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১. কর্ম-িচিত্রত্রি উপি ইহাি প্রভাব 

কর্ম শব্দচি সংস্কত ‘ক’ৃ-ধাতু হইতত চিষ্পন্ন; ‘ক’ৃ-ধাতুর অর্ম ‘করা’; যাহা চকছু করা হয়, 

তাহাই কর্ম। এই শব্দচির আবার পাচরভাচিক অর্ম ‘কর্মফল’। দাশমচিকভাতব বযববৃতত 

হইতল কখি কখি উহার অর্ম হয়-তসই-সকল ফল, আর্াতদর পূবম কর্ম যযগুলচলর কার।। 

চকন্তু কর্মতযাতে আর্াতদর ‘কর্ম’ শব্দচি যকবল ‘কাজ’ অতর্মই বযবাবহার কচরতত হইতব। 

র্ািবজাচতর িরর্ লক্ষ্যব-জ্ঞািলাভ। প্রািযব দশমি আর্াতদর চিকতি এই একর্াত্র লতক্ষ্যবর 

কর্াই বচলয়াতছি। র্ািুতির িরর্ লক্ষ্যব সুখ িয়, জ্ঞাি। সুখ ও আিন্দ যতা যশি হইয়া 

যায়। সুখই িরর্ লক্ষ্যব-এরূপ র্তি করা ভ্রর্। জেতত আর্রা যত দুঃখ যদচখতত পাই, 

তাহার কার।-র্ািুি অতজ্ঞর র্ততা র্তি কতর, সুখই আর্াতদর িরর্ লক্ষ্যব। কাতল র্ািুি 

বুচিতত পাতর, সুতখর চদতক িয়, জ্ঞাতির চদতকই যস ক্রর্ােত িচলয়াতছ। দুঃখ ও সুখ 

উভতয়ই তাহার র্হান্ চশক্ষ্ক, যস শুভ এবং অশুভ হইতত সর্ভাতব চশক্ষ্া পায়। সুখ-দুঃখ 

যযর্ি আর্াতদর র্তির উপর চদয়া িচলয়া যায়, অর্চি তাহারা উহার উপর িািাচবধ চিত্র 

রাচখয়া যায়, আর এই চিত্রসর্চি বা সংস্কার-সর্চির ফলতকই আর্রা র্ািুতির ‘িচরত্র’ 

বচল। যকাি বযবচির িচরত্র লইয়া আতলািিা কচরয়া যদখ, বুচিতব উহা প্রকৃতপতক্ষ্ তাহার 

র্তির প্রবৃচি -র্তির প্রব।তাসর্ূতহর সর্চির্াত্র। যদচখতব, সুখ দুঃখ-দই-ই সর্ভাতব 

তাহার িচরত্রেঠতির উপাদাি; িচরত্রতক এক চবতশি ছাাঁতি ঢাচলবার পতক্ষ্ ভাল-র্ন্দ 

উভতয়রই সর্াি অংশ আতছ; যকাি যকাি স্থতল সুখ অতপক্ষ্া বরং দুঃখ অচধকতর চশক্ষ্া 

যদয়। জেততর র্হাপুরুিতদর িচরত্র আতলািিা কচরতল যদখা যায়, অচধকাংশ যক্ষ্তত্র সুখ 

অযপক্ষ্া দুঃখ তাাঁহাচদেতক অচধক চশক্ষ্া চদয়াতছ-ধনন্শ্বযম অতপক্ষ্া দাচরদ্র্যব অচধক চশক্ষ্া 

চদয়াতছ, প্রশংসা অতপক্ষ্া চিন্দারূপ আঘাতই তাাঁহাতদর অন্ততরর অচি প্রজ্বচলত কচরতত 

অচধক পচরর্াত। সাহাযযব কচরয়াতছ। 

  

এই জ্ঞাি আবার র্ািুতির অন্তচিমচহত। যকাি জ্ঞািই বাচহর হইতত আতস িা, সবই চভততর। 

আর্রা যয বচল র্ািুি ‘জাতি’, চঠক; র্তিাচবঞ্জাতির ভািায় বচলতত যেতল বচলতত হইতব-
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র্ািুি ‘আচবষ্কার কতর’ ( discovers) বা ‘আবর। উতমািি কতর’  ( unveils)। র্ািুি যাহা 

‘চশক্ষ্া কতর’, প্রকৃতপতক্ষ্ যস উহা ‘আচবষ্কার কতর’ ।  ‘ Discover’ শব্দচির অর্ম-অিন্ত 

জ্ঞাতির খচিস্বরূপ চিজ আত্মা হইতত আবর। সরাইয়া লওয়া। আর্রা বচল, চিউিি 

র্াধযবাকিম। আচবষ্কার কচরয়াচছতলি। উহা চক এক যকাত। বচসয়া তাাঁহার জিযব অতপক্ষ্া 

কচরততচছল? িা, উহা তাাঁহার চিজ র্তিই অবচস্থত চছল। সর্য় আচসল, অর্চি চতচি উহা 

যদচখতত পাইতলি। র্ািুি যতপ্রকার জ্ঞািলাভ কচরয়াতছ, সবই র্ি হইতত। জেততর অিন্ত 

পুস্তকাোর যতার্ারই র্তি। বচহজমেৎ যকবল যতার্ার চিজ র্িতক অধযবয়ি কচরবার 

উতিজক কার।-উপলক্ষ্যব র্াত্র, যতার্ার 

  

চিজ র্িই সবমদা যতার্ার অধযবায়তির চবিয়। আতপতলর পতি চিউিতির পতক্ষ্ উদ্দীপক 

কার।-স্বরূপ হইল, তখি চতচি চিতজর র্ি অধযবায়ি কচরতত লাচেতলি। চতচি তাাঁহার 

র্তির চভতর পূবম হইতত অবচস্থত ভাবপরম্পরা আর একভাতব সাজাইয়া উহাতদর চভতর 

একচি িূতি শৃঙ্খলা আচবষ্কার কচরতলি; উহাতকই আর্রা র্াধযবাকিমত।র চিয়র্ বচল। উহা 

আতপতল বা পৃচর্বীর যকতে অবচস্থত যকাি পদাতর্ম চছল িা। অতএব যলৌচকক বা 

পারর্াচর্মক সর্ুদয় জ্ঞািই র্ািুতির র্তি। অতিক স্থতলই উহারা আচবষৃ্কত (বা অিাবৃত) 

হয় িা, বরং আবৃত র্াতক; যখি এই আবর। ধীতর ধীতর সরাইয়া লওয়া হয়, তখি আর্রা 

বচল ‘আর্রা চশক্ষ্া কচরততচছ’, এবং এই আবর। অপসারত।র কাজ যতই অগ্রসর হয়, 

জ্ঞািও ততই অগ্রসর হইতত র্াতক। এই আবর। যাাঁহার ক্রর্শুঃ উচঠয়া যাইতততছ, চতচি 

অতপক্ষ্াকৃত জ্ঞািী; যাহার আবর। খুব যবশী, যস অজ্ঞাি; আর যাাঁহার চভতর হইতত অজ্ঞাি 

এতকবাতর িচলয়া চেয়াতছ, চতচি সবমজ্ঞ। পূতবম অতিক সবমজ্ঞ পুরুি চছতলি; আর্ার চবশ্বাস 

একাতলও অতিক হইতবি, আর আোর্ী কল্পসর্ূতহ অসংখযব সবমজ্ঞ পুরুি জমাইতবি। 

িকর্চক পার্তর যযর্ি অচি চিচহত র্াতক, র্তির র্তধযবই যসইরূপ জ্ঞাি রচহয়াতছ; উদ্দীপক 

কার।চি যি ঘিম।-জ্ঞািাচিতক প্রকাশ কচরয়া যদয়। আর্াতদর সকল ভাব ও কাযম সম্বতে 

ও যসইরূপ; যচদ আর্রা ধীরভাতব চিতজতদর অন্তুঃকর। অধযবয়ি কচর, ততব যদচখব, 

আর্াতদর হাচস-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশীবমাদ-অচভসম্পাত, চিন্দা-সুখযবাচত- সবই আর্াতদর 

র্তির উপর বচহজমেততর চবচভন্ন আঘাততর দ্বারা আর্াতদর চভতর হইততই উৎপন্ন। 
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উহাতদর ফতলই আর্াতদর বতমর্াি িচরত্র েচঠত, এই আঘাত-সর্চিতকই বতল কর্ম। 

আত্মার অভযবন্তরস্থ অচিতক বাচহর কচরবার জিযব, উহার চিজ শচি ও জ্ঞাি প্রকাতশর জিযব 

যয যকাি র্ািচসক বা দদচহক আঘাত প্রদি হয়, তাহাই কর্ম; ‘কর্ম’ অবশযব এখাতি উহার 

বযবপকতর্ অতর্ম বযববৃতত। অতএব আর্রা সবমদাই কর্ম কচরততচছ। আচর্ কর্া বচলততচছ-

ইহা কর্ম। যতার্রা শুচিতততছ-তাহাও কর্ম। আর্রা শ্বাস-প্রশ্বাস যফচলততচছ-ইহা কর্ম, 

যবড়াইততচছ-কর্ম, কর্া কচহততচছ-কর্ম, শারীচরক বা র্ািচসক যাহা চকছু আর্রা কচর, 

সবই কর্ম। কর্ম আর্াতদর উপর উহার ছাপ রাচখয়া যাইতততছ। 

  

কতকগুলচল কাযম আতছ, যসগুলচল যযি অতিক কু্ষ্দ্র্ কু্ষ্দ্র্ কতর্মর সর্চি। যচদ আর্রা সর্ুদ্র্ততি 

দন্ডায়র্াি হইয়া দশলখতন্ডর উপর তরঙ্গভতঙ্গর ধ্বচি শুচিতত র্াচক, তখি উহাতক চক 

ভয়ািক শব্দ বচলয়া যবাধ হয়! চকন্তু তবু আর্রা জাচি, একচি তরঙ্গ প্রকৃতপতক্ষ্ লক্ষ্ লক্ষ্ 

অচত কু্ষ্দ্র্ তরতঙ্গর সর্চি। উহাতদর প্রততযবকচি হইততই শব্দ হইতততছ, চকন্তু তাহা আর্রা 

শুচিতত পাই িা। যখি উহারা একত্র হইয়া প্রবল হয়, তখি আর্রা শুচিতত পাই। এইরূতপ 

ৃতদতয়র প্রততযবক কম্পতিই কাযম হইতততছ। কতকগুলচল কাযম আর্রা বুচিতত পাচর, তাহার 

আর্াতদর ইচেয়গ্রাহযব হইয়া ধরা যদয়, তাহারা চকন্তু কতকগুলচল কু্ষ্দ্র্ কু্ষ্দ্র্ কতর্মর সর্চি। 

যচদ তুচর্ যকাি বযবচির িচরত্র যর্ার্ম চবিার কচরতত িাও, ততব তাহার বড় বড় কাতযমর 

চদতকই দৃচি চদও িা। 

  

অবস্থাচবতশতি চিতান্ত চিতবমাধও বীতরর র্ততা কাযম কচরতত পাতর। যখি যকহ অচত যছাি 

যছাি সাধার। কাযম কচরতততছ, তখি যদখ-তস চক ভাতব কচরতততছ; এই ভাতবই র্হৎ 

যলাতকর প্রকৃত িচরত্র জাচিতত পাচরতব। বড় বড় ঘিিা উপলতক্ষ্যব অচত সার্ািযব যলাকও 

র্হতে উন্নীত হয়। চকন্তু যাাঁহার িচরত্র সবমদা র্হৎ, প্রকৃতপতক্ষ্ চতচিই র্হৎ। সবমত্র 

সবমাবস্থায় চতচি একই প্রকার। 

  

র্ািুিতক যতপ্রকার শচি লইয়া িাড়ািাড়া কচরতত হয়, তমতধযব যয কতর্মর দ্বারা তাহার 

িচরত্র েচঠত হয়, তাহাই সবমাতপক্ষ্া প্রবল শচি। র্ািুি যযি একচি যকে, জেততর সর্ুদয় 

শচি যস চিতজর চদতক আকিম। কচরয়া লইতততছ, ঐ যকতেই উহাচদেতক দ্র্বীভূত কচরয়া 
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একাকার কচরতততছ, তাহার পর একচি বৃহৎ তরঙ্গাকাতর বাচহতর যপ্রর। কচরতততছ। এরূপ 

একচি যকেই প্রকৃত র্ািুি, চতচি সবমশচির্ান্,সবমজ্ঞ; আর চতচি তাাঁহার চিতজর চদতক 

সর্গ্র জেৎ আকিম। কচরতততছি। ভাল-র্ন্দ, সুখ-দুঃখ-সবই তাাঁহার চদতক িচলয়াতছ এবং 

তাাঁহার িতুচদমতক সংলি হইতততছ। চতচি ঐগুলচলর র্ধযব হইতত ‘িচরত্র’-িার্ক র্হাশচি 

েঠি কচরয়া লইয়া উহাতক বচহতদমতশ প্রতক্ষ্প কচরতততছি। তাাঁহার যযর্ি চভততর গ্রহ। 

কচরবার শচি আতছ, যসইরূপ বাচহতর প্রতক্ষ্প কচরবার শচিও আতছ। 

  

আর্রা জেতত যতপ্রকার কাযম যদচখতত পাই, র্িুিযব-সর্াতজ যতপ্রকার আতলাড়ি 

হইতততছ, আর্াতদর িতুচদমতক যয-সকল কাযম হইতততছ, সবই চিন্তার প্রকাশর্াত্র, র্ািুতির 

ইচ্ছার প্রকাশর্াত্র। যছাি বড় যন্ত্র, িের, জাহাজ, র।তরী-সবই র্ািুতির ইচ্ছার 

চবকাশর্াত্র। এই ইচ্ছা িচরত্র হইতত উদূ্ভত, িচরত্র আবার কর্মদ্বারা চিচর্মত। ইচ্ছার প্রকাশ 

কতর্মর অিুরূপ। প্রবল-ইচ্ছাশচিসম্পন্ন যয-সকল র্ািব জেতত জচময়াতছি, তাাঁহারা 

সকতলই প্রিন্ড কর্মী চছতলি। তাাঁহাতদর এত ইচ্ছাশচি চছল যয, তাাঁহারা জেৎতক ওলি-

পালি কচরয়া চদতত পাচরততি। ঐ শচি তাাঁহারা যুেযুেবযবাপী চিরবচচ্ছন্ন কর্ম দ্বারা লাভ 

কচরয়াচছতলি। বুদ্ধ বা যীশুর র্ততা প্রবল ইচ্ছাশচি একজতম লাভ করা যায় িা, আর 

উহাতক পুরুিািুক্রচর্ক শচি-সঞ্চারও(hereditary transmission)বলা যায় িা; কার। 

আর্রা জাচি তাাঁহাতদর চপতারা চকরূপ চছতলি। তাাঁহারা যয জেততর চহততর জিযব কখিও 

চকছু বচলয়াচছতলি, তাহা জািা িাই। যযাতসতফর িযবায় লক্ষ্ লক্ষ্ সূত্রধর জীবি-লীলা 

সংবর। কচরয়াতছ; লক্ষ্ লক্ষ্ এখিও জীচবত আতছ। বুতদ্ধর চপতার িযবায় লক্ষ্ লক্ষ্ কু্ষ্দ্র্ 

রাজা জেতত চছতলি। যচদ ইহা যকবল পুরুিািুক্রচর্ক শচি-সঞ্চাতরর উদাহর। হয়, ততব 

এই কু্ষ্দ্র্ সার্ািযব রাজা-যাাঁহাতক হয়ততা তাাঁহার ভৃততযবরা পযমন্ত র্াচিত িা, চতচি চকরূতপ 

এর্ি এক সন্তাতির জিক হইতলি, যাাঁহাতক জেততর অতিক যলাক উপাসিা কচরতততছ? 

সূত্রধর ও তাাঁহার সন্তাি-যাাঁহাতক লক্ষ্ লক্ষ্ যলাক ঈশ্বর বচলয়া উপাসিা কচরতততছ-এ 

দতয়র র্তধযব যয প্রতভদ, তাহাই বা চকরূতপ বযবাখযবা কচরতব? বংশািুক্রচর্ক র্তবাদ দ্বারা 

উহার বযবাখযবা হয় িা। বুদ্ধ ও যীশু জেতত যয র্হাশচি সঞ্চার কচরয়াচছতলি, তাহা যকার্া 
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হইতত আচসল? এই শচিসর্চি যকার্া হইতত আচসল? অবশযব উহা যুেযুোন্তর হইতত ঐ 

স্থাতিই চছল এবং ক্রর্শুঃ প্রবল হইতত প্রবলতর হইততচছল। অবতশতি উহা বুদ্ধ বা যীশু 

িাতর্ প্রবল শচির আকাতর সর্াতজ আচবভূমত হইল। এখিও ঐ শচি-তরঙ্গ প্রবাচহত 

হইয়া িচলয়াতছ। 

  

এই সবই কর্ম দ্বারা চিয়চন্ত্রত। উপাজমি িা কচরতল যকহ চকছু পাইতত পাতর িা। ইহাই 

সিাতি চিয়র্। আর্রা কখি কখি র্তি কচরতত পাচর, বযবাপারিা চঠক এরূপ িয়, চকন্তু 

যশি পযমন্ত আর্াচদেতক পূতবমাি চিয়তর্ দৃঢ়চবশ্বাসী হইতত হয়। যকাি বযবচি সারা জীবি 

ধিী হইবার যিিা কচরতত পাতর, এ জিযব সহস্র সহস্র বযবচিতক ঠকাইতত পাতর, চকন্তু 

অবতশতি বুচিতত পাতর, যস ধিী হওয়ার যযােযব িয়। তখি তাাঁহার চিকি জীবি কিকর 

ও জঘিযব বচলয়া যবাধ হয়। আর্রা আর্াতদর শারীচরক যভাতের জিযব অতিক চকছু সংগ্রহ 

কচরতত পাচর, চকন্তু আর্রা চিজ কতর্মর দ্বারা যাহা উপাজমি কচর, তাহাততই আর্াতদর 

প্রকৃত অচধকার। একজি চিতবমাধ জেততর সকল পুস্তক ক্রয় কচরতত পাতর, চকন্তু যসগুলচল 

তাহার পুস্তকাোতর পচড়য়া র্াচকতব র্াত্র, যস যযগুলচল পচড়বার উপযুি, শুধু যসগুলচলই 

পচড়তত পাচরতব, এবং এই যযােযবতা কর্ম হইতত উৎপন্ন। আর্রা চকতসর অচধকারী বা 

আর্রা চক আয়ি কচরতত পাচর, আর্াতদর কর্মই তাহা চিরূপ। কতর। আর্াতদর বতমর্াি 

অবস্থার জিযব আর্রাই দায়ী, এবং আর্ারা যাহা হইতত ইচ্ছা কচর, তাহা হইবার শচিও 

আর্াতদর আতছ। আর্াতদর বতমর্াি অবস্থা যচদ আর্াতদর পূবম কতর্মর দ্বারা চিয়চন্ত্রত হয়, 

ততব ইহাই চিশ্চত চসদ্ধান্ত হইতব যয, ভচবিযবতত আর্রা যাহা হইতত ইচ্ছা কচর, আর্াতদর 

বতমর্াি কর্ম দ্বারাই তাহা হইতত পাচর। অতএব আর্াতদর জািা উচিত চকরূতপ কর্ম কচরতত 

হইতব। যতার্রা বচলতব, ‘কর্ম চক কচরয়া কচরতত হয়, তাহা আবার চশচখবার প্রয়জি চক? 

সকতলই যতা যকাি-িা-তকাি ভাতব এই জেতত কাজ কচরতততছ।’ চকন্তু ‘শচির অির্মক 

ক্ষ্য়’ বচলয়া একচি কর্া আতছ। েীতায় এই কর্মতযাে সম্বতে কচর্ত আতছ, ‘কর্মতযাতের 

অর্ম কতর্মর যকৌশল- চবঞ্জািসমত প্র।ালীতত কর্মািুষ্ঠাি।’ কর্ম চক কচরয়া কচরতত হয়-

জাচিতল ততবই কর্ম হইতত সবমাতপক্ষ্া ভাল ফল পাওয়া যায়। যতার্াতদর ্মরর। রাখা 

উচিত, সকল কতর্মর উতদ্দশযব-র্তির চভততর পূবম হইতত যয শচি রচহয়াতছ তাহা প্রকাশ 
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করা, আত্মাতক জাোইয়া যতালা। প্রততযবক র্ািুতির চভততর এই শচি আতছ এবং জ্ঞাি 

আতছ। এই-সকল চবচভন্ন কর্ম যযি ঐ শচি ও জ্ঞািতক বাচহতর প্রকাশ কচরবার, ঐ 

র্হাশচিগুলচলতক জাগ্রত কচরবার আঘাতস্বরূপ। 

  

র্ািুি িািা উতদ্দতশযব কর্ম কচরয়া র্াতক। যকাি উতদ্দশযব বযবতীত কাযম হইতত পাতর িা। 

যকাি যকাি যলাক যশ িায়, তাহারা যতশর জিযব কাযম কতর। যকহ যকহ অর্ম িায়, তাহারা 

অতর্মর জিযব কাযম কতর। যকহ প্রভুত্ব িায়, তাহারা প্রভুেলাতভর জিযব কাযম কতর। অতিতক 

স্বতেম যাইতত িায়, তাহারা স্বতেম যাইবার জিযব কাযম কতর। অপতর আবার র্ৃতুযবর পর 

চিতজতদর িার্ রাচখয়া যাইতত িায়। িীিতদতশর রীচত-  

িা র্চরতল কাহাতকও যকাি উপাচধ যদওয়া হয় িা। চবিার কচরয়া যদচখতল ইহা অতপক্ষ্াকৃত 

ভাল প্রর্া বচলতত হইতব। িীতি যকাি যলাক খুব ভাল কাজ কচরতল তাহার র্ৃত চপতা বা 

চপতার্হতক যকাি সমািজিক উপাচধ প্রদাি করা হয়। যকহ যকহ এই উতদ্দতশযব কাজ 

কচরয়া র্াতক। যকাি যকাি র্ুসচলর্-সম্প্রদাতয়র অিুোচর্ে। র্ৃতুযবর পর একচি প্রকান্ড 

সর্াচধ- র্চন্দতর সর্াচহত হওয়ার জিযব সর্স্ত জীবি কাযম কচরয়া র্াতক। আচর্ এর্ি 

কতয়কচি সম্প্রদাতয়র কর্া জাচি, যাহাতদর র্তধযব চশশু জচমবার্াত্র তাহার জিযব সর্াচধ-

র্চন্দর চিচর্মত হইতত র্াতক; ইহাই তাহাতদর চবতবিিায় র্ািুতির সবমাতপক্ষ্া প্রতয়াজিীয় 

কর্ম এবং ঐ সর্াচধ-র্চন্দর যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, যসই বযবচি ততই ধিী বচলয়া চবতবচিত 

হয়। যকহ যকহ আবার প্রায়চশ্চি্িরূতপ কর্ম কচরয়া র্াতক; সবমচবধ অসৎ কাযম কচরয়া যশতি 

একচি র্চন্দর প্রচতষ্ঠা কচরল অর্বা পুতরাচহতে।তক চকচিয়া লইবার জিযব এবং তাাঁহাতদর 

চিকি হইতত স্বতেম যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জিযব চকছু অর্ম তাাঁহাচদেতক চদল। তাহারা 

র্তি কতর, এরূপ দাতির দ্বারা তাহাতদর পর্ পচরষ্কার হইল, পাপ সতেও তাহারা শাচস্ত 

এড়াইয়া যাইতব। র্ািুতির কাযম-প্রবৃচির বহু উতদ্দতশযবর কতয়কচি র্াত্র বলা হইল। 

  

কতর্মর জিযবই কর্ম কর। সকল যদতশই এর্ি চকছু র্ািুি আতছি, যাাঁহাতদর প্রভাব সতযবই 

জেততর পতক্ষ্ কলযবা।কর ; তাাঁহারা কতর্মর জিযবই কর্ম কতরি, িার্-যশ গ্রাহযব কতরি িা, 

স্বতেম যাইততও িাতহি িা। যলাতকর প্রকৃত উপকার হইতব বচলয়াই তাাঁহারা কর্ম কতরি। 
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আবার অতিতক আতছি, যাাঁহারা আরও উচ্চতর উতদ্দশযব লইয়া দচরতদ্র্র উপকার ও র্িুিযব-

জাচততক সাহাযযব কতরি; কার। তাাঁহারা সৎকাতযম চবশ্বাসী, তাাঁহারা স্ ভাব ভালবাতসি। 

িার্-যতশর উতদ্দতশযব কৃত কতর্মর ফল কখিও সতঙ্গ সতঙ্গ পাওয়া যায় িা; সিরাির যদখা 

যায়, যখি আর্রা বৃদ্ধ হই এবং আর্াতদর জীবি প্রায় যশি হইয়া আচসয়াতছ, তখি 

আর্াতদর িার্-যশ হয়। চকন্তু যচদ যকহ যকাি স্বার্মপূ।ম উতদ্দশযব ছাড়া কাজ কতর, যস চক 

চকছুই লাভ কতর িা? হাাঁ, যস সবমাতপক্ষ্া যবশী লাভ কতর। চিুঃস্বার্ম কতর্মই অচধক লাভ, 

ততব ইহা অভযবাস কচরবার সচহষু্ণতা র্ািুতির িাই। সাংসাচরক চহসাতবও ইহা যবশী 

লাভজিক। যপ্রর্, সতযব, চিুঃস্বার্মপরতা-এগুলচল শুধু িীচত-সম্বেীয় আলাাচরক ব।মিা িয়, 

এগুলচল আর্াতদর সতবমাচ্চ আদশম; কার। এগুলচলর র্তধযবই র্হতী শচি চিচহত রচহয়াতছ। 

প্রর্র্তুঃ যয-বযবচি পাাঁি চদি অর্বা পাাঁি চর্চিি যকাি স্বার্মাচভসচে বযবতীত ভচবিযবততর 

যকাি চিন্তা-স্বেমলাতভর আকাঙ্ক্ষা, শাচস্তর ভয় অর্বা ঐরূপ যকাি চবিয় চিন্তা িা কচরয়া 

কাজ কচরতত পাতরি, তাাঁহার র্তধযব শচির্ান্ র্হাপুরুি হইবার সার্র্মযব আতছ। এই ভাব 

কাতযম পচর।ত করা কচঠি, চকন্তু আর্াতদর অন্ততরর অন্তস্ততল আর্রা উহার র্ূলযব জাচি, 

জাচি উহা কত শুভফলপ্রসু। এই কতঠার সংযর্ই শচির র্তহাচ্চ চবকাশ। সর্ুদয় বচহমর্ুখ 

কাযম অতপক্ষ্া আত্মসংযতর্ই অচধকতর শচির প্রকাশ। িতুরশ্ববাচহত একচি শকি যকাি 

বাধা িা পাইয়া পাহাতড়র ঢালু পতর্ েড়াইয়া যাইতততছ, অর্বা শকিিালক অশ্বে।তক 

  

সংযত কচরতততছ-ইহাতদর র্তধযব যকািচি অচধকতর শচির চবকাশ? অশ্বে।তক ছাচড়য়া 

যদওয়া বা উহাচদেতক সংযত করা? একচি কার্াতির যোলা বায়ুর র্ধযব চদয়া উচড়য়া 

অতিক দূতর চেয়া পতড়, অিযব একচি যোলা যদওয়াতল লাচেয়া যবশী দূতর যাইতত পাতর 

িা, চকন্তু এই সংঘতিম প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূতপ র্তির সর্ূদয় বচহর্ুমখ শচি স্বাতর্মর 

উতদ্দতশযব ধাচবত হইয়া চবচক্ষ্প্ত হয়, ঐগুলচল আর যতার্ার চিকি চফচরয়া আচসয়া যতার্ার 

শচি-চবকাতশ সাহাযযব কতর িা, চকন্তু ঐগুলচলতক সংযত কচরতল যতার্ার শচি বচধমত 

হইতব। এই সংযর্ হইতত র্হতী ইচ্ছা-শচি উদূ্ভত হইতব; উহা খ্রীি বা বুতদ্ধর র্ততা িচরত্র 

সৃচি কচরতব। অজ্ঞ বযবচিরা এই রহসযব জাতি িা, তর্াচপ তাহারা জেততর উপর প্রভুত্ব 

কচরতত িায়। চিতবমাধ বযবচি জাতি িা যয, যস যচদ কাজ কতর এবং চকছুচদি অতপক্ষ্া কতর, 
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ততব সর্ুদয় জেৎ শাসি কচরতত পাতর। যস কতয়ক বৎসর অতপক্ষ্া করুক, এবং এই 

অজ্ঞািসুলভ জেৎশাসতির ভাবতক সংযত করুক। ঐ ভাব সমূ্প।ম িচলয়া যেতলই যস জেৎ 

শাসি কচরতত পাচরতব। অতিক পশু যযর্ি কতয়ক পদ অতগ্র চক আতছ, তাহার চকছুই 

জাচিতত পাতর িা, আর্াতদর র্তধযব অতিতকই অল্প কতয়ক বৎসর পতর চক ঘচিতব, তাহার 

চকছুই অিুর্াি কচরতত পাতর িা। আর্রা যযি একচি সাী।ম বৃতির র্তধযব আবদ্ধ-ইহাই 

আর্াতদর সর্ুদয় জেৎ। উহার বাচহতর আর চকছু যদচখবার দধযম আর্াতদর িাই, এইভাতবই 

আর্রা অসাধু ও দবৃমি হইয়া পচড়। ইহাই আর্াতদর দবমলতা-শচিহীিতা। 

  

চকন্তু অচত সার্ািযব কর্মতকও ঘৃ।া করা উচিত িয়। যয-বযবচি উচ্চতর উদ্দতশযব কাজ কচরতত 

জাতি িা, যস স্বার্মপর উতদ্দতশযবই-িার্-যতশর জিযবই কাজ করুক। প্রততযবকতক-সবমদাই 

উচ্চ হইতত উচ্চতর উতদ্দতশযবর চদতক অগ্রসর হইতত হইতব, এবং ঐগুলচল চক-তাহা বুচিবার 

যিিা কচরতত হইতব। ‘কতর্মই আর্াতদর অচধকার, ফতল িয়’-ফল যাহা হইবার হউক। 

ফতলর জিযব চিন্তা কর যকি? যকাি যলাকতক সাহাযযব কচরবার সর্য় যতার্ার প্রচত যসই 

বযবচির র্তিাভাব চকরূপ হইতব, যস চবিতয় চিন্তা কচরও িা। তুচর্ যচদ যকাি র্হৎ বা শুভ 

কাযম কচরতত িাও, ততব ফলাফতলর চিন্তা কচরয়া উচদ্বি হইও িা।  

  

কতর্মর এই আদশম সম্বতে আর একচি কচঠি সর্সযবা আচসয়া পতড়। তীব্র  কর্মশীলতার 

প্রতয়াজি; সবমদাই আর্াতদর কর্ম কচরতত হইতব, আর্রা এক চর্চিিও কর্ম িা কচরয়া 

র্াচকতত পাচর িা। ততব চবশ্রার্ যকার্ায়? জীবি-সংগ্রাতর্ একচদতক কর্ম-যাহার চক্ষ্প্র 

আবততম আর্রা চবঘূচ।মত, আর একচদতক সব ধীর চস্থর; সবই যযি চিবৃচি-উমুখ, 

িাচরচদতক শাচন্তর্য়-তকািরূপ শব্দ বা যকালাহল িাই, যকবল জীবজন্তু বৃক্ষ্পুষ্প 

পবমতরাচজ-সর্চিত প্রকৃচতর শাচন্তর্য় ছচব। এই দইচির যকািচিই সমূ্প।ম চিত্র িয়। যযর্ি 

েভীর সর্ুতদ্র্র র্ৎসযব উপতর আচসবার্াত্র খন্ডচবখন্ড হইয়া যায়-কার। জতলর প্রবল িাতপই 

উহা জীচবত অবস্থায় র্াচকতত সর্র্ম, যতর্চি শাচন্তপূ।ম স্থাতি বাস কচরতত অভযবস্ত যকাি 

বযবাচি সংসাতরর এই র্হাবততমর সংস্পতশম 
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আচসবার্াত্র ধ্বংস হইয়া যাইতব। আবার যয-বযবচি যকবল সাংসাচরক ও সার্াচজক 

জীবতির যকালাহতলই অভযবস্ত, যস চক যকাি চিভৃত স্থাতি স্বচস্ততত বাস কচরতত পাতর? 

যন্ত্র।ায় হয়ততা তাহার র্চস্তষ্ক চবকৃত হইয়া যাইতব। আদশম পুরুি চতচিই, চযচি েভীরতর্ 

চিজমিতা ও চিস্তব্ধতার র্তধযব তীব্র  কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার র্তধযব র্রুভূচর্র চিস্তব্ধতা 

ও চিুঃসঙ্গতা অিুভব কতরি। চতচি সংযতর্র রহ্সসযব বুচিয়াতছি-আত্মসংযর্ কচরয়াতছি। 

যািবাহি-র্ুখচরত র্হািেরীতত ভ্রর্। কচরতলও তাাঁহার র্ি শান্ত র্াতক, যযি চতচি চিুঃশব্দ 

গুলহায় রচহয়াতছি, অর্ি তাাঁহার র্ি তীব্র ভাতব কর্ম কচরতততছ। কর্মতযাতের ইহাই আদশম। 

যচদ এই অবস্থা লাভ কচরতত পাতরা, ততবই কতর্মর প্রকৃত রহসযব অবেত হইতল। 

  

চকন্তু আর্াচদেতক যোড়া হইতত আরম্ভ কচরতত হইতব। আর্াতদর সমুতখ যযরূপ কর্ম 

আচসতব, তাহাই কচরতত হইতব এবং প্রতযবহ আর্াচদেতক ক্রর্শুঃ আরও অচধক চিুঃস্বার্মপর 

হইতত হইতব। আর্াচদেতক কর্ম কচরতত হইতব এবং ঐ কতর্মর পশ্চাতত চক অচভসচে 

আতছ, তাহা যদচখতত হইতব। তাহা হইতল প্রায় সবমত্রই যদচখতত পাইব, প্রর্র্ প্রর্র্ 

আর্াতদর অচভসচে সবমদাই স্বার্মপূ।ম, চকন্তু অধযববসায়-প্রভাতব ক্রর্শুঃ এই স্বার্মপরতা 

কচর্য়া যাইতব। অবতশতি এর্ি সর্য় আচসতব, যখি আর্রা সতযবই চিুঃস্বার্ম কর্ম কচরতত 

সর্র্ম হইব। তখি আর্াতদর আশা হইতব যয, জীবতির পতর্ ক্রর্শুঃ অগ্রসর হইতত হইতত 

যকাি িা যকাি সর্তয় এর্ি একচদি আচসতব, যখি আর্রা সমূ্প।ম চিুঃস্বার্ম হইতত পাচরব। 

আর যয র্ুহূততম আর্রা যসই অবস্থা লাভ কচরব, যসই র্ুহূততম আর্াতদর সকল শচি 

যকেীভূত হইতব এবং আর্াতদর অন্তচিমচহত জ্ঞাি প্রকাচশত হইতব। 
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২. চিজ চিজ কর্মত্রেত্রত্র প্রত্রযেত্রকই বড় 

সাংখযবদশমির্তত প্রকৃচত চতিচি উপাদাতি েচঠত-সংস্কৃত ভািায় ঐ উপাদাি-ত্রতয়র িার্ 

সে, রজুঃ ও তর্ুঃ। বাহযবজেতত ইহাতদর প্রকাশতক আর্রা সর্তা, চক্রয়াশীলতা ও জড়তা 

বচলতত পাচর। ততর্াগুলত।র লক্ষ্। অেকার বা কর্মশূিযবতা; রজুঃ- কর্মশীলতা, আকিম। ও 

চবকিম।রূতপ প্রকাচশত; আর সে-ঐ দই গুলত।র সার্যবাবস্থা। 

  

প্রততযবক বযবচির চভততরই এই শচিত্রয় রচহয়াতছ। কখি তর্ুঃ প্রবল হইয়া উতঠ- আর্রা 

আলসযবপরায়। হই, আর্রা যযি আর িচড়তত পাচর িা, চিষ্কর্মা হইয়া যাই, কতকগুলচল 

ভাতবর অর্বা শুধু জড়তার বেতি আবদ্ধ হইয়া পচড়। আবার কখি কখি কর্মশীলতা 

প্রবল হয়। অিযব সর্তয় আবার উভয়ভাতবর সার্যব চবরাজ কতর ,র্তি শান্ত ভাব আতস। 

আবার চভন্ন চভন্ন বযবচিতত সিরাির এই উপাদাি-ত্রতযর যকাি একচির প্রাধািযব যদখা 

যায়। একজি হয়ততা কর্মশূিযবতা, আলসযব ও জাড্যবলক্ষ্।াচিত; অপতরর প্রধাি লক্ষ্।-

কর্মশীলতা, শচি, র্হাশচির চবকাশ; আবার কাহারও চভতর আর্রা শান্ত র্ৃদর্ধুর ভাব 

যদখতত পাই-ইহা ঐ পূতবমাি গুল।দ্বতয়র অর্মাৎ চক্রয়াশীলতা ও চিচয়য়তার সার্ঞ্জসযব। 

এইরূতপ সর্ুদয় সৃি জেতত-পশু উচদ্ভ্ র্ািুি-সকতলর র্তধযবই আর্রা এই চবচভন্ন শচির 

কর্-তবশী প্রকাশ যদচখতত পাই। 

  

এই চত্রচবধ গুল। বা উপাদািই চবতশিভাতব কর্মতযাতের আতলািযব চবিয়। উহাতদর স্বরূপ 

ও বযববহাতরর যকৌশল চশখাইয়া কর্মতযাে আর্াচদেতক ভালভাতব কর্ম কচরতত সাহাযযব 

কতর। র্ািব-সর্াজ একচি ক্রর্চিবদ্ধ সংেঠি। উহার অন্তেমত বযবচিে। সকতলই যযি 

এক এক যশ্র।ীতত ও চবচভন্ন যসাপাতি অবচস্থত। সুিীচত ও কতমবযব কাহাতক বতল, আর্রা 

সকতলই জাচি, চকন্তু যদচখতত পাই-চভন্ন চভন্ন যদতশ এই দিচতক ধার।া অতযবন্ত চবচভন্ন। 

এক যদতশ যাহা সুিীচত বচলয়া চবতবচিত হয়, অপর যদতশ হয়ততা তাহা সমূ্প।ম দিমীচত 

বচলয়া পচরেচ।ত। দৃিান্তস্বরূপ যদখ-তকাি যকাি যদতশ জ্ঞাচত-ভাই-ভচেিীর র্তধযব চববাহ 

সম্ভব, অপর যদতশ আবার উহা অচতশয় িীচত-চবরুদ্ধ বচলয়া চবতবচিত হয়। যকাি যদতশ 
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পুরুি চিজ ভ্রাতৃবধূতক চববাহ কচরতত পাতর, অপর যদতশ উহা িীচত-চবরুদ্ধ। যকাি যদতশ 

একবার র্াত্র চববাহ সম্ভব, অপর যদতশ বহুচববাহ প্রিচলত। এইরূতপ আর্রা সদািাতরর 

অিযবািযব চবভাতেও যদচখতত পাই যয, উহার র্াি যদতশ যদতশ অচতশয় চভন্ন, তর্াচপ 

আর্াতদর ধার।া-সদািাতরর একচি সাবমতভৌর্ র্াি ও আদশম আতছ। 

  

কতমবযব-সম্বতেও এইরূপ। কতমতবযবর ধার।া চবচভন্ন জাচতর র্তধযব অতযবন্ত চভন্ন চভন্ন। যকাি 

যদতশ যচদ যকহ কাযমচবতশি িা কতর, যলাতক বচলতব যস অিযবায় কচরয়াতছ; অপর যদতশ 

আবার চঠক যসই কাযমগুলচল কচরতলই যলাক বচলতব, যস চঠক কতর িাই। তর্াচপ আর্রা 

জাচি, কতমতবযবর একচি সবমজিীি ধার।া অবশযবই আতছ।  

  

এইরূতপ সর্াজ এক যশ্র।ীর কাযমচবতশিতক কতমবযব বচলয়া র্তি কতর, অপর এক সর্াজ 

আবার চঠক ইহার চবপরীত র্ত যপাি। কতর এবং ঐরূপ কাযম কচরতত হইতল আতচাত 

হয়। এখি আর্াতদর চিকি দইচি পর্ যখালা : অজ্ঞ যলাতকর পর্-তাহারা র্তি কতর, 

সতযবলাতভর পর্ র্াত্র একচি, আর সব পর্ ভুল; আর একচি জ্ঞািীতদর পর্-তাাঁহারা 

স্বীকার কতরি, আর্াতদর র্ািচসক েঠি অর্বা অবস্থার স্তর অিুসাতর কতমবযবও চভন্ন চভন্ন 

হইতত পাতর। সুতরাং প্রধাি জ্ঞাতবযব চবিয় এই যয, কতমবযব ও সদািাতরর ক্রর্ আতছ; 

জীবতির এক অবস্থায়-এক পচরতবতশ যাহা কতমবযব, অপর অবস্থায়-অিযবরূপ পচরতবতশ 

তাহা কতমবযব িয় এবং হইতত পাতর িা। 

  

উদাহর। : সকল র্হাপুরুতিরই উপতদশ-অশুতভর প্রচততরাধ কচরও িা, অপ্রচতকারই 

সতবমাচ্চ দিচতক আদশম। আর্রা সকতলই জাচি, যচদ আর্রা কতয়কজিও এই িীচত 

পচরপূ।মভাতব কাতযম পচর।ত কচরতত যিিা কচর, সর্ুদয় সর্াজেঠি ভাচিয়া পচড়তব, 

আর্াতদর সম্পচি দি যলাতকর হস্তেত হইতব, আর্াতদর জীবিও তাহারাই পচরিাচলত 

কচরতব-আর্াতদর লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই কচরতব। র্াত্র একচি চদি যচদ এইরূপ 

‘অপ্রচতকার িীচত’ কাতযম পচর।ত করা হয়, ততব সর্াজ ধ্বংতসর পর্ ধচরতব। তর্াচপ 

আর্রা চবিার-চবতেি। বযবচততরতক ‘অপ্রচতকার’-রূপ উপতদতশর সতযবতা অন্ততর অন্ততর 

উপলচব্ধ কচরয়া র্াচক। উহাতক আর্াতদর সতবমাচ্চ আদশম বচলয়াই র্তি হয়; চকন্তু যকবল 
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ঐ র্ত প্রিার কচরতল র্ািবজাচতর এক চবরাি অংশতক চিচন্দত করা হয়। শুধু তাহাই িয়, 

উহাতত তাহাতদর যবাধ হইতব যয, তাহারা সবমদাই অিযবায় কচরতততছ এবং তাহাতদর সকল 

কাতজই র্তি চবতবতকর সতাাি অিুভব কচরতব। ইহা তাহাতদর দবমল কচরয়া চদতব, এবং 

অিযবািযব দবমলতা অতপক্ষ্া প্রচতচিয়ত এইরূপ আত্মগ্লাচি হইতত অচধকতর পাপ উদূ্ভত 

হইতব। যয-বযবচি চিতজতক ঘৃ।া কচরতত আরম্ভ কচরয়াতছ, তাহার অবিচতর দ্বার উ ্ ঘাচিত 

হইয়াতছ। জাচত সম্বতেও এ-কর্া সতযব। 

  

আর্াতদর প্রর্র্ কতমবযব-চিতজতক ঘৃ।া িা করা। উন্নত হইতত হইতল প্রর্তর্ চিতজর উপর, 

তারপর ঈশ্বতরর উপর চবশ্বাস আবশযবক। যাহার চিতজর উপর চবশ্বাস িাই, তাহার কখিও 

ঈশ্বতর চবশ্বাস আচসতত পাতর িা। 

  

কতমবযব ও সদািার অবস্থাতভতদ চভন্ন চভন্ন, ইহা স্বীকার করা বযবতীত আর্াতদর েতযবন্তর 

িাই। অিযবাতয়র প্রচতকার কচরতল সবমতক্ষ্তত্রই যয অিযবায় করা হইল-তাহা িয়, চকন্তু 

অবস্থাচবতশতি অিযবাতয়র প্রচততরাধ করাই র্ািুতির কতমবযব হইতত পাতর। 

  

পাশ্চাতযব যদতশ যতার্রা অতিতক ভেব্ েীতার চদ্বতীয় অধযবায় পাঠ কচরয়া হয়ততা আশ্চযম 

হইয়াছ; চবপক্ষ্ে। আত্মীয় ও বেুবােব বচলয়া এবং ‘অচহংসাই পরর্ ধর্ম’ এই অজুহাতত 

অজুমি যখি যুদ্ধ কচরতত-প্রচততরাধ কচরতত অচিচ্ছা প্রকাশ কচরতলি, শ্রীকৃষ্ণ তখি 

তাাঁহাতক কাপুরুি ও কপি বচলয়াতছি। এচি একচি প্রধাি চশক্ষ্।ীয় চবিয় যয, সকল 

বযবাপাতরই িরর্ চবপরীত প্রান্ত-দইচি যদচখতত একই প্রকার। িূড়ান্ত 

  

অচস্ত’ ও িূড়ান্ত ‘িাচস্ত’ সকল সর্তয়ই সদৃশ। আতলাক-কম্পি যখি অচত র্ৃদ, তখি উহা 

আর্াতদর দৃচিতোির হয় িা, অচত দ্রুত কম্পিও আর্রা যদচখতত পাই িা। শব্দ সম্বতেও 

ঐরূপ; অচত চিম্নগ্রাতর্র শব্দ যশািা যায় িা, অচত উচ্চগ্রাতর্র শব্দও যশািা যায় িা। 

‘প্রচতকার’ ও ‘অপ্রচতকার’-এর প্রতভদও এইরূপ। একজি যকাি অিযবাতয়র প্রচতকার কতর 

িা, কার। যস দবমল অলস ও প্রচতকাতর অক্ষ্র্; প্রচতকাতরর ইচ্ছা িাই বচলয়া প্রচতকার 

কতর িা, তাহা িয়। আর একজি জাতি, ইচ্ছা কচরতল যস দচিমবার আঘাত হাচিতত পাতর, 
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তর্াচপ যস শুধু যয আঘাত কতর িা-তাহা িয়, বরং শত্রুতক আশীবমাদ কতর। যয বযবচি 

দবমলতাবশতুঃ ‘প্রচতকার’ কতর িা, যস পাপ কচরতততছ; সুতরাং এই ‘অপ্রচতকার’ হইতত 

যস যকাি সুফল অজমি কচরতত পাতর িা। পক্ষ্ান্ততর অপর বযবচি যচদ প্রচতকার কতর, ততব 

পাপ কচরতব। বুদ্ধ চিজ চসংহাসি ও রাজপদ তযবাে কচরতলি-ইহা প্রকৃত তযবাে বতি; চকন্তু 

যাহার তযবাে কচরবার চকছুই িাই-এর্ি চভকু্ষ্তকর পতক্ষ্ তযবাতের যকাি কর্াই উচঠতত 

পাতর িা। অতএব এই ‘অপ্রচতকার’ ও ‘আদশম যপ্রর্’-এর কর্া বচলবার সর্য় আর্রা 

প্রকৃতপতক্ষ্ চক বুচিততচছ, যসইচদতক চবতশিভাতব দৃচি রাচখতত হইতব। আতে সযতে 

বুচিতত হইতব, প্রচতকার কচরবার শচি আর্াতদর আতছ চকিা। শচি র্াকা সতেও যচদ 

প্রচতকারতিিা-শূিযব হই, ততব আর্রা বাস্তচবক অপূবম যপ্রতর্র কাজ কচরততচছ; চকন্তু যচদ 

আর্াতদর প্রচতকাতরর শচি িা র্াতক, এবং চিতজতদর র্িতক বুিাইবার যিিা কচর যয, 

আর্রা অচত উচ্চ যপ্রতর্র যপ্রর।ায় কাযম কচরততচছ, ততব আর্রা চঠক উহার চবপরীত 

আির।ই কচরততচছ। অজুমিও তাাঁহার চবপতক্ষ্ প্রবল দসিযববূযবহ সচিত যদচখয়া ভীত 

হইয়াচছতলি। ‘যেহ-ভালবাসা’-বশতুঃ চতচি যদতশর ও রাজার প্রচত কতমবযব ভুচলয়া 

চেয়াচছতলি। এইজিযবই শ্রীকৃষ্ণ তাাঁহাতক কপি বচলতততছি; ‘পচন্ডততর র্ততা কর্া 

বচলততছ অর্ি কাপুরুতির র্ততা কাজ কচরততছ; ওঠ, দাাঁড়াও, যুদ্ধ কর। ’ ১  

  

