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১. সূিনা 

আমাদের এই জগৎ-এই পদেচিয়গ্রাহ্য জগৎ-যাহ্ার তত্ত্ব আমারা যুচি ও বুচি-বদে 

বুচিদত পাচর, তাহ্ার উভয় চেদেই অনন্ত, উভয় চেদেই অদেয়-‘চির-অোত’ 

চবরাজমান। যয োনাদোে জগদত ‘ধমম’  নাদম পচরচিত, তাহ্ার তত্ত্ব এই জগদতই 

অনুসন্ধান েচরদত হ্য়; যয-সেে চবষদয়র আদোিনায় ধমমোভ হ্য়, যসগুচে এই 

জগদতরই ঘটনা। স্বরূপতঃ চেন্তু ধমম অতীচিয় ভূচমর অচধোরভুি, ইচিয় রাদজযর 

নয়।উহ্া সবমপ্রোর যুচির অতীত, সুতরাৎ উহ্া বুচির রদজযর অচধোর নয়। । উহ্া 

চেবযের্মন-স্বরূপ-মানব মদন ঈশ্বরীয় অদেৌচেে প্রভাবস্বরূপ, উহ্া অোত ও অদেদয়র 

সমুদে িম্পপ্রোন, উহ্াদত অদেয়দে োত অদপক্ষা আমাদের অচধে পচরচিচত েচরয়া 

যেয়, োরণ োন েখনও ‘োত’ হ্ইদত পাদর না। আমার চবশ্বাস, মানব সমাদজর প্রার্ 

হ্ইদতই মানব-মদন এই ধমমতদত্ত্বর অনুসন্ধান িচেয়াদ । জগদতর ইচতহ্াদস এমন সময় 

েখনই হ্য় নাই, যখন মানব-যুচি ও মানব-বুচি এে জগেতীত বস্ত্তর জনয এই 

অনুসন্ধান-এই প্রাণপণ যিষ্টা না েচরয়াদ । 

আমাদের কু্ষে ব্রহ্মাদে-এই মানব মাদন-আমরা যেচখদত পাই, এেচট চিন্তার উেয় হ্ইে; 

যোথা হ্ইদত উহ্ার উেয় হ্ইে তাহ্া আমরা জাচন না; আর যখন উহ্া চতদরাচহ্ত হ্ইে, 

তখন উহ্া যয যোথায় যগে, তাহ্াও আমরা জাচন না। বচহ্জমগৎ ও অন্তজমগৎ যযন এেই 

পদথ িচেয়াদ , এে প্রোর অবস্থার চভতর চেয়া যযন উভয়দেই িচেদত হ্ইদতদ , 

উভদয়ই যযন এে সুদর বাচজদতদ । 

এই বিৃতাসমূদহ্ আচম আপনাদের চনেট চহ্ন্দুদের এই মত বযাখযা েচরবার যিষ্টা েচরব 

যয, ধমম মানুদষর চভতর হ্ইদতই উৎপন্ন, উহ্া বাচহ্দরর চে ু হ্ইদত হ্য় নাই। আমার 

চবশ্বাস, ধমমচিন্তা মানদবর প্রেৃচতগত; উহ্া মানুদষর স্বভাদবর সচহ্ত এমন অদেেযভাদব 

জচিত যয, যতচেন না যস চনজ যেহ্মনদে অস্বীোর েচরদত পাদর, যতচেন না যস চিন্তা 

ও জীবন-ভাব তযাগ েচরদত পাদর, ততচেন তাহ্ার পদক্ষ ধমম তযাগ েরা অস্ব। যতচেন 

মানদবর চিন্তার্চি থাচেদব, ততচেন এই যিষ্টাও িচেদব এব ততচেন যোন্-না-দোন 
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আোদর তাহ্ার ধমম থাচেদবই থাচেদব।এই জনযই আমরা জগদত নানাপ্রোদরর ধমম 

যেচখদত পাই। অবর্য এই আদোিনা আমাদের হ্তবুচি েচরদত পাদর, চেন্তু আমাদের 

মদধয অদনদে যয এরূপ িিমাদে বৃথা েল্পনা মদন েদরন, তাহ্া চিে নয়। নানা 

আপাতচবদরাধী চবরৃ্ঙ্খোর চভতর সামঞ্জসয আদ , এই-সব যবসুরা-দবতাোর মদধযও 

ঐেযতান আদ ; চযচন উহ্া শুচনদত প্রস্তুত, চতচনই যসই সুর শুচনদত পাইদবন। 

বতমমান োদে সেে প্রদের মদধয প্রধান প্রে এইঃ মাচনোম, োত ও যেদয়র উভয় 

চেদেই অদেয় ও অনন্ত অোত রচহ্য়াদ , চেন্তু ঐ অনন্ত অোতদে জাচনবার যিষ্টা যেন? 

যেন আমরা োতদে েইয়াই সন্তুষ্ট না হ্ই? যেন আমরা যভাজন, পান ও সমাদজর চে ু 

েেযাণ েচরয়াই সন্তুষ্ট না থাচে? এই ভাদবর েথাই িাচরচেদে শুচনদত পাওয়া যায়। খুব 

বি বি চবদ্বান্ অধযাপে হ্ইদত অনগমে েথা-বো চর্শুর মুদখও আমরা আজোে শুচনয়া 

থাচে-জগদতর উপোর ের, ইহ্াই এেমাত্র ধমম, জগেতীত সতার সমসযা েইয়া 

নািািািা েরার যোন ফে নাই। এই ভবচট এখন এতেূর প্রবে হ্ইয়াদ  যয, ইহ্া এেটা 

স্বতঃচসি সতয হ্ইয়া োাঁিাইয়াদ । 

চেন্তু যসৌভাগযক্রদম যসই জগেতীত সতার তত্ত্বানুসন্ধান না েচরয়া থাচেবার যজা আমাদের 

নাই। এই বতমমান বযি জগৎ যসই অবযদির এে অংর্মাত্র। এই পদেচিয়-গ্রাহ্য জগৎ 

যযন যসই অনন্ত আধযাচিে জগদতর এেচট কু্ষে অংর্-আমাদের ইচিয়ানুভূচতর  দর 

আচসয়া পচিয়াদ । সুতরাং জগেতীতদে না জাচনদে চেরূদপ উহ্ার এই কু্ষে প্রোদর্র 

বাখযা হ্ইদত পাদর, উহ্াদে বুিা যাইদত পাদর? েচথত আদ , সদক্রচটস্  এেচেন এদথদস 

বিৃতা চেদতচ দেন, এমন সময় তাাঁহ্ার সচহ্ত এে ব্রাহ্মদণর সাক্ষাৎ হ্য়-ইচন ভারত 

হ্ইদত গ্রীসদেদর্ চগয়াচ দেন। সদক্রচটস্  যসই ব্রাহ্মণদে বদেচ দেন, ‘মানুষদে জানাই 

মানবজাচতর সদবমাচ্চ েতমবয-মানবই মানদবর সদবমাচ্চ আদোিনার বস্তু।’ ব্রাহ্মণ তৎক্ষাণাৎ 

প্রতুযতর চেদেন, ‘যতক্ষণ ঈশ্বরদে না জাচনদতদ ন, ততক্ষণ মানুষদে চেরূদপ জাচনদবন?’ 

এই ঈশ্বর, এই চির অদেয় বা চনরদপক্ষ সতা, বা অনন্ত, বা নাদমর অতীত বস্তু-তাাঁহ্াদে 

যয নাদম ইো তাহ্াদতই ডাো যায়-এই বতমমান জীবদনর যাহ্া চে ু োত ও যাহ্া চে ু 

যেয়, সেদেরই এেমাত্র যুচিযুি বাখযাস্বরূপ। যয-দোন বস্তুর েথা-চন ে জি বস্তুর 
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েথা ধরুন। যেবে জি-সম্বন্ধীয় চবোদনর মদধয যয-দোন এেচট, যথা-রসায়ন, 

পোথমচবেযা, গচণত-দজযাচতষ বা প্রাণীতত্ত্বচবেযার েথা ধরুন, উহ্া চবদর্ষ েচরয়া 

অদোিনা েরুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমর্ঃ অগ্রসর হ্উে, যেচখদবন স্থূে ক্রদম সূক্ষ্ম হ্ইদত 

সূক্ষ্মতর পোথম েয় পাইদতদ , যর্দষ ঐগুচে এমন স্থাদন আচসদব, যযখাদন এই সমূেয় 

জিবস্তু  াচিয়া এদেবাদর অজদি বা চিতদনয যাইদতই হ্ইদব। োদনর সেে চবভাদগই 

স্থূে ক্রমর্ঃ সূক্্ষদম চমোইয়া যায়, পোথমচবেযা ের্মদন পযমবচসত হ্য়। 

এইরূপ মানুষদে বাধয হ্ইয়া জগেতীত সতার আদোিনা েচরদত হ্য়। যচে আমরা ঐ 

তত্ত্ব জাচনদত না পাচর, তদব জীবন মরুভূচম হ্ইদব, মানবজীবন বৃথা হ্ইদব। এ-

েথাবচেদত ভাে যয বতমমাদন যাহ্া যেচখদত , তাহ্া েইয়াই তৃপ্ত থাদো; যগারু, েুেুর ও 

অনযানয পশুগণ এইরূপ বতমমান েইয়াই সন্তুষ্ট, আর ঐ ভাদবই তাহ্াচেগদে পশু 

েচরয়াদ । অতএব যচে মানুষ বতমমান েইয়া সন্তুষ্ট থাদে এবং জগেতীত সতার 

অনুসন্ধান এোবাদর পচরতযাগ েদর, তদব মানবজাচতদে পশুর  দর চফচরয়া যাইদত 

হ্ইদব। ধমমই-জগেতীত সতার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুদত প্রদভে েচরয়া থাদে। এচট 

অচত সুন্দর েথা, সেে প্রাণীর মদধয মানুষই স্বভাবতঃ উপদরর চেদে িাচহ্য়া যেদখ; 

অনযানয সেে জন্তুই স্বভাবতঃ নীদির চেদে িুাঁচেয়া থাদে। এই উর্ধ্মেৃচষ্ট, উর্ধ্মচেদে গমন 

ও পূণমদের অনুসন্ধানদেই ‘পচরত্রাণ’ বা ‘উিার’ বদে; আর যখনই মানুষ উচ্চতর চেদে 

গমন েচরদত আর্ েদর, তখনই যস এই পচরত্রাণ-রূপ সদতযর ধারণার চেদে চনদজদে 

উন্নীত েদর। পচরত্রাণ-অথম, যবর্ভূষা বা গৃদহ্র উপর চনভমর েদর না, উহ্া মানুদষর 

মচ ষ্কস্থ আধযাচিে ভাব-সম্পদের তারতদমযর উপর চনভমর েদর। উহ্াদতই মানবজাচতর 

উন্নচত, উহ্াই যভৌচতে ই মানচসে সবমচবধ উন্নচতর মূে; ঐ যপ্ররণার্চিবদে-ঐ উৎসাহ্-

বদেই মানবজাচত সনু্মদখ অগ্রসর হ্ইয়া থাদে। 

ধমম-প্রিুর অন্ন ও পাদন নাই, অথবা সুরময হ্দমমযও নাই। বারংবার ধদমমর চবরুদি আপনারা 

এই আপচত র্চনদত পাইদবনঃ ধদমমর দ্বারা চে উপোর হ্ইদত পাদর? উহ্া চে েচরদের 

োচরে েূর েচরদত পাদর? মদন েরূন, উহ্া যযন পাদর না, তাহ্া হ্ইদেই চে ধমম অসতয 

বচেয়া প্রমাচণত হ্ইে? মদন েরূন আপচন এেচট যজযাচতদষর চসিান্ত প্রমান েচরদত যিষ্টা 
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েচরদতদ ন-এেচট চর্শু োাঁিাইয়া উচিয়া চজোসা েচরে, ‘ইহ্াদত চে মদনামত খাবার 

পাওয়া যায়?’ আপচন উতর চেদেন-‘না, পাওয়া যায় না।’ তখন চর্শুচট বচেয়া উচিে, 

‘তদব ইহ্া যোন োদজর নয়।’ চর্শুরা তাহ্াদের চনদজদের েৃচষ্ট হ্ইদত অথমাৎ যোন  

চজচনদস েত ভাে খাবার পাওয়া যায়, এই চহ্সাদব সমগ্র জগদতর চবিার েচরয়া থাদে। 

যাহ্ারা অোনােন্ন বচেয়া চর্শুসেৃর্, সংসাদরর যসই চর্শুদের চবিারও ঐরূপ। চন্নভভূচমর 

েৃচষ্ট হ্ইদত উচ্চতর বস্তুর চবিার েরা েখনই েতমবয নয়। প্রদতযে চবষয়ই তাহ্ার চনজস্ব 

মদনর দ্বারা চবিার েচরদত হ্ইদব। অনদন্তর দ্বারা অনন্তদে চবিার েচরদত হ্ইদব। ধমম সমগ্র 

মানবজীবদন অনুসূযত, শুধু বতমমাদন নয়-ভূত, ভচবষযত, বতমমান সবমোদে। অতএব ইহ্া 

অনন্ত আিা ও অনন্ত ঈশ্বদরর মদধয অনন্ত সম্বন্ধ। অতএব ক্ষচনে মানবজীবদনর উপর 

উহ্ার োযম যেচখয়া উহ্ার মূেয চবিার েরা চে নযায়সঙ্গত?- েখনই নয়। এগুচে সব 

যনচতমূেে যুচি। 

এখন প্রে উচিদতদ , ধদমমর দ্বারা চে প্রেৃতপদক্ষ যোন ফে হ্য়? হ্াাঁ হ্য় ; উহ্াদত মানুষ 

অনন্ত জীবন োভ েদর। মানুষ বতমমাদন যাহ্া, তাহ্া এই ধদমমর র্চিদতই হ্ইয়াদ , আর 

উহ্াই এই মনুষয-নামে প্রাণীদে যেবতা েচরদব। ধমমই ইহ্া েচরদত সমথম। মানবসমাজ 

হ্ইদত ধমমদে বাে োও-চে অবচর্ষ্ট থাচেদব? তাহ্া হ্ইদে এই সংসার শ্বাপেসমােীণম 

অরনয হ্ইয়া যাইদব। ইচিয় সুখ মানব জীবদনর েক্ষয নয়, োনই সমুেয় প্রাণীর েক্ষয। 

আমরা যেচখদত পাই, পশুগন ইচিয়সুদখ যতটা প্রীচত অনুভব েদর, মানুষ বুচির্চির 

পচরিােনা েচরয়া তেদপক্ষা অচধে সুখ অনুভব েচরয়া থাদে ; আর ইহ্াও আমরা 

যেচখদত পাই, বুচি ও চবিারর্চির পচরিােনা অদপক্ষা আধযাচিে সুদখ মানুষ অচধেতর 

সুখদবাধ েচরয়া থাদে। অতএব আধযাচিেোনদে চনশ্চয়ই সবমদেষ্ঠ  োন বচেদত হ্ইদব। 

এই োনোভ হ্ইদে সদঙ্গ সদঙ্গ আনন্দ আচসদব। জাগচতে সেে বস্তুই যসই প্রেৃত োন 

ও আনদন্দর  ায়ামাত্র-শুধু চতন িাচর ধাপ চনদ্নভর প্রোর্। 

আর এেচট প্রে আদ  : আমাদের িরম েক্ষয চে? আজোে প্রায়ই বো হ্ইয়া থাদে যয, 

মানুষ অনন্ত উন্নচতর পদথ িচেয়াদ -ক্রমাগত সম্মুদখ অগ্রসর হ্ইদতদ , চেন্তু তাহ্ার োভ 

েচরবার যোন িরম েক্ষয নাই। এই ‘ক্রমাগত চনেটবতমী হ্ওয়া অথি েখনও েক্ষযস্থদে 
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না যপৌাঁ াদনা’-ইহ্ার অথম যাহ্াই হ্উে, আর এ তত্ত্ব যতই অদূ্ভত হ্উে, ইহ্া যয অস্ব 

তাহ্া অচত সহ্দজই যবাধগময হ্ইদত পাদর। সরে যরখায় চে েখনও যোন প্রোর গচত 

হ্ইদত পাদর? এেচট সরে যরখাদে অনন্ত প্রসাচরত েচরদে উহ্া এেচট বৃতরুদপ পচরণত 

হ্য়; উহ্া যযখান হ্ইদত আর্ হ্ইয়া চ ে যসখাদনই আবার চফচরয়া যায়। যযখান হ্ইদত 

আর্ েচরয়াচ  যসখাদনই অবর্য যর্ষ েচরদত হ্ইদব; আর যখন ঈশ্বর হ্ইদত আপনাদের 

গচত আর্ হ্ইয়াদ , তখন অবর্য ঈশ্বদর প্রতযাবতমন েচরদত হ্ইদব। তদব ইচত মদধয আর 

েচরবার চে থাদে? ঐ অবস্থায় যপৌাঁচ বার উপদযাগী চবদর্স চবদর্স খুাঁচটনাচট োযমগুচে 

েচরদত হ্য়-অনন্ত োে ধচরয়া ইহ্া েচরদত হ্য়। 

আর এেচট প্রে এইঃ আমরা উন্নচতপদথ আগ্রসর হ্ইদত হ্ইদত চে ধদমমর নূতন নূতন 

সতয আচবষ্কার েচরব না? হ্াাঁও বদট, নাও বদট। প্রথমতঃ এইচট বুচিদত হ্ইদব যয, ধমম-

সম্বদন্ধ অচধে আর চে ু জাচনবার নাই, সবই জানা হ্ইয়া চগয়াদ । আপনারা যেচখদবন, 

জগদতর সেে ধমমাবেম্বীই বচেয়া থাদেন, আমাদের ধদমম এেচট এেে আদ । সুতরাং 

ঈশ্বদরর সচহ্ত আিার এেে-োন অদপক্ষা আর অচধে উন্নচত হ্ইদত পাদর না। োন-

অদথম এই এেে-আচবষ্কার। আচম আপনাচেগদে নরনারীরূদপ পৃথে যেচখদতচ -ইহ্াই 

বহুে। যখন আচম ঐ দুইচট ভাবদে এেত্র েচরয়া যেচখ এবং আপনাচেগদে যেবে 

‘মানবজাচত’ বচেয়া অচভচহ্ত েচর, তখন উহ্া চবোচনে োন হ্ইে। উোহ্রনস্বরূপ 

রসায়নর্াদের েথা ধরূন। রসায়চনদেরা সবমপ্রোর োত বস্তুদে ঐগুচের মূে উপাোদন 

পচরনত েচরবার যিষ্টা েচরদতদ ন, আর যচে স্ব হ্য়, তদব যয এে ধাতু হ্ইদত ঐগুচে 

সব উৎ পন্ন হ্ইয়াদ , তাহ্াও বাচহ্র েচরবার যিষ্টা েচরদতদ ন। এমন সময় আচসদত 

পাদর, যখন তাাঁহ্ারা সেে ধাতুর মূে এে যমৌচেে পোথম আচবষ্কার েচরদবন। যচে ঐ 

অবস্ত্হ্ায় তাাঁহ্ারা েখন উপচস্ত্হ্ত হ্ন, তখন তাাঁহ্ারা আর অগ্রসর হ্ইদত পাচরদবন না ; 

তখন রসায়নচবেযা সমূ্পনম হ্ইদব। 

আর এেচট প্রে আদ  : আমাদের িরম েক্ষয চে? আজোে প্রায়ই বো হ্ইয়া থাদে যয, 

মানুষ অনন্ত উন্নচতর পদথ িচেয়াদ -ক্রমাগত সম্মুদখ অগ্রসর হ্ইদতদ , চেন্তু তাহ্ার োভ 

েচরবার যোন িরম েক্ষয নাই। এই ‘ক্রমাগত চনেটবতমী হ্ওয়া অথি েখনও েক্ষযস্থদে 
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না যপৌাঁ াদনা’-ইহ্ার অথম যাহ্াই হ্উে, আর এ তত্ত্ব যতই অদূ্ভত হ্উে, ইহ্া যয অস্ব 

তাহ্া অচত সহ্দজই যবাধগময হ্ইদত পাদর। সরে যরখায় চে েখনও যোন প্রোর গচত 

হ্ইদত পাদর? এেচট সরে যরখাদে অনন্ত প্রসাচরত েচরদে উহ্া এেচট বৃতরুদপ পচরণত 

হ্য়; উহ্া যযখান হ্ইদত আর্ হ্ইয়া চ ে যসখাদনই আবার চফচরয়া যায়। যযখান হ্ইদত 

আর্ েচরয়াচ  যসখাদনই অবর্য যর্ষ েচরদত হ্ইদব; আর যখন ঈশ্বর হ্ইদত আপনাদের 

গচত আর্ হ্ইয়াদ , তখন অবর্য ঈশ্বদর প্রতযাবতমন েচরদত হ্ইদব। তদব ইচত মদধয আর 

েচরবার চে থাদে? ঐ অবস্থায় যপৌাঁচ বার উপদযাগী চবদর্স চবদর্স খুাঁচটনাচট োযমগুচে 

েচরদত হ্য়-অনন্ত োে ধচরয়া ইহ্া েচরদত হ্য়। 

আর এেচট প্রে এইঃ আমরা উন্নচতপদথ আগ্রসর হ্ইদত হ্ইদত চে ধদমমর নূতন নূতন 

সতয আচবষ্কার েচরব না? হ্াাঁও বদট, নাও বদট। প্রথমতঃ এইচট বুচিদত হ্ইদব যয, ধমম-

সম্বদন্ধ অচধে আর চে ু জাচনবার নাই, সবই জানা হ্ইয়া চগয়াদ । আপনারা যেচখদবন, 

জগদতর সেে ধমমাবেম্বীই বচেয়া থাদেন, আমাদের ধদমম এেচট এেে আদ । সুতরাং 

ঈশ্বদরর সচহ্ত আিার এেে-োন অদপক্ষা আর অচধে উন্নচত হ্ইদত পাদর না। োন-

অদথম এই এেে-আচবষ্কার। আচম আপনাচেগদে নরনারীরূদপ পৃথে যেচখদতচ -ইহ্াই 

বহুে। যখন আচম ঐ দুইচট ভাবদে এেত্র েচরয়া যেচখ এবং আপনাচেগদে যেবে 

‘মানবজাচত’ বচেয়া অচভচহ্ত েচর, তখন উহ্া চবোচনে োন হ্ইে। উোহ্রনস্বরূপ 

রসায়নর্াদের েথা ধরূন। রসায়চনদেরা সবমপ্রোর োত বস্তুদে ঐগুচের মূে উপাোদন 

পচরনত েচরবার যিষ্টা েচরদতদ ন, আর যচে স্ব হ্য়, তদব যয এে ধাতু হ্ইদত ঐগুচে 

সব উৎপন্ন হ্ইয়াদ , তাহ্াও বাচহ্র েচরবার যিষ্টা েচরদতদ ন। এমন সময় আচসদত 

পাদর, যখন তাাঁহ্ারা সেে ধাতুর মূে এে যমৌচেে পোথম আচবষ্কার েচরদবন। যচে ঐ 

অবস্ত্হ্ায় তাাঁহ্ারা েখন উপচস্ত্হ্ত হ্ন, তখন তাাঁহ্ারা আর অগ্রসর হ্ইদত পাচরদবন না ; 

তখন রসায়নচবেযা সমূ্পনম হ্ইদব। 
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২. সাাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব 

দুইচট র্ব্দ রচহ্য়াদ -কু্ষে ব্রহ্মাে ও বৃহ্ৎ ব্রহ্মাে ; অন্তঃ ও বচহ্ঃ। আমরা অনুভূচত দ্বারা 

এই উভয় হ্ইদতই সতয োভ েচরয়া থাচে- আভযান্তর অনুভূচত ও বাহ্য অনুভূচত। 

আভযান্তর অনুভূচত দ্বারা সংগৃহ্ীত সতযসমূহ্-মদনাচবোন, ের্মন ও ধমম নাদম পচরচিত ; 

আর বাহ্য অনুভূচত হ্ইদত জিচবোদনর উৎপচত। এখন েথা এই, যাহ্া পূনম সতয, তাহ্ার 

সচহ্ত এই উভয় জগদতর অনুভূচতরই সামঞ্জসয থাচেদব। কু্ষে ব্রহ্মাে বৃহ্ৎ ব্রহ্মাদের 

সতযসমূদহ্ সাক্ষয প্রোন েচরদব, যসইরূপ বৃহ্ৎ ব্রহ্মােও কু্ষে ব্রহ্মাদের সদতয সাক্ষয চেদব। 

বচহ্মজগদতর সদতযর অচবেে প্রচতেৃচত অন্তজমগদত থাো িাই, আবার অন্তজমগদতর 

সদতযর প্রমানও বচহ্মজগদত পাওয়া িাই। তথাচপ আমরা োযমতঃ যেচখদত পাই, এই-সেে 

সদতযর অচধোংর্ই সবমো পরস্পর চবদরাধী। পৃচথবীর ইচতহ্াদসর এেযুদগ যেখা যায়, 

‘অন্তবমােী’র প্রধানয হ্ইে’; অমচন তাাঁহ্ারা ‘বচহ্বমােী’র সচহ্ত চববাে আরা্ েচরদেন। 

বতমমান োদে ‘বচহ্বমােী’ অথমাৎ চবোচনদেরা প্রাধানয োভ েচরয়াদ ন, আর তাাঁহ্ারা 

মন ত্ত্বচবৎ ও োর্মচনেগদনর অদনে চসিান্ত উিাইয়া চেয়াদ ন। আমার কু্ষে োদন আচম 

যতটুেু বুচিয়াচ , তাহ্াদত যেখদত পাই, মদনাচবোদনর প্রেৃত সারভাদগর সমূ্পণম 

সামঞ্জসয আদ । 

প্রেৃচত প্রদতযে বযচিদেই সেে চবষদয় বি হ্ইবার র্চি যেন নাই; এজনয এেই জাচত 

সবমপ্রোর চবেযার অনুসন্ধাদন সমান র্চি সম্পন্ন হ্ইয়া উদি নাই। আধুচনে ইউদরাপীয় 

জাচতগুচে জিচবোদনর অনুসন্ধাদন সুেক্ষ, চেন্তু প্রািীন ইউদরাপীয়গন মানুদষর 

অন্তজমগদতর অনুসন্ধাদন তত পটু চ দেন না। অপর চেদে আবার প্রাদিযরা বাহ্য জগদতর 

তত্ত্বানুসন্ধাদন তত েক্ষ চ দেন না, চেন্তু অন্তজমগদতর গদবষনায় তাাঁহ্ারা খুব েক্ষ 

যেখাইয়াদ ন। এজনযই আমরা যেচখদত পাই, জিজগৎ-সম্বন্ধীয় েতগুচে প্রািয 

মতবাদের সচহ্ত পাশ্চাতয পোথম চবোদনর চমদে না, আবার পাশ্চাতয মদনাচবোন 

প্রািযজাচতর ঐ-চবষয়ে উপদেদর্র সচহ্ত চমদে না। পাশ্চাতয চবোচনেগণ প্রািয 

জিচবোনীদের সমাদোিনা েচরয়াদ ন। তাহ্া হ্ইদেও উভয়ই সদতযর চভচতদত 
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প্রচতচষ্ঠ ত, আর আমরা যযমন পূদবমই বচেয়াচ , যয-দোন চবেযাদতই হ্উে না, প্রেৃত 

সদতযর মদধয েখন পরস্পর চবদরাধ থাচেদত পাদর না, আভযন্তর সতযসমূদহ্র সচহ্ত বাহ্য 

সদতযর সমন্বয় আদ । 

ব্রহ্মাে সম্বদন্ধ আধুচনে যজযাচতচবমে ও চবোচনেদের মতবাে চে, তাহ্া আমরা জাচন; 

আর ইহ্াও জাচন যয, উহ্া প্রািীন ধমমতত্ত্ববাচেগদণর চেরুপ ভয়ানে ক্ষচত েচরয়াদ ; 

যযমন যযমন এে এেচট নতূন নতূন চবোচনে আচবষ্কার হ্ইদতদ , অমচন যযন তাাঁহ্াদের 

গৃদহ্ এেচট েচরয়া যবামা পচিদতদ , আর যসইজনযই তাাঁহ্ারা সেে যুদগই এই-সেে 

চবোচনে অনুসন্ধান বন্ধ েচরয়া চেবার যিষ্টা েচরয়াদ ন। প্রথমতঃ আমরা ব্রহ্মােতত্ত্ব ও 

তোনুষচঙ্গে চবষয় সম্বদন্ধ প্রািযজাচতর মন ত্ত্ব ও চবোনেৃচষ্টদত চে ধারণা চ ে, তাহ্া 

আদোিনা েচরব; তাহ্া হ্ইদে আপনারা যেচখদবন যয, চেরূপ আশ্চযমভাদব আধুচনে 

চবোদনর সমুেয় আধুচনেতম আচবচিয়ার সচহ্ত উহ্াদের সামঞ্জসয রচহ্য়াদ ; আর যচে 

যোথাও চে ু অপূণমতা থাদে, তাহ্া আধুচনে চবোদনর চেদেই। ইংদরজীদত আমারা 

সেদে Nature (দনিার) র্ব্দ বযবহ্ার েচরয়া থাচে। প্রািীন চহ্ন্দুোর্মচনেগণ উহ্াদে দুইচট 

চবচভন্ন নাদম অচভচহ্ত েচরদতন; প্রথমচট ‘প্রেৃচত’-ইংরাজী Nature র্দব্দর সচহ্ত উহ্া 

প্রায় সমাথমে; আর চদ্বতীয়চট অদপক্ষােৃত চবোচনে নাম-‘অবযি’, যাহ্া বযি বা 

প্রোচর্ত বা যভোিে নয়, উহ্া হ্ইদতই সেে পোথম উৎপন্ন হ্ইয়াদ , উহ্া হ্ইদত অণু-

পরমাণু সমুেয় আচসয়াদ , উহ্া হ্ইদতই জিবস্তু ও র্চি, মন ও বুচি-সব আচসয়াদ । 

ইহ্া অচত চবস্ময়ের যয, ভারতীয় োর্মচনেগণ অদনে পূদবমই বচেয়া চগয়াদ ন, মন সুক্ষ্ম 

জিমাত্র। ‘যেহ্ যযমন প্রেৃচত হ্ইদত প্রসূত, মনও যসরূপ’- ইহ্া বযতীত আমাদের 

আধুচনে জিবােীরা-আর অচধে চে যেখাইবার যিষ্টা েচরদতদ ন? চিন্তা সম্বদন্ধও তাই; 

ক্রমর্ঃ আমরা যেচখব, বুচিও যসই এেই অবযি প্রেৃচত হ্ইদত প্রসূত। 

প্রিীন আিাযমগণ এই অবযদির েক্ষণ চনদেমর্ েচরয়াদ নঃ চতনচট র্চির সামযাবস্থা। 

তন্মদধয এেচটর নাম সত্ত্ব, চদ্বতীয়চট রজঃ এবং তৃতীয়চট তমঃ। তমঃ-সবমচন্নভতম র্চি, 

আেষমণস্বরূপ; রজঃ তেদপক্ষা চেচেত উচ্চতর-উহ্া চবেষমণস্বরূপ; আর সদবমাচ্চ র্চি 

এই উভদয়র সংযমস্বরূপ-উহ্াই সত্ত্ব। 
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অতএব যখনই এই আেষমণ ও চবেষমন র্চিদ্বয় সদত্ত্বর দ্বারা সমূ্পণম সংযত হ্য় বা সমূ্পণম 

সামযাবস্ত্হ্ায় থাদে, তখন আর সৃচষ্ট বা চবোর থাদে না ; চেন্তু যখনই এই সামযাবস্ত্হ্া 

নষ্ট হ্য়, তখনই উহ্াদের সামঞ্জসয নষ্ট হ্য়, এবং উহ্াদের মদধয এেচট র্চি অপরগুচে 

অদপক্ষা প্রবেতর হ্ইয়া উদি; তখনই পচরবতমন ও গচত আর্ হ্য় এবং এই সমুেদয়র 

পচরনাম িচেদত থাদে। এইরূপ বযাপার িদক্রর গচতদত িচেদতদ । অথমাৎ এে সময় 

আদস, যখন সামযাবস্ত্হ্া ভঙ্গ হ্য়, তখন এই চবচভন্ন র্চিসমূেয় চবচভন্নরূদপ সচম্মচেত 

হ্ইদত থাদে, এবং তখনই এই ব্রহ্মাে বাচহ্র হ্য়। আবার এে সময় আদস, যখন সেে 

বস্তুই যসই আচেম সামযাবস্ত্হ্ায় প্রতযাবৃত হ্ইদত িায়, আবার এমন সময় আদস, যখন 

সেে অচভবযাচির সমূ্পণম অভাব ঘদট। আবার চে ুোে পদর এই অবস্ত্হ্া নষ্ট হ্ইয়া যায় 

এবং র্চিগুচে বচহ্চেমদে প্রসৃত হ্ইবার উপক্রম েদর, আর ব্রহ্মাে ধীদর ধীদর তরঙ্গাোদর 

বচহ্গমত হ্ইদত থাদে। জগদতর সেে গচতই তরঙ্গাোদর হ্য়-এেবার উত্থান, আবার 

পতন।  

প্রািীন োর্মচনেগদণর মদধয োহ্ারও োহ্ারও মত এই যয, সমগ্র ব্রহ্মােই চে ুচেদনর 

জনয এদেবাদর েয়প্রাপ্ত হ্য় ; আবার অপর োহ্ারও মত এই যয, ব্রহ্মাদের অংর্চবদর্দষই 

এই প্রেয় বযাপার সংঘচটত হ্য়। অথমৎ মদন েরূন, আমাদের এই যসৌরজগৎ েয়প্রাপ্ত 

হ্ইয়া অবযাি অবস্ত্হ্ায় চফচরয়া যগে, চেন্তু যসই সমদয়ই অনযানয সহ্র স সহ্র স জগদত 

তাহ্ার চিে চবপরীত োে িচেদতদ । আচম চদ্বতীয় মতচটর অথমাৎ প্রেয় যুগপথ সমগ্র 

জগদত সংঘচটত হ্য় না, চবচভন্ন অংদর্ চবচভন্ন বযাপার িচেদত থাদে-এই মতচটরই 

অচধেপক্ষপাতী। যাহ্াই হ্উে, মূে েথাটা উভয়ত্রই এে, অথমাৎ যাহ্া চে ু আমরা 

যেদখদতচ , এই সমগ্র প্রেৃচতই ক্রমান্বদয় উত্থান-পতদনর চনয়দম অগ্রসর হ্ইদতদ । এই 

সমূ্পণম সামযাবস্ত্হ্ায় গমনদে ‘েল্পান্ত’ বদে। সমগ্র েল্পচটদে এই ক্রমচবোর্ ও 

ক্রমসংদোিদে-ভারদতর ঈশ্বরবাচেগন ঈশ্বদরদর চনঃশ্বাস-প্রশ্বাদসর সচহ্ত তুেনা 

েচরয়াদ ন। ঈশ্বর চনঃশ্বাস তযাগ েচরদে তাহ্া হ্ইদত যযন জগৎ বাচহ্র হ্য়, আবার উহ্া 

তাহ্াদত প্রতযাবতমন েদর। যখন প্রেয় হ্য়, তখন জগদতর চে অবস্ত্হ্া হ্য়? তখনও উহ্া 

বতমমান থাদে, তদব সূক্ষতররূদপ বা োরণাবস্ত্হ্ায় থাদে। যের্-োে-চনচমত যসখাদনও 
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বতমমান, তদব উহ্ারা অবযাি ভাব প্রাপ্ত হ্ইয়াদ  মাত্র। এই অবযািাবস্ত্হ্ায় প্রতযাবতমনদে 

ক্রমসদকাি বা প্রেয়’ বদে। প্রেয় ও সৃচষ্ট বা ক্রমসংদোি ও ক্রমাচভবযাচি অনন্তোে 

ধচরয়া িচেয়াদ , অতএব আমরা যখন আচে বা আরদ্র েথা বচে, তখনআমরা এে 

েদল্পর আর্দেই েক্ষয েচরয়া থাচে। 

ব্রহ্মাদের সমূ্পণম বচহ্ভমাগদে-আজোে আমরা যাহ্াদে স্থূে জি বচে, প্রািীন চহ্ন্দু 

মন ত্ত্বচবেগণ(পে)’ভূত’ বচেদতন। তাাঁহ্াদের মদত ঐগুচেরই এেচট অবচর্ষ্টগুচের 

োরণ, যযদহ্তু অনযানয সেে ভূত এই এে ভূত হ্ইদতই উৎপন্ন হ্ইয়াদ । এই ভূত 

‘আোর্’ নাদম অচভচহ্ত। আজোে ‘ইথার’ বচেদত যাহ্া বুিায়, ইহ্া েতেটা তাহ্ারই 

মদতা, যচেও সমূ্পণম এে নয়। আোর্ই আচেভূত- উহ্া হ্ইদতই সমুেয় স্থূে বস্তু উৎপন্ন 

হ্ইয়াদ  আর উহ্ার সদঙ্গ ‘প্রাণ’ নাদম আর এেচট বস্তু থাদে-ক্রমর্ আমরা যেচখব, উহ্া 

চে। যতচেন সৃচষ্ট থাদে, ততচেন এই প্রাণ ও আোর্ থাদে। তাহ্ারা নানা রূদপ চমচেত 

হ্ইয়া এই-সমুেয় স্থূে প্রপে গিন েচরয়াদ , অবদর্দষ েল্পাদন্ত ঐগুচে েয়প্রাপ্ত হ্ইয়া 

আোর্ ও প্রাদণর অবযিরূদপ প্রতযাবতমন েদর। জগদতর প্রািীনতম ধমমগ্রন্থ ঋদেদে 

সৃচষ্টবণমনািে এেচট সূি ১ আদ , যসচট অচতর্য় েচবেপূণমঃ ‘যখন সৎ ও চ ে না, অসৎ 

ও চ ে না, অন্ধোদরর দ্বারা অন্ধোর আবৃত চ ে, তখন চে চ ে?’  

আর ইহ্ার উতর যেওয়া হ্ইয়াদ ঃ ‘ইচন-দসই অনাচে অনন্ত পুরুষ- গচতরূ্নয বা 

চনদশ্চষ্টভাদব চ দেন।’  

প্রাণ ও আোর্ তখন যসই অনন্ত পুরূদষ সুপ্তভাদব চ ে, চেন্তু যোনরূপ বযি প্রপে চ ে 

না । এই অবস্থাদে ‘অবিয’ বদে-উহ্ার চিে র্ব্দাথম স্পন্দন-রচহ্ত বা অপ্রোচর্ত। এেচট 

নূতন েদল্পর আচেদত এই অবযি স্পচন্দত হ্ইদত থাদে, আর প্রাণ আোদর্র উপর 

ক্রমাগত আঘাদতর পর আঘাত েদর, আোর্ ঘনীভূত হ্ইদত থাদে, আর ক্রদম আেষমণ-

চবেষমণ-র্চিদ্বদয়র বদে পরমাণু গচিত হ্য়। এইগুচে পদর আরও ঘনীভূত হ্ইয়া 

দ্বযণুোচেদত পচরণত হ্য় এবং সবমদর্দষ প্রােৃচতে প্রদতযে পোথম যয যয উপাোদন চনচমমত, 

যসই-সেে চবচভন্ন স্থূে ভূদত পচরণত হ্য়। 
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আমরা সাধারণতঃ যেচখদত পাই, যোদে এইগুচের অচত অদু্ভত ইংদরজী অনুবাে েচরয়া 

থাদে। অনুবােেগণ অনুবাদের জনয প্রািীন োর্মচনেগদণর ও তাাঁহ্াদের টীোোরগদণর 

সহ্ায়তা গ্রহ্ণ েদরন না, আর চনদজদেরও এত যবর্ী চবেয নাই যয, চনদজ-চনদজই ঐগুচে 

বুচিদত পাদরন। তাাঁহ্ারা ‘পেভূদত’র অনুবাে েচরযা থাদেন বায়ু, অচি ইতযাচে। যচে 

তাাঁহ্ারা ভাষযোরগদণর ভাষয আদোিনা েচরদতন, তদব যেচখদত পাইদতন যয, 

ভাষযোরগণ ঐগুচে েক্ষয েদরন নাই। প্রাদণর বারংবার আঘাদত আোর্ হ্ইদত বায়ু বা 

আোদর্র স্পন্দনর্ীে অবস্থা উপচস্থত হ্য়, উহ্া হ্ইদতই বায়বীয় বা বাষ্পীীয় পোদথমর 

উৎপচত হ্য়। স্পন্দন ক্রমর্ঃ দ্রূত হ্ইদত দ্রূততর হ্ইদত থাচেদে উতাপ বা যতদজর 

উৎপচত হ্য়। উতাপ ক্রমর্ঃ েচময়া র্ীতে হ্ইদত থাদে, তখন ঐ বাষ্পীীয় পোথম তরে 

ভাব ধারন েদর, উহ্াদে ‘অপ্’ বদে ; অবদর্দষ উহ্া েচিনাোর প্রাপ্ত হ্য়, তাহ্ার নাম 

‘চক্ষচত’ বা পৃচথবী। সবম প্রথদম আোদর্ স্পন্দনর্ীে অবস্থা, তারপর উতাপ, তারপর উহ্া 

তরে হ্ইয়া যাইদব, আর যখন আরও ঘনীভূত হ্ইদব, তখন উহ্া েচিন জিপোদথমর 

আোর ধারন েচরদব। চিে ইহ্ার চবপরীতক্রদম সব চে ু অবযাি অবস্থা প্রাপ্ত হ্য়। েচিন 

বস্তুসেে তরে পোদথম পচরনত হ্ইদব, তরে পোথম যেবে উতাপ বা যতদজারাচর্দত 

পচরণত হ্ইদব, তাহ্া আবার ধীদর ধীদর বাষ্পীীয় ভাব ধারন েচরদব, পদর পরমাণুসমূহ্ 

চবচিষ্ট হ্ইদত আর্ হ্য় এবং সবমদর্দষ সমূেয় র্চির সামঞ্জসয-অবস্ত্হ্া উপচস্ত্হ্ত হ্য়। 

তখন স্পন্দন বন্ধ হ্য়- এইরূদপ েল্পান্ত হ্য়। আমরা আধুচনে যজযাচতষ হ্ইদত জাচনদত 

পাচর যয, আমাদের এই পৃচথবী ও সূদযমর যসই অবস্ত্হ্া-পচরবতমন িচেয়াদ , যর্দষ এই 

েচিনাোর পৃচথবী গচেয়া চগয়া তরোোর এবং অবদর্দষ বাষ্পীাোর ধারন েচরদব। 

আোদর্র সাহ্াযয বযতীত প্রাণ এো যোন োযম েচরদত পাদর না। প্রান সম্বদন্ধ আমরা 

এইটুেু জাচন যয, উহ্া গচত বা স্পন্দন। আমরা যা চে ু গচত যেচখদত পাই, তাহ্া এই 

প্রাদণর চবোর, এবং জি বা ভূত-পোথম যা চে ু আমরা জাচন, যা চে ু আেৃচতযুি বা 

বাধাোন েদর, তাহ্াই এই আোদর্র চবোর। এই প্রাণ এেেভাদব থাচেদত পাদর না বা 

যোন মাধযম বযাতীত োযম েচরদত পাদর না, আর উহ্ার যোন অবস্ত্হ্ায়-উহ্া যেবে 

প্রাণরূদপই বতমমান থােুে অথবা মহ্ােষম বা যেিাচতগা র্চিরূপ প্রােৃচতে অনযানয 
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র্চিদতই পচরণত হ্উে-উহ্া েখন আোর্ হ্ইদত পৃথে থাচেদত পাদর না। আপনারা 

েখন জি বযাতীত র্চি বা র্চি বযাতীত জি যেদখন নাই। আমরা যাহ্াচেগদে জি ও 

র্চি বচে, যসগুচে যেবে এই দুইচটর স্থুে প্রোর্মাত্র, এবং ইহ্াদের অচত সূক্ষ 

অবস্থাদেই প্রিীন োর্মচনেগণ ‘প্রান’ ও ‘আোর্’ নাদম অচভচহ্ত েচরয়াদ । প্রাণদে 

আপনারা জীবন র্চি বচেদত পাদরন, চেন্তু উহ্াদে শুধু মানুদষর জীবদনর মদধয সীমাবি 

েচরদে অথবা আিার সচহ্ত অচভন্ন ভাদব বুচিদেও িচেদব না। অতএব সৃচষ্ট প্রাণ ও 

আোদর্র সংদযাদগ উৎপন্ন, এবং উহ্ার আচেও নাই, অন্তও নাই ; উহ্ার আচে-অন্ত 

চে ুই থাচেদত পাদর না, োরন অনন্ত োে ধচরয়া সৃচষ্ট িচেয়াদ ।  

তারপর আর এেচট অচত দুরহ্ ও জচটে প্রে আচসদতদ । েদয়েজন ইউদরাপীয় োর্মচনে 

বচেয়াদ ন, ‘আচম’ আচ  বচেয়াই এই জগৎ আদ , এবং ‘আচম’ যচে না থাচে তদব এই 

জগৎও থাচেদব না। েখন েখন ঐ েথা এইভাদব প্রোর্ েরা হ্ইয়া থাদে-যচে জগদতর 

সেে যোে মচরয়া যায়, মনুষযজাচত আর না থাদে, অনুভূচত ও বুচির্চি সম্পন্ন যোন 

প্রাণী যচে না থাদে, তদব এই জগৎপ্রপেও আর থাচেদব না। এ েথা অস্ব বচেয়া 

যবাধ হ্ইদত পাদর, চেন্তু ক্রদম আমরা স্পষ্ট যেচখব যয, ইহ্া প্রমান েরা যাইদত পাদর। 

চেন্তু ঐ ইউদরাপীয় োর্মচনেগণ এই তত্ত্ব জাচনদেও মদনাচবোনঅনুসাদর ইহ্া বাখযা 

েচরদত পাদরন না। তাাঁহ্ারা এই তদত্ত্বর আভাসমাত্র পাইয়াদ ন।  

প্রথমতঃ আমরা এই প্রািীন মন ত্ত্বচবেগদণর আর এেচট চসন্ধান্ত েইয়া আদোিনা 

েচরব-উহ্াও এেটু অদু্ভত রেদমর-তাহ্া এই যয, স্থূে ভূতগুচে সুক্ষ্ম ভূত হ্ইদত উৎপন্ন। 

যাহ্া চে ু স্থূে, তাহ্াই েতেগুচে সুক্ষ্ম বস্তুর সমবায়। অতএব স্থূে ভূতগুচেও েতেগুচে 

সুক্ষ্মবস্তুগচিত-ঐগুচেদে সংস্কৃত ভাষায় ‘তন্মাত্রা’ বদে। আচম এেচট পুষ্পী আঘ্রাণ 

েচরদতচ ; উহ্ার গন্ধ পাইদত যগদে চে ু অবর্য আমার নাচসোর সংস্পদর্ম আচসদতদ । 

ঐ পুষ্পী রচহ্য়াদ -উহ্া যয আমার চেদে আচসদতদ , এমন যতা যেচখদতচ  না; চেন্তু চে ু 

যচে আমার নাচসোর সংস্পদর্ম না আচসয়া থাদে, তদব আচম গন্ধ পাইদতচ  চেরূদপ? 

