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১. মায়া 

মায়া 

  

(লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা) 

  

‘মায়া’ কথাচি আপোরা প্রায় সকনলই শুচেয়ানেে। সাধারণতঃ কল্পো বা কহকক বা 

এইরূপ ককাে অনথে মায়া-শব্দ বযবহৃত কইয়া থানক, চকন্তু তাকা উকার প্রকৃত অথে েনক। 

মায়াবাদ-রূপ অেযতম স্তনের উপর কবদান্ত স্থাচপত বচলয়া মায়ার থথাথে তাপপথে বহা া 

আবশযক। মায়াবাদ বহা াইনত কইনল সকসা হৃদয়ঙ্গম ো কইবার আশঙ্কা আনে, এনেয 

আপোরা চকচিপ ধধনথের সচকত শ্রবণ কচরনবে, ইকাই আমার প্রাথেো। 
  

ধবচদক সাচকনতয কহকক অনথেই মায়া-শনব্দর প্রনয়াগ কদখা থায়। ইকাই মায়া-শনব্দর 

প্রািীেতম অথে। চকন্ত্ত্তহ তখে প্রকৃত মায়াবানদর অভ্হযদয় কয় োয়। কবনদ আমরা এইরূপ 

বাকয কদচখনত পাই, ‘ইনরা মায়াচভ্ঃ পহরূরূপ ঈয়নত’-ইর মায়া ্ারা োো রূপ ধারণ 

কচরয়াচেনলে। এস্কনল মায়া-শব্দ ইরনাল বা অেহরূপ ককাে অনথে বযবহৃত কইয়ানে। 

কবনদর অনেক স্থনল মায়া-শব্দ ঐরূপ অনথে প্রথহক্ত কইয়ানে কদখা থায়। অতঃপর 

চকেহচদনের নেয মায়া-শনব্দর বযবকার সমূ্পণে লহপ্ত কইয়া কগল। চকন্ত্ত্তহ এই অবকানশ ঐ 

শব্দ-প্রচতপাদয ভ্াব ক্রমশই পচরপহষ্ট কইনতচেল। পরবতেী সমনয় কদখা থায়,প্রশ্ন করা 

কইনতনে, ‘আমরা নগনতর গুপ্ত রকসয নাচেনত পাচরো ককে?’ ইকার এইরূপ 

গভ্ীরভ্াববযজ্ঞক উত্তর পাওয়া থায়, ‘আমরা নল্পক, ইচরয়সহনখ পচরতৃপ্ত ও বাসোপর 

বচলয়া এই সতযনক েীকারাবৃত কচরয়া রাচখয়াচে’-‘েীকানরণ প্রাবৃতা নল্পযা িাসহতৃপ 

উকথশাসশ্চরংচত!’১ এস্থনল মায়া-শব্দ আনদৌ বযবহৃত কয় োই, চকন্তু উকানত এই ভ্াবচি 

পচরস্ফহি কইনতনে-আমানদর অজ্ঞতার কথ কারণ, তাকা সতয এবং আমানদর মনধয 

কহজ্ঝচিকাবপ বতেমাে। 
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অনেক পরবতেী কানল অনপক্ষাকৃত আধহচেক উপচেষনদ ‘মায়া’-শনব্দর পহেরাচবভ্োব কদখা 

থায়। চকন্তু ইনতামনধয ইকার প্রভ্ূত রূপান্তর ঘচিয়ানে, ইকার সচকত েূতে অথে সংনথাচনত 

কইয়ানে. োোচবধ মতবাদ প্রিাচরত ও পহেরানলাচিত কইয়ানে; অবনশনষ মায়া-চবষয়ক 

ধারণা একচি চেচদেষ্ট ভ্াব পাইয়ানে। আমরা কেতােতর উপচেষনদ পা  কচর, ‘মায়ান্তু 

প্রকৃচতং চবদযান্মাচয়েন্তু মনকেরম্ ।’-মায়া ককই প্রকৃচত বচলয়া নাচেনব এবং মায়ীনক 

মনকের বচলয়া নাচেনব। 

  

১ ঋনেদ-১০ম মন্ডল, ৮২ সূক্ত, ৭ম ঋক্ 

  

মকাত্মা শঙ্করািানথের পূবেবতেী দাশেচেকগণ এই মায়া-শব্দ চবচভ্্ন  অনথে বযবকার 

কচরয়াচেনলে । কবাধ কয়, মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ কবৌদ্ধচদনগর ্ারাও চকেহিা পচরবচতেত 

কইয়ানে। চকন্তু কবৌদ্ধচদনগর কনস্ত ইকা অনেকিা চবজ্ঞােবানদ১ পচরণত কইয়াচেল এবং 

‘মায়া’ কথাচি এইরূপ অনথেই এখে সাধারণতঃ বযবহৃত কইনতনে। চকন্দহ থখে বনলে, 

‘নগপ মায়াময়’, তখে সাধারে মােনবর মনে এই ভ্াব উচদত কয় কথ, নগপ কল্পোমাত্র। 

কবৌদ্ধ দাশেচেকনদর এইরৃপ বযাখযার চকেহ চভ্চত্ত আনে ; কারে এক কশ্রেীর দাশেচেক 

বাকযনগনতর অচস্তনে আনদৌ চবোস কচরনতে ো। চকন্তু কবদানন্তাক্ত মায়ার কশষ 

পচরপূেেরূপ চবজ্ঞােবাদ, বাস্তববাদ বা ককাে মতবাদ েনক। আমরা চক এবং সবেত্র চক 

প্রতযক্ষ কচরনতচে, এই সম্বনে প্রকৃত ঘিোর ইকা সকন বণেোমাত্র। 

  

আপোচদগনক পূনবে বচলয়াচে, কবদ থাাঁকানদর হৃদয়চেঃসৃত, তাাঁকানদর চিন্তাশচক্ত মূলতনের 

অেহধাবে ও আচবষ্কানরই অচভ্চেচবষ্ট চেল। তাাঁকারা কথে এই-সকল তনের চবস্তাচরত 

অেহশীলে কচরবার অবসর পাে োই এবং কসনেয অনপক্ষাও কনরে োই।তাাঁকারা বস্তুর 

গভ্ীরতম প্রনদনশ উপেীত কইনতই বযগ্র চেনলে। এই নগনতর অতীত চকেহই কথে 

তাাঁকাচদগনক আকষেণ কচরনতচেল, তাাঁকারা কথে আর অনপক্ষা কচরনত পাচরনতচেনলে ো। 

বস্তুতঃ উপচেষনদর মনধয ইতস্তনতাচবচক্ষপ্ত আধহচেক চবঞ্জানে আনলাচিত চবনশষ 

চসদ্ধান্তগুচল অনেক সমনয় ভ্রমাত্মক কইনলও উকানদর মূলতত্ত্বগুচলর সচকত চবঞ্জানের 

মূলতনত্ত্বর ককাে প্রনভ্দ োই। একচি দৃষ্টান্ত কদখানো থাইনতনে। আধহচেক চবঞ্জানের ইথর 
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( ether)বা আকাশ-চবষয়ক অচভ্েব তত্ত্ব উপচেষনদর মনধয রচকয়ানে। এই আকাশতত্ত্ব 

আধহচেক ধবঞ্জাচেনকর ইথর অনপক্ষা সমচধক পচরপহষ্ট ভ্ানব চবদযমাে। চকন্তু ইকা 

মূলতনত্ত্বই পথেবচসত চেল। তাাঁকারা এই আকাশতনত্ত্বর কাথে বযাখযা কচরনত চগয়া অনেক 

ভ্রনম পচতত কইয়াচেনলে। নগনতর থাবতীয় শচক্ত থাকার চবচভ্্ন  চবকাশমাত্র, কসই 

সবেবযপী প্রাণ-তত্ত্ব কবনদ-উকার ব্রাহ্মণাংনশই পাওয়া থায়। সংচকতার একচি দীঘে মনে 

সকল নীবেীশচক্তর অচভ্বযচক্ত প্রানণর প্রশংসা আনে। এই প্রসনঙ্গ আপোনদর মনধয 

কাকারও কাকারও কয়নতা নাচেয়া আেন্দ কইনত পানর কথ, আধহচেক ইউনরাপীয় 

ধবঞ্জাচেকচদনগর মিােহথায়ী এই পৃচথবীনত কথ ভ্ানব নীব-সৃচষ্ট কইল,তাকা ধবচদক দশেনেও 

পাওয়া থায়। আপোরা সকনলই চেশ্চয় নানেে কথ, নীব অেয গ্রকাচদ কইনত পৃচথবীনত 

আচসয়ানে-এইরূপ একচি মত প্রিচলত আনে। নীব িরনলাক কইনত পৃচথবীনত আনস-

ককাে ককাে ধবচদক দাশেচেনকর চস্থর চবোস। 

  

১ আমানদর ইচরয়গ্রাকয সমহদয় নগপ আমানদর মনেরই চবচভ্্ন  অেহভ্ূচতমাত্র, উকানদর 

বাস্তব সত্তা োই-এই মতনকই চবজ্ঞােবাদ বা Idealism বনল। 

২ নগপ আমানদর মনের অেহভ্চতমাত্র েনক উকার বাস্তব সত্তা আনে-োই-এই মতনক 

বাস্তববাদ বা Realism বনল। 
  

মূলতত্ত্ব সম্বনে আমরা কদচখনত পাই, তাাঁকারা সাধারে তত্ত্বসকল চবস্তৃতভ্ানব চববৃত 

কচরনত অচতশয় সাকস ও আশ্চথে চেভ্েীকতা কদখাইয়ানেে। বাকয নগপ কইনত এই চবে-

রকনসযর মনমোদ্ঘািনে থথাসেব উত্তর তাাঁকারা পাইয়াচেনলে। আর তাাঁকারা ঐরূনপ কথ-

সকল মূলতত্ত্ব আচবষ্কার কচরয়াচেনলে, তাকানত থখে নগপ-রকনসযর প্রকৃত মীমাংসা 

কইল ো, তখে আধহচেক চবঞ্জানের চবনশষ প্রমােসকল উকার মীমাংসায় কথ অচধকতর 

সকায়তা কচরনব ো, ইকা বলা বাা্হুলয। থচদ পহরাকানল আকাশ-তত্ত্ব চবেরকসয উদ্ঘািনে 

অক্ষম কইয়া থানক, তাকা কইনল উকার চবস্তাচরত অেহশীলে ্ ারা আমরা সনতযর অচভ্মহনখ 

অচধক অগ্রসর কইনত পাচরব ো। থচদ এই সবেবযাপী প্রাে-তত্ত্ব চবেতত্ত্ব-চেণেনয় অক্ষম 

কইয়া থানক, তাকা কইনল ইকার চবস্তাচরত অেহশীলে চেরথেক ; কারণ তাকা চবেতত্ত্ব সম্বনে 
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ককাে পচরবতেে সাধে কচরনত পাচরনবো। আচম বচলনত িাই তত্ত্বােহশীলনে চকন্দহ 

দাশেচেকগণ আধহচেক পচণ্ডতচদনগর েযায় এবং কখে কখে তাাঁকানদর অনপক্ষাও অচধকতর 

সাকসী চেনলে। তাাঁকারা এমে অনেক বযাপক সাধারে চেয়ম আচবষ্কার কচরয়া চগয়ানেে, 

কথগুচল আনও সম্পহেে েূতে; এবং তাাঁকানদর গ্রনে এইরূপ অনেক মতবাদ আনে, কথগুচল 

বতেমাে ধবঞ্জাচেকগণ আনও মতবাদরূনপ চিন্তা কচরনত পানরে োই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 

কদখানো থাইনত পানর কথ, তাাঁকারা ককবল আকাশ-তনত্ত্ব উপেীত কইয়াই ক্ষান্ত কে োই, 

আরও তাকার উনে অচধকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত কইয়ানেে। চকন্তু ইকানত চকেহরই 

মীমাংসা কইল ো। এই-সকল তত্ত্ব রকনসযর উত্তরদানে অক্ষম। 

  

বযথে নগচ্ষয়ক জ্ঞাে থতদূরই চবস্তৃত কউক ো ককে, এ রকনসযর উত্তর চদনত পাচরনব 

ো। মনে কয় কথে চকেহিা নাচেনত পাচরয়াচে, কনয়ক সকস্র বপসর আরও অনপক্ষা করা 

থাউক, ইকার মীমাংসা কইনব। কবদান্তবাদী মনের সসীমতা চেঃসংশনয় প্রমাণ কচরয়ানেে, 

অতএব উত্তর কদে, ‘ো, সীমার বচকনর থাইবার শচক্ত আমানদর োই। আমরা কদশ-কাল 

চেচমনত্তর বাা্চকনর থাইনত পাচর ো।’ কথরূপ কককই স্বকীয় সত্তা অচতক্রম কচরনত সক্ষম 

েনকে, কসইরূপ কদশ ও কানলর চেয়ম কথ-সীমা চেচদেষ্ট কচরয়ানে, তাকা অচতক্রম কচরবার 

সাধয কাকারও োই। কদশ-কাল-চেচমত্ত-সম্বেীয় রকসয চেেেয় কচরবার কিষ্টা চবফল, 

কথনকতহ এরূপ কিষ্টা কচরনত কগনল এই চতনেরই সত্তা স্বীকার কচরনত কইনব। অতএব ইকা 

চকরূনপ সেব? নগনতর অচস্তে সম্বনে তাকা কইনল চক বলা থায়? ‘এই নগনতর অচস্তে 

োই।’ এ কথা বলার অথে চক? ইকার চেরনপক্ষ অচস্তে োই, ইকাই অথে। আমার,নতামার 

ও অপর সকনলর মনের সম্বনে ইকার আনপচক্ষক অচস্তে আনে। আমরা পনিচরয় ্ারা 

এই নগপনক কথ রূপ প্রতযক্ষ কচরনতচে, থচদ আমানদর আর একচি ইচরয় অচধক থাচকত, 

তাকা কইনল আমরা ইকানত আরও চকেহ অচভ্েব প্রতযক্ষ কচরতাম এবং তনতাচধক 

ইচরয়সম্প্ন  কইনল ইকা আরও চবচভ্্ন রূনপ প্রতীয়-মাে কইত অতএব ইকার বাস্তব সত্তা 

োই-নসই অপচরবতেেীয় অিল অেন্ত সত্তা ইকার োই। চকন্তু ইকানক অচস্তেশূেযও বলা 

থাইনত পানর ো; কারে ইকা চবদযমাে রচকয়ানে, এবং ইকার সচকত চমচশ্রত কইয়াই 

আমাচদগনক কান কচরনত কইনতনে। ইকা সপ ও অসনতর চমশ্রে। 
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সহক্ষ্মতত্ত্ব কইনত আরহ্ম কচরয়া নীবনের সাধারণ ধদেচন্দে স্থহলকাথে পথেন্ত আনলািো 

কচরনল আমরা কদচখনত পাই কথ, আমাচদনগর সমস্ত নীবেই এই সপ ও অসপরূপ 

চবরুদ্ধভ্ানবর সংচমশ্রে। আমানদর জ্ঞােলাভ্-চবষনয়ও এই চবরুদ্ধভ্াব বতেমাে। এইরূপ 

মনে কয়, কথে মােহষ চনঞ্জাসহ কইনলই সমগ্র জ্ঞােলানভ্ সক্ষম কইনব; চকন্তু কনয়ক পদ 

অগ্রসর ো কইনতই এরূপ দুনভ্েদয প্রািীর কদচখনত পায়, থাকা অচতক্রম করা তাকার 

সাধযাতীত। তাকার সমস্ত কাথে একচি বৃনত্তর মনধয সীমাবদ্ধ; এবং কসই বৃত্তসীমা তাকার 

পনক্ষ লঙ্ঘে করা সেব েনক। তাকার অন্তরতম ও চপ্রয়তম রকসযসকল তাকানক চদবারাত্র 

উনত্তচনত কচরনতনে, মীমাংসার নেয তাকানক প্রচতচদে আহ্বাে 

  

কচরনতনে, চকন্তু ইকার উত্তর চদনত কস অক্ষম; কারে চেন বহচদ্ধর সীমা অচতক্রম কচরবার 

সাধয তাকার োই। তথাচপ বাসো তাকার অন্তনর গভ্ীর-ভ্অনব চেচকত; চকন্তু এই-সকল 

উনত্তনো দমে করাই কথ মঙ্গলকর, তাকাও আমরা অবগত আচে। 

  

আমানদর হৃপচপনণ্ডর প্রতযক স্পন্দে প্রচত চেঃোনসর সচকত আমাচদগনক স্বাথেপর কইনত 

বচলনতনে। অপরচদনক এক অমােহষী শচক্ত বচলনতনে কথ , শুধহ চেস্বাথেতাই মঙ্গলকর। 

প্রনতযক বালাক নন্ম কইনতই আশাবাদী ; কস সহনখর স্বপ্নই কদনখ। কথৌবনে কস অচধকের 

আশাবাদী কয়। মৃতহয, পরানয় বা অপমাে বচলয়া চকেহ আনে- ককাে থহবনকর পনক্ষ ইকা 

চবোস করা কাচ ে। বৃদ্ধাবস্থা আচসল-নীবে ধ্বংসরাচসনত পচরেত কইল, সহখস্বপ্ন 

আকানশ চবলীে কইল ; বৃদ্ধ চেরাশাবাদ অবলম্বে কচরয়ানেে। এইরূনপ আমরা প্রকৃচত-

তাচিত কইয়া আশাশূেয ও উনদযশযকীনের মনতা এক প্রান্ত কইনত অপর প্রানন্ত ধাচবত 

কইনতচে এ সম্বনে ‘লচলতচবস্তনর’ চলচখত বহদ্ধিচরনতর একচি প্রচস্থ সচঙ্গত মনে পনি। 

এইরূপ বচেেত আনেঃ বহদ্ধনদব মােনবর পচরত্রাতারূনপ নন্মগ্রকে কনরে, চকন্তু চতচে 

রানবািীর চবলাচসতায় আত্মচবস্মৃত কওয়ায় তাকানক প্রবহদ্ধ কচরবার নেয কদবকেযাগে 

একচি সচঙ্গত গাচকয়াচেনলে। কস সচঙ্গনতর মমোথে এই-‘আমরা কস্রানত ভ্াচসয়া থাইনতচে, 

অচবরত পচরবতেে কইনতচে-চেবৃচত্ত োই, চবরাম োই।’ এইরূপ আমানদর নীবে চবরাম 

নানে ো-অচবরত িচলয়ানে। এখে উপায় চক ? থাাঁকার অ্ন পানের প্রািহথে আনে, চতচে 
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আশাবাদী কইয়া বনলে, ‘ভ্ীচত-উপপাদক দুঃনখর কথা কচকও ো। সংসানরর দুঃখ ও 

কেনশর কথা শুোইও ো।’ তাাঁকার চেকি চগয়া বনলা-‘সকনলই মঙ্গল।’ চতচে বনলে, 

‘সতযই আচম চেরাপনদ আচে ; এই কদখ, ককমে সহন্দর অট্টাচলকায় বাস কচরনতচে! 

আমার শীনতর ভ্য় োই, অন্ন র অভ্াব োই! অতএব আমার সম্মহনখ এ ভ্য়াবক চিত্র 

আচেও ো।’ চকন্তু অপরচদনক শীনত ও অোকানর কত কলাক মচরনতনে! থাও, তাকাচদগনক 

চশখাও কথ সমস্তই মঙ্গল। চকন্তু ঐ কথ একনে এ নীবনে ভ্ীষণ কেশ পাইয়ানে, কস কতা 

সহনখর কসৌন্দনথের মঙ্গনলর কথা শুচেনব ো। কস বচলনতনে, ‘সকলনকই ভ্য় কদখাও ; আচম 

থখে কাাঁচদনতচে, তখে অপনর ককে কাচসনব? আচম সকনলই আমার সচকত কাাঁদাইব ; 

  

কারণ আচম দুঃখ-পীচিত, সকনলই দুঃখ-পীচিত কউক-ইকানতই আমার শাচন্ত।’ এইরূনপ 

আমরা আশাবাদ কইনত চেরাশাবানদ থাইনতচে। অতঃপর মৃতহযরূপ ভ্য়াভ্ক বযাপার-সমগ্র 

সংসানরই মৃতহযর মহনখ থাইনতনে ; সকনলই মচরনতনে। আমাচদনগর উ্ন চত, বৃথা 

আিম্বরপূণে কাথেকলাপ, সমানসংস্কার, চবলাচসতা, ঐেথে, জ্ঞাে-মৃতহযই সকনলর কশষ 

গচত। একমাত্র ইকাই সহচেচশ্চত। েগরাচদ কইনতনে, থইনতনে ; সাম্রাননযর উথানাে ও পতে 

কইনতনে-গ্রকাচদ খণ্ড খণ্ড কইয়া ধহচলর মনতা িূণে কইয়া চবচভ্্ন  গ্রনকর বায়হমণ্ডনল ইতস্তত 

চবচক্ষপ্ত কইনতনে। অোচদ কালই এইরূপ িচলনতনে। ইকার লক্ষয চক? মৃতহযই সকনলর 

লক্ষয। মৃতহয নীবনের লক্ষয, কসৌন্দনথের লক্ষয, ঐেনথের লক্ষয, শচক্তর লক্ষয, এমে চক 

ধনমেরও লক্ষয। সাধহ ও পাচপ মচরনতনে, রানা ও চভ্ক্ষহক মচরনতনে-সকনলই মৃতহযর পনথ 

ধাবমাে। তথাচপ নীবনের প্রচত এই চবষম আসচক্ত রচকয়ানে। নাচে ো, ককে আমরা এ 

নীবনের প্রচত আসক্ত, ককে ইকা পচরতযাগ কচরনত পাচর ো। ইকাই মায়া। 

  

নেেী সন্তােনক সথনে লালে কচরনতনেে। তাাঁকার সমস্ত মে, সমস্ত নীবে ঐ সন্তানের 

প্রচত আসক্ত। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত কইল এবং কয়নতা কহিচরত্র ও পশুবপ কইয়া প্রতযক মাতানক 

পদাঘাত ও তািো কচরনত লাচগল। নেেী তথাচপ পহনত্রর প্রচত আসক্ত। থখে তাাঁকার 

চবিারশচক্ত নাগচরত কয়, তখে চতচে পহত্রনক কেনকর আবরনে আবৃত্ত কচরয়া রানখে। চতচে 

চকন্তু নানেে ো, ইকা কেক েনক-এক অনজ্ঞয় শচক্ত তাাঁা্কার োয়হমণ্ডলী অচধকার কচরয়ানে। 
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চতচে ইকা পচরতযাগ কচরনত পানরে ো। চতচে থতই কিষ্টা করুে ো, এ বেে চে্ন  কচরনত 

পানরে ো। ইকাই মায়া। 

  

আমরা সকনলই কচল্পত সহবণেনলানমর১ অনেষনণ েহচিয়া িচলয়াচে, প্রনতযনকরই মনে কয়, 

আচমই ইকা পাইব ; জ্ঞােবাে বযাচক্তমানত্রই বহচা নত পানরে, এই সহবেেনলাম লানভ্র 

সোবো তাাঁকার কয়নতা চবশ লনক্ষর মনধয এক। তথাচপ প্রনতযনকই উকার নেয কন ার 

কিষ্টা কনরে ; ইকাই মায়া। 

  

ইকসংসানর মৃতহয চদবারাত্র সগনবে চবিরে কচরনতনে ; আমানদর চবোস-আমরা চিরকাল 

নীচবত থাচকব। ককাে সমনয় রানা থহচধচষ্টরনক চনজ্ঞাসা করা কয় : এই পৃচথবীনত 

সবোনপক্ষা আশ্চথে চক? রানা উত্তর চদয়াচেনলে, ‘প্রতযকই িাচরচদনক মােহষ মচরনতনে, 

তথাচপ মােহষ মনে কনর, কস কখেই মচরনব ো।’ ইকাই মায়া। 

  

১ Golden Fleece : গ্রীকপহরানে ইকা Argonautic Expedition োনম খযাত। 
  

আমানদর বহচদ্ধ জ্ঞাে ও নীবনের প্রচত ঘিোর মনধয সবেত্রই এই চবষম চবরুদ্ধভ্াব 

রচকয়ানে। একনে সংস্কারক আচবভ্ূেত কইয়া নাচত-চবনশনষর কদাষসমূক প্রচতকার 

কচরবার নেয থেবান্ কইনলে; প্রচতকানরর পূনবেই অপর চদনক অেয সকস্রপ্রকার কদাষ 

কদখা চদল। এ কথে পতনোন্মহখ অট্টাচলকার মনতা, এক স্থানে নীণেসংস্কার কচরনত কচরনত 

অপরচদনক ভ্াঙে ধনর। ভ্ারতীয় োরীগনণর বাধযতামূলক ধবধবয-নচেত দুঃখ প্রচতকানরর 

নেয আমানদর সংস্কারকগণ প্রিার কচরনতনেে। পাশ্চানতয চববাক ো কওয়াই প্রধাে কদাষ। 

একস্থানে কহমারীনদর সাকাথয কচরনত কইনব, তাকারা দুা্ঃখ পাইনতনে ; অেয স্থানে 

চবধবানদর সাকাথয কচরনত কইনব,তাকারা কষ্ট পাইনতনে। কদনকর পহরাতে বাতবযাচধর 

মনতা মাথা কইনত তাচিত কইয়া ইকা শরীনরর অেয স্থাে আশ্রয় কচরনতনে; আবার কসখাে 

কইনত পাদনদশ আক্রমে কচরনতনে। সংস্কারক আচসয়া সাধারনের মনধয প্রিার কচরনলে-

চবদযা ধে কৃচষ কনয়কননের মনধয সীমাবদ্ধ থাচকনব ো, তাকারা এইগুচল সকনলর 

আয়নত্তর মনধয আচেবার কিষ্টা কচরনলে। ইকানত ককক ককক এক চকসানব কতকিা সহখী 
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কইল বনি, চকন্তু জ্ঞাোেহশীলে থতই কবশী লাচগল, শারীচরক সহখ ততই কয়নতা অন্তচকেত 

কইনত লাচগল। এখে সহনখর জ্ঞাে কইনতই কথ দুঃনখর জ্ঞাে আচসনতনে! ককাে পনথ 

থাইব? আমরা কথ সামােয সহখ কভ্াগ কচরনতচে, অেয ককাথাও কসই পচরমাে দুঃখ উপপ্ন  

কইনতনে। ইকাই চেয়ম। থহবনকরা কয়নতা ইকা স্পষ্ট বহচা নত পাচরনব ো। চকন্তু থাাঁকারা 

দীঘেচদে নীচবত আনেে, অনেক থেণা কভ্াগ কচরয়ানেে, তাাঁকারা ইকা উপলচি কচরনত 

পাচরনবে। ইকাই মায়া। 

  

চদবারাত্র এই-সকল বযপার ঘচিনতনে, চকন্তু এই সমসযার সমাধাে অসেব। এইরূপ 

কইবার কারণ চক? এ প্রনশ্নর উত্তর কদওয়া অসেব। কারণ প্রশ্নচি থহচক্তসঙ্গতভ্ানব 

উথ্থাচপতই কইনত পানর ো; থাকা ঘচিনতনে তাকার ো আনে ‘ককে’, ো আনে ‘চক ভ্ানব’ 

; আমরা শুধহ নাচে ইকা ঘচিনতনে, আমরা  

  

আর চকেহই কচরনত পাচর ো। আমরা ইকানক এক মহকূতেও চস্থর রাচখনত পাচর ো-প্রচত 

মহকূনতে ইকা আমানদর কানতর বাচকনর িচলয়া থাইনতনে। এ অবস্থায় চক ভ্ানব আমরা এ 

সমসযার সমাধাে কচরব-আমরা কথ কখে কখে চেঃস্বাথেভ্ানব কান কচরয়াচে 

পনরাপকানরর কিষ্টা কচরয়াচে কসইগুচল স্মরে কচরয়া ভ্াচবনত পাচর-নকে, ঐ কানগুচল 

কতা আমরা বহচা য়া-সহচা য়া ভ্াচবয়া-চিচন্তয়া কচরয়াচেলাম, চকন্তু প্রকৃতপনক্ষ আমরা কস 

গুচল ো কচরয়া থাচকনত পাচর োই বচলয়াই ঐরূপ কচরয়াচেলাম। আমানক এই স্থানে 

দাাঁিাইয়া বক্তৃা্তা চদনত কইনতনে আর আপোচদগনক বচসয়া উকা শ্রবে কচরনত কইনতনে-

ইকাও আমরা ো কচরয়া থাচকনত পাচর ো বচলয়াই কচরনতচে। আপোরা গৃনক চফচরয়া 

থইনবে, কয়নতা ককক ইকা কইনত থপসামােয চশক্ষালাভ্ কচরনবে, অপনর কয়নতা মনে 

কচরনবে কলাকিা অেথেক বচকনতনে। আচম বাচি থাইয়া ভ্াচবব, আচম বক্তৃতা চদয়াচে। 

ইকাই মায়া। 

  

অতএব এই সংসারগচত-বেেোর োমই মায়া। সাধারণতঃ কলানক এ কথা শুচেয়া ভ্য় 

পায়। আমাচদগনক সাকসী কইনত কইনব। অবস্থার চবষয় কগাপে কচরনল করানগর প্রচতকার 

কইনব ো। কহকহর ্ারা অেহসৃত কইয়া শশক কথরূপ মাচিনত মাথা লহকাইয়া চেনননক 
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চেরাপদ মনে কনর, আমরা আশবাদী বা চেরাশাবাদী কইয়া অচবকল কসই শশনকর মনতা 

কান কচরনতচে। ইকা করাগ মহচক্তর ঔষধ েনক। 

  

অপর পনক্ষ-ইকনীবনে প্রািহথে, সহখ ও স্বাচ্ছান্দয-নভ্াচগগণ এই মায়াবাদ সম্বনে চবস্তর 

আপচত্ত উথানাপে কনরে। এনদনশ-ইংলনণ্ড চেরাশাবাদী কওয়া কচ ে। সকনলই আমানক 

বচলনতনেে-নগনত কান চক সহন্দররূনপ সম্প্ন  কইনতনে! নগত চক রূপ উ্ন চতশীল! 

চকন্তু তাাঁকারা চেনননদর নীবেনকই তাাঁকানদর নগপ বচলয়া নানেে। পহরাতে প্রশ্ন 

উচ নতনে-খ্রীষ্টধমেই পৃচথবী-মনধয একমাত্র ধমে কারে খ্রীষ্টধমোবলম্বী নাচতমানত্রই 

সমৃচদ্ধশালী। চকন্তু এইরূপ উচক্ত স্বচবনরাধী। কথনকতহ অখ্রীষ্টাে নাচতনদর দুভ্োগযই খ্রীষ্টাে-

নাচতর কসৌভ্ানগযর কারণ। কশাষণনথাগয কতকগুচল নাচত কথ িাই। সমস্ত পৃচথবী 

খ্রীষ্টধমোবলম্বী কইনল, চশকার স্বরূপ অখ্রীষ্টাে নাচতর অচস্তে ো থাচকনল 

খ্রীষ্টােনাচতগুচলই দচরদ্র কইয়া থাইনব। সহতরাং এ থহচক্ত চেনননকই খণ্ডে কচরয়ানে। 

উচিজ্জ পোচদর খাদয, মেহষয পোচদর কভ্াক্তা, এবং 

  

সবোনপক্ষা গচকেত বযাপার- মেহষয পরস্পনরর, দুবেল বলবানের ভ্ক্ষ কইয়া রচকয়ানে। 

এইরূপ সবেত্রই চবদযমাে। ইকাই মায়া। 

  

এ রকনসযর তহচম কী মীমাংসা কর? আমরা প্রতযকই অচভ্েব থহচক্ত শুচেয়া থাচক। ককক 

বচলনতনেে, িরনম ককবল মঙ্গলই থাচকনব। স্বীকার কচরয়া লইলাম এরূপ সেব, চকন্তু 

এইরূপ ধপশাচিক উপানয় মঙগল উপপ্ন  কইবার কারণ চক? ধপশাচিক রীচত বযতীত শুধহ 

মঙ্গনলর মধয চদয়া চক মঙ্গল সাচধত কয় ো? মােবনাচতর ভ্চবষযপ বংশধরগণ সহখী কইনব, 

চকন্তু এখে ককে এই ভ্য়ােক দুঃখ থেো! ইকার মীমাংসা োই। ইকাই মায়া। 

  

এরূপ কশাো থায়, কদাষাংনশর ক্রমপচরকার ক্রমচবকাশবানদর১ একচি চবনশষে; সংসার 

কইনত ক্রমাগত এইরূপ কদাষভ্াগ পচরতযক্ত কইনল অবনশনষ ককবল মঙ্গলই থাচকনব। 

ইকা শুচেনত অচত সহন্দর। এ সংসানর থাকানদর প্রািহথে আনে, থাকানদর প্রতযক কন ার 

থেণা সকয কচরনত কয় ো, থাকাচদগনক তথাকচথত ক্রমচবকানশর িনক্র চেনেচষত কইনত 
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কয় ো, এরূপ চসদ্ধান্ত তাকানদর দাচেকতা বািাইনত পানর। সতযই ইকা তাকানদর পনক্ষ 

অচতশয় চকতকর ও শাচন্তপ্রদ। সাধারণ কলানকরা থেো কভ্াগ করুক-তাকানদর ক্ষচত চক? 

সাধারণ কলানকরা মারা থায়-নসনেয তাকানদর চক? কবশ কথা, চকন্তু এ থহচক্ত আগানগািা 

ভ্রমপূণে। প্রথমতঃ তাকারা চবো প্রমানে স্বীকার কচরয়া লয় কথ, নগনত অচভ্বযক্ত মঙ্গল ও 

অমঙ্গনলর পচরমাে চেচদেষ্ট আনে। চ্তীয়তঃ ইকা অনপক্ষা কদাষাবক এ কথা স্বীকার করা 

কথ, মঙ্গনলর পচরমাে ক্রমবধেমাে, এবং অমঙ্গনলর পচরমাে চেচদেষ্ট। অতএব এমে সময় 

উপচস্থত কইনব, থখে অমঙ্গল-ভ্াগ এইরূনপ ক্রমশঃ পচরতযক্ত কইয়া এনকবানর 

চেঃনশচষত কইনব, তখে ককবল মঙ্গলই থাচকনব। এরূপ বলা অচত সকন। চকন্তু অমঙ্গল 

কথ ক্রমশঃ কচমনতনে, ইকা চক প্রমাে করা থায়? অমঙ্গল চক ক্রমশই বাচিনতনে ো? 

একনেঅরণযবাসী মােহষ, কথ মনোবৃচত্ত-পচরিালোয় অেচভ্জ্ঞ-একখাচে পহস্তকপান ও 

অসমথে,কস্তচলচপ কাকানক বনল তাকা কশানে োই, আন তাকানক ক্ষতচবক্ষত কর, কাল কস 

সহস্ক কইয়া উচ নব। শাচণত অস্ত্র তাকার শরীনরর মনধয প্রনবশ করাইয়া বাচকর কচরয়া 

আনো, তথাচপ কস শীঘ্রই 

  

১ Darwin’s Theory of Evolution 
  

আনরাগযলাভ্ কচরনব; চকন্তু পথ িচলনত একিহ আাঁিি লাচগনলই আমরা মচরয়া থাই। 

চশল্পথে দ্রবযাচদ সহলভ্ কচরনতনে, উ্ন চত ও ক্রমচবকাশ কইনতনে; চকন্তু একনে ধেী 

কইনব বচলয়া লক্ষ কলাকনক চেনেচষত কচরনতনে; একনে ধেশালী কইনতনে, 

একইকানল সকস্র সকস্র বযচক্ত দচরদ্র কইনত দচরদ্রতর কইনতনে,দলনক দল মােহষ 

ক্রীতদানস পচরণত কইনতনে। এইভ্ানবই িচলয়ানে। পশুমােনবর অেহভ্ূচত ইচরনয়ই 

আবদ্ধ; থচদ কস প্রিহর আকার ো পায়,চকংবা থচদ তাকার শারীচরক অসহস্থতা ঘনি, কস 

দুদেশাগ্রস্ত কয়। ইচরনয়ই তাকার সহখ-দুঃনখর আরে ও কশষ। থখে এরূপ বযচক্তর উ্ন চত 

কইনত থানক, সহনখর সীমানরখার চবস্তৃচতর সনঙ্গ সনঙ্গ তাকার দুঃনখর পচরচধও সমপচরমানণ 

বচধেত কয়। অরণযবাসী মােহষ ঈষো নানে ো, চবিারালয় নানে ো, চেয়চমত কর চদনত 

নানে ো, সমানকতৃেক চেচন্দত কইনত নানে ো, ধপশাচিক মােব-প্রকৃচত-সেূত কথ ভ্ীষণ 
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শাসেথে প্রনতযকচি মােহনষর মনের কগাপে কথাও নাচেয়া লইনত িায়, তাকা ্ারা কস 

চদবারাত্র শাচসত কইনত নানে ো। কস নানে ো-ভ্রান্ত গচবেত মােহষ চকরূনপ পশু অনপক্ষাও 

সকস্রগুনণ ধপশাচিকস্বভ্াব প্রাপ্ত কয়। এইরূনপ আমরা থখেই স্থূল ইচরয়ােহভ্ূচতর ঊনধ্বে 

উচ নত থাচক, আমানদর সহখােহভ্নবর উেতর শচক্তর উনন্মনষর সচকত দুা্ঃখােহভ্নবর শচক্ত 

ও চবকচশত কয়। োয়হমন্ডল সূক্ষ্মতর কইয়া অচধক থেো অেহভ্ব কচরনত সমথে কয়। শচক্তও 

চবকচশত কয়। সকল সমাননই ইকা অকরকঃ কদখা থাইনতনে কথ,মূখে সাধারণ মােহষ 

চতরস্কৃত কইনল কবশী দুঃখ অেহভ্ব কনর ো, চকন্তু প্রকানরর আচতশথয কইনল চেষ্ট কইয়া 

থানক। চশচক্ষত ভ্দ্রনলাক চকন্তু একচি কথার চতরস্কারও সকয কচরনত পানরে ো, তাাঁকার 

োয়হমন্ডল এত সূক্ষ্ম কইয়ানে! তাাঁকার সহখােহভ্ূচত সকন কইয়ানে বচলয়া তাাঁকার দুঃখও 

বাচিয়ানে। দাশেচেক পচণ্ডতগনণর-ক্রমচবকাশবাদীনদর মত ইকার ্ারা চবনশষ প্রমাচণত 

কয় ো। আমানদর সহখী কইবার শচক্ত থতই বৃচদ্ধ পায়, থেোনভ্ানগর শচক্ত কসই পচরমানণ 

বচধেত কইয়া থানক। কখে কখে আমার মনে কয়, আমানদর সহখী কইবার শচক্ত থচদ 

সমথহক্তান্তর কশ্রণীর১ চেয়নম অগ্রসর কয়, অপর চদনক অসহখী কইবার শচক্ত সমগুচণতান্তর 

কশ্রণীর২ চেয়নম বচধেত কইনব। অরণযবাসী মােহষ সমান সম্বনে কবশী অচভ্জ্ঞ েনক। চকন্তু 

উ্ন চতশীল আমরা নাচে, থতই আমরা উ্ন ত কইব, ততই আমানদর সহখদুঃনখর 

অেহভ্বশচক্ত তীব্র কইনব। ইকাই মায়া। 

  

১ A.P. (Arithmetical Progression):২,৪,৬,৮,১০… 

২ G.P. (Geometrical Progression):২,৪,৮,১৬,৩২… 

  

অতএব আমরা কদচখনতচে, মায়া সংসার-রকনসযর বযাখযার চেচমত্ত মতবাদচবনশষ েনক,-

সংসানরর ঘিো কথভ্ানব বতেমাে রচকয়ানে, তাকারই বণেোমাত্র। চবরুদ্ধভ্াবই আমানদর 

অচস্তনের চভ্চত্ত ; সবেত্র এই ভ্য়ােক চবরুদ্ধভ্ানবর মধয চদয়া আমরা িচলনতচে। কথখানে 

মঙ্গল কসইখানেই অমঙ্গল। কথখানে অমঙ্গল কসইখানেই মঙ্গল। কথখানে নীবে কসইখানেই 

োয়ার মনতা মৃতহয তাকার অেহসরে কচরনতনে। কথ কাচসনতনে, তাকানক কাাঁচদনত কইনব ; 

কথ কাাঁচদনতনে, কস কাচসনব। এ অবস্থার প্রচতকারও সেব েয়। আমরা অবশয এমে স্থাে 
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কল্পো কচরনত পাচর কথখানে ককবল মঙ্গলই থাচকনব অমঙ্গল থাচকনব ো। কসখানে আমরা 

ককবল কচসব, কাাঁচদব ো। চকন্তু থখে এই সকল-কারণ সমভ্ানব সবেত্র চবদযমাে, তখে 

এরূপ সংঘিে স্বতই অসেব। কথখানে আমাচদগনক কাসাইবার শচক্ত আনে, কাাঁদাইবার 

শচক্তও কসইখানেই প্রচ্ছ্ন  রচকয়ানে। কসখানে সহনখাপপাদক শচক্ত বতেমাে, দুঃখনেক 

শচক্তও কসইখানে লহক্কাচয়ত। 

  

অতএব কবদান্তদশেে আশাবাদী বা ধেরাশযবাদী েনক। কবদান্ত এই দুই মতবাদ প্রিার 

কচরনতনে ; ঘিো সকল কথ ভ্ানব বতেমাে, কবদান্ত কসভ্ানব কসগুচল গ্রকে কচরনতনে ; 

অথোপ কবদান্তমনত এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সহখ ও দুঃনখর চমশ্রে ; একচিনক বচধেত 

কর, অপরচিও সনঙ্গ সনঙ্গ বৃচদ্ধ পাইনব। ককবল সহনখর সংসার বা ককবল দুঃনখর সংসার 

কইনত পানর ো। এরূপ ধারোই স্বচবনরাধী। চকন্তু এরূপ চবনেষণ ্ারা কবদান্ত এই একচি 

মকারকনসযর উদ্ঘািে কচরয়ানেে কথ মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইচি সম্পহেে চবচভ্্ন  পৃথক্ সত্তা 

েনক। এই সংসানর এমে একচি বস্তু োই, থাকা সম্পহেে মঙ্গলনেক বা সম্পহেে অমঙ্গলনেক 

বচলয়া অচভ্চকত কইনত পানর। একই ঘিো, থাকা আন শুভ্নেক বচলয়া কবাধ কইনতনে, 

কাল তাকাই আবার অশুভ্ কবাধ কইনত পানর। একই বস্তু, থাকা একনেনক দুঃখী 

কচরনতনে তাকাই আবার অপনরর সহখ উপপাদে কচরনত পানর। কথ অচি চশশুনক দ্ধ  কনর, 

তাকাই আবার অেশেচেষ্ট বযচক্তর উপানদয় আকার রেে কচরনত পানর। 

  

কথ োয়হমণ্ডলীর ্ারা দুঃখনবাধ অন্তনর প্রবাচকত কয়, সহখনবাধ ও তাকারই ্ারা অন্তনর 

েীত কয়। অমঙ্গল-চেবারনণর একমাত্র উপায় মঙ্গল-চেবারণ; উপায়ান্তর োই, ইকা 

চেচশ্চত। মৃতহয বারণ কচরনত কইনল নীবেও বারণ কচরনত কইনব। মৃতহযকীে নীবে ও 

দুঃখকীে সহখ স্বচবনরাধী বাকয, ককােচিনকই একা পাওয়া থায় ো। দুই-ই একই বস্তুর 

চবকাশ। গতকাল থাকা শুভ্দায়ক মনে কচরয়াচেলাম, আন তাকা কচর ো। থখে আমরা 

অতীত নীবে পথোনলািো কচর, চবচভ্্ন  সমনয়র আদশেসকল আনলািো কচর, তখেই 

ইকার সতযতা উপলচি কচর। এক সমনয় কতনস্বী অেথহগল িালো করাই আমার নীবনের 

আদশে চেল। এখে এ রূপ চিন্তা কচর ো । ধশশবাবস্থায় মনে কচরতাম, চমষ্টা্ন -চবনশষ 
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প্রস্তুত কচরনত পাচরনল আচম খহব সহখী কইব। অেয সমনয় মনে কইত, স্ত্রীপহত্র ও প্রিহর 

িাকাকচি কইনলই থথাথে সহখী কইব। এখে এগুচলনক কেনলমােহচষ মনে কচরয়া কাচসয়া 

থাচক। 

  

কবদান্ত বনলে, এমে এক সময় আচসনবই আচসনব, থখে আমরা চপেনের চদনক তাকাইব, 

এবং কথ সকল ভ্াবাদনশের নেয আমরা বযচক্তে পচরকার কচরনত ভ্য় পাইনতচে, 

কসগুচলনক আমরা চবদ্রূপ কচরব। সকনলই চেন কদক বাাঁিাইয়া রাচখনত বযগ্র, কককই ইকা 

তযাগ কচরনত ইচ্ছা কনর ো। এই কদক থত কাল ইচ্ছা ততকাল রক্ষাকচরনত পাচরনল 

অতযন্ত সহখী কইব, আমরা এইরূপই ভ্াচবয়া থাচক। চকন্তু এমে সময় আচসনব, থখে এ 

কথা স্মরণ কচরয়া কচরয়া আমরা কাচসয়া উচ ব। অতএব থচদ আমানদর বতেমাে অবস্থা 

সতযও েয়, অসতযও েয় উভ্নয়র সংচমশ্রণ-দুঃখও েয় ,সহখও েয়, উভ্নয়র সংচমশ্রণ-

এইরূপ চবষমচবরুদ্ধ-ভ্াবাপ্ন  কয়, তনব কবদানন্তর আবশযকতা চক? অেযােয দশেেশাস্ত্র ও 

ধমেমতগুচলরই বা প্রনয়ানে চক? সনবোপচর শুভ্কমে কচরবারই বা চক প্রনয়ানে? এই প্রশ্ন 

মনে উচদত কয়। কলানক চনজ্ঞাসা কচরনব- থচদ অশুভ্ োিা শুভ্ কয় ো, থচদ সহখ উপপ্ন  

কচরনত কইনল সবেদা দুঃখও উপপ্ন  কয়, তনব এ সকনলর আবশযকতা চক? ইকার উত্তনর 

বলা থায়-প্রথমতঃ দুঃখ লাঘব কচরবার উনেনশয কতামানক কমে কচরনতই কইনব, কারণ 

চেনননক সহখী কচরবার ইকাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রনতযনক চেন চেন নীবনে, শীঘ্র 

বা চবলনম্ব কউক, ইকার থথাথেতা বহচা য়া থাচক। তীক্ষ্মবহচদ্ধ কলাক চকেহ সের, নিবহচদ্ধ চকেহ 

চবলনম্ব ইকা বহচা নত পানরে। নিবহচদ্ধ কলাক উপকি থেণা কভ্াগ কচরয়া, তীক্ষ্মবহচদ্ধ অল্প 

থেো পাইয়া ইকা আচবষ্কার কনরে। চ্তীয়তঃ আমাচদগনক আমানদর কতেবয কচরয়া 

থাইনত কইনব, কারণ সহখদুঃখময় চবপরীতভ্াবপূণে নীবনের বাচকনর থাইবার ইকাই 

একমাত্র পথ। সহখ ও দুঃখ-উভ্য় শচক্তই নগপনক আমানদর নেয নীবন্ত রাচখনব, থতচদে 

ো আমরা স্বপ্ন কইনত নাগচরত কই এবং এই মাচির পহতহল গিা পচরতযাগ কচর। আমানদর 

এ চশক্ষালাভ্ কচরনত কইনব; আর ইকা চশক্ষা কচরনত দীঘেকাল লাচগনব। 
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‘অেন্তই সান্ত কইয়ানেে’-নামোচেনত এই চসদ্ধানন্তর চভ্চত্তর উপর দশেে-শাস্ত্র-প্রণয়েনের 

কিষ্টা কইয়াচেল। এরূপ কিষ্টা এখেও ইংলযনণ্ড কইনতনে। চকন্তু এই-সকল দাশেচেনকর মত 

চবনেষে কচরনল পাওয়া থায়-অেন্তস্বরূপ১ চেনননক নগনত বযক্ত কচরনত কিষ্টা 

কচরনতনেে। একচদে অেন্ত চেনননক বযক্ত কচরনত সমথে কইনবে। ইকা অচত ্রুতচতমধহর 

এবং আমরা অেন্ত, চবকাশ অচভ্বযচক্ত প্রভ্ৃচত দাশেচেক শব্দও বযবকার কচরলাম। চকন্তু 

দাশেচেক পচণ্ডনতরা স্বভ্াবতই চনজ্ঞাসা কনরে : সান্ত চকরূনপ অেন্ত কইনত পানর, এ 

চসদ্ধানন্তর েযায়ােহগত মূলচভ্চত্ত চক? চেরনপক্ষ ও অেন্ত সত্তা কসাপাচধক কইয়াই এই 

নগপরূনপ প্রকাচশত কইয়ানেে। এস্থনল সকনলই সীমাবদ্ধ থাচকনব। থাকা চকেহ ইচরয়-

মে-বহচদ্ধর মধয চদয়া আচসনব, তাকানক স্বতই সীমাবদ্ধ কইনত কইনব; অতএব সসীনমর 

অসীমে-প্রাচপ্ত চেতান্ত অসেব। ইকা কইনত পানর ো। 

  

পক্ষান্তনর কবদান্ত বচলনতনেে, সতয বনি চেরনপক্ষ বা অেন্ত সত্তা চেনননক সান্তরূনপ 

বযক্ত কচরনত কিষ্টা কচরনতনেে, চকন্তু এমে সময় আচসনব, থখে এই উনদযাগ অসেব 

বহচা য়া তাকানক পশ্চাপপদ কইনত কইনব।এই পশ্চাপপদ কওয়াই থথাথে ধনমের আরে। 

ধবরাগযই ধনমের সূিো। আনকাল ধবরাগয-চবষনয় কথা বলা বি অপ্রীচতকর। আনমচরকায় 

আমানক বচলত, আচম কথে পাাঁি সকস্র বপসর পূনবের ককাে অতীত ও চবলহপ্ত গ্রক কইনত 

আচসয়া ধবরাগযচবষনয় উপনদশ চদনতচে। ইংলনণ্ডর দাশেচেকগণও কয়নতা এইরূপই 

বচলনবে। চকন্তু ধবরাগযই সতয এবং ধমেলানভ্র একমাত্র পথ। কিষ্টা কচরয়া কদখ, থচদ 

অেয পথ খহাঁচনয়া পাও; কখেই পাইনব ো। এমে সময় আচসনব, থখে অন্তরাত্মা নাচগয়া 

উচ নব, এই দীঘে চবষাদময় স্বপ্নদশেে কইনত নাগ্রত কইনব; চশশু কখলা োচিয়া নেেীর 

চেকি চফচরয়া থাইনত উদযত কইনব, বহচা নব :  

  

১ Hegel’s Absolute Mind 

  

ে নাতহ কামঃ কামাোমহপনভ্ানগে শামযচত। 

কচবষা কৃষ্ণবনত্মেব ভ্ূয় এবাচভ্বধেনত।।১  
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-কামযবস্তুর উপনভ্াগ বাসোর কখেও চেবৃচত্ত কয়ো, ঘৃতাহুচতর ্ারা অচির মনতা বাসো 

বরং বাচিনতই থানক। এইরূপ চক ইচরয়চবলাস, চক বহচদ্ধবৃচত্তর পচরিালোনচেত আেন্দ, 

চক মােবাত্মার উপনভ্াগয সবেচবধ সহখ-সবই শূেয, সকলই মায়ার অন্তগেত। সকলই এই 

সংসারনানলর অন্তগেত ,আমরা উকানক অচতক্রহম কচরনত পাচরো।আমরা মায়ানানলর 

মনধয অেন্তকাল েহিােহচি কচরনত পাচর, চকন্তু কশষ পাইবো; এবং থখেই এক কণা সহখ 

পাইবার কিষ্টা কচরব, তখেই রাচশ রাচশ দুঃখ আমাচদগনক িাচপয়া ধচরনব। চক ভ্য়ােক 

অবস্থা! থখে আচম বযাপারচি ভ্াচবনত কিষ্টা কচর, আমার চেঃসংশয় অেহভ্ূচত কয়, ইকাই 

মায়াবাদ –সকলই মায়া; এই বাকযই ইকার একমাত্র এবং সবোনপক্ষা ভ্ানলা বযাখযা। এ 

সংসানর চক দুঃখরাচশই ো বতেমাে! থচদ আপোরা চবচবধ নাচতর মনধয পচরভ্রমে কনরে, 

বহচা নত পাচরনবে কথ, এক নাচত তাকার কদাষভ্াগ এক উপানয় প্রচতকার কচরনত কিষ্টা 

কচরয়ানে, অপর নাচত অেয উপায় অবলম্বে কচরয়ানে। কসই একই কদাষ চবচভ্্ন  নাচত 

চবচভ্্ন  উপানয় প্রচতকার কচরনত কিষ্টা কচরয়ানে চকন্তু কককই কৃতকাথে কয় োই। থচদ 

কদাষগুচল ক্রমশঃ হ্রাস কচরয়া একচদনক চেবদ্ধ করা থায়, অপর চদনক রাচশ রাচশ অশুভ্ 

সচিত কইনত থানক।ইকার গচতই এইরুপ। চকন্দহগে নাতীয় নীবনে কতকিা সতীে-

ধনমের আদশে উনে স্থাপে কচরবার নেয বালযচববাক ্ারা তাকানদর সন্তােগণনক এবং 

ক্রনম সমগ্র নাচতনক অধঃপাচতত কচরয়ানে। চকন্তু এ কথাও আচম অস্বীকার কচরনত পাচর 

ো কথ,বালযচববাক চকন্দহনাচতনক পচবত্রতায় ভ্ূচষত কচরয়ানে। চক িাও? থচদ নাচতনক 

সতীেধনমে সমাচধক ভ্ূচষত কচরনত িাও, তাকা কইনল এই বালযচববাক ্ারা সমস্ত স্ত্রী-

পহরুনষর শরীর দুবেল কচরনত কইনব।অপর-চদনক ইংলনণ্ড কতামানদর অবস্থাই চক খহব ভ্াল? 

কখেই েয়। কারণ পচবত্রতাই নাচতর নীবেী-শচক্ত। তহচম চক ইচতকানস লক্ষয কর োই 

কথ, অপচবত্রতার মধয চদয়াই নাচতর মৃতহযচিহ্ন কদখানদয়?-থখে কথৌে অপচবত্রতা ককাে 

নাচতর মনধয প্রনবশ কনর, তখেই বহচা নত কইনব উকার চবোশ আস্ন । এই-সকল 

দুঃখনেক সমসযার মীমাংসা ককাথায়? থচদ চপতা-মাতা চেন সন্তানের নেয পাত্র বা পাত্রী 

চেবোিে কনরে, তাকা কইনল এই কদাষ অনেকিা চেবাচরত কয়। ভ্ারনতর কেযাগণ থতিা 

ভ্াবপ্রবে তদনপক্ষা অচধক কাথেকহশল। তাকানদর নীবনে কাবয খহবই কম।চকন্তু থচদ 
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কলানক চেননরাই স্বামী ও স্ত্রী চেবোিে কনর, তাকানতও অচধক সহখ কয় ো। ভ্ারতীয় 

োরীগণ সাধারণতঃ কবশ সহখী। স্বামী-স্ত্রীর মনধয কলক খহব কবশী কয় ো। পক্ষান্তনর 

থহক্তরানষ্ট-নথখানে স্বাধীেতার আচতশথয চবদযমাে, কসখানে অসহখী পচরবার ও দুখঃকর 

চববানকর সংখযা অনেক। আচম কথ-নকাে সভ্ায় চগয়াচে, কসখানেই শুচেয়াচে-সভ্ায় 

উপস্কত এক-তৃতীয়াংশ োরী তাকানদর পচতপহত্রনক দূর কচরয়া চদয়ানে। এইরূপই সবেত্র। 

ইকানত চক প্রকাশ পাইনতনে? প্রকাশ পাইনতনে কথ, এই-সকল আদশে ্ারা অচধকতর 

সহখ অচনেত কয় োই। আমরা সকনলই সহনখর নেয আপ্রাে কিষ্টা কচরনতচে, চকন্তু একচদনক 

চকেহ সহখ পাইনত ো পাইনতই অেযচদনক দুঃখ উপচস্থত কইনতনে। 

  

১ চবষ্ণহপহরাণ- ৪/ ১০/ ৯ 

  

তনব চক আমরা শুভ্ কমে কচরব ো? কচরব বইচক-পূবোনপক্ষা কবশী উপসানকর সচকত 

আমাচদগনক কান কচরনত কইনব। চকন্তু এই জ্ঞাে আমানদর উপকি বািাবাচি ও ধমোেতা 

দূর কচরনব। ইংনরন আর উনত্তচনত কইয়া চকন্দহনক ‘ওঃ ধপশাচিক চকন্দহ! োরীগনের প্রচত 

চক অসপ বযাবকার কনর!’-এই বচলয়া অচভ্শাপ চদনব ো। কস চবচভ্্ন  নাচতর রীচতেীচত 

মােয কচরনত চশচখনব। ধমোেতা অল্প কইনব এবং কান কবশী কইনব। ধমোে কলানকরা 

কান কচরনত পানর ো। তাকারা শচক্তর চতে-িতহথোংশ বৃথা বযয় কনর। ধীর প্রশান্তচিত্ত 

বাস্তবজ্ঞােসম্প্ন  বযচক্তরাই কান কনরে ; অতএব এই জ্ঞাে ্ারা কান কচরবার শচক্ত 

বৃচদ্ধ পাইনব। অবস্থা এইরূপই নাচেয়া চতচতক্ষা বৃচদ্ধ পাইনব। দুঃখ ও অমঙ্গল আমাচদগনক 

ভ্ারসাময কইনত চবিহযত কচরনত পাচরনব ো এবং োয়ার চপেনে ধাচবত কচরনব ো। সহতরাং 

সংসারগচত এইরূপ নাচেয়া আমরা সচকষ্ণহ কইব। ধরা থাক, সকল মােহষই  

  

কদাষশূেয কইনব, তারপর পশুকহল ক্রনম মােবে প্রাপ্ত কইনব এবং পূবেবপ সব অবস্থার মধয 

চদয়া অগ্রসর কইনত থাচকনব ; উচিদচদনগরও গচত ঐরূপ। চকন্তু ককবল একিা চনচেস 

সহচেচশ্চত-এই মকতী েদী সমহদ্রাচভ্মহনখ প্রবল কবনগ প্রবাচকত কইনতনে, উকার 

নলচবন্দহগুচলর প্রনতযকচি অেন্ত বাচরচধবনক্ষ চবলীে কইনব। অতএব সমস্ত দুঃখ ও কেশ, 

আেন্দ কাসয ও ক্রন্দনের সচকত নীবে কথ কসই অেন্ত সামহদ্রাচভ্মহনখ প্রবলনবনগ ধাচবত 
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কইনতনে, ইকা চেচশ্চত।–তহচম আচম, নীব উচিদ ও সামােয নীবােহপথেন্ত, কথ কথখানে 

রচকয়ানে, সকনলই কসই অেন্ত নীবে সমহনদ্র উপেীত কইনব, মহচক্ত বা ঈের লাভ্ কচরনব 

; ইকা ককবল সময়সানপক্ষ । 

  

পহেরায় বচলনতচে, কবদান্ত আশাবাদী বা চেরাশাবাদী েনক। এ সংসার ককবল মঙ্গলময় বা 

ককবল অমঙ্গলময়-এইরূপ মত কবদান্ত বযক্ত কনর ো। কবদান্ত বচলনতনে, মঙ্গল ও 

অমঙ্গল উভ্নয়রই মূলয সমাে। ইকারা এইরূনপ পরের সম্বে কইয়া রচকয়ানে। সংসার 

এইরূপ নাচেয়া সচকষ্ণহতার সচকত কমে কর। চক নেয কমে কচরব? থচদ সংসানরর অবস্থা 

এইরূপ, আমরা চক কচরব? অনজ্ঞয়বাদী কই ো ককে, আধহচেক অনজ্ঞয়বাদীরাও নানেে, 

এ রকনসযর মীমাংসা োই ; কবদানন্তর ভ্াষায় বচলনত কগনল-এই মায়াপাশ কইনত 

অবযাকচত োই। অতএব সন্তুষ্ট কইয়া নীবে কভ্াগ কর। এখানেও একচি অচত মকাভ্রম 

রচকয়ানে। তহচম কথ-নীবে ্ারা পচরবৃত কইয়া রচকয়াে, কসই নীবে সম্বনে কতামার জ্ঞাে 

চকরূপ? নীবে বচলনত তহচম চক ককবল পনিচরনয় আবদ্ধ নীবেই বহা ? ইচরয়জ্ঞানে 

আমরা পশু কইনত সামােযই চভ্্ন । চকন্তু আচম চবোস কচর, এ-স্থানে উপচস্থত এমে ককক 

োই, থাাঁকার নীবে ককবল ইচরনয়ই আবদ্ধ। অতএব আমানদর বতেমাে নীবে বচলনত 

ইচরয় অনপক্ষা আরও চকেহ কবশী বহা ায়। আমানদর সহখদুঃনখর অেহভ্ব, উোকা্া এবং 

চিন্তাশচক্তও কতা আমানদর নীবনের প্রধাে অঙ্গ ; আর কসই উেআদশে ও পূণেতার চদনক 

অগ্রসর কইবার কন ার কিষ্টাও চক আমানদর নীবনের উপাদাে েনক? অনজ্ঞয়বাদীনদর১ 

মনত নীবে কথভ্ানব আনে, কসইভ্ানবই উকানক কভ্াগ করা কতেবয। চকন্তু নীবে বচলনল 

সনবোপচর আদশে-অনেষনণর-পূণেতা অচভ্মহনখ অগ্রসর কইবার প্রবল কিষ্টাও বহা ায়। 

আমানদর এই আদশে লাভ্ কচরনতই কইনব। অতএব আমরা অনজ্ঞয়বাদী কইনত পাচর ো 

এবং নগপ কথভ্ানব প্রতীয়মাে কয়, কসভ্ানব উকানক গ্রকণ কচরনত পাচর ো। অনজ্ঞয়বাদী 

নীবনের আদশেভ্াগ বনেে কচরয়া বাকীিহকহ স্ববেস্ব বচলয়া গ্রকণ কনরে। এই আদশে লাভ্ 

করা অসেব নাচেয়া চতচে ইকার অনেষণই পচরতযাগ কনরে। ইকাই স্বভ্াব, ইকাই নগপ; 

ইকাই মায়া। 
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১ Spencer’s Agnosticism 

  

কবদান্তমনত ইকাই প্রকৃচত। চকন্তু চক কদনবাপাসো প্রতীনকাপাসো বা দাশেচেক চিন্তা 

অবলম্বেপূবেক আিচরত ধমে, অথবা কদবতা চপশাি কপ্রনতর গল্প, সাধহ ঋচষ মকাত্মা বা 

অবতানরর িচরতকথার সাকানথয অেহচিত অপচরণত বা উ্ন ত ধমেমতগুচলর উনেশয একই। 

সকল ধমেই ইকানক-এই প্রকৃচতর বেেনক অচতক্রম কচরবার অল্পচবস্তর কিষ্টা কচরনতনে। 

এক কথায় সকনলই মহচক্তর চদনক অগ্রসর কইনত কন ার কিষ্টা কচরনতনে। জ্ঞাতসানর বা 

অজ্ঞাতসানর মােহষ বহচা য়ানে, কস বন্দী। কস থাকা কইনত ইচ্ছা কনর, কস তাকা েয়। কথ 

সমনয়-নথ মহকূনতে কস িাচরচদনক িাচকয়া কদচখয়ানে, কসই মহকূনতেই তাকানক কশখানো 

কইয়ানে, তখেই কস অেহভ্ব কচরয়ানে-নস বন্দী। কস আরও বহচা য়ানে, এই সীমাশৃ্চলত 

কইয়া তাকার অন্তনর কক কথে রচকয়ানেে,চথচে কদক কথখানে থাইনত পানর ো, কসখানে 

থাইনত িাচকনতনেে। দুদোন্ত, েৃশংস, আত্মীয়-স্বননের গৃকসচ্ন ধানে কগাপনে অবচস্থত, 

কতযাচপ্রয় ও তীব্র সহরাচপ্রয়, মৃত চপতৃপহরূষ বা অেয ভ্ূত-নপ্রনত চবোসী অচত চে  

ধমেমতগুচলনত আমরা কসই একই প্রকার মহচক্তর ভ্াব কদচখনত পাই। থাাঁকারা কদবতার 

উপাসো ভ্ানলাবানসে, তাাঁকারা কসই সকল কদবতার মনধয চেনননদর অনপক্ষা অচধকতর 

স্বাধীেতা কদচখনত পাে-গৃনকর ্ ার রুদ্ধ থাচকনলও কদবতারা প্রািীনরর মধয চদয়া আচসনত 

পানরে ; প্রািীর তাাঁকাচদগনক বাধা চদনত পানর ো। এই মহচক্তর ভ্াব ক্রনমই বচধেত কইয়া 

অবনশনষ সগুে ঈেনরর আদনশে উপেীত কয়। ঈের প্রকৃচতর পানর, ঈের মায়াতীত-

ইকাই কসই আদনশের ককরগত ভ্াব। 

  

আচম কথে শুচেনতচে, সম্মহনখ ককাে কণ্ঠস্বর উচথানত কইনতনে, কথে অেহভ্ব কচরনতচে-

ভ্ারনতর কসই প্রািীে আিাথেগে অরণযাশ্রনম এই-সকল প্রশ্ন চবিার 

  

কচরনতনেে। বৃদ্ধ ও পচবত্র কশ্রি ঋচষগে উকার মীমাংসা কচরনত অক্ষম কইয়ানেে, চকন্তু 

একচি থহবক কসই সভ্ামনধয দাাঁিাইয়া বচলনতনে : কক চদবযধামবাসী অমৃনতর পহত্রগে! 

শ্রবে কর, আচম পথ খহাঁচনয়া পাইয়াচে ; চথচে অেকানরর পানর, তাাঁকানক নাচেনলই মৃতহযর 

পানর থাওয়া থায়।১  
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শৃণ্বন্তু চবনে অমৃতসয পহত্রাঃ। 

আ কথ ধামাচে চদবযাচে তস্থহঃ।। 

* 

কবদাকনমতং পহরুষং মকাম্তম্ 

আচদতযবণেং তমসঃ পরস্তাপ। 

তনমব চবচদোকচতমৃতহযনমচত 

োেযঃ পো চবদযনতকয়োয়।। 

  

উপচেষদ্ কইনত আমরা এই চশক্ষাই পাইনতচে কথ, মায়া আমানদর িাচরচদনক চঘচরয়া 

রচকয়ানে এবং উকা অচত ভ্য়ঙ্কর। তথাচপ মায়ার মধয চদয়া কান কচরনত কইনব। চথচে 

বনলে, ‘এই েদীতীনর বচসয়া থাচক, সমস্ত নল থখে সমহনদ্র িচলয়া থাইনব তখে েদী 

পার কইব’, চতচে কথমে সফল কে, আর চথচে বনলে, ‘পৃচথবী পূণেমঙ্গলময় কইনল পর 

কান কচরব এবং নীবে উপনভ্াগ কচরব’, চতচেও কসইরূপ সাফলয লাভ্ কচরয়া থানকে। 

মায়ার অেহকূনল পথ োই, মায়ার চবরুনদ্ধ গমেই পথ-এ কথাও চশক্ষা কচরনত কইনব। 

আমরা প্রকৃচতর সকায়ক কইয়া নন্মগ্রকে কচর োই, চকন্তু তাকার প্রচতনথাগী কইয়াই 

নচন্ময়াচে। আমরা বেনের কতো কইয়াও চেনচদগনক বদ্ধ কচরনতচে। এই বাচি ককাথা 

কইনত আচসল? প্রকৃচত ইকা কদয় োই। প্রকৃচত বচলনতনে-‘থাও, বনে চগয়া বাস কর।’ 

মােব বচলনতনে-‘আচম বাচি চেমোণ কচরব, প্রকৃচতর সচকত থহদ্ধ কচরব।’ কস তাকাই 

কচরনতনে। তথা কচথত প্রাকৃচতক চেয়নমর সচকত অচবরাম সংগ্রামই মােবনাচতর ইচতকাস 

এবং মােবই অবনশনষ নয়ী কয়। অন্তনেগনত আচসয়া কদখ, কসখানেও কসই সংগ্রাম 

িচলয়ানে, ইকা পশু-মােব ও আধযাচত্মক-মােনবর সংগ্রাম, আনলাক ও অেকানরর 

সংগ্রাম; মােহষ এখানেও চবননতা। প্রকৃচতর মধয চদয়া মােহষ আপোর মহচক্তর পথ কচরয়া 

লয়।  

  

১ কেতােতর উপ. ২/ ৫ ও ৩/ ৮ 
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অতএব আমরা কদচখনতচে, এই মায়া অচতক্রম কচরয়া ধবদাচন্তক দাশেচেকগণ এমে চকেহ 

নাচেয়ানেে,থাকা মায়াধীে েনক; থচদ আমরা কস অবস্থায় উপেীত কইনত পাচর, আমরাও 

মায়ার পানর থাইব। ঈেরবাদী সমস্ত ধনমেরই ইকা সাধারণ সম্পচত্ত। চকন্তু কবদান্তমনত 

ইকা ধনমের আরেমাত্র, কশষ েনক। চথচে চবনের স্রষ্টা ও পাতা, চথচে মায়াধীশ, মায়া বা 

প্রকৃচতর অধীের বচলয়া উক্ত কইয়ানেে, কসই সগুে ঈেনরর জ্ঞাে এই কবদান্তভ্ানবর 

কশষ কথা েনক। এই জ্ঞাে ক্রমাগত বাচিনত থানক। অবনশনষ ধবদাচন্তক কদনখে, থাাঁকানক 

বাচকনর কবাধ কইয়াচেল,চতচে চেননই কসই, চতচে প্রকৃতপনক্ষ অন্তনরই চেনলে। চথচে 

সীমার মনধয আপোনক বদ্ধ মনে কচরয়াচেনলে, চতচেই কসই মহক্ত-স্বরূপ। 
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২. মানুষের যথাথথ স্বরূপ (১) 

মােহনষর থথাথে স্বরূপ 

  

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা  

  

মােহষ এই পনিচরয়গ্রাকয নগনত এতিা আসক্ত কথ, সকনন কস উকা োচিনত িানক ো। 

চকন্তু এই বাকয নগতনক থতদূর সতয বা সার বচলয়া কবাধ কউক ো ককে, প্রনতযক বযচক্ত 

এবং প্রনতযক নাচতর নীবনেই এমে একচি সময় আনস থখে অচেচ্ছাসনত্তও চনজ্ঞাসা 

কচরনত কয়-নগপ  চক সতয? কথ বযচক্ত তাকার পনিচরনয়র সানক্ষয অচবোস কচরবার 

চবন্দহমাত্রও সময় পায় ো, থাকার নীবনের প্রচত মহকূতেই ককাে ো ককােরূপ চবষয়-নভ্ানগ 

চেথহক্ত, মৃতহয তাকারও চেকি আচসয়া উপচস্কত কয় এবং তাকানকও বাধয কইয়া চনজ্ঞাসা 

কচরনত কয় কয়-নগপ চক সতয? এই প্রনশ্নই ধনমের আরে এবং ইকার উত্তনরই ধনমের 

পচরসমাচপ্ত। এমে চক প্রণালীবদ্ধ ইচতকানসরও পূনবে, সহদূর অতীত কানল, সভ্যতার অস্ফহি 

ঊষাকানলও-নসই রকসযময় কপৌরাচণক থহনগও আমরা কদচখনত পাই, এই একই প্রশ্ন 

চনজ্ঞাচসত কইয়ানে : ‘নগপ চক সতয?’  

  

কচবেময় কন াপচেষনদর প্রারনে আমরা এই প্রশ্ন কদচখনত পাইঃ ককক বনলে, ‘মােহষ 

মচরয়া কগনল তাা্কার আর অচস্তে থানক ো’ ; আবার 

  

ককক বনলে, ‘ো, তখে তাকার অচস্তে থানক’। ইকার মনধয ককাে া্চি সতয?১  

  

এ প্রনশ্নর অনেক প্রকার উত্তর প্রদত্ত কইয়ানে। থাবতীয় দশেে ও ধমে প্রকৃতপনক্ষ এই 

প্রনশ্নরই চবচভ্্ন  প্রকার উত্তনর পচরপূণে। ‘এর পনর চক? প্রকৃত সতয চক?’-অনেনক আবার 

এই প্রশ্ননক, প্রানণর এই অশান্ত চনজ্ঞাসানক থামাইয়া চদনত-দাবাইয়া চদনত কিষ্টা 

কচরয়ানেে। চকন্তু থতচদে নগনত মৃতহয বচলয়া চকেহ থাচকনব, ততচদে এই দাবাইয়া চদবার 

কিষ্টা সবেদা চবফল কইনব। আমরা মহনখ খহব সকনন বচলনত পাচর-নগনতর অতীত সত্তার 
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অনেষণ কচরব ো, বতেমাে মহকূনতেই আমানদর সমস্ত আশা আকা্া আবদ্ধ রাচখব ; 

ইচরয়াতীত বস্তুর চিন্তা কচরব ো বচলয়া খহব কিষ্টা কচরনত পাচর, আর ইচরয়গ্রাকয বাচকনরর 

সবচকেহ আমাচদগনক সঙ্কীণে সীমায় আবদ্ধ রাচখনত পানর, সমহদয় নগপ চমচলয়া বতেমানের 

ক্ষহদ্র সীমার বাচকনর দৃচষ্ট- প্রসারনে বাধা চদনত পানর,চকন্তু থতচদে নগনত মৃতহয থাচকনব, 

ততচদে এই প্রশ্ন বারংবার চনজ্ঞাচসত কইনবঃ আমরা এই কথ-সকল বস্তনক সনতযর সতয, 

সানরর সার বচলয়া ঐগুচলর প্রচত আসক্ত, মৃতহযই চক ইকানদর িরম পচরোম? নগপ কতা 

এক মহকূনতেই ধ্বংস কইয়া ককাথায় িচলয়া থায়! গগেস্পশেী অতহযে পবেত, চেন  অতল 

গহ্বর-নথে মহখবযাদাে গ্রাস কচরনত আচসনতনে। এই পাকানির ধানর দাাঁিাইয়া থত কন ার 

অন্তঃকরণই কউক, চেশ্চয়ই চশকচরয়া উচ নব আর চনজ্ঞাসা কচরনব ‘এ সব চক সতয?’ 

ককাে মকাপ্রাে বযচক্ত সারা নীবে ধচরয়া, সমস্ত শচক্ত চদয়া একিহ একিহ কচরয়া কথ আশার 

কসৌধ চেমোে কচরনলে, এক মহকূনতে তাকা উচিয়া কগল। এ গুচল চক সতয? এই প্রনশ্নর 

উত্তর চদনতই কইনব। কালক্রনম এই প্রনশ্নর শচক্ত হ্রাস পাইনব ো, বরং কালনস্রানত থতই 

উকার শচক্ত বৃচদ্ধ পাইনব, ততই উকা হৃদনয়র উপর গভ্ীর কবনগ আঘাত কচরনব। 

  

চ্তীয় কথা কইনতনে-মােহনষর সহখী কইবার ইচ্ছা। আপোনক সহখী কচরবার নেয মােহষ 

সব চকেহর পশ্চানত ধাচবত কয়-ইচরনয়র চপেনে চপেনে েহচিয়া উন্মনত্তর েযায় বচকনেগনতর 

কান কচরয়া থায়। কথ থহবক নীবে-সংগ্রানম 

  

কৃতকাথে কইয়ানে, তাকানক থচদ চনজ্ঞাসা কর, কস বচলনব এই নগপ সতয-সব চকেহ তাকার 

সতয বচলয়া মনে কয়। কয়নতা কসই থখে বৃদ্ধ কইনব, ভ্াগয-্ারা বারংবার বচিত কইয়া 

কয়নতা কসই বযচক্তই চনজ্ঞাচসত কইনল বচলনব, ‘সবই অদৃষ্ট।’ কস এতচদনে কদচখনত 

পাইল-বাসো পূণে কয় ো। কস কথখানেই থায়, কসখানেই কদনখ এক বজ্রদৃঢ় প্রািীর, তাকা 

অচতক্রম কচরয়া থাইবার সাধয তাকার োই। প্রচতচি ইচরয়কমে প্রচতচক্রয়ায় পথেবচসত 

কয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। সহখ-দুঃখ, চবলাস-চবভ্ব ক্ষমতা-দাচরদ্রয- এমে চক নীবে পথেন্ত 

ক্ষণস্থায়ী। 
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এই সমসযার দুইচি চসদ্ধান্ত আনে। একচি-শূেযবাদীনদর মনতা চবোস কর কথ, সবই শূেয, 

আমরা চকেহই নাচে ো, আমরা ভ্ূত-ভ্চবষপ, এমে চক বতেমাে সম্বনেও চকেহই নাচেনত 

পাচর ো। কারণ, কথ ভ্ূত-ভ্চবষযপ অস্বীকার কচরয়া ককবল বতেমাে স্বীকার কচরয়া 

উকানতই আবদ্ধ থাচকনত িানক, কস বাতহল। তাকা কইনল কস চপতামাতানক অস্বীকার 

কচরয়াও সন্তানের অচস্তে স্বীকার কচরনত পানর। ইকাও থহচক্তসঙ্গত কইয়া পনি। ভ্ূত-

ভ্চবষযপ অস্বীকার কচরনল বতেমােও অস্বীকার কচরনত কইনব। এই এক চসদ্ধান্ত-ইকা 

শূেযবাদীর মত। চকন্তু আচম এমে কলাক কখেও কদচখোই, কথ এক চমচেনির নেয 

শূেযবাদী কইনত পানর; মহনখ ইকা বলা অবশয খহব সকন।  

  

চ্তীয় চসদ্ধান্ত এই-এই প্রনশ্নর প্রকৃত উত্তর অনেষণ কর, সনতযর অনেষে কর, এই 

চেতযপচরবতেেশীল েের নগনতর মনধয চক সতয আনে, অনেষে কর। এই কদক, থাকা 

কতকগুচল নি পদানথের অণহর সমচষ্টমাত্র, ইকার মনধয চক চকেহ সতয আনে?মােব-মনের 

ইচতকানস বরাবর এই তনত্ত্বর অেহসোে কইয়ানে। আমরা কদচখনত পাই, অচত প্রািীে 

কানলই মােনবর মনে এই তনত্ত্বর অস্ফহি আনলাক প্রচতভ্াত কইয়ানে। আমরা কদচখনত 

পাই, তখে কইনতই মােহষ স্থহলনদনকর অতীত অেয একচি কদনকর জ্ঞােলাভ্ কচরয়ানে, 

উকা অনেকাংনশ ঐ কদনকরই মনতা বনি, চকন্তু স্থহলনদক অনপক্ষা পূণে ও কশ্রি-শরীনরর 

ধ্বংস কইনলও উকার ধ্বংস কইনব ো। আমরা ঋনেনদর সূনক্ত মৃতশরীর-দকেকারী 

অচিনদনবর উনেনশ চে চলচখত স্তব কদচখনত পাইঃ ‘কক অচি, তহচম ইকানক কতামার কানত 

ধচরয়া মৃদুভ্ানব লইয়া থাও-ইকার শরীর সবোঙ্গসহন্দর কনযাচতমেয় কর; ইকানক কসই স্থানে 

লইয়া থাও, কথখানে চপতৃগণ বাস কনরে, কথখানে দুঃখ োই, কথখানে মৃতহয োই।’  

  

১ কথয়ম া্ কপ্রনত চবচিচকপসা মেহনষয, অস্তীনতযনক োয়মস্তীচত ধিনক। ক  উপ. ১। ১। ২০ 

  

কদচখনব, সকল ধনমেই এই একই প্রকার ভ্াব চবদযমাে, এবং তাকার সচকত আমরা আর 

একচি তত্ত্বও পাইয়া থাচক। আশ্চনথের চবষয়, সকল ধমেই সমস্বনর কঘাষো কনরে, মােহষ 

প্রথনম পচবত্র ও চেোপ চেল, এখে তাকার অবেচত কইয়ানে-এ ভ্াব তাাঁকারা রূপনকর 

ভ্াষায়, চকংবা দশেনের সহেষ্ট ভ্াষায়, কথভ্ানবই প্রকাশ করুে ো ককে তাাঁকারা সকনলই 
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চকন্তু ঐ এক তে কঘাষো কচরয়া থানকে। সকল শাস্ত্র এবং সকল পহরাে কইনতই এই এক 

তে পাওয়া থায় কথ, মােহষ পূনবে থাকা চেল, এখে তাকা অনপক্ষা অবেত কইয়া পচিয়ানে। 

য়াহুদীনদর শাস্ত্র বাইনবনলর পহরাতে ভ্ানগ আদনমর পতনের কথ-গল্প আনে, ইকাই তাকার 

সারাংশ। চকন্দহশানস্ত্র এই তত্ত্ব পহেঃপহেঃ উচিচখত কইয়ানে। তাাঁকারা সতযথহগ বচলয়া কথ-

থহনগর বণেো কচরয়ানেে-থখে মােহনষর ইচ্ছামৃতহয চেল, তখে মােহষ থতচদে ইচ্ছা শরীর 

রক্ষা কচরনত পাচরত, তখে কলানকর মে শুদ্ধ ও সংথত চেল, তাকানতও এই সবেনেীে 

সনতযর ইচঙ্গত কদখা থায়। তাাঁকারা বনলে, তখে মৃতহয চেল ো এবং ককােরূপ অশুভ্ বা 

দুঃখ চেল ো, আর বতেমাে থহগ কসই উ্ন ত অবস্থারই অবেতভ্াব। এই বণেোর সচকত 

আমরা সবেত্রই নলপ্লাবনের বণেো কদচখনত পাই। এই নলপ্লাবনের গনল্পই প্রমাচণত 

কইনতনে কথ, সকল ধমেই বতেমাে থহগনক প্রািীে থহনগর অবেত অবস্থা বচলয়া স্বীকার 

কচরয়ানেে। নগপ ক্রমশঃ মন্দ কইনত মন্দতর কইনত লাচগল। অবনশনষ নলপ্লাবনে 

অচধকাংশ কলাকই নলমি কইয়া কগল। আবার উ্ন চত আরে কইল। মােহষ আবার উকার 

কসই পচবত্র অবস্থা লাভ্ কচরবার নেয ধীনর ধীনর অগ্রসর কইনতনে।  

  

আপোরা সকনলই ওল্ড কিস্টানমনের নলপ্লাবনের গল্প নানেে। ঐ একই প্রকার গল্প 

প্রািীে বাচবল, চমশর, িীে এবং চকন্দহচদনগর মনধযও প্রিচলত চেল। চকন্দহশানস্ত্র নলপ্লাবনের 

এইরূপ বণেো পাওয়া থায় :  

  

মকচষে মেহ একচদে গঙ্গাতীনর সেযাবন্দো কচরনতচেনলে, এমে সমনয় একচি ক্ষহদ্র মপসয 

আচসয়া বচলল, ‘আমানক আশ্রয় চদে।’ মেহ তপক্ষোপ উকানক সচ্ন চকত একচি নলপানত্র 

রাচখয়া চনজ্ঞাসা কচরনলে, ‘তহচম চক িাও?’ মপসযচি বচলল, এক বৃকপ মপসয আমানক 

অেহসরে কচরনতনে, আপচে আমানক রক্ষা করুে।’ মেহ উকানক গৃনক লইয়া কগনলে, 

প্রাতঃকানল কদনখে, মপসয ঐ 

  

পাত্রপ্রমাে কইয়ানে। কস বচলল, ‘আচম এ পানত্র আর থাচকনত পাচর ো।’ মেহ তখে 

তাকানক এক কিৌবাোয় রাচখনলে। পরচদে কস ঐ কিৌবাোর সমাে কইয়া বচলল, ‘আচম 

এখানেও থাচকনত পাচরনতচে ো।’ তখে মেহ তাকানক েদীনত স্থাপে কচরনলে। প্রানত থখে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কদচখনলে, মপনসযর কনলবর েদী ভ্চরয়া কফচলয়ানে, তখে চতচে উকানক সমহনদ্র স্থাপে 

কচরনলে। তখে মপসয বচলনত লাচগল, ‘মেহ, আচম নগনতর সৃচষ্টকতো। নলপ্লাবে ্ারা 

নগপ ধ্বংস কচরব; কতামানক সাবধাে কচরবার নেয আচম এই মপসযরূপ ধারণ কচরয়া 

আচসয়াচে। তহচম একখাচে সহবৃকপ কেৌকা চেমোণ কচরয়া উকানত সবেপ্রকার প্রাণী এক এক 

কনািা কচরয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপচরবানর উকানত প্রনবশ কর। সকল স্থাে ননল 

প্লাচবত কইনল ননলর মনধয তহচম আমার শৃঙ্গ কদচখনত পাইনব, তাকানত কেৌকা বাাঁচধনব। 

পনর নল কচময়া কগনল কেৌকা কইনত োচময়া আচসয়া প্রনাবৃচদ্ধ কচরও।’ এইরূনপ 

ভ্গবানের কথা অেহসানর নলপ্লাবে কইল এবং মেহ চেন পচরবার এবং সবেপ্রকার নন্তুর 

এক এক কনািা এবং সবেপ্রকার উচিনদর বীন নলপ্লাবে কইনত রক্ষা কচরনলে এবং 

প্লাবনের অবসানে চতচে ঐ কেৌকা কইনত অবতরণ কচরয়া নগনত প্রনা উপপ্ন  কচরনত 

লাচগনলে- আর আমরা মেহর বংশধর বচলয়া মােব োনম অচভ্চকত।১  

  

এখে কদখ, মােবভ্াষা কসই অন্তচেেচকত সতয প্রকাশ কচরবার কিষ্টামাত্র। আমার চস্থর 

চবোস- এই – সকল গল্প আর চকেহ েয়, একচি কোি বালক- অস্পষ্ট অস্ফহি শব্দরাচশই 

থাকার একমাত্র ভ্াষা- কস কথে কসই ভ্াষায় গভ্ীরতম দাশেচেক সতয প্রকাশ কচরবার কিষ্টা 

কচরনতনে; চশশুর উকা প্রকাশ কচরবার উপথহক্ত ইচরয় অথবা অেয ককােরূপ উপায় োই। 

উেতম দাশেচেনকর এবং চশশুর ভ্াষায় ককাে প্রকার গত কভ্দ োই, শুধহ মাত্রাগত কভ্দ 

আনে। আনকাল চবশুদ্ধ প্রোলীবদ্ধ গচণনতর মনতা সচ ক কািাোাঁিা ভ্াষা, আর 

প্রািীেচদনগর অস্ফহি রকসযময় কপৌরাচণক ভ্াষার মনধয প্রনভ্দ ককবল মাত্রার উেতা-

চে তা। এই সকল গনল্পর চপেনে একচি মকপ সতয আনে, প্রািীনেরা উকা কথে প্রকাশ 

কচরবার কিষ্টা কচরনতনেে। 

  

অনেক সময় এই সকল প্রািীে কপৌরাচেক গনল্পর চভ্তনর মকামূলযবাে সতয থানক, আর 

দুঃনখর সচকত বচলনত কইনতনে, আধহচেকচদনগর সহন্দর মাচনেত ভ্াষার চভ্তনর অনেক 

সময় শুধহ অসার চনচেস পাওয়া থায়। অতএব কপৌরাচণক কাচকেী ্ ারা আবৃত বচলয়া এবং 
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আধহচেক কানলর অমহক মকাশয় চক তমহক মকাশয়ার মনে লানগ ো বচলয়া প্রািীে সব 

চনচেসই এনকবানর কফচলয়া কদওয়ার প্রনয়ানে োই।  

  

‘অমহক ঋচষ বা মকাপহরুষ বচলয়ানেে, অতএব ইকা চবোস কর’-এইরূপ বলানত থচদ 

ধমেগুচল উপকানসর কথাগয কয়, তনব আধহচেকগণ অচধকতর উপকানসর কথাগয। এখেকার 

কানল থচদ ককক মহশা, বহদ্ধ বা ঈশার উচক্ত উদৃ্ধচত কনর, কস কাসযস্পদ কয় ; চকন্তু কাক্সচল, 

চিণ্ডাল বা ডারুইনের োম কচরনলই কলানক কস কথা এনকবানর চেচবেিানর গলাধঃকরণ 

কনর। কাক্সচল এই কথা বচলয়ানেে’- অনেনকর পনক্ষ এইিহকহ বচলনলই থনথষ্ট! আমরা 

কহসংস্কার কইনত মহক্ত কইয়াচে বনি! আনগ চেল ধনমের কহসংস্কার, এখে কইয়ানে চবজ্ঞানের 

কহসংস্কার ; আনগকার কহসংস্কানরর চভ্তর চদয়া নীবেপ্রদ আধযাচত্মক ভ্াব আচসত ; 

আধহচেক কহসংস্কানরর চভ্তর চদয়া ককবল কাম ও কলাভ্ আচসনতনে। কস কহসংস্কার চেল 

ঈেনরর উপাসো লইয়া, আর আধহচেক কহসংস্কার- অচত ঘৃচণত ধে, োম-থশ বা ক্ষমতার 

উপাসো। ইকাই প্রনভ্দ। 

  

এখে পূনবোক্ত কপৌরাচণক গল্পগুচল সম্বনে আবার আনলািো করা থাউক। সকল গনল্পর 

চভ্তনরই এই একচি প্রধাে ভ্াব কদচখনত পাওয়া থায় কথ, মােহষ পূনবে থাকা চেল, তাকা 

অনপক্ষা এখে অবেত কইয়া পচিয়ানে। আধহচেক কানলর গনবষকগণ কবাধ কয় কথে এই 

চসদ্ধান্ত এনকবানর অস্বীকার কচরয়া থানকে। ক্রমচবকাশবাদী পচণ্ডতগে মনে কনরে, 

তাাঁকারা কথে এই চসদ্ধান্ত এনকবানর খণ্ডে কচরয়ানেে। তাাঁকানদর মনত মােহষ ক্ষহদ্র মাংসল 

নন্তুচবনশনষর(molluse) ক্রমচবকাশ-মাত্র, অতএব পূনবোক্ত কপৌরাচণক চসদ্ধান্ত সতয 

কইনত পানর ো। ভ্ারতীয় পহরাণ চকন্তু উভ্য় মনতরই সমেয় কচরনত সমথে। ভ্ারতীয় 

পহরাণ-মনত সকল উ্ন চতই তরঙ্গাকানর কইয়া থানক। প্রনতযক তরঙ্গই একবার উচ য়া 

আবার পনি, পচিয়া আবার উন , আবার পনি-এইরূপ ক্রমাগত িচলনত থানক। প্রনতযক 

গচতই 

  

িক্রাকানর কইয়া থানক। আধহচেক চবজ্ঞানের দৃচষ্টনত কদচখনলও কদখা থাইনব, সকন সরল 

ক্রমচবকানশর ফনল মােহষ উপপ্ন  কইনত পানর ো। ক্রমচবকাশ বচলনলই তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ 
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ক্রমসনঙ্কাি-প্রচক্রয়ানকও ধচরনত কইনব। চবজ্ঞােচবদ্ই বচলনবে, ককাে থনে তহচম কথ 

পচরমাে শচক্ত প্রনয়াগ কর, উকা কইনত কসই পচরমাে শচক্তই পাইনত পানরা। অসপ (চকেহ- 

ো) কইনত সপ (চকেহ) কখে কইনত পানর ো। থচদ মােব, পূণে মােব, বহদ্ধ-মােব খ্রীষ্ট- 

মােব ক্ষহদ্র মাংসল নন্তু চবনশনষর ক্রমচবকাশ কয়, তনব ঐ নন্তুনকও ক্রমসঙ্কহচিতবহদ্ধ 

বচলনত কইনব। থচদ তাকা ো কয়, তনব ঐ মকাপহরুষগণ ককাথা কইনত উপপ্ন  কইনলে? 

অসপ কইনত কতা কখে সপ-এর উিব কয় ো। এইরূনপ আমরা শানস্ত্রর সচকত আধহচেক 

চবজ্ঞানের সমেয় কচরনত পাচর। কথ-শচক্ত ধীনর ধীনর োো কসাপানের মধয চদয়া পূণে 

মেহষযরূনপ পচরেত কয়, তাকা কখে শূেয কইনত উপপ্ন  কইনত পনর ো। তাকা ককাথাও ো 

ককাথাও বতেমাে চেল; এবং থচদ কতামরা চবনেষণ কচরনত চগয়া কমালাস্ক বা কপ্রানিাপ্লান া্ম া্ 

পথেন্ত চগয়া উকানকই আচদকারণ চস্থর কচরয়া থানকা, তনব ইকা চেচশ্চত কথ উকানতও ঐ 

শচক্ত ককাে ো ককােরূনপ অবচস্থত চেল। 

  

আন কাল গুরুেপূণে আনলািো িচলনতনেঃ নিপদানথের সমচষ্ট এই কদকই চক আত্মা চিন্তা 

প্রভ্ৃচত বচলয়া কচথত শচক্তর চবকানশর কারণ, অথবা চিন্তাশচক্তই কদনকর কারণ? অবশয 

নগনতর সকল ধমেই বনলে, চিন্তা বচলয়া পচরচিত শচক্তই শরীরনক বযক্ত কনর- ইকার 

চবপরীত মত তাাঁকারা স্বীকার কনরে ো। চকন্তু আধহচেক অনেক সম্প্রদানয়র মত১ চিন্তা- 

শচক্ত ককবল শরীর- োমক থনের চবচভ্্ন  অংশগুচলর ককাে চবনশষ ধরনের সচ্ন নবনশ 

উপপ্ন । থচদ এই চ্তীয় মতচি স্বীকার কচরয়া লইয়া বলা থায়- এই আত্মা বা মে বা 

উকানক কথ আখযাই দাও ো ককে, উকা এই নিনদকরূপ থনেরই ফলস্বরূপ, কথ-সকল 

নিপরমাণহ মচস্তষ্ক ও শরীর গ ে কচরনতনে, তাকানদরই রাসায়চেক চমলে বা সাধারণ 

চমশ্রনণ উপপ্ন , তাকানত এই প্রশ্ন অমীমাংচসত থাচকয়া থায়—শরীর-গ ে কক কনর? ককান্ 

শচক্ত পদানথের অেহগুচলনক শরীররূনপ পচরণত কনর? ককাে া্ শচক্ত িাচরচদনকর নিরাচশ 

কইনত চকয়দংশ লইয়া কতামার শরীর একরূনপ, আমার শরীর আর একরূনপ গ ে কনর? 

এই-সকল চবচভ্্ন তা চকনস কয়? আত্মা োমক শচক্ত শরীরস্থ কভ্ৌচতক পরমাণহগুচলর চবচভ্্ন  

সচ্ন নবনশ উপপ্ন  বচলনল ‘গাচির চপেনে কঘািাননাতা’র েযায় কয়। চকরূনপ এই সংনথাগ 

কইল? ককান্ শচক্ত উকা কচরল? থচদ বলা থায়, অেয ককাে শচক্ত এই সংনথাগ সাধে 
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কচরয়ানে, আর আত্মা-থাকা এখে নিরাচশ-চবনশনষর সচকত সংথহক্তরূনপ দৃচষ্টনগাির 

কইনতনে,তাা্কাই আবার ঐ নিপরমােহসকনলর সংনথানগর ফলরূপ, তাকা কইনল ককাে 

উত্তর কইল ো। কথ মত অেযােয মতনক খণ্ডে ো কচরয়া -সমহদয় ো কউক, অচধকাংশ 

ঘিো-অচধকাংশ চবষয় বযাখযা কচরনত পানর, তাকাই গ্রকেনথাগয। সহতরাং ইকাই কবশী 

থহচক্তসঙ্গত, কথ-শচক্ত নিরাচশ গ্রকে কচরয়া তাকা কইনত শরীর গ ে কনর আর কথ-শচক্ত 

শরীনরর চভ্তর প্রকাচশত রচকয়ানে, উভ্নয় অনভ্দ। অতএব, কথ চিন্তাশচক্ত আমানদর 

কদনক প্রকাচশত কইনতনে, উকা ককবল নি অেহর সংনথানগ উপপ্ন , সহতরাং তাকার কদক 

চেরনপক্ষ অচস্তে োই-এ কথার ককাে অথে কয় ো। আর শচক্ত কখেও নি কইনত উপপ্ন  

কইনত পানর ো। পরীক্ষা ্ারা বরং ইকা প্রদশেে করা সেব- থাকানক আমরা নি বচল, 

তাকার অচস্তে োই, উকা ককবল শচক্তর এক চবনশষ অবস্থামাত্র। কাচ েয প্রভ্ৃচত ননির 

গুেসকল চবচভ্্ন  প্রকার গচত ও স্পন্দনের ফল-ইকা প্রমাে করা থাইনত পানর। নি 

পরমােহর চভ্তর প্রবল আবতেগচত উপপাদে কচরনল উকা কচ েপদাথেবপ শচক্তলাভ্ 

কচরনব। বায়হরাচশ থখে ঘহণোবনতে পচরণত কয়, তখে উকা কচ ে পদানথের মনতা কইয়া 

থায়, কচ ে পদাথে কভ্দ কচরয়া িচলয়া থায়। -নকবল গচতশীলতা ্ারাই উকানত এই 

কাচ েয-ধমে উপপ্ন  কইনব। এই ভ্ানব চবিার কচরনল ইকা প্রমাে করা সকন কইনব কথ, 

থাকানক আমরা পদাথে বচল, তাকার ককাে অচস্তে োই; চকন্তু চবপরীত মতচি প্রমাণ করা 

থায় ো। 

  

১ Comte’s Positivism 

  

শরীনরর চভ্তর এই কথ শচক্তর চবকাশ কদখা থাইনতনে, ইকা চক? আমরা সকনলই ইকা 

সকনন বহচা নত পাচর, ঐ শচক্ত থাকাই কউক, উকা নিপরমােহগুচল লইয়া তাকা কইনত 

আকৃচত-চবনশষ—মেহষয-নদক গ ে কচরনতনে। আর ককক আচসয়া কতামার আমার নেয 

শরীর গ ে কনর ো। কখেও কদচখ োই—অপনর আমার কইয়া খাইচতনে। আমানকই ঐ 

খানদযর সার শরীনর গ্রকে কচরয়া তাকা কইনত রক্ত মাংস অচস্থ প্রভ্ৃচত—সব চকেহই গ ে 

কচরনত 
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কয়। চক এই রকসযময় শচক্তচি? ভ্ূত- ভ্চবষযপ সম্বনে ককােরূপ চসদ্ধান্ত মােহনষর পনক্ষ 

ভ্য়াবক কবাধ কয়; অনেনকর পনক্ষ উকা ককবল আেহমাচেক বযাপারমাত্র বচলয়া প্রতীত কয়। 

সহতরাং বতেমানে চক কয়, কসইচিই আমরা বহচা নত কিষ্টা কচরব।  

  

আমরা এখে চবষয়চি আনলািো কচরব। কস শচক্তচি চক, থাকা এইক্ষনণ আমার মধয চদয়া 

কাথে কচরনতনে? আমরা কদচখয়াচে, সকল প্রািীে শানস্ত্রই এই শচক্তনক কলানক এই 

শরীনরর মনতা শরীরসম্প্ন  একচি কনযাচতমেয় পদাথে বচলয়া মনে কচরত, তাকারা চবোস 

কচরত—এই শরীর কগনলও উকা থাচকনব। ক্রমশঃ আমরা কদচখনত পাই, ঐ শচক্ত 

কনযাচতমেয় কদকমাত্র বচলয়া তৃচপ্ত কইনতনে ো, আর একচি উেতর ভ্াব কলানকর মে 

অচধকার কচরনতনে—তাকা এই কথ ,ঐ কনযাচতমেয় শরীর শচক্তর প্রচতরূপ কইনত পানর ো। 

থাকারই আকৃচত আনে, তাকাই কতকগুচল পরমাণহর সংনথাগ মাত্র, সহতরাং উকানক 

পচরিাচলত কচরনত অেয চকেহর প্রনয়ানে। থচদ এই শরীনরর গ ে ও পচরিালে কচরনত 

এই শরীরাচতচরক্ত চকেহর প্রনয়ানে কয়, তনব কসই কারনণই কনযাচতমেয় কদনকর গ ে ও 

পচরিালনে ঐ কদনকর অচতচরক্ত অেয চকেহর প্রনয়ানে কইনব। এই ‘অেয চকেহই’ আত্মা 

শনব্দ অচভ্চকত কইল। আত্মাই ঐ কনযাচতমেয় কদকর মধয চদয়া কথে স্থহল শরীনরর উপর 

কাথে কচরনতনেে। ঐ কনযাচতমেয় কদকই মনের আধার বচলয়া চবনবচিত কয়,  আর আত্মা 

উকার অতীত। আত্মা মে েনকে, চতচে মনের উপর কাথে কনরে এবং মনের মধয চদয়া 

শরীনরর উপর কাথে কনরে। কতামার একচি আত্মা আনে,আমার একচি আত্মা আনে, 

প্রনতযনকরই পৃথক পৃথক এক একচি আত্মা আনে এবং একচি সূক্ষ্ম শরীরও আনে; ঐ 

সূক্ষ্ম শরীনরর সাকানথয আমরা স্থহল কদনকর উপর কাথে কচরয়া থাচক। এখে এই আত্মা ও 

উকার সম্বনে প্রশ্ন উচ নত লাচগল। শরীর ও মে কইনত পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ চক? 

অনেক বাদ-প্রচতবাদ কইনত লাচগল, োোচবধ চসদ্ধান্ত ও অেহমাে কইনত লাচগল, 

োোপ্রকার দাশেচেক অেহসোে িচলনত লাচগল—এই আত্মা সম্বনে তাাঁকারা কথ- সকল 

চসদ্ধানন্ত উপেীত কইয়াচেনলে, আপোনদর চেকি কসগুচল বণেো কচরনত কিষ্টা কচরব। চভ্্ন  

চভ্্ন  দশেে এই একচি চবষনয় একমত কদখা থায় কথ, আত্মার স্বরূপ থাকাই কউক, উকার 

ককাে আকৃচত োই, আর থাকার আকৃচত 
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োই, তাকা অবশযই সবেবযাপী কইনব। কাল মনের অন্তগেত, কদশও মনের অন্তগেত। কাল 

বযতীত কাথেকারণভ্াব থাচকনত পানর ো। ক্রমােহবচতেতার ভ্াব বযতীত কাথেকারণভ্াবও 

থাচকনত পানর ো। অতএব কদশকালচেচমত্ত মনের অন্তেগত, আর এই আত্মা মনের অতীত 

ও চেরাকার বচলয়া উকাও অবশয কদশকালচেচমনত্তর অতীত। আর থচদ উকা 

কদশকালচেচমনত্তর অতীত কয় তাকা কইনল উকা অবশয অেন্ত কইনব। এইবার চকন্দহদশেনের 

িূিান্ত চবিার আচসল। অেন্ত কখে দুইচি কইনত পানর ো। থচদ আত্মা অেন্ত কয়, তনব 

একচি মাত্র আত্মা থাচকনত পানর, আর এই কথ অনেক আত্মা বচলয়া চবচভ্্ন  ধারো 

রচকয়ানে-নতামার এক আত্মা , আমার এক আত্মা-ইকা সতয েনক। 

  

অতএব মােহনষর প্রকৃত স্বরূপ কসই এক অেন্ত ও সবেবযাপী, আর এই বযাবকাচরক নীব 

মােহনষর প্রকৃত স্বরূনপর সীমাবদ্ধ ভ্াবমাত্র। এই চকসাব পূনবোক্ত কপৌরাচণক তেগুচলও 

সতয কইনত পানর কথ, বযাবকাচরক নীব থত বি কউক ো ককে, চতচে মােহনষর ঐ অতীচরয় 

প্রকৃত স্বরূনপর অস্ফহষ্ট প্রচতচবম্ব-মাত্র। অতএব মােহনষর প্রকৃত স্বরূপ আত্মা কাথেকারনণর 

অতীত বচলয়া, কদশকানলর অতীত বচলয়া অবশযই মহক্তস্বভ্াব। চতচে কখেও বদ্ধ চেনলে 

ো, তাাঁকানক বদ্ধ কচরবার শচক্ত কাকারও োই। এই বযাবকাচরক নীব, এই প্রচতচবম্ব 

কদশকালচেচমনত্তর ্ারা সীমাবদ্ধ, সহতরাং চতচে বদ্ধ। অথবা আমানদর ককাে ককাে 

দাশেচেনকর ভ্ষায় বচলনত কগনল বচলনত কয়, ‘কবাধ কয় চতচে কথে বদ্ধ কইয়া রচকয়ানেে, 

চকন্তু বাস্তচবক চতচে বদ্ধ েে।’ আমাদনর আত্মার চভ্তনর থথাথে সতয এইিহকহ-এই 

সবেবযাপী অেন্ত ধিতেযস্বভ্াব ; উকাই আমানদর স্বভ্াব-নিষ্টা কচরয়া আর আমাচদগনক 

এরূপ কইনত কয় ো। প্রনতযক আত্মাই অেন্ত, সহতরাং নন্মমৃতহযর প্রশ্ন আচসনতই পানর ো। 

কতগুচল বালক পরীক্ষা চদনতচেল। পরীক্ষক কচ ে কচ ে প্রশ্ন কচরনতচেনলে, তাকার মনধয 

এই প্রশ্ন চেল-‘পৃচথবী ককে পচিয়া থায় ো?’ চতচে মকাকনষের চেয়ম প্রভ্ৃচত উত্তর আশা 

কচরনতচেনলে! অচধকাংশ বালক বাচলকাই ককাে উত্তর চদনত পাচরল ো। ককক ককক 

মাধযাকষেণ বা আর চকেহ বচলয়া উত্তর চদল। তাকানদর মনধয এক বহচদ্ধমতী বাচলকা আর 

একচি প্রশ্ন কচরয়া ঐ প্রনশ্নর উত্তর চদল-‘ককাথায় উকা পচিনব?’ এই প্রশ্নই কথ 
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ভ্হল।পৃচথবী পচিনব ককাথায়? পৃচথবীর পনক্ষ পতে বা উথানাে চকেহই োই। অেন্ত কদনশর 

উাঁিহ-েীিহ বচলয়া চকেহই োই। উকা ককবল আনপচক্ষক। অেন্ত ককাথায়ই বা থাইনব, ককাথা 

কইনতই বা আচসনব? 

  

থখে মােহষ অতীত-ভ্চবষযনতর চিন্তা তযাগ কচরনত পানর, থখে কস কদকনক সীমাবদ্ধ—

সহতরাং উপপচত্ত-চবোশশীল নাচেয়া কদকাচভ্মাে তযাগ কচরনত পানর, তখেই কস এক 

উেতর অবস্থায় উপেীত কয়। কদক আত্মা েয়, মেও আত্মা েয়, কারণ উকানদর হ্রাসবৃচদ্ধ 

আনে। নি নগনতর অতীত আত্মাই অেন্তকাল ধচরয়া থাচকনত পানরে। শরীর ও মে 

প্রচতচেয়ত পচরবতেেশীল—এগুচল পচরবতেেশীল ঘিো-নশ্রণীর োমমাত্র; েদীর প্রনতযক 

নলচবন্দহই চেয়ত-পচরবতেেশীল প্রবানকর অন্তগেত; তথাচপ আমরা কদচখনতচে, উকা কসই 

একই েদী। এই কদনকর প্রনতযক পরমাণহই চেয়ত-পচরবতেেশীল; ককাে বযচক্তর শরীরই 

কনয়ক মহকূনতের নেযও একইরূপ থানক ো। তথাচপ মনের একপ্রকার সংস্কারবশতঃ 

আমরা উকানক কসই এক শরীর বচলয়াই মনে কচর। মে সম্বনেও এইরূপ; উকা ক্ষনে সহখী 

,ক্ষনণ দুঃখী ক্ষনণ সবল, ক্ষনণ দুবেল! চেয়ত-পচরবতেেশীল ঘূচণেচবনশষ! সহতরাং উকাও 

আত্মা কইনত পানর ো, আত্মা অেন্ত। পচরবতেে ককবল সসীম বস্তুনতই সেব। অেনন্তর 

ককােরূপ পচরবতেে কওয়া—অসেব কথা। তাকা কখেও কইনত পানর ো। শরীর-চকসানব 

তহচম আচম একস্থাে কইনত স্থাোন্তনর থাইনত পাচর, নগনতর প্রনতযক অণহপরমাণহই চেতয-

পচরবতেণশীল; চকন্তু নগপনক সমচষ্টরূনপ ধচরনল উকানত গচত বা পচরবতেে অসেব। গচত 

সবেত্রই আনপচক্ষক। তহচম বা আচম থখে এক স্থাে কইনত অেয স্থানে থাই, তাকা অপর 

একচি চস্থর বস্তুর সচকত তহলোয় বহচা নত কইনব; নগনতর ককাে পরমাণহ অপর একচি 

পরমাণহর সচকত তলোয় পচরবচতেত কইনত পানর, চকন্তু সমহদয় নগপনক সমচষ্ট-ভ্ানব 

ধচরনল কাকার সচকত তহলোয় উকা স্থাে পচরবতেে কচরনব? ঐ সমচষ্টর অচতচরক্ত কতা আর 

চকেহ োই। অতএব এই অেন্ত ‘একনমবাচ্তীয়ম া্’ অপচরণামী অিল ও পূণে, উকাই 

পারমাচথেক সত্তা—মােহনষর থথাথে স্বরূপ। সহতরাং সবেবযাপী অেন্তই সতয, সান্ত সসীম 

সতয েয়। আমরা ক্ষহদ্র সীমাবদ্ধ নীব—এই ধারণা থতই আরামপ্রদ কউক ো ককে, ইকা 

পহরাতে ভ্রম মাত্র। থচদ কলাকনক বলা থায়, তহচম সবেবযাপী অেন্ত পহরুষ, কস ভ্য় পায়। 
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সকনলর চভ্তর চদয়া তহচম কান কচরনতে, সকল িরনণর ্ ারা তহচম িচলনতে, সকল মহনখর 

্ারা তহচম কথা কচকনতে, সকল োচসকা ্ারাই তহচম োসপ্রোস-কাথে চেবোক কচরনতে—

কলাকনক ইকা বচলনল কস ভ্য় পায়। কস কতামায় পহঃে পহঃে বচলনব, এই ‘অকং’-জ্ঞাে 

কখেও থাইনব ো। কলানকর এই ‘আচমে’ ককােচি—তাকা কদচখনত পইনল সহখী কই। 

  

কোি চশশুর কগাাঁফ োই, বি কইনল তাকার কগাাঁফ-দাচি কয়। থচদ ‘আচমে’ শরীরগত কয়, 

তনব কতা বালনকর ‘আচমে’ েষ্ট কইয়া কগল। থচদ ‘আচমে’ শরীরগত কয়, আমার একচি 

কিাখ বা কাত েষ্ট কইনল ‘আচমে’ ও েষ্ট কইয়া কগল। মাতানলর মদ োিা উচিত েয়, 

তাকা কইনল তাকার ‘আচমে’ থাইনব! কিানরর সাধহ কওয়া উচিত েয় তাকা কইনল কস 

তাকার ‘আচমে’ কারাইনব! অতএব কাকারও এই ভ্নয় চেন অভ্যাস োিা উচিত েয়। 

অেন্ত বযতীত আর ‘আচমে’ চকেহনতই োই। এই অেনন্তরই ককবল পচরবতেে কয় ো, আর 

সবই ক্রমাগত পচরবতেেশীল। ‘আচমে’ স্মৃচতনতও োই। ‘আচমে’ থচদ স্মৃচতনত থাচকত, 

তনব মস্তনক প্রবল আঘাত পাইয়া অতীত স্মৃচত লহপ্ত কইয়া কগনল আমার ‘আচমে’ েষ্ট 

কইত, আচম এনকবানর কলাপ পাইতাম! কেনলনবলার দুই-চতে বপসর আমার মনে োই ; 

থচদ স্মৃচতর উপর আমার অচস্তে চেভ্ের কনর তাকা কইনল ঐ দুই-চতে বপসর আমার 

অচস্তে চেল ো—বচলনতই কইনব। তাকা কইনল আমার নীবনের কথ অংশ আমার মনে োই, 

কসই সমনয় আচম নীচবত চেলাম ো, বচলনত কইনব। 

  

ইকা অবশয ‘আচমে’-সম্বেীয় খহব সঙ্কীণে ধারো। আমরা এখেও ‘আচম’ েচক! আমরা এই 

‘আচমে’—প্রকৃত বযচক্তে-লানভ্র কিষ্টা কচরনতচে, উকা অেন্ত ; উকাই মােহনষর প্রকৃত 

স্বরূপ। থাাঁকার নীবে চবেবযাপী, চতচেই নীচবত, আর থতই আমরা আমানদর নীবেনক 

শরীররূপ ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র সীমাবদ্ধ পদানথে ককরীভ্ূত কচর, ততই আমরা মৃতহযর চদনক অগ্রসর 

কই। আমানদর নীবে থতক্ষে সমগ্র নগনত বযাপ্ত থানক, থতক্ষে উকা অপনরর মনধয বযাপ্ত 

থানক, ততক্ষেই আমরা নীচবত, আর এই ক্ষহদ্র সংকীণে নীবে-থাপেই মৃতহয এবং এই 

নেযই আমানদর মৃতহযভ্য় কদখা কদয়। মৃতহযভ্য় তখেই নয় করা থাইনত পানর, থখে 

মােহষ উপলচি কনর কথ, থতচদে এই নগনত একচি নীবেও রচকয়ানে, ততচদে কসও 
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নীচবত। এরূপ উপলচি কইনল মােহষ বচলনত পানর : ‘আচম সকল বস্তুনত, সকল কদনক 

বতেমাে; সকল নীনবর মনধযই আচম বতেমাে। আচমই এই নগপ, সমহদয় নগপই আমার 

শরীর! থতচদে একচি পরমােহ রচকয়ানে, ততচদে আমার মৃতহযর সোবো চক? এইভ্ানবই 

মােহষ চেভ্েীক অবস্থায় উপেীত কয়। চেয়ত-পচরবতেেশীল ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র বস্তুর মনধয অমরে 

আনে, এ-কথা বলা বাতহলতা। একনে প্রািীে ভ্ারতীয় দাশেচেক বচলয়ানেে, আত্মা 

অেন্ত, সহতরাং আত্মাই ‘আচম’ কইনত পানরে। অেন্তনক ভ্াগ করা থাইনত পানর ো—

অেন্তনক খণ্ড খণ্ড করা থাইনত পানর ো। এই এক অচবভ্ক্ত সমচষ্টস্বরূপ অেন্ত আত্মা 

রচকয়ানেে, চতচেই মােহনষর থথাথে ‘আচম’, চতচেই ‘প্রকৃত মােহষ’। মােহষ বচলয়া থাকা 

কবাধ কইনতনে, তাকা শুধহ ঐ ‘আচম’কক বযক্ত নগনতর চভ্তর প্রকাশ কচরবার কিষ্টার ফল 

মাত্র; আর আত্মানত কখে ‘ক্রমচবকাশ’ থাচকনত পানর ো। এই কথ-সকল পচরবতেে 

ঘচিনতনে, অসাধহ সাধহ কইনতনে, পশু মােহষ কইনতনে—এ সকল কখে আত্মানত কয় ো। 

মনে কর, কথে একচি থবচেকা রচকয়ানে; আর উকার মনধয একচি ক্ষহদ্র চেদ্র রচকয়ানে, 

উকার চভ্তর চদয়া আমার সম্মহখস্থ কতকগুচল—ককবল কতকগুচল মহখ কদচখনত পাইনতচে। 

এই চেদ্র থতই বি কইনত থানক, ততই সম্মহনখর দৃশয আমার চেকি অচধকতর প্রকাচশত 

কইনত থানক, আর থখে ঐ চেদ্রচি সমগ্র থবচেকা বযাপ্ত কনর তখে আচম কতামাচদগনক 

স্পষ্ট কদচখনত পাই। এস্থনল কতামানদর ককাে পচরবতেে কয় োই-নতামরা থাকা,তাকাই 

চেনল। চেনদ্ররই ক্রমচবকাশ কইনতচেল ,আর কসই সনঙ্গ কতামানদর প্রকাশ 

কইনতচেল।আত্মা সম্বনেও এইরূপ। তহচম মহক্তস্বভ্াব ও পূণেই আে। কিষ্টা কচরয়া পূণেে 

পাইনত কয় ো। ধমে, ঈের বা পরকানলর এই-সকল ধারণা ককাথা কইনত আচসল? মােহষ 

‘ঈের ঈের  কচরয়া কবিায় ককে? ককে সকল নাচতর চভ্তনর সকল সমাননই মােহষ পূণে 

আদনশের অনণ্বষণ কনর—উকা মেহনষয, ঈেনর বা অেয থাকানতই কউক? তাকার কারণ—

পূণে আদশে কতামার মনধযই বতেমাে। কতামার চেননর হৃদয়ই ধক্ ধক্ কচরনতনে, তহচম 

মনে কচরনতে বাচকনরর ককাে বস্তু এইরূপ শব্দ কচরনতনে, কতামার চেননর অভ্যন্তরস্থ 

ঈেরই কতামানক তাাঁকার অেহসোে কচরনত, তাাঁকার উপলচি কচরনত কপ্ররণা চদনতনেে। 
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এখানে কসখানে, মচন্দনর চগনোয়, স্বনগে মনতেয, োো স্থানে এবং োো উপানয় অনেষণ 

কচরবার পর অবনশনষ 

  

আমরা কথখানে কইনত আরে কচরয়াচেলাম অথোপ আমানদর আত্মানতই বৃত্তপনথ ঘহচরয়া 

আচস এবং কদচখনত পাই—থাাঁকার নেয আমরা সমহদয় নগনত অনেষণ কচরনতচেলাম, 

থাাঁকার নেয আমরা মচন্দর চগনো প্রভ্ৃচতনত কাতর কইয়া প্রাথেো এবং অ্রুতচবসনেে 

কচরনতচেলাম, থাাঁকানক আমরা সহদূর আকানশ কমঘরাচশ ্ারা আবৃত অবযক্ত রকসযময় 

বচলয়া মনে কচরনতচেলাম, চতচে আমানদর চেকি কইনতও চেকিতম, প্রানণর প্রাণ ; 

চতচেই আমার কদক, চতচেই আমার আত্মা। ‘তহচমই আচম—আচমই তহচম।’ ইকাই কতামার 

স্বরূপ—ইকানক প্রকাশ কর। কতামানক পচবত্র কইনত কইনব ো—তহচম পচবত্র-স্বরূপই আে। 

কতামানক পূণে কইনত কইনব ো—তহচম পূণেস্বরূপই আে। সমহদয় প্রকৃচতই নবচেকার েযায় 

তাকার অন্তরানল সতযনক ঢাচকয়া রাচখয়ানেে। তহচম থা ককাে সপচিন্তা বা সপকাথে কর, 

তাকা কথে শুধহ আবরণনক ধীনর ধীনর চে্ন  কচরনতনে, আর প্রকৃচতর কসই অন্তরানল 

শুদ্ধস্বরূপ অেন্ত ঈের প্রকাচশত কইনতনেে। 

  

ইকাই মােহনষর সমগ্র ইচতকাস। আবরণ ক্রমশঃ সূক্ষতর কইনত থানক, তখে প্রকৃচতর 

অন্তরানল আনলাক চেন স্বভ্াববশতই ক্রমশঃ অচধক পচরমানে দীপ্ত কইনত থানকে, কারণ 

তাাঁকার স্বভ্াবই এইভ্ানব দীচপ্ত পাওয়া। তাাঁকানক নাো থায় ো, আমরা তাাঁকানক নাচেনত 

বৃথাই কিষ্টা কচর। থচদ চতচে কজ্ঞয় কইনতে, তাকা কইনল তাাঁকার স্বভ্ানবর চবনলাপ কইত, 

কারণ চতচে চেতয-জ্ঞাতা। জ্ঞাে কতা সসীম ; ককাে বস্তুর জ্ঞােলাভ্ কচরনত কইনল উকানক 

কজ্ঞয়বস্তুরূনপ-চবষয়রূনপ চিন্তা কচরনত কইনব। চতচে কতা সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল 

চবষনয়র চবষচয়স্বরূপ, এই চবে-ব্রোনণ্ডর সাচক্ষস্বরূপ, কতামারই আত্মাস্বরূপ। চবষয় জ্ঞাে 

কথে একচি চে তর অবস্থা—একিা অধঃপতে। আমারই কসই আত্মা, আত্মা আবার নাচেব 

চকরূনপ? প্রনতযক বযচক্ত কসই আত্মা এবং সকনলই চবচভ্্ন  উপানয় ঐ আত্মানক নীবনে 

প্রকাচশত কচরনত কিষ্টা কচরনতনে ; তাকা ো কইনল এই েীচত-পদ্ধচত ককাথা কইনত 

আচসল? সমহদয় েীচতপ্রোলীর তাপপথে চক? সকল েীচতপ্রোলীনত একচি মূল ভ্াবই চভ্্ন  
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চভ্্ন  আকানর প্রকাচশত কইয়ানে, ভ্াবচি অপনরর উপকার করা মােবনাচতর সকল 

সপকনমের মূল উনেশয—মােহষ নীব নন্তু সকনলর প্রচত দয়া। চকন্তু এ সবই 

  

‘আচমই নগপ, এই নগপ এক অখণ্ডস্বরূপ’—এই চিরন্তে সনতযর চবচভ্্ন  ভ্াবমাত্র। তাকা 

ো কইনল অপনরর চকত কচরবার থহচক্ত চক? ককে আচম অপনরর উপকার কচরব? চকনস 

আমানক অপনরর উপকার কচরনত বাধয কনর? সবেত্র সমদশেেনচেত সকােহভ্ূচতর ভ্াব 

কইনতই এরূপ কইয়া থানক। অচত কন ার অন্তঃকরণও কখে কখে অপনরর প্রচত 

সকােহভ্ূচতসম্প্ন  কইয়া থানক। এমে চক এই আপাতপ্রতীয়মাে ‘অকং’ প্রকৃতপনক্ষ 

ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক ‘অকং’-এ আসক্ত থাকা অচত েীি কাথে—কথ বযচক্ত এই-সকল কথা 

শুচেনল ভ্য় পায়, কসই বযচক্তই কতামানক বচলনব, সমূ্পণে আত্মতযাগই সকল েীচতর চভ্চত্ত। 

চকন্তু পূণে আত্মতযাগ কইনল চক অবচশষ্ট থানক? আত্মতযাগ অনথে এই আপাতপ্রতীয়মাে 

‘অকং’-এর তযাগ, সবেপ্রকার স্বাথেপরতা-বনেে। এই অকঙ্কার ও মমতা পূবে কহসংস্কানরর 

ফলস্বরূপ, আর থতই এই ‘অকং’ তযাগ কইনত থানক, ততই আত্মা চেতযস্বরূনপ চেন পূণে 

মচকমায় প্রকাচশত কে। ইকাই প্রকৃত আত্মতযাগ, ইকাই সমহদয় েীচতচশক্ষার চভ্চত্তস্বরূপ—

ককরস্বরূপ। মােহষ উকা নােহক আর োই নােহক, সমহদয় নগপ কসই চদনক ধীনর ধীনর 

িচলয়ানে, অল্পাচধক পচরমানে তাকাই অভ্যাস কচরনতনে। ককবল অচধকাংশ কলাক উকা 

অজ্ঞাতসানর কচরয়া থানক। তাকারা উকা জ্ঞাতসানর করুক। এই ‘আচম’ ও ‘আমার’ প্রকৃত 

আত্মা েনক—ইকা নাচেয়া তাকারা এই তযাগ আিরে করুক। এই বযাবকাচরক নীব 

সীমাবদ্ধ। এখে থাকানক মােহষ বলা থাইনতনে, কস কসই নগনতর অতীত অেন্ত সত্তার 

সামােয আভ্াস মাত্র, কসই সবেস্বরূপ অেন্ত অচির একচি স্ফহচলঙ্গমাত্র। চকন্তু কসই অেন্তই 

তাকার প্রকৃত স্বরূপ। 

  

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকাচরতা চক? আনকাল সব চবষয়ই এই ফল—এই 

উপকার কদচখয়াই পচরমাে করা কয়। অথোপ কমাি কথা এই—উকানত কত িাকা, কত 

আো, কত পয়সা কয়। কলানকর এইরূপ চনজ্ঞাসা কচরবার চক অচধকার আনে? সতয চক 

উপকার বা অনথের মাপকাচ  লইয়া চবিাচরত কইনব? মনে কর, উকানত ককাে উপকার 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 38 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োই, উকা চক কম সতয কইয়া থাইনব? উপকার বা প্রনয়ানে সনতযর চেণোয়ক কইনত পানর 

ো।১ থাকা কউক, এই জ্ঞানে মকপ উপকার এবং প্রনয়ানে আনে। 

  

১ Bentham’s Utilitarianism and James’ Pragmatism 

  

আমরা কদচখনতচে সকনলই সহনখর অনেষণ কচরনতনে, চকন্তু অচধকাংশ কলাক েের চমথযা 

বস্তুনত উকা অনেষণ কচরয়া থানক। ইচরনয় ককক কখেও সহখ পায় োই। সহখ ককবল 

আত্মানতই পাওয়া থায়। অতএব এই আত্মানত সহখলাভ্ করাই মােহনষর সবোনপক্ষা 

প্রনয়ানে। আর এককথা এই কথ, অচবদযাই সকল দুঃনখর প্রসূচত এবং মূল অজ্ঞাে এই 

কথ, আমরা মনে কচর কসই অেন্ত স্বরূপ চথচে, চতচে আপোনক সান্ত মনে কচরয়া 

কাাঁচদনতনেে ; সমস্ত অজ্ঞানের মূলচভ্চত্ত এই কথ, অচবোশী চেতযশুদ্ধ পূণে আত্মা কইয়াও 

আমরা ভ্াচব কথ, আমরা ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র মে, ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র কদকমাত্র ; ইকাই সমহদয় স্বাথেপরতার 

মূল। থখেই আচম চেনননক একচি ক্ষহদ্র কদক বচলয়া মনে কচর, তখেই—নগনতর অেযােয 

শরীনরর সহখদুঃনখর চদনক ো িাচকয়া আচম কদকচিনক রক্ষা কচরনত এবং উকার কসৌন্দথে 

সম্পাদে কচরনত ইচ্ছা কচর। তখে তহচম আচম চভ্্ন  কইয়া থাই। থখেই এই কভ্দজ্ঞাে 

কদখা কদয়-তখেই উকা সবে-প্রকার অমনঙ্গলর ্ার খহচলয়া কদয় এবং সবেপ্রকার দুঃখ সৃচষ্ট 

কনর। সহতরাং পূনবোক্ত জ্ঞােলানভ্ এই উপকার কইনব কথ, থচদ বতেমাে কানলর মেহষয 

নাচতর খহব সামােয অংশও স্বাথেপরতা সঙ্কীণেতা ক্ষহদ্রে তযাগ কচরনত পানর, তনব কালই 

এই নগপ স্বনগে পচরেত কইনব ; োোচবধ থে এবং বাকয নগপ-সম্বেীয় জ্ঞানের উ্ন চতনত 

কখেও কইনব ো। কথমে অচিনত ঘৃত চেনক্ষপ কচরনল অচিচশখা আরও বচধেত কয়, কতমচে 

এগুচল দুঃখই বৃচদ্ধ কনর। আত্মজ্ঞাে বযতীত থাবতীয় ননির জ্ঞাে অচিনত ঘৃতাহুচত মাত্র। 

নিচবজ্ঞাে—স্বাথেপর কলানকর কানত পরস্ব কাচিয়া লইবার এবং পরানথে নীবে উপসগে ো 

কচরয়া অপরনক কশাষণ কচরবার আর একচি থে তহচলয়া কদয় মাত্র।  

  

আর এক প্রশ্ন—এই ভ্াব চক কানথে পচরণত করা সেব? বতেমাে সমানন ইকা চক কানথে 

পচরণত করা থাইনত পানর? তাকার উত্তর এই, সতয প্রািীে বা আধহচেক ককাে সমাননক 

সম্মাে কনর ো, সমাননকই সনতযর প্রচত সম্মাে কচরনত কইনব; েতহবা সমান ধ্বংস কউক। 
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সনতযর উপরই সকল সমান গচ ত কইনব; সতয কখেও সমাননর সচকত আপস কচরনব 

ো। চেঃস্বাথেপরতার েযায় একচি মকপ সতয থচদ সমানন কানথে পচরণত ো করা থায়, তনব 

বরং সমান তযাগ কচরয়া বনে চগয়া বাস কর। তাকা কইনলই বহচা ব তহ চম সাকসী। সাকস 

দুই প্রকানরর—এক প্রকানরর সাকস কামানের মহনখ থাওয়া। আর এক প্রকার—আধযাচত্মক 

দৃঢ় প্রতযনয়র সাকস। একনে চদচেনয়ী সম্রাি একবার ভ্ারতবষে আক্রমণ কনরে। তাাঁকার 

গুরু তাাঁকানক ভ্ারতীয় সাধহনদর সচকত সাক্ষাপ কচরনত বচলয়া চদয়াচেনলে। অনেক 

অেহসোনের পর চতচে কদচখনলে, এক বৃদ্ধ সাধহ এক প্রস্তরখনণ্ডর উপর উপচবষ্ট। সম্রাি 

তাাঁকার সচকত চকেহক্ষণ কথাবাতো বচলয়া বিই সন্তুষ্ট কইনলে। সহতরাং চতচে ঐ সাধহনক 

সনঙ্গ কচরয়া চেন কদনশ লইয়া থাইনত িাচকনলে। সাধহ তাকানত অস্বীকৃত কইনলে, 

বচলনলে, ‘আচম এই বনে কবশ আেনন্দ আচে।’ সম্রাি বচলনলে, ‘আচম সমহদয় পৃচথবীর 

সম্রাি। আচম আপোনক ধে ঐেথে ও পদমথোদা প্রদাে কচরব।’ সাধহ বচলনলে, ‘ঐেথে 

পদমথোদা প্রভ্ৃচত চকেহনতই আমার আকাঙ্ক্ষা োই।’ তখে সম্রাি বচলনলে, ‘আপচে থচদ 

আমার সচকত ো থাে, তনব আচম আপোনক মাচরয়া কফচলব।’ সাধহ তখে উে কাসয 

কচরয়া বচলনলে, ‘মকারান, তহচম থত কথা বচলনল তন্মনধয ইকাই কদচখনতচে মকা মূনখের 

মনতা কথা। তহচম আমানক সংকার কচরনত পার ো? সূথে আমায় শুষ্ক কচরনত পানর ো, 

অচি আমায় কপািাইনত পানর ো, ককাে থেও আমানক সংকার কচরনত পানর ো; কারণ 

আচম নন্মরচকত, অচবোশী, চেতযচবদযমাে, সবেবযাপী, সবেশচক্তমাে া্ আত্মা।’ ইকা আর 

এক প্রকানরর সাকচসকতা। ১৮৫৭ খৃষ্টানব্দ চসপাকীচবনদ্রানকর সময় একচি মহসলমাে 

ধসচেক একনে মকাত্মা স্ন যাসীনক প্রিণ্ডভ্ানব অস্ত্রাঘাত কনর। চকন্দহ চবনদ্রাকীগণ ঐ 

মহসলমােনক স্ন যাসীর চেকি ধচরয়া আচেয়া বচলল, ‘বনলে কতা, ইকানক কতযা কচর।’ 

চকন্তু স্ন যাসী তাকার চদনক চফচরয়া ‘ভ্াই, তহচমই কসই, তহচমই কসই’ বচলনত বচলনত 

কদকতযাগ কচরনলে। এও একপ্রকার সাকচসকতা। থচদ এমে ভ্ানব সমান গ ে গ ে ো 

কচরনত পানরা থাকানত কসই সনবোে সতয স্থাে পায়, তাকা কইনল কতামরা আর বাহুবনলর 

চক কগৌরব কর?তাকা কইনল কতামরা কতামানদর পাশ্চাতয প্রচতিােগুচলর চক কগৌরব কর? 

কতামানদর মকত্ত্ব ও কশ্রিে সম্বনে চক কগৌরব কর, থচদ কতামরা ককবল চদবারাত্র বচলনত 
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থানকা-ইকা কানথে পচরণত করা অসেব? িাকা-আো-পাই োিা আর চকেহই চক কাথেকর 

েনক? থচদ তাকাই কয়, তনব কতামানদর সমাননর এত গবে কর ককে? 