ইহাই কর্মতযাতের প্রধাি ভাব। কর্মতযােী জাতিি, অপ্রচতকারই সতবমাচ্চ আদশম-চতচি 

আরও জাতিি যয, উহাই শচির উচ্চতর্ চবকাশ এবং অিযবাতয়র প্রচতকার যকবল 

অপ্রচতকার-রূপ যশ্রষ্ঠ শচিলাতভর যসাপাির্াত্র। এই সতবমাচ্চ আদতশম উপিীত হইবার 

পূতবম র্ািুতির কতমবযব-অশুতভর প্রচততরাধ করা। কাজ কচরতত হইতব, সংগ্রার্ কচরতত 

হইতব,-যতদর সাধযব উদযবর্ প্রকাশ কচরয়া আঘাত কচরতত হইতব। এই প্রচতকাতরর শচি 

যাাঁহার আয়ি হইয়াতছ, তাাঁহার পতক্ষ্ই অপ্রচতকার ধর্ম বা পু।যবকর্ম। 

  

আর্ার যদতশ একবার একচি যলাতকর সচহত আর্ার সাক্ষ্াৎ হয়, তাহাতক পূবম হইততই 

অচতশয় অলস চিতবমাধ ও অজ্ঞ বচলয়া জাচিতার্, চকছু জাচিবার জিযব তাহার যকাি আগ্রহ 
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চছল িা-তস পশুর িযবায় জীবিযাপি কচরততচছল। আর্ার সচহত যদখা হইতল যস আর্াতক 

চজজ্ঞাসা কচরল, ‘ঈশ্বরলাতভর জিযব আর্াতক চক কচরতত হইতব, চক 

  

উপাতয় আচর্ র্ুি হইব?’ আচর্ তাহাতক চজজ্ঞাসা কচরলার্, ‘তুচর্ চর্র্যবা কর্া বচলতত 

পাতরা চক?’ যস বচলল, ‘িা’। তখি আচর্ বচললার্, ‘ততব যতার্ায় চর্র্যবা বচলতত চশচখতত 

হইতব। একিা পশুর র্ততা বা কাষ্ঠ যলাষ্ট্রর র্ত জড়বৎ জীবিযাপি করা অতপক্ষ্া চর্র্যবা 

কর্া বলা ভাল। তুচর্ অকর্ম।যব; কতর্মর অতীত যয অবস্থায় র্ি সমূ্প।ম শান্তভাব অবলম্বি 

কতর এবং যাহা সতবমাচ্চ অবস্থা, তুচর্ চিশ্চয়ই তাহা লাভ কর িাই। তুচর্ এতদূর জড়প্রকৃচত 

যয, একিা অিযবায় কাজও কচরতত পার িা।’ অবশযব যয-তলাকচির কর্া বচলততচছ, তাহার 

র্ততা তার্চসক প্রকৃচতর যলাক সিরাির যদখা যায় িা, আচর্ তাহার সচহত র্জা 

কচরততচছলার্; চকন্তু আর্ার বচলবার উতদ্দশযব এই যয, সমূ্প।ম চিচয়য় অবস্থা বা শান্তভাব 

লাভ কচরতত হইতল র্ািুিতক কর্মশীলতার র্ধযব চদয়াই যাইতত হইতব।  

  

আলসযব সবমপ্রকাতর তযবাে কচরতত হইতব। চক্রয়াশীলতা অতর্ম সবমদাই ‘প্রচততরাধ’ বুিাইয়া 

র্াতক। র্ািচসক ও শারীচরক সবমপ্রকার অস্ ভাতবর প্রচততরাধ কর; যখি তুচর্ এই কাতযম 

সফল হইতব, তখি শাচন্ত আচসতব। এ-কর্া বলা অচত সহজ যয, ‘কাহাতকও ঘৃ।া কচরও 

িা, যকাি অর্ঙ্গতলর প্রচতকার কচরও িা’; চকন্তু কাযমতক্ষ্তত্র ইহার চক অর্ম দাাঁড়ায়, তাহা 

আর্রা জাচি। যখি সর্গ্র সর্াতজর িকু্ষ্ আর্াতদর চদতক, তখি আর্রা ‘অপ্রচতকার’-এর 

ভাব যদখাইতত পাচর, চকন্তু বাসিা চদবারাত্র দূচিত ক্ষ্ততর িযবায় আর্াতদর শরীর ক্ষ্য় 

কচরতত র্াতক। যর্ার্ম অপ্রচতকার হইতত প্রাত। যয শাচন্ত আতস, আর্রা তাহার একান্ত 

অভাব অিুভব কচর; র্তি হয়-প্রচতকার করাই ভাল চছল। যতার্ার যচদ অতর্মর বাসিা 

র্াতক, এবং যচদ তুচর্ জাতিা যয সর্গ্র জেৎ ধিচলপু্স পুরুিতক অসৎ যলাক বচলয়া র্তি 

কতর, ততব তুচর্ হয়ততা অতর্মর অতিিত। প্রা।প। যিিা কচরতত সাহসী হইতব িা, চকন্তু 

যতার্ার র্ি চদবারাচত্র অতর্মর চদতক যদৌড়াইতত র্াচকতব। এরূপ ভাব কপিতা র্াত্র, ইহা 

দ্বারা যকাি কাযমচসচদ্ধ হয় িা। সংসার-সর্ুতদ্র্ িাাঁপ দাও, চকছুচদি পর যখি সংসাতর সুখ-

দুঃখ-যাহা চকছু আতছ যভাে কচরয়া যশি কচরতব, তখিই দবরােযব আচসতব-তখিই শাচন্ত 
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আচসতব। অতএব প্রভুত্ব-লাতভর বাসিা এবং অিযব যাহা চকছু বাসিা আতছ, সবই পূর। 

কচরয়া লও; এই-সকল বাসিা পূ।ম হইতল পর এর্ি এক সর্য় আচসতব, যখি জাচিতত 

পাচরতব-এগুলচল অচত কু্ষ্দ্র্ চজচিস। চকন্তু যতচদি িা যতার্ার বাসিা পূ।ম হইতততছ, যতচদি 

িা তুচর্ এই চক্রয়াশীলতার র্ধযব চদয়া যাইততছ, ততচদি যতার্ার পতক্ষ্ এই 

আত্মসর্পমত।র ও দবরাতেযবর ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই ‘প্রশাচন্ত’ সহস্র সহস্র বৎসর 

ধচরয়া প্রিাচরত হইয়া আচসতততছ; প্রততযবতকই বালযবকাল হইতত ইহা শুচিয়া আচসতততছ, 

তর্াচপ ঐ অবস্থা লাভ কচরয়াতছ, এর্ি যলাক জেতত খুব কর্ যদচখতত পাই। আচর্ যতা 

অতধমক পৃচর্বী ঘুচরয়া যবড়াইয়াচছ, চকন্তু আর্ার জীবতি যর্ার্ম শান্ত ও প্রচতকারতিিাশূিযব 

কুচড়জি র্ািুি যদচখয়াচছ চকিা সতন্দহ। 

  

প্রততযবতকরই কতমবযব-চিজ চিজ আদশম জীবতি পচর।ত কচরতত যিিা করা। অপর 

  

বযবচির আদশম লইয়া তদিুসাতর জীবি েঠতির যিিা করা অতপক্ষ্া ইহাই উন্নচত লাভ 

করার অতপক্ষ্াকৃত চিচশ্চত উপায়। অপতরর আদশম হয়ততা জীবতি কখিই পচর।ত করা 

সম্ভব হইতব িা। র্তি কর-আর্রা একচি চশশুতক এতকবাতর কুচড় র্াইল ভ্রর্। কচরতত 

বাধযব কচরলার্। চশশুচি হয় র্চরয়া যাইতব, িয়ততা হাজাতর একজি বড়তজার ঐ কুচড় 

র্াইল যকািপ্রকাতর হার্াগুলচড় চদয়া অবসন্ন ও র্ৃতপ্রয় হইয়া েন্তবযব স্থতল যপৌাঁচছতব। 

সিরাির আর্রা র্ািুতির সচহত এইরূপ বযববহারই কচরয়া র্াচক। যকাি সর্াতজ সকল 

িরিারীর র্ি এক ধরতির িয়, সকতলর ধার।াশচি বা কর্মশচিও একরূপ িয়; 

তাহাতদর আদশমগুলচলর যকািচিতকই অবজ্ঞা কচরবার অচধকার আর্াতদর িাই। প্রততযবতকই 

চিজ চিজ আদতশম যপৌাঁচছবার জিযব যর্াসাধযব যিিা করুক। আর্াতক যতার্ার বা যতার্াতক 

আর্ার আদতশমর দ্বারা চবিার করা চঠক িয়। ওক্ বৃতক্ষ্র আদতশম আতপতলর অর্বা আতপল 

বৃতক্ষ্র আদতশম ওতকর চবিার করা উচিত িয়। আতপল বৃক্ষ্তক চবিার কচরতত হইতল 

আতপতলর এবং ওক্ বৃক্ষ্তক চবিার কচরতত হইতল ওতকর আদশম লইয়াই চবিার করা 

আবশযবক। 
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বহুতত্বর র্তধযব একত্বই সৃচির পচরকচল্পত চিয়র্। বযবচিেতভাতব িরিারীর র্তধযব প্রতভদ 

যতই র্াকুক িা যকি, পশ্চাতত যসই একত্ব রচহয়াতছ। চবচভন্ন িচরত্র এবং চবচভন্ন যশ্র।ীর 

িরিারী সৃচি-চিয়তর্র স্বাভাচবক দবচিত্রযব র্াত্র। এই কারত। একই আদশম দ্বারা সকলতক 

চবিার করা অর্বা সকতলর সমুতখ একই আদশম স্থাপি করা উচিত িয়। এইরূপ 

কর্মপ্র।ালী যকবল অস্বাভাচবক সংগ্রার্ সৃচি কতর। তাহার ফল এই দাাঁড়ায় যয, র্ািুি 

চিতজতক ঘৃ।া কচরতত আরম্ভ কতর এবং তাহার ধাচর্মক ও সৎ হইবার পতক্ষ্ চবতশি বাধা 

উপচস্থত হয়। আর্াতদর কতমবযব-প্রততযবক বযবচিতক তাহার চিতজর সতবমাচ্চ আদশম অিুসাতর 

িচলবার যিিায় উৎসাচহত করা এবং সতঙ্গ সতঙ্গ ঐ আদশম সততযবর যতিা চিকিবতমী হয়, 

তাহার জিযবও যিিা করা। 

  

আর্রা যদচখতত পাই, অচত প্রািীিকাল হইততই চহন্দু ধর্মিীচততত এই তত্বচি স্বীকৃত 

হইয়াতছ; তাাঁহাতদর শাতে ও ধর্মিীচত-চবিয়ক পুস্ততক ব্র হ্মিযম, োহমস্থযব, বািপ্রস্থ ও সন্নযবাস-

এই-সকল চবচভন্ন আশ্রতর্র জিযব চবচভন্ন চবচধর চিতদমশ যদওয়া হইয়াতছ। 

  

চহন্দুশাের্তত র্ািব-সাধারত।র ধর্ম বযবতীত প্রততযবক বযবচির জীবতি চবতশি চবতশি কতমবযব 

আতছ। চহন্দুতক প্রর্তর্ ব্র হ্মিযমাশ্রতর্ ছাত্ররূতপ জীবি আরম্ভ কচরতত হয়, তারপর চববাহ 

কচরয়া েৃহী হইতত হয়; বৃদ্ধাবস্থায় চহন্দু েৃহস্থাশ্রর্ হইতত অবসর গ্রহ। কচরয়া বািপ্রস্থ 

অবলম্বি কতর এবং সবমতশতি সংসার তযবাে কচরয়া সন্নযবাসী হয়। চবচভন্ন আশ্রর্ অিুসাতর 

জীবতির প্রততযবক স্ততর চবচভন্ন কতমবযব উপচদি হইয়াতছ। এই আশ্রর্গুলচলর র্তধযব যকািচিই 

অপরচি হইতত বড় িয়। চযচি চববাহ িা কচরয়া ধর্মকাতযমর জিযব জীবি উৎসেম কচরয়াতছি, 

তাাঁহার জীবি যত র্হৎ, চববাচহত বযবচির জীবিও তত 

  

র্হৎ। চসংহাসতি আরূঢ় রাজা যযরূপ র্হান্ ও যেৌরাবাচিত, রাস্তার ঐ িাড়ুদারও 

যসইরূপ। রাজাতক তাাঁহার রাজচসংহাসি হইতত উঠাইয়া িাড়ুদাতরর কাজ কচরতত দাও-

যদখ চতচি কতিা পাতরি। আবার িাড়ুদারতক লইয়া চসংহাসতি বসাইয়া দাও-তদখ, যস-

ই বা রাজকাযম চকরূতপ িালায়। সংসারী অতপক্ষ্া সংসারতযবেী র্হির, এ-কর্া বলা বৃর্া। 

সংসার হইতত স্বতন্ত্র র্াচকয়া স্বাধীি সহজ জীবিযাপি অতপক্ষ্া সংসাতর র্াচকয়া ঈশ্বতরর 
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উপাসিা করা অতিক কচঠি কাজ। আজকাল ভারতত পূতবমাি িাচরচি আশ্রর্ যকবল োহমস্থযব 

ও সন্নযবাস- এই দইচি আশ্রতর্ পযমবচসত হইয়াতছ। েৃহস্থ চববাহ কতরি এবং সার্াচজক 

কতমবযব কচরয়া যাি; আর সংসারতযবােীর কতমবযব-তাাঁহার সর্ুদয় শচি যকবল ধতর্মর চদতক 

চিতয়াচজত করা; চতচি যকবল ঈশ্বতরাপাসিা কচরতবি এবং ধর্মচশক্ষ্া চদতবি। 

  

‘র্হাচিবমা।-তন্ত্র’ হইতত এই প্রসতঙ্গ চকছু পচড়ব। ঐগুলচল শুচিতল যতার্রা বুচিতব েৃহস্থ 

হওয়া এবং েৃহতস্থর কতমবযব যর্াযর্ভাতব প্রচতপালি করা অচত কচঠি।  

  

ব্র হ্মচিতষ্ঠা েৃহস্থুঃ সযবাৎ ব্র হ্মজ্ঞািপরায়।ুঃ। 

য্ যৎ কর্ম প্রকুবমীত ত্ ব্র হ্মচ। সর্পমতয়ৎ।।১  

  

-েৃহস্থ বযবচি ঈশ্বরপরায়। হইতবি। ব্র হ্মজ্ঞাি লাভই যযি তাাঁহার জীবতির িরর্ লক্ষ্যব হয়। 

তর্াচপ তাাঁহাতক সবমদা কর্ম কচরতত হইতব, তাাঁহার চিতজর সর্ুদয় কতমবযব সাধি কচরতত 

হইতব এবং চতচি যাহাই কচরতবি, তাহাই তাাঁহাতক ব্র তহ্ম সর্পম। কচরতত হইতব। 

  

কর্ম করা অর্ি ফলাকাঙ্ক্ষা িা করা, যলাকতক সাহাযযব করা অর্ি তাহার চিকি হইতত 

যকািপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রতযবাশা িা করা, সৎকর্ম করা অর্ি উহাতত িার্-যশ হইল বা িা 

হইল, এ-চবিতয় এতকবাতর দৃচি িা যদওয়া-এইচিই এ জেতত সবমাতপক্ষ্া কচঠি বযবাপার। 

জেততর যলাক যখি প্রশংসা কতর, তখি যঘার কাপুরুিও সাহসী হয়। সর্াতজর 

অিুতর্াদি ও প্রশংসা পাইতল চিতবমাধ বযবচিও বীতরাচিত কাযম কচরতত পাতর, চকন্তু 

কাহারও স্তুচত- প্রশংসা িা িাচহয়া অর্বা যসচদতক আতদৌ দৃচি িা চদয়া সবমদা সৎকাযম 

করাই প্রকৃতপতক্ষ্ সবমতশ্রষ্ঠ স্বার্মতযবাে। 

  

ি চর্র্যবাভাি।ং কুযমাৎ ি ি শাঠযবং সর্ািতরৎ।  

যদবতাচতচর্পূজাসু েৃহতস্থা চিরততা ভতবৎ।।২ 

  

-েৃহতস্থর প্রধাি কতমবযব জীচবকাজমি, চকন্তু তাাঁহাতক চবতশি লক্ষ্যব রাচখতত হইতব, চর্র্যবা 

কর্া বচলয়া, প্রতার।া দ্বারা অর্বা িুচর কচরয়া যযি উহা সংগ্রহ িা কতরি। আর তাাঁহাতক 
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্মরর। রাচখতত হইতব, তাাঁহার জীবি ঈশ্বতরর যসবার জিযব, দচরদ্র্ ও অভাবগ্রস্ততদর যসবার 

জিযব। 

  

র্াতরং চপতরনঞ্চব সাক্ষ্াৎ প্রতযবক্ষ্তদবতাম্। 

র্ত্বা েৃহী চিতিতবত সদা সবমপ্রযেতুঃ।।৩ 

  

১ র্হাচিবমা।তন্ত্র- ৮। ২৩ ২ ঐ- ৮। ২৪ ৩ ঐ- ৮। ২৫ 

  

-র্াতা ও চপতাতক প্রতযবক্ষ্ যদবতা জাচিয়া েৃহী বযবচি সবমদা সবমপ্রযতে তাাঁহাতদর যসবা 

কচরতবি। 

  

তুিায়াং র্াতচর চশতব তুতি চপতচর পাবমচত। 

তব প্রীচতভমতবতদ্দচব পরব্র হ্ম প্রসীদচত।।১  

  

-যচদ র্াতা ও চপতা তুি র্াতকি, ততব যসই বযবচির প্রচত ভেবান্ প্রীত হি; যহ পাবমচত, 

তুচর্ও তাহার প্রচত প্রীতা হও। 

  

ঔদ্ধতযবং পচরহাসঞ্চ তজমিং পচরভাি।ম্। 

চপতত্রারতগ্র ি কুবমীত যদীতচ্ছদাত্মতিা চহতম্।। 

র্াতরং চপতরং বীক্ষ্যব িতত্বাচিতষ্ঠৎ সসম্ভ্রর্ুঃ। 

চবিাজ্ঞায়া যিাপচবতশৎ সংচস্থতুঃ চপতৃশাসতি।।২ 

  

-চপতার্াতার সমুতখ ঔদ্ধতযব, পচরহাস, িঞ্চলতা ও যক্রাধ প্রকাশ কচরতব িা। যয সন্তাি 

চপতার্াতাতক কখি ককমশ কর্া বতল িা, যসই প্রকৃত সুসন্তাি। চপতার্াতাতক দশমি কচরয়া 

সসম্ভ্রতর্ প্র।ার্ কচরতব, তাাঁহাতদর স্মরুতখ দাাঁড়াইয়া র্াচকতব, আর যতক্ষ্। িা তাাঁহারা 

বচসতত অিুর্চত কতরি, ততক্ষ্। বচসতব িা। 

  

র্াতরং চপতরং পুৎত্রং দারািচতচর্তসাদরান্। 

চহত্বা েৃহীি ভুঞ্জীয়াৎ প্রান।ুঃ কন্ঠেনতরচপ।। 
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বঞ্চচয়ত্বা গুলরূন্ বেূন্ যযা ভুঙ তি যত যস্বাদরশ্ভরুঃ। 

ইনহব যলাতক েতহমযবাহতসৌ পরত্র িারকী ভতবৎ।।৩ 

  

-র্াতা, চপতা, পেী, ভ্রাতা, অচতচর্তক যভাজি িা করাইয়া যয েৃহী বযবচি চিতজর 

উদরপূর। কতর, যস পাপ কচরতততছ। 

  

জিিযবা বচধমততা যদতহা জিতকি প্রতযাচজতুঃ। 

স্বজনিুঃ চশচক্ষ্তুঃ প্রীতযবা যসাহধর্স্তান্ পচরতযবতজৎ।।  

  

এিার্তর্ম র্তহশাচি কৃত্বা কিশতািযবচপ। 

প্রী।তয়ৎ সততং শিযবা ধতর্মা যহযবি সিাতি।।৪ 

  

-চপতার্াতা হইততই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াতছ, অতএব শত শত কি স্বীকার কচরয়াও 

তাাঁহাতদর প্রীচতসাধি করা উচিত। 

  

ি ভাযমান্তাড়তয়ৎ কৃচপ র্াতৃবৎ পালতয়ৎ সদা। 

ি তযবতজৎ যঘারকতিহচপ যচদ সাধ্বী পচতব্র তা।। 

চস্থততিু স্বীয়দাতরিু চেয়র্িযবাং ি সংসৃ্পতশৎ। 

দতিি যিতসা চবদ্বান্ অিযবর্া িারকী ভতবৎ।।  

চবরতল শয়িং বাসং তযবতজৎ প্রাজ্ঞুঃ পরচেয়া। 

অযুিভাি।নঞ্চব চেয়ং যশৌযমং ি দশমতয়ৎ।। 

  

১ ঐ- ৮। ২৬ ২ ঐ- ৮। ৩০- ৩১ ৩ ঐ- ৮। ৩৩- ৩৪ ৪ ঐ- ৮। ৩৬- ৩৭ 

  

ধতিি বাসসা যপ্রম্না শ্রদ্ধয়ার্ৃতভািন।ুঃ। 

সততং যতািতয়দ্দারান্ িাচপ্রয়ং কৃচিদািতরৎ।।১  

যচ্মরন্নতর র্তহশাচি তুিা ভাযমা পচতব্র তা। 

সতবমা ধর্মুঃ কৃততস্তন্ ভবচত চপ্রয় এব সুঃ।।২ 
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-ভাযমার প্রচতও েৃহতস্থর অিুরূপ কতমবযব আতছ : েৃহী বযবচি পত্মীতক কখিও তাড়িা কচরতব 

িা, তাাঁহাতক সবমদা র্াতৃবৎ পালি কচরতব, আর যচদ চতচি সাধ্বী ও পচতব্র তা হি, ততব 

যঘার কতি পচতত হইতলও তাাঁহাতক তযবাে কচরতব িা। চবদ্বান্ বযবচি চিজ পেী বতমর্াতি 

অিযব েীতক েীভাতব স্পশম কচরতবি িা; এরূপ কচরতল িরতক যাইতত হয়। প্রাজ্ঞ বযবচি 

পরেীর সচহত চিজমতি শয়ি বা বাস কচরতবি িা, েীতলাতকর সমুতখ অচশি বাকযব প্রতয়াে 

কচরতবি িা এবং চিতজর বাহাদচরও যদখাইতবি িা। ধি, বে, যপ্রর্, শ্রদ্ধা, চবশ্বাস ও 

অর্ৃততুলযব বাকযব দ্বারা সবমদা পেীর সতন্তাি চবধাি কচরতবি, কখিও তাাঁহার যকািরূপ 

অচপ্রয় আির। কচরতবি িা। যহ পাবমচত, যয বযবচির উপর পচতব্র তা ভাযমা তুি র্াতকি, 

চতচি সর্ুদয় ধর্মই আির। কচরয়াতছি এবং চতচি যতার্ার চপ্রয়।  

  

িতুবমিমাবচধ সুতান্ লালতয়ৎ পালতয়ৎ চপতা। 

ততুঃ যিাড়শপযমন্তং গুল।ান্ চবদযবাঞ্চ চশক্ষ্তয়ৎ।। 

চবংশতযবব্দাচধকান্ পুি রান্ প্রিতয়্ েৃহকর্মসু। 

ততস্তাংস্তুলযবভাতবি র্ত্বা য্মরহং প্রদশমতয়ৎ।। 

কিযবাতপযববং পালিীয়া চশক্ষ্।ীয়াচতযেতুঃ। 

যদয়া বরায় চবদতি ধিরেসর্চিতা।।৩ 

  

-পুত্রকিযবার প্রচত েৃহতস্থর কতমবযব এইরূপ : িাচর বিম বয়স পযমন্ত পুত্রে।তক লালিপালি 

কচরতব, পতর যিাড়শ বিম বয়স পযমন্ত িািাচবধ স্ গুল। ও চবদযবা চশক্ষ্া চদতব। চবংশচত বিম 

বয়স হইতল তাহাচদেতক েৃহকতর্ম যপ্রর। কচরতব, তারপর আত্মাতুলযব চবতবিিা কচরয়া 

তাহাতদর প্রচত যেহ প্রদশমি কচরতব। এইরূতপ কিযবাতকও পালি কচরতত হইতব, অচত 

যেপূবমক চশক্ষ্া চদতত হইতব এবং ধিরতের সচহত চবদ্বান্ বরতক সম্প্রদাি কচরতত হইতব। 

  

এবংক্রতর্। ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতািচপ। 

জ্ঞাতীন্ চর্ত্রাচ। ভৃতযবাংশ্চ পালতয়তিািতয়্ েৃহী।।  

ততুঃ স্বধর্মচিরতাতিকগ্রার্চিবাচসিুঃ। 

অভযবােতািুদাসীিান্ েৃহতস্থা পচরপালতয়ৎ।। 
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যতদযববং িািতরতদ্দচব েৃহতস্থা চবভতব সচত। 

পশুতরর স চবতজ্ঞয়ুঃ স পাপী যলাকেচহমতুঃ।।৪ 

  

১ ঐ- ৮। ৩৯- ৪২ ২ ঐ- ৮। ৪৪ ৩ ঐ- ৮। ৪৫- ৪৭ ৪ ঐ- ৮। ৪৮- ৫০ 

  

-েৃহী বযবচি এইরূতপ ভ্রাতা-ভচেিী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাচেতিয়, জ্ঞাচত, বেু ও ভৃতযবে।তক 

প্রচতপালি এবং তাহাতদর সতন্তাি চবধাি কচরতবি। তারপর েৃহস্থ বযবচি স্বধর্মচিরত, 

একগ্রার্বাসী, অভযবােত ও উদাসীিে।তক প্রচতপালি কচরতবি। যহ যদচব! চবি র্াকা 

সতেও যচদ েৃহস্থ এরূপ আির। িা কতরি, ততব তাাঁহাতক পশু বচলয়া জাচিতত হইতব; 

চতচি যলাকসর্াতজ চিন্দিীয় ও পাপী। 

  

চিদ্র্ালসযবং যদহযেং যকশচবিযবাসতর্ব ি 

আসচির্শতি বতে িাচতচরিং সর্ািতরৎ।। 

যুিাহাতরা যুিচিতদ্র্া চর্তবাচিতনর্রু্িুঃ। 

স্বতচ্ছা িম্রুঃ শুচিদমতক্ষ্া যুিুঃ সযবাৎ সবমকর্মসু।।১  

  

-েৃহী বযবচি অচতচরি চিদ্র্া, আলসযব, যদতহর যে, যকশচবিযবাস এবং অশি-বসতি 

আসচি তযবাে কচরতব। েৃহী বযবচি আহার, চিদ্র্া, বাকযব, দর্রু্ি-এ-সকলই পচরচর্ত-ভাতব 

কচরতব। েৃহস্থ অকপি, িম্র, বাচহতর অন্ততর যশৌিসম্পন্ন, সকল কতর্ম উতদযবােী ও চিপু। 

হইতব। 

  

শূরুঃ শতত্রৌ চবিীতুঃ সযবাৎ বােতব গুলরুসচন্নতধৌ।২ 

  

-েৃহী বযবচি শত্রুর সর্তক্ষ্ যশৌযম বীযম অবলম্বি কচরতব এবং গুলরু ও বেুেত।র সর্ীতপ 

চবিীত র্াচকতব। 

  

শত্রুে।তক বীযমপ্রকাশ কচরয়া শাসি কচরতত হইতব। ইহা েৃহতস্থর অবশযব কতমবযব। েৃহস্থ 

ঘতরর একতকাত। বচসয়া কাাঁচদতব িা, অপ্রচতকার-চবিয়ক বাতজ কর্া বচলতব িা। েৃহস্থ 
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যচদ শত্রুেত।র চিকি যশৌযম প্রদশি িা কতর, তাহা হইতল তাহার কতমতবযবর অবতহলা করা 

হয়। চকন্তু বেুবােব, আত্মীয়স্বজি ও গুলরুর চিকি তাহাতক যর্িতুলযব শান্ত চিরীহ ভাব 

অবলম্বি কচরতত হইতব। 

  

জুগুলচপ্সতান্ ি র্তিযবত িাবর্তিযবত র্াচিিুঃ।।৩ 

  

-চিচন্দত অসৎ বযবচিচদেতক সমাি চদতব িা এবং সমাতির যযােযব বযবচিেত।র অবর্ািিা 

কচরতব িা। 

  

অসৎ বযবচিতক সমাি প্রদশমি করা েৃহীর কতমবযব িয়; কার। তাহাতত অসচদ্বিতয়রই প্রশ্রয় 

যদওয়া হয়। আবার যাাঁহারা সমাতির যযােযব, তাাঁহাচদেতক যচদ েৃহস্থ সমাি িা কতরি, 

তাহাও তাাঁহার পতক্ষ্ র্হা অিযবয়। 

  

যসৌহাদমযবং বযববহারাংশ্চ প্রবৃচিং প্রকৃচতং িৃ।াম্। 

সহবাতসি ততকমশ্চ চবচদত্বা চবশ্বতসিতুঃ।।৪ 

  

-একত্রবাস ও সচবতশি পযমাতলািিা দ্বারা যলাতকর বেুত্ব, বযববহার, প্রবৃচি ও প্রকৃচত 

জাচিয়া ততব তাহাতদর উপর চবশ্বস কচরতব। 

  

েৃহস্থ যয-তকাি বযবচির সতঙ্গ বেুত্ব কচরতব িা, যযখাতি যসখাতি যাইয়া যলাতকর 

  

১ ঐ- ৮। ৫১- ৫২ ২ ঐ- ৮। ৫৩ ৩ ঐ- ৮। ৫৩ ৪ ঐ- ৮। ৫৪ 

  

সতঙ্গ হঠাৎ বেুত্ব কচরতব িা। প্রর্র্তুঃ যাাঁহাতদর সতঙ্গ বেুত্ব কচরতত ইচ্ছা, তাাঁহাতদর 

কাযমকলাপ ও অিযবািযব বযবচিতদর সচহত তাাঁহাতদর বযববহার চবতশিরূতপ পযমতবক্ষ্। কচরয়া, 

যসইগুলচল চবিারপূবমক আতলািিা কচরয়া তারপর বেুত্ব করা উচিত।  

  

স্বীয়ং যশুঃ যপৌরুিঞ্চ গুলপ্ততয় কচর্তঞ্চ যৎ। 

কৃতং যদপকারায় ধর্মতজ্ঞা ি প্রকাশতয়ৎ।।১  
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-েৃহস্থ চতিচি চবিতয় চকছু বচলতবি িা : চিজ যশ ও যপৌরুতির চবিয়, অপতরর কচর্ত 

গুলপ্ত কর্া এবং অপতরর উপকারার্ম চতচি যাহা কচরয়াতছি, ধর্মজ্ঞ েৃহস্থ তাহা সাধারত।র 

চিকি প্রকাশ কচরতবি িা। 

  

েৃহতস্থর চিতজতক দচরদ্র্ বা ধিী চকছুই বলা উচিত িয়। তাাঁহার চিতজর ধতির েবম করা 

উচিত িয়। ঐ চবিয় তাাঁহার যোপি রাখা উচিত। ইহাই তাাঁহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসাচরক 

চবজ্ঞতা িয়; যচদ যকহ এরূপ িা কতরি, ততব তাাঁহাতক দিমীচতপরায়। বলা যাইতত পাতর। 

  

েৃহস্থই সর্গ্র সর্াতজর র্ূলচভচি ও অবলম্বি; চতচি প্রধাি ধতিাপাজমিকারী। দচরদ্র্ ও 

দবমল, এবং বালক-বাচলকা ও েীতলাক-যাহারা (বাচহতরর) যকাি কাযম কতর যা-সকতলই 

েৃি্হতস্থর উপর চিভমর কচরতততছ। অতএব েৃহস্থতক কতকগুলচল কতমবযব সাধি কচরতত হইতব, 

এবং যসই কতমবযবগুলচল এর্ি হওয়া উচিত, যযি যসগুলচল সাধি কচরতত কচরতত চতচি চদি 

চদি চিজ হূদতয় শচির চবকাশ অিুভব কতরি, এবং এরূপ র্তি িা কতরি যয, চতচি চিজ 

আদশম অিুযায়ী কাযম কচরতততছি িা। এই কারত।-  

  

জুগুলচপ্সতপ্রবৃতিৌ ি চিচশ্চততহচপ পরাজতয়। 

গুলরু।া লঘুিা িাচপ যশস্বী ি চববাদতয়ৎ।।২ 

  

-যচদ েৃহস্থ যকাি অিযবয় বা চিচন্দত কাযম কচরয়া যফতল অর্বা এর্ি যকাি বযবাপাতর চিযুি 

হয়, যাহাতত যস জাতি চিশ্চয় অকৃতকাযম হইতব, যস-চবিয়ও তাহার সাধারত।র চিকি 

প্রকাশ করা উচিত িয়। এইরূতপ আত্মতদাি-প্রকাতশর যকাি প্রতয়াজি যতা িাই-ই, 

অচধকন্তু উহাতত চিরুৎসাহ আচসয়া তাহাতক যর্াযর্ কতমবযব কচরতত বাধা যদয়। যস যয 

অিযবায় কচরয়াতছ, যসজিযব তাহাতক ভুচেততই হইতব, তাহাতক পুিরায় যিিা কচরতত হইতব, 

যাহাতত যস ভাল কচরতত পাতর। জেৎ সবমদা শচির্ান্ ও দৃঢ়চিি বযবচিতদর প্রচতই 

সহািুভূচত প্রকাশ কচরয়া র্াতক। 

  

েৃহস্থতক প্রর্র্তুঃ জ্ঞাি, চদ্বতীয়তুঃ ধি উপাজমতির জিযব প্রা।প। যিিা কচরতত হইতব। ইহাই 

তাহার কতমবযব, আর েৃহস্থ যচদ তাহার এই কতমবযব পালি িা কতর, তাহাতক যতা র্ািুি 
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বচলয়াই ে।িা করা যাইতত পাতর িা। যচদ যকাি েৃহস্থ অতর্মাপাজমতির যিিা িা কতর, 

তাহাতক দিমীচতপরায়। বচলতত হইতব। যচদ যস অলসভাতব জীবিযাপি কতর এবং 

তাহাততই সন্তুি র্াতক, তাহাতক অসৎপ্রকৃচত বচলতত 

  

১ ঐ- ৮। ৫৬ ২ ঐ- ৮। ৫৭ 

  

হইতব, কার। তাহার উপর শত শত বযবচি চিভমর কচরতততছ। যচদ যস যতর্ি ধি উপাজমি 

কতর, ততব তাহাতত শত শত বযবচির ভর।তপাি। হইতব। 

  

যচদ এই শহতর শত শত বযবচি ধিী হইবার যিিা কচরয়া ধিী িা হইততি, তাহা হইতল 

এই সভযবতা-দচরদ্র্ালয় ও বড় বড় বাচড় যকার্ায় র্াচকত? 

  

এতক্ষ্তত্র অতর্মাপাজমি অিযবায় িয়, কার। ঐ অর্ম চবতরত।র জিযব। েৃহস্থই জীবি ও 

সর্াতজর যকে। অতর্মাপাজমি ও সৎকাতযম অর্মবযবয় করা তাাঁহার পতক্ষ্ উপাসিা, কার। যয 

েৃহস্থ সদপাতয় ও সদতদ্দতশযব ধিী হইবার যিিা কচরতততছি-সন্নযবাসী চিজ কুচিতর বচসয়া 

উপাসিা কচরতল উহা যযর্ি তাাঁহার র্ুচিলাতভর সহায় হয়-তসই েৃহতস্থরও চঠক তাহাই 

হইয়া র্াতক; যযতহতু উভতয়র র্তধযব আর্রা ঈশ্বর ও তাাঁহার সবচকছুর উপর ভচিভার-

প্রত।াচদত আত্মসর্পম। ও তযবােরূপ একই ধর্মভাতবর চবচভন্ন চবকাশ র্াত্র যদচখততচছ। 

  

চবদযবাধিযতশাধর্মান্ যতর্াি উপাজমতয়ৎ 

বযবসিঞ্চাসতাং সঙ্গং চর্র্যবা যদ্র্াহং পচরতযবতজৎ।।১  

  

-েৃহস্থ যেপূবমক চবদযবা, ধি, যশ, ধর্ম উপাজমি কচরতবি এবং বযবসি (দূযবত-

ক্রীড়াচদ),অসৎসঙ্গ, চর্র্যবাবাকযব ও চহংসা, অচিিাির। বা শত্রুতা পচরতযবাে কচরতবি। 

  

অতিক সর্য় যলাতক চিতজতদর সাধযবাতীত কাযম প্রবৃি হয় এবং তাহার ফল এই হয় যয, 

উতদ্দশযবচসচদ্ধর জিযব অপরতক প্রতার।া কচরয়া র্াতক। আবার 

  

অবস্থািুেতাতশ্চিা সর্য়ািুেতাুঃ চক্রয়াুঃ। 
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ত্মরাদবস্থাং সর্য়ং বীক্ষ্যব কর্ম সর্ািতরৎ।।২ 

  

-তিিা অবস্থার অিুেত এবং চক্রয়া সর্তয়র অিুেত। অতএব অবস্থা ও সর্য় অিুসাতরই 

কর্ম কচরতব। সকল চবিতয়ই ‘সর্য়’-এর চদতক চবতশি দৃচি রাচখতত হইতব। এক সর্য় 

যাহা চবফল হইল, আর এক সর্তয় হয়ততা তাহাতত প্রিুর সাফলযব লাভ হইল।  

  

সতযবং র্ৃদ চপ্রয়ং ধীতরা বাকযবং চহতকরং বতদৎ। 

আতত্মাৎকিমন্তর্া চিন্দাং পতরিাং পচরবজমতয়ৎ।।৩ 

  

-ধীর েৃহস্থ বযবচি সতযব র্ৃদ চপ্রয় ও চহতকর বাকযব বচলতবি। চতচি চিতজর যশ খযবাপি 

কচরতবি িা এবং পরচিন্দা পচরতযবাে কচরতবি। 

  

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষ্াশ্চ চবশ্রার্েৃহর্ধ্বচি। 

যসতুুঃ প্রচতচষ্ঠততা যযি যতি যলাকত্রয়ং চজতম্।।৪ 

  

-তয বযবচি জলাশয়-খিি, বৃক্ষ্তরাপ।, পচর্র্তধযব চবশ্রার্-েৃহ ও যসতু চির্মা। কচরয়া 

সাধারত।র জিযব উৎসেম কতরি, চতচি চত্রভুবি জয় কচরয়া র্াতকি। বড় বড় যযাচেে। যয 

পদ প্রাপ্ত হি, চতচিও এই-সকল কর্ম কচরয়া যসই পদলাতভর চদতকই অগ্রসর হইতত 

র্াতকি। 

  

১ ঐ, ৮। ৫৮ ২ ঐ, ৮। ৫৯ ৩ ঐ, ৮। ৬২ ৪ ঐ, ৮। ৬৩ 

  

ইহাই কর্মতযাতের এক অংশ-েৃহতস্থর কতমবযব ও কাজকর্ম। উি তন্ত্রগ্রতরই আর চকছু পতর 

অপর একচি যোক দৃি হয়: 

  

ি চবতভচত র।া্ যযা দব সংগ্রাতর্হপযবপরাঙু্মখুঃ। 

ধর্মযুতদ্ধ র্ৃততা বাচপ যতি যলাকত্রয়ং চজতম্।।১  
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-চযচি যুতদ্ধ ভয় পাি িা, চযচি সংগ্রাতর্ অপরাঙু্মখ বা চযচি ধর্মযুতদ্ধ র্ৃত হি, চতচি চত্রভুবি 

জয় কতরি। যচদ স্বতদতশর বা স্বধতর্মর জিযব যুদ্ধ কচরয়া েৃহতস্থর র্ৃতুযব হয়-তযাচেে। 

ধযবাতির দ্বারা যয পদ লাভ কতরি, চতচিও যসই পদ লাভ কচরয়া র্াতকি। ইহাতত স্পি 

যদখাইতততছ যয, একজতির পতক্ষ্ যাহা কতমবযব, অপতরর পতক্ষ্ তাহা কতমবযব িয়; পরন্তু 

শাে যকািচিতকই হীি বা উন্নত বচলতততছি িা। চবচভন্ন যদশ-কাল-পাতত্র চবচভন্ন কতমবযব 

রচহয়াতছ এবং আর্রা যয অবস্থায় রচহয়াচছ, আর্াচদেতক তদপতযােী কতমবযব পালি 

কচরতত হইতব। 

  

এই সর্ুদয় আতলািিা হইতত এই একচি ভাব পাওয়া যাইতততছ যয, দবমলতার্াত্রই সবমর্া 

ঘৃ।যব ও পচরতযবজযব। আর্াতদর দশমি, ধর্ম বা কতর্মর চভতর-আর্াতদর সর্ুদয় শােীয় চশক্ষ্ার 

চভতর-এই চবতশি ভাবচি আচর্ খুব পছন্দ কচর। যচদ যতার্রা যবদ পাঠ কর, যদচখতব-

তাহাতত ‘অভয়’ শব্দচি বার বার উি হইয়াতছ। যকাি চকছুতকই ভয় কচরও িা-ভয় 

দবমলতার চিহ্ন। এই দবমলতাই র্ািুিতক ভেবাতির পর্ হইতত চবিুযবত কচরয়া িািা পাপ-

কতর্ম িাচিয়া লয়। সুতরাং জেততর ঘৃ।া ও উপহতসর চদতক আতদৌ লক্ষ্ িা রাচখয়া 

অকুততাভতয় চিজ কতমবযব কচরয়া যাইতত হইতব। 

  

যচদ যকহ সংসার হইতত দূতর র্াচকয়া ঈশ্বতরর উপাসিা কচরতত যাি, তাাঁহার এরূপ ভাবা 

উচিত িয় যয, যাাঁহারা সংসাতর র্াচকয়া জেততর চহত-তিিা কচরতততছি, তাাঁহারা ঈশ্বতরর 

উপাসিা কচরতততছি িা; আবার যাাঁহারা েী-পুত্রাচদর জিযব সংসাতর রচহয়াতছি, তাাঁহারা 

যযি সংসারতযবােীচদেতক িীি ভবঘুতর র্তি িা কতরি। চিজ চিজ যক্ষ্তত্র প্রততযবতকই র্হান্। 

এই চবিয়চি আচর্ একচি েল্প দ্বারা বুিাইব। 

  

যকাি যদতশ এক রাজা চছতলি। তাাঁহার রাতজযব সর্ােত সকল সাধু-সন্নযবাসীতকই চতচি 

চজজ্ঞাসা কচরততি, ‘যয সংসার তযবাে কচরয়া সন্নযবাস গ্রহ। কতর যস বড়, িা যয েৃতহ 

র্াচকয়া েৃহতস্থর সর্ুদয় কতমবযব কচরয়া যায় যস-ই বড়?’ অতিক চবজ্ঞ যলাক এই সর্সযবা 

র্ীর্াংসা কচরবার যিিা কচরতলি। যকহ যকহ বচলতলি, ‘সন্নযবাসী বড়’। রাজা এই বাতকযবর 

প্রর্া। িাচহতলি। যখি তাাঁহারা প্রর্া। চদতত অক্ষ্র্ হইতলি, তখি রাজা তাাঁহাচদেতক 
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চববাহ কচরয়া েৃহস্থ হইবার আতদশ চদতলি। আবার অতিতক আচসয়া বচলতলি, 

‘স্বধর্মপরায়। েৃহস্থই বড়’। রাজা তাাঁহাতদর চিকিও প্রর্া। িাচহতলি। যখি তাাঁহারা প্রর্া। 

চদতত পাচরতলি িা, তখি তাাঁহাচদেতকও চতচি েৃহস্থ কচরয়া চিজ রাতজযব বাস করাইতলি। 

  

১ ঐ, ৮। ৬৭ 

  

অবতশতি আচসতলি এক যুবা সন্নযবাসী; রাজা তাাঁহাতকও ঐরূপ প্রশ্ন করাতত সন্নযবাসী 

বচলতলি, ‘যহ রাজন্, চিজ চিজ কর্মক্ষ্তত্র প্রততযবতকই বড়।’ রাজা বচলতলি, ‘এ-কর্া 

প্রর্া। করুি।’ সন্নযবাসী বচলতলি, ‘হাাঁ, আচর্ প্রর্া। কচরব; ততব আসুি, চকছুচদি 

আপিাতক আর্ার র্ততা র্াচকতত হইতব, ততবই যাহা বচলয়াচছ, তাহা আপিার চিকি 

প্রর্া। কচরতত পাচরব।’ রাজা সমত হইতলি এবং সন্নযবসীর অিুোর্ী হইয়া রাতজযবর পর 

রাজযব অচতক্রর্ কচরয়া আর এক বড় রাতজযব উপচস্থত হইতলি। যসই রাতজযবর রাজধািীতত 

তখি এক র্হাসর্াতরাহ-বযবাপার িচলততচছল। রাজা ও সন্নযবসী ঢাক ও অিযবািযব িািাপ্রকার 

বাদযবধ্বচি এবং যঘাি।াকারীতদর চিৎকার শুচিতত পাইতলি। পতর্ যলাতকরা সুসচিত 

হইয়া কাতাতর কাতাতর দাাঁড়াইয়া আতছ-আর যঢাঁিরা যপিা হইতততছ। রাজা ও সন্নযবসী 

দাাঁড়াইয়া যদচখতত লাচেতলি, বযবাপারিা চক। যঘাি।াকারী চিৎকার কচরয়া বচলততচছল, 

‘এই যদতশর রাজকিযবা স্বয়ংবরা হইতবি।’  

  

ভারততর প্রািীিকাল হইততই এইরূতপ রাজকিযবেত।র স্বয়ংবরা হইবার প্রর্া প্রিচলত 

চছল। চকরূপ বর র্তিািীত কচরতবি, যস সম্বতে প্রততযবক রাজকিযবারই চবতশি চিজস্ব ভাব 

ও ধার।া চছল। কাহারও ভাব-বর যযি পরর্ সুন্দর হয়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা যকবল 

অচতশয় চবদ্বান্ বতরর, যকহ যকহ আবার িাি খুব ধিী বর, ইতযবাচদ। চিকিবতমী সকল 

রাতজযবর রাজপুত্রে। যশ্রষ্ঠ পচরচ্ছদ ধার। কচরয়া রাজকিযবার সমুখীি হইততি। কখি কখি 

তাাঁহাতদরও যঘাি।াকারী র্াচকত; যস রাজপুতত্রর গুল।াবলী, চক কারত। চতচি রাজকিযবার 

র্তিািীত হইবার যযােযব পাত্র-তাহা ব।মিা কচরত। চসংহাসতি সর্াসীিা সুসচিতা 

রাজকিযবাতক সভার িতুচদমতক বহি কচরয়া লইয়া যাওয়া হইত; চতচি সর্তবত 

রাজপুত্রেত।র একজতির চদতক তাকাইয়া যদচখততি, এবং যক চকরূপ গুল।বান্ তাহা 
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শুচিততি। এইরূপ যদচখয়া ও শুচিয়া যচদ সন্তুি িা হইততি, চতচি বাহকচদেতক বচলততি, 

‘আোইয়া িল’; তখি যসই প্রতযবাখযবাত পাচ।প্রার্মীতদর চদতক আর যকহ িাচহয়াও যদচখত 

িা। চকন্তু ইাঁহাতদর র্তধযব যকহ যচদ রাজকিযবর র্তিার্ত হইততি, ততব রাজকিযবা তাাঁহার 

েলতদতশ বরর্ালযব অপম। কচরততি এবং চতচিই রাজকিযবার স্বার্ী হইততি। 

  

যয-তদতশ আর্াতদর পূবম-কচর্ত রাজা ও সন্নযবাসী আচসয়াতছি, যসই যদতশর রাজকিযবর 

এরূপ স্বয়ংবর-সভা হইততচছল। এই রাজকিযবা পৃচর্বীর র্তধযব সবমাতপক্ষ্া সুন্দরী চছতলি; 

যঘাচিত হইয়াচছল যয, রাজার র্ৃতুযবর পর রাজকিযবাই রাজযব লাভ কচরতবি। এই 

রাজকিযবার ইচ্ছা চছল, সবমাতপক্ষ্া সুপুরুিতক চববাহ কতরি, চকন্তু তাাঁহার র্তির র্ততা 

সুপুরুিতক পাওয়া যাইততচছল িা। অতিকবার এইরূপ স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়, তর্াচপ 

রাজকিযবা কাহাতকও র্তিািীত কচরতত পাতরি িাই। এই স্বয়ংবরসভাই সবমাতপক্ষ্া বৃহৎ 

হইয়াচছল। এই সভায় পূবম পূবম বার অতপক্ষ্া অচধকতর যলাক সর্তবত হইয়াচছল, এবং 

এই সভার দৃশযব অচত ির্ৎকার ও অদু্ভত হইয়াচছল। 

  

