয গরাা কচিফাফিনীঃ চনয়া ক্মি ক্ি; ক্মি ক্ি, চক্ন্তু আস্ হইও না; ক্ফমি কি 

হইও না। প্রফাযক্ চক,য় হইফা চনফজফক্ প্রাযাহৃা ক্চিকাি িচ্ সচিা িাফখা-ফক্ান 

কস্তু ো চপ্রয়ই হউক্ না যক্ন, াাহা পাইকাি জনয মন ো যকিরই কযাক্ুি হউক্ না যক্ন, 

াাহা াযাগ ক্চিফা যগফি ো ারব্র যকদনা অনুভক ক্ি না যক্ন, প্রফয়াজনক্াফি াাহা 

পচিাযাফগি িচ্ চনফজি মফর্য সচিা িাফখা। এই জরকফনই হউক্ কা অনয যক্ান জরকফনই 

হউক্ দকিফিি স্থান নাই, দকিিাা দাসত্ব আফন। দকিিাা সকিপ্রক্াি িািরচিক্ ও মানচসক্ 

দীঃফখি ক্াি । দকিিাাই মতৃতাুয। িাসহস্র জরকা ু আমাফদি িাচিচদফক্ চকিি  ক্চিফাফি; 

চক্ন্তু যে পেিন্ত না আমিা দকিি হইয়া পচড়, যে পেিন্ত না আমাফদি যদহ ঐগুচি ্হ  

ক্চিকাি জনয পতৃতফকিই প্রস্তুা ও উনু্মখ হয়, যস পেিন্ত ঐ জরকা ুগুচি আমাফদি অচনষ্ট ক্চিফা 

পাফি না। িক্ষ িক্ষ দীঃফখি জরকা ু আমাফদি িাচিচদফক্ ভাসমান র্াচক্ফা পাফি; 

ঐগুচিফক্ ্াহয ক্চিফি িচিফক না। যে পেিন্ত আমাফদি মন দকিি না হয়, যসগুচি 

আমাফদি 

  

চনক্ট আচসফা সাহস ক্চিফক না; আমাচদগফক্ আয়ত্ত ক্চিকাি যক্ান িচ্ াাহাফদি নাই। 

জরকফনি পিম সায এইীঃ িচ্ই জরকন, দকিিাাই মতৃতাুয। িচ্ই সুখ ও আনন্দ্; িচ্ই 

অনন্ত ও অচকনশ্বি জরকন; দকিিাাই অচকিাম দীঃখ ও উফদ্বফগি ক্াি ; দকিিাাই মতৃতাুয। 

  

এই জরকফন োকারয় ইচিয়-সুফখি উৎস আসচ্। আমিা আমাফদি কধুে কাধে কফদি প্রচা 

আস্ হই; চনফজফদি মানচসক্ ও আর্যাচিক্ কযাপাফি আস্ হই; োকারয় কাহযকস্তুফা 

আস্ হই, োহাফা ঐগুচিি সাহাফেয ইচিয়সুখ িাভ ক্চিফা পাচি। আকাি এই আসচ্ 

চভন্ন আি ক্র আফি, োহা আমাফদি দীঃখ চদফা পাফি? আনন্দ্ অজিন ক্চিফা হইফি 
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আমাচদগফক্ আসচ্হরন হইফা হইফক। ইচ্ছামাত্র অমাস্ হইকাি িচ্ েচদ আমাফদি 

র্াচক্া, াফক যক্ান দীঃখই র্াচক্া না। যক্কি যসই কযচ্ই প্রক্তৃতচাি যেষ্ঠ কস্তুিাফভ সমর্ি 

হইফকন, চেচন সম্ িচ্ চদয়া যক্ান কস্তুফা আস্ হইকাি সামর্িয িাভ ক্চিয়াও 

প্রফয়াজনক্াফি চনফজফক্ অনাস্ ক্চিকািও িচ্ র্াি  ক্ফিন। চক্ন্তু মুিচক্ি এই-

োটুক্ু আস্ হইকাি ক্ষমাা র্াক্া দিক্াি াাটুক্ু অনাস্ হইকাি ক্ষমাাও র্াক্া 

উচিা। আকাি এমন সক কযচ্ আফি, োহািা যক্ানচক্িু দ্বািা আক্তৃতষ্ট হয় না। াাহািা 

ভািকাচসফা পাফি না।; াাহািা ক্চঠনহৃদয় ও উদাসরন ; অকিয জরকফনি অচর্ক্া ি দীঃখ 

াাহািা এড়াইয়া োয়। চক্ন্তু যদওয়াি ক্খনও দীঃখফকার্ ক্ফি না, ক্খনও ভািকাফস না, 

ক্খনও আঘাা পায় না; াাহা হইফিও উহা যদওয়ািই র্াফক্। চনাান্ত অনুভূচাহরন 

যদওয়াি হওয়া অফপক্ষা যক্ান-চক্িুি প্রচা আসচ্ কা আক্,ি  অনুভক ক্িা কি  ভাি। 

যে ক্খন ক্াহাফক্ও ভািকাফস না, যে ক্চঠনহৃদয় ও পা,া াুিয, যস জরকফনি অচর্ক্া ি 

দীঃখ এড়াইকাি সফে সফে আনন্দ্ হইফাও কচিা হয়। এইরূপ অকস্থা আমিা ক্ামনা 

ক্চি না। ইহা দকিিাা, ইহা মতৃতাুযাুিয। যে-হৃদয় ক্খনও দকিিাা অনুভক ক্ফি না, দীঃখ 

অনুভক ক্ফি না, যস-হৃদয় ক্খনই জা্া হয় নাই। াাহা স্পন্দ্নহরন জড়াকস্থা; এরূপ 

অকস্থা আমিা িাই না। 

  

এইসফে যক্কি যপ্রফমি এই মহািচ্, আসচ্ি এই প্রকি আক্,ি , এক্চটমাত্র কস্তুি 

উপি সম্ মনপ্রা  ঢাচিয়া চদয়া চনজ সত্তাফক্ যেন অপফিি জনয চনীঃফি, ক্চিয়া 

যদওয়াি িচ্-োহা যদকাাফদিই িচ্-আমাফদি ক্াময নয়; পিন্তু আমিা যদকগ  

অফপক্ষাও উচ্চাি, মহত্তি হইফা িাই। পূ িজ্ঞানর যপ্রফমি যসই এক্চট চকন্দ্ুফা চনফজি 

সম্ চিত্ত সমাচহা ক্চিফা পাচিফিও অনাস্ই র্াফক্ন। এই অকস্থা চক্রূফপ আফস? 

আি এই এক্চট িহসযই আমাফদি চিক্ষা ক্চিফা হইফক। 

  

চভকু্ষক্ ক্খনও সুখর হয় না। যস েৎচক্চিৎ চভক্ষা পায়, চক্ন্তু ইহাি পশ্চাফা র্াফক্ ক্ুষ া 

ও ঘতৃত া; চভকু্ষক্ যে নরি কযচ্, অন্তাীঃ এইরূপ মফনাভাক দাফনি পশ্চাফা র্াচক্য়া োয়। 

োহা যস পায়, াাহা ক্খনও ের্ার্িরূফপ উপফভাগ ক্চিফা পাফি না। 
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আমিা সক্ফিই চভকু্ষক্। আমিা োহাই ক্চি, াাহািই এক্টা প্রচাদান িাই। আমিা 

সক্ফিই জরকন ও র্মি িইয়া কযকসা ক্চি! হায়, আমিা যপ্রম িইয়াও কযকসা ক্চি! 

  

যাামিা েচদ কযকসা ক্চিফা আচসয়া র্াফক্া, আদান-প্রদান-ক্রয়-চকক্রফয়ি প্রশ্নই েচদ 

যাামাফদি প্রর্ান হইয়া র্াফক্, াাহা হইফি ক্রয়-চকক্রফয়ি নরচা অনুসি  ক্ি। 

কযকসাফক্ষফত্র ভাি সময় আফি, মন্দ্ সময়ও আফি, মূফিযি উত্থান-পানও আফি, সক 

সমফয় আঘাফাি আিঙ্কাও আফি। কযাপািচট দপিফ  মুখ যদখাি মফাা; যাামাি মুখ 

প্রচাচকচ্বনা হইিীঃ মুখভচে ক্ি, দপিফনও মুখভচে যদখা োইফক; াুচম েচদ হাফসা, দপি ও 

হাচসফক-াাহাফা হাচস প্রচাচকচ্বনা হইফক। ইহাই ক্রয়-চকক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান। 

  

আমিা আকি হইয়া পচড়। চক্ প্রক্াফি আকি হইয়া পচড়? োহা চদই াাহাি জনয নয়, 

পিন্তু োহা আিা ক্চি াাহাি জনযই। যপ্রফমি প্রচাদাফন পাই আমিা দীঃখ-ভািকাচস 

কচিয়া নয়, পিন্তু প্রচাদাফন ভািকাসা িাই কচিয়া। আক্াঙ্ক্ষা যেখাফন নাই, দীঃখ যসখাফন 

র্ফক্ না। কাসনা-অভাকফকার্ই সক্ি দীঃফখি মূি। স িাা ও চক িাাি চনয়ফম 

কাসনাসমূহ আকি। কাসনা অকিযই দীঃখ আচনফক। 

  

সুািা  প্রক্তৃতা স িাা, প্রক্তৃতা সুফখি েষ্ঠ িহসয এইীঃ চেচন প্রচাদান িান না-চেচন 

সমূ্প িভাফক চনীঃস্বার্ি, চাচনই সকিাচর্ক্ ক্তৃতাক্ােি। ক্র্াচট যহাঁয়াচি কচিয়া মফন হয়। আমিা 

চক্ জাচন না-প্রফাযক্ চনীঃস্বার্ি কযচ্ জরকফন প্রাাচিা হন, আঘাাপ্রপ্ত হন? আপাাাীঃ 

াাহাই কফট। ‘েরশুখ্রষ্ট চনীঃস্বার্ি চিফিন, ার্াচপ কু্রিচকি হইয়াচিফিন’-সায কফট, চক্ন্তু 

আমিা জাচন যে, এক্ মহান্ চকজফয়ি-ফক্াচট যক্াচট মানুফ,ি জরকনফক্ প্রক্তৃতা সা ফিযি 

ক্িযাফ  মচো ক্চিকাি জনযই াাাঁহাি এই চনীঃস্বার্িপিাা।  

  

চক্িুই আক্াঙ্ক্ষা ক্চিও না; প্রচাদাফন চক্িুই িাচহও না। োহা যাামাি চদকাি আফি দাও; 

ইহা যাামাি চনক্ট চ চিয়া আচসফক, চক্ন্তু যস চক,ফয় এখন চিন্তা ক্চিও না। সহস্রগু  

কচর্িা হইয়া ইহা চ চিয়া আচসফক, চক্ন্তু ইহাি উপি মফনাচনফকি যমাফটই ক্চিফক না। 

দাফনি িচ্ িাভ ক্ি; দাও-কযস, যসখফনই যি,। চিক্ষা ক্ি-দান ক্চিকাি জনযই এ-
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জরকন, প্রক্তৃতচা যাামাফক্ দান ক্চিফা কার্য ক্চিফক; সুািা  যস্বচ্ছায় দান ক্ি। িররই ই হউক্ 

আি চকিফ্বনই হউক্, যাামাফক্ াযাগ ক্চিফাই হইফক-োহা যদয়, াাহা চদফাই হইফক। 

াুচম এই স সাফি আফসা সিয় ক্চিকাি জনয। মুচষ্ট কি ক্চিয়া াুচম ্হ  ক্চিফা িাও; 

চক্ন্তু প্রক্তৃতচা যাামাি গিা চটচপয়া যাামাফক্ দান ক্চিফা কার্য ক্ফি। যাামাি ইচ্ছা র্াক্ুক্ 

কা না র্াক্ুক্, যাামাফক্ চদফাই হইফক। যে মুহূফাি াুচম কচিফক, ‘আচম চদক না’, যসই 

মুহূািই আঘাা আচসয়া যাামাফক্ দীঃখ চদফক। এমন যক্হই নাই, যে পচি াফম সকিস্ব াযাগ 

ক্চিফা কার্য না হইফক। এই চনয়ফমি চকুষফি যে ো যকির স ্াম ক্চিফক, যস াা যকির 

দীঃখ 

  

অনুভক ক্চিফক। আমিা াযাগ ক্চিফা সাহস ক্চি না কচিয়াই, প্রক্তৃতচাি এই চকিাট দাচক 

চকনরাভাফক মাচনয়া িইফা স্বরক্াি ক্চি না কচিয়াই দীঃখ পাই। র্ি, অি য যিাপ পাইি, 

চক্ন্তু ইহাি  িস্বরূপ আমিা সূফেিি উত্তাপ পাই। সূেি সাগি হইফা জি আহি  ক্চিয়া 

কতৃতচষ্টর্ািারূফপ উহা প্রাযপি  ক্ফি। াুচম আদান-প্রদাফনি েন্ত্রস্বরূপ; াুচমও দান ক্চিকাি 

