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১. ধর্মের উদ্ভব 

[প্রথমবার আমমচরকায় অবস্থানকামে জননক পাশ্চাত্য চিমযযর প্রমনাত্তমর স্বামীজী-কত্তৃক 

চেচিত্] 

  

অরমযযর চবচিত্র দে-মচিত্ সুন্দর কুসুমরাচজ মতদু পবমন নাচিমত্চিে, ক্রীড়াচ্ছমে মাথা 

দদাোইমত্চিে; অপরূপ পােমক দিাচিত্ মমনারম পক্ষীগুচে বনিূচমর প্রচত্চি কন্দর 

মধুর কেগুঞ্জমন প্রচত্ধ্বচনত্ কচরমত্চিে—গত্কাে পরৃ্ন্ত দসগুচে আমার সাথী ও সান্ত্বনা 

চিে; আজ আর দসগুচে নাই, দকাথায় অন্তচহৃত্ হইয়ামি। দকাথায় দগে ত্াহারা  র্াহারা 

আমার দিোর সাথী, আমার সুিদুুঃমির অংিীদার, আমার আনন্দ ও দিোর সহির, 

ত্াহারাও িচেয়া দগে। দকাথায় দগে  র্াাঁহারা আমামক শিিমব োেন-পােন 

কচরয়াচিমেন, র্াাঁহারা জীবনমিার শুধু আমার কথাই িাচবমত্ন, র্াাঁহারা আমার জনয সব 

চকিু কচরমত্ প্রস্তুতত্ চিমেন, ত্াাঁহারাও আজ আর নাই। প্রচত্চি বযচ,, প্রচত্চি বস্তুত িচেয়া 

চগয়ামি, িচেয়া র্াইমত্মি এবং িচেয়া র্াইমব। দকাথায় র্ায় সব  আচদম মানুমযর মমন 

এই প্রমনর উত্তমরর জনয িাচহদা আচসয়াচিে। চজজ্ঞাসা কচরমত্ পার, দকন এই প্রন 

জামগ  আচদম মানুয চক েক্ষয কমর নাই, ত্াহার দিামির সামমন সব চকিু বস্তুত পচিয়া 

গচেয়া শুকাইয়া ধুোয় চমচিয়া র্ায়  এ-সব দকাথায় চগয়ামি—দস সম্বমে আচদম মানব 

আমদৌ মাথা ঘামাইমব দকন  

  

 আচদম মানুমযর চনকি প্রথমত্ুঃ সব চকিুই জীবন্ত, এবং মততু্য দর্ চবনাি—ইহা ত্াহার 

কামি এমকবামরই অথৃহীন। ত্াহার দতচিমত্ মানুয আমস, িচেয়া র্ায়, আবার চিচরয়া 

আমস। কিনও কিনও ত্াহারা িচেয়া র্ায়, চকন্তু চিচরয়া আমস না। সুত্রাং পতচথবীর 

প্রািীনত্ম িাযায় মততু্যমক বো হয়, একপ্রকার িচেয়া র্াওয়া। ইহাই ধমমৃর প্রার্ভ।। 

এইিামব আচদম মানুয ত্াহার এই প্রমনর সমাধামনর জনয সবৃত্র অমেযয কচরয়া 

দবড়াইমত্চিে—ত্াহারা সব র্ায় দকাথায়  
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সুচিমগ্ন পতচথবীমত্ আমোক, উত্তাপ এবং আনন্দ িড়াইয়া স্বমচহমাদীি প্রিাত্-সূরৃ্ উচদত্ 

হয়। ধীমর ধীমর সূরৃ্ আকাি অচত্ক্রম কমর। হায়! সূরৃ্ও দিময অচত্ নীমি অত্মে অদতিয 

হইয়া র্ায়, চকন্তু পরচদন আবার দগৌরব ও োবযয-মচিত্ হইয়া আচবিূৃত্ হয়। 

  

সিযত্ার জন্মিূচম নীে, চসেু ও িাইচিস্ নদীর উপত্যকায় অপূবৃ প্মফিুেগুচের মুচদত্ 

পাপচড়মত্ প্রাত্ুঃকােীন সূরৃ্চকরমযর স্পিৃ োচগবামাত্র িুেগুচে প্র্ুচিত্ হয়, এবং 

অস্তগামী সূমরৃ্র সমে পুনরায় চনমীচেত্ হয়। আচদম মানুয িাচবত্, ত্াহা হইমে দসিামন 

এমন দকহ না দকহ চিে, দর্ আচসয়াচিে, িচেয়া চগয়াচিে এবং সমাচধস্থান হইমত্ 

পুনরুজ্জীচবত্ হইয়া আবার উচিয়া আচসয়ামি। ইহাই হইে প্রািীন মানুমযর প্রথম 

সমাধান। দসইজনয সূরৃ্ এবং প্মফ অচত্ প্রািীন ধমৃগুচের প্রধান প্রত্ীক চিে। এ-সব 

প্রত্ীক আবার দকন  কারয চবমূতৃ্ চিন্তা—দস-চিন্তা র্াহাই হউক না দকন—র্িন প্রকাচিত্ 

হয়, ত্িন উহা দতিয, িাহয ও স্থূে অবেম্বমনর চিত্র চদয়া মূতৃ্ হইমত্ বাধয হয়। ইহাই 

চনয়ম। চত্মরাধামনর অথৃ দর্ অচস্তমের বাচহমর র্াওয়া নয়, অচস্তমের চিত্মরই থাকা—এই 

িাবচি প্রকাি কচরমত্ হইমব; ইহামক পচরবতৃ্ন, চবকল্প বা সামচয়ক রূপায়মযর অমথৃই 

বযািযা কচরমত্ হইমব। স্বয়ংচক্রয়িামব দর্-বস্তুতচি ইচিয়গুচেমক আঘাত্ কচরয়া মমনর 

উপর স্পন্দন সতচি কমর এবং একচি নূত্ন চিন্তা জাগাইয়া দত্ামে, দসই বস্তুতচিমক অবেম্বন 

ও দকি-রূমপ িহয কচরমত্ই হইমব। ইহামকই অবেম্বন কচরয়া নূত্ন চিন্তা অচিবযচ,র 

জনয সম্প্রসাচরত্ হয় এবং এইজনয সূরৃ্ ও প্মফ ধমৃজগমত্ প্রথম প্রত্ীক। 

  

সবৃত্রই গিীর গহ্বর রচহয়ামি—এগুচে অচত্ অেকার ও চনরানন্দ; ত্েমদি সমূ্পযৃ ত্চমস্র 

ও িয়াবহ। িকু্ষ িুচেয়া রাচিমেও জমের নীমি আমরা চকিুই দদচিমত্ পাই না। উপমর 

আমো, সবই আমো—রাচত্রকামেও মমনারম নক্ষত্রপুঞ্জ আমো চবচকরয কমর। ত্াহা হইমে 

র্াহামদর আচম িােবাচস, ত্াহারা দকাথায় র্ায়  চনশ্চয়ই ত্াহারা দসই ত্মসাবতত্ স্থামন 

র্ায় না; ত্াহারা র্ায় ঊধ্বৃমোমক, চনত্যমজযাচত্মৃয় ধামম। এই চিন্তার জনয একচি নূত্ন 

প্রত্ীমকর প্রময়াজন হইে। এইবার আচসে অচগ্ন—প্রজ্বচেত্ অদু্ভত্ অচগ্নর দেচেহান চিিা, 

দর্-অচগ্ন চনমমময একচি বন িাস কমর, দর্-অচগ্ন িাদয প্রস্তুতত্ কমর, উত্তাপ দদয়, 
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বনযজন্তুমদর চবত্াচড়ত্ কমর। এই অচগ্ন প্রাযদ, জীবনরক্ষক। আর অচগ্নচিিার গচত্ ঊমধ্বৃ, 

কিনও ইহা চনম্নমুিী হয় না। অচগ্ন আরও একচি প্রত্ীমকর কাজ কমর; দর্-অচগ্ন মততু্যর 

পর মানুযমক ঊমধ্বৃ আমোমকর দদমি েইয়া র্ায়, দসই অচগ্ন পরমোকবাসী ও আমামদর 

মমধয দর্াগসূত্র। প্রািীনত্ম ধমৃিন্থ দবদ বমেন, ‘দহ অচগ্ন, দজযাচত্মৃয় দদবগমযর চনকি 

তু্চমই আমামদর দূত্।’ এইজনয ত্াহারা িাদয, পানীয় এবং এই দজযাচত্মৃয় দদহধারীমদর 

সন্তুচিচবধায়ক বচেয়া চবমবচিত্ সব চকিুই অচগ্নমত্ আহুচত্ চদত্। ইহাই র্মজ্ঞর সূিনা। 

  

এ- পরৃ্ন্ত প্রথম প্রমনর সমাধান হইে, অন্তত্ুঃ আচদম মানুমযর িাচহদা চমিাইমত্ দর্িুকু 

প্রময়াজন, দসিুকু হইে। ইহার পর আর একচি প্রন আচসে। এই-সব আচসে দকাথা 

হইমত্  এই প্রনচি প্রথমমই দকন জাচগে না —কারয আমরা একচি আকচিক 

পচরবতৃ্নমক দবিী মমন রাচি। সুি, আনন্দ, সংমর্াগ, সম্ভ।াগ প্রিতচত্ আমামদর মমন 

র্ত্িা না দাগ রামি, ত্াহা অমপক্ষা অচধক দরিাপাত্ কমর অসুি, দুুঃি এবং চবময়াগ। 

আমামদর প্রকতচত্ই হইমত্মি আনন্দ, সম্ভ।াগ ও সুি। র্াহা চকিু আমামদর এই প্রকতচত্মক 

িীযযিামব নাড়া দদয়, দস-সব স্বািাচবক গচত্ অমপক্ষা গিীরত্র িাপ রামি। মততু্য 

িীযযিামব সব চকিু ত্িনি কচরয়া দদয় বচেয়া মততু্যর সমসযা সমাধান করাই হইে প্রথম 

কতৃ্বয। পমর অিগচত্র সমে সমে উচিে অপর প্রনচিুঃ ত্াহারা আমস দকাথা হইমত্  র্াহা 

প্রাযবান্, ত্াহাই গচত্িীে হয়। আমরা িচে, আমামদর ইচ্ছািচ, আমামদর অেগুচেমক 

িােনা কমর, আমামদর ইচ্ছাবমি অেগুচে নানা আকার ধারয কমর। বতৃ্মান কামের চিশু-

মানমবর চনকি দর্মন প্রচত্িাত্ হয়, দত্মচন প্রািীনকামের মানব-চিশুর চনকিও প্রচত্িাত্ 

হইয়াচিে দর্, র্াহা চকিু িমে, ত্াহারই চপিমন একিা ইচ্ছা আমি। বায়ুর ইচ্ছা আমি; 

দমঘ—এমন চক সমস্ত প্রকতচত্—স্বত্ন্ত্র ইচ্ছা, মন এবং আত্মায় পূযৃ। আমরা দর্মন বহু বস্তুত 

চনমৃায কচর, ত্াহারাও দত্মচন এই-সব সতচি কচরমত্মি। ত্াহারা অথৃাৎ দদবত্ারা—

‘ইমোচহমরা’ এই-সমবর স্রিা। 

  

ইমত্ামমধয সমামজরও উন্নচত্ হইমত্ োচগে। সমামজ রাজা থাচকমত্ন; কামজই 

দদবত্ামদর চিত্র, ইমোচহমমদর চিত্মরও একজন রাজা থাচকমবন না দকন  সুত্রাং 
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একজন দদবাচদমদব, একজন ইমোচহম-চর্মহাবা, পরমমশ্বর হইমেন, চর্চন স্বীয় 

ইচ্ছামামত্রই ঐসব—এমন চক দদবত্ামদরও সতচি কচরয়ামিন। চকন্তু চত্চন দর্মন চবচিন্ন িহ 

ও নক্ষত্র চনরু্, কচরয়ামিন, দত্মচন প্রকতচত্র চবচিন্ন কারৃ্সাধমনর অচধনায়করূমপ চবচিন্ন 

দদবত্া বা দদবদূত্মক চনময়াচজত্ কচরমেন। দকহ হইমেন মততু্যর, দকহ বা জমন্মর, দকহ 

বা অনযচকিুর অচধষ্ঠাত্রী দদবত্া। ধমমৃর দুইচি চবরাি উৎস—আরৃ্ ও দসচমচিক জাচত্র 

ধমমৃর চিত্মর একচি সাধারয ধারযা আমি দর্, একজন পরমপুরুয আমিন, এবং চত্চন 

অনযানয সকমের অমপক্ষা বহুগুময িচ,িােী বচেয়াই পরমপুরুয হইয়ামিন। চকন্তু ইহার 

পরই আমরৃ্রা একচি নূত্ন ধারা প্রবতৃ্ন কচরে; উহা পুরাত্ন ধারার এক মহান্ বযচত্ক্রম। 

ত্াহামদর দদবত্া শুধু পরমপুরুযই নন, চত্চন ‘দদযৌুঃ চপত্রুঃ’ অথৃাৎ স্বগৃস্থ চপত্া। ইহাই 

দপ্রমমর সূিনা। দসচমচিক িগবান্ দকবে সমুদযত্বজ্র রুদ্র, দমের পরাক্রমিােী প্রিু। 

এই-সব িামবর সচহত্ আমরৃ্রা একচি নূত্ন িাব—চপত্তিাব সংমর্াজন কচরে। উন্নচত্র 

সমে সমে এই প্রমিদ আরও সুস্পি হইমত্ োচগে; মানবজাচত্র দসচমচিক িািার চিত্র 

প্রগচত্ বস্তুতত্ুঃ এইস্থামন আচসয়াই থাচময়া দগে। দসচমচিকচদমগর ঈশ্বরমক দদিা র্ায় না; 

শুধু ত্াহাই নয়, ত্াাঁহামক দদিাই মততু্য। আরৃ্মদর ঈশ্বরমক শুধু দর্ দদিা র্ায়, ত্াহা নয়, 

চত্চন সকে জীমবর েক্ষয। জীবমনর একমাত্র উমেিয—ত্াাঁহামক দিৃন করা। িাচস্তর িময় 

দসচমচিক ত্াহার রাজাচধরাজমক মামন, ত্াাঁহার আজ্ঞা ও অনুিাসন মাচনয়া িমে। আমরৃ্রা 

চপত্ামক িােবামস; মাত্া এবং সিামকও িােবামস। ত্াহারা বমে, ‘আমামক িােবাচসমে 

আমার কুকুরমকও িােবাচসমত্ হইমব।’ সুত্রাং ঈশ্বমরর সতি প্রমত্যক জীবমক িােবাচসমত্ 

হইমব, কারয ত্াহারা সকমেই ঈশ্বমরর সন্তান। দসচমচিমকর চনকি এই জীবনিা দর্ন 

একচি শসনয-চিচবর; এিামন আমাচদগমক আমামদর আনুগত্য পরীক্ষা কচরবার জনয 

চনরু্, করা হইয়ামি। আমরৃ্র কামি এই জীবন আমামদর েমক্ষয দপৌাঁচিবার পথ। দসচমচিক 

বমে, র্চদ আমরা আমামদর কতৃ্বয সুষ্ঠুিামব সম্পন্ন কচর, ত্াহা হইমে স্বমগৃ আমরা একচি 

চনত্য আনন্দ-চনমকত্ন পাইব। আমরৃ্র চনকি স্বয়ং িগবানই দসই আনন্দ-চনমকত্ন। 

দসচমচিমকর মমত্ ঈশ্বর-মসবা উমেিযোমির একচি উপায়মাত্র এবং দসই উমেিয হইে 

আনন্দ ও সুি। আরৃ্মদর কামি দিাগসুি দুুঃিকি—সবই উপায় মাত্র, উমেিয হইে 
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ঈশ্বরোি। স্বগৃপ্রাচির জনয দসচমচিক িগবামনর িজনা কমর। আরৃ্ িগবানমক পাইবার 

জনয স্বগৃ প্রত্যািযান কমর। সংমক্ষমপ ইহাই হইে প্রধান প্রমিদ। আরৃ্জীবমনর উমেিয 

এবং েক্ষয ঈশ্বরদিৃন, দপ্রমমময়র সাক্ষাৎকার, কারয ঈশ্বরমক িাড়া বাাঁিা র্ায় না। ‘তু্চম 

না থাচকমে সূরৃ্ িি ও নক্ষত্রগমযর দজযাচত্ থামক না।’  
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২. ধর্মের মূলতত্ত্ব 

[আমমচরকায় প্রদত্ত একচি িাযমযর সারাংি] 

  

িরাসীমদমি দীঘৃকাে ধমর জাচত্র মূেমন্ত্র চিে ‘মানুমযর অচধকার’, আমমচরকায় এিনও 

‘নারীর অচধকার’ জনসাধারমযর কামন আমবদন জানায়; িারত্বমযৃ চকন্তু আমামদর 

মাথাবযথা ঈশ্বমরর চবচিন্নিামব প্রকামির অচধকার চনময়।  

  

সবৃপ্রকার ধমৃমত্ই দবদামন্তর অন্তিুৃ,। িারত্বমযৃ আমামদর একিা স্বত্ন্ত্র িাব আমি। 

আমার র্চদ একচি সন্তান থাকত্, ত্ামক মনুঃসংর্মমর অিযাস এবং দসই সমে একপঙ্ ্চ, 

প্রাথৃনার মন্ত্রপাি িাড়া আর দকান প্রকার ধমমৃর কথা আচম চিক্ষা চদত্াম না। দত্ামরা দর্ 

অমথৃ প্রাথৃনা বমো, চিক ত্া নয়, দসচি হমচ্ছ এইুঃ ‘চবমশ্বর স্রিা চর্চন, আচম ত্াাঁমক ধযান 

কচর; চত্চন আমার ধীিচ, উদ্বুদ্ধ করুন।’ ত্ারপর দস বড় হময় নানা মত্ এবং উপমদি 

শুনমত্ শুনমত্ এমন চকিু একিা পামব, র্া ত্ার কামি সত্য বমে মমন হমব। ত্িন দসই 

সমত্যর চর্চন উপমদিা, দস ত্াাঁরই চিযয হমব। খ্রীি, বুদ্ধ বা মহ্দ—র্াাঁমক ইচ্ছা দস 

উপাসনা কচরমত্ পামর; এাঁমদর প্রমত্যমকর অচধকার আমরা মাচন, আর সকমের চনজ চনজ 

ইি বা মমনানীত্ পন্থা অনুসরয করবার অচধকারও আমরা স্বীকার কচর। সুত্রাং এিা 

িুবই স্বািাচবক দর্, একই সমময় সমূ্পযৃ স্বাধীনিামব এবং চনচবৃমরামধ আমার দিমে দবৌদ্ধ, 

আমার স্ত্রী খ্রীিান এবং আচম চনমজ মুসেমান হমত্ পাচর।  

  

আমরা জাচন দর্, সব ধমৃপথ চদময়ই ঈশ্বমরর কামি দপৌাঁিান র্ায়—দকবে আমামদর দিাি 

চদময় িগবানমক না দদিমে দর্ পতচথবীর উন্নচত্ হমব না, ত্া নয়, আর পতচথবী-সুদ্ধ দোক 

আমার বা আমামদর দিামি ঈশ্বরমক দদিমেই সব িাে হময় র্ামব, ত্াও নয়। আমামদর 

মূে িাব হমচ্ছ এই দর্, দত্ামার ধমৃচবশ্বাস আমার হমত্ পামর না, আবার আমার মত্বাদও 

দত্ামার হমত্ পামর না। আচম আমার চনমজরই একচি সম্প্রদায়। এিা চিক দর্, িারত্বমযৃ 

আমরা এমন এক ধমৃমত্ সতচি কমরচি, র্ামক আমরা একমাত্র রু্চ,পূযৃ ধমৃপদ্ধচত্ বমে 
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চবশ্বাস কচর, চকন্তু এর রু্চ,বত্তায় আমামদর চবশ্বাস চনিৃর করমি সকে ঈশ্বরামেযীমক 

এর অন্তিুৃ, কমর দনওয়ার ওপর—সবৃপ্রকার উপাসনাপদ্ধচত্র প্রচত্ সমূ্পযৃ উদারত্া 

দদিান এবং জগমত্ িগবদচিমুিী চিন্তাপ্রযােীগুচে িহয করবার ক্ষমত্ার ওপর। 

আমামদর চনয়মপদ্ধচত্র মমধযও অপূযৃত্া আমি, ত্া আমরা স্বীকার কচর, দকন না ত্ত্ত্ববস্তুত 

হমচ্ছ সকে চনয়মপদ্ধচত্র ঊমধ্বৃ; আর এই স্বীকতচত্র মমধযই আমি অনন্ত চবকামির ইচেত্ 

ও প্রচত্শ্রুচত্। মত্, উপাসনা এবং িাস্ত্র মানুমযর স্বরূমপাপেচির উপায় চহসামব চিকই, 

চকন্তু উপেচির পমর দস সবই পচরহার কমর। দবদান্তদিৃমনর দিয কথা, ‘আচম দবদ 

অচত্ক্রম কমরচি’—আিার-উপাসনা, র্াগর্জ্ঞ এবং িাস্ত্রিন্থ, র্ার সাহামর্য এই মুচ,র 

পমথ মানুয পচরভ্রময কমরমি, ত্া সবই ত্ার কামি চবেীন হময় র্ায়। ‘দসাঽহং, 

দসাঽহম্’ —আচমই চত্চন—এই ধ্বচন ত্িন ত্ার কমে উদ গীত্ হয়। ঈশ্বরমক ‘তু্চম’ 

সমম্বাধন ত্িন অসহনীয়, কারয সাধক ত্িন ত্ার ‘চপত্ার সমে অচিন্ন। ’  

  

বযচ,গত্িামব আচম অবিয দবমদর ত্ত্িাচনই িহয কচর, র্ত্িাচন রু্চ,র সমে দমমে। 

দবদমমত্র অমনক অংি বাহযত্ুঃ পরস্পরচবরুদ্ধ। পাশ্চামত্য র্ামক ‘ প্রত্যাচদি বাযী’ বমে 

এগুচে ত্া নয়, চকন্তু এগুচে ঈশ্বমরর সমচি জ্ঞান বা সবৃজ্ঞে, র্া আমামদর চিত্মরও 

আমি। ত্া বমে দর্-বইগুচেমক আমরা দবদ বচে, শুধুমাত্র ঐগুচের মমধযই এই জ্ঞানিািার 

চনুঃমিচযত্—এ-কথা বো বাতু্েত্া। আমরা জাচন, সব সম্প্রদাময়র িামস্ত্রর মমধযই ত্া 

চবচিন্ন মাত্রায় িচড়ময় আমি। মনু বমেন, দবমদর দর্ অংিিুকু চবিামরর ওপর প্রচত্চষ্ঠত্, 

ত্ত্িুকুই র্থাথৃ দবদ; আমামদর আরও অমনক মনীযী এই মত্ দপাযয কমরন। পতচথবীর 

ধমৃিন্থগুচের মমধয একমাত্র দবদই দঘাযযা কমরন, দবমদর চনিক অধযয়ন অচত্ দগৌয 

বযাপার। 

  

স্বাধযায় ত্ামকই বমে, ‘ র্ার দ্বারা আমরা শ্বাশ্বত্-সনাত্ন সত্য উপেচি কচর’, এবং ত্া 

চনিক পাি, চবশ্বাস বা ত্কৃ-রু্চ,র দ্বারা স্ভ।ব নয়; স্ভ।ব একমাত্র অপমরাক্ষানুিূচত্ ও 

সমাচধর দ্বারা। সাধক র্িন এই অবস্থা প্রাি হন, ত্িন চত্চন সগুয ঈশ্বমরর িাব োি 

কমরন। অথৃাৎ ত্িন ‘আচম আর আমার চপত্া এক।’ চনচবৃমিয ব্রমের সমে এক বমেই 
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চত্চন চনমজমক জামনন এবং সগুয ঈশ্বমরর মত্ চনমজই চনমজমক প্রচক্ষি কমরন। মায়ার 

আবরয—অজ্ঞামনর মধয চদময় দদিমে ব্রেমক সগুয ঈশ্বর বমে দবাধ হয়।  

  

পমেচিময়র সহাময় র্িন ত্াাঁর কামি সমুপচস্থত্ হই, ত্িন আমরা ত্াাঁমক শুধু সগুয 

িগবান্-রূমপই ধারযা কচরমত্ পাচর। িাবচি হমচ্ছ এই, আত্মা কিনও ইচিয়িাহয হমত্ 

পামরন না। জ্ঞাত্া আবার চনমজমক জানমব দকমন কমর  চকন্তু চত্চন দর্মন, চিক দত্মনই 

চনমজমক প্রচত্চবচম্বত্ করমত্ পামরন, আর এই প্রচত্চবমম্বর সমবৃাচ্চরূপ, আত্মার এই 

ইচিয়ানুিবগময অচিবযচ,ই সগুয ঈশ্বর। পরমাত্মাই হমচ্ছন সনাত্ন জ্ঞাত্া এবং ত্াাঁমক 

দজ্ঞয় করবার জনযই আমরা অনন্তকাে ধমর দিিা করচি, আর এই প্রমিিার িমে এই 

চবশ্ব-প্রপে িুমি উমিমি—র্ামক আমরা জড় বমে থাচক। চকন্তু এ-সব িুব দুবৃে প্রয়াস; 

আমামদর জ্ঞামনর চবযয়রূমপ আত্মার স্ভ।বপর সমবৃাচ্চ প্রকাি হমচ্ছ সগুয ঈশ্বর। 

  

দত্ামামদরই জননক পাশ্চাত্য চিন্তািীে বযচ, বমেমিন, ‘একচি উত্তম িগবান্ গড়াই 

মানুমযর মহত্তম কীচতৃ্’; দর্মন মানুয, দত্মন িগবান্। এই রকম মানচবক প্রকাি িাড়া, 

অনয দকান উপাময়ই মানুয ঈশ্বরমক দিৃন করমত্ পামর না। র্া ইচ্ছা বমো, র্ত্ িুিী দিিা 

কর, তু্চম িগবান্ মক মানুয বযত্ীত্ অনয চকিুই কল্পনা করমত্ পার না এবং চত্চন চিক 

দত্ামারই মত্। একজন চনমবৃাধ দোকমক বো হময়চিে—চিমবর একচি মূচতৃ্ চনমৃায 

করমত্; দবি চকিুচদন দারুয হাোমা কমর অবমিময—দস একচি বানমরর মূচতৃ্ শত্রী 

করমত্ দপমরচিে মাত্র! চিক দত্মনই, র্িনই আমরা ঈশ্বমরর পচরপূযৃ সত্তা িাবমত্ দিিা 

কচর, ত্িনই চনদারুয বযথৃত্ার স্ুিীন হই, কারয আমামদর মমনর বতৃ্মান প্রকতচত্ 

অনুর্ায়ী ঈশ্বরমক বযচ,রূমপ দদিমত্ই আমরা বাধয। র্চদ মচহমযরা কিনও িগবানমক 

পূজা করবার বাসনা কমর, ত্মব ত্ামদর চনজ-প্রকতচত্ অনুর্ায়ী ত্ারা ত্াাঁমক মস্ত একিা 

মচহয বমেই িাবমব; একিা মাি র্চদ িগবানমক উপাসনা করমত্ ইচ্ছা কমর, ত্া হমে 

ঈশ্বর সম্বমে ত্ার কল্পনা হমব দর্, চত্চন চনশ্চয়ই প্রকাি এক মাি; চিক দসই প্রকার 

মানুয ত্াাঁমক মানুয বমেই চিন্তা কমর। মমন কর দর্ন এই মানুয, মচহয এবং মাি সব 

এক-একচি চিন্ন চিন্ন পাত্র, চনজ চনজ আকার ও সামথৃযানুর্ায়ী ত্ারা ঈশ্বররূপ সমুদ্রজমে 
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পূযৃ হমত্ িমেমি। মানুমযর মামে দস-জে মানুমযর আকার দনমব, মচহমযর মমধয মচহমযর 

আকার এবং মামিমত্ মামির আকার; চকন্তু প্রচত্ পামত্র ঈশ্বরসমুমদ্রর দসই একই জে। 

  

দু-রকম মানুয িগবানমক বযচ,রূমপ উপাসনা কমর না—নরপশু, র্ামদর ধমৃ বমে চকিু 

দনই; এবং পরমহংস, চর্চন মনুযয-প্রকতচত্র সকে সীমা অচত্ক্রম কমরমিন। সমস্ত 

প্রকতচত্ই ত্াাঁর কামি স্ব-স্বরূপ হময় দগমি, চত্চনই শুধু ঈশ্বরমক ত্াাঁর স্ব-রূমপ পূজা করমত্ 

পামরন। দসই নরপশু উপাসনা কমর না ত্ার অজ্ঞত্ার জনয, আর জীবনু্মম,রা উপাসনা 

কমরন না, ত্াাঁরা চনমজমদর মমধয িগবানমক দদিমিন বমে। ত্াাঁমদর দকান সাধনা থামক 

না, ঈশ্বরমক ত্াাঁরা স্বীয় আত্মার স্বরূপ বমে দবাধ কমরন। ত্াাঁরা বমেন, ‘দসাঽহং, 

দসাঽহম্’—আচমই চত্চন; ত্াাঁরা চনমজমদর উপাসনা চনমজরা আর করমবন চকিামব  

  

একিা গল্প বেচি দত্ামামদর। একচি চসংহচিশু ত্ার মরযাপন্ন জননীর দ্বারা দকানিামব 

পচরত্য, হময় একদে দমমযর মমধয এমস জুমিচিে। দমমযরাই ত্ামক িাওয়াত্ আর 

আশ্রয়ও চদময়চিে। চসংহচি ক্রমিুঃ বড় হময় হাাঁিমত্ চিিে এবং দমমযরা র্িন ‘বযা বযা’ 

কমর, দসও ‘বযা বযা’ করমত্ োগে। একচদন অপর একচি চসংহ কািাকাচি এমস পমড়। 

অবাক হময় চদ্বত্ীয় চসংহচি চজজ্ঞাসা কমর উিে, ‘আমর, তু্চম এিামন চক করি ’ কারয 

দস শুমন দিমেচিে, চসংহ-চিশুচিও বাকী সকমের সমে ‘বযা বযা’ কমর ডাকমি। 

  

দিাি চসংহচি ‘বযা বযা’ কমর বেমে, ‘আচম দিাি দমযচিশু, আচম দনহাৎ চিশু, বড় িয় 

দপময়চি আচম।’ প্রথম চসংহচি গজৃন কমর উিে, ‘আহা্ক! িমে এমসা, দত্ামামক একিা 

মজা দদিাব।’ ত্ারপর দস ত্ামক একিা িান্ত জোিময়র ধামর চনময় চগময়, ত্ার 

প্রচত্চবম্বচি দদচিময় ত্ামক বেে, ‘তু্চম হচ্ছ একিা চসংহ—আমার চদমক ত্াকাও, ঐ 

দমযচিমক দদি, আর দত্ামার চনমজর দিহারাও এই দদি।’ চসংহচিশুচি ত্িন ত্াচকময় 

দদিে আর বেে, ‘বযা বযা, আচম দত্া দমমযর মত্ দদিমত্ নই—চিক আচম চসংহই বমি!’ 

ত্ারপর এমন গজৃন দস কমর উিে, দর্ন পাহামড়র চিত্ পরৃ্ন্ত দকাঁমপ উমিচিে। 
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আমামদরও চিক এই অবস্থা। দময-সংস্কামরর আবরময আমরা সকমেই চসংহ। আমামদর 

পচরমবিই আমাচদগমক দুবৃে ও দমাহিস্থ কমর দিমেমি। দবদামন্তর কারৃ্ হমচ্ছ এই দমাহ-

চবমমািন। মুচ,ই আমামদর িরম েক্ষয। প্রাকতচত্ক চনয়মমর প্রচত্ আনুগত্য মুচ,—এ-কথা 

আচম স্বীকার কচর না। এ-কথার অথৃ দর্ কী, ত্া আচম বুচে না। মানুমযর উন্নচত্র ইচত্হাস 

অনুর্ায়ী প্রাকতচত্ক চনয়মমর ঊমধ্বৃ র্াওয়াই উন্নচত্র কারয। দকউ দকউ হয়মত্া বেমবন, 

সাধারয চনয়মমক জয় করা দত্া উচ্চত্র চনয়মমর সাহামর্যই হময় থামক, চকন্তু চবজয়ী মন 

দসিামনও মুচ,মকই িুাঁমজ দবড়ায়, আর র্িনই জানমত্ পামর, চনয়মমর মধয চদময়ই 

সংিাম, ত্িনই দস ত্াও জয় করমত্ িায়। সুত্রাং মুচ,ই হে সবৃকামের আদিৃ। বতক্ষ 

কিনও চনয়মমক অমানয কমর না; দকান গরুমক কিনও িুচর করমত্ দদচিচন। চেনুক 

কদাচপ চমথযা কথা বমে না; ত্থাচপ ত্ারা মানুমযর দিময় বড় নয়। চনয়মমর প্রচত্ অনুরচ, 

দিয পরৃ্ন্ত আমামদর জড় পদামথৃই পচরযত্ কমর—ত্া সমামজ দহাক, রাজনীচত্মত্ দহাক 

বা ধমমৃই দহাক। এ-জীবন দত্া মুচ,রই উদাত্ত চনমঘৃায; আিার-চনয়মমর আচধকয মামন 

মততু্য। চহন্দুমদর মত্ অনয দকান জাচত্র এত্ দবিী সামাচজক চনয়ম-কানুন দনই, র্ার িে 

জাত্ীয় মততু্য। চকন্তু চহন্দুমদর স্বাত্ন্ত্রয এই দর্, ধমমৃর মমধয ত্ারা দকান মত্বাদ বা চনয়মাচদ 

আমনচন। ত্ামদর ধমমৃর ত্াই সমবৃাচ্চ চবকাি হময়মি। এই ধমমৃর দক্ষমত্রই আমরা সবমিময় 

বাস্তবদতচিসম্পন্ন—আর দত্ামরা দসিামনই সবমিময় বাস্তবদতচিহীন। 

  

আমমচরকামত্ জনকময়ক দোক এমস বেে, ‘ আমরা একিা দর্ৌথ কারবার করব’, পাাঁি 

চমচনমির মমধযই ত্া হময় দগে। িারত্বমযৃ কুচড়জন দোক চমমে দীঘৃ কময়ক সিাহ ধমর 

দর্ৌথ কারবার সম্পমকৃ আমোিনা করমত্ পামর অথি ত্ামত্ও হয়মত্া ত্া গচিত্ হমব না; 

চকন্তু দকউ র্চদ চবশ্বাস কমর দর্, িচিি বৎসর ঊধ্বৃবাহু হময় ত্পসযা করমে দস জ্ঞানোি 

করমব—ত্া দস ত্ৎক্ষযাৎ করমব! কামজই আমরা আমামদর িামব বাস্তববুচদ্ধসম্পন্ন, 

দত্ামরাও দত্মচন দত্ামামদর িামব। 

  

চকন্তু অনুিব-রামজয প্রমবমির র্ত্ পথ, ত্ার দসরা পথ হমচ্ছ অনুরাগ। ঈশ্বমর অনুরাগ 

হমে সমস্ত চবশ্বমকই আপন দবাধ হয়, কারয সবই ত্াাঁর সতচি। ি, বমেন, ‘ত্াাঁরই দত্া 
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সব, আর চত্চনই আমার দপ্রমাস্পদ; আচম ত্াাঁমকই িােবাচস।’ এমচন কমর িম,র কামি 

সব চকিু পচবত্র হময় ওমি, কারয সকে বস্তুতই ত্াাঁর। ত্া হমে আমরা চক কমরই বা কাউমক 

কি চদমত্ পাচর  দকমন কমর ত্মব অপরমক িাে না দবমস পাচর  ঈশ্বরমক িােবাসবার 

সমে সমে—ত্ারই িেরূমপ অবমিময প্রমত্যমকর প্রচত্ই িােবাসা এমস র্ামব। র্ত্ই 

ঈশ্বমরর কািাকাচি র্াব, ত্ত্ই দদিমত্ থাকব দর্, ত্াাঁমত্ই সবচকিু রময়মি, আমামদর 

হৃদয় হমব ত্িন দপ্রমমর অনন্ত প্রস্রবয। দপ্রমমর চদবযামোমক মানুয রূপান্তচরত্ হময় র্ায়, 

আর দিয পরৃ্ন্ত দসই মধুর এবং উেীপনাময় সত্যচি উপেচি কমর—দপ্রম, দপ্রচমক আর 

দপ্রমাস্পদ—ত্ত্ত্বত্ুঃ একই। 
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৩. ধর্মের দাবী 

আপনামদর অমনমকরই িরয আমি দর্ আপনারা চিশুকামে উদীয়মান দজযাচত্মৃয় সূরৃ্মক 

কত্ আনমন্দর সচহত্ই না অবমোকন কচরমত্ন; আর আপনারা সকমেই জীবমনর দকান 

না দকান সমময় িাস্বর অস্তািেগামী সূরৃ্মক চস্থর দতচিমত্ অবমোকন কচরয়া অন্তত্ুঃ 

কল্পনাসহাময় অদতিয দোমক অনুপ্রমবমির প্রমিিাও কমরন। বস্তুতত্ুঃ এই বযাপারচি সমি 

চবমশ্বর চিচত্তমূমে রচহয়ামি—অদতিযমোক হইমত্ উদয় এবং উহামত্ই পুনরায় অস্তগমন, 

অজানা হইমত্ এই সমি চবমশ্বর উদ্ভব, পুনরায় অজানার দক্রামড় অনুপ্রমবি; চিশুর মত্ 

অেকার হইমত্ হামাগুচড় চদয়া আচবিূৃত্ হওয়া এবং পুনরায় বতদ্ধ বয়মস হামাগুচড় চদয়া 

দকানপ্রকামর অেকামরর মমধয চিচরয়া র্াওয়া। 

  

আমামদর এই চবশ্ব, এই ইচিয়িাহয জগৎ, এই রু্চ, ও বুচদ্ধিাহয ব্রোিচি উিয় প্রামন্তই 

অসীম, অমজ্ঞয় ও চির অজ্ঞামত্র দ্বারা আবতত্। অনুসোন—এই অজ্ঞাত্ সম্বমেই অনুসোন 

িমে, প্রন এিামনই িমে, ত্থযও এইিামনই রচহয়ামি, ইহারই মধয হইমত্ দসই আমোক 

চবচু্ছচরত্ হয়, র্াহা জগমত্ ‘ধমৃ’ নামম প্রচসদ্ধ। চকন্তু প্রকতত্পমক্ষ ধমৃ ইচিয়িাহয 

ইহমোমকর বস্তুত নয়; ইহা অত্ীচিয় স্তমরর বস্তুত। ইহা রু্চ,-চবিামরর অত্ীত্, ইহা 

বুচদ্ধিাহয স্তমরর অন্তিুৃ, নয়। ইহা এমন একচি প্রত্যক্ষ দিৃন, এমন একচি শদব-মপ্ররযা, 

অজ্ঞাত্ ও অমজ্ঞময়র মমধয এমন এক আত্ম-চনমজ্জন র্াহার িমে অমজ্ঞয়মক জ্ঞাত্ 

অমপক্ষাও চনচবড়িামব জানা র্ায়; কারয দেৌচকক অমথৃ ইহার জ্ঞান স্ভ।ব নয়। আমার 

চবশ্বাস মানব-মমনর এই অনুসচেৎসা সতচির আচদ হইমত্ই িচেয়া আচসমত্মি। জগমত্র 

ইচত্হামস এমন দকান সমময়ই চিে না, র্িন মানুমযর চবিারিচ, ও বুচদ্ধমত্তা চিে অথি 

এই প্রমিিা—এই অত্ীচিয় বস্তুতর অনুসচেৎসা চিে না। আমরা হয়মত্া দদচিমত্ পাইোম, 

আমামদর এই কু্ষদ্র চবমশ্ব, এই মানব-মমন একচি িাবনার উদয় হইে, চকন্তু দকাথা হইমত্ 

ইহার উদ্ভব হইে, ত্াহা আমরা জাচন না, এবং র্িন ইহা চবেুি হয়, ত্িনই বা ইহা 

দকাথায় র্ায়, ত্াহাও আমরা জাচন না। এই কু্ষদ্র জগৎ ও চবরাি ব্রোি, একই উৎস হইমত্ 
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উদূ্ভত্ হয়, একই ধারায় িমে, একই প্রকার স্তরসমচি অচত্ক্রম কমর এবং একই পদৃায় 