চসংহাসতি সর্াসীিা রাজকিযবা সভায় প্রতবশ কচরতলি এবং বাহকে। তাাঁহাতক সভার্তধযব 

চভন্ন চভন্ন স্থাতি লইয়া যাইতত লাচেল। রাজকিযবা কাহারও চদতক ভ্রূতক্ষ্প 

  

কচরতলি িা। এবাতরও স্বয়ংবর-সভা পূবম পূবম বাতরর র্ততা বযবর্ম হইতব ভাচবয়া সকলই 

চিরুৎসাহ হইতত লাচেল। এর্ি সর্য় এক যুবা সন্নযবাসী যসখাতি আচসয়া উপচস্থত 

হইতলি; তাাঁহার রূতপর প্রভা যদচখয়া যবাধ হইল যযি স্বয়ং সূযমতদব আকাশর্ােম ছাচড়য়া 

ধরাততল অবতী।ম হইয়াতছি এবং সভার একতকাত। দাাঁড়াইয়া যদচখতততছি-চক হইতততছ। 

রাজকিযবাসহ যসই চসংহাসি তাাঁহার চিকিবতমী হইল। রাজকিযবা যসই পরর্রূপবান্ 

সন্নযবাসীতক যদচখবার্াত্র বাহকচদেতক র্াচর্তত বচলয়া সন্নযবাসীর েলতদতশ বরর্ালযব অপম। 

কচরতলি। যুবা সন্নযবসী র্ালা ছুাঁচড়য়া যফচলয়া চদতলি ও বচলতত লাচেতলি, ‘এ চক 

চিবুমচদ্ধতা! আচর্ সন্নযবাসী; আর্ার পতক্ষ্ চববাতহর অর্ম চক?’ যসই যদতশর রাজা র্তি 

কচরতলি, যলাকচি যবাধ হয় দচরদ্র্, যসইজিযব রাজকিযবাতক চববাহ কচরতত সাহস কচরতততছ 

িা; অতএব চতচি বচলতলি, ‘আর্ার কিযবার সচহত তুচর্ এখিই অতধমক রাজত্ব পাইতব 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এবং আর্ার র্ৃতুযবর পর সর্গ্র রাজযব।’ এই বচলয়া সন্নযবাসীর েলায় আবার র্ালা পরাইয়া 

চদতলি। ‘চক বাতজ কর্া! আচর্ চববাহ কচরতত িাই িা, তবু এ চক?’ বচলয়া সন্নযবসী পুিরায় 

র্ালা যফচলয়া চদয়া দ্রুতপতদ যসই সভা হইতত প্রস্থাি কচরতলি। 

  

এচদতক এই যুবকচির প্রচত রাজকিযবা এতদূর অিুরি হইয়াচছতলি যয, চতচি বচলতলি, 

‘হয় আচর্ ইাঁহাতক চববাহ কচরব, িতুবা র্চরব।’ রাজকিযবা তাাঁহাতক চফরাইয়া আচিবার 

জিযব তাাঁহার অিুবতমি কচরতলি। তারপর আর্াতদর যসই অপর সন্নযবাসী-চযচি রাজাতক 

যসখাতি আচিয়াচছতলি-বচলতলি, ‘িলুি রাজা, আর্রা এই দইজতির অিুের্ি কচর।’ 

এই বচলয়া তাাঁহারা অতিকিা দূতর দূতর র্াচকয়া তাাঁহাতদর চপছতি চপছতি িচলতত 

লাচেতলি। যয-সন্নযবাসী রাজকুর্ারীর পাচ।গ্রহত। অসমত হইয়াচছতলি, চতচি রাজধািী 

হইতত বাচহর হইয়া কতয়ক যক্রাশ গ্রাতর্র র্ধযব চদয়া িচলতত িচলতত এক বতি প্রতবশ 

কচরতলি, রাজকিযবা তাাঁহার অিুের্ি কচরতলি; অপর দইজিও তাাঁহাতদর চপছতি চপছতি 

িচলতলি। 

  

এই যুবা সন্নযবসী ঐ বিচিতক ভালভাতবই জাচিততি; উহার যকার্ায় চক আাঁকাবাাঁকা পর্ 

আতছ, সব জাচিততি। সেযবা-সর্ােতর্ হঠাৎ চতচি এইরূপ একচি জচিল পতর্ প্রতবশ 

কচরয়া এতকবাতর অন্তচহমত হইতলি। রাজকিযবা তাাঁহার আর যকাি সোি পাইতলি িা। 

অতিকক্ষ্। ধচরয়া তাাঁহাতক খুাঁচজয়া চতচি একচি বৃক্ষ্ততল বচসয়া কাাঁচদতত লাচেতলি, কার। 

চতচি যসই বি হইতত বাচহতর আচসবার পর্ জাচিততি িা। তখি যসই রাজা ও অপর 

সন্নযবাসীচি তাাঁহার চিকি আচসয়া বচলতলি, ‘কাাঁচদও িা, আর্রা যতার্াতক এই বতির 

বাচহতর যাইবার পর্ যদখাইয়া চদব। চকন্তু এখি অেকার যযরূপ োঢ় , তাহাতত পর্ বাচহর 

করা কচঠি, এই একিা বড় োছ রচহয়াতছ; এস, আজ আর্রা ইহার তলায় চবশ্রার্ কচর। 

প্রভাতত যতার্াতক বাচহর হইবার পর্ যদখাইয়া চদব।’  

  

যসই োতছ এক পাচখর বাসা চছল। তাহাতত একচি যছাি পাচখ, পচক্ষ্।ী ও তাহাতদর চতিচি 

যছাি যছাি শাবক র্াচকত। যছাি পাচখচি িীতির চদতক িাচহয়া োতছর তলায় চতিজি 

যলাকতক যদচখল এবং পচক্ষ্।ীতক বচলল, ‘যদখ, চক করা যায়? আর্াতদর ঘতর কতয়কজি 
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অচতচর্ আচসয়াতছি-শীতকাল, আর আর্াতদর চিকি আগুলিও িাই।’ এই বচলয়া যস 

উচড়য়া যেল, যঠাাঁতি কচরয়া একখন্ড জলন্ত কাঠ লইয়া আচসল এবং উহা তাহার 

অচতচর্েত।র সম্মুতখ যফচলয়া চদল। তাাঁহারা যসই অচিখতন্ড কাঠকুিা চদয়া যবশ আগুলি 

প্রস্তুত কচরতলি। চকন্তু পাচখচির তাহাততও তৃচপ্ত হইল িা। যস তাহার পেীতক বচলল, 

‘চপ্রতয় আর্রা চক কচর? ইাঁহাচদেতক খাইতত চদবার র্ততা চকছুই যতা আর্াতদর ঘতর িাই; 

চকন্তু ইাঁহারা কু্ষ্ধাতম, আর আর্রা েৃহস্থ; ঘতর যযতকহ আচসতব, তাহাতকই খাইতত যদওয়া 

আর্াতদর কতমবযব। আচর্ চিতজ যতদূর পাচর কচরব। ইাঁহাচদেতক আচর্ আর্ার শরীরিাই 

চদব।’ এই বচলয়া যস উচড়য়া চেয়া যবতে যসই অচির র্তধযব পচড়ল ও র্চরয়া যেল। 

অচতচর্রা তাহাতক পচড়তত যদচখতলি, এবং তাহাতক বাাঁিাইবার যর্াসাধযব যিিা কচরতলি, 

চকন্তু যস এত দ্রুত আচসয়া আগুলতি পচড়ল যয, তাাঁহাতক বাাঁিাইতত পাচরতলি িা। পচক্ষ্।ী 

তাহার স্বার্ীর কাযম যদচখয়া র্তি র্তি বচলল, ‘এাঁরা চতিজি রচহয়াতছি, তাাঁহাতদর খাইবার 

জিযব র্াত্র একচি যছাি পাচখ! ইহা যতর্ি িয়। েীর কতমবযব-স্বার্ীর যকাি উদযবর্ চবফল 

হইতত িা যদওয়া। অতএব আর্ার শরীরও ইাঁহাতদর জিযব উৎসেম কচর।’  এই ব চলয়া 

যসও আগুলতি িাাঁপ চদল এবং পুচড়য়া র্চরয়া যেল। শাবক-চতিচি সবই যদচখল, চকন্তু 

ইহাততও চতিজতির পযমাপ্ত হয় িাই যদচখয়া বচলল, ‘আর্াতদর চপতার্াতা যতদূর সাধযব 

কচরতলি, চকন্তু তাহাও যতা যতর্ি হইল িা। চপতার্াতার কাযম সমূ্প।ম কচরতত যিিা করা 

সন্তাতির কতমবযব; অতএব আর্াতদর শরীরও এই উতদ্দতশযব সর্চপমত হউক’-এই বচলয়া 

তাহারাও সকতল চর্চলয়া অচিতত িাাঁপ চদল। ঐ চতি বযবচি যাহা যদচখতলি, তাহাতত 

আশ্চযম হইয়া যেতলি, চকন্তু পাচখগুলচলতক খাইতত পাচরতলি িা। যকািরূতপ তাাঁহারা 

অিাহাতর রাচত্রযাপি কচরতলি। প্রভাত হইতল রাজা ও সন্নযবসী যসই রাজকিযবাতক পর্ 

যদখাইয়া চদতলি, এবং চতচি তাাঁহার চপতার চিকি চফচরয়া যেতলি। তখি সন্নযবসী রাজাতক 

সতিাধি কচরয়া বচলতলি, ‘রাজন্, যদচখতলি যতা চিজ চিজ যক্ষ্তত্র প্রততযবতকই বড়। যচদ 

সংসাতর র্াচকতত িাি, ততব ঐ পাচখতদর র্ততা প্রচতর্ুহূততম পরাতর্ম চিতজতক উৎসেম 

কচরবার জিযব প্রস্তুত হইয়া র্াকুি। আর যচদ সংসার তযবাে কচরতত িাি, ততব ঐ যুবতকর 

র্ততা হউি, যাহার পতক্ষ্ পরর্াসুন্দরী যুবতী ও রাজযব অচত তুচ্ছ র্তি হইয়াচছল। যচদ 
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েৃহস্থ হইতত িাি, ততব আপিার জীবি সবমদা অপতরর কলযবাত।র জিযব উৎসেম কচরতত 

প্রস্তুত র্াকুি। আর যচদ আপচি তযবাতের জীবিই বাচছয়া লি, ততব যসৌন্দযম ঐশ্বযম ও 

ক্ষ্র্তার চদতক যর্াতিই দৃচিপাত কচরতবি িা। প্রততযবতকই চিজ চিজ কর্মতক্ষ্তত্র বড়, চকন্তু 

একজতির যাহা কতমবযব, তাহা অপর জতির কতমবযব িয়।’  
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৩. কর্মিহসে 

শরীরেত অভাব পূর। কচরয়া অপরতক সাহাযযব করা র্হৎ কর্ম বতি, চকন্তু অভাব যত 

অচধক এবং সাহাযযব যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত র্হির। যচদ এক ঘন্টার জিযব যকাি 

বযবচির অভাব দূর কচরতত পারা যায়, অবশযবই তাহার উপকার করা হইল; যচদ এক 

বৎসতরর জিযব তাহার অভাব দূর কচরতত পারা যায়, ততব তাহা অচধকতর উপকার; আর 

যচদ চিরকাতলর জিযব অভাব দূর কচরতত পারা যায়, ততব তাহাই র্ািুতির যশ্রষ্ঠ উপকার। 

একর্াত্র অধযবাত্মজ্ঞািই আর্াতদর সর্ুদয় দুঃখ চিরকাতলর জিযব দূর কচরতত পাতর; 

অিযবািযব জ্ঞাি অচত অল্প সর্তয়র জিযব অভাব পূর। কতর র্াত্র। যকবল আত্মচষবিয়ক জ্ঞাি 

দ্বারাই অভাব-বৃচি চিরততর চবিি হইতত পাতর; অতএব আধযবাচত্মক সাহাযযব করাই 

র্ািুিতক সবমতশ্রষ্ঠ সাহাযযব করা। র্ািুিতক চযচি পরর্ার্ম-জ্ঞাি প্রদাি কচরতত পাতরি, 

চতচিই র্ািুতির যশ্রষ্ঠ উপকারক। আর্রা যদচখততও পাই, র্ািুতির আধযবাচত্মক অভাব 

পূর। কচরবার জিযব যাাঁহারা সাহাযযব কচরয়াতছি, তাাঁহারাই সবমাতপক্ষ্া শচির্ান্ পুরুি; 

কার। আধযবাচত্মকতাই আর্াতদর জীবতি সকল কর্মপ্রতিিার প্রকৃত চভচি। আধযবাচত্মক চদক 

চদয়া চযচি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা কচরতল চতচি অিযবািযব চবিতয়ও দক্ষ্ হইতত পাতরি। চভততর 

আধযবাচত্মক শচি িা জাো পযমন্ত র্ািুতির শারীচরক অভাবগুলচলও চঠক চঠক পূ।ম হয় িা। 

আধযবাচত্মক উপকাতরর পরই হইতততছ বুচদ্ধবৃচির উন্নচত-চবিতয় সাহাযযব। অন্ন-বেদাি 

অতপক্ষ্া জ্ঞািদাি উচ্চতর-প্রা।দাি অতপক্ষ্াও উহা র্হৎ, কার। জ্ঞািই র্ািুতির প্রকৃত 

জীবি। অজ্ঞাি র্ৃতুযবতুলযব, জ্ঞািই জীবি। জীবি যচদ অেকাতর কািাইতত হয়-অজ্ঞাি ও 

দুঃতখর র্ধযব চদয়া িলাই যচদ জীবি হয়, ততব জীবতির যকাি র্ূলযবই িাই। ইহার পর 

অবশযব শারীচরক অভাব পূরত। সাহাযযব করার স্থাি। অতএব অপরতক সযবহাযযব করার চবিয় 

চবিার কচরবার সর্য় আর্রা যযি এই ভ্রতর্ পচতত িা হই যয, শারীচরক সাহাযযবই একর্াত্র 

সাহাযযব। শারীচরক সাহাতযযবর স্থাি শুধু সবমতশতি িয়-সবমচিম্নও, কার। ইহা স্থায়ী তৃচপ্ত 

চদতত পাতর িা। কু্ষ্ধাতম হইতল যয কি পাই, খাইতলই তাহা িচলয়া যায়; চকন্তু কু্ষ্ধা আবার 

চফচরয়া আতস। দুঃখ তখিই চিবৃি হইতব, যখি আর্ার সবমচবধ অভাব দূর হইতব। তখি 
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কু্ষ্ধা আর্াতক কি চদতত পাচরতব িা, যকািরূপ দুঃখ বা যন্ত্র।া আর্াতক চবিচলত কচরতত 

পাচরতব িা। অতএব যাহা আর্াচদেতক আধযবাচত্মক-বলসম্পন্ন কতর, তাহাই সবমতশ্রষ্ঠ 

উপকার; তার পর র্ািচসক উপকার, তার পর শারীচরক। 

  

যকবল শারীচরক সাহাযযব দ্বারা জেততর দুঃখ দূর করা যায় িা। যতচদি িা র্ািুতির প্রকৃচত 

পচরবচতমত হইতততছ, ততচদি এই শারীচরক অভাবগুলচল সবমদাই আচসতব এবং দুঃখ 

অিুভূত হইতবই হইতব। যতই শারীচরক সাহাযযব কর িা যকি, যকাির্ততই দুঃখ এতকবাতর 

দূর হইতব িা। জেততর এই দুঃখ-সর্সযবার একর্াত্র সর্াধাি 

  

র্ািবজাচততক শুদ্ধ ও পচবত্র করা। আর্রা জেতত যাহা চকছু দুঃখকি ও অশুভ যদচখতত 

পাই, সবই অজ্ঞাি বা অচবদযবা হইতত প্রসূত। র্ািুিতক জ্ঞািাতলাক দাও, সকল র্ািুি 

পচবত্র আধযবাচত্মক-বলসম্পন্ন ও চশচক্ষ্ত হউক, যকবল তখিই জেৎ হইতত দুঃখ চিবৃি 

হইতব, তাহার পূতবম িয়। যদতশ প্রততযবকচি েৃহতক আর্রা দাতবযব আশ্রতর্ পচর।ত কচরতত 

পাচর, হাসপাতাতল যদশ ছাইয়া যফচলতত পাচর, চকন্তু যতচদি িা র্ািুতির স্বাভার 

বদলাইতততছ, ততচদি দুঃখ-কি র্াচকতবই র্াচকতব। 

  

েীতায় আর্রা পুিুঃপুিুঃ পাঠ কচর-আর্াচদেতক অচবরত কর্ম কচরতত হইতব। সকল কর্মই 

স্বভাবতুঃ শুভাশুভ-চর্চশ্রত। আর্রা এর্ি যকাি কর্ম কচরতত পাচর িা, যাহা দ্বারা যকার্াও 

চকছু িা চকছু ভাল হয়, আবার এর্ি যকাি কর্ম হইতত পাতর িা, যাহা হইতত যকার্াও িা 

যকার্াও চকছু অচিি হয়। প্রততযবক কর্মই অপচরহাযমভাতব শুভাশুভ-চর্চশ্রত, তর্াচপ শাে 

আর্াচদেতক অচবরত কর্ম কচরতত বচলতততছি। শুভাশুভ উভয়ই চিজ চিজ ফল প্রসব 

কচরতব। শুভ কতর্মর ফল শুভ, অশুভ কতর্মর ফল অশুভ হইতব; চকন্তু এই শুভাশুভ উভয়ই 

আত্মার বেি। েীতায় ইহার এই র্ীর্াংসা করা হইয়াতছ যয, যচদ আর্রা কতর্ম আসি 

িা হই, ততব কর্ম আর্াতদর বেি হইতত পাচরতব িা। এখি ‘কতর্ম অিাসচি’ বচলতত চক 

বুিায়, আর্রা তাহাই বুচিতত যিিা কচরব। 
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েীতার র্ূলভাব এই : চিরন্তর কর্ম কর,-চকন্তু তাহাতত আসি হইও িা। ‘সংস্কার’ শতব্দর 

প্রায় কাছাকাচছ অর্ম ‘সহজাত প্রব।তা’। র্িতক যচদ একচি হ্রতদর সচহত তুলিা করা হয়, 

ততব বলা যায়-র্তির র্তধযব যয-তকাি তরঙ্গ উতঠ, তাহা প্রশচর্ত হইতলও এতকবাতর লুপ্ত 

হয় িা, চকন্তু উহা চিতির উপর একিা দাে রাচখয়া যায় এবং যসই তরঙ্গচির পুিরাচবভমাব-

সম্ভাবিা র্াতক। এই দাে এবং ঐ তরতঙ্গর পুিরাচবভমাতবর সম্ভাবিার একত্র িার্-

‘সংস্কার’। আর্রা যয-তকাি কর্ম কচর- আর্াতদর প্রততযবক অঙ্গ-সঞ্চালি, আর্াতদর প্রততযবক 

চিন্তা-চিতির উপর এইরূপ সংস্কার রাচখয়া যায়; যখি সংস্কারগুলচল উপচরভাতে র্াতক িা, 

তখিও এত প্রবল র্াতক যয, তাহারা অবতিতি র্তি অজ্ঞাতসাতর কাযম কচরতত র্াতক। 

আর্রা প্রচত র্ুহুততম যাহা, তাহা আর্াতদর র্তির উপর এই সংস্কার-সর্চির দ্বারা চিরূচপত 

হয়। এই র্ুহুততম আর্ার ‘আচর্’ বচলতত যাহা বুিায়, তাহা আর্ার অতীত জীবতির 

সংস্কার-সর্চির ফল র্াত্র। ইহাতকই প্রকৃতপতক্ষ্ ‘িচরত্র’ বতল। প্রততযবক বযবচির িচরত্র এই 

সংস্কার-সর্চির দ্বারা চিরূচপত হয়। যচদ শুভ সংস্কারগুলচল প্রবল হয়, ততব িচরত্র সৎ হয়; 

অসৎ সংস্কারগুলচল প্রবল হইতল িচরত্র অসৎ হয়। যচদ যকাি বযবচি সবমদা র্ন্দ কর্া যশাতি, 

র্ন্দ চিন্তা কতর, র্ন্দ কাজ কতর, তাহার র্ি র্ন্দ সংস্কাতর পূ।ম হইয়া যাইতব এবং ঐগুলচলই 

অজ্ঞাতসাতর তাহার কর্ম ও চিন্তাতক প্রভাচবত কচরতব। বাস্তচবক পতক্ষ্ এই র্ন্দ 

সংস্কারগুলচল সবমদাই কাজ কচরতততছ, সুতরাং ইহাতদর ফলও র্ন্দ হইতব এবং ঐ বযবচি 

একচি র্ন্দ যলাক হইয়া দাাঁড়াইতব-তস ঐরূপ িা হইয়া পাতর 

  

িা। তাহার র্তির এই সংস্কার-সর্চি র্ন্দ কাজ কচরবার প্রবল যপ্রর।া-শচি উৎপন্ন 

কচরতব। এই সংস্কারগুলচলর হাতত যস যন্ত্রতুলযব হইতব, এগুলচল তাহাতক যজার কচরয়া র্ন্দ 

কাতযম প্রবৃি কচরতব। এইরূতপ যচদ যকহ ভাল চবিতয় চিন্তা কতর এবং ভাল কাজ কতর, 

সংস্কারগুলচলর সর্চি ভালই হইতব এবং অিুরুপভাতব ঐগুলচল অচিচ্ছা সতেও ঐ বযবচিতক 

সৎকাতযম প্রবৃি কচরতব। যখি র্ািুি এত যবশী ভাল কাজ কতর এবং এত যবশী সৎ চিন্তা 

কতর যয, অচিচ্ছাসতেও তাহার প্রকৃচততত সৎ কাযম কচরবার অদর্যব ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখি 

যস যকাি অিযবায় কাযম কচরতত ইচ্ছা কচরতলও ঐ সকল সংস্কাতরর সর্চি-স্বরূপ তাহার 

র্ি তাহাতক উহা কচরতত চদতব িা, সংস্কারগুলচলই তাহাতক র্ন্দ কর্ম হইতত চফরাইয়া 
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আচিতব; যস তখি সৎ সংস্কারগুলচল দ্বারা সমূ্প।মরূতপ প্রভাচবত হয়। যখি এইরূপ হয়, 

তখিই যসই বযবচির িচরত্র েচঠত হইয়াতছ বলা যায়।  

  

যযর্ি কূর্ম তাহার পা ও র্ার্া যখালার যভততর গুলিাইয়া রাতখ-তাহাতক র্াচরয়া যফচলতত 

পাতরা, খন্ড খন্ড কচরয়া যফচলতত পাতরা, তর্াচপ পা ও র্ার্া বাচহতর আচসতব িা, যতর্চি 

যয বযবচির ইচেয় ও প্রবৃচিগুলচল সংযত হইয়াতছ, তাহার িচরত্রও দৃঢ়ভাতব প্রচতচষ্ঠত 

হইয়াতছ। যস তাহার অন্তচরচেয়গুলচল সংযত কচরয়াতছ, তাহার ইচ্ছার চবরুতদ্ধ যকাি চকছুই 

যসগুলচলতক বচহর্ুমখী কচরতত পাতর িা। এরূপ চিরন্তর সচচ্চন্তার প্রচতচক্রয়া দ্বারা শুভ 

সংস্কারগুলচল তাহার র্তির উপচরভাতে সবমদা আবচতমত হওয়ায় সৎকর্ম কচরবার প্রব।তা 

প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যয, আর্রা ইচেয়গুলচল (জ্ঞাতিচন্দতয়র যন্ত্র ও োয়ুতকে) 

জয় কচরতত সর্র্ম হই। এভাতবই িচরত্র প্রচতচষ্ঠত হয়, তখিই র্ািুি সতযব লাভ কচরতত 

পাতর। এরূপ যলাকই চিরকাতলর জিযব চিরাপদ; তাহার দ্বারা যকাি অিযবায় অশুভ কাযম 

সম্ভব হয় িা। তাহাতক যযরূপ সতঙ্গই রাতখা িা যকি, তাহার যকাি চবপতদর সম্ভাবিা 

িাই। এই সৎপ্রবৃচি-সম্পন্ন হওয়া অতপক্ষ্া আরও এক উচ্চতর অবস্থা আতছ-র্ুর্ুকু্ষ্ত্ব। 

যতার্াতদর ্মরর। রাখা উচিত যয, সকল যযাতের লক্ষ্যব-আত্মার র্ুচি এবং প্রততযবক যযােই 

সর্ভাতব একই লতক্ষ্যব লইয়া যায়। বুদ্ধ প্রধািতুঃ ধযবাতির দ্বারা, খ্রীি প্রার্মিা দ্বারা যয 

অবস্থা লাভ কচরয়াচছতলি, র্ািুি যকবল কতর্মর দ্বারাই যসই অবস্থা লাভ কচরতত পাতর। 

বুদ্ধ চছতলি কর্মপরায়। জ্ঞািী, আর খ্রীি চছতলি ভি; চকন্তু উভতয় একই লতক্ষ্যব উপিীত 

হইয়াচছতলি। এিুকুই বুিা কচঠি। র্ুচির অর্ম সমূ্প।ম স্বাধীিতা-তযর্ি অশুভ বেি হইতত, 

যতর্চি শুভ বেি হইততও র্ুচি। যসািার চশকলও চশকল, যলাহার চশকলও চশকল। 

আর্ার আিুতল একচি কাাঁিা ফুচিয়াতছ, আর একচি কাাঁিা দ্বারা ঐ কাাঁিাচি তুচলয়া 

যফচললার্, যতালা হইয়া যেতল দচি কাাঁিাই যফচলয়া চদলার্। চদ্বতীয় কাাঁিাচি রাচখবার 

দরকার িাই, কার। দচিই যতা কাাঁিা! এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলচল শুভ সংস্কার দ্বারা বযবাহত 

কচরতত হইতব। র্তির র্ন্দ সংস্কারগুলচল দূরীভূত কচরয়া যসখাতি ভাল সংস্কাতরর তরঙ্গ 

প্রবাচহত কচরতত হইতব-যতচদি িা যাহা চকছু র্ন্দ, তাহা প্রায় 
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অন্তচহমত হয়, অর্বা চিয়চন্ত্রত হইয়া র্তির এক যকাত। বশীভূত ভাতব র্াতক; চকন্তু তারপর 

শুভ সংস্কারগুলচলও জয় কচরতত হইতব। এরূতপ ‘আসি’ র্ি ক্রতর্ ‘অিাসি’ হইয়া যায়। 

কর্ম কর, চকন্তু ঐ কর্ম বা চিন্তা যযি র্তির উপর যকাি েভীর সংস্কার উৎপন্ন িা কতর। 

যছাি যছাি তরঙ্গ আসুক, যপশী ও র্চস্তষ্ক হইতত বড় বড় কর্মতরঙ্গ উৎপন্ন হউক, চকন্তু 

তাহারা যযি আত্মার উপর েভীর সংস্কার উৎপন্ন িা কতর।  

  

ইহা কচরবার উপায় চক? আর্রা যদখতত পাই, যয কাতযম আর্রা আসি হই, তাহারই 

সংস্কার র্াচকয়া যায়। সারা চদতি শত শত বযবচিতক যদচখয়াচছ, তাহাতদর র্তধযব এর্ি 

একজিতক যদচখয়াচছ, যাহাতক আচর্ ভালবাচস। রাতত্র যখি শয়ি কচরতত যেলার্, তখি 

আর্ার দৃি র্ুখগুলচলর চবিয় চিন্তা কচরবার যিিা কচরতত পাচর চকন্তু এক চর্চিতির জিযব 

যয-র্ুখখাচি যদচখয়াচছলার্, যাহাতক আচর্ ভালবাচস, যসই র্ুখখাচিই আর্ার র্তি ভাচসয়া 

উচঠল, আর সব র্ুখগুলচল যকার্ায় অন্তচহমত হইল। ঐ বযবচির প্রচত আর্ার চবতশি 

আসচিবশতুঃ অিযবািযব র্ুখগুলচল অতপক্ষ্া ঐ র্ুখখাচিই আর্ার র্তি েভীর চিহ্ন রাচখয়া 

চেয়াতছ। শারীচরক চদক চদয়া র্ুখগুলচল যদখার কাজ একরূপই, যয র্ুখগুলচল আচর্ যদচখয়াচছ 

সবগুলচলর ছচবই আর্ার অচক্ষ্জাতলর(Retina) উপর পচড়য়াচছল, র্চস্তষ্ক ঐ ছচব গ্রহ। 

কচরয়াচছল, চকন্তু র্তির উপর উহাতদর প্রভাব একরূপ হয় িাই। যবচশর ভাে র্ুখ হয়ততা 

সমূ্প।ম িূতি চছল; এর্ি সব িূতি র্ুখ হয়ততা যদচখয়াচছ, যযগুলচল সম্বতে আচর্ পূতবম কখি 

চিন্তাই কচর িাই; চকন্তু যয-র্ুখখাচির একবার র্াত্র িচকত দশমি পাইয়াচছ, তাহার সচহত 

চিতির চবতশি যযাোতযাে চছল। হয়ততা কত বৎসর ধচরয়া র্তি র্তি তাহার ছচব 

আাঁচকততচছলার্, তাহার সম্বতে শত শত চবিয় জাচিতার্, এখি এই িতূি কচরয়া যদখায়-

র্তির শত শত ্মরৃচত জাচেয়া উচঠল। অিযব চবচভন্ন র্ুখগুলচল যদখার সর্তবত ফতল র্তি যয 

সংস্কার পচড়য়াতছ, ঐ একখাচি র্ুখ র্ািসপতি তদতপক্ষ্া শতগুল। অচধক সংস্কার যফচলয়া 

র্তির উপর দারু। প্রভাব চবস্তার কচরতব। 

  

অতএব ‘অিাসি’ হও, সব বযবাপার িচলতত র্াকুক, র্চস্তষ্ক-তকেগুলচল কর্ম করুক। 

চিরন্তর কর্ম কর, চকন্তু একচি তরঙ্গও যযি র্িতক পরাভূত িা কচরতত পাতর। তুচর্ যযি 
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সংসাতর চবতদশী পচর্ক, যযি দচদতির জিযব আচসয়াছ-এইভাতব কর্ম কচরয়া যাও। চিরন্তর 

কর্ম কর, চকন্তু চিতজতক বেতি যফচলও িা; বেি বড় ভয়ািক। এই জেৎ আর্াতদর 

বাসভূচর্ িয়। িািা অবস্থার চভতর চদয়া আর্রা িচলয়াচছ, এই সংসার-এ পৃচর্বী 

যসগুলচলতরই একচি। সাংতখযবর যসই র্হাকাবযব ্মরর। রাচখও ‘সর্ুদয় প্রকৃচত আত্মার জিযব, 

আত্মা প্রকৃচতর জিযব িয়।’১ আত্মার চশক্ষ্ার জিযবই প্রকৃচতর প্রতয়াজি। ইহার অিযব যকাি 

অর্ম িাই। আত্মা যাহাতত জ্ঞািলাভ 

  

কচরতত পাতর এবং জ্ঞাতির দ্বারাই আত্মা চিতজতক র্ুি কচরতত পাতর-ইহাই প্রতয়াজি। 

যচদ সবমদাই এ-কর্া ্মরর। রাচখ, ততব কখিই প্রকৃচততত আসি হইব িা; আর্রা বুচিব 

যয, প্রকৃচত আর্াতদর একচি পাঠযবপুস্তকর্াত্র। উহা হইতত জ্ঞািলাভ কচরবার পর, 

আর্াতদর চিকি ঐ গ্রতরর আর যকাি র্ূলযব র্াতক িা। তাহা িা কচরয়া প্রকৃচতর সচহত 

আর্রা চিতজতদর চর্শাইয়া যফচলততচছ, ভাচবততচছ আত্মাই প্রকৃচতর জিযব। িচলত কর্ায় 

আতছ, আর্রাও র্তি কচর- র্ািুি ‘খাবার জিযবই বাাঁতি’; ‘বাাঁিার জিযব যয খায়’-তা িয়। 

আর্রা ক্রর্ােত এই ভুল কচরততচছ; প্রকৃচততকই ‘আচর্’ ভাচবয়া উহাতত আসি হইততচছ। 

এই আসচি হইততই আত্মার উপর েভীর সংস্কার পতড়। এই সংস্কারই আর্াচদেতক বদ্ধ 

কতর এবং স্বাধীিভাতব কর্ম কচরতত িা চদয়া ক্রীতদাতসর র্ততা কর্ম করায়। 

  

এই চশক্ষ্ার সারর্র্ম এই যয প্রভুর র্ততা কর্ম কচরতত হইতব, ক্রীতদাতসর র্ততা িয়। 

সবমদা কর্ম কর, চকন্তু দাতসর র্ততা কর্ম কচরও িা। সকতল চকভাতব কর্ম কচরতততছ, তাহা 

চক যদচখততছ িা? যকহই সমূ্প।মভাতব কর্মহীি হইতত পাতর িা। শতকরা চিরািব্বই জি 

যলাক ক্রীতদাতসর র্ততা কর্ম কচরয়া র্াতক-তাহার ফল দুঃখ; ঐরূপ কর্ম স্বার্মপর। 

স্বাধীিতার সচহত কাজ কর, যপ্রতর্র সচহত কাজ কর! ‘যপ্রর্’ শব্দচি হূদয়ঙ্গর্ করা বড় 

কচঠি। স্বাধীিতা িা র্াচকতল কখিও যপ্রর্ আচসতত পাতর িা। ক্রীতদাতসর পতক্ষ্ যর্ার্ম 

যপ্রর্ সম্ভব িয়। একচি ক্রীতদাস চকচিয়া শৃঙ্খতল বাাঁচধয়া তাহাতক চদয়া কাজ করাও, যস 

বাধযব হইয়া একিািাভাতব কাজ কচরতব, চকন্তু তাহার অন্ততর যকাি ভালবাসা র্াচকতব িা। 

এইরূপ আর্রাও যখি সাংসাচরক বযবাপাতর ক্রীতদাতসর র্ততা কাজ কচর, আর্াতদরও 
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অন্ততর যকাি ভালবাসা র্াতক িা; আর্াতদর এই কাজ প্রকৃত কর্ম িয়। আর্াতদর আত্মীয়-

বেুবােতবর জিযব আর্রা যয কাজ কচর, এর্ি চক, আর্াতদর চিতজতদর জিযব যয কাজ 

কচর, তাহার সম্বতেও ঐ কর্া খাতি। 

  

স্বাতর্মর জিযব কৃত কর্ম দাসসুলভ কর্ম, আর যকাি কর্ম স্বাতর্মর জিযব কৃত চকিা, তাহার 

পরীক্ষ্া এই যয, যপ্রতর্র সচহত যয-তকাি কাজ করা যায়, তাহাতত সুখই হইয়া র্াতক। 

যপ্রর্-প্রত।াচদত এর্ি যকাি কাজ িাই, যাহার ফতল শাচন্ত ও আিন্দ িা আতস। প্রকৃত 

সিা, প্রকৃত জ্ঞাি, প্রকৃত যপ্রর্ অিন্তকাতলর জিযব পরস্পর-সম্বে-ইহারা এতক চতি। 

ইহাতদর একচি যযখাতি আতছ, অপরগুলচল যসখাতি অবশযব র্াচকতব। ইহারা যসই অচদ্বতীয় 

সচচ্চদািতন্দরই চত্রচবধ রূপ! যখি যসই(চিরতপক্ষ্) সিা আতপচক্ষ্কভাবাপন্ন হয়, তখি 

উহাতক আর্রা জেৎরূতপ যদচখয়া র্াচক। যসই জ্ঞািই আবার জােচতক বস্তুচবিয়ক জ্ঞাতি 

পচরবচতমত হয় এবং যসই আিন্দই র্ািবহূদতয় সবমচবধ ভালবাসার চভচিস্বরূপ। অতএব 

প্রকৃত যপ্রর্ কখিও যপ্রচর্ক অর্বা যপ্রর্াস্পদ কাহারও দুঃতখর কার। হইতত পাতর িা। 

  

র্তি কর, একজি পুরুি একচি যর্তয়তক ভালবাতস। যস একাই তাহাতক পচরপূ।ম ভাতব 

যভাে কচরতত িায়; তাহার প্রচতচি েচতচবচধ সম্বতে পুরুিচির র্তি ঈিমার উদয় হয়। যস 

িায়-তর্তয়চি তাহার কাতছ বসুক, তাহার কাতছ দাাঁড়াক, তাহার ইচঙ্গতত খাওয়া-দাওয়া, 

িলা-তফরা প্রভৃচত সব কাজ করুক। যস ঐ যর্তয়চির ক্রীতদাস, এবং যর্তয়চিতকও চিতজর 

দাসী কচরয়া রাচখতত িায়। ইহা ভালবাসা িয়, ইহা একপ্রকার দাসসুলভ অিুরাতের 

চবকার। ভালবাসার র্ততা যদখাইতততছ, বস্তুতুঃ ইহা ভালবাসা িয়। উহা ভালবাসা হইতত 

পাতর িা, কার। উহা যন্ত্র।াদায়ক। যচদ যর্তয়চি তাহার ইচ্ছা অিুযায়ী কাজ িা কতর, ততব 

তাহার কি হইতব। ভালবাসায় যকাি দখুঃকর প্রচতচক্রয়া িাই। ভালবাসার প্রচতচক্রয়ায় 

যকবল আিন্দই হইয়া র্াতক। ভালবাচসয়া যচদ আিন্দ িা হয়, ততব উহা ভালবাসা িয়; 

অিযব চকছুতক আর্রা ভালবাসা বচলয়া ভুল কচরততচছ। যখি তুচর্ যতার্ার স্বার্ীতক, 

েীতক,পুত্রকিযবাতক, সর্ুদয় পৃচর্বীতক, চবশ্বজেৎতক এর্িভাতব ভালবাচসতত সর্র্ম হইতব 
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যয, তাহাতত যকািরূপ দুঃখ ঈিমা বা স্বার্মপরতার প্রচতচক্রয়া হইতব িা, তখিই তুচর্ 

প্রকৃতপতক্ষ্ অিাসি হইতত পাচরতব। 

______________________ 

  

১ তুলিীয়ুঃ সংহতািাং পরার্মত্বাৎ 

  

শ্রীকৃষ্ণ বচলতততছি, ‘যহ অজুমি, আর্াতকই যদখ িা, আচর্ যচদ এক র্ুহুতম কর্ম হইতত 

চবরত হই, সর্গ্র জেৎ ধ্বংস হইতব। কর্ম কচরয়া আর্ার যকাি লাভ িাই। আচর্ই জেততর 

একর্াত্র প্রভু, ততব আচর্ কর্ম কচর যকি? -জেৎতক ভালবাচস বচলয়া।’১ ঈশ্বর ভালবাতসি 

বচলয়াই চতচি অিাসি। প্রকৃত ভালবাসা আর্াচদেতক অিাসি কতর। যযখাতিই যদচখতব 

আসচি-পাচর্মব বস্তুর প্রচত এই আকিম।, যসখাতিই জাচিতব উহা প্রাকৃচতক আকিম।, 

কতকগুলচল জড়চবন্দুর সচহত আরও কতকগুলচল জড়চবন্দুর যভৌচতক আকিম। র্াত্র-চকছু 

যযি দইচি বস্তুতক ক্রর্ােত চিকতি আকিম। কচরতততছ; আর উহারা পরস্পর খুব 

চিকিবতমী হইতত িা পচরতলই যণ্ত্ত্র।ার উদ্ভব হয়; চকন্তু প্রকৃত ভাতলাবাসা যভৌচতক বা 

শারীচরক আকিমত।র উপর চকছুর্াত্র চিভমর কতর িা। এরূপ যপ্রচর্কে। পরস্পতরর চিকি 

হইতত সহস্র র্াইল বযববধাতি র্াচকতত পাতরি, চকন্তু তাহাতত তাহাতদর ভাতলাবাসা অিুি 

র্াচকতব, উহা চবিি হইতব িা এবং উহা হইতত কখিও যকাি যন্ত্র।াদায়ক প্রচতচক্রয়া হইতব 

িা। 

  

এই অিাসচি লাভ করা একরূপ সারা জীবতির সাধিা বচলতলও হয়, চকন্তু উহা লাভ 

কচরতত পাচরতলই আর্রা প্রকৃত যপ্রতর্র লক্ষ্যবস্থতল উপিীত হইলার্ এবং র্ুি হইলার্। 

তখি আর্াতদর প্রকৃচতজাত বেি খচসয়া পতড় এবং আর্রা প্রকৃচতর যর্ার্ম রূপ যদচখতত 

পাই। প্রকৃচত আর্াতদর জিযব আর বেি সৃচি কচরতত পাতর িা; আর্রা তখি সমূ্প।ম 

স্বাধীিভাতব দাাঁড়াইতত পাচর এবং কতর্মর ফলাফল আর ে।যব কচর িা। চক ফল হইল, যক 

তখি গ্রাহযব কতর? 

  

চশশুসন্তািচদেতক চকছু চদতল যতার্রা চক তাহাতদর চিকি হইতত চকছু প্রচতদাি িাও? 
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১ তুলিীয়ুঃ েীতা, ৩। ২২- ২৪ 

  

তাহাতদর জিযব কাজ করাই যতার্ার কতমবযব-ঐখাতিই উহার যশি। যকাি চবতশি বযবচি 

িের বা রাতষ্ট্রর জিযব যাহা কর, তাহা কচরয়া যাও, চকন্তু সন্তািতদর প্রচত যতার্ার যযরূপ 

ভাব উহাতদর প্রচতও যসই ভাব অবলম্বি কর, উহাতদর চিকি হইতত প্রচতদািস্বরূপ চকছু 

আশা কচরও িা। যচদ সবমদা দাতার ভাব অবলম্বি কচরতত পাতরা, প্রতুযবপকাতরর যকাি 

আশা িা রাচখয়া জেৎতক শুধু চদয়া যাইতত পাতরা, ততবই যসই কর্ম হইতত যতার্ার যকাি 

বেি বা আসচি আচসতব িা। যখি আর্রা চকছু প্রতযবাশা কচর, তখিই আসচি আতস। 

  

যচদ ক্রীতদাতসর র্ততা কাজ কচরতল তাহাতত স্বার্মপরতা ও আসচি আতস, তাহা হইতল 

প্রভুর ভাতব কাতজ কচরতল তাহাতত অিাসচিজচিত আিন্দ আচসয়া র্াতক। আর্রা অতিক 

সর্য িযবায়ধর্ম ও চিজ চিজ অচধকাতরর কর্া বচলয়া র্াচক, চকন্তু যদচখতত পাই-এ-সংসাতর 

ঐগুলচল চশশুসুলভ বাকযবর্াত্র। দইচি ভাব র্ািুতির িচরত্র চিয়ন্ত্র। কচরয়া র্াতক-ক্ষ্র্তা ও 

দয়া। ক্ষ্র্তাপ্রতয়াে চিরকাতলই স্বার্মপরতা দ্বারা িাচলত হয়। সকল িরিারীই-তাহাতদর 

শচি ও সুচবধা যতিা আতছ, তাহার যতিা পাতর তাহা প্রতয়াে কচরতত যিিা কতর। দয়া 

স্বেমীয় বস্তু; ভাল হইতত যেতল আর্াতদর সকলতকই দয়াবান্ হইতত হইতব। এর্ি চক 

িযবায়চবিার এবং অচধকারতবাধ দয়ার উপর প্রচতচষ্ঠত। কতর্মর ফলাকাঙ্ক্ষাই আর্াতদর 

আধযবচত্মক উন্নচতর প্রচতবেক; শুধু তাই িয়, পচর।াতর্ ইহা দুঃতখর কার। হয়। আর এক 

উপায় আতছ, যাহা দ্বারা এই দয়া ও চিুঃস্বার্মপরতা কাতযম পচর।ত করা যাইতত পাতর; যচদ 

আর্রা সগুল। বযবচিভাবাপন্ন ঈশ্বতর চবশ্বাস কচর, ততব কর্মতক ‘উপাসিা’ বচলয়া চিন্তা 

কচরতত হইতব। এতক্ষ্তত্র আর্রা আর্াতদর সর্ুদয় কর্মফল ভেবাতি অপমি কচরযা র্াচক। 

এইরূতপ তাাঁহাতক উপাসিা কচরতল-আর্াতদর কতর্মর জিযব র্ািবজাচতর চিকি চকছু 

প্রতযবাশা কচরবার অচধকার আর্াতদর িাই। প্রভূ স্বয়ং সবমদা কর্ম কচরতততছি এবং তাাঁহার 

আসচি িাই। জল যযর্ি পদ্মপত্র চভজাইতত পাতর িা, ফতল আসচি উৎপন্ন কচরয়া কর্ম 

যতর্চি চিুঃস্বার্ম বযবচিতক বদ্ধ কচরতত পাতর িা। অহং-শূিযব ও অিাসি বযবচি জিপূ।ম 

পাপসাুল শহতরর অভযবন্ততর বাস কচরতত পাতরি, তাহাতত চতচি পাতপ চলপ্ত হইতবি িা। 
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এই সমূ্প।ম স্বার্মতযবাতের ভাবচি এই েল্পচিতত বযবাখযবাত হইয়াতছ : কুরুতক্ষ্ত্রযুতদ্ধর 

অবসাতি পঞ্চপান্ডব এক র্হাযজ্ঞ কচরয়া দচরদ্র্চদেতক িািাচবধ বহুর্ূলযব বস্তু দাি 

কচরতলি। সকতলই এ-যতজ্ঞর জাাঁকজর্ক ও ঐশ্বতযম ির্ৎকৃত হইয়া বচলতত লাচেল, 

জেতত পূতবম এরূপ যজ্ঞ আর হয় িাই। যজ্ঞতশতি এক কু্ষ্দ্র্কায় িকুল আচসয়া উপচস্থত 

হইল। তাহার অধমশরীর যসািার র্ততা রি, বাকী অতধমক চপঙ্গল। িকুলচি যসই যজ্ঞভূচর্তত 

েড়ােচড় চদতত লাচেল, এবং যসখাতি উপচস্থত সকলতক বচলল, ‘যতার্রা সব চর্র্যবাবাদী, 

ইহা যজ্ঞই িয়।’ তাহারা বচলতত লাচেল, ‘চক তুচর্ বচলততছ-ইহা যজ্ঞই িয়? তুচর্ চক 

জাি িা, এই যতজ্ঞ দচরদ্র্চদেতক কত ধিরে প্রদি হইয়াতছ, 

  

সকতলই ধিবান্ ও সন্তুি হইয়া চেয়াতছ? ইহার র্ততা অদু্ভত যজ্ঞ আর যকহ কখিও কতর 

িাই।’ িকুল বচলল : 

  

শুিুি-এক কু্ষ্দ্র্ গ্রাতর্ এক দচরদ্র্ ব্র াহ্ম। েী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস কচরততি। ব্র াহ্ম। খুব 

েরীব চছতলি; শােপ্রিার ও ধতর্মাপতদশ দ্বারা লব্ধ চভক্ষ্াই চছল তাাঁহার জীচবকা। যসই 

যদতশ একদা পর পর চতি বৎসর দচভমক্ষ্ হইল, েরীব ব্র াহ্ম।চি পূবমাতপক্ষ্া অচধকতর কি 

পাইতত লাচেতলি। অবতশতি যসই পচরবারতক পাাঁি চদি উপবাতস র্াচকতত হইল। 

যসৌভােযবক্রতর্ িষ্ঠ চদতি চপতা চকছু যতবর ছাতু সংগ্রহ কচরয়া আচিতলি এবং উহা িার 

ভাে কচরতলি। তাাঁহারা উহা খাদযবরূতপ প্রস্তুত কচরয়া যভাজতি বচসয়াতছি, এর্ি সর্য় 

দরজায় ঘা পচড়ল । চপতা দ্বার খুচলয়া যদচখতলি যয, এক অচতচর্ দাাঁড়াইয়া। ভারতবতিম 

অচতচর্ বড় পচবত্র ও র্ািিীয়; যসই সর্তয়র জিযব তাাঁহাতক ‘িারায়।’ র্তি করা হয় এবং 

তাাঁহার প্রচত যসইরূপ আির। করা হয়। দচরদ্র্ ব্র াহ্ম।চি বচলতলি, ‘আসুি, র্হাশয় আসুি, 

স্বােত!’ ব্র াহ্ম। অচতচর্র সমুতখ চিজ ভাতের খাদযব রাচখতলি। অচতচর্ অচত শীঘ্রই উহা 

চিুঃতশি কচরয়া বচলতলি, ‘র্হাশয়, আপচি আর্াতক এতকবাতর র্াচরয়া যফচলতলি 

যদচখততচছ। আচর্ দশ চদি ধচরয়া উপবাস কচরততচছ-এই অল্প পচরর্া। খাতদযব আর্ার 

জঠরাচি আরও জ্বচলয়া উচঠল!’ তখি ব্র াহ্ম।ী স্বার্ীতক বচলতলি, ‘আর্ার ভােও উাঁহাতক 

চদি।’ স্বার্ী বচলতলি, ‘িা, তা হইতব িা।’ চকন্তু ব্র াহ্ম।-পেী যজার কচরয়া বচলতত 
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লাচেতলি, ‘এ দচরদ্র্ অচতচর্ আর্াতদর চিকি উপচস্থত, আর্রা েৃহস্থ-আর্াতদর কতমবযব 

তাাঁহাতক খাওয়াতিা, আপিার যখি আর চকছু চদবার িাই, তখি সহধচর্ম।ীরূতপ আর্ার 

কতমবযব তাাঁহাতক আর্ার ভাে যদওয়া।’ এই বচলয়া চতচিও চিজ ভাে অচতচর্তক চদতলি। 

অচতচর্ তৎক্ষ্।াৎ তাহা চিুঃতশি কচরয়া বচলতলি, ‘আচর্ এখিও কু্ষ্ধায় জ্বচলততচছ।’ তখি 

পুত্রচি বচলল, ‘আপচি আর্ার ভােও গ্রহ। করুি। পুতত্রর কতমবযব-চপতাতক তাাঁহার 

কতমবযবপালতি সহায়তা করা।’ অচতচর্ তাহারও অংশ খাইয়া যফচলতলি, চকন্তু তর্াচপ 

তাাঁহার তৃচপ্ত হইল িা। তখি পুত্রবধূও তাাঁহার ভাে চদতলি। এইবার তাাঁহার আহার পযমাপ্ত 

হইল। অচতচর্ তখি তাাঁহাচদেতক আশীবমাদ কচরতত কচরতত িচলয়া যেতলি।  

  

যসই রাতত্র ঐ িাচরচি যলাক অিাহাতর র্চরয়া যেল। ঐ ছাতুর গুলাঁড়া চকছু যর্তিয় 

পচড়য়াচছল। যখি আচর্ উহার উপতর েড়ােচড় চদলার্, তখি আর্ার অতধমক শরীর 

যসািালী হইয়া যেল; আপিারা সকতল যতা ইহা যদচখতততছি। যসই অবচধ আচর্ সর্গ্র 

জেৎ খুাঁচজয়া যবড়াইততচছ; আর্ার ইচ্ছা যয এইরূপ আর একচি যজ্ঞ যদচখব। চকন্তু আর 

যসরূপ যজ্ঞ যদচখতত পাইলার্ িা। আর যকার্াও আর্ার শরীতরর অপরাধম সুবত।ম পচর।ত 

হইল িা। যসই জিযবই আচর্ বচলততচছ, ইহা যজ্ঞই িয়।  

  

ভারত হইতত এরূপ স্বার্মতযবাে ও দয়ার ভাব িচলয়া যাইতততছ; র্হৎ বযবচিেত।র 

  

সংখযবা ক্রর্শুঃ কচর্য়া যাইতততছ। িূতি ইংতরজী চশচখবার সর্য় আচর্ একিা েতল্পর বই 

পচড়য়াচছলার্। উহাতত একচি েল্প চছল-কতমবযবপরায়। বালতকর েল্প; যস কাজ কচরয়া 

যাহা উপাজমি কতর, তাহার কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জিিীতক চদয়াচছল। বই-এর চতি-িার 

পৃষ্ঠা ধচরয়া বালতকর এই কাতজর প্রশংসা করা হইয়াতছ। চকন্তু ইহাতত অসাধার।ত্ব চক 

আতছ? এই েল্প যয চক িীচত চশক্ষ্া যদয়, যকাি চহন্দু বালকই তাহা ধচরতত পাতর িা। 

এখি পাশ্চাতযব যদতশর ভাব-‘প্রততযবতকই চিতজর জিযব’ শুচিয়া আচর্ বযবাপারিা বুচিতত 

পাচরততচছ! এতদতশ এর্ি যলাক অতিক আতছ, যাহারা চিতজরাই সব যভাে কতর, বাপ-

র্া-েী-পুত্রচদতের এতকবাতর ভাসাইয়া যদয়। যকার্াও কখিও েৃহতস্থর এরূপ আদশম হওয়া 

উচিত িয়। 
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এখি যতার্রা বুচিততছ, কর্মতযাতের অর্ম চক। উহার অর্ম-র্ৃতুযবর সমুখীি হইয়াও র্ুখচি 

বুচজয়া সকলতক সাহাযযব করা। লক্ষ্ লক্ষ্ বার যলাক যতার্াতক প্রতার।া করুক, চকন্তু তুচর্ 

একচি প্রশ্নও কচরও িা, এবং তুচর্ যয চকছু ভাল কাজ কচরততছ, তাহা ভাচবও িা। 

দচরদ্র্ে।তক তুচর্ যয দাি কচরততছ, তাহার জিযব বাহাদচর কচরও িা, অর্বা তাহাতদর 

চিকি হইতত কৃতজ্ঞতা আশা কচরও িা, বরং তাহারা যয যতার্াতক তাহাতদর যসবা কচরবার 

সুতযাে চদয়াতছ, যসইজিযব তাহাতদর প্রচত কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পিই যদখা যাইতততছ, 

আদশম সন্নযবাসী হওয়া অতপক্ষ্া আদশম েৃহী হওয়া কচঠি। যর্ার্ম তযবােীর জীবি অতপক্ষ্া 

যর্ার্ম কর্মীর জীবি কতঠারতর িা হইতলও সতযবই সর্ভাতব কচঠি। 
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৪. কযমবে চক? 