জনযই ্হন ক্ি। সুািা  প্রচাদাফন চক্িুই িাচহও না; োই দান ক্চিফক, াাই সক-চক্িু 

যাামাি চনক্ট চ চিয়া আচসফক। ো িররই  এই ক্ক্ষচট কায়ুিূনয ক্চিফক, াা িররই  ইহা 

কাচহফিি কায়ুদ্বািা পূ ি হইফক; চক্ন্তু সমস্ত দিজা, সমস্ত চিদ্র  কধে  ক্চিয়া চদফি চভাফিি 

কায়ু চভাফিই র্াচক্ফক, কাচহফিি কায়ু ক্খনও চভাফি আচসফক না;  ফি চভাফিি কায়ু 

গচাহরন হইয়া দূচ,া ও চক,া্ হইফক। নদর অচকিা সাগফিি মফর্য চনফজফক্ চনীঃফিচ,া 

ক্চিফাফি এক  পূ ি হইফাফি। সাগফিি মফর্য নদরি চনগিমন ুষি ক্চিও না; যে মুহূফাি 

ইহা ক্চিফক, যসই মুহূফাি াুচম মতৃতাুযি ক্কফি পচড়ফক। 

  

সুািা  চভকু্ষক্ হইও না; অনাস্ হও। ইহাই জরকফনি সকিাচর্ক্ দষ্করি ক্ােি। এই পফর্ি 

যে চক্ চকপদ, াাহা চন িয় ক্চিফা পাচিফক না। এমন চক্, কুচিকতৃতচত্তি সাহাফেয এই পফর্ি 

কার্াচকঘ্নগুচি অকগা হইয়াও োক্ষ  না মফনপ্রাফ  অনুভক ক্চি, াাক্ষ  ঐগুচিফক্ চঠক্ 

চঠক্ আমিা জাচনফা পাচি না। দূি হইফা এক্চট প্রফমাদউদযাফনি সার্াি  দতৃতিয আমাফদি 

নয়নফগািি হইফা পাফি; চক্ন্তু াাহাফা চক্ আফস োয়? েখন আমিা উদযাফনি মফর্য 
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র্াচক্, াখনই উহা চক্রূপ অনুভক ক্চি, এক  ের্ার্িরূফপ জাচনফা পাচি। েচদও আমাফদি 

প্রফাযক্চট প্রয়াস কযর্িাায় পেিকচসা হয় এক  আমিা মমিাহা ও চকপেিস্ত হই, ার্াচপ 

সক্ি চকপেিফয়ি মফর্য আমাফদি হৃদয়কতৃতচত্তফক্ সফাজ িাচখফা হইফক-এই সমস্ত চকঘ্ন-

চকপেিফয়ি মফর্যও আমাফদি অভযন্তির  যদকত্বফক্ দতৃতঢ়চিফত্ত প্রক্াি ক্চিফা হইফক। প্রক্তৃতচা 

িায়-আমিা প্রচাচক্রয়ািরি হই, আঘাফাি চকচনমফয় আঘাা ক্চি, প্রাাি াি চকচনমফয় 

প্রাাি া ক্চি, চমর্যাি চকচনমফয় চমর্যাি আেয় িই, আমাফদি সকিিচ্ দ্বািা আঘাফাি 

সমুচিা উত্তি চদই। াাহা হইফি যদখা োইফাফি, আঘাফাি কদফি প্রাযাঘাা না ক্চিফা 

হইফি চনফজফক্ স ো ক্চিফা-সফকিাপচি অনাস্ হইফা এক্ চকিাট চদকয িচ্ি 

প্রফয়াজন। 

  

প্রচাচদন আমিা চনায নূানভাফক অনাস্ র্াচক্কাি জনয দতৃতঢ়সঙ্কল্প হই। আমিা 

আমাফদি অারা ভািকাসা ও আসচ্ি চক,য়গুচিি চদফক্ াাক্াই এক  অনুভক ক্চি, 

উহাফদি প্রফাযক্চটই আমাফদি জরকন চক্রূপ দীঃখময় ক্চিয়া াুচিয়াফি। আমাফদি 

‘ভািকাসা’ি জনযই আমিা ননিাফিযি অািগফভি িচিয়া চগয়াচি! কুচিফা পাচিিাম, 

আমিা অপফিি হফস্ত চনাান্ত ক্ররাদাস; আমাফদি টাচনয়া চনম্ন হইফা নম্নাি অকস্থায় 

নামাফনা হইয়াফি! আকাি আমিা নূানভাফক দতৃতঢ়সঙ্কল্প হইীঃ এখন হইফা আচম চনফজি 

সমূ্প ি ক্াতৃতিত্ব ক্চিক, এখন হইফা চনফজফক্ স ো ক্চিক। চক্ন্তু ক্ােিক্াফি এক্ই ক্াচহনরি 

পনুিাকতৃতচত্ত হয়! আকাি জরক কি হইয়া পফড়, আি কাচহি 

  

হইফা পাফি না। জরক পক্ষর জাফি আকি-পক্ষসিািন ক্চিয়া মুচ্িাফভি যিষ্টা 

ক্চিফাফি। ইহাই আমাফদি জরকন! 

  

আচম জাচন চনফজফক্ স ো ক্িা ক্া ক্ষ্টক্ি! কার্াচকপচত্তগুচি প্রিে; এক  আমাফদি 

মফর্য িাক্িা নব্বই জন চনিাি ও চনুষৎসাহ হইয়া পচড়; ক্ািক্রফম আমিা অচর্ক্া ি 

যক্ষফত্র দীঃখকাদর হইয়া সারু্াা, যপ্রম এক  জরকফন োহা চক্িু উদাি ও মহৎ াাহাফা চকশ্বাস 

হিাই। যসই জনয আমিা যদচখফা পাই, যে-সক্ি কযচ্ জরকফনি প্রর্ম অকস্থায় সিি, 

দয়ািু, অক্পট ও ক্ষমািরি র্াফক্ন, াাাঁহািাই কার্িফক্য সফাযি মুফখাি-পিা চমর্যািািরফা 
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পচি া হন। াাাঁহাফদি মন যেন স্তূপরক্তৃতা জচটিাা! হয়ফাা কা াাাঁহাফদি মফর্য অফনক্টা 

কাহয চকিক্ষ াা র্াচক্ফা পাফি, াাাঁহািা উ্-মচস্তষ্কর নন; াাাঁহািা চকফি, ক্র্া কফিন না, 

ক্াহাফক্ও অচভিাপ যদন না, কু্রিও হন না; চক্ন্তু কু্রি হইফা পািাও াাাঁহাফদি পফক্ষ 

ভাি চিি, অচভিাপ চদফা পািাও সহস্রগু  ভাি চিি। াাাঁহািা াাহা পাফিন না; াাাঁহাফদি 

হৃদিকতৃতচত্ত স্তি, ক্াি  াাাঁহাফদি যদফহ মতৃতাুযি িরাি স্পিি িাচগয়াফি, াাাঁহািা চনচিয়, 

এমন চক্ অচভসম্পাা ক্চিফাও পাফিন না, এক্চট ক্ক্িি ক্র্াও কচিফা পাফিন না। 

  

এ-সফকি হাা হইফা আমাফদি চনষ্করতৃতচা পাইফা হইফক। াাই কচি-আমাফদি অসার্াি  

ঐির িচ্ি প্রফয়াজন। সার্াি  অফিৌচক্ক্ ক্ষমাা েফর্ষ্ট নয়, অসার্াি  ঐির িচ্ই 

এক্মাত্র উপায়-মুচ্ি এক্মাত্র পর্। এক্মাত্র ইহািই সাহাফেয আমিা সক জচটিাা 

অচাক্রম ক্চিফা পাচি-অক্ষাফদফহ অজস্র দীঃখিাচি উত্তর ি হইফা পাচি। আমিা 

খেচকখে হইফা পাচি, িার্া চকচচ্ছন্ন হইফা পাচি; ার্াচপ এই িচ্ি সহায়াায় 

আমাফদি হৃদয়কতৃতচত্ত সকিদাই মহৎ হইফা মহত্তি হইয়া উচঠফক।  

  

ইহা খুকই ক্চঠন, চক্ন্তু চনিন্তি অভযাস দ্বািা আমিা ইহা অচাক্রম ক্চিফা পাচি। 

আমাফদি কুচিফা হইফক-আমাফদি যক্ান চকপদই ঘচটফা পাফি না, যে পেিন্ত না আমিা 

চনজচদগফক্ উহাি অনুক্ুি যক্ষফত্র পচি া ক্চি। এইমাত্র কচিয়াচি, োক্ষ  যদফহ যিাফগি 

জনয যক্ষত্র প্রস্তুা না হয়, াাক্ষ  যক্ান যিাগ ক্াফি আচসফা পাফি না; যিাগ যক্কি 

জরকা ুি উপি চনভিি ক্ফি না, পিন্তু যদহস্থ যিাগপ্রক াাি উপিও চনভিি ক্ফি। আমিা 

োহা পাইকাি যোগয, াাহাই পাইয়া র্াচক্। অহঙ্কাি াযাগ ক্চিয়া ইহাই যেন আমিা 

উপিচি ক্চি-সো ক্াি  িাড়া যক্হ ক্খনও দীঃখ্স্ত হয় না। ক্খনও যক্ান আঘাা 

অক্ািফ  আফস নাই; ক্খনও এমন যক্ান অক্িযা  স ঘচটা হয় নাই, োহাি জনয আচম 

চনজহফস্ত পর্ প্রস্তুা ক্চি নাই। ইহাই আমাফদি জাচনফা হইফক। চনফজফদি চকফলেষ,  

ক্চিফি যদচখফা পাইফক, যে-ফক্ান আঘাা পাইয়াি, াাহাি জনয চনফজফদি প্রস্তুা 

ক্চিয়াচিফি কচিয়াই াাহা যাামাফদি চনক্ট উপচস্থা হইয়াচিি। যাামিা ক্চিয়াি অফর্িক্ 

প্রস্তুচা, কাক্র অর্ি ক্চিয়াফি কচহজিগৎ। এইপ্রক্াফিই আঘাা আচসয়াচিি। এই উপিচিই 
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আমাচদগফক্ িান্ত ক্চিফক। এক্ই সফে এই চকফলেষ,  হইফাই এক্চট আিাি কা র আচসফক 

এক  যসই 

  

আিাি কা র এইুষপীঃ কাহয প্রক্তৃতচাি উপি আমাি যক্ান প্রভাক নাই। চক্ন্তু োহা আমাি 

চভাফি, োহা আমি চনক্টাি, অর্িাৎ আমাি চনজস্ব জগৎ, াাহা আমাি চনয়ন্ত্র ার্রন। 

জরকফন কযর্িাা ঘটাইফা েচদ উভফয়িই প্রফয়াজন হয়, আমাফক্ আঘাা চদফা েচদ 

উভফয়িই আকিযক্ হয়, াাহা হইফি এই দইচটি মফর্য োহা আমাি হাফা, াাহা আচম 

িাচড়য়া চদক না; এফক্ষফত্র যক্মন ক্চিয়া আঘাা আচসফা পাফি? আচম েচদ চনফজি উপি 

ের্ার্ি প্রভাক চকস্তাি ক্চিফা পাচি, াাহা হইফি আঘাা ক্খনই আচসফক না। 

  

নিিক হইফা সকিদাই আমিা কাচহফিি যক্ান কস্তুি উপি যদা,াফিাপ ক্চিফা যিষ্টা 

ক্চিফাচি। আমিা সকিদাই পিফক্ স ফিার্ন ক্চিফা প্রস্তুা, চক্ন্তু চনফজফদি স ফিার্ন 

ক্চিফা প্রস্তুা নই, দদিিায় পচড়ফি আমিা কচি, ‘হায়! এ জগৎ দানফকি িাজয।’ আমিা 

অনয যিাক্ফক্ অচভিাপ চদয়া কচি, ‘চক্ অজ্ঞানফমাফহ আচ্ছন্ন মূফখিি দি!’ চক্ন্তু আমিা 

চনফজিা েচদ প্রক্তৃতাই এা সৎ হই, াফক যক্ন এরূপ জগফা আচি? এ জগৎ েচদ 

িয়াাফনি-িাজয হয়, াফক আমিাও দানক; নাুকা যক্ন আমিা এ জগফা র্াচক্ক? ‘হায়! 

