
স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 

  

পাতজ্ঞল-য াগসূত্র 

স্বামী বিবিকানদে 



 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 1 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 

সূচিপত্র 

০. উপক্রমচিকা ................................................................... 2  

১. সমাচি-পাদ (প্রথম অিযায়) .................................................. 8  

২. সািন পাদ (চিতীয় অিযায়) .............................................. 4 9  

৩. চিভচূত-পাদ (তৃতীয় অিযায়) ............................................ 8 8  

৪. ককিল্য-পাদ (িতুথথ অিযায়) .......................................... 1 1 0  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 2 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

০. উপক্রমচিকা 

য োগসূত্র-ব্যোখ্যোর যিষ্টো করব্োর পূর্ব্ে, য োগীর্ের সমগ্র ধমেম  য  চতচতিরর পপর ্োচপ , 

আচম যসই চব্রোট প্রশ্নচটর আর্ োিনো কচরর্  যিষ্টো কচরব্। জগর্ র যেষ্ঠ মন মনীচনব্দ  

সকর্ ই এ-চব্নর্ে একম  ব্চ েো যব্োধ হে, আর জড় প্রকদচ  সম্বর্ে অনুসেোর্নর ফর্  

ইহো একরূপ প্রমোচি  হইেো চগেোর্ে য , আমরো আমোর্ের ব্ েমোন সচব্র্ষন তোর্ব্র 

পশ্চোর্  অব্চ্  এক চনচব্ের্ষন তোর্ব্র ব্চহিঃপ্রকোষ ও ব্যক্ততোব্স্বরূপ; আব্োর যসই 

চনচব্ের্ষনতোর্ব্ প্র যোব্দতির হইব্োর জনয আমরো ক্রমোগ  অগ্রসর হইর্ চে।  চে এইটুকু 

স্বীকোর করো  োে,  োহো হইর্  প্রশ্ন এই-পক্ত চনচব্ের্ষন অব্্ো প্চত র, নো ব্ েমোন অব্্ো  

এমন য োর্কর অতোব্ নোই, চ চন মর্ন কর্রন এই ব্যক্ত অব্্োই মোনুর্নর সর্ব্েো্চত অব্্ো। 

অর্নক ষচক্তমোন্ মনীনীর ম -আমরো এক চনব্ের্ষন সতিরোর ব্যক্ততোব্, এব্ং চনচব্ের্ষন 

অব্্ো অর্পক্ষো এই সচব্র্ষন অব্্ো যেষ্ঠ মন।  োাঁহোরো মর্ন কর্রন, চনচব্ের্ষন সতিরোর যকোন 

গুি থোচকর্  পোর্র নো, সু রোং পহো চনশ্চেই অচি নয, জড় ও প্রোিষূনয।  োাঁহোরো আরও 

মর্ন কর্রন, এই জীব্র্নই যকব্  সুখ্র্তোগ সম্ভব্, সু রোং ইহোর্ ই আমোর্ের আসক্ত 

হওেো পচি । প্রথর্মই আমরো অনুসেোন কচরর্  িোই, জীব্ন-সমসযোর আর চক চক 

সমোধোন আর্ে  এ সন্বর্ে এক অচ  প্রোিীন চসদ্ধোন্ত এই য , মদ ুযর পর মোনুন পূর্ব্ের 

মর্ োই থোর্ক,  র্ব্  োহোর অশুতগুচ  থোর্ক নো, যকব্  য গুচ  তো , যসগুচ  সব্ই 

চিরকোর্ র জনয থোচকেো  োে।  ুচক্ত ব্ো নযোর্ের তোনোে এই স যচট ্ োপন কচরর্  এইরূপ 

েোাঁড়োে য , মোনুর্নর  ক্ষয এই জগৎ। এই জগর্ রই চকেু প্চতোব্্ো এব্ং ইহোর ম  অংষ 

ব্োে চের্   োহো থোর্ক,  োহোর্কই স্বগে ব্র্ । এই ম চট য  অসম্ভব্ ও ব্ো জর্নোচি   োহো 

অচ  সহর্জই বু্ঝো  োে; কোরি এরূপ হইর্  পোর্র নো। তো  নোই অথি ম  আর্ে, ব্ো 

ম  নোই অথি তো  আর্ে-এরূপ হইর্ ই পোর্র নো। চকেু ম  নোই, সব্ তো -এরূপ 

জগর্  ব্োস করোর কল্পনোর্ক তোর ীে ননেোচেকগি ‘আকোষ-কুসুম’ ব্চ েো ব্িেনো কর্রন। 

আধুচনকোকোর্  আর একচট ম  অর্নক সম্প্রেোে ক দেক পপ্োচপ  হে,  োহো এই-মোনুন 

ক্রমোগ  পন্নচ  কচরর্ব্, িরম  র্ক্ষয যপ াঁচেব্োর যিষ্টো কচরর্ব্, চকন্তু  কখ্নও যসই  র্ক্ষয 
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যপ াঁেোর্  পোচরর্ব্ নো, ইহোই মোনুর্নর চনেচ । এই ম ও আপো  িঃ অচ  পপোর্েে ব্চ েো 

যব্োধ হইর্ ও অসম্ভব্, কোরি সর  যরখ্োে যকোন গচ  হইর্  পোর্র নো। সমুেে গচ ই 

ব্দতিরোকোর্র হইেো থোর্ক।  চে  ুচম একচট প্রস্তর আকোর্ষ চনর্ক্ষপ কর,  োরপর  চে  ুচম 

েীর্েকো  ব্োাঁচিেো থোর্কো ও প্রস্তরচট যকোন ব্োধো নো পোে,  র্ব্ পহো চকক য োমোর হোর্  

চফচরেো আচসর্ব্। একচট সর  যরখ্োর্ক অসীমতোর্ব্ ব্চধে  করো হইর্  পহো একচট 

ব্দতিররূর্প পচরি  হইেো যষন হইর্ব্। অ এব্ মোনুন ক্রমোগ  পন্নচ র চের্ক অগ্রসর 

হইর্ র্ে, কখ্নও থোর্ম নো-এইরূপ ম  অসম্ভব্। অপ্রোসচিক হইর্ ও আচম মন্তব্য 

কচরর্  পোচর, ‘কোহোর্কও র্দিো কচরও নো, সক র্ক তো ব্োচসও’-নীচ ষোর্ের এই 

ম ব্োেচট পূর্ব্েোক্ত ম দ্বোরো ব্যোখ্যো  হইেো  োে। য মন  চড়ৎ সম্বর্ে আধুচনক ম  এই 

য , ঐ ষচক্ত চব্দ্যযেোধোর- ন্ত্র (dynamo) হইর্  ব্চহগে  হইেো আব্োর যসই  র্ন্ত্র প্র যোব্দতির 

হে-র্দিো ও তো ব্োসো চকক যসইরূপ। সমুেে ষচক্তই আব্োর পৎসমুর্খ্ চফচরেো আচসর্ব্। 

অ এব্ কোহোর্কও র্দিো কচরও নো, কোরি য  র্দিো য োমো হইর্  ব্চহগে  হে,  োহো কোর্  

য োমোরই চনকট চফচরেো আচসর্ব্।  চে  ুচম তো ব্োর্সো,  র্ব্ যসই তো ব্োসোও য োমোর 

চনকট চফরেো আচসর্ব্। ইহো অচ  চনচশ্চ  য , মোনুর্নর অন্তিঃকরি হইর্  য  র্দিো ব্চহগে  

হে,  োহোর অিুপরমোিু চফচরেো আচসেো  োহোর পপর পূিে চব্ক্রর্ম প্রতোব্ চব্স্তোর কচরর্ব্। 