ঐ পুষ্পী হ্ইদত যাহ্া আচসয়া আমার নাচসোর সংস্পদর্ম আচসদতদ , তাহ্াই তন্মাত্রা, ঐ 

পুদষ্পীরই অচত সূক্ষ্ম পরমাণু; উহ্া এত সূক্ষ্ম যয, যচে আমরা সারাচেন সেদে চমচেয়া 
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উহ্ার গন্ধ আঘ্রাণ েচর, তথাচপ ঐ পুদষ্পীর পচরমাদণর চে ুমাত্র হ্রাস হ্ইদব না। তাপ, 

আদোে এবং অনযানয সেে বস্তু সম্বদন্ধও ঐ এেই েথা। এই তন্মাত্রাগুচে আবার 

পরমাণুরূদপ পুনচবমভি হ্ইদত পাদর। এই পরমাণুর পচরমাণ েইয়া চবচভন্ন োর্মচনেগদণর 

চবচভন্ন মত আদ ; চেন্তু আমরা জাচন-ঐগুচে মতবাে-মাত্র, সুতরাং চবিারস্থদে আমরা 

ঐগুচেদে পচরতযাগ েচরোম। এইটুেু জাচনদেই আমাদের পদক্ষ যদথষ্ট-যাহ্া চে ু স্থূে 

তাহ্া অচত সূক্ষ্ম পোথমদ্বারা চনচমমত। প্রথম আমরা পাইদতচ  স্থূে ভূত-আমরা উহ্া বাচহ্দর 

অনুভব েচরদতচ ; তার পর সূক্ষ্ম ভূত-এই সূক্ষ্ম ভূদতর দ্বারাই স্থূে ভূত গচিত, উহ্ারই 

সচহ্ত আমাদের ইচিয়গদণর অথমাৎ নাচসো, িকু্ষ ও েণমাচের স্নায়ুর সংদযাগ হ্ইদতদ । 

যয ইথার-তরঙ্গ আমার িকু্ষদে স্পর্ম েচরদতদ , তাহ্া আচম যেচখদত পাইদতচ  না, তথাচপ 

জাচন-আদোে যেচখদত পাইবার পূদবম িাকু্ষষ স্নায়ুর সচহ্ত উহ্ার সংদযাগ প্রদয়াজন। 

েবণ-সম্বদন্ধও তদ্রূপ। আমাদের েদণমর সংস্পদর্ম যয তন্মাত্রাগুচে আচসদতদ , তাহ্া 

আমরা যেচখদত পাইদতচ  না, চেন্তু আমরা জাচন-দসগুচে অবর্যই আদ । এই 

তন্মাত্রাগুচের আবার োরণ চে? আমাদের মন ত্ত্বচবেগণ ইহ্ার এে অচত অদূ্ভত ও 

চবস্ময়জনে উতর চেয়াদ ন। তাাঁহ্ারা বদেন, তন্মাত্রাগুচের োরণ ‘অহ্ংোর’-অহ্ং-তত্ত্ব 

বা ‘অহ্ং-োন’। ইহ্াই এই সূক্ষ্ম ভূতগুচের এবং ইচিয়গুচেরও োরণ। ইচিয় যোন গুচে? 

এই িকু্ষ রচহ্য়াদ , চেন্তু িকু্ষ যেদখ না। িকু্ষ যচে যেচখদত, তদব মানুদষর যখন মৃতুয হ্য় 

তখন যতা িকু্ষ অচবেৃত থাদে, তদব তখনও তাহ্ারা যেচখদত পাইত। যোনখাদন চে ুর 

পচরবতমন হ্ইয়াদ । যোন-চে ু মানুদষর চভতর হ্ইদত িচেয়া চগয়াদ , আর যসই চে ু, 

যাহ্া প্রেৃতপদক্ষ যেদখ, িকু্ষ যাহ্ার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহ্াই যথাথম ইচিয়। এইরূপ এই 

নাচসোও এেচট যন্ত্রমাত্র, উহ্ার সচহ্ত সম্বন্ধযুি এেচট ইচিয় আদ । আধুচনে র্ারীর-

চবোন আপনাচেগদে বচেয়া চেদব, উহ্া চে। উহ্া মচ ষ্কস্থ এেচট স্নায়ুদেি মাত্র। 

িকু্ষেণমাচে যেবে বাহ্যযন্ত্র। অতএব এই স্নায়ুদেি বা ইচিয়গণই অনুভূচতর যথাথম স্থান।  

নাচসোর জনয এেচট, িকু্ষর জনয এেচট, এইরূপ প্রতযদের জনয এে-এেচট পৃথে 

স্নায়ুদেি বা ইচিয় থাচেবার প্রদয়াজন চে? এেচটদতই োযম চসি হ্য় না যেন? এইচট 

স্পষ্ট েচরয়া বুিাদনা যাইদতদ । আচম েথা েচহ্দতচ , আপনারা শুচনদতদ ন ; আপনাদের 
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িতুচেমদে চে হ্ইদতদ , তাহ্া আপনারা যেচখদত পাইদতদ ন না, োরন মন যেবে 

েবদনচিদয়ই সংযুি রচহ্য়াদ , িকু্ষচরচিয় হ্ইদত চনদজদে পৃথে েচরয়াদ । যচে এেচট 

মাত্র স্নায়ুদেি বা ইচিয় থাচেত, তদব মনদে এেই সমদয় যেচখদত, শুচনদত ও আঘ্রান 

েচরদত হ্ইত। অতএব প্রদতযেচটর জনয পৃথে পৃথে স্নায়ুদেদির প্রদয়াজন। আধুচনে 

র্রীর-চবোনও এ চবষদয় সাক্ষ চেয়া থাদে। অবর্য আমাদের পদক্ষ এেই সমদয় যেখা 

ও শুনা স্ব, চেন্তু তাহ্ার োরন-মন উভয় যেদিই আংচর্েভাদব যুি হ্য়। তদব যন্ত্র 

যোনগুচে? আমরা যেচখদতচ , উহ্ারা বাচহ্দরর বস্তু এবং স্ত্হুেভূদত চনচমমত-এই আমাদের 

িকু্ষ েনম নাসা প্রভৃচত। আর এই স্নায়ুদেিগুচে চেদস চনচমমত? উহ্ারা সুক্ষতর ভূদত চনচমমত 

; যযদহ্তু উহ্ারা অনুভূচতর যেিস্বরূপ, যস জনয উহ্ারা চভতদরর চজচনস। যযমন প্রাণদে 

চবচভন্ন স্ত্হুে র্চিদত পচরনত েচরবার জনয এই যেহ্ স্ত্হুেভূদত গচিত হ্ইয়াদ , যতমচন 

এই র্রীদরর পশ্চাদত যয স্নায়ুদেিসমূহ্ রচহ্য়াদ , তাহ্ারাও প্রাণদে সুক্ষ অনুভূচতর 

র্চিদত পচরনত েচরবার জনয সূক্ষতর উপাোদন চনচমমত। এই সমুেয় ইচিয় এবং 

অন্তঃেরদনর সমচষ্টদে এেদত্র চেঙ্গ(বা সূক্ষ) র্রীর বদে।  

এই সূক্ষ র্রীদরর প্রেৃতপদক্ষ এেচট আোর আদ , োরন যাহ্া চে ু জি তাহ্ারই এেচট 

আোর অবর্যই থাচেদব। ইচিয়গদনর পশ্চাদত মন অথমাৎ বৃচতযুি চিত আদ , উহ্াদে 

চিদতর স্পন্দনর্ীে বা অচস্থর অবস্থা বো যাইদত পাদর। যচে চস্থর হ্রদে এেচট প্র র 

চনদক্ষপ েরা যায়, তাহ্া হ্ইদে প্রথদম উহ্াদত স্পন্দন বা েম্পন উপচস্থত হ্ইদব, তারপর 

উহ্া হ্ইদত বাধা বা প্রচতচক্রয়া উচত্থত হ্ইদব। মুহ্ূদতমর জনয ঐ জে স্পচন্দত হ্ইদব, 

তারপর উহ্া ঐ প্র দরর উপর প্রচতচক্রয়া েচরদব। এইরূপ চিদতর উপর যখনই যোন 

বাহ্যচবষদয় আঘাত আদস, তখন উহ্া এেটু স্পচন্দত হ্য়। চিদতর এই অবস্থাদে মন বদে। 

তারপর উহ্া হ্ইতর প্রচতচক্রয়া হ্য়, উহ্ার নাম ‘বুচি’। এই বুচির পশ্চাদত আর এেচট 

চজচনস আদ , উহ্া মদনর সেে চক্রয়ার সচহ্তই বতমমান, উহ্াদে ‘অহ্কার’ বদে; এই 

অহ্কার অদথম অহ্ংোন, যাহ্াদত সবমো ‘আচম আচ ’ এই োন হ্য়। তাহ্ার পশ্চাদত মহ্ৎ 

বা বুচিতত্ত্ব, উহ্া প্রােৃচতে সেে বস্তুর মদধয যেষ্ঠ । ইহ্ার পশ্চাদত পুরুষ, ইচনই মানদবর 

যথাথম স্বরূপ—শুি, পূণম; ইচনই এেমাত্র েষ্টা এবং ইহ্ার জনযই এই সমুেয় পচরণাম। 
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পুরুষ এই সেে পচরণাম-পরম্পরা যেচখদতদ ন। চতচন স্বয়ং েখনই অশুি নন, চেন্তু 

অধযাস বা প্রচতচবদম্বর দ্বারা তাাঁহ্াদে ঐরূপ যেখাইদতদ , যযমন এেখে স্ফচটদের সমদক্ষ 

এেচট োে ফুে রাচখদে স্ফচটেচট োে যেখাইদব, আবার নীে ফুে রাচখদে নীে 

যেখাইদব। প্রেতপদক্ষ স্ফচটেচটর যোন বণমই নাই। পুরুষ বা আিা অদনে, প্রদতযদেই 

শুি ও পূণম। আর এই স্থূে, সূক্ষ্ম নানাপ্রোদর চবভি পেভূত তাাঁহ্াদের উপর প্রচতচবচম্বত 

হ্ওয়ায় তাাঁহ্াচেগদে নানাবদণম রচঞ্জত যেখাইদতদ । প্রেৃচত যেন এ-সেে েচরদতদ ন? 

প্রেৃচতর এই-সেে পচরণাম পুরুষ চনদজর মুি স্বভাব জাচনদত পাদরন। মানুদষর সমদক্ষ 

এই জগৎপ্রপেরূপ সুবৃহ্ৎ গ্রন্থ চব ৃত রচহ্য়াদ , যাহ্াদত মানুষ ঐ গ্রন্থ পাি েচরয়া 

পচরণাদম সবমে ও সবমর্চিমান্ পুরুষরূদপ জগদতর বাচহ্দর আচসদত পাদরন। আমাদে 

এখাদন আবর্যই বচেদত হ্ইদব যয, আপনারা যয অদথম সগুণ বা বযচিভাবাপন্ন ঈশ্বদর 

চবশ্বাস েদরন, আমাদের অদনে বি বি মন ত্ত্বচবদ্ যসই অদথম তাাঁহ্াদত চবশ্বাস েদরন 

না। মন ত্ত্বচবেগদনর চপতাস্বরূপ েচপে সৃচষ্টেতমা ঈশ্বদরর অচ ে অস্বীোর েদরন। 

তাাঁহ্ার ধারণা এই যয, সগুণ ঈশ্বর স্বীোর েচরবার যোন প্রদয়াজন নাই; যাহ্া চে ু ভাে, 

প্রেৃচতই তাহ্া েচরদত সমথম। চতচন তথা-েচথত ‘যেৌর্েবাে’ ( Design Theory) খেন 

েচরয়াদ ন। এই মতবাদের নযায় য দে মানুষী মত জগদত আর চে ুই প্রিাচরত হ্য় নাই। 

তদব চতচন এে চবদর্ষ প্রোর ঈশ্বর স্বীোর েদরন। চতচন বদেন, আমরা সেদে মুি 

হ্ইবার জনয যিষ্টা েচরদতচ , এরূপ যিষ্টা েচরদত েচরদত যখন মানবািা মুি হ্ন, তখন 

চতচন যযন চে ুচেদনর জনয প্রেৃচতদত েীন হ্ইয়া থাচেদত পাদরন। আগামী েদল্পর 

প্রারদ্ চতচনই এেজন সবমে ও সবমর্চিমান্ পুরুষরূদপ আচবভূমত হ্ইয়া যসই েদল্পর 

র্াসনেতমা হ্ইদত পাদরন। এই অদথম তাাঁহ্াদে ‘ঈশ্বর’ বো যাইদত পাদর। এইরূদপ আপচন, 

আচম এবং অচত সামানয বযচি পযমন্ত চবচভন্ন েদল্প ঈশ্বর হ্ইদত পাচরব। েচপে বদেন, 

এইরূপ ‘জনয ঈশ্বর’ হ্ইদত পারা যায়, চেন্তু ‘চনতয ঈশ্বর’ অথমাৎ চনতয সবমর্চিমান্-

জগদতর র্াসনেতমা েখনই হ্ইদত পারা যায় না। এইরূপ ঈশ্বর-স্বীোদর এই আপচত 

উচিদব : ঈশ্বর হ্য় বি, না হ্য় মুি—এই দুই-এর এেতর ভাব স্বীোর েচরদত হ্ইদব 

ঈশ্বর যচে মুি হ্ন, তদব চতচন সৃচষ্ট েচরদবন না, োরণ তাাঁহ্ার সৃচষ্ট েচরবার যোন 
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প্রদয়াজন নাই। আর যচে চতচন বি হ্ন, তাহ্া হ্ইদে তাহ্াদত সৃচষ্টেতৃমে অস্ব; োরণ 

বি বচেয়া তাাঁহ্ার র্চির অভাব, সুতরাং তাাঁহ্ার সৃচষ্ট েচরবার ক্ষমতা থাচেদব না। সুতরাং 

উভয় পদক্ষই যেখা যগে, চনতয সবমর্চিমান্ ও সবমে ঈশ্বর থাচেদত পাদরন না। এই 

যহ্তু েচপে বদেন, আমাদের র্াদে-দবদে যযখাদনই ঈশ্বর-র্দব্দর প্রদয়াগ আদ , তাহ্াদত 

যয সেে আিা পূণমতা বা মুচি োভ েচরয়াদ ন, তাাঁহ্াচেগদে বুিাইদতদ । সাংখযের্মন 

সেে আিার এেদে চবশ্বাসী নন। যবোদন্তর মদত সেে জীবািা ও ব্রহ্ম-নামদধয় এে 

চবশ্বািা অচভন্ন, চেন্তু সাংখযের্মদনর প্রচতষ্ঠ াতা েচপে চদ্বতবােী চ দেন। চতচন অবর্য 

জগদতর চবদিষণ যতেূর েচরয়াদ ন, তাহ্া অচত অদু্ভত। চতচন চহ্ন্দু পচরণামবােীগদণর 

জনে স্বরূপ, পরবতমী ের্মন-র্ােগুচে তাাঁহ্ারই চিন্তাপ্রণােীর পচরণাম মাত্র। 

সাংখযের্মন-মদত সেে আিাই তাহ্াদের স্বাধীনতা বা মুচি এবং সবমর্চিমতা ও 

সবমেতা-রূপ স্বাভাচবে অচধোদর পুনঃপ্রাপ্ত হ্ইদব। এখাদন প্রে হ্ইদত পাদর, আিার 

এই বন্ধন যোথা হ্ইদত আচসে? সাংখয বদেন ইহ্া অনাচে। চেন্তু তাহ্াদত এই আপচত 

উপচস্থত হ্য় যয, যচে এই বন্ধন অনাচে হ্য়, তদব উহ্া অনন্তও হ্ইদব, আর তাহ্া হ্ইদে 

আমরা েখনই মুচিোভ েচরদত পাচরব না। েচপে ইহ্ার উতদর বদেন, এখাদন এই 

‘অনাচে’ বচেদত চনতয অনাচে বুচিদত হ্ইদব না। প্রেৃচত অনাচে ও অনন্ত, চেন্তু আিা বা 

পুরুষ যয অদথম আনাচে অনন্ত, যস অদথম নয়; োরণ প্রেৃচতদত বযচিে নাই। যযমন 

আমাদের সম্মুখ চেয়া এেচট নেী প্রবাচহ্ত হ্ইয়া যাইদতদ , প্রচত মুহ্ূদতমই উহ্াদত নূতন 

নূতন জেরাচর্ আচসদতদ , এই সমুেয় জেরাচর্র নাম নেী, চেন্তু নেী যোন ধ্রুব বস্তু 

নয়। এইরূপ প্রেৃচতর অন্তগমত যাহ্া চে ু, সবমো তাহ্ার পচরবতমন হ্ইদতদ , চেন্তু আিার 

েখনই পচরবতমন হ্য় না। অতএব প্রেৃচত যখন সবমোই পচরণাম প্রাপ্ত হ্ইদতদ , তখন 

আিার পদক্ষ প্রেৃচতর বন্ধন হ্ইদত মুি হ্ওয়া স্ব। 

সাংখযচেদগর এেচট মত তাহ্াদের চনজস্ব, যথাঃ এেচট মনুষয বা যোন প্রাণী যয চনয়দম 

গচিত, সমগ্র জগেব্রহ্মােও চিে যসই চনয়দম চবরচিত। সুতরাং আমার যযমন এেচট মন 

আদ , যসইরূপ এেচট চবশ্ব-মনও আদ । যখন এই বৃহ্ৎ ব্রহ্মাদের ক্রমচবোর্ হ্য়, তখন 

প্রথদম মহ্ৎ বা বুচিতত্ত্ব, পদর অহ্কার, পদর তন্মাত্রা, ইচিয় ও যর্দষ স্থূেভূদতর উৎপচত 
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হ্য়। েচপদের মদত সমগ্র ব্রহ্মােই এেচট র্রীর। যাহ্া চে ু যেচখদতচ , যসগুচে সব স্থূে 

র্রীর, উহ্াদের পশ্চাদত আদ  সূক্ষ্ম র্রীর এবং তাহ্াদের পশ্চাদত সমচষ্ট অহ্ংতত্ত্ব, 

তাহ্ারও পশ্চাদত সমচষ্ট-বুচি। চেন্তু এ-সেেই প্রেৃচতর অন্তগমত, প্রেৃচতর চবোর্, 

এগুচের চে ুই উহ্ার বাচহ্দর নাই। আমাদের মদধয সেদেই এই মহ্দের অংর্। সমচষ্ট 

বুচিতত্ত্ব রচহ্য়াদ , তাহ্া হ্ইদত আমাদের যাহ্া প্রদয়াজন, তাহ্া গ্রহ্ণ েচরদতচ ; এইরূপ 

জগদতর চভতদর সমচষ্ট মন ত্ত্ব রচহ্য়াদ , তাহ্া হ্ইদতও আমরা চিরোেই প্রদয়াজনমত 

েইদতচ । চেন্তু যেদহ্র বীজ চপতামাতার চনেট হ্ইদত প্রাপ্ত হ্ওয়া িাই। ইহ্াদত 

বংর্ানুক্রচমেতা (Heredity) ও পুনজমন্মবাে উভয় তত্ত্বই স্বীেৃত হ্ইয়া থাদে। আিাদে 

যেহ্চনমমাণ েচরবার জনয উপাোন চেদত হ্য়, চেন্তু যস উপাোন বংর্ানুক্রচমে সোদরর 

দ্বারা চপতামাতা হ্ইদত প্রাপ্ত হ্ওয়া যায়। 

আমরা এক্ষদণ এই প্র াব উপচস্থত েচরদতচ  যয, সাংখযমতানুযায়ী সৃচষ্টপ্রণােীদত সৃচষ্ট 

বা ক্রমচবোর্ এবং প্রেয় বা ক্রমসদকাি—এই উভয়চটই স্বীেৃত হ্ইয়াদ । সমুেয় যসই 

অবযি প্রেৃচতর ক্রমচবোদর্ উৎপন্ন, আবার ঐ সমুেয় ক্রমসকুচিত হ্ইয়া অবযিভাব 

ধারণ েদর। সাংখযমদত এমন যোন জি বা যভৌচতে বস্তু থাচেদত পাদর না, মহ্তদত্ত্বর 

অংর্চবদর্ষ যাহ্ার উপাোন নয়। উহ্াই যসই উপাোন, যাহ্া হ্ইদত এই সমুেয় প্রপে 

চনচমমত হ্ইয়াদ । আগামী বিৃতায় ইহ্ার চবর্ে বযাখযা েরা যাইদব। তদব আচম এইটুেু 

যেখাইব, চেরূদপ ইহ্া প্রমাণ েরা যাইদত পাদর। এই যটচবদের স্বরূপ চে, তাহ্া আচম 

জাচন না, উহ্া যেবে আমার উপর এেপ্রোর সংস্কার জন্মাইদতদ  মাত্র। উহ্া প্রথদম 

িকু্ষদত আদস, তারপর ের্মদনচিদয় গমন েদর, তারপর উহ্া মদনর চনেদট যায়। তখন 

মন আবার উহ্ার উপর প্রচতচক্রয়া েদর, যসই প্রচতচক্রয়াদেই আমরা ‘যটচবে’ আখযা চেয়া 

থাচে। ইহ্া চিে এেচট হ্রদে এেখে প্র র চনদক্ষদপর নযায়। ঐ হ্রে প্র রখদের অচভমুদখ 

এেচট তরঙ্গ চনদক্ষপ েদর; আর ঐ তরঙ্গচটদেই আমরা জাচনয়া থাচে। মদনর তরঙ্গসমূহ্-

যযগুচে বচহ্চেমদে আদস, যসগুচেই আমরা জাচন। এইরূদপ এই যেয়াদের আেৃচত আমার 

মদন রচহ্য়াদ ; বাচহ্দর যথাথম চে আদ , তাহ্া যেহ্ই জাদন না; যখন আচম যোন 

বচহ্মবস্তুদে জাচনদত যিষ্টা েচর, তখন উহ্াদে আমার প্রেত উপাোদন পচরণত হ্ইদত হ্য়। 
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আচম আমার চনজমদনর দ্বারা আমার িকু্ষদে প্রদয়াজনীয় উপাোন চেয়াচ , আর বাচহ্দরর 

যাহ্া আদ , তাহ্া উদ্দীপে বা উদতজে োরণ মাত্র। যসই উদতজে োরণ আচসদে আচম 

আমার মনদে উহ্ার চেদে প্রদক্ষপ েচর এবং উহ্া আমার েষ্টবয বস্তুর আোর ধারণ 

েচরয়া থাদে। এক্ষদণ প্রে এই-আমরা সেেদেই এেই বস্তু চেরূদপ যেচখয়া থাচে। 

ইহ্ার োরণ—আমাদের সেদের চভতর এই চবশ্ব-মদনর এে এে অংর্ আদ । যাহ্াদের 

মন আদ  তাহ্ারাই ঐ বস্তু যেচখদব; যাহ্াদের নাই তাহ্ারা উহ্া যেচখদব না। ইহ্াদতই 

প্রমাণ হ্য়, যতচেন ধচরয়া জগৎ আদ , ততচেন মদনর অভাব—যসই এে চবশ্ব-মদনর 

অভাব েখন হ্য় নাই। প্রদতযে মানুষ, প্রদতযে প্রাণী যসই চবশ্ব-মন হ্ইদতই চনচমমত 

হ্ইদতদ , োরণ চবশ্বমন সবমোই বতমমান থাচেয়া উহ্াদের চনমমাদণর জনয উপাোন 

যযাগাইদতদ । 

  

————— 

১ ঋদেে, ১০।১২৯ (নাসেীয় সূি)। 
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৩. প্রকৃচত ও পুরুষ 

আমরা যয তত্ত্বগুচে েইয়া চবিার েচরদতচ োম, এখন যসইগুচের প্রদতযেচটদে েইয়া 

চবদর্ষ আদোিনায় প্রবৃত হ্ইব। আমাদের স্মরণ থাচেদত পাদর, আমরা প্রেৃচত হ্ইদত 

আর্ েচরয়াচ োম। সাংখযমতাবেচম্বগণ উহ্াদে ‘অবযি’ বা অচবভি বচেয়াদ ন এবং 

উহ্ার অন্তগমত উপাোনসেদের সামযাবস্থারূদপ উহ্ার েক্ষণ েচরয়াদ ন। আর ইহ্া হ্ইদত 

স্বভাবতই পাওয়া যাইদতদ  যয, সমূ্পণম সামযাবস্থা বা সামঞ্জদসয যোনরূপ গচত থাচেদত 

পাদর না। আমরা যাহ্া চে ু যেচখ, শুচন বা অনুভব েচর, সবই জি ও গচতর সমবায় 

মাত্র। এই প্রপে-চবোদর্র পূদবম আচেম অবস্থায় যখন যোনরূপ গচত চ ে না, যখন 

সমূ্পণম সামযাবস্থায় চ ে, তখন এই প্রেৃচত অচবনার্ী চ ে, োরণ সীমাবি হ্ইদেই তাহ্ার 

চবদিষণ বা চবদয়াজন হ্ইদত পাদর। আবার সাংখযমদত পরমাণুই জগদতর আচে অবস্থা 

নয়। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হ্ইদত উৎপন্ন হ্য় নাই, উহ্ারা চদ্বতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হ্ইদত 

পাদর। আচে ভূতই পরমাণুরূদপ পচরণত হ্য়, তাহ্া আবার স্থূেতর পোদথম পচরণত হ্য়, 

আর আধুচনে চবোচনে অনুসন্ধান যতেূর িচেয়াদ , তাহ্া ঐ মদতর যপাষেতা েচরদতদ  

বচেয়াই যবাধ হ্য়। উোহ্রণস্বরূপ-ইথার সম্বন্ধীয় আধুচনে মদতর েথা ধরুন। যচে 

বদেন, ইথারও পরমাণুপুদঞ্জর সমবাদয় উৎপন্ন, তাহ্া হ্ইদে সমসযার মীমাংসা যমাদটই 

হ্ইদব না। আরও স্পষ্ট েচরয়া এই চবষয় বুিাদনা যাইদতদ ঃ বায়ু অবর্য পরমাণুপুদঞ্জ 

গচিত। আর আমরা জাচন, ইথার সবমত্র চবেযমান, উহ্া সেদের মদধয ওতপ্রতভাদব 

চবেযমান ও সবমবযাপী। বায়ু এবং অনযানয সেে বস্তুর পরমাণুও যযন ইথাদরই ভাচসদতদ । 

আবার ইথার যচে পরমাণুসমূদহ্র সংদযাদগ গচিত হ্য়, তাহ্া হ্ইদে দুইচট ইথার-পরমাণুর 

মদধযও চেচেত অবোর্ থাচেদব। ঐ অবোর্ চেদসর দ্বারা পূণম? আর যাহ্া চে ু ঐ 

অবোর্ বযাচপয়া থাচেদব, তাহ্ার পরমাণুগুচের মদধয ঐরূপ অবোর্ থাচেদব। যচে 

বদেন, ঐ অবোদর্র মদধয আরও সূক্ষ্মতর ইথার চবেযমান, তাহ্া হ্ইদে যসই ইথার 

পরমাণুর মদধযও আবার অবোর্ স্বীোর েচরদত হ্ইদব। এইরূদপ সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইথার 

েল্পনা েচরদত েচরদত যর্ষ চসিান্ত চে ুই পাওয়া যাইদব না ইহ্াদে ‘অনবস্থা-দোষ’ 
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বদে। অতএব পরমাণুবাে িরম চসিান্ত হ্ইদত পাদর না। সাংখযমদত প্রেৃচত সবমবযাপী, 

উহ্া এে সবমবযাপী জিরাচর্, তাহ্াদত-এই জগদত যাহ্া চে ু আদ —সমুেদয়র োরণ 

রচহ্য়াদ । োরণ বচেদত চে বুিায়? োরণ বচেদত বযি অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাদে 

বুিায়—যাহ্া বযি হ্য়, তাহ্ারই অবযি অবস্থা। র্ধ্ংস বচেদত চে বুিায়? ইহ্ার অথম 

োরদণ েয়, োরদণ প্রতযাবতমন—যয সেে উপাোন হ্ইদত যোন বস্তু চনচমমত হ্ইয়াচ ে, 

যসগুচে আচেম অবস্থায় িচেয়া যায়। র্ধ্ংস-র্দব্দর এই অথম বযতীত সমূ্পণম অভাব বা 

চবনার্-অথম যয অস্ব, তাহ্া স্পষ্টই যেখা যাইদতদ । েচপে অদনে যুগ পূদবম র্ধ্ংদসর 

অথম যয ‘োরদণ েয়’ েচরয়াচ দেন, বা চবে উহ্া দ্বারা যয তাহ্াই বুিায়, আধুচনে 

পোথমচবোন অনুসাদর তাহ্া প্রমাণ েরা যাইদত পাদর। ‘সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন’ বযতীত 

র্ধ্ংদসর আর যোন অথম নাই। আপনারা জাদনন, চবোচনে পরীক্ষাগাদর চেরূদপ প্রমাণ 

েরা যাইদত পাদর—জি বস্তুও অচবনশ্বর। আপনাদের মদধয যাাঁহ্ারা রসায়নচবেযা অধযয়ন 

েচরয়াদ ন, তাাঁহ্ারা অবর্যই জাদনন, যচে এেচট োাঁিনদের চভতর এেচট বাচত ও েচষ্টে 

( Caustic Soda) যপচসে রাখা যায় এবং সমগ্র বাচতচট পুিাইয়া যফো হ্য়, তদব ঐ 

েচষ্টে যপচসেচট বাচহ্র েচরয়া ওজন েচরদে যেখা যাইদব যয, ঐ যপচসেচটর ওজন 

এখন উহ্ার পূবম ওজদনর সচহ্ত বাচতচটর ওজন যযাগ েচরদে যাহ্া হ্য়, চিে তত 

হ্ইয়াদ । ঐ বাচতচটই সূক্ষ্ম হ্ইদত সূক্ষ্মতর হ্ইয়া েচষ্টদে প্রচবষ্ট হ্ইয়াদ । অতএব 

আমাদের আধুচনে োদনান্নচতর অবস্থায় যচে যেউ বদে যয, যোন চজচনস সমূ্পণম চবনার্ 

প্রাপ্ত হ্য়, তদব যস চনদজই যেবে উপহ্াসাস্পে হ্ইদব। যেবে অচর্চক্ষত বযচিই ঐরূপ 

েথা বচেদব, আর আশ্চদযমর চবষয়—যসই প্রািীন োর্মচনেগদণর উপদের্ আধুচনে 

চবোদনর সচহ্ত চমচেদতদ । প্রািীদনরা মনদে চভচতস্বরূপ েইয়া তাাঁহ্াদের অনুসন্ধাদন 

অগ্রসর হ্ইয়াচ দেন, তাাঁহ্ারা এই ব্রহ্মাদের মানচসে ভাগচট চবদিষণ েচরয়াচ দেন এবং 

উহ্াদ্বারা েতেগুচে চসিাদন্ত উপনীত হ্ইয়াচ দেন আর আধুচনে চবোন উহ্ার যভৌচতে 

( Physical) ভাগ চবদিষণ েচরয়া চিে যসই চসিাদন্ত উপনীত হ্ইয়াদ ন। উভয় প্রোর 

চবদিষণই এেই সদতয উপনীত হ্ইয়াদ । 
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আপনাদের অবর্য স্মরণ আদ  যয, এই জগদতপ্রেৃচতর প্রথম চবোর্দে সাংখযবাচেগণ 

‘মহ্ৎ’ বচেয়া থাদেন। আমরা উহ্াদে ‘সমচষ্ট বুচি’ বচেদত পাচর, উহ্ার চিে র্ব্দাথম—

মহ্ৎ তত্ত্ব। প্রেৃচতর প্রথম চবোর্ এই বুচি; উহ্াদে অহ্ংোন বো যায় না, বচেদে ভুে 

হ্ইদব। অহ্ংোন এই বুচিতদত্ত্বর অংর্ মাত্র, বুচিতত্ত্ব চেন্তু সবমজনীন তত্ত্ব। অহ্ংোন, 

অবযি োন ও োনাতীত অবস্থা—এগুচে সবই উহ্ার অন্তগমত। উোহ্রণস্বরূপ : 

প্রেৃচতদত েতেগুচে পচরবতমন আপনাদের িদক্ষর সমদক্ষ ঘচটদতদ , আপনারা যসগুচে 

যেচখদতদ ন ও বুচিদতদ ন, চেন্তু আবার েতেগুচে পচরবতমন আদ , যসগুচে এত সূক্ষ্ম 

যয, যোন মানবীয় যবাধর্চিরই আয়ত নয়। এই উভয় প্রোর পচরবতমন এেই োরণ 

হ্ইদত হ্ইদতদ , যসই এেই মহ্ৎ ঐ উভয় প্রোর পচরবতমনই সাধন েচরদতদ । আবার 

েতেগুচে পচরবতমন আদ , যযগুচের আমাদের মন বা চবিারর্চির অতীত। এই সেে 

পচরবতমনই যসই মহ্দতর মদধয। বযচষ্ট েইয়া আচম যখন আদোিনা েচরদত প্রবৃত হ্ইব, 

তখন এ েথা আপনারা আরও ভাে েচরয়া বুচিদবন। এই মহ্ৎ হ্ইদত সমচষ্ট অহ্ংতদত্ত্বর 

উৎপচত হ্য়, এই দুচটই জি বা যভৌচতে। জি ও মদন পচরমাণগত বযতীত অনয যোন 

রূপ যভে নাই—এেই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূে অবস্থা, এেচট আর এেচটদত পচরণত হ্ইদতদ । 

ইহ্ার সচহ্ত আধুচনে র্রীর চবোদনর চসিাদন্তর ঐেয আদ ; মচ ষ্ক হ্ইদত পৃথে এেচট 

মন আদ —এই চবশ্বাস এবং এরূপ সমুেয় অস্ব চবষদয় চবশ্বাস হ্ইদত চবোদনর সচহ্ত 

যয চবদরাধ ও দ্বন্দ্ব উপচস্থত হ্য়, পূদবমাি চবশ্বাদসর দ্বারা বরং ঐ চবদরাধ হ্ইদত রক্ষা 

পাইদবন। মহ্ৎ-নামে এই পোথম অহ্ংতত্ত্ব-নামে জি পোদথমর সূক্ষাবস্থাচবদর্দষ পচরণত 

হ্য় এবং যসই অহ্ংতদত্ত্বর আবার দুই প্রোর পচরণাম হ্য়, তন্মদধয এে প্রোর পচরণাম 

ইচিয়। ইচিয় দুই প্রোর—েদমমচিয় ও োদনচিয়। চেন্তু ইচিয় বচেদত এই েৃর্যমান 

িকু্ষেণমাচে বুিইদতদ  না, ইচিয় এইগুচে হ্ইদত সূক্ষ্মতর—যাহ্াদে আপনারা মচ ষ্কদেি 

ও স্নায়ুদেি বদেন। এই অহ্ংতত্ত্ব পচরণামপ্রাপ্ত হ্য়, এবং এই অহ্ংতত্ত্বরূপ উপাোন 

হ্ইদত এই যেি ও স্নায়ুসেে উৎপন্ন হ্য়। অহ্ংতত্ত্বরূপ যসই এেই উপাোন হ্ইদত আর 

এেপ্রোর সূক্ষ্ম পোদথমর উৎপচত হ্য়—তন্মাত্রা, অথমাৎ সূক্ষ্ম জি পরমাণু। 
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যাহ্া আপনাদের নাচসোর সংস্পদর্ম আচসয়া আপনাচেগদে ঘ্রাণ গ্রহ্দণ সমথম েদর, 

তাহ্াই তন্মাত্রার এেচট েৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুচে প্রতযক্ষ েচরদত পাদরন 

না, আপনারা যেবে ঐগুচের অচ ে অবগত হ্ইদত পাদরন। অহ্ংতত্ত্ব হ্ইদত এই 

তন্মাত্রাগুচের উৎপচত হ্য়, আর ঐ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম জি হ্ইদত স্থূে জি অথমাৎ বায়ু, জে, 

পৃচথবী ও অনযানয যাহ্া চে ু আমরা যেচখদত পাই বা অনুভব েচর, তাহ্াদের উৎপচত হ্য়। 

আচম এই চবষয়চট আপনাদের মদন েৃঢ় ভাদব মুচেত েচরয়া চেদত িাই। এচট ধারণা েরা 

বি েচিন, োরণ পাশ্চাতয যেদর্ মন ও জি সম্বদন্ধ অদু্ভত অদু্ভত ধারণা আদ । মচ ষ্ক 

হ্ইদত ঐ-সেে সংস্কার েূর েরা বিই েচিন। বােযোদে পাশ্চাতয ের্মদন চর্চক্ষত 

হ্ওয়ায় আমাদেও এই তত্ত্ব বুচিদত প্রিে বাধা পাইদত হ্ইয়াচ ে। 

এ সবই জগদতর অন্তগমত। ভাচবয়া যেখুন, প্রথমাবস্থায় এই সবমবযাপী অখে অচবভি 

জিরাচর্ রচহ্য়াদ । যযমন দুগ্ধ পচরণাম প্রাপ্ত হ্ইয়া োচব হ্য়, যসরূপ উহ্া মহ্ৎ নামে 

অনয এে পোদথম পচরণত হ্য়—ঐ মহ্ৎ এে অবস্থায় বুচিতত্ত্বরূদপ অবস্থান েদর, অনয 

অবস্থায় উহ্া অহ্ংতত্ত্বরূদপ পচরণত হ্য়। উহ্া যসই এেই বস্তু, যেবে অদপক্ষােৃত স্থূেতর 

আোদর পচরণত হ্ইয়া অহ্ংতত্ত্ব নাম ধারণ েচরয়াদ । এইরূদপ সমগ্র ব্রহ্মাে যযন  দর 

 দর চবিচরত। প্রথদম অবযি প্রেৃচত, উহ্া সবমবযাপী বুচিতদত্ত্ব বা মহ্দত পচরণত হ্য়, 

তাহ্া আবার সবমবযাপী অহ্ংতত্ত্ব বা অহ্কাদর এবং তাহ্া পচরণাম প্রাপ্ত হ্ইয়া সবমবযাপী 

ইচিয়গ্রাহ্য ভূদত পচরণত হ্য়। যসই ভূতসমচষ্ট ইচিয় বা স্নায়ুদেিসমূদহ্ এবং সমচষ্ট সূক্ষ্ম 

পরমাণুসমূদহ্ পচরণত হ্য়। পদর এইগুচে চমচেত হ্ইয়া এই স্থূে জগৎ-প্রপদের উৎপচত। 

সাংখযমদত ইহ্াই সৃচষ্টর ক্রম, আর সমচষ্ট বা বৃহ্ৎ ব্রহ্মাদের মদধয যাহ্া আদ , তাহ্া সৃচষ্ট 

বা কু্ষে ব্রহ্মাদেও অবর্য থাচেদব। 

  

————–  

১ ভাষায় ভঙ্গীদত পািদের মদন হ্ইদত পাদর, বুচিতত্ত্ব মহ্দতর অবস্থাচবদর্ষ। প্রেৃতপদক্ষ 

চেন্তু তাহ্া নদহ্; যাহ্াদে ‘মহ্ৎ’ বো যায়, তাহ্াই বুচিতত্ত্ব।  

২ পূদবম সাংখযমতানুযায়ী যয সৃচষ্টর ক্রম বচণমত হ্ইয়াদ , তাহ্ার সচহ্ত এই স্থাদন স্বামীজীর 

চেচেৎ চবদরাধ আপাততঃ যবাধ হ্ইদত পাদর। পূদবম বুিাদনা হ্ইয়াদ , অহ্ংতত্ত্ব হ্ইদত 
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ইচিয় ও তন্মাত্রার উৎপচত হ্য় এখাদন আবার উহ্াদের মদধয ভূদতর েথা বচেদতদ ন। 

এচট চে যোন নূতন তত্ত্ব? যবাধ হ্য়, অহ্ংতত্ত্ব এেচট অচত সূক্ষ্ম পোথম বচেয়া তাহ্াদত 

ইচিয় ও তন্মাত্রার উৎপচত সহ্দজ বুিাইবার জনয স্বামীজী এইরূপ ইচিয়গ্রাহ্য ভূদতর 

েল্পনা েচরয়াদ ন। 

—————-  

  

বযচষ্ট-রূপ এেচট মানুদষর েথা ধরুন। প্রথমতঃ তাাঁহ্ার চভতর যসই সামযাবস্থাপন্ন প্রেৃচতর 

অংর্ রচহ্য়াদ । যসই জিপ্রেৃচত তাহ্ার চভতর মহ্ৎ-রূদপ পচরণত হ্ইয়াদ , যসই মহ্ৎ 

অথমাৎ সবমবযাপী বুচিতদত্ত্বর এে অংর্ তাহ্ার চভতর রচহ্য়াদ । আর যসই সবমবযাপী 

বুচিতদত্ত্বর কু্ষে অংর্চট তাহ্ার চভতর অহ্ংতদত্ত্ব বা অহ্কাদর পচরণত হ্ইয়াদ —উহ্া যসই 

সবমবযাপী অহ্ংতদত্ত্বরই কু্ষে অংর্ মাত্র। এই অহ্কার আবার ইচিয় ও তন্মাত্রায় পচরণত 

হ্ইয়াদ । তন্মাত্রাগুচে আবার পরস্পর চমচেত েচরয়া চতচন চনজ কু্ষেব্রহ্মাে—যেহ্ সৃচষ্ট 

েচরয়াদ ন। এই চবষয়চট আচম স্পষ্টভাদব আপনাচেগদে বুিাইদত িাই, োরণ ইহ্া 

যবোন্ত বুচিবার পদক্ষ প্রথম যসাপান স্বরূপ; আর ইহ্া আপনাদের জানা এোন্ত আবর্যে, 

োরণ ইহ্াই সমগ্র জগদতর চবচভন্নপ্রোর ের্মনর্াদের চভচত। জগদত এমন যোন ের্মনর্াে 

নাই, যাহ্া এই সাংখযের্মদন প্রচতষ্ঠ াতা েচপদের চনেট ঋণী নয়। চপথাদগারাস ভারদত 

আচসয়া এই ের্মন অধযয়ন েচরয়াচ দেন এবং গ্রীেদের চনেট ইহ্ার েতেগুচে তত্ত্ব 

েইয়া চগয়াচ দেন। পদর উহ্া ‘আদেেজাচিয়ার োর্মচনে সম্প্রোদয়র’ চভচতস্বরূপ হ্য় 

এবং আদরা পরবচতমোদে উহ্া নচষ্টে ের্মদনর (Gnostic Philosophy) চভচত হ্য়। এইরূপ 

উহ্া দুই ভাদগ চবভি হ্য়। এেভাগ ইওদরাপ ও আদেেজাচিয়ায় যগে, অপর ভাগচট 

ভারদতই রচহ্য়া যগে এবং সবমপ্রোর চহ্ন্দুের্মদন চভচতস্বরূপ হ্ইে। োরণ বযাদসর 

যবোন্তের্মন ইহ্ারই পচরণচত। এই েচপে ের্মনই পৃচথবীদত যুচি চবিার দ্বারা জগতত্ত্ব 

বযাখযার সবমপ্রথম যিষ্টা। েচপদের প্রচত উপযুি সম্মান প্রের্মন েরা জগদতর সেে 

োর্মচনদেরই উচিত। আচম আপনাদের মদন এইচট চবদর্ষ েচরয়া মুচেত েচরয়া চেদত 

িাই যয, ের্মনর্াদের জনে বচেয়া আমরা তাাঁহ্ার উপদের্ শুচনদত বাধয এবং চতচন যাহ্া 

বচেয়া চগয়াদ ন, তাহ্া েিা েরা আমাদের েতমবয। এমন চে যবদেও এই অদু্ভত বযচির—
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এই সবমপ্রািীন োর্মচনদের উদেখ পাওয়া যায়। তাাঁহ্ার অনুভূচতসমুেয় চে অপূবম  যচে 

যযাচগগদণর অতীচিয় প্রতযক্ষর্চির যোন প্রমাণপ্রদয়াগ আবর্যে হ্য়, তদব বচেদত হ্য়, 

এইরূপ বযচিগণই তাহ্ার প্রমাণ। তাাঁহ্ারা চেরূদপ এই-সেে তত্ত্ব উপেচক েচরদেন? 