েঙ্কতত্ হয়। 

  

আচম আপনামদর স্ুমি চহন্দুমদর এই মত্বাদ উপচস্থত্ কচরমত্ দিিা কচরব দর্, ধমৃ 

বাচহর হইমত্ আমস না, অন্তর হইমত্ উৎসাচরত্ হয়। আমার চবশ্বাস—ধমৃ মানুমযর এমনই 

মজ্জাগত্ দর্, র্ত্ক্ষয মানুয দদহ ও মন ত্যাগ না কমর, চিন্তা ও প্রামযর গচত্ চনরুদ্ধ না 

কমর, ত্ত্ক্ষয ধমৃ ত্যাগ কচরমত্ পাচরমব না। র্ত্ক্ষয মানুয চিন্তা কচরমত্ সমথৃ থাচকমব, 

ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত—এই প্রয়াস থাচকমব, ত্ত্চদন পরৃ্ন্ত মানুমযর দকান-না-মকান রকম ধমৃ 

থাচকমবই, এইরূমপ আমরা দদচিমত্ পাই—জগমত্ নানা ধমমৃর উৎপচত্ত হইয়ামি। 

এইগুচের অনুিীেমন মানুয চদমিহারা হইয়া র্ায়, চকন্তু অমনমক র্চদও মমন কমরন দর্ 

এ জাত্ীয় গমবযযা বতথা, ত্থাচপ বস্তুতত্ুঃ উহা বতথা নয়। এই চবিতঙ্খোর মমধযও একচি 

সামঞ্জসয আমি, এই-সকে দবত্াে দবসুমরর মমধযও একচি সেীমত্র িন্দ পাওয়া র্ায়; 

চর্চন শুচনমত্ দিিা কচরমবন, চত্চনই দস িন্দ শুচনমত্ পাইমবন।  

  

বতৃ্মান সমময় সকে প্রমনর বড় প্রন হইে, র্চদ ইহাই সত্য হয় দর্, দজ্ঞয় এবং জ্ঞাত্ 

বস্তুতর উিয় প্রামন্ত অমজ্ঞয় এবং সমূ্পযৃ অজ্ঞাত্ অনমন্তর দবিন রচহয়ামি, ত্মব দসই 

অজানামক জাচনবার জনয এত্ প্রয়াস দকন  দকন আমরা জ্ঞাত্ বস্তুত েইয়াই সন্তুি থাচকব 

না, দকন আমরা পানাহার এবং সমামজর মেেসাধনকমল্প সামানয চকিু কচরয়াই পচরত্তি 

থাচকব না  এই ধারযাই সবৃত্র আকামি বাত্ামস িড়াইয়া আমি। পচিত্ অধযাপক হইমত্ 

আর্ভ। কচরয়া অ্ুি-িাযািাযী চিশু পরৃ্ন্ত সকমেই বমেুঃ জগমত্র উপকার কর; ধমৃ 

বচেমত্ এইিুকুই বুোয়; ইচিয়াত্ীত্ বস্তুত সম্পমকৃ মাথা ঘামাইও না। এই কথা এত্ দবিী 

দক্ষমত্র বো হইয়া থামক দর্, এিন ইহা একচি অবধাচরত্ সমত্য পচরযত্ হইয়া চগয়ামি। 

  

চকন্তু দসৌিামগযর চবযয় এই দর্, আমরা স্বিাবত্ই ইহারও ঊমধ্বৃ অনুসোন কচরমত্ বাধয। 

এই দর্ বতৃ্মান, এই দর্ বয,, ত্াহা অবযম,র এক অংি মাত্র। এই ইচিয়িাহয চবশ্ব 

দর্ন দসই অনন্ত অধযাত্মমোমকর এমন একচি অংি, এমন একচি িি, র্াহা এই 

ইচিয়িাহয দিত্নস্তমরর মমধয প্রসাচরত্ হইয়া পচড়য়ামি। দসই অত্ীচিয় ত্ত্ত্বমক বাদ 
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চদয়া দকবে এই প্রসাচরত্ কু্ষদ্র অংিচিমক চকরূমপ বুো র্ায় বা বযািযা করা স্ভ।ব  

সমক্রচিস সম্বমে কচথত্ আমি দর্, এমথন্স নগরীমত্ একদা ব,তত্া কচরবার কামে চত্চন 

এমন একজন ব্রােমযর সাক্ষাৎ পান, চর্চন ভ্রময বযপমদমি িীমস উপচস্থত্ হইয়াচিমেন। 

সমক্রচিস ত্াাঁহামক বচেমেন, মানুমযর প্রধান জ্ঞাত্বয চবযয় হইে ‘মানুয’। ব্রােয 

ত্ৎক্ষযাৎ প্রচত্বাদ কচরয়া বচেমেন, ‘ঈশ্বরমক না জাচনয়া আপচন মানুযমক জাচনমবন 

চকরূমপ ’ এই দর্ ঈশ্বর, এই দর্ সদা অমজ্ঞয় সত্তা, অথবা পরমত্ত্ত্ব, অথবা অনন্ত বস্তুত, 

অথবা নামহীন সত্তা—আপচন ত্াাঁহামক দর্ নামম ইচ্ছা অচিচহত্ কচরমত্ পামরন—একমাত্র 

ত্াাঁহামক অবেম্বন কচরয়াই জ্ঞাত্ ও দজ্ঞয় অথৃাৎ এই বতৃ্মান জীবমনর দর্ৌচ,কত্া সমূ্পযৃ 

বযািযা করা বা অবচস্থচত্র মূে কারয প্রদিৃন করা স্ভ।ব। আপনার স্ুিস্থ দর্-মকান 

অচত্-জড়বস্তুতই ধরুন—দর্- সব চবদযা অত্ীব জড়-চবযয়সম্বেীয় চবজ্ঞান বচেয়া পচরচিত্, 

ত্াহার দর্-মকানচি—র্থা রসায়ন-চবদযা, পদাথৃ-চবদযা, দজযাচত্চবৃজ্ঞান বা প্রাযী-চবজ্ঞান 

অধযয়ন করুন; ক্রমাগত্ ত্াহার অনুিীেন কচরয়া িেুন—দদচিমবন স্থূে রূপগুচে ক্রমমই 

চবেীন হইয়া সূক্্ষমম পচরযত্ হইমত্মি, অবমিময এমন একচি চবন্দুসদতি দকমি আচসয়া 

দপৌাঁচিমত্মি, দর্িামন আপচন জড় হইমত্ অ-জমড় উপনীত্ হইবার জনয একচি বতহৎ ে্ 

প্রদান কচরমত্ বাধয। স্থূে চবগচেত্ হইয়া সূক্ষ্মাকার িহয কমর, পদাথৃ-চবজ্ঞান দিৃন-িামস্ত্র 

পচরযত্ হয়; জ্ঞানরামজযর সকে দক্ষমত্রই এই প্রচক্রয়া পচরেচক্ষত্ হয়। 

  

আমামদর র্াহা চকিু আমি—আমামদর সমাজ, আমামদর পরস্পমরর সচহত্ সম্পকৃ, 

আমামদর ধমৃ এবং আপনারা র্াহামক নীচত্িাস্ত্র নামম অচিচহত্ কমরন—সবৃ দক্ষমত্রই এই 

একই কথা প্রমর্াজয। দকবেমাত্র উপমর্াচগত্ার (utility) চিচত্তমত্ নীচত্িাস্ত্র গচড়য়া 

তু্চেবার বহু প্রমিিা দদিা র্ায়। আচম প্রচত্দ্বচিরূমপ দর্ দকান বযচ,মক এইরূপ দকান 

নযায়স্ত্ নীচত্িাস্ত্র গচড়য়া তু্চেমত্ আহ্বান কচরমত্চি। চত্চন হয়মত্া অপমরর উপকার 

সাধন কচরমত্ উপমদি চদমবন। ‘দকন ঐরূপ কচরব  দর্মহতু্ ঐরূপ করাই মানমবর পমক্ষ 

সবৃামপক্ষা অচধক উপমর্াগী।’ এিন ধরা র্াক, দকান বযচ, র্চদ বমে, ‘আচম উপমর্াচগত্া 

িাহয কচর না, আচম অপমরর কেমচ্ছদ কচরয়া চনমজ ধনী হইব।’ আপচন ত্াহামক চক উত্তর 

চদমবন  দস দত্া আপনার প্রময়াজনবামদরই আশ্রয় েইয়া ঐ প্রময়াজনবাদমকই নসযাৎ 
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কচরয়া চদে। আচম র্চদ জগমত্র উপকার সাধন কচর, ত্াহামত্ আমার দকান্ প্রময়াজন 

চসদ্ধ হইমব  আচম চক এত্ই চনমবৃাধ দর্, অপমর র্াহামত্ সুমি থাচকমত্ পামর, ত্াহার জনয 

পচরশ্রম কচরয়া জীবনপাত্ কচরব  র্চদ সমাজ বযত্ীত্ অপর দকান দিত্ন বস্তুত না থামক, 

পমেচিয় বযত্ীত্ জগমত্ অপর দকান িচ, না থামক, ত্াহা হইমে আচম চনমজই বা সুিী 

হইব না দকন  র্চদ আইন-রক্ষীমদর করত্ে হইমত্ চনমজমক মু, রাচিমত্ পাচর, ত্মব 

আচম দকন আমার ভ্রাত্তবমগৃর কেমচ্ছদ কচরয়া চনমজ সুিী না হইব  আপচন ইহার চক 

উত্তর চদমবন  আপনামক ইহার সমথৃমন দকান উপমর্াচগত্া দদিাইমত্ হইমব। এইরূমপ 

র্িনই আপনার রু্চ,র চিচত্ত চিচথে কচরয়া দদওয়া হয়, ত্িনই আপচন বমেন, ‘ওমহ 

বেুবর, জগমত্ িাে করাই িাে।’ মানব-মমনর অন্তচনৃচহত্ দর্ িচ, বমে, ‘িাে হওয়াই 

িাে’, দর্ িচ, আমামদর চনকি অচত্ সমুজ্জ্বে আত্মার মচহমা প্রকাি কমর, সাধুমের 

দসৌন্দরৃ্—পুমযযর সবৃমমনাহর আকযৃয প্রকচিত্ কমর, মেমের অনন্ত িচ,র পচরিয় দদয়, 

দসই িচ,চির স্বরূপ চক  ত্াহামকই দত্া আমরা ‘ঈশ্বর’ বচে। ত্াই নয় চক  

  

চদ্বত্ীয়ত্ুঃ এবার আচম এমন এক দক্ষমত্র আচসয়া পচড়মত্চি, দর্িামন সাবধামন কথা 

বচেমত্ হয়। আচম আপনামদর মমনামর্াগ আকযৃয কচরমত্চি এবং অনুমরাধ কচরমত্চি, 

র্াহামত্ আপনারা আমার ব,বয শুচনয়াই দ্রুত্ দকান চসদ্ধান্ত না কচরয়া দিমেন। আমরা 

এই জগমত্ উপকার সাধন চবমিয চকিুই কচরমত্ পাচর না। জগমত্র কেযায করা িাে 

কথা। চকন্তু এই জগমত্র দকান চবমিয উপকার আমরা কচরমত্ পাচর চক  এই দর্ িত্ 

িত্ বৎসর ধচরয়া আমরা দিিা কচরমত্চি, ত্াহামত্ চক িুব দবিী চকিু উপকার কচরমত্ 

পাচরয়াচি, জগমত্র দমাি সুমির পচরমায চক বতচদ্ধ কচরমত্ পাচরয়াচি  জগমত্ সুি-সতচির 

জনয চনত্যই অসংিয উপায় উদ্ভাচবত্ হয়, এবং এই প্রচক্রয়া িত্-সহস্র বৎসর ধচরয়া 

িচেমত্মি। আচম আপনাচদগমক প্রন কচর, এক িত্াব্দীকাে পূমবৃর তু্েনায় বতৃ্মামন দমাি 

সুমির পচরমায চক বতচদ্ধ পাইয়ামি  ত্াহা স্ভ।ব নয়। মহাসাগমরর বুমক দকাথাও না 

দকাথাও গিীর গহ্বর সতচি কচরয়াই উত্তাে ত্রে উচিমত্ পামর। র্চদ দকান জাচত্ ধনী ও 

িচ,িােী হইয়া উমি, ত্াহা অনয দকান জাচত্র ধনসম্পদ ও ক্ষমত্ার হ্রাস কচরয়াই হইয়া 

থামক। প্রচত্চি নবাচবষ্কতত্ র্ন্ত্র চবি জনমক ধনী কচরমত্মি আর চবি সহস্রমক দচরদ্র 
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কচরমত্মি। সবৃত্রই দদিা র্ায়—প্রচত্মর্াচগত্ার এই সাধারয চনয়মমর অচিবযচ,। দমাি 

্ূতৃ্ িচ,র পচরমায সবৃদা একই থামক। আরও দদিুন এই কারৃ্িাই চনবৃুচদ্ধত্ার 

পচরিায়ক; দুুঃিমক বাদ চদয়া আমরা সুমির বযবস্থা কচরমত্ পাচর—ইহা অমর্ৌচ,ক কথা। 

দিামগর এই-সকে উপকরয সতচি কচরয়া আপনারা জগমত্র অিাব বতচদ্ধ কচরমত্মিন এই 

মাত্র। আর অিামবর বতচদ্ধর অথৃ হইে অত্তি বাসনা, র্াহা কিনও প্রিচমত্ হইমব না। 

দকান্ বস্তুত এই অিাব—এই ত্তষ্ণা পচরত্তি কচরমত্ পামর  র্ত্ক্ষয এই ত্তষ্ণা থাচকমব, 

ত্ত্ক্ষয দুুঃি অচনবারৃ্। জীবমনর স্বািাচবক ধারাই এই দর্, পর পর দুুঃি এবং সুি দিাগ 

কচরমত্ হয়। ত্ারপর আপচন চক মমন কমরন দর্, পতচথবীর মেে-সাধমনর কমৃ আপনার 

উপরই অপৃয করা হইয়ামি  আর চক দকান িচ, এই চবমশ্ব কারৃ্ কচরমত্মি না  চর্চন 

সনাত্ন, সবৃিচ,মান্, করুযাময়, চিরজািত্—চর্চন সমি চবশ্ব চনদ্রামগ্ন হইমেও চনমজ 

কিনও চনচদ্রত্ হন না, র্াাঁহার িকু্ষ সত্ত্ চনচনৃমময, দসই ঈশ্বর চক আমার ও আপনার 

হমস্ত ত্াাঁহার চবশ্বমক সমপৃয কচরয়া মততু্য বরয কচরয়ামিন বা চবশ্ব হইমত্ চবদায় 

েইয়ামিন  এই অনন্ত আকাি র্াাঁহার সদা উন্মীচেত্ িকু্ষ-সদতি, চত্চন চক মততু্য-কবচেত্ 

হইয়া চনচশ্চহ্ন হইয়া চগয়ামিন  চত্চন চক আর এই চবমশ্বর পােনাচদ কমরন না  চবশ্ব দত্া 

দবি িােিামবই িচেমত্মি, আপনার বযস্ত হইবার দত্া দকান প্রময়াজন নাই; এ-সকে 

িাচবয়া আপনার দুুঃি দিাগ কচরবার প্রময়াজন নাই। 

  

[স্বামীজী এিামন দসই দোকচির গল্প বচেমেন, দর্ িূমত্র দ্বারা আপনার কমৃ করাইমত্ 

িাচহয়াচিে, এবং িূত্মক ক্রমাগত্ কমমৃর চনমদৃি চদয়াচিে; চকন্তু পচরমিময আর ত্াহামক 

চনরু্, রাচিবার মত্ দকান কমৃ না পাওয়ায় একচি কুকুমরর বাাঁকা দেজমক দসাজা কচরমত্ 

চদয়াচিে।] 

  

এই চবমশ্বর উপকার-সাধন কচরমত্ চগয়া আমামদরও দসই একই অবস্থায় পচড়মত্ 

হইয়ামি। দহ ভ্রাত্তবতন্দ, আমরাও চিক দত্মচন এই িত্সহস্র বৎসর ধচরয়া কুকুমরর দেজ 

দসাজা কচরবার কামজ োচগয়া আচি। ইহা বাত্বযাচধর মত্। পাদমদি হইমত্ চবত্াচড়ত্ 
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কচরমে উহা মস্তমক আশ্রয় েয়, মস্তক হইমত্ চবত্াচড়ত্ কচরমে অপর দকান অমে আশ্রয় 

েয়।  

  

আপনামদর অমনমকরই চনকি জগৎ সম্বমে আমার এই মত্চি িয়াবহিামব শনরািযজনক 

বচেয়া মমন হইমব, চকন্তু প্রকতত্পমক্ষ ত্াহা নয়। শনরািযবাদ ও আিাবাদ, দুই-ই ভ্রান্ত 

মত্—দুই-ই অচত্মাত্রায় িরম। র্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত দকান বযচ,র অপরৃ্াি িাদয ও পানীয় 

থামক, পচরধামন উত্তম বস্ত্র থামক, ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত দস অত্যন্ত আিাবাদী, চকন্তু দসই মানুযই 

র্িন সবচকিু হারায়, ত্িন িরম শনরািযবাদী হইয়া উমি। র্িন দকান বযচ, সবৃপ্রকার 

ধনসম্পদ হইমত্ সমূ্পযৃ বচেত্ হয় এবং এমকবামর দীন-দচরদ্র হইয়া র্ায়, দকবে ত্িনই 

মানবজাচত্র ভ্রাত্তে সংক্রান্ত ধারযারাচি ত্াহার চনকি সমবমগ আচবিূৃত্ হয়। সংসামরর 

স্বরূপই এই। র্ত্ই দদিমদিান্তর ভ্রময কচরয়া জগমত্র সচহত্ অচধক পচরচিত্ হইমত্চি, 

র্ত্ই আমার বয়স হইমত্মি, ত্ত্ই আচম চনরািাবাদ ও আিাবামদর মত্ িরম মত্ 

পচরহার কচরবার দিিা কচরমত্চি। এই জগৎ িােও নয়, মন্দও নয়; ইহা প্রিুর জগৎ। 

ইহা িাে-মন্দ উিময়র অত্ীত্, চনমজর চদক্ হইমত্ ইহা সবৃচবযময় পচরপূযৃ। িগবামনরই 

ইচ্ছায় কাজ িচেমত্মি, এবং এই সকে চবচিন্ন চিত্র আমামদর স্ুমি আচসমত্মি; অনাচদ 

অনন্ত কাে ধচরয়া ইহা িচেমত্ থাচকমব। ইহা একচি সুবতহৎ বযায়ামাগার তু্েয; এিামন 

আমামক আপনামক ও েক্ষ েক্ষ প্রাযীমক আচসয়া বযায়াম অিযাস কচরমত্ হইমব এবং 

চনজচদগমক সরে ও দদাযিূনয কচরয়া েইমত্ হইমব। জগৎ এই উমেমিযই সতি হইয়ামি। 

িগবান্ দর্ ত্রুচিহীন জগৎ সতচি কচরমত্ পাচরমত্ন না বা জগমত্ দুুঃমির বযবস্থা করা চিন্ন 

উপায়ান্তর চিে না, ত্াহা নয়। 

  

আপনারা দসই ধমৃর্াজক ও ত্রুযীর কাচহনী িরয করুন; একচি দূরবীক্ষয র্মন্ত্রর 

সাহামর্য উিময়ই িি অবমোকন কচরয়া কেঙ্কমরিাগুচে দদচিমত্ পাইমেন। ধমৃর্াজক 

বচেমেন, ‘ওইগুচে চনশ্চয়ই গীজৃার িূড়া।’ ত্রুযী বচেমেন, ‘বামজ কথা, ওরা চনশ্চয়ই 

িুম্বনরত্ ত্রুয প্রযচয়রু্গে।’ এই পতচথবী সম্পমকৃ আমামদর দিৃনও অনুরূপ। আমরা র্িন 

জগমত্র চিত্মর থাচক, ত্িন মমন কচর, উহার অন্তিৃাগ দদচিমত্চি। আমরা জীবমনর দর্ 
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স্তমর থাচক, ত্দনুর্ায়ী চবশ্বমক দদচি। রান্নাঘমরর অচগ্ন িােও নয়, মন্দও নয়। র্িন এই 

অচগ্ন আপনার আহারৃ্ প্রস্তুতত্ কচরয়া দদয়, ত্িন আপচন ত্াহার প্রিংসা কচরয়া বমেন, 

‘অচগ্ন কত্ িাে!’ অচগ্ন র্িন আপনার আঙ্ুে দগ্ধ কমর, ত্িন আপচন বমেন, ‘ইহা চক 

জঘনয!’ চিক একইিামব এবং সমরু্চ,সহাময় এ-কথা বো র্ায়, ‘এই চবশ্ব িােও নয়, 

মন্দও নয়।’ এই সংসারচি সংসার িাড়া আর চকিু নয়; এবং চিরকাে ত্াহাই থাচকমব। 

র্িনই আমরা চনজচদগমক ইহার চনকি এমনিামব িুচেয়া ধচরমত্ পাচর দর্, জাগচত্ক 

কারৃ্াবেী আমামদর অনুকূে হয়, ত্িন আমরা ইহামক িাে বচে। আবার র্চদ আমরা 

চনমজমদর এমন অবস্থায় উপস্থাচপত্ কচর দর্, ইহা আমামদর দুুঃিসাগমর িাসাইয়া দদয়, 

ত্াহা হইমে ইহামক আমরা মন্দ বচে। চিক এইিামব আপনারা সবৃদাই দদচিমত্ পাইমবন, 

চনমদৃায ও আনন্দময় দর্ চিশুর মমন কাহারও প্রচত্ দকান অচনিচিন্তা জািত্ হয় নাই, 

ত্াহারা আিাবাদী হয়, ত্াহারা দসানার স্বপ্ন দদমি। এচদমক দর্সব বয়স্ক বযচ,র অন্তর 

বাসনায় পূযৃ, অথি উহা পূযৃ কচরবার দকান উপায় নাই, চবমিযত্ুঃ র্াহারা সংসামর প্রিুর 

ঘাত্-প্রচত্ঘামত্ আবচতৃ্ত্ হইয়ামি, ত্াহারা শনরািযবাদী হয়। ধমৃ সত্যমক জাচনমত্ িায়; 

এবং প্রথম দর্ ত্ত্ত্ব দস আচবষ্কার কচরয়ামি, ত্াহা হইে এই—সমত্যর অনুিূচত্ বযত্ীত্ 

বাাঁচিয়া থাকার দকান অথৃ নাই। 

  

আমরা র্চদ দোকাত্ীত্মক জাচনমত্ না পাচর, ত্াহা হইমে আমামদর জীবন মরুিূচমমত্ 

পচরযত্ হইমব, মানব-জন্ম বতথা র্াইমব। ‘বতৃ্মামনর বস্তুত েইয়া সন্তুি থাক’—ইহা বচেমত্ 

দবি। গািী, কুকুর এবং অনযানয পশুমদর দক্ষমত্র এইরূপ হওয়া স্ভ।ব, এবং এই সমন্তাযই 

ত্াহামদর পশু কচরয়া রাচিয়ামি। সুত্রাং মানুয র্চদ বতৃ্মামনই সন্তুি থামক এবং 

দোকাত্ীমত্র উমেমিয সমস্ত অনুসোন পচরত্যাগ কমর, ত্াহা হইমে মানুযমক পুনরায় 

পশুমের স্তমর চিচরয়া র্াইমত্ হইমব। এই ধমৃ, এই দোকাত্ীমত্র জনয অনুসচেৎসাই 

মানুয ও পশুর মমধয পাথৃকয সতচি কচরয়ামি। এ-কথািা দবি বো হইয়ামি দর্, মানুযই 

একমাত্র জীব দর্ স্বিাবত্ুঃ ঊমধ্বৃ দতচিপাত্ কমর, অনযানয প্রাযী স্বিাব-বমিই চনম্নদতচি। 

এই দর্ ঊধ্বৃদতচি এবং ঊধ্বৃাচিমুমি গচত্ ও পূযৃত্াোমির আকূচত্—ইহামকই মুচ, বো 

হয়, এবং র্ত্ িীঘ্র মানুয ঊধ্বৃস্তরাচিমুমি িচেমত্ আর্ভ। কমর, ত্ত্ িীঘ্রই দস এইরূপ 
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ধারযায় উপনীত্ হয় দর্, মুচ, বচেমত্ সত্যমকই বুোয়। দত্ামার পমকমি কত্ িাকা 

আমি, চকংবা তু্চম চকরূপ দপাযাক-পচরচ্ছদ পচরমত্ি—চকংবা চক প্রকার গতমহ বাস 

কচরমত্ি, ত্াহার উপর মুচ, চনিৃর কমর না, চনিৃর কমর দত্ামার মচস্তমষ্ক কত্িুকু 

অধযাত্ম-চিন্তা আমি, ত্াহার উপর। ইহারই িমে মানুমযর উন্নচত্ হয়, ইহাই জড়জগমত্ 

ও বুচদ্ধজগমত্ সবৃপ্রকার উন্নচত্র উৎস; ইহাই দসই দমৌচেক আকূচত্, দসই উৎসাহ র্াহা 

মানুযমক প্রগচত্র পমথ পচরিাচেত্ কমর।  

  

ত্াহা হইমে মানব-জীবমনর েক্ষয চক  সুি ও ইচিয়িাহয দিাগই চক েক্ষয  পুরাকামে 

বো হইত্, মানুয স্বমগৃ চগয়া তু্রী চননাদ কচরমব এবং রাজ-চসংহাসমনর চনকমি বাস 

কচরমব। বতৃ্মান রু্মগ দদচিমত্চি, এই ধারযামক অচত্ হীন বচেয়া মমন করা হয়। বতৃ্মান 

রু্মগ এই ধারযাচির উৎকযৃ সাধন করা হইয়ামি এবং বো হয় দর্, স্বমগৃ সকমেই চববাহ 

কচরমত্ পাইমব এবং ঐ জাত্ীয় সবচকিুই দসিামন পাইমব। এই দুইচি ধারযার মমধয র্চদ 

দকানচির অিগচত্ হইয়া থামক, ত্াহা হইমে চদ্বত্ীয়চির অিগচত্ হইয়ামি মমন্দরই চদমক। 

স্বগৃ সম্পমকৃ এই দর্-সকে ধারযা উপস্থাচপত্ করা হইে, ত্াহা মমনর দুবৃেত্ারই 

পচরিায়ক। এবং এই দুবৃেত্ার কারযুঃ প্রথমত্ুঃ মানুয মমন কমর, ইচিয়সুিই জীবমনর 

েক্ষয; চদ্বত্ীয়ত্ুঃ পমেচিময়র অত্ীত্ দকান বস্তুতর ধারযা দস কচরমত্ পামর না। এই 

মত্বাদীরা প্রময়াজনবাদীমদর মত্ই রু্চ,হীন। ত্থাচপ ইহারা অন্তত্ুঃপমক্ষ আধুচনক 

নাচস্তক প্রময়াজনবাদীমদর তু্েনায় অমনক িাে। পচরমিময বচেমত্ হয়, প্রময়াজনবাদীমদর 

এই মত্বাদচি বােমকাচিত্। আপনার এ-কথা বচেবার চক অচধকার আমি দর্, ‘এই 

আমার চবিামরর মাপকাচি এবং সমি চবশ্বমক এই চবিামরর মাপকাচি অনুর্ায়ী িচেমত্ 

হইমব ’ দর্ মাপকাচির চিক্ষা হইে—শুধু অন্ন, অথৃ ও দপাযাকই ঈশ্বর, দসই মাপকাচি 

দ্বারা সকে সত্যমকই চবিার কচরমত্ হইমব, এইরূপ বচেবার আপনার চক অচধকার আমি  

  

ধমৃ দকান িামদযর মমধয বা বাসস্থামনর মমধয সীমাবদ্ধ থামক না। আপনারা প্রায়ই এবংচবধ 

সমামোিনা শুচনমত্ পান দর্, ‘ধমৃ আবার মানুমযর চক চহত্সাধন কচরমত্ পামর  ইহা চক 

দচরমদ্রর দাচরদ্রয দূর কচরমত্ পামর, ত্াহাচদগমক পচরধামনর বস্ত্র চদমত্ পামর ’ ধরুন ধমৃ 
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ত্াহা পামর না, ইহা দ্বারাই চক ধমমৃর অসত্যত্া প্রমাচযত্ হইমব  ধরুন দজযাচত্চবৃদযা 

সংক্রান্ত দকান ত্ত্ত্ব বযািযা করা হইমত্মি, এমন সময় আপনামদর মমধয একচি চিশু 

উচিয়া প্রন কচরে, ‘এই ত্ত্ত্ব চক দকান িাে িাবার উৎপন্ন কচরমত্ পাচরমব ’ আপচন 

হয়মত্া বচেমেন, ‘না, পামর না।’ চিশুচি ত্িন বচেে, ‘ত্াহা হইমে ইহা চনরথৃক।’ চিশুরা 

সমি চবশ্বমক চনমজমদর দতচিমকায হইমত্ দদমি—অথৃাৎ িাবার প্রস্তুতমত্র দতচি চদয়া; আর 

এই সংসামর র্াহারা চিশুসম, ত্াহারাও এইরূপ কমর।  

  

ঊনচবংি িত্মকর দিযিামগ এ-কথা বচেমত্ দুুঃি হয় দর্, পতচথবীমত্ আজ পরৃ্ন্ত 

র্াাঁহাচদগমক পচিত্, সবৃাচধক রু্চ,বাদী, সবৃামপক্ষা নযায়কুিে এবং সমবৃাত্তম 

মনীযাসম্পন্ন বচেয়া আমরা জাচন, এই-সব বযচ, ঐ চিশুমদরই মমধয পচরগচযত্। উচ্চ 

ত্ত্ত্বগুচেমক আমামদর এই হীন দতচিমকায হইমত্ চবিার করা সেত্ নয়। প্রমত্যক বস্তুতমক 

ত্াহার চনজস্ব মাপকাচি চদয়া চবিার কচরমত্ হইমব এবং অসীমমক অসীমমরই মান 

অনুসামর পরীক্ষা কচরমত্ হইমব—অনমন্তর দতচিমকায হইমত্ দদচিমত্ হইমব। ধমৃ মানুমযর 

সমি জীবন, শুধু বতৃ্মান নয়, অত্ীত্, বতৃ্মান, িচবযযৎ—সমি জীবনধারামক বযাি 

কচরয়া রাচিয়ামি। অত্এব ধমৃ হইে সনাত্ন আত্মার সচহত্ সনাত্ন ঈশ্বমরর িাশ্বত্ 

সম্পকৃ। পাাঁি চমচনমির মানব-জীবমনর উপর ইহা চক প্রকার প্রিাব চবস্তার কমর, ত্াহা 

দদচিয়া ইহার মূেযচনধৃারয করা চক নযায়সেত্ হইমব  কিনই নয়। এগুচে সমস্তই 

দনচত্বািক রু্চ,। 

  

এিন প্রন উচিমত্মি—ধমৃ চক মানুমযর জনয সত্যই চকিু কচরমত্ পামর  পামর। ধমৃ চক 

সত্যই মানুমযর অন্নবমস্ত্রর বযবস্থা কচরমত্ পামর  অবিযই পামর। ধমৃ সবৃদাই ত্াহা কমর, 

এবং ত্দমপক্ষা অমনক দবিী চকিু কমরুঃ ইহা মানুযমক অনন্ত মহাজীবন আচনয়া দদয়। 

ইহা মানুযমক মানুয কচরয়ামি, এবং এই পশুমানবমক দদবমে উন্নীত্ কচরমব। ইহাই হইে 

ধমমৃর িে। মানব-সমাজ হইমত্ ধমৃমক বাদ চদন, চক থাচকমব  ববৃমর পচরপূযৃ একচি 

অরযযানী বযত্ীত্ আর চকিুই থামক না। দর্মহতু্ এইমাত্র আচম দত্ামামদর চনকি প্রমায 

কচরমত্ দিিা কচরয়াচি দর্, ইচিয়-সুিমক মানবজীবমনর েক্ষয মমন করা অস্ভ।ব, দসমহতু্ 
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আমরা এই চসদ্ধামন্ত দপৌাঁচিমত্চি দর্, জ্ঞানই মানবজীবমনর উমেিয। আচম আপনামদর 

ইহাও দদিাইমত্ প্রয়াস পাইয়াচি দর্, এই সহস্র বৎসর ধচরয়া সত্যানুসোমনর জনয এবং 

মানব-কেযামযর জনয কমিার প্রমিিা সমত্ত্বও আমরা উমিিমর্াগয উন্নচত্ কচরমত্ 

পাচরয়াচি—িুবই অল্প। চকন্তু মানুয জ্ঞামনর অচিমুমি বহুদূর অিসর হইয়ামি। শজব-

দিামগর বযবস্থা করামকই ধমমৃর দশ্রষ্ঠ উপমর্াচগত্া বো িমে না; পরন্তু পশু-মানব হইমত্ 

দদবত্ার সতচি করাই হইমব ইহার সবৃমশ্রষ্ঠ অবদান। অত্ুঃপর জ্ঞানোি হইমে উহা হইমত্ 

স্বিাবত্ই পরমানন্দ আচবিূৃত্ হয়। চিশুগয মমন কমর, ইচিয়সুিই হইে ত্াহামদর েিয 

সুিগুচের মমধয সবৃমশ্রষ্ঠ। আপনারা প্রায় সকমেই জামনন দর্, মানবজীবমন ইচিয়সম্ভ।াগ 

অমপক্ষা বুচদ্ধজ সম্ভ।াগ অচধকত্র ত্তচিপ্রদ। কুকুর আহার কচরয়া দর্ আনন্দ পায়, 

আপনারা দকহ ত্াহা পাইমবন না। আপনারা সকমেই ইহা চবমিযিামব েক্ষয কচরমত্ 

পামরন। মানুমযর মমধয দকাথা হইমত্ ত্তচিমবাধ জািত্ হয়  আহার হইমত্ িূকর বা কুকুর 

দর্ আনন্দ পায়, আচম ত্াহার কথা বচেমত্চি না। েক্ষয করুন—িূকর চকিামব আহার 

কমর। দস র্িন িায়, ত্িন সমি চবশ্ব িুে হইয়া র্ায়; ত্াহার দগািা মন ঐ আহামরর 

মমধয ডুচবয়া র্ায়। আহার-িহযকামে ত্াহামক হত্যা কচরমেও দস িাহয কচরমব না। 

িাচবয়া দদিুন, ঐ কামে িূকরচির আনন্দসম্ভ।াগ কত্ ত্ীব্র। দকান মানুমযরই এই ত্ীব্র 

সম্ভ।াগানুিূচত্ নাই। মানুমযর দস অনুিূচত্ দকাথায় দগে  মানুয ইহামক বুচদ্ধজ দিামগ 

পচরযত্ কচরয়ামি। িূকর ধমৃসম্বেীয় ব,তত্া উপমিাগ কচরমত্ পামর না। বুচদ্ধসাহামর্য 

উপমিাগ অমপক্ষাও উহা উচ্চত্র ও ত্ীব্রত্র স্তমর ঘচিয়া থামক; ইহাই হইে আধযাচত্মক 

স্তর, ইহাই ঐিী বস্তুতর আচত্মক সম্ভ।াগ, ইহা বুচদ্ধ ও রু্চ,র ঊমধ্বৃ অবচস্থত্। ইহা োি 

কচরমত্ হইমে আমামদর এই-সকে ইচিয়সুি পচরত্যাগ কচরমত্ হইমব। জীবমন ইহারই 

সবৃমশ্রষ্ঠ উপমর্াচগত্া আমি। উপমর্াচগত্া বচেমত্ ত্াহাই বুোয়, র্াহা আচম উপমিাগ 

কচরমত্ পাচর, অপর সকমেও দিাগ কচরমত্ পামর; এবং ইহারই চদমক আমরা সকমে 

ধাবমান। আমরা দদচিমত্ পাই, পশুগমযর ইচিয়সুি অমপক্ষা মানুয চনজ বুচদ্ধমত্তা হইমত্ 

অচধকত্র আনন্দ উপমিাগ কচরয়া থামক এবং ইহাও দদচি দর্, মানুয ত্াহার বুচদ্ধমত্তা 

অমপক্ষাও আধযাচত্মক স্বরূপ হইমত্ অচধকত্র আনন্দ োি কচরয়া থামক। অত্এব এই 
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আধযাচত্মক অনুিূচত্ই হইে সবৃমশ্রষ্ঠ জ্ঞান। এই অনুিূচত্র সচহত্ আনন্দোিও হইমব। 

এই জগৎ—এই দর্-সকে দতিযমান বস্তুত—এ-সকে দত্া দসই প্রকতত্ সত্য এবং আনমন্দর 

িায়ামাত্র, উহার ত্তত্ীয় অথবা িতু্থৃ স্তমরর চনম্নত্র চবকািমাত্র। 

  

মানবমপ্রমমর মধয চদয়া এই পরমানন্দই দত্ামামদর চনকি আমস; মানবীয় িােবাসা এই 

আধযাচত্মক আনমন্দরই িায়ামাত্র, চকন্তু মানবীয় আনমন্দর সচহত্ ইহামক এক কচরয়া 

দিচেও না। এই একচি বড় রকমমর িুে সবৃদাই হইমত্মি। আমরা প্রচত্মুহূমতৃ্ আমামদর 

এই শদচহক িােবাসা, এই মানবীয় দপ্রম, এই তু্চ্ছ সসীমমর প্রচত্ আকযৃয, সমামজর 

অন্তগৃত্ অপরাপর মানুমযর প্রচত্ এই চবদুযৎসদতি আকযৃযমক আমরা সবৃদাই পরমানন্দ 

বচেয়া িুে কচরমত্চি। আমরা ইহামকই দসই িাশ্বত্ বস্তুত বচেয়া অচিচহত্ কচরমত্চি, 

প্রকতত্পমক্ষ ইহা দসই বস্তুত নয়। ইহার চিক দকান সমাথৃক িব্দ ইংমরজী িাযায় না থাকায়, 

আচম ইহামক bliss বা পরমানন্দ বচেব। এই পরমানন্দ িাশ্বত্ জ্ঞামনর সচহত্ অচিন্ন এবং 

ইহাই আমামদর েক্ষয। চবমশ্বর দর্িামন র্ত্ ধমৃ আমি বা িচবযযমত্ থাচকমত্ পামর, 

সকমেই চবচিন্ন দদমি চবচিন্ন নামম পচরচিত্—এই একই উৎস হইমত্ উদূ্ভত্ হইয়ামি এবং 

হইমব। এই পাশ্চাত্য দদমি দত্ামরা র্াহামক চদবয দপ্ররযা বে, ত্াহাও এই উৎস চিন্ন 

আর চকিু নয়। এই দপ্ররযার স্বরূপ চক  দপ্ররযাই ধমৃানুিূচত্র একমাত্র উৎস। আমরা 

দদচিয়াচি, ধমৃ অত্ীচিয় স্তমরর বস্তুত। ধমৃ দসই বস্তুত ‘দর্িামন িকু্ষ বা কযৃ গমন কচরমত্ 

পামর না, মন দর্িামন দপৌাঁিাইমত্ পামর না, বাকয র্াহামক প্রকাি কচরমত্ পামর না।’ ইহাই 

ধমমৃর দক্ষত্র এবং েক্ষয; র্াহামক আমরা দপ্ররযা নামম অচিচহত্ কচরমত্চি, ত্াহাও এিান 

হইমত্ উদ্গত্ হয়। অত্এব স্বিাবত্ই আমরা এই চসদ্ধামন্ত উপনীত্ হই দর্, এই 

ইচিয়াত্ীত্ দোমক দপৌাঁচিবার দকান না দকান পথ অবিযই আমি। ইহা সমূ্পযৃ সত্যকথা 

দর্, রু্চ, ইচিয়সমূহমক অচত্ক্রম কচরমত্ পামর না, সমস্ত রু্চ, ইচিময়র পচরচধর মমধয, 

ইচিয়চবযময়র মমধয সীমাবদ্ধ; ইচিয়গুচে দর্-সকে ত্মথয উপচস্থত্ হইমত্ পামর, রু্চ, 

ত্াহারই চিচত্তমত্ গচড়য়া উমি। দকান মানুয চক ইচিময়র সীমা অচত্ক্রম কচরমত্ পামর  

দকান মানুয চক এই অমজ্ঞয়মক জাচনমত্ পামর  এই একচি প্রমনর চিচত্তমত্ই ধমৃসম্বেীয় 

সকে প্রমনর সমাধান কচরমত্ হইমব, ইত্ুঃপূমবৃ ত্াহাই করা হইয়ামি। িরযাত্ীত্কাে 
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হইমত্ই দসই দুমিৃদয প্রািীর—ইচিময়র বাধা চবদযমান রচহয়ামি; িরযাত্ীত্ কাে হইমত্ 