যকহই ইহোর গচ  যরোধ কচরর্  পোর্র নো। একইতোর্ব্ তো ব্োসোর প্রচ চট স্প নও চফচরেো 

আচসর্ব্। 

  

‘অনন্ত পন্নচ ’-সম্বেীে ম  য  ্োপন করো অসম্ভব্,  োহো আরও অনযোনয প্র যর্ক্ষর পপর 

্োচপ  অর্নক  ুচক্ত দ্বোরো প্রমোি করো  োইর্  পোর্র। প্র যক্ষ যেখ্ো  োইর্ র্ে-চব্নোষই 

পোচথেব্ সক  ব্স্তুর িরম গচ , অ এব্ অনন্ত পন্নচ র ম চট যকোনমর্ ই চটচকর্  পোর্র 

নো। আমোর্ের নোনোপ্রকোর যিষ্টো, আমোর্ের এই-সব্ আষো, এ  তে, এ  সুখ্-এ-সর্ব্র 

পচরিোম চক  মদ ুযই আমোর্ের সকর্ র িরম পচরিোম। ইহো অর্পক্ষো সুচনচশ্চ  আর চকেুই 

নোই।  র্ব্ এই সর  যরখ্োে গচ র চক হই   অনন্ত পন্নচ র চক হই  -চকেুেূর  োওেো, 

আব্োর য খ্োর্ন হইর্  গচ  আরম্ভ হইেোচে , যসই ্োর্ন চফচরেো আসো। যেখ্-নীহোচরকো 

( nobulae) হইর্  সূ ে, িন্দ্র,  োরো পৎপন্ন হইর্ র্ে, পর্র নীহোচরকোর্ ই চফচরেো 
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আচসর্ র্ে। সব্েত্রই এইরূপ িচ র্ র্ে। পচিদ্ মচতিরকো হইর্ ই পপোেোন সংগ্রহ 

কচরর্ র্ে, আব্োর  খ্ন সংগকন তোচিেো  োে,  খ্ন মোচটর্ ই সব্ চফরোইেো চের্ র্ে। 

 োহো চকেু আকোর পচরগ্রহ কচরর্ র্ে,  োহোই পরমোিু হইর্  পৎপন্ন হইেো আব্োর যসই 

পরমোিুর্ ই চফচরেো  োইর্ র্ে। 

  

একই চনেম চব্চতন্ন ্োর্ন চব্চতন্নতোর্ব্ কো ে কচরর্ব্,  োহো হইর্  পোর্র নো। চনেম সব্েত্রই 

একরূপ। ইহো অর্পক্ষো চনশ্চে আর চকেুই নোই। ইহো  চে প্রকদচ র চনেম হে,  োহো হইর্  

অন্তজেগর্ রও এ চনেম খ্োচটর্ব্। চিন্তো ইহোর পৎপচতির-্োর্ন চগেো  ে পোইর্ব্। আমরো 

ই্চতো কচর ব্ো নো কচর, আমোচেগর্ক আমোর্ের যসই আচের্ -পরমসতিরো ঈশ্বর্র চফচরেো 

 োইর্  হইর্ব্। আমরো ঈশ্বর হইর্  আচসেোচে, আমোচেগর্ক পুনরোে ঈশ্বর্র চফচরেো 

 োইর্ ই হইর্ব্।  োাঁহোর্ক য  নোর্মই ডোর্কো নো যকন- োাঁহোর্ক ‘গড’ ব্ো ঈশ্বর ব্র্ ো, 

চনচব্ের্ষন ব্ো পরম সতিরো ব্র্ ো, আর প্রকদচ ই ব্র্ ো, পহো যসই একই ব্স্তু। ‘ োাঁহো হইর্  

এই চব্শ্বজগৎ পৎপন্ন হইেোর্ে,  োাঁহোর্  সমুেে প্রোিী অব্্োন কচরর্ র্ে ও  োাঁহোর্  আব্োর 

সব্ চকেু চফচরেো  োইর্ব্।’১ইহো অর্পক্ষো চনশ্চে আর চকেুই হইর্  পোর্র নো। প্রকদচ  সব্েত্র 

এক চনের্ম কো ে কচরেো থোর্ক। এক স্তর্র য  কো ে হইর্ র্ে, অনয  ক্ষ  ক্ষ স্তর্রও 

 োহোই পুনরোব্চ ে  হে। গ্রহসমূর্হ  োহো যেচখ্র্  পোও, এই পদচথব্ীর্ -সক  মনুর্নয ও 

সব্েত্র যসই একই ব্যোপোর িচ র্ র্ে। ব্দহৎ  রি ক্ষদ্র কু্ষদ্র ব্ু   রর্ির এক মহোসমচষ্ট 

মোত্র। জগর্ র জীব্ন ব্চ র্   ক্ষ  ক্ষ কু্ষদ্র জীব্র্নর সমচষ্টমোত্র বু্ঝোে। আর জগর্ র 

মদ ুয ব্চ র্  এই-সক   ক্ষ  ক্ষ কু্ষদ্র জীর্ব্র মদ ুযই বু্ঝোে।  

  

১ ‘ র্ ো ব্ো ইমোচন তু োচন জোের্ন্ত। য ন জো োচন জীব্চন্ত।  ৎ প্রেন্তযচ সংচব্ষচন্ত’-চ চতির 

পপ, ৩।১  

  

এখ্ন প্রশ্ন পচকর্ র্ে-এই তগব্োর্ন প্র যোব্ েন প্চত র অব্্ো চকনো  য োগম োব্ ন্বী 

েোষেচনকগি এ কথোর পতিরর্র েদঢ়তোর্ব্ ব্র্ ন, ‘হোাঁ, পহো প্চতোব্্ো।’  োাঁহোরো ব্র্ ন, 

‘মোনুর্নর ব্ েমোন অব্্ো একচট অধিঃপচ   অব্্ো।’ জগর্  এমন যকোন ধমে নোই,  োহো 

ব্র্ -মোনুন পূর্ব্ে  োহো চে   ের্পক্ষো পন্ন  হইেোর্ে। তোব্চট এই য , আচের্  মোনুন শুদ্ধ 
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ও পূিে চে , পর্র ক্রমোগ  অব্ন  হইর্  থোর্ক, এ েূর নীর্ি  োে,  োহোর নীর্ি যস আর 

 োইর্  পোর্র নো। পর্র এমন এক সমে আচসর্ব্ই আচসর্ব্,  খ্ন যস সর্ব্র্গ আব্োর 

পপর্র পচকর্  থোচকর্ব্ এব্ং ব্দতির-গচ  সমূ্পিে কচরেো পূব্ে ্ োর্ন পপনী  হইর্ব্। ব্দতিরোকোর্র 

গচ  পূিে কচরর্ ই হইর্ব্। মোনুন    নীর্িই নোচমেো  োক নো যকন, যষন প েন্ত  োহোর্ক 

ঊর্ধ্েগচ   োত কচরেো আচে কোরি তগব্োর্ন চফচরেো  োইর্  হইর্ব্। মোনুন প্রথর্ম তগব্োন্ 

হইর্  আর্স, মর্ধয যস মনুনযরূপ  োত কর্র, পচরর্ষর্ন পুনরোে তগব্োর্ন প্র যোব্ েন 

কর্র। নদ্ব ব্োর্ের তোনোে  ত্ত্বচট এইতোর্ব্ই ব্ ো হে। অচদ্ব ব্োর্ের তোনোে ব্চ র্  যগর্  