  

কসই সমানই সবেনশ্রি, কথখানে সনবোে সতয কানথে পচরেত করা থাইনত পানর-ইকাই 

আমার মত। আর থচদ সমান উেতম সনতযর উপথহক্ত ো কয়, তনব উকানক উপথহক্ত 

কচরয়া লও। থত শীঘ্র কচরনত পানরা ততই মঙ্গল। কক েরোরীগে, এই ভ্াব লইয়া 

দণ্ডায়মাে কও, সনতয চবোসী কইনত সাকসী কও, সতয অভ্যাস কচরনত সাকসী কও। নগনত 

কনয়ক শত সাকসী েরোরীর প্রনয়ানে। সাকসী কওয়া বি কচ ে। কসই সাকচসকতা 

অভ্যাস কর, কথ সাকচসকতা সতযনক নাচেনত িায় নীবনে কসই সতয কদখাইনত পানর ; 

থাকা মৃতহযনক ভ্য় পায় ো, থাকা মৃতহযনক স্বাগত বচলনত পানর, থাকানত মােহষ নাচেনত 

পানর, কস আত্মা, আর সমহদয় নগনতর মনধয ককাে অনস্ত্ররই সাধয োই তাকানক সংকার 

কনর, সমহদয় বজ্র চমচলনলও তাকানদর সাধয োই তাকানক সংকার কনর, নগনতর সমহদয় 

অচির সাধয োই তাকানক দ্ধ  কচরনত পানর—তনবই তহচম মহক্ত পহরুষ, তনবই তহচম কতামার 

প্রকৃত স্বরূপ নাচেনত পাচরনব। ইকা এই সমানন—প্রনতযক সমাননই অভ্যাস কচরনত 

কইনব। ‘আত্মা সম্বনে প্রথনম শ্রবে, পনর মেে, তপপনর চেচদধযাসে কচরনত কইনব। 

  

আনকাল কমে চবষনয় কবশী কথা বলা এবং চিন্তানক উিাইয়া কদওয়ার খহব কা াাঁক। কমে 

খহব ভ্ানলা বনি, চকন্তু তাকাও চিন্তা কইনত প্রসূত। শরীনরর চভ্তর চদয়া বযক্ত শচক্তর ক্ষহদ্র 

প্রকাশনকই কমে বনল। চিন্তা বযতীত ককাে কাথে কইনত পানর ো। মচস্তষ্কনক উে উে 

চিন্তায়—উে উে আদনশে পূণে কর, চদবারাত্র মনের সম্মহনখ ঐগুচল স্থাপে কর, তাকা 

কইনলই বি বি কাথে কইনব। অপচবত্রতা সম্বনে ককাে কথা বচলও ো, চকন্তু মেনক বনলা-

আমরা শুদ্ধস্বরূপ। আমরা ক্ষহদ্র, আমরা নচন্ময়াচে, আমরা মচরব—এই চিন্তায় আমরা 

চেনননদর এনকবানর অচভ্ভ্ূত কচরয়া কফচলয়াচে এবং কসনেয সবেদাই একরূপ ভ্নয় 

নিসি কইয়া রচকয়াচে। 

  

একচি আস্ন াপ্রসবা চসংকী একবার চশকার-অনেষনণ বাচকর কইয়াচেল। কস দূনর একদল 

কমষ িচরনতনে কদচখয়া কথমে তাকাচদগনক আক্রমে কচরবার নেয লাফ চদল, অমচে 
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তাকার মৃতহয কইল, একচি মাতৃকীে চসংকশাবক নন্মগ্রকে কচরল। কমষদল তাকার 

রক্ষোনবক্ষণ কচরনত লাচগল, কস-ও কমষগনের সচকত একত্র বি কইনত লাচগল, 

কমষগনের েযায় ঘাস খাইয়া প্রােধারে কচরনত লাচগল, কমনষর েযায় িীপকার কচরনত 

লাচগল ; থচদও কস রীচতমত একচি চসংক কইয়া দাাঁিাইল, তথাচপ কস চেনননক কমষ 

বচলয়া ভ্াচবনত লাচগল। এইরূনপ চদে থায়, এমে সময় আর একচি প্রকাণ্ডকায় চসংক 

চশকার-অনেষনণ কসখানে উপচস্থত কইল, চকন্তু কস কদচখয়াই আশ্চথে কইল কথ, ঐ 

কমষদনলর মনধয একচি চসংক রচকয়ানে, আর কস কমষধমেী কইয়া চবপনদর সোবো-মানত্রই 

পলাইয়া থাইনতনে। চসংক উকার চেকি চগয়া বহা াইয়া চদবার কিষ্টা কচরল কথ, কস চসংক, 

কমষ েনক; চকন্তু কথমচে কস অগ্রসর কয়, অমচে কমষপাল পলাইয়া থায়—তাকানদর সনঙ্গ 

কমষ-চসংকচিও পলায়। থাকা কউক, ঐ চসংক কমষ-চসংকচিনক তাকার থথাথে স্বরূপ বহা াইয়া 

চদবার সঙ্কল্প তযাগ কচরল ো। কস ঐ কমষ-চসংকচি ককাথায় থানক, চক কনর, লক্ষয কচরনত 

লাচগল। একচদে কদচখল, কস এক নায়গায় পচিয়া ঘহমাইনতনে; কদচখয়াই কস তাকার 

উপর লাফাইয়া পচিয়া বচলল, ‘ওনক, তহচম কমষপানলর সনঙ্গ থাচকয়া আপে স্বভ্াব 

ভ্হচলনল ককে? তহচম কতা কমষ েও, তহচম কথ চসংক।’ কমষ-চসংকচি বচলয়া উচ ল, ‘চক 

বচলনতে, আচম কথ কমষ, চসংক কইব চকরূনপ?’ কস ককােমনত চবোস কচরনব ো কথ, কস 

চসংক, বরং কস কমনষর মত চিপকার কচরনত লাচগল। চসংক তাকানক িাচেয়া একিা হ্রনদর 

চদনক লইয়া কগল, বচলল, ‘এই কদখ কতামার প্রচতচবম্ব, এই কদখ আমার প্রচতচবম্ব।’  

তখে কস কসই দুইচির তহলো কচরনত লাচগল। কস একবার কসই চসংনকর চদনক, একবার 

চেননর প্রচতচবনম্বর চদনক িাচকয়া কদচখনত লাচগল। মহকূনতের মনধয তাকার এই জ্ঞানোদয় 

কইল কথ, সতযই কতা আচম চসংক। তখে কস চসংক-গনেে কচরনত লাচগল,তাকার কমষবপ 

িীপকার ককাথায় িচলয়া কগল!নতামরা চসংক-স্বরূপ—কতামরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ অেন্ত ও 

পূণে। নগনতর মকাশচক্ত কতামানদর চভ্তর। ‘কক সনখ, ককে করাদে কচরনতে? নন্ম-মৃতহয 

কতামার োই, আমারও োই। ককে কাাঁচদনতে? কতামার করাগ-দুঃখ চকেহই োই; তহচম 

অেন্ত-আকাশস্বরূপ, োোবনণের কমঘ উকার উপর আচসনতনে, এক মহকূতে কখলা কচরয়া 

আবার ককাথায় অন্তচকেত কইনতনে; চকন্তু আকাশ কথ েীলবণে, কসই েীলবণেই রচকয়ানে।’ 
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এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস কচরনত কইনব। আমরা নগনত অসপ-ভ্াব কদচখ ককে? কারণ 

আমরা চেননরাই অসপ। পনথর ধানর একচি স্থাণহ রচকয়ানে। একিা কিার কসই পথ চদয়া 

থাইনতচেল, 

  

কস ভ্াচবল—এ একনে পাকারাওয়ালা। োয়ক উকানক তাকার োচয়কা ভ্াচবল। একচি চশশু 

উকানক কদচখয়া ভ্ূত মনে কচরয়া িীপকার কচরনত লাচগল। চভ্্ন  চভ্্ন  বযচক্ত এইরূনপ 

উকানক চভ্্ন  চভ্্ন  ভ্ানব কদচখনলও উকা কসই স্থাণহ—শুষ্ক কািখণ্ড বযতীত আর চকেহই চেল 

ো। 

  

আমারা চেননরা কথমে, নগপনকও কসইরূপ কদচখয়া থাচক। মনে কর ঘনর একচি চশশু 

আনে, এবং কিচবনলর উপর এক থনল কমাকর রচকয়ানে। একনে কিার আচসয়া 

স্বেেমহদ্রাগুচল গ্রকে কচরল। চশশুচি চক বচা নত পাচরনব—উকা অপহৃত কইল? আমানদর 

চভ্তনর থাকা, বাচকনরও তাকাই কদচখয়া থাচক। চশশুচির মনে কিার োই, সহতরাং কস 

বাচকনরও কিার কদনখ ো। সকল জ্ঞাে সম্বনে এইরূপ। নগনতর পাপ-অতযািানরর কথা 

বচলও ো। বরং কতামানক কথ নগনত এখেও পাপ কদচখনত কইনতনে, কসনেয করাদে কর। 

চেনন কাাঁনদা কথ কতামানক এখেও সবেত্র পাপ কদচখনত কইনতনে। থচদ তহচম নগনতর 

উপকার কচরনত িাও, তনব আর নগনতর উপর কদাষানরাপ কচরও ো, উকানক আরও 

কবশী দুবেল কচরও ো। এই-সকল পাপ দুঃখ প্রভ্ৃচত আর চক?—এগুচল কতা দুবেলতারই 

ফল। মােহষ কেনলনবলা কইনত চশক্ষা পায় কথ, কস দুবেল ও পাপী। নগত এইরূপ চশক্ষা 

্ারা চদে চদে দুবেল কইনত দুবেলতর কইয়ানে। তাকাচদগনক চশখাও কথ,তাকারা সকনলই 

কসই অমৃনতর সন্তাে—এমে চক থাকানদর চভ্তনর আত্মার প্রকাশ অচত ক্ষীে, 

তাকাচদগনকও উকা চশখাও। বালযকাল কইনতই তাকানদর মচস্তনষ্ক এমে সকল চিন্তা প্রনবশ 

করুক, থাকা তাকাচদগনক থথাথে সাকাথয কচরনব, থাকা তাকাচদগনক সবল কচরনব, থাকানত 

তাকানদর থথাথে কলযাে কইনব। দুবেলতা ও কমেশচক্ত-নলাপকারী চিন্তা কথে তাকানদর 

মচস্তনষ্ক প্রনবশ ো কনর। সপ-চিন্তার কস্রানত গা ঢাচলয়া দাও, চেননর মেনক সবেদা বনলা—

‘আচম কসই, আচমই কসই’ ; কতামার মনে চদেরাচত্র ইকা সঙ্গীনতর মনতা বাচননত থাকহক, 
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আর মৃতহযর সমনয়ও ‘কসাককং, কসাককং’ বচলয়া কদক তযাগ কর। ইকাই সতয—নগনতর 

অেন্ত শচক্ত কতামার চভ্তনর। কথ কহসংস্কার কতামার মেনক আবৃত্ত রাচখয়ানে, তাকা দূর 

কচরয়া দাও। সাকসী কও। সতযনক নাচেয়া তাকা নীবনে পচরণত কর। িরম লক্ষ অনেক 

দূর কইনত পানর, চকন্তু ‘উচত্তিত নাগ্রত প্রাপয বরাে া্ চেনবাধত।’  
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৩. মানুষের যথাথথ স্বরূপ (২) 

মােহনষর থথাথে স্বরূপ ( ২)  

  

[চেউ ইয়নকে প্রদত্ত বক্তৃতা  

  

আমরা এখানে দাাঁিাইয়া আচে, চকন্তু আমানদর দৃচষ্ট সম্মহনখ প্রসাচরত, অনেক সময় আমরা 

বহু দুনর দৃচষ্টচেনক্ষপ কচর। মােহষও থতচদে চিন্তা কচরনত আরে কচরয়ানে, ততচদে 

এইরূপ কচরনতনে। মােহষ সবেদাই সম্মহনখ—ভ্চবষযনত দৃচষ্টচেনক্ষপ কচরনতনে, কস নাচেনত 

িানক—এই শরীর ধ্বংস কইনল মােহষ ককাথায় থায়। এই রকসয-নভ্নদর নেয বহু প্রকার 

মতবাদ প্রিচলত কইয়ানে, এনকর পর এক বহু মত উপস্থাচপত কইয়ানে, আবার শত শত 

মত খচণ্ডত কইয়া পচরতযক্ত কইয়ানে, কতকগুচল গৃকীত কইয়ানে; আর থতচদে মােহষ এই 

নগনত বাস কচরনব, থতচদে কস চিন্তা কচরনব, ততচদে এইরূপ িচলনব। এই মতগুচলর 

প্রনতযকচিনতই চকেহ ো চকেহ সতয আনে, আবার সবগুচলনতই এমে অনেক চকেহ আনে, 

থাকা সতয েয়। এই সম্বনে ভ্ারনত কথ-সকল অেহসোে কইয়ানে, তাকারই সার—তাকারই 

চসদ্ধান্ত আচম আপোনদর চেকি বচলনত কিষ্টা কচরব। ভ্ারতীয় দাশেচেকগনণর এই-সকল 

চবচভ্্ন  মনতর সমেয় কচরনত এবং থচদ সেব কয়, তাকানদর সচকত আধহচেক ধবজ্ঞাচেক 

চসদ্ধানন্তর সমেয় সাধে কচরনত কিষ্টা কচরব। 

  

কবদান্তদশেনের একচি উনেশয—একনের অেহসোে। চকন্দহগণ চবনশনষর১ প্রচত বি মে 

কদে ো; তাাঁকারা সবেদাই সামানেযর২ —শুধহ তাকাই েনক—সবেবযাপী সাবেনভ্ৌম বস্তুর 

অনেষণ কচরয়ানেে। ‘এমে চক পদাথে আনে, থাকানক নাচেনল সবই নাো কয়?’—

গনবষণার ইকাই একমাত্র চবষয়বস্তু। ‘কথমে একতাল মৃচত্তকানক নাচেনত পাচরনল 

নগনতর সমহদয় মৃচত্তকানক নাচেনত পারা থায়, কসইরূপ এমে চক বস্তু আনে,থাকানক 

নাচেনল নগনতর সব চকেহ নাো থাইনব?’ ইকাই তাাঁকানদর একমাত্র অেহসোে, ইকাই 

তাাঁকানদর একমাত্র চনজ্ঞাসা। 
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তাাঁকানদর মনত সমহদয় নগপনক চবনেষণ কচরনল উকা একমাত্র ‘আকাশ’ োমক পদানথে 

পথেবচসত কয়। আমরা আমানদর িতহচদেনক থাকা চকেহ 

  

কদচখনত পাই, স্পশে কচর বা আস্বাদ কচর, এমে চক, আমরা থাকা চকেহ অেহভ্ব কচর – 

সবই এই আকানশর চবচভ্্ন  চবকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সবেবযাপী। কচ ে, তরল, 

বােীয় সকল পদাথে, সবেপ্রকার আকৃচত ও শরীর, পৃচথবী সূথে ির তারা—সবই এই 

আকাশ কইনত উপপ্ন । 

  

এই আকানশর উপর ককাে া্ শচক্ত কাথে কচরয়া তাকা কইনত নগপ সৃচষ্ট কচরল? আকানশর 

সনঙ্গ একচি সবেবযাপী শচক্ত রচকয়ানে। নগনত থত প্রকার চভ্্ন  চভ্্ন  শচক্ত আনে-আকষেণ, 

চবকষেণ, এমে চক চিন্তাশচক্ত পথেন্ত ‘প্রাণ’ োমক একচি মকাশচক্তর চবকাশ। এই প্রাণ 

আকানশর উপর কাথে কচরয়া নগপপ্রপি রিো কচরয়ানে। কল্প-প্রারনে এই প্রাে কথে 

অেন্ত আকাশ-সমহনদ্র সহপ্ত থানক। আচদনত এই আকাশ গচতকীে অবস্থায় চেল। পনর 

প্রানের প্রভ্ানব এই আকাশ-সমহনদ্র গচত উপপ্ন  কয়। আর এই প্রানণর কথমে গচত কইনত 

থানক, কতমেই এই আকাশ-সমহদ্র কইনত োো ব্রহ্মাণ্ড, োো নগপ-কত সূথে কত ির, কত 

তারা পৃচথবী মােহষ নন্তু উচিদ্ ও োো শচক্ত উপপ্ন  কইনত থানক। অতএব চকন্দহনদর মনত 

সবেপ্রকার শচক্ত প্রানণর এবং সবেপ্রকার পদাথে আকানশর চবচভ্্ন  রূপমাত্র। কল্পানন্ত 

সমহদয় কচ ে পদাথে দ্রবীভ্ূত কইনব, কসই তরল পদাথে আবার বানে পচরণত কইনব, তাকা 

আবার কতনরূপ ধারণ কচরনব; অবনশনষ সব চকেহ থাকা কইনত উপপ্ন  কইয়াচেল, কসই 

আকানশ লীে কইনব। আর আকষেণ চবকষেণ গচত প্রভ্ৃচত সমহদয় শচক্ত ধীনর ধীনর মূল 

প্রানণ পথেবচসত কইনব। চকেহকানলর নেয এই প্রাণ কথে চেচদ্রত অবস্কায় থাচকনব; কল্প 

আরে কইনল আবার নাগ্রত কইয়া োোচবধ রূপ প্রকাশ কচরনব, কল্পাবসানে সকলই 

আবার লয় পাইনব। এইরূনপ সৃচষ্ট প্রোচল িচলয়ানে; আচসনতনে, থাইনতনে—একবার 

পশ্চানত, আবার কথে সম্মহনখর চদনক দুচলনতনে। আধহচেক চবজ্ঞােনর ভ্াষায় বচলনত কগনল 

বচলনত কয়—চকেহকাল চস্কচতশীল, চকেহকাল গচতশীল কইনতনে; একবার সহপ্ত আর 

একবার চক্রয়াশীল কইনতনে। এইরূপ পচরবতেে অেন্তকাল ধচরয়া িচলয়ানে। 
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————————-  

১ Particular 

২ General 

———————— 

চকন্তু এই চবনেষণও আংচশক। আধহচেক পদাথেচবজ্ঞােও এই পথেন্ত নাচেয়ানে। ইকার 

উপনর ঐ চবজ্ঞানের অেহসোে আর থাইনত পানর ো। চকন্তু এই অেহসোনের এখানেই 

কশষ কয় ো। এ পথেন্ত আমরা এমে চনচেস পাই োই, থাকা নাচেনল সব নাো থায়। 

আমরা সমহদয় নগপনক পদাথে 

  

ও শচক্তনত, অথবা প্রািীে ভ্ারতীয় দাশেচেকনদর ভ্াষায় বচলনত কগনল—আকাশ ও প্রানণ 

পথেবচসত কচরয়াচে। এখে আকাশ ও প্রাণনক উকানদর আচদ কারনণ পথেবচসত কচরনত 

কইনব। উকাচদগনক ‘মে’ োমক উেতর চক্রয়াশচক্তনত পথেবচসত করা থাইনত পানর; 

‘মকপ’ বা সমচষ্ট চিন্তাশচক্ত কইনত প্রাণ ও আকাশ—উভ্নয়র উপপচত্ত। চিন্তাশচক্তই এই 

দুইচি শচক্তরূনপ চবভ্ক্ত কইয়া থায়। আচদনত এই সবেবযাপী মে চেনলে। ইচেই পচরণত 

কইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ কচরনলে, আর এই দুইচির সংনথানগ ও চমলনে সমহদয় 

নগপ উপপ্ন  কইয়ানে। 

  

এবার মেস্তনত্ত্বর আনলািো করা থাক। আচম কতামানক কদচখনতচে; িক্ষহ ্ারা চবষয় গৃকীত 

কইনতনে, উকা অেহভ্ূচতনেক োয়হ ্ ারা মচস্তনষ্ক কপ্রচরত কইনতনে। এই িক্ষহ দশেনের সাধে 

েনক, উকা বাচকনরর থেমাত্র; কারণ দশেনের প্রকৃত সাধে—থাকা মচস্তনষ্ক চবষয়-জ্ঞানের 

সংবাদ বকে কনর, তাকা থচদ েষ্ট কচরয়া কদওয়া থায়, তনব আমার চবশচি িক্ষহ থাচকনলও 

কতামানদর কাকানকও কদচখনত পাইব ো। অচক্ষনানলর(retina) উপর সমূ্পণে েচব পচিনত 

পানর, তথাচপ আচম কতামাচদগনক কদচখনত পাইব ো। সহতরাং প্রকৃত দশেনেচরয় এই িক্ষহ 

কইনত পৃথক্; প্রকৃত িক্ষহচরচরয় অবশয িক্ষহ-থনের পশ্চানত অবচস্থত। সকল প্রকার 

চবষয়ােহভ্ূচত সম্বনেই এরূপ বহচা নত কইনব। োচসকা ঘ্রানণচরয় েনক; উকা থেমাত্র, উকার 

পশ্চানত ঘ্রানণচরয়। প্রনতযক ইচরয় সম্বনেই বহচা নত কইনব, প্রথনম এই স্থূল শরীনর 
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বাকযথেগুচল অবচস্থত, তপপশ্চানত চকন্তু ঐ স্থূল শরীনরই ইচরয়গণও অবচস্থত। চকন্তু 

তথাচপ থনথষ্ট কইল ো। মনে কর আচম কতামার সচকত কথা কচকনতচে, আর তহচম অচতশয় 

মনোনথাগ সককানর আমার কথা শুচেনতে, এমে সময় এখানে একচি ঘো বাচনল, তহচম 

কয়নতা কসই ঘোধ্বচে শুচেনত পাইনব ো। ঐ শব্দতরঙ্গ কতামার কানে কপৌাঁচেয়া কণেপিনক 

লাচগল, োয়হর ্ারা ঐ সংবাদ মচস্তনষ্ক কপৌাঁচেল, চকন্তু তথাচপ তহচম শুচেনত পাইনল ো 

ককে? থচদ মচস্তনষ্ক সংবাদ-বকে পথেন্ত সমস্ত প্রচক্রয়াচি সমূ্পেে কইয়া থানক, তনব তহচম 

শুচেনত পাইনলো ককে? তাকা কইনল কদখা কগল, এই শ্রবণ-প্রচক্রয়ার নেয আরও চকেহ 

আবশযক-এ কক্ষনত্র মে ইচরনয় থহক্ত চেল ো। থখে মে ইচরয় কইনত পৃথক থানক, ইচরয় 

উকানদ কথ-নকাে সংবাদ আচেয়া চদনত পানর, মে তাকা গ্রকে কচরনব ো। থখে মে উকানত 

থহক্ত কয়, তখেই ককবল উকার পনক্ষ ককাে সংবাদগ্রকে সেব। চকন্তু উকানতও 

চবষয়ােহভ্ূচত সমূ্পণে কইনব ো। বাচকনরর থে সংবাদ আচেনত পানর, ইচরয়গণ চভ্তনর 

উকা বকে কচরনত পানর, মে ইচরনয় সংথহক্ত কইনত পানর, চকন্তু তথাচপ চবষয়ােহভ্ূচত 

সমূ্পণে কইনব ো, আর একচি চনচেস আবশযক। চভ্তর কইনত প্রচতচক্রয়া আবশযক। 

প্রচতচক্রয়া কইনত জ্ঞাে উপপ্ন  কইনব। বাচকনরর বস্তু কথে আমার অন্তনর সংবাদ-প্রবাক 

কপ্ররণ কচরল। আমার মে উকা গ্রকে কচরয়া বহচদ্ধর চেকি কপ্ররণ কচরল, বহচদ্ধ পূবোেহভ্ূত 

মনের সংস্কার অেহসানর উকানক সানাইল এবং বাচকনর প্রচতচক্রয়াপ্রবাক কপ্ররণ কচরল, ঐ 

প্রচতচক্রয়ার সনঙ্গ সনঙ্গই চবষয়ােহভ্ূচত কইয়া থানক। মনে কথ শচক্ত এই প্রচতচক্রয়া কপ্ররণ 

কনর, তাকানক বহচদ্ধ বনল। তথাচপ বযাপারচি সমূ্পণে কইল ো। মনে কর একচি 

কযানমরা(মযাচনক লণ্ঠে) রচকয়ানে, আর একচি বস্ত্রখণ্ড রচকয়ানে। আচম ঐ বস্ত্রখনণ্ডর উপর 

একচি চিত্র কফচলবার কিষ্টা কচরনতচে। আচম চক কচরনতচে? আচম কযানমরা কইনত োো 

প্রকার আনলাক-চকরে ঐ বস্ত্রখনণ্ডর উপর কফচলয়া ঐগুচল ঐ স্থানে একত্র কচরনত কিষ্টা 

কচরনতচে। একচি অিল বস্তুর আবশযক, থাকার উপর চিত্র কফলা থাইনত পানর। ককাে 

সিল বস্তুর উপর চিত্র কফলা অসেব-নকাে চস্থর বস্তুর প্রনয়ানে। আচম থা সকল 

আনলাকরচি কফচলবার কিষ্টা কচরনতচে, কসগুচল সিল ; এই সিল আনলাকরচি ককাে 

অিল বস্তুর উপর একত্র—একীভ্ূত কচরয়া চমচলত কচরনত কইনব। ইচরয়গণ কথ সকল 
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অেহভ্ূচত চভ্তনর লইয়া চগয়া মনের চেকি এবং মে বহচদ্ধর চেকি সমপেণ কচরনতনে, 

তাকানদর সম্বনেও এইরূপ। থতক্ষণ ো এমে ককাে চস্থর বস্তু পাওয়া থায়, থাকার উপর 

এই চিত্র কফচলনত পারা থায়, থাকানত এই চভ্্ন  চভ্্ন  ভ্াবগুচল একনত্র চমচলত কইনত পানর, 

ততক্ষে এই চবষয়ােহভ্ূচত-প্রচক্রয়া সমূ্পণে কয় ো। চক কসই বস্তু, থাকা আমানদর 

পচরবতেেশীল সত্তানক একচি একনের ভ্াব প্রদাে কনর। চক কসই বস্তু, থাকা চবচভ্্ন  গচতর 

চভ্তনরও প্রচত মহকূনতে ঐকয রক্ষা কচরয়া থানক?চক কসই বস্তু থাকানত চভ্্ন  চভ্্ন  ভ্াবগুচল 

কথে একত্র গ্রচথত থানক, থাকার উপর চবষয়গুচল আচসয়া কথে একত্র বাস কনর এবং 

একচি অখণ্ড ভ্াব ধারণ কনর? আমরা কদচখলাম, এমে একচি বস্তু আবশযক, এবং শরীর-

মনের তহলোয় কসই বস্তুচিনক চস্থর কইনত কইনব। কথ বস্ত্রখনণ্ডর উপর ঐ কযানমরা 

চিত্রচেনক্ষপ কচরনতনে, তাকা ঐ আনলাকরচির তহলোয় চস্থর, েতহবা ককাে চিত্র প্রচক্ষপ্ত 

কইনব ো। অথোপ অেহভ্চবতা একচি ‘বযচক্ত’  কওয়া আবশযক। এই বস্তু, থাকার উপর মে 

এই-সকল চিত্রাঙ্কে কচরনতনে—থাকার উপর মে ও বহচদ্ধ ্ারা বাচকত কইয়া আমানদর 

চবষয়ােহভ্ূচতসকল স্থাচপত, কশ্রণীবদ্ধ ও একত্র কয়, তাকানকই মােহনষর আত্মা বনল। 

  

আমরা কদচখলাম, সমচষ্ট-মে বা মকপ-আকাশ ও প্রাণ এই দুই ভ্ানগ চবভ্ক্ত কইয়ানে, 

আর মনের পশ্চানত আত্মা রচকয়ানেে। সমচষ্ট-মনের পশ্চানত কথ আত্মা, তাাঁকানক ‘ঈের’ 

বনল। বযচষ্টনত ইকা মােনবর আত্মা মাত্র। কথমে নগনত সমচষ্ট-মে আকাশ ও প্রাণরূনপ 

পচরণত কইয়ানে, কসইরূপ সমচষ্ট-আত্মাও মেরূনপ পচরণত কইয়ানে। এক্ষনণ প্রশ্ন এই—

বযচষ্ট-মােব সম্বনেও চক ঐরূপ? মােহনষরও মে চক তাকার শরীনরর স্রষ্টা, তাকার আত্মা 

তাকার মনের স্রষ্টা—অথোপ মােহনষর শরীর, মে ও আত্মা—চতেচি চবচভ্্ন  বস্তু, অথবা ইকারা 

এনকর চভ্তনরই চতে, অথবা ইকারা এক পদানথেরই চবচভ্্ন  অবস্থামাত্র? আমরা ক্রমশঃ 

এই প্রনশ্নর উত্তর চদনত কিষ্টা কচরব। থাকা কউক, আমরা এতক্ষনে এই পাইলাম—প্রথমতঃ 

এই স্থূলনদক, তপপশ্চানত ইচরয়গণ, মে, বহচদ্ধ এবং বহচদ্ধরও পশ্চানত আত্মা। প্রথমতঃ 

আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর কইনত পৃথক া্, মে কইনতও পৃথক া্। এই স্থাে কইনতই 

ধমেনগনত মতনভ্দ কদখা থায়। ধ্তবাদী বনলে—আত্মা সগুণ অথোপ সহখ, দুঃখ ও কভ্ানগর 

সব অেহভ্ূচতই থথাথেতঃ আত্মার ধমে; অদ্ব্তবাদী বনলে—আত্মা চেগুেণ। 
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আমরা প্রথনম ধ্তবাদীনদর মত—আত্মা ও উকার গচত সম্বনে তাাঁকানদর মত বণেো কচরয়া 

পনর কথ-মত উকা সমূ্পণেরূনপ খণ্ডে কনর, তাকা বণেো কচরব। অবনশনষ অদ্ব্তবানদর 

্ারা উভ্য় মনতর সামঞ্জসয সাধে কচরনত কিষ্টা কচরব। এই মােবাত্মা শরীর-মে কইনত 

পৃথক া্ বচলয়া এবং আকাশ ও প্রাণ ্ারা গচ ত েয় বচলয়া অমর। ককে? মরনের বা 

েেরনের অথে চক? থাকা চবচেষ্ট কইয়া থায়, তাকাই েের। আর কথ দ্রবয কতকগুচল 

পদানথের সংনথাগ ্ারা লি, তাকাই চবচেষ্ট কইনব। ককবল কথ-পদাথে অপর পদানথের 

সংনথানগ উপপ্ন  েয়, তাকা কখেও চবচেষ্ট কয় ো, সহতরাং তাকার চবোশ কখেও কইনত 

পানর ো, তাকা অচবোশী; তাকা অেন্তকাল ধচরয়া রচকয়ানে, তাকার কখেও সৃচষ্ট কয় 

  

োই সৃচষ্ট ককবল সংনথাগমাত্র। শূেয কইনত সৃচষ্ট—ককক কখেও কদনখ োই। সৃচষ্ট সম্বনে 

আমরা ককবল এইমাত্র নাচে কথ, উকা পূবে কইনত অবচস্থত কতকগুচল বস্তুর েূতে েূতে 

রূনপ একত্র চমলে মাত্র। থচদ তাকাই কইল, তনব এই মােবাত্মা চভ্্ন  চভ্্ন  বস্তুর সংনথানগ 

উপপ্ন  েয় বচলয়া অবশয অেন্তকাল ধচরয়া চেল এবং অেন্তকাল ধচরয়া থাচকনব। এই 

শরীর-পাত কইনলও আত্মা থাচকনবে। কবদান্তবাদীনদর মনত- থখে এই শরীনরর পতে 

কয়, তখে মােনবর ইচরয়গণ মনে লয় পায়, মে প্রানণ লীে কয়, প্রাণ আত্মায় প্রনবশ 

কনর, আর তখে কসই মােবাত্মা কথে সূক্ষ্মশরীর বা চলঙ্গশরীররূপ বসে পচরধাে কচরয়া 

িচলয়া থাে। এই সূক্ষ্মশরীনরই মােহনষর সমহদয় সংস্কার বাস কনর। সংস্কার চক? মে কথে 

হ্রনদর তহলয, আর আমানদর প্রনতযক চিন্তা কথে কসই হ্রনদ তরঙ্গতহলয। কথমে হ্রনদ তরঙ্গ 

উন , আবার পনি-পচিয়া অন্তচকেত কইয়া থায় ; কসইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুচল 

ক্রমাগত উচ নতনে, আবার অন্তচকেত কইনতনে। চকন্তু উকারা এনকবানর অন্তচকেত কয় ো ; 

উকারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর কইয়া থায়, উকানদর অচস্তে থানক, প্রনয়ানে কইনল আবার উদয় 

কয়। কথ চিন্তাগুচল সূক্ষ্মতর রূপ ধারে কচরয়ানে, তাকারই কতকগুচলনক আবার 

তরঙ্গাকানর আেয়ে করানকই স্মৃচত বনল। এইরূনপ আমরা থাকাচকেহ চিন্তা কচরয়াচে, কথ 

ককাে কাথে কচরয়াচে, সবই মনের মনধয রচকয়ানে। সবগুচলই সহক্ষা্মভ্ানব অবস্থাে কনর 

এবং মােহষ মচরনলও এই সংস্কারগুচল তাকার মনে বতেমাে থানক—উকারা আবার 
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সূক্ষ্মশরীনরর উপর কাথে কচরয়া থানক। আত্মা এই-সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ 

বসে পচরধাে কচরয়া িচলয়া থাে এবং এই চবচভ্্ন  সংস্কাররূপ চবচভ্্ন  শচক্তর সমনবত 

ফলই আত্মার গচত চেয়চমত কনর। তাাঁকানদর মনত আত্মার চত্রচবধ গচত কইয়া থানক। 

  

থাাঁকারা অতযন্ত ধাচমেক, তাাঁকানদর মৃতহয কইনল তাাঁকারা সূথেরচির অেহসরণ কনরে; সূথেরচি 

অেহসরণ কচরয়া তাাঁকারা সূথোনলানক উপেীত কে, তথা কইনত িরনলাক এবং িরনলাক 

কইনত চবদুযনিানক উপচস্কত কে; তথায় তাাঁকানদর সচকত আর একনে মহক্তাত্মার সাক্ষাপ 

কয়; চতচে ঐ নীবাত্মাগণনক সনবোে ব্রহ্মনলানক লইয়া থাে। এইস্থানে তাাঁকারা সবেজ্ঞতা 

ও সবেশচক্তমত্তা লাভ্ কনরে ; তাাঁকানদর শচক্ত ও জ্ঞাে প্রায় ঈেনরর তহলয কয়; আর 

ধ্তযবাদীনদর মনত—তাাঁকারা তথায় অেন্তকাল বাস কনরে অথবা অদ্ব্তযবাদীনদর মনত-  

  

কল্পােবসানে ব্রনহ্মর সচকত একে লাভ্ কনরে। থাাঁকারা সকামভ্ানব সপকাথে কনরে, 

তাাঁকারা মৃতহযর পর িরনলানক গমে কনরে। এখানে োোচবধ স্বগে আনে। তাাঁকারা এখানে 

সূক্ষ্মশরীর—কদবশরীর লাভ্ কনরে। তাাঁকারা কদবতা কইয়া এখানে বাস কনরে ও দীঘেকাল 

ধচরয়া স্বগেসহখ উপনভ্াগ কনরে। এই কভ্ানগর অবসানে আবার তাাঁকানদর পহরাতে কমে 

বলবাে কয়, সহতরাং পহেরায় তাাঁকানদর মতেযনলানক নন্ম কয়। তাাঁকারা বায়হনলাক, কমঘনলাক 

প্রভ্ৃচত কলানকর চভ্তর চদয়া আচসয়া অবনশনষ বৃচষ্টধারার সচকত পৃচথবীনত পচতত কে। 

বৃচষ্টর সচকত পচতত কইয়া তাাঁকারা ককাে শসযনক আশ্রয় কচরয়া থানকে। তপপনর কসই 

শসয ককাে বযচক্ত কভ্ানে কচরনল তাকার ঔরনস কসই নীবাত্মা পহেরায় কদক পচরগ্রক কনর। 

  

থাাঁকারা অচতশয় দুবৃেত্ত, তাকানদর মৃতহয কইনল তাকারা ভ্ূত বা দােব কয় এবং িরনলাক ও 

পৃচথবীর মাা ামাচা  ককাে স্থানে বাস কনর। তাাঁকানদর মনধয ককক ককক মেহষযগনণর উপর 

োোচবধ অতযািার কচরয়া থানক, ককক ককক আবার মেহষযগনণর প্রচত চমত্রভ্াবাপ্ন  কয়। 

তাকারা চকেহকাল ঐস্থানে থাচকয়া পহেরায় পৃচথবীনত আচসয়া পশুনন্ম গ্রকণ কনর। চকেহচদে 

পশুনদনক চেবাস কচরয়া তাকারা আবার মােহষ কয়—আর একবার মহচক্তলাভ্ কচরবার 

উপনথাগী অবস্থা প্রাপ্ত কয়। তাকা কইনল আমরা কদচখলাম, থাাঁকারা মহচক্তর চেকিতম 

কসাপানে কপৌাঁচেয়ানেে, থাাঁকানদর চভ্তনর খহব সামােয অপচবত্রতা অবচশষ্ট আনে, তাাঁকারাই 
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সূথেচকরণ ধচরয়া ব্রহ্মনলানক গমে কনরে। থাাঁকারা মাা াচর রকনমর কলাক, থাাঁকারা স্বনগে 

থাইবার কামো রাচখয়া চকেহ সপকাথে কনরে, িরনলানক গমে কচরয়া কসই-সকল বযচক্ত 

কসইস্থানের স্বনগে বাস কনরে, কসখানে তাাঁকারা কদবনদক প্রাপ্ত কে, চকন্তু তাাঁকাচদগনক 

মহচক্তলাভ্ কচরবার নেয আবার মেহষযনদক ধারণ কচরনত কয়। আর থাকারা অতযন্ত অসপ, 

তাকারা ভ্ূত দােব প্রভ্ৃচত রূনপ পচরণত কয়, তাাঁকার পর তাকারা পশু কয়; পনর 

মহচক্তলানভ্র নেয তাকাচদগনক আবার মেহষযনন্ম গ্রকণ কচরনত কয়। এই পৃচথবীনক 

‘কমেভ্ূচম’ বনল। ভ্াল-মন্দ কমে সবই এখানে কচরনত কয়। স্বগেকাম কইয়া সপকাথে কচরনল 

মােহষ স্বনগে চগয়া কদবতা কে। এই অবস্থায় চতচে আর েূতে কমে কনরে ো, ককবল 

পৃচথবীনত তাাঁকার সপকনমের ফলনভ্াগ কনরে। আর এই সপকমে কথমচে কশষ কইয়া থায়, 

অমচে চতচে নীবনে কথ- সকল অসপ  

  

কমে কচরয়াচেনলে তাকারা সমনবত ফল কবনগ আচসয়া তাাঁকানক পহেবোর এই পৃচথবীনত 

িাচেয়া আনে। এইরূনপ থাকরা ভ্ূত কপ্রত কয়, তাকারা কসই অবস্থায় ককােরূপ েূতে কমে 

ো কচরয়াই ককবল অতীত কনমের ফলনভ্াগ কনর, তাকার পর পশুনন্ম গ্রকে কচরয়া 

কসখানেও ককাে েতহে কমে কনর ো, তাকার পর তাকারা আবার মােহষ কয়।  

  

মনে কর -নকাে বযচক্ত সারা নীবে অনেক মন্দ কান কচরল,চকন্তু একচি খহব ভ্াল কানও 

কচরল, তাকা কইনল কসই সপকনমের ফল তপক্ষণাপ প্রকাশ পাইনব, আর ঐ কানথের ফল 

কশষ কইবামাত্র অসপ কমেগুচলও তাকানদর ফল প্রদাে কচরনব। থাকারা কতকগুচল ভ্াল ও 

মকপ কান কচরয়ানে, চকন্তু থাকানদর নীবনের অভ্যাস বা আিরণ চ ক েনক, তাকারা 

কদবতা কইনব। কদবনদকসম্প্ন  কইয়া কদবতানদর শচক্ত চকেহকাল সনোগ কচরয়া আবার 

তাকাচদগনক মােহষ কইনত কইনব। থখে সপকনমের শচক্ত ক্ষয় কইয়া থাইনব, তখে আবার 

কসই পহরাতে অসপকাথেগুচলর ফল ফচলনত থাচকনব। থাকারা অচতশয় অসপকমে কনর, 

তাকাচদগনক ভ্ূতশরীর দােবশরীর গ্রকে কচরনত কইনব ; আর থখে ঐ অসপকাথেগুচলর 

ফল কশষ কইয়া থায়, তখে কথ সপকমেিহকহ অবচশষ্ট থানক—তাকা ্ ারা তাকারা আবার মােহষ 
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কইনব। কথ পনথ ব্রহ্মনলানক থাওয়া থায়, কথখাে কইনত পতে বা প্রতযাবতেনের সোবো 

োই, তাকানক ‘কদবথাে’ বনল আর িরনলানকর পথনক ‘চপতৃথাে’ বনল। 

  

অতএব কবদান্তদশেনের মনত মােহষই নগনতর মনধয সবেনশ্রি প্রাণী আর এই পৃচথবীই 

সবেনশ্রি স্কাে, কারণ এইখানেই মহক্ত কইবার সোবো। কদবতা প্রভ্ৃচতনক মহক্ত কইনত 

কইনল মােব নন্ম গ্রকে কচরনত কইনব। এই মােব-ননন্মই মহচক্তর সবোনপক্ষা অচধক 

সহচবধা। 

  

এখে এই মনতর চবনরাধী মত আনলািো করা থাক। কবৌদ্ধগে এই আত্মার অচস্তে 

এনকবানর অস্বীকার কনরে। কবৌদ্ধগে বনলে এই শরীর-মনের পশ্চানত আত্মা বচলয়া 

একচি পদাথে আনে, তাকা মাচেবার আবশযকতা চক? ‘ এই শরীর ও মে-রূপ থে 

স্বতঃচসদ্ধ’ বচলনলই চক থনথষ্ট বযাখযা কইল ো? আবার একচি তৃতীয় পদাথে কল্পোর 

প্রনয়ানে চক? এই থহচক্তগুচল খহব প্রবল। থতদুর পথেন্ত অেহসোে িনল, ততদূর কবাধ কয়, 

এই শরীর ও মেরূপ থে স্বতঃচসদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেনক এই তত্ত্বচি এই ভ্ানবই 

কদচখয়া থাচক। তনব শরীর ও মনের অচতচরক্ত, অথি শরীর-মনের আশ্রয়স্বরূপ আত্মা-

োমক একচি পদানথের অচস্তে কল্পোয় আবশযকতা চক? শুধহ শরীর-মে বচলনলই কতা 

থনথষ্ট কয় ; চেয়ত পচরণামশীল নিনস্রানতর োম ‘শরীর’, আর চেয়ত-পচরণামশীল 

চিন্তানস্রানতর োম মে। এই দুনয়র একে-প্রতীচত কইনতনে চকনসর ্ারা? কবৌদ্ধ বনলে : 

এই একে বাস্তচবক োই। একচি জ্বলন্ত মশাল লইয়া ঘহরাইনত থানকা, একচি অচির 

বৃত্তস্বরূপ কইনব। বাস্তচবক ককাে বৃা্ত্ত োই, চকন্তু মশানলর চেয়ত ঘূণেনে উকা ঐ বৃনত্তর 

আকার ধারণ কচরয়ানে। এইরূপ আমানদর নীবনেও একে োই ; ননির রাচশ ক্রমাগত 

বচকয়া িচলয়ানে। সমহদয় নিরাচশনক ‘এক’ বচলনত ইচ্ছা কয় বনলা, চকন্তু তদচতচরক্ত 

বাস্তচবক ককাে একে োই। মনের সম্বনেও তাই ; প্রনতযক চিন্তা অপর চিন্তা কইনত পৃথক্। 

এই প্রবল চিন্তানস্রাতই এই একনের ভ্রম রাচখয়া থাইনতনে। সহতরাং তৃতীয় পদানথের আর 

আবশযকতা োই। কদক-মনের চবেপ্রপি এই নিনস্রাত ও এই চিন্তানস্রাত—ককবল 

ইকানদরই অচস্তে আনে ; ইকানদর পশ্চানত আর চকেহ অেহমাে কচরও ো। আধহচেক অনেক 
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সম্প্রদায় কবৌদ্ধনদর এই মত গ্রকে কচরয়ানেে, চকন্তু তাাঁকারা সকনলই এই মতনক 

তাাঁকানদর চেনননদর আচবষ্কার বচলয়া প্রচতপ্ন  কচরনত ইচ্ছা কনরে। অচধকাংশ কবৌদ্ধ-

দশেনেরই কমাি কথািা এই কথ এই পচরদৃশযমাে নগপ পথোপ্ত ; ইকার পশ্চানত আর চকেহ 

আনে চক ো, তাকা অেহসোে কচরবার চকেহমাত্র প্রনয়ানে োই। ইচরয়গ্রাকয নগপই সব—

ককাে বস্তুনক এই নগনতর আশ্রয়রূনপ কল্পো কচরবার প্রনয়ানে চক? সবই গুণসমচষ্ট। 

এমে আেহমাচেক পদাথে কল্পো কচরবার চক আবশযকতা আনে,থাকানত কসগুচল লাচগয়া 

থাচকনব? গুণরাচশর দ্রুত আদােপ্রদােবশতই পদানথের জ্ঞাে কয়, ককাে অপচরণামী পদাথে 

বাস্তচবক উকানদর পশ্চানত আনে বচলয়া েয়। আমরা কদচখলাম এই থহচক্তগুচল চক 

িমপকার! আর এগুচল মােনবর অচভ্জ্ঞতানক সকননই োিা কদয়। বাস্তচবক লনক্ষ 

একনেও এই দৃশযনগনতর অতীত চকেহর ধারণা কচরনত পানর চক ো সনন্দক। অচধকাংশ 

কলানকর পনক্ষ প্রকৃচত চেতযপচরণামশীল। আমানদর মনধয খহব অল্প কলাকই পিভ্ূচমস্থ 

কসই চস্থর সমহনদ্রর সামােয 

  

আভ্াস পাইয়ানেে। আমানদর পনক্ষ এই নগপ ককবল তরঙ্গ মাত্র। তাকা কইনল আমরা 

দুইচি মত পাইলাম। একচি –এই শরীর-মনের পশ্চানত এক অপচরণামী সত্তা রচকয়ানে ; 

আর একচি মত—এই নগনত অিল অপচরণামী বচলয়া চকেহই োই, সবই িিল 

পচরবতেেশীল—পচরণামী ; পচরণাম োিা চকেহ েয়! থাকা কউক অদ্ব্তবানদই এই দুই 

মনতর সামঞ্জসয পাওয়া থায়। 

  

অদ্ব্তবাদী বনলেঃ ‘নগনতর একচি অপচরণামী আশ্রয় আনে’—ধ্তবাদীর এই বাকয 

সতয; অপচরণামী ককাে পদাথে কল্পো ো কচরনল আমরা পচরণাম কল্পো কচরনত পাচর 

ো। ককাে অনপক্ষাকৃত অল্পপচরণামী পদানথের তহলোয় ককাে পদাথেনক পচরণাচমরূনপ 

চিন্তা করা থাইনত পানর,আবার তাকা অনপক্ষাও অল্পপচরণামী পদানথের সচকত তহলোয় 

উকানক আবার পচরণাচমরূনপ চেনদেশ করা থাইনত পানর, থতক্ষে ো একচি পূণে 

অপচরণামী পদাথে বাধয কইয়া স্বীকার কচরনত কয়। এই নগপপ্রপি অবশয এমে এক 

অবস্থায় চেল, থখে উকা শান্ত ও চেঃশব্দ চেল, থখে উকা চবপরীত শচক্তর সামযাবস্থায় 
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চেল, অথোপ থখে প্রকৃত পনক্ষ ককাে শচক্ত চক্রয়াশীল চেল ো; কারণ ধবষময ো কইনল 

শচক্তর চবকাশ কয় ো। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার কসই সামযাবস্থা-প্রাচপ্তর নেয দ্রুতনবনগ িচলয়ানে 

থচদ আমানদর ককাে চবষয় সম্বনে চেচশ্চত জ্ঞাে থানক তনব এই চবষনয়ই আনে। 

ধ্তবাদীরা থখে বনলে ককাে অপচরণামী পদাথে আনে, তখে তাাঁকারা চ কই বনলে, চকন্তু 

উকা কথ শরীর-মনের সমূ্পণে অতীত, শরীর-মে কইনত সমূ্পণে পৃথক্, এ কথা বলা ভ্হল। 

কবৌনদ্ধরা কথ বনলে, সমহদয় নগপ পচরোমপ্রবাক মাত্র—এ কথাও সতয; কারণ থতচদে 

আচম নগপ কইনত পৃথক্,থতচদে আচম আমার অচতচরক্ত আর চকেহনক কদচখ, কমাি কথা 

থতচদে ধ্তভ্াব থানক, ততচদে এই নগপ পচরমাণশীল বচলয়াই প্রতীত কইনব। চকন্তু 

প্রকৃত  কথা—এই নগপ পচরণামীও বনি,আবার অপচরোমীও বনি। আত্মা, মে ও শরীর—

চতেচি পৃথক া্ বস্তু েনক উকারা একই। একই বস্তু কখে কদক, কখে মে, কখে বা কদক-

মনের অতীত আত্মা বচলয়া প্রতীত কয়। চথচে শরীনরর চদনক কদনখে, চতচে আত্মা কদচখনত 

পাে ো; আর চথচে আত্মা কদনখে, তাাঁকার পনক্ষ শরীর ও মে উভ্য়ই ককাথায় িচলয়া থায়! 

চথচে ককবল গচত কদনখে, চতচে পরম শান্ত চস্থরভ্াব কদচখনত পাে ো; আর চথচে কসই 

পরম শান্তভ্াব 

  

কদনখে, তাাঁকার পনক্ষ গচত ও িিলতা ককাথায় িচলয়া থায়! সনপে রজ্জহভ্রম কইল। কথ 

বযচক্ত রজ্জহনত সপে কদচখনতনে, তাকার পনক্ষ রজ্জহ ককাথায় িচলয়া থায়, আর ভ্রাচন্ত দূর 

কইনল কস বযচক্ত রজ্জহই কদচখনত থানক, তখে তাাঁকার পনক্ষ সপে আর থানক ো। 

  

তাকা কইনল কদখা কগল, একচিমাত্র বস্তুই আনে—তাকাই োোরূনপ প্রতীয়মাে কইনতনে। 

ইকানক আত্মাই বনলা আর বস্তুই বনলা বা অেয চকেহই বনলা, নগনত ককবল একমাত্র 

ইকারই অচস্তে আনে। অদ্ব্তবানদর ভ্াষায় বচলনত কগনল এই আত্মাই ব্রহ্ম, ককবল 

োমরূপ-উপাচধবশতঃ ‘বহু’ প্রতীত কইনতনে। সমহনদ্রর তরঙ্গগুচলর চদনক দৃচষ্টপাত কর 

একচি তরঙ্গও সমহদ্র কইনত পৃথক্ েনক! তনব তরঙ্গনক পৃথক্ কদখইনতনে ককে? োম ও 

রূপ-তরনঙ্গর আকৃচত রূপ, আর আমরা উকানক ‘তরঙ্গ’ এই কথ োম চদয়াচে, এই োম-

রূপই তরঙ্গনক সমহদ্র কইনত পৃথক্ কচরয়ানে। োম-রূপ িচলয়া কগনলই তরঙ্গ কথ সমহদ্র 
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চেল, কসই সমহদ্রই কইয়া থায়। তরঙ্গ ও সমহনদ্রর মনধয কক প্রনভ্দ কচরনত পানর? অতএব 

এই সমগ্র নগপ এক সত্তা। োম-রূপই থত পাথেকয রিো কচরয়ানে। কথমে সূথে লক্ষ লক্ষ 

নলকোর উপনর প্রচতচবম্ব কইয়া প্রনতযক নলকোর উপনরই সূনথের একচি পূণে প্রচতকৃচত 

সৃচষ্ট কনর, কতমচে কসই এক আত্মা, কসই এক সত্তা অসংখয োম-রূনপর চবন্দহনত 

প্রচতচবচম্বত কইয়া োোরূনপ উপলি কইনতনেে। চকন্তু স্বরূপতঃ উকা এক। বাস্তচবক 

‘ আচম’ বা ‘তহচম’ বচলয়া চকেহই োই—সবই এক। কয় বনলা—সবই আচম, ো কয় বনলা—

সবই তহচম। ধ্তজ্ঞাে সমূ্পণে চমথযা, আর সমহদয় নগপ এই ধ্তজ্ঞানের ফল। 

চবিারজ্ঞানের উদয় কইনল মােহষ কদচখনত পায় দুইচি বস্তু োই, একচি বস্তুই আনে, তখে 

তাকার উপলচি কয়—কস চেননই এই অেন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আচম এই পচরবতেণশীল নগপ, 

আচমই আবার অপচরণামী, চেগুেে চেতযপূণে চেতযােন্দময়। 

  

অতএব চেতযশুদ্ধ চেতযপূণে অপচরণামী অপচরবতেেীয় এক আত্মা আনেে; তাাঁকার কখে 

পচরণাম কয় োই, আর এই সকল চবচভ্্ন  পচরণাম কসই একমাত্র আত্মানত শুধহ প্রতীত 

কইনতনে। উকার উপনর োম-রূপ এই-সকল চবচভ্্ন  স্বপ্নচিত্র অঙ্কে কচরয়ানে। রূপ বা 

আকৃচতই তরঙ্গনক সমহদ্র কইনত পৃথক্ কচরয়ানে। মনে কর, তরঙ্গচি চমলাইয়া কগল, তখে 

চক ঐ আকৃচত থাচকনব? উকা এনকবানর িচলয়া থইনব। তরনঙ্গর অচস্তে সমূ্পণেরূনপ 

সাগনরর অচস্তনের উপর চেভ্ের কনর; চকন্তু সাগনরর অচস্তে তরনঙ্গর অচস্তনের উপর 

চেভ্ের কনর ো। থতক্ষে তরঙ্গ থানক ততক্ষে রূপ থানক ; চকন্তু তরঙ্গ চেবৃত্ত কইনল ঐ 

রূপ আর থাচকনত পানর ো। এই ‘োম-রূপনক’ই মায়া বনল। এই মায়াই চভ্্ন  চভ্্ন  বযচক্ত 

সৃচষ্ট কচরয়া একনেনক আর একনে কইনত পৃথক া্ মনে করাইনতনে। চকন্তু ইকার অচস্তে 

োই। মায়ার অচস্তে আনে, বলা থাইনত পানর ো। ‘রূনপ’র বা আকৃচতর অচস্তে আনে, 

বলা থাইনত পানর ো, কারণ উকা অপনরর অচস্তনের উপর চেভ্ের কনর। আবার উকা োই, 

একথাও বলা থায় ো, কারণ উকাই এই-সকল কভ্দ কচরয়ানে। অদ্ব্তবাদীর মনত এই 

মায়া বা অজ্ঞাে বা োম-রূপ—ইওনরাপীয়গনণর মনত কদশকাল চেচমত্ত—কসই এক অেন্ত 

সত্তা কইনত এই চবচভ্্ন রূপ নগপসত্তা কদখাইনতনে, পরমাথেতঃ এই নগপ এক অখণ্ড-

স্বরূপ। থতচদে পথেন্ত ককক দুইচি বস্তুর কল্পো কনরে ততচদে চতচে ভ্রান্ত। থখে চতচে 
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নাচেনত পানরে—একমাত্র সত্তা আনে, তখেই চতচে চ ক চ ক নাচেয়ানেে। থতই চদে 

থাইনতনে, ততই আমানদর চেকি এই সতয প্রমাচণত কইনতনে—চক নি নগনত, চক 

মনোনগনত, চক আধযাচত্মক নগনত, সবেত্রই এই সতয প্রমাচণত কইনতনে। এখে প্রমাে 

কইয়ানে কথ তহচম আচম, সূথে ির তারা-এ-সবই এক নিসমহনদ্রর চবচভ্্ন  অংনশর 

োমমাত্র। এই নিরাচশ ক্রমাগত পচরণামপ্রাপ্ত কইনতনে। থা শচক্তকো কনয়ক মাস পূনবে 

সূনথে চেল, তাকা আন কয়নতা মেহনষযর চভ্তর আচসয়ানে, কাল কয়নতা উকা পশুর চভ্তনর, 

আবার পরশু কয়নতা ককাে উচিনদ প্রনবশ কচরনব। সবেদাই আচসনতনে, সবেদা থাইনতনে। 

উকা একমাত্র অখণ্ড নিরাচশ-নকবল োম-রূনপ পৃথক া্। উকার এক চবন্দহর োম সূথে, এক 

চবন্দহর োম ির, এক চবন্দহ তারা,এক চবন্দহ মােহষ, এক চবন্দহ পশু, এক চবন্দহ উচিদ 

এইরূপ। আর এই কথ চবচভ্্ন  োম, ইকা ভ্রমাত্মক; কারণ এই নি রাচশর ক্রমাগত 

পচরবতেে ঘচিনতনে। এই নগপনকই আর একভ্ানব কদচখনল চিন্তাসমহদ্ররূনপ প্রতীয়মাে 

কইনব, উকার এক-একচি চবন্দহ এক-একচি মে ; তহচম একচি মে, আচম একচি মে, 

প্রনতযনকই এক-একচি মেমাত্র। আবার এই নগপনক জ্ঞানের দৃচষ্টনত কদচখনল, অথোপ 

থখে িক্ষহ কইনত কমাকাবরণ অপসাচরত কয়, থখে মে শুদ্ধ কইয়া থায়, তখে উকানক 

চেতযশুদ্ধ অপচরোমী অচবোশী অখণ্ড পূণেস্বরূপ পহরুষ বচলয়া প্রতীচত কইনব। 

  

তনব ধ্তবাদীর পরনলাকবাদ—মােহষ মচরনল স্বনগে থায়, অথবা অমহক অমহক কলানক থায়, 

অসপনলানক ভ্ূত কয়, পনর পশু কয়—এ-সব কথার চক কইল? অদ্ব্তবাদী বনলে—ককক 

আনসও ো, ককক থায়ও ো—কতামার পনক্ষ থাওয়া-আসা চকনস সেব? তহচম অেন্তস্বরূপ, 

কতামার পনক্ষ থাইবার স্থাে আর ককাথায়? 

  

ককাে চবদযালনয় কতকগুচল কোি কোি বালক-বাচলকার পরীক্ষা কইনতচেল। পরীক্ষক ঐ 

কোি কেনলনমনয়গুচলনক োোরূপ কচ ে প্রশ্ন কচরনতচেনলে। অেযােয প্রনশ্নর মনধয এই 

প্রশ্নচিও চেল-পৃচথবী পচিয়া থায় ো ককে? অনেনকই প্রশ্নচি বহচা নত পানর োই, সহতরাং 

থাকার থাকা মনে আচসনত লাচগল, কস কসইরূপ উত্তর চদনত লাচগল। একচি বহচদ্ধমতী 

বাচলকা আর একচি প্রশ্ন কচরয়া ঐ প্রনশ্নর উত্তর চদল-‘ককাথায় পচিনব?’ প্রশ্নচিই কতা 
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ভ্হল। নগনত উাঁিহ-েীিহ বচলয়া কতা চকেহই োই। উাঁিহ-েীিহ জ্ঞাে আনপচক্ষক মাত্র। আত্মা 

সম্বনেও কসইরূপ। আত্মার নন্ম-মৃতহয সম্বনে প্রশ্ন এনকবানর অথেকীে। কক থায়, কক আনস? 

তহচম ককাথায় োই? এমে স্বগে ককাথায় আনে, কথখানে তহচম পূবে কইনতই অবচস্থত েও? 

মােহনষর আত্মা সবেবযাপী। তহচম ককাথায় থাইনব? ককাথায় থাইনব ো? আত্মা কতা সবেত্র! 

সহতরাং জ্ঞােী বা চসদ্ধ পহরুনষর পনক্ষ এই-সব চশশুর কল্পো, এই নন্মমৃতহযরূপ বালসহলভ্ 

ভ্রম, এই স্বগে েরক—সবই এনকবানর অন্তচকেত কইয়া থায় ; থাকারা প্রায়চসদ্ধ, তাাঁকানদর 

পনক্ষ উকা ব্রহ্মনলাক পথেন্ত োোচবধ দৃশয কদখাইয়া অন্তচকেত কয়; অজ্ঞােীর পনক্ষ উকা 

থাচকয়া থায়। 

  

স্বনগে থাওয়া, মরা, নন্মগ্রকে করা—পৃচথবীর সকনল এ-সব কথা চবোস কনর চক কচরয়া? 

আচম একখাচে বই পচিনতচে, উকার পৃিার পর পৃিা উলিাইয়া থাইনতচে! আর এক পৃিা 

আচসল, তাকাও উলিানো কইল। কাকার পচরণাম কইনতনে? কক থায় আনস? আচম েই—

ঐ বইচির পাতা উলিানো কইনতনে। সমহদয় প্রকৃচতই আত্মার সম্মহনখ একখাচে পহস্তনকর 

মনতা। উকার অধযানয়র পর অধযায় পিা কইয়া থাইনতনে ও উলিানো কইনতনে, েূতে 

দৃশয সম্মূনখ আচসনতনে। উকাও পিা কইয়া কগল এবং উলিানো কইল। আবার েূতে 

অধযায় আচসল ; চকন্তু আত্মা কথমে, কতমেই—অেন্তস্বরূপ। প্রকৃচতই পচরণামপ্রাপ্ত 

কইনতনেে, আত্মা েনকে। আত্মার কখে পচরণাম কয় ো।  

  

নন্মমৃতহয প্রকৃচতনত, কতামানত েয়। তথাচপ অনজ্ঞরা ভ্রান্ত কইয়া মনে কনর—আমরা 

নন্মাইনতচে, মচরনতচে, প্রকৃচত েয় ; কথমে ভ্রাচন্তবশতঃ আমরা মনে কচর—সূথেই 

িচলনতনে পৃচথবী েয়। সহতরাং এ-সব চকেহই ভ্রাচন্তমাত্র, কথমে আমরা ভ্রমবশত 

করলগাচির পচরবনতে মা নক সেল বচলয়া মনে কচর। নন্ম-মৃতহযর ভ্রাচন্ত চ ক এইরূপ। 

থখে মােহষ ককাে চবনশষ ভ্ানব থানক, তখে কস ইকানকই পৃচথবী সূথে ির তারা প্রভ্ৃচত 

বচলয়া কদনখ;আর থাকারা ঐরূপ মনোভ্াবাসম্প্ন  ,তাকারও চ ক তাকাই কদনখ! কতামার 

আমার মনধয চবচভ্্ন  স্তনর লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাচকনত পানর, থাকারা চবচভ্্ন প্রকৃচতসম্প্ন । 

তাকারাও আমাচদগনক কখে কদচখনব ো, আমরাও তাকাচদগনক কখে কদচখনত পাইব ো। 
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এই প্রকার চিত্তবৃচত্তসম্প্ন  একই কলানক অবচস্থত প্রাণীনকই আমরা কদচখনত পাই। কথ 

থেগুচল এক সহনর বাাঁধা কসইগুচলর মনধয একচি বাচননলই অেযগুচল বাচনয়া উচ নব। মনে 

কর, আমরা এখে কথরূপ প্রাণকম্পেসম্প্ন , উকানক আমরা ‘মােবকম্পে’ োম চদনত 

পাচর ; থচদ উকা পচরবচতেত কইয়া থায়, তনব আর মেহষয কদখা থাইনব ো, পচরবনতে 

অেযরূপ দৃশয আমানদর সম্মহনখ আচসনব—কয়নতা কদবতা ও কদবনগপ চকংবা অসপ 

কলানকর পনক্ষ দােব ও দােবনগপ ; চকন্তু ঐ সবগুচলই এই এক নগনতরই চবচভ্্ন  ভ্াব 

মাত্র। এই নগপ মােবদৃচষ্টনত পৃচথবী সূথে ির তারা প্রভ্ৃচতরূনপ, আবার দােনবর দৃচষ্টনত 

ইকাই েরক বা শাচন্তস্থােরূনপ প্রতীত কইনব, আবার থাকারা স্বনগে থাইনত িানক, তাকারা 

এই স্থােনকই স্বগেরূনপ কদচখনব। থাকারা সারা নীবে ভ্াচবনতনে, আমরা স্বগেচসংকাসোরূঢ় 

ঈেনরর চেকি চগয়া সারা নীবে তাাঁকার উপাসো কচরব, মৃতহয  কইনল তাকারা তাকানদর 

চিত্তস্থ ঐ-চবষয়ই কদচখনব। এই নগপই তাকানদর িনক্ষ একচি বৃকপ স্বনগে পচরণত কইয়া 

থাইনব ; তাকারা কদচখনব—োোপ্রকার পক্ষথহক্ত কদবদূত উচিয়া কবিাইনতনে, আর ঈের 

চসংকাসনে উপচবষ্ট আনেে। স্বগোচদ সবচকেহই মােহনষর সৃচষ্ট। অতএব অদ্ব্তবাদী বনলে 

: ধ্তবাদীর কথা সতয বনি, চকন্তু ঐ-সকল তাকার চেননরাই সৃচষ্ট। এই-সব কলাক এই-

সব ধদতয, পহেেনন্ম প্রভ্ৃচত সবই রূপক,মােবনীবেও তাকাই।ঐগুচল ককবল রুপক, আর 

মােব নীবে সতয—ইকা কইনত পানর ো। মােহষ সবেদাই এই ভ্হল কচরনতনে। অেযােয 

চনচেস-থথা স্বগে েরক প্রভ্ৃচতনক রূপক বচলনল তাকারা কবশ বহচা নত পানর, চকন্তু তাকারা 

চেনননদর অচস্তেনক রূপক বচলয়া 

  

ককােমনত স্বীকার কচরনত িায় ো। এই আপাত-প্রতীয়মাে সবই রূপকমাত্র আর ‘আমরা 

শরীর’—এই জ্ঞােই সবোনপক্ষা চমথযা ; আমরা কখেই শরীর েচক, কখেও শরীর কইনতও 

পাচর ো। আমরা ককবল মােহষ—ইকাই ভ্য়ােক চমথযা কথা। আমরাই নগনতর ঈের। 

ঈেনরর উপাসো কচরনত চগয়া আমরা চেনননদর অন্তচেেচকত আত্মারই উপাসো কচরয়া 

আচসনতচে। 
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তহচম নন্ম কইনত পাপী ও অসপ-এইচি সবোনপক্ষা চমথযা কথা। চথচে চেনন পাপী, চতচে 

ককবল অপরনক পাপী কদচখয়া থানকে। মনে কর এখানে একচি চশশু রচকয়ানে, আর তহচম 

কিচবনলর উপর এক থচল কমাকর রাচখনল। মনে কর একনে কিার আচসয়া ঐ কমাকর 

লইয়া কগল। চশশুর পনক্ষ ঐ কমাকনরর থচলর অবস্থাে ও অন্তধোে-উভ্য়ই সমাে; তাকার 

চভ্তর কিার োই, সহতরাং কস বাচকনরও কিার কদনখ ো। পাপী ও অসপ কলাকই বাচকনর 

পাপ কদচখনত পায়, চকন্তু সাধহ পাপ কদচখনত পাে ো। অতযন্ত অসাধহ পহরুনষরা এই 

নগতনক েরক রূনপ কদনখ; থাকারা মাা ামাচা  কলাক, তাকারা ইকানক স্বগে-রূনপ কদনখ; 

আর থাকারা পূণে চসদ্ধপহরূষ, তাাঁকারা নগতনক সাক্ষাপ ঈের-রূনপ দশেে কনরে, তখেই 

ককবল তাাঁকার দৃচষ্ট কইনত আবরণ সচরয়া থায়, আর তখে কসই বযচক্ত পচবত্র ও শুদ্ধ কইয়া 

কদচখনত পাে, তাাঁকার দৃচষ্ট সমূ্পণে পচরবচতেত কইয়া চগয়ানে। কথ সকল দুঃস্বপ্ন তাাঁকানক 

লক্ষ লক্ষ বপসর ধচরয়া উপপীিে কচরনতচেল তাকা একবানর িচলয়া থায়, আর চথচে 

আপোনক এতচদে মােহষ কদবতা দােব প্রভ্ৃচত বচলয়া মনে কচরনতচেনলে, চথচে 

আপোনক কখে ঊনধ্বে, কখে চেন , কখে পৃচথবীনত, কখে স্বনগে, কখে বা অেযত্র অবচস্থত 

বচলয়া ভ্াচবনতচেনলে, চতচে কদচখনত পাে—বাস্তচবক চতচে সবেবযাপী, চতচে কানলর অধীে 

েনকে, কাল তাাঁকার অধীে, সমহদয় স্বগে তাকার চভ্তনর, চতচে ককােরূপ স্বনগে অবচস্থত 

েনকে; আর মােহষ এ পথেন্ত থত কদবতার উপাসো কচরয়ানে, সবই তাকার চভ্তনর; মােহষ 

ককাে কদবতার চভ্তনর অবচস্থত েয়, মােহষই কদব-অসহর মােহষ-পশু উচিদ্-প্রস্তর প্রভ্ৃচতর 

সৃচষ্টকতো, আর তখেই মােহনষর প্রকৃত স্বরূপ তাাঁকার চেকি চবেনগত অনপক্ষা পচরপূণে, 

অেন্তকাল অনপক্ষা সীমাকীে এবং সবেবযাপী আকাশ অনপক্ষা সবেবযাচপরূনপ প্রকাশ পায়। 

তখেই মােহষ চেভ্েয় কইয়া থায়, তখেই মােহষ মহক্ত কইয়া থায়। তখে সব ভ্রাচন্ত িচলয়া 

থায়, সব দুঃখ দূর কইয়া থায়, সব 

  

ভ্য় একবানর চিরকানলর নেয কশষ কইয়া থায়। তখে নন্ম ককাথায় িচলয়া থায়, তাকার 

সনঙ্গ মৃতহযও িচলয়া থায়; দুঃখ িচলয়া থায়, তাকার সনঙ্গ সহখও িচলয়া থায়। পৃচথবী উচিয়া 

থায়, তাকার সনঙ্গ স্বগেও উচিয়া থায়; শরীর িচলয়া থায়, তাকার সনঙ্গ মেও িচলয়া থায়। 

কসই বযচক্তর পনক্ষ সমহদয় নগপই কথে অন্তচকেত কয়। এই কথ শচক্তরাচশর চেয়ত সংগ্রাম-
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চেয়ত সংঘষে, ইকা এনকবানর বে কইয়া থায়, আর থাকা শচক্ত ও পদাথেরূনপ, প্রকৃচতর 

চবচভ্্ন  কিষ্টা রূনপ ও থাকা স্বয়ং প্রকৃচতরূনপ প্রকাশ পাইনতচেল, থাকা স্বগে-পৃচথবী উচিদ্-

পশু মােহষ-নদবতা প্রভ্ৃচতরূনপ প্রকাশ পাইনতচেল, কসই সব এক অেন্ত অনচ্ছদয 

অপচরণামী সত্তারূনপ পচরণত কয়; আর জ্ঞােী পহরুষ কদচখনত পাে—চতচে কসই সত্তার 

সচকত অনভ্দ। কথমে আকানশ োো বনণের কমঘ আচসয়া খাচেক্ষে কখলা কচরয়া পনর 

অন্তচকেত কইয়া থায়, কসইরূপ এই আত্মার সম্মহনখ পৃচথবী স্বগে িরনলাক কদবতা সহখদুঃখ 

প্রভ্ৃচত আচসনতনে, চকন্তু উকারা কসই অেন্ত অপচরণামী েীলবণে আকাশনক আমানদর 

সম্মহনখ রাচখয়া অন্তচকেত কয়। আকাশ কখে পচরণামপ্রাপ্ত কয় ো, কমঘই ককবল 

পচরণামপ্রাপ্ত কয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে কচর—আমরা অপচবত্র আমরা সান্ত; আমরা 

নগপ কইনত পৃথক া্। প্রকৃত মােহষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। 

  

এখে দুইচি প্রশ্ন কদখা চদনতনে। প্রথমচি এই—অদ্ব্তজ্ঞাে উপলচি করা চক সেব? 

এতক্ষে পথেন্ত মনতর কথা কইল; চকন্তু অপনরাক্ষােহভ্ূচত চক সেব? কাাঁ, সমূ্পণেই সেব। 

পৃচথবীনত এখেও এমে অনেনক আনেে, থাাঁকানদর পনক্ষ অজ্ঞাে চিরকানলর নেয িচলয়া 

চগয়ানে। তাাঁকারা চক এই প্রকার উপলচির পরক্ষনণই মচরয়া থাে? আমরা থত শীঘ্র মনে 

কচর, তত শীঘ্র েয়। একচি কািদনণ্ড সংনথাচথত দুইচি িাকা একত্র িচলনতনে। থচদ আচম 

একখাচে িাকা ধচরয়া সংনথানক কািদণ্ডচিনক কাচিয়া কফচল,তনব আচম কথ িাকাখাচে 

ধচরয়াচে, তাকা থাচময়া থাইনব; চকন্তু অপর িাকার উপর পূবোচনেত গচতনবগ রচকয়ানে, 

সহতরাং উকা চকেহক্ষে চগয়া তনব পচিয়া থাইনব। পূণে শুদ্ধস্বরূপ আত্মা থাে একখাচে িাকা, 

আর শরীরমেরূপ ভ্রাচন্ত আর একচি িাকা কমেরূপ কািদণ্ড ্ারা কথাচনত, জ্ঞােই কসই 

কহ ার, থাকা ঐ দুইচির সংনথাগদণ্ড চে্ন  কচরথা কদয়। থখে আত্মারূপ িাকা থাচময়া 

  

থাইনব, তখে আত্মা আচসনতনেে, থাইনতনেে অথবা তাাঁকার নন্মমৃতহয কইনতনে—এ- 

সকল অজ্ঞানের ভ্াব পচরতযাক্ত কইনব; আর প্রকৃচতর সচকত তাাঁকার চমচলতভ্াব, অভ্াব, 

বাসো—সব িচলয়া থাইনব; তখে আত্মা কদচখনত পাইনবে, চতচে পূণে—বাসোরচকত। চকন্তু 

শরীরমে-রূপ অপর িাকার প্রাক্তে কনমের কবগ থাচকনব। সহতরাং থতচদে ো এই প্রাক্তে 
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কনমের কবগ এনকবানর চেবৃত্ত কয়, ততচদে উকারা থাচকনব; ঐ কবগ চেবৃত্ত কইনল শরীর-

মনের পতে কইনব, তখে আত্মা মহক্ত কইনবে। তখে আর স্বনগে থাওয়া বা স্বগে কইনত 

পৃচথবীনত চফচরয়া আসা োই, এমে চক ব্রহ্মনলানক গমে পথেন্ত োই; কারণ চতচে ককাথা 

কইনত আচসনবে, ককাথায়ই বা থাইনবে? কথ বযচক্ত এই নীবনেই এ-অবস্থা লাভ্ 

কচরয়ানেে,থাাঁকার পনক্ষ অন্ততঃ এক চমচেনির নেযও এই সংসারদৃশয পচরবচতেত কইয়া 

চগয়া সতয প্রচতভ্াত কইয়ানে, চতচে ‘নীবন্মহক্ত’ বচলয়া কচথত কে। এই নীবন্মহক্ত অবস্থা 

লাভ্ করাই কবদান্ত-সাধনকর লক্ষয। 

  

এক সমনয় আচম ভ্ারত-মকাসাগনরর উপকূনল পচশ্চমভ্ারনতর মরুখনণ্ড ভ্রমে 

কচরনতচেলাম। আচম অনেক চদে ধচরয়া পদব্রনন মরুভ্ূচমনত ভ্রমণ কচরলাম ,চকন্তু 

প্রচতচদে কদচখয়া আশ্চথে কইতাম কথ , িতহচদেনক সহন্দর সহন্দর হ্রদ রচকয়ানে, তাকানদর 

সকলগুচলর িতহচদেনক বৃক্ষরাচন চবরাচনত, আর ঐ ননল বৃক্ষসমূনকর োয়া চবপরীতভ্ানব 

পচিয়া েচিনতনে। মনে মনে বচলতাম : চক অিহত দৃশয! কলানক ইকানক মরুভ্ূচম বনল! 

এই-সকল অিহত হ্রদ ও বৃক্ষরাচন কদচখয়া একমাস ভ্রমে কচরলাম। একচদে অচতশয় 

তৃষ্ণাতে কওয়ায় আমার একিহ নল খাইবার ইচ্ছা কইল, সহতরাং আচম ঐ সহন্দর চেমেল 

হ্রদসমহনকর একচির চদনক অগ্রসর কইলাম। অগ্রসর কইবামাত্র ক াপ উকা অদৃশয কইল, 

আর আমার মনে তখে এই জ্ঞানের উদয় কইল, কথ মরীচিকা সম্বনে সারানীবে পহস্তনক 

পচিয়া আচসনতচে, এ কসই মরীচিকা! আর সনঙ্গ সনঙ্গ এই জ্ঞােও আচসল—এই সারা 

মাস প্রতযকই আচম মরীচিকাই কদচখয়া আচসনতচে, চকন্তু নাচেতাম ো কথ ইকা মরীচিকা। 

তার পরচদে আবার িচলনত আরে কচরলাম। পূনবের মতই হ্রদ কদখা থাইনত লাচগল, চকন্তু 

সনঙ্গ সনঙ্গ এই কবাধও কইনত লাচগল কথ উকা মরীচিকা—সতয হ্রদ েনক। এই নগপ সম্বনেও 

কসইরূপ। 

  

আমরা প্রচতচদে প্রচতমাস প্রচতবপসর এই নগপ-রূপ মরুভ্ূচমনত ভ্রমণ কচরনতচে, চকন্তু 

মরীচিকানক মরীচিকা বচলয়া বহচা নত পাচরনতচে ো। একচদে এই মরীচিকা অদৃশয কইনব, 

চকন্তু উকা আবার কদখা চদনব। শরীর প্রাক্তে কনমের অধীে থাচকনব, সহতরাং ঐ মরীচিকা 
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চফচরয়া আচসনব। থতচদে আমরা কমে ্ারা আবদ্ধ, ততচদে নগপ আমানদর সম্মহনখ 

আচসনব। ের োরী, পশু উচিদ্ ,আসচক্ত কতেবয—সব আচসনব, চকন্তু উকারা পূনবের মনতা 

আমানদর উপর শচক্ত চবস্তার কচরনত সমথে কইনব ো। এই েূতে জ্ঞানের প্রভ্ানব কনমের 

শচক্ত েষ্ট কইনব, উকার চবষ দূরীভ্ূত কইনব; নগপ আমানদর পনক্ষ এনকবানর পচরবচতেত 

কইয়া থাইনব; কারণ কথমে নগপ কদখা থাইনব, কতমচে উকার সচকত সতয ও মরীচিকার 

প্রনভ্দজ্ঞােও কদখা চদনব। 

  

তখে এই নগপ আর কসই পূনবের নগপ থাচকনব ো। তনব এইরূপ জ্ঞাে-সাধনে একচি 

চবপনদর আশঙ্কা আনে। আমরা কদচখনত পাই, প্রচত কদনশই কলানক এই কবদান্তদশেনের 

মত গ্রকণ কচরয়া বনল, ‘আচম ধমোধনমের অতীত, আচম চবচধচেনষনধর অতীত, সহতরাং 

আচম থাকা ইচ্ছা তাকাই কচরনত পাচর।’ এই কদনশই কদচখনব, অনেক চেনবোধ বযচক্ত বচলয়া 

থানক, ‘আচম বদ্ধ েচক, আচম সয়ং ঈেরস্বরূপ; আচম থাকা ইচ্ছা তাকাই কচরব।’ ইকা চ ক 

েনক, থচদও ইকা সতয কথ, আত্মা শারীচরক মােচসক বা ধেচতক—সবেপ্রকার চেয়নমর 

অতীত। ইকা সতয কথ, চেয়নমর মনধযই বেে, চেয়নমর বাচকনর মহচক্ত। ইকাও সতয কথ, 

মহচক্ত আত্মার নন্মগত স্বভ্াব, উকা তাকার নন্মপ্রাপ্ত স্বে, আর আত্মার থথাথে মহক্তস্বভ্াব 

নকির আবরনণর মধয চদয়া মােহনষর আপাত প্রতীয়মাে মহক্তস্বভ্াবরূনপ প্রতীত কইনতনে। 

কতামার নীবনের প্রচত মহকূতেই তহচম চেনননক মহক্ত বচলয়া অেহভ্ব কচরনতে। আমরা 

চেনননক মহক্ত অেহভ্ব ো কচরয়া এক মহকূতেও বাাঁচিয়া থাচকনত পাচর ো, কথা কচকনত পাচর 

ো, চকংবা োস-প্রোসও কফচলনত পাচর ো। চকন্তু আবার অল্প চিন্তায় ইকাও প্রমাচণত কয় 

কথ, আমরা থনের মনতা, আমরা মহক্ত েচক। তনব ককান্ চি সতয? এই কথ ‘আচম মহক্ত’—

এই ধারণাচিই চক ভ্রমাত্মক! একদল বনলে ‘আচম মহক্ত-স্বভ্াব’ এই ধারণা ভ্রমাত্মক, 

আবার অপর দল বনলে-‘আচম বদ্ধভ্াবাপ্ন ’  এই 

  

ধারণাই ভ্রমাত্মক। ইকা চকভ্ানব সেব? মােহষ প্রকৃতপনক্ষ মহক্ত। মােহষ পরমাথেতঃ মহক্ত 

বযতীত আর চকেহই কইনত পানর ো; চকন্তু থখেই চতচে মায়ার নগনত আনসে, থখেই 

চতচে োম-রূনপর মনধয পনিে, তখেই চতচে বদ্ধ কইয়া থাে। ‘স্বাধীে ইচ্ছা’—কথাচিই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 63 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভ্হল। ইচ্ছা কখেও স্বাধীে কইনতই পানর ো। চক কচরয়া কইনব? প্রকৃত মােহষ থখে বদ্ধ 

কইয়া থাে, তখেই তাাঁকার ইচ্ছার উিব কয়, তাকার পূনবে েনক। মােহনষর ইচ্ছা বদ্ধভ্াবাপ্ন , 

চকন্তু উকার মূল অচধিাে চেতযকানলর নেয মহক্ত। সহতরাং বেনের অবস্থানতও এই 

মেহষযনীবনেই কউক, কদবনীবনেই কউক, স্বনগে অবস্থােকানলই কউক, আর মনতেয 

অবস্থােকানলই কউক, আমানদর চবচধদত্ত অচধকারস্বরূপ এই মহচক্তর স্মৃচত থাচকয়া থায়। 

আর জ্ঞাতসানর বা অজ্ঞাতসানর আমরা সকনলই কসই মহচক্তর চদনকই িচলয়াচে। থখে 

মােহষ মহচক্তলাভ্ কনর, তখে আর কস চেয়নমর ্ারা চকরূনপ বদ্ধ কইনত পানর? নগনতর 

ককাে চেয়মই তাকানক বদ্ধ কচরনত পানর ো। কারে এই চবেব্রহ্মাণ্ডই কথ তাকার। 

  

মােহষ তখে সমগ্র চবেব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। কয় বনলা—চতচেই সমহদয় নগপ, ো কয় বনলা—তাাঁকার 

পনক্ষ নগনতর অচস্তেই োই। তনব তাাঁকার স্ত্রী-পহরুষনবাধ, কদশচবনদশ প্রভ্ৃচত ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র 

ভ্াব চকরূনপ থাচকনব? চতচে চকরূনপ বচলনবে—আচম পহরুষ, আচম স্ত্রী অথবা আচম বালক? 

এগুচল চক চমথযা কথা েনক? চতচে নাচেয়ানেে—এ-সব চমথযা। তখে চতচে এইগুচল 

পহরুনষর অচধকার, এইগুচল োরীর অচধকার—একথা চকরূনপ বচলনবে? কাকারও চকেহই 

অচধকার োই, কাকারও স্বতে অচস্তে োই। পহরুষ োই, স্ত্রীও োই; আত্মা চলঙ্গকীে, 

চেতযশুদ্ধ। আচম পহরুষ বা স্ত্রী, অথবা আচম অমহক-নদশবাসী—এরূপ বলা চমথযা কথা মাত্র। 

সারা পৃচথবী আমার কদশ, সমহদয় নগপই আমার; কারে ইকারই ্ারা আচম চেনননক 

আবৃত্ত কচরয়াচে, নগপই আমার শরীর কইয়ানে। চকন্তু আমরা কদচখনতচে—অনেক কলানক 

চবিানরর সময় এইসব কথা বচলয়া কানথের সময় অপচবত্র কাথে কচরয়া কবিায়; আর থচদ 

আমরা তাকাচদগনক চনজ্ঞাসা কচর, ‘ককে কতামরা এইরূপ কচরনতে?’ তাকারা উত্তর চদনব, 

‘এ কতামানদর বহচা বার ভ্রম। আমানদর ্ারা ককাে অেযায় কাথে কওয়া অসেব।’ এই 

সকল কলাকনক পরীক্ষা কচরবার উপায় চক? উপায় এই- থচদও ভ্ানলা-মন্দ উভ্য়ই 

আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাচপ অসপ-ভ্াব আত্মার বাকয আবরণ, আর সপ-ভ্াব মােহনষর 

প্রকৃত স্বরূপ কথ আত্মা—তাাঁকার অনপক্ষাকৃত চেকিতর আবরণ। থতচদে ো মােহষ ‘অসপ’-

এর স্তর কভ্দ কচরনত পাচরনতনে, ততচদে সপ-এর স্তনর কপৌাঁচেনতই পাচরনব ো; আর 

থতচদে ো মােহষ সদসপ উভ্য় স্তর কভ্দ কচরনত পাচরনতনে, ততচদে আত্মার চেকি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 64 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কপৌাঁচেনতই পাচরনব ো । আত্মার চেকি কপৌাঁচেনল আর চক অবচশষ্ট থানক? অচত সামােয 

কমে, অতীত নীবনের কানথের অচত সামােয কবগই অবচশষ্ট থানক, চকন্তু এ কবগ 

শুভ্কনমেরই কবগ। থতচদে ো অসপ কনমের গচতনবগ এনক বানর রচকত কইয়া 

থাইনতনে,থতচদে ো পূনবের অপচবত্রতা এনকবানর দ্ধ  কইয়া থাইনতনে, ততচদে ককাে 

বযচক্তর পনক্ষ সতযনক প্রতযক্ষ এবং উপলবচি করা অসেব। সহতরাং চথচে আত্মার চেকি 

কপৌাঁচেয়ানেে, চথচে সতয কক প্রতযক্ষ কচরয়ানেে, তাাঁকার ককবল অতীত-নীবনের শুভ্ 

সংস্কার, শুভ্ কবগগুচল অবচশষ্ট থানক। শরীনর বাস কচরনলও এবং অেবরত কমে কচরনলও 

চতচে ককবল সপ কমে কনরে; তাাঁকার মহখ সকনলর প্রচত ককবল আশীবোদ বষেণ কনর, 

তাাঁকার কস্ত ককবল সপকাথেই কচরয়া থানক, তাাঁকার মে ককবল সপ চিন্তা কচরনতই সমথে, 

তাাঁকার উপচস্থচতই—চতচে কথখানেই থাে ো ককে—সবেত্র মােবনাচতর মকাকলযাণকর। 

এরূপ বযচক্তর ্ারা ককাে অসপকমে চক সেব? কতামানদর স্মরণ রাখা উচিত 

‘প্রতযক্ষােহভ্ূচত’ এবং ‘শুধহ মহনখ বলা’র মনধয আকাশ-পাতাল প্রনভ্দ। অজ্ঞাে বযচক্তও 

োো জ্ঞানের কথা বচলয়া থানক। কতাতাপাচখও ঐরূপ বচকয়া থানক। মহনখ বলা এক, 

উপলচি আর এক। দশেণ-মতামত-চবিার, শাস্ত্র-মচন্দর-সম্প্রদায় প্রভ্ৃচত চকেহই মন্দ েয়, 

চকন্তু এই প্রতযক্ষােহভ্ূচত কইনল ও-সব আর থানক ো। মােচিত্র অবশয উপকারী, চকন্তু 

মােচিনত্র অচঙ্কত কদশ প্রতযক্ষ কচরয়া আচসয়া তারপর আবার কসই মােচিনত্রর চদনক 

দৃচষ্টপাত কর, তখে কদচখনত পাইনব কত প্রনভ্দ ! সহতরাং থাাঁকারা সতয উপলচি 

কচরয়ানেে, তাাঁকাচদগনক আর উকা বহচা বার নেয থহচক্ততকে প্রভ্ৃচত মােচসক বযায়ানমর 

আশ্রয় লইনত কয় ো।উকা তাাঁকানদর মনমে মনমে প্রচবষ্ট কইয়ানে-উকা তাাঁকাদার নীবনের 

নীবে। কবদান্তবাদীনদর ভ্াষায় বচলনত কগনল বচলনত কয়, উকা কথে তাকার ‘করামলকবপ’ 

কইয়ানে। প্রতযক্ষ উপলচিকারীরা অসনঙ্কানি বচলনত পানরে, ‘এই কথ, আত্মা রচকয়ানে’। 

তহচম 

  

তাাঁকানদর সচকত থতই তকে কর ো ককে, তাাঁকারা কতামার কথায় শুধহ কাচসনবে, তাাঁকারা 

উকা চশশুর আনবাল-তানবাল বচলয়া মনে কচরনবে। চশশুর আধ-আধ কথায় তাাঁকারা বাধা 

কদে ো। তাাঁকারা সতয উপলচি কচরয়া ‘ভ্রপহর’ কইয়া আনেে। মনে কর তহচম একচি 
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কদশ কদচখয়া আচসয়াে, আর আর একনে বযচক্ত কতামার চেকি আচসয়া তকে কচরনত 

লাচগল—ঐ কদনশর কখে অচস্তে চেল ো; এইভ্ানব কস ক্রমাগত তকে কচরয়া থাইনত 

পানর, চকন্তু তাকার প্রচত কতামার এই মনোভ্াব কইনব কথ, এই বযচক্ত উন্মাদাগানর 

থাইবারই উপথহক্ত। এইরূপ চথচে ধনমের প্রতযক্ষ উপলচি কচরয়ানেে, চতচে বনলে ‘নগনত 

ধমে সম্বনে কথ-সকল কথা শুো থায়, কস-সকল ককবল চশশুর আধ আধ কথামাত্র। 

প্রতযক্ষােভ্ূচতই ধনমের সার কথা।’ ধমে উপলচি করা থাইনত পানর। প্রশ্ন এই, তহচম চক 

উকার নেয প্রস্তুত কইয়াে? তহচম চক ধমে উপলচি কচরনত িাও? থচদ তহচম চ ক চ ক কিষ্টা 

কর, তনব কতামার প্রতযক্ষ উপলচি কইনব, তখেই তহচম প্রকৃতপনক্ষ ধাচমেক কইনব। 

থতচদে ো কতামার এই উপলচি কইনতনে, ততচদে কতামানত এবং োচস্তনক ককাে প্রনভ্দ 

োই। োচস্তনকরা তবহ অকপি, চকন্তু কথ বনল, ‘আচম ধমে চবোস কচর’, অথি কখে উকা 

প্রতযক্ষ উপলচি কচরনত কিষ্টা কনর ো, কস অকপি েনক। 

  

পরবতেী প্রশ্ন এই কথ—উপলচির পনর চক কয়? মনে কর উপলচি কচরলাম—আমরা 

নগনতর এক অখণ্ড সত্তা, আমরাই কথ কসই একমাত্র অেন্ত পহরুষ; মনে কর, আমরা 

নাচেনত পাচরলাম—আত্মাই একমাত্র আনেে, আর চতচে চবচভ্্ন  ভ্ানব প্রকাশ পাইনতনেে; 

এইরূপ নাচেনত পাচরনল আমানদর চক কইনব? তাকা কইনল আমরা চক এক ককানণ চেনশ্চষ্ট 

কইয়া বচসয়া মচরয়া থাইব? ইকা ্ারা নগনতর চক উপকার কইনব? আবার কসই পহরাতে 

প্রশ্ন! প্রথমতঃ চনজ্ঞাসা কচর, উকা ্ারা নগনতর উপকার কইনব ককে? ইকার চক ককাে 

থহচক্ত আনে? কলানকর এই প্রশ্ন কচরবার চক অচধকার আনে,-ইকানত চক নগনতর উপকার 

কইনব? ইকার অথে চক? কোি কেনল চমষ্টা্ন  ভ্ালবানস। মনে কর, তহচম তচিনতর চবষনয় 

চকেহ গনবষো কচরনতে; চশশু কতামানক চনজ্ঞাসা কচরল, ‘ইকানত চক চমচষ্ট ককো থায়?’ 

তহচম বচলনল, ‘ো’। ‘তনব ইকানত চক উপকার কইনব?’ তত্ত্বজ্ঞানের আনলািোয় বযাপৃত 

কদচখনলও কলানক এইরূপ চনজ্ঞাসা কচরয়া বনস, ‘ইকানত নগনতর চক উপকার কইনব? 

ইকানত চক আমানদর িাকা কইনব?’ ‘ো।’ ‘তনব ইকানত আর উপকার চক?’ নগনতর চকত 

করা অনথে মােহষ এইরূপই বহচা য়া থানক। তথাচপ ধনমের এই প্রতযক্ষােহভ্ূচতই নগনতর 

থথাথে উপকার কচরয়া থানক। কলানকর ভ্য় কয়, থখে কস এই অবস্থা লাভ্ কচরনব, থখে 
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কস উপলচি কচরনব—সবই এক, তখে তাকার কপ্রনমর প্রস্রবণ শুকাইয়া থাইনব; নীবনের 

থাকা চকেহ মূলযবান্ সব িচলয়া থাইনব ; ইকনীবনে ও পরনীবনে তাকানদর ভ্ানলাবাসার 

আর চকেহই থাচকনব ো। চকন্তু কলানক একবার ভ্াচবয়া কদনখ ো কথ, কথ-সকল বযচক্ত চেন 

সহখচিন্তায় একরূপ উদাসীে, তাাঁকারাই নগনত সবেনশ্রি কমেী কইয়ানেে। তখেই মােহষ 

থথাথে ভ্ানলাবানস, থখে কস কদচখনত পায়- তাকার ভ্ানলাবাসার চনচেস ককাে ক্ষহদ্র মতেয 

নীব েনক। তখেই মােহষ থথাথে ভ্ানলাবাচসনত পানর, থখে কস কদচখনত পাই—তাকার 

ভ্ানলাবাসার পাত্র খাচেকিা মৃচত্তকাখণ্ড েনক, তাকার কপ্রমাস্পদ স্বয়ং ভ্গবাে। স্ত্রী থচদ 

ভ্ানবে –স্বামী সাক্ষাপ ব্রহ্মস্বরূপ। তনব চতচে স্বামীনক আরও অচধক ভ্ানলাবাচসনবে। 

স্বামীও স্ত্রীনক অচধক ভ্ানলাবাচসনবে,থচদ চতচে নাচেনত পানরে -স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। 

কসইরূপ মাতাও সন্তােগণনক কবশী ভ্ানলাবাচসনবে, চথচে সন্তােগণনক ব্রহ্মস্বরূপ কদনখে। 

চথচে নানেে-ঐ শত্রু সাক্ষাপ ব্রহ্মস্বরূপ, চতচে তাকার মকাশত্রুনকও ভ্ানলাবাচসনবে।চথচে 

নানেে-সাধহ সাক্ষাপ ব্রহ্মস্বরূপ, চতচে সাধহনকও ভ্ানলাবাচসনবে। কসই কলাকই আবার 

অচতশয় অসাধহ বযচক্তনকও ভ্ানলাবাচসনসে, থচদ চতচে নানেে- অসাধহতম পহরুনষরও 

পশ্চানত কসই প্রভ্হ রচকয়ানেে। থাাঁকার নীবনে এই ক্ষহদ্র ‘অকং’ একবানর লহপ্ত কইয়া চগয়ানে 

এবং ঈের কসই স্থাে অচধকার কচরয়া বচসনেে, কসই বযচক্ত পৃচথবীনক োিা চদয়া থাে। 

তাাঁকার চেকি সমহদয় নগপ সমূ্পণে অেযভ্ানব প্রচতভ্াত কয়। দুঃখকর কেশকর থাকা চকেহ, 

সবই িচলয়া থায়; সকল প্রকার কগালমাল ্ন্দ্ব চমচিয়া থায়। কথখানে আমরা প্রচতচদে 

একিহকনরা রুচির নেয া গিা-মারামাচর কচর- কসই নগপ তখে তাকার পনক্ষ কারাগার 

ো কইয়া ক্রীিানক্ষনত্র পচরণত কইনব। তখে নগপ চক সহন্দর ভ্াবই ো ধারণ কচরনব! 

এইরূপ বযচক্তরই ককবল বচলবার অচধকার আনে—‘এই নগপ চক সহন্দর !’ চতচেই ককবল 

বচলনত পনরে কথ সবই মঙ্গল-  

  

স্বরূপ। এইরূপ প্রতযক্ষ উপলচি কইনত নগনতর এই মকপ কলযাণ কইনব কথ, সকল চববাদ 

গণ্ডনগাল দূর কইয়া পৃচথবীনত শাচন্তর রানয স্থাচপত কইনব। থচদ সকল মােহষ আন এই 

মকাে া্ সনতযর এক চবন্দহও উপলচি কচরনত পানর, তাকা কইনল সারা পৃচথবী আর এক 

রূপ ধারণ কচরনব; অেযায়ভ্ানব তািাতাচি কচরয়া সকলনক অচতক্রম কচরবার প্রবৃচত্ত 
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নগপ কইনত িচলয়া থাইনব; উকার সনঙ্গ সনঙ্গই সকল প্রকার অশাচন্ত, সকল প্রকার ঘৃণা, 

সকল প্রকার ঈষো এবং সকল প্রকার অশুভ্ চিরকানলর নেয িচলয়া থাইনব। তখে 

কদবতারা এই নগনত বাস কচরনবে, তখে এই নগপই স্বগে কইয়া থাইনব।আর থখে 

কদবতায় কদবতায় কখলা, থখে কদবতায় কদবতায় কান, থখে কদবতায় কদবতায় কপ্রম, 

তখে চক আর অশুভ্ থাচকনত পানর? ঈেনরর প্রতযক্ষ উপলচির এই মকা সহফল। সমানন 

কতামরা থাকা চকেহ কদচখনতে, সবই তখে পচরবচতেত কইয়া অেযরূপ ধারণ কচরনব। তখে 

কতামরা মােহষনক আর খারাপ বচলয়া কদচখনবো; ইকাই প্রথম মকালাভ্। তখে কতামরা 

আর ককাে অেযায়কারী দচরদ্র েরোরীর চদনক ঘৃণার সচকত দৃচষ্টপাত কচরনব ো। কক 

মচকলাগে, কথ-দুঃচখেী োরী রাচত্রনত পনথ ভ্রমে কচরয়া কবিায়, আপোরা আর তাকার 

চদনক ঘৃণাপূবেক দৃচষ্টপাত কচরনবে ো; কারণ আপোরা কসখানেও সাক্ষাপ ঈেরনক 

কদচখনবে। তখে আপোনদর মনে আর ঈষো বা অপরনক শাচস্ত চদবার ভ্াব উচদত কইনব 

ো; ঐ-সবই িচলয়া থাইনব। তখে কপ্রম এত প্রবল কইনব কথ, মাবনাচতনক সপপনথ 

পচরিাচলত কচরনত আর িাবহনকর প্রনয়ানে কইনব ো।  

  

থচদ পৃচথবীর েরোরীগনণর লক্ষ ভ্ানগর এক ভ্াগও শুধহ িহপ কচরয়া বচসয়া খাচেক্ষনণর 

নেযও বনলে, ‘কতামরা সকনলই ঈের; কক মােবগে ,পশুগে, সবেপ্রকার প্রাচণগে, 

কতামরা সকনলই এক নীবন্ত ঈেনরর প্রকাশ’, তাকা কইনল আধ ঘোর মনধযই সমহদয় 

নগপ পচরবচতেত কইয়া থাইনব। তখে িতহচদেনক ঘৃণার বীন চেনক্ষপ ো কচরয়া, ঈষো ও 

অসপ চিন্তার প্রবাক চবস্তার ো কচরয়া সকল কদনশর কলানকই চিন্তা কচরনব—সবই চতচে। 

থাকা চকেহ কদচখনতে বা অেহভ্ব কচরনতে, সবই চতচে কতামার মনধয অশুভ্ ো থাচকনল 

তহচম ককমে কচরয়া অশুভ্ কদচখনব? কতামার মনধয কিার ো থাচকনল তহ চম ককমে কচরয়া 

কিার কদচখনব? তহচম চেনন খহেী ো কইনল 

  

খহেীনক কদচখনব চকরূনপ? সাধহ কও, তাকা কইনল কতামার অসাধহ-ভ্াব এনকবানর িচলয়া 

থাইনব। এইরূনপ সমহদয় নগপ পচরবচতেত কইয়া থাইনব। ইকাই সমাননর মকপ লাভ্। 

সমগ্র মােব নাচতর পনক্ষ ইকাই মকপ লাভ্। 
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ভ্ারনত প্রািীেকানল এই-সকল ভ্াব গভ্ীরভ্ানব চিন্তা কচরয়া বযচক্তগত নীবনে অনেনক 

কানথে পচরণত কচরয়াচেনলে। চকন্তু চশক্ষাদাতা গুরুগণএর সঙ্কীণেতা এবং কদনশর 

পরাধীেতা প্রভ্ৃচত োোচবধ কারনণ এই-সকল চিন্তা িতহচদেনক প্রিাচরত কইনত পায় োই। 

তাকা ো কইনলও এগুচল মকাসতয; কথখানেই এগুচলর প্রভ্াব চবস্তৃত কইয়ানে, কসখানেই 

মােহষ কদবভ্াবাপ্ন  কইনতনে। এইরূপ একনে কদবপ্রকৃচতর মােহনষর ্ ারা আমার সমহদয় 

নীবে পচরবচতেত কইয়া চগয়ানে; ইাঁকার সম্বনে আগামী রচববার কতামানদর চেকি বচলব। 

এখে এইসকল ভ্াব নগনত প্রিাচরত কইবার সময় আচসনতনে। মন  আবদ্ধ ো 

থাচকয়া,নকবল পচন্ডতনদর পান র নেয দাশেচেক পহস্তকগুচলনক আবদ্ধ ো থাচকয়া, ককবল 

কতকগুচল সম্প্রদানয়র এবং কতকগুচল পচণ্ডত বযচক্তর একনিচিয়া অচধকানর ো থাচকয়া, 

ঐগুচল সমহদয় নগনত প্রিাচরত কইনব; থাকানত ঐ-সকল ভ্াব সাধহ পাপী আবালবৃদ্ধবচেতা 

চশচক্ষত অচশচক্ষত –সকনলরই সাধারণ সম্পচত্ত কইনত পানর। তখে এই-সকল ভ্াব 

নগনতর বায়হনত কখলা কচরনত থাচকনব, আর আমরা োসপ্রোনস কথ-বায়হ গ্রকে কচরনতচে, 

তাকার প্রনতযক তানল তানল ধ্বচেত কইনব—‘তত্ত্বমচস’। এই অসংখয িরসূথেপূণে সমহদয় 

ব্রহ্মানণ্ড ভ্াষণক্ষম প্রনতযক নীনবর কনে সমস্বনর উোচরত কইনব—‘তত্ত্বমচস’ ।  
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৪. মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমচিকাশ 

মায়া ও ঈের-ধারণার ক্রমাবকাশ 

  

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২০ অনটাবর, ১৮৯৬  

  

আমরা কদচখয়াচে, অদ্ব্ত কবদানন্তর অেযতম মূলচভ্চত্তস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফহিভ্ানব 

সংচকতানতও কদচখনত পাওয়া থায়, আর উপচেষনদ কথ-সকল তত্ত্ব খহব পচরস্ফহি ভ্াব 

ধারণ কচরয়ানে, সংচকতানত তাকার সবগুচলই ককাে ো ককাে আকানর বতেমাে। আপোরা 

অনেনকই এতচদনে মায়াবানদর তত্ত্ব সমূ্পণেরূনপ অবগত কইয়ানেে এবং বহচা নত 

পাচরয়ানেে। অনেক সমনয় কলানক ভ্হলবশতঃ মায়ানক ‘ভ্রম’ বচলয়া বযাখযা কনর; অতএব 

তাাঁকারা থখে নগপনক মায়া বনলে, তখে উকানকও ‘ভ্রম’ বচলয়া বযাখযা কচরনত কয়। 

মায়ানক ভ্রম বচলয়া বযাখযা করা চ ক েনক। মায়া ককাে চবনশষ মত েনক, উকা ককবল 

চবেব্রহ্মানণ্ডর স্বরূপবণেো মাত্র। কসই মায়ানক বহচা নত কইনল আমাচদগনক সংচকতা পথেন্ত 

থাইনত কইনব এবং প্রথনম মায়া সম্বনে চক ধারো চেল, তাকাও কদচখনত কইনব। 

  

আমরা কদচখয়াচে , কলানকর কদবতা-জ্ঞাে চকরূনপ আচসল। বহচা য়াচে, এই কদবতারা 

প্রথনম ককবল শচক্তশালী পহরুষমাত্র চেনলে। গ্রীক, চকব্রূ, পারসী বা অপরাপর নাচতর 

প্রািীে শানস্ত্র কদবতারা আমানদর দৃচষ্টনত কথ-সকল কাথে অতীব ঘৃচণত, কসই-সকল কাথে 

কচরনতনেে, এইরূপ বণেো কদচখয়া আপোরা অনেনক ভ্ীত কইয়া থানকে; চকন্তু আমরা 

সমূ্পণেরূনপ ভ্হচলয়া থাই কথ, আমরা ঊেচবংশ শতাচব্দর মােহষ, আর এই-সব কদবতা 

অনেক সকস্র বপসর পূনবের নীব; আমরা ইকাও ভ্হচলয়া থাই কথ, ঐ-সকল কদবতার 

উপাসনকরা তাাঁকানদর িচরনত্র অসঙ্গত চকেহ কদচখনত পাইনতে ো, তাাঁকারা চকেহমাত্র ভ্য় 

পাইনতে ো, কারণ কসই-সকল কদবতা তাাঁকানদরই মনতা চেনলে। সারা নীবে ধচরয়া 

আমানদর এই চশক্ষা কচরনত কইনব কথ, প্রনতযক বযচক্তনক তাকার চেন চেন আদশে 

অেহসানর চবিার কচরনত কইনব, অপনরর আদশে অেহসানর েয়। তাকা ো কচরয়া আমরা 
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আমানদর চেন আদশে ্ারা অপনরর চবিার কচরয়া থাচক। এরূপ করা উচিত েয়। 

আমানদর িাচরপানশর মােহনষর সচকত বযবকার কচরবার সময় আমরা সবেদাই এই ভ্হল 

কচর, আর আমার ধারণা অপনরর সচকত আমানদর থাকা চকেহ চববাদ-চবসংবাদ কয়, তাকা 

ককবল এই এক কারনণই কয় কথ, আমরা অপনরর কদবতানক আমানদর চেন কদবতা ্ারা, 

এবং অপনরর আদশে আমানদর চেন আদশে ্ ারা, অপনরর উনেশয আমানদর চেন উনেশয 

্ারা চবিার কচরনত কিষ্টা কচর। চবনশষ চবনশষ অবস্থায় আচম কয়নতা ককাে চবনশষ কাথে 

কচরনত পাচর, আর থখে কদচখ-আর একনে কলাক কসইরূপ কাথে কচরনতনে, মনে কচরয়া 

লই তাকারও কসই একই উনদযশয; আমার মনে একবারও এ-কথা একবারও উচদত কয় 

ো কথ, ফল সমাে কইনলও অেয বহু কারণ কসই ফল প্রসব কচরনত পানর। আচম কথ 

কারনণ কসই কাথে কচরনত প্রবৃত্ত কইয়া থাচক, চতচে কসই কাথে অেয উনেনশয কচরনত 

পানরে। সহতরাং ঐ-সকল প্রিীে ধমে চবিার কচরবার সময় আমরা কথে আমানদর মােচসক 

প্রবণতা ্ারা চবিার ো কচর; আমরা কথে কসই প্রািীেকানলর নীবে ও চিন্তাধারার ভ্ানব 

চেনচদগনক ভ্াচবত কচরয়া চবিার কচর। 

  

ওল্ড কিস্টানমনের চেিহর চননকাভ্ার বণেোয় অনেনক ভ্ীত কয়; চকন্তু ককে? কলানকর এরূপ 

কল্পো কচরবার চক অচধকার আনে কথ, প্রািীে য়াহুদীচদনগর চননকাভ্া আনকালকার 

ঈেনরর মনতা কইনবে? আবার আমানদর চবস্মৃত কওয়া উচিত েয় কথ, আমরা কথ ভ্ানব 

প্রািীেনদর ধমে বা ঈেনরর ধারণায় কাচসয়া থাচক, আমানদর পনর থাাঁকারা আচসনবে 

তাাঁকারা আমানদর ধমে বা ঈেনরর ধারণাগুচলনকও কসইভ্ানব উপকাস কচরনবে। তাকা 

কইনলও এই-সকল চবচভ্্ন  ঈের-ধারণার মনধয সংনথাগসাধক একচি সহবণে-সূত্র 

চবদযমাে, আর কবদানন্তর উনেশয—কসই সূত্র আচবষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বচলয়ানেে—‘চভ্্ন  

চভ্্ন  মচণ কথমে এ সূনত্র গ্রচথত, কসইরূপ এই-সকল চবচভ্্ন  ভ্ানবর চভ্তনরও একচি সূত্র 

রচকয়ানে।’ আর আধহচেক ধারণােহসানর কসগুচল থতই বীভ্পস ভ্য়ােক বা ঘৃচণত বচলয়া 

মনে কউক ো ককে, কবদানন্তর কতেবয—ঐ-সকল ধারণা ও বতেমাে ধারণাগুচলর চভ্তর 

এই কথাগসূত্র আচবষ্কার করা। অতীতকানলর পিভ্ূচমকায় কসগুচল কবশ সঙ্গতই চেল, 

আমানদর বতেমাে ভ্াব ও ধারণা কইনত কসগুচল কবশী বীভ্পস চেল ো। থখে আমরা 
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প্রািীে পচরনবশ কইনত চবচচ্ছ্ন  কচরয়া কসই ভ্াবগুচলনক কদচখনত থাই ,তখেই শুধহ ঐগুচলর 

বীভ্পসতা প্রকাশ কইয়া পনি। প্রািীে পচরনবশ এখে কতা আর োই। কথমে প্রািীে য়াহুদী 

বতেমাে তীক্ষ্মবহচদ্ধ য়াহুদীনত পচরণত কইয়ানেে, কথমে প্রািীে আনথেরা আধহচেক বহচদ্ধমান্ 

চকন্দহনত পচরণত কইয়ানেে, কসইরূপ চননকাভ্ার ক্রনমা্ন চত কইয়ানে, কদবতানদরও 

কইয়ানে। আমরা এইিহকহ ভ্হল কচর কথ, আমরা উপাসনকর ক্রনমা্ন চত স্বীকার কচরয়া 

থাচক, চকন্তু উপানসযর ক্রনমা্ন চত স্বীকার কচর ো। উ্ন চতর নেয উপাসকচদগনক আমরা 

কথিহকহ প্রশংসা কচর , উপাসয ঈেরনক কসিহকহ কচর ো । কথািা এই—তহচম আচম কথমে 

ককাে চবনশষ ভ্ানবর প্রকাশক বচলয়া ঐ ভ্ানবর উ্ন চতর সনঙ্গ সনঙ্গ কতামার আমার উ্ন চত 

কইয়ানে, কসইরূপ কদবতারাও চবনশষ চবনশষ ভ্ানবর কদযাতক বচলয়া ভ্ানবর উ্ন চতর সনঙ্গ 

সনঙ্গ তাাঁকানদরও উ্ন চত কইয়ানে। কতামানদর আশ্চথে কবাধ কইনত পানর কথ , কদবতা বা 

ঈেনরর ও উ্ন চত কয়! কতামানদর ভ্াব—ঈেনরর উ্ন চত কয় ো, চতচে অপচরবতেেীয়। 

এইভ্ানব কতা ইকাও বলা থায় কথ, প্রকৃত মােহনষরও কখে উ্ন চত কয় ো। আমরা পনর 

কদচখব—এই মােহনষর চভ্তর কথ প্রকৃত মােহষ রচকয়ানেে, চতচে অিল অপচরণামী শুদ্ধ ও 

চেতযমহক্ত। কথমে এই মােহষ কসই প্রকৃত মােহনষর োয়ামাত্র, কসইরূপ আমানদর ঈের-

ধারণা আমানদর মনেরই সৃচষ্ট; উকা কসই প্রকৃত ঈেনরর আংচশক প্রকাশ- আভ্াসমাত্র। 

ঐ-সকল আংচশক প্রকানশর পশ্চানত প্রকৃত ঈের রচকয়ানেে, চতচে চেতয-শুদ্ধ 

অপচরণামী। চকন্তু ঐ সকল আংচশক প্রকাশ সবেদাই পচরণামশীল—ঐগুচল উকানদর 

অন্তরানল অবচস্থত সনতযর ক্রমাচভ্বযচক্ত মাত্র; কসই সতয থখে অচধক পচরমানে প্রকাচশত 

কয়, তখে উকানক উ্ন চত, আর উকার অচধকাংশ আবৃত থাচকনল তাকানক অবেচত বনল। 

এইরূনপ কথমে আমানদর উ্ন চত কয় , কতমচে কদবতারও উ্ন চত কয়। সাধারণ কসানাভ্ানব 

বচলনত কগনল বচলনত কয়, কথমে আমানদর উ্ন চত কয় , আমানদর স্বরুনপর কথমে প্রকাশ 

কয়, কতমচে কদবগণও তাাঁকানদর স্বরূপ প্রকাশ কচরনত থানকে। 

  

——————-  

১ গীতা, ৭। ৭ 

—————— 
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এখে আমরা মায়াবাদ বহচা নত সমথে কইব। পৃচথবীর সকল ধমেই এক প্রশ্ন কচরয়ানেে : 

নগনত এই অসামঞ্জসয ককে? এই অশুভ্ ককে? আমরা ধমেভ্ানবর প্রথম আরনের সময় 

এই প্রশ্ন কদচখনত পাই ো; তাকার কারণ—আচদম মেহনষযর পনক্ষ নগপ অসামঞ্জসযপূণে 

কবাধ কয় োই। তাকার িতহচদেনক ককাে অসামঞ্জসয চেল ো, ককাে প্রকার মতচবনরাধ চেল 

ো, ভ্ালমনন্দর ককাে প্রচত্চন্দতা চেল ো। ককবল তাকার হৃদনয় দুইচি চনচেনসর সংগ্রাম 

কইত। একচি বচলত—‘এই কান কর’ আর এক বচলত -‘কচরও ো।’ আচদম মােহষ 

আনবগপ্রবণ চেল। তাকার মনে থাকা উচদত কইত, কস তাকাই কচরত। কস চেননর এই ভ্াব 

সম্বনে চবিার কচরবার বা উকা সংথত কচরবার কিষ্টা কমানিই কচরত ো। এই-সকল কদবতা 

সম্বনেও কসইরূপ; ইকারাও আনবনগর অধীে। ইর আচসনলে, আর ধদতযবল চে্ন -চভ্্ন  

কচরয়া চদনলে চননকাভ্া কাকারও প্রচত সন্তুষ্ট, কাকারও প্রচত বা রুষ্ট; ককে—তাকা ককক 

নানে ো, চনজ্ঞাসাও কনর ো। ইকার কারণ, মােহনষর তখেও অেহসোনের অভ্যাসই কয় 

োই; সহতরাং কস থাকা কনর, তাকাই ভ্াল। তখে ভ্ালমনন্দর ককাে ধারোই কয় োই। 

আমরা থাকানক মন্দ বচল, কদবতারা এমে অনেক কান কচরনতনেে; কবনদ কদচখনত পাই—

ইর ও অেযােয কদবতারা অনেক মন্দ কান কচরনতনেে, চকন্তু ইনরর উপাসকচদনগর 

দৃচষ্টনত কসগুচল পাপ বা অসপ বচলয়া মনেই কইত ো, সহতরাং তাকারা কস সম্বনে ককাে 

প্রশ্নই কচরত ো। 

  

ধেচতক ভ্ানবর উ্ন চতর সনঙ্গ সনঙ্গ মােহনষর মনে এক থহদ্ধ বাচধল ; মােহনষর চভ্তনর কথে 

একচি েূতে ইচরনয়র আচবভ্োব কইল। চভ্্ন  চভ্্ন  ভ্াষা, চভ্্ন  চভ্্ন  নাচত উকানক চবচভ্্ন  

োনম অচভ্চকত কচরয়ানে; ককক বনলে, উকা ঈেনরর বাণী; ককক বনলে—উকা পূবেচশক্ষার 

ফল। থাকা কউক, উকা প্রবৃচত্তর দমেকারী শচক্তরূনপ কাথে কচরয়াচেল। আমানদর মনের 

একচি প্রবৃচত্ত বনল—এই কান কর’ আর এক বনল—‘কচরও ো।’ আমানদর চভ্তনর 

কতকগুচল প্রবৃচত্ত আনে, কসগুচল ইচরনয়র মধয চদয়া বাচকনর থাইবার কিষ্টা কচরনতনে; 

আর তাকার পশ্চানত, থতই ক্ষীণ কউক ো ককে, আর একচি স্বর বচলনতনে—‘বাচকনর 

থাইও ো’। এই দুইচি বযাপার দুইচি সহন্দর সংস্কৃত শনব্দ বযক্ত কইয়ানে—প্রবৃচত্ত ও চেবৃচত্ত। 
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প্রবৃচত্তই আমানদর সকল কনমের মূল। চেবৃচত্ত কইনতই ধনমের উিব। ধমে আরাে কয় এই 

‘কচরও ো’ কইনত ; আধযাচত্মকতাও ঐ ‘কচরও ো’ কইনতই আরে কয়। কথখানে এই 

‘কচরও ো’ োই, কসখানে ধনমের আরেই কয় োই, বহচা নত কইনব। থহধযমাে কদবতার 

উপাসো সনত্ত্বও এই ‘কচরও ো’ বা চেবৃচত্তর ভ্ানবর নেয মােহনষর ধারণা উ্ন ত কইনত 

লাচগল। 

  

এখে মােহনষর হৃদনয় একিহ ভ্ানলাবাসা নাচগল। অবশয খহব অল্প ভ্ানলাবাসাই তাকানদর 

হৃদনয় আচসয়া চেল, আর এখেও কথ উকা বি কবশী তাকা েনক। প্রথম উকা ‘নাচত’কত 

আবদ্ধ চেল। এই কদবগণ ককবল তাাঁকানদর সম্প্রদায়নকই মাত্র ভ্ানলাবাচসনতে।প্রনতযক 

কদবতাই নাতীয় কদবতা-মাত্রই চেনলে, ককবল কসই চবনশষ নাচতর রক্ষকমাত্রই চেনলে। 

আর অনেক সময় ঐ নাচতর অন্তভ্ূেক্ত বযচক্তগণ চেনচদগনক ঐ কদবতার বংশধর বচলয়া 

চবনবিো কচরত, কথমে চভ্্ন  চভ্্ন  কদনশর চভ্্ন  চভ্্ন  বংনশর কলানকরা চেনচদগনক তাাঁকানদর 

এক সাধারণ কগািীপচতর বংশধর বচলয়া চবনবিো কচরয়া থানকে। প্রািীেকানল 

কতকগুচল নাচত চেল, এখেও আনে, থাকারা চেনচদগনক সূথে ও িনরর বংশধর বচলয়া 

মনে কচরত। প্রািীে সংস্কৃত গ্রেগুচলনত আপোরা সূথেবংনশর বি বি বীর সম্রািগনণর 

কথা পা  কচরয়ানেে। ইাঁকারা প্রথনম ির-সূনথের উপাসক চেনলে; ক্রমশঃ তাাঁকারা 

চেনচদগনক ঐ ির-সূনথের বংশধর বচলয়া মনে কচরনত লাচগনলে। সহতরাং থখে এই 

‘নাতীয়’-ভ্াব আচসনত লাচগল, তখে একিহ ভ্ানলাবাসা আচসল, পরস্পনরর প্রচত একিহ 

কতেনবযর ভ্াব আচসল, একিহ সামাচনক শৃ্লার উপপচত্ত কইল; আর অমচে এই ভ্াবও 

আচসনত লাচগল—‘আমরা পরস্পনরর কদাষ সকয ও ক্ষমা ো কচরয়া চকরূনপ একত্র বাস 

কচরনত পাচর?’ মােহষ চক কচরয়া অন্ততঃ ককাে ো ককাে সমনয় চেনমনের প্রবৃচত্ত সংথত 

ো কচরয়া অপনরর—এক বা একাচধক বযচক্তর সচকত বাস কচরনত পানর? উকা অসেব। 

এইরূনপই সংথনমর ভ্াব আনস। এই সংথনমর ভ্ানবর উপর সমগ্র সমান প্রচতচিত, আর 

আমরা নাচে, কথ ের বা োরী এই সচকষ্ণহতা বা ক্ষমারূপ মকতী চশক্ষা আয়ত্ত কনরে োই, 

চতচে অচত কনষ্ট নীবে থাপে কনরে। 
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অতএব থখে এইরূপ ধনমের ভ্াব আচসল, তখে মনে চকেহ উেতর, অনপক্ষাকৃত অচধক 

েীচতসঙ্গত একিহ ভ্ানবর আভ্াস আচসল। তখে তাাঁকানদর ঐ প্রািীে কদবতাগণনক—িিল, 

থহধযমাে, মদযপায়ী, কগামাংসভ্হক া্ কদবগণনক—থাাঁকানদর কপািা মাংনসর গে এবং তীব্র 

সহরার আহুচতনতই পরম আেন্দ কইত—ককমে সামঞ্জসযকীে ক চকনত লাচগল। 

দৃষ্টান্তস্বরূপ-নবনদ বচণেত আনে কথ, কখে কখে ইর কয়নতা এত মদযপাে কচরয়ানেে 

কথ, চতচে মাচিনত পচিয়া অনবাধযভ্ানব বচকনত আরে কচরনলে! এরূপ কদবতানক সকয 

করা আর কলানকর পনক্ষ সেব কইল ো। তখে উনেশয চবষনয় প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইনত 

আরে কইল; কদবতানদরও কানথের উনেশয সম্বনে অেহসোে শুরু কইল। অমহক কদবতার 

অমহক কানথের ককতহ চক? ককাে ককতহই পাওয়া কগল ো, সহতরাং কলানক এই-সকল কদবতা 

পচরতযাগ কচরল, অথবা তাকারা কদবতা সম্বনে আরও উেতর ধারণা কচরনত লাচগল। 

তাকারা কদবতানদর কাথেগুচলর মনধয কথগুচল ভ্াল, কথগুচল তাকারা সামঞ্জসয কচরনত 

পাচরল, কসগুচল সব একত্র কচরল; আর কথগুচল বহচা নত পাচরল ো বা কথগুচল তাকানদর 

ভ্াল বচলয়া কবাধ কইল ো কসগুচলনকও পৃথক্ কচরল; এই ভ্াল ভ্াবগুচলর সমচষ্টনক 

তাকারা ‘কদবনদব’ এই আখযা প্রদাে কচরল। তাকানদর উপাসয কদবতা তখে ককবলমাত্র 

শচক্তর প্রতীক রচকনলে ো, শচক্ত কইনত আরও চকেহ অচধক তাকানদর পনক্ষ আবশযক 

কইল। চতচে েীচত-পরায়ণ কদবতা কইনলে; চতচে মােহষনক ভ্ালবাচসনত লাচগনলে, চতচে 

মােহনষর চকত কচরনত লাচগনলে। চকন্তু কদবতার ধারণা তখেও অক্ষহ্ন  রচকল। তাকারা 

তাাঁকার েীচতপরায়ণতা ও শচক্ত বচধেত কচরল মাত্র।নগনতর মনধয চতচে সবেনশ্রি 

েীচতপরায়ণ পহরুষ এবং একরূপ সবেশচক্তমাে া্ কইনলে। 

  

চকন্তু কনািাতাচল চদয়া কবশী চদে িনল ো। কথমে নগদ া্রকনসযর সূক্ষ্মাচতসূক্ষ্ম বযাখযা 

কইনত লাচগল, কতমচে ঐ রকসয কথে আরও রকসযময় কইয়া উচ ল। কদবতা বা ঈেনরর 

গুণ কথভ্ানব বাচিনত লাচগল, সনন্দা্ক তদনপক্ষা বহুগুণ বাচিনত লাচগল। থখে কলানকর 

চননকাভ্া োমক চেিহর ঈেনরর ধারণা চেল, তখে কসই ঈেনরর সচকত নগনতর 

সামঞ্জসযচবধাে কচরনত কথ কষ্ট পাইনত কইত, তাকা অনপক্ষা এখে কথ ঈেনরর ধারণা 

উপচস্থত কইল, তাকার সচকত নগনতর সামঞ্জসযসাধে করা কচ েতর কইয়া পচিল। 
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সবেশচক্তমান্ত্  ও কপ্রমময় ঈেনরর রাননয এইরূপ ধপশাচিক ঘিো ককে ঘনি? ককে সহখ 

অনপক্ষা দুঃখ এত কবশী? সাধহ ভ্াব থত আনে, তাকা অনপক্ষা অসাধহ ভ্াব এত কবশী 

ককে? আমরা এসব কদচখব ো—বচলয়া কিাখ বহচনয়া থাচকনত পাচর; চকন্তু তাকানত নগপ 

কথ বীভ্পস, এ সতয চকেহই পচরবচতেত কয় ো। খহব ভ্ানলা বচলনল বচলনত কয়, এই নগপ 

িযাোলানসর১ েরকস্বরূপ, তাকা অনপক্ষা ইকা ককাে অংনশ উপকৃষ্ট েনক। প্রবল প্রবৃচত্ত—

ইচরয় িচরতাথে কচরবার প্রবলতর বাসো রচকয়ানে, চকন্তু পূরণ কচরবার উপায় োই। 

আমানদর ইচ্ছার চবরূনদ্ধ আমানদর হৃদনয় এক তরঙ্গ ওন —তাকানত আমাচদগনক ককাে 

কানথে অগ্রসর কচরয়া কদয়, আর আমরা একপদ কথই অগ্রসর কই, অমচে বাধা পাই। 

আমরা সকনলই িযাোলানসর মনতা এই নগনত অচভ্শপ্ত নীবে থাপে কচরনত বাধয। 

অতীচরয় আদশেসমূক আমানদর মচস্তনষ্ক আচসনতনে, চকন্তু অনেক কিষ্টািচরত্র কচরয়া 

কদচখনত পাই, কসগুচলনক কখেই কানথে পচরণত কচরনত পারা থায় ো, বরং আমরা 

পাচরপাচেেক অবস্থািনক্র চপষ্ট কইয়া, িূণে চবিূণে কইয়া পরমাণহনত পচরণত কই। আবার থচদ 

আচম এই আদনশের নেয কিষ্টা তযাগ কচরয়া ককবল সাংসাচরকভ্ানব থাচকনত িাই, তাকা 

কইনলও আমানক পশুনীবে থাপে কচরনত কয়, এবং আচম অবেত কইয়া থাই। সহতরাং 

ককােচদনকই সহখ োই। থাকারা এই নগনত নন্মাইয়া নাগচতক নীবনেই সন্তুষ্ট থাচকনত 

িায়, তাকানদরও অদৃনষ্ট দুঃখ। থাকারা আবার সনতযর নেয—এই পশু-নীবে অনপক্ষা চকেহ 

উ্ন ত নীবনের নেয—অগ্রসর কইনত সাকস কনর, উেতর আদশে আকাঙ্ক্ষা কনর, 

তাকানদর আবার সকস্রগুণ দুঃখ। ইকা বাস্তব ঘিো; ইকার ককাে বযাখযা োই, ককাে বযাখযা 

থাচকনত পানর ো। তনব কবদান্ত এই সংসার কইনত বাচকনর থাইবার পথ কদখাইয়া কদে। 

মানা  মানা  আমানক এমে অনেক কথা বচলনত কইনব, থাকানত কতামরা ভ্য় পাইনব, চকন্তু 

আচম থাকা বচল তাকা স্মরণ রাচখও, উকা কবশ কচরয়া কনম কচরও, চদবারাত্র ঐ সম্বনে 

চিন্তা কচরও। তাকা কইনল উকা কতামানদর অন্তনর প্রনবশ কচরনব, উকা কতামাচদগনক উ্ন ত 

কচরনব এবং কতামাচদগনক সতয বহচা নত এবং নীবনে সতয পালে কচরনত সমথে কচরনব। 

  

এই নগপ কথ িযাোলানসর েরকস্বরূপ, ইকা সতয ঘিোর বণেো মাত্র,–আমরা এই নগপ 

সম্বনে চকেহ নাচেনত পাচর ো ; আবার নাচে ো, এ-কথাও বচলনত পাচর ো। থখে মনে 
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কচর আচম নাচে ো, তখে বচলনত পাচর ো এই বেে আনে। সবিাই আমার মাথার ভ্হল 

কইনত পানর। আচম কয়নতা সারাক্ষণ স্বপ্ন কদচখনতচে। আচম স্বপ্ন কদচখনতচে, কতামানদর 

সনঙ্গ কথা কচকনতচে, কতামরা আমার কথা শুচেনতে। কককই প্রমাে কচরনত পানর ো, কথ 

ইকা স্বপ্ন েয়। ‘ আমার মচস্তষ্ক’ ইকাও একচি স্বপ্ন কইনত পানর, আর বাস্তচবক কতা চেননর 

মচস্তষ্ক ককক কখে কদনখ োই। আমরা সকনলই উকা মাচেয়া লই। সকল বযাপানর 

এইরূপ।আমার চেননর শরীরও আচম মাচেয়া লইনতচে মাত্র। আবার আচম নাচে ো, 

তাকাও বচলনত পাচর ো।জ্ঞাে ও অজ্ঞানের মনধয এই অবস্থাে, এই রকসযময় কহনকচলকা, 

এই সতয-চমথযার চমশ্রণ—ককাথায় চমচশয়ানে, ককক নানে ো।আমরা স্বনপ্নর মনধয চবিরণ 

কচরনতচে-অধেচেচদ্রত, অধেনাগচরত, সারা নীবে এক অস্পষ্টতায় কাচিয়া থায়—ইকাই 

আমানদর প্রনতযনকর চেয়চত! সব ইচরয়জ্ঞানের ঐ চেয়চত। সকল দশেনের, সকল 

চবজ্ঞানের, সকল প্রকার মােবীয় জ্ঞানের-থাকাচদগনক লইয়া আমানদর এত অকংঙ্কার, 

তাকানদরও এই চেয়চত এই পচরণাম। ইকাই ব্রহ্মাণ্ড, চবেনগপ।  

  

———————————— 

১ গ্রীকপহরানে বচণেত িযাোলানসর কাচকেী—তথযপঞ্জী দ্রষ্টবয 

———————————— 

  

ভ্ূতই বনলা, আত্মাই বনলা, মেই বনলা, আর থাকাই বনলা ো ককে, কথ ককাে োমই 

উকানক দাও ো ককে, বযাপার কসই একই-আমরা বচলনত পাচর ো, উকানদর অচস্তে আনে; 

উকানদর অচস্তে োই এ-কথাও বচলনত পাচর ো। আমরা উকাচদগনক একও বচলনত 

পাচরো, আবার বহুও বচলনত পাচর ো। এই আনলা-অেকানর কখলা, এই এনলানমনলা 

অচবনচ্ছদয ভ্াব সবেদা রচকয়ানে। সমহদয় বযাপার একবার সতয বচলয়া কবাধ কইনতনে, 

আবার কবাধ কইনতনে চমথযা। একবার কবাধ কইনতনে আমরা নাগচরত, একই কানল মনে 

কইনতনে আমরা চেচদ্রত। ইকা ঘিোর বণেো-ইকানকই মায়া বনল। আমরা এই মায়ানত 

নচন্ময়াচে, আমরা ইকানতই নীচবত রচকয়াচে, আমরা ইকানতই চিন্তা কচরনতচে, ইকানতই 

স্বপ্ন কদচখনতচে। আমরা এই মায়ানতই দাশেচেক, মায়ানতই সাধহ; শুধহ তাকাই েনক, আমরা 
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এই মায়ানতই কখে দােব, কখেও বা কদবতা কইনতচে। ভ্াব ও ধারণানক থতদূর পানরা 

চবস্তৃত কর, উে কইনত উেতর কর, উকানক ‘অেন্ত’ অথবা কথ-নকাে োম চদনত ইচ্ছা 

কয় দাও, ঐ ধারণাও ঐ মায়ারই চভ্তনর। অেযরূপ কইনতই পানর ো ; আর মােহনষর 

সমস্ত জ্ঞাে-নকবল চবনশষ ধারণা কইনত সামানেয আসা, উকার প্রতীয়মাে স্বরূপ নাচেনত 

কিষ্টা করা এই মায়া োমরূনপর কাথে। কথ-নকাে বস্তুরই আকৃচত আনে, থাকা চকেহ কতামার 

মনের মনধয ককােপ্রকার ভ্াব নাগ্রত কচরয়া কদয়, তাকাই মায়ার অন্তগেত। নামোে 

দাশেচেকগণ বনলে—সবই কদশ-কাল-চেচমনত্তর অধীে, আর উকাই মায়া! 

