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১. আত্মা 

[আমেচিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা] 

  

আপনািা অমনমকই েযাক্স েূলামিি সুচবখ্যাত পুস্তক ‘Three Lectures on the Vedanta 

Philosophy’  (মবদান্ত দর্শন সম্বমে চতনচি বক্তৃতা) পাঠ কচিয়ামেন  বব  স্ভববত  

আপনািা ককহ ককহ অধ্যাপক ডয়সমনি জােশান ভাষায় চলচখ্ত বই বকই দার্শচনক 

েতবাদ-চবষয়ক গ্রন্থচিও পাঠ কচিয়ামেন। ভািতবমষশি আধ্যাচিক চিন্তাধ্ািা সম্বমে 

প্রতীমিয বতশোমন যাহা চলচখ্ত হয়, অথবা চর্ক্ষা কদওয়া হয়, তাহা প্রধ্ানত  বকচি োত্র 

েতবাদ—অদ্বৈতবাদ, অথবা ভািতীয় ধ্মেশি ‘বক-তত্ত্ব’বাদ সম্বমেই বব  ককহ ককহ েমন 

কমিন, কবমদি সেগ্র তত্ত্ব বই বকচি দার্শচনক েতবামদি েমধ্যই চনচহত িচহয়ামে। চক্ 

প্রকৃতপমক্ষ ভািতীয় চিন্তাধ্ািাি চবচভন্ন চদক আমে  বব  স্ভববত অনযানয স্প্রদদাময়ি 

তুলনায় অদ্বৈত-েতাবলম্বীিাই স খ্যায় সবশামপক্ষা কে। প্রািীনতে যুগ হইমতই ভািতবমষশ 

চবচভন্ন স্প্রদদায় দৃষ্ট হয়  বব  সুস্পষ্টভামব চবচধ্বদ্ধ অথবা সবশজনস্মতত ককান ধ্েশমক্ 

অথবা প্রমতযক স্প্রদদাময়ি গ্রহণীয় তত্ত্ব-চনমদশর্কািী ককান েণ্ডলী বই কদমর্ ককানচদনও 

না থাকায় জনসাধ্ািণ চনজ চনজ পন্থাবলম্বন, চনজ চনজ দর্শন-চবস্তাি, বব  চনজ চনজ 

স্প্রদদায়-স্থাপমন সমূ্পণশ স্বাধ্ীনতা লাভ কচিয়াচেল। বই কািমণ আেিা কদচখ্, প্রািীনতে 

যুগ হইমতই ভািতবষশ চবচভন্ন ধ্েশ-স্প্রদদাময় পচিপূণশ। আচে জাচন না, বতশোমন ভািতবমষশ 

কত র্ত স্প্রদদায় আমে  প্রমতযক বসসিই কময়কচি নূতন স্প্রদদাময়ি দ্ভবব হইমতমে। 

েমন হয় কযন, বই জাচতি আধ্যাচিক প্রমিষ্টা সতযই অফুিন্ত।  

  

বই-সকল চবচভন্ন স্প্রদদায়মক প্রথেত  দুচি প্রধ্ান কেণীমত চবভক্ত কিা যায়  বকচি 

আচস্তক বা ববচদক, অপিচি নাচস্তক বা অদ্ববচদক। যাাঁহািা চহন্দু-র্াস্ত্র কবদমক চনতয-তত্ত্ব-

প্রকার্করূমপ প্রাোণয বচলয়া চবশ্বাস কমিন, তাাঁহামদি বলা হয় ‘আচস্তক’ বব  যাাঁহািা 

কবদ বজশন কচিয়া অনযানয প্রোমণি অমপক্ষা িামখ্ন, তাাঁহািাই হইমলন ভািতীয় ‘নাচস্তক’। 

ভািমতি দুইচি প্রধ্ান আধু্চনক ‘নাচস্তক’ স্প্রদদায় হইল বজন বব  কব দ্ধ। আচস্তকগমণি 
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েমধ্য ককহ ককহ বমলন, যুচক্ত অমপক্ষা শ্রুচত অচধ্কতি প্রাোণয  আবাি ককহ ককহ বমলন, 

শ্রুচতি যুচক্তস্মতত অ র্ই ককবল গ্রহনীয়, অবচর্ষ্ট অ র্ বজশনীয়।  

  

সা খ্য, নযায় বব  েীো সা—বই চতনচি আচস্তক েতবামদি েমধ্য প্রথে দুইচি দার্শচনক 

েতবাদরূমপ প্রচতচিত থাচকমলও স্প্রদদায়-গঠমন সেথশ হয় নাই। প্রকৃতপমক্ষ বতশোমন 

ভািতবমষশ কয বকচি োত্র স্প্রদদায় আমে, তাহা হইল দত্তি-েীো সাি দপি প্রচতচিত 

ববদাচন্তক স্প্রদদায়। তাাঁহামদি দার্শচনক েতবামদি নােই ‘কবদান্ত’ ।  

  

চহন্দু দর্শমনি সকল েতবামদিই দ্ভবব হইল কবদান্ত অথবা দপচনষদ ্ হইমত  চক্ 

অদ্বৈতবাচদগণ চবমর্ষভামব বই নােচি চনমজিা গ্রহণ কচিয়ামেন, কযমহতু তাাঁহািা 

তাাঁহামদি সেগ্র ধ্েশ ও দর্শনমক ককবলোত্র কবদামন্তি চভচত্তমতই স্থাপন কচিমত 

িাচহয়ামেন। কালক্রমে ককবল কবদান্তই স্থায়ী হয়, বব  ভািতবমষশি বতশোন চবচভন্ন 

স্প্রদদায়গুচল বই কবদামন্তিই ককান না ককান র্াখ্াি অন্তগশত। তথাচপ বই-সকল 

স্প্রদদায় বকেতালম্বী নমহ। 

  

আেিা কদচখ্মত পাই কয, ববদাচন্তকগমণি েমধ্য চতনচি প্রধ্ান কেণী-চবভাগ আমে। অবর্য 

বকচি চবষময় তাাঁহািা সকমলই বকেত, অথশাস তাাঁহািা সকমলই ঈশ্বমি চবশ্বাসী। বই-

সকল ববদাচন্তক ইহাও চবশ্বাস কমিন কয, কবদ অচতপ্রাকৃত দপাময় বযচক্ত ঈশ্বমিি বাণী। 

তাাঁহামদি বই চবশ্বাস চঠক ইসলাে ও খ্রীষ্ট-ধ্েশাবলচম্বগমণি চবশ্বামসি েমতা নমহ—ইহা 

বকচি চবমর্ষ ধ্িমনি চবশ্বাস। তাাঁহামদি ধ্ািণা বই : কবদসেূহ ঈশ্বমিি ্ামনি প্রকার্  

ঈশ্বি চনতয বচলয়া তাাঁহাি ্ানও তাাঁহাি েমধ্য চনতয চবিাজোন বব  কসইজনয কবদও 

চনতয। অপি বকচি সাধ্ািণ চবশ্বাসও তাাঁহামদি আমে—সৃচষ্ট-প্রবামহ চবশ্বাস। অথশাস 

তাাঁহামদি চবশ্বাস বই কয, সেুদয় সৃচষ্ট ক্রোন্বময় আচবভূশত ও চতমিাচহত হইমতমে, জগস 

আচবভূশত হইয়া ক্রের্  স্থূলতি হয়, বব  কল্পকামলি কর্মষ ক্রোগত সূক্ষ্মতি হইয়া 

লয়প্রাপ্ত হয়  ইহাি পমি আমস চবোমেি সেয়। তাহাি পি পুনিায় জগমতি সৃচষ্ট বা 

আচবভশাব হয়, বব  কসই বকই প্রচক্রয়াি পুনিাবতশন ঘমি। তাাঁহািা ‘আকার্’ নােক বকচি 

বস্তুি অচস্তত্ব স্বীকাি কমিন, ইহা বব্াচনকগমণি ‘ইথামিি’ েমতা। অপি বকচি র্চক্তি 
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অচস্তত্বও তাাঁহািা স্বীকাি কমিন—যাহামক তাাঁহািা বমলন ‘প্রাণ’। তাাঁহািা বমলন, বই 

চবশ্বজগস প্রামণি স্পন্দন হইমতই দ্ূভবত। বকচি কমল্পি কর্ষ হইমল প্রকৃচতি সকল 

প্রকার্ই ক্রোন্বময় সূক্ষ্মতি হইয়া আকামর্ চবলীন হইয়া যায়। বই আকার্মক প্রতযক্ষ 

অথবা স্পর্শ কিা যয় না, চক্ আকার্ হইমতই প্রমতযক বস্তু সৃষ্ট হয়। প্রকৃচতমত যত চকেু 

র্চক্ত কদচখ্—োধ্যাকষশণ, আকষশণ-চবকষশণ বব  চিন্তা, অনুভব ও স্নায়চবক চক্রয়া-গচত—

ব-সকল চবচভন্ন প্রকামিি র্চক্তই বই প্রামণ চবলীন হইয়া যায়, বব  প্রামণি স্পন্দন স্তব্ধ 

হয়। জগস বই অবস্থামতই চবিাজ কমি, যতচদন পযশন্ত না নূতন কমল্পি আি্ভব হয়। কসই 

সেময় পুনিায় প্রামণি স্পন্দন আি্ভব হয়, বব  বই স্পন্দন আকামর্ স্াচিত হয়, 

যাহাি ফমল বই-সকল বস্তু ক্রোন্বময় আচবভূশত হয়। 

  

কয-স্প্রদদায় সম্বমে আচে আপনামদি প্রথে বচলব, তাহাি নাে ‘বৈত-স্প্রদদায়’। 

বৈতবাচদগমণি েমত—জগমতি স্রষ্টা ও র্াসক ঈশ্বি সবশদাই জীব- জগস হইমত স্বতন্ত্র। 

ঈশ্বি চনতয, জগস চনতয, জীবগণও চনতয। জীব-জগস কখ্নও চবকচর্ত বব  পচিবচতশত 

হইমতমে, চক্ ঈশ্বি সবশদাই কসই বকই িচহয়ামেন। পুনিায় বৈতবাচদগমণি েমত—

গুমণি জনযই ঈশ্বি বযচক্ত-ভাবাপন্ন, কদমহি জনয নয়। তাাঁহাি োনবীয় গুণ আমে। চতচন 

করুণােয়, নযায়বান ্ র্চক্তোন ্। চতচন সবশর্চক্তোন ্, তাাঁহাি চনকমি যাওয়া যায়, তাাঁহাি 

চনকি প্রাথশনা কিা যায়, তাাঁহামক ভালবাসা যায়। চতচনও প্রচতদামন ভামলাবামসন, 

ইতযাচদ। বক কথায় চতচন োনবীয়গুণসম্পন্ন কদবতা, যচদও োনব অমপক্ষা অনন্তগুণ 

েহস। োনমবি কদাষগুচলি চকেুই তাাঁহাি েমধ্য নাই। ‘চতচন অনন্তকলযাণ-গুণাধ্াি’—ইহাই 

হইল বৈতবাদীমদি েমত ঈশ্বমিি স ্া। চক্ চতচন কতা দপাদান বযতীত সৃচষ্ট কচিমত 

পামিন না, বব  প্রকৃচতই তাাঁহাি দপাদান—যাহা হইমত চতচন চবশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃচষ্ট কমিন। 

  

বরূপ কময়কজন বৈতবাদীও আমেন যাাঁহািা কবদান্ত-স্প্রদদায়ভুক্ত নমহন। তাাঁহামদি 

বলা হয় ‘পিোণুকািণবাদী’। তাাঁহামদি েমত জগস অস খ্য পিোণুি সোহাি োত্র, বব  

ঈশ্বমিচ্ছায় বই-সকল পিোণু হইমত সৃচষ্ট হয়। ববদাচন্তকগণ বই োতিবাদ স্বীকাি 

কমিন না  তাাঁহামদি েমত বই েতবাদ সমূ্পণশরূমপ অময চক্তক। জযাচেচতক চবন্দুি নযায়, 
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পিোণুিও অ র্ অথবা আয়তন নাই  চক্ যাহাি অ র্ অথবা আয়তন নাই, তাহামক 

অনন্তবাি গুণ কচিমলও তাহা পূবশবসই থাচকয়া যায়। যাহাি অ র্ নাই, তাহা ককানচদন 

অ র্যুক্ত ককান বস্তু সৃচষ্ট কচিমত পামি না  বব  বহুস খ্যক রূ্নযমক কযাগ চদমল বকচি 

পূণশ স খ্যা হয় না। কসজনয পিোণুসেূমহি যচদ অ র্ অথবা আয়তন না থামক, তাহা 

হইমল বরূপ পিোণু হইমত জগমতি সৃচষ্ট সমূ্পণশ অস্ভবব। 

  

কসইজনয ববদাচন্তক বৈতবাচদগমণি েমত—অবযক্ত প্রকৃচত হইমতই ঈশ্বি জগস সৃচষ্ট কমিন। 

ভািতীয় জনসাধ্ািণ অচধ্কা র্ই বৈতবাদী। সাধ্ািণত  োনুমষি পমক্ষ ইহা অমপক্ষা 

দচ্চতি চকেু ধ্ািণা কিা স্ভবব নয়। আেিা কদচখ্, পৃচথবীি ধ্েশচবশ্বাসী বযচক্তগমণি েমধ্য 

র্তকিা নব্বই জনই বৈতবাদী। ইওমিাপ বব  পচিে বচর্য়াি সকল ধ্েশই বৈতেূলক—

ইহা বযতীত তাহামদি অপি ককান দপায়ই নাই। সাধ্ািণ োনুমষি পমক্ষ নােরূপ-চবহীন 

ককান চকেুি ধ্ািণা কিাই অস্ভবব। যাহা তাহাি বুচদ্ধগেয, তাহাই কস আাঁকড়াইয়া থাচকমত 

ভালবামস। অথশাস দচ্চতি আধ্যাচিক চবষয়মক কস চনমজি স্তমি নাোইয়া আচনয়া কসই 

ভামবই ককবল ধ্ািণা কচিমত পামি। নােরূপ-চবহীনমক ককবল নােরূপ-চবেচণ্ডতরূমপই 

কস চিন্তা কচিমত পামি। পৃচথবীি সবশত্র ইহাই হইল জনসাধ্ািমণি ধ্েশ। বৈতবাদীিা বরূপ 

বকজন ঈশ্বমি চবশ্বাস কমিন, চযচন োনুষ হইমত সমূ্পণশ চভন্ন  চতচন কযন বকজন েহান ্ 

সম্রাি, বকজন সবশর্চক্তোন ্ িাজা। চক্ বৈতবাদীমদি েমত—চতচন পাচথশব সম্রাি অমপক্ষা 

পচবত্রতি  তাাঁহািা তাাঁহামক চনচখ্ল-কলযাণ-গুনচবেচণ্ডত বব  অচখ্ল-মদাষ-চববচজশতরূমপ 

দর্শন কচিমত িান। চক্ েন্দ বযতীত ভামলাি অচস্তত্ব, অেকামিি ধ্ািণা বযতীত আমলাি 

ধ্ািণা চক ককানচদন স্ভবব? 

  

অনন্ত-কলযাণ-গুণাধ্াি, নযায়বান ্ করুণােয় পিমেশ্বমিি র্াসনাধ্ীন বই জগমত চকরূমপ 

বরূপ অস খ্য পামপি দ্ভবব হইমত পামি—ইহাই হইল সকল বৈতবাদীি প্রথে সেসযা। 

সকল বৈতবাদী ধ্মেশই বই প্রমেি দদয় হয়  চক্ ইহাি দত্তমি চহন্দুগণ ককানচদনই 

বকজন ‘র্য়তান’ সৃচষ্ট কমিন নাই। তাাঁহািা সেস্বমি োনুষমকই ইহাি জনয দায়ী কমিন 

বব  তাাঁহামদি পমক্ষ ইহা কিাও সহজ। কািণ আচে আপনামদি বইোত্র বচলয়াচে, ‘রূ্নয 
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হইমত জীমবি সৃচষ্ট হইমত পামি’—বকথা তাাঁহািা চবশ্বাস কমিন না। বই জীবমন 

কদচখ্মতচে, আেিা সবশদাই আোমদি ভচবষযস গঠন কচিমত পাচি  আোমদি প্রমতযমকই 

প্রতযহ আগােী কলযমক গচড়মত কিষ্টা কচি। অদয আেিা আগােীকমলযি ভাগয চনধ্শািণ 

কচি  কলয আেিা তাহাি পমিি চদমনি ভাগয চস্থি কচি—বইভামবই আোমদি জীবন 

িমল। বই যুচক্ত-প্রণালী আিও অতীমত প্রময়াগ কিা খ্ুবই যুচক্তস্গত। যচদ আোমদি 

চনমজমদি কমেশি ৈািা আেিা আোমদি ভচবষযস ভাগযমক গচঠত কচিমত পাচি, তাহা 

হইমল কসই বকই চনয়ে ককন অতীমতি কক্ষমত্রও প্রমযাজয হইমব না? যচদ বকচি অনন্ত 

রৃ্ঙ্খমলি কময়কচি অ র্ চকেু পমি পমি আবচতশত হইমত থামক বব  দহাি বকচি অ র্মক 

আেিা বযাখ্যা কচিমত পাচি, তাহা হইমল সেগ্র পযশায়চিিও বযাখ্যা কিা আোদি পমক্ষ 

স্ভববপি হইমব। বই ভামবই যচদ অনন্ত কাল-প্রবামহি বকচি অ র্মক আেিা চবচচ্ছন্ন 

কচিয়া দহাি সেযক ্ বযাখ্যা কচিমত পাচি বব  দহাি অথশ ৃদদয়্গে কচিমত সেথশ হই, 

আি পৃচথবীমত যচদ সবশদাই বকই কািণ বকই কাযশ সৃচষ্ট কমি, তাহা হইমল কসই সেগ্র 

কাল-প্রবামহিও বযাখ্যা আেিা অবর্যই কচিমত পাচিব। যচদ ইহা সতয হয় কয, বই 

পৃচথবীমত অল্পকাল থাচকবাি সেয় আেিা আোমদি চনজ চনজ ভাগয চনয়চন্ত্রত কচিমত 

পাচি, বব  যচদ ইহাও সতয হয় কয, প্রমতযক বস্তুিই বকচি কািণ থাকা অচত আবর্যক  

তাহা হইমল আেিা বতশোমন যাহা আচে, তাহা কয আোমদি সেগ্র অতীমতিই ফল, ইহাও 

সতয হইমব। বই কািমণ োনুমষি ভাগয-চনয়ন্ত্রমণি জনয অনয কাহািও প্রময়াজন নাই, 

োনুষ চনমজই চনমজি ভাগয-চনয়ন্তা। পৃচথবীমত কয-সকল পাপ চবিাজ কচিমতমে, তাহাি 

কািণ বকোত্র আেিা চনমজিাই। আেিাই বই-সকল পাপ সৃচষ্ট কচিয়াচে  বব  আেিা 

কযেন সবশদাই কদচখ্ কয, পাপ হইমতই তামপি সৃচষ্ট হয়, কতেচন আেিা কদচখ্ কয, বতশোন 

দু খ্-মেমষি অচধ্কা র্ই োনুমষি অতীত পামপিই ফলস্বরূপ। বই েতানুসামি বকোত্র 

োনুষই বমক্ষমত্র দায়ী। ঈশ্বিমক কসজনয কদাষ কদওয়া িমল না। কসই চনতয-করুণােয় 

চপতামক ককানক্রমেই কদাষ কদওয়া িমল না  ‘আেিা কযরূপ বীজ বপন কচি, কসরূপই 

ফল পাই।’  
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বৈতবাদীমদি অপি বকচি অচভনব েতবাদ বই : প্রমতযক জীবই পচিমর্মষ েুচক্তলাভ 

কচিমব। বকজনও বাচক থাচকমব না। নানা অবস্থা-চবপযশয় ও নানা সুখ্-দু মখ্ি েধ্য চদয়া 

প্রমতযমকই অবমর্মষ বাচহি হইয়া আচসমব। চক্ ককাথা হইমত বাচহি হইমব? সকল চহন্দু 

স্প্রদদাময়িই অচভেত—সকল জীবই বই স সািিক্র হইমত বাচহি হইয়া আচসমব। কয-

চবশ্বমক আেিা কদচখ্মতচে বব  অনুভব কচিমতচে, অথবা কয-চবমশ্বি চবষময় আেিা 

কল্পনা কচিমতচে—তাহামদি ককানচিই প্রকৃত সতয হইমত পামি না, কািণ দভময়ি 

েমধ্যই ভামলা-েন্দ স চেচেত হইয়া িচহয়ামে। বৈতবাদীমদি েমত বই পৃচথবীি দমবশ 

বরূপ বকচি স্থান আমে, কযখ্ামন ককবলই সুখ্, ককবলই পুণয চিিচবিাজোন। কসইস্থান 

লাভ কচিমল জীমবি আি জন্ম-েৃতুয থামক না, তাহাি আি পুনজশন্ম হয় না  বব  বই 

ধ্ািণা তাাঁহামদি অচত চপ্রয়। কসই স্থামন কিাগ নাই, েৃতুয নাই, চনতয সুখ্ চবিাজোন  বব  

কসই স্থামন তাাঁহািা চনতযই ঈশ্বমিি সাচন্নধ্য লাভ কচিমবন, চনতযই তাাঁহামক দপমভাগ 

কচিমবন। তাাঁহািা চবশ্বাস কমিন কয, চনম্নতে কীিপত্গ হইমত দচ্চতে কদবদূত বব  

কদবতা পযশন্ত সকমলই, র্ীঘ্রই হদক অথবা চবলমম্ব হদক, কসই স্থান লাভ কচিমব, কয-

স্থামন আি ককান দু মখ্ি অচস্তত্ব থাচকমব না। চক্ আোমদি বই স সামিি কর্ষ হইমব 

না, ইহা অনন্তকাল িচলমতমে  তি্গভম্গ িচলমলও, িক্রাকামি িচলমলও ইহাি কর্ষ নাই। 

অস খ্য জীবািামক েুচক্ত বব  পূণশতা লাভ কচিমত হইমব। চকেু জীবািা আমে বৃমক্ষি 

েমধ্য, চকেু আমে পশুি েমধ্য, চকেু আমে োনুমষি েমধ্য, চকেু কদবতাি েমধ্য, চক্ 

প্রমতযমকই বেন চক দচ্চতে কদবতািাও অপূণশ, বদ্ধ। বই বদ্ধাবস্থা অথবা ‘বেন’ চকরূপ? 

বদ্ধাবস্থা জন্মেিণর্ীল অবস্থা। দচ্চতে কদবতাগণও েৃতুযেুমখ্ পচতত হন। বই-সকল 

কদবতাি অথশ চবমর্ষ অবস্থা, চবমর্ষ পদ। কযেন ই্ত্ব বকচি চবমর্ষপদ োত্র। বকজন 

অচত দচ্চ জীব বতশোন কমল্পি আিম্ভব বই পৃচথবী হইমতই বই পদ অলঙ্কৃত কচিমত 

চগয়ামেন বব  বতশোন কল্প কর্ষ হইমল চতচন পুনিায় বই পৃচথবীমত েনুষযরূমপ জন্মগ্রহণ 

কচিমবন, বই পৃচথবীি অপি বক অচতর্য় চহতকািী বযচক্ত পিবতশী কমল্প ঐ পদ 

অচধ্কাি কচিমবন। অনযানয সকল কদবতাি কক্ষমত্র বই বকই চনয়ে প্রমযাজয। তাাঁহািাও 

চবমর্ষ চবমর্ষ পদধ্ািী, কয-পদসেূহ লক্ষ লক্ষ জীব পযশায়ক্রমে অচধ্কাি কচিয়ামে বব  
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পমি পুনিায় পৃচথবীমত অবতিণ কচিয়া েনুষযরূমপ জন্মগ্রহণ কচিয়ামে। যাাঁহািা বই 

পৃচথবীমত পুণযকেশাচদ কমিন বব  অনযমদি সাহাযয কমিন , চক্ চকেুিা সকােভামব, 

পুিস্কামিি আর্ায় অথবা অনযমদি প্রর্ সাি কলামভ, তাাঁহািা চনিয়ই েৃতুযি পমি কসই-

সকল পুণযকমেশি ফল কভাগ কচিমবন—তাাঁহািাই বই সকল কদবতা হইমবন। চক্ ইহা 

কতা েুচক্ত নমহ, পুিস্কামিি আর্ায় কৃত সকাে কেশ ৈািা কখ্নও েুচক্তলাভ হয় না। োনুষ 

যাহা চকেু কােনা কমি, ঈশ্বি কস-সবই তাহামক দান কমিন। োনুষ র্চক্ত কােনা কমি, 

স্মতান কােনা কমি, কদবতারূমপ কভাগসুখ্ কােনা কমি  তাহামদি বই-সকল কােনা পূনশ 

হয়  চক্ ককান কমেশিই ফলই চনতয নমহ। চকেুকাল পমি দহা চন মর্চষত হইয়া যায়  

বহুচদন স্থায়ী হইমলও ইহা চন মর্চষত হইয়া যাইমবই  বব  কসই সকল কদবতা পৃচথবীমত 

অবতিণ কচিয়া েনুষযরূমপ জন্মগ্রহণ কচিমবন  বই ভামব তাাঁহািা েুচক্তলামভি আি 

বকচি সুমযাগ লাভ কচিমবন। পশুগণ দচ্চতি স্তমি দচঠয়া হয়মতা েনুষযরূমপ কদহধ্ািণ 

কচিমব, কদবতারূপও ধ্ািণ কচিমত পামি, চক্ তাহাি পি স্ভববত  পুনিায় েনুষযরূপ 

ধ্ািণ কচিমব, অথবা পূমবশিেমতা পশুত্ব প্রাপ্ত হইমব—বইরূমপ যতচদন পযশন্ত না তাহামদি 

সকল কভাগ-বাসনা, পাচথশব জীবমনি জনয সকল তৃষ্ণা, বব  অহ -েেত্ববুচদ্ধ কলাপ 

পাইমব, ততচদন পযশন্ত বইরূপই িচলমত থাচকমব। বই অহ -েে’-ভাবই পাচথশব সকল 

বেমনি কািণ। আপচন যচদ বকজন বৈতবাদীমক প্রে কমিন, ‘আপনাি সন্তান চক সতযই 

আপনাি?’—চতচন দত্তি চদমবন, ‘কস ঈশ্বমিি। আোি সম্পচত্ত আোি নমহ, ঈশ্বমিি।’ 

সকল বস্তুমক ঈশ্বমিিই বস্তুরূমপ গ্রহণ কিা কতশবয। 

  

ভািতবমষশি বই-সকল বৈতবাদী স্প্রদদায় চনিাচেষমভাজী, খ্ুব, খ্ুব অচহ সা প্রিাি কমি। 

চক্ বই চবষময় তাাঁহামদি েতবাদ কব দ্ধ েতবাদ হইমত চভন্ন। আপচন যচদ বকজন কব দ্ধ-

েতাবলম্বীমক প্রে কমিন, ‘আপচন ককন পশুহতযাি চবরুমদ্ধ প্রিাি কচিমতমেন?’ তাহা 

হইমল চতচন দত্তি চদমবন, ‘প্রাণী হতযা কচিবাি আোমদি ককান অচধ্কাি নাই।’ চক্ 

আপচন যচদ বকজন বৈতবাদীমক প্রে কমিন, ‘ আপচন ককন পশুহতযা কমিন না?’—তাহা 

হইমল চতচন দত্তি চদমবন, ‘কািণ পশু ঈশ্বমিি।’ কসইজনয বৈতবাচদগমণি েত—বই 

‘অহ -েেত্ব’-ভাব ককবলোত্র ঈশ্বি-চবষময়ই প্রযুক্ত হওয়া কতশবয। বকোত্র চতচনই 
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‘অহ ’ বব  সকল বস্তুই তাাঁহাি। যখ্ন োনুষ ‘অহ -েে’-ভাব চবসজশন কদয়, যখ্ন কস 

সব চকেুই ঈশ্বি-িিমণ অপশণ কমি, যখ্ন কস সকলমকই ভালবামস, বব  পুিস্কামিি 

ককানরূপ আর্া না কচিয়া বকচি পশুি প্রাণিক্ষাি জনযও প্রাণতযামগ প্রস্তুত হয়, তখ্ন 

তাহাি ৃদদয় চবশুদ্ধ হয়, বব  চবশুদ্ধ চিমত্তই ঈশ্বি-প্রীচতি দদয় হয়। ঈশ্বিই প্রমতযক 

জীমবি আকষশণ-মক্  বব  বৈতবাদী বমলন : েৃচত্তকায় আবৃত সূি িুম্বক ৈািা আকৃষ্ট 

হয় না  চক্ েৃচত্তকা কধ্ ত হইয়া কগমলই তাহা আকৃষ্ট হইমব। ঈশ্বি িুম্বক, জীব সূি, 

তাহাি পাপকেশই ধূ্চল বব  েয়লা, যাহা তাহামক আবৃত কমি। জীব চবশুদ্ধ হইমলই 

স্বভাবজ আকষশণ-বমল ঈশ্বমিি চনকি আচসমব, ঈশ্বমিি সচহত অনন্তকাল চবিাজ কচিমব, 

চক্ চিিকাল কস ঈশ্বি হইমত পৃথক ্ হইয়া থাচকমব। পূণশতাপ্রাপ্ত জীব ইচ্ছানুসামি কয-

ককান রূপ ধ্ািণ কচিমত পামি  ইচ্ছা কচিমল কস বকই সম্গ বকর্ত কদহ ধ্ািণ কচিমত 

পামি, অথবা বকচিও কদহ ধ্ািণ না কচিমত পামি। বরূপ জীব প্রায় সবশর্চক্তোন ্ হয়, 

কস শুধু্ সৃচষ্ট কচিমত পামি না—সৃচষ্ট কচিবাি র্চক্ত ককবল ঈশ্বমিিই আমে। যতই 

পূণশতাপ্রাপ্ত হদক না ককন, ককহই জগস-বযাপাি পচিিালনা কচিমত পামি না। বই কাযশ 

ককবল ঈশ্বমিি। চক্ পূণশতাপ্রাপ্ত হইমল সকল জীবই অনন্তকাল আনন্দপূণশ হয়, বব  

অনন্তকাল ঈশ্বমিি সচহত বাস কমি। ইহাই হইল বৈতবাদীমদি েত। 

  

বৈতবাচদগণ আি বকচি েতও প্রিাি কমিন। তাাঁহািা ঈশ্বমিি চনকি ব-ধ্িমনি প্রাথশনা 

কিাি সমূ্পণশ চবমিাধ্ী : প্রভু! আোমক ইহা দাও, দহা দাও। তাাঁহামদি েমত বরূপ কিা 

কখ্নই দচিত নমহ। যচদ ককহ ককান পাচথশব দ্রমবযি জনয প্রাথশনা কচিমত িায়, তাহা হইমল 

চনম্নতি কাহািও চনকমিই কসই প্রাথশনা চনমবদন কিা দচিত—ককান কদবতা, কদবদূত অথবা 

পূণশতাপ্রাপ্ত েুক্ত জীমবি চনকমিই ককবল পাচথশব বস্তু িাচহমত হয়। ঈশ্বিমক ককবল 

ভালবাসা কতশবয। ‘প্রভু! আোমক ইহা দাও, দহা দাও’ বইভামব ঈশ্বমিি চনকি প্রাথশনা 

কিা ধ্মেশি চদক হইমত কঘািতি অনযায়। অতবব বৈতবাদীমদি েমত—কদবতামদি 

বকজনমক আিাধ্না কচিয়া োনুষ যাহা কােনা কমি, তাহা র্ীঘ্র বা চবলমম্ব লাভ কমি, 

চক্ যচদ কস েুচক্ত িায়, তাহা হইমল তাহামক ঈশ্বমিি দপাসনা কচিমত হইমব। ইহাই 

ভািতবমষশি জনসাধ্ািমণি ধ্েশ। 
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চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাচদগমণি েতবামদ প্রকৃত কবদান্ত-দর্শমনি আি্ভব হইয়ামে। তাাঁহামদি েমত—

কাযশ কখ্নও কািণ হইমত চভন্ন নমহ, কাযশ কািমণিই রূপমভদ োত্র। যচদ জগস কাযশ হয় 

বব  ঈশ্বি কািণ হন, তাহা হইমল জগস ঈশ্বি স্বয়   জগস—ঈশ্বি বযতীত অপি চকেুই 

হইমত পামি না। চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাদীিা বমলন, ঈশ্বি জগমতি দপাদান-ও চনচেত্ত-কািণ  

চতচনই স্রষ্টা, বব  চতচনই কসই দপাদান—যাহা হইমত সেগ্র জগস অচভবযক্ত হইয়ামে। 

আপনামদি ভাষায় যাহামক ‘সৃচষ্ট ‘ বলা হয়, তাহাি ককান প্রচতর্ব্দ স স্কৃমত নাই, কযমহতু 

ভািত-বমষশি ককান স্প্রদদায়ই পািাতয েতানুযায়ী রূ্নয হইমত জগসসৃচষ্ট স্বীকাি কমিন 

না। েমন হয়, বকসেময় বই েতবামদি সেথশক কময়কজন চেমলন, চক্ তাাঁহামদি 

েতবাদ অচত র্ীঘ্রই চনিাকৃত হইয়া যায়। বতশোমন আচে বেন ককান স্প্রদদায় জাচন না, 

যাাঁহািা বই েতবামদ চবশ্বাসী। ‘সৃচষ্ট’ বচলমত আেিা বুচি—যাহা পূবশ হইমতই আমে, 

তাহািই বচহ প্রকার্। বই স্প্রদদাময়ি েতানুসামি সেগ্র জগসই স্বয়  ঈশ্বি। চতচনই 

জগমতি দপাদান। আেিা কবমদ পাঠ কচি : ঊণশনাভ কযেন চনমজি কদহ হইমত ত্ বয়ন 

কমি, কতেচন সেগ্র জগস কসই পিে সত্তা হইমত বাচহি হইয়ামে।  

  

কাযশ যচদ কািমণি রূপান্তি োত্র হয়, তাহা হইমল প্রে হইমত পামি : অ-জড় চক্ চনতয-

্ানস্বরূপ ঈশ্বি হইমত চকরূমপ জড় অমিতন জগস সৃষ্ট হইমত পামি? যচদ কািণ শুদ্ধ ও 

পূণশ হয়, তাহা হইমল কাযশ অশুদ্ধ ও অপূণশ হয় চক কচিয়া? ব-চবষময় চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাদী চক 

বমলন? তাাঁহামদি েতবাদ বকিু অ্ুভবত। তাাঁহািা বমলন, ঈশ্বি জীব ও জগস—বই চতনচি 

ভাব বা সত্তা অচভন্ন। ঈশ্বি কযন আিা, জীব-জগস তাাঁহাি কদহ। কযেন আোমদি কদহ 

আমে, আিাও আমে, কতেচন সেগ্র জগস বব  সকল জীবই ঈশ্বমিি কদহ, বব  ঈশ্বি 

সকল আিাি আিা। বইরূমপ ঈশ্বিই জগমতি দপাদান-কািণ। কদহ পচিবচতশত হইমত 

পামি, তরুণ বা বৃদ্ধ হইমত পামি, সবল বা দুবশল হইমত পামি, চক্ তাহামত আিাি 

ককান পচিবতশন হয় না। আিা সবশদাই কসই চিিন্তন সত্তা, যাহা কদমহি চভতি চদয়া 

প্রকাচর্ত হয়। কদহ আমস যায়  চক্ আিাি ককান পচিবতশন নাই। কতেচন সেগ্র জগস 

পিমেশ্বমিি কদহ, বব  কসই অমথশ জগস স্বয়  ঈশ্বি। চক্ জাগচতক পচিবতশমন ঈশ্বি 
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পচিবচতশত হন না। বরূপ দপাদান হইমত চতচন জগস সৃচষ্ট কমিন, বব  বকচি কমল্পি 

কর্মষ তাাঁহাি কদহ সূক্ষতি হইয়া যায়, সঙ্কুচিত হয়। আি বকচি কমল্পি প্রািম্ভব তাহা 

আবাি প্রসাচিত হয় বব  তাহা হইমতই বই-সকল চবচভন্ন চবশ্ব প্রকাচর্ত হয়। 

  

বৈতবাদী বব  চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাদী—দভময়ই স্বীকাি কমিন, আিা স্বভাবতই শুদ্ধ, চক্ 

স্বকেশমদামষ অশুদ্ধ হইয়া পমড়। চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাচদগণ বৈতবাচদগণ অমপক্ষা আিও সুন্দি 

ভামব বই তত্ত্বচি প্রকার্ কমিন। তাাঁহািা বমলন, জীমবি শুদ্ধতা বব  পূণশতা সঙ্কুচিত হইয়া 

পমড় বব  পুনিায় চবকচর্ত হয়। আেিা বতশোমন আিাি বই স্বভাবগত ্ান, শুদ্ধতা 

ও র্চক্ত পুন প্রকাচর্ত কচিবাি জনযই কিষ্টা কচিমতচে। আিাি বহু গুণ আমে, চক্ বই 

জীবািা সবশর্চক্তোন ্ ও সবশ্ নয়। প্রমতযক অসস কেশ আিাি স্বরূপমক সঙ্কুচিত কমি, 

বব  প্রমতযক সস কেশ তাহামক প্রসাচিত কমি, সকল জীবািাই পিোিাি অ র্। ‘জ্বলন্ত 

অচি হইমত কযেন লক্ষ লক্ষ স্ফুচল্গ চনগশত হয়, অনন্তরূপ ঈশ্বি হইমতও কতেচন বই-

সকল আিা চনগশত হইয়ামে। প্রমতযমকিই লক্ষয বক। চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাচদগমণি ঈশ্বিও 

বযচক্তভাবাপন্ন, অনন্ত-কলযাণ-গুণাধ্াি  ককবল চতচন জগমতি সবশত্রই অনুপ্রচবষ্ট হইয়া 

আমেন। চতচন সবশ বস্তুমত, সকল স্থামন অন্তলশীন হইয়া আমেন  যখ্ন র্াস্ত্র বমলন—ঈশ্বিই 

সব, ইহাি অথশ বই কয, ঈশ্বি সবশবস্তুমত অনুপ্রচবষ্ট হইয়া আমেন  চতচন কয কদওয়াল 

হইয়ামেন, তাহা নমহ  চতচন কদওয়ামলি েমধ্য চনচহত হইয়া আমেন। পৃচথবীমত বেন 

বকচি কু্ষদ্রতে অ র্, বেন বকচি অণু-পিোণু নাই, যাহামত চতচন নাই। সকল জীবািাই 

সসীে  তাহািা সবশবযাপী নয়। যখ্ন তাহামদি র্চক্ত চবকচর্ত হয় বব  তাহািা পূণশতা 

লাভ কমি, তখ্ন তাহামদি আি জন্ম-েৃতুয থামক না  তাহািা ঈশ্বমিি সচহত অনন্তকাল 

বাস কচিমত থামক। 

  

বইবাি আেিা অদ্বৈতবাদ-প্রসম্গ আচসলাে। আোমদি েমত ইহাই হইল সকল কদমর্ি, 

সকল যুমগি প্রকৃত দর্শন বব  ধ্মেশি কর্ষ ও সুন্দিতে পুষ্প—ইহামতই োনবীয় চিন্তাি 

দচ্চতে চবকার্ দৃষ্ট হয়  কয-িহসয অমভদয বচলয়াই কবাধ্ হয়, তাহাও অদ্বৈতবাদ কভদ 

কচিয়ামে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী কবদান্ত। অদ্বৈতবাদ বরূপ চনগূঢ়—বরূপ দচ্চ কয, ইহা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জনসাধ্ািমণি ধ্েশ হইমত পামি না। কয-ভািতবমষশ ইহাি জন্ম বব  কযখ্ামন ইহা চবগত 

চতন সহস্র বসসি ধ্চিয়া পূণশ কগ িমব িাজত্ব কচিমতমে, কসখ্ামনও ইহা জনসাধ্ািণমক 

দৈুদ্ধ কচিমত পামি নাই। আেিাও ক্রের্  কদচখ্ব কয, কয-মকান কদমর্ি অচত চিন্তার্ীল 

নিনািীি পমক্ষও অদ্বৈতবাদ ৃদদয়্গে কিা কচঠন। আেিা চনমজমদি বরূপ দুবশল, বরূপ 

হীন কচিয়া কফচলয়াচে কয, আেিা বড় বড় দাচব কচিমত পাচি, চক্ স্বভাবত  আেিা 

অমনযি দপি চনভশি কচিমত িাই। আেিা কযন কু্ষদ্র দুবশল িািাগামেি েমতা—সবশদাই 

বকিা অবলম্বন িাই। কতবাি বকচি সহজ আিামেি ধ্েশ সম্বমে বচলবাি জনয আচে 

অনুরুদ্ধ হইয়াচে। অচত অল্প কলাকই সমতযি কথা শুচনমত িান, অল্পতি কলাক সতয 

জাচনমত সাহসী হন, অল্পতে কলাক কসই সতযমক বযাবহাচিক জীবমন প্রচতচিত কচিমত 

সহসী হন, ইহা তাাঁহামদি কদাষ নয়, ইহা তাাঁহামদি েচস্তমেি দুবশলতা। কয-মকান নূতন 

তত্ত্ব—চবমর্ষ কচিয়া দচ্চ তত্ত্ব—চবরৃ্ঙ্খলা সৃচষ্ট কমি, েচস্তমেি চভতি কযন বকচি নূতন 

চিন্তা-প্রণালী দ্ভবাবমনি কিষ্টা কমি  বব  ইহামত োনুমষি সেগ্র জীবন চবপযশস্ত হইয়া 

যায়, বব  োনুষ সেতা হািাইয়া কফমল। তাহািা পূবশ হইমতই চবমর্ষ ধ্িমনি পচিমবমর্ 

অভযস্ত  বব  কসই জনয তাহামদি প্রািীন পচিবাচিক, নাগচিক কেনীগত, কদর্গত বহু 

বব  চবচবধ্ কুস স্কাি, সমবশাপচি প্রমতযক োনুমষি স্বীয় অন্তচনশচহত বহু কুস স্কাি জয় 

কচিমত হয়। তাহা সমত্ত্বও পৃচথবীমত বরূপ কময়কজন সাহসী বযচক্ত আমেন, যাাঁহািা সতয 

দপলচব্ধ কচিমত সাহসী হন, সতয গ্রহমণ সাহসী হন, কর্ষ পযশন্ত সতয অনুসিণ কচিমত 

সাহসী হন। 

  

অদ্বৈতবাদী চক বমলন? চতচন বমলন : যচদ ঈশ্বি থামকন, তাহা হইমল চতচন চনিয়ই 

জগমতি চনচেত্ত- বব  দপাদান-কািণ। চতচন কয ককবল স্রষ্টা—কািণ, তাহাই নমহ, সৃষ্ট 

কাযশও। চতচন স্বয়  বই চবশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহা চকরূমপ স্ভবব? শুদ্ধ আিা ঈশ্বিই চক জীবজগমত 

পচিণত হইয়ামেন? হাাঁ, আপাতদৃচষ্টমত ইহাই কতা সতয। অ্ বযচক্তিা যাহামক চবশ্ব-

স সািরূমপ গ্রহণ কমি, তাহাি ককান বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইমল তুচে, আচে বব  

অনযানয দৃষ্ট বস্তুসেূহ চক? তাহা ককবল আিসম্মতাহন—প্রকৃতপমক্ষ অনন্ত অসীে 

চনতযে্গলেয় সত্তাই বকোত্র সত্তা। বই সত্তামতই আেিা বই-সকল স্বপ্ন কদচখ্। চতচনই 
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আিা—সকল বস্তুি ঊমবশ, অনন্ত অসীে, সকল ্াত-ম্ময়ি ঊমবশ। তাাঁহািই েমধ্য 

তাাঁহািই োধ্যমে আোিা চবশ্বমক কদচখ্। চতচনই বকোত্র সত্তা। চতচনই বই ‘কিচবল’  

চতচনই বই স্মতুখ্স্থ কোতৃেণ্ডলী, চতচনই বই কক্ষপ্রািীি, চতচনই সকল বস্তু, ককবল 

তাহামদি চবমর্ষ চবমর্ষ চবচভন্ন নাে ও রূপ তাাঁহাি নাই। বই ‘কিচবমলি’ নাে বজশন কি, 

চবমর্ষ রূপ অথবা আকািাচদ বজশন কি  যাহা অবচর্ষ্ট থাচকমব, তাহাই চতচন। ববদাচন্তক 

তাাঁহামক পুরুষও বমলন না, নািীও বমলন না—বই-সকল বণশনাই কল্পনা, েনুষয-

েচস্তেজাত কোহ-ভ্রাচন্ত োত্র  প্রকৃতপমক্ষ আিাি েমধ্য নিনািী-মভদ নাই। যাহািা 

কোহগ্রস্ত ভ্রান্ত, যাহািা পশুবস, তাহািাই ককবল নািীমক নািী,পুরুষমক পুরুষরূমপ দর্শন 

কমি। যাাঁহািা সবচকেুি ঊমবশ, তাাঁহািা নিনািীি চভতি কভদ কচিমবন চকরূমপ? সকল 

বস্তু, সকল জীবই আিা—চল্গচবহীন, শুদ্ধ, চিিে্গলেয় আিা। নাে, রূপ—কদহই ককবল 

জড়  বব  ইহািাই সকল কভমদি স্রষ্টা। নাে ও রূপ, বই দভয় প্রকামিি কভদ যচদ বজশন 

কিা যায়, তাহা হইমল সেগ্র চবশ্বব্রহ্মাণ্ডই বক হইয়া যাইমব। ককান স্থামনই ‘দুই’ নাই, 

সবশত্রই আমে োত্র কসই ‘বক’। তুচে ও আচে বক। প্রকৃচত নাই, ঈশ্বিও নাই, চবশ্বও নাই  

আমে ককবল বই বক অনন্ত অসীে সত্তা, যাাঁহা হইমত নাে-রূমপি োধ্যমে সকল বস্তু 

সৃচষ্ট হইয়ামে। চব্াতামক চকরূমপ জানা যাইমব? ইহা জানা যায় না। কতাোি আিামক 

তুচে কদচখ্মব চকরূমপ? তুচে ককবল চনমজমক প্রচতচবচম্বত কচিমত পামিা। বই ভামবই কসই 

বক চনতয সত্তা আিাি প্রচতচবম্বই সেগ্র চবশ্ব  বব  ভাল-েন্দ দপশমণি দপি পচড়মল 

ভাল-েন্দ প্রচতচবমম্বি দ্ভবব হয়। হতযাকািীি কক্ষমত্র প্রচতফলক-দপশণচি েচলন বা েন্দ, 

আিা নমহন। বকজন সাধু্ি কক্ষমত্র দপশণচি শুদ্ধ। আিা স্বভাবতই শুদ্ধ। জগমত ইচনই 

কসই বক, কসই বকক সত্তা, চযচন চনম্নতে কীি-পত্গ হইমত দচ্চতে প্রাণীমত পযশন্ত সবশত্র 

চনমজমক প্রচতচবচম্বত কচিমতমেন। বদচহক, োনচসক, বনচতক বব  আধ্যাচিক সব চদক 

চদয়া সেগ্র চবশ্ব কসই অখ্ণ্ড সত্তারূমপ চবিাজোন। আেিা বই বক সত্তামক চবচভন্ন রূমপ 

দর্শন কচি, কসই বক সত্তাি দপমিই চবচভন্ন আকৃচত সৃচষ্ট কচি। চযচন চনমজমক োনব-

স্তমি আবদ্ধ িাচখ্য়ামেন, তাাঁহাি চনকি বই সত্তা োনুমষি জগসরূমপই প্রচতভাত হয়। চযচন 

দচ্চতি স্তমি আমিাহণ কচিয়ামেন, তাাঁহাি চনকি বই সত্তা স্বগশরূমপ প্রচতভাত হয়। 
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চবশ্বজগমত ককবল বকচি সত্তাই িচহয়ামে, দুইচি নাই। তাাঁহাি আসাও নাই, যাওয়াও 

নাই। তাাঁহাি জন্মও নাই, েৃতুযও নাই, পুনিায় কদহধ্ািণও নাই। তাাঁহাি েৃতুয হইমব 

চকরূমপ? চতচন চক ককান স্থামন গেন কচিমত পামিন? বই-সকল স্বগশ, বই-সকল ভুবন, 

বই-সকল স্থান েমনি চেথযা কল্পনা োত্র। তাহামদি ককান অচস্তত্বই নাই, অতীমতও চেল 

না, ভচবষযমতও থাচকমব না। 

  

আচে সবশবযাপী, চনতয। আচে ককাথায় গেন কচিমত পাচি? আচে ককাথায় না আচে? আচে 

প্রকৃচতি বই পুস্তকচি পাঠ কচিমতচে। পৃিাি পি পৃিা পচড়য়া কর্ষ কচিমতচে, বব  পাতা 

দল্টাইয়া যাইমতচে, সম্গ সম্গ জীবমনি বক বকচি স্বপ্ন চবলীন হইয়া যাইমতমে। 

জীবমনি আি বকচি পৃিা দল্টামনা হইল, আি বকচি স্বমপ্নিও দদয় হইল, ইহাও 

চবলীন হইয়া যাইমতমে, ক্রোন্বময় িচলয়া যাইমতমে, আচে আোি পাঠ কর্ষ কচিমতচে। 

আচে বগুচলমক িচলয়া যাইমত চদই, বকপামশ্বশ সচিয়া দাাঁড়াই। পুস্তকচি কফচলয়া চদই, 

বব  সেস্ত বযাপািচি পচিসোপ্ত হইয়া যায়। 

  

অদ্বৈতবাদী চক প্রিাি কমিন? অতীমত কয-সকল কদবতা চেমলন, বব  ভচবষযমতও যাাঁহািা 

হইমবন, তাাঁহামদি সকলমকই চতচন চস হাসনিুযত কচিয়া কসই চস হাসমন স্থাপন 

কচিয়ামেন োনবািামক, কয আিা সূযশ-ি্ অমপক্ষা েহত্তি, স্বগশ অমপক্ষাও দচ্চতি, 

বই চবর্াল জগস অমপক্ষাও চবর্ালতি। 

  

কয আিা জীবািা-রূমপ আচবভূশত হইয়ামেন, তাাঁহাি েচহো ককান গ্রন্থ, ককান র্াস্ত্র, ককান 

চব্ান কল্পনাও কচিমত পামি না। চতচনই সবশমেি েচহেেয় কদবতা, চযচন চিিচদন 

চবিাজোন  চতচন বকোত্র কদবতা, চযচন অতীমতও চেমলন, বতশোমনও আমেন, 

ভচবষযমতও থাচকমবন। সুতিা  আোমক বকোত্র আোি আিামকই দপাসনা কচিমত 

হইমব। অদ্বৈতবাদী বমলন : আচে আোি আিামকই দপাসনা কচি। কাহাি স্মতুমখ্ আচে 

প্রণত হইব? আচে আোি আিামকই প্রণাে কচি। কাহাি চনকি আচে সাহামযযি জনয 

যাইব? চবশ্ববযাপী অসীে সত্তা ‘আোমক সাহাযয কচিমত পামি? বগুচল ককবল েূমখ্শি স্বপ্ন, 

ভ্রাচন্ত োত্র। কক কমব কাহামক সাহাযয কচিয়ামে? ককহই নমহ। যখ্নই কদচখ্মব কয, বকজন 
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দুবশল বযচক্ত—বকজন বৈতবাদী স্বগশ হইমত সাহাযয চভক্ষা কচিয়া কিাদন ও আতশনাদ 

কচিমতমে, তখ্নই জাচনও কস বরূপ কচিমতমে, কািণ কস জামননা—কসই স্বগশ তাহাি 

চনমজিই েমধ্য চবিাজোন। কস স্বগশ হইমত সাহাযয িায়, বব  কসই সাহাযয কস পায়। 

আেিা কদচখ্ কসই সাহাযয আমস  চক্ তাহা আমস তাহাি চনমজি চভতি হইমত, যচদও 

কস ইহামক বাচহমিি সাহাযয বচলয়া ভ্রে কমি। ককান ককান সেময় বরূপ ঘমি কয, 

র্যযার্ায়ী অসুস্থ বযচক্ত ৈামি কিাঘামতি র্ব্দ শুচনমত পায়। কস দচঠয়া ৈাি কখ্ামল, চক্ 

কাহামকও কদচখ্মত পায় না। তখ্ন কস র্যযায় চফচিয়া আমে  চক্ পুনিায় কস ৈামি 

কিাঘামতি র্ব্দ শুচনমত পায়। কস আবাি দচঠয়া ৈাি কখ্ামল। কসখ্ামন ককহ নাই। অবমর্মষ 

কস আচবোি কমি, তাহাি চনমজি ৃদসচপমণ্ডি র্ব্দমকই কস ৈামি কিাঘামতি র্ব্দ বচলয়া 

েমন কচিমতচেল। বকই ভামব কদবতামক বাচহমি বৃথা অমন্বষণ কচিবাি পি োনুমষি 

পচিক্রো সোপ্ত হয়, কয-স্থান হইমত আি্ভব কচিয়াচেল, কসই স্থামনই কস চফচিয়া আমস—

কসই োনবািায়  তখ্ন কস বুচিমত পামি, কয-ঈশ্বিমক কস বতকাল ধ্চিয়া সবশত্র অমন্বষণ 

কচিমতমে—বমন পবশমত, প্রমতযক নদী-নালায়, প্রমতযক েচন্দমি চগজশায় বব  স্বমগশ, কসই 

ঈশ্বি—যাাঁহামক কস বতকাল ধ্চিয়া স্বগশ হইমত েতশয-র্াসনকািী বচলয়া কল্পনা কচিয়া 

আচসমতমে, কসই ঈশ্বি কস চনমজই। আচেই চতচন, বব  চতচনই আচে। আচে বযতীত অপি 

ককান ঈশ্বি চেলই না বব  বই কু্ষদ্র আচেি অচস্তত্বও ককানচদন চেল না। 

  

তাহা সমত্ত্বও কসই পূণশ চনমদশাষ ঈশ্বি চকরূমপ কোহগ্রস্ত হইমলন? চতচন কদাচপ কোহগ্রস্ত 

হন নাই। পূণশ চনমদশাষ ঈশ্বি চকরূমপ স্বপ্ন কদচখ্মত পামিন ?চতচন কখ্নও স্বপ্ন কদমখ্ন নাই। 

সতয কখ্নও স্বপ্ন কদমখ্ না। ‘ককাথা হইমত বই চেথযা কোমহি দসপচত্ত হইল? বই প্রেচিই 

অময চক্তক। কোহ হইমতই কোমহি দসপচত্ত। সতয-দর্শন হইমলই চেথযা কোমহি চবলয় 

ঘমি। কোমহি চভচত্তমতই কোমহি চস্থচত-ঈশ্বমিি ,সমতযি অথবা আিাি চভচত্তমত নমহ। 

তুচে কখ্নও কোমহি চস্থচত—ঈর্্বিমি, সত্যমি অথবা আত্োি ভচত্তচতম নহম। তুেচ 

কখ্নও কোমহ চবিাজ কি না, কোহই কতাোি েমধ্য থামক। বকচি কেঘ ভাচসমতমে, অপি 

বকচি কেঘ আচসয়া তাহামক সিাইয়া চদয়া চনমজ তাহাি স্থান অচধ্কাি কমি। তািপি 

অপি বকচি কেঘ আচসয়া তাহামকও সিাইয়া চদয়া তাহাি স্থান অচধ্কাি কমি। কযরূপ 
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র্াশ্বত নীল আকামর্ নানা বমণশি কেঘ আমস, অল্পক্ষমণি জনয থামক, তাি পি িচলয়া 

যায়, আকার্ পূমবশি েমতা নীলই থামক, কসইরূপ কতােিাও চিিকাল শুদ্ধ, চিিকাল পূণশ। 

কতােিাই পৃচথবীি প্রকৃত কদবতা  না, চৈতীয় ককানকামলই নাই—ককবল ‘বকই’ সবশদা 

আমেন। ‘তুচে বব  আচে’—বরূপ বলাই কতা ভুল। বমলা, ‘আচে’। ‘আচেই’ লক্ষ লক্ষ 

েুমখ্ খ্াইমতচে  আচে চকরূমপ কু্ষধ্াতশ হইমত পাচি? বই ‘আচেই’ অস খ্য হমস্ত কাযশ 

কচিমতচে  আচে চকরূমপ চনচিয় হইমত পাচি? ‘আচেই’ সেগ্র চবমশ্ব জীবন যাপন 

কচিমতচে  আোি েৃতুয ককাথায়? আচে সেস্ত জীবন-েৃতুযি ঊমবশ। আচে ককাথায় েুচক্ত 

অমন্বষণ কচিব? কািণ আচে স্বরূপতই চিিেুক্ত। কক আোমক বেন কচিমত পামি—চবমশ্বি 

ঈশ্বি চক? পৃচথবীি র্াস্ত্রসেূহ ককবল কু্ষদ্র োনচিত্র—কয-আচে চবমশ্বি বকোত্র সত্তা, 

তাহািই েচহো ইহািা বণশনা কচিমত প্রয়াসী। সুতিা  বই-সকল গ্রমন্থি েূলয আোি 

চনকি আি কতিুকু?—অদ্বৈতবাদী বইরূপই বমলন। 

  

‘সতযমক জামনা বব  বক চনমেমষই েুক্ত হইয়া যাও।’ তখ্ন সব অেকাি চবদূচিত হইযা 

যাইমব। যখ্ন োনুষ চনমজমক চবমশ্বি অনন্ত অসীে সত্তাি সচহত বক বচলয়া দপলচব্ধ 

কমি, তখ্ন সেস্ত কভদ দূিীভূত হয়। যখ্ন সকল নি-নািী, সকল কদবতা-মদবদূত, সকল 

পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা বব  সেগ্র চবশ্বব্রহ্মাণ্ড কসই বকমত্ব দ্রবীভূত হইয়া যায়—তখ্ন সেস্ত 

ভয়ও দূি হইয়া যায়। আচে চক চনমজমক আঘাত কচিমত পাচি? আচে চক চনমজমক হতযা 

কচিমত পাচি? আচে চক চনমজমক আহত কচিমত পাচি? কাহামক ভয় কচিব? তুচে চক 

ককানচদন চনমজমকই ভয় কচিমত পামিা? তখ্ন সকল দু খ্ দূি হইয়া যাইমব। কী আোি 

দু মখ্ি কািণ হইমত পামি? আচেই কতা পৃচথবীি বকোত্র সত্তা। তখ্ন সকল ঈষশা দূি 

হইয়া যাইমব। কাহামক আচে ঈষশা কচিব? চনমজমক? তখ্ন সকল েন্দ ভাব দূি হইয়া 

যাইমব। কাহাি চবরুমদ্ধ আোি েন্দ ভাব থাচকমব? চনমজি চবরুমদ্ধ? পৃচথবীমত ‘আচে’ 

োড়া আি ককহই নাই। অদ্বৈতবাদী বমলন কয, ইহাই হইল ্ামনি বকচিোত্র পন্থা। 

জগমত কয বহু আমে—কসই কভদ, কসই কুস স্কাি ব স কচিয়া কফমলা। ‘বই বহুবস্তুপূণশ 

জগমত কসই বকমকই চযচন দর্শন কমিন—বই জড় জগমতি েমধ্য কসই কিতন সত্তামকই 
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চযচন দর্শন কমিন, বই োয়ােয় পৃচথবীমত কসই সতযমকই চযচন ধ্ািণ কমিন, চতচনই 

র্াশ্বত র্াচন্ত লাভ কমিন, অনয ককহ নমহ, অনয ককহই নমহ।’  

  

ঈশ্বি সম্বমে ভািতবমষশি আধ্যাচিক চিন্তাধ্ািাি কয চতনচি স্তি আমে, বগুচল তাহািই 

েূলসুত্র। আেিা কদচখ্য়াচে, ইহাি আি্ভব হইয়ামে ‘জগদ বচহভূশত বযচক্তভাবাপন্ন ঈশ্বমিি’ 

েতবাদ লইয়া। তািপি বাচহি হইমত চভতমি চগয়া ইহা ‘জগমতি অন্তযশােী ঈশ্বমিি’ 

েতবামদ চস্থচত লাভ কমি। পচিমর্মষ জীবািা ও পিোিামক বক ও অচভন্ন প্রচতপন্ন 

কচিয়া বব  কসই বক আিামক পৃচথবীি বহুরূপ প্রকামর্ি চভচত্ত চনমদশর্ কচিয়া বই 

আধ্যাচিক চিন্তা কর্ষ হইয়ামে। ইহাই কবমদি িিে ও পিে কথা। ইহা বৈতবাদ লইয়া 

আি্ভব হয়, চবচর্ষ্টাদ্বৈতবামদি েধ্য চদয়া অগ্রসি হয়, বব  অদ্বৈতবামদ সোপ্ত হয়। আেিা 

জাচন, পৃচথবীমত অল্পস খ্যক বযচক্তই কর্ষ পযশন্ত বই অবস্থায় কপ াঁচেমত পামিন, বেন 

চক ইহামত চবশ্বাস কচিমত পামিন বব  তাহা অমপক্ষা অল্প বযচক্ত বই ভাব অনুসামি কাযশ 

কচিমত পামিন। তাহা সমত্ত্বও আেিা ইহাও জাচন কয, ইহািই েমধ্য আমে চবমশ্বি সকল 

নীচত-তত্ত্ব, সকল আধ্যাচিক তমত্ত্বি পূণশ বযাখ্যা। ‘অপমিি ে্গলসাধ্ন কি’—ইহা 

সকমলই বমলন  চক্ ককন? ইহাি বযাখ্যা চক? ককন সকল েহস বযচক্তই সেগ্র 

োনবজাচতি, বব  েহত্তি বযচক্তগণও সকল প্রাচণজগমতি ভ্রাতৃমত্বি চবষয় বচলয়ামেন? 