এ জগফাি যিাক্গুচি এা স্বার্িপি!’-এ-ক্র্া সায, চক্ন্তু আমিা েচদ াাহাফদি যিফয় 

ভাি হই, াফক াাহাফদি সফে যক্ন আমিা কাস ক্চিক? এই চক,য় চিন্তা ক্চিয়া যদখ। 

  

যেটুক্ুি যোগযাা আমাফদি আফি, যসটুক্ুই আমিা পাইয়া র্াচক্। এ-ক্র্া কিা চমর্যা যে, 

জগৎ অসৎ আি আমিা যক্কি সৎ। ইহা ক্খনই হইফা পাফি না; এইরূপ আমিা কচিয়া 

আচসফাচি, চক্ন্তু ইহা সফাযি প্রিে অপিাপ। 

  

সকিাফ্ ইহাই চিক্ষ রয়ীঃ কাচহফিি যক্ানচক্িুফক্ অচভসম্পাা না চদফা অর্কা ক্াহািও 

উপি যদা,াফিাপ না ক্চিফা কিপচিক্ি হও। মানু, হও, উচঠয়া দাাঁড়াও, চনফজি উপি 

যদা,াফিাপ ক্ি। যদচখফক ইহাই সকিদা সায পর্। চনফজফক্ কফি আফনা। 
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ইহা চক্ িজ্জাি চক,য় নয় যে, ক্খন ক্খন চনফজফদি মনু,যত্ব স্বনফধে  ক্া কড় কড় ক্র্া 

কচি, কচিয়া র্াচক্ আমিা যদকস্বরূপ, যঘা, া ক্চি আমিা সক-চক্িুই জাচন, আমিা সক-

চক্িুই ক্চিফা পাচি, আমিা চনফদিা,, চনষ্করিঙ্ক, জগফাি মফর্য সকিাফপক্ষা চনীঃস্বার্ি; আকাি 

পিমুহূফাি এক্চট কু্ষদ্র -প্রস্তিখে আমাচদগফক্ ক্ষ্ট যদয়; যক্ান সার্াি  কযচ্ি অল্প 

যক্রার্ও আমাচদগফক্ পরড়া যদয়-পফর্ি যে-ফক্ান চনফকিার্ কযচ্ও ‘এই-সক যদকাাফদি’ 

জরকন দীঃখময় ক্চিয়া যাাফি! আমিা েচদ সাযই যদকস্বরূপ হই, াাহা হইফি চক্ 

আমাফদি এইরূপ দিকস্থা হওয়া উচিা? কাহয জগৎই আমাফদি দীঃখদদিিাি জনয দায়র-

এইরূপ অচভফোগ চক্ সায? যে-ঈশ্বি শুি, অপাপচকি, চাচন চক্ আমাফদি যক্ান িি-

িাাুির দ্বািা দীঃখ্স্ত হইফা পাফিন? যাামিা েচদ ের্ার্ি চনীঃস্বার্ি হও, াাহা হইফি কচিফা 

হইফক-ফাামিা ঈশ্বিাুিয। যক্ান্ কচহজিগৎ যাামাচদফগি উপি আঘাা হাচনফা পাফি? 

যাামিা অক্ষাফদফহ সপ্তম নিক্ও অচাক্রম ক্চিফা পাফিা, চক্িুই যাামাচদগফক্ চকন্দ্ুমাত্র 

স্পিি ক্চিফা পাচিফক না। চক্ন্তু যাামিা যে অচভফোগ ক্ি, কচহীঃপ্রক্তৃতচাি উপি যদা,াফিাপ 

ক্ি-াাহাই প্রমা  ক্ফি যে, যাামিা কচহীঃপ্রক্তৃতচা স্বনফধে  সফিান এক  যাামাফদি এইরূপ 

অনুভুচা দ্বািা প্রমাচ া হয় যে, চনফজফদি স্বরূপ ও মহে স্বনফধে  যাামিা যে দাচক ক্ি, 

কস্তুাীঃ যাামিা াাহা নও। দীঃফখি উপি দীঃখ স্তুপরক্তৃতা ক্চিয়া, যক্কি কচহীঃপ্রক্তৃতচা 

যাামাচদগফক্ আঘাা হাচনফাফি এইরূপ ক্ল্পনা ক্চিয়া এক  ‘হায়’! চক্ ভর,  িয়াাফনি 

জগৎ! ‘যিাক্চট আমাফক্ আঘাা ক্চিফাফি, ঐ কযচ্ আমাফক্ ক্ষ্ট চদফাফি’ ইাযাচদ 

িরৎক্াি ক্চিয়া যাামিা চনফজফদি অপিার্, দীঃখ দদিিা কাড়াইয়া াুচিফাি। এফক্ যাা 

দীঃখ পাইফাি, াদপচি চমর্যা আফিাপ ক্চিফাি। চক্িুক্াফিি জনয অফনযি ক্র্া িাচড়য়া 

চদয়া আমাফদি চনফজফদি চক,ফয় সাক্ি হইফা হইফক; এইটুক্ু আমিা চনশ্চয়ই ক্চিফা 

পাচি। এস, আমিা ক্ফমিি উপায়গুচি চনখুাঁা ক্চিয়া াুচি; াাহা হইফি উফেিযও স্বাই 

চঠক্ হইয়া োইফক। আমাফদি জরকন েচদ মহৎ ও পচকত্র হয়, াফকই এ জগৎ মহৎ ও 

পচকত্র হইফা পাফি। জগৎ ক্ােি-স্বরূপ, আমিা ক্াি -স্বরূপ। সুািা  এস, আমিা 

চনফজফদি চনষ্করিু, ও পূ ি ক্চিয়া াুচি। 
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২. কর্ময াগ-প্রসযে 

োকারয় স্থূি ও সূক্ষ্ম কস্তু হইফা আিাফক্ পতৃতর্ক্ ক্িাই আমাফদি িক্ষয। এই অকস্থা িাভ 

হইফি যকার্ হইফক, আিা সকিক্াফি এক্াই চকদযমান চিফিন-াাাঁহাফক্ সুখর ক্চিকাি জনয 

অনয ক্াহািও প্রফয়াজন নাই। সুখর হইকাি জনয আমিা োচদন অফনযি উপি চনভিিিরি 

র্াচক্ফক, াাচদন আমিা ক্ররাদাস। ‘পুুষ,’ েখন যদফখন চাচন মু্, াাাঁহাি পূ িাাি 

জনয চক্িুিই প্রফয়াজন নাই এক  এই প্রক্তৃতচা সমূ্প ি অনাকিযক্, াখন মুচ্ কা ‘নক্কিয’ 

িাভ হয়। 

  

ক্ফয়ক্টা ডিাফিি প্রাযািায় মানু, িুটািুচট ক্ফি এক  ইহাি জনয যস াাহাি প্রচাফকিরফক্ 

প্রাাি া ক্চিফাও ক্ুচিা হয় না। চক্ন্তু াাহািা েচদ চনফজফদি স ো ক্চিফা পাফি, াফক 

ক্ফয়ক্ কৎসফিি মফর্যই াাহাফদি িচিত্র এরূপ উন্না হইফক যে, াখন াাহািা ইচ্ছা 

ক্চিফিই িক্ষ িক্ষ ডিাি উপাজিন ক্চিফা পাচিফক। াখন াাহাফদি ইচ্ছািচ্ জগৎফক্ 

চনয়চন্ত্রা ক্চিফক। চক্ন্তু আমিা সক কড়ই চনফকিার্! 

  

এক্জফনি ভুিত্রুচটি ক্র্া সকিসমফক্ষ কচিয়া িাভ চক্? এভাফক ত্রুচট স ফিাচর্া হয় না। 

ক্াি  ক্তৃতাক্ফমিি জনয মানু,ফক্ দীঃখ যভাগ ক্চিফা হইফকই। অকিযই যিষ্টা ক্চিয়া 

উন্নচািাভ ক্চিফা হইফক। োহািা দতৃতঢ় এক  িচ্িাির, জগৎ াাহাফদিই প্রচা 

সহানুভূচািরি। যে-ক্াজ মানকজাচা ও প্রক্তৃতচাি উফেফিয যস্বচ্ছাপ্রফ াচদাভাফক ক্চিয়া 

যদওয়া হয়, াাহাই আসচ্ কা কধে ফনি ক্াি  হয় না।  

  

যক্ান প্রক্াি ক্ািকয ক্মিই াুচ্ছ নয়। চনম্নাি ক্ােি ক্ফি কচিয়াই এক্জন-ফে উচ্চাি ক্ােি 

ক্ফি াাহাি াুিনায় চনম্নস্তফিি হয় না। যক্ চক্রূপ ক্ািকয ক্চিফাফি যদচখয়া মানু,ফক্ 

চকিাি ক্িা উচিা নয়; যসই ক্ািকয যস চক্ভাফক সম্পাদন ক্চিফাফি, াাহা যদচখয়া চকিাি 

ক্িা উচিা। ঐ ক্ােি ক্চিকাি র্িন এক  িচ্ই মানুফ,ি ের্ার্ি পিরক্ষা। প্রাযহ আফকাি-

াাফকাি কচক্য়া র্াফক্ন, এমন এক্জন অর্যাপক্ অফপক্ষা যে মুচি চনজ কযকসায় ও ক্মি 
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অনুসাফি অচা অল্পসমফয়ি মফর্য এক্ফজাড়া সুন্দ্ি মজকুা জুাা প্রস্তুা ক্চিফা পাফি, 

যস কড়। 

  

প্রফাযক্ ক্মিই পচকত্র এক  ক্ািকযচনষ্ঠাই ঈশ্বফিি যেষ্ঠ উপাসনা। কি কযচ্ফদি যমাহ্স্ত 

ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আিাফক্ মু্ ক্চিফা এক  জ্ঞানাফিাক্ চদফা ক্ািকয প্রভূা সহায়াা ক্ফি, 

সফন্দ্হ নাই। 

  

আমাফদি অচা চনক্ফটই যে ক্ািকয িচহয়াফি-োহা এখন আমাফদি হাফা আফি, াাহা 

উত্তমরূফপ সম্পাদন ক্চিয়াই আমিা ক্রমিীঃ িচ্ িাভ ক্চি। এইরূফপ র্রফি র্রফি িচ্ 

কতৃতচি ক্চিয়া আমিা এমন এক্ অকস্থায় উপনরা হইফা পাচি যে, জরকফন ও সমাফজ 

সকিাফপক্ষা যিাভনরয় ও সন্মানজনক্ ক্ািকয সম্পাদফনি যগৌিক ও অচর্ক্াি আমিা িাভ 

ক্চিক। 

  

প্রক্তৃতচাি চকিাি সকিত্রই সমানভাফক ক্ফঠাি এক  চনদিয় হইয়া র্াফক্। সকিাফপক্ষা অচর্ক্ 

কযাকহাচিক্ জ্ঞান-সম্পন্ন কযচ্ি চনক্ট জরকন ভাি কা মন্দ্ যক্ানচটই নয়। 

  

প্রফাযক্ স িক্াম কযচ্িই ক্তৃতাক্ােিাাি পশ্চাফা যক্ার্াও অসার্াি  দতৃতঢ়াা ও 

ঐক্াচন্তক্াা কািমান। ইহাই াাহাি জরকফন চকিাট স িাাি যহাু। যস হয়ফাা সমূ্প ি 

স্বার্িিূনয হইফা পাফি নাই, চক্ন্তু যস ক্রমিীঃ এই আদফিিি চদফক্ই অ্সি হইফাচিি। 

যস েচদ সম্প িরূফপ স্বর্িিূনয হইফা পাচিা, াফক াাহাি জরকন কুি কা খ্রফষ্টি জরকফনি 

মফাা মহান্ ও সার্িক্ হইফা পাচিা। স্বর্িিূনযাাি াািাফমযি উপিই সকিফক্ষফত্র 

স িাাি াািাময চনভিি ক্ফি। 

  

মানকজাচাি মহান্ যনাতৃতকতৃতন্দ্ চনচদিষ্ট সার্াি  ক্মিফক্ষত্র অফপক্ষা উচ্চাি ক্মিফক্ষফত্রি জনযই 

আফসন। আমিা োই যিষ্টা ক্চি না যক্ন, এমন যক্ান ক্ােি হইফা পাফি না, োহা সমূ্প ি 

পচকত্র কা এফক্কাফি অপচকত্র-এখাফন ‘পচকত্রাা’ অর্কা ‘অপচকত্রাা’ চহ সা কা অচহ সা 

অফর্ি ্হন ক্চিফা হইফক। আমিা অপফিি অচনষ্ট না ক্চিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস াযাগ কা জরকন 

র্ািন ক্চিফা পাচি না। আমাফদি প্রফাযক্ অন্নমুচষ্ট অপফিি মুখ হইফা ক্াচড়য়া িওয়া। 
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আমাফদি কাাঁচিয়া জগৎ জুচড়য়া র্াক্াি দুষন অপি ক্াক্গুচি প্রা রি স্থানাভাক হইফাফি-

হয়ফাা যক্ান মানুফ,ি কা অপি প্রা রি কা যক্ান যিাট উচেফদি-চক্ন্তু োহািই হউক্ না 

যক্ন, আমিা যক্ান না যক্ান প্রা রি স্থান সফঙ্কাি ক্চিকাি ক্াি  হইয়াচি। াাহাই েচদ 

হইি, াফক স্বভাকাই ইহা কুিা োইফাফি যে, ক্ফমিি 

  

দ্বািা ক্খনও পূ িাা িাভ হয় না। আমিা অনন্তক্াি ক্াজ ক্চিয়া োইফা পাচি, চক্ন্তু এই 

জচটি স সাি- েন্ত্র হইফা কাচহি হইকাি পর্ পাইক না; আমিা ক্রমাগা ক্াজ ক্চিয়া 

োইফা পাচি, চক্ন্তু ক্াজ ক্খনও যি, হইফক না। 

  

যে কযচ্ যস্বচ্ছায় এক  ভািকাসাি সচহা ক্াজ ক্ফি,  িা ফিি প্রচা াাহাি দতৃতচষ্ট র্াফক্ 