  

ঈের সম্বনে কসই প্রািীে ধারণায় একিহ চফচরয়া থাই। পূনবে সংসানরর কথ অবস্থা চিচত্রত 

কইয়ানে, তাকানত অোয়ানসই কদচখনত পাওয়া থাইনতনে, একনে ঈের আমাচদগনক 

অেন্তকাল ধচরয়া ভ্ানলাবাচসনতনেে—একনে অেন্ত সবেশচক্তমাে া্ ও চেঃস্বাথে পহরুষ এই 

নগপ শাসে কচরনতনেে। পূনবোক্ত এই ঈের-ধারণা মােহষনক সন্তুষ্ট কচরনত পাচরল ো। 

ককাথায় কতামার েযায়পরায়ণ দয়াময় ঈের? দাশেচেক চনজ্ঞাসা কচরনতনেে-চতচে চক 

মেহষয বা পশুরূপী তাাঁকার লক্ষ লক্ষ সন্তানের চবোশ কদচখনতনেে ো? কারণ এমে কক 

আনে, কথ এক মহকূতেও অপরনক ো মাচরয়া নীবেধারণ কচরনত পানর? তহচম চক সকস্র 

সকস্র নীবে সংকার ো কচরয়া একচি চেঃোসও গ্রকণ কচরনত পানরা? লক্ষ লক্ষ নীব 

মচরনতনে বচলয়া তহচম নীচবত রচকয়াে। কতামার নীবনের প্রচত মহকূতে, প্রনতযক চেঃোস—

থাকা তহচম গ্রকণ কচরনতে, তাকা সকস্র সকস্র নীনবর মৃতহযস্বরূপ এবং কতামার প্রনতযক গচত 

লক্ষ লক্ষ নীনবর মৃতহযস্বরূপ। ককে তাকারা মচরনব? এ সম্বনে পহরাতে চমথযাথহচক্ত—‘উকারা 

কতা অচত েীি নীব।’ মনে কর কথে তাকাই কইল—থচদও উকা অমীমাংচসত চবষয়, কারণ 

কক বচলনত পানর—কীি মেহষয অনপক্ষা বি, ো মেহষয কীি অনপক্ষা উেতর? কক প্রমাণ 

কচরনত পানর-এচি চ ক, চক ওচি চ ক? থাক কস কথা, তাকারা অচত চে স্তনরর নীব ধচরয়া 

লইনলও তাকারা মচরনব ককে? থচদ তাকারা কীে নীব কয়, তাকানদরই কতা বাাঁচিয়া থাকা 

কবশী দরকার। ককে তাকারা বাাঁচিনব ো?তাকানদর নীবে ইচরনয়ই কবশী আবদ্ধ, সহতরাং 

কতামার আমার অনপক্ষা সকস্রগুণ সহখ-দুঃখ কবাধ কনর। কহকহর বাঘ কথরূপ তৃচপ্ত সককানর 

কভ্ানে কনর, আমরা চক কসরূপ কচর? কচর ো, কারণ আমানদর কমেশচক্ত শুধহ ইচরনয় 
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েনক, বহচদ্ধনত—আত্মায়। চকন্তু পশুনদর প্রাণ ইচরনয়ই পচিয়া রচকয়ানে, তাকারা 

ইচরয়সহনখর নেয উন্মত্ত কয়; তাকারা এত আেনন্দর সচকত ইচরয়সহখ কভ্াগ কচরনব কথ, 

মােহষ কসরূপ কল্পোও কচরনত পানর ো; আর এই সহখও থতখাচে, দুঃখও তাকার 

সমপচরমাণ। 

  

থতখাচে সহখ, ততখাচে দুঃখ। থচদ মেহনষযতর প্রাণীরা এত তীব্রভ্ানব সহখ অেহভ্ব কচরয়া 

থানক, তনব ইকাও সতয কথ তাকানদর দুঃখনবাধও কতমচে তীব্র-মেহনষযর অনপক্ষা 

সকস্রগুনণ তীব্রতর, তথাচপ তাকাচদগনক মচরনত কইনব! তাকা কইনল দাাঁিাইল এই, মােহ  

মচরনত থত কষ্ট অেহভ্ব কচরনব, অপর প্রাণী তাকার শতগুণ কষ্ট কভ্াগ কচরনব; তথাচপ 

তাকানদর কনষ্টর চবষয় ো ভ্াচবয়া আমরা তাকাচদগনক কতযা কচর। ইকাই মায়া। আর থচদ 

আমরা মনে কচর—একনে সগুে ঈের আনেে, চথচে চ ক মােহনষরই মনতা, চথচে সব সৃচষ্ট 

কচরয়ানেে, তাকা কইনল ঐ কথ-সকল বযাখযা মত প্রভ্ৃচত, থাকানত বনল মনন্দর মনধয 

কইনত ভ্ানলা কইনতনে, তাকা থনথষ্ট কয় ো। কউক ো শত সকস্র উপকার—মনন্দর মধয 

চদয়া উকা ককে আচসনব? এই চসদ্ধান্ত অেহসানর তনব আচমও চেন পনিচরনয়র সহনখর 

নেয অপনরর গলা কাচিব। সহতরাং ইকা ককাে থহচক্ত কইল ো। ককে মনন্দর মধয চদয়া 

ভ্ানলা কইনব? এই প্রনশ্নর উত্তর চদনত কইনব, চকন্তু এই প্রনশ্নর কতা উত্তর কদওয়া থায় ো; 

ভ্ারতীয় দশেণ ইকা স্বীকার কচরনত বাধয কইয়াচেল। 

  

সকল প্রকার ধমে ও দশেনের মনধয কবদান্তই অচধকতর সাকনসর সচকত সতয-অনেষনণ 

অগ্রসর কইয়ানেে। কবদান্ত মাা খানে এক নায়গায় চগয়া তাাঁকার অেহসোে স্থচগত রানখে 

োই, আর তাাঁকার পনক্ষ অগ্রসর কইবার এক সহচবধাও চেল। কবদান্তধনমের চবকানশর সময় 

পহনরাচকত-সম্প্রদায় সতযানেচষগনণর মহখ বে কচরয়া রাখনত কিষ্টা কনরে োই। ধনমে 

সমূ্পণে স্বাধীেতা চেল। ভ্ারনত সঙ্কীণেতা চেল—সামাচনক প্রণালীনত। এখানে (ইংলনণ্ড) 

সমান খহব স্বাধীে।ভ্ারনত সামাচনক চবষনয় স্বাধীেতা চেল ো, চকন্তু ধমেমত সম্বনে 

চেল।এখানে কলানক কপাশাক কথরূপ পরুক ো ককে, চকম্বা থাকা ইচ্ছা করুক ো ককে, 

ককক চকেহ বনল ো বা আপচত্ত কনর ো; চকন্তু িানিে একচদে থাওয়া বে কইনলই, োো 
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কথা উন । সতয চিন্তার সময় তাাঁকানক আনগ কানার বার ভ্াচবনত কয়, সমান চক 

বনল।অপর পনক্ষ ভ্ারতবনষে থচদ একনে অপর নাচতর কানত খায়, অমচে সমান তাকানক 

নাচতিহযত কচরনত অগ্রসর কয়। পূবেপহরুনষরা কথরূপ কপাশাক পচরনতে,তাকা কইনত একিহ 

পৃথকূ্রপ কপাশাক পচরনলই বযস্,তাকার সবেোশ! আচম শুচেয়াচে,প্রথম করলগাচি কদচখনত 

চগয়াচেল বচলয়া একনে নাচতিহযত কইয়াচেল। আচ্ছা, মাচেয়া লইলাম ইকা সতয েনক। 

চকন্তু আবার ধমেচবষনয় কদচখনত পাই—োচস্তক, নিবাদী, কবৌদ্ধ, সকল রকনমর ধমে, সকল 

রকনমর মত, অিহত রকনমর ভ্য়ােক মত কলানক প্রিার কচরনতনে, চশক্ষাও পাইনতনে, 

এমে চক, মচন্দনরর ্ ারনদনশ ব্রাহ্মনণরা নিবাচদগনণনকও দাাঁিাইয়া তাাঁকানদরই কদবতার 

চেন্দা কচরনত চদনতনেে! তাাঁকানদর এই উদারতা অবশয স্বীকাথে।  

  

বহদ্ধ খহব বৃদ্ধবয়নসই কদকরক্ষা কনরে। আমার একনে আনমচরকাে ধবজ্ঞাচেক বেহ 

বহদ্ধনদনবর নীবেিচরত পচিনত বি ভ্ানলাবাচসনতে। চতচে বহদ্ধনদনবর মৃতহযচি 

ভ্ানলাবাচসনতে ো; কারণ বহদ্ধনদব ক্রহনশ চবদ্ধ কে োই। চক ভ্হল ধারণা! বি কলাক কইনত 

কগনলই খহে কইনত কইনব! ভ্ারনত এরূপ ধারণা প্রিচলত চেল ো। বহদ্ধনদব ভ্ারনতর 

কদবনদবী, এমে চক নগদীেরনক পথেন্ত অস্বীকার কচরয়া সবেত্র ভ্রমণ কচরয়াও বৃদ্ধবয়স 

পথেন্ত বাাঁচিয়াচেনলে। চতচে ৮০ বপসর বাাঁচিয়া চেনলে, আর চতচে অনধেক কদশনক তাাঁকার 

ধনমে আচেয়াচেনলে। 

  

িাবোনকরা ভ্য়ােক মত প্রিার কচরনতে—উেচবংশ শতাচব্দনতও কলাক এরূপ স্পষ্ট নিবাদ 

প্রিার কচরনত সাকস কনর ো। এই িাবোকগণ মচন্দনর মচন্দনর েগনর েগনর প্রিার 

কচরনতে : ধমে চমথযা, উকা পহনরাচকতগনণর স্বাথে িচরতাথে কচরবার উপায় মাত্র, কবদ ভ্ণ্ড 

ধূতে চেশািরনদর রিো—ঈের োই, আত্মাও োই। থচদ আত্মা থানক, তনব স্ত্রী-পহনত্রর 

ভ্ানলাবাসার আকষেনণ ককে চফচরয়া আনস ো। তাাঁকানদর এই ধারণা চেল কথ, থচদ আত্মা 

থানক, তনব মৃতহযর পরও তাকার ভ্ানলাবাসা থানক; ভ্ানলা খাইনত, ভ্ানলা পচিনত িায়। 

এইরূপ ধারণা সনত্ত্বও কককই িাবোকচদনগর উপনর ককাে অতযািার কনর োই। 
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আমরা ধমেচবষনয় স্বাধীেতা চদয়াচেলাম,তাকার ফলস্বরূপ এখেও আমরা ধমেনগনত 

মকাশচক্তর অচধকারী।নতামরা সামাচনক চবষনয় কসই স্বাধীেতা চদয়াে,তাকার ফনল 

কতামানদর অচত সহন্দর সামাচনক প্রোলী। আমরা সামাচনক উ্ন চত-চবষনয় চকেহ স্বাধীেতা 

চদই োই,সহতরাং আমানদর সমান সঙ্কীণে।নতামরা ধমেসম্বনে স্বাধীেতা দাও 

োই,ধমেচবষনয় প্রিচলত মনতর বযাচতক্রম কচরনলই অমচে বন্দহক, তরবাচর বাচকর কইত! 

তাকার ফল—ইওনরানপ ধমেভ্াব সঙ্কীণে।ভ্ারনত সমাননর শৃ্ল খহচলয়া চদনত কইনব, আর 

ইওনরানপ ধনমের শৃ্ল খহচলয়া লইনত কইনব। তনবই উ্ন চত কইনব। থচদ আমরা এই 

আধযাচত্মক ধেচতক বা সামাচনক উ্ন চতর চভ্তনর কথ একে রচকয়ানে, তাকা ধচরনত পাচর, 

থচদ নাচেনত পাচর উকারা একই পদানথের চবচভ্্ন  চবকাশমাত্র, তনব ধমে আমানদর 

সমাননর মনধয প্রনবশ কচরনব, আমানদর নীবনের প্রচত মহকূতেই ধমেভ্ানব পূণে কইনব। ধমে 

আমানদর নীবনের প্রচত কানথে প্রনবশ কচরনব—ধমে বচলনত থাকা চকেহ বহা ায়, কসই-সব 

আমানদর নীবনে তাকার প্রভ্াব চবস্তার কচরনব। কবদানন্তর আনলানক কতামরা বহচা নব—সব 

চবজ্ঞাে ককবল ধনমেরই চবচভ্্ন  চবকাশ মাত্র; নগনতর আর সব চনচেসও ঐরূপ। 

  

তনব আমরা কদচখলাম, স্বাধীেতা থাকানতই ইওনরানপ এই-সকল চবজ্ঞানের উপপচত্ত ও 

শ্রীবৃচদ্ধ কইয়ানে; সকল সমাননই দুইচি চবচভ্্ন  দল কদচখনত পাওয়া থায়। একদল 

নিবাদী, চবরুদ্ধবাদী, আর একদল চেচশ্চত-বাদী সংগ েকারী। মনে কর সমানন ককাে 

কদাষ আনে, অমচে একদল উচ য়া গালাগাচল কচরনত আরে কচরল। ইকারা অনেক সময় 

কগাাঁিা কইয়া দাাঁিায়। সকল সমাননই ইকাচদগনক কদচখনত পাইনব; আর কমনয়রা প্রায়ই 

এই িীপকানর কথাগ চদয়া থানকে, কারণ তাাঁকারা স্বভ্াবতই ভ্াবপ্রবণ। কথ-নকাে বযচক্ত 

দাাঁিাইয়া ককাে চবষনয়র চবরুনদ্ধ বক্তৃতা কনর, তাকারই দলবৃচদ্ধ কইনত থানক। ভ্াঙা সকন; 

একনে পাগল সকনন থাকা ইচ্ছা ভ্াচঙনত পানর, চকন্তু তাকার পনক্ষ চকেহ গিা কচ ে। 

  

সকল কদনশই এইরূপ কদচখনত পাওয়া থায়, আর তাকারা মনে কনর—ককবল গালাগাচল 

চদয়া, ককবল কদাষ প্রকাশ কচরয়া চদয়াই তাকারা কলাকনক ভ্ানলা কচরনব।  তাকানদর 

চদক কইনত কদচখনল মনে কয় বনি, তাকারা চকেহ উপকার কচরনতনে, চকন্তু বাস্তচবক 
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তাকারা অচেষ্টই কবশী কচরয়া থানক। ককাে চনচেস কতা আর একচদনে কয় ো। সমান 

একচদনে চেচমেত কয় োই, আর পচরবতেে অনথে-কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক 

কদাষ আনে, ককবল গালাগাচল চদনল চকেহ কইনব ো, চকন্তু মূনল থাইনত কইনব। প্রথনম ঐ 

কদানষর ককতহ চক চেণেয় কর, তারপর উকা দূর কর,তাকা কইনল উকার ফলস্বরূপ কদাষ 

আপচেই িচলয়া থাইনব। শুধহ প্রচতবানদ—িীপকানর ককাে ফল কইনব ো; তাকানত বরং 

অচেষ্টই কইনব। 

  

আর এক কশ্রেীর কলানকর হৃদনয় সকােহভ্ূচত চেল। তাাঁকারা বহচা নত পাচরচেনলে কথ, 

কদাষচেবারণ কচরনত কইনল উকার কারণ পথেন্ত থাইনত কইনব। বি বি সাধহ-মকাত্মানদর 

লইয়াই এই কশ্রণী গচ ত। একচি কথা কতামানদর স্মরণ রাখা আবশযক কথ, নগনতর কশ্রি 

আিাথেগণ সকনলই বচলয়া চগয়ানেে—আমরা েষ্ট কচরনত আচস োই, পূনবে থাকা চেল 

তাকানক পূণে কচরনতই আচসয়াচে। অনেক সময় কলানক আিাথেগনণর এইরূপ মকপ উনেশয 

ো বহচা য়া মনে কনর, তাাঁকারা প্রিচলত মনত সায় চদয়া তাাঁকানদর অেহপথহক্ত কাথে 

কচরয়ানেে; এখেও অনেনক এইরূপ বচলয়া থানক কথ, ইকারা থাকা সতয বচলয়া ভ্াচবনতে 

তাকা প্রকাশ কচরয়া বচলনত সাকস কচরনতে ো, ইকারা কতকিা কাপহরুষ চেনলে। চকন্তু 

বাস্তচবক তাকা েনক। এই-সকল একনদশদশেীরা মকাপহরুষনদর হৃদয়স্থ কপ্রনমর অেন্ত 

শচক্ত অচত অল্পই বহচা নত পানর। তাাঁকারা নগনতর েরোরীগণনক তাাঁকানদর সন্তাে-স্বরূপ 

কদচখনতে। তাাঁকারাই থথাথে চপতা, তাাঁকারাই থথাথে কদবতা, তাাঁকানদর অন্তনর প্রনতযনকরই 

নেয অেন্ত সকােহভ্ূচত ও ক্ষমা চেল—তাাঁকারা সবেদা সকয ও ক্ষমা কচরনত প্রস্তুত চেনলে। 

তাাঁকারা নাচেনতে চক কচরয়া মােব সমান গচ ত কইনব; সহতরাং তাাঁকারা অচত ধীরভ্ানব 

অচতশয় সচকষ্ণহতার সচকত তাাঁকানদর সঞ্জীবে-ঔষধ প্রনয়াগ কচরনত লাচগনলে। তাাঁকারা 

কলাকনক গালাগাচল কদে োই বা ভ্য় কদখাে োই, চকন্তু অচত ধীনর একচির পর একচি 

পা কফচলয়া উ্ন চতর পথ কদখাইয়া লইয়া চগয়ানেে। ইাঁকারা উপচেষনদর রিচয়তা। তাাঁকারা 

কবশ নাচেনতে—ঈেরীয় প্রািীে ধারণাসকল উ্ন ত েীচত-সঙ্গত ধারণার সচকত কমনলো। 

তাাঁকারা নাচেনতে—কবৌদ্ধ ও োচস্তকগণ থাকা প্রিার কচরনতে, তাকার মনধযও অনেক মকপ 

সতয আনে; চকন্তু তাাঁকারা ইকাও নাচেনতে—থাকারা পূবেমনতর সচকত ককাে সম্বে রক্ষা ো 
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কচরয়া েূতে মত স্থাপে কচরনত িায়, থাকারা কথ সূনত্র মালা গ্রচথত তাকানক চে্ন  কচরনত 

িায়, থাকারা শূনেযর উপর েূতে সমান গ ে কচরনত িায়, তাকারা সমূ্পণেরূনপ অকৃতকাথে 

কইনব। 

  

আমরা কখেই েূতে চকেহ চেমোণ কচরনত পাচর ো, আমরা বস্তুর স্থাে পচরবতেে কচরনত 

পাচর মাত্র। বীনই বৃক্ষরূনপ পচরণত কয়, সহতরাং আমাচদগনক ধধনথের সচকত শান্তভ্ানব 

কলানকর সতযােহসোনের নেয চেথহক্ত শচক্তনক পচরিালে কচরনত কইনব; কথ সতয পূবে 

কইনত জ্ঞাত, তাকারই সমূ্পণে ভ্াব নাচেনত কইনব। সহতরাং ঐ প্রািীে ঈেরধারণা বতেমাে 

কানলর অেহপনথাগী বচলয়া এনকবানর উিাইয়া ো চদয়া তাাঁকারা উকার মনধয থাকা সতয 

আনে , তাকা অনেষণ কচরনত লাচগনলে; তাকারই ফল কবদান্তদশেে। তাাঁকারা প্রািীে 

কদবতাসকল ও চবেচেয়ম্তা এক ঈেনরর ভ্াব অনপক্ষাও উেতর ভ্াবসকল আচবষ্কার 

কচরনত লাচগনলে-এইরূনপ তাকারা কথ উেতম সতয আচবষ্কার কচরনলে, তাকাই চেগুেণ 

পূণেব্রহ্ম োনম অচভ্চকত। এই চেগুেণ ব্রনহ্মর ধারণায় তাাঁকারা নগনতর মনধয এক অখণ্ড সত্তা 

কদচখনত পাইয়াচেনলে। 

  

‘চথচে এই বহুেপূণে নগনত কসই এক অখণ্ডস্বরূপনক কদচখনত পাে, চথচে এই মরনগনত 

কসই এক অেন্ত নীবে কদচখনত পাে, চথচে এই নিতা-ও অজ্ঞােপূণে নগনত কসই 

একস্বরূপনক কদচখনত পাে, তাাঁকারই শােতী শাচন্ত, আর কাকারও েনক।’  
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৫. মায়া ও মুচি 

মায়া ও মহচক্ত 

  

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২২কশ অনটাবর, ১৮৯৬  

  

কচব বনলে, ‘চপেনে চকরণ্ময় নলদনাল লইয়া আমরা নগনত প্রনবশ কচর। চকন্তু’ সতয 

কথা বচলনত কগনল, আমরা সকনলই এরূপ মচকমামচণ্ডত কইয়া সংসানর প্রনবশ কচর ো; 

আমানদর অনেনকই কহজ্ঝচিকার কাচলমা লইয়া নগনত প্রনবশ কনর; ইকানত ককাে সনন্দক 

োই। আমরা-সকনলই কথে থহদ্ধনক্ষনত্র থহনদ্ধর নেয কপ্রচরত কইয়াচে। কাাঁচদয়া আমাচদগনক 

এই নগনত প্রনবশ কচরনত কইনব- থথাসাধয কিষ্টা কচরয়া এই অেন্ত নীবে-সমহনদ্রর মনধয 

পথ কচরয়া লইনত কইনব- সম্মহনখ আমরা অগ্রসর কই, চপেনে অেন্ত থহগ পচিয়া রচকয়ানে, 

সম্মহনখও অেন্ত। এইরূনপই আমরা িচলনত থাচক, অবনশনষ মৃতহয আচসয়া আমাচদগনক 

এই থহদ্ধনক্ষত্র কইনত অপসাচরত কচরয়া কদয়- নয়ী কইলাম, ো পরাচনত কইলাম, তাকাও 

আমরা নাচে ো;- ইকাই মায়া। 

  

বালনকর হৃদনয় আশাই বলবতী। তাকার উনন্মষশীল েয়নের সম্মহনখ সব-চকেহই কথে 

একচি কসাোর েচব বচলয়া প্রচতভ্াত কয়; কস ভ্ানব- সকনলর উপর আমার ইচ্ছাই িচলনব 

।চকন্তু কথই কস অগ্রসর কয়, অমচে প্রচত পদনক্ষনপ প্রকৃচত বজ্রদৃঢ় প্রািীনরর মনতা দাাঁিায়, 

এবং তাকার ভ্চবষপ গচত করাধ কনর। বার বার এই প্রািীর ভ্াচঙবার উনেনশয কস কবনগ 

তদুপচর পচতত কইনত পানর। সারা নীবে থতই কস অগ্রসর কয়, ততই তাকার আদশে কথে 

তাকার সম্মহখ কইনত সচরয়া থায়- কশনষ মৃতহয আনস, তখে কয়নতা চেস্তার; -ইকাই মায়া। 

  

ধবজ্ঞাচেক উচ নলে –তাাঁকার জ্ঞানের চপপাসা। এমে চকেহই োই থাকা চতচে তযাগ কচরনত 

ো পানরে, ককাে সংগ্রামই তাাঁকানক চেরুপসাক কচরনত পনর ো। চতচে ক্রমাগত অগ্রসর 

কইয়া একচির পর একচি প্রকৃচতর কগাপেতে আচবষ্কার কচরনতনেে –প্রকৃচতর অন্তস্তল 

কইনত আভ্যন্তরীে গূঢ় রকসযসকল উদঘািে কচরনতনেে –চকন্তু ককে? এ-সব কচরবার 
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উনেশয চক? আমরা এই ধবজ্ঞাচেনকর কগৌরব কচরব ককে? ককে চতচে থনশালাভ্ কচরনবে? 

মােহষ থাকা কচরনত পানর, প্রকৃচত চক তাকা অেনন্তগুনণ অচধক কচরনত পানর ো? তাকা 

কইনলও প্রকৃচত নি, অনিতে। অনিতে ননির অেহকরনণ কগৌরব চক? বজ্র থত চবরাি 

কউক, প্রকৃচত উকানক কথ-নকাে দূনরনদনশ চেনক্ষপ কচরনত পানর। থচদ ককাে মােহষ তাকার 

তহলোয় সামােয এতিহকহ কচরনত পানর, তনব আমরা তাকানক এনকবানর আকানশ তহচলয়া 

চদই। চকন্তু ইকার কারণ চক? প্রকৃচতর অেহকরণ, মৃতহযর অেহকরণ, ননির অেহকরণ, 

অনিতনের অেহকরনণর নেয ককে তাকার প্রশংসা কচরব? 

  

মকাকষেশচক্ত অচত বৃকত্তম পদাথেনক পথেন্ত িাচেয়া আচেয়া িহকরা িহকরা কচরয়া কফচলনত 

পানর, তথাচপ উকা নিশচক্ত। ননির অেহকরনণ চক কগৌরব? তথাচপ আমরা সারা নীবে 

ককবল উকার নেযই কিষ্টা কচরনতচে; -ইকাই মায়া। 

  

ইচরয়গণ মােহষনক িাচেয়া বাচকনর লইয়া থায়; কথখানে ককােক্রনম সহখ পাওয়া থায় ো, 

মােহষ কসখানে সহনখর অনেষণ কচরনতনে। অেন্ত থহগ ধচরয়া আমরা সকনলই উপনদশ 

শুচেনতচে—এ-সব বৃথা; চকন্তু আমরা চশচখনত পাচর ো। চেননর অচভ্জ্ঞতা োিা কশখাও 

অসেব। উপনদশ কানন লাগাইনত কইনব—কয়নতা তীব্র আঘাত পাইব। তাকানতই চক 

আমরা চশচখব? ো, তখেও েনক। পতঙ্গ কথমে পহেঃ পহেঃ অচির অচভ্মহনখ ধাবমাে কয়, 

আমরাও কতমচে পহেঃ পহেঃ চবষয়সমূনকর চদনক কবনগ পচতত কইনতচে—থচদ চকেহ সহখ 

পাই। বার বার েূতে উপসানক চফচরয়া থাইনতচে। এইরূনপ আমরা িচলয়াচে, থতক্ষে ো 

কদকমে ভ্াচঙয়া থায়; কশনষ প্রতাচরত কইয়া মচরয়া থাই;—ইকাই মায়া।  

  

আমানদর বহচদ্ধবৃচত্ত সম্বনেও একই কথা। আমরা নগনতর রকসয-মীমাংসার কিষ্টা 

কচরনতচে—আমরা এই চনজ্ঞাসা, এই অেহসোে-প্রবৃচত্তনক বে কচরয়া রাচখনত পাচর ো; 

চকন্তু আমানদর ইকা নাচেয়া রাখা উচিত—জ্ঞাে লিবয বস্তু েনক। কনয়ক পদ অগ্রসর 

কইনলই কদখা থায়, অোচদ অেন্ত কানলর প্রািীর দণ্ডায়মাে, আমরা উকা লঙ্ঘে কচরনত 

পাচর ো। কনয়ক পদ অগ্রসর কইনলই অসীম কদনশর বযবধাে আচসয়া উপচস্থত কয়—

উকাও অচতক্রম করা থায় ো; সবই অপচরবতেেীয়ভ্ানব কাথেকারণরূপ প্রািীনর সীমাি। 
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আমরা উকাচদগনক োিাইয়া থাইনত পাচর ো। তথাচপ আমরা কিষ্টা কচরয়া থাচক, কিষ্টা 

আমাচদগনক কচরনত কয়; -ইকাই মায়া। 

  

প্রচত চেঃোনস, হৃদনয়র প্রচত স্পন্দনে আমানদর প্রনতযক গচতনত আমরা মনে কচর-

আমরা স্বাধীে,আবার কসই মহকূনতেই আমরা কদচখনত পাই—আমরা স্বাধীে েই। ক্রীতদাস, 

প্রকৃচতর ক্রীতদাস আমরা; শরীর, মে, সবেচবধ চিন্তা এবং সকল ভ্ানবই আমরা প্রকৃচতর 

ক্রীতদাস;—ইকাই মায়া। 

  

এমে নেেীই োই, চথচে তাাঁকার সন্তােনক অসাধারণ চশশু—প্রচতভ্াবাে া্ পহরুষ বচলয়া 

চবোস ো কনরে। চতচে কসই কেনলচিনক লইয়াই মাচতয়া থানকে, কসই কেনলচির উপর 

তাাঁকার সারা মেপ্রাে পচিয়া থানক। কেনলচি বি কইল—কয়নতা মাতাল, পশুতহলয কইয়া 

উচ ল, নেেীর প্রচত অস্যবকার কচরনত লাচগল। থতই এই অস্যবকার বাচিনত থানক, 

মানয়র ভ্ানলাবাসাও ততই বাচিনত থানক। নগপ উকানক মানয়র চেঃস্বাথে ভ্ানলাবাসা 

বচলয়া খহব প্রশংসা কনর; তাকারা স্বনপ্নও মনে কনর ো কথ, কসই নেেী নন্মাবচধ একচি 

ক্রীতদাসী মাত্র—চতচে ো ভ্ানলাবাচসয়া থাচকনত পানরে ো। সকস্রবার তাাঁকার ইচ্ছা কয়—

চতচে উকা তযাগ কচরনবে, চকন্তু চতচে পানরে ো। চতচে উকার উপর পহেরাচশ েিাইয়া, 

উকানকই আশ্চথে ভ্ানলাবাসা বচলয়া বযাখযা কনরে,-ইকাই মায়া। 

  

নগনত আমরা সকনলই এইরূপ। োরদও একচদে শ্রীকৃষ্ণনক বচলনলে, ‘প্রভ্হ, কতামার 

মায়া ককমে, তাকা কদখাও।’ কনয়ক চদে গত কইনল কৃষ্ণ োরদনক সনঙ্গ কচরয়া একচি 

অরনণয লইয়া কগনলে।অনেকদূর চগয়া কৃষ্ণ বচলনলে, ‘োরদ, আচম বি তৃষ্ণাতে, একিহ 

নল আচেয়া চদনত পানরা?’ োরদ বচলনলে ‘প্রভ্হ, চকেহক্ষে অনপক্ষা করুে; আচম নল 

লইয়া আচসনতচে।’ এই বচলয়া োরদ িচলয়া কগনলে। ঐ স্থাে কইনত চকেহ দূনর একচি 

গ্রাম চেল; োরদ কসই গ্রানম ননলর সোনে প্রনবশ কচরনলে। চতচে একচি ্ানর চগয়া 

আঘাত কচরনলে, ্ার উন্মহক্ত কইল, একচি পরমা সহন্দরী কেযা তাাঁকার সম্মহনখ আচসল। 

তাকানক কদচখয়াই োরদ সব ভ্হচলয়া কগনলে। তাাঁকার প্রভ্হ কথ ননলর নেয অনপক্ষা 

কচরনতনেে, চতচে কথ তৃষ্ণাতে, কয়নতা তৃষ্ণায় তাাঁকার প্রাণ ওিাগত, োরদ এ-সব ভ্হচলয়া 
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কগনলে। চতচে সব ভ্হচলয়া কসই কেযাচির সচকত আলাপ কচরনত লাচগনলে, ক্রনম 

পরস্পনরর প্রণয়সিার কইল। তখে োরদ কসই কেযার চপতার চেকি কেযাচির পাচণ 

প্রাথেো কচরনলে—চববাক কইয়া কগল, তাাঁকারা কসই গ্রানম বাস কচরনত লাচগনলে, ক্রনম 

তাাঁকানদর সন্তাে-সন্তচত কইল। এইরূনপ ্ াদশবষে অচতবাচকত কইল। েশুনরর মৃতহয কইনল 

চতচে তাাঁকার সম্পচত্তর উত্তরাচরকারী কইনলে এবং পহত্র-কলত্র ভ্ূচম-পশু সম্পচত্ত-গৃক প্রভ্ৃচত 

লইয়া কবশ সহনখ স্বচ্ছনন্দ কাল কািাইনত লাচগনলে। অন্ততঃ তাাঁকার কবাধ কইনত লাচগল—

চতচে কবশ সহনখ স্বচ্ছনন্দ আনেে। এই সময় কসই কদনশ বেযা আচসল। একচদে রাচত্রকানল 

েদী দুই কূল প্লাচবত কচরল, আর সমগ্র গ্রামচিই নলমি কইল। অনেক বাচি পচিনত 

লাচগল—মােহষ পশু সব ভ্াচসয়া চগয়া ডহচবয়া থাইনত লাচগল, কস্রানতর কবনগ সবই ভ্াচসয়া 

কগল। োরদনক পলায়ে কচরনত কইল। এক কানত চতচে স্ত্রীনক ধচরনলে, অপর কানত দুইচি 

কেনলনক ধচরনলে, কাাঁনধ আর একচি কেনলনক লইয়া কসই ভ্য়ঙ্কর েদী কাাঁচিয়া পার 

কইবার কিষ্টা কচরনত লাচগনলে। 

  

চকেহদূর অগ্রসর কইনতই তরনঙ্গর কবগ অতযন্ত অচধক কবাধ কইল। োরদ কাাঁনধর চশশুচিনক 

ককাে রকনম রাচখনত পাচরনলে ো; কস পচিয় চগয়া তরনঙ্গ ভ্াচসয়া কগল। চেরাশায়, দুঃনখ 

োরদ িীপকার কচরয়া উচ নলে। কসচিনক রক্ষা কচরনত চগয়া আর একচি—থাকার চতচে 

কাত ধচরয়া চেনলে—কসকাত ফ স্কাইয়া ডহচবয়া কগল। তাাঁকার পেীনক চতচে তাাঁকার সমস্ত 

শচক্ত প্রনয়াগ কচরয়া ধচরয়াচেনলে, তরনঙ্গর কস্রাত অবনশনষ তাকানকও তাাঁকার কাত কইনত 

চেোইয়া লইল, চতচে স্বয়ং কূনল চেচক্ষপ্ত কইয়া মাচিনত গিাগচি চদনত চদনত অচত 

কাতরস্বনর চবলাপ কচরনত লাচগনলে। এমে সময় কক কথে তাাঁকার চপন  মৃদু আঘাত 

কচরয়া বচলল, ‘বপস, কই নল কই? তহচম কথ নল আচেনত চগয়াচেনল, আচম কতামার 

নেয অনপক্ষা কচরনতচে। তহচম আধ ঘণ্টা কইল চগয়াে।’  আধ ঘণ্টা! োরনদর মনে ্াদশ 

বষে অচতক্রান্ত কইয়ানে, আর আধ ঘণ্টার মনধয এই সমস্তদৃশয তাাঁকার মনের চভ্তর ঘচিয়া 

চগয়ানে;—ইকাই মায়া। 
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ককাে ো ককােরূনপ আমরা এই মায়ার চভ্তর রচকয়াচে। এ বযাপার বহা া বি কচ ে—

চবষয়চিও বি নচিল। ইকার তাপপথে চক? ইকার তাপপথে এই—বযাপার বি ভ্য়ােক;সকল 

কদনশই মকাপহরুষগণ এই তত্ত্ব প্রিার কচরয়ানেে, সকল কদনশর কলাকই এই তত্ত্ব চশক্ষা 

পাইয়ানে, চকন্তু খহব অল্প কলানকই ইকা চবোস কচরয়ানে; তাকার কারণ চেনন ো ভ্হচগনল, 

চেনন ো ক চকনল আমরা ইকা চবোস কচরনত পচর ো। বাস্তচবক বচলনত কগনল—সব চকেহই 

বৃথা, সবই চমথযা। 

  

সবেসংকারক কাল আচসয়া সবই গ্রাস কনর, আর চকেহ অবচশষ্ট রানখ ো—পাপনক গ্রাস 

কনর, পাপীনক গ্রাস কনর; রানা প্রনা সহন্দর কহপচসত সকলনকই কাল গ্রাস কনর, 

কাকানকও োনি ো। সকনলরই এক িরমগচত—সকনলই চবোনশর চদনক অগ্রসর 

কইনতনে। আমানদর জ্ঞাে চশল্প চবজ্ঞাে—সবই কসই এক অচেবাথে মৃতহযর চদনক অগ্রসর 

কইনতনে। কককই ঐ তরনঙ্গর গচতনরানধ সমথে েনক, কককই ঐ চবোশমহখী গচতনক এক 

মহকূনতের নেযও করাধ কচরনত পানর ো। আমরা মৃতহযনক ভ্হচলয়া থাচকবার কিষ্টা কচরনত 

পাচর, কথমে ককাে কদনশ মকামারী উপচস্থত কইনল মদযপাে েৃতয ও অেযােয বৃথা আনমাদ-

কপ্রানমানদ কলানক সবচকেহ ভ্হচলবার কিষ্টা কচরয়া পক্ষাঘাতগ্রনস্তর মনতা িলচ্ছচক্তরচকত 

কয়। আমরাও এইরূনপ এই মৃতহযচিন্তানক ভ্হচলবার কিষ্টা কচরনতচে—সবে প্রকার ইচরয়সহনখ 

ভ্হচলয়া থাচকনত কিষ্টা কচরনতচে, চকন্তু তাকানত মৃতহয চেবাচরত কয় ো। 

  

কলানকর সম্মহনখ দুইচি পথ আনে। একচি পথ সকনলই নানেে, তাকা এই : নগনত দুঃখ 

আনে ,কষ্ট আনে—সব সতয, চকন্তু ও-সম্বনে কমানিই ভ্াচবও ো। ‘থাবজ্জীনবপ সহখং নীনবপ 

ঋণং কৃো ঘৃতং চপনবপ।’ দুঃখ আনে বনি, চকন্তু ওচদনক েনর চদও ো। থা একিহ আধিহ 

সহখ পাও, তাকা কভ্াগ কচরয়া লও; এই সংসানরর অেকার চদকিা লক্ষয কচরও ো—ককবল 

উজ্জ্বল চদকিাই লক্ষয কচরও। এই মনত চকেহ সতয আনে বনি, চকন্তু ইকানত ভ্য়ােক 

চবপনদর আশঙ্কাও আনে। ইকার মনধয সতয এইিহকহ কথ, ইকা আমাচদগনক কানথে প্রবৃত্ত 

রানখ। আশা এবং এইরূপ একিা প্রতযক্ষ আদশে আমাচদগনক কানথে প্রবৃত্ত ও উপসাচকত 

কনর বনি, চকন্তু উকানত এই এক চবপদ আনে কথ, কশনষ কতাশ কইয়া সব কিষ্টা োচিয়া 
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চদনত কয়। ‘সংসারনক কথমে কদচখনতে,নতমেই গ্রকণ কর; থতদূর স্বচ্ছনন্দ থাচকনত 

পানরা থানকা; দুঃখকষ্ট আচসনলও তাকানত সন্তুষ্ট থানকা; আঘাত পাইনল বনলা—ইকা 

আঘাত েনক, পহেবৃচষ্ট; দাসবপ পচরিাচলত কইনলও বনলা—আচম মহক্ত, স্বাধীে; অপনরর 

চেকি এবং চেননর চেকি চদেরাত চমথযা বনলা, কারণ সংসানর থাচকবার, নীবে ধারণ 

কচরবার ইকাই একমাত্র উপায়’—থাাঁকারা এ-কথা বনলে, তাাঁকাচদগনকও বাধয কইয়া 

অবনশনষ সব কিষ্টা োচিয়া চদনত কয়। ইকানকই অবশয পাকা সাংসাচরক জ্ঞাে বনল, আর 

এই ঊেচবংশ শতাব্দীনত এই জ্ঞাে থত প্রিচলত, ককােকানল এতিা চেল ো; তাকার কারণ 

এই—কলাক এখে কথমে তীব্র আঘাত পাইয়া থানক, ককাে কানল এত তীব্র আঘাত পাইত 

ো, প্রচত্চন্দতাও কখে এত তীব্র চেল ো; মােহষ এখে তাকার ভ্রাতার প্রচত থত চেিহর, 

তত চেিহর কখে চেল ো, আর এই নেযই এখে এই সান্ত্বো কদওয়া কইয়া থানক, 

বতেমােকানল এই উপনদশই অচধক পচরমানণ কদওয়া কইয়া থানক, চকন্তু এই উপনদনশ 

এখে ককাে ফল কয় ো, ককােকানলই কয় োই। গচলত শবনক কতকগুচল ফহল িাপা চদয়া 

রাখা থায় ো—ইকা সেব েনক; একচদে ঐ ফহল গুচল সব উচিয়া থাইনব, তখে কসই শব 

পূবোনপক্ষা বীভ্পসরূনপ কদখা চদনব। আমানদর সমহদয় নীবেও এই প্রকার। আমরা 

আমানদর পহরাতে পিা ঘা কসাোর আচ্ছাদনে মহচিয়া রাচখবার কিষ্টা কচরনত পাচর, চকন্তু 

একচদে আচসনব থখে কসই কসাোর পাত খচসয়া পচিনব আর কসই ক্ষত অচত বীভ্পসভ্ানব 

প্রকাচশত কইনব। 

  

তনব চক ককােই আশা োই? এ-কথা সতয কথ, আমরা সকনলই মায়ার দাস, আমরা 

মায়ানতই নচন্ময়াচে, মায়ানতই আমরা নীচবত। তনব চক ককাে উপায় োই, ককাে আশা 

োই? আমরা কথ সকনলই অচত দুদেশাপ্ন , এই নগপ কথ বাস্তচবক একচি কারাগার, 

আমানদর তথাকচথত পূবেপ্রাপ্ত মচকমাও কথ একচি কারা গৃক মাত্র, আমানদর বহচদ্ধ এবং 

মেও কথ কারাগার-স্বরূপ, তাকা শত শত থহগ ধচরয়া কলানক নানে। কলানক থাকাই বলহক 

ো ককে, এমে কককই োই, কথ ককাে ো ককাে সমনয় ইকা প্রানণ প্রানণ অেহভ্ব ো 

কচরয়ানে। বৃনদ্ধরা এচি আরও তীব্র ভ্ানব অেহভ্ব কচরয়া থানকে, কারণ তাাঁকানদর 

সারানীবনের সচিত অচভ্জ্ঞতা রচকয়ানে; প্রকৃচতর চমথযা ভ্াষা তাাঁকাচদগনক বি কবশী 
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 কাইনত পানর ো। এই বেে-অচতক্রনমর উপায় চক? এই বেেগুচলনক অচতক্রম কচরবার 

চক ককাে উপায় োই? আমরা কদচখনতচে, এই ভ্য়ঙ্কর বযাপার, এই বেে আমানদর সম্মহনখ 

পশ্চানত সবেত্র থাচকনলও এই দুঃখকনষ্টর মনধযই, এই নগনতই—কথখানে নীবে ও মৃতহয 

একাথেক –এখানেও এক মকাবাণী সকল থহনগ, সকল কদনশ, সকল বযচক্তর হৃদনয় কথে 

ধ্বচেত কইনতনে : ধদব ককযষা গুণময়ী মম মায়া দুরতযয়া। মানমব কথ প্রপদযনন্ত 

মায়ানমতাং তরচন্ত কত।১ –আমার এই ধদবী চত্রগুণময়ী মায়া অচত কনষ্ট অচতক্রম করা 

থায়। থাকারা আমার শরণাপ্ন , তাকারা এই মায়া অচতক্রম্ কনর। ‘কক পচরশ্রান্ত ও 

ভ্ারাক্রান্ত নীবগণ, আমার কানে এস, আচম কতামাচদগনক চবশ্রাম ও শাচন্ত চদব’২—এই 

বাণীই আমাচদগনক ক্রমাগত সম্মহনখর চদনক আগাইয়া লইয়া থাইনতনে। মােহষ ইকা 

শুচেয়ানে এবং অেন্ত থহগ ধচরয়া শুচেনতনে। থখে মােহনষর সবই েষ্টপ্রায় বচলয়া মনে কয়, 

থখে আশা ভ্ঙ্গ কইনত থানক, থখে মােহনষর চেন শচক্তর উপর চবোস িূণে কইয়া থায়, 

থখে সবই কথে তাকার আঙহনলর ফাাঁক চদয়া গচলয়া থায় এবং নীবে একচি ভ্িস্তূনপ 

পচরণত কয়, তখে কস এই বাণী শুচেনত পায়। আর ইকাই ধমে।  

  

——————— 

১ গীতা, ৭/ ১৪ ২ St. Matthew, Ch. II, 28 

———————— 

  

অতএব, একচদনক এই অভ্য়বােী, এই আশাপ্রদ বাকয কথ, এ-সব চকেহই েয়, এ-

সবই মায়া, ইকা উপলচি কর, চকন্তু, কসই সনঙ্গ এই আশার বাণী কথ, মায়ার বাচকনর 

থাইবার পথ আনে। অপর চদনক, সাংসাচরক চবষনয় অচভ্জ্ঞ বযচক্তগণ বনলে—‘ধমে , দশেে 

এ-সব বানন চনচেস লইয়া মাথা ঘামাইও ো। সংসানর বাস কর; এই সংসার চেতান্ত 

অশুভ্পূণে বনি, চকন্তু থতদূর পানরা, ইকার স্যবকার কচরয়া লও।’ সাদা কথায় ইকার অথে 

এই, চদবারাচত্র ভ্ণ্ডাচম, চমথযািার ও প্রতারণার নীবে থাপে কর—কতামার ক্ষতগুচল 

থতদূর পানরা ঢাচকয়া রানখা। তাচলর উপর তাচল দাও, কশনষ প্রকৃত চনচেসচিই কথে েষ্ট 

কইয়া থায়, আর তহচম ককবল একচি কনািাতাচলর সমচষ্টনত পচরণত কও। ইকানকই বনল—

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 90 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সাংসাচরক নীবে। থাকারা এইরূপ কনারাতাচল লইয়া সন্তুষ্ট, তাকারা কখে ধমোলাভ্ 

কচরনত পাচরনব ো! থখে নীবনের বতেমাে অবস্থায় ভ্য়ােক অশাচন্ত উপচস্থত কয়, থখে 

চেননর নীবনের উপরও আর মমতা থানক ো, থখে এইরূপ ‘তাচল’ কদওয়ার উপর 

ভ্য়ােক ঘৃণা উপচস্থত কয়, থখে চমথযা ও প্রবিোর উপর ভ্য়ােক চবতৃষ্ণা নন্মায়, তখেই 

ধনমের আরে। বহদ্ধনদব কবাচধবৃনক্ষর চেন  বচসয়া দৃঢ়স্বনর থাকা বচলয়ানেে, কস কথা কথ 

প্রাণ কইনত বচলনত পানর, কসই ককবল ধাচমেক কইবার কথাগয। সংসারী কইবার ইচ্ছা 

তাাঁকারও হৃদনয় একবার উচদত কইয়াচেল। তখে তাাঁকার এই অবস্থা : চতচে স্পষ্ট 

বহচা নতনেে, এই সাংসাচরক নীবেিা এনকবানর ভ্হল; অথি ইকা কইনত বাচকর কইবার 

ককাে পথ আচবষ্কার কচরনত পাচরনতনেে ো। প্রনলাভ্ে একবার তাাঁকার চেকি আচবভ্ূত 

কইয়াচেল; কস কথে বচলল—সনতযর অেহসোে পচরতযাগ কর, সংসানর চফচরয়া চগয়া 

পূনবেকার মনতা প্রতারণাপূেে নীবে থাপে কর, সকল চনচেসনক তাকার ভ্হল োনম ডানকা, 

চেননর চেকি ও সকনলর চেকি চদেরাত চমথযা বচলনত থানকা। চকন্তু কসই মকাবীর অতহল 

চবক্রনম তপক্ষোপ উকানক নয় কচরয়া কফচলনলে; চতচে বচলনলে—‘ককবল খাইয়া পচরয়া 

মূনখের মনতা নীবেথাপে অনপক্ষা মৃতহযও কশ্রয়ঃ; পরাননয়র নীবেথাপে অনপক্ষা 

থহদ্ধনক্ষনত্র মরা কশ্রয়ঃ।’ ইকাই ধনমের চভ্চত্ত। থখে মােহষ এই চভ্চত্তর উপর দণ্ডায়মাে কয়, 

তখে কস সতযলাভ্ কচরবার পনথ িচলয়ানে, কস ঈেরলাভ্ কচরবার পনথ িচলয়ানে, 

বহচা নত কইনব। ধাচমেক কইবার নেযও প্রথনমই এই দৃঢ় প্রচতজ্ঞা আবশযক। আচম চেননর 

পথ চেনন কচরয়া লইব। সতয নাচেব অথবা এই কিষ্টায় প্রাণ চদব; কারণ সংসানরর চদনক 

কতা আর চকেহ পাইবার আশা োই, ইকা শূেয—ইকা প্রচতচদে লয় পাইনতনে। আচনকার 

সহন্দর আশাপূণে তরুণ আগামী কাল বৃদ্ধ। আচনকার আশা আেন্দ সহখ—এ-সকল মহকহনলর 

মনতা আগামী কাল চশচশরপানতই েষ্ট কইনব। ইকা কথমে একচদনকর কথা, অপরচদনক 

কতমচে ননয়র আশাও রচকয়ানে—নীবনের সমহদয় অশুভ্ নয় কচরবার সোবো রচকয়ানে। 

এমে চক, নীবে ও নগনতর উপর পথেন্ত নয়ী কইবার আশা রচকয়ানে; এই উপানয়ই 

মােহষ চেননর পানয়র উপর ভ্র চদয়া দাাঁিাইনত পানর। অতএব থাকারা এই নয় লানভ্র 

নেয, সনতযর নেয,ধনমের নেয কিষ্টা কচরনতনে, তাকারাই চ ক পনথ রচকয়ানে এবং 
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কবদসকল ইকাই প্রিার কনরে—‘চেরাশ কইও ো ; পথ বি কচ ে—কথে ক্ষহরধানরর েযায় 

দুগেম; তাকা কইনলও চেরাশ কইও ো; উ —নানগা এবং কতামানদর িরম আদনশে উপেীত 

কও।’১  

  

চবচভ্্ন  ধমেসমূক কথ আকানরই মােহনষর চেকি আপে স্বরূপ অচভ্বযক্ত করুক ো ককে, 

তাকানদর সকনলরই এই এক মূলচভ্চত্ত। সকল ধমেই নগপ কইনত বাচকনর থাইবার অথোপ 

মহচক্তর উপনদশ চদনতনে। এই-সকল চবচভ্্ন  ধনমের উনেশয—সংসার ও ধনমের মনধয 

একিা আপস কচরয়া লওয়া েনক, বরং ধমেনক চেন আদনশে দৃঢ়প্রচতচিত করা, সংসানরর 

সনঙ্গ আপস কচরয়া ঐ আদশেনক কোি কচরয়া কফলা েনক। প্রনতযক ধমেই এ-কথা প্রিার 

কচরনতনে, আর কবদানন্তর কতেবয—চবচভ্্ন  ধমেভ্ানবর মনধয সামঞ্জসয-সাধে; কথমে 

এইমাত্র আমরা কদচখলাম, এই মহচক্ততনত্ত্ব নগনতর উেতম ও চে তম সকল ধনমের মনধয 

সামঞ্জসয রচকয়ানে। আমরা থাকানক অতযন্ত ঘৃচেত কহসংস্কার বচল, আবার থাকা সনবোে 

দশেে, সবগুচলরই এই এক সাধারণ চভ্চত্ত কথ তাকারা সকনলই ঐ এক প্রকার সঙ্কি কইনত 

চেস্তানরর পথ কদখাইয়া কদয় এবং এই-সকল ধনমের অচধকাংশই প্রপিাতীত 

পহরুষচবনশনষর—প্রাকৃচতক চেয়ম ্ারা আবদ্ধ েনকে এরূপ অথোপ চেতযমহক্ত 

পহরুষচবনশনষর—সাকানথয এই মহচক্ত লাভ্ কচরনত কয়। এই মহক্ত পহরুনষর স্বরূপ সম্বনে 

োো চবনরাধ ও মতনভ্দ সনত্ত্বও—কসই ব্রহ্ম সগুণ বা চেগুেণ, মােহনষর েযায় চতচে 

জ্ঞােসম্প্ন  চক ো, চতচে পহরুষ, স্ত্রী বা উভ্য় ভ্াব-বচনেত, এইরূপ অেন্ত চবিারসনত্ত্বও—

চবচভ্্ন  মনতর অচত প্রবল চবনরাধসনত্ত্বও উকানদর সকনলর মনধযই একনের কথ সহবণেসূত্র 

উকাচদগনক গ্রচথত কচরয়া রাচখয়ানে, তাকা আমরা কদচখনত পাই; সহতরাং ঐ-সকল 

চবচভ্্ন তা বা চবনরাধ আমানদর ভ্ীচত উপপাদে কনর ো; আর এই কবদান্তদশেনে এই 

সহবণেসূত্র আচবষৃ্কত কইয়ানে, আমানদর দৃচষ্টর সম্মহনখ একিহ একিহ কচরয়া প্রকাচশত 

কইয়ানে, আর ইকানত প্রথনমই এই তত্ত্ব উপলি কয় কথ, আমরা সকনলই চবচভ্্ন  পথ ্ ারা 

কসই এক মহচক্তর চদনক অগ্রসর কইনতচে। সকল ধনমেরই এই সাধারণ ভ্াব। 

  

———————-  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 92 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১ ক .  উপ. ,  ১/ ৩/ ১৪ 

——————–  

  

আমানদর সহখ-দুঃখ, চবপদ-কনষ্টর অবস্থার মনধযই আমরা এই আশ্চথে বযাপার কদচখনত 

পাই কথ, আমরা ধীনর ধীনর সকনলই কসই মহচক্তর চদনক অগ্রসর কইনতচে। প্রশ্ন কইলঃ 

এই নগপিা বাস্তচবক চক? ককাথা কইনত ইকার উপপচত্ত, ককাথায়ই বা ইকার লয়? আর 

ইকার উত্তরঃ ‘মহচক্তনত ইকার উপপচত্ত, মহচক্তনত চস্থচত এবং অবনশনষ মহচক্তনতই ইকার 

লয়।’ এই কথ মহচক্তর ভ্াব, আমরা কথ বাস্তচবকই মহক্ত—এই মকাে া্ ভ্াব োচিয়া আমরা 

এক মহকূতেও িচলনত পাচর ো, এই ভ্াব বযচতত আমানদর সকল কাথে, এমে চক নীবে 

পথেন্ত বৃথা। প্রচত মূকূনতে প্রকৃচত আমাচদগনক দাস বচলয়া প্রচতপ্ন  কচরনতনে, চকন্তু তাকার 

সনঙ্গ সনঙ্গ এই অপর ভ্াবও মনে আমানদর মনে উচদত কইনতনে কথ,তথাচপ আমরা মহক্ত। 

প্রচত মহকূনতেই কথে আমরা মায়ার ্ারা আকত কইয়া বদ্ধ বচলয়া প্রচতপ্ন  কইনতচে, চকন্তু 

কসই মহকূনতেই কসই আঘানতর সনঙ্গ সনঙ্গই উপলচদ্ধ কইনতনে,আমরা মহক্ত। আমানদর 

চভ্তনর কথে চকেহ আমাচদগনক বচলয়া চদনতনে, আমরা মহক্ত। চকন্তু এই মহচক্তনক প্রানণ 

প্রানণ উপলচি কচরনত, আমানদর মহক্ত স্বভ্াবনক প্রকাশ কচরনত কথ-সকল বাধা উপচস্থত 

কয়, তাকাও একরূপ অেচতক্রমণীয়। তথাচপ চভ্তনর ,আমানদর অন্তনরর অন্তস্তনল কক 

কথে সবেদা বচলনতনে—আচম মহক্ত, আচম মহক্ত। আর থচদ তহচম নগনতর চবচভ্্ন  ধমেমত 

আনলািো কচরয়া কদখ, তনব তহচম বহা নব—তাকানদর সবগুচলনতই ককাে ো ককােরূনপ 

এইভ্াব প্রকাচশত কইয়ানে। শুধহ ধমে েয়—ধমে-শব্দচিনক আপোরা অতযন্ত সঙ্কীণে অনথে 

গ্রকণ কচরনবে ো—সমগ্র সামাচনক নীবেচি ককবল এই এক মহক্তভ্ানবর অচভ্বযচক্তমাত্র। 

সকল সামাচনক গচতই কসই এক মহক্তভ্ানবর চবচভ্্ন  প্রকাশ মাত্র। কথে সকনলই 

জ্ঞাতসানর বা অজ্ঞাতসানর কসই স্বর শুচেয়ানে—কথস্বর চদবারাচত্র বচলনতনে, ‘পচরশ্রান্ত ও 

ভ্ারাক্রান্ত সকনল আমার কানে এস।’১ একরূপ ভ্াষায় বা একরূপ ভ্চঙ্গনত উকা প্রকাচশত 

ো কইনত পানর, চকন্তু মহচক্তর কসই বাণী ককাে ো ককােরূনপ আমানদর সচকত বতেমাে 

রচকয়ানে ।আমরা এখানে কথ নচন্ময়াচে, তাকাও ঐ বাণীর নেয; আমানদর প্রনতযক গচতই 

উকার নেয। আমরা নাচে বা ো নাচে, আমরা সকনলই মহচক্তর চদনক িচলয়াচে, আমরা 
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জ্ঞাতসানর বা অজ্ঞাতসানর কসই বাণীর অেহসরণ কচরনতচে। কথমে কসই কমাকে 

বংশীবাদক২ বংশীধ্বচে ্ারা গ্রানমর বালকগণনক আকষেণ কচরয়াচেল, আমরাও কতমচে 

ো নাচেয়াই এক কমাকে বংশীর অেহসরণ কচরনতচে।  

  

আমরা থখে কসই বাণী অেহসরণ কচর, তখেই আমরা েীচতপরায়ণ। ককবল নীবাত্মা েয়, 

কসই চে তম নিপরমােহ কইনত উেতম মােব পথেন্ত সকনলই কস স্বর শুচেয়ানে, আর ঐ 

স্বনর গা ঢাচলয়া চদনত িাচকয়ানে। আর এই কিষ্টায় পরস্পর চমচলত কইনতনে, এ উকানক 

ক চলয়া চদনতনে আর এই-ভ্ানবই প্রচত্চন্দ্বতা আেন্দ কিষ্টা সহখ নীবে মৃতহয—সব চকেহর 

উপপচত্ত; আর এই অেন্ত চবেব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীনপ উপচস্থত কইবার উন্মত্ত কিষ্টার ফল 

োিা আর চকেহই েয়। আমরা ইকাই কচরয়া িচলয়াচে। ইকাই প্রকৃচতর অচভ্বযচক্ত। 

  

এই বাণী শুচেনত পাইনল চক কয়? তখে আমানদর সম্মহনখর দৃশয পচরবচতেত কইয়া থানক। 

থখেই তহচম ঐ স্বরনক নাচেনত পানরা, বহচা নত পানরা—উকা চক, তখে সম্মহনখর সকল 

দৃশযই পচরবচতেত কইয়া থায়। এই নগপ, থাকা পূনবে মায়ার বীভ্পস থহদ্ধনক্ষত্র চেল, তাকা 

একচি সহন্দর ও মনোরম স্থানে রূপান্তচরত কইয়ানে। প্রকৃচতনক অচভ্সম্পাত কচরবার তখে 

আর আমানদর প্রনয়ানে থানক ো, নগপ অচত বীভ্পস অথবা এ-সবই বৃথা—ইকা 

বচলবারও আমানদর প্রনয়ানে থানক ো, আমানদর কাাঁচদবার অথবা চবলাপ কচরবারও 

ককাে প্রনয়ানে থানক ো। থখে ঐ বাণীর মমে বহচা নত পাচর, তখেই বহচা —এই-সকল 

কিষ্টা, এই থহদ্ধ প্রচত্চন্দ্বতা, এই কগালমাল, এই চেিহরতা, এই-সকল ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র সহখ-

সনোনগর প্রনয়ানে চক। তখে বহচা নত পারা থায় কথ উকারা প্রকৃচতর স্বভ্াববশতই ঘচিয়া 

থানক—আমরা জ্ঞাতসানর বা অজ্ঞাতসানর কসই বাণীর চদনক অগ্রসর কইনতচে বচলয়াই 

এইগুচল ঘচিয়া থানক! 

  

———————-  

১ St. Matthew, Ch. II 28 

২ The Pied Piper of Hamelin 

———————- 
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অতএব সমহদয় মােবনীবে,সমহদয় প্রকৃচত ককবল কসই মহক্তভ্াবনক অচভ্বযক্ত কচরনত 

কিষ্টা কচরনতনে মাত্র; সূথেও কসইচদনক িচলয়ানে, পৃচথবীও ঐনেয সূনথের িতহচদেনক ভ্রমণ 

কচরনতনে, িরও তাই পৃচথবীর িতহচদেনক ঘহচরনতনে। কসই স্থানে উপচস্থত কইবার নেয 

সকল গ্রক ভ্রমণ কচরনতনে এবং বায়হও বচকনতনে। কসই মহচক্তর নেয বজ্র তীব্র চেোদ 

কচরনতনে, মৃতহযও তাকার নেয িতহচদেনক ঘহচরয়া কবিাইনতনে, সকনলই কসই চদনক 

থাইবার নেয কিষ্টা কচরনতনে। সাধহ কসই চদনক িচলয়ানেে, চতচে ো চগয়া থাচকনত পানরে 

ো, তাাঁকার পনক্ষ উকা চকেহ প্রশংসার কথা েনক। পাপীও িচলয়ানে, দােশীল বযচক্ত কসই 

বােী লক্ষয কচরয়া কসানা কসই চদনক িচলয়ানেে, চতচে ো চগয়া থাচকনত পানরে ো; 

আবার ভ্য়ােক কৃপণ বযচক্তও কসই লনক্ষয িচলয়ানে। মকান্ চকতকারী বযচক্তও অন্তনর 

অন্তনর কসই বাণী শুচেয়ানেে; চতচে চকতকমে ো কচরয়া থাচকনত পানরে ো, আবার 

ভ্য়ােক অলস বযচক্তও কসইরূপ। একননের অনপক্ষা অপর বযচক্তর পদস্খলে কবশী কইনত 

পানর, আর কথ বযচক্তর খহব কবশী পদস্খলে কয়, তাকানক আমরা মন্দ বচল; আর থাকার 

পদস্খলে অল্প কয়, তাকানক আমরা ভ্ানলা বচল। ভ্ানলা-মন্দ এই দুইচি চভ্্ন  বস্তু েনক, 

উকারা একই চনচেস; উকানদর মনধয কভ্দ প্রকারগত েনক, পচরমাণগত।  

  

এখে কদখ, থচদ এই মহক্তভ্াবরূপ শচক্ত বাস্তচবক সমগ্র নগনত কাথে কচরনত থানক,তনব 

আমানদর চবনশষ আনলািয চবষয়—ধনমে উকা প্রনয়াগ কচরনল কদচখনত পাই, সব ধমেই ঐ 

এক ভ্াব ্ ারাই চেয়চেত কইয়ানে। অচত চে  স্তনরর ধমেগুচলর কথা ধর, কসই-সকল ধনমে 

কয়নতা ককাে মৃত পূবেপহরুষ অথবা ভ্য়ােক চেিহর কদবগণ উপাচসত কে; চকন্তু তাকানদর 

উপাচসত এই কদবতা বা মৃতপহরুষনদর কমািামহচি ধারণািা চক? কসই ধারণা এই কথ—

তাাঁকারা প্রকৃচত অনপক্ষা উ্ন ত, এই মায়া ্ারা তাাঁকারা বদ্ধ েে। অবশয তাাঁকানদর প্রকৃচত 

সম্বনে ধারণা খহব সামােয। উপাসক একনে অজ্ঞ বযচক্ত, তাকার ধারণা খহব স্থূল, কস গৃক-

প্রািীর কভ্দ কচরয়া থাইনত পানর ো, অথবা শূনেয উচিনত পানর ো। সহতরাং এই সকল 

বাধা অচতক্রম করা বা ো করা বযতীত শচক্ত সম্বনে তাকার উেতর ধারণা োই; সহতরাং 

কস এমে কদবগনণর উপাসো কনর, থাাঁকারা প্রািীর কভ্দ কচরয়া অথবা আকানশর মধয 

চদয়া িচলয়া থাইনত পানরে, অথবা চেনরূপ পচরবতেে কচরনত পানরে। দাশেচেকভ্ানব 
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লক্ষয কচরনল এইরূপ কদনবাপাসোর চভ্তর চক রকসয চেচকত আনে? রকসয এই কথ, 

এখানেও কসই মহচক্তর ভ্াব রচকয়ানে, তাকার কদবতার ধারণা পচরচিত প্রকৃচতর ধারণা 

অনপক্ষা উ্ন ত। আবার থাকারা তদনপক্ষা উ্ন ত কদবতার উপাসক, তাকানদরও কসই একই 

মহচক্তর সম্বনে অেযপ্রকার ধারণা। কথমে প্রকৃচত সম্বনে আমানদর ধারণা উ্ন ত কইনত 

থানক, কতমচে প্রকৃচতর অধীের আত্মার ধারণাও উ্ন ত কইনত থানক; অবনশনষ আমরা 

এনকেরবানদ উপেীত কই। এই মায়া, এই প্রকৃচত রচকয়ানেে, আর এই মায়ার প্রভ্হ 

একনে রচকয়ানেে—ইচেই আমানদর আশার স্থল। 

  

কথখানে প্রথম এই এনকেরবানদর ভ্াব উচদত কয়, কসইখানে কবদানন্তরও আরে। কবদান্ত 

উকা অনপক্ষাও গভ্ীরতর তত্ত্বােহসোে কচরনত িাে। কবদান্ত বনলে—এই মায়াপ্রপনির 

পশ্চানত কথ ধিতেয রচকয়ানেে, চথচে মায়ার প্রভ্হ চথচে মায়ার অধীে েে, চতচে কথ 

আমাচদগনক তাাঁকার চদনক আকষেণ কচরনতনেে এবং আমরাও সকনল কথ তাাঁকারই চদনক 

ক্রমাগত িচলনতচে, এই ধারণা সতয বনি, চকন্তু এখেও কথে ধারণা স্পষ্ট কয় োই; এখেও 

কথে এই দশেে অস্পষ্ট ও অস্ফহি, থচদও উকা স্পষ্টতঃ থহচক্তর চবনরাধী েনক। কথমে 

আপোনদর স্তবগীচতনত আনে—‘আমার ঈের কতামার অচত চেকনি’ , কবদাচন্তর পনক্ষও 

এই স্তুচত খাচিনব। চতচে ককবল একচি শব্দ পচরবতেে কচরয়া বচলনবে—‘আমার ঈের 

আমার অচত চেকনি।’ আমানদর িরম উনেশয কথ আমানদর অনেক দূনর প্রকৃচতর পানর; 

আমরা কথ তাকার চেকি ক্রমশঃ অগ্রসর কইনতচে, এই দূরবতেী ভ্াবনক ক্রমশঃ আমানদর 

চেকিবতেী কচরনত কইনব, অবশয আদনশের পচবত্রতা ও উেতা বনায় রাচখয়া ইকা কচরনত 

কইনব। কথে ঐ আদশে ক্রমশঃ আমানদর চেকি কইনত চেকিতর কইনত থানক—অবনশনষ 

কসই স্বগেস্থ ঈের কথে প্রকৃচতর ঈেররূনপ উপলি কে, কশনষ কথে প্রকৃচতনত ও কসই 

ঈেনর ককাে প্রনভ্দ ো থানক, চতচেই কথে এই কদকমচন্দনরর অচধিাত্রী কদবতারূনপ, 

অবনশনষ এই কদবচন্দররূনপ পচরণত কে, চতচেই কথে কশনষ নীবাত্মা ও মােহষ বচলয়া 

পচরজ্ঞাত কে। এইখানেই কবদােনতর কশষ কথা। 
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থাাঁকানক ঋচষগণ চবচভ্্ন  স্থানে অনেষণ কচরনতচেনলে, তাাঁকানক এতক্ষনে নাো কগল। 

কবদান্ত বলনলে—তহচম কথ বাণী শুচেয়াচেনল, তাকা সতয; তনব তহচম উকা শুচেয়া চ ক পনথ 

িল োই। মহচক্তর কথ মকাে া্ আদশে তহচম অেহভ্ব কচরয়াচেনল, তাকা সতয বনি, চকন্তু তহচম 

উকা বাচকনর অনেষণ কচরনত চগয়া ভ্হল কচরয়াে। ঐ ভ্াবনক কতামার কানে—আরও কানে 

অেহভ্ব কর, থতচদে ো তহচম নাচেনত পানরা কথ ঐ মহচক্ত, ঐ স্বাধীেতা কতামারই চভ্তনর 

, উকা কতামার আত্মার অা্ন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মহচক্ত বরাবরই কতামার স্বরূপ চেল এবং 

মায়া কতামানক কখেই বদ্ধ কনর োই। এই প্রকৃচত কখেই কতামার উপর শচক্ত চবস্তার 

কচরনত সমথে েয়। ভ্য়গ্রস্ত বালনকর মনতা তহচম স্বপ্ন কদচখনতচেনল কথ , প্রকৃচত কতামানক 

োিাইনতনে, এই প্রকৃচত কইনত মহক্ত কওয়াই কতামার লক্ষয। ইকা শধহ বহচদ্ধ্ারা নাো েনক, 

প্রতযক্ষ করা, অপনরাক্ষভ্ানব অেহভ্ব করা ।আমরা এই নগপনক থত স্পষ্টভ্ানব 

কদচখনতচে, তাকা অনপক্ষা সচ কভ্ানব উপলচি করা। তখেই আমরা মহক্ত কইব, তখেই 

সকল কগালমাল িহচকয়া থাইনব, তখেই হৃদনয়র সকল িিলতা চস্থর কইা থাইনব, তখেই 

সকল কহচিলতা সরল কইয়া থাইনব, তখেই এই বহুনের ভ্রাচন্ত িচলয়া থাইনব , তখেই 

এই প্রকৃচত—এই মায়া এখেকার মনতা ভ্য়ােক অবসাদকর স্বপ্ন ো কইয়া অচত 

সহন্দররূনপ প্রচতভ্াত কইনব, আর এই নগপ এখে কথমে কারাগার বচলয়া প্রতীয়মাে 

কইনতনে, তাকা ো কইয়া ক্রীিানক্ষত্র-রূনপ প্রচতভ্াত কইনব, তখে চবপদ চবশৃ্লা, এমে 

চক আমরা কথ-সকল থেণা কভ্াগ কচর, কসগুচলও ব্রহ্মভ্ানব রূপাচয়ত কইনব—তাকারা তখে 

তাকানদর প্রকৃত রূনপ প্রচতভ্াত কইনব, সকল বস্তুর পশ্চানত সারসত্তারূনপ চতচেই 

দাাঁিাইয়া রচকয়ানেে কদখা থাইনব, আর বহচা নত পারা থাইনব কথ চতচেই আমার প্রকৃত 

অন্তরাত্মা। 
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৬. ব্রহ্ম ও জগৎ 

অেন্ত ব্রহ্ম চথচে, চতচে সসীম কইনলে চকরূনপ—অদ্ব্ত কবদানন্তর এই চবষয়চি ধারণা করা 

অচত কচ ে। এই প্রশ্ন মােহষ পহেঃ পহেঃ চনজ্ঞাসা কচরনব চকন্তু এই প্রশ্ন চিরকাল থাচকনব—

চথচে অেন্ত অসীম, চতচে সসীম কইনলে চকরূনপ? আচম এখে এই প্রশ্নচি আনলািো 

কচরব। ভ্াল কচরয়া বহা াইবার নেয এই চিত্রচির সাকাথয গ্রকণ কচরব। 

  

চিনত্র (ক)ব্রহ্ম (খ)নগপ। ব্রহ্ম নগপ কইয়ানেে। এখানে নগপ অনথে শুধহ নিনগপ েনক, 

সূক্ষ্ম নগপ, আধযাচত্মক নগপও তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ বহচা নত কইনব—স্বগে-েরক, এক কথায় 

থাকা চকেহ আনে,নগপ অনথে কস-সবই বহচা নত কইনব। এক প্রকার পচরণানমর োম ‘মে’, 

আর একপ্রকার পচরোনমর োম ‘শরীর’—ইতযাচদ ইতযাচদ, এই সব লইয়া নগপ। এই 

ব্রহ্ম(ক) নগপ(খ)কইয়ানেে কদশ-কাল-চেচমনত্তর(গ-এর) মধয চদয়া আচসয়া—ইকাই 

অদ্ব্তবানদর মূল কথা। কদশকালচেচমত্ত-রূপ কানির মধয চদয়া ব্রহ্মনক আমরা কদচখনতচে, 

আর ঐরূনপ েীনির চদক কইনত কদচখনল এই ব্রহ্ম নগদ্রূনপ দৃষ্ট কে। ইকা কইনত কবশ 

কবাধ কইনতনে, কথখানে ব্রহ্ম কসখানে কদশ-কাল-চেচমত্ত োই। কাল কসখানে থাচকনত পানর 

ো, কারণ কসখানে মে োই, চিন্তাও োই। কদশ কসখানে থাচকনত পানর ো, কারণ কসখানে 

ককাে পচরবতেে োই—পচরবতেে, গচত এবং চেচমত্ত বা কাথেকারণ-ভ্াবও থাচকনত পানর 

ো। এক মাত্র সত্তা চবরানমাে। এইচি বহা া এবং চবনশষরূনপ ধারণা করা আবশযক কথ, 

থাকানক আমরা কাথেকারণভ্াব বচল, তাকা ব্রহ্ম প্রপিরূনপ অবেতভ্াবাপ্ন  কইবার পর—

থচদ আমরা এই ভ্াষা প্রনয়াগ কচরনত পাচর—তাকার পর আরে কয়, পূনবে েনক; আর 

আমানদর ইচ্ছা বাসো প্রভ্ৃচত থাকা চকেহ সব তাকার পর কইনত আরে কয়। 

আমার বরাবর ধারণা এই কথ, কশানপেকাওয়ার (Schopenhauer) কবদান্ত বহচা নত এই 

নায়গায় ভ্হল কচরয়ানেে; চতচে এই ‘ইচ্ছা’ককই সবেস্ব কচরয়ানেে। চতচে ব্রনহ্মর স্থানে এই 

‘ইচ্ছা’ককই বসাইনত িাে। চকন্তু পূণেব্রহ্মনক কখে ‘ইচ্ছা’ ( Will) বচলয়া বণেো করা থাইনত 

পানর ো, কারণ ‘ইচ্ছা’ নগপপ্রপনির অন্তগেত ও পচরণামশীল, চকন্তু ব্রনহ্ম—‘গ’ – এর 
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অথোপ কদশকালচেচমনত্তর উপনর—ককােরূপ গচত োই, ককােরূপ পচরণাম োই। ঐ গ-এর 

চেন ই গচত—বাকয বা আন্তর সবেপ্রকার গচতর আরে; আর এই আন্তর গচতনকই চিন্তা 

বনল। অতএব গ-এর উপনর ককােরূপ ইচ্ছা থাচকনত পানর ো, সহতরাং ‘ইচ্ছা’ নগনতর 

কারণ কইনত পানর ো। আরও চেকনি আচসয়া পথেনবক্ষণ কর; আমানদর শরীনরর সকল 

গচত ইচ্ছাপ্রথহক্ত েনক। আচম এই কিয়ারখাচে োচিলাম। ইচ্ছা অবশয উকা োিাইবার 

কারণ, ঐ ইচ্ছাই কপশীর শচক্তরূনপ পচরণত কইয়ানে, এ-কথা চ ক বনি। চকেতহ কথ শচক্ত 

কিয়ারখাচে োিাইবার কারণ, তাকাই আবার হৃদয় এবং ফহসফহসনকও সিাচলত 

কচরনতনে, চকন্তু ‘ইচ্ছা’রূনপ েনক। এই দুই শচক্তই এক ধচরয়া লইনলও থখে উকা জ্ঞানের 

ভ্ূচমনত আনরাকণ কনর, তখেই উকানক ‘ইচ্ছা’ বলা থায়, চকন্তু ঐ ভ্ূচমনত আনরাকণ 

কচরবার পূনবে উকানক ইচ্ছা বচলনল উকার ভ্হল োম কদওয়া কইল বচলনত কইনব। ইকানতই 

কশানপেকাওয়ানরর দশেনে চবনশষ কগালনথাগ কইয়ানে।  

থাকা কউক, এখে আনলািো করা থাক—আমরা প্রশ্ন চনজ্ঞাসা কচর ককে? একচি প্রস্তর 

পচিল—আমরা অমচে প্রশ্ন কচরলাম, উকার পতনের কারণ চক? এই প্রনশ্নর েযাথযতা বা 

সোবেীয়তা এই অেহমাে বা ধারণার উপর চেভ্ের কচরনতনে কথ, কারণ বযতীত চকেহই 

ঘনি ো। চবষয়চি সম্বনে আপোচদগনক খহব স্পষ্ট ধারণা কচরনত অেহনরাধ কচরনতচে, 

কারণ থখেই আমরা চনজ্ঞাসা কচর, ‘এই ঘিো ককে ঘচিল?’—তখেই আমরা মাচেয়া 

লইনতচে কথ সব চনচেনসরই, সব ঘিোরই একচি ‘ককে’ থাচকনব। অথোপ উকা ঘচিবার 

পূনবে আর চকেহ উকার পূবেবতেী থাচকনব। এই পূবেবচতেতা ও পরবচতেতানকই ‘চেচমত্ত’ বা 

‘কাথেকারণ’ভ্াব বনল, আর থাকা চকেহ আমরা কদচখ শুচে বা অেহভ্ব কচর—সংনক্ষনপ 

নগনতর সবচকেহই একবার কারণ, আবার কাথেরূনপ অেহভ্ূত কইনতনে। একচি চনচেস 

তাকার পরবতেীচির কারণ, উকাই আবার তাকার পূবেবতেী ককাে চকেহর কাথে। ইকানকই 

কাথেকারনণর চেয়ম বনল, ইকাই আমানদর চস্থর চবোস। আমানদর চবোস নগনতর 

প্রনতযক পরমাণহই অেযােয সকল বস্তুর সচকত, তাকা থাকাই কউক ো ককে, ককাে ো ককাে 

সম্বনে নচিত রচকয়ানে। আমানদর এই ধারণা চকরূনপ আচসল, এই লইয়া অনেক 

বাদােহবাদ কইয়া চগয়ানে। ইওনরানপ অনেক স্বজ্ঞা-সম্প্ন  দাশেচেক আনেে, তাকানদর 
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চবোস ইকা মােবনাচতর স্বভ্াবগত ধারণা, আবার অনেনকর ধারণা ইকা ভ্ূনয়াদশেেলি, 

চকন্তু এই প্রনশ্নর এখেও মীমাংসা কয় োই। কবদান্ত ইকার চক মীমাংসা কনরে, তাকা 

আমরা পনর কদচখব। অতএব আমানদর প্রথম বহা া উচিত ‘ককে’ এই প্রশ্নচি এই ধারণার 

উপর চেভ্ের কচরনতনে কথ, উকার পূবেবতেী চকেহ আনে এবং উকার পনর আরও চকেহ ঘচিনব। 

এই প্রনশ্ন আর একচি চবোস অন্তচেেচকত রচকয়ানে—নগনতর ককাে পদাথেই স্বতে েয়, 

সকল পদানথের উপর উকার বাচকনরর ককাে পদাথে কাথে কনর। নগনতর সকল বস্তুই 

এইরূপ পরস্পর-সানপক্ষ—একচি অপরচির অধীে, কককই স্বতে েনক। থখে আমরা বচল, 

‘ব্রনহ্মর কারণ চক? তখে আমরা এই ভ্হল কচর কথ, ব্রহ্মনক নগনতর সাচমল ককাে বস্তুর 

েযায় মনে কচরয়া বচস। এই প্রশ্ন কচরনত কগনলই আমাচদগনক অেহমাে কচরনত কইনব, 

কসই ব্রহ্মও অেয চকেহর অধীে—কসই চেরনপক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অেয চকেহর ্ারা বদ্ধ। অথোপ 

‘ব্রহ্ম’ বা ‘চেরনপক্ষ সত্তা’ শব্দচিনক আমরা নগনতর েযায় মনে কচরনতচে। পূনবোক্ত করখার 

উপনর কতা আর কদশকালচেচমত্ত োই, কারণ উকা ‘একনমবাচ্তীয়ম া্’—মনের অতীত। 

থাকা ককবল চেননর অচস্তনে চেনন প্রকাচশত, থাকা একমাত্র—‘একনমবাচ্তীয়ম া্,’ তাকার 

ককাে কারণ থাচকনত পানর ো। থাকা মহক্তস্বভ্াব—স্বতে, তাকার ককাে কারণ থাচকনত 

পানর ো, কথনকতহ তাকা কইনল চতচে মহক্ত কইনলে ো, বদ্ধ কইয়া কগনলে। থাকার চভ্তর 

আনপচক্ষকতা আনে তাকা কখে মহক্তস্বভ্াব কইনত পানর ো। অতএব কদচখনতে, অেন্ত 

ককে সান্ত কইল—এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক, উকা স্বচবনরাধী। 

এইসব সূক্ষ্ম চবিার োচিয়া চদয়া সকন ভ্ানবও আমরা এ-চবষয় বহা াইনত পাচর। মনে 

কর আমরা বহচা লাম—ব্রহ্ম চকরূনপ নগপ কইনলে, অেন্ত চকরূনপ সান্ত কইনলে; তাকা 

কইনল ব্রহ্ম চক ব্রহ্মই থাচকনবে, অেন্ত চক অেন্তই থাচকনবে? তাকা কইনল কতা অেন্ত ব্রহ্ম 

আনপচক্ষক কইয়া কগনলে। কমািামহচি আমরা জ্ঞাে বচলনত চক বহচা ? কথ-নকাে চবষয় 

আমানদর মনের চবষয়ীভ্ূত কয় অথোপ মনের ্ারা সীমাবদ্ধ কয়, তাকাই আমরা নাচেনত 

পাচর, আর থখে উকা আমানদর মনের বাচকনর থানক অথোপ মনের চবষয়ীভ্ূত ো কয়, 

তখে আমরা উকা নাচেনত পাচর ো। এখে স্পষ্ট কদখা থাইনতনে, থচদ কসই অেন্ত ব্রহ্ম 

মনের ্ারা সীমাবদ্ধ কে, তাকা কইনল চতচে আর অেন্ত রচকনলে ো; চতচে সসীম কইয়া 
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কগনলে। মনের ্ারা থাকা চকেহ সীমাবদ্ধ, কস-সবই সসীম। অতএব কসই ‘ব্রহ্মনক নাো’—

এ-কথা আবার স্বচবনরাধী। এই নেযই এ প্রনশ্নর উত্তর এ পথেন্ত প্রদত্ত কয় োই; কারণ 

থচদ ইকার উত্তর পাওয়া থায়, তাকা কইনল ব্রহ্ম অসীম রচকনলে ো; ঈের ‘জ্ঞাত’ কইনল 

তাাঁকার আর ঈেরে থানক ো—চতচে আমানদরই মনতা একনে—এই কিয়ারখাোর মনতা 

একিা চনচেস কইয়া কগনলে। তাাঁকানক নাো থায় ো, চতচে সবেদাই অনজ্ঞয়। 

  

তনব অদ্ব্তবাদী বনলে, চতচে শুধহ ‘কজ্ঞয়’ অনপক্ষা আরও চকেহ কবশী। এ-কথাচি আবার 

বহচা নত কইনব। ঈের অনজ্ঞয় মনে কচরয়া কতামরা কথে অনজ্ঞয়বাদীনদর মনতা বচসয়া 

থাচকও ো। দৃষ্টান্তস্বরূপ কদখ—সম্মহনখ এই কিয়ারখাচে রচকয়ানে, উকানক আচম নাচেনতচে, 

উকা আমার জ্ঞাত পদাথে। আবার আকানশর বচকনদেনশ চক আনে, কসখানে ককাে কলানকর 

বসচত আনে চক ো, এ চবষয় কয়নতা এনকবানর অনজ্ঞয়। চকন্তু ঈের পূনবোক্ত পদাথেগুচলর 

েযায় জ্ঞাতও েে, অজ্ঞাতও েে। ঈের বরং থাকানক ‘জ্ঞাত’ বলা কইনতনে, তাকা অনপক্ষা 

আরও চকেহ কবশী—ঈের অজ্ঞাত ও অনজ্ঞয় বচলনল ইকাই বহা ায়, চকন্তু কথ অনথে ককক ককক 

ককাে ককাে প্রশ্ননক অজ্ঞাত বা অনজ্ঞয় বনলে, কস অনথে েনক। ঈের জ্ঞাত অনপক্ষা আরও 

চকেহ অচধক। এই কিয়ার আমানদর জ্ঞাত; চকন্তু ঈের তাকা অনপক্ষাও আমানদর অচধক 

জ্ঞাত, কারণ ঈেরনক আনগ নাচেয়া—তাাঁকারই চভ্তর চদয়া—আমাচদগনক কিয়ানরর জ্ঞাে 

লাভ্ কচরনত কয়। চতচে সাচক্ষস্বরূপ, সকল জ্ঞানের চতচে অেন্ত সাচক্ষস্বরূপ। থাকা চকেহ 

আমরা নাচে, সবই আনগ তাাঁকানক নাচেয়া—তাাঁকারই চভ্তর চদয়া—তনব নাচেনত কয়। 

চতচেই আমানদর আত্মার সত্তাস্বরূপ। চতচেই প্রকৃত আচম—কসই ‘আচম’ই আমানদর এই 

‘আচম’র স্বরূপ; আমরা কসই ‘আচম’র চভ্তর চদয়া োিা চকেহই নাচেনত পাচর ো, সহতরাং 

সবচকেহই আমাচদগনক ব্রনহ্মর চভ্তর চদয়া নাচেনত কইনব। অতএব এই কিয়ারখাচেনক 

নাচেনত কইনল চভ্তর ব্রনহ্মর চভ্তর চদয়া নাচেনত কইনব। অতএব ব্রহ্ম কিয়ার অনপক্ষা 

আমানদর চেকিবতেী কইনলে, চকন্তু তথাচপ চতচে আমানদর চেকি কইনত অনেক দূনর 

রচকনলে। জ্ঞাতও েনকে অজ্ঞাতও েনকে, চকন্তু উভ্য় কইনতই অেন্তগুণ ঊনধ্বে, চতচে 

কতামার আত্মা স্বরূপ। কক এই নগনত এক মূকূতেও নীবে ধারণ কচরনত পাচরত, কক এই 

নগনত এক মহকূতেও োসপ্রোসকাথে চেবোক কচরনত পচরত, থচদ কসই আেন্দস্বরূপ ইকার 
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প্রচত পরমাণহনত চবরানমাে ো থাচকনতে?১ কারণ তাাঁকারই শচক্তনত আমরা 

োসপ্রোসকাথে চেবোক কচরনতচে এবং তাাঁকারই অচস্তনে আমানদর অচস্তে । চতচে ‘কথ 

স্থােচবনশনষ অবস্থাে কচরয়া আমার রক্তসিালে কচরনতনেে, তাকা েনক; ইকার তাপপথে 

এই কথ, চতচেই সব চকেহর সত্তাস্বরূপ—চতচে আমার আত্মার আত্মা; তহচম ককাে-রূনপই 

বচলনত পার ো কথ, তহচম তাাঁকানক নানো—ইকা ্ারা তাাঁনক অতযন্ত োমাইয়া কফলা কয়। 

তহচম চেননর চভ্তর কইনত বাচকর কইয়া আচসনত পার ো, সহতরাং তহচম তাাঁকানক নাচেতও 

পার ো। জ্ঞাে বচলনত ‘চবষয়ীকরণ’(oooooooooooooo)—ককাে 

চনচেসনক বাচকনর আচেয়া চবষনয়র েযায়—কজ্ঞয় বস্তুর েযায় প্রতযক্ষ করা বহা ায়। উদাকরণ 

স্বরূপ কদখ, স্মরণ-কানথে কতামরা অনেক চনচেসনক জ্ঞানের ‘চবষয়’ কচরনতে—কথে 

কতামানদর চেনননদর স্বরূপ কইনত বাচকনর প্রনক্ষপ কচরনতে! সমহদয় স্মৃচত—থাকা চকেহ 

আচম কদচখয়াচে এবং থাকা চকেহ আচম নাচে, সবই আমার মনে অবচস্থত।  ঐ- সকল বস্তুর 

োপ বা েচব কথে আমার অন্তনর রচকয়াে। থখেই উকানদর চবষয় চিন্তা কচরনত ইচ্ছা কচর, 

উকাচদগনক নাচেনত িাই তখে প্রথনমই ঐগুচলনক বাচকনর প্রনক্ষপ কচর। চকন্তু ঈের সম্বনে 

এরূপ করা অসেব, কারণ চতচে আমানদর আত্মার আত্মা, আমরা তাাঁকানক বাচকনর প্রনক্ষপ 

কচরনত পাচর ো। 

  

োনন্দাগয উপচেষনদ আনে, ‘স থ এনষাকচণদ্বমতদাত্মযচমদং সর্ব্েং তপ সতযং স আত্মা 

তত্ত্বমচস কেতনকনতা’২—ইকার অথে : কসই সূক্ষ্মস্বরূপ নগপকারণ সকল বস্তুর আত্মা, 

চতচেই সতযস্বরূপ; কক কেতনকনতা, তহচম তাকাই। এই ‘তত্ত্বমচস’ বাকয কবদানন্তর মনধয 

পচবত্রতম বাকয, মকাবাকয বচলয়া কচথত কয়, আর ঐ পূনবোদৃ্ধত বাকযাংশ ্ ারা ‘তত্ত্বমচস’র 

প্রকৃত অথে চক, তাকাও বহা া কগল। ‘তহচমই কসই’—এত্যতীত অেয ককাে ভ্াষায় তহচম 

ঈেরনক বণেো করনত পার ো। ভ্গবােনক চপতা মাতা ভ্রাতা বা চপ্রয় বেহ বচলনল তাাঁকানক 

‘চবষয়ীভ্ূত’ কচরনত কয়—তাাঁকানক বাচকনর আচেয়া কদচখনত কয়—তাকা কতা কখে কইনত 

পানর ো। চতচে সকল চবষনয়র অেন্ত চবষয়ী। কথমে আচম কিয়ারখাচে কদচখনতচে, আচম 

কিয়ারখাচের দ্রষ্টা—আচম উকার চবষয়ী, কতমচে ঈের আমার আত্মার চেতযদ্রষ্টা—

চেতযজ্ঞাতা—চেতযচবষয়ী। চকরূনপ তহচম তাাঁকানক—কতামার আত্মার অন্তরাত্মানক—সকল 
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বস্তুর প্রকৃত সত্তানক ‘চবষয়ীকৃত’ কচরনব বাচকনর আচেয়া কদচখনব? অতএব পহেরায় 

বচলনতচে, ঈের কজ্ঞয়ও েনকে, অনজ্ঞয়ও েনকে—চতচে কজ্ঞয় অনজ্ঞয় অনপক্ষা অেন্তগুণ 

মকীয়াে া্—চতচে আমানদর সচকত অচভ্্ন ; আর থাকা আমার সচকত এক, তাকা কখে আমার 

কজ্ঞয় বা অনজ্ঞয় কইনত পনর ো, কথমে কতামার আত্মা আমার আত্মা কজ্ঞয়ও েনক, 

অনজ্ঞয়ও েনক। তহচম কতামার আত্মানক নাচেনত পার ো, তহচম আত্মানক োচিনত পার ো, 

অথবা উকানক ‘চবষয়’ কচরয়া দৃচষ্টনগাির কচরনত পার ো , কারণ তহচমই কসই, তহচম 

চেনননক আত্মা কইনত পৃথক া্ কচরনত পার ো। আবার আত্মানক অনজ্ঞয় বচলনত পার ো, 

কারণ অনজ্ঞয় বচলনত কগনলও আনগ আত্মানক ‘চবষয়’ কচরনত কইনব; তাকা কতা করা থায় 

ো। আর তহচম চেনন কথমে কতামার চেকি পচরচিত—জ্ঞাত, আর ককাে া্ বস্তু তদনপক্ষা 

কতামার অচধক জ্ঞাত? প্রকৃতপনক্ষ উকা আমানদর জ্ঞানের ককরস্বরূপ। চ ক এই ভ্ানবই 

বলা থায় কথ ঈের জ্ঞাতও েনকে, অনজ্ঞয়ও েনকে তদনপক্ষা অেন্তগুনণ মকীয়াে া্, কারণ 

চতচেই আমানদর আত্মার অন্তরাত্মা। 

  

——————–  

১ ককা ককযবােযাপ…। ধতচত্তরীয় উপ., ২/৭ ২ োনন্দাগয উপ., ৬/ ১৩/ ৩ 

——————–  

  

অতএব প্রথমতঃ আমরা কদচখনতচে, ‘পূণেব্রহ্মসত্তা কইনত চকরূনপ নগপ কইল?’—এই 

প্রশ্নই স্বচবনরাধী; আর চ্তীয়তঃ আমরা কদচখনত পাই, অদ্ব্ত-বানদ ঈেনরর ধারণা এই 

একে; সহতরাং আমরা তাাঁকানক ‘চবষয়ীভ্ূত’ কচরনত পাচর ো, কারণ জ্ঞাতসানরই 

কউক,আর অজ্ঞাত সানরই কউক, আমরা সবেদা তাাঁকানতই নীচবত এবং তাাঁকানত থাচকয়াই 

থাবতীয় কাথেকলাপ কচরনতচে। আমরা থাকা কচরনতচে, সবই সবেদা তাাঁকারই মধযচদয়া 

কচরনতচে।এখে প্রশ্ন—এই কদশ-কাল-চেচমত্ত চক?অদ্ব্তবানদর মমে কতা এই—একচিমাত্র 

বস্তু আনে, দুইচি োই। আবার চকন্তু বলা কইনতনে কসই অেন্ত ব্রহ্ম কদশ-কাল-চেচমনত্তর 

আবরনণর চভ্তর চদয়া োোরূনপ প্রকাশ পাইনতনেে। অতএব এখে কবাধ কইনতনে, দুইচি 

বস্তু আনে—কসই অেন্ত ব্রহ্ম আর মায়া অথোপ কদশ-কাল-চেচমনত্তর সমচষ্ট। আপাততঃ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 103 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দুইচি বস্তু আনে, ইকাই কথে চস্থরচসদ্ধান্ত বচলয়া মনে কইনতনে। অদ্ব্তবাদী ইকার উত্তনর 

বনলে, বাস্তচবক ইকানক দুই বলা থায় ো। দুইচি বস্তু থাচকনত কইনল ব্রনহ্মর েযায়—থাাঁকার 

উপর ককাে চেচমত্ত কাথে কচরনত পানর ো—এরূপ দুইচি স্বতে বস্তু থাকা আবশযক। 

প্রথমতঃ কদশ-কাল-চেচমনত্তর স্বতে অচস্তে আনে ,বলা থাইনত পানর ো। আমানদর মনের 

প্রচত পচরবতেনের সচকত কাল পচরবচতেত কইনতনে, সহতরাং উকার স্বতে অচস্তে োই। 

কখে কখে স্বনপ্ন কদখা থায়, কথে অনেক বপসর নীবেধারণ কচরয়াচে—কখে কখে 

আবার কবাধ কয় এক মহকূনতের মনধয কনয়ক মাস অতীত কইল। 

  

অতএব কদখা কগল, কাল মনের অবস্থার উপর সমূ্পণে চেভ্ের কচরনতনে। চ্তীয়তঃ কানলর 

জ্ঞাে সময় সময় এনকবানর অন্তচকেত কয়, আবার অপর সময় আচসয়া থানক। কদশ 

সম্বনেও এইরূপ। আমরা কদনশর স্বরূপ নাচেনত পাচর ো। তথাচপ উকার লক্ষণ চেচদেষ্ট 

করা অসেব মনে কইনলও উকা কথ রচকয়ানে, তাকা অস্বীকার কচরবার উপায় োই; উকা 

আবার ককাে পদাথে কইনত পৃথক া্ কইয়া থাচকনত পানর ো। চেচমত্ত বা কাথেকারণভ্াব 

সম্বনেও এইরূপ। এই কদশ-কাল-চেচমনত্তর চভ্তর এই একই চবনশষে কদচখনতচে কথ, 

উকারা অেযােয বস্তু কইনত পৃথকভ্ানব অবস্থাে কচরনত পানর ো। কতামরা শুদ্ধ ‘কদনশর’ 

চবষয়-ভ্াচবনত কিষ্টা কর, থাকানত ককাে বণে োই, থাকার সীমা োই,িাচরচদনকর ককাে 

বস্তুর সচকত থাকার ককাে সংস্রব োই। তহচম উকার চবষয় চিন্তাই কচরনত পাচরনব 

ো।নতামানক কদনশর চবষয় চিন্তা কচরনত কইনল দুইচি সীমার মধযচস্থত অথবা চতেচি বস্তুর 

মনধয অবচস্থত কদনশর চবষয় চিন্তা কচরনত কইনব। তনবই কদখা কগল, কদনশর অচস্তে অেয 

বস্তুর উপর চেভ্ের কচরনতনে। কাল সেনেও তদ্রুপ;শুদ্ধ কাল সম্বনে তহচম ককাে ধারণা 

কচরনত পার ো; কানলর ধারণা কচরনত কইনল কতামানক একচি পূবেবতেী আর একচি 

পরবতেী ঘিো লইনত কইনব এবং কানলর ধারণা ্ারা ঐ দুইচিনক কথাগ কচরনত কইনব। 

কদশ কথমে বাচকনরর দুইচি বস্তুর উপর চেভ্ের কচরনতনে, কালও কতমচে দুইচি ঘিোর 

উপর চেভ্ের কচরনতনে। আর ‘চেচমত্ত’ বা ‘কাথেকারণ’ভ্ানব ধারণা এই কদশকানলর উপর 

চেভ্ের কচরনতনে। ‘কদশ-কাল-চেচমত্ত’ এই সবগুচলরই চভ্তর চবনশষে এই কথ, উকানদর 

স্বতে সত্তা োই। এই কিয়ারখাো বা ঐ কদয়ালিার কথরূপ অচস্তে আনে ;উকার তাকাও 
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োই।ইকারা কথে সকল বস্তুরই চপেনে োয়ার মনতা, তহচম ককােমনত উকা চদগনক ধচরনত 

পার ো। উকানদর কতা ককাে সত্তা োই—আবার উকারা কথ চকেহই েয়, তাকাও বচলনত পারা 

থায় ো; কারণ উকানদরই চভ্তর চদয়া নগনতর প্রকাশ কইনতনে। অতএব আমরা প্রথমতঃ 

কদচখলাম, এই কদশ-কাল-চেচমনত্তর সমচষ্টর অচস্তে োই এবং উকারা এনকবানর অসপ বা 

অচস্তেশূেযও েনক। চ্তীয়তঃ উকারা আবার এক সমনয় এনকবানর অন্তচকেত কইয়া থায়। 

উদাকরণস্বরূপ সমহনদ্রর উপর তরঙ্গ চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশযই সমহনদ্রর সচকত অচভ্্ন , 

তথাচপ আমরা মনে কচর—ইকা তরঙ্গ এবং সমহদ্র কইনত পৃথক া্। এই পৃথক্-ভ্ানবর কারণ 

চক? োম ও রূপ। োম অথোপ কসই বস্তু সম্বনে আমানদর মনে কথ একচি ধারণা 

রচকয়ানে,আর রূপ অথোপ আকার। আবার তরঙ্গনক সমহদ্র কইনত এনকবানর পৃথক্ রূনপ চক 

আমরা চিন্তা কচরনত পাচর? কখেই ো। উকা সকল সমনয়ই ঐ সমহনদ্রর ধারণার উপর 

চেভ্ের কচরনতনে। থচদ ঐ তরঙ্গ িচলয়া থায়, তনব রূপও অন্তচকেত কইল, চকন্তু ঐ রূপচি 

কথ এনকবানর ভ্রমাত্মক চেল, তাকা েনক।থতচদে ঐ তরঙ্গ চেল, ততচদে ঐ রূপচি চেল 

এবং কতামানক বাধয কইয়া ঐ রূপ কদচখনত কইত; ইকাই মায়া। অতএব এই সমগ্র নগপ 

কথে কসই ব্রনহ্মর এক চবনশষ রূপ। ব্রহ্মই কসই সমহদ্র এবং তহচম আচম সূথে তারা সবই 

কসই সমহনদ্র চভ্্ন  চভ্্ন  তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুচলনক সমহদ্র কইনত পৃথক া্ কনর কক? রূপ। আর 

ঐ রূপ—কদশ-কাল-চেচমত্ত বযতীত আর চকেহই েনক। ঐ কদশ-কাল-চেচমত্ত আবার 

সমূ্পণেরূনপ ঐ তরনঙ্গর উপর চেভ্ের কচরনতনে। তরঙ্গও কথই িচলয়া থায়, অমচে তাকারাও 

অন্তচকেত কয়। নীবাত্মা থখেই এই মায়া পচরতযাগ কনর, তখেই তাকার পনক্ষ উকা 

অন্তচকেত কইয়া থায়, কস মহক্ত কইয়া থায়।আমানদর সমহদয় কিষ্টাই এই কদশ-কাল-

চেচমনত্তর উপর চেভ্েরতা কইনত চেনননক রক্ষা করা। উকারা সবেদাই আমানদর উ্ন চতর 

পনথ বাধা চদনতনে, আর আমরা সবেদাই উকানদর কবল কইনত চেনননদর মহক্ত কচরনত 

কিষ্টা কচরনতচে। 

  

পচণ্ডনতরা ‘ক্রমচবকাশবাদ’ কাকানক বনলে? উকার চভ্তর দুইচি বযাপার আনে। একচি 

এই কথ, একচি প্রবল অন্তচেেচকত শচক্ত চেনননক প্রকাশ কচরনত কিষ্টা কচরনতনে, আর 

বাচকনরর অনেক ঘিো উকানক বাধা চদনতনে—পাচরপাচেেক অবস্থাগুচল উকানক প্রকাচশত 
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কইনত চদনতনে ো। সহতরাং এই অবস্থাগুচলর সচকত সংগ্রানমর নেয ঐ শচক্ত েব েব রূপ 

ধারণ কচরনতনে। একচি ক্ষহদ্রতম কীিােহ উ্ন ত কইবার কিষ্টায় আর একচি শরীর ধারণ 

কনর এবং কতকগুচল বাধানক নয় কচরয়া চভ্্ন  চভ্্ন  শরীর ধারনণর পর মেহষযরূনপ 

পচরণত কয়। এখে থচদ এই তত্ত্বচিনক উকার স্বাভ্াচবক িরম চসদ্ধানন্ত লইয়া থাওয়া থায়, 

তনব অবশয স্বীকার কচরনত কইনব কথ, এমে সময় আচসনব, থখে কথ শচক্ত কীিােহর 

চভ্তনর ক্রীিা কচরনতচেল এবং থাকা অবনশনষ মেহষযরূনপ পচরণত কইয়ানে, তাকা সমস্ত 

বাধা অচতক্রম কচরনব, বাচকনরর ঘিো পহঞ্জ আর উকানক ককাে বাধা চদনত পচরনব ো। 

এই তত্ত্বচি দাশেচেক ভ্াষায় প্রকাচশত কইনল এইরূপ বচলনত কইনব—প্রনতযক কানথের দুইচি 

কচরয়া অংশ আনে, একচি চবষয়ী, অপরচি চবষয়। একনে আমানক চতরস্কার কচরল, 

আচম দুঃখ কবাধ কচরলাম—এ কক্ষনত্রও এই দুইচি বযাপার রচকয়ানে। আমার সারানীবনের 

কিষ্টা চক? ো, চেননর মেনক এতদূর সবল করা, থাকানত বাচকনরর অবস্থাগুচলর উপর 

আচম আচধপতয কচরনত পাচর, অথোপ কলানক আমানক চতরস্কার কচরনলও আচম চকেহ কষ্ট 

অেহভ্ব কচরব ো। এইরূনপই আমরা প্রকৃচতনক নয় কচরবার কিষ্টা কচরনতচে। েীচতর অথে 

চক? ব্রহ্ম-ভ্ানবর িরম সহনর বাাঁচধয়া ‘চেনন’কক শক্ত সবল করা, থাকানত সসীম প্রকৃচত 

আর আমানদর উপর কতৃেে কচরনত ো পানর। আমানদর দশেনের ইকাই থহচক্তগত চসদ্ধান্ত। 

এমে এক সময় আচসনব, থখে আমরা সবেপ্রকার পচরনবনশর উপর নয়লাভ্ কচরনত 

পাচরব, কারণ প্রকৃচত সসীম। 

  

এই একচি কথা আবার বহচা নত কইনব—প্রকৃচত সসীম। প্রকৃচত সসীম চক কচরয়া নাচেনল? 

দশেনের ্ারা উকা নাো থায়; প্রকৃচত কসই অেনন্তরই সীমাবে ভ্াবমাত্র, অতএব উকা 

সসীম। অতএব এমে এক সময় আচসনব, থখে আমরা বাচকনরর অবস্থাগুচলনক নয় 

কচরনত পাচরব। উকাচদগনক নয় কচরবার উপায় চক? আমরা বাস্তচবকপনক্ষ বাচকনরর 

চবষয়গুচলর ককাে পচরবতেে সাধে কচরয়া উকাচদগনক নয় কচরনত পাচর ো। ক্ষহদ্রকায় 

মপসযচি তাকার নলমধযস্থ শত্রু কইনত আত্মরক্ষায় ইচ্ছহক। কস চক কচরয়া আত্মরক্ষা কনর? 

আকানশ উচিয়া পক্ষী কইয়া। মপসযচি ননল বা বায়হনত ককাে পচরবতেে সাধে কচরল ো—

পচরবতেে থাকা চকেহ কইল, তাকা তাকার চেননর চভ্তনর, পচরবতেে সসবেদাই ‘চেননর’ 
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চভ্তনরই চকয়া থানক। এই রূনপ আমরা কদখনত পাই, সমহদয় ক্রমচবকাশ-বযাপারচিনত 

‘চেননর’ পচরবতেনের চভ্তর চদয়াই প্রকৃচতনক নয় করা কইনতনে। এই তত্ত্বচি ধমে এবং 

েীচতনত প্রনয়াগ কর—কদচখনব এখানেও ‘অশুভ্নয়’ চেননর চভ্তনর পচরবতেনের ্ারাই 

সাচধত কইনতনে। অদ্ব্ত কবদানন্তর সমগ্র শচক্ত মােহনষর চেননর মনের চবকানশর উপর 

চেভ্ের কনর। ‘অশুভ্,দুঃখ’—এ-সকল কথা বলাই ভ্হল, কারণ বচকনেগনত উকানদর ককাে 

অচস্তে োই। কক্রানধর কারণ পহেঃ পহেঃ ঘচিনলও ঐ-সকল ঘিোয় চস্থর থাকা থচদ আমার 

অভ্যাস কইয়া থায়, তাকা কইনলই আমার কখেই কক্রানধর উনদ্রক কইনব ো। এইরূনপ 

কলানক আমানক থতই ঘৃণা করুক, থচদ কস-সকল আচম গানয় ো মাচখ, তাকা কইনল 

তাকানদর প্রচত আমার ঘৃণার উনদ্রক কইনব ো। এইরূনপ চেননর উ্ন চত সাধে কচরয়া 

‘অশুভ্’ নয় কচরনত কয়, অতএব কতামরা কদচখনতে—অদ্ব্তবাদই একমাত্র ধমে, থাকা 

আধহচেক ধবজ্ঞাচেকগনণর চসদ্ধান্তসমূনকর সচকত কভ্ৌচতক ও আধযাচত্মক উভ্য় চদনকই শুধহ 

কমনল তাকা েয়, বরং ঐ-সকল চসদ্ধান্ত অনপক্ষাও উেতর চসদ্ধান্ত স্থাপে কনর, আর 

এইনেযই ইকা আধহচেক ধবজ্ঞাচেকগনণর অন্তর এতখাচে স্পশে কচরয়ানে। তাাঁকারা 

কদচখনতনেে,প্রািীে ধ্তবাদাত্মক ধমেসমূক তাাঁকানদর পনক্ষ পথোপ্ত েনক, উকানত তাাঁকানদর 

জ্ঞানের ক্ষহদা চমচিনতনে ো। চকন্তু এই অদ্ব্তবানদ তাাঁকানদর জ্ঞানের ক্ষহধা চমচিনতনে। 

মােহনষর শুধহ চবোস থাচকনল িচলনব ো, এমে চবোস থাকা িাই, থাকানত তাকার জ্ঞােবৃচত্ত 

িচরতাথে কয়। থচদ মােহষনক বলা কয়—থাকা কদচখনব তাকাই চবোস কর, তনব শীঘ্রই 

তাকানক উন্মাদাগানর থাইনত কইনব। 

  

একবার নদ্বেক মচকলা আমার চেকি একখাচে পহস্তক পা াইয়া কদে—তাকানত কলখা চেল, 

সবচকেহই চবোস করা উচিত। ঐ পহস্তনক আরও কলখা চেল কথ, মােহনষর আত্মা বা ঐরূপ 

চকেহর অচস্তেই োই। তনব স্বনগে কদবনদবীগণ আনেে, আর একচি কনযাচতঃসূত্র আমানদর 

প্রনতযনকর মস্তনকর সচকত স্বনগের সংনথাগসাধে কচরনতনে। গ্রেকত্রেী নাচেনলে চকরূনপ?—

চতচে প্রতযাচদষ্ট কইয়া এ-সকল তত্ত্ব নাচেনত পাচরয়াচেনলে, আর চতচে আমানকও এই-

সকল চবোস কচরনত বচলয়াচেনলে। আচম থখে তাাঁকার এ-সকল কথা চবোস কচরনত 
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অস্বীকৃত কইলাম, চতচে বচলনলে, ‘তহচম চেশ্চয়ই অচত দুরািার—কতামার আর ককাে আশা 

োই।’  

  

থাকা কউক, এই ঊেচবংশ শতাব্দীর কশষভ্ানগও ‘আমার চপতৃচপতামনকর ধমেই একমাত্র 

সতয, অেয কথ-নকাে স্থানে কথ-নকাে ধমে প্রিাচরত কইয়ানে, তাকা অবশযই চমথযা’—বহু 

স্থানে এইরূপ ধারণা বতেমাে থাকায় ইকাই প্রমাচণত কয় কথ, আমানদর চভ্তর এখেও 

কতকিা দুবেলতা রচকয়ানে; এই দুবেলতা দূর কচরনত কইনব। আচম এমে কথা বচলনতচে 

ো কথ, এই দুবেলতা শুধহ এই কদনশই(ইংলনন্ড) আনে—ইকা সকল কদনশই আনে; আর 

আমানদর কদনশ কথমে, কতমে আর ককাথাও োই,—কসখানে ইকা অচত ভ্য়ােক আকানর 

বতেমাে। কসখানে অদ্ব্তবাদ কখে সাধারণ কলানকর মনধয প্রিাচরত কইনত কদওয়া কয় 

োই, স্ন যাসীরাই অরনণয উকার সাধো কচরনতে, কসইনেযই কবদানন্তর এক োম 

কইয়াচেল ‘আরণযক’। অবনশনষ ভ্গবপকৃপায় বহদ্ধনদব আচসয়া আপামর সাধারনণর চভ্তর 

উকা প্রিার কচরনলে, তখে সমস্ত নাচত কবৌদ্ধধনমে নাচগয়া উচ ল। অনেক চদে পনর 

আবার থখে োচস্তনকরা সমগ্র নাচতনক এনকবানর ধ্বংস কচরয়া কফচলবার উপক্রম কচরল, 

তখে জ্ঞাচেগণ কদচখনলে—অদ্ব্তবাদই ভ্ারতনক এই নিবাদ কইনত রক্ষা কচরনত পনর। 

দুইবার এই অদ্ব্তবাদ ভ্ারতনক নিবাদ কইনত রক্ষা কচরয়ানে। প্রথম, বহদ্ধনদনবর 

আচবভ্োনবর চ ক পূনবে নিবাদ অচত প্রবল কইয়াচেল— ইওনরাপ-আনমচরকার 

পচণ্ডতমণ্ডলীর মনধয এখে কথ ধরনের নিবাদ আনে, উকা কসরূপ েনক, উকা অনপক্ষা 

অনেক নঘেয। আচম একপ্রকানরর নিবাদী, কারণ আচম একচি মাত্র সত্তায় চবোস 

কচর।আধহচেক নিবাদীও এইরূপ চবোস কচরনত বনলে, তনব চতচে শুধহ উকানক ‘নি’ 

আখযা কদে, আর আচম উকানক ‘ব্রহ্ম’ বচল। নিবাদী বনলে—এই নি কইনতই মােহনষর 

আশা ভ্রসা ধমে সবই আচসয়ানে। আচম বচল—ব্রহ্ম কইনত সমহদয় কইয়ানে। এরূপ 

নিবানদর কথা এখানে বচলনতচে ো, আচম িাবোক-মনতর কথা বচলনতচে : খাও দাও, 

মনা কর; ঈের আত্মা বা স্বগে বচলয়া চকেহ োই; ধমে কতকগুচল ধূতে দুষ্ট পহনরাচকনতর 

কল্পোমাত্র–‘থাবজ্জীনবপ সহখং নীনবপ ঋণং কৃো ঘৃতং চপনবপ।’-এইরূপ োচস্তকতা 

বহদ্ধনদনবর আচবভ্োনবর পূনবে এত চবস্তার লাভ্ কচরয়াচেল কথ, উকার এক োম চেল-

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 108 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘কলাকায়ত-দশেে’। এই অবস্থায় বহদ্ধনদব আচসয়া সাধারনণর মনধয কবদান্ত প্রিার কচরয়া 

ভ্ারতবষেনক রক্ষা কচরনলে। বহদ্ধনদনবর চতনরাভ্ানবর সকস্র বপসর পনর আবার চ ক 

এইরূপ বযাপার ঘচিল। আিণ্ডাল কবৌদ্ধ কইনত লাচগল। োোপ্রকার মােহষ ও নাচত কবৌদ্ধ 

কইনত লাচগল। অনেনক অচত েীিনাচত কইনলও কবৌদ্ধধমে গ্রকণ কচরয়া কবশ 

সদািারপরায়াণ কইল। ইকানদর চকন্তু োোপ্রকার কহসংস্কার চেল—োো মেতনে, ভ্ূত ও 

কদবতায় চবোস চেল। কবৌদ্ধধমেপ্রভ্ানব ঐগুচল চদেকতক িাপা থাচকল বনি, চকন্তু কসগুচল 

আবার প্রকাশ কইয়া পচিল। অবনশনষ ভ্ারনত কবৌদ্ধধমে োোপ্রকার চবষনয়র চখিহচি কইয়া 

দাাঁিাইল। তখে আবার নিবানদর কমনঘ ভ্ারতগগে আচ্ছ্ন  কইল—সম্ভ্রান্ত কলাক 

থনথচ্ছািারী ও সাধারণ কলাক কহসংস্কারাচ্ছ্ন  কইল। এমে সমনয় শঙ্করািাথে আচসয়া 

কবদান্তনক পহেরুেীচপত কচরনলে। চতচে উকানক একচি থহচক্তসঙ্গত চবিারপূণে দশেেরূনপ 

প্রিার কচরনলে। উপচেষনদ চবিারভ্াগ বি অস্ফহি। বহদ্ধনদব উপচেষনদর েীচতভ্ানগর 

চদনক খহব কা াাঁক চদয়াচেনলে, শঙ্করািাথে উকার জ্ঞােভ্ানগর চদনক কবশী কা াাঁক চদনলে। 

উকা ্ারা উপচেষনদর চসদ্ধান্ত গুচল থহচক্তচবিানরর সাকানথয প্রমাচেত ও প্রণালীবদ্ধরূনপ 

কলানকর চেকি উপস্থাচপত কইয়ানে। 

  

ইওনরানপও আনকাল চ ক কসই অবস্থা উপচস্থত। এই অচবোসীনদর মহচক্তর নেয—তাকারা 

থাকানত চবোস কনর কসনেয—কতামরা নগপ নহচিয়া প্রাথেো কচরনত পানরা, চকন্তু তাকারা 

চবোস কচরনব ো; তাকারা থহচক্ত িায়। সহতরাং ইওনরানপর মহচক্ত এখে এই থহচক্তমহলক 

ধমে—অদ্ব্তবানদর উপর চেভ্ের কচরনতনে; আর একমাত্র এই অদ্ব্তবাদই, ব্রনহ্মর এই 

চেগুেণ ভ্াবই পচণ্ডতচদনগর উপর প্রভ্াব চবস্তার কচরনত সমথে। থখেই ধমে লহপ্ত কইবার 

উপক্রম কয়, অধনমের অভ্হযথানাে কয়, তখেই ইকার আচবভ্োব কইয়া থানক। এই নেযই 

ইওনরাপ ও আনমচরকায় ইকা প্রনবশ কচরয়া দৃঢ়মূল কইনতনে।  

  

এই দশেে সম্পনকে আর একচি কথা বচলব। প্রািীে উপচেষদ া্গুচল অচত উে স্তনরর কচবনে 

পূণে এই-সকল উপচেষ্ক্তা ঋচষগণ মকাকচব চেনলে। কপ্লনিা বচলয়ানেে—কচবনের 

চভ্তর চদয়া নগনতর অনলৌচকক সনতযর প্রকাশ কইয়া থানক। কচবনের মধয চদয়া উেতম 
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সতযসকল নগপনক চদবার নেয চবধাতা কথে উপচেষনদর ঋচষগণনক সাধারণ মােব 

কইনত বহু ঊনধ্বে কচবরূনপ সৃচষ্ট কচরয়াচেনলে। তাাঁকারা প্রিার কচরনতে ো, দাশেচেক চবিার 

কচরনতে ো বা চলচখনতেও ো। তাাঁকানদর হৃদয় কইনত সঙ্গীনতর উপস প্রবাচকত কইত। 

বহদ্ধনদনবর মনধয আমরা কদচখ মকপ সবেনেীে হৃদয়, অেন্ত সচকষ্ণহতা; চতচে ধমেনক 

সবেসাধারনণর উপনথাগী কচরয়া প্রিার কচরনলে। অসাধারণ ধীশচক্ত-সম্প্ন  শঙ্করািাথে 

উকানক থহচক্তর প্রখর আনলানক উিাচসত কচরনলে। আমরা এখে িাই এই প্রখর জ্ঞানের 

সচকত বহদ্ধনদনবর এই হৃদয়—এই অিহত কপ্রম ও করুণা সচম্মচলত কউক। খহব উে 

দাশেচেক ভ্াবও উকানত থাকহক,উকা থহচক্তমূলক কউক,আবার সনঙ্গ সনঙ্গ কথে উকানত উে 

হৃদয়, গভ্ীর কপ্রম ও করুণার কথাগ থানক। তনবই মচেকািেনথাগ কইনব , তনবই চবজ্ঞাে 

ও ধমে পরস্পরনক ককালাকহচল কচরনব। ইকাই ভ্চবষযনতর ধমে কইনব, আর থচদ আমরা 

উকা চ ক চ ক গচিয়া তহলনত পচর, তাকা কইনল চেশ্চয় বলা থাইনত পানর, উকা সবেকাল 

ও সবোবস্থার উপনথাগী কইনব। থচদ আপোরা বাচি চগয়া চস্থরভ্ানব চিন্তা কচরয়া কদনখে, 

তনব কদচখনবে সকল চবজ্ঞানেরই চকেহ ো চকেহ ত্রুচি আনে। তাকা কইনলও চেশ্চয় 

নাচেনবে, আধহচেক চবজ্ঞােনক এই পনথই আচসনত কইনব–এখেই প্রায় এই পনথ আচসয়া 

পচিয়ানে। থখে ককাে কশ্রি চবজ্ঞাোিাথে বনলে, সবই কসই এক শচক্তর চবকাশ তখে চক 

আপোনদর মনে কয় ো কথ, চতচে কসই উপচেষদুক্ত ব্রনহ্মরই মচকমা কীতেে কচরনতনেে?— 

  

‘অচিথেদ্বথনকা ভ্হবেং প্রচবনষ্টা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বভ্হব। 

একস্তথা সবেভ্ূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বচকশ্চ।।’ ১  

  

–কথমে এক অচি নগনত প্রচবষ্ট কইয়া োোরূনপ প্রকাচশত কইনতনেে, তদ্রূপ কসই 

সবেভ্ূনতর অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম োোরূনপ প্রকাচশত কইনতনেে, আবার চতচে নগনতর 

বাচকনরও আনেে। চবজ্ঞানের গচত ককাে  চদনক, তাকা চক আপোরা বহচা নতনেে ো? 

চকন্দহনাচত মেস্তনত্ত্বর আনলািো কচরনত কচরনত দশেনের চভ্তর চদয়া অগ্রসর 

কইয়াচেনলে। ইওনরাপীয় নাচত বাকয প্রকৃচতর আনলািো কচরনত কচরনত অগ্রসর 

কইয়াচেনলে। এখে উভ্নয় এক স্থানে কপৌাঁচেনতনেে। মেস্তনের চভ্তর চদয়া আমরা কসই 
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এক অেন্ত সবেনভ্ৌম সত্তায় কপৌাঁচেনতচে–চথচে সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, চথচে সকনলর সার 

ও সকল বস্তুর সতযস্বরূপ, চথচে চেতযমহক্ত, চেতযােন্দময় ও চেতযসত্তাস্বরূপ। 

নিচবজ্ঞানের ্ ারাও আমরা কসই ঐকই তনত্ত্ব কপৌাঁচেনতচে।এই ননগপপ্রপি কসই এনকরই 

চবকাশ নগনত থাকা চকেহ আনে, কসই সকনলরই সমচষ্টস্বরূপ। আর সমগ্র মােবনাচতই 

মহচক্তর চদনক অগ্রসর কইনতনে তাকানদর গচত কখেই বেনের চদনক কইনত পানর ো। 

মােহষ েীচতপরায়ণত কইনব ককে? কারণ েীচতয় মহচক্তর, এবং দুেেীচতই বেনের পথ।  

  

————— 

১ ক  উপ. ,  ২/ ২/ ৯ 

—————–  

  

অদ্ব্তবানদর আর একচি চবনশষে এই, অদ্ব্তচসদ্ধানন্তর সূত্রপাত কইনতই উকা অেযধমে 

বা অেয মতনক ভ্াচঙয়া িহচরয়া কফচলবার কিষ্টা কনর ো। ইকা অদ্ব্তবানদর আর একচি 

মকত্ত্ব—ইকা প্রিার করা মকা সাকনসর কাথে কথ, 

  

‘ে বহচদ্ধনভ্দং নেনয়দজ্ঞাোং কমেসচঙ্গোম া্। 

কথাননয়প সবেকমোচণ চব্াে া্ থহক্তঃ সমািরে া্।।’ ১  

  

–জ্ঞাচেরা অজ্ঞ ও কনমে আসক্ত বযচক্তচদনগর বহচদ্ধনভ্দ নন্মাইনবে ো, চব্াে া্ বযচক্ত চেনন 

থহক্ত থচকয়া তাকাচদগনক সকলপ্রকার কনমে থহক্ত কচরনবে। 

  

অদ্ব্তবাদ ইকাই বনল–কাকারও মচত চবিচলত কচরওো, চকন্তু সকলনকই উে কইনত 

উেতর পনথ থাইনত সাকথয কর। অদ্ব্তবাদ কথ-ঈের প্রিার কনরে, কসই ঈের নগনতর 

সমচষ্টস্বরূপ; এই মত থচদ সতয কয়, তনব উকা অবশযই সকল মতনক গ্রকণ কচরনব।থচদ 

এমে ককানো সবেনেীে ধমে থানক,থাকার লক্ষয সকলনকই গ্রকণ করা, তাকা কইনল 

তাকানক ককবল কতকগুচল কলানকর গ্রকনণাপনথাগী ঈেনরর ভ্াব প্রিার কচরনল িচলনব ো, 

উকা সবেভ্ানবর সমচষ্ট কওয়া আবশযক। 
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——————— 

১গীতা, ৩/ ২৬ 

——————— 

  

অেয ককােমনত এই সমচষ্টর ভ্াব তত পচরস্ফহি েনক। তাকা কইনলও তাাঁকারা সকনলই 

কসই সমচষ্টনক পাইবার নেয কিষ্টা কচরনতনেে। খনণ্ডর অচস্তে ককবল এই নেয কথ, উকা 

সবেদাই সমচষ্ট কইবার কিষ্টা কচরনতনে। এইনেযই অদ্ব্তবানদর সচকত ভ্ারনতর চবচভ্্ন  

সম্প্রদানয়র প্রথম কইনতই ককাে চবনরাধ চেল ো। ভ্ারনত আনকাল অনেক ধ্তবাদী 

রচকয়ানেে; তাাঁকানদর সংখযা সবোচধক। কারণ ধ্তবাদ কম-চশচক্ষত কলানকর মে 

স্বভ্াবতই আকষেণ কনর। ধ্তবাদীরা বচলয়া থানকে, ধ্তবাদ নগনতর খহব স্বাভ্াচবক 

সহচবধানেক বযাখযা, চকন্তু এই ধ্তবানদর সনঙ্গ অদ্ব্তবাদীর ককাে চবনরাধ োই। ধ্তবাদী 

বনলে : ঈের নগনতর বাচকনর স্বনগে–স্থােচবনশনষ আনেে। অদ্ব্তবাদী বনলে : ঈের 

নগনতর আত্মার অন্তরাত্মা; ঈেরনক দূরবতেী বলাই কথ োচস্তকতা। তাাঁকানক স্বনগে বা অপর 

ককাে দূরবতেী স্থানে অবচস্থত বনলা চক কচরয়া? ঈের কইনত মােহষ পৃথক া্-ইকা মনে করাও 

কথ ভ্য়ােক। চতচে অেযােয সকল বস্তু অনপক্ষা আমানদর অচধকতর সচ্ন চকত। ‘তহচমই 

চতচে’–এই একেসূিক বাকয বযচতত ককাে ভ্াষায় এমে ককাে শব্দ োই থাকা ্ারা এই 

চেকিে প্রকাশ করা থাইনত পানর। কথমে ধ্তবাদী অদ্ব্তবাদীর কথায় ভ্য় পাে, মনে 

কনরে—উকা ঈের চেন্দা, অদ্ব্তবাদীও কতমচে ধ্তবাদী কথায় ভ্য় পাে ও বনলে,—

’মােহষ চক কচরয়া তাাঁকানক কজ্ঞয় বস্তুর েযায় ভ্াচবনত সাকস কনর?’ তাকা কইনলও চতচে 

নানেে ধমেনগনত ধ্তবানদর স্থাে ককাথায়—চতচে নানেে ধ্তবাদী তাাঁকার দৃচষ্টনকাণ 

কইনত চ কই কদচখনতনেে, সহতরাং তাাঁকার সচকত ককাে চববাদ োই। থখে চতচে সমচষ্টভ্ানব 

ো কদচখয়া বযচষ্টভ্ানবর চদক কইনত কদচখনতনেে, তখে তাকানক অবশয বহু কদচখনত 

কইনব। বযচষ্টভ্ানবর চদক কইনত কদখনত কগনল, তাাঁকানক অবশযই ভ্গবােনক বাচকনর 

কদচখনত কইনব–এরূপ ো কইয়া অেযরূপ কইনত পানর ো। ধ্তবাদী বনলে, তাাঁকাচদগনক 

তাাঁকানদর মনত থাচকনত দাও। তাকা কইনলও অদ্ব্তবাদী নানেে, ধ্তবাদীনদর মনত 

অসমূ্পণেতা থাকাই থাকহক ো ককে, তাাঁকারা সকনল কসই এক িরম লনক্ষয িচলয়ানেে। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 112 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এইখানেই ধ্তবাদীর সচকত তাাঁকার সমূ্পণে প্রনভ্দ। পৃচথবীর সকল ধ্তবাদী স্বভ্াবতই 

এমে এক সগুণ ঈেনর চবোস কনরে, চথচে একনে উেশচক্তসম্প্ন  মেহষযমাত্র, এবং 

কথমে মােহনষর কতকগুচল চপ্রয়পাত্র থানক আবার কতকগুচল অচপ্রয় বযচক্ত থানক, 

ধ্তবাদীর ঈেনররও কতমচে আনে। চতচে চবো কারনণই কাকারও প্রচত সন্তুষ্ট, আবার 

কাকারও প্রচত চবরক্ত। আপোরা কদচখনবে—সকল নাচতর মনধযই এমে কতকগুচল কলাক 

আনেে, থাাঁকারা বনলে, ‘আমরাই ঈেনরর অন্তরঙ্গ চপ্রয়পাত্র, আর ককক েনকে; থচদ 

অেহতপ্তহৃদনয় আমানদর শরণাগত কও, তনবই আমানদর ঈের কতামানক কৃপা কচরনবে।’ 

আবার কতকগুচল ধ্তবাদী আনেে, তাাঁকানদর মত আরও ভ্য়ােক।তাাঁকারা বনলে,ঈের 

থাকানদর প্রচত সদয়,থাকারা তাাঁকার অন্তরঙ্গ, তাাঁকারা পূবে কইনতই চেচদেষ্ট—আর ককক থচদ 

মাথা কহচিয়া মনর, তথাচপ ঐ অন্তরঙ্গ-দনলর মনধয প্রনবশ কচরনত পাচরনব ো।’ আপোরা 

ধ্তবাদাত্মক এমে ককাে ধমে কদখাে, থাকার চভ্তর এই সঙ্কীণেতা োই। এনেযই এই-

সকল ধমে চিরকাল পরস্পনরর সচকত চববাদ কচরনতচে এবং কচরনব। আবার এই 

ধ্তবানদর ধমে সকল সমনয়ই কলাকচপ্রয় কয়, কারণ ইকা অচশচক্ষতনদর মে কবশী আকষেণ 

কনর। ধ্তবাদী ভ্ানবে, একনে দণ্ডধারী ঈের ো থাচকনল ককাে প্রকার েীচতই দাাঁিাইনত 

পানর ো। মনে কর, একিা কেক া্িা গাচির কঘািা বক্তৃতা চদনত আরে কচরল। কস বচলনব 

লণ্ডনের কলাকগুচল বি খারাপ, কারণ প্রতযক তাকাচদগনক িাবহক মারা কয় ো। কস চেনন 

িাবহক খাইনত অভ্যস্ত কইয়ানে। কস ইকা অনপক্ষা আর কবশী চক বহচা নব? িাবহক চকন্তু 

কলাকনক আরও খারাপ কচরয়া কতানল। গভ্ীর চিন্তায় অক্ষম সাধারণ কলাক সকলনদনশই 

ধ্তবাদী কইয়া থানক। গরীব কবিারারা চিরকাল চেথোচতত কইয়া আচসনতনে; সহতরাং 

তাকানদর মহচক্তর ধারণা শাচস্ত কইনত অবযাকচত পাওয়া। অপরপনক্ষ আমরা ইকাও নাচে, 

সকল কদনশর চিন্তাশীল মকাপহরুষগণই এই চেগুেণ ব্রনহ্মর ভ্াব লইয়া কান কচরয়ানেে। 

এইভ্ানব অেহপ্রাচণত কইয়াই ঈশা বচলয়ানেে, ‘আচম ও আমার চপতা এক।’ এইরূপ 

বযচক্তই লক্ষ লক্ষ বযচক্তর চভ্তনর শচক্ত-সিার কচরনত সমথে। এই শচক্ত সকস্র সকস্র 

বপসর ধচরয়া মােনবর প্রানে শুভ্ মহচক্তপদ শচক্ত সিার কচরয়া থানক। আমরা ইকাও 

নাচে, কসই মকাপহরুষ অদ্ব্তবাদী বচলয়া অপনরর প্রচত দয়াশীল চেনলে। চতচে 
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সাধারণনক চশক্ষা চদয়ানেে, ‘আমানদর স্বগেস্থ চপতা’। সাধারণ কলাকচদগনক, থাকারা সগুণ 

ঈের অনপক্ষা আর ককাে উেতর ভ্াব ধারণা কচরনত পানর ো, তাকাচদগনক চতচে 

তাকানদর স্বগেস্থ চপতার চেকি প্রাথেো কচরনত চশখাইনলে; চকন্তু ইকাও বচলনলে : থখে 

সময় আচসনব তখে কতামরা নাচেনব—’আচম কতামানদর মনধয, কতামরা আমানত’। চকন্তু 

চতচে তাাঁকার অন্তরঙ্গ চশষযচদগনক আরও কখালাখহচলভ্ানব বচলয়াচেনলে, ‘কতামরা সকনলই 

কসই চপতার সচকত একীভ্ূত কইনত পানরা, কথমে আচম ও আমার চপতা অনভ্দ।’  

  

বহদ্ধনদব কদবতা ঈের প্রভ্ৃচত বযাপানর মে চদনতে ো। সাধারণ কলাক তাাঁকানক োচস্তক ও 

নিবাদী আখযা চদয়াচেল, চকন্তু চতচে একচি সামােয োগ-চশশুর নেয প্রাণ উপসগে কচরনত 

প্রস্তুত চেনলে। মেহষযনাচতর পনক্ষ সনবোে কথ েীচত গ্রকণীয় কইনত পানর, বহদ্ধনদব তাকাই 

প্রিার কচরয়া-চেনলে। কথখানেই ককােপ্রকার েীচতর চবধাে কদচখনব, কসখানেই তাাঁকার 

প্রভ্াব, তাাঁকার আনলাক লক্ষয কচরনব। নগনতর এই-সকল উেহৃদয় বযচক্তনক তহচম সঙ্কীণে 

গচণ্ডর চভ্তনর আবদ্ধ কচরয়া রাচখনত পার ো, চবনশষতঃ এখে মেহষযনাচতর ইচতকানস 

এমে এক সময় আচসয়ানে, থাকা শতবষে পূনবে ককক স্বনপ্নও ভ্ানব োই; এখে এমে 

জ্ঞানের উ্ন চত কইয়ানে, এমে সব ধবজ্ঞাচেক জ্ঞানের কস্রাত প্রবাচকত কইয়ানে, থাকা 

পিাশ বপসর পূনবে ককক স্বনপ্নও ভ্ানব োই। এ-সময় চক আর কলাকনক ঐ-ধরনের 

সঙ্কীণেভ্ানব আবদ্ধ কচরয়া রাখা থায়। কলানক পশুর মনতা চিন্তাশচক্তকীে নিপদানথে 

পচরণত ো কইনল ইকা অসেব। এখে প্রনয়ানে—উেতম জ্ঞানের সচকত মকত্তম হৃদয়, 

অেন্ত জ্ঞানের সচকত কপ্রনমর সংনথাগ। সহতরাং কবদান্তবাদী বনলে, কসই অেন্ত সত্তার 

সনঙ্গ এক কওয়াই একমাত্র ধমে; আর চতচে ভ্গবানের এই চতেচি গুনের কথাই বনলে—

অেন্ত সত্তা ,অেন্ত জ্ঞাে ও অেন্ত আেন্দ;আর বনলে ,এই চতেই এক।জ্ঞাে ও আেন্দ 

বযতীত সত্তা কখে থাচকনত পনর ো। আেন্দ বা কপ্রম বযতীত জ্ঞাে এবং জ্ঞাে বযতীত 

আেন্দ বা কপ্রম থাচকনত পানর ো। আমরা িাই এই সচম্মলে—এই অেন্ত সত্তা জ্ঞাে ও 

আেনন্দর িরম উ্ন চত—একনদশী উ্ন চত েনক। আমরা িাই—সকল চবষনয়র সমভ্ানব 

উ্ন চত। শঙ্কনরর কমধার সচকত বহনদ্ধর হৃদয় লাভ্ করা সেব। আশা কচর, আমরা সকনলই 

কসই এক লনক্ষ কপৌাঁচেনত প্রােপনণ কিষ্টা কচরব। 
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৭. জগৎ(১) 

[চেউইয়নকে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৯কশ নােহআচর, ১৮৯৬  

  

সহন্দর কহসহমরাচশ িতহচদেনক সহবাস েিাইনতনে, প্রভ্ানতর সূথে অচত সহন্দর কলাচকতবণে 

ধচরয়া উচ নতনে। প্রকৃচত োো চবচিত্র বনণে সচজ্জত কইয়া পরম রমণীয় কইয়ানে। সমগ্র 

নগপই সহন্দর, আর মােহষ পৃচথবীনত আচসয়া অবচধ এই কসৌন্দথে সনোগ কচরনতনে। 

গেীরভ্াববযঞ্জক ও ভ্নয়ােীপক ধশলমালা, খরনস্রাতা সমহদ্রগাচমেী কস্রাতচস্বেী, 

পদচিহ্নকীে মরুনদশ, অেন্ত অসীম সাগর, তারকামচণ্ডত গগে—এ-সকলই গেীরভ্াবপূেে 

ও ভ্নয়ােীপক, অথি মনোকর; প্রকৃচত-োমক সমহদয় সত্তা স্মরণাতীত কাল কইনত 

মােবমনের উপর কান কচরনতনে,মােব চিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভ্াব চবস্তার কচরনতনে, 

আর ঐ প্রভ্ানবর প্রচতচক্রয়াস্বরূপ ক্রমাগত মােবহৃদনয় এই প্রশ্ন উচ নতনে-এগুচল চক? 

এবং ঐগুচলর উপপচত্তই বা ককাথায়? মােনবর অচত প্রািীে রিো কবনদর প্রািীেতম ভ্ানগও 

এই প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইয়ানে কদচখনত পাই। ককাথা কইনত ইকা আচসল? থখে ‘অচস্ত, োচস্ত’ 

চকেহই চেলো, ‘অেকার ্ারা অেকার আবৃত’১ চেল, তখে কক এই নগপ সৃচষ্ট কচরল? 

ককমে কচরয়াই বা কচরল? কক এই রকসয নানে? বতেমাে সময় পথেন্ত এই প্রশ্ন িচলয়া 

আচসয়ানে; লক্ষ লক্ষ বার এই প্রনশ্নর উত্তর চদবার কিষ্টা কইয়ানে, আরও লক্ষ লক্ষ বার 

উকার উত্তর চদনত কইনব। ঐ প্রনতযক উত্তরই কথ ভ্রমপূণে, তাকা েনক। প্রনতযক উত্তনর চকেহ 

ো চকেহ সতয আনে-কানলর আবতেনের সনঙ্গ সনঙ্গ ঐ সতযও ক্রমশঃ বল সংগ্রক 

কচরনতনে। আচম ভ্ারনতর প্রািীে দাশেচেকগনণর চেকি ঐ প্রনশ্নর উত্তর সংগ্রক কচরয়াচে, 

তাকা বতেমাে কানলর জ্ঞানের সচকত চমলাইয়া আপোনদর সমনক্ষ স্থাপে কচরবার কিষ্টা 

কচরব। 

  

আমরা কদচখনত পাই; এই প্রািীেতম প্রনশ্নর কতকগুচল চবষয় পূনবেই মীমাংচসত কইয়ানে। 

প্রথম চবষয় এই : এমে এক সময় চেল, ‘থখে অচস্ত-োচস্ত চকেহই চেল ো, নগপ চেল 

ো, এই গ্রক-ননযাচতষ্কগণ, সাগর মকাসাগর ,েদী ধশলমালা, েগর গ্রাম ,মেহষয ইতরপ্রাণী 
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উচিদ, চবকঙ্গসক আমানদর নেেী বসহেরা, এই অেন্ত চবচিত্র সৃচষ্ট চেল ো—এ চবষয় পূবে 

কইনতই নাো চেল। আমরা চক এ চবষনয় চেঃসচন্দ্ধ ? চক কচরয়া মােহষ এই চসদ্ধানন্ত 

উপেীত কইল, তাকা আমরা বহচা নত কিষ্টা কচরব। মােহষ চেননর িতহচদেনক চক কদনখ? 