িত্-সহস্র নরনারী এই প্রািীর দিদ কচরবার জনয সংিাম কচরয়ামি। েক্ষ েক্ষ মানুয 

অকতত্কারৃ্ হইয়ামি; অপরচদমক েক্ষ েক্ষ মানুয কতত্কারৃ্ও হইয়ামি। ইহাই হইে এই 

জগমত্র ইচত্হাস। আবার আরও েক্ষ েক্ষ মানুয আমি, র্াহারা এ-কথা চবশ্বাস কমর না 

দর্, সত্যই দকহ কিনও কতত্কারৃ্ হইয়ামি। ইহারাই পতচথবীর আধুচনক সমন্দহবাদী 

( sceptics)। মানুয দিিা কচরমেই এই প্রািীর দিদ কচরমত্ পামর। মানুমযর মমধয 

দকবেমাত্র দর্ রু্চ, আমি ত্াহা নয়, দকবেমাত্র ইচিয়সমূহ আমি ত্াহা নয়—ত্াহার 

মমধয আরও অমনক চকিু আমি, র্াহা ইচিময়র অত্ীত্। আমরা এ-কথা একিু বযািযা 

কচরমত্ দিিা কচরব। আিা কচর, দত্ামরাও অনুিব কচরমত্ পাচরমব দর্, ইহা দত্ামামদর 

মমধযও আমি। 

  

আচম র্িন আমার হস্ত সোেন কচর—ত্িন অনুিব কচর এবং জাচন দর্, আচম হস্ত 

সোেন কচরমত্চি। ইহামক আমরা দিত্না বচে। আচম এ চবযময় সমিত্ন দর্, আচম হস্ত 

সোেন কচরমত্চি। আমার হৃৎচপিও স্পচন্দত্ হইমত্মি। দস চবযময় আচম সমিত্ন নই; 

ত্থাচপ আমার হৃৎচপি দক সোেন কচরমত্মি  ইহাও অবিয দসই একই সত্তা হইমব। 

সুত্রাং আমরা দদচিমত্চি দর্, দর্-সত্তা হস্ত-সোেন ঘিাইমত্মি, বাকয্ুরয 

করাইমত্মি, অথৃাৎ সমিত্ন কমৃ সম্পন্ন কচরমত্মি, ত্াহাই অমিত্ন কারৃ্ও সম্পন্ন 

কচরমত্মি। অত্এব আমরা দদচিমত্চি দর্, এই সত্তা উিয় স্তমরই কারৃ্ কচরমত্ পামর—

একচি দিত্নার স্তর, অপরচি ত্াহার চনম্নবতৃ্ী স্তর। অবমিত্ন-স্তর হইমত্ দর্-সকে 

সোেন ঘমি, দসগুচেমক আমরা সহজাত্বতচত্ত নামম অচিচহত্ কচর; এবং র্িনই দসই 

সোেন দিত্নার স্তর হইমত্ ঘমি, আমরা ত্াহামক রু্চ, বচে। চকন্তু আর একচি উচ্চত্র 

স্তর আমি, ত্াহা মানুমযর অচত্-মিত্ন স্তর। ইহা আপাত্ত্ুঃ অমিত্ন অবস্থার তু্েয, কারয 

ইহা দিত্ন স্তমরর অত্ীত্; বস্তুতত্ুঃ ইহা দিত্নার ঊমধ্বৃ অবচস্থত্, চনমম্ন নয়। ইহা সহজাত্-

বতচত্ত নয়, ইহা ‘চদবয দপ্ররযা।’ ইহার সপমক্ষ প্রমায আমি। সমি জগমত্ দর্ সকে অবত্ার 

পুরুয ও সাধক জন্মিহয কচরয়ামিন, ত্াাঁহামদর কথা িরয করুন; ইহা সবৃজনচবচদত্ 

দর্, ত্াাঁহামদর জীবমন এমন সব মুহূতৃ্ আচসয়ামি, র্িন আপাত্দতচিমত্ ত্াাঁহাচদগমক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম, ের্মন ও সাধনা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাহযজগৎ সম্পমকৃ অমিত্ন বচেয়া মমন হয়; অত্ুঃপর ত্াাঁহামদর চিত্র হইমত্ দর্ 

জ্ঞানরাচি উৎসাচরত্ হয়, দস সম্বমে ত্াাঁহারা বমেন, উহা ত্াাঁহারা অচত্মিত্ন স্তর হইমত্ 

পাইয়ামিন। সমক্রচিস সম্বমে কচথত্ আমি দর্, চত্চন র্িন একদা শসচনকদমের সচহত্ 

িচেমত্চিমেন, ত্িন অচত্ সুন্দর সূমরৃ্াদয় হইয়াচিে, ঐ দতিয দদচিয়া ত্াাঁহার মমন চক 

এক চিন্তাপ্রবাহ শুরু হইে, র্াহামত্ চত্চন উ, স্থামন দরৌমদ্রর মমধয বাহযজ্ঞান হারাইয়া 

একাচদক্রমম দুইচদন দাাঁড়াইয়া রচহমেন। এই সকে মুহূতৃ্ই জগৎমক সমক্রচিসীয় জ্ঞান 

প্রদান কচরয়ামি। এইরূমপ জগমত্র র্াবত্ীয় অবত্ার ও সাধক পুরুযমদর জীবমন এমন 

মুহূতৃ্ আমস, র্িন ত্াাঁহারা দিত্ন-স্তর হইমত্ উচিয়া ঊধ্বৃত্ন স্তমর আমরাহয কমরন এবং 

র্িন ত্াাঁহারা পুনরায় দিত্নার স্তমর আগমন কমরন, ত্িন ত্াাঁহারা জ্ঞানমজযাচত্মত্ উজ্জ্বে 

হইয়া আমসন এবং দসই সবৃাত্ীত্ দোমকর সংবাদ প্রদান কমরন। ইাঁহারাই জগমত্র 

চদবযিামব আরূঢ় ঋচয। 

  

চকন্তু এিামন একচি বড় চবপদ রচহয়ামি। অমনমকই দাবী কচরমত্ পামরন দর্, ত্াাঁহারা 

চদবযিামব অনুপ্রাচযত্; প্রায়ই এইরূপ দাবী দিানা র্ায়। এ চবযময় পরীক্ষার উপায় চক  

চনদ্রার সময় আমরা অমিত্ন থাচক; ধরুন—একচি মূিৃ চনদ্রামগ্ন হইে, চত্ন ঘণ্টা ত্াহার 

সুচনদ্রা হইে; র্িন দস উ, অবস্থা হইমত্ চিচরে, দস দর্ দবাকা দস দবাকাই রচহয়া দগে, 

র্চদ না ত্াহার আরও অবনচত্ হইয়া থামক। এচদমক নাজামরমথর র্ীশু চদবযিামব আরূঢ় 

হইমেন; চত্চন র্িন চিচরমেন, ত্িন চত্চন র্ীশুখ্রীমি পচরযত্ হইয়া দগমেন। এিামনই 

র্া চকিু প্রমিদ। একচি হইে চদবয দপ্ররযা, অপরচি হইে সহজাত্ প্রবতচত্ত। একজন চিশু, 

অপরজন প্রবীয অচিজ্ঞ বযচ,। এই চদবয দপ্ররযা আমরা দর্ দকহ োি কচরমত্ পাচর; ইহা 

র্াবত্ীয় ধমমৃর উৎপচত্তস্থে এবং চিরকাে ধচরয়া ইহা উচ্চত্র জ্ঞামনর উৎস হইয়া 

থাচকমব। ত্থাচপ এ পমথ বহু চবপমদর স্ভ।াবনা। অমনক সমময়ই িিবযচ, জনসমাজমক 

প্রত্াচরত্ কচরমত্ িায়। বতৃ্মান রু্মগ ইহামদর চবমিয প্রাদুিৃাব দদিা র্াইমত্মি। আমার 

জননক বেুর একিাচন িমৎকার চিত্রপি চিে, অপর একজন অমনকাংমি ধমৃিাবাপন্ন 

অথি ধনী িদ্রমোমকর উহার উপর দোি চিে; চকন্তু আমার বেু উহা চবক্রয় কচরমত্ 

অচনচু্ছক চিমেন। অপর িদ্রমোকচি একচদন আমার বেুর চনকমি আচসয়া বচেমেন, 
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‘আচম শদব দপ্ররযা োি কচরয়াচি, এবং ঈশ্বর কত্তৃক প্রত্যাচদি হইয়া আচসয়াচি।’ আমার 

বেু প্রন কচরমেন, ‘িগবামনর চনকি হইমত্ আপচন চক আমদি পাইয়ামিন ’ ‘আমদিচি 

এই দর্, আপনামক এই চিত্রচি আমায় অপৃয কচরমত্ হইমব।’ আমার বেুও ধূতৃ্ত্ায় ত্াাঁহার 

সমান; চত্চন ত্ৎক্ষযাৎ উত্তর চদমেন, ‘চিক কথা; চক িমৎকার! আচমও চিক অনুরূপ 

প্রত্যামদি োি কচরয়াচি দর্, িচবিাচন আপনামক চদমত্ হইমব। আপচন চক িাকািা 

আচনয়ামিন ’ ‘িাকা  চকমসর িাকা ’ আমার বেু বচেমেন, ‘ত্াহা হইমে আপনার 

প্রত্যামদি চিক বচেয়া আচম মমন কচর না। আচম দর্ প্রত্যামদি োি কচরয়াচি, ত্াহামত্ 

বো হইয়ামি দর্, দর্-বযচ, একেক্ষ ডোর মূমেযর দিক চদমব, ত্াহামকই দর্ন চিত্রিাচন 

আচম চদই। আপনামক চনশ্চয়ই দিকিাচন আমগ আচনমত্ হইমব।’ অপর বযচ, দদচিমেন, 

চত্চন ধরা পচড়য়া চগয়ামিন। ত্িন চত্চন প্রত্যামদমির কথা পচরহার কচরমেন। এই হইে 

চবপদ। দবািন িহমর একদা এক বযচ, আচসয়া আমামক বচেে, ত্াহার এমন এক 

শদবদিৃন হইয়ামি, র্াহামত্ ত্াহার সচহত্ চহন্দু-িাযায় কথা বো হইয়ামি। ত্িন আচম 

বচেোম, ‘দর্ দর্ কথা শুচনয়ামিন, দসগুচে শুচনমে আচম চবশ্বাস কচরব।’ চকন্তু ঐ বযচ, 

কত্গুচে অথৃহীন কথা চেচিে। আচম ত্াহা অনুধাবন কচরবার অমনক দিিা কচরোম, চকন্তু 

সিে হইোম না। ত্িন আচম ত্াহামক বচেোম, আমার জ্ঞানমমত্ এইরূপ িাযা 

িারত্বমযৃ কিনও চিে না, কিনও হইমব না। ত্াহারা এিনও এরূপ িাযা োি কচরবার 

মত্ র্মথি সুসিয হইয়া উচিমত্ পামর নাই। ইহামত্ অবিয দস মমন কচরে দর্, আচম িাে 

দোক নই এবং সংিয়বাদী; সুত্রাং দস প্রস্থান কচরে। ইহার পর র্চদ আচম শুচনমত্ পাই 

দর্, ঐ বযচ, উন্মাদাগামর আশ্রয়োি কচরয়ামি, ত্াহা হইমে চবচিত্ হইব না। সংসামর 

এই দুই প্রকার চবপমদর স্ভ।াবনা সবৃদাই রচহয়ামি—এই চবপদ আমস হয় িিমদর চনকি 

হইমত্, অথবা মূিৃমদর চনকি হইমত্। চকন্তু এজনয আমামদর দচময়া র্াওয়া উচিত্ নয়, 

কারয জগমত্ দর্-মকান মহৎ বস্তুতোমির পথই চবপদাকীযৃ। চকন্তু আমামদর সাবধানত্া 

অবেম্বন কচরমত্ হইমব। অমনক সময় দদচিমত্ পাই, অমনক বযচ, রু্চ,-অবেম্বমন 

পরীক্ষা কচরয়া দদচিমত্ অক্ষম। দকহ হয়মত্া আচসয়া বচেে, ‘আচম এই দদবত্ার চনকি 

হইমত্ এই বাযী োি কচরয়াচি’ এবং চজজ্ঞাসা কচরে, ‘আপচন চক ইহা অস্বীকার কচরমত্ 
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পামরন  ইহা চক স্ভ।ব নয় দর্, এরূপ দদবত্া আমিন এবং চত্চন এরূপ আমদি চদয়া 

থামকন ’ িত্করা নব্বইজন মূিৃ এ কথা গোধুঃকরয কচরয়া েইমব। ত্াহারা মমন কমর 

দর্, ঐরূপ রু্চ,ই র্মথি। চকন্তু একচি কথা আপনামদর জানা উচিত্, দর্-মকান ঘিনাই 

স্ভ।বপর হইমত্ পামর; এবং ইহাও স্ভ।ব হইমত্ পামর দর্, েুিক নক্ষমত্রর সংস্পমিৃ 

আচসয়া পতচথবী আগামী বৎসমর চবদীযৃ হইয়া র্াইমব। আচম র্চদ এইরূপ স্ভ।াবনা 

উপস্থাচপত্ কচর, ত্মব আপনামদরও অচধকার আমি দর্, আপনারা আমামক ইহা প্রমায 

কচরমত্ বচেমবন। আইনমজ্ঞরা র্াহামক বমেন, ‘প্রমায করার দাচয়ে’, দস দাচয়ে ত্াহার 

উপরই বতৃ্াইমব, দর্ ঐ জাত্ীয় মত্বাদ উপচস্থত্ কচরমব। র্চদ আচম দকান দদবত্ার চনকি 

হইমত্ প্রত্যামদি োি কচরয়া থাচক, ত্াহা হইমে ত্াহা প্রমায কচরবার দাচয়ে আমার, 

আপনার নমহ, কারয আচমই আপনামদর স্ুমি প্রকল্পচি উপচস্থত্ কচরয়াচি। র্চদ আচম 

ইহা প্রমায কচরমত্ না পাচর, ত্াহা হইমে আমার চজহ্বামক িাসন করা উচিত্ চিে। এই 

উিয় চবপদমক পচরহার করুন, ত্ারপর আপচন র্দতচ্ছা চবিরয কচরমত্ পামরন। আমরা 

জীবমন অমনক শদববাযী শুচনয়া থাচক, অথবা মমন কচর দর্, শুচনমত্ পাইোম; র্ত্ক্ষয 

পরৃ্ন্ত এইগুচে আপনামদর চনমজমদর চবযয় হইমব, ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত র্াহা ইচ্ছা কচরমত্ 

পামরন; চকন্তু দসইগুচে র্চদ অপমরর সচহত্ আপনার সম্বে বা অপমরর প্রচত্ আিরয 

চবযময় হয়, ত্মব দস সম্পমকৃ চকিু কচরবার পূমবৃ একি-বার চবমবিনা কচরয়া দদিুন; ত্াহা 

হইমে আর চবপমদর স্ভ।াবনা থাচকমব না। 

  

আমরা দদচিোম দর্, চদবয দপ্ররযা ধমমৃর উৎস; অথি উহা নানা চবপদাকীযৃ। সবৃমিয ও 

সবৃামপক্ষা বতহৎ চবপদ হইে অচত্চর, দাবী। এমন দোকও আমিন, অকিাৎ র্াাঁহামদর 

অিুযদয় হয়, আর ত্াাঁহারা বমেনুঃ িগবামনর চনকি হইমত্ ত্াাঁহারা বাতৃ্া োি কচরয়ামিন, 

এবং ত্াাঁহারা সবৃিচ,মান্ িগবামনর বাযীই উচ্চারয কচরমত্মিন এবং অপর কাহারও 

ঐরূপ বাতৃ্াোমির অচধকার নাই। শুচনমেই মমন হয়, উহা অত্যন্ত অমর্ৌচ,ক। এই চবমশ্ব 

র্াহা চকিু থাকুক না দকন, উহা সকমের পমক্ষ সমিামব থাকা উচিত্। এই চবমশ্ব এমন 

দকান স্পন্দনই নাই, র্াহা চবশ্বজনীন নয়, কারয সমি চবশ্বই চনয়মমর অধীন। ইহা 

আগামগাড়া চবচধবদ্ধ এবং সামঞ্জসযপূযৃ। কামজই দকাথাও র্চদ দকান চকিু থামক দত্া 
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ত্াহার সবৃত্র থাকার স্ভ।াবনা অবিযই আমি। সবৃামপক্ষা বতহদাকার সূরৃ্ ও নক্ষত্রাচদ 

দর্িামব গচিত্, একচি অযুও দসইিামব গচিত্। র্চদ কিনও দকহ চদবযিামব অনুমপ্রচরত্ 

হইয়া থামকন, ত্াহা হইমে আমামদর প্রমত্যমকর পমক্ষই চদবয-মপ্ররযার স্ভ।াবনা আমি। 

আর ইহাই হইে ধমৃ। এই-সকে চবপদ-চবভ্রম, প্রমহচেকা ও িিাচম এবং অচত্চর, দাবী 

পচরহার করুন; ধমৃত্থযগুচেমক প্রত্যক্ষ করুন, এবং ধমৃচবজ্ঞামনর সাক্ষাৎ সংস্পমিৃ 

আসুন। ধমৃ মামন কত্কগুচে মত্বাদ ও চবচধচনমযধ স্বীকার করা, চবশ্বাস করা, গীজৃা বা 

মচন্দমর র্াওয়া অথবা দকান চবমিয িন্থ অধযয়ন করা নয়। আপচন চক ঈশ্বরমক 

দদচিয়ামিন  আপনার চক আত্মদিৃন হইয়ামি  র্চদ না হইয়া থামক, আপচন চক দসজনয 

প্রয়াস কচরমত্মিন  ইহা এিনই—এই বতৃ্মামনই েিয, িচবযযমত্র জনয আপনামক 

অমপক্ষা কচরমত্ হইমব না। িচবযযৎ দত্া সীমাহীন বতৃ্মান বযত্ীত্ আর চকিু নয়। র্াবত্ীয় 

সময় একচি মুহূমতৃ্র পুনরাবতৃ্ন বযত্ীত্ আর চক  ধমৃ এিামন এিনই আমি, এই বতৃ্মান 

জীবমনই রচহয়ামি। 

  

আর একচি প্রন এইুঃ মানব জীবমনর েক্ষয চক  বতৃ্মামন প্রিার করা হইমত্মি দর্, মানুয 

ক্রমমই উন্নত্ হইমত্মি; অনন্ত প্রগচত্-পমথর দস র্াত্রী; এই উন্নচত্োমির দকান চনচদৃি 

সীমা বা েক্ষয নাই। সবৃদা দস দকান চকিুর চদমক ক্রমমই অিসর হইমত্মি, অথি েমক্ষয 

দস দকান কামেই দপৌাঁচিমব না—এ-কথার অথৃ র্াহাই হউক, ইহা র্ত্ চবিয়করই হউক 

না দকন, শুচনমেই মমন হয় ইহা অত্যন্ত অস্ভ।ব বযাপার। সরেমরিা অবেম্বমন দকান 

প্রকার গচত্ চক স্ভ।ব হয়  দকান সরেমরিামক অনন্তরূমপ প্রসাচরত্ কচরমে ঐ দরিাচি 

এক বতমত্ত পচরযত্ হয়, দর্িান হইমত্ দরিাচি প্রসাচরত্ হইয়াচিে, আবার দসই চবন্দুমত্ 

চিচরয়া আমস। দর্িান হইমত্ আর্ভ। কচরয়াচিমেন, দসিামনই চিচরয়া র্াইমত্ হইমব। 

এবং দর্মহতু্ ঈশ্বর হইমত্ই আপনার র্াত্রার্ভ। হইয়ামি, দসমহতু্ ত্াাঁহামত্ই চিচরয়া র্াইমত্ 

হইমব। ত্াহা হইমে আর চক রচহে  রচহে আনুযচেক িুাঁচিনাচি। অনন্তকাে ধচরয়া 

আপনামক এই-সকে আনুযচেক কমৃ কচরয়া র্াইমত্ হইমব। 
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আরও একচি প্রন আমি। অিগচত্র সমে সমে আমাচদগমক চক নূত্ন নূত্ন ধমৃত্ত্ত্ব 

আচবষ্কার কচরমত্ হইমব  হাাঁ-ও বমি, না-ও বমি। প্রথমত্ুঃ ধমৃ সম্বমে আর নূত্ন চকিু 

জানা স্ভ।ব নয়; ত্াহার সবিুকুই জানা হইয়া চগয়ামি। পতচথবীর সকে ধমমৃই দদিা র্ায়, 

এই দাবী করা হইয়ামি দর্, আমামদরই মমধয দকাথাও একচি চমেন-িূচম আমি। দর্মহতু্ 

ঈশ্বমরর সচহত্ আমরা অচিন্ন, অত্এব ঐ অমথৃ আর দকান অিগচত্ স্ভ।ব নয়। জ্ঞামনর 

অথৃই হইে শবচিমত্রযর মমধয ঐকয দিৃন করা। আচম আপনাচদগমক চবচিন্ন নর-নারীরূমপ 

দদচিমত্চি—ইহাই শবচিত্রয। র্িন আপনামদর সকেমক দগাষ্ঠীিু, কচরয়া একত্র মানব 

বচেয়া িাচবব, ত্িনই ত্াহা চবজ্ঞান-জাত্ীয় জ্ঞামন পচরযত্ হইমব। দতিান্ত-স্বরূপ রসায়ন-

চবজ্ঞামনর কথা ধরুন; রাসায়চনমকরা সমি জ্ঞাত্ বস্তুতমক মূে দিৌচত্ক উপাদামন পচরযত্ 

কচরমত্ সমিি আমিন এবং স্ভ।ব হইমে ত্াাঁহারা এমন একচিমাত্র পদাথৃ আচবষ্কার কচরমত্ 

িান, র্াহা হইমত্ এই চবচবধ পদামথৃর উৎপচত্ত দদিান র্াইমত্ পামর। হয়মত্া এমন সময় 

আচসমব, র্িন ত্াাঁহারা উহা আচবষ্কার কচরমত্ পাচরমবন। উহাই হইমব সমস্ত পদামথৃর মূে 

উপাদান। দসিামন উপনীত্ হইমে ত্াাঁহারা আর অিসর হইমত্ পাচরমবন না; ত্িন 

রসায়ন-চবজ্ঞান পচরপূযৃত্া োি কচরমব। ধমৃচবজ্ঞান সম্বমেও এই একই কথা বো িমে। 

আমরা র্চদ এই পূযৃ ঐকয আচবষ্কার কচরমত্ পাচর, ত্াহা হইমে আর অচধকত্র উন্নচত্ 

স্ভ।ব হইমব না। র্িন আচবষ্কতত্ হইে, ‘আচম ও আমার চপত্া অচিন্ন’ ত্িনই ধমৃ সম্বমে 

দিযকথা বো হইয়া চগয়ামি—ত্ারপর বাকী রচহে শুধু িুাঁচিনাচি। প্রকতত্ ধমমৃ—

অেচবশ্বাসবিত্ুঃ দকান চকিু চবশ্বাস করা বা মাচনয়া েওয়ার স্থান নাই। দকান ধমৃপ্রিারক 

মহাত্মা এরূপ প্রিার কমরন নাই। অধুঃপত্মনর সমময় ইহা আচসয়া দজামি। বুচদ্ধহীন 

বযচ,রা দকান দকান ধমৃমনত্ামদর অনুসরযকারী বচেয়া িান কমর, এবং ত্াাঁহামদর দকান 

ক্ষমত্া না থাচকমেও ত্াাঁহারা মানবসমাজমক অেচবশ্বাস চিক্ষা চদমত্ দিিা কমরন। চক 

চবশ্বাস কচরমব ত্াহারা  অেচবশ্বাস করার অথৃ হইে মানবাত্মার অধুঃপত্ন। নাচস্তক হইমত্ 

িাও দত্া ত্াহাই হও; চকন্তু চবনা প্রমন দকান চকিু িহয কচরমব না। মানমবর আত্মামক 

পশুমের স্তমর নামাইমব দকন  দত্ামরা দর্ ইহামত্ শুধু চনমজমদরই অচনি কচরমত্ি ত্াহা 

নয়, দত্ামরা সমামজরও ক্ষচত্ কচরমত্ি, এবং র্াহারা দত্ামামদর পমর আচসমব, ত্াহামদর 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম, ের্মন ও সাধনা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পথ চবপদসঙ্কুে কচরমত্ি। উচিয়া দাাঁড়াও, চবিার কর, অেচবশ্বামসর অনুবতৃ্ী হইও না। 

ধমমৃর অথৃ হইে—ত্দাকারকাচরত্ হওয়া বা হইমত্ দিিা করা, শুধু চবশ্বাস করা নয়। ইহাই 

ধমৃ; আর তু্চম র্িন দসই অবস্থা প্রাি হইমব, ত্িনই ধমৃোি কচরমব। ত্াহার পূমবৃ তু্চম 

পশু অমপক্ষা উচ্চত্র নও। মহাত্মা বুদ্ধ বচেয়ামিন, ‘শুচনবামাত্র চকিু চবশ্বাস কচরও না; 

বংিানুক্রমম দকান মত্বাদ প্রাি হইয়াি বচেয়াই ত্াহামত্ চবশ্বাস কচরও না; অপমর 

দর্মহতু্ চনচবৃিামর চবশ্বাস কচরমত্মি, দসমহতু্ দকান চকিুমত্ আস্থা স্থাপন কচরও না; দকান 

এক প্রািীন ঋচয বচেয়ামিন বচেয়া দকান চকিু মাচনয়া েইও না; দর্-সকে ত্মত্ত্বর সচহত্ 

চনমজমক অিযাসবমি জড়াইয়া দিচেয়াি, ত্াহামত্ চবশ্বাস কচরও না; শুধু আিারৃ্ ও 

গুরুবামকযর প্রমাযবমে দকান চকিু মাচনয়া েইও না। চবিার ও চবমেযয কর, এবং র্িন 

িেগুচে রু্চ,র সচহত্ চমচেয়া র্াইমব, এবং সকমের পমক্ষ চহত্কারী হইমব, ত্িন ত্াহা 

িহয কর এবং ত্দনুর্ায়ী জীবন র্াপন কর।’  
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৪. ধমেসাধনা 

আমরা বহু িন্থ, বহু িাস্ত্র অধযয়ন কচরয়া থাচক। চিশুকাে হইমত্ই আমরা চবচবধ িাব 

আহরয কচর এবং প্রায়ই িামবর পচরবতৃ্নও কচর। ত্মত্ত্বর চদক্ হইমত্ ‘ধমৃ’ কাহামক বমে, 

ত্াহা আমামদর জানা আমি। আমরা মমন কচর, ধমমৃর প্রময়ামগর চদকও বুচে। এিামন 

আচম আপনামদর চনকি ‘কমমৃ পচরযত্ ধমৃ’ সম্বমে আমার চনজস্ব ধারযা উপচস্থত্ কচরব। 

  

আমরা িাচরচদমক প্রময়াগমূেক ধমমৃর কথা শুচনমত্ পাই, এবং দসগুচেমক চবমেযয কচরয়া 

এই কয়চি মূে কথায় পচরযত্ করা র্ায়ুঃ আমামদর সমমশ্রযীর জীবমনর প্রচত্ করুযা 

কচরমত্ হইমব। উহাই চক ধমমৃর সবিুকু  এই দদমি প্রচত্চদন আমরা কামরৃ্ পচরযত্ 

খ্রীিধমমৃর কথা শুচনয়া থাচক; শুচনমত্ পাই—দকান বযচ, ত্াহার সমমশ্রযীর জীবমদর জনয 

দকান চহত্কর কারৃ্ কচরয়ামি। উহাই চক সব  

  

জীবমনর েক্ষয চক  এই ঐচহক জগৎই চক জীবমনর েক্ষয  আর চকিুই চক নয়  আমরা 

দর্রূপ আচি, আমামদর চক দসরূপই থাচকমত্ হইমব, আর দবিী চকিু নয়  মানুযমক চক 

শুধু এমন একচি র্মন্ত্র পচরযত্ হইমত্ হইমব, র্াহা দকাথাও বাধা না পাইয়া সাবেীে 

গচত্মত্ িচেমত্ পামর  এবং আজ দস দর্ দুুঃমির িাগ দিাগ কচরমত্মি, ত্াহাই চক দিয 

প্রাপয, দস চক আর চকিুই িায় না  

  

বহু ধমৃমমত্র দশ্রষ্ঠ কল্পনা—ঐচহক জগৎ। চবিাে জনসমচি এমন এক সমময়রই স্বপ্ন 

দদচিমত্মি, র্িন দকান দরাগ, অসুস্থত্া, দাচরদ্রয বা অপর দকান প্রকার দুুঃি এ জগমত্ 

আর থাচকমব না। সবৃমত্ািামব ত্াহারা দকবে সুিময় জীবন উপমিাগ কচরমব। সুত্রাং 

‘কামরৃ্ পচরযত্ ধমৃ’ বচেমত্ শুধু এইিুকু বুোয়, ‘পথঘাি পচরষ্কার রাি, আরও সুন্দর 

পথঘাি চনমৃায কর।’ সকমে ইহামত্ কত্ আনন্দ পায়, ত্াহা দদচিমত্ই পাওয়া র্ায়। 

দিাগই চক জীবমনর েক্ষয  ত্াহাই র্চদ হইত্, ত্মব মনুযযরূমপ জন্মিহয করা একিা 

প্রকাি িুে হইয়া চগয়ামি। কুকুর চকংবা চবড়াে দর্ দোেুপত্ার সচহত্ আহারৃ্ উপমিাগ 
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কমর, দকান মানুয অচধকত্র আিমহর সচহত্ ত্াহা পামর চক  আবদ্ধ বনযপশুমদর 

প্রদিৃনীমত্ চগয়া দদি—পশুগয চকরূমপ হাড় হইমত্ মাংস চিন্ন কচরমত্মি। উন্নচত্র চবপরীত্ 

চদমক িচেয়া পচক্ষরূমপ জন্মিহয কর। মানুয হইয়া চক িুেই না হইয়ামি! দর্ 

বৎসর গুচে—দর্ িত্ িত্ বৎসর ধচরয়া আচম শুধু এই ইচিয়মিামগ পচরত্তি মানুয হইবার 

জনয কমিার সাধনা কচরয়াচি, (ঐ দতচিমত্) ত্াহা বতথাই চগয়ামি!  

  

ত্াহা হইমে বাস্তব ধমমৃর অথৃচি চক দাাঁড়ায় এবং উহা আমাচদগমক দকাথায় েইয়া র্ায়, 

ত্াহা িাচবয়া দদি। দান করা িুব িাে কথা, চকন্তু দর্ মুহূমতৃ্ তু্চম বচেমব ‘উহাই সব’, 

ত্িনই দত্ামার জড়বাদীর দমে চগয়া পচড়বার স্ভ।াবনা। ইহা ধমৃ নয়, ইহা নাচস্তকত্া 

অমপক্ষা চকিু িাে নয়, বরং অপকতি। দত্ামরা খ্রীিধমৃাবেম্বী, দত্ামরা চক সমি বাইমবে 

পচড়য়া অপমরর জনয কমৃ করা, চকংবা আমরাগয-চনমকত্ন চনমৃায করা বযত্ীত্ অনয চকিুই 

িুাঁচজয়া পাও নাই  দকহ হয়মত্া দদাকানদার; দস দাাঁড়াইয়া ব,তত্া চদমব, র্ীশু দদাকানী 

হইমে চকিামব দদাকান িাোইমত্ন! র্ীশু কিনও দক্ষৌরােয় বা দদাকান িাোইমত্ন না, 

চকংবা সংবাদপত্রও সম্পাদনা কচরমত্ন না। ঐ ধরমনর কারৃ্কর ধমৃ িাে বমি, মন্দ নয়; 

চকন্তু ইহা চিশুচবদযােময়র স্তমরর ধমৃ। ইহা আমামদর দকান েমক্ষয েইয়া র্াইমত্ পামর 

না। দত্ামরা র্চদ সত্যই ঈশ্বমর চবশ্বাস কর, র্চদ সত্যই খ্রীিধমৃাবেম্বী হও এবং বারংবার 

উচ্চারয কর ‘প্রিু, দত্ামার ইচ্ছা পূযৃ হউক’, ত্মব িাচবয়া দদি, ঐ কথািার ত্াৎপরৃ্ চক  

র্িনই দত্ামরা বে ‘দত্ামার ইচ্ছা পূযৃ হউক’, ত্িন সত্য কথা বচেমত্ দগমে দত্ামরা 

বচেমত্ িাও ‘দহ ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা দত্ামার দ্বারা পূযৃ হউক।’ দসই অনন্ত পরমাত্মা ত্াাঁহার 

চনজস্ব পচরকল্পনা অনুর্ায়ী কারৃ্ কচরয়া িচেয়ামিন। চকন্তু আমরা দর্ন বচেমত্ িাই—

চত্চনও িুে কচরয়া দিচেয়ামিন, আমামক ও দত্ামামক ত্াহা সংমিাধন কচরমত্ হইমব। 

এই চবমশ্বর চর্চন চবশ্বকমৃা, ত্াাঁহামক চকনা কত্কগুচে সূত্রধর চিক্ষা চদমব  চত্চন জগৎমক 

একচি আবজৃনার স্তূপরূমপ সতচি কচরয়ামিন, এিন তু্চম ত্াহামক সুন্দর কচরয়া সাজাইমব  

  

এ সকমের (কমমৃর) েক্ষয চক  ইচিয়-পচরত্তচি চক কিনও েক্ষয হইমত্ পামর  সুি-

সম্ভ।াগ চক কিনও েক্ষয হইমত্ পামর  ঐচহক জীবন চক কিনও আত্মার েক্ষয হইমত্ 
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পামর  র্চদ ত্াহাই হয়, ত্াহা হইমে বরং এই মুহূমতৃ্ মচরয়া র্াওয়া দশ্রয়, ত্বু ঐচহক 

জীবন িাওয়া উচিত্ নয়। ইহাই র্চদ মানুমযর িাগয হয় দর্, দস একচি ত্রুচিহীন র্মন্ত্র 

পচরযত্ হইমব, ত্াহা হইমে ত্াহার ত্াৎপরৃ্ হইে এইুঃ আমরা পুনরায় বতক্ষ, প্রস্তর 

প্রিতচত্মত্ পচরযত্ হইমত্ র্াইমত্চি। তু্চম চক কিনও গািীমক চমথযা কথা বচেমত্ শুচনয়াি, 

চকংবা বতক্ষমক িুচর কচরমত্ দদচিয়াি  ত্াহারা চনিুাঁত্ র্ন্ত্র। ত্াহারা িুে কমর না, ত্াহারা 

এমন জগমত্ বাস কমর, দর্িামন সব চকিুই চনয়মমর পরাকাষ্ঠা োি কচরয়া দিচেয়ামি। 

এই বাস্তব ধমৃমক র্চদ আদিৃ ধমৃ বো না িমে, ত্মব আদিৃচি চক  বযাবহাচরক ধমৃ 

কিনও দসই আদিৃ হইমত্ পামর না। আমরা চক উমেমিয এই পতচথবীমত্ আচসয়াচি  

আমরা এিামন আচসয়াচি মুচ, ও জ্ঞান-োমির জনয। আমরা মুচ,োমির জনযই 

জ্ঞানাজৃন কচরমত্ িাই। ইহাই আমামদর বাাঁচিয়া থাকার অথৃ—এই মুচ,োমির জনয 

সবৃবযাপী আকূচত্। বীজ হইমত্ বতক্ষ দকন উদ্গত্ হয়  দকন দস িূচম চবদীযৃ কচরয়া 

ঊধ্বৃাচিমুমি অচির্ান কমর  পতচথবীর কামি সূমরৃ্র দান চক  দত্ামার জীবমনর অথৃ চক  

উহাও দত্া মুচ,র জনয দসই একই প্রকার সংিাম। প্রকতচত্ আমাচদগমক িাচরচদক হইমত্ 

দমন কচরমত্ িায়, আর আত্মা িায় চনমজমক প্রকাি কচরমত্। প্রকতচত্র সচহত্ সংিাম সত্ত্ 

িচেমত্মি। মুচ,র জনয এই সংিামমর িমে বহু চজচনয দচেত্-মচথত্ হইমব। ইহাই হইে 

দত্ামার দুুঃমির প্রকতত্ অথৃ। রু্দ্ধমক্ষত্র প্রিুর পচরমায ধূচে ও জঞ্জামে পূযৃ হইমব। প্রকতচত্ 

বমে, ‘জয় হইমব আমার’, আত্মা বমে, ‘চবজয়ী হইমত্ হইমব আমামকই।’ প্রকতচত্ বমে, 

‘একিু থামমা। আচম দত্ামামক িান্ত রাচিবার জনয একিু দিাগ চদমত্চি।’ আত্মা একিু 

দিাগ কমর, মুহূমতৃ্র জনয দস চবভ্রান্ত হয়, চকন্তু পরমুহূমতৃ্ দস আবার মুচ,র জনয ক্রন্দন 

কচরমত্ থামক। প্রমত্যমকর বমক্ষ এই দর্ চিরন্তন ক্রন্দন রু্গ রু্গ ধচরয়া িচেয়ামি, ত্াহা 

চক েক্ষয কচরয়াি  আমরা দাচরদ্রয দ্বারা প্রবচেত্ হই, ত্াই আমরা ধন অজৃন কচর; ত্িন 

আবার ধমনর দ্বারা প্রবচেত্ হই। আমরা হয়মত্া মূিৃ, ত্াই আমরা চবদযা অজৃন কচরয়া 

পচিত্ হই; ত্িন আবার পাচিমত্যর দ্বারা বচেত্ হই। মানুয কিনই সমূ্পযৃ পচরত্তি হয় 

না। ত্াহাই দুুঃমির কারয, আবার ত্াহাই আিীবৃামদর মূে। ইহাই জগমত্র প্রকতত্ েক্ষয। 
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তু্চম চকরূমপ এই জগমত্র মমধয ত্তচি পাইমব  র্চদ আগামীকাে এই পতচথবী স্বমগৃ পচরযত্ 

হয়, ত্িনও আমরা বচেব, ‘ইহা সরাইয়া েও, অপর চকিু দাও।’  

  

এই অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অসীমমক োি না কচরমে কিনও ত্তি হইমত্ পামর না। অনন্ত 

ত্তষ্ণা দকবেমাত্র অনন্ত জ্ঞামনর দ্বারা পচরত্তি হয়, ত্াহা বযত্ীত্ অনয চকিুর দ্বারা নয়। 

কত্ জগৎ র্াইমব ও আচসমব। ত্াহামত্ চক আমস র্ায়  চকন্তু আত্মা বাাঁচিয়া আমি এবং 

চিরকাে ধচরয়া অনমন্তর চদমক িচেয়ামি। সমি জগৎমক আত্মার মমধয েীন হইমত্ হইমব। 

মহাসাগমরর বুমক দর্মন জেচবন্দু চমোইয়া র্ায়, দসইরূপ চবশ্ব জগৎ আত্মায় চবেীন 

হইমব। আর এই জগৎ চক আত্মার েক্ষয  র্চদ আমামদর সাধারয বুচদ্ধ থামক, ত্মব আমরা 

পচরত্তি হইমত্ পাচরব না—র্চদও রু্গ রু্গ ধচরয়া ইহাই চিে কচবমদর রিনার চবযয়, র্চদও 

সবৃদাই ত্াাঁহারা আমামদর পচরত্তি থাচকমত্ উপমদি চদয়ামিন, ত্থাচপ আজ পরৃ্ন্ত দকহই 

পচরত্তি হয় নাই। অসংিয ঋচযকল্প বযচ, আমামদর বচেয়ামিন, ‘চনজ চনজ িামগয সন্তুি 

থামকা’; কচবরাও দসই সুমর গাচহয়ামিন। আমরা চনমজমদর িান্ত ও পচরত্তি থাচকমত্ 

বচেয়াচি, চকন্তু থাচকমত্ পাচর নাই। ইহা সনাত্ন চবধান দর্, এই পতচথবীমত্ বা ঊমধ্বৃ 

স্বগৃমোমক, চকংবা চনমম্ন পাত্ামে এমন চকিুই নাই, র্াহা দ্বারা আমামদর আত্মা পচরত্তি 

হইমত্ পামর। আমার আত্মার ত্তষ্ণার কামি নক্ষত্র ও িহরাচজ, ঊধ্বৃ এবং অধুঃ, সমি 

চবশ্ব কত্কগুচে ঘতযয পীড়াদায়ক বস্তুতমাত্র, ত্াহা চিন্ন আর চকিুই নয়। ধমৃ ইহাই বুোইয়া 