ব্চ র্  হেিঃ মোনুনই ব্রহ্ম, আব্োর ব্রহ্মতোর্ব্ চফচরেো  োে।  চে আমোর্ের ব্ েমোন 

অব্্োচটই প্চত র অব্্ো হে,  োহো হইর্  জগর্  এ  দ্যিঃখ্ কষ্ট, এ  তেোব্হ ব্যোপোর 

সক  রচহেোর্ে যকন  আর ইহোর অন্তই ব্ো হে যকন   চে এইচটই প্চত র অব্্ো হে, 

 র্ব্ ইহোর যষন হে যকন  য চট চব্কদ  ও অব্ন  হে, যসচট কখ্নও সর্ব্েো্চত অব্্ো হইর্  

পোর্র নো। এই জগৎ এ  নপষোচিক-তোব্োপন্ন-এ  অ দচিকর যকন  এই-চব্নর্ে এইটুকু 

ব্ ো  োইর্  পোর্র য , ইহোর মধয চেেো আমরো একচট প্চত র পর্থ পচকর্ চে। নব্জীব্ন 

 োত কচরব্োর জনযই এই অব্্োর চত র চেেো আমোচেগর্ক িচ র্  হইর্ব্। তূচমর্  ব্ীজ 

পুাঁচ েো েোও, পহো চব্চিষ্ট হইেো চকেুকো  পর্র এর্কব্োর্র মোচটর সচহ  চমচষেো  োইর্ব্, 

আব্োর যসই চব্চিষ্ট অব্্ো হইর্  এক মহোব্দক্ষ পৎপন্ন হইর্ব্। ব্রহ্মতোব্োপন্ন হইর্  হইর্  

প্রর্ যক জীব্োত্মোর্কই ঐ চব্র্িনর্ির চত র চেেো  োইর্  হইর্ব্। ইহো হইর্  যব্ষ বু্ঝো 

 োইর্ র্ে য , আমরো    ষীঘ্র এই ‘মোনব্’-সংজ্ঞক অব্্োচব্র্ষনর্ক অচ ক্রম কচরর্  

পোচর,   ই আমোর্ের মি ।  র্ব্ চক আত্মহ যো কচরেো আমরো এ অব্্ো অচ ক্রম 

কচরব্  কখ্নই নে। পহোর্  ব্রং আরও অচনষ্ট হইর্ব্। ষরীরর্ক অনথেক পীড়ো যেওেো, 

অথব্ো জগৎর্ক গো োগোচ  যেওেো, ইহোর ব্োচহর্র  োওেোর পপোে নে। আমোচেগর্ক 

ননরোর্ষযর পঙ্ক  হ্রর্ের চেেো  োইর্  হইর্ব্; আর    ষীঘ্র ইহো অচ ক্রম কচরর্  পোচর-

  ই মি । চকন্তু  এচট য ন সব্েেো স্মরি থোর্ক য , আমোর্ের এই মনুনয-অব্্ো সর্ব্েো্চত 

অব্্ো নে। 
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ইহোর মর্ধয এইটুকু যব্োঝো ব্োস্তচব্ক কচকন য , চনচব্ের্ষন অব্্োর্ক সর্ব্েো্চত অব্্ো ব্ ো 

হে,  োহো অর্নক য রূপ আষঙ্কো কর্রন-প্রস্তর ব্ো স্পঞ্জ প্রতদচ র অব্্োর মর্ ো নে। 

 োাঁহোর্ের মর্  জগর্  মোত্র দ্যই প্রকোর অচস্তত্ব আর্ে-এক প্রকোর প্রস্তরোচের নযোে জড় ও 

অপর প্রকোর চিন্তোচব্চষষ্ট। অচস্তত্বর্ক এই দ্যই প্রকোর্র সীমোব্দ্ধ কচরব্োর চক অচধকোর 

 োাঁহোর্ের আর্ে  চিন্তো হইর্  অনন্ত গুি পৎকদষ্ট অব্্ো চক নোই  আর্ োর্কর কম্পন অচ  

মদদ্য হইর্  আমরো যেচখ্র্  পোই নো,  খ্ন ঐ কম্পন অর্পক্ষোকদ   ীব্র হে-  খ্নই 

আমোর্ের ির্ক্ষ পহো আর্ োকরূর্প প্রচ তো  হে।  খ্ন আরও  ীব্র হে,  খ্নও আমরো 

পহো যেচখ্র্  পোই নো, পহো আমোর্ের ির্ক্ষ অেকোরব্ৎ প্র ীেমোন হে। এই যষর্নোক্ত 

অেকোর চক ঐ প্রথর্মোক্ত অেকোর্ররই মর্ ো  চনশ্চেই নে। পহোরো দ্যই যমুপপ্রোর্ন্তর নযোে 

চতন্ন। প্রস্তর্রর চিন্তোষূনয ো ও তগব্োর্নর চিন্তোষূন ো চক একই প্রকোর্রর  কখ্নই নে। 

তগব্োন চিন্তো কর্রন নো; চব্িোর কর্রন নো। যকন কচরর্ব্ন   োাঁহোর চনকট চক চকেু অজ্ঞো  

আর্ে য , চ চন চব্িোর কচরর্ব্ন  প্রস্তর চব্িোর কচরর্  পোর্র নো, আর ঈশ্বর চব্িোর কর্রন 

নো-এই পোথেকয। পূর্ব্েোক্ত েোষেচনর্করো মর্ন কর্রন য , চিন্তোর ব্োচহর্র  োওেো অচ  তেোব্হ 

ব্যোপোর,  োাঁহোরো চিন্তোর অ ী  চকেু খ্ুাঁচজেো পোন নো। 

  

 ুচক্তচব্িোরর্ক অচ ক্রম কচরেো অর্নক প্চত র অব্্ো রচহেোর্ে। ব্োস্তচব্ক, বু্চদ্ধর অ ী  

প্রর্ের্ষই আমোর্ের প্রথম ধমেজীব্ন আরম্ভ হে।  খ্ন  ুচম চিন্তো, বু্চদ্ধ,  ুচক্ত-সমুেে 

অচ ক্রম কচরেো িচ েো  োও,  খ্নই  ুচম তগব্ৎ-প্রোচির পর্থ প্রথম পের্ক্ষপ কচরর্ । 

ইহোই জীব্র্নর প্রকদ  আরম্ভ।  োহোর্ক সোধোরি িঃ জীব্ন ব্ ো হে,  োহো প্রকদ  জীব্র্নর 

ভ্রূিোব্্ো মোত্র। 

  

এখ্ন প্রশ্ন হইর্  পোর্র য , চিন্তো ও চব্িোর্রর অ ী  অব্্োচট য  সর্ব্েো্চত অব্্ো,  োহোর 

প্রমোি চক  প্রথম িঃ জগর্ র যেষ্ঠ মন ব্যচক্তগি- োহোরো যকব্  ব্োকয-ব্োে কচরেো থোর্ক, 

 োহোর্ের অর্পক্ষো মহতিরর ব্যচক্তগি-চনজ ষচক্তব্র্   োাঁহোরো সমগ্র জগৎর্ক পচরিোচ   

কচরেোর্েন,  োাঁহোর্ের চিন্তোে স্বোর্থের য ষমোত্র চে  নো,  োাঁহোরো সকর্ ই যর্োনিো কচরেো 

চগেোর্েন য , এই জীব্ন যসই অনন্তস্বরূর্প যপ াঁচেব্োর পর্থ একচট যেোট যসোপোন মোত্র। 
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চদ্ব ীে িঃ  োাঁহোরো যকব্  এইরূপ ব্র্ ন  োহো নে, পরন্তু   োাঁহোরো সক র্কই যসই পথ 