একচি ক্ষহদ্র উচিদ লও। মােহষ কদনখ, উচিদচি ধীনর ধীনর মাচি ক চলয়া উচ নতনে, 

বাচিনত বাচিনত অবনশনষ কয়নতা একচি প্রকাণ্ড বৃক্ষ কইয়া দাাঁিায়,আবার মচরয়া থায়-

রাচখয়া থায় ককবল বীন।উকা কথে ঘহচরয়া চফচরয়া একচি বৃত্ত সমূ্পণে কনর।বীন কইনত 

উকা আনস,বৃক্ষ কইয়া দাাঁিায়, অবনশনষ বীনন উকার পহেঃপচরণচত। একচি পাচখনক কদখ, 

ককমে উকা চডম কইনত নন্মায়, সহন্দর পাচখর রূপ ধনর, চকেহচদে বাাঁচিয়া থানক, পনর 

আবার মচরয়া থায়, রাচখয়া থায় ককবল কতকগুচল চডম, ভ্চবষযপ পচক্ষকহনলর বীন। 

চতথেগ া্নাচত সম্বনেও এইরূপ, মােহষ সম্বনেও তাকাই। প্রনতযক পদানথেরই কথে কতকগুচল 

বীন—কতকগুচল মূল উপাদাে—কতকগুচল সূক্ষ্ম আকার কইনত আরে, এগুচল স্থূল কইনত 

স্থূলতর কইনত থানক, চকেহকানলর নেয ঐরূনপ িনল , পহণরায় সূক্ষ্মরূনপ িচলয়া চগয়া 

উকানদর লয় কয়। বৃচষ্টর কফাাঁিাচি, থাকার মনধয সহন্দর সূথেচকরণ কখলা কচরনতনে, বাতানস 

অনেক দূনর িচলয়া চগয়া পাকানি কপৌাঁোয়, কসখানে বরনফ পচরণত কয়, আবার নল কয়, 

আবার শত শত মাইল ঘহচরয়া উকার উপপচত্তস্থাে সমহনদ্র চমচলত কয়। আমানদর িাচরচদনকর 

প্রকৃচতর সকল বস্তু সম্বনেই এইরূপ; আর আমরা নাচে বতেমােকানল চকমচশলা ও 

েদীগুচল বি বি পবেনতর উপর কান কচরনতনে, ধীনর অথি চেচশ্চতরূনপ পবেতগুচল িূণে 

কচরনতনে, গুাঁিাইয়া বাচল কচরনতনে, কসই বাচল আবার সমহনদ্র বচকয়া িচলনতনে-

সমহদ্রতনল স্তনর স্তনর নচমনতনে, পচরনশনষ আবার পাকানির মনতা শক্ত কইনতনে, 

স্তূপীকৃত কইয়া ভ্চবষযনত পবেত কইনব।আবার উকা চপষ্ট কইয়া গুাঁিা কইনব-এইরূপ 

িচলনব। বালহকা কইনত এই ধশলমালার উিব, আবার বালহকায় পচরণচত। বি বি 

কনযাচতষ্ক সম্বনেও এই কথা; আমানদর এই পৃচথবীও েীকচরকাময় পদাথে কইনত 

আচসয়ানে—ক্রমশঃ শীতল কইনত শীতলতর কইয়া চবনশষ আকৃচতচবচশষ্ট আমানদর 

ভ্চবষযনত উকা আবার শীতল কইনত শীতলতর কইয়া েষ্ট কইনব , খণ্ড খণ্ড কইনব, কশনষ 

কসই মূল েীকারকাময় সূক্ষ্মরূনপ পচরণত কইনব। প্রচতচদে আমানদর সম্মহনখ ইকা 
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ঘচিনতনে। স্মরণাতীত কাল কইনতই ইকা ঘচিনতনে।স্মরণাতীত কাল কইনতই ইকা 

কইনতনে। ইকাই মােহনষর ইচতকাস , ইকাই প্রকৃচতর সমগ্র ইচতকাস।ইকাই নীবনের সমগ্র 

ইচতকাস।চেবাস-ভ্ূচম কইয়ানে। 

  

১ ঋনেদ—োসদীয় সূক্ত 

  

থচদ ইকা সতয কয় কথ, প্রকৃচত সবেত্রই একরূপ; থচদ ইকা সতয কয় এ পথেন্ত ককাে 

মেহষযজ্ঞােই ইকা খণ্ডে কনর োই—কথ, একচি ক্ষহদ্র বালহকণা কথ-প্রণালী ও কথ-চেয়নম সৃষ্ট, 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূথে তারা এমে চক সমহদয় ব্রহ্মাণ্ডও কসই একই প্রণালীনত—একই চেয়নম 

সৃষ্ট; ইকা থচদ সতয কয় কথ, একচি পরমাণহ কথ ককৌশনল চেচমেত, সমহদয় নগপও কসই 

ককৌশনল চেচমেত; থচদ ইকা সতয কয় কথ, একই চেয়ম সমহদয় নগনত প্রচতচিত, তনব 

প্রািীে ধবচদক ভ্াষায় আমরা বচলনত পাচর—’একখন্ড—মৃচত্তকানক নাচেয়া আমরা নগনতর 

সমস্ত মৃচত্তকানক নাচেনত পাচর।’১ একচি ক্ষহদ্র উচিদ লইয়া উকার নীবে-িচরত 

আনলািো কচরনল আমরা ব্রহ্মানণ্ডর স্বরূপ নাচেনত পাচর। একচি বালহকণার গচত 

পথেনবক্ষণ কচরনল সমহদয় নগনতর রকসয নাচেনত পারা থাইনব। সহতরাং আমানদর পূবে 

আনলািোর ফল সমগ্র ব্রহ্মানণ্ডর উপর প্রনয়াগ কচরয়া প্রথমতঃ ইকাই পাইনতচে কথ, আচদ 

ও অন্ত প্রায় সদৃশয। পবেনতর উপপচত্ত বালহকা কইনত, বালহকায় আবার উকার পচরণচত; 

েদী বাে কইনত আনস, আবার বানে থায়; উচিদ া্নীবে আনস বীন কইনত, আবার 

বীননই থায়; মেহষযনীবে আনস নীবাণহ কইনত, আবার নীবাণহনতই চফচরয়া থায়। 

েক্ষত্রপহঞ্জ, েদী, গ্রক-উপগ্রক েীকাচরকাময় অবস্থা কইনত আচসয়ানে,আবার কসই 

েীকাচরকায় লয় পায়। ইকা কইনতই আমরা চশচখ চক? চশচখ এই কথ, বযক্ত আথোপ স্থূল 

অবস্থা—কাথে; আর সূক্ষ্মভ্াব—উকার কারণ। সবে দশেনের নেকস্বরূপ মকচষে কচপল অনেক 

চদে পূনবে প্রমাণ কচরয়ানেে, ‘োশঃ কারণলয়ঃ’ ।  

  

থচদ এই কিচবলচির োশ কয় কতা উকা ককবল উকার কারণরূনপ চফচরয়া থায় মাত্র—কসই 

সূক্ষ্মরূপও পরমাণহনত চফচরয়া থাইনব, থাকানদর সচম্মলনে এই কিচবল োমক পদাথেচি 

উপপ্ন  কইয়াচেল। মােহষ থখে মনর, তখে কথ-সকল পদানথে তাকার কদক চেচমেত, 
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কসইগুচলনতই চফচরয়া থায়। এই পৃচথবীর ধ্বংস কইনল কথ পদাথে-সমচষ্ট ইকানক এই 

আকার চদয়াচেল, তাকানত চফচরয়া থাইনব। ইকানকই বনল োশ-কারনণ লয়। সহতরাং 

আমরা চশচখলাম,কাথে কারনণর সচকত অনভ্দ-চভ্্ন  েনক,কারণচিই রূপ-চবনশষ ধারণ 

কচরয়া কাথে োনম পচরচিত কয়। কথ উপাদােগুচলনত ঐ কিচবনলর উপপচত্ত, তাকাই কারণ; 

আর কিচবলচি কাথে, এবং ঐ কারণগুচল এখানে কিচবলরূনপ বতেমাে।এই কগলাসচি একচি 

কাথে -উকার কতকগুচল কারণ চেল,নসই কারণগুচল এই কানথে এখেও বতেমাে 

কদচখনতচে। কাি োমক কতকিা চনচেস আর কসই সনঙ্গ গ েকারীর কানতর শচক্ত চেচমত্ত 

ও উপাদাে এই দুইচি কারণ চমচলয়া কগলাস-োমক এই আকারচি কইয়ানে। ঐ দুই 

কারণই উকানত বতেমাে। কথ শচক্তচি ককাে থনের িাকায় চেল তাকা সংকচতশচক্তরূনপ 

ইকানত রচকয়ানে, তাকা ো থাচকনল কগলানসর ঐ ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র খণ্ডগুচলর সব খচসয়া পচিনব 

এবং উকার উপাদাে কািও ইকানত বতেমাে। কগলাসচি ককবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুচলর আর 

একরূনপ পচরণচত এবং থচদ এই কগলাসচি ভ্াচঙয়া কফলা কয়, তনব কথ শচক্তচি 

সংকচতরূনপ উকানত বতেমাে চেল, তাকা চফচরয়া চেন উপাদানে চমচশনব, আর কগলানসর 

ক্ষহদ্র খণ্ডগুচল আবার পূবেরূপ ধচরনব এবং কসই রূনপই থাচকনব, থতচদে ো পহেরায় েূতে 

আকার লাভ্ কনর। 

  

১ োনন্দাগয উপ., ৬/ ১/ ৪ 

  

অতএব আমরা কদচখনত পাইলাম, কাথে কখে কারণ কইনত চভ্্ন  েয়; উকা কসই কারনণ 

পহেরাচবভ্োব মাত্র। তাকার পর আমরা চশচখলাম এই ক্ষহদ্র চবনশষ চবনশষ রূপ বা আকৃচত 

-নথগুচলনক আমরা উচিদ চতথেগ া্নাচত বা মােব বচল, কসগুচল অেন্তকাল ধচরয়া উচ য়া 

পচিয়া ঘহচরয়া চফচরয়া আচসনতনে। বীন কইনত বৃক্ষ কয়, বৃক্ষ আবার বীন কয়, আবার 

উকা এক বৃক্ষ কয়—আবার অেয বীন কয়, আবার এক বৃক্ষ কয়—এইরূপ িচলনতনে, ইকার 

কশষ োই। নলচবন্দহ পাকানির গা বাচকয়া সমহনদ্র থায়, আবার বাে কইয়া উন –পাকানি 

থায়, আবার সমহনদ্র চফচরয়া আনস। উচ নতচে, পচিনতনে–িক্র ঘহচরনতনে। সমহদয় নীবে 
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সম্বনেই এইরূপ—সমহদয় অচস্তে, থাকা চকেহ কদচখনত শুচেনত ভ্াচবনত বা কল্পো কচরনত 

পাচর, 

  

থাকা চকেহ আমানদর জ্ঞানের সীমার মনধয তাকাই এই ভ্ানব িচলনতনে চ ক মেহষযনদনক 

চেঃোস-প্রোনসর মনতা। সমহদয় সৃচষ্টই এইরূনপ িচলয়ানে, একচি তরঙ্গ উচ নতনে, 

একচি পচিনতনে, আবার উচ য়া আবার পচিনতনে। প্রনতযক তরনঙ্গরই সনঙ্গ সনঙ্গ একচি 

কচরয়া গহ্বর, প্রনতযক গহ্বনরর সনঙ্গ সনঙ্গ একচি কচরয়া তরঙ্গ। সবেত্র একরূপ বচলয়া 

সমগ্র ব্রহ্মানণ্ডই চবচভ্্ন  অংনশর মনধয সঙ্গচত থাকার দরুে একই চেয়ম খাচিনব। অতএব 

আমরা কদচখনতচে কথ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কথে এককানল কারনণ লীে কইনত বাধয;সূথে ির 

গ্রক তারা পৃচথবী মে শরীর-থাকা চকেহ এই ব্রহ্মানন্ড আনে, সকল বস্তুই কথে চেন সূক্ষ্ম 

কারনণ লীে বা অন্তচকেত কইনব-আপাতদৃচষ্টনত চবেষ্ট কইনব। বাস্তচবক চকন্তু উকারা 

সূক্ষ্মরূনপ উকানদর কারনণ থাচকনব; এইসব সূক্ষ্মরূপ কইনত আবার তাকারা পৃচথবী ির 

সূথে তারা রূনপ বাচকর কইনব। 

  

এই উথানাে-পতে সম্বনে আর একচি চবষয় নাচেবার আনে। বৃক্ষ কইনত বীন আনস। বীন 

তপখণাপ বৃক্ষ কয় ো। উকার কতকিা চবশ্রানমর বা অচতসূক্ষ্ম অবযক্ত কানথের নেয সমনয়র 

প্রনয়ানে। বীননক খচেকক্ষে মাচির েীনি থাচকয়া কাথে কচরনত কয়। বীন চেনননক খণ্ড 

খণ্ড কচরয়া কফনল, চেনননক কথে খাচেকিা অধঃপচতত কনর, এবং ঐ অবেচত কইনত 

উকার পহেনেন্ম কইয়া থানক। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডনকই চকেহ সময় অদৃশয ও 

অবযক্তভ্ানব সূক্ষ্মরূনপ কাথে কচরনত কয়, থাকানক প্রলয় বা সৃচষ্টর পূবোবস্থা বনল, তাকার 

পর আবার সৃচষ্ট কয়। নগপপ্রবানকর একচি প্রকাশনক অথোপ সূক্ষ্ম ভ্ানব ইকার পচরণচত, 

চকেহকাল কসই অবস্থায় চস্থচত এবং পহেরাচবভ্োবনক সংস্কৃনত ‘কল্প’ বনল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই 

এইরূনপ িচলয়ানে। চবশাল ব্রহ্মাণ্ড কইনত উকার অন্তবেতেী প্রনতযক পরমাণহ পথেন্ত সব 

চনচেসই এই তরঙ্গাকানর িচলয়ানে। 

  

এখে আবার একচি গুরুেপূণে প্রশ্ন আচসল—চবনশষতঃ বতেমাে কানলর পনক্ষ। আমরা 

কদচখনতচে সূক্ষ্মতর রূপগুচল ধীনর ধীনর বযক্ত কইনতনে, ক্রমশঃ স্থূল কইনত স্থূলতর 
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কইনতনে। আমরা কদচখয়াচে কথ, কারণ ও কাথে অনভ্দ—কাথে কারনণর রূপান্তর মাত্র। 

অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শূেয কইনত উিূত কইনত পানর ো। কারণ বযচতত চকেহই 

আচসনত পানর ো; শুধহ তাকা েনক, কারণই কানথের চভ্তর আর একরূনপ বতেমাে। তনব 

এই ব্রহ্মাণ্ড ককাে া্ বস্তু কইনত উিহত কইয়ানে? পূবেবতেী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড কইনত। মােহষ ককাে া্ 

বস্তু কইনত উিহত? পূবেবতেী সূক্ষ্মরূপ কইনত। বৃক্ষ ককাথা কইনত কইল? বীন কইনত। সমহদয় 

বৃক্ষচি বীনন বতেমাে চেল—উকা বযক্ত কইয়ানে মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই 

নগনতরই সূক্ষ্মাবস্থা কইনত সৃষ্ট কইয়ানে। এখে উকা বযক্ত কইয়ানে মাত্র। উকা পহেরায় ঐ 

সূক্ষ্মরূনপ থাইনব, আবার বযক্ত কইনব। এখে আমরা কদচখলাম, সূক্ষ্মরূপগুচল বযক্ত কইয়া 

স্থূল কইনত স্থূলতর কয়, থতচদে ো উকারা উকানদর িরম সীমায় কপৌাঁনে; িরনম কপৌাঁচেনল 

তাকারা আবার সূক্ষ্ম কইনত সূক্ষ্মতর কয়। এই সূক্ষ্ম কইনত আচবভ্োব, ক্রমশঃ স্থূল কইনত 

স্থূলতররূনপ পচরণচত ককবল কথে উকানদর অংশগুচলর অবস্থাে-পচরবতেে—ইকানকই 

বতেমােকানল ‘ক্রমচবকাশ’-বাদ বনল।ইকা অচত সতয,সমূ্পণেরূনপ সতয;আমরা আমানদর 

নীবনে ইকা কদচখনতচে; চবিারশচক্তসম্প্ন  ককাে মােহষই সেবতঃ এই ‘ক্রমচবকাশ’-

বাদীনদর সচকত চববাদ কচরনবে ো। চকন্তু আমাচদগনক আরও একচি চবষয় নাচেনত 

কইনব–তাকা এই কথ, প্রনতযক ক্রমচবকানশর পূনবেই একচি ক্রমসনঙ্কাি-প্রচক্রয়া বতেমাে। 

বীন বৃনক্ষর নেক বনি, চকন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীননর নেক। বীনই কসই 

সূক্ষ্মরূপ, থাকা কইনত বৃকপ বৃক্ষচি আচসয়ানে, আবার আর একচি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীনরূনপ 

ক্রম-সঙ্কহচিত কইয়ানে। সমহদয় বৃক্ষচিই ঐ বীনন বতেমাে। শূন্থ কইনত ককাে বৃক্ষ 

নচন্মনত পানর ো, চকন্তু আমরা কদচখনতচে বৃক্ষ বীন কইনত উপপ্ন  কয়, আর বীনচবনশষ 

কইনত বৃক্ষচবনশনষই উপপ্ন  কয়, অেয বৃক্ষ কয় ো। ইকানতই প্রমাচণত কইনতনে কথ, কসই 

বৃনক্ষর কারণ ঐ বীন—ককবল ঐ বীনমাত্র; আর কসই বীনন সমহদয় বৃক্ষচিই রচকয়ানে। 

সমহদয় মােহষিাই একচি নীবাণহর চভ্তনর, ঐ নীবাণহই আবার ধীনর ধীনর অচভ্বযক্ত কইয়া 

মােবাকানর পচরণত কয়। সমহদয় ব্রহ্মাণ্ডই—সূক্ষ্ম ব্রহ্মানণ্ড চেল। সবই কারনণ-উকার 

সূক্ষ্মরূনপ রচকয়ানে। অতএব ‘ক্রমচবকাশ’-বাদ সতয। তনব ঐ সনঙ্গ ইকাও বহচা নত কইনব 

কথ, প্রনতযক ক্রমচবকানশর পূনবেই একচি ক্রমসনঙ্কাি-প্রচক্রয়া রচকয়ানে; অতএব কথ ক্ষহদ্র 
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অণহচি পনর মকাপরুষ কইল, উকা প্রকৃতপনক্ষ কসই মকাপহরুনষরই ক্রমসঙ্কহচিত ভ্াব, উকাই 

পনর মকাপহরুষরূনপ ক্রমচবকচশত কয়।থচদ ইকাই সতয কয়,তনব ক্রমচবকাশবাদীনদর 

( Darwin’s Evolution) সচকত 

  

আমানদর ককাে চববাদ োই, কারণ আমরা ক্রমশ কদচখব, থচদ তাাঁকারা এই ক্রমসনঙ্কাি-

প্রচক্রয়াচি স্বীকার কনরে, তনব তাাঁকারা ধনমের চবোশক ো কইয়া সকায়ক কইনবে। 

  

আমরা কদচখলাম শূেয কইনত চকেহর উপপচত্ত কয় ো। সকল চনচেসই অেন্তকাল ধচরয়া 

রচকয়ানে এবং অেন্তকাল ধচরয়া থাচকনব। ককবল তরনঙ্গর েযায় একবার উচ নতনে, 

আবার পচিনতনে। সূক্ষ্ম অবযক্তভ্ানব একবার লয়, আবার স্থূল বযক্ত ভ্ানব প্রকাশ, সমহদয় 

প্রকৃচতনতই এই ক্রমসনঙ্কাি ও ক্রমচবকাশ-প্রচক্রয়া িচলনতনে। সহতরাং সমহদয় ব্রহ্মাণ্ড 

প্রকানশর পূনবে অবশযই ক্রমসঙ্কহচিত বা অবযক্ত অবস্থায় চেল, এখে চবচভ্্ন রূনপ বযক্ত 

কইয়ানে-আবার ক্রমসঙ্কহচিত কইয়া অবযক্তভ্াব ধারণ কচরনব। উদাকরণ স্বরূপ একচি ক্ষহদ্র 

উচিনদর নীবে ধর। আমরা কদচখ দুইচি চবষয় একত্র চমচলত কইয়াই ঐ উচিনদ া্ক এক 

অখণ্ড বস্তুরূনপ প্রতীত করাইনতনে-উকার উপপচত্ত ও চবকাশ এবং উকার ক্ষয় ও চবোশ। 

এই দুইচি চমচলয়াই উচিদ া্-নীবে োমক এই একে চবধাে কচরনতনে। এইরূনপ ঐ 

উচিদ া্-নীবেনক প্রাণ-শৃ্নলর একচি পবে বচলয়া ধচরয়া আমরা সমহদয় বস্তুরাচশনকই 

এক প্রাণপ্রবাক বচলয়া কল্পো কচরনত পাচর-নীবাণহ কইনত উকার আরে এবং পূণেমােনব 

উকার সমাচপ্ত। মােহষ ঐ শৃ্নলর একচি পবে; আর কথমে ক্রমচবকাশবাদীরা বনলে—

োোরূপ বাের, তারপর আরও ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র প্রােী এবং উচিদ্ গণ কথে ঐ প্রাণ-শৃ্নলর 

অেযােয পবে। এখে কথ ক্ষহদ্রতম ককাষ কইনত আমরা আরে কচরয়াচেলাম, কসখাে কইনত 

এই সমহদয়নক এক প্রাণপ্রবাক বচলয়া ধর, আর প্রনতযক ক্রমচবকানশর পূনবেই কথ 

ক্রমসনঙ্কাি-প্রচক্রয়া চবদযমাে, ইতঃপূনবে লি ঐ চেয়ম এস্থনল প্রনয়াগ কচরনল 

আমাচদগনক স্বীকার কচরনত কইনব কথ, অচত চে তম নন্তু কইনত সনবোে পূণেতম মােহষ 

পথেন্ত সকল কশ্রেীই অবশয অপর চকেহর ক্রমসঙ্কহচিত অবস্থা।চকনসর ক্রমসনঙ্কাি?ইকাই 

প্রশ্ন।নকাে পদোথ ক্রমসঙ্কহচিত কইয়াচেল? ক্রমচবকাশবাদী বচলনবেঃ ইকা কথ ঈেনরর 
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ক্রমসঙ্কহচিত অবস্থা–কতামানদর এ-ধারণা ভ্হল। কারণ কতামরা বনলা, ধিতেযই নগনতর 

স্রষ্টা, চকন্তু আমরা প্রচতচদে কদচখনতচে কথ, ধিতেয অনেক পনর আনস। মােহনষ ও উেতর 

নন্তুনতই ককবল আমরা ধিতেয কদচখনত পাই, চকন্তু এই ধিতেয নচন্মবার পূনবে এই নগনত 

লক্ষ লক্ষ বষে অতীত কইয়ানে। 

  

থাকা কউক, এই ক্রমচবকাশবাদীনদর আপচত্ত থহচক্তথহক্ত েয়। আমরা এই মাত্র কথ চেয়ম 

আচবষ্কার কচরলাম, তাকা প্রনয়াগ কচরয়া কদখা থাক—চক চসদ্ধান্ত দাাঁিায়। বীন কইনত 

বৃনক্ষর উিব আবার বীনন উকার পচরণাম—সহতরাং আরে ও পচরণাম একই। পৃচথবীর 

উপপচত্ত তাকার কারণ কইনত, আবার কারনণই উকার চবলয়। সকল বস্তু সম্বনেই এই 

কথা-আমরা কদখনতচে, আচদ অন্ত উভ্য়ই সমাে। এই সমহদয় শৃ্নলর কশষ চক? আমরা 

নাচে, আরে নাচেনত পাচরনল পচরণামও নাচেনত পাচরব। এইরূনপ অন্ত নাচেনত 

পাচরনলই আচদ নাচেনত পাচরব। এই সমহদয় ‘ক্রমচবকাশশীল’ নীব-প্রবানকর -থাকারা 

এক প্রান্ত নীবণহ,অপর প্রানন্ত পূণেমােব -এই-সবনক একচি নীবে বচলয়া ধর। এই কশ্রণীর 

অনন্ত আমরা পূণে মােবনক কদচখনতচে, সহতরাং আচদনতও কথ চতচে অবচস্থত ইকা চেচশ্চত। 

অতএব ঐ নীবাণহ অবশযই উেতম ধিতনেযর ক্রমসঙ্কহচিত অবস্থা। কতামরা ইকা স্পষ্টরূনপ 

ো কদচখনত পানরা, চকন্তু প্রকৃতপনক্ষ কসই ক্রমসঙ্কহচিত ধিতেযই চেনননক অচভ্বযক্ত 

কচরনতনে, আর এইরূনপ চেনননক অচভ্বযক্ত কচরয়া িচলনব, থতচদে ো উকা পূণেতম 

মােবরূনপ অচভ্বযক্ত কয়। এই তত্ত্ব গচণনতর ্ ারা চেচশ্চতরূনপ প্রমাণ করা থাইনত পানর। 

‘শচক্তর চেতযতা’ চেয়ম (Low of Conservation of Energy) থচদ সতয কয়, তনব অবশযই 

স্বীকার কচরনত কইনব কথ, থচদ তহচম ককাে থনে পূবে কইনতই ককাে শচক্ত-প্রনয়াগ ো কচরয়া 

থানকা, তনব তহচম উকা কইনত ককাে কাথেই পাইনত পার ো। তহচম ইচঞ্জনে নল ও 

কয়লারূনপ থতিহকহ শচক্ত প্রনয়াগ কর, উকা কইনত চ ক ততিহকহ কাথে পাইয়া থানকা, 

এতিহকহ কবশী েয়, কমও েয়। আচম আমার কদনকর চভ্তনর বায়হ খাদয ও অেযােয 

পদাথেরূনপ থতিহকহ শচক্ত প্রনয়াগ কচরয়াচে, চ ক ততিহকহ কাথে কচরনত সমথে কই। ককবল 

ঐ শচক্তগুচল অেযরূনপ পচরণত কইয়ানে মাত্র। এই চবেব্রহ্মানণ্ড একচবন্দহ নি বা এতিহকহও 

শচক্ত বািাইনত অথবা কমাইনত পারা থায় ো। থচদ তাই কয়, তনব এই ধিতেয চক? থচদ 
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উকা নীবাণহনত বতেমাে ো থানক, তনব উকানক অবশযই অকস্মাপ উপপ্ন  বচলয়া স্বীকার 

কচরনত কইনব–তাকা কইনল ইকাও স্বীকার কচরনত কয় কথ, ‘অসপ’ (চকেহ ো) কইনত 

‘সনত’র (চকেহর) উপপচত্ত কয়, চকন্তু তাকা অসেব। তাকা কইনল ইকা এনকবানর চেঃসনন্দনক 

প্রমাচণত কইনতনে কথ–কথমে অেয অেয চবষনয় কদখা থায়, কথখানে আরে 

  

কসইখানেই কশষ; তনব কখে অবযক্ত, কখে বা বযক্ত; কসইরূপ পূণেমােব, মহক্তপহরুষ, 

কদবমােব, চথচে প্রকৃচতর চেয়নমর বাচকনর চগয়ানেে, চথচে সমহদয় অচতক্রম কচরয়ানেে, 

থাাঁকানক আর এই নন্মমৃতহযর চভ্তর চদয়া থাইনত কয় ো, থাাঁকানক খ্রীষ্টােরা খ্রীষ্টমােব 

বনলে, কবৌদ্ধগণ বহদ্ধমােব বনলে,নথাগীরা মহক্ত বনলে, কসই পূণেমােব এই শৃ্নলর এক 

প্রান্ত, আর চতচেই ক্রমসঙ্কহচিত কইয়া শৃ্নলর অপর প্রানন্ত নীবােহরূনপ প্রকাচশত। 

  

এখে এই ব্রহ্মানণ্ডর কারণ সম্বনে চক চসদ্ধান্ত কইল—আনলািো করা থাক। নগপ-সম্বনে 

মােহনষর িরম ধারণা চক? ধিতেয—এক অংনশর সচকত অপর অংনশর সামঞ্জসয-চবধাে, 

বহচদ্ধর চবকাশ। প্রািীে ‘উনেশয-বাদ’  ( Design Theory) এই ধারণারই অস্ফহি আভ্াস 

। আমরা নিবাদীনদর সচকত মাচেয়া লইনতচে কথ, ধিতেযই নগনতর কশষ বস্তু–

সৃচষ্টক্রনমর ইকাই কশষ চবকাশ,চকন্তু ঐ সনঙ্গ আমরা ইকাও বচলয়া থাচক কথ,ইকাই থচদ 

কশষ চবকাশ কয়, তনব আচদনতও ইকা বতেমাে চেল। নিবাদী বচলনত পানরে—কবশ কথা, 

চকন্তু মােহষ নচন্মবার পূনবে লক্ষ লক্ষ বষে অতীত কইয়ানে, তখে কতা জ্ঞানের অচস্তে চেল 

ো। এ-কথায় আমানদর উত্তর এই, বযক্ত ধিতেয তখে চেল ো বনি, চকন্তু অবযক্ত ধিতেয 

চেল—আর সৃচষ্টর কশষ—পূণেমােবরূনপ প্রকাচশত ধিতেয;তনব আচদ চক চেল ?আচদও কসই 

ধিতেয।প্রথনম কসই ধিতেযই ক্রমসঙ্কহচিত কয়,নশনষ আবার উকাই ক্রমচবকচশত কয়। 

অতএব এই ব্রহ্মানণ্ড এখে কথ জ্ঞােরাচশ অচভ্বযক্ত কইনতনে, তাকার সমচষ্ট অবশযই কসই 

ক্রমসঙ্কহচিত সবেবযাপী ধিতনেযর অচভ্বযচক্ত মাত্র। এই সবেবযাপী চবেনেীে ধিতনেযর োম 

‘ঈের’। উকানক অেয কথ-নকাে োনম অচভ্চকত কর ো ককে, ইকাই চস্থর কথ, আচদনত কসই 

অেন্ত চবেবযাপী ধিতেয চেনলে। কসই চবেনেীে ধিতেয ক্রমসঙ্কহচিত কইয়াচেনলে, আবার 

চতচেই চেনননক ক্রমশঃ অচভ্বযক্ত কচরনতনেে—থতচদে ো পূণেমােব, খ্রীষ্টমােব 
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বহদ্ধমােনব পচরণত কে। তখে চতচে চেন উপপচত্ত-স্থানে চফচরয়া আনসে। এই নেয সকল 

শাস্ত্রই বনলে, ‘আমরা তাাঁকানতই নীচবত, তাাঁকানতই িচল চফচর, তাাঁকানতই আমানদর 

সত্তা।’১ এই নেযই সকল শাস্ত্রই বনলে, ‘আমরা ঈের কইনত আচসয়াচে এবং তাাঁকানতই 

চফচরয়া থাইব।’ চবচভ্্ন  পচরভ্াষা কদচখয়া ভ্য় পাইও ো–পচরভ্াষায় থচদ ভ্য় পাও, তনব 

কতামরা দাশেচেক কইবার কথাগয কইনব ো । এই চবেবযাপী ধিতেযনকই তত্ত্বচবদ া্গণ ‘ঈের’ 

বচলয়া থানকে। 

  

১ ধতচত্ত. উপ., ৩/ ১  

  

আমানক অনেনক অনেকবার চনজ্ঞাসা কচরয়ানেে : আপচে পহরাতে শব্দ ‘ঈের’  ( God) 

বযবকার কনরে ককে? ইকার উত্তর এই—পূনবোক্ত চবেবযাপী ধিতেয থত শব্দ বযবকূত কইনত 

পানর, তন্মনধয উকাই সবোনপক্ষা উত্তম। উকা অনপক্ষা ভ্াল শব্দ আর খহাঁচনয়া পাইনব ো , 

কারণ মােহনষর সকল আশা-ভ্রসা, সকল সহখ ঐ এক শনব্দ ককরীভ্ূত। এখে ঐ শব্দ 

পচরবতেে করা অসেব। থখে বি বি সাধহ-মকাত্মা ঐরূপ শব্দ গনিে, তখে তাাঁকারা 

উকানদর অথে খহব ভ্ালরূনপই বহচা নতে। ক্রনম সমানন থখে ঐ শব্দগুচল প্রিাচরত কইয়া 

পচিল, তখে অজ্ঞ কলানকরা ঐ শব্দগুচল বযবকার করনত লাচগল। তাকার ফনল শব্দগুচলর 

মচকমা হ্রাসপ্রাপ্ত কইল। ‘ঈের’ শব্দচি স্মরণাতীত কাল কইনত আচসয়ানে, আর থাকা চকেহ 

মকপ ও পচবত্র, এবং এক সবেবযাপী ধিতনেযর ভ্াব ঐ শনব্দর চভ্তর রচকয়ানে। ককাে 

চেনবোধ ঐ শব্দ-বযবকানর আপচত্ত কচরনলই চক উকা তযাগ কচরনত বনলা? একনে আচসয়া 

বচলনব আমার এই শব্দচি লও, অপনর আবার তাকার শব্দচি লইনত বচলনব। সহতরাং এই 

ধরনণর বৃথা শনব্দর ককাে অন্ত থাচকনব ো। তাই বচল, কসই প্রািীে শব্দচিই বযবকার কর, 

চকন্তু মে কইনত কহসংস্কার দূর কচরয়া চদয়া, এই মকপ প্রািীে শনব্দর অথে চক-তাকা 

ভ্ানলাভ্ানব বহচা য়া ঐ শব্দ আরও ভ্ানলাভ্ানব বযবকার কর। থচদ কতামরা ‘ভ্াবােহষঙ্গ-

চবধানে’ র ( Low of Association of Ideas) শচক্ত সম্বনে অবচকত কও, তনব নাচেনব এই 

শনব্দর সচকত োোপ্রকার মকাে া্ ওনস্বী ভ্াব সংথহক্ত রচকয়ানে; লক্ষ লক্ষ মােহষ এই শব্দ 

বযবকার কচরয়ানে, লক্ষ লক্ষ মােহষ ঐ শনব্দর পূনা কচরয়ানে, আর উকার সচকত থাকা 
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চকেহ অচত উে ও সহন্দর, থাকা চকেহ থহচক্তথহক্ত, থাকা চকেহ কপ্রমাস্পদ, মেহষয-প্রকৃচতনত 

থাকা চকেহ মকপ ও সহন্দর, তাকাই কথাগ কচরয়ানে। অতএব উকা ঐ-সকল ভ্ানবর উেীপক 

কারণ স্বরূপ, সহতরাং উকানক তযাগ কচরনত পারা থায় ো। থাকা কউক, আচম থচদ 

আপোচদগনক শুধহ এই বচলয়া বহা াইনত কিষ্টা কচরতাম কথ, ঈের নগপ সৃচষ্ট কচরয়ানেে, 

তাকা কইনল আপোনদর চেকি উকা  

  

ককােরূপ অথে প্রকাশ কচরত ো। তথাচপ এই-সকল চবিানরর পর আমরা কসই প্রািীে 

পরম পহরুনষর চেকনিই কপৌাঁচেলাম। 

  

আমরা এখে কদচখলাম কথ, নি শচক্ত মে ধিতেয বা অেযোনম পচরচিত চবচভ্্ন  নাগচতক 

শচক্ত কসই চবেবযপী ধিতনেযরই প্রকাশ। আমরা ভ্চবষযনত তাাঁকানক ‘পরম প্রভ্হ’ বচলয়া 

অচভ্চকত কচরব। থাকা চকেহ কদখ, কশাে বা অেহভ্ব কর, সবই তাাঁকার সৃচষ্ট-চ ক বচলনত 

কগনল, তাাঁকারই পচরণাম—আরও চ ক বচলনত কগনল বচলনত কয়, চতচে স্বয়ং। চতচে সূথে 

ও তারকারূনপ উজ্জ্বলভ্ানব প্রকাশ পাইনতনেে, চতচেই নেেী বসহেরা, চতচেই স্বয়ং 

সমহদ্র। চতচেই মৃদু বৃচষ্টধারারূনপ পচিনতনেে, চতচেই মৃদু বাতাস—থাকা আমরা চেঃোনসর 

সচকত গ্রকণ কচরনতচে,চতচেই কদনক শচক্তরূনপ কাথে কচরনতনেে।চতচেই বক্তৃতা,চতচেই 

বক্তা, চতচেই এই কশ্রাতৃমণ্ডলী। চতচেই কদনক শচক্তরূনপ কাথে কচরনতনেে। চতচেই বক্তৃতাম 

চতচেই বক্তা, চতচেই এই কশ্রাতৃমণ্ডলী। চতচেই এই বক্তৃতা-মি—থাকার উপর আচম 

দণ্ডায়মাে, চতচেই ঐ আনলাক—থাকা ্ারা আচম কতামানদর মহখ কদচখনতচে, এ-সবই 

চতচে। চতচে নগনতর উপাদাে ও চেচমত্ত কারণ, চতচেই ক্রমসঙ্কহচিত কইয়া অণহ কে, আবার 

ক্রমচবকচশত কইয়া পহেরায় ঈের কে; চতচেই েীনি োচময়া আচসয়া অচত চে তম পরমাণহ 

কে; আবার ধীনর ধীনর চেনস্বরূপ প্রকাশ কচরয়া স্বরূনপ পহেচমেচলত কে—ইকাই নগনতর 

রকসয। ‘তহচমই পহরুষ, তহচমই স্ত্রী, তহচমই কথৌবে-গনবে ভ্রমণশীল থহবা, তহচমই কহমারী, তহচমই 

বৃদ্ধ—দণ্ড ধচরয়া ককােরূনপ িচলনতনে, তহচমই সকল বস্তুনত – কক প্রভ্হ, তহচমই সবচকেহ’১ 

–নগপপ্রপনির এই বযাখযানতই ককবল মােবথহচক্ত মােববহচদ্ধ পচরতৃপ্ত কয়। এক কথায় 
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বচলনত কগনল, আমরা তাাঁকা কইনতই নন্মগ্রকণ কচর, তাাঁকানতই নীচবত এবং তাাঁকানতই 

আবার প্রতযাবতেে কচর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 126 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৮. জগৎ(২) 

ক্ষহদ্র ব্রহ্মাণ্ড 

  

[চেউ ইয়নকে প্রদত্ত, ২৬কশ নােহয়াচর, ১৮৯৬  

  

মেহষযমে স্বভ্াবতই বচকমহেখী। মে কথে শরীনরর বাচকনর ইচরয়গুচলর মধয চদয়া উাঁচক 

মাচরনত িায়। িক্ষহ অবশযই কদচখনব, কণে অবশযই শুচেনব, ইচরয়গণ অবশযই বচকনেগপ 

প্রতযক্ষ কচরনব। তাই স্বভ্াবতই প্রকৃচতর কসৌন্দথে ও মকে প্রথনমই মােহনষর দৃচষ্ট আকষেণ 

কনর। মােবাত্মা প্রথনমই বচকনেগনতর সম্বনে চনজ্ঞাসা কচরয়াচেল—আকাশ েক্ষত্রপহঞ্জ, 

অন্তরীনক্ষ অেযােয পদাথেচেিয়, পৃচথবী েদী পবেত সমহদ্র প্রভ্ৃচত সম্বনে প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত 

কইয়া চেল, আর আমরা সকল প্রািীে ধনমেই ইকার চকেহ চকেহ পচরিয় পাই। প্রথনম 

মােবমে অেকানর অেহসোে কচরত কচরনত বাচকনর, থাকা চকেহ কদচখত ,তাকাই ধচরনত 

কিষ্টা কচরত। এই রূনপ কস েদীর একনে কদবতা, আকানশর অচধিাত্রী আর একনে, 

কমনঘর অচধিাত্রী একনে, আবার বৃচষ্টর অচধিাত্রী আর এক কদবতায় চবোসী কইল। 

কথগুচলনক আমরা প্রকৃচতর শচক্ত বচলয়া নাচে, তাকারাই সনিতে পদানথে রূপান্তচরত 

কইল। চকন্তু থতই গভ্ীর কইনত গভ্ীরতর অেহসোে কইনত লাচগল, ততই এই বাকয 

কদবতাগনণ আর মােহনষর তৃচপ্ত কইল ো। তখে মােহনষর সমগ্র শচক্ত তাকার চেননর চভ্তনর 

িাচলত কইল—তাকার চেন আত্মা সম্বনে প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইনত লাচগল। বচকনেগপ কইনত 

ঐ প্রশ্ন চগয়া অন্তনেগনত কপৌাঁচেল। বচকনেগপ চবনেষণ কচরয়া কশষ মােহষ অন্তনগেপ চবনেষণ 

কচরনত আরে কচরল। উেতর সভ্যতার স্তনর, প্রকৃচতর সম্বনে গভ্ীরতর অন্তদৃচষ্ট কইনত, 

উ্ন চতর উেতর ভ্ূচমনত এই চভ্তনরর মােহষ সম্বনে গভ্ীরতর অন্তদৃচষ্ট কইনত, উ্ন চতর 

উেতর ভ্ূচমনত এই চভ্তনরর মােহষ সম্বনে প্রশ্ন উচথানত কয়। 

এই চভ্তনরর মােহষই আচনকার অপরানের আনলািয চবষয়। এই চভ্তনরর মােহষ সম্বনে 

প্রশ্ন মােহনষর থতখাচে চপ্রয় ও তাকার হৃদনয়র থত সচ্ন চকত, আর চকেহই তত েনক। কত 

কদনশ কত লক্ষবার এই প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইয়ানে । চক অরণযবাসী স্ন যাসী, চক রানা, চক 
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দচরদ্র, চক ধেী, চক সাধহ, চক পাপী, প্রনতযক েরেরী সকনলই ককাে ো ককাে সমনয় এই 

প্রশ্ন চনজ্ঞাসা কচরয়ানেে—এই ক্ষণভ্ঙ্গহর মােবনীবনে চেতয চক চকেহই োই? এই শরীর 

মচরনলও এমে চক চকেহ োই, থাকা মনর ো? থখেই এই শরীর ধূচলমানত্র পচরণত কয়, 

তখে চক চকেহই নীচবত থানক ো? অচি শরীরনক ভ্স্মসাপ কচরনল তাকার পর আর চকেহই 

চক অবচশষ্ট থানক ো? থচদ থানক, তনব তাকার চেয়চত চক? উকা থায় ককাথায়? ককাথা 

কইনতই বা উকা আচসয়াচেল? এই প্রশ্নগুচল বার বার চনজ্ঞাচসত কইয়ানে, আর থতচদে 

এই সৃচষ্ট থাচকনব, থতচদে মােব-মচস্তষ্ক চিন্তা কচরনব, ততচদেই এই প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত 

কইনব।ইকার উত্তর কথ কখেও পাওয়া থায় োই,তাকা েনক;থখেই প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত 

কইয়ানে, তখেই উত্তর আচসয়ানে; আর থত সময় থাইনতনে, ততই উকা উত্তনরাত্তর 

অচধক বল সংগ্রক কচরনতনে। বাস্তচবকপনক্ষ সকস্র সকস্র বষে পূনবে ঐ প্রনশ্নর উত্তর 

চিরচদনের নেয প্রদত্ত কইয়াচেল, আর পরবতেী সমনয় ঐ উত্তরই আবার কচথত, স্পষ্টভ্ানব 

বযাখযাত কইয়া আমানদর বহচদ্ধর চেকি উজ্জ্বলতররূনপ প্রকাচশত কইয়ানে মাত্র। অতএব 

আমাচদগনক ককবল ঐ উত্তনরর পহেরাবৃচত্ত কচরনত কইনব। সকনলর চিত্তাকষেক এই 

সমসযা-গুচলর উপর েূতে আনলাকপাত কচরব, এমে ভ্াে কচর ো। আমানদর আকাঙ্ক্ষা 

এই কথ, কসই সোতে মকাে া্ সতয বতেমাে কানলর ভ্াষায় প্রকাশ কচরব, প্রািীেচদনগর 

চিন্তা আধহচেকচদনগর ভ্াষায় বযক্ত কচরব, দাশেচেকচদনগর চিন্তা কলৌচকক ভ্াষায় বচলব—

কদবতানদর চিন্তা মােনবর ভ্াষায় বচলব, ঈেনরর চিন্তা দুবেল মােহনষর ভ্াষায় প্রকাশ 

কচরব, থাকানত কলানক উকা বহচা নত পানর। কারণ আমরা পনর কদচখব, কথ ঐশী সত্তা 

কইনত ঐ-সকল ভ্াব প্রসূত, তাকা মােনবও বতেমাে—কথ সত্তা ঐ চিন্তাগুচলনক সৃনে 

কচরয়াচেনলে, চতচেই মােহনষ প্রকাচশত কইয়া চেননই ইকা বহচা নবে।  

আচম কতামাচদগনক কদচখনতচে। এই দশেেচক্রয়ার নেয কতগুচল চনচেনসর আবশযক? 

প্রথমতঃ িক্ষহ-িক্ষহ অবশযই থাকা িাই। আমার অেযােয ইচরয় অচবকল থাচকনত পানর, 

চকন্তু থচদ আমার িক্ষহ ো থানক, তনব আচম কতামাচদগনক কদচখনত পাইব ো। অতএব 

প্রথমতঃ অবশযই আমার িক্ষহ থাকা িাই। চ্তীয়তঃ িক্ষহর পশ্চানত আর একিা চকেহ থাকা 

আবশযক—কসচিই প্রকৃত দশেনেচরয়। তাকা ো থাচকনল দশেেচক্রয়া অসেব। িক্ষহ বাস্তচবক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 128 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ইচরয় েয়, উকা দশেনের থে মাত্র; থথাথে ইচরয়চি িক্ষহর পশ্চানত অবচস্থত—উকা মচস্তষ্কস্থ 

োয়হনকর। থচদ ঐ ককরচি েষ্ট কইয়া থায় , তনব মােহনষর অচত চেমেল দুচি িক্ষহ থাচকনতও 

কস চকেহই কদচখনত পাইনব ো। অতএব দশেেচক্রয়ার নেয ঐ প্রকৃত ইচরয়চি থাকা চবনশষ 

আবশযক। আমানদর অেযােয ইচরয়সম্বনেও কসইরূপ। বাচকনরর কণে ককবল চভ্তনর শব্দ 

লইয়া থাইবার থেমাত্র। উকা মচস্তষ্কস্থ ককনর কপৌাঁোনো িাই। তবহ ইকাই শ্রবণচক্রয়ার পনক্ষ 

থনথষ্ট কইল ো। কখে কখে এরূপ কয়, তহচম কতামার গ্রোগানর বচসয়া একাগ্রমনে ককাে 

পহস্তক পচিনতে——এমে সময় ঘচিনত বানরািা বাচনল, চকন্তু তহচম শুচেনত পাইনল ো। 

ককে শুচেনত পাইনল ো? এখানে চকনসর অভ্াব চেল? মে ঐ ইচরনয় সংথহক্ত চেল ো। 

অতএব আমরা কদচখনতচে, তৃতীয়তঃ মে অবশযই থাকা িাই। প্রথম বাকযথে; তার পর 

এই বাকযথেচি ইচরনয়র চেকি কথে ঐ চবষয়নক বকে কচরয়া লইয়া থায়; তারপর আবার 

মে ইচরনয় থহক্ত কওয়া িাই। থখে মে ঐ মচস্তষ্কস্থ ককনর থহক্ত ো থানক, তখে কণে-থনে 

এবং মচস্তষ্কস্থ ককনর চবষনয়র োপ পচিনত পানর, চকন্তু আমরা উকা বহচা নত পাচরব ো। 

মেও ককবল বাকক মাত্র, উকানক এই চবষনয়র োপ আরও চভ্তনর বকে কচরয়া বহচদ্ধনক 

প্রদাে কচরনত কয়। বহচদ্ধ চেশ্চয়াচত্মকা বৃচত্ত। তবহ থনথষ্ট কইল ো। বহচদ্ধনক আবার আরও 

চভ্তর লইয়া চগয়া এই শরীনরর অধীের আত্মার চেকি উকানক সমপেণ কচরনত কয়। 

তাাঁকার চেকি কপৌাঁচেনল তনব চতচে আনদশ কনরে——’কর’ অথবা ‘কচরও ো’। তখে কথ 

কথ ক্রনম উকা চভ্তনর চগয়াচেল, কসই কসই ক্রনম আবার বাচকনর আনস—— প্রথনম বহচদ্ধনত, 

তারপর মনে, তারপর মচস্তষ্কনকনর, তারপর বচকথেনে; তখেই চবষয়জ্ঞাে সমূ্পণে কইল, 

বলা থায়। 

থেগুচল মােহনষর স্থূলনদনক——বাচকনরই অবচস্থত। মে চকন্তু তাকা েনক, বহচদ্ধও েনক। চকন্দহ 

দশেনে উকানদর োম সূক্ষ্ম শরীর, খ্রীষ্টাে ধমেশানস্ত্র আধযাচত্মক শরীর। উকা এই শরীর 

কইনত অনেক সূক্ষ্ম বনি, চকন্তু উকা আত্মা েনক। আত্মা এই সকনলর অতীত। স্থূল শরীর 

অল্প চদনেই ধ্বংস কইয়া থায়—খহব সামােয কারনণ উকার চভ্তনর কগালনথাগ ঘনি এবং 

উকা ধ্বংস কইয়া থাইনত পানর। সূক্ষ্ম শরীর এত সকনন েষ্ট কয় ো, চকন্তু উকাও কখে 

সবল, কখে বা দুবেল কয়। আমরা কদচখনত পাই—বৃদ্ধ কলানকর মনে তত বল থানক ো , 
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আবার শরীর সবল থাচকনল মেও সবল থানক, োোচবধ ঔষধ মনের উপর কাথে কনর, 

বাচকনরর সকল বস্তুই মনের উপর কাথে কনর, আবার মেও বাকয নগনতর উপর কাথে 

কচরয়া থানক। শরীনরর কথমে উ্ন চত-অবেচত আনে, মনেরও কতমচে আনে; অতএব মে 

কখেও আত্মা কইনত পানর ো। কারণ আত্মার ক্ষয় বা অধঃপতে োই। আমরা চকভ্ানব 

উকা নাচেনত পাচর? চক কচরয়া আমরা নাচেনত পাচর কথ, মনের পশ্চানত আরও চকেহ 

আনে? কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞাে কখে ননির ধমে কইনত পানর ো। এমে ককাে নি বস্তু কদখা 

থায় ো,দ্বিতেয থাকার স্বরূপ।অনিতে নি পদাথে কখে চেনননক চেনন প্রকাশ কচরনত 

পানর ো। জ্ঞােই সমহদয় নিনক প্রকাশ কনর। এই কথ সম্মহনখ কল (hall) কদচখনতে, জ্ঞােই 

ইকার মূল বচলনত কইনব, কারণ ককাে ো ককাে জ্ঞানের সকায়তা োিা উকার অচস্তেই 

নাো থাইত ো। এই শরীর স্বপ্রকাশ েনক। থচদ তাকা কইত, তনব মৃত বযচক্তর কদকও 

স্বপ্রকাশ কইত। মে বা আধযাচত্মক শরীরও স্বপ্রকাশ কইনত পানর ো, উকা ধিতেযস্বরূপ 

েনক। থাকা স্বপ্রকাশ, তাকার কখেও ক্ষয় কয় ো। থাকা অপনরর আনলানক আনলাচকত, 

তাকার আনলাক কখে থানক, কখে থানক ো। চকন্তু থাকা স্বয়ং আনলাকস্বরূপ, তাকার 

আনলানকর আচবভ্োব-চতনরাভ্াব, হ্রাস-বৃচদ্ধ আবার চক? আমরা কদচখনত পাই, িনরর ক্ষয় 

কয়, আবার উকার কলাবৃচদ্ধ কইনত থানক—তাকার কারণ উকা সূনথের আনলানক আনলাচকত 

। থচদ অচিনত কলৌকচপণ্ড কফচলয়া কদওয়া থায়, আর থচদ উকানক কলাচকত-তপ্ত করা থায়, 

তনব উকা আনলাক চবচকরণ কচরনত থাচকনব, চকন্তু ঐ আনলাক অপনরর বচলয়া উকা 

িচলয়া থাইনব। অতএব ক্ষয় ককবল কসই আনলানকই সেব, থাকা অপনরর চেকি কইনত 

গৃকীত, থাকা স্বপ্রকাশ তাকানত েনক। 

আমরা কদচখলাম এই স্থূলনদক স্বপ্রকাশ েনক, উকা চেনননক চেনন নাচেনত পানর ো। মেও 

চেনননক চেনন নাচেনত পানর ো। ককে? কারণ মনের শচক্তর হ্রাস-বৃচদ্ধ আনে, কখে উকা 

সবল, আবার কখে দুবেল কয়; বাকয সকল বস্তুই উকার উপর কাথে কচরয়া উকানক সবল 

বা দুবেল কচরনত পানর। অতএব মনের মধয চদয়া কথ আনলাক আচসনতনে, তাকা মনের 

চেননর েনক। তনব ঐ আনলা কাকার? উকা অবশযই এমে কাকারও থাকার পনক্ষ উকা 

চেনস্বরূপ, থাকা অপর আনলানকর প্রচতফলে েনক, চকন্তু থাকা স্বয়ং আনলাস্বরূপ; অতএব 
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কসই আনলাক বা জ্ঞাে কসই পহরুনষর স্বরূপ বচলয়া তাকার কখে োশ বা ক্ষয় কয় ো, উকা 

কখে প্রবল বা কখে মৃদু কইনত পানর ো। উকা স্বপ্রকাশ—উকা আনলাকস্বরূপ। আত্মা 

নানেে—তাকা েনক, আত্মা জ্ঞাে স্বরূপ;আত্মার অচস্তে আনে -তাকা েনক,আত্মা 

অচস্তেস্বরূপ; আত্মা সহখী–তাকা েনক, আত্মা সহখস্বরূপ। কথ সহখী, তাকার সহখ অপর 

কাকারও চেকি প্রাপ্ত। থাকার জ্ঞাে আনে, কস অপর কাকারও চেকি জ্ঞােলাভ্ কচরয়ানে। 

থাকার অচস্তে আনে, তাকার কসই অচস্তে অপর কাকারও অচস্তনের উপর চেভ্ের কচরনতনে, 

উকা অপর কাকারও অচস্তনের প্রচতফলে। কথখানেই গুণ ও গুেীর কভ্দ আনে, কসখানেই 

বহচা নত কইনব কসই গুণগুচল গুেীর উপর প্রচতফচলত কইয়ানে। চকন্তু জ্ঞাে, অচস্তে, বা 

আেন্দ—এগুচল আত্মার ধমে েনক, আত্মার স্বরূপ।  

পহেরায় প্রশ্ন কইনত পানর আমরা এ-কথা স্বীকার কচরয়া লইব ককে? ককে আমরা স্বীকার 

কচরব কথ, আেন্দ-অচস্তে-জ্ঞাে আত্মার স্বরূপ, অপনরর চেকি কইনত প্রাপ্ত েনক? ইকার 

উত্তর এই—আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, শরীনরর প্রকাশ মনের প্রকানশ; থতক্ষে মে থানক 

ততক্ষে উকার প্রকাশ, মে িচলয়া কগনল আর কদনকর প্রকাশ থানক ো। িক্ষহ কইনত মে 

িচলয়া কগনল আচম কতামার চদনক িাচকয়া থাচকনত পাচর, চকন্তু কতামায় কদচখনত পাইব ো, 

অথবা শ্রবনণচরয় কইনত মে িচলয়া কগনল কতামানদর কথা কমানিই শুচেনত পাইব ো। 

সকল ইচরয় সম্বনেই এইরূপ। সহতরাং আমরা কদচখনত পাইলাম শরীনরর প্রকাশ—মনের 

প্রকানশ। আবার মে সম্বনেও কসইরূপ। বচকেনগনতর সকল বস্তুই উকার উপর কাথে 

কচরনতনে, সামােয কারনণই উকার পচরবতেে ঘচিনত পানর, মচস্তনষ্কর মনধয একিহ সামােয 

কগালনথাগ কইনলই উকার পচরবতেে ঘচিনত পানর। অতএব মেও স্বপ্রকাশ কইনত পানর 

ো, কারণ আমরা সমহদয় প্রকৃচতনতই কদচখনতচে, থাকা ককাে বস্তুর স্বরূপ, তাকার 

পচরবতেে কইনত পানর ো। ককবল থাকা অপর বস্তুর ধমে, থাকা অপর বস্তু কইনত গৃকীত, 

তাকারই পচরবতেে কয়। চকন্তু প্রশ্ন কইনত পানর-আত্মার প্রকাশ,আত্মার জ্ঞাে, আত্মার 

আেন্দও ঐরূপ অপনরর চেকি কইনত গৃকীত বচলয়া স্বীকার কর ো ককে? এইরূপ স্বীকার 

কচরনল কদাষ এই কইনব কথ, এরূপ স্বীকৃচতর ককাে অন্ত পাওয়া থাইনব ো। আবার প্রশ্ন 

উচ নব, কস কাকার চেকি কইনত আনলাক পাইল? থচদ বনলা, অপর ককাে আত্মা কইনত, 
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তনব আবার প্রশ্ন উচ নব, কসই বা ককাথা কইনত আনলাক পাইল? অতএব অবনশনষ 

আমাচদগনক এমে এক নায়গায় আচসনত কইনব, থাকার আনলা অপনরর েয়, চেননর। 

অতএব েযায়সঙ্গত চসদ্ধান্ত এই—কথখানে প্রথনমই স্বপ্রকাশে কদচখনত পাওয়া থাইনব, 

কসইখানেই থামা, এবং আর অগ্রসর ো কওয়া। 

অতএব আমরা কদচখলাম, মােহনষর প্রথমতঃ এই স্থূল কদক, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, উকার 

পশ্চানত মােহনষর প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রচকয়ানেে; আমরা কদচখয়াচে, স্থূল কদনকর সমহদয় 

গুণ ও শচক্ত মে কইনত গৃকীত—মে আবার আত্মার আনলানক আনলাচকত। 

আত্মার স্বরূপ সম্বনে আবার োো প্রশ্ন উচ নতনে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচেদােন্দই আত্মার 

স্বরূপ—এই থহচক্ত কইনত থচদ আত্মার অচস্তে স্বীকার কচরনত কয়, তনব স্বভ্াবতই প্রমাচণত 

কইনতনে কথ, উকা শূেয কইনত সৃষ্ট কইনত পানর ো। থাকা স্বপ্রকাশ-অপর বস্তু-

চেরনপক্ষ,তাকা কখে শূেয কইনত উপপ্ন  কইনত পানর ো।আমরা কদচখয়াচে, এই 

নিনগপও শূেয কইনত কয় োই—আত্মা কতা দূনরর কথা। অতএব সবেদাই উকার অচস্তে 

চেল। এমে সময় কখে চেল ো, থখে উকার অচস্তে চেল ো; কারণ থচদ বনলা—এক 

সমনয় আত্মার অচস্তে চেল ো, তনব ‘কাল’ ককাথায় অবচস্থত চেল? কাল কতা আত্মার 

মনধযই অবচস্থত। থখে আত্মার শচক্ত মনের উপর প্রচতফচলত কয়, আর মে চিন্তা কনর, 

তখেই কানলর উপপচত্ত। সহতরাং থখে আত্মা চেল ো, তখে চিন্তাও চেল ো, আর চিন্তা 

ো থাচকনল কালও থাচকনত পানর ো। অতএব থখে কাল আত্মানত রচকয়ানে, তখে আত্মা 

কথ কানল অবচস্থত, ইকা চক কচরয়া বলা থাইনত পানর? আত্মার নন্মও োই, মৃতহযও োই, 

উকা ককবল চবচভ্্ন  কসাপানের মধয চদয়া অগ্রসর কইনতনে মাত্র। উকা ধীনর ধীনর চেনননক 

চে  অবস্থা কইনত উে ভ্ানব প্রকাশ কচরনতনে। আত্মা মনের চভ্তর চদয়া শরীনরর উপর 

কাথে কচরয়া চেন মচকমা চবকাশ কচরনতনে, এবং শরীনরর ্ারা বাকয নগপ গ্রকণ কচরয়া 

উকানক বহচা নতনে। উকা একচি শরীর গ্রকণ কচরয়া উকানক বযবকার কচরনতনে, এবং থখে 

কসই শরীনরর ্ারা আর ককাে কান কইবার সোবো থানক ো, তখে আত্মা আর এক 

শরীর গ্রকণ কনর। 
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এখে আবার আত্মার পহেনেন্ম১ সম্বনে প্রশ্ন কদখা চদল। অনেক সময় কলানক এই 

পহেনেনন্মর কথা শুচেনলই ভ্য় পায়, আর কলানকর কহসংস্কার এত প্রবল কথ, চিন্তাশীল 

কলানকও চবোস কচরনব–আমরা শূেয কইনত উপপ্ন  কইয়াচে, তারপর আবার িমপকার 

থহচক্তর সচকত চসদ্ধান্ত স্থাপে কচরনত কিষ্টা কচরনব, থচদও আমরা শূেয কইনত উপপ্ন ,পনর 

আমরা অেন্তকাল ধচরয়া থাচকব।থাকারা শূেয কইনত আচসয়ানে, তাকারা অবশযই শূনেয 

থাইনব। তহচম আচম বা উপচস্থত কককই শূেয কইনত আনস োই, সহতরাং শূনেয থাইনব ো। 

আমরা অেন্তকাল ধচরয়া রচকয়াচে এবং থাচকব, আর ব্রহ্মানণ্ড এমে ককাে শচক্ত োই, থাকা 

আমাচদগনক শূনেয পচরণত কচরনত পানর। এই পূেনেন্মবানদ ভ্য় পাইবার ককাে কারণ 

োই, উকাই মােহনষর ধেচতক উ্ন চতর প্রধাে সকায়ক। চিন্তাশীল বযচক্তনদর ইকাই 

থহচক্তসঙ্গত চসদ্ধান্ত। থচদ পনর কতামার অেন্তকাল অচস্তে সেব কয়, তনব ইকাও সতয কথ, 

তহচম অেন্তকাল ধচরয়া চেনল; অেয ককােরূপ কইনত পানর ো। এই মনতর চবরুনদ্ধ কথ-

সকল আপচত্ত শুচেনত পাওয়া থায়, কসগুচল চেরাকরণ কচরনত কিষ্টা কচরনতচে। থচদও 

কতামরা অনেনক এই আপচত্ত-গুচলনক অচকচিপকর কবাধ কচরনব, তথাচপ ঐগুচলর উত্তর 

চদনত কইনব, কারণ কখে কখে আমরা কদচখনত পাই, মকাচিন্তাশীল বযচক্তও অচত 

মূনখোচিত কথা বচলয়া থানক। কলানক কথ বচলয়া থানক, ‘এমে অসঙ্গত মতই োই, থাকা 

সমথেে কচরবার নেয ককাে-ো-নকাে দাশেচেক অগ্রসর ো কে’—এ-কথা অচত সতয। এ-

চবষনয় প্রথম আপচত্ত এই—নন্মান্তনরর কথা আমানদর স্মরণ থানক ো ককে? আমরা চক 

এই ননন্মরই অতীত ঘিো সব স্মরণ কচরনত পাচর? কতামানদর মনধয কয়ননের 

ধশশবকানলর কথা মনে পনি? ধশশবকানলর কথা কতামানদর কাকারও মনে পনি ো; 

আর থচদ স্মৃচত-শচক্তর উপর কতামার অচস্তে চেভ্ের কনর, তনব কতামার মনে োই বচলয়া 

ঐ ধশশবাবস্থায় কতামার অচস্তেও চেল ো—এ কথা বচলনত কইনব। আমরা থচদ স্মরণ 

কচরনত পাচর, তনবই পূবেননন্মর অচস্তে স্বীকার কচরব, ইকা বলা িরম চেবহেচদ্ধতা। 

আমানদর পূবেননন্মর কথা কথ স্মরণ থাচকনবই—ইকার চক ককাে ককতহ আনে? কসই মচস্তষ্ক 

োই , তাকা এনকবানর ধ্বংস কইয়া চগয়ানে, এবং েূতে একচি মচস্তষ্ক কইয়ানে। অতীনত 
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অচনেত সংস্কারগুচলর সমচষ্ট আমানদর মচস্তনষ্ক আচসয়ানে—উকা লইয়া মে এই শরীনর 

বাস কচরনতনে। 

এইক্ষনণ আচম চ ক কথমেচি আচে, তাকা আমার অেন্ত অতীনতর কমে-ফলস্বরূপ। আর 

কসই সমগ্র অতীত কক স্মরণ করারই বা আমার চক প্রনয়ানে? কহসংষ্কানরর এমচে প্রভ্াব 

কথ, থাকারা পহেনেন্মবাদ অস্বীকার কনর, তাকারাই আবার চবোস কনর, এক সমনয় আমরা 

বাের চেলাম; চকন্তু তাকানদর বােরনন্ম ককে স্মরণ কয় ো—এ চবষনয় অেহসোে কচরনতও 

ভ্রসা কনর ো। থখে শুচে, ককাে প্রািীে ঋচষ বা সাধহ সতয প্রতযক্ষ কচরয়ানেে, আমরা 

আধহচেনকরা তাাঁকানক চেনবোধ বচলয়া থাচক; চকন্তু থচদ ককক বনল, কাক্সচল ইকা বচলয়ানেে, 

চিণ্ডাল ইকা বচলয়ানেে, তখে আমরা বচল উকা অবশযই সতয কইনব-অমচে আমরা তাকা 

মাচেয়া লই। প্রািীে কহসংস্কানরর পচরবনতে আমরা আধহচেক কহসংস্কার আচেয়াচে, ধনমের 

প্রািীে কপানপর পচরবনতে আমরা চবজ্ঞানের আধহচেক কপাপ বসাইয়াচে। অতএব আমরা 

কদচখলাম, স্মৃচত সম্বনে কথ আপচত্ত, তাকা সতয েনক। আর এই পহেনেন্ম সম্বনে কথ গুরুতর 

আপচত্ত উচ য়া থানক, তাকার মনধয ইকাই একমাত্র আপচত্ত, থাকা চবজ্ঞ কলানক আনলািো 

কচরনত পানরে। থচদও কদচখয়াচে, পহেনেন্মবাদ প্রমাণ কচরনত কইনল তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ 

স্মৃচতও থাচকনব–ইকা প্রমাণ করার ককাে প্রনয়ানে োই, তথাচপ আমরা ইকা দৃঢ়ভ্ানব 

বচলনত পাচর কথ, অনেনকর এরূপ স্মৃচত কদখা থায়, আর কতামরাও সকনল কথ-ননন্ম 

মহচক্তলাভ্ কচরনব, কসই ননন্ম এই স্মৃচত লাভ্ কচরনব। ককবল তখেই নাচেনত পাচরনব–

নগপ স্বপ্নমাত্র, তখেই অন্তনরর অন্তনর বহচা নব কথ, আমরা এই নগনত অচভ্নেতামাত্র, 

আর এই নগপ রঙ্গভ্ূচম, তখেই প্রবলনবনগ অোসচক্ত ভ্াব কতামানদর চভ্তর আচসনব, 

তখেই থত কভ্াগতৃষ্ণা-নীবনের উপর এই তীব্র আগ্রক –এই সংসার চিরকানলর নেয 

িচলয়া থাইনব। তখে তহচম স্পষ্টই কদচখনব, তহচম নগনত কতবার আচসয়াে, কত লক্ষ লক্ষ 

বার তহচম চপতামাতা পহত্রকেযা স্বামী-স্ত্রী বেহ ঐেথে শচক্ত লইয়া কািাইয়াে। কতবার এই-

সকল আচসয়ানে, কতবার িচলয়া চগয়ানে। কতবার তহচম সংসার-তরনঙ্গর উে িূিায় 

উচ য়াে, আবার কতবার তহচম ধেরানশযর গভ্ীর গহ্বনর চেমচজ্জত কইয়াে। থখে স্মৃচত 

কতামার চেকি এই-সকল আচেয়া চদনব, তখেই ককবল তহচম বীনরর েযায় দাাঁিাইনব, এবং 
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নগপ কতামায় ভ্রূভ্ঙ্গী কচরনল তহচম শুধহ কাচসনব। তখেই তহচম বীনরর েযায় দাাঁিাইয়া 

বচলনত পাচরনব—’মৃতহয, কতামানকও আচম গ্রাকয কচর ো, তহচম আমানক চক ভ্য় কদখাও?’ 

থখে তহচম নাচেনত পাচরনব, কতামার উপর মৃতহযর ককাে শচক্ত োই, তখেই তহচম মৃতহযনক 

নয় কচরনত পাচরনব। আর সকনলই কানল এই অবস্থা লাভ্ কচরনব। 

আত্মার কথ পহেনেন্ম কয়, তাকার চক ককাে থহচক্তথহক্ত প্রমাণ আনে? এতক্ষণ আমরা ককবল 

শঙ্কাচেরাস কচরনতচেলাম, কদখাইনতচেলাম, পহেনেন্মবাদ খণ্ডে কচরবার থহচক্তগুচল 

অচকচিপকর। এখে পহেনেনন্মর সপনক্ষ কথ-সব থহচক্ত আনে, তাকা চববৃত কইনতনে। 

পহেনেন্মবাদ বযতীত জ্ঞাে অসেব। মনে কর, আচম রাস্তায় চগয়া একিা কহকহরনক 

কদচখলাম। উকানক কহকহর বচলয়া নাচেলাম চকরূনপ? থখেই উকার োপ আমার মনের 

উপর পচিল, উকার সচকত মনের চভ্তরকার পূবেসংস্কারগুচলনক চমলাইনত লাচগলাম। 

কদচখলাম—আমার থাবতীয় পূবেসংস্কার স্তনর স্তনর সানানো রচকয়ানে। েূতে ককাে চবষয় 

আচসবামাত্রই আচম ঐচিনক কসই প্রািীে সংস্কারগুচলর সচকত চমলাইয়া কদচখ। থখেই 

কদচখ, কসই ভ্ানবর আর কতকগুচল সংস্কার রচকয়ানে, অমচে আচম উকাচদগনক তাকানদর 

সচকত চমলাই, তখেই আমার তৃচপ্ত আনস। আচম তখে উকানক কহকহর বচলয়া নাচেনত 

পাচর, কারণ উকা পূবোবচস্থত কতকগুচল সংস্কানরর সচকত কমনল। থখে উকার তহলয সংস্কার 

আমার চভ্তনর কদচখনত পাই ো, তখেই আমার অতৃচপ্ত আনস, এইরূপ কইনল উকানক 

‘অজ্ঞাে’ বনল। আর তৃচপ্ত কইনলই উকানক ‘জ্ঞাে’ বনল। থখে একচি আনপল পচিল, 

তখেই মােহনষর মনধয অতৃচপ্ত আচসল। তারপর মােহষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুচল ঘিোর 

মনধয একচি কশ্রণীচবভ্াগ কদচখনত পাইল। চক কসই কশ্রণী? সকল আনপলই পচিয়া থানক। 

মােহষ উকার ‘মাধযাকষেণ’ সংজ্ঞা চদল। অতএব আমরা কদচখলাম—পূনবে কতকগুচল 

অেহভ্ূচত ো থাচকনল েূতে অেহভ্ূচত অসেব, কারণ ঐ েূতে অেহভ্ূচতর সচকত চমলাইবার 

আর চকেহ পাওয়া থাইনব ো। অতএব কচতপয় ইওনরাপীয় দাশেচেনকর মনত ‘বালক ভ্হচমি 

কইবার সময় সংস্কারশূেয মে লইয়া আনস’—এ-কথা থচদ সতয কয়, তনব এরূপ বালক 

কখেও চকেহমাত্র মােচসক শচক্ত অনেে কচরনত পাচরনব ো, কারণ তাকার অেহভ্ূচতগুচল 

চমলাইবার নেয আর ককাে সংস্কার োই। অতএব কদচখলাম, এই পূবেসচিত জ্ঞােভ্াণ্ডার 
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বযতীত েূতে ককাে জ্ঞাে কওয়া অসেব। বাস্তচবক আমানদর সকলনকই পূবেসচিত 

জ্ঞােভ্াণ্ডার সনঙ্গ কচরয়া লইয়া আচসনত কইয়ানে। অচভ্জ্ঞতা কইনত জ্ঞােলাভ্ কয়, আর 

ককাে পথ োই। থচদ আমরা এখানে ঐ জ্ঞাে লাভ্ ো কচরয়া থাচক, অবশযই আমারা অপর 

ককাথাও উকা লাভ্ কচরয়া থাচকব। মৃতহযভ্য় সবেত্রই কদচখনত পাই ককে? একচি কহক্কহি 

এইমাত্র চডম কইনত বাচকর কইয়ানে—একচি বানপাচখ আচসল, অমচে কস ভ্নয় মানয়র 

কানে পালাইয়া কগল। ককাথা কইনত ঐ কহক্কহিশাবকচি চশচখল কথ, কহক্কহি বাননর ভ্ক্ষয? 

ইকার একচি পহরাতে বযাখযা আনে, চকন্তু উকানক বযাখযাই বলা থাইনত পানর ো। উকানক 

স্বাভ্াচবক সংস্কার(instinct) বলা কয়। কথ ক্ষহদ্র কহক্কহিচি এইমাত্র চডম্ব কইনত বাচকর 

কইয়ানে, তাকার এরূপ মরণভ্ীচত আনস ককাথা কইনত? চডম্ব কইনত সদয বচকগেত কংস 

ননলর চেকি আচসনলই, ননল া াাঁপ চদয়া পনি এবং সাাঁতার চদনত থানক ককে? উকা কখে 

সাাঁতার কদয় োই, অথবা কাকানকও সাাঁতার চদনত কদনখ োই। কলানক বনল উকা ‘ স্বাভ্াচবক 

জ্ঞাে’। ‘স্বাভ্াচবক জ্ঞাে’ বচলনল একিা খহব লম্বা-িওিা কথা বলা কইল বনি, চকন্তু উকা 

আমাচদগনক েূতে চকেহই চশখাইল ো। 

এই স্বাভ্াচবক জ্ঞাে চক, তাকা আনলািো করা থাক। আমানদর চেনননদর চভ্তরই শত 

প্রকানরর স্বাভ্াচবক জ্ঞাে রচকয়ানে। মনে কর, একনে চপয়ানো বানাইনত চশচখনত আরে 

কচরল। প্রথনম তাকানক প্রনতযক পরদার চদনক েনর রাচখয়া তনব উকার উপর অঙ্গহচল 

প্রনয়াগ কচরনত কয়; চকন্তু অনেক মাস, অনেক বপসর অভ্যাস কচরনত কচরনত উকা 

স্বাভ্াচবক কইয়া দাাঁিায়, আপো-আপচে কইনত থানক। এক সমনয় ইকানত জ্ঞােপূবেক 

ইচ্ছার প্রনয়ানে কইত, এখে আর উকার প্রনয়ানে থানক ো, জ্ঞােপূবেক ইচ্ছা বযতীতই 

উকা চেে্ন  কইনত পানর, ইকানকই বনল স্বাভ্াচবক জ্ঞাে। প্রথনম ইকা ইচ্ছাসক কৃত চেল, 

পচরনশনষ উকানত আর ইচ্ছার প্রনয়ানে রচকল ো। চকন্তু স্বাভ্াচবক জ্ঞানের তত্ত্ব এখেও 

সমূ্পণে বলা কয় োই, অনধেক কথা বচলনত এখেও বাচক আনে। কথ-সকল কাথে এখে 

আমানদর স্বাভ্াচবক, তাকার প্রায় সবগুচলনকই আমানদর ইচ্ছার অধীনে আো থাইনত 

পানর। শরীনরর প্রনতযক কপশীই আমানদর অধীনে আো থাইনত পানর। এ চবষয়চি 

আনকাল সাধারনণর ভ্ালভ্ানবই নাো আনে। অতএব অেয়ী ও বযচতনরকী—দুই উপানয়ই 
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প্রমাচণত কইল কথ, থাকানক আমরা স্বাভ্াচবক জ্ঞাে বচল, তাকা ইচ্ছাকৃত কানথের অবেত 

ভ্াব মাত্র। অতএব থখে সমহদয় প্রকৃচতনতই এক চেয়ম রানে কচরনতনে, তখে সমগ্র 

সৃচষ্টনত ‘উপমাে’-প্রমানণর প্রনয়াগ কচরয়া অবশযই চসদ্ধান্ত কচরনত পারা থায়, চে তর 

প্রাণীনত এবং মােহনষ থাকা স্বাভ্াচবক জ্ঞাে বচলয়া প্রতীয়মাে কয়, তাকা ইচ্ছার অবেত 

ভ্াবমাত্র। 

আমরা বচকনেগনত কথ চেয়ম পাইয়াচেলাম, অথোপ প্রনতযক ক্রমচবকাশ-প্রচক্রয়ার পূনবেই 

একচি ক্রমসনঙ্কাি-প্রচক্রয়া বতেমাে, আর ক্রমসনঙ্কাি কইনলই উকার সনঙ্গ ক্রমচবকাশও 

থাচকনব—এই চেয়ম খািাইয়া আমরা স্বাভ্াচবক জ্ঞানের চক বযাখযা লাভ্ কচর? স্বাভ্াচবক 

জ্ঞাে তাকা কইনল চবিার-পূবেক কানথের ক্রমসনঙ্কািভ্াব কইয়া দাাঁিাইল। অতএব মােহনষ 

বা পশুনত থাকানক স্বাভ্াচবক জ্ঞাে বচল, তাকা অবশযই পূবেবতেী ইচ্ছাকৃত কানথের 

ক্রমসনঙ্কািভ্াব কইনব। আর ইচ্ছাকৃত কাথে বচলনলই পূনবে আমরা অচভ্জ্ঞতা লাভ্ 

কচরয়াচেলাম, স্বীকার করা কইল। পূবেকৃত কাথে কইনত ঐ সংস্কার আচসয়াচেল, আর ঐ 

সংস্কার এখেও বতেমাে। এই মৃতহযভ্ীচত, এই নচন্মবামাত্র ননল সন্তরণ আর মেহনষযর 

মনধয থাকা চকেহ অচেচ্ছাকৃত স্বাভ্াচবক কাথে রচকয়ানে, সবই পূবে কাথে ও পূবে অেহভ্ূচতর 

ফল—এখে স্বাভ্াচবক জ্ঞােরূনপ পচরণত কইয়ানে। 

এতক্ষনণ আমরা চবিানর কবশ অগ্রসর কইলাম, আর এতদূর পথেন্ত আধহচেক চবজ্ঞােও 

আমানদর সকায়। আধহচেক চবজ্ঞােচবনদরা ক্রনম ক্রনম প্রািীে ঋচষনদর সচকত একমত 

কইনতনেে, এবং তাাঁকানদর থতিহকহ প্রািীে ঋচষনদর সনঙ্গ চমনল ততিহকহনত ককাে কগাল 

োই। ধবজ্ঞাচেনকরা স্বীকার কনরে কথ, প্রনতযক মােহষ এবং প্রনতযক নীবনন্তুই কতকগুচল 

অেহভ্ূচতর সমচষ্ট লইয়া নন্মগ্রকণ কনর; তাাঁকারা ইকাও মানেে কথ, মনের এই-সকল কাথে 

পূবে অেহভ্ূচতর ফল। চকন্তু তাাঁকারা এইখানে আর এক শঙ্কা তহচলয়া থানকে। 

তাাঁকারা বনলে, ঐ অেহভ্ূচতগুচল কথ আত্মার, ইকা বচলবার আবশযকতা চক? উকা ককবল 

শরীনররই ধমে বচলনলই কতা কয়। উকা ‘বংশােহক্রচমক সিার’  ( Hereditary 

transmission) এ-কথা বচলনলই কতা কয়। ইকাই কশষ প্রশ্ন। আচম কথ-সকল সংস্কার লইয়া 

নচন্ময়াচে, তাকা আমার পূবেপহরুষনদর সচিত সংস্কার, ইকাই বনলা ো ককে? ক্ষহদ্র নীবাণহ 
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কইনত সবেনশ্রি মেহষয পথেন্ত সকনলরই কমেসংস্কার আমার চভ্তনর রচকয়ানে, চকন্তু উকা 

বংশােহক্রচমক সিারবনশই আমানত আচসয়ানে। এইরূপ কইনল আর চক কগাল থানক? এই 

প্রশ্নচি অচত সহন্দর। আমরা এই বংশােহক্রচমক সিানরর কতক অংশ মাচেয়াও থাচক। 

কতিহকহ মাচে? মাচে ককবল এইিহকহ কথ উকা আমাচদগনক ভ্চবষযপ শরীনরর উপাদাে প্রদাে 

কনর; আমরা আমানদর পূবেকনমের ্ ারা শরীর চবনশষ আশ্রয় কচরয়া থাচক;আর কথ-সকল 

চপতামাতা তাাঁকানদর কানথের ্ারা ঐ আত্মানক সন্তােরূনপ পাইবার উপথহক্ত কইয়ানেে, 

তাাঁকানদর চেকি কইনতই েূতে শরীনরর উপাদাে সংগৃকীত কয়।  

বংশােহক্রচমক সিারবাদ চবো প্রমানণই একচি অিহত চসদ্ধান্ত স্বীকার কচরয়া থানক কথ, 

মনের সংস্কাররাচশর োপ ননি সচিত কইনত পানর। থখে আচম কতামার চদনক তাকাই, 

তখে আমার চিত্তহ্রনদ একচি তরঙ্গ উন । ঐ তরঙ্গ িচলয়া থায়, চকন্তু সূক্ষ্ম তরঙ্গাকার 

থানক। আমরা ইকা বহচা নত পাচর। শরীনরর সংস্কার কথ শরীনর থাচকনত পানর , তাকা 

আমরা বহচা । চকন্তু শরীর থখে েষ্ট কয়, তখে মােচসক সংস্কার শরীনর বাস কনর, ইকার 

প্রমাণ চক? চকনসর ্ারা ঐ সংস্কার সিাচরত কয়? মনে কর, মনের প্রনতযক সংস্কানরর 

শরীনর বাস করা সেব ; মনে কর , আচদম মােহষ কইনত আরে কচরয়া বংশােহক্রনম 

সকল পূবেপহরুনষর সংস্কার আমার চপতার শরীনর রচকয়ানে এবং চপতার শরীর কইনত 

আমানত আচসনতনে। ককমে কচরয়া? কতামারা বচলনব—নীবাণহ-নকানষর (bio-plasmic 

cell) ্ারা। চকন্তু চক কচরয়া ইকা সেব কইনব, কারণ চপতার শরীর কতা সন্তানে সমূ্পণে 

আনস ো? একই চপতামাতার অনেকগুচল সন্তােসন্তচত থাচকনত পানর। সহতরাং এই 

বংশােহক্রচমক সিার-বাদ স্বীকার কচরনল, ইকাও স্বীকার করা অবশযোবী কইয়া পনি 

কথ, চপতা-মাতা প্রনতযক সন্তানের ননন্মর সনঙ্গ সনঙ্গ তাাঁকানদর চেন মনোবৃচত্তর চকচিদংশ 

কারাইনবে, কারণ তাাঁকানদর মনত সিারক ও সিাথে এক অথোপ কভ্ৌচতক; আর থচদ 

বনলা, তাাঁকানদর মনোবৃচত্তই সিাচরত কয়, তনব বচলনত কয় প্রথম সন্তানের ননন্মর পরই 

তাাঁকানদর মে সমূ্পণেরূনপ শূেয কইয়া থাইনব। 

আবার থচদ নীবাণহনকানষ চিরকানলর অেন্ত সংস্কারসমচষ্ট থানক, তনব চনজ্ঞাসয এই, উকা 

ককাথায় চকরূনপই বা থানক? ইকা একচি অতযন্ত অসেব দৃচষ্টভ্ঙ্গী। আর থতচদে ো এই 
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নিবাদীরা প্রমাণ কচরনত পানরে, চক কচরয়া ঐ সংস্কার ঐ ককানষ থাচকনত পানর, আর 

ককাথায়ই বা থাচকনত পানর, এবং ‘মনোবৃচত্ত শরীর-নকানষ চেচদ্রত থানক’, এই বানকযরই 

বা অথে চক, থতচদে ো তাাঁকারা বহা াইনত পানরে, ততচদে তাাঁকানদর চসদ্ধান্ত স্বীকার কচরয়া 

লওয়া থাইনত পানর ো। এ পথেন্ত কবশ স্পষ্ট বহা া কগল কথ, এই সংস্কার মনেরই মনধয 

বাস কনর, মেই নন্মনন্মান্তর গ্রকণ কচরনত আনস; মেই আপে উপনথাগী উপাদাে গ্রকণ 

কনর, আর কথ মে চবনশষ প্রকার শরীর ধারণ কচরবার উপথহক্ত কমে কচরয়ানে, থতচদে 

পথেন্ত ো কস তাকা চেমোণ কচরবার উপনথাগী উপাদাে পাইনতনে, ততচদে তাকানক 

অনপক্ষা কচরনত কইনব। ইকা আমরা বহচা নত পাচর। অতএব আত্মার কদক গ নের 

উপনথাগী উপাদাে প্রস্তুত করা পথেন্তই বংশােহক্রচমক সিারবাদ স্বীকার করা থাইনত 

পানর। আত্মা চকন্তু নন্মান্তর গ্রকণ কনরে—শরীনরর পর শরীর চেমোণ কনরে; আর আমরা 

কথ-নকাে চিন্তা কচর, কথ-নকাে কাথে কচর, তাকাই সূক্ষ্মভ্ানব থাচকয়া থায়, আবার সময় 

কইনলই উকারা স্থূল বযক্তভ্াব ধারণ কচরনত উন্মহখ কয়। 

আমার থাকা বক্তবয, তাকা কতামাচদগনক আরও স্পষ্ট কচরয়া বচলনতচে। থখেই আচম 

কতামানদর প্রচত দৃচষ্টপাত কচর, তখেই আমার মনে একচি তরঙ্গ উন । উকা কথে 

চিত্তহ্রনদর চভ্তর ডহচবয়া থায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম কইনত সূক্ষ্মতর কইনত থানক, চকন্তু উকার 

এনকবানর োশ কয় ো। কথ-নকাে মহকূনতে স্মৃচতরূপ তরঙ্গাকানর উচ নত প্রস্তুত কইয়া উকা 

মনের মনধযই বতেমাে থানক। এইরূনপই এই সমহদয় সংস্কার সমচষ্ট আমার মনেই 

রচকয়ানে, আর মৃতহযকানল উকানদর সমচষ্ট আমার সনঙ্গই বাচকর কইয়া থায়। মনে কর, 

এই ঘনর একচি বল রচকয়ানে, আর আমরা প্রনতযনকই কানত একচি েচি লইয়া সব চদক 

কইনত ইকানক আঘাত কচরনত আরে কচরলাম; বলচি ঘনরর এক ধার কইনত আর এক 

ধানর থাইনত লাচগল, দরনার কানে কপৌাঁচেবামাত্র, উকা বাচকনর িচলয়া কগল। উকা ককাে া্ 

শচক্ত লইয়া বাচকনর িচলয়া থায়?—থতগুচল েচি মারা কইনতচেল, তাকানদর সমনবত 

শচক্ত। উকার গচত ককাে া্ চদনক কইনব, তাকাও ঐ-সকনলর সমনবত ফনল চেণেীত কইনব। 

এইরূপ, শরীনরর পতে কইনল আত্মার ককাে া্ চদনক গচত কইনব , তাকা কক চেণেয় কনর? 

ঐ আত্মা কথ-সকল কাথে কচরয়ানে, কথ-সকল চিন্তা কচরয়ানে, কসইগুচলই উকানক ককাে 
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চবনশষ চদনক পচরিাচলত কচরনব। ঐ আত্মা চেননর মনধয ঐ-সকনলর সংস্কার লইয়া 

গন্তবযপনথ অগ্রসর কইনব। থচদ সমনবত কমেফল এরূপ কয় কথ, পহেবোর কভ্ানগর নেয 

উকানক একচি েূতে শরীর গচিনত কইনব, তনব উকা এমে চপতা-মাতার চেকি থাইনব, 

থাকানদর চেকি কইনত কসই শরীরগ নের উপনথাগী উপাদাে পাওয়া থাইনত পানর, আর 

কসই-সকল উপাদাে লইয়া উকা একচি েূতে শরীর গ্রকণ কচরনব। এইরূনপ ঐ আত্মা কদক 

কইনত কদকান্তনর থাইনব, কখে স্বনগে থাইনব, আবার পৃচথবীনত আচসয়া মােব কদক পচরগ্রক 

কচরনব; অথবা অেয ককাে উেতর বা চে তর নীবশরীর পচরগ্রক কচরনব। এইরূনপ উকা 

অগ্রসর কইনত থাচকনব, থতচদে ো উকার অচভ্জ্ঞতা অনেে কশষ কয়, এবং পূবোস্থানে 

প্রতযাবৃত্ত কয়। তখেই উকা চেননর স্বরূপ নাচেনত পানর। তখে সমহদয় অজ্ঞাে িচলয়া 

থায়, চেননর শচক্তসমূক প্রকাচশত কয়। চতচে তখে চসদ্ধ কইয়া থাে, পূণেতা লাভ্ কনরে, 

তখে তাাঁকার পনক্ষ স্থূলশরীনরর সাকানথয কাথে করার ককাে প্রনয়ানে থানক ো—

সূক্ষ্মশরীনরর ্ারা কাথে কচরবারও প্রনয়ানে থানক ো। তখে চতচে স্বয়ংননযাচতঃ ও মহক্ত 

কইয়া থাে; তাাঁকার আর নন্ম বা মৃতহয চকেহই কয় ো।  

এ সম্বনে আমরা এখে আর চবনশষ আনলািো কচরব ো। পহেনেন্মবাদ সম্বনে আর একচি 

কথা বচলয়াই চেবৃত্ত কইব। এই মতই ককবল নীবাত্মার স্বাধীেতা কঘাষণা কনর। এই মতই 

ককবল আমানদর সমহদয় দুবেলতার কদাষ অপর কাকারও ঘানি িাপায় ো। চেননর কদাষ 

পনরর ঘানি িাপানোিা মােহনষর সাধারণ দুবেলতা।আমরা চেনননদর কদাষ কদচখনত পাই 

ো। িক্ষহ কখেও চেনননক কদচখনত পায় ো। উকা অপর সকনলর িক্ষহ কদচখনত পায়। মােহষ 

আমরা, থতক্ষে অপনরর ঘানি কদাষ িাপাইনত পাচর, ততক্ষণ চেনননদর দুবেলতা, 

চেনননদর ত্রুচি স্বীকার কচরনত বি োরান। মােহষ সাধারণতঃ চেননর কদাষগুচল, চেননর 

ভ্রমত্রুচিগুচল তাকার প্রচতনবশীর ঘানি িাপাইনত িায়, তাকা থচদ ো পনর, তনব ঈেনরর 

ঘানি িাপায়; তাকা ো কইনল অদৃষ্ট োমক একচি ভ্ূনতর কল্পো কনর এবং তাকারই উপর 

কদাষানরাপ কচরয়া চেচশ্চন্ত কয়; চকন্তু কথা এই, ‘অদৃষ্ট’ োনম এই বস্তুচির স্বরূপ চক এবং 

উকা থানকই বা ককাথায়? আমরা কতা থাকা বপে কচর, তাকাই পাইয়া থাচক। 
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আমরাই আমানদর অদৃনষ্টর চেমোতা। আমানদর অদৃষ্ট মন্দ কইনল কাকানকও কদাষী কচরনত 

পারা থায় ো,আবার ভ্াল কইনল প্রশংসাও অপর ককক পায় ো। বাতাস সবেদাই বচকনতনে। 

কথ-সকল নাকাননর পাল খািানো থানক, কসইগুচলনতই বাতাস লানগ-তাকারাই পালভ্নর 

অগ্রসর কয়। থাকানদর পাল গুিানো থানক, তাকাচদনগর উপর বাতাস লানগ ো। ইকা চক 

বায়হর কদাষ? আমরা কথ ককক সহখী, ককক বা দুঃখী, ইকা চক কসই করুণাময় চপতার কদাষ? 

তাাঁকার কৃপা-বাতাস চদবারাত্র অচবরত বচকনতনে, তাাঁকার দয়ার কশষ োই। আমরাই 

আমানদর অদৃনষ্টর রিচয়তা। তাাঁকার সূথে দুবেল বলবাে া্—সকনলর নেয উচদত কয়। তাাঁকার 

বায়হ সাধহ পাপী—সকনলর নেযই সমােভ্ানব বচকনতনে। চতচে সকনলর প্রভ্হ, সকনলর 

চপতা, দয়াময়, সমদশেী। কতামরা চক মনে কর, ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র বস্তু আমরা কথ দৃচষ্টনত কদচখ, 

চতচেও কসই দৃচষ্টনত কদচখয়া থানকে? ঈের সম্বনে ইকা চক ক্ষহদ্র ধারণা! আমরা কোি কোি 

কহকহরোোর মনতা এখানে নীবে-মরণ সংগ্রাম কচরনতচে এবং চেনবোনধর মনতা মনে 

কচরনতচে, ভ্গবােও ঐ চবষয়গুচল চ ক কতমচে গুরুনের সনঙ্গ গ্রকণ কচরনবে। এই 

কহকহরোোর কখলার অথে চক, তাকা চতচে চবলক্ষণ নানেে। তাাঁকার উপর সব কদাষ িাপানো, 

তাাঁকানক দন্ড-পহরস্কানরর কতো বলা চেবহেচদ্ধতামাত্র।চতচে কাকারও দণ্ডচবধাে কনরে ো, 

কাকানকও পহরস্কার কদে ো।১ সবে কদনশ, সবে কানল, সবে অবস্থায় সকনলই তাাঁকার অেন্ত 

দয়া পাইবার অচধকারী। উকার বযবকার চকরূনপ কচরব, তাকা আমানদর উপর চেভ্ের 

কচরনতনে। মােহষ, ঈের বা অপর কাকারও উপর কদাষানরাপ কচরও ো। থখে চেনন কষ্ট 

পাও, তখে তাকার নেয চেনননকই কদাষী বচলয়া চস্থর কর এবং থাকানত আপোর মঙ্গল 

কয়, তাকারই কিষ্টা কর। 

পূনবোক্ত সমসযার ইকাই মীমাংসা। থাকারা চেনননদর দুঃখ-কনষ্টর নেয অপনরর উপর 

কদাষানরাপ কনর-দুঃনখর চবষয়, এমে কলানকর সংখযাই চদে চদে বাচিনতনে—তাকারা 

সাধারণতঃ কতভ্াগয দুবেলমচস্তষ্ক কলাক; তাকারা চেনননদর কমেনদানষ এ অবস্থায় আচসয়া 

পচিয়ানে, এখে তাকারা অনেযর উপর কদাষানরাপ কচরনতনে, চকন্তু তাকানত তাকানদর 

অবস্থার চকেহমাত্র পচরবতেে কয় ো, উকানত তাকানদর চকেহমাত্র উপকার কয় ো বরং 

অপনরর ঘানি কদাষ িাপাইবার এই কিষ্টা তাকাচদগনক আরও দুবেল কচরয়া কফনল। অতএব 
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কতামার চেননর কদানষর নেয কাকানকও চেন্দা কচরও ো, চেননর পানয় চেনন দাাঁিাও, 

সমহদয় দাচয়ে চেন স্কনে গ্রকণ কর। বনলা, আচম কথ কষ্ট কভ্াগ কচরনতচে, তাকা আমারই 

কৃতকনমের ফল। ইকা ্ারা প্রমাচণত কয় কথ, আমার ্ারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভ্ূত কইনব। 

আচম থাকা সৃচষ্ট কচরয়াচে, আচমই তাকা ধ্বংস কচরনত পাচর; অপনর থাকা সৃচষ্ট কচরয়ানে, 

আচম কখেও তাকা ধ্বংস কচরনত সমথে কইব ো। অতএব উ , সাকসী কও, বীথেবাে া্ কও। 

সব দাচয়ে চেননর উপর গ্রকণ কর—নাচেয়া রানখা, তহচমই কতামার অদৃনষ্টর সৃচষ্টকতো। 

তহচম কথ চকেহ শচক্ত বা সকায়তা িাও, তাকা কতামার চভ্তনরই রচকয়ানে। অতএব তহচম 

এখে এই জ্ঞােবনল বলীয়াে া্ কইয়া চেননর ভ্চবষযপ গ ে কচরনত থানকা। ‘গতসয কশািো 

োচস্ত’—অেন্ত ভ্চবষযপ কতামার সম্মহনখ। সবেদা মনে রাচখও, কতামার প্রনতযক চিন্তা, 

প্রনতযক কাথেই সচিত থাচকনব; ইকাও স্মরণ রাচখনব, কথমে কতামার কৃত প্রনতযক অসপ 

চিন্তা ও অসপ কাথে কতামার উপর বযানঘ্রর মনতা লাফাইয়া পচিনত উদযত, কতমচে কতামার 

সপচিন্তা ও সপকাথেগুচল সকস্র কদবতার শচক্ত লইয়া কতামানক রক্ষা কচরনত প্রস্তুত। 
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৯. অমৃতত্ব 

[আনমচরকায় প্রদত্ত বক্তৃতা  

  

নীবাত্মার অমরে সম্বনে প্রশ্ন মােহষ থতবার চনজ্ঞাসা কচরয়ানে, ঐ তনত্ত্বর রকসয 

উদ া্ঘািে কচরনত মােহষ সমগ্র নগপ থত অচধক খহাঁচনয়ানে, ঐ প্রশ্ন মােব-হৃদনয়র কথমে 

অন্তরতর ও চপ্রয়তর, ঐ প্রশ্ন আমানদর অচস্তনের সচকত কথমে অনচ্ছদযভ্ানব নচিত, 

কতমে আর ককাে া্ প্রশ্ন কইনত পানর? কচবচদনগর ইকা কল্পোর চবষয়, সাধহ মকাত্মা জ্ঞােী—

সকনলরই ইকা মকা চিন্তার চবষয়, চসংকাসনে উপচবষ্ট রানা ইকা আনলািো কচরয়ানেে, 

পনথর চভ্খারীও এই অমরনের স্বপ্ন কদচখয়ানে। কশ্রি মােবগণ এই প্রনশ্নর উত্তর 

পাইয়ানেে—অপকৃষ্ট মােহনষরাও ইকা পাইবার আশা কচরয়ানে। এই চবষনয় কলানকর আগ্রক 

এখেও িচলয়া থায় োই এবং থতচদে মােবপ্রকৃচত থাচকনব, ততচদে থাইনব ো। নগনত 

এই সম্বনে অনেনক অনেক উত্তর চদয়ানেে। আবার ইচতকানসর প্রনতযক থহনগ কদখা থায় 

কথ, সকস্র সকস্র বযচক্ত এই আনলািো এনকবানর অোবশযক বচলয়া পচরতযাগ কচরয়ানেে, 

তথাচপ এই প্রশ্ন কতমচে চিরেূতে রচকয়ানে। অনেক সময় নীবে-সংগ্রানম বযস্ত থাচকয়া 

আমরা কথে ভ্হচলয়া থাই। ক াপ ককক কালগ্রানস পচতত কইল—এমে ককক থাকানক আচম 

কয়নতা খহব ভ্ালবাচসতাম, কথ আমার প্রানণর চপ্রয়তম চেল, ক াপ মৃতহয তাকানক আমানদর 

চেকি কইনত কাচিয়া লইল, তখে কথে মহকূনতের নেয এই সংসানরর ্ন্দ্ব ককালাকল—সব 

থাচময়া কগল, আর আত্মার গভ্ীরতম প্রনদশ কইনত কসই প্রািীে প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইনত 

লাচগল—ইকার পনর চক? কদকানন্ত আত্মার চক গচত কয়? 

  

অচভ্জ্ঞতা কইনতই মােহনষর জ্ঞাে কয়; সহখ দুঃখ সব অেহভ্ব ো কচরনল আমরা ককাে 

চবষয় চশক্ষা কচরনত পাচর ো। আমানদর চবিার, আমানদর জ্ঞাে এই-সকল সমােযীকৃত 

অচভ্জ্ঞতার উপর চেভ্ের কনর। কশ্রেীবদ্ধ চবচভ্্ন  অচভ্জ্ঞতা ও উকানদর সামঞ্জসয সাধে 

কচরয়াই আমরা জ্ঞাে লাভ্ কচর। িতহচদেনক িাচকয়া আমরা চক কদচখনত পাই? ক্রমাগত 

পচরবতেে! বীন কইনত বৃক্ষ কয়, আবার ঘহচরয়া উকা বীনরূনপ পচরণত কয়। ককাে প্রাণী 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 143 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নন্ম গ্রকণ কচরল, চকেহচদে বাাঁচিয়া মচরয়া কগল—এইরূনপ কথে একচি বৃত্ত সমূ্পণে কইল। 

মােহষ সম্বনেও কতমচে। এমে চক, পবেতসমূক পথেন্ত ধীনর অথি চেচশ্চতরূনপ গুাঁিাইয়া 

থাইনতনে, েদীসকল ধীনর অথি চেচশ্চতভ্ানব শুকাইয়া থাইনতনে। সমহদ্র কইনত বৃচষ্ট 

আচসনতনে, উকা আবার সমহনদ্র থাইনতনে। সবেত্রই এক একচি বৃত্ত—নন্ম বৃচদ্ধ ও োশ কথে 

চেভ্হেল-ভ্ানব থথাসমনয় একচির পর আর একচি আচসনতনে। ইকাই আমানদর প্রচতচদনের 

অচভ্জ্ঞতা। তথাচপ ক্ষহদ্রতম পরমাণহ কইনত আরে কচরয়া উেতম চসদ্ধপহরুষ পথেন্ত লক্ষ 

লক্ষ প্রকানর চবচভ্্ন  োমরূপথহক্ত বস্তুরাচশর অভ্যন্তনর ও অন্তরানল আমরা এক অখণ্ডভ্াব 

কদচখনত পাই। প্রচতচদেই আমরা কদচখনত পাই, কথ দুনভ্েদয প্রািীর এক পদাথে কইনত আর 

এক পদাথেনক পৃথক া্ কচরনতনে বচলয়া মনে করা কইত, তাকা আন ভ্াচঙয়া থাইনতনে; 

আধহচেক চবজ্ঞাে সমহদয় পদাথেনক একই বস্তু বচলয়া বহচা নতনে, ককবল কথে কসই এক 

প্রাণশচক্তই োোভ্ানব ও োোরূনপ আকানর প্রকাশ পাইনতনে, উকা কথে সব চকেহর মনধয 

এক শৃ্লরূনপ চবদযমাে—এই-সকল চবচভ্্ন  রূপ কথে তাকার এক একচি অংশ—

অেন্তরূনপ চবস্তৃত অথি কসই এক শৃ্নলরই অংশ। ইকানকই ক্রনমা্ন চতবাদ বনল। এই 

ধারণা অচত প্রািীে—মেহষযসমান থত প্রািীে, এই ধারণাও তত প্রািীে। ককবল মােহনষর 

জ্ঞাে থত বৃচদ্ধ পাইনতনে, ততই উকা কথে আমানদর িনক্ষ আরও উজ্জ্বলতররূনপ প্রচতভ্াত 

কইনতনে। প্রািীনেরা আর একচি চবষয় চবনশষরূনপ বহচা য়াচেনলে—’ক্রমসনঙ্কাি’। চকন্তু 

আধহচেনকরা এই তত্ত্বচি তত ভ্ালরূপ বহনা ে ো। বীনই বৃক্ষ কয়, একচবন্দহ বালহকণা 

কখেও বৃক্ষ কয় ো। চপতাই পহত্র কয়, মৃচত্তকাখণ্ড কখে সন্তাে-রূনপ ননন্ম ো। প্রশ্ন এই—

এই ক্রমচবকাশ-প্রচক্রয়া আরে কইবার পূনবের অবস্থাচি চক? বীন পূনবে চক চেল? উকা 

কসই বৃক্ষরূনপ চেল। ঐ বীনন ভ্চবষযপ একচি বৃনক্ষর সোবো রচকয়ানে। ক্ষহদ্র চশশুনত 

ভ্চবষযপ মােহনষর সমহদয় শচক্ত অন্তচেেচকত রচকয়ানে। সবেপ্রকার ভ্চবষযপ নীবেই 

অবযক্তভ্ানব বীনন রচকয়ানে। ইকার তাপপথে চক? ভ্ারনতর প্রািীে দাশেচেনকরা ইকানক 

‘ক্রমসনঙ্কাি’ বচলনতে। অতএব আমরা কদচখনত পাইনতচে, প্রনতযক ক্রমচবকানশর 

আচদনতই একচি ‘ক্রমসনঙ্কাি’-প্রচক্রয়া রচকয়ানে। থাকা পূবে কইনতই চেল ো, তাকার কখে 

ক্রমচবকাশ কইনত পানর ো। এখানেও আধহচেক চবজ্ঞাে আমাচদগনক সাকাথয কচরয়া 
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থানকে। গচণনতর থহচক্ত ্ ারা সচ কভ্ানব প্রচতপ্ন  কইয়ানে কথ, নগনত থত শচক্তর চবকাশ 

কদখা থায়, তাকানদর সমচষ্ট সবেদাই সমাে। তহচম একচবন্দহ নি বা একিহকহ শচক্ত বািাইনত 

বা কমাইনত পার ো। অতএব শূেয কইনত কখেই ক্রমচবকাশ কয় ো; তনব ককাথা কথনক 

কইনত কয়? অবশয ইকার পূনবে ক্রমসনঙ্কাি প্রচক্রয়া কইয়া থাচকনব। পূণেবয়স্ক মােহনষর 

ক্রমসনঙ্কানি চশশুর উপপচত্ত, আবার চশশু কইনত ক্রমচবকাশ-প্রচক্রয়ায় মােহনষর উপপচত্ত। 

সবেপ্রকার নীবনের উপপচত্তর সোবো তাকানদর বীনন রচকয়ানে। এখে এই সমসযা কথে 

চকেহ সরল কইয়া আচসনতনে। এখে এই তত্ত্বচির সনঙ্গ পূবেকচথত সমহদয় নীবনের 

অখণ্ডনের চবষয় আনলািো কর। ক্ষহদ্রতম নীবাণহ কইনত পূণেতম মােব পথেন্ত বাস্তচবক 

একচি সত্তা—একচি নীবেই বতেমাে। কথমে এক নীবনেই আমার ধশশব, কথৌবে, বাধেকয 

প্রভ্ৃচত চবচবধ অবস্থা কদচখনত পাই, কসইরূপ ধশশব-অবস্থার পূনবে চক আনে, তাকা 

কদচখবার নেয চবপরীত চদনক অগ্রসর কইয়া কদখ, থতক্ষণ ো তহচম নীবাণহনত উপেীত 

কও। এইরূনপ ঐ নীবাণহ কইনত পূেেতম মােহনষ পথেন্ত কথে একচি নীবেসূত্র চবদযমাে। 

ইকানকই ক্রমচবকাশ বনল এবং আমরা কদচখয়াচে, প্রনতযক ক্রমচবকানশর পূনবেই একচি 

ক্রমসনঙ্কাি রচকয়ানে। কথ নীবেীশচক্ত এই ক্ষহদ্র নীবাণহ কইনত আরে কচরয়া ধীনর ধীনর 

পূণেতম মােব বা পৃচথবীনত আচবভ্ূেত ঈেরাবতাররূনপ ক্রমচবকাচশত কয়—এই সব গুচল 

অবশযই নীবাণহনত সূক্ষ্মভ্ানব অবস্থাে কচরনতচেল। এই সমগ্র কশ্রণীচি কসই এক নীবনেরই 

অচভ্বযচক্ত মাত্র, আর এই সমহদয় বযক্ত নগপ কসই এক নীবাণহনতই অবযক্তভ্ানব চেচকত 

চেল। এই সমগ্র প্রাণশচক্ত—এমে চক মনতেয অবতীণে ঈের পথেন্ত উকার মনধয অন্তচেেচকত 

চেনলে, অবতার-নশ্রণীর মােব পথেন্ত অন্তচেেচকত চেনলে; ককবল ধীনর ধীনর, অচত ধীনর 

কশ্রণীর ক্রমশঃ অচভ্বযচক্ত কইয়ানে মাত্র। সনবোে িরম অচভ্বযচক্ত থাকা, তাকাও অবশযই 

নীবভ্ানব সূক্ষাকানর উকার চভ্তনর বতেমাে চেল—তাকা কইনল কথ এক শচক্ত কইনত সমগ্র 

কশ্রণী বা শৃ্লচি আচসয়ানে, উকা কাকার ক্রম-সনঙ্কাি? কসই সবেবযপী প্রাণশচক্তর 

ক্রমসনঙ্কাি আর এই কথ ক্ষহদ্রতম নীবাণহ োো নচিল-থেসমচেত উেতম বহচদ্ধশচক্তর 

আধাররূপ মােবাকানর অচভ্বযক্ত কইনতনে, ককাে া্ বস্তু ক্রমসঙ্কহচিত কইয়া নীবাণহ-আকানর 

অবস্থাে কচরনতচেল? উকা সবেবযাপী ধিতেয—উকাই ঐ নীবাণহনত ক্রমসঙ্কহচিত কইয়া 
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বতেমাে চেল।উকা প্রথম কইনত পূণেভ্ানব বতেমাে চেল। উকা কথ একিহ একিহ কচরয়া 

বাচিনতনে, তাকা েয়। বৃচদ্ধর ভ্াব মে কইনত এনকবানর দূর কচরয়া দাও। বৃচদ্ধ বচলনলই 

কথে কবাধ কয়, বাচকর কইনত চকেহ আচসনতনে। বৃচদ্ধ মাচেনল অস্বীকার কচরনত কয়—অেন্ত 

সকল প্রানণ অন্তচেেচকত আনে এবং উকা সবেপ্রকার বাকযবস্তু-চেরনপক্ষ। এই সবেবযাপী 

ধিতনেযর কখে বৃচদ্ধ কয় ো, উকা সবেদাই পূণেভ্ানব বতেমাে চেল, ককবল এখানে অচভ্বযক্ত 

কইল মাত্র। 

  

চবোনশর অথে চক? এই একচি গ্লাস রচকয়ানে। আচম উকা ভ্ূচমনত কফচলয়া চদলাম, উকা 

িূণেচবিূণে কইয়া কগল। প্রশ্ন এই—গ্লাসচির চক কইল? উকা সূক্ষ্মরূনপ পচরণত কইল মাত্র। 

তনব চবোনশর চক অথে কইল? স্থূনলর সূক্ষ্মভ্ানব পচরণচত। উকার উপাদাে-পরমাণহগুচল 

একত্র কইয়া গ্লাস োমক ‘কানথে’ পচরণত কইয়াচেল। উকারা আবার উকানদর কারনণ িচলয়া 

থায়, আর ইকার োম োশ—কারনণ লয়। কাথে চক? ো, কারনণর বযক্তভ্াব। েতহবা কাথে 

ও কারনণ স্বরূপতঃ ককাে কভ্দ োই। আবার ঐ গ্লানসর কথাই ধর। উকার উপাদােগুচল 

এবং উকার চেমোতার ইচ্ছার সকনথানগ উকা উপপ্ন । এই দুইচিই উকার কারণ এবং উকানত 

বতেমাে। চেমোতার ইচ্ছাশচক্ত এখে উকানত চক ভ্ানব বতেমাে? —সংকচতশচক্তরূনপ। ঐ 

শচক্ত ো থাচকনল উকার প্রনতযক পরমাণহ পৃথক া্ পৃথক া্ কইয়া থাইত। তনব এখে কাথেচি 

চক? উকা কারনণর সচকত অনভ্দ, ককবল উকা আর একরূপ ধারণ কচরয়ানে মাত্র। থখে 

কারণ চেচদেষ্ট কানলর নেয বা চেচদেষ্ট স্থানের চভ্তর পচরণত, ঘেীভ্ূত ও সীমাবদ্ধ ভ্ানব 

অবস্থাে কনর, তখে ঐ কারণচিনকই ‘কাথে’ বনল। আমানদর ইকা মনে কচরয়া রাখা উচিত। 

এই তত্ত্বচিনক আমানদর নীবনের ধারণা-সম্বনে প্রনয়াগ কচরনল কদচখনত পাই কথ, নীবাণহ 

কইনত পূণেতম মােহষ পথেন্ত সমহদয় কশ্রণীই অবশয কসই চবেবযাচপেী প্রাণশচক্তর সচকত 

অনভ্দ।  

চকন্তু অমৃতে সম্বনে প্রশ্ন এখানেও চমচিল ো। আমরা চক পাইলাম? আমরা পূনবোক্ত 

চবিার কইনত এইিহকহ পাইলাম কথ, নগনত চকেহরই ধ্বংস কয় ো। েূতে চকেহই োই—চকেহ 

কইনবও ো। কসই একই প্রকানরর বস্তুরাচশ িনক্রর েযায় পহেঃ পহেঃ উপচস্থত কইনতনে। 

নগনত থত গচত আনে, সবই তরঙ্গাকানর একবার উচ নতনে, একবার পচিনতনে। ককাচি 
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ককাচি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ কইনত প্রসূত কইনতনে—স্থূল রূপ ধারণ কচরনতনে; আবার ঐ 

সূক্ষ্মভ্াব কইনত তাকানদর স্থূলভ্ানব আগমে—চকেহচদনের নেয কসই অবস্থায় চস্থচত, আবার 

ধীনর ধীনর কসই কারনণ গমে। তনব চক থায়? ো—রূপ, আকৃচত। কসই রূপচি েষ্ট কইয়া 

থায়, আবার আনস। একভ্ানব ধচরনত কগনল, এই শরীর পথেন্ত অচবোশী। একভ্ানব 

কদকসকল এবং রূপসকলও চেতয। মনে কর, আমরা পাশা কখচলনতচে, ৬/৩/৯ পচিল। 

আমরা আবার কখচলনত লাচগলাম। এইরূনপ ক্রমাগত কখচলনত কখচলনত এমে এক সময় 

চেশ্চয় আচসনব, থখে আবার ৬/৩/৯ পচিনব। আবার কখচলনত থানকা, আবার উকা 

পচিনব, চকন্তু অনেকক্ষণ পনর। আচম এই নগনতর প্রনতযক পরমাণহনকই এক একচি 

পাশার সচকত তহলো কচরনতচে। এই গুচলনকই বার বার কফলা কইনতনে, উকারা বারংবার 

োোভ্ানব পচিনতনে। এই কতামানদর সম্মহনখ কথ-সকল পদাথে রচকয়ানে, তাকারা 

পরমাণহগুচলর এক চবনশষ প্রকার সচ্ন নবনশ উপপ্ন । এই এখানে কগলাস, কিচবল,ননলর 

কহাঁনা প্রভ্ৃচত রচকয়ানে। উকারা ঐ পরমাণহগুচলর সমবায়চবনশষ—মহকূতে পনরই কয়নতা ঐ 

সমবায়গুচল েষ্ট কইয়া থাইনত পানর। চকন্তু এমে এক সময় অবশযই আচসনব, থখে 

আবার চ ক ঐ সমবায়গুচল আচসয়া উপচস্থত কইনব-থখে কতামরা এখানে উপচস্থত 

থাচকনব, এই কহাঁনা ও অেযােয থাকা চকেহ রচকয়ানে, তাকারও চ ক তাকানদর থথাস্থানে 

থাচকনব, আর চ ক এই চবষনয়ই আনলািো কইনব। অেন্ত বার এইরূপ কইয়ানে এবং 

অেন্ত বার এইরূপ কইনব। আমরা স্থূল, বাকয বস্তুসমূনকর আনলািো কচরয়া উকা কইনত 

চক তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম, অেন্তকাল ধচরয়া এই কভ্ৌচতক পদাথেসমূনকর সমবানয়র 

পহেরাবৃচত্ত কইনতনে। 

  

এই সনঙ্গ আর একচি প্রশ্ন আনস-ভ্চবষযপ নাো সেব চক ো? আপোরা অনেনক কয়নতা 

এমে কলাক কদচখয়ানেে, চথচে ককাে বযচক্তর ভ্ূত-ভ্চবষযপ সব বচলয়া চদনত পানরে।থচদ 

ভ্চবষযপ ককাে চেয়নমর অধীে ো কয়, তনব ভ্চবষযপ সম্বনে বলা চকরূনপ সেব? চকন্তু 

আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, অতীত ঘিোরই ভ্চবষযনত পহেরাবৃচত্ত কইয়া থানক। থাকা কউক, 

ইকানত চকন্তু আত্মার চকেহমাত্র ক্ষচতবৃচদ্ধ োই। োগরনদালার কথা মনে কর। উকা অেবরত 

ঘহচরনতনে। একদল কলাক আচসনতনে—তাকার এক একিানত বচসনতনে। কসচি ঘহচরয়া 
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আবার েীনি আচসনতনে। কসই দল োচময়া কগল—আর একদল আচসল। ক্ষহদ্রতম নন্তু 

কইনত উেতম মােহষ পথেন্ত প্রকৃচতর এই প্রনতযক রূপচিই কথে এই একচি দল,আর 

প্রকৃচতই এই বৃকপ োগরনদালা ও প্রনতযক শরীর বা রূপ এই োগরনদালার এক একচি 

ঘরস্বরূপ। এক এক দল েূতে আত্মা উকানদর উপর আনরাকণ কচরনতনে এবং থতচদে 

ো পূণে কইনতনে,ততচদে উে কইনত উেতর পনথ থাইনতনে এবং ঐ োগরনদালা কইনত 

বাচকর কইয়া আচসনতনে। চকন্তু ঐ োগরনদালা থাচমনতনে ো, উকা সবেদা িচলনতনে—

সবেদাই অপরনক গ্রকণ কচরবার নেয প্রস্তুত কইয়া আনে ; এবং থতচদে শরীরগুচল এই 

িনক্রর চভ্তর, এই োগর কদালার চভ্তর রচকয়ানে, ততচদে চেশ্চয়ই গচণনতর মনতা 

সচ কভ্ানব বলা থাইনত পানর কথ, ঐগুচল ককাথায় থাইনব, চকন্তু আত্মা সম্বনে তাকা বলা 

অসেব। অতএব প্রকৃচতর ভ্ূত ও ভ্চবষযপ গচণনতর মনতা সচ কভ্ানব বলা সেব। 

  

আমরা কদচখলাম, নি-পরমাণহসকল এখে কথ ভ্ানব সংকত রচকয়ানে, সময়চবনশনষ 

পহেরায় তাকানদর অেহরূপ সংকচত কইয়া থানক। অেন্তকাল ধচরয়া এই নগপ প্রবাকরূনপ 

চেতয। চকন্তু ইকানত কতা আত্মার অমরে প্রচতপ্ন  কইল ো। আমরা ইকাও কদচখয়াচে কথ, 

ককাে শচক্তরই োশ কয় ো, ককাে নিবস্তুনক এনকবানর ধ্বংস করা থাইনত পানর ো। 

  

তনব নিবস্তুর চক কয়? উকার োোরূপ পচরণাম কইনত থানক, অবনশনষ কথখাে কইনত 

উকার উপপচত্ত কইয়াচেল, কসইখানে উকা পহেরাবৃত্ত কয়। সরলনরখায় ককাে গচত কইনত 

পানর ো। প্রনতযক বস্তুই ঘহচরয়া চফচরয়া আবার পূবেস্থানে প্রতযাবৃত্ত কয়, কারণ সরলনরখা 

অেন্তভ্ানব বচধেত কচরনল বৃনত্ত পচরণত কয়, তাকাই থচদ কইল, তনব ককাে আত্মারই 

অেন্তকানলর নেয অবেচত কইনত পানর ো—উকা কইনতই পানর ো। এই নগনত প্রনতযক 

চনচেসই শীঘ্র বা চবলনম্ব চেন চেন বৃত্তগচত সমূ্পণে কচরয়া আবার চেননর উপপচত্তস্থানে 

উপেীত কয়। তহচম, আচম আর এই-সকল আত্মা চক? আমরা পূনবে ক্রমসনঙ্কাি-ও 

ক্রমচবকাশ-তত্ত্ব আনলািো কচরবার সময় কদচখয়াচে, তহচম আচম কসই চবরাি চবেবযপী 

ধিতেয বা প্রাণ বা মনের অংশচবনশষ; আমরা উকারই ক্রমসনঙ্কাি। সহতরাং আমরা আবার 

ঘহচরয়া ক্রমচবকাশ-প্রচক্রয়া অেহসানর কসই চবেবযাপী ধিতনেয চফচরয়া থাইব—ঐ চবেবযাপী 
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ধিতেযই ঈের। কসই চবেবযাপী ধিতেযনকই কলানক প্রভ্হ, ভ্গবাে, খ্রীষ্ট, বহদ্ধ বা ব্রহ্ম বচলয়া 

থানক-নিবাদীরা উকানকই শচক্তরূনপ উপলচি কনর এবং অনজ্ঞয়বাদীরা ইকানকই কসই 

অেন্ত অচেবেিেীয় সবোতীত বস্তু বচলয়া ধারণা কনর। উকাই কসই চবেবযাপী প্রাণ, উকাই 

চবেবযাপী ধিতেয, উকাই চবেবযাচপেী শচক্ত এবং আমরা সকনলই উকার অংশস্বরূপ। 

  

চকন্তু আত্মার অমরে-প্রমানণ ইকাও পথোপ্ত কইল ো। এখেও অনেক সংশয়—অনেক 

আশঙ্কা রচকয়া কগল। ককাে শচক্তর োশ োই—এ-কথা শুচেনত খহব চমষ্ট বনি, চকন্তু বাস্তচবক 

আমরা থত শচক্ত কদচখনত পাই, সবই চমশ্রনণাপপ্ন ;থতরূপ কদচখনত পাই,তাকাও 

চমশ্রনণাপপ্ন । থচদ তহচম শচক্তসেনে চবজ্ঞানের মত ধচরয়া উকানক কতকগুচল শচক্তর 

সমচষ্টমাত্র বনলা, তনব কতামার ‘আচমে’ থানক ককাথায়? থাকা চকেহ চমশ্রনণ উপপ্ন , তাকাই 

শীঘ্র বা চবলনম্ব ইকানদর উপাদাে-পদানথে লয় পাইনব; থাকা চকেহ কতকগুচল কারনণর 

সমবানয় উপপ্ন , তাকারই মৃতহয-চবোশ অবশযোবী। শীঘ্র বা চবলনম্ব উকা চবচেষ্ট কইনব, 

ভ্ি কইনব, উকানদর উপাদাে-পদানথে পচরণত কইনব। আত্মা শারীচরক শচক্ত বা চিন্তাশচক্ত 

েনক। উকা চিন্তাশচক্তর স্রষ্টা; চকন্তু উকা চিন্তাশচক্ত েনক। উকা শরীনরর গ েকতো, চকন্তু 

উকা শরীর েনক। ককে? শরীর কখে আত্মা কইনত পানর ো; কারণ শরীর ধিতেযবাে া্ েনক। 

মৃতবযচক্ত অথবা কসাই এর কদাকানের একখন্ড মাংস কখে ধিতেযবান্ েনক।আমরা 

‘ধিতেয’ শনব্দ চক বহচা ?—প্রচতচক্রয়া-শচক্ত। 

  

আর একিহ গভ্ীরভ্ানব এই তত্ত্বচি আনলািো করা থাক। সম্মহনখ এই কহাঁনাচি কদচখনতচে। 

এখানে ঘচিনতনে চক? ঐ কহাঁনা কইনত কতকগুচল আনলাকচকরণ আচসয়া আমার িনক্ষ 

প্রনবশ কচরনতনে। উকারা আমার অচক্ষনানলর (retina) উপর একচি চিত্র প্রনক্ষপ 

কচরনতে। আর ঐ েচব থাইয়া আমার মচস্তনষ্ক উপেীত কইনতনে। শরীরতত্ত্বচবদ া্গণ 

থাকাচদগনক সংজ্ঞাবক োয়হ বনলে, তাকাচদনগর ্ারা ঐ চিত্র চভ্তনর মচস্তনষ্ক েীত কয়। 

তথাচপ তখে পথেন্ত দশেেচক্রয়া সমূ্পণে কয় ো। কারণ এ পথেন্ত চভ্তর কইনত ককাে 

প্রচতচক্রয়া আনস োই। মচস্তনষ্কর চভ্তর োয়হনকর উকানক মনের চেকি লইয়া থাইনব, 

আর মে উকার উপর প্রচতচক্রয়া কচরনব। এই প্রচতচক্রয়া কইবামাত্র ঐ কহাঁনা আমার সম্মহনখ 
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ভ্াচসনত থাচকনব। একচি সকন উদাকরনণর ্ ারা ইকা অোয়ানসই বহা া থাইনব। মনে কর, 

খহব একাগ্র মনে আমার কথা শুচেনতে, আর একচি মশা কতামার োচসকানগ্র দংশে 

কচরনতনে, চকন্তু তহচম আমার কথা শুচেনত এতদূর অচভ্চেচবষ্ট কথ, তহচম মশার কামি 

কমানিই অেহভ্ব কচরনতে ো। এখানে চক বযাপার কইনতনে? মশাচি কতামার িামিার 

খাচেকিা দংশে কচরয়ানে; কসই স্থানে অবশয কতকগুচল োয়হ আনে; ঐ োয়হগুচল মচস্তনষ্ক 

সংবাদ বকে কচরয়া লইয়া চগয়ানে; কসই ধারণা কসখানে রচকয়ানে; চকন্তু মে অেযচদনক 

চেথহক্ত থাকায় প্রচতচক্রয়া কনর োই, সহতরাং তহচম মশনকর দংশে কির পাও োই। 

আমানদর সামনে েূতে চিত্র আচসল, চকন্তু মনে প্রচতচক্রয়া কইল ো—এরূপ কইনল আমরা 

উকার সম্বনে নাচেনতই পাচরব ো, চকন্তু প্রচতচক্রয়া কইনলই উকার জ্ঞাে আচসনব—তখেই 

আমরা কদচখনত, শুচেনত এবং অেহভ্ব কচরনত সমথে কইব। এই প্রচক্রয়ার সনঙ্গ সনঙ্গ 

জ্ঞানের প্রকাশ কইয়া থানক। অতএব আমরা বহচা নতচে, শরীর প্রকাশ কচরনত পানর ো, 

কারণ আমরা কদচখনতচে কথ, থখে আমার মনোনথাগ চেল ো, তখে আচম অেহভ্ব কচর 

োই। এমে ঘিো নাো চগয়ানে, থাকানত চবনশষ অবস্থায় একনে—কথ-ভ্াষা কখে চশনখ 

োই, কসই ভ্াষা বচলনত সমথে কইয়ানে। পনর অেহসোে কচরয়া নাো চগয়ানে, কসই বযচক্ত 

অচত ধশশবাবস্থায় এমে নাচতর চভ্তর বাস কচরত, থাকারা ঐ ভ্াষায় কথা বচলত—কসই 

সংস্কার তার মচস্তনষ্কর মনধযই চেল। কসইগুচল কসখানে সচিত চেল; তারপর ককাে কারনণ 

মনে প্রচতচক্রয়া কইল—তখেই জ্ঞাে আচসল। আর কসই বযচক্ত কসই ভ্াষা বচলনত সমথে 

কইল। ইকানতই আবার কদখা থাইনতনে , ককবল মেই পথোপ্ত েয়, মেও কাকারও কানত 

থে মাত্র । ঐ কলাকচির বালযকানল তাকার মনের চভ্তরই কসই ভ্াষা চেল—চকন্তু কস উকা 

নাচেত ো , চকন্তু অবনশনষ এমে এক সময় আচসল, থখে কস উকা নাচেনত পাচরল। ইকা 

্ারা প্রমাচণত কয় কথ, মে োিা আর ককক আনেে—কলাকচির ধশশনব কসই ‘আর ককক’ ঐ 

শচক্তর বযবকার কনরে োই, চকন্তু থখে কস বি কইল তখে চতচে উকার বযবকার কচরনলে। 

প্রথম—এই শরীর, তারপর মে অথোপ চিন্তার থে, তারপর এই মনের পশ্চানত কসই 

‘আত্মা’। আধহচেক দাশেচেকগণ কথনকতহ মনে কনরে, চিন্তা মচস্তষ্কস্থ পরমাণহর পচরবতেনের 
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সচকত অচভ্্ন , কসনেয তাাঁকারা পূনবোক্ত বযাপারচি বযাখযা কচরনত পানরে ো; কসই নেয 

তাাঁকারা সাধারণতঃ উকা এনকবানর অস্বীকার কচরয়া থানকে। 

থাকা কউক, মনের সচকত চকন্তু মচস্তনষ্কর চবনশষ সম্বে এবং শরীনরর োশ কইনল উকা 

কাথে কচরনত পানর ো। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মে উকার থেস্বরূপ; বচকঃস্থ িক্ষহরাচদ 

থনে চবষনয়র চিত্র পচতত কয়, উকারা আবার ঐ চিত্রনক চভ্তনর মচস্তষ্কনকনর লইয়া থায় 

-কারণ কতামানদর স্মরণ রাখা কতেবয কথ িক্ষহ কণে প্রভ্ৃচত ককবল ঐ চিনত্রর 

গ্রাককমাত্র;চভ্তনরর থে অথোপ মচস্তষ্কনকরসমূকই কাথে কচরয়া থানক। সংস্কৃত ভ্াষায় ঐ 

মচস্তষ্কনকরগুচলনকই ইচরয় বনল—তাকারা ঐ চিত্রগুচলনক লইয়া মনের চেকি সমপেণ 

কনর; মনে আবার উকাচদগনক আরও চভ্তনর চেননরই আর এক স্তর চিনত্তর মধয চদয়া 

চসংকাসনে আসীে মকামচকমাচেত রানার রানা আত্মার সম্মহনখ স্থাপে কনর। চতচে সব 

কদচখয়া থাকা আবশযক, তাকা আনদশ কনরে। তখেই মে ঐ মচস্তষ্কনকর অথোপ 

ইচরয়গুচলর উপর কাথে কনর, উকারা আবার স্থূল শরীনরর উপর কাথে কনর। মােহনষর 

আত্মাই বাস্তচবক এই সমহদনয়র অেহভ্বকতো, শাস্তা, স্রষ্টা—সবই। আমরা কদচখয়াচে, 

আত্মা শরীর েনক, মেও েনক। আত্মা ককাে কথৌচগক পদাথে কইনত পানর ো। ককে? কারণ 

থাকা চকেহ কথৌচগক পদাথে, তাকাই আমানদর দশেে বা কল্পোর চবষয়। কথ চনচেস আমরা 

দশেে বা কল্পো কচরনত পাচর ো, থাকানক আমরা ধচরনত পাচর ো, থাকা শচক্ত বা পদাথে 

েনক, থাকা কারণ বা কাথে চকেহই েনক, তাকা কথৌচগক কইনত পানর ো। মনোনগপ পথেন্তই 

কথৌচগক পদানথের অচধকার—চিন্তানগপ আরও বযাপক। কথৌচগক পদাথে সমহা্দয়ই চেয়নমর 

রাননযর মনধয—চেয়নমর রাননযর বাচকনর উকারা থাচকনত পানর ো; থচদ থানক তনব আর 

কথৌচগক অবস্থায় েয়। 

  

আরও পচরস্কার কচরয়া বলা থাক। এই কগলাস একচি কথৌচগক পদাথে—ইকার কারণগুচল 

চমচলত কইয়া এই কাথেরূনপ পচরণত কইয়ানে। সহতরাং এই কারণগুচলর সংকচত-রূপ 

কগলাস োমক কথৌচগক পদাথেচি কাথেকারণ-চেয়নমর অন্তগেত। এইরূনপ কথখানে কথখানে 

কাথেকারণ-সম্বে কদখা থাইনব—কসখানে কসখানেই কথৌচগক পদানথের অচস্তে স্বীকার 

কচরনত কইনব। তাকার বাচকনর উকার অচস্তনের কথা বলা বাতহলতা মাত্র। উকানদর বাচকনর 
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আর কাথেকারণ-সম্বে খাচিনত পানর ো—আমরা কথ-নগপ সম্বনে চিন্তা বা কল্পো কচরনত 

পাচর, অথবা থাকা কদচখনত শুচেনত পাচর, তাকারই চভ্তর ককবল চেয়ম খাচিনত পানর। 

আমরা আরও কদচখয়াচে কথ, থাকা আমরা ইচরয়্ারা অেহভ্ব বা কল্পো কচরনত পাচর, 

তাকাই আমানদর নগপ; উকা বাকযবস্তু কইনল আমরা ইচরয়্ারা প্রতযক্ষ কচরনত পাচর, 

আর চভ্তনরর বস্তু কইনল উকা মােস-প্রতযক্ষ বা কল্পো কচরনত পাচর; অতএব থাকা 

আমানদর শরীনরর বাচকনর, তাকা ইচরনয়র বাচকনর এবং থাকা কল্পোর বাচকনর, তাকা 

আমানদর মনের বাচকনর, সহতরাং আমানদর নগনতর বাচকনর। অতএব কাথেকারণ-সম্বনের 

বাচকনর স্বাধীে শাস্তা আত্মা রচকয়ানেে; এবং এই আত্মা কাথেকারণ-চেয়নমর অন্তগেত সব 

চকেহ শাসে কচরনতনেে। এই আত্মা চেয়নমর অতীত, সহতরাং অবশযই চতচে মহক্তস্বভ্াব; 

চতচে ককােরূপ চমশ্রনণাপপ্ন  পদাথে কইনত পানরে ো অথবা ককাে কারনণর কাথে কইনত 

পানরে ো। তাাঁকার কখে চবোশ কইনত পানর ো, কারণ ‘চবোশ’ অনথে ককাে কথৌচগক 

পদানথের স্বীয় কমৌচলক উপাদানে প্রতযাবতেে। সহতরাং থাকা কখে সংনথানগাপপ্ন  চেল ো, 

তাকার চবোশ কইনব চকরূনপ? তাকার মৃতহয কয় বা চবোশ কয় বলা চেেক প্রলানপাচক্ত। 
  

চকন্তু এখানেই প্রনশ্নর িূিান্ত মীমাংসা কইল ো। এইবানর আমরা বি কচ ে নায়গায় 

আচসয়া কপৌাঁচেয়াচে—বি সূক্ষ্ম সমসযায় আচসয়া পচিয়াচে। কতামানদর মনধয অনেনক 

কয়নতা ভ্য় পাইনব। আমরা কদচখয়াচে—পদাথে শচক্ত ও চিন্তা-রূপ ক্ষহদ্র নগনতর অতীত 

বচলয়া আত্মা একচি মূলবস্তু; সহতরাং উকার চবোশ অসেব। থাকার মৃতহয োই, তাকার 

নীবেও অসেব। নন্ম ও মৃতহয একই চনচেনসর এচপ  ওচপ  মাত্র। মৃতহযর আর এক োম 

নীবে এবং নীবনের আর এক োম মৃতহয। অচভ্বযচক্তর একচি রূপনক আমরা নীবে বচল, 

আবার উকারই অেযপ্রকার রূপনক মৃতহয বচল। তরনঙ্গর উথানােনক নীবে, আর পতেনক 

মৃতহয বচল। থচদ ককাে বস্তু মৃতহযর অতীত কয়, তনব ইকাও বহচা নত কইনব কথ, তাকা ননন্মরও 

অতীত। প্রথম চসদ্ধান্তই এখে স্মরণ কর কথ, মােবাত্মা কসই সবেবযাপী শচক্ত অথবা 

ঈেনরর প্রকাশমাত্র। আমরা এখে পাইলাম, আত্মা নন্মমৃতহয উভ্নয়রই অতীত। কতামার 

কখেও নন্ম কয় োই, কতামার মৃতহযও কখে কইনব ো। নন্মমৃতহয চক, কাকারই বা কয়? 