কািণ তাাঁহািা না জাচনমলও বই-সকমলি পিামত, তাাঁহামদি সকল অময চক্তক বব  

বযচক্তগত কুস স্কামিি েমধ্যও সকল বহুত্বচবমিাধ্ী কসই আিাি র্াশ্বত আমলাকই অল্প 

অল্প কদখ্া যাইমতচেল বব  দৃঢ়ভামব প্রোণ কচিমতচেল—সেগ্র চবশ্বই বক।  

  

্ামনি িিে কথা : বক অখ্ণ্ড চবশ্ব—যাহা ইচ্ময়ি েধ্য চদয়া জড়রূমপ, বুচদ্ধি েধ্য চদয়া 

জীবরূমপ, আিাি েধ্য চদয়া ঈশ্বিরূমপ প্রচতভাত হয়। পৃচথবীমত যাহামক পাপ বা অনযায় 

বলা হয়, তাহািই আবিণ কয চনমজমক আবৃত কচিয়া িামখ্,তাহাি চনকি বই জগস 

পচিবচতশত হইয়া যায় বব  কুসচসত আকাি ধ্ািণ কমি। বকজন কভাগসুখ্কােীি চনকি 

বই পৃচথবী পচিবচতশত হইয়া স্বমগশি আকাি ধ্ািণ কমি, বব  পূণশ োনমবি চনকি সবই 

চতমিাচহত হইয়া যায় বব  সব চকেু তাাঁহাি চনমজিই আিা হইয়া দাাঁড়ায়। 
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বস্তুত  সোমজি বতশোন অবস্থায় পূমবশাক্ত স্তমিিই প্রময়াজনীয়তা আমে। বকচি স্তি অপি 

স্তিমক চেথযা বচলয়া প্রোণ কমি না  বকচি স্তি অপি স্তিমক চেথযা বচলয়া প্রোণ কমি 

না  বকচি স্তি অপি স্তমিি পূণশতি রূপ োত্র। অদ্বৈতবাদী অথবা চবচর্ষ্টাদ্বৈতবাদীবাদী 

বই কথা বমলন না কয, বৈতবাদ ভ্রোিক। ইহাও সতয, চক্ চনম্নস্তমিি সতয  ইহাও পূণশ 

সমতযি চদমকই অগ্রসি হইমতমে। সুতিা  প্রমতযকমকই তাহাি চনমজি ্ ানবুচদ্ধ অনুসামি 

জগস সম্বমে ধ্ািণা কপাষণ কচিমত দাও  কাহামকও আঘাত কচিও না, কাহামকও স্থান 

চদমত অস্মতত হইও না, কয কযখ্ামন দণ্ডায়োন আমে, কসখ্ামনিই তাহামক গ্রহণ কি বব  

যচদ পামিা, তাহামক সাহাযয কচিবাি জনয হস্ত প্রসাচিত কচিয়া দাও, তাহামক দচ্চতি 

স্তমি দন্নীত কি, চক্ তাহামক আঘাত কচিও না, ব স কচিও না। পচিমর্মষ সকমলই 

সমতয দপনীত হইমব। ‘যখ্ন ৃদদময়ি সকল কােনা পিাভূত হইমব, তখ্নই েতশয জীব 

অেৃতমত্বি অচধ্কািী হইমব’—তখ্ন জীবই স্বয়  ঈশ্বি হইয়া যাইমব। 
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২. আত্মা : তাহার বন্ধন ও মুচি 

[আমেচিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা] 

  

অদ্বৈতবাদীি েমত জগমত সতয বস্তু বকচিই আমে, তাাঁহামক ব্রহ্ম বলা হয়। অনযানয সকল 

বস্তুই চেথযা—ব্রহ্ম হইমত োয়া-র্চক্ত ৈািা দ্ভবাচবত। আোমদি দমের্য হইল পুনিায় কসই 

ব্রহ্মভামব চফচিয়া যাওয়া। আেিা প্রমতযকমকই কসই ব্রহ্ম, কসই সতয, চক্ োয়া-সেচন্বত। 

যচদ বই োয়া বা অ্ান হইমত েুচক্ত লাভ কচিমত পাচি, তাহা হইমল আেিা প্রকৃতপমক্ষ 

যাহা, তাহাই হইব। বই দর্শন অনুসামি প্রমতযক োনুমষিই চতনচি অ র্ আমে—কদহ, 

অন্ত কিণ বা েন, বব  েমনি পিামত আিা। কদহ আিাি বাচহমিি বব  েন আিাি 

চভতমিি আবিণ। বই আিাই প্রকৃত ্াতা, প্রকৃত কভাক্তা  বই আিাই অন্ত কিমণি 

সাহামযয কদহমক পচিিাচলত কচিমতমে। 

  

জড় কদমহি েমধ্য বকোত্র আিাই জড় নয়। কযমহতু আিা জড় নয়, অতবব আিা 

কয চগক বস্তু হইমত পামি না  বব  কয চগক পদাথশ নয় বচলয়া আিা প্রকৃচতক কাযশ-

কািণ-চনয়মেি অধ্ীনও নয়, কসজনয আিা অেি। যাহা অেি তাহা অনাচদ, ককন না 

যাহাি আচদ আমে, তাহািই অন্ত আমে।  

  

ইহা হইমত প্রোচণত হয় কয, আিা চনিাকাি  জড় োড়া আকাি থাচকমত পামি না। সকল 

সাকাি বস্তুিই আচদ অন্ত আমে। আেিা ককহই বেন সাকাি বস্তু কদচখ্ নাই, যাহাি আচদ 

ও অন্ত নাই। র্চক্ত ও জমড়ি সেন্বময় আকামিি দ্ভবব হয়। বই ‘কিয়ািচিি’ বকচি চবমর্ষ 

আকাি আমে  ইহাি অথশ বই কয, চকেু পচিোণ জমড়ি দপি চকেু পচিোণ র্চক্ত কাযশ 

কচিয়া ঐ জড়মক বকচি চবমর্ষ আকাি ধ্ািণ কচিমত বাধ্য কচিয়ামে। বই আকািচি জড় 

ও র্চক্তি স মযাগ। ব স মযাগ র্াশ্বত হইমত পামি না, বরূপ স মযাগ কালক্রমে ভাচয়য়া 

যায়। বই কািমণ সকল আকািই আচদ-বব  অন্ত-চবচর্ষ্ট। আেিা জাচন আোমদি কদহ 

চবনষ্ট হইমব  ইহাি আি্ভব বা আচদ চেল, বকচদন কর্ষ হইমব। চক্ আকাি নাই বচলয়া 
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আিা বই আচদ-অমন্তি চনয়োধ্ীন নয়। আিা অনাচদকাল হইমতই আমে  কাল কযেন 

র্াশ্বত, োনমবি আিাও কতেচন র্াশ্বত। চৈতীয়ত  আিা চনিয়ই সবশবযাপী। ককবল 

সাকাি বস্তুই কদর্কাল ৈািা সৃষ্ট বব  সীোবদ্ধ  যাহা চনিাকাি, তাহা কদর্কাল ৈািা 

সীোবদ্ধ হইমত পামি না। সুতিা  অদ্বৈত-মবদান্তেমত—আোি, কতাোি, সকমলি েমধ্য 

আিা সবশবযাপী। তুচে কযেন পৃচথবীমত আে, কতেচন সূমযশও আে  কযেন আমেচিকায় 

আে, কতেচন ই লামডও আে। চক্ আিা কদহেমনি োধ্যমেই কাযশ কমি, বব  কযখ্ামন 

কদহেন আমে, কসখ্ামন তাহাি কাযশও দৃষ্ট হয়।  

  

আোমদি প্রমতযক কাযশ, প্রমতযক চিন্তা েমন বকচি োপ িাচখ্যা যায়, বগুচলমক স স্কৃত 

ভাষায় বলা হয় ‘স স্কাি’  বব  বই-সকল স স্কাি চেচলত হইয়া বকচি প্রিণ্ড র্চক্ত সৃচষ্ট 

কমি, যাহামক বলা হয় ‘িচিত্র’। োনুমষি িচিত্র োনুষ চনমজই সৃচষ্ট কমি  িচিত্র তাহাি 

চনমজি োনচসক বব  বদচহক কাযশাবলীি ফল োত্র। স স্কািসেূমহি সেন্বয়ই হইল কসই 

র্চক্ত, যাহা েৃতুযি পমি োনুমষি নূতন জীবন চনচদশষ্ট কমি। বকজন োনুমষি েৃতুয হয়, 

তাহাি কদহপাত হয় বব  কসই কদহ প্ভূমত চবলীন হইয়া যায়  চক্ স স্কািসেূহ েমনি 

চভতি থাচকয়া যায়। বই েন সূক্ষ্মতি জড় বস্তু বচলয়া চবলীন হয় না, কািণ বস্তু যত 

সূক্ষ্ম হয়, তত স্থায়ী হয়। চক্ পচিমর্মষ েনও লয় পায়, বব  ইহািই জনয আেিা কিষ্টা 

কচিমতচে। বই প্রসম্গ সমবশাসকৃষ্ট বকচি দদাহিমণি কথা আোি েমন পচড়মতমে, তাহা 

হইল ঘূচণশবায়ু। চবচভন্ন চদক হইমত চবচভন্ন বায়ু-প্রবাহ আচসয়া বকস্থামন সেমবত হয়, 

বব  ঘুচিমত আি্ভব কমি। ঘুচিমত ঘুচিমত তাহািা চনকমিি কাগজ, খ্ড়কুিা প্রভৃচত িাচনয়া 

লইয়া বকস্থামন ধূ্চলেয় আকাি ধ্ািণ কমি  আবাি তাহা কফচলয়া চদয়া অনয স্থামন যাইয়া 

অনয আকামি ঘুচিমত থামক, বইরূপ স্মতুমখ্ যাহা আমে, তাহা আকষশণ কচিয়া পুনিায় 

চবচভন্ন আকাি ধ্ািণ কমি। স স্কৃমত যাহামক ‘প্রাণ-র্চক্ত’ বমল, তাহাও বইভামব বকত্র 

হইয়া জড় পদাথশ হইমত কদহ ও েন সৃচষ্ট কমি  যতক্ষণ না ঐ কদমহি পতন হয়, ততক্ষণ 

কস সচক্রয়ভামব কাযশ কচিমত থামক  ঐ কদহনামর্ি পি নূতন দপাদান হইমত প্রানর্চক্ত 

অপি বকচি কদহ সৃচষ্ট কমি, কসই কদমহি চবনামর্ি পি আবাি অপি বকচি কদহ সৃচষ্ট 

কমি—বইভামবই বই প্রচক্রয়া িচলমত থামক। র্চক্ত জড়-পদাথশ বযাতীত িচলমত পামি না। 
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কসজনয কদহপামতি পমিও েমনি দপাদান থামক, প্রাণ স স্কািরূমপ েমনি দপি কাযশ 

কমি  বব  েন তখ্ন অনয স্থামন চগয়া নূতন দপাদান হইমত অপি বকচি ঘূচণশি সৃচষ্ট 

কমি বব  নূতন যাত্রা আি্ভব কমি  বইভামব েন বকস্থান হইমত অনয স্থামন পচিভ্রেণ 

ককি, যতক্ষণ না গচতমবগ কর্ষ হয়, ততক্ষণ িচলমত থামক  পমি পচড়য়া যায়, ইহাি 

গচতমবগ সোপ্ত হয়। বইভামব যখ্ন েমনি নার্ হইমব, ককান স স্কাি না িাচখ্য়াই েন 

বমকবামি িূণশচবিূণশ হইয়া যাইমব, তখ্ন আেিা সমূ্পণশরূমপ েুক্ত হইব, চক্ তাহাি পূবশ 

পযশন্ত আেিা বদ্ধই থাচকব। েমনি ঘূচণশমত সোচ্ছন্ন আিা কল্পনা কচিমতই থাচকমব, 

আচে স্থান হইমত স্থানান্তমি নীত হইমতচে। যখ্ন বই ঘূচণশ বা আবতশ িচলয়া যাইমব, তখ্ন 

আিা জাচনমত পাচিমব, কস সবশবযাপী, কস কযখ্ামন ইচ্ছা যাইমত পামি, কস সমূ্পণশ রূমপ 

েুক্ত, বব  কস যত ইচ্ছা তত কদহ-েন সৃচষ্ট কচিমত পামি। চক্ তাি পূবশ পযশন্ত আিা 

ককবল ঘূচণশি সম্গ সম্গই যাইমত পামি। বই েুচক্তই হইল লক্ষয—কযখ্ামন কপ াঁচেবাি জনয 

আেিা সকমলই অগ্রসি হইমতচে। 

  

েমন করুন, বই কমক্ষ বকচি ‘বল’ আমে বব  আোমদি প্রমতযমকি হামতই বকচি কচিয়া 

লাচঠ আমে। আোি কসই লাচঠ চদয়া বলচিমক র্তবাি আঘাত কচিমতচে, বক স্থান হইমত 

অপি স্থামন কঠচলয়া চদমতচে, যতক্ষণ না বলচি কক্ষ হইমত বাচহি হইয়া যায়। চকরূপ 

কবমগ বব  ককান্ চদমক বলচি যাইমব? কমক্ষি চভতি কয-সকল র্চক্ত ব যাবস বলচিি 

দপি কাযশ কচিমতচেল, কসগুচলি ৈািাই ইহা চনরূচপত হইমব। বলচিি দপি কয-সকল 

চবচভন্ন আঘাত কিা হইয়াচেল, সগুচল স্ব স্ব ফল প্রসব কচিমব। আোমদি প্রমতযক 

োনচসক ও বদচহক কেশই বরূপ বক বকচি আঘাত। োনব-েনও বকচি ‘বল’—েনমকও 

আঘাত কিা হইমতমে। পৃচথবীি বই কমক্ষ আেিা সবশদাই বইভামব আঘাত প্রাপ্ত 

হইমতচে, বব  বখ্ান হইমত আোমদি চনিেণ বই-সকল আঘামতি র্চক্তি দপি চনভশি 

কচিমতমে। প্রমতযক কক্ষমত্রই ‘বলচিি’ গচতমবগও গচতি চদক আঘাতগুচলি ৈািাই 

চনরূচপত হয়  কতেচন আোমদি বই জমন্মি কেশসেূহ আোমদি ভচবষযস জীবন চস্থি 

কচিমব।আোমদি বতশোন জন্ম আোমদি অতীত কমেশি ফল। বকচি দৃষ্টান্ত : েমন কি, 

আচে কতাোমক বকচি অনন্ত সীোহীন রৃ্ঙ্খল চদলাে—তাহাি কড়া-গুচল পি পি বকচি 
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কশ্বত, বকচি কৃষ্ণ  ইহাি আি্ভব নাই, কর্ষও নাই। েমন কি, আচে কতাোমক কসই 

রৃ্ঙ্খলচিি স্বরূপ সম্বমে চজ্াসা কচিলাে। রৃ্ঙ্খলচি দভয় চদক হইমত অনন্ত অসীে 

বচলয়া প্রথমে ইহাি আি্ভব বব  কর্ষ চস্থি কিা কতাোি পমক্ষ কষ্টকি হইমব। চক্ ধ্ীমি 

ধ্ীমি জাচনমত পাচিমব—ইহা বকচি রৃ্ঙ্খল। র্ীঘ্রই তুচে আচবোি কচিমব, বই অনন্ত 

রৃ্ঙ্খলচি কশ্বত ও কৃষ্ণবমণশি দুইপ্রকাি অ মর্ি পুনিাবিচত্ত োত্র, বব  বই দুইচি 

অ র্মকই অনন্ত বাি গুণ কচিমল সেগ্র রৃ্ঙ্খলচি পাওয়া যায়। যচদ তুচে বই-সকল 

অ মর্ি স্বরূপ জামনা, তাহা হইমল তুচে সেগ্র রৃ্ঙ্খলচিিও স্বরূপ জাচনমব, কযমহতু ইহা 

কসই অ র্সেূমহি শুধু্ পুনিাবৃচত্ত োত্র। বকই ভামব আোমদি সেগ্র জীবন—অতীত, 

বতশোন ও ভচবষযস—কযন বকচি অনন্ত রৃ্ঙ্খল, ইহাি আচদও নাই অন্তও নাই  ইহাি 

প্রমতযকচি অ র্ বক বকচি জীবন, বব  বই জীবমনি দুইচি চদক—জন্ম ও েৃতুয। আেিা 

যাহা হই বব  যাহা কচি, কস-সবই বাি বাি সাোনয পচিবচতশত আকামি পুনিাবচতশত 

হইমতমে। সুতিা  আেিা যচদ বই দুইচি অ র্মক জাচন, তাহা হইমল জগমত কয-সকল 

পথ আোমদি অচতক্রে কচিমত হইমব, কস-সবই আেিা জাচনমত পাচিব। বরূমপ 

কদচখ্মতচে কয, বতশোন জীবমন আেিা কয কয-পমথ যাইমতচে, তাহা অতীত জীবমন আেিা 

কয কয-পমথ চগয়াচে, তাহা ৈািাই চস্থিীকৃত হইমতমে। আোমদি চনমজমদি কেশানুসামিই 

আেিা বই পৃচথবীমত আচসয়াচে। আেিা কযেন চনমজমদি বতশোন কেশফলগুচল লইয়া 

পৃচথবী হইমত িচলয়া যাই, কতেচন চনমজমদি প্রাক্তন কেশফলগুচল লইয়া বই পৃচথবীমত 

আচস  যাহা আোচদগমক পৃচথবী হইমত লইয়া যায়, তাহাই আোচদগমক পৃচথবীমত লইয়া 

আমস। ককান ্ র্চক্ত আোমদি পৃচথবীমত লইয়া আমস?—আোমদি প্রাক্তন কেশ। কক লইয়া 

যায়?—আোমদি চনমজমদি ইহমলামকি কেশসকল। কযেন ‘গুচিমপাকা’ চনমজি েুখ্ হইমত 

ত্ বাচহি কচিয়া ‘কির্ে-গুচি’ চনেশাণ কমি বব  পচিমর্মষ কসই ‘কির্ে-গুচিি’ চভতি 

চনমজই আবদ্ধ হইয়া যায়, কসরূপ আেিাও চনমজমদি কেশ ৈািা চনজচদগমক আবদ্ধ কচিয়া 

কফচলয়াচে, আেিাও আোমদি িাচিচদমক চনমজমদি কেশজাল বুচনয়াচে। আেিাই কাযশ-

কািণ-চনয়েমক িালু কচিয়াচে, বব  বখ্ন তাহা হইমত পচিত্রান পাওয়া কচঠন বচলয়া 

কবাধ্ কচিমতচে। আেিাই স সাি-িক্রমক গচতর্ীল কচিয়াচে, বব  বখ্ন কসই িক্রতমল 
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চপষ্ট হইমতচে। সুতিা  বই দার্শচনক েতবাদ আোমদি ইহাই চর্ক্ষা কদয় কয, আেিা 

সকমল বকই প্রকামি আোমদি চনমজমদি কেশ—পাপ-পুণয ৈািা আবদ্ধ হইমতচে। 

  

আিা কখ্ন িচলয়াও যায় না, আমসও না, জন্মগ্রহণও কমি না, েৃতুয-েুমখ্ও পচতত হয় 

না। ইহা আিাি স্মতুখ্স্থ প্রকৃচতিই গচত  বই গচতি প্রচতচবম্ব আিায় পমড়  তাহামত 

আিা অ্ানবর্ত  েমন কমি, কস-ই গেনাগেন কচিমতমে, প্রকৃচত নমহ। যখ্ন আিা 

বইরূপ েমন কমি, তখ্ন কস বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, চক্ যখ্ন কস জাচনমত পামি—তাহাি 

গচত নাই, কস সবশবযাপী, তখ্ন কস েুচক্তলাভ কমি। বদ্ধ আিামক ‘জীব’ বলা হয়। বরূমপ 

কতােিা কদচখ্মতে, যখ্ন বলা হয়—আিা আচসমতমে ও যাইমতমে, তখ্ন তাহা ককবল 

বুচিবাি সুচবধ্াি জনযই বলা হয়, কযেন কজযাচতচবশদযা-পামঠি সুচবধ্াি জনয কতাোমদি 

েমন কচিমত বলা হয়, সূযশ পৃচথবীি িাচিচদমক ঘুচিমতমে, যচদও তাহা সতয নমহ। বইভামব 

জীব দচ্চতি অথবা চনম্নতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল কসই সুপচিচিত জন্মান্তি বাদ, 

বব  সেগ্র সৃচষ্ট বই চনয়মেি অধ্ীন। 

  

োনুষ কয পশু হইমত দসপন্ন হইয়ামে, তাহা বই কদমর্ি জনসাধ্ািমণি চনকি অচত বীভসস 

বচলয়া কবাধ্ হয়। ককন? বই-সকল লক্ষ লক্ষ পশুি কর্ষ গচত চক? তাহািা চক চকেুই 

নমহ? আোমদি যচদ আিা থামক, তাহা হইমল তাহামদিও কতা আিা আমে  তাহামদি 

যচদ আিা না থামক, আোমদিও আিা নাই। ককবল োনুমষিই আিা আমে, পশুি নাই—

ইহা বলা অচত অময চক্তক। পশুি অধ্ে োনুষও আচে কদচখ্য়াচে। 

  

োনুমষি আিা স স্কাি অনুসামি চনম্ন হইমত দচ্চতি র্িীমি পচিভ্রেণ কচিয়ামে। চক্ 

ককবল দচ্চতে েনুষযর্িীমিই তাহাি েুচক্তলাভ হয়। বই েনুষয-আকাি, বেন চক 

কদবদূমতি আকাি অমপক্ষাও দচ্চতি, সকল প্রকাি জীব হইমত দচ্চ োনুষই েৃচথবীি 

েহত্তে জীব, কািণ োনুষই কোক্ষলাভ কমি। বই সেগ্র জগস ব্রমহ্মই অবচস্থত চেল, বব  

কযন তাাঁহা হইমত বাচহি হইয়া আচসয়ামে। বরূমপ কয-দসস হইমত জগস বাচহি হইয়া 

আচসয়ামে, কসইখ্ামন প্রতযাবতশন কচিবাি জনযই কিষ্টা কচিমতমে কযরূপ ডায়নামো 

( dynamo) চহমত দসপন্ন হইয়া চবদুযস বকচি বৃত্ত (circuit)সমূ্পণশ কচিয়া ডায়নামোমতই 
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প্রতযবতশন কমি। আিাি কক্ষমত্রও তাহাই ঘচিমতমে। ব্রহ্ম হইমত বাচহি হইয়া আিা চবচবধ্ 

দচ্ভবদ ও পশুি েধ্য চদয়া অবমর্মষ েনুষযর্িীমি দপচস্থত হয়  বব  োনবই ব্রমহ্মি 

চনকিতে। কয ব্রহ্ম হইমত আেিা হইয়া আচসয়াচে, তাাঁহামত চফচিয়া যাওয়াই েহান 

জীবন-স গ্রাে। োনুষ ইহা জানুক বা নাই জানুক, তাহামত চকেুই আমস যায় না। পৃচথবীমত 

আেিা যাহা চকেু গচতেয় কদচখ্, খ্চনজ পদামথশ, বৃক্ষ-লতায় অথবা পজশুপক্ষীমত যাহা 

চকেু স গ্রাে কদচখ্, সবই কসই বক কক্স্থমল প্রতযাবতশন কচিয়া চবোেলামভি প্রমিষ্টা 

োত্র। পূমবশ সােযাবস্থা চেল, পমি তাহা চবনষ্ট হইয়া চগয়ামে  বব  সকল অ র্—অণু-

পিোণু কসই চবনষ্ট সােযাবস্থা পুন প্রাচপ্তি জনয কিষ্টা কচিমতমে। বই স গ্রামে তাহািা 

সকল অতযািযশ বস্তুি দ্ভবব হইমতমে। প্রাচণজগমত, দচ্ভবদ ্জগমত বব  অনযানয সকল 

কক্ষমত্রই সকল স গ্রাে ও প্রচতমযাচগতা, সকল সাোচজক স ঘষশ ও যুদ্ধ, কসই সােযাবস্থা 

পুন প্রাচপ্তি জনয র্াশ্বত স গ্রাে চভন্ন অপি চকেুই নমহ। 

  

জন্ম হইমত েৃতুযি চদমক বই গচত—বরূপ চবিিণমকই স স্কৃমত বলা হয় ‘স সাি’  

আক্ষচিক অমথশ বলা হয়—জন্ম-েিণ-িক্র। সকল সৃষ্ট বস্তুই বই িক্র পচিক্রেণ কচিয়া 

র্ীঘ্র বা চবলমম্ব কোক্ষলাভ কচিমব। প্রে হইমত পামি, যচদ আেিা সকমলই ভচবষযমত 

েুচক্তলামভ অচধ্কািী হই, তাহা হইমল তাহাি জনয আবাি স গ্রামেি প্রময়াজন চক? যচদ 

প্রমতযমকই েুক্ত হইমব, তাহা হইমল আেিা বচসয়া থাচকব বব  অমপক্ষা কচিব। ইহা সতয 

কয, র্ীঘ্র হদক বা চবলমম্বই হদক, প্রমতযক জীবই েুচক্তলাভ কচিমব। ককহই চপেমন পচড়য়া 

থাচকমব না  কাহািও ব স হইমব না  প্রমতযক বস্তু চনিয়ই দচ্চ হইমত দচ্চতি অবস্থায় 

দন্নীত হইমব। যচদ তাহাই হয়, তাহা হইমল আোমদি স গ্রামেি প্রময়াজন চক? প্রথেত  

স গ্রােই হইল বকোত্র দপায়, যাহা আোচদগমক কক্স্থমল আচনমত পামি  চৈতীয়ত  

আেিা জাচন না, ককন স গ্রাে কচিমতচে। স গ্রাে আোমদি কচিমতই হইমব। ‘সহস্র 

কলামকি েমধ্য, কময়কজনই োত্র জামনন কয, তাাঁহািা েুচক্তলাভ কচিমবন।’ অচধ্কা র্ 

োনুষ জড় দ্রবয লইয়াই স্ষ্ট থামকন  চক্ কময়কজন আমেন, যাাঁহািা জাগ্রত হন—ব্রমহ্ম 

প্রতযাবতশন কচিমত িান, যাাঁহািা েমন কমিন—পৃচথবীি লীলামখ্লা যমথষ্ট হইয়ামে। 

ইাঁহািাই স্ামন স গ্রাে কমিন  অনযানয সকমল স গ্রাে কমি অ্ামন। 
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কবদান্তদর্শমনি আি্ভব ও কর্ষ হইল—অসতযমক তযাগ বব  সতযমক গ্রহণ কচিয়া ‘স সাি 

তযাগ কিা’। যাাঁহািা পাচথশব কোমহ েুগ্ধ হইয়া আমেন, তাাঁহািা হয়মতা বচলমত পামিন : 

ককন আেিা পৃচথবী তযাগ কচিয়া িচলয়া যাইব, বব  কক্স্থমল প্রতযাবতশন কচিমত কিষ্টা 

কচিব? েমন করুন, আেিা সকমলই ঈশ্বি হইমত আচসয়াচে  চক্ কদচখ্মতচে, বই জগস 

সুন্দি ও সুখ্দায়ক  অতবব ককন আেিা জগসমকই আিও কবর্ী সম্ভবাগ কচিমত কিষ্টা 

কচিব না? ককন আেিা স সামিি বাচহমি যাইমত কিষ্টা কচিব? তাাঁহািা বমলন—পৃচথবীমত 

প্রতযহই কয দন্নচত সাচধ্ত হইমতমে, কসইচদমক দৃচষ্টপাত কি  জগমত কতই না চবলাসদ্রবয 

সৃষ্ট হইমতমে! জগস অচতর্য় সুখ্জনক। ককন আেিা তাহা োচড়য়া যাইব, বব  যাহা 

দপমভাগয নয়, তাহাি জনয কিষ্টা কচিব? ইহাি দত্তি বই কয, পৃচথবীি ব স সুচনচিত  

পৃচথবী চনিয়ই খ্ণ্ডচবখ্ণ্ড হইয়া যাইমব। পূমবশ বহুবাি আেিা বকই প্রকাি সুখ্ দপমভাগ 

কচিয়াচে। আেিা বতশোমন কয-সকল আকাি কদচখ্মতচে, কস-সকলই পূমবশ বহুবাি 

প্রকচিত হইয়ামে  বব  বতশোমন আেিা কয-পৃচথবীমত বাস কচিমতচে, কস-পৃচথবীও পূমবশ 

বহুবাি বইভামব সৃষ্ট হইয়ামে। আচেও পূমবশ বহুবাি বখ্ামন আচসয়াচে, কতাোমদি সচহত 

বহুবাি কথা বচলয়াচে। কতােিাও জাচনমত পাচিমব—ইহা সতয  বব  কয-সকল কথা 

কতােিা বতশোমন শুচনমতে, কসগুচল কতাোিা পূমবশও বহুবাি শুচনয়াে, বব  ভচবষযমতও 

বহুবাি বরূপ ঘচিমব। আিা সবশদাই বক ও অচভন্ন  কদহই ককবল অচবিত চবনষ্ট ও 

পুনিাচবভূশত হইমতমে। চৈতীয়ত  বই-সকল ঘিনা পযশায়ক্রমে ঘমি। েমন কি, চতন-

িািচি পার্া আমে  তুচে কসইগুচল কফচলমল—বকচিমত পাাঁি, বকচিমত িাি, বকচিমত 

চতন, বকচিমত দুই কদখ্া কগল। তুচে যচদ বইভামব ক্রোগত পার্া কফচলয়া যাও, তাহা 

হইমল চনিয় আবাি বরূপ হইমব বই স খ্যাগুচল পুন  পুন  কদখ্া যাইমব। ক্রোগত পার্া 

কফচলয়া যাও, বব  চবলম্ব যতই হদক না ককন, বই স খ্যাগুচল চনিয়ই আবাি কদখ্া 

যাইমব। অবর্য কতবাি পমি তাহামদি পুনিাবৃচত্ত হইমব, তাহা সচঠক বলা যায় না—ইহা 

বদবাধ্ীন। জীবািামদি বকত্র হওয়াি বযাপামিও বই বকই চনয়ে প্রমযাজয। যতই চবলম্ব 

হদক না ককন, বকই স মযাগ বব  চবময়াগ বাি বাি ঘচিমব। কসই বকই জন্ম, কসই 

পানাহাি, তািপি েৃতুয বাি বাি ঘুচিয়া ঘুচিয়া আমস। ককহ ককহ সা সাচিক কভাগসুখ্ 
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অমপক্ষা দচ্চতে আি চকেুই ককানচদন পায় না  চক্ যাাঁহািা দচ্চতি স্তমি আমিাহণ 

কচিমত িান, তাাঁহািা কদমখ্ন—বই-সকল কভাগসুখ্ িিে লক্ষয নয়, আনুষচ্গক োত্র। 

  

কু্ষদ্র কীিপত্গ হইমত আি্ভব কচিয়া োনুষ পযশন্ত প্রমতযক জীবর্িীিই চিকমগাি ‘কফচিস্ 

হুইল্’-বি বক বকচি গাচড়ি েমতা—িক্রচি সবশদাই িচলমতমে, চক্ প্রচত গাচড়ি 

আমিাহী পচিবচতশত হইয়া যাইমতমে। োনুষ বকইভামব বকচি গাচড়মত দচঠমতমে, িমক্রি 

ঘূণশমনি সচহত ঘুচিমতমে, তাি পি নাচেয়া যাইমতমে। িক্রচি ক্রোগত ঘুচিয়া িচলয়ামে। 

বক বকচি জীবািা ঐভামব বই বকচি জীবািা ঐভামব বক বকচি র্িীি ধ্ািণ 

কচিমতমে, তাহাি েমধ্য চকেুকাল বাস কচিমতমে, তািপি দহা তযাগ কচিয়া অনয বকচি 

র্িীি ধ্ািণ কচিমতমে, তাহাও তযাগ কচিয়া তৃতীয় বকচি ধ্ািণ কচিমতমে। বইভামব 

জন্মেৃতুযি িক্র ঘুচিয়া িচলমতমে, যতচদন না জীব কসই িক্র হইমত বাচহি হইয়া েুচক্তলাভ 

কমি। 

  

প্রমতযক কদমর্, প্রমতযক যুমগ োনুমষি জীবমনি অতীত বব  ভচবষযস জাচনবাি অচত 

আিযশ র্চক্তি কথা সকমল শুচনয়াে। ইহাি বযাখ্যা : যতচদন পযশন্ত আিা কাযশ-কািণ-

চনয়মেি অধ্ীন থামক—অবর্য তাহাি স্বভাবগত স্বাধ্ীনতা কখ্নও সমূ্পণশরূমপ চবনষ্ট হইয়া 

যায় না—তাহাি অচস্তত্ব তখ্নও থামক  বেন চক কস জনয আিা চনজ র্চক্ত প্রময়াগ কচিয়া 

কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খল অচতক্রে কচিমত পামি, কযরূপ েুক্তািাি কক্ষমত্র ঘচিয়া থামক  

ততচদন তাহাি কেশ কাযশ-কািণ-চনয়মেি ৈািা বহুলা মর্ প্রভাচবত হয় বব  বরূমপ 

কেশফল-পিম্পিা সম্বমে যাাঁহামদি অন্তদৃশচষ্ট আমে, তাাঁহামদি পমক্ষ অতীত ভচবষযস সম্বমে 

আমলাকপাত কিা স্ভবব। 

  

যতচদন ককান বাসনা কােনা অথবা অভামবি অচস্তত্ব থামক, ততচদন অপূণশতাও থামক। 

পূণশ েুক্তািাি ককান বাসনা-কােনা থাচকমত পামি না। ঈশ্বমিি ককান অভাব থাচকমত 

পামি না। তাাঁহাি যচদ ককান বাসনা-কােনা থামক, তাহা হইমল তাাঁহামক ‘ঈশ্বি’ বলা িমল 

না, কািণ কসমক্ষমত্র চতচন অপূণশ হইয়া পমড়ন। বই কািমণ—’ঈশ্বি ইহা কােনা কমিন, 

দহা কােনা কমিন  চতচন কখ্ন রুষ্ট, কখ্ন তুষ্ট’—বরূপ বলা চর্শুি েুমখ্ি আধ্-আধ্ 
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বুচল, অথশহীন কথা। কসইজনয সকল আিাযশ ইহাই চর্ক্ষা চদয়ামেন : ককান চকেু কােনা 

কচিও না  সকল বাসনা তযাগ কি, পূণশভামব তৃপ্ত হও। 

  

দন্তহীন চর্শু ‘হাোগুচড়’ চদমত চদমত পৃচথবীমত আমস  বব  বৃদ্ধও ‘হাোগুচড়’ চদমত চদমত 

দন্তচবহীন অবস্থায় পৃচথবী হইমত িচলয়া যায়। বরূমপ জীবমনি আি্ভব ও কর্ষ—িিে দুচি 

প্রান্ত বকই প্রকাি  ককবল বকজমনি বই জীবন সম্বমে ককানরূপ অচভ্তা নাই, 

অপমিি জীবন সম্পমকশ অচভ্তা আমে। যখ্ন আমলাক-তিম্গি স্পন্দন অচত েৃদু হয়, 

তখ্ন আেিা আমলাক কদচখ্মত পাই না  যখ্ন তাহা অচত দ্রুত হয়, তখ্নও তাহাি ফল 

হয় অেকাি। বইভামব িিে সীো-দুচি বকই প্রকাি হয়, যচদও তাহামদি েমধ্য আকার্-

পাতাল বযবধ্ান। কদয়ামলি বাসনা-কােনা নাই, পূণশ েুক্ত োনমবিও নাই। চক্ 

কদয়ালচিি ককান কিতনা নাই কয, দহা কােনা কচিমব  আি পূণশ েুক্ত োনমবি কােনা 

কচিবাি চকেুই থামক না। জড়বুচদ্ধ কলাকমদি বই জগমত ককান কােনা থামক না, কযমহতু 

তাহামদি েচস্তে অপূণশ। বকই সম্গ, দচ্চতে অবস্থামতও আোমদি ককান কােনা থামক 

না। চক্ বই দুই অবস্থাি েমধ্য আকার্-পাতাল প্রমভদ। বকজন পশুি চনকিবতশী, 

অনযজন ঈশ্বমিি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৩. পুনর্জন্ম 

পুনজশন্ম 

  

[চনদ ইয়কশ হইমত প্রকাচর্ত দার্শচনক পচত্রকা ‘ Metaphysical magazine’ বি জনয 

চলচখ্ত, োিশ, ১৮৯৫]  

  

অতীমত কতাোি ও আোি বহু জন্ম হইঠয়া চগয়ামে, কহ র্ত্রুনার্কািী (অজুশন), আচে কস-

সবই অবগত আচে, চক্ তুচে অবগত নও।’—গীতা১  

  

সকল কদমর্ ও সকল কামল কয-সকল কূি সেসযা েনুমষি বুচদ্ধমক চবেূঢ় কচিয়ামে, 

তন্মমধ্য সবশামপক্ষা জচিল োনুষ চনমজ। কয অগচণত িহসয ইচতহামসি আচদ যুগ হইমত 

োনুমষি র্চক্তমক সোধ্ামনি জনয আহ্বান জানাইয়া ঐ কামযশ ব্রতী কচিয়ামে, তন্মমধ্য 

গভীিতে িহসয হইল োনুমষি চনজ স্বরূপ। ইহা সোধ্ামনি অসাধ্য বকচি প্রমহচলকাোত্র 

নয়, ইহা সকল সেসযাি অন্তচনশচহত েূল সেসযাও বমি। োনুমষি বই স্বরূপচিই আোমদি 

সবশপ্রকাি ্ ান, সবশপ্রকাি অনুভূচত ও সবশপ্রকাি কাযশকলামপি েূল দসস ও কর্ষ আধ্াি। 

বেন ককান সেয় চেল না, বেন ককান সেয় আচসমবও না—যখ্ন োনুমষি চনমজি স্বরূপ 

তাহাি সবশাচধ্ক েমনামযাগ আকষশণ কচিমব না। 

  

োনুমষি সকল প্রকাি কু্ষধ্াি েমধ্য সতযানুসচেসসারূপ কয-কু্ষধ্া োনুমষি চনজ সত্তাি 

সচহত চনচবড়ভামব জচড়ত আমে, বচহচবশমশ্বি েূলযায়নকমল্প অন্ত িাজয হইমত ককান 

োনদণ্ড আচবোমিি জনয কয সবশগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা চবদযোন, বব  বই পচিবতশনর্ীল চবমশ্ব 

বকচি অপচিবতশনীয় চস্থি চবন্দু আচবোি কচিবাি জনয কয অচনবাযশ ও স্বভাবচসদ্ধ 

প্রময়াজন অনুভূত হয়, কসগুচলি ৈািা পচিিাচলত হইয়া োনুষ যচদও েমধ্য েমধ্য 

স্বণশকচণকা-ভ্রমে ধূ্চল-েুচষ্টমক ধ্চিমত সমিষ্ট হইয়ামে, বেন চক যুচক্ত ও বুচদ্ধ অমপক্ষাও 

দচ্চতি িামজযি ককান বাণীি কপ্রিণা পাইয়াও কস অমনক সেয়ই অন্তচনশচহত কদবমত্বি 

েেশ অনুধ্াবন কচিমত সক্ষে হয় নাই, তথাচপ যতচদন হইমত বই অনুসোন আি্ভব 
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হইয়ামে, তাহাি েমধ্য বেন ককান সেয় কদচখ্মত পাওয়া যায় না, যখ্ন ককান না ককান 

জাচত বা কচতপয় বযচক্ত সমতযি বচতশকা ঊমবশ তুচলয়া ধ্মিন নাই। 

  

———-  

  

১ বহূচন কে বযাতীতাচন জন্মাচন তব িাজুশন। 

তানযহ  কবদ সবশাচণ ন ত্ব  কবত্থ পিন্তপ।। 

——েীেদ ভগবদ গীতা, ৪/ ৫ 

  

অতীমত অথবা আধু্চনক কামল—চবমর্ষত  প্রগচতর্ীল বুচদ্ধজীবীমদি েমধ্য বেন কলামকি 

কখ্নও অভাব ঘমি নাই, যাাঁহািা পাচিপাচশ্বশক ও অপ্রময়াজনীয় খ্ুাঁচিনাচি চবষময় 

বকমদর্দর্শী, চবমবিনাহীন বব  কুস স্কািপূণশ অচভেত স্বীকাি কচিবাি ফমল, কখ্ন বা 

চবচবধ্ দর্শনেত ও স্প্রদদাময়ি বক্তমবযি অস্পষ্টতাি দরুন চবিচক্তি ফমল, বব  দু মখ্ি 

সচহত বচলমত হয়, অমনক সেয় সঙ্ঘবদ্ধ কপ মিাচহমতযি ভয়াবহ কুস স্কািাচদি প্রভামব 

িিে চবপিীত েমত দপচস্থত হইয়ামেন  বব  বই-সকল কািণ হতার্ হইয়া শুধু্ কয ব-

সম্পমকশ অনুসোন পচিতযাগ কচিয়ামেন তাহাই নমহ, তাাঁহািা কঘাষণা কচিয়ামেন বই 

কাযশ চনষ্ফল বব  অনাবর্যক। দার্শচনমকিা কক্ষাভ বা চবদ্রূপ প্রকার্ কচিমত পামিন বব  

পুমিাচহতগণ তিবাচিি সাহাযয পযশন্ত স্বীকাি কচিয়া স্বীয় বযবসায় পচিিালনা কচিমত 

পামিন, চক্ সতয বকোত্র তাাঁহামদিই চনকিা আচবভূশত হয়, যাহািা সমতযি জনযই 

লাভালামভি চিন্তা োচড়য়া চনভশীক ৃদদময়ি সমতযিই পীঠস্থামন দপাসনা কচিয়া থামকন। 

  

োনুমষি বুচদ্ধ যখ্ন ্ানপূবশক ককান চবষময় প্রযুক্ত হয় তখ্নই তাাঁহামদি চনকি আমলাক 

দ্ভবাচসত হয়  বব  ধ্ীমি ধ্ীমি হইমলও ক্রের্  তাহা অ্াতভামব অনুস্রুত হইয়া সেগ্র 

জাচতি েমধ্য প্রসাচিত হয়। দার্শচনকগণ কদখ্াইয়া কদন, চকরূমপ েহাপুরুমষিা ্ামনি 

সম্গ সাধ্না কচিয়া থামকন  বব  ইচতহাস সাক্ষয কদয়, চকরূমপ নীিমব ধ্ীমি ধ্ীমি 

সাধ্ািণ জনসোমজ তাাঁহামদি সাধ্নালব্ধ সতয অনুপ্রমবর্ কমি।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োনুষ তাহাি স্বরূপ সম্বমে যতগুচল েত আজ পযশন্ত স্বীকাি কচিয়ামে, তন্মমধ্য বই 

েতচিই সবশাচধ্ক প্রসাি লাভ কচিয়ামে কয, আিা নােক বকচি সতযবস্তু আমে বব  দহা 

কদহ হইমত চভন্ন ও অেি। যাাঁহািা বইরূপ আিাি অচস্তমত্ব আস্থাবান্, তাাঁহামদি েমধ্য 

আবাি চিন্তার্ীল অচধ্কা র্ বযচক্তই চবশ্বাস কমিন কয, আিা বতশোন জমন্মি পূবশ হইমতই 

আমে। 

  

আধু্চনক োনবসোমজ যাাঁহামদি ধ্েশ সুস বদ্ধ ও সুপ্রচতচিত, তাাঁহামদি অচধ্কা র্ই ইহা 

চবশ্বাস কমিন, বব  কয-সব কদর্ ভগবামনি আর্ীবশামদ সবশাচধ্ক দন্নত, কস-সব কদমর্ি 

সবশমেি েনীষীিা যচদও আিাি অনাচদমত্ব চবশ্বাস কিাি প্রচতকূল অবস্থাি েমধ্যই 

প্রচতপাচলত হইয়ামেন, তথাচপ তাাঁহািা আিাি পূবশাচস্তমত্বি সেথশন কচিয়ামেন। চহন্দু ও 

কব দ্ধধ্মেশি ইহা চভচত্তস্বরূপ। প্রািীন চের্িীয়গমণি েমধ্য চর্চক্ষতমেণী ইহামত চবশ্বাস 

কচিমতন, প্রািীন পািসীকগণ বই সমতয দপনীত হইয়াচেমলন  গ্রীক দার্শচনকগণ বই 

ধ্ািণামক তাহামদি দর্শন-চিন্তাি চভচত্ত-প্রস্তিরূমপ গ্রহণ কচিয়াচেমলন  চহব্রুগমণি েমধ্য 

ফযাচিচসগণ (আিািচনি প্রািীন ইহুদী ধ্েশস্প্রদদায়) ইহামক গ্রহণ কচিয়াচেমলন, বব  

সুসলোন ধ্েশাবলম্বীচদমগি েমধ্য সুফীিা প্রায় সকমলই বই সতয স্বীকাি কমিন। 

  

চবচভন্ন জাচতি েমধ্য চবচভন্ন চবশ্বামসি দ্ভবব ও পচিপুচষ্টি চনচেত্ত েমন হয়, চবমর্ষ ধ্িমনি 

পচিমবমর্ি প্রময়াজন আমে। েৃতুযি পমি র্িীমিি বতিুকু োত্র অ র্ও জীচবত থামক—

বই ধ্ািণায় দপচস্থত হইমতই প্রািীন জাচতসেূমহি কত যুগ কাচিয়া চগয়ামে। আবাি কদহ 

হইমত চবেুক্ত হইয়া েৃতুযি পিও জীচবত থামক, বইরূপ ককান বস্তু সম্বমে যুচক্তপূণশ 

ধ্ািণায় দপনীত হইমত আিও কত যুগ-যুগামন্তি প্রময়াজন হইয়ামে। বেন বকচি সত্তা 

আমে, যাহাি কদমহি সচহত সম্পকশ সােচয়ক, বইরূপ ধ্ািণায় দপনীত হওয়া যখ্ন স্ভবব 

হইল, ককবল তখ্নই বব  কয-সকল জাচতি েমধ্য বইরূপ চসদ্ধামন্তি দদয় হই কত 

পাচিল, বকোত্র তাহামদি েমধ্য বই অচনবাযশ প্রেচি দচত্থত হইয়াচেল : ককাথায়? কখ্ন? 

  

প্রািীন চহব্রুগণ আিা সম্পমকশ চনমজমদি েমধ্য অনুসচেসসা জাগাইয়া েমনি বস্থযশ নষ্ট 

কমিন নাই। তাাঁহামদি েমত েৃতুযমতই সবচকেুি অবসান হয়। কালশ কহমকল যথাথশই 
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বচলয়ামেন : ‘ইহা যচদও সতয কয, (ইহুদীমদি) চনবশাসমনি পূবশবতশী বাইমবমলি প্রািীন 

অ মর্ চহব্রুগণ প্রাণ-তত্ত্বচিি পৃথক্ পচিিয় পাইয়াচেমলন বব  তাহামক তাাঁহািা কখ্নও 

‘কনমফস’ অথবা ‘রুয়াখ্’ অথবা ‘কনর্াো’ নামে অচভচহত কচিয়ামেন, তখ্াচপ বই-সকল 

র্ব্দ বিতনয বা আিাি ধ্ািণাি কদযাতক না হইয়া বি  প্রাণবায়ুিই কদযাতক। আবাি 

পযামলষ্টাইমনি অচধ্বাসী ইহুদীগমণি চনবশাসমনি পিবতশী কামলি িিনায় ককাথাও ককান 

পৃথক্ সত্তাচবচর্ষ্ট অেি আিাি দমেখ্ পাওয়া যায় না  চক্ সবশত্র ঈশ্বি হইমত চন সৃত 

শুধু্ বেন বকচি প্রাণবায়ুি দমেখ্ পাওয়া যায়, যাহা র্িীি ব স হইমল চদবয- সত্তা 

‘রুয়ামখ্’ অন্তচহশত হয়।’  

  

প্রািীন চের্ি ও কযাচিয়াি অচধ্বাচসগমণি আিা সম্বমে চনজস্ব বহু অ্ুভবত ধ্ািণা চেল। 

চক্ েৃতুযি পমিও োনমবি ককান বকচি অ র্ জীচবত থামক বচলয়া তাহািা কয ধ্ািণা 

কপাষণ কচিত, তাহাি সচহত প্রািীন চহন্দু, পািসীক, গ্রীক বা অনয ককান আযশজাচতি ব-

সম্বেীয় ধ্ািণাগুচলমক কযন চের্াইয়া কফলা না হয়। অচত প্রািীনকাল হইমতই আিাি 

ধ্ািণা সম্পমকশ আযশ ও অ-স স্কৃত ভাষাভাষী কেচ্ছচদমগি সুস্পষ্ট পাথশকয পচিলচক্ষত হয়। 

বাহযত  েৃতমদমহি কর্ষকৃতয-অনুিামনি িীচত কযন ইহাি প্রকৃষ্ট চনদর্শন  অচধ্কা র্ 

কক্ষমত্রই কেচ্ছগণ র্বমক সযমপ কপ্রাচথত কচিয়া অথবা তদমপক্ষা জচিলতি চবিাি প্রচক্রয়া 

অবলম্বমন র্বমক েচে-মত পচিণত কচিয়া েৃতমদহ স িক্ষমনি জনয যথাসাধ্য প্রয়াস 

পাইত, আি আযশগণ সাধ্ািণত  েৃতমদহমক অচিমক ভস্মীভূত কচিমতন।  

  

ইহািই েমধ্য আেিা বই বকচি প্রকাণ্ড কগাপন িহমসযি সোন পাই কয, আযশজাচতি—

চবমর্ষত  চহন্দুমদি সহায়তা বযতীত চের্িীয় হদক, বসীিীয় হদক বা বযাচবলনবাসীই 

হদক, ককান কেচ্ছজাচতই বই ধ্ািণায় দপনীত হইমত পামি নাই কয, আিা-নােক বেন 

বক পৃথক্ বস্তু আমে, যাহা র্িীি-চনিমপক্ষভামব অবস্থান কচিমত পামি। 

  

যচদও কহমিামডািাস বমলন, চের্িীয়গণই সবশামগ্র আিাি অেিমত্বি ধ্ািণা কচিমত 

পাচিয়াচেল, বব  চতচন চের্িীয়গমণি েতবাদ-প্রসম্গ বইরূপ বমলন, ‘আিা কদহ-

নামর্ি পমিও বাি বাি বক বকচি জীবমদমহ প্রমবর্ কমি বব  তাহাি ফমল ঐ জীব 
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বাাঁচিয়া দমঠ  অত পি জলিি স্থলিি ও কখ্িি—যত প্রাণী আমে, তাহামদি সকমলি েমধ্য 

কস যাতায়াত কমি, বব  চতনসহস্র বসসিকাল বইরূমপ অচতবাচহত হইমল পুনবশাি 

োনবমদমহ চফচিয়া আমস’, তথাচপ চের্িতত্ত্ব সম্পমকশ বতশোন কামল কয গমবষণা 

হইয়ামে, তাহাি ফমল অদযাবচধ্ আিাি কদহান্তি-গ্রহণ-চবষময় চের্িীয় জনসাধ্িমণি 

ধ্মেশি েমধ্য ককান চিহ্ন কদচখ্মত পাওয়া যায় নাই। বি  েযাসমপমিা১, আেশান২ বব  

অপিাপি খ্যাতনাো চের্িতত্ত্বচবমদি আধু্চনকতে বই অনুোনই অনুমোচদত হয় কয, 

পুনজশন্মবামদি সচহত চের্িীয়গণ সুপচিচিত চেল না। 

  

———-  

  

১ Maspero 

2 A. Erman 
  

প্রািীন চের্িীয়গমণি েমত আিা বকচি অনযসামপক্ষ চবকল্প সত্তা োত্র, ইহাি চনজস্ব 

ককান পৃথক্ অচস্তত্ব নাই বব  ককানচদনই কদমহি সচহত সম্পকশ চবচচ্ছন্ন কচিমত পামি না। 

যতচদন কদহ থামক, ককবল ততচদনই ইহা জীচবত থামক, যচদ ককান আকচস্মক 

কািণবর্ত  েৃত কদহচি চবনষ্ট হয়, তমব চবমদহ আিামক চৈতীয়বাি েৃতুয ও ব স বিণ 

কচিমত হয়। েৃতুযি পি আিা সেগ্র পৃচথবীেয় যদৃচ্ছা ভ্রেণ কচিমত পামি বমি, চক্ 

প্রচত িামত্র েৃতমদহচি কযখ্ামন আমে কসখ্ামন তাহামক চফচিমত হয়  কস সবশদা দু খ্েি, 

সবশদা কু্ষধ্া-তৃষ্ণায় কাতি বব  আি বকবাি জীবনমক দপমভাগ কচিবাি জনয তীব্র 

বাসনাযুক্ত, অথি ককানেমতই তাহা পূিণ কচিমত পামি না। দহাি পুিাতন র্িীমিি ককান 

অ র্ ককানিকমে আহত হইমল আিাি অনুরূপ অ র্ও অচনবাযশভামব আহত হয়। বই 

ধ্ািণাি চদক হইমতই প্রািীন চের্িীয়গমণি েৃতমদহ স িক্ষণ কচিবাি জনয অচতচিক্ত 

বযাকুলতাি কািণ বুচিমত পািা যায়। প্রথমে েরুভূচেমক র্বমক্ষত্র চহসামব চনবশািন কিা 

হইয়াচেল, কািণ তথায় বায়ুি শুেতা কহতু েৃতমদহ সহমজ চবনষ্ট হইত না, বব  বইরূমপ 

চবমদহ কপ্রতািা দীঘশজীবন লামভি সুমযাগ পাইত। 
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কালক্রমে জদ্বনক কদবতা র্বমদহ স িক্ষমণি বেন বক দপায় আচবোি কচিমলন, যাহাি 

সাহামযয পূবশপুরুষমদি প্রচত েদ্ধার্ীল বযচক্তিা তাহামদি স্বজনগমণি েৃতমদহ প্রায় 

অনন্তকামলি জনয স িক্ষণ কচিবাি আর্া কপাষণ কচিত  বব  চনদারুন দু মখ্ি হইমলও 

আিাি জনয বইরূপ অেিমত্বি বযবস্থা তাহািা কচিত। 

  

পৃচথবীি সচহত আি ককান চনচবড় সম্বে-স্থাপন অস্ভবব হইমলও বক র্াশ্বত কখ্দ কসই 

েৃত আিা কক সবশদাই পীড়া চদত  চবমদহী আিা সমখ্মদ বচলত : “কহ ভ্রাত , তুচে 

কখ্নও পানাহাি হইমত চনমজমক বচ্ত কচিও না, োদকতা, ভালবাসা, সবশপ্রকাি 

সম্ভবাগ বব  চদবািাত্র বাসনাি অনুসিণ হইমত চবিত হইও না। দু খ্মক ৃদদময় স্থান চদও 

না, কািণ পৃচথবীমত োনুমষি জীবনকাল কতিুকু? পচিমে কয (মপ্রত-)মলাক আমে, দহা 

সুচপ্তেয় ও ঘন োয়ায় আবৃত  ইহা বেন বকচি স্থান কযখ্ামন বকবাি অচধ্চিত হইমল 

কসখ্ানকাি অচধ্বাসীিা তাহামদি ‘েচে’রূমপ চিিচনদ্রায় েি হয়, পুনবশাি আি ককানচদনই 

স্বজনবগশমক কদচখ্বাি জনয জাগ্রত হয় না, আি তাহািা তাহামদি চপতা- োতামক চিচনমত 

পামি না, বব  তাহামদি ৃদদময় স্ত্রী ও সন্তানবমগশি ককান স্মৃচত থামক না। পৃচথবী তাহাি 

অচধ্বাসীচদগমক কয প্রাণবন্ত জলধ্ািা দান কমি, তাহা আোি চনকি পচঙ্কল ও প্রাণহীন  

পৃচথবীমত যাহািা বাস কমি, তাহািা সকমলই জলধ্ািাি অচধ্কািী  অথি আোি চনকি 

ঐ জলধ্ািাই বখ্ন বক পূচতগেেয় গচলত ধ্ািায় পচিণত হইয়ামে। েৃতুযি বই 

দপতযকায় আচসয়া অবচধ্ আচে বুচিমতই পাচিমতচে না, আচে কক বব  ককাথায় আচে। 

আোমক কস্রাতচস্বনীি জল পান কচিমত দাও…দত্তিাচভেুমখ্ েুখ্ কচিয়া আোমক 

জলার্ময়ি ধ্ামি িামখ্া, যাহামত েৃদুবায়ু আোমক কস্নহস্পর্শ দান কচিমত পামি বব  

আোি ৃদদয় দু মখ্ি কবল হইমত েুচক্ত পাইয়া সজীব হইমত পামি।”১  

  

কযাচিয়াবাসীিা েৃতুযি পমি আিাি স্বরূপ সম্বমে চের্িীয়মদি েমতা অত গমবষণা না 

কচিমলও তাহামদি েমত আিামক কদমহি দপি চনভশির্ীল চৈতীয় বস্তু চহসামবই গ্রহণ 

কিা হয়, বব  ঐ আিা কবিস্থামনিই সচহত জচড়ত। তাহািাও বই কদহ-চনিমপক্ষ ককান 

অবস্থাি কথা চিন্তা কচিমত পামি নাই বব  আর্া কপাষণ কচিত কয, েৃতমদহ পুনরু্ীচবত 
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হইমব। যচদও কদবী ইস্থাি নানা চবপদ আপদ ও কিাে্কি অচভযামনি অমন্ত ইয়া ও 

দেচকনাি পুত্র—তাাঁহাি কেষপালক স্বােী দেুচজমক পুনজশীচবত কচিমত পাচিয়াচেমলন, 

তথাচপ ‘অচত ধ্েশপ্রাণ বব  ভচক্তপিায়ণ বযচক্তিাও তাহামদি চপ্রয়জনমদি পুনরু্ীবমনি 

চনচেত্ত কদবালয় হইমত কদবালময় বৃথাই কাতি আমবদন জানাইয়াচেল।’  

  

বইরূমপ আেিা কদচখ্মত পাই, প্রািীন চের্িীয় বা কযাচিয়াবাসীিা েৃত বযচক্তি র্বমদহ 

হইমত চক বা কবিস্থান হইমত সমূ্পণশ চবচচ্ছন্ন কচিয়া আিা সম্পমকশ কখ্নও ধ্ািণা কচিমত 

সক্ষে হয় নাই। সব চদক চবমবিনা কচিমল বই পাচথশব জীবনই সমবশাত্তে, বব  েৃত বযচক্ত 

সকল সেয়ই আি বকবাি ইহা পাইবাি সুমযামগি জনয লালাচয়ত বব  যাহািা জীচবত 

তাহািাও দু খ্-পীচড়ত, কদমহি দপি চনভশির্ীল বই চৈতীয় আিাি অবচস্থচতকাল বৃচদ্ধ 

কচিবাি গভীি আর্া কপাষণ কচিত বব  তাহাচদগমক সাহামযযি জনয যথাসাধ্য যপ 

কচিত। 

  

———-  

  

১ প্রািীন কলখ্া হইমত েযাসমপমিা কতৃশক ফিাসীমত, ব্রুগ শ্ কতৃশক জােশান ভাষায় অনূচদত। 

  

বইরূপ পচিমবমর্ আিা সম্পমকশ দচ্চতি ্ান হওয়া স্ভবব নয়। প্রথেত  ইহা অতযন্ত 

স্থূল জড়বাদ তদুপচি ভয় ও যন্ত্রনাপূণশ। অস খ্য অশুভ র্চক্তি ৈািা ত্রস্ত হইয়া, ঐগুচলমক 

বড়াইবাি বনিার্যজনক ও দচৈি কিষ্টায় জীচবতমদি আিাও তাহামদি ধ্ািণানুযায়ী 

েৃমতি আিাি েমতা সািা পৃচথবীমত ঘুচিয়া কবড়াইয়াও চকেুমতই গচলত র্ব ও র্বাধ্ামিি 

গচণ্ডি বাচহমি যাইমত পাচিমতমে না। 

  

বখ্ন আোচদগমক আিা সম্বমে দচ্চতি ধ্ািণাি েূল আচবোমিি জনয অপি বকচি 

জাচতি চদমক দৃচষ্টপাত কচিমত হইমব, যাহামদি চনকি ঈশ্বি সবশকরুণাচনলয় সবশবযাপী 

পুরুষ, যাহামদি চনকি চতচন জযাচতেশয় দয়ালু ও সহায়ক চবচভন্ন কদবতাি োধ্যমে 

চনমজমক প্রকার্ কমিন  োনবজাচতি েমধ্য যাহািা সবশামগ্র ঈশ্বিমক চপতৃ-সমম্বাধ্ন কচিয়া 

বচলয়াচেল, ‘চপতা কযেন তাহাি চপ্রয় পুমত্রি হস্ত ধ্ািণ কমিন, আপচনও কতেচন আোি 
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হস্ত ধ্ািণ করুন’  যাহামদি চনকি জীবন চেল আর্াি বস্তু, বনিামর্যি নয়  ধ্েশ যাহামদি 

চনকি জীবমনি প্রেত্ত দমত্তজনাি অবসমি কবদনাতশ বযচক্তি েুখ্ হইমত অকস্মাস চন সৃত 

কতগুচল সচবিাে আতশনাদ োত্র নয়, পি্ যাহামদি ধ্ািণাসেূহ আোমদি চনকি 

র্সযমক্ষমত্রি সুগে ও বনানীি কস িমভ আমোচদত হইয়া আমস  যাহামদি স্বত স্ফুতশ 

বাধ্াহীন আনন্দপূণশ বন্দনাগীচত চদনেচণি প্রথে চকিমণ দ্ভবাচসত বই কর্াভােয়ী ধ্িণীমক 

অচভনন্দন কচিবাি কামল পচক্ষকন্ঠ হইমত কযরূপ কাকলী চন সৃত হয়, তাহািই সদৃর্—

আজও তাহা অষ্ট সহস্র বসসমিি সিণী ধ্চিয়া আোমদি চনকি চদবযধ্ামেি নবীন 

আহ্বামনি নযায় আচসয়া দপচস্থত হয়  আেিা ববাি প্রািীন আযশজাচতি কথাই বচলমতচে। 

  

আযশজাচতি প্রািীনতে গ্রন্থ ঋমেমদ তাহামদি প্রাথশনা-েন্ত্র বইরূমপ চলচপবদ্ধ আমে  

‘আোমক কসই েৃতুযহীন অক্ষয় ধ্ামে স্থান দাও, কযখ্ামন চদবযমলামকি কজযাচত চবদযোন 

বব  কযখ্ামন চিিন্তন দীচপ্ত জাজ্বলযোন ‘। ‘আোমক কসই ধ্ামে অেি কচিয়া িামখ্া , 

কযখ্ামন িাজা চববস্বামনি পুত্র বাস কমিন, কযখ্ামন চদবযধ্ামেি িহসযাবৃত অিশনালয় 

বতশোন’। ‘আোমক কসই কলামক অেি কচিয়া িামখ্া কযখ্ামন তাাঁহািা সানমন্দ যদৃচ্ছ চবহাি 

কমিন’ ।  ‘ পৃচথবী ও অন্তচিমক্ষি ঊমবশ সবশামপক্ষা অন্তিতে কয তৃতীয় দুযমলামক চনচখ্ল 

চবশ্ব কজযচতেশয়রূমপ অবচস্থত, কসই আনন্দ-মলামক আোমক অেি কচিয়া িামখ্া।’  

  

বইবামি আেিা বুচিমত পাচিমতচে কয, আযশজাচত ও কেচ্ছগমণি ধ্ািণাি েমধ্য চকরূপ 

আকার্-পাতাল প্রমভদ চবদযোন। বমকি দৃচষ্টমত বই কদহ বব  বই পাচথশব জগসই 

বকোত্র সতয ও কােয বস্তু। তাহািা বই বৃথা আর্া কপাষণ কমি কয, েৃতুযকামল কয 

জীবনী-র্চক্ত কদহ োচড়য়া িচলয়া যায় বব  ইচ্য়সুমখ্ বচ্ত হইয়া চনযশাতন ও দু খ্ 

অনুভব কমি, েৃত কদহমক সযমপ িক্ষা কচিমল ঐ জীবনী-র্চক্তমক পুনবশাি পৃচথবীমত 

চফিাইয়া আচনমত পািা যায়। বইরূমপ তাহামদি চনকি জীবন্ত বযচক্ত অমপক্ষা েৃতমদহই 

অচধ্কতি যমপি অচধ্কািী হইয়া পচড়ল। অপমিিা কদচখ্ল কয, র্িীি তযাগ কচিয়া যাহা 

প্রস্থান কমি, তাহাই োনমবি প্রকৃত সত্তা বব  র্িীি হইমত চবযুক্ত হইয়া তাহা বেন 
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দচ্চতি সুখ্ানুভমবি স্তমি দপচস্থত হয়, র্িীমি অবস্থানকামল কস-সুখ্ কখ্নও পায় নাই। 

তাই তাহািা ব মসানু্মখ্ র্বমদহমক র্ীঘ্র দগ্ধ কচিয়া নষ্ট কচিবাি বযবস্থা কচিল। 

  

বখ্ামনই আেিা বেন বকচি ভামবি অঙ্কুি কদচখ্মত পাইমতচে, যাহা হইমত আিা 

সম্পমকশ সচঠক ধ্ািণাি দ্ভবব হইমত পামি। কযখ্ামন প্রকৃত োনবমক ককবল র্িীি না 

ভাচবয়া আিা-রূমপ ভাবা হইয়ামে, কযখ্ামন প্রকৃত োনব ও তাহাি র্িীমিি েমধ্য 

অচবমচ্ছদয ককান সম্বে বমকবামি নাই—কসখ্ামনই আিাি েুচক্ত-সম্বেীয় েহান ্ ভামবি 

দ্ভবব হওয়া স্ভবব হইয়ামে। বই স্তমি দচঠয়া আযশগমণি দৃচষ্ট যখ্ন েৃত বযচক্তি 

আবিণভূত বস্ত্রসদৃর্ কজযাচতেশয় কদহমক কভদ কচিয়া তদতীত স্তমি দপনীত হইল বব  

আিাি চনিাকাি, পৃথক্, স্বতন্ত্র সত্তাি প্রকৃত তত্ত্ব তাহািা বুচিল, তখ্নই প্রে দচঠল—

’ককাথা হইমত?’  

  

বই ভািতবমষশ বব  আযশচদমগি েমধ্যই আিাি পূবশাচস্তমত্বি, অেিমত্বি বব  স্বাতমন্ত্রযি 

ধ্ািণা প্রথে দ্ূভবত হয়। প্রািীন চের্ি সম্পমকশ স্প্রদচত যত গমবষণা হইয়ামে, তাহা হইমত 

বরূপ ককান প্রোন পাওয়া যায় না কয, কসখ্ামন কখ্নও স্বতন্ত্র স্বয় সমূ্পণশ ও পাচথশব জীবন 

লামভি পূমবশ চবদযোন আিাি অচস্তত্ব সম্বমে তাহামদি ককান ধ্ািণা চেল। ককান ককান 

িহসয-চবদযাচবদ অবর্য বই তমত্ত্বি অচধ্কািী হইয়াচেমলন, চক্ তাাঁহামদি কক্ষমত্র প্রোণ 

পাওয়া যায় কয, ঐ ভাব ভািতবষশ হইমতই আচসয়াচেল। 

  

কালশ কহমকল বমলন, ‘আচে চন সমন্দমহ চবশ্বাস কচি কয, যতই গভীিভামব চের্িীয় ধ্েশ 

অনুধ্াবন কিা যাইমব, ততই ইহা স্পষ্টরূমপ প্রতীয়োন হইমব কয, চের্িীয় জনসাধ্ািণ 

কয-ধ্মেশি অনুসিণ কচিত, দহাি সচহত পুনজশন্মবামদি চবন্দুোত্র সম্বে নাই। বেন চক 

িহসযচবদযাচবদ ককহ ককহ বই চবদযাি অচধ্কািী হইয়া থাচকমলও ইহা ওচসচিস-চর্ক্ষাি 

চনজস্ব বস্তু নমহ, প্রতুযত দহা চহন্দুগমণি চনকি হইমত প্রাপ্ত।’  

  

পিবতশী কামল কদখ্া যায়, আমলকজাচ্য়াবাসী ইহুদীগণ বই েতবামদ চবশ্বাসী হইয়ামেন 

কয, প্রমতযক আিাি পৃথক্ সত্তা আমে  বব  পূমবশই আেিা বচলয়া আচসয়াচে, যীশুি 
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সেসােচয়ক ফযাচিসীিা(প্রািীন আিািচনি ইহুদী ধ্েশস্প্রদদায়) শুধু্ কয আিাি স্বাতমন্ত্রয 

চবশ্বাসী চেমলন তাহাই নয়, তাাঁহািা ইহাও চবশ্বাস কচিমতন কয, আিা চবচভন্ন র্িীমি 

যাতায়াত কমি। বইরূমপ অচত সহমজই ইহা বুচিমত পািা যায়, তাহািা ককেন কচিয়া 

যীশুমক প্রািীন বক েহাপুরুমষি অবতাি বচলয়া স্বীকাি কচিয়াচেল বব  যীশু স্বয়  

কঘাষণা কচিয়াচেমলন, বযাচিস্ট জন-বি েমধ্য েহািা ইচলয়াস পুনিাচবভূশত হইয়ামেন—

’যচদ আপনামদি বুচিবাি েমতা ক্ষেতা থামক, তাহা হইমল জাচনমবন, কয ইচলয়মসি 

পুনিাগেমনি কথা চেল, ইচনই চতচন।’ ১  

  

চহব্রুগমণি েমধ্য আিা ও তাহাি স্বাতন্ত্রয সম্পমকশ কয-ধ্ািণাগুচল কদচখ্মত পাওয়া যায়, 

কসগুচল চনিয়ই দচ্চতি িহসযচবদযাচবদ চের্িীয়গমণি চনকি হইমত আচসয়াচেল  

চের্িীয়গণ আবাি কসগুচল চহন্দুমদি চনকি হইমত পাইয়াচেমলন। বগুচল কয 

আমলকজাচ্য়াি োধ্যমে আচসয়ামে, তাহা অতযন্ত তাসপযশপূণশ। কািণ কব দ্ধমদি চলচপ 

ও পুস্তকাচদ হইমত আমলকজাচ্য়া ও বচসয়া-োইনমি তাহামদি প্রিািকামযশি স্পষ্ট 

প্রোণ পাওয়া যায়। 

  

বইরূপ কচথত আমে কয, গ্রীকমদি েমধ্য চপথামগািাসই সবশপ্রথে কহমলনীয়মদি চনকি 

আিাি পুনজশন্মবাদ প্রিাি কমিন। গ্রীকিা আযশ জাচতিই অন্তগশত বচলয়া ইচতপূমবশই 

েৃতমদমহি অচিসসকাি কচিত বব  প্রমতযক আিাি স্বতন্ত্র অচস্তমত্ব চবশ্বাস কচিত। 

অতবব চপথামগািামসি চর্ক্ষাি ফমল পুনজশন্মবাদ োচনয়া লওয়া তাহামদি পমক্ষ সহজ 

চেল। বপুচলয়ামসি েমত চপথামগািাস ভািমত আচসয়া ব্রাহ্মণচদমগি চনকি চর্ক্ষালাভ 

কচিয়াচেমলন। 

  

———-  

  

১ েযাথু. ৯/ ১৪/  

  

ব পযশন্ত আেিা বইিুকু জাচনয়াচে কয, কযখ্ামনই আিামক ককবল র্িীমিি বিতনযপ্রদ 

অ র্চবমর্ষ না বচলয়া তাহাি স্বাতন্ত্রয স্বীকৃত হইমতমে বব  দহামকই োনুমষি প্রকৃত 
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স্বরূপ বলা হইমতমে, কসখ্ামনই ইহাি পূবশাচস্তত্ব সম্পমকশ চবশ্বাস অপচিহাযশরূমপই আচসয়া 

পচড়য়ামে  বব  আেিা ইহাও জাচনয়াচে কয, কয-সকল জাচত আিাি স্বাধ্ীন পৃথক্ সত্তায় 

চবশ্বাস কচিমতন, তাাঁহািা প্রায়ই তাাঁহামদি েৃতমদহ অচিমত দগ্ধ কচিয়া ঐ চবশ্বামসি বাহয 

প্রোণ চদয়া চগয়ামেন। যচদও আযশ জাচতমদি েমধ্য প্রািীন পািসীকগণ কসচেচিক প্রভাব 

হইমত েুক্ত থাচকয়াও েৃতমদহ-সসকামিি বকচি অ্ুভবত প্রথা আচবোি কচিয়াচেল, তথাচপ 

কয-নামে তাহািা তাহামদি ‘িাওয়াি অব সাইমলন্স’১-মক অচভচহত কমি, তাহা হইমতই 

জানা যায় কয, দহা দহনাথশ দহ্-ধ্াতু হইমত চনষ্পন্ন হইয়ামে। 

  

স মক্ষমপ বচলমত কগমল, কয-সকল জাচত োনুমষি স্বরূপ-চনধ্শািমণ অচধ্ক েমনামযাগ কদয় 

নাই, তাহািা বই জড়মদহমক সবশস্ব বচলয়া েমন কিাি ঊমবশ দচঠমত পামি নাই  বব  

যচদ বা কখ্নও অতীচ্য় ্ামনি আমলামক তাহািা ইচ্য়াতীত জগমতি চকচ্স আভাস 

পাইয়ামে, তবু তাহািা শুধু্ বই চসদ্ধামন্তই স্ষ্ট হইয়ামে কয, সুদূি ভচবষযমত ককান 

প্রকামি বই কদহই অচবনশ্বি হইমব। 

  

অপিচদমক আি বকচি জাচত চেল, যাহািা োনবমক েননর্ীল জীবরূমপ গণয কচিয়া 

তাহাি স্বরূপ-অনুসোমন সেস্ত র্চক্ত চনময়াচজত কচিয়াচেল  কসই আযশ চহন্দু জাচত র্ীঘ্রই 

কদচখ্মত পাইল কয, বই কদহমক অচতক্রে কচিয়া বেন চক চপতৃপুরুষমদি আকাচঙ্ক্ষত 

কতমজােয় কদহমক অচতক্রে কচিয়া প্রকৃত োনব-সত্তা চবিাজ কচিমতমে  কসই েূলতত্ত্ব, 

কসই অচবভাজয স্বতন্ত্র সত্তাই চনমজমক বই কদহৈািা আবৃত কমি, বব  জীণশ হইমল দহা 

তযাগ কমি। বই েূলতত্ত্বচি চক ককান সৃষ্ট পদাথশ? যচদ সৃচি বচলমত ‘অভাব’ হইমত 

‘ভামব’ি সৃচষ্ট বুিায়, তাহা হইমল তাহামদি চনচিত দত্তি ‘না’  বই আিা জন্ম ও 

েৃতুযহীন, ইহা কয চগক বা চেচেত পদাথশ নয়, চক্ স্বাধ্ীন পৃথক্ সত্তাবান্  কসই কহতু 

তাহামক দসপন্নও কিা যায় না , ব সও কিা যায় না, ইহা ককবল চবচভন্ন অবস্থাি েমধ্য 

পচিভ্রেণ কমি। 

  

———-  
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১ পার্শীমদি েৃতমদহ কয কবদীমত স্থাপন কচিয়া পক্ষীমদি আহামিি জনয দমবশ দমত্তাচলত 

হয়, তাহামক Tower of Silence(দখ ে)বমল। 

  

স্বভাবতই প্রে দমঠ : ইচতপূমবশ(মদহগ্রহমণি পূমবশ) আিা ককাথায় অবস্থান কচিমতচেল? 