তাাঁহ্াদের যতা আর অনুবীক্ষণ বা েূরবীক্ষণ চ ে না। তাাঁহ্াদের অনুভূচতর্চি চে সূক্ষ্ম 

চ ে, তাহ্াদের চবদিষণ যেমন চনদেমাষ ও চে অদু্ভত  

যাহ্া হ্উে, এখন পূবমপ্রসদঙ্গর অনুবৃচত েরা যাে। আমরা কু্ষে ব্রহ্মাে—মানদবর তত্ত্ব 

আদোিনা েচরদতচ োম। আমরা যেচখয়াচ , বৃহ্ৎ ব্রহ্মাে যয চনয়দম চনচমমত, কু্ষে ব্রহ্মােও 

তদ্রূপ। প্রথদম অচবভি বা সমূ্পণম সামযাবস্থাপন্ন প্রেৃচত। তারপর উহ্া চবষমযপ্রাপ্ত হ্ইদে 

োযম আর্ হ্য়, আর এই োদযমর ফদে যয প্রথম পচরণাম হ্য়, তাহ্া মহ্ৎ অথমাৎ বুচি। 

এখন আপনারা যেচখদতদ ন, মানুদষর মদধয যয বুচি রচহ্য়াদ , তাহ্া সবমবযাপী বুচিতত্ত্ব 

বা মহ্দতর কু্ষে অংর্স্বরূপ। উহ্া হ্ইদত অহ্ংোদনর উদ্ভব, তাহ্া হ্ইদত অনুভাবািে ও 

গতযািে স্নায়ুসেে এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা হ্ইদত স্থুে যেহ্ চবিচরত 

হ্য়। আচম এখাদন বচেদত িাই, যর্াদপনহ্াওয়ার বদেন, বাসনা বা ইো সমুেদয়র োরণ। 

আমাদের এই বযিভাবাপন্ন হ্ইবার োরণ প্রাণধারদণর ইো, চেন্তু অদ্বদ্বতবােীরা ইহ্া 

অস্বীোর েদরন। তাহ্ারা বদেন, মহ্তত্ত্বই ইহ্ার োরণ। এমন এেচটও ইো হ্ইদত পাদর 

না, যাহ্া প্রচতচক্রয়াস্বরূপ নয়। ইোর অতীত অদনে বস্তু রচহ্য়াদ । উহ্া অহ্ং হ্ইদত 

গচিত, অহ্ং আবার তাহ্া অদপক্ষা উচ্চতর বস্তু অথমাৎ মহ্তত্ত্ব হ্ইদত উৎপন্ন এবং তাহ্া 

আবার অবযি প্রেৃচতর চবোর। 

মানুদষর মদধয এই যয মহ্ৎ বুচিতত্ত্ব রচহ্য়াদ , তাহ্ার স্বরূপ উতমরুদপ বুিা চবদর্ষ 

প্রদয়াজন। এই মহ্তত্ত্ব—আমরা যাহ্াদে ‘অহ্ং’ বচে, তাহ্াদত পচরণত হ্য়, আর এই 

মহ্তত্ত্বই যসই সেে পচরবতমদনর োরণ, যযগুচের ফদে এই র্রীর চনচমমত হ্ইয়াদ । 

োদনর চন্নভভূচম, সাধারণ োদনর অবস্থা ও োনাতীত অবস্থা—এইসব মহ্তদত্ত্বর অন্তগমত। 

এই চতনচট অবস্থা চে? োদনর চন্নভভূচম আমরা পশুদের মদধয যেচখয়া থাচে এবং উহ্াদে 

সহ্জাত োন (Instinct) বচে। ইহ্া প্রায় অভ্রান্ত, তদব উহ্া দ্বারা োতবয চবষদয়র সীমা 

বি অল্প। সহ্জাত োদন প্রায় েখনই ভুে হ্য় না। এেচট পশু ঐ সহ্জাতোন-প্রভাদব 
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যোন্ র্সযচট আহ্াযম, যোনচট বা চবষাি, তাহ্া অনায়াদস বুচিদত পাদর, চেন্তু ঐ সহ্জাত 

োন দু-এেচট সামানয চবষদয় সীমাবি, উহ্া যন্ত্রবৎ োযম েচরয়া থাদে। তারপর 

আমাদের সাধারণ োন—উহ্া অদপক্ষােৃত উচ্চতর অবস্থা। আমাদের এই সাধারণ োন 

ভ্রান্তপূণম, উহ্া পদে পদে ভ্রদম পচতত হ্য়, চেন্তু উহ্ার গচত এইরূপ মৃদু হ্ইদেও উহ্ার 

চব ৃচত অদনেেূর। ইহ্াদেই আপনারা যুচি বা চবিারর্চি বচেয়া থাদেন। সহ্জাত োন 

অদপক্ষা উহ্ার প্রসার অচধেেূর বদট, চেন্তু সহ্জাত োন অদপক্ষা যুচিচবিাদর অচধে 

ভ্রদমর আর্কা। ইহ্া অদপক্ষা মদনর আর এে উচ্চতর অবস্থা আদ , োনাতীত অবস্থা—

ঐ অবস্থায় যেবে যযাগীদের অথমাৎ যাাঁহ্ারা যিষ্টা েচরয়া ঐ অবস্থা োভ েচরয়াদ ন, 

তাাঁহ্াদেরই অচধোর। উহ্া সহ্জাত োদনর নযায় অভ্রান্ত, আবার যুচিচবিার অদপক্ষাও 

উহ্ার অচধে প্রসার। উহ্া সদবমাচ্চ অবস্থা। আমাদের স্মরণ রাখা চবদর্ষ আবর্যে যয, 

যযমন মানুদষর চভতর মহ্ৎই—োদনর চন্নভভূচম, সাধারণ োনভূচম ও োনাতীত ভূচম—

োদনর এই চতন অবস্থায় সমগ্রভাদব প্রোচর্ত হ্ইদতদ , যসইরূপ এই বৃহ্ৎ ব্রহ্মাদেও 

এই সবমবযাপী বুচিতত্ত্ব বা মহ্ৎ—সহ্জাত োন, যুচিচবিারজচনত োন ও চবিারাতীত 

োন—এই চত্রচবধ ভাদব অবচস্থত। 

এখন এেচট সূক্ষ্ম প্রে আচসদতদ , আর এই প্রে সবমোই চজোচসত হ্ইয়া থাদে। যচে 

পূণম ঈশ্বর এই জগে ্ব্রহ্মান্ড সৃচষ্ট েচরয়া থাদেন, তদব এখাদন অপূণমতা যেন? আমরা 

যতটুেু যেচখদতচ , ততটুেুদেই ব্রহ্মাে বা জগৎ বচে এবং উহ্া আমাদের সাধারণ োন 

বা যুচিচবিার-জচনত োদনর কু্ষে ভূচম বযতীত আর চে ুই নয়। উহ্ার বাচহ্দর আমরা 

আর চে ুই যেখইদত পাই না। এই প্রেচটই এেচট অস্ব প্রে। যচে আচম এেচট বৃহ্ৎ 

বস্তু রাচর্ হ্ইদত কু্ষে অংর্চবদর্ষ গ্রহ্ণ েচরয়া উহ্ার চেদে েৃচষ্টপাত েচর, স্বভাবতই উহ্া 

অসমূ্পণম যবাধ হ্ইদব। এই জগৎ অসমূ্পণম যবাধ হ্য়, োরণ আমরাই উহ্াদে অসমূ্পণম 

েচরয়াচ । চেরূদপ েচরোম? প্রথদম বুচিয়া যেখা যাে—যুচিচবিার োহ্াদে বদে, োন 

োহ্াদে বদে? োন অদথম সােৃর্য অনুসন্ধান। রা ায় চগয়া এেচট মানুষদে যেচখদেন, 

যেচখয়া জাচনদেন-দসচট মানুষ। আপনারা অদনে মানুষ যেচখয়াদ ন, প্রদতযদেই 

আপনাদের মদন এেচট সংস্কার উৎপন্ন েচরয়াদ । এেচট নূতন মানুষদে যেচখবামাত্র 
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আপনারা তাহ্াদে চনজ চনজ সংস্কাদরর ভাোদর েইয়া চগয়া যেচখদেন, যসখাদন মানুদষর 

অদনে  চব রচহ্য়াদ । তখন এই নূতন  চবচট অবচর্ষ্টগুচের সচহ্ত উহ্াদের জনয চনচেমষ্ট 

যখাদপ রাচখদেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হ্ইদেন। যোন নূতন সংস্কার আচসদে যচে 

আপনাদের মদন উহ্ার সেৃর্ সংস্কার-সেে পূবম হ্ইদত বতমমান থাদে, তদবই আপনারা 

তৃপ্ত হ্ন, আর এই সংদযাগ বা সহ্দযাগদেই োন বদে। অতএব োন অদথম পূবম হ্ইদত 

আমাদের যয অনুভূচত-সমচষ্ট রচহ্য়াদ  ঐগুচের সচহ্ত আর এেচট অনুভূচতদে এে যখাদপ 

যপারা। আর আপনাদের পূবম হ্ইদতই এেচট োন ভাোর না থাচেদে যয নূতন যোন 

োনই হ্ইদত পাদর না, ইহ্াই তাহ্ার অনযতম প্রবে প্রমাণ। যচে আপনাদের পূবম 

অচভেতা চে ু না থাদে, অথবা েতেগুচে ইওদরাপীয় োর্মচনদের যযমন মত-মন যচে 

‘অনুৎেীণম ফেে’ ( Tabula Rasa)- স্বরূপ হ্য় তদব উহ্ার পদক্ষ যোনপ্রোর োনোভ 

েরা অস্ব; োরণ োন অদথম পূবম হ্ইদতই যয সংস্কার সমচষ্ট অবচস্থত তাহ্ার সচহ্ত 

তুেনা েচরয়া নূতদনর গ্রহ্ণ মাত্র। এেচট োদনর ভাোর পূবম হ্ইদতই থাো িাই। যাহ্ার 

সচহ্ত নূতন সংস্কারচট চমোইয়া েইদত হ্ইদব। মদন েরুন, এই প্রোর োনভাোর  ািাই 

এেচট চর্শু এই জগদত জন্মগ্রহ্ণ েচরে, তাহ্ার পদক্ষ যোন প্রোর োনোভ েরা 

এদেবাদর অস্ব। অতএব স্বীোর েচরদতই হ্ইদব যয ঐ চর্শুর অবর্যই ঐরূপ এেচট 

োনভাোর চ ে, আর এইরূদপ অনন্তোে ধচরয়া োনোভ হ্ইদতদ । এই চসিান্ত 

এিাইবার যোনপথ যেখাইয়া চেন। ইহ্া গচণদতর অচভেতারর মদতা। ইহ্া  অদনেটা 

যস্পসার ও অনযানয েতেগুচে ইওদরাপীয় োর্মচনদের চসিাদন্তর মদতা। তাাঁহ্ারা এই 

পযমন্ত যেচখয়াদ ন যয, অতীত োদনর ভাোর না থাচেদে যোন প্রোর োনোভ অস্ব; 

অতএব চর্শু পূবমোন েইয়া জন্মগ্রহ্ণ েদর। তাাঁহ্ারা এই সতয বুচিয়াদ ন যয, োরণ 

োদযম অন্তচনমচহ্ত থাদে, উহ্া সূক্ষ্মাোদর আচসয়া পদর চবোর্ প্রাপ্ত হ্য়। তদব এই 

োর্মচনদেরা বদেন যয, চর্শু যয সংস্কার েইয়া জন্মগ্রহ্ণ েদর, তাহ্া তাহ্ার চনদজর অতীত 

অবস্থার োন হ্ইদত েক নয়, উহ্া তাহ্ার পূবমপুরুষচেদগর সচেত সংস্কার মাত্র। 

অচতর্ীঘ্রই ইহ্ারা বুচিদবন যয, এই মতবাে প্রমাণসহ্ নয়, আর ইচতমদধয অদনদে এই 

‘বংর্ানুক্রচমে সোরণ’ মদতর চবরুদি তীব্র আক্রমণ আর্ েচরয়াদ ন। 
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এই মত অসতয নয়, চেন্তু অসমূ্পণম। উহ্া যেবে মানুদষর জদির ভাগটাদে বযাখযা েদর 

মাত্র। যচে বদেন—এই মতানুযায়ী পাচরপাচশ্বমে অবস্থার প্রভাব চেরূদপ বযাখযা েরা যায়? 

তাহ্াদত ইহ্ারা বচেয়া থাদেন, অদনে োরণ চমচেয়া এেচট োযম হ্য়, পাচরপাচশ্বমে অবস্থা 

তাহ্াদের মদধয এেচট। অপর চেদে চহ্ন্দু োর্মচনেগণ বদেন, আমরা চনদজরাই আমাদের 

পাচরপাচশ্বমে অবস্থা গচিয়া তুচে; োরণ আমরা অতীত জীবদন যযরূপ চ োম, বতমমাদনও 

যসরূপ হ্ইব। অনয ভাদব বো যায়, আমরা অতীদত যযরূপ চ োম, তাহ্ার ফদে বতমমাদন 

যযরূপ হ্ইবার যসরূপ হ্ইয়াচ । 

এখন আপনারা বুচিদেন, োন বচেদত চে বুিায়। োন আর চে ুই নয়, পুরাতন 

সংস্কারগুচের সচহ্ত এেচট নূতন সংস্কারদে এে যখাদপ যপারা—নূতন সংস্কারচটদে চিচনয়া 

েওয়া। চিচনয়া েওয়া বা ‘প্রতযাচভো’র অথম চে? পূবম হ্ইদতই আমাদের যয সেৃর্য 

সংস্কার সেে আদ , যসগুচের সচহ্ত উহ্ার চমেন আচবষ্কার েরা। োন বচেদত ইহ্া  ািা 

আর চে ু বুিায় না। তাই যচে হ্ইে, তদব অবর্য স্বীোর েচরদত হ্ইদব, এই প্রণােীদত 

সেৃর্ বস্তুদেণীর সবটুেু আমাদের যেচখদত হ্ইদব। তাই নয় চে? মদন েরুন আপনাদে 

এেচট প্র রখে জাচনদত হ্ইদব, তাহ্া হ্ইদে উহ্ার সচহ্ত চমে খাওয়াইবার জনয 

আপনাদে উহ্ার সেৃর্ প্র রখেগুচে যেচখদত হ্ইদব। চেন্তু জগৎসম্বদন্ধ আমরা তাহ্া 

েচরদত পাচর না, োরণ আমাদের সাধারণ োদনর দ্বারা আমরা উহ্ার এেপ্রোর অনুভব-

মাত্র পাইয়া থাচে—উহ্ার এচেদে ওচেদে আমরা চে ুই যেচখদত পাই না, যাহ্াদত উহ্ার 

সেৃর্ বস্তুর সচহ্ত উহ্াদে চমোইয়া েইদত পাচর। যস জনয জগৎ আমাদের চনেট অদবাধয 

মদন হ্য়, োরণ োন ও চবিার সবমোই সেৃর্ বস্তুর সচহ্ত সংদযাগ-সাধদনই চনযুি। 

ব্রহ্মাদের এই অংর্চট-যাহ্া আমাদের োনাচবচেন্ন, তাহ্া আমাদের চনেট চবস্ময়ের নূতন 

পোথম বচেয়া যবাধ হ্য়, উহ্ার সচহ্ত চমে খাইদব এমন যোন সেৃর্ বস্তু আমরা যেচখদত 

পাই না। এজনয উহ্াদে েইয়া এত মুর্চেে,—আমরা ভাচব, জগৎ অচত ভয়ানে ও মন্দ; 

েখন েখন আমরা উহ্াদে ভাে বচেয়া মদন েচর বদট, চেন্তু সাধারণতঃ উহ্াদে আমরা 

অসমূ্পণম ভাচবয়া থাচে। জগৎদে তখনই জানা যাইদব, যখন আমরা ইহ্ার অনুরূপ যোন 

ভাব বা সতার সন্ধান পাইব। আমরা তখনই ঐগুচে ধচরদত পাচরব, যখন আমরা এই 
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জগদতর—আমাদের এই কু্ষে অহ্ংোদনর বাচহ্দর যাইব, তখই যেবে জগৎ আমাদের 

চনেট োত হ্ইদব। যতচেন না আমরা তাহ্া েচরদতচ , ততচেন আমাদের সমুেয় চনষ্ফে 

যিষ্টার দ্বারা েখনই উহ্ার বযাখযা হ্ইদব না, োরণ োন অদথম সেৃর্ চবষদয়র আচবষ্কার, 

আর আমাদের এই সাধারণ োনভূচম আমাচেগদে যেবে জগদতর এেচট আংচর্ে ভাব 

চেদতদ  মাত্র। এই সমচষ্ট মহ্ৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রতযাচহ্ে বযাবহ্াযম 

ভাষায় যাহ্াদে ‘ঈশ্বর’ বচে, তাাঁহ্ার ধারণা সম্বদন্ধও যসইরূপ। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় 

ধারণা যতটুেু আদ , তাহ্া তাাঁহ্ার সম্বদন্ধ এে চবদর্ষ প্রোর োনমাত্র, তাাঁহ্ার আংচর্ে 

ধারণামাত্র —তাহ্ার অনযানয সমুেয় ভাব আমাদের মানবীয় অসমূ্পণমতার দ্বারা আবৃত। 

‘সবমবযাপী আচম এত বৃহ্ৎ যয, এই জগৎ পযমন্ত আমার অংর্মাত্র।’ ১  

এই োরদণই আমরা ঈশ্বরদে অসমূ্পণম যেচখয়া থাচে, আর আমরা তাহ্ার ভাব েখনই 

বুচিদত পাচর না, োরণ উহ্া অস্ব। তাাঁহ্াদে বুচিবার এেমাত্র উপায় যুচিচবিাদরর 

অতীত প্রদেদর্ যাওয়া—অহ্ং-োদনর বাচহ্দর যাওয়া। 

‘যখন শ্রুত ও েবণ, চিচন্তত ও চিন্তা—এই সমুেদয়র বাচহ্দর যাইদব, তখনই যেবে সতয 

োভ েচরদব।’ ২ 

‘র্াদের পাদর িচেয়া যাও, োরণ র্াে প্রেৃচতর তত্ত্ব পযমন্ত, প্রেৃচত যয চন চতনচট গুদণ 

চনচমমত—যসই পযমন্ত (যাহ্া হ্ইদত জগৎ উৎপন্ন হ্ইয়াদ )চর্ক্ষা চেয়া থাদে।’ ৩ 

ইহ্াদের বাচহ্দর যাইদেই আমরা সামঞ্জসয ও চমেন যেচখদত পাই, তাহ্ার পূদবম নয়। 

এ পযমন্ত এচট স্পষ্ট বুিা যগে, এই বৃহ্ৎ ও কু্ষে ব্রহ্মাে চিে এেই চনয়দম চনচমমত, আর 

এই কু্ষে ব্রহ্মাদের এেচট খুব সামানয অংর্ই আমরা জাচন। 

  

—————— 

১ চবষ্টভযাহ্চমেং েৃৎস্নদমোংদর্ন চস্থদতা জগৎ।—গীতা, ১০। ৪২ 

২ তো গন্তাচস চনদবমেং যোতবযসয শ্রুতসয ি ।—ঐ, ২।৫২  

৩ চত্রগুণযচবষয়া যবো চনদ্বেগুদণযা ভবাজুমন ।—ঐ, ২।৪৫  

—————— 
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আমরা োদনর চন্নভভূচমও জাচন না, োনাতীত ভূচমও জাচন না; আমরা যেবে সাধারণ 

োনভূচমই জাচন। যচে যোন বযচি বদেন, আচম পাপী—যস চনদবমাধমাত্র, োরণ যস 

চনদজদে জাদন না। যস চনদজর সম্বদন্ধ অতযন্ত অে। যস চনদজর এেচট অংর্ মাত্র জাদন, 

োরণ োন তাাঁহ্ার মানসভূচমর মাত্র এোংর্বযাপী। সমগ্র ব্রহ্মান্ড সম্বদন্ধও 

ঐরূপ;যুচিচবিার দ্বারা উহ্ার এোংর্মাত্র জানাই স্ব; চেন্তু প্রেৃচত বা জগৎপ্রপে 

বচেদত োদনর চন্নভভূচম, সাধারণ োনভূচম, োনাতীত ভূচম, বযচষ্টমহ্ৎ, সমচষ্টমহ্ৎ এবং 

তাহ্াদের পরবতমী সমুেয় চবোর—এই সবগুচে বুিাইয়া থাদে, আর এইগুচে সাধারণ 

োদনর বা যুচির অতীত। 

চেদসর দ্বারা প্রেৃচত পচরণামপ্রাপ্ত হ্য়? এ পযমন্ত আমরা যেচখয়াচ , প্রােৃচতে সেে বস্তু, 

এমন চে প্রেৃচত চনদজও জি বা অদিতন। উহ্ারা চনয়মাধীন হ্ইয়া োযম েচরদতদ —

সমুেয়ই চবচভন্ন বস্তুর চমেণ এবং অদিতন। মন মহ্তত্ত্ব, চনশ্চয়াচিো বৃচত—এ সবই 

অদিতন। চেন্তু এগুচে এমন এে পুরুদষর চিৎ বা চিতদনয প্রচতচবচম্বত হ্ইদতদ , চযচন 

এই সদবর অতীত, আর সাংখযমতাবেচন্বগন ইহ্াদে ‘পুরুষ’-নাদম অচভচহ্ত েচরয়াদ ন। 

এই পুরুষ জগদতর মদধয—প্রেৃচতর মদধয যয-সেে পচরণাম হ্ইদতদ , যসগুচের 

সাচক্ষস্বরূপ োরণ, অথমাৎ এই পুরুষদে যচে চবশ্বজনীন অদথম ধরা যায়, তদব ইচনই 

ব্রহ্মাদের ঈশ্বর।১ ইহ্া েচথত হ্ইয়া থাদে যয, ঈশ্বদরর ইোয় এই ব্রহ্মাে সৃষ্ট হ্ইয়াদ । 

সাধারণ চেচনে বযাবহ্াযম বােয চহ্সাদব ইহ্া অচত সুন্দর হ্ইদত পাদর, চেন্তু ইহ্ার আর 

অচধে মূেয নাই। ইো চেরূদপ সৃচষ্টর োরণ হ্ইদত পাদর? ইো-প্রেৃচতর তৃতীয় বা িতুথম 

চবোর। অদনে বস্তু উহ্ার পূদবমই সৃষ্ট হ্ইয়াদ । যসগুচে যে সৃ চষ্ট েচরে? ইো এেচট 

যযৌচগে পোথম মাত্র, অর যাহ্া চে ু যযৌচগে, যস সেেই প্রেৃচত হ্ইদত উৎপন্ন। ইোও 

চনদজ েখন প্রেৃচতদে সৃচষ্ট েচরদত পাদর না। উহ্া এেচট অচমে বস্তু নয়। অতএব ঈশ্বদরর 

ইোয় এই ব্রহ্মাে সৃচষ্ট হ্ইয়াদ —এরূপ বো যুচিচবরুি। মানুদষর চভতর ইো 

অহ্ংোদনর অল্পাংর্মাত্র বযাচপয়া রচহ্য়াদ । যেহ্ যেহ্ বদেন, উহ্া আমাদের মচ ষ্কদে 

সোচেত েদর।তাই যচে েচরত, তদব আপনারা ইো েচরদেই মচ দষ্কর োযম বন্ধ েচরদত 

পাচরদতন, চেন্তু তাহ্া যতা পাদরন না। সুতরাং ইো মচ ষ্কদে সোচেত েচরদতদ  না। 
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হৃেয়দে গচতর্ীে েচরদতদ  যে? ইো েখনই নয়; োরণ যচে তাই যচে হ্ইত, তদব 

আপনারা ইো েচরদেই হৃেদয়র গচতদরাধ েচরদত পাচরদতন। ইো আপনাদের যেহ্দেও 

পচরিাচেত েচরদতদ  না, ব্রহ্মােদেও চনয়চমত েচরদতদ  না। অপর যোন বস্তু উহ্াদের 

চনয়ামে—ইো যাহ্ার এেচট চবোর্মাত্র। এই যেহ্দে এমন এেচট র্চি পচরিাচেত 

েচরদতদ , ইো যাহ্ার চবোর্মাত্র। সমগ্র জগৎ ইো দ্বারা পচরিাচেত হ্ইদতদ  না, 

যসজনযই ‘ইো’ বচেদে ইহ্ার চিে বযাখযা হ্য় না। মদন েরুন আচম মাচনয়া েইোম, 

ইোই আমাদের যেহ্দে িাোইদতদ , তারপর ইোনুসাদর আচম এই যেহ্ পচরিাচেত 

েচরদত পাচরদতচ  না বচেয়া চবরচি প্রোর্ েচরদত আর্ েচরোম। ইহ্া যতা আমারই 

যোষ, োরণ ইোই আমাদের যেহ্-পচরিােে—ইহ্া মাচনয়া েইবার আমার যোন 

অচধোর চ ে না। এইরূপ যচে আমরা মাচনয়া েই যয, ইোই জগৎ পচরিােন েচরদতদ , 

তারপর যেচখ প্রেৃত ঘটনার সচহ্ত ইহ্া চমচেদতদ  না, তদব ইহ্া আমারই যোষ। এই 

পুরুষ ইো নন বা বুচি নন, োরণ বুচি এেচট যযৌচগে পোথমমাত্র। যোনরূপ জি পোথম 

না থচেদে যোনরূপ বুচিও থাচেদত পাদর না। এই জি মানুদষ মচ দষ্কর আোর ধারণ 

েচরয়াদ । যযখাদনই বুচি আদ , যসখাদনই যোন-না-দোন আোদর জি পোথম থাচেদবই 

থাচেদব। অতএব বুচি যখন যযৌচগে পোথম হ্ইে, তখন পুরুষ চে? উহ্া মহ্তত্ত্ব নয়, 

চনশ্চয়াচিো বৃচতও নয়, চেন্তু উভদয়রই োরণ। তাাঁহ্ার সাচন্নযধযই উহ্াদের সবগুচেদে 

চক্রয়ার্ীে েদর ও পরস্পরদে চমচেত েরায়। পুরুষদে যসই সেে বস্তুর েদয়েচটর 

সচহ্ত তুেনা েরা যাইদত পাদর, যযগুচের শুধু সাচন্নযধযই রাসায়চনে োযম েরাচন্বত েদর, 

যযমন যসানা গোইদত যগদে তাহ্াদত পটাচসয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) 

চমর্াইদত হ্য়। পটাচসয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাচেয়া যায়, (দর্ষ পযমন্ত) উহ্ার উপর যোন 

রাসায়চনে োযম হ্য় না, চেন্তু যসানা গোদনা-রূপ োযম সফে েচরবার জনয উহ্ার সাচন্নধয 

প্রদয়াজন। পুরুষ সম্বদন্ধও এই েথা। উহ্া প্রেৃচতর সচহ্ত চমচেত হ্য় না, উহ্া বুচি বা 

মহ্ৎ বা উহ্ার যোনরূপ চবোর নয়, উহ্া শুি পূণম আিা। 

  

————-  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমমবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১ ইচতপূদবম মহ্তত্ত্বদে ‘ঈশ্বর’ বো হ্ইয়াদ , এখাদন আবার পুরুদষর সবমজনীন ভাবদে 

ঈশ্বর বো হ্ইে। এই দুইচট েথা আপাতচবদরাধী বচেয়া যবাধ হ্য়। এখাদন এইটুেু 

বুচিদত হ্ইদব যয, পুরুষ মহ্তত্ত্বরূপ উপাচধ গ্রহ্ণ েচরদেই তাহ্াদে ‘ঈশ্বর’ বো যায়। 

————–  

  

‘আচম সাচক্ষস্বরূপ অবচস্থত থাোয় প্রেৃচত যিতন ও অদিতন সব চে ু সৃজন 

েচরদতদ ।’ ১  

তাহ্া হ্ইদে প্রেৃচতদত এই যিতনা যোথা হ্ইদত আচসে? পুরুদষই এই যিতনার চভচত, 

আর ঐ যিতনাই পুরুদষর স্বরূপ। উহ্া এমন এে বস্তু, যাহ্া বাদেয বযি েরা যায় না, 

বুচি দ্বারা বুিা যায় না, চেন্তু আমরা যাহ্াদে ‘োন’ বচে, উহ্া তাহ্ার উপাোন স্বরূপ। 

এই পুরুষ আমাদের সাধারণ োন নয়, োরণ োন এেচট যযৌচগে পোথম, তদব এই 

োদন যাহ্া চে ু উজ্জ্বে ও উতম, তাহ্া ঐ পুরুদষরই। পুরুদষ চিতনয আদ , চেন্তু পুরুষদে 

বুচিমান্ বা োনবান্ বো যাইদত পাদর না, চেন্তু উহ্া এমন এে বস্তু, চযচন থাোদতই 

োন স্ব হ্য়। পুরুদষর মদধয যয চিৎ, তাহ্া প্রেৃচতর সচহ্ত যুি হ্ইয়া আমাদের চনেট 

‘বুচি’ বা ‘োন’ নাদম পচরচিত হ্য়। জগদত যয চে ু সুখ আনন্দ র্াচন্ত আদ , সমুেয়ই 

পুরুদষর, চেন্তু ঐগুচে চমে, যেন না উহ্াদত পুরুষ ও প্রেৃচত সংযুি আদ । 

‘যযখাদন যোনপ্রোর সুখ, যযখাদন যোনরূপ আনন্দ, যসখাদন যসই অমৃতস্বরূপ পুরুদষর 

এে েণা আদ , বুচিদত হ্ইদব’ । ২ 

এই পুরুষই সমগ্র জগদতর মহ্া আেষমণস্বরূপ, চতচন যচেও উহ্া দ্বারা অসৃ্পষ্ট ও উহ্ার 

সচহ্ত অসংসৃষ্ট, তথাচপ চতচন সমগ্র জগতদে আেষমণ েচরদতদ ন। মানুষদে যয োেদনর 

অদন্বষদণ ধাবমান যেচখদত পান, তাহ্ার োরণ যস না জাচনদেও প্রেৃতপদক্ষ যসই োেদনর 

মদধয পুরুদষর এে স্ফুচেঙ্গ চবেযমান। যখন মানুষ সন্তান প্রাথমনা েদর, অথবা নারী যখন 

স্বামীদে িায়, তখন যোন্ র্চি তাহ্াচেগদে আেষমণ েদর? যসই সন্তান ও যসই স্বামীর 

চভতর যয যসই পুরুদষর অংর্ আদ , তাহ্াই যসই আেষমণী র্চি। চতচন সেদের পশ্চাদত 

রচহ্য়াদ ন, যেবে উহ্াদত জদির আবরণ পচিয়াদ । অনয চে ুই োহ্াদেও আেষমণ 

েচরদত পাদর না। এই আদিনািে জগদতর মদধয যসই পুরুষই এেমাত্র যিতন। ইচনই 
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সাংদখযর পুরুষ। অতএব ইহ্া হ্ইদত চনশ্চয়ই বুিা যাইদতদ  যয, এই পুরুষ অবর্যই 

সবমবযাপী, োরণ যাহ্া সবমবযাপী নয় তাহ্া অবর্যই সসীম। সমুেয় সীমাবি ভাবই যোন 

োরদণর োযমস্বরূপ, আর যাহ্া োযমস্বরূপ, তাহ্ার অবর্য আচে অন্ত থাচেদব। যচে পুরুষ 

সীমাবি হ্ন, তদব চতচন অবর্য চবনার্প্রাপ্ত হ্ইদবন, চতচন তাহ্া হ্ইদে আর িরম তত্ত্ব 

হ্ইদেন না, চতচন মুিস্বরূপ হ্ইদেন না, চতচন যোন োরদণর োযমস্বরূপ—উৎপন্ন 

হ্ই যেন। অতএব চতচন যচে সীমাবি না হ্ন, তদব চতচন সবমবযাপী। েচপদের মদত 

পুরুদষর সংখযা এে নয়, বহু। অনন্ত সংখযে পরুুষ রচহ্য়াদ ন, আপচনও এেজন পুরুষ, 

প্রদতযদেই এে এেজন পুরুষ—উহ্ারা যযন অনন্তসংখযে বৃতস্বরূপ। তাহ্ার প্রদতযেচট 

আবার অনন্ত চব ৃত। পুরুষ জন্মানও না, মদরনও না। চতচন মনও নন, জিও নন। আর 

আমরা যাহ্া চে ু জাচন, সেেই তাহ্ার প্রচতচবম্ব-স্বরূপ। আমরা চনশ্চয়ই জাচন যয, যচে 

চতচন সবমবযাপী হ্ন, তদব তাাঁহ্ার জন্মমৃতুয েখনই হ্ইদত পাদর না। প্রেৃচত তাাঁহ্ার উপর 

চনজ  ায়া—জন্ম ও মৃতুযর  ায়া প্রদক্ষপ েচরদতদ , চেন্তু চতচন স্বরূপতঃ চনতয। এতেূর 

পযমন্ত আমরা যেচখোম, েচপদের মত অচত অপূবম। 
  

————-  

১ ময়াধযদক্ষণ প্রেৃচতঃ সূয়দত সিরািরম্।—গীতা, ৯। ১০ 

২ এতদ্বসযবানন্দসযানযাচন ভূতাচন মাত্রামুপজীবচন্ত।—বৃহ্. উপ. ,  ৪। ৩। ৩২ 

————-  

  

এইবার আমরা এই সাংখযমদতর চবরুদি যাহ্া যাহ্া বচেবার আদ , যসই চবষদয় 

আদোিনা েচরব। যতেূর পযমন্ত যেচখোম, তাহ্াদত বুচিোম যয, এই চবদিষণ চনদেমাষ, 

ইহ্ার মদনাচবোন অখেনীয়, ইহ্ার চবরুদি যোন আপচত হ্ইদত পাদর না। আমরা 

েচপেদে প্রে েচরয়াচ োম, প্রেৃচত যে সৃচষ্ট েচরে? আর তাহ্ার উতর পাইোম—উহ্া 

সৃষ্ট নয়। চতচন ইহ্াও বচেয়াদ ন যয, পুরুষ অসৃষ্ট ও সবমবযাপী, আর এই পুরুদষর সংখযা 

অনন্ত। আমাচেগদে সাংদখযর এই যর্ষ চসিান্তচট প্রচতবাে েচরয়া উৎেৃষ্টতর চসিাদন্ত 

উপনীত হ্ইদত হ্ইদব এবং তাহ্া েচরদেই আমরা যবোদন্তর অচধোদর আচসয়া উপচস্থত 
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হ্ইব। আমরা প্রথদমই এই আর্কা উত্থাপন েচরব : প্রেৃচত ও পুরুষ এই দুইচট অনন্ত চে 

েচরয়া থাচেদত পাদর? তার পর আমরা এই যুচি উত্থাপন েচরব—উহ্া সমূ্পণম 

সামানযীেরণ (generalisation) ১ নয়, অতএব আমরা সমূ্পণম চসিাদন্ত উপনীত হ্ই নাই। 

তারপর আমরা যেচখব, যবোন্তবােীরা চেরূদপ এই-সেে আপচত ও আর্কা োটাইয়া 

চনখুাঁত চসিাদন্ত উপনীত হ্ন। চেন্তু প্রেৃতপদক্ষ সব যগৌরব েচপদের প্রাপয। প্রায়-সমূ্পণম 

অট্টাচেোদে সমাপ্ত েরা অচত সহ্জ োজ। 

  

————-  

১ েতেগুচে চবদর্ষ চবদর্ষ ঘটনা পযমদবক্ষণ েচরয়া ঐগুচের মদধয সাধারণ তত্ত্ব আচবষ্কার 

েরাদে generalisation বা সামানযীেরণ বদে। 
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৪. সাাংখ্য ও অদ্বৈত 

প্রথদম আপনাদের চনেট যয সাংখযের্মদনর আদোিনা েচরদতচ োম, এখন তাহ্ার যমাট 

েথাগুচে সংদক্ষদপ বচেব। োরণ এই বিৃতায় আমরা ইহ্ার ত্রুচট যোন ্গুচে, তাহ্া বাচহ্র 

েচরদত এবং যবোন্ত আচসয়া চেরূদপ ঐ অপূণমতা পূণম েচরয়া যেন, তাহ্া বুচিদত িাই। 

আপনাদের অবর্যই স্মরণ আদ  যয সাংখযের্মদনর মদত প্রেৃচত হ্ইদতই চিন্তা, বুচি, 

চবিার, রাগ, যদ্বষ, স্পর্ম, রস—এে েথায় সব-চে ুরই চবোর্ হ্ইদতদ । এই প্রেৃচত সত্ত্ব, 

রজঃ ও তমঃ নামে চতন প্রোর উপাোদন গচিত। এগুচে গুণ নয়,—জগদতর উপাোন 

োরণ; এইগুচে হ্ইদতই জগৎ উৎপন্ন হ্ইদতদ , আর যুগ প্রারদ্ এগুচে সামঞ্জসযভাদব 

বা সামযাবস্থায় থাদে। সৃচষ্ট আর্ হ্ইদেই এই সামযাবস্থা ভঙ্গ হ্য়। তখন এই েবযগুচে 

পরস্পর চমচেত হ্ইয়া এই ব্রহ্মাে সৃচষ্ট েদর। ইহ্াদের প্রথম চবোর্দে সাংদখযরা মহ্ৎ 

(অথমাৎ সবমবযাপী বুচি) বদেন। আর তাহ্া হ্ইদত অহ্ংোদনর উৎপচত হ্য়। অহ্ংোন 

হ্ইদত মন অথমাৎ সবমবযাপী মন দত্ত্বর উদ্ভব। ঐ অহ্ংোন বা অহ্কার হ্ইদতই োন ও 

েদমমচিয় এবং তন্মাত্রা অথমাৎ র্ব্দ, স্পর্ম, রস প্রভৃচত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপচত হ্য়। 

এই অহ্কার হ্ইদতই সমুেয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ্ হ্ইদতই 

স্থূে পরমাণুসমূদহ্র উৎপচত হ্য়, যাহ্াদে আমরা জি বচে। তন্মাত্রার (অথমাৎ যয-সেে 

পরমাণু যেখা যায় না বা যাহ্াদের পচরমাণ েরা যায় না) পর স্থূে পরমাণুসেদের 

উৎপচত—এগুচে আমরা অনুভব বা ইচিয়দগাির েচরদত পাচর। বুচি, অহ্কার ও মন—এই 

চত্রচবধ োযম-সমচন্বত চিত প্রাণনামে র্চিসমূহ্দে সৃচষ্ট েচরয়া উহ্াচেগদে পচরিাচেত 

েচরদতদ । এই প্রদণর সচহ্ত শ্বাসপ্রশ্বাদসর যোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখন 

 াচিয়া যেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সবমবযাপী র্চির এেচট োযম মাত্র। চেন্তু 

এখাদন ‘প্রাণসমূহ্’ অদথম যসই স্নায়বীয় র্চিসমূহ্ বুিায়, যযগুচে সমুেয় যেহ্চটদে 

িাোইদতদ  এবং চিন্তা ও যেদহ্র নানাচবধ চক্রয়ারূদপ প্রোর্ পাইদতদ । শ্বাসপ্রশ্বাদসর 

গচত এই প্রাণসমূদহ্র প্রধান ও প্রতযক্ষতম প্রোর্। যচে বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-োর্য 

হ্ইত, তদব মৃত বযচিও শ্বাসপ্রশ্বাস-চক্রয়া েচরত। প্রাণই বায়ুর উপর োজম েচরদতদ , 
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বায়ু প্রাদণর উপর েচরদতদ  না। এই প্রাণসমূহ্ জীবনর্চিরূদপ সমুেয় র্রীদরর উপর 

োযম েচরদতদ , উহ্ারা আবার মন এবং ইচিয়গণ (অথমাৎ দুই প্রোর স্নায়ুদেি) দ্বারা 

পচরিাচেত হ্ইদতদ । এ পযমন্ত যবর্ েথা। মন দত্ত্বর চবদিষণ খুব স্পষ্ট ও পচরষ্কার, আর 

ভাচবয়া যেখুন, েত যুগ পূদবম এই তত্ত্ব আচবষৃ্কত হ্ইয়াদ —ইহ্া জগদতর মদধয প্রািীনতম 

যুচিচসি চিন্তাপ্রণােী। যযখাদনই যোনরূপ ের্মন বা যুচিচসি চিন্তাপ্রণােী যেচখদত 

পাওয়া যায়, তাহ্া েচপদের চনেট চে ু না চে ু ঋণী। যযখাদনই মন ত্ত্ব-চবোদনর চে ু 

না চে ু যিষ্টা হ্ইয়াদ , যসখদনই যেচখদত পাওয়া যায়, ঐ যিষ্টা এই চিন্তা-প্রণােীর জনে 

েচপে নামে বযচির চনেট ঋণী। 

এতেূর পযমন্ত আমরা যেচখোম যয, এই মদনাচবোন বিই অপূবম; চেন্তু আমরা যতই 

অগ্রসর হ্ইব, ততই যেচখব, যোন যোন চবষদয় ইহ্ার সচহ্ত আমাচেগদে চভন্ন মত 

অবেম্বন েচরদত হ্ইদব। েচপদের প্রধান মত—পচরণাম। চতচন বদেন, এে বস্তু অপর 

বস্তুর পচরণাম বা চবোর; োরণ তাহ্ার মদত োযমোরণভাদবর েক্ষণ এই যয োযম 

অনযরূদপ পচরণত োরণমাত্র১ আর যযদহ্তু আমরা যতেূর যেচখদত পাইদতচ , তাহ্াদত 

সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পচরণাম-প্রাপ্ত হ্ইদতদ । এই সমগ্র ব্রহ্মােই চনশ্চয়ই যোন 

উপাোন হ্ইদত অথমাৎ প্রেৃচতর পচরণাদম উৎপন্ন হ্ইয়াদ , সুতরাং প্রেৃচত উহ্ার োরণ 

হ্ইদত স্বরূপতঃ েখন চভন্ন হ্ইদত পাদর না, যেবে যখন প্রেৃচত চবচর্ষ্ট আোর ধারণ 

েদর, তখম সীমাবি হ্য়। ঐ উপাোনচট স্বয়ং চনরাোর। চেন্তু েচপদের মদত অবযি 

প্রেৃচত হ্ইদত চবষমযপ্রাচপ্তর যর্ষ যসাপান পযমন্ত যোনচটই ‘পরুুষ’ অথমাৎ যভািা বা 

প্রোর্দের সচহ্ত সমপযমাদয় নয়। এেটা োোর তাে যযমন, সমচষ্টমনও যতমচন, সমগ্র 

জগৎও যতমচন। স্বরূপতঃ উহ্াদের চিতনয নাই, চেন্তু উহ্াদের মদধয আমরা চবিারবুচি 

ও োন যেচখদত পাই, অতএব উহ্াদের পশ্চাদত—সমগ্র প্রেৃচতর পশ্চাদত-চনশ্চয়ই এমন 

যোন সতা আদ , যাহ্ার আদোে উহ্ার উপর পচিয়া মহ্ৎ, অহ্ংোন ও এই-সব নানা 

বস্তুরূদপ প্রতীত হ্ইদতদ । আর এই সতাদেই েচপে ‘পুরুষ’ বা আিা বদেন, 

যবোন্তীরাও উহ্াদে আিা বচেয়া থাদেন। েচপদের মদত পুরুষ চমচেত পোথম—উহ্া 

যযৌচগে পোথম নয়। উহ্াই এেমাত্র অজি পোথম, আর সমুেয় প্রপেচবোরই জি। 
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পুরুষই এেমাত্র োতা। মদন েরুন, আচম এেচট যবাডম যেচখদতচ । প্রথদম বাচহ্দরর 