নন্মমৃতহয কদনকর—আত্মা কতা সদা সবেদা বতেমাে। এ চকরূনপ সেব? আমরা এই এখানে 
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এতগুচল কলাক বচসয়া রচকয়াচে, আর আপচে বচলনতনেে আত্মা সবেবযাপী! চেশ্চয়, কথ-

চনচেস চেয়নমর বাচকনর, কাথেকারণ-সম্বনের বাচকনর, তাকানক চকনস সীমাবদ্ধ কচরয়া 

রাচখনত পানর? এই কগলাসচি সসীম—ইকা সবেবযাপী েনক, কারণ িাচর-চদনকর নিরাচশ 

উকানক ঐরূপ চবনশষ আকৃচত-চবচশষ্ট কইয়া থাচকনত বাধয কচরয়ানে—উকানক সবেবযাপী 

কইনত চদনতনে ো। িাচরচদনকর সমহদয় বস্তুই উকার প্রভ্াব চবস্তার কচরনতনে—এই ককতহ 

উকা সীমাবদ্ধ কইয়া রচকয়ানে। চকন্তু থাকা সকল চেয়নমর বাচকনর, থাকার উপর কাথে 

কচরবার কককই োই, তাকানক চকনস সীমাবদ্ধ কচরয়া রাচখনত পানর? উকা অবশযই 

সবেবযাপী কইনব। তহচম নগনতর সবেত্রই রচকয়াে। তনব ‘আচম নচন্মলাম, মচরব’—এ-সকল 

ভ্াব চক? এগুচল অজ্ঞানের কথা মাত্র, বহচা বার ভ্হল। তহচম কখে নন্মাও োই মচরনবও ো। 

কতামার নন্ম কয় োই, পহেনেন্মও কখে কইনব ো। থাওয়া-আসার অথে চক? ককবল 

পাগলাচম মাত্র। তহচম সবেত্রই রচকয়াে। তনব এই থাওয়া-আসার অথে চক? উকা ককবল সূক্ষ্ম 

শরীর—থাকানক কতামরা মে বনলা, তাকারই োোচবধ পচরণাম-প্রসূত ভ্রম-মাত্র। কথে 

আকানশর উপর চদয়া একখণ্ড কমঘ থাইনতনে। উকা থখে িচলনত থানক, তখে মনে কয় 

আকাশই িচলনতনে। অনেক সময় কতামরা কদচখয়া থাচকনব িাাঁনদর উপর কমঘ িচলনতনে। 

কতামরা মনে কর, িাাঁদই এখাে কইনত ওখানে থাইনতনে, চকন্তু বাস্তচবক পনক্ষ কমঘই 

িচলনতনে। আরও কদখ, থখে করলগাচিনত থাও, মনে কয় সম্মহনখর গােপালা মা —সবই 

কথে কদৌিাইনতনে; থখে কেৌকায় িচলনত থানকা, তখে মনে কয় কথ নলই িচলনতনে। 

বাস্তচবক পনক্ষ, তহচম ককাথাও থাইনতে ো, আচসনতে ো–কতামার নন্ম কয় োই, কখে 

কইনবও ো; তহচম অেন্ত, সবেবযাপী, সকল কাথেকারণ-সম্বনের অতীত, চেতযমহক্ত, অন ও 

অচবোশী। থখে নন্মই োই, তখে চবোনশর আবার অথে চক? বানন কথা মাত্র—কতামরা 

সকনলই সবেবযাপী। 

চকন্তু চেনদোষ থহচক্তসঙ্গত চসদ্ধান্ত লাভ্ কচরনত কইনল আমাচদগনক আর এক ধাপ অগ্রসর 

কইনত কইনব। মধযপনথ আপস করা িচলনব ো। 

  

কতামরা দাশেচেক, কতামরা থচদ খাচেক দূর চবিানর অগ্রসর কইয়া বনলা, ‘আর পাচর ো, 

ক্ষমা করুে,’ তাকা কতামানদর পনক্ষ সানন ো। থখে আমরা সমহদয় চেয়নমর অতীত, 
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তখে অবশযই আমরা সবেজ্ঞ, চেতযােন্দস্বরূপ; অবশয সকল জ্ঞােই আমানদর চভ্তনর 

আনে, সবেপ্রকার শচক্ত—সবেপ্রকার কলযাণ আমানদর মনধয চেচকত আনে অবশয কতামরা 

সকনলই সবেজ্ঞ, সবেবযাপী; চকন্তু এমে পহরুষ চক নগনত বহু থাচকনত পানর? ককাচি ককাচি 

সবেবযাপী পহরুষ ককমে কচরয়া থাচকনব? অবশযই থাচকনত পানর ো। তনব আমানদর চক 

কইনব? বাস্তচবক একনেই আনেে, একচি আত্মাই আনেে, আর কসই এক আত্মা তহচমই। 

এই ক্ষহদ্র প্রকৃচতর পশ্চানত রচকয়ানে কসই এক আত্মা। এক পহরুষই আনেে—চথচে একমাত্র 

সত্তা, চথচে চেতযােন্দ-স্বরূপ, চথচে সবেবযপী, সবেজ্ঞ, নন্ম ও মৃতহয-রচকত। তাাঁকার আজ্ঞায় 

আকাশ চবস্তৃত কইয়া রচকয়ানে, তাাঁকার আজ্ঞায় বায়হ বচকনতনে, সূথে চকরণ চদনতনে, 

সকনলই প্রাণধারণ কচরনতনে। চতচেই প্রকৃচতর চভ্চত্তস্বরূপ; প্রকৃচত কসই সতযস্বরূনপর 

উপর প্রচতচিত, তাই সতয বচলয়া মনে কইনতনে। চতচে কতামার আত্মারও চভ্চত্তস্বরূপ। 

শুধহ তাকাই েনক, তহচমই চতচে। তহচম তাাঁকার সচকত অনভ্দ।১ কথখানেই দুই—কসখানেই 

ভ্য়, কসখানেই চবপদ, কসখানেই ্ ন্দ্ব, কসইখানেই চববাদ। থখে সবই এক,তখে কাকানক 

ঘৃণা কচরব,কাকার সচকত ্ন্দ্ব কচরব?থখে সবই চতচে, তখে কাকার সচকত থহদ্ধ কচরব? 

ইকানতই নীবে-সমসযার মীমাংসা কইয়া থায়, ইকানতই বস্তুর স্বরূপ বযাখযাত কইয়া থায়। 

ইকাই চসচদ্ধ বা পূণেতা এবং ইকাই ঈের। থখে তহচম বহু কদচখনতে, তখেই বহচা নত কইনব—

তহচম অজ্ঞানের চভ্তর রচকয়াে।২ এই বহুেপূণে নগনতর চভ্তর, এই পচরবতেেশীল 

নগনতর অন্তনর অবচস্থত চেতয পহরুষনক চথচে চেননর আত্মার আত্মা বচলয়া নাচেনত 

পানরে—চেননর স্বরূপ বচলয়া বহচা নত পানরে, চতচেই মহক্ত, চতচেই পূণোেনন্দ চবনভ্ার 

কইয়া থানকে, চতচেই কসই পরম পদ লাভ্ কচরয়ানেে। অতএব নাচেয়া রানখা কথ, তহচমই 

চতচে, তহচমই নগনতর ঈের—’তত্ত্বমচস’; আর এই কথ আমানদর চবচভ্্ন  ধারণা—থথা, আচম 

পহরুষ বা স্ত্রী, দুবেল বা সবল, সহস্থ বা অসহস্থ, আচম অমহকনক ঘৃণা কচর বা অমহকনক 

ভ্ানলাবাচস, আমার ক্ষমতা অল্প বা আমার অনেক শচক্ত আনে, এগুচল ভ্রমমাত্র। এই-

সব ভ্াব োচিয়া দাও। চকনস কতামানক দুবেল কচরনত পানর? চকনস কতামানক ভ্ীত কচরনত 

পানর? একমাত্র তহচমই নগনত চবরান কচরনতে। চকনস কতামানক ভ্য় কদখাইনত পানর? 

অতএব উ , মহক্ত কও। নাচেয়া রানখা, কথ-নকাে চিন্তা বা বাকয আমাচদগনক দুবেল কনর, 
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একমাত্র তাকাই অশুভ্; থাকা চকেহ মােহষনক দুবেল কনর, ভ্ীত কনর, একমাত্র তাকাই 

অশুভ্; তাকাই পচরকার কচরনত কইনব। চকনস কতামানক ভ্ীত কচরনত পানর? থচদ শত শত 

সূথে স্থােিহযত কয়, ককাচি ককাচি ির গুাঁিাইয়া থায়, ককাচি ককাচি ব্রহ্মাণ্ড চবেষ্ট কয়, তাকানত 

কতামার চক? অিলবপ দণ্ডায়মাে কও, তহচম অচবোশী। তহচম নগনতর আত্মা, ঈের। বনলা, 

‘চশনবাককং চশনবাককং, আচম পূণে সচেদােন্দ’। চসংক কথমে চপঞ্জর ভ্াচঙয়া কফনল, 

কসইরূপ এই শৃ্ল চোঁচিয়া কফনলা এবং অেন্তকানলর নেয মহক্ত কও। চকনস কতামানক 

ভ্য় কদখাইনত পানর? চকনস কতামানক বাাঁচধয়া রাচখনত পানর?—ককবল অজ্ঞাে, ককবল 

ভ্রম; আর চকেহই কতামানক বাাঁচধনত পানর ো; তহচম শুদ্ধস্বরূপ, চেতযােন্দময়। 

  

চেনবোনধরাই বচলয়া থানক—কতামরা পাপী, অতএব এক ককানণ বচসয়া কা-হুতাশ কর। 

এরূপ বলা চেবহেচদ্ধতা—দুষ্টাচম ও শ তা। কতামরা সকনলই ঈের। কতামরা চক ঈেরনক 

কদচখনতে ো এবং তাাঁকানকই মােহষ বচলনতে ো? অতএব থচদ কতামরা সাকসী কও, তনব 

এই চবোনসর উপর দণ্ডায়মাে কইয়া সমগ্র নীবেনক ঐ োাঁনি গ ে কর। থচদ ককাে বযচক্ত 

কতামার গলা কাচিনত আনস, তাকানক ‘ো’ বচলও ো, কারণ তহচম চেননই চেননর গলা 

কাচিনতে। ককাে গরীব কলানকর থচদ চকেহ উপকার কর, তাকা কইনল চবন্দহমাত্র অকঙ্কৃত 

কইও ো। উকা কতামার পনক্ষ উপাসো মাত্র; উকানত অকঙ্কানরর চকেহই োই। সমহদয় নগপই 

চক তহচম েও? এমে ককাথায় চক চনচেস আনে, থাকা তহচম েও? তহচম নগনতর আত্মা। 

তহচমই সূথে, ির, তারা। সমহদয় নগপই তহচম। কাকানক ঘৃণা কচরনব? কাকার সচকত ্ন্দ্ব 

কচরনব? অতএব নাচেয়া রানখা, চতচেই তহচম—আর সমহদয় নীবে ঐ োাঁনি গ ে কর। কথ-

বযচক্ত এই তত্ত্ব নাচেয়া এই ভ্ানব তাকার নীবে গ ে কনর, কস আর কখেও অেকানর 

লহিাইয়া পচিনব ো। 
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১০. িহুষত্ব একত্ব 

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩রা েনভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

পরাচি খাচে বযতৃণপ স্বয়েূস্তস্মাপ পরাঙ া্ পশযচত োন্তরাত্মে া্। 

কচশ্চদ্ধীরঃ প্রতযগাত্মােদ্বমক্ষদাবৃত্তিক্ষহরমৃতেচমচ্ছে া্ । । ১  

  

—’স্বয়েূ সৃচষ্টকতো ইচরয়গুচলনক বচকমহেখ কচরয়া চদয়ানেে, কসইনেযই মেহষয বাচকনরর 

চদনক—চবষনয়র প্রচত দৃচষ্টপাত কনর, অন্তরাত্মানক কদনখ ো। ককাে ককাে জ্ঞােী বযচক্ত 

চবষয় কইনত চেবৃত্তিক্ষহ সংথনতচরয় এবং অমৃতে লাভ্ কচরনত ইচ্ছহক কইয়া অন্তরস্থ 

আত্মানক কদচখনত থানকে। আমরা কদচখয়াচে, কবনদর সংচকতাভ্ানগ এবং আরও অেযােয 

গ্রনে নগনতর কথ তত্ত্বােহসোে কইনতচেল, তাকানত বচকঃপ্রকৃচতর তত্ত্ব আনলািো কচরয়াই 

নগপকারনণর অেহসোে-নিষ্টা কইয়াচেল, তাকার পর এই সতযােহসচেপসহগনণর হৃদনয় 

এক েূতে আনলানকর প্রকাশ কইল; তাাঁকারা বহচা নলে, বচকনেগনত অেহসোে ্ারা বস্তুর 

প্রকৃত স্বরূপ নাচেবার উপায় োই। তনব চক কচরয়া নাচেনত কইনব? বাচকনরর চদনক 

িাচকয়া েয়, চভ্তনরর চদনক দৃচষ্ট চফরাইয়া। আর এখানে আত্মার চবনশষণ-রূনপ কথ 

‘প্রতযক া্’ শব্দ বযবহৃত কইয়ানে,তাকাও চবনশষ ভ্াববযঞ্জক। ‘প্রতযক্’ চক ো, চথচে চভ্তর 

চদনক চগয়ানেে—আমানদর অন্তরতম বস্তু হৃদয়নকর, কসই পরমবস্তু থাকা কইনত সব-

চকেহই কথে বাচকর কইয়ানে, কসই মধযবতেী সূথে—আত্মা, মে, শরীর, ইচরয় এবং আর 

থাকা চকেহ আমানদর আনে, সবই কথে তাাঁকার চকরণনাল।  

  

পরািঃ কামােেহথচন্ত বালানস্ত মৃনতযাথেচন্ত চবততসয পাশম া্ । 

অথ ধীরা অমৃতেং চবচদো ধ্রুবমধ্রুনবচষিক ো প্রাথেয়নন্ত ।।২ 

  

—বালকবহচদ্ধ বযচক্তরা বাচকনরর কামযবস্তুর অেহসরণ কনর। এই নেযই তাকারা সবেনতাবযাপ্ত 

মৃতহযর পানশ আবদ্ধ কয়, চকন্তু জ্ঞােীরা অমৃতনক নাচেয়া অচেতয বস্তুসমূনকর মনধয চেতয 

বস্তুর অেহসোে কনরে ো। এখানেও ঐ একই ভ্াব পচরস্ফহি কইল কথ, সসীম-বস্তুপূণে 
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বাকযনগনত অেন্তনক কদচখবার কিষ্টা করা বৃথা—অেনন্তই অেন্তনক অনেষণ কচরনত কইনব 

এবং আমানদর অন্তবেতী আত্মাই একমাত্র অেন্ত বস্তু। শরীর, মে—কথ নগপপ্রপি আমরা 

কদচখনতচে, অথবা আমানদর চিন্তারাচশ—চকেহই অেন্ত কইনত পানর ো। উকানদর সকনলরই 

কানল উপপচত্ত ও কানল চবলয়। কথ দ্রষ্টা সাক্ষী পহরুষ সব-চকেহ কদচখনতনেে, অথোপ 

মােহনষর আত্মা, চথচে সদা নাগ্রত, চতচেই একমাত্র অেন্ত, চতচেই নগনতর কারণ-স্বরূপ; 

অেন্তনক অেহসোে কচরনত কইনল আমাচদগনক অেন্ত আত্মানতই থাইনত কইনব—

কসইখানেই আমরা তাকানক কদচখনত পাইব। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ১/ ১  

২ ঐ. ,  ২/ ১/ ২ 

  

থনদবক তদমহত্র তদচেক। 

মৃনতযাঃ স মৃতহযমানপ্নাচত থ ইক োনেব পশযচত।।১  

  

—চথচে এখানে, চতচেই কসখানে; চথচে কসখানে, চতচেই এখানে। চথচে এখানে ‘োো’ 

কদনখে, চতচে মৃতহযর পর মৃতহযনক প্রাপ্ত কে। সংচকতাভ্ানগ কদচখনত পাই, আথেগনণর স্বনগে 

থাইবার চবনশষ ইচ্ছা। থখে তাাঁকারা নগপপ্রপনি চবরক্ত কইয়া উচ নলে, তখে স্বভ্াবতই 

তাাঁকানদর এমে একস্থানে থাইবার ইচ্ছা কইল, কথখানে ককবল দুঃখসম্পকেশূেয সহখ। এই 

স্থােগুচলর োম স্বগে—কথখানে ককবল আেন্দ, কথখানে শরীর অনর অমর কইনব, মেও 

পচরপূণে কইনব, তাাঁকারা কসখানে চিরকাল চপতৃগনণর সচকত বাস কচরনবে। চকন্তু দাশেচেক 

চিন্তার অভ্হযদনয় এইরূপ স্বনগের ধারণা অসঙ্গত ও অসেব বচলয়া কবাধ কইনত লাচগল। 

অেন্ত কাল স্থােচবনশনষ চবদযমাে—এই ভ্াবই কথ স্বচবনরাধী। কদশ অবশযই কানল উপপ্ন  

ও েষ্ট কইনব, সহতরাং অেন্ত স্বনগের ধারণা তযাগ কচরনত কইল। আথেগণ ক্রমশঃ বহচা নলে, 

এই স্বগেচেবাসী কদবতাগণ এককানল এই নগনত মেহষয চেনলে, পনর কয়নতা ককাে 
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সপকমেবনশ কদবতা কইয়ানেে; সহতরাং এই কদবে চবনশষ অবস্থা বা চবচভ্্ন  পনদর োম 

মাত্র। ধবচদক ককাে কদবতাই স্থায়ী বযচক্ত চবনশষ েে।  

  

ইর বা বরুণ ককাে বযচক্তচবনশনষর োম েনক। উকারা চবচভ্্ন  পনদর োম। তাাঁকানদর মনত 

চথচে পূনবে ইর চেনলে, এখে আর চতচে ইর েনকে, তাাঁকার এখে আর ইরে-পদ োই, 

আর একনে এখাে কইনত চগয়া কসই পদ অচধকার কচরয়ানেে। সকল কদবতার সম্বনেই 

এইরূপ বহচা নত কইনব। কথ-সকল মােহষ কমেবনল কদবে-পনদর কথাগয কইয়ানেে, 

তাাঁকারাই এই-সকল পনদ সমনয় সমনয় প্রচতচিত কে। চকন্তু ইাঁকানদরও চবোশ আনে। 

প্রািীে ঋনেনদ কদবতাগণ সম্বনে এই ‘অমরে’ শনব্দর বযবকার কদচখনত পাই বনি চকন্তু 

পরবতেীকানল উকা এনকবানর পচরতযক্ত কইয়ানে, কারণ ঋচষরা কদচখনত পাইনলে—এই 

অমরে কদশকানলর অতীত বচলয়া ককাে শরীর সম্বনে প্রথহক্ত কইনত পানর ো, উকা থতই 

সূক্ষ্ম কউক। উকা থতই সূক্ষ্ম কউক ো ককে, কদশকানল উকার উপপচত্ত, কারণ আকৃচতর 

প্রধাে উপাদাে কদশ। কদশ বযতীত আকৃচত ভ্াচবনত কিষ্টা কর,উকা অসেব। কদশই আকার 

চেমাণে কচরবার একচি চবচশষ্ট উপাদাে-এই আকৃচতর চেরন্তর পচরবতেে কইনতনে। কদশ 

ও কাল মায়ার চভ্তনর। আর স্বগে কথ এই পৃচথবীরই মনতা কদশকানল সীমাবদ্ধ—এই ভ্াবচি 

উপচেষনদর চে চলচখত কোকাংনশ বযক্ত কইয়ানে : ‘থনদনবক তদমহত্র থদমহত্র তদচেক’২—

থাকা এখানে তাকা কসখানে,থাকা কসখানে তাকা এখানে। থচদ এই কদবতারা থানকে, তনব 

এখানে কথ চেয়ম, কসই চেয়ম কসখানেও খাচিনব; আর সকল চেয়নমর িরম উনেশয—

ধ্বংস এবং পহেরায় েূতে রূপ-ধারণ। এই চেয়নমর ্ারা সমহদয় নি চবচভ্্ন রূনপ 

পচরবচতেত কইনতনে, আবার ভ্ি কইয়া িূণে-চবিূণে কইয়া কসই নিকণায় পচরণত কইনতনে। 

কথ-নকাে বস্তুর উপপচত্ত আনে, তাকারই চবোশ কইয়া থানক। অতএব থচদ স্বগে থানক, 

তনব তাকাও এই চেয়নমর অধীে। 

  

আমরা কদচখনত পাই, এই নগনত সবেপ্রকার সহনখর পশ্চানত োয়ার মনতা দুঃখ আচসয়া 

থানক। নীবনের পশ্চানত উকার োয়াস্বরূপ মৃতহয রচকয়ানে। উকারা সবেদা একসনঙ্গই 

থানক। কারণ উকারা পরস্পর চবনরাধী েনক, উকারা দুইচি পৃথক্ সত্তা েনক, উকারা একই 
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বস্তুর চবচভ্্ন  রূপ, কসই এক বস্তুই নীবে-মৃতহয, দুঃখ-সহখ, ভ্ানলা-মন্দ প্রভ্ৃচতরূনপ প্রকাশ 

পাইনতনে। ভ্াল আর মন্দ— এই দুইচি কথ সমূ্পণে পৃথক া্ বস্তু ,আর উকারা কথ অেন্তকাল 

ধচরয়া রচকয়ানে , এ ধারণা এনকবানরই অসঙ্গত।উকারা বাস্তচবক একই বস্তুর চবচভ্্ন রূপ—

উকা কখে ভ্ালরূনপ, কখে বা মন্দরূনপ প্রচতভ্াত কইনতনে মাত্র। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ১/ ১১  

  

২ ক  উপ. ,  ২/ ১/ ১০ 

  

চবচভ্্ন তা প্রকারগত েনক, পচরমাণগত। বস্তুতঃ উকানদর প্রনভ্দ মাত্রার তারতনময। আমরা 

বাস্তচবক কদচখনত পাই, একই োয়হপ্রণালী ভ্াল-মন্দ উভ্য়চবধ প্রবাকই বকে কচরয়া থানক। 

চকন্তু োয়হমণ্ডলী থচদ ককােরূনপ চবকৃত কয়, তাকা কইনল ককােরূপ অেহভ্ূচতই কইনব ো। 

মনে কর, ককাে একচি চবনশষ োয়হ পক্ষাঘাতগ্রস্ত কইল, তখে তাকার মধয চদয়া কথ সহখকর 

অেহভ্ূচত আচসত, তাকা আচসনব ো,—আবার দুঃখকর অেহভ্ূচতও আচসনব ো। এই সহখ-

দুঃখ কখেই পৃথক া্ েয়, উকারা সবেদা কথে একত্র রচকয়ানে। আবার একই বস্তু নীবনে 

চবচভ্্ন  সমনয় কখে সহখ, কখে বা দুঃখ উপপাদে কনর। একই বস্তু কাকারও সহখ, কাকারও 

দুঃখ উপপাদে কনর, মাংসনভ্াননে কভ্াক্তার সহখ কয় বনি, চকন্তু কথ প্রাণীর মাংস খাওয়া 

কয়, তাকার কতা ভ্য়ােক কষ্ট। এমে ককাে চবষয়ই োই, থাকা সকলনক সমভ্ানব সহখ 

চদনতে। কতকগুচল কলাক সহখী কইনতনে, আবার কতকগুচল কলাক অসহখী কইনতনে। 

এইরূপ িচলনব। অতএব স্পষ্টই কদখা কগল, ধ্তভ্াব বাস্তচবক চমথযা। ইকা কইনত চক 

পাওয়া কগল? আচম পূবে বক্তৃতায় বচলয়াচে, নগনত এমে অবস্থা কখে আচসনত পানর ো, 

থখে সবই ভ্ানলা কইয়া থাইনব, মন্দ চকেহই থাচকনব ো। ইকানত অনেনকর চিরনপাচষত 

আশা িূণে কইনত পানর বনি, অনেনক ইকানত ভ্য়ও পাইনত পানরে বনি, চকন্তু ইকা স্বীকার 

করা বযতীত আচম অেয উপায় কদচখনতচে ো। অবশয আমানক থচদ ককক চবপরীতচি 
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বহা াইয়া চদনত পানর, তনব আচম বহচা নত প্রস্তুত আচে; চকন্তু থতচদে ো ককক আমানক 

উকা বহা াইয়া চদনতনে, আচম ঐরূপ বচলনত পাচর ো। 

  

আমার এই দৃঢ় উচক্তর চবরুনদ্ধ আপাতদৃচষ্টনত এই থহচক্ত আনে : ক্রমচবকানশর গচতক্রনম 

কানল থাকা চকেহ অশুভ্ কদচখনতচে, সব িচলয়া থাইনব — ইকার ফল এই কইনব কথ, 

এইরূপ কচমনত কচমনত লক্ষ লক্ষ বপসর পনর এমে এক সময় আচসনব, থখে সমহদয় 

অশুনভ্র উনচ্ছদ কইয়া ককবল শুভ্ অবচশষ্ট থাচকনব। আপাততঃ ইকা খহবই অখণ্ডেীয় থহচক্ত 

বচলয়া কবাধ কইনতনে বনি, ঈেনরচ্ছায় ইকা সতয কইনল বিই সহনখর কইত, চকন্তু এই 

থহচক্তনত একচি কদাষ আনে। তাকা এই : উকা ধচরয়া লইনতনে কথ, শুভ্ ও অশুভ্—এই 

দুইচির পচরমাণ চিরচেচদেষ্ট। উকা স্বীকার কচরয়া লইনতনে কথ, একচি চেচদেষ্ট পচরমাণ 

অশুভ্ আনে, ধর তাকা কথে ১০০, আবার এইরূপ চেচদেষ্ট পচরমাণ শুভ্ও আনে, আর 

অশুভ্ ক্রমশঃ কচমনতনে, শুভ্চি ককবল অবচশষ্ট থাচকয়া থাইনতনে; চকন্তু বাস্তচবক চক 

তাই? নগনতর ইচতকাস সাক্ষয চদনতনে কথ, শুনভ্র েযায় অশুভ্ও একচি ক্রমবধেমাে 

সামগ্রী। সমাননর খহব চে স্তনরর বযচক্তর কথা ধর—কস নঙ্গনল বাস কনর, তাকার কভ্াগসহখ 

অচত অল্প, সহতরাং তাকার দুঃখও অল্প। তাকার দুঃখ ককবল ইরয়চবষনয়ই আবদ্ধ। কস 

থচদ প্রিহর আকার ো পায়, তনব কস দুঃচখত কয়। তাকানক প্রিহর খাদয দাও, তাকানক 

স্বাধীেভ্ানব ভ্রমণ ও চশকার কচরনত দাও, কস চ ক চ ক সহখী কইনব। তাকার সহখ-দুঃখ 

সবই ককবল ইচরনয় আবদ্ধ । মনে কর, কসই বযচক্তর জ্ঞানের উ্ন চত কইল। তাকার সহখ 

বাচিনতনে, তাকার বহচদ্ধ খহচলনতনে, কস পূনবে ইচরনয় কথ সহখ পাইত, এখে বহচদ্ধবৃচত্তর 

িালো কচরয়া কসই সহখ পাইনতনে। কস এখে একচি সহন্দর কচবতা পা  কচরয়া অপূবে সহখ 

আস্বাদে কনর, গচণনতর কথ-নকাে সমসযার মীমাংসায় তাকার সারা নীবে কাচিয়া থায়, 

তাকানতই কস পরম সহখ কভ্াগ কনর। চকন্তু সনঙ্গ সনঙ্গ অসভ্য অবস্থায় কথ তীব্র থেণা 

অেহভ্ব কস কনর োই,তাকার োয়হগণ কসই তীব্র থেণা অেহভ্ব কচরনত ক্রমশঃ অভ্যস্ত 

কইয়ানে, অতএব কস তীব্র মােচসক কষ্ট কভ্াগ কনর। একচি খহব কসানা উদাকরণ লও : 

চতর্ব্নত চববাক োই, সহতরাং কসখানে কপ্রনমর ঈষোও োই; চকন্তু তথাচপ আমরা নাচে, 

চববাক অনপক্ষাকৃত উ্ন ত সমাননর পচরিায়ক। চতর্ব্তীরা চেষ্কলঙ্ক স্বামী ও চেষ্কলঙ্ক স্ত্রীর 
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চবশুদ্ধ দাম্পতযনপ্রনমর সহখ নানে ো। চকন্তু তাকারা সনঙ্গ সনঙ্গ ইকাও নানে ো— একনে 

ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা কইনল অপনরর মনে চক ভ্য়ােক ঈষো, চক ভ্য়ােক অন্তদোক উপচস্থত কয়! 

একচদনক এই উে ধারণায় তাকানদর সহনখর বৃচদ্ধ কইল বনি, চকন্তু অপর চদনক ইকানত 

দুঃনখরও বৃচদ্ধ কইল। 

  

কতামানদর চেনননদর কদনশর কথাই ধর— পৃচথবীনত ইকার মনতা ধেী কদশ, চবলাচসতার 

কদশ আর োই—আবার চক গভ্ীর দুঃখকষ্ট এখানে চবরান কচরনতনে, তাকাও কদখ। 

অেযােয নাচতর তহলোয় এনদনশ পাগনলর সংখযা কত অচধক! ইকার কারণ এখােকার 

কলানকর বাসোসমূক অচত তীব্র, অচত প্রবল। এখানে কলাকনক সবেদাই উাঁিহ িাল বনায় 

রাচখয়া িচলনত কয়। কতামরা এক বেনর থত িাকা খরি কর, একনে ভ্ারতবাসীর পনক্ষ 

তাকা সারানীবনের সম্পদ া্। কতামরা অপরনক উপনদশ চদনত পার ো কথ অনপক্ষাকৃত 

অল্প িাকায় নীবেথাত্রাচেবোক কচরনত কিষ্টা কর, কারণ এখানে সামাচনক অবস্থাই 

এইরূপ কথ, এতিাকার কনম িচলনবই ো। এই সমান-িক্র চদবারাত্র ঘহচরনতনে—উকা 

চবধবার অ্রুত বা অোনথর িীপকানর কণেপাতও কচরনতনে ো। এখানে সবেত্রই এই অবস্থা। 

কতামানদর কভ্ানগর ধারণাও অনেক পচরমানণ চবকাশপ্রাপ্ত কইয়ানে, কতামানদর সমানও 

অেযােয সমান কইনত অনেক সহন্দর। কতামানদর কভ্ানগরও োোচবধ উপায় আনে। চকন্তু 

থাকানদর ঐরূপ কভ্ানগর উপকরণ অল্প, তাকানদর আবার কতামানদর অনপক্ষা দুঃখ অল্প। 

এরূপই সবেত্র কদচখনত পাইনব। কতামার মনে থতদূর উোচভ্লাষ থাচকনব, কতামার তত 

কবশী সহখ, আবার কসই পচরমানণই দুঃখ। একচি কথে অপরচির োয়াস্বরূপ। অশুভ্ িচলয়া 

থাইনতনে, ইকা সতয কইনত পানর, চকন্তু তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ শুভ্ও িচলয়া থাইনতনে, বচলনত 

কইনব। চকন্তু বাস্তচবকপনক্ষ দুঃখ কথমে একচদনক কচমনতনে, কতমচে চক আবার অেযচদনক 

ককাচিগুণ বাচিনতনে ো? প্রকৃত কথা এই, সহখ থচদ সমথহক্তান্তর চেয়মােহসানর বাচিনত 

থানক,দুঃখ তাকা কইনল সমগুচণতান্তর চেয়মােহসানর বাচিনতনে, বচলনত কইনব। ইকার 

োমই মায়া। ইকা ককবল সহখবাদ েনক, ককবল দুঃখবাদও েনক। কবদান্ত বনল ো কথ, নগপ 

ককবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভ্হল। আবার এই নগপ সহখ-স্বাচ্ছনন্দয পচরপূণে, এরূপ 

বলাও চ ক েনক। এই নগপ ককবল মধহময়—এখানে ককবল সহখ, এখানে ককবল ফহল, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 161 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এখানে ককবল কসৌন্দথে, ককবল মধহ—বালকচদগনক এরূপ চশক্ষা কদওয়া ভ্হল। আমরা সারা 

নীবেিাই এই রূপ স্বপ্ন কদচখ। আবার ককাে বযচক্ত অনেযর অনপক্ষা অচধক দুঃখনভ্াগ 

কচরয়ানে বচলয়া সবই দুঃখময়, বলাও ভ্হল। নগপ এই ধ্তভ্াবপূণে ভ্াল-মনন্দর কখলা। 

কবদান্ত আবার ইকার উপর আর একচি কথা বনল। মনে কচরও ো কথ, ভ্ানলা-মন্দ দুইচি 

সমূ্পণে পৃথক বস্তু, বাস্তচবক উকারা একই বস্তু, কসই এক বস্তুই চবচভ্্ন  রূনপ, চবচভ্্ন  

আকানর আচবভ্ূেত কইয়া এক বযচক্তরই মনে চবচভ্্ন  ভ্াব সৃচষ্ট কচরনতনে। অতএব 

কবদানন্তর প্রথম কাথেই কইনতনে, এই চবচভ্্ন  রূনপ প্রতীয়মাে বাকযনগনতর মনধয একে 

আচবষ্কার করা। পারসীকনদর মত—দুইচি কদবতা চমচলয়া নগপ সৃচষ্ট কচরয়ানেে; এ মতচি 

অবশয অচত অেহ্ন ত মনের পচরিায়ক। তাাঁকানদর মনত ভ্াল কদবতা চথচে, চতচে সব সহখ 

চবধাে কচরনতনেে, আর মন্দ কদবতা সব মন্দ চবষয় চবধাে কচরনতনেে। ইকা কথ অসেব, 

তাকা কতা স্পষ্টই কবাধ কইনতনে; কারণ বাস্তচবক এই চেয়নম কাথে কইনল প্রনতযক 

প্রাকৃচতক চেয়নমরই দুইচি কচরয়া অংশ থাচকনব—কখে একনে কদবতা উকা 

িালাইনতনেে, চতচে সচরয়া কগনলে, আবার আর একনে আচসয়া উপচস্থত কইনলে। চকন্তু 

প্রকৃত-পনক্ষ আমরা কদচখনত পাই, কথ-শচক্ত আমাচদগনক খাদয চদনতনে, তাকাই আবার 

ধদবদুচবেপাক ্ারা অনেকনক সংকার কচরনতনে। এই মত স্বীকার কচরনল আর একচি 

মহশচকল কয় এই কথ, একই সমনয় দুই নে কদবতা কাথে কচরনতনেে। একস্থানে এক 

কদবতা কাকারও উপকার কচরনতনেে, অেযস্থানে অেয কদবতা কাকারও অপকার 

কচরনতনেে। অথি দুইননে আপোনদর মনধয সামঞ্জসয বনায় রাচখনতনেে—ইকা চক 

কচরয়া কইনত পানর? অবশয এ মত নগনতর ধ্ততত্ত্ব প্রকাশ কচরবার খহব অপচরণত 

প্রণালীমাত্র—ইকানত ককাে সনন্দক োই। 

  

এখে উেতর দশেেসমূনক এই চবষনয়র চক রূপ চসদ্ধান্ত করা কইয়ানে, তাকা আনলািো 

করা থাক। ঐগুচলনত স্থূল তনত্ত্বর কথা োচিয়া চদয়া সূক্ষ্ম ভ্ানবর চদক চদয়া বলা কয়, 

নগপ কতক ভ্াল, কতক মন্দ। পূনবে কথ থহচক্তপরম্পরা চববৃত কইয়ানে, তদেহসানর ইকাও 

অসেব। 
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অতএব কদচখনতচে, ককবল সহখবাদ বা ককবল দুঃখবাদ—ককাে মনতর ্ারাই নগনতর 

বযাখযা বা থথাথে বণেো কয় ো। এ নগপ সহখ-দুঃনখর চমশ্রণ। ক্রমশঃ আমরা কদচখব, 

সমহদয় কদাষ প্রকৃচতর স্কে কইনত আমানদর চেনননদর উপর লওয়া কইনতনে। সনঙ্গ সনঙ্গ 

কবদান্ত আমাচদগনক মহচক্তর পথ কদখাইয়া চদনতনে। কবদান্ত অমঙ্গল অস্বীকার ো কচরয়া 

নগনতর সমহদয় ঘিোর সম্মহখীে কইয়া চবনেষণ কনর,—ককাে চবষয় কগাপে কচরনত িানক 

ো; উকা মােহষনক এনকবানর চেরাশা-সাগনর ভ্াসাইয়া কদয় ো। উকা অনজ্ঞয়বাদীও েনক। 

উকা এই সহখদুঃখ প্রতীকানরর উপায় আচবষ্কার কচরয়ানে, আর ঐ প্রতীকানরর উপায় 

বজ্রদৃঢ় চভ্চত্তর উপর প্রচতচিত। উকা এমে ককাে উপানয়র কথা বনল ো, থাকানত ককবল 

কেনলনদর মহখ বে কচরয়া কদওয়া থায় বা তাকানদর কিানখ ধহচল কদওয়া থাইনত পানর। 

তাকারা উকা সকননই ধচরয়া কফচলনব। আমার মনে আনে—থখে আচম বালক চেলাম, 

তখে ককাে থহবনকর চপতা মারা থায়, কস অচত দচরদ্র কইয়া পনি, একচি বি পচরবার 

তাকার ঘানি পচিল। কস কদচখল, তাকার চপতার বেহগণই তাকার প্রধাে শত্রু। একচদে 

একনে ধমেথাননকর সচকত সাক্ষাপ কওয়ানত কস তাকার চেন দুঃনখর কাচকেী তাাঁকানক 

বচলনত লাচগল—তাকানক সান্ত্বো চদবার নেয ধমেথানকচি বচলনলে ‘থাকা কইনতনে, সবই 

মঙ্গনলর নেয; থাকা চকেহ কয়, সব ভ্ানলার নেযই কয়।’ পহরাতে ক্ষতনক কসাোর পাত 

চদয়া মহচিয়া রাখা কথমে, ধমেথাননকর পূনবোক্ত বাকযচিও চ ক কতমচে। ইকা আমানদর 

চেনননদর দুবেলতা ও অজ্ঞানের পচরিয় মাত্র। েয় মাস বানদ কসই ধমেথাননকর একচি 

সন্তাে কইল, কসই উপলনক্ষ উপসনব থহবকচি চেমচেত কইল। ধমেথানক ভ্গবানের 

উপাসো আরে কচরয়া বচলনত লাচগনলে, ‘ঈেনরর কৃপার নেয তাাঁকানক ধেযবাদ।’ তখে 

থহবকচি উচ য়া বচলল, ‘চক বচলনতনেে—তাাঁকার কৃপা ককাথা? এ কথ কঘার অচভ্শাপ!’ 

ধমেথানক চনজ্ঞাসা কচরনলে, ‘ককে?’  থহবক উত্তর চদল, ‘থখে আমার চপতার মৃতহয কইল, 

তখে তাকা আপাততঃ অমঙ্গল কইনলও উকানক মঙ্গল বচলয়া চেনলে। এখে আপোর 

সন্তানের নন্মও আপাততঃ মঙ্গল কর বচলয়া প্রতীত কইনতনে বনি, চকন্তু বাস্তচবক উকা 

আমার চেকি মকা অমঙ্গল বচলয়া কবাধ কইনতনে।’ এইভ্ানব নগনতর দুঃখ, অমঙ্গনলর 

চবষয় িাচপয়া রাখাই চক নগনতর দুঃখচেবারনণর উপায়? চেনন ভ্াল কও এবং থাকারা 
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কষ্ট পাইনতনে, তাকানদর প্রচত করুণা প্রকাশ কর। কনািাতাচল চদয়া রাচখবার কিষ্টা কচরও 

ো, তাকানত নাগচতক দুঃখ দূর কইনব ো। আমাচদগনক নগনতর বাচকনর থাইনত কইনব। 

  

এই নগপ সবেদাই ভ্ালমনন্দর চমশ্রণ। কথখানে ভ্াল কদচখনব, নাচেনব—তাকার পশ্চানত 

মন্দও রচকয়ানে। চকন্তু এই-সকল বযক্ত ভ্ানবর পশ্চানত—এই-সকল চবনরাধী ভ্ানবর 

পশ্চানত—কবদান্ত কসই একেই খহাঁচনয়া পায়। কবদান্ত বনল, মন্দ তযাগ কর, আবার ভ্ালও 

তযাগ কর। তাকা কইনল বাচক রচকল চক? কবদান্ত বনল, শুধহ ভ্ালমনন্দরই অচস্তে আনে, 

তাকা েনক। ইকানদর পশ্চানত এমে চনচেস রচকয়ানে, থাকা প্রকৃতপনক্ষ কতামার, থাকা 

কতামার স্বরূপ, থাকা সবেপ্রকার শুভ্ ও সবেপ্রকার অশুনভ্র বাচকনর—কসই বস্তুই শুভ্ বা 

অশুভ্রূনপ প্রকাশ পাইনতনে। প্রথনম এই তত্ত্ব নানো—তখে, ককবল তখেই তহচম পূণে 

সহখবাদী কইনত পাচরনব। তাকার পূনবে েনক। 

  

তাকা কইনলই তহচম সমহদয় নয় কচরনত পাচরনব। এই আপাতপ্রতীয়মাে বযক্তভ্াবগুচল 

আয়ত্ত কর, তাকা কইনল তহচম কসই সতযবস্তুনক কথরূনপ ইচ্ছা প্রকাশ কচরনত পাচরনব। 

তখেই তহচম উকানক—শুভ্রূনপই কউক আর অশুভ্রূনপই কউক—কথ ভ্ানব ইচ্ছা, প্রকাশ 

কচরনত পাচরনব। চকন্তু প্রথনমই কতামানক চেননর প্রভ্হ কইনত কইনব। উ , চেনননক মহক্ত 

কর, এই-সকল চেয়নমর বাচকনর থাও, কারণ এই চেয়মগুচল কতামানক সবেনতাভ্ানব 

চেয়চেত কনর ো, উকারা কতামার প্রকৃত স্বরূনপর অচত সামােয মাত্র প্রকাশ কনর। প্রথনম 

নানো—তহচম প্রকৃচতর দাস েও, কখেও চেনল ো, কখে কইনবও ো; প্রকৃচতনক আপাততঃ 

অেন্ত বচলয়া মনে কয় বনি, চকন্তু বাস্তচবক উকা সসীম, উকা সমহনদ্রর এক চবন্দহমাত্র; 

তহচমই বাস্তচবক সমহদ্রস্বরূপ, তহচম ির সূথে তারা—সকনলরই অতীত। কতামার অেন্ত 

স্বরূনপর তহলোয় উকারা বহ্হদমাত্র। ইকা নাচেনল তহচম ভ্ালমন্দ দুই-ই নয় কচরনত 

পাচরনব। তখেই কতামার সমগ্র দৃচষ্ট এনকবানর পচরবচতেত কইয়া থাইনব, তখে তহচম 

দাাঁিাইয়া বচলনত পাচরনব : মঙ্গল চক সহন্দর! অমঙ্গল চক অিহত!  

  

কবদান্ত ইকাই কচরনত বনল। কবদান্ত বনল ো, কসাোর পাত মহচিয়া ক্ষতস্থাে ঢাচকয়া রানখা, 

আর থতই ক্ষত পচিনত থানক, আরও কবশী কসাোর পাত চদয়া মহচিনত থানকা। এই নীবে 
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একিা কচ ে সমসযা, সনন্দক োই। থচদও ইকা বজ্রবপ দুনভ্েদয মনে কয়, তথাচপ থচদ 

পানরা, সাকসপূবেক ইকার বাচকনর থাইবার কিষ্টা কর—আত্মা এই কদক অনপক্ষা অেন্তগুনণ 

শচক্তমাে া্। কবদান্ত কতামার কমেফনলর নেয কোিখানিা কদবতানদর উপর দাচয়ে অপেণ 

কনর ো, তহচম চেননই কতামার অদৃনষ্টর চেমোতা। তহচম চেন কমেফনল ভ্ালমন্দ দুই-ই 

কভ্াগ কচরনতে, তহচম চেননই চেননর কিানখ কাত চদয়া বচলনতে—অেকার। কাত সরাইয়া 

লও—আনলা কদচখনত পাইনব। তহচম কনযাচতঃ-স্বরূপ—তহচম পূবে কইনতই চসদ্ধ। ‘মৃনতযাঃ স 

মৃতহযমানপ্নাচত থ ইক োনেব পশযচত’১—এখে আমরা এই ্রুতচতর অথে বহচা নত পাচরনতচে। 

  

চক কচরয়া আমরা এই তত্ত্ব নাচেনত পাচরব? এই মে থাকা এত ভ্রান্ত, এত দুবেল, থাকা 

এত সকনন চবচভ্্ন  চদনক ধাচবত কয়, এই মেনকও সবল করা থাইনত পানর, থাকানত উকা 

কসই জ্ঞানের—কসই একনের আভ্াস পায়। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ১/ ১০ 

  

তখে কসই জ্ঞােই আমাচদগনক পহেঃ পহেঃ মৃতহয কইনত রক্ষা কনর। ‘থনথাদকং দুনগে বৃষ্টং 

পবেনতষহ চবধাবচত। এবং ধমোে া্ পৃথক পশযংস্তানেবােহ-চবধাবচত ।।’১—উে দুগেম ভ্ূচমনত 

বৃচষ্ট কইনল নল কথমে পবেতসমূনকর পােে চদয়া চবকীণেভ্ানব ধাচবত কয়, কসইরূপ কথ 

শচক্তসমূকনক পৃথক া্ কচরয়া কদনখ কস তাকানদরই অেহবতেে কনর। বাস্তচবক শচক্ত এক, 

ককবল মায়ানত বহু কইয়ানে। বহুর চপেনে ধাচবত কইও ো, কসই এনকর চদনক অগ্রসর 

কও।  

  

কংসঃ শচিষ্সহরন্তচরক্ষসন্াতা কবচদষদচতচথদুেনরাণসপ।  

েৃষ্রসদৃতসন্যামসদব্জা কগানা ঋতনা অচদ্রনা ঋতং বৃকপ।।২ 
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—কসই আত্মা আকাশবাসী সূথে, অন্তরীক্ষবাসী বায়হ, কবচদনত অবচস্থত অচি ও কলসচস্থত 

কসামরস। চতচে মেহষয, কদবতা, থজ্ঞ ও আকানশ আনেে। চতচে ননল, পৃ চথবীনত, থনজ্ঞ 

এবং পবেনত আনেে; চতচে সতয ও মকাে া্। 

  

অচিথেদ্বথনকা ভ্হবেং প্রচবনষ্টা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বভ্হব। 

একস্তথা সবেভ্ূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বচকশ্চ।। 

বায়হথেদ্বথনকা ভ্হবেং প্রচবনষ্টা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বভ্ূব। 

একস্তাথা সবেভ্ূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রচতরূনপা বচকশ্চ।।৩ 

  

—কথমে একই অচি ভ্হবনে প্রচবষ্ট কইয়া দাকযবস্তুর রূপনভ্নদ চভ্্ন  চভ্্ন  রূপ ধারণ কনরে, 

কতমচে এক সবেভ্ূনতর অন্তরাত্মা োোবস্তুনভ্নদ কসই কসই বস্তুরূপ ধারণ কচরয়ানেে, এবং 

সমহদনয়র বাচকনরও আনেে। কথমে একই বায়হ ভ্হবনে প্রচবষ্ট কইয়া োোবস্তুনভ্নদ কসই 

কসই রূপ লাভ্ কচরয়ানেে, কতমচে কসই এক সবেভ্ূনতর অন্তরাত্মা োোবস্তুনভ্নদ কসই 

কসই রূপ ধারণ কচরয়ানেে এবং তাকানদর বাচকনরও আনেে। 

  

থখে তহচম এই একে উপলচি কচরনব, তখেই এই অবস্থা কয়, তাকার পূনবে েনক। সবেত্র 

তাাঁকানক দশেে করাই প্রকৃত সহখবাদ। এখে প্রশ্ন এই, থচদ ইকা সতয কয়, থচদ কসই 

শুদ্ধস্বরূপ অেন্ত আত্মা এই-সকনলর চভ্তর প্রচবষ্ট কইয়া থানকে, তনব চতচে ককে সহখদুঃখ 

কভ্াগ কনরে, ককে চতচে অপচবত্র কইয়া দুঃখনভ্াগ কনরে? 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ১/ ১৪ 

২ ঐ. ,  ২/ ২/ ২ 

৩ ঐ. ,  ২/ ২/ ৯- ১০ 

  

উপচেষদ া্ বনলে, চতচে দুঃখ অেহভ্ব কনরে ো। 
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সূনথো থথা সবেনলাকসয িক্ষহেে চলপযনত িাক্ষহদ্বষবোকযনদাদ্বষঃ। 

একস্তথা সবেভ্ূতান্তরাত্মা ে চলপযনত কলাকদুঃনখে বাকযঃ।।১  

  

—সবেনলানকর িক্ষহস্বরূপ সূথে কথমে িক্ষহগ্রাকয বাকয অশুচি বস্তুর সচকত চলপ্ত কে ো, কতমচে 

একমাত্র সবেভ্ূতান্তরাত্মা সংসানরর দুঃনখর সচকত চলপ্ত কে ো, কারণ চতচে আবার 

নগনতর অতীত। আমার এমে করাগ থাচকনত পানর, থাকানত আচম সবই পীতবণে কদচখ, 

চকন্তু তাকানত সূনথের চকেহই কয় ো। 

  

এনকা বশী সবেভ্ূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা থঃ কনরাচত। 

তমাত্মস্থং কথকেহপশযচন্ত ধীরানস্তষাং সহখং শােতং কেতনরষাম া্।।২ 

  

—চথচে এক, সকনলর চেয়ন্তা এবং সবেভ্ূনতর অন্তরাত্মা; চথচে স্বকীয় এক রূপনক 

বহুপ্রকার কনরে, তাাঁকানক কথ-জ্ঞাচেগণ চেনননদর মনধয দশেে কনরে, তাাঁকানদরই চেতয 

সহখ, অনেযর েনক। 

  

চেনতযাকচেতযাোং কিতেনশ্চতোোনমনকা বকূোং কথা চবদধাচত কামাে া্। 

তমাত্মস্থং কথকেহপশযচন্ত কধরানস্তষাং শাচন্তঃ শােতী কেতনরষাম া্।।৩ 

  

—চথচে অচেতয বস্তুসমূনকর মনধয চেতয, চথচে কিতোবােচদনগর মনধয কিতে, চথচে এক 

কইয়াও বহু নীনবর কামযবস্তুসকল চবধাে কচরনতনেে, তাাঁকানক কথ জ্ঞাচেগণ আত্মস্বরূনপ 

দশেে কনরে, তাাঁকানদরই চেতয শাচন্ত, অপনরর েনক। 

  

বাকয নগনত তাাঁকানক ককাথায় পাওয়া থাইনব? সূথে ির বা তারায় তাাঁকানক চকরূনপ 

পাইনব? 

  

ে তত্র সূনথোভ্াচত ে িরতারকং কেমা চবদুযনতা ভ্াচন্ত কহনতাকয়মচিঃ। 

তনমব ভ্ান্তমেহভ্াচত সবেং তসয ভ্াসা সবে মদং চবভ্াচত।৪ 
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—কসখানে সূথে, ির, তারকা সব চেষ্প্রভ্, চবদুযপসমূকও প্রকাশ পায় ো, এ অচি কসখানে 

ককাথায়? তাাঁকারই আনলানত সকনল আনলাচকত, তাাঁকারই দীচপ্তনত সবচকেহ দীচপ্ত 

পাইনতনে। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ২/ ১১  

২ ঐ. ,  ২/ ২/ ১২ 

৩ ঐ. ,  ২/ ২/ ১৩ 

৪ ঐ. ,  ২/ ২/ ১৫ 

  

‘উধ্বেমূনলাকবাক া্শাখ এনষাকেথানঃ সোতেঃ। তনদব শুক্রং তদ া্ ব্রহ্ম তনদবা-মৃতমহিযনত। 

তচস্মাঁনিাকাঃ চশ্রতাঃ সনবে তদু োনতযচত কশ্চে। এতদ্ব্ তপ।’১ —ঊধ্বেমূল ও চে গামী শাখা 

সক এই চিরন্তে অেথানবৃক্ষ অথোপ সংসারবৃক্ষ রচকয়ানে। চতচেই উজ্জ্বল, চতচেই ব্রহ্ম, 

চতচেই অমৃতরূপ উক্ত কে। সমহদয় কলাক তাাঁকানত আচশ্রত কইয়া রচকয়ানে। কককই তাাঁকানক 

অচতক্রম কচরনত পানর ো। ইচেই কসই আত্মা। 

  

কবনদর ব্রাহ্মণভ্ানগ োোচবধ স্বনগের কথা আনে। উপচেষনদর মত এই কথ, এই স্বনগে 

থাইবার বাসো তযাগ কচরনত কইনব। ইরনলানক, বরুণনলানক থাইনলই কথ ব্রহ্মদশেে কয়, 

তাকা েনক, বরং এই আত্মার চভ্তনরই ব্রহ্মদশেে সহস্পষ্টরূনপ কইয়া থানক। 

  

‘থথাদনশে তথাত্মচে থথা স্বনপ্ন তথা চপতৃনলানক। থথাপ্সহ পরীব দদৃনশ তথা গেবেনলানক 

োয়াতপনয়াচরব ব্রহ্মনলানক।।’২—কথমে আরচশনত মােহষ আপোর প্রচতচবম্ব পচরষ্কাররূনপ 

কদচখনত পাই, কতমচে আত্মানত ব্রহ্মদশেে কয়। কথমে স্বনপ্ন আপোনক অস্পষ্টরূনপ অেহভ্ব 

করা থায়, কতমচে চপতৃনলানক ব্রহ্মদশেে কয়। কথমে ননল কলানক আপোর রূপ দশেে 

কনর, কতমচে গেবেনলানক ব্রহ্মদশেে কয়। কথমে আনলাক ও োয়া পরস্পর পৃথক া্, কসইরূপ 

ব্রহ্মনলানক ব্রহ্ম ও নগনতর পাথেকয স্পষ্ট উপলচি কয়। চকন্তু তথাচপ পূণেরূনপ ব্রহ্মদশেে 

কয় ো। অতএব কবদান্ত বনল, আমানদর চেন আত্মাই সনবোে স্বগে, মােবত্মাই পূনার 
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সবেনশ্রি মচন্দর, সবেপ্রকার স্বগে কইনত কশ্রি, কারণ এই আত্মার মনধয কথভ্ানব কসই 

সতযনক সহস্পষ্ট অেহভ্ব করা থায়, আর ককাথাও তত স্পষ্ট অেহভ্ব কয় ো। এক স্থাে 

কইনত স্থাোন্তনর কগনলই কথ এই আত্মদশেে সম্বনে চবনশষ চকেহ সাকাথয কয়, তাকা েনক। 

ভ্ারতবনষে থখে চেলাম, তখে মনে কইত, ককাে গুকায় বাস কচরনল কয়নতা খহব স্পষ্ট 

ব্রহ্মােহভ্ূচত কইনব; কদচখলাম, তাকা েনক। তারপর ভ্াচবলাম, কয়নতা বনে কগনল সহচবধা 

কইনব, তারপর কাশীর কথা মনে কইল। সব স্থােই একরূপ, কারণ আমরা চেননরাই 

চেনননদর নগপ গ ে কচরয়া লই। থচদ আচম অসাধহ কই, সমহদয় নগপ আমার পনক্ষ মন্দ 

বচলয়া মনে কইনব। উপচেষদ া্ ইকাই বনলে। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ৩/ ১  

২ ঐ. ,  ২/ ৩/ ৫ 

  

আর কসই একই চেয়ম সবেত্র খাচিনব। থচদ এখানে আমার মৃতহয কয় এবং থচদ স্বনগে থাই, 

কসখানেও এখােকারই মনতা কদচখব। থতক্ষণ ো তহচম পচবত্র কইনতে, ততক্ষে গুকা অরণয 

বারাণসী অথবা স্বনগে থাওয়ায় চবনশষ চকেহ লাভ্ োই; আর থচদ কতামার চিত্তদপেণনক 

চেমেল কচরনত পানরা, তনব কথখানেই থানকা ো ককে, তহচম প্রকৃত সতয অেহভ্ব কচরনব। 

অতএব এখানে ওখানে থাওয়া বৃথা শচক্তক্ষয় মাত্র—কসই শচক্ত থচদ চিত্তদপেনণর চেমেলতা-

সাধনে বযচয়ত কয়, তনবই চ ক কয়। চে চলচখত কোনক আবার ঐভ্াব বচণেত কইয়ানে : 

  

ে সন্দনশ চতিচত রূপমসয, ে িক্ষহষা পশযচত কশ্চদ্বেেম া্। 

হৃদা মেীষা মেসাচভ্ক৯কপ্তা ষ এতচ্দুরমৃতানস্ত ভ্বচন্ত।।১  

  

—ইাঁকার রূপ দশেনের চবষয় কয় ো। ককক তাাঁকানক িক্ষহ্ারা কদচখনত পায় ো। হৃদয়, 

সংশয়রচকত বহচদ্ধ এবং মেে ্ারা চতচে প্রকাচশত কে। থাাঁকারা এই আত্মানক নানেে, 

তাাঁকারা অমর কে। 
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থাাঁকারা আমার রাননথানগর বক্তৃতাগুচল শুচেয়ানেে, তাাঁকাচদনগর অবগচতর নেয 

বচলনতচে, কস-নথাগ জ্ঞােনথাগ কইনত চকেহ চভ্্ন  রকনমর। জ্ঞােনথানগর লক্ষণ এইরূপ 

কচথত কইয়ানে : 

  

থদা পিাবচতিনন্ত জ্ঞাোচে মেসা সক। 

বহচদ্ধশ্চ ে চবনিষ্টচত তামাহুঃ পরমাং গচতম া্।।২ 

  

—থখে ইচরয়গুচল—পি জ্ঞানেচরয় সংথত কয়, মােহষ থখে ঐগুচলনক চেননর দানসর 

মনতা কচরয়া রানখ, থখে উকারা আর মেনক িিল কচরনত পানর ো, তখেই কথাগী 

পরমগচত লাভ্ কনরে। 

  

থদা সনবে প্রমহিযনন্ত কামা কথকসয হৃচদ চশ্রতাঃ। 

অথ মনতেযাকমৃনতা ভ্ততযত্র ব্রহ্ম সমশ্নহনত।। 

থদা সনবে প্রচভ্দযনন্ত হৃদয়নসযক গ্রেয়ঃ। 

অথ মনতেযাকমৃনতা ভ্বনতযতাবদ্ধযেহশসেম া্।।৩ 

  

—কথ-সকল কামো মতেযনীনবর হৃদয়নক আশ্রয় কচরয়া আনে, কসই সমহদয় থখে চবেষ্ট 

কয়, তখে মতেয অমর কয় এবং এখানেই ব্রহ্মনক প্রাপ্ত কয়। থখে ইকনলানক হৃদনয়র 

গ্রচেসমূক চে্ন  কয়, তখে মতেয অমর কয়—এইমাত্র উপনদশ। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ৩/ ৯ 

২ ঐ. ,  ২/ ৩/ ১০ 

৩ ঐ. ,  ২/ ৩/ ১৪- ১৫ 

  

সাধারণতঃ কলানক বচলয়া থানক কবদান্ত, শুধহ কবদান্ত ককে, ভ্ারতীয় সকল দশেে ও 

ধমেপ্রণালীই এই নগপ োচিয়া উকার বাচকনর থাইনত বচলনতনে। চকন্তু পূনবোক্ত কোক্য় 
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কইনতই প্রমাচণত কইনব কথ, আমানদর দাশেচেকগণ স্বগে অথবা আর ককাথাও থাইনত 

িাচকনতে ো, বরং তাাঁকারা বনলে, স্বনগের কভ্াগ ও সহখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। থতচদে আমরা 

দুবেল থাচকব, ততচদে আমাচদগনক স্বগে-েরনক ঘহচরনতই কইনব, চকন্তু বস্তুতঃ আত্মাই 

একমাত্র সতয। তাাঁকারা ইকাও বনলে, আত্মকতযা ্ারা এই নন্মমৃতহযপ্রবাক অচতক্রম করা 

থায় ো। তনব অবশয প্রকৃত পথ পাওয়া বি কচ ে। পাশ্চাতযচদনগর েযায় চকন্দহরাও সব 

কানত-কলনম কচরনত িাে; তনব নীবে সম্পনকে আমানদর দৃচষ্টভ্চঙ্গ পৃথক া্ । পাশ্চাতযগণ 

বনলে : কবশ ভ্াল একখাচে বাচি কর, উত্তম খাদয ও পচরচ্ছদ সংগ্রক কর, চবজ্ঞানের িিো 

কর, বহচদ্ধবৃচত্তর উ্ন চত কর। এইগুচল কচরবার সময় তাাঁকারা খহব কাননর কলাক। চকন্তু 

চকন্দহরা বনলে, জ্ঞাে-অনথে আত্মজ্ঞাে—তাাঁকারা কসই আত্মজ্ঞানের আেনন্দ চবনভ্ার কইয়া 

থাচকনত িানকে। 

  

আনমচরকায় একনে চবখযাত অনজ্ঞয়বাদী বক্তা১ আনেে—চতচে খহব ভ্ানলা কলাক এবং 

সহবক্তা। চতচে ধমে সম্বনে একচি বক্তৃতা কদে; তাকানত চতচে বনলে, ধনমের ককাে প্রনয়ানে 

োই, পরনলাক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমানদর চকেহমাত্র আবশযকতা োই। তাাঁকার মত 

বহা াইবার নেয চতচে এই উপামাচি প্রনয়াগ কচরয়াচেনলে : নগপরূপ এই কমলানলবহচি 

আমানদর সম্মহনখ রচকয়ানে, উকার সব রসিা আমরা বাচকর কচরয়া লইনত িাই। আমার 

সনঙ্গ তাাঁকার একবারমাত্র সাক্ষাপ কয়। আচম তাাঁকানক বচল, আচমও আপোর সনঙ্গ একমত, 

আমারও চেকি একচি ফল রচকয়ানে—আচমও ইকার রসিহকহ সব খাইনত িাই। তনব 

আমানদর মতনভ্দ ককবল ঐ ফলচি চক, এই লইয়া। আপচে উকানক কমলানলবহ মনে 

কচরনতনেে—আচম ভ্াচবনতচে আম। আপচে মনে কনরে, নগনত আচসয়া খাইনত পচরনত 

পাইনলই থনথষ্ট কইল এবং চকেহ ধবজ্ঞাচেক তত্ত্ব নাচেনত পাচরনলই িূিান্ত কইল; চকন্তু 

আপোর বচলবার ককােই অচধকার োই কথ, উকা োিা মােহনষর আর চকেহ কতেবয োই। 

আমার পনক্ষ ঐ ধারণা এনকবানর চকেহই েয়।’  

  

———-  

  

১ Robert Ingersoll.  
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আনপল ভ্ূচমনত চকরূনপ পনি, অথবা ধবদুযচতক প্রবাক চকরূনপ োয়হনক উনত্তচনত কনর, 

থচদ ককবল এইিহকহ নাোই নীবনের একমাত্র কান কয়, তনব কতা আচম এখেই আত্মকতযা 

কচর। আমার সংকল্প—সকল বস্তুর মমেস্থল অেহসোে কচরব—নীবনের প্রকৃত রকসয চক, 

তাকা নাচেব। কতামরা প্রানণর চভ্্ন  চভ্্ন  চবকানশর আনলািো কর, আচম প্রানণর স্বরূপ 

নাচেনত িাই। আমার দশেে বনল—নগপ ও নীবনের সমহদয় রকসযই নাচেনত কইনব—স্বগে 

েরক প্রভ্ৃচত কহসংস্কার দূর কচরয়া চদনত কইনব, থচদও এই পৃচথবীর মনতা ঐগুচলর 

বযাবকাচরক সত্তা রচকয়ানে। আচম এই আত্মার অন্তরাত্মানক নাচেব—উকার প্রকৃত স্বরূপ 

নাচেব—উকা চক, তাকা নাচেব; শুধহ উকা চকভ্ানব কান কচরনতনে এবং উকার প্রকাশ চক, 

তাকা নাচেনলই আমার তৃচপ্ত কইনব ো। আচম সকল চনচেনসর ‘ককে?’ নাচেনত িাই; 

‘ককমে কচরয়া কয়?’—এ অেহসোে বালনকরা করুক। চবজ্ঞাে আর চক? কতামানদর কদনশর 

একনে বচলয়ানেে, ‘চসগানরি খাইবার সময় থাকা থাকা ঘনি, তাকা থচদ আচম চলচখয়া 

রাচখ, তাকাই চসগানরনির চবজ্ঞাে কইনব।’ অবশয চবজ্ঞােচবপ কওয়া খহব ভ্াল এবং 

কগৌরনবর চবষয় বনি, ঈের ধবজ্ঞচেকনদর অেহসোনে সকায়তা করুে, তাাঁকানদর আশীবোদ 

করুে; চকন্তু থখে ককক বনল, এই চবজ্ঞােিিোই সব, ইকা োিা নীবনের আর ককাে 

উনেশয োই, তখে কস চেনবোনধর মনতা কথা বচলনতনে, বহচা নত কইনব। বহচা নত কইনব—

কস কখেও নীবনের মূল রকসয নাচেনত কিষ্টা কনর োই, প্রকৃত বস্তু চক, কস-সম্বনে কস 

কখেও আনলািো কনর োই। আচম অোয়ানসই থহচক্ত ্ারা বহা াইয়া চদনত পাচর কথ, 

কতামানদর থত চকেহ জ্ঞাে, সব চভ্চত্তকীে। প্রানণর চবচভ্্ন  চবকাশগুচল লইয়া কতামরা 

আনলািো কচরনতে, চকন্তু থচদ চনজ্ঞাসা কচর, ‘প্রাণ চক?’ বচলনব, নাচে ো। অবশয 

কতামানদর থাকা ভ্াল লানগ, তাকা কচরনত কতামাচদগনক ককক বাধা চদনতনে ো, চকন্তু 

আমানক আমার ভ্ানব থাচকনত দাও। 

  

আর ইকাও লক্ষ কচরও কথ, আচম আমার ভ্ানব খহবই কাননর কলাক। অতএব অমহক 

কাননর কলাক েয়, অমহক কাননর কলাক, এ-সব বানন কথা। 
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তহচম একভ্ানব কাননর কলাক, আচম আর একভ্ানব। প্রািযনদনশ কাকানকও থচদ বলা থায়, 

এক পানয় দাাঁিাইয়া থাচকনল সতযবস্তু লাভ্ কচরনব, তনব কস ঐ প্রণালী অবলম্বে কচরনব। 

আর পাশ্চানতয ককক থচদ কশানে—অমহক নায়গায় কসাোর খচে আনে, চকন্তু উকার িতহচদেনক 

অসভ্য কলানকর বাস, কানার কলাক কসাোর আশায় চবপনদর সম্মহখীে কইনব, কয়নতা 

একনে কৃতকাথে কইনব। ঐ-সকল কলাক এ-কথাও শুচেয়ানে—আত্মা বচলয়া চকেহ আনে, 

চকন্তু তাকারা পহনরাচকতবনগের উপর উকার ভ্ার চদয়াই চেচশ্চন্ত। প্রথনমাক্ত বযচক্ত চকন্তু 

কসাোর নেয অসভ্যচদনগর কানে থাইনত রাচন েয়। কস বনল, উকানত চবপনদর আশঙ্কা 

আনে; চকন্তু থচদ তাকানক বলা থায়, এভ্ানরস্ট পবেনতর চশখনর, সমহদ্র-পৃনির ৩০,০০০ 

চফি উপনর এমে একনে আশ্চথে সাধহ আনেে, চথচে তাকানক আত্মজ্ঞাে চদনত পানরে, 

অমচে কস কাপি-নিাপি লইয়া অথবা চকেহমাত্র ো লইয়াই এনকবানর থাইনত প্রস্তুত; 

এই কিষ্টায় কয়নতা ৪০,০০০ কলাক মারা থাইনত পানর, একনে কয়নতা সতয লাভ্ 

কচরনব। ইকারাও একচদনক খহব কাননর কলাক, তনব কলানকর ভ্হল কয় এইিহকহ—তহচম 

কথিহকহনক নগপ বনলা, কসই িহকহই সব, এই চিন্তা করা। কতামানদর নীবে ক্ষণস্থায়ী 

ইচরয়নভ্াগমাত্র—উকানত চেতয চকেহই োই, বরং উকা উত্তনরাত্তর দুঃখ আেয়ে কনর। 

আমার পনথ অেন্ত শাচন্ত, কতামার পনথ অেন্ত দুঃখ। 

  

আচম বচল ো কথ, তহচম থাকানক প্রকৃত কাননর পথ বচলনতে, তাকা ভ্রম। তহচম চেনন কথরূপ 

বহচা য়াে, তাকা কর। ইকানত পরম মঙ্গল কইনব, চকন্তু তা বচলয়া আমার মতনক চেন্দা 

কচরও ো। আমার পথও আমার ভ্ানব আমার পনক্ষ কাথেকর পথ।এস আমরা সকনল চেন 

চেন প্রণালীনত কান কচর। ঈেনরচ্ছায় থচদ আমরা উভ্য় চদনকই কমেকহশল কইতাম, তাকা 

কইনল বি ভ্াল কইত। আচম এমে অনেক ধবজ্ঞাচেক কদচখয়াচে, থাাঁকারা  চবজ্ঞাে ও 

অধযাত্মতত্ত্ব—উভ্য়চদনকই কাননর কলাক; আর আচম আশা কচর, কানল সমহদয় মােবনাচত 

ঐভ্ানব উভ্য়ত্র কাননর কলাক কইনব। মনে কর, এক কিা নল গরম কইনতনে—কসই 

সময় চক কইনতনে, তাকা থচদ লক্ষয কর, কদচখনব এক ককানণ একচি বহ্হদ উচ নতনে, 

অপর ককানণ আর একচি উচ নতনে। এই বহ্হদগুচল ক্রমশঃ বাচিনত থানক—িার-পাাঁিচি 

একত্র কয়, অবনশনষ সবগুচল একত্র কইয়া এক প্রবল গচত আরে কয়। এই নগপও 
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এইরূপ। প্রনতযক বযচক্তই কথে এক একচি বহ্হদ, আর চবচভ্্ন  নাচত কথে কতকগুচল 

বহ্হনদর সমচষ্ট। ক্রমশঃ নাচতনত নাচতনত চমলে কইনতনে—আমার চেশ্চয় ধারণা, এমে 

একচদে আচসনব, থখে নাচত বচলয়া চকেহ থাচকনব ো—নাচতনত নাচতনত প্রনভ্দ িচলয়া 

থাইনব। আমরা ইচ্ছা কচর বা ো কচর, আমরা কথ একনের চদনক অগ্রসর কইনতচে, তাকা 

একচদে ো একচদে প্রকাচশত কইনবই কইনব। বাস্তচবক আমানদর সকনলর মনধয ভ্রাতৃ-

সম্বে স্বাভ্াচবক—চকন্তু আমরা এখে সকনল পৃথক্ কইয়া রচকয়াচে। এমে সময় অবশয 

আচসনব, থখে এই-সকল চভ্্ন  ভ্াব একত্র চমচলত কইনব—প্রনতযক বযচক্তই ধবজ্ঞাচেক 

চবষনয় কথমে, আধযাচত্মক চবষনয়ও কতমচে কাননর কলাক কইনব—তখে কসই একে, কসই 

চমলে নগনত প্রকাচশত কইনব। তখে সকনল নীবন্মহক্ত কইনব। আমানদর ঈষো, ঘৃণা, চমলে 

ও চবনরানধর মধয চদয়া আমরা কসই একচদনক িচলনতচে। একচি প্রবল েদী সমহনদ্রর চদনক 

িচলনতনে। ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র কাগননর িহকরা, খিকহিা প্রভ্ৃচত এচদনক ওচদনক থাইবার কিষ্টা 

কচরনত পানর, চকন্তু অবনশনষ তাকাচদগনক অবশযই সমহনদ্র থাইনত কইনব। এইরূপ তহচম 

আচম—এমে চক সমহদয় প্রকৃচতই ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র কাগননর িহকরার মনতা কসই অেন্ত পূণেতার 

সাগর—ঈেনরর চদনক অগ্রসর কইনতচে; আমরা এচদক ওচদক থাইবার কিষ্টা কচরনত পাচর, 

চকন্তু অবনশনষ কসই নীবে ও আেনন্দর অেন্ত সমহনদ্র কপৌাঁচেব। 
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১১. সিথিস্তুষত ব্রহ্মদশথন 

 [লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭কশ অনটাবর, ১৮৯৬  

  

আমরা কদচখয়াচে, আমরা দুঃখ দূর কচরনত থতই কিষ্টা কচর ো ককে, আমানদর নীবনের 

কবশীর ভ্াগই অবশয দুঃখপূণে থাচকনব। আর এই দুঃখরাচশ আমানদর পনক্ষ একরূপ 

সীমাকীে। আমরা অোচদ কাল কইনত এই দুঃখ প্রচতকানরর কিষ্টা কচরনতচে, চকন্তু বাস্তচবক 

উকা কথমে কতমেই রচকয়ানে। আমরা থতই দুা্ঃখ-প্রচতকানরর উপায় বাচকর কচর, ততই 

আমরা চেনননদর সূক্ষ্মতর দুঃখরাচশ ্ারা পচরনবচষ্টত কদচখনত পাই। আমরা আরও 

কদচখয়াচে,সকল ধমেই বচলয়া থানক, এই দুঃখ-িনক্রর বাচকনর থাইবার একমাত্র উপায় 

ঈের। সকল ধমেই বচলয়া থানক—আধহচেক কমেকহশল কলাকনদর উপনদশমত নগপনক 

কথমে কদচখনতে, কতমচে গ্রকণ কচরনল আমানদর ভ্ানগয দুঃখ োিা আর চকেহই থাচকনব 

ো। চকন্তু সকল ধমেই বনল—এই নগনতর অতীত আরও চকেহ আনে। এই পনিচরয়গ্রাকয 

নীবেই সবিহকহ েয়, উকা প্রকৃত নীবনের অচত সামােয অংশ মাত্র, বাস্তচবক উকা অচত 

স্থূল বযাপার। উকার পশ্চানত, উকার অতীত প্রনদনশ কসই অেন্ত রচকয়ানেে, কথখানে 

দুঃনখর কলশমাত্র োই—উকানক ককক গড া্, ককক আিা, ককক চননকাভ্া, ককক কনাভ্ া্, ককক 

বা আর চকেহ বচলয়া থানকে। কবদান্তীরা উকানক ‘ব্রহ্ম’ বচলয়া থানকে। 

  

চকন্তু নগনতর অতীত প্রনদনশ থাইনত কইনব, এ-কথা সতয কইনলও আমাচদগনক এই 

নগনত নীবেধারণ কচরনত কতা কইনব? এখে ইকার মীমাংসা ককাথায়? 

  

নগনতর বাচকনর থাইনত কইনব—সকল ধনমের এই উপনদশ কইনত আপাততঃ এই ভ্াবই 

মনে উচদত কয় কথ, আত্মকতযা করাই বহচা  কশ্রয়ঃ। প্রশ্ন এই—নীবনের দুঃখরাচশর প্রচতকার 

চক? আর তাকার কথ উত্তর কদওয়া কয়, তাকানত আপাততঃ মনে কয়—নীবেিানক তযাগ 

করাই ইকার একমাত্র প্রচতকার। ইকার উত্তনর আমানদর একচি প্রািীে গনল্পর কথা মনে 

পনি। একননের মাথার উপনর একিা মশা বচসয়াচেল, তাকার এক বেহ ঐ মশািানক 
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মাচরনত চগয়া তাকার মস্তনক এমে তীব্র আঘাত কচরল কথ, কসই কলাকচি মারা কগল, 

মশাচিও মচরল। দুঃখ প্রচতকানরর কথ উপানয়র কথা ধমে বনল, তাকা এইরূপই। 

  

নীবে কথ দুঃখপূণে, নগপ কথ দুঃখপূণে—তাকা নগপনক কথ চবনশষরূনপ নাচেয়ানে, কস আর 

অস্বীকার কচরনত পানর ো। চকন্তু সকল ধমে ইকার প্রচতকানরর চক উপায় বনল? ধমেগুচল 

বনল, নগপ চকেহই েয়; এই নগনতর বাচকনর এমে চকেহ আনে, থাকা প্রকৃত সতয। এই 

খানেই চববাদ। উপায়চি কথে আমানদর থাকা চকেহ আনে, সবই েষ্ট কচরয়া কফচলনত 

উপনদশ চদনতনে। তনব চক কচরয়া উকার প্রচতকানরর উপায় কইনব? তনব চক ককােই 

উপায় োই? প্রচতকানরর অন্ততঃ আর একচি উপায় প্রস্তাচবত কইয়ানে। কবদান্ত বনল, 

চবচভ্্ন  ধমে থাকা বচলনতনে, তাকা সমূ্পণে সতয, চকন্তু ঐ কথার থথাথে তাপপথে চক, তাকা 

বহচা নত কইনব। অনেক সময় কলানক চবচভ্্ন  ধনমের উপনদশ সমূ্পণে চবপরীতভ্ানব বহচা য়া 

থানক, ধমেগুচলও ঐ চবষনয় খহব স্পষ্ট কচরয়া চকেহ বনল ো। আমানদর হৃদয় ও মচস্তষ্ক 

উভ্য়ই প্রনয়ানে। হৃদয় অবশয খহব বি চনচেস—হৃদনয়র চভ্তর চদয়াই নীবনের মকপ 

কপ্ররণাগুচলর স্ফহরণ কয়। হৃদয়শূেয ককবল মচস্তষ্ক অনপক্ষা থচদ আমার মচস্তষ্ক ো-ই 

থানক, শুধহ একিহ হৃদয় থানক, তাকা আচম শতবার পেন্দ কচরব। থাকার হৃদয় আনে, 

তাকারই থথাথে নীবে—তাকারই উ্ন চত সেব; চকন্তু থাকার এতিহকহ হৃদয় োই, ককবল 

মচস্তষ্ক আনে, কস শুষ্কতায় মচরয়া থায়। 

  

চকন্তু আমরা ইকাও নাচে, চথচে ককবল চেননর হৃদয় ্ারা পচরিাচলত কে, তাাঁকানক অনেক 

দুঃখ কভ্াগ কচরনত কয়, কারণ তাাঁকার প্রায়ই ভ্রনম পচিবার সোবো। আমরা িাই—হৃদয় 

ও মচস্তনষ্কর চমলে। আমার কথার তাপপথে ইকা েনক কথ, চকেহিা হৃদয় ও চকেহিা মচস্তনষ্কর 

মনধয আপস কচরনত কইনব, চকন্তু প্রনতযক বযচক্তরই অেন্ত হৃদয়ােহভ্ূচত থাকহক এবং 

তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ অেন্ত পচরমাণ চবিারবহচদ্ধও থাকহক। 

  

এই নগনত আমরা থাকা চকেহ িাই, তাকার চক ককাে সীমা আনে? নগপ চক অেন্ত েয়? 

নগনত অেন্তপচরমাে ভ্াবচবকানশর এবং তাকার সনঙ্গ সনঙ্গ অেন্তপচরমাণ চশক্ষােহশীলে 
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ও চবিানরর অবকাশ আনে। অবযাকতভ্ানব ঐ দুই ভ্াবই একসনঙ্গ আসহক—উভ্নয়ই 

সমান্তরালভ্ানব িচলনত থাকহক। 

  

অচধকাংশ ধমেই, নগনত কথ দুঃখরাচশ চবদযমাে—এ বযাপারচি বহনা ে এবং স্পষ্ট ভ্াষানতই 

উকার উনিখ কচরয়া থানকে বনি, চকন্তু সকনলই কবাধ কয় একই ভ্রনম পচিয়ানেে, তাাঁকারা 

সকনলই হৃদনয়র ্ারা, ভ্ানবর ্ারা পচরিাচলত কইয়া থানকে। নগনত দুঃখ আনে, 

অতএব সংসারতযাগ কর—ইকা খহব বি উপনদশ এবং একমাত্র উপনদশ, সনন্দক োই। 

‘সংসারতযাগ কর’—সতয নাচেনত কইনল অসতয তযাগ কচরনত কইনব—ভ্ানলা পাইনত 

কইনল মন্দ তযাগ কচরনত কইনব, নীবে পাইনত কইনল মৃতহয তযাগ কচরনত কইনব—এ 

সম্বনে ককাে মতদ্ব্ধ কইনত পানর ো। 

  

চকন্তু থচদ এই মতবানদর তাপপথে এই কয় কথ, পনিচরয়গ্রাকয নীবে—আমরা থাকানক 

নীবে বচলয়া নাচে, আমরা নীবে বচলনত থাকা বহচা , তাকা তযাগ কচরনত কইনব, তনব 

আর আমানদর থানক চক? থচদ আমরা উকা তযাগ কচর, তনব কতা আমানদর চকেহই থানক 

ো। 

  

থখে আমরা কবদানন্তর দাশেচেক অংনশর আনলািো কচরব, তখে আমরা এই তত্ত্ব আরও 

ভ্ালভ্ানব বহচা ব, চকন্তু আপাততঃ আচম ককবল ইকাই বচলনত িাই কথ, কবদানন্তই ককবল 

এই সমসযার থহচক্তসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া থায়। এখানে ককবল কবদানন্তর প্রকৃত উপনদশ 

চক, তাকাই বচলব—কবদান্ত চশক্ষা কদয় নগপনক ব্রহ্মভ্ানব দশেে কচরনত। 

  

কবদান্ত প্রকৃতপনক্ষ নগপনক এনকবানর উিাইয়া চদনত িায় ো। কবদানন্ত কথমে িূিান্ত 

ধবরানগযর উপনদশ আনে, কতমে আর ককাথাও োই, চকন্তু ঐ ধবরানগযর অথে আত্মকতযা 

েনক—চেনননক শুকাইয়া কফলা েনক। কবদানন্ত ধবরানগযর অথে নগনতর ব্রহ্মভ্াব—নগপনক 

আমরা কথভ্ানব কদচখ, উকানক আমরা কথমে নাচে, উকা কথভ্ানব প্রচতভ্াত কইনতনে, 

তাকা তযাগ কর এবং উকার প্রকৃত স্বরূপ অবগত কও। নগপনক ব্রহ্মভ্ানব কদখ—বাস্তচবকও 

উকা ব্রহ্ম বযতীত আর চকেহই েনক; এই কারনণই আমরা প্রািীেতম উপচেষনদ—কবদান্ত 
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সম্বনে চলচখত প্রথম পহস্তনক—কদচখনত পাই, ‘ঈশাবাসযচমদং সবেং থপ চকি নগতযাং 

নগপ’১—নগনত থাকা চকেহ আনে, তাকা ঈেনরর ্ারা আচ্ছাচদত কচরনত কইনব। 

  

———-  

  

১ ঈশ উপ.,—১ম কোক 

  

সমহদয় নগপনক ঈেনরর ্ারা আচ্ছাচদত কচরনত কইনব—নগনত কথ অশুভ্ দুঃখ আনে 

তাকার চদনক ো িাচকয়া, চমচেচমচে সবই মঙ্গলময়—সবই সহখময় বা সবই ভ্চবষযপ 

মঙ্গনলর নেয—এরূপ ভ্রান্ত সহখবাদ অবলম্বে কচরয়া েনক, চকন্তু বাস্তচবক প্রনতযক বস্তুর 

চভ্তনর ঈের দশেে কচরয়া। এই ভ্ানব আমাচদগনক ‘সংসার’ তযাগ কচরনত কইনব—আর 

থখে সংসারতযাগ কয়, তখে অবচশষ্ট থানক চক?—ঈের। এই উপনদনশর তাপপথে চক? 

তাপপথে এই—কতামার স্ত্রী থাকহক, তাকানত ককাে ক্ষচত োই, তাকাচদগনক োচিয়া িচলয়া 

থাইনত কইনব, তাকা েয়; চকন্তু ঐ স্ত্রীর মনধয কতামানক ঈের দশেে কচরনত কইনব। সন্তাে-

সন্তচতনক তযাগ কর—ইকার অথে চক? কেনলগুচলনক লইয়া চক রাস্তায় কফচলয়া চদনত 

কইনব—কথমে সকল কদনশ ের-পশুরা কচরয়া থানক? কখেই েয়; উকা কতা ধপশাচিক 

কাণ্ড—উকা কতা ধমে েনক। তনব চক? সন্তাে-সন্তচতগনণর মনধয ঈের দশেে কর। এইরূপ 

সকল বস্তুনতই, নীবনে-মরনণ, সহনখ-দুঃনখ—সকল অবস্থানতই সমহদয় নগপ ঈেরপূণে; 

ককবল েয়ে উন্মীলে কচরয়া তাাঁকানক দশেে কর। কবদান্ত ইকাই বনল; তহচম নগপনক কথরূপ 

অেহমাে কচরয়াে, তাকা তযাগ কর; কারণ কতামার অেহমাে আংচশক অেহভ্ূচতর উপর—খহব 

সামােয থহচক্তর উপর—কমাি কথা, কতামার চেননর দুবেলতার উপর প্রচতচিত। ঐ 

আেহমাচেক জ্ঞাে তযাগ কর—আমরা এতচদে নগপনক কথরূপ ভ্াচবনতচেলাম, এতচদে 

কথ-নগকত আসক্ত চেলাম, তাকা আমানদর চেনননদর সৃষ্ট চমথযা নগপ মাত্র; উকা তযাগ 

কর। েয়ে উন্মীলে কচরয়া কদখ, আমরা কথভ্ানব এতচদে নগপনক কদচখনতচেলাম, প্রকৃত 

পনক্ষ কখেই উকার কসরূপ অচস্তে চেল ো—আমরা স্বনপ্ন ঐরূপ কদচখনতচেলাম—মায়ায় 

আচ্ছ্ন  কইয়া আমানদর ঐরূপ ভ্রম কইনতচেল, অেন্তকাল ধচরয়া কসই প্রভ্হই একমাত্র 

চবদযমাে। চতচেই সন্তাে-সন্তচতর চভ্তনর, চতচেই স্ত্রীর মনধয, চতচেই স্বামীনত, চতচেই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 178 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভ্ালয় মনন্দ, চতচেই পানপ ও পাপীনত, চতচেই কতযাকারীনত, চতচেই নীবনে এবং মরনণও 

চতচেই রচকয়ানেে। 

  

চবষম প্রস্তাব বনি! চকন্তু কবদান্ত ইকাই প্রমাে কচরনত, চশক্ষা চদনত ও প্রিার কচরনত িায়। 

ইকা কতা শুধহ কবদানন্তর আরে! 

  

আমরা এইভ্ানব সবেত্র ব্রহ্মদশেে কচরয়াই নীবনের চবপদ ও দুঃখরাচশ এিাইনত পাচর। 

চকেহ িাচকও ো। আমাচদগনক অসহখী কনর চকনস? আমরা কথ-সকল দুঃখনভ্াগ কচরয়া 

থাচক, বাসো কইনতই কসগুচলর উপপচত্ত। কতামার চকেহ অভ্াব আনে, আর কসই অভ্াব 

পূণে কইনতনে ো, ফল—দুঃখ। অভ্াব থচদ ো থানক, তনব দুঃখও থাচকনব ো। থখে আমরা 

সকল বাসো তযাগ কচরব, তখে চক কইনব? কদয়ানলর ককাে বাসো োই, উকা কখে দুঃখ 

কভ্াগ কনর ো। ইকা সতয, চকন্তু কদওয়ানলর ককােরূপ উ্ন চতও কয় ো। এই কিয়ানরর 

ককাে বাসো োই, ককাে কষ্টও োই চকন্তু উকা কথ কিয়ার, কসই কিয়ারই থানক। সহখনভ্ানগর 

চভ্তনরও এক মকাে া্ ভ্াব আনে, দুঃখনভ্ানগর চভ্তনরও আনে। থচদ সাকস কচরয়া বলা 

থায়, তাকা কইনল ইকাও বচলনত পাচর কথ, দুঃনখরও উপকাচরতা আনে। আমরা সকনলই 

নাচে, দুঃখ কইনত চক মকপ চশক্ষা কয়। নীবনে শত শত কান কচরয়াচে; পনর কবাধ কয়, 

ো কচরনলই চেল ভ্াল, চকন্তু তাকা কইনলও ঐ-সকল কান আমানদর মকাে া্ চশক্ষনকর 

কান কচরয়ানে। চেননর সম্বনে বচলনত পাচর, চকেহ ভ্াল কচরয়াচে বচলয়া আচম আেচন্দত, 

আবার অনেক খারাপ কান কচরয়াচে বচলয়াও সহখী—আচম চকেহ সপকাথে কচরয়াচে বচলয়া 

আেচন্দত, আবার অনেক ভ্রনম পচিয়াচে বচলয়াও সহখী, কারণ উকানদর প্রনতযকচিই 

আমানক মকপ চশক্ষা চদয়ানে। 

  

আচম এখে থাকা, তাকা আমার পূবে কমে ও চিন্তাসমচষ্টর ফলস্বরূপ। প্রনতযক কাথে ও 

চিন্তারই একচি ো একচি ফল আনে, এবং এই ফলগুচলর সমচষ্ট আমার এই অগ্রগচত-

এই উ্ন চত। তনবই এখে সমসযা কচ ে কইয়া পচিল। আমরা সকনলই বহচা —বাসো বি 

খারাপ চনচেস, চকন্তু বাসো-তযানগর অথে চক? বাসো তযাগ কচরনল কদকথাত্রাচেবোক কইনব 

চকরূনপ? ইকাও চক কসই মশা মারার নেয মােহষ মারা েয়? বাসোনক সংকার কর, তাকার 
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সনঙ্গ বাসোথহক্ত মােহষিানকও মাচরয়া কফনলা! তনব কশাে ইকার উত্তর চক : কতামার কথ 

চবষয়- সম্পচত্ত থাচকনব ো, তাকা েনক; প্রনয়ানেীয় চনচেস, এমে চক চবলানসর চনচেস 

পথেন্ত রাচখনব ো, তাকা েনক। থাকা চকেহ কতামার আবশযক, এমে চক তদচতচরক্ত চনচেস 

পথেন্ত তহচম রাচখনত পানরা—তাকানত চকেহমাত্র ক্ষচত োই। চকন্তু কতামার প্রথম ও প্রধাে 

কতেবয এই কথ, সতযনক নাচেনত কইনব—প্রতযক্ষ কচরনত কইনব। 

  

এই ধে—ইকা কাকারও েয়। ককাে পদানথে স্বাচমনের ভ্াব রাচখও ো। তহচম কতা ককক েও, 

আচমও ককক েচক, কককই চকেহ েনক। সবই কসই প্রভ্হর বস্তু; ঈনশাপচেষনদর প্রথম কোনক 

বলা কইয়ানে—ঈেরনক সবেবস্তুর চভ্তনর স্থাপে কর। ঈের কতামার কভ্াগয ধনে 

রচকয়ানেে, কতামার মনে কথ-সকল বাসো উচ নতনে, তাকানত রচকয়ানেে; কতামার বাসো 

থাকানত তহচম কথ কথ দ্রবয ক্রয় কচরনতে, কসগুচলর মনধযও চতচে, কতামার সহন্দর বনস্ত্রর 

মনধযও চতচে, কতামার সহন্দর অলঙ্কানরও চতচে। এইরূনপ চিন্তা কচরনত কইনব। এইভ্ানব 

সকল চনচেস কদচখনত আরে কচরনল কতামার দৃচষ্টনত সকলই পচরবচতেত কইয়া থাইনব। 

থচদ কতামার প্রনতযক িালিলনে, কতামার বনস্ত্র, কতামার কথাবাতোয়, কতামার শরীনর—

আকৃচতনত, সকল চনচেনস ভ্গবােনক স্থাপে কর, তনব কতামার িনক্ষ সকল দৃশয 

বদলাইয়া থাইনব এবং নগপ দুঃখরূনপ প্রচতভ্াত ো কইয়া স্বগেরূনপ পচরণত কইনব। 

  

থীশু বচলয়াচেনলে, ‘স্বগেরানয কতামার চভ্তনর’। কবদান্তও বনল, উকা পূবে কইনতই কতামার 

অভ্যন্তনর অবচস্থত। সকল ধমেই এই কথা বচলয়া থানক, সকল মকাপহরুষই ইকা বচলয়া 

থানকে। ‘থাকার কদচখবার িক্ষহ আনে, কস কদখহক; থাকার শুচেবার কণে আনে, কস শুেহক।’ 

আমরা কথ-সতয এতচদে অনেষণ কচরনতচে, তাকা পূবে কইনতই আমানদর অন্তনর বতেমাে, 

আর কবদান্ত শুধহ কথ উকার উনিখমাত্র কনর তাকা েনক, ইকা থহচক্তবনল প্রমাণ কচরনতও 

প্রস্তুত। অজ্ঞােবশতঃ আমরা মনে কচর, আমরা সতয কারাইয়া কফচলয়াচে এবং উকা 

পাইবার নেয ককবল কাাঁচদয়া, কনষ্ট ভ্হচগয়া সমগ্র নগনত ঘহচরনতচেলাম, চকন্তু উকা সবেদাই 

আমানদর চেনননদর অন্তনরর অন্তস্তনল বতেমাে চেল। এই তত্ত্বদৃচষ্ট-সকানয় নগনত 

নীবেথাপে কচরনত কইনব। 
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‘সংসার তযাগ কর’—এই উপনদশ থচদ সতয কয়, আর থচদ স্থূল এবং প্রতীয়মাে অনথে 

ইকা গ্রকণ করা থায়, তনব এই দাাঁিায়—আমানদর ককাে কান কচরবার আবশযকতা োই, 

অলস কইয়া মাচির চঢচপর মনতা বচসয়া থাচকনলই কইল, চকেহ চিন্তা কচরবার বা ককাে 

কান কচরবার চকেহমাত্র আবশযকতা োই; অদৃষ্টবাদী কইয়া, ঘিোিনক্র তাচিত কইয়া, 

প্রাকৃচতক চেয়নমর ্ারা পচরিাচলত কইয়া ইতস্ততঃ চবিরণ কচরনলই কইল। ইকাই ফল 

দাাঁিাইনব। চকন্তু পূনবোক্ত উপনদনশর অথে বাস্তচবক তাকা েনক। আমাচদগনক অবশয কাথে 

কচরনত কইনব। সাধারণ মােহষ, থাকারা বৃথা বাসোয় ইতস্ততঃ ঘহচরয়া কবিাইনতনে, 

তাকারা কাননর চক নানে? কথ-বযচক্ত চেননর ভ্াবরাচশ ও ইচরয়গণ ্ারা পচরিাচলত, কস 

কাননর চক বহনা ? চতচেই কান কচরনত পানরে, চথচে ককােরূপ বাসো ্ারা, ককােরূপ 

স্বাথেপরতা ্ারা পচরিাচলত েে। চতচেই কান কচরনত পানরে, থাাঁকার অেয ককাে কামো 

োই। চতচেই কান কচরনত পানরে, থাাঁকার ককাে লানভ্র প্রতযাশা োই।  

  

একখাচে চিত্র কক কবশী উপনভ্াগ কনর? চিত্র-চবনক্রতা, ো চিত্রদ্রষ্টা? চবনক্রতা তাকার 

চকসাব-নকতাব লইয়াই বযস্ত, তাকার কত লাভ্ কইনব ইতযাচদ চিন্তানতই মি। ঐ-সকল 

চবষয়ই তাকার মাথায় ঘহচরনতনে। কস ককবল চেলানমর কাতহচির চদনক লক্ষয কচরনতনে 

এবং দর কত িচিল, তাকা শুচেনতনে। দর চকরূপ তািাতাচি উচ নতনে, তাকা শুচেনতই 

কস বযস্ত। চিত্র কদচখয়া কস আেন্দ উপনভ্াগ কচরনব কখে? চতচেই চিত্র সনোগ কচরনত 

পানরে, থাাঁকার কবিা-নকোর ককাে মতলব োই। চতচে েচবখাচের চদনক িাচকয়া থানকে, 

আর অতহল আেন্দ উপনভ্াগ কনরে। এইভ্ানব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একচি চিত্র স্বরূপ; থখে 

বাসো এনকবানর িচলয়া থাইনব, তখেই মােহষ নগপনক উপনভ্াগ কচরনব, তখে আর এই 

ককো-নবিার ভ্াব, এই ভ্রমাত্মক অচধকার-নবাধ থাচকনব ো। তখে ঋণদাতা োই, কক্রতা 

োই, চবনক্রতাও োই, নগপ তখে একখাচে সহন্দর চিনত্রর মনতা। ঈের সম্বনে চেন াক্ত 

কথার মনতা সহন্দর কথা আচম আর ককাথাও পাই োই : চতচেই মকপ কচব, প্রািীে কচব—

সমগ্র নগপ তাাঁকার কচবতা, উকা অেন্ত আেনন্দাচ্ছ্বানস চলচখত, এবং োো কোনক োো 

েকন্দ, োো তানল প্রকাচশত। বাসো-তযাগ কইনলই আমরা ঈেনরর এই চবে-কচবতা পা  

কচরয়া সনোগ কচরনত পাচরব। তখে সবই ব্রহ্মভ্াব ধারণ কচরনব। আোি-কাোি, গচল-
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ঘহচন, অেকার স্থাে—থাকা আমরা পূনবে এত অপচবত্র ভ্াচবয়াচেলাম, উকানদর উপর কথ-

সকল দাগ এত কানলা কবাধ কইয়াচেল, সবই ব্রহ্মভ্াব ধারণ কচরনব। তাকারা সকনলই 

তাকানদর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কচরনব। তখে আমরা চেননরাই চেনননদর পূবে আিরনণর 

কথা ভ্াচবয়া কাচসয়া উচ ব—এই-সকল কা্ন া-িীপকার ককবল কেনলনখলা মাত্র, আর 

আমরা নেেীর মনতা বরাবর কানে দাাঁিাইয়া ঐ কখলা কদচখনতচেলাম। 

  

কবদান্ত বনল, এইরূপ ভ্াব আশ্রয় কচরনলই আমরা চ ক চ ক কাথে কচরনত সক্ষম কইব। 

কবদান্ত আমাচদগনক কাথে কচরনত চেনষধ কনর ো, তনব ইকাও বনল কথ, প্রথনম ‘সংসার’ 

তযাগ কচরনত কইনব, এই আপাতপ্রতীয়মাে মায়ার নগপ তযাগ কচরনত কইনব। এই 

তযানগর অথে চক? পূনবে বলা কইয়ানে, তযানগর প্রকৃত তাপপথে—সবেত্র ঈেরদশেে। সবেত্র 

ঈেরবহচদ্ধ কচরনত পাচরনলই প্রকৃতপনক্ষ কাথে কচরনত সক্ষম কইনব। থচদ ইচ্ছা কয়, শতবষে 

বাাঁচিবার ইচ্ছা কর, থত চকেহ সাংসাচরক বাসো আনে কভ্াগ কচরয়া লও, ককবল ঐ গুচলনক 

ব্রহ্মরূনপ দশেে কর ,স্বগেীয় ভ্ানব পচরণত কচরয়া লও, তারপর শতবষে নীবেথাপে কর। 

এই নগনত দীঘেকাল আেনন্দ পূণে কইয়া কাথে কচরয়া নীবে সনোগ কচরবার ইচ্ছা কর। 

এইরূনপ কাথে কচরনল তহচম প্রকৃত পথ পাইনব। ইকা বযতীত অেয ককাে পথ োই। কথ-

বযাচক্ত সতয চক, ো নাচেয়া চেনবোনধর েযায় সংসানরর চবলাস-চবভ্রনম চেমি কয়, বহচা নত 

কইনব কস প্রকৃত পথ পায় োই, তাকার পা চপেলাইয়া চগয়ানে। অপরচদনক কথ-বযচক্ত 

নগপনক অচভ্সম্পাত কচরয়া বনে চগয়া চেননর শরীরনক কষ্ট চদনত থানক, ধীনর ধীনর 

শুকাইয়া আপোনক মাচরয়া কফনল, চেননর হৃদয় একচি শুষ্ক মরুভ্ূচম কচরয়া কফনল, 

চেননর সকল ভ্াব মাচরয়া কফনল, কন ার বীভ্পস শুষ্ক কইয়া থায়, কসও পথ ভ্হচলয়ানে—

বহচা নত কইনব। এই দুইচি বািাবাচি—দুইচিই ভ্রম, এচদক আর ওচদক । উভ্নয়ই 

লক্ষভ্রষ্ট—উভ্নয়ই পথভ্রষ্ট। 

  

কবদান্ত বনল, এইভ্ানব কাথে কর—সকল বস্তুনত ঈেরবহচদ্ধ কর, সবেভ্ূনতই চতচে আনেে 

নানো, চেননর নীবেনকও ঈেরােহপ্রাচণত, এমে চক ঈের-স্বরূপ চিন্তা কর—নাচেয়া 

রানখা, ইকাই আমানদর একমাত্র কতেবয, ইকাই আমানদর একমাত্র চনজ্ঞাসয, কারণ ঈের 
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সকল বস্তুনতই চবদযমাে, তাাঁকানক লাভ্ কচরবার নেয আবার ককাথায় থাইনব? প্রনতযক 

কানথে, প্রনতযক চিন্তায়, প্রনতযক ভ্ানব চতচে পূবে কইনতই অবচস্থত। এইরূপ নাচেয়া 

আমাচদগনক অবশয কাথে কচরয়া থাইনত কইনব। ইকাই একমাত্র পথ—আর ককাে পথ োই। 

এইরূপ কচরনল কমেফল আমাচদগনক আবদ্ধ কচরনত পাচরনব ো। কমেফল আর আমানদর 

ককাে অচেষ্ট কচরনত পাচরনব ো। আমরা কদচখয়াচে, আমরা থত চকেহ দুঃখ-কষ্ট কভ্াগ 

কচর, তাকার কারণ এই-সকল বৃথা বাসো। চকন্তু থখে এই বাসোগুচল ঈেরবহচদ্ধ ্ারা 

চবশুদ্ধ ভ্াব ধারণ কনর, ঈের-স্বরূপ কইয়া থায়, তখে উকারা আর ককাে অচেষ্ট কনর ো। 

থাকারা এই রকসয নানে োই, তাকাচদগনক ইকা ো নাো পথেন্ত এই আসহচরক নগনত বাস 

কচরনত কইনব। কলানক নানে ো, এখানে তাকানদর িতহচদেনক সবেত্র চক অেন্ত আেনন্দর 

খচে রচকয়ানে, চকন্তু তাকারা এখেও আচবষ্কার কচরনত পানর োই। আসহচরক নগনতর অথে 

চক? কবদান্ত বনল—অজ্ঞাে। 

  

কবদান্ত বনল, আমরা চবশাল কস্রাতস্বতীর তীনর বচসয়া তৃষ্ণায় মচরনতচে। রাশীকৃত খানদযর 

সম্মহনখ বচসয়া আমরা ক্ষহধায় মচরনতচে। এইখানেই আেন্দময় নগপ রচকয়ানে, আমরা 

উকা খহাঁচনয়া পাইনতচে ো। আমরা উকার মনধয রচকয়াচে, উকা সবেদাই আমানদর িতহচদেনক 

রচকয়ানে, চকন্তু আমরা সবেদাই উকানক অেয চকেহ বচলয়া ভ্হল কচরনতচে। চবচভ্্ন  ধমে 

আমাচদগনক কসই আেন্দময় নগপ কদখাইয়া চদনত অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আেন্দময় 

নগনতর অনেষণ কচরয়ানে। সকল নাচতই ইকার অনেষণ কচরয়ানে, ইকাই ধনমের 

একমাত্র লক্ষয, আর এই আদশেই চবচভ্্ন  ভ্াষায় প্রকাচশত কইয়ানে; চবচভ্্ন  ধনমের মনধয 

কথ সামােয মতনভ্দ আনে, কসগুচল ভ্াষার চবচভ্্ন তা মাত্র—বাস্তচবক চকেহ েয়। একনে 

একচি ভ্াব একরূনপ প্রকাশ কচরনতনে, আর একনে একিহ অেযভ্ানব প্রকাশ কচরনতনে, 

চকন্তু আচম থাকা বচলনতচে, তহচম কয়নতা অেয ভ্াষায় চ ক তাকাই বচলনতে। ককক কয়নতা 

সহখযাচত-লানভ্র আশায় অথবা সবচকেহ চেননর মনের মনতা কচরনত িায় বচলয়া বনল, ‘এ 

আমার কমৌচলক মত।’ ইকা কইনতই আমানদর নীবনে ্ন্দ্ব ও সংগ্রানমর উপপচত্ত। 
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এ-সম্বনে আবার এখে োো তকে উচ নতনে। থাকা বলা কইল, তাকা মহনখ বলা কতা খহব 

সকন।  কেনলনবলা কইনতই শুচেয়া আচসনতচে : সবেত্র ব্রহ্মবহচদ্ধ কর—সব ব্রহ্মময় কদখ, 

তনবই চ কচ ক এ সংসার সনোগ কচরনত পাচরনব। চকন্তু থখেই সংসারনক্ষনত্র োচময়া 

কনয়কচি ধাক্কা খাই, অমচে ব্রহ্মবহচদ্ধ উচিয়া থায়। আচম রাস্তায় ভ্াচবনত ভ্াচবনত িচলয়াচে, 

সকল মােহনষই ঈের চবরানমাে—একনে বলবাে কলাক আচসয়া আমায় ধাক্কা চদল, 

অমচে চিপপাত কইয়া পচিয়া কগলাম, িিপি উচ লাম, রক্ত মাথায় িচিয়া কগল—মহচষ্ট বদ্ধ 

কইল—চবিারশচক্ত কারাইলাম, এনকবানর উন্মত্ত কইয়া উচ লাম, স্মৃচতভ্রংশ কইল—কসই 

বযচক্তর চভ্তর ঈের ো কদচখয়া শয়তাে কদচখলাম। নচন্মবামাত্র উপনদশ পাইনতচে, সবেত্র 

ঈের দশেে কর। সকল ধমেই ইকা চশখাইয়ানে—সবেবস্তুনত, সবেপ্রাণীর চভ্তনর সবেত্র ঈের 

দশেে কর। চেউ কিস্টানমনে থীশুখ্রীষ্টও এ-চবষনয় স্পষ্ট উপনদশ চদয়ানেে। সকনলই 

আমরা এই উপনদশ পচিয়াচে, চকন্তু কাননর কবলানতই আমানদর অসহচবধা শুরু কয়। 

  

ঈশপ-রচিত একচি গনল্প আনে: এক বৃকপ সহন্দর কচরণ হ্রনদ চেন প্রচতচবম্ব কদচখয়া তাকার 

শাবকনক বচলনতচেল, ‘কদখ, আচম ককমে বলবাে া্, আমার মাথা কদখ—ককমে িমপকার! 

আমার অঙ্গপ্রতযঙ্গ কদখ—ককমে দৃঢ় ও মাংসল! আচম কত শীঘ্র কদৌিাইনত পাচর!’ কস এ-

কথা বচলনতচেল, এমে সমনয় দূর কইনত কহকহনরর ডাক শুচেনত পাইল। থাই কশাো, 

অমচত দ্রুতপনদ পলায়ে। অনেক দূনর কদৌচিয়া চগয়া আবার কাাঁপাইনত কাাঁপাইনত 

শাবনকর চেকি চফচরয়া আচসল। কচরণশাবক বচলল, ‘এইমাত্র বচলনতচেনল, তহচম খহব 

বলবাে া্—তনব কহকহনরর ডানক পলাইনল ককে?’ উত্তনর কচরণ বচলল, ‘তাই কতা, কহকহর 

ডাচকনলই আমার আর চকেহ জ্ঞাে থানক ো।’ আমরাও সারানীবে এরূপ কচরনতচে। 

আমরা দুবেল মেহষযনাচত সম্বনে কত উে আশা কপাষণ কচরনতচে, চকন্তু কহকহর ডাচকনলই 

কচরনণর মনতা পলাইয়া থাই। তাই থচদ কইল, তনব এ-সকল চশক্ষার চক প্রনয়ানে? 

চবনশষ প্রনয়ানে আনে। বহচা য়া রাখা উচিত, একচদনে চকেহ কয় ো।  

  

‘আত্মা বা অনর কশ্রাতনবযা মন্তনবযা চেচদধযাচসতবযঃ।’১—আত্মা সম্বনে প্রথনম শুচেনত 

কইনব, পনর মেে অথোপ চিন্তা কচরনত কইনব, পনর ক্রমাগত ধযাে কচরনত কইনব। সকনলই 
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আকাশ কদচখনত পায়, এমে চক, কথ সামােয কীি ভ্ূচমনত চবিরণ কনর, কসও উপনরর 

চদনক দৃচষ্টপাত কচরনল েীলবণে আকাশ কদচখনত পায়, চকন্তু উকা আমানদর চেকি কইনত 

কত—কত দূনর রচকয়ানে, বনলা কদচখ! ইচ্ছা কচরনল কতা মে সবেস্থানে গমে কচরনত পানর, 

চকন্তু এই শরীনরর পনক্ষ কামাগুচি চদয়া িচলনত চশচখনতই কত সময় অচতবাচকত কয়! 

আমানদর সমহদয় আদশে সম্বনেও এইরূপ। আদশেগুচল আমানদর অনেক দূনর রচকয়ানে, 

আর আমরা কত েীনি পচিয়া রচকয়াচে। তথাচপ আমরা নাচে, আমানদর একচি আদশে 

থাকা আবশযক। শুধহ তাকাই েনক, আমানদর সনবোে আদশে থাকাই আবশযক। 

দুভ্োগযবশতঃ অচধকাংশ বযচক্ত এই নগনত ককােরূপ আদশে োিাই নীবনের অেকানর 

পথ কাতিাইয়া কবিাইনতনে। থাকার একচি চেচদেষ্ট আদশে আনে, কস থচদ কানারচি ভ্রনম 

পচতত কয়, থাকার ককােরূপ আদশে োই, কস তনব পিাশ কানার ভ্রনম পচতত কইনব, ইকা 

চেশ্চয়। অতএব একচি আদশে থাকা ভ্াল। এই আদশে সম্বনে থত কবশী পারা থায়, শুচেনত 

কইনব; ততচদে শুচেনত কইনব—থতচদে ো উকা আমানদর অন্তনর প্রনবশ কনর,আমানদর 

মচস্তনষ্ক প্রনবশ কনর,থতচদে ো আমানদর রনক্তর চভ্তর প্রনবশ কনর, থতচদে ো উকা 

আমানদর প্রচত কশাচণতচবন্দহনত ধ্বচেত কয়, থতচদে ো উকা আমানদর শরীনরর রনে রনে 

বযাপ্ত কইয়া থায়। অতএব আমাচদগনক প্রথনম এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ কচরনত কইনব। কচথত 

আনে কথ, ‘হৃদয় পূণে কইনলই মহখ কথা বনল’, কসইরূপ হৃদয় পূণে কইনল কাতও কান 

কচরয়া থানক। 

  

———-  

  

১ বৃক. উপ., ২/ ৪/ ৫;  ৪/ ৫/ ৬ 

  

চিন্তাই আমানদর কমেপ্রবৃচত্তর কপ্ররণাশচক্ত। মেনক সনবোে চিন্তা ্ারা পূণে কচরয়া রানখা, 

চদনের পর চদে ঐ-সকল ভ্াব শুচেনত থানকা, মানসর পর মাস উকা চিন্তা কচরনত থানকা। 

প্রথম প্রথম সফল ো কও, ক্ষচত োই, এই চবফলতা সমূ্পণে স্বাভ্াচবক, ইকা মােব নীবনের 

কসৌন্দথে। এরূপ চবফলতা ো থাচকনল নীবেিা চক কইত? থচদ নীবনে এই চবফলতানক 

নয় কচরবার কিষ্টা ো থাচকত, তনব নীবে ধারণ কচরবার ককাে মূলয থাচকত ো। উকা ো 
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থাচকনল নীবনে কচবে ককাথায় থাচকত? এই চবফলতা, এই ভ্রম থাচকলই বা; গরুনক 

কখে চমথযা কথা বচলনত শুচে োই, চকন্তু উকা চিরকাল গরুই থানক , কখেই মােহষ কয় 

ো। অতএব বার বার চবফল কও, চকেহমাত্র ক্ষচত োই; সকস্রবার ঐ আদশে হৃদনয় ধারণ 

কর, আর থচদ সকস্রবার অকৃতকাথে কও, আর একবার কিষ্টা কচরয়া কদখ। সবেভ্ূনত 

ব্রহ্মদশেেই মােহনষর আদশে—উনেশয। থচদ সকল বস্তুনত তাাঁকানক কদচখনত ো পানরা, 

অন্ততঃ থাকানক সবোনপক্ষা ভ্ালবানসা, এমে এক বযচক্তর মনধয তাাঁকানক দশেে কচরনত 

কিষ্টা কর—তারপর আর এক বযচক্তর মনধয; এইরূনপ অগ্রসর কইনত পানরা। আত্মার 

সম্মহনখ কতা অেন্ত নীবে পচিয়া রচকয়ানে,—অধযবসানয়র সচকত কিষ্টা কচরনল কতামার 

শুভ্ বাসো পূণে কইনব। 

  

‘অনেকননদকং মেনসা নবীনয়া ধেেনেবা আপ্নহবে া্ পূবেমষেপ। 

ত্াবনতাকেযােনতযচত চেিপ তচস্ম্ন নপা মাতচরো দধাচত।।  

তনদনচত তদ্ব্ন নচত তেহনর ত্চন্তনক। 

তদন্তরসয সবেসয তদু সবেসযাসয বাকযতঃ।। 

থস্তু সবোচণ ভ্ূতাচে আেনেযবােহপশযচত। 

সবেভ্ূনতষহ িাত্মােং তনতা ে চবনহগুপ্সনত।। 

থচস্মে া্ সবোচণ ভ্ূতাচে আদ্বত্মবাভ্ূচ্নােতঃ। 

তত্র ককা কমাকঃ কঃ কশাক একেমেহপশযতঃ।।’ ১  

  

—চতচে অিল, এক,মে অনপক্ষাও দ্রুত কম্পেশীল! ইচরয়গণ পূনবে গমে কচরয়াও 

তাাঁকানক প্রাপ্ত কয় োই। চতচে চস্থর থাচকয়াও অেযােয দ্রুত গামী পদানথের অগ্রবতেী। 

তাাঁকানত থাচকয়াই চকরণযগভ্ে সকনলর কমেফল চবধাে কচরনতনেে। চতচে সিল, চতচে চস্থর; 

চতচে দূনর, চতচে চেকনি; চতচে এই সকনলর চভ্তনর, আবার চতচে এই সকনলর বাচকনর। 

চথচে আত্মার মনধয সবেভ্ূতনক দশেে কনরে, আবার সবেভ্ূনত আত্মানক দশেে কনরে, চতচে 

চকেহ কগাপে কচরনত ইচ্ছা কনরে ো। কথ অবস্থায় জ্ঞােী বযচক্তর পনক্ষ সবেভ্ূত আত্মস্বরূপ 

কইয়া থায়, কসই একেদশেী পহরুনষর কসই অবস্থায় কশাক বা কমানকর চবষয় চক থানক? 
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সবে পদানথের এই একে কবদানন্তর আর একচি প্রধাে চবষয়। আমরা পনর কদচখব, কবদান্ত 

চকরূনপ প্রমাণ কনর কথ, আমানদর সমহদয় দুঃখ অজ্ঞাে-প্রসূত; অজ্ঞাে আর চকেহই েয়—

এই বহুনের ধারণা—এই ধারণা কথ, মােহনষ মােহনষ চভ্্ন , ের োরী চভ্্ন , থহবা ও চশশু 

চভ্্ন , নাচত কইনত নাচত পৃথক া্, ির কইনত পৃচথবী পৃথক্, সূথে কইনত ির পৃকক্, একচি 

পরমাণহ কইনত আর একচি পরমাণহ পৃথক া্। এই পৃথক্ জ্ঞােই সকল দুঃনখর কারণ। কবদান্ত 

বনলে, এই প্রনভ্দ বাস্তচবক োই। এই প্রনভ্দ প্রাচতভ্াচসক, উপনর উপনর কদখা থায় 

মাত্র। বস্তুর অন্তস্তনল কসই একে এখেও চবরানমাে। থচদ চভ্তনর িচলয়া থাও, তনব এই 

একে কদচখনত পাইনব—মােহনষ মােহনষ একে, েরোরীনত একে, নাচতনত নাচতনত 

একে, উেেীনি একে, ধেী-দচরনদ্র একে, কদবতা- মেহনষয একে, সকনলই এক; থচদ 

আরও অভ্যন্তনর প্রনবশ কর—কদচখনব ইতর নীবনন্তু—সবই এক। চথচে এইরূপ একেদশেী 

কইয়ানেে, তাাঁকার আর কমাক থানক ো। চতচে তখে কসই একনে কপৌাঁচেয়ানেে, ধমেচবজ্ঞানে 

থাকানক ‘ঈের’ বচলয়া থানক। তাাঁকার আর কমাক চকরূনপ থাচকনব? চকনস তাাঁকার কমাক 

নন্মাইনত পানর?চতচে সকল বস্তুর আভ্যন্তচরক সতয নাচেয়ানেে, চতচে সকল বস্তুর রকসয 

নাচেয়ানেে। তাাঁকার পনক্ষ আর দুঃখ থাচকনব চকরূনপ? চতচে আর চক বাসো কচরনবে? 

চতচে সকল বস্তুর মনধয প্রকৃত সতয অনেষণ কচরয়া নগনতর ককরস্বরূপ ঈেনর 

কপৌাঁচেয়ানেে, চতচে সকল বস্তুর একে-স্বরূপ; চতচেই অেন্ত সত্তা, অেন্ত জ্ঞাে ও অেন্ত 

আেন্দ। কসখানে মৃতহয োই, করাগ োই, দুঃখ োই, কশাক োই, অশাচন্ত োই। আনে ককবল 

পূণে একে—পূণে আেন্দ। তখে চতচে কাকার নেয কশাক কচরনবে? বাস্তচবক কসই ককনর, 

কসই পরম সনতয প্রকৃতপনক্ষ মৃতহয োই, দুঃখ োই, কাকারও নেয কশাক কচরবার োই, 

কাকারও নেয দুঃখ কচরবার োই। 

  

———-  

  

১ ঈনশাপচেষপ, ৪, ৭ 

  

‘স পথেগাচ্ছহক্রমকায়মব্রণমোচবরং শুদ্ধমপাপচবদ্ধম া্। 

কচবমেেীষী পচরভ্ূঃ স্বয়েূথোথাতথযনতাকথোে া্ বযদধাচ্ছােতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।’ ১  
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—চতচে িতহচদেক কবষ্টে কচরয়া আনেে, চতচে উজ্জ্বল কদকশূেয ব্রণশূেয োয়হশূেয পচবত্র ও 

চেোপ, চতচে কচব, মনের চেয়ন্তা, সকনলর, সকনলর কশ্রি ও স্বয়েূ; চতচেই চিরকাল 

থথানথাগযরূনপ সকনলর কামযবস্তু চবধাে কচরনতনেে।  

  

থাকারা এই অচবদযাময় নগনতর উপাসো কনর, তাকারা অেকানর প্রনবশ কনর। থাকারা 

এই নগপনক ব্রনহ্মর েযায় সতযজ্ঞাে কচরয়া উকার উপাসো কনর, তাকারাও অেকানর 

ভ্রমণ কচরনতনে, চকন্তু থাকারা চিরনীবে এই সংসানরর উপসো কনর, উকা কইনত উেতর 

আর চকেহই লাভ্ কচরনত পানর ো, তাকারা আরও গভ্ীরতর অেকানর প্রনবশ কনর।২ 

চথচে এই পরমসহন্দর প্রকৃচতর রকসয জ্ঞাত কইয়ানেে, চথচে প্রকৃচতর সাকানথয ধদবী 

প্রকৃচতর চিন্তা কনরে, চতচে মৃতহয অচতক্রম কনরে এবং ধদবী প্রকৃচতর সাকানথয অমৃতে 

সনোগ কনরে। 

  

———-  

  

১ ঈশ উপ. ,  ৮ 

২ ঈশ উপ. ,  ৯- ১২ 

  

‘চকরণ্মনয়ে পানত্রণ সতযসযানপাচকতং মহখম্। 

তত্ত্বং পূষ্ন পাবৃণহ সতযধমোয় দৃষ্টনয়।। 

…কতননা থনত্ত রূপং কলযাণতমং তনত্ত পশযাচম 

কথাকসাবনসৌ পহরুষঃ কসাককমচস্ম।।’ ১  

  

—কক সূথে, চকরণ্ময় পাত্র ্ারা তহচম সনতযর মহখ আবৃত কচরয়াে। সতযধমো আচম থাকানত 

তাকা কদচখনত পাচর, এই নেয আবরণ অপসাচরত কর। …আচম কতামার পরম রমণীয় 

রূপ কদচখনতচে—কতামার মনধয ঐ কথ পহরুষ রচকয়ানেে, তাকা আচমই।  
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১২. অপষরাক্ষানুভূচত 

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৯কশ অনটাবর, ১৮৯৬  

  

আচম কতামাচদগনক আর একখাচে উপচেষদ া্ কইনত পা  কচরয়া শুোইব। ইকা অচত সরল 

অথি অচতশয় কচবেপূণে; ইকার োম ‘কন াপচেষদ া্’। কতামানদর অনেনক কবাধ কয়, সার 

এডহইে আেেল্ড-কৃত ইকার অেহবাদ পা  কচরয়াে। আমরা পূনবে কদচখয়াচে, নগনতর আচদ 

ককাথায়, সৃচষ্ট চক ভ্ানব কইল, এই প্রনশ্নর উত্তর বচকনেগপ কইনত পাওয়া থায় োই, সহতরাং 

এই প্রনশ্নর উত্তর পাইবার নেয সোে-নিষ্টা অন্তনেগনত প্রনবশ কচরল। কন াপচেষনদ এই 

মােহনষর স্বরূপ সম্বনে অেহসোে আরে কইয়ানে। পূনবে প্রশ্ন কইনতচেল, ‘কক এই 

বাকযনগপ সৃচষ্ট কচরল? ইকার উপপচত্ত চক কচরয়া কইল?’ ইতযাচদ। চকন্তু এখে এই প্রশ্ন 

আচসল, মােহনষর চভ্তর এমে চক বস্তু আনে, থাকা তাকানক নীচবত রাচখয়ানে, থাকা 

তাকানক িালাইনতনে এবং মৃতহযর পরই বা মােহনষর চক কয়? পূনবে কলানক এই নি নগপ 

লইয়া ক্রমশঃ ইকার অন্তনদেনশ থাইনত কিষ্টা কচরয়াচেল এবং তাকানত পাইয়াচেল বি 

কনার নগনতর একনে শাসেকতো—একনে বযচক্ত—একনে মেহষয মাত্র; কইনত পানর—

মােহনষর গুণরাচশ অেন্ত পচরমানণ বচধেত কচরয়া তাাঁকানত আনরাচপত কইয়ানে, চকন্তু 

কাথেতঃ চতচে একচি মেহষযমাত্র। এই মীমাংসা কখেই পূণেসতয কইনত পানর ো। খহব কনার 

আংচশক সতয বচলনত পানরা। আমরা মেহষযদৃচষ্টনত এই নগপ কদচখনতচে, আর আমানদর 

ঈের ইকারই মােবীয় বযাখযা মাত্র। 

  

মনে কর, একচি গরু কথে দাশেচেক ও ধমেজ্ঞ কইল—কস নগপনক তাকার গরুর দৃচষ্টনত 

কদচখনব,নস এই সমসযার মীমাংসা গরুর ভ্ানবই কচরনব, কস কথ আমানদর ঈেরনকই 

কদচখনব, তা ো-ও কইনত পানর। চবিানলরা থচদ দাশেচেক কয়, তাকারা ‘চবিাল-নগপ’ 

কদচখনব, তাকারা চসদ্ধান্ত কচরনব, এক চবরাি চবিাল এই নগপ শাসে কচরনতনে। 
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অতএব আমরা কদচখনতচে, নগপ সম্বনে মােবীয় ধারণা সবিহকহ বযাখযা কচরনত পানর ো, 

নগপসমসযার সমাধাে করা কতা দূনরর কথা! নগপ সম্বনে মােহষ কথ দারুণ স্বাথেপর 

মীমাংসা কনর, তাকা গ্রকণ কচরনল প্রিণ্ড ভ্রনম পচিনত কইনব। বাকযনগপ কইনত নগপসম্বনে 

কথ মীমাংসা পাওয়া থায়, তাকার কদাষ এই কথ, আমরা কথ-নগপ কদচখ, তাকা আমানদর 

চেনননদর নগপমাত্র, সতয সম্বনে আমানদর থতিহকহ দৃচষ্ট, ততিহকহ মাত্র। প্রকৃত সতয—কসই 

পরমাথে বস্তু কখে ইচরয়গ্রাকয কইনত পানর ো, চকন্তু আমরা নগপনক ততিহকহই নাচে, 

থতিহকহ পনিচরয় ্ ারা অেহভ্ূত কয়। মনে কর, আমানদর আর একচি ইচরয় কইল— তাকা 

কই কল সমহদয় ব্রহ্মাণ্ড আমানদর দৃচষ্টনত অবশযই আর একরূপ ধারণ কচরনব। মনে কর, 

আমানদর একচি কিৌম্বক ইচরয় কইল, নগনত কয়নতা এমে লক্ষ লক্ষ শচক্ত আনে, থাকা 

অেহভ্ব কচরবার নেয আমানদর ককাে ইচরয় োই —তখে কসইগুচলর উপলচি কইনত 

লাচগল। আমানদর ইচরয়গুচল সীমাবদ্ধ—বাস্তচবক অচত সীমাবদ্ধ, আর ঐ সীমার মনধযই 

আমানদর সমগ্র নগপ অবচস্থত, এবং আমানদর ঈের আমানদর এই ক্ষহদ্র নগনতর 

মীমাংসা মাত্র। চকন্তু তাকা কখেও থাবতীয় সমসযার মীমাংসা কইনত পানর ো চকন্তু মােহষ 

কতা থাচমনত পানর ো। মােহষ চিন্তাশীল প্রাণী—কস এমে এক মীমাংসা কচরনত িায়, 

থাকানত নগনতর সকল সমসযার মীমাংসা কইয়া থাইনব।  

  

প্রথনম এমে এক নগপ আচবষ্কার কর, এমে এক পদাথে আচবষ্কার কর, থাকা সকল 

নগনতর এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—থাকানক আমরা ইচরয়নগাির কচরনত পাচর বা ো পাচর, 

চকন্তু থাকানক থহচক্তবনল সকল নগনতর চভ্চত্তভ্ূচম, সকল নগনতর চভ্তনর মচণগণমধযস্থ 

সূত্রস্বরূপ বচলয়া চবনবিো করা থাইনত পানর। থচদ আমরা এমে এক পদাথে আচবষ্কার 

কচরনত পাচর, থাকানক ইচরয়নগাির কচরনত ো পাচরনলও ককবল অকািয থহচক্তবনল উে 

েীি সবেপ্রকার স্তনরর সাধারণ ভ্ূচম—সবেপ্রকার অচস্তনের চভ্চত্তভ্ূচম—বচলয়া চসদ্ধান্ত 

কচরনত পাচর, তাকা কইনল আমানদর সমসযা কতকিা মীমাংসা কাোকাচে কইল বলা 

থাইনত পানর;সহতরাং আমানদর দৃচষ্টনগাির এই জ্ঞাত নগপ কইনত মীমাংসার সোবো 

োই, কারণ ইকা সমগ্র ভ্ানবর আংচশক অেহভ্ূচত মাত্র। 
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অতএব এই সমসযার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তনর প্রনবশ কচরনত কইনব। অচত 

প্রািীে মেেশীল বযচক্তরা বহচা নত পাচরয়াচেনলে, ককর কইনত তাাঁকারা থতদূনর 

থাইনতনেে, ততই চবনভ্দ বাচিনতনে, আর থতই ককনরর চেকিবতেী কইনতনেে, ততই 

একে বাচিনতনে। আমরা থতই এই ককনরর চেকিবতেী কই, ততই আমরা একচি সাধারণ 

ভ্ূচমনত সকনল একত্র কইনত পাচর, আর থতই উকা ইকনত দূনর সচরয়া থাই, ততই 

অপনরর সচকত আমানদর পাথেকয আরে কয়। এই বাকযনগপ কসই ককর কইনত অনেক 

দূনর, অতএব ইকার মনধয এমে ককাে সাধারণ ভ্ূচম থাচকনত পানর ো, কথখানে সকল 

অচস্তনের একচি সাধারণ মীমাংসা কইনত পানর। থত চকেহ বযাপার আনে, এই নগপ বি 

কনার, তাকার একচি অংশ মাত্র। আরও কত বযাপার রচকয়ানে, মনোনগনতর বযাপার 

ধেচতক নগনতর বযাপার বহচদ্ধরাননযর বযাপার—এইরূপ আরও কত বযাপার রচকয়ানে। 

ইকার মনধয ককবল একচি মাত্র লইয়া তাকা কইনত সমহদয় নগপ-সমসযার মীমাংসা করা 

অসেব। এতএব আমাচদগনক প্রথমতঃ ককাথাও এমে একচি ককর বাচকর কচরনত কইনব, 

কথখাে কইনত অেযােয চবচভ্্ন  ‘কলাক’ উপপ্ন  কইয়ানে। কসই ককর কইনত আমরা এই প্রশ্ন 

মীমাংসার কিষ্টা কচরব। ইকাই এখে প্রস্তাচবত চবষয়। কসই ককর ককাথায়? উকা আমানদর 

চভ্তনর —এই মােহনষর চভ্তর কথ-মােহষ রচকয়ানেে, চতচেই কসই ককর। ক্রমাগত অন্তনরর 

অন্তনর থাইয়া, মকাপহরুনষরা কদচখনত পাইনলে, নীবাত্মার গভ্ীরতম প্রনদনশই সমহদয় 

ব্রহ্মানণ্ডর ককর। থত প্রকার অচস্তে আনে, সবই আচসয়া কসই এক ককনর চমচলত 

কইনতনে। এখানেই বাস্তচবক সবচকেহর একচি সাধারণ ভ্ূচম—এখানে দাাঁিাইয়া আমরা 

একচি সাবেনভ্ৌম চসদ্ধানন্ত উপেীত কইনত পাচর। অতএব কক নগপ সৃচষ্ট কচরয়ানেে, এই 

প্রশ্নচিই বি দাশেচেকথহচক্ত-চসদ্ধ েনক, এবং উকার মীমাংসাও চবনশষ চকেহ কাননর েনক। 

  

পূনবে কান াপচেষনদর কথা বলা কইয়ানে, উকার ভ্াষা বি অলঙ্কারপূণে। অচত প্রািীেকানল 

এক অচতশয় ধেী বযচক্ত চেনলে। চতচে এক সমনয় এক থজ্ঞ কচরয়াচেনলে। তাকানত এই 

চেয়ম চেল কথ, সবেস্ব দাে করনত কইনব। এই বযচক্তর চভ্তর বাচকর এক চেল ো। চতচে 

থজ্ঞ কচরয়া খহব মাে-থশ পাইবার ইচ্ছা কচরনতে। এচদনক চকন্তু চতচে কথমে সব চনচেস 

দাে কচরনতচেনলে, থাকা বযবকানরর সমূ্পণে অেহপনথাগী—চতচে কতকগুচল নরানীণে 
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মৃতপ্রায় বেযা কাো কখাাঁিা গাভ্ী লইয়া কসগুচলই ব্রহ্মণগণনক দাে কচরনতচেনলে। 

েচিনকতা োনম তাাঁকার এক অল্পবয়স্ক পহত্র চেল। চপতা চ ক চ ক তাাঁকার ব্রত পালে 

কচরনতনেে ো, বরং উকা ভ্ঙ্গ কচরনতনেে কদচখয়া কস মনমে মনমে পীচিত কইল। ভ্ারতবনষে 

চপতামাতা প্রতযক্ষ নীবন্ত কদবতা বচলয়া চবনবচিত কইয়া থানকে, সন্তানেরা তাাঁকানদর 

সম্মহনখ চকেহ বচলনত বা কচরনত সাকস পায় ো, ককবল িহপ কচরয়া দাাঁিাইয়া থানক। অতএব 

কসই বালক চপতার সম্মহখীে কইয়া অচতশয় শ্রদ্ধা ও চবেনয়র সচকত তাাঁকানক ককবলমাত্র 

এই কথা চনজ্ঞাসা কচরল, ‘চপতা, আপচে আমায় কাকানক চদনবে? আপচে কতা থনজ্ঞ 

সবেস্ব-দানের সঙ্কল্প কচরয়ানেে।’ চপতা অচতশয় চবরক্ত কইয়া বচলনলে,’ ও চক বচলনতে 

বপস! চপতা চেন পহত্রনক দাে কচরনব—এ ককমে কথা?’ বালকচি চ্তীয়বার তৃতীয়বার 

তাাঁকানক এই প্রশ্ন কচরল; তখে চপতা ক্রদ্ধ কইয়া বচলনলে, কতানক মৃতহযর কানত সমপেণ 

কচরব—থমনক চদব।’ তারপর আখযাচয়কা এইঃ 

  

বালকচি সতযই থনমর চেকি কগল। মৃতহযমহনখ পচতত প্রথম মােব থমনদবতা কে—চতচে 

স্বনগে চগয়া সমহদয় চপতৃগনণর অচধপচত কইয়ানেে। সাধহ-বযচক্তগনণর মৃতহয কইনল তাাঁকারা 

ইাঁকার চেকি চগয়া অনেক চদে ধচরয়া বাস কনরে। এই থম একনে অচত শুদ্ধস্বভ্াব 

সাধহপহরুষ বচলয়া বচণেত। বালকচি থমনলানক গমে কচরল। কদবতারা সমনয় সমনয় বাচি 

থানকে ো, অতএব েচিনকতানক চতে চদে কসখানে তাাঁকার অনপক্ষায় থাচকনত কইল। 

িতহথে চদনে থম বাচি চফচরনলে। 

  

থম কচকনলে, ‘কক চব্ে া্, তহচম পূনার কথাগয অচতচথ কইয়াও চতে চদে আমার গৃনক 

অোকানর অবস্থাে কচরনতে। কক ব্রাহ্মণ, কতামানক প্রণাম, আমার কলযাণ কউক! আচম 

গৃনক চেলাম ো বচলয়া বি দুঃচখত। চকন্তু এই অপরানধর প্রায়চশ্চত্তস্বরূপ কতামানক আচম 

প্রচতচদনের নেয একচি কচরয়া চতেচি বর চদনত প্রস্তুত, তহচম বর প্রাথেণা কর।’ বালক এই 

প্রাথেো কচরল, ‘আমায় প্রথম বর এই চদে কথ, আমার প্রচত চপতার কক্রাধ কথে িচলয়া 

থায়, চতচে কথে আমার প্রচত প্রস্ন  কে, আর আপচে আমানক এস্থাে কইনত চবদায় চদনল 

থখে চপতার চেকি থাইব, চতচে কথে আমায় চিচেনত পানরে।’ থম বচলনলে, ‘তথাস্তু’ ।  
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েচিনকতা চ্তীয় বনর স্বগেপ্রাপক থজ্ঞ-চবনশনষর চবষয় নাচেনত ইচ্ছা কচরনলে। আমরা 

পূনবেই কদচখয়াচে, কবনদর সংচকতাভ্ানগ আমরা ককবল স্বনগের কথা পাই—কসখানে সকনলর 

কনযাচতমেয় শরীর, কসখানে তাাঁকারা চপতৃপহরুষচদনগর সচকত বাস কনরে। ক্রমশঃ অেযােয 

ভ্াব আচসল, চকন্তু এ-সকনল চকেহনতই মােহষ সমূ্পণে তৃপ্ত কইল ো। এই স্বগে অনপক্ষা 

আরও উেতর চকেহর আবশযক। স্বনগে বাস এই নগনত বাস কইনত বি চকেহ চভ্্ন  রকনমর 

েনক। বি কনার একনে সহস্থকায় ধেীর নীবে কথরূপ, ইকা কসইরূপই—সনোনগর চনচেস 

অপথোপ্ত, আর চেনরাগ সহস্থ বচলি শরীর। উকা কতা এই নিনগপই কইল, ো কয় আর 

একিহ উাঁিহ স্তনরর; আর আমরা পূনবেই থখে কদচখয়াচে, এই নিনগপ পূনবোক্ত সমসযার 

ককাে মীমাংসা কচরনত পানর ো,তখে এই স্বগে কইনতই বা উকার চক মীমাংসা কইনব? 