চহন্দু দার্শচনকগণ বমলন, স্থূল দৃচষ্টমত কদচখ্মত কগমল ইহা নানা কদহ অবলম্বন কচিয়া 

পচিভ্রেণ কচিমতচেল  অথবা প্রকৃত বা দার্শচনক অমথশ ইহা চবচভন্ন োনচসক স্তি অচতক্রে 

কচিমত চেল। 

  

কবদ চভন্ন বেন অপি ককান যুচক্তচসদ্ধ চভচত্ত আমে চক, যাহাি দপি চহন্দু দার্শচনকগণ 

তাাঁহামদি পুনজশন্মবামদি প্রচতিা কচিয়ামেন? আমে। আর্া কচি, আেিা পমি কদখ্াইমত 

পাচিব কয, সবশজনগৃহীত কয-মকান েতবামদিই েমতা ইহািও স্বপমক্ষ যুচক্তচসদ্ধ প্রোণ 

আমে  চক্ সবশামগ্র আোিা কদচখ্মত িাই, আধু্চনক কামলি কচতপয় কেি ইওমিাপীয় 

চিন্তার্ীল বযচক্ত পুনজশন্ম সম্বমে চকরূপ চিন্তা কচিয়ামেন।  

  

চফকমি১ আিাি অেিত্ব সম্বমে আমলািনা কচিমত চগয়া বমলন : 

‘ইহা সতয কয, আিাি স্থাচয়মত্বি ধ্ািণা খ্ণ্ডমনি চনচেত্ত প্রকৃচত হইমত বকচি দৃষ্টামন্তি 

দমেখ্ কিা যাইমত পামি। ইহা কসই সবশজনচবচদত যুচক্ত—কামল যাহাি আি্ভব হইয়ামে, 

ককান না ককান কামল তাহাি অবসানও হইমব  অতবব অতীমত আিাি অচস্তত্ব স্বীকাি 

কচিমল সম্গ সম্গ আিাি-পূবশাচস্তত্বও স্বীকাি কিা হইয়া যায়। ইহা অতযন্ত নযায়স্গত 

চসদ্ধান্ত। চক্ ইহা আিাি স্থাচয়মত্বি চবপমক্ষ প্রমযাজয যুচক্ত না হইয়া বি  তাহাি 

চনতযমত্বি স্বপমক্ষই বকচি অচতচিক্ত যুচক্ত বচলয়া পচিগচণত হইমত পামি। বস্তুত  ককহ 

যচদ বই অধ্যাি-ও র্ািীি-চবদযাি অন্তগশত স্বত চসদ্ধ সতযচি বুচিমত পামিন কয, 

প্রকৃতপমক্ষ ককান-চকেুিই সৃচষ্ট হইমত পামি না, তাহা হইমল বই সতযও ধ্চিমত পাচিমবন 

কয, বই স্থূল র্িীি অবলম্বমন দৃর্যোণ হইবাি পূবশ হইমতই আিা চবদযোন চেল।’  

  

কর্ামপনহাওয়াি২ তাাঁহাি ‘ Die Welt als Wille Und Vorstellung’ নােক গ্রমন্থ পুনজশন্মবাদ 

সম্পমকশ বচলমতমেন : “বযচক্তি পমক্ষ চনদ্রা বচলমত যাহা বুিায়, ‘ইচ্ছার্চক্ত’ ি পমক্ষ েৃতুয 
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বচলমতও তাহাই বুিায়। কািণ স্মৃচতর্চক্ত ও চনজ স্বাতন্ত্রয যচদ সবশদা ইহাি সচহত লাচগয়া 

থাচকত, তমব প্রকৃত লামভি স্ভবাবনা না থাচকমল ইচ্ছার্চক্ত চকেুমতই অনন্তকাল ধ্চিয়া 

বকই কেশানুিান ও যন্ত্রণামভাগ কিাি জনয চিচকয়া থাচকত না। চক্ ইচ্ছার্চক্ত 

দহাচদগমক দূমি সিাইয়া কদয়, বব  ইহাই চলচথ-নােক চবস্মিমণি নদী  বই েৃতুযরূপ 

চনদ্রাি চভতি চদয়া ইচ্ছার্চক্ত পুনবশাি অপি বকচি নূতন বুচদ্ধি ৈািা সচ্ত হইয়া সমূ্পণশ 

বক নূতন জীবরূমপ আচবভূশত হয়  বক নূতন চদন তখ্ন তাহামক বক নূতন তিভূচেি 

চদমক প্রলুব্ধ কমি। 

  

———-  

  

১ I. H. Fichte 

২ Schopenhauer. 
  

“বইরূমপ কদখ্া যাইমতমে কয, বই চনিন্তি জন্মপ্রবাহই পি পি কসই অচবনার্ী 

ইচ্ছার্চক্তি জীবন-স্বপ্নগুচল িিনা কচিমত থামক  বব  যতক্ষণ না চনচদশষ্ট পচিোণ ও 

চনচদশষ্ট প্রকামিি চবচিত্র ও চনতযনূতন দপমদর্ ও অচভ্তা লামভি ফমল ইচ্ছার্চক্ত 

চনমজই চনমজি চবমলাপ ও চবনার্ সাধ্ন কচিমতমে, ততচদন বইরূপই িচলমত থামক। 

…ইহাও দমপক্ষা কিা যায় না কয, বযাবহাচিক অচভ্তা-প্রসূত যুচক্তও বইরূপ পুনজশন্ম 

সেথশন কমি। বস্তুত  যাাঁহািা জীণশ হইয়া কদহতযাগ কচিয়ামেন, তাাঁহামদি েৃতুযি সচহত 

যাহািা নবাচবভূশত, তাহামদি জমন্মি বকচি সম্পকশ আমে। বযাপক েহাোিীি পমি 

োনবজাচতি েমধ্য চর্শুজমন্মি কয আচধ্কয কদখ্া যায়, তাহা হইমতই ইহা প্রোচণত হয়। 

িতুদশর্ র্তমক কেগ েহাোিীি(Black Death)ফমল যখ্ন পূবশ কগালামধ্শি অচধ্কা র্ োনুষ 

েৃতুযেুমখ্ পচতত হয়, তখ্ন োনবজাচতি েমধ্য অস্বাভাচবকভামব সন্তামনাসপাচদকা র্চক্ত 

বৃচদ্ধ পাইয়াচেল, বব  প্রায়ই যেজ-চর্শুি জন্ম হইত। ইহাও লক্ষণীয় কয, বই সেময় 

কয-সকল চর্শু জন্মগ্রহণ কচিয়াচেল, তাহামদি ককহই পূণশস খ্যক দন্ত লাভ কমি নাই  

বইরূমপ প্রকৃচত আপন র্চক্ত যথাসাধ্য প্রময়াগ কচিয়াও খ্ুাঁচিনাচি বযাপামি কৃপণতা প্রকার্ 

কচিয়াচেল। ১৮২৫ খ্ৃ  চলচখ্ত Chronik der Seuchen নামক গ্রন্থে সু্নরার১ ইহার বর্ ণনা 
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উন্থেখ কররয়ান্থেন। কযাসপারও২ তা াঁহার ১৮৩৫ খ ৃঃ রিরখত ‘Ueber die 

Wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen’ গ্রকন্থ বই প্রাকৃচতক চনয়ে সেথশন 

কচিয়ামেন কয, কয-মকান বকচি চনচদশষ্ট জনসেচষ্টি েমধ্য কদখ্া যায়, তাহামদি 

জন্মস খ্যাি হাি তাহামদি েৃতুযস খ্যা ও আয়ুোমলি হামিি দপি অচত সুচনচিত প্রভাব 

চবস্তাি কচিয়া থামক, কািণ জমন্মি স খ্যা সবশদা েৃতুযি হামিি সচহত সেতা িক্ষা কমি  

ইহাি ফমল সবশদা সবশত্র েৃতুয ও জন্ম সোন হামি বৃচদ্ধ বা হ্রাস পায়। চবচভন্ন কদর্ বব  

দহামদি চবচভন্ন অ্ল হইমত বহু তথয স গ্রহ কচিয়া চতচন সমন্দহাতীতরূমপ ইহা প্রোণ 

কচিয়ামেন। তথাচপ ইহা অস্ভবব কয, আোি অকাল-েৃতুযি সচহত বইরূপ বকচি 

চববামহি ফলপ্রসূতাি ককান প্রতযক্ষ বা কাযশকািণািক সম্পকশ থাচকমব, কয-চববামহি 

সচহত আোি ককান সম্পকশই নাই  ইহাও অস্ভবব কয, ঐ চববামহি সচহত আোি েৃতুযি 

ককান সম্বে থাচকমত পামি। বইরূমপ বমক্ষমত্র অধ্যাি-তত্ত্বই অনস্বীকাযশরূমপ বব  অতযন্ত 

চবস্ময়কিভামব জাগচতক চবষময়ি বযাখ্যাি প্রতযক্ষ চভচত্তরূমপ প্রতীয়োন হয়। প্রমতযক 

নবজাত বযচক্ত সজীবতা ও প্রফুেতা লইয়া নবজীবমন আচবভূশত হয় বব  ঐগুচল 

দপম  কমনি েমতা দপমভাগ কমি  চক্ জগমত চবনােূমলয চকেুই পাওয়া যায় না, পাওয়া 

যাইমত পামি না। বই নবীন জীবমনি জনয অপি বকচি চন মর্চষত জীবনমক বাধ্শকয ও 

জিারূপ েূলয চদমত হয়। চক্ তাহাি েমধ্যই বেন বক অচবনশ্বি বীজ চনচহত থামক, 

যাহা হইমত নূতন জীবমনি দসপচত্ত হয়—দভময় বকই সত্তা।”  

  

———-  

  

১ F. Schnurrer 

২ Casper. 
  

রূ্ণযবামদ চবশ্বাসী হইমলও সুচবখ্যাত ই মিজ দার্শচনক চহদে১ অেৃতত্ব চবষময় স র্য়ািক 

বক প্রবমে বমলন  ‘অতবব বই জাতীয় েতবাদ-সেূমহি েমধ্য বকোত্র পুনজশন্মবাদই 

দার্শচনকমদি প্রচণধ্ানমযাগয।’  দার্শচনক কলসী ২ কচবজমনাচিত গভীি অন্তদৃশচষ্ট সহাময় 

প্রে কচিমতমেন : ‘বকোত্র প্রািীনতেমত্বি দাচবমত স্বীকৃত চবচভন্ন দার্শচনক েতবামদি 
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কুতমকশি প্রভামব োনুমষি কবাধ্র্চক্ত কয অতীতকামল ক্ষীণ ও দুবশল হইয়া যায় নাই, কসই 

অতীতকামল বই েতবাদচি োনুমষি অনুভূচতি কক্ষমত্র আচবভূশত হইয়াচেল বচলয়া চক ইহা 

বতই পচিহামসি চবষয়?…আচে যতক্ষণ নূতন ্ান, নূতন অচভ্তা স গ্রহ কচিবাি 

ক্ষেতা িাচখ্, ততক্ষণ ককন আচে বাি বাি চফচিয়া আচসব না? বকবাি জন্মগ্রহন কচিয়াই 

চক আচে বত কবর্ী পাইয়াচে কয, চৈতীয়বাি আগেনজচনত কেমর্ি পচিবমতশ আোি আি 

চকেুই পাইবাি থাচকমব না?’  

  

———-  

  

১ Hume 

২Lessing 

  

পূবশ হইমত চবদযোন বকই আিা বহুজীবমন বহুবাি পুনজশন্ম গ্রহণ কমি—বইরূপ 

েতবামদি পমক্ষ ও চবপমক্ষ বহু যুচক্ত িচহয়ামে, বব  সবশকামলই চিন্তানায়কমদি েমধ্য 

বহু প্রচসদ্ধ বযচক্ত ইহাি সেথশমন অগ্রসি হইযামেন  আেিা যতদূি বুচিমত পাচি, তাহামত 

েমন হয়, আিা বচলয়া ককান স্বতন্ত্র বস্তু থাচকমল ইহাও অচনবাযশ কয, দহা পূবশ হইমতই 

চবদযোণ। আিাি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকাি না কচিয়া দহামক স্কে(ধ্ািণা) সেূমহি সেচষ্ট 

বচলয়া োচনমলও কব দ্ধমদি েমধ্য োধ্যচেকচদগমক চনমজমদি েতবাদ বযাখ্যা কচিবাি 

জনয বাধ্য হইযা আিাি পূবশাচস্তত্ব স্বীকাি কচিমত হয়।  

  

কয যুচক্তবমল প্রোণ কিা হয়, ককান অসীে বস্তুি আচদ থাকা অস্ভবব, তাহা অকািয। 

যচদও ইহাি খ্ণ্ডনকমল্প বই যুচক্তচবরুদ্ধ েমতি আেয় গ্রহণ কিা হয় কয, অনন্তর্চক্ত 

ভগবামনি পমক্ষ অস্ভববও স্ভবব হয়। দু মখ্ি চবষয় বই ভ্রোিক যুচক্ত বহু চিন্তার্ীল 

বযচক্তি েুমখ্ও শুচনমত পাওয়া যায়। 

  

প্রথেত  কযমহতু ঈশ্বি প্রাকৃচতক সকল বযাপামিি সবশজনীন বব  সাধ্ািণ কািণ, অতবব 

োনবািাি চনমজি েমধ্য কয-সব চবমর্ষ িকমেি বযাপাি ঘচিয়া থামক, কসগুচলি 

প্রাকৃচতক(অসাধ্ািণ) কািণ অনুসোমনি প্রে দচঠমতমে  কামজই বমক্ষমত্র ভগবান বই 
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জগদ্রূপ যমন্ত্রি চনেশাতা১ বইরূপ েতবাদ সমূ্পণশ অপ্রাসচ্গক। ইহা অ্তাি স্বীকৃচত 

বযতীত আি চকেুই নমহ। কািণ োনবীয় ্ামনি প্রমতযক র্াখ্াি প্রমতযক প্রে সম্পমকশই 

আেিা ঐ বক দত্তি চদমত পাচি বব  বইরূমপ সকল প্রকাি অনুসচেসসা বে কচিয়া 

ফলত  ্ামনি পথ সমূ্পণশ রুদ্ধ কচিমত পাচি। 

  

চৈতীয়ত  বইরূপ সবশদা ঈশ্বমিি সবশর্চক্তেত্তাি কদাহাই কদওয়াি অথশ কতগুচল র্মব্দি 

প্রমহচলকা সৃচষ্ট কিা বযতীত আি চকেুই নমহ। কািণমক কািণরূমপ চঠক তখ্নই জানা হয় 

বব  জাচনমত পািা যায়, যখ্ন ঐ কািণচি তাহাি কাযশ- দসপাদমনি পমক্ষ পযশাপ্ত, 

বতদচতচিক্ত আি চকেুই নয়। ইহাি ফমল আেিা বই চসদ্ধামন্তই দপচস্থত হইমতচে কয, 

আোি বকচদমক কযেন অনন্ত ফমলি চিন্তা কচিমত পাচি না, অপিচদমক কতেচন 

সবশর্চক্তোন্ কািমণিও ধ্ািণা কচিমত পাচি না। আিও দ্রষ্টবয বই কয, ভগবান সম্বমে 

আোমদি সকল ধ্ািণাই সসীে  তাাঁহামক কািণ বচলয়া োচনমলও বই কািণমত্বি ৈািা 

ভগবামনি ধ্ািণা সীচেত হইয়া পমড়। তৃতীয়ত  ঐরূপ েতবাদ তমকশি খ্াচতমি োচনয়া 

লইমলও যতক্ষণ আেিা ইহা অমপক্ষা অচধ্কতি যুচক্তসহ বযাখ্যা চদমত না পাচিব, ততক্ষণ 

বেন ককান অস্ভবব কথা োচনমত বাধ্য নই কয, ‘অভাব হইমত ভামবি দসপচত্ত হয়’ অথবা 

‘অসীে বস্তু ককান কামলি েমধ্য আি্ভব হয়’ ।  

  

———-  

  

১ Deus ex machina 

  

পূবশাচস্তমত্বি চবরূমদ্ধ বই বকচি তথাকচথত দৃঢ় যুচক্ত খ্াড়া কিা হয় কয, অচধ্কা র্ োনুষ 

ব সম্পমকশ সমিতন নয়। বই যুচক্তি দপস্থাপচয়তামক ইহাি সািবত্তা প্রদর্শমনি জনয 

প্রোণ কচিমত হইমব কয, সেগ্র োনবািাচি শুধু্ স্মিণকামযশই বযাপৃত থামক। ককান 

চজচনমসি স্মৃচত যচদ তাহাি অচস্তমত্বি প্রোণ হয়, তাহা হইমল জীবমনি কয কয অ র্ বখ্ন 

স্মৃচতি অন্তভুশক্ত নমহ, তাহাি অচস্তত্ব চনিয়ই কলাপ পাইয়ামে, বব  কয-মকান বযচক্ত 
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গভীি েূেশাকামল বা চবকামিি অনয ককান অবস্থায় স্মৃচতর্চক্ত হািাইয়া কফমল, কস তখ্ন 

চনিয়ই চনমজি অচস্তত্বও হািাইয়া কফমল। 

  

আিাি পূবশাচস্তত্ব অনুোমনি জনয, চবমর্ষত  সমিতন কাযশাকলামপি স্তমি তাহাি 

প্রোণামথশ চহন্দু দার্শচনকগণ কয-সকল কে চলক চসদ্ধান্ত দপস্থাচপত কমিন, তাহা প্রধ্ানত  

বইরূপ : 

  

প্রথেত  ইহা বযাতীত বই ববষেযেয় জগমতি বযাখ্যা চকরূমপ স্ভবব হইমব? বকজন 

দয়ালু ও নযায়বান্ ঈশ্বি কতৃশক অচধ্চিত িামজয সদ ভামব ও োনব-সোমজি সম্পদ রূমপ 

গচড়য়া দচঠবাি পমক্ষ প্রময়াজনীয় সকল সুমযামগি েমধ্য বকচি চর্শু জন্মগ্রহণ কচিল, 

বব  হয়মতা কসই বকই েুহূমতশ বকই েহানগমি অপি বকচি চর্শু বেন অবস্থাি েমধ্য 

জন্মগ্রহণ কচিল, যাহা তাহাি ভাল হইয়া দচঠবাি পমক্ষ প্রচতকূল। কদচখ্মত পাই—বেন 

চর্শুও জন্মায় কয চর্শু কষ্ট কভাগ কমি, হয়মতা সািা জীবনই কষ্ট পায়, অথি বজনয 

তাহাি ককান কদাষ নাই। বইরূপ ককন হইমব? ইহাি কািণ চক? ইহা কাহাি অ্তা-

প্রসতূ? যচদ চর্শুচিি কদাষ নাই থামক, তাহা হইমল কস ককন তাহাি চপতাোতাি কমেশি 

ফমল বই কষ্ট কভাগ কচিমব? বতশোন দু মখ্ি অনুপামত ভচবষযমত সুখ্ লাভ হইমব—বই 

প্রমলাভন কদখ্াইয়া বা িহমসযি অবতািণা কচিয়া প্রেচিমক বড়াইয়া যাওয়া অমপক্ষা 

অ্তা স্বীকাি কিা অমনক ভাল। কাহািও পমক্ষ আোমদি দপি অস্গত কের্ভাি 

বলপূবশক িাপাইয়া কদওযা নীচতচবগচহশত কতা বমিই, দহামক অচবিািও বলা িমল। শুধু্ 

তাই নয়, ভচবষযমত ক্ষচতপূিণ হইমব—বইরূপ েতবাদচিও সমূ্পণশ যুচক্তহীন। 

  

যাহািা দু মখ্ি েমধ্য জন্মগ্রহণ কমি, তাহামদি কয়জন দচ্চতি জীবমনি অচভেুমখ্ 

অগ্রসি হইবাি জনয স গ্রাে কমি? কতজনই বা কয-অবস্থাি েমধ্য জন্মলাভ কাচিয়ামে, 

তাহািই েমধ্য আিসেপশণ কমি? যাহািা বাধ্য হইয়া েন্দ অবস্থাি েমধ্য জন্মগ্রহণ কিাি 

জনয অচধ্কতি েন্দস্বভাব বব  নীচতহীন হইয়া দমঠ, তাহািা চক তাহামদি আজীবন 

নীচতহীনতাি দরুন ভচবষযমত পুিস্কৃত হইমব? কস-মক্ষমত্র কয বখ্ামন যত দুবৃশত্ত হইমব, 

ভচবষযমত তাহাি পুিস্কাি ততই অচধ্ক হইমব। 
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সুখ্দু খ্মভামগি সকল দাচয়ত্ব দহাি নযায়স্গত কািমণি দপি, অথশাস আোমদি স্বাধ্ীন 

কেশফমলি দপি আমিাপ না কচিমল োনবািাি েচহো ও েুক্তভাব প্রোণ কিাি বব  

স সামিি বই অসােয ও ভয়াবহ-তাি সােঞ্জসয স্থাপন কিাি আি ককান দপায় নাই। শুধু্ 

তাই নয়, রূ্নয হইমত আিাি সৃচষ্ট-চবষময় যত েতবাদই প্রিাি কিা হদক না ককন, 

দহামদি প্রমতযকচি আোচদগমক অচনবাযশরূমপ অদৃষ্টবামদ বা সেস্তই পূবশ হইমত সুচনচদশষ্ট—

বইরূপ েতবামদ লইয়া যাইমব, বব  বক করুণােয় চপতাি পচিবমতশ বক চবকিদর্শন, 

চনিুি বব  সদাকু্রদ্ধ ঈশ্বিমক আোদি দপাসযরূমপ দপচস্থত কচিমব। অচধ্ক্ শুভাশুভ-

সাধ্মন ধ্মেশি যতিুকু র্চক্ত আমে, তাহাি অনুধ্াবন কচিমল কদচখ্মত পাই কয, ‘আিা সৃষ্ট 

বস্তু’—বই েতবামদি সচহত তাহািই অনুচসদ্ধান্ত—অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বি কতৃশক 

ভাগযচনধ্শািণ—খ্রীষ্টীয় ও েুসলোন ধ্েশাবলম্বীচদমগি েধ্য বই বক ভয়াবাহ ধ্ািণাি জনয 

দায়ী কয, অধ্াচেশক ও কপ ত্তচলকগণমক চবচধ্স্গতরূমপ তাহামদি তিবাচি ৈািা হতযা কিা 

িমল, আিও বই েতবামদি ফমল যতপ্রকাি চনিুি অতযািাি হইয়ামে বব  বখ্নও 

হইমতমে কসগুচলি জনযও বই েতবাদই দায়ী। 

  

চক্ নযায়দর্শন-প্রমণতািা পুনজশন্মতমত্ত্বি সেথশমন কয-যুচক্তচি বহু বাি দপচস্থত কচিয়ামেন 

বব  যাহা আোমদি দৃচষ্টমত বই প্রসম্গি চসদ্ধান্ত বচলয়া েমন হয়, তাহা হইল বই কয, 

আোমদি অচভ্তা কখ্নও সমূ্পণশ চবলীন হয় না। আোমদি কাযশকলাপ(কেশ) যচদও 

বাহযত  চবলুপ্ত হয়, তথাচপ অদৃষ্টরূমপ বতশোন থামক, বব  পুনবশাি কামযশি েমধ্য প্রবৃচত্তি 

আকামি আচবভূশত হয়, বেন চক কোি চর্শুিাও কতকগুচল প্রবৃচত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ কমি, 

যথা েৃতুয ভয়। 

  

বখ্ন যচদ প্রবৃচত্তমক বাি বাি অনুচিত চক্রয়াকলামপি ফল বলা হয়, তাহা হইমল কয-

সকল প্রবৃচত্ত লইয়া আেিা জন্মগ্রহণ কচি, তাহাি অথশ কসই চদক হইমত বযাখ্যা কচিমত 

হয়। স্পষ্টত  আেি ঐগুচল বইজমন্ম পাই নাই, সুতিা  অতীমতই কসগুচলি েূল অনুসোন 

কচিমত হইমব। বখ্ন ইহাও স্পষ্ট কয, আোমদি কতকগুচল প্রবৃচত্ত েনুমষযাচিত সমিতন 

প্রয়ামসি ফল। ইহা যচদ সতয হয় কয, আেিা বই-সকল প্রবৃচত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ কচিয়াচে, 
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তমব ইহা অচবস বাচদতরূমপ প্রোচণত হয় অতীমতি সমিতন সকল প্রযপই ইহাি কািণ, 

অথশাস আেিা যাহামক োনবীয় স্তি বচল, বতশোন জমন্মি পূমবশও আেিা কসই োনমবাচিত 

োনস স্তমিই চেলাে। 

  

অন্তত  বতশোন জীবমনি প্রবৃচত্তসেূহমক অতীমতি সমিতন প্রয়ামসি ৈািা বযাখ্যাি 

বযাপামি ভািমতি পুনজশন্মবাচদগণ বব  অধু্নাতে ক্রে-চবকার্বাচদগণ বকেত  বকোত্র 

পাথশকয বই কয, কযখ্ামন অধ্যাি-বাদী চহন্দুিা বগুচল প্রমতযকচি স্বতন্ত্র আিাি সমিতন 

প্রয়ামসি ফল বচলয়া বযাখ্যা কমিন, কসখ্ামন জড়বাদী ক্রেচববতশনবাদীিা ঐগুচল 

ব র্পিম্পিায় বকমদহ হইমত কদহান্তমি স্ািণ বচলয়া অচভচহত কমিন। কয 

েতবাচদগণ ‘অভাব’ বা রূ্নয হইমত সৃচষ্ট হইয়ামে বচলয়া েমন কমিন, তাাঁহামদি স্থান 

ককাথাও নাই। 

  

তাহা হইমল বই চবষময় দুইচি োত্র পক্ষ দাাঁড়াইমতমে—পুনজশন্মবাদ বব  জড়বাদ  ইহািই 

ককান বকচি অবলম্বন কচিয়া চসদ্ধান্ত চস্থি কচিমত হইমব। পুনজশন্মবাদী বমলন : অতীত 

সেস্ত অচভ্তা অনুভব-কতশাি েমধ্য, অথশাস প্রমতযক পৃথক্ আিাি েমধ্য প্রবৃচত্তরূমপ 

সচ্ত হইয়া আমে, বব  প্রমতযক আিা যখ্ন তাহাি অচবমচ্ছদয পৃথক্ সত্তা লইয়া নূতন 

জন্ম গ্রহণ কমি, তখ্ন ঐ প্রবৃচত্তগুচলও তাহামত স্াচিত হয়। আি জড়বাদী বমলন : 

োনুমষি েচস্তেই সকল কমেশি কতশা বব  জীবমকাষ অবলম্বমন বক বযচক্ত হইমত অপি 

বযচক্তমত (পুরুষাক্রমে) ব প্রবৃচত্তগুচল স্াচিত হয়। 

  

বইরূমপ পুনজশন্মবাদ আোমদি চনকি অসীে গুরুত্ব লইয়া দপচস্থত হয়, কািণ আিাি 

পুনজশন্ম ও কদহ-মকাষ অবলম্বমন প্রবৃচত্তি স্ািণ-চবষময় কয চববাদ িচলমতমে, তাহা 

প্রকৃতপমক্ষ অধ্যািবাদ ও জড়বামদি স গ্রাে। যচদ ককামষি োধ্যমে স্ািণই 

সমন্তাষজনক বযাখ্যা হয়, তাহা হইমল জড়বাদ অচনবাযশ, বব  তখ্ন আিতমত্ত্বি ককান 

প্রময়াজন থামক না। ইহা যচদ সমন্তাষজনক বযাখ্যা না হয়, তাহা হইমল প্রমতযক আিাি 

বকচি চনজস্ব সত্তা আমে বব  আিা তাহাি বতশোন জীবমন অতীমতি অচভ্তা বহন 
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কচিয়া আমন—বই েতচি সমূ্পণশ সতয। বই দুই চবকল্প—পুনজশন্মবাদ ও জড়বাদ  বই 

দভময়ি েমধ্য আি ককান চকেুি স্থান নাই। ইহাি ককান্ চি আেিা গ্রহণ কচিব? 
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৪. আত্মা চি অমর ? 

আিা চক অেি? 

  

The New York Morning Advertiser পচত্রকায় ব-চবষময় কয আমলািনা হয়, তাহামত কযাগ 

চদয়া স্বােীজী বই প্রবে চলমখ্ন। 

  

চবনার্েবযয়সযাসয ন কচিস কতুশেহশচত।—েীেদ ভগবদ গীতা ২/১৭ স স্কৃত ভাষাি সুপ্রচসদ্ধ 

েহাকাবয েহাভািমত বচণশত আমে—চকরূমপ(বকরূপী) ধ্েশ কতৃশক জগমতি আিযশতে 

চবষয় সম্বমে চজ্াচসত হইয়া ঐ েহাকামবযি নায়ক যুচধ্চিি বচলয়াচেমলন : জগমত 

সবশামপক্ষা আিমযশি চবষয় বই কয, জীবমনি প্রায় প্রচত েুহূমতশ িাচিচদমক েৃতুয ঘচিমতমে 

কদচখ্য়াও োনুমষি অিল চবশ্বাস কয, কস চনমজ েৃতুযহীন। প্রকৃতপমক্ষ ইহাই োনব-

জীবমনি প্রিণ্ড চবস্ময়। চবচভন্ন সেময় চবচভন্ন দর্শমন ইহাি চবপমক্ষ অমর্ষ প্রকাি যুচক্ত 

প্রদচর্শত হইমলও বব  ইচ্য়গত ও ইচ্য়াতীত জগমতি েমধ্য চিিচবদযোন িহসয-

যবচনকা যুচক্তসহাময় কভদ কচিমত অক্ষে হইমলও োনুষ দৃঢ়চনিয় কচিয়া বচসয়া আমে 

কয, কস কখ্নও েচিমত পামি না। 

  

আেিা সেগ্র জীবন বযাপীয়া অনুর্ীলন কচিমত পাচি, তথাচপ কর্ষ পযশন্ত জন্ম-েৃতুযি 

সেসযাচিমক ইচতবািক বা কনচতবািক ককান যুচক্তেূলক প্রোমণি স্তমিই দাাঁড় কিাইমত 

পাচি না। োনব-সত্তাি স্থাচয়ত্ব বা অচনতযতাি পমক্ষ বা চবপমক্ষ আেিা যত খ্ুচর্ চলচখ্মত, 

বচলমত প্রিাি কচিমত বা চর্ক্ষা চদমত পাচি  ইহাি কয ককান পক্ষ অবলম্বন কচিয়া আেিা 

প্রিণ্ড চবমিামধ্ েত্ত হইমত পাচি  ইহাি পূবশ নাে অমপক্ষা ক্রমেই র্ত র্ত জচিলতি নূতন 

নূতন নাে আচবোি কচিয়া আেিা ক্ষণকামলি জনয আিপ্রব্নাি েমধ্য বই র্াচন্ত লাভ 

কচিমত পাচি কয , আেিা চিিকামলি জনয সেসযাচিি সোধ্ান কচিয়া কফচলয়াচে  আেিা 

পূণশ দদযমে ধ্েশিামজযি ককান বকচি অ্ুভবত কুস স্কািমক আাঁকড়াইয়া ধ্চিমত পাচি, অথবা 

ইহা অমপক্ষাও অচধ্কতি আপচত্তজনক ককান বব্াচনক কুস স্কািমক োচনয়া লইমত পাচি, 
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চক্ অবমর্মষ কদচখ্মত পাই—আেিা যুচক্তরূপ বক সঙ্কীণশ ক্রীড়ামক্ষমত্র বেন বকচি 

অনন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় চলপ্ত িচহয়াচে, যাহামত বুচদ্ধরূপ খ্ুাঁচিগুচলমক বাি বাি দাাঁড় কিাইমত 

কিষ্টা কচিমতচে, আি পিক্ষমণই দহািা কন্দুকাঘামত ধ্িার্ায়ী হইমতমে। 

  

চক্ বই কয োনচসক েে ও কষ্টমভাগ, যাহা বহু কক্ষমত্র ক্রীড়া অমপক্ষাও অচধ্কতি সঙ্কি 

দসপন্ন কমি, দহাি পিামত বেন বকচি সতয আমে, যাহাি সম্বমে বাদচবস বাদ কিা 

িমল না, যাহা সেস্ত চবস বামদি অতীত। আি ইহাই হইল েহাভািমত দচেচখ্ত কসই 

সতয—কসই অতযািযশ বযাপাি : োনুমষি পমক্ষ ধ্ািণা কিা অস্ভবব কয, কস রূ্মনয চবলীন 

হইয়া যাইমব। বেন চক আোি চনমজি চবনামর্ি কথা ভাচবমত কগমলও আোমক 

সাচক্ষরূমপ বক পামশ্বশ দাাঁড়াইয়া কসই চবনার্চক্রয়াচিমক কদচখ্মত হইব। 

  

বখ্ন বই অ্ুভবত বযাপামিি অথশ বুচিবাি পূমবশ বই বকচি চবষময় অবচহত হওয়া আবর্যক 

কয, সেগ্রজগস বই তমথযি দপি প্রচতচিত। বচহজশগমতি সত্তা অপচিহাযশরূমপ 

অন্তজশগমতি সত্তাি সচহত চবজচড়ত। বই দভয় সত্তাি ককান বকচিমক বাদ চদয়া বব  

অপিচিমক স্বীকাি কচিয়া জগস সম্বমে কয ককান েতবাদ গচড়য়া তুচলমল দহা আপাতত  

যতই চবশ্বাসমযাগয েমন হদক, ঐ েতবামদি স্রষ্টা চনমজই কদচখ্মত পাইমবন, অন্তজশগস ও 

বচহজশগস—বই দভয় জগমতি স্থাচয়ত্বমক যচদ কপ্রিণার্চক্তি অনযতে কািণরূমপ স্বীকাি 

না কিা হয়, তমব তাাঁহাি স্বকচল্পত প্রচক্রয়া অবলম্বমন বকচিও সমিতন চক্রয়া স্ভবব নয়। 

যচদও ইহা সমূ্পণশ সতয কয, যখ্ন োনব-েন আপন সীোবদ্ধ ভাব অচতক্রে কমি, তখ্ন 

কস কদমখ্—বৈত জগস বক অখ্ণ্ড বকমত্ব পচিণত হইয়া চগয়ামে, তথাচপ ঐ চনিমপক্ষ 

সত্তামক তখ্ন ইহজগমতি দৃচষ্টমত কদখ্া হয়, বব  সেগ্র দৃর্য জগস—অথশাস আোমদি 

পচিচিত বই জগস, ্ াতাি ক্য় চবষয়োত্ররূমপই ্ াত হয় ও ্ াত হইমত পামি। সুতিা  

বই ্ াতাি ব মসি কল্পনা কচিমত পািাি পূমবশ আোচদগমক বাধ্য হইয়া ক্য় চবষময়ি 

ব স কল্পনা কচিমত হইমব। 

  

ব পযশন্ত কতা খ্ুবই সহজ। ইহাি পি বযাপািচি কচঠন হইয়া পচড়মতমে। সাধ্ািণত  আেিা 

চনজচদগমক র্িীি বযতীত অনযচকেু ভাচবমত পাচি না। আচে যখ্নই চনমজমক অেি বচলয়া 
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ভাচব, তখ্ন ‘আচে’ বচলমত কদহরূপ আোমদিই গ্রহণ কচি। চক্ র্িীি কয সেগ্র প্রকৃচতি 

েমতাই অস্থায়ী বব  ইহা সবশদা চবনামর্ি চদমকই অগ্রসি হইমতমে, ইহা কতা প্রতযক্ষ 

সতয। 

  

তাহা হইমল বই স্থাচয়ত্ব ককাথায় চনচহত? 

আোমদি জীবমনি সম্গ বেন আি বকচি আিযশ চবষময়ি স মযাগ িচহয়ামে, কযচিমক 

বাদ চদমল ‘কক বাাঁচিমত পামি, কক বক েুহূমতশি জনযও জীবমন আনন্দ দপমভাগ কচিমত 

পামি?’১ —কসচি হইল েুচক্তি আকাঙ্ক্ষা। 

  

বই আোঙ্ক্ষাই আোমদি প্রচত পদমক্ষপ চনয়চেত কমি, আোমদি গচতচবচধ্ স্ভবব কমি, 

পিস্পমিি সচহত আোমদি সম্পকশ চনধ্শািণ কমি। শুধু্ তাই নয়, ইহা কযন োনবজীবনরূপ 

বমস্ত্রি িানা ও কপামড়ন। বুচদ্ধলব্ধ ্ ান ইহামক চতল চতল কচিয়া চনজ কক্ষত্র হইমত হিাইয়া 

চদমত িায়, ইহাি িাজয হইমত বকচিি পি বকচি দুগশ অচধ্কাি কচিমত িায়, 

বব (োনুমষি)প্রচতচি পদমক্ষপ কাযশ-কািমণি কিলপমথি কল হবেমন আবদ্ধ কমি। চক্ 

আোমদি ব-সব প্রমিষ্টায় েুচক্ত হাচসয়া দমঠ, আি চক আিযশ!েুচক্তমক যচদও আেিা 

অমর্ষ চবপুলভাি চবচধ্ ও কাযশ-কািমণি চনয়মেি িামপ শ্বাসরুদ্ধ কচিয়া হতযা কচিমত 

িাচহয়াচেলাে, তখ্াচপ কস বখ্নও চনমজমক ঐগুচলি ঊমবশ বাাঁিাইয়া িাচখ্য়ামে। ইহাি 

অনযথা চকরূমপ হইমত পামি? সসীেমক যচদ চনমজি অথশ পচিস্ফুি কচিয়া তুচলমত হয়, 

তাহা হইমল সবশদাই তাহামক অসীমেি দচ্চতি বযাপক পচিমপ্রচক্ষমত তাহা কচিমত হইমব। 

বদ্ধ ককবল েুমক্তি ৈািাই বযাখ্যাত হইমত পামি। যাহা কাযশরূমপ পচিণত হইয়া চগয়ামে, 

তাহা বযাখ্যাত হইমত পামি কাযশাতীত বস্তুি ৈািা। বখ্ামন আবাি কসই বকই অসুচবধ্া 

আচসয়া পচড়ল। েুক্ত কক?—র্িীি? অথবা েনও চক েুক্ত? ইহা সকমলি কামেই সুস্পষ্ট 

কয চবমশ্বি অনযানয কয-মকান বস্তুি নযায় বই দুইচিও চনয়মেি অধ্ীন। 

  

বখ্ন সেসযাচি বকচি দভয়-সঙ্কমিি আকাি ধ্ািণ কচিমতমে। হয় বমলা, সেগ্র চবশ্ব 

বকচি সদা-পচিবতশনর্ীল জড়সেচষ্ট বযতীত আি চকেুই নয়, ইহা কাযশ-কািমণি অচনবাযশ 

চনগমড় চিি আবদ্ধ, ইহাি বকচি কচণকািও ককান স্বতন্ত্র সত্তা নাই  অথি অচিন্তনীয়রূমপ 
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ইহা চনতযত্ব ও েুচক্তি বক অচবমচ্ছদয প্রমহচলকা সৃজন কচিয়া িচলয়ামে। অথবা বমলা, 

বই চবশ্ব ও আোমদি েমধ্য বেন চকেু িচহয়ামে, যাহা চনতয বব  েুক্ত। ফমল ইহাই 

প্রচতপন্ন হয়, োনুমষি েমন চনতযত্ব ও েুচক্ত সম্বমে কয স্বভাবচসদ্ধ কে চলক চবশ্বাস 

িচহয়ামে, তাহা প্রমহচলকা নয়। চব্ামনি কতশবয হইল দচ্চতি সাোনযীকিমণি সাহামযয 

জাগচতক ঘিনাগুচলমক বযাখ্যা কিা। সুতিা  ককান বযাখ্যা- কামল যচদ অপিাপি তমথযি 

সচহত সােঞ্জসয িক্ষাি দমেমর্য বযাখ্যাি জনয দপস্থাচপত নূতন তমথযি চকয়দ র্মক নষ্ট 

কচিয়া কফলা হয়, তমব ঐ বযাখ্যা আি যাহা চকেু হদক, চব্ান-নােমধ্য় হইমত পামি 

না। 

  

অতবব কয-মকান বযাখ্যামত বই সদা-চবদযোন বব  সবশদা-আবর্যক েুচক্তি ধ্ািণামক 

দমপক্ষা কিা হয়, তাহা দপচি-দক্ত প্রকামি ভ্রান্ত, অথশাস অপি তথযগুচলি বযাখ্যাি 

দমেমর্য দহা নূতন তমথযি বকা র্মক অস্বীকাি কমি  সুতিা  দহা ভ্রান্ত। অতবব 

আোমদি প্রকৃচতি সচহত সােঞ্জসয িাচখ্য়া বকোত্র অপি চবকল্পচি স্বীকাি কিা িমল, 

তাহা বই কয—আোমদি েমধ্য বেন চকেু আমে, যাহা েুক্ত বব  চনত্য।  

  

———-  

  

১ ককা কহযবানযাস ক  প্রাণযাস। যমদষ আকার্ আনমন্দা ন সযাস। বতচত্ত. দপ.—২- ৭ 

  

চক্ তাহা র্িীি নমহ, েনও নমহ। র্িীি প্রচত েুহূমতশ েচিমতমে, েন চনয়ত পচিবতশনর্ীল। 

র্িীি বকচি কয চগক পদাথশ, েনও তাই  অতবব তাহািা কখ্নও পচিবতশনর্ীলতাি ঊমবশ 

দচঠমত পামি না। চক্ বই স্থূল জড়বস্তুি ক্ষচণক আবিমণি ঊমবশ, বেন চক েমনি 

সূক্ষতি আবিমণিও ঊমবশ, কসই আিা চবিাজোন, যাহা োনুমষি প্রকৃত সত্তা, যাহা 

চিিস্থায়ী ও চিিেুক্ত। তাহািই েুক্ত স্বভাব োনুমষি চিন্তা বব  বস্তুি স্তমিি েমধ্য চদয়া 

অনুস্রুত হইমতমে বব  নােরূমপি বনশাপ্রমলপ সমত্ত্বও স্বীয় রৃ্ঙ্খলহীন অচস্তত্ব কঘাষণা 

কচিমতমে। অ্ামনি ঘনীভূত স্তমিি আিিণ সমত্ত্বও তাহািই অেিত্ব, তাাঁহািই 
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পিোনন্দ, তাাঁহািই র্াচন্ত, তাাঁহািই ঐশ্বযশ দ্ভবাচসত হইয়া স্বীয় অচস্তমত্বি সাক্ষয চদমতমে। 

বই ভয়রূ্নয, েৃতুযহীন, েুক্ত আিাই প্রকৃত োনুষ। 

  

যখ্ন ককান বচহ র্চক্ত ককান প্রভাব চবস্তাি কচিমত পামি না, ককানও পচিবতশন ঘিাইমত 

পামি না, তখ্নই স্বাধ্ীনতা বা েুচক্ত স্ভবব। েুচক্ত শুধু্ তাহািই পমক্ষ স্ভবব, কয সবশপ্রকাি 

বেমনি—সেস্ত চনয়মেি বব  কাযশ-কািমণি চনয়ন্ত্রমনি অতীত। অথশাস অনয প্রকামি 

বচলমত কগমল বলা যায়, কয অচবকািী কসই শুধু্ েুক্ত বব  কসইজনযই অেি হইমত পামি। 

েুক্ত অচবকািী ও বেনহীন বই কয জীবািা, বই কয োনবািা, ইহাই োনুমষি প্রকৃত 

স্বরূপ  ইহািই জন্মও নাই, েৃতুযও নাই। 

  

‘বই োনবািা অজ, অেি, র্াশ্বত ও সনাতন।’  
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৫. আত্মা, প্রিৃচত ও ঈশ্বর 

আিা, প্রকৃচত ও ঈশ্বি 

  

কবদান্ত দর্শমনি েমত োনুষ কযন চতনচি পদাথশ চদয়া গড়া। বমকবামি বাচহমি আমে কদহ, 

োনুমষি স্থূলরূপ—িকু্ষ, কণশ, নাচসকা প্রভৃচত স মবদমনি যন্ত্রসেূহ ইহামতই িচহয়ামে। বই 

িকু্ষ দৃচষ্টি দসস নয়, ইহা যন্ত্রোত্র। ইহাি অন্তিামল আমে প্রকৃত ইচ্য়। কসইরূপ বাচহমিি 

কণশও েবমণি ইচ্য় নয়, যন্ত্র োত্র। তাহাি অন্তিামল আমে প্রকৃত ইচ্য়  আধু্চনক 

র্ািীি-চব্ামন তাহামকই বমল স্নায়ু-মক্। স স্কৃমত বগুচলমক বমল ইচ্য়। কয-মক্ 

িকু্ষমক পচিিাচলত কমি, তাহা যচদ নষ্ট হয়, তাহা হইমল িকু্ষ আি কদচখ্মত পায় না  

সকল ইচ্য়-সম্পমকশই ইহা সতয। ইচ্য়গুচল আবাি যতক্ষণ না আি বকচি চজচনমসি 

সচহত যুক্ত হয়, ততক্ষন তাহািা চনমজ চনমজ ককান চবষয়-সম্পমকশ অবচহত হইমত পামি 

না। কসই আি বকচি চজচনস হইল েন। অমনক সেময়ই কতােিা লক্ষয কচিয়াে বকচি 

চবমর্ষ চিন্তায় গভীিভামব েি থাকা-কামল ঘচড় বাচজমলও তাহা শুচনমত পাও না। ককন? 

কান কতা চঠকই চেল, বায়ুি কম্পন তাহাি চভতি প্রমবর্ কচিয়াচেল বব  েচস্তমেি চভতমি 

নীতও হইয়াচেল, তথাচপ শুচনমত পাও নাই, কািন েন কসই ইচ্ময়ি সম্গ যুক্ত চেল না। 

বাচহমিি বস্তুসেূমহি ধ্ািণা প্রথমে ইচ্ময় নীত হয়  তািপি েন তাহাি সচহত যুক্ত 

হইমল কসগুচলমক গ্রহণ কচিয়া কযন বকচি প্রমলপ লাগাইয়া কদয়, তাহামকই বমল 

অহ কাি— ‘আচে’। েমন কি, আচে যখ্ন বকিা কামজ বযস্ত আচে, তখ্ন বকচি ের্া 

আোি আয়ুমল কােড় চদল। আচে কসিা বুচিমত পাচি না, কািণ আোি েন তখ্ন অনয 

চকেুি সম্গ যুক্ত চেল। পমি ইচ্য়-প্রাপ্ত ধ্ািণাি সম্গ যখ্ন আোি েন যুক্ত হয়, তখ্ন 

বকচি প্রচতচক্রয়া কদখ্া কদয়। কসই প্রচতচক্রয়াি ফমলই ের্া-সম্পমকশ আচে সমিতন হই। 

কামজই অ্গসেূ্মহি সম্গ েমনি কযাগ হওয়াই যমথষ্ট নয়  ইচ্ছাি আকামি প্রচতচক্রয়ািও 

দপচস্থচত প্রময়াজন। েমনি কয-বৃচত্ত হইমত বই প্রচতচক্রয়া আমস—বই কয ্ান-বৃচত্ত, 

ইহামকই বমল ‘বুচদ্ধ’। প্রথেত  বকচি বাচহমিি যন্ত্র থাকা িাই, তািপি ইচ্য়, তািপি 
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ইচ্ময়ি সচহত েন যুক্ত হওয়া িাই, তািপি িাই বুচদ্ধি প্রচতচক্রয়া, বব  যখ্ন বই 

সবগুচল সমূ্পণশ হইমব, তসক্ষণাস কদখ্া চদমব ‘আচে বব  বচহজশাগচতক বস্তু’ি ধ্ািণা, কদখ্া 

চদমব—অনুভব বা প্রতযয়-্ান। কয বচহচিচ্য়চি যন্ত্রোত্র, তাহাি অবস্থান কদমহ  তািপি 

আমে সূক্ষ্মতি অন্তচিচ্য়, তািপি েন, তািপি বুচদ্ধবৃচত্ত, তািপি অহ কাি। অহ কাি 

বমল : ‘আচে’—আচে কদচখ্, আচে শুচন ইতযাচদ। সেগ্র কেশধ্ািাচি কময়কচি র্চক্তি ৈািা 

পচিিাচলত হয়। তাহামদি প্রাণর্চক্ত বচলমত পামিা  স স্কৃমত তাহামদি বমল ‘প্রাণ’। 

োনুমষি বই স্থূল অ র্, যাহামত বচহচি্য়সেূহ অবচস্থত, তাহামক বমল স্থূল কদহ বা ‘স্থূল 

র্িীি’। তািপি আমস প্রথমে ইচ্য়, তািপি েন, বুচদ্ধ, অহ কাি। বই-সব বব  

প্রাণর্চক্তসেূহ চেচলয়া কয কয চগক সত্তা গচড়য়া ওমঠ, তাহামক বমল সূক্ষ্ম কদহ বা সূক্ষ্ম 

র্িীি। বই র্চক্তসেূহ কতকগুচল সূক্ষ্ম পদাথশ চদয়া গচঠত: কসগুচল বত সূক্ষ্ম কয, স্থূল 

কদমহি ককান ক্ষচতই কসগুচলমক ব স কচিমত পামি না  কদমহি সবশপ্রকাি আঘাতমক 

অচতক্রে কচিয়া কসগুচল বাাঁচিয়া থামক। কয স্থূল র্িীি আেিা কদচখ্মত পাই, তাহা স্থূল 

পদাথশ চদয়া গচঠত, কামজই তাহা চনতয নূতন হইমতমে, চনয়ত পচিবচতশত হইমতমে। চক্ 

অন্তচিচ্য়সেূহ—েন বুচদ্ধ ও অহ কাি সূক্ষ্মতে পদাথশ ৈািা গচঠত, কামজই যুগ যুগ ধ্চিয়া 

তাহািা অকু্ষন্ন থাচকমব। কসগুচল বত সূক্ষ্ম কয, ককান চকেু ৈািা তাহামদি বাধ্া কদওয়া 

যায় না  কয-মকান বাধ্ামক তাহািা অচতক্রে কচিমত পামি। স্থূল কদহ কযেন অমিতন, 

সূক্ষ্মমদহও তাই, কািণ তাহাও সূক্ষ্ম পদাথশ ৈািা গচঠত। যচদও তাহাি বক অ র্মক বমল 

েন, অপি অ র্মক বুচদ্ধ বব  তৃতীয় অ র্মক অহ কাি, তথাচপ বকদৃচষ্টমতই আেিা 

বুচিমত পাচি কয, দহামদি ককহই ‘্াতা’ হইমত পামি না। দহামদি ককহই অনুভমবি 

কতশা হইমত পামি না  সবশকমেশি সাক্ষী বা সবশকমেশি লক্ষযও হইমত পামি না। েন, বুচদ্ধ 

বা অহ কামিি সকল কেশই বতদচতচিক্ত কাহািও জনয হইমত বাধ্য। বই সব-চকেুই 

সূক্ষ্ম পদাথশ ৈািা গচঠত বচলয়া কখ্নও স্বপ্রকার্ হইমত পামি না। বগুচলি দীচপ্ত চনমজমদি 

চভতমি থাচকমত পামি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বই কিচবলচিি প্রকার্ ককান বাহযবস্তুি 

দরুন হইমত পামি না। সুতিা  দহামদি সকমলি পিমত চনিয় বেন বকজন আমেন, 

চযচন প্রকৃত প্রকার্ক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত কভাক্তা  স স্কৃমত তাাঁহামকই বলা হয় ‘আিা’—
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োনুমষি আিা, োনুমষি প্রকৃত স্বরূপ। চতচনই সব চকেু কদমখ্ন। বাচহমিি যন্ত্র ও ইচ্য়-

সেূহ ধ্ািণাগুচল স গ্রহ কচিয়া েমনি কামে কপ্রিণ কমি, েন কপ্রিণ কমি বুচদ্ধি কামে, 

বুচদ্ধমত কসগুচল আয়নাি েমতা প্রচতপচলত হয়  বব  তাহাি পিামত আমেন আিা, চযচন 

কসগুচলি দপি দৃচষ্টপাত কমিন বব  তাহাি আমদর্ ও চনমদশর্ দান কমিন। বই-সব 

যমন্ত্রি িালক চতচন, গৃমহি কতশা চতচন, কদহ-চস হাসমন দপচবষ্ট িাজা চতচন। অহ কািবৃচত্ত, 

চিন্তা-বৃচত্ত, বুচদ্ধবৃচত্ত ইচ্য় ও যন্ত্রসেূহ, স্থূল কদহ—সকমলই তাাঁহাি আমদর্ পালন কমি। 

চতচনই বইসব-চকেুমক প্রকার্ কচিমতমেন। চতচনই োনুমষি আিা। চবমশ্বি বকচি কু্ষদ্র 

অ মর্ যাহা আমে, সেগ্র চবমশ্বও তাহাই আমে। সােঞ্জসয যচদ বই চবমশ্বি চবধ্ান হয়, 

তাহা হইমল চবমশ্বি প্রচতচি অ র্ সােচগ্রকভামব বকই পচিকল্পনা অনুসামি চনচেশত হইমব। 

সুতিা  আেিা স্বভাবতই েমন কচিমত পাচি কয যাহামক আোিা বই চবশ্ব বচল, তাহাি 

স্থূল জড়রূমপি অন্তিামল সূক্ষ্মতি দপাদামনি বকচি চবশ্ব চনিয়ই আমে  তাহামকই 

আেিা বচল েনন বা চিন্তা। আবাি তাহািও অন্তিামল আমেন আিা—চযচন বই-সব 

চিন্তামক স্ভবব কমিন, চযচন আমদর্ কদন, চযচন বই চবশ্ব-চস হাসমন অচধ্চিত িাজা। 

প্রচতচি েন বব  প্রচতচি কদমহি অন্তিামল কয-আিা, তাহামকই বমল প্রতযগািা—জীবািা  

আি চবমশ্বি অন্তিামল অবচস্থত ইহাি িালক র্াসক ও চনয়ােকরূপী কয-আিা, চতচনই 

ঈশ্বি। 

  

পিবতশী চবমবিয চবষয় : বই-সব চজচনস ককাথা হইমত আচসল? দত্তি—’আচসল’  বচলমত 

চক কবািায়? যচদ ইহাি বই অথশ হয় কয, রূ্নয হইমত ককান চকেু সৃচষ্ট কিা যায়, তমব 

তাহা অস্ভবব। বই সৃচষ্ট—বই প্রকার্ কখ্নও রূ্নয হইমত হয় না। কািণ না থাচকমল ককান 

কাযশ হয় না  আি কাযশ কতা কািমণিই পুন প্রকার্। বই কয বকচি গ্লাস। েমন কি—

ইহামক আোিা খ্ণ্ড খ্ণ্ড কচিয়া ভাচয়য়া কফচললাে, িূণশ কচিলাে বব  িাসায়চনক দ্রমবযি 

সাহামযয প্রায় ব স কচিয়া কফচললাে। তাহা হইমল চক ইহা রূ্মনয চফচিয়া যাইমব? 

চনিয়ই না। ইহাি আকৃচতচিই ভাচয়মব, চক্ কয অণু-গুচল ৈািা ইহা গচঠত, কসগুচল চঠকই 

থাচকমব  কসগুচল আোমদি ইচ্য়ানুভূচতি বাচহমি িচলয়া যাইমব বমি, চক্ থাচকমব  

বব  ইহাও খ্ুবই স্ভবব কয কসগুচল ৈািা আি বকচি গ্লাস চনচেশত হইমব। বকচি কক্ষমত্র 
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যচদ ব কথা সতয হয়, তাহা হইমল সব কক্ষমত্রই ইহা সতয হইমব। রূ্নয হইমত চকেুই 

চনেশাণ কিা যায় না। আবাি ককান চকেুমক রূ্মনয চেলাইয়াও কদওয়া যায় না। ইহা সূক্ষ্ম 

হইমত সূক্ষ্মতি হইমত পামি, আবাি স্থূল হইমত স্থূলতি হইমত পামি। বৃচষ্টচবন্দু সেুদ্র 

হইমত বাষ্পাকামি আচসয়া বাতামসি ৈািা তাচড়ত হইয়া পবশমত যায়  কসখ্ান হইমত 

আবাি জল হইয়া র্ত র্ত োইল প্রবাচহত হইয়া সেুদ্র-জননীি কামেই চফচিয়া আমস। 

বীজ হইমত বৃক্ষ জন্মলাভ কমি। বৃক্ষচি েচিয়া যায়,িাচখ্য়া যায় শুধু্ বীজ। কসই বীজ আি 

বকচি বৃক্ষ হইয়া কদখ্া কদয়, আবাি বীমজই কর্ষ হইয়া যায়। বেচন কচিয়াই িমল। 

বকচি পাচখ্মক কদখ্। চডে হইমত জচন্ময়া ককেন সুন্দি বকচি পাচখ্ হয়। তািপি শুধু্ 

কতকগুচল চডে িাচখ্য়া েচিয়া যায়  কসই চডমে থামক ভচবষযস পাচখ্ি জীবমকাষ  চঠক 

কতেচন জ্ি কবলায়, োনুমষি কবলায়। সব চকেুই কযন শুরু হয় কময়কচি বীজ, কময়কচি 

েূল, কময়কচি সূক্ষ্ম আকাি হইমত  যতই বাচড়মত থামক, ততই স্থূল হইমত স্থূলতি হয়  

তািপি আবাি কসই সূক্ষ্মরূমপ চফচিয়া যায়, চেচলয়া যায়। সািা চবশ্বই বইভামব 

িচলমতমে। বেন বক সেয় আমস, যখ্ন সেগ্র চবশ্ব সূক্ষ্ম হইমত সূক্ষ্মতি হয়, অবমর্মষ 

কযন সমূ্পণশভামব অদৃর্য হইয়া যায়  তবু অচত সূক্ষ্ম বস্তুরূমপ থাচকয়া যায়। আধু্চনক 

চব্ান ও কজযাচতচবশদযাি সাহামযয আেিা জাচনয়াচে, বই পৃচথবী ক্রের্  র্ীতল হইমতমে 

বব  বক সেময় অতযন্ত র্ীতল হইয়া যাইমব। তািপি খ্মণ্ড খ্মণ্ড চবভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম 

হইমত সূক্ষ্মতি হইমত হইমত কর্ষ পযশন্ত পুনিায় ইথামি পচিণত হইমব। তথচপ েূল 

দপাদান সবই থাচকমব বব  কসই োলের্লা হইমত আি বকচি পৃচথবী বাচহি হইয়া 

আচসমব। কসচিও আবাি অদৃর্য হইয়া যাইমব, বব  নতুন বকচি কদখ্া চদমব। অতবব 

বই চবশ্বও ইহাি েূল কািমণ চফচিয়া যাইমব  আবাি তাহাি দপাদানগুচল বকত্র হইয়া 

বকচি আকাি ধ্ািণ কচিমব, চঠক তি্গ কযেন নীমি নামে, আবাি দপমি ওমঠ, বব  

বকচি আকাি ধ্ািণ কমি। কািমণ চফচিয়া যাওয়া, আবাি বাচহি হইয়া আসা বব  রূপ 

পচিগ্রহ কিামকই স স্কৃমত বমল ‘স মকাি’ ও ‘চবকার্’ অথশাস সঙ্কুচিত হওয়া বব  প্রসাচিত 

হওয়া। সেগ্র চবশ্ব কযন সঙ্কুচিত হয়, তািপি আবাি প্রসাচিত হয়। আধু্চনক চব্ামনি 

প্রিচলত ভাষায় বচলমত কগমল সব চকেুই ক্রেসঙ্কুচিত ও ক্রেচবকচর্ত হয়। কতােিা 
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চববতশনবাদ বা ক্রেচবকার্বামদি কথা শুচনয়াে  শুচনয়াে, ককেন কচিয়া ক্রোগত বাচড়মত 

বাচড়মত সব-চকেুই চনম্নতি রূপ হইমত গচড়য়া ওমঠ। কস কথা খ্ুবই চঠক, চক্ প্রমতযক 

চববতশমনিই বকচি ক্রেসঙ্কুচিত পূবশাবস্থা বা অনচভবযক্ত অবস্থা আমে। আেিা জাচন, বই 

চবমশ্ব কয-র্চক্তি লীলা িচলমতমে, তাহাি কোি পচিোণ সব সেময়ই বক, বকচি 

জড়পিোণুিও ব স নাই। ককান-েমতই তুচে বক চবন্দু পদাথশ কোইমত পাি না। বক 

চবন্দু র্চক্তও তুচে হ্রাস কচিমত পাি না বা বৃচদ্ধ কচিমত পাি না। কোি পচিোণ সবশদা 

বকই থাচকমব। প্রকামর্ই যাহা চকেু পাথশকয—কখ্নও ক্রে-সমঙ্কািন, কখ্নও চববতশন। পূবশ 

কমল্প যাহা অবযক্ত হইয়াচেল , তাহা হইমতই বই কমল্পি চববতশন  বই বতশোন কল্প 

আবাি অনচভবযক্ত হইমব, সূক্ষ্ম হইমত সূক্ষ্মতি হইমব, বব  তাহা হইমতই পিবতশী 

কমল্পি আচবভশাব হইমব। সেগ্র চবশ্ব বই ভামবই িচলয়ামে। কামজই কদখ্া যাইমতমে, 

বমকবামি রূ্নয হইমত ককান চকেু গচড়য়া দচঠমতমে—বই অমথশ ‘সৃচষ্ট’ বচলয়া চকেু নাই। 

বি  বলা িমল, সব চকেুিই চবকার্ বা অচভবযচক্ত হইমতমে, আি ঈশ্বি  হইমতমেন 

চবমশ্বি চবকার্-কতশা। বই চবশ্ব কযন তাাঁহাি চভতি হইমত চন শ্বামসি েমতা আচসমতমে, 

আবাি তাাঁহামতই সঙ্কুচিত হইয়া চেচর্য়া যাইমতমে  আবাি চতচন ইহামক বাচহমি চনমক্ষপ 

কচিমতমেন। কবমদ বকচি িেসকাি দপো আমে—’কসই র্াশ্বত পুরুষ চন শ্বামস বই 

চবশ্বমক প্রকি কচিমতমেন বব  প্রশ্বামস ইহামক গ্রহণ কচিমতমেন।’ চঠক কযেন বকচি 

ধূ্চলকণা আেিা চন শ্বামসি সচহত বাচহি ও প্রশ্বামসি সচহত গ্রহণ কচিমত পাচি। খ্ুব ভাল 

কথা, চক্ প্রে দচঠমত পামি : প্রথে কমল্পি কবলায় চক হইয়াচেল? ইহাি দত্তি : ‘প্রথে’ 

বচলমত আেিা চক বুচি? প্রথে কল্প বচলয়া চকেু চেল না। সেময়ি যচদ আচদ বচলয়া চকেু 

থামক, তাহা হইমল সেময়ি ধ্ািণাই নষ্ট হইয়া যায়। সেয় কযখ্ামন শুরু হইয়াচেল, 

কসইরূপ বকচি সীোনাি কথা ভাচবমত কিষ্টা কি, কদচখ্মব কসই সীোনাি ওপামি আিও 

সেময়ি কথা কতাোমক ভাচবমত হইমব। স্থামনি আিম্ভবি কথা ভাচবমত কিষ্টা কি, কদচখ্মব 

তাহাি আমগও স্থামনি কথা কতাোমক ভাচবমত হইমব। স্থান বব  কাল—দুই-ই অসীে, 

তাহামদি আচদও নাই, অন্তও নাই। ঈশ্বি পাাঁি চেচনমি চবশ্ব সৃচষ্ট কচিয়া ঘুোইমত কগমলন 

বব  কসই সেয় হইমত ঘুোইয়াই আমেন—ইহাি কিময় পূমবশাক্ত ধ্ািণা অমনক ভাল। অপি 
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পমক্ষ, বই ধ্ািণাৈািা আেিা ঈশ্বিমক পাই র্াশ্বত সৃচষ্ট-কতশারূমপ। বখ্ামন ক দময়ি পি 

ক দ দচঠমতমে, পচড়মতমে  আি ঈশ্বি কসই র্াশ্বত প্রবাহমক পচিিাচলত কচিমতমেন। বই 

চবশ্ব কযেন অনাচদ বব  অনন্ত, ঈশ্বিও তাই। তাহাই হওয়া দচিত, কািণ আেিা যচদ 

বচল কয, বেন বক সেয় চেল, যখ্ন স্থূল চক সূক্ষ্ম ককান আকামিই ককান সৃচষ্ট চেল না। 

তাহা হইমল বচলমত হয় তখ্ন ককান ঈশ্বিও চেল না, কািণ ঈশ্বি আোমদি চনকি বই 

চবমশ্বি সাচক্ষরূমপই চবচদত। কামজই চবশ্ব যখ্ন চেল না, তখ্ন চতচনও চেমলন না। বকচি 

ধ্ািণা হইমতই অপিচি আমস। কামযশি ধ্ািণা হইমতই আেিা কািমণি ধ্ািণা লাভ কচি। 

কাযশ যচদ না থামক, তাহা হইমল কািণও থাচকমত পামি না। কামজই ইহা স্বভাবতই ধ্ািণা 

কিা যায়—চবশ্ব কযমহতু র্াশ্বত, ঈশ্বিও র্াশ্বত। 

  

আিাও র্াশ্বত। ককন? প্রথেত আেিা জাচন—আিা জড় নয়। ইহা স্থূল র্িীি নয়, অথবা 

আেিা যাহামক েন বা চিন্তা বচল—কসরূপ ককান সূক্ষ্ম র্িীিও নয়। ইহা কভ চতক র্িীি 

নয়, চক বা খ্রীষ্টধ্মেশ যাহামক ‘আচিক কদহ’ বমল, তাহাও নয়। স্থূল ও ‘আচিক’ র্িীি 

দুইই পচিবতশনর্ীল। স্থূল র্িীি প্রায় প্রচত েুহূমতশই পচিবতশনর্ীল বব  েিণর্ীল, চক্ 

সূক্ষ্ম র্িীি োনুমষি েুচক্তলাভ পযশন্ত দীঘশকাল বতশোন থামক, তািপি দহাি কর্ষ হইয়া 

যায়। োনুষ যখ্ন েুক্ত হয়, তখ্ন তাহাি আচিক র্িীিও চবলীন হয়। যখ্নই বকচি 

োনুমষি েৃতুয হয়, তখ্নই তাহাি স্থূল র্িীি প্ভূমত চেচর্য়া যায়। আিা ককান 

অণুপিোণুি ৈািা গচঠত নয় বচলয়া অচবনশ্বি। ব স বচলমত আেিা চক বুচি? কয-সব 

েূল দপাদান লইয়া বকচি বস্তু গচঠত, তাহামদি চবভাজনই ব স। বই গ্লাসচি যচদ নানা 

খ্মণ্ড ভাচয়য়া যায়, তাহা হইমল ইহাি অ র্গুচল চবচচ্ছন্ন হইয়া যাইমব বব  তাহামতই 

গ্লাসচি ব স হইমব। ব মসি অথশই অ র্সেূমহি চবভাজন। অতবব সহমজই বুিা 

যাইমতমে—চবচভন্ন অ র্ৈািা গচঠত নয়, বেন ককান চকেুিই ব স হইমত পামি না, 

চবভাজন হয় না। আিা ককানরূপ দপাদামনি সেবাময় গচঠত নয়। ইহা অখ্ণ্ড, বক  

কামজই ইহা অচবনশ্বি। কসই বকই কািমণ ইহা অনাচদও বমি। অতবব আিা অনাচদ ও 

অনন্ত। 
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কোি চতনচি সত্তা আমে। প্রথেত  আমে, অসীে অথি পচিবতশর্ীল প্রকৃচত। সেগ্র প্রকৃচত 

অনাচদ বব  অনন্ত, চক্ ইহাি চভতমি আমে চবচবধ্ পচিবতশন। ইহা কযন সহস্র বসসি 

যাবস সেুমদ্রি অচভেুমখ্ প্রবাচহত বকচি নদীি েমতা। বকই নদী, চক্ প্রচত েুহূমতশ তাহাি 

পচিবতশন ঘচিমতমে  জলকণাগুচল প্রচতচনয়তই তাহামদি স্থান পচিবতশন কচিমতমে। 

তািপি আমেন ঈশ্বি, অপচিবতশনীয় র্াস্তা। আি আমে আোমদি আিা, ঈশ্বমিি েমতাই 

অপচিবতশনীয়, র্াশ্বত  চক্ কসই র্াস্তাি অধ্ীন। বকজন প্রভু, অপিজন ভৃতয  আি 

তৃতীয় পক্ষ হইল প্রকৃচত। 

  

ঈশ্বি বই চবমশ্বি সৃচষ্ট চস্থচত ও প্রলময়ি কািণ  কাযশস ঘিমনি জনয কািণমক অবর্যই 

দপচস্থত থাচকমত হইমব। শুধু্ তাই নয়, কািনই কাযশরূমপ কদখ্া কদয়। চনেশাণকািী কতৃশক 

বযবৃদত চকেু দপাদান ও চকেু র্চক্তি সাহামযযই গ্লাস চনচেশত হয়। গ্লামস আমে ঐ দপাদান 

বব  ঐ র্চক্ত। বযবৃদত র্চক্তই স লি থাচকবাি স হচত-র্চক্তমত পচিণত হইয়ামে। কসই 

র্চক্তি অভাব ঘচিমলই গ্লাসচি খ্ণ্ড খ্ণ্ড হইয়া ভাচয়য়া যাইমব। দপাদানসেূহও চন সমন্দমহ 

গ্লামসি েমধ্যই আমে। ককবলোত্র তাহামদি আকামিি পচিবতশন হইয়ামে। কািণই 

কাযশরূমপ পচিণত হইয়ামে। কযখ্ামনই কাযশ কদচখ্মত পাওয়া যায়, কসখ্ামনই চবমলেষষণ 

কচিমল কািণ পাওয়া যায়  কািণই চনমজমক কাযশরূমপ প্রকার্ কমি। সুতিা  কদখ্া 

যাইমতমে, ঈশ্বি যচদ বই চবমশ্বি কািণ হন, বব  বই চবশ্ব যচদ কাযশ হয়, তাহা হইমল 

ঈশ্বিই বই চবশ্বরূমপ পচিণত হইয়ামেন। আিাসেূহ যচদ কাযশ হয় বব  ঈশ্বি যচদ কািণ 

হন তাহা হইমল ঈশ্বিই আিা-রূমপ প্রকাচর্ত হইয়ামেন। সুতিা  প্রচতচি আিাই ঈশ্বমিি 

অ র্। ‘বকই অচি হইমত কযেন অস খ্য স্ফুচল্গ বাচহি হয়, চঠক কতেনই কসই র্াশ্বত-

বক হইমতই চবমশ্বি সকল আিা বাচহি হইয়ামে।’ ১  

  

আেিা কদচখ্লাে, র্াশ্বত ঈশ্বি আমেন বব  র্াশ্বত প্রকৃচতও আমে, আি আমে অস খ্য 

র্াশ্বত আিা। বই হইল ধ্মেশি প্রথে কসাপান। ইহামক বমল বৈতবাদ। বই স্তমি োনুষ 

চনমজমক বব  ঈশ্বিমক অনন্তকাল ধ্চিয়া স্বতন্ত্রভামব কদমখ্। বই স্তমি ঈশ্বি বকচি স্বতন্ত্র 

সত্তা। ‘ োনুস বকচি স্বতন্ত্রসত্তা , বব  প্রকৃচত বকচি স্বতন্ত্র সত্তা। ইহাই হইল বৈতবাদ। 
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বই েমত ্াতা কতশা বব  ক্য় কেশ পিস্পি-চবমিাধ্ী। োনুষ প্রকৃচতি চদমক তাকাইয়া 

েমন কমি, কস কতশা আি প্রকৃচত কেশ। কতশা ও কমেশি বৈতভাব কস চনিীক্ষণ কমি। োনুষ 

যখ্ন ঈশ্বমিি চদমক তাকায়, তখ্ন ঈশ্বিমক কদমখ্ কেশরূমপ, আি চনমজমক কদমখ্ 

কতশারূমপ। বই হইল োনুষ আি ঈশ্বমিি েমধ্য বৈতভাব। সাধ্ািণভামব ইহাই হইল ধ্মেশি 

প্রথে রূপ। 

  

তািপি আমস আি বকচি রূপ, যাহা বইোত্র কতাোমদি কদখ্াইলাে। োনুষ বুচিমত 

আি্ভব কমি কয, ঈশ্বি যচদ বই চবমশ্বি কািণ হন, বব  বই চবশ্ব যচদ কাযশ হয়, তাহা 

হইমল স্বয়  ঈশ্বিই কতা বই চবশ্ব বব  আিাসেূমহরূমপ প্রকাচর্ত হইয়ামেন, বব  োনুষ 

চনমজও পূণশ সত্তা ঈশ্বমিি বকচি অ র্ োত্র। আেিা কোি কোি জীব কসই অচিকুমণ্ডি 

স্ফুচল্গ োত্র  সেগ্র চবশ্ব স্বয়  ঈশ্বমিিই প্রকার্। ইহাই পিবতশী কসাপান। স স্কৃমত ইহামক 

বমল ‘চবচর্ষ্টাদ্বৈত’। কযেন আোি বই র্িীি আমে, বই র্িীি আিামক আচ্ছাদন কচিয়া 

আমে, বই র্িীমিি চভতমি আিা ওতমপ্রাতভামব িচহয়ামে, কসইরূপ অস খ্য আিা ও 

প্রকৃচত-সেচন্বত বই সেগ্র চবশ্ব কযন ঈশ্বমিি কদহস্বরূপ। ক্রেসমঙ্কািন বা অনচভবযচক্তি 

সেয় যখ্ন আমস, তখ্ন বই চবশ্ব সূক্ষ্ম হইমত সূক্ষ্মতি হয় বমি, তবু ঈশ্বমিি কদহরূমপই 

থামক। স্থূল প্রকার্ যখ্ন শুরু হয়, তখ্নও চবশ্ব ঈশ্বমিি কদহরূমপই থামক। োনুমষি আিা 

কযেন োনুমষি কদহ ও েমনি আিা, কসইরূপ ঈশ্বি আোমদি ‘আিািও আিা’। 

আোমদি ‘আিাি আিা’—বই কথাচি কতােিা প্রমতযক ধ্মেশই শুচনয়াে। ইহাি অথশ বই—

চতচন কযন তাহামদি সকমলি েমধ্য বাস কমিন, তাহামদি পচিিাচলত কমিন, তাহামদি 

সকলমক র্াসন কমিন। বৈতবাদীি প্রথে েমত—আেিা প্রমতযমকই বক বকচি বযচক্ত, 

অনাচদ কাল ধ্চিয়া ঈশ্বি ও প্রকৃচত হইমত স্বতন্ত্র। চৈতীয় েমত—আেিা বযচক্ত, চক্ ঈশ্বি 

হইমত পৃথক্ নই। আেিা কযন বকই বস্তুি কু্ষদ্র কু্ষদ্র স্িোন অ র্, আি ঈশ্বি হইমলন 

সেচষ্টবস্তু। বযচক্তচহসামব আেিা স্বতন্ত্র। চক্ ঈশ্বমি আেিা বক। আেিা সকমল 

তাাঁহামতই আচে। আেিা সকমল তাাঁহািই অ র্, সুতিা  আেিা বক। তথাচপ োনুমষ 

োনুমষ, োনুমষ ও ঈশ্বমি বকচি কমঠাি বযচক্তস্বাতন্ত্রয আমে—স্বতন্ত্র, তবু স্বতন্ত্র নয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 61 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তািপি আমস বকচি আিও সূক্ষ্মতি প্রে। প্রেচি হইল : অসীমেি চক অ র্ থাচকমত 

পামি? অসীমেি অ র্ বচলমত চক কবািায়? যচদ চবিাি কচিয়া কদখ্, বুচিমত পাচিমব—

ইহা অস্ভবব। অসীেমক কখ্নও ভাগ কিা যায় না, দহা সবশদাই অসীে। অসীেমক যচদ 

ভাগ কিা যাইত, তাহা হইমল প্রচতচি অ র্ই অসীে হইত  অথি অসীে কখ্নও দুইচি 

থাচকমত পামি না। ধ্ি যচদ দুইচি থাচকত, তাহা হইমল বকচি অপিচিমক সীোবদ্ধ কচিত, 

বব  দভয়ই সসীে হইয়া যাইত। কামজই আোমদি চসদ্ধান্ত হইল—অসীে বক, বহু নয়  

বকই অসীে আিা হাজাি হাজাি দপশমণ চনমজমক প্রচতচবচম্বত কচিয়া চভন্ন চভন্ন আিা-

রূমপ প্রচতভাত হইমতমে। বই চবমশ্বি পিভূচে কসই অসীে আিামকই আেিা বচল 

‘ঈশ্বি’। োনব েমনি পিভূচে কসই বকই অসীে আিামকই আেিা বচল ‘োনবািা’ ।  
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৬. প্রিৃচত ও মানুষ 

প্রকৃচত ও োনুষ 

  

চবশ্বজগমতি কযিুকু অ মর্ কভ চতক স্তমি অচভবযক্ত, শুধু্ কসইিুকুই প্রকৃচত-সম্বমে 

আধু্চনক ধ্ািণাি অন্তগশত। েন বচলমত সাধ্ািণত  যাহা বুিায়, তাহা প্রকৃচতরূমপ 

চবমবচিত হয় না। 

  

ইচ্ছার্চক্তি স্বাধ্ীনতা প্রচতপন্ন কচিমত চগয়া দার্শচনকগণ েনমক প্রকৃচত হইমত বাদ চদয়া 

থাচকমবন, কািণ প্রকৃচত চনয়মেি—কমঠাি অনেনীয় চনয়মেি র্াসমন আবদ্ধ, প্রকৃচতি 

অন্তগশত চবমবচিত হইমল েনও চনয়মেি অধ্ীন হইয়া পচড়মব। ফমল স্বাধ্ীন ইচ্ছার্চক্তি 

েতবাদ দাাঁড়াইমত পাচিমব না  ককন না যাহা ককান চনয়মেি অধ্ীন, তাহা চকরূমপ স্বাধ্ীন 

বা স্বতন্ত্র হইমত পামি? 