না। চক্ন্তু ক্ররাদাসফক্ িাকুক্ মািাি প্রফয়াজন হয়; ভতৃতায পাচিেচমক্ িায়। জরকফনি সকিত্র 

এইরূপ। জনসভাি যক্ান ক্া এক্টু কাহকা িায়। এইগুচি না চদয়া েচদ াাহাফক্ এক্ 

যক্াফ  য চিয়া িাখা োয়, াফক াাহাি মতৃতাুয হইফক, যক্ন-না এইগুচি াাহাি প্রফয়াজন। 

ইহাই ক্ররাদাফসি ভাফক ক্াজ ক্িা। এরূপ অকস্থায় প্রচাদাফন চক্িু আিা ক্িা অভযাস 

হইয়া পফড়। ইহাি পি ভতৃতফাযি মফাা ক্মি ক্িা। ভতৃতফাযি প্রফয়াজন পাচিেচমফক্ি- ‘আচম 

ইহা চদফাচি, াুচম উহা দাও।’ ‘ক্ফমিি জনয ক্মি ক্চি’-এ-ক্র্া কিাি মফাা সহজ আি 

চক্িুই নাই। চক্ন্তু এইভাফক ক্মি ক্িাি মফাা ক্চঠন আি চক্িুই নাই। ক্ফমিি জনয ক্মি 

ক্ফি-এইরূপ যক্ান কযচ্ফক্ দিিন ক্চিকাি জনয ক্ষ্ট স্বরক্াি ক্চিয়াও কুদদূি োইফা 

িাজর আচি। যক্ার্াও হয়ফাা এক্চট অচভসচধে  র্াফক্। েচদ অফর্িি অচভসচধে  না হয়, াফক 

প্রভুফত্বি মািক। েচদ প্রভুত্ব না হয়, াফক িাফভি উফেিয। যক্ানরূফপ যক্ার্াও এক্চট 

যপ্রি া র্াচক্ফকই। াুচম আমাি কধুে , আচম যাামাি জনয যাামাি সচহা ক্াজ ক্চিফা িাই। 

এ পেিন্ত যকি িমৎক্াি এক  প্রচামুহূফাি আচম আমাি আন্তচিক্াা যঘা, া ক্চিফা পাচি। 

চক্ন্তু সাকর্ান, যাামাফক্ আমাি সচহা চনশ্চয়ই এক্মা হইফা হইফক। েচদ াুচম এক্মা 

হইফা না পাফিা, াফক আচম আি যাামায় যদচখক না কা যাামায় সাহােয ক্চিক না! এরূপ 

অচভসচধে মূিক্ ক্মি দ্বািা দীঃখ হয়। মনফক্ কফি িাচখয়া আমিা যে ক্াজ ক্চি, যস ক্াজই 

অনাসচ্ ও আনফন্দ্ি ক্াি  হয়। 
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এক্চট মহৎ চিক্ষ রয় চক,য় এই যে, আমাি মাপক্াচঠফা সম্ জগৎফক্ চকিাি ক্চিফি 

িচিফক না। প্রফাযক্ যিাক্ফক্ াাহাি ভাক অনুোয়র চকিাি ক্চিফা হইফক, প্রফাযক্ জাচাফক্ 

উহাি আদিি অনুোয়র এক  প্রচাচট প্রফদফিি প্রচাচট িরচা-নরচা চনজস্ব েুচ্ ও অকস্থা 

অনুসাফি চকিাি ক্চিফা হইফক। আফমচিক্ানিা যে পাচিপাচশ্বিফক্ি মফর্য কাস ক্ফি, াাহাি 

প্রভাফকই আফমচিক্াকাসরফদি িরচা-নরচাি উেক হইয়াফি, এক  ভািাকাসরফদি 

পচিফকফিি  ফিই ভািারয় িরচা-নরচাি উেক। এইভাফক িরন জাপান প্রভতৃতচা যদফিি 

পফক্ষও এ-ক্র্া প্রফোজয। 

  

আমাফদি যোগযাা অনুোয়র আমাফদি পচিফকি গচড়য়া উফঠ। যখিাি সময় প্রচাচট যগািক্ 

উহাি ের্াচনচদিষ্ট গফাি চগয়া পচাা হয়। েচদ এক্জফনি ক্মিক্ষমাা অপফিি যিফয় যকির 

হয়, াফক সা সাচিক্ চকনযাফস াাহা র্িা পচড়ফকই। সুািা  অচভফোগ ক্চিয়া যক্ান িাভ 

নাই। যক্ান এক্জন র্নর হয়ফাা দষ্ট, চক্ন্তু াাহাি মফর্য এমন ক্াক্গুচি গুফ ি সমাফকি 

হইয়াফি, োহাি  ফি যস র্নর হইয়াফি। অনয যে-ফক্ান কযচ্ি মফর্য এই গু গুচি 

র্াচক্ফি যসও র্নিাির হইফা পাচিফক। পিস্পি চককাদ এক  অচভফোগ ক্চিয়া চক্  ি? 

ইহা দ্বািা আমাফদি অকস্থাি যক্ান উন্নচা ক্চিফা পাচিক না। ক্াহাফক্ও যিাট চক্িু ক্চিফা 

হইফাফি কচিয়া েচদ যস অচভফোগ ক্ফি, াফক জরকফনি প্রচাচট যক্ষফত্রই যস অচভফোগ 

ক্চিফক। সকিক্ষ  অসন্তুষ্ট র্াচক্য়া াাহাি জরকন দীঃখময় হইয়া উচঠফক এক  সমস্ত চক্িুই 

পে হইফক। চক্ন্তু যে কযচ্ াাহাি ক্ািকয ক্ফমি চনয়া অচকিি র্াচক্য়া অ্সি হইফা 

র্াফক্, যস-ই আফিাফক্ি সধে ান পায় এক  উচ্চ হইফা উচ্চাি ক্ািকয াাহাি চনক্ট 

আচসয়া উপচস্থা হয়। 
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৩. কর্মই উপাসনা 

যেষ্ঠ মানক ক্মি ক্চিফা পাফিন না-ক্াি  াাাঁহাি মফর্য যক্ান কধে ফনি ভাক, আসচ্ কা 

অজ্ঞান নাই। এক্কাি নাচক্ এক্চট জাহাজ এক্ িু্বনফক্ি পাহাফড়ি চনক্ট চদয়া োইফাচিি। 

জাহাফজি যিাহাি স্ক্রু যপফিক্ নাট যকালু্টগুচি আক্তৃতষ্ট হইয়া কাচহফি আচসি এক  জাহাজচট 

খেচকখে হইয়া যগি। অজ্ঞাফনি অকস্থাফাই আমাফদি ক্মি-প্রফিষ্টা র্াফক্, ক্াি  

প্রক্তৃতাপফক্ষ আমিা সক্ফিই নাচস্তক্। ের্ার্ি আচস্তক্যকুচিসম্পন্ন কযচ্গ  ক্মি ক্চিফা 

পাফিন না। আমিা অল্পচকস্তি নাচস্তক্। আমিা ঈশ্বিফক্ যদচখফা পাই না, াাাঁহাি প্রচা 

আমাফদি চকশ্বাসও নাই। চাচন আমাফদি চনক্ট ক্র্াি ক্র্া মাত্র, অর্িাৎ ‘ঈশ্বি’ এই 

িব্দমাত্র, ইহাি যকির চক্িু নন। অফনক্ সময় আমিা মফন ক্চি যে, চাচন আমাফদি অচা 

চনক্ট, চক্ন্তু াািপি আকাি পূকিাকস্থায় পচাা হই। াাাঁহাি সাক্ষাৎক্াি হইফি যক্ ক্াহাি 

জনয ক্মি ক্চিফক? ঈশ্বিফক্ সাহােয ক্িা! আমাফদি ভা,ায় এক্চট প্রচসি উচ্ আফি, 

োহাি অর্িীঃ চকশ্বক্মিাফক্ চক্ চিখাইফা হইফক, চক্ ক্চিয়া সতৃতচষ্ট ক্চিফা হয়? সুািা  

মানকজাচাি মফর্য াাাঁহািাই যিষ্ঠ, োাঁহািা যক্ান ক্মি ক্ফিন না। অাীঃপি েখন যাামিা 

জগৎ স্বনফধে  এক  ভগকানফক্ আমিা চক্রূফপ সাহােয ক্চিফা পাচি, াাাঁহাি জনয ইহা 

ক্চিফা পাচি, উহা ক্চিফা পা ইাযাচদ মূফখিি মফাা ক্র্াগুচি শুচনফক, াখন ঐ উচ্ মফন 

কাচখও। এইরূপ যক্ান চিন্তাই যেন যাামাফদি চভাি স্থান না পায়। এগুচি অাযন্ত 

স্বার্িকুচি-প্রফ াচদা। াুচম যে-সক্ি ক্মি ক্ি, সকই যাামাি চনফজি জনয, এগুচি যাামাি 

চনফজি উপক্াি হইফক কচিয়াই ক্চিয়া র্াফক্া। ঈশ্বি এমন চক্িু খানায় পচড়য়া োন নাই 

যে, াুচম কা আচম এক্চট হাসপাাাি কা অনুরূপ চক্িু চনমিা  ক্চিয়া াাাঁহাি সাহাফেযি 

জনয অ্সি হইক। চাচন যাামাফক্ ক্ফমিি সুফোগ চদয়াফিন। াাাঁহাি এই চকিাট 

কযায়মিািায় যাামাি যপিরসমূহ িািনা ক্চিকাি জনযই চাচন যাামাফক্ সুফোগ চদয়াফিন, 

াাাঁহাফক্ সাহােয ক্চিকাি জনয নয়; াুচম োহাফা চনফজফক্ সাহােয ক্চিফা পাফিা, 

এইজনয। াুচম চক্ মফন ক্ি যে, এক্চট চপপরচিক্াও যাামাি সাহােয কযারা মচিয়া 

োইফক? ইহা পুিাদস্তুি ঈশ্বিচনন্দ্া! জগৎ যাামাি যক্ান প্রফয়াজনই যকার্ ক্ফি না। জগৎ 
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িচিফা র্াচক্ফক-াুচম এই মহাসমুফদ্র  এক্চট কাচিচকন্দ্ু মাত্র। াাাঁহাি ইচ্ছা িাড়া গাফিি 

এক্চট পাাাও নফড় না-কাাাস কচহফা পাফি না। আমাফদি যসৌভাগয যে, আমিা াাাঁহাি 

ঈচিা ক্মি ক্চিকাি সুফেগ িাভ ক্চিয়াচি-াাাঁহাফক্ সাহােয ক্চিকাি জনয নয়। ‘সাহােয’ 

এই িব্দচট যাামিা মন হইফা মুচিয়া য ফিা। সাহােয াুচম ক্চিফা পাি না। এরূপ কিা 

ঈশ্বফিি চনন্দ্া ক্িা। াাাঁহাি ক্তৃতপাফাই যাামাি অচস্তত্ব-াুচম চক্ মফন ক্ি, াুচম াাাঁহাফক্ 

সাহােয ক্চিফাি? াুচম াাাঁহাি উপাসনা ক্চিফাি। েখন ক্ুক্ুিফক্ এক্টুক্িা খাকাি দাও, 

াখন ঐ ক্ুক্ুিফক্ ঈশ্বিরূফপই পূজা ক্চিফাি। ঐ ক্ুক্ুফিি ঈশ্বি িচহয়াফিন। চাচন 

ক্ুক্ুিরূফপ প্রক্াচিা। চাচনই সক এক  সক্ফিি মফর্য চাচন। আমিা াাাঁহাফক্ পূজা 

ক্চিকাি যসৌভাগয িাভ ক্চিয়াচি মাত্র। সম্ চকশ্বফক্ এই েিাি িফক্ষ যদখ, াফকই পূ ি 

অনাসচ্ আচসফক। ইহাই যাামাি ক্ািকয হউক্। ইহাই ক্ফমিি ের্ার্ি মফনাভাক। ক্মিফোগ 

এই িহসযই আমাচদগফক্ চিক্ষা যদয়। 
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৪. স্বার্মরচহত কর্ম 

১৮৯৮ খ্রীঃ ২০যি মািি ক্চিক্াাা কাগকাজাি ৫৭ ন  িামক্ান্ত কসু স্ট্ররফট িামক্তৃতষ্ণ কসু 

স্টরফট িামক্তৃতষ্ণ চমিফনি ৪২ াম অচর্ফকিফন স্বামর চকফকক্ানন্দ্ চনষ্করাম ক্মি স্বনফধে  এক্চট 

ক্তৃতাায় এইভাফক কচিয়াচিফিনীঃ 
  

গরাা েখন প্রর্ম প্রিাচিা হয়, াখন দইচট সম্প্রদাফয়ি মফর্য প্রকি মাচকফিার্ 

িচিফাচিি। এক্দি নকচদক্ োগেজ্ঞ, পশুকচি এক  ঐ প্রক্াি ক্মিসমূহফক্ই র্ফমিি সম্ 

রূপ কচিয়া মফন ক্চিা। অপি দি প্রিাি ক্চিা যে, অস খয অশ্ব ও পশু হাযা ক্িা র্মি 

নাফম অচভচহা হইফা পাফি না। যিফ,া্ দফিি অচর্ক্া িই চিফিন সন্নযসর এক  

জ্ঞানমাগির। াাাঁহাফদি চকশ্বাস চিি যে, সকিপ্রক্াি ক্মি াযাগ ক্চিয়া আিজ্ঞানিাভই 

যমাফক্ষি এক্মাত্র পর্। গরাাক্াি াাাঁহাি চনষ্করাম ক্ফমিি মহার কা র প্রিাি ক্চিয়া পিস্পি-