অতএব থতই স্বনগের উপর স্বগে কল্পো কর ো ককে, চকেহনতই সমসযার প্রকৃত মীমাংসা 

কইনত পানর ো। থচদ এই নগপ ঐ সমসযার ককাে মীমাংসা কচরনত ো পাচরল, তনব 

এইরূপ কতকগুচল নগপ ককমে কচরয়া উকার মীমাংসা কচরনব? কারণ, আমানদর মনে 

রাখা উচিত—স্থূল প্রপি প্রাকৃচতক সমহদয় বযাপানরর অচত সামােয অংশমাত্র। 

  

আমানদর নীবনের প্রনতযক মহকূনতে কদখ ো ককে, ইকানত কতিা আমানদর চিন্তার বযাপার, 

আর কতিাই বা বাচকনরর ঘিো! কতিা তহচম ককবল অেহভ্ব কর, আর কতিাই বা 

বাস্তচবক দশেে ও স্পশে কর! এই নীবে-প্রবাক চক প্রবল কবনগই িচলনতনে—ইকার 

কাথেনক্ষত্রও চক চবস্তৃত—চকন্তু ইকানত মােচসক ঘিোবলীর তহলোয় ইচরয়গ্রাকয 

বযাপারসমূক কতিহকহ! স্বগেবানদর ভ্রম এই কথ, উকা বনল, আমানদর নীবে ও নীবনের 

ঘিোবলী ককবল রূপ-রস-গে-স্পশে-শনব্দর মনধযই আবদ্ধ। চকন্তু এই স্বনগে, কথখানে 

কনযাচতমেয় কদক পাইবার কথা, অচধকাংশ কলানকর তৃচপ্ত কইল ো। তথাচপ এখানে 

েচিনকতা স্বগেপ্রাপক থজ্ঞ-সম্বেীয় জ্ঞাে চ্তীয় বনরর ্ারা প্রাথেো কচরনতনে। কবনদর 

প্রািীে ভ্ানগ আনে, কদবতারা থজ্ঞ্ারা সন্তুষ্ট কইয়া মােহষনক স্বনগে লইয়া থাে। সকল ধমে 

আনলািো কচরনল চেঃসংশনয় এই চসদ্ধান্ত পাওয়া থায় কথ, থাকা চকেহ প্রািীে, তাকাই 

কানল পচবত্রতা-মচণ্ডত কইয়া থানক। আমানদর চপতৃপহরুনষরা ভ্ূনে-েনক চলচখনতে, 

অবনশনষ তাাঁকারা কাগন প্রস্তুত কচরবার প্রণালী চশচখনলে, চকন্তু আনও ভ্ূনে-েক া্ পচবত্র 
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বচলয়া চবনবচিত কয়। প্রায় েয় দশ সকস্র বষে পূনবে আমানদর পূবেপহরুনষরা কথ কাি কানি 

ঘষেণ কচরয়া অচি উপপাদে কচরনতে, কসই প্রণালী আনও বতেমাে। থনজ্ঞর সময় অেয 

ককাে প্রণালীনত অচি উপপাদে কচরল িচলনব ো। এচশয়াবাসী আথেগনণর আর এক শাখা 

সম্বনেও কসইরূপ। এখেও তাকানদর বতেমাে বংশধরগণ ধবদুযতাচি রক্ষা কচরনত 

ভ্ালবানস। ইকা্ারা প্রমাচণত কইনতনে, ইকারা পূনবে এইভ্ানব অচি উপপ্ন  কচরত ; ক্রনম 

ইকারা দুইখাচে কা  ঘচষয়া অচি উপপাদে কচরনত চশচখল; পনর থখে অচি উপপাদে 

কচরবার অেযােয উপায় চশচখল, তখেও প্রথনমাক্ত উপায় গুচল তাকারা তযাগ কচরল ো; 

কসগুচল পচবত্র আিার কইয়া দাাঁিাইল। 

  

চকব্রুনদর সম্বনেও এইরূপ। তাকারা পূনবে পািেনমনে চলচখত। এখে তাকারা কাগনন 

চলচখয়া থানক, চকন্তু পািেনমনে কলখা তাকানদর িনক্ষ মকা পচবত্র আিার বচলয়া পচরগচণত। 

এইরূপ সকল নাচত সম্বনেই। এখে কথ-আিারনক শুদ্ধািার বচলয়া চবনবিো কচরনতে, 

তাকা প্রািীে প্রথামাত্র। এই থজ্ঞগুচলও কসইরূপ প্রািীে প্রথামাত্র চেল। কালক্রনম থখে 

মােহষ পূবোনপক্ষা উত্তম প্রণালীনত নীবেথাত্রা চেবোক কচরনত লাচগল, তখে তাকানদর 

ধারণাসকল পূবোনপক্ষা উ্ন ত কইল, চকন্তু ঐ প্রািীে প্রথাগুচল রচকয়া কগল। সমনয় সমনয় 

ঐগুচলর অেহিাে কইত—উকারা পচবত্র আিার বচলয়া পচরগচণত কইত। তারপর একদল 

কলাক এই থজ্ঞকাথে চেবোনকর ভ্ার গ্রকণ কচরনলে। ইাঁকারাই পহনরাচকত। ইাঁকারা থজ্ঞ সম্বনে 

গভ্ীর গনবষণা কচরনত লাচগনলে—থজ্ঞই তাাঁকানদর থথাসবেস্ব কইয়া দাাঁিাইল। তাাঁকানদর 

এই ধারণা তখে বদ্ধমূল কইল—কদবতারা থনজ্ঞর গে আঘ্রাণ কচরনত আনসে, থনজ্ঞর 

শচক্তনত নগনত সবই কইনত পানর। থচদ চেচদেষ্টসংখযক আহুচত কদওয়া থায়, কতকগুচল 

চবনশষ চবনশষ কস্তাত্র গীত কয়, চবনশষাকৃচতচবচশষ্ট কতকগুচল কবদী প্রস্তুত কয়, তনব 

কদবতারা সব কচরনত পানরে, এই প্রকার মতবানদর সৃচষ্ট কইল। েচিনকতা এই নেযই 

চ্তীয় বনর চনজ্ঞাসা কচরনতনেে, চকভ্ানব থনজ্ঞর ্ারা স্বগেপাচপ্ত কইনত পানর। 
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তারপর েচিনকতা তৃতীয় বর প্রাথেো কচরনলে, আর এখাে কইনতই প্রকৃত উপচেষনদর 

আরে। েচিনকতা বচলনলে, ‘ককক ককক বনলে, মৃতহযর পর আত্মা থানক; ককক বনলে, 

থানক ো; আপচে আমানক এই চবষনয়র থথাথে তত্ত্ব বহা াইয়া চদে।’  

  

থম ভ্ীত কইনলে। চতচে পরম আেনন্দর সচকত েচিনকতার অেয দুইচি বর পূণে 

কচরয়াচেনলে। এখে চতচে বচলনলে, ‘ প্রািীেকানল কদবতানদর এ চবষনয় সংশয় চেল। 

এই সূক্ষ্ম ধমে সহচবনজ্ঞয় েনক। কক েচিনকতা, তহচম অেয ককাে বর প্রাথেো কর, এ চবষনয় 

আমানক আর অেহনরাধ কচরও ো—আমানক োচিয়া দাও।’  

  

েচিনকতা দৃঢ়প্রচতজ্ঞ চেনলে, চতচে বচলনলে, ‘কক থমরান! মৃতহয! কদবতারাও এ চবষনয় 

সংশয় কচরয়াচেনলে, আর ইকা বহা াও সকন বযাপার েনক, সতয বনি! চকন্তু আচম আপোর 

েযায় এ চবষনয়র বক্তাও পাইব ো, আর এই বনরর তহলয অেয বরও োই।’  

  

থম বচলনলে, ‘শতায়হ পহত্র-নপৌত্র, পশু-কস্তী, সহবণে-অে প্রাথেো কর। এই পৃচথবীনত রানে 

কর এবং থতচদে তহচম বাাঁচিয়া থাচকনত ইচ্ছা কর,ততচদে বাাঁচিয়া থানকা। অেয ককাে বর 

থচদ তহচম ইকার সমাে মনে কর, তনব তাকা প্রাথেো কর—অথে এবং দীঘেনীবে প্রাথেো 

কর। কক েচিনকতা, তহচম চবস্তৃত পৃচথবীমণ্ডনল রানে কর, আচম কতামানক সবেপ্রকার 

কামযবস্তুর অচধকারী কচরব। পৃচথবীনত কথ-সকল কামযবস্তু দুলেভ্, কসগুচল প্রাথেো কর। 

এই রথাচধরূঢ়া গীতবাদযচেপহণা রমণীগণনক মােহষ লাভ্ কচরনত পানর ো। কক েচিনকতা, 

আমার প্রদত্ত এই-সকল কাচমেী কতামার কসবা করুক, চকন্তু তহচম মৃতহয-সম্বনে চনজ্ঞাসা 

কচরও ো।’  

  

েচিনকতা বচলনলে, ‘এ-সকল বস্তু ককবল দুচদনের নেয—ইকারা ইচরনয়র কতন করণ 

কনর। অচত দীঘে নীবেও অেন্তকানলর তহলোয় বাস্তচবক অচত অল্প। অতএব এই-সকল 

কস্তী অে রথ গীতবাদয অপোরই থাকহক। মােহষ চবত্ত্ারা তৃপ্ত কইনত পানর ো। আপোনক 

থখে কদচখনত কইনব–মৃতহয থখে সহচেচশ্চত, তখে চক এই ধেসম্পদ রাচখনত পাচরব? 
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আপচে থতচদে ইচ্ছা কচরনবে, ততচদেই আমরা নীচবত থাচকব। আচম কথ-বর প্রাথেো 

কচরয়াচে, তাকা োিা আর চকেহ িাচক ো।’  

  

বালনকর সঙ্কনল্প সন্তুষ্ট কইয়া থম বচলনলে, ‘পরম কলযাণ (নশ্রয়ঃ) ও আপাতরময কভ্াগ 

(নপ্রয়ঃ)–এই দুইচির উনেশয চভ্্ন  ; চকন্তু ইকারা উভ্নয়ই মােহষনক বদ্ধ কনর।চথচে দুইচির 

মনধয ‘কশ্রয়’কক গ্রকণ কনরে,তাাঁকার কলযাণ কয়, আর কথ আপাতরময ‘কপ্রয়ঃ’ গ্রকণ কনর, 

কস লক্ষযভ্রষ্ট কয়। এই কশ্রয়ঃ ও কপ্রয়ঃ–উভ্য়ই মােহনষর চেকি উপচস্থত কয়। জ্ঞােী বযচক্ত 

চবিার কচরয়া একচি কইনত অপরচি পৃথক া্ বচলয়া নানেে। চতচে কশ্রয়ঃনক কপ্রয়ঃ অনপক্ষা 

বি বচলয়া গ্রকণ কনরে, চকন্তু অ-জ্ঞােী বযচক্ত চেন কদনকর সহনখর নেয ‘কপ্রয়ঃ’ককই গ্রকণ 

কনর। কক েচিনকতা, তহচম আপাতরময চবষয়গুচলর েেরতা চিন্তা কচরয়া কসগুচল পচরতযাগ 

কচরয়াে।’ এই কথার পর েচিনকতানক প্রশংসা কচরয়া অবনশনষ থম তাাঁকানক পরম তনত্ত্বর 

উপনদশ চদনত আরে কচরনলে। 

  

এখে আমরা ধবচদক ধবরাগয ও েীচতর এই সমহ্ন ত ধারণা পাইলাম কথ, থতচদে ো মােহষ 

কভ্াগবাসো নয় কচরনতনে, ততচদে তাকার হৃদনয় সতয-ননযাচতর প্রকাশ কইনব ো। 

থতচদে এই-সকল বৃথা চবষয়-বাসো তহমহল ককালাকল কচরনতনে, থতচদে উকারা 

প্রচতমহকূনতে আমাচদগনক কথে বাচকনর িাচেয়া লইয়া থাইনতনে এবং আমাচদগনক প্রনতযক 

বাকয বস্তুর-এক চবন্দহ রূনপর, একচবন্দহ আস্বানদর, একচবন্দহ স্পনশের দাস কচরনতনে, 

ততচদে আমরা থতই জ্ঞানের গচরমা কচর ো ককে, সতয চকভ্ানব আমানদর হৃদনয় 

প্রকাচশত কইনব? 

  

থম বচলনতনেে, ‘কথ-আত্মার সম্বনে, কথ-পরনলাকতত্ত্ব সম্বনে তহচম প্রশ্ন কচরয়াে, তাকা 

চিন্তাশূেয বালনকর হৃদনয় প্রচতভ্াত কয় ো। এই নগনতরই অচস্তে আনে, পরনলানকর 

অচস্তে োই—এরূপ চিন্তা কচরয়া মােহষ পহেঃ পহেঃ আমার বনশ আনস।’  

  

আবার এই সতয বহা াও বি কচ ে। অনেনক ক্রমাগত এই চবষয় শুচেয়াও বহচা নত পানর 

ো, এ চবষনয়র বক্তাও ‘আশ্চথে’ কইনবে, কশ্রাতাও অেহরূপ কইনবে। গুরুর অিহত 
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শচক্তসম্প্ন  কওয়া আবশযক, চশনষযরও কতমচে কওয়া িাই। মেনক আবার বৃথা তনকের 

্ারা িিল করা উচিত েনক। কারণ পরমাথেতত্ত্ব তনকের চবষয় েনক, প্রতযনক্ষর চবষয়। 

আমরা বরাবর শুচেয়া আচসনতচে, প্রনতযক ধমেই চবোনসর উপর খহব কনার কদয়। আমরা 

অেচবোস করনত চশক্ষা পাইয়াচে। অবশয এই অেচবোস কথ মন্দ চনচেস, তাকানত ককাে 

সংশয় োই, চকন্তু এই অেচবোস বযাপারচিনক একিহ তলাইয়া কদচখনল বহচা ব, ইকার 

পশ্চানত একচি মকাে া্ সতয আনে। থাকারা অেচবোনসর কথা বনল, তাকানদর বাস্তচবক 

উনেশয এই অপনরাক্ষােহভ্হচত-আমরা এখে ইকার আনলািো কচরনতচে। মেনক বৃথা 

তনকের ্ারা িিল কচরনল িচলনব ো, কারণ তকে্ারা কখে ঈেরলাভ্ কয় ো। ঈের 

প্রতযনক্ষর চবষয়, তনকের চবষয় েনকে। সমহদয় থহচক্ত ও তকেই কতকগুচল অেহভ্ূচতর উপর 

স্থাচপত। এইগুচল বযতীত তকে কইনতই পানর ো। আমরা পূনবে কথ-সকল চবষয় 

চেচশ্চতরূনপ প্রতযক্ষ কচরয়াচে, এমে কতকগুচল চবষনয়র তহলোর প্রণালীনক থহচক্ত বনল। 

এই সহচেচশ্চত প্রতযক্ষ চবষয়গুচল ো থাচকনল থহচক্ত সেব েয়। বাকযনগপ সম্বনে থচদ ইকা 

সতয কয়, তনব অন্তনেগপ সম্বনেই বা তাকা ো কইনব ককে? 

  

আমরা পহেঃ পহেঃ এই মকাভ্রনম পচিয়া থাচক, আমরা স্বীকার কচরয়া লই, বচকচবেষনয়র 

জ্ঞাে প্রতযনক্ষর উপর চেভ্ের কনর। কসখানে ককক চবোস কচরয়া লইনত বনল ো, চবষয় ও 

ইচরনয়র সম্বে-চবষয়ক চেয়মাবলী ককাে থহচক্ত উপর চেভ্ের কনর ো; প্রতযক্ষােহভ্ূচতর 

্ারাই উকারা লি কয়। আবার সকল তকেই কতকগুচল প্রতযক্ষােহভ্ূচতর উপর স্থাচপত। 

রসায়েচবদ া্ কতকগুচল দ্রবয লইনলে—তাকা কইনত আর কতকগুচল দ্রবয উপপ্ন  কইল। 

ইকা একচি ঘিো। আমরা উকা স্পষ্ট কদচখ, প্রতযক্ষ কচর এবং উকানক চভ্চত্ত কচরয়া 

রসায়নের সকল চবিার করয়া থাচক। পদাথেচবদ রাও তাকাই কচরয়া থানকে—সকল চবজ্ঞাে 

সম্বনেই এইরূপ। সবেপ্রকার জ্ঞােই কতকগুচল চবষনয়র অেহভ্ূচতর উপর স্থাচপত। 

তাকানদর উপর চেভ্ের কচরয়াই আমরা থহচক্ত-চবিার কচরয়া থাচক। চকন্তু আশ্চনথের চবষয় 

অচধকাংশ কলাক চবনশষতঃ বতেমােকানল ভ্াচবয়া থানক, ধনমে প্রতযক্ষ কচরবার চকেহ োই; 

থচদ ধমে লাভ্ কচরনত কয় তনব বাচকনরর বৃথা তনকের ্ারাই তাকা লাভ্ কচরনত কইনব। 

ধমে চকন্তু কনথাপকথনের বযাপার েয়—প্রতযনক্ষর চবষয়। আমাচদগনক আমানদর আত্মার 
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চভ্তনর অনেষণ কচরয়া কদচখনত কইনব, কসখানে চক আনে। আমাচদগনক বহচা নত কইনব, 

আর থাকা বহচা ব, তাকা উপলচি কচরনত কইনব। ইকাই ধমে। থতই কথা বনলা ো ককে, 

তাকা ্ারা ধমে লাভ্ কইনব ো। অতএব একনে ঈের আনেে চক ো, তাকা বৃথা তনকের 

্ারা প্রমাচণত কইবার েনক, কারণ থহচক্ত উভ্য় চদনকই সমাে। চকন্তু থচদ একনে ঈের 

থানকে , চতচে আমানদর অন্তনর আনেে। তহচম চক কখে তাকানক কদচখয়াে? ইকাই প্রশ্ন। 

নগনতর অচস্তে আনে চক ো–এই প্রশ্ন এখেও মীমাংচসত কয় োই, প্রতযক্ষবাদ ও 

চবজ্ঞােবানদর (Realism and Idealism) তর্ক অেন্তকাল ধচরয়া িচলয়ানে। এই তকে 

িচলনতনে সতয, চকন্তু আমরা নাচে–নগপ রচকয়ানে এবং িচলনতনে। আমরা ককবল একচি 

শনব্দর চভ্্ন  চভ্্ন  অথে কচরয়া এই তকে কচরয়া থাচক। আমানদর নীবনের অেযােয সকল 

প্রশ্ন সম্বনেও তাই—আমাচদগনক প্রতযক্ষােহভ্ূচত লাভ্ কচরনত কইনব। কথমে বচকচবেজ্ঞানে 

কতমে পরমাথেচবজ্ঞানেও আমাচদগনক কতকগুচল সতয ঘিো প্রতযক্ষ কচরনত কইনব, 

মতামত কসগুচলর উপরই স্থাচপত কইনব। অবশয ধনমের কথ-নকাে মতবাদ কউক ো, 

তাকানতই চবোস স্থাপে কচরনত কইনব–এই অনথৌচক্তক দাবী স্বীকার করা অসেব, ইকা 

মােহনষর মে অবেত কনর। কথ-বযচক্ত কতামানক সকল চবষয় চবোস কচরনত বনল, কস 

চেনননক অবেত কনর, আর তহচম থচদ তাকার কথায় চবোস কর, তহচমও অবেত কইনব। 

নগনতর সাধহপহরুষনদর আমাচদগনক শুধহ এইিহকহ বচলবার অচধকার আনে কথ, তাাঁকারা 

তাাঁকানদর চেনননদর মেনক চবনেষণ কচরয়ানেে, তাাঁকানদর উপলি সনতযর কথাই তাাঁকারা 

বচলনতনেে; তাাঁকারা আোস কদে কথ, আমরা সতয লাভ্ কচরব। ঐরূপ কচরনল তখেই 

আমরা চবোস কচরব, তাকার পূনবে েনক। ধনমের মূল চভ্চত্ত এইখানে। চকন্তু বাস্তবনক্ষনত্র 

কদচখনব থাকারা ধনমের চবরুনদ্ধ তকে কনর, তাকানদর মনধয শতকার চেরাের্ব্ইননে 

চেনননদর মে চবনেষণ কচরয়া কদনখ োই, তাকারা সতয লাভ্ কচরবার কিষ্টাই কনর োই 

। অতএব ধনমের চবরুনদ্ধ তাকনদর থহচক্তর ককাে মূলয োই। থচদ ককাে অে বযচক্ত দাাঁিাইয়া 

বনল,’ কতামরা, থাকারা সূনথের অচস্তনে চবোসী, তাকারা সকনলই ভ্রান্ত’–তাকার কথার 

থতিহকহ মূলয, ইকানদর কথারও মূলয ততিহকহ। অতএব থাকারা চেনননদর মে চবনেষণ 
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কনর োই, অথি ধমেনক এনকবার উিাইয়া চদনত–কলাপ কচরনত অগ্রসর, তাকানদর কথায় 

আমানদর চকেহমাত্র আস্থা স্থাপে কচরবার প্রনয়ানে োই। 

  

এই চবষয়চি চবনশষ কচরয়া বহা া এবং অপনরাক্ষােহভ্ূচতর ভ্াব সবেদা মনে নাগরূক রাখা 

উচিত। ধমে লইয়া এই-সকল গণ্ডনগাল, মারামাচর, চববাদ-চবসম্বাদ তখেই িচলয়া থাইনব, 

থখেই আমরা বহচা ব, ধমে—গ্রে বা মচন্দনর আবদ্ধ েয় অথবা ইচরয় ্ ারাও উকার অেহভ্ূচত 

সেব েয়। ধমে অতীচরয় তনত্ত্বর প্রতযক্ষােহভ্ূচত। চথচে ঈের ও আত্মা উপলচি কচরয়ানেে, 

চতচেই প্রকৃত ধাচমেক। প্রতযক্ষােহভ্ূচতশূা্েয উেতম ধমেশাস্ত্রচবপ, চথচে অেগেল ধমেবক্তৃতা 

কচরনত পানরে, তাাঁকার সচকত অচত সামােয অজ্ঞ নিবাদীর ককাে প্রনভ্দ োই। আমরা 

সকনলই োচস্তক—ইকা স্বীকার কচর ো ককে? ককবল তকে চবিার কচরয়া ধনমের তত্ত্বগুচলনত 

সম্মচত চদনলই ধাচমেক কওয়া থায় ো। একনে খ্রীষ্টাে বা মহসলমাে অথবা অেয ককাে 

ধমোবলম্বীর কথা ধর; খ্রীনষ্টর কসই ‘ধশনলাপনদনশর’ কথা মনে কর; কথ-নকাে বযচক্ত ঐ 

উপনদশ কানথে পালে কনর, কস তপক্ষণাপ কদবতা কইয়া থায়, চসদ্ধ কইয়া থায়; তথাচপ 

কলানক বনল, পৃচথবীনত ককাচি ককাচি খ্রীষ্টাে আনে। তহচম চক বচলনত িাও, ইকারা সকনল 

খ্রীষ্টাে? বাস্তচবক ইকার অথে এই, ইকারা ককাে-ো-নকাে সমনয় এই উপনদশােহথায়ী কাথে 

কচরবার কিষ্টা কচরনত পানর। দুই ককাচি কলানকর চভ্তর একনে প্রকৃত খ্রীষ্টাে আনে চকো 

সনন্দক। 

  

ভ্ারতবনষেও বলা কয়, চত্রশ ককাচি ধবদাচন্তক আনেে; থচদ প্রতযক্ষােহভ্ূচত-সম্প্ন  বযচক্ত 

সকনস্র একনেও থাচকনতে, তনব এই নগপ পাাঁি চমচেনি আর এক আকার ধারণ কচরত। 

আমরা সকনলই োচস্তক, চকন্তু কথ-বযচক্ত উকা স্পষ্ট স্বীকার কনর, তাকার সচকতই আমরা 

চববানদ প্রবৃত্ত কই। সকনলই আমরা অেকানর পচিয়া রচকয়াচে। ধমে আমানদর কানে কথে 

চকেহ েয়, ককবল চবিারলি কতকগুচল মনতর অেহনমাদে মাত্র, ককবল কথার কথা–অমহক 

কবশ ভ্াল বচলনত পানর, অমহক পানর ো। চকন্তু ইকা ধমে েয়; ‘শব্দ-নথানো কচরবার সহন্দর 

ককৌশল, আলঙ্কাচরক বণেোর ক্ষমতা, োোপ্রকানর শানস্ত্রর কোকবযাখযা–এই-সকল ককবল 

পচণ্ডতনদর আনমানদর চেচমত্ত, মহচক্তর নেয েয়।’১ থখেই আত্মা প্রতযক্ষভ্ানব অেহভ্ূত 
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কইনব, তখেই ধমে আরে কইনব। তখেই তহচম ধাচমেক কইনব, তখে—ককবল তখেই 

ধেচতক নীবেও আরে কইনব। আমরা এখে পশুনদর অনপক্ষা বি কবশী েীচত-পরায়ণ 

েই। আমরা এখে ককবল সমাননর শাসে-ভ্নয়ই বি উেবািয কচর ো। থচদ সমান আন 

বনল, িহচর কচরনল আর শাচস্ত কইনব ো, আমরা অমচে অপরনরর সম্পচত্ত িহচর কচরনত 

েহচিব। আমানদর সেচরত্র কইবার কারণ পহচলশ। সামাচনক প্রচতপচত্ত-নলানপর আশঙ্কাই 

আমানদর েীচতপরায়ণ কইবার অনেকিা কারণ, আর বাস্তচবক আমরা পশুনদর কিনয় অচত 

সামােযই উ্ন ত। আমরা থখে চেন চেন গৃনকর চেভ্ৃত ককানণ বচসয়া চেনননদর চভ্তরিা 

অেহসোে কচর, তখেই বহচা নত পাচর, এ-কথা কতদূর সতয। অতএব এস, আমরা এই 

কপিতা তযাগ কচর। এস, স্বীকার কচর–আমরা ধাচমেক েই এবং অপনরর প্রচত ঘৃণা 

কচরবার আমানদর ককাে অচধকার োই। আমানদর সকনলর মনধয বাস্তচবক ভ্রাতৃসম্বে 

আর আমানদর ধনমের প্রতযক্ষােহভ্ূচত কইনলই আমরা েীচতপরায়ণ কইবার আশা কচরনত 

পাচর। 

  

মনে কর, তহচম ককাে কদশ কদচখয়াে। ককাে বযচক্ত কতামায় কাচিয়া িহকরা িহকরা কচরয়া 

কফচলনত পানর, চকন্তু তহচম চেননর অন্তনরর অন্তনর কখে এ-কথা বচলনত পাচরনব ো কথ, 

তহচম কসই কদশ কদখ োই। অবশয অচতচরক্ত শারীচরক বলপ্রনয়াগ কচরনল তহচম মহনখ বচলনত 

পানরা বনি–আচম কসই কদশ কদচখ োই; চকন্তু তহচম মনে মনে নাচেনতে, তহচম তাকা 

কদচখয়াে। বাকযনগপনক তহচম কথরূপ প্রতযক্ষ কর, থখে তাকা অনপক্ষাও ঐকাচন্তকভ্ানব 

ধমে ও ঈেরনক প্রতযক্ষ কচরনব, তখে চকেহই কতামার চবোস েষ্ট কচরনত পাচরনব ো, 

তখেই প্রকৃত চবোস আরে কইনব। বাইনবনলর কথা, ‘থাকার একসষেপ-পচরমাণ চবোস 

আনে, কস পাকািনক সচরয়া থাইনত বচলনত পাকাি তাকার কথা শুচেনব’২—একথার 

তাপপথে এই, তখে তহচম স্বয়ং সতযস্বরূপ কইয়া চগয়াে বচলয়াই সতযনক নাচেনত পাচরনব, 

ককবল চবিারপূবেক সনতয সম্মচত কদওয়ানত ককাে লাভ্ োই। 

  

———-  

  

১ চবনবকিূিামচণ, ৬০ 
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২ St. MattHew, Ch. 17,V. 20 

  

একমাত্র প্রশ্ন এই—প্রতযক্ষ কইয়ানে চক? ইকাই কবদানন্তর মূলকথা–ধমে সাক্ষাপ কর, ককবল 

কথায় চকেহ কইনব ো; চকন্তু সাক্ষাপকার বি কচ ে। চথচে পরমাণহর অভ্যন্তনর অচত 

গূঢ়ভ্ানব অবস্থাে কচরনতনেে, কসই পহরাণ পহরুষ প্রনতযক মােবহৃদনয়র অন্তরতম প্রনদনশ 

অবস্থাে কচরনতনেে।১ সাধহগণ তাাঁকানক অন্তদৃেচষ্ট ্ ারা উপলচি কচরয়ানেে এবং সহখ দুঃখ 

উভ্নয়রই পানর চগয়ানেে। আমরা থাকানক ধমে বলচল, আমরা থাকানক অধমে বচল–শুভ্শুভ্ 

সকল কমে, সপ-অসপ—সকনলরই পানর চতচে চগয়ানেে, চথচে তাাঁকানক কদচখয়ানেে। চতচে 

থথাথেই সতয দশেে কচরয়ানেে। চকন্তু তাকা কইনল স্বনগের কথা চক কইল? স্বগে সম্বনে 

আমাদর ধারণা এই কথ, উকা দুঃখশূেয সহখ; অথোপ আমরা িাই সংসানরর সব সহখ, উকার 

দুঃখগুচলনক ককবল বাদ চদনত িাই। অবশয ইকা অচত সহন্দর ধারণা বনি, ইকা 

স্বভ্াচবকভ্ানবই আচসয়া থানক বনি, চকন্তু ঐ ধারণাচি এনকবানর আগানগািাই ভ্হল, কারণ 

িরম সহখ বা িরম দুঃখ বচলয়া ককাে চনচেস োই।  

  

করানম একনে খহব ধেী বযচক্ত চেনলে। চতচে একচদে নাচেনলে, তাাঁকার সম্পচত্তর মনধয 

দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবচশষ্ট আনে। শুচেয়াই চতচে বচলনলে, ‘তনব আচম কাল চক 

কচরব?’–বচলয়াই আত্মকতযা কচরনলে। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাাঁকার পনক্ষ দাচরদ্র, চকন্তু আমার 

পক্ষ েনক। উকা আমার সারা নীবনের প্রনয়াননের অচতচরক্ত। বাস্তচবক সহখই বা চক, আর 

দুঃখই বা চক? উকারা ক্রমাগত চবচভ্্ন  রূপ ধারণ কচরনতনে। আচম থখে অচত চশশু 

চেলাম, তখে আমার মনে কইত—ককানিায়াে কইনত পাচরনল সহনখর পরাকািা লাভ্ কচরব। 

এখে তাকা মনে কয় ো। এখে তহচম ককাে সহখ কক ধচরয়া থাচকনব? এইচি আমানদর 

চবনশষ কচরয়া বহচা নত কিষ্টা করা উচিত। 

  

———-  

  

১ ক  উপ., ১/২/২০; কেতাে উপ., ৩/২০  
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এই কহসংস্কারই আমানদর অনেক চবলনম্ব ঘহনি; প্রনতযনকর সহনখর ধারণা চভ্্ন  চভ্্ন । আচম 

একচি কলাকনক কদচখয়াচে, কস প্রচতচদে একতাল আচফম ো খাইনল সহখী কয় ো। কস 

কয়নতা ভ্াচবনব, স্বনগের মাচি সব আচফম-চেচমেত। চকন্তু আমার পনক্ষ কস-স্বগে বি 

সচবধানেক কইনব ো। আমরা আরবী কচবতায় পা  কচরয়া থাচক, স্বগে োো মনোকর 

উদযানে পূণে, কসখানে অসংখয েদী প্রবাচকত কইনতনে। আমার নীবনের অচধকাংশ সময় 

আচম এমে এক কদনশ বাস কচরয়াচে, কথখানে অতযন্ত অচধক নল, প্রচত বপসর অনেক 

গ্রাম এবং সকস্র সকস্র বযচক্ত নলপ্লাবনে মারা থায়। অতএব আমরা স্বগে চে নদনশ েদী-

প্রবাকথহক্ত উদযােপূণে কইনল িচলনব ো; আমার স্বনগে অল্প স্বল্প বৃচষ্ট কইনব। আমানদর 

নীবে সম্বনেও তদ্রূপ, আমানদর সহনখর ধারণা ক্রমাগত বদলাইনতনে। থহবক থচদ স্বনগের 

ধারণা কচরনত থায়, তনব তাকার কল্পোয় উকা পরমাসহন্দরী স্ত্রীগনণর ্ারা পূণে কওয়া 

আবশযক। কসই বযচক্তই আবার বৃদ্ধ কইনল তাকার আর স্ত্রীর আবশযকতা থাচকনব ো। 

আমানদর প্রনয়ানেই আমানদর স্বনগের চেমোতা, আর আমানদর প্রনয়াননের পচরবতেনের 

সনঙ্গ সনঙ্গ আমানদর স্বগেও চবচভ্্ন  রূপ ধারণ কনর। থচদ আমরা এমে এক স্বনগে থাই, 

কথখানে অেন্ত ইরয়সহখলাভ্ কইনব, কসখানে আমানদর চবনশষ চকেহ উ্ন চত কইনব ো–

থাকারা চবষয়নভ্াগনকই নীবনের একমাত্র উনেশয বচলয়া মনে কনর, তাকারাই এইরূপ 

স্বগে প্রাথেো কচরয়া থানক। ইকা বাস্তচবক মঙ্গলকর ো কইয়া মকা অমঙ্গলকর কইনব। এই 

চক আমানদর িরম গচত–একিহ কাচসকা্ন া, তারপর কহকহনরর মনতা মৃতহয? থখে এই-সকল 

চবষয়নভ্ানগর প্রাথেো কর, তখে কতামরা মাববনাচতর কথ চক কঘার অমঙ্গল কামো 

কচরনতে, তাকা নাে ো। বাস্তচবক ঐচকক সহখনভ্ানগর কামো কচরয়া তহ চম তাকাই 

কচরনতে, কারণ তহচম নাে ো, প্রকৃত আেন্দ চক। বাস্তচবক, দশেেশাস্ত্র আেন্দ বা সহখ 

তযাগ কচরনত উপনদশ কদয় ো, প্রকৃত আেন্দ চক তাকাই চশক্ষা কদয়। েরওনয়বাসীনদর 

স্বগে সম্বনে ধারণা–উকা একচি ভ্য়ােক থহদ্ধনক্ষত্র, কসখানে সকনল ওচডে (Odin) কদবতার 

সম্মহনখ উপনবশে কচরয়া থানক–চকয়পকাল পনর বেযবরাক-চশকার আরে কয়। পনর 

তাকারা চেননরাই থহদ্ধ কনর এবং পরস্পরনক খণ্ডচবখণ্ড কচরয়া কফনল। চকন্তু এরূপ থহনদ্ধর 

খাচেকক্ষণ পনরই ককাে ো ককােরূনপ ইকানদর ক্ষতগুচল আনরাগয কইয়া থায়—তাকারা 
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তখে একচি বৃকপ কনক্ষ চগয়া কসই শূকনরর মাংস কপািাইয়া কভ্ানে কনর ও আনমাদ-

প্রনমাদ কচরনত থানক। পরচদে আবার কসই বরাকচি নীচবত কয়, আবার কসইরূপ চশকারচদ 

কইয়া থানক। এ আমানদর ধারণারই অেহরূপ, তনব আমানদর ধারণাচি ো কয় একিহ 

মাচনেত। আমরা সকনলই এইরূপ ‘শূকর’ চশকার কচরনত ভ্ালবাচস–আমরা এমে এই 

কহসংস্কারই আমানদর অনেক চবলনম্ব ঘহনি; প্রনতযনকর সহনখর ধারণা চভ্্ন  চভ্্ন । আচম 

একচি কলাকনক কদচখয়াচে, কস প্রচতচদে একতাল আচফম ো খাইনল সহখী কয় ো। কস 

কয়নতা ভ্াচবনব, স্বনগের মাচি সব আচফম-চেচমেত। চকন্তু আমার পনক্ষ কস-স্বগে বি 

সচবধানেক কইনব ো। আমরা আরবী কচবতায় পা  কচরয়া থাচক, স্বগে োো মনোকর 

উদযানে পূণে, কসখানে অসংখয 

  

———-  

  

১ ক  উপ., ১/২/২০; কেতাে উপ., ৩/ ২০ 

  

েদী প্রবাচকত কইনতনে। আমার নীবনের অচধকাংশ সময় আচম এমে এক কদনশ বাস 

কচরয়াচে, কথখানে অতযন্ত অচধক নল, প্রচত বপসর অনেক গ্রাম এবং সকস্র সকস্র বযচক্ত 

নলপ্লাবনে মারা থায়। অতএব আমরা স্বগে চে নদনশ েদী-প্রবাকথহক্ত উদযােপূণে কইনল 

িচলনব ো; আমার স্বনগে অল্প স্বল্প বৃচষ্ট কইনব। আমানদর নীবে সম্বনেও তদ্রূপ, 

আমানদর সহনখর ধারণা ক্রমাগত বদলাইনতনে। থহবক থচদ স্বনগের ধারণা কচরনত থায়, 

তনব তাকার কল্পোয় উকা পরমাসহন্দরী স্ত্রীগনণর ্ ারা পূণে কওয়া আবশযক। কসই বযচক্তই 

আবার বৃদ্ধ কইনল তাকার আর স্ত্রীর আবশযকতা থাচকনব ো। আমানদর প্রনয়ানেই 

আমানদর স্বনগের চেমোতা, আর আমানদর প্রনয়াননের পচরবতেনের সনঙ্গ সনঙ্গ আমানদর 

স্বগেও চবচভ্্ন  রূপ ধারণ কনর। থচদ আমরা এমে এক স্বনগে থাই, কথখানে অেন্ত 

ইরয়সহখলাভ্ কইনব, কসখানে আমানদর চবনশষ চকেহ উ্ন চত কইনব ো–থাকারা 

চবষয়নভ্াগনকই নীবনের একমাত্র উনেশয বচলয়া মনে কনর, তাকারাই এইরূপ স্বগে 

প্রাথেো কচরয়া থানক। ইকা বাস্তচবক মঙ্গলকর ো কইয়া মকা অমঙ্গলকর কইনব। এই চক 

আমানদর িরম গচত–একিহ কাচসকা্ন া, তারপর কহকহনরর মনতা মৃতহয? থখে এই-সকল 
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চবষয়নভ্ানগর প্রাথেো কর, তখে কতামরা মাববনাচতর কথ চক কঘার অমঙ্গল কামো 

কচরনতে, তাকা নাে ো। বাস্তচবক ঐচকক সহখনভ্ানগর কামো কচরয়া তহচম তাকাই 

কচরনতে, কারণ তহচম নাে ো, প্রকৃত আেন্দ চক। বাস্তচবক, দশেেশাস্ত্র আেন্দ বা সহখ 

তযাগ কচরনত উপনদশ কদয় ো, প্রকৃত আেন্দ চক তাকাই চশক্ষা কদয়। েরওনয়বাসীনদর 

স্বগে সম্বনে ধারণা–উকা একচি ভ্য়ােক থহদ্ধনক্ষত্র, কসখানে সকনল ওচডে (Odin) কদবতার 

সম্মহনখ উপনবশে কচরয়া থানক–চকয়পকাল পনর বেযবরাক-চশকার আরে কয়। পনর 

তাকারা চেননরাই থহদ্ধ কনর এবং পরস্পরনক খণ্ডচবখণ্ড কচরয়া কফনল। চকন্তু এরূপ থহনদ্ধর 

খাচেকক্ষণ পনরই ককাে ো ককােরূনপ ইকানদর ক্ষতগুচল আনরাগয কইয়া থায়—তাকারা 

তখে একচি বৃকপ কনক্ষ চগয়া কসই শূকনরর মাংস কপািাইয়া কভ্ানে কনর ও আনমাদ-

প্রনমাদ কচরনত থানক। পরচদে আবার কসই বরাকচি নীচবত কয়, আবার কসইরূপ চশকারচদ 

কইয়া থানক। এ আমানদর ধারণারই অেহরূপ, তনব আমানদর ধারণাচি ো কয় একিহ 

মাচনেত। আমরা সকনলই এইরূপ ‘শূকর’ চশকার কচরনত ভ্ালবাচস–আমরা এমে 

একস্থানে থাইনত িাই, কথখানে এই কভ্াগ পূণেমাত্রায় ক্রমাগত িচলনব, কথখানে ঐ 

েরওনয়বাসীরা কথমে কল্পো কনর–থাকারা স্বনগে থায়, তাকারা প্রচতচদে বেযশূকর চশকার 

কচরয়া উকা খাইয়া থানক, আবার পরচদে শূকরচি পহেরায় বাাঁচিয় উন –কসইরূপ ঘচিনব। 

  

দশেেশানস্ত্রর মনত, চেরনপক্ষ অপচরণামী আেন্দ বচলয়া চকেহ আনে, অতএব আমরা 

সাধারণতঃ কথ ঐচকক সহখনভ্াগ কচরয়া থাচক, তাকার সনঙ্গ এ-সহনখর ককাে সম্বে োই। 

আবার কবদান্তই প্রমাে কনর কথ, এই নগনত থাকা চকেহ আেন্দকর আনে, তাকা কসই 

প্রকৃত আেনন্দর অংশমাত্র, কারণ বাস্তচবক কসই ব্রহ্মােনন্দরই অচস্তে আনে। আমরা 

প্রচতমহকূনতেই কসই ব্রহ্মােন্দ কভ্াগ কচরনতচে,চকন্তু উকানক ব্রহ্মােন্দ বচলয়া নাচে ো। 

কথখানেই কদচখনব ককােরূপ আেন্দ, এমে চক কিানরর কিৌথে-কানথে কথ আেন্দ, তাকাও 

বাস্তচবক কসই পূণোেন্দ,নকবল উকা কতকগুচল বাকযবস্তুর সংস্পনশে মচলে কইয়ানে। চকন্তু 

কসই আেন্দ উপলচি কচরনত কইনল প্রথনম আমচদগনক সমহদয় ঐচকক সহখনভ্াগ তযাগ 

কচরনত কইনব। উকা তযাগ কচরনলই প্রকৃত আেন্দ লাভ্ কইনব। প্রথনম অজ্ঞাে এবং থাকা 

চকেহ চমথযা তাকা তযাগ কচরনত কইনব, তনবই সনতযর প্রকাশ কইনব। থখে আমরা সতযনক 
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দৃঢ়ভ্ানব ধচরনত পাচরব, তখে প্রথনম আমরা থাকা চকেহ তযাগ কচরয়াচেলাম, তাকাই আর 

একরূপ ধারণা কচরনব, েূতে আকানর প্রচতভ্াত কইনব, তখে সবই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই—

ব্রহ্মময় কইয়া থাইনব, তখে সবই উ্ন ত ভ্াব ধারণ কচরনব, তখে আমরা সকল পদাথেনক 

েূতে আনলানক বহচা ব। চকন্তু প্রথনম আমাচদগনক কস-সব তযাগ কচরনতই কইনব; পনর 

সনতযর অন্ততঃ এক চবন্দহ আভ্াস পাইনল আবার তাকাচদগনক গ্রকণ কচরব, চকন্তু 

অেযরূনপ–ব্রহ্মাকানর পচরণতরূনপ। অতএব আমাচদগনক কোিখানিা সহখ দুঃখ—সব তযাগ 

কচরনত কইনব। এগুচল একই অেহভ্ূচতর চবচভ্্ন  মাত্রা। ‘কবদসকল থাাঁকানক কঘাষণা কনরে, 

সকল প্রকার তপসযা থাাঁকানক পাওয়ার নেয অেহচিত কয়, থাাঁকানক লাভ্ কচরবার নেয 

কলানক ব্রহ্মিনথের অেহিাে কনর, আচম সংনক্ষনপ তাাঁকার সম্বনে কতামানক বচলব—চতচে ওাঁ 

।’১ কবনদ এই ওাঁকানরর অচতশয় মচকমা ও পচবত্রতা কঘাচষত কইয়ানে।  

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ১/ ২/ ১৫ 

  

থম েচিনকতার প্রনশ্নর উত্তর চদনতনেেঃ মােহনষর মৃতহযর পর তাকার চক অবস্থা কয়?—

’চবপচশ্চপ’ বা অচবলহপ্তদ্বিতেয আত্মা কখে মনরে ো, কখে নন্মােও ো; ইচে ককাে চকেহ 

কইনত উপপ্ন  কে ো; ইচে অন চেতয শােত ও পহরাণ। কদক েষ্ট কইনলও ইচে েষ্ট কে 

ো।।’১ ‘কন্তা থচদ মনে কনরে ,আচম কাকানকও কেে কচরনত পাচর,অথবা কত বযচক্ত থচদ 

মনে কনরে ,আচম কত কইলাম , তনব উভ্য়নকই সতয সমনে অেচভ্জ্ঞ বহ চা নত কইনব। 

আত্মা কাকানকও কতযা কনরে ো অথবা চেননও কত কে ো।’এ কতা ভ্য়ােক কথা 

দাাঁিাইল। প্রথম কোনক আত্মার চবনশষণ ‘চবপচশ্চপ’-শব্দচি চবনশষ-ভ্ানব লক্ষ কর। 

ক্রমশঃ কদচখনব, কবদানন্তর প্রকৃত মত এই কথ, সমহদয় জ্ঞাে, সমহদয় পচবত্রতা প্রথম 

কইনতই আত্মায় অবচস্থত, ককাথাও কয়নতা উকার কবশী প্রকাশ, ককাথাও বা কম প্রকাশ। 

এই মাত্র প্রনভ্দ। মােহনষর সচকত মােহনষর অথবা এই ব্রহ্মানণ্ডর কথ-নকাে বস্তুর পাথেকয 

প্রকারগত েয়, পচরমােগত। প্রনতযনকর অন্তনর অবচস্থত সতয কসই একমাত্র অেন্ত 

চেতযােন্দময় চেতযশুদ্ধ চেতযপূণে ব্রহ্ম। চতচেই কসই আত্মা—চতচে পহণযবাে া্ পাপী, সহখী 
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দুঃখী, সহন্দর কপচসত, মেহষয পশু—সবেত্র একরূপ। চতচেই কনযাচতমেয়। তাাঁকার প্রকানশর 

তারতনমযই োোরূপ প্রনভ্দ। কাকারও চভ্তর চতচে কবশী প্রকাচশত, কাকারও চভ্তর অল্প; 

চকন্তু কসই আত্মার চেকি এই কভ্নদর ককাে অথেই োই। কাকারও কপাশাকর চভ্তর চদয়া 

তাকার শরীনরর অচধকাংশ কদখা থাইনতনে, আর এক ননের কপাশাকর চভ্তর চদয়া তাকার 

শরীনরর অল্পাংশ কদখা থাইনতনে—ইকানত শরীনর ককাে পাথেকয কইনতনে ো। ককবল 

কদনকর অচধকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পচরচ্ছনদই কভ্দ কদখা থাইনতনে। অথোপ কদক 

ও মনের তারতময অেহসানর আত্মার শচক্ত ও পচবত্রতা প্রকাশ পাইনত থানক। অতএব 

এখানেই বহচা য়া রাখা ভ্াল কথ কবদান্ত দশেনে ভ্াল মন্দ বচলয়া দুইচি পৃথক্ বস্তু োই। 

কসই এক চনচেষই ভ্াল মন্দ—দুই কইনতনে, আর উকানদর মনধয চবচভ্্ন তা ককবল 

পচরমােগত, এবং বাস্তচবক কাথেনক্ষনত্রও আমরা তাকাই কদচখনতচে। আন কথ-চনচেসনক 

আচম সহখকর বচলনতচে, কাল আবার একিহ ভ্াল অবস্থা কইনল তাকা দুঃখকর বচলয়া ঘৃণা 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ১/ ২/ ১৮ 

  

কচরব। অতএব বাস্তচবক বস্তুচির চবকানশর চবচভ্্ন  মাত্রার নেযই কভ্নদর উপলচি কয়, 

কসই চনচেসচিনত বাস্তচবক ককাে কভ্দ োই। বাস্তচবক ভ্াল-মন্দ বচলয়া চকেহ োই। কথ-

অচি আমার শীতচেবারে কচরনতনে, তাকাই ককাে চশশুনক দ্ধ  কচরনত পানর। ইকা চক 

অচির কদাষ? অতএব থচদ আত্মা শুদ্ধরূপ ও পূণে কয়, তনব কথ-বযচক্ত অসপকাথে কচরনত 

থায়, কস স্বরূনপর চবপরীত আিরণ কচরনতনে—কস চেন স্বরূপ নানে ো। ঘাতক-বযচক্তর 

চভ্তনরও শুদ্ধস্বভ্াব আত্মা রচকয়ানেে। কস ভ্রমবশতঃ উকানক আবৃত রাচখয়ানে মাত্র, উকার 

কনযাচতঃ প্রকাশ কইনত চদনতনে ো। আর কথ-বযচক্ত মনে কনর, কস কত কইল, তাকারও 

আত্মা কত কে ো। আত্মা চেতয—কখে তাাঁকার ধ্বংস কইনত পানর ো।১ ‘অণহর অণহ, 

বৃকনতরও বৃকপ, কসই সকনলর প্রভ্হ প্রনতযক মােবহৃদনয়র গভ্ীনর অবস্থাে কচরনতনেে। 

চেোপ বযচক্ত চবধাতার কৃপায় তাাঁকানক কদচখয়া কশাক-শূেয কে। চথচে কদকশূেয কইয়া 

কদনক অবচস্থত, চথচে কদশচবকীে কইয়াও কদনশ অবচস্থনতর েযায়, কসই অেন্ত ও সবেবযাপী 
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আত্মানক এইরূপ নাচেয়া জ্ঞােী বযচক্তরা এনকবানর দুঃখশূেয কে।’২ ‘এই আত্মানক 

বক্তৃতাশচক্ত, তীক্ষ্ণ কমধা বা কবদাধযয়ে ্ারা লাভ্ করা থায় ো।’ ৩ 

  

এই কথ ‘কবনদর ্ারা লাভ্ করা থায় ো,’ এ-কথা বলা ঋচষনদর পনক্ষ বি সাকনসর কাথে। 

পূনবেই বচলয়াচে, ঋচষরা চিন্তানগনত বি সাকসী চেনলে, তাাঁকারা চকেহনতই থাচমবার পত্র 

চেনলে ো। চকন্দহরা কবদনক কথরূপ সম্মানের িনক্ষ কদচখনতে খ্রীষ্টােরা বাইনবলনক কখে 

কসরূপ ভ্ানব কদনখ োই। খ্রীষ্টানের ঈেরবাণীর ধারণা এই, ককাে মেহষয ঈেরােহপ্রাচণত 

কইয়া উকা চলচখয়ানে, চকন্তু চকন্দহনদর ধারণা নগনত কথ-সকল চবচভ্্ন  পদাথে রচকয়ানে, 

তাকার কারণ—কবনদ ঐ-সকল বস্তুর োম উচিচখত আনে। তাাঁকানদর চবোস—কবনদর 

্ারাই নগপসৃচষ্ট কইয়ানে। জ্ঞাে বচলনত থাকা চকেহ বহা ায়, সবই কবনদ আনে। কথমে 

নীবাত্মা অোচদ অেন্ত, কতমচে কবনদর প্রনতযকচি শব্দ পচবত্র ও অেন্ত। সৃচষ্টকতোর মনের 

সমহদয় ভ্াবই কথে এই গ্রনে 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ১/ ২/ ২০ 

২ ঐ ১/ ২/ ২২ 

৩ ঐ ১/ ২/ ২৩ 

  

প্রকাচশত। তাাঁকারা এইভ্ানব কবদনক কদচখনতে। এই কাথে েীচতসঙ্গত ককে? ো, কবদ উকা 

বচলনতনেে। এই কাথে অেযায় ককে? ো, কবদ বচলনতনেে। কবনদর প্রচত প্রািীেচদনগর 

এতিা শ্রদ্ধা সনত্ত্বও এই ঋচষগনণর সতযােহসোনে চক সাকস কদখ, তাাঁকারা বচলনলে, ‘ ো, 

বারংবার কবদ পা  কচরনলও সতযলানভ্র ককাে সোবো োই। কসই আত্মা থাাঁকার প্রচত 

প্রস্ন  কে, তাাঁকার চেকনিই চতচে চেনস্বরূপ প্রকাশ কনরে।’১ চকন্তু ইকানত এই এক 

আশঙ্কা উচ নত পানর কথ, তাাঁকার পক্ষপাচতেনদাষ কইল। এইনেয চে চলচখত বাকযগুচলও 

এই সনঙ্গ কচথত কইয়ানে। ‘থাকারা অসপ-কমেকারী ও থাকানদর মে শান্ত েনক, তাকারা 
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কখে আত্মারনক লাভ্ কচরনত পানর ো।’২ ককবল থাাঁকানদর হৃদয় পচবত্র, থাাঁকানদর কাথে 

পচবত্র, থাাঁকানদর ইচরয়গণ সংথত, তাাঁকাচদনগর চেকনিই কসই আত্মা প্রকাচশত কে।৩ 

  

আত্মা সম্বনে একচি সহন্দর উপমা কদওয়া কইয়ানে। আত্মানক রথী, শরীরনক রথ, বহচদ্ধনক 

সারচথ, মেনক রচি এবং ইচরয়গণনক অে বচলয়া নাচেনব। কথ-রনথ অেগণ উত্তমরূনপ 

সংথত থানক, কথ-রনথর লাগাম খহব মনবহত ও সারচথর কনস্ত দৃঢ়রূনপ ধৃত থানক, কসই 

রথই চবষ্ণহর কসই পরমপনদ কপৌাঁচেনত পানর। চকন্তু কথ-রনথ ইচরয়রূপ অেগণ দৃঢ়ভ্ানব 

সংথত থানক ো, মেরূপ রচিও দৃঢ়ভ্ানব সংথত থানক ো,নসই রথ অবনশনষ চবেষ্ট কয়।৪ 

সকল প্রাণীর মনধয অবচস্থত আত্মা—িক্ষহ অথবা অেয ককাে ইচরনয়র চেকি প্রকাচশত কে 

ো, চকন্তু থাাঁকানদর মে পচবত্র কইয়ানে, তাাঁকারাই তাাঁকানক কদচখনত পাে।৫ চথচে শব্দ স্পশে 

রূপ রস গনের অতীত, চথচে অবযয়,থাকার আচদ অন্ত োই ,চথচে প্রকৃচতর অতীত 

অপচরণাচম , তাাঁকানক কথ উপলচি কনর কস মৃতহয কইনত মহক্ত কয়।৬ চকন্তু তাাঁকানক উপলচি 

করা বি কচ ে —এই পথ শাচণত ক্ষহরধানরর েযায় দুগেম। পথ বি দীঘে ও চবপদসঙ্কহল, 

চকন্তু চেরাশ কইও ো, দৃঢ়ভ্ানব অগ্রসর কও, ‘উ , নানগা এবং কথ পথেন্ত ো কসই িরম 

লনক্ষয কপৌাঁচেনত পানরা, কস পথেন্ত চেবৃত্ত কইও ো। ’ ৭ 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ১/ ২/ ২৩ 

২ ঐ ১/ ২/ ২৪ 

৩ ঐ ১/ ৩/ ৮ 

৪ ঐ ১/ ০৩/ ৩- ৯ 

৫ ঐ ১/ ৩/ ১২ 

৬ ঐ ১/ ৩/ ১৫ 

৭ ঐ ১/ ৩/ ১৪ 
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এখে কদচখনতচে, সমগ্র উপচেষনদর চভ্তর প্রধাে কথা এই ‘অপনরাক্ষােহভ্ূচত’। এই 

চবষনয় সমনয় সমনয় মনে োো প্রশ্ন উচ নব—চবনশষতঃ আধহচেক বযচক্তগনণর মনে ইকার 

উপকাচরতা সম্বনে প্রশ্ন নাচগনব— আরও োো সনন্দক উচ নব, চকন্তু সকল কক্ষনত্র কদচখব, 

আমরা আমানদর পূবে-সংস্কানরর ্ ারা িাচলত কইনতচে। আমানদর মনে এই পূবে সংস্কানরর 

প্রভ্াব খহব কবশী। থাকারা বালযকাল কইনত ককবল সগুণ ঈেনরর এবং মনের বযচক্তনের 

কথা শুচেনতে, তাকানদর পনক্ষ পূনবোক্ত কথাগুচল অবশয ককেশ লাচগনব, চকন্তু থচদ আমরা 

ঐগুচল শ্রবণ কচর, আর থচদ দীঘেকাল ধচরয়া চিন্তা কচর, তনব কসগুচল আমানদর প্রানণ 

গাাঁচথয়া থাইনব, আমরা আর ভ্য় পাইব ো। প্রধাে প্রশ্ন অবশয দশেনের উপকাচরতা—

কাথেকাচরতা সম্বনে। উকার ককবল একই উত্তর কদওয়া থাইনত পানর। থচদ প্রনয়ানে-

বাদীনদর মনত সহনখর অনেষণ করা মােহনষর কতেবয কয়, তনব আধযাচত্মক চিন্তায় থাকানদর 

সহখ, তাকারা ককে ো আধযাচত্মক চিন্তায় সহখ অনেষণ কচরনব? অনেনক চবষয়নভ্ানগ সহখী 

কয় বচলয়া চবষয়-সহনখর অনেষণ কনর, চকন্তু আবার এমে কলাক থাচকনত পানর, থাকারা 

উেতর কভ্ানগর অনেষণ কনর। কহকহর সহখী ককবল আকানর ও পানে। ধবজ্ঞাচেক চকন্তু 

চবষয়সহনখ নলাঞ্জচল চদয়া ককবল কনয়কচি তারার অবস্থাে নাচেবার নেয কয়নতা ককাে 

পবেতিহিায় বাস কচরনতনেে; চতচে কথ অপূবে সহনখর আস্বাদ লাভ্ কচরনতনেে, কহকহর তাকা 

বহচা নত অক্ষম। কহকহর তাাঁকানক কদচখয়া কাচসয়া উচ নব, তাাঁকানক পাগল মনে কচরনব। 

কয়নতা ধবজ্ঞাচেক কবিারার চববাক পথেন্ত কচরবার সঙ্গচত োই। চতচে কয়নতা কনয়কিহকরা 

রুচি ও একিহ নল খাইয়াই পবেতিূিায় বচসয়া আনেে। চকন্তু ধবজ্ঞাচেক বচলনলে, ‘ভ্াই 

কহকহর, কতামার সহখ ককবল ইচরনয় আবদ্ধ; তহচম ঐ সহখ কভ্াগ কচরনতে; উকা কইনত 

উেতর সহখ তহচম চকেহই নাে ো; চকন্তু আমার পনক্ষ ইকাই সবোনপক্ষা সহখকর। আর 

কতামার থচদ চেননর ভ্ানব সহখ-অনেষণ কচরবার অচধকার থানক, তনব আমারও আনে।’ 

এইিহকহ আমানদর ভ্রম কয় কথ, আমরা সমগ্র নগপনক চেননর ভ্ানব পচরিাচলত কচরনত 

িাই। আমরা আমানদর মেনকই সমগ্র নগনতর মাপকাচ  কচরনত িাই। কতামার পনক্ষ 

ইচরনয়র চবষয়গুচলনতই সবোনপক্ষা অচধক সহখ, চকন্তু আমার সহখও কথ ঐ ভ্ানবই কইনব, 

তাকার ককাে অথে োই। থখে তহচম ঐ চবষয় লইয়া কনদ কর, তখে কতামার সচকত আমার 
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মতনভ্দ কয়।সাংসাচরক উপনথাগবাদীর(ooooooooooo) সচকত 

ধমেতত্ত্ববাদীর এই প্রনভ্দ। সাংসাচরক উপনথাগবাদী বনলে, ‘কদখ, আচম ককমে সহখী! 

আমার চকেহ িাকা আনে, চকন্তু ধমেতত্ত্ব লইয়া আচম মাথা ঘামাই ো। ধমে অেহসোনের 

অতীত; উকার অনেষনণ ো থাইয়া আচম কবশ সহনখ আচে।’ কবশ, ভ্াল কথা। 

উপনথাগবাচদগণ, কতামরা থাকানত সহনখ থানকা, তাকা কবশ। চকন্তু এই সংসার বি 

ভ্য়ােক। থচদ ককাে বযচক্ত তাকার ভ্রাতার ককাে অচেষ্ট ো কচরয়া সহখলাভ্ কচরনত পানর 

ঈের তাকার উ্ন চত করুে। চকন্তু থখে কসই বযচক্ত আচসয়া আমানক তাকার মতােহথায়ী 

কাথে কচরনত পরামশে কদয়, আর বনল, ‘থচদ এরূপ ো কর, তনব তহচম মূখে’; আচমও বচল, 

‘তহচম ভ্রান্ত, কারণ কতামার পনক্ষ থাকা সহখকর, তাকা থচদ আমানক কচরনত কয়, আচম 

প্রাণধারনণ সমথে কইব ো। থচদ আমানক কচরনত কয়, আচম প্রণধারনণ সমথে কইব ো। 

থচদ আমানক কনয়কিহকরা কসাোর চপেনে কদৌিাইনত কয়, তনব আমার নীবেধারণ বৃথা 

কইনব। ধাচমেক বযচক্ত চকতবাদীনক এই মাত্র উত্তর চদনবে। বাস্তচবক কথা এই,থাকানদর 

এই চে তর কভ্াগবাসো কশষ কইয়ানে, তাকানদর পনক্ষই ধমোিারে সেব। কভ্াগ কচরয়া 

ক চকয়া আমাচদগনক চশচখনত কইনব; থতদূর আমানদর কদৌি, কদৌিাইথা লইনত কইনব। 

থখে আমানদর ইকসংসানর কদৌি চেবৃত্ত কয়, তখেই আমানদর দৃচষ্টর সম্মহনখ পরনলাক 

প্রচতভ্াত কইনত থানক। 

  

এই প্রসনঙ্গ আর একচি চবনশষ সমসযা আমার মনে উচদত কইনতনে। কথািা শুচেনত খহব 

ককেশ বনি, চকন্তু উকা বাস্তচবক সতয কথা। এই চবষয়নভ্াগবাসো কখে কখে আর 

একরূপ ধারণ কচরয়া উচদত কয়—তাকানত বি চবপদাশঙ্কা আনে, অথি উকা 

আপাতরমণীয়। এ-কথা কতামরা সকল সমনয়ই শুচেনত পাইনব। অচত প্রািীেকানলও এই 

ধারণা চেল—ইকা প্রনতযক ধমেচবোনসরই অন্তগেত। উকা এই কথ , এমে এক সময় 

আচসনব, থখে নগনতর সকল দুঃখ িচলয়া থাইনব, ককবল সহখগুচলই অবচশষ্ট থাচকনব, 

আর পৃচথবী স্বগেরাননয পচরণত কইয়া থাইনব। আচম এ-কথা চবোস কচর ো। আমানদর 

পৃচথবী কথমে কতমেই থাচকনব। অবশয এ-কথা বলা বি ভ্য়ােক বনি, চকন্তু ো বচলয়া 

কতা আর পথ কদচখনতচে ো। নগনতর দুঃখ কদনক পহরাতে বাতবযাচধর মনতা; শরীনরর 
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এক অঙ্গ কইনত তািাইয়া চদনল বাত পানয় থাইনব, পা কইনত তািাইয়া চদনল অেযত্র 

থাইনব। থাকা চকেহ কর ো ককে, উকা ককােমনত দূর কইনব ো, ককাথাও ো ককাথাও 

থাচকনবই। দুঃখও কসইরূপ। অচত প্রািীেকানল কলানক বনে বাস কচরত এবং পরস্পনক 

মাচরয়া খাইয়া কফচলত। বতেমাে-কানল পরস্পনরর মাংস খায় ো বনি, চকন্তু পরস্পরনক 

প্রবিো কচরয়া থানক। কলানক প্রতারণা কচরয়া েগরনক েগর কদশনক কদশ ধ্বংস কচরয়া 

কফচলনতনে। অবশয ইকা খহব উ্ন চতর পচরিায়ক েনক। আর কতামরা থাকানক উ্ন চত বনলা, 

তাকাও কতা আচম বি বহচা য়া উচ নত পাচর ো—উকা কতা বাসোরই ত্রমাগত বৃচদ্ধ। থচদ 

আচম ককাে চবষয় অচত স্পষ্টভ্ানব বহচা য়া থাচক, তাকা এই কথ, বাসো ককবল দুঃখই আনে 

—উকা কতা চভ্ক্ষহনকর অবস্থা। সবেদা চকেহ িাওয়া—ককাে কদাকানে চগয়া চকেহ কদচখয়া তৃচপ্ত 

কইনত পানর ো—অমচে চকেহ পাইবার ইচ্ছা কয়, ককবল িাই—িাই—সব চনচেস িাই। সমগ্র 

নীবে ককবল তৃষ্ণাতহর থািনকর অবস্থা—বাসোর দুরপনেয় তৃষ্ণা। বাসো পূরণ কচরবার 

শচক্ত কথ-চেয়নম বচধেত কয়, বাসোর শচক্ত তদনপক্ষা বহুগুণ কবনগ বচধেত কইয়া থানক। 

অেন্ত নগনতর সমহদয় সহখদুঃনখর সমচষ্ট সবেদাই সমাে। সমহনদ্র ককাথাও থচদ একচি 

তরঙ্গ উচথানত কয়, আর ককাথাও চেশ্চয়ই একচি গহ্বর উপপ্ন  কইনব। থচদ ককাে মােহনষর 

সহখ উপপ্ন  কয়, তনব চেশ্চয়ই অেয ককাে মােহনষর অথবা ককাে নীবনন্তুর দুঃখ উপপ্ন  

কইয়া থানক। মােহনষর সংখযা বাচিনতনে—পশুর সংখযা কচমনতনে। আমরা তাকাচদগনক 

চবোশ কচরয়া তাকানদর ভ্ূচম কাচিয়া লইনতনে;আমরা তাকানদর সমহদয় খাদযদ্রবয 

কাচিয়া লইনতচে। তনব ককমে কচরয়া বচলব—সহখ ক্রমাগত বাচিনতনে? প্রবল নাচত 

দুবেল নাচতনক গ্রাস কচরনতনে, চকন্তু কতামরা চক মনে কর, প্রবল নাচত কবশী সহখী কইনব? 

ো, তাকারা আবার পরস্পরনক সংকার কচরনব। চকভ্ানব সহনখর থহগ আচসনব, তাকা কতা 

আচম বহচা নত পাচর ো। এ কতা প্রতযনক্ষর চবষয়। আেহমাচেক চবিার ্ারাও আচম কদচখনত 

পাই, ইকা কখেও কইবার েয়। 

  

পূণেতা সবেদাই অেন্ত। আমরা বাস্তচবক কসই অেন্তস্বরূপ—কসই চেনস্বরূপ অচভ্বযক্ত 

কচরবার কিষ্টা কচরনতচে মাত্র। তহচম, আচম—সকনলই কসই চেন চেন অেন্ত স্বরূপ 

অচভ্বযচক্ত কচরবার কিষ্টা কচরনতচে মাত্র। এ পথেন্ত কবশ কথা, চকন্তু ইকা কইনত কনয়কনে 
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নামোে দাশেচেক বি এক অিহত দাশেচেক চসদ্ধান্ত বাচকর কচরবার কিষ্টা কচরয়ানেে—তাকা 

এই কথ, এইরূনপ অেন্ত ক্রমশঃ অচধক কইনত অচধকতর বযক্ত কইনত থাচকনবে, থতচদে 

ো আমরা পূণে বযক্ত কই, থতচদে ো আমরা সকনল পূণেমােব কইনত পাচর। পূণে 

অচভ্বযচক্তর অথে চক? পূণেতার অথে অেন্ত, আর অচভ্বযচক্তর অথে সীমা—অতএব ইকার 

এই তাপপথে দাাঁিাইল কথ, আমরা অসীমভ্ানব সসীম কইব—এ-কথা কতা অসম্বদ্ধ 

প্রলাপমাত্র। চশশুগণ এ মনত সন্তুষ্ট কইনত পানর; কেনলনদর সন্তুষ্ট কচরবার নেয ইকা কবশ 

উপনথাগী বনি, চকন্তু ইকানত তাকাচদগনক চমথযাচবনষ ননেচরত করা কয়—ধনমের পনক্ষ ইকা 

মকা অচেষ্টকর। আমানদর নাো উচিত, নগপ এবং মােব—ঈেনরর অবেত ভ্াবমাত্র; 

কতামানদর বাইনবনলও আনে—আদম প্রথনম পূণেমােব চেনলে, পনর ভ্রষ্ট কইয়াচেনলে। 

এমে ককাে ধমেই োই , থাকা চশক্ষা কদয় ো কথ, মােহষ পূবোবস্থা কইনত কীে অবস্থায় 

পচতত কইয়ানে। আমরা পশু কইয়া পচিয়াচে। এখে আমরা আবার উ্ন চতর পনথ 

থাইনতচে, এই বেে কইনত বাচকর কইবার কিষ্টা কচরনতচে, চকন্তু আমরা কখেও অেন্তনক 

এখানে অচভ্বযক্ত কচরনত পাচরব ো। আমরা প্রাণপণ কিষ্টা কচরনত পাচর, চকন্তু কদচখব—

ইকা অসেব। এমে এক সময় আচসনব, থখে আমরা কদচখব কথ, থতচদে আমরা ইচরনয়র 

্ারা আবদ্ধ, ততচদে পূণেতালাভ্ অসেব; তখে আমরা কথ-চদনক অগ্রসর কইনতচেলাম, 

কসই চদক কইনত চফচরয়া মূল অবস্থা—অেনন্তর চদনক থাত্রা আরে কচরব। 

  

ইকারই োম তযাগ। আমরা কথ-নানলর চভ্তর পচিয়াচে, তাকা কইনত আমানদর বাচকর 

কইনত কইনব—তখেই েীচত ও দয়াধমে আরে কইনব। সমহদয় ধেচতক অেহশাসনের মূলমে 

চক? ‘োকং োকং, তহাঁহু তহাঁহু।’ আমানদর পশ্চানত কথ অেন্ত রচকয়ানেে, চতচে চেনননক 

বচকনেগনত বযক্ত কচরনত চগয়া এই ‘অকং’-এর আকার ধারণ কচরয়ানেে। কসই অেন্ত 

কইনতই এই ক্ষহদ্র আচম-তহচমর উপপচত্ত। অচভ্বযচক্তর কিষ্টায় ইকার উপপচত্ত—এখে এই 

‘আচম’কক আবার চপেহ কচ য়া চগয়া উকার চেন স্বরূপ অেনন্ত চমচশনত কইনব। চতচে 

বহচা নবে, এতচদে চতচে বৃথা কিষ্টা কচরনত- চেনলে; চেনননক িনক্র কফচলয়ানেে—তাাঁকানক 

ঐ িক্র কইনত বাচকর কইনত কইনব। প্রচতচদেই ইকা আমানদর প্রতযক্ষ কইনতনে। থতবার 

তহচম বনলা—’োকং োকং, তহাঁহু তহাঁহু,’ ততবারই চফচরবার কিষ্টা কর, আর থতবার তহচম 
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অেন্তনক অচভ্বযক্ত কচরনত কিষ্টা কর, ততবারই কতামানক বচলনত কয়—’আচম’ আচম; 

তহচম েও।’ ইকা কইনত নগনত প্রচত্চন্দ্বতা, সংঘষে ও অচেনষ্টর উপপচত্ত, চকন্তু অবনশনষ 

তযাগ—অেন্ত তযাগ আরে কইনবই কইনব। ‘আচম, মচরয়া থাইনব। আমার নীবনের নেয 

তখে কক থে কচরনব? এখানে থাচকয়া এই নীবে সনোগ কচরবার কথ-সব বৃথা বাসো, 

আবার তারপর স্বনগে চগয়া এইরূপভ্ানব থাচকবার বাসো—সবেদা ইচরয় ও ইচরয়সহনখ 

চলপ্ত থাচকবার বাসোই মৃতহয আেয়ে কনর। 

  

আমরা থচদ পশুগনণর উ্ন ত অবস্থামাত্র কই, তনব কথ-চবিানর ঐ চসদ্ধান্ত কইল, তাকা 

কইনত ইকাও চসদ্ধান্ত কইনত পানর কথ, পশুগণ মােহনষর অবেত অবস্থামাত্র। তহচম ককমে 

কচরয়া নাচেনল তাকা েয়? কতামরা কদচখয়াে, ক্রমচবকাশবানদর প্রমাণ ককবল এইঃ 

চে তম কইনত উেতম প্রাণী পথেন্ত সকল কদকই পরস্পর সদৃশ; চকন্তু উকা কইনত তহচম 

চক কচরয়া চসদ্ধান্ত কর কথ, চে তম প্রাণী কইনত ক্রমশঃ উেতর প্রাণী নচন্ময়ানে এবং 

উেতম কইনত ক্রমশঃ চে তর ননন্ম োই? দুচদনকই থহচক্ত সমাে—আর থচদ এই মতবানদ 

বাস্তচবক চকেহ সতয থানক,তনব আমার চবোস এই কথ,একবার চে  কইনত উনে, আবার 

উে কইনত চেন  থাইনতনে—ক্রমাগত এই কদকনশ্রণীর আবতেে কইনতনে। ক্রমসনঙ্কািবাদ 

স্বীকার ো কচরনল ক্রমচবকাশবাদ চকভ্ানব সতয কইনত পার? থাকা কউক, আচম কথ-কথা 

বচলনতচেলাম কথ, মােহনষর ক্রমাগত অেন্ত উ্ন চত কইনত পানর ো, তাকা কবশ বহা া কগল। 

  

‘অেন্ত’—নগনত অচভ্বযক্ত কইনত পানর ইকা থচদ আমানক ককক বহা াইয়া চদনত পানর, 

তাকা বহচা নত প্রস্তুত আচে; চকন্তু আমরা ক্রমাগত সরলনরখায় উ্ন চত কচরয়া িচলনতচে, 

এ-কথা আচম আনদৌ চবোস কচর ো। ইকা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলনরখায় ককাে গচত 

কইনত পানর ো। থচদ তহচম কতামার সম্মহখচদনক একচি প্রস্তর চেনক্ষপ কর, তনব এমে এক 

সময় আচসনব, থখে উকা ঘহচরয়া বৃত্তাকানর কতামার চেকি চফচরয়া আচসনব। কতামরা চক 

গচণনতর কসই স্বতঃচসদ্ধ পি োই কথ, সরলনরখা অেন্তরূনপ বচধেত কইনল বৃত্তাকার ধারণ 

কনর? অবশয ইকা এইরূপই কইনব, তনব কয়নতা পনথ ঘহচরবার সময় একিহ এচদক ওচদক 

কইনত পানর। এই কারনণ আচম সবেদা পহরাতে ভ্াবনকই ধচরয়া থাচক। থখে কদচখ—চক 
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খ্রীষ্ট, চক বহদ্ধ, চক কবদান্ত, চক বাইনবল সকনলই বচলনতনেেঃ এই অপূণে নগপনক তযাগ 

কচরয়াই কানল আমরা পূণেতা লাভ্ কচরব। এই নগপ চকেহই েয়। খহব কনার, উকা কসই 

সনতযর একচি ভ্য়ােক চবসদৃশ অেহকৃচত—োয়ামাত্র। সকল জ্ঞােকীে বযচক্তই এই 

ইচরয়সহখ সনোগ কচরবার নেয কদৌাঁিাইনতনে। 

  

ইচরনয় আসক্ত কওয়া খহব সকন। আরও সকন—আমানদর পহরাতে অভ্যানসর বশবতেী 

থাচকয়া ককবল পাোকানর মত্ত থাকা। চকন্তু আমানদর আধহচেক দাশেচেনকরা কিষ্টা কনরে, 

এই-সকল সহখকর ভ্াব লইয়া তাকার উপর ধনমের োপ চদনত। চকন্তু ঐ মত সতয েনক। 

ইচরনয়র মৃতহয আনে -আমাচদগনক মৃতহযর অতীত কইনত কইনব। মৃতহয কখেই সতয েনক। 

তযাগই আমাচদগনক সনতয লইয়া থাইনব। েীচতর অথেই তযাগ। আমানদর প্রকৃত নীবনের 

চভ্চত্তই তযাগ। আমার নীবনের কসই কসই মহকূনতেই বাস্তচবক সাধহ-ভ্াবাপ্ন  কই এবং প্রকৃত 

নীবে থাপে কচর, কথ কথ মহকূনতে আমরা ‘আচম’র চিন্তা কইনত চবরত কই। ‘আচম’র থখে 

চবোশ কয়—আমানদর চভ্তনরর ‘পহরাতে মােহষ’—ক্ষহদ্র আচমনের মৃতহয কয়, তখেই আমরা 

সনতয উপেীত কই। আর কবদান্ত বনলে—কসই সতযই ঈের, চতচেই আমানদর প্রকৃত 

স্বরূপ—চতচে সবেদাই আমানদর সচকত আনেে, শুধহ তাকাই েনক, আমানদর মনধযই 

রচকয়ানেে। তাাঁকানতই আমরা সবেদা বাস কচরব। থচদও ইকা বি কচ ে কবাধ কয়, তথাচপ 

ক্রমশঃ ইকা সকন কইয়া আচসনব। তখে আমরা কদচখব, তাাঁকানত অবস্থােই একমাত্র 

আেন্দপূণে অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃতহয। আত্মার ভ্ানব পূণে থাকাই নীবে—আর 

সকল ভ্াবই মৃতহযমাত্র। আমানদর বতেমাে নীবেনক ককবল চশক্ষার নেয একচি চবদযালয় 

বচলনত পারা থায়। প্রকৃত নীবে লাভ্ কচরনত কইনল আমাচদগনক ইকার বাচকনর থাইনত 

কইনব। 
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১৩. আত্মার মুিস্বভাি 

[লণ্ডনে প্রদত্ত-৫ই েনভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

আমরা পূনবে কথ কন াপচেষনদর আনলািো কচরনতচেলাম তাকা এখে থাকার আনলািো 

কচরব, কসই োনন্দাগয উপচেষনদর অনেক পনর রচিত কইয়াচেল। কন াপচেষনদর ভ্াষা 

অনপক্ষাকৃত আধহচেক, উকার চিন্তাপ্রণালীও সবোনপক্ষা অচধক প্রণালীবদ্ধ। প্রািীেতর 

উপচেষদ া্গুচলর ভ্াষা আর একরূপ, অচত প্রািীে—অনেকিা কবনদর সংচকতাভ্ানগর ভ্াষার 

মনতা। আবার উকানদর মনধয—অনেক সময় অনেক অোবশযক চবষনয়র মনধয ঘহচরয়া 

চফচরয়া তনব চভ্তনরর সার মতগুচলনত আচসনত কয়। এই প্রািীে উপচেষদচিনত কবনদর 

কমেকানণ্ডর থনথষ্ট প্রভ্াব আনে—এই কারনণ ইকার অধোংনশর কবশী এখেও কমেকাণ্ডাত্মক। 

চকন্তু অচত প্রািীে উপচেষদ া্গুচল পা  কচরনল একচি পরম লাভ্ কইয়া থানক। লাভ্ এই 

কথ, ঐগুচল অধযয়ে কচরনল আধযাচত্মক ভ্াবসমূনকর ঐচতকাচসক চবকাশ বহচা নত পারা 

থায়। অনপক্ষাকৃত আধহচেক উপচেষদ া্গুচলনত আধযাচত্মক ভ্াবগুচল একত্র সংগৃকীত ও 

সচজ্জত—উদাকরণস্বরূপ আমরা ভ্গবদ্গীতার উনিখ কচরনত পাচর। এই ভ্গবদ্গীতানক 

সবেনশষ উপচেষদ া্ বচলয়া ধরা থাইনত পানর, উকানত কমেকানণ্ডর কলশমাত্র োই। গীতার 

প্রচত কোক ককাে োনকাে উপচেষদ া্ কইনত সংগৃকীত—কথে কতকগুচল পহে লইয়া একচি 

কতািা চেচমেত কইয়ানে। চকন্তু উকানত তহচম ঐ-সকল তনত্ত্বর ক্রমচবকাশ কদচখনত পাইনব 

ো। 

  

এই আধযাচত্মক তনত্ত্বর ক্রমচবকাশ বহচা বার সহচবধাই অনেনক কবদপান র একচি চবনশষ 

উপকাচরতা বচলয়া উনিখ কচরয়ানেে। বাস্তচবক ইকা সতয কথা; কারণ কবদনক কলানক 

এত পচবত্র িনক্ষ কদনখ কথ, নগনতর অেযােয ধমেশানস্ত্রর চভ্তর কথমে োোচবধ কগাাঁনাচমল 

আনে, কবনদ তাকা োই। কবনদ অচত উে চিন্তা, আবার অচত চে  চিন্তার সমানবশ—সার, 

অসার, অচত উ্ন ত চিন্তা, আবার সামােয খহাঁচিোচি—সবই সচ্ন নবচশত আনে, কককই উকার 

চকেহ পচরবতেে বা পচরবধেে কচরনত সাকস কনর োই। অবশয িীকাকানররা আচসয়া বযাখযার 
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বনল অচত প্রািীে চবষয়সমূক কইনত অিহত অিহত েূতে ভ্াব বাচকর কচরনত আরে 

কচরনলে বনি, সাধারণ অনেক বণেোর চভ্তনর তাাঁকারা আধযাচত্মক তত্ত্বসকল কদচখনত 

লাচগনলে বনি, চকন্তু মূল কথমে কতমেই রচকয়া কগল—এই মূনলর চভ্তর ঐচতকাচসক 

গনবষণার চবষয় থনথষ্ট আনে। আমরা নাচে, কলানকর চিন্তাশচক্ত থতই উ্ন ত কইনত থানক, 

ততই তাকারা প্রনতযকচি ধনমের পূবেভ্াব পচরবচতেত কচরয়া তাকানত েূতে েূতে উে ভ্ানবর 

সংনথানে কচরনত থানক। এখানে একচি, ওখানে একচি েূতে কথা বসানো কয়—ককাথাও 

বা এক-আধচি কথা উ াইয়া কদওয়া কয়—তারপর চিকাকানররা কতা আনেেই। সেবতঃ 

ধবচদক সাচকনতয এরূপ কখে করা কয় োই—আর থচদ কইয়া থানক, তাকা ধরাই থায় ো। 

আমানদর ইকানত লাভ্ এই কথ, আমরা চিন্তার মূল উপপচত্তস্থনল থাইনত পাচর—কদচখনত 

পাই, চক কচরয়া ক্রমশঃ উে কইনত উেতর চিন্তার, চক কচরয়া স্থূল আচধনভ্ৌচতক ধারণা 

কইনত সূক্ষ্মতর আধযাচত্মক ধারণাগুচলর চবকাশ কইনতনে—অবনশনষ চকভ্ানব কবদানন্ত 

ঐগুচল িরম পচরণচত লাভ্ কচরয়ানে। ধবচদক সাচকনতয অনেক প্রািীে আিার-বযবকানররও 

আভ্াস পাওয়া থায়, তনব উপচেষনদ ঐ-সকল বণেো বি কবশী োই। উকা এমে এক 

ভ্াষায় চলচখত, থাকা খহব সংচক্ষপ্ত এবং খহব সকনন মনে রাখা থাইনত পানর। 

  

এই গ্রনের কলখকগণ কথে ককবল কতকগুচল ঘিো মনে রাচখবার উপায়-স্বরূপ 

চলচখনতনেে; তাাঁকানদর কথে ধারণা—এ-সকল কথা সকনলই নানে; ইকানত মহশচকল কয় 

এইিহকহ কথ, আমরা উপচেষনদ চলচখত গল্পগুচলর বাস্তচবক তাপপথে সংগ্রক কচরনত পাচর 

ো। ইকার কারণ এই—ঐগুচল থাাঁকানদর সমনয় কলখা, তাাঁকারা অবশয ঘিোগুচল নাচেনতে, 

চকন্তু এখে কসগুচলর চকংবদন্তী পথেন্ত োই—আর সামােয কথিহকহ আনে, তাকা আবার 

অচতরচঞ্জত কইয়ানে। ঐগুচলর এত েূতে বযাখযা কইয়ানে কথ, থখে আমরা পহরানণ ঐ-

সকনলর চববরণ পা  কচর, তখে কদচখনত পাই কসগুচল উচ্ছ্বাসাত্মক কাবয কইয়া 

দাাঁিাইয়ানে। 

  

পাশ্চাতয নাচতগুচলর রানেীচতক উ্ন চতর চবষনয় আমরা একচি চবনশষ ভ্াব লক্ষয কচর 

কথ, তাকারা ককােপ্রকার কস্বচ্ছাতে বা একোয়কে সকয কচরনত পানর ো; সবেপ্রকার 
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বেনের চবরুনদ্ধ সবেদা সংগ্রাম কচরয়া তাকারা ক্রমশঃ উে কইনত উেতর গণতাচেক 

শাসনের চদনক অগ্রসর কইনতনে, বাকয স্বাধীেতার উে কইনত উেতর ধারণা লাভ্ 

কচরনতনে; ভ্ারনতও চ ক কসইরূপ বযাপার ঘচিয়ানে, তনব দশেে ও আধযাচত্মক নীবনের 

কক্ষনত্র—এইমাত্র প্রনভ্দ। বহুনদববাদ কইনত ক্রমশঃ মােহষ এনকেরবানদ উপেীত কয়—

উপচেষনদ আবার কথে এই এনকেনরর চবরূনদ্ধ চবনদ্রাক কঘাষণা করা কইয়ানে। নগনতর 

অনেক শাসেকতো তাাঁকানদর অদৃষ্ট চেয়চেত কচরনতনেে, শুধহ এই ধারণাই তাাঁকানদর অসকয 

কইল তাকা েনক, একনে তাাঁকানদর অদৃনষ্টর চবধাতা কইনবে, এ ধারণাও তাাঁকারা সকয 

কচরনত পাচরনলে ো। উপচেষদ া্ আনলািো কচরনত চগয়া এইচিই প্রথনম আমানদর দৃচষ্ট 

আকষেণ কনর। এই ধারণা ধীনর ধীনর বাচিয়া অবনশনষ িরম পচরেচত লাভ্ কচরয়ানে। 

প্রায় সকল উপচেষনদর কশনষই কদচখনত পাই—নগনতর ‘এনকের’ চসংকাসেিহযত!  

  

ঈেনরর সগুে ধারণা দূর কইয়া চেগুেে ধারণা উপচস্থত কয়। ঈের আর নগনতর শাসেকতো 

একনে বযচক্ত েে, চতচে আর অেন্তগুেসম্প্ন  মেহষযধমেচবচশষ্ট ককক েে, চতচে তখে ভ্াব-

মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূনপ জ্ঞাত কে—আমানদর চভ্তর, নগনতর সকল প্রাণীর চভ্তর, 

এমে চক সমহদয় নগনত কসই তত্ত্ব ওতনপ্রাতভ্ানব চবরাচনত। আর অবশয থখে ঈেনরর 

সগুণ ধারণা কইনত চেগুেণ ধারণায় কপৌাঁোনো কগল, তখে মােহষও আর সগুণ থাচকনত 

পানর ো। অতএব মােহনষর সগুণেও চতনরাচকত কইল, মােহনষরও একচি ভ্াবরূপ গচিয়া 

উচ ল। সগুণ বযচক্ত বাচকনর দৃশযমাে, প্রকৃত তত্ত্ব অন্তনর। এইরূনপ উভ্য় চদক কইনতই 

ক্রমশঃ সগুণভ্াব িচলয়া থাইনত থানক এবং চেগুণ ভ্ানবর আচবভ্োব কয়। সগুণ ঈের 

ক্রমশঃ চেগুেনের কানে আচসনত থানকে; এবং সগুণ মােহষও চেগুেণ মােহষভ্ানবর কানে 

আচসনত থানক; তারপর চেগুেণ মােহষভ্াব ও চেগুেণ ঈের-ভ্াব ক্রমশঃ অগ্রসর কইয়া 

কনয়কচি স্তনরর অেহভ্ূচতর পর চমচলত কয়। আর এই দুইচি ধারা কথ-নথ ক্রনম অগ্রসর 

কইয়া চমচলত কয়, উপচেষদ া্ তাকার বণেোয় পচরপূণে এবং প্রনতযক উপচেষনদর কশষ 

বাণী—’তত্ত্বমচস’। একমাত্র চেতয আেন্দময় পহরুষই আনেে, এবং কসই পরমতত্ত্বই এই 

নগপরূনপ—বহুভ্ানব প্রকাচশত কইয়ানেে। 
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এইবার দাশেচেনকরা আচসনলে। উপচেষনদর কাথে এইখানেই ফহরাইল—দাশেচেনকরা 

তাকার পর অেযােয প্রশ্ন লইয়া চবিার আরে কচরনলে। উপচেষনদ মহখয কথাগুচল পাওয়া 

কগল—চবস্তাচরত বযাখযা ও চবিার দাশেচেকচদনগর নেয রচকল। স্বভ্াবতই পূনবোক্ত চসদ্ধান্ত 

কইনত োো প্রশ্ন মনে উচদত কয়। থচদই স্বীকার করা থায়, এক চেগুেণভ্াবই পচরদৃশযমাে 

োোরূনপ প্রকাশপাইনতনে, তাকা কইনল এই চনজ্ঞাসয—’এক’ ককে ‘বহু’ কইল? এ কসই 

প্রািীে প্রশ্ন—থাকা মােহনষর অমাচনেত বহচদ্ধনত স্থূলভ্ানব উচদত কয়ঃ নগনত দুঃখ—অশুভ্ 

রচকয়ানে ককে? কসই প্রশ্নচিই স্থূলভ্াব পচরতযাগ কচরয়া সূক্ষ্মমূচতে পচরগ্রক কচরয়ানে। এখে 

আর আমানদর বাকযদৃচষ্ট বা ইচরয়ােহভ্ূচত কইনত ঐ প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইনতনে ো, এখে 

চভ্তর কইনত—দাশেচেক দৃচষ্টনত ঐ প্রনশ্নর চবিার। কসই এক তত্ত্ব ককে বহু কইল? আর 

উকার উত্তর—কশ্রি উত্তরভ্ারতবনষে প্রদত্ত কইয়ানে। ইকার উত্তর—মায়াবাদ; বাস্তচবক কসই 

এক তত্ত্ব বহু কয় োই, বাস্তচবক উকার প্রকৃত স্বরূনপর চকেহমাত্র কাচে কয় োই এই বহুে 

আপাত-প্রতীয়মাে মাত্র, মােহষ আপাতদৃচষ্টনত বযচক্ত বচলয়া প্রতীয়মাে কইনতে, চকন্তু 

তাকার প্রকৃত স্বরূপ চেগুেণ। ঈেরও আপাততঃ সগুণ বা বযচক্তরূনপ প্রতীয়মাে কইনতনেে, 

বাস্তচবক চতচে এই সমস্ত চবে-ব্রহ্মানণ্ড অবচস্থত চেগুেণ পহরুষ। 

  

এই উত্তরও এনকবানর আনস োই, ইকারও চবচভ্্ন  কসাপাে আনে। এই উত্তর সম্বনে 

দাশেচেকগনণর চভ্তর মতনভ্দ আনে। মায়াবাদ ভ্ারতীয় সকল দাশেচেনকর সম্মত েয়। 

সেবতঃ তাাঁকানদর অচধকাংশই এ মত স্বীকার কনরে ো। ধ্তবাদীরা আনেে—তাাঁকানদর 

মত ধ্তবাদ, অবশয তাাঁকানদর ঐ মত বি উ্ন ত বা মাচনেত েয়। তাাঁকারা এই প্রশ্নই 

চনজ্ঞাসা কচরনত চদনবে ো—ঐ প্রনশ্নর উদয় কইনত ো কইনত তাাঁকারা উকানক িাচপয়া 

কদে। তাাঁকারা বনলে : কতামার এরূপ প্রশ্ন চনজ্ঞসা কচরবার অচধকার োই—ককে এরূপ 

কইল, ইকার বযাখযা চনজ্ঞাসা কচরবার কতামার চকেহমাত্র অচধকার অচধকার োই। উকা 

ঈেনরর ইচ্ছা—শান্তভ্ানব আমাচদগনক উকার চেকি আত্ম-সমপেণ কচরনত কইনব। 

নীবাত্মার চকেহমাত্র স্বাধীেতা োই। সবই পূবে কইনত চেচদেষ্ট—আমরা চক কচরব, আমানদর 

চক চক অচধকার, চক চক সহখ-দুঃখ কভ্াগ কচরব—সবই পূবে কইনত চেচদেষ্ট আনে; আমানদর 

কতেবয—ধীরভ্ানব কসইগুচল কভ্াগ কচরয়া থাওয়া। থচদ তাকা ো কচর, আমরা আরও কবশী 
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কষ্ট পাইব। ককমে কচরয়া তহচম ইকা নাচেনল?—কবদ বচলনতনেে। তাাঁকারাও কবনদর কোক 

উদৃ্ধত কনরে; তাাঁকানদর মতােহথায়ী কবনদর অথেও আনে; প্রমাণ বচলয়া তাাঁকারা কসইগুচলই 

সকলনক মাচেনত বনলে এবং তদেহসানর উপনদশ কদে। 

  

আরও অনেক দাশেচেক আনেে, তাাঁকারা মায়াবাদ স্বীকার ো কচরনলও তাাঁকানদর মত 

মায়াবাদী ও ধ্তবাচদগনণর মাা ামাচা । তাাঁকারা পচরণাম-বাদী। তাাঁকারা বনলে : সমহদয় 

নগপ কথে ভ্গবানের শরীর। ঈের সমগ্র প্রকৃচতর ও সকল আত্মার আত্মা। সৃচষ্টর অথে 

ঈেনরর স্বরূনপর চবকাশ—চকেহকাল এই চবকাশ িচলয়া আবার সনঙ্কাি কইনত থানক। 

প্রনতযক নীবাত্মার পনক্ষ এই সনঙ্কানির কারণ অসপকমে। মােহষ অসপকাথে কচরনল তাকার 

আত্মার শচক্ত ক্রমশঃ সঙ্কহচিত কইনত থানক—থতচদে ো কস আবার সপকমে কচরনত আরে 

কনর, তখে আবার উকার চবকাশ কইনত থানক। ভ্ারতীয় এই-সকল চবচভ্্ন  মনতর 

চভ্তর—এবং আমার মনে কয়, জ্ঞাতসানর বা অজ্ঞাতসানর নগনতর সকল মনতর চভ্তরই—

একচি সাধারণ ভ্াব কদচখনত পাওয়া থায়, আচম উকানক ‘মােহনষর কদবে’ বচলনত ইচ্ছা 

কচর। নগনত এমে ককাে মত োই, এমে ককাে থথাথে ধমে োই, থাকা ককাে-ো-

ককােরূনপ—কপৌরাচণক বা রূপকভ্ানব কউক অথবা দশেনের মাচনেত সহস্পষ্ট ভ্াষায় কউক, 

এই ভ্াব প্রকাশ ো কনর কথ, নীবাত্মা কথই কউক অথবা ঈেনরর সচকত তাকার সম্বে 

থাকাই কউক, উকা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূণে। নীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আেন্দ ও শচক্ত—দুঃখ 

ও দুবেলতা েয়। এই দুঃখ ককােরূনপ তাকানত আচসয়া পচিয়ানে। অমাচনেত মতগুচল এই 

দুঃখনক মূচতেমাে া্ অশুভ্, শয়তাে বা আচহ্রমাে বচলয়া কল্পো ও বযাখযা কনর পানর। 

অেযােয মত একাধানর ঈের ও শয়তাে দুইনয়র ভ্াব আনরাপ কচরনত পানর এবং 

ককােরূপ থহচক্ত ো চদয়াই বচলনত পানর, চতচে কাকানকও সহখী, কাকানকও বা দুঃখী 

কচরনতনেে। আবার অনপক্ষাকৃত চিন্তাশীল বযচক্তগণ ‘মায়াবাদ’ প্রভ্ৃচত ্ারা উকা বযাখযা 

কচরবার কিষ্টা কচরনত পানরে। চকন্তু একচি চবষয় সকল মনতই অচত স্পষ্টভ্ানব 

প্রকাচশত—উকা আমানদর প্রস্তাচবত চবষয়—আত্মার মহক্তস্বভ্াব। এই-সকল দাশেচেক মত 

ও প্রণালী ককবল মনের বযায়াম—বহচদ্ধর িালোমাত্র। একচি মকপ উজ্জ্বল ধারণা—থাকা 

আমার চেকি অচত স্পষ্ট বচলয়া কবাধ কয় এবং থাকা সকল কদনশর ও সকল ধনমের 
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কহসংস্কাররাচশর মধয চদয়া প্রকাশ পাইনতনে, তাকা এই কথ, মােহষ কদবস্বভ্াব, কদবভ্াবই 

আমানদর স্বভ্াব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ। 

  

কবদান্ত বনলে, অেয থাকা চকেহ তাকা উপাচধ মাত্র। চকেহ কথে তাাঁকার উপর আনরাচপত 

কইয়ানে, চকন্তু তাাঁকার কদবভ্ানবর চকেহনতই চবোশ কয় ো। অচত সাধহ প্রকৃচতনত কথমে, 

অচতশয় পচতত বযচক্তনতও কতমচে উকা বতেমাে। ঐ কদবস্বভ্ানবর উন্াধে কচরনত কইনব, 

তনবই উকার কাথে কইনত থাচকনব। আমানদর ঐ কদবভ্াবনক আকবাে কচরনত কইনব, 

তনবই উকা চেনন চেননই প্রকাচশত কইনব। প্রািীনেরা ভ্াচবনতে, িকমচক-পাথনর আগুে 

ঘহমাইয়া থানক, কসই আগুেনক বাচকর কচরনত কইনল ককবল ইস্পানতর ঘষেণ আবশযক। 

আচি দুই খণ্ড শুষ্ক কানির মনধয বাস কনর, উকানক প্রকাশ কচরবার নেয ককবল ঘষেণ 

আবশযক। অতএব এই অচি—এই স্বাভ্াচবক মহক্তভ্াব ও পচবত্রতা প্রনতযক আত্মার স্বভ্াব, 

আত্মার গুণ েনক; কারণ গুণ উপানেে করা থাইনত পানর, সহতরাং উকা আবার েষ্টও কইনত 

পানর। মহচক্ত বা মহক্তস্বভ্াব বচলনত থাকা বহা ায়, আত্মা বচলনতও তাকাই বহা ায়—এইরূপ 

সত্তা বা অচস্তে এবং জ্ঞােও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সচকত অনভ্দ। এই সপ-চিপ- আেন্দ 

আত্মার স্বভ্াব—আমানদর নন্মগত অচধকার; আমরা কথ-সকল অচভ্বযচক্ত কদচখনতচে, 

কসগুচল আত্মার স্বরূনপর চবচভ্্ন  প্রকাশ মাত্র—উকা কখে চেনননক মৃদু, কখে বা 

উজ্জ্বলভ্ানব প্রকাশ কচরনতনে। এমে চক, মৃতহয বা চবোশও কসই প্রকৃত সত্তার প্রকাশমাত্র। 

নন্ম মৃতহয, ক্ষয় বৃচদ্ধ, উ্ন চত অবেচত—সকলই কসই এক অখণ্ড সত্তার চবচভ্্ন  প্রকাশ মাত্র। 

এইরূপ আমাদর সাধারণ জ্ঞােও—উকা চবদযা বা অচবদযা কথরূনপই প্রকাচশত কউক ো, 

কসই চিপ-এর—জ্ঞােস্বরূনপরই প্রকাশ মাত্র; উকানদর চবচভ্্ন তা প্রকারগত েয়, 

পচরমাণগত। ক্ষহদ্র কীি, থাকা কতামার পানয়র চেকি কবিাইনতনে, তাকার জ্ঞাে এবং 

স্বনগের কশ্রি কদবতার জ্ঞানে প্রনভ্দ প্রকারগত েয়, পচরমাণগত। এই কারনণ ধবদাচন্তক 

মেীচষগণ চেভ্েনয় বনলে কথ, আমানদর নীবনে আমরা কথ-সকল সহখনভ্াগ কচর, এমে 

চক অচত ঘৃচণত সহখ পথেন্ত আত্মার স্বরূপ কসই এক ব্রহ্মােনন্দর প্রকাশমাত্র। 
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এই ভ্াবচিই কবদানন্তর সবেপ্রধাে ভ্াব বচলয়া কবাধ কয়; আর আচম পূনবেই বচলয়াচে, 

আমার কবাধ কয়, সকল ধনমেরই এই মত। আচম এমে ককাে ধনমের কথা নাচে ো, থাকার 

মূনল এই ভ্াব োই। সকল ধনমের চভ্তনরই এই সাবেনভ্ৌম ভ্াব রচকয়ানে। উদাকরণস্বরূপ 

বাইনবনলর কথা ধর—উকানত রূপকভ্ানব বচণেত আনে, প্রথম মােব আদম অচত পচবত্র 

চেনলে, অবনশনষ পাপকানথের ্ ারা তাাঁকার ঐ পচবত্রতা েষ্ট কইল। এই রূপক-বণেো কইনত 

প্রমাচণত কয়, ঐ গ্রেনলখক চবোস কচরনতে কথ, আচদম মােনবর—অথবা তাাঁকারা উকা কথ 

ভ্ানবই বণেো করুে ো ককে—অথবা প্রকৃত মােনবর স্বরূপ প্রথম কইনতই পূণে চেল। 

আমরা কথ-সকল দুবেলতা কদচখনতচে, আমরা কথ-সকল অপচবত্রতা কদচখনতচে, কসগুচল 

উকার উপর আনরাচপত আবরণ বা উপাচধমাত্র এবং খৃষ্টধনমেরই পরবতেী ইচতকাস ইকা 

কদখাইনতনে—খৃষ্টােরা কসই পূবে অবস্থা পহেরায় লাভ্ কচরবার সোবোয়, শুধহ তাকাই েনক, 

তাকার চেশ্চয়তায় চবোস কনরে। পহরাতে ও েূতে কিস্টানমে লইয়া সমগ্র বাইনবনলরও 

এই ইচতকাস। মহসলমােনদর সম্বনেও এইরূপ। তাাঁকারাও আদম ও আদনমর ননন্মর 

পচবত্রতায় চবোসী, আর তাাঁকানদর ধারণা—মকম্মনদর আগমনের পর কইনত কসই লহপ্ত 

পচবত্রতার পহেরুদ্ধানরর উপায় কইয়ানে। কবৌদ্ধনদর সম্বনেও তাকাই; তাাঁকারাও 

চেবোণোমক অবস্থাচবনশনষ চবোসী; উকা এই ধ্তনগনতর অতীত অবস্থা। ধবদাচন্তনকরা 

থাকানক ব্রহ্ম বনলে, ঐ চেবোে অবস্থাও চ ক তাই;আর কবৌদ্ধনদর সমহদয় উপনদনশর মমে 

এই-নসই চবেষ্ট চেবোে-অবস্থা পহেরায় লাভ্ কচরনত কইনব। এইরূনপ কদখা থাইনতনে, 

সকল ধনমেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া থাইনতনে—থাকা কতামার েয়, তাকা তহচম কখে পাইনত 

পার ো। এই চবেব্রহ্মানণ্ডর কাকারও চেকি তহচম ঋণী েও। তহচম কতামার চেননর নন্মগত 

অচধকারই প্রাথেো কচরনব। একনে প্রধাে ধবদাচন্তক আিাথে এই ভ্াবচি তাাঁকার চেনকৃত 

ককাে গ্রনের োমপ্রদােচ্ছনল বি সহন্দরভ্ানব বযক্ত কচরয়ানেে। গ্রেখাচের োম 

‘স্বারানযচসচদ্ধ’ অথোপ আমার চেননর রানয, থাকা কারাইয়াচেল, তাকার পহেঃপ্রাচপ্ত। কসই 

রানয আমানদর; আমরা উকা কারাইয়াচে, আমাচদগনক পহেরায় উকা লাভ্ করনত কইনব। 

তনব মায়াবাদী বনলে, এই রানযোশ একচি ভ্রমমাত্র, তহচম কখেও রানযভ্রস্ট কও োই—

এই মাত্র প্রনভ্দ। 
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থচদও সকল ধমেপ্রণালীই এই চবষনয় একমত কথ, আমানদর কথ রানয চেল, তাকা আমরা 

কারাইয়া কফচলয়াচে, তথাচপ তাাঁকারা উকা চফচরয়া পাইবার উপায় সম্বনে চবচভ্্ন  উপনদশ 

চদয়া থানকে। ককক বনলে, চবনশষ কতকগুচল চক্রয়াকলাপ কচরয়া প্রচতমাচদর পূনা-অিেো 

কচরনল এবং চেনন ককাে চবনশষ চেয়নম নীবেথাপে কচরনল কসই রাননযর উদ্ধার কইনত 

পানর। আবার ককক ককক বনলে, ‘প্রকৃচতর অতীত ককাে পহরুনষর সম্মহনখ তহচম থচদ পচতত 

কইয়া কাাঁচদনত কাাঁচদনত তাাঁকার চেকি ক্ষমা প্রাথেো কর, তনব তহ চম কসই রানয চফচরয়া 

পাইনব।’ আবার ককক ককক বনলে, ‘তহচম থচদ ঐরূপ পহরুষনক সবোন্তকরনণ ভ্ালবাচসনত 

পানরা, তনব তহচম ঐ রানয পহেঃপ্রাপ্ত কইনব।’ উপচেষনদ এ চবচভ্্ন  রকনমর উপনদশই 

পাওয়া থায়। ক্রমশঃ থত কতামাচদগনক উপচেষদ া্ বহা াইব, ততই ইকা বহচা নত থাচকনব। 

চকন্তু সবেনশ্রি কশষ উপনদশ এই : করাদনের চকেহমাত্র প্রনয়ানে োই। কতামানদর এই-

সকল চক্রয়াকলানপর চকেহমাত্র প্রনয়ানে োই, চক কচরয়া রানয পহেঃপ্রাপ্ত কইনব, কস 

চিন্তারও কতামানদর চকেহমাত্র আবশযকতা োই, কারণ কতামানদর রানয কখে েষ্ট কয় 

োই। থাকা কতামরা কখেই কারাও োই, তাকা পাইবার নেয আবার কিষ্টা কচরনব চক? 

কতামরা স্বভ্াবতঃ মহক্ত, কতামরা স্বভ্াবতঃ শুদ্ধস্বভ্াব। থচদ কতামরা চেনচদগনক মহক্ত 

বচলয়া ভ্াচবনত পানরা, কতামরা এই মহকূনতেই মহক্ত কইয়া থাইনব; আর থচদ চেনননদর বদ্ধ 

বচলয়া চবনবিো কর, তনব বদ্ধই থাচকনব। শুধহ তাকাই েনক; এইবার থাকা বচলব, তাকা 

আমানক অচত সাকনসর সচকত বচলনত কইনব—এই-সকল বক্তৃতা আরে কচরবার পূনবেই 

কতামাচদগনক কস-কথা বচলয়াচে। ইকা শুচেয়া কতামানদর ভ্য় কইনত পানর, চকন্তু কতামরা 

থতই চিন্তা কচরনব এবং প্রানণ প্রানণ অেহভ্ব কচরনব, ততই কদচখনব আমার কথা সতয 

চকো। মনে কর, মহক্ত ভ্াব কতামানদর স্বভ্াবচসদ্ধ েয়; তনব কতামরা ককােরূনপই মহক্ত 

কইনত পাচরনব ো। মনে কর, কতামরা মহক্ত চেনল, এখে ককােরূনপ কসই মহক্তভ্াব কারইয়া 

বদ্ধ কইয়াে, তাকা কইনল ইকাই প্রমাচণত কইনতনে, কতামরা প্রথম কইনত মহক্ত চেনল ো। 

থচদ মহক্ত চেনল, তনব চকনস কতামায় বদ্ধ কচরল? কথ স্বতে, কস কখে পরতে কইনত পানর 

ো; থচদ কয়, তনব প্রমাচণত কইল, কস কখে স্বতে চেল ো—এই স্বাতে-প্রতীচতই ভ্রম 

চেল। 
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তাকা কইনল এই দুই পনক্ষর ককােচি গ্রকণ কচরনব? উভ্য় পনক্ষর থহচক্তপরম্পরা চববৃত 

কচরনল এইরূপ দাাঁিায়: থচদ বনলা, আত্মা স্বভ্াবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মহক্ত, তনব অবশয 

চসদ্ধান্ত কচরনত কইনব, নগনত এমে চকেহই োই, থাকা আত্মানক বদ্ধ কচরনত পানর। চকন্তু 

থচদ নগনত এমে চকেহ থানক, থাকা আত্মানক বদ্ধ কচরনত পানর, তনব অবশয বচলনত 

কইনব আত্মা মহক্তস্বভ্াব চেনলে ো, সহতরাং তহচম কথ আত্মানক মহক্তস্বভ্াব বচলয়াচেনল, 

তাকা কতামার ভ্রমমাত্র। অতএব অবশযই কতামানক এই চসদ্ধান্ত গ্রকণ কচরনত কইনব কথ, 

আত্মা স্বভ্াবতই মহক্ত। অেযরূপ কইনত পানর ো। মহক্তস্বভ্ানবর অথে—বাকয সকল বস্তুর 

অধীেতা কইনত মহক্ত। অথোপ বাচকনরর ককাে বস্তুই উকার উপর কারণরূনপ ককাে কাথে 

কচরনত পানর ো। আত্মা কাথেকারণ-সম্বনের অতীত, ইকা কইনতই আত্মা সম্বনে আমানদর 

উে উে ধারণা আচসয়া থানক। আত্মার অমরনের ককাে ধারণা স্থাপে করা থাইনত পানর 

ো, থচদ ো স্বীকার করা থায় কথ, আত্মা স্বভ্াবতঃ মহক্ত অথোপ বাচকনরর ককাে বস্তুই আত্মার 

উপর কাথে কচরনত পানর ো। কারণ মৃতহয আমার বচকস্থঃ ককাে চকেহ র ্ারা কৃত কাথে। 

ইকানত বহা াইনতনে কথ, আমার শরীনর উপর বচকস্থ অপর চকেহ কাথে কচরনত পানর; আচম 

খাচেকিা চবষ খাইলাম, তাকানত আমার মৃতহয কইল—ইকানত কবাধ কইনতনে, আমার 

শরীনরর উপর চবষোমক বচকঃস্থ ককাে বস্তু কাথে কচরনত পানত । থচদ আত্মা সম্বনে ইকা 

সতয কয়, তনব আত্মাও বদ্ধ। চকন্তু থচদ ইকা সতয কয় কথ, আত্মা মহক্ত-স্বভ্াব, তনব ইকাও 

স্বতঃচসদ্ধ কথ, বাচকনরর ককাে বস্তুই উকার উপর কাথে কচরনত পানর ো, কখেও পাচরনব 

ো। তাকা কইনল আত্মা কখেও মচরনবে ো, আত্মা কাথেকারণ-স নের অতীত। আত্মার 

মহক্তভ্াব,অমরে এবং আেন্দ সকলই এই ভ্ানবর উপর চেভ্ের কচরনতনে কথ আত্মা 

কাথেকারণ সম্বনের অতীত,মায়ার অতীত। ভ্াল কথা; থচদ বনলা, আত্মার স্বভ্াব প্রথনম 

সমূ্পণে মহক্ত চেল, এখে বদ্ধ কইয়ানে; তাকানত ইকাই কবাধ কয়, বাস্তচবক উকা মহক্তস্বভ্াব 

চেল ো। তহচম কথ বচলনতে, উকা মহক্তস্বভ্াব চেল, তাকা অসতয। চকন্তু অপর পনক্ষ 

পাইনতচে, আমরা বাস্তচবক মহক্তস্বভ্াব; এই কথ বদ্ধ কইয়াচে কবাধ কইনতনে, ইকাই 

ভ্রাচন্তমাত্র। এই দুই পনক্ষর ককাে া্ পক্ষ লইব? কয় বচলনত কইনব—প্রথমচি ভ্রাচন্ত, েতহবা 

চ্তীয়চিনক ভ্হল বচলয়া স্বীকার কচরনত কইনব। আচম অবশয চ্তীয়চিনক ভ্রাচন্ত বচলব। 
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ইকাই আমার সমহদয় ভ্াব ও অেহভ্ূচতর সচকত অচধকতর সঙ্গচতপূণে। আচম সমূ্পেেরূনপ 

নাচে, আচম স্বভ্াবতঃ মহক্ত; বদ্ধভ্াব সতয ও মহক্তভ্াব ভ্রমাত্মক—ক্ষণকানলর নেযও আচম 

এ-কথা মাচেয়া লইনত পাচর ো। 

  

সকল দশেনেই স্থূলভ্ানব এই চবিার িচলনতনে। এমে চক, খহব আধহচেক দশেনেও এই 

আনলািোর সূিো কদচখনত পাওয়া থায়। দুই দল আনেে; এক দল বচলনতনেে, আত্মা 

বচলয়া চকেহই োই, আত্মার ধারণা ভ্রাচন্তমাত্র। এই ভ্রাচন্তর কারণ নিকণাগুচলর পহেঃ পহেঃ 

স্থােপচরবতেে; এই সংকচত—থাকানক কতামরা শরীর মচস্তষ্ক প্রভ্ৃচত োনম অচভ্চকত 

কচরনতনে, তাকারই স্পন্দে, তাকারই গচতচবনশষ এবং উকার মধযস্থ অংশগুচলর ক্রমাগত 

স্থাে-পচরবতেনে এই মহক্তস্বভ্ানবর ধারণা আচসনতনে। কনয়কচি কবৌদ্ধসম্প্রদায় চেনলে, 

তাাঁকারা বচলনতে—একচি মশাল লইয়া িতহচদেনক দ্রুত ঘহরাইনত থাচকনল একচি আনলানকর 

বৃত্ত কদখা থাইনব। বাস্তচবক এই আনলাকবৃনত্তর ককাে অচস্তে োই, কারণ ঐ মশাল প্রচত 

মহকূনতে স্থাে পচরবতেে কচরনতনে। কসইরূপ আমরাও ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র পরমাণহর সমচষ্টমাত্র, 

উকানদর দ্রুত ঘূণেনে এই ‘অকং’-ভ্রাচন্ত নচন্মনতনে। 

  

অতএব একচি মত কইল এই কথ, শরীরই সতয, আত্মার অচস্তে োই। অপর মত এই কথ, 

চিন্তাশচক্তর দ্রুত স্পন্দনে নিরূপ এক ভ্রাচন্তর উপপচত্ত কইনতনে, বাস্তচবক ননির অচস্তে 

োই। এই দুই পক্ষ আধহচেক কাল পথেন্ত িচলনতনে—একনে বচলনতনেে আত্মা ভ্রমমাত্র, 

অপনর আবার নিনক ভ্রম বচলনতনেে। ককাে া্ মতচি লইব? অবশযই আত্মবানদর পক্ষ 

গ্রকণ কচরয়া নিবাদ অস্বীকার কচরব। থহচক্ত দুইচদনকই সমাে, ককবল আত্মার চেরনপক্ষ 

অচস্তনের চদনক থহচক্ত অনপক্ষকৃত প্রবল; কারণ নি চক, তাকা ককক কখে কদনখ োই। 

আমরা ককবল চেনচদগনকই অেহভ্ব কচরনত পাচর। আচম এমে কলাক কদচখোই, চথচে 

চেননর বাচকনর চগয়া নিনক অেহভ্ব কচরনত পাচরয়ানেে। ককক কখে লাফাইথা চেন 

আত্মার বাচকনর থাইনত পানর ো। অতএব আত্মার চদক থহচক্ত একিহ দৃঢ়তর কইল। 

চ্তীয়তঃ আত্মবাদ নগনতর সহন্দর বযাখযা চদনত পানর, নিবাদ পানর ো। অতএব 

নিবানদর চদক কইনত নগনতর বযাখযা অনথৌচত্তক । পূনবে কথ আত্মার স্বাভ্াচবক মহক্ত ও 
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বদ্ধভ্াব-সম্বেীয় চবিানরর প্রসঙ্গ উচ য়াচেল, নিবাদ ও আত্মবানদর তকে তাকারই 

স্থূলভ্াব মাত্র। দশেণসমূকনক সূক্ষ্মভ্ানব চবনেষণ কচরনল কদচখনব, তাকানদর মনধযও এই 

দুইচি মনত সংঘষে িচলয়ানে। খহব আধহচেক দশেণসমূনক ও আমরা অেয আকানর কসই 

প্রািীে চবিারই কদচখনত পাই। এক দল বনলে, মােনবর তথাকচথত পচবত্র ও মহক্ত স্বভ্াব 

ভ্রমমাত্র—অপনর আবার বদ্ধভ্াবনকই ভ্রমাত্মক বনলে। এখানেও আমরা চ্তীয় দনলর 

সচকত একমত, বদ্ধভ্াব কথ ভ্রমাত্মক—আমরা এই মতই কপাষণ কচর। 

  

অতএব কবদানন্তর চসদ্ধান্তই এই— আমরা বদ্ধ েই, আমরা চেতযমহক্ত। শুধহ তাই েয়, 

আমরা বদ্ধ—এই কথা বলা বা ভ্াবাই অচেষ্টকর, উকা ভ্রম—উকা চেনননক চেনন সনম্মাচকত 

কনর মাত্র। থখেই তহচম বনলা আচম বদ্ধ, আচম দুবেল, আচম অসকায়, তখেই কতামার 

দুভ্োগয আরে, তহচম চেননর পানয় আর একচি চশকল নিাইনতে মাত্র। এরূপ বচলও ো, 

এরূপ ভ্াচবও ো। 

  

আচম এক বযচক্তর কথা শুচেয়াচে—চতচে বনে বাস কচরনতে এবং চদবা-রাত্র ‘চশনবাককং, 

চশনবাককং’ উোরণ কচরনতে। একচদে এক বযাঘ্র তাাঁকানক আক্রমণ কচরয়া কতযা কচরবার 

নেয িাচেয়া লইয়া থাইনত লাচগল। েদীর অপর পানরর কলানক ইকা কদচখল আর শুচেল—

কসই বযচক্তর কেচেঃসৃত ‘চশনবাককং চশনবাককং’ ধ্বচে। থতক্ষণ তাাঁকার কথা কচকবার শচক্ত 

চেল, বযানঘ্রর কবনল পচিয়াও চতচে ‘চশনবাককং’ উোরণ কচরনত চবরত কে োই। এরূপ 

অনেক বযচক্তর কথা শুো থায়। এমে অনেক বযচক্তর কথা শুো থায়, থাাঁকারা শত্রু কতৃেক 

খণ্ড-চবখণ্ড কইয়াও তাকানক আশীবোদ কচরয়ানেে। ‘কসাককং কসাককং’ —আচম কসই, আচম 

কসই, তহচমও কসই। আচম চেশ্চয়ই মহক্ত পূণেস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তাই। ‘তহচমই 

চতচে; আচমও চতচে’—ইকাই বীনরর কথা। 

  

তথাচপ ধ্তবাদীনদর ধনমে অনেক অপূবে মকপ ভ্াব আনে—প্রকৃচত কইনত পৃথক া্ আমানদর 

উপাসয ও কপ্রমাস্পদ সগুণ ঈেরবাদ অচত অপূবে—অনেক সময় এগুচল প্রাণ শীতল কচরয়া 

কদয়; চকন্তু কবদান্ত বনলে, প্রানণর এই শীতলতা আচফং-এর কেশার মনতা অস্বাভ্াচবক। 

ইকা আবার দুবেলতা আেয়ে কনর, আর পূনবে থত ো প্রনয়ানে চেল, এখে তদনপক্ষা 
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কবশী প্রনয়ানে এই বলসিার—শচক্তসিার। কবদান্ত বনলে, দুবেলতাই সংসানরর সমহদয় 

দুঃনখর কারণ, দুবেলতাই দুঃখনভ্ানগর একমাত্র কারণ। আমরা দুবেল বচলয়াই এত 

দুঃখনভ্াগ কচর। আমরা দুবেল বচলয়াই িহচর ডাকাচত চমথযা নহয়ািহচর বা অেযােয পাপ 

কচরয়া থাচক। দুবেল বচলয়াই আমরা মৃতহযমহনখ পচতত কই। কথখানে আমাচদগনক দুবেল 

কচরবার চকেহই োই, কসখানে মৃতহয বা ককােরূপ দুঃখ থাচকনত পানর ো। আমরা 

ভ্রাচন্তবশতই দুঃখনভ্াগ কচরনতচে। এই ভ্রাচন্ত তযাগ কর, সব দুঃখ িচলয়া থাইনব। ইকা 

কতা খহব সকন সাদা কথা। এই-সকল দাশেচেক চবিার ও কন ার মােচসক বযায়ানমর চভ্তর 

চদয়া আমরা সমহদয় নগনতর মনধয সবোনপক্ষা সকন ও সরল আধযাচত্মক চসদ্ধানন্ত উপেীত 

কইলাম। 

  

অদ্ব্ত কবদান্ত কথ ভ্ানব আধযাচত্মক সতয প্রকাশ কনরে, তাকাই সবোনপক্ষা সকন ও সরল। 

ভ্ারনত এবং অেযত্র এ-চবষনয় একচি গুরুতর ভ্হল কইয়াচেল। কবদানন্তর আিাথেগণ চস্থর 

কচরয়াচেনলে, এই চশক্ষা সবেনেীে করা থাইনত পানর ো, কারণ তাাঁকারা কথ-চসদ্ধান্তসমূনক 

উপেীত কইয়াচেনলে, কসইগুচলর চদনক লক্ষয ো রাচখয়া কথ-প্রণালীনত তাাঁকারা ঐ-সকল 

চসদ্ধান্ত লাভ্ কচরয়াচেনলে, কসই প্রণালীর চদনকই কবশী লক্ষয রাচখনলে—অবশয ঐ প্রণালী 

অচতশয় নচিল। এই ভ্য়ােক দাশেচেক ও ধেয়াচয়ক উচক্তগুচল কদচখয়া তাাঁকারা ভ্য় 

পাইয়াচেনলে। তাাঁকারা সবেদা ভ্াচবনতে, এগুচল প্রাতযচকক কমেনীবনে চশক্ষা করা থাইনত 

পানর ো, আর এরূপ দশেনের আবরনণ অতযন্ত ধেচতক চশচথলতা কদখা চদনব। 

  

চকন্তু আচম আনদৌ চবোস কচর ো কথ, নগনত অদ্ব্ততত্ত্ব প্রিাচরত কইনল দুেেীচত ও 

দুবেলতার প্রাদুভ্োব কইনব। বরং ইকা চবোস কচরবার কারণ আনে কথ, ইকাই দুদুেেীচত ও 

দুবেলতা চেবারণ কচরবার একমাত্র ঔষধ। ইকাই থচদ সতয কয়, তনব থখে চেকনি অমৃনতর 

কস্রাত বচকনতনে, তখে কলানক পচঙ্কল নল পাে কচরনতনে ককে? থচদ ইকাই সতয কয় কথ, 

সকল শুদ্ধস্বরূপ, তনব এই মহকূনতেই সমহদয় নগপনক এই চশক্ষা দাও ো ককে? সাধহ-

অসাধহ, ের-োরী, বালক-বাচলকা, বি-নোি—সকলনকই বজ্রচেনঘোনষ ইকা চশক্ষা দাও ো 

ককে? কথ-নকাে বযচক্ত নগনত কদকধারণ কচরয়ানে, কথ-নকক কচরনব—চসংকাসনে উপচবষ্ট 
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রানা, া ািহদার, ধেী, দচরদ্র—সকলনকই ইকা চশক্ষা দাও ো ককে?—আচম রানার রানা, 

আমা অনপক্ষা বি রানা োই। আচম কদবাতার কদবতা, আমা অনপক্ষা বি কদবতা োই। 

  

এখে ইকা বি কচ ে কাথে বচলয়া কবাধ কইনত পানর, অনেনকর পনক্ষ ইকা চবস্ময়কর 

বচলয়া কবাধ কয়, চকন্তু তাকা কহসংস্কানরর নেয, অেয কারনণ েনক। সকল প্রকার কদথে ও 

দুোিয খাদয খাইয়া এবং উপবাস কচরয়া কচরয়া আমরা চেনচদগনক সহখাদয খাইবার 

অেহপথহক্ত কচরয়া কফচলয়াচে। আমরা চশশুকাল কইনত দুবেলতার কথা শুচেয়া আচসনতচে। 

এ চ ক ভ্ূত-মাোর মনতা। কলানক সবেদা বচলয়া থানক আমরা ভ্ূত মাচে ো—চকন্তু খহব 

কম কলাক কদচখনব, থাকানদর অেকানর একিহ গা েমেম ো কনর। ইকা কহসংস্কার। চ ক 

এইরূনপই কলানক বচলয়া থানক, আমরা ইকা মাচে ো, উকা মাচে ো ইতযাচদ, চকন্তু 

কাথেকানল অবস্থাচবনশনষ অনেনকই মনে মনে বচলয়া থানকে—থচদ ককক কদবতা বা ঈের 

থানকা, আমায় রক্ষা কর। কবদান্ত কইনত এই অদ্ব্ত ভ্াব পাওয়া থায়, এবং এই ভ্াবচিই 

চিরচদে থাচকনব। কবদান্তগ্রেগুচল কালই েষ্ট কইয়া থাইনত পানর। এই তত্ত্ব প্রথনম 

চকব্রুনদর মচস্তনষ্ক অথবা উত্তরনমরুচেবাসীনদর মচস্তনষ্ক উচদত কইয়াচেল, তাকানত চকেহ 

আনস থায় ো। চকন্তু ইকা সতয, আর থাকা সতয তাকা সোতে, আর সতয আমাচদগনক 

ইকাই চশক্ষা কদয় কথ, উকা ককাে বযচক্তচবনশনষর সম্পচত্ত েয়। মােহষ পশু কদবতা—সকনলই 

এই এক সনতযর অচধকারী। তাকা চদগনক এই সতয চশখাও, নীবেনক দুঃখময় কচরবার 

প্রনয়ানে চক? কলাকনক োোপ্রকার কহসংস্কানর পচিনত দাও ককে? ককবল 

এখানে(ইংলান্ড) েয়, এই তনত্ত্বর নন্মভ্ূচমনতই তহচম থচদ কলাকনক কবদানন্তর উপনদশ 

দাও, তাকারা ভ্য় পাইনব। তাকারা বনল : ইকা স্ন যাসীনদর নেয—সংসার তযাগ কচরয়া 

থাকারা বনে বাস কনর, তাকানদর পনক্ষ ইকা চ ক; চকন্তু আমরা সামােয গৃকস্থ কলাক; ধমে 

কচরনত কগনল আমানদর ককাে ো ককাে প্রকার ভ্নয়র দরকার, আমানদর চক্রয়াকানণ্ডর 

দরকার ইতযাচদ। 

  

ধ্তবাদ অনেক চদে নগপনক শাসে কচরয়াে, আর ইকাই তাকার ফল। ভ্াল, একচি েূতে 

পরীক্ষা কর ো ককে? কয়নতা সক বযচক্তর ইকা ধারণা কচরনত লক্ষ বপসর লাচগনব, চকন্তু 
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এখণই আরে কর ো ককে? থচদ আমরা আমানদর নীবনে কহচিচি কলাকনক ইকা বচলনত 

পাচর, আমরা খহব বি কান কচরলাম। 

  

ভ্ারতবনষে আবার একচি মকতী চশক্ষা প্রিচলত আনে, থাকা পূনবোক্ত তত্ত্বপ্রিানরর চবনরাধী 

বচলয়া কবাধ কয়। তাকা এই : ‘আচম শুা্দ্ধ, আচম আেন্দস্বরূপ; এ কথা মহনখ বলা কবশ, 

চকন্তু নীবনে কতা আচম সবেদা ইকা কদখাইনত পাচর ো।’ এ কথা আমরা স্বীকার কচর। 

আদশে সকল সমনয়ই বি কচ ে। প্রনতযক চশশুই আকাশনক চেননর মস্তনকর অনেক 

উপনর কদনখ, চকন্তু তাই বচলয়া কস আকানশ কপৌাঁচেনত পানর ো, এই নেযই চক আমরা 

কস চদনক থাইনত কিষ্টা কচরব ো? কহসংস্কানরর চদনক কগনলই চক সব ভ্াল কইনব? থচদ 

অমৃতে লাভ্ কচরনত ো পাচর, তনব চক চবষপাে কচরনলই মঙ্গল কইনব? আমরা সতয 

কখেই অেহভ্ব কচরনত পাচরনতচে ো বচলয়া চক অেকার, দুবেলতা ও কহসংস্কানরর চদনক 

কগনলই মঙ্গল কইনব? 