  

যুচক্ত ও তমথযি দপি দণ্ডায়োন ভািতীয় দার্শচনকগমণি দৃচষ্টভ্গী ব-চবষময় চবপিীত। 

তাাঁহামদি েমত—বযক্ত অথবা অবযক্ত সেগ্র বাস্তব জীবনই চনয়মেি অধ্ীন। তাাঁহামদি েমত 

: েনও বাহয প্রকৃচত, দুই-ই চনয়মেি—বকই চনয়মেি অধ্ীন। েন যচদ চনয়মেি অধ্ীন না 

হয়, আেিা বখ্ন যাহা চিন্তা কচিমতচে, তাহা যচদ পূবশ চিন্তাি অচনবাযশ ফলস্বরূপ না হয়, 

যচদ বকচি োনচসক অবস্থা আি বকচি োনচসক অবস্থাি অনুসিণ না কমি, তমব েনমক 

অময চক্তক বচলমত হইমব। বেন কক আমে, কয স্বাধ্ীন ইচ্ছার্চক্ত স্বীকাি কচিয়া যুচক্তি 

চক্রয়া অস্বীকাি কচিমত পামি? অপি পমক্ষ েন কাযশ-কািণ চনয়ে ৈািা চনয়চন্ত্রত, ইহা 

স্বীকাি কচিয়া কক বচলমত পামি কয, ইচ্ছার্চক্ত স্বাধ্ীন? 

  

চনয়েই কাযশ-কািমণি চক্রয়া। পূবশবতশী কতকগুচল ঘিনাি অনুযায়ী হইয়া পিবতশী 

কতকগুচল বযাপাি ঘচিয়া থামক। প্রচতচি পূবশগােী ঘিনাি বা কািমণি অনুবতশী কাযশ আমে। 

প্রকৃচত বইরূমপই িচলয়ামে। বই চনয়মেি র্াসন যচদ েমনি স্তমিও িালু থামক, তাহা 

হইমল েন বদ্ধ—স্বাধ্ীন নয়। না, ইচ্ছার্চক্তও স্বাধ্ীন নয়। ইহা চকরূমপ স্ভবব? চক্ আেিা 
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সকমলই জাচন, অনুভব কচি কয, আেিা স্বাধ্ীন। স্বাধ্ীন না হইমল আোমদি জীবমনি 

ককান অথশ থামক না, জীবনযাপন বৃথা হইয়া যায়।  

  

প্রািযমদর্ীয় দার্শচনকগণ বই েতবাদ গ্রহণ কচিয়ামেন, বা বলা যায়—দ্ভবাবন কচিয়ামেন 

কয, েন বব  ইচ্ছার্চক্ত কদর্কালচনচেমত্তি ৈািা তথা- কচথত জড়বস্তুি েমতাই বদ্ধ  

সুতিা  দহািা কাযশকািমণি চনয়মে র্াচসত। আেিা কামলি েমধ্য চিন্তা কচি, আোমদি 

চিন্তাগুচল কামলি ৈািা সীচেত  যাহা চকেুি অচস্তত্ব আমে, কস সব চকেুই কদমর্ ও কামল 

বতশোন। সব চকেুই কাযশ-কািমণি রৃ্ঙ্খমল আবদ্ধ। 

  

যাহামক আেিা জড়পদাথশ বচল, বব  েন—ব দুইই বকই দপাদামন গচঠত। প্রমভদ ককবল 

কম্পমনি তািতমেয। েমনি অচত চনম্নগ্রামেি স্পন্দনমকই আেিা জড়বস্তু বচলয়া জাচন। 

আবাি জড়পদামথশি দ্রুত স্পন্দনমক আেিা েন বচলয়া জাচন। দভময়ি দপাদান বকই। 

অতবব জড়পদাথশ বব  কদর্কালচনচেমত্ত্বি ৈািা সীচেত বচলয়া জমড়ি দ্রুত স্পন্দন েনও 

বকই চনয়মেি ৈািা আবদ্ধ। 

  

প্রকৃচতি দপাদান সবশত্র সেজাতীয়। প্রমভদ ককবল চবকামর্ি তািতমেয। বই চবশ্বপ্রপম্ি 

স স্কৃত প্রচতর্ব্দ হইল ‘প্রকৃচত’ বব  ইহাি আক্ষচিক অথশ ‘প্রমভদ’। সবই বক দপাদান, 

চক্ ইহা চবচিত্ররূমপ অচভবযক্ত।  

  

েন জমড় রূপান্তচিত হয়, আবাি জড়ও েমন রূপান্তচিত হয়, ইহা শুধু্ কম্পমনি তািতেয। 

  

বকচি ইস্পামতি দণ্ড লও, দহামক কচম্পত কচিমত পামি—বইরূপ বকচি র্চক্ত ইহামত 

প্রময়াগ কি  তািপি চক ঘচিমব? যচদ বকচি অেকাি ঘমি বই পিীক্ষাচি কিা হয়, তমব 

প্রথমে তুচে শুচনমত পাইমব বকচি র্ব্দ—বকচি গুনগুন র্ব্দ। র্চক্তপ্রবাহ বচধ্শত কি, 

কদচখ্মব ইস্পামতি দণ্ডচি আমলাকেয় হইয়া দচঠয়ামে। র্চক্ত আিও বচধ্শত কি, ইস্পামতি 

দণ্ডচি আমলাকেয় হইয়া দচঠয়ামে। র্চক্ত আিও বচধ্শত কি, ইস্পাত-দণ্ডচি বমকবামি 

অদৃর্য হইয়া যাইমব। দহা েমন রূপান্তচিত হইয়া চগয়ামে।  
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আি বকচি দদাহিণ লও : দর্চদন আহাি না কচিমল আচে ককানপ্রকাি চিন্তা কচিমত 

পাচি না। শুধু্ কময়কচি বমলামেমলা চিন্তা আোি েমন থাচকমব। আচে অতযন্ত দুবশল হইয়া 

পচড়ব বব  স্ভববত  আোি নােও ভুচলয়া যাইব। তািপি চকেু খ্াদয গ্রহণ কচিলাে বব  

চকেুক্ষমণি েমধ্য চিন্তা কচিমত আি্ভব কচিব  আোি েমনি র্চক্ত চফচিয়া আচসয়ামে। 

খ্াদযই েমন রূপান্তচিত হইয়ামে। কতেচন স্পন্দমনি গচতমবগ কোইয়া েন কদমহ 

অচভবযক্ত হয়, জমড় পচিণত হয়। 

  

জড় ও েন—ব দুইচিি ককানচি প্রথে? বকচি দদাহিণসহ বুিাইমতচে—বকচি েুিগী চডে 

পাচড়ল, চডেচি হইমত আি বকচি েুিগীি জন্ম হইল  েুিগীচি আি বকচি চডে পাচড়ল  

চডেচি হইমত আবাি আি বকচি েুিগী জচন্মল  অনন্ত কাযশকািণ-পিম্পিা বইরূপ 

িচলমত থাচকমব। বখ্ন ককান্ চি প্রথে—চডে, না েুিগী? বেন ককান চডমেি কথা কল্পনা 

কচিমত পাি না, যাহা ককান েুিগী হইমত জমন্ম নাই  অথবা বেন ককান েুিগীি চবষয় 

চিন্তা কচিমত পাি না, যাহা চডে হইমত ফুমি নাই। কযচিই প্রথে হদক না ককন, তাহামত 

চকেু আমস যায় না। আোমদি প্রায় সব চিন্তাধ্ািাই বই চডে ও েুিগীি বযাপামিি 

েমতা১।  

  

েহত্তে সতযগুচল অতযন্ত সিল বচলয়াই চবস্মৃচতি গমভশ িচলয়া যায়। েহস সতযগুচল সহজ, 

ককন না বগুচলি প্রময়াগ সাবশকাচলক। সতয চনমজই সবশদা সহজ ও সিল। যাহা চকেু 

জচিল, তাহা ককবল োনুমষি অ্তাি জনয। 

  

োনুমষি স্বতন্ত্র কতৃশত্ব েমনমত নাই, ককন না েন বদ্ধ। কসখ্ামন ককান স্বাধ্ীনতা নাই। োনুষ 

েন নয়, আিা। বই আিা সবশদা েুক্ত, সীোহীন ও চিিন্তন। বইখ্ামনই—বই আিামতই 

োনুমষি েুক্তভাব। আিা সবশদাই েুক্ত  চক্ েন দহাি ক্ষণস্থায়ী তি্গগুচলি সম্গ 

চনমজমক বক েমন কচিয়া আিামক কদচখ্মত পায় না বব  কদর্কালচনচেত্ত-রূপ 

কগালকধ্াাঁধ্ায়—োয়ায় চনমজমক হািাইয়া কফমল। 
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ইহাই আোমদি বেমনি কািণ। আেিা সবশদা েন বব  েমনি অ্ুভবত পচিবতশনগুচলি 

সম্গ চনমজমদি বক ভাচবমতচে। 

  

োনুমষি স্বতন্ত্রভাব আিামতই অবচস্থত বব  চনমজমক েুক্ত দপলচব্ধ কচিয়া—েমনি বেন 

সমত্ত্বও সবশদা কঘাষণা কচিমতমে : আচে েুক্ত! আচে যা, আচে তাই  আচে কসই। ইহাই 

আোমদি েুচক্ত। সদােুক্ত সীোহীন চিিন্তন আিা যুমগ যুমগ তাাঁহাি েন-রূপ যমন্ত্রি েধ্য 

চদয়া ক্রমে ক্রমে অচধ্কতি বযক্ত হইমতমেন। 

  

তাহা হইমল োনুমষি সচহত প্রকৃচতি সম্পকশ চক? জীমবি চনম্নতে চবকার্ হইমত োনব 

পযশন্ত—সবশত্রই প্রকৃচতি েধ্য চদয়া আিা চবকচর্ত হইমতমেন। চনম্নতে অচভবযক্ত জীবমনি 

েমধ্যও আিাি কেি চবকার্ চনচহত আমে, ক্রেচবকামর্ি প্রচক্রয়াি োধ্যমে আিা চনমজি 

চবকার্ সাধ্ন কচিমতমেন। 

  

চববতশমনি সেগ্র প্রচক্রয়াই আিাি চনমজমক বযক্ত কচিবাি স গ্রাে। ইহা প্রকৃচতি চবরুমদ্ধ 

চনিন্তি স গ্রাে। প্রকৃচতি অনুযায়ী কাজ কচিয়া নয়, তাহাি চবরুমদ্ধ স গ্রাে কচিয়াই 

োনুষ আজ বতশোন অবস্থা লাভ কচিয়ামে। প্রকৃচতি সম্গ সােঞ্জসয িাচখ্য়া জীবনধ্ািণ 

কিা, প্রকৃচতি সম্গ বকতানতা িক্ষা কিা প্রভৃচত সম্বমে বহু কথাই আেিা শুচনয়া থাচক। 

বরূপ ধ্ািণা ভ্রে। বই কিচবলচি, বই জমলি কুাঁজাচি, বই খ্চনজ পদাথশগুচল, ঐ বৃক্ষ—

ইহািা সকমলই প্রকৃচতি সম্গ সােঞ্জসয িাচখ্য়া িচলমতমে। কসখ্ামন সমূ্পণশ সােঞ্জসয 

চবদযোন—ককান চবমিাধ্ নাই। প্রকৃচতি সম্গ সােঞ্জসয চবধ্ামনি অথশ চনমিষ্টতা, েৃতুয। 

োনুষ বই গৃহ চকরূমপ চনেশাণ কচিয়ামে—প্রকৃচতি সচহত সােঞ্জসয িাচখ্য়া? না, প্রকৃচতি 

চবরুমদ্ধ স গ্রামেি েধ্য চদয়াই ইহা চনচেশত হইয়ামে। প্রকৃচতি চবরুমদ্ধ চনিন্তি স গ্রামেি 

পমথই োনুমষি দন্নচত, প্রকৃচতি অনুগত হইয়া নয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 66 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭. আত্মা-ইহার স্বরুপ ও লক্ষ্য 

আিা—ইহাি স্বরূপ ও লক্ষয 

  

প্রািীনতে ধ্ািণা বই কয, োনুমষি েৃতুয হইমল কস সমূ্পণশরূমপ ব সপ্রাপ্ত হয় না। েৃতুযি 

পিও বকিা সত্তা অবচর্ষ্ট থামক বব  তাহাই বাাঁচিয়া থামক। চের্িীয়, বযচবলনীয় বব  

প্রািীন চহন্দু—স্ভববত  পৃচথবীি প্রািীনতে চতনচি জাচতি েমধ্য তুলনা কচিয়া তাহামদি 

প্রমতযমকি চনকি হইমত বই ধ্ািণাচি গ্রহণ কিা সেীিীন হইমব। চের্িীয় বব  

বযাচবলনীয়চদমগি েমধ্য বকচি আিা-চবষয়ক ধ্ািণা—বকচি যুগ্ম-সত্তাি ধ্ািণা কদচখ্মত 

পাই। তাহামদি েমত বই কদমহি অভযন্তমি অপি বকচি কদহ বতশোন, যাহা বখ্ামন 

চবিিণ কচিয়া কেশাচদ সম্পাদন কচিমতমে। যখ্ন বাহযমদহচিি েৃতুয হয়, তখ্ন ঐ চৈতীয় 

কদহচি বাচহমি আমস বব  চকেুকাল বাাঁচিয়া থামক। চক্ বই চৈতীয় কদহচিি জীবনকাল 

বাহযমদহচিি স িক্ষমণি দপি চনভশি কমি। প্রথে কদহচিি ককান অ্গ আহত হইমল 

চৈতীয়চিিও কসই অ্গ সেভামব আহত হইমব। বই কািমণই প্রািীন চের্িীয়চদমগি েমধ্য 

েৃতবযচক্তি কদহমক সুগে আিক প্রভৃচত ৈািা সুবাচসত কচিয়া, চপিাচেড প্রভৃচত চনেশাণ 

কচিয়া স িক্ষণ কচিবাি আগ্রহ কদচখ্মত পাই। আেিা কদচখ্মতচে কয, বযাচবলনীয় বব  

প্রািীন চের্িীয়চদমগি েমত—বই চৈতীয় কদহচি অনন্তকাল বাাঁচিয়া থাচকমত পামি না  বড় 

কজাি ইহা চকেুকাল থাচকমত পামি, অথশাস পচিতযক্ত বাহযমদহচি যতচদন স িচক্ষত হয় 

ততচদন। 

  

পিবতশী ববচর্ষ্টযচি বই কয, বই চৈতীয়মদহ-সম্বেীয় ধ্ািণাি সম্গ বকচি ভময়ি ভাব 

চেচেত িচহয়ামে। ইহা সবশদাই অসুখ্ী বব  দুদশর্াগ্রস্ত। তীব্রতে যন্ত্রণা সহয কচিয়া ইহামক 

বাাঁচিয়া থাচকমত হয়। যাহািা জীচবত, তাহামদি চনকি কস পুন পুন  চফচিয়া আমস বব  

খ্াদয, পানীয় ও কভাগয বস্তুসেূহ, কযগুচল কস বখ্ন পাইমতমে না, কসগুচল পুন পুন  প্রাথশনা 

কমি। নীলনমদি স্বচ্ছ জল, যাহা কস বখ্ন পান কচিমত পামি না, তাহা পান কচিমত িায়। 

জীচবত থাচকমত কয-সব দ্রবয কস কভাগ কচিত, কসগুচল পাইবাি আকাঙ্ক্ষা কমি। যখ্ন 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কদমখ্, কস বইগুচল পাইমব না, তখ্ন অতযন্ত চহ স্র হইয়া দমঠ বব  সেময় সেময় ঐ-

সকল খ্াদয না পাইমল জীচবত বযচক্তমদি জীবন চবপন্ন কচিয়া কতামল। 

  

আযশগমণি চিন্তাধ্ািা আমলািনা কচিমল আেিা সম্গ সম্গ ইহাি বকচি চবমর্ষ বযচতক্রে 

লক্ষয কচি। বখ্ামনও বকচি চৈতীয় কদমহি ধ্ািণা িচহয়ামে  চক্ ঐচি বকপ্রকাি অধ্যাি 

কদহ। অপি বকচি বড় প্রমভদ বই কয, বই অধ্যাি কদহ বা আিা বা যাহাই আেিা বচল 

না ককন, বইচিি জীবনকাল পচিতযক্ত কদহ ৈািা বদ্ধ নয়। বি  আিা পূবশমদমহি বেন 

হইমত েুচক্তলাভ কচিয়ামে বচলয়াই েৃতমদহ দাহ কচিবাি অপূবশ পদ্ধচতচি আযশমদি েমধ্য 

বতশোন। েৃমতযি পচিতযক্ত কদহ হইমত তাহািা অবযহচত পাইমত িায়, আি চের্িীয়গণ 

বই কদহমক সুগে আিক ৈািা সুবাচসত কচিয়া, কবমি কপ্রাচথত কচিয়া চপিাচেড প্রভৃচত 

চনেশাণ কচিয়া দহামক স িচক্ষত কচিমত িায়। েৃমতি কদহমক চবনষ্ট কচিয়া কদওয়াি বই 

সবশামপক্ষা প্রািীন প্রথা োড়াও কতকিা দন্নত জাচতগুচলি েমধ্য েৃতমদহ চবনষ্ট কচিবাি 

কয িীচত কদখ্া যায়, তাহা ৈািা কবর্ প্রোচণত হয় কয, দহামদি েমধ্য আিাি ধ্ািণাচি 

বতশোন। কযখ্ামনই কদহচবযুক্ত আিাি ধ্ািণাচি কদমহি ধ্ািণাি সচহত যুক্ত, কসখ্ামনই 

আোিা েৃতমদহ স িচক্ষত কচিবাি বব  কয-মকান ভামব ইহামক কপ্রাচথত কচিবাি আগ্রহ 

লক্ষয কচি। অপি পমক্ষ যাহামদি েমধ্য বই ধ্ািণা পচিস্ফুি হইয়ামে কয, আিা কদহ 

হইমত সমূ্পণশ পৃথক্ বব  েৃতমদহ ব সপ্রাপ্ত হইমলও আিা আহত বা ব সপ্রাপ্ত হয় না, 

তাহামদি েমধ্যই েৃতমদহমক দাহ কচিবাি িীচত অবলচম্বত হইয়ামে। তাই আোিা প্রািীন 

আযশজাচতি েমধ্য বই েৃতমদহ দাহ কচিবাি প্রথা কদচখ্মত পাই, যচদও পািসীকিা অবর্য 

বই প্রথামক পচিবতশন কচিয়া বকচি দচ্চস্থামন অনাবৃতভামব েৃতমদহ িাচখ্বাি প্রথা 

অনুসিণ কমি। চক্ বই দচ্চস্থান বা দখে( dakhma)-নামেি অথশ দাহ কচিবাি স্থান  

ইহা ৈািা প্রতীত হয় কয, প্রািীনকামল তাহািাও েৃতমদহ কপাড়াইত। আযশজাচতি অপি 

বকচি চবমর্ষত্ব বই কয, তাহামদি বই চৈতীয়-মদহগুচলি ধ্ািণাি সম্গ ককান ভীচতি ভাব 

জচড়ত চেল না। চৈতীয়-মদহগুচল খ্াদয বা সাহামযযি জনয বই পৃচথবীমত নাচেয়া আমস 

না, বা ঐ সাহাযয হইমত বচ্ত হইমল চহ স্রও হয় না, অথবা জীচবত বযচক্ত-গমণি জীবন 

চবপন্ন কচিমতও প্রয়াসী হয় না।  দহািা বি  আনচন্দত—কদহ-বেন হইমত েুচক্তলাভ 
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কচিয়া আহ্লাচদত। চিতাচি চবচলেষষ্ট হইয়া যাওয়াি প্রতীক। কদহেুক্ত আিামক ধ্ীমি 

চপতৃপুরুষগমণি চনকি—কযখ্ামন দু খ্ নাই, কযখ্ামন চিি আনন্দ চবিা চজত—কসইখ্ামন 

ধ্ীমি বহন কচিয়া লইবাি জনয বই চিতাচিি দমেমর্ বলা হইয়া থামক। 

  

বই দুইচি ভাবধ্ািা লক্ষয কচিমল আেিা সম্গ সম্গ বুচিমত পাচি, দুচি ভাব স্বরূপত  

বক—প্রাথচেকভামব বকচি আর্াবাদী, অপিচি বনিার্যবাদী  বকচি অপিচিি চববতশন 

োত্র। ইহা খ্ুবই স্ভবব কয, অচত প্রািীন কামল চের্িীয়মদি নযায় আযশগণও বই ভাবধ্ািা 

কপাষণ কচিমতন। তাাঁহামদি প্রািীন র্াস্ত্রসেূহ অধ্যয়ন কচিমল আেিা বই কথাি 

স্ভবাবযতা বুচিমত পাচি। চক্ ভাবচি যথাথশই সুন্দি বব  অপূবশ। যখ্ন ককান বযচক্তি েৃতুয 

হয়, তখ্ন বই আিা চপতৃপুরুষগমণি চনকি গেন কচিয়া তাাঁহামদি সচহত সুদ্বখ্শ্বযশ 

সম্ভবাগ কমি। চপতৃপুরুষগণ আিামক অতযন্ত করুণাপূণশভামব গ্রহণ কমিন। আিা সম্বমে 

ভািমতি প্রািীন ধ্ািণা হইল বই। পিবতশীকামল বই ভাবচি দন্নত হইমত দন্নত পযশাময় 

চগয়া কপ াঁচেয়ামে। তখ্ন কদখ্া কগল, তাাঁহািা যাহামক ‘আিা’ বচলয়া অচভচহত কমিন, 

তাহা বস্তুত  আিা নয়। বই কজযাচতেশয় কদহ, সূক্ষ্ম কদহ—যত সূক্ষ্মই হদক না ককন, 

বস্তুত  কদহোত্র, বব  সূক্ষ্ম বা স্থূল সকল কদহই ককান না ককান দপাদামনি ৈািা গচঠত। 

যাহা চকেু ককানপ্রকাি অবয়বচবচর্ষ্ট, তাহা অবর্যই সীচেত, তাহা কখ্নই চিিস্থায়ী হইমত 

পামি না। যাহা অবয়বচবচষষ্ট, তাহাই পচিবতশনর্ীল, আি যাহা পচিবতশনর্ীল তাহা 

চকরূমপ চনতয হইমত পামি? সুতিা  বই কজযাচতেশয় কদমহি পিামত তাাঁহািা কযন বকচি 

সত্তামক অনুভব কচিয়ামেন, যাহামক োনুমষি আিা-নামে অচভচহত কিা যায়। ইহামকই 

‘আিা’ বা ‘জীবািা’ বলা হইয়া থামক। আিা-সম্বেীয় ধ্ািণা বইখ্ামনই আি্ভব হইল, 

বইচিমকও অবর্য বহু পচিবতশমনি েধ্য চদয়া যাইমত হইয়ামে। ককহ চিন্তা কচিমলন, বই 

জীবািা চনতয  ককহ ভাচবয়ামেন, ইহা অচতসূক্ষ্ম, প্রায় বক-বকচি অণুি েমতা সূক্ষ্ম  ইহা 

র্িীমিি বকচি চবমর্ষ অ মর্ বাস কমি বব  যখ্ন বকজন েৃতুযেুমখ্ পচতত হয়, তাহাি 

জীবািা কজযাচতেশয় কদহমক সম্গ লইয়া অন্তচহশত হয়। আবাি অনয বকদল কলাক 

আমেন—যাাঁহািা স্বীকাি কমিন না, জীবািা আণচবক প্রকৃচতচবচর্ি   কজযাচতশেয় কদহ 
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জীবািা নয় , ব-কথা বচলমত চগয়া তাাঁহািা কয যুচক্ত কদন , কজবািাি আনচতক প্রকৃচত 

অস্বীকাি কচিমত চগয়াও তাাঁহািা কসই বকই-যুচক্ত প্রদর্শন কমিন।  

  

বই-সব চবচভন্ন েতবাদ হইমত সা খ্যদর্শমনি দ্ভবব হইয়ামে বব  কসখ্ামন আেিা প্রভূত 

প্রমভদ কদচখ্মত পাই। সা খ্যদর্শমনি প্রচতপাদয ভাব বই : োনুমষি প্রথেত  বকচি 

স্থূলমদহ আমে  স্থূলমদমহি পিামত িচহয়ামে সূক্ষ্মমদহ, তাহা কযন েমনি বাহক বব  

ইহািও পিামত িচহয়ামে আিা বা সা খ্যেমত ‘েমনি ্াতা’ বব  তাহা সবশত্র 

চবিিণর্ীল। অথশাস কতাোি আিা, আোি আিা বব  প্রমতযমকি আিা বকইকামল সবশত্র 

চবিাচজত। আিা যচদ চনিবয়ব হয়, তমব চকরূমপ বলা যায় কয তাহা ‘কদমর্’ বদ্ধ হইমব? 

ককন না, যাহা স্থান অচধ্কাি কমি, তাহািই অবয়ব িচহয়ামে  যাহা চনিবয়ব, তাহাই 

অনন্ত হইমত পামি  সুতিা  প্রমতযক আিাই সবশবযাপী। বই চবষময় চৈতীয় েতবাদচি 

আিও িেকপ্রদ। প্রািীনকামল তাাঁহািা লক্ষয কচিয়ামেন কয, সব োনুষই প্রগচতর্ীল—

অন্তত  তাহামদি েমধ্য অমনমক। তাহািা পচবত্রতা, র্চক্ত বব  ্ামনি পমথ বচধ্শত। প্রে 

হইল—বই ্ান, বই পচবত্রতা বব  বই র্চক্ত োনুমষি েমধ্য ককাথা হইমত চবকচর্ত 

হইয়ামে? বকচি চর্শুি ককান ্ ান নাই। বই চর্শুচি বড় হইয়া র্চক্তোন্ , ক্ষেতাপন্ন চব্ 

বযচক্তমত পচিণত হয়। ককাথা হইমত বই চর্শুচি তাহাি ্ান ও র্চক্তি দসমসি সোন 

পাইল? দত্তি—ঐ ্ান ও র্চক্ত তাহাি েমধ্যই চেল  চর্শুি আিাি েমধ্যই তাহাি ্ান, 

তাহাি র্চক্ত প্রথোবচধ্ বতশোন। বই র্চক্ত, বই পচবত্রতা বব  বই ক্ষেতা তাহাি 

আিামত চেল, অচবকচর্ত অবস্থায় চেল  তাহাই বখ্ন চবকচর্ত। বই চবকচর্ত বব  

অচবকাচর্ত অবস্থা বচলমত আেিা চক বুচি? সা খ্যবাদীিা বমলন  প্রমতযক আিাই পচবত্র, 

পূণশ, সবশর্চক্তোন্ বব  সবশ্  চক্ ইহা কযরূপ েমনি েধ্য চদয়া প্রচতফচলত হয়, 

কসইরূমপই চবকচর্ত হইমত পামি। েন কযন আিাি প্রচতফলমনি বকচি আয়না োত্র। 

আোি েন আোি র্চক্তি চকয়দ র্ কযেন প্রচতফচলত কচিমত পামি, কতেচন কতাোি 

বব  অপমিি আিাও কচিমতমে। কয আয়না যত কবর্ী স্বচ্ছ, তাহামত আিা তত কবর্ী 

সুন্দিভামব প্রচতচবচম্বত হয়। সুতিা  কয বযচক্ত কযরূপ েমনি অচধ্কািী, তাহাি আচিক 

চবকার্ও কতেচন হইয়া থামক। চক্ সকল আিাই পচবত্র বব  পূর্ণ।  
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আবাি বক স্প্রদদায় েমন কচিমলন, বইরূপ হওয়া স্ভবব নয়। যচদও আিা স্বভাবতই 

পচবত্র ও পূণশ, বই পচবত্রতা ও পূণশত্ব সেয় সেয় কযন সঙ্কুচিত হয়, আবাি সেয় সেয় 

কযন প্রসাচিত হইয়া থামক। কতকগুচল কাজ বব  চিন্তা কযন আিাি প্রকৃচতমক সঙ্কুচিত 

কমি, আবাি কতকগুচল কাজ বব  চিন্তা কযন তাহাি স্বভাবমক পচিস্ফুি ও চবকচর্ত 

কমি। বই চবষয়চি আিও পচিোিরূমপ চবমলেষষণ কিা হইয়ামে। কয-সব চিন্তা ও কাযশ 

আিাি পচবত্রতা ও র্চক্ত সঙ্কুচিত কমি, কসগুচল অশুভ  কয-সব চিন্তা ও কাযশ আিাি 

র্চক্তমক পচিস্ফুি কমি, কসইগুচল শুভ। দুইচি েতবামদি েমধ্য প্রমভদ অচত সাোনয। 

‘সমঙ্কািন’ বব  ‘প্রসািণ’—বই দুইচি র্মব্দি বযাখ্যাি দপিই ইহা চনভশি কচিমতমে। কয-

েমত আিাি যন্ত্র-স্বরূপ েমনি গঠমনি দপমিই আিাি চবকামর্ি তািতেয চনভশি কমি, 

কসই েতচি চন সমন্দমহ স্পষ্টতি বলা যাইমত পামি। চক্ সমঙ্কািন বব  প্রসািণ-েতবাদী 

বই দুইচি র্মব্দি আেয় লইমত িায়। তাহামদি চনকি প্রে কিা কতশবয, আিাি সমঙ্কািন 

বব  প্রসািণ বচলমত তাহািা চক বুচিয়া থামক? আিা কিতন বস্তু। প্রে কচিমত পামিা, 

স্থূল জড়পদাথশ বা সূক্ষ্ম কিতনবস্তু েন-সম্পমকশ সমঙ্কািন ও প্রসািণ বচলমত চক বুিায়? 

চক্ ইহা োড়া যাহা জড় নয়, যাহা কদর্-কামলি অতীত, তাহাি সম্বমে বই সমঙ্কািন ও 

প্রসািণ র্ব্দ-দুইচি চকরূমপ প্রযুক্ত হইমব? সুতিা  েমন হয়, কয-েতবামদ আিা সবশদাই 

পচবত্র ও পূণশ, শুধু্ োনচসক গঠমনি তািতেয অনুসামি আিাি প্রচতফলমনি তািতেয 

ঘমি, কসই েতই অমপক্ষাকৃত ভাল। েমনি পচিবতশমনি সম্গ ইহাি স্বভাবও কযন ক্রের্  

আিও শুদ্ধ হইমত থামক বব  আিাি চবকার্ও দন্নততি হয়। যতচদন না েন শুদ্ধ হয়—

তাহামত আিাি অন্তচনশচহত সব গুণই পূণশচবকচর্ত না হয়, ততচদন বরূপ িচলমত থামক  

তািপি আিা েুক্ত হয়। 

  

আিাি প্রকৃচতই বই। চক্ িিে লক্ষয চক? ভািমতি চবচভন্ন ধ্েশ-স্প্রদদাময়ি েমধ্য 

আিাি লক্ষয বক বচলয়াই প্রতীত হয়। সকমলিই েূল-ভাবচি বক—েুচক্ত। োনুষ অনন্ত, 

বব  বতশোমন কয বদ্ধ অবস্থায় কস আমে, ইহা তাহাি স্বভাব নয়। চক্ বই চবচভন্ন বদ্ধ 

অবস্থাি েধ্য চদয়াই আিা ক্রের্  েুচক্তি পমথ অগ্রসি হইবাি প্রাণপন কিষ্টা কচিমতমে 
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বব  যতচদন না আিা স্বাচধ্কাি—কসই অসীে, অনন্ত, েুক্ত স্বভাব—লাভ কচিমতমে, 

ততচদন কস চনিস্ত হইমব না। আেিা আোমদি িতুচদশমক কয-সব স মযাগ, পুন স মযাগ 

বব  চবকার্ কদচখ্মত পাইমতচে, কসগুচল দমের্য বা লক্ষয নয়—পমথি ক্ষচণক ঘিনা োত্র। 

পৃচথবী সূযশ, ি্ নক্ষত্র, শুভ অশুভ, হাচস কান্না, আনন্দ ও দু খ্ প্রভৃচত স মযাগ 

আোচদগমক অচভ্তা অজশমন সাহাযয কমি বব  অচভ্তাি েধ্য চদয়াই আিা সব বেন 

চেন্ন কচিয়া চনজ পূণশ স্বরূপ প্রকার্ কমি। আিা তখ্ন অন্ত - ও বচহ -প্রকৃচতি ককান 

চনয়মেি ৈািাই বদ্ধ হয় না। আিা তখ্ন সব বেন, সব চনয়ে ও সেগ্র প্রকৃচতি ঊমবশ 

িচলয়া চগয়ামে। প্রকৃচত তখ্ন আিাি অধ্ীন হইয়া পমড়  আিা প্রকৃচতি অধ্ীন হয় না, 

বখ্ন কযেন অধ্ীন বচলয়া েমন হইমতমে। ইহাই আিাি বকোত্র লক্ষয। কয অচভ্তা-

পিম্পিাি েধ্য চদয়া আিা চবকচর্ত হইমতমে, তাহাি লক্ষয—েুচক্ত লাভ। অচভ্তাগুচল 

আিাি জন্ম ও জীবন বচলয়া প্রচতভাত হয়। আিা কযন বকচি চনম্নতি কদহ ধ্ািণ কমি 

বব  দহাি েধ্য চদয়া আি-প্রকামর্ি কিষ্টা কচিমতমে। আিা চনম্নতি কদহচি অপযশাপ্ত 

েমন কচিয়া দূমি চনমক্ষপ কচিমতমে বব  বকচি দন্নত ধ্িমণি কদহ গ্রহণ কচিমতমে। 

বচিমকও অচকচ্সকি চবমবিনা কচিয়া পচিতযাগ কমি বব  দন্নততি কদহ ধ্ািণ কমি, 

অবমর্মষ আিা বেন বকচি র্িীমিি সোন পাইমব, যাহাি সাহামযয তাহাি দচ্চতে 

আকাঙ্ক্ষা চবকচর্ত হইমব। তখ্নই আিা েুচক্ত লাভ কচিমব। 

  

বখ্ন প্রে বই, আিা যচদ অনন্ত ও সবশবযাপী হয়, আিা যচদ সূক্ষ্ম কিতন বস্তু হয়, তমব 

ইহাি পি পি র্িীি গ্রহণ কচিবাি অথশ চক? তত্ত্বচি বই—আিা আমসও না, যায়ও না, 

জন্মগ্রহণও কমি না বব  েমিও না। যাহা সবশবযাপী, তাহাি জন্মগ্রহণ চকরূমপ স্ভবব? 

আিা কদমহ বাস কমি—বরূপ বলা অথশহীন চনবুশচদ্ধতা। যাহা অসীে, তাহা সীোবদ্ধ স্থামন 

থাচকমব চকরূমপ? চক্ বক বযচক্ত যখ্ন হামত বকখ্াচন বই লইয়া পচড়মত পচড়মত পাতাি 

পি পাতা দলিাইয়া অগ্রসি হইমত থামক, তখ্ন বইময়ি পাতাগুচল পুন পনু  স্থাণ 

পচিবতশন কচিমত থামক, চক্ পাঠক যথাস্থামনই অবস্থান কমি, আিাি সম্বমেও বই কথা 

প্রমযাজয। সেগ্র প্রকৃচতই আিাি চনকি বকখ্াচন পুস্তমকি েমতা—আিা কযন দহা পাঠ 

কচিমতমে। বক বকচি জীবন কযন কসই পুস্তমকি বকচি পাতা, ঐ পাতাচি পড়া হইয়া 
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কগমল কস ক্রের্  পাতা দল্টাইয়া অগ্রসি হইমত থামক, যতচদন না পুস্তক পড়া কর্ষ হইয়া 

যায়, বব  িিািি চবমশ্বি সেস্ত অচভ্তা লাভ কচিয়া আিা পূণশ হয়। তথাচপ বকই 

কামল বই আিা কখ্নও নমড় নাই, আমস নাই, যায়ও নাই, শুধু্ অচভ্তা স্য় 

কচিমতচেল। চক্ আোমদি চনকি প্রতীয়োন হয় কয, আেিা কযন ঘুচিমতচে। পৃচথবী 

আবচতশত হইমতমে, তখ্াচপ আেিা েমন কচি কয, পৃচথবীি পচিবমতশ সূযশ ঘুচিমতমে  আেিা 

জাচন ইহা বকচি ভুল—ইচ্ময়ি েলনাোত্র। আেিা জন্মগ্রহণ কচি বব  েচি, আোি 

আচস বব  যাই—ইহাও বকচি ভ্রাচন্তোত্র। আেিা আচসও না, যাইও না  আেিা 

জন্মগ্রহণও কচি না। ককন না আিা ককাথায় যাইমব? দহাি গেমনি ককান স্থান নাই। 

বেন ককান্ স্থান আমে, কযখ্ামন আিা পূবশ হইমতই বতশোন নাই? 

  

অতবব প্রকৃচতি চববতশন বব  আিাি চবকামর্ি তত্ত্বচি আচসয়া পচড়ল। চববতশমনি চবচভন্ন 

পযশায়গুচল—দচ্চ হইমত দচ্চতি স মযাগসেূহ আিায় নাই। আিা কযেন কতেনই আমে। 

বইগুচল প্রকৃচতমত অবচস্থত  চক্ কযমহতু প্রকৃচত দচ্চ হইমত দচ্চতি পযশাময় চববচতশত 

হইমতমে, আিাি েচহোও ক্রের্  চবকচর্ত হইমতমে। েমন কি, বখ্ামন বকচি পদশা 

িচহয়ামে, বব  পদশাি পিামত বকচি আিযশ দৃর্য বতশোন। বই পদশায় বকচি কু্ষদ্র চেদ্র 

আমে যাহাি কসই চভতি চদয়া ঐ দৃমর্যি চকয়দ র্ আোমদি দৃচষ্টমগািি হইমতমে। েমন 

কি, চেদ্রচি ক্রের্  বাচড়মত লাচগল। সম্গ সম্গ দৃর্যচি আোমদি দৃচষ্টপমথ অচধ্কতি 

পচিস্ফুি হইমত থামক  যখ্ন সেস্ত পদশাচি অপসাচিত হয়, তখ্ত দৃর্য ও কতাোি েমধ্য 

ককান বযবধ্াব থামক না, তুচে দহাি সবিুকুই কদচখ্মত পাও। বই পদশাচি হইল োনুমষি 

েন। ইহাি পিামত আিাি কসই েচহো, কসই পচবত্রতা, কসই অনন্ত র্চক্ত বতশোন  বব  

েন যতই স্বচ্ছ হইমত স্বচ্ছতি, পচবত্র হইমত পচবত্রতি হইমত থামক, আিাও স্বেচহোয় 

ক্রের্  চবকচর্ত হইয়া দমঠ। ইহাি কািণ বই নয় কয, আিা পচিবচতশত হইমতমে—

পচিবতশন যাহা চকেু, তাহা বই পদশায়। আিা কসই অপচিবতশনীয়, অেৃতস্বরূপ, পচবত্র 

আনন্দেয় অদ্বৈত সত্তা। 
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সুতিা  কর্ষ পযশন্ত তত্ত্বচি বইরূপ দাাঁড়াইল : দচ্চতে হইমত চনম্নতে—চনকৃষ্ট বযচক্ত পযশন্ত, 

কেি বযাচক্ত হইমত কু্ষদ্রতে চবিিণর্ীল কীিাণু পযশন্ত—সকমলই কসই পচবত্রতা পূণশস্বরূপ, 

অসীে আনন্দেয় সত্তা। কীমিি েমধ্য আিাি অনন্ত র্চক্তি স্বল্প চবকার্  কেি বযচক্তি 

েমধ্য আিাি র্চক্ত সবশাচধ্ক চবকচর্ত হইমতমে। প্রমভদ শুধু্ চবকামর্ি তািতমেয, েূলত  

আিা বকই। সকল জীমবি েমধ্য কসই পচবত্র পূণশ আিা অবস্থান কচিমতমে। 

  

স্বগশ বা অনুরূপ স্থানসেূমহি কয দমেখ্ িচহয়ামে, কসগুচল গুরুমত্বি চদক চদয়া চৈতীয় 

পযশায়ভুক্ত বলা যাইমত পামি। স্বমগশি ধ্ািণামক বকচি চনম্নস্তমিি ধ্ািণা বলা যাইমত 

পামি। কভাগপূণশ বকচি স্থামনি ধ্ািণা হইমতই ইহাি দসপচত্ত হইয়ামে। আেিা চনমবশামধ্ি 

েমতা চবশ্ব িিািিমক আোমদি বতশোন অচভ্তাি েমধ্যই সীচেত কচিয়া িাচখ্মত িাই। 

চর্শুিা চিন্তা কমি, সেগ্র চবশ্ব চর্শুমত পচিপূণশ  দন্মামদি চনকি সেগ্র পৃচথবী বকচি 

দন্মাদাগাি। সুতিা  যাহামদি চনকি পৃচথবী ককবল ইচ্য়-মভামগি জনয, যাহামদি সেগ্র 

জীবন আহাি বব  প্রমোমদ বযচয়ত হয়, যাহামদি সম্গ পশুিা বযবধ্ান অতযন্ত সাোনয, 

তাহািা স্বভাবতই বই জীবমনি ক্ষণস্থাচয়ত্ব লক্ষয কচিয়া বেন বকচি স্থামনি কল্পনা 

কমি, কযখ্ামন তাহািা আিও কভাগসুখ্ লাভ কচিমব। তাহামদি কভাগাকাঙ্ক্ষা অসীে, 

সুতিা  তাহািা বেন বকচি স্থামনি কল্পনা কচিমত বাধ্য, কযখ্ামন অচবিত ইচ্য়সুখ্ 

িচহয়ামে, বব  যতই আেিা অগ্রসি হই, ততই কদচখ্, যাহািা ঐ-সকল স্থামন যাইমত 

আকাঙ্ক্ষা কমি, তাহামদি অবর্যই কসখ্ামন যাইমত হয়। তাহািা স্বমপ্নি েধ্য চদয়া িমল—

বকচি স্বপ্ন কর্ষ হইমল অপি বকচি স্বমপ্নি েমধ্য চগয়া পমড়, কযখ্ামন ইচ্য়মভামগি 

প্রািুযশ বতশোন। তািপি যখ্ন তাহামদি স্বপ্ন ভাচয়য়া যায়, তাহািা অনয বকচি চজচনমসি 

জনয চিন্তা কচিমত বাধ্য হয়। বইরূমপ তাহািা বক স্বপ্ন হইমত অনয স্বমপ্ন তাচড়ত হইমত 

থাচকমব। 

  

তািপি কর্ষ তত্ত্ব—আিা সম্বমে আিও বকচি ধ্ািণা। যচদ আিা পচবত্র বব  স্বরূপত  

পূণশ, যচদ প্রচত আিা অনন্তর্চক্তসম্পন্ন বব  সবশবযাপী হয়,  তমব বহু আিাি কল্পনা 

চকরূমপ স্ভবব হইমত পামি? বকই সম্গ বহু অনমন্তি কল্পনা স্ভবব নয়। বহুি কথা 
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োচড়য়া দাও, বকই সম্গ দুইচিিও কল্পনা কিা যায় না। যচদ দুইচি অনন্ত থাচকত, তমব 

বকচি অপিচিি ৈািা সীোবদ্ধ থাচকত, ফমল দুইচিই সীচেত হইত। অনন্ত ককবল বকচিই 

হইমত পামি বব  সাহমসি সচহত বই চসদ্ধামন্ত দপনীত হওয়া যায়, অনন্ত বক—দুই নয়। 

  

দুইচি পক্ষী বকই বৃমক্ষ অবস্থান কচিমতমে—বকচি র্ীষশমদমর্, অপিচি চনমম্ন। দভয়ই 

চবচিত্র বমণশি  বকচি ফল ভক্ষণ কমি, চক্ অপিচি র্ান্ত, েচহেেয় হইয়া চনজ কগ িমব 

অবস্থান কচিমতমে। চনম্নতি পক্ষীচি ভাল ও েন্দ ফল ভক্ষণ কচিমতমে বব  ইচ্য়মভাগয 

বস্তুি পিামত ধ্াচবত হইমতমে। যখ্নই পক্ষীচি বকচি চতক্ত ফল ভক্ষণ কমি, তখ্নই 

দবশগােী হয়  ঊমবশ দৃচষ্টপাত কচিয়া কস কদমখ্, অপি পক্ষীচি কসখ্ামন র্ান্ত স যত হইয়া 

অবস্থান কচিমতমে  কস ভাল বা েন্দ ককান ফমলিই আকাঙ্ক্ষা না কচিয়া, ককানপ্রকাি 

ইচ্য়তৃচপ্তি অনুসোন না কচিয়া, আিস্থ হইয়া অবস্থান কচিমতমে। চনম্নস্থ পক্ষীচি ঊমবশ 

অবস্থানকািী পক্ষীচিমক কদচখ্য়া ক্রের্  দহাি সেীপবতশী হইবাি কিষ্টা কচিমতমে। বকিু 

ঊমবশ দচঠমতমে, চক্ পূবশপূবশ স স্কািসেূহ বলবস থাকায় কস বকই ফল আবাি ভক্ষণ 

কচিমতমে। আবাি বকসেময় বকচি অতযন্ত চতক্ত ফল খ্াইয়া েেশাহত হয় বব  ঊমবশ 

চনিীক্ষণ কমি। কসখ্ামন কসই র্ান্ত স যত পক্ষীচিমক আবাি কদমখ্। কস দহাি চনকিবতশী 

হইবাি কিষ্টা কচিমতমে, চক্ পূবশ স স্কাি-প্রভামব পুন পুন  চনম্নগােী হইয়া স্বাদু বব  

চতক্ত ফল ভক্ষণ কচিমতমে। কস আবাি বকচি চতক্ত ফল ভক্ষণ কচিয়া ঊমবশ িাচহয়া 

কদচখ্ল বব  ঐ পক্ষীচিি আিও সেীপবতশী হইল। বইরূমপ যতই কস চনকমি যাইমত 

লাচগল, ততই অপি পক্ষীচিি কদহ-চবচু্ছচিত আমলামক তাহাি দপি পচড়মত লাচগল। 

দহাি চনমজি পালকগুচল কযন খ্চসয়া পচড়মতমে। যখ্ন কস অমনকিা চনকিবতশী হইয়ামে, 

তখ্ন সেস্ত দৃর্যচি পচিবচতশত হইয়া কগল। চনমম্নি পক্ষীচি ককান চদনই চেল না  যাহা 

চেল, তাহা শুধু্ ঐ ঊমবশি পক্ষীচি  চনমম্নি পক্ষীচি বচলয়া যাহা বতক্ষণ েমন হইয়াচেল, 

তাহা দহাি বক সাোনয প্রচতচবম্ব োত্র। 

  

আিাি প্রকৃচত বচলমত ইহাই বুিায়। বই োনুমষি আিা পাচথশব ইচ্য়মভাগ ও অচনতয 

বস্তুি পিামত েুিােুচি কচিমতমে। পশুি েমতা ইহা ককবল ইচ্য়সুখ্, ককবল ক্ষচণক স্নায়ু-
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দমত্তজনাি পিামত ধ্াবোন। যখ্ন আঘাত আমস, েুহূমতশি েমধ্য েচস্তে ঘূচণশত হইমত 

থামক বব  সেস্ত চকেুই তখ্ন অদৃর্য হইয়া যায়। তখ্ন পৃচথবীমক কস কযরূপ ভাচবয়াচেল, 

জীবনিামক যত সহজ ভাচবয়াচেল, আি কসরূপ কদচখ্মত পায় না। ঊমবশ চনিীক্ষণ কচিয়া 

অনন্ত ঈশ্বিমক কদমখ্, কসই পিে পুরুমষি ক্ষচণক অনুভূচত লাভ কমি, আিও বকিু 

সেীপবতশী হয়, চক্ অতীত কমেশি ৈািা আবাি চনম্নেূখ্ী হইয়া পমড়। অপি বকচি আঘাত 

আচসয়া তাহামক আবাি কসই স্থামন কপ্রিণ কমি। কস আি বকবাি কসই পূণশসত্তাি অনুভূচত 

লাভ কমি বব  সেীপবতশী হয়। বইরূমপ কস যতই চনকমি যাইমত থামক, কদচখ্মত পায় 

তাহাি বযচক্তত্ব—হীন চনকৃষ্ট অতযন্ত স্বাথশপূণশ বযচক্তত্ব—ধ্ীমি ধ্ীমি নষ্ট হইয়া যাইমতমে। 

কয কু্ষদ্র সত্তামক সুখ্ী কচিমত চগয়া কস পৃচথবীমক তযাগ কচিমত তসপি হইয়াচেল, তাহাি 

কসই আকাঙ্ক্ষা ক্রের্  লয় পাইমতমে  বব  আিও যতই অগ্রসি হয়, ততই ধ্ীমি ধ্ীমি 

প্রকৃচত অপসৃত হইমত থামক। যখ্ন কস যমথষ্ট চনকিবতশী হয়, তখ্ন সেস্ত দৃর্যপমিি 

পচিবতশন ঘমি, বব  কস কদচখ্মত পায় অপি পক্ষীচি—কসই অনন্ত সত্তা, যাহামক কস 

বতচদন দূি হইমত কদচখ্মতচেল, যাহাি অপূবশ েচহো বব  কগ িমবি আভাস কস 

পাইয়াচেল, তাহা বস্তুত  তাহাি চনজ আিািই, বব  দহা কসই চনতযবস্তু। যাহা সবশ বস্তুমত 

সতযরূমপ অচধ্চিত, যাহা প্রচত অণুমত চবিাচজত ও সবশত্র প্রকাচর্ত, যাহা সেস্ত বস্তুি েূল 

সত্তা, যাহা বই িিািি চবমশ্বি ঈশ্বি, আিা তখ্ন তাহামকই খ্ুাঁচজয়া পায়। জামনা 

‘তত্ত্বেচস’—তুচে কসই  জামনা—তুচে েুক্ত। 
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৮. পরম লক্ষ্য 

পিে লক্ষয 

  

১৯০০ খ্ৃ  ২৭কর্ োিশ সযান ফ্র্যাচন্সমস্কামত প্রদত্ত বক্তৃতা। 

[োমি োমি চবিােচবন্দু (…)গুচলি অথশ চলচপকাি চকেু ভাব ধ্চিমত পামিন নাই।] 

  

আেিা কদচখ্, োনুষ কযন সবশদাই তাহাি চনমজি অমপক্ষা বৃহত্তি ককান চকেুি ৈািা 

পচিমবচষ্টত, বব  তাহািই অথশ অনুধ্াবন কচিমত সদা সমিষ্ট। োনুষ চিিচদনই কেি 

আদমর্শি সোন কচিমব। কস জামন, কস-আদর্শ আমে বব  কসই কেি আদমর্শি অনুসোন 

কিাই ধ্েশ। প্রথে চদমক তাহাি সেস্ত অনুসোনই বাচহমিি স্তমি সীোবদ্ধ চেল—োনুমষি 

পূণশ স্বরূপ সম্পমকশ তাহাি ্ানানুসামি কখ্নও স্বমগশ, কখ্নও বা চবচভন্ন স্থামন। 

  

পমি োনুষ চনমজমক আিও ঘচনিভামব কদচখ্মত আি্ভব কচিল  কস বুচিল কয, ‘আচে’ 

বচলমত সাধ্ািণত  কস যাহা কবামি, তাহা প্রকৃত ‘আচে’ নয়। তাহাি ইচ্যমগািি সত্তা 

আি প্রকৃত সত্তা বক নয়। কস তখ্ন চনমজি েমধ্যই চনমজমক খ্ুাঁচজমত লাচগল  কস আচবোি 

কচিল,…কয-আদর্শমক কস বতকাল বাচহিা খ্ুাঁচজমতচেল তাহা তাহাি অন্তমিই আমে  

বাচহমি যাহামক কস পূজা কচিমতচেল, কস তাহািই অন্তমিি সতয স্বরূপ। বৈতবাদ আি 

অদ্বৈতবামদি েমধ্য পাথশকয বই : আদর্শমক যখ্ন চনমজি বাচহমি স্থাপন কিা হয়, তখ্ন 

তাহাই বৈতবাদ। আি ঈশ্বিমক যখ্ন চনমজি অন্তমি কখ্াাঁজা হয়, তখ্ন তাহাই অদ্বৈতবাদ। 

  

প্রথেত  কসই পুিাতন প্রে—ককন বব  ককাথা হইমত…? োনুষ ককেন কচিয়া সীচেত 

হইল? অসীে ককেন কচিয়া সসীে হইল, পচবত্র ককেন কচিয়া অচপচবত্র হইল? প্রথেত  

ভুচলমল িচলমব না কয, ককান বৈতবাদী কল্পনাি ৈািা বই প্রমেি দত্তি কদওয়া যাইমত 

পামি না। 
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ঈশ্বি ককন বই অপচবত্র জগস সৃচষ্ট কচিমলন? পূণশ অসীে দয়ালু পিেচপতাি সৃচষ্ট হইয়াও 

োনুষ ককন বত দু খ্ী? ককন বই স্বগশ আি েতশয, যাহাি চদমক িাচহয়া আেিা চনয়মেি 

ধ্ািণা লাভ কচি? না কদচখ্য়া ককান চকেু সম্বমেই ককহ কল্পনা কচিমত পামি না। 

  

বই জীবমন যত চকেু চনযশাতন কভাগ কচি, সবই আেিা আি বকচি জায়গাি দপযুক্ত 

বচলয়া েমন কচি—কসচি হইল আোমদি নিক।  

  

অসীে ঈশ্বি ককন বই পৃচথবী সৃচষ্ট কচিমলন? বৈতবাদী বমলন, চঠক কযভামব কু্ভবকাি ঘি 

বতয়াচি কমি। ঈশ্বি কু্ভবকাি  আেিা ঘিোত্র। দার্শচনমকি ভাষায় প্রেচি বই : প্রকৃত 

স্বরূমপ োনুষ কয পচবত্র, পূণশ বব  অসীে—ব কথা সতয বচলয়া ধ্চিয়া লওয়া হইল ককেন 

কচিয়া? অদ্বৈতবাদেূলক কয-মকান চিন্তাপ্রণালীমত ইহা বকচি প্রধ্ান সেসযা। অনযানয 

সবই পচিোি ও স্পষ্ট। ব প্রমেি ককান দত্তি নাই। অদ্বৈতবাদীিা বমলন, প্রেচিই 

স্বচবমিাধ্ী। 

  

বৈতবামদি কথাই ধ্িা যাক—প্রে হইমব : ঈশ্বি ককন জগস সৃচষ্ট কচিমলন? ইহা 

স্বচবমিাধ্ী? ককন? কািণ—ঈশ্বি বচলমত আেিা চক বুচি? ঈশ্বি বেন বক সত্তা, যাাঁহাি 

দপমি বাচহি হইমত ককান প্রচতচক্রয়া হইমত পামি না। 

  

তুচে বা আচে েুক্ত নই। আচে তৃষ্ণাতশ। তৃষ্ণা বচলয়া বকিা চকেু আমে, যাহাি দপি 

আোি ককান কতৃশত্ব কনই, যাহা আোমক জলপান কচিমত বাধ্য কমি। আোি কদমহি 

প্রচতচি কেশ, বেন চক আোি েমনি প্রচতচি চিন্তা পযশন্ত আোি বাচহমিি প্রভামব প্রভাচবত। 

আোমক ইহা কচিমতই হইমব। কসই জমনযই কতা আচে বাধ্য…বইরূপ কচিমত, ইহা 

পাইমত আচে বাধ্য।…আবাি ককন বব  ককাথা হইমত, বই প্রে দুইচিিই বা অথশ চক? 

বাচহমিি র্চক্তি অধ্ীন হওয়া। তুচে ককন জলপান কি? কািণ তৃষ্ণা কতাোমক বাধ্য কমি। 

তুচে দাস। ককান চকেুই তুচে চনমজি ইচ্ছায় কি না, কািণ সব চকেু কচিমতই তুচে বাধ্য। 

কতাোি কামজি বকোত্র কপ্রিণা ককান র্চক্ত…।  
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ককান চকেুি ৈািা িাচলত না হইমল বই পৃচথবীও কখ্ন িচলত না। আমলা জ্বমল ককন? 

ককহ আচসয়া বকচি কদর্লাই না জ্বাচলমল আমলা জ্বমল না। প্রকৃচতি সবশত্র সব চকেুই 

বাধ্যতােূলক। দাসত্ব, দাসত্ব! প্রকৃচতি সম্গ চেলাইয়া িলাি অথশই দাসত্ব। প্রকৃচতি দাস 

হইয়া কসানাি খ্াাঁিায় বাস কচিয়া লাভ চক? োনুষ কয আসমল েুক্ত বব  স্বগশীয়—বই 

্ানই কতা কেি চনয়ে ও রৃ্ঙ্খলা। কামজই ‘ককন বব  ককাথা হইমত?’—বই প্রে কিা 

যাইমত পামি অ্ামনই। ককান চকেুি সহায়তায় চকেু কচিমত আচে বাধ্য। 

  

কখ্নও বমলা, ‘ঈশ্বি েুক্ত’  আবাি প্রে কি, ‘ঈশ্বি ককন জগস সৃচষ্ট কমিন?’ স্বচবমিাধ্ী 

কথা বচলমতে। ঈশ্বমিি অথশই হইল সমূ্পণশ স্বাধ্ীন ইচ্ছা। যুচক্তর্ামস্ত্রি ভাষায় বচলমল 

প্রেচি বইরূপ দাাঁড়ায় : যাহামক ককহ কখ্নও বাধ্য কচিমত পামি না, চতচন কাহাি ৈািা 

জগস সৃচষ্ট কচিমত বাধ্য হইমলন? কতােিা বকই সম্গ প্রে কি, ঈশ্বিমক কক বাধ্য কচিল? 