যেখ্োইেো যেন,  োাঁহোর্ের সোধন-প্রিো ী বু্ঝোইেো যেন,  োহোর্  সকর্ ই  োাঁহোর্ের 

অনুসরি কচরেো িচ র্  পোর্র।  দ ীে িঃ আর যকোন পথ নোই। জীব্র্নর আর যকোন প্রকোর 

ব্যোখ্যো যেওেো  োে নো।  চে স্বীকোর করো  োে য , ইহো অর্পক্ষো প্চত র অব্্ো আর নোই, 

 র্ব্ চজজ্ঞোসয এই য , আমরো চিরকো  এই ির্ক্রর চত র রু্চরর্ চে যকন  যকোন্  ুচক্ত 

দ্বোরো এই জগর্ র ব্যোখ্যো করো  োে   চে আমোর্ের ইহো অর্পক্ষো অচধক েূর্র  োইব্োর 

ষচক্ত নো থোর্ক,  চে আমোর্ের ইহো অর্পক্ষো অচধক চকেু প্রোথেনো কচরব্োর নো থোর্ক,  োহো 

হইর্  এই পর্েচন্দ্রেগ্রোহয জগৎই আমোর্ের জ্ঞোর্নর িরম সীমো হইেো থোচকর্ব্। ইহোর্কই 

অর্জ্ঞেব্োে ব্ ো হে। ইচন্দ্রর্ের সোর্ক্ষয চব্শ্বোস কচরর্ ই হইর্ব্, এমন কী  ুচক্ত আর্ে  

আচম  োাঁহোর্কই  থোথে অর্জ্ঞেব্োেী ব্চ ব্, চ চন পর্থ িুপ কচরেো েোাঁড়োইেো থোচকেো মচরর্  

পোর্রন।  চে  ুচক্তই আমোর্ের সব্েস্ব হে,  র্ব্ ষূনযব্োর্ের পক্ষ অব্ ম্বন কচরেো আমরো 

যকোথোও েোাঁড়োইর্  পোচর নো। যকব্  অথে,  ষ, নোর্মর আকোঙ্খো ব্য ী  অপর সব্ চব্নর্  

 চে যকহ নোচস্তক হে,  র্ব্ যস একচট জুেোর্িোর মোত্র। কযোন্ট (Kant) চনিঃসংষর্ে প্রমোি 

কচরেোর্েন য , আমরো  ুচক্তরূপ চব্রোট পোনোি-প্রোিীর যতে কচরেো  োহো অচ ক্রম কচরর্  

পোচর নো। চকন্তু  তোর ীে েোষেচনকগর্ির প্রথম কথো : আমরো  ুচক্তর্ক অচ ক্রম কচরর্  

পোচর। য োগীরো অচ  সোহর্সর সচহ  অর্ন্বনর্ি প্রব্দতির হন এব্ং এমন এক ব্স্তু  োত কচরর্  

সমথে হন,  োহো  ুচক্তর ঊর্র্ধ্ে, যসখ্োর্নই আমোর্ের ব্ েমোন অব্্োর কোরি খ্ুাঁচজেো পোওেো 

 োে।  োহো আমোচেগর্ক জগর্ র ব্োচহর্র  ইেো  োে, এমন চব্নে চষক্ষো কচরব্োর ইহোই 

ফ । ‘ ুচম আমোর্ের চপ ো,  ুচম আমোচেগর্ক অজ্ঞোর্নর পরপোর্র  ইেো  োইর্ব্।’১ ইহোই 

ধমেচব্জ্ঞোন, অনয চকেু নে। 
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১. সমাচি-পাদ (প্রথম অিযায়) 

অথে য োগোনুষোসনম্।।১। ।  

  

সূত্রোথে-এখ্ন য োগ ব্যোখ্যো করো  োইর্ র্ে। 

  

য োগচশ্চতিরব্দচতিরচনর্রোধিঃ ।।২। ।  

  

সূত্রোথে-চিতিরর্ক চব্চতন্ন প্রকোর ব্দচতির অথেোৎ আকোর ব্ো পচরিোম গ্রহি কচরর্  নো যেওেোই 

য োগ। 

  

ব্যোখ্যো-এখ্োর্ন অর্নক কথো বু্ঝোইর্  হইর্ব্। প্রথম িঃ আমোচেগর্ক বু্চঝর্  হইর্ব্, চিতির 

চক ও ব্দচতিরগুচ ই ব্ো চক। আমোর এই িকু্ষ আর্ে। িকু্ষ ব্োস্তচব্ক যের্খ্ নো। মচস্তর্ে অব্চ্  

স্নোেুর্কন্দ্রচট-েষের্নচন্দ্রে-অপসদ  কর,  খ্ন য োমোর িকু্ষ থোচকর্  পোর্র, ির্ক্ষর অচক্ষজো  

অক্ষ  থোচকর্  পোর্র, আর ির্ক্ষর পপর য -েচব্ পচড়েো েষেন হে,  োহোও পচড়র্  পোর্র, 

 থোচপ িকু্ষ যেচখ্র্  পোইর্ব্ নো। িকু্ষ যকব্  েষের্নর যগ ি  ন্ত্রমোত্র। পহো প্রকদ  েষের্নচন্দ্রে 

নে। েষের্নচন্দ্রে মচস্তর্ের অন্তগে  একচট স্নোেুর্কর্ন্দ্র অব্চ্ । যকব্  িকু্ষ-দ্যইচটই  র্থষ্ট 

নে। কখ্ন কখ্ন য োর্ক িকু্ষ খ্ুচ েো চনদ্রো  োে। আর্ ো (এব্ং েষের্ন চন্দ্রে) রচহেোর্ে, 

ব্োচহর্র চিত্র রচহেোর্ে, চকন্তু   দ ীে একচট ব্স্তুর প্রর্েোজন, মন ইচন্দ্রর্ে সং ুক্ত হওেো 

িোই। সু রোং েষেনচক্রেোর জনয িকু্ষরূপ ব্চহ েন্ত্র, মচস্তে্ স্নোেুর্কন্দ্র ও মন-এই চ নচট 

চজচনর্সর আব্ষযক। রোস্তো চেেো গোচড় িচ েো  োইর্ র্ে, চকন্তু   ুচম পহোর ষব্দ শুচনর্  

পোইর্ ে নো। ইহোর কোরি চক  কোরি য োমোর মন েব্র্িচন্দ্রর্ে সং ুক্ত হে নোই। অ এব্ 

প্রর্ যক অনুতব্চক্রেোর জনয িোই- প্রথম িঃ ব্োচহর্রর  ন্ত্র,  োরপর ইচন্দ্রে এব্ং  দ ীে িঃ 

পতর্ের্  মর্নর য োগ। চব্নেোচতর্ো -জচন  যব্েনোর্ক মন আরও অতযন্তর্র ব্হন কচরেো 

চনশ্চেোচত্মকো বু্চদ্ধর চনকট অপেি কর্র।  খ্ন বু্চদ্ধ হইর্  প্রচ চক্রেো হে। এই প্রচ চক্রেোর 

সচহ  অহংতোব্ জোচগেো পর্ক। আর এই চক্রেো ও প্রচ চক্রেোর সমচষ্ট, পুুপর্নর (ব্ো প্রকদ  

আত্মোর) চনকট অচপে  হে। চ চন  খ্ন এই চমেিচটর্ক একচট ব্স্তুরূর্প পপ চি কর্রন। 
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ইচন্দ্রেগি, মন, চনশ্চেোচত্মকো বু্চদ্ধ ও অহংকোর চমচ   হইেো  োহো হে,  োহোর্ক 

‘অন্তিঃকরি’ ব্র্ । পহোরো মর্নর পপোেোন-চির্তিরর চতন্ন চতন্ন প্রচক্রেোস্বরূপ। চির্তিরর অন্তগে  