যন্ত্রগুচে মচ ষ্কদেদি (েচপদের মদত ইচিদয়) ঐ চবষয়চটদে েইয়া আচসদব; উহ্া আবার 

ঐ যেি হ্ইদত মদন যাইয়া তাহ্ার উপর আঘাত েচরদব, মন আবার উহ্াদে 

অহ্ংোনরূদপ অপর এেচট পোদথম আবৃত েচরয়া ‘মহ্ৎ’ বা বুচির চনেট সমপমণ েচরদব। 

চেন্তু মহ্দতর স্বয়ং োদযমর র্চি নাই—উহ্ার পশ্চাদত যয পুরুষ রচহ্য়াদ ন, চতচনই 

প্রেৃতপদক্ষ েতমা। এগুচে সবই ভৃতযরূদপ চবষদয়র আঘাত তাাঁহ্ার চনেট আচনয়া যেয়, 

তখন চতচন আদের্ চেদে ‘মহ্ৎ’ প্রচতঘাত বা প্রচতচক্রয়া েদর। পুরুষই যভািা, যবািা, 

যথাথম সতা, চসংহ্াসদনাপচবষ্ট রাজা, মানদবর আিা; চতচন যোন জি বস্তু নন। যযদহ্তু 

চতচন জি নন, যসদহ্তু চতচন অবর্যই অনন্ত, তাহ্ার যোনরূপ সীমা থা চেদত পাদর না। 

সূতরাং ঐ পুরুষগদণর প্রদতযদেই সবমবযাপী, তদব যেবে সূক্ষ্ম ও স্থূে জিপোদথমর মধয 

চেয়া োযম েচরদত পাদরন। মন, অহ্ংোন, মচ ষ্কদেদি বা ইচিয়গণ এবং প্রাণ—এই 

েদয়েচট েইয়া সূক্ষ্মর্রীর অথবা খ্রীষ্টীয় ের্মদন যাহ্াদে মানদবর আধযাচিে যেহ্ বদে, 

তাহ্া গচিত। এই যেদহ্রই পুরষ্কার বা েে হ্য়, ইহ্াই চবচভন্ন স্বদগম যাইয়া থাদে, ইহ্ার 

বারবার জন্ম হ্য়। োরণ আমরা প্রথম হ্ইদতই যেচখয়া আচসদতচ , পুরুষ বা আিার 

পদক্ষ আসা-যাওয়া অস্ব। ‘গচত’-অদথম আসা যাওয়া, আর যাহ্া এেস্থান হ্ইদত অপর 

স্থাদন গমন েদর, তাহ্া েখনও সবমবযাপী হ্ইদত পাদর না। এই চেঙ্গর্রীর বা সূক্ষ্মর্রীরই 

আদস যায়। এই পযমন্ত আমরা েচপদের ের্মন হ্ইদত যেচখোম আিা অনন্ত এবং এেমাত্র 

উহ্াই প্রেৃচতর পচরণাম নয়। এেমাত্র আিাই প্রেৃচতর বাচহ্দর, চেন্তু উহ্া প্রেৃচতদত বি 

হ্ইয়া আদ  বচেয়া প্রতীত হ্ইদতদ । প্রেৃচত পুরুষদে যবচিয়া আদ , যসইজনয পুরুষ 

চনদজদে প্রেৃচতর সদঙ্গ চমর্াইয়া যফচেয়াদ ন। পুরুষ ভাচবদতদ ন, ‘আচম চেঙ্গর্রীর, 

আচম স্থূের্রীর’, আর যসই জনযই চতচন সুখদুঃখ যভাগ েচরদতদ ন। চেন্তু প্রেৃতপদক্ষ 

সুখদুঃখ আিার নয়, উহ্ারা চেঙ্গর্রীদরর এবং স্থূের্রীদরর। যখনই েতেগুচে স্নায়ু 

আঘাতপ্রাপ্ত হ্য়, আমরা েষ্ট অনুভব েচর, তখনই তৎক্ষণাৎ আমরা উহ্া উপেচক েচরয়া 

থাচে। যচে আমার অঙু্গচের স্নায়ুগুচে নষ্ট হ্য়, তদব আমার অঙু্গচে োচটয়া যফচেদেও 

চে ু যবাধ েচরব না। অতএব সুখদুঃখ স্নায়ুদেিসমূদহ্র। মদন েরুন, আমার ের্মদনচিয় 
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নষ্ট হ্ইয়া যগে, তাহ্া হ্ইদে আমার িকু্ষযন্ত্র থাচেদেও আচম রূপ হ্ইদত যোন সুখ-দুঃখ 

অনুভব েচরব না। অতএব ইহ্া স্পষ্ট যেখা যাইদতদ  যয, সুখ-দুঃখ আিার নয়; উহ্ারা 

মদনর ও যেদহ্র। 

  

————–  

১ োরণভাবাচ্চ । —সাংখযসূত্র, ১। ১১৮ 

————–  

  

আিার সুখ দুঃখ চে ুই নাই; আিা সেে চবষদয়র সাচক্ষস্বরূপ, যাহ্া চে ু হ্ইদতদ , 

তাহ্ারই চনতয সাচক্ষস্বরূপ, চেন্তু আিা যোন েদমমর ফে গ্রহ্ণ েদর না। 

‘সূযম যযমন সেে যোদের িকু্ষর েৃচষ্টর োরণ হ্ইদেও স্বয়ং যোন িকু্ষর যোদষ চেপ্ত হ্য় 

না, পুরুষও যতমচন।’  ১  

‘যযমন এেখে স্ফচটদের সম্মুদখ োে ফুে রাচখদে উহ্া োে যেখায়, এইরূপ পুরুষদেও 

প্রেৃচতর প্রচতচবম্ব দ্বারা সুখদুঃদখ চেপ্ত যবাধ হ্য়, চেন্তু উহ্া সোই অপচরণামী।’  ২ 

উহ্ার অবস্থা যতটা স্ব ো াোচ  বণমনা েচরদত যগদে বচেদত হ্য়, ধযানোদে আমরা 

যয-ভাব অনুভব েচর, উহ্া প্রায় যসইরূপ। এই ধযানাবস্থাদতই আপনারা পুরুদষর খুব 

সচন্নচহ্ত হ্ইয়া থাদেন। অতএব আমরা যেচখদতচ , যযাগীরা এই ধযানাবস্থাদে যেন 

সদবমাচ্চ অবস্থা বচেয়া থাদেন; োরণ পুরুদষর সচহ্ত আপনারা এই এেেদবাধ-জিাবস্থা 

বা চক্রয়ার্ীে অবস্থা নয়। উহ্া ধযানাবস্থা। ইহ্াই সাংখযের্মন।  

তারপর সাংদখযরা আরও বদেন যয, প্রেৃচতর এই-সেে চবোর আিার জনয, উহ্ার 

চবচভন্ন উপাোদন সচম্মেনাচে সম ই উহ্া হ্ইদত স্বতন্ত্র অপর োহ্ারও জনয। সুতরাং এই 

যয নানাচবধ চমেণদে আমরা প্রেৃচত বা  

  

————-  

১ েদিাপচনষদ্, ২। ২। ২২ 

২ েুসুমদবাচ্চ মচণঃ।—সাংখযসূত্র, ২। ৩৫ 

————-  
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জগৎপ্রপে বচে—এই যয আমাদের চভতদর এবং িতুচেমদে ক্রমাগত পচরবতমন-পরম্পরা 

হ্ইদতদ , তাহ্া আিার যভাগ ও অপবগম বা মুচির জনয। আিা সবমচন্নভ অবস্থা হ্ইদত 

সদবমাচ্চ অবস্থা পযমন্ত যভাগ েচরয়া তাহ্া হ্ইদত অচভেতা সেয় েচরদত পাদরন, আবার 

আিা যখন অচভেতা োভ েদরন, তখন চতচন বুিদত পাদরন যয, চতচন যোন োদেই 

প্রেৃচতদত বি চ দেন না, চতচন সবমোই উহ্া হ্ইদত সমূ্পণম স্বতন্ত্র চ দেন; তখন চতচন 

আরও যেচখদত পান যয, চতচন অচবনার্ী, তাাঁহ্ার আসা যাওয়া চে ুই নাই; স্বদগম যাওয়া, 

আবার এখাদন আচসয়া জন্মাদনা—সবই প্রেৃচতর, তাহ্ার চনদজর নয়; তখনই আিা মুি 

হ্ইয়া যান। এইরূদপ সমুেয় প্রেৃচত আিার যভাগ বা অচভেতা-সেদয়র জনয োযম 

েচরয়া যাইদতদ , আর আিা যসই িরম েদক্ষ যাইবার জনয এই অচভেতা সেয় 

েচরদতদ ন। মুচিই যসই িরম েক্ষ। সাংখয ের্মদনর মদত এরূপ আিার সংখযা বহু। 

অনন্ত সংখয আিা রচহ্য়াদ ন। সাংদখযর আর এেচট চসিান্ত এই যয ঈশ্বর নাই—জগদতর 

সৃচষ্টেতমা যেহ্ নাই। সাংদখযরা বদেন, প্রেৃচতই যখন এই সেে চবচভন্ন রূপ সৃচষ্ট েচরদত 

সমথম, তখন আর ঈশ্বর স্বীোর েচরবার প্রদয়াজন নাই। 

এখন আমাচেগদে সাংখযদের এই চতনচট মত খেন েচরদত হ্ইদব। প্রথমচট এই যয, োন 

বা ঐরূপ যাহ্া চে ু তাহ্া আিার নয়, উহ্া সমূ্পণমরূদপ প্রেৃচতর অচধোদর, আিা চনগুমণ 

ও অরূপ। সাংদখযর যয চদ্বতীয় মত আমরা খেন েচরব, তাহ্া এই যয, ঈশ্বর নাই; যবোন্ত 

যেখাইদবন, ঈশ্বর স্বীোর না েচরদে জগদতর যোনপ্রোর বযাখযা হ্ইদত পাদর না। 

তৃতীয়তঃ আমাচেগদে যেখাইদত হ্ইদব যয, বহু আিা থাচেদত পাদর না, আিা 

অনন্তসংখযে হ্ইদত পাদর না, জগে ্ব্রহ্মাদে মাত্র এে আিা আদ ন, এবং যসই এেই 

বহুরূদপ প্রতীত হ্ইদতদ ন। 

প্রথদম আমরা সাংদখযর প্রথম চসিান্তচট েইয়া আদোিনা েচরব যয, বুচি ও যুচি 

সমূ্পণমরূদপ প্রেৃচতর অচধোদর, আিাদত ওগুচে নাই। যবোন্ত বদেন, আিার স্বরূপ 

সসীম অথমাৎ চতচন পূণম সতা, োন ও আনন্দস্বরূপ। তবর আমাদের সাংদখযর সচহ্ত এই 

চবষদয় এেমত যয, তাাঁহ্ারা যাহ্াদে বুচিজাত োন বদেন, তাহ্া এেচট যযৌচগে 

পোথমমাত্র। েৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের চবষয়ানুভূচত চেরূদপ হ্য়, যসই বযাপারচট আদোিনা 
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েরা যাে। আমাদের স্মরণ আদ  যয, চিতই বাচহ্দরর চবচভন্ন বস্তুদে েইদতদ , উহ্ারই 

উপর বচহ্চবমষদয়র আঘাত আচসয়াদ  এবং উহ্া হ্ইদত প্রচতচক্রয়া হ্ইদতদ । মদন েরুন 

বাচহ্দর যোন বস্তু রচহ্য়াদ ; আচম এেচট যবাডম যেচখদতচ । উহ্ার োন চেরূদপ হ্ইদতদ ? 

যবাডমচটর স্বরূপ অোত, আমরা েখনই উহ্া জাচনদত পাচর না। জামমান োর্মচনদেরা 

উহ্াদে ‘বস্তুর স্বরূপ’  ( Thing of itself) বচেয়া থাদেন। যসই যবাডম স্বরূপতঃ যাহ্া, যসই 

অদেয় সতা ‘ে’ আমার চিদতর উপর োযম েচরদতদ , আর চিত প্রচতচক্রয়া েচরদতদ । 

চিত এেচট হ্রদের মদতা। যচে হ্রদের উপর আপচন এেচট প্র র চনদক্ষপ েদরন, যখনই 

প্র র ঐ হ্রেদর উপর আঘাত েদর, তখনই প্র দরর চেদে হ্রদের প্রচত-চক্রয়া-রূপ এেচট 

তরঙ্গ আচসদব। আপনারা চবষয়ানুভূচত-োদে বা চবে এই তরঙ্গচট যেচখয়া থাদেন। আর 

ঐ তরঙ্গচট যমাদটই যসই প্র রচটর মদতা নয়—উহ্া এেচট তরঙ্গ। অতএব যসই যথাথম 

যবাডম ‘ে’-ই প্র ররূদপ মদনর উপর আঘাত েচরদতদ , আর মন যসই আঘাতোরী 

পোদথমর চেদে এেচট তরঙ্গ চনদক্ষপ েচরদতদ । উহ্ার চেদে এই যয তরঙ্গ চনচক্ষপ্ত 

হ্ইদতদ , তাহ্াদেই আমরা যবাডম নাদম অচভচহ্ত েচরয়া থাচে। আচম আপনাদে 

যেচখদতচ । আপচন স্বরূপতঃ যাহ্া, তাহ্া অোত ও অদেয়। আপচন যসই অোত সতা 

‘ে’-স্বরূপ; আপচন আমার মদনর উপর োযম েচরদতদ ন, এবং যযচেে হ্ইদত ঐ োযম 

হ্ইয়াচ ে, তাহ্ার মন এেচট তরঙ্গ চনদক্ষপ েদর, আর যসই তরঙ্গদেই আমরা ‘অমুে 

নর’ বা ‘ অমুে নারী’ বচেয়া থাচে। 

এই োনচক্রয়ার দুইচট উপাোন—এেচট চভতর হ্ইদত ও অপরচট বাচহ্র হ্ইদত 

আচসদতদ , আর এই দুইচটর চমেণ (ে+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুেয় োন 

প্রচতচক্রয়ার ফে। চতচম মৎসয সম্বদন্ধ গণনা দ্বারা চস্থর েরা হ্ইয়াদ  যয, উহ্ার যেদজ 

আঘাত েচরবার েতেক্ষণ পদর উহ্ার মন ঐ যেদজর উপর প্রচতচক্রয়া েদর এবং ঐ 

যেদজ েষ্ট অনুভব হ্য়। শুচির েথা ধরুন, এেচট বােুোেণা১ ঐ শুচির যখাোর চভতর 

প্রদবর্ েচরয়া উহ্াদে উদতচজত েচরদত থাদে—তখন ঐ শুচি বােুোেণার িতুচেমদে 

চনজ রস প্রদক্ষপ েদর—তাহ্াদতই মুিা উৎপন্ন হ্য়। দুইচট চজচনদস মুিা প্রস্তুত হ্ইদতদ । 

প্রথমতঃ শুচির র্রীর চনসৃঃত রস, আর চদ্বতীয়তঃ বচহ্মদের্ হ্ইদত প্রাপ্ত আঘাত। আমার 
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এই যটচবেচটর োনও যসইরূপ— ‘ে’+মন। ঐ বস্তুদে জাচনবার যিষ্টাটা যতা মনই েচরদব, 

আর যখনই আমরা উহ্া জাচনোম, তখনই উহ্া হ্ইয়া োাঁিাইে এেচট যযৌচগে পোথম 

‘ে’+মন। আভযন্তচরে অনুভূচত সম্বদন্ধ অথমাৎ যখন আমরা চনদজদে জাচনদত ইো েচর, 

তখন ঐরূপ বযাপার ঘচটয়া থাদে। যথাথম আিা বা আচম, যাহ্া আমাদের চভতদর 

রচহ্য়াদ , তাহ্াও আোত ও অদেয়। উহ্াদে ‘খ’ বো যাে। যখন আচম আমাদে েীঅমুে 

বচেয়া জাচনদত িাই, তখন ঐ ‘খ’ ‘খ+মন’ এইরূদপ প্রতীত হ্য়। যখন আচম আমাদে 

জাচনদত িাই, তখন ঐ ‘খ’ মদনর উপর এেচট আঘাত েদর, মনও আবার ঐ ‘ খ’ -এর 

উপর আঘাত েচরয়া থাদে। অতএব আমাদের সমগ্র জগদত োনদে 

‘ে+মন’(বাহ্যজগৎ) এবং ‘খ+মন’ (অন্তজমগৎ) রূদপ চনদেমর্ েরা যাইদত পাদর। আমরা 

পদর যেচখব, অদ্বদ্বতবােীদের চসিান্ত চেরূদপ গচণদতর নযায় প্রমাণ েরা যাইদত পাদর। 

‘ে ও খ’ যেবে বীজগচণদতর অোত সংখযামাত্র। আমরা যেচখয়াচ , সেে োনই 

যযৌচগে—বাহ্যজগৎ বা ব্রহ্মাদন্ডর োনও যযৌচগে, এবং বুচি বা অহ্ংোনও যসরূপ এেচট 

যযৌচগে বযাপার। যচে উহ্া চভতদরর োন বা মানচসে অনুভূচত হ্য়, তদব উহ্া ‘খ+মন’, 

আর যচে উহ্া বাচহ্দরর োন বা চবষয়ানুভূচত হ্য়, তদব উহ্া ‘ে+মন’। সমুেয় চভতদরর 

োন ‘ খ’  এর সচহ্ত মদনর সংদযাগেক এবং বাচহ্দরর জি পোদথমর সমুেয় োন ‘ে’ 

এর সচহ্ত মদনর সংদযাদগর ফে। প্রথদম চভতদরর বযাপারচট গ্রহ্ণ েচরোম। আমরা 

প্রেৃচতদত যয োন যেচখদত পাই, তাহ্া সমূ্পণমরূদপ প্রােৃচতে হ্ইদত পাদর না, োরণ োন 

‘খ’ ও মদনর সংদযাগেক, আর ঐ ‘খ’ আিা হ্ইদত আচসদতদ । অতএব আমরা যয 

োদনর সচহ্ত পচরচিত, তাহ্া আিদ্বিতদনযর র্চির সচহ্ত প্রেৃচতর সংদযাদগর ফে। 

এইরূদপ আমরা বাচহ্দরর সতা যাহ্া জাচনদতচ , তাহ্াও অবর্য মদনর সচহ্ত ‘ে’-এর 

সংদযাদগ উৎপন্ন। অতএব আমরা যেচখদতচ  যয, আচম আচ , আচম জাচনদতচ  ও আচম 

সুখী অথমাৎ সমদয় সমদয় আমাদের ভাব আদস যয, আমার যোন অভাব নাই-এই চতনচট 

তদত্ত্ব আমাদের জীবদনর যেিগত ভাব, আমাদের জীবদনর মহ্ান্ চভচত প্রচতচষ্ঠ ত, আর 

ঐ যেি বা চভচত সীমাচবচর্ষ্ট হ্ইয়া অপর বস্তুসংদযাদগ যযৌচগে ভাব ধারণ েচরদে আমরা 

উহ্াদে সুখ বা দুঃখ নাদম অচভচহ্ত েচরয়া থাচে। এই চতনচট তত্ত্বই বযাবহ্াচরে সতা, 
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বযাবহ্াচরে োন, বযাবহ্াচরে আনন্দ বা যপ্রমরুদপ প্রোচর্ত হ্ইদতদ । প্রদতযে বযচিরই 

অচ ে আদ , প্রদতযেদেই জাচনদত হ্ইদব প্রদতযে বযচিই আনদন্দর জনয হ্ইয়াদ । ইহ্া 

অচতক্রম েচরবার সাধয তাহ্ার নাই। সমগ্র জগদতই এইরূপ। পশুগণ, উচদ্ভেগণ ও 

চন্নভতম হ্ইদত উচ্চতম সতা পযমন্ত সেেদেই ভােবাচসয়া থচে। আপনারা উহ্াদে 

ভােবাসা না বচেদত পাদরন, চেন্তু অবর্যই তাহ্ারা সেদেই জগদত থা চেদব, তাহ্ারা 

সেেদেই জাচনদব এবং সেেদেই ভােবাচসদব। অতএব এই যয সতা আমরা জাচনদতচ , 

তাহ্া পূদবমাি ‘ে’ ও মদনর সংদযাগফে, আর আমাদের োনও যসই চভতদরর ‘খ’ ও 

মদনর সংদযাগফে, আর যপ্রমও ঐ ‘খ’ ও মদনর সংদযাগফে। অতএব এই যয চতনচট 

বস্তু বা তত্ত্ব চভতর হ্ইদত আচসয়া বাচহ্দরর বস্তুর সচহ্ত চমচেত হ্ইয়া বযাবহ্াচরে সতা, 

বযাবহ্াচরে োন ও বযাবহ্াচরে যপ্রদমর সৃচষ্ট েচরদতদ , তাহ্াচেগদেই চবোচন্তদেরা 

চনরদপক্ষ বা পারমাচথমে সতা(সৎ), পারমাচথমে োন(চিৎ) ও পারমাচথমে আনন্দ বচেয়া 

থাদেন। 

যসই পারমাচথমে সতা, যাহ্া অসীম অচমে অদযৌচগে, যাহ্ার যোন পচরণাম নাই, তাহ্াই 

যসই মুি আিা, আর তখন যসই প্রেৃত সতা প্রােৃচতে বস্তুর সচহ্ত চমচেত হ্ইয়া যযন 

মচেন হ্ইয়া যায়, তাহ্াদেই আমরা মানব নাদম অচভচহ্ত েচর। উহ্া সীমাবি হ্ইয়া 

উচদ্ভে ্জীবন, পশুজীবন, বা মানবজীবনরূদপ প্রোচর্ত হ্য়। যযমন অনন্ত যের্ এই গৃদহ্র 

যেওয়াে বা অনয যোনরূপ যবষ্টদনর দ্বারা আপাততঃ সীমাবি যবাধ হ্য়। যসই পারমাচথমে 

োন বচেদত যয োদনর চবষয় আমরা জাচন, তাহ্াদে বুিায় না—বুচি বা চবিারর্চি বা 

সহ্জাত োন চে ুই বুিায় না, উহ্া যসই বস্তুদে বুিায়, যাহ্া চবচভন্ন আোদর প্রোচর্ত 

হ্ইদে আমরা এই সেে চবচভন্ন নাদম অচভচহ্ত েচরয়া থাচে। যখন যসই চনরদপক্ষ বা 

পূণমোন সীমাবি হ্য়, তখন আমরা উহ্াদে চেবয বা প্রচতভ োন বচে, যখন আরও 

অচধে সীমাবি হ্য়, তখন উহ্াদে যুচিচবিার, সহ্জাত োন ইতযাচে নাম চেয়া থাচে। 

যসই চনরদপক্ষ োনদে চবোন বদে। উহ্াদে ‘সবমেতা’ বচেদে উহ্ার ভাব অদনেটা 

প্রোর্ হ্ইদত পাদর। উহ্া যোন প্রোর যযৌচগে পোথম নয়। উহ্া আিার স্বভাব। যখন 

যসই চনরদপক্ষ আনন্দ সীমাবি ভাব ধারণ েদর, তখনই উহ্াদে আমরা ‘যপ্রম’ বচে—
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যাহ্া স্থূে র্রীর, সূক্ষ্মর্রীর বা ভাবসমূদহ্র প্রচত আেষমণ স্বরূপ। এইগুচে যসই আনদন্দর 

চবেৃত প্রোর্মাত্র আর ঐ আনদন্দ আিার গুণচবদর্ষ নয়, উহ্া আিার স্বরূপ—উহ্ার 

আভযন্তচরে প্রেৃচত। চনরদপক্ষ সতা, চনরদপক্ষ োন, চনরদপক্ষ আনন্দ আিার গুণ নয়, 

উহ্ারা আিার স্বরূপ, উহ্াদের সচহ্ত আিার যোন প্রদভে নাই। আর ঐ চতনচট এেই 

চজচনস, আমরা এে বস্তুদে চতন চবচভন্ন ভাদব যেচখযা থাচে মাত্র। উহ্ারা সমুেয় সাধারণ 

োদনর অতীত, আর তাহ্াদের প্রচতচবদম্ব প্রেৃচতদে চিতনযময় বচেয়া যবাধ হ্য়। 

আিার যসই চনতয চনরদপক্ষ োনই মানব মদনর মধয চেয়া আচসয়া আমাদের চবিার বুচি 

হ্ইয়াদ । যয উপাচধ বা মাধযদমর চভতর চেয়া উহ্া প্রোর্ পায় তাহ্ার চবচভন্নতা অনুসাদর 

উহ্ার চবচভন্নতা হ্য়। আিা চহ্সাদব আমাদত এবং অচত কু্ষেতম প্রাণীদত যোন প্রদভে 

নাই, যেবে তাহ্ার মচ ষ্ক োনপ্রোদর্র অদপক্ষােৃত অনুপদযাগী যন্ত্র, এজনয তাহ্ার 

োনদে আমরা সহ্জাত োন বচেয়া থাচে। মানদবর মচ ষ্ক অচত সূক্ষ্মতর ও োনপ্রোদর্ 

উপদযাগী, যসজনয তাহ্ার চনেট োদনর প্রোর্ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানদব উহ্া 

এেখে োাঁদির নযয় সমূ্পণম স্বে হ্ইয়া চগয়াদ । অচ ে বা সতা সম্বদন্ধও এইরূপ; আমরা 

যয অচ েদে জাচন, এই সীমাবি কু্ষে অচ ে যসই চনরদপক্ষ সতার প্রচতচবম্বমাত্র, এই 

চনরদপক্ষ সতাই আিার স্বরূপ। আনন্দ সম্বদন্ধও এইরূপ; যাহ্াদে আমরা যপ্রম বা 

আেষমণ বচে, তাহ্া যসই আিার চনতয আনদন্দর প্রচতচবম্বস্বরূপ, োরণ যযমন বযিভাব 

বা প্রোর্ হ্ইদত থাদে, অচত সসীমতা আচসয়া থাদে, চেন্তু আিার যসই অবযি 

স্বাভাচবে স্বরূপগত সতা অসীম ও অনন্ত, যসই আনদন্দর সীমা নাই। চেন্তু মানবীয় যপ্রদম 

সীমা আদ । আচম আজ আপনাদে ভােবাচসোম তারপরচেনই আচম আপনাদে আর 

ভােবাচসদত নাও পাচর। এেচেন আমার ভােবাসা বাচিয়া উচিে, তারপরচেন আবার 

েচময়া যগে, োরণ উহ্া এেচট সীমাবি প্রোর্মাত্র। অতএব েচপদের মদতর চবরুদি 

এই প্রথম েথা পাইোম, চতচন আিাদে চনগুমণ, অরূপ, চনচিয় পোথম বচেয়া েল্পনা 

েচরয়াদ ন; চেন্তু যবোন্ত উপদের্ চেদতদ ন—উহ্া সমুেয় সতা, োন ও আনদন্দর 

সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রোর োদনর চবষয় জাচন, চতচন তাহ্া হ্ইদত অনন্তগুদণ মহ্তর, 

আমরা মানবীয় যপ্রম বা আনদন্দর যতেূর পযমন্ত েল্পনা েচরদত পাচর, চতচন তাহ্া হ্ইদত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমমবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 44 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অনন্তগুদণ অচধে আনন্দময়, আর চতচন অতযন্ত সতাবান্। আিার েখনও মৃতুয হ্য় না। 

আিার সম্বদন্ধ জন্ম মরদণর েথা ভাচবদত পারা যায় না, োরণ চতচন অনন্ত সতাস্বরূপ। 

েচপদের সচহ্ত আমাদের চদ্বতীয় চবষদয় মতদভে—তাহ্ার ঈশ্বর-চবষয়ে ধারণা েইয়া। 

যযমন বযচষ্টবুচি হ্ইদত আর্ েচরয়া বযচষ্টর্রীর পযমন্ত এই প্রােৃচতে সান্ত প্রোর্-দেণীর 

পশ্চাদত উহ্াদের চনয়ন্তা ও স্বরূপ আিাদে স্বীোর েরা পদয়াজন,  সমচষ্টদতও—বৃহ্ৎ 

ব্রহ্মাদেও সমচষ্ট বুচি, সমচষ্ট মন, সমচষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূে জদির পশ্চাদত তাহ্াদের চনয়ন্তা ও 

র্া ারূদপ যে আদ ন, আমরা তাাঁহ্াদে এই েথা চজোস েচরব। এই সমচষ্টবুিযাচে যেণীর 

পশ্চাদত উহ্াদের চনয় া ও র্া াস্বরূপ এে সবমবযাপী আিা স্বীোর না েচরদে ঐ যেণী 

সমূ্পণম হ্ইদব চেরূদপ? যচে আমরা অস্বীোর েচর, সমুেয় ব্রহ্মাদের এেজন র্া া 

আদ ন—তাহ্া হ্ইদে ঐ কু্ষেতর যেণীর পশ্চাদতও এেজন আিা আদ ন, ইহ্াও অস্বীোর 

েচরদত হ্ইদব; োরণ সমগ্র ব্রহ্মাে এেই চনমমাণপ্রণােীর যপৌনঃপুচনেতা মাত্র। আমরা 

এেতাে মাচটদে জাচনদত পাচরদে সেে মৃচতোর েথা জাচনদত পাচরব। যচে আমরা 

এেচট মানবদে চবদিষণ েচরদত পাচর, তদব সমগ্র জগতদে চবদিষণ েরা হ্ইে; োরণ 

সবই এেই চনয়দম চনচমমত অতএব ইহ্া যচে ইহ্া সতয হ্য় যয, এই বযচষ্টদেণীর পশ্চাদত 

এমন এেজন অদ ন, চযচন সমুেয় প্রেৃচতর অতীত, চযচন পরূষ, চযচন যোন উপাোদন 

চনচমমত নন, তাহ্া হ্ইদে ঐ এেই যুচি সমচষ্ট ব্রহ্মাদের উপরও খাচটদব এবং উহ্ার 

পশ্চাদতও এেচট চিতনযদে স্বীোর প্রদয়াজন হ্ইদব। যয সবমবযাপী চিতনয প্রেৃচতর সমুেয় 

চবোদরর পর্াদত রচহ্য়াদ , যবোন্ত তাহ্াদে সেদের চনয়ন্তা ‘ঈশ্বর’ বদেন। 

এখন পূদবমাি দুইচট চবষয় অদপক্ষা গুরুতর চবষয় েইয়া সাংদখযর সচহ্ত আমাচেগদে 

চববাে েচরদত হ্ইদব। যবোদন্তর মত এই যয, আিা এেচট মাত্র থাচেদত পাদরন। যযদহ্তু 

আিা যোন প্রোর বস্তু দ্বারা গচিত নয়, যসই যহ্তু প্রদতযে আিা অবর্যই সবমবযাপী 

হ্ইদব—সাংদখযর এই মত প্রমাণ েচরয়া চববাদের প্রারদ্ই আমরা উহ্া চেগদে যবর্ ধাক্কা 

চেদত পাচর। যয যোন বস্তু সীমাবি, তাহ্া অপর চে ু দ্বারা সীচমত। এই যটচবে রচহ্য়াদ —

ইহ্ার অচ ে অদনে বস্তুর দ্বারা সীমাবি, আর সীমাবি বস্তু বচেদেই পূবম হ্ইদত এমন 

এেচট বস্তুর েল্পনা েচরদত হ্য় যাহ্া উহ্াদে সীমাবি েচরয়াদ । যচে আমরা ‘যের্’ 
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সম্বদন্ধ চিন্তা েচরদত যাই, তদব উহ্াদে এেচট কু্ষে বৃদতর মত চিন্তা েচরদত হ্য়, চেন্তু 

তাহ্ারও বাচহ্দর আরও যের্ রচহ্য়াদ । আমরা অনয যোন উপাদয় সীমাবি যেদর্র চবষয় 

েল্পনা েচরদত পাচর না। উহ্াদে যেবে অনদন্তর মধয চেয়াই বুিা ও অনুভব েরা যাইদত 

পাদর। সসীমদে অনুভব েচরদত হ্ইদে সবমস্থদেই আমাচেগদে অসীদমর উপেচক েচরদত 

হ্য়। হ্য় দুইচটই স্বীোর েচরদত হ্য়, নতুবা যোনচটই স্বীোর েরা িদে না। যখন 

আপনারা োে সম্বদন্ধ চিন্তা েদরন, তখন আপনাচেগদে চনচেমষ্ট এেচট ‘োদের অতীত 

োে’ সম্বদন্ধও চিন্তা েচরদত হ্য়। উহ্াদের এেচট সীমাবি োে, আর বৃহ্তরচট অসীম 

োে। যখনই আপনারা সসীমদে অনুভব েচরবার যিষ্টা েচরদবন, তখনই যেচখদবন—

উহ্াদে অসীম হ্ইদত পৃথে েরা অস্ব। যচে তাই হ্য়, তদব আমরা তাহ্া হ্ইদত প্রমাণ 

েচরব যয, এই আিা অসীম ও সবমবযাপী। এখন এেচট গভীর সমসযা আচসদতদ । 

সবমবযাপী ও অনন্ত পোথম চে দুইচট হ্ইদত পাদর? মদন েরুন অসীম পোথম দুইচট হ্ইে—

তাহ্া হ্ইদে উহ্াদের মদধয এেচট অপরচটদে সীমাবি েচরদব। মদন েরুন, ‘ে’ ও ‘খ’ 

দুইচট অনন্ত বস্তু রচহ্য়াদ । তাহ্া হ্ইদে অনন্ত ‘ে’ অনন্ত ‘খ’ যে সীমাবি েচরদব। োরণ 

আপচন ইহ্া বচেদত পাদরন যয অনন্ত ‘ে’ অনন্ত ‘খ’ নয়, আবার অনন্ত ‘খ’ এর সম্বদন্ধও 

বো যাইদত পাদর যয উহ্া অনন্ত ‘ে’ নয়। অতএব অনন্ত এেচটই থাচেদত পাদর। 

চদ্বতীয়তঃ অনদন্তর ভাগ হ্ইদত পাদর না। অনন্তদে যত ভাদব ভাগ েরা যাে না যেন, 

তথাচপ উহ্া অনন্ত হ্ইদব, োরণ উহ্াদে স্বরূপ হ্ইদত পৃথে েরা যাইদত পাদর না। মদন 

েরুন, এেচট অনন্ত সমুে রচহ্য়াদ , উহ্া হ্ইদত আপচন চে এে যফাাঁটা জেও েইদত 

পাদরন? যচে পাচরদতন, তাহ্া হ্ইদে সমুে আর অনন্ত থাচেত না, ঐ এে যফাাঁটা জেই 

উহ্াদে সীমাবি েচরত। অনন্তদে যোন উপাদয় ভাগ েরা যাইদত পাদর না। 

  

————-  

১ চবোচনে পচেতদের মদত বােুোেণা হ্ইদত মুিার উৎপচত—এই যোে-প্রিচেত 

চবশ্বাসচটর যোন চভচত নাই। স্বতঃ কু্ষেেীটাণুচবদর্ষ (Parasite) হ্ইদত মুিার 

উৎপচত। 

————–  
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চেন্তু আিা যয এে, ইহ্া অদপক্ষাও তাহ্ার প্রবেতর প্রমাণ আদ । শুধু তাই নয়, সমগ্র 

ব্রহ্মাে যয এে অখে সতা—ইহ্াও প্রমাণ েরা যাইদত পাদর। আর এেবার আমরা 

পূবমেচথত ‘ে’ ও ‘খ’ নামে অোতবস্তুসূিে চিদের সাহ্াযয গ্রহ্ণ েচরব। আমরা পূদবমই 

যেচখয়াচ , যাহ্াদে আমরা বচহ্মজগৎ বচে, তাহ্া ‘ে+মন’, এবং অন্তজমগৎ ‘খ+মন’। ‘ে’ 

ও ‘খ’ এই দুইচটই অোত পচরমাণ বস্তু—দুইচট অোত ও অদেয়। এখন যেখা যাক্, মন 

চে? যের্, োে, চনচমত  ািা মন আর চে ুই নয়—উহ্ারাই মদনর স্বরূপ। আপনারা োে 

বযতীত েখন চিন্তা েচরদত পাদরন না, যের্ বযতীত যোন বস্তুর ধারণা েচরদত পাদরন না 

এবং চনচমত বা োযম-োরণ-সম্বন্ধ  াচিয়া যোন বস্তুর েল্পনা েচরদত পাদরন না। পূদবমাি 

‘ে’ও‘খ’ এই চতনচট  াাঁদি পচিয়া মন দ্বারা সীমাবি হ্ইদতদ । ঐগুচে বযতীত মদনর 

স্বরূপ আর চে ুই নয়। এখন ঐ চতনচট  াাঁি, যাহ্াদের চনজস্ব যোন অচ ে নাই, যসগুচে 

তুচেয়া েউন। চে অবচর্ষ্ট থাদে? তখন সবই এে হ্ইয়া যায়। ‘ে’ও‘খ’ এে বচেয়া 

যবাধ হ্য়। যেবে এই ম—-এই  াাঁিই উহ্াচেগদে আপাতেৃচষ্টদত সীমাবি েচরয়াচ ে। 

‘ে’ও‘খ’ উভয়ই অোত বা অদেয়। আমরা উহ্াচেদগর উপর যোন গুদণর আদরাপ 

েচরদত পাচর না। সুতরাং গুণ-বা চবদর্ষণ-রচহ্ত বচেয়া উভয়ই এে। যাহ্া গুণরচহ্ত ও 

চনরদপক্ষ ও পূণম, তাহ্া অবর্যই এে হ্ইদব। চনরদপক্ষ পূণম বস্তু দুইচট চহ্দত পাদর না। 

যসখাদন যোন গুণ নাই, যসখাদনই যেবে এে বস্তু থাচেদত পাদর। ‘ ে’ ও‘ খ’ উভয়ই 

চনগুমণ, োরণ উহ্ারা মন হ্ইদতই গুণ পাইদতদ । অতএব এই ‘ ে’ ও‘ খ’  এে।  

সমগ্র ব্রহ্মাে এে অখে সতামাত্র। জগদত যেবে এে আিা, এে সতা আদ ; আর এে 

সতা যখন যের্ োে চনচমদতর  াাঁদির মদধয পদি, তখনই তাহ্াদে বুচি, অহ্ংোন, সূক্ষ্ম-

ভূত, স্থূে-ভূত প্রভৃচত আখযা যেওয়া হ্য়। সমুেয় যভৌচতে ও মানচসে আোর বা রূপ, 

যাহ্া চে ু এই জগে ্ব্রহ্মাদে আদ , তাহ্া যসই এে বস্তু—যেবে চবচভন্নরূদপ প্রচতভাত 

হ্ইদতদ  মাত্র। যখন উহ্ার এেচট অংর্ এই যের্-োে-চনচমদতর জাদে পদি, তখন উহ্া 

আোর গ্রহ্ণ েদর বচেয়া যবাধ হ্য়; ঐ জাে সরাইয়া যেখুন—সবই এে। এই সমগ্র 

জগৎ এে অখেস্বরূপ. আর উহ্াদেই অদ্বদ্বত-দবোন্তের্মদন ‘ব্রহ্ম’ বদে। ব্রহ্ম যখন 

ব্রহ্মাদের পশ্চাদত আদ ন বচেয়া প্রতীত হ্য়, তখন তাহ্াদে ঈশ্বর বদে, আর যখন চতচন 
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এই কু্ষে ব্রহ্মাদের পশ্চাদত চবেযমান বচেয়া প্রতীত হ্ন, তখন তাাঁহ্াদে ‘আিা’ বদে। 

অতএব এই আিাই মানুদষর অভযন্তরস্থ ঈশ্বর। এেচট মাত্র পুরুষ আদ ন—তাহ্াদে ঈশ্বর 

বদে, আর যখন ঈশ্বর ও মানদবর স্বরূপ চবদিষণ েরা হ্য়, তখন বুিা যায়—উভয়ই 

এে। এই ব্রহ্মাে আপচন স্বয়ং, অচবভি আপচন। আপচন এই সমগ্র জগদতর মদধয 

রচহ্য়াদ ন। ‘সেে হ্দ  আপচন োজ েচরদতদ ন, সেে মুদখ আপচন খাইদতদ ন, সেে 

নাচসোয় আপচন শ্বাস-প্রশ্বাস যফচেদতদ ন, সেে মদন আপচন চিন্তা েচরদতদ ন।’১ 

সমগ্র জগৎই আপচন। এই ব্রহ্মাে আপনার র্রীর। আপচন বযি ও অবযি উভয় জগৎ; 

আপচন জগদতর আিা, আবার আপচনই উহ্ার র্রীর বদট। আপচনই ঈশ্বর, আপচনই 

যেবতা, আপচনই মানুষ, আপচনই পশু, আপচনই উচদ্ভে, আপচনই খচনজ, আপচনই সব—

সমুেয় বযি জগৎ আপচনই। যাহ্া চে ু আদ  সবই ‘আপচন’; যথাথম ‘আপচন’ যাহ্া—যসই 

এে অচবভি আিা; যয কু্ষে সীমাবি বযচি চবদর্ষদে আপচন আচম বচেয়া মদন েদরন, 

তাহ্া নয়। 

এখন এই প্রে উচিদতদ , আপচন অনন্ত পুরুষ হ্ইয়া চেবাদব এইরূপ খে খে হ্ইদেন?—

চেভাদব েী অমুে, পশুপক্ষী বা অনযানয বস্তু হ্ইদেন? ইহ্ার উতরঃ এই সমুেয় চবভাগই 

আপাতপ্রতীয়মান। আমরা জাচন অনদন্তর েখন চবভাগ হ্ইদত পাদর না। অতএব আপচন 

এেটা অংর্মাত্র—এ েথা চমথযা, উহ্া েখনই সতয হ্ইদত পাদর না। আর আপচন যয েী 

অমুে—এ-েথাও যোনোদে সতয নয়, উহ্া যেবে স্নমমাত্র। এচট জাচনয়া মুি হ্উন। 

ইহ্াই অদ্বদ্বতবােীর চসিান্ত। 

‘আচম মনও নই, যেহ্ও নই, ইচিয়ও নই—আচম অখে সচচ্চোনন্দস্বরূপ। আচম যসই, 

আচমই যসই।’ ২ 

ইহ্াই োন এবং ইহ্া বযতীত আর যাহ্া চে ু সবই অোন। যাহ্া চে ু আদ , সবই 

অোন—অোদনর ফেস্বরূপ। আচম আবার চে োন োভ েচরব? আচম স্বয়ং োনস্বরূপ। 

আচম আবার জীবন োভ েচরব চে? আচম স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূদপর যগৌণ 

চবোর্মাত্র। আচম চনশ্চয়ই জাচন যয, আচম জীচবত, তাহ্ার োরণ আচমই জীবনস্বরূপ 

যসই এে পুরুষ। এমন যোন বস্তু নাই, যাহ্া আমার মধয চেয়া প্রোচর্ত নয়, যাহ্া 
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আমাদত নাই এবং যাহ্া আমার স্বরূদপ অবচস্থত নয়। আচমই পেভূত-রূদপ প্রোচর্ত; 

চেন্তু আচম এে ও মুিস্বরূপ। যে মুচি িায়? যেহ্ই মুচি িায় না। যচে আপচন চনদজদে 

বি বচেয়া ভাদবন যতা বিই থাচেদবন, আপচন চনদজই চনদজর বন্ধদনর োরণ হ্ইদবন। 

আর যচে আপচন উপেচক েদরন যয আপচন মুি, তদব এই মুহ্ূদতমই আপচন মুি। ইহ্াই 

োন—মুচির োন, এবং মুচিই সমুেয় প্রেৃচতর িরম েক্্ষয।  

  

————–  

১ গীতা, ১৩। ১৩ 

২ মদনাবুিযহ্কারচিতাচন নাহ্ং ন ি যোত্রচজদে ন ি ঘ্রাণদনদত্র। 

ন ি যবযামভূচম নম বায়ু চশ্চোনন্দরূপঃ চর্দবাহ্হ্ং চর্দবাহ্হ্ম্ । ।  

—চনবমাণষটেম্, র্ংেরািাযম 
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৫. মুক্ত আত্মা 

আমরা যেচখয়াচ , সাংদখযর চবদিষণ চদ্বতবাদে পযমবচসত—উহ্ার চসিান্ত, এই যয 

িরমতত্ত্ব—প্রেৃচত ও আিাসমূহ্। আিার সংখযা অনন্ত, আর যযদহ্তু আিা অচমে পোথম, 

যসজনয উহ্ার চবনার্ নাই, সুতরাং উহ্া প্রেৃচত হ্ইদত অবর্যই স্বতন্ত্র। প্রেৃচতর পচরণাম 