কর্মতযাতের তে বুচিতত হইতল আর্াতদর জািা আবশযবক, কতমবযব কাহাতক বতল। আর্াতক 

যচদ চকছু কচরতত হয়, ততব প্রর্তর্ই জাচিতত হইতব-ইহা আর্ার কতমবযব, ততবই তাহা 

কচরতত পাচরব। কতমবযব-জ্ঞাি আবার চবচভন্ন জাচতর র্তধযব চভন্ন চভন্ন। র্ুসলর্াি বতলি, 

তাাঁহার শাে যকারাতি যাহা চলচখত আতছ, তাহাই তাাঁহার কতমবযব। চহন্দু বতলি, তাাঁহার যবতদ 

যাহা আতছ, তাহাই তাাঁহার কতমবযব। খ্রীিাি আবার বতলি, তাাঁহার বাইতবতল যাহা আতছ, 

তাহাই তাাঁহার কতমবযব। সুতরাং আর্রা যদচখলার্, জীবতির চবচভন্ন অবস্থায়, ইচতহাতসর 

চবচভন্ন যুতে ও চবচভন্ন জাচতর চভততর কতমতবযবর ভাব চভন্ন চভন্ন। অিযবািযব সাবমতভৌর্-

ভাবতবাধক শতব্দর িযবায় ‘কতমবযব’ শতব্দরও স্পি সংজ্ঞা যদওয়া অসম্ভব। কর্মজীবতি উহার 

পচর।চত ও ফলাফল জাচিয়াই আর্রা উহার সম্বতে একিা ধার।া কচরতত পাচর। 

  

যখি আর্াতদর সমুতখ কতকগুলচল ঘিিা ঘতি, তখি আর্াতদর সকতলরই যসগুলচল সম্বতে 

যকাি চবতশিভাতব কাযম কচরবার জিযব স্বাভাচবক অর্বা পূবমসংস্কার অিুযায়ী ভাতবর উদয় 

হয়। যসই ভাতবর উদয় হইতল র্ি যসই পচরতবশ সম্বতে চিন্তা কচরতত আরম্ভ কতর। কখি 

র্তি হয়, এরূপ অবস্থায় এইভাতব কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অিযব সর্তয় চঠক যসইরূপ 

অবস্থা হইতলও যসভাতব কর্ম করা অিযবায় বচলয়া র্তি হয়। সবমত্রই কতমতবযবর এই সাধার। 

ধার।া যদখা যায় যয, প্রততযবক সৎ বযবচিই চিজ চবতবতকর আতদশ অিুযায়ী কর্ম কচরয়া 

র্াতকি। চকন্তু চবতশি যকান্ গুল। কর্মতক কতমতবযব পচর।ত কতর? যচদ একজি খ্রীিাি সমুতখ 

যোর্াংস পাইয়া চিতজর প্রা।রক্ষ্ার জিযব আহার িা কতর অর্বা অপতরর প্রা।রক্ষ্ার জিযব 

তাহাতক িা যদয়, তাহা হইতল যস চিশ্চয় যবাধ কচরতব যয, তাহার কতমতবযব অবতহলা 

হইয়াতছ। চকন্তু একজি চহন্দু যচদ ঐরূপ যক্ষ্তত্র উহা যভাজি কচরতত সাহস কতর অর্বা 

অপর চহন্দুতক উহা খাইতত যদয়, যসও চিশ্চয় সর্ভাতব যবাধ কচরতব যয, তাহার কতমবযব 

পালি করা হইল িা। চহন্দুর চশক্ষ্া ও সংস্কার তাহার হূদতয় ঐরূপ ভাব আচিয়া চদতব। 

েত শতাব্দীতত ভারতত ঠে িাতর্ কুখযবাত দসুযবদল চছল। তাহাতদর ধার।া চছল-যাহাতক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাইতব, তাহাতকই র্াচরয়া সবমস্ব অপহর। করাই তাহাতদর কতমবযব; আর যয যত যবশী 

যলাক র্াচরতত পাচরত, যস চিতজতক তত বড় র্তি কচরত। সধার।তুঃ একজি পতর্ বাচহর 

হইয়া আর একজিতক গুলচল কচরয়া হতযবা কচরতল অিযবায় কাযম কচরয়াতছ র্তি কচরয়া 

দুঃচখত হইয়া র্াতক। চকন্তু যসই বযবচিই যচদ দসিযবদতলর অন্তভুমি হইয়া শুধু একজিতক 

িয়, চবশজিতক গুলচল কচরয়া হতযবা কতর, ততব যস আর্চন্দতই হয় এবং ভাতব-তস অচত 

সুন্দররূতপ তাহার কতমবযব সম্পন্ন কচরয়াতছ। অতএব এচি যবশ সহতজই বুিা যাইতততছ 

যয, চক করা হইয়াতছ, চবিার কচরয়াই কতমবযব চিধমাচরত হয় িা। 

  

সুতরাং বযবচিচিরতপক্ষ্ভাতব কতমতবযবর একচি সংজ্ঞা যদওয়া এতকবাতর অসম্ভব; এচি 

কতমবযব, এচি অকতমবযব-এরূপ চিতদমশ কচরয়া চকছু বলা যায় িা। ততব বযবচি(Subjective) 

বা অধযবাতত্মর চদক হইতত কতমতবযবর লক্ষ্। চি।ময় করা যইতত পাতর। যয-তকাি কাযম 

ভেবাতির চদতক লইয়া যায়, তাহাই সৎ কাযম; এবং যয-তকাি কাযম আর্াচদেতক চিম্নচদতক 

লইয়া যায়, তাহা অসৎ কাযম। অধযবাত্মভাতবর চদক হইতত যদচখতল আর্রা যদচখতত পাই, 

কতকগুলচল কাযম আর্াচদেতক উন্নত ও র্হাি কতর, আর কতকগুলচল কাতযমর প্রভাতব আর্রা 

অবিত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পচড়। চকন্তু সবমাবস্থায় সবমচবধ বযবচির পতক্ষ্ যকান্ কাতযমর 

দ্বারা চকরূপ ভাব আচসতব, তাহা চিশ্চয় কচরয়া বলা সম্ভব িয়। তর্াচপ সকল যুতের, 

সকল সম্প্রদাতয়র ও সকল যদতশর র্ািুি কতমবযব সম্বতে যকবল একচি ধার।া একবাতকযব 

স্বীকার কচরয়া। লইয়াতছ, এবং উহা ঐ সংস্কৃত যোকাতধম বচ।মত হইয়াতছ : পতরাপকারুঃ 

পু।যবায় পাপায় পরপীড়িম্। 

  

ভেব ্  েীতা জম ও অবস্থা(ব।মাশ্রর্)-েত কতমতবযবর কর্া বার বার উতেখ কচরয়াতছি। 

চবচভন্ন কতর্মর প্রচত যকান্ বযবচির র্তিাভাব চকরূপ হইতব, তাহা ঐ বযবচির ব।ম আশ্রর্ ও 

সার্াচজক র্যমাদা অিুসাতরই অতিকিা চিরূচপত হয়। এইজিযব আর্াতদর কতমবযব, যয 

সর্াতজ আর্রা জমগ্রহি কচরয়াচছ, যসই সর্াতজর আদশম ও কর্মধারা অিুসাতর এর্ি 

কাজ করা, যাহা দ্বারা আর্াতদর জীবি উন্নত ও র্হৎ হয়। চকন্তু এচি চবতশি ভাতব ্মরর। 

রাচখতত হইতব যয, সকল সর্াতজ ও সকল যদতশ একপ্রকার আদশম ও কাযমপ্র।ালী প্রিচলত 
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িয়। এই চবিতয় আর্াতদর অজ্ঞতাই এক জাচতর প্রচত অপর জাচতর ঘৃ।ার প্রধাি কার।। 

একজি র্াচকমি ভাতবি, তাহাাঁর যদতশর রীচতিীচত অিুসাতর চতচি যাহা চকছু কতরি, তাহাই 

সবমাতপক্ষ্া ভাতলা এবং যয-তকহ ঐ রীচত অিুসর। কতর িা, যস অচত দি যলাক। একজি 

চহন্দু(ভারতবাসী) ভাতব, তাহার আিার-বযববহারই যশ্রি ও সতযব, সুতরাং যয-তকহ উহা 

অিুসর। কতর িা, যস অচত দি যলাক। আর্রা সহতজই এই স্বাভাচবক ভ্রতর্ পচড়য়া র্াচক। 

ইহা বড়ই অচিিকর; সংসাতর যয সহািুভূচতর অভাব যদখা যায়, তাহার অতধমক এই ভ্রর্ 

হইততই উৎপন্ন। 

  

আচর্ যখি প্রর্র্ এতদতশ আচস, তখি একচদি চিকাতো যর্লায় ঘুচরয়া যবড়াইততচছলার্, 

চপছি হইতত একজি যলাক আর্ার পােচড় ধচরযা এক িাি র্াচরল। আচর্ চপছু চফচরয়া 

যদচখ, যলাকচির যবশ পচরস্কার-পচরচ্ছন্ন কাপড়-তিাপড়, তাাঁহাতক যবশ ভদ্র্তলাতকর র্ততা 

যদচখতত। আচর্ তাহার সচহত দএকচি কর্া বচললার্; আচর্ ইংতরজী জাচি বুচিবা র্াত্র 

যলাকচি খুব লচিত হইল। আর একবার ঐ যর্লাততই আর একজি যলাক আর্াতক ইচ্ছা 

কচরয়া ধাক্কা যদয়। এরূপ কচরবার কার। চজজ্ঞাসা কচরতত যসও লচিত হইল, যশতি 

আর্তা আর্তা কচরতত কচরতত আর্ার চিকি ক্ষ্র্া প্রার্ম।া কচরয়া বচলল, ‘আপচি এরূপ 

যপাশাক পচরয়াতছি যকি?’ এই-সকল বযবচির সহািুভূচত তাাঁহাতদর র্াতৃভািা ও 

চিতজতদর যপাশাক-পচরচ্ছতদর েচন্ডর র্তধযবই সীর্াবদ্ধ-দবমল জাচতর উপর সবল জাচত 

যয-সকল অতযবািার কতর, যসগুলচলর অচধকাংতশরই 

  

কার। এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। ইহা দ্বারা র্ািুতির প্রচত র্ািুতির যসৌহাদমযব িি হয়। যয 

বযবচি আর্াতক চজজ্ঞাসা কচরতলি-আচর্ তাাঁহার র্ততা যপাশাক পচর িা যকি, এবং আর্ার 

যবতশর জিযব আর্ার সচহত অসদ্বযববহার কচরতত িাচহতলি, চতচি হয়ততা খুব ভাতলা যলাক; 

হয়ততা চতচি সন্তািবৎসল চপতা ও একজি সিি বযবচি; চকন্তু যখিই চতচি 

চভন্নতবশপচরচহত কাহাতকও যদচখতলি, তখিই তাাঁহার স্বাভাচবক সৃতদয়তা লুপ্ত হইয়া 

যেল। সকল যদতশই আেন্তুক চবতদশীতদর যশাি। করা হয়, কার। তাহারা যয জাতি িা, 

িতূি অবস্থায় পচড়য়া চকরূতপ আত্মরক্ষ্া কচরতত হয়, এইজিযব তাহারাও ঐ যদতশর 
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যলাতকতদর সম্বতে একিা ভুল ধার।া লইয়া যায়। িাচবক, দসিযব ও বচ।কে। চবতদতশ 

অদু্ভত অদু্ভত বযববহার কচরয়া র্াতক, চিতজতদর যদতশ ঐরূপ কচরবার কর্া তাহারা স্বতেও 

ভাচবতত পাতর িা। এই কারত।ই যবাধ হয় িীিারা ইওতরাপীয় ও র্াচকমিে।তক ‘চবতদশী 

শয়তাি’ বচলয়া র্াতক। পাশ্চাতযব জীবতির ভাল চদকগুলচল যদচখতল তাহারা এরূপ বচলতত 

পাচরত িা। 

  

সুতরাং একচি চবিয় আর্াতদর ্মরর। রাখা উচিত যয, আর্রা যযি অপতরর কতমবযব চবিার 

কচরতত চেয়া তাহাতদরই যিাখ চদয়া যদচখ, যযি অপর জাচতর আিার-বযববহার আর্াতদর 

চিতজতদর র্াপকাচঠ চদয়া র্াচপতত িা যাই। আচর্ চবশ্বজেততর র্াপকাচঠ িই। আর্ার 

ভাতবর সচহত সার্ঞ্জসযব রক্ষ্া কচরয়া িচলতত হইতব। সর্গ্র জেৎ কখিও আর্ার ভাতবর 

সচহত চর্চলয়া চর্চশয়া িচলতব িা। অতএব যদচখততচছ, পচরতবশ অিুসাতর আর্াতদর 

কতমতবযবর ধারা পচরবচতমত হয়; যকাি চবতশি সর্তয় যাহা আর্াতদর কতমবযব, তাহা করাই 

এ জেততর যশ্রষ্ঠ কর্ম। প্রর্তর্ই যযি আর্রা আর্াতদর জমপ্রাপ্ত কতমবযব অিুসাতর কাজ 

কচর; তারপর সর্াতজ ও জীবতি আর্াতদর পদর্যমাদা অিুসাতর যাহা কতমবযব, তাহা কচরতত 

হইতব। র্িুিযব-স্বভাতবর একচি চবতশি দবমলতা এই যয, র্ািুি কখিই চিতজতক পরীক্ষ্া 

কতর িা। যস র্তি কতর, যসও রাজার িযবায় চসংহাসতি বচসবার উপযুি। যচদ বা যস 

উপযুি হয়, তর্াচপ তাহাতক আতে যদখাইতত হইতব, যস তাহার সার্াচজক অবস্থা 

অিুযায়ী কতমবযব সম্পন্ন কচরয়াতছ। ততবই তাহার উপর উচ্চতর কতমতবযবর ভার অচপমত 

হইতব। এ সংসাতর যখি আর্রা আগ্রহ সহকাতর কাজ কচরতত আরম্ভ কচর, তখি প্রকৃচতই 

আর্াচদেতক িাচরচদক হইতত আঘাত কতর, তাহারই সাহাতযযব শীঘ্রই আর্রা আর্াতদর 

যর্ার্ম র্যমাদা খুাঁচজয়া পাই, বুচিতত পাচর-তকার্ায় কাহার স্থাি। যয যয-কাতযমর উপযুি 

িয়, যস দীঘমকাল সতন্তািজিকভাতব যসই পতদ র্াচকতত পাতর িা। সুতরাং প্রকৃচত যযরূপ 

চবধাি কতর, ইহার চবরুতদ্ধ চবরচি প্রকাশ কচরয়া যকাি ফল িাই। যছাি কাজ কচরতততছ 

বচলয়াই যয একজি চিম্নস্ততরর র্ািুি, তাহা িয়। শুধু কতমতবযবর প্রকৃচত যদচখয়া কাহারও 

চবিার করা উচিত িয়; যয যযভাতব যসই কতমবযব চিষ্পন্ন কতর, তাহা দ্বারাই তাহার চবিার 

কচরতত হইতব। 
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পতর আর্রা যদচখব, কতমতবযবর এই ধার।াও পচরবচতমত হয়; আরও যদচখব-যখি কতর্মর 

পশ্চাতত স্বার্মতপ্রর।া র্াতক িা, তখিই র্ািুি যশ্রষ্ঠ কর্ম কচরতত পাতর। 

  

তাহা হইতলও কতমবযবজ্ঞাতি কৃত কর্মই আর্াচদেতক কতমবযবজ্ঞাতির অতীত কতর্ম লইয়া 

যায়; তখি কর্ম উপাসিায় পচর।ত হয়, শুধু তাই িয়, তখি যকবল কতর্মর জিযবই কর্ম 

অিুচষ্ঠত হইয়া র্াতক। ততব ইহা আদশমর্াত্র, উহা লাভ কচরবার উপায় এই ‘কতমবযব’। 

আর্রা যদচখব, কতমতবযবর তে-িীচত বা যপ্রর্-তয-তকাি রূতপই প্রকাচশত হউক িা যকি, 

ইহা অিযবািযব যযাতের র্ততাই; ইহার উতদ্দশযব-‘কাাঁিা আচর্’যক ক্রর্শুঃ সূক্ষ্ম করা, যাহাতত 

‘পাকা আচর্’ চিজ র্চহর্ায় যশাভা পাইতত পাতরি; ইহার উতদ্দশযব-চিম্নস্ততরর শচিক্ষ্য় 

চিবার। করা, যাহাতত আত্মা উচ্চতর ভূচর্তত চিতজতক প্রকাশ কচরতত পাতরি। িীি 

বাসিাগুলচলতক ক্রর্ােত তযবাে বা অস্বীকার কচরতলই আত্মার র্চহর্া প্রকাচশত হয়। কতমবযব 

কর্ম কচরতত যেতল অচত কতঠারভাতব এই তযবাে আবশযবক হয়। এইরূতপই জ্ঞাতসাতর বা 

অজ্ঞাতসাতর সর্গ্র সর্াজ-সংহচত েচড়য়া উচঠয়াতছ। এই কর্ম ও অচভজ্ঞতার যক্ষ্তত্র 

স্বার্মপূ।ম বাসিা কর্াইতত কর্াইতত আর্রা র্ািুতির প্রকৃত স্বরুতপর অিন্ত চবস্তৃচতর পর্ 

খুচলয়া চদই। চভততরর চদক হইতত যদচখতল কতমতবযবর এই একচি চিচশ্চত চিয়র্ পাওয়া 

যায় যয, স্বার্মপরতা ও ইচেয়পরতা হইতত পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব, আর চিুঃস্বার্ম যপ্রর্ 

ও আত্মসংযর্ হইতত ধতর্মর চবকাশ। 

  

কতমবযব চবতশি রুচিকর িয়। যপ্রর্ কতমবযব-িক্রতক যেহচসি কচরতল ততবই উহা যবশ 

সহজভাতব িচলতত র্াতক, িতুবা কতমবযব ক্রর্ােত সংঘিম! অিযবর্া চকভাতব চপতার্াতা 

সন্তাতির প্রচত, সন্তাি চপতার্াতার প্রচত, স্বার্ী েীর প্রচত, এবং েী স্বার্ীর প্রচত 

কতমবযবপালি কচরতত পাতর? আর্রা চক জীবতির প্রচতচদিই সংঘতিমর সমুখীি হইততচছ 

িা? যপ্রর্চর্চশ্রত হইতলই কতমবযব রুচিকর হয়। যপ্রর্ আবার যকবল স্বাধীিতাততই দীচপ্ত 

পায়; চকন্তু ইচেতয়র দাস, যক্রাতধর দাস, ঈিমার দাস আরও যয শত শত যছাি যছাি ঘিিা 

জীবতি প্রতযবহ ঘচিতবই, যসইগুলচলর দাস হওয়াই চক স্বাধীিতা? আর্রা জীবতি যয সব 

যছািখাি রূঢ় সংঘতিমর সমুখীি হই, ঐগুলচল সহযব করাই স্বাধীিতার সতবমাচ্চ অচভবযবচি। 
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িারীে। চিতজতদর ঈিমাপূ।ম চখিচখতি যর্জাতজর দাস হইয়া স্বার্ীর উপর যদািাতরাপ কতর 

এবং র্তি কতর, তাহারা যযি চিতজতদর স্বাধীিতা জাচহর কচরতততছ। তাহারা জাতি িা 

যয, এইরূতপ তাহারা চিতজতদর দাসী বচলয়াই প্রচতপন্ন কচরতততছ। যয-সকল স্বার্ী 

সবমদাই েীর যদাি যদতখ, তাহাতদর সম্বতেও এই একই কর্া। পচবত্রতা রক্ষ্া করাই পুরুয় 

ও েীর প্রর্র্ ধর্ম; এর্ি র্ািুি িাই বচলতলই হয়-তা যস যতদূর চবপর্োর্ীই হউক িা 

যকি-যাহাতক িম্রা যপ্রচর্কা সতী েী সৎপতর্ চফরাইয়া আচিতত িা পাতরি। জেৎ এখিও 

এতিা র্ন্দ হয় িাই। সর্ুদয় জেতত আর্রা িৃশংস পচত এবং পুরুতির অপচবত্রতা সম্বতে 

অতিক কর্া শুচি, চকন্তু ইহা চক সতযব িয় যয, িৃশংস ও অপচবত্র িারীর সংখযবা যত, ঐরূপ 

পুরুতির সংখযবাও চঠক তত? িারীে। সবমদা যযরূপ সেতবম বতলি-এবং তাহা শুচিয়া 

যলাতকও যযরূপ চবশ্বাস কতর-যচদ সকল িারী যসইরূপ সৎ ও পচবত্র হইততি, ততব আচর্ 

চিুঃসংশতয় বচলতত পাচর, পৃচর্বীতত একচিও অপচবত্র পুরুি র্াচকত িা। এর্ি পাশব ভাব 

চক 

  

আতছ, যাহা পচবত্রতা ও সতীত্ব জয় কচরতত পাতর িা? যয কলযবা।ী সতী চিজ স্বার্ী বযবতীত 

সকল পুরুিতকই পুতত্রর র্তি যদতখি, এবং তাহাতদর প্রচত জিিীভাব যপাি। কতরি, 

চতচি পচবত্রতা-শচিতত অচতশয় উন্নত হি; এর্ি পশুপ্রকৃচত র্ািুি একচিও িাই, যয 

তাাঁহার সর্তক্ষ্ পচবত্রতার হাওয়া অিুভব িা কচরতব। প্রততযবক পুরুিও যসইরূপ চিজ পেী 

বযবতীত অপরাপর িারীতক র্াতা, কিযবা বা ভচেিীরূতপ যদচখতবি। যয-বযবচি আবার 

ধর্মািাযম হইতত ইচু্ছক, চতচি প্রততযবক িারীতক র্াতৃদৃচিতত যদচখতবি, এবং সবমদা যসরূপ 

বযববহার কচরতবি। 

  

জেতত র্াতয়র স্থাি সকতলর উপতর, কার। র্াতৃভাতবই সবমাতপক্ষ্া অচধক চিুঃস্বার্মপরতা 

চশক্ষ্া ও প্রতয়াে করা যায়। একর্াত্র ভেবৎ-তপ্রর্ই র্াতয়র ভালবাসা অতপক্ষ্া উচ্চতর, 

আর সব ভালবাসা চিম্নতর। র্াতার কতমবযব প্রর্তর্ চিজ সন্তািতদর চবিয় চিন্তা করা, 

তারপর চিতজর চবিয়। চকন্তু তাহা িা কচরয়া যচদ চপতার্াতা সবমদা প্রর্তর্ চিতজতদর 

চবিয় ভাতবি-ততব ফল এই হয় যয, চপতার্াতা ও সন্তািতদর র্তধযব সম্বে দাাঁড়ায় পাচখ 
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এবং তাহার ছািার সম্বতের র্ততা। পাচখর ছািাতদর ড্ািা উচঠতল তাহারা আর বাপ-র্াতক 

চিচিতত পাতর িা। যসই র্ািুিই বাস্তচবক ধিযব, চযচি িারীতক ভেবাতির র্াতৃভাতবর 

প্রচতর্ূচতমরূতপ যদচখতত সর্র্ম। যসই িারীও ধিযব, যাাঁহার িতক্ষ্ পুরুি ভেবাতির চপতৃভাতবর 

প্রতীক। যসই সন্তাতিরাও ধিযব, যাহারা তাহাতদর চপতার্াতাতক পৃচর্বীতত প্রকাচশত 

ভেবাতির সিারূতপ যদচখতত সর্র্ম। 

  

উন্নচতলাতভর একর্াত্র উপায় : আর্াতদর হাতত যয কতমবযব রচহয়াতছ, তাহা অিুষ্ঠাি কচরয়া 

ধীতর ধীতর শচি সঞ্চয় করা এবং ক্রর্শুঃ অগ্রসর হওয়া, যয পযমন্ত িা আর্রা যসই সতবমাচ্চ 

অবস্থায় উপিীত হইতত পাচর। প্রতযবহ আতবাল-তাতবাল বতক, এর্ি একজি অধযবাপক 

অতপক্ষ্া যয র্ুচি সবমাতপক্ষ্া কর্ সর্তয়র র্তধযব একতজাড়া শি ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত 

কচরয়া চদতত পাতর, যসই বড়-অবশযব তাহার চিজ বযববসায় ও কাতযমর দৃচিতত। 

  

এক যুবক সন্নযবাসী বতি চেয়া বহুকাল ধযবাি-ভজি ও যযাোভযবাস কচরতত লাচেতলি। দ্বাদশ 

বৎসর কতঠার তপসযবার পর একচদি এক বৃক্ষ্ততল বচসয়া আতছি, এর্ি সর্য় তাহার 

র্স্ততক কতকগুলচল শুষ্ক পত্র পচড়ল। উপতরর চদতক িাচহয়া চতচি যদচখতলি, একচি কাক 

ও একচি বক োতছর উপর লড়াই কচরতততছ। ইহাতত তাাঁহার অতযবন্ত যক্রাধ হইল। চতচি 

বচলতলি, ‘চক! যতারা আর্ার র্ার্ায় শুষ্ক পত্র যফচলতত সাহস কচরস?’ এই কর্া বচলয়া 

যক্রাতধ যযর্ি তাহাতদর চদতক িাচহতলি, অর্চি তাাঁহার র্স্তক হইতত একচি অচিচশখা 

চিেমত হইয়া পক্ষ্ীগুলচলতক ভ্মর কচরয়া যফচলল। যযাতের দ্বারা তাাঁহার এর্িই শচি 

হইয়াচছল! তখি তাাঁহার বড় আিন্দ হইল, চিতজর এইরূপ শচির চবকাতশ চতচি আিতন্দ 

একরূপ চবহ্বল হইয়া পচড়তলি; ভাচবতলি, ‘একবার র্াত্র দৃচি চিতক্ষ্প কচরয়া আচর্ কাক-

বক ভ্মর কচরতত পাচর!’  

  

চকছু পতর চভক্ষ্া কচরতত তাহাতক শহর যাইতত হইল । একচি েৃহদ্বাতর দাাঁড়াইয়া চতচি 

বচলতলি, ‘র্া, আর্াতক চকছু চভক্ষ্া চদি।’ চভতর হইতত উির আচসল-‘বৎস একিু 

অতপক্ষ্া কর।’ যযােী যুবক র্তি র্তি বচলতত লাচেতলি, ‘হতভাচেচি, যতার এতদূর 

স্পধমা! তুই আর্াতক অতপক্ষ্া কচরতত বচলস্? এখিও তুই আর্ার শচি জাচিস্ িা।’ চতচি 
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র্তি র্তি এইরূপ বচলততচছতলি; আবার যসই কন্ঠধ্বচি যশািা যেল, ‘বৎস! এত অহংকার 

কচরও িা, এখাতি কাক বা বক িাই।’ চতচি চবচ্মরত হইতলি, তর্াচপ তাাঁহাতক অতপক্ষ্া 

কচরতত হইল। অবতশতি যসই িারী বাচহতর আচসতলি, যযােী তাাঁহার পদততল পচড়য়া 

বচলতলি, ‘র্া, আপচি চকরূতপ উহা জাচিতলি?’ চতচি বচলতলি, ‘বাবা, আচর্ যতার্ার 

যযাে-তপসযবা চকছুই জাচি িা। আচর্ একজি সার্ািযব িারী। যতার্াতক অতপক্ষ্া কচরতত 

বচলয়াচছলার্, কার। আর্ার স্বার্ী পীচড়ত, আচর্ তাাঁহার যসবা কচরততচছলার্। সারা জীবি 

আচর্ কতমবযব পালি কচরবার যিিা কচরয়াচছ। চববাতহর পূতবম র্াতাচপতার প্রচত কিযবার 

কতমবযব পালি কচরয়াচছ। এখি চববাচহতা হইয়া স্বার্ীর প্রচত আর্ার কতমবযব কচরততচছ। 

ইহাই আর্ার যযাোভযবাস। এই কতমবযব কচরয়াই আর্র জ্ঞািিকু্ষ্ খুচলয়াতছ, তাহাততই আচর্ 

যতার্ার র্তিাভাব ও অরত।যব যতার্ার কৃত সর্ুদয় বযবাপার জাচিতত পাচরয়াচছ। ইহা হইতত 

উচ্চতর চকছু জাচিতত িাও যতা অর্ুক িেতরর বাজাতর যাও, যসখাতি এক বযবাধতক 

যদচখতত পাইতব। চতচি যতার্াতক এর্ি উপতদশ চদতবি, যাহা চশক্ষ্া কচরতল যতার্ার পরর্ 

আিন্দ হইতব।’ সন্নযবাসী ভাচবতলি, ‘ঐ িেতর একিা বযবাতধর কাতছ যকি যাইব?’  

  

চকন্তু যয বযবাপার এখাতি যদচখতলি, তাহাততই তাাঁহার চকচঞ্চৎ দিততিযবাদয় হইয়াচছল, 

সুতরাং চতচি পূতবমাি উতদ্দতশযব যাত্রা কচরতলি। িেতরর চিকতি আচসয়া বাজার যদচখতত 

পাইতলি। যসখাতি দূর হইতত যদচখতলি, এক অচত স্থূলকায় বযবাধ বচসয়া বড় ছুচর লইয়া 

র্াংস কাচিতততছ, িািা যলাতকর সচহত কর্া বচলতততছ ও যকিাতবিা কচরতততছ। যুবক 

ভাচবতলি, ‘হায় ভেবান্, রক্ষ্া কর! এই যলাতকর চিকি আর্াতক চশচখতত হইতব! এ যতা 

যদচখততচছ একিা চপশাতির অবতার!’ ইততার্তধযব ঐ যলাকচি যিাখ তুচলয়া বচলল, 

‘স্বাচর্ন্! যসই র্চহলাচি চক আপিাতক এখাতি পাঠাইয়াতছি? আর্ার যবিা-তকিা যশি িা 

হওয়া পযমন্ত অিুগ্রহ কচরয়া একিু বসুি।’ সন্নযবাসী ভাচবতলি, ‘এখাতি আর্ার চক হইতব?’ 

যাহা হউক, চতচি উপতবশি কচরতলি। বযবাধ চিজ কাযম কচরতত লাচেল। কাজ যশি হইতল 

পর যস িাকাকচড় সব লইয়া সন্নযবাসীতক বচলল, ‘আসুি, র্হাশয়, আর্ার বািীতত আসুি।’ 

েৃতহ উপিীত হইতল বযবাধ তাাঁহাতক একচি আসি চদয়া বচলল, ‘একিু অতপক্ষ্া করুি।’ 

তারপর বািীর চভততর চেয়া তাহার চপতার্াতার হাত-পা যধায়াইয়া চদল, তাাঁহাচদেতক 
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খাওয়াইল, সবমপ্রকাতর তাাঁহাতদর সতন্তািচবধাি কচরল। তারপর সন্নযবাসীর চিকি আচসয়া 

একচি আসতি উপতবশি কচরয়া বচলল, ‘আপচি আর্াতক যদচখতত আচসয়াতছি, বলুি-

আচর্ আপিার চক কচরতত পাচর?’  

  

তখি সন্নযবাসী তাহাতক আত্মা ও পরর্াত্মা সম্বতে কতকগুলচল প্রশ্ন কচরতলি, তাহার উিতর 

বযবাধ যয উপতদশ চদল, র্হাভারত-গ্রতরর অংশরূতপ তাহা ‘বযবাধেীতা’ িাতর্ প্রচসদ্ধ। এই 

বযবাধেীতা িূড়ান্ত যবদান্ত-দশমতির িরর্ সীর্া। যতার্রা ভেব্ েীতার িার্ শুচিয়াছ, উহা 

শ্রীকৃতষ্ণর উপতদশ। ভেব্ েীতা পাঠ যশি কচরয়া যতার্াতদর এই বযবাধেীতা পাঠ করা 

উচিত। ইহা যবদান্ত-দশমতির িূড়ান্ত ভাব। 

  

বযবাতধর উপতদশ যশি হইতল সন্নযবাসী অচতশয় চবচ্মরত হইতলি এবং বচলতলি, ‘আপিার 

এত উচ্চ জ্ঞাি, তর্াচপ আপচি এই বযবাধতদহ অবলম্বি কচরয়া এরূপ কুৎচসৎ কর্ম 

কচরতততছি যকি?’ তখি বযবাধ উির কচরল, ‘বৎস, যকাি কর্মই অসৎ িয়, যকাি কর্মই 

অপচবত্র িয়। এই কাযম আর্ার জমেত, ইহা আর্ার প্রারব্ধ-লব্ধ। আচর্ বালযবকাতল এই 

বযববসায় চশক্ষ্া কচর। অিাসিভাতব আচর্ আর্ার কতমবযবগুলচল ভালভাতব কচরবার যিিা 

কচর; আচর্ েৃহতস্থর ধর্ম পালি কচর ও চপতার্াতাতক যর্াসাধযব সুখী কচরবার যিিা কচর। 

আচর্ যযাে জাচি িা এবং সন্নযবাসীও হই িাই। আচর্ কখিও সংসার তযবাে কচরয়া বতি 

যাই িাই। তর্াচপ সর্াতজ আর্ার অবস্থা অিুযায়ী কতমবযব অিাসিভাতব কচরয়াই আর্ার 

এই জ্ঞাি জচময়াতছ।’  

  

ভারতত এক জ্ঞািী র্হাপুরুি আতছি, চতচি উচ্চ অবস্থার যযােী।১ আচর্ জীবতি যয-সব 

অচত চব্মরয়কর র্ািুি যদচখয়াচছ, ইচি তাাঁহাতদর একজি। ইচি এক অসাধার। বযবচি; 

কখিও কাহাতকও উপতদশ যদি িা; যকহ যকাি প্রশ্ন কচরতল চতচি তাহার উির চদতবি 

িা। আিাতযমর পদ গ্রহ। কচরতত চতচি অতযবন্ত সাুচিত-কখিও উহা গ্রহ। কচরতবি িা। 

তাাঁহাতক যকাি প্রশ্ন চজজ্ঞাসা কচরয়া চকছুচদি অতপক্ষ্া কচরতত হইতব, কর্াবাতমার র্তধযব 

চতচি চিতজই যস চবিয় উত্থাপি কচরতবি এবং ঐ তে-সমতে অপূবম আতলাক সম্পাত 

কচরতবি। চতচি আর্াতক এক সর্তয় কতর্মর রহসযব সম্বতে বতলি, ‘যন্ সাধি তন্ চসচদ্ধ’২-
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যখি তুচর্ যকাি কাযম কচরততছ, তখি আর অিযব চকছু ভাচবও িা; পূজারূতপ-সতব্বাচ্চ 

পূজারূতপ উহার অিুষ্ঠাি কর এবং যসই সর্তয়র জিযব উহাতত সর্গ্র র্ি-প্রা। অপম। কর। 

  

যদখ, উি েতল্প বযবাধ এবং িারী আিতন্দ ও সবমান্তুঃকরত। চিজ কতমবযব কর্ম কচরততি, 

ফতল তাাঁহারা জ্ঞাি লাভ কচরয়াচছতলি। ইহা দ্বারা স্পি প্রর্াচ।ত হইল, োহমস্থযব বা সন্নযবাস-

যয-তকাি আশ্রতর্র কতমবযবই হউক িা যকি, যর্ার্ম অিাসিভাতব অিুচষ্ঠত হইতল আর্রা 

আত্মজ্ঞাি-চবিয়ক িরর্ অিুভূচত লাভ কচরব। 

  

আর্াতদর কতমবযব প্রধািতুঃ আর্াতদর পাচরপাচশ্বমক অবস্থা দ্বারা চিধমাচরত হয়। 

  

কতমতবযবর চভতর চকছু বড়-তছাি র্াচকতত পাতর িা। সকার্ কর্মীই-তাহার অদৃতি যয কতমবযব 

পচড়য়াতছ, তাহাতত চবরচি প্রকাশ কতর। অিাসি কর্মীর পতক্ষ্ সকল কতমবযবই সর্াি, 

এবং ঐগুলচলই অতর্াঘ অে হইয়া তাহার স্বার্মপরতা এ ইচেয়পরতা চবিি কতর এবং 

সাধক র্ুচির পতর্ অগ্রসর হয়। আর্রা যয কাতযম চবরচি প্রকাশ কচর, তাহার কার।-

আর্রা সকতলই চিতজতদর খুব বড় ভাচবয়া র্াচক, চকন্তু আন্তচরকতার সচহত কতর্ম প্রবৃি 

হইতলই আর্রা চিম্ন-অবস্থাচিচদমি অচত কু্ষ্দ্র্ কতমবযবগুলচলও চঠক চঠক সম্পাদতি স্বীয় 

অক্ষ্র্তা বুচিতত পাচর এবং তাহাতত আর্রা চিতজতদর সম্বতে যয-সকল উচ্চ ধার।া 

যপাি। কচরতার্, তাহা স্বতের িযবায় অম্তচহমত হইয়া যায়। যখি আচর্ বালক চছলার্, তখি 

আর্ার র্তি অতিক রকর্ চিন্তা উচঠত-কখি ভাচবতার্, আচর্ একিা র্স্তবড় সম্রাি; কখি 

বা চিতজতক অিযব যকািরূপ একিা বড়তলাক ভাচবতার্। যবাধ হয় যতার্রাও বালযবকাতল 

এরূপ চিন্তা কচরয়াছ। চকন্তু এগুলচল সবই যখয়ালর্াত্র; প্রকৃচতই সবমদা কতঠারভাতব 

প্রততযবতকর কর্মািুযায়ী িযবায়সঙ্গত ফলচবধাি কচরয়া র্াতক-তাহার একিুলও এচদক ওচদক 

হইবার িয়। যসইজিযব আর্রা স্বীকার কচরতত ইচু্ছক িা হইতলও প্রকৃতপতক্ষ্ আর্াতদর 

কর্মফল অিুসাতরই আর্াতদর কতমবযব চিচদমি হইয়া র্াতক। আর্াতদর অচত চিকতিই যয 

কতমবযব রচহয়াতছ-যাহা আর্াতদর হাততর যোড়ায় রচহয়াতছ-তাহা উির্রূতপ চিবমাহ 

কচরয়াই আর্রা ক্রর্শুঃ শচি লাভ কচরয়া র্াচক। এইরূতপ ধীতর ধীতর শচি বাড়াইতত 

বাড়াইতত ক্রতর্ আর্রা এর্ি অবস্থায় যপৌাঁচছতত পাচর, যয সর্তয় আর্রা সর্াতজ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 55 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সবমাতপক্ষ্া সমািজিক কতমবযব পালি কচরবার যসৌভােযব লাভ কচরব। এইচি জাচিয়া রাখা 

ভাল, কার। প্রচততযাচেতা হইতত ঈিমার উৎপচি হয় এবং উহা হূদতয়র সৎ ও যকার্ল 

ভাবগুলচল িি কচরয়া যফতল। যয ক্রর্ােত সকল চবিতয় চবরচি প্রকাশ কতর, তাহার পতক্ষ্ 

সকল কতমবযবই অরুচিকর বচলয়া যবাধ হয়। চকছুই তাহাতক কখি সন্তুি কচরতত পাচরতব 

িা, এবং তাহার জীবিিা চবফলতায় পযমবচসত হইতব। এস, আর্রা যকবল কাজ কচরয়া 

যাই। যয-তকাি কতমবযব আসুক িা যকি, তাহা যযি আর্রা সাগ্রতহ কচরয়া যাইতত পাচর-

সবমদাই যযি কতমবযব-সম্পাদতির জিযব সবমান্তুঃকরত। প্রস্তুত র্াচকতত পাচর। ততবই আর্রা 

চিশ্চয়ই আতলাক যদচখতত পাইব। 
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৫. পত্রিাপকাত্রি চিত্রজিই উপকাি 

কতমবযবচিষ্ঠা দ্বারা আর্াতদর আধযবাচত্মক উন্নচতর চকরূপ সহায়তা হয়, যস-চবিতয় আরও 

অচধক আতলািিা কচরবার পূতবম ‘কর্ম’ বচলতত ভারতত আর্রা যাহা বুচিয়া র্াচক, তাহার 

আর একচি চদক যত সংতক্ষ্তপ সম্ভব যতার্াতদর চিকি চববৃত কচরতত যিিা কচরব। 

প্রততযবক ধতর্মরই চতিচি কচরয়া ভাে আতছ, যর্া-দাশমচিক, যপৌরাচ।ক ও আিুষ্ঠাচিক। 

অবশযব দাশমচিক ভােই প্রততযবক ধতর্মর সার। যপৌরাচ।ক ভাে ঐ দাশমচিক ভাতেরই 

চববৃচতর্াত্র; উহাতত র্হাপুরুিেত।র অল্পচবস্তর কাল্পচিক জীবিী এবং অতলৌচকক 

চবিয়সংক্রান্ত উপাখযবাি ও েল্পসর্ূহ দ্বারা ঐ দশমিতকই উির্রূতপ চববৃত কচরবার যিিা 

করা হইয়াতছ। আর আিুষ্ঠাচিক ভাে ঐ দশমতিরই আরও স্থূলতর রূপ-যাহাতত সকতলই 

উহা ধার।া কচরতত পাতর। প্রকৃতপতক্ষ্ অিুষ্ঠাি দশমতিরই স্থূলতর রূপ। এই অিুষ্ঠািই 

কর্ম। প্রততযবক ধতর্মই ইহা প্রতয়াজিীয়, কার। আর্াতদর র্তধযব অতিতকই-যতচদি িা 

আধযবাচত্মক চবিতয় যতর্ি উন্নচত লাভ কচরতততছ, ততচদি সূক্ষ্ম আধযবাচত্মক তে ধার।া 

কচরতত অসর্র্ম। যলাতক সহতজই ভাচবয়া র্াতক, তাহারা সকল চবিয়ই বুচিতত পাতর; 

চকন্তু কাযমতক্ষ্তত্র যদখা যায়-সূক্ষ্ম ভাবসর্ূহ হূদয়ঙ্গর্ করা বড়ই কচঠি। এই কারত। 

প্রতীতকর দ্বারা চবতশি সাহাযযব হইয়া র্াতক, আর প্রতীতকর সাহাতযযব যকাি বস্তুতক ধার।া 

কচরবার প্র।ালী আর্রা চকছুততই তযবাে কচরতত পাচর িা।  

  

্মরর।াতীত কাল হইতত সকল ধতর্মই প্রতীতকর বযববহার যদচখতত পাওয়া যায়। এক চহসাতব 

আর্রা প্রতীক বযবতীত চিন্তাই কচরতত পাচর িা; শব্দসর্ূহ যতা চিন্তারই প্রতীক। অিযব 

চহসাতব জেততর সর্ুদয় পদার্মতকই প্রতীকরূতপ যদখা যাইতত পাতর। সর্গ্র জেৎ একচি 

প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতত র্ূলতে ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞাি পুরাপুচরভাতব র্ািব-সৃি িয়। 

যকাি চবতশি ধর্মাবলম্বী কতয়কজি বযবচি একস্থাতি বচসয়া ভাচরয়া-চিচন্তয়া 

স্বকতপালকচল্পত কতকগুলচল প্রতীতকর সৃচি কচরতলি-এরূপ িয়। প্রতীকগুলচল স্বভাবতুঃ 

উৎপন্ন হইয়া র্াতক। তাহা িা হইতল কতকগুলচল প্রতীক প্রায় প্রততযবক বযবচির র্তিই 
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কতকগুলচল চবতশি ভাতবর সচহত জচড়ত যকি? কতকগুলচল প্রতীক সবমজিীিভাতব প্রিচলত। 

যতার্াতদর অতিতকর ধার।া-খ্রীিধতর্মর সংস্পতশমই কু্রশ-চিহ্ন প্রর্র্ আচবভূমত হয়। চকন্তু 