চকফিার্র এই দই সম্প্রদাফয়ি চকফিাফর্ি অকসান ক্চিফিন। অফনফক্ি র্াি া যে, গরাা 

মহাভািফাি েুফগ চিচখা হয় নাই-পিকাির ক্াফি মহাভািফাি সচহা স ফোচজা 

হইয়াচিি। ইহা চঠক্ নয়। মহাভািফাি প্রফাযক্ অ ফিই গরাাি চকফি, কা রগুচি 

পচিিচক্ষা হয় এক  গরাা েচদ মহাভািফাি অ ি চহসাফক চকফকচিা না হয় এক  কাদ 

যদওয়া হয়, াফক মহাভািফাি অনযানয অ িগুচিি যেখাফন এই এক্ই কা র কািমান, 

যসইগুচিও সমভাফক চকফকচিা হওয়া উচিা। 

  

এখন চনষ্করাম ক্ফমিি অর্ি চক্? আজক্াি অফনফক্ ইহা এই অফর্ি কুফিন যে, ক্মি এমনভাফক 

ক্চিফা হইফক োহাফা সুখ কা দীঃখ যক্ানচটই ক্মিরি মন স্পিি না ক্ফি। ইহাি প্রক্তৃতা অর্ি 

েচহ ইহাই হয়, াফক ইাি প্রা রিাও চনষ্করাম হইয়া ক্মি ক্ফি, কচিফা হইফক। যক্ান যক্ান 

প্রা র াাহাফদি িাকক্গুচি খাইয়া য ফি এক  ইহাি জনয াাহাফদি যক্ান দীঃখই হয় না। 

  

দসুযিা অফনযি র্নসম্পচত্ত অপহি  ক্চিয়া াাহাচদফগি সকিনাি ক্ফি। এই ক্াজ ক্চিকাি 

সমফয় েচদ সুখ কা দীঃফখি যক্ান প্রক্াি অনুভূচা াাহাফদি না র্াফক্, াফক াাহািাও যাা 
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চনষ্করাম হইয়া ক্াজ ক্ফি কচিফা হইফক। চনষ্করাম ক্ফমিি অর্ি েচদ ইহাই হয়, াফক 

ক্চঠনহৃদয় দিািািও চনষ্করাম ক্মির কচিয় চকফকচিা হইফা পাফি। যদওয়াফিি সুখদীঃফখি 

যক্ান অনুভূচা নাই, এক্চট প্রস্তিখফেিও চঠক্ াাই-এই ক্ািফ  এ-ক্র্া কিা োয় না যে, 

উহািাও চনষ্করাম হইয়া ক্মি ক্ফি। ঐভাফক উহাি অর্ি ক্চিফা যগফি চনষ্করাম ক্মি দষ্ট 

যিাক্ফদি হাফা এক্চট িচ্িাির েফন্ত্র পচি া হয়, াাহািা দষ্করমি ক্চিফা র্াচক্ফক এক  

মুফখ কচিফক, াাহািা চনষ্করাম ক্মি ক্চিফাফি। চনষ্করাম ক্ফমিি অর্ি েচদ ইহাই হয়, াফক 

গরাা এক্চট ভয়াকহ মাকাদই প্রিাি ক্চিয়াফিন। ইহাি অর্ি চনশ্চয়ই এরূপ নয়। অচর্ক্ন্তু 

গরাাপ্রিাফিি সচহা স চলেষষ্ট কযচ্গফ ি জরকন আফিািনা ক্চিফি আমিা যদচখক যে, 

াাাঁহাফদি জরকন সমূ্প ি অনযরূপ। অজুিন েুফি ভরষ্ম এক  যদ্র া ফক্ কর্ ক্ফিন, চক্ন্তু যসই 

সফে চাচন াাাঁহাি সমস্ত স্বার্িকুচি, কাসনা এক  কু্ষদ্র  আচমত্বফক্ িক্ষকাি চকসজিন 

চদয়াচিফিন। 

  

গরাা ক্মিফোগ চিক্ষা যদন। যোগারূঢ় হইয়া আমাফদি ক্মি ক্চিফা হইফক। এই যোগেু্ 

অকস্থায় কু্ষদ্র  ‘অহ ’-ফকার্ র্াফক্ না। যোগেু্ হইয়া ক্মি ক্চিফি ‘আচম ইহা ক্চিফাচি, 

উহা ক্চিফাচি’-এই যকার্ ক্খনও র্াফক্ না। পাশ্চাফাযি যিাফক্িা ইহা হৃদয়ৎগম ক্চিফা 

পাফি না. াাহািা কফি যে, েচদ ‘অহ ’-ফকার্ না র্াফক্, েচদ ইহা চকিুপ্ত হয়, াফক মানু, 

চক্রূফপ ক্মি ক্চিফা পাফি? চক্ন্তু আচমত্ব-ফকার্ াযাগ ক্চিয়া যোগেু্ চিফত্ত ক্মি ক্চিফি 

উহা অনন্তগু  উৎক্তৃতষ্ঠাি হইফক এক  প্রফাযফক্ই চনজ জরকফন ইহা অনুভক ক্চিয়া 

র্াচক্ফক। আমিা খাফদযি পচিপাক্চক্রয়া প্রভতৃতচা কুদ ক্মি অকফিানভাফক ক্চি; অনযানয 

অফনক্ ক্মি জ্ঞাাসাফি, আকাি অফনক্ ক্মি কু্ষদ্র  আচমফত্বি যিাফপ যেন সমাচর্মগ্ন হইয়া 

ক্চি। চিত্রক্ি েচদ অহ ফকার্ ভুচিয়া চিত্রাঙ্কফন সমূ্প িরূফপ চনমগ্ন হয়, াফক যস অপূকি 

সুন্দ্ি চিত্রসমূহ আাঁচক্ফা পাচিফক। উত্তম পািক্ যে-সক্ি খাদযকস্তু িইয়া ক্াজ ক্ফি, 

াাহাফাই যস সমূ্প ি মন চনচকষ্ট ক্ফি। াখন সামচয়ক্ভাফক াাহাি অনযানয যকার্সক্ি 

চাফিাচহা হয়। এইরূফপই াাহািা াাহাফদি অভযস্ত যক্ান ক্াজ চনখুাঁাভাফক সম্পাদন 

ক্চিফা সমর্ি হয়। গরাা আমাফদি চিক্ষা যদয় যে, সমস্ত ক্মিই এইরূফপ সম্পন্ন হওয়া 

উচিা। চেচন ঈশ্বফিি সফে এক্ািাা অনুভক ক্চিয়াফিন, চাচন যোগেু্ হইয়া সমস্ত 
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ক্মি ক্ফিন এক  কযচ্গা স্বার্ি অফে,  ক্ফিন না; এইরূপ ক্মিসম্পাদন দ্বািাই জগফাি 

মেি হয়, ইহা হইফা যক্ান অমেি হইফা পাফি না। োাঁহািা এইভাফক ক্মি ক্ফিন, 

াাাঁহািা চনফজি জনয ক্খনও চক্িু ক্ফিন না। 

  

প্রফাযক্ ক্ফমিি  িই শুভাশুভ-চমচো। এমন যক্ান শুভ ক্মি নাই, োহাফা অশুফভি যক্ান 

স্পিি নাই। অচগ্নি িাুচদিফক্ যেমন রূ্ম র্াফক্, যামচন ক্ফমিি সচহা চক্িু অশুভ সকিদাই 

র্াফক্। 

  

আমাফদি এমন ক্াফজ চনেু্ র্াক্া উচিা, োহা দ্বািা অচর্ক্ পচিমাফ  শুভ এক  অল্প 

এক  অল্প পচিমাফ  অশুভ হয়। অজুিন ভরষ্ম ও যদ্র া ফক্ কর্ ক্চিয়াচিফিন। ইহা না ক্চিফি 

দফেিার্নফক্ পিাভূা ক্িা সম্ভক হইা না, অশুভ িচ্ শুভ িচ্ি উপি প্রার্ানয িাভ 

ক্চিা এক  যদফি এক্ মহা চকপেিয় আচসা। এক্দি গচকিা অসৎ নতৃতপচা কিপূকিক্ যদফিি 

িাসনভাি অচর্ক্াি ক্চিা এক  প্রজাফদি িিম দদিিা উপচস্থা হইা। যামচন েরক্তৃতষ্ণ-

ক্ স, জিাসধে  প্রভতৃতচা অাযািাির িাজাফদি কর্ ক্ফিন, চক্ন্তু এক্চট ক্াজও চাচন চনফজি 

জনয ক্ফিন নাই। প্রফাযক্চট ক্াজই পফিি মেফিি জনয অনুচষ্ঠা হইয়াচিি। দরপাফিাফক্ 

আমিা গরাা পাঠ ক্চিফাচি, চক্ন্তু চক্িুস খযক্ পাে পুচড়য়া মচিফাফি। এইভাফক চকিাি 

ক্চিফি যদখা োইফক যে, ক্ফমিি মফর্য চক্িু না চক্িু যদা, র্াচক্ফকই। োাঁহািা ক্াাঁিা অহ -

যকার্ চকসজিন চদয়া ক্মি ক্ফিন যদা, াাাঁহাফদি স্পিি ক্চিফা পাফি না, ক্াি  জগফাি 

চহফাি জনয াাাঁহািা ক্মি ক্ফিন। চনষ্করাম ও অনাস্ হইয়া ক্মি ক্চিফি সকিাচর্ক্ আনন্দ্ 

ও মুচ্িাভ হয়। গরাায় েরক্তৃতষ্ণ ক্মিফোফগি এই িহসয চিক্ষা চদয়াফিন। 
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৫. জ্ঞান ও কর্ম 

১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩যি নফভ্বনি িেফন প্রদত্ত ভা,ফ ি সািা ি  

  

চিন্তাি িচ্ হইফাই সকিাফপক্ষা যকির িচ্ পাওয়া োয়। কস্তু ো সূক্ষ্ম, ইহাি িচ্ও 

াাই যকির। চিন্তাি নরিক িচ্ দূফিি মানু,ফক্ও প্রভাচকা ক্ফি, ক্াি  মন এক্, আকাি 

কুদ। জগৎ যেন এক্চট মাক্ড়সাি জাি, মনগুচি যেন মাক্ড়সা। 

  

এই জগৎ সকিকযাপর এক্ অখে সত্তািই প্রক্াি। ইিয়গুচিি মর্য চদয়া দতৃতষ্ট যসই সত্তা এই 

জগৎ। ইহাই মায়া। অাএক জগৎ এক্চট ভ্রম, অর্িাৎ সায কস্তুি অসমূ্প ি দিিন, আ চিক্ 

প্রক্াি-প্রভাফা যেমন সূেিফক্ এক্টা িাি কফিি মফাা যদখায়। এইভাফক ো চক্িু অশুভ 

ও মন্দ্, াা প্রক্তৃতাপফক্ষ দকিিাা মাত্র, ভাফিািই অসমূ্প ি প্রক্াি। 

  

সিিফিখাফক্ অনন্ত পেিন্ত কচর্িা ক্চিফি এক্চট কতৃতফত্তই পচি া হয়। ভাফিাি সধে ান 

আিানুসধে াফনই চ চিয়া আফস। ‘আচম’ই িহফসযি সম্ রূপ-ঈশ্বি। ক্াাঁিা আচমই যদহ; 

আকাি আচমই চকফশ্বি পিফমশ্বি। 

  

মানু, পচকত্র ও নরচাপিায়  হইফক যক্ন?-ক্াি  ইহাফা াাহাি ইচ্ছািচ্ দতৃতঢ় হইফক। 

োহা চক্িু মানুফ,ি ের্ার্ি স্বরূপ প্রক্াি ক্চিয়া মনন ও ইচ্ছািচ্ফক্ সফাজ ক্ফি, াাহাই 

ননচাক্। োহা চক্িু ইহাি চকপিরা, াাহাই দনিরচা। যদিফভফদ কযচ্ফভফদ ইহাি মানও 

পতৃতর্ক্। মানু,ফক্ চকচর্চনফ,র্ িাস্ত্রকিন প্রভতৃতচাি দাসত্ব হইফা মচ্িাভ ক্চিফা হইফক। 

এখন আমাফদি ইচ্ছাি যক্ান স্বার্রনাা নাই, চক্ন্তু েখন মু্ হইক, াখন ইচ্ছা স্বার্রন। 

  

স সািফক্ এইভাফক িাচড়য়া যদওয়াি নামই াযাগ। ইচিয়-দ্বাফিই যক্রার্ আফস, দীঃখ 

অনুভূা হয়। াযাফগি ভাফক পূ ি হইয়া োও। 

  

এক্দা আমাি যদহ চিি, জন্ম হইয়াচিি, আচম জরকন-স ্াফম চিপ্ত চিিাম এক  মচিয়া 

যগিাম: চক্ ভয়াকহ প্রফহচিক্া! যদফহি মফর্য আকি র্াচক্য়া মুচ্ি জনয ক্াাি ক্রন্দ্ন! 
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চক্ন্তু াযাফগি অর্ি চক্ এই যে, আমাফদি সক্িফক্ই সন্নযাসর হইফা হইফক? াাহা হইফি 

যক্ অপিফক্ সাহােয ক্চিফক? াযাফগি অর্ি াপস্বর হওয়া নয়। সক্ি চভকু্ষক্ই চক্ খ্রষ্ট? 