হ্য় এবং চতচন এই সমুেয় প্রপে প্রোর্ েদরন। সাংদখযর মদত আিা চনচিয়। উহ্া 

অচমে, আর প্রেৃচত আিার অপবগম বা মুচি-সাধদনর জনযই এই সমুেয় প্রপেজাে 

চব ার েদরন, আর আিা যখন বুচিদত পাদরন, চতচন প্রেৃচত নন, তখনই তাহ্ার মুচি। 

অপরচেদে আমরা ইহ্াও যেচখয়াচ  যয, সাংখযচেগদে বাধয হ্ইয়া স্বীোর েচরদত হ্য়, 

প্রদতযে আিাই সবমবযাপী। আিা যখন অচেত পোথম, তখন চতচন সসীম হ্ইদত পাদরন 

না; োরণ সমুেয় সীমাবি ভাব যের্ োে বা চনচমদতর মধয চেয়া আচসয়া থাদে। আিা 

যখন সমূ্পণমরূদপ ইহ্াদের অতীত, তখন তাাঁহ্াদত সসীম ভাব চে ু থাচেদত পাদর না। 

সসীম হ্ইদত যগদে তাহ্াদে যেদর্র মদধয থাচেদত হ্ইদব, আর তাহ্ার অথম—উহ্ার এেচট 

যেহ্ অবর্যই থাচেদব; আবার যাাঁহ্ার যেহ্ আদ , চতচন অবর্য প্রেৃচতর অন্তগমত। যচে 

আিার আোর থাচেত, তদব যতা আিা প্রেৃচতর সচহ্ত অচভন্ন হ্ইদতন। অতএব আিা 

চনরাোর; আর যাহ্া চনরাোর তাহ্া এখান যসখাদন বা অনয যোন স্থাদন আদ  এ েথা 

বো যায় না। উহ্া অবর্যই সবমবযাপী হ্ইদব। সাংখযের্মন ইহ্ার উপর আর যায় নাই। 

সাংখযদের এই মদতর চবরুদি যবোচন্তরা প্রথম আপচত এই যয, সাংদখযর এই চবদিষণ 

সমূ্পণম নয়। যচে প্রেৃচত এেচট অচমে বস্তু হ্য় এবং আিাও যচে অচমে বস্তু হ্য়, তদব 

দুইচট অচমে বস্তু হ্ইে, আর যয সেে যুচিদত আিার সবমবযাচপে প্রমাচণত হ্য়, তাহ্া 

প্রেৃচতর পদক্ষও খাচটদব, সুতরাং উহ্াও সমুেয় যের্-োে-চনচমদতর অতীত হ্ইদব। 

প্রেৃচত যচে এইরূপই হ্য়, তদব উহ্ার যোনরূপ পচরবতমন বা চবোর্ হ্ইদব না। ইহ্াদত 

মুর্চেে হ্য় এই যয, দুইচট অচমে বা পূণম বস্তু স্বীোর েচরদত হ্য়, আর তাহ্া অস্ব। 

এ চবষদয় যবোন্তীদের চসিান্ত চে? তাাঁহ্াদের চসিান্ত এই যয, স্থূে জি হ্ইদত মহ্ৎ বা 

বুচিতত্ত্ব পযমন্ত প্রেৃচতর সমুেয় চবোর যখন অদিতন, তখন যাহ্াদত মন চিন্তা েচরদত 
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পাদর এবং প্রেৃচত োযম েচরদত পাদর, তাহ্ার জনয উহ্াদের পশ্চাদত উহ্দের পচরিােে 

র্চিস্বরূপ এেজন চিতনযবান্ পুরুদষর অচ ে স্বীোর েরা আবর্যে। যবোন্তী বদেন, 

সমগ্র ব্রহ্মাদের পশ্চাদত এই চিতনযবান্ পুরুষ রচহ্য়াদ ন, তাহ্াদে আমরা ‘ঈশ্বর’ বচে, 

সুতরাং এই জগৎ তাহ্া হ্ইদত পৃথে নয়। চতচন জগদতর শুধু চনচমতোরণ নন, 

উপাোনোরণও বদট। োরণ েখনও োযম হ্ইদত পৃথে নয়। োযম োরদণরই রূপান্তর 

মাত্র। ইহ্া যতা আমরা প্রচতচেনই যেচখদতচ । অতএব ইচনই প্রেৃচতর োরনস্বরূপ। চদ্বত, 

চবচর্ষ্টাদ্বদ্বত বা অদ্বদ্বত-দবোদন্তর যত চবচভন্ন মত বা চবভাগ আদ , সেদেরই এই প্রথম 

চসিান্ত এই যয, ঈশ্বর এই জগদতর শুধু চনচমতোরণ নন, চতচন ইহ্ার উপাোন োরণও 

বদট; যাহ্া চে ু জগদত আদ , সবই চতচন। যবোদন্তর চদ্বতীয় যসাপান—এই আিাগণও 

ঈশ্বদরর অংর্, যসই অনন্ত বচের এে এেচট স্ফুচেঙ্গ মাত্র। অথমাৎ যযমন এেচট বৃহ্ৎ 

অচিরাচর্ হ্ইদত সহ্র স সহ্র স স্ফুচেঙ্গ বচহ্গমত হ্য়, যতমচন যসই পুরাতন পুরুষ হ্ইদত এই 

সমুেয় আিা বাচহ্র হ্ইয়াদ ।১  

এই পযমন্ত যতা যবর্ হ্ইে, চেন্তু এই চসিাদন্তও তৃচপ্ত হ্ইদতদ  না। অনদন্তর অংর্—এ 

েথার অথম চে? অনন্ত যাহ্া, তাহ্া যতা অচবভাজয। অনদন্তর যোন অংর্ হ্ইদত পাদর না। 

পূণম বস্তু েখনও চবভি হ্ইদত পাদর না। তদব যয বো হ্ইে, আিাসমূহ্ তাহ্া হ্ইদত 

স্ফুচেদঙ্গর মত বাচহ্র হ্ইয়াদ —এ েথার তাৎপযম চে? অদ্বদ্বতদবোন্তী এই সমসযার 

এইরূপ মীমাংসা েদরন যয, প্রেৃতপদক্ষ পূদণমর অংর্ নাই। চতচন বদেন, প্রেৃতপদক্ষ 

প্রদতযে আিা তাহ্ার অংর্ নন, প্রদতযদে প্রেৃতপদক্ষ যসই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তদব এত 

আিা চেরূদপ আচসে? েক্ষ েক্ষ জেেণার উপর সূদযমর প্রচতচবম্ব পচিয়া েক্ষ েক্ষ সূযম 

যেখাইদতদ , আর প্রদতযে জেেণাদতই কু্ষোোদর সূদযমর মূচতম রচহ্য়াদ । এইরূদপ এই 

সেে আিা প্রচতচবম্ব মাত্র, সতয নয়। তাহ্ারা প্রেৃতপদক্ষ যসই ‘আচম’ নয়, চযচন এই 

জগদতর ঈশ্বর, ব্রহ্মাদের এই অচবভি সতাস্বরূপ। অতএব এই সেে চবচভন্ন প্রাণী, 

মানুষ, পশু ইতযাচে প্রচতচবম্ব মাত্র, সতয নয়। উহ্ারা প্রেৃচতর উপর প্রতীত মায়াময় 

প্রচতচবম্ব মাত্র। জগদত এেমাত্র অনন্ত পুরুষ আদ ন, আর যসই পুরুষ ‘আপচন’, ‘আচম’ 

ইতযাচেরূদপ প্রতীয়মান হ্ইদতদ ন, চেন্তু এই যভেপ্রতীচত চমথযা বই আর চে ুই নয়। 
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চতচন চবভি হ্ন নাই, চবভি হ্ইয়াদ ন বচেয়া যবাধ হ্ইদতদ  মাত্র। আর তাাঁহ্াদত যের্-

োে-চনচমদতর জাদের মধয চেয়া যেখাইদত এই আপাতপ্রতীয়মান চবভাগ বা যভে 

হ্ইয়াদ । আচম যখন ঈশ্বরদে যের্-োে-চনচমদতর জাদের মধয চেয়া যেচখ, তখন আচম 

তাহ্াদে জিজগৎ বচেয়া যেচখ; যখন আর এেচট উচ্চতর ভূচম হ্ইদত অথি যসই জাদের 

মধয চেয়াই তাহ্াদে যেচখ, তখন তাহ্াদে পশুপক্ষী রূদপ যেচখ; আর এেটু উচ্চতর ভূচম 

হ্ইদত মানবরূদপ, আরও উদচ্চ যাইদে যেবরূদপ যেচখয়া থাচে। তথাচপ ঈশ্বর 

জগে ্ব্রহ্মাদের এে অনন্ত সতা এবং আমরাই যসই সতাস্বরূপ। আচমও যসই, আপচনও 

যসই—তাাঁহ্ার অংর্ নয়, পূণমই। চতচন অনন্ত োতারূদপ সমুেয় প্রপদের পশ্চাদত েোয়মান 

আদ ন, আবার চতচন স্বয়ং সমুেয় প্রপেস্বরূপ। চতচন চবষয় ও চবষয়ী—উভয়ই। চতচনই 

‘আচম’ চতচনই ‘তুচম’। ইহ্া চেরূদপ হ্ইে? 

  

—————-  

১ যথা সুেীপ্তাৎ পাবোদ্ চবস্ফু চেঙ্গাঃ সহ্র সর্ঃ প্রভবদন্ত স্বরূপাঃ 

তথাক্ষরাদ্ চবচবধাঃ যসৌমযভাবাঃ প্রজায়দন্ত তত্র চিবাচপ যচন্ত।—মুেদোপচনষেৎ, ২। ১। ১  

—————–  

  

এই চবষয়চট চন্নভচেচখতভাদব বুিাদনা যাইদত পাদর। োতাদে চেরূদপ জানা যাইদব?১ 

োতা েখনও চনদজদে জাচনদত পাদর না। আচম সবই যেচখদত পাই, চেন্তু চনদজদে 

যেচখদত পাই না। যসই আিা—চতচন োতা ও সেদের প্রভু, চযচন প্রেৃত বস্তু—চতচনই 

জগদতর সমুেয় েৃচষ্টর োরণ, চেন্তু তাহ্ার পদক্ষ প্রচতচবম্ব বযতীত চনদজদে যেখা বা 

চনদজদে জানা অস্ব। আপচন আরচর্ বযতীত আপনার মুখ যেচখদত পান না, যসরূপ 

আিাও প্রচতচবম্ব না হ্ইদে চনদজর স্বরূপ যেচখদত পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মােই 

আিার চনদজদে উপেচকর যিষ্টাস্বরূপ। আচে প্রাণদোষ (Protoplasm) তাাঁহ্ার প্রথম 

প্রচতচবম্ব, তারপর উচদ্ভদ্, পশু প্রভৃচত উৎেৃষ্ট ও উৎেৃষ্টতর প্রচতচবম্ব-গ্রাহ্ে হ্ইদত 

সদবমাতম প্রচতচবম্ব-গ্রাহ্ে—পূণম মানদবর প্রোর্ হ্য়। যযমন যোন মানুষ চনজমুখ যেচখদত 

ইো েচরয়া এেচট কু্ষে েেমমাচবে জেপল্বদে যেচখদত যিষ্টা েচরয়া মুদখর এেটা বাহ্য 
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সীমাদরখা যেচখদত পাইে। তারপর যস অদপক্ষােৃত চনমমে জদে অদপক্ষােৃত উতম 

প্রচতচবম্ব যেচখে, তরপর উজ্জে ধাতুদত ইহ্া অদপক্ষাও স্পষ্ট প্রচতচবম্ব যেচখে। যর্দষ 

এেখাচন আরচর্ েইয়া তাহ্াদত মুখ যেচখে—তখন যস চনদজদে যথাযথ ভাদব প্রচতচবম্ব 

যেচখে। অতএব চবষয় ও চবষয়ী উভয়-স্বরূপ যসই পুরুদষর সবমদেষ্ট প্রচতচবম্ব—‘পূণম 

মানব’। আপনারা এখন যেচখদত পাইদেন, মানব সহ্জ যপ্ররণায় যেন সেে বস্তুর 

উপাসনা েচরয়া থাদে, আর সেে যেদর্ই পূণমমানবগণ যেন স্বভাবতই ঈশ্বর রূদপ 

পূচজত হ্ইয়া থাদেন। আপনারা মুদখ যাই বেুন না যেন, ইহ্াদের উপাসনা অবর্যই 

েচরদত হ্ইদব। এজনযই যোদে খ্রীষ্ট-বুিাচে অবতারগদণর উপাসনা েচরয়া থাদে। 

তাাঁহ্ারা অনন্ত আিার সবমদেষ্ঠ  প্রোর্ স্বরূপ। আপচন বা আচম ঈশ্বর সম্বদন্ধ যয যোন 

ধারণা েচর না যেন, ইহ্ারা তাহ্া অদপক্ষা উচ্চতর। এেজন পূণমমানব এই সেে ধারণা 

হ্ইদত অদনে উদচ্চ। তাাঁহ্াদতই জগৎরূপ বৃত সমূ্পণম হ্য়—চবষয় ও চবষয়ী এে হ্ইয়া যায়। 

তাহ্ার সেে ভ্রম ও যমাহ্ িচেয়া যায়; পচরবদতম তাহ্ার এই অনুভূচত হ্য় যয, চতচন 

চিরোে যসই পূণম পুরুষই রচহ্য়াদ ন। তদব এই বন্ধন চেরূদপ আচসে? এই পূণমপুরুদষর 

পদক্ষ অবনত হ্ইয়া অপূণম-স্বভাব হ্ওয়া চেরূদপ স্ব হ্ইে? মুদির পদক্ষ বি হ্ওয়া 

চেরূদপ স্ব হ্ইে? অদ্বদ্বতবােী বদেন, চতচন যোন োদেই বি হ্ন নাই, চতচন 

চনতযমুি। আোদর্ নানাবদণমর নানা যমঘ আচসদতদ । উহ্ারা মুহ্ূতমোে যসখাদন থাচেয়া 

িচেয়া যায়। চেন্তু যসই এে নীে আোর্ বারাবর সমভাদব রচহ্য়াদ । আোদর্র েখন 

পচরবতমন হ্য় নাই, যমদঘরই যেবে পচরবতমন হ্ইদতদ । এইরূপ আপনারাও পূবম হ্ইদত 

পূণমস্বভাব, অনন্তোে ধচরয়া পূণমই আদ ন। চে ুই আপনাদের প্রেৃচতদে েখন পচরবচতমত 

েচরদত পাদর না, েখন েচরদবও না। আচম অপূণম, আচম নর, আচম নারী, আচম পাপী, 

আচম মন, আচম চিন্তা েচরয়াচ , আচম চিন্তা েচরব—এইসব ধারণা ভ্রমমাত্র। আপচন 

েখনই চিন্তা েদরন না, আপনার যোন োদে যেহ্ চ ে না, আপচন যোনোদে অপূণম 

চ দেন না। আপচন এই ব্রহ্মাদের অনন্দময় প্রভু। যাহ্া চে ু আদ  বা হ্ইদব, আপচন 

তৎসমুেদয়র সবমর্চিমান্ চনয়ন্তা—এই সূযম িি তারা পৃচথবী উচদ্ভদ্, আমাদের এই 

জগদতর প্রদতযে অংদর্র মহ্ান্ র্া া। আপনার র্চিদতই সূযম চেরণ চেদতদ , তারাগণ 
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তাহ্াদের প্রভাব চবচেরণ েচরদতদ , পৃচথবী সুন্দর হ্ইয়াদ । আপনার আনদন্দর 

র্চিদতই সেদে পরস্পরদে ভােবাচসদতদ  এবং পরস্পদরর প্রচত আেৃষ্ট হ্ইদতদ । 

আপচন সেদের মদধয রচহ্য়াদ ন, আপচন সবমস্বরূপ। োহ্াদে তযাগ েচরদবন, োহ্াদেই 

বা গ্রহ্ণ েচরদবন? আপচনই সদবমসবমা। এই োদনর উেয় হ্ইদে মায়াদমাহ্ তৎক্ষণাৎ 

িচেয়া যায়। 

  

———–  

১ চবেতারমদর যেন চবেনীয়াৎ।—বৃহ্োরণযে উপচনষদ্, ৪। ৫। ১৫ 

———–  

  

আচম এেবার ভারদতর মরুভূচমদত ভ্রমণ েচরদতচ োম; এে মাদসর উপর ভ্রমণ 

েচরয়াচ োম, আর প্রতযহ্ই আমার সম্মুদখ অচতর্য় মদনারম েৃর্যসমূহ্—অচত সুন্দর 

সুন্দর বৃক্ষ হ্রোচে যেচখদত পাইতাম। এেচেন অচতর্য় চপপাসাতম হ্ইয়া এেচট হ্রদে 

জেপান েচরব, ইো েচরোম। চেন্তু যযমন হ্রদের চেদে অগ্রসর হ্ইয়াচ  যতমচন উহ্া 

অন্তচহ্মত হ্ইে। তৎক্ষণাৎ আমার মচ দষ্ক যযন প্রবে আঘাদতর সচহ্ত এই োন আচসে—

সারা জীবন ধচরয়া যয মরীচিোর েথা পচিয়া আচসয়াচ , এ যসই মচরিীো। তখন আচম 

আমার চনদজর চনবুমচিতা স্মরণ েচরয়া হ্াচসদত োচগোম, গত এে মাস ধচরয়া যয সব 

সুন্দর েৃর্য ও হ্রোচে যেচখদত পাইদতচ োম, ঐগুচে মরীচিো বযতীত আর চে ুই নয়, 

অথি আচম তখন উহ্া বুচিদত পাচর নাই। পরচেন প্রভাদত আচম আবার িচেদত 

োচগোম—যসই হ্রে ও যসই সব েৃর্য আবার যেখা যগে, চেন্তু সদঙ্গ সদঙ্গ আমার এই 

োন আচসে যয, উহ্া মচরচিো মাত্র। এেবার জাচনদত পারায় উহ্ার ভ্রদমাৎপাচেো 

র্চি নষ্ট হ্ইয়া চগয়াচ ে। এইরূদপ এই জগে ্ভ্রাচন্ত এেচেন ঘুচিয়া যাইদব। এই-সেে 

ব্রহ্মাে এেচেন আমাদের সম্মুখ হ্ইদত অন্তচহ্মত হ্ইদব। ইহ্ারই নাম প্রতযক্ষানুভূচত। 

‘ের্মন’ যেবে েথার েথা বা তামার্া নয়; ইহ্াই প্রতযক্ষ অনুভূত হ্ইদব। এই র্রীর 

যাইদব, এই পৃচথবী এবং আর যাহ্ চে ু সবই যাইদব— আচম যেহ্ বা আচম মন, এই যবাধ 

চে ুক্ষদণর জনয িচেয়া যাইদব, অথবা যচে েমম সমূ্পণম ক্ষয় হ্ইয়া থাদে, তদব এদেবাদর 
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িচেয়া যাইদব, আর চফচরয়া আচসদব না; আর যচে েদমমর চেয়েংর্ অবচর্ষ্ট থাদে, তদব 

যযমন েু্োদরর িক্র—মৃৎপাত্র প্রস্তুত হ্ইয়া যগদেও পূবমদবদগ চেয়ৎক্ষণ ঘুচরদত থাদে, 

যসরূপ মায়াদমাহ্ সমূ্পণমরূদপ েূর হ্ইয়া যগদেও এই যেহ্ চে ুচেন থাচেদব। এই জগৎ, 

নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আচসদব, যযমন পরচেদনও মরীচিো যেখা চগয়াচ ে। চেন্তু 

পূদবমর নযায় উহ্ারা র্চি চব ার েচরদত পাচরদব না, োরণ সদঙ্গ সদঙ্গ এই োনও আচসদব 

যয, আচম ঐগুচের স্বরূপ জাচনয়াচ । তখন ঐগুচে আর আমাদে বি েচরদত পাচরদব না, 

যোনরূপ দুঃখ েষ্ট যর্াে আর আচসদত পাচরদব না। যখন যোন দুঃখের চবষয় আচসদব, 

মন তাহ্াদে বচেদত পাচরদব—আচম জাচন তুচম ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা োভ 

েদর, তখন তাহ্াদে ‘জীবনু্মি’ বদে। জীবনু্মি-অদথম জীচবত অবস্থাদতই মুি। 

োনদযাগীর জীবদনর উদদ্দর্য—এই জীবনু্মি হ্ওয়া। চতচনই জীবনু্মি, চযচন, এই জগদত 

অনাসি হ্ইয়া বাস েচরদত পাদরন। চতচন জেজ পদ্মপদত্রর নযায় থাদেন—উহ্া যযমন 

জদের মদধয থাচেদেও জে উহ্াদে েখনই চভজাইদত পাদর না, যসরূপ চতচন জগদত 

চনচেমপ্তভাদব থাদেন। চতচন মনুষয জাচতর মদধয যেষ্ঠ , শুধু তাই যেন, সেে প্রাণীর মদধয 

যেষ্ঠ । োরণ চতচন যসই পূণমস্বরূদপর সচহ্ত অদভেভাব উপেচক েচরয়াদ ন; চতচন 

উপেচক েচরয়াদ ন যয, চতচন ভগবাদনর সচহ্ত অচভন্ন। যতচেন আপনার োন থাদে যয, 

ভগবাদনর সচহ্ত আপনার অচত সামানয যভেও আদ , ততচেন আপনার ভয় থাচেদব। 

চেন্তু যখন আপচন জাচনদবন যয, আপচনই চতচন, তাাঁহ্াদত আপনাদত যোন যভে নাই, 

চবন্দুমাত্র যভে নাই, তাহ্ার সবটুেুই আপচন, তখন সেে ভয় েূর হ্ইয়া যায়। ‘যসখাদন 

যে োহ্াদে যেদখ? যে োহ্ার উপাসনা েদর? যে োহ্ার সচহ্ত েথা বদে? যে োহ্ার 

েথা শুদন? যযখাদন এেজন অপরদে যেদখ, এেজন অপরদে েথা বদে, এেজন 

অপদরর েথা শুদন, উহ্া চনয়দমর রাজয। যযখাদন যেহ্ োহ্াদেও যেদখ না, যেহ্ 

োহ্াদেও বদে না, তাহ্াই যেষ্ঠ , তাহ্াই ভূমা, তাহ্াই ব্রহ্ম।’ ১ আপচনই তাহ্া এবং সবমোই 

তাহ্া আদ ন। তখন জগদতর চে হ্ইদব? আমরা চে জগদতর উপোর েচরদত পাচরব? 

এরূপ প্রেই যযখাদন উচেত হ্য় না। এ যসই চর্শুর েথার মদতা-বি হ্ইয়া যগদে আমার 

চমিাইদয়র চে হ্ইদব? বােেও বচেয়া থাদে, আচম বি হ্ইদে আমার মাদবমদের চে ের্া 
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হ্ইদব? তদব আচম বি হ্ইব না। য াট চর্শু বদে, আচম বি হ্ইদে আমার পু তুেগুচের 

চে ের্া হ্ইদব? এই জগৎ সম্বদন্ধ পূদবমাি প্রেগুচেও যসরূপ। ভূত ভচবষযৎ বতমমান—এই 

চতন োদেই জগদতর অচ ে নাই। যচে আমরা আিার যথাথম স্বরূপ জাচনদত পাচর—এই 

আিা বযতীত আর চে ুই নাই, আর যাহ্া চে ু সব স্ব্নম মাত্র, উহ্াদের প্রেৃতপদক্ষ অচ ে 

নাই, তদব এই জগদতর দুঃখ-োচরে, পাপ পুণয চে ুই আমাচেগদে িেে েচরদত পাচরদব 

না। যচে উহ্াদের অচ েই না থাদে, তদব োহ্ার জনয এবং চেদসর জনয আচম েষ্ট 

েচরব? োনদযাগীরা ইহ্াই চর্ক্ষা যেন। অতএব সাহ্স অবেম্বন েচরয়া মুি হ্উন, 

আপনাদের চিন্তার্চি আপনাচেগদে যতেূর পযমন্ত েইয়া যাইদত পাদর, সাহ্সপূবমে 

ততেূর অগ্রসর হ্উন, এবং সাহ্সপূবমে উহ্া জীবদন পচরণত েরুন। এই োনোভ েরা 

বিই েচিন। ইহ্া মহ্া সাহ্সীর োযম। যয সব পুতুে ভাচিয়া যফচেদত সাহ্স েদর—শুধু 

মানচসে বা েুসংস্কাররূপ পুতুে নয়, ইচিয়দভাগয চবষয়সমূহ্রূপ যয ভাচিয়া যফচেদত 

পাদর—ইহ্া তাহ্ারই োযম। 

  

————-  

১ বৃহ্. উপ., ৫।১৫ েষ্টব্য  

————-  

  

এই র্রীর আচম নই, ইহ্ার নার্ অবর্য্াবী—ইহ্া যতা উপদের্। চেন্তু এই উপদেদর্র 

যোহ্াই চেয়া যোদে অদনে অদু্ভত বযাপার েচরদত পাদর। এেজন যোে উচিয়া বচেে, 

‘আচম যেহ্ নই, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হ্ইয়া যাে।’ চেন্তু তাাঁহ্ার চর্রঃপীিা 

যচে তাহ্ার যেদহ্ না থাদে তদব আর যোথায় আদ ? সহ্র স চর্রঃপীিা ও সহ্র স যেহ্ 

আসুে, যাক্—তাহ্াদত আমার চে? 

‘আমার জন্মও নাই, মৃতুযও নাই; আমার চপতাও নাই, আমার মাতাও নাই; আমার র্ত্রুও 

নাই, চমত্রও নাই; োরণ তাহ্ারা সেদেই আচম। (আচমই আমার বনু্ধ, আচমই আমার 

র্ত্রু ), আচম অখে সচচ্চোনন্দ, আচম যসই, আচমই যসই।’  ১  

  

————-  
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১ ন যম মৃতুযর্কা ন যম জাচতদভেঃ চপতা চনব যম চনব মাতা ন জন্ম। 

ন বনু্ধনম চমত্রং গুরুদ্বনমব চর্ষযঃ চিোনন্দরূপঃ চর্দবাহ্হ্ং চর্দবাহ্হ্ম্। 

—চনবমাণষটেম্,৫, র্করািাযম 

————–  

  

যচে আচম সহ্র স যেদহ্ জ্বর ও অনযানয যরাগ যভাগ েরদত থাচে, আবার েক্ষ েক্ষ যেদহ্ 

আচম স্বাস্থয সদ্াগ েচরদতচ । যচে সহ্র স যেদহ্ আচম উপবাস েচর, আবার অনয সহ্র স 

যেদহ্ প্রিুর পচরমাদণ আহ্ার েচরদতচ । যচে সহ্র স যেদহ্ আচম দুঃখ যভাগ েচরদত থাচে, 

আবার সহ্র স যেদহ্ আচম সুখ যভাগ েচরদতচ । যে োহ্ার চনন্দা েচরদব? যে োহ্ার স্তুচত 

েচরদব? োহ্াদে িাচহ্দব, োহ্াদে  াচিদব? আচম োহ্াদেও িাই না, োহ্াদেও তযাগ 

েচর না; োরণ আচম সমুেয় ব্রহ্মাে স্বরূপ। আচমই আমার স্তুচত েচরদতচ , আচমই আমার 

চনন্দা েচরদতচ , আচম চনদজর যোদষ চনদজ েষ্ট পাইদতচ ; আর আচম যয সুখী, তাহ্াও 

আমার চনদজর ইোয়। আচম স্বাধীন। ইহ্াই োনীর ভাব—চতচন মহ্া সাহ্সী, অেুতভয়, 

চনভমীে। সমগ্র ব্রহ্মাে নষ্ট হ্ইয়া যাে না যেন, চতচন হ্াসয েচরয়া বদেন, উহ্ার েখনও 

অচ েই চ ে না, উহ্া যেবে মায়া ও ভ্রমমাত্র। এইরূদপ চতচন তাহ্ার িদক্ষর সমদক্ষ 

জগেব্রহ্মােদে যথাথমই অন্তচহ্মত হ্ইদত যেদখন, ও চবস্মদয়র সচহ্ত প্রে েদরন, ‘এ জগৎ 

যোথায় চ ে? যোথায় বা চমোইয়া যগে?’  ১  

এই োদনর সাধন সম্বদন্ধ আদোিনা েচরদত প্রবৃত হ্ইবার পূদবম আর এেচট আর্কার 

আদোিনা ও তৎ সমাধাদনর যিষ্টা েচরব। এ পযমন্ত যাহ্া চবিার েরা হ্ইে, তাহ্া 

নযায়র্াদের সীমা চবন্দুমাত্র উেঙ্ঘন েদর নাই। যচে যোন বযচি চবিাদর প্রবৃত হ্য়, তদব 

যতক্ষণ না পযমন্ত যস চসিান্ত েদর যয, এেমাত্র সতাই বতমমান, আর সমুেয় চে ুই নয়, 

ততক্ষণ তাহ্ার থাচমবার উপায় নাই। যুচিপরায়ণ মানব জাচতর পদক্ষ এই চসিান্ত-

অবেম্বন বযতীত গতযন্তর নাই। চেন্তু এক্ষদণ প্রে এই : চযচন অসীম, সো পূণম, 

সোনন্দময়, অখে সচচ্চোনন্দস্বরূপ, চতচন এই সব ভ্রদমর অধীন হ্ইদেন চেরূদপ? এই 

প্রেই জগদতর সবমত্র সেে সমদয় চজোচসত হ্ইয়া আচসদতদ ? সাধারণ িচেত েথায় 

প্রেচট এই ভাদব েরা হ্য় : এই জগদত পাপ চেরূদপ আচসে? ইহ্াই প্রেচটর িচেত ও 
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বযাবহ্াচরে রূপ, আর অপরচট অদপক্ষােৃত োর্মচনে রূপ। চেন্তু উতর এেই। নানা  র 

হ্ই যত নানাভাদব ঐ এেই প্রে চজোচসত হ্ইয়াদ , চেন্তু চন্নভতরভাদব উপস্থাচপত হ্ইদে 

প্রেচটর যোন মীমাংসা হ্য় না ; 

  

————–  

১ ক্ক গতং যেন বা নীতং েুত্র েীনচমেং জগৎ।—চবদবেিূিামচণ, ৪৮৫ 

————–  

  

োরণ আদপে, সাপ ও নারীর গদল্প ১ এই তদত্ত্বর চে ুই বযাখযা হ্য় না। ঐ অবস্থায় 

প্রেচটও যযমন বােদোচিত, উহ্ার উতরও যতমচন। চেন্তু যবোদন্ত এই প্রেচট অচত গুরুতর 

আোর ধারণ েচরয়াদ —এই ভ্রম চেরূদপ আচসে? আর উতরও যসইরূপ গভীর। উতরচট 

এই : অস্ব প্রদের উতর আর্া েচরও না। ঐ প্রেচটর অন্তগমত বােযগুচে পরস্পর 

চবদরাধী বচেয়া প্রেচটই অস্ব। যেন ? পূণমতা বচেদত চে বুিায়? যাহ্া যের্ োে 

চনচমদতর অতীত, তাহ্াই পূণম। তারপর আপচন চজোসা েচরদতদ ন, পূণম চে রূদপ অপূণম 

হ্ইে? নযায়র্ােসঙ্গত ভাষায় চনবি েচরদে প্রেচট এই আোদর োাঁিায়—‘যয বস্তু োযম-

োরণ-সম্বদন্ধর অতীত, তাহ্া চেরূদপ োযমরূদপ পচরণত হ্য়। এখাদন যতা আপচনই 

আপনাদে খেন েচরদতদ ন। আপচন প্রথদমই মাচনয়া েইয়াদ ন, উহ্া োযম-োরণ-

সম্বদন্ধর অতীত, তারপর চজোসা েচরদতদ ন, উহ্া চেরূদপ োদযম পচরণত হ্য়? োযম-

োরণ-সম্বদন্ধর সীমার চভতদরই যেবে প্রে চজোচসত হ্ইদত পাদর। যতেূর পযমন্ত যের্ 

োে চনচমদতর অচধোর, ততেূর পযমন্ত এই প্রে চজোচসত েরা যাইদত পাদর। চেন্তু 

তাহ্ার অতীত বস্তু সম্বদন্ধ প্রে েরাই চনরথমে; োরণ প্রেচট যুচিচবরুি হ্ইয়া পদি। যের্ 

োে চনচমদতর গচের চভতদর যোনোদে উহ্ার উতর যেওয়া যাইদত পাদর না, আর 

উহ্াদের অতীত প্রদেদর্ চে উতর পাওয়া যাইদব, তাহ্া যসখাদন যগদেই জানা যাইদত 

পাদর। এই জনয চবে বযচিরা এই প্রেচটর উতদরর জনয চবদর্ষ বয  হ্য় না। যখন 

যোদে পীচিত হ্য়, তখন ‘চেরূদপ ঐ যরাদগর উৎপচত হ্ইে, তাহ্া প্রথদম জাচনদত 
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হ্ইদব’—এই চবষদয় চবদর্ষ যজে না েচরয়া যরাগ যাহ্াদত সাচরয়া যায়, তাহ্ারই জনয 

প্রাণপণ যত্ন েদর। 

এই প্রে আর এেচট আোদর চজোচসত হ্ইয়া থাদে। ইহ্া এেটু চন্নভ দরর েথা বদট, 

চেন্তু ইহ্াদত আমাদের েমমজীবদনর সদঙ্গ অদনেটা সম্বন্ধ আদ  এবং ইহ্াদত তত্ত্ব অদনেটা 

স্পষ্টতর হ্ইয়া আদস। প্রেচট এই : এই ভ্রম যে উৎপন্ন েচরে? যোন সতয চে েখনও 

ভ্রম জন্মাইদত পাদর? েখনই নয়। আমরা যেচখদত পাই, এেটা ভ্রমই আর এেটা ভ্রম 

জন্মাইয়া থাদে। যসচট আবার এেচট ভ্রম জন্মায়, এইরূপ িচেদত থাদে। ভ্রমই চিরোে 

ভ্রম উৎপন্ন েচরয়া থাদে। যরাগ হ্ইদতই যরাগ জন্মায়, স্বাস্থয হ্ইদত েখন যরাগ জন্মায় 

না। জে ও জদের তরদঙ্গ যোন যভে নাই-োযম োরদণই আর এে রূপমাত্র। োযম যখন 

ভ্রম, তখন তাহ্ার োরণও অবর্য ভ্রম হ্ইদব। এই ভ্রম যে উৎপন্ন েচরে? আবর্য আর 

এেচট ভ্রম। এইরূদপ তেম েচরদে তদেমর আর যর্ষ হ্ইদব না—ভ্রদমর আর আচে পাওয়া 

যাইদব না। এখন আপনাদের এেচট মাত্র প্রে অবচর্ষ্ট থাচেদব : ভ্রদমর অনাচেে স্বীোর 

েচরদে আপনার অদ্বদ্বতবাে খচেত হ্ইে না? োরণ আপচন জগদত দুইচট সতা স্বীোর 

েচরদতদ ন—এেচট আপচন আর এেচট ঐ ভ্রম। ইহ্ার উতর এই যয, ভ্রমদে সতা বো 

যাইদত পাদর না। আপনারা জীবদন সহ্র স সহ্র স স্ব্নম যেচখদতদ ন, চেন্তু যসগুচে 

আপনাদের জীবদনর অংর্স্বরূপ নয়। স্ব্নম আদস, আবার িচেয়া যায়। উহ্াদের যোন 

অচ ে নাই। ভ্রমদে এেচট সতা বা অচ ে বচেদে উহ্া আপাততঃ যুচিসঙ্গত মদন হ্য় 

বদট, বা চবে চেন্তু উহ্া অদযৌচিে েথামাত্র। অতএব জগদত চনতযমুি ও 

চনতযানন্দস্বরূপ এেমাত্র সতা আদ , আর তাহ্াই আপচন। অদ্বদ্বতবােীদের ইহ্াই িরম 

চসিান্ত। এখন চজেসা েরা যাইদত পাদর, এই যয সেে চবচভন্ন উপাসনাপ্রণােী 

রচহ্য়াদ , এগুচের চে হ্ইদব?- এগুচে সবই থাচেদব। এসব যেবে আদোর জনয 

অন্ধোদর হ্াতিাদনা, আর ঐরূপ হ্াতিাইদত হ্াতিাইদত আদোে আচসদব। আমরা 

এইমাত্র যেচখয়া আচসয়াচ  যয, আিা চনদজদে যেচখদত পায় না। আমাদের সমুেয় োন 

মায়ার (চমথযার) জাদের মদধয অবচস্থত, মুচি উহ্ার বাচহ্দর; এই জাদের মদধয োসে, 

ইহ্ার সবচে ুই চনয়মাধীন। উহ্ার বাচহ্দর আর যোন চনয়ম নাই। এই ব্রহ্মাে যতেূর, 
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ততেূর পযমন্ত চনয়মাধীন, মুচি তাহ্ার বাচহ্দর। যয পযমন্ত আপচন যের্-োে-চনচমদতর 

জাদের মদধয রচহ্য়াদ ন, যস পযমন্ত আপচন মুি—এ েথা বো চনরথমে। োরণ ঐ জাদের 

মদধয সবই েদিার চনয়দম—োযম োরণ রৃ্ঙ্খদে বি। আপচন যয-দোন চিন্তা েদরন, তাহ্া 

পূবম োরদণর োযমস্বরূপ, প্রদতযে ভাবই োরদণর োযম-রূপ। ইোদে স্বাধীন বো 

এদেবাদর চনরথমে। যখনই যসই অনন্ত সতা যযন এই মায়াজাদের মদধয পদি, তখনই 

উহ্া ইোর আোর ধারণ েদর। ইো মায়াজাদে আবি যসই পুরুদষর চেচেেংর্মাত্র, 

সুতরাং ‘স্বাধীন ইো’ বােযচটর যোন অথম নাই, উহ্া সমূ্পণম চনরথমে। স্বাধীনতা বা মুচি 

সম্বদন্ধ এই সেে বাগািম্বরও বৃথা। মায়ার চভতর স্বাধীনতা নাই।  

  

—————–  

১ বাইদবদের ‘ওল্ড যটস্টাদমদে’ আদ —ঈশ্বর যচে নর আেম ও আচে নারী ইভদে সৃজন 

েচরয়া তাহ্াচেগদে ইদডন নামে সুরময উদ্দাদন স্থাপন েদরন এবং তাহ্াচেগদে ঐ 

উেযানস্থ োনবৃদক্ষর ফেভক্ষণ েচরদত চনদষধ েদরন। চেন্তু র্য়তান সপমরূপধারী হ্ইয়া 

প্রথদম ইভদে প্রদোচভত েচরয়া তৎপর তাহ্ার দ্বারা আেমদে ঐ বৃদক্ষর ফেভক্ষদণ 

প্রদোচভত েদর। উহ্াদতই তাহ্াদের ভােমন্দ-োন উপচস্থত হ্ইয়া পাপ প্রথম পৃচথবীদত 

প্রদবর্ েচরে। 

—————— 

  

প্রদতযে বযচিই চিন্তায় মদন োদযম এেখে প্র র বা এই যটচবেটার মদতা বি। আচম 

আপনাদের চনেট বিৃতা চেদতচ , আর আপনারা আমার েথা শুচনদতদ ন—এই উভয়ই 

েদিার োযম োরণ চনয়দমর অধীন। মায়া হ্ইদত যতচেন না বাচহ্দর যাইদতদ ন, ততচেন 

স্বাধীনতা বা মুচি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আিার যথাথম স্বাধীনতা। চেন্তু মানুষ যতই 

তীক্ষ্ণবুচি হ্উে না যেন, এখানোর যোন বস্তুই যয স্বাধীন বা মুি হ্ইদত পাদর না—এই 

যুচির বে মানুষ যতই স্পষ্টরূদপ যেখুে না যেন, সেদেই বাধয হ্ইয়া চনদজদের স্বাধীন 

বচেয়া চিন্তা েচরদত হ্য়, তাহ্া না েচরয়া যেহ্ থাচেদত পাদর না। যতক্ষণ না আমরা বচে 

যয আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ যোন োজ েরা স্ব নয়। ইহ্ার তাৎপযম এই যয, আমরা 
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যয স্বাধীনতার েথা বচেয়া থাচে, তাহ্া অোনরূপ যমঘরাচর্র মধয চেয়া চনমমে 

নীোোর্রূপ যসই শুি-বুি-মুি আিার িচেতের্মন-মাত্র, আর নীোোর্রূপ প্রেৃত 

স্বাধীনতা বা মুিস্বভাব আিা উহ্ার বাচহ্দর রচহ্য়াদ ন। যথাথম স্বাধীনতা এই ভ্রদমর 

মদধয, এই চমথযার মদধয, এই অথমহ্ীন সংসাদর, ইচিয়- মন-দেহ্-সমচন্বত এই 

চবশ্বজগদত থাচেদত পাদর না। এই-সেে অনাচে অনন্ত স্ব্নম—যযগুচে আমাদের বদর্ নাই, 

যযগুচেদে বদর্ আনাও যায় না, যযগুচে অযথা সচন্নদবচর্ত, ভি ও আসামঞ্জসযময়—যসই-

সব স্ব্নমদে েইয়া আমাদের এই জগৎ। আপচন যখন স্বদ্নম যেদখন যয, চবর্-মুে এেচট 

চেতয আপনাদে ধচরবার জনয আচসদতদ , আর আপচন তাহ্ার চনেট হ্ইদত 

পোইদতদ ন, আপচন উহ্াদে অসংেি মদন েদরন না। আপচন মদন েদরন, এ যতা চিেই 

হ্ইদতদ । আমরা যাহ্াদে চনয়ম বচে তাহ্াও এইরূপ। যাহ্া চে ু আপচন চনয়ম বচেয়া 

চনচেমষ্ট েদরন, তাহ্া আেচস্মে ঘটনামাত্র, উহ্ার যোন অথম নাই। এই স্ব্নমাবস্থায় আপচন 

উহ্াদে চনয়ম বচেয়া অচভচহ্ত েচরদতদ ন। মায়ার চভতর যতেূর পযমন্ত যের্ োে 

চনচমদতর চনয়ম চবেযমান, ততেূর পযমন্ত স্বাধীনতা বা মুচি নাই, আর এই চবচভন্ন 

উপাসনা প্রণােী এই মায়ার অন্তগমত। ঈশ্বদরর ধারণা এবং পশু ও মানদবর ধারণা—সবই 

এই মায়ার মদধয, সুতরাং সবই সমভাদব ভ্রমািে, সবই স্ব্নমমাত্র। তদব আজোে আমরা 

েতেগুচে অচতবুচি চেগ ্গজ যেচখদত পাই। আপনারা যযন তাাঁহ্াদের মদতা তেম বা চসিান্ত 

না েচরয়া বদসন, যসই চবষদয় সাবধান হ্ইদবন। তাাঁহ্ারা বদেন, ঈশ্বর ধারণা ভ্রমািে, 

চেন্তু এই জগদতর ধারণা সতয। প্রেৃতপদক্ষ চেন্তু এই উভয় ধারণা এেই চভচতর উপর 

প্রচতচষ্ঠ ত। তাাঁহ্ারই যেবে যথাথম নাচ ে হ্ইবার অচধোর আদ , চযচন ইহ্জগৎ পরজগৎ 

উভয়ই আস্বীোর েদরন। উভয়চটই এই যুচির উপর প্রচতচষ্ঠ ত। ঈশ্বর হ্ইদত কু্ষেতম 

জীব পযমন্ত, আব্রহ্ম ম্ব পযমন্ত যসই মায়ার রাজে। এইপ্রোর যুচিদত ইহ্াদের অচ ে 

প্রচতচষ্ঠ ত হ্য় বা নাচ ে চসি হ্য়। যয বযচি ঈশ্বর ধারণা ভ্রমািে োন েদর, তাহ্ার 

চনজ যেহ্ এবং মদনর ধারণাও ভ্রমািে োন েরা উচিৎ। যখন ঈশ্বর উচিয়া যান, তখন 

যেহ্ ও মন উচিয়া যায়, আর যখন উভয়ই যোপ পায়, তখনই যাহ্া যথাথম সতা, তাহ্া 

চিরোদের জনয থাচেয়া যায়। 
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‘যসখাদন িকু্ষ যাইদত পাদর না, বােযও যাইদত পাদর না, মনও নয়। আমরা তাহ্াচেগদে 

যেচখদত পাই না বা জাচনদতও পাচর না।’  ১  

ইহ্ার তাৎপযম আমরা এখন বুচিদত পাচরদতচ  যয, যতেূর বােয, চিন্তা বা বুচি যাইদত 

পাদর, ততেূর পযমন্ত মায়ার আচধোর, ততেূর পযমন্ত বন্ধদনর চভতর। সতয উহ্াদের 

বাচহ্দর। যসখাদন চিন্তা মন বা বােয চে ুই যপৌাঁচ দত পাদর না। 

এতক্ষণ পযমন্ত চবিাদরর দ্বারা যতা যবর্ বুিা যগে, চেন্তু এইবার সাধদনর েথা আচসদতদ । 

এইসব ক্লাদস আসে চর্ক্ষার চবষয় সাধন। এই এেে উপেচকর জনয যোন প্রোর 

সাধদনর প্রদয়াজন আদ  চে?—চনশ্চয়ই আদ । সাধনার দ্বারা যা আপনাচেগদে এই ব্রহ্ম 

হ্ইদত হ্ইদব তাহ্া নয়, আপনারা যতা পূবম হ্ইদতই ‘ব্রহ্ম’ আদ ন। আপনাচেগদে ঈশ্বর 

হ্ইদত হ্ইদব বা পূণম হ্ইদত হ্ইদব, এ েথা সতয নয়। আপনারা সবমো পূণমস্বরূপই আদ ন, 

আর যখনই মদন েদরন—আপনারা পূণম নন, যস যতা এেটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহ্াদত 