দদয়। র্াহা চকিু এই ত্ত্ত্ব বুোইয়া দদয় না, ত্াহার সবিাই অমেেময়। প্রমত্যকচি বাসনাই 

দুুঃমির কারয, র্চদ না উহা এই ত্ত্ত্বচি বুোইয়া দদয়, র্চদ না তু্চম উহার প্রকতত্ ত্াৎপরৃ্ 

ও েক্ষয ধচরমত্ পার। সমি প্রকতচত্ ত্াহার প্রমত্যক পরমাযুর মধয চদয়া একচি মাত্র 

চজচনমযর জনয আকূচত্ জানাইমত্মি—উহা হইে মুচ,। 

  

ত্াহা হইমে ‘কমমৃ পচরযত্ ধমৃ’-এর অথৃ চক  ইহার অথৃ মুচ,র অবস্থায় উপনীত্ হওয়া 

বা মুচ,-প্রাচি। এবং র্চদ এই পতচথবী আমামদর ঐ েমক্ষয দপৌাঁিাইয়া চদমত্ সহায় হয়, 

ত্াহা হইমে ইহা মেেময়; চকন্তু র্চদ ত্াহা না হয়, র্চদ সহস্র বেমনর উপর ইহা একচি 

অচত্চর, বেন সংরু্, কমর, ত্াহা হইমে ইহা মমন্দ পচরযত্ হয়। সম্পদ, চবদযা, দসৌন্দরৃ্ 
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এবং অনযানয র্াবত্ীয় বস্তুত র্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত এই েমক্ষয উপনীত্ হইমত্ সহায়ত্া কমর, 

ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত ত্াহামদর বযাবহাচরক মূেয আমি। র্িন মুচ,রূপ েমক্ষযর চদমক অিসর 

হইমত্ আর সাহার্য কমর না, ত্িন ত্াহারা চনচশ্চত্রূমপ িয়াবহ। ত্াই র্চদ হয়, ত্াহা 

হইমে কামরৃ্ পচরযত্ ধমমৃর স্বরূপ চক  ইহমেৌচকক এবং পারমেৌচকক সব-চকিু দসই এক 

উমেমিয বযবহার কর, র্াহামত্ মুচ,োি হয়। জগমত্ চবন্দুমাত্র দিাগ র্চদ পাইমত্ হয়, 

চবন্দুমাত্র সুিও র্চদ পাইমত্ হয়, ত্মব ত্াহার চবচনমময় বযয় কচরমত্ হইমব হৃদয়-মমনর 

সচ্চেত্ অসীম িচ,। 

  

এই জগমত্র িাে ও মমন্দর সমচির চদমক ত্াকাইয়া দদি। ইহামত্ চক দকান পচরবতৃ্ন 

হইয়ামি  রু্গ রু্গ অচত্বাচহত্ হইয়ামি এবং রু্গ রু্গ ধচরয়া বযাবহাচরক ধমৃ আপন কাজ 

কচরয়া িচেয়ামি। প্রচত্বার পতচথবী মমন কচরয়ামি দর্, এইবার সমসযার সমাধান হইমব। 

চকন্তু সমসযাচি দর্মন চিে, দত্মচন থাচকয়া র্ায়। বড়মজার ইহার আকতচত্র পচরবতৃ্ন 

ঘমি। ইহা চবি সহস্র চবপচযমত্ স্নায়ুমরাগ ও ক্ষয়মরামগর বযবসাময়র জনয পযয সরবরাহ 

কমর, ইহা পুরাত্ন বাত্বযাচধর মত্। একস্থান হইমত্ চবত্াচড়ত্ কর, উহা অনয দকান স্থামন 

আশ্রয় েইমব। িত্বযৃ আমগ মানুয পদব্রমজ ভ্রময কচরত্ বা দঘাড়া চকচনত্। এিন দস িুব 

সুিী, কারয দরেপমথ ভ্রময কমর; চকন্তু ত্াহামক অচধকত্র শ্রম কচরয়া অচধকত্র অথৃ 

উপাজৃন কচরমত্ হয় বচেয়া দস অসুিী। দর্-মকান র্ন্ত্র শ্রম বাাঁিায়, ইহাই আবার শ্রচমমকর 

উপর অচধক গুরুিার িাপায়। 

  

এই চবশ্ব, এই প্রকতচত্ চকংবা অপর দর্ নামমই ইহামক অচিচহত্ কর না দকন, ইহা অবিযই 

সীমাবদ্ধ, ইহা কিনও অসীম হইমত্ পামর না। সবৃাত্ীত্ পরম সত্তামকও জগমত্র 

উপাদানরূমপ পচরযত্ হইমত্ দগমে দদি কাে ও চনচমমত্তর সীমার মমধয আচসমত্ হইমব। 

জগমত্ র্ত্িুকু িচ, আমি, ত্াহা সীমাবদ্ধ। ত্াহা র্চদ এক স্থামন বযয় কর, ত্াহা হইমে 

অপর স্থামন কম পচড়মব। দসই িচ,র পচরমায সবৃদা একই থাচকমব। দকান স্থামন দকাথাও 

র্চদ ত্রে উমি, ত্মব অনয দকাথাও গিীর গহ্বর দদিা চদমব। র্চদ দকান জাচত্ ধনী হয়, 

ত্াহা হইমে অনয জাচত্রা দচরদ্র হইমব। িাের সচহত্ মন্দ িারসাময রক্ষা কমর। দর্ বযচ, 
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দকানকামে ত্রেিীমযৃ অবস্থান কচরমত্মি, দস মমন কমর সকেই িাে; চকন্তু দর্ ত্রমের 

নীমি দাাঁড়াইয়া আমি, দস বমে—পতচথবীর সব চকিুই মন্দ। চকন্তু দর্ বযচ, পামশৃ্ব দাাঁড়াইয়া 

থামক, দস দদমি ঈশ্বমরর েীো দকমন িচেমত্মি। দকহ কাাঁমদ, অপমর হামস। আবার এিন 

র্াহারা হাচসমত্মি, সমময় ত্াহারা কাাঁচদমব, ত্িন প্রথম দে হাচসমব। আমরা চক কচরমত্ 

পাচর  আমরা জাচন দর্, আমরা চকিুই কচরমত্ পাচর না। 

  

আমামদর মমধয কয়জন আমি, র্াহারা জগমত্র চহত্সাধন কচরব বচেয়াই কামজ অিসর 

হয়  এরূপ দোক মুচিমময়। ত্াহামদর সংিযা আঙ্ুমে গযা র্ায়। আমামদর মমধয বাকী 

র্াহারা চহত্সাধন কচর, ত্াহারা বাধয হইয়াই ঐরূপ কচর। আমরা না কচরয়া পাচর না। 

এক স্থান হইমত্ অনয স্থামন চবত্াচড়ত্ হইমত্ হইমত্ আমরা আগাইয়া িচে। আমামদর 

করার ক্ষমত্া কত্িুকু  জগৎ দসই একই জগৎ থাচকমব, পতচথবী দসই একই পতচথবী 

থাচকমব। বড়মজার ইহার রঙ্ নীে হইমত্ বাদামী এবং বাদামী রঙ্ হইমত্ নীে হইমব। 

এক িাযার জায়গায় অপর িাযা, এক ধরমনর কত্ক মমন্দর জায়গায় অনয ধরমনর 

কত্কগুচে মন্দ—এই একই ধারা দত্া িচেমত্মি। র্াহামক বমে ‘িয়’ ত্াহামকই বমে ‘আধ 

ডজন’। অরযযচবহারী আমমচরকান ইচিয়ানরা দত্ামামদর মত্ দিৃনিাস্ত্র-সম্বেীয় ব,তত্া 

শুচনমত্ পামর না, চকন্তু ত্াহারা িাদয হজম কচরমত্ পামর দবি। তু্চম ত্াহামদর একজনমক 

িি িি কচরয়া দিে, পরমুহূমতৃ্ দদচিমব, দস চিক উচিয়া দাাঁড়াইয়ামি। চকন্তু আমার বা 

দত্ামার র্চদ সামানয একিু চিাঁচড়য়া র্ায়, ত্াহা হইমে িয় মাস কাে হাসপাত্ামে শুইয়া 

থাচকমত্ হইমব। 

  

জীবমদহ র্ত্ই চনম্নস্তমরর হইমব, ত্াহার ইচিয়সুি ত্ত্ই ত্ীব্রত্র হইমব। চনম্নস্তমরর 

প্রাযীমদর এবং ত্াহামদর স্পিৃিচ,র কথা িামবা। ত্াহামদর স্পমিৃচিয়ই বড়। মানুমযর 

দক্ষমত্র আচসয়া দদচিমব, দোমকর সিযত্ার স্তর র্ত্ চনম্ন, ত্াহার ইচিময়র িচ,ও ত্ত্ 

প্রবে। জীবমদহ র্ত্ উচ্চমশ্রযীর হইমব, ইচিয়সুমির পচরমাযও ত্ত্ কম হইমব। কুকুর 

িাইমত্ জামন, চকন্তু আধযাচত্মক চিন্তায় দর্ অনুপম আনন্দ হয়, ত্াহা দস অনুিব কচরমত্ 

পামর না। তু্চম বুচদ্ধ হইমত্ দর্ আশ্চরৃ্ আনন্দ পাও, ত্াহা হইমত্ দস বচেত্। ইচিয়জনয 
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সুি অচত্ ত্ীব্র। চকন্তু বুচদ্ধজ সুি ত্ীব্রত্র। তু্চম র্িন পযাচরমস পোি বযঞ্জমনর দিামজ 

দর্াগদান কর, ত্াহা িুবই সুিকর, চকন্তু মানমচন্দমর চগয়া নক্ষত্রগুচে পরৃ্মবক্ষয করা, 

িহসমূমহর আচবিৃাব ও চবকাি দিৃন করা—এই-সব িাচবয়া দদি দদচি। এ আনন্দ 

চনশ্চয়ই চবপুেত্র, কারয আচম জাচন, দত্ামরা ত্িন আহামরর কথা িুচেয়া র্াও। দসই 

সুি চনশ্চয়ই পাচথৃব সুি অমপক্ষা অচধক; দত্ামরা ত্িন স্ত্রী-পুত্র, স্বামী এবং অনয সব 

চকিু িুচেয়া র্াও; ইচিয়প্রত্যক্ষ জগৎ ত্িন িুে হইয়া র্ায়। ইহামকই বমে বুচদ্ধজ সুি। 

সাধারয বুচদ্ধমত্ই বমে দর্, এই সুি ইচিয়সুি অমপক্ষা চনশ্চয় ত্ীব্রত্র। দত্ামরা সবৃদা 

বড় সুমির জনয দিাি সুি ত্যাগ কচরয়া থাক। এই মুচ, বা শবরাগয-োিই হইে কামরৃ্ 

পচরযত্ ধমৃ। শবরাগয অবেম্বন কর। 

  

দিািমক ত্যাগ কর, র্াহামত্ বড়মক পাইমত্ পার। সমামজর চিচত্ত দকাথায় —নযায়, নীচত্ 

ও আইমন। ত্যাগ কর, প্রচত্মবিীর সম্পচত্ত অপহরয কচরবার ইচ্ছা পচরত্যাগ কর, 

প্রচত্মবিীর উপর হস্তমক্ষপ কচরবার প্রমোিন পচরহার কর, চমথযা বচেয়া অপরমক 

প্রবেনা কচরয়া দর্ সুি, ত্াহা বজৃন কর। শনচত্কত্াই চক সমামজর চিচত্ত নয়  বযচিিার 

পচরহার করা িাড়া চববামহর আর চক অথৃ আমি  ববৃর দত্া চববাহ কমর না। মানুয চববাহ 

কমর, কারয দস ত্যামগর জনয প্রস্তুতত্। এইরূপই সবৃমক্ষমত্র। ত্যাগ কর, শবরাগয অবেম্বন 

কর, পচরহার কর, পচরত্যাগ কর—িূমনযর চনচমত্ত নয়, নাচস্তিামবর জনয নয়, চকন্তু 

দশ্রময়াোমির জনয। চকন্তু দক ত্াহা পামর  দশ্রময়াোমির পূমবৃ তু্চম ত্াহা পাচরমব না। মুমি 

বচেমত্ পার, প্রয়াস কচরমত্ পার, অমনক চকিু কচরবার দিিাও কচরমত্ পার, চকন্তু 

দশ্রময়াোি হইমে শবরাগয আপচনই আচসয়া উপচস্থত্ হয়। অমশ্রয় ত্িন আপনা হইমত্ই 

েচরয়া পমড়। ইহামকই বমে ‘কামরৃ্ পচরযত্ ধমৃ’। ইহা িাড়া আর চকিুমক বমে চক—দর্মন 

পথ মাজৃনা করা এবং আমরাগযচনেয় গিন করামক  ত্াহামদর মূেয শুধু ত্ত্িুকু, র্ত্িুকু 

উহামদর মূমে শবরাগয আমি। শবরামগযর দকাথাও সীমামরিা নাই। মুিচকে হয় দসিামনই, 

দর্িামন দকহ সীমা িাচনয়া বমে—এই পরৃ্ন্তই, ইহার অচধক নয়। চকন্তু এই শবরামগযর দত্া 

সীমা নাই। 
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দর্িামন ঈশ্বর আমিন, দসিামন আর চকিু নাই। দর্িামন সাংসাচরকত্া আমি, দসিামন 

ঈশ্বর নাই। এই উিময়র কিনও চমেন ঘচিমব না—র্থা, আমো ও অেকামরর। ইহাই দত্া 

আচম খ্রীিধমৃ ও ত্াহার প্রথম প্রিারকমদর জীবনী হইমত্ বুচেয়াচি। দবৌদ্ধধমৃও চক ত্াহাই 

নয়  ইহাই চক সকে ঋচয ও আিামরৃ্র চিক্ষা নয়  দর্-সংসারমক বজৃন কচরমত্ হইমব, 

ত্াহা চক  ত্াহা এিামনই রচহয়ামি। আচম আমার সমে সমে সংসার েইয়া িচেয়াচি। 

আমার এই িরীরই সংসার। এই দদমহর জনয, এই দদহমক একিু িাে—একিু সুমি 

রাচিবার জনয আচম আমার প্রচত্মবিীর উপর উৎপীড়ন কচর। এই দদমহর জনয আচম 

অপমরর ক্ষচত্সাধন কচর, িুেভ্রাচন্তও কচর। 

  

কত্ মহামানমবর দদহত্যাগ হইয়ামি; কত্ দুবৃেচিত্ত মানুয মততু্য-কবচেত্ হইয়ামি; কত্ 

দদবত্ারও মততু্য ঘচিয়ামি। মততু্য, মততু্য—সবৃত্র মততু্যই চবরাজ কচরমত্মি। এই পতচথবী অনাচদ 

অত্ীমত্র একচি শ্মিানমক্ষত্র; ত্থাচপ আমরা এই দদহমকই আাঁকড়াইয়া থাচক আর বচে, 

‘আচম কিনও মচরব না।’ জাচন চিকই দর্, দদমহর মততু্য অবিয্ভ।াবী; অথি উহামকই 

আাঁকড়াইয়া থাচক। চিক অমর বচেমত্ আত্মামক বুোয়, আর আমরা ধচরয়া থাচক এই 

িরীরমক—িুে হইে এিামনই। 

  

দত্ামরা সকমেই জড়বাদী, কারয দত্ামরা সকমেই চবশ্বাস কর দর্, দত্ামরা দদহমাত্র। 

দকহ র্চদ আমার িরীমর ঘুচয মামর, আচম বচেব আমামক ঘুচয মাচরয়ামি। র্চদ দস আমার 

িরীমর প্রহার কমর, আচম বচেব দর্, আচম প্রহৃত্ হইয়াচি। আচম র্চদ িরীরই না হইব, 

ত্াহা হইমে এরূপ কথা বচেব দকন  আচম র্চদও মুমি বচে—আচম আত্মা, ত্াহা হইমেও 

ত্াহামত্ চকিু ত্িাত্ হয় না, কারয চিক দসই মুহূমতৃ্র জনয আচম িরীর; আচম চনমজমক 

জড়বস্তুতমত্ পচরযত্ কচরয়াচি। এইজনযই আমামক এই িরীর পচরহার কচরমত্ হইমব, 

পচরবমতৃ্ আচম স্বরূপত্ুঃ র্াহা, ত্াহার চিন্তা কচরমত্ হইমব। আচম আত্মা—দসই আত্মা, 

র্াহামক দকান অস্ত্র দিদন কচরমত্ পামর না, দকান ত্রবাচর িচিত্ কচরমত্ পামর না, অচগ্ন 

দহন কচরমত্ পামর না, বাত্াস শুষ্ক কচরমত্ পামর না। আচম জন্মরচহত্, সতচিরচহত্, অনাচদ, 

অিি, মততু্যহীন, জন্মহীন এবং সবৃবযাপী—ইহাই আমার প্রকতত্ স্বরূপ। সমস্ত দুুঃি-
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উৎপচত্তর কারয দর্, আচম মমন কচর—আচম দিাি একত্াে মতচত্তকা। আচম চনমজমক জমড়র 

সচহত্ এক কচরয়া দিচেমত্চি এবং ত্াহার িে দিাগ কচরমত্চি। 

  

কামরৃ্ পচরযত্ ধমৃ হইে চনমজমক আত্মার সচহত্ এক করা। ভ্রমাত্মক অধযাস-চিন্তা 

পচরহার কর। ঐচদমক তু্চম কত্দূর অিসর হইয়াি  তু্চম দুই সহস্র আমরাগয-চনমকত্ন 

চনমৃায কচরয়া থাচকমব, চকন্তু ত্াহামত্ চক আমস র্ায়, র্চদ না তু্চম আত্মানুিূচত্ োি 

কচরয়া থাক  তু্চম মচরমব সামানয কুকুমররই মত্ কুকুমরর অনুিূচত্ েইয়া। কুকুর 

মততু্যকামে িীৎকার কমর আর কাাঁমদ, কারয দস জামন দর্, দস জড়বস্তুত এবং দস চনুঃমিয 

হইয়া র্াইমত্মি। 

  

তু্চম জান দর্, মততু্য অচনবারৃ্; মততু্য আমি জমে বাত্ামস—প্রাসামদ বচন্দিাোয়—সবৃত্র। 

দকান্ বস্তুত দত্ামামক অিয় প্রদান কচরমব  তু্চম অিয় পাইমব ত্িনই, র্িন তু্চম দত্ামার 

স্বরূপ জাচনমত্ পাচরমব, জাচনমব—তু্চম অসীম, জন্মহীন, মততু্যহীন আত্মা; আত্মামক অচগ্ন 

দহন কচরমত্ পামর না, দকান অস্ত্র হত্যা কচরমত্ পামর না, দকান চবয জজৃচরত্ কচরমত্ 

পামর না। মমন কচরও না—ধমৃ শুধু একিা মত্বাদ, দকবে িাস্ত্রজ্ঞান। ধমৃ দকবে 

দত্াত্াপািীর মুিস্থ বুচে নয়। আমার জ্ঞানবতদ্ধ গুরুমদব বচেমত্নুঃ দত্াত্াপািীমক র্ত্ই 

‘হচরমবাে, হচরমবাে, হচরমবাে’ দিিাও না দকন, দবড়াে র্িন গো চিমপ ধমর, ত্িন সব 

িুে হময় র্ায়। তু্চম সারাক্ষয প্রাথৃনা কচরমত্ পার, জগমত্র সব িাস্ত্র অধযয়ন কচরমত্ 

পার, র্ত্ দদবত্া আমিন, সকমের পূজা কচরমত্ পার, চকন্তু র্ত্ক্ষয না আত্মানুিূচত্ 

হইমব, ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত মুচ, নাই। বাগাড়ম্বর নয়, ত্ত্ত্বামোিনা নয়, রু্চ,ত্কৃ নয়, িাই 

অনুিূচত্। ইহামকই আচম বচে—বাস্তব জীবমন পচরযত্ ধমৃ। 

  

প্রথমম আত্মা সম্পমকৃ এই সত্য শ্রবয কচরমত্ হইমব। র্চদ শ্রবয কচরয়া থাক, অত্ুঃপর 

মনন কর। মনন করা হইমে ধযান কর। বতথা ত্কৃচবিার আর চনষ্প্রময়াজন। একবার চনশ্চয় 

কর, তু্চম দসই অসীম আত্মা; ত্াহা র্চদ সত্য হয়, ত্মব চনমজমক দদহ বচেয়া িাবা দত্া 

মূিৃত্া। তু্চম দত্া আত্মা এবং এই আত্মানুিূচত্ই োি কচরমত্ হইমব। আত্মা চনমজমক 
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আত্মারূমপ দদচিমব। বতৃ্মামন আত্মা চনমজমক দদহরূমপ দদচিমত্মি। ত্াহা বে কচরমত্ 

হইমব। দর্ মুহূমতৃ্ ত্াহা অনুিব কচরমত্ আর্ভ। কচরমব, দসই মুহূমতৃ্ তু্চম মু, হইমব। 

  

দত্ামরা এই কাাঁিচিমক দদচিমত্ি। দত্ামরা জান, ইহা ভ্রাচন্তমাত্র। দকান শবজ্ঞাচনক হয়মত্া 

দত্ামামক বচেয়া চদমবন, ইহা শুধু আমোক ও স্পন্দন …। আত্মদিৃন উহা অমপক্ষা 

চনশ্চয়ই অচধক পচরমাময সত্য, উহা চনশ্চয়ই একমাত্র বাস্তব অবস্থা, একমাত্র সত্য 

সংমবদন, একমাত্র বাস্তব প্রত্যক্ষ। এই র্াহা চকিু দদচিমত্ পাইমত্ি—এ-সকেই স্বপ্ন। 

আজকােকার চদমন ত্াহা তু্চম জান। আচম প্রািীন চবজ্ঞানবাদীমদর কথা বচেমত্চি না, 

আধুচনক পদাথৃচবদযাচবদও বচেমবন—দতিযমান বস্তুতর মমধয আমি শুধু আমোক-স্পন্দন। 

আমোক-স্পন্দমনর সামানয ইত্রচবমিমযর দ্বারাই সমস্ত পাথৃকয ঘচিমত্মি। 

  

দত্ামামক অবিযই ঈশ্বর দিৃন কচরমত্ হইমব। আত্মানুিূচত্ কচরমত্ই হইমব, আর উহা 

বাস্তব ধমৃ। র্ীশুখ্রীি বচেয়া দগমেন, ‘র্াহামদর চিত্ত চবনয়নম্র, ত্াহারা ধনয; কারয 

স্বগৃরাজয ত্াহামদরই প্রাপয।’ বাস্তব ধমৃ বচেমত্ দত্া দত্ামরা আর উহা মাচনমত্ িাও না। 

ত্াাঁহার ঐ উপমদি চক শুধু একিা ত্ামািার কথা  ত্াহা হইমে বাস্তব ধমৃ বচেমত্ দত্ামরা 

চক দবাে  দত্ামামদর বাস্তবত্া হইমত্ ঈশ্বর আমামদর রক্ষা করুন! ‘র্াহারা শুদ্ধচিত্ত, 

ত্াহারা ধনয, কারয ত্াহারা ঈশ্বর দিৃন কচরমব।’—এই কথায় চক পথ পচরষ্কার করা, 

আমরাগয-িবন চনমৃায করা প্রিতচত্ বুোয়  র্িন শুদ্ধচিমত্ত এ-সকে অনুষ্ঠান কচরমব, 

ত্িনই ইহা সৎকমৃ। চবি ডোর দান কচরয়া চনমজর নাম প্রকাচিত্ দদচিবার জনয সান 

ফ্রাচন্সমস্কার সমস্ত সংবাদপত্র ক্রয় কচরমত্ র্াইও না। চনমজমদর ধমৃিমন্থ চক পাি কর নাই 

দর্, দকহই দত্ামামক সাহার্য কচরমব না  ঈশ্বরমক উপাসনা করার মমনািাব েইয়া 

ঈশ্বরমকই দচরদ্র, দুুঃিী ও দুবৃমের মমধয দসবা কর। ত্াহা সম্পন্ন কচরমত্ পাচরমে 

িেপ্রাচি দগৌয কথা। োমির বাসনা না রাচিয়া ঐ ধরমনর কমৃ অনুষ্ঠান কচরমে আত্মার 

মেে সাচধত্ হয় এবং এরূপ বযচ,মদরই স্বগৃরাজয োি হয়। এই স্বগৃরাজয রচহয়ামি 

আমামদরই মমধয। সকে আত্মার আত্মা চর্চন, চত্চন দসিামনই চবরাজ কমরন। ত্াাঁহামক 

চনমজর অন্তমর উপেচি কর। ত্াহাই কামরৃ্ পচরযত্ ধমৃ, ত্াহাই মুচ,। পরস্পরমক প্রন 
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কচরয়া দদিা র্াক, আমরা দক কত্দূর এই পমথ অিসর হইয়াচি, কত্দূর আমরা এই 

দদমহর উপাসক, কত্দূরই বা পরমাত্মস্বরূপ িগবামন চিক চবশ্বাস কচর, এবং কত্দূরই 

বা আমাচদগমক আত্মা বচেয়া চবশ্বাস কচর  ত্িন সত্যসত্যই স্বাথৃিূনয হইব; ইহাই মুচ,। 

ইহাই প্রকতত্ ঈশ্বমরাপাসনা। আত্মামক উপেচি কর। ত্াহাই একমাত্র কতৃ্বয। চনমজ 

স্বরূপত্ুঃ র্াহা, অথৃাৎ চনমজমক অসীম আত্মারূমপ জান, ত্াহাই বাস্তব ধমৃ। আর র্াহা 

চকিু, সকেই অবাস্তব। কারয আর র্াহা চকিু আমি, সকেই চবেুি হইমব। একমাত্র 

আত্মাই কিনও চবেুি হইমব না; আত্মাই িাশ্বত্। আমরাগয চনমকত্ন একচদন ধচসয়া 

পচড়মব। র্াহারা দরেপথ-চনমৃাত্া, ত্াহারাও একচদন মততু্যমুমি পচত্ত্ হইমব। এই পতচথবী 

িি িি হইয়া উচড়য়া র্াইমব, সূরৃ্ চনচশ্চহ্ন হইমব। চকন্তু আত্মা চিরকাে ধচরয়া চবরাজ 

কচরমবন। 

  

দকান্ চি দশ্রয়—এই-সকে ধ্বংসিীে বস্তুতর পশ্চাদ্ধাবন, না চির অপচরবতৃ্নীময়র উপাসনা  

দকান্ চি অচধক বাস্তব  দত্ামার জীবমনর সমস্ত িচ, প্রময়াগ কচরয়া দর্-সকে বস্তুত আয়ত্ত 

কচরমে, দসগুচে আয়ত্ত হইবার পূমবৃ পচরত্যাগ কচরয়া র্াওয়াই চক দশ্রয়, চিক দর্মন দসই 

চবিযাত্ চদগ চবজয়ীর িামগয ঘচিয়াচিে  চত্চন সব দদি জয় কচরমেন, পমর মততু্যকাে 

উপচস্থত্ হইমে অনুিরচদগমক আমদি চদমেন, ‘আমার স্ুমি কেসীিচতৃ্ দ্রবযস্ভ।ার 

সাচজময় রাি।’ ত্ারপর বচেমেন, ‘বড় হীরকিিচি চনময় এস।’ ত্িন ঐচি আপন 

বক্ষমমধয স্থাপন কচরয়া চত্চন ক্রন্দন কচরমত্ োচগমেন। এইরূমপ ক্রন্দন কচরমত্ কচরমত্ 

চত্চন দদহত্যাগ কচরমেন—চিক দর্মন একচি কুকুর কচরয়া থামক। 

  

মানুয সদমপৃ বমে, ‘আচম বাাঁচিয়া আচি’ ; দস জামন না দর্, মততু্যিময় িীত্ হইয়াই দস 

এই জীবনমক ক্রীত্দামসর মত্ আাঁকড়াইয়া ধচরয়া আমি। দস বমে, ‘আচম সম্ভ।াগ 

কচরমত্চি।’ দস কিনও বুচেমত্ পামর না দর্, প্রকতচত্ ত্াহামক দাস কচরয়া রাচিয়ামি। 

  

প্রকতচত্ আমামদর সকেমক দপযয কচরমত্মি। দর্ সুি-কচযকা পাইয়াি, ত্াহার চহসাব 

কচরয়া দদি, দিয পরৃ্ন্ত দদচিমব—প্রকতচত্ দত্ামামক চদয়া চনমজর কাজ করাইয়া েইয়ামি; 

এবং র্িন দত্ামার মততু্য হইমব, ত্িন দত্ামার িরীর দ্বারা অপর বতক্ষেত্াচদর পচরপুচি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম, ের্মন ও সাধনা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হইমব। ত্থাচপ আমরা সবৃদা মমন কচর, আমরা স্বাধীনিামবই সুি পাইমত্চি। এইরূমপই 

সংসারিক্র আবচতৃ্ত্ হইমত্মি। 

  

সুত্রাং আত্মামক আত্মারূমপ অনুিব করাই হইে বাস্তব ধমৃ। অপর সবচকিু চিক ত্ত্িুকু 

িাে, র্ত্িুকু ঐগুচে আমাচদগমক এই এক অচত্ উত্তম ধারযায় উপনীত্ কচরমত্ পামর। 

দসই অনুিূচত্ শবরাগয ও ধযামনর দ্বারা েিয। শবরামগযর অথৃ সমস্ত ইচিয় হইমত্ চবরচত্ 

এবং র্ত্ চকিু িচন্থ, র্ত্ চকিু িতঙ্খে আমাচদগমক জড়বস্তুতর সচহত্ আবদ্ধ রামি, দসগুচে 

চিন্ন করা। ‘আচম এই জড়-জীবন োি কচরমত্ িাই না, এই ইচিয়মিামগর জীবন কামনা 

কচর না, আচম কামনা কচর উচ্চত্র বস্তুতমক’—ইহাই হইে শবরাগয। অত্ুঃপর দর্ ক্ষচত্ 

আমামদর হইয়া চগয়ামি, ধযামনর দ্বারা ত্াহার প্রচত্কার কচরমত্ হইমব। 

  

আমরা প্রকতচত্র আজ্ঞানুরূপ কারৃ্ কচরমত্ বাধয। র্চদ বাচহমর দকাথাও িব্দ হয়, আমামক 

ত্াহা শুচনমত্ই হইমব। র্চদ চকিু ঘচিয়া থামক, আমামক ত্াহা দদচিমত্ই হইমব। আমরা 

চিক দর্ন বানমরর মত্। আমরা প্রমত্যমক দর্ন দুই সহস্র বানমরর এক-একচি োাঁক। বানর 

এক অদু্ভত্ প্রাযী! িেত্ুঃ আমরা অসহায়; আর বচে চকনা, ‘ইহাই আমামদর উপমিাগ!’ 

অপূবৃ এই িাযা! পতচথবীমক আমরা উপমিাগই কচরমত্চি বমি! আমামদর দিাগ না কচরয়া 

গত্যন্তর নাই। প্রকতচত্ িায় দর্, আমরা দিাগ কচর। একচি সুেচেত্ িব্দ হইমত্মি, আর 

আচম শুচনমত্চি। দর্ন উহা দিানা না দিানা আমার হামত্! প্রকতচত্ বমে, ‘র্াও, দুুঃমির 

গিীমর ডুচবয়া র্াও’, মুহূমতৃ্র মমধয আচম দুুঃমি চনমচজ্জত্ হই। আমরা ইচিয় ও সম্পদ 

সম্ভ।াগ কচরবার কথা বচেয়া থাচক। দকহ হয়মত্া আমামক িুব পচিত্ মমন কমর, আবার 

অপর দকহ হয়মত্া মমন কমর—‘এ মূিৃ।’ জীবমন এই অধুঃপত্ন, এই দাসে িচেয়ামি, 

অথি আমামদর দকান দবাধই নাই। আমরা একচি অেকার কমক্ষ পরস্পর মাথা িুচকয়া 

মচরমত্চি। 

  

ধযান কাহামক বমে  ধযান হইে দসই িচ,, র্াহা আমামদর এই-সব চকিু প্রচত্মরাধ 

কচরবার ক্ষমত্া দদয়। প্রকতচত্ আমামদর প্রমোিন দদিাইয়া বচেমত্ পামর, ‘দদি—চক 

সুন্দর বস্তুত!’ আমরা চিচরয়াও দদচিব না। ত্িন দস বচেমব, ‘এই দর্ চক সুগে, আঘ্রায 
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কর।’ আচম আমার নাচসকামক বচেব, ‘আঘ্রায কচরও না।’ নাচসকা আর ত্াহা কচরমব না। 

িকু্ষমক বচেব, ‘দদচিও না।’ প্রকতচত্ একচি মমৃন্তুদ কাি কচরয়া বচসে; দস আমার একচি 

সন্তান হত্যা কচরয়া বচেে, ‘হত্িাগা, এইবার তু্ই বচসয়া ক্রন্দন কর। দিামকর সাগমর 

ডুচবয়া র্া।’ আচম বচেোম, ‘আমামক ত্াহাও কচরমত্ হইমব না।’ আচম উচিয়া দাাঁড়াইোম; 

আমামক স্বাধীন হইমত্ হইমব। ইহা মামে মামে পরীক্ষা কচরয়া দদি না। এক মুহূমতৃ্র 

ধযামনর িমে এই প্রকতচত্মত্ই পচরবতৃ্ন আচনমত্ পাচরমব। মমন কর, দত্ামার চনমজর মমধয 

র্চদ দস ক্ষমত্া থাচকত্, ত্াহা হইমে উহাই চক স্বগৃসদতি হইত্ না, উহাই চক মুচ, হইত্ 

না  ইহাই হইে ধযামনর িচ,। 

  

চক কচরয়া উহা আয়ত্ত করা র্াইমব  নানা উপাময় ত্াহা পারা র্ায়। প্রমত্যমকর প্রকতচত্র 

চনজস্ব গচত্ আমি। চকন্তু সাধারয চনয়ম হইে এই দর্, মনমক আয়মত্ত আচনমত্ হইমব। 

মন একচি জোিময়র মত্; দর্ দকান প্রস্তরিি উহামত্ চনচক্ষি হয়, ত্াহাই ত্রে সতচি 

কমর। এই ত্রেগুচে আমামদর স্বরূপ-দিৃমন অন্তরায় সতচি কমর। জোিময় পূযৃিি 

প্রচত্চবচম্বত্ হইয়ামি; চকন্তু জোিময়র বক্ষ এত্ আমোচড়ত্ দর্, প্রচত্চবম্বচি পচরষ্কাররূমপ 

দদচিমত্ পাইমত্চি না। ইহামক িান্ত হইমত্ দাও। প্রকতচত্ দর্ন উহামত্ ত্রে সতচি কচরমত্ 

না পামর। িান্ত হইয়া থাক; ত্াহা হইমে চকিু পমর প্রকতচত্ দত্ামামক িাচড়য়া চদমব। ত্িন 

আমরা জাচনমত্ পাচরব, আমরা স্বরূপত্ুঃ চক। ঈশ্বর সবৃদা কামিই রচহয়ামিন; চকন্তু মন 

বড়ই িেে, দস সবৃদা ইচিয়াচদর পশ্চামত্ িুচিয়া দবড়াইমত্মি। ইচিময়র দ্বার রুদ্ধ 

কচরমেও দত্ামার ঘূচযৃপামকর অবসান হইমব না। এই মুহূমতৃ্ মমন কচরমত্চি, আচম চিক 

আচি, ঈশ্বমরর ধযান কচরব; অমচন মুহূমতৃ্র মমধয আমার মন িচেে েিমন। র্চদ বা 

ত্াহামক দসিান হইমত্ দজার কচরয়া িাচনয়া আচনোম, ত্া অত্ীমত্ আচম চনউ ইয়মকৃ চক 

কচরয়াচি, ত্াহাই দদচিবার জনয মন িুচিে চনউ ইয়মকৃ। এই-সকে ত্রেমক ধযামনর দ্বারা 

চনবারয কচরমত্ হইমব। 

  

ধীমর ধীমর এবং ক্রমম ক্রমম চনমজমদর প্রস্তুতত্ কচরমত্ হইমব। ইহা ত্ামািার কথা নয়, 

একচদমনর বা কময়ক বৎসমরর অথবা হয়মত্া কময়ক জমন্মরও কথা নয়। চকন্তু দসজনয 
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দচময়া র্াইও না। সংিাম িাোইমত্ হইমব। জ্ঞানত্ুঃ—দস্বচ্ছায় এই সংিাম িাোইমত্ 

হইমব। চত্ে চত্ে কচরয়া আমরা নূত্ন িূচম জয় কচরয়া েইব। ত্িন আমরা এমন প্রকতত্ 

সম্পমদর অচধকারী হইব, র্াহা দকহ কিনও আমামদর চনকি হইমত্ হরয কচরয়া েইমত্ 

পাচরমব না; এমন সম্পদ, র্াহা দকহ নি কচরমত্ পাচরমব না; এমন আনন্দ, র্াহার উপর 

আর দকান চবপমদর িায়া পচড়মব না। 

  

এত্কাে ধচরয়া আমরা অমনযর উপর চনিৃর কচরয়া আচসমত্চি। র্িন আচম সামানয সুি 

পাইমত্চিোম, ত্িন সুমির কারয দর্ বযচ,, দস প্রস্থান কচরমে অমচন আচম সুি 

হারাইত্াম। মানুমযর চনবৃুচদ্ধত্া দদি! আপনার সুমির জনয দস অমনযর উপর চনিৃর কমর! 

সকে চবময়াগই দুুঃিময়। ইহা স্বািাচবক। সুমির জনয ধমনর উপর চনিৃর কচরমব  ধমনর 

হ্রাসবতচদ্ধ আমি। সুমির জনয স্বাস্থয অথবা অনয দকান চকিুর উপর চনিৃর কচরমে আজ 

অথবা কাে দুুঃি অবিয্ভ।াবী। 

  

অনন্ত আত্মা বযত্ীত্ আর সব চকিু পচরবতৃ্নিীে। পচরবতৃ্মনর িক্র আবচতৃ্ত্ হইমত্মি! 