এই-সক  চিন্তো রির্ক ব্দচতির (আক্ষচরকতোর্ব্ আব্ ে ব্ো রূ্চিে) ব্র্ । এখ্ন চজজ্ঞোসয-চিন্তো 

চক  মযোধযোকনেি ব্ো চব্কনেি-ষচক্তর নযোে চিন্তোও একপ্রকোর ষচক্ত। প্রোকদচ ক ষচক্তর 

অক্ষে তোন্ডোর হইর্  চিতির-নোমক  ন্ত্রচট চকেু ষচক্ত সংগ্রহ কচরেো অিীতূ  কর্র এব্ং 

চিন্তোরূর্প যপ্ররি কর্র। খ্োেয হইর্  আমোর্ের এই ষচক্ত সংগদহী  হে। ঐ খ্োেয হইর্ ই 

ষরীর গচ ষচক্ত প্রতদচ   োত কর্র। অনযোনয সূক্ষ্ম র ষচক্তও খ্োেয হইর্ ই চিন্তোরূর্প 

পৎপন্ন হে। সু রোং মন নি নযমে নে, অথি নি নযমে ব্চ েো যব্োধ হে। এইরূপ হইব্োর 

কোরি চক  কোরি নি নযমে আত্মো পহোর পশ্চোর্  রচহেোর্েন।  ুচমই একমোত্র নি নযমে 

পুুপন-মন যকব্  একচট  ন্ত্র, ইহোদ্বোরো  ুচম ব্চহজেগৎ অনুতব্ কর। এই পুস্তকখ্োচনর কথো 

ধর, ব্োচহর্র পহোর পুস্তকরূপ যকোন অচস্তত্ব নোই। ব্োচহর্র  োহো আর্ে,  োহো অজ্ঞো  ও 

অর্জ্ঞে; পহো যকব্  পর্তিরজক কোরি মোত্র। পহো মর্ন আর্ো  কর্র, মনও পুস্তকরূর্প 

প্রচ চক্রেো কর্র। য মচন জর্  একচট প্রস্তরখ্ন্ড চনর্ক্ষপ কচরর্  জ ও  রিোকোর্র ঐ 

প্রস্তরখ্ন্ডর্ক প্রচ র্ো  কর্র; সু রোং ব্োস্তব্ ব্চহজেগৎ মোনচসক প্রচ চক্রেোর পর্তিরজক কোরি 

মোত্র। পুস্তকোকোর, গজোকোর ব্ো মনুনযকোর যকোন পেোথে ব্োচহর্র নোই; ব্োচহর্রর ইচি  ব্ো 

পর্তিরজক কোরি হইর্  মর্নর মর্ধয য  প্রচ চক্রেো হে, যকব্ মোত্র  োহোই আমরো জোচনর্  

পোচর। জন স্টুেোটে চম  ব্চ েোর্েন, ‘ইচন্দ্রেোনুতূচ র চন য সম্ভোব্য োর নোম জড়পেোথে।’১ 

ব্োচহর্র ঐ প্রচ চক্রেো পৎপন্ন কচরেো চেব্োর পর্তিরজক কোরি মোত্র রচহেোর্ে। পেোহরিস্বরূপ 

একচট শুচক্ত  ওেো  োক। য োমরো জোর্নো, মুক্তো চকরূর্প পৎপন্ন হে। এক চব্ ু ব্ো ুকিো, 

কীটোিু ব্ো আর চকেু পহোর চত র প্রর্ব্ষ কচরেো পহোর্ক পর্তিরচজ  কচরেো থোর্ক;  খ্ন 

যসই শুচক্ত ঐ ব্ো ুকোর ি ুচেের্ক এক প্রকোর এনোর্ম - ু য আব্রি চের্  থোর্ক; 

 োহোর্ ই মুক্তো পৎপন্ন হে। অনুতূচ র এই জগৎ য ন আমোর্ের চনর্জর্ের 

এনোর্ম স্বরূপ; ব্োস্তব্ জগৎ ঐ ব্ো ুকিো ব্ো অনযচকেু। সোধোরি য োর্ক কখ্ন ইহো বু্চঝর্  

পোচরর্ব্ নো, কোরন  খ্নই যস বু্চঝর্  যিষ্টো কচরর্ব্,  খ্নই ব্োচহর্র এনোর্ম  চনর্ক্ষপ 

কচরর্ব্ ও চনর্জর যসই এনোর্ম চটই যেচখ্র্ব্। এখ্ন আমরো বু্চঝর্  পোচর োম, ব্দচতিরর 
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প্রকদ  অথে চক। মোনুর্নর প্রকদ  স্বরূপ মর্নরও অ ী । মন  োাঁহোর হর্স্ত একচট  ন্ত্র ু য। 

 োাঁহোরই নি নয মর্নর চত র চেেো আচসর্ র্ে।  ুচম  খ্ন মর্নর পশ্চোর্  দ্রষ্টোরূর্প 

থোর্কো,  খ্নই পহো নি নযমে হইেো পর্ক।  খ্ন মোনুন এই মনর্ক এর্কব্োর্র  যোগ কর্র, 

 খ্ন পহো খ্ন্ডচব্খ্ন্ড হইেো  োে, পহোর অচস্তত্বই থোর্ক নো। ইহো হইর্  বু্ঝো যগ -চিতির 

ব্চ র্  চক বু্ঝোে। পহো মর্নর পপোেোনস্বরূপ-ব্দচতিরগুচ  পহোর  রিস্বরূপ,  খ্ন ব্োচহর্রর 

ক কগুচ  কোরি পহোর পপর কো ে কর্র,  খ্নই পহো ঐ  রিস্বরূপ,  খ্ন ব্োচহর্রর 

ক কগুচ  কোরি পহোর পপর কো ে কর্র,  খ্নই পহো ঐ  রিরূপ ধোরি কর্র। এই 

ব্দচতিরগুচ ই আমোর্ের জগৎ।  

  

আমরো হ্রর্ের   র্েষ যেচখ্র্  পোই নো, কোরি পহোর পপচরতোগ কু্ষদ্র কু্ষদ্র  রর্ি আব্দ । 

 খ্ন  রিগুচ  ষোন্ত হে, জ  চ্র হইেো  োে,  খ্নই যকব্  পহোর   র্ের্ষর ক্ষচিক 

েষেন পোওেো সম্ভব্।  চে জ  যর্ো ো থোর্ক ব্ো পহো ক্রমোগ  নচড়র্  থোর্ক,  োহো হইর্  

পহোর   র্েষ কখ্নই যেখ্ো  োইর্ব্ নো।  চে পহো চনমে  থোর্ক এব্ং পহোর্  একচটও 

 রি নো থোর্ক,  র্ব্ই আমরো পহোর   র্েষ যেচখ্র্  পোইব্।  

  

হ্রর্ের   র্েষ আমোর্ের প্রকদ  স্বরূপ-হ্রেচট চিতির এব্ং পহোর  রিগুচ  ব্দচতিরস্বরূপ। 

আরও যেচখ্র্  পোওেো  োে, এই মন চত্রচব্ধ তোর্ব্ অব্্োন কর্র; প্রথমচট অেকোরমে 

অথেোৎ  মিঃ, য মন পশু ও মূখ্েচের্গর মন; পহোর কো ে যকব্  অপর্রর অচনষ্ট করো; 

এইরূপ মর্ন আর যকোনপ্রকোর তোব্ পচে  হে নো। চদ্ব ীে, মর্নর চক্রেোষী  অব্্ো রজিঃ-

এ অব্্োে যকব্  প্রতূত্ব ও যতোর্গর ইচ্ছো থোর্ক; আচম ক্ষম োষো ী হইব্ ও অপর্রর 

পপর প্রতূত্ব কচরব্,  খ্ন এই তোব্ থোর্ক।  োরপর য  অব্্ো,  োহোর্ক ব্ ো হে ‘সত্ত্ব’-