আপনাদের যবাধ হ্ইদতদ , আমুে পুরুষ, আমুে নারী তাহ্া আর এেচট ভ্রদমর দ্বারা েূর 

হ্ইদত পাদর, আর সাধন বা অভযাসই যসই অপর ভ্রম। আগুণ আগুণদে খাইয়া যফচেদব—

আপনারা অপর এেচট ভ্রম নাস েচরবার জনয অপর এেচট ভ্রদমর সাহ্াযয চনদত পাদরন। 

এেখে যমঘ আচসয়া অপর এই যমঘদে সরাইয়া চেদব, যর্দষ উভয়ই িচেয়া যাইদব। 

তদব এই সাধনাগুচে চে? আমাদের সবমোই মদন রাচখদত হ্ইদব যয, আমরা যয মুি 

হ্ইব তাহ্া নয়; আমরা সবমোই মুি। আমরা বি এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম; আমরা সুখী 

বা আমরা অসুখী—এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এে ভ্রম আচসদব যয, 

আমাচেগদে মুি হ্ইবার জনয সাধনা, উপাসনা ও যিষ্টা েচরদত হ্ইদব; এই ভ্রম আচসয়া 

প্রথম ভ্রমচটদে সরাইয়া চেদব; তখন উভয় ভ্রমই েূর হ্ইয়া যাইদব।  

মুসেমাদনরা চর্য়ােদে অচতর্য় পচবত্র মদন েচরয়া থাদে, চহ্ন্দুরাও যতমচন েুেুরদে 

অশুচি ভাচবয়া থাদে। অতএব চর্য়াে বা েুেুর খাবার  ুাঁইদে উহ্া যফচেয়া চেদত হ্য়, 

উহ্া আর োহ্ারও খাইবার উপায় নাই। যোন মুসেমাদনর বাচটদত এেচট চর্য়াে প্রদবর্ 

েচরয়া যটচবে হ্ইদত চে ু খােয খাইয়া পাোইে। যোেচট বিই েচরে চ ে। যস চনদজর 

জনয যসচেন অচত উতম যভাদজর আদয়াজন েচরয়াচ ে, আর যসই যভাজযেবযগুচে 
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চর্য়াদের স্পদর্ম অপচবত্র হ্ইয়া যগে  আর তাহ্ার খাইবার উপায় নাই। োদজ োদজই 

যস এেজন যমাোর োদ  চগয়া চনদবেন েচরে, ‘সাদহ্ব’ গচরদবর এে চনদবেন শুনুন। 

এেচট চর্য়াে আচসয়া আমার খােয হ্ইদত খাচনেটা খাইয়া চগয়াদ , এখন ইহ্ার এেটা 

উপায় েরুন। আচম অচত সুখােয সব প্রস্তুত েচরয়াচ োম। আমার বিই বাসনা চ ে যয, 

পরম তৃচপ্তর সচহ্ত উহ্া যভাজন েচরব। এেটা চর্য়াে আচসয়া সব নষ্ট েচরয়া চেয়া যগে। 

আপচন ইহ্ার যাহ্া হ্য় এেটা বযবস্থা চেন। যমাো মুহ্ূদতমর জনয এেটু ভাচবদেন, তারপর 

উহ্ার এেমাত্র চসিান্ত েচরয়া বচেদেন, ইহ্ার এেমাত্র উপায়—এেটা েুেুর েইয়া 

আচসয়া যয থাো হ্ইদত চর্য়ােটা খাইয়া চগয়াদ , যসই থাো হ্ইদত তাহ্াদে এেটু 

খাওয়াদনা। এখন েুেুর চর্য়াদের চনতয চববাে। তা চর্য়াদের উচেষ্টটাও যতামার যপদট 

যাইদব, েুেুদরর উচেষ্টটাও যাইদব, এ দুই উচেষ্ট পরস্পর যসখাদন িগিা োচগদব, তখন 

সব শুি হ্ইয়া যাইদব।’ আমরাও অদনেটা এইরূপ সমসযায় পচিয়াচ । আমরা যয অপূণম, 

ইহ্া এেচট ভ্রম; আমরা উহ্া েূর েচরবার জনয আর এেচট ভ্রদমর সাহ্াযয েইোম—

পূণমতা োদভর জনয আমাচেগদে সাধনা েচরদত হ্ইদব। তখন এেচট ভ্রম আর এেচট 

ভ্রমদে েূর েচরয়া চেদব, যযমন আমরা এেচট োাঁটা তুচেবার জনয আর এেচট োাঁটার 

সাহ্াযয েইদত পাচর এবং যর্দষ উভয় োাঁটাই যফচেয়া চেদত পাচর। এমন যোে আদ ন, 

যাাঁহ্াদের পদক্ষ এেবার ‘তত্ত্বমচস’ শুচনদে তৎক্ষণাৎ োদনর উেয় হ্য়। িচেদতর মদধয 

এই জগৎ উচিয়া যায়, আর আিার যথাথম স্বরূপ প্রোর্ পাইদত থাদে, চেন্তু আর 

সেেদে এই বন্ধদনর ধারণা েূর েচরবার জনয েদিার যিষ্টা েচরদত হ্য়।  

প্রথম প্রে এই : োনদযাগী হ্ইবার অচধোরী োহ্ারা? যাহ্াদের চন্নভচেচখত সাধন-

সম্পচতগুচে আদ ে। প্রথমতঃ ‘ইহ্ামুত্রফেদভাগচবরাগ’—এই জীবদন বা পরজীবদন 

সবমপ্রোর েমমফে ও সবমপ্রোর যভাগবাসনা তযাগ। যচে আপচনই এই জগদতর র সষ্টা হ্ন, 

তদব আপচন যাহ্া বাসনা েচরদবন, তাহ্াই পাইদবন; োরণ আপচন উহ্া স্বীয় যভাদগর 

জনয সৃচষ্ট েচরদবন। যেবে োহ্ারও র্ীঘ্র, োহ্ারও বা চবেদম্ব ঐ ফেোভ হ্ইয়া থাদে। 

যেহ্ যেহ্ তৎক্ষণাৎ উহ্া প্রাপ্ত হ্য়; অপদরর পদক্ষ অতীত সংস্কার সমচষ্ট তাহ্াদের 

বাসনাপুচতমর বযাঘাত েচরদত থাদে। আমরা ইহ্জন্ম বা পরজদন্মর যভাগবাসনাদে সবমদেষ্ঠ  
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স্থান চেয়া থাচে। ইহ্জন্ম, পরজন্ম বা আপনার যোনরূপ জন্ম আদ -ইহ্া এদেবাদর 

অস্বীোর েরুন; োরণ জীবন মৃতুযরই নামান্তরমাত্র। আপচন যয জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহ্াও 

অস্বীোর েরুন। জীবদনর জনয যে বয ? জীবন এেটা ভ্রমমাত্র, মৃতুয উহ্ার আর এে 

চেে মাত্রে সুখ এই ভ্রদমর এে চেে, দুঃখ আর এেটা চেে। সেে চবষদয়ই এইরূপ। 

আপনার জীবন বা মৃতুয েইয়া চে হ্ইদব? এ-সেেই যতা মদনর সৃচষ্টমাত্র। ইহ্াদে 

‘ইহ্ামুত্রফেদভাগচবরাগ’ বদে। 

তারপর ‘র্ম’ বা মনঃসংযদমর প্রদয়াজন। মনদে এমন র্ান্ত েচরদত হ্ইদব যয, উহ্া আর 

তরঙ্গাোদর ভি হ্ইয়া সবমচবধ বাসনার েীোদক্ষত্র হ্ইদব না।  

  

—————-  

১ ন তত্র িকু্ষগমেচত ন বাগ ্গেচত যনা মনঃ।—যেন উপ, ১। ৩ 

—————-  

  

মনদে চস্থর রাচখদত হ্ইদব, বাচহ্দরর বা চভতদরর যোন োরণ হ্ইদত উহ্াদত যযন তরঙ্গ 

না উদি—যেবে ইোর্চি দ্বারা মনদে সমূ্পণমরূদপ সংযত েচরদত হ্ইদব। োনদযাগী 

র্ারীচরে বা মানচসে যোনরূপ সাহ্াযয েন না। চতচন যেবে োর্মচনে চবিার, োন ও 

চনজ ইোর্চি—এই সেে সাধদনই চবশ্বাসী। 

তারপর ‘চতচতক্ষা’ —যোনরূপ চবোপ না েচরয়া সবমদুঃখসহ্ন। যখন আপনার যোনরূপ 

অচনষ্ট ঘচটদব, যসচেদে যখয়াে েচরদবন না। যচে সম্মুদখ এেচট বযাঘ্র আদস, চস্থর হ্ইয়া 

োিাইয়া থােুন। পাোইদব যে? অদনে যোে আদ ন যাহ্ারা চতচতক্ষা অভযাস েদরন 

এবং তাহ্াদত েৃতোযম হ্ন। এমন অদনে যোে আদ ন, যাাঁহ্ারা ভারদত গ্রীষ্মকালোদে প্রখর 

মধযােসূদযমর তাদপ গঙ্গাতীদর শুইয়া থাদেন, আবার র্ীতোদে গঙ্গাজদে সারাচেন ধচরয়া 

ভাদসন। তাহ্ারা এসেে গ্রাহ্যই েদরন না। অদনদে চহ্মােদয়র তুষাররাচর্র মদধয বচসয়া 

থাদে, যোনপ্রোর বোচের জনয যখয়ােও েদর না। গ্রীষ্মকালই বা চে? র্ীতই বা চে? এ-

সেে আসুে যাে—আমার তাহ্াদত চে? ‘আচম’ যতা র্রীর নই। এই পাশ্চাতয যের্সমূদহ্ 

ইহ্া চবশ্বাস েরা েচিন, চেন্তু যোদে যয এইরূপ েচরয়া থাদে, তাহ্া জাচনয়া রাখা ভাে। 
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যযমন আপনাদের যেদর্র যোদে োমাদনর মুদখ বা যুিদক্ষদত্রর মািখাদন োফাইয়া 

পচিদত সাহ্চসেতা যেখাইয়া থাদেন, আমাদের যেদর্র যোেও যসরূপ তাাঁহ্াদের ের্মন-

অনুসাদর চিন্তাপ্রণােী চনয়চমত েচরদত এবং তেনুসাদর োযম েচরদত সাহ্চসেতা যেখাইয়া 

থাদেন। তাাঁহ্ারা ইহ্ার জনয প্রাণ চেয়া থাদেন। ‘আচম সচচ্চোনন্দ-স্বরূপ—যসাহ্হ্ং, 

যসাহ্হ্ম্।’ চেনচন্দন েমমজীবদনর চবোচসতাদে বজায় রাখা যযমন পাশ্চাতয আের্ম, 

যতমচন আমাদের আের্ম—েমমজীবদন সদবমাচ্চ আধযাচিে ভাব রক্ষা েরা। আমরা ইহ্াই 

প্রমাণ েচরদত িাই যয, ধমম যেবে ভুয়া েথা মাত্র নয়। চেন্তু এই জীবদনই ধদমমর সবমাঙ্গ 

স্ব্নমরূদপ োদযম পচরণত েরা যাইদত পাদর। ইহ্াই চতচতক্ষা—সমুেয় সহ্য েরা—যোন 

চবষদয় অসদন্তাষ প্রোর্ না েরা। আচম চনদজ এমন যোে যেচখয়াচ , যাাঁহ্ারা বদেন ‘আচম 

আিা-আমার চনেট ব্রহ্মাদের আবার যগৌরব চে? সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণয, র্ীতে-উষ্ণ—এ-

সেে আমার পদক্ষ চে ুই নয়।’ ইহ্াই চতচতক্ষা—যেদহ্র যভাগসুদখর জনয ধাবমান হ্ওয়া 

নয়। ধমম চে—ধমম মাদন চে এইরূপ প্রাথমনা, ‘আমাদে ইহ্া োও, উহ্া োও’? ধমম সম্বদন্ধ 

এ-সেে আহ্াম্মচে ধারণা  যাহ্ারা ধমমদে ঐরূপ মদন েদর, তাহ্াদের ঈশ্বর ও আিার 

যথাথম ধারণা নাই। আমার গুরুদেব বচেদতন, ‘চিে-র্েুচন খুব উাঁিুদত ওদি, চেন্তু তার 

নজর থাদে যগা-ভাগাদি।’ যাহ্া হ্উে, আপনাদের ধমমসম্বন্ধীয় যয সেে ধারণা আদ , 

তাহ্ার ফেটা চে বেুন যেচখ?—রা া সাফ েরা, আর ভাে অন্নবদের যযাগাি েরা? 

অন্নবদের জনয যে ভাদব? প্রচত মুহ্ূদতম েক্ষ যোে আচসদতদ , েক্ষ যোে যাইদতদ - যে 

গ্রাহ্য েদর? এই কু্ষে জগদতর সুখ-দুঃখ গ্রাদহ্যর মদধয আদনন যেন? যচে সাহ্স থাদে, 

ঐ-সেদের বাইদর িচেয়া যান। সমুেয় চনয়দমর বাইদর িচেয়া যান, সমগ্র জগৎ উচিয়া 

যাে—আপচন এেো আচসয়া োাঁিান। ‘আচম চনরদপক্ষ সতা, চনরদপক্ষ োন, ও চনরদপক্ষ 

আনন্দস্বরূপ সৎ-চিৎ—আনন্দ যসাহ্হ্ং, যসাহ্হ্ম্।’  
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৬. বহুরূপপ প্রকাচিত এক সত্তা 

আমরা যেচখয়াচ , চবরাগয বা তযাগই এই সেে চবচভন্ন যযাগপদথর সচন্ধস্থে। েমমী 

েমমফে তযাগ েদরন। ভি যসই সবমর্চিমান্ সবমবযাপী যপ্রমস্বরূদপর জনয সমুেয় কু্ষে 

কু্ষে যপ্রম তযাগ েদরন; যযাগী যাহ্াদত চে ু অনুভব েদরন, তাাঁহ্ার জনয চে ু অচভেতা—

সব পচরতযাগ েদরন, োরণ তাহ্ার যযাগর্াদের চর্ক্ষা এই যয, সমগ্র প্রেৃচত যচেও 

আিার যভাগ ও আচভেতার জনয, তথাচপ উহ্া যর্দষ তাাঁহ্াদে জানাইয়া যেয় চতচন 

প্রেৃচতদত অবচস্থত নন, প্রেৃচত হ্ইদত চতচন চনতয-স্বতন্ত্র। োনী সব তযাগ েদরন, োরণ 

োন র্াদের চসিান্ত এই যয, ভূত ভচবষযৎ বতমমান যোনোদেই প্রেৃচতর অচ ে নাই। 

আমরা ইহ্াও যেচখয়াচ , এই-সেে উচ্চতর চবষদয় এ প্রে েরা যাইদত পাদর না : ইহ্াদত 

চে োভ? োভাোদভর প্রে-চজেসা েরাই এখাদন অস্ব, আর যচেই এই প্রে 

চজোচসত হ্য়, তাহ্া হ্ইদেও আমরা উহ্া উতমরুদপ চবদিষণ েচরয়া চে পাই?—যাহ্া 

মানুদষর সাংসাচরে অবস্থার উন্নচতসাধন েদর না, তাহ্ার সুখ বৃচি েদর না, তাহ্া অদপক্ষা 

যাহ্াদত তাহ্ারা যবর্ী সুখ, তাহ্ারা যবর্ী োভ—যবর্ী চহ্ত তাহ্াই সুদখর আের্ম। সমুেয় 

চবোন ঐ এে েক্ষযসাধদন অথমাৎ মনুষযজাচতদে সুখী েচরবার জনয যিষ্টা েচরদতদ , 

আর যাহ্া যবর্ী পচরমাণ সুখ আদন, মানুষ তাহ্াই গ্রহ্ণ েদর; যাহ্াদত অল্প সুখ, তাহ্া 

তযাগ েদর। আমরা যেচখয়াচ  সুখ হ্য় যেদহ্, না হ্য় মদন বা আিায় অবচস্থত। পশুদের 

এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষযগদণর সেে সুখ যেদহ্। এেটা কু্ষধাতম েুেুর বা বযাঘ্র যযরূপ 

তৃচপ্তর সচহ্ত আহ্ার েদর, যোন মানুষ তাহ্া পাদর না। সুতরাং েুেুর ও বযাদঘ্রর সুদখর 

আের্ম সমূ্পণমরূদপ যেহ্গত। মানুদষর চভতর আমরা এেটা উচ্চ দরর চিন্তাগত সুখ 

যেচখয়া থাচে—মানুষ োনাদোিনায় সুখী হ্য়। সদবমাচ্চ  দরর সুখ োনীর—চতচন 

আিানদন্দ চবদভার থাদেন। আিাই তাহ্ার সুদখর এেমাত্র উপেরণ। অতএব 

োর্মচনদের পদক্ষ এই আিোনই পরম োভ বা চহ্ত, োরণ ইহ্াদতই চতচন পরম সুখ 

পাইয়া থাদেন। জিচবষয়সমূহ্ বা ইচিয়-িচরতাথমতা তাহ্ার চনেট সদবমাচ্চ োদভর চবষয় 

হ্ইদত পাদর না, োরণ চতচন োদন যযরূপ সুখ পাইয়া থাদেন, উহ্াদত যসরূপ পান না। 
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প্রেৃতপদক্ষ োনই সেদের এেমাত্র েক্ষ, আর আমরা যত প্রোর সুদখর চবষয় আবগত 

আচ , তন্মদধয োনই সদবমাচ্চ সুখ। ‘যাহ্ারা অোদন োজ েচরয়া থাদে, তাহ্ারা যযন 

যেবগদণর ভারবাহ্ী পশু’ —এখাদন যেব অদথম চবে বযচিদে বুচিদত হ্ইদব। যয সেে 

বযচি যন্ত্রবৎ োযম ও পচরেম েচরয়া থাদে, তাহ্ারা প্রেৃতপদক্ষ জীবনটাদে উপদভাগ 

েদর না, চবে বযচিই জীবনটাদে উপদভাগ েদরন। এেজন বি যোে হ্য়দতা এে েক্ষ 

টাো খরি েচরয়া এেখাচন  চব চেচনে, চেন্তু যয চর্ল্প বুচিদত পাদর, যসই উহ্া উপদভাগ 

েচরদব। যক্রতা যচে চর্ল্পোনরূ্নয হ্য়, তদব তাহ্ার পদক্ষ উহ্া চনরথমে, যস যেবে উহ্ার 

আচধোচর মাত্র। সমগ্র জগদত চবে চবিক্ষণ বযচিই যেবে সংসাদর সুখ উপদভাগ েদরন। 

অোন বযচি েখনও সুখদভাগ েচরদত পাদর না, তাহ্াদে অোতসাদর অপদরর জনযই 

পচরেম েচরদত হ্য়। 

এ পযমন্ত আমরা অদ্বদ্বতবােীদের চসিান্তসমূহ্ যেচখোম, যেচখোম তাাঁহ্াদের মদত 

এেমাত্র আিা আদ , দুই আিা থাচেদত পাদর না। আমরা যেচখোম—সমগ্র জগদত 

এেচট মাত্র সতা চবেযমান, আর যসই এে সতা ইচিয়গদণর চভতর চেয়া েৃষ্ট হ্ইদে 

উহ্াদেই এই জিজগৎ বচেয়া যবাধ হ্য়। যখন যেবে মদনর চভতর চেয়া উহ্া েৃষ্ট হ্য় 

তখন উহ্াদে চিন্তা বা ও ভাবজগৎ বদে, আর যখন উহ্ার যথাথম োন হ্য়, তখন উহ্া 

এে অনন্ত পুরুষ বচেয়া প্রতীত হ্য়। এই চবষয়চট আপনারা চবদর্ষরূদপ স্মরণ রাচখদবন—

ইহ্া বো চিে নয় যয, মানুদষর চভতর এেচট আিা আদ , যচেও বুিাইবার জনয প্রথদম 

আমাদে ঐরূপ ধচরয়া েইদত হ্ইয়াচ ে। বা চবেপদক্ষ যেবে এে সতা রচহ্য়াদ  এবং 

যসই সতা আিা—আর তাহ্াই যখন ইচিয়গদণর চভতর চেয়া অনুভূত হ্য়, তখন তাহ্াদেই 

যেহ্ বদে; যখন উহ্া চিন্তা বা ভাদবর মধয চেয়া অনুভূত হ্য়, তখন উহ্াদেই মন বদে; 

আর যখন উহ্া স্ব-রূদপ উপেক হ্য়, তখন উহ্া আিারূদপ—যসই এে অচদ্বতীয় সতারূদপ 

প্রতীয়মান হ্য়। অতএব ইহ্া চিে নয় যয, যেহ্, মন ও আিা—এেত্র এই চতনচট চজচনস 

রচহ্য়াদ , যচেও বুিাইবার সময় ঐরূদপ বযাখযা েরায় বুিাইবার পদক্ষ যবর্ সহ্জ 

হ্ইয়াচ ে; চেন্তু সবই যসই আিা, আর যসই এে পুরুষই চবচভন্ন েৃচষ্ট যোণ হ্ইদত েখন 

যেহ্, েখন মন, েখন বা আিারূদপ েচথত হ্য়। এেমাত্র পুরুষই আদ ন, অোনীরা 
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তাাঁহ্াদেই জগৎ বচেয়া থাদে। যখন যসই বযচিই োদন অদপক্ষােৃত উন্নত হ্য়, তখন যস 

যসই পুরুষদেই ভাবজগৎ বচেয়া থাদে। আর যখন পূণম োদনােদয় সেে ভ্রম েূর হ্য়, 

তখন মানুষ যেচখদত পায়, এ সবই আিা বযতীত আর চে ুই নয়। িরম চসিান্ত এই যয, 

‘আচম যসই এে সতা’। জগদত দুইচট বা চতনচট সতা নাই, সবই এে। যসই এে সতাই 

মায়ার প্রভাদব বহুরূদপ েৃষ্ট হ্ইদতদ , যযমন অোনবর্তঃ রজ্জুদত সপমভ্রম হ্ইয়া থাদে। 

যসই েচিটাই সাপ বচেয়া েৃষ্ট হ্য়। এখাদন েচি আোো ও সাপ আোো—এরূপ দুইচট 

পৃথক্ বস্তু নাই। যেহ্ই যসখাদন দুইচট বস্তু যেদখ না। চদ্বতবাে ও অদ্বদ্বতবাে যবর্ সুন্দর 

োর্মচনে পাচরভাচষে র্ব্দ হ্ইদত পাদর, চেন্তু পূণম অনুভূচতর সময় আমরা এেই সমদয় 

সতয ও চমথযা েখনই যেচখদত পাই না। আমরা সেদেই জন্ম হ্ইদত এেেবােী, উহ্া 

হ্ইদত পাোইবার উপায় নাই। আমরা সেে সমদয়ই ‘এে’ যেচখয়া থাচে। যখন আমরা 

রজ্জু যেচখ, তখন যমাদটই সপম যেচখ না; আবার যখন সপম যেচখ, তখন যমাদটই রজ্জু যেচখ 

না—উহ্া তখন উচিয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম হ্য়, তখন আপনারা যথাথম বস্তু যেদখন 

না। মদন েরুন, েূর হ্ইদত রা ায় আপনার এেজন বনু্ধ আচসদতদ ন। আপচন তাহ্াদে 

অচত ভােভাদবই জাদনন, চেন্তু আপনার সম্মুদখ েুজ্ঝচটো থাোয় আপচন তাহ্াদে অনয 

যোে বচেয়া মদন েচরদতদ ন। যখন আপচন আপনার বনু্ধদে অপর যোে বচেয়া মদন 

েচরদতদ ন, তখন আপচন আর আপনার বনু্ধদে যেচখদতদ ন না, চতচন অন্তচহ্মত 

হ্ইয়াদ ন। আপচন এেচট মাত্র যোেদে যেচখদতদ ন। মদন েরুন আপনার বনু্ধদে ‘ে’ 

বচেয়া অচভচহ্ত েরা যগে। তাহ্া হ্ইদে আপচন যখন ‘ে’ যে ‘খ’ বচেয়া যেচখদতদ ন, 

তখন আপচন ‘ে’যে যমাদটই যেচখদতদ ন না। এইরূপ সেে স্থদে আপনদের এদেরই 

উপেচক হ্ইয়া থাদে। যখন আপচন চনদজদে যেহ্রূদপ ের্মন েদরন, তখন আপচন 

যেহ্মাত্র, আর চে ুই নন, আর জগদতর অচধোংর্ মানুদষরই এইরূপ উপেচক। তাহ্ারা 

মুদখ আিা মন ইতযাচে েথা বচেদত পাদর, চেন্তু তাহ্ারা অনুভব েদর, এই স্থূে যেহ্-

স্পর্ম, ের্মন, আস্বাে ইতযাচে। 

আবার যেহ্ যেহ্ যোন যিতন অবস্থায় চনজচেগদে চিন্তা বা ভাবরূদপ অনুভব েচরয়া 

থাদেন। আপনারা অবর্য সযার হ্াচি যডচভ সম্বদন্ধ প্রিচেত গল্পচট জাদনন। চতচন তাহ্ার 
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ক্লাদস ‘হ্াসযজনে বাষ্পী’  ( Laughing gas) েইয়া পরীক্ষা েচরদতচ দেন। হ্িাৎ এেটা 

নে ভাচিয়া ঐ বাষ্পী বাচহ্র হ্ইয়া যায় এবং চতচন চনঃশ্বাসদযাদগ উহ্া গ্রহ্ণ েদরন। েদয়ে 

মুহ্ূদতমর জনয চতচন প্র রমূচতমর নযায় চনশ্চেভাদব েোয়মান রচহ্দেন। অবদর্দষ চতচন 

ক্লাদসর য দেদের বচেদেন, যখন আচম ঐ অবস্থায় চ োম, আচম বা চবে অনুভব 

েচরদতচ োম যয, সমগ্র চিন্তা বা ভাদব গচিত। ঐ বাদষ্পীর র্চিদত চে ুক্ষদণর জনয 

তাহ্ার যেহ্দবাধ িচেয়া চগয়াচ ে, আর যাহ্া পূদবম চতচন র্রীর বচেয়া যেচখদতচ দেন, 

তাহ্াই এক্ষদণ চিন্তা বা ভাবরূদপ যেচখদত পাইদেন। যখন অনুভূচত আরও উচ্চতর 

অবস্থায় যায়, যখন এই কু্ষে অহ্ংোনদে চিরচেদনর জনয অচতক্রম েরা যায়, তখন 

সেদের পশ্চাদত যয সতয বস্তু রচহ্য়াদ , তাহ্া প্রোর্ পাইদত থাদে। উহ্াদে তখন আমরা 

অখে সচচ্চোনন্দ-রূদপ-দসই এে আিারূদপ-চবরাট পুরুষরূদপ ের্মন েচর। ‘োনী বযচি 

সমাচধোদে অচনবমিনীয়, চনতযদবাধ, যেবোনন্দ, চনরুপম, অপার, চনতযমুি, চনচিয়, 

অসীম, গগনসম, চনষ্ফে, চনচবমেল্প পূণমব্রহ্মমাত্র হৃেদয় সাক্ষাৎ েদরন।’  ১  

অদ্বদ্বতমত এই চবচভন্ন প্রোর স্বগম ও নরদের এবং আমরা চবচভন্ন ধদমম যয নানাচবধ ভাব 

যেচখদত পাই, এই সেদের চেরূপ বযাখযা েদর? মানুদষর মৃতুয হ্ইদে বো হ্য় যয, যস 

স্বদগম বা নরদে যায়, এখাদন ওখাদন নানা স্থাদন যায়, অথবা স্বদগম বা অনয যোন যোদে 

যেহ্ ধারণ েচরয়া জন্মপচরগ্রহ্ েদর। এ-সমুেয়ই ভ্রম। প্রেৃতপদক্ষ যেহ্ই জন্মায় না বা 

মদর না; স্বগমও নাই নরেও নাই অথবা ইহ্দোেও নাই; এই চতনচট যোন োদেই অচ ে 

নাই। এেটা য দেদে অদনে ভূদতর গল্প বচেয়া সন্ধাদবো বাচহ্দর যাইদত বদো। এেটা 

‘স্থাণু’ রচহ্য়াদ । বােে চে যেদখ? যস যেদখ এেটা ভূত হ্াত বািাইয়া তাহ্াদে ধচরদত 

আচসদতদ । মদন েরুন, এেজন প্রণয়ী রা ার এে যোণ হ্ইদত তাহ্া প্রণচয়নীর সচহ্ত 

যেখা েচরদত আচসদতদ —যস ঐ শুষ্ক বৃক্ষোেচটদে তাহ্ার প্রণচয়নী মদন েদর। এেজন 

পাহ্ারাওয়াো উহ্াদে যিার বচেয়া মদন েচরদব, আবার যিার উহ্াদে পাহ্ারাওয়াো মদন 

েচরদব। যসই এেই স্থাণু চবচভন্নরূদপ েৃষ্ট হ্ইদতদ । স্থাণুচটই সতয, আর এই যয উহ্াদে 

চবচভন্নভাদব উহ্াদে ের্মন েরা—তাহ্া নানা প্রোর মদনর চবোরমাত্র। এেজন পুরুষ এই 

আিাই আদ ন। চতচন যোথাও যানও না, আদসনও না। অোন মানুষ স্বগম বা যসরূপ 
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যোন স্থাদন যাইবার বাসনা েদর, সারাজীবন যস ক্রমাগত উহ্ার চিন্তা েচরয়াদ । এই 

পৃচথবীর স্ব্নম—যখন তাহ্ারা িচেয়া যায়, তখন যস এই জগৎদেই স্বগমরূদপ যেচখদত পায়; 

যেদখ এখাদন যেব ও যেবেূদতরা চবিার েচরদতদ ন। যচে যোন বযচি সারাজীবন তাহ্ার 

পূবমপুরুষচেগদে যেচখদত িায়, যস আেম হ্ইদত আর্ েচরয়া সেেদেই যেচখদত পায়, 

োরণ যস চনদজই উহ্াচেগদে সৃচষ্ট েচরয়া থাদে। যচে যেহ্ আরও অচধে আোন হ্য় 

এবং ধমমাদন্ধরা চিরোে তাহ্াদে নরদের ভয় যেখায় তদব যস মৃতুযর পর এই জগৎদেই 

নরে রূদপ ের্মন েদর, আর ইহ্াও যেদখ যয, যসখাদন যোদে নানাচবধ র্াচ দভাগ 

েচরদতদ । মৃতুয বা জদন্মর আর চে ুই অথম নাই, যেবে েৃচষ্টর পচরবতমন। আপচন যোথাও 

যান না, বা যাহ্া চে ুর উপর েৃচষ্টচনদক্ষপ েদরন, যসগুচেও যোথাও যায় না। আপচন যতা 

চনতয অপচরণামী। আপনার আবার যাওয়া আসা চে? ইহ্া অস্ব, আপচন যতা সবমবযাপী। 

আোর্ েখন গচতর্ীে নয় চেন্তু উহ্ার উপর যমঘ এচেে ওচেে যাইয়া থাদে- আমরা 

মদন েচর, আোর্ই গচতর্ীে হ্ইয়াদ । যরেগাচি িচিয়া যাইবার সময় যযমন পৃচথবীদে 

গচতর্ীে যবাধ হ্য়, এও চিে যসরূপ। বা চবে পৃচথবীদতা নচিদতদ  না, যরেগাচিই 

িচেদতদ । এইরূদপ আপচন যযখাদন চ দেন যসইখাদনই আদ ন, যেবে এই সেে 

চবচভন্নস্ব্নম যমঘগুচের মদতা এচতে ওচেে যাইদতদ । এেটা স্বদ্নমর পর আর এেটা স্ব্নম 

আচসদতদ -ঐগুচের মদধয যোন সম্বন্ধ নাই। এই জগদত চনয়ম বা সম্বন্ধ বচেয়া চে ুই 

নাই, চেন্তু আমরা ভাচবদতচ , পরস্পর যদথষ্ট সম্বন্ধ আদ । আপনারা সেদেই স্বতঃ 

‘এচেদসর অদু্ভত যের্ের্মন’  ( Alice in Wonderland) নামে গ্রন্থ পচিয়াদ ন। এই 

র্তাব্দীদত চর্শুদের জনয যেখা এেখাচন আশ্চযম পু ে। আচম ঐ বইখাচন পচিয়া বিই 

আনন্দোভ েচরয়াচ োম—আমার মাথায় বারবার য াটদের জনয ঐরূপ বই যেখার ইো 

চ ে। এই পু দে আমার সবমাদপক্ষা ভাে োচগয়াচ ে এই ভাবচট যয, আপনারা যাহ্া 

সবমাদপক্ষা অসঙ্গত োন েদরন, তাহ্াই উহ্ার মদধয আদ —যোনচটর সচহ্ত যোনচটর 

যোন সম্বন্ধ নাই। এেটা ভাব আচসয়া যযন আর এেটার ঘাদি োফাইয়া পচিদতদ —

পরস্পর যোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা চর্শু চ দেন, তখন আপনারা ভাচবদতন—

ঐগুচের মদধয অদু্ভত সম্বন্ধ আদ । এই গ্রন্থাগার তাাঁহ্ার চর্র্বাবস্থার চিন্তাগুচে—
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চর্র্বাবস্থায় যাহ্া তাাঁহ্ার পদক্ষ সমূ্পণম সম্বন্ধযুি বচেয়া যবাধ হ্ইত, যসগুচে েইয়া 

চর্শুদের জনয এই পু েখাচন রিনা েচরয়াদ ন। আর অদনদে য াটদের জনয যযসব গ্রন্থ 

রিনা েদরন, যসগুচে বি হ্ইদে তাহ্াদের যযসেে চিন্তা ও ভাব আচসয়াদ , যসই সব 

ভাব য াটদের চগোইবার যিষ্টা েদরন, চেন্তু ঐ বইগুচে তাহ্াদের চে ুমাত্র উপদযাগী 

নয়—বাদজ অনথমে যেখা মাত্র। যাহ্া হ্উে, আমরা সেদেই বয়ঃপ্রাপ্ত চর্শুমাত্র। আমাদের 

জগৎও ঐরূপ অসম্বন্ধ—যযন ঐ এচেদসর অদু্ভত রাজয—যোনচটর সচহ্ত যোনচটর 

যোনপ্রোর সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন েদয়েবার ধচরয়া েতেগুচে ঘটনাদে এেচট চনচেমষ্ট 

ক্রমানুসাদর ঘচটদত যেচখ, আমরা তাহ্াদেই োযম োরণ নাদম অচভচহ্ত েচর, আর বচে 

উহ্া আবার ঘচটদব। যখন এই স্ব্নম িচেয়া চগয়া তাহ্ার স্থদে অনয স্ব্নম আচসদব, তাহ্াদেও 

ইহ্ারই মদতা সম্বন্ধযুি যবাধ হ্ইদব। স্ব্নমের্মদনর সময় আমরা যাহ্া চে ু যেচখ সবই 

সম্বন্ধযুি বচেয়া যবাধ হ্য়, স্ব্নমাবস্থায় আমরা যসগুচেদে েখনই অসম্বন্ধ বা অসঙ্গত মদন 

েচর না—যেবে যখন জাচগয়া উচি, তখনই সম্বদন্ধর অভাব যেচখদত পাই। এইরূপ যখন 

আমরা এই জগে ্রূপ স্ব্নমের্মন হ্ইদত জাচগয়া উচিয়া ঐ স্ব্নমদে সদতযর সচহ্ত তুেনা 

েচরয়া যেচখব, তখন ঐ সমুেয়ই অসম্বন্ধ ও চনরথমে বচেয়া প্রচতভাত হ্ইদব—েতেগুচে 

অসম্বন্ধ চজচনস যযন আমাদের সম্মুখ চেয়া িচেয়া যগে-দোথা হ্ইদত আচসে, যোথায় 

যাইদতদ , চে ুই জাচন না। চেন্তু আমরা জাচন যয উহ্া যর্ষ হ্ইদব। আর ইহ্াদেই ‘মায়া’ 

বদে। এই সমুেয় পচরমাণর্ীে বস্তু-রাচর্ রাচর্ সেরমান যমঘদোমতুেয যমদঘর নযায় 

এবং তাহ্ার পশ্চাদত অপচরণামী সূযম আপচন স্বয়ং। যখন যসই অপচরণামী সতাদে বাচহ্র 

হ্ইদত যেদখন, তখন তাহ্াদে ঈশ্বর বদেন, আর চভতর হ্ইদত যেচখদে উহ্াদে আপনার 

চনজ আিা বা স্বরূপ বচেয়া যেদখন। উভয়ই এে। আপনা হ্ইদত পৃথে যেবতা বা ঈশ্বর 

নাই, আপনা অদপক্ষা-যথাথম যয আপচন তাহ্া অদপক্ষা-মহ্তর যেবতা নাই; সেে 

যেবতাই আপনার তুেনাই কু্ষেতর; ঈশ্বর স্বগমস্থ চপতা প্রভৃচত ধারণা আপনারই প্রচতচবম্ব 

মাত্র। স্বয়ং ঈশ্বর আপনর প্রচতচবম্ব বা প্রচতমাস্বরূপ। ‘ঈশ্বর মানুষদে চনজ প্রচতচবম্বরূদপ 

সৃচষ্ট েচরদেন’ —এ েথা ভুে। মানুষ চনজ প্রচতচবম্ব আনুযায়ী ঈশ্বর বা যেবতা সৃচষ্ট 

েচরদতদ । আমরাই যেবতা সৃচষ্ট েচর, তাাঁহ্ার পেতদে পচতত হ্ইয়া তাাঁহ্ারই উপাসনা 
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েচর, আর যখনই ঐ স্ব্নম আমাদের চনেট আদস, তখন আমরা তাাঁহ্াদে ভােবাচসয়া 

থাচে। 

  

—————-  

১ চেমচপ সতদতাদবাধং যেবোনন্দরূপং চনরুপমমচতদবেং চনতযমুিং চনরীহ্ম্। 

চনরবচধ গগনাভং চনষ্কেং চনচবেল্পং হৃচে েেয়চত চবদ্বান্ ব্রহ্মপূণমং সমাদধৌ।। 

—চবদবেিূিামচণ, ৪১০ 

—————-  

  

এই চবষয়চট বুচিয়া রাখা চবদর্ষ প্রদয়াজন যয, আজ সোদের বিৃতার সার েথাচট এই 

যয, এেচট সতা মাত্র আদ , আর যসই এে সতাই চবচভন্ন মধযবতমী বস্তুর চভতর চেয়া েৃষ্ট 

হ্ইদে তাহ্াদেই পৃচথবী স্বগম বা নরে, ঈশ্বর ভূতদপ্রত মানব বা চেতয, জগৎ বা এইসব 

যতচে ু যবাধ হ্য়। চেন্তু এই চবচভন্ন পচরণামী বস্তুর মদধয যাাঁহ্ারা েখন পচরণাম হ্য় না—

চযচন এই িেে মতময জগদতর এেমাত্র জীবনস্বরূপ, যয পুরুষ বহু বযচির োমযবস্তু 

চবধান েচরদতদ ন, তাহ্াদে যয সেে ধীর বযচি চনজ আিার মদধয অবচস্থত বচেয়া 

ের্মন েদরন, তাাঁহ্াদেরই চনতয র্াচন্তোভ হ্য়—আর োহ্ারও নয়। ১  

যসই ‘এে সতা’র সাক্ষাৎ োভ েচরদত হ্ইদব। চেরূদপ তাহ্ার অপদরাক্ষানুভূচত হ্ইদব—

চেরূদপ তাহ্ার সাক্ষাৎ োভ হ্ইদব, ইহ্াই এখন চজোসয। চেরূদপ এই স্ব্নমভঙ্গ হ্ইদব, 

আমরা কু্ষে কু্ষে নরনারী—আমাদের ইহ্া িাই, ইহ্া েচরদত হ্ইদব, এই যয স্ব্নম—ইহ্া 

হ্ইদত আমরা চেরূপর জাচগব? আমরাই জগদতর যসই অনন্ত পুরুষ আর আমরা 

জিভাবাপন্না হ্ইয়া এই কু্ষে কু্ষে নরনারীরূপ ধারণ েচরয়াচ —এেজদনর চমষ্ট েথায় 

গচেয়া যাইদতচ , আবার আর এেজদনর েিা েথায় গরম হ্ইয়া পচিদতচ —ভােমন্দ 

সুখদুঃখ আমাচেগদে নািাইদতদ   চে ভয়ানে পরচনভমরতা, চে ভয়ানে োসে  আচম 

যয সেে সুখদুঃদখর অতীত, সমগ্রই যাহ্ার প্রচতচবম্বস্বরূপ, সূযম িি তারা যাহ্ারা 

মহ্াপ্রদণর কু্ষে উৎসাহ্মাত্র—যসই আচম এইরূপ ভয়ানে োসভাবাপন্ন রচহ্য়াচ   আপচন 

আমার গাদয় এেচট চিম ্চট োচটদে আমার বযাথা োদগ। যেহ্ যচে এেচট চমষ্ট েথা বদে, 
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আমচন আমার আনন্দ হ্ইদত থাদে। আমার চে দুেমর্া যেখুন—যেদহ্র োস, মদনর োস, 

জগদতর োস, এেটা ভাে েথার োস, এেটা মন্দ েথার োস, বাসনার োস, সুদখর 

োস,জীবদনর োস, মৃতুযর োস—সব চজচনদষর োস  এই োসে ঘুিাইদত হ্ইদব চেরূদপ? 

  

————— 

১ েদিাপচনষদ্, ৫। ১৩ 

————— 

  

এই আিার সম্বদন্ধ প্রথদম শুচনদত হ্ইদব, উহ্া েইয়া মনন অথমাৎ চবিার েচরদত হ্ইদব, 

অতঃপর উহ্ার চনচেধযাসন অথমাৎ ধযান েচরদত হ্ইদব।১  

অদ্বদ্বতবােীর ইহ্াই সাধনপ্রণােী। সদতযর সম্বদন্ধ প্রথদম শুচনদত হ্ইদব, পদর উহ্ার চবষয় 

চিন্তা েচরদত হ্ইদব, তৎপর ক্রমাগত যসইচট মদন মদন েৃঢ়ভাদব বচেদত হ্ইদব। 

সবমোইভাবুন-‘আচম ব্রহ্ম’, অনয চিন্তা দুবমেতাজনে বচেয়া েূর েচরয়া চেদত হ্ইদব। যয 

যোন চিন্তায় আপনাচেগদে নর-নারী বচেয়া োন হ্য়, তাহ্া েূর েচরয়া চেন, যেহ্ যাে, 

মন যাে, যেবতারাও যাে, ভূত-দপ্রতাচেও যাে, যসই এে সতা বযতীত আর সবই যাে। 

যযখাদন এেজন আপর চে ু যেদখ, এেজন আপর চে ু শুদন, এেজন অনয চে ু জাদন, 

তাহ্া কু্ষে বা সসীম; আর যযখাদন এেজন অপর চে ু যেদখ না, এেজন অপর চে ু শুদন 

না, আর যযখাদন এেজন অপর জাদন না, তাহ্াই ভূমা অথমাৎ মহ্ান্ বা অনন্ত।২ 

তাহ্াই সদবমাতম বস্তু, যযখাদন চবষয়ী ও চবষয় এে হ্ইয়া যায়। যখন আচমই যোতা ও 

আচমই বিা, যখন আচমই আিাযম ও আচমই আচমই চর্ষয, যখন আচমই র সষ্টা ও আচমই 

সৃষ্ট, তখনই যেবে ভয় িচেয়া যায়। োরণ আমাদে ভীত েচরবার অপর যেহ্ বা চে ু 

নাই। আচম বযতীত যখন আর চে ুই নাই, তখন আমাদে ভয় যেখাইদব যে? চেদনর পর 

চেন এই তত্ত্ব শুচনদত হ্ইদব। অনয সেে চিন্তা েূর েচরয়া চেন। আর সব চে ু েূদর  ুাঁদি 

যফচেয়া চেন, চনর র হ্ইয়া আবৃচত েরুন। যতক্ষণ না উহ্া হৃেদয় যপৌাঁ ায়, যতক্ষণ 

পযমন্ত না প্রদতযে স্নায়ু, প্রদতযে মাংসদপর্ী, এমনচে প্রদতযে যর্াচনত চবন্দু পযমন্ত, ‘আচম 

যসই, আচমই যসই’ —এইভাদব পূণম হ্ইয়া যায়, ততক্ষণ েদণমর চভতর চেয়া ঐ তত্ত্ব 
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ক্রমাগত চভতদর পদবর্ েরাইদত হ্ইদব। এমনচে মৃতুযর সম্মুখীন হ্ইয়াও বেুন-‘আচমই 

যসই।’ ভারদত এে সন্নযাসী চ দেন চতচন ‘চর্দবাহ্হ্ং, চর্দবাহ্হ্ং’ আবৃচত েচরদতন। 

এেচেন এেটা বযাঘ্র আচসয়া তাহ্ার উপর োফাইয়া পচিে এবং তাহ্াদে টাচনয়া েইয়া 

চগয়া মাচরয়া যফচেে। যতক্ষণ চতচন জীচবত চ দেন, ততক্ষণ ‘চর্দবাহ্হ্ং, চর্দবাহ্হ্ং’ র্ধ্চন 

শুনা চগয়াচ ে  মৃতুযর দ্বাদর, যঘারতর চবপদে, রণদক্ষদত্র, সমুেস্থদে, উচ্চতম পবমত 

চর্খদর, গভীরতম অরদনয-দযখাদনই থােুন না যেন, সবমো মদন মদন বচেদত থােুন— 

‘আচম যসই, আচমই যসই’। চেন রাচত্র বচেদত থােুন— ‘আচমই যসই।’ ইহ্া যেষ্ঠ  যতদজর 

পচরিয়, ইহ্াই ধমম। 

  

————— 

১ বৃহ্ উপ., ৫। ৬ 

২ যত্র নানযং নানযেৃদণাচত নানযদ্ চবজানাচত স ভূমা।  

অথ যত্রানযৎ পর্যতানযেৃদণাদতযানযদ্ চবজানাচত তেল্পম্।।— াদন্দাগয উপ., ৭। ২৪ 

————— 

  

দুবমে বযচি েখন আিা োভ েচরদত পাদর না।১ েখনই বচেদবন না, ‘যহ্ প্রদভা, আচম 

অচত অধম পাপী।’ যে আপনাদে সাহ্াযয েচরদব? আপচন জগদতর সাহ্াযযেতমা—

আপনাদে আবার এ জগদত যে সাহ্াযয েচরদত পাদর? আপনাদে সাহ্াযয েচরদত যোন্ 

মানুষ, যোন যেবতা বা যোন্ চেতয সমথম? আপনার উপর আবার োহ্ার র্চি খাচটদব? 