দাচিদ্র য ও সরু্াা সমার্িক্ নয়; অফনক্ সময় চঠক্ চকপিরা। প্রক্তৃতা াযাগ মফনি কযাপাি। 

চক্ভাফক এই াযাগ আফস? মুষভূচমফা াতৃতষ্ণাাি হইয়া আচম এক্চট হ্রদ যদচখিাম-িাচিচদফক্ 

মফনািম দতৃতিযাকিরফা কতৃতক্ষিাজরি চকপিরা প্রচাচ্ছচক জফিি মফর্য যদখা োইফাচিি, চক্ন্তু 

যি, পেিন্ত সকটাই মিরচিক্া কচিয়া প্রমাচ া হইি। াখন কুচিিাম, মাসাকচর্ প্রচাচদনই 

আচম এই দতৃতিয যদচখয়াচি; শুরু্ যসচদন াতৃতষ্ণাাি হইয়া আচম যঠচক্য়া চিচখিাম যে, উহা 

চমর্যা। পফিও-প্রচাচদনই আচম ইহা আকাি যদচখক, চক্ন্তু সায কচিয়া আি ক্খনও স্বরক্াি 

ক্চিক না। সুািা  আমিা েখন ঈশ্বিিাভ ক্চি, াখন জগৎ যদহ প্রভতৃতচাি ভাক িচিয়া 

োইফক। এগুচি পফি চ চিয়া আচসফক, চক্ন্তু াখন আমিা এগুচি চমর্যা কচিয়াই জাচনক। 

  

পতৃতচর্করি ইচাহাস কুি ও খ্রফষ্টি মফাা মহাপুুষ,ফদি জরকফনচাহাস। চনষ্করাম ও অনাস্ 

কযচ্িাই চকফশ্বি সকিাফপক্ষা ক্িযা  ক্ফিন। দরনদচিফদ্র ি কচস্তফা েরশুি ক্র্া ভাফকা। 

দীঃফখি পাফি স্বরূপ দিিন ক্চিয়া চাচন কচিয়াচিফিন, ‘ভাই সক, যাামিা সক্ফি ঈশ্বফিি 

সন্তান।’ াাাঁহাি ক্মি িান্ত, নরিক। দীঃফখি ক্াি গুচিই চাচন দূি ক্ফিন। েখন াুচম 

সাযসাযই জাচনফক যে, এই ক্মি চনাান্তই মায়া, াখনই জগফাি চহফাি জনয চক্িু 

ক্চিফা পাচিফক। এই ক্মি োই অজ্ঞাাসাফি ক্তৃতা হয়, াাই ভাি হয়, ক্াি  াাহা 

হইফিই ক্মি যিানভাফকি আিও উফবি উপনরা হয়, অচাফিান হয়। ভাি কা মন্দ্ 

যক্ানটাই আমাফদি সধে াফনি চক,য় নয়, াফক সুখ ও মেি দীঃখ ও অমেি অফপক্ষা 

সফাযি চনক্টাি। এক্জফনি আঙুফি এক্টা ক্াাঁটা চকাঁচর্য়াচিি, আি এক্চট ক্াাঁটা যস ইহা 

াুচিয়া য চিি। এই প্রর্ম ক্াাঁটাচট মন্দ্, আি চদ্বারয়চট ভাি। আিা যসই িাচন্ত, োহা 

ভাি ও মন্দ্ উভয়ফক্ই অচাক্রম ক্ফি। চকশ্বস সাি চকিরন হইয়া োয়, াখনই মানু, 

ভগকাফনি চনক্টকাির হইফা র্াফক্। ক্ষফ ফক্ি জনয যস স্বরূপ চ চিয়া পায়, ঈশ্বিই হইয়া 

োয়। আকাি ঈশ্বিফপ্রচিা পুুষ,রূফপ চাচন আচকভূিা হন; াখন জগৎ-স সাি াাাঁহাি 

সম্মুফখ ক্াাঁচপফা র্াফক্। মূখি চনচদ্র া হয়, মূখিরূফপই জাগচিা হয়। অজ্ঞান মানু,-অারচিয় 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 23 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জ্ঞান িাভ ক্চিয়া, অনন্ত িচ্ পচকত্রাা ও যপ্রফমি অচর্ক্াির হইয়া যদক-মানকরূফপ 

চ চিয়া আফস। অারচিয় অকস্থাি ইহাই ক্েিক্াচিাা। 

  

েুিফক্ষফত্রও জ্ঞাফনি সার্না ক্িা িফি। গরাা যাা এইভাফকই প্রিাচিা হইয়াচিি। 

  

মফনি চানচট অকস্থা আফিীঃ সচক্রয়, চনচিয় এক  িান্ত। চনচিয়াাি নকচিষ্টয র্রি স্পন্দ্ন, 

সচক্রয়াাি নকচিষ্টয দ্রুা স্পন্দ্ন এক  িান্তভাফকি নকচিষ্টয ারব্রাম স্পন্দ্ন। আিাফক্ 

ির্র কচিয়া জাচনফক। যদহ ির্, ইচিয়চনিয় অশ্ব, মন িাগাম, এক  কুচি সািচর্। 

এইভাফকই মানু, মায়া অচাক্রম ক্ফি; যস মায়াারা হয় এক  ঈশ্বি িাভ ক্ফি। মানু, 

োক্ষ  ইচন্দ্য়গুচিি অর্রন, াাক্ষ  যস এই স সাফিি। েখন ইচিয়গুচি জয় ক্ফি, 

াখন যস ের্ার্ি াযাগর। 

  

দকিি ও চনচষ্করয় কযচ্ি পফক্ষ ক্ষমাও ের্ার্ি ক্ষমা হয় না; যসক্ষফত্র স ্ামই ভাি। 

পার্িসািচর্ ক্তৃতষ্ণ অজুিনফক্ কচিফা শুচনয়াচিফিন, ‘আমাফদি িত্রুফদি ক্ষমা ক্িা উচিা’ 

এক  কচিয়াচিফিন, ‘অজুিন, াুচম মহাজ্ঞানরি মফাা ক্র্া কচিফাি, চক্ন্তু াুচম চনফজ যাা 

জ্ঞানর নও, অাযন্ত ক্াপুুষ,।’ জফি র্াচক্য়াও যেমন পদ্মপত্র জিদ্বািা চস্ হয় না, 

জরকািাও যামচন স সাফি অনাস্ হইয়া র্াচক্ফক। স সাি েুিফক্ষত্র-এখান হইফা 

মুচ্ি পর্ খুাঁচজফা র্াফক্া। স সাফিি এই জরকন ঈশ্বিিাফভি এক্চট প্রয়াস। াযাফগি 

কফি কিরয়ান্ ইচ্ছািচ্ি চকক্ািরূফপ যাামাি জরকন গচড়য়া যাাি। জ্ঞাাসাফি আমাফদি 

মচস্তষ্কর-ফক্িগুচিফক্ চনয়চন্ত্রা ক্চিফা চিচখফা হইফক। 

  

প্রর্ম যসাপান হইি জরকনোপফনি আনন্দ্। ক্তৃতচ্ছ্রসার্ন নপিাচিক্। প্রার্িনা ক্িা অফপক্ষা 

প্রা  খুচিয়া হাসা অফনক্ ভাফিা। গান ক্ি। দীঃফখি হাা হইফা চনষ্করতৃত চা িাভ ক্ি। যদাহাই 

ঈশ্বফিি, অপফিি মফর্য এই দীঃফখি ভাক স ক্রাচমা ক্চিও না। ক্খনও ভাচকও না যে, 

ঈশ্বি এক্টু সুখ কা এক্টু দীঃখ িইয়া কযকসা ক্ফিন। পুষ্প, চিত্র ও যসৌিফভ পচিফকষ্টা 

হইয়া। র্াফক্া। মুচনঋচ,িা প্রক্তৃতচাফক্ উপফভাগ ক্চিকাি জনয পকিাচিখফি োইফান। 

  

চদ্বারয় যসাপান পচকত্রাা। 
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াতৃতারয় যসাপান মফনি পূ ি চনয়ন্ত্র । সদসৎ চকিাি ক্ি। অনুভক ক্ি, ঈশ্বিই এক্মাত্র 

সায। েচদ ক্ষফ ফক্ি জনযও মফন ক্ি, াুচম ঈশ্বি নও, াফক ‘মহদ্ ভফয়’ আক্রান্ত হইফক। 

েখনই চিন্তা ক্চিফক ‘যসাহহ ’ াখনই অ ুিন্ত িাচন্ত ও আনফন্দ্ ভচিয়া উচঠফক। 

ইচিয়গুচি কিরভূা ক্ি। যক্হ আমাফদি অচভিাপ চদফিও াাহাি মফর্য আমাি ঈশ্বিফক্ই 

যদখা উচিা। আমাি দকিিাাকিাই াাহাফক্ আচম অচভিাপক্াির মফন ক্চি। যে দচিদ্র  

কযচ্ি াুচম উপক্াি ক্ি, যসও যাামাফক্ উপক্াি ক্িাি সুফোগ চদফাফি। ঈশ্বিই 

ক্তৃতপাকিাীঃ যাামাফক্ ঐভাফক াাাঁহাি পূজা ক্চিকাি অচর্ক্াি যদন। 

  

পতৃতচর্করি ইচাহাস ক্ফয়ক্জন আিচকশ্বাসর মানুফ,িই ইচাহাস। যসই চকশ্বাসই চভাফিি 

যদকত্ব জা্া ক্ফি। াুচম সকচক্িু ক্চিফা পাফিা। অনন্ত িচ্ফক্ চকক্চিা ক্চিফা 

েফর্াচিা েত্নকান হও না কচিয়াই চক ি হও। েখনই যক্ান কযচ্ কা জাচা আিচকশ্বাস 

হািায়, াখনই াাহাি চকনাি। 

  

মানুফ,ি অন্তচনিচহা যদকত্বফক্ যক্ান সাম্প্রদাচয়ক্ র্মিমা কা অভদ্র  গািাগাচিি দ্বািা 

দাকাফনা োয় না। যেখাফনই সভযাা, যসখাফনই মুচষ্টফময় ‘্রক্’ ক্র্া কফি। ভুি-ত্রুচট চক্িু 

না চক্িু সকিদাই র্াচক্ফক, যসজনয দীঃখ ক্চিও না। গভরি অন্তদতৃতিচষ্টসম্পন্ন হও। মফন ক্চিও 

না, ‘োহা হইকাি াাহা হইয়াফি। আহা! েচদ আিও ভাি হইা!’ মানুফ,ি মফর্য েচদ 

যদকত্ব না র্াচক্া, াফক সক মানু, এাচদফন প্রার্িনা এক  অনুফিািনা ক্চিফা ক্চিফা 

উন্মাদ হইয়া োইা। 

  

যক্হই পচড়য়া র্াচক্ফক না, যক্হই চকনষ্ট হইফক না। সক্ফিই পচি াফম পূ িাা িাভ ক্চিফক। 

চদনিাা কফিা, ‘ভ্রাতৃতগ , ওঠ, এস। যাামিাই পচকত্রাাি অনন্ত সাগি! যদকাা হইয়া 

োও, ঈশ্বিরূফপ প্রক্াচিা হও।’  

  

সভযাা ক্াহাফক্ কফি? চভাফিি যদকত্বফক্ অনুভক ক্িাই সভযাা। েখনই সময় পাইফক, 

াখনই এই ভাকগুচি মফন মফন আকতৃতচত্ত ক্ি এক  মুচ্ি আক্াঙ্ক্ষা ক্ি। এরূপ ক্চিফিই 

সক হইফক। োহা চক্িু ঈশ্বি নয়, াাহা অস্বরক্াি ক্ি। োহা চক্িু ঈশ্বিভাকাচো, াাহা 
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দতৃতঢ়ভাফক যঘা, া ক্ি। চদনিাা মফন মফন এ-ক্র্া কফিা। এভাফক র্রফি র্রফি অজ্ঞাফনি 

আকি  পাািা হইয়া োইফক। 

  

আচম মনু,য নই, যদকাা নই; আচম স্ত্রর কা পুুষ, নই; আমাি যক্ান সরমা নাই। আচম চিৎ-

স্বরূপ-আচম যসই ব্রহ্ম। আমাি যক্রার্ কা ঘতৃত া নাই, আমাি দীঃখ কা সুখ নাই। জন্ম কা 

মি  আমাি ক্খনও হয় নাই, ক্াি  আচম যে জ্ঞানস্বরূপ-আনন্দ্স্বরূপ। যহ আমাি আিা, 

আচম যসই, ‘যসাহহ ’ ।  

  