প্রকৃতপতক্ষ্ খ্রীিধতর্মর বহু পূবম হইতত, র্ুশা জচমবার পূবম হইততই, যবতদর আচবভমাব 

হইবার পূবম হইতত-এর্ি চক র্ািুতির কাযমকলাতপর যকািপ্রকার র্ািবীয় ইচতহাস রচক্ষ্ত 

হইবার পূবম হইততই উহা বতমর্াি চছল। আজতিক ও চফচিসীয় জাচতর র্তধযবও যয কু্রশ-

প্রতীক প্রিচলত চছল, তাহার প্রর্া। পাওয়া যাইতত পাতর। খুব সম্ভব, সকল জাচতই এই 

কু্রশ-চিহ্ন বযববহার কচরত। 

  

আবার কু্রশচবদ্ধ পচরত্রাতার-কু্রশচবদ্ধ হইয়া রচহয়াতছ এরূপ একচি র্ািুতির প্রতীক প্রায় 

সকল জাচতর র্তধযব চছল বচলয়া যবাধ হয়। সর্গ্র জেততর র্তধযব বৃি একচি উৎকৃি 

প্রতীতকর স্থাি অচধকার কচরয়াতছ। তাহার পর সবমাতপক্ষ্া সবমজিীি প্রতীক ‘স্বচস্তক’() 

রচহয়াতছ। এক সর্তয় যলাক ভাচবত, যবৌদ্ধে। সর্গ্র জেতত উহা ছড়াইয়া চদয়াতছ, চকন্তু 

এখি জািা চেয়াতছ যয, যবৌদ্ধধতর্মর অভুযবদতয়র অতিক পূবম হইততই চবচভন্ন জাচতর র্তধযব 

উহা প্রিচলত চছল। প্রািীি বাচবলি ও চর্শতর ইহা যদখা যাইত। ইহা দ্বারা চক প্রর্া। 

হইতততছ?-এই প্রতীকগুলচল শুধু রীচতেত বা কল্পিাপ্রসূত িয়। চিশ্চয়ই উহাতদর যকাি 

যুচি আতছ, র্িুিযব-র্তির সচহত উহাতদর যকািরূপ স্বাভাচবক সিে আতছ। ভািাও একিা 

কৃচত্রর্ বস্তু িয়। কতয়কজি যলাক একত্র হইয়া কতকগুলচল ভাবতক চবতশি চবতশি শব্দ 

দ্বারা প্রকাশ কচরতব-এইরূপ সমত হওয়াতত ভািার উৎপচি হইয়াতছ-ইহা সতযব িয়। যকাি 

ভাবই তাহার অিুরূপ শব্দ বযবচততরতক অর্বা যকাি শব্দই তাহার অিুরূপ ভাব বযবচততরতক 

র্াচকতত পাতর িা। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অচবতচ্ছদযব। ভাবসর্ূহ বুিাইবার জিযব শব্দ বা 

ব।মপ্রতীক- উভয়ই বযববৃতত হইতত পাতর। বচধর ও র্ূক বযবচিচদেতক শব্দপ্রতীক ছাড়া 

অিযব প্রচততকর সাহাতযযব চিন্তা কচরতত হয়। র্তির প্রততযবকচি চিন্তার পচরপূরক চহসাতব 

একচি কচরয়া রূপ আতছ। সংস্কৃত দশমতি উহাচদেতক ‘িার্-রূপ’ বলা হয়। যযর্ি কৃচত্রর্ 

উপাতয় ভািা সৃচি করা অসম্ভব, যসরূপ কৃতজচরর্ উপাতয় প্রতীক সৃচি করাও অসম্ভব। 

পৃচর্বীতত প্রিচলত আিুষ্ঠাচিক ধতর্মর প্রতীকগুলচলর র্তধযব র্ািবজাচতর ধর্মচিন্তার 

অচভবযবচি যদচখতত পাই। অিুষ্ঠাি, র্চন্দর ও অিযবািযব বাহযব আড়ম্বতরর যকাি প্রতয়াজি 
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িাই- এ-কর্া বলা খুব সহজ। আজকাল যছাি চশশুও এ-কর্া বচলয়া র্াতক। চকন্তু ইহাও 

অচত সহতজই যদখা যায়-যাহারা র্চন্দতর চেয়া উপাসিা কতর িা, তাহাতদর যিতয় যাহারা 

র্চন্দতর উপাসিা কতর, তাহারা অতিক চবিতয় অিযবরূপ। এই কারত। যকাি যকাি ধতর্মর 

সচহত যয-সব চবতশি প্রকার র্চন্দর, অিুষ্ঠাি ও অিযবািযব স্থুল চক্রয়াকলাপ ছচড়ত আতছ, 

তাহা যসই যসই ধর্মাবলম্বীর র্তি-ঐ স্থুল বস্তুগুলচল যযসব ভাতব প্রতীকরূতপ বযববৃতত হয়, 

যসই সব ভাতবর উতদ্র্ক কচরয়া যদয়। আর অিুষ্ঠাি ও প্রতীক এতকবাতর উড়াইয়া যদওয়া 

চবজ্ঞজতিাচিত কাজ িয়। এই সকল চবিতয়র িিমা ও অভযবাস স্ভভাবতই কর্মতযাতের 

একচি অংশ। 

  

এই কর্ম-চবজ্ঞাতির আরও অতিক চদক আতছ। তাহাতদর র্তধযব একচি এই-‘ভাব’ ও ‘শব্দ’-

এর র্তধযব যয সম্বে আতছ এবং শব্দশচিদ্ধারা চক সাচধত হইতত পাতর, তাহা জািা। সকল 

ধতর্ম শব্দশচি স্বীকৃত হইয়াতছ; এর্ি চক যকাি যকাি ধতর্ম সকগ্র সৃচিই ‘শব্দ’ হইতত 

উৎপন্ন হইয়াতছ বলা হয়। ঈশ্বতরর সাতল্পর বাহযবভার ‘শব্দ’; আর যযতহতু ঈশ্বর সৃচির 

পূতবম সাল্প ও ইচ্ছা কচরয়াচছতলি, যসইতহতু ‘শব্দ’ হইততই সৃচি হইয়াতছ। এই জড়বাদী 

ইহসবমস্ব জীবতির যপিত। ও চক্ষ্প্রতায় আর্াতদর েুায়ুগুলচল অতিতি ও কচঠি হইয়া 

পচড়তততছ। যতই আর্রা বৃদ্ধ হই, যতই আর্রা এই জেতত ঘা খাইতত র্াচক, ততই 

আর্রা অিুভুচতহীি হইয়া পচড়; আর যয- সকল 

  

ঘিিা বারংবার আর্াতদর িতুচদমতক ঘচিতততছ এবং আর্াতদর দৃচি আকিমি কচরবার যিিা 

কচরতততছ, যসইগুলচলতকও আর্রা অবতহলা কচরতত প্রবৃি হই। যাহা হউক, সর্তয় সর্তয় 

র্ািতবর চিজস্ব প্রকৃচত চিতজতক প্রচতচষ্ঠত কতর এবং আর্রা এই-সকল সাধার। ঘিিার 

অতিকগুলচল যদচখয়া চবচ্মরত হই ও যসগুলচলর তোিুসোতি প্রবৃি হই। আর এইরূপ 

চব্মরয়ই জ্ঞািাতলাক-প্রাচপ্তর প্রর্র্ যসাপাি। শতব্দর উচ্চ দাশমচিক ও আধযবাচত্মক র্ূলযব 

ছাচড়য়া চদতলও আর্রা যদচখতত পাই, শব্দপ্রতীক র্ািতবর জীবি-রঙ্গর্তঞ্চ এক প্রধাি 

অংশ অচভিয় কচরয়া র্াতক। আচর্ যতার্ার সচহত কর্া কচহততচছ , আচর্ যতার্াতক স্পশম 

কচরততচছ িা। আর্ার কর্া দ্বারা বায়ুর যয কম্পি হইতততছ, তাহা যতার্ার কত।ম চেয়া 
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যতার্ার োয়ুগুলচল স্পশম কচরতততছ এবং যতার্ার র্তির উপর প্রভাব চবস্তার কচরতততছ। 

তুচর্ ইহার প্রচততরাধ কচরতত পার িা। ইহা অতপক্ষ্া অচধকতর আশ্চযম আর চক হইতত 

পাতর? এক বযবচি আর এক বযবচিতক ‘র্ূখম’ বচলল-অর্চি যস উচঠয়া র্ুচি বদ্ধ কচরয়া 

তাহার িাতক ঘুচি র্াচরল। যদখ- শতব্দর চক শচি! ঐ এক িারী দুঃতখ-কতি কাাঁচদতততছ; 

আর এক িারী আচসয়া তাহাতক দই-িাচরচি চর্চিকর্া শুিাইতলি। অর্চি যসই 

যরাদিপরায়।া িারীর বক্রতদহ সতঙ্গ সতঙ্গ যসাজা হইল, তাহার যশাক-দুঃখ িচলয়া যেল, 

তাহার র্ুতখ হাচস যদখা চদল। যদখ, শতব্দর চক শচি! উচ্চ দশমতি যযর্ি, সাধার। জীবতিও 

যতর্চি শতব্দর প্রিন্ড শচি। এ-সম্বতে চবতশি চিন্তা ও অিুসোি িা কচরয়াও আর্রা 

চদবারাত্র এই শচি লইয়া িাড়ািাড়া কচরততচছ। এই শচির প্রকৃচত অবেত হওয়া এবং 

যর্াযর্ভাতব উহার বযববহার করা কর্মতযাতের অঙ্গচবতশি।  

  

অপতরর প্রচত আর্াতদর কতমতবযবর অর্ম-অপরতক সাহাযযব করা, জেততর উপকার করা। 

যকি আর্রা জেততর উপকার কচরব? আপাততুঃ যবাধ হয় যয, আর্রা জেৎতক সাহাযযব 

কচরততচছ, বাস্তচবক চকন্তু আর্রা চিতজতদরই সাহাযযব কচরততচছ। আর্াতদর সবমদাই 

জেততর উপকার কচরবার যিিা করা আবশযবক, ইহাই যযি আর্াতদর কর্মপ্রবৃচির যশ্রষ্ঠ-

যপ্রর।া হয়; চকন্তু যচদ আর্রা চবতশি চবিার কচরয়া যদচখ, ততব যদচখব, আর্াতদর চিকি 

হইতত এই জেততর যকাি সাহাতযযবরই প্রতয়াজি িাই। তুচর্ আচর্ আচসয়া উপকার কচরব 

বচলয়া এই জেৎ সৃি হয় িাই। আচর্ একবার এক(খ্রীিীয়) ধতর্মাপতদতশ পচড়য়াচছলার্, 

‘এই সুন্দর জেৎ অচত র্ঙ্গলর্য়, কার। এখাতি আর্রা অপরতক সাহাযযব কচরবার সর্য় 

ও সুচবধা পাই।’ বাহযবতুঃ ইহা অচত সুন্দর ভাব বতি, চকন্তু জেতত আর্াতদর সাহাযযব 

প্রতয়াজি-এইরূপ বলা চক ঈশ্বরচিন্দা িয়? অবশযব জেতত যয যতর্ি দুঃখ আতছ, তাহা 

আর্রা অস্বীকার কচরতত পাচর িা। সুতরাং আর্রা যত কাজ কচর, তাহার র্তধযব অপরতক 

সাহাযযব করাই সবমাতপক্ষ্া ভাল কাজ। যচদও আর্রা যশি পযমন্ত যদচখব-পরতক সাহাযযব 

করা চিতজরই উপকার করা। বালযবকাতল আর্ার কতকগুলচল সাদা ইাঁদর চছল। যসগুলচল 

র্াচকত একচি যছাি বাতে, তাহাতত যছাি যছাি িাকা চছল। ইাঁদরগুলচল যযই িাকার উপর 

চদয়া পার হইতত যিিা কচরত, অর্চি িাকাগুলচল ক্রর্ােত ঘুচরত, ইাঁদরগুলচল আর অগ্রসর 
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হইতত পাচরত িা। এই জেৎ এবং উহাতক সাহাযযব করাও যসইরূপ। ততব এইিুকু উপকার 

হয় যয, আর্াতদর র্ািচসক চশক্ষ্া হয়। এই জেৎ ভালও িয়, র্ন্দও িয়; প্রততযবক বযবচিই 

চিতজর জিযব একচি জেৎ সৃচি কতর। অে বযবচি যচদ জেৎ-সম্বতে ভাচবতত আবম্ভ কতর, 

ততব তাহার কাতছ জেৎ -হয় িরর্ বা শি, ঠান্ডা বা েরর্রূতপ প্রচতভাত হইতব। আর্রা 

একরাশ সুখ বা দুঃতখর সর্চির্াত্র। আর্রা জীবতি শত শত বার ইহা অিুভব কচরয়াচছ। 

যুবতকরা সাধার।তুঃ সুখবাদী(optimist), এবং বৃতদ্ধরা দুঃখবাদী (pessimist) হইয়া 

র্াতক। যুবকতদর সম্মুতখ সারািা জীবি পচড়য়া রচহয়াতছ; বৃতদ্ধরা যকবল অসতন্তাি প্রকাশ 

কতর-তাহাতদর চদি ফুরাইয়াতছ, শত শত বাসিা তাহাতদর হূদয় আতলাচড়ত কচরতততছ, 

চকন্তু এখি যসগুলচল পূর। কচরবার সার্র্মযব তাহাতদর িাই। দজতিই র্ূখম। আর্রা যযরূপ 

র্ি লইয়া জীবিতক যদচখ, উহা যসইরূতপই প্রতীয়র্াি হইয়া র্াতক, িতুবা স্বরূপতুঃ এই 

জীবি ভালও িয়, র্ন্দও িয়। স্বরুপতুঃ অচি চজচিসচি ভালও িয়, র্ন্দও িয়। যখি 

উহা আর্াচদেতক সুখতপ্ত রাতখ, তখি আর্রা বচল-অচি চক সুন্দর! আবার যখি উহা 

আর্াতদর অঙু্গচল দগ্ধ কতর, তখি আর্রা অচির চিন্দা কচরয়া র্াচক। অচি চকন্তু স্বরূপতুঃ 

ভালও িয়, র্ন্দও িয়। আর্রা উহার যযর্ি বযববহার কচর, উহাও যসইরূপ ভাল-র্ন্দ 

ভাব জ্রােত কতর; জেৎ-সম্বতেও এইরূপ। জেৎ স্বয়ংসমূ্প।ম; এ-কর্ার অর্ম-জেৎ চিতজর 

সর্ুদয় প্রতয়াজি পূর। কচরতত সমূ্প।মভাতব সর্র্ম। আর্রা এতকবাতর চিচশ্চন্ত র্াচকতত 

পাচর যয, আর্াতদর সাহাযযব ছাড়াও জেৎ যবশ িচলয়া যাইতব, উহার উপকাতরর জিযব 

আর্াচদেতক র্ার্া ঘার্াইতত হইতব িা। 

  

তর্াচপ আর্াচদেতক পতরাপকার কচরতত হইতব; ইহাই আর্াতদর কর্মপ্রবৃচির সতবমাচ্চ 

যপ্রর।া, চকন্তু আর্াতদর সবমদাই জািা উচিত যয, পতরাপকার করা এক পরর্ সুতযাে ও 

যসৌভােযব। উচ্চ র্তঞ্চর উপর দাাঁড়াইয়া পাাঁিচি পয়সা লইয়া েরীবতক বচলও িা, ‘এই যি 

যবিারা’, বরং তাহার প্রচত কৃতজ্ঞ হও-ঐ েরীব যলাকচি আতছ বচলয়া তাহাতক সাহাযযব 

কচরয়া তুচর্ চিতজর উপকার কচরতত পাচরততছ। যয গ্রহ। কতর যস ধিযব হয় িা, যয দাি 

কতর যসই ধিযব হয়। তুচর্ যয যতার্ার দয়া ও করু।াশচি জেতত প্রতয়াে কচরয়া চিতজতক 

পচবত্র ও চসদ্ধ কচরতত সর্র্ম হইততছ, এজিযব তুচর্ কৃতজ্ঞ হও। সব ভাল কাজই 
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আর্াচদেতক পচবত্র ও চসদ্ধ হইতত সহায়তা কতর। আর্রা খুব যবশী চক কচরতত পাচর?-

একিা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতবযব আশ্রর্ চির্মা। কচরতত পাচর! েরীব-দুঃখীতক সাহাযযব 

কচরবার জিযব হয়ততা আর্রা চবশ-চত্রশ লক্ষ্ িাকা সংগ্রহ কচরতত পাচর, তাহার র্তধযব দশ 

লক্ষ্ িাকায় একিা হাসপতাল খুচলতত পাচর, দশ লক্ষ্ িাকা িাি-তার্াশা-র্তদ খরি 

কচরতত পাচর এবং দশ লতক্ষ্র অতধমক কর্মিারীরা িুচর কচরতত পাতর এবং অবচশি অংশ 

হয়ততা েরীবতদর কাতছ যপৌাঁচছল। চকন্তু তাহাততই বা হইল চক? এক িিকায় পাাঁি চর্চিতি 

সব উচড়য়া যাইতত পাতর। ততব কচরব চক? 

  

এক আতিয়চেচরর অিুযবৎপাতত রাস্তা, হাসপাতাল, িের, বাচড় সব উচড়য়া যাইতত পাতর। 

অতএব এস, জেততর উপকার কচরব-এই অজ্ঞাতির কর্া এতকবাতর পচরতযবাে কচর। 

জেৎ যতার্ার বা আর্ার সাহাতযযবর জিযব অতপক্ষ্া কচরতততছ িা। তর্াচপ আর্াচদেতক কাযম 

কচরতত হইতব, সবমদাই যলাতকর উপকার কচরতত হইতব, কার। উহা আর্াতদর পতক্ষ্ এক 

আশীবমাদস্বরূপ। যকবল এই উপাতয়ই আর্রা পূ।ম হইতত পাচর। আর্রা যয-সব চভখারীতক 

সাহাযযব কচর, তাহারা যকহই আর্াতদর এক পয়সা ধাতর িা; আর্রাই তাহাতদর চিকি 

ঋ।ী, কার। যস তাহার উপর আর্াতদর দয়াবৃচি অিুশীলি কচরতত অিুর্চত চদয়াতছ। 

আর্রা জেততর চকছু উপকার কচরয়াচছ বা কচরতত পাচর, অর্বা অর্ুক অর্ুক যলাকতক 

সাহাযযব কচরয়াচছ-এরূপ চিন্তা করা সমূ্প।ম ভুল। ইহা র্ূতখমর চিন্তা, আর ঐরূপ চিন্তা 

দুঃখজিক। আর্রা র্তি কচর, আর্রা কাহাতকও সাহাযযব কচরয়াচছ; এবং আশা কচর, যস 

আর্াতক ধিযববাদ চদতব; আর যস ধিযববাদ িা চদতল আর্রা র্তি কি পাই। আর্াতদর কৃত 

উপকাতরর জিযব যকি আর্রা প্রচতদাি আশা কচরব? যাহাতক সাহাযযব কচরততছ, তাহার 

প্রচত কৃতজ্ঞ হও, তাহাতত ঈশ্বর-বুচদ্ধ কর। র্ািুিতক সাহাযযব কচরয়া ঈশ্বতরর উপাসিা 

কচরতত পাওয়া চক আর্াতদর র্হাতসৌভােযব িয়? যচদ আর্রা বাস্তচবক অিাসি হইতার্, 

ততব এই বৃর্া আশাজচিত কি এড়াইতত পাচরতার্ এবং সািতন্দ জেতত চকছু ভাল কচরতত 

পাচরতার্। আসচিশূিযব হইয়া কাজ কচরতল অশাচন্ত বা দুঃখ কখিই আচসতব িা। এই 

জেৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অিন্তকাল িচলতত র্াচকতব এবং আর্রা উহাতক সাহাযযব কচরবার 
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জিযব চকছু কচর বা িা কচর, তাহাতত চকছুই আতস যায় িা। দৃিান্তস্বরূপ একচি েল্প 

বচলততচছ : 

  

একজি েরীব যলাতকর চকছু অতর্মর প্রতয়াজি চছল। যস শুচিয়াচছল যয, যকািরূতপ একচি 

ভূততক বশীভূত কচরতত পাচরতল তাহাতক আজ্ঞা কচরয়া যস অর্ম বা যাহা চকছু িায় সবই 

পাইতত পাতর। অতএব যস একচি ভূত সংগ্রহ কচরবার জিযব বড় বযবস্ত হইয়া পচড়ল। 

তাহাতক ভূত চদতত পাতর এর্ি একচি যলাক খুাঁচজয়া যবড়াইতত লাচেল; অবতশতি র্হা-

যযানেশ্বযমসম্পন্ন এক সাধুর সচহত তাহার যদখা হইল। যস ঐ সাধুর সাহাযযব প্রার্মিা কচরল। 

সাধু বচলতলি, ‘ভূত লইয়া তুচর্ চক কচরতব?’ যস বচলল, ‘আর্ার একচি ভূত িাই। যস 

আর্ার হইয়া কাজকর্ম কচরতব। চকরূতপ একচি ভূত পাইব তাহার উপায় চশখাইয়া চদি, 

একচি ভূত আর্ার চবতশি প্রতয়াজি।’ সাধু বচলতলি, ‘অত চবকু্ষ্ব্ধ হইও িা, বাচড় যাও।’ 

পরচদি যস পুিরায় সাধুর চিকি চেয়া কাাঁচদয়া কাচিয়া বচলতত লাচেল, ‘আর্াতক একচি 

ভূত চদি। কাতজ সাহাযযব কচরবার জিযব একচি ভূত আর্ার িাই-ই-িাই। ’  

  

অবতশতি সাধুচি চবরি হইয়া বচলতলি, ‘এই যাদর্ন্ত্র লও; ইহা জপ কচরতল একচি ভূত 

আচসতব-তাহাতক যাহা আতদশ কচরতব, যস তাহাই কচরতব। চকন্তু সাবধাি, ভূত বড় 

ভয়ািক প্রা।ী-তাহাতক অচবরত কাতজ বযবস্ত রাচখতত হয়; তাহাতক কাজ চদতত িা পাচরতল 

যস যতার্ার প্রা। লইতব!’  

  

যলাকচি বচলল, ‘ইহা যতা অচত সহজ বযবাপার, আচর্ তাহাতক তাহার জীবিবযবাপী কর্ম 

চদতত পাচর।’ এই বচলয়া যস এক বতি চেয়া অচিক চদি ধচরয়া ঐ র্ন্ত্রচি জপ কচরতত 

লাচেল; অবতশতি তাহার সম্মুতখ এক চবরাি ভূত আচসয়া উপচস্থত হইল এবং বচলল, 

‘আচর্ ভূত-আচর্ যতার্ার র্ন্ত্রবতল বশীভূত হইয়াচছ; চকন্তু আর্াতক সবমদা কাতজ চিযুি 

রাচখতত হইতব। যয র্ুহূততম কাজ চদতত িা পাচরতব, যসই র্ুহুততম যতার্াতক সংহার কচরব।’ 

যলাকচি বচলল, ‘আর্ার জিযব একচি প্রাসাদ চির্মা। কচরয়া দাও।’ ভূত বচলল, ‘হাাঁ, প্রসাদ 

চিচর্মত হইয়াতছ।’ যলাকচি বচলল, ‘িাকা আতিা।’ ভূত বচলল, ‘এই লও িাকা।’ যলাকচি 

বচলল, ‘এই বি কাচিয়া এখাতি একচি শহর দতচর কর।’ ভূত বচলল, ‘তাহাও হইয়াতছ। 
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আর চকছু কচরতত হইতব?’ তখি যলাকচির ভয় হইল; যস ভাচবতত লাচেল,-‘ইহাতক যতা 

আর যকাি কাজ চদবার িাই, এ যতা যদচখততচছ এক র্ুহূততম সব সম্পন্ন কতর!’ ভূত বচলল, 

‘আর্াতক চকছু কাজ দাও, িাইতল যতার্ায় খাইয়া যফচলব।’ ভূততক আর চক কাজ চদতব 

ভচবয়া িা পাইয়া যবিারা অচতশয় ভয় পাইল। ভতয় যদৌড়াইতত যদৌড়াইতত সাধুর চিকি 

যপৌাঁচছয়া বচলল, ‘প্রভু, আর্াতক রক্ষ্া করুি।’ সাধু চজজ্ঞাসা কচরতলি, ‘বযবাপার চক?’ 

যলাকচি বচলল, ‘ভূততক আচর্ আর চকছু কাজ চদতত পাচরততচছ িা। আচর্ যা বচল তাই 

যস র্ুহূততমর র্তধযব সম্পন্ন কচরয়া যফতল; আর যচদ তাহাতক কাজ িা চদই তাহা হইতল 

আর্াতক খাইয়া যফচলতব বচলয়া ভয় যদখাইতততছ।’ চঠক তখিই ‘যতার্াতক খাইয়া 

যফচলব’ বচলতত বচলতত ভূত আচসয়া হাচজর হইল। খায় আর চক! যলাকচি ভতয় র্র-র্র 

কচরয়া কাাঁচপতত লাচেল, এবং তাহার জীবি-রক্ষ্ার জিযব সাধুর চিকি প্রার্মিা কচরতত 

লাচেল। সাধু বচলতলি, ‘আচ্ছা, যতার্ার একচি উপায় কচরততচছ; ঐ কুকুরচির চদতক 

িাচহয়া যদখ-উহার বাাঁকা যলজ। শীঘ্র তরবাচর বাচহর কচরয়া উহার যলজচি কাতিা, তারপর 

ভূতচিতক উহা যসাজা কচরতত দাও।’ যলাকচি কুকুতরর যলজ কচিয়া ভূততক চদয়া বচলল, 

‘ইহা যসাজা কচরয়া দাও।’ ভূত উহা লইয়া ধীতর ধীতর অচত সন্তপমত। যসাজা কচরল, চকন্তু 

যযর্চি ছাচড়য়া চদল, অর্চি উহা গুলিাইয়া যেল। আবার যস অতিক পচরশ্রর্ কচরয়া যলজচি 

যসাজা কচরল-ছাচড়য়া চদততই উহা গুলিাইয়া যেল। আবার যস দধযম সহকাতর যলজচি যসাজা 

কচরল, চকন্তু ছাচড়য়া চদবার্াত্র উহা বাাঁচকয়া যেল। এইরূতপ চদতির পর চদি যস পচরশ্রর্ 

কচরতত লাচেল। অবতশতি ক্লান্ত হইয়া বচলতত লাচেল, ‘জীবতি কখিও এর্ি যন্ত্র।ায় 

পচড় িাই। আচর্ পুরাতি পাকা ভূত, চকন্তু জীবতি কখিও এর্ি চবপতদ পচড় িাই।’ 

অবতশতি যলাকচিতক বচলল, ‘এস যতার্ার সতঙ্গ আপস কচর। তুচর্ আর্াতক ছাচড়য়া দাও, 

আচর্ও যতার্াতক যাহা যাহা চদয়াচছ সবই রাচখতত চদব, এবং প্রচতজ্ঞা কচরব-কখিও 

যতার্ার অচিি কচরব িা।’ যলাকচি খুব সন্তুি হইয়া আিতন্দর সচহত এই িুচি স্বীকার 

কচরল। 

  

এই জেৎিা কুকুতরর যকাাঁকড়াতিা যলতজর র্ততা; র্ািুি শত শত বৎসর যাবৎ ইহা যসাজা 

কচরবার যিিা কচরতততছ, 
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চকন্তু যখিই একিু ছাচড়য়া যদয়, তখিই উহা আবার গুলিাইয়া যায়। অিযবর্া আর চকরূপ 

হইতব? প্রর্তর্ই জািা উচিত, আসচিশূিযব হইয়া চকভাতব কাজ কচরতত হয়; তাহা হইতলই 

আর যোাঁড়াচর্ আচসতব িা। যখি আর্রা জাচিতত পাচর, এই জেৎ কুকুতরর যকাাঁকড়াতিা 

যলতজর র্ততা, এবং উহা কখিও যসাজা হইতব িা, তখিই আর্রা আর যোাঁড়া হইব িা। 

  

অতিক প্রকার যোাঁড়া আতছ-র্দযবপাি-চিবাবক, িুরুি-চিবারক ইতযবাচদ। এক সর্তয় এই 

ক্লাতস একজি যুবতী র্চহলা আচসততি। চতচি এবং আর কতয়কজি র্চহলা চর্চলয়া 

চিকাতোয় একচি হল-বাচড় কচরয়াতছি; যসখাতি শ্রর্জীবীতদর চকছু চকছু সঙ্গীত ও বযবায়ার্ 

চশচখবার বতন্দাবস্ত আতছ। একচদি চতচি আর্াতক র্দযবপাি ও ধূর্পাি প্রভৃচততত যয অচিি 

হয়, তাহা বচলততচছতলি। চতচি বচলতলি, এই-সকল যদাতির প্রচতকাতরর উপায় চতচি 

জাতিি। আচর্ যস উপায়চি চক জাচিতত িাচহতল চতচি বচলতলি, ‘আপচি চক হল-বাচড়চির 

কর্া জাতিি িা?’ তাাঁহার কর্া শুচিয়া র্তি হয়, তাাঁহার র্তত র্ািবজাচতর যাহা চকছু 

অশুভ, ঐ ‘হল-বাচড়’চি তাহার অবযবর্ম র্তহৌিধ। ভারতত কতকগুলচল যোাঁড়া আতছি, তাাঁহারা 

র্তি কতরি, যর্তয়তদর যচদ একাচধক চববাতহর অিুর্চত যদওয়া যায়, ততবই সব দুঃখ 

ঘুচিতব। এই সবই যোাঁড়াচর্; আর জ্ঞািী বযবচি কখিও যোাঁড়া হইতত পাতরি িা। 

  

যোাঁড়ারা চঠক চঠক কাজ কচরতত পাতর িা। জেতত যচদ যোাঁড়াচর্ িা র্াচকত, ততব জেৎ 

এখি যযরূপ উন্নচত কচরতততছ, তদতপক্ষ্া অচধক উন্নচত কচরত। যোাঁড়াচর্ দ্বারা 

র্ািবজাচতর উন্নচত হয়-এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষ্ান্ততর বরং উহাতত উন্নচতর চবঘ্ন হয়, 

কার। উহাতত ঘৃ।া ও যক্রাতধর উৎপচি হয়, ফতল র্ািুি পরস্পর চবতরাধ কতর এবং 

পরস্পতরর প্রচত সহািুভূচতহীি হইয়া যায়। আর্রা যাহা কচর বা আর্াতদর যাহা আতছ, 

র্তি কচর, তাহাই জেতত যশ্রষ্ঠ এবং যাহা আর্াতদর িাই, তাহার যকাি র্ূলযব িাই। 

  

অতএব যখিই যোাঁড়াচর্র ভাব আচসতব, তখি সবমদাই যসই কুকুতরর যলতজর কর্া র্তি 

কচরও। জেততর জিযব যতার্ার উচদ্বি অর্বা চবচিদ্র্ হইবার প্রতয়াজি িাই; যতার্াতক 

ছাড়াই জেৎ চঠক িচলয়া যাইতব। যখি যতার্ার এই যোাঁড়াচর্ র্াচকতব িা, যকবল তখিই 
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তুচর্ ভালভাতব কাজ কচরতত পাচরতব। যাহার র্ার্া খুব ঠান্ডা, যয শান্ত এবং সবমদা 

উির্রূতপ চবিার কচরয়া কাজ কতর, যাহার োয়ু সহতজ উতিচজত হয় িা এবং যাহার 

েভীর যপ্রর্ ও সহািুভূচত আতছ, যস-ই সংসাতর ভাল কাজ কতর এবং এইরূতপ চিতজরও 

কলযবা।সাধি কতর। যোাঁড়ারা চিতবমাধ-সহািুভূচতহীি; তাহারা জেৎতক যতা যসাজা কচরতত 

পাতরই িা, চিতজরাও পচবত্রতা ও পূ।মতা লাভ কচরতত পাতর িা। 

  

যতার্াতদর চিতজতদর ইচতহাতস ‘যর্ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতত আেত বযবচিতদর কর্া চক 

্মরর। িাই? যখি তাাঁহারা প্রর্তর্ এতদতশ আতসি, তখি তাাঁহারা ‘চপউচরিাি’ চছতলি, 

চিতজতদর খুব পচবত্র ও সাধু প্রকৃচত র্তি কচরততি। চকন্তু অচত শীঘ্রই তাাঁহারা অপর 

বযবচিতদর প্রচত অতযবািার আরম্ভ কচরতলি। র্ািবজাচতর ইচতহাতস সবমত্রই এরূপ যদখা 

যায়। 

  

যাহারা চিতজরা অতযবািাতরর ভতয় পলাইয়া আতস, তাহারাই আবার সুচবধা পাইতল 

অপতরর উপর অতযবািার আরম্ভ কতর। আচর্ দইচি অদু্ভত জাহাতজর কর্া শুচিয়াচছ- প্রর্র্ 

‘যিায়ার আকম’ ও চদ্বতীয় ‘যর্-ফ্লাওয়ার’। য়াহাদীরা বতলি, সর্ুদয় সৃচি ‘যিায়ার আকম’ 

হইতত আচসয়াতছ; আর র্াচকমতিরা বতলি, জেততর প্রায় অতধমক যলাক ‘যর্-ফ্লাওয়ার’ 

জাহাজ হইতত আচসয়াতছ। এতদতশ যাহার সচহত যদখা হয়, এর্ি খুব কর্ যলাকই যদচখতত 

পাই, যয িা বতল তাহার চপতার্হ বা প্রচপতার্হ ‘যর্-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতত আতসি 

িাই। এ আর এক রকতর্র যোাঁড়াচর্। যোাঁড়াতদর র্তধযব শতকরা অন্ততুঃ িব্বইজতির যকৃত 

দূচিত, অর্বা তাহারা অজী।মতরােগ্রস্ত, অর্বা তাহাতদর যকাি-িা-তকাি প্রকার বযবাচধ 

আতছ। ক্রর্শুঃ চিচকৎসতকরাও বুচিতবি যয, যোাঁড়াচর্ একপ্রকার যরােচবতশি-আচর্ ইহা 

যযর্ি যদচখয়াচছ। প্রভু আর্াতক যোাঁড়াচর্ হইতত রক্ষ্া করুি। 

  

এই যোাঁড়াচর্-সম্বতে আর্ার যতিুকু অচভজ্ঞতা আতছ, তাহাতত যর্ািার্ুচি আচর্ এই 

চসদ্ধাতন্ত উপচিত হইয়াচছ যয, আর্াতদর যকািপ্রকার যোাঁড়া বা একতঘতয় সংস্কার কাতযমর 

সচহত চর্চশবার প্রতয়াজি িাই। যতার্রা চক বচলতত িাও যয, র্দযবপাি-চিবারক যোাঁড়ারা 

র্াতাল-তবিারাতদর বাস্তচবক ভালবাতস? যোাঁড়াতদর যোাঁড়াচর্র কার। এই যয, তাহারা 
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এই যোাঁড়াচর্ কচরয়া চিতজরা চকছু লাতভর প্রতযবাশা কতর। যুদ্ধ যশি হইবার্াত্র ইহারা 

লুন্ঠতি অগ্রসর হয়। এই যোাঁড়ার দল হইতত বাচহর হইয়া আচসতত পাচরতলই চশচখতব-

চকরূতপ প্রকৃতভাতব ভালবাচসতত হয় এবং সহািুভূচত কচরতত হয়, তখিই যতার্াতদর 

পতক্ষ্ র্াতাতলর সচহত সহািুভূচত করা সম্ভব হইতব; তখিই বুচিতব-তসও যতার্ার র্ততা 

একজি র্ািুি; তখিই যতার্রা বুচিতত যিিা কচরতব যয, িািা অবস্থািতক্র পচড়য়া যস 

ক্রর্শুঃ অবিত হইয়াতছ; আর বুচিতব, যচদ তুচর্ তাহার র্ততা অবস্থায় পচড়তত, হয়ততা 

আত্মহতযবা কচরতত। আর্ার একচি িারীর কর্া র্তি হইতততছ-তাহার স্বার্ী চছল যঘার 

র্াতাল। েীতলাকচি আর্ার চিকি তাহার স্বার্ীর অচতচরি পািতদাি-সম্বতে অচভতযাে 

কচরত। আর্ার চকন্তু চিচশ্চত ধার।া-অচধকাংশ যলাক তাহাতদর েীর যদাতি র্াতাল হইয়া 

র্াতক। যতািাতর্াদ করা আর্ার কাজ িয়, আর্াতক সতযব বচলতত হইতব। যয-সকল অবাধযব 

যর্তয়তদর র্ি হইতত সহযবগুল। এতকবাতর িচলয়া চেয়াতছ এবং যাহারা স্বাধীিতা সম্বতে 

ভ্রান্ত ধার।ার বশবতমী হইয়া বচলয়া র্াতক, তাহারা পুরুিচদেতক চিতজর র্ুতঠার চভতর 

রাচখতব, এবং যখিই পুরুতিরা সাহস কচরয়া তাহাতদর অরুচিকর কর্া বতল, তখিই 

িীৎকার কচরতত র্াতক-এরূপ যর্তয়বা জেততর র্হা অকলযবা।স্বরূপ হইয়া দাাঁড়াইতততছ, 

আর ইহাতদর অতযবািাতর জেততর অতধমক যলাক যয এখিও যকি আত্মহতযবা কচরতততছ 

িা, ইহাই আশ্চতযমর চবিয়। এই িারীে। অধমাশিপীচড়ত প্রিারকে।তক তাহাতদর চদতক 

িাচিয়া লইতততছ; আর তাহারাও বচলতততছ, ‘র্চহলাে।, আপিারাই জেততর সবমাতপক্ষ্া 

আশ্চযম জীব।’ তখি আবার ঐ রর্।ীে। এই প্রিারকতদর সম্বতে বচলতত র্াতক ‘ইচিই 

আর্াতদর পতক্ষ্র প্রিারক’ আর তাহাতক িাকাকচড় ও অিযবািযব আবশযবক দ্র্বযবাচদ চদতত 

র্াতক। 

  

এইরূতপই জেৎ িচলতততছ, চকন্তু জীবিিা যতা এরূপ একিা তার্াশা িয়; জীবতি 

েভীরভাতব প্রচ।ধাি ও আতলািিা কচরবার চবিয় অতিক আতছ। 

  

এখি যতার্াচদেতক আচজকার বিৃতার র্ুখযব চবিয়গুলচল পুিরাতলািিা কচরতত বচলততচছ। 

প্রর্র্তুঃ আর্াচদেতক র্তি রাচখতত হইতব যয, আর্রা সকতলই জেততর চিকি ঋ।ী; 
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জেৎ আর্াতদর চিকি এতিুকু ঋ।ী িয়। আর্াতদর সকতলরই র্হা যসৌভােযব যয, আর্রা 

জেততর জিযব চকছু কচরবার সুতযাে পাইয়াচছ। জেৎতক সাহাযযব কচরতত চেয়া আর্রা 

প্রকৃতপতক্ষ্ চিতজতদরই কলযবা। কচরয়া র্াচক। চদ্বতীয়তুঃ এই জেতত একজি ঈশ্বর 

আতছি। ইহা সতযব িয় যয, এই জেৎ যস্রাতত ভাচসয়া িচলয়াতছ এবং যতার্ার বা আর্ার 

সাহাতযযবর অতপক্ষ্ায় রচহয়াতছ। ঈশ্বর জেতত সবমদাই বতমর্াি। চতচি অচবিাশী, চিয়ত-

চক্রয়াশীল, তাাঁহার সতকমদৃচি সবমত্র পচরবযবাপ্ত। যখি চবশ্ব জেৎ চিদ্র্া যায়, তখিও চতচি 

জাচেয়া র্াতকি। চতচি অচবরত কাজ কচরতততছি। জেতত যাহা চকছু পচরবতমি ও চবকাশ 

যদখা যায়, সবই তাাঁহার কাজ। তৃতীয়তুঃ আর্াতদর কাহাতকও ঘৃ।া করা উচিত িয়। এই 

জেৎ চিরকাল শুভাশুতভর চর্শ্র। হইয়াই র্াচকতব। আর্াতদর কতমবযব-দবমতলর প্রচত 

সহািুভূচত প্রকাশ করা এবং অচিিকারীতকও ভালবাসা। এ জেৎ একচি চবরাি দিচতক 

বযবায়ার্শালা-এখাতি আর্াতদর সকলতকই অিুশীলি কচরতত হইতব, যাহাতত চদি চদি 

আর্রা আরও যবশী আধযবাচত্মক শচি লাভ কচরতত পাচর। িতুর্মতুঃ আর্াতদর 

যকািপ্রকাতরর যোাঁড়া হওয়া উচিত িয়, কার। যোাঁড়াচর্ যপ্রতর্র চবপরীত। যোাঁড়া ফস্ 

কচরয়া বচলয়া বতস, ‘আচর্ পাপীতক ঘৃ।া কচর িা, পাপতক ঘৃ।া কচর।’ চকন্তু প্রকৃতপতক্ষ্ 

পাপ ও পাপীর র্তধযব পার্মকযব কচরতত পাতর, এর্ি র্ািুি যদচখবার জিযব আচর্ দূর-

দূরান্ততর যাইততও প্রস্তুত। ঐরূপ বলা খুব সহজ! যচদ আর্রা উির্রূতপ দ্র্বযব ও গুলত।র 

র্তধযব পার্মকযব কচরতত পাচর, ততব যতা আর্রা চসদ্ধ হইয়া যাই! ঐরূপ করা বড় সহজ 

িয়। অচধকন্তু যতই আর্রা ধীরচস্থর হইব এবং আর্াতদর োয়ুসর্ূহও যতই শান্ত হইতব, 

ততই আর্রা অচধকতর যপ্রর্সম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূতপ কর্ম কচরতত সর্র্ম হইব। 
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৬. অিাসচিই পূর্ম আত্মযোগ 

আর্াতদর চভতর হইতত বচহেমত অর্মাৎ আর্াতদর কায় র্ি ও বাকযব দ্বারা কৃত প্রততযবক 

কাযমই যযর্ি আবার প্রচতচক্রয়ারূতপ আর্াতদর চিকি চফচরয়া আতস, যসইরূপ আর্াতদর 

কাযম অপর বযবচির উপর এবং তাহাতদর কাযম আর্াতদর উপর প্রভাব চবস্তার কচরতত 

পাতর। যতার্রা হয়ততা সকতলই লক্ষ্যব কচরয়া র্াচকতব যয, যকহ যখি যকাি র্ন্দ কাজ 

কতর, তখি যস ক্রর্শুঃ আরও র্ন্দ হইতত র্াতক এবং যখি সৎকাযম কচরতত আরম্ভ কতর, 

তখি তাহার অন্তরাত্মা চদি চদি সবল হইতত সবলতর হইতত র্াতক-সবমদাই ভাল কাজ 

কচরতত প্রবৃি হয়। এক র্ি আর এক র্তির উপর কাযম কতর-এই তে বযবতীত কতর্মর 

প্রভাতবর এই শচিবৃচদ্ধ আর যকাি উপাতয়ই বযবাখযবা করা যাইতত পাতর িা। পদার্মচবজ্ঞাি 

হইতত একচি উপর্া গ্রহ। কচরতল বলা যায় যয, আচর্ যখি যকাি কর্ম কচরততচছ, তখি 

আর্ার র্ি যকাি চিচদমি কম্পতির অবস্থায় রচহয়াতছ; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল র্তিই 

আর্ার র্ি দ্বারা প্রভাচবত হইবার প্রব।তা আতছ। যচদ যকাি ঘতর একসুতর বাাঁধা চবচভন্ন 

বাদযবযন্ত্র র্াতক, তাহার একচিতত আঘাত কচরতল অপরগুলচলরও যসই সুতর বাচজয়া উচঠবার 

প্রব।তা হয়ততা লক্ষ্যব কচরয়াছ। এইরূপ যয-সকল র্ি একসুতর বাাঁধা, একরূপ চিন্তা 

তাহাতদর উপর সর্ভাতব কাযম কচরতব। অবশযব দূরত্ব ও অিযবািযব কারত। চিন্তার প্রভাতবর 

তারতর্যব হইতব, চকন্তু র্তির প্রভাচবত হইবার সম্ভাবিা সবমদা র্াচকতব। র্তি কর, আচর্ 

যকাি র্ন্দ কাজ কচরততচছ, আর্ার র্ি কম্পতির এক চবতশি সুতর রচহয়াতছ, তাহা হইতল 

জেততর যসইরূপ কম্পি-চবচশি সকল র্তিই আর্ার র্ি দ্বারা প্রভাচবত হইবার সম্ভবিা 

র্াচকতব। এইরূতপ যখি আচর্ যকাি ভাল কাজ কচর, তখি আর্ার র্ি আর এক সুতর 

বাচজতততছ এবং যসই সুতর বাাঁধা সকল র্িই আর্ার র্ি দ্বারা প্রভাচবত হইতত পাতর। 

তািশচির তারতর্যব অিুসাতর র্তির উপর র্তির এই প্রভাব-চবস্তাতরর শচিও কর্-তবশী 

হয়।  
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এই উপর্াচি লইয়া আরও একিু অগ্রসর হইতল বুিা যাইতব যয, আতলাকতরঙ্গগুলচল যযর্ি 

যকাি বস্তুতত প্রচতহত হইবার পূতবম লক্ষ্ লক্ষ্ বৎসর শূিযবর্াতেম ভ্রর্। কচরতত পাতর, এই 

চিন্তাতরঙ্গগুলচলও যতচদি িা সর্ভাতব স্পচন্দত হইবার র্ততা একচি বস্তু লাভ কতর, 

ততচদি হয়ততা শত শত বৎসর ঘুচরতত র্াচকতব। খুব সম্ভব আর্াতদর এই বায়ুর্ন্ডল 

এইরূপ ভাল-র্ন্দ উভয় প্রকার চিন্তাতরতঙ্গ পচরপূ।ম। চবচভন্ন র্চস্তষ্ক হইতত প্রসূত 

প্রততযবকচি চিন্তাই যযি এইরূপ স্পচন্দত হইয়া ভ্রর্ি কচরতততছ-যতচদি িা উহা একচি 

উপযুি আধার প্রাপ্ত হয়। যয-তকাি চিি এই আতবেসর্ূতহর চকছু গ্রহ। কচরবার জিযব 

উমুি হইয়াতছ, যসই চিি শীঘ্রই ঐভাতব স্পচন্দত হয়। সুতরাং যখি যকহ যকাি অসৎ 

কর্ম কতর, তখি তাহার র্ি এক চবতশি স্ততর উপিীত হয়; আর যসই সুতরর যয-সকল 

তরঙ্গ পূবম হইততই বায়ুর্ন্ডতল রচহয়াতছ, যসগুলচল তাহার 

  

র্তি প্রতবশ কচরবার যিিা কতর। এইজিযবই যয অসৎ কাজ কতর, যস সাধার।তুঃ চদি চদি 

আরও যবশী অসৎ কাজই কচরতত র্াতক। তাহার কর্ম ক্রর্শুঃ প্রবল হইতত র্াতক। যয ভাল 

কাজ কতর, তাহার পতক্ষ্ও এইরূপ। তাহার বায়ুর্ন্ডতল শুভতরঙ্গ দ্বারা প্রভাচবত হইবার 

সম্ভবিা; সুতরাং তাহার শুভকর্মগুলচল অচধক শচিলাভ কচরতব। অতএব অসৎ কর্ম কচরতত 

চেয়া দই প্রকার চবপতদ আর্রা পচড়তত পাচর-প্রর্র্তুঃ আর্াতদর িাচরতদতকর অসৎ 

প্রভাবগুলচলতত আর্রা যযি ো ঢাচলয়া চদই; চদ্বতীয়তুঃ আর্রা চিতজরা এরূপ সব অশুভ 

তরঙ্গ সৃচি কচর, যযগুলচল শত শত বৎসর পতরও অপরতক আক্রর্। কচরতত পাতর। হইতত 

পাতর আর্াতদর অশুভ কাযম অপরতক আক্রর্। কচরতব। অসৎ কর্ম কচরয়া আর্রা 

চিতজতদর এবং অতিযবরও অচিি কচর; সৎ কর্ম কচরয়া চিতজতদর এবং অতিযবরও উপকার 

কচর। অিযবািযব শচির িযবায় র্ািুতির অভযবন্তরস্থ এই সদসৎ শচিদ্বয়ও বাচহর হইতত বল 

সঞ্চয় কতর। 

  

কর্মতযাতের র্তত কৃতকাযম ফল প্রসব িা কচরয়া কখিই িি হইতত পাতর িা; প্রকৃচতর 

যকাি শচিই উহার ফলপ্রসব যরাধ কচরতত পাতর িা। যকাি অসৎ কর্ম কচরতল আচর্ 

তাহার জিযব ভুচেব; জেতত এর্ি যকাি শচি িাই যাহা উহাতক যরাধ কচরতত পাতর। 
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এইরূতপ যকাি সৎকর্ম কচরতলও জেতত যকাি শচিই শুভ ফল যরাধ কচরতত পাতর িা। 

কার। র্াচকতল কাযম হইতবই; চকছুই উহাতক বাধা চদতত পাতর িা-তরাধ কচরতত পাতর িা। 

এখি কর্মতযাে সম্বতে একচি সূক্ষ্ম ও গুলরুতর সর্সযবা যদখা চদতততছ, যর্া-আর্াতদর এই-

সকল সদসৎ কর্ম পরস্পতরর সচহত ঘচিষ্ঠভাতব সম্বে। আর্রা একচি সীর্াতরখা িাচিয়া 

বচলতত পাচর িা-এই কাজচি সমূ্প।ম ভাল, আর একচি সমূ্প।ম র্ন্দ। এর্ি যকাি কর্ম িাই, 

যাহা একই কাতল শুভ অশুভ দই প্রকার ফলই প্রসব িা কতর। একচি চিকতির উদাহর। 

লওয়া যাক : আচর্ যতার্াতদর সতঙ্গ কর্া বচলততচছ; যতার্াতদর র্তধযব হয়ততা যকহ যকহ 

ভাচরততছ, আচর্ ভাল কাজ কচরততচছ। চকন্তু ঐ একই সর্তয় হয়ততা আচর্ বায়ুর্ন্ডলস্থ 

সহস্র সহস্র কীিা।ু ধ্বংস কচরততচছ। এইরূতপ আচর্ কাহারও অচিি কচরততচছ। যখি 

আর্াতদর কাজ চিকিস্থ পচরচিত বযবচিতদর উপর শুভ প্রভাব চবস্তার কতর, তখি আর্রা 

ঐ কাজতক ভাল কাজ বচল। উদাহর।স্বরূপ যদখ, আর্ার এই বিৃতা যতার্রা ভাল বচলতত 

পাতরা, কীিা।ুগুলচল চকন্তু তা বচলতব িা। কীিা।ুগুলচলতক যতার্রা যদচখতত পাইততছ িা, 

চিতজতদরই যদচখতত পাইততছ। যতার্াতদর উপর কর্া বলার প্রভাব প্রতযবক্ষ্, চকন্তু 

কীিা।ুগুলচলর উপর উহার প্রভাব তত প্রতযবক্ষ্ িয়। এইরূতপ যচদ আর্রা আর্াতদর অসৎ 

কর্মগুলচল চবতেি। কচরয়া যদচখ, ততব যদচখব-ঐগুলচল দ্বারাও হয়ততা যকার্াও চকছু িা চকছু 

শুভ ফল হইয়াতছ। চযচি শুভ কতর্মর র্তধযব চকছু অশুভ, আবার অশুতভর র্তধযব চকচঞ্চৎ শুভ 

যদতখি, চতচিই প্রকৃত কর্ম-রহসযব বুচিয়াতছি।১  

  

১ তুলিীয়ুঃেীতা, ৪। ১৮ 

  

  
  

চকন্তু ইহা হইতত চক চসদ্ধান্ত করা যায়? চসদ্ধান্ত এই যয, আর্রা যতই যিিা কচর িা যকি, 

এর্ি যকাি কাযম হইতত পাতর িা, যাহা সমূ্প।ম অপচবত্র-এখাতি চহংসা বা অচহংসা এই 

অতর্ম ‘অপচবত্রতা’ অর্বা ‘পচবত্রতা’ গ্রহ। কচরতত হইতব। অপতরর অচিি িা কচরয়া 

আর্রা শ্বসপ্রশ্বাসতযবাে বা জীবিধার। কচরতত পাচর িা। আর্াতদর প্রততযবক অন্নর্ুচি 

অপতরর র্ুখ হইতত কাচড়য়া লওয়া। আর্রা বাাঁচিয়া জেৎ জুচড়য়া র্াকার দরুিই অপর 
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কতকগুলচল প্রা।ীর কি হইতততছ; হইতত পাতর তাহারা র্ািুি অর্বা প্রা।ী অর্বা কীিা।ু, 

চকন্তু যাহারই হউক িা, আর্রা যকাি-িা-তকাি প্রা।ীর স্থাি সাুচিত কচরততচছ, স্থািসতাাি 

কচরবার কার। হইয়াচছ। এইরূপই যচদ হয়, ততব স্পিই বুিা যাইতততছ যয, কর্মদ্বারা 

কখিও পূ।মতা লাভ করা যায় িা। আর্রা অিন্তকাল কাজ কচরয়া যাইতত পাচর, চকন্তু এই 

জচিল সংসার-রূপ যোলকধাাঁধা হইতত বাচহর হইবার পর্ পাওয়া যাইতব িা; তুচর্ 

ক্রর্ােত কাজ কচরয়া যাইতত পাতরা, কর্মফতল শুভ ও অশুতভর অবশযবম্ভাবী চর্শ্রত।র অন্ত 

িাই। 

  

চদ্বতীয় চবতবিযব চবিয় এই : কতর্মর উতদ্দশযব চক? আর্রা যদচখতত পাই, প্রততযবক যদতশর 

অচধকাংশ যলাতকর এই চবশ্বাস যয, এক সর্তয় এই জেৎ পূ।মতা লাভ কচরতব; তখি 

বযবাচধ র্ৃতুযব দুঃখ বা দিমীচত র্াচকতব িা। ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ বযবচিতদর উন্নত ও 

উৎসাচহত কচরতত ইহা খুবই যপ্রর।া যযাোয়, চকন্তু যচদ আর্রা এক র্ুহূতম চিন্তা কচর, 

তাহা হইতল স্পিই যদচখব, এরূপ কখিও হইতত পাতর িা। চকরূতপ ইহা হইতত পাতর?-

ভাল-র্ন্দ যয একই র্ুদ্র্ার এচপঠ-ওচপঠ। র্ন্দতক ছাচড়য়া ভাল চকরূতপ পাওয়া যায়? 