আপচনই জগদতর ঈশ্বর—আপচন আবার যোথায় সাহ্াযয আদন্বষণ েচরদবন? যাহ্া চে ু 

সাহ্াযয পাইয়াদ ন, আপনার চনদজর চনেট হ্ইদত বযতীত আর োহ্ারও চনেট পান নাই। 

আপচন প্রাথমনা েচরয়া যাহ্ার উতর পাইয়াদ ন, অেতাবসতঃ আপচন মদন েচরয়াদ ন, 

অপর যোন পুরুষ তাহ্ার উতর চেয়াদ ন। আপনার চনেট হ্ইদতই সাহ্াযয আচসয়াচ ে, 

আর আপচন সাগ্রদহ্ েল্পনা েচরয়া েইয়াচ দেন যয, অপর যেহ্ আপনাদে সাহ্াযয যপ্ররণ 

েচরদতদ । আপনার বাচহ্দর আপনার সাহ্াযযেতমা আর যেহ্ নাই—আপচনই জগদতর 

র সষ্টা। গুচটদপাোর মদতা আপচনই আপনার িাচরচেদে গুচট চনমমাণ েচরয়াদ ন। যে 
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আপনাদে উিার েচরদব? আপনার ঐ গুচট োচটয়া যফচেয়া সুন্দর প্রজাপচতরূদপ—মুি 

আিারূদপ বাচহ্র হ্ইয়া আসুন। তখনই—যেবে তখনই আপচন সতযের্মন েচরদবন। 

সবমো চনদজর মনদে বচেদত থােুন, ‘আচমই যসই’। এই বােযগুচে আপনার মদনর 

অপচবত্রতারূপ আবজমনারাচর্ পুিাইয়া যফচেদব, আপনার চভতদর পূবম হ্ইদতই যয 

মহ্ার্চি আদ , তাহ্া প্রোর্ েচরয়া চেদব, আপনার হৃেদয় যয অনন্ত র্চি সুপ্তভাদব 

রচহ্য়াদ , তাহ্া জাগাইয়া তুচেদব। সবমোই সতয—যেবে সতয েবণ েচরয়াই এই মহ্া 

র্চির উদদ্বাধন েচরদত হ্ইদব। যযখাদন দুবমেতার চিন্তা আদ , যসচেদে যঘাঁচষদবন না। 

যচে োনী হ্ইদত িান, সবমপ্রোর দুবমেতা পচরহ্ার েরুন। 

  

————–  

১ নায়মািা বেহ্ীদনন েভযঃ ।—মুেদোপচনষদ্, ৩। ২। ৪ 

————–  

  

সাধন আর্ েচরবার পূদবম মদন যত প্রোর সদন্দহ্ আচসদত পাদর সব েূর েরুন। যতেূর 

পাদরন, যুচি-তেম-চবিার েরুন। তারপর যখন মদনর মদধয চস্থর চসিান্ত েচরদবন যয, 

ইহ্াই—যেবে ইহ্াই সতয, আর চে ুই নয়, তখন আর তেম েচরদবন না, তখন মুখ 

এদেবাদর বন্ধ েরুন। তখন আর তেমযুচি শুচনদবন না, চনদজও তেম েচরদবন না। আর 

তেমযুচির প্রদয়াজন চে? আপচন যতা চবিার োভ েচরয়া তৃচপ্তোভ েচরয়াদ ন, আপচন 

যতা সমসযার চসিান্ত েচরয়াদ ন, তদব আর এখন বাচে চে? এখন সদতযর সাক্ষাৎোর 

েচরদত হ্ইদব। অতএব বৃথা তদেম এবং অমূেযোে-হ্রদণ চে ফে? এখন ঐ সতযদে 

ধযান েচরদত হ্ইদব, আর যয যোন চিন্তা আপনাদে যতজস্বী েদর, তাহ্াই গ্রহ্ণ েচরদত 

হ্ইদব; এবং যাহ্া দুবমে েদর, তাহ্াই পচরতযাগ েচরদত হ্ইদব। ভি মূচতম-প্রচতমাচে এবং 

ঈশ্বদরর ধযান েদরন। ইহ্াই স্বাভাচবে সাধনপ্রণােী, চেন্তু ইহ্াদত অচত মৃদু গচতদত 

অগ্রসর হ্ইদত হ্য়। যযাগীরা তাহ্াদের যেদহ্র অভযন্তদর চবচভন্ন যেি বা িদক্রর উপর 

ধযান েদরন এবং মদনামধযস্থ র্চিসমূহ্ পচরিােনা েদরন। োনী বদেন, মদনর অচ ে 

নাই, যেদহ্রও নাই। এই যেহ্ ও মদনর চিন্তা েূর েচরয়া চেদত হ্ইদব, অতএব উহ্াদের 
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চিন্তা েরা অোদনাচিত োযম। ঐরূপ েরা যযন এেটা যরাগ আচনয়া আর এেটা যরাগ 

আদরাগয েরার মদতা। োনীর ধযানই সবমাদপক্ষা েচিন—যনচত যনচত; চতচন সব চে ুই 

অস্বীোর েদরন, আর যাহ্া অবচর্ষ্ট থাদে, তাহ্াই আিা। ইহ্াই সবমাদপক্ষা অচধে 

চবদিষণািে (চবদোম) সাধন। োনী যেবে চবদিষণ বদে জগৎটা আিা হ্ইদত চবচেন্ন 

েচরদত িান। ‘আচম োনী’ -এ েথা বো খুব সহ্জ, চেন্তু যথাথম োনী হ্ওয়া বিই েচিন। 

যবে বচেদতদ নঃ 

পথ অচত েীঘম, এ যযন র্াচণত কু্ষরাধাদরর উপর চেয়া ভ্রমণ; চেন্তু চনরার্ হ্ইও না। উি, 

জাদগা, যতচেন না যসই িরম েদক্ষ যপৌাঁচ দত , ততচেন ক্ষান্ত হ্ইও না।১  

অতএব োনীর ধযান চে প্রোর? োনী যেহ্মন চবষয়ে সবমপ্রোর চিন্তা অচতক্রম েচরদত 

িান। চতচন যয যেহ্, এই ধারণা েূর েচরয়া চেদত িান। েৃষ্টান্তস্বরূপ যেখুন, যখনই আচম 

বচে, ‘আচম স্বামী অমুে’ তৎক্ষণাৎ যেদহ্র ভাব আচসয়া থাদে। তদব চে েচরদত হ্ইদব? 

মদনর উপর সবদে আঘাত েচরয়া বচেদত হ্ইদব, ‘আচম যেহ্ নই, আচম আিা।’ যরাগই 

আসুে, অথবা অচত ভয়ানে আোদর মৃতুযই আচসয়া উপচস্থত হ্উে, যে তাহ্া গ্রহ্য েদর? 

আচম যেহ্ নই। যেহ্ সুন্দর রাচখবার যিষ্টা যেন? এই মায়া এই ভ্রাচন্ত—আর এেবার 

উপদভাদগর জনয? এই োসে বজায় রাচখবার জনয? যেহ্ যাে, আচম যেহ্ নই। ইহ্াই 

োনীর সাধনপ্রণােী। ভি বদেন, ‘প্রভু আমাদে এই জীবনসমুে সহ্দজ উতীণম হ্ইবার 

জনয এই যেহ্ চেয়াদ ন, অতএব যতচেন না যসই যাত্রা যর্ষ হ্য়, ততচেন ইহ্াদে 

যত্নপূর্ব্মে রক্ষা েচরদত হ্ইদব।’ যযাগী বদেন, ‘আমাদে অবর্যই যেদহ্র যত্ন েচরদত 

হ্ইদব, যাহ্াদত আচম ধীদর ধীদর সাধনপদথ অগ্রসর হ্ইয়া পচরণাদম মুচিোভ েচরদত 

পাচর।’ োনী মদন েদরন, চতচন আর চবেম্ব েচরদত পাদরন না। চতচন এই মুহ্ূদতমই িরম 

েদক্ষ যপৌাঁচ দবন। চতচন বদেন, ‘আচম চনতযমুি, যোন োদেই বি নই; অনন্তোে ধচরয়া 

আচম এই জগদতর ঈশ্বর। আমাদে আবার পূণম েচরদব যে? আচম চনতয পূণমস্বরূপ।’ যখন 

যোন মানুষ স্বয়ং পূণমতা োভ েদর, যস অপদরর মদধযও পূণমতা যেচখয়া থাদে। যখন 

অপদরর মদধয অপূণমতা যেদখ, তখন তাহ্ার চনজ মদনরই ভাব বাচহ্দর প্রচক্ষপ্ত হ্ইদতদ  

বুচিদত হ্ইদব। তাহ্ার চনদজর চভতৱ যচে অপূণমতা না থাদে, তদব যস চেরূদপ অপূণমতা 
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যেচখদব? অতএব োনী পূণমতা বা অপূণমতা চে ুই গ্রহ্য েদরন না। তাহ্ার পদক্ষ উহ্াদের 

যোনচটরই অচ ে নাই। যখন চতচন মুি হ্ন, তখন হ্ইদতই চতচন আর ভাে মন্দ যেদখন 

না। ভাে মন্দ যে যেদখ?—যাহ্ার চনদজর চভতর ভাে-মন্দ আদ । যেহ্ যে যেদখ?—যয 

চনদজদে যেহ্ মদন েদর। যয মুহ্ূদতম আপচন যেহ্ভাব-রচহ্ত হ্ইদবন, যসই মুহ্ূদতমই আপচন 

আর জগৎ যেচখদত পাইদবন না। উহ্া চিরচেদনর জনয অন্তচহ্মত হ্ইয়া যাইদব। োনী 

যেবে চবিার-জচনত চসিান্তবদে এই জিবন্ধন হ্ইদত চনদজদে চবচেন্ন েচরদত যিষ্টা 

েদরন। ইহ্াই ‘যনচত, যনচত’ মাগম। 

  

—————— 

১ তুেনীয়ঃ উচতষ্ঠ ত জাগ্রত প্রাপয বরান্ চনদবাধত। কু্ষরসয ধারা চনচর্তা েূরতযয়া দুগমং 

পথ ৎ েবদয়া বেচন্ত।।—েি. উপ, ১।৩।১৪  
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৭. আত্মার একত্ব 

পূবম বিৃতায় যয চসিাদন্ত উপনীত হ্ওয়া চগয়াদ , তাহ্া েৃষ্টান্ত দ্বারা েৃঢ়তর েচরবার জনয 

আচম এেখাচন উপচনষদ্১ হ্ইদত চে ু পাি েচরয়া শুনাইব। তাহ্াদত যেচখদবন, অচত 

প্রািীনোে হ্ইদত ভারদত চেরূদপ এই সেে তত্ত্ব চর্ক্ষা যেওয়া হ্ইত।  

যােবল্ক্য নাদম এেজন মহ্চষম চ দেন। আপনারা অবর্য জাদনন, ভারদত এইরূপ চনয়ম 

চ ে যয, বয়স হ্ইদে সেেদেই সংসার তযাগ েচরদত হ্ইদব। সুতরাং সন্নযাস গ্রহ্দণর 

সময় উপচস্থত হ্ইদে যােবল্ক্য তাাঁহ্ার েীদে বচেদেন ‘চপ্রদয় চমদত্রয়ী, আচম সংসার তযাগ 

েচরয়া িচেোম, এই আমার যাহ্া চে ু অথম, চবষয়সম্পচত বুচিয়া েও।’  

চমদত্রয়ী বচেদেন, ‘ভগবান্, ধনরদত্ন পূণমা সমুেয় পৃচথবী যচে আমার হ্য়, তাহ্া হ্ইদে 

চে তাহ্ার দ্বারা আচম অমৃতে োভ েচরব?’  

যােবল্ক্য বচেদেন, ‘ না, তাহ্া হ্ইদত পাদর না। ধনী যোদেরা যযরূদপ জীবনধারণ েদর, 

যতামার জীবনও যসইরূপ হ্ইদব; োরণ ধদনর দ্বারা েখনও আমৃতে োভ েরা যায় না।’  

চমদত্রয়ী েচহ্দেন, ‘যাহ্া দ্বারা আচম অমৃত োভ েচরদত পাচর, তাহ্া োভ েচরবার জনয 

আমাদে চে েচরদত হ্ইদব? যচে যস উপায় আপনার জানা থাদে, আমাদে তাহ্াই বেুন।’  

যােবল্ক্য বচেদেন, ‘তুচম বরাবরই আমার চপ্রয় চ দে, এখন এই প্রে েরাদত তুচম 

চপ্রয়তরা হ্ইদে। এস, আসন গ্রহ্ণ ের, আচম যতামাদে যতামার চজোচসত তত্ত্ব বযাখযা 

েচরব। তুচম উহ্া শুচনয়া ধযান েচরদত থাদো।’ যােবল্ক্য বচেদত োচগদেনঃ 

‘যহ্ চমদত্রচয়, েী যয স্বামীদে ভােবাদস, তাহ্া স্বামীর জনয নয়, চেন্তু আিার জনযই েী 

স্বামীদে ভােবাদস; োরণ যস আিাদে ভােবাচসয়া থাদে। েীর জনযই যেহ্ েীদে 

ভােবাদস না, চেন্তু যযদহ্তু যস আিাদে’ ভােবাদস, যসইদহ্তু েীদে ভােবাচসয়া থাদে। 

সন্তানগণদে যেহ্ তাহ্াদের জনযই ভােবাদস না, চেন্তু যযদহ্তু যস আিাদে ভােবাদস, 

যসই যহ্তুই সন্তানগণদে ভােবাচসয়া থাদে। অথমদে যেহ্ অদথমর জনয ভােবাদস না, চেন্তু 

যযদহ্তু যস আিাদে ভােবাদস, যসইদহ্তু অথম ভােবাচসয়া থাদে। ব্রাহ্মণদে যয যোদে 

ভােবাদস, তাহ্া যসই ব্রাহ্মদণর জনয নয়, চেন্তু আিাদে ভােবাদস বচেয়াই যোদে 
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ব্রাহ্মণদে ভােবাচসয়া থাদে। ক্ষচত্রয়দেও যোদে ক্ষচত্রদয়র জনয ভােবাদস না, আিাদে 

ভােবাদস বচেয়াই যোদে ক্ষচত্রয়দে ভােবাচসয়া থাদে। এজগৎদেও যোদে যয 

ভােবাদস, তাহ্া জগদতর জনয নয়, চেন্তু যযদহ্তু যস আিাদে ভােবাদস, যসইদহ্তু জগৎ 

তাহ্ার চপ্রয়। যেবগণদে যয যোদে ভােবাদস, তাহ্া যসই যেবগদণর জনয নয়, চেন্তু 

যযদহ্তু যস আিাদে ভােবাদস, যসইদহ্তু যেবগণ তাহ্ার চপ্রয়। অচধে চে, যোন বস্তুদে 

যয যোদে ভােবাদস, তাহ্া যসই বস্তুর জনয নয়, চেন্তু তাহ্ার যয আিা চবেযমান, তাহ্ার 

জনযই যস ঐ বস্তুদে ভেবাদস, অতএব এই আিার সম্বদন্ধ েবণ েচরদত হ্ইদব, তারপর 

চনচেধযাসন অথমাৎ উহ্ার ধযান েচরদত হ্ইদব। যহ্ চমদত্রচয়, আিার েবণ, আিার ের্মন, 

আিার সাক্ষাৎোর দ্বারা এই সবই োত হ্য়।’  

এই উপদেদর্র তাৎপযম চে? এরেম অদু্ভত রেদমর ের্মন। আমরা জগত বচেদত যাহ্া 

চে ু বুচি, সেদের চভতর চেয়াই, আিা প্রোর্ পাইদতদ ন। যোদে বচেয়া থাদে, 

সবমপ্রোর যপ্রমই স্বাথমপরতা—স্বাথমপরতার যতেূর চন্নভতম অথম হ্ইদত পাদর, যসই অদথম 

সেে যপ্রমই স্বাথমপরতাপ্রসূত; যযদহ্তু আচম আমাদে ভােবাচস, যসইদহ্তু অপরদে 

ভােবাচসয়া থাচে। বতমমান োদেও অদনে োর্মচনে আদ ন, যাাঁহ্াদের মত এই যয, 

‘স্বাথমই জগদত সেে োদযমর এেমাত্র যপ্ররণাোচয়নী র্চি।’ এ েথা এে চহ্সাদব সতয, 

আবার অনয চহ্সাদব ভুে। আমাদের এই ‘আচম’ যসই প্রেৃত ‘আচম’ বা আিার  ায়ামাত্র, 

চযচন আমাদের পশ্চাদত রচহ্য়াদ ন। আর সসীম বচেয়াই এই কু্ষে ‘আচম’র উপর 

ভােবাসা অনযায় ও মন্দ বচেয়া যবাধ হ্য়। চবশ্ব আিার প্রচত যয ভােবাসা, তাহ্াই 

সসীমভাদব েৃষ্ট হ্ইদে মন্দ বচেয়া যবাধ হ্য়, স্বাথমপরতা বচেয়া যবাধ হ্য়। এমনচে েীও 

যখন স্বামীদে ভােবাদস, যস জানুে বা নাই জানুে, যস যসই আিার জনযই স্বামীদে 

ভােবাচসদতদ । জগদত উহ্া স্বাথমপরতা-রূদপ বযি হ্ইদতদ  বদট, চেন্তু প্রেৃতপদক্ষ উহ্া 

আিপরতা বা আিভাদবরই কু্ষে অংর্। যখনই যেহ্ চে ু ভােবাদস, তাহ্াদে যসই 

আিার মধয চেয়াই ভােবাচসদত হ্য়। 

এই আিাদে জাচনদত হ্ইদব। যাহ্ারা আিার স্বরূপ না জাচনয়া উহ্াদে ভােবাদস, 

তাহ্াদের ভােবাসাই স্বাথমপরতা। যাাঁহ্ারা আিাদে জাচনয়া উহ্াদে ভােবাদসন, তাহ্াদের 
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ভােবাসায় যোনরূপ বন্ধন নাই, তাহ্ারা পরম োনী। যেহ্ই ব্রাহ্মণদে ব্রাহ্মদণর জনয 

ভােবাদস না, চেন্তু ব্রাহ্মদণর মধয চেয়া যয আিা প্রোর্ পাইদতদ ন, যসই আিাদে 

ভােবাদস বচেয়াই যস ব্রাহ্মণদে ভােবাদস। 

‘ব্রাহ্মণ তাহ্াদে পচরতযাগ েদরন, চযচন ব্রাহ্মণদে আিা হ্ইদত পৃথে যেদখন; ক্ষচত্রয় 

তাহ্াদে পচরতযাগ েদরন, চযচন ক্ষচত্রয়দে আিা হ্ইদত পৃথে যেদখন; যোেসমূহ্ বা 

জগৎ তাহ্াদে তযাগ েদর, চযচন জগৎদে আিা হ্ইদত পৃথে যেদখন; যেবগণ তাহ্াদে 

পচরতযাগ েদরন, চযচন যেবগণদে আিা হ্ইদত পৃথে বচেয়া চবশ্বাস েদরন।…সেে 

বস্তুই তাাঁহ্াদে পচরতযাগ েদর, চযচন তাহ্াচেগদে, আিা হ্ইদত পৃথেরূদপ ের্মন েদরন। 

এই ব্রহ্মণ, এই ক্ষচত্রয়, এই যোেসমূহ্, এই যেবগণ….এমনচে যাহ্া চে ু জগদত আদ , 

সবই আিা।’  

এইরূদপ যােবল্ক্য ভােবাসা বচেদত চতচন চে েক্ষয েচরদতদ ন, তাহ্া বুিাইদেন। যখনই 

আমরা এই যপ্রমদে যোন চবদর্ষ বস্তুদত সীমাবি েচর, তখনই যত যগােমাে। মদন 

েরুন, আচম যোন নারীদে ভােবাচস, যচে আচম যসই নারীদে আিা হ্ইদত পৃথেভাদব, 

চবদর্ষ ভাদব যেচখ, তদব উহ্া আর র্াশ্বত যপ্রম হ্ইে না। উহ্া স্বাথমপর ভােবাসা হ্ইয়া 

পচিে, আর দুঃখই উহ্ার পচরণাম; চেন্তু যখনই আচম যসই নারীদে আিারূদপ যেচখ 

তখনই যসই ভােবাসা যথাথম যপ্রম হ্ইে, তাহ্ার েখন চবনার্ নাই। এইরূপ যখনই 

আপনারা সমগ্র হ্ইদত বা আিা হ্ইদত পৃথক্ েচরয়া জগদতর যোন এে বস্তুদত আসি 

হ্ন, তখনই তাহ্াদত প্রচতচক্রয়া আচসয়া থাদে। আিা বযতীত যাহ্া চে ু আমরা ভােবাচস, 

তাহ্ারই ফে যর্াে ও দুঃখ। চেন্তু যচে আমরা সমুেয় বস্তুদে আিার অন্তগমত ভাচবয়া ও 

আি-রূদপ, সদ্াগ েচর, তাহ্া হ্ইদত যোন দুঃখ েষ্ট বা প্রচতচিয়া আচসদব না। ইহ্াই 

পূণম আনন্দ। 

এই আেদর্ম উপনীত হ্ইবার উপায় চে? যােবল্ক্য ঐ অবস্থা োভ েচরবার প্রণােী 

বচেদতদ ন। এই ব্রহ্মাে অনন্ত; আিাদে না জাচনয়া জগদতর প্রদতযে চবদর্ষ চবদর্ষ বস্তু 

েইয়া উহ্াদত আিেৃচষ্ট েচরব চেরূদপ? 
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‘যচে দুন্দুচভ বাচজদত থাদে, আমরা উহ্া হ্ইদত উৎপন্ন র্ব্দ-েহ্রীগুচে পৃথেভাদব গ্রহ্ণ 

েচরদত পাচর না, চেন্তু দুন্দুচভর সাধারণ র্ধ্চন বা আঘাত হ্ইদত র্ধ্চনসমূহ্ গৃহ্ীত হ্ইদে 

ঐ চবচভন্ন র্ব্দেহ্রীও গৃহ্ীত হ্ইয়া থাদে। 

‘র্ঙ্খ চননাচেত হ্ইদে উহ্ার স্বরেহ্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাদব গ্রহ্ণ েচরদত পাচর না, চেন্তু 

র্দঙ্খর সাধারণ র্ধ্চন অথবা চবচভন্নভাদব চননাচেত র্ব্দরাচর্ গৃহ্ীত হ্ইদে র্ব্দেহ্রীগুচেও 

গৃহ্ীত হ্য়। 

‘বীণা বাচজদত থাচেদে উহ্ার চবচভন্ন স্বরগ্রাম পৃথেভাদব গৃহ্ীত হ্য় না, চেন্তু বীনার 

সাধারণ সুর অথবা চবচভন্নরূদপ উচত্থত সুরসমূহ্ গৃহ্ীত হ্ইদে ঐ স্বরগ্রামগুচেও গৃহ্ীত 

হ্য়।  

‘যযমন যেহ্ চভজা োি জ্বাোইদত থাচেদে তাহ্া হ্ইদত নানাপ্রোর ধুম ও স্ফুচেঙ্গ চনগমত 

হ্য়, যসরূপ যসই মহ্ান পুরুষ হ্ইদত ঋদেে, যজুদবমে, সামদবে, অথবমাচঙ্গরস, ইচতহ্াস, 

পুরাণ, চবেযা, উপচনষৎ, যিাে, সূত্র, অনুবযাখযা ও বযাখযা—এই সম  চনঃশ্বাদসর নযায় 

বচহ্গমত হ্য়। সম ই তাাঁহ্ার চনঃশ্বাস-স্বরূপ। 

‘যযমন সমুেয় জদের এেমাত্র আেয় সমুে, যযমন সমুেয় স্পদর্মর এেমাত্র আেয় েে, 

যযমন সমুেয় গদন্ধর এেমাত্র আেয় নাচসো, যযমন সমুেয় রদসর এেমাত্র আেয় চজো, 

যযমন সমুেয় রূদপর এেমাত্র আেয় িকু্ষ, যযমন সমুেয় র্দব্দর এেমাত্র আেয় েণম, 

যযমন সমুেয় চিন্তার এেমাত্র আেয় মন, যযমন সমুেয় োদনর এেমাত্র আেয় হৃেয়, 

যযমন সমুেয় েদমমর এেমাত্র আেয় হ্ , যযমন সমুেয় বাদেযর এেমাত্র আেয় 

বাচগচিয়, যযমন সমুে—জদের সবমাংদর্ েবণ ঘনীভূত রচহ্য়াদ  অথি উহ্া িকু্ষ দ্বারা 

যেখা যায় না, যসইরূপ যহ্ চমদত্রচয়, এই আিাদে িকু্ষ দ্বারা যেখা যায় না, চেন্তু চতচন 

এই জগৎ বযাপ্ত েচরয়া আদ ন। চতচন সব চে ু। চতচন চবোনঘন। সমুেয় জগৎ তাাঁহ্া 

হ্ইদত উচত্থত হ্য় এবং পুনরায় তাাঁহ্াদতই ডুচবয়া যায়। োরণ তাহ্ার চনেট যপৌাঁচ দে 

আমরা োনাতীত অবস্থায় িচেয়া যাই।’  
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এখাদন আমরা এই ভাব পাইোম যয, আমরা সেদেই স্ফুচেঙ্গাোদর তাাঁহ্া হ্ইদত বচহ্গমত 

হ্ইয়াচ , আর তাাঁহ্াদে জাচনদত পাচরদে তাাঁহ্ার চনেট চফচরয়া চগয়া পুনরায় তাাঁহ্ার সচহ্ত 

এে হ্ইয়া যাই। 

এই উপদেদর্ চমদত্রয়ী ভীত হ্ইদেন, সবমত্রই যোদে যযমন হ্ইয়া থাদে। চমদত্রয়ী 

বচেদেন, ‘ভগবান্, আপচন এইখাদন আমাদে চবভ্রান্ত েচরয়া চেদেন। যেবতা প্রভৃচত যস 

অবস্থায় থাচেদব না, ‘আচম’ োনও নষ্ট হ্ইয়া যাইদব—এ েথা বচেয়া আপচন আমার 

ভীচত উৎপােন েচরদতদ ন। যখন আচম ঐ অবস্থা যপৌাঁচ ব, তখন চে আচম চে আিাদে 

জাচনদত পাচরব? অহ্ংোন হ্ারাইয়া তখন অোন-অবস্থা প্রাপ্ত হ্ইব, অথবা আচম তাহ্াদে 

জাচনদতচ  এই োন থাচেদব? তখন চে োহ্াদেও জাচনবার, চে ু অনুভব েচরবার, 

োহ্াদেও ভােবাচসবার, োহ্াদেও ঘৃণা েচরবার থাচেদব না?’  

যােবল্ক্য বচেদেন, ‘চমদত্রয়ী, মদন েচরও না যয আচম যমাহ্জনে েথা বচেদতচ , তুচম 

ভয় পাইও না। এই আিা অচবনার্ী, চতচন স্বরূপতঃ চনতয। যয অবস্থায় দুই থাদে অথমাৎ 

যাহ্া চদ্বতাবস্থা, তাহ্া চন্নভতর অবস্থা। যযখদন চদ্বতভাব থাদে, যসখাদন এেজন অপরদে 

ঘ্রাণ েদর, যসখাদন এেজন অপরদে ের্মন েদর, যসখাদন এেজন অপরদে েবণ েদর, 

যসখাদন এেজন অপরদে অভযথমনা েদর, এেজন অপদরর সম্বদন্ধ চিন্তা েদর, এেজন 

অপরদে জাদন। চেন্তু যখনই সব আিা হ্ইয়া যায়, তখন যে োহ্ার ঘ্রাণ েইদব, যে 

োহ্াদে যেচখদব, চে োহ্াদে শুচনদব, যে োহ্াদে অভযথমনা েচরদব, যে োহ্াদে 

জাচনদব? যাাঁহ্া দ্বারা জানা যায়, তাাঁহ্াদে যে জাচনদত পাদর? এই আিাদে যেবে ‘যনচত 

যনচত’ (ইহ্া নয়, ইহ্া নয়) এইরূদপ বণমনা েরা যাইদত পাদর। চতচন অচিন্তয, তাাঁহ্াদে 

বুচি দ্বারা ধারণা েচরদত পারা যায় না। চতচন অপচরণামী, তাাঁহ্ার েখন ক্ষয় হ্য় না। চতচন 

অনাসি, েখনই চতচন প্রেৃচতর সচহ্ত চমচেত হ্ন না। চতচন পূণম, সমুেয় সুখ দুঃদখর 

অতীত। চবোতাদে যে জাচনদত পাদর? চে উপাদয় আমরা তাাঁহ্াদে জাচনদত পাচর? যোন 

উপাদয়ই নয়। যহ্ চমদত্রচয়, ইহ্াই ঋচষচেদগর িরম চসিান্ত। সমুেয় োদনর অতীত 

অবস্থায় যাইদেই তাহ্াদে োভ েরা হ্য়। তখনই অমৃতে োভ হ্য়।’  
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এতেূর পযমন্ত এই ভাব পাওয়া যগে যয, এই সমুেয়ই এে অনন্ত পুরুষ আর তাাঁহ্াদতই 

আমাদের যথাথম আচমে—যসখাদন যোন ভাগ বা অংর্ নাই, ভ্রমািে চন্নভভাবগুচের চে ুই 

নাই। চেন্তু তথচপ এই কু্ষে আচমদের চভতর আগাদগািা যসই অনন্ত যথাথম আচমে 

প্রচতভাত হ্ইদতদ  : সমুেয়ই আিার অচভবযচিমাত্র। চে েচরয়া আমরা এই আিাদত 

োভ েচরব? যােবল্ক্য প্রথদমই আমাচেগদে বচেয়াদ ন, ‘প্রথদম এই আিার সম্বদন্ধ 

শুচনদত হ্ইদব, তারপর চবিার েচরদত হ্ইদব, তারপর উহ্ার ধযান েচরদত হ্ইদব।’ ঐ 

পযমন্ত চতচন আিাদে এই জগদতর সবমবস্তুর সাররূদপ বণমনা েচরয়াদ ন। তারপর যসই 

আিার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমদনর র্ান্তভাব সম্বদন্ধ চবিার েচরয়া চতচন এই চসিাদন্ত 

উপনীত হ্ইদেন যয, সেদের োতা আিাদে সীমাবিমদনর দ্বারা জানা অস্ব। যচে 

আিাদে জাচনদত না পারা যায়, তদব চে েচরদত হ্ইদব? যােবল্ক্য চমদত্রয়ীদে বচেদেন, 

যচেও আিাদে জানা যায় না, তথাচপ উহ্াদে উপেচক েরা যাইদত পাদর। সুতরাং 

তাহ্াদে চেরূদপ ধযান েচরদত হ্ইদব, যসই চবষদয় উপদের্ চেদত আর্ েচরদেন। এই 

জগত সেে প্রাণীরই েেযাণোরী এবং প্রদতযে প্রাণীরই েেযাণোরী এবং প্রদতযে 

প্রাণীই জগদতর েেযাণোরী; োরণ উভদয়ই পরস্পদরর অংর্ী—এদের উন্নচত অপদরর 

উন্নচতর সাহ্াযয েদর। চেন্তু স্বপ্রোর্ আিার েেযাণোরী বা সাহ্াযযোরী যেহ্ হ্ইদত 

পাদর না, োরণ চতচন পূণম অনন্তস্বরূপ। জগদত যতচে ু আনন্দ আদ , এমনচে খুব 

চন্নভ দরর আনন্দ পযমন্ত, ইহ্ারই প্রচতচবম্বমাত্র। যাহ্া চে ু ভাে, সবই যসই আিার 

প্রচতচবম্বমাত্র, আর ঐ প্রচতচবম্ব যখন অদপক্ষেৃত অস্পষ্ট হ্য়, তাহ্াদেই মন্দ বো যায়। 

যখন এই আিা েম অচভবযি, তখন তাহ্াদে তমঃ বা মন্দ বদে; যখন অচধেতর 

অচভবযি, তখন উহ্াদে প্রোর্ বা ভাে বদে। এই মাত্র প্রদভে। ভােমন্দ যেবে মাত্রার 

তারতময, আিার েম যবর্ী অচভবযচি েইয়া। আমাদের চনদজদের জীবদনর েৃষ্টান্ত গ্রহ্ণ 

েরুন। য দেদবো েত চজচনসদে আমরা ভাে বচেয়া মদন েচর, বা চবে যসগুচে মন্দ। 

আবার েত চজচনসদে মন্দ বচেয়া যেচখ, বা চবে যসগুচে ভাে। আমাদের ধারণার যেমন 

পচরবতমন হ্য়  এেটা ভাব যেমন উচ্চ হ্ইদত উচ্চতর হ্ইদত থাদে  আমরা এে সময় 

যাহ্া খুব ভাে বচেয়া ভাচবতাম, এখন আর তাহ্া যসরূপ ভাে ভাচব না। এইরূদপ ভােমন্দ 
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আমাদের মদনর চবোদর্র উপর চনভমর েদর, বাচহ্দর উহ্াদের অচ ে নাই। প্রদভে যেবে 

মাত্রার তারতদময। সবই যসই আিার প্রোর্মাত্র। আিা সব চে ুদত প্রোর্ পাইদতদ ন; 

যেবে তাহ্ার প্রোর্ অল্প হ্ইদে আমরা মন্দ বচে এবং স্পষ্টতর হ্ইদে ভাে বচে। চেন্তু 

আিা স্বয়ং শুভাশুদভর অতীত। অতএব জগদত যাহ্া চে ু আদ  সবদেই প্রথদম ভাে 

বচেয়া ধযান েচরদত হ্ইদব, োরণ সবই যসই পূণমস্বরূদপর অচভবযচি। চতচন ভােও নন, 

মন্দও নন; চতচন পূণম, আর পূণম বস্তু যেবে এেচটই হ্ইদত পাদর। ভাে চজচনস অদনে 

প্রোর হ্ইদত পাদর, মন্দও অদনে থাচেদত পাদর, ভাে মদন্দর মদধয প্রদভদের নানাচবধ 

মাত্রা থাচেদত পাদর, চেন্তু পূণম বস্তু যেবে এেচটই; ঐ পূণম বস্তু চবদর্ষ চবদর্ষ প্রোর 

আবরদণর মধয চেয়া েৃষ্ট হ্ইদে চবচভন্ন মাত্রায় ভাে বচেয়া আমরা অচভচহ্ত েচর, অনয 

প্রোর আবরদণর মধয চেয়া প্রোচর্ত হ্ইদে উহ্াদে আমরা মন্দ বচেয়া অচভচহ্ত েচর। 

এই বস্তু সমূ্পণম ভাে, ঐ বস্তু সমূ্পণম মন্দ-এরূপ ধারণা েুসংস্কার মাত্র। প্রেৃতপদক্ষ এই 

পযমন্ত বো যায় যয, এই চজচনস যবর্ী ভাে, ঐ চজচনস েম ভাে, আর েম ভােদেই 

আমরা মন্দ বচে। ভাে-মন্দ সম্বদন্ধ ভ্রান্ত ধারণা হ্ইদতই সবমপ্রোর চদ্বত ভ্রম প্রসূত 

হ্ইয়াদ । উহ্ারা সেে যুদগর নরনারীর চবভীচষোপ্রে ভাবরূদপ মানবজাচতর হৃেদয় েৃঢ়-

চনবি হ্ইয়া চগয়াদ । আমরা যয অপরদে ঘৃনা েচর, তাহ্ার োরণ চর্র্বোে হ্ইদত 

অভয  এই সব মূখমজদনাচিত ধারণা। মানজাচত সম্বদন্ধ আমাদের চবিার এদেবাদর 

ভ্রাচন্তপূণম হ্ইয়াদ , আমরা এই সুন্দর পৃচথবীদে নরদে পচরণত েচরয়াচ , চেন্তু যখনই 

আমরা ভাে মদন্দর এই ভ্রান্ত ধারণাগুচে  াচিয়া চেব, তখনই ইহ্া স্বদগম পচরণত হ্ইদব। 

এখন যােবল্ক্য তাাঁহ্ার েীদে চে উপদের্ চেদতদ ন, যর্ানা যােঃ 

‘এই পৃচথবী সেে প্রাণীর পদক্ষ মধু অথমাৎ চমষ্ট বা আনন্দ জনে, সেে প্রাণীই আবার 

এই পৃচথবীর পদক্ষ মধু উভদয়ই পরস্পদরর সাহ্াযয েচরয়া থাদে। আর ইহ্াদের যসই 

মধুরে যসই যতদজাময় অমৃতময় আিা হ্ইদত আচসদতদ ।’  

যসই এে মধু বা মধুরে চবচভন্নভাদব অচভবযি হ্ইদতদ । যযখাদনই মানবজাচতর চভতর 

যোনরূপ যপ্রম বা মধুরে যেখা যায়, সাধুদতই হ্উে, পাপীদতই হ্উে, মহ্াপুরুদষই হ্উে 

বা হ্তযাোরীদতই হ্উে, যেদহ্ই হ্উে, মদনই হ্উে বা ইচিদয়ই হ্উে,দসখাদনই চতচন 
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আদ ন যসই এে পুরুষ বযতীত উহ্া আর চে হ্ইদত পাদর? অচত চন্নভতম ইচিয়সুখও 

চতচন, আবার উচ্চতম আধযাচিে আনন্দও চতচন। চতচন বযতীত মধুরে থাচেদত পাদর 

না। যােবল্ক্য ইহ্াই বচেদতদ ন। যখন আপচন ঐ অবস্থায় উপনীত হ্ইদবন, যখন সেে 

বস্তু সমেৃচষ্টদত যেচখদবন; যখন মাতাদের পানার্চি ও সাধুর ধযাদন যসই এে মধুরে—

এে আনদন্দর প্রোর্ যেচখদবন, তখনই বুচিদত হ্ইদব, আপচন সতয োভ েচরয়াদ ন। 

তখনই যেবে আপচন বুচিদবন-সুখ োহ্াদে বদে, র্াচন্ত োহ্াদে বদে, যপ্রম োহ্াদে 

বদে। চেন্তু যতচেন পযমন্ত আপচন এই বৃথা যভেোন রাচখদবন, মূদখমর মদতা য দেমানুষী 

েুসংস্কারগুচে রাচখদবন, ততচেন আপনার সবমপ্রোর দুঃখ আচসদব। যসই যতদজাময় 

অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগদতর চভচতস্বরূপ উহ্ার পশ্চাদত রচহ্য়াদ ন—সবই তাহ্ার 

মধুরদের অচভবযচিমাত্র। এই যেহ্চটও কু্ষে ব্রহ্মােস্বরূপ—আর যসই যেদহ্র সমুেয় 

র্চির চভতর চেয়া, মদনর সবমপ্রোর উপদভাদগর মধয চেয়া যসই যতদজাময় পুরুষ প্রোর্ 

পাইদতদ ন। যেদহ্র মদধয যসই যতদজাময় স্বপ্রোর্ পুরুষ রচহ্য়াদ ন, চতচনই আিা। ‘এই 

জগত সেে প্রাণীর পদক্ষ এমন মধুময় এবং সেে প্রাণীই উহ্ার চনেট মধুময়’, োরণ 

যসই যতদজাময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগদতর আনন্দস্বরূপ। আমাদের মদধযও চতচন 

আনন্দস্বরূপ। চতচনই ব্রহ্ম। 

‘এই বায়ু সেে প্রাণীর পদক্ষ মধুস্বরূপ, আর এই বায়ুর চনেটও সেে প্রাণী মধুস্বরূপ, 

োরণ যসই যতদজাময় অমৃতময় পুরুষ ৰায়ুদতও রচহ্য়াদ ন এবং যেদহ্ও রচহ্য়াদ ন। 

চতচন সেে প্রাণীর প্রাণরূদপ প্রোর্ পাইদতদ ন।’  

‘এই সূযম সেে প্রাণীর পদক্ষ মধুস্বরূপ এবং এই সূদযমর পদক্ষও সেে প্রাণী মধুস্বরূপ, 

োরণ যসই যতদজাময় পুরুষ সূদযম রচহ্য়াদ ন এবং তাহ্ারই প্রচতচবম্ব কু্ষে কু্ষে 

যজযাচতরূদপ প্রোর্ পাইদতদ । সমুেয়ই তাাঁহ্ার প্রচতচবম্ব বযতীত আর চে হ্ইদত পাদর? 