স্থাচয়ে দত্ামার চনমজর অন্তমর বযত্ীত্ অনয দকাথাও নাই। দসিামনই অপচরবতৃ্নীয় অসীম 

আনন্দ রচহয়ামি। ধযানই দসিামন র্াইবার দ্বার। প্রাথৃনা, চক্রয়াকাি এবং অনযানয 

নানাপ্রকার উপাসনা ধযামনর প্রাথচমক চিক্ষা মাত্র। তু্চম প্রাথৃনা কচরমত্ি, অঘৃযদান কচরয়া 

থাক; একচি মত্ চিে—র্াহামত্ বো হইত্, এ-সকেই আচত্মক িচ,র বতচদ্ধসাধন কমর; 

জপ, পুষ্পাঞ্জচে, প্রচত্মা, মচন্দর, দীপারচত্ প্রিতচত্ চক্রয়াকামির িমে মমন ত্দনুরূপ 

িামবর সোর হয়; চকন্তু ঐ িাবচি সবৃদা মানমবর চনমজর মমধযই রচহয়ামি, অনযত্র নয়। 

সকমেই ঐরূপ কচরমত্মি; ত্মব দোমক র্াহা না জাচনয়া কমর, ত্াহা জাচনয়া কচরমত্ 

হইমব। ইহাই হইে ধযামনর িচ,। দত্ামারই মমধয র্াবত্ীয় জ্ঞান আমি। ত্াহা চকরূমপ 

স্ভ।ব হইে  ধযামনর িচ, দ্বারা। আত্মা চনমজর অন্তুঃপ্রমদি মন্থন কচরয়া উহা উদ্ধার 

কচরয়ামি। আত্মার বাচহমর কিনও দকান জ্ঞান চিে চক  পচরমিময এই ধযামনর িচ,মত্ 

আমরা আমামদর চনজ িরীর হইমত্ চবচচ্ছন্ন হই; ত্িন আত্মা আপনার দসই জন্মহীন 
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মততু্যহীন স্বরূপমক জাচনমত্ পামর। ত্িন আর দকান দুুঃি থামক না, এই পতচথবীমত্ আর 

জন্ম হয় না, ক্রমচবকািও হয় না। আত্মা ত্িন জামন, আচম সবৃদা পূযৃ ও মু,। 
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৫. ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উর্েশ্য 

পতচথবীর ধমৃগুচে পরৃ্ামোিনা কচরমে আমরা সাধারযত্ুঃ দুইচি সাধনপথ দদচিমত্ পাই। 

একচি ঈশ্বর হইমত্ মানুমযর চদমক চবসচপৃত্। অথৃাৎ দসচমচিক ধমৃমগাষ্ঠীমত্ দদচিমত্ পাই—

ঈশ্বরীয় ধারযা প্রায় প্রথম হইমত্ই ্ ূচতৃ্োি কচরয়াচিে, অথি অত্যন্ত আশ্চরৃ্ দর্, আত্মা 

সম্বমে ত্াহামদর দকান ধারযা চিে না। ইহা উমিিমর্াগয দর্, অচত্-আধুচনককামের কথা 

িাচড়য়া চদমে প্রািীন য়াহুদীমদর মমধয জীবাত্মা-সম্পমকৃ দকান চিন্তার ্ুরয হয় নাই। 

(ত্াহামদর মমত্) মন ও কচত্পয় জড়-উপাদামনর সংচমশ্রময মানুমযর সতচি, ত্াহার 

অচত্চর, আর চকিু নয়; মততু্যমত্ই সব চকিুর পচরসমাচি। অথি এই জাচত্র মমধযই ঈশ্বর 

সম্বমে অচত্ চবিয়কর চিন্তাধারার চবকাি হইয়াচিে। ইহাও অন্র্ত্ম সাধনপথ। অনয 

সাধনপথ—মানুমযর চিত্র চদয়া ঈশ্বরাচিমুমি। এই চদ্বত্ীয় প্রযােীচি চবমিযরূমপ 

আরৃ্জাচত্র, আর প্রথমচি দসচমচিক জাচত্র। 

  

আরৃ্গয প্রথমম আত্মত্ত্ত্ব েইয়া শুরু কচরয়াচিমেন; ত্িন ত্াাঁহামদর ঈশ্বরচবযয়ক 

ধারযাগুচে অস্পি, পাথৃকয-চনযৃময় অসমথৃ ও অপচরচ্ছন্ন চিে। চকন্তু কােক্রমম আত্মা 

সম্বমে ত্াাঁহামদর ধারযা র্ত্ই স্পিত্র হইমত্ োচগে, ঈশ্বর সম্বমে ধারযা সম অনুপামত্ 

স্পিত্র হইমত্ োচগে। দসইজনয দদিা র্ায়, দবদসমূমহ র্াবত্ীয় চজজ্ঞাসাই সবৃদা 

আত্মার মাধযমম উত্থাচপত্ হইয়াচিে এবং ঈশ্বর সম্বমে আরৃ্চদমগর র্ত্ চকিু জ্ঞান সবই 

জীবাত্মার মধয চদয়াই ্ ূচতৃ্ পাইয়ামি। দসইমহতু্ ত্াাঁহামদর সমি দিৃন-সাচহমত্য অন্তমুৃিী 

ঈশ্বরানুসোমনর বা ব্রেচজজ্ঞাসার একচি চবচিত্র িাপ অচঙ্কত্ রচহয়ামি। 

  

আরৃ্গয চনমজমদর অন্তমরই চিরচদন িগবামনর অনুসোন কচরয়ামিন। কােক্রমম ঐ 

সাধনপ্রযােী ত্াাঁহামদর চনকি স্বািাচবক ও চনজস্ব হইয়া উচিয়াচিে। ত্াাঁহামদর চিল্পিিৃা 

ও প্রাত্যচহক আিরমযর মমধযও ঐ শবচিিয েক্ষযীয়। বতৃ্মানকামেও ইওমরামপ 

উপাসনারত্ দকান বযচ,র প্রচত্কতচত্ আাঁচকমত্ চগয়া চিল্পী ত্াাঁহার দতচি ঊমধ্বৃ স্থাপন 

করাইয়া থামকন। উপাসক প্রকতচত্র বাচহমর িগবানমক অনুসোন কমরন,  দূর মহাকামির 
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চদমক ত্াাঁহার দতচি প্রসাচরত্ রচহয়ামি—এইিামব দসই প্রচত্মূচতৃ্ অচঙ্কত্ হয়। পক্ষান্তমর 

িারত্বমযৃ উপাসমকর মূচতৃ্ অনযরূপ। এিামন উপাসনায় িকু্ষদ্বয় মুচদ্রত্ থামক, উপাসমকর 

দতচি দর্ন অন্তমুৃিী। 

  

এই দুইচি মানুমযর চিক্ষযীয় বস্তুত—একচি বচহুঃপ্রকতচত্, অপরচি অন্তুঃপ্রকতচত্। 

আপাত্দতচিমত্ পরস্পর-চবমরাধী হইমেও সাধারয মানুমযর চনকি বচহুঃপ্রকতচত্ও—

অন্তুঃপ্রকতচত্ (বা চিন্তা-জগৎ) দ্বারা সমূ্পযৃরূমপ গচিত্। অচধকাংি দিৃনিামস্ত্র, চবমিযত্ুঃ 

পাশ্চাত্য দিৃনিামস্ত্র, প্রথমমই অনুচমত্ হইয়ামি দর্, জড়বস্তুত এবং দিত্ন মন—দুইচি 

চবপরীত্ধমৃী। চকন্তু পচরযামম আমরা দদচি, উহারা চবপরীত্ধমৃী নয়; বরং ধীমর ধীমর 

উহারা পরস্পমরর সাচন্নমধয আচসমব এবং িরমম একত্র চমচেত্ হইয়া এক অন্তহীন অিি 

বস্তুত সতচি কচরমব। সুত্রাং এই চবমেযয দ্বারা দকান একচি মত্মক অপর মত্ হইমত্ উচ্চাবি 

প্রচত্পন্ন করা আমার অচিপ্রায় নয়। বচহুঃপ্রকতচত্র সাহামর্য সত্যানুসোমন র্াাঁহারা বযাপতত্, 

ত্াাঁহারা দর্মন ভ্রান্ত নন, অন্তুঃপ্রকতচত্র মধয চদয়া সত্যোমির র্াাঁহারা প্রয়াসী, 

ত্াাঁহাচদগমকও দত্মচন উচ্চ বচেয়া মমন কচরবার দকান দহতু্ নাই। এই দুইচি পতথক্ প্রযােী 

মাত্র। দুইচিই জগমত্ চিচকয়া থাচকমব; দুইচিরই অনুিীেন প্রময়াজন; পচরযামম দদিা 

র্াইমব দর্, দুইচি মমত্রই পরস্পর চমেন হইমত্মি। আমরা দদচি দর্, মন দর্মন দদমহর 

পচরপন্থী নয়, দদহও দত্মচন মমনর পচরপন্থী নয়, র্চদও অমনমক মমন কমর, এই দদহচি 

একান্তই তু্চ্ছ ও নগযয। প্রািীনকামে প্রচত্মদমিই এমন বহু দোক চিে, র্াহারা দদহমক 

শুধু আচধ, বযাচধ, পাপ ও ঐ জাত্ীয় বস্তুতর আধাররূমপই গযয কচরত্। র্াহা হউক, 

উত্তরকামে আমরা দদচিমত্ পাই, দবমদর চিক্ষা অনুসামর এই দদহ মমন চমচিয়া চগয়ামি 

এবং মন দদমহ চমচিয়া চগয়ামি। 

  

একচি চবযয় িরয রাচিমত্ হইমব, র্াহা সমি দবমদ১ ধ্বচনত্ হইয়ামিুঃ র্থা, দর্মন 

একচি মাচির দডো সম্বমে জ্ঞান থাচকমে আমরা চবমশ্বর সমস্ত মাচির চবযময় জাচনমত্ 

পাচর, দত্মচন দসই বস্তুত চক, র্াহা জাচনমে আমরা অনয সবই জাচনমত্ পাচর  কম-মবিী 

স্পিত্ুঃ বচেমত্ দগমে এই ত্ত্ত্বই সমি মানব-জ্ঞামনর চবযয়বস্তুত। এই একে উপেচির 
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চদমকই আমরা সকমে অিসর হইমত্চি। আমামদর জীবমনর প্রচত্ কমৃ—ত্াহা অচত্ 

শবযচয়ক, অচত্ স্থূে, অচত্ সূক্ষ্ম, অচত্ উচ্চ, অচত্ আধযাচত্মক কমৃই হউক না দকন—

সমিামব দসই একই আদিৃ একাোনুিূচত্র চদমক আমাচদগমক েইয়া র্াইমত্মি। এক 

বযচ, অচববাচহত্। দস চববাহ কচরে। বাহযত্ুঃ ইহা একচি স্বাথৃপূযৃ কাজ হইমত্ পামর, 

চকন্তু ইহার পশ্চামত্ দর্-মপ্ররযা—দর্-উমেিয রচহয়ামি, ত্াহাও ঐ একে উপেচির দিিা। 

ত্াহার পুত্র-কনযা আমি, বেু-বােব আমি; দস ত্াহার দদিমক িােবামস, এই পতচথবীমক 

িােবামস এবং পচরযামম সমি চবমশ্ব ত্াহার দপ্রম পচরবযাি হয়। দুচনৃবার গচত্মত্ আমরা 

দসই পূযৃত্ার চদমক িচেমত্চি—এই কু্ষদ্র আচমে নাি কচরয়া এবং উদার হইমত্ উদারত্র 

হইয়া অনদ্বত্ানুিূচত্র পমথ। উহাই িরম েক্ষয; ঐ েমক্ষযর চদমকই সমি চবশ্ব দ্রুত্-

ধাবমান, প্রচত্ অযু-পরমাযু পরস্পমরর সচহত্ চমচেত্ হইবার জনয প্রধাচবত্। অযুর সচহত্ 

অযুর, পরমাযুর সচহত্ পরমাযুর মুহুমুৃহুুঃ চমেন হইমত্মি, আর চবিাোকতচত্ দগােক, 

িূমোক, িি, সূরৃ্, নক্ষত্র, িহ, উপিমহর উৎপচত্ত হইমত্মি। আবার উহারাও র্থাচনয়মম 

পরস্পমরর চদমক দবমগ িুচিমত্মি এবং এ-কথা আমরা জাচন দর্, িরমম সমি জড়-জগৎ 

দিত্ন-জগৎ এক অিি সত্তায় চমচিয়া একীিূত্ হইমব। 

  

চনচিে চবমশ্ব চবপুেিামব দর্ চক্রয়া িচেমত্মি, বযচি-মানুমযও স্বল্পায়ত্মন দসই চক্রয়াই 

িচেমত্মি। চবশ্ব-ব্রোমির দর্মন একচি চনজস্ব স্বত্ন্ত্র সত্তা আমি অথি উহা চনয়ত্ই 

একমের—অিিমের চদমক ধাবমান, আমামদর কু্ষদ্রত্র ব্রোমিও দসইরূপ প্রচত্ জীব দর্ন 

জগমত্র অবচিিাংি হইমত্ চবচচ্ছন্ন হইয়া চনত্য নবজন্ম পচরিহ কচরমত্মি। দর্ র্ত্ দবিী 

মূিৃ ও অজ্ঞ, দস চনমজমক চবশ্ব হইমত্ ত্ত্ দবিী চবচচ্ছন্ন মমন কমর। দর্ র্ত্ দবিী অজ্ঞ, 

দস ত্ত্ দবিী মমন কমর দর্, দস মচরমব অথবা জন্মিহয কচরমব ইত্যাচদ—এ- সকে িাব 

এই অননকয বা চিন্নত্ামকই প্রকাি কমর অথবা চবচচ্ছন্ন িামবরই অচিবযঞ্জক। চকন্তু দদিা 

র্ায়, জ্ঞামনাৎকমযৃর সমে সমে মনুযযমের চবকাি হয়, নীচত্জ্ঞান অচিবয, হয় এবং 

মানুমযর মমধয অিি দিত্নার উমন্ময হয়। জ্ঞাত্সামরই হউক বা অজ্ঞাত্সামরই হউক, ঐ 

িচ,ই চপিমন থাচকয়া মানুযমক চনুঃস্বাথৃ হইমত্ দপ্ররযা দদয়। উহাই সকে নীচত্জ্ঞামনর 

চিচত্ত; পতচথবীর দর্-মকান িাযায় বা দর্-মকান ধমমৃ বা দর্-মকান অবত্ারপুরুয কত্তৃক 
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প্রিাচরত্ ধমৃনীচত্মত্ ইহাই সবৃামপক্ষা অপচরহারৃ্ অংি। ‘চনুঃস্বাথৃ হও,’ ‘নাহং, নাহং—তু্াঁহু, 

তু্াঁহু’—এই িাবচি সকে নীচত্ ও অনুিাসমনর পিিূচম। তু্চম আমার অংি, এবং আচমও 

দত্ামার অংি। দত্ামামক আঘাত্ কচরমে আচম চনমজই আঘাত্প্রাি হই, দত্ামামক সাহার্য 

কচরমে আমার চনমজরই সাহার্য হইয়া থামক, তু্চম জীচবত্ থাচকমে স্ভ।বত্ুঃ আমরাও 

মততু্য হইমত্ পামর না—ইহার অথৃ এই বযচ,িাবিূনযত্ার স্বীকতচত্। র্ত্ক্ষয এই চবপুে 

চবমশ্ব একচি কীিও জীচবত্ থামক, ত্ত্ক্ষয চকরূমপ আচম মচরমত্ পাচর  কারয আমার 

জীবন দত্া ঐ কীমির জীবমনর মমধযও অনুসূযত্ রচহয়ামি। সমে সমে আমরা এই চিক্ষাও 

পাই দর্, দকান মানুযমক সাহার্য না কচরয়া আমরা পাচর না, ত্াহার কেযাময আমারই 

কেযায। 

  

এই চবযয়ই সমি দবদান্ত এবং অনযানয ধমমৃর মধয চদয়া অনুসূযত্। এ-কথা িরয রাচিমত্ 

হইমব দর্, সাধারযিামব ধমৃমাত্রই চত্ন িামগ চবি,।  

  

প্রথমাংি দিৃন—প্রমত্যক ধমমৃর মূেনীচত্ ও সারকথা। দসই ত্ত্ত্বগুচে পুরামযর 

আিযাচয়কা—মহাপুরুয বা বীরগমযর জীবন, দদবত্া উপমদবত্া বা দদব-মানবমদর 

কাচহনীর মধয চদয়া রূপ পচরিহ কমর। বস্তুতত্ুঃ িচ,র প্রকািনাই সকে পুরায-সাচহমত্যর 

মূে িাব। চনম্নস্তমরর পুরাযগুচেমত্—আচদমরু্মগর রিনায়—এই িচ,র অচিবযচ, দদিা 

র্ায় দদমহর দপিীমত্। পুরাযগুচেমত্ বচযৃত্ নায়কগয আকতচত্মত্ দর্মন চবিাে, চবক্রমমও 

দত্মচন চবপুে। একজন বীরই দর্ন সমি চবশ্বজময় সমথৃ। মানুমযর অিগচত্র সমে সমে 

ত্াহার িচ, দদহ অমপক্ষা বযাপকত্র দক্ষমত্র আত্মপ্রকাি কমর। িমে মহাপুরুযগয 

উচ্চত্র নীচত্জ্ঞামনর চনদিৃনরূমপ পুরাযাচদমত্ চিচত্রত্ হইয়ামিন। পচবত্রত্া এবং 

উচ্চনীচত্মবামধর মধয চদয়াই ত্াাঁহামদর িচ, প্রকাচিত্ হইয়ামি। ত্াাঁহারা স্বত্ন্ত্র-

বযচ,সম্পন্ন মহাপুরুয—স্বাথৃপরত্া ও নীচত্হীনত্ার দুবৃার দস্রাত্ প্রচত্মরাধ কচরবার 

সামথৃয ত্াাঁহামদর আমি। সকে ধমমৃর ত্তত্ীয় অংি—প্রত্ীমকাপাসনা; ইহামক দত্ামরা 

র্াগর্জ্ঞ, আনুষ্ঠাচনক চক্রয়াকমৃ বে। দপৌরাচযক উপািযান এবং মহাপুরুযগমযর িচরত্রও 

সবৃস্তমরর নরনারীর প্রময়াজন চমিাইমত্ পামর না। এমন চনম্নপরৃ্াময়র মানুযও সংসামর 
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আমি, র্াহামদর জনয চিশুমদর মত্ ধমমৃর ‘চকিারগামিৃন’ প্রময়াজন। এিামবই 

প্রত্ীমকাপাসনা ও বযাবহাচরক দতিামন্তর হামত্-নামত্ প্রময়াজনীয়ত্া উপচস্থত্ হইয়ামি; 

এগুচে ধরা র্ায়, দবাো র্ায়—ইচিময়র সাহামর্য জড়বস্তুতর মত্ দদিা র্ায় এবং অনুিব 

করা র্ায়। 

  

অত্এব প্রমত্যক ধমমৃই চত্নচি স্তর বা পরৃ্ায় দদিা র্ায়; র্থা—দিৃন, পুরায ও পূজা 

অনুষ্ঠান। দবদামন্তর পমক্ষ একচি সুচবধার কথা বো র্ায় দর্, দসৌিাগযক্রমম িারত্বমযৃ 

ধমমৃর এই চত্নচি পরৃ্াময়র সংজ্ঞাই সুস্পিিামব চনচদৃি হইয়ামি। অনযানয ধমমৃর 

মূেত্ত্ত্বগুচে উপািযান অংমির সচহত্ এমনিামব জচড়ত্ দর্, একচিমক অপরচি হইমত্ 

স্বত্ন্ত্র করা বড় কচিন। উপািযানিাগ দর্ন ত্ত্ত্বাংিমক িাস কচরয়া প্রাধানয োি কচরয়ামি 

এবং কময়ক িত্াব্দীর মমধয সাধারয মানুয ত্ত্ত্বগুচে একরূপ িুচেয়া র্ায়, ত্ত্ত্বাংমির 

ত্াৎপরৃ্ আর ধচরমত্ পামর না। ত্মত্ত্বর িীকা, বযািযা প্রিতচত্ মূেত্ত্ত্বমক িাস কমর এবং 

সকমে এগুচে েইয়াই সন্তুি থামক ও অবত্ার, প্রিারক, আিারৃ্মদর কথাই দকবে চিন্তা 

কমর। মূেত্ত্ত্ব প্রায় চবেুি হয়—এত্দূর েুি হয় দর্, বতৃ্মানকামেও র্চদ দকহ র্ীশুমক 

বাদ চদয়া খ্রীিধমমৃর ত্ত্ত্বসমূহ প্রিার কচরমত্ প্রয়াসী হয়, ত্মব দোমক ত্াহামক আক্রময 

কচরমত্ দিিা কচরমব এবং িাচবমব দস অনযায় কচরয়ামি এবং খ্রীিধমমৃর চবরুদ্ধািরয 

কচরমত্মি। অনুরূপিামব র্চদ দকহ হজরত্ মহ্দমক বাদ চদয়া ইসোমধমমৃর ত্ত্ত্বগুচে 

প্রিার কচরমত্ অিসর হয়, ত্মব মুসেমানগযও ত্াহামক সহয কচরমব না। কারয বাস্তব 

উদাহরয—মহাপুরুয ও পয়গম্বমরর জীবনকাচহনীই ত্ত্ত্বাংিমক সবৃমত্ািামব আবতত্ কচরয়া 

রাচিয়ামি। 

  

দবদামন্তর প্রধান সুচবধা এই দর্, ইহা দকান বযচ,চবমিমযর সতচি নয়। সুত্রাং স্বিাবত্ুঃ 

দবৌদ্ধধমৃ, খ্রীিধমৃ বা ইসোমমর নযায় দকান প্রত্যাচদি বা দপ্রচরত্ পুরুমযর প্রিাব উহার 

ত্ত্ত্বাংিগুচেমক সবৃমত্ািামব িাস অথবা আবতত্ কমর নাই। … 

  

ত্ত্ত্বমাত্রই িাশ্বত্ ও চিরন্তন, এবং প্রত্যাচদি পুরুযগয দর্ন দগৌযপরৃ্ায়িু,—ত্াাঁহামদর 

কথা দবদান্তিামস্ত্র উচিচিত্ হয় নাই। উপচনযদসমূমহ দকান চবমিয প্রত্যাচদি পুরুমযর 
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চবযয় বো হয় নাই, ত্মব বহু মন্ত্রদ্রিা পুরুয ও নারীর কথা বো হইয়ামি। প্রািীন 

য়াহুদীমদর এই ধরমনর চকিু িাব চিে; ত্থাচপ দদচিমত্ পাই দমামজস্ চহব্রূ  সাচহমত্যর 

অচধকাংি স্থান জুচড়য়া আমিন। অবিয আচম বচেমত্ িাই না দর্, এই চসদ্ধ মহাপুরুযগয 

কত্তৃক একিা জাচত্র ধমৃজীবন চনয়চন্ত্রত্ হওয়া িারাপ। চকন্তু র্চদ দকান কারময ধমমৃর 

সমি ত্ত্ত্বাংিমক উমপক্ষা করা হয়, ত্মব ত্াহা জাচত্র পমক্ষ চনশ্চয়ই ক্ষচত্কর হইমব। 

ত্মত্ত্বর চদক্ চদয়া চবচিন্ন জাচত্র মমধয অমনকিা ঐকযসূত্র িুাঁচজয়া পাইমত্ পাচর, চকন্তু 

বযচ,মের চদক্ চদয়া ত্াহা স্ভ।ব নয়। বযচ, আমামদর হৃদয়ামবগ স্পিৃ কমর; ত্মত্ত্বর 

আমবদন উচ্চত্র দক্ষত্র অথৃাৎ আমামদর িান্ত চবিারবুচদ্ধমক স্পিৃ কমর। ত্ত্ত্বই িরমম 

জয়োি কচরমব, কারয উহাই মানুমযর মনুযযে। িাবামবগ অমনক সময়ই আমাচদগমক 

পশুস্তমর নামাইয়া আমন। চবিারবুচদ্ধ অমপক্ষা ইচিয়গুচের সচহত্ই িাবামবমগর সম্বে 

দবিী; সুত্রাং র্িন ত্ত্ত্বসমূহ সবৃমত্ািামব উমপচক্ষত্ হয়, এবং িাবামবগ প্রবে হইয়া 

উমি, ত্িনই ধমৃ দগাাঁড়াচম ও সাম্প্রদাচয়কত্ায় পরৃ্বচসত্ হয় এবং ঐ অবস্থায় ধমৃ এবং 

দেীয় রাজনীচত্ ও অনুরূপ চবযময় চবমিয দকান পাথৃকয থামক না। ত্িন ধমৃসম্বমে 

মানুমযর মমন অচত্ উৎকি ও অে ধারযার সতচি হয় এবং হাজার হাজার মানুয পরস্পমরর 

গোয় িুচর চদমত্ও চদ্বধা কমর না। র্চদও এ-সকে প্রত্যাচদি মহাপুরুমযর জীবন সৎকমমৃর 

মহত্ী দপ্ররযাস্বরূপ, নীচত্িুযত্ হইমে ইহাই আবার মহা অনমথৃর দহতু্ হইয়া থামক। এই 

প্রচক্রয়া সবৃরু্মগই মানুযমক সাম্প্রদাচয়কত্ার পমথ দিচেয়া চদয়ামি এবং ধচরত্রীমক 

র,স্নাত্ কচরয়ামি। দবদান্ত এই চবপদ এড়াইয়া র্াইমত্ সমথৃ, কারয ইহামত্ দকান 

প্রত্যাচদি পুরুমযর স্থান নাই। দবদামন্ত অমনক মন্ত্রদ্রিার কথা আমি—‘ঋচয’ বা ‘মুচন’ িমব্দ 

ত্াাঁহারা অচিচহত্। ‘দ্রিা’ িব্দচিও আক্ষচরক অমথৃই বযবহৃত্। র্াাঁহারা সত্য দিৃন 

কচরয়ামিন, মন্ত্রাথৃ উপেচি কচরয়ামিন—ত্াাঁহারাই দ্রিা। 

  

‘মন্ত্র’  িমব্দর অথৃ র্াহা মনন করা হইয়ামি, র্াহা মমন ধযামনর দ্বারা েি; এবং ঋচয 

এই-সব মমন্ত্রর দ্রিা। এই মন্ত্রগুচে দকান মানব-মগাষ্ঠীর অথবা দকান চবমিয নর বা নারীর 

চনজস্ব সম্পচত্ত নয়, ত্া চত্চন র্ত্ বড়ই হউন। এমন চক বুদ্ধ বা র্ীশুখ্রীমির মত্ দশ্রষ্ঠ 

মহাপুরুযমদরও চনজস্ব সম্পচত্ত নয়। এগুচে কু্ষদ্রাদচপ কু্ষমদ্ররও দর্মন সম্পচত্ত, বুদ্ধমদমবর 
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মত্ মহামানমবরও দত্মচন সম্পচত্ত; অচত্ নগযয কীমিরও দর্মন সম্পচত্ত, খ্রীমিরও দত্মচন 

সম্পচত্ত, কারয এগুচে সাবৃমিৌম ত্ত্ত্ব। এই মন্ত্রগুচে কিনও সতি হয় নাই—চিরন্তন, িাশ্বত্; 

এগুচে অজ—আধুচনক চবজ্ঞামনর দকান চবচধ বা চনয়মমর দ্বারা সতি হয় নাই, এই মন্ত্রগুচে 

আবতত্ থামক এবং আচবষ্কতত্ হয়, চকন্তু অনন্তকাে প্রকতচত্মত্ আমি। চনউিন জন্মিহয না 

কচরমেও জগমত্ মাধযাকযৃয িচ, চবরাজ কচরত্ এবং চক্রয়ািীে থাচকত্। চনউিমনর 

প্রচত্িা ঐ িচ, উদ্ভাবন ও আচবষ্কার কচরয়াচিে, সজীব কচরয়াচিে এবং মানবীয় জ্ঞামনর 

চবযয়বস্তুতমত্ রূপাচয়ত্ কচরয়াচিে মাত্র। ধমৃত্ত্ত্ব এবং সুমহান্ আধযাচত্মক সত্যসমূহ 

সম্পমকৃও ঐ-কথা প্রমর্াজয। এগুচে চনত্যচক্রয়ািীে। র্চদ দবদ, বাইমবে, দকারান প্রিতচত্ 

ধমৃিন্থ দমামিই না থাচকত্, র্চদ ঋচয এবং অবত্ারপ্রচথত্ পুরুযগয জন্মিহয না কচরমত্ন, 

ত্থাচপ এই ধমৃত্ত্ত্বগুচের অচস্তে থাচকত্। এগুচে শুধু সামচয়কিামব স্থচগত্ আমি, এবং 

মনুযযজাচত্ ও মনুযযপ্রকতচত্র উন্নচত্ সাধন কচরবার উমেমিয ধীর-চস্থরিামব চক্রয়ািীে 

থাচকমব। চকন্তু র্াাঁহারা এই ত্ত্ত্বগুচে দিৃন ও আচবষ্কার কমরন, ত্াাঁহারাই অবত্ারপুরুয—

ত্াাঁহারাই আধযাচত্মক রামজযর আচবষ্কারক। চনউিন ও গযাচেচেও দর্মন পদাথৃচবজ্ঞামনর 

ঋচয চিমেন, অবত্ারপুরুযগযও দত্মচন অধযাত্মচবজ্ঞামনর ঋচয। ঐ-সকে ত্মত্ত্বর উপর 

দকান চবমিয অচধকার ত্াাঁহারা দাবী কচরমত্ পামরন না, এগুচে চবশ্বপ্রকতচত্র সাধারয 

সম্পদ। 

  

চহন্দুমদর মমত্ দবদ অনন্ত। দবমদর অনন্তমের ত্াৎপরৃ্ এিন আমরা বুচেমত্ পাচর। ইহার 

অথৃ—প্রকতচত্র দর্মন আচদ বা অন্ত বচেয়া চকিু নাই, এ-সকে ত্মত্ত্বরও দত্মচন আর্ভ। বা 

দিয বচেয়া চকিু নাই। পতচথবীর পর পতচথবী, মত্বামদর পর মত্বাদ উদূ্ভত্ হইমব, 

চকিুকাে িচেমত্ থাচকমব এবং পমর আবার ধ্বংসপ্রাি হইমব; চকন্তু চবশ্বপ্রকতচত্ একরূপই 

থাচকমব। েক্ষ েক্ষ মত্বামদর উদ্ভব হইমত্মি, আবার চবেয় হইমত্মি। চকন্তু চবশ্ব 

একইিামব থামক। দকান একচি িহ সম্পমকৃ সমময়র আচদ-অন্ত হয়মত্া বো র্াইমত্ 

পামর, চকন্তু চবশ্বব্রোি সম্পমকৃ ঐরূপ সীমাচনমদৃি এমকবামর অথৃহীন। শনসচগৃক চনয়ম, 

জড়চবজ্ঞান, মমনাচবজ্ঞান ও অধযাত্ম-চবজ্ঞামনর ত্ত্ত্বাচদ সম্পমকৃও ঐ কথা সত্য। আচদ-

অন্তহীন কামের মমধয ত্াহারা চবরাজমান, এবং মানুয অচত্-সম্প্রচত্, তু্েনামূেকিামব 
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বচেমত্ দগমে দজার কময়ক হাজার বৎসর র্াবৎ মানুয এগুচের স্বরূপ-চনধৃারময সমিি 

হইয়ামি। অজস্র উপাদান আমামদর স্ুমি রচহয়ামি। অত্এব দবদ হইমত্ একচি মহান্ 

সত্য আমরা প্রথমমই চিক্ষা কচর দর্, ধমৃ সমবমাত্র শুরু হইয়ামি। আধযাচত্মক সমত্যর 

অসীম সমুদ্র আমামদর স্ুমি প্রসাচরত্। ইহা আমাচদগমক আচবষ্কার কচরমত্ হইমব, 

কারৃ্কর কচরমত্ হইমব এবং জীবমন রূপাচয়ত্ কচরমত্ হইমব। সহস্র সহস্র প্রত্যাচদি 

পুরুমযর আচবিৃাব জগৎ প্রত্যক্ষ কচরয়ামি, িচবযযমত্ আরও েমক্ষর আচবিৃাব প্রত্যক্ষ 

কচরমব। 

  

প্রািীন রু্মগ প্রচত্ সমামজই অমনক প্রত্যাচদি মহাপুরুয চিমেন। এমন সময় আচসমব, 

র্িন পতচথবীমত্ প্রচত্ নগমরর পমথ পমথ প্রত্যাচদি পুরুমযর সাক্ষাৎ পাওয়া র্াইমব। বস্তুতত্ুঃ 

এমনও বো িমে দর্, প্রািীনরু্মগর সমাজ-বযবস্থায় অসাধারয বযচ,গযই অবত্াররূমপ 

চিচহ্নত্ হইমত্ন। সময় আচসমত্মি, র্িন আমরা উপেচি কচরমত্ পাচরব দর্, ধমৃজীবন 

োি করার অথৃই ঈশ্বরকত্তৃক প্রত্যামদি োি করা এবং নর বা নারী সত্যদ্রিা না হইয়া 

দকহই ধাচমৃক হইমত্ পামর না। আমরা বুচেমত্ পাচরব দর্, ধমৃত্ত্ত্ব শুধু মানচসক চিন্তা বা 

িাাঁকা কথার মমধয চনচহত্ নয়; পরন্তু দবমদর চিক্ষা এই ত্মত্ত্বর প্রত্যক্ষ উপেচি, উচ্চ 

হইমত্ উচ্চত্র ত্মত্ত্বর উদ্ভাবন ও আচবষ্কার এবং সমামজ উহার প্রিামরর মমধযই ধমমৃর 

মূে রহসয চনচহত্। প্রত্যাচদি পুরুয বা ঋচয গচড়য়া দত্াোই ধমৃিিৃার উমেিয এবং 

চবদযায়ত্নগুচেও দসই উমেিযসাধমনর জনযই গচড়য়া উচিমব। সমি চবশ্ব প্রত্যাচদি 

পুরুযগময পূযৃ হইমব। র্ত্চদন মানুয সত্যদ্রিা বা প্রত্যাচদি পুরুয না হয়, ত্ত্চদন ধমৃ 

ত্াহার চনকমি শুধু কথার কথা হইয়া দাাঁড়ায়। দদওয়ােমক দর্মন দদচি, ত্াহা অমপক্ষাও 

সহস্রগুয গিীরিামব ধমৃমক আমরা প্রত্যক্ষ কচরব, উপেচি কচরব—অনুিব কচরব। 

  

ধমমৃর এ-সকে চবচবধ বচহুঃপ্রকামির অন্তরামে একচি মূেত্ত্ত্ব চবদযমান এবং আমামদর 

জনয ত্াহা পূমবৃই চবিদরূমপ বচযৃত্ হইয়ামি। প্রমত্যক জড়চবজ্ঞান ঐমকযর সোন পাইমেই 

দিয হইমব, কারয ইহার দবিী আর আমরা র্াইমত্ পাচর না। পূযৃ ঐমকয দপৌাঁচিমে ত্মত্ত্বর 

চদক্ চদয়া চবজ্ঞামনর আর দবিী চকিুই বচেবার থামক না। বযাবহাচরক ধমমৃর কাজ শুধু 
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প্রময়াজনীয় িুাঁচিনাচিগুচের বযবস্থা করা। উদাহরযস্বরূপ, দর্-মকান একচি চবজ্ঞানিািা—

র্থা রসায়নিামস্ত্রর কথা ধরা র্াইমত্ পামর। মমন করুন, এমন একচি মূে উপাদামনর 

সোন পাওয়া দগে, র্াহা হইমত্ অনযানয উপাদানগুচে প্রস্তুতত্ করা র্াইমত্ পামর। ত্িনই 

চবজ্ঞান-চহসামব রসায়নিাস্ত্র িরম উৎকযৃ োি কচরমব। ত্ারপর বাকী থাচকমব প্রচত্চদন 

ঐ মূে উপাদানচির নব নব সংমর্াগ আচবষ্কার করা এবং জীবমনর প্রময়াজমন ঐ দর্ৌচগক 

পদাথৃগুচে প্রময়াগ করা। ধমৃ সম্বমেও দসই কথা। ধমমৃর মহান্ ত্ত্ত্বসমূহ, উহার কারৃ্মক্ষত্র 

ও পচরকল্পনা দসই িরযাত্ীত্ রু্মগই আচবষ্কতত্ হইয়াচিে, দর্-রু্মগ জ্ঞামনর িরম এবং 

পরম বাযী বচেয়া কচথত্—দবমদর এই ‘দসাঽহম্’ ত্ত্ত্বচি মানুয োি কচরমত্ সক্ষম 

হইয়াচিে। দসই ‘একমমবাচদ্বত্ীয়ম্’ - এর মদধয এই সমি জড়জগৎ ও মমনাজগৎ 

সমচেত্, ইাঁহামক দকহ ঈশ্বর, দকহ ব্রে, দকহ আিা, দকহ চর্মহাবা অথবা অনয দকান নামম 

অচিচহত্ কচরয়া থামক। এই মহান্ ত্ত্ত্ব আমামদর জনয পূমবৃই চবিদরূমপ বচযৃত্ হইয়ামি; 

ইহার বাচহমর র্াওয়া আমামদর সাধয নাই। আমামদর কমমৃ, আমামদর জীবমনর প্রমত্যক 

বযাপামর উহামক সাথৃক কচরমত্ হইমব, পূযৃ কচরমত্ হইমব। এিন আমাচদগমক কাজ 

কচরমত্ হইমব—দর্ন আমরা প্রমত্যমক প্রত্যাচদি পুরুয হইমত্ পাচর। আমামদর স্ুমি 

চবরাি কাজ। 

  

প্রািীনকামে প্রত্যাচদি পুরুমযর ত্াৎপরৃ্ অমনমক উপেচি কচরমত্ পাচরত্ না। দস-কামে 

প্রত্যাচদি পুরুযমক একচি আকচিক বযাপার বচেয়া মমন করা হইত্। ত্াহারা মমন কচরত্, 

প্রবে ইচ্ছািচ, বা ত্ীক্ষ্ণবুচদ্ধর প্রিামব দকান বযচ, উচ্চত্র জ্ঞামনর অচধকারী হইমত্ন। 

আধুচনক কামে আমরা প্রমায কচরমত্ প্রস্তুতত্ দর্, প্রমত্যক জীমবর—দস দর্-ই হউক বা 

দর্িামনই বাস করুক—এই জ্ঞামন জন্মগত্ অচধকার। এই জগমত্ আকচিক বযাপার 

বচেয়া চকিু নাই। দর্-বযচ, আকচিকিামব চকিু োি কচরয়ামি বচেয়া আমরা মমন কচর, 

দসও ইহা পাইবার জনয রু্গরু্গবযাপী ধীর ও অবযাহত্ ত্পসযা কচরয়ামি। সমি প্রনচি 

আমামদর উপর চনিৃর কমর; আমরা চক সত্যই ঋচয বা প্রত্যাচদি পুরুয হইমত্ িাই  র্চদ 

িাই, ত্মব অবিযই আমরা ত্াহা হইব। 
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প্রত্যাচদি পুরুয গচড়বার এই চবরাি কাজ আমামদর স্ুমি বতৃ্মান। জ্ঞাত্সামরই হউক 

আর অজ্ঞাত্সামরই হউক, জগমত্র প্রধান ধমৃগুচে এই মহৎ উমেমিয কাজ কচরয়া 

র্াইমত্মি। পাথৃকয শুধু এই দর্, দদচিমব বহু ধমৃমত্ দঘাযযা কমরুঃ আধযাচত্মক সমত্যর 

এই প্রত্যক্ষ অনুিূচত্ এ-জীবমন হইবার নয়, মততু্যর পর অনয জগমত্ এমন এক সময় 

আচসমব, র্িন দস সত্য দিৃন কচরমব, এিন ত্াহামক চবশ্বাস কচরমত্ হইমব। চকন্তু র্াহারা 

এ-সব কথা বমে, ত্াহাচদগমক দবদান্ত চজজ্ঞাসা কমরুঃ অবস্থা র্চদ বাস্তচবক এইরূপই 

হয়, ত্মব আধযাচত্মক সমত্যর প্রমায দকাথায়  উত্তমর ত্াহামদর বচেমত্ হইমব সবৃকামেই 

কত্কগুচে চবচিি মানুয থাচকমবন, র্াাঁহারা এ জীবমনই দসই অমজ্ঞয় ও অজ্ঞাত্ বস্তুতসমূমহর 

আিাস পাইয়ামিন। 

  

অবিয ইহামত্ও সমসযার সমাধান হইমব না। র্চদ ঐ-সকে বযচ, অসাধারযই হইয়া 

থামকন, র্চদ অকিাৎই ত্াাঁহামদর মমধয ঐ িচ,র উমন্ময হইয়া থামক, ত্মব ত্াাঁহাচদগমক 

চবশ্বাস কচরবার অচধকার আমামদর নাই। র্াহা শদবাৎ-েি ত্াহা চবশ্বাস করাও আমামদর 

পমক্ষ পাপ, কারয আমরা ত্াহা জাচনমত্ পাচর না। জ্ঞান কাহামক বমে  জ্ঞামনর অথৃ—

চবমিযে বা অদু্ভত্মের চবনাি। মমন করুন, একচি বােক রাস্তায় বা দকান পশু-

প্রদিৃনীমত্ চগয়া অদু্ভত্ আকতচত্র একচি জন্তু দদচিমত্ পাইে। দসই জন্তুচি চক—দস চিচনমত্ 