পূ।মতার অর্ম চক? ‘পচরপূ।ম জীবি’ একচি স্ব-চবতরাধী বাকযব। প্রততযবকচি বাচহতরর বস্তুর 

সচহত আর্াতদর চিয়ত সংগ্রাতর্র অবস্থাই জীবি। প্রচত র্ুহূততম আর্রা বচহুঃপ্রকৃচতর সচহত 

সংগ্রার্ কচরততচছ, যচদ আর্রা ইহাতত পরাস্ত হই, আর্াতদর জীবি ধ্বংস হইয়া যাইতব। 

আহার ও বায়ুর জিযব প্রচতচিয়ত যিিা-এই যতা জীবি! আহার বা বায়ু িা পাইতলই 

আর্াতদর র্ৃতুযব। জীবি একিা সহজ ও স্বচ্ছন্দ বযবাপার িয়, উহা রীচতর্ত একচি জচিল 

বযবাপার। এই বচহজমেৎ ও অন্তজমেততর র্তধযব যয জচিল সংগ্রার্, তাহাতকই আর্রা জীবি 

বচল। অতএব স্পিই যদখা যাইতততছ-এই সংগ্রার্ যশি হইতল জীবিও যশি হইতব। 

  

আদশম সুখ বচলতত বুিায়-এই সংগ্রতর্র সর্াচপ্ত। চকন্তু তাহা হইতল জীবিও যশি হইতব, 

কার। সংগ্রার্ তখিই যশি হইতত পাতর যখি জীবতির যশি। এই অবস্থার সহস্র ভাতের 

এক ভাে উপচস্থত হইবার পূতবমই এ পৃচর্বী শীতল হইয়া যাইতব, তখি আর্রা র্াচকব 
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িা। অতএব অিযবত্র হয় হউক, এই পৃচর্বীতত এই সতযবযুে-এই আদশম যুে-কখিই 

আচসতত পাতর িা। 

  

আর্রা পূতবমই যদচখয়াচছ, জেততর উপকার কচরতত চেয়া প্রকৃতপতক্ষ্ আর্রা চিতজতদরই 

উপকার কচরয়া র্াচক। অপতরর জিযব আর্রা যয কাযম কচর, তাহার র্ুখযব ফল-আর্াতদর 

চিিশুচদ্ধ। সবমদা অপতরর কলযবা।তিিা কচরতত চেয়া আর্রা চিতজতদর ভুচলবার যিিা 

কচরততচছ। 

  

এই আত্মচব্মরৃচতই আর্াতদর জীবতি এক প্রধাি চশক্ষ্ার চবিয়। র্ািুি র্ূতখমর র্ততা র্তি 

কতর-স্বার্মপর উপাতয় যস চিতজতক সুখী কচরতত পাতর। বহুকাল যিিার পর যস অবতশতি 

বুচিতত পাতর, প্রকৃত সুখ স্বার্মপরতার িাতশ, এবং যস চিতজ বযবতীত অপর যকহই তাহাতক 

সুখী কচরতত পাতর িা। 

  

পতরাপকার-র্ূলক প্রচতচি কাযম, সহািুভূচতসূিক প্রচতচি চিন্তা, অপরতক আর্রা যযিুকু 

সাহাযযব কচর-এরূপ প্রততযবকচি সৎকাযম আর্াতদর কু্ষ্দ্র্ ‘আচর্’র েচরর্া কর্াইতততছ এবং 

আর্াতদর ভাচবতত চশখাইতততছ, আর্রা অচত সার্ািযব, সুতরাং এগুলচল সৎকাযম। এইখাতি 

যদচখ জ্ঞাি ভচি ও কর্ম একচি ভাতব চর্চলত হইয়াতছ। সতবমাচ্চ আদশম-অিন্তকাতলর জিযব 

পূ।ম আত্মতযবাে ,তযখাতি যকাি ‘আচর্’ িাই সব ‘তুচর্’। জ্ঞাতসাতর বা অজ্ঞাতসাতর 

কর্মতযাে র্ািুিতক ঐ লতক্ষ্যবই লইয়া যায়। 

  

একজি ধর্মপ্রিারক চিগুলম।(বযবচিভাবশূিযব) ঈশ্বতরর কর্া শুচিয়া ভয় পাইতত পাতরি। চতচি 

সগুল। ঈশ্বতরর উপর যজার চদতত পাতরি, চিতজর চিজত্ব ও বযবচিত্ব-এগুলচলর তাৎপযম চতচি 

যাহাই বুিুি-অকু্ষ্ন্ন রাচখবার ইচ্ছা কচরতত পাতরি, চকন্তু চতচি যয দিচতক আদশম অবলম্বি 

কচরয়াতছি, তাহা যচদ যর্ার্মই ভাল হয়, ততব উহা সতবমাচ্চ আত্মতযবাে বযবতীত আর যকাি 

চভচির উপর প্রচতচষ্ঠত হইতত পাতর িা। ইহাই সর্ুদয় িীচতর চভচি। এই ভাবচি র্িুতিযব 

পশুতত বা যদবতায়-সবমত্র সর্ভাতব একর্াত্র ‘র্াপকাচঠ’রূতপ প্রতয়াে কচরতত পাতরা; এই 

আত্মতযবােই সর্ুদয় িীচতপ্র।ালীর র্তধযব অিুসূযবত একর্াত্র র্ূল তে-ইহাই প্রধাি ভাব। 
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এ জেতত অতিক প্রকাতরর র্ািুি যদচখতত পাইতব। প্রর্র্তুঃ যদবপ্রকৃচত র্ািব-ইাঁহারা পূ।ম 

আত্মতযবােী, চিতজতদর প্রা। পযমন্ত উৎসেম কচরয়া পতরর উপকার কতরি। ইাঁহারাই যশ্রষ্ঠ 

র্ািুি। যচদ যকাি যদতশ এইরূপ একশত র্ািুি র্াতকি, যসই যদতশর কখিও হতাশ 

হইবার যকাি কার। িাই। চকন্তু দভমােযবক্রতর্ তাাঁহাতদর সংখযবা খুব কর্। তারপর আতছি 

সৎ বা সাধু বযবচিে।-যতক্ষ্। চিতজতদর যকাি ক্ষ্চত িা হয়, ততক্ষ্। ইাঁহারা যলাতকর 

উপকার কতরি; তারপর তৃতীয় যশ্র।ীর যলাক-ইহারা চিতজতদর চহততর জিযব অপতরর 

অচিি কচরয়া র্াতক। একজি সংস্কৃত কচব বচলয়াতছি, আর এক িতুর্ম যশ্র।ীর র্ািুি 

আতছ, তাহারা অচিতির জিযবই অচিি কচরয়া র্াতক। সতবমাচ্চ স্ততর যযর্ি যদখা যায়, সাধু-

র্হাত্মারা ভাতলার জিযবই ভাতলা কচরয়া র্াতকি, যতর্চি সবমচিম্ন প্রাতন্ত এর্ি কতকগুলচল 

যলাক আতছ, যাহারা যকবল অচিতির জিযবই অচিি কচরয়া র্াতক। তাহারা উহা হইতত 

চকছু লাভ কচরতত পাতর িা, চকন্তু ঐ অচিি করাই তাহাতদর স্বভাব। 

  

দইচি সংস্কৃত শব্দ আতছ : একচি-‘প্রবৃচি’, যসইচদতক আবচতমত হওয়া অর্মাৎ যাওয়া; আর 

একচি-‘চিবৃচি’, যসইচদক হইতত চিবৃি হওয়া অর্মাৎ চফচরয়া আসা। ‘যসইচদতক বচতমত 

হওয়া’যক সংসার বচল। এই ‘আচর্ আর্ার’-যাহা চকছু এই ‘আচর্’যক িাকা-কচড়, ক্ষ্র্তা, 

িার্-যশ দ্বারা সবমদাই সর্ৃদ্ধ কচরতততছ-এইগুলচল সব প্রবৃচির অন্তভূমত। 

  

এই প্রবৃচির প্রকৃচত সব চকছু আাঁকড়াইয়া ধরা। সবমদাই সব চজচিস এই ‘আচর্’-রূপ 

যকতে জতড়া করা। ইহাই প্রবৃচি-ইহাই র্িুিযবর্াতত্রর স্বাভাচবক প্রব।তা, িাচরচদক হইতত 

যাহা চকছু সব গ্রহি করা এবং এক যকতের িাচরচদতক জতড়া করা। যসই যকে তাহার 

চিতজর র্ধুর ‘আচর্’। যখি এই প্রব।তা ভাচিতত র্াতক, যখি চিবৃচি বা ‘যসইচদক হইতত 

িচলয়া যাওয়ার ভাব’ আতস, তখিই িীচত এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। ‘প্রবৃচি’ ও ‘চিবৃচি’ 

উভয়ই কর্ম; প্রর্র্চি অসৎ কর্ম, চদ্বতীয়চি সৎ কর্ম। এই চিবৃচিই সকল িীচত এবং ধতর্মর 

র্ূল চভচি। উহার পূ।মতাই সমূ্প।ম ‘আত্মতযবাে’-পতরর জিযব র্ি, শরীর, এর্ি চক সবমস্ব 

তযবাে কচরতত সবমদা প্রস্তুত র্াকা। যখি এই অবস্থা লাভ হয়, তখিই র্ািুি কর্মতযাতে 

চসচদ্ধ লাভ কতর। সৎ কতর্মর ইহাই যশ্রষ্ঠ ফল। এক বযবচি সর্গ্র জীবতি একচি দশমিশােও 
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পাঠ কতরি িাই, চতচি হয়ততা কখিও যকািরূপ ঈশ্বতর চবশ্বাস কতরি িাই, এবং এখিও 

কতরি িা, চতচি হয়ততা সারা জীবতি একবারও ঈশ্বতরর চিকি প্রার্মিা কতরি িাই; চকন্তু 

যচদ যকবল সৎ কতর্মর শচি তাাঁহাতক এর্ি অবস্থায় লইয়া যায়, যযখাতি চতচি পরাতর্ম 

তাাঁহার জীবি ও যাহা চকছু সব তযবাে কচরতত উদযবত হি, তাহা হইতল বুচিতত হইতব, 

জ্ঞািী জ্ঞাতির দ্বারা এবং ভি উপাসিা দ্বারা যয অবস্থায় উপিীত হইয়াতছি, চতচিও 

যসইখাতিই যপৌাঁচছয়াতছি। সুতরাং যদচখ-জ্ঞািী, কর্মী ও ভি সকতল একই স্থাতি উপিীত 

হইতলি, চর্চলত হইতলি। এই একস্থাি-আত্মতযবাে। র্ািুতি র্ািুতি দাশমচিক র্ত ও 

ধর্মচবিয়ক পদ্ধচত যতই চভন্ন হউক িা যকি, পরাতর্ম আত্ম-চবসজমি কচরতত প্রস্তুত বযবচির 

সর্তক্ষ্ সর্গ্র র্ািবজাচত সসম্ভ্রতর্ ও ভচিসহকাতর দন্ডায়র্াি হয়। এখাতি যকািপ্রকার 

র্তচবশ্বাতসর প্রশ্নই উতঠ িা,- এর্ি চক যাহারা সবমপ্রকার ধর্মভাতবর চবতরাধী, তাহারাও 

যখি এইরূপ সমূ্পিম আত্ম-চবসজমতির যকাি কাজ যদতখ, তখি অিুভব কতর, এ কাজতক 

শ্রদ্ধা কচরততই হইতব। যতার্রা চক যদখ িাই, খুব যোাঁড়া খ্রীিািও যখি এড্ুইি আিমতের 

‘এচশয়ার আতলাক’ ( Light of Asia) পাঠ কতরি, তখি চতচিও বুতদ্ধর প্রচত যকর্ি 

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হি-তয বুদ্ধ ঈশ্বতরর কর্া বতলি িাই, আত্মতযবাে বযবতীত আর চকছুই প্রিার 

কতরি িাই? ধর্মাে বযবচি শুধু জাতি িা যয, তাহার ও যাহাতদর সচহত তাহার র্তচবতরাধ, 

তাহাতদর জীবতির লক্ষ্যব ও উতদ্দশযব একই। উপাসক ভি র্তি সবমদা ঈশ্বতরর ভাব এবং 

িাচরচদতক শুভ পচরতবশ রক্ষ্া কচরয়া অবতশতি যসই একই স্থাতি উপিীত হি এবং বতলি-

‘যতার্ার ইচ্ছা পূ।ম হউক’। চতচি চিতজর জিযব চকছুই রাতখি িা। ইহাই আত্মতযবাে। 

দাশমচিক জ্ঞািী জ্ঞাতির দ্বারা যদতখি-এই আপাতপ্রতীয়র্াি ‘আচর্’ ভ্রর্র্াত্র, এবং সহতজই 

উহা পচরতযবাে কতরি। ইহাও যসই আত্মতযবাে। অতএব কর্ম, ভচি ও জ্ঞাি এখাতি চর্চলত 

হইল; প্রািীিকাতলর বড় বড় ধর্মপ্রিারকে। যয চশখাইয়াতছি ‘ভেবান্ জেৎ িি’-তাহার 

র্র্মও এই আত্মতযবাে। জেৎ এক চজচিস, ভেবান্ আর এক চজচিস-এই পার্মকযব অচত 

সতযব। জেৎ অতর্ম তাাঁহারা স্বার্মপরতাতকই লক্ষ্যব কচরয়াতছি। চিুঃস্বার্মতাই ঈশ্বর। এক 

বযবচি স্ব।মর্য় প্রাসাতদ চসংহাসতি উপচবি র্াচকয়াও সমূ্প।ম চিুঃস্বার্মপর হইতত পাতরি। 
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তাহা হইতলই চতচি ঈশ্বরভাতব র্ি। আর একজি হয়ততা কুিীতর বাস কতর, চছন্ন বসি 

পতর এবং সংসাতর তাহার চকছুই িাই; তর্াচপ যস যচদ স্বার্মপর হয়, ততব যস প্রিন্ডভাতব 

সংসাতর র্ি। 

  

এখি আর্াতদর র্ূলসূত্রগুলচলর পুিরাবৃচি করা যাক। আর্রা বচল, ভাল কচরতত যেতলই 

চকছু র্ন্দ এবং র্ন্দ কচরতত যেতলই তার সতঙ্গ চকছু ভাল িা কচরয়া র্াচকতত পাচর িা। 

ইহা জাচিয়া আর্রা কর্ম কচরব চকরূতপ? এই ততের র্ীর্াংসার যিিায় এই জেতত অতিক 

সম্প্রদাতয়র অভুযবদয় হইয়াচছল, যাাঁহারা অতযবন্ত অতযৌচিকভাতব প্রিার কচরয়া চেয়াতছি 

যয,ধীতর ধীতর আত্মহতযবা করাই সংসার হইতত র্ুি হইবার একর্াত্র উপায়; কার। 

জীবিধার। কচরতত যেতলই র্ািুিতক যছাি যছাি জীবজন্তুর ও বৃক্ষ্লতার জীবি িি 

কচরতত হইতব, অর্বা কাহারও িা কাহারও অচিি কচরতত হইতব। সুতরাং তাাঁহাতদর র্তত 

সংসারিক্র হইতত বাচহর হইবার একর্াত্র উপায়-র্ৃতুযব। এই র্তবাদতক দজিে। তাাঁহাতদর 

সতবমাচ্চ আদশম বচলয়া প্রিার কচরয়াতছি। আপাততুঃ এই উপতদশ খুব যুচিসঙ্গত বচলয়া 

যবাধ হয়। চকন্তু েীতাততই ইহার প্রকৃত সর্াধাি পাওয়া যায়-ইহাই অিাসচির তে, 

জীবতি কাজ কচরয়া চকছুততই আসি িা হওয়া। জাচিয়া রাতখা- যচদও তুচর্ জেতত 

রচহয়াছ, তুচর্ জেৎ হইতত সমূ্প।ম পৃর্ক্; যাহাই কর িা যকি, তাহা চিতজর জিযব কচরততছ 

িা। চিতজর জিযব যয কাজ কচরতব, তাহার ফল যতার্াতক যভাে কচরতত হইতব। কাযম যচদ 

সৎ হয,ততার্াতক উহার শুভ ফল যভাে কচরতত হইতব , অসৎ হইতল উহার অশুভ ফল 

যভাে কচরতত হইতব। চকন্তু যয-তকাি কাযমই হউক, তাহা যচদ যতার্ার চিতজর জিযব কৃত 

িা হয়, তাহা হইতল উহা যতার্ার উপর যকাি প্রভাব চবস্তার কচরতত পাচরতব িা। আর্াতদর 

শাতে এই ভাববযবঞ্জক একচি বাকযব পাওয়া যায়ুঃ ‘যচদ কাহারও জ্ঞাি র্াতক যয, আচর্ ইহা 

চিতজর জিযব কচরততচছ িা, ততব চতচি সর্গ্র জেৎতক হতযবা কচরয়াও বা চিতজ হত হইয়াও 

হতযবা কতরি িা, বা হত হি িা।’১ এইজিযবই কর্মতযাে আর্াচদেতক চবতশিভাতব চশক্ষ্া 

যদয়, ‘সংসার তযবাে কচরও িা; সংসাতর বাস কর, সংসাতরর ভাব যত ইচ্ছা গ্রহি কর; 

চকন্তু চিতজর সুখতভাতের জিযব কাজ এতকবাতরই কচরও িা।’ যভাে যযি লক্ষ্যব িা হয়। 

প্রর্তর্ চিতজর কু্ষ্দ্র্ ‘আচর্’যক র্াচরয়া যফল, তারপর সর্ুদয় জেৎতক আপিার কচরয়া 
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যদখ, যযর্ি প্রািীি খ্রীিাতিরা বচলততি, ‘পুরাতি র্ািুিচিতক র্াচরয়া যফচলতত হইতব।’ 

‘পুরাতি র্ািুি’ শতব্দর অর্ম : জেৎ আর্াতদর যভাতের জিযব চিচর্মত হইয়াতছ-এই স্বার্মপর 

ভাব। অজ্ঞ চপতার্াতারা তাাঁহাতদর সন্তািচদেতক প্রার্মিা কচরতত যশখাি, ‘যহ প্রতভা, তুচর্ 

এই সূযম িে আর্ার জিযব সৃচি কচরয়াছ।’ প্রভুর যযি এই-সব চশশুর জিযব যাবতীয় পদার্ম 

সৃচি করা ছাড়া আর যকাি কাজ চছল িা! ইহা শুধু আর্াতদর কার্িারূপ অচিতত ঘৃত 

চিতক্ষ্প করা। 

  

১ তুলিীরুঃ েীতা, ২। ২; কঠ- উপ,১।২।১৮  

  

সন্তািচদেতক এর্ি বাতজ কর্া চশখাইও িা। তারপর একদল যলাক আতছি, তাাঁহারা 

আবার আর এক ধরতির চিতবমাধ। তাাঁহারা আর্াচদেতক চশক্ষ্া যদি, আর্রা র্াচরয়া খাইব 

বচলয়াই এই-সকল জীবজন্তু সৃি হইয়াতছ, আর এই জেৎ র্ািুতির যভাতের জিযব। এও 

প্রিন্ড চিবুমচদ্ধতা। বাঘও বচলতত পাতর, ‘র্ািুি আর্ার জিযব সৃি’ এবং ভেবািতক বচলতত 

পাতর, ‘প্রতভা, র্ািুিগুলচল চক দি! তাহারা যস্বচ্ছায় আর্াতদর সম্মুতখ আহাররূতপ আচসয়া 

হাচজর হয় িা, তাহারা যতার্ার আজ্ঞা লঙ্ঘি কচরতততছ।’ যচদ জেৎ আর্াতদর জিযব সৃি 

হইয়া র্াতক, আর্রাও জেততর জিযব সৃি হইয়াচছ। এই জেৎ আর্াতদর যভাতের জিযবই 

সৃি হইয়াতছ-এই অচত দিমীচতপূ।ম ধার।াই আর্াচদেতক বাাঁচধয়া রাচখয়াতছ। এই জেৎ 

আর্াতদর জিযব িয়। লক্ষ্ লক্ষ্ র্ািুি প্রচতবৎসর ইহজেৎ হইতত িচলয়া যাইতততছ, 

জেততর যসচদতক যখয়ালই িাই। আর লক্ষ্ লক্ষ্ র্ািুি তাহাতদর স্থাি পূর। কচরতততছ। 

জেৎ যতখাচি আর্াতদর জিযব, আর্রাও ততখাচি জেততর জিযব।  

  

অতএব চঠকভাতব কাজ কচরতত হইতল প্রর্তর্ই আসচির ভাব তযবাে কচরতত হইতব। 

চদ্বতীয়তুঃ দহনি-পূ।ম কলতহ চিতজতক জড়াইও িা; চিতজ সাচক্ষ্-স্বরূপ অবচস্থত র্াচকয়া 

কর্ম কচরয়া যাও। আর্ার গুলরুতদব বচলততি, ‘চিজ সন্তািতদর উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব 

অবলম্বি কর।’ দাসী যতার্ার চশশুতক লইয়া আদর কচরতব, তাহার সচহত যখলা কচরতব, 

অচত যতের সচহত লালি কচরতব, যযি তাহার চিতজর সন্তাি; চকন্তু দাসীতক চবদায় 

চদবার্াত্র যস োাঁিচর বাাঁচধয়া যতার্ার বাচড় হইতত িচলয়া যাইতত প্রস্তুত। এত যয ভালবাসা 
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ও আসচি, সবই যস ভুচলয়া যায়। সাধার। দাসীর পতক্ষ্ যতার্ার সন্তািতদর ছাচড়য়া 

অপতরর যছতলর ভার লইতত চকছুর্াত্র কি হইতব িা। তুচর্ও যাহা চকছু যতার্ার চিতজর 

র্তি কর, যস-সতবর প্রচত এইরূপ ভাব যপাি। কর। তুচর্ যযি দাসী, আর যচদ ঈশ্বতর 

চবশ্বাসী হও, ততব চবশ্বাস কর, যাহা চকছু যতার্ার র্তি কর, সবই তাাঁহার। অতযবচধক 

দবমলতাই অতিক সর্য় র্হির্ কলযবা। ও শচির ছদ্মতবতশ যদখা যদয়। আর্ার উপর যকহ 

চিভমর কতর এবং আচর্ কাহারও উপকার কচরতত পাচর, এরূপ চিন্তা করাই অতযবন্ত 

দবমলতা। এই চবশ্বাস হইততই আর্াতদর সবমপ্রকার আসচি জমায় এবং এই আসচি 

হইততই সকল দুঃতখর উদ্ভব। আর্াতদর র্িতক জািাতিা উচিত যয, এই চবশ্বজেতত যকহই 

আর্াতদর উপর চিভমর কতর িা, একজি েরীবও আর্াতদর দাতির উপর চিভমর কতর িা, 

যকহই আর্াতদর দয়ার উপর চিভমর কতর িা, একচি প্রা।ীও আর্াতদর সাহাতযযবর উপর 

চিভমর কতর িা। প্রকৃচতই সকলতক সাহাযযব কচরতততছ। আর্রা যকাচি যকাচি র্ািুি িা 

র্াচকতলও এইরূপ সাহাযযব িচলতব। যতার্ার আর্ার জিযব প্রকৃচতর েচত বে র্াচকতব িা। 

পূতবমই বলা হইয়াতছ, অপরতক সাহাযযব কচরয়া আর্রা চিতজরাই চশক্ষ্া লাভ কচরততচছ, 

ইহাই যতার্ার ও আর্ার পরর্ যসৌভােযব। সর্গ্র জীবতি এই এক র্হৎ চশক্ষ্াই চশচখতত 

হইতব। যখি আর্রা সম্প।মরূতপ ইহা চশক্ষ্া কচরতত পাচরব, তখি আর আর্াতদর দুঃখ 

র্াচকতব িা, তখি আর্রা সর্াতজ যযখাতি খুচশ যসখাতি চেয়া চর্চশতত পাচরব, যকাি ক্ষ্চত 

হইতব িা। 

  

যতার্াতদর পচত-পেী, দাস-দাসী, রাজযব-এ-সব র্াচকতত পাতর, চকন্তু যচদ তুচর্ এই তেচি 

হূদতয় রাচখয়া কাজ কর যয, জেৎ যতার্ার যভাতের জিযব িয়, আর তুচর্ সাহাযযব িা কচরতল 

িচলতব িা-এর্িও িয়, ততবই ঐসকল বস্তু যতার্াতদর যকাি ক্ষ্চত কচরতত পাচরতব িা। 

এই বৎসরই হয়ততা যতার্ার কতয়কজি বেু র্ারা চেয়াতছি। জেৎ চক স্বীয় েচত রুদ্ধ 

কচরয়া তাাঁহাতদর পুিরাের্তির জিযব অতপক্ষ্া কচরতততছ? ইহার যস্রাত চক বে হইয়া 

আতছ? িা ইহা চঠকই িচলয়া যাইতততছ। অতএব যতার্ার র্ি হইতত এই ভাব এতকবাতর 

দূর কচরয়া দাও যয, যতার্াতক জেততর জিযব চকছু কচরতত হইতব। জেৎ যতার্ার চিকি 

হইতত যকাি সাহাযযবই িায় িা। জেততর সাহাতযযবর জিযবই আর্ার জম-এ-কর্া চিন্তা করা 
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যকাি র্ািুতির পতক্ষ্ চিবুমচদ্বতা। উহা চিছক অহাার। উহা স্বার্মপরতা-ধতর্মর রূপ ধচরয়া 

প্রতার।া কচরতততছ। যতার্ার অর্বা অিযব কাহারও উপর জেৎ চিভমর কতর িা- এই ভাবচি 

উপলচব্ধ কচরবার জিযব যখি যতার্ার ্মরায়ু ও যপশীগুলচলতক েচঠত কচরতব, তখি কর্মজচিত 

যকাি প্রচতচক্রয়া যতার্াতক পীচড়ত কচরতব িা। যখি তুচর্ যকাি যলাকতক চকছু দাও এবং 

পচরবততম চকছুই আশা িা কর, যস যতার্ার কাতছ কৃতজ্ঞ র্াকুক এিুকুও িা িাও, তখি 

তাহার অকৃতজ্ঞতা যতার্ার উপর যকাি প্রচতচক্রয়া কচরতব িা, কার। তুচর্ চকছুই প্রতযবাশা 

কর িাই, কখিই চিন্তা কর িাই যয, যতার্ার প্রচতদাি পাইবার যকাি অচধকার আতছ। 

তাহার যাহা প্রাপযব চছল, তুচর্ তাহাই চদয়াচছতল। তাহার চিজ কতর্মর ফতলই যস উহা 

পাইয়াতছ, যতার্ার কর্ম যতার্াতক উহার বাহক কচরয়াচছল র্াত্র। চকছু দাি কচরয়া তুচর্ 

েবমতবাধ কচরতব যকি-তুচর্ যতা উহার বাহক র্াত্র? জেৎ চিজ কতর্মর দ্বারা উহা লাভ 

কচরবার যযােযব হইয়াচছল। ইহাতত যতার্ার অহাাতরর কার। চক? জেৎ যক তুচর্ যাহা 

চদততছ, তাহা এর্ি একিা বড় চকছু িয়। অিাসচির ভাব লাভ কচরতল যতার্ার পতক্ষ্ 

আর ভাল বা র্ন্দ বচলয়া চকছুই র্াচকতব িা। স্বার্মই যকবল ভাল-র্তন্দর প্রতভদ কচরয়া 

র্াতক। এইচি বুিা বড় কচঠি, চকন্তু সর্তয় বুচিতব-যতক্ষ্ি িা তুচর্ শচি প্রতয়াে কচরতত 

দাও, ততক্ষ্। জেততর যকািচকছুই যতার্ার উপর প্রভাব চবস্তার কচরতত পাতর িা। যতক্ষ্। 

িা আত্মা অতজ্ঞর র্ততা হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারায়, ততক্ষ্। যকাি শচিই আত্মার উপর 

প্রভাব চবস্তার কচরতত পাতর িা; অতএব অিাসচির দ্বারা তুচর্ যতার্ার উপর যকাি চকছুর 

প্রভাব জয় কর- অস্বীকার কর। যকাি চজচিতসর যতার্ার উপর চকছু কচরবার অচধকার 

িাই-এ-কর্া বলা খুব সহজ; চকন্তু চযচি বাস্তচবকই যকাি শচিতক তাাঁহার উপর কাজ 

কচরতত যদি িা, বচহজমেৎ যাাঁহার উপর কাজ কচরতল চযচি সুখীও হি িা, দুঃচখতও হি 

িা-তসই বযবচির প্রকৃত লক্ষ্। চক? লক্ষ্। এই যয, যসৌভােযব অর্বা দভমােযব চকছুই তাাঁহার 

র্তি যকাি পচরবতমি সাধি কচরতত পাতর িা; সকল অবস্থাততই চতচি সর্ভাতব র্াতকি। 

  

ভারতত বযবাস-িার্ক এক র্হচিম চছতলি। চতচি যবদান্ত-সূতত্রর যলখকরূতপ পচরচিত, চতচি 

খুব ধাচর্মক চছতলি। 
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ইাঁহার চপতা চসদ্ধ হইবার যিিা কচরয়াচছতলি, চকন্তু পাতরি িাই; তাাঁহার চপতার্হও যিিা 

কচরয়াচছতলি, চতচিও পাতরি িাই; এইরূতপ তাাঁহার প্রচপতার্হও যিিা কচরয়া অকৃতকাযম 

হি। চতচি চিতজ সমূ্প।মরূতপ কৃতকাযম হইতত পাতরি িাই, চকন্তু তাাঁহার পুত্র শুকতদব চসদ্ধ 

হইয়া জমগ্রহ। কচরতলি। বযবাস যসই পুত্রতক জ্ঞাতির উপতদশ চদতত লাচেতলি। চিতজ 

তেজ্ঞাি চদয়া চতচি শুকতদবতক জিক-রাজার সভায় যপ্রর। কচরতলি। চতচি একজি বড় 

রাজা চছতলি এবং ‘চবতদহ জিক’ িাতর্ অচভচহত হইততি; ‘চবতদহ’ শতব্দর অর্ম 

‘যদহজ্ঞািশূিযব’, যচদও চতচি একজি রাজা, তর্াচপ চতচি যদহতবাধ সমূ্প।মরূতপ চব্মরৃত 

হইয়াচছতলি। চতচি চিতজতক সবমদা ‘আত্মা’ বচলয়াই অিুভব কচরততি।  

  

বালক শুকতক চশক্ষ্ার জিযব তাাঁহার চিকি পাঠাতিা হইল। রাজা জাচিততি যয, বযবাতসর 

পুত্র তাাঁহার চিকি তেজ্ঞাি চশক্ষ্া কচরবার জিযব আচসতততছি, সুতরাং চতচি পূবম হইততই 

কতকগুলচল বযববস্থা কচরয়াচছতলি। যখি এই বালক চেয়া রাজপ্রসাতদর দ্বারতদতশ উপচস্থত 

হইতলি, তখি প্রহচরে। তাাঁহার যকাি খবরই লইল িা। তাহারা যকবল তাাঁহাতক বচসবার 

জিযব একচি আসি চদল। যসখাতি চতচি চতি চদি চতি রাচত্র বচসয়া রচহতলি, যকহ তাাঁহার 

সতঙ্গ কর্াই কচহতততছ িা; চতচি যক, যকার্া হইতত আচসয়াতছি-তকহই চকছু চজজ্ঞাসা 

কচরল িা! চতচি এত বড় একজি ঋচির পুত্র, তাাঁহার চপতা সর্গ্র যদতশ সম্মাচিত, চতচি 

চিতজও একজি র্ািিীয় বযবচি, তর্াচপ সার্ািযব প্রহচরে।ও তাাঁহার চদতক ভ্রূতক্ষ্প 

কচরতততছ িা। অতুঃপর সহসা রাজার র্চন্ত্রে। এবং বড় বড় কর্মিারীরা আচসয়া তাাঁহাতক 

অচতশয় সম্মাতির সচহত অভযবর্মিা কচরতলি। তাাঁহারা তাাঁহাতক চভততর এক সুতশাচভত েৃতহ 

লইয়া যেতলি, সুেচে জতল োি করাইতলি, খুব ভাল ভাল যপাশাক পচরতত চদতলি, আি 

চদি ধচরয়া তাাঁহাতক সবমপ্রকার চবলাতসর চভতর রাচখয়া চদতলি। চকন্তু এই বযববহাতরর 

পচরবতমতি শুতকর শান্ত েম্ভীর র্ুতখ এতিুকু পচরবতমি ঘচিল িা। দ্বাতর অতপক্ষ্া কচরবার 

সর্য় চতচি যযরূপ চছতলি, এই-সকল চবলাতসর র্তধযবও চতচি চঠক যসইরূপই রচহতলি। 

তখি তাাঁহাতক রাজার চিকি লইয়া যাওয়া হইল। রাজা চসংহাসতি উপচবি চছতলি, িৃতযব-

েীত-বাদযব ও অিযবািযব আতর্াদ-প্রতর্াদ িচলততচছল। রাজা তাাঁহাতক কািায়-কািায় পূ।ম 

এক বাচি দধ চদয়া বচলতলি, ‘এই দতধর বাচিচি লইয়া সাতবার রাজসভা প্রদচক্ষ্। কচরয়া 
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এস; সাধবাি, যযি এক যফাাঁিা দধও িা পতড়।’ বালকও যসই বাচিচি লইয়া এইসব 

েীতবাদযব ও সুন্দরী রর্।ীেত।র র্তধযব চদয়া সাতবার সভা প্রদচক্ষ্। কচরতলি, এক যফাাঁিা 

দধও পচড়ল িা। যসই বালতকর র্তির উপর এর্ি ক্ষ্র্তা চছল যয, যতক্ষ্। িা চতচি ইচ্ছা 

কচরতবি, ততক্ষ্। তাাঁহার র্ি চকছু দ্বারাই আকৃি হইতব িা। বালক যসই পাত্রচি রাজার 

চিকি লইয়া আচসতল রাজা তাাঁহাতক বচলতলি, ‘যতার্ার চপতা যতার্াতক যাহা 

চশখাইয়াতছি এবং তুচর্ চিতজ যাহা চশচখয়াছ, আচর্ তাহারই পুিরাবৃচি কচরতত পাচর, 

তুচর্ সতযব উপলচব্ধ কচরয়াছ; এখি েৃতহ ের্ি কর।’  

  

অতএব যদখা যেল, যয বযবচি চিতজতক বশীভূত কচরয়াতছ, বাচহতরর যকাি বস্তু তহার 

উপর চক্রয়া কচরতত পাতর িা, তাহাতক আর কাহারও দাসত্ব কচরতত হয় িা। তাহার র্ি 

র্ুি। এরূপ বযবচিই জেতত সুতখ-স্বচ্ছতন্দ বাস কচরবার যযােযব। আর্রা সিরাির দই 

র্ততর র্ািুি যদচখতত পাই। যকহ যকহ দুঃখবাদী-তাাঁহারা বতলি, এ পৃচর্বী চক ভয়ািক, 

চক অসৎ! অপর কতগুলচল বযবচি সুখবাদী-তাাঁহারা বতলি, এই জেৎ চক সুন্দর, চক অপূবম! 

যাাঁহারা চিতজতদর র্ি জয় কতরি িাই, তাাঁহাতদর পতক্ষ্ এই জেৎ দুঃতখ পূ।ম, অর্বা 

সুখদুঃখচর্চশ্রত বচলয়া প্রচতভাত হয়। আর্রা যখি আর্াতদর র্িতক বশীভূত কচরতত 

পাচরব, তখি এই সংসার আবার সুতখর বচলয়া র্তি হইতব। তখি যকাি চকছুই আর্াতদর 

র্তি ভাল বা র্ন্দ ভাব উৎপন্ন কচরতত পাচরতব িা। আর্রা সবই যবশ যর্াস্থাতি 

সার্ঞ্জসযবপূ।ম যদচখতত পাইব। যাহারা প্রর্তর্ সংসারতক িরককুন্ড বচলয়া র্তি কতর, 

তাহারাই আত্মসংযতর্ সর্র্ম হইতল এই জেৎতক স্বেম বচলতব। আর্রা যচদ প্রকৃত 

কর্মতযােী হই এবং চিজচদেতক এই অবস্থায় লইয়া যাইবার জিযব চশচক্ষ্ত কচরতত ইচ্ছা 

কচর, ততব আর্রা যযখাতিই আরম্ভ কচর িা যকি, পচরতশতি পূ।ম আত্মতযবাতের অবস্থায় 

উপিীত হইবই; যখিই এই কচল্পত ‘অহং’ িচলয়া যায়, তখিই যয-জেৎ প্রর্তর্ 

অর্ঙ্গলপূ।ম বচলয়া র্তি হয়, তাহা পরর্ািতন্দ পূ।ম এবং স্বেম বচলয়া যবাধ হইতব। ইহার 

হাওয়া পযমন্ত শাচন্ততত পূ।ম হইয়া যাইতব, প্রততযবক র্ািুতির র্ুখচ্ছচব ভাল বচলয়া যবাধ 

হইতব। ইহাই কর্মতযাতের িরর্ েচত ও উতদ্দশযব, এবং ইহাই কর্মজীবতি পূ।মতা বা চসদ্ধ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অতএব যদচখততছ, এই চভন্ন চভন্ন যযাে পরস্পর-চবতরাধী িয়। প্রততযবকচিই আর্াচদেতক 

একই লতক্ষ্যব লইয়া যায়, পূ।ম কচরয়া যদয়। চকন্তু প্রততযবকচিই দৃঢ়ভাতব অভযবাস কচরতত 

হইতব। অভযবাসই চসচদ্ধর সর্গ্র রহসযব। প্রর্তর্ শ্রব।, তারপর র্িি, তারপর অভযবাস-

প্রততযবক যযাে সম্বতেই ইহা সতযব। প্রর্তর্ শুচিতত হইতব, তারপর বুচিতত হইতব; অতিক 

চবিয় যাহা এতকবাতর বুচিতত পার িা, তাহা পুিুঃপুিুঃ শ্রব। ও র্িতির ফতল স্পি হইয়া 

যাইতব। সব চবিয় যশািার্াত্রই বুিা বড় কচঠি। প্রততযবক চবিতয়র বযবাখযবা যতার্ার চিতজর 

চভততর। যকহই প্রকৃতপতক্ষ্ কখিও অপতরর দ্বারা চশচক্ষ্ত হয় িাই। প্রততযবকতকই চিতজ 

চিতজ চশক্ষ্া লাভ কচরতত হইতব-বাচহতরর আিযম যকবল উদ্দীপক কার।র্াত্র। যসই 

উদ্দীপিা দ্বারা আর্াতদর চভততরর আিাযমই আর্াচদেতক সকল চবিয় বুিাইয়া চদবার জিযব 

উতদ্বাচধত হি। তখি সব চকছুই আর্াতদর অিুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রতযবক্ষ্ ও স্পি হইয়া 

আতস। তখি আর্রা চিতজতদর আত্মার চভততর ঐ-সকল তে অিুভব কচরব এবং এই 

অিুভূচতই প্রবল ইচ্ছাশচিরূতপ পচর।ত হইতব। প্রর্তর্ ভাব, তারপর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা 

হইতত এর্ি প্রবল কতর্মর শচি আচসতব যয, তাহা প্রচত চশরায়, প্রচত োয়ুতত, প্রচত 

যপশীতত চক্রয়া কচরতত র্াচকতব-যতক্ষ্। িা যতার্ার সর্ুদয় শরীরচি এই চিষ্কার্ 

কর্মতযাতের একচি যতন্ত্র পচর।ত হয়। ইহার ফল সমূ্প।ম আত্মতযবাে-পূ।ম চিুঃস্বার্মতা। ইহা 

যকাি র্তার্ত বা চবশ্বাতসর উপর চিভমর কতর িা। 

  

খ্রীিািই হও, য়াহুদীও হও আর যজন্টাইলই হও, তাহাতত চকছু আতস যায় িা; একর্াত্র 

চজজ্ঞাসা-তুচর্ চক স্বার্মশূিযব? যচদ তাই হও, ততব তুচর্ একখাচি ধর্মপুস্তকও িা পচড়য়া 

এবং যকাি চেজমায় বা র্চন্দতর িা চেয়াও চসদ্ধ হইতব। আর্াতদর চবচভন্ন যযােপ্র।ালীর 

প্রততযবকচিই অপর প্র।ালীর চকছুর্াত্র সহায়তা িা লইয়া র্ািুিতক পূ।ম কচরতত সর্র্ম; 

কার। প্রততযবকচিরই লক্ষ্যব একই। কর্মতযাে, জ্ঞািতযাে, ভচিতযাে-সকল যযােই 

র্ুচিলাতভর সাক্ষ্াৎ ও অিযবচিরতপক্ষ্ উপায়। ‘সাংখযবতযাতেৌ পৃর্গ্বালাুঃ প্রবদচন্ত ি 

পচন্ডতাুঃ’১-অতজ্ঞরাই কর্ম ও জ্ঞািতক পরৃ্ক্ বচলয়া র্াতক, পচন্ডততরা িয়। জ্ঞািীরা জাতিি 

আপাততুঃ পৃর্ক্ বচলয়া প্রতীয়র্াি হইতলও যশি পযমন্ত ঐ দই পর্ র্ািুিতক পূ।মতারূপ 

একই লতক্ষ্যব যপৌাঁছাইয়া যদয়। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭. র্ুচি 

আর্রা পূতবমই বচলয়াচছ, ‘কাযম’ এই অর্ম বযবতীত ‘কর্ম’-শব্দদ্বারা র্তিাচবজ্ঞাতি কাযম-

কার।-ভারও বুিাইয়া র্াতক। যয যকাি কাযম বা যয যকাি চিন্তা যকাি চকছু ফল উৎপন্ন 

কতর, তাহাতকই ‘কর্ম’ বতল। সুতরাং ‘কর্মচবধাি’ -এর অর্ম কাযম-কারত।র চিয়র্-অর্মাৎ 

কার। ও কাতযমর অচিবাযম সম্বে। আর্াতদর(ভারতীয়) ‘দশমি’-এর র্তত এই ‘কর্মচবধাি’ 

সর্গ্র চবশ্বজেততর পতক্ষ্ই সতযব। যাহা চকছু আর্রা যদচখ, অিুভব কচর, অর্বা যয-তকাি 

কাজ কচর-চবশ্বজেতত যাহা চকছু কাজ হইতততছ-সবই একচদতক পূবমকতর্মর ফলর্াত্র, 

আবার অপর চদতক এগুলচলই কার। হইয়া অিযব ফল উৎপাদি কতর। এই সতঙ্গ চবিার করা 

আবশযবক ‘চবচধ’ বা ‘চিয়র্’ বচলতত চক বুিায়। ঘিিাতশ্র।ীর পুিরাবতমতির প্রব।তার িার্ই 

চিয়র্ বা চবচধ। যখি আর্রা যদচখ, একচি ঘিিার পতরই আর একচি ঘিিা ঘচিতততছ, 

কখি বা ঘিিা-দইচি যুেপৎ ঘচিতততছ, তখি আর্রা আশা কচর, সবমদাই এরূপ ঘচিতব। 

আর্াতদর প্রািীি দিয়াচয়কে। ইহাতক ‘বযবাচপ্ত’ বচলততি। তাাঁহাতদর র্তত চিয়র্-সম্বতে 