চনফজফক্ যদহভাকিূনয অনুভক ক্ি। যক্ান ক্াফি যাামাি যদহ চিি না। ইহা আগাফগাড়া 

ক্ুস স্কাি। দচিদ্র , আাি, পদদচিা, অাযািাচিা, যিাগপরচড়া-সক্ফিি মফর্য চদকয 

যিানা জাগাইয়া যাাি। 

  

কাহযাীঃ প্রায় প্রচা পাাঁিিা কৎসি অন্তি পতৃতচর্করফা এই প্রক্াি ভাক-ািে আচসয়া র্াফক্। 

যিাট যিাট ািে নানাচদফক্ উচত্থা হয়; চক্ন্তু এক্চট অনযগুচি ্াস ক্ফি এক  সমাজফক্ 

প্লাচকা ক্ফি। যে ভাক-ািফেি চপিফন সকিাচর্ক্ িচিত্রকি আফি, াাহাই এইরূপ ক্চিয়া 

র্াফক্। 

  

ক্ন ুযচসয়স, মুসা, চপর্াফগািাস, কুি, খ্রষ্ট, মহম্মদ,িুর্াি, ক্যািচভন, ও চিখগুুষগ  

এক  চর্ওসচ , অর্যািকাদ প্রভতৃতচা সক্ফিিই অন্তচনিচহা ভাক-ফদকত্ব প্রিাি ক্িা। 

  

ক্খনও কচিও না, মানু, দকিি। জ্ঞানফোগ অনযানয যোফগি মফাাই। যপ্রমই আদিি, যপ্রম 

যক্ান কাহযকস্তুি অফপক্ষা ক্ফি না। যপ্রমই ঈশ্বি। সুািা  এই ভচ্ি পফর্ও আমিা 

আিা-স্বরূপ ভগকানফক্ িাভ ক্চি। ‘যসাহহম্’। নগি, যদি, জরক, জগৎফক্ ভাি না 

কাচসফি চক্ ভাফক ক্াজ ক্িা োয়? 

  

চকিাফিি দ্বািা নকচিফত্রযি মফর্য এক্ত্ব অনুভক ক্িা োয়। নাচস্তক্ এক  অফজ্ঞয়কাদরিা 

সামাচজক্ ক্িযাফ ি জনয ক্াজ ক্ুষক্। এইভাফকই ঈশ্বি অনুভূা হন। 
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চক্ন্তু এক্চট চক,ফয় খুক সাক্ি র্াচক্ফকীঃ ক্াহািও চকশ্বাস নষ্ট ক্চিফক না। জাচনও-র্মি যক্ান 

মাকাফদ নাই। আদিিস্বরূপ হইয়া োওয়াই র্মি, অনুভূচাই র্মি। মানু,মাফত্রই 

জন্মগাভাফক যপৌত্তচিক্। সকিচনম্নস্তফিি মানু, পশু, উচ্চাম মানু, চসি কা পূ ি। এই দই 

স্তফিি মািামাচি সক্িফক্ই িব্দ, ক ি, মাকাদ ও আিািঅনুষ্ঠান অকি্বনন ক্চিয়াই চিন্তা 

ক্চিফা হয়। 

  

যপৌত্তচিক্াা যে যি, হইয়াফি, াাহাি পিরক্ষাীঃ েখন কফিা, ‘আচম’, াখন যাামাি চিন্তায় 

িিরি আফস চক্ আফস না? েচদ িিরি-চিন্তা আফস, াফক াুচম এখনও পুাুিপূজক্। র্মি 

যমাফটই কুচিি ক্িক্চি নয়- র্মি অপফিাক্ষানুভূচা। েচদ ঈশ্বি-চক,ফয় ‘চিন্তা’  ক্ি, াফক 

াুচম চনাান্তই মূখি। অজ্ঞ সার্ক্ প্রার্িনা ও ভচ্ি দ্বািা দািিচনক্ফক্ও অচাক্রম ক্চিফা 

পাফি। ঈশ্বিফক্ জাচনকাি জনয যক্ান দিিনিাফস্ত্রি প্রফয়াজন হয় না। অপফিি চকশ্বাস নষ্ট 

ক্িা আমাফদি ক্ািকয নয়। র্মি প্রাযক্ষ অচভজ্ঞাা। সফকিাপচি সকিফাাভাফক আন্তচিক্ হও। 

যক্ান চক্িুি সচহা চনফজফক্ অচভন্ন মফন ক্চিফিই আসচ্ ও ক্ামনা উেূা হয়, াাহা 

হইফাই মানু, দীঃখ পায়। এইরূফপ দচিদ্র  কযচ্ যসানা যদচখয়া যসানাি আক্াঙ্ক্ষাি সচহা 

চনফজফক্ অচভন্ন মফন ক্ফি। সাচক্ষস্বরূপ হও। োহাফা ক্খনও যক্ান চক,ফয় প্রচাচক্রয়া না 

ক্চিফা হয়, এমন চিক্ষা িাভ ক্ি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬. কর্মচিধান ও র্ুচি 

মু্পুুষফ,ি পফক্ষ জরকন-স ্াফমি অর্ি ক্খনও চিি না; চক্ন্তু আমাফদি জনয ইহাি অর্ি 

আফি, ক্াি  নাম-রূপই জগৎ সতৃতচষ্ট ক্ফি। 

  

যকদাফন্ত স ্াফমি স্থান আফি, চক্ন্তু ভফয়ি স্থান নাই। েখনই স্বরূপ স্বনফধে  দতৃতঢ়ভাফক 

সফিান হইফা শুুষ ক্চিফক, াখনই সক ভয় িচিয়া োইফক। চনফজফক্ কি মফন ক্চিফি 

কিই র্াচক্ফক; মু্ ভাচকফি মু্ই হইফক। 

  

ইচিয়্াহয জগফা র্াচক্য়া আমিা যে প্রক্াি মুচ্ অনুভক ক্চি, উহা মুচ্ি আভাস 

মাত্র, ের্ার্ি মুচ্ নয়। 
  

প্রক্তৃতচাি চনয়ম মাচনয়া িিাই মুচ্-এ র্াি াি সচহা আচম এক্মা নই। ইহাি যে চক্ 

অর্ি, কুচি না। মানক-প্রগচাি ইচাহাস অনুসাফি জানা োয়, প্রাক্তৃতচাক্ চনয়ম িঙ্ঘন 

ক্চিয়াই প্রগচা সম্ভক হইয়াফি, উচ্চাি চনয়ফমি দ্বািা চনম্নাি চনয়ম জয় ক্িা হইয়াফি, 

কিা োইফা পাফি। চক্ন্তু যসখাফনও জফয়চু্ছ মন শুরু্ মু্ হইকাি জনয যিষ্টা ক্চিফাচিি; 

এক  েখনই যদফখ চনয়ফমি মর্য চদয়াই স ্াম, মন াখনই চনয়মফক্ও জয় ক্চিফা িায়। 

সুািা  প্রফাযক্ যক্ষফত্রই আদিি চিি মুচ্। কতৃতক্ষ ক্খনও চনয়ম িঙ্ঘন ক্ফি না। গুষফক্ 

ক্খনও িুচি ক্চিফা যদচখ নাই। চিনুক্ ক্খনও চমর্যা কফি না। াাই কচিয়া ইহািা মানুফ,ি 

যিফয় কড় নয়। এ জরকন মুচ্ি এক্ প্রিে যঘা, া; এক  এই চনয়মানুকচািাাি কাড়াকাচড় 

আমাচদগফক্ সমাফজ, িাজনরচাফক্ষফত্র কা র্ফমি শুরু্ জড়কস্তু ক্চিয়া াুচিফক। অাযচর্ক্ 

চনয়ম মতৃতাুযি চনচশ্চা চিহ্ন। েখনই যক্ান সমাফজ অচা-মাত্রায় চকচর্-চনয়ম যদখা োয়, 

চনশ্চয় জাচনফক যসই সমাজ িররই ই চকনািপ্রাপ্ত হইফক। ভািফাি নকচিষ্টয পেিাফিািনা 

ক্চিফি যদচখফক চহন্দ্ুফদি মফাা আি যক্ান জাচাি এা অচর্ক্ চকচর্-চনয়ম নাই, এক  

ইহাি  ি জাচা-চহসাফক চকনাি। চক্ন্তু চহন্দ্ুফদি এক্চট অপূকি ভাক-াাাঁহািা র্মি-কযাপাফি 

ক্খনও যক্ান মাকাদ কা যগাাঁড়াচমি সতৃতচষ্ট ক্ফিন নাই, াাই র্ফমিি িিম উন্নচা হইয়াফি। 
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চনয়ম চিিন্তন হইফি মুচ্ অসম্ভক, ক্াি  ‘চিিন্তন কস্তু চনয়ফমি অন্তগিা’,-এ-ক্র্া 

কচিফি চিিন্তনফক্ সরমাকি ক্িা হয়। 

  

ঈশ্বফিি যক্ান উফেিয নাই, ক্াি  যক্ান উফেিয র্াচক্ফি চাচন মানুফ,ি সমান হইয়া 

োইফান। াাাঁহাি যক্ান উফেফিযি প্রফয়াজন চক্? যক্ান উফেিয র্াচক্ফি চাচন যাা াাহা 

দ্বািা কি হইফান। াফক যাা ঈশ্বি িাড়া যক্ান মহত্তি ভাক আফি কচিফা হয়। 

উদাহি স্বরূপীঃ গাচিিা-চনমিাাা এক্খে গাচিিা কয়ন ক্ফি; এক্টা চক্িু মহত্তি ভাক 

াাহাি কাচহফি চিি (োহা যস গাচিিায়  ুটাইয়া াুচিয়াফি)। যে-ভাফকি সচহা ঈশ্বি 

চনফজফক্ চমিাইয়া িচিফকন, যসই ভাকচট যক্ার্ায়? চঠক্ যেমন কড় কড় সম্রাটগ  ক্খন 

কা পুাুি িইয়া যখিা ক্ফিন, ঈশ্বিও যামচন এই প্রক্তৃতচাি সচহা যখিা ক্ফিন; এক  

ইহাফক্ই আমিা চকচর্ কা চনয়ম কচি। আমিা ইহাফক্ চনয়ম কচি, ক্াি  যসটুক্ু যকি িফি। 

আমিা ঘটনাি অ িটুক্ুই যদচখফা পাই; যসইটুক্ুি মফর্যই চনয়ম স্বনফধে  আমাফদি র্াি া 

চনকি। এ-ক্র্া কিা মূখিাা যে, চনয়ম অনন্ত-প্রস্তিখে চিিক্াি পচড়ফা র্াচক্ফক। সক্ি 

েুচ্ই েচদ অচভজ্ঞাাি উপি স্থাচপা হয়, াফক পিাি িক্ষ কৎসি পূফকি প্রস্তিখে 

পচড়য়াচিি চক্না, যদচখকাি জনয যক্ কািমান চিি? সুািা  চকচর্ কা চনয়ম মানুফ,ি 

প্রক্তৃতচাগা নয়। যেখাফন আমিা আিম্ভ ক্চি, যসখাফনই যি, ক্চি-মানুফ,ি স্বনফধে  

চকজ্ঞাফনি এ এক্ দতৃতঢ় যঘা, া। প্রক্তৃতাপফক্ষ আমিা ক্রমিীঃ চনয়ফমি কাচহফি োইফাচি। 

যি, পেিন্ত সম্ জরকফনি অচভজ্ঞাা িইয়া চনয়ফমি এফক্কাফি কাচহফি িচিয়া োই। ঈশ্বি 

ও মুচ্ হইফা আমিা আিম্ভ ক্চিয়াচিিাম, এক  মুচ্ ও ঈশ্বফিই পচিসমাচপ্ত হইফক। 

এই চনয়মগুচি র্াফক্ মর্য অকস্থায় এক  এগুচিি মর্য চদয়াই আমাফদি োইফা হইফক। 

যকদান্ত সকিদা মুচ্ি কা রই যঘা, া ক্ফি। যকদান্তকাদর চনয়মফক্ কড় ভয় পায়; চিিন্তন 

চনয়ম াাহাি চনক্ট দাুষ  ভরচাি কস্তু। ক্াি  াাহা হইফি আি চনষ্করতৃতচা নাই। চিিক্াি 

েচদ অনন্ত চনয়ফমি অর্রন র্াচক্ফা হয়, াফক াতৃত খে হইফা াাহাি পার্িক্য যক্ার্ায়? 