প্রেচি অথশহীন। স্বরূমপই চতচন অসীে  চতচন স্বাধ্ীন। কতােিা যখ্ন যুচক্ত র্ামস্ত্রি ভাষায় 

প্রে কচিমত পাচিমব, তখ্নই আেিা কস প্রমেি জবাব চদব। যুচক্তই কতাোমদি বচলয়া 

চদমব—সত্তা বক, চৈতীয় নাই। কযখ্ামনই বৈতবাদ কদখ্া চদয়ামে, কসখ্ামনই অদ্বৈতবাদ 

আচসয়া তাহামক চবতাচড়ত কচিয়ামে। 

  

ব কথা বুচিবাি পমথ বকচিোত্র অসুচবধ্া আমে। ধ্েশ বদনচন্দন জীবমনি সাধ্ািণ বুচদ্ধি 

চবষয়। দার্শচনমকি ভাষায় না বচলয়া তুচে যচদ সাধ্ািণ োনুমষি ভাষায় বমলা, তাহা 

হইমল কয-মকহ ইহা বুচিমত পামি। োনুমষি স্বভাবই চনমজমক প্রমক্ষপ কিা। সন্তামনি 

সম্গ বক কচিয়া চনমজি কথা ভামবা। তাহাি সচহত চনমজ বক হইয়া যাও, কদচখ্মব 

কতাোিই কযন দুইচি কদহ। চঠক কতেচন কতাোি স্বােীি েমনি চভতি চদয়াও তুচে কদচখ্মত 

পামিা। ককাথায় থাচেমব তুচে? অস খ্য র্িীমিি েমধ্য তুচে চনমজমক কদচখ্মত পামিা। 

  

োনুষ প্রচতচদন প্রকৃচতমক জয় কচিয়া িচলয়ামে। জাচত চহসামব োনুষ তাহাি র্চক্তমক 

প্রকার্ কচিমতমে। কল্পনায় োনুমষি বই র্চক্তি বকিা সীো চনমদশর্ কচিমত কিষ্টা কি। 

তুচে স্বীকাি কচিমব কয, জাচত চহসামব োনুষ অসীে র্চক্তি—বকচি অসীে কদমহি 

অচধ্কািী। চক্ বকোত্র প্রে হইমতমে, তুচে চক? তুচে চক জাচত, না বকচি বযচক্ত? কয-
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েুহূমতশ তুচে চনমজমক পৃথক্ কচিয়া কদচখ্মব, সব চকেুই কতাোমক আঘাত কচিমব। কয-

েুহূমতশ তুচে চনমজমক প্রসাচিত কচিয়া অমনযি কথা ভাচবমব, অেচন তুচে সহায়তা পাইমব। 

স্বাথশপি োনুষই পৃচথবীি সবশামপক্ষা কর্ািনীয় জীব। কয কোমিই স্বাথশপি নয়, কসই 

সবশামপক্ষা সুখ্ী। সেগ্র সৃচষ্টি সম্গই সেগ্র জাচতি সম্গ কস তখ্ন বক  ঈশ্বি তখ্ন তাহাি 

েমধ্য আচবভূশত হন।…কসইরূপ বৈতবামদ—খ্রীষ্টান, চহন্দু বব  অনয সব ধ্মেশ নীচতি চবধ্ান 

বই : স্বাথশপি হইও না।…চন স্বাথশ হও। অমনযি জনয কাজ কি! চনমজমক প্রসাচিত কি!… 

  

অ্ বযচক্তমক ব কথা কবািামনা যায় খ্ুবই সহমজ, আি চবৈানমক কবািামনা যায় আিও 

সহমজ। চক্ কয অচত সাোনয চর্ক্ষা পাইয়ামে, স্বয়  ঈশ্বিও তাহামক বুিাইমত পাচিমবন 

না। আসল কথা, তুচে বই পৃচথবী হইমত আলাদা নও, কযেন কতাোি আিা কতাোি অনয 

সব চকেু হইমত আলাদা নয়। তাহা যচদ না হইত, তুচে চকেুই কদচখ্মত পাইমত না, চকেুই 

বুচিমত পাচিমত না। বস্তুি সেুমদ্র আোমদি কদহ কতকগুচল কু্ষদ্র কু্ষদ্র আবতশ োত্র। জীবন 

বকচি কোড় ঘুচিয়া অনযরূমপ বচহয়া িচলয়ামে… সূযশ, ি্, নক্ষত্রেণ্ডলী, তুচে, আচে—

সবই আবতশোত্র। ককন আচে বকচি চবমর্ষ েনমক আোি বচলয়া বাচেয়া লইলাে? েমনি 

সেুমদ্র ইহা বকচি োনস আবতশ োত্র। 

  

তাহা না হইমল বই েুহূমতশ আোি স্পন্দন কয কতাোি কামে কপ াঁচেমতমে, তাহা ককেন 

কচিয়া স্ভবব হইল? হ্রমদি েমধ্য বকচি পাথি চনমক্ষপ কি, কদচখ্মব বকচি স্পন্দন শুরু 

হইমব বব  সেস্ত জলিামক স্পচন্দত কচিয়া তুচলমব। আোি েনমক আনমন্দি অবস্থায় 

লইয়া কগলাে, ফমল কতাোি েমনও কসই আনন্দ স্াচিত হইমব। বেন কত সেময়ই 

তুচে কতাোি েমন বা ৃদদময় চকেু ভাচবয়াে বব  েুমখ্ না বচলমলও অমনযিা কতাোি কস 

ভাবনাি স্পর্শ পাইয়ামে। সবশত্রই আেিা বক। …অথি কসই কথািাই আেিা কখ্নও 

বুচিমত পাচি না। সেগ্র জগসই কদর্ কাল ও চনচেত্ত ৈািা গড়া। ঈশ্বিও কসই চবশ্বরূমপই 

প্রকি হন।…প্রকচৃত শুরু হইল কখ্ন? …তুচে যখ্ন কতাোি প্রকৃত স্বরূপ ভুচলয়া কদর্ 

কাল বব  চনচেমত্ত বাাঁধ্া পচড়মল। 
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ইহাই কতাোমদি কদমহি িক্রাবতশ। আবাি ইহাই কতাোমদি অসীে প্রকৃচত…ইহাই কতা 

প্রকৃচত—কদর্ কাল ও চনচেত্ত। প্রকৃচত বচলমত ইহাই বুিায়। তুচে যখ্ন চিন্তা কচিমত আি্ভব 

কচিমল, তখ্নই সেময়ি সূত্রপাত হইল। তুচে যখ্ন কদহলাভ কচিমল, অেচন কদর্ বা স্থান 

কদখ্া চদল  অনযথা কদর্ বচলয়া চকেু থাচকমত পামি না। তুচে যখ্ন সীোবদ্ধ হইমল, 

তখ্নই কদখ্া চদল কাযশ-কািণ-সম্পকশ। ককান না ককান বকিা দত্তি আোমদি িাই। বই 

কসই দত্তি। আোমদি সীোবদ্ধ হওয়া কতা কখ্লা োত্র—কখ্লাি আনন্দ োত্র। চকেুই 

কতাোমক বাাঁচধ্মত পামি না  চকেুই কতাোমক বাধ্য কচিমত পামি না। তুচে কখ্নও বদ্ধ 

নও। আোমদি চনমজমদি গড়া বই কখ্লায় চনজ চনজ ভূচেকায় অ র্ গ্রহণ কচিমতচে োত্র। 

  

বযচক্ত-সত্তাি আি বকচি সেসযাি কথা তাহা হইমল কতালা যাক। অমনমক আবাি বযচক্ত-

সত্তামক হািাইবাি ভময়ই ভীত! রূ্কি-োনা যচদ কদবত্ব লাভ কচিমত পামি, তহা হইমল 

তাহাি রূ্কি-সত্তামক হািামনা চক তাহাি পমক্ষ ভাল নয়? চনিয়। চক্ কবিািা রূ্কি 

তখ্ন তাহা েমন কমি না। ককান্ অবস্থা আোি বযচক্ত-সত্তা? যখ্ন আচে বকচি কোি চর্শু 

চেলাে বব  ঘমিি কেমিয় হাোগুচড় চদয়া আোি বৃদ্ধা্ুগিচি গলাধ্ -কিণ কচিমত কিষ্টা 

কচিতাে? কসই সত্তামক হািাইমত চক আোি দু চখ্ত হওয়া দচিত? আজ কযেন আোি 

বর্র্বকামলি চদমক তাকাইয়া আচে হাচস, আজ হইমত প্ার্ বসসি পমি আোি বতশোন 

অবস্থাি চদমক তাকাইয়াও কসইরূপ হাচসব। ইহাি েমধ্য ককান ্ বযচক্ত-সত্তাচিমক আচে িক্ষা 

কচিব?… 

  

বযচক্ত-সত্তাি অথশ চক, তাহা আোচদগমক বুচিমত হইমব। …দুইচি চবপিীত ভাবধ্ািা আমে 

: বকচি বযচক্ত-সত্তা স িক্ষণ, অপিচি বযচক্ত-সত্তা চবসজশন চদবাি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। 

…চর্শুি প্রময়াজমন ো তাাঁহাি সব বাসনাই তযাগ কমিন। …চর্শুমক যখ্ন ককামল কনন, 

বযচক্ত-সত্তাি ডাক, আি-িক্ষাি ডাক তখ্ন আি তাাঁহাি কামন আমস না। চনকৃষ্ট খ্াদয 

চনমজ গ্রহণ কচিয়া সন্তানমক কদন দত্তে খ্াদয। যাহামক ভালবাচস, তাহাি জনয আেিা 

েচিমতও প্রস্তুত। 
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বকচদমক বই বযচক্ত-সত্তামক িক্ষা কচিবাি জনয আেিা কমঠাি স গ্রাে কচিমতচে, আবাি 

অনয চদমক ইহামক ব স কচিমত কিষ্টা কচিমতচে। চক্ তাহাি ফল চক হইমতমে? িে 

ব্রাদন কমঠাি স গ্রাে কচিমতমে। স্বীয় বযচক্ত-সত্তাি জনয কস যুদ্ধ কচিমতমে। তািপি 

িমেি েৃতুয হইল  চক্ পৃচথবীি বুমক ককাথাও বতিুকু িা্লয কদখ্া চদল না। দচনর্ র্ত 

বেি আমগ বকচি ইহুদী জন্মগ্রহণ কচিমলন  স্বীয় বযচক্ত-সত্তামক িক্ষা কচিবাি জনয 

বকচি অ্ুগচলও চতচন কহলন কচিমলন না।… তাাঁহাি কথা ভামবা! কসই ইহুদী বযচক্ত-

সত্তামক িক্ষা কচিবাি জনয কখ্নও স গ্রাে কমিন নাই  আি কসই জনযই পৃচথবীমত চতচন 

েহত্তে। বই কথািাই পৃচথবীি োনুষ জামন না। 

  

যথাসেময় আোচদগমক ‘বযচক্ত’ হইমত হইমব। চক্ ককান্ অমথশ? োনুমষি বযচক্তত্ব চক? 

িে ব্রাদন নয়, োনুমষি েমধ্য কয ঈশ্বি চতচনই প্রকৃত বযচক্ত-সত্তা। োনুষ যতই তাাঁহাি 

চদমক অগ্রসি হইমব, ততই চনমজি চেথযা বযচক্ত-সত্তা কস তযাগ কচিমব। চনমজি জনয সব 

চকেু স গ্রহ কচিমত, সব চকেু পাইমত যত কবর্ী কিষ্টা কস কচিমব, ততই কস বযচক্ত চহসামব 

কোি হইয়া যাইমব। চনমজি কথা কস যত কে ভাচবমব, জীচবতকামল চনমজি বযচক্তত্ব কস 

যত কবর্ী তযাগ কচিমব,…ততই কস বযচক্ত চহসামব বড় হইমব। পৃচথবীি োনুষ বই গূঢ় 

কথাচি বুচিমত পামি না। 

  

আোমদি প্রথে বুচিমত হইমব বযচক্ত-সত্তাি অথশ চক। বযচক্ত-সত্তা হইল আদমর্শ কপ াঁোমনা। 

তুচে বখ্ন পুরুষ, বা তুচে নািী। কতাোি পচিবতশন ঘচিমবই। কতােিা চক থাচেয়া থাচকমত 

পামিা? কতাোমদি েন আজ কযেন আমে, কসই িকেই চক িাচখ্মত িাও? িাচখ্মত িাও 

কক্রাধ্ ঘৃণা ঈষশা ৈন্দ্ব প্রভৃচত েমনি সহস্রপ্রকাি বৃচত্ত? কতােিা চক বচলমত িাও, কস-সবই 

কতােিা অকু্ষন্ন িাচখ্মব?…ককাথাও কতােিা থাচেমত পাি না…যতচদন না জয়লাভ সমূ্পণশ 

হয়, যতচদন না কতােিা পচবত্র বব  পূণশ হও। 

  

কতােিা যখ্ন সচচ্চদানন্দেয় হইমব, তখ্ন আি ককান কক্রাধ্ থাচকমব না। কতাোি ককান্ 

কদহমক তুচে িক্ষা কচিমব? কয জীবমনি কর্ষ নাই, কসখ্ামন না কপ াঁোমনা পযশন্ত তুচে 

থাচেমত পাি না। অসীে জীবন! কসইখ্ামন তুচে থাচেমব। আজ কতােিা চকেু ্ানলাভ 
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কচিয়াে  আিও ্ানলাভ কচিমত সবশদাই কিষ্টা কচিমতে। ককাথায় থাচেমব? জীবমনি 

সম্গ বকাি যতচদন না হইমব, ততচদন ককাথাও থাচেমব না।… 

  

অমনমকই সুখ্লাভমকই লক্ষয েমন কমি। কসই সুমখ্ি জনয তাহািা শুধু্ ইচ্য়মক কখ্াাঁমজ। 

ঊবশতি স্তমি আিও অমনক কবর্ী আনন্দ পাওয়া যায়। তািপি আচিক স্তমি। তািপি 

চনমজি েমধ্য—জীমবি েমধ্য চযচন চর্ব, তাাঁহাি েমধ্য। কয োনুমষি সুখ্ তাহাি বাচহমি, 

বাচহমিি চজচনস িচলয়া কগমলই কস অসুখ্ী হইয়া পমড়। সুমখ্ি জনয তুচে বই পৃচথবীি 

ককান চকেুি দপি চনভশি কচিমত পাি না। আোি সব সুখ্ যচদ আোি চনমজি েমধ্য 

থামক, তাহা হইমল কস সুখ্ আচে সবশদাই কভাগ কচিমত পাচি, কািণ আোি আিামক 

কতা আচে কখ্নও হািাইব না।…োতা, চপতা, সন্তান স্ত্রী, কদহ, সম্পদ— সব আচে 

হািাইমত পাচি , শুধু্ হািাইমত পাচি না আোি আিা….আিাই আনন্দ। সব বাসনাই 

আিায় চবধৃ্ত।… ইহাই বযচক্তত্ব। ইহাি পচিবতশন নাই  ইহাই পূণশ। 

  

…বব  ককেন কচিয়া ইহামক পাওয়া যায়? বই পৃচথবীি েনীষীিা—কেি নিনািীগণ—

সুদীঘশ সাধ্নাি ৈািা যাহা পাইয়ামেন, সকমলই তাহা পাইমত পামি।…চবর্চি বা চত্রর্চি 

কদবতায় চবশ্বাসী বৈতবাদী েতগুচলি কথা বচলমতে? দহামত চকেু যায় আমস না। বকচি 

সতয সকমলই োমন—বই চেথযা বযচক্ত-সত্তামক োচড়মত হইমব।…বই কয অহ —ইহা যত 

হ্রাস পাইমব, ততই আচে আোি প্রকৃত স্বরূমপি সাচন্নমধ্য কপ াঁচেব  কসচি আোি চবশ্বেয় 

কদহ। চনমজি েমনি কথা আচে যত অল্প ভাচবব, ততই আচে কসই চবশ্ববযাপী েমনি 

চনকিতি হইব। চনমজি আিাি কথা আচে যত অল্প ভাচবব, ততই আচে চবশ্ববযাপী 

আিাি চনকিতি হইব। 

  

আেিা বকচি কদমহ বাস কচি। আেিা চকেুিা দু খ্ কভাগ কচি, চকেুিা সুখ্ কভাগ কচি। 

বই কদমহ বাস কচিয়া কয সাোনয সুখ্ আেিা পাই, তাহাি জনয, আিিক্ষাি জনয 

জগমতি সব চকেু ব স কচিমতও আেিা প্রস্তুত। যচদ আোি দুইচি র্িীি থাচকত, তাহা 

হইমল আিও ভাল হইত না চক? বেচন কচিয়াই আেিা আনমন্দি পমথ অগ্রসি হই। 

সকমলি েমধ্যই আচে। সকমলি হাত চদয়া আচে কাজ কচি  সকমলি পাময় ভি চদয়া 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচে হাাঁচি। সকমলি েুমখ্ আচে কথা বচল  সকমলি কদমহ আচে বাস কচি। আোি কদহ 

অসীে, আোি েনও অসীে। নাজামিমথি যীশুি েমধ্য, বুমদ্ধি েমধ্য, েহ্মতমদি েমধ্য—

অতীত ও বতশোমনি যাহা চকেু েহস বব  শুভ—সকমলি েমধ্যই আচে বাস কচিয়াচে। 

আোি পমি যাহা চকেু আচসমব, তাহাি েমধ্যও আচে বাস কচিব। ব চক েতবাদ োত্র? 

না, ইহাই সতয। 

  

বই সতয যচদ দপলচব্ধ কচিমত পামিা, কস কয অসীে আনমন্দি কথা হইমব! আনমন্দি 

কস কী দচ্ছ্বাস! ককান্ কদহ বত বড় কয, বখ্ামন আোমদি র্িীমিি সকল প্রময়াজন চেচিয়া 

যায়? অনয সকমলি র্িীমি বাস কচিয়া পৃচথবীি সব র্িীিমক কভাগ কচিবাি পি 

আোমদি চক অবস্থা হয়? আেিা অসীমেি সম্গ বক হইয়া যাই, আি কসিাই আোমদি 

লক্ষয। কসই বকোত্র পথ। বকজন বমলন, ‘আচে যচদ সতযমক জাচন, োখ্মনি েমতা 

আচে গচলয়া যাইব।’ োনুষ যচদ কতেচন গচলয়া যাইত! চক্ োনুষ বড়ই কচঠন, বত 

তাড়াতাচড় গচলয়া যাইমব না! 

  

েুচক্তি জনয আোমদি চক কচিমত হইমব? কতােিা কতা েুক্তই।… কয েুক্ত, কস চক কখ্নও 

বদ্ধ হয়? চেথযা কথা। কতােিা কখ্নও বদ্ধ চেমল না। কয সীোহীন, কস চক কখ্নও সীোবদ্ধ 

হইমত পামি? অসীেমক অসীে চদয়া ভাগ কি, অসীমেি সম্গ অসীে কযাগ কি, অসীেমক 

অসীে চদয়া গুণ কি, অসীেই থামক। তুচে অসীে  ঈশ্বি অসীে। কতােিা সকমলই 

অসীে। সত্তা দুই হইমত পামি না, সত্তা ককবল বক। অসীেমক কখ্নও সসীে কিা যায় 

না। কতােিা কখ্নও বদ্ধ নও। বই কর্ষ কথা।…কতােিা েুক্তই আে। লমক্ষয কতােিা 

কপ াঁচেয়াে। সকলমকই লমক্ষয কপ াঁচেমত হইমব। কতােিা লমক্ষয কপ াঁোও নাই—ব কথা 

কখ্নও ভাচবও না।… 

  

আেিা যাহা (ভাচব), তাহাই হই। যচদ েমন ভামবা কয, কতােিা পাপী, তাহা হইমল 

কোহগ্রমস্তি েমতা ভাচবমব—আচে বকচি চবিিণর্ীল হতভাগয কীি। যাহািা নিমক চবশ্বাস 

কমি, েৃতুযি পমি তাহািা নিমকই যায়  আি যাহািা বমল—স্বমগশ যাইমব, তাহািা স্বমগশই 

যায়। 
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সবই লীলা।…কতােিা বচলমত পামিা, ‘চকেুই যখ্ন কচিমতই হইমব, তখ্ন ভালই কচি 

না ককন।’ চক্ ভাল েমন্দি কথা কক শুচনমতমে? লীলা! সবশর্চক্তোন্ ঈশ্বি লীলা 

কচিমতমেন। বযস্।…তুচেই কতা কসই লীলািত সবশর্চক্তোন্ ঈশ্বি। যচদ কখ্লায় নাচেয়া 

চভকু্ষমকি ভূচেকা গ্রহণ কি, তুচে ভূচেকা-চনবশািমনি জনয অনযমক কদাষী কচিমত পাি 

না। চভকু্ষক হওয়ামতই কতাোি আনন্দ। কতাোি প্রকৃত ঐশ্বচিক স্বরূপ কতা তুচে অবগত 

আে। তুচে িাজা, কখ্লায় নাচেয়া চভকু্ষক সাচজয়াে োত্র। …সবই কতা কক তুক। সব 

জাচনয়া শুচনয়া কখ্লায় নামো। বই কতা সব। তািপি অভযাস কি। সািা জগসই কতা 

বকিা চবিাি কখ্লা। সবই ভাল, কািণ সবই েজা। ঐ নক্ষত্রচি কামে আমস বব  

আোমদি পৃচথবীি সম্গ ধ্াক্কা লাচগয়া িুিোি হইয়া যায়—আেিাও সবাই েচিয়া কগলাে। 

বিাও কতা কক তুক। কয-সব কোি চজচনস কতাোমদি ইচ্য়মক আনন্দ কদয়, কসগুচলমকই 

কতােিা কক তুক েমন কি!… 

  

আোমদি বলা হয়—বখ্ামন বকজন ভাল ঈশ্বি আমেন, বব  বকজন েন্দ ঈশ্বি ওখ্ামন 

আমেন, ভুল কিাোত্র আোমক পাকড়াও কচিবাি জনয চযচন ওাঁত পাচতয়া আমেন।…আচে 

যখ্ন কোি চেলাে, তখ্ন কক কযন আোমক বচলয়াচেমলন—ঈশ্বি সব চকেুই কদচখ্মত পান। 

শুইমত যাইয়া আচে দপমি িাচহয়া িচহয়ালাে। েমন আর্া চেল, ঘমিি োদ খ্ুচলয়া 

যাইমব  চক্ চকেুই ঘচিল না। চনমজিা োড়া আি ককহই আোমদি দপি লক্ষয িামখ্ না। 

চনমজি আিা োড়া অপি ককান প্রভু নাই  আোমদি অনুভূচত োড়া অপি ককান প্রকৃচত 

নাই। অভযাসই চৈতীয় স্বভাব বা প্রকৃচত  ইহা প্রথে প্রকৃচতও বমি। প্রকৃচতি বই কর্ষ 

কথা। ককান কাজ আচে দুই বা চতনবাি পুনিাবৃচত্ত কচি, অেচন দহা আোি প্রকৃচত বা 

স্বভাব হইয়া যায়। অসুখ্ী হইও না! অনুমর্ািনা কচিও না! যাহা হইয়ামে, হইয়ামে। যচদ 

অনুতাপ কি, ফল কভাগ কচিমত হইমব। 

  

…বুচদ্ধোন্ হও। আেিা ভুল কচি  তাহামত চক হইল? সবই কতা কক তুক বা েজা। 

অতীমতি পামপি জনয কলামক বেন পাগল হইয়া ওমঠ, বেন ভামব আতশনাদ কমি, কাাঁমদ, 

কয চক বচলব! অনুমর্ািনা কচিও না। কাজ কচিবাি পমি আি কস কথা ভাচবও না। অগ্রসি 
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হও! থাচেও না! চপেমন তাকাইও না! চপেমন তাকাইয়া চক লাভ হইমব? ক্ষচতও নাই, 

লাভও নাই। তুচে কতা আি োখ্মনি েমতা গচলয়া যাইমতে না। স্বগশ, নিক আি অবতাি—

সব অথশহীন কথা! 

  

কক জন্মায় আি কক েমি? েজা কচিমতে, পৃচথবীমক লইয়া কখ্লা কচিমতে োত্র। যতচদন 

ইচ্ছা র্িীিিামক ধ্ািণ কচিমতে। যচদ পেন্দ না হয়, কচিও না। অসীেই সতয  সসীে 

কতা কখ্লাোত্র। তুচে বকাধ্ামি অসীে ও সসীে কদহবান্, ইহা চনিয় জাচনও। চক্ জামন 

ককান তফাত হইমব না  কখ্লা িচলমতই থাচকমব।…দুইচি র্ব্দ—আিা ও কদহ—যুক্ত কিা 

হইয়ামে। আ চর্ক ্ানই কািণ। চনিয় জাচনও তুচে সবশদাই েুক্ত। ্ামনি আগুমন যত 

চকেু কলুষ ও অসমূ্পণশতা সব পুচড়য়া যায়। আচেই কসই অসীে। 

  

বমকবামি আচদমত কতােিা েুক্ত চেমল, বখ্নও আে, চিিচদন থাচকমব। কয জামন কস 

েুক্ত, কসই েুক্ত  কয জামন কস বদ্ধ, কসই বদ্ধ  

  

তাহা হইমল ঈশ্বি, পূজা-অিশনা প্রভৃচতি চক হইমব? বগুচলিও প্রময়াজন আমে। আচে 

চনমজমক ঈশ্বি ও আচে—বই দুই অ মর্ ভাগ কচিয়াচে  আচেও পূচজত হই বব  চনমজমক 

পূজা কচি। ককন কচিব না? ঈশ্বিই কতা আচে। আোি আিামক ককন পূজা কচিব না? 

সমবশশ্বি ভগবান্ চযচন, চতচন কতা আোি আিাও। সবই কখ্লা, সবই কক তুক  আি ককান 

দমের্য নাই। 

  

জীবমনি পচিণাে ও লক্ষয চক? চকেুই না, কািণ আচে জাচন—আচেই কসই অসীে। কতােিা 

যচদ চভকু্ষক হও, কতাোমদি লক্ষয থাচকমত পামি। আোি ককান লক্ষয নাই, ককান অভাব 

নাই, ককান দমের্য নাই। আচে কতাোমদি কদমর্ আচসয়াচে, বক্তৃতা কচিমতচে—চনেক 

েজাি কখ্লা  আি ককান অথশ নাই। চক অথশই বা থাচকমত পামি? বকোত্র ক্রীতদাসিাই 

অপমিি জনয কাজ কচিয়া থামক। কতােিা কতা অপমিি জনয কাজ কি না। যখ্ন প্রময়াজন 

হয়, কতােিা পূজা কি। খ্রীষ্টান, েুসলোন, িীনা, জাপানী—সকমলি সম্গই কতােিা কযাগ 

চদমত পামিা। যত ঈশ্বি আমেন আি যত ঈশ্বি আচসমবন, সকমলি সম্গই কতােিা কযাগ 
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চদত পামিা। যত ঈশ্বি আমেন আি যত ঈশ্বি আচসমবন, সকলমকই কতােিা পূজা কচিমত 

পামিা।… 

  

আচে সূমযশ আচে, িম্ আচে, নক্ষত্রেণ্ডলীমত আচে। আচে পিমেশ্বমিি সম্গ আচে—আচে 

সব কদবতাি েমধ্য। আোি আিামকই আচে পূজা কচি। 

  

ইহাি আি বকচি চদক আমে। কসচি আচে বখ্নও বচল নাই। আোি ফাাঁচস হইমব। আচেই 

দুষ্ট। নিমক আচেই র্াচস্ত পাইমতচে। কস-সবও েজাি কখ্লা। আচে অসীে—বই ্ ানলাভ 

কিাই দর্শমনি লক্ষয। লক্ষয কপ্রিণা, দমের্য, কতশবয—সব চপেমন পচড়য়া থামক।… 

  

বই সতযমক প্রথমে েবণ কচিমত হইমব, তািপি েনন। যুচক্ত কি, যত প্রকামি পামিা 

তকশ কি। চবৈান্ কলাক ইহা অমপক্ষা অচধ্ক জামন না। চনচিত জাচনও, সব চকেুমতই তুচে 

আে। কসই জনযই কাহামকও আঘাত কচিও না, কািণ অনযমক আঘাত কচিমল তুচে 

চনমজমকই আঘাত কচিমব।…সবমর্মষ বই সতযমক ধ্যান কচিমত হইমব। বই সতযমক 

চিন্তা কি। তুচে চক ভাচবমত পামিা—বেন বক সেয় আচসমব, যখ্ন সব চকেু ধূ্লায় 

িূণশচবিূণশ হইয়া যাইমব, আি তুচে বকাকী দাাঁড়াইয়া থাচকমব? দচ্ছ্বাচসত আনমন্দি কসই 

েুহূতশচি কখ্নও কতাোমক তযাগ কচিমব না। তুচে প্রকৃতই কদচখ্মত পাইমব, কতাোি কদহ 

নাই। কতাোি কদহ ককান কামল চেল না। 

  

অনন্তকাল ধ্চিয়া আচে বক—বকাকী। কাহামক আচে ভয় কচিব? সবই কতা আোি 

আিা। বই সতযমক অচবিাে ধ্যান কচিমত হইমব। ইহাি চভতি চদয়াই দপলচব্ধ আচসয়া 

থামক, কসই দপলচব্ধি চভতি চদয়াই তুচে হইমব অপমিি কামে আর্ীবশাদস্বরূপ।… 

  

‘ ব্রহ্মচবমদি েুমখ্ি নযায় কতাোি েুখ্েণ্ডল প্রচতভাত হইমতমে’১—বই অবস্থাই লক্ষয। 

আচে কযভামব প্রিাি কচিমতচে, ইহা কসভামব প্রিাি কচিবাি বস্তু নয়। ‘বকচি গামেি 

নীমি আচে বকজন গুরুমক কদচখ্য়াচেলাে, কষাড়র্বষশীয় বক যুবক  চর্ষয বক 

আর্ীচতবমষশি বৃদ্ধ। গুরু নীিমব চর্ক্ষা চদমতমেন, আি চর্মষযি সব সমন্দহ দূিীভূত 

হইমতমে।’২ কক কথা বমল? সূযশমক কদচখ্বাি জনয কক কোেবাচত জ্বালায়? সতয যখ্ন 
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প্রকার্ পায়, ককান সামক্ষি প্রময়াজন হয় না। কতােিাও তাহা জামনা। …কতােিাও তাহাই 

কচিমব…দপলচব্ধ কচিমব। প্রথমে ইহা লইয়া চিন্তা কি। যুচক্ত চদয়া কবাি। কক তুহল 

িচিতাথশ কি। তািপি আি চকেু ভাচবও না। ককান চকেুই যচদ আেিা না পচড়তাে! ঈশ্বি 

আোমদি সহায় হদন! বকজন চর্চক্ষত কলামকি অবস্থা কদখ্। 

  

——————— 

১ োমন্দাগয দপ., ৪/ ৯/ ২ 

২. দচক্ষণােূচতশমস্তাত্রম্ ১২ 

‘ব কথা বলা হয়, বব  কস কথা বলা হয়।…’  

‘বেু, আপচন চক বমলন?’  

‘আচে চকেুই বচল না।’  

  

চতচন শুধু্ দদৃ্ধত কমিন অমনযি চিন্তা  চক্ চনমজ চকেুই কমিন না। বই যচদ চর্ক্ষা হয়, 

তাহা হইমল পাগলাচে আি কাহামক বমল? যাাঁহািা গ্রন্থ চলচখ্য়াচেমলন, তাাঁহামদি চদমক 

িাও!…বই-সব আধু্চনক কলখ্কগণ—দুইচি বাকযও তাহামদি চনমজমদি নয়! সবই 

দদৃ্ধচত!… 

  

পুাঁচথি েূলয খ্ুব কবর্ী নয়, আি পমিি েুমখ্ কর্ানা, ধ্মেশি কতা ককান েুলযই নাই। ইহা 

চঠক আহামিি েমতা। কতাোি ধ্েশ আোমক স্ষ্ট কচিমব না। যীশু ঈশ্বিমক প্রতযক্ষ 

কচিয়াচেমলন, বুদ্ধও কচিয়াচেমলন। তুচে যচদ ঈশ্বিমক প্রতযক্ষ না কচিয়া থামকা, তুচে 

নাচস্তক অমপক্ষা কবর্ী চকেু নও। কসই চনবশাক  আি তুচে ককবলই বক্ বক্ কি, আি 

পৃচথবীমক চবিক্ত কি। পুাঁচথ, বাইমবল আি ধ্েশগ্রমন্থি ককান প্রময়াজন নাই। বালযকামল 

আচে বকচি কপ ঢ়মক কদচখ্য়াচেলাে, চতচন ককান ধ্েশগ্রন্থ পমড়ন নাই, চক্ স্পর্শৈািা চতচন 

অপমিি েমধ্য ঈশ্বিীয় অনুভূচত স্াচিত কচিমত পাচিমতন। 

  

‘কহ পৃচথবীি গুরুবৃন্দ, কতােিা িুপ কি। স্তব্ধ হও, গ্রন্থিাচজ! কহ প্রভু, তুচে শুধু্ কথা বমলা, 

আি কতাোি ভৃতয শুনুক।১…কসখ্ামন যচদ সতয না থামক, তাহা হইমল ব জীবমনি আি 
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প্রময়াজন চক? আেিা সকমলই ভাচব, ইহামক ধ্চিমত পাচিব, চকন্ত পাচি না। আেিা 

অমনমকই শুধু্ ধু্লা ধ্চিয়া থাচক। ঈশ্বি কসখ্ামন নাই। ঈশ্বিই যচদ নাই, তমব জীবমনি 

দিকাি চক? বই পৃচথবীমত চক চবোে-স্থান ককাথাও আমে? আোচদগমকই কস সোন 

কচিমত হইমব  চক্ তীব্রভামব কস সোন আেিা কচি না। আেিা কস্রাত-তাচড়ত কু্ষদ্র 

তৃণখ্মণ্ডি েমতা। 

  

সতয যচদ থামক, ঈশ্বি যচদ থামকন, আোমদি অন্তমিই আমেন।…আোমক বচলমত 

হইমব, ‘তাাঁহামক আচে স্বিমক্ষ কদচখ্য়াচে।’ নতুবা আোি ককান ধ্েশ নাই। কতকগুচল 

চবশ্বাস, েতবাদ আি দপমদমর্ ধ্েশ হয় না। 

  

————————-  

১ Imitation of Christ 

দপলচব্ধ—ঈশ্বিপ্রতযক্ষই বকোত্র ধ্েশ। সেগ্র চবশ্ব যাাঁহামদি পূজা কমি, কসই-সব োনুমষি 

কগ িব চকমস? তাাঁহামদি কামে ঈশ্বি বকচি েতবাদোত্র নয়। চপতােহ চবশ্বাস কচিমতন 

বচলয়া চক তাাঁহািা চবশ্বাস কচিমতন? না। চনমজমদি কদহ, েন—সব চকেুি ঊমবশ কয অসীে, 

তাাঁহাি দপলচব্ধমতই তাাঁহামদি কগ িব। কসই ঈশ্বমিি চতলোত্র প্রচতচবম্ব আমে বচলয়াই 

বই পৃচথবী সতয। আেিা ভাল কলাকমক ভালবাচস, কািণ তাাঁহাি েুমখ্ কসই প্রচতচবম্ব 

আিও বকিু দজ্জ্বল হইয়া দমঠ। চনমজমদিই দহা ধ্চিমত হইমব। অনয ককান পথ নাই। 

  

কসই কতা লক্ষয। তাহাি জনয স গ্রাে কি! চনমজি বাইমবল িিনা কি। চনমজি খ্রীষ্টমক 

আচবোি কি। নতুবা কতােিা ধ্াচেশক নও। ধ্মেশি কথা বচলও না। োনুষ কথাি পি কথা 

বচলয়া যায়। ‘তাহামদি েমধ্য অমনমক অেকামি চনেচ্ত থাচকয়াও অন্তমিি গমবশ ভামব, 

কসই আমলাক তাহািা পাইয়ামে। আি শুধু্ তাহাই নয়, অপিমকও তাহাি ঘামড় লইমত 

িায় বব  দভময়ই গমতশ পচড়য়া যায়।’ ১  

  

শুধু্ গীজশাই কাহামকও িক্ষা কচিমত পামি না। েচন্দি বা চগজশাি আেময় জন্মগ্রহণ কিা 

ভাল, চক্ কসখ্ামনই যাহাি েৃতুয হয়, কস বড়ই হতভাগয! কস কথা থাক!…আি্ভবিা 
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ভাল, চক্ কস কথাও থাক। কস কতা বর্র্মবি স্থান…চক্ তাই কহাক!…ঈশ্বমিি কামে 

কসাজা িচলয়া যাও। ককান ধ্ািণা নয়, ককান েতবাদ নয়। বকোত্র তাহা হইমলই সব 

সমন্দহ দূি হইমব।… যাহা চকেু বাাঁকা, তাহা বকোত্র তখ্নই কসাজা হইমব।… 

  

‘বহুি েমধ্য চযচন বকমক কদমখ্ন, বহু েৃতুযি েমধ্য চযচন কদমখ্ন কসই বক জীবনমক, বহুি 

েমধ্য চযচন তাাঁহামক কদমখ্ন, চযচন চনমজি অপচিবতশনীয় আিামক কদমখ্ন, চতচনই র্াশ্বত 

র্াচন্তি অচধ্কািী। 
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৯. সুচবচিত রহসয 

সুচবচদত িহসয 

  

কযাচলমফাচনশয়াি অন্তগশত লস ্ বমঞ্জমলস্-ব প্রদত্ত বক্তৃতা।  

  

বস্তুি স্বরূপ অবধ্ািণ কচিমত চগয়া আেিা কয-দপায়ই অবলম্বন কচি না ককন, গভীি 

চবমলেষষমণি ফমল আেিা কদচখ্মত পাই, বস্তুি কয-স্বরূপ আোমদি চনকি প্রকাচর্ত হয়, 

তাহামক আপাতত  স্বচবমিাধ্ী োড়া আি চকেু বলা িমল না  তাহা যুচক্তি অগেয হইমলও 

সতয। প্রাথচেক দৃচষ্টমত কয-মকান বস্তুই সসীে বচলয়া েমন হয়  চক্ দহামক চবমলেষষণ 

কচিমত আি্ভব কচিমল—চক গুমণি চদক চদয়া, চক স্ভবাবনাি চদক চদয়া চক র্চক্তি চদক 

চদয়া, চক সম্বমেি চদক চদয়া দহাি ককান অন্ত খ্ুাঁচজয়া পাওয়া যায় না  চবিামিি দৃচষ্টমত 

দহা অসীে হইয়া দাাঁড়ায়। বকচি ফুমলি কথাই ধ্িা হদক। ফুল কতা কু্ষদ্র, সসীে পদাথশ, 

চক্ কক বচলমত পামি, কস ফুমলি সম্বমে সবই জামন? সাোনয বকচি ফুমলি সম্বমেও 

্ামনি কর্ষ সীোয় কপ াঁোমনা কাহািও পমক্ষ স্ভবব নয়, কািণ ফুলচি প্রথমে সসীে 

বচলয়া প্রতীত হইমলও চবিামিি দৃচষ্টমত অসীমে পচিণত হইয়ামে। বকচি কু্ষদ্র বালুকণামক 

চবমলেষষণ কচিমলও বুিা যায়, দহা আপাতদৃচষ্টমত সসীে হইমলও বস্তুত অসীে   তথাচপ 

বালুকণা আেিা সসীে পদাথশ বচলয়াই েমন কচিয়া আচসমতচে, ফুলও কতেচন আোমদি 

কামে সসীে পদাথশ বচলয়া চবমবচিত হয়। 

  

আোমদি অন্তমিি বব  বাচহমিি সকল চিন্তা ও অচভ্তা সম্বমে বই বকই কথা। 

আেিা প্রথমে সাোনয চজচনস েমন কচিয়া যাহা চকেু চিন্তা কচিমত আি্ভব কচি, অচত 

অল্পকাল-েমধ্যই তাহা আোমদি ্ ামনি পচিচধ্ অচতক্রে কচিয়া অনমন্তি গভীমি ডুচবয়া 

যায়। অনুভূত বস্তুি েমধ্য আেিা চনমজিাই প্রতে ও কেি। অচস্তমত্বি কথা ভাচবমত কগমলও 

ধ্াাঁধ্ায় পচড়মত হয়। আোমদি অচস্তত্ব আমে। আেিা সসীে জীব। আেিা জীবনধ্ািণ 

কচি বব  েচিয়া যাই। আোমদি চদগন্ত সীোদ্ধ। আেিা জাচন—আোমদি সত্তা সসীে, 
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আোমদি জীবমনি পচিণচত েৃতুয, আোমদি চদঙ েণ্ডল স্বল্পপ্রসািী  আেিা িাচিচদমক 

জগস-পচিমবচষ্টত হইয়া সঙ্কীণশ জীবন যাপন কচিমতচে। চবশ্বপ্রকৃচত কয-মকান েুহূমতশ 

আোচদগমক িূণশ কচিয়া আোমদি সত্তাি চবমলাপ ঘিাইমত পামি। চবর্াল চবমশ্বি স্মতুমখ্ 

আোমদি কু্ষদ্র কদহগুচল ককানেমত চিচকয়া আমে, েুহূতশেমধ্য ইহািা ভাচয়য়া পচড়মত 

পামি। আেিা জাচন, কেশমক্ষমত্র আেিা কত র্চক্তহীন। প্রচতনয়তই আোমদি ইচ্ছা 

প্রচতহত হইমতমে। কত র্ত ইচ্ছা আেিা পূণশ কচিমত িাই, চক্ কয়চি ইচ্ছা আেিা পূণশ 

কচিমত পাচি? আোমদি বাসনা অনন্ত । আেিা সব চকেুই কােনা কচিমত পাচি। অনয 

বাসনা কতা তুচ্ছ, সুদূি নীলাকামর্ি লুব্ধক নক্ষমত্র যাইব, বইরূপ বাসনাও আেিা কপাষণ 

কচিমত পাচি। চক্ কয়কচি বাসনা আেিা পূণশ কচিমত পাচি? আোমদি কদহ অপিু, 

বচহ প্রকৃচত ইচ্ছাি প্রচতকূল, আেিা দুবশল। চক্ বখ্ামনই কর্ষ নয়, আোমদি আি বকচি 

চদক আমে। কু্ষদ্র ফুলচি চক বা সূক্ষ্ম বলকণাচি কযেন বকাধ্ামি সসীে ও অসীমেি 

কদযাতক, আোমদি স্বরূপও কসইরূপ। আেিা সেু্মদ্রি তিম্গি েমতা। বকচদক চদয়া 

কদচখ্মত কগমল তি্গচি সেুদ্র চভন্ন আি চকেু নয়, আবাি অনয চদক চদয়া চবিাি কচিমল 

তি্গ বব  সেুমদ্রি পাথশকয স্পষ্ট। তিম্গি বেন ককান অ র্ নাই, যাহামক লক্ষয কচিয়া 

বলা যায় না কয, ইহা সেুদ্রই। ‘সেুদ্র’ নােচি শুধু্ তি্গ সম্বমে নয় , সেুমদ্রি সকল অ র্ 

সম্বমেই প্রমযাজয, তথাচপ সেুদ্র তি্গ হইমত পৃথক্। সত্তারূপ চবিাি সেুমদ্রি েমধ্য আেিা 

বক-বকচি কু্ষদ্র তিম্গি েমতা  চক্ আেিা যখ্ন আোমদি যথাথশ স্বরূপ দপলচব্ধ 

কচিমত যাই, তখ্ন আেিা বুচিমত পাচি, আোমদি সত্তামক ধ্িা স্ভবব নয়, কািণ আেিা 

অসীে হইয়া পচড়য়াচে। 

  

আেিা কযন স্বমপ্ন চবিিণ কচিমতচে। যতক্ষণ েন স্বপ্নাবস্থায় থামক, ততক্ষণ চকেুই 

অস্বাভাচবক েমন হয় না, চক্ যখ্নই স্বমপ্নি চবষয়মক বাস্তব বচলয়া আাঁকড়াইয়া ধ্চিবাি 

কিষ্টা কিা হয়, তখ্নই দহা অদৃর্য হয়। ককন?—স্বপ্ন চেথযা বচলয়া নয়, স্বমপ্নি স্বরূপ 

আোমদি যুচক্ত চবিাি ও বুচদ্ধি অমগািি বচলয়া। জীবমন অনুভূত প্রমতযকচি বস্তু বত 

চবিাি কয, তাহাি তুলনায় আোমদি বুচদ্ধ অচত তুচ্ছ। বুচদ্ধ িায় চনমজি দ্ভবাচবত 

কতকগুচল চনয়মেি েমধ্য বস্তুমক রুদ্ধ কচিয়া িাচখ্মত, চক্ বস্তু কখ্নও বুচদ্ধি চনগমড় 
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আবদ্ধ হইমত স্বীকৃত হয় না। বস্তুমক চনয়মেি জামল আবদ্ধ কিাি দমেমর্য বুচদ্ধি বই 

প্রমিষ্টা োনবািাি কক্ষমত্র আিও সহস্রগুণ বযথশ বচলয়া প্রতীত হয়। বস্তুত  চবমশ্বি সকল 

পদামথশি েমধ্য ‘আেিা চনমজিাই’ সবশাচধ্ক িহসযেয়। 

  

সব চকেুই চবস্ময়কি! োনুমষি কিামখ্ি চদমক তাকাও! কত সহমজ ইহা নষ্ট হইয়া যাইমত 

পামি। অথি কতাোি কিাখ্ কদচখ্মতমে বচলয়াই প্রকাণ্ড সূমযশি অচস্তত্ব। কসই িহমসযি কথা 

ভামবা! কু্ষদ্র অসহায় কিাখ্-দুচি! বকিা তীব্র আমলাক চক বা বকিা কাাঁিা কিাখ্-দুচিমক 

নষ্ট কচিয়া চদমত পামি। তবু সবমিময় র্চক্তর্ালী ব সকািী যন্ত্র, প্রলয়ঙ্কি প্রাকৃচতক 

চবপযশয়, েহাচবস্ময়কি ি্ সূযশ তািকা পৃচথবী প্রভৃচতি অচস্তত্ব বই দুইচি কু্ষদ্র কিামখ্ি 

দপি চনভশি কমি! কতাোি কিাখ্ই চবমশ্বি অচস্তমত্বি সাক্ষী। কিাখ্ বমল, ‘বই কতা চবিাি 

ববচিত্রযপূণশ প্রকৃচত স্মতুমখ্ িচহয়ামে’  আেিা কিামখ্ি সামক্ষয চবশ্বাস কচিয়া প্রকৃচতি 

চবচিত্র রূমপি অচস্তত্ব স্বীকাি কচি। বইভামব কু্ষদ্র কান, নাক, চজভ প্রভৃচত ইচ্ময়ি 

সাহামযয আেিা চবপুল চবমশ্বি পচিিয় লাভ কচি। 

  

চক্ চবশ্বসৃচষ্টি েমধ্য কক কু্ষদ্র, কক েহস, কক দুবশল, কক সবল, কক দচ্চ, কক নীি—তাহা 

চনিয় কচিয়া বলাি দপায় নাই, কািণ বই চবমশ্বি যাবতীয় পদামথশি পিস্পি-

চনভশির্ীলতা বেন অ্ুভবত কয, কু্ষদ্রতে পিোণুচিি সত্তাও সেগ্র জগমতি অচস্তমত্বি পমক্ষ 

অতযাবর্যক। ককহই কোি নয়, ককহই বড় নয়। সব চকেুই বক অসীে পিে সমতযি সচহত 

চবজচড়ত, সব চকেুই অনন্ত সেুমদ্র ভাসোন, সব চকেুই তত্ত্বত  অসীে। স্থূল বৃক্ষাচদ ও 

সূক্ষ্ম বালুকাচদ যাহা কদখ্া যায়, সুখ্-দু খ্াচদ যাহা অনুভব কিা যায়—সব চকেুই বস্তুত  

অসীে। প্রমতযকচি জীব, প্রমতযকচি চিন্তা, প্রমতযকচি পচিচ্ছন্ন সত্তাই স্বরূপত  অসীে। 

আোমদি সত্তাি িহসয বই কয, আেিা অসীে হইয়াও সসীে বব  সসীে হইয়াও অসীে। 

  

ইহা সতয হইমত পামি, চক্ বতশোন অবস্থায় অসীমেি বই দপলচব্ধ আোমদি প্রায় 

অ্াত। আেিা আোমদি অসীেত্ব ভুচলয়া চগয়াচে, তাহা নয়, কািণ চনমজি প্রকৃত স্বরূপ 

ককহই ভুচলমত পামি না। ককহ চক কখ্নও চনমজি ব স কল্পনা কচিমত পামি? কক 

ভাচবমত পামি, কস েচিয়া যাইমব?—ককহই বইরূপ চিন্তা কচিমত পামি না। অসীমেি 
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সচহত আোমদি সম্বে-মবাধ্ অ্াতসামিও আোমদি েমধ্য কাজ কচিমত থামক। বকচদক 

চদয়া কদচখ্মত কগমল ইহা আোমদি স্বরূপ-চবস্মৃচত বব  ইহাই আোমদি সকল দু মখ্ি 

েূল। 

  

বদনচন্দন বযাবহাচিক জীবমন কদখ্া যায় কয, আেিা সাোনয কািমণই বযচথত হই, কু্ষদ্র 

সত্তাি দাসত্ব স্বীকাি কচি। আেিা েমন কচি, আেিা সসীে—কু্ষদ্র জীব। বই ধ্ািণা 

হইমতই আোমদি দু মখ্ি দসপচত্ত। তথাচপ আেিা কয অসীে, বই ধ্ািণা কপাষণ কিা 

আোমদি পমক্ষ অতযন্ত কচঠন। আেিা যখ্ন দু খ্-দুদশর্ায় পচতত হই, আেিা যখ্ন তুচ্ছ 

চবষময় চবিচলত হই, তখ্ন আোমদি বই চবশ্বাস জাগ্রত কিা দচিত কয, আেিা অসীে। 

বস্তুত  আেিা অসীেই। ্াতসামি হদক চক বা অ্াতসামি হদক, আেিা কতা অসীে 

অনমন্তি সোমনই েুচিমতচে  আেিা সবশদা বেন চকেু খ্ুাঁচজমতচে, যাহা েুক্ত। 

  

জগমত ককানচদন বেন জাচত চেল না, যাহামদি ধ্েশ চেল না বা যাহািা ককান না ককান 

প্রকাি ঈশ্বি অথবা কদবতাি পূজা কচিত না। ঈশ্বি আমেন চকনা, কদবতািা আমেন চকনা, 

বই-সকল প্রমেি প্রময়াজন নাই। আসল প্রে, োনুমষি েমনাবৃচত্ত চবমলেষষণ কচিমল ককান্ 

তথয আচবেৃত হয়? সািা জগমতি কলাক বকজন ঈশ্বমিি কখ্াাঁজ কমি ককন? োনুমষি কত 

বাধ্া, কত বেন! চনয়মেি ভয়াবহ চনমষ্পষণ তাহামক ককান চদমক নচড়মত কদয় না। কস 

যাহা চকেু কচিমত িায়, তাহামতই চনয়মেি বাধ্া। সবশত্রই চনয়ে। চক্ বত বাধ্া বব  

চনমষ্পষণ সমত্ত্বও োনুমষি আিা তাহাি স্বাধ্ীনতা চবস্মৃত হয় না, কস কখ্াাঁমজ েুচক্ত। জগমত 

যত ধ্েশেত আমে, তাহামদি সকমলিই লক্ষয বক—সকল ধ্েশই কখ্াাঁমজ েুচক্ত। োনুষ 

জানুক আি নাই জানুক, স্পষ্ট ভাষায় বুিাইয়া বচলমত পারুক আি নাই পারুক, েুচক্তি 

ধ্ািণা, স্বাধ্ীনতাি ভাব তাহাি স্বভাবগত। োনুমষি েমধ্য যাহািা অচত সাধ্ািণ, যাহািা 

চনতান্ত অ্, তাহািাও বেন চকেু কখ্াাঁমজ, যাহা প্রকৃচতি চনয়মেি দপি কতৃশত্ব কচিমত 

পামি। ককদ দানমবি কখ্াাঁজ কমি, ককদ ভূমতি কখ্াাঁজ কমি, ককদ বা কদবমদবীি কখ্াাঁজ 

কমি। বই দানব, ভূত বা কদবতাি চনকি প্রকৃচত সবশর্চক্তেয়ী নয়, তাহাি দৃচষ্টমত 

প্রাকৃচতক চনয়ে তুচ্ছ, কািণ কস প্রকৃচতমক দেন কচিমত পামি। োনুমষি ৃদদময়ি চিিন্তন 
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আকাঙ্ক্ষা : আহা, যচদ বেন কাহামকও পাওয়া যাইত, চযচন চনয়মেি চনগড় ভাচয়য়া চদমত 

পামিন! আেিা কতা সবশদা তাাঁহািই কখ্াাঁজ কচিমতচে, চযচন চনয়ে লঙ্ঘন কচিমত পামিন। 

বকচি ধ্াবোন ইচঞ্জন কিলপমথ অগ্রসি হইমতমে, আি দহাি আক্রেণ হইমত আিিক্ষা 

কচিবাি দমেমর্য বকচি কু্ষদ্র কীি সচিয়া যাইমতমে। তখ্নই আেিা বচল : ইচঞ্জনচি যত 

প্রকাণ্ডই হদক, দহা জড় পদাথশ, দহা বকচি যন্ত্র োড়া আি চকেুই নয়  দহা যতই 

র্চক্তর্ালী হদক না ককন, দহা কক চনয়ে োচনয়া িচলমত হয়  োনুষ কয চদমক িালাইমত 

িায়, কসই চদমকই দহামক িচলমত হয়  দহা কখ্নও চনয়েমক অচতক্রে কচিমত পামি না। 

চক্ কীিচি কু্ষদ্র হইমলও চনয়ে লঙ্ঘন কচিবাি কিষ্টা কমি, চনমজমক িক্ষা কচিবাি কিষ্টা 

কমি। চনয়েমক সমূ্পণশরূমপ পিাভূত কচিমত পারুক বা নাই পারুক, চনয়মেি চবরুমদ্ধ 

দাাঁড়াইয়া কস তাহাি স্বাধ্ীনতা কঘাষণা কচিয়ামে। ইহাই তাহাি েমধ্য ভচবষযস অসীেত্ব বা 

ঐর্ী সত্তাি লক্ষণ। 

  

চনয়মেি চবরুমদ্ধ স্বাধ্ীন ইচ্ছাি বই আিপ্রচতিা, আিাি বই েুচক্তপ্রবণতা সবশত্রই 

পচিলচক্ষত হয়। প্রমতযক ধ্মেশই ঈশ্বি বা ককান কদবতাি আকামি ইহা প্রচতফচলত হয়। 

চক্ ইহা সদ্ববশব বাচহমিি—যাহািা কদবতামক ককবল বাচহমিই কদমখ্, তাহামদি জনয। 

োনুষ প্রথমে চনমজমক চনতান্তই তুচ্ছ েমন কচিয়াচেল  তাহাি ভয় হইয়াচেল, কস হয়মতা 

ককানচদনই েুক্ত হইমত পাচিমব না। বইজনয কস প্রকৃচতি বাচহমি বেন বকজমনি কখ্াাঁজ 

কচিমতচেল, চযচন স্বভাবত  েুক্ত। তািপি তাহাি েমন হইল, বাচহমি বইরূপ অস খ্য 

েুক্ত সত্তা বা কদবতা আমেন। ক্রমে োনুষ সকল কদবতামক বক কদবাচদমদব পিমেশ্বমি 

চেচলত কচিল। চক্ তাহামতও োনুষ তৃপ্ত হইমত পামি নাই। কয যখ্ন িিে সমতযি চদমক 

আিও অগ্রসি হইল, তখ্ন কস বুচিমত পাচিল কয, কস চনমজ যাহাই হদক না ককন, চযচন 

সকল কদবতাি কদবতা, চযচন সকল প্রভুি প্রভু, তাাঁহাি সচহত তাহাি চনমজি ককান সম্বে 

আমে। কস বদ্ধ, হীনেচত বব  দুবশল হইমলও পিমেশ্বমিি সচহত সম্পকশযুক্ত। বইভামব 

োনুমষি দৃচষ্ট খ্ুচলল, চিন্তাি দমন্মষ হইল বব  ্ামনি প্রসাি হইল। োনুষ ক্রের্  কসই 

পিমেশ্বমিি চনকিবতশী হইমত লাচগল। অবমর্মষ কস বুচিল, বক সবশর্চক্তোন্ েুক্ত 

আিামক খ্ুাঁচজমত চগয়া তাহাি োনসপমি পিমেশ্বি ও নানা কদবতাি কয দৃর্য প্রচতভাত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 95 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হইয়ামে, কসই দৃর্য তাহাি চনমজিই সম্বমে চনজভামবি প্রচতচ্ছচব োত্র। সতয আচবেৃত 

হই ল—কস বুচিল, পিমেশ্বি চনমজিই অনুরূপ কচিয়া োনুষমক গচড়য়ামেন, ইহাই শুধু্ 

সতয নয়, োনুষ চনমজি েমতা কচিয়া পিমেশ্বিমক গচড়য়ামে, ইহাও সতয। 

  

বরূমপই োনুষ স্বরূপত  েুক্ত—বই কবাধ্ জাগ্রত হইল। কসই পিমেশ্বি সদা অন্তমি 

চবিাজোন, আোমদি চনকিতে। বতকাল আেিা তাাঁহামক বাচহমি খ্ুাঁ চজয়াচেলাে, 

অবমর্মষ বুচিলাে—চতচন আোমদি অন্তমিি অন্তমি। 

  

গমল্প আমে, বক বযচক্ত তাহাি চনমজি ৃদসস্পন্দমনি র্ব্দমক গৃমহি দিজায় ধ্াক্কা বচলয়া 

ভুল কচিয়াচেল। প্রথমে বকবাি দিজা খ্ুচলয়া কস কদচখ্ল, বাচহমি ককহ নাই। ঘমি 

চফচিয়া আচসয়া কস আবাি কসই দিজায় ধ্াক্কাি র্ব্দ শুচনয়া চবচস্মত হইল। ববািও দিজা 

খ্ুচলয়া বাচহমি কাহামকও কদচখ্মত পাইল না। অবমর্মষ কস বুচিমত পাচিল কয, দহা তাহাি 

চনমজিই ৃদসস্পন্দমনি র্ব্দ। োনুমষি অবস্থা বই গমল্পি কলাকচিি েমতা। বক অনন্ত 

েুক্ত সত্তাি সোমন বাচহি হইয়া োনুষ যখ্ন গন্তবযস্থমল কপ াঁচেল, তখ্ন তাহাি বুচিমত 

বাচক িচহল না কয, বতচদন কস বচহজশগমত যাাঁহামক অনন্ত েুক্ত সত্তা বচলয়া কল্পনা 

কচিয়ামে, চতচন তাহাি স্বরূমপিই বচহ প্রকার্—সকল আিাি আিা। বই সতযস্বরূপ কস 

চনমজই। 

  

বইরূমপই োনুষ বকচদন বুচিমত পামি, তাহাি সত্তাি েমধ্য বক অ্ুভবত বৈতভাব 

চবদযোন। কস বকাধ্ামি অসীে ও সসীে। চযচন অসীে, চতচনও তাহািই আিা। অসীে 

অনন্ত পিব্রহ্ম কযন বুচদ্ধি জামল পচড়য়া সসীে জীবকুমলি নযায় প্রচতভাত হইমতমেন। 

চক্ ইহামত ব্রমহ্মি স্বরূমপ ককান চবকাি দপচস্থত হয় নাই। চতচন অচবকৃতই িচহয়ামেন। 

  

চযচন আোমদি আিাি আিা, তাাঁহামক চনতয েুক্ত আনন্দেয় ও চনচবশকাি পিব্রহ্ম বচলয়া 

জানাই প্রকৃত ্ ান। বই ্ ানই আোমদি সুদৃঢ় চভচত্ত, আোমদি আেয়স্থল। ইহাি েমধ্যই 

েৃতুযি চিি অবসান, দু মখ্ি চিি চনবৃচত্ত বব  অেৃতমত্বি আচবভশাব। চযচন বহুি েমধ্য বক, 
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চযচন পচিনাের্ীল জগমতি েমধ্য বক অপচিনােী সত্তা -তাহামক চযচন চনমজি আিা-

রূমপ দপলচব্ধ কমিন, শুধু্ চতচনই র্াশ্বত র্াচন্তি অচধ্কািী, অপি ককহ নয়। 

  

োনুষ যখ্ন দু খ্-দুদশর্াি অেকামি পমড়, তখ্ন বই আিা স্বীয় কজযাচতি প্রভামব তাহামক 

জাগ্রত কমি  োনুষ জাচগয়াই বুচিমত পামি, যাহা সতয-সতযই তাহাি চনজস্ব, তাহা কস 

কখ্নও হািাইমত পামি না। না, যাহা আোমদি চনজস্ব, তাহা আেিা হািাইমত পাচি না। 

কক তাহাি স্বরূপ হািাইমত পামি? যচদ আচে ভাল হই, তাহা হইমল আোি সত্তাই প্রথে 

স্বীকৃত হয়, তািপি কসই সত্তাই ভাল গুমণ িচঞ্জত হয়। যচদ আচে েন্দ হই, তাহা হইমলও 

আোি সত্তাই প্রথে স্বীকৃত হয়, তািপি কসই সত্তাই কদাষ ৈািা িচঞ্জত হয়। আচদমত, 

েমধ্য বব  অমন্ত—সবশত্রই বক অচৈতীয় সত্তা বা ‘সস’ চবদযোন। সস-বি ব স নাই। 

  

অতবব সকমলিই আর্া আমে। ককহই চবনষ্ট হইমত পামি না  ককহই চিিকাল হীন 

থাচকমত পামি না। জীবন বকিা ক্রীড়ামক্ষত্র োড়া চকেু নয়, ক্রীড়া যতই স্থূল হদক না 

ককন। আেিা যতই দু খ্-মের্ ও আঘাত পাই না ককন, তাহামত আিাি ককান অচনষ্ট হয় 

না, আিা অিল ও সনাতন। আেিা কসই চনতয আিা। 

  

ববদাচন্তক বমলন, ‘আোি ভয় নাই, স র্য় নাই, েৃতুয নাই  আোি চপতা নাই, োতা 

নাই  আোি কখ্নও জন্ম হয় নাই। আোি র্ত্রুই বা কক? আচেই কয সব চকেু। আচে 

সচচ্চদানন্দ, আচে ব্রহ্ম, আচে ব্রহ্ম। কাে, কক্রাধ্, কলাভ, োসসযশ, কুচিন্তা প্রভৃচত আোমক 

স্পর্শ কচিমত পামি না, কািণ আচে সচচ্চদান্দ, আচে ব্রহ্ম, আচে ব্রহ্ম।’  

  

বই ভাবনাই সকল বযাচধ্ি েমহ ষধ্, ইহাই েৃতুযহি অেৃত। আেিা বই জগমত আচে  

আোমদি স্বরূপ কসই জগসমক োচনয়া লইমত িায় না, দহাি চবরুমদ্ধ চবমদ্রাহ কঘাষণা 

কমি। আোচদগমক বাি বাি বচলমত দাও  আচে কসই, আচে কসই। আোি ভয় নাই স র্য় 

নাই, েৃতুয নাই। আচে স্ত্রী নই পুরুষ নই  আোি স্প্রদদায় নাই, বণশও নাই। আোি চক 

েত থাচকমত পামি? বেন ককান্ স্প্রদদায় আমে, আচে যাহাি অন্তভুশক্ত হইমত পাচি? 

ককান্ স্প্রদদায় আোমক ধ্চিয়া িাচখ্মত পামি? আচে কতা সকল স্প্রদদাময়ি েমধ্যই 
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চবদযোন! কদহ যতই প্রচতকূল আিিণ করুক, েন যতই চবমদ্রাহী হদক, যখ্নই িাচিচদক 

হইমত গভীিতে অেকাি, তীব্র কবদনােয় দসপীড়ন বব  অকূল বনিার্য আচসয়া চঘচিমব, 

তখ্নই বই েন্ত্র দচ্চািণ কচিমব, ‘আচে ব্রহ্ম, আচে ব্রহ্ম’—বকবাি নয়, দুইবাি নয়, 

চতনবাি নয়, বাি বাি। 

  

বাি বাি আচে েৃতুযি কবমল পচড়য়াচে। কতবাি চদমনি পি চদন অনাহামি কাচিয়ামে, 

কতবাি পাময় চনদারুণ ক্ষত কদখ্া চদয়ামে, হাাঁচিমত অক্ষে হইয়া োন্তমদমহ বৃক্ষতমল 

পচড়য়া িচহয়াচে, েমন হইয়ামে বইখ্ামনই জীবনলীলা কর্ষ হইমব। কথা বচলমত পাচি 

নাই, চিন্তার্চক্ত তখ্ন লুপ্তপ্রায়। 

  

চক্ অবমর্মষ ঐ েন্ত্র েমন জাচগয়া দচঠয়ামে : আোি ভয় নাই, েৃতুয নাই  আোি কু্ষধ্া 

নাই, তৃষ্ণা নাই। আচে ব্রহ্ম, আচে ব্রহ্ম। চবশ্বপ্রকৃচতি সাধ্য নাই কয, আোমক ব স কমি। 

প্রকৃচত আোি দাস। কহ পিোিন্, কহ পিমেশ্বি, কতাোি র্চক্ত চবস্তাি কি। কতাোি 

ৃদতিাজয পুনিচধ্কাি কি। দঠ, িমলা, থাচেও না। বই েন্ত্র ভাচবমত ভাচবমত আচে 

নবজীবন লাভ কচিয়া জাচগয়া দচঠয়াচে বব  আজ বখ্ামন সর্িীমি বতশোন আচে। 

সুতিা  যখ্নই অেকাি আচসমব, তখ্নই চনমজি স্বরূপ প্রকার্ কচিও, কদচখ্মব—সকল 

চবরুদ্ধ র্চক্ত চবলীন হইয়া যাইমব। চবরুদ্ধ র্চক্তগুচল কতা স্বপ্ন োত্র। জীবন-পমথি 

বাধ্াচবঘ্নগুচল পবশতপ্রোণ, দুলশঙ্ঘয ও চবষাদেয় বচলয়া েমন হইমলও বগুচল োয়া োড়া 

আি চকেুই নয়। ভয় কচিও না, কদচখ্মব দহািা দূমি িচলয়া চগয়ামে। চনমষ্পষণ কি, 

কদচখ্মব অদৃর্য হইয়া চগয়ামে  পদদচলত কি, কদচখ্মব েচিয়া চগয়ামে। ভীত হইও না। 

বাি বাি চবফল হইয়াে বচলয়া চনিার্ হইও না। কাল চনিবচধ্, অগ্রসি হইমত থামকা, 

বাি বাি কতাোি র্চক্ত প্রকার্ কচিমত থামকা, আমলাক আচসমবই। জগমত প্রমতযমকি 

কামে সাহাযযপ্রাথশী হইমত পাচি, চক্ তাহামত চক ফল হইমব? কক কতাোমক সাহাযয 

কচিমব? েৃতুযি হাত কক বড়াইমত পাচিয়ামে? কক কতাোমক েৃতুয হইমত দদ্ধাি কচিমব? 