আর্াতদর সর্ুদয় ধারা।ার কার। ‘অিুিঙ্গ’। ঘিিাপরম্পরা আর্াতদর র্তি অিুভূত 

চবিয়গুলচলর সতঙ্গ অপচরবতমিীয়ভাতব জচড়ত র্াতক। যসইজিযব যখিই আর্রা যকাি চবিয় 

অিুভব কচর, তখিই র্তির অন্তেমত অিযবািযব চবিয়গুলচলর সচহত ইহার সম্পকম স্থাচপত 

হয়। একচি ভাব-অর্বা আর্াতদর র্তিাচবজ্ঞাি অিুসাতর চিতি উৎপন্ন একচি তরঙ্গ 

সবমদাই অতিক সদৃশ তরঙ্গ উৎপন্ন কতর। র্তিাচবজ্ঞাতি ইহাতকই ‘ভারািুিঙ্গ-চবধাি’ বতল, 

আর ‘কাযমকার।-সম্বে’ এই বযবাপক চবধাতির একচি চদকর্াত্র। ভাবািুিতঙ্গর এই 

বযবাপকতাতকই সংস্কৃতত ‘বযবাচপ্ত’ বতল। অন্তজমেতত যযর্ি ,বচহজমেততও যতর্চি চবধাি বা 

চিয়তর্র ধার।া একই প্রকার; একচি ঘিিার পর আর একচি ঘচিতব-তাহা এবং ঘিিা 

পরম্পরা বার বার ঘচিতত র্াচকতব, আর্রা এইরূপই আশা কচর। তাহা হইতল প্রকৃতপতক্ষ্ 

যকাি চিয়র্ প্রকৃচততত িাই। কাযমতুঃ ইহা বলা ভুল যয, র্াধযবাকিম। পৃচর্বীতত আতছ, অর্বা 

প্রকৃচতর যকাি স্থতল বস্তুেতভাতব যকাি চিয়র্ আতছ। যয প্র।ালীতত আর্াতদর র্ি 

কতকগুলচল ঘিিাপরম্পরা ধার।া কতর, যসই প্র।ালীই চিয়র্; এই চিয়র্ আর্াতদর র্তি 
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অবচস্থত। কতকগুলচল ঘিিা একচির পর আর একচি অর্বা একসতঙ্গ সংঘচিত হইতল 

আর্াতদর র্তি দৃঢ় ধার।া হয়, ভচবিযবতত চিয়চর্তভাতব পুিুঃপুিুঃ এইরূপ ঘচিতব; 

ঘিিাপরম্পরা চকভাতব সংঘচিত হইতততছ, আর্াতদর র্ি এইভাতবই তাহা ধচরতত পাতর। 

ইহাতক বলা হয়-চিয়র্। 

  

এখি চজজ্ঞাসযব-‘চিয়র্ সবমবযবাপক’ বচলতত আর্রা চক বুচি? আর্াতদর জেৎ অিন্ত সিার 

যসইিুকু অংশ, যাহাতক আর্াতদর যদতশর র্তিাচবজ্ঞািচব্ ে। ‘যদশ-কালচিচর্ি’ বতলি 

এবং ইওতরাপীয় র্তিাচবজ্ঞাতি যাহা স্থাি কাল ও কার।(Space, time,causation) বচলয়া 

পচরচিত। 

  

এই জেৎ যসই অিন্ত সিার এতিুকু অংশর্াত্র, একচি চিচদমি ছাাঁতি ঢালা, যদশ-কাল-

চিচর্তি েচঠত। ঐরূতপ ছাাঁতি ঢালা অচস্তত্ব-সর্চির িার্ই আর্াতদর জেৎ। অপচরহাযমভাতব 

এই চসদ্ধান্ত কচরতত হয় যয, চিয়র্ যকবল এই কাযম-কার।-চিয়চন্ত্রত জেততর র্তধযবই 

সম্ভব, ইহার বাচহতর যকাি চিয়র্ র্াচকতত পাতর িা। যখি আর্রা এই জেততর কর্া বচল, 

তখি আর্রা বুচি, অচস্ততত্বর যয অংশিুকু আর্াতদর র্তির দ্বারা সীর্াবদ্ধ, যয ইচেয়তোির 

জেৎ আর্রা অিুভব কচর, স্পশম কচর, যদচখ, শুচি, চিন্তা কচর এবং কল্পিা কচর, 

যসইিুকুই যকবল চিয়র্াধীি; চকন্তু ইহার বাচহতরর সিা চিয়তর্র অধীি িয়, যযতহতু কাযম-

কার।-ভাব আর্াতদর র্তিাজেততর বাচহতর আর যাইতত পাতর িা। আর্াতদর ইচেয়-

র্তির অতীত যকাি বস্তুই এই কাযম-কারি-চিয়র্ দ্বারা বদ্ধ িয়, কার। ইচেয়াতীত রাতজযব 

চবচভন্ন বস্তুর ভাবািুিঙ্গ-সম্বে িাই, এবং ভাব-সম্বে বযবাতীত কাযম-কার।-সম্বেও র্াচকতত 

পাতর িা। িার্-রূতপর ছাাঁতির র্তধযব পচড়তলই সিা বা দিতিযব কাযম-কার। চিয়র্ র্াচিয়া 

িতলি এবং তখিই বলা হয় উহা চিয়তর্র অধীি, যযতহতু কাযম-কার।-সম্বেই সকল 

চিয়তর্র র্ূল। এখি আর্রা সহতজই বুচিতত পাচরব যয, স্বাধীি ইচ্ছা বচলয়া চকছু র্াচকতত 

পাতর িা; ঐ শব্দগুলচল পরস্পরচবরুদ্ধ, কার। ইচ্ছা জ্ঞাতির অন্তেমত এবং যাহা চকছু আর্রা 

জাচি যস-সবই আর্াতদর জেততর অন্তেমত। আবার জেততর অন্তেমত সব-চকছুই যদশ-

কাল-চিচর্তির ছাাঁতি ঢালা। যাহা চকছু আর্রা জাচি বা যাহা চকছু জািা আর্াতদর পতক্ষ্ 
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সম্ভব, সবই কাযম-কারত।র অধীি; এবং যাহা চকছু কাযম-কার।-চিয়তর্র অধীি, তাহা 

কখিও স্বাধীি হইতত পাতর িা। অিযবািযব বস্তু ইহার উপর চক্রয়া কতর এবং ইহাও আবার 

অপতরর কার। হয়, এইরূপ িচলতততছ। যাহা পূতবম ‘ইচ্ছা’ চছল িা, চকন্তু ইচ্ছারূতপ পচর।ত 

হয়, যাহা এই যদশ-কাল-চিচর্তির ছাাঁতি পচড়য়া র্ািুতির ইচ্ছারূতপ পচর।ত হইয়াতছ, 

তাহা র্ুিস্বভাব; আর যখি এই ইচ্ছা কাযম-কার।-িক্র হইতত বাচহর হইয়া যাইতব, তখি 

আবার স্বাধীি বা র্ুি হইতব। স্বাধীিতা বা র্ুচি হইততই উহা আতস, এই বেতির ছাাঁতি 

পতড় এবং বাচহর হইয়া আবার র্ুি হয়। 

  

প্রশ্ন উচঠয়াচছল, জেৎ যকার্া হইতত আতস, যকার্ায় অবস্থাি কতর এবং চকতসই বা লীি 

হয়? উিরও প্রদি হইয়াতছ-র্ুচি হইততই ইি্হার উৎপচি, বেতি ইহার চস্থচত এবং 

অবতশতি র্ুচিততই প্রতযবাবতমি। সুতরাং যখি আর্রা বচল, র্ািুি যসই অিন্ত সিার 

প্রকাশ, তখি বুচিতত হইতব যসই সিার অচত কু্ষ্দ্র্ অংশ র্ািুি। এই যদহ ও এই র্ি-

যাহা আর্রা যদচখততচছ, এগুলচল সর্তগ্রর অংশর্াত্র, যসই অিন্ত পুরুতির একচি চবন্দুর্াত্র। 

সর্ুদয় ব্র হ্মান্ডই যসই অিন্ত পুরুতির একচি ক।ার্াত্র। আর আর্াতদর সকল চিয়র্ ও 

বেি, আিন্দ ও চবিাদ, আর্তদর সুখ ও আশা-সবই এই কু্ষ্দ্র্ জেততর চভততর। 

আর্াতদর উন্নচত ও অবিচত সবই এই কু্ষ্দ্র্ জেতত সীর্াবদ্ধ। 

  

অতএব যদচখততছ, আর্াতদর র্তির সৃচি এই কু্ষ্দ্র্ জেৎ চিরকাল র্াচকতব-এরূপ আশা 

করা এবং স্বতেম যাইবার আকাঙ্ক্ষা করা চক যছতলর্ািুচি! স্বতেমর অর্ম-আর্াতদর পচরচিত 

এই জেততর পুিরাবৃচির্াত্র। স্পিই যদচখততছ, অিন্ত সিাতক আর্াতদর সীর্াবদ্ধ 

জেততর অিুরূপ কচরতত যিিা করা চক যছতলর্ািুচি ও অসম্ভব বাসিা! অতএব যখি 

র্ািুি বতল, যস এইভাতবই চিরচদি র্াচকতব, এখি যাহা লইয়া আতছ, তাহা লইয়াই 

চিরচদি র্াচকতব, অর্বা আচর্ যযর্ি কখি কখি বচল, যখি র্ািুি ‘আরাতর্র ধর্ম’ িায়, 

তখি যতার্রা চিশ্চয় জাচিও-তাহার এত অবিচত হইয়াতছ যয, যস বতমর্াি অবস্থা অতপক্ষ্া 

উন্নততর চকছুই ধার।া কচরতত পাতর িা; যস চিতজর অিন্ত স্বরূপ ভুচলয়াতছ; তাহার সর্গ্র 

চিন্তা এই-সব কু্ষ্দ্র্ সুখ-দুঃখ এবং সার্চয়ক ঈিমায় আবদ্ধ। এই সান্ত জেৎতকই যস অিন্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বচলয়া র্তি কতর। শুধু তাই িয়, যস এই র্ূখমতা যকাির্তত ছাচড়তব িা। যস প্রা।পত। 

‘তৃষ্ণা’যক-জীবি-বাসিাতক আাঁকড়াইয়া র্াতক। যবৌতদ্ধরা ইহাতক ‘তঞ হা বা চতস্ সা’ 

বতল। আর্াতদর জ্ঞাত কু্ষ্দ্র্ জেততর বাচহতর অসংখযব প্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখযব প্রা।ী, 

অসংখযব চবচধ, অসংখযব প্রকার উন্নচত এবং অসংখযব প্রকার কাযম-কার।-সম্বে র্াচকতত 

পাতর; চকন্তু এ-সবই আর্াতদর অিন্ত প্রকৃচতর এক অংশর্াত্র। 

  

র্ুচি লাভ কচরতত হইতল এই জেততর সীর্া অচতক্রর্ কচরয়া যাইতত হইতব; এখাতি 

র্ুচির সোি পাওয়া যাইতত পাতর িা। সম্প।ম সার্যবাবস্থা বা খ্রীিািরা যাহাতক ‘বুচদ্ধর 

অতীত শাচন্ত’ বচলয়া র্াতকি, তাহা এই জেতত পাওয়া যাইতত পাতর িা-স্বতেমও িয়, 

অর্বা এর্ি যকাি স্থাতিও িয়, যযখাতি আর্াতদর চিন্তাশচি ও র্ি যাইতত পাতর, যযখাতি 

ইচেয়ে। অিুভব কচরতত পাতর, অর্বা কল্পিা-শচি যাহা কল্পিা কচরতত পাতর-এরূপ 

যকাি স্থাতিই যসই র্ুচি পাওয়া যাইতত পাতর িা, কার। এ-সকল স্থাি অবশযবই আর্াতদর 

জেততর অন্তেমত হইতব এবং যসই জেৎ যদশ-কাল-চিচর্ি দ্বারা সীর্াবদ্ধ। এই পৃচর্বী 

অতপক্ষ্া সূক্ষ্মতর স্থাি র্াচকতত পাতর যযখাতি যভাে তীব্র তর, চকন্তু যস-সকল স্থািও 

জেততর অন্তেমত, সুতরাং চিয়তর্র বেতির চভতর; অতএব আর্াতদেতক এ-সকল 

বাচহতর যাইতত হইতব এবং যযখাতি এই কু্ষ্দ্র্ জেততর যশি, যসখাতিই প্রকৃত ধতর্মর 

আরম্ভ। এই কু্ষ্দ্র্ কু্ষ্দ্র্ আিন্দ, চবিাদ ও বস্তুচবিয়ক জ্ঞাি-সবই যসখাতি যশি হইয়া যায় 

এবং প্রকৃত সতযব আরম্ভ হয়। যতচদি িা আর্রা জীবতির জিযব এই তৃষ্ণা চবসজমি চদতত 

পাচর, যতচদি িা এই ক্ষ্।স্থায়ী সিার প্রচত প্রবল আসচি তযবাে কচরতত পাচর, ততচদি 

জেততর অতীত যসই অিন্ত র্ুচির এতিুকু আভাসও পাইবার আশা আর্াতদর িাই। 

অতএব ইহা যুচিসঙ্গত যয, র্িুিযব-জাচতর উচ্চাকাঙ্ক্ষার িরর্ লক্ষ্যব ‘র্ুচি’ লাভ কচরবার 

একচির্াত্র উপায় আতছ, যস উপায়-এই কু্ষ্দ্র্ জীবি, এই কু্ষ্দ্র্ জেৎ, এই পৃচর্বী, এই 

স্বেম, এই শরীর এবং যাহা চকছু সীর্াবদ্ধ-সব তযবাে করা। যচদ আর্রা ইচেয় ও র্তির 

দ্বারা সীর্াবদ্ধ এই কু্ষ্দ্র্ জেৎ তযবাে কচরতত পাচর, ততব আর্রা এখিই র্ুি হইব। 
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বেি হইতত র্ুি হওয়ার একর্াত্র উপায়-সর্ুদয় চিয়তর্র বাচহতর যাওয়া, কাযম-কার।-

শৃঙ্খতলর বাচহতর যাওয়া; আর যযখাতিই এই জেৎ আতছ, যসখাতিই কাযম-কার।-শৃঙ্খল 

বতমর্াি। 

  

চকন্তু এই জেততর প্রচত আসচি তযবাে করা বড় কচঠি বযবাপার। অচত অল্প যলাতকই এই 

আসচি তযবাে কচরতত পাতর। আর্াতদর শাতে আসচি-তযবাতের দইচি উপায় কচর্ত 

হইয়াতছ। একচিতক বতল চিবৃচির্ােম-উহাতত ‘যিচত যিচত’ (ইহা িয়, ইহা িয়) কচরয়া 

সব তযবাে কচরতত হয়; আর একচিতক বতল প্রবৃচির্ােম-উহাতত ‘ইচত ইচত’ কচরয়া সকল 

বস্তু গ্রহ। কচরয়া তাহার পর তযবাে করা হয়। চিবৃচির্ােম অচত কচঠি। উহা যকবল উন্নতর্িা 

অসাধার। প্রবল-ইচ্ছাশচিসম্পন্ন র্হাপুরুিতদর পতক্ষ্ই সম্ভব। তাাঁহারা শুধু বতলি, ‘িা, 

আচর্ ইহা িাই িা’; শরীর ও র্ি তাাঁহাতদর আজ্ঞা পালি কতর, এবং তাাঁহারা সাফলযবর্চন্ডত 

হি। চকন্তু এরূপ র্ািুি অচত চবরল। অচধকাংশ যলাক তাই প্রবৃচির্ােম-সংসাতররই পর্ 

বাচছয়া লয়; এবং বেিগুলচলতকই ঐ বেি ভাচিবার উপায়রূতপ বযববহার কতর। ইহাও 

একপ্রকার তযবাে, ততব ধীতর ধীতর-ক্রর্শুঃ তযবাে করা হয়। সর্স্ত পদার্মতক জাচিয়া, যভাে 

কচরয়া, এইরূতপ অচভজ্ঞতা লাভ কচরয়া, সংসাতরর সকল বস্তুর প্রকৃচত অবেত হইয়া র্ি 

অবতশতি ঐগুলচল ছাচড়য়া যদয় এবং অিাসি হয়। অিাসচি-লাতভর প্রর্তর্াি র্াতেমর 

সাধি-চবিার, আর যশতিাি পতর্র সাধি-কর্ম ও অচভজ্ঞতা। প্রর্র্চি জ্ঞািতযাতের পর্, 

যকাি প্রকার কর্ম কচরতত অস্বীকার করাই এ পতর্র দবচশিযব। চদ্বতীয়চি কর্মতযাতের পর্, 

এ পতর্ কতর্মর চবরচত িাই। এই জেতত প্রততযবক বযবচিতকই কর্ম কচরতত হইতব। যকবল 

যাাঁহারা সমূ্প।মরূতপ আত্মতৃপ্ত, যাাঁহারা আত্মা বযবতীত আর চকছুই িাি িা, যাাঁহাতদর র্ি 

কখিও আত্ম হইতত অিযবত্র ের্ি কতর িা, আত্মাই যাাঁহাতদর সবমস্ব, শুধু তাাঁহারাই কর্ম 

কচরতবি িা।১ অবচশি সকলতক অবশযবই কর্ম কচরতত হইতব। 

  

একচি জলতস্রাত স্বচ্ছন্দেচততত িাচর্তততছ। একচি েততমর চভতর পচড়য়া ঘূচ।মরূতপ পচর।ত 

হইল;  যসখাতি চকছুকাল ঘুচরবার পর উহা আবার যসই উমুি যস্রাততর আকাতর বাচহর 

হইয়া দবমারতবতে প্রবাচহত হয়। প্রততযবক র্িুিযব-জীবি এই প্রবাতহর র্ততা। উহাও ঘূচ।মর 
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র্তধযব পতড়-িার্-রূপাত্মক জেততর চভতর পচড়য়া হাবুড্ুবু খায়, চকছুক্ষ্। ‘আর্ার চপতা, 

আর্ার র্াতা, আর্ার িার্, আর্ার যশ’ প্রভৃচত বচলয়া িীৎকার কতর, অবতশতি বাচহর 

হইয়া চিতজর র্ুি-ভাব চফচরয়া পায়। সর্ুদয় জেৎ ইহাই কচরতততছ, আর্রা জাচি বা 

িাই জাচি, জ্ঞাতসাতর বা অজ্ঞাতসাতর আর্রা সকতলই জেৎরূপ স্বে হইতত বাচহর হইবার 

জিযব কাজ কচরততচছ। সংসারআবতম হইতত র্ুি হওয়ার জিযবই র্ািুতির এই সাংসাচরক 

অচভজ্ঞতা। 

  

কর্মতযাে চক?-কর্ম-রহসযব অবেত হওয়াই কর্মতযাে। আর্রা যদচখততচছ সর্ৃদয় জেৎ কর্ম 

কচরতততছ। চকতসর জিযব? র্ুচির জিযব, স্বাধীিতা লাতভর জিযব। 

  

১ তুলিীয়ুঃ েীতা,৩। ১৭ 

  

পরর্া।ু হইতত র্তহাচ্চ প্র।ী পযমন্ত সকলই জ্ঞাতসাতর বা অজ্ঞাতসাতর যসই এক উতদ্দতশযব 

কর্ম কচরয়া িচলয়াতছ, যসই উতদ্দশযব বা লক্ষ্যব-র্তির স্বাধীিতা, যদতহর স্বাধীিতা, আত্মার 

স্বাধীিতা। সকল বস্তুই সবমদা র্ুচিলাভ কচরতত এবং বেি হইতত ছুচিয়া পলাইতত যিিা 

কচরতততছ। সূযম িে পৃচর্বী গ্রহ-সকতলই বেি হইতত পলায়ি কচরতত যিিা কচরতততছ। 

সর্গ্র জেৎিাতক এই যকোিুো ও যকোচতো শচিদ্বতয়র ক্রীড়াভূচর্ বলা যাইতত পাতর। 

কর্মতযাে আর্াচদেতক কতর্মর রহসযব-কতর্মর প্র।ালী চশখাইয়া যদয়। জেততর িতুচদমতক 

ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া ঘুচরতত ঘুচরতত অতিক চবিার-চবতবতকর পর যশখার পচরবততম 

আর্রা কর্মতযাে হইতত কতর্মর রহসযব, কতর্মর প্র।ালী এবং কতর্মর সংেঠিীশচি সম্বতে 

সরাসচর চশক্ষ্া লাভ কচরয়া র্াচক। বযববহার কচরতত িা জাচিতল আর্াতদর চবপুল শচি 

বৃর্া িি হইতত পাতর। কর্মতযাে কাজ করাতক একচি রীচতর্ত চবজ্ঞাতি পচর।ত কচরয়াতছ। 

এই চবদযবা দ্বারা জাচিতত পাচরতব, এই জেততর সকল কতর্মর সদ্বযববহার চকভাতব কচরতত 

হয়। কর্ম কচরততই হইতব, ইহা অপচরহাযম-চকন্তু উচ্চতর্ উতদ্দতশযব কর্ম কর। কর্মতযাতের 

সাধিায় আর্রা স্বীকার কচরতত বাধযব যয, এই জেৎ পাাঁি চর্চিতির জিযব, এবং ইহা র্ধযব 

চদয়াই আর্াতদর িচলতত হইতব; আরও স্বীকার কচরতত হয় যয, এখাতি র্ু চি িাই, র্ুচি 

পাইতত হইতল আর্াচদেতক জেততর বাচহতর যাইতত হইতব। জেততর বেতির বাচহতর 
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যাইবার এই পর্ পাইতত হইতল আর্াচদেতক ধীতর চিচশ্চতভাতব ইহার র্ধযব চদয়াই যাইতত 

হইতব। এর্ি সব অসাধার। র্হাপুরুি র্াচকতত পাতরি, যাাঁহাতদর চবিয় আচর্ এইর্াত্র 

বচললার্, তাাঁহারা এতকবাতর জেততর বাচহতর আচসয়া দাাঁড়াইয়া উহাতক তযবাে কচরতত 

পাতরি- যযর্ি সপম উহার ত্বক্ পচরতযবাে কচরয়া বাচহর হইতত যদচখয়া র্াতক। এই-সব 

অসাধার। র্ািুি কতয়কজি আতছি সতন্দহ িাই, চকন্তু অবচশি র্ািবে।তক ধীতর ধীতর 

কর্মর্য় জেততর চভতর চদয়াই যাইতত হইতব। অল্প শচি চিতয়াে কচরয়া অচধক ফল 

লাভ কচরবার প্র।ালী রহসযব ও উপায় যদখাইয়া যদয় কর্মতযাে।  

  

কর্মতযাে চক বতল?-বতল, ‘চিরন্তর কর্ম কর, চকন্তু কতর্ম আসচি তযবাে কর।’ যকাি চকছুর 

সচহত চিতজতক জড়াইও িা। র্িতক র্ুি রাতখা। যাহা চকছু যদচখততছ, দুঃখ-কি-সবই 

জেততর অপচরহাযম পচরতবশ র্াত্র।; দাচরদ্র্যব ধি ও সুখ ক্ষ্।স্থায়ী, উহারা যর্াতিই 

আর্াতদর স্বভাবেত িয়। আর্াতদর স্বরূপ দুঃখ ও সুতখর পাতর-প্রতযবক্ষ্ বা কল্পিার 

অতীত; তর্াচপ আর্াচদেতক সবমদাই কর্ম কচরয়া যাইতত হইতব। ‘আসচি হইততই দুঃখ 

আতস, কর্ম হইতত িয়।’  

  

যখিই আর্রা কতর্মর সচহত চিতজতদর অচভন্ন কচরয়া যফচল, তখিই আর্রা দুঃখ যবাধ 

কচর, চকন্তু কতর্মর সচহত ঐরূপ এক িা হইয়া যেতল যসই দুঃখ অিুভব কচর িা। কাহারও 

একখাচি সুন্দর ছচব পুচড়য়া যেতল সাধার।তুঃ অপর একজতির যকাি দুঃখ হয় িা, চকন্তু 

যখি তাহার চিতজর ছচবখাচি পুচড়য়া যায়, তখি যস কত দুঃখ যবাধ কতর! যকি? 

  

দইখাচিই সুন্দর ছচব, হয়ততা একই র্ূলছচবর িকল, চকন্তু একতক্ষ্ত্র অতপক্ষ্া অিযবতক্ষ্তত্র 

অচত দারু। দুঃখ অিুভূত হয়। ইহার কার।-একতক্ষ্তত্র র্ািুি ছচবর সচহত চিতজতক অচভন্ন 

কচরয়া যফচলয়াতছ, অপর যক্ষ্তত্র তাহা কতর িাই। এই ‘আচর্ ও আর্ার’ ভাবই সকল 

দুঃতখর কার।। অচধকাতরর ভাব হইততই স্বার্ম আতস এবং স্বার্মপরতা হইততই দুঃখ 

আরম্ভ। প্রচতচি স্বার্মপর কাযম বা চিন্তা আর্াচদেতক যকাি-িা-তকাি চবিতয় আসি কতর, 

এবং আর্রা সতঙ্গ সতঙ্গ যসই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিতির যয-তকাি তরঙ্গ হইতত ‘আচর্ 

ও আর্ার’ ভাব উচত্থত হয়, তাহা তৎক্ষ্।াৎ আর্াচদেতক শৃঙ্খলাবদ্ধ কচরয়া ক্রীতদাতস 
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পচর।ত কতর, যতই আর্রা ‘আচর্ ও আর্ার’ বচল, ততই দাসত্ব বাচড়তত র্াতক, ততই 

দুঃখও বাচড়তত র্াতক। অতএব কর্মতযাে বতল-জেতত যত ছচব আতছ, সবগুলচলর যসৌন্দযম 

উপতভাে কর, চকন্তু যকািচির সচহত চিতজতক এক কচরয়া যফচলও িা; ‘আর্ার’ কখিও 

বচলও িা। আর্রা যখিই বচল, ‘এচি আর্ার’, তখিই সতঙ্গ সতঙ্গ দুঃখ আচসতব। ‘আর্ার 

সন্তাি’-এ-কর্া র্তি র্তিও বচলও িা; যছতলতক আদর কর, তাহাতক চিজ আয়তি রাতখা, 

চকন্তু ‘আর্ার’ বচলও িা। ‘আর্ার’ বচলতলই দুঃখ আচসতব। ‘আর্ার বাচড়’, ‘আর্ার শরীর’ 

এরূপও বচলও িা। এইখাতিই র্ুশচকল। এই শরীর যতার্ারও িয়, আর্ারও িয়, কাহারও 

িয়। এগুলচল প্রকৃচতর চিয়তর্ আচসতততছ, যাইতততছ; চকন্তু আর্রা র্ুি-সাচক্ষ্স্বরূপ। 

একখাচি ছচব বা যদওয়াতলর যতিুকু স্বাধীিতা আতছ, শরীতরর তদতপক্ষ্া যবশী িাই। 

একিা শরীতরর প্রচত আর্রা এত আসি হইব যকি? যচদ যকহ একখাচি ছচব আাঁতক, 

যসচি যশি কচরয়া অিযবচিতত হাত যদয়। ‘আচর্ উহা অচধকার কচরব’-বচলয়া স্বার্মজাল 

চবস্তার কচরও িা। যখিই এই স্বার্মজাল চবস্তৃত হয়, তখিই দুঃতখর আরম্ভ। 

  

অতএব কর্মতযাতে বলা হয় : প্রর্তর্ এই স্বার্মপরতার জাল চবস্তার কচরবার প্রব।তা চবিি 

কর, যখি উহা দর্ি কচরবার শচি লাভ কচরতব, তখি র্িতক আর স্বার্মপরতার তরতঙ্গ 

পচর।ত হইতত চদও িা। তারপর সংসাতর চেয়া যত পাতরা কর্ম কর, সবমত্র চেয়া যর্লাতর্শা 

কর, যযখাতি ইচ্ছা যাও, র্তন্দর স্পশম যতার্াতক কখিই দূচিত কচরতত পাচরতব িা। 

পদ্মপত্র জতল রচহয়াতছ, জল যযর্ি কখিও উহাতত চলপ্ত হয় িা, তুচর্ও যসইভাতব সংসাতর 

র্াচকতব; ইহাই ‘দবরােযব’ বা অিাসচি। র্তি হয়, যতার্াচদেতক বচলয়াচছ যয, অিাসচি 

বযবতীত যকাি প্রকার ‘যযাে’ই হইতত পাতর িা। অিাসচি সকল যযাতেরই চভচি। যয-

বযবচি েৃতহ বাস, উির্ বে পচরধাি এবং সুখাদযব যভাজি পচরতযবাে কচরয়া র্রুভূচর্তত 

চেয়া র্াতক, যস অচতশয় আসি হইতত পাতর; তাহার একর্াত্র সম্বল চিতজর শরীর তাহার 

চিকি সবমস্ব হইতত পাতর; ক্রর্শুঃ তাহাতক তাহার যদতহর জিযবই প্রা।প। সংগ্রার্ কচরতত 

হইতব। অিাসচি বাচহতরর শরীরতক লইয়া িয়, অিাসচি র্তি। ‘আচর্ ও আর্ার’-এই 

বেতির শৃঙ্খল র্তিই রচহয়াতছ। যচদ শরীতরর সচহত এবং ইচেয়তভােযব চবিয়সর্ূতহর 
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সচহত এই যযাে িা র্াতক, ততব আর্রা যযখতিই র্াচক িা যকি, যাহাই হই িা যকি, 

আর্রা অিাসি। 

  

একজি-চসংহাসতি উপচবি হইয়াও সমূ্প।ম অিাসি হইতত পাতর, আর একজি হয়ততা 

চছন্নবে-পচরচহত হইয়াই ভয়ািক আসি। প্রর্তর্ আর্াচদেতক এই অিাসি অবস্থা লাভ 

কচরতত হইতব, তারপর চিরন্তর কাযম কচরতত হইতব। যয কর্মপ্র।ালী আর্াচদেতক সবমপ্রকার 

আসচি তযবাে কচরতত সাহাযযব কতর, কর্মতযাে আর্াচদেতক তাহাই যদখাইয়া যদয়। অবশযব 

ইহা অচত কচঠি। 

  

সকল আসচি তযবাে কচরবার দইচি উপায় আতছ। একচি-যাহারা ঈশ্বতর অর্বা বাচহতরর 

যকাি সহায়তায় চবশ্বাস কতর িা, তাহাতদর জিযব। তাহারা চিতজতদর যকৌশল বা উপায় 

অবলম্বি কতর। তাহাচদেতক চিতজতদরই ইচ্ছাশচি, র্িুঃশচি ও চবিার অবলম্বি কচরয়া 

কর্ম কচরতত হইতব-তাহাতদেতক যজার কচরয়া বচলতত হইতব, ‘আচর্ চিশ্চয় অিাসি 

হইব’। অিযবচি-যাাঁহারা ঈশ্বর চবশ্বাস কতরি, তাাঁহাতদর পতক্ষ্ ইহা অতপক্ষ্াকৃত সহজ। 

তাাঁহারা কতর্মর সর্রদয় ফল ভেবাতি অপম। কচরয়া কাজ কচরয়া যাি, সুতরাং কর্মফতল 

আসি হি িা। তাাঁহারা যাহা চকছু যদতখি, অিুভব কতরি, যশাতিি বা কতরি, সবই 

ভেবাতির জিযব। আর্রা যয-তকাি ভাল কাজ কচর িা যকি, তাহার জিযব যযি আর্রা 

যর্াতিই যকাি প্রশংসা বা সুচবধা দাচব িা কচর। উহা প্রভুর, সুতরাং কতর্মর ফল তাাঁহাতকই 

অপম। কর। আর্াচদেতক একধাতর সচরয়া দাাঁড়াইয়া ভাচবতত হইতব, আর্রা প্রভুর আজ্ঞাবহ 

ভৃতযবর্াত্র, এবং আর্াতদর প্রততযবক কর্ম-প্রবৃচি প্রচত র্ুহূততম তাাঁহা হইততই আচসতততছ। 

  

যৎ কতরাচি যদশ্নাচস যিুতহাচি দদাচস যৎ। 

যিপসযবচস যকৌতন্তয় তৎ কুরুিব র্দপম।ম্।।১  

  

-‘যাহা চকছু কাজ কর, যাহা চকছু যভাে কর, যাহা চকছু পূজা যহার্ কর, যাহা চকছু দাি 

কর, যাহা চকছু তপসযবা কর, সবই আর্াতত অর্মাৎ ভেবাতি অপম। কচরয়া শান্তভাতব 

অবস্থাি কর।’ আর্রা চিতজরা যযি সমূ্প।ম শান্তভাতব র্াচক এবং আর্াতদর শরীর র্ি ও 
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সব-চকছু ভেবাতির উতদ্দতশযব চিরচদতির জিযব বচল প্রদি হয়। অচিতত ঘৃতাহুচত চদয়া যজ্ঞ 

কচরবার পচরবততম অতহারাত্র এই কু্ষ্দ্র্ ‘অহং’যক আহুচত-দািরূপ র্হাযজ্ঞ কর। 

  

‘জেতত ধি অতিি। কচরতত চেয়া একর্াত্র ধিস্বরূপ যতার্াতকই পাইয়াচছ, যতার্ারই 

িরত। চিতজতক সর্পম। কচরলার্। জেতত একজি যপ্রর্াস্পদ খুাঁচজতত চেয়া একর্াত্র 

যপ্রর্াস্পদ যতার্াতকই পাইয়াচছ, যতার্াততই আত্মসর্পম। কচরলার্।’ চদবারাত্র আবৃচি 

কচরতত হইতব : আর্ার জিযব চকছুই িয়,তকাি বস্তু শুভ ,অশুভ বা চিরতপক্ষ্ – যাহাই হউক 

িা যকি, আর্ার পতক্ষ্ সবই সর্াি; আচর্ চকছুই গ্রাহযব কচর িা, আচর্ সবই যতার্ার িরত। 

সর্পম। কচরলার্। 

  

চদবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়র্াি ‘অহংভাব তযবাে কচরতত হইতব, যয পযমন্ত িা ঐ 

  

১ েীতা,৯। ২৭ 

  

তযবাে একচি অভযবাতস পচর।ত হয়, যয পযমন্ত িা উহা চশরায় চশরায়, র্িায় ও র্চস্ততষ্ক 

প্রতবশ কতর এবং সর্গ্র শরীরচি প্রচত র্ুহূততম ঐ আত্মাতযবােরূপ ভাতবর অিুেত হইয়া 

যায়। র্তির এরূপ অবস্থায় কার্াতির েজমি ও যকালাহল-পূ।ম র।তক্ষ্তত্র ের্ি কচরতলও 

অিুভব কচরতব, তুচর্ র্ুি ও শান্ত। 

  

কর্মতযাে আর্াচদেতক চশক্ষ্া যদয়-কতমবযব সাধার। ভাব যকবল চিম্নভূচর্ততই বতমর্াি; 

তর্াচপ আর্াতদর প্রততযবকতকই কতমবযব কর্ম কচরতত হইতব। চকন্তু আর্রা যদতখততচছ, এই 

অদু্ভত কতমবযবতবাধ অতিক সর্য় আর্াতদর দুঃতখর একচি বড় কার।। কতমবযব আর্াতদর 

পতক্ষ্ যরাে-চবতশি হইয়া পতড় এবং আর্াচদেতক সবমদা িাচিয়া লইয়া যায়। কতমবযব 

আর্াচদেতক ধচরয়া রাতখ এবং আর্াতদর সর্গ্র জীবিিাই দুঃখপূ।ম কচরয়া তুতল। ইহা 

র্িুিযব-জীবতির ধ্বংতসর কার।। এই কতমবযব-এই কতমবযববুচদ্ধ গ্রীিকাতলর র্ধযবাহ্ন-সূযম; 

উহা র্ািুতির অন্তরাত্মাতক দগ্ধ কচরয়া যদয়। এইসব কতমতবযবর হতভােযব ক্রীতদাসতদর 

চদতক ঐ িাচহয়া যদখ! কতমবযব-তবিারাতদর ভেবািতক ড্াচকবার অবকাশিুকুও যদয় িা, 

োিাহাতরর সর্য় পযমন্ত যদয় িা! কতমবযব যযি সবমদাই তাহাতদর র্ার্ার উপর িুচলতততছ। 
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তাহারা বাচড়র বাচহতর চেয়া কাজ কতর, তাহাতদর র্ার্ার উপর িুচলতততছ। তাহারা বাচড়র 

বাচহতর চেয়া কাজ কতর, তাহাতদর র্ার্ার উপর কতমবযব! তাহারা বা চড় চফচরয়া আচসয়া 

আবার পরচদতির কতমতবযবর কর্া চিন্তা কতর; কতমতবযবর হাত হইতত র্ুচি িাই! এ যতা 

ক্রীতদাতসর জীবি-অবতশতি যঘাড়ার র্ততা োচড়তত যজাতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া 

পতর্ই পচড়য়া চেয়া র্ৃতুযববর।! কতমবযব বচলতত যলাতক এইরূপই বুচিয়া র্াতক। অিাসি 

হওয়া, র্ুি পুরুতির িযবায় কর্ম করা এবং সর্ুদয় কর্ম ঈশ্বতর সর্পম। করাই আর্াতদর 

একর্াত্র প্রকৃত কতমবযব। আর্াতদর সকল কতমবযবই ঈশ্বতরর। আর্রা যয জেতত যপ্রচরত 

হইয়াচছ, যসজিযব আর্রা ধিযব। আর্রা আতর্তদর চিচদমি কর্ম কচরয়া যাইততচছ; যক জাতি, 

ভাল কচরততচছ চক র্ন্দ কচরততচছ? ভালভাতব কর্ম কচরতলও আর্রা ফল যভাে কচরব িা, 

র্ন্দভাতব কচরতলও চিন্তাচিত হইব িা। শান্ত ও র্ুিভাতব কাজ কচরয়া যাও। এই র্ুি 

অবস্থা লাভ করা বড় কচঠি। দাসত্বতক কতমবযব বচলয়া, যদতহর প্রচত যদতহর অস্বাভাচবক 

আসচিতক কতমবযব বচলয়া বযবাখযবা করা কত সহজ! সংসাতর র্ািুি িাকার জিযব বা অিযব 

চকছুর জিযব সংগ্রার্ কতর, যিিা কতর এবং আসি হয়। চজজ্ঞাসা কর, যকি তাহারা উহা 

কচরতততছ, তাহারা বচলতব, ‘ইহা আর্াতদর কতমবযব।’ বাস্তচবক উহা কাঞ্চতির জিযব 

অস্বভাচবক তৃষ্ণার্াত্র। এই তৃষ্ণাতক তাহারা কতকগুলচল ফুল চদয়া ঢাচকবার যিিা 

কচরতততছ। 

  

ততব যশি পযমন্ত কতমবযব বচলতত চক বুিায়? উহা যকবল যদহ-র্তির আতবে আসচির 

তাড়িা। যকাি আসচি বদ্ধর্ূল হইয়া যেতলই আর্রা তাহাতক কতমবযব বচলয়া র্াচক। 

দৃিান্তস্বরূপ : যয-সব যদতশ চববাহ িাই, যস-সব যদতশ স্বার্ী-েীর র্তধযব যকাি কতমবযবও 

িাই। সর্াতজ যখি চববাহ-প্রর্া প্রিচলত হয়, তখি স্বার্ী ও েী আসচিবশতুঃ একত্র বাস 

কতর। পুরুিািুক্রতর্ এরূপ র্াকার পর একত্র বাস করা রীচততত পচর।ত হয়, তখি উহা 

কতমবযব হইয়া দাাঁড়ায়। 

  

বচলতত যেতল ইহা একপ্রকার পুরাতি বযবাচধ। যরাে যখি প্রবলাকাতর যদখা যদয়, তখি 

আর্রা উহাতক ‘বযবারার্’ বচল; যখি উহা স্থায়ী দাাঁড়াইয়া যায়, উহাতক আর্রা ‘বযবারার্’  
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বচল , যখি উহা স্থায়ী দাাঁড়াইয়া যায় উহাতক আর্রা স্বভাব বচলয়া র্াচক। যাহাই হউক, 

উহা যরাের্াত্র। আসচি যখি প্রকৃচতেত হইয়া যায়, তখি উহাতক ‘কতমবযব’-রূপ 

আড়ম্বরপূ।ম িাতর্ অচভচহত কচরয়া র্াচক। আর্রা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া চদই, 

তদপলতক্ষ্ তুরীতভরীও বাজাতিা হয়, উহার জিযব শাে হইতত র্ন্ত্র উচ্চারা। করা হয়। 

তখি সর্গ্র জেৎ ঐ কতমতবযবর অিুতরাতধ সংগ্রাতর্ র্ি হয়, এবং র্ািুি পরস্পতরর দ্র্বযব 

আগ্রহ-সহকাতর অপহর। কচরতত র্াতক। 

  

কতমবযব এই চহসাতব কতকিা ভাল যয, উহাতত পশুভাব চকছুিা সংযত হয়। যাহারা অচতশয় 

চিম্নাচধকারী, যাহারা অিযব যকািরূপ আদশম ধার।া কচরতত পাতর িা, তাহাতদর পতক্ষ্ কতমবযব 

চকছুিা ভাল বতি; চকন্তু যাাঁহারা কর্মতযােী হইতত ইচ্ছা কতরি, তাাঁহাচদেতক কতমতবযবর ভাব 

এতকবাতর দূর কচরয়া চদতত হইতব। যতার্ার আর্ার পতক্ষ্ যকাি কতমবযবই িাই। জেৎতক 

যাহা চদবার আতছ অবশযবই দাও, চকন্তু কতমবযব বচলয়া িয়। উহার জিযব যকাি চিন্তা কচরও 

িা। বাধযব হইয়া চকছু কচরও িা। বাধযব হইয়া যকি কচরতব? বাধযব হইয়া যাহা চকছু কর তাহা 

দ্বারাই আসচি বচধমত হয়। কতমবযব বচলয়া যতার্ার চকছু র্াচকতব যকি? 