ইহো ষোন্ত; এ অব্্োে সক   রি থোচমেো  োে, মন-রূপ হ্রর্ের জ  চনমে  হইেো  োে-

ইহো চনচিে নে, ব্রং অচ ষে চক্রেোষী  অব্্ো। ষোন্ত তোব্ ষচক্তর প্চত ম চব্কোষ; 

চক্রেোষী  হওেো য ো সহজ।  োগোম েোচড়েো চের্  অর্শ্বরো য োমোর্ক সুদ্ধ  ইেো েুচটর্  

থোচকর্ব্। 
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য -র্কহ এরূপ কচরর্  পোর্র; চকন্তু  চ চন এইরূপ  ম্ফমোন অশ্বর্ক থোমোইর্  পোর্রন, 

চ চনই মহোষচক্তধর পুুপন। েোচড়েো যেওেো ও যব্গ সং   করো-ইহোর্ের মর্ধয যকোন্ চটর্  

অচধক র ষচক্তর প্রর্েোজন  ষোন্ত ব্যচক্ত অ স ব্যচক্তর মর্ ো নে। সত্ত্বতোব্র্ক জড় ো ব্ো 

অ স ো মর্ন কচরও নো। চ চন মর্নর এই  রিগুচ  চনর্জর আের্তির আচনর্  পোচরেোর্েন, 

চ চনই ষোন্ত পুুপন। চক্রেোষী  ো চনম্ন র ষচক্তর ও ষোন্ততোব্ প্চত র ষচক্তর প্রকোষ। 

  

এই চিতির সব্েেোই পহোর স্বোতোচব্ক পচব্ত্র অব্্ো চফচরেো পোইব্োর যিষ্টো কচরর্ র্ে, চকন্তু  

ইচন্দ্রেগুচ  পহোর্ক ব্োচহর্র আকনেি কচরর্ র্ে। চিতিরর্ক েমন করো, পহোর ব্োচহর্র  োইব্োর 

প্রব্দচতিরর্ক চনব্োরি করো ও পহোর্ক প্র যোব্দতির কচরেো যসই নি নযর্ন পুুপর্নর চনকর্ট 

 োইব্োর পর্থ চফরোর্নো-ইহোই য োর্গর প্রথম যসোপোন; কোরি, যকব্  এই পপোর্েই চিতির 

পহোর প্রকদ  পর্থ  োইর্  পোর্র। 

  

 চেও প্চত ম হইর্  চনম্ন ম সক  প্রোিীর মর্ধযই এই চিতির রচহেোর্ে,  থোচপ যকব্  

মনুনযর্ের্হই পহোর্ক আমরো বু্চদ্ধরূর্প চব্কচষ  যেচখ্র্  পোই। চিতির   চেন নো বু্চদ্ধর 

আকোর ধোরি কচরর্ র্ে,   চেন পহোর পর্ক্ষ এই-সক  চব্চতন্ন যসোপোন অচ ক্রম কচরেো 

আত্মোর্ক মুক্ত করো সম্ভব্ নে। যগোুপ ব্ো কুকুর্রর পর্ক্ষ সোক্ষোৎ মুচক্ত সম্ভব্ নে, কোরি 

 চেও পহোর্ের মন (চিতির) আর্ে, পহো এখ্নও বু্চদ্ধর আকোর ধোরি কচরর্  পোর্র নোই। 

  

এই চিতির অব্্োর্তর্ে নোনো রূপ ধোরি কর্র,  থো-চক্ষি, মূঢ়, চব্চক্ষি ও একোগ্র।১ মন এই 

িোচর অব্্োে িোচর প্রকোর রূপ ধোরি কচরর্ র্ে। প্রথম ‘চক্ষি’-র্  অব্্োে মন িোচরচের্ক 

েড়োইেো  োে, য  অব্্োে কমেব্োসনো প্রব্  থোর্ক। এইরূপ মর্নর যিষ্টো-র্কব্ ই সুখ্ দ্যিঃখ্ 

এই চদ্বচব্ধ তোর্ব্ প্রকোচষ  হওেো।  োরপর ‘মূঢ়’ অব্্ো-পহো  র্মোগুিোত্মক; পহোর যিষ্টো 

যকব্  অপর্রর অচনষ্ট করো। ‘চব্চক্ষি’ অব্্োে মন যকর্ন্দ্রর চের্কই  োইব্োর যিষ্টো কর্র। 

এখ্োর্ন টীকোকোর ব্র্ ন, চব্ক্ষি অব্্ো যেব্ োর্ের ও মূঢ়োব্্ো অসুরচের্গর স্বোতোচব্ক। 

‘একোগ্র’ অব্্োে চিতিরই যকন্দ্রীতূ  হইর্  যিষ্টো কর্র, এই অব্্োই আমোচেগর্ক সমোচধর্  

 ইেো  োে। 
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১ এখ্োর্ন চনুপদ্ধ অব্্োর কথো ব্ ো হে নোই, কোরি ঐ অব্্োর্ক প্রকদ পর্ক্ষ চিতিরব্দচতির 

ব্ ো  োইর্  পোর্র নো। 

  

  
  

 েো দ্রষু্টিঃস্বুপর্পহব্্োনম্ ।।৩। ।  

  

- খ্ন (অথেোৎ এই চনর্রোর্ধর অব্্োে) দ্রষ্টো (পুুপন) চনর্জর (অপচরব্ েনীে) স্বরূর্প 

অব্চ্ । 

  

 খ্নই  রিগুচ  ষোন্ত হইেো  োে ও হ্রে ষোন্ততোব্ ধোরি কর্র,  খ্নই আমরো হ্রর্ের 

  র্েষ যেচখ্র্  পোই। মন সম্বর্েও এরূপ বু্চঝর্  হইর্ব্;  খ্ন পহো ষোন্ত হইেো  োে, 

 খ্নই আমরো আমোর্ের স্বরূপ বু্চঝর্  পোচর;  খ্ন আমরো ঐ  রিগুচ র সচহ  

চনর্জর্ের চমষোইেো যফচ  নো, চকন্তু  চনর্জর স্বরূর্প অব্চ্  থোচক। 

  

ব্দচতিরসোরূপযচম রত্র ।।৪। ।  

  

-অনযোনয সমর্ে (অথেোৎ এই চনর্রোর্ধর অব্্ো ব্য ী  অনয সমর্ে) দ্রষ্টো চিতিরব্দচতিরর সচহ  

একীতূ  হইেো থোর্কন। 

  

য মন যকহ আমোর চন ো কচর , ইহো এক প্রকোর পচরিোম-এক প্রকোর ব্দচতির-আচম পহোর 

সচহ  চনর্জর্ক চমষোইেো যফচ র্ চে; পহোর ফ  দ্যিঃখ্। 

  

ব্দতিরেিঃ পে নযিঃ চিষ্টোহচিষ্টোিঃ ।।৫। ।  

  

-ব্দচতির পোাঁি প্রকোর-(কর্েকচট) যিষ- ুক্ত ও (অপরগুচ ) যিষ-ষূনয। 

  

প্রমোি-চব্প েে-চব্কল্প-চন ো-স্মদ েিঃ ।।৬। ।  
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-প্রমোি, চব্প েে, চব্কল্প, চন ো ও স্মদচ  অথেোৎ স যজ্ঞোন, ভ্রমজ্ঞোন, ষব্দভ্রম, চন ো ও 

স্মদচ -ব্দচতির এই পোাঁি প্রকোর। 

  