কতাোি দদ্ধািসাধ্ন কতাোমকই কচিমত হইমব:। কতাোমক সাহাযয কিাি সাধ্য অপি 

কাহািও নাই। তুচে চনমজই কতাোি পিে র্ত্রু, আবাি তুচেই কতাোি কেি বেু। আিামক 
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জামনা  দঠ, জামগা  ভীত হইও না। দু খ্ ও দুবশলতাি েমধ্য আিামক প্রকার্ কি,—প্রথমে 

ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভমবি অতীত বচলয়া েমন হদক না ককন। কতাোি বেন সাহস 

হইমব কয, তুচে চস হগজশমন বচলয়া দচঠমব : আচেই আিা , আচেই ব্রহ্ম। আচে পুরুষ 

নই, স্ত্রীও নই  কদবতা নই, বদতযও নই, ককান প্রাণী বা বৃক্ষাচদও নই। আচে ধ্নী নই, 

দচিদ্রও নই, পচণ্ডত নই, েূখ্শও নই। আোি স্বরূমপি তুললায় বই-সকল দপাচধ্ অচত 

তুচ্ছ। আচে পিোিা, আচে ব্রহ্ম। ঐ কয কদদীপযোন ি্-সযূশ গ্রহনক্ষত্র-চনিয় কদচখ্মতমে, 

দহািা আোি প্রভায় দ্ভবাচসত হইয়াই আমলাক চবস্তাি কচিমতমে। অচিি কয রূপ, তাহা 

আচেই  চবমশ্বি কয র্চক্ত, তাহাও আচে, কািণ আচেই পিোিা, আচেই ব্রহ্ম। 

  

কয েমন কমি, ‘আচে কু্ষদ্র’, কস ভ্রান্ত, কািণ আচেই কতা বকোত্র সত্তা, আচেই সব চকেু। 

আচে বচল, ‘সূযশ আমে’, তাই সূযশ আমে  আচে বচল, ‘পৃচথবী আমে’, তাই পৃচথবী আমে। 

আোি দপি চনভশি না কচিয়া দহামদি ককহই থাচকমত পামি না, কািণ আচে সচচ্চদান্দ, 

আচে ব্রহ্ম, আচে চিিসুখ্ী, চিিপচবত্র, চিিসুন্দি। বাচহমিি ঐ সূযশ কযেন োনুমষি 

দৃচষ্টর্চক্তি কািণ হইয়াও কাহািও কিামখ্ি কদামষ দূচষত হয় না, কতেচন জগমতি ভাল-

েন্দ আোি স্বরূপমক স্পর্শ কমি না। আচে সকল ইচ্য় বব  সকল চবষময়ি চভতি চদয়া 

কাজ কচিমতচে, চক্ ককান ইচ্য় বা ককান বস্তুি কদাষ আোমক স্পর্শ কচিমত পামি না। 

আচে ককান চনয়ে বা কমেশি অধ্ীন নই। আচে কেশাধ্যক্ষ। আচে চিিচদন চেলাে, চিিচদন 

আচে। 

  

আোমদিই জদ্বনক কচব বচলয়ামেন—আোি প্রকৃত সুখ্ জাগচতক পদামথশ নাই  পচত-

পপী, পুত্র-কনযা প্রভৃচত ককান চকেু আোমক আনন্দ চদমত পামি নাই। আচে অনন্ত 

নীলাকামর্ি েমতা। কত চবচিত্র কেঘ আকামর্ি বুমক কখ্লা কচিয়া েুহূতশেমধ্য দূমি িচলয়া 

যায়। আবাি কসই বকই নীলাকার্। সুখ্-দু খ্ শুভাশুভ আিামক আবৃত কচিয়া আোমক 

েুহূমতশি জনয অচভভূত কচিমত পামি  চক্ ইহািা স্থায়ী নয়, অল্পক্ষমণি েমধ্যই অদৃর্য 

হইয়া যায়। আচে সকল অবস্থামতই আচে। আচে চনতয, আচে অপচিণােী, আচে চিি-

ভাস্বি। দু খ্ আমস আসুক, আচে জাচন দহা সসীে  অতবব দহাি চবনার্ অবর্য্ভবাবী। 
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অশুভ আমস আসুক, আচে জাচন দহাও চবনষ্ট হইমব  ককবল দহাও সসীে, ক্ষণস্থায়ী। 

বকোত্র আচেই অসীে, আোমক ককান চকেুই স্পর্শ কচিমত পামি না। আচে চিিন্তন, 

অসীে, অবযয় পিোিা। 

  

বস, আেিা বই ্ানােৃত পান কচি  ইহাই আোচদগমক অেৃতমত্ব কপ াঁোইয়া চদমব। 

ইহাই অক্ষয় ব্রহ্মলামভি পথ। ো বভ । আেিা পাপী, আেিা সসীে, আোিা েৃতুযি 

অধ্ীন—বকথা চবশ্বাস কচিও না। ইহা সতয নয়। 

  

‘আিতত্ত্ব েবণ কচিমব, েনন কচিমব, চনচদধ্যাসন কচিমব।’ হাত যখ্ন কাজ কচিমব, েন 

কযন তখ্ন জপ কচিমত থামক, ‘ আচে ব্রহ্ম, আচে ব্রহ্ম।’  

  

যতচদন না বই সতয কতাোি অচস্থ-ো মসি সচহত চেচর্য়া যায়, যতচদন না কতাোি অন্তি 

হইমত চনমজি কু্ষদ্রতা দুবশলতা দু খ্ বব  অে্গমলি ভয়াবহ স্বপ্ন চিিতমি চতমিাচহত হয়, 

ততচদন জাগিমণ ও স্বমপ্ন ইহা চিন্তা কি বব  তখ্নই পিে সতয কতাোি চনকি আি 

ক্ষণকালও আিমগাপন কচিয়া থাচকমব না।  
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১০. জ্ঞানলাভের সসাপানভেণী 

্ানলামভি কসাপানমেণী 

  

আমেচিকায় কবদান্ত-চর্ক্ষাথশীমদি দমেমর্য বক্তৃতা। 

  

্নোমগশি সাধ্মকি সবশপ্রথে আবর্যক—র্ে ও দে। বই দুইচিি বযাখ্যা বকসম্গই কিা 

যাইমত পামি। ইহামদি অথশ ইচ্য়গুচলমক বচহেুশখ্ী হইমত না চদয়া স্ব স্ব ককম্ স স্থাচপত 

কিা। আচে প্রথে কতাোমদি বচলব ‘ইচ্য়’ র্মব্দি অথশ চক। ধ্ি, কিাখ্গুচল িচহয়ামে  

বই কিাখ্গুচল দর্শমনচ্য় নয়, ইহািা দর্শনচক্রয়াি যন্ত্রোত্র। যখ্ন দর্শমনচ্য় না থামক , 

তখ্ন িকু্ষ থাচকমলও কদচখ্মত পাচি না। চক্ দর্শমনচ্য় িচহয়ামে, দর্শমণি যন্ত্র িকু্ষও 

িচহয়ামে, চক্ যতক্ষণ েন বই দুইচিি সচহত স যুক্ত না হইমব, ততক্ষণ দর্শনচক্রয়া হয় 

না। সুতিা  প্রমতযক প্রতযক্ষবযাপামি চতনচি বস্তু আবর্যক—প্রথেত  বাহয কিণাবলী, 

তািপি অন্তচিচ্য়সেূহ বব  সবশমর্মষ েন। ইহামদি কয-মকান বকচি না থাচকমল ককান 

প্রকাি প্রতযক্ষয হইমব না। সুতিা  কদখ্া যাইমতমে েন, বাহয ও আভযন্তি দুইচি কিণ-

সহাময় কাজ কমি। যখ্ন আচে ককান চকেু কদচখ্, আোি েন বাচহি হইয়া যায় বব  বাহয 

বস্তুি আকাি ধ্ািণ কমি। চক্ েমন কি আচে কিাখ্ বুচজয়া ভাচবমত আি্ভব কচিলাে  

েন তখ্ন বাচহমি যায় না  ইহা চভতমিই সচক্রয় থামক। চক্ দভয় কক্ষমত্রই ইচ্য়-গুচল 

সচক্রয় থামক। যখ্ন আচে কতাোমদি চদমক তাকাই বব  কতাোমদি সম্গ কথা বচল, তখ্ন 

ইচ্য় ও দহামদি যন্ত্রসেূহ দভয়ই কাযশিত থামক। যখ্ন আচে কিাখ্ বুচজয়া ভাচবমত 

আি্ভব কচি, তখ্ন ইচ্য়গুচল সচক্রয় থামক, চক্ ইহামদি যন্ত্রগুচল সচক্রয় থামক না। 

বই ইচ্য়গুচলি চক্রয়া বযতীত ককান চিন্তা বা েনন-চক্রয়া হয় না। কতােিা লক্ষয কচিমব, 

কতাোমদি ককহই ককান প্রতীমকি সাহাযয োড়া চিন্তা কচিমত পাি না। অেমলাকমকও 

ককান বকচি আকামিি োধ্যমে চিন্তা কচিমত হয়। দর্শমনচ্য় ও েমবমণচ্য় সাধ্ািণত  

অতযন্ত সচক্রয়। কতাোমদি অবর্য েমন িাচখ্মত হইমব কয, ‘ইচ্য়’ র্মব্দি অথশ েচস্তে-

চস্থত স্নায়ুমক্। িকু্ষ ও কণশ দর্শন ও েবমণি যন্ত্রোত্র  ইচ্য়গুচল িচহয়ামে চভতমি। 
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ইচ্য়গুচল যচদ ককান কািমণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইমল িকু্ষকণশ থাকা সমত্ত্বও আেিা 

কদচখ্মত বা শুচনমত পাইব না। সুতিা  েনমক স যত কচিবাি জনয আোচদগমক প্রথে 

বই ইচ্য়গুচলমক স যত কচিমত হইমব। বাহয ও আন্তি চবষময় েমনি গচত-মিাধ্ কিা 

বব  ইচ্য়গুচলমক স্ব স্ব স্থামন স্থপন কিা—ইহাই হইল র্ে ও দে র্মব্দি অথশ। েন বা 

অন্তচিচ্য়-স যে হইল র্ে বব  িকু্ষিাচদ বচহচিচ্ময়ি স যে দে।  

  

তািপি আবর্যক—দপিচত। ইচ্ময়ি চবষয়গুচল সম্বমে চিন্তা না কিা কক ‘দপিচত’ বলা 

হয়। ইচন্দময়ি চবষয় চিন্তা কচিমত কচিমতই আোমদি অচধ্কা র্ সেয় বযচয়ত হয়—যাহা 

কদচখ্য়াচে, শুচনয়াচে, যাহা কদচখ্ব বা শুচনব, যাহা খ্াইয়াচে, খ্াইমতচে বা খ্াইব, কয কয 

স্থামন বাস কচিয়াচে ইতযাচদ চবষময়ই আোমদি চিন্তা। আোিা প্রায় সব সেয়ই ইহামদি 

সম্বমে চিন্তা কচি অথবা কথা বচল। চযচন কবদান্তী হইমত ইচু্ছক তাাঁহামক বই অভযাস অচত 

অবর্যই পচিতযাগ কচিমত হইমব। 

  

পিবতশী সাধ্ন হইল চতচতক্ষা দার্শচনক জীবন দু সাধ্য সাধ্ন!—বই সাধ্নচি সবশাচধ্ক 

দুেি। অনযাময়ি প্রচতমিাধ্ না কিা সচহষু্ণতাি িিে আদর্শ  চতচতক্ষা ইহা হইমত ককান 

অ মর্ নূযন নমহ। চবষয়চি বকিু পচিোিভামব কবািামনা দিকাি। বাহযত অনযাময়ি 

প্রচতমিাধ্ না কচিমত পাচি চক্ ত্নয অন্তমি দু খ্মবাধ্ হইমত পামি। আেিা অতযন্ত 

চবষণ্ণ কবাধ্ কচিমত পাচি। ককান বযচক্ত আোি প্রচতঅতযন্ত রূঢ় বাকয প্রময়াগ কচিমত 

পামি, ত্নয বাহযত  তাহামক ঘৃণা না কচিমত পাচি, তাহাি কথাি প্রতুযত্তি না চদমত 

পামি বব  চনমজমক স যত কচিয়া আপাতত  কক্রাধ্ প্রকার্ কচিমত না পাচি, তথাচপ 

আোি অন্তমি কক্রাধ্ ও ঘৃণা থাচকমত পামি বব  আচে ঐ কলাকচিি প্রচত চবরূপ েমনাভাব 

কপাষণ কচিমত পাচি। ইহা আদর্শ অপ্রচতমিাধ্ নয়। বই আদর্শানুসামি আোি েমনও ককান 

ঘৃণা অথবা কক্রামধ্ি ভাব থাকা দচিত নয়, বেন চক প্রচতমিামধ্ি চিন্তাও নয়  আোি েন 

বত চস্থি ও র্ান্ত থাচকমব কযন চকেুই ঘমি নাই। যখ্নই আচে কসই অবস্থায় দপনীত হই, 

তখ্নই অপ্রচতমিাধ্-অবস্থা প্রাপ্ত হই  ইহাি পূমবশ নয়। দু খ্ প্রচতমিাধ্ কচিবাি অথবা দূি 

কচিবাি চিন্তাোত্র না কচিয়া, েমনি েমধ্য ককান প্রকাি দু খ্েয় অনুভূচত অথবা 
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অনুমর্ািনা না িাচখ্য়া সবশচবধ্ দু মখ্ি কয সহন—তাহাই চতচতক্ষা। েমন কি, অশুমভি 

প্রচতমিাধ্ কচিলাে, ফমল গুরুতি অচনষ্টপাত হইল। আোি যচদ চতচতক্ষা থামক, তাহা 

হইমল অশুভ প্রচতমিাধ্ না কিাি জনয আোি অনুমর্ািনা কবাধ্ কিা দচিত নয়। কসই 

অবস্থায় দন্নীত হইমল বলা যায়, েন চতচতক্ষায় প্রচতচিত হইল। ভািতবাসীিা বই 

চতচতক্ষা অভযাস কচিবাি জনয অসাধ্ািণ কেশ কচিয়া থামকন। তাাঁহািা চকেু গ্রাহয না 

কচিয়া অতুযগ্র র্ীত ও দষ্ণ সহয কমিন  তাাঁহািা তুষািও গ্রাহয কমিন না, ককন না কদহ 

সম্বমে তাাঁহামদি ককানই চিন্তা থামক না। কদমহি ভাবনা কদহই কমি, ইহা কযন বকচি 

বাচহমিি চজচনস। 

  

অত পি কয সাধ্মনি প্রময়াজন, তাহা েদ্ধা। ধ্েশ ও ঈশ্বমি প্রগাঢ় চবশ্বাস থাকা দিকাি। 

যতক্ষণ বই চবশ্বাস না হয়, ততক্ষণ ককহ ্ানী হইবাি দচ্চআর্া কপাষণ কচিমত পামি 

না। বকসেয় বকজন েহাপুরুষ আোমক বচলয়াচেমলন কয, বই জগমত দুই ককাচি 

কলামকি েমধ্য বকজনও ঈশ্বমি চবশ্বাস কমি না। ইহাি কািণ চজ্াসা কচিমল চতচন 

বচলয়াচেমলন, ‘েমন কি, বই ঘমি বকচি কিাি িচহয়ামে বব  কস জাচনমত পাচিল, 

পামর্ি ঘমি িার্ীকৃত কসানা আমে  ঘি দুইমিি োমি বকচি খ্ুব পাতলা পিদা িচহয়ামে। 

আচ্ছা, কসই কিািচিি চক অবস্থা হইমব?’ আচে দত্তি চদলাে, ‘কিািচি বমকবামি ঘুোইমত 

পাচিমব না  তাহাি েচস্তে সচক্রয়ভামব কসই কসানা হস্তগত কচিবাি দপায় দ্ভবাবন কচিমত 

থাচকমব বব  তাহাি অনয ককান চিন্তা থাচকমব না।’ তদুত্তমি চতচন বমলন,’তুচে চক চবশ্বাস 

কি, ককান োনুষ ঈশ্বিচবশ্বাসী হইয়া ঈশ্বিমক লাভ কচিবাি জনয পাগল হইয়া যাইমব 

না? যচদ ককান কলাক আন্তচিকভামব চবশ্বাস কচি কয, বক অসীে অনন্ত আনমন্দি আকি 

িচহয়ামে বব  তাহা লাভ কিা যায়, তাহা হইমল দহা লাভ কচিবাি কিষ্টায় কস চক পাগল 

হইমব না?’ ঈশ্বমি দৃঢ় চবশ্বাস বব  তাাঁহামক লাভ কচিবাি জনয অনুরূপ আগ্রহমকই বমল 

‘েদ্ধা’ ।  
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তািপি সোধ্ান, অথশাস েন ঈশ্বমি বকাগ্র কচিবাি চনয়ত অভযাস। ককা চকেুই বক চদমন 

সম্পন্ন হয় না। ধ্েশ বকচি বচিকাি আকামি চগচলয়া কফলা যায় না। ইহাি জনয প্রচতচনয়ত 

কমঠাি অনুর্ীলমনি দিকাি। ককবল ধ্ীি ও চনয়ত অভযাস ৈািা েনমক জয় কিা যায়। 

  

তািপি েুকুকু্ষত্ব—েুচক্তলামভি তীব্র ইচ্ছা। কতাোমদি েমধ্য যাহািা বড ্ দইন আনশমিি 

‘ Light of Asia’ (বচর্য়াি আমলা) নােক গ্রন্থ পচড়য়াে, বুমদ্ধি প্রথে দপমদমর্ি অনুবাদ 

চনিয়ই তাহামদি েমন আমে। কসখ্ামন বুদ্ধ বচলয়ামেন :  

  

‘কতােিা চনমজমদি জনযই দু খ্মভাগ কচিয়া থামকা  অনয ককহই কতাোচদগমক দু খ্ কভাগ 

কচিমত বাধ্য কমি না। তুচে জীবনধ্ািণ কি, েৃতুযেুমখ্ পচতত হও, জীবন-েৃতুযি িমক্র 

চবঘূচণশত হইয়া দু মখ্ি র্লাকা, অশ্রুি কবষ্টনী বব  অসািতাি েধ্যচবন্দুমক আচল্গন কি—

ইহামত অনয ককহই কতাোমক ধ্চিয়া িামখ্ না।’  

  

আোমদি যাবতীয় দু খ্ আেিা চনমজিাই বাচেয়া লইয়াচে। ইহাই আোমদি প্রকৃচত। 

বকজন বৃদ্ধ বিচনক ষাি বসসি কািারুদ্ধ চেল  ককান নূতন সম্রামিি িাজযাচভমষক 

দপলমক্ষয তাহামক েুচক্ত কদওয়া হয়। কািগাি হইমত বাচহি হইয়া কস িীসকাি কচিয়া 

বচলল, ‘আচে আি বাাঁচিমত পাচিব না।’ তাহামক আবাি কসই চবভীচষকাপূণশ রুদ্ধ কািগৃমহ 

যাইমত হইমব। কস আমলাক সহয কচিমত পামি নাই। কস িাজকেশিাচিগণমক বচলল, 

‘কতােিা আোমক োচিয়া কফমলা অথবা কািাগামি পাঠাইয়া দাও।’ তাহামক কািাগামিই 

পাঠামনা হইল। োনুষ োমত্রিই চঠক বইরূপ অবস্থা। আেিা দোেগচতমত সবশপ্রকাি 

দু মখ্ি চপেমন েুচি, দু খ্ হইমত েুচক্ত লাভ কচিমত আেিা অচনচু্ছক। প্রচতচদন আেিা 

সুমখ্ি পিামত ধ্াচবত হই, নাগাল পাইবাি পূমবশই কদচখ্, দহা চবলীন হইয়া চগয়ামে, 

আয়ুমলি ফাাঁক চদয়া গচলয়া পচড়য়া চগয়ামে। তবুও আোিা দন্মত্তভামব সুখ্ামন্বষণ হইমত 

চবিত হই না, বি  আগাইয়া িচল। বেন কোহাে চনমবশাধ্ আেিা!  

  

ভািতবমষশি ককান ককান কতমলি কমল বা ঘাচনমত বলদ বযবহাি কিা হয়। বলদগুচল 

ঘুচিয়া ঘুচিয়া বতলবীজ কপষণ কমি। বলমদি কাাঁমধ্ বকচি কজায়াল আমে। বকিুকিা 
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কাঠ কজায়াল হইমত লম্বোন থামক বব  ইহাি সম্গ বক কগাো খ্ড় বাাঁধ্া থামক। বলমদি 

কিাখ্-দুইচি বেনভামব বাাঁচধ্য়া কদওয়া হয় কয, কস ককবল স্মতুমখ্ি চদমক তাকাইমত পামি  

সুতিা  খ্ড়িুকুি নাগাল পাইবাি জনয কস আপন গলমদর্ বাড়াইয়া কদয়, বইরূপ কচিমত 

চগয়া কস কািখ্ণ্ডচিমকই খ্াচনকিা সিাইয়া কদয়। কস আবাি কিষ্টা কমি, চক্ ফল হয় 

বকই। বই ভামব বাি বাি কিষ্টা িচলমত থামক। বলদচি কখ্নই খ্মড়ি নাগাল পায় না, 

চক্ ইহা পাইবাি আর্ায় বাি বাি ঘুচিয়া যায় বব  বইভামবই কস বতলবীজ কপষণ 

কমি। তুচে ও আচে প্রকৃচতি দাসরূমপ, সম্পমদি দাসরূমপ, স্ত্রীপূত্র-পচিজমনি দাসরূমপ 

জচন্ময়াচে  বব  আেিা বইভামবই বকচি কচল্পত অবাস্তব তৃণগুমচ্ছি পিামত ধ্াচবত 

হইয়া অস খ্য জীবন অচতক্রে কচিমতচে, অথি যাহা আেিা আকাঙ্ক্ষা কচি, তাহা পাই 

না। ভালবাসাই আোমদি েহান্ স্বপ্ন  আেিা সকমলই ভালবাচসবাি জনয বব  ভালবাসা 

পাইবাি জনয িচলয়াচে  আেিা সকমলই সুখ্ী হইবাি জনয িচলমতচে, কখ্নই দু মখ্ি 

স্মতুখ্ীন হই না  চক্ যতই আেিা সুমখ্ি চদমক অগ্রসি হই, সুখ্ ততই আোমদি চনকি 

হইমত দুমি সচিয়া যায়। বইভামবই জগস িচলয়ামে, সোজ িচলয়ামে। আেিা অ্ানাে, 

চবষময়ি দাস  অ্াতসামিই আোচদগমক চবষয়াসচক্তি েূলয চদমত হয়। কতােিা 

চনমজমদি জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূমপ চবমলেষষণ কি, কদচখ্মব তাহামত সুমখ্ি োত্রা কত অল্প 

বব  জগস-প্রপম্ি পিাস ধ্াচবত হইয়া বাস্বচবক পমক্ষ কত অল্পই লাভ কচিয়াে। 

  

কসালন ও চক্রসামসি (Solon and Croesus) কথা কতাোমদি েমন আমে কতা? িাজা কসই 

েহান্ ্ানী-পুরুষমক বচলমলন, ‘বচর্য়া-োইনি খ্ুব সুমখ্ি স্থান।’ কসালন তাাঁহামক 

চজ্াসা কচিমলন, ‘সবমিময় সুখ্ী কক? চবমর্ষ সুখ্ী বকচি কলাকও কতা আচে কদচখ্ নাই।’ 

চক্রসাস বচলমলন, ‘ইহা বমকবামি বামজ কথা! জগমত আচেই সবশামপক্ষা সুখ্ী।’ কসালন 

তখ্ন বচলমলন, ‘েহার্য়, আপনাি জীবমনি কর্ষ পযশন্ত অমপক্ষা করুন;  হঠাস ককান 

চসদ্ধান্ত কচিমবন না।’ বই কথা বচলয়া চতচন িচলয়া কগমলন। কালক্রমে কসই নৃপচত 

পািসীকমদি হমস্ত পিাচজত হণ বব  তাহািা জীবন্ত অবস্থায় তাাঁহামক কপাড়াইয়া 

কফচলবাি চনমদশর্ চদল। চিতা প্রস্তুত  চক্রসাস ইহা কদচখ্বাোত্র িীসকাি কচিয়া ডাচকমলন, 

‘কসালন! কসালন!!’ তাহািা চজ্াসা কচিল, ‘আপচন কাহাি কথা বচলমতমেন?’ দত্তমি 
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চতচন কসালমনি চবষয়চি চববৃত কচিমলন। পািসয-সম্রামিি েমন লাচগল  চতচন চক্রসামসি 

জীবন িক্ষা কচিমলন। 

  

আোমদি প্রমতযমকিই জীবনকাচহনী বইরূপ। আোমদি দপি প্রকৃচতি বইরূপই প্রবল 

প্রভাব। ইহা বাি বাি পদাঘাত কচিয়া আোচদগমক দূমি চনমক্ষপ কচিমতমে, তবু আেিা 

অদেয দমত্তজনা-বমর্ ইহামকই অনুসিণ কচিমতচে। বনিামর্যি পি বনিার্য সমত্ত্বও আেিা 

সবশদা অন্তমি আর্া কপাষণ কচিমতচে। বই কুহচকনী আর্া আোচদগমক পাগল কচিয়া 

কতামল  আেিা সবশক্ষণ সুমখ্ি আর্া কচিমতচে। 

  

প্রািীন ভািমত বকজন েহান্ নৃপচত চেমলন। তাাঁহামক বকচদন িাচিচি প্রে কিা হয়  

ইহামদি েমধ্য বকচি প্রে চেল: ‘জগমতি েমধ্য সবশামপক্ষা চবস্ময়কি বস্তু চক?’ চতচন 

দত্তমি বমলন, ‘আর্া’। সতয, ইহাই সবশামপক্ষা চবস্ময়জনক বস্তু। চদবািাত্র আেিা কদচখ্মত 

পাই, আোমদি িাচিমদমক োনুষ েচিমতমে  তথাচপ আেিা েমন কচি, আেিা েচিব না। 

আেিা কখ্নও েমন কচি না কয, আেিা েচিব অথবা দু খ্কষ্ট পাইব। প্রমতযমকই েমন 

কমি, কস জীবমন সাফলয লাভ কচিমবই—সবশপ্রকাি বনিার্য, চবপযশয় ও তকশ-যুচক্ত 

দমপক্ষা কচিয়াও কস অন্তমি আর্া কপাষণ কমি। ব জগমত ককহই যথাথশ সুখ্ী নয়। ধ্ি, 

ককান বযচক্ত ধ্নবান্, তাহাি প্রিুি খ্াদযদ্রবয িচহয়ামে  চক্ তাহাি পচিপাক-র্চক্তি 

কগালোল থাচকমল কস খ্াইমত পামি না। আি বকজমনি ভাল পচিপাক-র্চক্ত আমে, বব  

কস সােুচদ্রক পক্ষী ‘কর্ মোি যান্ট’  ( Cormorant)-বি েমতা হজে কচিমত পামি, চক্ 

েুমখ্ চদবাি েমতা ককান খ্াদযই তাহাি নাই। ককহ আবাি ধ্নী, চক্ চন সন্তান। ককহ 

আবাি দচিদ্র—কু্ষধ্ায় কাতি, চক্ তাহাি বকপাল কেমলমেময়, তাহামদি লইয়া চক কয 

কচিমব, কস বুচিমত পামি না। বইরূপ হয় ককন? সুখ্ ও দু খ্ বকই েুদ্রাি বচপঠ ওচপঠ। 

কয সুখ্মক গ্রহণ কমি তাহামক দু খ্ও গ্রহণ কচিমত হয়। আোমদি সকমলি বইরূপ ভ্রান্ত 

ধ্ািণা আমে কয, আেিা দু খ্মক বাদ চদয়া সুখ্ লাভ কচিমত পাচি। বই ধ্ািণা 

আোচদগমক বেনই পাইয়া বচসয়ামে কয, আেিা চনমজমদি ইচ্য়গুচলমক স যত কচিমত 

পাচি না। 
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আচে যখ্ন বস্টমন চেলাে, বকজন যুবক আোি কামে আমস। কস আোমক বকিুকিা 

কাগজ চদল  ইহাি দপি কস বকচি নাে ও চঠকানা চলচখ্ল। নীমি কলখ্া চেল : ‘যচদ 

পাইবাি দপায় কতাোি জানা থামক, তমব জগমতি যাবতীয় ঐশ্বযশ ও সুখ্ কতাোিই। 

আোি কামে আচসমল বচলয়া চদব, চক ভামব তাহা লাভ কিা যায়। ইহাি জনয পাাঁি ডলাি 

চদমত হইমব।’ কস আোমক কাগজখ্াচন চদয়া বচলল, ‘ব-সম্বমে আপনাি চক ধ্ািণা?’ 

আচে বচললাে, ‘ইহা োচপবাি জনয তুচে অমথশি বযবস্থা কি না ককন? ইহা োচপবাি জনয 

কতাোি যমথষ্ট অথশ নাই।’ কস আোি কথা বুচিমত পাচিল না। ককান প্রকাি কষ্ট স্বীকাি 

না কচিয়া কস প্রিুি সুখ্ ও অথশ লাভ কচিমত পাচিমব—বই ধ্ািণায় কস চেল ের্গুল। 

োনুষ দুইচি িিে সীোি চদমক েুচিমতমে : বকচি িূড়ান্ত শুভবাদ—যাহামত সবচকেুই শুভ, 

সুন্দি ও কগালাপী বচলয়া েমন হয়। অপিচি িূড়ান্ত দু খ্বাদ—যাহামত সবচকেুই তাহাি 

চনকি চবমিাধ্ী বচলয়া প্রতীত হয়। অচধ্কা র্ কলামকি েচস্তে কেমবর্ী অপচিণত। দর্ 

লমক্ষি েমধ্য বকজমনি েচস্তে সুপচিণত কদখ্া যায়। বাকী যাহািা, তাহািা—হয় অ্ুভবত 

কখ্য়ালী অথবা বাচতকগ্রস্ত। 

  

স্বভাবতই আেিা সবশচবষময় িূড়ান্ত সীোি চদমক ধ্াচবত হই। যখ্ন আেিা সুস্থ থাচক ও 

আোমদি বয়স অল্প, তখ্ন আেিা েমন কচি—জগমতি সেস্ত ধ্ন আেমদি কিায়ত্ত 

হইমব  চক্ পমি বয়স বাচড়মল সোজ যখ্ন আোচদগমক ফুিবমলি েমতা িাচিচদমক 

আঘামত জজশচিত কমি, তখ্ন বক ককামণ বচসয়া চবিচক্তি অস্ফুি র্ব্দ দচ্চিণপূবশক 

আেিা অপিমক চনরুসসাহ কচিয়া চদই। অল্প কলামকই জামন কয, সুমখ্ি সম্গ দু খ্ আমস, 

বব  দু মখ্ি সম্গ আমস সুখ্। দু খ্ কযেন চবিচক্তকি, সুখ্ও তাই  সুখ্ দু মখ্ি যেজ 

ভ্রাতা। োনুষ দু মখ্ি পিামত েুচিমব— ইহা তাহাি েযশাদাি পমক্ষ হাচনকি  আবি কস 

সুমখ্ি পিামত ধ্াচবত হইমব—ইহাও সেভামব অস্মতানজনক। যাহামদি চবিািবুচদ্ধ সামেয 

চস্থত, তাহািা দভয়মকই পচিতযাগ কচিমব। োনুষ যাহামত অপমিি ৈািা যন্ত্রবস িাচলত 

না হয়, কসই কিষ্টা কচিমব না ককন? বই োত্র আোমদি িাবুক োিা হইল: যখ্নই কাাঁচদমত 

আি্ভব কচিলাে, প্রকৃচত আোমদি বকচি ডলাি চদয়া চদল। আবাি িাবুক খ্াইলাে, 
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আবাি কাাঁচদমত লাচগলাে—প্রকৃচত তখ্ন আোচদগমক বকখ্ণ্ড চপষ্টক চদল  সম্গ সম্গই 

আবাি আেিা হাচসমত লাচগলাে। 

  

্ামনি সাধ্ক িান েুচক্ত। চতচন কদমখ্ন, ইচ্য়গ্রাহয চবষয়গুচল সব অসাি, বব  সুখ্-

দু মখ্ি অন্ত নাই, জগমত কত ধ্নীই না নূতন নূতন সুখ্ লাভ কচিমত িায়! সব সুখ্ই 

পুিাতন হইয়া চগয়ামে  বখ্ন তাহািা েুহূমতশি স্নায়চবক দমত্তজনাি জনয নূতন সুখ্ িায়। 

কদচখ্মত পাইমতে না—প্রচতচদন তাহািা কতই হাসযাস্পদ বস্তু আচবোি কচিমতমে? 

তািপি লক্ষয কচিয়াে, ইহাি চকরূপ প্রচতচক্রয়া আমস? অচধ্কা র্ কলাক কেষপামলি 

েমতা। দমলি প্রথেচি নদশোয় পচড়মল বাকী সবগুচল তাহামক অনুসিণ কচিয়া চবপন্ন হয়। 

চঠক বই ভামবই সোমজি বকজন কনতৃস্থানীয় বযচক্ত যাহা কমি, অনয সকমল চনমজমদি 

কামজি পচিণাে না ভাচবয়াই তাহা কচিমত থামক। যখ্ন ককান বযচক্ত পাচথশব বস্তুি 

অসািতা দপলচব্ধ কচিমত আি্ভব কমি, কস অনুভব কমি বইভামব তাহাি পমক্ষ প্রকৃচতি 

ক্রীড়নক হওয়া অথবা প্রকৃচতি ৈািা পচিিাচলত হওয়া দচিত নয়  ইহা দাসত্ব। ককান 

বযচক্তমক কময়কচি েধু্ি কথা বচলমল কস তৃচপ্তি হাচস হাচসমত থামক  চক্ কময়কচি ককশর্ 

কথা শুচনমল কস কাাঁচদমত থামক। কস বক েুঠা অন্ন, বকিু শ্বাস-প্রশ্বাস, কপার্াক-পচিচ্ছদ, 

কদর্মপ্রে, কদর্, নাে ও যমর্ি দাস। বই ভামব কস দাসমত্বি েমধ্য বাস কমি বব  দাসত্ব-

কহতু তাহাি প্রকৃত স্বরূপ িাপা পচড়য়া যায়। তুচে যাহামক োনুষ বমলা, কস বকচি 

ক্রীতদাস। বই সব দাসত্ব েমেশ েমেশ অনুভব কচিমলই েুক্ত হইবাি ইচ্ছা জামগ, েুচক্তি 

বকচি দদ্রগ্র বাসনা আমস। বকখ্ণ্ড জ্বলন্ত কয়লা বকজমনি োথায় স্থচপত হইমল ইহা 

দূমি কফচলয়া চদবাি জনয কস চকরূপ কিষ্টা কমি! কয-বযচক্ত সতয সতযই বুচিমত পাি কয, 

কস প্রকৃচতি ক্রীতদাস—তাহাি েুচক্তি স গ্রােও বইরূপ হইমব। 

  

আেিা বইোত্র কদচখ্লাে—েুেুকু্ষত্ব অথশাস েুচক্তি ইচ্ছা চক। সাধ্নাি পিবতশী কসাপানচিও 

খ্ুব র্ক্ত। ইহা হইল—চনতযাচনতয-চবমবক অথশাস সতয ও অসতয, চনতয ও অচনমতযি 

চবিাি। ককবল ঈশ্বিই চনতয, আি সব চকেুই অচনতয। সব চকেুই েমি—কদবদূত, োনুষ, 

জীবজ্ সব েমি, পৃচথবী সূযশ ি্ তািকা সব ব স হইয়া যায়। প্রচতচি বস্তু প্রচতেুহূমতশ 
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পচিবচতশত হইমতমে। অদযকাি পবশতগুচল অতীমত েহাসাগি চেল  আগােী কাল তাহািা 

েহাসাগমি পচিণত হইমব। প্রমতযক বস্তুই প্রবাহাকামি িচলমতমে। সেগ্র চবশ্বই 

পচিবতশমনি বকচি চপণ্ড। চক্ বক অপচিণােী বস্তু আমেন, চতচনই ঈশ্বি। আেিা যতই 

ঈশ্বমিি চনকিবতশী হই, পচিবতশন আোমদি তত কে হইমব, প্রকৃচত তত কে আোমদি 

দপি চক্রয়া কচিমব। আেিা যখ্ন তাাঁহাি সাচন্নধ্য লাভ কচিব, তাাঁহাি সম্গ বকত্ব অনুভব 

কচিব, তখ্নই আেিা প্রকৃচতমক জয় কচিব, জগসপ্রপম্ি দপি প্রভুত্ব কচিব  আি 

আোমদি দপি তাহামদি ককান প্রভাব থাচকমব না। 

  

কদচখ্মত পাইমতে, যচদ সতয সতযই আেিা দপচি-দক্ত র্েদোচদ সাধ্মন প্রচতচিত হই, 

তাহা হইমল আোমদি অনয চকেুি প্রময়াজনই হয় না। সেস্ত ্ান আোমদি চভতমিই 

িচহয়ামে। আিাি েমধ্য সেস্ত পূণশতা পূবশ হইমতই িচহয়ামে  চক্ বই পূণশতা প্রকৃচত ৈািা 

আবৃত। প্রকৃচত আপন বক বকচি স্তমি আিাি বই শুদ্ধ রূপমক আবৃত কচিমতমে। বই 

অবস্থায় আোমদি চক কচিমত হইমব? প্রকৃতপমক্ষ আেিা কোমিই আিাি দসকষশ সাধ্ন 

কচি না। ককান অপূণশ বস্তু চক পূণশ বস্তুি দসকষশ সাধ্ন কচিমত পামি? আেিা শুধু্ 

আবিণচিমক সিাইয়া লই। তখ্ন আিা চনতয-শুদ্ধ বুদ্ধ-েুক্ত স্বরূমপ প্রকাচর্ত হন। 

  

বখ্ন প্রে : বইসব সাধ্মনি বত প্রময়াজন চক? কািণ আধ্যাচিকতা কনশ বা িকু্ষ বা 

েচস্তে ৈািা লাভ কিা যায় না। র্াস্ত্রপামঠও আধ্যাচিকতা লাভ কিা যায় না। জগমত যত 

গ্রন্থ আমে, সবই আেিা পচড়য়া কফচলমত পাচি, তবু ধ্েশ বা ঈশ্বি-চবষময় চকেুই জাচনমত 

না পাচি। সেগ্র জীবন আেিা ধ্মেশি কথা বচলমত পাচি  তাহামতও আোমদি আধ্যাচিক 

দন্নচত নাও হইমত পামি। আেিা পৃচথবীি েমধ্য কেি েণীষা হইমত পাচি, তথাচপ 

বমকবামিই ঈশ্বমিি চনকি কপ াঁচেমত না পাচি। পক্ষান্তমি অতযচধ্ক বুচদ্ধ-বৃচত্তি 

অনুর্ীলমনি ফমল চকরূপ অধ্যািচবেুখ্ অধ্াচেশক সোজ গচড়য়া দচঠয়ামে, তাহা চক 

কতাোিা কদচখ্মত পাও না? ইহা কতাোমদি পািাতয সভযতাি বকচি কদাষ কয, কতােিা 

ককবল বুচদ্ধি দমন্মষকািী চর্ক্ষাি পিামত ধ্াচবত  ৃদদয়বৃচত্তি চদমক কতােিা দৃচষ্ট দাও 

না। বুচদ্ধবৃচত্ত শুধু্ োনুষমক দর্গুণ অচধ্ক স্বাথশপি কচিয়া কতামল  ইহাই কতাোমদি 
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ব মসি কািণ হইমব। ৃদদয় ও েচস্তমেি েমধ্য ৈন্দ্ব দপচস্থত হইমল ৃদদয়মকই োচনমব, 

ককন না েচস্তমেি বকচি োত্র বৃচত্ত—চবতকশ  ইহাি েমধ্যই েচস্তে কাজ কমি, ইহাি বাচহমি 

যাইমত পামি না। ৃদদয় োনুষমক দচ্চতে স্তমি লইয়া যায়  েচস্তে কখ্নও কসই স্তমি 

কপ াঁচেমত পামি না। ইহা বুচদ্ধবৃচত্তমক অচতক্রে কচিয়া কবাচধ্ি স্তমি দপনীত হয়। বুচদ্ধ 

কখ্নও কপ্রিণামবাধ্ সৃচষ্ট কচিমত পামি না। ককবল ৃদদয় যখ্ন প্র্ামলামক আমলাচকত 

হয়, তখ্নই দহা কপ্রিণায় দৈুদ্ধ হয়। ৃদদয়হীন বুচদ্ধসবশস্ব োনুষ কখ্নও কপ্রিণা লাভ 

কচিমত পামি না। কপ্রচেক পরুুমষি েমধ্যই ৃদদময়ি বাণী কর্ানা যায়। বুচদ্ধ অমপক্ষা ৃদদয় 

দন্নত যন্ত্র আচবোি কমি—কসই যন্ত্র হইল অনুমপ্রিণাি যন্ত্র। বুচদ্ধ কযেন ্ ামনি যন্ত্র, ৃদদয় 

কতেচন কপ্রিণাি যন্ত্র। অমপক্ষাকৃত অনুন্নত স্তমি ইহা বুচদ্ধ অমপক্ষা অমনকিা দুবশল। 

্ানহীন বযচক্ত চকেুই জামন না, চক্ তাহাি প্রকৃচত চকেুিা আমবগপ্রবণ। তাহামক বকজন 

চবচর্ষ্ট অধ্যাপমকি সচহত তুলনা কি—অধ্যাপকচিি চক অ্ুভবত ক্ষেতা! চক্ চতচন তাাঁহাি 

বুচদ্ধ ৈািা সীোবদ্ধ  বব  বকই সেময় চতচন বকচি র্য়তান ও প্রখ্িবুচদ্ধবৃচত্তসম্পন্ন কলাক 

হইমত পামিন, চক্ ৃদদয়বান্ বযচক্ত কখ্নও র্য়তান হইমত পামি না। আমবমগ পূণশ ককান 

বযচক্ত কখ্নও র্য়তান হয় না। চঠক চঠক অনুর্ীলন কচিমল ৃদদয়বৃচত্তি পচিবতশন হয় বব  

ইহা বুচদ্ধবৃচত্তমক অচতক্রে কচিয়া অনুমপ্রিণায় রূপান্তচিত হইমব। সবশমর্মষ োনুষমক 

বুচদ্ধবৃচত্ত অচতক্রে কচিমত হইব। োনুমষি ্ান, যুচক্ত, অনুভব, বুচদ্ধ ও ৃদদয়বৃচত্তি 

র্চক্ত—ব সবই জগদ্রূপ দুগ্ধেন্থমন বযস্ত। দীঘশকালবযাপী েন্থমনি পি আমস োখ্ন  বব  

ঈশ্বিই কসই োখ্ন। যাাঁহািা ৃদদয়বান্ তাাঁহািা ঐ োখ্নই লাভ কমিন বব  বুচদ্ধজীবীি 

জনয পচড়য়া থামক শুধু্ কঘালা বা োখ্ন-মতালা দুধ্। 

  

বগুচলই ৃদদময়ি প্রস্তুচত—কসই কপ্রে, ৃদদময়ি কসই গভীি সহানুভূচতি প্রস্তুচত। ভগবামনি 

চনকি কপ াঁচেবাি জনয চর্চক্ষত অথবা পচণ্ডত হইবাি বমকবামিই প্রময়াজন নাই। জদ্বনক 

েহাপুরুষ বকবাি আোমক বচলয়াচেমলন, ‘অপিমক বধ্ কচিবাি জনয  াল-তিবাচিি 

প্রময়াজন, চক্ চনমজমক বধ্ কচিবাি জনয বকচি সূিই যমথষ্ট। সুতিা  অপিমক চর্ক্ষা 

চদবাি জনয প্রিুি বুচদ্ধ ও ্ামনি যতিুকু প্রময়াজন, কতাোি আিচবকামর্ি জনয ততিা 

নয়।’ তুচে চক পচবত্র? তুচে যচদ পচবত্র হও, তাহা হইমল তুচে ঈশ্বমিি চনকি কপ াঁচেমব। 
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‘যাহামদি ৃদদয় পচবত্র, তাহািা ধ্নয  ককন না তাহািা ঈশ্বিমক দর্শন কচিমব।’ তুচে যচদ 

পচবত্র না হও, অথি সকল চব্ান কতাোি অচধ্গত হয়, তাহা হইমল তাহা কোমিই 

কতাোি সহায়ক হইমব না। কয-সকল গ্রন্থ তুচে পড়, তাহামত ডুচবয়া থাচকমত পামিা  চক্ 

তাহা কতাোি চবমর্ষ কামজ লাচগমব না। ৃদদয়ই লমক্ষ কপ াঁচেমত পামি।  ৃদদময়ি পথ 

অনুসিণ কি। পচবত্র ৃদদময়ি দৃচষ্ট বুচদ্ধি বাচহমি প্রসাচিত। ইহা বকচি চবমর্ষ কপ্রিণায় 

দৈুদ্ধ হয়  কয-সকল চবষয় কখ্নও বুচদ্ধবৃচত্তি গেয নয়, তাহা বই ৃদদয় দপলচব্ধ কমি। 

যখ্নই চনেশল ৃদদয় ও বুচদ্ধবৃচত্তি েমধ্য চবমিাধ্ দপচস্থত হয়, তখ্ন সবশাবস্থামতই চনেশল 

ৃদদময়ি পক্ষ অবলম্বন কচিমব, যচদও তুচে েমন কি, ৃদদয় যাহা কচিমতমে তাহা 

অময চক্তক। যখ্ন কতাোি ৃদদয় অপমিি দপকাি কচিমত ইচু্ছক, তখ্ন কতাোি বুচদ্ধবৃচত্ত 

হয়মতা কতাোমক বচলমব, বইরূপ কিা সুচবমবিনাি পচিিায়ক নয়  বই অবস্থায় চক্ 

ৃদদয়মকই োচনয়া িচলমব। তাহা হইমল কদচখ্মত পাইমব, বুচদ্ধমক অনুসিণ কচিয়া কতাোি 

যতিুকু ভ্রাচন্ত হইয়া থামক, তাহা অমপক্ষা ভ্রাচন্তি পচিোণ কতাোি অল্পই হইমতমে। কেি 

দপশণরূপ পচবত্র ৃদদময় সতয প্রচতফচলত হয়, সুতিা  বই-সকল যেচনয়োচদি অভযাস 

ৃদদময়ি পচবত্রতা সম্পাদমনি জনযই। যখ্নই চিত্ত শুদ্ধ হয়, েুহূমতশি েমধ্যই সকল তত্ত্ব, 

সকল সতয আপন ভাস্বি েচহোয় প্রকাচর্ত হয়। তুচে যচদ যমথষ্ট পচিোমণ পচবত্রৃদদয় 

হও, তাহা হইমল চবমশ্বি সবশচবধ্ সতয কতাোি অন্তমি প্রকাচর্ত হইমব। যাাঁহািা কখ্নও 

দূিবীক্ষণযন্ত্র, অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা বব্াচনক পিীক্ষাগাি কদমখ্ন নাই, তাাঁহািাই যুগ-

যুগান্ত পূমবশ পিোণু সম্বমে, অতীচ্য় তত্ত্ব সম্বমে বব  োনুমষি অচত সূক্ষ্ম অনুভূচত 

সম্বমে েহাসতযসেূহ আচবোি কচিয়াচেমলন। তাাঁহািা বই-সকল চবষয় চকরূমপ 

জাচনয়াচেমলন? ৃদদয়বৃচত্তি সাহামযযই জাচনয়াচেমলন। তাাঁহািা ৃদদয়মক চনেশল 

কচিয়াচেমলন। বতশোমনও আেিা ইহা কচিমত পাচি—পথ আোমদি জনয প্রর্স্তই 

িচহয়ামে। প্রকৃতপমক্ষ বুচদ্ধবৃচত্তি অনুর্ীলন নয়, ৃদদয়বৃচত্তি অনুর্ীলনই চবমশ্বি দু খ্-

বদনয হ্রাস কচিমত পামি। 

  

———-  
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১ Sermon on the Mount, St. Matt. V. S.  

  

বুচদ্ধবৃচত্তি অনুর্ীলমনি ৈািা র্ত র্ত বব্াচনক তত্ত্ব আচবেৃত হইয়ামে  ফল দাাঁড়াইয়ামে 

কয, েুচষ্টমেয় কলাক বহু কলাকমক ক্রীতদামস পচিণত কচিয়ামে। বই িুকুই দপকাি 

হইয়ামে! অগচণত কৃচত্রে অভামবি সৃচষ্ট হইয়ামে  আি অথশ থাকুক বা না থাকুক, প্রমতযক 

দচিদ্র বযচক্ত কসই-সকল অভাব পচিতৃপ্ত কচিমত িায়। না পাচিমলও কস স গ্রাে কচিমত 

থামক  পচিমর্মষ স গ্রামেি েমধ্যই তাহাি েৃতুয হয়। বই কতা পচিণচত! সুতিা  জীবমনি 

দু খ্দ্বদমনযি সেসযা-সোধ্ান বুচদ্ধি পমথ স্ভবব নয়  ৃদদময়ি েধ্য চদয়াই তাহা স্ভবব 

যচদ বই-সব প্রভূত কিষ্টা োনুষমক আিও পচবত্র র্ান্ত সহনর্ীল কচিমত প্রযুক্ত হইত, 

তাহা হইমল বই চবমশ্বি সুখ্ বতশোমনি সুখ্ অমপক্ষা সহস্রগুন কবর্ী হইত। তাই বচল, 

সবশদা ৃদদয়বৃচত্তি অনুর্ীলন কি। ৃদদময়ি েধ্য চদয়াই ঈশ্বি কথা বমলন  বুচদ্ধবৃচত্তি েধ্য 

চদয়া তুচে কথা বচলয়া থামকা। 

  

কতাোমদি েমন আমে, ওি কিষ্টামেমন্ট (Old Testament) েুর্ামক বলা হইয়াচেল, 

‘কতাোি পা হইমত জুতা খ্ুচলয়া কফমলা, কািণ কযখ্ামন তুচে দাাঁড়াইয়া আে, তাহা পচবত্র 

ভূচে।’ ঐরূপ সেদ্ধ েমনাভাব লইয়া আোচদগমক সবশদা ধ্েশানুর্ীলমন অগ্রসি হইমত 

হইমব। কয-বযচক্ত পচবত্র ৃদদয় ও েদ্ধালু েমনাভাব লইযা আমসন, তাাঁহাি ৃদদয় খ্ুচলয়া 

যাইমব  অনুভূচতি ৈাি তাাঁহাি জনয দদ ঘাচিত হইমব বব  চতচন সতযদর্শন কচিমবন।  

  

যচদ শুধু্ বুচদ্ধবৃচত্ত লইয়া দপচস্থত হও, কতাোি চকেুিা বুচদ্ধবৃচত্তিই অনুর্ীলন হইমব, 

চকেুিা তাচত্ত্বক চবিাি হইমব, চক্ সমতয দপনীত হইমব না। সমতযি বেন বকচি রূপ 

আমে কয, কয তাহা কদচখ্মত পায়, কস দৃঢ়প্রতযয় হইয়া যায়। সূযশমক কদখ্াইবাি জনয ককান 

আমলাক-বচতশকাি প্রময়াজন হয় না  সূযশ স্বয়্প্রদকার্। সমতযি যচদ প্রোমণি প্রময়াজন হয়, 

তাহা হইমল কসই প্রোণমক কক প্রোচণত কচিমব? সমতযি সাচক্ষরূমপ যচদ ককান চকেুি 

প্রময়াজন হয়, তমব কসই সাক্ষীি আবাি সাক্ষী ককাথায়? আোচদগমক েদ্ধা ও কপ্রমেি 

সচহত ধ্মেশি চদমক অগ্রসি হইমত হইমব  তাহা হইমলই আোমদি ৃদদয় জগচিত হইয়া 

বচলমব, ‘ইহা সতয, বব  ইহা অসতয।’  
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ধ্মেশি কক্ষত্র আোমদি ইচ্মযি অতীত, বেন চক আোদি কিতনািও ঊমবশ। আেিা 

ঈশ্বিমক ইচ্য় ৈািা অনুভব কচিমত পাচি না। ককহই িকু্ষি ৈািা ঈশ্বি দর্শন কমিন নাই, 

কখ্নও দর্শন কচিমবন না। কাহািও কিতনাি েমধ্য ঈশ্বি নাই। আচে ঈশ্বি-সমিতন নই, 

তুচেও নও, ককহই নয়। ঈশ্বি ককাথায়? ধ্মেশি কক্ষত্র ককাথায়? ইহা ইচ্ময়ি অতীত, ইহা 

কিতনাি দমবশ। আেিা কয-সকল অগচণত স্তমি কাজ কচিয়া থাচক, কিতনা শুধু্ তাহামদি 

অনযতে। কতাোমক কিতনাি কক্ষত্র অচতক্রে কচিমত হইমব, ইচ্ময়ি ঊমবশ যাইমত 

হইমব  কতাোমক চনজ ককম্ি—স্বরূমপি চনকি হইমত চনকিতি ভূচেমত দপনীত হইমত 

হইমব। আি যতই তুচে বইরূপ কচিমত থাচকমব, ততই ঈশ্বমিি চনকিবতশী হইমব। 

ঈশ্বমিি অচস্তমত্বি প্রোণ চক?—প্রতযক্ষ সাক্ষাসকাি। বই প্রািীমিি অচস্তত্ব-চবষময় প্রোণ—

ইহা আচে প্রতযক্ষ কচি। সহস্র সহস্র বযচক্ত বই ভামব ঈশ্বিমক প্রতযক্ষ অনুভব কচিয়ামেন 

বব  যাাঁহািাই তাাঁহামক প্রতযক্ষ কচিমত ইচু্ছক, তাাঁহামদিই চনকি চতচন প্রতযক্ষ হইমব। 

চক্ বই অনুভূচত কোমিই ইচ্ময়ি অনুভূচত নয়। ইহা অতীচ্য়—অচতমিতন। সুতিা  

চনমজমদি অতীচ্য়-মলামক দন্নীত কচিবাি জনয বইসব যেচনয়োচদি অনুর্ীলন 

অতযাবর্যক। সবশপ্রকাি অতীত কেশ বব  বেন আোচদগমক চনমম্ন িাচনয়া লইমতমে। বই-

সকল প্রস্তুচত আোচদগমক পচবত্র ও বেনেুক্ত কচিমব। বেনগুচল আপনা হইমতই চেন্ন 

হইয়া যাইমব বব  কয ইচ্য়জ প্রতযমক্ষি স্তমি আেিা বদ্ধ হইয়া আচে, তাহাি ঊমবশ 

দন্নীত হইব। তখ্নই আেিা বেন সব বস্তু কদচখ্ব শুচনব বব  অনুভব কচিব, যাহা োনুষ 

জগ্রস স্বপ্ন ও সুষুচপ্তরূপ চতনচি সাধ্ািণ স্তমি কদমখ্ না, কর্ামন না বা অনুভব কমি না। 

তখ্ন আেিা কযন বকিা অ্ুভবত ভাষায় কথা বচলব। কলামক আোমদি ভাষা বুচিমত 

পাচিমব না  কািণ তাহািা কতা ইচ্ময়ি চবষয় োড়া অনয চকেু জামন না। যথাথশ ধ্েশ 

সমূ্পণশভামব অতীচ্য় িামজযি। জগমতি প্রমতযক প্রাণীি ইচ্য়গুচলমক অচতক্রে কচিবাি 

সহজাত র্চক্ত িচহয়ামে। কু্ষদ্র কীি পযশন্ত বকচদন ইচ্য়গুচল অচতক্রে কচিয়া ঈশ্বমিি 

চনকি দপনীত হইমব। ককান জীবনই বযথশ হইমব না  জগমত বযথশতা বচলয়া চকেু নাই। 

র্তবাি োনুষ চনমজমক আঘাত কচিমব  সহস্রবাি কহাাঁিি খ্াইমব, চক্ পচিণামে চনমজ 

অনুভব কচিমব, কস ঈশ্বি। আেিা জাচন, কসাজাসুচজ ককান অগ্রগচত হয় না। প্রমতযক 
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জীবািা কযন বৃত্তাকামি িচলমতমে  তাহামক বই বৃত্ত পূণশ কচিমত হইমব। ককান জীবািাই 

চিিতমি চনম্নগােী হইমত পামি না। 

  

বেন বক সেয় আচসমব, যখ্ন তাহামক ঊবশগােী হইমতই হইমব। কাহািও চবনার্ নাই। 

আেিা সকমলই বকচি সাধ্ািণ কক্ হইমত অচভচক্ষপ্ত  বই কক্ই ঈশ্বি। ঈশ্বি কয-

সকল জীব সৃচষ্ট কচিয়ামেন—তাহািা দচ্চতেই হদক বা নীিতেই হদক—সকমলই সবশ 

জীবমনি জনক ঈশ্বমিি চনকি চফচিয়া আচসমব। ‘যাাঁহা হইমত সকল প্রাণী জাত, যাাঁহামত 

সকমল অবচস্থত বব  যাাঁহাি চনকি সকমলই প্রতযাবৃত্ত হয়, চতচনই ঈশ্বি। 
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১১. জ্ঞানভ াগ-প্রভবচিিা 

্ানমযাগ-প্রমবচর্কা 

  

ইহাই (্ানমযাগই) কযাগর্ামস্ত্রি দার্শচনক ও যুচক্তস্মতত চদক। কযাগ-র্ামস্ত্রি বই অ র্চি 

খ্ুবই কচঠন  আচে ধ্ীমি ধ্ীমি কতাোচদগমক ইহাি সচহত পচিিয় কিাইয়া চদব। 

  

কযামগি অথশ োনুষ ও ঈশ্বিমক যুক্ত কিা পদ্ধচত। বই চবষয়চি বুচিমল োনুষ ও ঈশ্বি 

সম্বমে কতােিা কতাোমদি চনজ চনজ স ্া অনুযায়ী চিন্তা কচিত পাচিমব বব  কতােিা 

কদচখ্মত পাইমব কয, কতাোমদি প্রচতচি স ্াি সম্গ কযাগ কথাচি খ্াপ খ্ায়। সবশদা েমন 

িাচখ্ও চবচভন্ন প্ োনচসক গঠন অনুযায়ী কযাগও চবচভন্ন প্রকামিি, ইহামদি বকচি না 

হইমল অনযচি হয়মতা কতাোি দপমযাগী হইমত পামি। সব ধ্মেশি দুইি ভাগ—তত্ত্ব ও 

সাধ্ন। পািামতযিা তমত্ত্বি চদকচিই অনুসিণ কমি, বব  সাধ্ন অমথশ শুধু্ সস কাযশ কিাই 

বুচিয়া থামক। ধ্মেশি বযাবহাচিক চদক বা সাধ্ন-অ্গই কযাগ। ইহা ৈািা বুিা যায় কয, 

ককবল সসকাজ কিা বাদ চদমলও ধ্েশ বকচি কাযশকিী র্চক্ত। 

  

ঊনচব র্ র্তাব্দীি প্রািম্ভব োনুষ যুচক্তি েধ্য চদয়া ঈশ্বি লাভ কচিমত কিষ্টা কচিয়াচেল। 

তাহাি ফমল ‘ঈশ্বিবাদ’  ( Deism)-বি দসপচত্ত। বই েতবাদ অনুসাি ঈশ্বি যুচক্তচসদ্ধ, 

চক্ অনুভবচসদ্ধ নয় বচলয়া েমন কিা হয়। বই েতবাদ প্রবতশমনি ফমল ধ্মেশি কয-িুকু 

অবচর্ষ্ট চেল, তাহাও ডারুইন ও চেমলি েতবাদ ৈািা ব স হইল। ঐচতহাচসক বব  

তুলনােূলক ধ্েশ তখ্ন োনুমষি প্রধ্ান দপজীবয হইয়া দচঠল। তাহাি েমন কচিল, 

প্রাকৃচতক র্চক্তি পূজা হইমতই ধ্মেশি দ্ভবব। সূযশ-দপাখ্যান প্রভৃচত সম্পমকশ েযাক্সেূলামিি 

েন্তবয দ্রষ্টবয। অনযদমলি চসদ্ধান্ত হইল, চপতৃপুরুমষি পূজা হইমতই ধ্মেশি দসপচত্ত 

হইয়ামে  ব চবষময় হাবশািশ কস্পন্সাি দ্রষ্টবয। চক্ সােচগ্রক চবিামি বই-সকল েতবাদ 

ভ্রান্ত বচলয়া প্রচতপন্ন হইয়ামে, ককান বচহি্গ পন্থা অবলম্বন কচিয়া োনুষ সতয লাভ 

কচিমত পামি না। 
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‘বকিুকিা োচি সম্বমে ্ান হইমল সেস্ত োচি সম্বমেই ্ান হয়।’ সেগ্র চবশ্ব-জগসও 

চঠক বকই পচিকল্পনা অনুসামি িচিত। োনুষ েৃচত্তকা-খ্মণ্ডি েমতা। আেিা যচদ 

অণুস্বরূপ বকচি োনবািামক জাচনমত পাচি, যচদ তাহাি সূিনা ও সাধ্ািণ ইচতহাস 

জাচনমত পাচি, তাহা হইমল সেগ্র প্রকৃচতমকই জানা হইল। জন্ম, বৃচদ্ধ, চবকার্, ক্ষয় ও 

েৃতুয—সেগ্র প্রকৃচতমত বই বকই অনুক্রে  দচ্ভবদ-জগস বব  োনুমষি কবলায়ও কসই 

বকই কথা। প্রমভদ শুধু্ কামল। বকচি কক্ষমত্র সেস্ত কল্পচি বকচদমন সমূ্পণশ হইমত পাচি 

, আবাি অনয কক্ষমত্র সত্তি বসসি লাচগমত পামি  পদ্ধচতগুচল বক। চবশ্বপ্রকৃচত সম্পমকশ 

বকচি সচঠক চবমলেষষমণ দপনীত হইবাি বকোত্র দপায়—আোমদি চনজ েমনি চবমলেষষণ। 

ধ্েশ বুচিবাি জনয োনব-েমনি যথাথশ চবমলেষষণ প্রময়াজন, শুধু্ যুচক্তি সাহামযয সমতয 

দপনীত হওয়া অস্ভবব, কািন অসমূ্পণশ যুচক্ত চনজস্ব েূল চভচত্তই অনুধ্াবন কচিমত পামি 

না। অতবব েনমক জাচনবাি বকোত্র দপায় হইল প্রকৃত তমথয কপ াঁোমনা, তমবই বুচদ্ধ 

কসগুচলমক সুস বদ্ধ কচিয়া েূলনীচতসেূমহি চসদ্ধামন্ত কপ াঁচেমত পাচিমব। বুচদ্ধি কাজ 

চনেশাণ কিা, চক্ ইি োড়া কতা গৃহচনেশান স্ভবব নয়, আি বুচদ্ধ চনমজ ‘ইি’ বতিী কচিমত 

পামি না। প্রকৃত সমতয দপনীত হইবাি চনচিত দপায় ্ানমযাগ। 

  

প্রথেত  আোমদি েমনি বকচি গঠন-চব্ান আমে। আোমদি ইচ্য়-সেূহ আমে  

ইহািা কমেশচ্য় ও ্ামনচ্য়—বই দুই ভামগ চবভক্ত  ইচ্য় অমথশ বাহয ইচ্য়-যন্ত্রমক 

বুিাইমতচে না। েচস্তমেি দৃচষ্টর্চক্তি কক্চিই দর্শমনচ্য়, িকু্ষচি নয়। বইরূপ প্রমতযকচি 

ইচ্ময়ি কাজ আভযন্তিীণ। 

  

বকোত্র েমনি প্রচতচক্রয়া ঘচিমলই বস্তু-সম্বমে আোমদি প্রতযক্ষ ্ান হয়। বই প্রতযক্ষ 

্ামনি জনয স ্গাবহ বব  চক্রয়াবাহী দভয়প্রকাি স্নায়ুই প্রময়াজন। 

  

তািপি আমে েন স্বয় । ইহা বকচি চনস্তি্গ হ্রমদি েমতা  ককান চকেু, কযেন বকচি 

প্রস্তিখ্মণ্ড পচড়মলই দহামত কম্পন শুরু হয়। কসই কম্পনগুচল বকত্র হইয়া ঐ প্রস্রখ্ণ্ড 

প্রচতহত হয় বব  সেস্ত হ্রদবযাপী চবস্তৃত হইয়া অনুভূত হইমত থামক। েন বই হ্রমদি 

েমতা ইহামত সবশক্ষণ কম্পন িচলমত থামক, বব  কসই কম্পন েমনি দপি নানা কিখ্াপাত 
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কমি। আোমদি অহ -মবাধ্ বা বযচক্তসত্তা বা আচে বইসব কিখ্াপামতিই ফল। অতবব 

বই ‘আচে’ র্চক্তি বকচি দ্রুত স্ািণ োত্র, ইহাি চনজস্ব ককান বাস্তুব সত্তা নাই। 

  

েমনি েূল দপাদান অতযন্ত সূক্ষ্ম বকচি জড়যন্ত্র োত্র, প্রাণমক ধ্ািণ কচিবাি জনয ইহা 

বযবৃদত হয়। যখ্ন ককান বযচক্তি েৃতুয হয়, তখ্ন তাহাি কদমহিই েৃতুয ঘমি, চক্ সব 

চকেুই যখ্ন িূণশচবিূণশ হইয়া যায়, তখ্ন েমনি বকচি কু্ষদ্র অ র্ বীজাকামি অবচর্ষ্ট থামক। 

ইহাই নূতন কদমহি বীজ-স্বরূপ, কসন্ট পল ইহামকই ‘আচিক র্িীি’  ( spiritual body) 

বচলয়া অচভচহত কচিয়ামেন। েমনি জড়ত্ব-স ক্রান্ত েতবাদচি আধু্চনক সবশপ্রকাি 

েতবামদি সচহত সােঞ্জসযপূণশ। চনমবশামধ্ি ককান বুচদ্ধ নাই , কািণ তাহাি োনস দপাদান 

নি হইয়া চগয়ামে। জড় বস্তুি েমধ্য বুচদ্ধ থাচকমত পামি না অথবা জড়বস্তুি ককান 

সেবাময়ি ৈািা বুচদ্ধ সৃচষ্ট কিা যাইমত পামি না। তাহা হইমল বুচদ্ধ থামক ককাথায়? ইহা 

থামক জমড়ি অন্তিামল—ইহাই কতা জীব, প্রকৃত সত্তা  জমড়ি োধ্যমে কসই কতা কাজ 

কমি। জড় বযচতমিমক র্চক্তি স্িণ স্ভবব নয়, যখ্ন েৃতুযি পি সেগ্র েমনি চকয়দ র্ 

োড়া সব চকেুই ব স হইয়া যায়, জীব বকাকী ভ্রেন কচিমত পামি না বচলয়া েমনি ঐ 

চকয়দ র্ তাহাি সচ্ঞিমণি োধ্যেরূমপ অবচর্ষ্ট থামক। 

  

প্রতযক্ষয ্ ান চকরূমপ স্ভবব হয়? আোি চবপিীত চদমকি কদওয়ালচি আোি দপি বকচি 

োপ কফচলমতমে, চক্ আোি েন সাড়া না কদওয়া পযশন্ত আচে ঐ কদওয়ালচি কদচখ্মত 

পাইমতচে না। অথশাস শুধু্ দৃচষ্টর্চক্ত ৈািাই েন কদওয়ালচিমক কদচখ্মত পাইমতচে না। অথশাস 

শুধু্ দৃচষ্টর্চক্ত ৈািাই েন কদওয়ালচিমক জাচনমত পামি না। কয প্রচক্রয়াি ফমল েন ঐ 

কদওয়ামলি প্রতযক্ষ ্ান লাভ কমি, তাহা বকচি বুচদ্ধগত প্রচক্রয়া বই ভামব সেগ্র 

চবশ্বজগসমকই বব  আোমদি েনমকও আেিা আোমদি িকু্ষ ও েন (বা েনন-র্চক্ত) 

ৈািা কদচখ্, অবর্য ইহামত আোমদি চনজ চনজ প্রবণতাি িয় চনিয় লামগ। প্রকৃত 

কদওয়ালচি অথবা প্রকৃত চবশ্ব েমনি বাচহমিই অবচস্থত, ইহা অ্াত বব  অম্য়। আেিা 

যচদ চবশ্বজগসমক ‘ক’ বচল, তমব আোমদি বক্তবযচি দাাঁড়াইমব বইরূপ : দৃর্যোন 

জগস=ক+েন।  
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বচহজশগস সম্বমে যাহা সতয, অন্তজশগস সম্বমেও তাহা প্রমযাজয। েনও চনমজমক জাচনমত 

িায়, চক্ বই সত্তামক জাচনমত হইমল েমনি োধ্যমে জাচনমত হইমব বব  ইহাও কসই 

কদওয়ামলি েমতা অ্াত। বই সত্তামক যচদ আেিা ‘খ্’ বচলয়া ধ্চি, তমব আোমদি 

বক্তবযচি দাাঁড়াইমব : খ্+েন=অন্তজশগস। কযান্টই প্রথে েমনি বই প্রকাি চবমলেষষণ 

কচিয়াচেমলন। চক্ কবমদ বহু পূমবশ ইহা বলা হইয়ামে। অতবব বখ্ন বই দাাঁড়াইয়ামে 

কয, েন ‘ক’ বব  ‘খ্’-বি অন্তবশতী হইয়া দভময়ি দপি প্রচতচক্রয়া কচিমতমে। 

  

‘ ক’  যচদ অ্াত হয়, তমব আেিা ইহাি প্রচত কয-মকান গুণই আমিাপ কচি না ককন, 

কসগুচলি সবই আোমদি েন হইমত দ্ূভবত। কদর্, কাল বব  কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খলাি 

োধ্যমে েমনি প্রতযক্ষ অনুভূচত হইয়া থামক। কাল বযতীত চিন্তাি স্িন বব  স্থান 

বযতীত স্থূলতি চবষময়ি কম্পন স্ভবব নয়। কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খলা হইমতমে বকচি ক্রে, 

যাহাি েমধ্য কম্পনগুচল আচসয়া বকত্র হয়। বইগুচলি োধ্যমেই েন চবষয়ানুভূচত লাভ 

কমি। অতবব যাহা চকেই েমনি অতীত, তাহাই কদর্কাল ও কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খলাি 

অতীত। 

  

অে বযচক্ত স্পর্শ বব  র্মব্দি ৈািা বই জগস অনুভব কচিয়া থামক। পাাঁিচি ইচ্ময়ি 

অচধ্কািী আোমদি কামে বই জগস অমেি জগস হইমত চভন্ন। আোমদি েমধ্য যচদ ককহ 

ববদুযচতক তি্গ লক্ষয কচিবাি েমতা র্চক্ত অজশন কমি, তচড়স-ইচ্ময়ি অচধ্কািী হয়, 

তমব তাহাি চনকি জগস চভন্ন রূমপ প্রতীত হইমব। তথাচপ বই পৃচথবী, যাহামক ‘ক’ বচলয়া 

বণশনা কিা হইয়ামে, দহা ইহামদি সকমলি চনকমিই সেভামব প্রচতভাত হইয়া থামক। 

চক্ প্রমতযমকই চনজ চনজ েন লইয়া জগসমক কদচখ্মতমে, জগস ও প্রতযমকি চনকি চভন্ন 

চভন্ন রূমপ প্রতীত হইমতমে। েনুষয-জগমত কদখ্া যায়, ককাথাও বা ক+১চি ইচ্য় , 

ককাথাও ক+২চি ইচ্য় বব  বইভামব ক + ৫চি ইচ্য় পযশন্ত িচহয়ামে। ইচ্ময়ি 

স খ্যাি তািতমেযি জনয অনুভূচতও সবশক্ষণই চভন্ন হইমতচে, চক্ ‘ক’ সব সেময়ই 

অপচিবচতশত। ‘খ্’ ও আোমদি েন বব  কদর্, কাল ও কাযশকািণ-রৃ্ঙ্খলাি বাচহমি 

অবচস্থত। 
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চক্ কতােিা প্রে কচিমত পামিা : চকরূমপ আেিা বুচিব কয ‘ক’ ও ‘খ্’—বই দুইচি কদর্, 

কাল ও কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খলাি বাচহমি বতশোন? সতয কথা, কালই প্রমভদ সৃচষ্ট কচিয়া 

থামক, কামলি অতীত হইমল ককান প্রমভদ থামক না—দভময়ই কালাতীত বচলয়া দহািা 

প্রকৃতই বক। েন যখ্ন বই বকমক বচহজশগসরূমপ প্রতযক্ষয কমি, তখ্ন েন ইহামক নানা 

ভামব বমল ‘ক’, বব  অন্তজশগসরূমপ যখ্ন কদমখ্, তখ্ন বমল ‘খ্’। বই বকত্ব বতশোন 

িচহয়ামে বব  েনরূপ কাাঁমিি োধ্যমেই ইহা চবচভন্ন রূমপ প্রতযক্ষীভূত হইমতমে। 

  

পূণশ প্রকৃচতি কয-রূপ আোমদি চনকি সবশদা প্রচতভাত হইমতমে, তাহাই ঈশ্বি বব  তাহাই 

িিে সতয। 

  

কভদ-িচহত সত্তাই যথাথশ পূণশ সত্তা—অনয সবচকেুই চনম্নতি পযশাময়ি বব  অচনতয। 

  