চতচন আমাদের যেদহ্ও রচহ্য়াদ ন এবং তাহ্ারই ঐ প্রচতচবম্ব-বদে আমরা আদোে ের্মদন 

সমথম হ্ইদতচ ।’  
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‘এই িি সেে প্রাণীর পদক্ষ মধুস্বরূপ, এই িদির পদক্ষ আবার সেে প্রাণী মধুস্বরূপ, 

োরণ যসই যতদজাময় অমৃতময় পুরুষ, চযচন িদির অন্তরািা-স্বরূপ, চতচনই আমাদের 

চভতর মন-রূদপ প্রোর্ পাইদতদ ন।’  

‘এই চবদুযৎ সেে প্রাণীর পদক্ষ মধুস্বরূপ, সেে প্রাণীই চবদুযদতর পদক্ষ মধুস্বরূপ, োরণ 

যসই যতদজাময় অমৃতময় পুরুষ চবদুযদতর আিাস্বরূপ আর চতচন আমাদের মদধযও 

রচহ্য়াদ ন, োরণ সবই যসই ব্রহ্ম।’  

‘যসই ব্রহ্ম, যসই আিা সেে প্রাণীর রাজা।’  

এই ভাবগুচে মানদবর পদক্ষ বিই উপোরী; ঐগুচে ধযাদনর জনয উপচেষ্ট। েৃষ্টান্তস্বরূপ 

: পৃচথবীদে ধযান েচরদত থােুন। পৃচথবীদে চিন্তা েরুন, সদঙ্গ সদঙ্গ ইহ্াও ভাবুন যয, 

পৃচথবীদত যাহ্া আদ , আমাদের যেদহ্ও তাহ্াই আদ । চিন্তাবদে পৃচথবী ও যেহ্ এে 

েচরয়া যফেুন, আর যেহ্স্থ আিার সচহ্ত পৃচথবীর অন্তবমতী আিার অচভন্নভাব সাধন 

েরুন। বায়ুদে বায়ুর ও আপনার অভযন্তরবতমী আিার সচহ্ত অচভন্নভাদব চিন্তা েরুন। 

এইরূদপ সেে ধযান েচরদত হ্য়। এ-সবই এে, শুধু চবচভন্ন আোদর প্রোর্ পাইদতদ । 

সেে ধযাদনরই িরম েক্ষয—এই এেে উপেচক েরা, আর যােবল্ক্য চমদত্রয়ীদে ইহ্াই 

বুিাইদত যিষ্টা েচরদতচ দেন। 

  

————-  

১ বৃহ্োরণযে উপচনষদের চদ্বতীয় অধযায়, ৪থম ব্রাহ্মণ ও ৪থম আধযায়, ৫ম ব্রাহ্মণ েষ্টবয। 

এই আধযাদয়র প্রায় সমুেয়ই ঐ দুই অংদর্র ভাবানুবাে ও বযাখযামাত্র। 
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৮. জ্ঞানাপ াপের িরমাদিশ 

অেযোর বিৃতাদতই সাংখয ও যবোন্তচবষয়ে এই বিৃতাবেী সমাপ্ত হ্ইদব; অতএব 

আচম এই েয়চেন ধচরয়া যাহ্া বুিাইবার যিষ্টা েচরদতচ োম, অেয সংদক্ষদপ তাহ্ার 

পুনরাবৃচত েচরব। যবে ও উপচনষদে আমরা চহ্ন্দুদের অচত প্রািীন ধমমভাদবর েদয়েচটর 

চববরণ পাইয়া থাচে। মহ্চষম েচপে খুব প্রািীন বদট, চেন্তু এই সেে ভাব তাাঁহ্া অদপক্ষা 

প্রািীনতর। সাংখযের্মদন েচপদের উদ্ভাচবত নূতন যোন মতবাে নয়। তাাঁহ্ার সমদয় 

ধমমসম্বদন্ধ যয সেে চবচভন্ন মতবাে প্রিচেত চ ে, চতচন চনদজর অপূবম প্রচতভাবদে তাহ্া 

হ্ইদত এেচট যুচিসঙ্গত ও সামঞ্জসযপূণম প্রণােী গিন েচরদত যিষ্টা েচরয়াদ ন মাত্র। 

চতচন ভারতবদষম এমন এে ‘মদনাচবোন’ প্রচতষ্ঠ া েচরদত সমথম হ্ইয়াচ দেন, যাহ্া 

চহ্ন্দুদের চবচভন্ন আপাতচবদরাচধ োর্মচনেসম্প্রোয়সমূহ্ এখনও মাচনয়া থাদে। পরবতমী 

যোন োর্মচনেই এ পযমন্ত মানব মদনর ঐ অপূবম চবদিষণ এবং োনোভ প্রচক্রয়া সম্বদন্ধ 

চব াচরত চসিাদন্তর উপর যাইদত পাদরন নাই; েচপে চনঃসদন্দদহ্ অদ্বদ্বতবাদের চভচত 

স্থাপন েচরয়া যান; চতচন যতেূর পযমন্ত চসিাদন্ত অগ্রসর হ্ইয়াচ দেন, তাহ্া গ্রহ্ণ েচরয়া 

অদ্বদ্বতবাে আর এে পে অগ্রসর হ্ইে। এইরূদপ সাংখযের্মদনর যর্ষ চসিান্ত চদ্বতবাে 

 ািাইয়া িরম এেদে যপৌাঁচ ে। 

েচপদের সমদয়র পূদবম ভারদত যয সেে ধমমাভাব প্রিচেত চ ে—আচম অবর্য পচরচিত 

ও প্রচসি ধমমভাবগুচের েথাই বচেদতচ , চেন্তু চন্নভগুচে যতা ধদমমর নাদম অদযাগয—

যসগুচের মদধয আমরা যেচখদত পাই, প্রথমগুচের চভতর প্রতযাদের্, ঈশ্বরাচেষ্ট র্াে 

প্রভৃচতর ধারণা চ ে। অচত প্রািীন অবস্থায় সৃচষ্টর ধারণা বিই চবচিত্র চ ে : সমগ্র জগৎ 

ঈশ্বদরোয় রূ্নয হ্ইদত সৃষ্ট হ্ইয়াদ , আচেদত এই জগৎ এদেবাদর চ ে না, আর যসই 

অভাব বা রূ্নয হ্ইদতই এই সমুেয় আচসয়াদ । পরবতমী যসাপাদন আমরা যেচখদত পাই, 

এই চসিাদন্ত সদন্দহ্ প্রোর্ েরা হ্ইদতদ । যবোদন্তর প্রথম যসাপাদনই এই প্রে যেচখদত 

পাওয়া যায় : অসৎ(অনচ ে) হ্ইদত সদতর(অচ দের) উৎপচত চেরূদপ হ্ইদত পাদর ? 

যচে এই জগৎ সৎ অথমাৎ অচ েযুি হ্য়, তদব ইহ্া অবর্য চে ু হ্ইদত আচসয়াদ । 
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প্রািীদনরা সহ্দজই যেচখদত পাইদেন, যোথাও এমন চে ুই নাই, যাহ্া রূ্নয হ্ইদত উৎপন্ন 

হ্ইদতদ । মনুষয হ্দ র দ্বারা যাহ্া চে ু েৃত হ্য়, তাহ্ারই যতা উপাোন োরণ প্রদয়াজন। 

অতএব প্রািীন চহ্ন্দুরা স্বভাবতই এই জগৎ যয রূ্নয হ্ইদত সৃষ্ট হ্ইয়াদ , এই প্রাথচমে 

ধারণা তযাগ েচরদেন, আর এই জগৎসৃচষ্টর োরণীভূত উপাোন চে, তাহ্ার অদন্বষদণ 

প্রবৃত হ্ইদেন। বা চবেপদক্ষ সমগ্র জগদতর ধদমমচতহ্াস— ‘যোন্ পোথম হ্ইদত এই 

সমুেদয়র উৎপচত হ্ইে?’ —এই প্রদের উতর চেবার যিষ্টায় উপাোন োরদণর 

অদন্বষনমাত্র। চনচমত-োরণ বা ঈশ্বদরর চবষয় বযতীত, ঈশ্বর এই জগৎ সৃচষ্ট েচরয়াদ ন 

চেনা—এই প্রে বযতীত, চিরোেই এই মহ্াপ্রে চজোচসত হ্ইয়াদ , ‘ঈশ্বর েী উপাোন 

েইয়া এই জগৎ সৃচষ্ট েচরদেন?’ এই প্রদের উতদরর উপদরই চবচভন্ন ের্মন চনভমর 

েচরদতদ । 

এেচট চসিান্ত এই যয, এই উপাোন এবং ঈশ্বর ও আিা—চতনই চনতয বস্তু, উহ্ারা যযন 

চতনচট সমান্তরাে যরখার মদতা অনন্তোে পার্াপাচর্ িচেয়াদ ; উহ্াদের মদধয প্রেৃচত ও 

আিাদে তাাঁহ্ারা অ-স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরদে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বদেন। প্রদতযে 

জিপরমাণুর নযায় প্রদতযে আিাই ঈশ্বদরোর সমূ্পণম অধীন। যখন েচপে সাংখয 

মদনাচবোন প্রিার েচরদেন, তখন পূবম হ্ইদতই এই সেে ও অনযানয অদনে প্রোর 

ধমমসম্বন্ধীয় ধারণা চবেযমান চ ে। ঐ মদনাচবোদনর মদত চবষয়ানুভূচতর প্রণােী এইরূপ 

: প্রথমতঃ বাচহ্দরর বস্তু হ্ইদত ঘাত বা ইচঙ্গত প্রেত হ্য়, তাহ্া ইচিয়সমূদহ্র র্রীচরে 

দ্বারগুচে উদতচজত েদর। যযমন প্রথদম িকু্ষরাচে ইচিয়দ্বাদর বাহ্যচবষদয় আঘাত োচগে, 

িকু্ষরাচে দ্বারা বা যন্ত্র হ্ইদত যসই যসই ইচিদয় (স্নায়ুদেদি), ইচিয় সমূহ্ হ্ইদত মদন, 

মন হ্ইদত বুচিদত, বুচি হ্ইদত এমন এে পোদথম চগয়া োচগে, যাহ্া এে তত্ত্বস্বরূপ—

উহ্াদে তাহ্ারা ‘আিা’ বদেন। আধুচনে র্রীরচবোন আদোিনা েচরদেও আমরা 

যেচখদত পাই, সবমপ্রোর চবষয়ানুভূচতর জনয চবচভন্ন যেি আদ , ইহ্া তাাঁহ্ার আচবষ্কার 

েচরয়াদ ন। প্রথমতঃ চন্নভদেণীর যেিসমূহ্, চদ্বতীয়তঃ উচ্চদেণীর যেিসমূহ্, আর এই 

দুইচটর সদঙ্গ মন ও বুচির োদযমর সচহ্ত চিে চমদে, চেন্তু তাাঁহ্ারা এমন যোন যেি পান 

নাই, যাহ্া অপর সব যেিদে চনয়চমত েচরদতদ , সুতরাং যে এই যেিগুচের এেে 
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চবধান েচরদতদ , র্রীরচবোন তাহ্ার উতর চেদত অক্ষম। যোথায় এবং চেরূদপ এই 

যেিগুচে চমচেত হ্য়? মচ ষ্কদেিসমূহ্ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন যোন এেচট যেি নাই, 

যাহ্া অপর যেিগুচেদে চনয়চমত েচরদতদ । অতএব এ পযমন্ত এ-চবষদয় সাংখয-

মদনাচবোদনর প্রচতবােী যেহ্ নাই। এেচট সমূ্পণম ধারণা োদভর জনয এই এেীভাব, 

যাহ্ার উপর চবষয়ানুভূচতগুচে প্রচতচবম্ব হ্ইদব, এমন চে ু প্রদয়াজন। যসই চে ু না 

থাচেদে আচম আপনার বা ঐ  চবখানার বা অনয যোন বস্তুরই যোন োনোভ েচরদত 

পাচর না। যচে আমাদের চভতর এই এেে-চবধায়ে চে ু না থাচেত, তদব আমরা হ্য়দতা 

যেবে যেচখদতই োচগোম, খাচনে পদর শুচনদত োচগোম, খাচনে পদর স্পর্ম অনুভব 

েচরদত োচগোম, আর এমন হ্ইত যয, এেজন েথা েচহ্দতদ  শুচনদতচ , চেন্তু তাহ্াদে 

যমাদটই যেচখদত পাইদতচ  না, োরণ যেিসমূহ্ চভন্ন চভন্ন।  

এই যেহ্ জিপরমাণু গচিত, আর ইহ্া জি ও অদিতন। যাহ্াদে সূক্ষ্ম র্রীর বো হ্য়, 

তাহ্াও ঐরূপ। সাংদখযর মদত সূক্ষ্ম র্রীর অচত সূক্ষ্ম পরমাণুগচিত এেচট কু্ষে র্রীর-

উহ্ার পরমাণুগুচে এত সূক্ষ্ম যয, যোনপ্রোর অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও ঐগুচে যেচখদত পাওয়া 

যায় না। এই সূক্ষ্ম যেদহ্র প্রদয়াজন চে? আমরা যাহ্াদে ‘মন’ বচে, উহ্া তাহ্ার আধার 

স্বরূপ। যযমন এই স্থূে র্রীর স্থূেতর র্চিসমূদহ্র আধার, যসরূপ সূক্ষ্ম র্রীর চিন্তা উহ্ার 

নানাচবধ চবোরস্বরূপ সূক্ষ্মতর র্চিসমূদহ্র আধার। প্রথমতঃ এই স্থূে র্রীর-ইহ্া স্থূে 

জি ও স্থূে র্চিময়। জি বযতীত র্চি থাচেদত পাদর না, োরণ যেবে জদির মধয 

চেয়াই র্চি চনদজদে প্রোর্ েচরদত পাদর। অতএব স্থূেতর র্চিসমূহ্ এই স্থূে র্রীদরর 

মধয চেয়াই োযম েচরদত পাদর এবং অবদর্দষ ঐগুচে সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ েদর। যয র্চি 

স্থূেভাদব োযম েচরদতদ  তাহ্াই সূক্ষ্মতররূদপ োযম েচরদত থাদে এবং চিন্তারূদপ পচরণত 

হ্য়। উহ্াদের মদধয যোনরূপ বা ব যভে নাই, এেই বস্তুর এেচট স্থূে অপরচট সূক্ষ্ম 

প্রোর্ মাত্র। সূক্ষ্ম র্রীর ও স্থূে র্রীদরর মদধযও উপাোনগত যোন যভে নাই। সূক্ষ্ম 

র্রীরও জি, তদব উহ্া খুব সূক্ষ্ম জি। 

এই সেে র্চি যোথা হ্ইদত আদস? যবোন্তের্মদনর মদত—প্রেৃচত দুইচট বস্তুদত গচিত। 

এেচটদে তাহ্ারা ‘অোর্’  বদেন, উহ্া অচত সূক্ষ্ম জি, আর অপরচটদে তাহ্ারা ‘প্রাণ’ 
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বদেন। আপনারা পৃচথবী, বায়ু বা অনয যাহ্া চে ু যেদখন, শুদনন বা স্পর্ম দ্বারা অনুভব 

েদরন, তাহ্াই জি; এবং সবগুচেই এই আোদর্র চভন্ন চভন্ন রূপমাত্র। উহ্া প্রাণ বা 

সবমবযাপী র্চির যপ্ররণায় েখন সূক্ষ্ম হ্ইদত সূক্ষ্মতর হ্য়, েখন স্থূে হ্ইদত স্থূেতর হ্য়। 

আোদর্র নযায় প্রাণও সবমবযাপী—সবমবস্তুদত অনুসূযত। আোর্ যযন জদের মদতা এবং 

জগদত আর যাহ্া চে ু আদ , সবই বরফখদের মদতা, ঐগুচে জে হ্ইদত উৎপন্ন হ্ইয়া 

জদেই ভাচসদতদ ; আর প্রাণই যসই র্চি, যাহ্া আোদর্ এই চবচভন্নরূদপ পচরণত 

েচরদতদ । 

চপর্চেগচত অথমাৎ িো-দফরা, ওিা-বসা, েথা বো প্রভৃচত প্রদণর স্থূেরূপ প্রোদর্র জনয 

এই যেহ্য়ন্ত্র আোর্ হ্ইদত চনচমমত হ্ইয়াদ । সূক্ষ্মর্রীরও যসই প্রাদণর চিন্তারূপ সূক্ষ্ম 

আোদর অচভবযচির জনয আোর্ হ্ইদত—আোদর্র সূক্ষ্মতর রূপ হ্ইদত চনচমমত 

হ্ইয়াদ । অতএব প্রথদম এই স্থূে র্রীর, তারপর সূক্ষ্ম র্রীর, তারপর জীব বা আিা—

উহ্াই যথাথম মানব। যযমন আমাদের নখ বৎসদর র্তবার োচটয়া যফো যাইদত পাদর, 

চেন্তু উহ্া আমাদের র্রীদররই অংর্, উহ্া হ্ইদত পৃথে নয়, যতমচন আমাদের র্রীর 

দুইচট নয়। মানুদষর এেচট সূক্ষ্ম র্রীরআর এেচট স্থূে র্রীর আদ , তাহ্া নয়; র্রীর 

এেই, তদব সূক্ষাোদর উহ্া অদপক্ষেৃত েীঘমোে থাদে, আর স্থূেচট র্ীঘ্রই নষ্ট হ্ইয়া 

যায়। যযমন আচম বৎসদর র্তবার নখ োচটয়া যফচেদত পাচর, যসরূপ এেযুদগ আচম 

েক্ষ েক্ষ স্থূে র্রীর তযাগ েচরদত পাচর, চেন্তু সূক্ষ্ম র্রীর থাচেয়া যাইদব। চদ্বতবােীদের 

মদত এই জীব অথমাৎ যথাথম ‘মানুষ’ সূক্ষ্ম-অচত সূক্ষ্ম। 

এতেূর পযমন্ত আমরা যেচখোম, মানুদষর আদ  প্রথমতঃ এই স্থূে র্রীর, যাহ্া অচত র্ীঘ্র 

র্ধ্ংসপ্রাপ্ত হ্য়, তারপর সূক্ষ্ম র্রীর—উহ্া যুগ যুগ ধচরয়া বতমমান থাদে, তারপর জীবািা। 

যবোন্তের্মদনর মদত ঈশ্বর যযমন চনতয, এই জীবও যসইরূপ চনতয, আর প্রেৃচতও চনতয, 

তদব উহ্া প্রবাহ্রূদপ চনতয। প্রেৃচতর উপাোন আোর্ ও প্রাণ চনতয, চেন্তু অনন্তোে 

ধচরয়া উহ্ারা চবচভন্ন আোদর পচরবচতমত হ্ইদতদ । জি ও র্চি চনতয, চেন্তু উহ্াদের 

সমবায়সমূহ্ সবমো পচরবতমনর্ীে। জীব—আোর্ বা প্রাণ চে ু হ্ইদতই চনচমমত নয়, উহ্া 

অ-জি, অতএব চিরোে ধচরয়া উহ্া থাচেদব। উহ্া প্রাণ ও আোদর্র যোনরূপ 
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সংদযাদগর ফে নয়, আর যাহ্া সংদযাদগর ফে নয়, তাহ্া েখন নষ্ট হ্ইদব না; োরণ 

চবনাদর্র অথম সংদযাদগর চবদিষণ। যয যোন বস্তু যযৌচগে নয়, তাহ্া েখনও নষ্ট হ্ইদত 

পাদর না। স্থূে র্রীর আোর্ ও প্রদণর নানারূপ সংদযাদগর ফে, সুতরাং উহ্া চবচিষ্ট 

হ্ইয়া যাইদব। সূক্ষ্ম র্রীরও েীঘমোে পদর চবচিষ্ট হ্ইয়া যাইদব, চেন্তু জীব অদযৌচগে 

পোথম, সুতরাং উহ্া েখনও র্ধ্ংসপ্রাপ্ত হ্ইদব না। ঐ এেই োরদণ আমরা বচেদত পাচর 

না, জীদবর যোনোে জন্ম হ্ইয়াদ । যোন অদযৌচগে পোদথমর জন্ম হ্ইদত পাদর না; 

যেবে যাহ্া যযৌচগে, তাহ্ারই জন্ম হ্ইদত পাদর। 

েক্ষ যোচট প্রোদর চমচেত এই সমগ্র প্রেৃচত ঈশ্বদরর ইোর অধীন। ঈশ্বর সবমবযাপী, 

সবমে ও চনরাোর এবং চতচন চেবারাত্র এই প্রেৃচতদে পচরিাচেত েচরদতদ ন। সমগ্র 

প্রেৃচতই তাাঁহ্ার র্াসনাধীদন রচহ্য়াদ । যোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই—থাচেদতই পাদর না। 

চতচনই র্া া। ইহ্াই চদ্বত যবোদন্তর উপদের্। 

তারপর এই প্রে আচসদতদ  : ঈশ্বর যচে এই জগদতর র্া া হ্ন, তদব চতচন যেন এমন 

েুৎচসত জগৎ সৃচষ্ট েচরদেন? যেন আমরা এত েষ্ট পাইব? ইহ্ার উতর এইরূদপ যেওয়া 

হ্ইয়া থাদে : ইহ্াদত ঈশ্বদরর যোন যোষ নাই। আমাদের চনদজদের যোদষই আমরা েষ্ট 

পাইয়া থাচে। আমরা যযরূপ বীজ বপন েচর, যসইরূপ র্সযই পাইয়া থাচে। ঈশ্বর 

আমাচেগদে র্াচ  চেবার জনয চে ু েদরন না। যচে যোন বযচি েচরে, অন্ধ বা খঞ্জ 

হ্ইয়া জন্মগ্রহ্ণ েদর, বুচিদত হ্ইদব যস ঐভাদব জচন্মবার পূদবম এমন চে ু েচরয়াচ ে, 

যাহ্া এইরূপ ফে প্রসব েচরয়াদ । জীব চিরোে বতমমান আদ , েখন সৃষ্ট হ্য় নাই; 

চিরোে ধচরয়া নানারূপ োযম েচরদতদ । আমরা যাহ্া চে ু েচর, তাহ্ারই ফেদভাগ 

েচরদত হ্য়। যচে শুভেমম েচর, তদব আমরা সুখোভ েচরব, অশুভ েমম েচরদে দুঃখদভাগ 

েচরদত হ্ইদব। জীব স্বরূপতঃ শুিস্বভাব, তদব চদ্বতবােী বদেন, অোন উহ্ার স্বরূপদে 

আবৃত েচরয়াদ । যযমন অসৎ েদমমর দ্বারা উহ্া চনদজদে অোদন আবৃত েচরয়াদ , 

যতমচন শুভেদমমর দ্বারা উহ্া চনজস্বরূপ পুনরায় জাচনদত পাদর। জীব যযমন চনতয, যতমনই 

শুি। প্রদতযে জীব স্বরূপতঃ শুি। যখন শুভেদমমর দ্বারা উহ্ার পাপ ও অশুভ েমম যধৌত 
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হ্ইয়া যায়, তখন জীব আবার শুি হ্য়, তখন যস মৃতুযর পর যেবযান-পদথ স্বদগম বা 

যেবদোদে গমন েদর। যচে যস সাধারণভাদব ভাে যোে হ্য়, যস চপতৃদোদে গমন েদর। 

স্থূেদেদহ্র পতন হ্ইদে বাচগচিয় মদন প্রদবর্ েদর। বােয বযতীত চিন্তা েচরদত পারা 

যায় না; যযখাদনই বােয যসখাদনই চিন্তা চবেযমান। মন আবার প্রাদণ েীন হ্য়, প্রাণ জীদব 

েয়প্রাপ্ত হ্য়; তখন যেহ্তযাগ েচরয়া জীব তাাঁহ্ার অতীত জীবদনর েমম দ্বারা অচজমত 

পরস্কার বা র্াচ র যযাগয এে অবস্থায় গমন েদর। যেবদোে আদথম যেবগদণর বাসস্থান। 

‘যেব’ র্দব্দর অথম উজ্জ্বে বা প্রোর্স্বভাব। খ্রীষ্টান বা মুসেমাদনরা যাহ্াদে এদঞ্জে 

( Angel) বদেন, ‘যেব’ বচেদত তাহ্াই বুিায়। ইহ্াদের মদত—োদন্ত তাাঁহ্ার ‘চডভাইন 

েদমচড’  ( Divine Comedy) োবযগ্রদন্থ যযরূপ নানাচবধ স্বগমদোদের বণমনা েচরয়াদ ন, 

েতেটা তাহ্ারই মদতা নানা প্রোর স্বগমদোে আদ । যথা চপতৃদোে, যেবদোে, 

িিদোে, চবদুযদোে, সবমদেষ্ঠ  ব্রহ্মদোে—ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মদোে বযতীত অনযানয স্থান 

হ্ইদত জীব ইহ্দোদে চফচরয়া আচসয়া আবার নর-জন্ম গ্রহ্ণ েদর, চেন্তু চযচন ব্রহ্মদোে 

প্রাপ্ত হ্য়, চতচন যসখাদন অনন্তোে ধচরয়া বাস েদরন। যয সেে যেষ্ঠ  মানব সমূ্পণম 

চনঃস্বাথম ও সমূ্পণম পচবত্র হ্ইয়াদ ন, যাহ্ারা সমুেয় বাসনা তযাগ েচরয়াদ ন, যাাঁহ্ারা 

ঈশ্বদরর উপাসনা ও তেীয় চনমি হ্ওয়া বযতীত অর চে ু েচরদত িান না, তাাঁহ্াদেরই 

এইরূপ যেষ্ঠ  গচত হ্য়। ইাঁহ্াদের অদপক্ষা চেচেৎ চন্নভ দরর চদ্বতীয় আর এে যেণীর যোে 

আদ ন, যাহ্ারা শুভ েমম েদরন বদট, চেন্তু যসজনয পুরস্কাদরর আোঙ্ক্ষা েদরন, তাাঁহ্ারা 

ঐ শুভেদমমর চবচনমদয় স্বদগম যাইদত িান। মৃতুযর পর তাাঁহ্াদের জীবািা িিদোদে চগয়া 

স্বগমসুখ যভাগ েচরদত থাদেন। জীবািা যেবতা হ্ন। যেবগণ অমর নন, তাাঁহ্াচেগদেও 

মচরদত হ্য়। স্বদগমও সেদেই মচরদব। মৃতুযরূ্নয স্থান যেবে ব্রহ্মদোে, যসখাদনই যেবে 

জন্মও নাই মৃতুযও নাই। আমাদের পুরাদণ চেতগদনরও উদেখ যেচখদত পাওয়া যায়, 

তাাঁহ্ারা সমদয় সমদয় যেবগণদে আক্রমণ েদরন। সবমদেদর্র পুরাদণই এই যেব চেদতযর 

সংগ্রাম যেচখদত পাওয়া যায়। সমদয় সমদয় চেদতযরা যেবগদণর উপর জয়োভ েচরয়া 

থাদে। সেে যেদর্র পুরাদণ ইহ্াও পাওয়া যায় যয, যেবগণ সুন্দরী মানব-দুচহ্তাদের 

ভােবাদস। যেবরূদপ জীব যেবে তাহ্ার অতীত েদমমর ফেদভাগ েদরন, চেন্তু যোন 
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নূতন েমম েদরন না। েমম-অদথম যয-সেে োযম ফেপ্রসব েচরদব, যসইগুচে বুিাইয়া 

থাদে, আবার ফে গুচেদেও বুিাইয়া থাদে। মানুদষর যখন মৃতুয হ্য় এবং যস এেচট 

যেব-দেহ্ োভ েদর, তখন যস যেবে সুখদভাগ েদর, নূতন যোন েমম েদর না। যস 

তাহ্ার অতীত শুভেদমমর পুরস্কার যভাগ েদর মাত্র। চেন্তু যখন ঐ শুভেদমমর ফে যর্ষ 

হ্ইয়া যায়, তখন তাাঁহ্ার অনয েমম ফদোনু্মখ হ্য়। 

যবদে নরদের যোন প্রসঙ্গ নাই। চেন্তু পরবতমীোদে পুরাণোরগণ—আমাদের পরবতমী 

োদের র্ােোরগণ—ভচবয়াচ দেন, নরে না থাচেদে যোন ধমমই সমূ্পণম হ্ইদত পাদর না, 

সুতরাং তাহ্ারা নানাচবধ নরে েল্পনা েচরদেন।োদন্ত তাহ্ার ‘নরদে’  ( Inferno) যত 

প্রোর র্াচ  েল্পনা েচরয়াদ ন, ইাঁহ্ারা ততপ্রোর, এমন চে তাহ্া অদপক্ষা অচধে প্রোর 

নরে যন্ত্রণার েল্পনা েচরদেন। তদব আমাদের র্াে েয়া েচরয়া বদেন, এই র্াচ  

চে ুোদের জনয মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ েদমমর ফেদভাগ হ্ইয়া উহ্া ক্ষয় হ্ইয়া যায়, 

তখন জীবািাগণ পুনরায় পৃচথবীদত আচসয়া আর এেবার উন্নচত েচরবার সুদযাগ পায়। 

এই মানবদেদহ্ই উন্নচতসাধদনর চবদর্ষ সুদযাগ পাওয়া যায়। এই মানব যেহ্দে ‘েমমদেহ্’ 

বদে, এই মানব যেদহ্ই আমরা আমাদের ভচবষযৎ অেৃষ্ট চস্থর েচরয়া থাচে। আমরা এেচট 

বৃহ্ৎ বৃতপদথ ভ্রমণ েচরদতচ , আর মানবদেহ্ই যসই বৃদতর মদধয এেচট চবন্দু, যযখাদন 

আমাদের ভচবষযৎ চনধমাচরত হ্য়। এই োরদণই আনযানয সবমপ্রোর যেহ্ অদপক্ষা 

মানবদেহ্ই যেষ্ঠ  বচেয়া চবদবচিত হ্ইয়া থাদে। যেবগণ অদপক্ষাও মানুষ মহ্তর। 

যেবগণও মনুষযজন্ম গ্রহ্ণ েচরয়া থাদেন। এই পযমন্ত চদ্বত-দবোদন্তর আদোিনা। 

তারপর যবোন্ত ের্মদনর আর ঐে উচ্চতর ধারণা আদ —যসচেে হ্ইদত যেচখদে এগুচে 

অপচরণত ভাব। যচে বদেন ঈশ্বর অনন্ত, জীবািাও অনন্ত, এবং প্রেৃচতও অনন্ত, তদব 

এইরূপ অনদন্তর সংখযা আপচন যত ইো বািাইদত পাদরন, চেন্তু এইরূপ েরা 

অদযৌচিে; োরণ এই অনন্তগুচে পরস্পরদে সসীম েচরয়া যফচেদব এবং প্রেৃত অনন্ত 

বচেয়া চে ু থাচেদব না। ঈশ্বরই জগদতর চনচমত ও উপাোন োরণ; চতচন চনদজর চভতর 

হ্ইদত এই জগৎ বাচহ্দর প্রদক্ষপ েচরয়াদ ন। এ-েথার অথম চে এই যয, ঈশ্বরই এই 

যেওয়াে, এই যটচবে, এই পশু, এই হ্তযাোরী এবং জগদতর যা চে ু সব মন্দ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমমবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 93 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হ্ইয়াদ ন? ঈশ্বর শুিস্বরূপ; চতচন চেরূদপ এ-সেে মন্দ চজচনস হ্ইদত পাদরন?—না, 

চতচন এ-সব হ্ন নাই। ঈশ্বর অপচরণামী, এসেে পচরণাম প্রেৃচতদত; যযমন আচম 

অপচরণামী আিা, অথ  আমার যেহ্ আদ । এে অদথম—এই যেহ্ আমা হ্ইদত পৃথে নয়, 

চেন্তু আচম—যথাথম আচম েখনই যেহ্ নই। আচম েখন বােে, েখন যুবা, েখন বা বৃি 

হ্ইদতচ , চেন্তু উহ্াদত আমার আিার চে ুমাত্র পচরবতমন হ্য় নাই। উহ্া যয আিা, যসই 

আিাই থাদে। এইরূদপ প্রেৃচত এবং অন্ন্ন্ত-আিা-সমচন্বত এই জগৎ যযন ঈশ্বদরর অনন্ত 

র্রীর। চতচন ইহ্ার সবমত্র ওতদপ্রাত রচহ্য়াদ ন। চতচন এেমাত্র অপচরণামী। চেন্তু প্রেৃচত 

পচরণামী এবং আিাগুচেও পচরণামী। প্রেৃচতর চেরূপ পচরণাম হ্য়? প্রেৃচতর রূপ বা 

আোর ক্রমাগত পচরবচতমত হ্ইদতদ , উহ্া নূতন নূতন আোর ধারণ েচরদতদ । চেন্তু 

আিাদতা এইরূদপ পচরণাম প্রাপ্ত হ্ইদত পাদর না। উহ্াদের যেবে োদনর সদকাি ও 

চবোর্ হ্য়। প্রদতযে আিাই অশুভ েমম দ্বারা সদকাি প্রাপ্ত হ্য়। যয-সেে োদযমর দ্বারা 

আিার স্বাভাচবে োন ও পচবত্রতা সকুচিত হ্য়, যসগুচেদেই ‘অশুভ েমম’ বদে। যয সেে 

েমম আবার আিার স্বাভাচবে মচহ্মা প্রোর্ েদর, যসগুচেদে ‘অশুভ েমম’ বদে। সেে 

আিাই শুিস্বভাব চ ে, চেন্তু চনজ চনজ েমম দ্বারা সদকাি প্রাপ্ত হ্ইয়াদ । তথাচপ ঈশ্বদরর 

েৃপায় ও শুভেদমমর অনুষ্ঠ ান দ্বারা তাহ্ারা আবার চবোর্প্রাপ্ত হ্ইদব ও পুনরায় শুিস্বরূপ 

হ্ইদব। প্রদতযে জীবািার মুচিোদভর সমান সুদযাগ ও স্াবনা আদ  এবং োদে 

সেদেই শুিস্বরূপ হ্ইয়া প্রেৃচতর বন্ধন হ্ইদত মুি হ্ইদব। চেন্তু তাহ্া হ্ইদেও এই জগৎ 

যর্ষ হ্ইয়া যাইদব না, োরণ উহ্া অনন্ত। ইহ্াই যবোদন্তর চদ্বতীয় প্রোর চসিান্ত। 

প্রথদমািচটদে ‘চদ্বত যবোন্ত’ বদে; আর চদ্বতীয়চট—যাহ্ার মদত ঈশ্বর, আিা ও প্রেৃচত 

আদ ন, আিা ও প্রেৃচত ঈশ্বদরর যেহ্স্বরূপ আর ঐ চতদন চমচেয়া এে-ইহ্াদে 

‘চবচর্ষ্টাদ্বদ্বত যবোন্ত’ বদে। আর এই মতাবেচম্বগণদে চবচর্ষ্টাদ্বদ্বতবােী বদে। 

সবমদর্ষ ও সবমদেষ্ঠ  মত অদ্বদ্বতবাে। এই মদতও ঈশ্বর এই জগদতর চনচমত ও উপাোন 

োরণ দুই-ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হ্ইয়াদ ন। 

‘ঈশ্বর আিা স্বরূপ আর জগৎ যযন তাাঁহ্ার যেহ্ স্বরূপ আর যসই যেদহ্র পচরণাম হ্ইদতদ ’ 

—চবচর্ষ্টাদ্বদ্বতবােীর এই চসিান্ত অদ্বদ্বতবােী স্বীোর েদরন না। তাহ্ারা বদেন, তদব আর 
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ঈশ্বরদে এই জগদতর উপাোন-োরণ বচেবার চে প্রদয়াজন? উপাোনোরণ অদথম যয 

োরণচট োযমরূপ ধারণ েচরয়াদ । োযম োরদণর রূপান্তর বই আর চে ুই নয়। যযখাদনই 

োযম যেখা যায়, যসখাদনই বুচিদত হ্ইদব, োরণই রূপান্তচরত হ্ইয়া অবস্থান েচরদতদ । 

যচে জগৎ োযম হ্য়, আর ঈশ্বর োরণ হ্ন, তদব এই জগৎ অবর্যই ঈশ্বদরর রূপান্তর 

মাত্র। যচে বো হ্য়, জগৎ ঈশ্বদরর র্রীর, আর ঐ যেহ্ সদকািপ্রাপ্ত হ্ইয়া সূক্ষাোর ধারণ 

েচরয়া োরণ হ্য় এবং পদর আবার যসই োরণ হ্ইদত জগদতর চবোর্ হ্য়, তাহ্াদত 

অদ্বদ্বতবােী বদেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হ্ইয়াদ ন। এখন এেচট অচত সূক্ষ্ম প্রে 

আচসদতদ । যচে ঈশ্বর এই জগৎ হ্ইয়া থাদেন, তদব সবই ঈশ্বর। অবর্য সবই ঈশ্বর। 

আমার যেহ্ও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আিাও ঈশ্বর। তদব এত জীব যোথা 

হ্ইদত অচসে? ঈশ্বর চে েক্ষ েক্ষ জীবরূদপ চবভি হ্ইয়াদ ন? যসই অনন্ত র্চি, যসই 

অনন্ত পোথম, জগদতর যসই এে সতা চেরূদপ চবভি হ্ইদত পাদরন? অনন্তদে চবভাগ 

েরা অস্ব। তদব চেভাদব যসই শুিসতা (সৎস্বরূপ) এই জগৎ হ্ইদেন? যচে চতচন জগৎ 

হ্ইয়া থাদেন, তদব চতচন পচরণামী, পচরণামী হ্ইদেই চতচন প্রেৃচতর অন্তগমত, যাহ্া চে ু 

প্রেৃচতর অন্তগমত তাহ্ারই জন্ম মৃতুয আদ , যচে ঈশ্বর পচরণামী হ্ন, তদব তাাঁহ্ারও 

এেচেন মৃতুয হ্ইদব। এইচট মদন রাচখদবন। আর এেচট প্রে : ঈশ্বদরর েতখাচন এই 

জগৎ হ্ইয়াদ ? যচে বদেন ঈশ্বদরর ‘ে’ অংর্ জগৎ হ্ইয়াদ , তদব ঈশ্বর=‘ঈশ্বর’-ে; 

অতএব সৃচষ্টর পূদবম চতচন যয ঈশ্বর চ দেন, এখন আর যস ঈশ্বর নাই; োরণ তাাঁহ্ার চে ুটা 

অংর্ জগৎ হ্ইয়াদ । ইহ্াদত অদ্বদ্বতবােীর উতর এই যয, এই জগদতর বা চবে সতা 

নাই, ইহ্ার অচ ে প্রতীয়মান হ্ইদতদ  মাত্র। এই যেবতা, স্বগম, জন্মমৃতুয, অনন্ত সংখযে 

আিা আচসদতদ , যাইদতদ —এই সবই যেবে স্ব্নমমাত্র। সমুেয়ই যসই এে অনন্তস্বরূপ। 

এেই সূযম চবচবধ জেচবন্দুদত প্রচতচবচম্বত হ্ইয়া নানারূপ যেখাইদতদ । েক্ষ েক্ষ 

জেেণাদত েক্ষ েক্ষ সূদযমর প্রচতচবম্ব পচিয়াদ , আর প্রদতযে জেেণাদতই সূদযমর সমূ্পণম 

প্রচতমূচতম রচহ্য়াদ ; চেন্তু সূযম প্রেৃতপদক্ষ এেচট। এই সেে জীব সম্বদন্ধও যসই েথা—

তাহ্ারা যসই এে অনন্ত পুরুদষর প্রচতচবম্বমাত্র। স্ব্নম েখন সতয বযতীত থাচেদত পাদর 

না, আর যসই সতয—যসই এে অনন্ত সতা। র্রীর, মন বা জীবািাভাদব ধচরদে আপচন 
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স্ব্নমমাত্র, চেন্তু আপনার যথাথম স্বরূপ অখে সচচ্চোনন্দ। অদ্বদ্বতবােী ইহ্াই বদেন। এই 

সব জন্ম, পূনজমন্ম, এই আসা-যাওয়া—এ-সব যসই স্বদ্নমর অংর্মাত্র। আপচন অনন্তস্বরূপ। 

আপচন আবার যোথায় যাইদবন? সূযম, িি ও সমগ্র ব্রহ্মাে আপনার যথাথম স্বরূদপর চনেট 

এেচট চবন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ চেরূদপ হ্ইদব? আিা েখন জন্মান নাই, 

েখন মচরদবনও না; আিার যোনোদে চপতামাতা, র্ত্রুচমত্র চে ুই নাই; োরণ আিা 

অখে সচচ্চোনন্দস্বরূপ। 

অদ্বদ্বত যবোদন্তর মদত মানুদষর িরম েক্ষয চে?- এই োনোভ েরা ও জগদতর সচহ্ত 

এে হ্ইয়া যাওয়া। যাাঁহ্ারা এই অবস্থা োভ েদরন, তাাঁহ্াদের পদক্ষ সমুেয় স্বগম, এমনচে 

ব্রহ্মদোে পযমন্ত নষ্ট হ্ইয়া যায়, এই সমুেয় স্ব্নম ভাচিয়া যায়, আর তাহ্ারা চনজচেগদে 

জগদতর চনতয ঈশ্বর বচেয়া যেচখদত পান। তাাঁহ্ারা তাাঁহ্াদের যথাথম ‘আচমে’ োভ েদরন—

আমরা এখন যয কু্ষে অহ্ংদে এত বি এেটা চজচনস বচেয়া মদন েচরদতচ , উহ্া তাহ্া 

হ্ইদত অদনে েূদর। আচমে নষ্ট হ্ইদব না-অনন্ত ও সনাতন আচমে োভ হ্ইদব। কু্ষে কু্ষে 

বস্তুদত সুখদবাধ আর থাচেদব না। আমরা এখন এই কু্ষে যেদহ্ এই কু্ষে আচমদে েইয়া 

সুখ পাইদতচ । যখন সমুেয় ব্রহ্মাে আমাদের চনদজদের যেহ্ বচেয়া যবাধ হ্ইদব, তখন 

আমরা েত অচধে সুখ পাইব? এই পৃথক্ পৃথক্ যেদহ্ যচে এত সুখ থদে, তদব যখন 

সেে যেহ্ এে হ্ইয়া যাইদব, তখন আরও েত অচধে সুখ  যয বযচি ইহ্া অনুভব 

েচরয়াদ , যস-ই মুচিোভ েচরয়াদ , যস এই স্ব্নম োটাইয়া তাহ্ার পাদর িচেয়া চগয়াদ , 

চনদজর যথাথম স্বরূপ জাচনয়াদ । ইহ্াই অদ্বদ্বত-দবোদন্তর উপদের্।  

যবোন্তের্মন এেচটর পর এেচট যসাপানত্রয় অবেম্বন েচরয়া অগ্রসর হ্ইয়াদ , আর 

আমরা ঐ তৃতীয় যসাপান অচতক্রম েচরয়া আর অগ্রসর হ্ইদত পাচর না, োরণ আমরা 

এেদের পর আর যাইদত পাচর না। 

যাহ্া হ্ইদত জগদতর সবচে ু উৎপন্ন হ্ইয়াদ , যসই পূণম এেস্বরূদপর ধারণার যবর্ী 

আমরা আর যাইদত পাচর না। এই অদ্বদ্বতবাে সেদে গ্রহ্ণ েচরদত পাদর না; সেদের 

দ্বারা গৃহ্ীত হ্ইবার পদক্ষ ইহ্া চবদর্ষ েচিন। প্রথমতঃ বুচিচবিাদরর দ্বারা এই তত্ত্ব বুিা 
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অচতর্য় েচিন। ইহ্া বুচিদত তীক্ষ্ণতম বুচির প্রদয়াজন। চদ্বতীয়তঃ উহ্া অচধোংর্ 

বযচিরই উপদযাগী নয়। 

এই চতনচট যসাপাদনর মদধয প্রথমচট হ্ইদত আর্ েরা ভাে। ঐ প্রথম যসাপানচটর সম্বদন্ধ 

চিন্তাপূবমে ভাে েচরয়া বুচিদে চদ্বতীয়চট আপচনই খুচেয়া যাইদব। যযমন এেচট জাচত 

ধীদর ধীদর উন্নচত-দসাপাদন অগ্রসর হ্য়, বযচিদেও যসইরূপ েচরদত হ্য়। ধমমোদনর 

উচ্চতম িূিায় আদরাহ্ণ েচরদত মানবজাচতদে যয সেে যসাপান অবেম্বন েচরদত 

হ্ইয়াদ , প্রদতযে বযচিদেও তাহ্াই অবেম্বন েচরদত হ্ইদব। যেবে প্রদভে এই যয, 

সমগ্র মানবজাচতর এে যসাপান হ্ইদত যসাপানান্তদর আদরাহ্ণ েচরদত েক্ষ েক্ষ বষম 

োচগয়াদ , চেন্তু বযচি মানব েদয়ে বদষমর মদধযই মানবজাচতর সমগ্র জীবন যাপন 

েচরয়া যফচেদত পাদরন, অথবা আরও র্ীঘ্র—হ্য়দতা  য় মাদসর মদধযই পাদরন। চেন্তু 

আমাদের প্রদতযেদেই এই যসাপানগুচের মধয চেয়া যাইদত হ্ইদব। আপনাদের মদধয 

যাহ্ারা অদ্বদ্বতবােী, তাাঁহ্ারা যখন যঘার চদ্বতবােী চ দেন, চনদজদের জীবদনর যসই 

সমদয়র েথা অবর্যই মদন েচরদত পাদরন। যখনই আপনারা চনজচেগদে যেহ্ ও মন 

বচেয়া ভাদবন, তখন আপনাচেগদে এই স্বদ্নমর সমগ্রটাই েইদত হ্ইদব। এেচট ভাব 

েইদেই সমুেয়চট চেদত হ্ইদব। যয বযচি বদে জগৎ রচহ্য়াদ , চেন্তু ঈশ্বর নাই, যস 

চনদবমাধ; োরণ যচে জগৎ থাদে, তদব জগদতর এেটা োরণও থাচেদব, আর যসই 

োরদণর নামই ঈশ্বর। োযম থাচেদেই তাহ্ার োরণ আদ , অবর্য জাচনদত হ্ইদব। যখন 

জগৎ অন্তচহ্মত হ্ইদব, তখন ঈশ্বরও অন্তচহ্মত হ্ইদবন। যখন আপচন ঈশ্বদরর সচহ্ত চনজ 

এেে অনুভব েচরদবন, তখন আপনার পদক্ষ আর এই জগৎ থাচেদব না। চেন্তু যতচেন 

এই স্ব্নম আদ , ততচেন আমরা আমাচেগদে জন্মমৃতুযর্ীে বচেয়া মদন েচরদত বাধয, 

চেন্তু যখনই ‘আমার যেহ্’-এই স্ব্নম অন্তচহ্মত হ্য়, অমচন সদঙ্গ সদঙ্গ ‘আমরা জন্মাইদতচ  

ও মচরদতচ ’—এ স্ব্নমও অন্তচহ্মত হ্ইদব, এবং ‘এেটা জগৎ আদ ’—এই স্ব্নমও িচেয়া 

যাইদব। 

যাহ্াদে আমরা এখন এই জগৎ বচেয়া যেচখদতচ , তাহ্াই আমাদের চনেট ঈশ্বর বচেয়া 

প্রচতভাত হ্ইদব এবং যয-ঈশ্বরদে এতচেন আমরা বাচহ্দর অবচস্থত বচেয়া 
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জাচনদতচ োম, চতচনই আমাদের আিার অন্তরািারূদপ প্রতীত হ্ইদবন। অদ্বদ্বতবাদের 

যর্ষ েথা ‘তত্ত্বমচস’—তাহ্াই তুচম। 
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