পাচরে না। ত্ারপর দস এমন এক দদমি দগে, দর্িামন ঐ জাত্ীয় জন্তু অসংিয রচহয়ামি। 

ত্িন দস উহাচদগমক একচি চবমিয দশ্রযীর জন্তু বচেয়া বুচেে এবং সন্তুি হইে। ত্িন 

মূে ত্ত্ত্বচি জানার নামই হইে জ্ঞান। ত্ত্ত্ব-বচজৃত্ দকান একচি বস্তুতচবমিমযর দর্ জ্ঞান, 

ত্াহা জ্ঞান নয়। মূে সত্যচি হইমত্ চবচচ্ছন্ন দকান একচি চবযয় অথবা অল্প কময়কচি চবযয় 

সম্পমকৃ আমরা র্িন জ্ঞান োি কচর, ত্িন আমামদর জ্ঞান হয় না, আমরা অজ্ঞানই 

থাচক। অত্এব র্চদ এই প্রত্যাচদি পুরুযগয চবমিয ধরমনর বযচ,ই হইয়া থামকন, র্চদ 

সাধারমযর আয়মত্তর বাচহমর দর্-জ্ঞান, ত্াহা োি কচরবার অচধকার শুধু ত্াাঁহামদরই হইয়া 

থামক এবং অনয কাহারও না থামক, ত্মব ত্াাঁহাচদমগর উপর চবশ্বাস স্থাপন করা উচিত্ 

নয়। কারয ত্াাঁহারা চবমিয ধরমনর দতিান্ত মাত্র, মূেত্মত্ত্বর সচহত্ ত্াাঁহামদর সম্পকৃ নাই। 
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আমরা চনমজরা র্চদ প্রত্যাচদি পুরুয হই, ত্মবই আমরা ত্াাঁহামদর কথা চবশ্বাস কচরমত্ 

পাচরব। 

  

সংবাদপমত্র প্রকাচিত্ সমুদ্র-নাচগনী সম্পমকৃ নানা দকৌতু্কাবহ ঘিনার কথা দত্ামরা 

শুচনয়াি; দকৌতু্কাবহ দকন  কারয দীঘৃকাে অন্তর কময়কজন মানুয আচসয়া দোকসমামজ 

ঐ সমুদ্র-নাচগনীমদর কাচহনী প্রিার কমরন, অথি অনয দকহ কিনও উহাচদগমক দদমি 

নাই। ত্াহামদর উমিিমর্াগয দকান চবমিয ত্ত্ত্ব নাই; কামজই জগৎ উহা চবশ্বাস কমর না। 

বস্তুতত্ুঃ ঐ-সকে কাচহনীর পশ্চামত্ দকান িাশ্বত্ সত্য নাই বচেয়াই জগৎ উহা চবশ্বাস 

কমর না। র্চদ দকহ আমার স্ুমি আচসয়া বমে দর্, একজন প্রত্যাচদি পুরুয ত্াাঁহার 

স্থূেিরীর সহ অকিাৎ দবযামপমথ অদতিয হইয়া দগমেন, ত্াহা হইমে দসই অসাধারয 

বযাপারচি দিৃন কচরবার অচধকার আমার আমি। আচম ত্াহামক চজজ্ঞাসা কচর—‘দত্ামার 

চপত্া চকংবা চপত্ামহ চক দতিযচি দদচিয়াচিমেন ’ দস উত্তমর বমে, ‘না, ত্াাঁহারা দকহই 

দদমিন নাই, চকন্তু পাাঁিহাজার বৎসর পূমবৃ ঐরূপ ঘিনা ঘচিয়াচিে।’—আর ঐরূপ ঘিনা 

র্চদ আচম চবশ্বাস না কচর, ত্মব অনন্তকামের জনয আমামক নরমক দগ্ধ হইমত্ হইমব। 

  

এ কী কুসংস্কার! আর ইহারই িমে মানুয ত্াহার দদব-স্বিাব হইমত্ পশু-স্বিামব অবনত্ 

হইমত্মি। র্চদ আমাচদগমক সবচকিু অেিামবই চবশ্বাস কচরমত্ হয়, ত্মব চবিারবুচদ্ধ 

আমরা োি কচরয়াচি দকন  রু্চ,চবমরাধী দকান চকিু চবশ্বাস করা চক মহাপাপ নয়  ঈশ্বর 

দর্ উৎকতি সম্পদচি আমাচদগমক দান কচরয়ামিন, ত্াহা র্থার্থ-িামব বযবহার না 

কচরবার কী অচধকার আমামদর আমি  আমার চনচশ্চত্ চবশ্বাস এই দর্, ঈশ্বরদত্ত িচ,র 

বযবহামর অক্ষম অেচবশ্বাসী অমপক্ষা রু্চ,বাদী অচবশ্বাসীমক িগবান্ সহমজ ক্ষমা 

কচরমবন। অেচবশ্বাসী শুধু চনমজর প্রকতচত্মক অবনচমত্ কমর এবং পশুস্তমর অধুঃপাচত্ত্ 

হয়—বুচদ্ধনামির িমে ধ্বংসপ্রাি হয়। রু্চ,চবিামরর আশ্রয় আমরা অবিয িহয কচরব 

এবং সকে দদমির প্রািীন িামস্ত্র বচযৃত্ এই-সকে ঈশ্বমরর দূত্ বা মহাপুরুমযর কাচহনীমক 

র্িন রু্চ,স্ত্ বচেয়া প্রমায কচরমত্ পাচরব, ত্িন আমরা ত্াাঁহাচদগমক চবশ্বাস কচরব। 

র্িন আমামদর মমধযও ত্াাঁহামদর মত্ প্রত্যাচদি মহাপুরুযমক দদচিমত্ পাইব, ত্িনই 
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ত্াাঁহাচদগমক চবশ্বাস কচরব। ত্িন আমরা দদচিব দর্, ত্াাঁহারা চবচিত্র ধরমনর দকান জীব 

নন, পরন্তু কত্কগুচে ত্মত্ত্বর জীবন্ত উদাহরয মাত্র। জীবমন ত্াাঁহারা ত্পসযা কচরয়ামিন, 

কমৃ কচরয়ামিন, িমে ঐ নীচত্ বা ত্ত্ত্ব স্বত্ই ত্াাঁহামদর মমধয রূপ পচরিহ কচরয়ামি। 

আমাচদগমক ঐ অবস্থা োি কচরমত্ হইমে অবিয কমৃ কচরমত্ হইমব। র্িন আমরা 

প্রত্যাচদি মহাপুরুয হইব, ত্িনই আমরা ত্াাঁহামক চিচনমত্ পাচরব। ত্াাঁহারা মন্ত্রদ্রিা 

চিমেন, ইচিময়র পচরচধ অচত্ক্রম কচরয়া অত্ীচিয় সত্য দিৃন কচরমত্ন—এ-সকে কথা 

আমরা ত্িনই চবশ্বাস কচরব, র্িন ঐরূপ অবস্থা চনমজরা োি কচরমত্ সমথৃ হইব, 

ত্ৎপূমবৃ নয়। 

  

দবদামন্তর ইহাই একমাত্র মূেনীচত্। দবদান্ত দঘাযযা কমরন দর্, প্রত্যক্ষ এবং জািত্ 

উপেচিই ধমমৃর প্রায; কারয ইহকাে ও পরকাে, জন্ম ও মততু্য, ইহমোক ও পরমোমকর 

প্রন, সবই সংস্কার ও চবশ্বামসর প্রন মাত্র। কাে অনন্ত, মানুয ত্াহামক িচিত্ কচরমত্ দিিা 

কমর, চকন্তু সামানয প্রাকতচত্ক পচরবতৃ্ন চিন্ন দি ঘচিকা এবং বার ঘচিকা সমময়র মমধয 

দকান পাথৃকয নাই। কােপ্রবাহ অন্তহীন গচত্মত্ িচেয়ামি। সুত্রাং এই জীবন বা 

জীবনান্তমরর মমধয পাথৃকয দকাথায়  উহা সমময়র প্রন মাত্র এবং সমময়র চহসামব দর্িুকু 

ক্ষচত্ হয়, কমমৃর গচত্বতচদ্ধমত্ ত্াহার পূরয হইয়া থামক। অত্এব দবদান্ত দঘাযযা 

কচরমত্মিন—ধমৃ বতৃ্মামনই উপেচি কচরমত্ হইমব এবং দত্ামামক ধাচমৃক হইমত্ হইমে 

সংস্কারমু, ও পচরচ্ছন্ন মন েইয়া কমিার শ্রমমর সচহত্ অিসর হইমত্ হইমব, ত্ত্ত্ব 

উপেচি কচরমত্ হইমব। প্রমত্যকচি চবযয় স্বয়ং দিৃন কচরমত্ হইমব; ত্াহা হইমে র্থাথৃ 

ধমৃোি কচরমব। ইহার পূমবৃ তু্চম নাচস্তক িাড়া আর চকিু নও, অথবা নাচস্তক অমপক্ষাও 

চনকতি; নাচস্তক ত্বু িাে, কারয দস অকপি। অকপি িামবই দস বমে, ‘আচম এ-সব 

জাচন না।’ আর অপর সকমে সমূ্পযৃ অজ্ঞত্া সমত্ত্বও চনমজমদর জাচহর কচরয়া বমে, 

‘আমরা অচত্ ধাচমৃক।’ দকহ জামন না, ত্াহার ধমৃ চক, কারয প্রমত্যমক ‘িাকুরমার েুচে’র 

কত্কগুচে আজগচব কাচহনী গোধুঃকরয কচরয়ামি, পুমরাচহমত্রা ত্াহাচদগমক দসগুচে 

চবশ্বাস কচরমত্ বচেয়ামি; না কচরমে ত্াহামদর উদ্ধার নাই। রু্মগ রু্মগ এই ধারাই িচেয়া 

আচসমত্মি। 
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ধমমৃর প্রত্যক্ষানুিূচত্ই একমাত্র পথ। আমামদর প্রমত্যকমকই দসই-পথচি আচবষ্কার কচরমত্ 

হইমব। প্রন উচিমব, বাইমবে-প্রমুি িাস্ত্রসমূমহর ত্মব মূেয চক  িাস্ত্রগুচের মূেয অবিয 

র্মথিই আমি, দর্মন দকান দদিমক জাচনমত্ হইমে ত্াহার মানচিমত্রর প্রময়াজন। ইংেমি 

আচসবার পূমবৃ আচম ইংেমির মানচিত্র অসংিযবার দদচিয়াচি। ইংেি সম্বমে দমািামুচি 

একচি ধারযা পাইমত্ মানচিত্র আমামক র্মথি সাহার্য কচরয়ামি, ত্থাচপ র্িন এমদমি 

আচসোম, ত্িন বুচেোম মানচিমত্র ও বাস্তবমদমি কত্ প্রমিদ! উপেচি এবং িামস্ত্রর 

মমধযও দত্মচন পাথৃকয। িাস্ত্রগুচে মানচিত্র মাত্র—এগুচে অত্ীত্ মহাপুরুযগমযর অনুিূচত্ 

বা অচিজ্ঞত্া। এগুচে আমাচদগমক একইিামব একই অচিজ্ঞত্া বা অনুিূচত্োমি সাহস 

দদয় ও অনুপ্রাচযত্ কমর। 

  

দবদামন্তর প্রথম ত্ত্ত্ব এই—অনুিূচত্ই ধমৃ; অনুিূচত্সম্পন্ন বযচ,ই ধাচমৃক, অনুিূচত্হীন 

বযচ,মত্ ও নাচস্তমক দকান পাথৃকয নাই। বরং নাচস্তক িাে, কারয দস চনমজর অজ্ঞত্া 

অকপমি স্বীকার কমর। আবার ধমৃিাস্ত্রসমূহ ধমৃানুিূচত্োমি প্রিূত্ সাহার্য কমর। এগুচে 

শুধু আমামদর পথ-প্রদিৃক নয়, পরন্তু আমাচদগমক সাধনপ্রযােীর উপমদি দদয়। প্রমত্যক 

চবজ্ঞামনরই চনজস্ব অনুসোন-প্রযােী আমি। এ-জগমত্ এমন বহুমোক আমিন, র্াাঁহারা 

বমেন, ‘আচম ধাচমৃক হইমত্ িাচহয়াচিোম, সত্য উপেচি কচরমত্ িাচহয়াচিোম, চকন্তু 

পাচর নাই; সুত্রাং আচম চকিু চবশ্বাস কচর না।’ চিচক্ষত্ বযচ,মদর মমধযও এইরূপ দোক 

দদচিমত্ পাইমব। বহুমোক দত্ামামক বচেমব, ‘আচম ধাচমৃক হইবার জনয দিিা কচরয়াচি, 

চকন্তু আজীবন দদচিয়াচি, উহার মমধয চকিু নাই।’ আবার সমে সমে এই বযাপার দদচিমবুঃ 

মমন কর, একজন রাসায়চনক—বড় শবজ্ঞাচনক দত্ামার চনকি আচসয়া রসায়নিামস্ত্রর কথা 

বচেমেন। র্চদ তু্চম ত্াাঁহামক বে, ‘আচম রসায়নচবদযার চকিুই চবশ্বাস কচর না, কারয 

আজীবন রাসায়চনক হইমত্ দিিা কচরয়াচি, চকন্তু উহার মমধয চকিুই পাই নাই।’ ত্িন 

শবজ্ঞাচনক দত্ামামক প্রন কচরমবন, ‘কিন তু্চম ঐরূপ দিিা কচরয়াচিমে ’ তু্চম বচেমব, 

‘র্িন ঘুমাইমত্ র্াইত্াম, ত্িন পুনুঃপুনুঃ এই কথা উচ্চারয কচরত্াম—দহ রসায়নিাস্ত্র, 

আমার চনকি এস। চকন্তু দস কিনও আমস নাই।’ উত্তমর শবজ্ঞাচনক হাচসমবন ও বচেমবন, 
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‘না, উহা র্থাথৃ প্রযােী নয়। দকন তু্চম পরীক্ষাগামর চগয়া ক্ষাররস, অ্লররস প্রিতচত্ 

চমিাইয়া চদমনর পর চদন গমবযযায় দত্ামার হাত্ দপাড়াও নাই  ঐ প্রযােীমত্ই তু্চম 

ধীমর ধীমর রসায়নিামস্ত্র জ্ঞান োি কচরমত্ পাচরমত্।’ ধমমৃর দবোয়ও চিক দত্মচন। ধমৃ 

সম্বমে ঐরূপ শ্রম স্বীকার কচরমত্ চক প্রস্তুতত্ আি  প্রমত্যক চবজ্ঞানিািারই দর্মন চিক্ষার 

একচি চবচিি প্রযােী আমি, ধমৃানুিীেমনরও দসরূপ আমি। ধমমৃরও চনজস্ব পদ্ধচত্ আমি। 

এই চবযময় পতচথবীর প্রািীন প্রত্যাচদি মহাপুরুযগমযর, র্াাঁহারা ধমৃ উপেচি কচরয়ামিন 

এবং চকিু োি কচরয়ামিন, ত্াাঁহামদর চনকি হইমত্ অবিয আমরা ধমৃোমির দকান-না-

দকান চিক্ষা পাইমত্ পাচর এবং পাইব। ত্াাঁহারা আমাচদগমক ধমমৃর চবচবধ প্রযােী, চবমিয 

পদ্ধচত্ চিিাইমবন, এবং এগুচের সাহামর্যই আমরা ধমমৃর চনগূঢ় সত্যসমূহ উপেচি 

কচরমত্ সমথৃ হইব। ত্াাঁহারা আজীবন সাধনা কচরয়ামিন, মনমক সূক্ষ্মত্ম অনুিূচত্র 

উপমর্াগী কচরয়া মানচসক উৎকমযৃর চবমিয পদ্ধচত্ আচবষ্কার কচরয়ামিন এবং এই 

সূক্ষানুিূচত্র সহায়ত্ায় ধমৃত্ত্ত্ব উপেচি কচরয়ামিন। ধাচমৃক হইমত্ হইমে, ধমৃমক 

উপেচি ও অনুিব কচরমত্ হইমে, প্রত্যাচদি মহাপুরুয হইমত্ হইমে ত্াাঁহামদর প্রদচিৃত্ 

পদ্ধচত্ িহয কচরমত্ হইমব এবং ত্দনুর্ায়ী সাধন কচরমত্ হইমব। ত্ারপরও র্চদ চকিু না 

পাওয়া র্ায়, ত্িন অবিয এ-কথা বচেবার অচধকার আমামদর হইমব, ‘ধমমৃর মমধয চকিুই 

নাই, কারয আচম পরীক্ষা কচরয়া দদচিয়াচি এবং চবিে হইয়াচি।’  

  

ইহাই সকে ধমমৃর বযাবহাচরক চদক্। জগমত্র সকে ধমৃিমন্থই ইহা পাইমব। কত্কগুচে 

মত্ ও নীচত্কথামত্ই ধমৃচিক্ষা হয় না, পরন্তু মহাপুরুযমদর জীবমন ধমমৃর আিরয বা 

ত্পসযা দদচিমত্ পাও। দর্-সকে আিার-আিরমযর চবযয় হয়মত্া িামস্ত্র পচরষ্কারিামব 

চেচিত্ নাই, দসগুচেও এই-সকে মহাপুরুমযর প্রাত্যচহক জীবমন—আহামর ও চবহামর 

প্রচত্পাচেত্ এবং অনুসতত্ হয় দদচিমত্ পাইমব। মহাপুরুযমদর সমি জীবন, আিরয, কমৃ-

পদ্ধচত্ প্রিতচত্ সব চকিুই জনসাধারমযর জীবনধারা হইমত্ সমূ্পযৃ স্বত্ন্ত্র এবং দসইজনযই 

ত্াাঁহারা উচ্চত্র জ্ঞান ও িগবেিৃমনর অচধকার োি কচরয়ামিন। আর আমরাও র্চদ 

ঐরূপ দিৃন োি কচরমত্ িাই, ত্মব আমাচদগমকও অনুরূপ পদ্ধচত্ িহয কচরবার জনয 

প্রস্তুতত্ হইমত্ হইমব। ত্পসযা ও অিযাস-মর্ামগর দ্বারাই আমরা ঐরূপ অবস্থায় উন্নীত্ 
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হইমত্ পাচরব। সুত্রাং দবদামন্তর পদ্ধচত্ এইুঃ প্রথমম ধমমৃর মূেনীচত্গুচে চনধৃাচরত্ 

কচরমত্ হয়, েক্ষযবস্তুতচি চিচহ্নত্ কচরমত্ হয়, ত্ারপর দর্-প্রযােী সহাময় ঐ েমক্ষয দপৌাঁিান 

র্ায়, দসই নীচত্ চিচিমত্ হয়—বুচেমত্ হয় এবং উপেচি কচরমত্ হয়। 

  

আবার এ-সকে প্রযােীও বহুমুিী হওয়া প্রময়াজন। আমামদর প্রকতচত্ পরস্পর হইমত্ এত্ 

স্বত্ন্ত্র দর্, একই প্রযােী আমামদর একাচধক বযচ,র পমক্ষ ক্বচিৎ সমিামব প্রমর্াজয হইমত্ 

পামর। আমামদর প্রমত্যমকর রুচি ও প্রকতচত্ পতথক্, সুত্রাং প্রযােীও চিন্ন হওয়া উচিত্। 

দদচিমব দকহ দকহ অত্যন্ত িাবপ্রবয, দকহ দকহ দািৃচনক ও রু্চ,বাদী, দকহ বা আনুষ্ঠাচনক 

পূজা-অিৃনার পক্ষপাত্ী—স্থূেবস্তুতর সহায়ত্া পাইমত্ িান। আবার দদচিমব দকহ দকহ 

দকানপ্রকার রূপ, মূচতৃ্ বা পূজা-অনুষ্ঠান পিন্দ কমর না—ঐ-সব ত্াহামদর পমক্ষ 

মততু্যতু্েয। আবার আর একজন একমবাো ত্াচবজ, কবি সারা িরীমর ধারয কমর; দস 

এই-সকে প্রত্ীমকর প্রচত্ এত্ অনুরাগী! আর একজন িাবপ্রবয বযচ, দানধযামনর 

পক্ষপাত্ী; দস কাাঁমদ, িােবামস, আরও কত্ প্রকামর অন্তমরর িাব বয, কমর। অত্এব 

এই-সকে বযচ,র জনয কিনও এই প্রযােী উপমর্াগী হইমত্ পামর না। র্চদ ধমৃজগমত্ 

সত্যোমির জনয একচি মাত্র পথ চনচদৃি থাচকত্, ত্মব ঐ পথ র্াহামদর উপমর্াগী নয়, 

ত্াহামদর পমক্ষ উহা অচনমির কারয হইত্, মততু্যতু্েয হইত্। সুত্রাং সাধনপ্রযােী চবচিন্ন 

হইমব। দবদান্ত দসইজনয রুচির শবচিত্রয অনুসামর চিন্ন চিন্ন পমথর প্রময়াজনীয়ত্া উপেচি 

কমরন এবং ত্দনুর্ায়ী চনমদৃি চদয়া থামকন। দত্ামার রুচি অনুর্ায়ী দর্-মকান একচি পথ 

িহয কর। একচি দত্ামার উপমর্াগী না হইমে অনয একচি হয়মত্া উপমর্াগী হইমব। 

  

এই দতচিিেী হইমত্ চবিার কচরমে আমরা দদচি দর্, জগমত্ প্রিচেত্ একাচধক ধমৃ 

আমামদর পমক্ষ কত্ দগৌরমবর চবযয়! বহুমোমকর মমনামত্ মাত্র একজন আিারৃ্ ও 

প্রত্যাচদি মহাপুরুয না হইয়া বহু ধমৃগুরুর আচবিৃাব কত্ কেযাযকর! মুসেমানগয সমস্ত 

পতচথবীমক ইসোমধমমৃ, খ্রীিানগয খ্রীিধমমৃ এবং দবৌদ্ধগয দবৌদ্ধধমমৃ দীচক্ষত্ কচরমত্ িান; 

চকন্তু দবদামন্তর দঘাযযা এইুঃ জগমত্র প্রমত্যকচি নরনারী চনজ চনজ পতথক্ মমত্ চবশ্বাসী 

হউক। মত্গুচের পশ্চামত্ একই ত্ত্ত্ব, একই একে চবদযমান। র্ত্ অচধক সংিযায় 
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প্রত্যাচদি মহাপুরুমযর আচবিৃাব হইমব, র্ত্ দবিী িাস্ত্র থাচকমব, র্ত্ দবিী মন্ত্রদ্রিা 

থাচকমবন, র্ত্ মত্ ও পথ থাচকমব, জগমত্র পমক্ষ ত্ত্ই মেে। 

  

দর্মন সামাচজক দক্ষমত্র সমামজ র্ত্ দবিী বতচত্তর সংস্থান থামক, জনসাধারমযর পমক্ষ ত্ত্ 

অচধক পচরমাময কমৃোমির সুমর্াগ হয়, িাবজগমত্ এবং ধমৃজগমত্ও দসইরূপ হইয়া 

থামক। বতৃ্মানকামে চবজ্ঞামনর বহুমুিী চবকাি হওয়ামত্ মানচসক উৎকমযৃর কী বহুচবধ 

সুমর্াগ মানুমযর স্ুমি উপচস্থত্ হইয়ামি! জাগচত্ক দক্ষমত্রও প্রময়াজন এবং রুচি 

অনুসামর নানা সামিী আয়মত্তর মমধয পাইমে মানুমযর পমক্ষ কত্ দবিী সুচবধা হয়! 

ধমৃজগমত্ও দসইরূপ। ইহা িগবামনরই এক মচহমময় চবধান দর্, জগমত্ বহু ধমৃমমত্র 

উদ্ভব হইয়ামি। প্রাথৃনা কচর, এই ধমৃমমত্র সংিযা উত্তমরাত্তর বচধৃত্ হউক এবং 

কােক্রমম প্রমত্যক বযচ, ত্াহার সংস্কার অনুর্ায়ী স্বত্ন্ত্র ধমৃমমত্র অনুবতৃ্ী হইবার সুমর্াগ 

োি করুক। 

  

দবদান্ত এই চনগূঢ় প্রময়াজন উপেচি কচরয়া এক সত্য প্রিার কমরন এবং একাচধক 

সাধনপ্রযােী স্বীকার কমরন। তু্চম খ্রীিান, দবৌদ্ধ, য়াহুদী বা চহন্দু হও না দকন, দর্-মকান 

পুরায-িামস্ত্র চবশ্বাসী হও না দকন, নাজামরমথর ঈিদূত্, মক্কার দপ্রচরত্পুরুয মহ্দ, 

িারমত্র বা অনয দকান স্থামনর অবত্ার ও প্রত্যাচদি মহাপুরুমযর প্রচত্ আনুগত্য স্বীকার 

কর না দকন, তু্চম চনমজই একজন সত্যদ্রিা হও না দকন, দবদান্ত এ-সম্বমে চকিুই বচেমব 

না। দবদান্ত শুধু দসই িাশ্বত্ নীচত্ প্রিার কমরন, র্াহা সকে ধমমৃর চিচত্ত এবং র্াহার 

জীবন্ত উদাহরয ও প্রকািরূমপ অবত্ারপুরুয ও মুচন-ঋচযগয রু্মগ রু্মগ আচবিূৃত্ হন। 

ত্াাঁহামদর সংিযা র্ত্ই বচধৃত্ হউক, ত্াহামত্ দবদান্ত দকান আপচত্ত উত্থাপন কচরমব না। 

দবদান্ত শুধু ত্ত্ত্বচি প্রিার কমর এবং সাধনপ্রযােী দত্ামার উপর িাচড়য়া দদয়। দর্ দকান 

পথ অনুসরয কর, দর্-মকান প্রত্যাচদি মহাপুরুমযর অনুগামী হও—ত্াহামত্ চকিু আমস 

র্ায় না। শুধু েক্ষয রাচিও সাধনপথচি দর্ন দত্ামার সংস্কার অনুর্ায়ী হয়, ত্াহা হইমেই 

দত্ামার উন্নচত্ চনচশ্চত্। 
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৬. ভারতীয় ধমেচিন্তা 

[আমমচরকার ব্রুকচেন িহমর চিণ্টন এমিনুয-এর উপর অবচস্থত্ পাউ্ মযানসমন আিৃ 

গযাোরী কমক্ষ ব্রুকচেন এচথকযাে দসাসাইচির বযবস্থাপনায় প্রদত্ত ব,তত্া।] 

  

িারত্বযৃ আকামর আমমচরকা রু্,রামের অমধৃক হইমেও ত্াহার জনসংিযা ঊনচত্রি 

দকাচি; অচধবাসীমদর মমধয মুসেমান, দবৌদ্ধ২ এবং চহন্দু এই চত্নচি ধমৃমমত্র আচধপত্য 

পচরেচক্ষত্ হয়। প্রথমমা, ধমৃাবেম্বীর সংিযা িয় দকাচি, চদ্বত্ীয়চির সংিযা নব্বই েক্ষ 

এবং প্রায় চবি দকাচি যাি েক্ষ নরনারী দিমযা, ধমৃমমত্র অন্তিুৃ,। চহন্দুধমমৃর দমৌচেক 

শবচিিয হইে এই দর্, ইহা ধযানাশ্রয়ী ও ত্ত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী দািৃচনক মমত্র উপর প্রচত্চষ্ঠত্ 

এবং দবমদর নানািমি চবধতত্ শনচত্ক চিক্ষার উপর স্থাচপত্। এই দবদ দাবী কমরনুঃ দদমির 

চদক্ হইমত্ এই ব্রোি অসীম এবং কামের চদক্ হইমত্ উহা অনন্ত। ইহার আচদও নাই, 

অন্তও নাই। জড়জগমত্ আত্মার িচ,র, সামন্তর উপর অনন্ত িচ,র অসংিয চবকাি ও 

প্রিাব ঘচিয়ামি; ত্থাচপ অনন্ত অপচরমময় আত্মা স্বয়্ভ।ূ, িাশ্বত্ ও চির-অপচরবতৃ্নীয়। 

অনমন্তর বমক্ষ কামের গচত্ দকানরূপ চিহ্নই অচঙ্কত্ কচরমত্ পামর না। মানবীয় বুচদ্ধর 

অগময ইহার অত্ীচিয় স্তমর অত্ীত্ বচেয়া চকিু নাই, িচবযযৎ বচেয়াও চকিু নাই। দবদ 

প্রিার কমরন, মানবাত্মা অচবনশ্বর। িরীর ক্ষয়-বতচদ্ধর চনয়মমর অধীন—র্াহারই বতচদ্ধ আমি, 

ত্াহারই চবনাি অবিয্ভ।াবী। চকন্তু প্রত্যগাত্মার সম্পকৃ অন্তহীন িাশ্বত্ জীবমনর সচহত্; 

ইহার দকানচদন আচদ চিে না, আবার দকানচদন অন্তও হইমব না। চহন্দু ও খ্রীিান ধমমৃর 

মমধয অনযত্ম প্রধান পাথৃকয এই দর্, খ্রীিধমমৃর মমত্ এই পতচথবীমত্ জন্মিহমযর 

মুহূতৃ্মকই প্রমত্যক মানবাত্মার আর্ভ।কাে ধরা হয়; চকন্তু চহন্দুধমৃ দাবী কমর দর্, মানমবর 

আত্মা সনাত্ন ঐিী সত্তারই বচহুঃপ্রকাি এবং ঈশ্বমরর দর্মন আচদ নাই, আত্মারও দত্মচন 

আচদ নাই। দস এক বযচ,ে হইমত্ অপর বযচ,মে চনরন্তর গমনাগমমনর পমথ আধযাচত্মক 

ক্রমচবকামির মহান্ চনয়মানুসামর অগচযত্ রূপ পাইয়ামি এবং পূযৃত্া োি না হওয়া 

পরৃ্ন্ত এই প্রকার রূপ পাইমত্ থাচকমব; ত্ারপর আর পচরবতৃ্ন ঘচিমব না। 
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এ-সম্পমকৃ এই প্রন প্রায়ই করা হয় দর্, ত্াহাই র্চদ সত্য হয়, ত্মব অত্ীত্ জীবনসমূমহর 

চকিুই দকন আমরা িরয কচরমত্ পাচর না  আমামদর উত্তর এই দর্, আমরা মানস 

মহাসমুমদ্রর শুধু উপচরিামগর নাম চদয়াচি ‘ দিত্না’, চকন্তু ত্াহার অত্ে গিীমর সচেত্ 

আমি আমামদর সবৃপ্রকার সুি-দুুঃিময় অচিজ্ঞত্া। মানবাত্মা এমন চকিু পাইবার জনযই 

োোচয়ত্, র্াহা চিরস্থায়ী। চকন্তু আমামদর মন ও িরীর—বস্তুতত্ুঃ এই দতিযমান চবশ্ব-

প্রপমের সব-চকিুই চনরন্তর পচরবতৃ্নিীে। অথি আমামদর আত্মার ত্ীব্রত্ম আকাঙ্ক্ষা 

এমন চকিুর জনয, র্াহার পচরবতৃ্ন নাই, র্াহা চিরকামের জনয পচরপূযৃত্ায় চস্থচত্ োি 

কচরয়ামি। অসীম িূমারই জনয মানবাত্মার এই ত্তষ্ণা। আমামদর শনচত্ক উন্নচত্ র্ত্ গিীর 

হইমব, বুচদ্ধবতচত্তর চবকাি র্ত্ সূক্ষ্মাচত্সূক্ষ্ম হইমব, এই কূিস্থ চনমত্যর জনয আকাঙ্ক্ষাও 

ত্ত্ই ত্ীব্র হইমব। 

  

আধুচনক দবৌমদ্ধরা এই চিক্ষা দদন, র্াহা পমেচিয় দ্বারা জানা র্ায় না  ত্াহার অচস্থেই 

স্ভ।ব নয় এবং মানবাত্মার দকান স্বত্ন্ত্র সত্তা আমি—এ-চবশ্বাস ভ্রম মাত্র। অনযচদমক 

চবজ্ঞানবাদীরা (Idealist) দাবী কমরন, প্রমত্যক বযচ,রই স্বত্ন্ত্র সত্তা আমি, এবং ত্াহার 

মমনাজগমত্ ধারযার বাচহমর বচহচবৃমশ্বর বাস্তচবক অচস্তে নাই। এই দ্বমির চনচশ্চত্ সমাধান 

এই দর্, বস্তুতত্ুঃ চবশ্ব-প্রপে স্বাত্ন্ত্রয ও পরত্ন্ত্রত্ার—বস্তুত ও ধারযার সংচমশ্রয। আমামদর 

দদহ-মন বচহজৃগমত্র উপর চনিৃরিীে এবং বচহজৃগমত্র সচহত্ দদহমমনর সম্বমের 

অবস্থানুর্ায়ী এই চনিৃরিীেত্ার ত্ারত্ময ঘচিয়া থামক। চকন্তু ঈশ্বর দর্মন স্বাধীন, 

প্রত্যগাত্মাও দত্মচন মু,, এবং িরীর ও মমনর চবকাি অনুর্ায়ী ত্াহামদর গচত্মকও 

অল্পাচধক চনয়ন্ত্রয কচরমত্ সমথৃ। 

  

মততু্য বচেমত্ অবস্থার পচরবতৃ্ন মাত্রই বুোয়। আমরা দসই একই চবমশ্বর মমধয থাচকয়া 

র্াই এবং পূমবৃর মত্ দসই একই চনয়মিতঙ্খমে আবদ্ধ থাচক। এই চবশ্বমক র্াাঁহারা অচত্ক্রম 

কচরয়ামিন, জ্ঞান ও দসৌন্দরৃ্ চবকামির উচ্চত্র দোমক র্াাঁহারা উপনীত্, ত্াাঁহারা 

ত্াাঁহামদরই অনুগামী চবশ্ববযাপী শসনযবমগৃর অিগামী দে চিন্ন আর চকিুই নন। এইরূমপ 

সমবৃাত্তম চবকািপ্রাি আত্মা সবৃচনম্ন অনুন্নত্ আত্মার সচহত্ সম্বে এবং অসীম পূযৃত্ার 
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বীজ সকমের মমধযই চনচহত্ আমি। অত্এব আমামদর আিাবাদী দতচিিেী অনুিীেন 

কচরমত্ হইমব এবং সকমের মমধযই র্াহা চকিু উত্তম চনচহত্ আমি, ত্াহাই দদচিবার জনয 

সমিি থাচকমত্ হইমব। বচসয়া বচসয়া শুধু আমামদর িরীর-মমনর অপূযৃত্া েইয়া চবোপ 

কচরমে দকান োি হইমব না। সমস্ত প্রচত্কূে অবস্থামক দমন কচরবার জনয দর্ বীমরাচিত্ 

প্রমিিা, ত্াহাই আমামদর আত্মামক উন্নচত্র পমথ িাচেত্ কমর। মানব-জীবমনর উমেিয—

আধযাচত্মক উন্নচত্র চনয়মগুচেমক উত্তমরূমপ আয়ত্ত করা। খ্রীিানরা এ-চবযময় চহন্দুমদর 

চনকি হইমত্ চিচিমত্ পামর। চহন্দুরাও খ্রীিানমদর চনকি হইমত্ চিচিমত্ পামর। চবমশ্বর 

জ্ঞান-িািামর ইহামদর প্রমত্যমকরই মূেযবান্ অবদান রচহয়ামি।  

  

আপনারা সন্তান-সন্তচত্মদর এই চিক্ষাই চদন দর্, প্রকতত্ ধমৃ ইচত্মূেক সৎ বস্তুত, 

দনচত্মূেক নয়; এই চিক্ষা চদন দর্, শুধু পাপ হইমত্ চবরত্ থাকাই ধমৃ নয়, চনরন্তর মহৎ 

কমমৃর অনুষ্ঠানই ধমৃ। প্রকতত্ ধমৃ—দকান মানুমযর চনকি হইমত্ চিক্ষাদ্বারা প্রাপয নয়, 

পুস্তকপামির দ্বারাও েিয নয়; প্রকতত্ ধমৃ হইে অন্তরাত্মার জাগরয এবং এই জাগরয 

বীমরাচিত্ পুযযকমমৃর অনুষ্ঠামনর দ্বারা সংঘচিত্ হয়। এই পতচথবীমত্ জাত্ প্রমত্যক চিশুই 

পূবৃ পূবৃ অত্ীত্ জীবন হইমত্ সচেত্ অচিজ্ঞত্া েইয়া জন্মিহয কমর; এই-সকে সচেত্ 

অচিজ্ঞত্ার সুস্পি চিহ্ন ত্াহামদর দদহ-মমনর গিমন েচক্ষত্ হয়। চকন্তু আমামদর সকমের 

মমধযই দর্ এক প্রকার স্বাত্ন্ত্রযমবাধ আমি, ত্াহা সুস্পিরূমপ প্রমায কমর দর্, িরীর ও মন 

বযত্ীত্ আরও চকিু আমামদর মমধয চবরাজমান। আমামদর সকমের অন্তমর দর্-আত্মা 

আচধপত্য কমর, ত্াহা স্বাধীন এবং ত্াহাই আমামদর মমন মুচ,র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া 

দদয়। আমরা চনমজরা র্চদ মু, না হই, ত্াহা হইমে এই পতচথবীর উন্নচত্সাধমনর আিা 

চকরূমপ কচর  আমরা চবশ্বাস কচর দর্, মানমবর প্রগচত্ আত্মার কারৃ্কোমপর িমেই 

স্ভ।ব হয়। এই পতচথবী র্াহা এবং আমরা র্াহা, ত্াহা আত্মার মু,স্বিামবরই িে। 

আমামদর চবশ্বাস—ঈশ্বর এক। চত্চন আমামদর সকমের চপত্া, চত্চন সবৃত্র চবরাজমান, 

সবৃিচ,মান্ এবং চত্চন ত্াাঁহার সন্তানমদর অসীম িােবাসার সচহত্ পচরিােন ও 

পচরপােন কমরন। আমরা খ্রীিধমৃাবেম্বীমদর নযায় সগুয ঈশ্বমর চবশ্বাস কচর, চকন্তু 

দসিামনই ক্ষান্ত নই, আমরা আরও অিসর হইয়া বচে দর্, আচমই দসই ঈশ্বর; আমরা 
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বচে দর্, ত্াাঁহারই বযচ,ে আমামদর মমধয চবকচিত্, আমামদর অন্তমর চত্চনই বাস কমরন 

এবং আমরা ত্াাঁহামত্ই অবচস্থত্। আমরা চবশ্বাস কচর, সকে ধমমৃই চকি ুনা চকিু সমত্যর 

বীজ চনচহত্ আমি, এবং চহন্দুগয সকে ধমমৃর চনকিই শ্রদ্ধািমর মস্তক অবনত্ কমরন; 

কারয এই চবশ্ব-প্রপমে ক্রমবতচদ্ধর চনয়মমই সত্য েি হয়, অচবরাম বাদ দদওয়ার চনয়মম 

নয়। আমরা িগবামনর িরময সকে ধমমৃর সমবৃাৎকতি পুষ্পরাচি দ্বারা সচজ্জত্ একচি স্তবক 

চনমবদন কচরব। আমরা ত্াাঁহামক িােবাচসবার জনযই িােবাচসব, দকান চকিু োমির 

আিায় নয়। আমরা কতৃ্মবযর জনযই কতৃ্বয কচরব, দকান পুরস্কামরর প্রত্যািায় নয়। 

আমরা দসৌন্দমরৃ্র জনযই দসৌন্দমরৃ্র উপাসনা কচরব, োমির আকাঙ্ক্ষায় নয়। এইরূমপ 

চিমত্তর পচবত্রত্া েইয়াই আমরা িগবামনর দিৃন পাইব। র্াগ-র্জ্ঞ, মুদ্রা ও নযাস, 

মমন্ত্রাচ্চারয বা মন্ত্রজপ প্রিতচত্মক ধমৃ বো িমে না। এ-সকে ত্িনই প্রিংসনীয়, র্িন 

দসগুচে আমামদর মমন সাহমসর সচহত্ সুন্দর ও বীমরাচিত্ কমৃ সম্পাদমনর জনয উৎসাহ 

সোর কমর এবং আমামদর চিত্তমক িগবামনর পূযৃত্া উপেচি কচরবার স্তমর উন্নীত্ কমর।  

  

র্চদ প্রচত্চদন শুধু প্রাথৃনাকামে স্বীকার কচর দর্, ঈশ্বর আমামদর সকমের চপত্া, চকন্তু 

শদনচন্দন জীবমন প্রমত্যক মানুমযর সচহত্ ভ্রাত্ার নযায় বযবহার না কচর, ত্াহা হইমে চক 