  

োোপ্রকানরর ধ্তবাদ সম্বনে আমার ককাে আপচত্ত োই, চকন্তু কথ-নকাে উপনদশ দুবেলতা 

চশক্ষা কদয়, তাকানত আমার চবনশষ আপচত্ত। ের-োরী, বালক-বাচলকা থখে ধদচকক 

মােচসক বা আধযাচত্মক চশক্ষা পাইনতনে, আচম তাকচদগনক এই এক প্রশ্ন কচরয়া থাচক—

কতামরা চক বল পাইনতে? কারণ আচম নাচে, একমাত্র সতযই বল বা শচক্ত প্রদাে কনর। 

আচম নাচে, সতযই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সনতযর চদনক ো কগনল আমরা চকেহনতই বীথেবাে া্ 

কইব ো, আর বীর ো কইনল সনতযও থাওয়া থাইনব ো। এইনেযই কথ-নকাে মত, কথ-

ককাে চশক্ষাপ্রণালী মেনক ও মচস্তষ্কনক দুবেল কচরয়া কফনল, মােহষনক কহসংস্কারাচবষ্ট 

কচরয়া কতানল, থাকানত মােহষ অেকানর কাতিাইয়া কবিায়, থাকানত সবেদাই মােহষনক 

সকলপ্রকার চবকৃতমচস্তষ্কপ্রসূত অসেব আনগুচব ও কহসংস্কারপূণে চবষনয়র অনেষণ 

করায়—আচম কসই প্রণালীগুচল পেন্দ কচর ো, কারণ মােহনষর উপর তাকানদর প্রভ্াব বি 

ভ্য়ােক, আর কসগুচলনত চকেহই উপকার কয় ো, কসগুচল চেতান্ত চে ফল।  

  

থাাঁকারা ঐগুচল লইয়া োিািািা কচরনতনেে, তাাঁকারা আমার সচকত এ চবষনয় একমত 

কইনবে কথ,ঐগুচল মেহষযনক চবকৃত ও দুবেল কচরয়া কফনল-এত দুবেল কনর কথ, ক্রমশঃ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 228 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তাকার পনক্ষ সতযলাভ্ করা ও কসই সনতযর আনলানক নীবেথাপে করা একরূপ অসেব 

কইয়া উন । অতএব আমানদর আবশযক একমাত্র বল বা শচক্ত। শচক্ত এই পাচথেব 

দুনভ্োনগর একমাত্র মনকৌষধ। দচরদ্রগণ থখে ধচেগনণর ্ ারা পদদচলত কয়, তখে শচক্তই 

দচরদ্রনদর একমাত্র ঔষধ। মূখে থখে চব্ানের ্ ারা উপপীচিত কয়, তখেও শচক্তই মহনখের 

একমাত্র ঔষধ।আর থখে পাপীরা অেয পাপীনদর ্ারা,উপপীচিত কয়,তখেও শচক্তই 

একমাত্র ঔষধ। আর অদ্ব্তবাদ কথরূপ বল, কথরূপ শচক্ত প্রদাে কনর, আর চকেহই কসরূপ 

কচরনত পানর ো। অদ্ব্তবাদ আমাচদগনক কথরূপ েীচতপরায়ণ কনর, আর চকেহই কসরূপ 

কচরনত পানর ো। থখে সকল দাচয়ে আমানদর উপর পনি, তখে আমরা সবেশচক্ত প্রনয়াগ 

কচরয়া থত ভ্ালভ্ানব কান কচরনত পাচর, আর ককাে অবস্থানতই কতমে পাচর ো। আচম 

কতামানদর সকলনকই আকবাে কচরনতচে, বনলা কদচখ, থচদ একচি কোি চশশুনক 

কতামানদর কানত চদই, কতামরা তাকার প্রচত চকরূপ বযবকার কচরনব? মহকূনতে কতামানদর 

নীবে বদলাইয়া থাইনব। কতামানদর স্বভ্াব কথমে কউক ো ককে, কতামরা অন্ততঃ কসই 

সমনয়র নেয সমূ্পণে চেঃস্বাথে কইয়া থাইনব। কতামানদর উপর দাচয়ে িাপাইনল কতামানদর 

পাপবৃচত্ত সব পলায়ে কচরনব, কতামানদর িচরত্র বদলাইয়া থাইনব। এইরূপ থখেই সমহদয় 

দাচয়ে আমানদর উপর পনি, তখেই আমানদর মনধয কশ্রি ভ্ানবর স্ফহরণ কইনব; থখে 

আমানদর সমহদয় কদাষ অপর কাকারও উপর িাপাইনত কয় ো, থখে শয়তাে বা ঈের—

কাকানকও আমরা আমানদর কদানষর নেয দায়ী কচর ো, তখেই আমরা থথাশচক্ত 

ভ্ালভ্ানব কান কচর। আচমই আমার অদৃনষ্টর নেয দায়ী। আচমই চেননর শুভ্াশুনভ্র কতো, 

আচমই শুদ্ধ ও আেন্দস্বরূপ। চবনরাধী ভ্াবগুচল বনেে কচরনত কইনব।  

  

ে মৃতহযেে শঙ্কা ব কম নাচতনভ্দঃ চপতা ধেব কম ধেব মাতা ে নন্ম। 

ে বেহেে চমত্রং গুরুদ্বেেব চশষযচশ্চদােন্দরূপঃ চশনবাককং চশনবাককম া্।। 

ে পহণযং ে পাপং ে কসৌখযং ে দুঃখং ে মেং ে তীথেং ে কবদা ে থজ্ঞাঃ। 

অকং কভ্ানেং ধেব কভ্ানযং ণ কভ্াক্তা চিদােন্দরূপঃ চশনবাককং চশনবাককম া্।।১  
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কবদান্ত বনলে, এই স্তবই সাধারনণর একমাত্র অবলম্বেীয়। ইকাই কসই িরম লনক্ষয 

কপৌাঁচেবার একমাত্র উপায়—চেনননক এবং সকলনক বলা কথ, আচমই কসই। পহেঃ পহেঃ 

এইরূপ বচলনত থাচকনল শচক্ত আনস। কথ প্রথনম কখাাঁিাইয়া িনল, কস ক্রমশঃ পানয় বল 

পাইয়া মাচির উপর পা কসানা রাচখয়া িচলনত থানক। ‘চশবককং’-রূপ এই অভ্য়বাণী 

ক্রমশঃ গভ্ীর কইনত গভ্ীরতর কইয়া আমানদর হৃদয় অচধকার কনর—পচরনশনষ আমানদর 

প্রচত চশরায়—প্রচত ধমেীনত—শরীনরর প্রনতযক অংনশ পচরবযাপ্ত কইয়া জ্ঞাে-সূনথের চকরণ 

থতই উজ্জ্বল কইনত উজ্জ্বলতর কইনত থানক, ততই কমাক িচলয়া থায়, অজ্ঞােরাচশ দূর 

কয়—ক্রমশঃ এমে এক সময় আনস, থখে সমহদয় অজ্ঞাে এনকবানর িচলয়া থায় এবং 

একমাত্র জ্ঞাে-সূথেই অবচশষ্ট থানক। 

  

অবশযই এই কবদান্ততত্ত্ব অনেনকর পনক্ষ ভ্য়ােক বচলয়া কবাধ কইনত পানর, চকন্তু তাকার 

কারণ কথ কহস্ংস্কার, তাকা আচম পূনবেই বচলয়াচে। এই কদনশই (ইংলনণ্ডই) এমে অনেক 

কলাক আনেে, তাাঁকাচদগনকই আচম থচদ বচল শয়তাে বচলয়া ককক োই, তাাঁকারা ভ্াচবনবে, 

থাঃ—সব ধমে কগল। অনেক কলাক আমানক বচলয়ানেে, শয়তাে ো থাচকনল ধমে চকরূনপ 

থাচকনত পানর? তাাঁকারা বনলে, আমাচদগনক পচরিাচলত কচরবার ককক ো থাচকনল আর 

ধমে চক কইল? ককক আমাচদগনক শাসে কচরবার ো থাচকনল আমরা নীবেথাত্রা চেবোক 

কচরব চকরূনপ? বাস্তচবক কথা এই , আমরা ঐভ্ানব চেয়চেত কইনত িাই। আমরা এইভ্ানব 

থাচকনত অভ্যস্ত কইয়াচে, সহতরাং ইকা আমানদর ভ্াল লানগ। প্রচতচদে ককক ো ককক 

আমানদর চতরস্কার ো কচরনল আমরা সহখী কইনত পাচর ো। কসই কহসংস্কার! চকন্তু এখে 

ইকা থত ভ্য়ােক বচলয়া কবাধ কউক, এমে এক সময় আচসনব, থখে আমরা সকনলই 

অতীনতর ইচতকাস স্মরণ কচরয়া, শুদ্ধ অেন্ত আত্মানক কথ-সকল কহসংস্কার আবৃত কচরয়া 

রাচখয়াচেল, কসগুচলর প্রনতযকচি স্মরণ কচরয়া কাচসব, এবং আেন্দ ও দৃঢ়তার সচকত 

সতযই বচলব—আচমই চতচে, চিরকাল তাকাই চেলাম এবং সবেদা তাকাই থাচকব। 
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১৪. কমথজীিষন বিদান্ত (প্রথম প্রস্তাি) 

[লণ্ডনে প্রদত্ত, ১০েকভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

কমেনীবনে কবদান্তদশেনের উপনথাগীতা সম্বনে অনেনক আমানক চকেহ বচলনত বচলয়ানেে। 

আচম পূনবেই বচলয়াচে, মতবাদ খহব ভ্াল বনি, চকন্তু চকভ্ানব উকা কানথে পচরণত করা 

থাইনব , তাকাই প্রকৃত সমসযা। থচদ কানথে পচরণত করা এনকবানর অসেব কয়, তনব 

বহা্চদ্ধর একিহ বযায়াম বযতীত ককাে মতবানদর ককাে মূলযই োই । অতএব কবদান্ত থচদ 

ধনমের আসে অচধকার কচরনত িায়, তনব উকানক একান্তভ্ানব কাথেকর কইনত কইনব। 

আমানদর নীবানের সকল অবস্থায় উকানক কানথে পচরণত কচরনত কইনব। শুধহ তাকাই েনক, 

আধযাচত্মক ও বযাবকাচরক নীবনের মনধয কথ একিা কাল্পচেক কভ্দ আনে, তাকাও দূর 

কচরয়া চদনত কইনব, কারণ কবদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বনে উপনদশ কদে—কবদান্ত বনলে, 

এক প্রাণ সবেত্র চবরাচনত। ধনমের আদশেসমূক সমগ্র নীবেনক কথে আচ্ছাদে কনর, 

আমানদর প্রনতযক চিন্তার চভ্তনর কথে প্রনবশ কনর এবং কানথেও কথে ঐগুচলর প্রভ্াব 

উত্তনরাত্তর বৃচদ্ধ পাইনত থানক। আচম ক্রমশঃ কমেনীবনে কবদানন্তর প্রভ্ানবর কথা বচলব। 

চকন্তু এই বক্তৃতাগুচল ভ্চবষযপ বক্তৃতাসমূনকর উপক্রমচণকারূনপ সঙ্কচল্পত, সহতরাং 

আমাচদগনক প্রথনম মতবাদগুচলর চবষনয়ই আনলািো কচরনত কইনব। আমাচদগনক 

বহচা নত কইনব, পবেতগহ্বর ও চেচবি অরণয কইনত সমহিহত কইয়া চকরূনপ মতবাদগুচল 

আবার কমেমহখর েগরীর রানপনথ কানথে পচরণত কইনতনে। আমরা এই মতগুচলর আরও 

একিহ চবনশষে কদচখব কথ, চিন্তাগুচলর অচধকাংশ চেনেে অরণযবানসর ফনল েনক, পরন্তু 

কথ-সকল বযচক্তনক আমরা সবোপক্ষা কবশী কনমে বযস্ত বচলয়া মনে কচর, চসংকাসনে 

উপচবষ্ট রানারাই এগুচলর প্রনণতা। 

  

কেতনকতহ১ আরুচণ ঋচষর পহত্র। এই ঋচষ কবাধ কয় বােপ্রস্থী চেনলে। কেতনকতহ বনেই 

প্রচতপাচলত কইয়াচেনলে, চকন্তু চতচে পিাল-নেপনদর সভ্ায় রানা প্রবাকণ ধনবচলর 

চেকি গমণ কচরনলে। রানা তাাঁকানক চনজ্ঞাসা কচরনলে, ‘মৃতহযকানল প্রাচণগণ চকরূনপ এ 
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কলাক কইনত গমে কনর, তাকা চক তহচম নানো?’—’ো’। ‘চকরূনপ তাকারা এখানে পহেরায় 

আচসয়া থানক, তাকা চক তহচম নানো?—’ো’। ‘তহচম চক চপতৃথাে ও কদবথানের চবষয় 

অবগত আে?’ রানা এই রূপ আরও অনেক প্রশ্ন কচরনলে। কেতনকতহ ককাে প্রনশ্নরই 

উত্তর চদনত পাচরনলে ো, তাকানত রানা তাাঁকানক বচলনলে, ‘তহচম চকেহই নাে ো।’ বালক 

চপতার চেকি চফচরয়া চগয়া ঐ কথা বলানত চপতা বচলনলে, ‘আচমও এ-সকল প্রনশ্নর 

উত্তর নাচে ো। থচদ নাচেতাম, তাকা কইনল চক কতামায় চশখাইতাম ো?’ তখে চপতা-

পহত্র রানসচ্ন ধানে উপেীত কইয়া রানানক এই রকসয-চবদযা চশখাইবার নেয অেহনরাধ 

কচরনলে। রানা বচলনলে, ‘এই চবদযা—এই ব্রহ্মচবদযা ককবল রানারাই নানেে, থজ্ঞকারী 

ব্রাহ্মনণরা কখেই ইকা নাচেনতে ো।’ থাকা কউক, চতচে এ-সম্বনে থাকা নাচেনতে, তাকা 

চশক্ষা চদনত আরে কচরনলে। এইরূনপ আমরা অনেক উপচেষনদ এই কথা পাইনতচে কথ, 

কবদান্ত দশেে ককবল অরনণয ধযােলি েয়, পরন্তু ইকার সনবোপকৃষ্ট অংশগুচল সাংসাচরক 

কানথে চবনশষ বযস্ত বযচক্তনদর ্ারাই চিচন্তত ও প্রকাচশত। লক্ষ লক্ষ প্রনার শাসক 

সাবেনভ্ৌম রানা অনপক্ষা অচধকতর কমে-বযস্ত মােহষ আর কল্পো করা থায় ো; চকন্তু 

তথাচপ এই রানারা গভ্ীর চিন্তাশীল চেনলে। 

  

———-  

  

১ োনন্দাগয উপ.—৫/ ৩ 

  

এইরূনপ োোচদক কইনত কদচখনল ইকা স্পষ্টই অেহচমত কয় কথ, এই দশেনের আনলানক 

নীবেগ ে ও নীবেথাপে করা অবশযই সেব, আর থখে আমরা পরবতেী কানলর 

ভ্গবদ া্গীতা আনলািো কচর—আপোরা অনেনকই কবাধ কয় ইকা পচিয়ানেে, ইকা 

কবদান্তদশেনের একচি সনবোত্তম ভ্াষযস্বরূপ—তখে কদচখনত পাই, আশ্চনথের চবষয় 

থহদ্ধনক্ষত্র এই উপনদনশর স্থাে বচলয়া চেবোচিত কইয়ানে, কসখানেই শ্রীকৃষ্ণ অনহেেনক এই 

দশেনের উপনদশ চদনতনেে, আর গীতার প্রনতযক পৃিায় এই উজ্জ্বলভ্ানব প্রকাচশত 

রচকয়ানে—তীব্র কমেশীলতা, চকন্তু তাকার মনধয আবার চির শান্তভ্াব! এই তত্ত্বনক 

‘কমেরকসয’ বলা কইয়ানে, এই অবস্থা লাভ্ করাই কবদানন্তর লক্ষয। আমরা অকমে বচলনত 
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সিরাির থাকা বহচা  অথোপ চেনশ্চষ্টতা, তাকা অবশয আমানদর আদশে কইনত পানর ো। তাকা 

থচদ কইত, তনব কতা আমানদর িতহোেেবতেী কদয়ালগুচলই পরমজ্ঞােী কইত, তাকারা কতা 

চেনশ্চষ্ট। মৃচত্তকাখণ্ড, গানের গুাঁচি—এই গুচলই কতা তাকা কইনল নগনত মকাতপস্বী বচলয়া 

পচরগচণত কইত, তাকারাও কতা চেনশ্চষ্ট। আবার কামোথহক্ত কইনলই কথ চেনশ্চষ্টতা কনমে 

পচরণত কয়, তাকাও েয়, কবদানন্তর আদশে কথ প্রকৃত কমে, তাকা অেন্ত চস্থরতার সচকত 

নচিত—থাকাই ককে ঘিহক ো, কস চস্থরতা কখে েষ্ট কইবার েয়—চিনত্তর কস সমতা কখে 

েষ্ট কইবার েয়। আর আমরা বহুদচশেতার ্ারা নাচেয়াচে, কাথে কচরবার পনক্ষ এইরূপ 

মনোভ্াবই সবোনপক্ষা ভ্াল। 

  

আমানক অনেনক অনেকবার চনজ্ঞাসা কচরয়ানেে, আমরা কানথের নেয কথমে একিা 

আগ্রক কবাধ কচরয়া থাচক, কতমে আগ্রক ো থাচকনল ককমে কচরয়া কান কচরব? আচমও 

পূনবে এইরূপ মনে কচরতাম, চকন্তু থতই আমার বয়স কইনতনে, থতই আচম অচভ্জ্ঞতা 

লাভ্ কচরনতচে, ততই কদচখনতচে, উকা সতয েনক। কানথের চভ্তনর থত কম আগ্রক বা 

কামো থানক, আমরা ততই সহন্দরভ্ানব কান কচরনত সমথে কই। আমরা থতই শান্ত কই, 

ততই আমানদর চেনননদর মঙ্গল, ততই আমারা আরও কবশী কান কচরনত পাচর। থখে 

আমরা ভ্াববনশ পচরিাচলত কই, তখেই আমানদর শচক্তর চবনশষ অপবযয় কয়, আমানদর 

োয়হমণ্ডলী চবকৃত কয়, মে িিল কইয়া উন , চকন্তু কাথে খহব কমই কয়, কথ-শচক্ত কাথেরূনপ 

পচরণত কওয়া উচিত চেল, তাকা শুধহ হৃদয়ানবনগই পথেবচসত কয়। মে থখে খহব শান্ত ও 

চস্থর থানক, ককবল তখেই আমানদর সমহদয় শচক্তিহকহ সপকানথে চেনয়াচনত কইয়া থানক। 

থচদ কতামরা নগনত বি বি কমেকহশল বযচক্তর নীবেী পা  কর, কদচখনব তাাঁকারা অিহত 

শান্তপ্রকৃচতর কলাক চেনলে। চকেহই তাাঁকানদর চিনত্তর সমতা েষ্ট কচরনত পাচরত ো। এই 

নেয কথ-বযচক্ত সকননই রাচগয়া থায়, কস বি একিা কান করনত পানর ো। আর কথ 

চকেহনতই রানগ ো, কস সবোনপক্ষা কবশী কান কচরনত পানর। কথ-বযচক্ত কক্রাধ ঘৃণা বা 

ককাে চরপহর বশীভ্ূত কইয়া পনি, কস এ-নগনত বি একিা চকেহ কচরনত পানর ো, কস 

চেনননক কথে খণ্ড খণ্ড কচরয়া কফনল, কস বি একিা কাননর কলাক কয় ো। ককবল শান্ত 

ক্ষমাশীল চস্থরচিত্ত বযচক্তই সবোনপক্ষা কবশী কান কচরয়া থানকে। 
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কবদান্ত আমাচদগনক আদশে সম্বনেই উপনদশ চদয়া থানকে, আর আদশে অবশয বাস্তব 

কইনত অথোপ থাকানক আমরা কাথেকর বচলনত পাচর, তাকা কইনত অনেক উনে। আমানদর 

নীবনে দুইচি প্রবণতা কদচখনত পাওয়া থায়—একচি আমানদর আদশেনক নীবনের 

উপনথাগী করা, আর অপরচি এই নীবেনক আদনশের উপনথাগী করা। এই দুইচির পাথেকয 

চবনশষভ্ানব কূদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমানদর আদশেনক নীবনের উপনথাগী কচরয়া 

লইনত—চেনননদর মনতা কচরয়া লইনত—আমরা অনেক সময় প্রলহি কই। আমার ধারণা, 

আচম ককাে এক চবনশষ ধরনের কান কচরনত পাচর; কয়নতা তাকার অচধকাংশই মন্দ। 

অচধকাংনশর পশ্চানতই কয়নতা কক্রাধ, ঘৃণা অথবা স্বাথেপরতারূপ অচভ্সচে আনে। এখে 

ককাে বযচক্ত আমানক ককাে চবনশষ আদশে সম্বনে উপনদশ চদনলে—অবশয তাাঁকার প্রথম 

উপনদশ এই কইনব কথ, স্বাথেপরতা—আত্মসহখ তযাগ কর। আচম ভ্াচবলাম, ইকা কানথে 

পচরণত করা অসেব। চকন্তু থচদ ককক এমে এক আদশে চবষনয় উপনদশ কদে, থাকা 

আমার সমহদয় স্বাথেপরতার—সমহদয় অসাধহ ভ্ানবর সমথেে কনর, আচম অমচে বচলয়া 

উচ , ইকাই আমার আদশে। আচম কসই আদশে অেহসরণ কচরনত বযস্ত কইয়া পচি। কথমে 

‘শাস্ত্রীয়’ ‘অশাস্ত্রীয়’ কথা লইয়া কলানক কগালনথাগ কচরয়া থানক; আচম থাকা বহচা  তাকাই 

শাস্ত্রীয়, আর কতামার মত অশাস্ত্রীয়। কাথেকর (practical)কথাচি লইয়াও এইরূপ 

কগালনথাগ কইয়ানে। আচম থাকানক কানন লাগাইবার মনতা বচলয়া কবাধ কচর, নগনত 

তাকাই একমাত্র কাথেকর। থচদ আচম কদাকােদার কই, আচম মনে কচর, কদাকােদাচরই 

একমাত্র কাথেকর ধমে। আচম থচদ কিার কই, আচম মনে কচর, িহচর কচরবার উত্তম ককৌশলই 

সনবোত্তম কাথেকর ধমে। কতামরা কদচখনতে, আমরা ককমে এই ‘কাথেকর’ শব্দচি—ককবল 

আমরাই বতেমাে অবস্থায় থাকা কচরনত পাচর, কসই চবষনয়ই প্রনয়াগ কচরয়া থাচক। এই 

ককতহ আচম কতামাচদগনক বহচা নত বচল কথ, থচদও কবদান্ত িূিান্তভ্ানব কাথেকর বনি, চকন্তু 

সাধারণ অনথে েনক; উকা আদশে-চকসানব কাথেকর। ইকার আদশে থতই উে কউক ো ককে, 

ইকা ককাে অসেব আদশে আমানদর আমানদর সম্মহনখ স্থাপে কনর ো, অথি এই আদশেই 

‘আদশে’ োনমর উপথহক্ত। এক কথায় ইকার উপনদশ ‘তত্ত্বমচস’—’তহচমই কসই ব্রহ্ম’—ইকাই 

সমহদয় উপনদনশর কশষ পচরণচত। োোচবধ তকে চবিানরর পর এই চসদ্ধান্ত পাওয়া থায় 
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কথ, মােবাত্মা শুদ্ধস্বভ্াব ও সবেজ্ঞ। আত্মার সম্বনে নন্ম বা মৃতহযর কথা বলা বাতহলতা 

মাত্র। আত্মা কখে নন্মাে োই, কখে মচরনবে ো; আর আচম মচরব বা মচরনত ভ্ীত—এ-

সব কহসংস্কার মাত্র। আচম ইকা কচরনত পাচর বা পাচর ো—ইকাও কহসংস্কার। আচম সব 

কচরনত পাচর। কবদান্ত মােহষনক প্রথনম চেননর উপর চবোস স্থাপে কচরনত বনলে। কথমে 

নগনতর ককাে ককাে ধমে বনল—কথ-বযচক্ত চেন কইনত পৃথক সগুণ ঈেনরর অচস্তে স্বীকার 

কনর ো, কস োচস্তক; কসইরূপ কবদান্ত বনলে—কথ-বযচক্ত চেনননক চবোস কনর ো, কস 

োচস্তক। আত্মার মচকমায় চবোস স্থাপে ো করানকই কবদান্ত োচস্তকতা বনল। অনেনকর 

পনক্ষ এই ধারণা বি ভ্য়ােক, তাকানত ককাে সনন্দক োই; আর আমরা অনেনকই মনে 

কচর, আমরা কখেই এই আদনশে কপৌাঁচেনত পাচরব ো, চকন্তু কবদান্ত দৃঢ়ভ্ানব বনলে কথ 

প্রনতযনকই এই সতয নীবনে প্রতযক্ষ কচরনত পানরে। এ চবষনয় স্ত্রী-পহরুনষর কভ্দ োই, 

বালক-বচলকার কভ্দ োই, নাচতনভ্দ োই—অবালবৃদ্ধবচেতা নাচতধমেচেচবেনশনষ এই সতয 

উপলচি কচরনত পানর—ককাে চকেহই ইকানক বাধা চদনত পানর ো; কারণ কবদান্ত কদখাইয়া 

কদে, উকা পূবে কইনতই অেহভ্ূত কইয়ানে—পূবে কইনতই রচকয়ানে। 

  

ব্রহ্মানণ্ডর সমহদয় শচক্ত পূবে কইনতই আমানদর রচকয়ানে। আমরা চেননরাই চেনননদর 

কিানখ কাত চদয়া ‘অেকার, অেকার বচলয়া িীপকার কচরনতচে। কাত সরাইয়া লও, 

কদচখনব কসখানে প্রথম কইনতই আনলাক চেল। অেকার কখেই চেল ো, দুবেলতা কখেই 

চেল ো, আমরা চেনবোধ বচলয়াই িীপকার কচর—’আমরা দুবেল’; আমরা চেনবোধ বচলয়াই 

িীপকার কচর—’আমরা অপচবত্র’। এইরূনপ কবদান্ত শুধহ কথ বনলে—আদশেনক কানথে পচরণত 

কচরনত পারা থায়, তাকা েনক, উপরন্তু বনলে— উকা পূবে কইনতই আমানদর উপলি; আর 

থাকানক আমরা এখে আদশে বচলনতচে, তাকাই বাস্তব সত্তা—তাকাই আমানদর স্বরূপ। আর 

থাকা চকেহ কদচখনতচে, সবই চমথযা। থখেই তহচম বনলা, ‘আচম মতেয ক্ষহদ্র নীবমাত্র’, তখেই 

তহচম চমথযা বচলনতে; তহচম কথে থাদুবনল চেনননক অসপ, দুবেল দুভ্োগা কচরয়া কফচলনতে। 

  

কবদান্ত পাপ স্বীকার কনরে ো, ভ্রম স্বীকার কনরে। আর কবদান্ত বনলে, সবোনপক্ষা চবষম 

ভ্রম এই : চেনননক দুবেল, পাপী ও কতভ্াগয নীব বলা; এরূপ বলা কথ, আমার ককাে 
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শচক্ত োই, আচম ইকা কচরনত পাচর ো, আচম উকা কচরনত পাচর ো। কারণ থখেই তহচম 

ঐরূপ চিন্তা কর, তখেই তহচম কথে বেে-শৃ্লনক আরও দৃঢ় কচরনতে, কতামার 

আত্মানক পূবে কইনত অচধক মায়ার আবরনে আবৃত কচরনতে। অতএব কথ-নকক চেনননক 

দুবেল বচলয়া চিন্তা কনর, কস ভ্রান্ত; কথ ককক চেনননক অপচবত্র বচলয়া মনে কনর,নস ভ্রান্ত 

; কস নগনত একচি অসপ চিন্তার কস্রাত চবস্তার কনর। আমানদর সবেদা মনে রাচখনত কইনব 

: কবদানন্ত আমানদর এই বতেমাে নীবেনক—এই মায়াময় চমথযা নীবেনক আদনশের সচকত 

চমলাইবার ককাে কিষ্টা োই। চকন্তু কবদান্ত বনলে, এই চমথযা নীবেনক পচরতযাগ কচরনত 

কইনব, তাকা কইনলই ইকার অন্তরানল কথ সতযনীবে সদা বতেমাে, তাকা প্রকাচশত কইনব। 

মােহষ পূনবে চকেহিা পচবত্র চেল, আরও পচবত্র কইল—এমে েনক। চকন্তু বাস্তচবক কস পূবে 

কইনতই শুদ্ধ—তাকার কসই শুদ্ধস্বভ্াব একিহ একিহ কচরয়া প্রকাশ পাইনতনে মাত্র। আবরণ 

িচলয়া থায় এবং আত্মার স্বাভ্াচবক পচবত্রতা প্রকাচশত কইনত আরে কনর। এই অেন্ত 

পচবত্রতা, মহক্তস্বভ্াব, কপ্রম ও ঐেথে পূবে কইনতই আমানদর মনধয চবদযমাে। 

  

কবদান্ত আরও বনলে ইকা কথ শুধহ বনে অথবা পবেতগুকায় উপলচি করা থাইনত পানর, 

তাকা েয়। আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, প্রথনম থাাঁকারা এই-সকল সতয আচবষ্কার 

কচরয়াচেনলে তাাঁকারা বনে অথবা পবেতগুকায় বাস কচরনতে ো, অথবা তাাঁকারা সাধারণ 

মােহষও চেনলে ো, চকন্তু—আমানদর চবোস কচরবার থনথষ্ট কারণ আনে—তাাঁকারা অতযন্ত 

কমেময় নীবে থাপে কচরনতে। তাাঁকাচদগনক ধসেযপচরিালো কচরনত কইত, চসংকাসনে 

বচসয়া প্রনাবনগের মঙ্গলামঙ্গল কদচখনত কইত। তখেকার কানল রানারাই সবেময় কতো 

চেনলে, এখেকার মনতা সাচক্ষনগাপাল চেনলে ো; তথাচপ তাাঁকারা এই-সকল তত্ত্ব চিন্তা 

এবং কসগুচল নীবনে পচরণত কচরবার এবং মােবনাচতনক চশক্ষা চদবার সময় পাইনতে। 

অতএব তাাঁকানদর অনপক্ষা আমানদর ঐ-সকল তত্ত্ব অেহভ্ব করা কতা অনেক সকন, কারণ 

তাাঁকানদর সনঙ্গ তহলোয় আমানদর নীবনে অনেক অবসর, সহতরাং আমানদর থখে কান 

এত কম, আমরা থখে তাাঁকানদর অনপক্ষা অনেকিা স্বাধীে, তখে আমরা কথ ঐ-সকল 

সতয অেহভ্ব কচরনত পাচর ো, ইকা আমানদর পনক্ষ অতযন্ত লজ্জার চবষয়। পূবেকালীে 

সবেময় সম্রািগনণর প্রনয়াননের সচকত তহলোয় আমানদর অভ্াব কতা চকেহই েয়। 
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কহরুনক্ষনত্রর থহদ্ধনক্ষনত্র অবচস্থত অগচণত অনক্ষৌচকণী-পচরিালক অনহেনের তহলোয় আমার 

প্রনয়ানে চকেহই েয়, তথাচপ এই থহদ্ধনকালাকনলর মনধয চতচে উেতম দশেনের কথা 

শুচেবার এবং উকা কানথে পচরণত কচরবার সময় পাইনলে; সহতরাং আমানদর এই 

অনপক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরানমর নীবনে ইকা পারা উচিত। আমরা থচদ বাস্তচবক সিানব 

সময় কািাইনত ইচ্ছা কচর, তাকা কইনল কদচখব, আমরা থতিা ভ্াচব তাকা অনপক্ষা 

আমানদর অনেনকরই থনথষ্ট সময় আনে। আমানদর থতিা অবকাশ আনে, তাকানত থচদ 

আমরা বাস্তচবক ইচ্ছা কচর, তনব একিা আদশে ককে, পিাশচি আদশে অেহসরণ কচরনত 

পাচর, চকন্তু আদশেনক কখেই েীিহ করা উচিত েয়। এ আমানদর নীবনের একচি প্রনলাভ্ে। 

অনেনক আনে—তাকারা আমানদর চমথযা অভ্াব ও বাসোগুচলর নেয োোপ্রকার আপচত্ত 

কদখায় আর আমরা মনে কচর, উকা কইনত উেতর আদশে বহচা  আর োই, চকন্তু বাস্তচবক 

তাকা েয়। কবদান্ত এরূপ চশক্ষা কখেই কদে ো। প্রতযক্ষ নীবেনক আদনশের সচকত 

একীভ্ূত কচরনত কইনব, বতেমাে নীবেনক অেন্ত নীবনের সচকত চমলাইয়া চদনত কইনব। 

  

কতামানদর সবেদা মনে রাচখনত কইনব কথ, কবদানন্তর মূলকথা—এই একে বা অখণ্ডভ্াব। 

দুই ককাথাও োই, দুইপ্রকার নীবে োই, অথবা দুইচি নগপও োই। কতামরা কদচখনব, কবদ 

প্রথমতঃ স্বগোচদর কথা বচলনতনেে, চকন্তু কশনষ থখে দশেনের উেতম আদনশের চবষয় 

বচলনত আরে কচরয়ানেে, তখে ও-সকল কথা এনকবানর পচরতযক্ত কইয়ানে। একমাত্র 

নীবে আনে, একমাত্র নগপ আনে, একমাত্র অচস্তে আনে। সবই কসই একসত্তা; প্রনভ্দ 

শুধহ পচরমাণগত, প্রকারগত েনক। চভ্্ন  চভ্্ন  নীবনের মনধয প্রনভ্দ প্রকারগত েনক। পশুগণ 

মেহষয কইনত সমূ্পণে পৃথক া্ এবং ঈের তাকাচদগনক আমানদর খাদযরূনপ বযবহৃত কইবার 

নেয সৃচষ্ট কচরয়ানেে—কবদান্ত এরূপ কথা এনকবানর অস্বীকার কনরে। 

  

কতকগুচল কলাক দয়াপরবশ কইয়া ‘নীচবত-বযবনচ্ছদ-চেবারণী সভ্া'(Anti-vivisection 

Society)স্থাপে কচরয়ানেে। আচম এই সভ্ার নদ্বেক সভ্যনক একবার চনজ্ঞাসা 

কচরয়াচেলাম, ‘বেহ, আপোরা খানদযর নেয পশুকতযা সমূ্পণে েযায়সঙ্গত মনে কনরে, 

অথি ধবজ্ঞাচেক পরীক্ষার নেয দুই-একচি পশুকতযার এত চবনরাধী ককে?’ চতচে উত্তর 
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চদনলে, ‘নীচবত-বযবনচ্ছদ বি ভ্য়ােক বযাপার, চকন্তু পশুগুচল আমানদর খানদযর নেয 

কদওয়া কইয়ানে।’ চক ভ্য়ােক কথা! বাস্তচবক পশুগুচলও কতা কসই অখণ্ড সত্তারই অংশ। 

থচদ মােহনষর নীবে অমর কয়, পশুর নীবেও অমর। প্রনভ্দ ককবল পচরমাণগত, 

প্রকারগত েয়। আচমও কথমে, একচি ক্ষহদ্র নীবাণহও কতমে—প্রনভ্দ ককবল পচরমাণগত, 

আর কসই সনবোে সত্তার চদক কইনত কদচখনল এ প্রনভ্দও কদখা থায় ো। অবশয তৃণ ও 

একচি ক্ষহদ্র বৃনক্ষর মনধয অনেক প্রনভ্দ কদখা থায়, চকন্তু থচদ অচত উনে আনরাকণ কর, 

তনব ঐ তৃণ ও বৃকত্তম বৃক্ষ সমাে কবাধ কইনব। এইরূপ কসই উেতম সত্তার দৃচষ্টনত এ-

সবই সমাে; আর থচদ তহচম ঈেনরর অচস্তে চবেসী কও, তনব কতামানক মাচেনত কইনব, 

চে তম পশু এবং উেতম প্রাণী সমাে, তাকা ো কইনল প্রচতপ্ন  কয়—ভ্গবাে মকা 

পক্ষপতী। কথ-ভ্গবাে মেহষযোমক তাাঁকার সন্তাগনণর প্রচত এত পক্ষপাতসম্প্ন , আর 

পশুোমক তাাঁকার সন্তানের প্রচত এত চেদেয়, চতচে মােহষ অনপক্ষাও অধম। এরূপ ঈেনরর 

উপাসো করা অনপক্ষা বরং আচম শত শত বার মচরনতও প্রস্তুত। আমার সমহদয় নীবে 

এরূপ ঈেনরর চবরুনদ্ধ থহনদ্ধ অচতবাচকত কইনব। চকন্তু বাস্তচবক ঈের কতা এরূপ েনকে। 

থাকারা এরূপ বনল, তাকারা নানে ো, তাকার কত দাচয়েকীে—হৃদয়কীে! তাকারা চক 

বচলনতনে, তাকা নানে ো। এনক্ষনত্র আবার ‘কাথেকর’ শব্দচি ভ্হল অনথে বযবহৃত কইনতনে। 

বাস্তচবক কথা এই, আমরা খাইনত িাই, তাই খাইয়া থাচক। আচম চেনন একনে সমূ্পণে 

চেরাচমষনভ্ানী ো কইনত পাচর, চকন্তু আচম চেরাচমষ-নভ্াননের আদশেচি বহচা । থখে আচম 

মাংস খাই, তখে আচম নাচে, আচম অেযায় কচরনতচে। ঘিোচবনশনষ আমানক উকা খাইনত 

বাধয কইনত কইনলও আচম নাচে—উকা অেযায়। আচম আদশেনক োমাইয়া আমার দুবেলতার 

সমথেে কচরনত কিষ্টা কচরব ো। আদশে এই—মাংসনভ্ানে ো করা, ককাে প্রাণীর অচেষ্ট 

ো করা; কারণ পশুমাত্রই আমার ভ্াই , চবিাল কহকহরও। থচদ তাকাচদগনক এরূপ ভ্াচবনত 

পানরা, তনব তহচম সবেপ্রাণীর প্রচত ভ্রাতৃভ্ানবর চদনক একধাপ অগ্রসর কইয়াে—

মেহষযনাচতর প্রচত ভ্রাতৃভ্ানবর কতা কথাই োই! উকা কতা কেনলনখলা মাত্র। কতামর 

সিরাির কদচখনব, এরূপ উপনদশ অনেনকর রুচিসঙ্গত কয় ো—কারণ তাকাচদগনক বাস্তব 

তযাগ কচরয়া আদনশের চদনক থাইনত চশক্ষা কদওয়া কয়, চকন্তু তহচম থচদ এমে ককাে মনতর 
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কথা বনলা, থাকানত তাকানদর বতেমাে কানথের —বতেমাে আিরনণর সচকত খাপ খায়, 

তনবই তাকারা বনল ইকা কাথেকর। 

  

মেহষয-স্বভ্ানব ভ্য়ােক রক্ষেশীল প্রবৃচত্ত রকইয়ানে; আমরা সম্মহনখ এক পা-ও অগ্রসর 

কইনত িাচক ো। তহষারমি বযচক্তনদর সম্বনে কথমে পিা থায়, মেহষযনাচতর সম্বনেও 

আমার কসইরূপই কবাধ কয়। শুো থায়, ঐরূপ অবস্থায় কলাক ঘহমাইনত িায়। থচদ 

তাকাচদগনক কনার কচরয়া নাগাইনত িাও, তাকারা োচক বনল, ‘আমানদর ঘহমাইনত দাও—

বরনফ ঘহমাইনত বি আরাম!’ তাকানদর কসই চেদ্রাই মকাচেদ্রায় পচরণত কয়। আমানদর 

প্রকৃচতও কতমচে। আমরাও সারানীবে তাকাই কচরনতচে—পা কইনত উপনরর চদক বরনফ 

নচময়া থাইনতনে, তথাচপ আমরা ঘহমাইনত িাচকনতচে। অতএব সবেদাই আদনশে কপৌাঁচেবার 

কিষ্টা কচরনব; থচদ ককাে বযচক্ত আদশেনক খানিা কচরয়া কতামার স্তনর োমাইয়া আচেনত 

িায়, থচদ ককক চশক্ষা কদয়—ধমে উেতম আদশে েনক, তনব তাকার কথায় কণেপাত কচরও 

ো। ঐরূপ ধমোিরে আমার পনক্ষ অসেব; চকন্তু থচদ ককক আচসয়া আমায় বনল, ‘ধমেই 

নীবনের সনবোে প্রয়াস’, তনব আচম তাকার কথা শুচেত প্রস্তুত আচে। এই চবষনয় চবনশষ 

সাবধাে কইনত কইনব। থখে ককাে বযচক্ত ককােরূপ দুবেলতা সমথেে কচরনত কিষ্টা কনর, 

তখে চবনশষ সাবধাে কইও। আমরা এনক কতা ইচরয়সমূনক আবদ্ধ কইয়া চেনচদগনক 

এনকবানর অপদাথে কচরয়া কফচলয়াচে, তারপর আবার থচদ ককক আচসয়া পূনবোক্ত ভ্ানব 

চশক্ষা চদনত িায় এবং তহচম ঐ উপনদশ অেহসরণ কর, তনব চকেহমাত্র উ্ন চত কচরনত 

পাচরনব ো। আচম এরূপ অনেক কদচখয়াচে, নগপ সম্বনে চকেহ অচভ্জ্ঞতা লাভ্ কচরয়াচে। 

আমার কদনশ ধমেসম্প্রদায়গুচল বযানঙর োতার মনতা বৃচদ্ধ পাইয়া থানক। প্রচতবপসর েূতে 

েূতে সম্প্রদায় উপপ্ন  কইনতনে। চকন্তু একচি চনচেস চবনশষভ্ানব লক্ষয কচরয়াচে, কথ-

সম্প্রদায়গুচল সংসার ও ধমে একসনঙ্গ চমশাইয়া কফচলনত কিষ্টা কনর ো তাকারাই উ্ন চত 

কচরয়া থানক—আর কথখানে উেতম আদশে সাংসাচরক অচেতয বাসোর সচকত চমচলত 

করার—ঈেরনক মােহনষর স্তনর িাচেয়া আচেবার চমথযা কিষ্টা কইয়ানে, কসখানেই করাগ 

প্রনবশ কনর। মােহষ কথখানে পচিয়া আনে, কসখানে পচিয়া থাচকনল িচলনব ো—তাকানক 

কদবনে উ্ন ীত কচরনত কইনব। 
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এ প্রনশ্নর আবার আর একচি চদক আনে। আমরা কথে অপরনক ঘৃণার িনক্ষ ো কদচখ। 

আমরা সকনলই কসই লনক্ষর চদনক িচলয়াচে। দুবেলতা ও শচক্তর মনধয প্রনভ্দ ককবল 

পচরমাণগত। আনলা ও অেকানরর মনধয প্রনভ্দ ককবল মাত্রাগত, পাপ ও পহনণযর মনধয 

প্রনভ্দ ককবল মাত্রাগত, নীবে ও মৃতহযর মনধয প্রনভ্দ ককবল মাত্রাগত; কথ-নকাে বস্তুর 

সচকত অপর বস্তুর প্রনভ্দ ককবল মাত্রাগত—পচরমাণগত; প্রকারগত েয়। কারণ প্রকৃপনক্ষ 

সবই কসই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সবই এক—চিন্তারূনপই কউক, নীবেরূনপই কউক, আত্মা-

রূনপই কউক, সবই এক—প্রনভ্দ ককবল পচরমানণর তারতনময, মাত্রার তারতনময। তাই 

অনেয চ ক আমানদর মনতা উ্ন চত কচরনত পানর োই বচলয়া তাকানদর ঘৃণা করা উচিত 

েয়। কাকারও চেন্দা কচরও ো, সাকাথয কচরনত পানরা কতা কর; থচদ ো পানরা কাত 

গুিাইয়া লও, সকলনক আশীবোদ কর, সকলনক চেন চেন পনথ িচলনত দাও। গাল চদনল, 

চেন্দা কচরনল ককাে উ্ন চত কয় ো। এভ্ানব কখেও কাকারও উ্ন চত কয় ো। অনেযর চেন্দা 

কচরনল ককবল বৃথা শচক্তক্ষয় কয়। সমানলািো ও চেন্দা ্ারা বৃথা শচক্তক্ষয় কয় মাত্র, 

আর কশনষ আমরা কদচখনত পাই, অনেয কথ চদনক িচলনতনে আমরাও চ ক কসই চদনকই 

িচলনতচে; আমানদর অচধকাংশ মতনভ্দ ভ্াষার চবচভ্্ন তামাত্র। 

  

এমে চক, পানপর কথা ধর। কবদানন্তর ধারণা এবং ‘মােহষ পাপী ইতযাচদ’ ধারণা—এই 

দুইচি ভ্াবই কাথেতঃ এক, তনব একচি ভ্হল চদনক িচলয়ানে। প্রিচলত মত কেচতভ্াবাপ্ন , 

কবদান্ত ইচতভ্াবাপ্ন । একমত মােহষনক তাকার দুবেলতা কদখাইয়া কদয়, অপনর বনল—

দুবেলতা থাচকনত পানর, চকন্তু কস চদনক লক্ষয কচরও ো; আমাচদগনক উ্ন চত কচরনত 

কইনব। মােহষথখে প্রথম নচন্ময়ানে, তখেই তাকার করাগ চক নাো চগয়ানে। সকনলই 

নানে চেননর চক করাগ; অপর কাকানকও তাকা বচলয়া চদনত কয় ো। আমরা বচকনেগনতর 

সমনক্ষ কপি আিরণ কচরনত পাচর, চকন্তু অন্তনরর অন্তনর আমরা আমানদর দুবেলতা 

নাচে। চকন্তু কবদান্ত বনলে, ককবল দুবেলতা স্মরণ করাইয়া চদনলই কবশী উপকার কইনব 

ো, তাকানক ঔষধ দাও, মােহষনক ককবল সবেদা করাগগ্রস্ত ভ্াচবনত বলা করানগর ঔষধ 

েয়—করাগ প্রচতকানর উপায় েয়। মােহষনক সবেদা তাকার দুবেলতার চবষয় ভ্াচবনত বলা 
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তাকার দুবেলতার প্রতীকার েয়—তাকার শচক্তর কথা স্মরণ করাইয়া কদওয়াই প্রচতকানরর 

উপায়। তাকার মনধয কথ-শচক্ত পূবে কইনতই চবরাচনত, তাকার চবষয় স্মরণ করাইয়া দাও। 

মােহষনক পাপী ো বচলয়া কবদান্ত বরং চ ক চবপরীত পথা কদখাইয়া বনলেঃ তহচম পূণে ও 

শুদ্ধস্বরূপ, তহচম থাকানক পাপ বনলা, তাকা কতামানত োই। পাপগুচল কতামার খহব চে তম 

প্রকাশ; থচদ পানরা, উেতরভ্ানব চেনননক প্রকাচশত কর। একচি চনচেস আমানদর মনে 

রাখা উচিত—তাকা এই কথ, আমরা সবই পাচর। কখেও ‘ো’ বচলও ো, কখেও ‘পাচর ো’ 

বচলও ো। ওরূপ কখেও কইনতই পানর ো, কারণ তহচম অেন্তস্বরূপ। কতামার স্বরূনপর 

তহলোয় কদশকালও চকেহই েয়। কতামার থাকা ইচ্ছা তাকাই কচরনত পানরা, তহচম 

সবেশচক্তমাে া্। 

  

অবশয থাকা বলা কইল তাকা েীচতর মূলসূত্র মাত্র। আমাচদগনক মতবাদ কইনত োচময়া 

আচসয়া নীবনের চবনশষ চবনশষ অবস্থায় ইকা প্রনয়াগ কচরনত কইনব। আমাচদগনক 

কদচখনত চকনব, চকরূনপ এই কবদান্ত আমানদর প্রাতযচকক নীবনে, োগচরক নীবনে, গ্রাময 

নীবনে, প্রনতযক নাচতর নীবনে—প্রনতযক নাচতর গাকেস্থয নীবনে কানথে পচরণত কচরনত 

পারা থায়। কারণ, মােহষ কথ-অবস্থায় আনে, কসই অবস্থায় ধমে থচদ তাকানক সাকাথয 

কচরনত ো পানর, তনব ধনমের চবনশষ ককাে মূলয োই—উকা কনয়কনে বযচক্তর নেয 

মতবাদ-রূনপই থাচকয়া থাইনব। ধমে ্ারা থচদ সমগ্র মােবনাচতর কলযাণ কচরনত কয়, 

তনব ধমেনক এমে কইনত কইনব কথ, মােহষ কথখানে কথ-অবস্থায় আনে, কসই খানেই উকার 

সাকাথয পাইনত পানর,—দাসনে বা পূণে স্বাধীেতায়, অধঃপানতর গহ্বনর বা পচবত্রতার 

উেচশখনর—সবেদা সমভ্ানব ধমে কথে মােব নাচতনক সাকাথয কচরনত পানর। তনবই ককবল 

কবদানন্তর তত্ত্বগুচল অথবা ধনমের আদশে অথবা উকানদর কথ-োমই দাও ো ককে, কানন 

আচসনব। 

  

আত্মচবোসসরূপ আদশেই মােবনাচতর সবোচধক কলযাণসাধে কচরনত পানর। থচদ এই 

আত্মচবোস আরও চবস্তাচরত ভ্ানব প্রিাচরত ও কানথে পচরণত করা কইত, আমার দৃঢ় 

চবোস, নগনত থত দুঃখ-কষ্ট রচকয়ানে, তাকা কবশীর ভ্াগ দূরীভ্ূত কইত। সমগ্র 
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মােবনাচতর ইচতকানস মকাপ্রাণ েরোরীনদর মনধয থচদ ককাে কপ্ররণা চবনশষ শচক্তসিার 

কচরয়া থানক, তাকা আত্মচবোস। তাাঁকারা এই কিতোসক নচন্ময়াচেনলে কথ, তাাঁকারা মকপ 

কইনবে, এবং তাাঁকারা মকপ কইয়াচেনলে। মােহষ থতদুর সেব অবেত কউক ো ককে, 

এমে এক সময় অবশয আচসনব, থখে ঐ অবস্থায় চবরক্ত কইয়াই তাকানক উ্ন চতর কিষ্টা 

কচরনত কইনব, তখে কস চেননর উপর চবোস কচরনত চশনখ। কগািা কইনতই আমানদর 

ইকা নাচেয়া রাখা ভ্াল। আমরা আত্মচবোস চশচখনত ককে এত ঘহচরয়া মচরব? আমরা 

বহচা নত পাচর, মােহনষ মােহনষ প্রনভ্নদর কারণ—তাকানদর মনধয এই আত্মচবোস চবোস 

অথবা ইকার অভ্াব। এই আত্মচবোনসর বনল সকলই সেব কইনব। আচম চেননর নীবনে 

ইকা কদচখয়াচে, এখেও কদচখনতচে, আর থতই আমার আমার বয়স কইনতনে, ততই এই 

চবোস দৃঢ় কইনত দৃঢ়তর কইনতনে। কথ চেনননক চবোস কনর ো, কসই োচস্তক। প্রািীে 

ধমে বচলত, কথ ঈেনর চবোস কনর ো, কসই োচস্তক। েএতে ধমে বচলনতনে ,নথ চেনননক 

চবোস কনর ো , কসই োচস্তক। চকন্তু এই চবোস ককবল ক্ষহদ্র ‘আচম’কক লইয়া েয়, কারণ 

কবদান্ত ‘একেবাদ’ চশক্ষা চদনতনেে। এই চবোনসর অথে সকনলর প্রচত চবোস, কারণ 

সকনলর মনধযই ‘তহচম’ রচকয়াে। আত্মপ্রীচতর অথে সবেভ্ূনত প্রীচত—সকল নীব-নন্তুর প্রচত 

প্রীচত, সকল বস্তুর প্রচত প্রীচত। এই মকাে া্ চবোস-বনলই নগনতর উ্ন চত কইনব। ইকা 

আমার ধ্রুব ধারণা। চতচেই কশ্রি মেহষয, চথচে সাকস কচরয়া বচলনত পানরে-আচম আমার 

চেননর সমনন্দ সব নাচে ; কতামরা চক নানো, কতামানদর এই কদনকর চভ্তর কত শচক্ত, 

কত ক্ষমতা এখেই লহক্কাচয়ত রচকয়ানে? ককাে া্ ধবজ্ঞাচেক একচি মােহনষর চভ্তনর থাকা 

আনে, তাকা সবই নাচেয়ানেে? লক্ষ লক্ষ বপসর পূবে কইনত মােহষ পৃ চথবীনত বাস 

কচরনতনে, চকন্তু তাকার শচক্তর অচত সামােয অংশই এ-থাবপ প্রকাচশত কইয়ানে। অতএব 

তহচম চেনননক দুবেল বনলা চক কচরয়া? আপাতপ্রতীয়মাে এই অবেচতর পশ্চানত চক 

রচকয়ানে, তাকা চক তহচম নানো? কতামার পশ্চানত অেন্ত শচক্ত ও আেনন্দর সমহদ্র 

রচকয়ানে। 

  

‘আত্মা বা অনর কশ্রাতবযঃ’—এই আত্মার কথা প্রথনম শুচেনত কইনব। চদেরাচত্র শ্রবণ কর; 

তহচমই কসই আত্মা। চদেরাচত্র পহেঃ পহেঃ বচলনত থানকা, কথ পথেন্ত ো ঐ ভ্াব কতামার প্রচত 
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রক্তচবন্দহনত, প্রচত চশরায় ধমেীনত স্পচন্দত কয়, কথ পথেন্ত ো উকা কতামার মজ্জাগত 

কইয়া থায়। সমহদয় কদকচিই ঐ এক আদনশের ভ্ানব পূণে কচরয়া কফনলা; ‘আচম নন্মকীে, 

অচবোশী, আেন্দময়, সবেজ্ঞ, সবেশচক্তমাে া্, চেতয, কনযাচতমেয় আত্মা’—চদবারাচত্র এই 

চিন্তা কর—কথ পথেন্ত ো উকা কতামার প্রানণ প্রানণ গাাঁচথয়া থায়। ঐ ভ্াব ধযাে কচরনত 

থানকা,—উকা কইনতই পনর কমে আচসনব। ‘হৃদয় পূণে কইনল মহখ কথা বনল—হৃদয় পূণে 

কইনল কাতও কান কচরয়া থানক।’ সহতরাং ঐরূপ অবস্থানতই থথাথে কাথে কচরনত সক্ষম 

কইনব। চেনননক ঐ আদনশের ভ্ানব পূণে কচরয়া কফনলা—থাকা চকেহ কর, পূনবে কস সম্বনে 

ভ্ালভ্ানব চিন্তা কর। তখে ঐ চিন্তাশচক্ত-প্রভ্ানব কতামার সমহদয় কমেই পচরবচতেত কইয়া 

উ্ন ত কদবভ্াবাপ্ন  কইয়া থাইনব। নি থচদ শচক্তশালী কয়, চিন্তা তনব সবেশচক্তমাে া্। কসই 

চিন্তা, কসই ধযাে লইয়া আইস , চেনননক চেননর সবেশচক্তমত্তা ও মকনত্ত্বর ভ্ানব পূণে 

কচরয়া কফনলা। ঈেনরচ্ছায় কতামানদর মাথায় কহসংস্কারপূণে ভ্াবগুচল থচদ কমানিই প্রনবশ 

ো কচরত! ঈেনরচ্ছায় থচদ আমরা এই কহসংস্কানরর প্রভ্াব, দুবেলতা ও েীিনের ্ারা 

পচরনবচষ্টত ো কইতাম! ঈেনরচ্ছায় থচদ মােহষ অনপক্ষাকৃত সকন উপানয় উেতম মকত্তম 

সতযসমূনক কপৌাঁচেনত পাচরত! চকন্তু মােহষনক এই-সকনলর মধয চদয়াই থাইনত কয়; 

থাকারা কতামার পনর আচসনতনে, তাকানদর নেয পথ দুগেমতর কচরও ো। 

  

অনেক সময় এই- সকল তত্ত্ব কলানকর চেকি ভ্য়ােক বচলয়া মনে কয়। আচম নাচে, 

অনেনক এই-সকল উপনদশ শুচেয়া ভ্ীত কইয়া থানক; চকন্তু থাকারা থথাথেই এই ভ্াব 

কানথে পচরণত কচরনত িায়, তাকানদর পনক্ষ ইকাই প্রথম চশক্ষা। চেনননক অথবা অপরনক 

দুবেল বচলও ো। থচদ পানরা কলানকর ভ্াল কর, নগনতর অচেষ্ট কচরও ো। অন্তনরর 

অন্তনর নানো কথ, কতামানদর ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র ভ্াব—চেনচদগনক কাল্পচেক বযচক্তর সমনক্ষ 

অবেত কচরয়া করাদে করা—কহসংস্কার মাত্র। আমানক এমে একচি উদাকরণ কদখাও, 

কথখানে বাচকর কইনত এই প্রাথেোগুচলর উত্তর পাওয়া চগয়ানে। থাকা চকেহ উত্তর আচসয়ানে, 

তাকা চেননর হৃদয় কইনত। কতামরা অনেনকই মনে কর, ভ্ূত োই, চকন্তু অেকানর গা 

একিহ েমেম কচরনত থানক। ইকার কারণ অচত ধশশবকাল কইনতই এই-সব ভ্য় মাথায় 

ঢহকাইয়া কদওয়া কইয়ানে। সমাননর ভ্নয়, কলানক চক বচলনব—এই ভ্নয়, বেহ-বােনবর 
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ঘৃণার ভ্নয়, কহসংস্কার েষ্ট কইবার ভ্নয় অপরনক এগুচল চশখাইনব ো। এই-সকল প্রবৃচত্ত 

নয় কর। ধমে চবষনথ চশখাইবার আর কবশী আনে চক?—ককবল চবনের একে ও চেননর 

উপর চবোস। 

  

চশক্ষা চদবার আনে ককবল এইিহকহ। লক্ষ লক্ষ বপসর ধচরয়া মােহষ এই একে অেহভ্ব 

কচরবার কিষ্টাই কচরয়া আচসয়ানে, আর এখেও কচরনতনে। আমরা নাচে, কতামারও এখে 

ইকা চশক্ষা চদনতে। সকল চদক কইনতই এই চশক্ষা আমরা পাইনতচে। ককবল দশেে ও 

মনোচবজ্ঞাে েয়, নিচবজ্ঞােও ইকাই কঘাষণা কচরনতনে। এমে ধবজ্ঞাচেক চক কদখাইনত 

পানরা, চথচে আন নগনতর একে অস্বীকার কচরনত পানরে? নগনতর োোে প্রিার 

কচরনত কক এখে সাকস কনর? এই সবই কতা কহসংস্কারমাত্র! একমাত্র প্রাণ চবদযমাে, 

একমাত্র নগপ চবদযমাে , আর তাকাই আমানদর িনক্ষ ‘োো’ রূনপ প্রচতভ্াত কইনতনে, 

কথমে স্বপ্নদশেেকানল একচি স্বনপ্নর পনর আর একচি স্বপ্ন আনস। স্বনপ্ন থাকা কদখ, তাকা 

কতা সতয েয়। একচি স্বনপ্নর পর আর একচি স্বপ্ন আনস—চবচভ্্ন  দৃশয কিানখর সামনে 

উিাচসত কইনত থানক। এই নগপ সম্বনেও এইরূপ। এখে ইকা পনের আো দুঃখ ও এক 

আো সহখরূনপ প্রচতভ্াত কইনতে। কয়নতা চকেহচদে পনর ইকাই পনের আো সহনখ পচরপূণে 

মনে কইনব—তখে আমরা ইকানক স্বগে বচলব। চকন্তু চসদ্ধ কইনল এমে এক অবস্থা আচসনব, 

থখে এই সমহদয় নগপপ্রপি আমানদর সম্মহখ কইনত অন্তচকেত কইনব—উকা ব্রহ্মরূনপ 

প্রচতভ্াত কইনব এবং আমানদর আত্মানকও আমরা ব্রহ্ম বচলয়া অেহভ্ব কচরব। অতএব 

োো নগপ, োো নীবে বচলয়া চকেহ োই। এই বহু কসই এনকরই চবকাশমাত্র। কসই একই 

আপোনক বহুরূনপ প্রকাশ কচরনতনেে—নি বা ধিতেয, মে বা চিন্তা-শচক্ত অথবা অেয 

ককােরূনপ। কসই একই চেনননক বহুরূনপ প্রকাচশত কচরনতনেে। অতএব আমানদর প্রথম 

সাধে—চেনননক ও অপরনক এই তত্ত্ব চশক্ষা কদওয়া। 

  

পৃচথবীনত এই মকান্ আদনশের কঘাষো প্রচতধ্বচেত কউক—কহসংস্কারগুচল দূর কউক। দুবেল 

মােহষনক শুোইনত থানকা, ক্রমাগত শুোইনত থানকা : তহচম শুদ্ধস্বরূপ; ও , নানগা; কক 

মকাে া্ এই চেদ্রা কতামার সানন ো। ও  , এই কমাক কতামার সানন ো। তহচম চেনননক 
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দুবেল ও দুঃখী মনে কচরনতে? কক সবেশচক্তমাে া্ ও , নানগা; চেনস্বরূপ প্রকাশ কর। তহচম 

চেনননক পাপী বচলয়া মনে কর, কতামার পনক্ষ ইকা কশাভ্া পায় ো। তহ চম চেনননক দুবেল 

বচলয়া ভ্ানবা , ইকা কতামার উপথহক্ত েয়। নগপনক বচলনত থানকা, চেনননক বচলনত 

থানকা—কদখ ইকার চক শুভ্ফল কয়, কদখ ককমে চবদুযপ-া লনক সকল তত্ত্ব প্রকাচশত কয়, 

সব চকেহ পচরবচতেত কইয়া থায়। মেহষযনাচতনক বচলনত থানকা—তাকানদর শচক্ত কদখাইয়া 

দাও। তাকা কইনলই ধদচেক নীবনে ইকা অেহশীলে কচরনত চশচখব।  

  

চবনবক সম্বনে আমরা পনর আনলািো কচরব। তখে চশচখব,নীবনের প্রচত মহকূনতে, 

আমাদর প্রচত কানথে চকভ্ানব সদসপ চবিার কচরনত কয়, চকভ্ানব সতযাসতয চেধোরণ 

কচরনত কয়। সনতযর পরীক্ষা চক আমানদর নাচেনত কইনব—তাকা এই পচবত্রতা, একে। 

থাকানত একে কয়, থাকানত চমলে কয়, তাকাই সতয। কপ্রমই সতয, কারণ উকা 

চমলেকারক; ঘৃণা অসতয, কারণ উকা বহুনের ভ্াব আনে—পৃথক া্ কনর। ঘৃণায় কতামা 

কইনত আমানক পৃথক া্ কনর—অতএব ইকা অেযায় ও অসতয, ইকা একি চবভ্ানেী শচক্ত, 

ইকানত পৃথক্ কনর—চবেষ্ট কনর। 

  

কপ্রনম চমলায়, কপ্রম একেসম্পাদক।সকনল এক কইয়া থায়—মা সন্তানের সচকত একে 

প্রাপ্ত কে, পচরবারগুচল েগনরর সচকত একে প্রাপ্ত কয়। এমে চক সমহদয় ব্রহ্মাণ্ড সকল 

প্রাণীর সচকত এক কইয়া থায়। কারণ কপ্রমই বাস্তচবক অচস্তে, কপ্রমই স্বয়ং ভ্গবাে া্, আর 

সবই কপ্রনমর চবচভ্্ন  চবকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূনপ প্রকাচশত। প্রনভ্দ ককবল মাত্রার 

তারতনময, চকন্তু বাস্তচবক সকলই কপ্রনমর প্রকাশ। অতএব কদচখনত কইনব, আমানদর 

কমেগুচল একেসম্পাদক, ো বহুবচেধায়ক। থচদ বহুচবধায়ক কয়,তনব ঐগুচল তযাগ 

কচরনত কইনব,আর থচদ একেসম্পাদক কয় , তনব ঐগুচল সপকমে বচলয়া নাচেনব। 

চিন্তাসম্বনেও এইরূপ। কদচখনত কইনব, উকা বহুেচবধায়ক বা একেসম্পাদক; কদচখনত 

কইনব—উকা আত্মায় আত্মায় চমলাইয়া চদয়া এক মকাশচক্ত উপপাদে কচরনতচে চক-ো। 

থচদ তাকা কনর, তনব ঐরূপ ভ্াব গ্রকণ কচরনত কইনব—থচদ ো কনর, তনব উকা পাপচিন্তা 

বচলয়া পচরতযাগ কচরনত কইনব। 
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ধবদাচন্তক েীচতচবজ্ঞানের সার কথাই এই—উকা ককাে অনজ্ঞয় বস্তুর উপর চেভ্ের কনর ো, 

অথবা উকা অনজ্ঞয় চকেহ চশখায়ও ো, চকন্তু কসে পল কথমে করামকগণনক বচলয়াচেনলে 

কতমচে বনল, ‘থাাঁকানক কতামরা অনজ্ঞয় মনে কচরয়া উপাসো কচরনতে, আচম তাাঁকার 

সম্বনেই কতামাচদগনক চশক্ষা চদনতচে।’ আচম এই কিয়ারখাচের জ্ঞাে লাভ্ কচরনতচে, চকন্তু 

এই কিয়ারখাচেনক নাচেনত কইনল প্রথনম আমার ‘আচম’ র জ্ঞাে কয়, তারপর কিয়ারচির 

জ্ঞাে কয়। আত্মার চভ্তর চদয়াই কিয়ারচি জ্ঞাত কয়। এই আত্মার মধয চদয়াই আচম 

কতামার জ্ঞাে লাভ্ কচর—সমহদয় নগনতর জ্ঞাে লাভ্ কচর। অতএব আত্মানক অজ্ঞাত বলা 

প্রলাপ মাত্র। আত্মানক সরাইয়া লও, সমহদয় নগপই উচিয়া থাইনব; আত্মার চভ্তর চদয়াই 

সমহদয় জ্ঞাে আনস,১ অতএব ইকাই সবোনপক্ষা অচধক জ্ঞাত। ইকাই ‘তহচম’—থাকানক তহচম 

‘আচম’ বনলা। কতামরা ভ্াচবয়া আশ্চথে কইনত পানরা কথ, আমার ‘আচম’ আবার কতামার 

‘আচম’ চকরূনপ কইনব?নতামরা আশ্চথে কবাধ কচরনত পানরা,এই সান্ত ‘আচম’ চকরূনপ 

অেন্ত অসীম কইনব? চকন্তু বাস্তচবক তাই; সান্ত ‘আচম’ গল্পকথামাত্র। কসই অেনন্তর উপর 

কথে একিা আবরণ পচিয়ানে, আর উকার কতকাংশ এই ‘আচম’-রূনপ প্রকাচশত 

কইনতনে, চকন্তু উকা বাস্তচবক কসই অেনন্তর অংশ। বাস্তচবকপনক্ষ অসীম কখে সসীম কে 

ো-‘সসীম’ কথার কথা মাত্র। অতএব কসই আত্মা ের-োরী, বালক-বাচলকা, এমে চক 

পশু-পক্ষী—সকনলরই জ্ঞাত। তাাঁকানক ো নাচেয়া আমরা ক্ষণকালও নীবেধারণ কচরনত 

পাচর ো। কসই সনবেের প্রভ্হনক ো নাচেয়া আমরা একচি চেোস কফচলনত বা নীবেধারণ 

কচরনত পাচর ো; আমানদর গচত শচক্ত চিন্তা নীবে—সকলই তাাঁকা ্ারা পচরিাচলত। 

কবদানন্তর ঈের সবোচধক জ্ঞাত ,কখেও কল্পো প্রসূত েনকে। 

  

প্রতযক্ষ ো কে, তনব আর প্রতযক্ষ থচদ চক? ঈের, চথচে সকল প্রাণীনত চবরাচনত,—

আমানদর ইচরয়গণ কইনতও অচধক সতয। আচম থাাঁকানক সম্মহনখ কদচখনতচে, তাাঁকা 

কইনতও প্রতযক্ষ ঈের আর চক কদচখনত িাও? কারণ তহচমই চতচে, কসই সবেবযাপী 

সবেশচক্তমাে া্ ঈের; আর থচদ বচল, তহচম তাকা েও, তনব আচম চমথযা কথা বচলনতচে। 

সকল সমনয় আচম ইকা উপলচি কচর বা ো কচর, তথাচপ আচম ইকা নাচে। চতচেই এক 

অখণ্ড সত্তা, সবেবস্তুর একেস্বরূপ সমহদয় নীবে ও অচস্তনের থথাথেস্বরূপ। 
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———-  

  

১ ককে উপ., ২/ ৪ 

  

কবদানন্তর এই-সকল ভ্াব পহ্ােহপহ্রূনপ কানথে পচরণত কচরনত কইনব। অতএব একিহ 

ধধথে অবলম্বে করা প্রনয়ানে। পূনবেই বচলয়াচে, আমাচদগনক ইকা চবস্তাচরতভ্ানব 

আনলািো কচরনত কইনব—চবনশষতঃ নীবনের প্রনতযক ঘিোয় চকভ্ানব উকা কানথে পচরণত 

করা থায় কদচখনত কইনব, আর ইকাও কদচখনত কইনব, চকভ্ানব এই আদশে চে তর 

আদশেসমূক কইনত ক্রমশঃ চবকাচশত কইনতনে, চকভ্ানব এই একনের আদশে আমানদর 

পাচরপাচেেক সমহদয় ভ্াব কইনত ধীনর ধীনর চবকচশত কইয়া ক্রমশঃ সবেনেীে কপ্রনম 

পচরণত কইনতনে; সব চদক চদয়া এগুচল আনলািো করা আমানদর অবশয কতেবয, তাকা 

কইনল আমরা আর চবপনদ পচিব ো। চকন্তু সমগ্র নগপ কতা আর চে তম আদশে কইনত 

ক্রমশঃ উনে আনরাকণ কচরবার সময় োও পাইনত পানর ; চকন্তু উেতর কসাপাে- 

আনরাকনণ চক সাথেকতা—থচদ পরবচতেগণনক আমরা ঐ সতয সকনন চশক্ষা ো চদনত পাচর? 

অতএব চবষয়চি চবনশষরূনপ ত্ন  ত্ন  কচরয়া আনলািো করা আবশযক, আর প্রথমতঃ 

উকার জ্ঞােভ্াগ—চবিারাংশ চবনশষরূনপ বহা া আবশযক, থচদও আমরা নাচে, চবিানরর 

চবনশষ চকেহ মূলয োই, হৃদনয়রই প্রনয়ানে কবশী। হৃদনয়র ্ ারাই ভ্াগবপসাক্ষাপকার কয়, 

বহচদ্ধ ্ারা েয়। বহচদ্ধ ককবল া ািহদানরর মনতা রাস্তা পচরষ্কার কচরয়া কদয়—উকা কগৌণভ্ানব 

আমানদর উ্ন চতর সকায়ক কইনত পানর। বহচদ্ধ প্রকরীর মনতা, চকন্তু সমাননর সহিহ 

পচরিালোর নেয প্রকরীর কবশী প্রনয়ানে োই। তাকানক ককবল কগালমাল থামাইনত কয়, 

অেযায় চেবারণ কচরনত কয়। চবিারশচক্তর—বহচদ্ধর কাথেও ততিহকহ। এইরূপ বহচদ্ধ-চবিানরর 

পহস্তক থখে পিা কয়, তখে একবার উকা আয়ত্ত কইনল সকনলরই কতা মনে কয়, 

ঈেনরচ্ছায় ইকা কইনত বাচকর কইয়া বাাঁচিলাম। কারণ চবিার-শচক্ত অে, ইকার চেননর 

গচতশচক্ত োই, কাত-পাও োই। হৃদয়—অেহভ্বই বাস্তচবক কান কনর, উকা চবদযপ অথবা 

আরও দ্রুতগামী বস্তু অনপক্ষা দ্রুত গমে কচরয়া থানক। প্রশ্ন এই—কতামানদর হৃদয় আনে 

চক? থচদ থানক, তনব তহচম তাকা ্ ারাই ঈেরনক কদচখনব। আন কথ কতামার হৃদনয় এতিহকহ 
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অেহভ্ব-শচক্ত আনে, তাকাই প্রবল কইনব, ক্রমশঃ বাচিনত থাচকনব—কদবভ্াবাপা্ন  কইনত 

থাচকনব, থতচদে ো উকা সবচকেহনত, সবেবস্তুনত একে অেহভ্ব কচরনত পানর—চেননর 

মনধয ও অপনরর মনধয ঈেরনক অেহভ্ব কচরনত পানর। বহচদ্ধ তাকা পানর ো। ‘চবচভ্্ন রূনপ 

শব্দনথানোর ককৌশল, শাস্ত্রবযাখযা কচরবার চবচভ্্ন  ককৌশল ককবল পচণ্ডতনদর আনমানদর 

নেয, মহচক্তর নেয েনক।’ ১  

  

কতামানদর মনধয থাকারা িমাস-আ-নকচম্পনসর ‘ঈশা-অেহসরণ’ পহস্তক পা  কচরয়াে, 

তাকারাই নানো, প্রচত পৃিায় ককমে চতচে অেহভ্নবর উপর কা াাঁক চদনতনেে। নগনতর 

প্রায় সকল মকাপহরুষই অেহভ্নবর উপর কনার চদয়ানেে। চবিার আবশযক, চবিার ো 

কচরনল আমরা োোপ্রকার ভ্রনম পচি। চবিারশচক্ত ভ্রম চেবারণ কনর, এত্যতীত চবিানরর 

চভ্চত্তনত আর চকেহ চেমোণ কচরবার কিষ্টা কচরও ো। উকা একচি চেচয়য় কগৌণ সকায়মাত্র; 

প্রকৃত সাকাথয অেহভ্নব, কপ্রনম। তহচম চক অপনরর নেয প্রানণ প্রানণ অেহভ্ব কচরনতে? 

থচদ কর, তনব কতামার হৃদনয় একনের ভ্াব বচধেত কইনতনে। থচদ ো কর, তনব তহচম 

একনে বি বহচদ্ধনীবী কইনত পানরা, চকন্তু কতামার চকেহই কইনব ো—ককবল শুষ্ক বহচদ্ধবাদী 

কইয়াই থাচকনব। আর থচদ কতামার হৃদয় থানক, তনব একখাচে বই পচিনত ো পাচরনলও, 

ককাে ভ্াষা ো নাচেনলও তহচম চ ক পনথ িচলনতে। ঈের কতামার সকায় কইনবে। 

  

নগনতর ইচতকানস মকাপহরুষনদর শচক্তর কথা চক পা  কর োই? এ শচক্ত তাাঁকারা ককাথা 

কইনত পাইয়াচেনলে?—বহচদ্ধ কইনত? তাাঁকানদর মনধয ককক চক দশেেসম্বেীয় সহন্দর পহস্তক 

চলচখয়া চগয়ানেে? অথবা েযানয়র কূি চবিার লইয়া ককাে গ্রে চলচখয়ানেে? কককই এরূপ 

কনরে োই। তাাঁকারা ককবল গুচিকতক কথামাত্র বচলয়া চগয়ানেে। খ্রীনষ্টর েযায় 

হৃদয়সম্প্ন  কও, তহচমও খ্রীষ্ট কইনব; বহনদ্ধর েযায় হৃদয়বাে া্ কও, তহচমও একনে বহদ্ধ 

কইনব। হৃদয়ই নীবে, হৃদয়ই বল, হৃদয়ই কতন—হৃদয় বযতীত থতই বহচদ্ধর িালো কর 

ো ককে, চকেহনতই ঈেরলাভ্ কইনব ো। 

  

বহচদ্ধ কথে িালোশচক্তশূেয অঙ্গ-প্রতযনঙ্গর েযায়। থখে হৃদয় তাকানক অেহপ্রাচণত কচরয়া 

গচতথহক্ত কনর, তখেই তাকা অপনরর হৃদয় স্পশে কচরয়া থানক। নগনত চিরকালই এরূপ 
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কইয়া আচসয়ানে, সহতরাং এই চবষয়চি কতামানদর স্মরণ রাখা চবনশষ আবশযক। ধবদাচন্তক 

েীচততনত্ত্ব ইকা একচি চবনশষ কাথেকারী চশক্ষা; কারে কবদান্ত বনলে, কতামরা সকনল 

মকাপহরুষ—কতামানদর সকলনকই মকাপহরুষ কইনত কইনব। ককাে শাস্ত্র কতামার কানথের 

প্রমাণ েনক, চকন্তু তহচমই শানস্ত্রর প্রমাণ। ককাে া্ শাস্ত্র চক সতয বচলনতনে—তাকা চক কচরয়া 

নাচেনত পানরা? তহচমও কসইরূপ অেহভ্ব কর বচলয়া। কবদান্ত ইকাই বনলে। নগনতর খ্রীষ্ট 

ও বহদ্ধগনণর বানকযর প্রমাে চক? ো, তহচম-আচমও কসইরূপ অেহভ্ব কচরয়া থাচক, 

তাকানতই তহচম-আচম বহচা নত পাচর—কসগুচল সতয। আমানদর চদবয-আত্মা তাাঁকানদর চদবয-

আত্মার প্রমাণ। এমে চক, কতামার কদবেই ঈেনরর প্রমাণ। থচদ তহচম বাস্তচবক মকাপহরুষ 

ো কও, তনব ঈের সম্বনেও ককাে কথা সতয েনক। তহচম থচদ ঈের ো কও, তনব ককাে 

ঈের োই, কখে কইনবেও ো। কবদান্ত বনলে, এই আদশে অেহসরণীয়। আমানদর 

প্রনতযকনকই মকাপহরুষ কইনত কনব—আর তহচম স্বরূপতঃ মকাপহরুষই আে; ককবল উকা 

অবগত কও। কখেও ভ্াচবও ো, আত্মার পনক্ষ চকেহ অসেব। এরূপ বলা ভ্য়ােক 

োচস্তকতা। থচদ পাপ বচলয়া চকেহ থানক, তনব ‘আচম দুবেল’ বা অনেয দুবেল এরূপ বলাই 

একমাত্র পাপ। 
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১৫. কমথজীিষন বিদান্ত (চিতীয় 

প্রস্তাি) 

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা,-১২ই েনভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

আচম োনন্দাগয উপচেষদ া্ কইনত একচি গল্প১ বচলব—একচি বালনকর চকরূনপ জ্ঞােলাভ্ 

কইয়াচেল। গল্পচি প্রািীে ধরনের বনি, চকন্তু উকার চভ্তনর একচি সারতত্ত্ব চেচকত আনে। 

একচি অল্পবয়স্ক বালক তাকার মাতানক বচলল, ‘মা, আচম কবদচশক্ষা কচরনত থাইব, 

আমার চপতার োম চক ও আমার চক কগাত্র, তাকা বলহে।’  

  

তাকার মাতা চববাচকতা চেনলে ো, আর ভ্ারতবনষে অচববাচকতা োরীর সন্তাে সমানন 

েগণযরূনপ চবনবচিত—ককাে কানথেই তাকার অচধকার োই, কবদপা  করা কতা দূনরর কথা। 

তাই তাকার মাতা বচলনলে, ‘আচম কথৌবনে অনেনকর পচরিথো কচরতাম, কসই অবস্থায় 

কতামার লাভ্ কচরয়াচে, সহতরাং কতামার চপতার োম এবং কতামার চক কগাত্র, তাকা নাচে 

ো; এইিহকহ মাত্র নাচে কথ, আমার োম নবালা।’  

  

বালক ঋচষগনণর চেকি গমে কচরনল ঋচষগণ তাকানক কসই প্রশ্নই চনজ্ঞাসা কনরে। কস 

ব্রহ্মিারী চশষয কইনত প্রাথেো কচরনল তাাঁকারা চনজ্ঞাসা কচরনলে, ‘কতামার চপতার োম চক 

এবং কতামার কগাত্র চক?’ বালক মাতার চেকি থাকা শুচেয়াচেল, তাকাই আবৃচত্ত কচরল। 

অনেনকই এই উত্তনর সন্তুষ্ট কইনলে ো, চকন্তু তাাঁকানদর মনধয একনে বচলনলে, ‘বপস, 

তহচম সতয বচলয়াে, তহচম ধমেপথ কইনত চবিচলত কও োই—এই সতযবাচদতাই ব্রাহ্মনণর 

লক্ষণ; অতএব কতামানক আচম ব্রাহ্মণ বচলয়া গণয কচরলাম—কতামানক চশষয কচরব।’  

এই বচলয়া চতচে তাকানক আপোর চেকনি রাচখয়া চশক্ষা চদনত লাচগনলে। বালনকর োম 

রাচখনলে সতযকাম, অথোপ কথ সতয কামো কনর। 
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প্রািীে চশক্ষাপ্রণালী অেহসানর সতযকানমর চশক্ষা কইনত লাচগল। গুরু সতযকামনক কনয়ক 

শত গরুর কসবার ভ্ার চদয়া বচলয়া চদনলে, ‘এইগুচল লইয়া তহচম অরনণয থাও—থখে 

সবেসহদ্ধ সকস্র গরু কইনব, তখে চফচরয়া আচসনব।’ কস তাকাই কচরল। কনয়ক বপসর পনর 

কসই গরুগুচলর মনধয একচি প্রধাে বৃষ সতযকামনক বচলল, ‘আমরা এখে এক সকস্র 

কইয়াচে, আমাচদগনক লইয়া কতামার গুরুর চেকি চফচরয়া থাও। আচম কতামানক ব্রহ্ম 

সম্বনে চকেহ চশক্ষা চদব।’ সতযকাম বচলল, ‘বলহে প্রভ্হ!’ বৃষ বচলল, ‘উত্তরচদক ব্রনহ্মর 

এক অংশ; পূবেচদক, দচক্ষণচদক, পচশ্চমচদকও তাাঁকার এক এক অংশ। িাচরচদক ব্রনহ্মর 

িাচর অংশ। অচি কতামানক আরও চকেহ চশক্ষা চদনবে।’ তখেকার কানল অচি ব্রনহ্মর চবচশষ্ট 

প্রতীকরূনপ পূচনত কইনতে। প্রনতযক ব্রহ্মিারীনকই অচিিয়ে কচরয়া তাকানত আহুচত 

চদনত কইত। থাকা কউক, সতযকাম োোচদ কচরয়া অচিনত ককাম কচরয়া তাাঁকার চেকনি 

উপচবষ্ট আনে, এমে সময় অচি কইনত একচি বাণী শুচেনত পাইল—’সতযকাম!’ সতযকাম 

বচলল, ‘প্রভ্হ, আজ্ঞা করুে।’ কতামানদর স্মরণ থাচকনত পানর, ওল্ড কিস্টানমনে এইরূপ 

একচি গল্প আনে—সযামহনয়ল এইরূপ এক অিহত বাণী শুচেয়াচেনলে। থাকা কউক, অচি 

বচলনলে, ‘আচম কতামানক ব্রহ্ম সম্বনে চকেহ চশক্ষা চদব। এই পৃচথবী ব্রনহ্মর এক অংশ। 

অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বগে এক অংশ ,সমহদ্র এক অংশ। একচি কংস কতামানক চকেহ চশক্ষা 

চদনবে।’ একচি কংস একচদে আচসয়া সতযকাম কক বচলল, ‘আচম কতামানক ব্রহ্ম সম্বনে 

চকেহ চশক্ষা চদব। কক সতযকাম! এই অচি, তহচম থাকার উপাসো কচরনতে, তাকা ব্রনহ্মর 

এক অংশ। সূথে এক অংশ, ির এক অংশ ,চবদুযপও এক অংশ। মদ া্গু োমক এক পচক্ষ 

কতামানক আরও চকেহ চশক্ষাইনবে।’ একচদে কসই পচক্ষ আচসয়া তাকানক বচলল ‘আচম 

কতামানক ব্রহ্ম সম্বনে চকেহ চশক্ষাইব। প্রাণ তাকার এক অংশ। িক্ষহ এক অংশ, শ্রবণ এক 

অংশ এবং মে এক অংশ। তাকার পর বালক তাকার গুরুর চেকি উপেীত কইল; গুরু দূর 

কইনতই তাকানক কদচখয়া বচলনলে, ‘বপস, কতামার মহখ কথ ব্রহ্মচবনদর মনতা উিাচসত 

কদচখনতচে।’ কক কতামানক চশক্ষা চদল? সতযকাম বচলল, ‘ককাে মােহনষ েয়। চকন্তু আপচে 

অেহগ্রক কচরয়া আরও চকেহ চশক্ষা চদে, ককে ো আচম শুচেয়াচে আপোনদর েযায় গুরুর 

চেকি চশক্ষা লাভ্ কচরনল চবদযা কলযানণর কারণ কয়।’ কদবতাগণ পূনবে তাকানক কথ চশক্ষা 
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চদয়াচেনলে, ঋচষ তাকানক কসই চশক্ষাই চদনলে। বালক গুরুনক ব্রহ্ম সম্বনে আরও 

উপনদশ চদবার নেয বচলল। চতচে বচলনলে, ‘ব্রহ্ম সম্বনে চকেহ তহচম পূনবেই নাচেয়াে।’  

  

———-  

  

১ োনন্দাগয উপ., ৪/ ৪- ৯ 

  

এই-সকল রূপক োচিয়া চদয়া বৃষ চক চশখাইল, অচি চক চশখাইল, আর সকনল চক 

চশখাইল—এ-সব কথা োচিয়া চদয়া থচদ আমরা লক্ষয কচরয়া কদচখ, তনব বহচা ব, চিন্তার 

গচত ককাে া্ চদনক থাইনতনে। আমরা এখাে কইনত এই তনত্ত্বর আভ্াস পাইনতচে কথ, এই-

সকল বাণী আমানদরই চভ্তনর। আমরা আরও অচধক দুর পা  কচরয়া কগনল বহ চা ব, 

অবনশনষ এই তত্ত্ব পাওয়া থাইনতনে কথ, ঐ বাণী বাস্তচবক আমানদর হৃদনয়র চভ্তর 

কইনত উচথানত। চশষয বরাবরই সতয সম্বনে উপনদশ পাইনতনেে, চকন্তু চতচে ইকার কথ 

বযাখযা চদনতনেে অথোপ উকা বাচকর কইনত পাওয়া থাইনতনে, তাকা সতয েনক। আর এক 

তত্ত্ব পাওয়া থাইনতনে—কমেনীবনেই ব্রনহ্মাপলচি বা বযাবকাচরক নীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের 

প্রনয়াগ। ধমে কইনত কাথেতঃ চক সতয পাওয়া থাইনত পানর,ইকাই সকনল সবেদা অনেষণ 

কচরনতনে; আর এই-সব গল্প পা  কচরয়া আমরা কদচখনত পাই, একনের ধারণা চকভ্ানব 

চদে চদে বযাবকাচরক নীবনের অন্তগেত কইয়া থাইনতনে। তাাঁকাচদগনক কথ-সকল বস্তুর 

সংস্পনশে সবেদা আচসনত কইত, কসগুচলর মনধযই তাাঁকারা ব্রহ্ম উপলচি কচরনতনেে। কথ 

অচি তাাঁকারা উপাসো কচরনতে, তাকাই ব্রহ্ম—এই পৃচথবী কসই ব্রনহ্মর একাংশ ইতযাচদ। 

  

পরবতেী উপাখযােচি১ সতযকানমর এক চশষযসম্বেীয়। ইচে সতযকানমর চেকি 

চশক্ষালানভ্র নেয তাাঁকার চেকি চকেহকাল বাস কচরয়াচেনলে। সতযকাম কাথেবশতঃ ককাে 

স্থানে চগয়াচেনলে। তাকানত চশষযচি এনকবানর ভ্িহৃদয় কইয়া পচিনলে। থখে গুরুপেী 

তাাঁকার চেকি আচসয়া চনজ্ঞাসা কচরনলে, ‘বপস, তহচম খাইনতে ো ককে?’ তখে বালক 

বচলনলে, ‘আমার মে এত খারাপ কথ, চকেহ খাইনত ইচ্ছা কইনতনে ো।’ এমে সময় চতচে 

কথ অচিনত ককাম কচরনতচেনলে, তাকা কইনত এই বাণী উচথানত কইল, ‘প্রাণ ব্রহ্ম, সহখ ব্রহ্ম, 
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আকাশ ব্রহ্ম, তহচম ব্রহ্মনক নানো।’ তখে চতচে বচলনলে, ‘প্রাণ কথ ব্রহ্ম, তাকা আচম নাচে, 

চকন্তু চতচে কথ আকাশ—সহখ-স্বরূপ, তাকা আচম নাচে ো।’ তখে অচি আরও বচলনত 

লাচগনলে, ‘এই পৃচথবী, এই অ্ন , এই সূথে—তহচম থাাঁকার উপাসো কচরনতে, চতচে এই 

সকনল বাস কচরনতনেে, চতচে কতামানদর সকনলর মনধযও আনেে। চথচে ইকা নানেে 

এবং এইরূনপ উপাসো কনরে, তাাঁকার সকল পাপ েষ্ট কইয়া থায়, চতচে দীঘেনীবে লাভ্ 

কনরে ও সহখী কে। চথচে চদক া্সকনল বাস কনরে, আচমই চতচে। চথচে এই প্রানে, এই 

আকানশ, স্বগেসমূনক ও চবদুযনত বাস কনরে, আচমই চতচে।’  

  

এখানেও আমরা কমেনীবনে ধমোেহভ্ূচতর কথা পাইনতচে। থাকাচদগনক তাাঁকারা অচি, সূথে, 

ির প্রভ্ৃচতরূনপ উপাসো কচরনতে, কথ-সকল বস্তুর সচকত তাাঁকারা পচরচিত চেনলে, 

তাকানদরই বযাখযা করা কইনত লাচগল, তাকানদরই একচি উেতর অথে কদওয়া কইনত 

লাচগল, আর ইকাই বাস্তচবক কবদানন্তর সাধেকাণ্ড। কবদান্ত নগপনক উিাইয়া কদয় 

ো,উকানক বযাখযা কনর। কবদান্ত বযচক্তনক উিাইয়া কদয়ো,বযাখযা কনর—আচমেনক চবোশ 

কচরনত উপনদশ কদয় ো, প্রকৃত আচমে চক তাকা বহা াইয়া কদয়। কবদান্ত বনল ো কথ, 

নগপ বৃথা অথবা উকার অচস্তে োই, বরং বনল, নগপ চক তাকা বহা , থাকানত নগপ কতামার 

ককাে অচেষ্ট কচরনত ো পানর। 

  

কসই বাণী সতযকাম বা তাাঁকার চশষযনক এ-কথা বনল োই কথ, অচি সূথে ির অথবা চবদুযপ 

অথবা আর চকেহ—থাকা তাাঁকারা উপাসো কচরনতচেনলে, তাকা এনকবানর ভ্হল, চকন্তু 

বচলয়াচেল, কথ-দ্বিতেয সূথে ির চবদুযপ অচি এবং পৃচথবীর চভ্তনর রচকয়ানেে, চতচে 

তাাঁকানদর চভ্তনরও রচকয়ানেে; সহতরাং তাাঁকার িনক্ষ সবই আর একরূপ ধারণ কচরল। 

কথ-অচি পূনবে ককবল ককাম কচরবার নি অচি চেল, তাকা এক েূতে রূপ ধারণ কচরল 

এবং প্রকৃত-পনক্ষ ঈেরস্বরূপ কইল। পৃচথবী আর এক রূপ ধারণ চকল, প্রাে আর এক 

রূপ ধারণ কচরল; সূথে ির তারা চবদুযপ—সকলই আর একরূপ ধারণ কচরল, ব্রহ্মভ্াবাপ্ন  

কইয়া কগল। তখে তাকানদর প্রকৃত স্বরূপ নাো কগল। কারণ আমানদর ইকা চবনশষরূনপ 

নাো উচিত কথ, কবদানন্তর উনেশযই এই-সকল বস্তুনত ভ্গবাে দশেণ করা, বস্তুগুচল 
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কথরূপ আপততঃ প্রতীয়মাে কইনতনে, কসগুচলনক কসভ্ানব ো কদচখয়া তাকানদর প্রকৃত 

স্বরূনপ নাো। 

  

তারপর আর একচি চবষয় চশক্ষা কদওয়া কয়, ইকা একিহ অিহত রকনমর। ‘চথচে িনক্ষর 

মনধয দীচপ্ত পাইনতনেে, চতচে ব্রহ্ম, চতচে সহন্দর ও কনযাচতমেয়; চতচে সমহদয় নগনতই 

দীচপ্ত পাইনতনেে।’ এখানে ভ্াষযকার বনলে, পচবত্রাত্মা পহরুষগনণর িনক্ষ কথ এক 

চবনশষপ্রকার কনযাচতর আচবভ্োব কয়, তাকাই এখানে একচি তত্ত্ব কদচখনতচে কথ, মােহনষর 

কৃত প্রচতমা কলানকর চকতকর ও সকায়ক কইনত পানর, চকন্তু উকা কইনত কশ্রি প্রচতমা পূবে 

কইনতই রচকয়ানে। থচদ ঈের-উপাসো কচরবার চেচমত্ত প্রচতমার আবশযক কয়, তাকা 

কইনল নীবন্ত মােব-প্রচতমা কতা রচকয়ানে। থচদ ঈের-উপাসোর নেয মচন্দর চেমোণ 

কচরনত িাও কবশ, চকন্তু পূবে কইনতই ঐ মচন্দর অনপক্ষা উেতর, মকত্তর মােবনদকরূপ 

মচন্দর কতা রচকয়ানে। 

  

———-  

  

োনন্দাগয উপ,৪।  ১০- ১৭ 

  

আমানদর স্মরণ রাখা উচিত কথ, কবনদর দুই ভ্াগ—কমেকাণ্ড ও জ্ঞােকাণ্ড। উপচেষনদর 

অভ্হযদয়-সমনয় কমেকাণ্ড এত নচিল ও বচধেতায়তে কইয়াচেল কথ, তাকা কইনত মহক্ত কওয়া 

একরূপ অসেব বযাপার কইয়া পচিয়াচেল। উপচেষনদ কমেকাণ্ড এনকবানর পচরতযক্ত 

কইয়ানে বচলনলই কয়, চকন্তু ধীনর ধীনর বহা াইবার কিষ্টা করা কইয়ানে কথ, প্রনতযক 

কমেকানণ্ডর চভ্তর একচি উেতর, গভ্ীরতর অথে আনে। অচত প্রািীেকানল এই-সকল 

থাগথজ্ঞ কমেকাণ্ড প্রিচলত চেল, চকন্তু উপচেষনদর থহনগ জ্ঞাচেগনণর অভ্হযদয় কইল। 

তাাঁকারা চক কচরনলে? আধহচেক সংস্কারকগনণর মনতা তাাঁকারা থাগথজ্ঞাচদর চবরুনদ্ধ প্রিার 

কচরয়া ঐগুচলনক এনকবার চমথযা বচলয়া উিাইয়া চদবার কিষ্টা কচরনলে ো, চকন্তু ঐগুচলর 

উেতর তাপপথে বহা াইয়া চদয়া মােহষনক একিা ধচরবার চনচেস চদনলে। 
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তাাঁকারা বচলনলে ‘অচিনত ককাম কর—অচত উত্তম কথা, চকন্তু এই পৃচথবীনত চদবারাত্র ককাম 

কইনতনে। এই ক্ষহদ্র মচন্দর রচকয়ানে; কবশ, চকন্তু সমহদয় ব্রহ্মাণ্ডই কথ আমার মচন্দর, 

কথখানেই আচম উপাসো কচর ো ককে, চকেহমাত্র ক্ষচত োই। কতামরা কবদী চেমোণ কচরয়া 

থানকা, চকন্তু আমার পনক্ষ নীবন্ত কিতে মেহষযনদকরূপ কবদী রচকয়ানে এবং এই 

মেহষযনদক-রূপ কবদীনত পূনা অেযােয অনিতে প্রতীনকর পূনা অনপক্ষা অনেক বি।’  

  

এখানে আর একচি চবনশষ মত বচণেত কইনতনে। আচম ইকার অচধকাংশ বহচা  ো। থচদ 

কতামরা উকার চভ্তর কইনত চকেহ সংগ্রক কচরনত পানরা, তাই কতামানদর চেকি 

উপচেষনদর ঐ অংশ পা  কচরনতচে। কথ বযচক্ত ধযােবনল চবশুদ্ধচিত্ত কইয়া জ্ঞােলাভ্ 

কচরয়ানে, কস থখে মৃতহযমহনখ পচতত কয়, তখে কস প্রথনম অচিপনথ, তারপর ক্রমােনয় 

চদে শুেপক্ষ ও উত্তরায়ণ-েয়মানসর চেকি গমে কনর; মাস কইনত বপসনর, বপসর কইনত 

সূথেনলানক, সূথোনলাক কইনত িরনলানক, িরনলাক কইনত চবদুযনিানক গমে কনর। 

কসখানে ককাে অমােব সত্তা তাকানক ব্রহ্মনলানক লইয়া থাে। ইকারই োম ‘কদবথাে’। 

থখে ঋচষ ও জ্ঞােীনদর মৃতহয কয়, তাাঁকারা এই পথ চদয়া গমে ককরে। এই মাস বপসর 

প্রভ্ৃচত শনব্দর অথে চক, কককই ভ্াল কচরয়া বহনা ে ো। সকনলই স্বকনপাল-কচল্পত অথে 

কচরয়া থানকে, আবার অনেনক বনলে—এই-সব বানন কথামাত্র। এই িরনলাক, 

সূথেনলাক প্রভ্ৃচতনত থাওয়ার অথে চক? আর এই কথ অমােব বযচক্ত আচসয়া চবদুযনিাক 

কইনত ব্রহ্মনলানক লইয়া থাে, ইকারই বা অথে চক? চকন্দহনদর মনধয একচি ধারণা চেল কথ, 

িরানলানক প্রাণীর বাস আনে—ইকার পনর আমরা পাইব চক কচরয়া িরনলাক কইনত 

পচতত কইয়া মােহষ পৃচথবীনত উপপ্ন  কয়। থাকারা জ্ঞােলাভ্ কনর োই, চকন্তু এই নীবনে 

শুভ্কমে কচরয়ানে, তাকানদর থখে মৃতহয কয়, তাকারা প্রথনম ধূমপনথ গমে কনর, পনর 

রাচত্র, তারপনর কৃষ্ণপক্ষ, তারপনর দচক্ষণায়ে-েয়মাস, তারপর বপসর কইনত তাকারা 

চপতৃনলানক গমে কনর। চপতৃনলাক কইনত আকানশ, আকাশ কইনত িরনলানক গমে কনর। 

িরনলানক কদবতানদর খাদযরূনপ পচরণত কইয়া কদবনন্ম গ্রকণ কনর। থতচদে তাকানদর 

পহণযক্ষয় ো কয়, ততচদে িরনলানক বাস কচরনত থানক। আর কমেফল কশষ কইনলই 

পহেবোর তাকাচদগনক পৃচথবীনত আচসনত কয়। তাকারা প্রথনম আকাশরূনপ পচরণত কয়; 
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তারপনর বায়হ, তারপনর ধূম, তারপনর কমঘ প্রভ্ৃচতরূনপ পচরণত কইয়া কশনষ বৃচষ্টকণানক 

আশ্রয় কচরয়া ভ্ূপৃনি পচতত কয়। কসখানে শসযনক্ষনত্র শসযরূনপ পচরণত কইয়া মেহষয-

কতৃেক খাদযরূনপ গৃকীত কয়, অবনশনষ তাকানদর সন্তাোচদরূনপ পচরণত কয়। থাকারা 

সপকমে কচরয়াচেল, থাকারা সপকমে কচরয়াচেল, তাকারা স্ংনশ নন্মগ্রকণ কনর, আর 

থাকারা অসপকমে কচরয়ানে, তাকানদর অচত েীিনন্ম কয়, এমে চক তাকাচদগনক কখে 

কখে শূকরনন্ম পথেন্ত গ্রকণ কচরনত কয়। আবার কথ-সকল প্রাণী কদবথাে ও চপতৃথাে 

োমক এই দুই পনথর ককাে পনথ গমে কচরনত পানর ো, তাকারা পহেঃ পহেঃ নন্মগ্রকণ 

কনর এবং পহেঃ পহেঃ মৃতহযমহনখ পচতত কইয়া থানক। এই নেযই পৃচথবী এনকবানর পচরপূণে 

কয় ো, এনকবানর শূেযও কয় ো। আমরা ইকা কইনতও কতকগুচল ভ্াব পাইনত পাচর, আর 

পনর কয়নতা আমরা ইকার অথে অনেকিা বহচা নত পাচরব। কশষ কথাগুচল অথোপ স্বনগে গমে 

কচরয়া নীব আবার চকরূনপ চফচরয়া আনস, তাকা প্রথম কথাগুচল অনপক্ষা কথে চকেহ 

স্পষ্টতর কবাধ কয়, চকন্তু এই-সকল উচক্তর তাপপথে কবাধ কয় এই কথ, ব্রহ্মােহভ্ূচত বযতীত 

স্বগোচদলাভ্ বৃথা। মনে কর, অনেনক আনেে—তাাঁকারা এখেও ব্রহ্ম অেহভ্ব কচরনত পানরে 

োই, চকন্তু ইকনলানক কতকগুচল সপকমে কচরয়ানেে, আর কসই কমে আবার ফল-কামোয় 

করা কইয়ানে, তাাঁকানদর মৃতহয কইনল তাাঁকারা এখাে ওখাে োো স্থাে চদয়া চগয়া স্বনগে 

উপচস্থত কে; আর আমরাও কথমে এখানে নচন্ময়া থাচক, তাাঁকারাও চ ক কসইরূপ 

কদবতানদর সন্তােরূনপ নচন্ময়া থানকে, আর থতচদে তাাঁকানদর শুভ্-কানথের ফল কশষ ো 

কয় ততচদে তাাঁকারা স্বনগে বাস কনরে। ইকা কইনতই কবদানন্তর একচি মূলতত্ত্ব পাওয়া থায় 

কথ, থাকার োম-রূপ আনে তাকাই েের। সহতরাং স্বগেও অবশয েের কইনব, কারণ 

কসখানেও োম-রূপ রচকয়ানে। ‘অেন্ত স্বগে’ স্বচবরুদ্ধ বাকযমাত্র কথমে এই পৃচথবী কখে 

অেন্ত কইনত পানর ো; কারণ কথ-নকাে বস্তুর োম-রূপ আনে, কানল তাকার উপপচত্ত, 

কানলই চস্থচত কানলই চবোশ। কবদানন্তর এই চসদ্ধান্ত চস্থর; সহতরাং অেন্ত স্বনগের ধারণা 

পচরতযক্ত কইল। 

  

আমরা কদচখয়াচে, কবনদর সংচকতাভ্ানগ অেন্ত স্বনগের কথা আনে, কথমে মহসলমাে ও 

খ্রীষ্টােনদর আনে। মহসলমানেরা আবার স্বনগের অচতশয় স্থূল ধারণা কচরয়া থানকে। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 256 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তাাঁকারা বনলে, স্বনগে বাগাে আনে, তাকার েীনি েদী প্রবাচকত কইনতনে। আরনবর মরুনত 

নল একচি অচত বাঞ্ছেীয় পদাথে, এই নেয মহসলমানেরা স্বগেনক সবেদাই নলপূণে বচলয়া 

বণেো কনরে। আমার কথখানে নন্ম, কসখানে বপসনরর মনধয েয়মাস নল। আচম কয়নতা 

স্বগেনক শুষ্ক বচলয়া কল্পো কচরব, ইংনরনরাও তাকাই কচরনবে। সংচকতার এই স্বগে অেন্ত, 

মৃত বযচক্তরা স্বনগে গমে কচরয়া থানক। তাকারা কসখানে সহন্দর কদক লাভ্ কচরয়া তাকানদর 

চপতৃগনণর সচকত অচত সহনখ চিরকাল বাস কচরনত থানক, কসখানে তাকানদর সচকত চপতা-

মাতা স্ত্রী-পহত্রাচদর সাক্ষাপ কয়, আর তাকারা সবোংনশ এখােকারই মনতা, তনব অনপক্ষাকৃত 

অচধক সহনখর নীবে থাপে কচরয়া থানক। তাকানদর স্বনগের ধারণা এই কথ, এই নীবনে 

সহনখর কথ-সকল বাধাচবঘ্ন আনে, কসগুচল সব িচলয়া থাইনব, ককবল সহখকর অংশগুচলই 

অবচশি থাচকনব। স্বনগের এই ধারণা আমানদর খহব সহখকার বনি, চকন্তু সহখকর ও সতয—

এই দুইচি সমূ্পণে পৃথক া্। বাস্তচবক িরম সীমায় ো উচ নল সতয কখেও সহখকর কয় ো। 

মােহনষর স্বভ্াব বি রক্ষণশীল—মােহষ একবার ককাে চবনশষ কাথে কনর, আর একবার 

আরে কচরনল তাকা তযাগ করা তাকার পনক্ষ কচ ে কইয়া দাাঁিায়। তাকার মে ককাে েূতে 

চিন্তা গ্রকণ কচরনত িায় ো, কারণ উকা বি কষ্টকর।  

  

উপচেষনদ আমরা পূবেপ্রিচলত ধারণার চবনশষ বযচতক্রম কদচখনতচে। উপচেষনদ কচথত 

কইয়ানে—এই-সকল স্বগে, কথখানে চগয়া মােহষ চপতৃপহরুনষর সচকত বাস কনর, কসগুচল 

কখে চেতয কইনত পানর ো, কারণ কথ-বস্তুর োম-রূপ আনে তাকা চবোশশীল। থচদ 

রূপময় স্বগে থানক, তনব কানল অবশয কসই স্বনগের ধ্বংস কইনব। কইনত পানর লক্ষ লক্ষ 

বপসর পনর, চকন্তু এমে এক সময় আচসনব, থখে তাকার ধ্বংস কইনবই কইনব। আর এক 

ধারণা ইচতমনধয কলানকর মনে উচদত কইয়ানে কথ, এই-সকল আত্মা আবার এই 

পৃচথবীনত চফচরয়া আনস, এবং স্বগে ককবল তাকানদর শুভ্কনমের ফলনভ্ানগর স্থােমাত্র। 

এই ফলনভ্াগ কইয়া কগনল তাকারা আবার পৃচথবীনত আচসয়া নন্মগ্রকণ কনর। একচি কথা 

কবশ স্পষ্ট কবাধ কইনতনে কথ, মােহষ অচত প্রািীেকাল কইনতই কাথে-কারনণর তত্ত্ব নাচেত। 

পনর আমরা কদচখব, আমানদর দাশেচেনকরা দশেণ ও েযানয়র ভ্াষায় এই তত্ত্ব বণেো 

কচরনতনেে, চকন্তু এখানে একরূপ চশশুর অস্পষ্ট ভ্াষায় ইকা কচথত কইয়ানে। এই-সকল 
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গ্রে পা  কচরবার সময় কতামরা কবাধ কয় লক্ষয কচরয়াে কথ, এই গুচল সবই অন্তনরর 

অেহভ্ূচত। থচদ কতামরা চনজ্ঞাসা কর, ইকা কানথে পচরণত কইনত পানর চক ো, আচম বচলব, 

ইকা আনগ কানথে পচরণত কইয়ানে, তারপর দশেনে রূপাচয়ত কইয়ানে। কতামরা কদচখনতে, 

এইগুচল প্রথনম অেহভ্ূত, পনর চলচখত কইয়ানে। প্রািীে ঋচষগনণর চেকি চবেপ্রকৃচত কথা 

বচলত; পশুপক্ষী, িরসূথে তাাঁকানদর সচকত কথা বচলত। তাাঁকারা একিহ একিহ কচরয়া সকল 

চনচেস অেহভ্ব কচরনত লাচগনলে, প্রকৃচতর অন্তস্তনল প্রনবশ কচরনত লাচগনলে। তাকারা 

চিন্তা ্ারা বা চবিার ্ারা উকা লাভ্ কনরে োই, চকংবা আধহ চেক কানলর প্রথা অেহথায়ী 

অপনরর মচস্তষ্কপ্রসূত কতকগুচল চবষয় সংগ্রক কচরয়া একখাচে গ্রে প্রণয়ে কনরে োই, 

অথবা আচম কথমে তাাঁকানদরই একখাচে গ্রে লইয়া সহদীঘে বক্তৃতা কচরয়া থাচক, তাকাও 

কনরে োই; তাাঁকাচদগনক সতয আচবষ্কার কচরনত কইয়াচেল। অভ্যাসই ইকার সাধে চেল, 

আর চিরকালই এরূপ থাচকনব। ধমে চিরকালই বযাবকাচরক চবজ্ঞােরূনপ থাচকনব। শুধহ 

কদবতা-তনত্ত্বর উপর প্রচতচিত ধমে কখে চেল ো, কখে কইনবও ো। প্রথনম অভ্যাস, 

তারপর জ্ঞাে। নীবাত্মা কথ এখানে চফচরয়া আনস, এ ধারণা উপচেষনদই রচকয়ানে। 

থাকারা ফল কামো কচরয়া ককাে সপকমে কনর, তাকারা কসই সপকনমের ফল প্রাপ্ত কয়, 

চকন্তু ঐ ফল চেতয েনক। কাথেকারণবাদ এখানে অচত সহন্দররূনপ বচণেত কইয়ানে—কচথত 

কইয়ানে কথ, কারণ অেহসানরই কাথে কইয়া থানক; কারণ থাকা, কাথেও তাকাই কইনব; 

কারণ থখে অচেতয , তখে কাথেও অচেতয কইনব। কারণ চেতয কইনল কাথেও চেতয কইনব। 

চকন্তু ‘সপকমে করা’-রূপ কারণগুচল অচেতয—সসীম, সহতরাং তাকার ফল কখেই চেতয 

কইনত পানর ো। 

  

এই তনত্ত্বর আর একচদক কদচখনল ইকা কবশ কবাধগময কইনব, কথ-কারনণ অেন্ত স্বগে কইনত 

পানর ো, কসই কারনণই অেন্ত েরক কওয়াও অসেব। মনে কর, আচম একনে খহব খারাপ 

কলাক। মনে কর, আচম নীবনের প্রচত মহকূনতে অেযায় কমে কচরনতচে, তথাচপ এই নীবেিা 

অেন্ত নীবনের তহলোয় চকেহই েয়। থচদ অেন্ত শাচস্ত থানক, তাকার অথে এই কইনব কথ, 

সসীম কারনণর ্ ারা অেন্ত ফনলর উপপচত্ত কইল। এই নীবনের কমেরূপ সান্ত কারণ ্ ারা 

অেন্ত ফনলর উপপচত্ত কইল। তাকা কইনত পানর ো। সারা নীবে সপকমে কচরনলও অেন্ত 
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স্বগে-লাভ্ কয় ো; কয়—মনে কচরনল ঐ একই ভ্হল কইয়া থানক। পূনবে কথ- সকল পকথর 

কথা বচণেত কইয়ানে, কসগুচল োিা—থাাঁকাথরা সতযনক নাচেয়ানেে, তাাঁকানদর নেয আর 

একচি পথ আনে। ইকাই মায়ার আবরণ কইনত বাচকর কইবার একমাত্র উপায়—’সতযনক 

অেহভ্ব করা’; আর উপচেষদ া্সমূক বহা াইনতনেে এই সতযােহভ্ব কাকানক বনল। 

  

ভ্ালমন্দ চকেহই কদচখও ো, সকল বস্তু এবং সকল কাথেই আত্মা কইনত প্রসূত বচলয়া চিন্তা 

কচরনব। আত্মা সকনলর মনধযই রচকয়ানেে। বনলা—নগপ বচলয়া চকেহ োই, বাকযদৃচষ্ট রুদ্ধ 

কর, স্বগে-েরক সবেত্র কসই প্রভ্হনক কদখ। চক মৃতহয, চক নীবে—সবেত্রই তাাঁকানক উপলচি 

কর। আচম পূনবে কতামাচদগনক থাকা পচিয়া শুোইয়াচে, তাকানতও এই ভ্াব—এই পৃচথবী 

কসই ভ্গবানের একপাদ, আকাশ ভ্গবানের একপাদ ইতযাচদ। সকলই ব্রহ্ম। ইকা কদচখনত 

কইনব, অেহভ্ব কচরনত কইনব, ককবল ঐ চবষয় আনলািো কচরনল বা চিন্তা কচরনল িচলনব 

ো। মনে কর, নীবাত্মা নগনতর প্রনতযক বস্তুর স্বরূপ বহচা নত পাচরল, প্রনতযক বস্তুই 

ব্রহ্মময় কবাধ কচরনত লাচগল, তখে উকা স্বনগেই থাক, েরনক বা অেযত্র কথখানেই থাক, 

চকেহই আনস থায় ো। আচম পৃচথবীনতই নন্ম গ্রকণ কচর অথবা স্বনগেই থাই , তাকানত 

চকেহই আনস থায় ো। আমার পনক্ষ এগুচলর আর ককাে অথেই োই; কারণ আমার পনক্ষ 

তখে সব নায়গা সমাে, সকল স্থােই ভ্গবানের মচন্দর, সকল স্থােই পচবত্র; কারণ 

স্বনগে, েরনক বা অেযত্র আচম ভ্গবানের সত্তাই অেহভ্ব কচরনতচে। ভ্াল-মন্দ বা নীবে-

মৃতহয বচলয়া চকেহ োই—শুধহ এক অেন্ত ব্রহ্মই আনেে। 

  

কবদান্তমনত মােহষ থখে এই অেহভ্ূচতসম্প্ন  কয় , তখে কস মহক্ত কইয়া থায়; আর কবদান্ত 

বনলে, কসই বযচক্তই ককবল নগনত বাস কচরবার উপথহক্ত, অনেয েনক। কথ-বযচক্ত নগনত 

অেযায় কদনখ, কস চকরূনপ নগনত বাস কচরনত পানর? তাকার নীবে কতা দুঃখময়। কথ-

বযচক্ত নগনত মৃতহয কদনখ, তাকার নীবে কতা দুঃখময়। কথ বযচক্ত এখানে োো বাধা চবঘ্ন 

চবপদ কদনখ তাকার নীবে কতা দুঃখময় ; কথ বযচক্ত নগনত মৃতহয কদনখ ,তাকার নীবে কতা 

দুঃখময়। কথ-বযচক্ত প্রচত বস্তুনত কসই সতযস্বরূপ দশেে কচরয়ানে, কসই বযচক্তই ককবল 

নগনত বাস কচরবার উপথহক্ত; কস-ই ককবল বচলনত পানর—আচম এই নীবে সনোগ 
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কচরনতচে, আচম এই নীবে লইয়া কবশ সহখী। এখানে আচম বচলয়া রাচখনত পাচর কথ, 

কবনদ ককাথাও েরনকর কথা োই। কবনদর অনেক পরবতেী পহরানণ এই েরনকর প্রসঙ্গ 

আনে। কবনদর সবোনপক্ষা অচধক কথ শাচস্তর কথা পাওয়া থায়—তাকা পহেনেন্ম, অথোপ আর 

একবার উ্ন চতর সহচবধা লাভ্ করা। প্রথম কইনতই বযচক্তকীে ভ্াব আচসনতনে, কদচখনত 

পাওয়া থায়। পহরস্কার ও শাচস্তর ভ্াব খহবই নিভ্াবাত্মক, আর ককবল মােহনষর মনতা 

সগুণ ঈের-ভ্ানবর সনঙ্গই ইকার সঙ্গচত আনে, চথচে আমানদরই মনতা একনেনক 

ভ্ালবানসে, অপরনক বানসে ো। এরূপ ঈেরধারণার সচকতই পহরস্কার ও শাচস্তর ভ্াব 

সঙ্গত কইনত পানর। সংচকতার ঈের এইরূপ চেনলে। কসখানে ঐ ধারণার সনঙ্গ ভ্য়ও 

চমচশ্রত চেল, চকন্তু উপচেষনদ এই ভ্নয়র ভ্াব এনকবানর কলাপ পাইয়ানে; ইকার সচকত 

চেগুেনণর ধারণা আচসনতনে—আর প্রনতযক কদনশই এই বযচক্ত-ভ্াবশূেয চেগুেনণর ধারণা 

অতযন্ত কচ ে বযাপার। মােহষ সবেদাই সগুণ বযচক্ত লইয়া থাচকনত িায়। 

  

অনেক বি বি মেীষী—অন্ততঃ নগপ থাাঁকাচদগনক খহব চিন্তাশীল বচলয়া থানক, তাাঁকারা 

এই চেগুেেবানদর উপর চবরক্ত, চকন্তু মােবনদকধারী ঈেনরর চিন্তা করা আমার চেকি 

অবাস্তব, আমার চেকি এই সগুণবাদ অচতশয় কাসযাস্পদ, চে ভ্াবাপ্ন , অচত স্থূল, এমে 

চক অধমে বচলয়া কবাধ কয়। বালনকর পনক্ষ ভ্গবােনক একনে সাকার মেহষয বচলয়া ভ্াষা 

কশাভ্া পায়, কস ওরূপ ভ্াচবনল তাকানক ক্ষমা করা থাইনত পানর; চকন্তু বয়স্ক বযচক্তর 

পনক্ষ, চিন্তাশীল েরোরীর পনক্ষ ভ্গবােনক স্ত্রী-পহরুষ বচলয়া চিন্তা করা বি লজ্জার কথা। 

উেতর ভ্াব ককাচে ি—নীচবত ঈের বা মৃত ঈের? কথ-ঈেরনক ককক কদচখনত পায় ো, 

থাাঁকার সম্বনে ককক চকেহ নানে ো—কসই ঈের অথবা অেহভ্ূত ঈের? সমনয় সমনয় চতচে 

নগনত তাাঁকার এক এক নে দূতনক কপ্ররণ কচরয়া থানকে, থাাঁকার এক কনস্ত তরবাচর, 

অপর কনস্ত অচভ্শাপ, আর আমরা থচদ তাাঁকার কথায় চবোস ো কচর, তনব এনকবানর 

ধ্বংস! চতচে চেনন আচসয়া, আমানদর চক কচরনত কইনব বচলয়া কদে ো ককে? ককে চতচে 

ক্রমাগত দূত পা াইয়া আমাচদগনক শাচস্ত ও অচভ্শাপ চদনতনেে ? চকন্তু এই চবোনসই 

অনেনক সন্তুষ্ট। আমানদর কল্পোর চক দীেতা! 
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অপর পনক্ষ, চেগুেণ ঈেরনক নীবন্তরূনপ আমার সম্মহনখ কদচখনতচে; চতচে একচি তত্ত্বমাত্র। 

সগুণ চেগুেনণর মনধয প্রনভ্দ এই—সগুণ ঈের বযচক্তমাত্র, আর চেগুেণ ঈের কদবদূত, 

মােহষ, পশু এবং আরও চকেহ, থাকা আমরা কদচখনত পাই ো। কারণ চেগুেনণর মনধয সব 

সগুণ ভ্াবই রচকয়ানে—উকা নগনতর সমহদয় বস্তুর সমচষ্ট এবং তদচতচরক্ত আরও অনেক 

চকেহ। ‘কথমে একই অচি নগনত চভ্্ন  চভ্্ন  রূনপ প্রকাশ পাইনতনে, আবার তদচতচরক্ত 

অচিরও অচস্তে আনে’,১ চেগুেণও তদ্রূপ। 

  

———-  

  

১ ক  উপ. ,  ২/ ২/ ৯ 

  

আমরা নীবন্ত ঈেরনক পূনা কচরনত িাই। আচম সারা নীবে ঈের বযতীত আর চকেহই 

কদচখ োই; তহচমও কদখ োই; এই কিয়ারখাচেনক কদচখনত কইনল কতামানক প্রথনম ঈেরনক 

কদচখনত কয়, তারপর তাাঁকারই চভ্তর চদয়া কিয়ারখাচেনক কদচখনত কয়। চতচে চদবরাত্র 

নগনত থাচকয়া ‘আচম আচে, আচম আচে, বচলনতনেে। কথ মহকূনতে তহচম বনলা—’আচম 

আচে’, কসই মহকূনতেই তহচম কসই সত্তানক নাচেনতে। ককাথায় তহচম ঈেরনক খহাঁচননত থাইনব, 

থচদ তহচম তাাঁকানক চেন হৃদনয়, সকল প্রাণীর চভ্তনর ো কদচখনত পাও, থচদ তাাঁকানক ঐ 

কথ কলাকিা রাস্তায় কমাি বচকয়া গলদ া্ঘমে কইনতনে, তাকার চভ্তর ো কদচখনত পাও? 

  

‘েং স্ত্রী েং পহমােচস েং কহমার উত বা কহমারী। েং নীনণো দনণ্ডে বিচস েং নানতা ভ্বচস 

চবেনতামহখঃ।।’ ২ 

  

—তহচম স্ত্রী, তহচম পহরুষ, তহচম বালক, তহচম বাচলকা, তহচম বৃদ্ধ দনণ্ড ভ্র চদয়া কবিাইনতে, 

তহচমই নগনত নন্মগ্রকণ কচরনতে। তহচম এই সব। চক অিহত নীবন্ত ঈের! নগনতর মনধয 

চতচেই একমাত্র বস্তু—ইকা অনেনকর পনক্ষ ভ্য়ােক বচলয়া কবাধ কয়; বাস্তচবক ইকা 

প্রিচলত ঈের-ধারণার চবনরাধী বনি; কসই ঈের ককাে চবনশষ স্থানে ককাে আবরনণর 

পশ্চানত লহকাইয়া রচকয়ানেে, তাাঁকানক কককই কখে কদচখনত পায় ো। পহনরাচকতরা 

আমাচদগনক ককবল এই আোস কদে কথ, থচদ আমরা তাাঁকানদর কথা শুচেয়া িচল, 
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তাাঁকানদর পদধূচল গ্রকণ কচর এবং তাাঁকাচদগনক পূনা কচর, তাকা কইনল আমরা এই নীবনে 

ঈেরনক কদচখব ো বনি, চকন্তু মৃতহযর সময় তাাঁকারা আমাচদগনক একখাচে োিপত্র 

চদনবে—তখে আমরা ঈের দশেে কচরনত পাচরব! এ কথা কবশ বহচা নত পারা থায়—এই 

স্বগেবাদ প্রভ্ৃচত পহনরাচকতনদর মূখেতা োিা আর চক? 

  

অবশয চেগুেেবাদ অনেক চকেহ ভ্াচঙয়া কফনল, উকা পনরাচকতনদর চেকি কইনত সব বযবসা 

কাচিয়া লয়—উকানত মচন্দর চগনো প্রভ্ৃচত সব উচিয়া থায়। ভ্ারনত এখে দুচভ্েক্ষ 

িচলনতনে, চকন্তু কসখানে এমে অনেক মচন্দর আনে, থাকানত অসংখয কীরানকরত 

রচকয়ানে। থচদ কলাকনক এই চেগুেে ব্রনহ্মর চবষয় কশখানো থায়, পহনরাচকতনদর বযবসা 

িচলয়া থাইনব। 

  

———-  

  

১ কেতােতর উপ., ৪/ ৩ 

  

তবহ আমাচদগনক কপৌনরাচকতয োচিয়া চেঃস্বাথেভ্ানব চশখাইনত কইনব। তহচমও ঈের, 

আচমও ঈের—তনব কক কাকার আজ্ঞা পালে কচরনব? কক কাকার উপাসো কচরনব? তহচমই 

ঈেনরর সবেনশ্রি মচন্দর; আচম ককাে মচন্দনর ককােরূপ প্রচতমা বা ককােরূপ শাস্ত্র উপাসো 

ো কচরয়া বরং কতামার উপাসো কচরব। কলানক এত পরস্পর-চবনরাধী চিন্তা কনর ককে? 

কলানক বনল, আমরা প্রতযক্ষবাদী; কবশ কথা, চকন্তু এইখানে কতামার উপাসো অনপক্ষা 

আর চক অচধকতর প্রতযক্ষ কইনত পানর? আচম কতামানক কদচখনতচেলাম, কতামানক কবশ 

অেহভ্ব কচরনতচে, আর নাচেনতচে—তহচম ঈের। মহসলমানেরা বনলে, আিা বযতীত ঈের 

োই; চকন্তু কবদান্ত বনলে, মােহষ বযতীত ঈের োই। ইকা শুচেয়া কতামানদর অনেনকর ভ্য় 

কইনত পানর, চকন্তু কতামরা ক্রমশঃ ইকা বহচা নব। নীবন্ত ঈের কতামানদর সনঙ্গ রচকয়ানেে, 

তখাচপ কতামরা মচন্দর-চগনো চেমোণ কচরনতে, আর সবেপ্রকার কাল্পচেক চমথযা বস্তুনত 

চবোস কচরনতে। মােবাত্মা অথবা মােবনদকই একমাত্র উপাসয ঈের। অবশয অেয 

নীবনন্তুরাও ভ্গবানের মচন্দর বনি, চকন্তু মােহষই সবেনশ্রি মচন্দর—মচন্দনরর মনধয 
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তানমকল। থচদ মােহনষর মনধয তাাঁকার উপাসো কচরনত ো পাচরলাম, তনব ককাে 

মচন্দনরই চকেহ উপকার কইনব ো। কথ-মহকূনতে আচম প্রনতযক মেহষযনদকরূপ মচন্দনর উপচবষ্ট 

ঈেরনক উপলচি কচরনত পাচরব, কথ-মহকূনতে আচম প্রনতযক মােহনষযর সম্মহনখ শ্রদ্ধা 

সককানর দাাঁিাইনত পাচরব, আর বাস্তচবক তাকার মনধয ঈেরনক কদচখব, কথ-মহকূনতে আমার 

চভ্তনর এই ভ্াব আচসনব, কসই মহকূনতেই আচম সমহদয় বেে কইনত মহক্ত কইব—অেয সব-

চকেহই অন্তচকেত কইনব, আচম মহক্ত কইব। 

  

ইকাই সবোনপক্ষা অচধক কাথেকরী উপাসো। মতান্তর লইয়া আমার ককাে প্রনয়ানে োই। 

চকন্তু একথা বচলনল অনেক কলানক ভ্য় পায়। তাকারা বনল, ইকা চ ক েয়। তাকার 

তাকানদর চপতামনকরা চক বচলয়া চগয়ানেে, কসই কথা লইয়া মতবাদ রিো কচরনব। 

চপতামনকরা আবার চবশ কানার বপসর পূনবেকার প্রচপতামকনদর চেকি শুচেয়াচেনলে, 

স্বনগের ককাে স্থানে অবচস্থত একনে ঈের কাকানকও বচলয়াচেনলে—আচম ঈের। কসই 

সময় কইনত ককবল মতমতান্তনরর আনলািোই িচলনতনে। তাকানদর মনত—ইকাই কাননর 

কথা, আর আমানদর ভ্াবগুচল কানথে পচরণত করা থায় ো।  

  

কবদান্ত বনলে, সকনলই চেন চেন পনথ িলহক ক্ষচত োই, চকন্তু ইকাই আদশে। স্বগেস্থ 

ঈেনরর উপাসো প্রভ্ৃচত মন্দ েয়, চকন্তু ইকা সনতয কপৌাঁচেবার কসাপােমাত্র। ঐগুচলনত 

সহন্দর মকপ ভ্াব আনে, চকন্তু কবদান্ত প্রচতপনদ বনলে : বেহ, তহচম থাাঁকানক অজ্ঞাত বচলয়া 

উপাসো কচরনতে এবং সারা নগনত থাাঁকানক খহাঁচনয়া কবিাইনতে, চতচে সবেদা এখানেই 

রচকয়ানেে। তহচম কথ নীচবত আে, তাকাও চতচে আনেে বচলয়া—চতচেই নগনতর চেতয 

সাক্ষী। সমহদয় কবদ থাাঁকার উপাসো কচরনতনেে, শুধহ তাকাই েনক, চথচে চেতয ‘আচম’কত 

সদা বতেমাে, চতচে আনেে বচলয়াই সমহদয় ব্রহ্মাণ্ড রচকয়ানে। চতচে সমহদয় ব্রহ্মানণ্ডর 

আনলাকস্বরূপ। চতচে থচদ কতামানত বতেমাে ো থাচকনতে, তনব তহচম সূথেনকও কদচখনত 

পাইনত ো, সব চকেহই কতামার চেকি শূেয অেকার নিরাচশ বচলয়া প্রতীত কইত। চতচেই 

দীপ্ত রচকয়ানেে বচলয়া চতচে নগপনক কদচখনতে।  
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এ চবষনয় সাধারণতঃ একচি প্রশ্ন করা কইয়া থানক—ইকানত কতা ভ্য়ােক কগালনথাগ 

উপচস্থত কইনত পানর। আমানদর সকনলই মনে কচরনব, ‘আচম ঈের’—অতএব থাকা চকেহ 

আচম ভ্াচব বা কচর, তাকাই ভ্াল; ঈেনরর আবার পাপ চক?’ প্রথমতঃ এই প্রকার 

অপবযাখযার আশঙ্কা স্বীকার কচরয়া লইনলও ইকা চক প্রমাণ করা থাইনত পানর কথ, অপর 

পনক্ষ অেহরূপ আশঙ্কা োই? কলানক পৃথক া্ স্বগেস্থ ঈেনরর উপাসো কচরনতনে, তাাঁকানক 

তাকারা খহব ভ্য় কচরয়া থানক। তাকারা ভ্নয় কাাঁচপনত কাাঁচপনত নচন্ময়ানে এবং সারা 

নীবেই এইভ্ানব কাাঁচপয়া কািাইয়া কদয়। ইকানত চক নগপ পূবোনপক্ষা ভ্াল কইয়ানে? 

অপর পক্ষনক ঐ প্রশ্ন চনজ্ঞাসা কর। থাাঁকারা বযচক্তভ্াবাপ্ন  সগুণ ঈেরবাদ বহচা য়া 

উপাসো কচরনতনেে, এবং থাাঁকারা বযচক্ত ভ্াবশূণয চেগুেে ঈেরতত্ত্ব বহচা য়া উপাসো 

কচরনতনেে,উভ্নয়র মনধয ককাে া্ সম্প্রদানয়র চভ্তর কইনত নগনত বি বি কলানকর 

আচবভ্োব কইয়ানে? বি বি কমেী ও িচরত্রবাে া্ বযচক্তর আচবভ্োব অবশযই চেগুেণ সাধকনদর 

মধয কইনত কইয়ানে। ভ্য় কইনত উে ধেচতকশচক্ত-সম্প্ন  মােহষ নচন্মনব, ইকা চকরূনপ 

আশা কচরনত পানরা? ইকা কখেই কইনত পানর ো। ‘কথখানে একনে অপরনক কদনখ, 

কথখানে একনে অপরনক চকংসা কনর, কসখানেই মায়া। কথখানে একনে অপরনক কদনখ 

ো, একনে অপরনক চকংসা কনর ো, কথখানে সবই আত্মাময় কইয়া থায়, কসখানে আর 

মায়া থানক ো।’১ তখে সবই চতচে , অথবা সবই আচম—তখে আত্মা মচলেতা-মহক্ত 

কইয়ানে। তখে—ককবল তখেই আমরা বহচা নত পাচর কপ্রম কাকানক বনল। ভ্য় কইনত চক 

এই কপ্রনমর উপপচত্ত সেব? কপ্রনমর চভ্চত্ত মহক্তভ্াব। মহক্তস্বভ্াব কইনল তনবই কপ্রম কদখা 

কদয়, তখেই আমরা বাস্তচবক নগপনক ভ্ালবাচসনত আরে কচর এবং সবেনেীে 

ভ্রাতৃভ্ানবর অথে বহচা নত পাচর—তাকার পূনবে েনক। 

  

অতএব এই মত অেহসরণ কচরনল সমহদয় নগনত ভ্য়ােক পানপর কস্রাত প্রবাচকত কইনব, 

এমে কথা বলা উচিত েয়; কথে অপর মতচি কখে মােহষনক অেযানয়র চদনক লইয়া থায় 

ো, উকা কথে সমস্ত নগপ রনক্ত প্লাচবত কনর ো, উকা কথে মােহষনক পরস্পর পৃথক া্ কচরয়া 

সাম্প্রদাচয়কাতার সৃচষ্ট কনর ো! ‘আমার ঈেরই সবেনশ্রি। এস, থহদ্ধ কচরয়া সতযতা প্রমাণ 

কচর।’ ধ্তবাদ কইনত নগনত এই ফল কইয়ানে। ক্ষহদ্র সঙ্কীণে পথ কইনত প্রশস্ত উদার 
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চদবানলানক এস। মকপ অেন্ত আত্মা চক কচরয়া সঙ্কীণেভ্ানব আবদ্ধ কইয়া থাচকনত পানরে? 

আমানদর সম্মহনখ এই আনলাকময় চবেনগপ রচকয়ানে, ইকার প্রনতযকচি বস্তু আমানদর। 

বাহু প্রসাচরত কচরয়া—সমহদয় নগপনক কপ্রনম আচলঙ্গে করনত কিষ্টা কর। থচদ কখে এরূপ 

কচরবার ইচ্ছা অেহভ্ব কচরয়া থানকা, তনবই তহচম ঈেরনক অেহভ্ব কচরয়াে। 

  

———-  

  

১ বৃকদারণযক উপ., ৪/২৪ ও ৫/১৫; োন্দগয উপ., ৭/ ২৪ 

  

বহদ্ধনদনবর নীবেিচরনতর মনধয কতামানদর কসই অংশচি অবশযই মনে আনে, চতচে 

চকরূনপ উত্তর-দচক্ষনণ, পূবে-পচশ্চনম, অধঃ ঊনধ্বে—সবেত্র কপ্রনমর চিন্তাপ্রবাক কপ্ররণ 

কচরনতে, থতক্ষণ ো সমহদয় নগপ কসই মকাে া্ অেন্ত কপ্রনম পূণে কইয়া থাইত। থখে কসই 

ভ্াব কতামানদর মনধয আচসনব, তখেই বহচা নব থথাথে বযচক্তে কাকানক বনল। সমহদয় নগপ 

তখে এক বযচক্ত কইয়া থায়—ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র চনচেনসর প্রচত আর মে থানক ো। এই অেন্ত 

সহনখর নেয ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র সহখ পচরতযাগ কর। এই ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র আেন্দ লইয়া কতামার লাভ্ চক? 