প্র যক্ষোনুমোনোগমোিঃ প্রমোিোচন ।।৭। ।  

  

-প্র যক্ষ অথেোৎ সোক্ষোৎ অনুতব্, অনুমোন ও আগম অথেোৎ আি ব্ো চব্শ্বস্ত য োর্কর ব্োকয-

এগুচ ই প্রমোি। 

  

 খ্ন আমোর্ের দ্যইচট অনুতূচ  পরস্পর্রর চব্র্রোধী নো হে,  খ্ন  োহোর্কই ‘প্রমোি’ ব্র্ । 

আচম যকোন চব্নে শুচন োম;  চে পহো পূব্েোনুতূ  যকোন চব্নর্ের চব্র্রোধী হে,  র্ব্ আচম 

পহোর চব্ুপর্দ্ধ  কে কচরর্  থোচক,  খ্নই পহো চব্শ্বোস কচর নো। প্রমোি আব্োর চ ন প্রকোর। 

সোক্ষোৎ অনুতব্ ব্ো ‘প্র যক্ষ’-ইহো এক প্রকোর প্রমোি।  চে আমরো যকোনপ্রকোর িকু্ষকর্িের 

ভ্রর্ম নো পচড়েো থোচক,  হো হইর্  আমরো  োহো চকেু যেচখ্ ব্ো অনুতব্ কচর,  োহোর্ক 

প্র যক্ষ ব্ ো  োইর্ব্। আচম এই জগৎ যেচখ্র্ চে, পহোর অচস্তত্ব সম্বর্ে ইহোই  র্থষ্ট 

প্রমোন। চদ্ব ীে ‘অনুমোন’- ুচম যকোন চিহ্ন ব্ো চ ি যেচখ্র্ ,  োহো হইর্  পহো য -চব্নর্ের 

সূিনো কচরর্ র্ে,  োহো জোচনর্  পোচরর্ ।  দ ীে িঃ ‘আগম’ ব্ো আিব্োকয- োাঁহোরো প্রকদ  

স য েষেন কচরেোর্েন,  োাঁহোর্ের প্র যক্ষোনুতূচ । আমরো সকর্ ই জ্ঞোন োর্তর জনয 

ক্রমোগ  যিষ্টো কচরর্ চে। চকন্তু  য োমোর্ক আমোর্ক পহোর জনয কর্কোর যিষ্টো কচরর্  হে, 

চব্িোররূপ েীর্েকো ব্যোপী চব্রচক্তকর রোস্তো চেেো অগ্রসর হইর্  হে, চকন্তু  শুদ্ধসত্ত্ব য োগী 

এই সকর্ র পোর্র চগেোর্েন।  োাঁহোর মনশ্চকু্ষর সমর্ক্ষ তূ  তচব্নযৎ ব্ েমোন-সব্ এক 

হইেো চগেোর্ে,  োাঁহোর পর্ক্ষ সব্ই য ন একখ্োচন পোকযপুস্তক। আমোর্ের মর্ ো জ্ঞোন োর্তর 

কষ্টকর প্রিো ীর চত র চেেো  োাঁহর্ক  োইর্  হে নো।  োাঁহোর ব্োকযই প্রমোি, কোরি চ চন 

চনর্জর চত র্রই জ্ঞোনস্বরূপর্ক পপ চি কর্রন। এইরূপ ব্যচক্তগিই ষোর্ের রিচে ো, আর 

এই জনযই ষোে প্রমোি ব্চ েো গ্রোহয।  চে ব্ েমোন সমর্ে এরূপ যকহ জীচব্  থোর্কন, 

 র্ব্  োাঁহোর কথো অব্ষযই প্রমোিরূর্প গিয হইর্ব্, অনযোনয েোষে চনর্করো এই আিব্োকয-

সম্বর্ে অর্নক চব্িোর কচরেোর্েন।  োাঁহোরো প্রশ্ন  ুচ েোর্েন, আিব্োকয স য যকন  

আিব্োর্কযর প্রমোি-পহো  োাঁহোর্ের প্র যক্ষ অনুতূচ । য মন পূব্েজ্ঞোর্নর চব্র্রোধী নো হইর্  
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 ুচম  োহো যেখ্ ব্ো আচম  োহো যেচখ্,  োহো প্রমোি ব্চ েো গ্রোহয হে, আিব্োর্কযর প্রমোি 

ব্চ েো গ্রোহয হে, আিব্োর্কযর প্রোমোিয যসইরূপ বু্চঝর্  হইর্ব্। ইচন্দ্রর্ের অ ী  জ্ঞোন 

 োত করো সম্ভব্;  খ্ন ঐ জ্ঞোন  ুচক্ত ও মোনুর্নর পূব্ে অচতজ্ঞ ো খ্ন্ডন নো কর্র,  খ্ন 

যসই জ্ঞোনর্ক প্রমোি ব্ ো  োে। একজন পন্মতির ব্যচক্ত আচসেো ব্চ র্  পোর্র, ‘আচম 

িোচরচের্ক যেব্ ো যেচখ্র্  পোইর্ চে’-পহোর্ক প্রমোি ব্ ো  োইর্ব্ নো। প্রথম িঃ পহো 

স যজ্ঞোন হওেো িোই; চদ্ব ীে িঃ পহো য ন আমোর্ের পূব্েজ্ঞোর্নর চব্র্রোধী নো হে;  দ ীে িঃ 

যসই ব্যচক্তর িচরর্ত্রর পপর পহো চনতের কর্র। অর্নকর্ক এরূপ ব্চ র্  শুচনেোচে এরূপ 

ব্যচক্তর িচরত্র চকরূপ-র্েচখ্ব্োর আব্ষযক নোই, যস চক ব্র্ , যসইচট জোনোই চব্র্ষন 

আব্ষযক-র্স চক ব্র্ ,  োহো আর্গ শুচনর্  পোইর্ব্। অনযোনয চব্নর্ে এ-কথো স য হইর্  

পোর্র; যকোন য োক দ্যষ্ট-প্রকদচ  হইর্ ও যস যজযোচ ন-সম্বর্ে চকেু আচব্েোর কচরর্  পোর্র, 

চকন্তু  ধমে-চব্নর্ে স্ব ন্ত্র কথো; কোরি যকোন অপচব্ত্র ব্যচক্তই ধর্মের প্রকদ  স য  োত কচরর্  

পোচরর্ব্ নো। এই কোরর্িই আমোর্ের প্রথম িঃ যেখ্ো পচি , য  ব্যচক্ত চনর্জর্ক ‘আি’ 

ব্চ েো যর্োনিো কচরর্ র্ে, যস ব্যচক্ত সমূ্পিেরূর্প চনিঃস্বোথে ও পচব্ত্র চকনো। চদ্ব ীে িঃ 

যেচখ্র্  হইর্ব্, যস অ ীচন্দ্রে জ্ঞোন  োত কচরেোর্ে চকনো।  দ ীে িঃ আমোর্ের যেখ্ো পচি  

যস ব্যচক্ত  োহো ব্র্ ,  োহো মনুনযজোচ র পূব্ে অচতজ্ঞ োর চব্র্রোধী চকনো। যকোন নূ ন স য 

আচব্েদ  হইর্  পহো পূর্ব্ের যকোন স য খ্ন্ডন কর্র নো, ব্রং পূব্ে সর্ যর সচহ  চকক খ্োপ 

খ্োইেো  োে। ি ুথে িঃ অপর্রর পর্ক্ষও ঐ স য প্র যক্ষ করো সম্ভব্।  চে যকোন ব্যচক্ত 

ব্য , আচম এক অর্  চকক েদষয েষেন কচরেোচে, আর সর্ি সর্ি ব্র্  য , য োমোর পহো 

যেচখ্ব্োর যকোন অচধকোর নোই, আচম  োহোর কথো চব্শ্বোস কচর নো। প্রর্ যক ব্যচক্তই চনর্জ 