োি  পুস্তক-রিনার উমেিয শুধু আমামদর জনয উচ্চত্র জীবমনর পথ চনমদৃি করা। চকন্তু 

দকান শুি িেই দদিা চদমব না, র্চদ না অচবিচেত্ পমদ দসই পমথ আমরা িচেমত্ পাচর। 

প্রমত্যক মানুমযরই বযচ,েমক একচি কাাঁমির দগােমকর সমে তু্েনা কচরমত্ পারা র্ায়। 

প্রমত্যকচির দকি একই শুভ্র দজযাচত্, ঐিী সত্তার একই প্রকার চবচু্ছরয; চকন্তু কাাঁমির 

আবরমযর বযৃ ও ঘনমের পাথৃমকয রচশ্মচনুঃসরময শবচিত্রয ও চবচিন্নত্া ঘচিমত্মি। দকমি 

অবচস্থত্ চিিাচির দীচি ও দসৌন্দরৃ্ সমান, চকন্তু দর্ জাগচত্ক র্মন্ত্রর মাধযমম ত্াহার প্রকাি 

হয়, দকবে ত্াহারই অপূযৃত্াবিত্ুঃ ত্ারত্মময প্রত্ীচত্ ঘমি। চবকামির মানদি অনুসামর 

আমরা র্ত্ই উমচ্চ আমরাহয কচরমত্ থাচকব, ত্ত্ই প্রকাির্ন্ত্র স্বচ্ছ হইমত্ স্বচ্ছত্র হইমত্ 

থাচকমব। 
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৭. কল্পকালীন চিচত ও পচরবতেন 

[প্রথমবার আমমচরকায় অবস্থানকামে জননক পাশ্চাত্য চিমযযর প্রমনর উত্তমর চেচিত্] 

  

জগমত্র সমত্া নি হইয়ামি; চবনি সামযাবস্থার দতিান্ত এই সমি চবশ্ব। জগমত্র সব 

গচত্মকই এই সামযাবস্থা চিচরয়া পাইবার প্রয়াস বো র্ায়; দসইজনয ইহামক ‘গচত্’ আিযা 

দদওয়া িমে না। অন্তজৃগমত্র সামযাবস্থা এমন একচি চজচনয, র্াহা আমামদর চিন্তার 

অত্ীত্; কারয চিন্তা চনমজই গচত্চবমিয। প্রসার মামন পূযৃ সমত্ার চদমক অিসর হওয়া; 

আর সমি জগৎ দসইচদমকই ধাবমান। কামজই পূযৃসামযাবস্থা কিনই োি করা র্ায় না—

এ-কথা বচেবার অচধকার আমামদর নাই। সামযাবস্থায় দকানরূপ শবচিত্রয থাকা অস্ভ।ব, 

উহামক শবচিত্রযহীন হইমত্ই হইমব। কারয র্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত মাত্র দুচি পরমাযু থাচকমব, 

ত্ত্ক্ষয উহারা পরস্পরমক আকযৃয-চবকযৃয কচরয়া সামযিাব নি কচরমব। সামযাবস্থা—

একে, চস্থচত্ ও সাদতমিযর অবস্থা। অন্তজৃগমত্র চদক্ হইমত্ এই সামযাবস্থা চিন্তাও নয়, 

িরীরও নয়, এমন চক র্াহামক আমরা গুয বচে, ত্াহাও নয়। চনমজর স্বরূপ বচেমত্ র্াহা 

বুোয়, এ অবস্থায় একমাত্র ত্াহাই থামক; ইহাই সৎ-চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ। 

  

একই কারময এই অবস্থা কিনও দুই প্রকার হইমত্ পামর না। ইহা অচদ্বত্ীয়। এিামন 

তু্চম-আচম প্রিতচত্ সবৃচবধ কতচত্রম শবচিত্রয অন্তচহৃত্ হইমবই; কারয শবচিত্রয পচরবতৃ্ন বা 

অচিবযচ,র অবস্থা, উহা মায়ার অন্তগৃত্। অবিয বচেমত্ পার, আত্মার এই অচিবয, 

অবস্থা দদচিয়া আত্মা পূমবৃ চস্থর ও মু, চিে, এ-কথা মমন হইমেও বতৃ্মান দিদপূযৃ 

অবস্থাই উহার প্রকতত্ স্বরূপ; র্াহা হইমত্ আত্মা এই পচরবতৃ্নিীে অবস্থায় আচসয়ামি, 

ত্াহা আত্মার আচদম অপচরযত্ অবস্থা; দস অবস্থায় আবার চিচরয়া র্াওয়া মামন 

অধুঃপত্ন। এ-কথা বচেমত্ পার বমি, ত্মব এ-কথার দকান মূেয বা গুরুে নাই; থাচকত্, 

র্চদ প্রমাচযত্ হইত্ দর্, আত্মার একরূপত্া ও নানাধচমৃত্া নামক অবস্থাপ্রাচি মাত্র 

একবারই ঘমি। চকন্তু ত্াহা দত্া নয়, র্াহা একবার ঘমি, বার বার ত্াহার পুনরাবতচত্ত 

হইমবই। চস্থচত্মক অনুসরয কমর পচরবতৃ্ন—জগৎ। চস্থচত্র পূমবৃ পচরবতৃ্ন চনশ্চয়ই চিে, 
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এবং পচরবতৃ্মনর পর চস্থচত্ আবার আচসমবই; বার বার এরূপ ঘচিমব। এ-কথা চিন্তা করা 

হাসযকর দর্, একদা চনরবচচ্ছন্ন চস্থচত্ চিে এবং ত্ারপর চনরবচচ্ছন্ন পচরবতৃ্ন আচসয়ামি। 

প্রকতচত্র প্রচত্চি কযা দদিাইমত্মি দর্, ক্রমােময় চস্থচত্ ও পচরবতৃ্মনর চিত্র চদয়া উহা 

চনয়চমত্িামব িচেমত্মি। 

  

দুইচি চস্থচত্কামের মধযবতৃ্ী বযবধামনর নাম কল্প। কাচল্পক চস্থচত্ একচি পূযৃ সমজাত্ীয় 

অবস্থা হইমত্ পামর না; হইমে িাবী চবকামির পচরসমাচি ঘমি। এ-কথা বো অমর্ৌচ,ক 

দর্, বতৃ্মান পচরবতৃ্মনর অবস্থা পূমবৃর চস্থচত্ অবস্থার তু্েনায় উন্নত্ত্র; কারয ত্াহা 

হইমে িাবী চস্থচত্-অবস্থার কাে পূবৃবতৃ্ী পচরবতৃ্ন-অবস্থার কাে অমপক্ষা অধুনাত্ন 

হওয়ার জনয দস অবস্থা পূযৃত্র হইমব! প্রকতচত্ একই রূপ বামরবামর দদিাইমত্মি; চনয়ম 

বচেমত্ বস্তুতত্ুঃ ইহাই বুোয়। জীবাত্মামদর দবো চকন্তু (চবচিন্ন কমল্প ক্রমিুঃ) উন্নত্ত্র 

অবস্থাপ্রাচি ঘমি; অথৃাৎ জীবাত্মারা কল্প হইমত্ কল্পান্তমর চনজ স্বরূমপর অচধকত্র 

চনকিবতৃ্ী হয়; এিামব ক্রমমান্নত্ হইমত্ হইমত্ প্রচত্ কমল্পই অমনক জীবাত্মা মু, হইয়া 

র্ায়, আর ত্াহামদর সংসার-িমক্র আবচতৃ্ত্ হইমত্ হয় না। 

  

বচেমত্ পার, জীবাত্মা দত্া জগৎ ও প্রকতচত্র অংি, জগৎ ও প্রকতচত্র মত্ দসও দত্া বার 

বার পুনরাবতৃ্ন কচরমব, ত্াহার মুচ, হইমত্ পামর না; জগমত্র ধ্বংস না হইমে ত্াহার 

মুচ, হইমব চকরূমপ  উত্তমর বো র্ায়, জীবাত্মা মায়ার কল্পনা মাত্র, স্বরূপত্ুঃ দসও 

র্থাথৃ সত্তা বা ব্রে। 

  

জীবাত্মাই চনচবৃমিয ব্রে। প্রকতচত্র চিত্র র্াহা সৎ বস্তুত, ত্াহাই ব্রে; মায়ার অধযামসর 

জনয চত্চনই এই নানাে বা প্রকতচত্ বচেয়া প্রত্ীত্ হইমত্মিন। মায়া দতচিচবভ্রম মাত্র; 

দসইজনয মায়ামক ‘সৎ’ বো র্াইমত্ পামর না। ত্থাচপ মায়া এই দতিয-জগৎ সতচি 

কচরমত্মি। র্চদ বে, মায়া চনমজ অসৎ হইয়া সতচি কমর চকরূমপ  ত্াহার উত্তমর বো 

র্ায়—র্াহা সতি হয়, ত্াহাও দর্ অজ্ঞান (অসৎ), কামজই স্রিা দত্া অজ্ঞানী (অসৎ) হইমবই। 

জ্ঞামনর দ্বারা অজ্ঞান সতি হইমত্ পামর চকিামব  কামজই চবদযা ও অচবদযা—এই দুই রূমপ 

মায়া কারৃ্ কচরমত্মি। অচবদযা বা অজ্ঞানমক নাি কচরয়া চবদযা চনমজও চবনি হয়। এিামব 
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মায়া চনমজমক চনমজই চবনাি কমর; র্াহা বাকী থামক, ত্াহাই সচচ্চদানন্দ—ব্রে। প্রকতচত্র 

চিত্র র্াহা সৎবস্তুত, ত্াহাই ব্রে। প্রকতচত্ চত্নচি রূমপ আমামদর কামি আচবিূৃত্ হয়—

ঈশ্বর, চিৎ বা জীব, এবং অচিৎ বা জড়বস্তুত। এ-সমবরই প্রকতত্ স্বরূপ ব্রে। মায়ার চিত্র 

চদয়া দদচি বচেয়া চত্চন নানারূমপ প্রচত্িাত্ হন। ত্মব ঈশ্বর-দিৃন করাই—িরম সত্তামক 

ঈশ্বররূমপ দিৃন করাই িরম সত্তার সবমিময় চনকিবতৃ্ী হওয়া, এবং ইহাই সমবৃাত্তম 

দিৃন। সগুয ঈশ্বমরর িাবই মানবীয় িামবর সমবৃাচ্চ অবস্থা; প্রকতচত্র গুযগুচে দর্ অমথৃ 

সত্য, ঈশ্বমর আমরাচপত্ গুযগুচেও দসই অমথৃ সত্য। ত্থাচপ এ-কথা দর্ন আমরা কিনও 

িুচেয়া না র্াই দর্, চনগৃুয ব্রেমক মায়ার চিত্র চদয়া দদচিমে দর্রূপ দদিায়, ত্াহাই 

সগুয ঈশ্বর।  
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৮. চবস্তার্রর জনয সংগ্রাম 

[প্রথমবার আমমচরকায় অবস্থানকামে জননক পাশ্চাত্য চিমযযর প্রমন চেচিত্] 

  

আমামদর সবৃচবধ জ্ঞামনর চিত্র অনুসূযত্ রচহয়ামি দসই প্রািীন সমসযা—বীজ বতমক্ষর 

পূমবৃ, না বতক্ষ বীমজর পূমবৃ, সত্তার অচিবযচ,র ক্রমম শিত্নয প্রথম, না জড় প্রথম; িাব 

প্রথম, না বাহয প্রকাি প্রথম; মুচ, আমামদর প্রকতত্ স্বরূপ, না চনয়মমর বেন; চিন্তা 

জমড়র স্রিা, না জড় চিন্তার স্রিা; প্রকতচত্মত্ চনরবচচ্ছন্ন পচরবতৃ্ন চস্থচত্র পূমবৃর অবস্থা, 

না চস্থচত্র িাবচি পচরবতৃ্মনর পূমবৃর অবস্থা—এই-সব প্রমনর সমাধান সমিামবই দুরূহ। 

ত্রেমাোর পরৃ্ায়ক্রমম উত্থান ও পত্মনর মত্ উপচর-উ, প্রনগুচেও অচনবারৃ্ পরম্পরায় 

একচি আর একচিমক অনুসরয কমর এবং মানুয ত্াহার রুচি, চিক্ষা বা মানচসক গিমনর 

শবচিিয অনুর্ায়ী দকান-না-মকান একচি পক্ষ সমথৃন কমর। উদাহরযস্বরূপ র্চদ বো র্ায় 

দর্, প্রকতচত্র চবচিন্ন অংিগুচের চিত্র দর্-সেচত্ রচহয়ামি, ত্াহা দদচিয়া স্পি মমন হয়—

উহা দিত্নাত্মক কামরৃ্রই িে; পক্ষান্তমর ত্কৃ করা র্াইমত্ পামর, শিত্মনযর অচস্তে জগৎ 

সতচির পূমবৃ থাকা স্ভ।ব নয়, কারয চববতৃ্মনর িমে উহা জড় এবং িচ,র দ্বারা সতি 

হইয়ামি। র্চদ বো র্ায়, প্রচত্চি রূমপর পশ্চামত্ মমন একচি িাবাদিৃ অবিযই থাচকমব, 

ত্াহা হইমে সমান দজার চদয়া বচেমত্ পারা র্ায়, িাবাদমিৃর সতচিই হইয়াচিে বহুচবধ 

বাহয অচিজ্ঞত্ার দ্বারা। একচদমক মুচ, সম্বমে আমামদর চিরন্তন ধারযার প্রচত্ আমবদন, 

অপরচদমক এ ধারযাও রচহয়ামি দর্, জগমত্ দকান চকিুই কারযহীন নয় বচেয়া চক স্থূে, 

চক মানচসক—সব চকিুই কারৃ্-কারয-চনয়মমর বেমন দতঢ়িামব আবদ্ধ। িচ,র দ্বারা উৎপন্ন 

িরীমরর পচরবতৃ্ন েক্ষয কচরবার পর র্চদ স্বীকার করা র্ায়, চিন্তাই স্পিত্ুঃ এই িরীমরর 

স্রিা, ত্াহা হইমে ইহাও স্পি দর্, িরীমরর পচরবতৃ্মন চিন্তার পচরবতৃ্ন হয় বচেয়া িরীর 

চনশ্চয়ই মমনর স্রিা। র্চদ রু্চ, প্রদিৃন করা র্ায়, সবৃজনীন পচরবতৃ্ন চনশ্চয়ই একচি 

পূবৃবতৃ্ী চস্থচত্র িেস্বরূপ, ত্াহা হইমে সমান রু্চ,র দ্বারা প্রমায করা র্াইমব দর্, 
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অপচরবতৃ্নীয়ত্ার িাব একচি চবভ্রমজনক আমপচক্ষক ধারযা মাত্র, গচত্র তু্েনামূেক 

প্রমিমদর দ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়ামি। 

  

এইরূমপ িূড়ান্ত চবমেযময দদিা র্ায় দর্, সমস্ত জ্ঞানই এই চবযিমক্র পরৃ্বচসত্ হয়; কারৃ্ 

ও কারমযর অচনচদৃি পরস্পর চনিৃরিীেত্াই এই িক্র—ইহার চিত্র দকান্ চি আমগ, 

দকান্ চি পমর চনযৃয় করা দুুঃসাধয। রু্চ,র চনয়মম চবিার কচরমে এই জ্ঞান িুে; এবং 

সবৃামপক্ষা অদু্ভত্ কথা এই দর্, এই জ্ঞান িুে প্রমাচযত্ হয়, র্থাথৃ জ্ঞামনর সচহত্ তু্েনা 

কচরয়া নয়, পরন্তু দসই একই চবযিমক্রর উপর চনিৃরিীে চনয়মগুচেরই দ্বারা। সুত্রাং 

স্পি দবাো র্ায়, আমামদর সমস্ত জ্ঞামনর শবচিিয এই দর্, ইহা চনমজই চনমজর 

অপচরপূযৃত্া প্রমায কমর। আবার আমরা ইহাও বচেমত্ পাচর না দর্, এই জ্ঞান চমথযা, 

কারয দর্-সব সত্য আমরা জাচন বা চিন্তা কচর, দসগুচে এই জ্ঞামনর চিত্র রচহয়ামি। 

আবার বযাবহাচরক দক্ষমত্র সব চকিুর জনযই এই জ্ঞান দর্ র্মথি, এ-কথা অস্বীকার 

কচরমত্ও পারা র্ায় না। অন্তজৃগৎ ও বচহজৃগৎ—মানচবক জ্ঞামনর এই অবস্থার অন্তগৃত্ 

এবং ইহামকই বো হয় ‘মায়া’। ইহা চমথযা, কারয ইহা চনমজই চনমজর অশুদ্ধত্া প্রমায 

কমর। আর এই অমথৃ ইহা সত্য দর্, ইহা পশু-মানমবর সকে প্রময়াজমনর পমক্ষ র্মথি। 

  

বচহজৃগমত্ চক্রয়াকামে মায়া চনমজমক প্রকাি কমর আকযৃযী ও চবকযৃযী িচ,রূমপ এবং 

অন্তজৃগমত্—প্রবতচত্ত ও চনবতচত্ত-রূমপ। সমি জগৎ বাচহমরর চদমক ধাচবত্ হইবার জনয দিিা 

কচরমত্মি। প্রচত্চি পরমাযু উহার দকি হইমত্ দূমর সচরয়া র্াইবার জনয সমিি। 

অন্তজৃগমত্ প্রচত্চি চিন্তা চনয়ন্ত্রমযর বাচহমর র্াইবার জনয দিিা কচরমত্মি। আবার 

বচহজৃগমত্ প্রচত্চি কযা আর একচি িচ,—দকিাচিগ িচ, দ্বারা চনরুদ্ধ হইমত্মি; এই 

িচ, কযাচিমক দকমির চদমক িাচনয়া েইয়া র্াইমত্মি। দসইরূপ চিন্তাজগমত্ সংর্ম-

িচ, এই-সব বচহমুৃিী প্রবতচত্তগুচেমক সংর্ত্ কচরমত্মি। জমড়র চদমক অিসর হইবার 

প্রবতচত্ত অথৃাৎ র্ন্ত্রবৎ িাচেত্ হইবার চদমক ক্রমিুঃ নাচময়া র্াইবার প্রবতচত্ত পশু-মানমবর 

ধমৃ। র্িন ইচিময়র বেন দরাধ কচরবার ইচ্ছা মানুমযর হয়, শুধু ত্িনই ত্াহার মমন 

ধমমৃর উদয় হয়। এইরূমপ আমরা দদচি দর্, ধমমৃর কারৃ্মক্ষত্র হইমত্মি মানুযমক ইচিময়র 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম, ের্মন ও সাধনা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 71 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বেমন পচড়মত্ না দদওয়া এবং মুচ,োমির জনয ত্াহামক সাহার্য করা। দসই উমেমিয 

চনবতচত্তিচ,র প্রথম প্রয়াসমক বো হয় নীচত্। সকে নীচত্র উমেিয হইমত্মি এই 

অধুঃপত্নমক দরাধ করা ও এই বেনমক িাচঙ্য়া দিো। সকে িাচরত্র-নীচত্মক ‘চবচধ’ ও 

‘চনমযধ’—এই দুই িামগ িাগ করা র্ায়। এই নীচত্ বমে, ‘ইহা কর’, না হয় বমে, ‘ইহা 

কচরও না’। র্িন ইহা বমে, ‘কচরও না’, ত্িন স্পিই বুচেয়া েইমত্ হইমব দর্, একচি 

বাসনামক সংর্ত্ কচরমত্ বো হইমত্মি, দর্-বাসনা মানুযমক ক্রীত্দাস কচরয়া দিচেমব। 

আর র্িন ইহা বমে, ‘কর’, ত্িন ইহার উমেিয হইমত্মি—মানুযমক মুচ,র পথ দদিান 

এবং দর্-মকান অধুঃপত্ন মানুমযর হৃদয়মক পূমবৃই অচধকার কচরয়া রাচিয়াচিে, ত্াহা 

নি কচরয়া দদওয়া। 

  

মানুমযর স্ুমি একচি মুচ,র আদিৃ থাচকমে ত্মবই িাচরত্র-নীচত্র সাথৃকত্া। পূযৃ 

মুচ,োমির স্ভ।াবনার প্রন িাচড়য়া চদমেও ইহা স্পি দর্, সমি চবশ্বই হইমত্মি চবস্তামরর 

জনয সংিামমর, বা অনয িাযায় বচেমত্ দগমে মুচ,োমির প্রমিিা; একচি পরমাযুর 

জনযও এই অনন্ত চবশ্ব র্মথি স্থান নয়। চবস্তামরর জনয এই সংিাম অনন্তকাে ধচরয়া 

িচেমবই, র্ত্চদন না মুচ,োি হয়। ইহা বো র্াইমত্ পামর না দর্, সন্তাপ এড়ান বা 

আনন্দোিই এই মুচ,-সংিামমর উমেিয। র্াহামদর চিত্র এইরূপ দবাধিচ, নাই, দসই 

চনম্নত্ম পরৃ্াময়র প্রাযীরাও চবস্তামরর অনয প্রয়াস কচরমত্মি এবং অমনমকর মমত্ মানুয 

চনমজই এই-সকে প্রাযীর চবস্তার। 
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৯. ঈশ্বর ও ব্রহ্ম 

[ইওমরামপ অবস্থানকামে—‘দবদান্তদিৃমন ঈশ্বমরর র্থাথৃ স্থান দকাথায় ’—এই প্রমনর 

উত্তমর স্বামীজী বমেনুঃ] 

  

ঈশ্বর সকে বযচির সমচি-স্বরূপ। ত্থাচপ চত্চন ‘বযচ,-চবমিয’, দর্মন মনুযযমদহ একচি 

বস্তুত, ইহার প্রমত্যক দকায একচি বযচি। সমচি—ঈশ্বর, বযচি—জীব। সুত্রাং দদহ দর্মন 

দকামযর উপর চনিৃর কমর, ঈশ্বমরর অচস্তে দত্মচন জীমবর অচস্তমের উপর চনিৃর কমর। 

ইহার চবপরীত্চিও চিক দত্মচন। এইরূমপ জীব ও ঈশ্বর দর্ন সহ-অবচস্থত্ দুইচি সত্তা—

একচি থাচকমে অপরচি থাচকমবই। অচধকন্তু আমামদর এই িূমোক বযত্ীত্ অনযানয 

উচ্চত্র দোমক শুমির পচরমায অশুমির পচরযাম অমপক্ষা বহুগুয দবিী থাকায় সমচি 

(ঈশ্বর)-মক সবৃমেে-স্বরূপ বো র্াইমত্ পামর। সবৃিচ,মত্তা ও সবৃজ্ঞে ঈশ্বমরর প্রত্যক্ষ 

গুয, এবং সমচির চদক্ হইমত্ই ইহা প্রমায কচরবার জনয দকান রু্চ,র প্রময়াজন হয় না। 

ব্রে এই উিময়র ঊমধ্বৃ, এবং একচি সপ্রচত্বে বা সামপক্ষ অবস্থা নয়। ব্রেই একমাত্র 

স্বয়ংপূযৃ, র্াহা বহু একমকর দ্বারা গচিত্ হয় নাই। জীবমকায হইমত্ ঈশ্বর পরৃ্ন্ত দর্-ত্ত্ত্ব 

অনুসূযত্, র্াহা বযত্ীত্ দকান চকিুরই অচস্তে থামক না এবং র্াহা চকিু সত্য, ত্াহাই দসই 

ত্ত্ত্ব বা ব্রে। র্িন চিন্তা কচর—আচম ব্রে, ত্িন মাত্র আচমই থাচক; সকমের পমক্ষই এ-

কথা প্রমর্াজয; সুত্রাং প্রমত্যমকই দসই ত্মত্ত্বর সামচিক চবকাি। 
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১০. য ার্ের িাচরচি পথ 

[আমমচরকায় প্রথমবার অবস্থানকামে জননক পাশ্চাত্য চিমযযর প্রমনর উত্তমর চেচিত্] 

  

মু, হওয়াই আমামদর জীবমনর প্রধান সমসযা। আমরাই পরব্রে—র্ত্ক্ষয না আমামদর 

এই উপেচি হইমত্মি, ত্ত্ক্ষয আমরা দর্ মুচ,োি কচরমত্ সমথৃ হই না, এ-কথা অচত্ 

স্পি। এই অনুিূচত্-োমির বহু পথ; এই পথগুচের একচি সাধারয নাম আমি। উহামক 

বো হয় ‘দর্াগ’ (রু্, করা, আমামদর সত্তার সচহত্ চনমজমদর রু্, করা)। নানা দশ্রযীমত্ 

চবি, হইমেও এই দর্াগগুচেমক মূেত্ুঃ িাচরচি পরৃ্ায়িু, করা র্াইমত্ পামর। প্রমত্যক 

দর্াগই দগৌযত্ুঃ দসই পরমমক উপেচি কচরবার পথ, দসইজনয এগুচে চবচিন্ন রুচির পমক্ষ 

উপমর্াগী। এিন আমাচদগমক অবিযই মমন রাচিমত্ হইমব, কচল্পত্ মানবই প্রকতত্ মানব 

বা ‘পরম’ হয় না। পরমম রূপান্তচরত্ হওয়া র্ায় না। পরম চনত্যমু,, চনত্যপূযৃ, চকন্তু 

সামচয়কিামব অচবদযা ইহার স্বরূপ আবতত্ কচরয়া রাচিয়ামি। অচবদযার এই আবরয 

সরাইয়া দিচেমত্ হইমব। প্রমত্যক ধমৃই এক-একচি দর্ামগর প্রচত্চনচধ। দর্াগগুচে শুধু 

অচবদযার আবরয উমন্মািন কমর এবং আত্মামক চনমজর স্বরূমপ পুনুঃপ্রচত্চষ্ঠত্ কমর। 

অিযাস ও শবরাগয মুচ,র প্রধান সহায়। আসচ,িূনযত্ামক বো হয় ‘শবরাগয’, কারয 

দিানগযযা বেন সতচি কমর। দর্ দকান একচি দর্ামগর চনয়ত্ অনুিীেনমক ‘অিযাস’ বো 

হয়।  

  

কমৃমর্াগুঃ কমৃমর্াগ হইে কমমৃর দ্বারা চিত্তশুচদ্ধ করা। িাে অথবা মন্দ কমৃ কচরমে ঐ 

কমমৃর িে অবিযই িাে বা মন্দ হইমব। র্চদ অনয দকান কারয না থামক, দকান িচ,ই 

উহার কারৃ্ দরাধ কচরমত্ পামর না। সৎ কমমৃর িে সৎ এবং অসৎ কমমৃর িে অসৎ 

হইমব এবং মুচ,র দকান স্ভ।াবনা না রাচিয়া আত্মা চির বেমনর চিত্র আবদ্ধ থাচকমব। 

কমমৃর দিা,া চকন্তু দদহ অথবা মন, আত্মা কিনই নয়। কমৃ দকবে আত্মার স্ুমি একচি 

আবরয চনমক্ষপ কচরমত্ পামর। অচবদযা—অশুি কমমৃর দ্বারা চনচক্ষি আবরয। সৎ কমৃ 

শনচত্ক িচ,মক দতঢ় কচরমত্ পামর এবং এইরূমপ শনচত্ক িচ, দ্বারা অনাসচ,র অিযাস 
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হয়। শনচত্ক িচ, অসৎ কমমৃর প্রবযত্া উৎসাদন কমর এবং চিত্ত শুদ্ধ কমর। চকন্তু র্চদ 

দিামগর উমেমিয কমৃ করা হয়, ত্াহা হইমে ঐ কমৃ দসই চবমিয দিাগচি উৎপাদন কমর 

এবং চিত্ত শুদ্ধ কমর না। সুত্রাং িোসচ, িূনয হইয়া সকে কমৃ কচরমত্ হইমব। 

কমৃমর্াগীমক সকে িয় ইহামুত্রিেমিাগ চিরকামের জনয ত্যাগ কচরমত্ হইমব। উপরন্তু 

এযযাচবহীন কমৃ—সকে বেমনর মূেস্বাথৃপরত্া চবনি কচরমব। কমৃমর্াগীর মূেমন্ত্র ‘নাহং 

নাহং, তু্াঁহু তু্াঁহু’ এবং দকান আত্মত্যাগই ত্াাঁহার পমক্ষ র্মথি নয়। চকন্তু স্বগৃপ্রাচি, নাম, 

র্ি বা দকান জাগচত্ক চসচদ্ধর জনয চত্চন কমৃ কমরন না। এই চনুঃস্বাথৃ কমমৃর বযািযা ও 

উৎপচত্ত দকবে জ্ঞানমর্ামগই আমি, ত্থাচপ সব সম্প্রদায়িু, সব মত্াবেম্বী মানুমযর 

অন্তচনৃচহত্ দদবে ত্াহামদর চিত্র দোক কেযামযর জনয আত্মত্যামগর অনুরাগ বাড়াইয়া 

দত্ামে। আবার অমনমকর চনকি চবমত্তর বেন অত্যন্ত কচিন। দর্-চবত্তোেসা দানা বাাঁচধয়া 

উমি, ত্াহা িাচঙ্বার জনয চবত্তকমৃীমদর পমক্ষ কমৃমর্াগ একান্ত প্রময়াজনীয়। 

  

িচ,মর্াগুঃ িচ, বা পূজা বা দকান-না-মকান প্রকার অনুরচ, মানুমযর সবৃামপক্ষা সহজ, 

সুিকর এবং স্বািাচবক পথ। এই চবমশ্বর স্বািাচবক অবস্থা হইমত্মি আকযৃয, উহা চকন্তু 

চনচশ্চত্িামব একচি িূড়ান্ত চবমচ্ছমদ পচরযত্ হয়। ত্াহা সমত্ত্বও দপ্রম মানব-হৃদময় 

চমেমনর একচি সহজাত্ প্রবতচত্ত। দপ্রম চনমজ দুুঃমির একচি মহা কারয হইমেও দর্াগয 

চবযময়র প্রচত্ চনময়াচজত্ হইমে মুচ, আনয়ন কমর। িচ,র েক্ষয ঈশ্বর। দপ্রচমক ও 

দপ্রমাস্পদ চবনা দপ্রম থাচকমত্ পামর না। প্রথমম এমন একজন দপ্রমাস্পদ থাকা িাই, চর্চন 

আমামদর দপ্রমমর প্রচত্দান চদমত্ পামরন। সুত্রাং িম,র িগবানমক এক অমথৃ মানবীয় 

িগবান্ হইমত্ই হইমব। চত্চন অবিযই দপ্রমময় হইমবন। এইরূপ িগবান্ আমিন বা নাই—

এই প্রন িাচড়য়া চদমেও ইহা সত্য দর্, র্াাঁহামদর হৃদময় দপ্রম আমি, ত্াাঁহামদর চনকি এই 

চনগৃুয ব্রেই দপ্রমময় ঈশ্বর বা সগুয ব্রেরূমপ আচবিূৃত্ হন।  

  

িগবান্ চবিারক, িাচস্তদাত্া বা এমন একজন, র্াাঁহামক িময় মাচনমত্ হইমব—এই-সব 

িাব চনম্ন পরৃ্াময়র পূজা। এই প্রকার পূজামক দপ্রমমর পূজা বো র্ায় না; এই-সব পূজা 

অবিয ধীমর ধীমর উচ্চামের পূজায় রূপাচয়ত্ হয়। আমরা এিন চনরূপয কচরব, দপ্রম চক 
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বস্তুত। আমরা দপ্রমমক একচি চত্রিুমজর দ্বারা বযািযা কচরব, দর্ চত্রিুমজর পাদমদমির প্রথম 

দকায িয়িূনযত্া। র্ত্ক্ষয িয় থাচকমব, ত্ত্ক্ষয উহা দপ্রম নয়। দপ্রম সব িয় দূর কমর। 

চিশুমক রক্ষা কচরবার জনয মাত্া বযামঘ্রর স্ুিীন হন। চদ্বত্ীয় দকায হইে—দপ্রম কিনও 

চকিু িায় না, চিক্ষা কমর না। ত্তত্ীয় বা িীযৃমকায হইমত্মি—দপ্রমমর জনযই দপ্রম। এই 

দপ্রম চবযয়- চবযচয়-সম্পকৃিূনয। ইহাই হইে দপ্রমমর সমবৃাচ্চ চবকাি এবং পরমমর সচহত্ 

সমাথৃক। 

  

রাজমর্াগুঃ এই দর্াগ আর সব দর্ামগর সচহত্ িাপ িাইয়া র্ায়। চবশ্বাসরু্, বা চবশ্বাসহীন 

সবৃ দশ্রযীর চজজ্ঞাসুর পমক্ষ রাজমর্াগ উপরু্,। রাজমর্াগ আধযাচত্মক চজজ্ঞাসার র্থাথৃ 

র্ন্ত্র। দর্মন প্রমত্যক চবজ্ঞামনর অনুসোমনর জনয এক-একচি স্বকীয় ধারা থামক, দত্মচন 

ধমমৃর দক্ষমত্র রাজমর্াগ। চবচিন্ন প্রকতচত্ অনুর্ায়ী এই রাজমর্াগ-চবজ্ঞামনর প্রময়াগ 

চবচিন্নিামব হয়। ইহার প্রধান অে হইে প্রাযায়াম, ধারযা ও ধযান। ঈশ্বর-চবশ্বাসীর পমক্ষ 

গুরুর চনকি হইমত্ েি প্রযব বা ওাঁকার বা অনয দকান মন্ত্র িুব সহায়ক হইমব। প্রযব-

মন্ত্রই সবৃমশ্রষ্ঠ, উহা চনগৃুয ব্রমের বািক। জমপর সচহত্ এই সব মমন্ত্রর অথৃিাবনাই 

এিামন প্রধান সাধনা। 

  

জ্ঞানমর্াগুঃ জ্ঞানমর্াগ চত্ন িামগ চবি,। (১) শ্রবয, অথৃাৎ আত্মা একমাত্র সৎ পদাথৃ 

এবং অনযানয সব চকিু মায়া—এই ত্ত্ত্ব দিানা। (২) মনন, অথৃাৎ সবৃচদক্ হইমত্ এই 

ত্ত্ত্বমক চবিার করা। (৩) চনচদধযাসন, অথৃাৎ সমস্ত চবিার ত্যাগ কচরয়া ত্ত্ত্বমক উপেচি 

করা। এই উপেচির িাচরচি সাধন, র্থা (১) ‘ব্রে সত্য, জগৎ চমথযা’-রূপ দতঢ় ধারযা; 

(২) সবৃ এযযা ত্যাগ; (৩) িমদমাচদ ও (৪) মুমুকু্ষে। ত্মত্ত্বর চনরন্তর ধযান এবং আত্মামক 

উহার প্রকতত্ স্বরূপ িরয করাইয়া দদওয়া এই দর্ামগর একমাত্র পথ। এই দর্াগ সবৃমশ্রষ্ঠ, 

চকন্তু কচিনত্ম। এই দর্াগ অমনমকর বুচদ্ধিাহয হইমত্ পামর, চকন্তু অচত্ অল্প দোকই এই 

দর্ামগ চসচদ্ধোি কচরমত্ সমথৃ হয়। 
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১১. লক্ষ্য ও উহার উপলচির উপায় 

র্চদ সমি মানবজাচত্ দকবে একচি ধমৃ—একচিমাত্র সবৃজনীন পূজাপদ্ধচত্মক এবং 

একচিমাত্র শনচত্ক মানদিমক স্বীকার ও িহয কচরমত্ বাধয হয়, ত্মব পতচথবীর উপর 

কচিন দুিৃাগয নাচময়া আচসমব। সমস্ত ধমৃীয় এবং আধযাচত্মক উন্নচত্র পমক্ষ উহা মততু্য-

সদতি আঘাত্ হইমব। চনমজমদর মত্ানুর্ায়ী সমবৃাচ্চ সমত্যর আদিৃচিমক সৎ বা অসৎ 

উপাময় সকেমক িহয করাইবার জনয উৎসাহ চদয়া এই ধ্বংসকারী ঘিনাচিমক বাস্তব 

রূপ চদবার দিিা না কচরয়া আমামদর উচিত্ িোর পমথর সমস্ত অন্তরায়গুচে অপসারয 

করার জনয সমিি হওয়া, র্াহামত্ মানুয ত্াহার দশ্রষ্ঠ আদিৃ অনুর্ায়ী অিসর হইমত্ 

পামর। 

  

সমি মানবজাচত্র দিয পচরযচত্, সবৃধমমৃর েক্ষয ও পচরসমাচি একই—ঈশ্বমরর সচহত্ 

পুনচমৃেন, বা অনয িাযায় দদবমে পুনুঃপ্রচত্ষ্ঠা, এই দদবেই মানুমযর প্রকতত্ স্বরূপ। চকন্তু 

েক্ষয এক হইমেও উপেচির পন্থা মানুমযর রুচি অনুর্ায়ী চিন্ন হইমত্ পামর। 

  

দদবমে পুনুঃপ্রচত্চষ্ঠত্ হওয়ার েক্ষয ও পদ্ধচত্ উিয়মকই ‘দর্াগ’ বো হয়। ইংমরজী 

‘ Yoke’ অথৃাৎ রু্, হওয়া—এই অমথৃই সংস্কতমত্ও দর্াগ িমব্দর উদ্ভব হইয়ামি। দর্াগ 

আমামদর স্বরূমপর সচহত্ ঈশ্বমরর দর্াগ কচরয়া দদয়। এইরূপ দর্াগ বা চমেমনর পদ্ধচত্ 

অমনক আমি; দসগুচের মমধয প্রধান হইমত্মি কমৃমর্াগ, িচ,মর্াগ, রাজমর্াগ এবং 

জ্ঞানমর্াগ। 

  

প্রমত্যক বযচ, ত্াহার স্বিাব অনুর্ায়ী চনমজমক চবকচিত্ কচরমত্ বাধয। দর্মন প্রমত্যক 

চবজ্ঞামনর একচি স্বকীয় পদ্ধচত্ আমি, দত্মচন প্রমত্যক ধমমৃরও আমি। ধমমৃ চসচদ্ধপ্রাচির 

উপায়মক ‘দর্াগ’ বো হয়। মানুমযর চবচিন্ন স্বিাব ও প্রকতচত্ অনুর্ায়ী দর্াগগুচে আমরা 

চিক্ষা চদই। উ, দর্াগগুচেমক আমরা চনম্নচেচিত্ উপাময় িাচরচি দশ্রযীমত্ িাগ কচরুঃ 
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(১) কমৃমর্াগ—দর্-পদ্ধচত্ অবেম্বন কচরয়া মানুয কমৃ ও কতৃ্মবযর মাধযমম স্বীয় দদবে 

উপেচি কমর। 

(২) িচ,মর্াগ—সগুয িগবামনর িচ, ও দপ্রমমর দ্বারা দদবমের অনুিূচত্। 

( ৩)  রাজমর্াগ—মনুঃসংমর্ামগর দ্বারা দদবমের উপেচি। 

(৪) জ্ঞানমর্াগ—জ্ঞামনর দ্বারা দদবমের উপেচি। 

এই চবচিন্ন পথগুচে একই দকমি অথৃাৎ ঈশ্বর-সমীমপ েইয়া র্ায়। প্রকতত্পমক্ষ ধমৃ-

চবশ্বামসর বহুেত্ায় সুচবধাই আমি; মানুযমক ধমৃজীবন র্াপন কচরমত্ র্ত্ক্ষয উৎসাহ 

দদয়, ত্ত্ক্ষয সব চবশ্বাসই শুি। ধমৃমত্ র্ত্ অচধক হয়, ত্ত্ই মানুমযর চিত্র দর্ 

দদবমের সংস্কার আমি, ত্াহার চনকি আমবদন কচরবার দবিী সুমর্াগ পাওয়া র্ায়। 

  

Oak Beach Christian Unity-র সমমক্ষ চবশ্বজনীন চমেন-প্রসমে স্বামী চবমবকানন্দ বমেনুঃ 

  