আমিা কস্তুসম্পক্িিূনয চনয়ফম চকশ্বাস ক্চি না। 
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আমিা কচি মুচ্ই আমাফদি ক্াময, এক  ভগকানই যসই মুচ্। অনযানয কস্তুফা যে 

আনন্দ্, এখাফনও যসই আনন্দ্; চক্ন্তু সসরম কস্তুফা খুাঁচজফি মানু, সুফখি ক্ ামাত্র িাভ 

ক্ফি। সার্ক্ ভগকাফন যে-আনন্দ্ িাভ ক্ফি, যিাি িুচি ক্চিয়া যসই এক্ই আনন্দ্ পায়; 

চক্ন্তু যিাি দীঃখিাচিি সচহা সুফখি ক্ ামাত্র পায়। ভগকানই প্রক্তৃতা সুখ। যপ্রমই ভগকান, 

মুচ্ই ভগকান। োহা চক্িু কধে ন, াাহা ভগকান নয়।  

  

মানুফ,ি মফর্য পূকি হইফাই মুচ্ আফি, চক্ন্তু উহা আচকষ্করাি ক্চিফা হইফক। মানু, যাা 

মু্ই, াফক প্রচা মুহূফাি যস এ-ক্র্া ভুচিয়া োয়। জ্ঞাাসাফি কা অজ্ঞাাসাফি এই াে 

আচকষ্করাি ক্িাই প্রফাযক্চট মানুফ,ি সম্ জরকন। চক্ন্তু জ্ঞানর ও অজ্ঞফিাফক্ি মফর্য প্রফভদ 

এই যে, জ্ঞানর ইহা জ্ঞাাসাফি আচকষ্করাি ক্ফিন, আি অজ্ঞফিাক্ আচকষ্করাি ক্ফি 

অজ্ঞাাসাফি। প্রফাযফক্ই-অ ু হইফা নক্ষত্র পেিন্ত-মুচ্ি জনয স ্াম ক্চিফাফি। অজ্ঞ 

কযচ্ চনচদিষ্ট সরমাি মফর্য মুচ্ পাইফি-কু্ষর্া ও াতৃতষ্ণাি কধে ন হইফা মু্ হইফা পাচিফি 

সন্তুষ্ট হয়। চক্ন্তু জ্ঞানর অনুভক ক্ফিন, াাাঁহাফক্ আিও দতৃতঢ়াি কধে ন হইফা মু্ হইফা 

হইফক। চাচন যিড ইচেয়াফনি স্বার্রন ভাকফক্ যমাফটই স্বার্রনাা কচিয়া মফন ক্ফিন না। 

  

ভািারয় দািিচনক্ফদি মফা মুচ্ই িক্ষয। জ্ঞান িক্ষয হইফা পাফি না, ক্াি  জ্ঞান এক্চট 

যেৌচগক্ ভাক। জ্ঞান িচ্ ও মুচ্ি চমচো ভাক, এক  মুচ্ই মানুফ,ি এক্মাত্র ক্াময। 

ইহাি জনযই মানু, যিষ্টা ক্চিফাফি। শুরু্ িচ্ িাভ ক্চিফিই জ্ঞান হয় না। দতৃতষ্টান্তস্বরূপীঃ 

চকজ্ঞানর ক্ফয়ক্ মাইি দূি পেিন্ত নকদযচাক্ ািে যপ্রি  ক্চিফা পাফি; চক্ন্তু প্রক্তৃতচা ঐ 

ািোঘাা অসরম দূিত্ব অকচর্ যপ্রি  ক্চিফা পাফি। াফক আমিা প্রক্তৃতচাি মূচাি প্রচাষ্ঠা 

ক্চিয়া াাহাফক্ সম্মাচনা ক্চি না যক্ন? চনয়ম আমিা িাই না, আমিা িাই চনয়ম িঙ্ঘন 

ক্চিকাি সামর্িয। আমিা চকচর্কচহভূিা হইফা িাই। চনয়ফমি দ্বািা কি হইফি মতৃতৎচপে হইয়া 

োইফক। াুচম চনয়ফমি কাচহফি চগয়াি চক্না-ফসইচট প্রশ্ন নয়; চক্ন্তু আমিা চনয়ফমি ধফবি-

এই চিন্তাি উপফিই মানকজাচাি সম্ ইচাহাস িচিা। দতৃতষ্টান্তস্বরূপ মফন ক্ি, এক্জন 

কফন কাস ক্ফি এক  ক্খনও যক্ান চিক্ষা-দরক্ষা পায় নাই। যস এক্চট পার্ফিি টুক্িাফক্ 

নরফি পচড়ফা যদচখি-এ যাা এক্চট স্বাভাচকক্ ঘটনা, যস চক্ন্তু ভাফক, ইহা মুচ্; যস মফন 
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ক্ফি, পার্ফিি টুক্িাি আিা আফি; ইহাি অন্তচনিচহা ভাক মুচ্। চক্ন্তু েখনই যস কুচিফা 

পাফি যে, পার্ফিি টুক্িাচট অকিযই নরফি পচড়ফক, াখন ইহাফক্ স্বভাক কফি, অফিান 

েন্ত্রকৎ ক্মি কফি। আচম এখন িাস্তায় কাচহি হইফাও পাচি, নাও পাচি। ইহাফাই মানু,-

চহসাফক আমাি যগৌিক। েচদ আচম চনশ্চয় জাচন যে, আমাফক্ এখন ওখাফন োইফাই 

হইফক, াখন কযচ্ত্ব চকসজিন চদয়া আচম েফন্ত্র পচি া হই। অনন্ত িচ্ সফেও প্রক্তৃতচা 

এক্চট েন্ত্রমাত্র; মুচ্ই সফিান জরকফনি উপাদান। 

  

যকদান্ত কফিন, কফনি মানুফ,ি র্াি াই চঠক্; াাহাি দতৃতচষ্ট সায, চক্ন্তু কযাখযা ভুি। 

  

যস এই প্রক্তৃতচাফক্ মু্ কচিয়া মফন ক্ফি, চনয়ফমি দ্বািা িাচসা মফন ক্ফি না। মানক-

জরকফনি এইসক অচভজ্ঞাাি পিই আমিা এই প্রক্াি চিন্তা ক্চিফা চিচখক, চক্ন্তু আিও 

দািিচনক্ অফর্ি। উদাহি স্বরূপীঃ আচম িাস্তায় কাচহি হইফা িাই। ইচ্ছাি যপ্রি া পাইিাম, 

াািপি র্াচময়া যগিাম; ইচ্ছা হওয়া ও িাস্তায় কাচহি হওয়াি মফর্য যে-সময়টুক্ুি 

কযকর্ান, যসই সমফয় আচম সমভাফক ক্াজ ক্চিফা র্াচক্। ক্ফমিি সেচাফক্ই আমিা চনয়ম 

কা চকচর্ কচি। আমাি ক্ফমিি এই সেচা অচা কু্ষদ্র  কু্ষদ্র  অ ফি চকভ্, যসজনযই আমাি 

ক্মিগুচিফক্ আচম চনয়মার্রন কচি না। আচম স্বার্রনভাফক ক্াজ ক্চি। পাাঁি চমচনট ভ্রম  

ক্চি; চক্ন্তু ঐ পাাঁি চমচনট সমভাফক ভ্রমফ ি পূফকি ইচ্ছাি চক্রয়া চিি। এই ইচ্ছাই ভ্রমফ ি 

আফকগ চদয়াচিি। সুািা  মানু, কফি যে যস স্বার্রন, ক্াি  াাহাি সক ক্মিই কু্ষদ্র  কু্ষদ্র  

অ ফি চকভ্ ক্িা োয়; এক  েচদও কু্ষদ্র  কু্ষদ্র  অ ফি সেচা কা চমি িচহয়াফি, অ ফিি 

কাচহফি যস-সেচা নাই। এই অসেচাি অনুভূচাি মফর্যই মুচ্ কা স্বার্রনাা ভাক চনচহা। 

প্রক্তৃতচাফা আমিা যক্কি সেচাি কতৃতহত্তি খেগুচি যদচখফা পাই; চক্ন্তু আচদ ও অন্ত 

অকিযই স্বার্রন আফকগ। প্রর্ফমই মুচ্ি যপ্রি া প্রদত্ত হইয়াচিি, উহাই কচহয়া িচিয়াফি; 

চক্ন্তু আমাফদি ক্ােিক্াফিি াুিনায় প্রক্তৃতচাি ক্ােিক্াি দরঘিাি। দািিচনক্ েুচ্দ্বািা 

চকফলেষ,  ক্চিয়া কুচিফা পাচি, আমিা স্বার্রন কা মু্ নই। ার্াচপ এই যিানা র্াচক্য়া 

োয় যে, আচম মু্। এই যিানা চক্ভাফক আফস, াাহাই আমাফদি কযাখযা ক্চিফা হইফক। 

ক্রমিীঃ আমিা যদচখফা পাইক, আমাফদি মফর্য এই দইচট যপ্রি া আফি। আমাফদি েুচ্ 
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কফি, সক ক্াফেিিই ক্াি  আফি, সফে সফে প্রফাযক্ যপ্রি াদ্বািা আমিা আমাফদি 

স্বার্রনাা যঘা, া ক্চিফাচি। যকদাফন্তি মরমা সা এই-মুচ্ কা স্বার্রনাা চভাফিই আফি, 

আিা ের্ার্িই মু্; চক্ন্তু জরকািাি ক্মি িিরি-মফনি চভাি চদয়া পচিস্রুা হইয়া 

আচসফাফি; এই িিরি ও মন স্বার্রন কা মু্ নয়। 

  

েখনই আমিা যক্ান কযাপাফি প্রচাচক্রয়া ক্চি, াখনই আমিা উহাি দাস হইয়া পচড়। 

যক্হ আমাি চনন্দ্া ক্চিি, াৎক্ষ াৎ যক্রাফর্ি আক্াফি আচম প্রচাচক্রয়া ক্চিিাম। ঐ 

কযচ্ যে সামানয স্পন্দ্ন সতৃতচষ্ট ক্চিি, াাহাফাই আচম ক্ররাদাফস পচি া হইিাম। 

অাএক আমাফদি মু্-স্বভাক প্রদিিন ক্চিফা হইফক। যেষ্ঠ জ্ঞানর, চনক্তৃতষ্ট জন্তু কা অচা 

দিািাি কযচ্ি মফর্য োাঁহািা মুচন জন্তু কা মানু, যদফখন না, যদফখন যসই এক্ ঈশ্বিফক্, 

াাাঁহািাই প্রক্তৃতা জ্ঞানর। ইহজরকফনই াাাঁহািা আফপচক্ষক্ নানা-দিিন জয় ক্চিয়া এই এক্ত্ব 

কা সমদিিফনি উপি দতৃতঢ়প্রচাষ্ঠ হইয়াফিন। ঈশ্বি শুিস্বরূপ, সক্ফিি প্রচা সমভাকাপন্ন। 

যে জ্ঞানর পুুষ, এইরূপ অনুভক ক্ফিন, চাচন যাা জরকন্ত ঈশ্বি। এই িফক্ষযি চদফক্ই 

আমিা িচিয়াচি, প্রফাযক্ উপাসনা-পিচা, মানকজাচাি প্রফাযক্ ক্মি এই উফেিয িাভ 

ক্চিকািই প্রফিষ্টা। যে অর্ি িায়, যস মুচ্ি জনযই যিষ্টা ক্চিফাফি-দাচিফদ্র যি কধে ন হইফা 

চনষ্করতৃতচা পাইকাি যিষ্টা ক্চিফাফি। 

  

মানুফ,ি প্রফাযক্ ক্মিই উপাসনা, ক্াি  মুচ্িাভ ক্িাই াাহাি অন্তচনিচহা ভাক, এক  

প্রাযক্ষ কা পফিাক্ষভাফক সক ক্মিই যসই উফেফিযি অচভমুফখই িচিয়াফি। যে-সক্ি ক্মি 

যসই উফেফিযি পফর্ কার্া, শুরু্ যসগুচি কজিন ক্চিফা হইফক। জ্ঞাাসাফি কা অজ্ঞাাসাফি 

সম্ চকশ্বই উপাসনা ক্চিফাফি; মানু, শুরু্ জাফন না যে, েখন যস ক্াহাফক্ও অচভিাপ 

চদফাফি, াখনও যস আি এক্ভাফক যসই এক্ ঈশ্বফিিই উপাসনা ক্চিফাফি, ক্াি  

োহািা অচভিাপ চদফাফি, াাহািাও মুচ্ি জনয যিষ্টা ক্চিফাফি। াাহািা ক্খনও ভাফক 

না যে, যক্ান চক,ফয় প্রচাচক্রয়া ক্চিফা চগয়া াাহািা চনফজফদি ক্ররাদাস ক্চিয়া য ফি। 

আঘাফাি চকুষফি প্রচাঘাা ক্িা ক্চঠন। 
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আমিা সরমাকি-এই চকশ্বাস কজিন ক্চিফা পাচিফি এখনই আমাফদি পফক্ষ সক ক্াজ ক্িা 

সম্ভক হইা। ইহা শুরু্ সময়-সাফপক্ষ। েচদ াাই হয়. াফক িচ্ কচর্িা ক্ি, এইভাফক 

সময় স চক্ষপ্ত ক্ি। যসই অর্যাপফক্ি ক্র্া স্মি  ক্ি, চেচন মমিি-প্রস্তফিি গঠন-িহসয 

অকগা হইয়া মাত্র কাফিা কৎসফি উহা চনমিা  ক্চিয়াচিফিন, আি প্রক্তৃতচাি িাচগয়াচিি 

ক্ফয়ক্ িা কৎসি। 
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