  

‘সবই ঈশ্বর সর্পম। কর।’ এই সংসার-রূপ ভয়ার অচির্য় কিাতহ-তযখাতি কতমবযবরূপ 

অিল সকলতক দগ্ধ কচরতততছ, যসখাতি এই অর্ৃত পাি কচরয়া সুখী হও। আর্রা সকতলই 

শুধু তাাঁহার ইচ্ছা অিুযায়ী কাজ কচরততচছ,পুরস্কার বা শাচস্তর সচহত আর্াতদর যকাি 

সম্পকম িাই। যচদ পুরস্কার পাইতত ইচ্ছা কর, ততব তাহার সচহত যতার্াতক শাচস্তও লইতত 

হইতব। শাচস্ত এড়াইবার একর্াত্র উপায়-পুরস্কার তযবাে করা, কার। উভতয় একসূতত্র 

গ্রচর্ত। একচদতক সুখ, আর একচদতক দুঃখ। একচদতক জীবি, অপরচদতক র্ৃতুযব। র্ৃতুযবতক 

অচতক্রর্ কচরবার উপায়-জীবতির প্রচত অিুরাে পচরতযবাে করা। জীবি ও র্ৃতুযব একই 

চজচিস, শুধু চবচভন্ন চদক হইতত যদখা। অতএব ‘দুঃখশূিযব সুখ’ এবং ‘র্ৃতুযবহীি জীবি’ 

কর্াগুলচল চবদযবালতয়র যছতলতদর ও চশশুেত।র পতক্ষ্ই ভাল, চকন্তু চিন্তাশীল বযবচি যদতখি, 

বাকযবগুলচল স্বচবতরাধী, সুতরাং চতচি দই-ই পচরতযবাে কতরি। যাহা চকছু কর, তার জিযব 

যকাি প্রশংসা বা পুরস্কাতরর আশা কচরও িা। ইহা অচত কচঠি। আর্রা যচদ যকাি ভাল 
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কাজ কচর, অর্চি তাহার জিযব প্রশংসা িাচহতত আরম্ভ কচর। যখিই আর্রা যকাি িাাঁদা 

চদই, অর্চি আর্রা যদচখতত ইচ্ছা কচর-কােতজ আর্াতদর িার্ প্রিাচরত হইয়াতছ। এইরূপ 

বাসিার ফল অবশযবই দুঃখ। জেততর যশ্রষ্ঠ র্ািবে। অজ্ঞাতভাতবই িচলয়া চেয়াতছি। যয-

সকল র্হাপুরুতির সম্বতে জেৎ চকছুই জাতি িা, তাাঁহাচদতের সচহত তুলিায় আর্াতদর 

পচরচিত বুদ্ধে। ও খ্রীিে। চদ্বতীয় যশ্র।ীর বযবচির্াত্র। এইরূপ শত শত বযবচি প্রচত যদতশ 

আচবভূমত হইয়া িীরতব কাজ কচরয়া চেয়াতছি। 

  

িীরতব তাাঁহারা জীবি যাপি কচরয়া িীরতব িচলয়া যাি; সর্তয় তাাঁহাতদর চিন্তারাচশ বুদ্ধ 

ও খ্রীতির র্ততা র্হার্ািতব বযবিভাব ধার। কতর। এই যশতিাি বযবচিে।ই আর্াতদর 

চিকি পচরচিত হি। শ্রষ্ঠ র্হাপুরুে। তাাঁহাতদর জ্ঞাতির জিযব যকাি িার্-যশ আকাঙ্খা 

কতরি িাই। তাাঁহারা জেতত তাাঁহাতদর ভাব চদয়া যাি, তাাঁহারা চিতজতদর জিযব চকছু দাচব 

কতরি িা, চিতজতদর িাতর্ যকাি সম্পদায় বা ধর্মর্ত স্থাপি কচরয়া যাি িা। ঐরূপ 

কচরতত তাাঁহাতদর সর্গ্র প্রকৃচত সাচিত হয়। তাাঁহারা শুদ্ধসাচেক; তাাঁহারা কখিও যকাি 

আতন্দালি সৃচি কচরতত পাতরি িা, তাাঁহারা যকবল যপ্রতর্ েচলয়া যাি। আচর্ এইরূপ 

একজি যযােী১যদচখয়াচছ, চতচি ভারতত এক েৃহায় বাস কতরি। আচর্ যত আশ্চযম র্ািুি 

যদচখয়াচছ, চতচি তাাঁহাতদর অিযবতর্। চতচি তাাঁহার বযবচিেত আচর্তত্বর ভাব এর্িভাতব 

চবলুপ্ত কচরয়াতছি যয, অিায়াতসই বচলতত পারা যায়, তাাঁহার র্িুিযবভাব এতকবাতর িচলয়া 

চেয়াতছ; পচরবততম শুধু বযবাপক ঈশ্বরীয় ভাব তাাঁহার ৃতদয় জুচড়য়া রচহয়াতছ। যচদ যকাি 

প্রা।ী তাাঁহার একহাত দংশি কতর, চতচি তাাঁহাতক অপর হাতচিও চদতত প্রস্তুত, এবং 

বতলি-ইহা প্রভূর ইচ্ছা। যাহা চকছু তাাঁহার কাতছ আতস, চতচি র্তি কতরি-সবই প্রভুর 

চিকি হইতত আচসয়াতছ। চতচি যলাতকর সম্মুতখ বাচহর হি িা, অর্ি চতচি যপ্রর্ সতযব ও 

র্ধুর ভাবরাচশর অফুরন্ত ভান্ডার। 

  

তারপর অতপক্ষ্াকৃত অচধক রজুঃশচিসম্পন্ন বা সংগ্রর্শীল পুরুিেত।র স্থাি। তাাঁহারা 

চসদ্ধপুরুিেত।র ভাবরাচশ গ্রহ। কচরয়া জেতত প্রিার কতরি। যশ্রষ্ঠ পুরুিে। সতযব ও র্হান্ 

ভাবরাচশ িীরতব সংগ্রহ কতরি, এবং বুদ্ধ-খ্রীিে। যসই সব ভাব স্থাতি স্থাতি চেয়া প্রিার 
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কতরি ও তদতদ্দতশযব কাজ কতরি। যেৌতর্-বুতদ্ধর জীবি-িচরতত আর্রা যদচখতত পাই, 

চতচি সবমদাই চিতজতক পঞ্চচবংশ বুদ্ধ বচলয়া পচরিয় চদতততছি। তাাঁহার পূতবম যয িচব্বশ 

জি বুদ্ধ হইয়া চেয়াতছি, ইচতহাতস তাাঁহারা অপচরচিত। চকন্তু ইহা চিচশ্চত যয, ঐচতহাচসক 

বুদ্ধ তাাঁহাতদর স্থাচপত চভচির উপরই চিজ ধর্মপ্রসাদ চির্মা। কচরয়া চেয়াতছি। যশ্রষ্ঠ 

পুরুিে। শান্ত, িীরব ও অপচরচিত। তাাঁহারা জাতিি-চঠকচঠক চিন্তার শচি কতদূর। 

তাাঁহারা চিচশ্চতভাতব জাতিি, যচদ তাাঁহারা যকাি গুলহায় দ্বার বে কচরয়া পাাঁিচি সৎ চিন্তা 

কতরি, তাহা হইতল যসই পাাঁিচি চিন্তা অিন্তকাল ধচরয়া র্াচকতব। সতযবই যসই চিন্তাগুলচল 

পবমত যভদ কচরয়া, সর্ুদ্র্ পার হইয়া সর্গ্র জেৎ পচরক্রর্া কচরতব এবং পচরতশতি 

র্ািুতির ৃতদতয় ও র্চস্ততষ্ক প্রতবশ কচরয়া এর্ি সব িরিারী উৎপন্ন কচরতব, যাাঁহারা 

জীবতি ঐ চিন্তাগুলচলতক কাতযম পচর।ত কচরতবি। পূতবমাি সাচেক বযবচিে। ভেবাতির এত 

চিকতি অবস্থাি কতরি যয, তাাঁহাতদর পতক্ষ্ সংগ্রার্-র্ুখর কর্ম কচরয়া জেতত পতরাপকার, 

ধর্মপ্রিার প্রভৃচত কর্ম করা সম্ভব িয়। কর্মীরা যতই ভাল হউি িা যকি, তাাঁহাতদর র্তধযব 

চকছু িা চকছু অজ্ঞাি র্াচকয়া যায়। 

  

১ োজীপুতরর পওহারী বাবা। 

  

যতক্ষ্। পযমন্ত আর্াতদর স্বভাতব একিু র্চলিতা অবচশি র্াতক, ততক্ষ্।ই আর্রা কর্ম 

কচরতত পাচর-কতর্মর প্রকৃচতই এই যয, সাধার।তুঃ উহা অচভসচে ও আসচি দ্বারা িাচলত 

হয়। সদাচক্রয়াশীল চবধাতা িড়াই-পচখচির পতি পযমন্ত লক্ষ্যব কচরতততছি; তাাঁহার সর্তক্ষ্ 

র্ািুি তাহার চিজ কাতযমর উপর এতিা গুলরুত্ব আতরাপ কতর যকি? চতচি যখি জেততর 

কু্ষ্দ্র্তর্ প্রা।ীচির পযমন্ত খবর রাচখতততছি, তখি ঐরূপ করা চক একপ্রকার ঈশ্বরচিন্দা 

িয়? আর্াতদর শুধু কতমবযব সশ্রদ্ধ চব্মরতয় তাাঁহার সর্তক্ষ্ দন্ডায়র্াি হইয়া বলা-‘যতার্ার 

ইচ্ছাই পূ।ম হউক’। সবমশ্রষ্ঠ র্হার্ািতবরা কর্ম কচরতত পাতরি িা, কার। তাাঁহারতদর র্তি 

যকাি আসচি িাই। ‘চযচি আত্মাততই আিন্দ কতরি, আত্মাততই তৃপ্ত, আত্মাততই সন্তুি, 

তাাঁহার যকাি কাযম িাই।’১ ইাঁহারাই র্ািবজাচতর র্তধযব যশ্রষ্ঠ, ইাঁহারা কাযম কচরতত পাতরি 

িা, তা-ছাড়া প্রততযবকতকই কাযম কচরতত হইতব। এইরূপ কাযম কচরবার সর্য় আর্াতদর 
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কখিও র্তি করা উচিত িয় যয, জেততর অচত কু্ষ্দ্র্ প্রা।ীতকও চকছু সাহাযযব কচরতত পাচর; 

তাহা আর্রা পাচর িা। এই জেৎরূপ চশক্ষ্ালতয় পতরাপকাতরর দ্বারা আর্রা চিতজরাই 

চিতজতদর উপকার কচরয়া র্াচক। কর্ম কচরবার সর্য় এইরূপ ভাব অবলম্বি করাই কতমবযব। 

যচদ আর্রা এইভাতব কাযম কচর, যচদ আর্রা সবমদাই র্তি রাচখ যয, কর্ম কচরতত সুতযাে 

পাওয়া আর্াতদর পতক্ষ্ র্হা যসৌভাতেযবর চবিয়, ততব আর্রা কখিও উহাতত আসি হইব 

িা। যতার্রা আর্ার র্ততা লক্ষ্ লক্ষ্ র্ািুি র্তি কতর, এ জেতত আর্রা সব র্স্ত যলাক, 

চকন্তু আর্রা সকতলই র্চরয়া যাই, তারপর পাাঁি চর্চিতি জেৎ আর্তদর ভুচলয়া যায়। চকন্তু 

ঈশ্বতরর জীবি অিন্ত-‘যকা যহযববািযবাৎ কুঃ প্রা।যবাৎ। যতদি আকাশ আিতন্দা ি সযবাৎ।’২ 

যচদ যসই সবমশচির্ান্ প্রভু ইচ্ছা িা কচরততি, ততব যক এক র্ুহূতমও বাাঁচিতত পাচরত, যক 

এক র্ুহূতমও শ্বাস-প্রশ্বাস তযবাে কচরতত পাচরত? চতচিই চিয়ত-কর্মশীল চবধাতা। সকল 

শচিই তাাঁহার এবং তাাঁহার আজ্ঞাধীি। 

  

ভয়াদসযবাচিস্তপচত ভয়ািপচত সূযমুঃ। 

ভয়াচদেশ্চ বায়ুশ্চ র্ৃতুযবধমাবচত পঞ্চর্ুঃ।।৩ 

  

-তাাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বচহতততছ, সূযম চকর। চদতততছ, পৃচর্বী চবধৃত রচহয়াতছ এবং র্ৃতুযব 

জেতীততল চবির। কচরতততছ। চতচিই সতবমসবমা; চতচিই সব, চতচিই সকতলর র্তধযব 

চবরাচজত। আর্রা যকবল তাাঁহার উপাসিা কচরতত পাচর। কতর্মর সর্ুদয় ফল তযবাে কর, 

সৎকতর্মর জিযবই সৎকর্ম কর, ততবই যকবল সমূ্প।ম অিাসচি আচসতব। এইরূতপ ৃতদয়-

গ্রচর চছন্ন হইতব, এবং আর্রা পূ।ম র্ুচি লাভ কচরব। এই র্ুচিই কর্মতযাতের লক্ষ্যব। 
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৮. কর্মত্র াত্রগি আদর্ম 

যবদান্ত-ধতর্মর র্হান্ ভাব এই যয, আর্রা চবচভন্ন পতর্ যসই একই িরর্ লতক্ষ্যব উপিীত 

হইতত পাচর। এই পর্গুলচল আচর্ িাচরচি চবচভন্ন উপায়রূতপ সংতক্ষ্তপ ব।মিা কচরয়া র্াচকুঃ 

কর্ম, ভচি, যযাে ও জ্ঞাি। চকন্তু সতঙ্গ সতঙ্গ যতার্াতদর যযি র্তি র্াতক যয, এই চবভাে 

খুব ধরাবাাঁধা িয়, অতযবন্ত পৃর্ক্ িয়। প্রততযবকচিই অপরচির সচহত চর্চশয়া যায়; ততব 

প্রাধািযব অিুসাতর এই চবভাে। এর্ি যলাক বাচহর কচরতত পাচরতব িা, কর্ম করার শচি 

বযবতীত যাহার অিযব যকাি শচি িাই, যয শুধু ভি ছাড়া আর চকছু িয়, অর্বা যাহার শুধু 

জ্ঞাি ছাড়া আর চকছু িাই। চবভাে যকবল র্ািুতির গুল। বা প্রব।তার প্রাধাতিযব। আর্রা 

যদচখয়াচছ, যশি পযমন্ত এই িাচরচি পর্ একই ভাতবর অচভর্ুখী হইয়া চর্চলত হয়। সকল 

ধর্ম এবং সাধি-প্র।ালীই আর্াচদেতক যসই এক িরর্ লতক্ষ্যব লইয়া যায়। 

  

যসই িরর্ লক্ষ্যবচি চক, তাহা বুিাইবার যিিা কচরয়াচছ। আচর্ যযরূপ বুচিয়াচছ-ঐ লক্ষ্যব 

র্ুচি। যাহা চকছু আর্রা যদচখ বা অিুভব কচর, পরর্া।ু হইতত র্িুিযব, অতিতি প্রা।হীি 

জড়ক।া হইতত পৃচর্বীতত চবদযবর্াি সতবমাচ্চ সিা-র্ািরাত্মা পযমন্ত সকতলই র্ুচির জিযব 

যিিা কচরতততছ। সর্গ্র জেৎ এই র্ুচির সংগ্রার্ বা যিিার ফল। সকল যযৌচেক পদাতর্মর 

প্রততযবক পরর্া।ুই অিযবািযব পরর্া।ুর বেি হইতত র্ুি হইতত যিিা কচরতততছ এবং 

অপরগুলচল উহাতক আবদ্ধ কচরয়া রাচখতততছ। আর্াতদর পৃচর্বী সূতযমর চিকি হইতত এবং 

িে পৃচর্বীর চিকি হইতত দূতর যাইতত যিিা কচরতততছ। প্রততযবক পদার্মই অিন্ত চবস্তাতরর 

জিযব উমুখ। আর্রা জেতত যা-চকছু পদার্ম যদচখততচছ, এই জেতত যত কাযম বা চিন্তা 

আতছ, সব-চকছুর একর্াত্র চভচি-এই র্ুচির যিিা। ইহারই যপ্রর।ায় সাধু উপাসিা কতরি 

এবং যিার িুচর কতর। যখি কর্মপ্র।ালী যর্াযর্ হয় িা, তখি আর্রা তাহাতক র্ন্দ বচল, 

এবং যখি কর্মপ্র।ালীর প্রকাশ যর্াযর্ ও উচ্চতর হয়, তখি তাহাতক ভাল বচল। চকন্তু 

যপ্রর।া উভয়ত্র সর্াি-তসই র্ুচির যিিা। সাধু চিতজর বেতির চবিয় ভাচবয়া কি পাি; 

চতচি বেি হইতত র্ুচি পাইতত িাি, যসজিযব ঈশ্বতরর উপাসিা কতরি। যিারও এই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কমমব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 98 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাচবয়া কি পায় যয, তাহার কতকগুলচল বস্তুর অভাব; যস ঐ অভাব হইতত র্ুি হইতত 

িায় এবং যসইজিযব িুচর কতর। যিতি, অতিতি, সর্ুদয় প্রকৃচতর লক্ষ্যব এই র্ুচি। 

জ্ঞাতসাতর বা অজ্ঞাতসাতর জেৎ ঐ র্ুচির জিযব যিিা কচরয়া িচলয়াতছ। অবশযব সাধুর 

ঈচপ্সত র্ুচি যিাতরর বাচিত র্ুচি হইতত সম্প।মরূতপ পৃর্ক্। সাধু র্ুচির যিিায় কাযম 

কচরয়া অিন্ত অচিবমিিীয় আিন্দ লাভ কতরি, চকন্তু যিাতরর যকবল বেতির উপর বেি 

বাচড়তত র্াতক। 

  

প্রততযবক ধতর্মই র্ুচির জিযব প্রিপ। যিিার চবকাশ আর্রা যদচখতত পাই। ইহা সর্ুদয় িীচত 

ও চিুঃস্বার্মপরতার চভচি। চিুঃস্বার্মপরতার অর্মুঃ ‘আচর্ এই কু্ষ্দ্র্ 

  

শরীর’-এইভাব হইতত র্ুি হওয়া। যখি আর্রা যদচখতত পাই, যকাি যলাক ভাল কাজ 

কচরতততছ, পতরাপকার কচরতততছ, তখি বুচিতত হইতব-তসই বযবচি ‘আচর্ ও আর্ার’ রূপ 

কু্ষ্দ্র্ বৃতির চভতর আবদ্ধ র্াচকতত িায় িা। এই স্বার্মপরতার েচন্ডর বাচহতর যাওয়ার যকাি 

সীর্া িাই। িরর্ স্বার্মতযবাে সকল বড় বড় িীচতশাতেই লক্ষ্যব বচলয়া প্রিাচরত। র্তি কর, 

একজি এই িরর্ স্বার্মতযবাতের অবস্থা লাভ কচরল, তখি তাহার চক হইতব? তখি যস 

আর যছািখাি শ্রীঅর্ুকিে অর্ুক র্াতক িা; যস তখি অিন্ত চবস্তার লাভ কতর। পূতবম 

তাহার যয কু্ষ্দ্র্ বযবচিত্ব চছল, তাহা এতকবাতর িচলয়া যায়। যস তখি অিন্ত-স্বরূপ হইয়া 

যায়। এই অিন্ত চবস্তৃচতই সকল ধতর্মর, সকল িীচতচশক্ষ্ার ও দশমতির লক্ষ্যব। বযবচিত্ববাদী 

যখি এই তেচি দাশমচিকভাতব উপস্থাচপত যদতখি, তখি ভতয় চশহচরয়া উতঠি। িীচত 

প্রিার কচরতত চেয়া চতচি চিতজই আবার যসই একই তে প্রিার কতরি। চতচিও র্ািুতির 

চিুঃস্বার্মপরতার যকাি সীর্া চিতদমশ কতরি িা। র্তি কর, এই বযবচিত্ববাদ-র্তত এক বযবচি 

সমূ্প।ম স্বার্মশূিযব হইতলি। তাাঁহাতক তখি অপরাপর সম্প্রদাতয়র পূ।ম-চসদ্ধ বযবচি হইতত 

পৃর্ক্ কচরয়া যদচখব চক কচরয়া? চতচি তখি সারা চবতশ্বর সচহত এক হইয়া যাি; এইরূপ 

হওয়াই যতা িরর্ লক্ষ্যব। হতভােযব বযবচিত্ববাদী তাহার চিতজর যুচিগুলচলতক যর্ার্ম চসদ্ধান্ত 

পযমন্ত অিুসর। কচরবার সাহস পায় িা। চিস্বার্ম কর্মদ্বারা র্ািব-প্রকৃচতর িরর্ লক্ষ্যব এই 

র্ুচিলাভ করাই কর্মতযাে। সুতরাং প্রততযবক স্বার্মপূ।ম কাযমই আর্াতদর যসই লতক্ষ্যব 
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যপৌচছবার পতর্ বাধাস্বরূপ, আর প্রততযবক চিুঃস্বার্ম কর্মই আর্াচদেতক যসই লতক্ষ্যবর চদতক 

লইয়া যায়। এইজিযব িীচতর এই একর্াত্র সংজ্ঞাুঃ যাহা স্বার্মশূিযব, তাহাই িীচতসঙ্গত; আর 

যাহা স্বার্মপর, তাহা িীচতচবরুদ্ধ। 

  

খুাঁচিিাচির র্তধযব প্রতবশ কচরতল বযবাপারচি এত সহজ যদখাইতব িা। অবস্থাতভতদ খুাঁচিিাচি 

কতমবযব চভন্ন চভন্ন হইতব, এ-কর্া পূতবমই বচলয়াচছ। একই কাযম এক যক্ষ্তত্র স্বার্মশূিযব এবং 

অপর যক্ষ্তত্র সতযবই স্বার্মপ্রত।াচদত হইতত পাতর। সুতরাং আর্রা যকবল কতমতবযবর একচি 

সাধার। সংজ্ঞা চদতত পাচর; চবতশি চবতশি কতমবযব অবশযব যদশ-কাল-পাত্র চবতবিিা কচরয়া 

চিরূচপত হইতব। এক যদতশ একপ্রকার আির। িীচতসঙ্গত বচলয়া চবতবচিত হয়। অপর 

যদতশ আবার তাহাই অচতশয় িীচতচবেচহমত বচলয়া ে।যব হইয়া র্াতক। ইহার কার।-

পচরতবশ পৃর্ক্। সর্ুদয় প্রকৃচতর িরর্ লক্ষ্যব র্ুচি, আর এই র্ুচি যকবল পূ।ম 

চিুঃস্বার্মপরতা হইততই লাভ করা হয়। আর প্রততযবক স্বার্মশূিযব কাযম, প্রততযবক চিুঃস্বার্ম চিন্তা, 

প্রততযবক চিুঃস্বার্ম বাকযব আর্াচদেতক ঐ আদতশমর অচভর্ুতখ লইয়া যায়; যসইজিযবই ঐ 

কাযমতক িীচতসঙ্গত বলা হয়। ক্রর্শুঃ বুচিতব এই সংজ্ঞাচি সকল ধর্ম এবং সকল 

িীততশাে-সম্বতেই খাতি। িীচতততের র্ূলসম্বতে অবশযব চবচভন্ন যদতশ চবচভন্ন ধার।া 

র্াচকতত পাতর। যকাি যকাি প্র।ালীতত িীচত যকাি উন্নততর পুরুি অর্মাৎ ভেবান্ হইতত 

প্রাপ্ত বচলয়া উচেচখত। যচদ চজজ্ঞাসা কর, ‘র্ািুি যকি এ-কাজ কচরতব এবং ও-কাজ 

কচরতব িা?’ উিতর ঐ-সকল সম্প্রদাতয়র 

  

বযবচিে। বচলতবি-‘ইহাই ঈশ্বতরর আতদশ’ ! চকন্তু যযখাি হইততই তাাঁহারা ইহা পাইয়া 

র্াকুি িা যকি, তাাঁহাতদর িীচতততের র্ূল কর্া – ‘চিতজর’ চিন্তা িা করা, ‘অহং’যক তযবাে 

করা। এই প্রকার উচ্চ িীচততত্ব সতেও অতিতক তাাঁহাতদর কু্ষ্দ্র্ বযবচিত্ব তযবাে কচরতত ভয় 

পাি। যয বযবাচি এইরূতপ কু্ষ্দ্র্ বযবচিতত্বর ভাব আাঁকড়াইয়া র্াচকতত িায়, তাহাতক বচলতত 

পাচর, এর্ি এক জতির চিন্তা কর, যয সমূ্প।ম চিুঃস্বার্ম-যাহার চিতজর জিযব যকাি চিন্তা 

িাই, যয চিতজর জিযব চকছু কতর িা, যয চিতজর পতক্ষ্ যকাি কর্া বতল িা; এখি বতলা 

যদচখ, তাহার ‘চিজত্ব’ যকার্ায়? যতক্ষ্। যস চিতজর জিযব চিন্তা কতর, কাজ কতর বা কর্া 
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বতল, ততক্ষ্।ই যস তাহার ‘চিতজতক’ যবাধ কতর। যস যচদ যকবল অপতরর সম্বতে-

জেততর সকতলর সম্বতে সতিতি র্াতক, তাহা হইতল তাহার ‘চিজত্ব’ যকার্ায়? তাহার 

‘চিজত্ব’ তখি এতকবাতর যলাপ পাইয়াতছ। 

  

অতএব কর্মতযাে চিুঃস্বার্মপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা র্ুচি লাভ কচরবার একচি ধর্ম ও 

িীচতপ্রিালী। কর্মতযােীর যকাি প্রকার ধর্মর্তত চবশ্বাস কচরবার আবশযবকতা িাই। চতচি 

ঈশ্বতর চবশ্বাস িা কচরতত পাতরি, আত্মা-সম্বতে অিুসোি িা কচরতত পাতরি, অর্বা 

যকাি প্রকার দাশমচিক চবিারও িা কচরতত পাতরি, চকছুই আতস যায় িা। তাাঁহার চবতশি 

উতদ্দশযব চিুঃস্বার্মপরতা লাভ করা এবং তাাঁহাতক চিজ যিিাততই উহা লাভ কচরতত হইতব। 

তাাঁহার জীবতির প্রচত র্ুহূতমই হইতব উহার উপলচব্ধ, কার। জ্ঞািী যুচিচবিার কচরয়া বা 

ভি ভচির দ্বারা যয সর্সযবা সর্াধাি কচরতততছি, তাাঁহাতক যকািপ্রকার র্তবাতদর 

সহায়তা িা লইয়া যকবল কর্মদ্বারা যসই সর্সযবারই সর্াধাি কচরতত হইতব। 

  

এখি পরবতমী প্রশ্নুঃ এই কর্ম চক? ‘জেততর উপকার করা’-রূপ এই বযবাপারচি চক? আর্রা 

চক জেততর যকাি উপকার কচরতত পাচর? উচ্চতর্ দৃচি হইতত বচলতল বচলতত হইতব, 

‘িা’; চকন্তু আতপচক্ষ্কভাতব ধচরতল ‘হাাঁ’ বচলতত হইতব। জেততর যকাি চিরস্থায়ী উপকার 

করা যাইতত পাতর িা; তাহা যচদ করা যাইত, তাহা হইতল ইহা আর এই জেৎ র্াচকত 

িা। আর্রা পাাঁি চর্চিতির জিযব যকাি বযবচির কু্ষ্ধা চিবৃি কচরতত পাচর, চকন্তু যস আবার 

কু্ষ্ধাতম হইতব। আর্রা র্ািুিতক যাহা চকছু সুখ চদতত পাচর, তাহা ক্ষ্।স্থায়ী র্াত্র। যকহই 

এই চিতযব-আবতমিশীল সুখ-দুঃখরাচশ এতকবাতর চিরকাতলর জিযব দূর কচরতত পাতর িা। 

জেতত চক কাহাতকও যকাি চিতযবসুখ যদওয়া যাইতত পাতর? িা, তাহা যদওয়া যাইতত 

পাতর িা। সর্ুতদ্র্র যকার্াও েহ্বর সৃচি িা কচরয়া একচি তরঙ্গও তুচলতত পারা যায় িা। 

র্ািুতির প্রতয়াজি ও যলাতভর অিুপাতত জেতত ভাতলার সর্চি বরাবর একই প্রকার, 

সবমদাই সর্াি। উহা বাড়াতিা বা কর্াতিা যায় িা। বতমর্ািকাল পযমন্ত পচরজ্ঞাত 

র্িুিযবজাচতর ইচতহাস আতলািিা কর। যসই পূতবমর র্ততাই সুখ-দুঃখ, আিন্দ-তবদিা, 

পদর্যমাদার তারতর্যব যদচখতত পাই িা চক? যকহ ধিী, যকহ দচরদ্র্; যকহ উচ্চপদস্থ, যকহ 
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িম্নপদস্থ; যকহ সুস্থ, যকহ বা অসুস্থ-তাই িয় চক? যকহ ধিী, যকহ দচরদ্র্; যকহ উচ্চপদস্থ, 

যকহ চিম্নপদস্থ; যকহ সুস্থ, যকহ বা অসুস্থ-তাই িয় চক? প্রিীি চর্শরবাসী, গ্রীক ও 

যরার্ািতদর যয-অবস্থা চছল, আধুচিক আতর্চরকািতদরও যসই এক অবস্থা। জেততর 

ইচতহাস 

  

যতিা জািা যায়, তাহাতত যদচখতত পাই, র্ািুতির অবস্থা বরাবর একই প্রকার; তর্াচপ 

আবার ইহাও যদচখতত পাই, সুখ-দুঃতখর এই দরপতিয় দবিতর্যবর সতঙ্গ সতঙ্গ ঐগুলচল দূর 

কচরবার যিিাও বরাবর রচহয়াতছ। ইচতহাতসর প্রততযবক যুেই এর্ি সহস্র সহস্র িরিারী 

জমগ্রহ। কচরয়াতছি, যাাঁহারা অপতরর জীবতির পর্ সহজ কচরবার জিযব কতঠারভাতব 

কাজ কচরয়াতছি; তাাঁহার কতদূর কৃতকাযম হইয়াতছি? আর্রা একচি বলতক(ball) 

একস্থাি হইতত আর এক স্থাতি লইয়া যাওয়া-রূপ যখলাই যখচলতত পাচর। আর্রা শরীর 

হইতত দুঃখতবদিা দূর কচরলার্, উহা র্তি আশ্রয় লইল। ইহা চঠক দাতন্তর(Dante) যসই 

িরক-চিতত্রর র্ততা-পাহাতড়র উপর যঠচলয়া তুচলবার জিযব কৃপ।চদেতক রাশীকৃত সুব।ম 

যদওয়া হইয়াতছ। যতবার তাহারা একিু যঠচলয়া তুচলতততছ, ততবারই উহা েড়াইয়া িীতি 

পচড়তততছ। সুতখর স্ব।মযুে (millenium) সম্বতে যয-সকল কর্া বলা হয়, যস-সবই স্কুতলর 

যছতলতদর উপতযােী সুন্দর েল্প, তদতপক্ষ্া ভাল চকছু িয়। যয-সকল জাচত এই সুতখর 

স্ব।মযুতের স্বে যদতখ, তাহারা আবার এরূপও ভাচবয়া র্াতক যয, ঐ সর্তয় তাহারাই 

সবমাতপক্ষ্া সুতখ র্াচকতব। এই স্ব।মযুে-সম্বতে ইহাই বড় অদু্ভত চিুঃস্বার্ম ভাব! 

  

আর্রা এই জেততর সুখ এতিুকু বৃচদ্ধ কচরতত পাচর িা; যতর্চি ইহার দুঃখও বাড়াইতত 

পাচর িা। এই জেতত প্রকাচশত সুখদুঃতখর শচিসর্চি সবমদাই সর্াি। আর্রা যকবল 

উহাতক এচদক হইতত ওচদতক এবং ওচদক হইতত এচদতক যঠচলয়া চদততচছ র্াত্র, চকন্তু উহা 

চিরকালই একরূপ র্াচকতব, কার। এইরূপ র্াকাই উহার স্বভাব। এই যজায়ার-ভাাঁিা, এই 

উঠা-িার্া জেততর স্বভাবেত। অিযবরূপ চসদ্ধান্ত করা-‘র্ৃতুযবহীি জীবি সম্ভব’ বলার 

র্ততাই অতযৌচিক। 
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র্ৃতুযবশূিযব জীবি সম্প।ম অর্মহীি। কার। জীবতির ধার।ার র্তধযবই র্ৃতুযব চিচহত রচহয়াতছ, 

সুতখর র্তধযবই দুঃখ চিচহত। এই আতলাচি ক্রর্ােত পুচড়য়া যাইতততছ, ইহাই উহার জীবি। 

যচদ জীবি িাও ততব ইহার জিযব যতার্াতক প্রচত র্ুহূততম র্চরতত হইতব। জীবি ও র্ৃতুযব 

একই চজচিতসর দইচি চবচভন্ন রূপ র্াত্র-শুধু চবচভন্ন চদক হইতত উহারা একই তরতঙ্গর 

উত্থাি ও পতি এবং দইচি একত্র কচরতল একচি অখন্ড বস্তু হয়। একজি পততির চদকিা 

যদচখয়া দুঃখবাদী হি; আর একজি উত্থাতির চদকিা যদতখি এবং সুখবাদী হি। বালক 

যখি চবদযবালতয় যায়-চপতার্াতা তাহার যে লইতততছি, তখি বালতকর পতক্ষ্ সবই 

সুখকর র্তি হয়। তাহার অভাব খুব সার্ািযব, সুতরাং যস খুব সুখবাদী। চকন্তু বৃদ্ধ-চবচিত্র 

অচভজ্ঞতাসম্পন্ন অতপক্ষ্াকৃত শান্ত হইয়াতছি, তাাঁহার উৎসাহ আরও র্ন্দীভূত হইতব। 

এইরূতপ প্রািীি জাচতগুলচল-যাহাতদর িতুচদমতক যকবল পূবম যেৌরতবর ধ্বংসাবতশি-তাহারা 

িূতি জাচতগুলচল অতপক্ষ্া কর্ আশাশীল। ভারতবতিম একচি প্রবাদ আতছ-‘হাজার বছর 

শহর, আবার হাজার বছর বি।’ শহতরর এই বতি পচরবতমি এবং বতির শহতর পচরবতমি 

সবমত্র িচলয়াতছ। র্ািুি এই চিতত্রর যখি যয চদকিা যদতখ, তখি যস তদিুযায়ী সুখবাদী 

বা দুঃখবাদী হয়। 

  

এখি আর্রা সার্যবভাব সম্বতে চবিার কচরব। এই স্ব।মযুতের ধার।া অতিতকর পতক্ষ্ কর্ম 

কচরবার শচি-প্রিন্ড যপ্রর।াশচি। অতিক ধতর্মই ধতর্মর একচি অঙ্গরূতপ প্রিাচরত হয়ুঃ 

ঈশ্বর জেৎ শাসি কচরতত আচসতততছি, এবং র্ািুতির চভতর আর যকাি অবস্থার প্রতভদ 

র্াচকতব িা। যাহারা এই র্তবাদ প্রিার কতর, তাহারা অবশযব যোাঁড়া, এবং যোাঁড়ারাই 

সবমাতপক্ষ্া অকপি। খ্রীিধর্ম চঠক এই যোাঁড়াচর্র যর্াহ দ্বারাই প্রিাচরত হইয়াচছল, ইহারই 

জিযব গ্রীক ও যরার্ক ক্রীতদাসে। এই ধতর্মর প্রচত আকৃি হইয়াচছল। তাহারা চবশ্বাস 

কচরয়াচছল-এই ধতর্ম তাহাচদেতক আর দাসত্ব কচরতত হইতব িা, তাহারা যতর্ি খাইতত 

পচরতত পাইতব; যসইজিযবই তাহারা খ্রীিধতর্মর পতাকাততল সর্তবত হইয়াচছল। প্রর্তর্ 

যাহারা উহা প্রিার কচরয়াচছল, তাহারা অবশযব যোাঁড়া অজ্ঞ চছল, চকন্তু তাহারা প্রাত।র 

সচহত ঐসব কর্া চবশ্বাস কচরত। বতমর্ািকাতল এই স্ব।মযুতের আকাঙ্খা-সার্যব, স্বাধীিতা 

ও ভ্রাতৃতত্বর আকার ধার। কচরয়াতছ। ইহাও যোাঁড়াচর্। যর্ার্ম সার্যবভাব জেতত কখিও 
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প্রচতচষ্ঠত হয় িাই এবং কখি হইততও পাতর িা। এখাতি চক কচরয়া আর্রা সকতল সর্াি 

হইব? এই অসম্ভব ধরতির সার্যব বচলতত সর্চি চবিাশই বুিায়! জেততর এই যয বতমর্াি 

রূপ, তাহার কার। চক?-সাতর্যবর অভাব। জেততর আচদর্ অবস্থায়-সৃচির পূতবম সম্প।ম 

সার্যবভাব র্াতক। ততব চবশ্বেঠিকারী চবচভন্ন শচির উদ্ভব হয় চকরূতপ?-চবতরাধ, সংগ্রার্ 

ও প্রচতদ্বচিতা দ্বারা। র্তি কর, পদাতর্মর পরর্া।ুগুলচল সব সমূ্প।ম সার্যববস্থায় আতছ, তাহা 

হইতল চক সৃচিকাযম িচলতত র্াচকতব? চবজ্ঞাতির সাহাতযযব জাচি, ইহা অসম্ভব। জলাশতয়র 

জল িাচড়য়া দাও, যদচখতব প্রততযবক জলচবন্দু আবার শান্ত হইবার যিিা কচরতততছ, একচি 

আর একচির চদতক প্রবাচহত হইতততছ। এই একইভাতব-‘চবশ্বজেৎ’ বচলয়া কচর্ত এই 

ইচেয়গ্রাহযব প্রপঞ্চ-ইহার অন্তেমত সকল পদার্মই তাহাতদর পূ।ম সার্যবভাতব চফচরয়া যাইতত 

যিিা কচরতততছ। আবার চবতক্ষ্াভ যদখা যদয়, আবার সংতযাে হয়-সৃচি হয়। দবির্যবই 

সৃচির চভচি। সৃচির জিযব সার্যবভাব-চবিাশকারী শচির যতিা প্রয়াজি, সতঙ্গ সতঙ্গ 

সার্যবভাব-স্থাপিকারী শচিরও ততিা প্রতয়াজি। 

  

সমূ্প।ম সার্যবভাব-যাহার অর্ম সবমস্ততর সংগ্রার্শীল শচিগুলচলর পূিম সার্ঞ্জসযব, তাহা এ-

জেতত কখিই হইতত পাতর িা। এই অবস্থায় উপিীত হইবার পূতবমই জেৎ জীব-বাতসর 

সমূ্প।ম অিুপযুি হইয়া যাইতব, এখাতি আর যকহই র্াচকতব িা। অতএব আর্রা 

যদচখততচছ, এই স্ব।মযুে বা পূ।ম সার্যবভার-সম্বতে ধার।াসর্ূহ শুধু যয অসম্ভব তাহা িয়, 

পরন্তু যচদ আর্রা ঐ ধার।াগুলচল কাতযম পচর।ত কচরতত যিিা কচর, ততব চিশ্বয়ই যসই 

প্রলতয়র চদি ঘিাইয়া আচসতব। র্ািুতি র্ািুতি প্রতভতদর কার। চক?-প্রধািতুঃ র্চস্ততষ্কর 

চভন্নতা। আজকাল পােল ছড়া আর যকহই বচলতব িা যয, আর্রা সকতলই একরূপ 

র্চস্ততষ্কর শচি লইয়া জমগ্রহ। কচরয়াচছ। চভন্ন চভন্ন শচি লইয়া আর্রা জেতত 

আচসয়াচছ। যকহ বড়, যকহ বা সর্ািযব হইয়া আচসয়াচছ, জতমর পূতবম চিধমাচরত পচরতবশ 

অচতক্রর্ করা যায় িা। আতর্চরকার যরড্ ইচন্ডয়ািে। সহস্র সহস্র 

  

বৎসর যাবৎ এই যদতশ বাস কচরততচছল, আর যতার্াতদর অচত অল্পসংখযবক পূবমপুরুি 

এতদতশ আচসয়াচছতলি, যদতশর যিহারায় তাাঁহারা কত পচরবতমি সাধি কচরয়াতছি। যচদ 
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সকতলই সর্াি, ততব যরড্ ইচন্ডয়ািরা িািাপ্রকার উন্নচত এবং িেরাচদ চির্মা। কতর িাই 

যকি? যকিই বা তাহারা চিরকাল বতি বতি চশকার কচরয়া যবড়াইল? যতার্াতদর 

পূবমপুরুিেত।র আের্তির সতঙ্গ সতঙ্গ চভন্ন প্রকার র্চস্তষ্কশচি ও চভন্ন প্রকার সংস্কারসর্চি 

আচসয়া একতযাতে কাজ কচরয়া চিতজতদর উন্নচত কচরয়াতছ। আতযবচন্তক দবির্যবশূিযবতাই 

র্ৃতুযব। যতচদি এই জেৎ র্াচকতব, ততচদি দবির্যব র্াচকতব; সৃচিিক্র যখি যশি হইয়া 

যাইতব, তখিই পূ।ম সার্যবভাতবর স্ব।মযুে আচসতব। তাহার পূতবম সার্যবভাব আচসতত পাতর 

িা। তর্াচপ এই ভাব আর্াতদর এক প্রবল যপ্রর।াশচি। সৃচির জিযব যযর্ি দবির্যব 

প্রতয়াজি, যতর্চি ঐ দবির্যব সীর্াবদ্ধ করার যিিাও প্রতয়াজি। দবির্যব িা র্াচকতল সৃচি 

র্াচকত িা, আবার সার্যব বা র্ুচিলাতভর ও ঈশ্বতরর চিকি চফচরয়া যাইবার যিিা িা 

র্াচকতলও সৃচি র্াচকত িা। এই দই শচির তারততর্যবই র্ািুতির অচভসচেগুলচলর প্রকৃচত 

চিরূচপত হয়। কতর্মর এই চবচভন্ন যপ্রর।া চিরকাল র্াচকতব, ইহাতদর কতকগুলচল র্ািুিতক 

বেতির চদতক এবং কতকগুলচল র্ুচির চদতক িাচলত কতর। 

  

এই সংসার ‘িতক্রর চভততর িক্র’- এ বড় ভয়ািক যন্ত্র। ইহাতত যচদ হাত চদই, ততব 

আিকা পচড়তলই সবমিাশ! আর্রা সকতলই ভাচব যকাি চবতশি কতমবযব করা হইয়া যেতলই 

আর্রা চবশার্ লাভ কচরব; চকন্তু ঐ কতমতবযবর চকছুিা কচরবার পূতবমই যদচখ আর একচি 

কতমবযব অতপক্ষ্া কচরতততছ। এই চবশাল ও জচিল জেৎ-যন্ত্র আর্াতদর সকলতকই িাচিয়া 

লইয়া যাইতততছ। ইহা হইতত বাাঁচিবার দইচির্াত্র উপায় আতছুঃ একচি-এই যতন্ত্রর সচহত 

সংস্রব এতকবাতর ছাচড়য়া যদওয়া, উহাতক িচলতত যদওয়া এবং একধাতর সচরয়া দাাঁড়াতিা-

সকল বাসিা তযবাে করা। ইহা বলা খুব সহজ, চকন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দই যকাচি 

যলাতকর র্তধযব একজি ইহা কচরতত পাতর চকিা, জাচি িা। আর একচি উপায়-এই জেতত 

িাাঁপ চদয়া কতর্মর রহসযব অবেত হওয়া- ইহাতকই ‘কর্মতযাে’ বতল। জেৎ-যতন্ত্রর িক্র 

হইতত পলায়ি কচরও িা; উহার চভততর র্াচকয়া কতর্মর রহসযব চশক্ষ্া কর। চভততর র্াচকয়া 

যর্াযর্ভাতব কর্ম কচরয়াও এই কর্মিতক্রর বাচহতর যাওয়া সম্ভব। এই যতন্ত্রর র্ধযব চদয়াই 

ইহার বাচহতর যাইবার পর্। 
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আর্রা এখি যদচখলার্, কর্ম চক। কর্ম প্রকৃচতর চভচির অংশচবতশি- কর্মপ্রবাহ সবমদাই 

বচহয়া িচলয়াতছ। যাাঁহারা ঈশ্বতর চবশ্বাসী, তাাঁহারা ইহা আরও ভালরূতপ বুচিতত পাতরি, 

কার। তাাঁহারা জাতিি-ঈশ্বর এর্ি একজি অক্ষ্র্ পুরুি িি যয, চতচি আর্াতদর সাহাযযব 

িাচহতবি। যচদও এই জেৎ চিরকাল িচলতত র্াচকতব, আর্াতদর লক্ষ্যব র্ুচি, আর্াতদর 

লক্ষ্যব স্বার্মশূিযবতা। কর্মতযাে অিুসাতর কতর্মর দ্বারাই আর্াচদেতক ঐ লতক্ষ্যব উপিীত হইতত 

হইতব। এই জিযবই আর্াতদর কর্মরহসযব জািা প্রতয়াজি। জেৎতক সমূ্প।মরুতপ সুখী 

কচরবার যাবতীয় ধার।া যোাঁড়াচদেতক কতর্ম 

  

প্রবৃি কচরবার পতক্ষ্ ভালই হইতত পাতর; চকন্তু আর্াতদর জািা উচিত যয, যোাঁড়াচর্ দ্বারা 

ভালও যযর্ি হয়, র্ন্দও যতর্চি হয়। কর্মতযােী চজজ্ঞাসা কতরি, কর্ম কচরবার জিযব 

র্ুচির সহজাত অিুরাে বযবতীত উতদ্দশযবর্ূলক যকাি যপ্রর।ার প্রতয়াজি চক? সাধার। 

উতদ্দশযব বা অচভসচের েচন্ড অচতক্রর্ কর। কতর্মই যতার্ার অচধকার, ফতল িয়-

‘কর্মত।যববাচধকারতস্ত র্া ফতলিু কদািি।’ কর্মতযােী বতলি, র্ািুি এ তে অবেত হইয়া 

অভযবাস কচরতত পাতর। যখি যলাতকর উপকার কচরবার ইচ্ছা তাহার র্িােত হইয়া 

যাইতব, তখি আর তাহার বাচহতরর যকাি যপ্রর।ার প্রতয়াজি র্াচকতব িা। যলাতকর উপকার 

যকি কচরব?-ভাল লাতে বচলয়া। আর যকাি প্রশ্ন কচরও িা। ভাল কাজ কর, কার। ভাল 

কাজ করা ভাল। কর্মতযােী বতলি, স্বতেম যাইতব বচলয়া যয ভাল কাজ কতর, যসও চিতজর 

বদ্ধ কচরয়া যফতল। এতিুকু স্বার্মযুি অচভসচে লইয়া যয কর্ম করা যায়, তাহা র্ুচির 

পচরবততম আর্াতদর পাতয় আর একচি শৃঙ্খল পরাইয়া যদয়। যচদ আর্রা র্তি কচর, এই 

কর্ম দ্বারা আর্রা স্বতেম যাইব, তাহা হইতল আর্রা স্বেম-িার্ক একচি স্থাতি আসি হইব। 

আর্াতদেতক স্বতেম চেয়া স্বেমসুখ যভাে কচরতত হইতব; উহা আর্াতদর পতক্ষ্ আর একচি 

বেিস্বরূপ হইতব। 

  

অতএব একর্াত্র উপায়-সর্ুদয় কতর্মর ফল তযবাে করা, অিাসি হওয়া। এইচি জাচিয়া 

রাতখাুঃ জেৎ আর্রা িয়, আর্রাও এই জেৎ িই; বাস্তচবক আর্রা শরীরও িই, আর্রা 

প্রকৃতপতক্ষ্ কর্ম কচর িা। আর্রা আত্মা-চিরচস্থর, চিরশান্ত। আর্রা যকাি চকছুর দ্বারা বদ্ধ 
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হইব? আর্াতদর যরাদতিরও যকাি কার। িাই, আত্মার পতক্ষ্ কাাঁচদবার চকছুই িাই। এর্ি 

চক, অপতরর দুঃতখ সহািুভূচতসম্পন্ন হইয়াও আর্াতদর কাাঁচদবার যকাি প্রতয়াজি িাই। 

এইরূপ কান্নাকাচি ভালবাচস বচলয়াই আর্রা কল্পিা কচর যয, ঈশ্বর তাাঁহার চসংহাসতি 

বচসয়া এইরূতপ কাাঁচদতততছি। ঈশ্বর কাাঁচদতবিই বা যকি? ক্রন্দি যতা বেতির চিহ্ন-

দবমলতার চিহ্ন। একচবন্দু যিাতখর জল যযি িা পতড়। এইরূপ হইবার উপায় চক? ‘সমূ্প।ম 

অিাসি হও’-বলা খুব ভাল বতি, চকন্তু হইবার উপায় চক? অচভসচে-শূিযব হইয়া যয-

যকাি ভাল কাজ কচর, তাহা আর্াতদর পাতয় একচি িূতি শৃঙ্খল সৃচি িা কচরয়া যয 

শৃঙ্খতল আর্রা বদ্ধ রচহয়াচছ, তাহারই একচি চশকচল ভাচিয়া যদয়। আর্রা প্রচতদাতি 

চকছু পাইবার আশা িা কচরয়া যয-তকাি সৎচিন্তা িাচরচদতক যপ্রর। কচর, তাহা সচঞ্চত 

হইয়া র্াচকতব-আর্াতদর বেি-শৃঙ্খতলর একচি চশকচল িূ।ম কচরতব, এবং আর্রা ক্রর্শই 

পচবত্রতর হইতত র্াচকব-যতচদি িা পচবত্রতর্ র্ািতব পচর।ত হই। চকন্তু যলাতকর চিকি 

ইহা যযি যকর্ি অস্বাভাচবক ও অতযবচধক দাশমচিক এবং কাযমকর অতপক্ষ্া যবশী তাচেক 

বচলয়া যবাধ হয়। আচর্ ভেব্ েীতার চবরুতদ্ধ অতিক যুচিতকম পচড়য়াচছ, অতিতকই 

বচলয়াতছি-অচভসচদ্ধ বা উতদ্দশযব বযবতীত র্ািুি কাজ কচরতত পাতর িা। 

  

১ । েীতা,২। ৪৭ 

  

ইহারা যোাঁড়াচর্র প্রভাতব কৃত কর্ম বযবতীত যকাি ‘চিুঃস্বার্ম’ কাযম কখি যদতখ িাই, 

যসইজিযবই এইরূপ বচলয়া র্াতক। 

  

উপসংহাতর অল্প কর্ায় যতার্াতদর চিকি এর্ি এক বযবচির চবিতয় বচলব, চযচি 

কর্মতযাতের এই চশক্ষ্া কাতযম পচর।ত কচরয়াতছি। যসই বযবচি বুদ্ধতদব; একর্াত্র চতচি 

ইহা সমূ্প।মরূতপ কাতযম পচর।ত কচরয়াচছতলি। বুদ্ধ বযবতীত জেততর অিযবািযব 

র্হাপুরুিেত।র সকতলই বাহযব যপ্রর।ার বতশ চিুঃস্বার্ম কতর্ম প্রবৃি হইয়াতছি। কার। এই 

একচি বযবচি ছাড়া জেততর র্হাপুরুিে।তক দই যশ্র।ীতত চবভি করা যাইতত পাতরুঃ এক 

যশ্র।ী বতলি-তাাঁহারা ঈশ্বতরর অবতার, পৃচর্বীতত অবতী।ম হইয়াতছি, অপর যশ্র।ী বতলি-

তাাঁহারা ঈশ্বতরর যপ্রচরত বাতমাবহ; উভতয়রই কাতযমর যপ্রর।া-শচি বাচহর হইতত আতস; 
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আর যত উচ্চ আধযবাচত্মক ভািা বযববহার করুি িা যকি, তাাঁহারা বচহজমেৎ হইততই পুরস্কার 

আশা কচরয়া র্াতকি। চকন্তু র্হাপুরুিেত।র র্তধযব একর্াত্র বুদ্ধই বচলয়াচছতলি, ‘আচর্ 

ঈশ্বর সম্বতে যতার্াতদর চভন্ন চভন্ন র্ত শুচিতত িাই িা। আত্মা সম্বতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম র্তবাদ 

চবিার কচরয়াই বা চক হইতব? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই যতার্াতদর র্ুচি 

চদতব, এবং সতযব যাহাই হউক িা, যসই সততযব লইয়া যাইতব।’  

  

চতচি আিরত। সমূ্প।মরূতপ বযবচিেত-অচভসচেবচজমত চছতলি; আর যকান্ র্ািুি তাাঁহা 

অতপক্ষ্া যবশী কাজ কচরয়াতছি? ইচতহাতস এর্ি একচি িচরত্র যদখাও, চযচি সকতলর 

উপতর এত উতধ্বম উচঠয়াতছি! সর্ুদয় র্িুিযবজাচতর র্তধযব এইরূপ একচির্াত্র িচরত্র উদূ্ভত 

হইয়াতছ, যযখাতি এত উন্নত দশমি ও এর্ি উদার সহািুভূচত! এই র্হান্ দাশমচিক যশ্রষ্ঠ 

দশমি প্রিার কচরয়াতছি, আবার অচত চিম্নতর্ প্রা।ীর জিযবও েভীরতর্ সহািুভুচত প্রকাশ 

কচরয়াতছি, চিতজর জিযব চকছুই দাচব কতরি িাই। বাস্তচবক চতচিই আদশম কর্মতযােী-

সমূ্প।ম অচভসচেশূিযব হইয়া চতচি কাজ কচরয়াতছি; র্িুিযবজাচতর ইচতহাতস যদখা 

যাইতততছ-যত র্ািুি পৃচর্বীতত জমগ্রহি কচরয়াতছ, চতচিই তাহাতদর র্তধযব যশ্রষ্ঠ। ৃতদয় 

ও র্চস্ততষ্কর অপূবম সর্াতবশ-অতুলিীয় চবকচশত আত্মশচির যশ্রষ্ঠ দৃিান্ত! জেতত চতচিই 

প্রর্র্ একজি র্হান্ সংস্কারক। চতচিই প্রর্র্ সাহসপূবমক বচলয়াচছতলি, ‘যকাি প্রািীি 

পুাঁচর্তত যকাি চবিয় যলখা আতছ বচলয়া বা যতার্ার জাতীয় চবশ্বাস বচলয়া অর্বা বালযবকাল 

হইতত যতার্াতক চবশ্বাস কচরতত যশখাতিা হইয়াতছ বচলয়াই যকাি চকছু চবশ্বাস কচরও িা; 

চবিার কচরয়া, তারপর চবতশি চবতেি। কচরয়া যচদ যদখ-উহা সকতলর পতক্ষ্ উপকারী, 

ততবই উহা চবশ্বাস কর, ঐ উপতদশর্ত জীবিযাপি কর এবং অপরতক ঐ উপতদশ 

অিুসাতর জীবিযাপি কচরতত সাহাযযব কর।’  

  

চযচি অর্ম, যশ বা অিযব যকাি অচভসচে বযবতীতই কর্ম কতরি, চতচিই সবমাতপক্ষ্া ভাল কর্ম 

কতরি; এবং র্ািুি যখি এরূপ কর্ম কচরতত সর্র্ম হইতব, তখি যসও একজি বুদ্ধ হইয়া 

যাইতব এবং তাহার চভতর হইতত এরূপ কর্মশচি উৎসাচরত হইতব, যাহা জেততর রূপ 

পচরবচতমত কচরয়া যফচলতব। এরূপ বযবচিই কর্মতযাতের িরর্ আদতশমর দৃিান্ত। 
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