দিয পরৃ্ন্ত সকে ধমৃই এক—ইহা অচত্ সত্য কথা, র্চদও খ্রীিান িািৃ বাইমবমের 

উপািযামনর িযাচরচসমদর মত্ িগবানমক ধনযবাদ দদয়, এবং িামব দর্, খ্রীিধমৃই 

একমাত্র সত্য, অপর ধমৃগুচে সব িুে এবং দসগুচের খ্রীিধমমৃর আমোমক আমোচকত্ 

হইবার প্রময়াজন আমি; ত্থাচপ এ-কথা সত্য দর্, পচরযামম সব ধমৃই এক। সবৃজনীন 

উদার িামবর জনয জগৎ ত্িনই মাত্র খ্রীিান িামিৃর সহমর্াগী হইমত্ ইচু্ছক হইমব, র্িন 

খ্রীিধমৃ পরমত্সচহষু্ণ হইমব। ঈশ্বর সকমের হৃদময়ই আমিন; র্াাঁহারা র্ীশুখ্রীমির 

অনুসরযকারী, ত্াাঁহামদর এই ত্ত্ত্বচিমক স্বীকার কচরমত্ সমঙ্কাি দবাধ করা উচিত্ নয়। 

প্রকতত্পমক্ষ র্ীশুখ্রীি প্রমত্যক সৎ মানবমক ঈশ্বমরর পচরবামরর অন্তিুৃ, কচরমত্ 

িাচহয়াচিমেন। দর্-মানুয স্বগৃস্থ চপত্ার ইচ্ছা পােন কমর, দস-ই সৎ, আর দর্ দকবে বাহয 

অনুষ্ঠামন চবশ্বাস কমর, দস সৎ নয়। সৎ হওয়া এবং সৎকমৃ করা—এই চিচত্তর উপমরই 

সমি জগৎ চমচেমত্ পামর। 
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১২. ধর্মের মূলসূত্র 

[একচি অসমাি প্রবে, চমস ওয়ামডার কাগজপমত্রর মমধয প্রাি] 

  

পতচথবীর প্রািীন বা আধুচনক, েুি বা জীবন্ত ধমৃগুচে এই িাচর প্রকার চবিামগর মধয চদয়া 

িােরূমপ ধারযা কচরমত্ পাচরুঃ 

  

১  প্রত্ীক—মানুমযর ধমৃিাব বতচদ্ধ ও সংরক্ষমযর জনয চবচবধ বাহয সহায় অবেম্বন। 

২  ইচত্হাস—প্রমত্যক ধমমৃর দািৃচনক ত্ত্ত্ব দর্িামব চদবয বা মানবীয় আিারৃ্গমযর জীবমন 

রূপাচয়ত্ হইয়ামি। পুরাযাচদ ইহার অন্তগৃত্, কারয এক জাচত্ বা এক রু্মগর পমক্ষ র্াহা 

পুরায, অনয জাচত্ বা রু্মগর চনকি ত্াহাই ইচত্হাস। আিারৃ্গমযর সম্বমেও বো র্ায়, 

ত্াাঁহামদর জীবমনর অমনকিাই পরবতৃ্ীকামের মানুমযরা দপৌরাচযক কাচহনী বচেয়া িহয 

কমর। 

৩  দিৃন—প্রমত্যক ধমমৃর রু্চ,চসদ্ধ চিচত্তসমূহ। 

৪  অত্ীচিয়বাদ—ইচিয়জ্ঞান ও রু্চ, অমপক্ষা মহত্তর এমন চকিু, র্াহা দকান দকান 

চবমিয অবস্থায় দকান দকান চবমিয বযচ, বা সকে বযচ, োি কচরয়া থামকন। ধমমৃর 

অনযানয চবিামগও এই অত্ীচিয়বামদর কথা আমি। 

পতচথবীর প্রািীন বা আধুচনক সকে ধমমৃই এই মূেনীচত্গুচের একচি,  দুইচি বা চত্নচি 

বতৃ্মান দদিা র্ায়; অচত্ উন্নত্ ধমৃগুচেমত্ িাচরচি ত্ত্ত্বই আমি। অচত্ উন্নত্ ধমৃগুচের 

মমধয কত্কগুচের আবার দকান ধমৃিন্থ বা পুস্তক চিে না, বা দসগুচে েুি হইয়ামি; চকন্তু 

দর্-সকে ধমৃ পচবত্র িমন্থর উপর প্রচত্চষ্ঠত্, দসগুচে আজও চিচকয়া আমি। সুত্রাং 

পতচথবীর আধুচনক সব ধমৃই পচবত্র িমন্থর উপর প্রচত্চষ্ঠত্ুঃ  

  

শবচদক ধমৃ (িুে কচরয়া বো হয়, চহন্দু বা ব্রােযযধমৃ) প্রচত্চষ্ঠত্ দবমদর উপর; 

পারসীক ধমৃ আমবস্তার উপর; 

মুিার ধমৃ ওড দিিামমমণ্টর উপর; 
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দবৌদ্ধধমৃ চত্রচপিমকর উপর; 

খ্রীিধমৃ চনউ দিিামমমণ্টর উপর; 

ইসোম দকারামনর উপর। 

িীমনর ত্াও এবং কনিুচসয়াস-মত্াবেম্বীমদরও ধমৃিন্থ আমি, চকন্তু ঐগুচে দবৌদ্ধধমমৃর 

সচহত্ এমন চনচবড়িামব চমচিয়া চগয়ামি দর্, ঐগুচেমক দবৌদ্ধধমমৃর অন্তগৃত্ বচেয়া গযনা 

করা র্ায়। 

  

আবার র্চদও চিক চিক বচেমত্ দগমে সমূ্পযৃিামব জাচত্গত্ দকান ধমৃ নাই, ত্বু বো 

র্ায়—ধমৃমগাষ্ঠীর মমধয শবচদক, য়াহুদী ও পারসীক ধমৃগুচে দর্-সকে জাচত্র মমধয পূবৃ 

হইমত্ চিে, দসই-সকে জাচত্র মমধযই সীমাবদ্ধ হইয়া রচহয়ামি; আর দবৌদ্ধ, খ্রীিান ও 

ইসোম ধমৃ প্রথমাবচধ প্রিারিীে। 

  

দবৌদ্ধ, খ্রীিান ও মুসেমানমদর মমধয জগৎজময়র সংিাম িচেমব, এবং জাচত্গত্ 

ধমৃগুচেমকও অচনবারৃ্িামব এই সংিামম দর্াগ চদমত্ হইমব। এই জাচত্গত্ বা প্রিারিীে 

ধমৃগুচের প্রমত্যকচি ইমত্ামমধযই নানা িািায় চবি, হইয়ামি এবং চনমজমক 

পচরবতৃ্নিীে অবস্থার সচহত্ িাপ িাওয়াইবার জনয জ্ঞাত্সামর বা অজ্ঞাত্সামর 

বযাপকিামব পচরবচতৃ্ত্ হইয়ামি। ইহা দ্বারাই প্রমাচযত্ হয় দর্, ধমৃগুচের মমধয একচিও 

এককিামব সমি মানবজাচত্র ধমৃ হইবার উপমর্াগী নয়। দর্-জাচত্ হইমত্ দর্-ধমৃ উদূ্ভত্ 

হইয়ামি, দসই জাচত্র কত্কগুচে শবচিিয েইয়াই দর্মহতু্ ঐ ধমৃ গচিত্ হইয়ামি এবং ঐ 

ধমৃই আবার ঐ শবচিিযগুচের সংরক্ষয ও বতচদ্ধর কারয হইয়া দাাঁড়ায়, অত্এব ঐ- সকমের 

দকানচিই সমি মানবজাচত্র উপমর্াগী হইমত্ পামর না। শুধু ত্াহাই নয়, উহামদর প্রমত্যক 

ধমমৃ একচি দনচত্বািক িাব আমি। প্রমত্যক ধমৃ মানব-প্রকতচত্র একচি অংমির চবকাি 

সাধমন অবিযই সাহার্য কমর, চকন্তু র্াহা চকিু ত্াহার ধমমৃ নাই, দসগুচে দমন কচরবার 

দিিা কমর। এইরূপ একচি ধমৃ র্চদ চবশ্বজনীন হয়, ত্াহা হইমে ত্াহা মানবজাচত্র চবপদ 

ও অবনচত্র সূিনা কচরমব। 
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পতচথবীর ইচত্হাস পচড়মে দদিা র্ায়, সাবৃমিৌম রাে ও চবশ্ববযাপী ধমৃরাজয-চবযয়ক স্বপ্ন-

দুইচি মানবজাচত্র মমন বহুকাে র্াবৎ চক্রয়া কচরমত্মি, চকন্তু পত চথবীর সামানয একচি 

অংি চবচজত্ হইবার পূমবৃই অচধকতত্ রাজযগুচে িত্ধা চিন্নচিন্ন হইয়া মহান্ চদগ্বীজয়ীমদর 

পচরকল্পনাগুচে বযথৃ কচরয়া দদয়, দসরূপ প্রমত্যক ধমৃই ত্াহার শিিব অবস্থা উত্তীযৃ 

হইবার পূমবৃই চিন্ন চিন্ন সম্প্রদাময় চবি, হইয়া পমড়। 

  

ত্থাচপ ইহা সত্য বচেয়া মমন হয় দর্, সমাজ ও ধমমৃর দক্ষমত্র মানবজাচত্র ঐকযসাধনই 

প্রকতচত্র উমেিয, র্চদও দস ঐমকযর মমধয শবচিমত্রযর স্ভ।াবনা থাচকমব। সবৃামপক্ষা স্বল্প 

বাধার পমথ িোই র্চদ কারৃ্চসচদ্ধর র্থার্থ উপায় হয়, ত্াহা হইমে আমার মমন হয়, 

প্রমত্যক ধমৃ দর্ এইিামব চবি, হইয়া সম্প্রদাময় পচরযত্ হয়, ত্াহা ধমৃ-সংরক্ষমযরই 

একচি উপায়, কারয ত্াহার িমে কচিন একমের চনগড় িূযৃ হয় এবং উহামত্ আমরা 

র্থাথৃ পন্থার চনমদৃি পাই। 

  

অত্এব মমন হয়, উমেিয—সম্প্রদায়গুচের ধ্বংস নয়, বরং উহামদর সংিযাবতচদ্ধ, দর্ পরৃ্ন্ত 

না প্রমত্যক বযচ, চনমজই একচি সম্প্রদায় হইয়া দাাঁড়ায়। অনযপমক্ষ আবার সব ধমৃ চমচেত্ 

হইয়া একচি চবরাি দিৃমন পচরযত্ হইমেই ঐমকযর পিিূচমকা সতচি হয়। দপৌরাচযক 

কাচহনী বা আনুষ্ঠাচনক চক্রয়াকমৃ দ্বারা কিনও ঐকয সাচধত্ হয় না, কারয সূক্ষ্ম বযাপার 

অমপক্ষা স্থূে চবযময়ই আমামদর মত্নদ্বধ হয়। একই মূেত্ত্ত্ব স্বীকার কচরমেও মানুয 

ত্াহার আদিৃস্থানীয় ধমৃগুরুর মহত্ত্ব সম্বমে চিন্ন চিন্ন মত্ দপাযয কমর। 

  

সুত্রাং এই চমেমনর িমে এমন একচি দািৃচনক ঐকয আচবষ্কতত্ হইমব, র্াহা ঐমকযর 

চিচত্ত হইয়া দাাঁড়াইমব, অথি প্রমত্যমকই চনজ চনজ আিারৃ্ বা সাধন-পদ্ধচত্ চনবৃািন 

কচরবার স্বাধীনত্া পাইমব। সহস্র সহস্র বৎসর ধচরয়া এইরূপ চমেন স্বািাচবকিামব িচেয়া 

আচসমত্মি; শুধু পারস্পচরক চবরুদ্ধািরয দ্বারা এই চমেন মামে মামে দিািনীয়িামব 

প্রচত্হত্ হইয়ামি। 
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অত্এব পরস্পর চবরুদ্ধািরয না কচরয়া প্রমত্যক জাচত্র আিারৃ্গযমক অনয জাচত্র চনকি 

পািাইয়া সমি মানবসমাজমক পতচথবীর চবচিন্ন ধমৃ চিক্ষা দদওয়া উচিত্; ইহা দ্বারা চবচিন্ন 

জাচত্র মমধয পরস্পর িামবর আদান-প্রদামনর সহায়ত্া হইমব। চকন্তু খ্রীুঃপূুঃ চদ্বত্ীয় 

িত্মক িারমত্র মহামচত্ দবৌদ্ধসম্রাট্ অমিাক দর্রূপ কচরয়াচিমেন, আমরাও দর্ন 

দসইরূপ অমনযর চনন্দা হইমত্ চবরত্ হই, অপমরর দদাযানুসোন না কচরয়া ত্াহামক 

সাহার্য কচর এবং ত্াহার প্রচত্ সহানুিূচত্সম্পন্ন হইয়া ত্াহার জ্ঞানোমির সহায় হই। 

  

জড়চবজ্ঞামনর চবপরীত্ অধযাত্ম চবজ্ঞামনর চবরুমদ্ধ আজ সারা চবমশ্ব এক মহা দসারমগাে 

পচড়য়া চগয়ামি। আমামদর ঐচহক জীবন ও এই পচরদতিযমান জগৎমক দতঢ় চিচত্তর উপর 

প্রচত্চষ্ঠত্ কচরবার জনয আমামদর ইচিয়জ্ঞামনর সীমার বচহিূৃত্ সকে িামবর চবরুমদ্ধ 

সংিাম করা অচত্ দ্রুত্ একচি িযািমন পচরযত্ হইমত্মি, এমন চক ধমৃপ্রিারমকরাও 

এমকর পর এক এই িযািমনর চনকি আত্মসমপৃয কচরমত্মিন। অবিয চিন্তাহীন 

জনসাধারয সবৃদা সুিাবহ িাবরাচিই অনুসরয কমর, চকন্তু র্াাঁহামদর চনকি অচধকত্র 

জ্ঞান আিা করা র্ায়, ত্াাঁহারা র্িন চনমজমদর দািৃচনক বচেয়া প্রিার কমরন এবংঅথৃহীন 

িযািন অনুসরয কমরন, ত্িন উহা সত্যই দিািনীয়।  

  

আমামদর ইচিয়গুচে র্ত্ক্ষয স্বািাচবক-িচ,সম্পন্ন, ত্ত্ক্ষয ত্াহারা আমামদর 

সবৃামপক্ষা চবশ্বাসমর্াগয পথপ্রদিৃক এবং দসগুচে দর্-সব ত্থয সংিহ কচরয়া দদয়, দস-

সব দর্ মানবীয় জ্ঞানমসৌমধর চিচত্ত—এ-কথা দকহ অস্বীকার কমর না। চকন্তু র্চদ দকহ মমন 

কমর, মানুমযর সমি জ্ঞান শুধু ইচিময়র অনুিূচত্—আর চকিু নয়, ত্মব আমরা ঐকথা 

অস্বীকার কচরব। র্চদ প্রাকতচত্ক চবজ্ঞান বচেমত্ ইচিয়েি জ্ঞানই বুোয়—ত্ার দবিী আর 

চকিু নয়, ত্মব আমরা বচেব, এরূপ চবজ্ঞান দকান চদন চিে না, দকান চদন হইমবও না। 

উপরন্তু শুধু ইচিয়জ্ঞামনর উপর প্রচত্চষ্ঠত্ দকান জ্ঞান কিনও চবজ্ঞান বচেয়া গতহীত্ হইমত্ 

পাচরমব না। 

  

অবিয ইচিয়গুচে জ্ঞামনর উপাদান সংিহ কমর, এবং উহামদর সাদতিয ও শবযময 

অনুসোন কমর, চকন্তু ঐিামনই উহামদর থাচমমত্ হয়। 
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প্রথমত্ুঃ বাচহমরর ত্থযসংিহ-বযাপারও অন্তমরর কত্কগুচে িাব এবং ধারযার উপর—

র্থা, দদি ও কামের উপর—চনিৃর কমর। চদ্বত্ীয়ত্ুঃ মানস পিিূচমকায় চকিুিা চবমূতৃ্ িাব 

বযত্ীত্ ত্থযগুচের বগৃীকরয বা সামানযীকরয অস্ভ।ব। সামানযীকরয র্ত্ উচ্চধরমনর 

হইমব, চবমূতৃ্ পিিূচমকাও ত্ত্ ইচিয়ানুিূচত্র বাচহমর থাচকমব। দসইিামনই অসংেগ্ন 

ত্থযগুচে সাজান হয়। এিন জড়বস্তুত, িচ,, মন, চনয়ম, কারয, দদি, কাে প্রিতচত্ 

িাবগুচে অচত্ উচ্চ চবমূতৃ্মনর িে; দকহই দকানচদন এগুচে ইচিয় দ্বারা অনুিব কমর 

নাই; অথবা বো র্ায়, এগুচে এমকবামর অচত্প্রাকতচত্ক বা অত্ীচিয় অনুিূচত্। অথি 

এগুচে িাড়া দকান প্রাকতচত্ক ত্থয দবাো র্ায় না। একচি গচত্মক দবাো র্ায়—একচি 

িচ,র সাহামর্য। দকান প্রকার ইচিময়র অনুিূচত্ হয় জড়বস্তুতর মাধযমম। বাহয 

পচরবতৃ্নগুচে দবাো র্ায় প্রাকতচত্ক চনয়মমর চিত্র চদয়া, মানচসক পচরবতৃ্নগুচে ধরা 

পমড় চিন্তায় বা মমন, চবচচ্ছন্ন ঘিনাগুচে শুধু কারৃ্-কারমযর িতঙ্খে দ্বারাই দবাো র্ায়। 

অথি দকহই কিনও জড় বা িচ,, চনয়ম বা কারয, দদি বা কাে—চকিুই দদমি নাই, 

এমন চক কল্পনাও কমর নাই। 

  

ত্কৃচ্ছমে বো র্াইমত্ পামর—চবমূতৃ্িাবরূমপ এগুচের অচস্তে নাই, এগুচে বগৃ বা দশ্রযী 

হইমত্ পতথক্ চকিু নয়, উহা হইমত্ এগুচে পতথক্ করা র্ায় না। ইহাচদগমক দকবে গুয 

বো র্াইমত্ পামর। 

  

এই চবমূতৃ্ন (abstraction) স্ভ।ব চকনা বা সামানযীকতত্ বগৃ বযত্ীত্ উহামদর আর চকিু 

অচস্তে আমি চকনা—এই প্রন িাড়াও ইহা স্পি দর্, জড় বা িচ,র ধারযা, কাে বা দদমির 

ধারযা, চনচমত্ত চনয়ম বা মমনর ধারযা—এগুচের প্রমত্যকচিই স্ব স্ব বগৃমমধয চনরমপক্ষ 

স্বয়ংসমূ্পযৃ, এগুচেমক র্িন শুধু এইিামব—চবমূতৃ্ চনরমপক্ষিামব চিন্তা করা র্ায়, ত্িনই 

ইহারা ইচিয়ানুিূচত্েি ত্থযগুচের বযািযারূমপ প্রচত্িাত্ হয়। অথৃাৎ এই িাব ও 

ধারযাগুচে শুধু দর্ সত্য ত্াহা নয়, উহা বযত্ীত্ ইহামদর চবযময় দুইচি ত্থয পাওয়া র্ায়ুঃ 

প্রথমত্ুঃ এগুচে অচত্প্রাকতচত্ক, চদ্বত্ীয়ত্ুঃ অচত্প্রাকতচত্করূমপই এগুচে প্রাকতচত্ক ঘিনা 

বযািযা কমর, অনযরূমপ নয়। 
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* * * 

  

বাহযজগৎ অন্তজৃগমত্র অনুরূপ বা অন্তজৃগৎ বাহযজগমত্র অনুরূপ, জড়বস্তুত মমনরই 

প্রচত্কতচত্ বা মন জড়জগমত্র প্রচত্কতচত্, পাচরপাচশৃ্বক অবস্থা মনমক চনয়চন্ত্রত্ কমর অথবা 

মনই পাচরপাচশৃ্বক অবস্থা চনয়ন্ত্রয কমর, ইহা অচত্ পুরাত্ন প্রািীন প্রন, ত্বুও ইহা এিনও 

পূবৃবৎ নূত্ন ও সমত্জ, ইহামদর দকান্ চি পূমবৃ বা দকান্ চি পমর, দকান্ চি কারয ও দকান্ চি 

কারৃ্—মনই জড়বস্তুতর কারয বা জড়বস্তুতই মমনর কারয—এ-সমসযা সমাধামনর দিিা না 

কচরমেও ইহা স্বত্ুঃচসদ্ধ দর্, বাহযজগৎ অন্তজৃগমত্র দ্বারা চনয়চন্ত্রত্ না হইমেও উহা 

অন্তজৃগমত্র অনুরূপ হইমত্ বাধয, না হইমে উহামক জাচনবার আমামদর অনয উপায় নাই। 

র্চদ ধচরয়াও েওয়া র্ায়, বাহযজগৎই আমামদর অন্তজৃগমত্র কারয, ত্বুও বচেমত্ হইমব, 

এই বাহযজগৎ র্াহামক আমরা আমামদর মমনর কারয বচেমত্চি, উহা আমামদর চনকি 

অজ্ঞাত্ ও অমজ্ঞয়, দকন-না আমামদর মন উহার ত্ত্িুকু বা দসই িাবিুকুই জাচনমত্ পামর, 

র্াহা উহার সচহত্ উহার প্রচত্চবম্বরূমপ দমমে। প্রচত্চবম্ব কিনও বস্তুতচির কারয হইমত্ 

পামর না। সুত্রাং বাহযজগমত্র দর্ অংিিুকু—আমরা উহার সমি হইমত্ দর্ন কাচিয়া 

েইয়া আমামদর মমনর দ্বারা জাচনমত্ পাচরমত্চি, ত্াহা কিনও আমামদর মমনর কারয 

হইমত্ পামর না, কারয উহার অচস্তে আমামদর মমনর দ্বারাই সীমাবদ্ধ (মমনর দ্বারাই 

উহামক জানা র্ায়)। 

  

এইজনযই মনমক জড়বস্তুত হইমত্ উৎপন্ন বো র্াইমত্ পামর না। উহা বোও অসেত্, দকন-

না আমরা জাচন দর্, এই চবশ্ব-অচস্তমের দর্ অংিিুকুমত্ চিন্তা বা জীবনীিচ, নাই ও 

র্াহামত্ বাহয অচস্তে আমি, ত্াহামকই আমরা জড়বস্তুত বচে, এবং দর্িামন এই বাহয 

অচস্তে নাই এবং র্াহামত্ চিন্তা বা জীবনীিচ, রচহয়ামি, ত্াহামকই আমরা মন বচে। 

সুত্রাং এিন র্চদ আমরা জড় হইমত্ মন বা মন হইমত্ জড় প্রমায কচরমত্ র্াই, ত্াহা 

হইমে দর্-সকে গুয দ্বারা উহাচদগমক পতথক্ করা হইয়াচিে, ত্াহাই অস্বীকার কচরমত্ 

হইমব। অত্এব মন হইমত্ জড় বা জড় হইমত্ মন উৎপন্ন হইয়ামি, বো শুধু কথার কথা 

মাত্র। 
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আমরা আরও দদচিমত্ পাই দর্, এই চবত্কৃচি মন ও জমড়র চবচিন্ন সংজ্ঞা-বযবহার-রূপ 

ভ্রাচন্তর উপর অমনকিা চনিৃর কচরমত্মি। আমরা মনমক কিনও-বা জমড়র চবপরীত্ ও 

জড় হইমত্ পতথক্ বচেয়া বযৃনা কচরমত্চি, আবার কিনও বচেমত্চি মন ও জড় উিয়ই 

মমনর অন্তগৃত্, অথৃাৎ জড়জগমত্র দতচিমত্ অন্তজৃগৎ ও বচহজৃগৎ দুই-ই মমনর অংি-

চবমিয। জড়মকও দসরূপ কিনও-বা আমামদর ইচিয়িাহয বাহয জগৎরূমপ আবার কিনও 

বা বাহয বা আন্তর উিয় জগমত্র কারযরূমপ বযৃনা করা হইমত্মি। জড়বাচদগয 

িাববাচদগযমক আত্চঙ্কত্ কচরয়া র্িন বমেন, ত্াাঁহারা ত্াাঁহামদর পরীক্ষাগামরর মূে 

ত্ত্ত্বগুচে হইমত্ মন প্রস্তুতত্ কচরমবন, ত্িন ত্াাঁহারা চকন্তু এমন এক বস্তুতমক প্রকাি কচরমত্ 

িাচহমত্মিন, র্াহা ত্াাঁহামদর সকে মূেত্মত্ত্বর ঊমধ্বৃ—বাহয ও অন্তজৃগৎ র্াহা হইমত্ 

উৎপন্ন, র্াহামক চত্চন জড় প্রকতচত্রূমপ আিযা চদমত্মিন। িাববাদীও দসইরূপ র্িন 

জড়বাদীর মূেত্ত্ত্বগুচে ত্াাঁহারই চিন্তাত্ত্ত্ব হইমত্ উৎপন্ন বচেয়া মমন কমরন, ত্িন চকন্তু 

চত্চন এমন এক বস্তুতর ইচেত্ পাইমত্মিন, র্াহা হইমত্ জড় ও দিত্ন উিয় বস্তুতই উৎপন্ন 

হইমত্মি; ত্াাঁহামকই চত্চন বহু সমময় ‘ঈশ্বর’ আিযাও চদমত্মিন। ইহার অথৃ এই দর্, 

একদে চবশ্বব্রোমির এক অংি মাত্র জাচনয়া উহামক ‘বাহয’ বচেয়া বযৃনা কচরমত্মিন 

এবং অনযদে উহার অপর অংি জাচনয়া উহামকই ‘আন্তর’ আিযা চদমত্মিন। এই উিয় 

প্রয়াসই চনষ্ফে। মন বা জড় দকানচিই অপরচিমক বযািযা কচরমত্ পামর না। এমন আর 

একচি বস্তুতর আবিযক, র্াহা ইহামদর উিয়মকই বযািযা কচরমত্ পামর। 

  

এইরূপ রু্চ, দদওয়া র্াইমত্ পামর দর্, চিন্তাও কিনও মন বযত্ীত্ থাচকমত্ পামর না। 

কারয র্চদ এমন এক সময় কল্পনা করা র্ায়, র্িন চিন্তার অচস্তে চিে না, ত্িন জড়—

দর্রূমপ উহামক আমরা জাচন—চক কচরয়া থাচকমব  অপর পমক্ষ ইহা বো র্াইমত্ পামর 

দর্, ইচিয়ানুিূচত্ বযত্ীত্ জ্ঞান স্ভ।ব নয় এবং র্িন ঐ অনুিূচত্ বাহযজগমত্র উপর 

চনিৃর কমর, ত্িন আমামদর মমনর অচস্তেও বাহযজগমত্র অচস্তমের উপর চনিৃর 

কচরমত্মি। 
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ইহাও বো র্াইমত্ পামর না দর্, ইহামদর (জড় ও মমনর) একচি আর্ভ।কাে 

( beginning) রচহয়ামি। সামানযীকরয বযত্ীত্ জ্ঞান স্ভ।ব নয়। সামানযীকরযও আবার 

কত্কগুচে সদতি বস্তুতর পূবৃাচস্তমের উপর চনিৃর কমর। পূবৃ অনুিূচত্ বযত্ীত্ একচির সচহত্ 

আর একচির তু্েনাও স্ভ।ব নয়। জ্ঞান দসইজনয পূবৃজ্ঞামনর অমপক্ষা কমর, দসইজনযই 

উহা চিন্তা ও জমড়র পূবৃাচস্তমের উপর চনিৃর কচরমত্মি, উহামদর আর্ভ।কাে দসইজনয 

স্ভ।ব নয়। 

  

ইচিয়জ্ঞান র্াহার উপর চনিৃর কমর, দসই সামানযীকরমযর পশ্চামত্ও আবার এমন একচি 

বস্তুত থাকা আবিযক, র্াহার উপর কু্ষদ্র কু্ষদ্র অসংেগ্ন ইচিয়ানুিূচত্গুচে একত্র হইমত্ 

পামর, চিত্রাঙ্কমনর জনয দর্মন চিমত্রর পশ্চামত্ একচি পমির একান্ত আবিযক, আমামদর 

বাহযানুিূচত্র জনযও দসইরূপ একচি চকিুর একান্ত প্রময়াজন, র্াহার উপর 

ইচিয়ানুিূচত্গুচে একত্র হইমত্ পামর, র্চদ চিন্তা বা মনমক ঐ বস্তুত বো র্ায়, ত্মব উহার 

একত্রীকরমযর জনয আবার আর একচি বস্তুতর প্রময়াজন হইমব। মন একচি অনুিূচত্র প্রবাহ 

বযত্ীত্ অনয চকিু নয়, সুত্রাং উহামদর একত্রীকরমযর জনয ঐরূপ একচি পিিূচমকার 

একান্ত প্রময়াজন হইমব। এই পিিূচমকা পাইমেই আমামদর সকে চবমেযয থাচময়া র্ায়। 

এই অচবিাজয একমে না দপৌাঁিান পরৃ্ন্ত আমরা থাচমমত্ পাচর না। ঐ একেই আমামদর 

জড় ও চিন্তার একমাত্র- পিিূচম। 

  

* * * 

  

দর্ৌচগক পদামথৃর চবমেযয ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত স্ভ।ব নয়, র্ত্ক্ষয না দকান অিি অচদ্বত্ীয় 

সত্তা পাওয়া র্ায়। দর্ সত্তা আমামদর চনকি ‘জড়বস্তুত’ ও ‘চিন্তা’ এই উিময়র এই প্রকার 

একে উপস্থাচপত্ কমর উহাই দসই সচিক অিি চিচত্ত, র্াহার উপর চনচিে প্রপেও 

অচধচষ্ঠত্; কারয ইহার পমর আমরা আর দকান চবমেযমযর কথা চিন্তা কচরমত্ পাচর না। 

অচধকন্তু ইহার অচধক চবমেযমযর আর প্রময়াজনও থামক না, কারয বাহয ও আন্তর 

প্রত্যমক্ষর সকে প্রকার চবমেযয ইহারই অন্তিুৃ, হইয়া র্ায়।  
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এ পরৃ্ন্ত আমরা এইিুকু দদচিমত্ পাইোম দর্, ‘ মন’  ও জড়প্রপে এবং ত্াহামদরও 

ঊমধ্বৃ দসই অচদ্বত্ীয় বস্তুত, র্াহার উপর এই দুই-ই আপন আপন চক্রয়া কচরয়া র্াইমত্মি—

এই সমস্তই আমামদর অনুসোমনর অন্তিুৃ,। 

  

এই দর্ ঊমধ্বৃ অবচস্থত্ বস্তুতচি, ইহা ইচিময়র প্রত্যমক্ষর চবযয় হয় না; রু্চ,র অবজৃনীয় 

অেরূমপ ইহা আচসয়া পমড়, এবং এক িাযাত্ীত্ অনুিব-স্বরূমপ ইহা আমামদর প্রমত্যক 

ইচিয়-প্রত্যমক্ষর সমে সমে আমামদর চনকি উপচস্থত্ হয়। আমরা ইহাও দদচিমত্ পাই 

দর্, রু্চ,র সত্ত্া রক্ষা কচরমত্ হইমে এবং আমামদর সামানযীকরমযর স্বািাচবক প্রবতচত্ত 

অনুসরয কচরমত্ হইমে আমরা বাধয হইয়াই এই অচনবৃিনীয় বস্তুতমত্ উপনীত্ হই। 

  

এমন রু্চ,ও উচিমত্ পামর দর্, মানচসক ও জড়-প্রাকতচত্ক প্রপমের ঊমধ্বৃ অপর দকান 

সারবস্তুত বা দিত্ন সত্তা আমি। ইহা মাচনয়া েইবার দকান প্রময়াজন নাই। আমরা জাচনমত্ 

পাচর বা জাচন শুধু এই চনচিে প্রপেমক; এবং এই প্রপমের বযািযার জনয প্রপোত্ীত্ 

দকান অপর বস্তুতর প্রময়াজন হয় না। চবমেযমযর ধারা ইচিয়মক অচত্ক্রম কচরয়া র্াইমত্ 

পামর না। পরন্তু সবৃ বস্তুতর সমেয়-মক্ষত্ররূমপ দকান সারবস্তুত আমি, এইরূপ দর্ দবাধ হইয়া 

থামক, ইহা মানচসক ভ্রাচন্ত মাত্র। 

  

আমরা দদচিমত্ পাই, অচত্ পুরাকাে হইমত্ চিন্তািীে বযচ,মদর মমধয দুইচি দশ্রযী 

চবরাজমান। এক পমক্ষর মমত্ মানুমযর মমন বস্তুত সম্বমে প্রত্যয় রিনা কচরবার এবং 

বস্তুতচনরমপক্ষ সূক্ষ্ম ধারযায় উপচস্থত্ হইবার দর্ অচনবারৃ্ প্রময়াজন রচহয়ামি, উহাই 

জ্ঞানাজৃমনর স্বািাচবক পথ-চনমদৃিক, এবং র্ত্ক্ষয না আমরা সমস্ত প্রপেমক অচত্ক্রম 

কচরয়া এমন এক চবশুদ্ধ প্রত্যময় উপচস্থত্ হইমত্চি, র্াহা সবৃপ্রকামর স্বত্ন্ত্র এবং দদি-

কাে-চনচমমত্তর অত্ীত্, ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত ইহার চবরাম নাই। এক্ষময র্চদ আমরা স্থূে হইমত্ 

আর্ভ। কচরয়া ক্রমম উহামক সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মত্মর চবেীন কচরমত্ কচরমত্ অিসর হইয়া 

িচে, র্ত্ক্ষয না এমন চকিুমত্ উপনীত্ হই দর্িামন অপর সব চকিুর সমাধান পাই, এবং 

এই প্রযােী অবেম্বমন চিন্তা ও পদামথৃর দ্বারা চবরচিত্ চনচিে প্রপমের চবমেযযপূবৃক 

পূমবৃা, িরম ধারযায় উপচস্থত্ হই, ত্মব ইহা স্বত্ই প্রচত্িাত্ হইমব দর্, এই িরম িে 
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বযত্ীত্ র্াহা চকিু আমি, দস সবই ইহার চবচবধ চবকািমাত্র। কামজই এই িরম িেচিই 

একমাত্র সত্য বস্তুত; অপর র্াহা চকিু আমি, ত্াহা উহার িায়ামাত্র। অত্এব ইচিময়র গিীর 

মমধয সত্য নাই; সত্য উহার অত্ীত্। 

  

অপর চদমক অপর পক্ষ বমেন, আমামদর ইচিয়গুচে আমামদর চনকি র্াহা উপচস্থত্ কমর, 

জগমত্ দকবেমাত্র ত্াহাই সত্য এবং র্চদও ইচিয়েি অনুিূচত্র সচহত্ ত্াহারও ঊমধ্বৃ 

অবচস্থত্ দকান একিা বস্তুতর আিাস অনুসূযত্ রচহয়ামি বচেয়া দবাধ হয়, ত্থাচপ উহা 

মমনর িেনামাত্র, এবং ত্াই উহা চমথযা। 

  

অপচরবতৃ্নীয় দকান চকিুর ধারযা না থাচকমে পচরবতৃ্নিীে দকান চকিুর ধারযা হয় না। 

এিন র্চদ বো হয় দর্, দর্ অপচরবতৃ্নীময়র পচরমপ্রচক্ষমত্ পচরবতৃ্নিীে বস্তুতচিমক দদিা 

হয়, ত্াহাও একচি ইচিয়িাহয ও পচরবতৃ্নিীে ঘিনামাত্র এবং উহার অপচরবতৃ্নীয়ত্া 

শুধু আমপচক্ষক এবং এইজনয উহামক বুচেমত্ হইমে উহামকও আর একিা চকিুর 

পচরমপ্রচক্ষমত্ দদচিমত্ হইমব, এবং পর পর এইরূপই িচেমত্ থাচকমব, ত্াহা হইমে আমরা 

বচে, এই িতঙ্খো-পরম্পরামক অনন্ত ধারায় র্ত্ দীঘৃই করা হউক না দকন, পচরমিময 

দদিা র্াইমব, আমরা দর্মহতু্ অপচরবতৃ্নীময়র সচহত্ সম্বে বযত্ীত্ পচরবতৃ্নিীে বস্তুতর 

ধারযা কচরমত্ পাচর না, অত্এব বাধয হইয়াই আমাচদগমক এমন একচি সত্তার অচস্তে 

মাচনয়া েইমত্ হইমত্মি, র্াহা সকে পচরবতৃ্নিীে বস্তুতর পশ্চামত্ রচহয়ামি। চবচিন্ন 

অংমির চমেমন র্াহা প্রস্তুতত্ হয়, ত্াহার একাংি িহয কচরবার এবং অপরাংি পচরত্যাগ 

কচরবার অচধকার কাহারও নাই। দকহ র্চদ মুদ্রার প্রধান-নামাচঙ্কত্ চদকচি িহয কমরন, 

ত্াহা হইমে ত্াাঁহামক উহার উল্টা চদকিাও িহয কচরমত্ হয়, ত্া র্ত্ই চত্চন উহা অপিন্দ 

করুন না দকন। 

  

অচধকন্তু মানুমযর প্রমত্যক চক্রয়ার সমে ইহাই চবমঘাচযত্ হয় দর্, দস স্বাধীন। সবৃমশ্রষ্ঠ 

মনীযী হইমত্ সবৃামপক্ষা অচিচক্ষত্ বযচ, পরৃ্ন্ত সকমেই জামন, দস স্বাধীন। অথি প্রমত্যক 

মানুয দসই সমে সামানয চিন্তা কচরমেই দদচিমত্ পায় দর্, ত্াহার প্রচত্চি কমমৃর পশ্চামত্ 

কত্কগুচে অচিপ্রায় ও পাচরপাচশৃ্বক অবস্থা রচহয়ামি। এবং দসই অবস্থা ও অচিপ্রায়গুচে 
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র্ত্ক্ষয আমি ত্ত্ক্ষয পরৃ্ন্ত জাগচত্ক দর্-মকান ঘিনামক দর্িামব কারৃ্-কারমযর 

চনয়মানুসামর চনযৃয় করা িমে, দর্-মকান মানুমযর জীবমনর দর্-মকান ঘিনামকও দত্মচন 

ঐ অচিপ্রায় ও অবস্থাগুচে হইমত্ই কারৃ্-কারমযর সুচনচশ্চত্ ধারা অবেম্বমন চনযৃয় করা 

িমে। 

  

এিামন আবার চিক পমূবৃর অসুচবধারই সতচি হইমত্মি। মানুমযর ইচ্ছা একচি কু্ষদ্র বতমক্ষর 

বতচদ্ধ চকংবা একচি প্রস্তরিমির পত্মনর মত্ই কারৃ্কারমযর কচিন চনগমড় আবদ্ধ, এবং 

ত্থাচপ এই-সকে বেমনর মমধযও মুচ,র অচবনশ্বর ধারযা অনুসূযত্ রচহয়ামি। এস্থমেও 

র্াাঁহারা সমূ্পযৃ ঘিনার চদমক দতচি রামিন, ত্াাঁহারা দঘাযযা কচরমবন দর্, মুচ,র ধারযা 

ভ্রাচন্তমাত্র, কারয মানুয সমূ্পযৃরূমপ প্রময়াজমনর দ্বারা পচরিাচেত্ হয়। 

  

এক্ষময একচদমক ভ্রাচন্ত বচেয়া মুচ,মক উড়াইয়া চদমে দকান বযািযাই হইে না। 

অপরচদমক এরূপও দত্া বো র্াইমত্ পামর দর্, প্রময়াজমনর ধারযা বা বেন বা কারৃ্-

কারয-সম্বমের ধারযা অজ্ঞানপ্রসূত্ ভ্রাচন্ত। দকান মত্বাদ র্িন ঘিনাগুচেমক বযািযা 

কচরমত্ অিসর হয়, ত্িন দস ঘিনাগুচের দকান-একচি ঐ মত্বামদর অনুরূপ হইমত্মি 

না দদচিয়া র্চদ ঐগুচেমক বাদ চদয়া বাকীগুচের সচহত্ চনমজর সামঞ্জসয স্থাপন কমর, 

ত্মব দস মত্চি দগাড়ামত্ই ভ্রমাত্মক। এইিুকু পথ উনু্ম, রচহে দর্ আমাচদগমক প্রথমত্ুঃ 

স্বীকার কচরমত্ হইমব িরীর মু, নমহ, ইচ্ছাও মু, নমহ। চকন্তু িরীর মমনর ঊমধ্বৃ এমন 

চকিু রচহয়ামি র্াহা এবং 

  

(অসমাি) 
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