যাহা কভদ-িচহত, তাহা কভদযুক্ত হইয়া ককেন কচিয়া েমনি কগািিীভূত হয়? ইহা বেন 

বকচি প্রে, যাহা ‘পাপ বব  স্বাধ্ীন ইচ্ছাি আি্ভব ককাথায়?’—বই প্রমেিই অনুরূপ। 

প্রেচি স্বচবমিাধ্ী বব  অস্ভবব, কািণ ইহামত কাযশ-কািণ-সম্বে স্বীকাি কচিয়া লওয়া 

হইয়ামে। কভদ-িচহত অবস্থায় ককান কাযশ-কািণ-সম্বে নাই। বই প্রেচিমত কল্পনা কিা 

হইয়ামে কয, কভদ-িচহত ও কভদযুক্ত সত্তা বকই প্রকাি অবস্থাি অধ্ীন। ‘ককন’ বব  ‘চক 

কহতু’—বই-সকল প্রে শুধু্ েমন বতশোন। কসই আিা সেস্ত কাযশকািমণি ঊমবশ বব  

চতচন সমূ্পণশ স্বতন্ত্র—স্বাধ্ীন। আিা। আিািই আমলাক, প্রমতযক প্রকাি েমনি েধ্য চদয়াই 

বই আমলাক চবচু্ছচিত হইমতমে, প্রচতচি কামযশ কঘাষণা কচিমতমে আচে েুক্ত, তথাচপ 

প্রচত কামযশই প্রোচণত হইমতমে, আচে বদ্ধ। আিাি যথাথশ স্বরূপ স্বাধ্ীন, চক্ কদহ-

েমনি স স্পমর্শ অচসয়া চতচন বদ্ধ হইয়া পমড়ন। ইচ্ছার্চক্তমতই যথাথশ স্বরূমপি প্রথে 

প্রকার্, সুতিা  বই যথাথশ স্বরূমপি প্রথে বেনই হইল ইচ্ছার্চক্ত। যথাথশ স্বরূপ ও েমনি 

কয চগক সেবায়ই ইচ্ছার্চক্ত—ককান কয চগক সেবায়ই স্থায়ী হইমত পামি না। সুতিা  

বাাঁচিবাি ইচ্ছা কচিমলও আোমদি েচিমত হইমব। অেি জীবন বকচি স্বচবমিাধ্ী দচক্ত, 

ককন না জীবন, যাহা বকচি কয চগক সেবাময়ি ফমল দ্ূভবত, তাহা কখ্নই চিিস্থায়ী হইমত 

পামি না। কসই সতযস্বরূপ কভদচবিচহত বব  চিিন্তন—সবশদা বতশোন। বই পূণশস্বরূপ—
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েন, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃচত ত্রুচিপূণশ চবষময়ি সম্গ ককেন কচিয়া চেচেত হইল? ইহা কখ্নই 

চেচেত হয় নাই। তুচেই কতাোি প্রকৃত সত্তা—আোমদি পূবশবতশী বক্তমবযি ‘খ্’। কতাোি 

কখ্নও ইচ্ছার্চক্ত চেল না, কখ্নও কতাোি েমধ্য পচিবতশন হয় নাই, জীব চহসামব কতাোি 

কখ্নও অচস্তত্ব চেল না—বইগুচল ভ্রে োত্র। তমব কতােিা বচলমব বই ভ্রোিক জগস 

কাহাি দপি প্রচতচিত? ইহাও বকচি ভ্রোিক প্রে। ভ্রে শুধু্ ভ্রমেি দপি োড়া সমতযি 

দপি প্রচতচিত হইমত পামি না। বই-সকল ভ্রমেি পামি চফচিয়া যাইবাি জনয, 

প্রকৃতপমক্ষ েু্ক্ত হইবাি জনয সকমলই স গ্রাে কচিমতমে। তাহা হইমল জীবমনি েূলয 

চক?—অচভ্তা-স্য়। বই েতবাদ চক চববতশনবামদি চবমিাধ্ী? না—বি  চববতশনবাদমক 

ইহা স্পষ্টভামব বযাখ্যা কচিমতমে। জমড়ি স স্কাি সাধ্মনি জনয ইহা বকচি প্রচক্রয়া। ইহা 

যথাথশ স্বরূমপি চবকামর্ চনমজিই সাহাযয কচিমতমে। ইহা আোমদি ও অনয বকচি বস্তুি 

েমধ্য পদশা বা আবিমণি েমতা। পদশাচি কযেন ধ্ীমি ধ্ীমি অপসাচিত হইমতমে, বস্তুচিও 

কতেচন ধ্ীমি ধ্ীমি দৃচষ্টপমথ আচসমতমে। বই প্রেচি পিোিাি চবকামর্ি প্রে োত্র। 
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১২. জ্ঞানভ াগ-িথা(১-৯) 

্ানমযাগ—কথা 

  

স্বােীজীি বই আমলািনাগুচল আমেচিকাি চেস বস.ই.ওয়ামিা নাম্নী  

তাাঁহাি চর্ষযা কতৃশকচলচপবদ্ধ হয়। স্বােী সািদানন্দ যখ্ন আমেচিকায় চেমলন ( ১৮৯৮) ,  

তখ্ন দক্ত চর্ষযাি কনািবুক হইমত চতচন বগুচল স গ্রহ কমিন। 

তাাঁহাি কাগজপমত্রি েমধ্যই বগুচল পাওয়া চগয়ামে। 

১  

  

ওাঁ তস সস। ওাঁকাি তত্ত্ব জানাই জগস-িহসয জানা। ভচক্তমযাগ ও িাজ-মযামগি েমতা 

্ানমযামগি লক্ষয বকই, তমব সাধ্নপ্রণালী চভন্ন। বই কযাগ র্চক্তোন্ সাধ্কমদি জনয, 

অষ্টাচ্গক কযাগী বা ভমক্তি জনয নয়, যুচক্তচনমিি জনয। শুদ্ধ কপ্রে ও পিাভচক্ত আেয় 

কচিয়া ভচক্তমযাগী কযরূপ ভগবামনি সচহত বকত্ব লামভি পমথ অগ্রসি হন , ্ ানমযাগীও 

কসইরূপ শুদ্ধ চবিাি সহাময় পিোিা লামভি পথ কচিয়া লন। প্রািীন যুমগি যাবতীয় 

েূচতশি কল্পনা, সব পুিাতন ধ্েশচবশ্বাস বব  কুস স্কাি েন হইমত দূি কচিবা জনয তাাঁহামক 

দৃঢ়চিত্ত হইমত হইমব। ইহােুত্রফলমভাগ-কােনা তযাগ কচিয়া েুচক্তি জনয দৃঢ়স কল্প 

হইমত হইমব। ্ান বযতীত েুচক্ত আোমদি কিতলগত হইমব না। স্বরূপ-দপলচব্ধই, 

আেিা কয জন্ম েৃতুয ও ভীচতি অতীত—বই দপলচব্ধই ্ান। আিানুভূচতই পিে 

কলযাণ—ইহা ইচ্য় ও চিন্তাি অতীত অবস্থা। প্রকৃত ‘আচে’ ধ্ািণাতীত। ইচন চনতয ্াতা 

( eternal subject), কখ্নও ্ামনি চবষয় (object) হইমত পামিন না, কািণ ্ান 

আমপচক্ষক চবষয় সম্বমেই প্রমযাজয, চনিমপক্ষ পুরুষ সম্বমে নয়। সেুদয় ইচ্য়জ ্ান 

সীোবদ্ধ, সীোহীন কাযশকািণ-রৃ্ঙ্খলাি পিম্পিা োত্র। আোমদি বই জগস বযাবহাচিক 

সত্তা—বাস্তমবি োয়া  তবুও সুখ্ দু খ্ বই স্তমি প্রায় ভািসােয িক্ষা কচিয়া িচলয়ামে 

বচলয়া বই পৃচথবীই বকোত্র স্থান, কযখ্ামন োনব আিস্বরূপ দপলচব্ধ কচিয়া ‘অহ  

ব্রহ্মচস্ম’ ্ান লাভ কচিমত পামি। 
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বই জগস প্রকৃচতি চববতশন, ঈশ্বমিি বযক্ত অবস্থা, োয়া বা আপাত-প্রতীয়োন 

জগসপ্রপম্ি আবিমণ দৃষ্ট ব্রহ্ম বা চনরুপাচধ্ক পুরুমষি োনবীয় ্ানগেয বযাখ্যা োত্র। 

ব জগস রূ্নয নয়, ইহাি চকেুিা সত্তা আমে  ব্রহ্ম আমেন বচলয়াই জগস প্রতীয়োন হয়। 

  

্াতাি ্ান চক প্রকামি হইমব? কবদান্ত বমলন—আেিাই কসই ্াতা  ইচন ্ামনি 

চবষয়ভূত নন, তাই আেিা কখ্নও ইাঁহামক জাচনমত পাচি না। আধু্চনক চব্ানও বই কথা 

বচলমতমে। ইাঁহামক জানা যায় না। তবুও কখ্ন কখ্ন আেিা ইাঁহাি অচস্তমত্বি আভাস 

পাইয়া থাচক। যখ্নই বকবাি বই জগসস্বপ্ন ভাচয়য়া যায়, তখ্নই কসই অনুভূচত আেিা 

চফচিয়া পাই। তখ্ন আি জগস আোমদি কিামখ্ সতয নয়, আেিা জাচনমত পাচিব—ইহা 

েিীচিকা োত্র। বই োয়া- েিীচিকাি ওপামি যাওয়াই সকল ধ্মেশি লক্ষয। বই জীব ও 

ব্রহ্ম কয বক, সকল কবদ অহিহ বই কথা কঘাষণা কচিমতমেন  চক্ অল্পস খ্যক বযচক্তই 

োয়াি আবিণ কভদ কচিয়া বই িিে সতয দপলচব্ধ কচিবাি অবস্থায় দপনীত হইমতমেন। 

  

্ানলামভচু্ছ বযচক্তমক সবশপ্রথমে ভয় হইমত েুক্ত হইমত হইমব। ভয়ই আোমদি অনযতে 

প্রবল র্ত্রু। তািপি ককান চবষয় সেযক্ অবগত না হইয়া চবশ্বাস কচিও না। সবশদা বমলা—

’আচে র্িীি নই, েন নই, চিন্তা নই, কিতনাও নই  আচে আিা।’ সব চকেু েুাঁচড়য়া 

কফচলয়া চদমল কর্মষ শুধু্ আিাই অবচর্ষ্ট থাচকমবন। ্ ানীি ধ্যান দুই প্রকাি : (১) আেিা 

যাহা নই, কসই ভাব অস্বীকাি কিা, কসই ভাব েন হইমত দূি কচিয়া কদওয়া। (২) 

আোমদি প্রকৃত স্বরূপ ‘আিা বক পিোিা, সচচ্চদানন্দ—দৃঢ়তাসহ বই কথা বলা। 

যথাথশ চবিিোগশী চনভশময় অগ্রসি হইয়া চবিামিি িিে সীোয় দপনীত হইমবন। পমথ 

ককাথাও থাচেমল িচলমব না, ‘কনচত’-চবিািপ্রণালী অবলম্বন কচিমল সব চকেুই দূি হইমব  

অবমর্মষ যাহা অপচিহাযশ, যাহা আি অস্বীকাি কিা যায় না, কসই প্রকৃত ‘আচে’ বা 

আিায় আেিা দপনীত হইব। বই ‘আচে’ জগমতি সাক্ষী—অবযয়, সনাতন, অসীে। 

অ্ামনি কেঘাবিণ স্তমি স্তমি বই আিামক  াচকয়া িামখ্, আেিা কদচখ্মত পাই না, 

আিা চক্ সবশদা সেভামব চবিাজোন। 
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দুইচি পাচখ্ বকই গামেি চবচভন্ন র্াখ্ায় দপচবষ্ট। দপমিি র্াখ্াি পাচখ্চি ধ্ীি চস্থি 

েচহেেয় সুমর্াভন ও পূণশস্বভাব। চনমিি র্াখ্াি পাচখ্চি চেষ্টফল খ্াইয়া কখ্ন ৃদষ্ট, আবাি 

চতক্তফল আস্বাদন কচিয়া কখ্ন বা চবষন্ন  বইরূমপ কস র্াখ্া হইমত র্াখ্ান্তমি চবিিণ 

কচিমতমে। বকচদন চনয়চেত আস্বচদত ফল অমপক্ষা অচত চতক্ত বকচি ফল ভক্ষণ কচিয়া 

কস দপমিি র্ান্ত কর্াভােয় পাচখ্চিি প্রচত দৃচষ্টপাত কচিয়া চিন্তা কচিল, ‘হায়! আোি 

প্রামণি আকাঙ্ক্ষা ঐ পাচখ্ি েমতা হই।’ তািপি কময়ক ধ্াপ দপমি তাহাি চদমক অগ্রসি 

হইল। র্ীঘ্রই আবাি ঐ পাচখ্চিি েমতা হইবাি বাসনা সমূ্পণশ চবস্মৃত হইয়া পুনিায় চেষ্ট 

ও চতক্ত ফমলি আস্বাদমন তুষ্ট ও রুষ্ট েমনাভাব লইয়া পূমবশি েমতা চবিিণ কচিমত 

লাচগল। আবাি ঊমবশ দৃচষ্টপাত কচিল, আবাি র্ান্ত চস্নগ্ধ েচহোেচণ্ডত দপমিি পাচখ্চিি 

চদমক কময়কধ্াপ অগ্রসি হইল। বইরূপ বযাপাি বহুবাি স ঘচিত হইমল অবমর্মষ 

দপমিি পাচখ্চিি সাচন্নধ্য লাভ কচিয়া কস কদচখ্ল, দহাি পক্ষমজযাচত তাহাি কিাখ্ 

ধ্াাঁধ্াইয়া তাহামক আিভূত কচিয়া কফচলয়ামে। পচিমর্মষ কদচখ্মত পাইল, চক আিযশ! 

ককবল বকচি পাচখ্ই কসখ্ামন িচহয়ামে— কস চনমজও কতা চিিকালই ঐ দপমিি পাচখ্  

তমব বই োত্র ব সতয কস বুচিমত পাচিল। 

  

োনুষও ঐ চনম্নর্াখ্াচবহািী পচক্ষতুলয, চক্ সমবশাচ্চ আদমর্শ দপনীত হইবাি জনয সমিষ্ট 

হইমল কসও বুচিমত পাচিমব, কসও সবশদাই কসই আিা-রূমপই চেল, আিা োড়া যাহা 

চকেু, সবই স্বপ্ন োত্র। বই জড় ও জমড়ি সতযতায় চবশ্বাস হইমত চনমজমদি বমকবামি 

পৃথক্ কচিয়া কফলাই প্রকৃত ্ান। ওাঁ তস সস—’ওাঁ’ই বকোত্র প্রকৃত সত্তা, ্ানী সবশদা 

ইহা েমন জাগরূক িাচখ্মবন। চনিমপক্ষ বকত্বই ্ানমযামগি চভচত্ত। ইহা বৈতভাব-রূ্নয 

অদ্বৈতবাদ। ইহাই কবদান্তদর্শন-মস মধ্ি চভচত্তপ্রস্তাি, কবদামন্তি আচদ ও অন্ত। ব্রহ্মই 

বকোত্র সতয বস্তু, আি সব চেথযা। ‘অহ  ব্রহ্মাচস্ম’—অহিহ বই বাকয দচ্চািণ কচিমত 

কচিমত দহামক আোমদি স্বভামবি অ্গীভূত কচিয়া কফচলমত হইমব। ককবল বই দপাময়ই 

সকল বৈতভাব , ভাল-েন্দ, সুখ্-দু খ্, আনন্দ-চনিানন্দ অচতক্রে কচিয়া বক অচৈতীয় 

সনাতন অবযয় অসীে ও ‘বকমেবাচৈতীয়ম্-‘রূমপ চনমজমক দপলচব্ধ কচিমত আেিা সেথশ 

হইব।  
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্ানমযাগীমক সঙ্কীণশতে সা্প্রদদাচয়মকি েমতা বকাগ্র, আবাি আকামর্ি েমতা দদাি 

হইমত হইমব  সমূ্পণশভামব চিত্ত স যত কচিয়া কব দ্ধ বা খ্রীষ্টান হইবাি সােথশয অজশন 

কচিমত হইমব  আি কস্বচ্ছায় বইসব চবচভন্ন ধ্েশাভামবি েমধ্য চনমজমক েড়াইয়া চদয়াও 

চিিন্তন সেন্বময়ি প্রচত অচবিচলত চনিা িাচখ্মত হইমব। চনয়ত অভযাস ৈািাই বই স যে 

অচজশত হইমত পামি। বক হইমতই সকল ববচিত্রয দ্ূভবত, চক্ কমেশি সচহত আেিা 

যাহামত চনমজমদি বক কচিয়া না কফচল, আোমদি কসই চর্ক্ষা লাভ কচিমত হইমব। আি 

স্মতুমখ্ দপচস্থত বস্তু োড়া অনয বস্তু কদচখ্বাি, শুচনবাি বা আমলািনা কচিবাি প্রবৃচত্ত কযন 

আোমদি না থামক। সেস্ত েনপ্রাণ অপশণ কচিয়া আোচদগমক বকাগ্র হইমত হইমব। 

চদনিাচত্র চনমজমক বমলা—’কসাহহ , কসাহহ ’ ।  

  

  
  

২ 

  

কবদান্তদর্শমনি সবশমেি চর্ক্ষাদাতা র্ঙ্কিািাযশ। চতচন অকািয যুচক্তসহাময় কবমদি 

সািসতযগুচল স গ্রহ কচিয়া অপূবশ ্ানর্াস্ত্র িিনা কচিয়ামেন, যাহা তাাঁহাি ভামষযি 

োধ্যমে চর্ক্ষণীয়। ব্রহ্মচনমদশর্ক পিস্পচবরুদ্ধ বাকযাবলী গ্রচথত কচিয়া কদখ্াইয়ামেন, 

বকোত্র কসই চনচবশমর্ষ সত্তাই আমেন।আিও কদখ্াইয়ামেন , কযেন খ্াড়াই পমথ অগ্রগচত 

ধ্ীমি-ধ্ীমিই স্ভবব, কতেচন োনচসক ধ্ািণার্চক্তি তািতেয অনুসামি ব্রহ্মচনমদশর্ক 

ববচিত্রযও অচত আবর্যক। খ্রীষ্ট তাাঁহাি কোতামদি কযাগযতা অনুসামি কয-দপমদর্ 

চদয়ামেন, তাহা কতকিা ইহািই অনুরূপ। প্রথেত  চতচন স্বমগশ আসীন ঈশ্বিমক প্রাথশনা 

জানাইবাি দপমদর্ কদন। তািপি বকধ্াপ ঊমবশ দচঠয়া বমলন, ‘আচে দ্রাক্ষালতা  

কতােিা র্াখ্া প্রর্াখ্া!’ পচিমর্মষ িিে সতয প্রিাি কচিয়া বমলন, ‘আচেও আোি চপতা 

বক’, ‘স্বগশিাজয কতাোমদি অন্তমিই অবচস্থত।’ র্ঙ্কিািাযশ চর্ক্ষা কদন : কদবতাি কেি 

অনুগ্রহ চতনচি—(১) েনুষযমদহ, (২) ঈশ্বিলামভি ইচ্ছা বব  (৩) ্ামনি আমলাক চদমত 

সেথশ আিাযশ। বই চতন বস্তু লাভ কচিমত পাচিমল েুচক্ত আোমদি কিতলগত। বকোত্র 
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্ানই আোমদি েুচক্ত চদমত পামি, চক্ ্ মনাদময়ি সম্গ আনুিাচনক ধ্েশগুচল চতমিাচহত 

হইমব। 

  

বক অচৈতীয় সত্তাই জগমত চবদযোন, প্রমতযক জীবই কসই পূণশ সত্তা, শুধু্ অ র্ নয়—

ইহাই কবদামন্তি সািেেশ। প্রচতচি চর্চর্ি-কণামত সূযশ পূণশরূমপ প্রচতচবচম্বত। ‘কদর্-কাল 

চনচেত্ত’-আেময় কসই সত্তাই েনুষযরূমপ প্রকাচর্ত, চক্ দৃর্যজগমতি অন্তিামল বক িিে 

তত্ত্ব চবিাজোন। চন স্বাথশতাি ভাব দৃঢ় হইমলই কাাঁিা ‘আচে’ েন হইমত িচলয়া যায়। 

আেিা কদহ—বই দু খ্কি স্বপ্ন হইমত েুক্ত হইমত হইমব। ‘আচে ব্রহ্ম’—বই সতয জাচনমত 

হইমব। আেিা প্রমতযমকই পূণশ অনন্ত েহাসেুদ্র  জলচবন্দু নই কয সাগমি চেচর্য়া অচস্তত্ব 

হািাইব। োয়া বেন হইমত েুক্ত হইমলই বই পূণশত্ব ও অসীেমত্বি ্ান লাভ কচিব। 

অসীেমক ভাগ কিা যায় না, ‘বকমেবাচৈতীয়ম্’-বি চৈতীয় চকেুই নাই, সবই কসই বক 

ব্রহ্ম। বই ্ান সকমলই লাভ কচিমব, চক্ বই জীবমনই ঐ ্ানলামভি জনয 

আোচদগমক প্রাণপণ কিষ্টা কচিমত হইমব কািণ ঐ ্ান লাভ না কচিমল আেিা 

েনুষযজাচতি কেি চহতসাধ্মন সেথশ হইব না। জীবনু্মক্তই ককবল যথাথশ কপ্রে ও প্রকৃত 

সতয চবতিণ কচিমত—যথাথশ দান কচিমত সেথশ  বব  সতযই েুচক্ত চদমত পামি। বাসনা 

আোচদগমক ক্রীতদামস পচিনত কমি। বই বাসনা বক অতৃপ্ত দানব  ইহাি কবমল যাহািা 

পমড়, তাহামদি র্াচন্ত নাই  চক্ জীবনু্মক্ত অদ্বৈত ্ান লাভ কচিয়া সব বাসনা জয় 

কচিয়ামেন, তাাঁহাি কােয আি চকেুই নাই।  

  

কদহ, স্ত্রী-পুরুষ-্ান, জাচত, বণশ বেন—বই সব কোহ েনই আোমদি স্মতুমখ্ দপস্থাচপত 

কমি, সুতিা  সমতযি অনুভূচত না হওয়া পযশন্ত েনমক অহিহ বই সতয বচলমত হইমব : 

আেিা আনন্দস্বরূপ  যাহা চকেু সুখ্ অনুভব কচিয়া থাচক, তাহা বই আনমন্দিই আভাস  

প্রকৃত স্বরূমপি স স্পমর্শই বই কণাোত্র সুখ্ আেিা লাভ কচিয়া থাচক। কসই ব্রহ্ম 

সুখ্দু মখ্ি অতীত, চতচন জগমতি সাচক্ষস্বরূপ, জীবনগ্রমন্থি অপচিবতশনীয় পাঠক  তাাঁহাি 

তাাঁহাি জীবনগ্রমন্থি পৃিাগুচল বমক বমক খ্ুচলয়া যাইমতমে। 

  

অভযাস হইমত কযাগ, কযাগ হইমত ্ ান, ্ ান হইমত কপ্রে, কপ্রে হইমত আনমন্দি দসপচত্ত। 
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‘আচে ও আোি’ বকচি কুস স্কাি  ইহাি কবষ্টমন আেিা বত দীঘশকাল িচহয়াচে কয, 

ইহামক তযাগ কিা বকরূপ অস্ভবব। তবুও অচত দচ্চ অবস্থা লাভ কচিমত হইমল বই 

কুস স্কাি তযাগ কচিমতই হইমব। আোচদগমক আনন্দেয় ও প্রফুে হইমত হইমব। অপ্রসন্ন 

েুখ্ভাব লইয়া ধ্েশলাভ হয় না। সমবশাসকৃষ্ট বচলয়া যাবতীয় পাচথশব বস্তু অমপক্ষা ধ্েশ অমনক 

কবর্ী আনন্দপ্রদ। কমঠাি তপিযশা আোচদগমক পচবত্র কচিমত পামি না। ঈশ্বিমপ্রচেক ও 

পচবত্রিা ককন চবষণ্ণ হইমবন? চতচন হইমবন আনন্দেয় চর্শুি েমতা প্রকৃত ঈশ্বি-সন্তান। 

অন্ত কিণমক শুদ্ধ কিাই ধ্মেশি সাি  স্বগশিাজয আোমদি অন্তমি, চক্ চবশুদ্ধিাই কস 

িাজাচধ্িাজ-দর্শমনি অচধ্কািী। জগমতি চিন্তা কচিমল জগসই থাচকয়া যায়  চতচনই 

জগসরূমপ প্রকাচর্ত—বইভামব চিন্তা কচিমল আেিা ঈশ্বিমক লাভ কচিব। চপতা-োতা, 

পুত্র-কনযা, স্বােী-স্ত্রী, র্ত্রু-চেত্র, বযচক্ত বা বস্তু—সকমলি দপমিই বই ঈশ্বিভাব আমিাপ 

কচিমত হইমব। যচদ আেিা ্ ানত  বই জগসমক ঈশ্বিেয় কদচখ্—তাাঁহামক োড়া আি চকেু 

অনুভব না কচি, ভাচবয়া কদখ্, তাহা হইমল বই জগস আোমদি িমক্ষ কত পৃথকরূমপ 

প্রচতভাত হইমব—তখ্নই আোমদি সকল দু খ্, সকল স গ্রাে সকল যন্ত্রণাি চিিতমি 

অবসান হইমব। 

  

্ান সা্প্রদদাচয়ক ধ্েশচবশ্বমসি ঊমবশ, তাই বচলয়া ্ান ধ্েশচবশ্বামসি প্রচত অেদ্ধা নয়। 

্ানলাভ বচলমত বুিায়, ধ্েশেমতি ঊমবশ বক দন্নত অবস্থা লাভ। ্ানী ব স িান না, 

পি্ সকলমক সাহাযয কচিমত িান। নদীি জল কযেন সাগমি চেচর্য়া বক হইয়া যায়, 

যাবতীয় ধ্েশও কতেচন ্ামন চেচর্য়া বকাকাি হইয়া যায়। 

  

সকল বস্তুি সত্তাই ব্রহ্মসামপক্ষ। বাস্তচবকপমক্ষ বই সতয ৃদদয়্গে কচিমত সেথশ হইমলই 

বুচিমত পাচিব, যথাথশ সতয আেিা চকেু পচিোমণ দপলচব্ধ কচিয়াচে। ববষেয-দৃচষ্ট যখ্ন 

সমূ্পণশরূমপ িচলয়া যামব, তখ্নই কবাধ্ হইমব—’আচে ও জগস-চপতা অচভন্ন’ ।  

  

ভগবদগীতায় েীকৃষ্ণ অচত সুন্দি ্ ামনি দপমদর্ চদয়ামেন। বই েহস কাবযগ্রন্থ ভািতীয় 

সাচহতযিপিাচজি িূড়ােচণরূমপ পচিগচণত। ইহা কবমদি ভাষযস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুিাইয়া 
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চদমতমেন, বই জীবমনই আধ্যাচিক স গ্রামে আোচদগমক জয়ী হইমত হইমব। স গ্রামে 

পৃিপ্রদর্শন না কচিয়া সবিুকু আধ্যাচিকতাই গ্রহণ কচিমত হইমব। গীতা দচ্চতি জীবন-

স গ্রামেি রূপক বচলয়া যুদ্ধমক্ষত্রই গীতা-বণশনাি স্থলরূমপ চনচদশষ্ট। ইহামত অচত দচ্চাম্গি 

কচবত্ব প্রকাচর্ত হইয়ামে। চবরুদ্ধ যুযুস সুদমলি অনযতে নায়ক অজুশমনি সািচথ-মবমর্ 

েীকৃষ্ণ অজুশনমক চবষণ্ণ না হইমত বব  েৃতুযভয় তযাগ কচিমত দৈদ্ধ কচিমতমেন  কািণ 

চতচন কতা জাচনমতন—চতচন অচবনার্ী, আি পচিবতশনর্ীল যাহা চকেু, সবই েনুমষযি প্রকৃত 

স্বরূমপি চবমিাধ্ী। অধ্যাময়ি পি অধ্যায় ধ্চিয়া েীকৃষ্ণ অজুশনমক অচত দচ্চ দার্শচনক তত্ত্ব 

চর্ক্ষা চদমতমেন। বই-সকল দপমদর্ই গীতামক পিোিযশ কাবযগ্রমন্থ পচিণত কচিয়ামে। 

প্রকৃতপমক্ষ সেগ্র কবদান্তদর্শনই গীতায় চনবদ্ধ। কবমদি চর্ক্ষা বই কয, আিা অচবনার্ী, 

কদমহি েৃতুযমত আিা ককানরূমপই চবকৃত হন না। বৃত্তরূপ আিাি পচিচধ্ ককাথাও নাই, 

কক্ জীবমদমহ। তথাকচথত েৃতুয বই ককম্ি পচিবতশন োত্র। ঈশ্বি বকচি বৃত্ত, বই 

বৃমত্তি পচিচধ্ ককাথাও নাই, চক্ কক্ সবশত্র। যখ্নই আেিা বই সঙ্কীণশ কদহরূপ কক্ 

হইমত বাচহমি যাইমত পাচি, তখ্নই আোমদি প্রকৃত স্বরূপ—বই ঈশ্বি দপলব্ধ হন। 

  

বতশোনকাল অতীত ও ভচবষযমতি সীোমিখ্া কভদ-পচিিায়ক কিখ্াোত্র, সুতিা  অতীত 

ও ভচবষযত হইমত বতশোমনি ককান স্বতন্ত্র অচস্তত্ব নাই বচলয়া ককবল বতশোনই গ্রাহয—ব-

কথা চনচবশিামি বচলমত পাচি না। বই চতন কালই বকত্র চেচলয়া বক অখ্ণ্ড সেচষ্ট। সেয় 

সম্বমে আোমদি ধ্ািণা বই কয, দহা আোমদি বুচদ্ধবৃচত্তি পচিণচতি তািতেয অনুসামি 

আমিাচপত বকচি অবস্থা োত্র। 

  

  
  

৩ 

  

্ামনি চর্ক্ষা বই কয, স সাি োচড়মব  চক্ তাই বচলয়া স সাি তযাগ কচিয়া অনযত্র 

প্রস্থান কচিমব না। সন্নযাসী স সামি থাচকমবন বমি, চক্ স সামিি হইমবন না—তাাঁহাি 

সম্বমে বচিই িিে পিীক্ষা। বইরূপ তযামগি ধ্ািণা কয-মকান আকামিই হদক, সকল 
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ধ্মেশই স্থান পাইয়ামে। আোমদি চনকি ্ ামনি দাচব বই কয, আেিা শুধু্ ‘সেত্ব’ কদচখ্ব, 

সেদর্শী হইব। চনন্দা-স্তুচত, ভাল-েন্দ, বেনচক র্ীত-দষ্ণও তুলযরূমপ আোচদগমক গ্রহণ 

কচিমত হইমব। ভািমত বেন অমনক সাধু্ আমেন, যাাঁহামদি ৈন্দ্বাতীত বই সােযভাব বমণশ 

বমণশ সতয। সমূ্পণশ অনাবৃতমদহ ও আপাতত  বমকবামি র্ীত-দষ্ণ ববষেয-মবাধ্হীন 

অবস্থায় তুষািেচণ্ডত তু্গ চহোলয়-রৃ্ম্গ অথবা দত্তপ্ত েরুভূচেমত তাাঁহািা ভ্রেন কচিয়া 

থামকন। 

  

আেিা ‘কদহ নই’—কদহ সম্বমে ভ্রান্ত স স্কাি সবশমগ্র তযাগ কচিমত হইমব। তািপি ‘েন 

নই’—েমনি স স্কািও োচড়মত হইমব। আেিা েন নই  বই েন ‘কির্মেি েমতা সূক্ষ্ম’ 

র্িীি োত্র, আিাি ককান অ র্ নয়। প্রায় সকল পদশাথশ সম্বমে প্রমযাজয বই ‘body’ র্ব্দচি 

ৈািা সব চকেুিই বকচি সাধ্ািণ নাে বুিায়। ইহাই অচস্তত্ব। বই কদহ দহাি অন্তিামল 

অবচস্থত চিন্তািই প্রতীক  আবাি চিন্তাগুচল স্বয়  পযশায়ক্রমে কদমহি পিামত অবচস্থত 

ককান চকেুিই প্রতীক। কসই ককান চকেুই পািোচথশক সত্তা, আোমদি আিাি আিা, 

চবশ্বািা, প্রামণি প্রাণ, আোমদি যথাথশ স্বরূপ। যতচদন পযশন্ত ঈশ্বি হইমত আোমদি 

অণুোত্র পৃথক্ অচস্তত্ব-্ান থাচকমব, ততচদন ভয় থাচকমব। আবাি ঈশ্বমিি সচহত 

বকত্বমবাধ্ হইমলই ভয় দূি হইমব। চকমসি ভয়? ককবল ইচ্ছার্চক্ত-সহাময় ্ানী 

কদহেমনি অতীত অবস্থা লাভ কচিয়া বই চবশ্বমক রূ্নযোমত্র পচিণত কমিন। বইরূমপ 

অচবদযা নার্ কচিয়া চতচন তাাঁহাি যথাথশ স্বরূপ আিামক জামনন। সুখ্দু খ্ শুধু্ 

ইচ্য়জচনত, বগুচল আোমদি প্রকৃত স্বরূপমক স্পর্শ কচিমত পামি না। আিা কদর্-কাল-

চনচেমত্বি অতীত, কসই কহতু অপচিচ্ছন্ন ও সবশত্র চবিাজোন। 

  

্ানী সেস্ত চবচধ্-চনমষমধ্ি গচণ্ডি বাচহমি চগয়া, স্মৃচতি অনুর্াসন ও ধ্েশর্ামস্ত্রি অতীত 

হইয়া চনমজই চনমজি র্াস্ত্র হইমবন। চবচধ্-চনমষমধ্ি েমধ্য আেিা জড়ীভূত হইয়া েৃতুয 

বিণ কচি। তবুও যাহািা র্াস্ত্রচবচধ্ অচতক্রে কচিমত অসেথশ, ্ানী তাহামদি কদাষ দর্শণ 

কচিমবন না  বেন চক ‘আচে কতাো অমপক্ষা পচবত্র’ অমনযি সম্বমে ্ানী কখ্ন বরূপ 

েমন কচিমবন না। 
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বইগুচল প্রকৃত ্ ানমযাগীি লক্ষণ : (১) ্ানী ্ ান বযতীত আি চকেুই আকাঙ্ক্ষা কমিন 

না। (২) তাাঁহাি সকল ইচ্য় সমূ্পণশ বর্ীভূত। দনু্মক্ত আকার্তমল অনাবৃত ধ্িাই তাহাি 

র্যযা হদক বা িাজপ্রাসামদই চতচন অবস্থান করুন, দভয় অবস্থামতই তুলয সুখ্ী হইয়া, 

অসমন্তাষ প্রকার্ না কচিয়া সব চকেুই চতচন সেভামব কভাগ কচিয়া থামকন। কযমহতু আি-

বযচতচিক্ত সব চকেু হইমতই চতচন েন দঠাইয়া লইয়ামেন, কসইজনয দু খ্কমষ্টি হাত 

বড়াইবাি কিষ্টা না কচিয়া কসগুচলি স্মতুখ্ীন হইয়াই দু খ্কষ্ট সহয কমিন। (৩) ্ানী 

বুচিয়ামেন—বক ব্রহ্ম োড়া সবই অচনতয। (৪) েুচক্তলামভি জনয তাাঁহাি তীব্র আকাঙ্ক্ষা 

বতশোন। প্রবল ইচ্ছার্চক্ত-সহাময় েনমক দচ্চ চবষময় চনচবষ্ট কচিয়া চতচন র্াচন্তি অচধ্কািী 

হন। র্াচন্ত লাভ কচিমত না পাচিমল আেিা পশু অমপক্ষা কবর্ী দন্নত নই। সবশকেশফল 

চবসজশনপূবশক ইহকাল বা পিকামলি ফলকাঙ্ক্ষািচহত হইয়া ্ানী পিামথশ ও ঈশ্বিামথশ 

কেশ সম্পাদন কমিন। আি্ান বযতীত জগস আোচদগমক আি চক চদমত পামি? 

আি্ান-লাভ হইমলই সকল প্রময়াজন চসদ্ধ হইল। কবমদি চর্ক্ষা বই কয, আিা বক 

অখ্ন্ড সত্তা। আেিা জাচন , বই আিা—েন, স্মৃচত, চিন্তা, বেন চক কিতনািও অতীত। 

সকলই আিপ্রসূত। আিািই েধ্য চদয়া অথবা আিা আমেন বচলয়াই আেিা কদচখ্, 

শুচন, অনুভব কচি বব  চিন্তা কচি। বই ওাঁ—বই অচৈতীয় সত্তাি সচহত বকত্ব-দপলচব্ধই 

জীবজগমতি লক্ষয। ্ানীমক সকল ধ্েশীয় েতবাদ হইমত েুক্ত থাচকমত হইমব  চতচন চহন্দু 

কব দ্ধ বা খ্রীষ্টান চকেুই নন, চক্ চতচন বকাধ্ামি বই চতন। ্ানী সবশকেশ পচিতযাগ 

কমিন, চতচন ঈশ্বমি র্িণাগত  ্ানীমক কেশ আি বদ্ধ কচিমত পামি না। ্ানী কমঠাি 

চবিািবাদী, ‘কনচত’চবিাি-সহাময় চতচন সবই অস্বীকাি কমিন। চতচন চদবািাচত্র েমন েমন 

বমলন, ‘ধ্েশচবশ্বাস নাই, েন্ত্রতন্ত্র নাই, স্বগশ-নিক নাই , ধ্েশেত নাই , েচন্দি নাই-মকবল 

আিাই বতশোন ‘ সবশ বস্তু পচিহাি কচিয়া কয অপচিহাযশ পিেতত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই 

আিা। সেস্ত বযাবহাচিক ও সম্বেেূলক ভামবি চবমলাপ-অবস্থা,—কসই চনবশাণ-অবস্থা লাভ 

না হওয়া পযশন্ত ্ানী চকেুিই অচস্তত্ব স্বীকাি না কচিয়া শুদ্ধ চবিাি ও ইচ্ছার্চক্ত ৈািা 

সেস্ত চবমলেষষণ কচিয়া থামকন। বই অবস্থাি বণশনা বা ধ্ািণাও অস্ভবব। ককান পাচথশব 

ফমলি ৈািাই ্ ামনি চবিাি হয় না। র্কুচন কযেন রূ্মনয বহু ঊমবশ দচঠয়া অদৃর্য হইমলও 
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সাোনয গচলত কদহ কদচখ্য়া সমবমগ নাচেয়া আচসমত সবশদা দনু্মখ্ , কতেন হইও না। 

স্বাস্থয বা পিোয়ু বা সম্পদ—চকেুই িাচহও না, ককবল েুচক্তকােী হও। আেিা সচচ্চদানন্দ। 

সস বা অচস্তভাব জগমতি কর্ষ বস্তুচনমদশর্ক বযাপাি। তাহাই আোমদি অচস্তত্ব, তাহাই 

আোমদি ্ান। আি আনন্দ অচস্তমত্বি অচবচেে স্বাভাচবক ফল। কখ্ন কখ্ন েুহূমতশি 

জনয আেিা কসই পিোনন্দ অনুভব কচি  কসই সেয় আনন্দ োড়া আেিা চকেুই িাচহ 

না, চকেুই চদই না, বব  চকেুই জাচন না। তািপি ব আনন্দ অন্তচহশত হয়, আবাি জগমতি 

সেগ্র দৃর্য িমক্ষি স্মতুমখ্ িচলমত থামক বব  আেিা জাচন , বই চবশ্বেচব সবশােয় 

ঈশ্বমিিই দপি চবনযস্ত চর্ল্পিিনা োত্র।’ স সামি চফচিয়া আচসমলই কদচখ্মত পাই—কসই 

পািোচথশক সত্তাই বযাবহাচিক সত্তারূমপ প্রচতভাত হইয়ামেন, কদচখ্—সচচ্চদানন্দমক 

‘চপতা, পুত্র ও পচবত্রািা’ বই চত্রেূচতশরূমপ। সস অথশাস সৃজনীর্চক্ত, চিস—

পচিিাচলকার্চক্ত, আনন্দ—আিানুভবর্চক্ত  বই র্চক্তই আবাি আোচদগমক কসই বক 

ব্রমহ্মি সচহত যুক্ত কমি। ্ান বা চিস বযতীত ‘সস’কক ককহ দপলচব্ধ কচিমত পামি না। 

বজনযই খ্রীমষ্টি কথাি র্চক্ত : ‘পুমত্রি চভতি চদয়া বযতীত ককহ পিেচপতামক দর্শন 

কচিমত পামি না।’  কবদামন্তি চর্ক্ষা বই কয, ইহমলামকই বব  বই কদমহই চনবশাণ লাভ 

কিা যায়, চনবশাণ লাভ কচিবাি জনয েৃতুয পযশন্ত প্রতীক্ষাি প্রময়াজন নাই। চনবশাণ অথশ 

আিানুভূচত। বক েুহূমতশি জনযও আিানুভূচত লাভ হইমল বযচক্তত্ব-ভামবি েিীচিকা ৈািা 

আি েুগ্ধ হইমত হইমব না। জগস প্রপ্—িকু্ষযুক্ত আোমদি দৃচষ্টমত পচড়মব, চক্ বই 

জগস-িিনাি কািণ অবগত হইমলই ইহাি যথাথশ প্রকৃচত বুচিমত পািা যায়। বই জগস-

রূপ আবিণই অচবকািী আিামক আবৃত িাচখ্য়ামে। বই আবিণ অপসাচিত হইমলই 

আিদর্শণ হয়। পচিবতশন যাহা চকেু তাহা বই আবিমণই স ঘচিত হয়, আিায় নয়। 

সাধু্ি চনকি বই আবিণ অচত সূক্ষ্ম, ইহাি চভতি চদয়া বাস্তব সত্তা প্রায় প্রকচর্ত হইমত 

পামি, চক্ পাপীি চনকি বই আবিণ অচত স্থূল, সুতিা  পাপীি েমধ্য কয আিা 

িচহয়ামেন, তাহা কদচখ্ না বব  সাধু্ি েমধ্য কয আিা আমেন—বই সতযও সহসা 

অনুধ্াবন কচিমত পািা যায় না। 
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বকমত্ব দপনীত হইমলই সব চবিাি সোপ্ত হয়, সুতিা   আেিা প্রথেত  চবমলেষষণ, তািপি 

সেন্বয় অবলম্বন কচিয়া থাচক। চব্ামনি িামজয কদখ্া যায় বকচি অন্তচনশচহত প্রাকৃচতক 

র্চক্তি অনুসোমন চবচক্ষপ্ত র্চক্তগুচল ক্রের্  সীোবদ্ধ হয়। িিে বকত্বমক পূণশভামব 

দপলচব্ধ কচিমত পাচিমলই জড়চব্ান লমক্ষ দপনীত হয়। বকমত্ব কপ াঁচেমলই আোমদি 

চবোে। ্ানই িিে অবস্থা। 

  

সকল চব্ামনি কেি ধ্্মতশচব্ান বহুপূমবশই কসই বকত্ব আচবোি কচিয়ামে, কসই অদ্বৈত-

তমত্ত্ব দপনীত হওয়াই ্ানমযামগি লক্ষয। চবশ্বেয় বকই পিোিা চবিাজ কচিমতমেন, 

কু্ষদ্র জীবিাগুচল তাাঁহািই অচভবযচক্ত োত্র। অতবব পিোিা তাাঁহাি অচভবযচক্তগুচল 

অমপক্ষা অনন্তগুমণ বৃহস। সবই পিোিা বা ব্রহ্ম। সাধু্, পাপী, কেষ, বযঘ্র—বেন চক 

হতযাকািী পযশন্ত পিোমথশি চদক চদয়া ব্রহ্ম চভন্ন আি চকেুই নয়, কযমহতু ব্রহ্ম োড়া আি 

চকেুিই অচস্তত্ব নাই। ‘বক  সচৈপ্রা বহুধ্া বদচন্ত’—বক সস বস্তুই চবদযোন, ঋচষগণ 

তাাঁহামক চবচভন্নভামব অচভচহত কচিয়ামেন। বই ্ান বযতীত দসকৃষ্ট আি চকেুই নাই, 

বব  কযাগৈািা চবশুদ্ধচিত্ত বযচক্তমতই বই ্ামনি আমলাক দ্ভবাচসত হয়। চযচন যত কবর্ী 

বই কযাগ ও ধ্যামনি ৈািা চবশুদ্ধ ও কযাগয হইয়ামেন, আিানুভূচতি আমলাক তাাঁহাি চনকি 

তত কবর্ী পচিস্ফুি। বই দসকৃষ্ট ্ান িাচি সহস্র বষশ পূমবশ আচবেৃত হইয়ামে, চক্ অচত 

অল্প কময়কজমনিই অচধ্কামি আচসয়ামে  বখ্নও ইহা জাতীয় সম্পচত্তরূমপ পচিণত 

হইমত পামি নাই। 

  

  
  

৪ 

  

তথাকচথত েনুষযনােধ্ািী সকল বযচক্তই প্রকৃত ‘োনুষ’ আখ্যাি কযাগয নয়। প্রমতযমকই 

চনমজি েন ৈািা বই জগসমক চবিাি কচিয়া থামক। জগস সম্বমে দচ্চতি ধ্ািণা অতযন্ত 

কচঠন। অচধ্কা র্ বযচক্তি চনকিই তত্ত্ব অমপক্ষা জাগচতক বস্তু কবর্ী গ্রাহয। দৃষ্টান্তরূমপ 

কবাম্বাই-বি দুইবযাচক্ত সম্বমে বকচি গল্প প্রিচলত আমে। তাাঁহামদি েমধ্য বকজন চহন্দু, 
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অপিজন বজন। ঐ নগমিি বক ধ্নীি গৃমহ বচসয়া দভময়ই র্তি্ কখ্চলমতচেমলন। 

বাচড়চি সেুমদ্রি ধ্ামি। কখ্লাও বহুক্ষণ ধ্চিয়া িচলমতমে। কযখ্ামন বচসয়া তাাঁহািা 

কখ্চলমতচেমলন, তাহাি চনমি সেুমদ্রি কজায়াি ভাাঁিা তাাঁহামদি দৃচষ্ট আকষশন কচিমল 

তাাঁহামদি েমধ্য বকজন কজায়াি-ভাাঁিামক কপ িাচণকভামব বযাখ্যা কচিয়া বচলমলন, 

‘কদবতািা বই জল বকিা গমতশি েমধ্য কফচলয়া কসখ্ান হইমত আবাি  াচলয়া 

কফচলমতমেন। বািবাি বইরূপ  ালা াচল কচিয়া তাাঁহািা কখ্লা কচিমতমেন।’ অনয বযচক্ত 

বচলমলন, ‘না, তাহা নয়, বই জল বযবহামিি দপমযাগী কচিবাি জনয বকিা পবশমতি 

দপি কর্াষণ কচিয়া তুচলয়া লইয়া আবাি  াচলয়া কফচলমতমেন।’ কসখ্ামন বকচি যুবক 

োত্র চেল, কস চবদ্রুপ কচিয়া বচলল, ‘আপনািা চক জামনন না িম্ি আকষশমণ বই 

কজায়াি-ভাাঁিা হয়? ইহা শুচনয়া ভদ্রমলাক দুইজন কু্রদ্ধ হইয়া তাহাি চদমক চফচিয়া জাচনমত 

িাচহমলন-মস চক েমন কমি কয , তাাঁহািা দুইজমনই চনমবশাধ্, কস চক েমন কমি কয, তাাঁহািা 

দুইজমনই চনমবশাধ্, কস চক েমন কমি কয, তাাঁহািা চবশ্বাস কচিমবন ি্ ি্ু ৈািা কজায়াি 

আকষশণ কচিয়া থামকন, আি দহা বত দূিবতশী িম্ি চনকমি যায়। বরূপ বামজ বযাখ্যা 

োচনয়া লইমত তাাঁহািা কোমিই িাচজ হইমলন না। বেন সেয় গৃহস্বােী দপচস্থত হইমল 

দভয় পক্ষই েীো সাি জনয তাাঁহামক েধ্যস্থ োচনমলন। চতচন চর্চক্ষত বচলয়া ব িহসয 

অবগত চেমলন, চক্ র্তি্ কখ্লায় িত দুইজমনি ব-চবষময় কবাধ্ জন্মামনা চনতান্ত 

কচঠন বুচিয়া যুবকচিমক চনিস্ত হইমত ইচ্গত কচিমলন বব  কজায়াি-ভাাঁিাি কািণ সম্বমে 

বেন বযাখ্যা চদমলন কয, েূখ্শ কোতা-দুইজমনি তাহা ভাল লাচগল : আপনািা চনিয় 

অবগত আমেন কয, বহুদূমি েহাসাগমিি চঠক েধ্যস্থমল বকচি স্পমঞ্জি (sponge) পাহাড় 

আমে। আপনািা দুইজমনই অবর্য স্পঞ্জ কদচখ্য়ামেন বব  আচে কয-চবষয় বুিাইমত 

যাইমতচে, তাহা চনিয় বুচিমবন। বই স্পঞ্জ-পাহাড় সাগমিি অচধ্কা র্ জল কর্াষণ 

কচিয়া লইমলই ভাাঁিাি দসপচত্ত হয়  ক্রমে কদবগণ নাচেয়া আচসয়া ঐ পবশমতি দপি নৃতয 

আি্ভব কচিমল তাাঁহামদি কদমহি ভামি চনমষ্পচষত হইয়া জল বাচহি হইয়া যাইমলই 

কজায়ামিি দসপচত্ত হয়। েহার্য়গণ, বই কতা কজায়াি-ভাাঁিাি কািণ  বই কািণ ককেন 

সিল ও যুচক্তস্গত, তাহা সহমজই বুচিমত পাচিমবন। িম্ি আকষশমণ কজায়াি-ভািা হয় 
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শুচনয়া যাাঁহািা ঠাট্টা কচিয়াচেমলন, স্পঞ্জ-পাহাড় ও তাহাি দপমি কদবতামদি নৃমতযি 

চবষয় েবণ কচিয়া তাাঁহামদি আি ককান অচবশ্বাস িচহল না। কদবতা কতা তাাঁহামদি চনতয-

চবশ্বাস সতয বস্তু, আি স্পঞ্জ তাাঁহািা স্বিমক্ষই কদচখ্য়ামেন। দভময়ি চেচলত চক্রয়াফমলই 

কয কজায়াি-ভাাঁিা হইয়া থামক, ইহা খ্ুবই স্ভবব। 

  

‘আিাে’—সতযলামভি পিীক্ষা নয়  বস্তুত  সতযলাভ ইহাি চঠক চবপিীত অবস্থা। যচদ 

ককহ প্রকৃতপমক্ষ সতযমক জাচনমত িান, চতচন কযন আিামে আসক্ত না হন। সেস্ত 

সুখ্মভামগি কােনা পচিতযাগ কিা কচঠন, চক্ ্ানীমক ইহা বজশন কচিমত হইমব। ্ানী 

চবশুদ্ধচিত্ত হইয়া সব বাসনা তযাগ কচিমবন, তাাঁহাি কদহািবুচদ্ধ থাচকমব না—ককবল 

তখ্নই দচ্চতি সতয তাাঁহাি ৃদদময় দ্ভবাচসত হইমব। তযামগি প্রময়াজন। য্ কয ধ্মেশি 

অ্গ বচলয়া গণয হইয়ামে, তাহা বই কু্ষদ্র স্বাথশগুচলি চবসজশমনি অন্তচনশচহত র্চক্ত হইমতই 

হইয়ামে। চেথযা অহ ভামবি চবসজশন ৈািা আেিা দচ্চতি ‘অহ ’-্ান অথশাস আিানুভূচত 

লাভ কচিমত পাচি। কদবতামদি কক্রামধ্ি দপর্মেি বা প্রসন্নতাি জনয কয যথাথশ ফলপ্রদ 

বচল প্রদত্ত হইত, তাহা আি্ান-লামভি দপায় কাাঁিা ‘আচে’ি চবসজশমনিই রূপক োত্র। 

্ানী কদহিক্ষাি জনয যপ কচিমবন না, েমনও ঐ ইচ্ছা কপাষণ কচিমবন না। চবমশ্বি ব স 

হইমলও ্ানী সাহমসি সচহত সতয অনুসিণ কচিমবন। যাহািা অলীক দমত্তজনাি 

পিামত ধ্াচবত হয়, তাহািা সতয অনুসিণ কচিমত পামি না। শুধু্ বই জীবমন নয়, র্ত 

র্ত জীবন ধ্চিয়া বই সাধ্না কচিমত হইমব। অচত অল্পস খ্যক োনুষই অন্তমি ঈশ্বিমক 

দপলচব্ধ কচিমত সাহস কমি—স্বগশসুখ্, সাকাি ঈশ্বি-দপাসনা ও ফলাকাঙ্ক্ষা চবসজশন 

কচিমত সাহসী হয়। বই ্ ামনি সাধ্মনি জনয দৃঢ় সঙ্কল্প আবর্যক  সমন্দমহ কদাদুলযোন 

হওয়াও অতযন্ত দুবশলতাি লক্ষণ। োনুষ চনতয-পূণশই আমে, তাহা না হইমল চকরূমপ পূণশত্ব 

লাভ কচিমত সেথশ হইত? চক্ তাহামক বই পূণশত্ব প্রতযক্ষ কচিমত হইয়াচেল। োনুষ যচদ 

শুধু্ বাহয কািণগুচলি অধ্ীন থাচকত, তাহা হইমল কস ককবল েিণর্ীলই থাচকয়া যাইত। 

যাহািা ককান অবস্থাি দপি চনভশি-র্ীল নয়, তাহামদি সম্বমেই অেৃতত্ব প্রমযাজয। 

আিামক ককান চকেু প্রভাচবত কচিমত পামি না—বই ভাব সমূ্পণশ ভ্রাচন্তেূলক  চক্ 

োনুষমক আিাি সচহত বক হইমত হইমব , কদহ বা েমনি সচহত নয়। োনুষ বই জগমতি 
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দ্রষ্টাোত্র—বই সতয কস জাচনমত পাচিমলই চনয়ত গচতর্ীল বই জগচচ্চত্র দপমভাগ কচিমত 

পাচিমব। ্ানী চনমজমক বচলমত থাকুন, ‘আচে চবশ্ব, আচে ব্রহ্ম।’ োনুষ যখ্ন সতয-সতযই 

বক অচৈতীয় পিোিাি সচহত বক হইয়া যায়। তখ্ন সকল বযাপািই তাহাি পমক্ষ স্ভবব 

হয় , বব  সকল জড়বস্তু তাহাি দাস হইয়া যায়। েীিােকৃষ্ণ কযেন বচলয়ামেন, ‘োখ্ন 

তুচলয়া দুমধ্ িামখ্া বা জমল িামখ্া, চকেুিই সচহতই তাহা চেচর্মব না। কসইরূপ োনুষ 

বকবাি আি্ান লাভ কচিমল চবষয়াসচক্ত তাহামক আি স্পর্শ কচিমত পামি না।’ ‘কবলুন 

হইমত কযেন পৃচথবীি কোিখ্াি ববষেযগুচল কিামখ্ পমড় না, োনুমষিও দচ্চ অবস্থা লাভ 

হইমল ভালেন্দ পাথশকয আি তাহাি কিামখ্ পচড়মব না।’ ‘কপাড়া ঘিমক আি ককান আকাি 

কদওয়া যায় না  কতেচন কয েন বকবাি ঈশ্বিমক স্পর্শ কচিয়ামে বব  অচিেমন্ত্র দীচক্ষত 

হইয়ামে, তাহা অচবকািী হইয়া থাচকমব।’ স স্কৃমত ‘চফলজচফ’ র্মব্দি অথশ ‘শুদ্ধ দর্শন’, 

বব  ধ্েশ হইমতমে ফচলত দর্শনর্াস্ত্র। শুধু্ তত্ত্বেূলক ‘কল্পনািক’ দর্শন ভািমত চবমর্ষ 

সোদৃত হয় না  কসখ্ামন ভজনালয়, ধ্েশেত বা কগাাঁড়াচে নাই  বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী—

বই দুইচি প্রধ্ান চবভাগ আমে। বৈতবাদী বমলন, ‘েুচক্তি দপায় ককবল ভগবস-কৃপা। 

কাযশ-কািণ-চবচধ্ বকবাি গচতপ্রাপ্ত হইমল আি তাহাি চবোে নাই। বই চবধ্ামনি অতীত 

বকোত্র ঈশ্বি কৃপা কচিয়া আোচদগমক ব চবধ্ান ভ্গ কচিমত সহায়তা কমিন।’ 

অদ্বৈতবাদী বমলন, ‘ বই জড়প্রকৃচতি অন্তিামল বেন বকজন আমেন, চযচন েুক্ত  সকল 

চবধ্ামনি অতীত কসই পুরুষমক লাভ কচিয়া আেিা েুক্ত হই। বই বেন-হীনতাই েুচক্ত।’ 

বৈতবাদ েুচক্তি বকচি চদক োত্র, অদ্বৈতবাদ ্ মনি িিমে কপ াঁোইয়া চদয়। পচবত্র হওয়াই 

েুচক্তলামভি অচত সহজপথ। আেিা যাহা অজশন কচি, তাহাই আোমদি চনজস্ব। ককান 

র্াস্ত্র-প্রোণ বা ধ্েশচবশ্বাস আোচদগমক িক্ষা কচিমত পামি না। যচদ বকজন ঈশ্বি থামকন, 

সকমলই তাাঁহামক লাভ কচিমত পামি। অচিি দত্তাপ সেমে কাহামকও বচলয়া চদমত হয় 

না , সকমলই অনুভব কচিমত পামি। ঈশ্বি সম্বমেও কসইরূপ। ঈশ্বি সকল োনুমষিই 

প্রতযক্ষগেয। প্রতীিযবাসীমদি ‘পাপ’ সম্বমে কযরূপ ধ্ািণা, চহন্দুগণ কসইভামব পামপি 

অচস্তত্ব স্বীকাি কমিন না। কুকাযশ ‘পাপ’ নয়  কুকাযশ ৈািা আেিা ককান র্াসক ঈশ্বমিি 

চবিাগভাজন না হইয়া শুধু্ চনজমদিই অচনষ্ট কচিয়া থাচক, বব  কসজনয আোচদগমক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 134 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চনিয়ই র্াচস্ত কভাগ কচিমত হইমব। আগুমন হাত কদওয়া পাপ নয়, চক্ কয ঐ রূপ কমি, 

কস চনিয়ই পাপীি েমতা যন্ত্রনা কভাগ কচিমব। সকল কমেশিই চকেু ফল আমে, বব  

‘প্রমতযক কমেশি ফলই কতশাি চনকি চফচিয়া আমস’। ‘চত্রত্ববাদ’১ ‘বকত্ববাদ’২ অমপক্ষা 

দন্নত, বকত্ববাদ বৈতবাদ—বই েমত ঈশ্বি ও জীব চনতয পৃথক। ‘ আেিা সকমলই ঈশ্বমিি 

সন্তান’—বই ্ান হইমল বুচিমত হইমব, ধ্মেশি দন্নচত আি্ভব হইয়ামে  বকমত্ব দপনীত 

হইমল অথশাস যখ্ন আেিা ব্রমহ্মি সচহত অচভন্নতা দপলচব্ধ কচি, তখ্নই িিমোন্নচত 

বুচিমত হইমব। 

  

  
  

৫ 

  

র্িীি ককন চিিস্থায়ী হইমত পামি না?—বই প্রে তকশর্ামস্ত্রি অনুমোচদত নয়, কািণ 

পিণােী ও অস্থায়ী কতকগুচল েূলপদামথশি সেবায়মক ‘র্িীি’ আখ্যা কদওযা হইয়া থামক। 

যখ্ন আেিা আি পচিবতশমনি েধ্য চদয়া যাইব না, তখ্নই বই তথাকচথত র্িীি-ধ্ািমণি 

প্রময়াজন থাচকমব না। কদর্-কাল-চনচেমত্তি অতীত পদাথশ আমদ  জড় হইমব না। কদর্ ও 

কাল শুধু্ আোমদি েমধ্যই চবদযোন, আেিা কসই অচবনার্ী সত্তা। সব সাকািবস্তুই 

ক্ষণভ্ুগি, বই জনয সব ধ্েশ বমল, ‘ঈশ্বি চনিাকাি’। গ্রীমকা-বযাচিয়ান িাজা 

  

————————— 

১ Trinitarianism, 

২ Unitarianism 

  
  

চেমনন্দাি ১৫০ খ্ৃ: পূ: বক কব দ্ধ পচিব্রাজক সন্নযাসী কতৃশক কব দ্ধধ্মেশ দীচক্ষত হন বব  

তাাঁহাি নাে হয় ‘চেচলন্দ’। চতচন তাাঁহাি দপমদষ্টা যুবক-সন্নযাসীমক চজ্াসা কমিন, 

‘বুমদ্ধি েমতা চসদ্ধপুরুষগণ চক ভ্রান্ত হইমত পামিন অথবা ভুল কচিমত পামিন?’ যুবক-

সন্নযাসী দত্তি চদমলন, ‘চসদ্ধ বযচক্ত তাাঁহাি অচভ্তাি গচণ্ডি বাচহমি সাোনয চবষয়গুচল 
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সম্বমে অ্ থাচকমত পামিন, চক্ অন্তদৃশচষ্টবমল চতচন যাহা দপলচব্ধ কচিয়ামেন, কসই 

সম্বমে, তাাঁহাি ভ্রাচন্ত কখ্নও স্ভবব নয়। চতচন ইহকামলও বই কদমহ অভ্রান্ত। চতচন চবমশ্বি 

সািতত্ত্ব ও গূঢ়িহসয পচি্াত আমেন, চক্ কদর্ ও কামলি আেময় শুধু্ বাহয ববচিমত্রযি 

েধ্য চদয়া কয সাি সত্তা প্রকার্ পাইমতমে, তাহা না জাচনমত পামিন। তাাঁহাি েৃচত্তকা্ান 

জচন্ময়ামে, চক্ ঐ েৃচত্তকা কয কয আকাি ধ্ািণ কচিমত পামি, কসগুচলি ককান অচভ্তা 

তাাঁহাি নাই। চসদ্ধ-পরুষ আিামক জাচনয়ামেন, চক্ আিাি প্রচতরূপ ও অচভবযচক্তি 

্ান তাাঁহাি হয় নাই’। চতচন ইচ্ছাোমত্রই আোমদি েমতা বযাবহাচিক ্ান লাভ কচিমত 

পাচিমতন, যচদও অসীে ক্ষেতাবমল বই ্ ান আিও অচধ্ক র্ীঘ্রই লাভ কচিমত পামিন। 

সমূ্পণশ বর্ীভূত েমনি প্রিণ্ড ‘অনুসোন-িচি’ ককান পদামথশ চনচক্ষপ্ত হইমলই দহা র্ীঘ্র 

আয়ত্ত হইমব। ইহা বুিা অচত আবর্যক, কািণ ইহা ৈািা বকজন বুদ্ধ বা বকজন খ্রীষ্ট 

চকরূমপ সাধ্ািণ জাগচতক বযাবহাচিক ্ামন অনচভ্ চেমলন, কস সম্বমে কয চনিথশক 

বযাখ্যা কিা হয়, তাহা হইমত চনেৃচত পাওয়া যায়। চর্ষযগণ ভুল কচিয়া তাাঁহামদি কয 

দপমদর্ চলচপবদ্ধ কচিয়ামে, বজনয তাাঁহামদি কদাষ কদওযা যায় না। চর্ষযগণ-বচণশত 

বাণীি বকচি সতয, অপিচি অসতয—বরূপ বলা প্রতািণা। সেগ্র চববিণ হয় োচনয়া লও, 

নতুবা পচিতযাগ কি। অসতয হইমত সতয চকরূমপ বাচেয়া লইব? 