বাস্তচবক চকন্তু ঐ ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র সহখও কতামায় োচিনত কয় ো, কারণ কতামানদর মনে থাচকনত 

পানর, পূনবেই আমরা কদখাইয়াচে—সগুণ চেগুেনণর অন্তগেত। অতএব ঈের সগুণ এবং 

চেগুেণ দুইই। মােহষ— অেন্তস্বরূপ চেগুেণ মােহষও—চেনননক সগুণরূনপ, বযচক্তরূনপ 

কদচখনতনেে। অেন্তস্বরূপ আমরা কথে চেনচদগনক ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র রূনপ সীমাবদ্ধ কচরয়া 

কফচলয়াচে। কবদান্ত বনলে, ইকার কারণ বহচা নত ো পাচরনলও এইিহকহ বলা থায় কথ, ইকা 

আমানদর প্রতযক্ষদৃষ্ট বযাপার—ইকা অস্বীকার কচরবার উপায় োই। আমরা আমানদর 

কমে্ারা চেনননদর সীমাবদ্ধ কচরয়া কফচলনতচে এবং তাকাই কথে আমানদর গলায় চশকল 

চদয়া আমাচদগনকও বাাঁচধয়া রাচখয়ানে। শৃ্ল ভ্াচঙয়া কফনলা, মহক্ত কও। চেয়মনক 

পদদচলত কর। মেহনষযর প্রকৃত স্বরূনপ ককাে চবচধ োই, ককাে ধদব োই, ককাে অদৃষ্ট 

োই। অেনন্ত চবধাে বা চেয়ম থাচকনব চকরূনপ? স্বাধীেতাই ইকার মূলমে, স্বাধীেতাই 

ইকার স্বরূপ—ইকার নন্মগত অচধকার। প্রথনম মহক্ত কও, তারপর থত ইচ্ছা ক্ষহদ্র বযচক্তে 

রাচখনত কয়, রাচখও; তখে আমরা রঙ্গমনি অচভ্নেতানদর মনতা অচভ্েয় কচরব। কথমে 
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একনে থথাথে রানা চভ্খারীর কবনশ রঙ্গমনি অবতীণে কইনলে, চকন্তু এচদনক কথ বাস্তচবক 

চভ্ক্ষহক, কস রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমে কচরনতনে। দৃশয উভ্য়ত্র সমাে, কথাবাতোও কয়নতা এক, 

চকন্তু চক পাথেকয! চভ্ক্ষহনকর অচভ্েয় কচরয়া একনে আেন্দ উপনভ্াগ কচরনতনেে, 

অেযনে দাচরনদ্রয কষ্ট পাইনতনে। ককে এই পাথেকয কয়? কারণ একনে মহক্ত, অেযনে 

বদ্ধ। রানা নানেে, তাাঁকার এই দাচরদ্রয সতয েয়,—শুধহ অচভ্েনয়র নেয চতচে ইকা 

অবলম্বে কচরয়ানেে, চকন্তু থথাথে চভ্ক্ষহক নানে—এ তাকার চিরকানলর অবস্থা—ইচ্ছা 

থাকহক বা ো থাকহক, তাকানক এ দাচরদ্রয সকয কচরনতই কইনব। তাকার পনক্ষ ইকা চবচধর 

চবধাে, সহতরাং কস কষ্ট পায়। তহচম আচম—থতক্ষণ ো আমানদর স্বরূপ জ্ঞাত কইনতচে, 

ততক্ষণ আমরা চভ্ক্ষহক-মাত্র, প্রকৃচতর অন্তগেত প্রনতযক বস্তুই আমচদগনক দাস কচরয়া 

রাচখয়ানে। আমরা সমহদয় নগনত সাকানথযর নেয িীপকার কচরয়া কবিাইনতচে—কশনষ 

কপৌরাচণক কাল্পচেক প্রাণীনদর চেকিও সাকাথয িাচকনতচে, চকন্তু এই সাকাথয কখেও 

পাইলাম ো, তখাচপ ভ্াচবনতচে, এইবার সাকাথয পাইব—ভ্াচবয়া কাাঁচদনতচে, িীপকার 

কচরনতচে, আশা কচরয়া বচসয়া আচে; এইভ্ানব একিা নীবে কাচিল, আবার কসই কখলা 

িচলনত থানক। 

  

মহক্ত কও; অপর কাকারও চেকি চকেহ আশা কচরও ো। আচম চেচশ্চত ভ্ানব বচলনত পাচর, 

কতামরা থচদ কতামানদর নীবনের অতীত ঘিো স্মরণ কর, তনব কদচখনব—কতামরা সবেদাই 

অনেযর চেকি সাকাথয পাইবার বৃথা কিষ্টা কচরয়াে, কখও সাকাথয পাও োই; কথিহকহ 

সাকাথয পাইয়াে, সব চেননর চভ্তর কইনত। কথ-কানন তহচম চেনন কিষ্টা কচরয়াে, তাকারই 

ফল পাইয়াে; তথাচপ চক আশ্চথে, তহচম সবেদায় অনেযর চেকি সাকাথয প্রাথেো কচরয়াে। 

ধেীনদর ধব কখাোয় খাচেকক্ষণ বচসয়া থচদ লক্ষয কর, তাকা কইনল কবশ তামাসা 

কদচখনত পাইনব। কদচখনব, উকা সবেদাই পূণে, চকন্তু এখে উকানত কথ-দল রচকয়ানে, কস-

দলনক আর চ্তীয়বার কদচখনব ো,—সবেদাই তাকারা আশা কচরনতনে, ধেী বযচক্তর চেকি 

কইনত চকেহ আদায় কচরনব, চকন্তু কখেই চকেহ কচরনত পাচরনতনে ো। আমানদর নীবেও 

কসইরূপ; ককবল আশা কচরয়াই িচলয়াচে, ইকার কশষ োই, কবদান্ত বনল, এই আশা তযাগ 

কর। ককে আশা কচরনত থাইনব? সবই কতামার রচকয়ানে। তহচম আত্মা , তহচম সম্রািস্বরূপ, 
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তহচম আবার চকনসর আশা কচরনতে? থচদ রানা পাগল কইয়া চেন কদনশ ‘রানা ককাথায়, 

রানা ককাথায়?’ বচলয়া খহাঁচনয়া কবিাে, চতচে কখেই রানার সোে পাইনবে ো, কারণ 

চতচে চেননই কথ রানা। চতচে তাাঁকার রাননযর প্রনতযক গ্রাম, প্রনতযক েগর—এমে চক 

প্রনতযক গৃক পথেন্ত ত্ন  ত্ন  কচরয়া কদচখনত পানরে, চবলাপ কচরয়া ক্রন্দে কচরনত পানরে, 

তথাচপ রানার উনেশ পাইনবে ো; কারণ চতচে চেননই কথ রানা। আমরা থচদ নাচেনত 

পাচর, আমরা রানা, এবং এই রানার অনেষণরূপ অেথেক কিষ্টা তযাগ কচরনত পাচরনলই 

মঙ্গল। কবদান্ত বনলে, এই রূনপ চেনচদগনক রানা বচলয়া নাচেনত পাচরনলই আমরা সহখী 

ও সন্তুষ্ট কইনত পাচর। চেনবোনধর মনতা এ-সব অনেষণ োচিয়া চদয়া চশশুর মনতা নগনত 

কখলা কচরনত থানকা। 

  

এইরূপ অবস্থা লাভ্ কচরনত পাচরনল আমানদর দৃচষ্ট পচরবচতেত কইয়া থায়। অেন্ত 

কারাস্বরূপ ো কইয়া এ-নগপ ক্রীিাঙ্গনে পচরণত কয়, প্রচতনথাচগতার কক্ষত্র ো কইয়া ইকা 

ভ্রমরগুঞ্জেপূণে বসন্তকানলর রূপ ধারণ কনর। পূনবে কথ-নগপ েরককহণ্ড বচলয়া মনে 

কইনতচেল, তাকাই কথে স্বনগে পচরণত কয়। বনদ্ধর দৃচষ্টনত নগপ এক মকা থেণার স্থাে, 

চকন্তু মহক্ত বযচক্তর দৃচষ্টনত ইকাই স্বগে—স্বগে অেযত্র োই । এক প্রাণই সবেত্র চবরাচনত। 

পহেনেন্মাচদ থাকা চকেহ—সব এখানেই কইয়া থানক। কদবতা সবই এখানে তাাঁকারা মােহনষরই 

প্রচতরূপ। কদবতারা মােহষনক তাাঁকানদর আদনশে চেমোণ কনরে োই, চকন্তু মােহষই কদবতা 

সৃচষ্ট কচরয়ানে! এখানে ইর রচকয়ানেে, তাাঁকার িতহচদেনক চবনের কদবতারা উপচবষ্ট 

রচকয়ানেে। কতামরাই কতামানদর চেনননদরই এক অংশনক বাচকনর প্রনক্ষপ কচরনতে, 

কতামরাই চকন্তু মূল, আসল চনচেস—কতামরাই প্রকৃত উপাসয কদবতা। ইকাই কবদানন্তর 

মত এবং এই নেযই ইকা থথাথে কানন লাগাইবার কথাগয। অবশয আমরা থখে মহক্ত কইব, 

তখে উন্মত্ত কইয়া সমান তযাগ কচরয়া অরনণয বা গুকায় মচরনত থাইব ো। তহচম কথখানে 

চেনল কসইখানেই থাচকনব, তনব পাথেকয কইনব এইিহকহ কথ, তহচম সমহদয় নগনতর রকসয 

অবগত কইনব। পূবে দৃশয—সবই আচসনব, চকন্তু উকানদর অথে তখে অেযরূপ বহচা নব। 

কতামরা এখেও নগনতর স্বরূপ নাে ো; মহক্ত কইনলই ককবল উকার স্বরূপ বহা া থায়। 

সহতরাং আমরা কদচখনতচে—চবচধ, ধদব বা অদৃষ্ট আমানদর প্রকৃচতর অচত ক্ষহদ্র অংশ 
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লইয়াই বযাপৃত। এচি ককবল আমানদর প্রকৃচতর একচদক, অপর চদনক মহচক্ত সবেদা 

চবরাচনত, আর আমরা চশকারীর ্ারা অেহসৃত শশনকর েযায় মাচিনত চেনননদর মহখ 

লহকাইয়া চেনচদগনক অশুভ্ কইনত রক্ষা কচরবার কিষ্টা কচরনতচে।  

  

অতএব কদখা কগল, ভ্রমবশতঃ আমরা আমানদর স্বরূপ ভ্হচলনত কিষ্টা কচরয়াচে, চকন্তু 

ভ্হচলনত পাচর োই, সবেদাই উকা ককাে ো ককােরূনপ আমানদর সম্মহনখ আচসনতনে। আমরা 

কথ কদবতা ঈের প্রভ্ৃচতর অেহসোে কচরয়া থাচক, আমরা কথ বচকনেগনত স্বাধীেতা-লানভ্র 

নেয প্রাণপণ কিষ্টা কচরয়া থাচক, এ-সব আর চকেহই েয়—আমানদর মহক্ত প্রকৃচত কথে 

ককাে ো ককােরূনপ চেনননক প্রকাশ কচরবার কিষ্টা কচরনতে। ইকা সবেদাই আমাচদগনক 

আহ্বাে কচরনতনে। ভ্াচবনতচে—ককাথা কইনত এই বাণী উচ নতনে; তাকা বহচা নত আমরা 

ভ্হল কচরয়াচে মাত্র। আমরা প্রথনম ভ্াচব, এই বাণী অচি সূথে ির তারা বা ককাে কদবতা 

কইনত উচথানত—অবনশনষ আমরা কদচখনত পাই, এই বাণী আমানদরই চভ্তনর। এই কসই 

অেন্ত বাণী—অেন্ত মহচক্তর সমািার কঘাষণা কচরনতনে। এই সঙ্গীত অেন্তকাল ধচরয়া 

িচলয়ানে। আত্মার সঙ্গীনতর চকয়দংশ এই পৃচথবী, এই চেয়ম, এই চবেনগপ-রূনপ 

পচরণত কইয়ানে, চকন্তু এই সঙ্গীত—এই ধ্বচে সবেদা আমানদর চেনননদরই চেল, এবং 

চিরকাল তাকাই থাচকনব। এক কথায় কবদানন্তর আদশে—নগনত মেহনষযর উপাসো, আর 

কবদানন্তর ইকাই কঘাষণা কথ, থচদ তহচম ঈেনরর বযচক্তরূপ কতামার ভ্রাতানক উপাসো 

কচরনত ো পানরা, তনব অেয ককাথাও কতামার অেয চকেহ উপাসো চবোসনথাগয েয়। 

  

কতামানদর চক বাইনবনলর কসই কথা স্মরণ োই : থচদ তহচম কতামার ভ্রাতানক—থাকানক 

তহচম কদচখয়াে—ভ্াল ো বাচসনত পানরা, তনব কথ-ঈেরনক কখে কদখ োই, তাাঁকানক চক 

কচরয়া ভ্ালবাচসনব? থচদ তাাঁকানক কদবভ্াবাপ্ন  মেহনষযর মহনখ ো কদচখনত পানরা, তনব 

তাাঁকানক কমনঘ অথবা অেয ককাে নি পদানথে অথবা কতামার চেন মচস্তনষ্কর কচল্পত গনল্প 

চক কচরয়া কদচখনব? কথ-চদে কইনত কতামরা সকল েরোরীনত ঈের কদচখনত থাচকনব, 

কসই চদে কইনত আচম কতামাচদগনক ধাচমেক বচলব, তখেই কতামরা বহচা নব, ডাে গানল 

িি ককক মাচরনল তাকার চদনক বাাঁ গাল চফরানোর অথে চক। থখে তহচম মােহষনক ঈেররূনপ 
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কদচখনব, তখে সকল বস্তু—এমে চক বযাঘ্র পথেন্ত কতামার চেকি আচসনল তাকানক স্বাগত 

নাোইনব। থাকা চকেহ কতামার চেকি আনস, সবই কসই অেন্ত আেন্দময় প্রভ্হ োোরূনপ 

আচসনতনেে—চতচে আমানদর চপতা মাতা বেহ। আমানদর আত্মাই আমানদর সনঙ্গ কখলা 

কচরনতনেে। 

  

ভ্গবােনক ‘চপতা’ বলা অনপক্ষা উেতর ভ্াব আনে; তাাঁকানক সাধনকরা ‘মাতা’ বচলয়া 

থানকে। তাকা অনপক্ষাও পচবত্রতর ভ্াব আনে—তাাঁকানক ‘চপ্রয়সখা’ বলা। তাকা অনপক্ষাও 

কশ্রি ভ্াব—তাাঁকানক ‘আমার কপ্রমাস্পদ’ বলা। ইকার কারণ এই—কপ্রম ও কপ্রমাস্পনদ চকেহ 

প্রনভ্দ ো কদখাই সনবোে ভ্াব। কতামানদর কসই প্রািীে পারসযনদশীয় গনল্পর কথা স্মরণ 

থাচকনত পানর। একনে কপ্রচমক আচসয়া তাাঁকার কপ্রমাস্পনদর ঘনরর দরনায় আঘাত 

কচরনলে। প্রশ্ন চনজ্ঞাচসত কইল, ‘কক?’ চতচে বচলনলে, ‘আচম।’ ্ ার খহচলল ো। চ্তীয়বার 

চতচে আচসয়া বচলনলে, ‘আচম আচসয়াচে’, চকন্তু ্ার খহচলল ো। তৃতীয়বার চতচে 

আচসনলে, আবার চনজ্ঞাচসত কইল, ‘কক?’ তখে চতচে বচলনলে, ‘চপ্রয়, আচম তহচমই’; 

তখে ্ার উদ া্ঘাচিত কইল। ভ্গবাে এবং আমানদর মনধযও কতমচে। ‘তহচম সকনলনত, 

তহচমই সব চকেহ।’ প্রনতযক েরোরীই কসই প্রতযক্ষ নীবন্ত আেন্দময় ঈেনরর রূপ। 

  

‘কক বনল তহচম অজ্ঞাত? কক বনল কতামানক অনেষণ কচরনত কইনব? আমরা কতামানক 

অেন্তকানলর নেয পাইয়াচে । আমরা কতামানত অেন্তকানলর নেয বাস কচরনতচে—সবেত্র 

অেন্তকানলর নেয চবজ্ঞাত, অেন্তকাল ধচরয়া উপাচসত কতামানক আমরা পাইয়াচে।’  

  

আর একচি কথা এই প্রসনঙ্গ বহচা নত কইনব কথ, কবদান্ত বনলে—অেযােয প্রকানরর উপাসো 

ভ্হল েনক। এই চবষয়চি ককােমনত চবস্মৃত কওয়া উচিত েনক কথ, থাকারা োোপ্রকার 

চক্রয়াকাণ্ড ্ারা ভ্গবানের উপসো কনর—আমরা ঐগুচলনক থতই অপচরেত মনে কচর ো 

ককে—তাকারা বাস্তচবক ভ্রান্ত েনক। কারণ মােহষ সতয কইনত সনতয, চে তর সতয কইনত 

উেতর সনতয আনরাকে কচরয়া থানক। অেকার বচলনল বহচা নত কইনব—অল্প আনলা; 

মন্দ বচলনল বহচা নত কইনব—অল্প ভ্াল; অপচবত্রতা বচলনল বহচা নত কইনব—অল্প 

পচবত্রতা। অতএব সতয-ধারণার ইকাও একচি চদক কথ, অেযনক কপ্রম ও সকােহভ্ূচতর িনক্ষ 
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কদচখনত কইনব। আমরা কথ-পথ চদয়া আচসয়াচে, তাকারাও কসই পথ চদয়া িচলনতনে। থচদ 

তহচম বাস্তচবক মহক্ত কও, তনব কতামানক অবশযই নাচেনত কইনব—তাকারাও শ্রীঘ্র বা চবলনম্ব 

মহক্ত কইনব। আর থখে তহচম মহক্তই কইনল, তখে তহচম অচেতয কদখ চক কচরয়া? থচদ তহচম 

বাস্তচবক পচবত্র কও, তনব তহচম অপচবত্রতা কদখ চকভ্ানব ? কারণ থাকা চভ্তনর থানক, 

তাকাই বাচকনর কদচখনত পাওয়া থায়। আমানদর চেনননদর চভ্তনর অপচবত্রনত ো থাচকনল 

বাচকনর কখেই অপচবত্রতা কদচখনত পাইতাম ো। কবদানন্ত ইকা সাধোর একচি চদক। আশা 

কচর ,আমরা সকনল ইকা নীবনে রূপাচয়ত কচরনত কিষ্টা কচরব। ইকা অভ্যাস কচরবার 

নেয সারা নীবে পচিয়া রচকয়ানে, চকন্তু এই-সকল চবিার-আনলািোয় আমরা এই ফল 

লাভ্ কচরলাম কথ, অশাচন্ত ও অসনন্তানষর পচরবনতে আমরা শাচন্ত ও সনন্তানষর সচকত কাথে 

কচরব। কারণ আমরা নাচেলাম, সবচকেহই আমানদর চভ্তনর—আমানদরই রচকয়ানে, 

আমানদর নন্মগত অচধকার। আমানদর কান শুধহ এই সতয প্রকাশ করা, প্রতযক্ষভ্ানব 

অেহভ্ব করা। 
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১৬. কমথজীিষন বিদান্ত (তৃতীয় 

প্রস্তাি) 

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৭ই েনভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

পূনবোক্ত (োনন্দাগয) উপচেষদ া্ কইনতই আমরা পাইনতচে কথ, কদবচষে োরদ এক সময় 

সেপকহমানরর চেকি আগমে কচরয়া অনেক প্রশ্ন চনজ্ঞাসা কচরনলে। সেপকহমার তাাঁকানক 

কসাপাোনরাকণ-েযানয় ধীনর ধীনর লইয়া চগয়া অবনশনষ আকাশতনত্ত্ব উপেীত কইনলে। 

‘আকাশ কতন কইনত মকত্তর , কারণ আকানশ ির সূথে চবদুযপ তারা—সকনলই রচকয়ানে। 

আকানশই আমরা শ্রবণ কচরনতচে, আকানশই নীবেধারণ কচরয়া আচে, আকানশই আমরা 

মচরনতচে।’১ এখে প্রশ্ন কইনতনে—আকাশ কইনত মকত্তর চকেহ আনে চকো? সেপকহমার 

বচলনলে, প্রাণ আকাশ কইনতও বি। কবদান্তমনত এই প্রাণই নীবনের মূলীভ্ূত শচক্ত। 

আকানশর েযায় ইকাও একচি সবেবযাপী তত্ত্ব, আর আমানদর শরীনর বা অেযত্র থাকা চকেহ 

গচত কদখা থায়, সবই প্রানণর কাথে। প্রাণ আকাশ কইনতও মকত্তর। প্রানণর ্ারাই সকল 

বস্তু বাাঁচিয়া রচকয়ানে, প্রাণই মাতা, প্রাণই চপতা, প্রাণই ভ্চগেী, প্রাণই আিাথে, প্রাণই 

জ্ঞাতা। 

  

আচম কতামানদর চেকি ঐ উপচেষদ া্ কইনতই আর এক অংশ পা  কচরব। কেতনকতহ চপতা 

আরুচণর চেকি সতয সম্বনে প্রশ্ন করনত লাচগনলে। চপতা তাাঁকানক োো চবষয় চশখাইয়া 

অবনশনষ বচলনলে, ‘এই-সকল বস্তুর কথ সূক্ষ্ম কারণ, তাকা কইনতই ইকারা চেচমেত, ইকাই 

সব, ইকাই সতয; কক কেতনকনতা, তহচম তাকাই।’ তারপর চতচে ইকা বহা াইবার নেয োো 

উদাকরণ চদনত লাচগনলে। ‘কক কেতনকনতা, কথমে মধহমচক্ষকা চবচভ্্ন  পহে কইনত মধহ 

সিয় কচরয়া একত্র কনর এবং এই চবচভ্্ন  মধহ কথমে নানে ো, তাকারা ককাথা কইনত 
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আচসয়ানে, কসইরূপ আমরাও কসই সপ কইনত উপপ্ন  কইয়াও ভ্হচলয়া চগয়াচে। কক 

কেতনকনতা, তহচম তাকাই।’  

  

———-  

  

১ োনন্দাগয উপ., ৭/ ১২/ ১  

  

‘কথমে চবচভ্্ন  েদী চবচভ্্ন  স্থানে উপপ্ন  কইয়া সমহনদ্র পচতত কয়, চকন্তু এই েদীসকল 

কথমে নানে ো, ইকারা ককাথা কইনত উপপ্ন  কইয়ানে, কসইরূপ আমরাও কসই সপস্বরূপ 

কইনত আচসয়াচে বনি, চকন্তু আমরা নাচে ো কথ আমরা তাকাই। কক কেতনকনতা, তহচম 

তাকাই।’১ চপতা পহত্রনক এইরূপ উপনদশ চদনত লাচগনলে। 

  

এখে কথা এই, সকল জ্ঞােলানভ্র দুইচি মূলসূত্র আনে। একচি সূত্র এই—চবনশষনক 

সাধারনণ এবং সাধারণনক আবার সাবেনভ্ৌম তনত্ত্ব সমাধাে কচরয়া জ্ঞােলাভ্ কচরনত 

কইনব। চ্তীয় সূত্র এই : কথ-নকাে বস্তু বযাখযা কচরনত কইনব, থতদূর সেব কসই বস্তুর 

স্বরূপ কইনতই তাকার বযাখযা অনেষণ কচরনত কইনব। প্রথম সূত্রচি ধচরয়া আমরা কদচখনত 

পাই, আমানদর সমহদয় জ্ঞাে বাস্তচবক উে কইনত উেতর কশ্রণীচবভ্াগ মাত্র। একিা চকেহ 

থখে ঘনি, তখে আমরা কথে অতৃপ্ত কই। থখে ইকা কদখানো থায় কথ, কসই একই ঘিো 

পহেঃ পহেঃ ঘচিনতনে, তখে আমরা তৃপ্ত কই এবং উকানক ‘চেয়ম’ আখযা চদয়া থাচক। থখে 

একচি প্রস্তর অথবা আনপল পচিনত কদচখ, তখে আমরা অতৃপ্ত কই; চকন্তু থখে কদচখ, 

সকল প্রস্তর বা আনপলই পচিনতনে, তখে আমরা উকানক মাধযাকষেনণর চেয়ম বচল এবং 

তৃপ্ত কই। বযাপার এই, আমরা চবনশষ কইনত সাধারণ তনত্ত্ব গমে কচরয়া থাচক। থচদ 

ধমেতত্ত্ব আনলািো কচরনত িাই, কসখানেও ইকাই একমাত্র ধবজ্ঞাচেক প্রণালী। 

  

ধমেতত্ত্ব আনলািো কচরনত কগনল এবং উকানক ধবজ্ঞাচেকভ্ানব কচরনত কগনল আমাচদগনক 

এই মূলসূনত্রর অেহসরণ কচরনত কইনব। বাস্তচবক আমরা কদচখনত পাই, এই প্রণালীই 

অেহসৃত কইয়ানে। এই উপচেষদ া্, থাকা কইনত কতামাচদগনক শুোইনতচে, তাকানতও 

কদচখনত পাই, সবেপ্রথনম এই ভ্ানবর উদয় কইয়ানে—চবনশষ কইনত সাধারনণ গমে। 
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আমরা কদচখনত পাই—চকভ্ানব কদবতাগণ ক্রমশঃ পরস্পর অন্তভ্হেক্ত কইয়া এক তত্ত্বরূনপ 

পচরণত কইনতনেে; নগনতর ধারণায়ও তাাঁকারা ক্রমশঃ অগ্রসর কইনতনেে, ককমে সূক্ষ্ম 

ভ্ূত কইনত সূক্ষতর ও বযাপকতর ভ্ূনত থাইনতনেে, ককমে তাাঁকারা চবনশষ চবনশষ ভ্ূত 

কইনত আরে কচরয়া অবনশনষ এক সবেবযাপী আকাশতনত্ত্ব উপেীত কইয়ানেে, চকভ্ানব 

কসখাে কইনতও অগ্রসর কইয়া তাাঁকারা প্রাণ-োমক সবেবযাচপেী শচক্তনত উপেীত 

কইনতনেে, আর এই-সকনলর চভ্তনর আমরা এই এক তত্ত্বই পাইনতচে কথ, একচি বস্তু 

অেয সকল বস্তু কইনত পৃথক্ েনক।আকাশই সূক্ষ্মতররূনপ প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল 

কইয়া আকাশ কয়, আকাশ আবার স্থূল কইনত স্থূলতর কইনত থানক, ইতযাচদ। 

  

———-  

  

১ োনন্দাগয উপ, ৬।  ৯ - ১০ 

  

সগুণ ঈের এই মূলসূনত্রর আর একচি উদাকরণ। আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, সগুণ ঈেনরর 

ধারণাও এইরূপ সমােযীকরনণর ফল। ইকা কইনত পাওয়া চগয়ানে এইিহকহ কথ, সগুণ ঈের 

সমহদয় জ্ঞানের সমচষ্টস্বরূপ। চকন্তু ইকানত একচি শঙ্কা উচ নতনে, ইকা কতা পথোপ্ত 

সামােযীকরণ কইল ো! আমরা প্রকৃচতক ঘিোর একিা চদক অথোপ জ্ঞানের চদক লইলাম, 

তাকা কইনত সামােযীকরণ-প্রণালীনত সগুণ ঈেনর উপেীত কইলাম, চকন্তু বাচক প্রকৃচতর 

অেযচদক বাদ কগল। সহতরাং প্রথমতঃ এই সমােযীকরণ অসমূ্পণে। ইকানত আর একচি 

ত্রুচি আনে, তাকা চ্তীয় সূনত্রর অন্তগেত। প্রনতযক বস্তুনক তাকার চেননর ভ্াব কইনতই 

বযাখযা কচরনত কইনব। অনেক কলাক কয়নতা এক সমনয় ভ্াচবত, মাচিনত থাকা চকেহ পনি, 

তাকা ভ্ূনতই কফচলনতনে, চকন্তু মাধযাকষেণই বাস্তচবক ইকার বযাখযা; আর থচদও আমরা 

নাচে, ইকা সমূ্পণে বযাখযা েনক, তথাচপ ইকা অপর বযাখযা কইনত কথ কশ্রি, তাকা চেশ্চয়; 

কারণ একচি বযখযা বস্তুর বচকঃস্থ কারণ কইনত, অেযচি বস্তুর স্বভ্াব কইনত লি। এইরূপ 

আমানদর সমহদয় জ্ঞানের সম্বনেই। কথ-নকাে বযাখযা বস্তুর প্রকৃচত কইনত লি, তাকা 

ধবজ্ঞাচেক; আর কথ-নকাে বযাখযা বস্তুর বচকনদেশ কইনত লি, তাকা অদ্ববজ্ঞাচেক। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । জ্ঞানব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 273 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এখে ‘সগুণ ঈেনরর নগনতর সৃচষ্টকতো’—এই তত্ত্বচিনকও এই সূত্রচি ্ারা পরীক্ষা করা 

থাক। থচদ এই ঈের প্রকৃচতর বচকনদেনশ থানকে, থচদ প্রকৃচতর সনঙ্গ তাাঁকার ককাে সম্বে 

ো থানক এবং থচদ এই প্রকৃচত শূেয কইনত—কসই ঈেনরর আজ্ঞা কইনত উপপ্ন  কয়, তাকা 

কইনল স্বভ্াবতই ইকা অচত অদ্ববজ্ঞাচেক মত কইয়া দাাঁিাইল। আর চিরকাল সগুণ 

ঈেরবানদর ইকাই একচি দুবেলতা। এই মনত ঈের মােবগুণসম্প্ন , ককবল মােবীয় 

গুণগুচল অনেক পচরমানণ বচধেত। ঈের শূেয কইনত এই নগপ সৃচষ্ট কচরয়ানেে, অথি 

চতচে নগপ কইনত সমূ্পণে পৃথক া্—এনকেরবানদ এই দুইচি কদাষ কদচখনত পাওয়া থায়। 

  

আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, প্রথমতঃ সগুণ ঈেরবাদ পথোপ্ত সামােযীকরণ েয়। চ্তীয়তঃ 

ইকা প্রকৃচত কইনত প্রকৃচতর বযাখযা েয়। এই মতবানদ কারণ কইনত কাথে সমূ্পণে পৃথক া্। 

চকন্তু মােহষ থতই জ্ঞােলাভ্ কচরনতনে, ততই তাকার এই ধারণা বাচিনতনে কথ, কাথে 

কারনণর রূপান্তরমাত্র।আধহচেক চবজ্ঞানের সমহদয় আচবচয়য়া এই চদনকই ইচঙ্গত 

কচরনতনে, আর আধহচেক সবেবাচদসম্মত ক্রমচবকাশবানদর তাপপথেই এই কথ, কাথে 

কারনণর রূপান্তরমাত্র। এই কারণ ও আবার এক পহরাতে কারনণর কাথে। শূেয কইনত 

সৃচষ্ট—আধহচেক ধবজ্ঞাচেকনদর চেকি উপকানসর চবষয়। 

  

ধমে চক পূনবোক্ত দুইচি পরীক্ষার পর চিচকয়া থাচকনত পানর? থচদ এমে ককাে ধমেমত 

থানক, থাকা এই দুইচি পরীক্ষায় চিচকয়া থায়, তাকাই আধহচেক চিন্তাশীল মনের গ্রাকয 

কইনব। থচদ আনকালকার মােহষনক পহনরাচকত, চগনো অথবা ককাে শানস্ত্রর েচনর কদখাইয়া 

ককাে মত চবোস কচরনত বলা থায়, তনব কস উকা চবোস কচরনত পাচরনব ো; তাকার ফল 

দাাঁিাইনব—কঘার অচবোস। থাকারা বাচকনর কদচখনত খহব চবোসী, তাকারা বাস্তচবক চভ্তনর 

প্রিণ্ড অচবোসী। অবচশষ্ট কলানক ধমে এনকবানর োচিয়া কদয়, উকা কইনত দূনর পলাইয়া 

থায়, কথে ধনমের সচকত ককাে সম্পকেই রাচখনত িায় ো, ধমেনক তাকারা পহনরাচকতনদর 

নহয়ািহচর মনে কনর। 

  

ধমে এখে একপ্রকার নাতীয় ভ্ানব পচরণত কইয়ানে। ধমে আমানদর প্রািীে সমাননর 

একচি মকাে া্ উত্তরাচধকার, অতএব ইকানক থাচকনত দাও—ইকাই আমানদর ভ্াব। চকন্তু 
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আধহচেক কলানকর পূবেপহরুষ ধনমের নেয কথ প্রকৃত আগ্রক কবাধ কচরনতে, এখে তাকা োই; 

কলানক ধমেনক এখে আর থহচক্তসঙ্গত মনে কনর ো। এইরূপ সগুণ ঈের ও সৃচষ্টর ধারণা, 

থাকানক সিরাির সকল ধনমেই ‘এনকেরবাদ’ বনল, তাকানত এখে কলানকর প্রাণ তৃপ্ত কয় 

ো, আর ভ্ারনত কবৌদ্ধনদর প্রভ্ানব এনকেরবাদ প্রবল কইনত পানর োই; এবং এই 

চবষনয়ই কবৌনদ্ধরা প্রািীেকানল নয়লাভ্ কচরয়াচেনলে। তাাঁকারা কদখাইয়া চদনলে কথ, থচদ 

প্রকৃচতনক অেন্তশচক্তসম্প্ন  বচলয়া মাো থায়, থচদ প্রকৃচত চেননর অভ্াব চেনন পূরণ 

কচরনত পানর, তনব প্রকৃচতর অতীত চকেহ আনে, ইকা স্বীকার করা অোবশযক। আত্মার 

অচস্তে স্বীকার কচরবারও ককাে প্রনয়ানে োই। এই চবষনয় প্রািীেকাল কইনত একচি তকে-

চবতকে িচলয়া আচসনতনে। এখেও কসই প্রািীে কহসংস্কার বতেমাে রচকয়ানে—দ্রবয ও গুনণর 

চবিার। 

  

ইওনরানপ মধযথহনগ, এমে চক দুঃনখর সচকত আমানক বচলনত কইনতনে, তাকার অনেকচদে 

পনরও একচি চবনশষ চবিানরর চবষয় চেল : গুণগুচল চক দ্রনবযর চভ্তনর আনে, ো গুণ 

বযতীত দ্রনবযর অচস্তে আনে? ধদঘে, প্রস্থ, কবধ চক নিপদাথে-োমক দ্রবযচবনশনষ লাচগয়া 

আনে? আর এই গুণগুচল ো থাচকনলও দ্রবযচির অচস্তে থানক চক ো? কবৌদ্ধ দাশেচেক 

বচলনতনেে , এরূপ একচি দ্রনবযর অচস্তে স্বীকার করার ককাে প্রনয়ানে োই, এই 

গুণগুচলরই ককবল অচস্তে আনে। ইকার অচতচরক্ত তহচম আর চকেহই কদচখনত পাও ো। 

ইকাই অচধকাংশ আধহচেক অনজ্ঞয়বাদীনদর মত, এই দ্রবযগুনণর চবিার আর একিহ 

উেভ্ূচমনত লইয়া কগনল কদখা থায়, ইকা বযাবকাচরক ও পারমাচথেক সত্তার চবিানর পচরণত 

কইয়ানে। এই দৃশয নগপ—চেতযপচরণামশীল নগপ রচকয়ানে, এবং ইকার চপেনে এমে 

চকেহ রচকয়ানে, থাকার কখে পচরণাম কয় ো; ককক ককক বনলে, এই চ্চবধ পদানথেরই 

অচস্তে আনে। আবার অচধকতর থহচক্তর সচকত অপনর বনলে, এই উভ্য় পদাথে মাচেবার 

ককাে আবশযকতা োই, আমরা থাকা কদচখ, অেহভ্ব কচর বা চিন্তা কচর, তাকা ‘দৃশয’ মাত্র। 

দৃনশযর অচতচরক্ত ককাে পদাথে মাচেবার ককাে অচধকার আমানদর োই। এই কথার ককাে 

সঙ্গত উত্তর প্রািীেকানল ককক চদনত পানরে োই। ককবল কবদানন্তর অদ্ব্তবাদ কইনত 

আমরা ইকার উত্তর পাইয়া থাচক—ককবল একচি বস্তুর অচস্তে আনে, তাকাই কখে 
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দ্রষ্টারূনপ কখে বা দৃশযরূনপ প্রকাশ পাইনতনে। ইকা সতয েনক কথ, পচরণামশীল বস্তুর 

সত্তা আনে, আর তাকারই অভ্যন্তনর—অপচরণামী বস্তুও রচকয়ানে ; কসই এক অপচরণামী 

বস্তুই পচরণামশীল বচলয়া প্রচতভ্াত কইনতনে। 

  

বহচা বার উপথহক্ত একচি দাশেচেক চসদ্ধান্ত কচরবার নেয আমরা কদক, মে, আত্মা প্রভ্ৃচত 

োো কভ্দ কচরয়া থাচক, চকন্তু প্রকৃতপনক্ষ একচি সত্তাই চবরাচনত। কসই এক বস্তুই 

োোরূনপ প্রচতভ্াত কইনতনে। অদ্ব্তবাদীনদর চিরপচরচিত উপমা অেহসানর বচলনত কগনল 

বচলনত কয়, রজ্জহই সপোকানর প্রচতভ্াত কইনতনে। অেকারবশতঃ অথবা অেয ককাে 

কারনণ অনেনক রজ্জহনক সপে বচলয়া ভ্রম কচরয়া থানক, চকন্তু জ্ঞানের উদয় কইনল সপেভ্রম 

ঘহচিয়া থায়, তখে রজ্জহনক রজ্জহ বচলয়াই কবাধ কয়। এই উদাকরনণর ্ারা আমরা কবশ 

বহচা নতচে—মনে থখে সপেজ্ঞাে থানক, তখে রজ্জহজ্ঞাে থানক ো, আবার থখে রজ্জহজ্ঞানের 

উদয় কয়, তখে সপেজ্ঞাে িচলয়া থায়। থখে আমরা বযাবকাচরক সত্তা কদচখ, তখে 

পারমাচথেক সত্তা থানক ো; আবার থখে আমরা কসই অপচরণামী পারমাচথেক সত্তা কদচখ, 

তখে অবশযই বযাবকাচরক সত্তা আর প্রচতভ্াত কয় ো। 

  

এখে আমরা প্রতযক্ষবাদী ও চবজ্ঞােবাদী (Realist and Idealist)উভ্নয়রই মত কবশ 

পচরষ্কার বহচা নতচে। প্রতযক্ষবাদী ককবল বযাবকাচরক সত্তা কদনখে, আর চবজ্ঞােবাদী 

পারমাচথেক সত্তার চদক কদচখনত কিষ্টা কনরে। প্রকৃত চবজ্ঞােবাদী, চথচে অপচরোমী সত্তানক 

প্রতযক্ষ কচরয়ানেে, তাাঁকার পনক্ষ পচরণামশীল নগপ আর থানক ো; তাাঁকারই ককবল 

বচলবার অচধকার আনে কথ, নগপ সমস্তই চমথযা, পচরণাম বচলয়া চকেহই োই। প্রতযক্ষবাদী 

চকন্তু পচরণানমর চদনকই লক্ষয কচরয়া থানকে, তাাঁকার পনক্ষ অপচরণামী সত্তা বচলয়া চকেহ 

োই, সহতরাং তাাঁকার বচলবার অচধকার আনে—এ-সবই সতয। 

  

এই চবিানরর ফল চক কইল? ফল কইল এই কথ, ঈেনরর সগুণ ধারণা থনথষ্ট েনক। 

আমাচদগনক আরও উেতর ধারণা অথোপ চেগুেনণর ধারণা কচরনত কইনব। উকা ্ারা কথ 

সগুণ ধারণা েষ্ট কইনব, তাকা েনক। সগুণ ঈেনরর অচস্তে োই—প্রমাণ কচরনতচে ো, চকন্তু 

কদখাইনতচে, থাকা আমরা প্রমাণ কচরলাম, তাকাই একমাত্র েযায়সঙ্গত চসদ্ধান্ত। 
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মােহষনকও আমরা এইরূনপ সগুণ-চেগুেণ উভ্য়াত্মক বচলয়া থাচক। আমরা সগুণও বনি, 

আবার চেগুেণও বনি। অতএব আমানদর প্রািীে ঈেরধারণা, অথোপ ঈেনরর সগুণ ধারণা, 

তাাঁকানক ককবল একচি বযচক্ত বচলয়া ধারণা—অবশযই িচলয়া থাওয়া িাই, কারণ মােহষনক 

কথভ্ানব সগুণ চেগুেণ উভ্য়ই বলা থায়, আর একিহ উেতর ভ্ানব ঈেরনকও কসইভ্ানব 

সগুণ চেগুেে দুইই বলা থায়। অতএব সগুনণর বযাখযা কচরনত কইনল অবশযই আমাচদগনক 

অবনশনষ চেগুেণ ধারণায় থাইনত কইনব, কারণ চেগুেণ ধারণা সগুণ ধারণা কইনত আরও 

বযাপক। ককবল চেগুেেই অেন্ত কইনত পানর, সগুণ সান্ত মাত্র। অতএব এই ্ারা বযাখযা 

আমরা সগুেনক রক্ষাই কচরলাম, উিাইয়া চদলাম ো। অনেক সমনয় এই সংশয় আনস—

চেগুেণ ঈেনরর ধারণায় সগুণ ধারণা েষ্ট কইয়া থাইনব, চেগুেণ নীবাত্মার ধারণায় সগুণ 

নীবাত্মার ভ্াব েষ্ট কইয়া থাইনব; বাস্তচবক চকন্তু কবদান্তমনত ‘আচমনের’ োশ কয় ো, 

উকানক প্রকৃতভ্ানব রক্ষা করা কইয়া থানক। আমরা কসই অেন্ত সত্তার সমাধাে ো কচরয়া 

বযচক্তর অচস্তে ককাে-রূনপ প্রমাে কচরনত পাচর ো। থচদ আমরা বযচক্তনক সমহদয় নগপ 

কইনত পৃথক্ কচরয়া ভ্াচবনত কিষ্টা কচর, তনব কখেই তাকানত সমথে কইব ো, ক্ষণকানলর 

নেযও ঐরূপ ভ্াবা থায় ো। 

  

চ্তীয়তঃ পূনবোক্ত চ্তীয় তনত্ত্বর আনলানক আমরা আরও কচ ে ও দুনবোধয তনত্ত্ব উপেীত 

কই। সামােযীকরণ-প্রচক্রয়ায় আমরা কথ সনবোে তনত্ত্ব উপেীত কইয়াচে, থচদ সকল বস্তুনক 

তদেহথায়ী তাকার স্বরূপ কইনত বযাখযা কচরনত কয়, তাকা কইনল এই দাাঁিায় কথ, কসই 

চেগুেণ পহরুষ আমানদর চভ্তনরই রচকয়ানেে, বাস্তচবকপনক্ষ আমরা চতচেই। ‘কক 

কেতনকনতা, তত্ত্বমচস’১ —তহচম চতচেই, তহচমই কসই চেগুেে সত্তা; তহচমই কসই ব্রহ্ম, থাাঁকানক 

সমহদয় নগনত খহাঁচনয়া কবিাইনতনে, সবেদাই তহচম কসই! চকন্তু ‘বযচক্ত’-অনথে ‘তহচম’ েনক, 

চেগুেণ-অনথে। আমরা এই কথ মােহষনক নাচেনতচে, থাাঁকানক বযক্ত কদচখনতচে, চতচে সগুণ 

বযচক্ত কইয়ানেে, চকন্তু তাাঁকার প্রকৃত সত্তা চেগুেণ অবযক্ত। এই সগুণনক নাচেনত কইনল 

আমাচদগনক চেগুেনণর চভ্তর চদয়া নাচেনত কইনব, চবনশষনক নাচেনত কইনল সাধারনণর 

চভ্তর চদয়া নাচেনত কইনব। কসই চেগুেণ সত্তাই বাস্তচবক সতয, চতচে মােহনষর আত্মা—এই 

সগুণ বযক্ত পহরুষনক কসই সতয বলা কয় োই। 
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এ-সম্বনে অনেক প্রশ্ন উচ নব। আচম ক্রমশঃ কসইগুচলর উত্তর চদবার কিষ্টা কচরব। অনেক 

কূি প্রশ্ন উচ নব, চকন্তু ঐগুচলর মীমাংসার পূনবে আমরা বহচা নত কিষ্টা কচর—অদ্ব্তবাদ চক 

বনলে। এই কথ ব্রহ্মাণ্ড কদচখনতচে, ইকারই একমাত্র অচস্তে আনে, সনতযর অনেষণ অেযত্র 

কচরনত কইনব ো। স্থূলসূক্ষ্ম—সবই এখানে; কাথেকারণ—সবই এখানে, নগনতর বযাখযা 

এখানেই রচকয়ানে। থাকা চবনশষ বচলয়া পচরচিত, তাকা কসই সবোেহসূযত সত্তারই সূক্ষ্মভ্ানব 

পহেরাবৃচত্তমাত্র। আমরা আমানদর আত্মা সম্বনে আনলািো কচরয়াই 

  

———-  

  

১ োনন্দাগয উপ, ৬।  ৮।  ৭ 

  

নগপ সম্বনে ধারণা কচরয়া থাচক। এই অন্তনেগপ সম্বনে থাকা সতয, বচকনেগপ সম্বনেও 

তাকাই সতয। স্বগে েরক বচলয়া বাস্তচবক থচদ ককাে স্থাে থানক, কসগুচলও এই নগনতর 

অন্তগেত, সমহদয় চমচলয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড কইয়ানে। অতএব প্রথম কথা এই, োো ক্ষহদ্র 

ক্ষহদ্র পরমােহর সমচষ্টস্বরূপ এই ‘এক’ অখণ্ড বস্তু রচকয়ানে, আর আমাদর প্রনতযনকই কথে 

কসই এনকর অংশস্বরূপ। বযক্ত-নীবভ্ানব আমরা কথে পৃথক্ কইয়া রচকয়াচে, চকন্তু কসই 

একই সতযস্বরূপ; আর থতই আমরা চেনচদগনক উকা কইনত কম পৃথক া্ মনে কচরব, 

ততই আমানদর পনক্ষ মঙ্গল। থতই আমরা ঐ সমচষ্ট কইনত চেনননদর পৃথক া্ মনে কচরব, 

ততই আমানদর দুঃখ বাচিনব। এই অদ্ব্ততত্ত্ব কইনতই আমরা েীচতর চভ্চত্ত প্রাপ্ত কইলাম; 

আচম স্পধো কচরয়া বচলনত পাচর, আর ককাে মত কইনত আমরা ককােরূপ েীচততত্ত্ব পাই 

ো। আমরা নাচে, েীচতর প্রািীেতম ধারণা চেল—ককাে পহরুষচবনশষ অথবা কতকগুচল 

পহরুনষর ইচ্ছা। এখে আর ককক উকা মাচেনত প্রস্তুত েয়; কারণ উকা আংচশক বযাখযা 

মাত্র। চকন্দহরা বনলে—এই কাথে করা উচিত েয়, কারণ কবদ উকা চেনষধ কচরনতনেে, চকন্তু 

খ্রীষ্টাে কবনদর প্রামাণয স্বীকার কচরনত প্রস্তুত েে। খ্রীষ্টাে আবার বনলে—এ-কান কচরও 

ো, ও-কান কচরও ো, কারণ বাইনবনল ঐ-সকল কাথে চেচষদ্ধ। থাকারা বাইনবল মানে 

ো, তাকারা অবশয এ-কথা শুচেনব ো। আমাচদগনক এমে এক তত্ত্ব বাচকর কচরনত কইনব, 
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থাকা এই োোচবধ ভ্ানবর সমেয় কচরনত পানর। কথমে লক্ষ লক্ষ কলাক সগুণ সৃচষ্টকতোয় 

চবোস কচরনত প্রস্তুত, কসইরূপ এই নগনত সকস্র সকস্র মেীষী আনেে, থাাঁকানদর পনক্ষ 

ঐ ধারণা পথোপ্ত বচলয়া কবাধ কয় ো। তাাঁকারা ইকা অনপক্ষা চকেহ িাচকয়ানেে; আর থখেই 

ধমেসম্প্রদায়গুচল এই মেীষীগণনক চেনননদর অন্তভ্হেক্ত কচরবার মনতা উদারভ্াবাপ্ন  কয় 

োই, তখেই সমাননর উজ্জ্বলতম রেগুচল সংগচ ত ধমেচবোস (organised faith) তযাগ 

কচরয়ানেে , আর বতেমাে কানল চবনশষতঃ ইওনরানপ ইকা থত স্পষ্ট কদখা থাইনতনে, 

আর কখেও ককাথাও এরূপ কয় োই। 

  

মেীষীচদগনক ধনমের চভ্তর রাচখনত কইনল ধমেনক অবশয খহব উদার কইনত কইনব। ধমে 

থাকা চকেহ বনল, সবই থহচক্তর কচষ্টনত কফচলয়া পরীক্ষা করা আবশযক। কককই বচলনত 

পানর ো, সকল ধমেই ককে এই এক দাচব কচরয়া থানক কথ, তাকারা থহ চক্তর ্ ারা পরীচক্ষত 

কইনত িায় ো। বাস্তচবক ইকার কারণ কগািানতই গলদ আনে। থহচক্তর মােদণ্ড বযতীত 

ধমেচবষনয়ও ককােরূপ চবিার বা চসদ্ধান্ত সেব েনক। ককাে ধমে কয়নতা চকেহ বীভ্পস 

বযাপার কচরনত আজ্ঞা চদল।…মনে কর, মহসলমােধনমের ককাে আনদনশর প্রচত একনে 

খ্রীষ্টাে কদাষানরাপ কচরল। তাকানত মহসলমাে স্বভ্াবতই চনজ্ঞাসা কচরনব—চক কচরয়া তহচম 

নাচেনল আনদশচি ভ্াল চক মন্দ? কতামার ভ্ালমনন্দর ধারণা কতা কতামার শাস্ত্র কইনত! 

আমার শাস্ত্র বচলনতনে, ‘ইকা সপকাথে।’ থচদ তহচম বনলা, কতামার শাস্ত্র প্রিীে, তাকা কইনল 

কবৌনদ্ধরা বচলনবে—আমানদর শাস্ত্র আরও প্রািীে। আবার চকন্দহ বচলনবে—আমার শাস্ত্র 

সবোনপক্ষা প্রািীে। অতএব শানস্ত্রর কদাকাই চদনল িচলনব ো। কতামার আদশে ককাথায়, 

থাকা লইয়া তহচম সমহদয় তহলো কচরনত পানরা? খ্রীষ্টাে বচলনবে, ঈশার ‘ধশনলাপনদশ’ 

কদখ; মহসলমাে বচলনবে, ‘ককারানের েীচত’ কদখ। মহসলমাে বচলনবে—এদুনয়র মনধয 

ককােচি কশ্রি, তাকা কক চবিার কচরনব, মধযস্থ কক কইনব? বাইনবল ও ককারানে থখে 

চববাদ, তখে উভ্নথর মনধয কককই মধযস্থ কইনত পানর ো। ককাে স্বতে বযচক্ত মীমাংসক 

কইনলই ভ্াল কয়। ককাে গ্রে মীমাংসক কইনত পানর ো, সাবেনভ্ৌম ককাে-চকেহ ্ারাই 

মীমাংসা কওয়া িাই। থহচক্ত অনপক্ষা সাবেনভ্ৌম আর চক আনে? ককক ককক বনলে, থহচক্ত 

সকল সমনয় সতযােহসোনে সমথে েনক। অনেক সময় থহচক্ত ভ্হল কনর বচলয়া এই চসদ্ধান্ত 
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করা কইয়ানে কথ, ককাে পহনরাচকত-সম্প্রদানয়র শাসনে চবোস কচরনত কইনব। …আচম 

চকন্তু বচল, থহচক্ত থচদ দুবেল কয়, তনব পহনরাচকত-সম্প্রদায় আরও দুবেল, আচম তাাঁকানদর 

কথা ো শুচেয়া থহচক্তই শুচেব, কারণ থহচক্তনত থতই কদাষ থাকহক, উকানত চকেহ সতয 

পাইবার সোবো আনে, চকন্তু অেয উপানয় সতযলানভ্র ককাে সোবোই োই। 

  

অতএব আমাচদগনক থহচক্তর অেহসরণ কচরনত কইনব, আর থাকারা থহচক্তর অেহসরণ ো 

কচরয়া ককাে চবোনস উপেীত কয়, তাকানদর প্রচতও আমাচদগনক সকােহভ্চূত কদখাইনত 

কইনব। কারণ কাকারও মনত মত চদয়া চবশ লক্ষ কদবতা চবোস করা অনপক্ষা থহচক্তর 

অেহসরণ কচরয়া োচস্তক কওয়াও ভ্াল! আমরা িাই উ্ন চত, চবকাশ, প্রতযক্ষােহভ্ূচত। ককাে 

মত অবলম্বে কচরয়াই মােহষ বি কয় োই। ককাচি ককাচি শাস্ত্রও আমাচদগনক পচবত্র কইনত 

সাকাথয কনর ো। ঐরূপ কইবার একমাত্র শচক্ত আমানদর চভ্তনরই আনে। প্রতযক্ষােহভ্ূচতই 

আমাচদগনক পচবত্র কইনত সাকাথয কনর, আর ঐ প্রতযক্ষােহভ্ূচত মেনের ফল। মােহষ চিন্তা 

করুক। মৃচত্তকাখণ্ড কখে চিন্তা কনর ো; ইকা মাচেয়া লওয়া থাক কথ, উকা সবই চবোস 

কনর, তথাচপ উকা মৃচত্তকাই থাচকয়া থায়। একচি গাভ্ীনক থাকা ইচ্ছা চবোস করানো 

থাইনত পানর। কহকহর সবোনপক্ষা চিন্তাকীে নন্তু। ইকারা চকন্তু কথ কহকহর, কথ গাভ্ী, কথ 

মৃচত্তকা তাকাই থানক, চকেহই উ্ন চত কচরনত পানর ো। চকন্তু মােহনষর মকত্ত্ব এই কথ, কস 

মেেশীল নীব; পশুচদনগর সচকত আমানদর ইকাই প্রনভ্দ। মােহনষর এই মেে স্বভ্াবচসদ্ধ 

ধমে, অতএব আমাচদগনক অবশয মনের িালো কচরনত কইনব। এই নেযই আচম থহচক্তনত 

চবোস কচর এবং থহচক্তর অেহসরণ কচর, শুধহ কলানকর কথায় চবোস কচরয়া চক অচেষ্ট কয়, 

তাকা চবনশষরূনপ কদচখয়াচে; কারণ আচম কথ কদনশ নচন্ময়াচে, কসখানে এই অপনরর 

বানকয চবোস করার িূিান্ত কইয়া চগয়ানে। 

  

চকন্দহরা চবোস কনরে, কবদ কইনত সৃচষ্ট কইয়ানে। একিা কগা আনে, চকরূনপ নাচেনল? 

কারণ ‘কগা’ শব্দ কবনদ রচকয়ানে। মােহষ আনে চক কচরয়া নাচেনল? কারণ কবনদ ‘মেহষয’ 

শব্দ রচকয়ানে। চকন্দহরা ইকাই বনলে। এ কথ চবোনসর িূিান্ত!—আচম কথভ্ানব ইকার 

আনলািো কচরনতচে, কসভ্ানব ইকার আনলািো কয় ো। কতকগুচল তীক্ষ্ণবহচদ্ধ বযচক্ত ইকা 
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লইয়া কতকগুচল অপূবে দাশেচেক তত্ত্ব বাচকর কচরয়ানেে, এবং সকস্র সকস্র বহচদ্ধমাে া্ বযচক্ত 

সকস্র সকস্র বপসর এই তত্ত্ব কানথে রূপাচয়ত কচরনত নীবে উপসগে কচরয়ানেে। কলানকর 

কথায় চবোনসর শচক্ত অনেক, উকানত চবপদও অনেক! এরূপ চবোস মেহষযনাচতর 

উ্ন চতর কস্রাত অবরূদ্ধ কনর, আর আমানদর চবস্মৃত কওয়া উচিত েয় কথ, উ্ন চতই 

আমানদর আবশযক। প্রকৃত সতয অনপক্ষা আনপচক্ষক সনতযর অেহসোনেও আমানদর 

মনের িালো আবশযক কইয়া থানক। মেেই আমানদর নীবে। 

  

অদ্ব্তবানদর এইিহকহ গুণ কথ, ধমেমনতর চভ্তর এই মতচিই অনেকিা চেঃসংশনয় প্রমাণ 

করা থায়। চেগুেণ ঈের, প্রকৃচতনত তাাঁকার অবচস্থচত আর প্রকৃচত কথ চেগুেণ পহরুনষর 

পচরণাম, এই সতযগুচল অনেকিা প্রমানণর কথাগয, আর অেয সমহদয় ভ্াব—থথা ঈেনরর 

আংচশক ক্ষহদ্র বযচক্তভ্াবাপ্ন  সগুণ ধারণাগুচল—চবিারসক েনক। থহচক্তসঙ্গত এই 

ঈেরবানদর আর একচি গুণ এই কথ , ইকা প্রমাণ কনর ঐ আংচশক ধারণাগুচল এখেও 

অনেনকর পনক্ষ আবশযক। এই মতগুচলর অচস্তনের প্রনয়ানেীয়তার পনক্ষ ইকাই একমাত্র 

থহচক্ত। কদচখনব, অনেক কলানক বচলয়া থানক, এই সগুণবাদ অনথৌচক্তক, তথাচপ ইকা বি 

শাচন্তপ্রদ। তাকারা সনখর ধমে িাচকয়া থানক; আর আমরা বহচা নত পাচর, তাকানদর নেয 

ইকার প্রনয়ানে আনে। অচত অল্প কলাকই সনতযর চবমল আনলাক সকয কচরনত পানর, 

তদেহসানর নীবেথাপে করা কতা দূনরর কথা। অতএব এই সনখর ধমেও থাকা দরকার; 

ইকা অনেকনক উেতর ধমেলানভ্ সাকাথয কনর। কথ ক্ষহদ্র মনের পচরচধ সীমাবদ্ধ এবং ক্ষহদ্র 

ক্ষহদ্র সমােয বস্তুই কথ মনের উপাদাে, কস মে কখে উেচিন্তার রাননয চবিরণ কচরনত 

সাকস কনর ো। ক্ষহদ্র ক্ষদ্র কদবতা, প্রচতমা ও আদশে সম্বনে তাকানদর ধারণা উত্তম ও 

উপকারী, চকন্তু কতামাচদগনক চেগুেণবাদও বহচা নত কইনব, আর এই চেগুেেবানদর 

আনলানকই এইগুচলর উপকাচরতা বযাখযাত কইনত পানর। 

  

উদাকরণস্বরূপ নে স্টহয়ািে চমনলর কথা ধর। চতচে ঈেনরর চেগুেণভ্াব বহনা ে ও চবোস 

কনরে—চতচে বনলে, সগুণ ঈেনরর অচস্তে প্রমাণ করা থায় ো। আচম এ-চবষনয় তাাঁকার 

সচকত একমত; তনব আচম বচল, মেহষযবহচদ্ধনত চেগুেনণর থতদূর ধারণা করা থাইনত পানর, 
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তাকাই সগুণ ঈের। আর বাস্তচবকই নগপিা চক? চবচভ্্ন  মে কসই চেগুেনণরই থতদূর ধারণা 

কচরনত পানর, তাকাই; উকা কথে আমানদর সম্মহনখ প্রসাচরত এক একখাচে পহস্তক-স্বরূপ, 

আর প্রনতযনকই চেন চেন বহচদ্ধ ্ারা উকা পা  কচরনতনে, আর প্রতযকনকই উকা চেনন 

চেনন পা  কচরনত কয়। সকল মােহনষরই বহচদ্ধ কতকিা একরূপ, কসই নেয মেহষযবহচদ্ধনত 

কতকগুচল চনচেস একরূপ মনে কয়। তহচম আচম উভ্নয়ই একখাো কিয়ার কদচখনতচে। 

ইকানত প্রমাচেত কইনতনে, আমানদর উভ্নয়র মেই কতকিা একভ্ানব গচ ত। মনে কর, 

অপর ককাে ইচরয়সম্প্ন  নীব আচসল; কস আর আমানদর অেহভ্ূত কিয়ার কদচখনব ো, 

চকন্তু থাকারা এক প্রকৃচতর, তাকারা সব একরূপ কদচখনব। অতএব এই নগপ কসই 

চেরনপক্ষ অপচরণামী পারমাচথেক সত্তা; আর বযাবকাচরক সত্তা তাকানকই চবচভ্্ন ভ্ানব 

দশেণমাত্র। ইকার কারণ প্রথমতঃ বযাবকাচরক সত্তা সবেদাই স-সীম। আমরা কথ-নকাে 

বযাবকাচরক সত্তা কদচখ, অেহভ্ব কচর বা চিন্তা কচর, কদচখনত পাই—উকা অবশযই আমানদর 

জ্ঞানের ্ারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম কইয়া থানক; আর সগুণ ঈের সম্বনে আমানদর 

কথরূপ ধারণা, তাকানত চতচেও বযাা্কাচরক মাত্র। কাথেকারণ-ভ্াব ককবল বযাবকাচরক 

নগনতই সেব, আর তাাঁকানক থখে নগনতর কারণ বচলয়া ভ্াচবনতচে, তখে অবশযই 

তাাঁকানক স-সীমরূনপ ধারণা কচরনত কইনব। তাকা কইনলও চকন্তু চতচে কসই চেগুেণ ব্রহ্ম। 

আমরা পূনবেই কদচখয়াচে, এই নগপই আমানদর বহচদ্ধর মধয চদয়া দৃষ্ট কসই চেগুেে ব্রহ্মমাত্র। 

প্রকৃতপনক্ষ নগপ কসই চেগুেণ সত্তা মাত্র, আর আমানদর বহচদ্ধর ্ ারা উকার উপর োম-রূপ 

কদওয়া কইয়ানে। এই কিচবনলর মনধয থতিহকহ সতয তাকা কসই সত্তা, আর এই কিচবনলর 

আকৃচত ও অেযােয থাকা চকেহ—সবই সদৃশমােব-বহচদ্ধ ্ারা তাকার উপর আনরাচপত 

কইয়ানে। 

  

উদাকরণস্বরূপ গচতর চবষয় ধর। বযাবকাচরক সত্তার উকা চেতযসকির। উকা চকন্তু কসই 

সাবেনভ্ৌম পারমাচথেক সত্তা সম্বনে প্রথহক্ত কইনত পানর ো। প্রনতযক ক্ষহদ্র অণহ, নগনতর 

অন্তগেত প্রনতযক পরমাণহ সবেদাই পচরবতেেশীল ও গচতশীল, চকন্তু সমচষ্ট চকসানব নগপ 

অপচরণামী, কারণ গচত বা পচরণাম আনপচক্ষক ভ্াবমাত্র, আমরা ককবল গচতকীে পদানথের 

সচকত তহলোয় গচতশীল পদানথের কথা ভ্াচবনত পাচর। গচত বহচা নত কগনলই দুইচি 
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পদানথের আবশযক। সমহদয় সমচষ্টনগপ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ, উকার গচত অসেব। কাকার 

সচকত তহলোয় উকার গচত কইনব? উকার পচরণাম কয়, তাকাও বচলনত পারা থায় ো। 

কাকার সচকত তহলোয় উকার পচেণাম কইনব? অতএব কসই সমচষ্ট সত্তা চেরনপক্ষ, চকন্তু 

উকার অন্তগেত প্রনতযক অণহই চেরন্তর গচতশীল; একই সমনয় উকা পচরণামী ও 

অপচরণামী, সগুণ চেগুেণ দুই-ই। ইকাই আমানদর নগপ, গচত এবং ঈের সম্বনে ধারণা, 

‘তত্ত্বমচস’র অথেও ইকাই। আমাচদগনক আমানদর স্বরূপ নাচেনত কইনব। 

  

সগুণ মােহষ তাকার উপপচত্তস্থল ভ্হচলয়া থায়, কথমে সমহনদ্রর নল সমহদ্র কইনত বাচকর 

কইয়া আচসয়া সমূ্পণে স্বতে কইয়া থানক। এইরূপ আমরা সগুণ কইয়া, বযচষ্ট কইয়া 

আমানদর প্রকৃত স্বরূপ ভ্হচলয়া চগয়াচে, আর অদ্ব্তবাদ আমাচদগনক এই চবচভ্্ন রূনপ 

প্রতীয়মাে নগপনক তযাগ কচরনত চশক্ষা কদয় ো, উকা চক তাকাই বহচা নত বনল। আমরা 

কসই অেন্ত পহরুষ, কসই আত্মা। আমরা নলস্বরূপ, আর এই নল সমহদ্র কইনত উপপ্ন , 

উকার সত্তা সমহনদ্রর উপর চেভ্ের কচরনতনে, আর বাস্তচবকই উকা সমহদ্র—সমহনদ্রর অংশ 

েনক, সমহদয় সমহদ্রস্বরূপ; কারণ কথ অেন্ত শচক্তরাচশ ব্রহ্মানণ্ড বতেমাে, তাকার সমহদয়ই 

কতামার ও আমার। তহচম আচম, এমে চক প্রনতযক বযচক্তই কথে কতকগুচলর প্রণালীর 

মনতা—থাকানদর চভ্তর চদয়া কসই অেন্ত সত্তা আপোনক অচভ্বযক্ত কচরনতনে; আর এই 

কথ পচরবতেেসমচষ্টনক আমরা ‘ক্রমচবকাশ’ োম চদই, তাকারা বাস্তচবক পনক্ষ আত্মার 

োোরূপ শচক্ত চবকাশ মাত্র। চকন্তু অেনন্তর এ-পানর -সান্ত নগনত আত্মার সমহদয় শচক্তর 

প্রকাশ কওয়া অসেব। আমরা এখানে থতই শচক্ত, জ্ঞাে বা আেন্দলাভ্ কচর ো ককে, 

উকারা কখেই এ-নগনত সমূ্পণে কইনত পানর ো। অেন্ত সত্তা, অেন্ত শচক্ত, অেন্ত আেন্দ 

আমানদর রচকয়ানে। ঐগুচল কথ আমরা উপানেে কচরব, তাকা েনক; ঐগুচল আমানদর 

চভ্তনরই রচকয়ানে, প্রকাশ কচরনত কইনব মাত্র। 

  

অদ্ব্তবাদ কইনত এই এক মকপ সতয পাওয়া থাইনতনে, এবং ইকা বহা া বি কচ ে। আচম 

বালযকাল কইনত কদচখয়া আচসনতচে, সকনলই দুবেলতা চশক্ষা চদনতনে; নন্মাবচধ শুচেয়া 

আচসনতচে, আচম দুবেল। এখে আমার পনক্ষ আমার স্বকীয় অন্তচেেচকত শচক্ত উপলচি 
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করা কচ ে কইয়া পচিয়ানে, চকন্তু থহচক্তচবিানরর ্ ারা কদচখনত পাইনতচে, আমানক আমার 

চেননর অন্তচেেচকত শচক্ত সম্বনে জ্ঞােলাভ্ কচরনত কইনব মাত্র, তাকা কইনলই সব কইয়া 

কগল। এই নগনত আমরা কথ-সকল জ্ঞাে লাভ্ কচর, তাকারা ককাথা কইনত আনস? উকারা 

আমানদর চভ্তনরই রচকয়ানে। ককাে জ্ঞাে চক বাচকনর আনে?—আমানক এক চবন্দহ কদখাও 

কতা। জ্ঞাে কখেও ননি চেল ো, উকা বরাবর মােহনষর চভ্তনরই চেল। জ্ঞাে ককক কখেও 

সৃচষ্ট কনর োই; মােহষ উকা আচবষ্কার কনর, চভ্তর কইনত উকানক বাচকর কনর, উকা 

চভ্তনরই রচকয়ানে। এই কথ কক্রাশবযাপী বৃকপ বিবৃক্ষ, তাকা ঐ সষেপ-বীননর অষ্টমাংনশর 

তহলয ক্ষহদ্র বীনন চেল—ঐ মকাশচক্তরাচশ উকার চভ্তনর চেচকত রচকয়ানে। আমরা নাচে, 

একচি নীবাণহনকানষর চভ্তর সকল শচক্ত, প্রখর বহচদ্ধ কহণ্ডলীকৃত কইয়া অবস্থাে কনর; 

তনব অেন্ত শচক্ত ককে ো তাকানত থাচকনত পাচরনব? আমরা নাচে, তাকা আনে। 

প্রনকচলকাবপ কবাধ কইনলও ইকা সতয। আমরা সকনলই একচি নীবাণহনকাষ কইনত উপপ্ন  

কইয়াচে, আর আমানদর থাকা চকেহ শচক্ত রচকয়ানে, তাকা ঐ নীবাণহনকানষই কহণ্ডলীভ্ূত 

কইয়া চেল। কতামরা বচলনত পার ো, উকা খাদয কইনত প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদয লইয়া খানদযর 

এক পবেত প্রস্তুত কর, কদখ তাকা কইনত চক শচক্ত বাচকর কয়! আমানদর চভ্তর শচক্ত পূবে 

কইনতই অন্তচেেচকত চেল, অবযক্তভ্ানব চকন্তু উকা চেল চেশ্চয়ই; অতএব চসদ্ধান্ত এই—

মােহনষর আত্মানতই অেন্ত শচক্ত রচকয়ানে, মােহষ উকার সম্বনে ো নাচেনলও উকা 

রচকয়ানে, ককবল উকানক নাচেবার অনপক্ষামাত্র। ধীনর ধীনর ঐ অেন্তশচক্তমাে া্ ধদতয কথে 

নাগচরত কইয়া চেন চেন শচক্ত সম্বনে সনিতে কইনতনে, আর থতই কস এই জ্ঞােলাভ্ 

কচরনতনে, ততই তাকার বেনের পর বেে খচসয়া থাইনতনে, শৃ্ল চোঁচিয়া থাইনতনে, 

আর এমে একচদে অবশয আচসনব, থখে এই অেন্তজ্ঞাে অেহভ্ূত কইনব, তখে জ্ঞােবান্ 

ও শচক্তমাে া্ কইয়া এই মােহষ দাাঁিাইয়া উচ নব। এস, আমরা সকনল কসই অবস্থা আেয়ে 

কচরবার নেয সাকাথয কচর। 
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১৭. কমথজীিষন বিদান্ত (িতুথথ প্রস্তাি) 

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮ই েনভ্ম্বর, ১৮৯৬  

  

আমরা এ পথেন্ত সমচষ্টর আনলািোই কচরয়া আচসয়াচে। অদয প্রানত আচম কতামানদর 

সমনক্ষ বযচষ্টর সচকত সমচষ্টর সম্বে চবষনয় কবদানন্তর মত বচলনত কিষ্টা কচরব। আমরা 

প্রািীেতর ধ্তবাদাত্মক ধবচদক মত কদচখনত পাই, প্রনতযক নীনবর একচি চেচদেষ্ট স-সীম 

আত্মা আনে, প্রনতযক নীনব অবচস্থত এই চবনশষ আত্মা সম্বনে অনেক প্রকার মতবাদ 

প্রিচলত। চকন্তু প্রািীে কবৌদ্ধ ও প্রািীে ধবদাচন্তকচদনগর মনধয প্রধাে চবিাথে চবষয় চেল এই 

কথ, প্রািীে ধবদাচন্তনকরা স্বয়ংপূণে নীবাত্মানত চবোস কচরনতে, কবৌনদ্ধরা এরূপ নীবাত্মার 

অচস্তে এনকবানর অস্বীকার কচরনতে। আচম কসচদে কতামাচদগনক বচলয়াচে, ইওনরানপ 

দ্রবয-গুণ সম্বনে কথ চবিার িচলয়াচেল, এ চ ক তাকারই মনতা। একদনলর মনত গুণগুচলর 

পশ্চানত দ্রবযরূপী চকেহ আনে, থাকানত গুণগুচল লাচগয়া থানক, আর এক মনত দ্রবয স্বীকার 

কচরবার চকেহমাত্র আবশযকতা োই, গুেগুচল চেননরাই থাচকনত পানর। অবশয আত্মা 

সম্বনে সবেপ্রািীে মত ‘আচম আচমই’ ‘আত্মার ঐকয’-রূপ থহচক্তর উপর স্থাচপত; —

কলযকার কথ-আচম, আনও কসই আচম, আর অদযকার আচম আবার আগামী কনলযর আচম 

কইব, শরীনর কথ-সকল পচরণাম কইয়ানে, কসগুচল সনত্ত্বও আচম চবোস কচর কথ, আচম 

সবেদাই একরূপ। থাাঁকারা সীমাবদ্ধ অথি স্বয়ংপূণে নীবাত্মায় চবোস কচরনতে, ইকাই 

তাাঁকানদর প্রধাে থহচক্ত চেল বচলয়া কবাধ কয়। 

  

অপরচদনক, প্রািীে কবৌদ্ধগণ এইরূপ নীবাত্মা স্বীকার কচরবার প্রনয়ানে অস্বীকার 

কচরনতে। তাাঁকারা এই থহচক্ত কদখাইনতে কথ, আমরা ককবল এই পচরণামগুচলই নাচে এবং 

এই পচরণামগুচল বযতীত আর চকেহ নাো আমানদর পনক্ষ সেব েয়। একচি অপচরবতেেীয় 

ও অপচরণামী দ্রবয স্বীকার করা বাহুলয-মাত্র, আর বাস্তচবক থচদ এরূপ অপচরণামী বস্তু 

চকেহ থানক, আমরা কখেই উকানক বহচা নত পাচরব ো, আর ককােরূনপ কখেও উকানক 

প্রতযক্ষ কচরনত পাচরব ো। বতেমােকানলও ইওনরানপ ধমেবাদী ও চবজ্ঞােবাদী এবং 
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আধহচেক প্রতযক্ষবাদী ও অনজ্ঞয়বাদীনদর ১ চভ্তর কসইরূপ চবিার িচলনতনে। একদনলর 

চবোস, অপচরণামী পদাথে চকেহ আনে—ইাঁকানদর সবেনশষ প্রচতচেচধ কাবোিে কস্পন্সার। চতচে 

বনলে, আমরা কথমে অপচরোমী ককাে পদানথের আভ্াস পাইয়া থাচক। অপর মনতর 

প্রচতচেচধ ককামনতর বতেমাে চশষযগণ ও আধহচেক অনজ্ঞয়বাচদগণ। কনয়ক বপসর পূনবে 

চমঃ কেনডচরক কযাচরসে ও চমঃ কাবোিে কস্পন্সানরর মনধয কথ তকে কইয়াচেল, কতামানদর 

মধয থাকারা উকা আগ্রনকর সচকত আনলািো কচরয়াচেনল, তাকারা কদচখয়া থাচকনব 

ইকানতও কসই পহরাতে সমসযা চবদযমাে; একদল পচরণামী বস্তুসমূনকর পশ্চানত ককাে 

অপচরণামী সত্তার অচস্তে স্বীকার কচরনতনেে, অপর দল এরূপ অেহমাে কচরবার 

আবশযকতাই অস্বীকার কচরনতনেে। একদল বচলনতনেে, আমরা অপচরণামী সত্তার 

ধারণা বযতীত পচরণাম ভ্াচবনতই পাচর ো; অপর দল থহচক্ত কদখাে : এরূপ স্বীকার করার 

ককাে প্রনয়ানে োই, আমরা ককবল পচরণামী পদানথেরই ধারণা কচরনত পাচর; অপচরণামী 

সত্তানক আমরা নাচেনত, অেহভ্ব কচরনত বা প্রতযক্ষ কচরনত পাচর ো। 

  

———-  

  

১ Religionist, idealist, realist agnosticism 

  

ভ্ারনত এই মকাে া্ প্রনশ্নর সমাধাে অচত প্রািীে কানল পাওয়া থায় োই, কারণ আমরা 

কদচখয়াচে গুণসমূনকর পশ্চানত অবচস্থত অথি গুণচভ্্ন  পদানথের সত্তা কখেই প্রমাণ করা 

থাইনত পানর ো; শুধহ তাকাই েনক, ‘আত্মার ঐকয’রূপ প্রমাণ—স্মৃচত কইনত আত্মার 

অচস্তনের থহচক্ত—কালও কথ আচম চেলাম, আনও কসই আচম আচে; কারণ আমার উকা 

স্মরণ আনে, অতএব আচম বরাবর আচে—এই থহচক্তও ককাে কাননর েনক। আর একচি 

থহচক্ত, থাকা সিরাির উপস্থাচপত কইয়া থানক, তাকা ককবল কথার মারপযাাঁি। ‘আচম থাই’, 

‘আচম খাই,”আচম স্বপ্ন কদচখ’, আচম ঘহমাই,”আচম িচল’—এইরূপ কতকগুচল বাকয লইয়া 

তাাঁকারা বনলে—করা, থাওয়া, স্বপ্ব কদখা, এ-সব চবচভ্্ন  পচরণাম বনি, চকন্তু উকানদর 

মনধয ‘আচম’চি চেতযভ্ানব রচকয়ানে, এইরূনপ তাাঁকারা চসদ্ধান্ত কনরে কথ, ‘আচম’ চেতয ও 

চেননই একচি বযচক্ত আর ঐ পচরণামগুচল শরীনরর ধমে। এই থহচক্ত আপাততঃ খহব 
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উপানদয় ও সহস্পষ্ট কবাধ কইনলও বাস্তচবক উকা ককবল কথার মারপযাাঁনির উপর স্থাচপত। 

এই ‘আচম’ এবং করা, থাওয়া, স্বপ্ন কদখা প্রভ্ৃচত কাগনন-কলনম পৃথক া্ কইনত পানর, 

চকন্তু মনে কককই ইকাচদগনক পৃথক্ কচরনত পানর ো। 

  

থখে আচম আকার কচর, খাইনতচে বচলয়া চিন্তা কচর, তখে আকার-কানথের সচকত আমার 

একাত্মভ্াব কইয়া থায়। থখে আচম কদৌিাইনত থাচক, তখে ‘আচম’ ও ‘কদৌিানো’ দুইচি 

পৃথক া্ ভ্াব থানক ো। অতএব এই থহচক্ত বি দৃঢ় বচলয়া কবাধ কয় ো। থচদ স্মৃচত্ারা 

অচস্তনের অচভ্্ন তা প্রমাণ কচরনত কয়, তনব আমার কথ-সকল অবস্থা ভ্হচলয়া চগয়াচে, 

কসই-সকল অবস্থায় আচম চেলাম ো বচলনত কয়। আর আমরা নাচে, অনেক চবনশষ 

অবস্থায় সমহদয় অতীনতর কথা এনকবানর চবস্মৃত কইয়া থায়। কদখা থায় অনেক 

উন্মাদনরাগ-গ্রস্ত বযচক্ত চেনননদর কািচেচমেত অথবা ককাে পশু বচলয়া ভ্ানব। থচদ স্মৃচতর 

উপর কসই বযচক্তর অচস্তে চেভ্ের কনর, তাকা কইনল কস অবশয কাি অথবা পশুচবনশষ 

কইয়া চগয়ানে, বচলনত কইনব; চকন্তু বাস্তচবক থখে তাকা কয় োই, তখে আমরা এই 

স্মৃচতচবষয়ক অচকচিপকর থহচক্তর উপর অকংভ্ানবর অচভ্্ন তা স্থাপে কচরনত পাচর ো। 

তনব চক দাাঁিাইল? দাাঁিাইল এই কথ, সীমাবদ্ধ অথি সমূ্পণে ও চেতয অকং-এর অচভ্্ন তা 

আমরা গুণসমূক কইনত পৃথক্ভ্ানব স্থাপে কচরনত পাচর ো। আমরা এমে ককাে সংকীণে 

সীমাবদ্ধ অচস্তে প্রমাণ কচরনত পাচর ো, থাকার সচকত গুণগুচল লাচগয়া রচকয়ানে। 

  

অপর পনক্ষ প্রািীে কবৌদ্ধনদর এই মত দৃঢ়তর বচলয়া কবাধ কয় কথ, গুণসমূনকর অচতচরক্ত 

ককাে বস্তুর সম্বনে আমরা চকেহ নাচে ো এবং নাচেনতও পাচর ো। তাাঁকানদর মনত অেহভ্ূচত 

ও ভ্াবরূপ কতকগুচল গুনণর সমচষ্টই আত্মা। এই গুণরাচশই আত্মা, আর উকারা ক্রমাগত 

পচরবতেেশীল। অদ্ব্তবানদর ্ারা এই উভ্য় মনতর সমেয় সাচধত কয়।  

  

অদ্ব্তবানদর চসদ্ধান্ত এই : আমরা বস্তুনক গুণ কইনত পৃথকরূনপ চিন্তা কচরনত পাচর ো, 

এ-কথা সতয, এবং পচরণাম ও অপচরণাম—এ-দুইচিও একসনঙ্গ ভ্াচবনত পাচর ো। এরূপ 

চিন্তা করা অসেব। চকন্তু থাকানকই বস্তু বলা কইনতনে, তাকাই গুণস্বরূপ। দ্রবয ও গুণ 

পৃথক া্ েনক। অপচরণামী বস্তুই পচরণামরূনপ প্রচতভ্াত কইনতনে। এই অপচরণামী সত্তা 
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পচরণামী নগপ কইনত সমূ্পণে স্বতে েয়। পারমাচথেক সত্তা বযাবকাচরক সত্তা কইনত সমূ্পণে 

পৃথক্ বস্তু েয়, কসই পারমাচথেক সত্তাই বযাবকাচরক সত্তা কইয়ানে। অপচরণামী আত্মা 

আনেে, আর আমরা কথগুচলনক অেহভ্ূচত, ভ্াব প্রভ্ৃচত বচলয়া থাচক, এমে চক এই শরীর 

পথেন্ত কসই আত্মস্বরূপ, চকন্তু বাস্তচবক আমরা এক সমনয় দুই বস্তু অেহভ্ব কচর ো, 

একচিই কচরয়া থাচক। 

  

থখে আচম চেনননক শরীর বচলয়া চিন্তা কচর, তখে আচম শরীরমাত্র; ‘আচম ইকার 

অচতচরক্ত চকেহ’ বলা বৃথা। আর থখে আচম চেনননক আত্মা বচলয়া চিন্তা কচর, তখে কদক 

ককাথায় উচিয়া থায়, কদকােহভ্ূচত আর থানক ো। কদকজ্ঞাে দূর ো কইনল কখে আত্মােহভ্ূচত 

কয় ো। গুনণর অেহভ্ূচত িচলয়া ো কগনল কককই বস্তু অেহভ্ব কচরনত পানর ো। 

  

এই পচরষ্কার কচরয়া বহা াইবার নেয অদ্ব্তবাদীনদর প্রািীে রজ্জহ-সনপের দৃষ্টান্ত গ্রকণ করা 

থাইনত পানর। থখে কলানক দচিনক সাপ বচলয়া ভ্হল কনর, তখে তাকার পনক্ষ দচি উচিয়া 

থায়; আর থখে কস উকানক থথাথে দচি বচলয়া কবাধ কনর, তখে তাকার সপেজ্ঞাে ককাথায় 

িচলয়া থায়, তখে ককবল দচিচিই অবচশষ্ট থানক। চবনেষণপ্রণালী অেহসরণ করানতই 

আমানদর এই চ্ে বা চত্রনের অেহভ্ূচত কইয়া থানক। চবনেষনণর পর এগুচল পহস্তনক 

চলচখত কইয়ানে। আমরা ঐ-সকল গ্রে পা  কচরয়া অথবা উকানদর সম্বনে শ্রবণ কচরয়া 

এই ভ্রনম পচিয়াচে কথ, সতযই বহচা  আমানদর আত্মা ও কদক দুনয়রই একত্র অেহভ্ব কইয়া 

থানক; বাস্তচবক চকন্তু তাকা কখেও কয় ো। কয় কদক, েয় আত্মার অেহভ্ব কইয়া থানক। 

উকা প্রমাণ কচরনত ককাে থহচক্তর প্রনয়ানে কয় ো। চেননর মনে মনেই ইকা পরীক্ষা কচরনত 

পারা থায়। 

  

তহচম চেনননক কদকশূেয আত্মা বচলয়া ভ্াচবনত কিষ্টা কর, কদচখনব—ইকা প্রায় অসেব, আর 

কথ অল্পসংখযক বযচক্তর পনক্ষ ইকা সেব তাাঁকারা থখে চেনচকগনক আত্মা-রূনপ অেহভ্ব 

কনরে, তখে তাাঁকানদর কদকনবাধ থানক ো। কতামরা কয়নতা কদচখয়াে বা শুচেয়াে, অনেক 

বযচক্ত সনম্মাকে(hypnotism)-প্রভ্ানব অথবা মৃগীনরাগ বা অেয ককাে কারনণ সমনয় সমনয় 

একপ্রকার চবনশষ অবস্থা লাভ্ কনর। তাকানদর অচভ্জ্ঞতা কইনত নাচেনত পারা থায়, তখে 
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তাকারা চভ্তনর চকেহ অেহভ্ব কচরনতচেল, এবং তাকানদর বাকযজ্ঞাে এনকবানরই চেল ো। 

ইকা কইনতই কবাধ কইনতনে—অচস্তে একচি, দুইচি েয়। কসই ‘এক’ োোরূনপ প্রতীয়মাে 

কইনতনেে, আর এ-সকনলর মনধয কাথেকারণ সম্বনে আনে। কাথেকারণ-সম্বনের অথে 

পচরণাম, একচি অপরচিনত পচরণত কয়। সমনয় সমনয় কথে কারনণর অন্তধোে কয়, কসই 

স্থানে কাথে অবচশষ্ট থানক। থচদ আত্মা কদনকর কারণ কে, তনব কথে চকেহক্ষনণর নেয 

তাাঁকার অন্তধোে কয়, কসই স্থানে কদক অবচশষ্ট থানক, আর থখে শরীনরর অন্তধোে কয় 

তখে আত্মা অবচশষ্ট থানকে। এই মনত কবৌদ্ধনদর মত খচণ্ডত কইনব। আত্মা ও শরীর—

এই দুইচি পৃথক া্, এই অেহমানের চবরুনদ্ধ কবৌনদ্ধরা তকে কচরনত-চেনলে। অদ্ব্তবানদর 

্ারা এই ধ্তভ্াব অস্বীকৃত কওয়ায় এবং দ্রবয ও গুণ একই বস্তুর চবচভ্্ন  রূপ প্রদচশেত 

কওয়ায় তাাঁকানদর মত খচণ্ডত কইল। 

  

আমরা ইকাও কদচখয়াচে থা, অপচরণাচমে ককবল সমচষ্ট-সম্বনেই প্রমাচণত কইনত পানর, 

বযচষ্ট-সম্বনে েয়। পচরণাম—গচত, এই ভ্ানবর সচকত বযচষ্টর ধারণা নচিত। থাকা চকেহ 

সসীম, তাকাই পচরণামী; অপর ককাে সসীম পদাথে বা অসীনমর সচকত তহলোয় তাকার 

পচরণাম চিন্তা করা থাইনত পানর, চকন্ত সমচষ্ট অপচরোমী; সমচষ্ট োিা অেয চকেহই োই, 

থাকার সচকত তহলো কচরয়া সমচষ্টর পচরণাম বা গচত চিন্তা করা থাইনব; পচরণাম ককবল 

অপর ককাে অল্পপচরণামী বা এনকবানর অপচরণামী পদানথের সচকত তহলোয় চিন্তা করা 

থাইনত পানর। 

  

অতএব অদ্ব্তবাদ-মনত সবেবযাপী, অপচরণামী, অমর আত্মার অচস্তে থথাসেব প্রমাণ 

করা থাইনত পানর। বযচষ্ট-সম্বনেই কগালমাল। আমানদর প্রািীে ধ্তবাতাত্মক মতগুচলর 

চক কইনব, কথ গুচল আমানদর উপর এত প্রভ্াব চবস্তার কচরয়ানে? সসীম, ক্ষহদ্র, বযচক্তগত 

আত্মা সম্বনে চক কইনব?—ইকাই প্রশ্ন। 

  

আমরা কদচখয়াচে, সমচষ্টভ্ানব আমরা অমর, চকন্তু সমসযা এই—আমরা ক্ষহদ্র বযচক্ত-

চকসানবও অমর কইনত ইচ্ছহক। তাকার চক কইনব? আমরা কদচখয়াচে, আমরা অেন্ত আর 

উকাই আমানদর থথাথে বযচক্তে। চকন্তু আমরা এই-সকল ক্ষহদ্র আত্মানকই বযচক্তরূনপ গ্রকণ 
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কচরয়া রাচখনত িাই। কসই-সকল ক্ষহদ্র বযচক্তনের চক কইনব? প্রচতচদনের অচভ্জ্ঞতা কইনত 

আমরা কদচখনত পাই, ইকানদর বযচক্তে আনে বনি, চকন্তু এই বযচক্তে ক্রমচবকাশশীল; 

এক বনি, অথি চ ক এক েনক, কলযকার ‘আচম’ অদযকার ‘আচম’ বনি, আবার ো-ও 

বনি। একিহ পচরবতেে কইয়ানে। পচরবতেনের চভ্তনর অপচরবতেেীয় চকেহ আনে—এই 

ধ্তবাদী মত পচরতযক্ত কইল, আর খহব আধহচেক ভ্াব, থথা ক্রমচবকাশবাদ গ্রকণ করা 

কইল। চসদ্ধান্ত কইল, উকার পচরণাম কইনতনে বনি, চকন্তু উকারই চভ্তনর একচি অচভ্্ন -

ভ্াব রচকয়ানে, থাকা সতত চবকাশশীল। 

  

থচদ ইকা সতয কয় কথ, মােহষ মাংসল নীবচবনশনষর (mollusc) পচরণাম-মাত্র, তনব কসই 

নীব ও মােহষ একই পদাথে, ককবল মাংসল নীব বহুপচরমানণ চবকচশত কইয়ানে। কসই 

ক্ষহদ্র নীব ক্রমশঃ চবকাশ প্রাপ্ত কইনত কইনত অেনন্তর চদনক িচলয়ানে, এখে মােহষরূপ 

ধারণ কচরয়ানে। অতএব সীমাবদ্ধ নীবাত্মানকও বযচক্ত বলা থাইনত পানর; চতচে ক্রমশঃ 

পূণে বযচক্তনের চদনক অগ্রসর কইনতনেে। পূণে বযচক্তে তখেই লাভ্ কইনব, থখে চতচে 

অেনন্ত কপৌাঁচেনবে, চকন্তু কসই অবস্থালানভ্র পূনবে তাাঁকার বযচক্তনের ক্রমাগত পচরণাম, 

ক্রমাগত চবকাশ কইনতনে। 

  

পূবেবতেী মতবাদগুচলর সমেয়-সাধে করাই অদ্ব্তনবদানন্তর অেযতম চবনশষে। অনেক 

সময় ইকানত এই দশেনের অনেক উপকার কইয়াচেল, আবার ককাথাও ককাথাও ক্ষচতও 

কইয়ানে। বতেমাে কানল ক্রমচবকাশ-বাদীনদর কথ মত, আমানদর প্রািীে দাশেচেকগণ তাকা 

নাচেনতে, তাাঁকারা বহচা নতে, দশেে-চিন্তাও ধীনর ধীনর গচিয়া ওন । এই কারনণই পূবে 

পূবে দশেে-প্রণালীর মনধয একচি সামঞ্জসয চবধাে করা তাাঁকানদর পনক্ষ সকন কইয়াচেল। 

ককাে ভ্াবই পচরতযচক্ত কয় োই। কবৌদ্ধনদর একচি চবনশষ কদাষ এই কথ, তাাঁকারা 

ক্রনমা্ন চত বহচা নতে ো, সহতরাং আদনশে কপৌাঁচেবার পূবেবতেী কসাপাে-গুচলর সচকত 

চেনননদর মনতর সমাঞ্জসয কচরবার ককাে কিষ্টা কনরে োই। বরং পূবেমতগুচলনক চেরথেক 

ও অচেষ্টকর বচলয়া পচরতযাগ কচরয়াচেনলে। 
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ধমেনগনত এই প্রকার মনোভ্াব অতযন্ত অচেষ্টকর। ককাে বযচক্ত একচি েূতে ও ভ্াল ভ্াব 

পাইল। তখে কস তাকার পহরাতে ভ্াবগুচলর চদনক দৃচষ্টপাত কচরয়া চসদ্ধান্ত কনর—ঐগুচল 

অচেষ্টকর ও অোবশযক। কস কখে ভ্ানব ো কথ, তাকার বতেমাে দৃচষ্ট কইনত কসগুচল থতই 

চবসদৃশ কবাধ কউক ো ককে, তাকার পনক্ষ এক সমনয় ঐগুচল অতযাবশযক চেল, তাকার 

বতেমাে অবস্থায় কপৌাঁচেনত ঐগুচল চবনশষ প্রনয়ানেীয় চেল, আর আমানদর প্রনতযকনক 

ঐভ্ানবই আত্মচবকাশ কচরনত কইনব, প্রথনম স্থূলভ্াব গ্রকণ কচরয়া তাকার সাকানথয 

উপকৃত কইয়া উেতর অবস্থায় আনরাকণ কচরনত কইনব। এইনেয প্রািীেতম মতগুচলর 

সচকত অদ্ব্তবানদর ককাে চবনরাধ োই, এবং ধ্তবাদ ও কথ-সব মত তাকার পূনবে চেল, 

সকনলরই উপর অদ্ব্তবাদীর প্রীচতর ভ্াব—ককােরূপ অেহগ্রক বা পৃিনপাষকতার ভ্াব েয়। 

অদ্ব্তবাদীর ধারণা কসগুচলও সতয, একই সনতযর চবচভ্্ন  চবকাশ, আর অদ্ব্তবাদ কথ 

চসদ্ধানন্ত কপৌাঁচেয়ানে, অেযােয মতবাদও কসই চসদ্ধানন্ত উপেীত কইনব। 

  

অতএব মােহষনক কথ-সকল কসাপােনশ্রণী অচতক্রম কচরয়া উচ নত কয়, কসগুচলনক 

অচভ্শাপ ো কচরয়া আশীবোদসক রক্ষা কচরনত কইনব। এইনেয কবদানন্ত এই-সকল ভ্াব 

থথাথথ রচক্ষত কইয়ানে, পচরতযক্ত কয় োই। এইনেযই ধ্তবাদসম্মত সসীম অথি 

পূণেনীবাত্মার ধারণাও কবদানন্ত স্থাে পাইয়ানে।  

  

ধ্তবাদ অেহসানর মৃতহয কইনল মােহষ অেযােয কলানক গমে কনর, এই-সকল ভ্াবও 

কবদানন্ত সমূ্পণে রচক্ষত কইয়ানে, কারণ অদ্ব্তবাদ স্বীকার কচরয়া এই মতগুচলনকও 

তাকানদর থথাস্থানে রক্ষা করা থাইনত পানর,নকবল এইিহকহ মাচেনত কইনব কথ, উকারা 

প্রকৃত সনতযর আংচশক বণেোমাত্র। 

  

থচদ তহচম চবনশষ দৃচষ্টনকাণ কইনত কদখ তনব একচি চদক—একচি অংশই কতামার কিানখ 

পনি, এবং নগপ কতামার চেকি এইভ্ানবই প্রতীয়মাে কইনব। ধ্তবাদীর দৃচষ্ট কইনত এই 

নগপ ককবল পদাথে ও শচক্তর সৃচষ্টরূনপই দৃষ্ট কইনত পানর; উকানক ককাে চবনশষ 

ইচ্ছাশচক্তর ক্রীিারূনপই চিন্তা করা থাইনত পানর, আর কসই ইচ্ছাশচক্তনকও নগপ কইনত 

পৃথক া্-রূনপই কদখা সেব। এই দৃচষ্টভ্ঙ্গী কইনত মােহষ চেনননক আত্মা ও কদক এই দুনয়র 
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সমচষ্টরূনপই চিন্তা কনর; এই আত্মা সসীম কইনলও পূণে। এরূপ বযচক্তর অমরে ও অেযােয 

চবষয় সম্বনে কথ ধারণা, তাকাও কসই আত্মানতই প্রথহক্ত কইনব। এইনেযই এই মতগুচল 

কবদানন্ত সহরচক্ষত কইয়ানে এবং এইনেযই ধ্তবাদীনদর মনধয প্রিচলত সাধারণ মতগুচলও 

কতামানদর চেকি বলা প্রনয়ানে। 

  

এই মতােহসানর অবশয আমানদর একচি স্থূল শরীর আনে; এই স্থূলশরীনরর পশ্চানত 

সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও কভ্ৌচতক, তনব উকা খহব সূক্ষ্মভ্ূনত চেচমেত। উকা আমানদর 

সমহদয় কনমের আধারস্বরূপ। সমহদয় কনমের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীনর বতেমাে—সংস্কারগুচল 

সবেদাই ফল প্রদাে কচরনত উন্মহখ কইয়া আনে। আমরা থাকা চকেহ চিন্তা কচর, আমরা কথ-

ককাে কাথে কচর, তাকাই চকেহকাল পনর সূক্ষ্মরূপ ধারণ কনর—কথে বীনভ্াব প্রাপ্ত কয়, 

এবং এই শরীনর অবযক্তভ্ানব অবস্থাে কনর, চকেহকাল পনর আবার বাচকনর প্রকাচশত 

কইয়া ফল প্রদাে কনর। মােহনষর সারা নীবেিাই এইরূপ। কস চেননর অদৃষ্ট চেননই গ ে 

কনর। মােহষ আর ককাে চেয়ম ্ারা বদ্ধ েয়, কস আপোর চেয়নম—আপোর নানল বদ্ধ। 

আমরা কথ-সকল কমে কচর, আমরা কথ-সকল চিন্তা কচর, কসগুচল আমানদর বেেনানলর 

সূত্রমাত্র। একবার ককাে শচক্তনক িালাইয়া চদনল তাকার কশষ পচরণচত পথেন্ত আমাচদগনক 

অবশযই কভ্াগ কচরনত কইনব। ইকাই কমেচবধাে। এই সূক্ষ্ম শরীনরর পশ্চানত সসীম 

নীবাত্মা রচকয়ানেে। এই নীবাত্মার ককাে আকৃচত আনে চক-ো, ইকা অণহ, বৃকপ বা মাধযম 

আকানরর—এ-চবষনয় অনেক তকেচবতকে িচলয়ানে। 

  

ককাে ককাে সম্প্রদানয়র মনত ইকা অণহ, অপনরর মনত ইকা মধযম এবং অেযােয 

সম্প্রদানয়র মনত ইকা চবভ্হ। এই নীব কসই অেন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উকা 

অেন্তকাল ধচরয়া রচকয়ানে। উকা অোচদ, উকা কসই সবেবযাপী সত্তার এক অংশরূনপ 

অবস্থাে কচরনতনে। উকা অেন্ত। আর উকা চেননর প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভ্াব প্রকাশ কচরবার 

নেয োো কদনকর মধয চদয়া অগ্রসর কইনতনে। কথ-কানথের ্ারা এই প্রকাশ বযাকত কয়, 

তাকানক অসপ কাথে বনল; চিন্তাসম্বনেও তদ্রূপ। আর কথ-কাথে বা কথ-চিন্তা ্ারা তাকার 

স্বরূপ-প্রকানশর চবনশষ সাকাথয কয়, তাকানক সপকাথে বা সচেন্তা বনল। চকন্তু ভ্ারনতর 
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অচত চে তম ধ্তবাদী এবং অচত উ্ন ত অদ্ব্তবাদী—সকনলরই মত এই কথ, আত্মার 

সমহদয় শচক্ত ও ক্ষমতা তাকার চভ্তনরই রচকয়ানে, অেয ককাথাও কইনত আনস ো, 

আত্মানত ঐ শচক্তপহঞ্জ অবযক্তভ্ানব থানক, আর আমানদর সমহদয় নীবনের কাথে ককবল 

ঐ অবযক্ত শচক্তগুচলনক চবকচশত করা। 

  

তাাঁকারা পহেেনন্মবাদও মাচেয়া থানকে—এই কদনকর ধ্বংস কইনল নীব আর এক কদক লাভ্ 

কচরনব, আবার কসই কদকোনশর পর আর এক কদক, এইরূপই িচলনব। নীব এই 

পচৃথবীনতও নন্মাইনত পানর, অেয কলানকও নন্মাইনত পানর। তনব এই পৃচথবীনকই 

সকনলর আনগ পেন্দ করা কয়—আমানদর উনেশয সাধনের নেয এই পৃচথবীই কশ্রি স্থাে। 

অেযােয কলানক দুঃখকষ্ট খহব সামােয আনে বনি, চকন্তু সাধনকরা বনলে কথ, ঐনেযই 

কসই-সকল কলানক উেতর চবষয় চিন্তা কচরবার সহনথাগও অল্প। এই নগনত কবশ 

সামঞ্জসয আনে, অনেক দুঃখও আনে, আবার চকেহ সহখও আনে, সহতরাং নীনবর এখানে 

কখে ো কখে কমাকচেদ্রা ভ্াচঙবার সোবো, কখে ো কখে তাকার মহচক্তলানভ্র ইচ্ছার 

সেবো আনে। চকন্তু কথমে এই পৃচথবীনত খহব ধেী বযচক্তনদর উেতর চবষয় চিন্তা কচরবার 

সহনথাগ অচত অল্প, কসইরূপ এই নীব থচদ স্বনগে থায়, কসখানে তাকারও আনত্মা্ন চতর 

সোবো োই। শুধহ এখানে কথ-সহখ, কসখানে তাকাই তীব্রতর; সূক্ষ্মনদনক ককাে বযাচধ 

থাচকনব ো, ক্ষহধাতৃষ্ণা থাচকনব ো, সকল বাসোই পচরপূণে কইনব। নীব কসখানে সহনখর 

পর সহখ সনোগ কনর এবং চেননর স্বরূপ ও উেভ্াব—সব ভ্হচলয়া থায়। তথাচপ এই-

সকল উেতর কলানক ককক আনেে, থাাঁকারা এই-সকল কভ্াগসনত্ত্বও কসখাে কইনত আরও 

উেতর ভ্ানব আনরাকণ কনরে। একপ্রকার স্থূলদশেী ধ্তবাদীরা উেতম স্বগেনকই িরম 

লক্ষয চবনবিো কচরয়া থানকে, নীবাত্মাগণ কসই স্বনগে চিরকাল ভ্গবানের সচকত বাস 

কচরনবে। কসখানে তাাঁকারা চদবযনদক লাভ্ কচরনবে—তাাঁকানদর আর করাগ কশাক মৃতহয বা 

অেয ককােরূপ অশুভ্ থাচকনব ো। তাাঁকানদর সকল বাসো পচরপূণে কইনব; এবং তাাঁকারা 

চিরকাল কসখানে ভ্গবানের সচকত বাস কচরনবে। সমনয় সমনয় তাাঁকানদর মনধয ককক 

ককক পৃচথবীনত আচসয়া কদকধারণ কচরয়া কলাকচশক্ষা চদনবে, আর নগনতর কশ্রি 

ধমোিাথেগণ সকনলই স্বগে কইনত আচসয়াচেনলে,—এই তাাঁকানদর মত। পূনবেই মহক্ত কইয়া 
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এই কলাকগুরুগণ ভ্গবানের সচকত এক কলানক বাস কচরনতচেনলে, চকন্তু দুঃখাতে 

মােবনাচতর প্রচত অতযন্ত কৃপাবশতঃ তাাঁকারা এখানে আচসয়া পহেরায় কদকধারণ কচরয়া 

মােহষনক স্বনগের পথ-সম্বনে উপনদশ কদে। তাাঁকারা অেযােয উেতর—কদবতানদর 

কলাকসমূনকও গমে কচরয়া থানকে। 

  

অবশয অদ্ব্তবাদী বনলে, এই স্বগে কখে আমানদর িরম লক্ষয কইনত পানর ো। 

কদকশূেযভ্াবই আমানদর িরম লক্ষয কওয়া উচিত। আমানদর লক্ষয বা আদশে কখে সসীম 

কইনত পানর ো। অেন্ত বযতীত আর চকেহই আমানদর িরম আদশে কইনত পানর ো, চকন্তু 

কদক কতা কখে অেন্ত কয় ো। ইকা কওয়াই অসেব, কারণ সীমাবদ্ধ ভ্াব কইনতই শরীনরর 

উপপচত্ত। চিন্তাও অেন্ত কইনত পানর ো, কারণ সসীম ভ্াব কইনতই চিন্তা আচসয়া থানক। 

অদ্ব্তবাদী বনলে, আমাচদগনক কদক এবং চিন্তার বাচকনর থাইনত কইনব। আমরা আরও 

কদচখয়াচে অদ্ব্তবানদর মনত—মহচক্ত লভ্য েয়, উকা পূবে কইনতই রচকয়ানে। আমরা ককবল 

ভ্হচলয়া থাই ও উকা অস্বীকার কচর। পূণেতা লাভ্ কচরনত কইনব ো, উকা আমানদর মনধযই 

রচকয়ানে। এই অমরে ও আেন্দ লাভ্ কচরনত কইনব ো, ঐগুচল পূবে কইনতই বতেমাে—

ঐগুচল আমানদর বরাবরই রচকয়ানে। 

  

থচদ তহচম সাকস কচরয়া বচলনত পানরা—’আচম মহক্ত’,এই মহকূনতে তহচম মহক্তই কইনব। থচদ 

তহচম বনলা—’আচম বদ্ধ,’ তনব তহচম বদ্ধই থাচকনব। থাকা কউক, ধ্তবাদী ও 

অেযােযবাদীনদর মত ইকার চবপরীত। কতামরা ইকার মনধয কথচি ইচ্ছা গ্রকণ কচরনত 

পানরা। 

  

কবদানন্তর এই আদশেচি বহা া বি কচ ে, আর সাধারণ কলানক সবেদা ইকা লইয়া চববাদ 

কচরয়া থানক। প্রধাে মহশচকল এই কথ, ইকার মনধয কথ একচি মত অবলম্বে কনর, কস 

অপর মত এনকবানর অস্বীকার কচরয়া কসই মতাবলম্বীর সনঙ্গ চববানদ প্রবৃত্ত কয়। কতামার 

পনক্ষ থাকা উপথহক্ত, তাকা গ্রকণ কর; অপনরর উপনথাগী মত তাকানক গ্রকণ কচরনত দাও। 

থচদ তহচম এই ক্ষহদ্র বযচক্তে—এই সসীম মােবে রাচখনত এতই ইচ্ছহক কও, তনব তহচম 

তাকা অোয়ানস রাচখনত পানরা, কতামার সকল বাসোই রাচখনত পানরা এবং তাকানতই 
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সন্তুষ্ট কইয়া থাচকনত পানরা। থচদ মােহষভ্ানব থাচকবার সহখ কতামার চেকি এতই সহন্দর 

ও মধহর লানগ, তনব তহচম থতচদে ইচ্ছা উকা রাচখয়া দাও, কারণ তহচম নানো তহচমই 

কতামার অদৃনষ্টর চেমোতা, কককই কতামানক বাধয কচরয়া চকেহ করাইনত পানর ো; কতামার 

থতচদে ইচ্ছা ততচদে মােহষরূনপ থাচকনত পানরা, কককই কতামানক অেয চকেহ কচরনত বাধয 

কচরনত পানর ো। থচদ কদবতা কইনত ইচ্ছা কর, কদবতাই কইনব—সংনক্ষনপ ইকাই বক্তবয। 

চকন্তু এমে অনেক মােহষ থাচকনত পানরে, থাাঁকারা কদবতা কইনতও অচেচ্ছহক। তাাঁকাচদগনক 

চক কতামার বচলবার অচধকার আনে কথ, এ ভ্য়ােক কথা? কতামার এক শত িাকা েষ্ট 

কইবার ভ্য় কইনত পানর, চকন্তু এমে অনেক কলাক থাচকনত পানর, থাকানদর পৃচথবীনত 

থত অথে আনে, সব েষ্ট কইনলও চকেহ কষ্ট কইনব ো। এই ধরনণর মােহষ পূবেকানল অনেক 

চেনলে, এবং এখেও আনেে। তহচম তাাঁকাচদগনক কতামার আদশে অেহসানর চবিার কচরনত 

থাও ককে? তহচম ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র সীমাবদ্ধ নাগচতক ভ্ানব বদ্ধ কইয়া আে। ইকাই কতামার সনবোে 

আদশে কইনত পানর। তহচম এই আদশে লইয়া থানকা ো ককে? তহচম কথমেচি িাও কতমোচি 

পাইনব; চকন্তু তহচম োিা এমে অনেক কলাক আনেে, থাাঁকারা সতযনক দশেে কচরয়ানেে—

তাাঁকারা ঐ স্বগোচদনভ্ানগ তৃপ্ত কইয়ানেে, তাাঁকারা আর উকানত আবদ্ধ কইয়া থাচকনত িাে 

ো, তাাঁকারা সকল সীমার বাচকনর থাইনত িাে, নগনতর চকেহই তাাঁকাচদগনক পচরতৃপ্ত 

কচরনত পানর ো। নগপ ও উকার সমহদয় কভ্াগ তাাঁকানদর পনক্ষ কডাবার মনতা। তহচম 

তাাঁকাচদগনক কতামার ভ্ানব বদ্ধ কচরয়া রাচখনত িাও ককে? এই ভ্াবচি এনকবানর োচিনত 

কইনব, প্রনতযকনক চেননর ভ্ানব িচলনত দাও। 

  

কনয়ক বপসর পূনবে ‘সচিত্র লণ্ডে সমািানর’  ( Illustrated London News) একচি সংবাদ 

পা  কচর। কতকগুচল নাকান১প্রশান্ত মকাসাগনর ‘সাউথ সী’ দীপপহনঞ্জর চেকি 

া চিকাক্রান্ত কয়। ঐ পচত্রকায় নাকান-গুচলর একচি চিত্রও চেল। একখাচে চব্রচিশ নাকান 

োিা সব গুচলই ভ্ি কইয়া ডহচবয়া থায়। কসই নাকানখাচে া ি কািাইয়া িচলয়া আনস। 

েচবনত কদখাইনতনে—কথ-নাকানগুচল ডহচবয়া থাইনতনে, কসগুচলর মজ্জমাে আনরাচকদল 

কডনকর উপর দাাঁিাইয়া ঐ নাকাননর কলাকগুচলনক উপসাক চদনতনে। অপর কলাকনক 

িাচেয়া চেননর স্তনর োমাইয়া আচেও ো। 
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আর একপ্রকার চেবহচদ্ধেতা আনে : থচদ আমরা আমানদর এই ক্ষহদ্র আচমে কারাইয়া কফচল, 

তনব নগনত ককােরূপ েীচতপরায়ণতা থাচকনব ো, মেহষযনাচতর ককাে আশাভ্রসা থাচকনব 

ো। থাাঁকারা উকা বনলে, তাাঁকানদর কথে মেহষযনাচতর নেয সবেদা প্রাণ থায় থায় কইয়ানে। 

থচদ প্রনতযক কদনশ মােহনষর থথাথে কলযাণকামী অন্ততঃ দুই শত েরোরী থানক, তনব 

পাাঁিচদনে সতযথহগ উপচস্থত কইনব। আমরা নাচে, মেহষযনাচতর নেয আমানদর প্রাণ চকরূপ 

েিফি কচরনতনে। এ-সব অচভ্সচে-প্রনণাচদত লম্বা লম্বা কথামাত্র। নগনতর ইচতকানস 

কদখা থায়, এই ক্ষহদ্র ‘আচম’কক থাাঁকারা এনকবানর ভ্হচলয়া চগয়ানেে, তাাঁকারাই মেহষযনাচতর 

কশ্রি চকতকারী, আর েরোরী থত কবশী চেনননদর কথা ভ্াচবনব, তত কম পনরর উপকার 

কচরনত পাচরনব। দুচির মনধয একচি চেঃস্বাথেপরতা, অপরচি স্বাথেপরতা। এই ক্ষহদ্র ক্ষহদ্র 

কভ্াগসহনখ আসক্ত থাকা এবং চিরকাল এইভ্ানব িলা এবং একই অবস্থার পহেরাবতেে 

কঘার স্বাথেপরতা। উকা সতযােহরাগ কইনত উপপ্ন  েয়, অপনরর প্রচত দয়াও এই ভ্ানবর 

উপপচত্তর কারণ েয়—উকার কারণ কঘার স্বাথেপরতা; অপর কাকারও চদনক দৃচষ্ট ো রাচখয়া 

চেননই সমস্ত কভ্াগ কচরব—এই ভ্াব কইনত উকার উপপচত্ত। আমার কতা এইরূপই কবাধ 

কয়। আচম নগনত প্রািীে মকাপহরুষ ও সাধহগনণর তহলয িচরত্রবাে া্ পহরুষ আরও কদচখনত 

িাই—তাাঁকারা একচি ক্ষহদ্র পশুর উপকানর নেয শত শত নীবে তযাগ কচরনত প্রস্তুত 

চেনলে। েীচত ও পনরাপকানরর কথা চক বচলনতে? ইকানতা আধহচেক কানলর বানন 

কথামাত্র। 

  

———-  

  

১ প্রশান্ত মকাসাগনর সানমায়া ্ীপপহনঞ্জর চেকি চব্রচিশ নাকান কযাচলনয়াচপ (Calliope)ও 

আনমচরকার কতকগুচল থহদ্ধনাকান। 

  

আচম কসই কগৌতম বহনদ্ধর েযায় িচরত্রবাে া্ কলাক কদচখনত িাই, চথচে সগুণ ঈের বা 

বযচক্তগত আত্মায় চবোসী চেনলে ো, চথচে ঐ চবষনয় কখে ককাে প্রশ্নই কনরে োই, চথচে 

সমূ্পণে অনজ্ঞয়বাদী চেনলে, চকন্তু সকনলর নেয চেননর প্রাণ চদনত প্রস্তুত চেনলে—সারা 
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নীবে সকনলর উপকার কচরনত চেথহক্ত চেনলে, সারা নীবে চকনস অপনরর কলযাণ কয়, 

ইকাই তাাঁকার চিন্তা চেল। তাাঁকার নীবেিচরত-নলখক কবশ বচলয়ানেে, চতচে ‘বহুনেচকতায় 

বহুনে-সহখায়’ নন্মগ্রকণ কচরথানেনলে। চতচে বনে চগয়া ধযাে কচরয়াচেনলে, তাকাও 

চেননর মহচক্তর নেয েয়। নগপ জ্বচলয়া কগল—বাাঁচিবার পথ বাচকর কচরনতই কইনব। নগনত 

এত দুঃখ ককে?—তাাঁকার সারানীবে এই এক চিন্তা চেল। কতামরা চক মনে কর, আমরা 

তাাঁকার মনতা েীচতপরায়ণ? 

  

* * * * 

  

থীশুখ্রীষ্ট কথ-ধমে প্রিার কচরয়াচেনলে, কসই খাাঁচি খ্রীষ্টধনমে ও কবদান্ত-ধনমে অচত অল্পই 

প্রনভ্দ। খ্রীষ্টধনমে চবকৃতভ্াব অচত অল্পই চেল। থীশু অদ্ব্তবাদ প্রিার কচরয়ানেে, আবার 

সাধারনণর উপনথাগী এবং উেতম আদশে ধারণা কচরবার কসাপােরূনপ ধ্তবানদর কথাও 

বচলয়ানেে। ‘আমানদর স্বগেস্থ চপতা’ বচলয়া চথচে প্রাথেো কচরনত উপনদশ চদয়ানেে, 

চতচেই আবার প্রিার কচরয়ানেে, ‘আচম ও আমার চপতা এক’; আর চতচে ইকাও 

নাচেনতে, এই স্বগেস্থ চপতারূনপ ধ্তভ্ানব উপাসো কচরনত কচরনতই এই কবাধ আচসয়া 

থানক কথ ‘আচম ও আমার চপতা এক’ তখে ঐ ধনমে চেল ককবল কপ্রম ও আশীবোদ, চকন্তু 

অবনশনষ োোচবধ মত উকানত প্রচবষ্ট কওয়ায় উকা চবকৃত ভ্াব ধারণ কচরয়া অবেত 

কইল।  

  

এই কথ ক্ষহদ্র ‘আচম’র নেয মারামাচর, ‘আচম’র প্রচত অচতশয় ভ্ালবাসা, শুধহ এই নীবনে 

েয় মৃতহযর পরও এই ক্ষহদ্র ‘আচম’—এই ক্ষহদ্র বযচক্তে লইয়া থাচকবার ইচ্ছা, ইকা ধনমের 

চবকৃতভ্াব কইনত উপপ্ন  কইয়ানে। অনেনক বনলে, ইকাই চেঃস্বাথেপরতা—ইকাই েীচতর 

চভ্চত্তস্বরূপ। ইকা থচদ েীচতর চভ্চত্ত কয়, তনব আর দুেেীচতর চভ্চত্ত চক? স্বাথেপরতা েীচতর 

চভ্চত্ত! আর কথ-সকল েরোরীর চেকি আমরা অচধকতর জ্ঞানের আশা কচর, তাাঁকারা ঐ 

কথা শুচেয়া কতবহচদ্ধ কইয়া থাে এবং মনে কনরে এই ক্ষহদ্র ‘আচম’র োশ কইনল সব েীচত 

এনকবানর ধ্বংস কইনব। এই সবেপ্রকার শুভ্ভ্ানবর, সবেপ্রকার ধেচতক মঙ্গনলর মূলমে—

’আচম েয়, তহচম’ ।  
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কক ভ্াচবনত থায়—স্বগেেরক আনে চক ো? কক ভ্াচবনত থায়—আমার আত্মা আনে চক- ো? 

কক ভ্াচবনত থায়—ককাে অপচরণামী অপচরবতেেীয় সত্তা আনে চক-ো? কক ভ্াচবনত থায়— 

এই সংসার পচিয়া রচকয়ানে, ইকা মকাদুঃনখ পচরপূণে। বহনদ্ধর মনতা এই সংসার-সমহনদ্র 

া াাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব কচরবার নেয—কয় সংগ্রাম কর, েয় ঐ কিষ্টায় প্রাণ চবসনেে দাও। 

আচস্তক কও বা োচস্তক কও, অনজ্ঞয়বাদী কও বা ধবদাচন্তক কও, খ্রীষ্টাে কও বা মহসলমাে 

কও, চেনননক ভ্হচলয়া থাও—ইকাই প্রথম চশক্ষার চবষয়। এই চশক্ষা, এই উপনদশ সকনলই 

বহচা নত পানর, ‘োকং োকং, তাঁহু তহাঁহু’—অকংোশ ও প্রকৃত ‘আচম’র চবকাশ। 

  

দুইচি শচক্ত সবেদা সমান্তরালভ্ানব কাথে কচরনতনে। একচি ‘অকং’ ,  অপরচি ‘োকং’। 

শুধহ মােহনষর চভ্তর েয়, নীবনন্তুর চভ্তর এই দুইচি শচক্তর চবকাশ কদখা থায়—এমে 

চক, ক্ষহদ্রতম কীিাণহর মনধযও এই দুই শচক্তর প্রকাশ। েরনশাচণতপানে কলালচনহ্ব বযাঘ্রী 

তাকার শাবকনক রক্ষা কচরবার নেয প্রাণ চদনত প্রস্তুত। অচত অধঃপচতত বযচক্ত, কথ 

অোয়ানস তাকার ভ্রাতৃ-সমাে অেযােয মােহষনক কতযা কচরনত পানর, কসও অোকানর মহমূষহে 

স্ত্রী অথবা পহত্র-কেযার নেয সব কচরনত প্রস্তুত। অথবা কদখা থায়; সৃচষ্টর চভ্তনর এই দুই 

শচক্ত পাশাপাচশ কাথে কচরনতনে—কথখানে একচি শচক্ত কদচখনব, কসখানে অপরচিও 

কদচখনব। একচি স্বাথেপরতা, অপরচি চেঃস্বাথেপরতা। একচি গ্রকণ, অপরচি তযাগ। ক্ষহদ্রতম 

প্রাণী কইনত উেতম প্রাণী পথেন্ত সমহদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শচক্তর লীলানক্ষত্র। ইকার ককাে 

প্রমানণর প্রনয়ানে োই, ইকা স্বতঃপ্রমাণ। 
  

সমাননর এক সম্প্রদানয়র কলানকর বচলবার চক অচধকার আনে কথ, নগনতর সমহদয় কাথে 

ও চবকাশ ঐ দুই শচক্তর অেযতম—শুধহ স্বাথে-শচক্তর উপর, প্রচত্চন্দ্বতা ও সংগ্রানমর উপর 

স্থাচপত? নগনতর সমহদয় কাথে রাগ-ন্ষ, চববাদ ও প্রচতনথাচগতার উপর স্থাচপত, এ-কথা 

বচলবার তাাঁকানদর চক অচধকার আনে? এই-সকল প্রবৃচত্ত কথ আনে, তাকা অস্বীকার কচর 

ো। 
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চকন্তু অপর শচক্তচির অচস্তে ও চক্রয়া অস্বীকার কচরবার চক অচধকার তাাঁকানদর আনে? 

আর তাাঁকারা চক অস্বীকার কচরনত পানরে কথ, এই কপ্রম—এই অকংশূেযতা, এই তযাগই 

নগনতর একমাত্র পরা শচক্ত? অপর শচক্তচি এই কপ্রমশচক্তরই চবপরীতভ্ানব প্রনয়ানগর 

ফল, এবং এই ভ্ানবই প্রচত্চন্দ্বতার উপপচত্ত। অশুনভ্র উপপচত্তও চেঃস্বাথেপরতা কইনত—

অশুনভ্র পচরণামও শুভ্ বই আর চকেহই েয়। উকা ককবল কলযােশচক্তর অপবযবকার মাত্র। 

একবযচক্ত কথ অপর বযচক্তনক কতযা কনর, তাকাও কয়নতা চেননর সন্তানের প্রচত কেনকর 

কপ্ররণায়—তাকাচদগনক ভ্রণ-নপাষণ কচরনব বচলয়া। তাকার কপ্রম অেয লক্ষ লক্ষ বযচক্ত 

কইনত প্রতযাকূত কইয়া ঐ একচি চশশু-সন্তানের উপর পচিয়া সসীম ভ্াব ধারণ কচরয়ানে। 

চকন্তু সীমাবদ্ধই কউক, অসীমই কউক, ভ্ালবাসা কসই ভ্গবাে, অেয চকেহই েনক। 

  

অতএব সমগ্র নগনতর কপ্ররণাশচক্ত, নগনতর মনধয একমাত্র প্রকৃত ও নীবন্ত শচক্ত কসই 

অিহত ভ্াব—উকা কথ-নকাে আকানর বযচক্ত কউক ো ককে, উকা কসই কপ্রম, চেঃস্বাথেপরতা, 

তযাগ বই আর চকেহই েয়। কবদান্ত এইনেযই অদ্ব্তভ্ানবর উপর কা াাঁক কদে, ধ্তভ্ানবর 

উপর েয়। আমরা এই বযাখযার উপর চবনশষ কনার চদই কারণ, আমরা নাচে জ্ঞাে-

চবজ্ঞানের অকচমকা সনত্ত্বও আমানদর মাচেনত কইনব, কথখানে একচি কারণ ্ারা 

কতকগুচল কাথে বযাখযা করা থায়, আবার অনেকগুচল কারণ ্ারাও থচদ কসই কাথেগুচল 

বযাখযা করা থায়, তনব অনেকগুচল কারণ স্বীকার ো কচরয়া কসই একচি কারণই সতয 

বচলয়া স্বীকাথে। এখানে থচদ আমরা স্বীকার কচর কথ, কসই এক অপূবে সহন্দর কপ্রমই 

সীমাবদ্ধ কইয়া অশুভ্ বা অসপরূনপ প্রতীয়মাে কয়, তনব আমরা এক কপ্রম শচক্ত ্ারাই 

সমহদয় নগনতর বযাখযা কচরনত সমথে কইলাম। েনিপ আমাচদগনক নগনতর দুইচি কারণ 

মাচেনত কয়—একচি শুভ্ শচক্ত , অপরচি অশুভ্চি -একচি কপ্রম শচক্ত , অপরচি ক্ষশচক্ত। 

এই দুই চসদ্ধানন্তর মনধয ককােচি অচধক থহচক্তসঙ্গত? অবশয একচি কারণ মাচেয়া লওয়াই 

থহচক্তসঙ্গত। 

  

আচম এমে সব চবষনয় চগয়া পচিনতচে, থাকা সেবতঃ ধ্তবাদীনদর অচধকার-বচকভ্ূেত। 

ভ্য় কইনতনে, ধ্তবানদর আনলািো লইয়া আচম কবাধ কয় কবশীক্ষে কািাইনত পাচর ো। 
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আমার ইকাই কদখানো উনেশয কথ, উে-তম দাশেচেক ধারণার সচকত েীচত ও 

চেঃস্বাথেপরতার উেতম আদশে পাশাপাচশ থাইনত পানর। আমার ইকাই কদখানো উনেশয, 

েীচতপরায়ণ কইনত কগনল কতামার দাশেচেক ধারোনক খানিা কচরনত কয় ো; বরং েীচতর 

চভ্চত্ত-ভ্ূচম লাভ্ কচরনত কইনল উেতম দাশেচেক ও ধবজ্ঞাচেক ধারণা-সম্প্ন  কইনত 

কইনব। মােহনষর জ্ঞাে মােহনষর কলযানের চবনরাধী েয়। বরং নীবনের প্রনতযক চবভ্ানগই 

জ্ঞাে আমাচদগনক রক্ষা কচরয়া থানক; জ্ঞােই উপাসো। আমরা থতই জ্ঞােলাভ্ কচরনত 

পাচর, ততই আমানদর মঙ্গল। কবদান্তী বনলে, এই আপাতপ্রতীয়মাে অশুনভ্র কারণ—

অসীনমর সীমাবদ্ধ ভ্াব। কথ-নপ্রম সীমাবদ্ধ কইয়া ক্ষহদ্রভ্াবাপ্ন  কইয়া থায় এবং অশুভ্ 

বচলয়া প্রতীয়মাে কয়, তাকাই আবার অপর প্রানন্ত অসীম কইয়া ব্রহ্মরূনপ প্রকাশ পায়। 

আর কবদান্ত ইকাও বনলে, এই আপাত প্রতীয়মাে সমহদয় অশুনভ্র কারণ আমানদর 

চভ্তনরই রচকয়ানে অচতপ্রাকৃত ককাে সত্তার উপর কদাষানরাপ কচরও ো, চেরাশ বা চবষ্ন  

কইয়া পচিও ো, অথবা মনেকচরও ো আমরা গনতের মনধয পচিয়া আচে—অপর ককক 

আচসয়া আমাচদগনক সাকাথয ো কচরনল আমরা আর উচ নত পাচরব ো। কবদান্ত বনলে, 

এ-ধারণা চ ক েনক; আমরা গুচিনপাকার মনতা! চেননর শরীর কইনত নাল প্রস্তুত কচরয়া 

কালক্রনম তাকানত আবদ্ধ কইয়াচে। চকন্তু এ বদ্ধভ্াব চিরকানলর নেয েয়। উকার মনধয 

প্রনাপচতনত পচরণত কইয়া আমরা বাচকনর আচসব, মহক্ত কইব। আমরা আমানদর িতহচদেনক 

এই কমেনাল নিাইয়াচে, আমরা অজ্ঞােবশতঃ মনে কচরনতচে আমরা কথে বদ্ধ, আর 

কখে কখে সাকানথযর নেয িীপকার ও ক্রন্দে কচরনতচে। চকন্তু বাচকর কইনত ককাে সাকাথয 

পাওয়া থায় ো, সাকাথয পাওয়া থায় চভ্তর কইনত। নগনতর সকল কদবতার চেকি 

উদ্বেঃস্বনর ক্রন্দে কচরনত পানরা। আচম অনেক বপসর ধচরয়া এইরূপ ক্রন্দে কচরয়াচে; 

অবনশষ কদচখলাম, সাকাথয পাইয়াচে। চকন্তু এই সাকাথয চভ্তর কইনত আচসল , আর 

ভ্হলবশতঃ এতচদে থাকা কচরনতচেলাম, তাকা েষ্ট কচরনত কইল। ইকাই একমাত্র উপায়। 

চেননর িাচরচদনক কথ-নাল চবস্তার কচরয়াচেলাম, তাকা আমানকই চে্ন  কচরনত কইনব, 

আর তাকা কচরবার শচক্তও আমার চভ্তনর রচকয়ানে। এ-চবষনয় আচম চেশ্চয় কচরয়া 

বচলনত পাচর কথ, আমার নীবনের ভ্ালমন্দ ককাে ভ্াবই বৃথা থায় োই—আচম কসই অতীত 
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শুভ্াশুভ্ উভ্য়চবধ কনমেরই সমচষ্ট-স্বরূপ। আচম নীবনে অনেক ভ্হল কচরয়াচে, চকন্তু 

ঐগুচলর একচিও থচদ বাদ পচিত, তাকা কইনল আচম আন থাকা কইয়াচে, তাকা কইতাম 

ো। আমার নীবনে আচম কবশ সন্তুষ্ট। আমার এ-কথা বচলবার উনেশয ইকা েয় কথ, 

কতামরা বাচি চগয়া োোপ্রকার অেযায় কান কচরনত থানকা, আমার কথা এইরূনপ ভ্হল 

বহচা ও ো। আমার বচলবার উনেশয এই, কতকগুচল ভ্হলিহক কইয়া চগয়ানে বচলয়া 

এনকবানর বচসয়া পচিও ো, চকন্তু নাচেও পচরণানম তাকানদর ফল শুভ্ই কইনব। অেযরূপ 

কইনত পানর ো, কারণ মঙ্গল ও পচবত্রতা আমানদর প্রকৃচতচসদ্ধ ধমে, আর ককাে উপানয়ই 

কসই প্রকৃচতর অেযথা কয় ো। আমানদর থথাথে স্বরূপ সবেদা একই-প্রকার। 

  

আমানদর ইকা বহা া আবশযক কথ, আমরা দুবেল বচলয়াই োোচবধ ভ্রনম পচিয়া থাচক, আর 

অজ্ঞাে বচলয়াই আমরা দুবেল। আচম পাপ-শব্দ বযবকার ো কচরয়া ‘ভ্রম’-শব্দ বযবকার 

করাই পেন্দ কচর। আমাচদগনক ভ্রনম বা অজ্ঞানে কফচলয়ানে কক? আমরা চেননরাই। 

আমরা চেন চেন কিানখ কাত চদয়া ‘অেকার, অেকার’ বচলয়া িীপকার কচরনতচে। কাত 

সরাইয়া লও, কদচখনব আনলাক আমানদর নেয সবেদাই রচকয়ানে, কসই নীবাত্মার স্বপ্রকাশ 

আনলাক। কদচখনত পাইনতে ো আধহচেক ধবজ্ঞাচেকগণ চক বচলনতনেে? এই-সকল 

ক্রমচবকানশর ককতহ চক? বাসো। ককাে নীবনন্তু কথভ্ানব আনে, তাকার অচতচরক্ত চকেহ 

কচরনত িায়—কস কদনখ, তাকার পচরনবশ উপনথাগী েনক, সহতরাং কস একচি েূতে শরীর 

গ ে কচরয়া লয়। চে তম নীবাণহ কইনত চেন ইচ্ছাশচক্তবনল তহচম উপপ্ন  কইয়াে—আবার 

কসই ইচ্ছাশচক্ত প্রনয়াগ কর, আরও উ্ন ত কইনত পাচরনব। ইচ্ছা সবেশচক্তমাে া্। বচলনত 

পনরা, ইচ্ছাই থচদ সবেশচক্তমাে া্, তনব অনেক চকেহই আচম কচরনত পাচর ো ককে? থখে 

তহচম এ-কথা বনলা, তখে তহচম কতামার ক্ষহদ্র ‘আচম’র চদনক লক্ষয কচরনতে মাত্র। ভ্াচবয়া 

কদখ, ক্ষহদ্র নীবণহ কইনত তহচম এই মােহষ কইয়াে। কক কতামানক মােহষ কচরল? কতামার 

চেননর ইচ্ছাশচক্ত। তহচম চক অস্বীকার করনত পানরা, ইচ্ছা সবেশচক্তমাে? থাকা কতামানক 

এতদূর উ্ন ত কচরয়ানে, তাকা কতামানক আরও উ্ন ত কচরনব। আমানদর প্রনয়ানে—িচরত্র 

ও ইচ্ছাশচক্তর দৃঢ়তা, এ-গুচলর দুবেলতা েয়। 
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অতএব থচদ কতামানক উপনদশ চদই কথ, কতামার প্রকৃচতই অসপ, আর তহচম কতকগুচল 

ভ্হল কচরয়াে বচলয়া কতামানক অেহতাপ ও ক্রন্দে কচরয়া নীবে কািাইনত কইনব, তাকানত 

কতামার চবনশষ চকেহই উপকার কইনব ো, বরং উকা কতামানক আরও দুবেল কচরয়া 

কফচলনব, আর তাকানত কতামানক ভ্াল কইবার পথ ো কদখাইয়া বরং আরও মন্দ কইবার 

পথ কদখানো কইনব। থচদ সকস্র বপসর ধচরয়া এই গৃক অেকার থানক. আর তহচম কসই 

গৃনক আচসয়া ‘কায়, বি অেকার! বি অেকার!’ বচলয়া করাদে কচরনত আরে কর, তনব 

চক অেকার িচলয়া থাইনব? একচি চদয়াশলাই জ্বাচলনল এক মহকূনতেই ঘর আনলাচকত 

কইনব। অতএব সারা নীবে ‘আচম অনেক কদাষ কচরয়াচে, আচম অনেক অেযায় কান 

কচরয়াচে’ বচলয়া অেহনশািো কচরনল চক কতামার উপকার কইনব? আমরা োো কদানষ 

কদাষী, ইকা কাকানকও বচলয়া চদনত কয় ো। জ্ঞানের আনলা জ্বানলা, এক মহকূনতে সব অশুভ্ 

িচলয়া থাইনব। চেননর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত ‘আচম’কক—কসই কনযাচতমেয়, 

উজ্জ্বল, চেতযশুদ্ধ ‘আচম’কক প্রকাশ কর; প্রনতযক বযচক্তনত কসই আত্মানক প্রকাশ কর। 

আচম ইচ্ছা কচর, সকনলই এমে অবস্থা লাভ্ করুক কথ, অচত নঘেয পহরুষনক কদচখনলও 

তাকার বাচকনরর দুবেলতার চদনক লক্ষয ো কচরয়া অন্তথোমী ভ্গবােনক কদচখনত পানর,, 

আর তাকার চেন্দা ো কচরয়া বচলনত পানর, ‘কক স্বপ্রকাশ, কনযাচতমেয় ও ! কক সদাশুদ্ধ 

স্বরূপ ,ও  ! কক অন , অচবোশী , সবেশচক্তমান্ , ও  ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তহচম কথ-

সকল ক্ষহদ্র ভ্ানব আবদ্ধ কইয়া রচকয়াে, তাকা কতামানত সানন ো।’ অদ্ব্তবাদ এই কশ্রি 

প্রাথেো চশক্ষা চদয়া থানকে। ইকার একমাত্র প্রাথেো—চেনস্বরূপ-স্মরণ, সদা কসই অন্তথোমী 

ঈেনরর স্মরণ, তাাঁকানক সবেদা অেন্ত সবেশচক্তমাে া্ সদামঙ্গলময় বচলয়া স্মরণ। এই ক্ষহদ্র 

অকং তাাঁকানত োই, ক্ষহদ্র বেেসমূক তাাঁকানত োই। আর এই প্রাথেো চেঃস্বাথে বচলয়াই 

ভ্য়শূেয ও শচক্তসম্প্ন ; কারণ স্বাথে কইনতই ভ্নয়র উপপচত্ত। থাকার চেননর অেয ককাে 

কামো োই, কস কাকানক ভ্য় কচরনব? ককাে া্ বস্তুই বা তাকানক ভ্ীত কচরনত পানর? মৃতহয 

তাকানক কী ভ্য় কদখাইনত পানর? অশুভ্, চবপদ তাকানক কী ভ্য় কদখাইনত পানর? অতএব 

থচদ আমরা অদ্ব্তবাদী কই, আমাচদগনক অবশয চিন্তা কচরনত কইনব কথ, আমরা এই 

মহকূতে কইনতই মৃত। তখে আমানদর পহরাতে বযচক্তপচরিয় িচলয়া থায়, ও-গুচল ককবল 
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কহসংস্কারমাত্র; অবচশষ্ট থানকে কসই চেতযশুদ্ধ সবেশচক্তমাে া্ সবেজ্ঞ-স্বরূপ এবং তখে সব 

ভ্য় িচলয়া থায়। সবেবযাপী ‘আমার’ অচেষ্ট কক কচরনত পানর? এইরূনপ আমার সমহদয় 

দুবেলতা িচলয়া থায়, তখে অপর সকনলর চভ্তর এই ভ্াব নাগাইয়া কতালাই আমার 

কাথে কয়। আচম কদচখনতচে, সকনলই কসই আত্মস্বরূপ, চকন্তু সকনল তাকা নানে ো। 

সহতরাং প্রনতযকনক ইকা চশখাইনত কইনব, কসই অেন্তশচক্তর নাগরনণ তাকানক সকায়তা 

কচরনত কইনব। আচম কদচখনতচে, নগনত এই ভ্াব প্রিার করাই চবনশষ প্রনয়ানে। এই-

সকল মত অচত পহরাতে—সেবতঃ অনেক পবেত অনপক্ষা পহরাতে। সকল সতযই সোতে। 

সতয কাকারও একার সম্পচত্ত েয়। ককাে নাচত, ককাে বযচক্তই সতযনক চেনস্ব বচলয়া দাচব 

কচরনত পানর ো। সতযই সকল আত্মার থথাথে স্বরূপ। উকার উপর কক চবনশষ দাচব কচরনত 

পানর? চকন্তু উকানক কানথে পচরণত কচরনত কইনব, সরলভ্ানব উকা প্রিার কচরনত কইনব, 

কারণ কতামরা কদচখনব—উেতম সতয অচত সকন ও সরল। খহব সকন ও সরলভ্ানব উকার 

প্রিার কচরনত কইনব, থাকানত ঐ ভ্াব সমাননর রনে রনে অেহপ্রচবষ্ট কয়, থাকানত উকা 

উেতম মচস্তষ্ক কইনত আরে কচরয়া অচত সাধারণ মনেরও অচধকানরর চবষয় কইনত 

পানর, থাকানত আবালবৃদ্ধবচেতা একই কানল উকা বহচা নত পানর। এই-সকল েযানয়র 

কূিচবিার, দাশেচেক মতবাদ, এই-সকল কদবতাতত্ত্ব ও চক্রয়াকাণ্ড এক সমনয় উপকার 

কচরয়া থাচকনত পানর, চকন্তু এস আমরা একমনে ধমেনক সকন কচরবার কিষ্টা কচর, আর 

কসই সতযথহগ আচেবার সকায়তা কচর, থখে প্রনতযকচি মােহষ উপাসক কইনব, আর 

প্রনতযক মােহনষর অন্তচেেচকত সতযবস্তু উপাসয কইনবে। 
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