  

বকবাি যাহা ঘচিয়ামে, পুনিায় তাহা ঘচিমত পামি,। যচদ ককহ কখ্ন পূণশতা লাভ কচিয়া 

থামকন, আেিাও তাহা লাভ কচিমত পাচি। বই পৃচথবীমত ও বই র্িীমি পূণশ হইমত না 

পাচিমল স্বগশ বা কয-মকান দন্নত অবস্থাই কল্পনা কচি না ককন, ককান অবস্থামতই আেিা 

ঐ পূণশতা লাভ কচিমত পাচিব না। যীশু যচদ চসদ্ধপুরুষ না হন, তাহা হইমল তাাঁহাি নামে 

প্রিাচিত ধ্েশ ভূচেসাস হইত। আি চতচন চসদ্ধ হইয়া থাচকমল আেিাও চসদ্ধ হইমত পাচি। 

আেিা কয-অমথশ ‘জানা’ বুচি, কসই অমথশ চসদ্ধপুরুষ চবিাি কমিন না বা ‘জামনন না’, 

কযমহতু আোমদি ্ান তুলনােুলক, বব  পিেতত্ত্ব সম্বমে ককান তুলনা বা কেণীচবভাগ 

কিা স্ভবব নয়। চবিাি-েূলক ্ান অমপক্ষা সহজ্ান১ অল্পভ্রোিক, চক্ চবিাি২ 

অমপক্ষাকৃত দন্নত, বব  দহা স্ব্ায়৩ কপ াঁোইয়া কদয়, স্ব্া আিও দন্নত। ্ান স্ব্াি 

জনক। বই স্ব্া সহজ্ামনি েমতাই অভ্রান্ত, চক্ দচ্চস্তমি। 
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প্রাচণজগমত অচভবযচক্তি চতনচি স্তি চবদযোন : (১) অবমিতন—যন্ত্রবস, অভ্রান্ত  (২) 

সমিতন—চবিািেয়, ভ্রান্ত  (৩) অচতমিতন বা তুিীয়—স্ব্া, অভ্রান্ত। বই অবস্থাগুচল 

যথাক্রমে জ্ে োনুষ ও ঈশ্বমিি প্রকাচর্ত। কািণ কয োনুষ পূণশতা লাভ কচিয়ামেন, 

কবাধ্র্চক্তি প্রময়াগ বযতীত তাাঁহাি অনয চকেু থামক না। চতচন চনমজি জনয চকেু কােনা 

না কচিয়া জীমবি ে্গলামথশই জীবনধ্ািণ কমিন। যাহা চকেু কভদ সৃচষ্ট কমি, তাহাই 

নাচস্তবািক বা অভাবািক  যাহা অচস্তবািক, তাহাই চিি-দদাি। যাহা আোমদি সাধ্ািণ 

সম্পচত্ত, তাহাই সবশামপক্ষা দদাি—কসচিই ‘সত্তা’ ।  

  

‘প্রাকৃচতক চনয়ে’ হইমতমে জগসবযাপামিি পািস্পযশ বযাখ্যা কচিবাি বকচি োনচসক 

স চক্ষপ্ত প্রচক্রয়া, চক্ বাস্তচবক সত্তারূমপ ইহাি ককান অচস্তত্ব নাই। বই জগসপ্রপম্ 

স ঘচিত কতকগুচল ঘিনাপিম্পিা প্রকার্ কচিবাি জনয আেিা ‘চনয়ে’ র্ব্দ বযবহাি 

কচি। যাহাি চনকি োথা নত কচিমত হইমব, বেন ককান অপচিহাযশ বস্তু বা কুস স্কািরূমপ 

কযন আেিা বই চনয়েমক গণয না কচি। ভ্রাচন্ত চবিািবুচদ্ধি চনতযস্গী, তবুও প্রাণপন 

স গ্রামেি ৈািা ভ্রাচন্তজময়ি প্রমিষ্টাই আোচদগমক কদবমত্ব কপ াঁোইয়া চদমব। আোমদি 

কদহ হইমত অচনষ্টকি পদাথশ বাচহি কচিয়া চদবাি জনয প্রকৃচতি কয প্রয়াস, তাহাই বযাচধ্। 

পাপও কতেচন আোমদি অন্তচনশচহত কদবভাব হইমত পশুভাব দূি কচিবাি প্রাণপণ কিষ্টা। 

কদবমত্ব দন্নীত হইবাি জনয আোচদগমক ‘পাপ’ অথশাস ভুল কচিমত হইমব। 

  

কাহামকও কৃপাি কিামখ্ কদচখ্ও না। সকলমক কতাোি সোন বচলয়া কদচখ্মব, অসােয—

েুখ্য পাপ অন্তি হইমত েুচেয়া কফমলা। আেিা সকমলই সোন। ‘আচে ভাল’ তুচে েন্দ  

আচে কতাোমক স মর্াধ্ন কচিবাি কিষ্টা কচিমতচে’—বই সব ভাব কযন আোমদি েমন 

দচদত না হয়। সেত্বই েুক্ত োনুমষি লক্ষণ। যীশু ঘৃণয পাপীমদি কামে চগয়া তাহামদি 

সচহত বাস কচিমতন। চতচন কখ্নও দচ্চ কবদীমত বচসয়া থাচকমতন না। পাপীিাই ককবল 

পাপ কদচখ্মত পায়। োনুষমক োনুষরূমপ কদচখ্ও না, তাহাি েমধ্য শুধু্ ঈশ্বিমকই দর্শণ 

কি। আেিচহ চনমজমদি স্বগশ সৃচষ্ট কচি, বব  নিকমকও স্বমগশ পচিণত কচিমত পাচি। 

নিমকই পাপীমদি কদচখ্মত পাওয়া যায়। যতচদন আেিা আোমদি আমর্পামর্ পাপীমদি 
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কদচখ্, ততচদন আেিা চনমজিই নিমক আচে। আিা কদর্কামলি অতীত। ‘আচে 

সচচ্চদানন্দ, কসাহহ ’—ইহা দপলচব্ধ কি। জন্ম-েৃতুয দভয় অবস্থামতই আনমন্দ থামকা, 

ঈশ্বিমপ্রমে সদা োমতায়ািা হও। কদমহি বেন হইমত েুক্ত হও। আেিা কদমহি দাস 

হইয়াচে, রৃ্ঙ্খলমক বুমক জড়াইয়া ধ্চিমত চর্চখ্য়াচে, বব  দাসত্বমক বিণ কচিয়া 

লইয়াচে। আেিা বতদূি দাস হইয়া পচড়য়াচে কয, বই কদহবেনমক চিিস্থায়ী কচিমত 

ইচ্ছা কচি, বব  চিিচদন কদহবুচদ্ধ লইয়াই থাচকমত িাই। কদহািবুচদ্ধমক আাঁকড়াইয়া 

থাচকও না। চকেুমতই বতশোন জীবমনি েমতা আি বকচি ভাবী জীবমনি আকাঙ্ক্ষা কচিও 

না। বেন চক অচত চপ্রয়জমনি কদহও ভালবাচসও না, বা তাহামদি কদহ কােনা কচিও না। 

বই জীবনই আোমদি চর্ক্ষাদাতা  েৃতুয কসই চর্ক্ষা নূতন কচিযা আি্ভব কচিবাি সুচবধ্া 

কদয় োত্র। বই কদহ চবদযালময়ি চর্ক্ষমকি েমতা, চক্ আিহতযা ককবল চনবুশচদ্ধতা, ইহা 

শুধু্ চর্ক্ষকমক হতযা কিাি েমতা কাজ। আবাি অনয কদহ ধ্ািণ কচিমত হইমব, সুতিা  

কদহািবুচদ্ধি অতীত অবস্থায় দন্নীত না হইমল বাি বাি কদহধ্ািণ কচিমতই হইমব  তাই 

বকচি কদহ নষ্ট কচিমল অনযচিি আেয় গ্রহণ োড়া গতযন্তি নাই। তবুও আেিা কযন 

চকেুমতই কদহািবুচদ্ধ না িাচখ্, কদহচিমক কযন শুধু্ পূণশতা লাভ কচিবাি যন্ত্রস্বরূপ েমন 

কচি। িামেি ভক্ত হনুোন্ তাাঁহাি চনজ অনুভূচত বই কময়কচি কথায় স মক্ষমপ 

বচলয়ামেন, ‘কহ প্রভু, যখ্ন কদহবুচদ্ধ থামক, তখ্ন আচে কতাো হইমত সমূ্পণশ চভন্ন, আচে 

কতাোি দাস। যখ্ন আোি জীব-বুচদ্ধ হয়, তখ্ন আচে কজযাচতেশয় কতাোি অ র্, বকচি 

স্ফুচল্গ োত্র। চক্ যখ্ন আিবুচদ্ধ হয়, তখ্ন আচে ও তুচে বক।’ তাই ্ ানী অনয ককান 

আকাঙ্ক্ষা না িাচখ্য়া শুধু্ আিামক দপলচব্ধ কচিবাি জনয সমিষ্ট। 

  

——————— 

১ Instinct 

২ Reason 

৩ Intuition 

৬ 
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চিন্তা অচত গুরুত্বপূণশ, ককন না ‘যাদৃর্ী ভাবনা যসয চসচদ্ধভশবচত তাদৃর্ী’ —যাহাি কযেন 

চিন্তা, তাহাি কতেচন চসচদ্ধ। জদ্বনক সাধু্ বৃক্ষতমল বচসয়া কলাকমক ধ্মেশাপমদর্ চদমতন। 

চতচন শুধু্ দুধ্ ও ফলেূল আহাি কচিয়া বব  প্রাণায়াোচদ অভযাস কচিয়া চনমজমক খ্ুব 

পচবত্র েমন কচিমতন। কসই গ্রামে বক িচিত্রহীনা নািী বাস কচিত। স্ত্রীমলাকচি দুোমযশি 

জনয নিমক যাইমব—বই বচলয়া সাধু্ প্রতযহই তাহাি চনকি চগয়া তাহামক সাবধ্ান কচিয়া 

চদমতন। হতভাচগনী তাহাি জীচবকা দপাজশমনি বকোত্র পথ পচিবতশন কচিমত অক্ষে 

হইয়া সাধু্-কচথত ভয়াবহ পচিণামেি চিন্তায় র্চঙ্কত থাচকত। চনরুপায় স্ত্রীমলাকচি 

কাাঁচদয়া, ভগবামনি চনকি প্রাথশনা কচিয়া ক্ষো চভক্ষা কচিত। বই সাধু্ ও ভ্রষ্টা স্ত্রীমলাকচিি 

েৃতুয হইমল কদবদূমতিা আচসয়া কসই স্ত্রীমলাকচিমক স্বমগশ লইয়া কগল, আি যেদূমতিা 

আচসয়া সাধু্ি আিা দাচব কচিল। সাধু্ দদ্বচ্চ স্বমি চজ্াসা কচিমলন, ‘বচক? আচে চক 

কমঠাি সাধু্জীবন যাপন কচিয়া সকমলি েমধ্য ধ্েশ প্রিাি কচি নাই? আচে ককন নিমক 

যাইব, আি বই ভ্রষ্টা স্ত্রীমলাক স্বমগশ যাইমব?’ যেদূতগণ বচলল, ‘স্ত্রীমলাচি কদহ ৈািা পাপ 

কাজ কচিমত বাধ্য হইমলও তাহাি েন সবশদা ভগবামন চনচবষ্ট চেল বব  কস েুচক্ত কােনা 

কচিয়াচেল। কসই েুচক্ত বখ্ন কস লাভ কচিয়ামে। আি তুচে বাচহমি ধ্েশ-কাযশ কচিয়াে, 

কতাোি েন চক্ অপমিি পামপি চদমকই সবশদা চনচবষ্ট থাচকত। তুচে পাপই কদচখ্য়াে, 

পাপই চিন্তা কচিয়াে  সুতিা  কযখ্ামন ককবলই পাপ, কতাোমক কসই স্থামনই যাইমত 

হইমব।’ বই গমল্পি চর্ক্ষনীয় চবষয়চি অচত স্পষ্ট : বাহয জীবন যাপমনি ৈািা ককান ফলই 

হয় না। ৃদদয় পচবত্র হওয়া িাই  পচবত্রৃদদয় পাপ না কদচখ্য়া ককব পুনযই কদমখ্। 

োনবজাচতি অচভভাবক অথবা পাপীতাপীি দদ্ধািকতশা সাধু্রূমপ দাাঁড়াইবাি কিষ্টা কিা 

আোমদি পমক্ষ দচিত নয়। তাহাি পচিবমতশ চনজচদগমক পচবত্র কচিমত কিষ্টা কচিব। ইহাি 

ফমল আেিা অপমিি ধ্েশলামভি সহায় হইমত পাচিব। 

  

পদাথশচব্ান দভয় চদমকই অতীচ্য়চবদযা ৈাি সীোবদ্ধ। যুচক্ত সম্বমেও চঠক তাই—ইহাি 

আি্ভব অ-যুচক্তমত, সোচপ্তও অ-যুচক্তমত। অনুভূচত-িামজযি গভীমি সোন কচিমল 

অনুভূচতি অতীত বক স্তমি আেিা দপনীত হইব। যুচক্ত বাস্তচবক সচ্ত ও কেণীবদ্ধ 

অনুভূচত—স্মৃচত ৈািা সুিচক্ষত। ইচ্য়ানুভূচতি বাচহমি আেিা আি চকেুই কল্পনা বা 
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চবিাি কচিমত পাচি না। যুচক্ত বা চবিামিি অতীত ককান চকেুই ইচ্য়-্ামনি চবষয় 

হইমত পামি না। চবিাির্চক্ত কয সীোবদ্ধ, তাহা আেিা বুচিমত পাচি  তবুও ইহা 

আোচদগমক বেন স্তমি লইয়া যায়, কযখ্ামন আেিা বক ইচ্য়াতীত অবস্থাি আভাস 

পাইয়া থাচক। তািপি প্রে আমস : োনুমষি বেন ককান যন্ত্র চক আমে, যাহাি সাহামযয 

কস চবিাি বা যুচক্তি অতীত অবস্থা লাভ কচিমত সেথশ? ইহা স্ভবব কয, যুচক্তি অতীত 

অবস্থা লাভ কচিবাি বকচি র্চক্ত োনুমষি আমে। সতয-সতযই ঋচষিা সবশকামলই বই 

র্চক্ত কদখ্াইয়ামেন। চক্ অধ্যািভাব বব  অনুভূচতমক স্বভাবতই যুচক্তি ভাষায় 

রূপাচয়ত কিা অস্ভবব। আি বই ঋচষিাই তাাঁহামদি প্রতযক্ষানুভূত আধ্যাচিক ভাবগুচল 

অনযমক ্ াপন কচিবাি অক্ষেতা স্বীকাি কচিয়ামেন। চনিয়ই তাাঁহািা ভাষায় চকেু প্রকার্ 

কচিমত পামিন না  অতবব ইহা শুধু্ বলা যাইমত পামি, বগুচল তাাঁহামদি প্রতযক্ষ অনুভূচত 

বব  সকমলিই অচধ্গেয। শুধু্ ঐভামবই অনুভূচতগুচল জানা যায়, চক্ কখ্নও প্রকার্ 

কিা যায় না। কয চব্ান োনুমষি অতীচ্য় সত্তাি েধ্য চদয়া প্রকৃচতি অতীত সত্তামক 

বুচিমত িায়, তাহামকই ধ্েশ বমল। োনুমষি চবষয় আেিা ব পযশন্ত অল্পই জাচন, কসইজনয 

চবশ্বজগস সম্বমেও অল্পই জাচন। োনুমষি চবষয় আিও কবর্ী জাচনমত পাচিমল চবশ্ব 

সম্বমেও স্ভববত  অচধ্কতি ্ান লাভ কচিব। োনুষ সবশবস্তুি স চক্ষপ্ত আধ্াি, সেগ্র 

্ান োনুমষি েমধ্যই আমে। বই চবশ্বজগমতি কযিুকু আোমদি ইচ্য়গ্রাহয, কসইিুকুিই 

আেিা কািণ চনধ্শািণ কচিমত পাচি, েূলতমত্ত্বি ককান কািণ চনধ্শািণ কচিমত আেিা 

অসেথশ। ককান চবষময়ি কািণ চনধ্শািণ কিাি অথশ—দহামক শুধু্ কেণীবদ্ধ কিা বব  েমনি 

কু্ষদ্র কমক্ষ পুচিয়া িাখ্া। বকচি নূতন চবষয় পাওয়া োত্র আেিা দহামক তখ্নই পূবশ হইমত 

চবদযোন বকচি কেণীি অন্তভুশক্ত কচিমত কিষ্টা কচি, বই কিষ্টামকই চবিািবুচদ্ধ বমল। বই 

চবষয়চি ককান বক কেণীি েমধ্য কফচলমত পাচিমলই চকেু পচিোণ োনচসক তৃচপ্ত কবাধ্ 

হয়  চক্ বই কেণীচবভাগ ৈািা আেিা ইচ্য়গ্রাহয অবস্থাও অচতক্রে কচিমত পাচি না। 

প্রািীনকাল ব চবষময় সমগ িমব সাক্ষয চদমতমে কয, োনুষ ইচ্য়াতীত অবস্থা লাভ কচিমত 

পামি। পাাঁি হাজাি বসসি পূমবশ দপচনষদ কঘাষণা কচিয়ামেন কয, ইচ্য়ৈািা ঈশ্বিমক 

কখ্নও দপলচব্ধ কিা যায় না। আধু্চনক অম্য়বাদ ব পযশন্ত বকেত, চক্ কবদ 
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কনচতবািক চদকও অচতক্রে কচিয়া স্পষ্ট ভাষায় বযক্ত কচিমতমেন কয, োনুষ ইচ্য়াবদ্ধ 

জোি বিমফি েমতা বই জড়জগসমক অচতক্রে কচিমত পামি বব  অচতক্রে কমি। কস 

কযন বই বিফিার্ীি ককানস্থামন বকচি চেদ্র আচবোি কচিমত পামি বব  তাহাি েধ্য 

চদয়া অখ্ণ্ড জীবনসেুমদ্র কপ াঁচেমত পামি। বইরূমপ কস ইচ্য়গ্রাহয জগস অচতক্রে কচিয়াই 

তাহাি যথাথশ স্বরূপ দপলচব্ধ কচিমত পামি। 

  

ইচ্ময়ি ্ানমক কখ্নও ্ান বলা যায় না। আেিা ব্রহ্মমক জাচনমত পাচি না  আেিাই 

ব্রহ্ম—অ র্ নই, পূণশব্রহ্ম। যাহাি চবস্তাি নাই, তাহা কখ্নও চবভাজয নয়। আেিা কদচখ্মত 

পাই সূযশ বক, বহু নয়  তবুও সূযশিচি কযেন লক্ষ লক্ষ চর্চর্িচবন্দুি েমধ্য প্রচতফচলত 

কদখ্া যায়, কতেচন বই প্রতীয়োন ববচিত্রয শুধু্ কদর্কামলি েমধ্যই প্রচতচবচম্বত। ্ামন 

দপনীত হইমল ববচিত্রয ঘুচিয়া শুধু্ বকত্বই অনুভূত হয়। ব অবস্থায় কতশা-কেশ, ্ান-

্াতা-ম্য়, আচে-তুচে-চতচন—চকেুই থামক না, বক অচৈতীয় চনচবশমর্ষ সত্তাোত্র 

চবদযোন থামক। সবশদাই আেিা বই অবস্থায় আচে, বকবাি েুক্ত হইমলই সদােুক্ত। 

োনুষ কাযশ-কািণ-চনয়ে ৈািা বদ্ধ নয়। সুখ্-দু খ্ োনুমষি চভতমি নাই। সুখ্-দু খ্ 

স্িণর্ীল কেমঘি েমতা, কেঘ সূযশমক আবৃত কচিমল োয়া পমড়। সূযশ চস্থি, কেঘই 

স্িণর্ীল  োনুমষি সুখ্-দু খ্ও কসইরূপ। োনুমষি জন্ম নাই , েৃতুয নাই   োনুষ 

কদর্কামলি অতীত। বই ভাবগুচল েমনি চিন্তা োত্র, চক্ বগুচলমক আেিা বাস্তব সত্ত্বা 

বচলয়া ভ্রে কচি বব  আবৃত কসই েচহোচন্বত সতযমক কদচখ্মত পাই না। আোমদি চিন্তাি 

পদ্ধচতমকই ‘কাল’ বচল, চক্ আেিা র্াশ্বত ‘বতশোন কাল’। ভাল-েন্দ আোমদি সম্বমে 

আমিাচপত অবস্থাোত্র। বকচিমক োড়া অনযচিমক পাওয়া যায় না, কািণ বকচি বযতীত 

অনযচিি অথশ বা অচস্তত্ব নাই। যতচদন আেিা বৈতভাব গ্রহণ কচিয়া জীবািা ও 

পিোিামক পৃথক্ ভাচব, ততচদন আেিা অবর্যই ভাল-েন্দ কদচখ্ব। 

  

কক্স্থমল দপনীত হইয়াই, পিোিাি সচহত বক হইয়াই আেিা ইচ্ময়ি কোহ হইমত 

অবযাহচত পাইব। বই বাসনাজ্বি—বই অস্বচস্তকি অোন্ত দসকি চপপাসা যখ্ন চিিতমি 

চনবৃত হইমব, ককবল তখ্নই ভাল-েন্দ হইমত অবযাহচত পাইব, কািণ দুই-ই আেিা 
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অচতক্রে কচিয়াচে। অচিমত ঘৃতাহুচত প্রদান কচিমল অচি কযেন আিও প্রজ্বচলত হয়, 

দপমভামগি ৈািা কােও কসইরূপ বৃচদ্ধ পায়।১ কক্ হইমত যত দূমি, িক্র ততই দ্রুত 

িচলমত থামক, চবোেও তত কে। কক্াচভেুখ্ী হও। কােনা দেন কি, দহামক চনেূশল 

কি। চেথযা ‘অহ ’ভাব দূি কি, তাহা হইমল আোমদি দৃচষ্ট পচিোি হইমব বব  আেিা 

ঈশ্বি দর্শন কচিব। কয-অবস্থায় দপনীত হইয়া আেিা প্রকৃত স্বরূমপ দৃঢ়প্রচতচিত হইমত 

পাচি, তাহা ককবল ইহ-পিমলামকি কভাগ বাসনা তযাগ কচিয়াই লাভ কিা যায়। ককান 

চকেুি আকাঙ্ক্ষা থাচকমলই বুচিমত হইমব— আেিা বখ্নও বাসনাি দাস। বক েুহূমতশি 

জনযও সমূ্পণশভামব আর্া তযাগ কি, কদচখ্মব কুয়াসা কাচিয়া যাইমব। োনুষ যখ্ন চনমজই 

সব, তখ্ন তাহাি চকমসি আকাঙ্ক্ষা? সবশস্ব তযাগ কচিয়া আিতুষ্ট ও আিিচত হওয়াই 

্ানমযামগি িহসয। ‘নাচস্ত’ বচলমল ‘নাচস্ত’-ভাব লাভ কচিমব  ‘অচস্ত’ বচলমল ‘অচস্ত’-ভাব 

পাইমব। অন্তিািাি অিশনা কি, আি চকেুিই অচস্তত্ব নাই  যাহা-চকেু আোচদগমক অে 

কচিয়া িাচখ্য়ামে, তাহা োয়া—ভ্রাচন্ত। 

  

  
  

৭ 

  

চবমশ্বি সবই আি-সামপক্ষ, চক্ সমূ্পণশ চনিমপক্ষ। ‘আেিা আিা’—ইহা জাচনমলই 

আোমদি েুচক্ত। েিণর্ীল জীবরূমপ আেিা েুক্ত নই, কখ্নও হইমত পাচি না। েুক্ত 

েিণর্ীলতা—স্বচবমিাধ্ী র্ব্দ, কািণ েিণর্ীলতা পচিণােী বব  শুধু্ অপচিণােীই েুচক্ত 

লাভ কচিমত পামি। শুধু্ আিাই েুক্ত বব  আিাই আোমদি প্রকৃত সত্তা। েুচক্তি জনয 

অন্তমি বই আকাঙ্ক্ষা আেিা অনুভব কচি। সকল েতবাদ ও সকল চবশ্বাস সমত্ত্বও আেিা 

ইহা জাচন, বব  আোমদি প্রচত কাযশ ৈািাই প্রোচণত হইমতমে, আেিা ইহা জাচন। 

ইচ্ছর্চক্ত স্বধ্ীন নমহ  ইহাি আপাতপ্রতীয়োন স্বধ্ীনতা প্রকৃত সত্তাি োয়াোত্র। বই জগস 

যচদ অসীে কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খল হইত, োনুষ ককাথায় দাাঁড়াইয়া সাহাযয কচিত? দদ্ধাি-

কতশাি দাাঁড়াইবাি বকচি স্থান আবর্যক, নতুবা খ্ি জলমস্রামত ে্োন বযচক্তমক িক্ষা 

কিা ককেন কচিয়া স্ভবব হইমব? কয ধ্মেশান্মাদ চনমজমক সাোনয কীি বচলয়া িীসকাি 
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কচিমতমে, কসও ভাব কস সাধু্ হওয়াি পমথ িচলমতমে। কীমিি েমধ্যও কস সাধু্ (হওয়াি 

স্ভবাবনা) দর্শন কচিমতমে। 

  

——————-  

১ ন জাতু কাে  কাোনাপমভামগন র্ােযচত। 

হচবষা কৃষ্ণবমিশব ভূয় ববাচভবধ্শমত।।—চবষু্ণপুিাণ 

োনব-জীবমনি লক্ষয বা দমের্য দুইচি—যথাথশ ্ান (চব্ান) ও আনন্দ। েুচক্ত বযতীত 

বই দুইচি লাভ কিা অস্ভবব। বই দুইচি সকল জীবমনিই স্পর্শেচণ। চনতয বকত্বমক 

বরূপ গভীিভামব অনুভব কিা দচিত কয, আেিা সকল পাপীি জনয কাাঁচদব, আোি 

কবাধ্ কচিব—আেিাই পাপ কচিমতচে। আমিাসসগশ চিিন্তন নীচত, আিপ্রচতিা নয়, সবই 

যখ্ন বে, তখ্ন কাহামক প্রচতিা কচিমব? সবই কপ্রেেয়, ‘অচধ্কাি’ বচলয়া চকেু নাই। 

যীশু-প্রিাচিত েহান্ দপমদর্ অনুসামি জীবন যাপন কিা হয় নাই  তাাঁহাি নীচত অনুসিণ 

কচিয়া কদখ্, জগমতি দদ্ধাি হয় চক না। চবপিীত নীচতই জগমতি অচনষ্ট কচিয়ামে। 

স্বাথশপিতা নয়, চন স্বাথশতাই বই প্রমেি সোধ্ান কচিমত পামি। অচধ্কামিি ভাব বকচি 

সীোবদ্ধ ভাব  ‘আোি’ ‘কতাোি’ বচলয়া বাস্তচবক চকেু নাই, কািণ ‘আচেই তুচে’, ‘তুচেই 

আচে’। আোমদি ‘দাচয়ত্ব’ আমে, ‘অচধ্কাি’ নাই। ‘আচে জন্’ বা আচে কেিী’ না বচলয়া 

‘আচেই চবশ্ব’ বলা দচিত। বই সীোবদ্ধ ভাবগুচলই ভ্রাচন্ত বব  আোচদগমক বদ্ধ কচিয়া 

িাচখ্য়ামে। ‘আচে জন্’—বই চিন্তা েমন দচদত হইবাোত্রই কযন আচে কতকগুচল বাস্তব 

অচধ্কাি িাই বব  বচলমত থাচক ‘আচে ও আোি’ বব  ক্রোগত নূতন পাথশকয সৃচষ্ট কচি। 

বরূমপ নূতন সবশগত পাথশমকযি সম্গ আোমদি দাসত্ব বা বেন বাচড়মত থামক বব  আেিা 

কসই অখ্ণ্ড অনন্ত অমভদ সত্তা হইমত ক্রের্  দূমি সচিয়া পচড়। বকোত্র অচৈতীয় পুরুষই 

আমেন, আেিা প্রতযমকই কসই। অমভদ-্ানই কপ্রে ও ভয়রূ্নযতা  কভদ্ান ঘৃণা ও 

ভীচতি চদমক লইয়া যায়। অমভদ-ভাব—বকত্বই সকল প্রময়াজন চেিাইয়া কদয়। বই 

পৃচথবীমত বচহিাগত কলাকমদি বাদ চদয়া আেিা কু্ষদ্র গচণ্ডি েমধ্য আবদ্ধ থাচকমত িাই। 

চক্ ঊমবশ—আকামর্ আেিা কসরূপ কচিমত পাচি না। সা্প্রদদাচয়ক ধ্েশও চঠক ঐরূপ 

আিিণ কচিয়া বচলয়া থামক—বকোত্র বই পমথই েুচক্ত চেচলমব, অনযানয পথগুচল ভুল। 
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আোমদি জীবমনি দমের্য—বইকু্ষদ্র গচণ্ডগুচলি কলাপ কচিয়া দহাি সীোমিখ্া বাড়ামনা, 

কয পযশন্ত না দপলচব্ধ হয়—সকল ধ্েশই ঈশ্বমিি চনকি কপ াঁোইযা কদয়। বই অচকচ্সকি 

কু্ষদ্র স্বাথশ বচল চদমত হইমব। নব জীবন দীক্ষালাভ , ‘পুিাতন োনুমষ’ি , েৃতুয ,নূতন 

োনুমষি জন্ম-চেতযা অহচেকাি নার্, চবমশ্বি বকোত্র সত্তা কসই আিাি অনুভূচত বই 

স্বাথশ-বচলদানরূপ সমতযি কদযাতক। 

  

কবমদি দুইচি প্রধ্ান চবভাগ—কেশকাণ্ড অথশাস কয অ মর্ কমেশি চবষয় আমলাচিত, বব  

্ানকাণ্ড অথশাস কয অ মর্ শুদ্ধ ্ামনি চবষয় আমলাচিত। কবমদ ধ্েশভামবি ক্রমোন্নচতি 

ধ্ািা আেিা লক্ষয কচি। ইহাি কািণ বই—যখ্ন দচ্চতি সমতযি দপলচব্ধ হইল, তখ্নও 

দচ্চতি সমতয কপ াঁচেবাি কসাপান-স্বরূপ চনম্নতি সমতযি অনুভূচত িচক্ষত হইয়ামে। চনম্নতি 

সমতযি অনুভূচত িক্ষা কিাি কািণ বই : ঋচষগণ বুচিয়াচেমলন কয, সৃচষ্ট চনতয বচলয়া 

্ামনি প্রথে কসাপামনি দপমযাগী বকদল কলাক সবশদা থাচকমব, বব  সমব্বশাচ্চ দার্শচনক 

্ামনি ৈাি সকমলি চনকি দনু্মক্ত থাচকমলও তাহা কখ্নও সকমলি কবাধ্গেয হইবাি 

নয়। অনযানয সব ধ্মেশ ককবল সমতযি িিে অনুভূচতি দপায়চিই শুধু্ িচক্ষত হইয়ামে। 

স্বভাবত  তাহাি ফল বই দাাঁড়াইয়ামে কয, পূবশভাবগুচল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নূতন ভাবগুচল 

অল্পস খ্যক বযচক্তি কবাধ্গেয হইয়ামে বব  বইভামব ধ্েশ ক্রের্  বহু কলামকি চনকি 

অথশহীন হইয়া পচড়য়ামে। আেিা কদচখ্মত পাই, বই কুফল প্রািীন িীচত-নীচত ও 

ঐচতহযগুচলি চবরুমদ্ধ দত্তমিাত্তি চবমদ্রাহ-মঘাষণামতই আি-প্রকার্ কচিয়ামে। আধু্চনক 

োনুষ বই প্রািীন েতবাদগুচল গ্রহণ কিা দূমি থাকুক, ককন তাহািা বগুচল গ্রহণ কচিমব, 

তাহাি কািণ দর্শন কচিবাি জনয স্পধ্শাি সচহত দাচব কচিমতচে। আধু্চনক খ্রীষ্টধ্মেশি 

অচধ্কা র্ েতবাদই প্রািীন কপ ত্তচলকতা ও িীচতনীচতগুচলি দপি নূতন নাে ও অমথশি 

প্রময়াগোত্র। যচদ প্রািীন েূল সূত্রগুচল িচক্ষত হইত বব  পচিবতশমনি কািণগুচল স্পষ্টরূমপ 

বযাখ্যাত হইত, তাহা হইমল অমনক চবষয়ই সুমবাধ্য হইত। কবমদ ধ্মেশি প্রািীন ভাবগুচল 

িচক্ষত আমে  বই কািমণ ভাবগুচল বযাখ্যা কচিবাি জনয চবপুল ভাষয-প্রণয়ন আবর্যক 

হইয়ামে, বব  ভাবগুচল ককন িাখ্া হইয়ামে, বব  ভাবগুচল ককন িাখ্া হইয়ামে, তাহাও 

বলা হইয়ামে। অথশ না বুচিয়া প্রািীন েতগুচল দৃঢ়ভামব আাঁকড়াইযা থাচকবাি দরুন অমনক 
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কুস স্কামিি সৃচষ্ট হইয়ামে। অমনক আনুিাচনক চক্রয়াকলামপ অধু্না-চবস্মৃত ভাষায় 

েন্ত্রগুচল দচ্চাচিত হইয়া আচসমতমে  বখ্ণ আি ঐ েন্ত্রগুচলি ককান প্রকৃত অথশ খ্ুাঁচজয়া 

পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টজমন্মি বহু পূমবশই ক্রেচবকার্বাদ কবমদ স্থান পাইয়ামে, চক্ ডারুইন 

বই েতবাদচি সতয বচলয়া স্বীকাি না কিা পযশন্ত, ইহা চহন্দুচদমগি বকচি কুস স্কািরূমপ 

পচিগচণত হইত। 

  

প্রাথশনা ও দপাসনাি বাহয িীচত-নীচতগুচল কেশকামণ্ডি অন্তগশত। চনোেভামব অনুচিত 

হইমল বব  শুধু্ বাহয আিািোমত্র পযশবচসত হইমত না চদমল বগুচল কলযানপ্রদ। বগুচল 

চিত্তমক শুদ্ধ কমি। কেশমযাগী িায় প্রমতযমকই তাহাি পূমবশ েুচক্ত লাভ করুক। অনযমক েুক্ত 

হইমত সাহাযয কিাই তাহাি বকোত্র েুচক্ত। ‘কৃষ্ ভক্তমদি কসবাই তাহাি কেি 

দপাসনা’।ককান েহাপুরুষ বচলয়ামেন , ‘সেগ্র জগমতি পাপ গ্রহণ কচিয়া আোমক নিমক 

যাইমত দাও, চক্ জগমতি পচিত্রাণ হদক।’ বই ভামবি প্রকৃত দপাসনা আমিাসসমগশ 

পচিণত হয়। কচথত আমে, বকজন েুচন তাাঁহাি বহুচদমনি চবশ্বস্ত কুকুিচি যাহামত স্বমগশ 

যাইমত পামি, কসজনয কস্বচ্ছায় চনমজি পুণয কুকুিমক দান কচিয়া সানমন্দ নিমক যাইমত 

দদযত হন। 

  

কবমদি ্ ানকাণ্ড চর্ক্ষা কদয় কয, ্ ানই বকোত্র পচিত্রাতা  ইহাি অথশ বই—েুচক্তলাভ না 

কিা পযশন্ত ্ান আেয় কচিয়া থাচকমত হইমব। ্ানই প্রথে ও প্রধ্ান লক্ষয, অথশাস ্ান 

স্বত চসদ্ধ, ্ াতা চনমজমকই জামনন। বকোত্র কতশা আিাই চনমজমক প্রকার্ কচিবাি বব  

জাচনবাি কিষ্টা কমি। দপশণ যতই স্বচ্ছ হইমব, প্রচতচবম্ব ততই স্পষ্ট হইমব। ঐরূপ োনুষও 

কেি দপশণ  তাহাি অন্তকিণ যত কবর্ী শুদ্ধ হইমব, তাহাি েমধ্য ঈশ্বি তত কবর্ী 

প্রচতচবচম্বত হইমবন। োনুষ চনমজমক ঈশ্বি হইমত পৃথক্ েমন কচিয়া বব  কদহািবুচদ্ধ 

আচনয়া ভ্রমে পচতত হয়। োয়া হইমত বই ভ্রমেি দসপচত্ত। োয়া চঠক ভ্রাচন্ত নমহ  কয বস্তু 

প্রকৃতই যাহা , তাহামক কসইরূপ না কদচখ্য়া অনযরূমপ কদখ্ামকই ‘োয়া’ বমল। বই 

কদহািবুচদ্ধ হইমতই কভদ  কভদ হইমত ৈন্দ্ব ও কৈষ। বই কভদবুচদ্ধ যতচদন থাচকমব, 

ততচদন আেিা কখ্নও সুখ্ী হইমত পাচি না। ্ানী বমলন—অ্ানও কভদদৃচষ্টই সকল 
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দু মখ্ি দুইচি কািণ। স সামি আঘামতি পি আঘাত পাইয়া োনুষ েুচক্তি জনয সজাগ 

হয় বব  জন্মেৃতুযি ভীষণ আবতশন হইমত পচিত্রাণ পাইবাি দপায় খ্ুাঁচজয়া ্ামনি পথ 

আেয় কমি বব  স্ব-স্বরূপ দপলচব্ধ কচিয়া েুক্ত হয়। েুচক্তলামভি পি োনুষ স সািমক 

বকচি প্রকাণ্ড যন্ত্ররূমপ কদমখ্ বব  যাহামত চনমজি হাতচি যমন্ত্রি িমক্রি েমধ্য না পমড়, 

কস চবষময় সাবধ্ান হয়। বইরূমপ েুক্ত পুরুমষি কেশচনবৃচত্ত হয়। ককান্ র্চক্ত েুক্ত পুরুষমক 

কমেশ আবদ্ধ কচিমত পামি? চতচন কলামকি চহত কমিন, কািণ ইহা তাাঁহাি প্রকৃচত  ককান 

কচল্পত কতশমবযি কপ্রিণায় চতচন পৃচথবীি চহত কমিন না। যাহািা বখ্নও ইচ্ময়ি দাস, 

তাহামদি সম্বমে ব-কথা প্রমযাজয নয়। চনকৃষ্ট অহচেকা চযচন অচতক্রে কচিয়ামেন, তাাঁহাি 

জনযই বই েুচক্ত  চতচন আিায় প্রচতচিত—ককান চনয়মেি অধ্ীন নমহন, চতচন েুক্ত বব  

পূণশ। চতচন প্রািীন কুস স্কািগুচল অচতক্রে কচিয়া স সািিমক্রি বাচহমি চগয়ামেন। প্রকৃচত 

আোমদি চনমজমদিই দপশণস্বরূপ। োনুমষি কেশর্চক্তি সীো আমে, চক্ বাসনা অসীে, 

কসজনযই আেিা কেশচবেুখ্ হইয়া অপমিি কেশর্চক্ত কামজ লাগাইযা তাহামদি েমেি ফল 

কভাগ কচিমত সমিষ্ট হই। কামজি জনয যন্ত্র আচবোি ৈািা কখ্নই োনুমষি েীবৃচদ্ধ হয় 

না, কািণ আেিা বাসনাি পচিতৃচপ্ত কচিমত চগয়া বাসনাি সৃচষ্ট কচি  চন মর্চষত না হইয়া 

আোমদি আকাঙ্ক্ষা দত্তমিাত্তি বৃচদ্ধ পায়। অতৃপ্ত বাসনা লইয়া েচিমল বাসনা-পচিতৃচপ্তি 

বৃথা অন্বষমণ বাি বাি জন্মগ্রহণ কচিমত হইমব। চহন্দুিা বমলন, ‘েনুষয-র্িীি ধ্ািণ 

কচিবাি পূমবশ আোমদি আর্ী-লক্ষ্ কযাচন পচিভ্রেন কচিমত হইয়ামে।’ বাসনা নার্ কচিয়া 

দহাি হাত হইমত পচিত্রাণ পাও—ইহাই ্ামনি কথা। ইহাই বকোত্র পন্থা। সব কাযশ-

কািণ সম্বে দূি কচিয়া আিামক দপলচব্ধ কি। শুধু্ েুচক্তই যথাথশ নীচত্ান চদমত পামি। 

শুধু্ কাযশ-কািণ-রৃ্ঙ্খলা অনন্তকাল থাচকমল চনবশাণ লাভ অস্ভবব হইত। বই কাযশ-কািণ 

রৃ্ঙ্খমল আবদ্ধ চেথযা ‘অহ ’-বি নার্ই চনবশাণ। কািমণি অতীত হওয়াই েুচক্ত। আোমদি 

যথাথশ স্বরূপ সস ও েুক্ত। আেিা শুদ্ধসত্ত্ব, অ-সস হওয়া বা অনযায় কেশ কিা আোমদি 

স্বভাবচবরুদ্ধ। যখ্ন আেিা িকু্ষ বা েন ৈািা ঈশ্বি সম্বমে ্ানলাভ কচি, তখ্ন ‘ইহা’ বা 

‘দহা’ স ্া ৈািা তাাঁহামক অচভচহত কচি, চক্ বাস্তচবক বক সস-বস্তুই আমেন, সব 

ববচিত্রয কসই বমকিই বযাখ্যা। আেিা ককান-চকেু হই না, আোমদি যথাথশ স্বরূপমকই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 146 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পুন প্রাপ্ত হই। অ্ান ও অসােয সকল দু মখ্ি কািণ—বুমদ্ধি বই স চক্ষপ্ত সাি কথা 

ববদাচন্তমকিা গ্রহণ কচিয়ামেন, কািণ ইহাই কেি আচবোি ও বই োনব-মেিি 

চবস্ময়কি প্র্াি চনদর্শন। আসুন, আেিা সাহসী ও অকপি হই  তমবই আন্তচিক েদ্ধা 

লইয়া কয-মকান পথই অবলম্বন কচি না ককন, তাহামতই েুচক্তি লমক্ষয কপ াঁচেব। রৃ্ঙ্খমলি 

পিস্পি-স মযাজক খ্ণ্ডগুচলি বকচি হামত আচসমলই ক্রের্  বমকি পি বক কচিয়া 

সেগ্র রৃ্ঙ্খলচি হস্তগত হইমব। েূমল জলমসিন কচিমলই সেগ্র বৃক্ষ চসচ্ত হইমব। প্রচত 

পমত্র জলচস্ন ৈািা সেয় নষ্ট হইমব োত্র, দপকাি চকেুই হইমব না। অনযভামব বচলমত 

কগমল বচলমত হয় ঈশ্বিমক লাভ কচিবাি কিষ্টা কি  তাাঁহামক লাভ কচিমলই আোমদি সব 

পাওয়া হইল। চগজশা, ধ্েশেত, পূজাপদ্ধচত—বগুচল ধ্মেশি অপচিণত িািাগােমক িক্ষা 

কচিবাি কবড়া োত্র  চক্ পমি যাহামত িািাগােচি েহীরূহ হইয়া দচঠমত পামি, কসজনয 

বই কবড়াগুচল তুচলয়া কফচলমব। সুতিা  চবচভন্ন ধ্েশ-স্প্রদদায়, বাইমবল, কবদ, র্াস্ত্র বই 

ধ্মেশি িািাগামেি িমবি েমতা  চক্ িািাগামেমক িমবি বাচহমি চগয়া চবস্তাি লাভ কচিমত 

হইমব। 

  

আেিা বই পৃচথবী, সূযশমলাক, নক্ষত্রমলাক—সব কলামকিই অন্তগশত, ইহা আেিা সেভামব 

অনুভব কচিমত চর্চখ্ব। আিা কদর্ ও কামলি অতীত  দৃচষ্টসম্পন্ন সব কিাখ্ই আোি 

কিাখ্  ঈশ্বমিি গুণগামন িত সব েুখ্ই আোি েুখ্  প্রমতযক পাপীও আচেই। আেিা 

চকেুমতই বদ্ধ নই, আেিা চবমদহ। বই চবশ্বই আোমদি কদহ। আেিা স্বচ্ছ ফচিমকি েমতা 

সব বস্তুমকই প্রচতচবচম্বত কচিমতচে, চক্ পূবশাপি আেিা কসই বকই আচে। আেিা 

যাদুকি, ইচ্ছােত লাচঠ ঘুিাইয়া কিামখ্ি সােমন নানা দৃর্য সৃচষ্ট কচিমতচে, চক্ 

আোচদগমক বই-সকল দৃর্যপ্রপম্ি অন্তিামল যাইয়া আি্ান লাভ কচিমত হইমব। 

বই চবশ্ব ককিচলি েমধ্য ফুিন্ত জমলি েমতা  প্রথমে বকচি, তািপি আি বকচি, তািপি 

বহুবুদু্ধমদি সৃচষ্ট হইযা অবমর্মষ সব জল বককামল ফুচিয়া দচঠমব বব  বাষ্পাকামি 

দচড়য়া যাইমব। প্রথেত  েহান্ আিাযশগণ বুৈুমদি েমতা বখ্ামন বকজন, ওখ্ামন বকজন 

আচবভূশত হইয়ামেন  অবমর্মষ চক্ সকল প্রাণীই বুৈুমদ পচিণত হই য়া পচিত্রাণ লাভ 

কচিবা। চিিনবীন সৃচষ্ট নূতন জল আচনয়া বাি বাি বই চনয়মেি েধ্য চদয়া িচলমত 
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থাচকমব। পৃচথবীমত ব পযশন্ত যতগুচল বুৈুমদি আচববশাব হইযামে, বুদ্ধ ও যীশু ইহামদি 

েমধ্য দুইচি েহত্তে বুৈুদ। তাাঁহািা চেমলন কেি পুরুষ, স্বয়  েুক্ত হইয়া অপিমক েুক্ত 

হইমত সহায়তা কচিয়ামেন। তাাঁহামদি ককহই পূণশ চেমলন না, চক্ তাাঁহামদি গুমণি ৈািাই 

তাাঁহাচদগমক চবিাি কচিমত হইমব, কদামষি ৈািা নয়। খ্রীষ্ট পূণশতাি আদমর্শ কপ াঁচেমত 

পামিন নাই, কািণ চতচন সবশদা চনমজি প্রিাচিত অচত দচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন 

কমিন নাই, বব  সমবশাপচি স্ত্রীজাচতমক পুরুমষি সোন অচধ্কাি কদন নাই। স্ত্রীজাচত 

তাাঁহাি জনয যথাসাধ্য কচিমলও চতচন তাহামদি বকজনমকও ধ্েশপ্রিািক কমিন নাই  

কসচেচিক-ব মর্ তাাঁহাি জন্মই ইহাি চন সমন্দহ কািণ। েহানুভব আযশগণ ও তাাঁহামদি 

েমধ্য বুদ্ধ স্ত্রীমলাকমক পরুুমষি সোন অচধ্কাি চদয়ামেন। আযশমদি চনকি ধ্মেশ স্ত্রী-পুরুষ 

জাচতচবিাি চেল না। কবদ ও দপচনষমদ নািীিাও িিে সমতযি প্রবক্তা চেমলন, বব  

পুরুমষি সচহত সেভামব পূজা পাইমতন। 

  

  
  

৮ 

  

সুখ্ ও দু খ্ দুই-ই রৃ্ঙ্খল, বকচি কসানাি, অপিচি কলাহাি  আোমদি বেন ঘিাইমত 

বব  স্বরূমপি দপলচব্ধ হইমত চনবৃত্ত কচিমত দুই-বিই র্চক্ত চক্ সোন। আিা সুখ্-

দু খ্ দুই-বিই অতীত। বই সুখ্-দু খ্ অবস্থা োত্র, বব  অবর্যই পচিবতশনর্ীল। আিাি 

প্রকৃচত চনতয আনন্দ ও র্াচন্ত। বই আনন্দ ও র্াচন্তি অবস্থা আোচদগমক নূতন কচিয়া 

লাভ কচিমত হইমব না। ইহা আোমদি অচধ্গতই আমে। দৃচষ্টি েচলনতা ধু্ইয়া কফচলমলই 

দহা প্রতযক্ষ কচিমত পাচিব। আেিা সততই আিায় অচধ্চিত থাচকব বব  সমূ্পণশ 

প্রর্াচন্তি সচহত বই ি্ল চবশ্বপি দর্শন কচিব। ব চবশ্ববযাপাি শুধু্ চর্শুি কখ্লা—ইহা 

কযন আোমদি চিমত্তি প্রর্াচন্ত নষ্ট কচিমত না পামি। েন যচদ স্তুচতমত ৃদষ্ট হয়, চনন্দায় 

বযাচথত হইমব। ইচ্মযি সুখ্, বেন চক েমনি সুখ্ও ক্ষণস্থায়ী, চক্ বাহযজগস-চনিমপক্ষ 

যথাথশ চবেল সুখ্ আোমদি অন্তমিই আমে। বই আিাি আনন্দই পৃচথবীমত ‘ধ্েশ’ নামে 
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অচভচহত। আোমদি অন্তমি যত কবর্ী আনন্দ, আেিা তত কবর্ী ধ্াচেশক। সুমখ্ি জনয 

কযন আেিা জগমতি চদমক িাচহয়া না থাচক। 

  

কময়কচি গিীব কজমলনী প্রবল িমড়ি েুমখ্ পচড়য়া বক ধ্নীি দদযান-বাচিমত আেয় গ্রহণ 

কচিল। ধ্নী তাহাচদগমক সাদমি অভযথশনা কচিয়া আহাি কিাইমলন বব  েমনাহি পুমষ্পি 

কস িমভ আমোচদত বক গ্রীষ্মাবামস চবোমেি স্থান চনমদশর্ কচিয়া চদমলন। কজলীনীিা বই 

সুবাচসত দদযান-বাচিমত র্য়ন কচিল বমি, চক্ ঘুোইমত পাচিল না। তাহািা কযন 

আকাচঙ্ক্ষত ককান-চকেু হইমত বচ্ত হইয়ামে, কসচি চফচিয়া না পাওয়া পযশন্ত সুস্থ কবাধ্ 

কচিমতচেল না। অবমর্মষ তাহামদি বকজন দচঠয়া চগয়া কযখ্ামন োমেি িুচড়গুচল িাখ্া 

চেল, কসখ্ান হইমত কসগুচল ঘমি লইয়া আচসল, তখ্ন কসই চিিাভযস্ত গে পাইবাোত্র 

সকমল গভীি চনদ্রায় অচভভূত হইল। 

  

আোমদি চনকি বই জগসচি কযন কসই োমেি িুচড়ি েমতা না হয়  আেিা কযন সুমখ্ি 

জনয ইহাি দপি চনভশি না কচি। বচি তােচসক অথশাস চতন গুমণি েমধ্য কযচি চনকৃষ্ট, 

তাহাি ৈািা বদ্ধ হওয়া। ইহাি চঠক দপমিি স্তিচি ‘অহ ’ভাবপূণশ  কসখ্ামন অহিহ 

‘আচে’ি প্রকার্ কদখ্া যায়। বই প্রকৃচতি কলামকিা সেয় সেয় সসকাযশ কমি বব  ধ্াচেশক 

হয়  ইহািা িাজচসক বা কেশপি প্রকৃচতি। অন্তদৃশচষ্টসম্পন্ন বা সাচত্ত্বক প্রকৃচতি কলামকিা 

কেি  তাাঁহািা শুধু্ আিামতই বাস কমিন। বই চতন প্রকাি গুণ অল্পচবস্তি সকল োনুমষই 

আমে বব  চবচভন্ন সেময় চবচভন্ন গুণ প্রবল হয় োত্র। িমজাগুমণি ৈািা তমোগুণমক 

অচভভূত কচিবাি কিষ্টা কচিমত হইমব, বব  পমি দুইচিমকই সত্ত্বগুমণ চনেচ্ত কচিমত 

হইমব। 

  

‘সৃচষ্ট’ অমথশ নূতন চকেু গড়া নয়, সােযভাব চফচিয়া পাইবাি কিষ্টা। খ্ণ্ড খ্ণ্ড কসালা বকপাত্র 

জমলি তলমদমর্ চনমক্ষপ কচিমল তাহািা স্বতন্ত্রভামব ও বকমযামগি সমবমগ দপমিি 

চদমক দচত্থত হয়  সকল কসালা দপমি দচঠয়া সােযভাব লাভ কচিমল গচত বা জীবনস গ্রাে 

থাচেয়া যায়। সৃচষ্টবযাপামিও বইরূপ। সেমত্ব কপ াঁচেমল অচস্থি ভাবগুচল চনবৃত্ত হয় বব  

তথাকচথত জীবনযুমদ্ধি পচিসোচপ্ত ঘমি। জীবমনি সম্গ েন্দ জচড়ত থাচকমবই, কািণ 
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সােযভাব চফচিয়া পাইমল জগস কলাপ পাইমব  কযমহতু সােয ও ব স বকই বস্তু। দু খ্রূ্ণয 

সুখ্ বা অশুভশুণয শুভ ককানকামলই স্ভবব নয়, ককন না সােযভামবি অভাবই জীবন। 

আেিা িাই েুচক্ত  জীবন বা সুখ্ বা ে্গল আোমদি কােয নয়। সৃচষ্ট চনতয, ইহাি আচদ 

বা অন্ত নাই  ইহা কযন অনন্ত হ্রমদি বমক্ষ চিিি্ল তি্গপ্রবাহ। বই হ্রমদি অমনক স্থল 

অতলস্পর্শ, অমনক স্থল র্ান্ত, চক্ সদাই তি্গভ্গ িচলমতমে, সােয অবস্থা লামভি জনয 

স গ্রাে অনন্ত। জীবন ও েৃতুয বকই সমতযি নাোন্তি োত্র, বকই েুদ্রাি দুই চপঠ। দুই-

ই োয়া—বই েুহূমতশ প্রাণধ্ািমণি, পিেুহূমতশই প্রাণতযামগি দুমবশাধ্য কিষ্টা। ব-সকমলি 

ঊমবশ আিাই প্রকৃত স্বরূপ। আেিা সৃচষ্টি েমধ্য প্রমবর্ কচি বব  পমি আোমদি জনয 

দহা জীবন্তভাব ধ্ািণ কমি। চবষয়গুচল স্বয়  প্রাণরূ্নয, আেিাই তাহামদি প্রাণপ্রচতিা 

কচি, বব  পমি আেিাই কখ্ন বা চবষয় দপমভাগ কচি, আবাি কখ্ন েূমঢ়ি নযায় চবষয় 

হইমত ত্রস্তভামব পলায়ন কচি! বই জগস সতযও নয়, চেথযাও নয়—সমতযি োয়া োত্র। 

  

কচব বচলয়ামেন, ‘কল্পনা সমতযি কসানালী আভাস’   অন্তজশগস—প্রকৃত সত্তা—বচহজশগস 

হইমত অনন্তগুণ বড়। বচহজশগস প্রকৃত সত্তাি োয়ােয় অচভমক্ষপ। ি্ুদর্শনকামল সপশদর্শন 

হয় না, আবাি সপশ দৃষ্ট হইমল ি্ুদৃচষ্ট চতমিাচহত হয়। বকই সেময় ি্ু ও সপশ্ান 

অস্ভবব। চঠক কতেচন যখ্ন আেিা জগস কদচখ্, তখ্ন আিামক দপলচব্ধ কচি না, ইহা 

ককবল বুচদ্ধি ধ্ািণা। ব্রহ্মানুভূচতমত ‘অহ ’-্ান ও জগস-মবাধ্ কলাপ পায়। আমলা 

কখ্নও অেকাি জামন না, আমলামত অেকাি নাই  (ব্রহ্ম োড়া চকেু নাই) ব্রহ্মই সব। 

যখ্ন বকজন ঈশ্বি স্বীকাি কচি, তখ্ন বুচিমত ইহমব—প্রকৃতপমক্ষ আিামকই চনমজমদি 

হইমত পৃথক্ কচিয়া লইয়া আোমদি বাচহমি অিশনা কচিমতচে  চক্ সবশবস্থামতই চতচন 

আি অনয ককহ নন—আোমদিই যথাথশ স্বরূপ, বক অচৈত্বীয় পিমেশ্বি। 

  

কযখ্ামন আমে, কসখ্ামনই থাকা পশুি প্রকৃচত  ভামলামক গ্রহন বব  েন্দমক বজশন কিাই 

োনুমষি প্রকৃচত  গ্রহণ বা বজশন না কচিয়া চনতযানমন্দ থাকাই বদবী প্রকৃচত। আসুন, আেিা 

বদবী প্রকৃচত লাভ কচি  আোমদি ৃদদয়মক সেুমদ্রি েমতা দদাি কচিয়া, অচকচ্সকি 
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পাচথশব বস্তুগুচলি অতীত হইয়া জগসমক শুধু্ চিমত্রি েমতা কদচখ্। ককবল তখ্নই আেিা 

সমূ্পণশ অনাসক্ত-ভামব জগসমক দপমভাগ কচিমত পাচি। 

  

জগমত ভামলাি সোন কি ককন, বখ্ামন চক তাহা পাইমত পাচি? স সাি যত দসকৃষ্ট 

বস্তুই চদক না ককন, ইহা কঘালা জমল কখ্চলমত কখ্চলমত চর্শুমদি কময়কচি কামিি োলা 

পাওয়াি েমতা  োলাগুচল বাি বাি তাহামদি হাত হইমত পচড়য়া যায়—আবাি অনুসোন 

িমল। ধ্েশ ও ঈশ্বি অসীে র্চক্তপ্রদ। েুক্ত অবস্থায় আেিা শুধু্ আিা  েুক্ত হইমলই 

অেৃতমত্ব চস্থচত  ঈশ্বিও েুক্ত হইমলই ঈশ্বিপদবািয। 

  

‘অহ ’-সৃষ্ট স সাি-বাসনা তযাগ কচিমত না পাচিমল আেিা কখ্নও স্বগশিামজয প্রমবর্ 

কচিমত পাচিব না  অতীমত ককহ কখ্নও পামি নাই, ভচবষযমতও কখ্নও পাচিমব না। 

স সাি-তযামগি অথশ সমূ্পণশভামব অহ মক ভুচলয়া যাওয়া, ‘অহ ’-মক বমকবামি না কবাধ্ 

কিা, কদমহ বাস কচিয়াও কদমহি অধ্ীন না হওয়া। বই ধূ্তশ অহচেকা সমূ্পণশরূমপ েুচেয়া 

কফচলমত হইমব। োনব-জাচতি চহত কচিবাি র্চক্ত ককবল কসই নীিব কেশীমদিই আমে, 

যাাঁহািা চনমজমদি বযচক্তত্ব সমূ্পণশরূমপ েুচেয়া কফচলয়া পিমক ভালবাচসবাি জনয জীবন 

ধ্ািণ কমিন। তাাঁহািা কখ্নও ‘আচে, আোি’ বমলন না, অমনযি চহতসাধ্ন কচিবাি 

যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই তাাঁহািা ধ্নয। তাাঁহািা ঈশ্বমিি সচহত সমূ্পণশ বক হইয়ামেন, ককান চকেু 

আকাঙ্ক্ষা কমিন না বা ্াতসামি ককান কেশও কমিন না। তাাঁহািাই প্রকৃত জীবনু্মক্ত—

সমূ্পণশ চনোে, কু্ষদ্র বযাচক্তমত্বি অতীত, দচ্চাকাঙ্ক্ষা-বচজশত তাাঁহািা বযচক্তত্বহীন তত্ত্ব োত্র। 

কু্ষদ্র ‘আচে’ যতই চবসজশন কচিব, ততই আেিা ঈশ্বিভাবাপন্ন হইব। িলুন, আেিা কু্ষদ্র 

‘আচে’কক পচিতযাগ কচি, তমবই আোমদি অন্তমি বৃহস ‘আচে’ আচসমব। যখ্ন আোমদি 

েন হইমত ‘অহ ’-ভাব সমূ্পণশ দূি হয়, তখ্নই আেিা দসকৃষ্ট কেশী ও প্রভাবর্ালী বযচক্ত 

বচলয়া গণয হই। বাসনারূ্নয বযচক্তমদি কেশই েহস ফল প্রসব কমি। যাহািা কতাোি চনন্দা 

কমি, তাহাচদগমক আর্ীবশাদ কি  চিন্তা কচিয়া কদখ্ , কতাোি চেথযা ‘অহ ’ দূি কচিমত 

সাহাযয কচিয়া চনন্দুমকিা কতাোি চক েহস দপকাি কচিমতমে! যথাথশ ‘আচে’কক 
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আাঁকড়াইয়া থামকা, শুধু্ সস চিন্তা কি, কদচখ্মব ধ্েশপ্রিািকমদি অমপক্ষা অমনক কবর্ী 

কাজ কচিমতে। পচবত্রতা ও নীিবতা হইমতই েহা র্চক্তেয়ী বাণী আমস।  

  

  
  

৯ 

  

বযক্ত ভাব কাযশত  অবস্থা বা অধ্ পতন, কযমহতু ভাব ককবল অক্ষমিি সাহামযযই বযক্ত 

হয়। তাই কসন্ট পল বচলয়ামেন, ‘অক্ষি ভাবমক নষ্ট কমি।’১ অক্ষমিি েমধ্য জীবন 

থাচকমত পামি না—অক্ষি ভামবি প্রচতচবম্ব োত্র। তথাচপ ভাব প্রকামর্ি জনয ভাবমক 

জমড়ি ৈািা আবৃত কচিমত হইমব। আবিমণি েমধ্য আেিা প্রকৃত সতয কদচখ্মত পাই না, 

আবিণমকই প্রতীক না ভাচবয়া যথাথশ সতয বচলয়া গ্রহণ কচি। বই ভ্রে প্রায় সকমলিই 

হয়। প্রমতযক েহান্ আিাযশ ইহা জামনন বব  সাবধ্ান হন, চক্ জনসাধ্ািণ অপ্রতযক্ষ 

অমপক্ষা প্রতযমক্ষি পূজা কচিমতই কবর্ী দনু্মখ্। বযচক্তমত্বি চপেমন তমত্ত্বি প্রচত কলামকি 

দৃচষ্ট আকষশণ কচিবাি বব  সেময়াপমযাগী নূতন ভাব চদবাি জনযই েহাপুরুষমদি 

আচবভশাব। সতয চিিচদন অপচিবতশনীয়, চক্ ইহামক শুধু্ নূতন আকামি দপচস্থত কিা 

যাইমত পামি, অথবা োনবজাচত তাহামদি দন্নচত অনুসামি কযভামব গ্রহণ কচিমত পামি, 

কসভামবই সমতযি প্রকার্ হয়। নাে-রূপ হইমত েুক্ত হওয়াই, চবমর্ষত  যখ্ন সুস্থ-অসুস্থ, 

সুন্দি-কুসচসত ককানপ্রকাি র্িীিধ্ািমণিই প্রময়াজন কবাধ্ কচি না, তখ্নই আোমদি 

বই স সাি-বেন ঘুচিয়া যাইমব। ‘অনন্ত দন্নচত’ হইমলই অনন্ত বেনও হইমব। সেস্ত 

কভদভাব অচতক্রে কচিয়া অনন্ত অমভদভাব, বকত্ব বা ব্রহ্মভাব আোচদগমক লাভ কচিমত 

হইমব। আিা সেস্ত বযচক্তমত্বি চেলনভাব , বব  চনচবশকাি ও ‘বকমেবাচৈতীয়ম্’। আিা 

জীবন নন, চক্ জীবনধ্ািণ কচিয়া থামকন। আিা জীবন-েৃতুয বব  শুভাশুমভি অতীত—

চনচবশমর্ষ বকত্ব। নিমকি েধ্য চদয়াও সতযানুসোন কচিমত সাহসী হও। নাে-রূপ বা 

সচবমর্ষ বস্তু সম্বমে েুচক্ত প্রমযাজয নমহ। ‘আচে কদহধ্ািী-রূমপ েুক্ত’—ব-কথা ককান 

কদহবান্ বযচক্তই বচলমত পামি না। কদহভাব েন হইমত অপগত না হইমল েুচক্ত হইমব না। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ-প্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 152 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আোমদি েুচক্ত অমনযি কের্কি হইমল আেিা কসখ্ামন েুক্ত নই। আেিা কযন কাহািও 

কেমর্ি কািণ না হই। 

  

—————————–  

১ Letter killeth.—St. Paul 

প্রকৃত অনুভূচত বক হইমলও আমপচক্ষক অনুভূচত বহু। সেগ্র ্ামনি দসস আোমদি 

প্রমতযমকি েমধ্যই আমে, চপপীচলকাি েমধ্যও কযরূপ, কেি কদবতাি েমধ্যও কসইরূপ। 

প্রকৃত ধ্েশ বক  সকল ৈন্দ্ব ককবল রূপ প্রতীক ও ‘দদাহিণ’ লইয়া। িকু্ষষ্মামনি পমক্ষ 

স্বগশিাজয বা স্বণশযুগ চিিকাল বতশোন। ফলকথা, আোমদি আিচবস্মৃচত ঘচিয়ামে বচলয়াই 

আেিা জগসমক হািাইয়াচে েমন কচি। েূঢ়! শুচনমত পাও না চক, কতাোি ৃদদয়েমধ্যই 

কসই অনাচদ স্গীত—’সচচ্চদানন্দ, কসাহহ  কসাহহ ’ অহিহ বচনত হইমতমে? 

  

োয়ােূচতশি (phantasm) সাহাযয োড়া চিন্তা কচিবাি কিষ্টা আি অস্ভববমক স্ভবব কিাি 

কিষ্টা বকই প্রকাি। প্রমতযক ভামবিই দুইচি অ র্—োনস ও র্াব্দ। বই দুই-ই আোমদি 

প্রময়াজন। চব্ানবাদী (idealist) বা জড়বাদী—ককহই জগস-বযাপািচনরূপমণ সেথশ নয়। 

ব-চবষময় ভাবও অচভবযচক্ত দুময়িই সাহাযয গ্রহণ কচিমত হইমব। দপশমণ চনমজি েুখ্ 

কদখ্াি েমতা জগসরূমপ প্রকাচর্ত ব্রমহ্মি প্রচতচবম্বই আোমদি ্ামনি চবষয়। অতবব 

ককহই স্বীয় আিা বা ব্রহ্মমক জাচনমত পামি না, চক্ প্রমতযমকই কসই আিা  বব  বই 

আিামক ্ামনি চবষয় কচিবাি জনয ঐ প্রচতচবম্বরূমপই তাাঁহামক দর্শন কচিমত হইমব। 

দর্শনাতীত তমত্ত্বি দদাহিণগুচল দর্শন কিাই তথাকচথত প্রতীমকাপাসনা—সিিািি যতিা 

অনুোন কিা যায়, কদবচবগ্রমহি প্রসাি তাহা অমপক্ষা অচধ্ক বযাপক।  

  

দারু ও চর্লা হইমত আি্ভব কচিয়া খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃচত েহাপুরুষ পযশন্ত ইহা বযাপৃত। 

সাকামিাপাসনা সম্বমে বুদ্ধমদমবি সতত চবরুদ্ধভাব হইমতই ভািমত েুচতশপূজাি সূত্রপাত 

হইয়ামে। কবমদ েূচতশপূজাি দমেখ্ নাই  স্রষ্টা বব  সখ্ারূমপ ঈশ্বমিি অভাবমবামধ্ি 

প্রচতচক্রয়া হইমতই কেি আিাযশগণমক েূতশ েূতশ ঈশ্বি কল্পনা কচিয়া লওয়া হইয়ামে। 

বুদ্ধমদব চঠক বইভামব েূতশ ঈশ্বিরূমপ লক্ষ লক্ষ োনুমষি ৈািা অচিশত হইমতমেন। 
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চহ সােূলক স স্কাি-মিষ্টাি ৈািা প্রকৃত স স্কাি সবশদাই বাধ্াপ্রাপ্ত হয়। অিশনাি প্রবৃচত্ত 

প্রমতযক োনুমষিই প্রকৃচতগত  দচ্চতে দার্শচনকতাি সাহামযযই শুধু্ শুদ্ধ ভাবেয় অবস্থায় 

আমিাহণ কিা যায়। কামজই পূজা কচিবাি জনযই োনুষ তাহাি ঈশ্বিমক বযচক্তভাবাপন্ন 

কচিয়া লইমব। প্রতীক কযরূপই হদক না 

  

ককন, ইহাি অন্তিামল স্বয়  ঈশ্বি আমেন—বইভামব েূচতশপূজা অচত দত্তে, প্রতীমকি ভামব 

নয়।  

  

‘র্ামস্ত্র আমে’—শুধু্ বই চবশ্বামসি কুস স্কাি হইমত সমবশাপচি চনমজমদি েুক্ত কচিমত 

হইমব। চব্ান, ধ্েশ, দর্শন প্রভৃচতমক ককান র্ামস্ত্রি অনুর্াসন োচনয়া লইমত বাধ্য কিা 

অচত ভীষণ অতযািাি। র্াস্ত্রপূজা চনকৃষ্ট পুতুলপূজা। ককান গচবশত ও স্বাধ্ীনচিত্ত হচিণ 

তাহাি র্াবকচিমক কতৃশমত্বি ভামব বচলমতচেল, ‘আোি চদমক িাচহয়া আোি বই সুদৃঢ় 

রৃ্্গ-দুইচি কদখ্! ইহামদি বক আঘামতই আচে োনুষ োচিমত পাচি। হচিণ হওয়া চক 

সুমখ্ি চবষয়!’ চঠক কসই েুহূমতশ দূমি চর্কািীি কভিীি র্ব্দ শুচনবাোত্র ককানচদমক না 

িাচহয়া হচিণ কবমগ পলাইমত লাচগল, চবস্ময়াচবষ্ট র্াবকচিও তাহাি চপেন চপেন েুচিমত 

লাচগল। চনিাপদ স্থামন কপ াঁচেয়া র্াবক চজ্াসা কচিল, ‘আপচন বত বলর্ালী ও সাহসী, 

তবু োনুমষি র্ব্দ শুচনয়া পলায়ন কমিন ককন?’ হচিণ বচলল, ‘বসস, চনমজি বল-চবক্রমেি 

দপি আস্থা থাচকমলও ককন কয ঐ র্ব্দ শুচনমলই ইচ্ছায় হদক, অচনচ্ছায়ই হদক, চক-

বকিা ভামবি বমর্ পলাইমত বাধ্য হই, তাহা জাচন না।’ আোমদি দর্াও ঐরূপ। 

র্াস্ত্রচনবদ্ধ চবচধ্ি ‘কভিী-িব’ েবণোত্রই প্রািীন অভযাস ও স স্কািগুচল কযন আোচদগমক 

পাইয়া বমস বব  ইহা জাচনবাি পূমবশই আেিা কযন দৃঢ় বেমন আবদ্ধ হইয়া আোমদি 

যথাথশ স্বরূপ—েুক্ত অবস্থা চবস্মৃত হই। 

  

্ান চিিন্তন। আধ্যাচিক সমতযি আচবোিকমক আেিা ‘প্রতযাচদষ্ট’ বচল বব  চতচন 

জগসমক যাহা দান কমিন, তাহা ঐশ্বচিক বাণী। চক্ ঐশ্বচিক বাণী বা প্রতযামদর্ও 

চিিন্তন, সুতিা  ইহামক কর্ষ ্ান বচলয়া অেভামব অনুসিণ কিা দচিত নয়। চযচন 

চনমজমক দপযুক্ত আধ্ািরূমপ প্রস্তুত কচিয়ামেন, তাাঁহাি চভতমিই ঐ ঐশ্বচিক ভাব প্রকার্ 
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হইমত পামি। পচিপূণশ পচবত্রতা সবশামপক্ষা অচধ্ক প্রময়াজন, ককন না ‘যাাঁহামদি ৃদদয় 

পচবত্র, তাাঁহািাই ঈশ্বি দর্শন কচিমবন।’ সকল প্রাণীি েমধ্য েনুষযই কেি জীব, আি বই 

পৃচথবীই কেি স্থান, কািণ বখ্ামনই োনুষ েুচক্তলামভ সেথশ। োনুষই ঈশ্বি সম্বমে সমবশাচ্চ 

কল্পনা। যত চকেু গুণ ঈশ্বমি অপশণ কচি, সব অল্পোত্রায় োনুমষই চবদযোন। যখ্ন 

দচ্চস্তমি আমিাহণ কচি বব  বইরূপ ঈশ্বি-ধ্ািণাি 

  

অতীত হই, তখ্ন কদহ, েন ও কল্পনাি বাচহমি চগয়া ব জগসমক কদচখ্ না। কসই পিে 

চনতয ভামব আরূঢ় হইমল আোমদি পাচথশব সম্বে থামক না  তখ্ন সবই চবষয়রূ্নয 

চবষয়ীমত পযশবচসত হয়। েুচক্তমক্ষদ্র বই জগমত োনুষই কেি স্থামনি অচধ্কািী। যাাঁহািা 

সেত্ব বা পূণশত্ব লাভ কচিয়ামেন, তাাঁহািা ‘ ঈশ্বমি বাস কমিন’ বচলয়া কচথত। ‘আিা 

ৈািা আিামক হনন’ই ঘৃণা। অতবব কপ্রেই জীবমনি নীচত। বই অবস্থায় দন্নীত হওয়াই 

পূণশত্ব লাভ কিা  চক্ আেিা যত কবর্ী পূণশতাি চদমক অগ্রসি হইব, ততই বনেেশয লাভ 

কচিব। সাচত্ত্বক বযচক্ত ব-জগসমক চর্শুি কখ্লা বচলয়া কদমখ্ন ও জামনন বব  ইহা লইয়া 

োথা ঘাোন না। দুইচি কুকুিোনামক পিস্পি োিাোচি ও কােড়াকােচড় কচিমত কদচখ্মল 

আেিা চবমর্ষ চবচস্মত হই না। আেিা জাচন ইহা গুরুতি বযাপাি নয়। পূণশ-োনুষ জামনন 

বই স সাি োয়াি কখ্লা। জীবনমক স সাি বমল। চবরুদ্ধ র্চক্তগুচলি কয চক্রয়া আোমদি 

দপি হইমতমে, তাহািই ফল বই জীবন। জড়বাদী বমল—েুচক্তি কথা ভ্রেোত্র। 

আদর্শবাদী বমল—বেমনি কথা স্বপ্নোত্র। কবদান্ত প্রিাি কমি—বকই কামল আেিা েুক্তও 

বমি, বদ্ধও বমি। ইহাি অথশ বই কয, জাগচতক স্তমি আেিা কখ্নও েুক্ত নই, চক্ 

অধ্যাি-স্তমি চিিেুক্ত। আিা েুচক্ত ও বেন দুইময়ি অতীত। আেিা ব্রহ্মস্বরূপ, আেিা 

ইচ্য়াতীত অচবনশ্বি ্ান-স্বরূপ—আেিা পিোনন্দ স্বরূপ। 
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