  

যেচখ্র্  পোর্র, পহো স য চকনো। চ চন চনর্জর অচজে  জ্ঞোন চব্ক্রে কর্রন, চ চন কখ্নই 

আি নন। এই-সক  পরীক্ষোে পতিরীিে হওেো আব্ষযক। প্রথর্মই যেচখ্র্  হইর্ব্ যসই 

ব্যচক্ত পচব্ত্র, এব্ং  োাঁহোর যকোন স্বোথেপূিে পর্েষয নোই,  োাঁহোর  োত অথব্ো  র্ষর আকোঙ্খো 

নোই। চদ্ব ীে িঃ  োাঁহোর্ক যেখ্োইর্  হইর্ব্, চ চন জ্ঞোনো ী  তূচমর্  আর্রোহি কচরেোর্েন। 

 োাঁহোর আমোচেগর্ক এমন চকেু যেওেো আব্ষযক,  োহো আমরো ইচন্দ্রে হইর্   োত কচরর্  

পোচর নো ও  োহো জগর্ র ক যোিকর।  দ ীে িঃ যেচখ্র্  হইর্ব্ য , পহো অনযোনয সর্ যর 
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চব্র্রোধী নো হে; অনযোনয নব্জ্ঞোচনক সর্ যর চব্র্রোধী হইর্   ৎক্ষিোৎ পহো পচর যোগ কর। 

ি ুথে িঃ যসই ব্যচক্তই য  যকব্  ঐ চব্নর্ের অচধকোরী, আর যকহ নে,  োহো হইর্ব্ নো। 

অপর্রর পর্ক্ষও  োহো  োত করো সম্ভব্, চ চন চনর্জর জীব্র্ন  োহো যকব্  কোর্ ে পচরি  

কচরেো যেখ্োইর্ব্ন।  োহো হইর্  প্রমোি চ ন প্রকোরিঃ প্র যক্ষ ইচন্দ্রেোনুতূচ , অনুমোন ও 

আিব্োকয। এই ‘আি’ কথোচট ইংর্রজীর্  অনুব্োে কচরর্  পোচরর্ চে নো। ইহোর্ক 

‘ inspired’ (অনুপ্রোচি ) ষর্ব্দর দ্বোরো প্রকোষ করো  োে নো; কোরি এই অনুর্প্ররিো ব্োচহর 

হইর্  আর্স ব্চ েো মর্ন হে, আর ঐ জ্ঞোন চত র হইর্  আর্স। ‘আি’-ষর্ব্দর আক্ষচরক 

অথে-চ চন পোইেোর্েন। 

  

চব্প ের্েো চমথযোজ্ঞোনম দ্রূপপ্রচ ষ্ঠ মনম্ ।।৮। ।  

  

-চব্প েে অর্থে চমথযো-জ্ঞোন,  োহো যসই ব্স্তুর প্রকদ -স্বরূর্প প্রচ চষ্ঠ মন  নে। 

  

আর এক প্রকোর ব্দচতির এই য , এক ব্স্তুর্  অনয ব্স্তুর ভ্রোচন্ত। ইহোর্ক ‘চব্প েে’ ব্র্ ;  োহো 

শুচক্তর্  রজ -ভ্রম। 

  

ষব্দজ্ঞোনোনুপো ী ব্স্তুষূর্নযো চব্কল্পিঃ ।।৯। ।  

  

-র্কব্ মোত্র ষব্দ হইর্  য  এক প্রকোর জ্ঞোন পৎপন্ন হে, অথি যসই ষব্দপ্রচ পোেয ব্স্তুর 

অচস্তত্ব  চে নো থোর্ক,  োহোর্ক চব্কল্প অথেোৎ ষব্দ-জো  ভ্রম ব্র্ । 

  

চব্কল্প-নোর্ম আর এক প্রকোর ব্দচতির আর্ে। একটো কথো শুচন োম,  খ্ন আর আমরো পহোর 

অথেচব্িোর কচরব্োর জনয অর্পক্ষো নো কচরেো  োড়ো োচড় একটো চসদ্ধোন্ত কচরেো ব্চস োম। 

ইহো চির্তিরর দ্যব্ে  োর চিহ্ন। সং ম-চব্নেক ম ব্োেচট এখ্ন যব্ষ বু্ঝো  োইর্ব্। মোনুন    

দ্যব্ে  হে,  োহোর সং র্মর ক্ষম ো   ই কম। সব্েেো এই সং র্মর মোনেন্ড দ্বোরো 

আত্মপরীক্ষো কচরর্ব্।  খ্ন য োমোর কু্রদ্ধ অথব্ো দ্যিঃচখ্  হইব্োর তোব্ আচসর্ র্ে,  খ্ন 

চব্িোর কচরেো যেখ্ য , যকোন একচট সংব্োে য োমোর চনকট আচসব্োমোত্র যকমন কচরেো 

য োমোর মন একচট ব্দচতিরর্  পচরি  হইর্ র্ে। 
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অতোব্-প্র যেো ম্বনো ব্দচতিরচনেদ্রো ।।১০। ।  

  

-র্  ব্দচতির ষূনযতোব্র্ক অব্ ম্বন কচরেো থোর্ক, যসই ব্দচতিরই চনদ্রো। 

  

আর এক প্রকোর ব্দচতিরর নোম ‘চনদ্রো’-স্বপ্ন ও সুনুচি। আমরো  খ্ন জোচগেো পচক,  খ্ন 

আমরো জোচনর্  পোচর য , আমরো রু্মোইর্ চে োম। অনুতূ  চব্নর্েরই যকব্  স্মদচ  হইর্  

পোর্র।  োহো আমরো অনুতব্ কচর নো, আমোর্ের যসই চব্নর্ের যকোন স্মদচ  আচসর্  পোর্র 

নো। প্রর্ যক প্রচ চক্রেোই চিতিরহ্রর্ের একচট  রি। চনদ্রোে  চে মর্নর যকোন প্রকোর ব্দচতির নো 

থোচক ,  োহো হইর্  ঐ অব্্োে আমোর্ের তোব্োত্মক ব্ো অতোব্োত্মক যকোন অনুতূচ ই 

থোচক  নো, সু রোং আমরো পহো স্মরিও কচরর্  পোচর োম নো। আমরো য  চনদ্রোব্্োচট 

স্মরি কচরর্  পোচর, ইহো দ্বোরোই প্রমোচি  হইর্ র্ে য , চনদ্রোব্্োে মর্ন এক প্রকোর  রি 

চে । ‘স্মদচ ’ আর এক প্রকোর্রর ব্দচতির। 

  

অনুতূ চব্নেোসম্প্রর্মোনিঃ স্মদচ িঃ ।।১১। ।  

  

-অনুতূ  চব্নেসক   খ্ন আমোর্ের মন হইর্  িচ েো নো  োে ( খ্ন সংস্কোরব্র্ষ জ্ঞোর্নর 

আেতির হে),  োহোর্ক স্মদচ  ব্র্ । 

  

পূর্ব্ে য  িোচর প্রকোর ব্দচতিরর চব্নে কচথ  হইেোর্ে,  োহোর্ের প্রর্ যকচট হইর্ ই স্মদচ  

আচসর্  পোর্র। মর্ন কর,  ুচম একচট ষব্দ শুচনর্ । ঐ ষব্দচট য ন চিতিরহ্রর্ে চনচক্ষি প্রস্তর-

 ু য; পহোর্  একচট কু্ষদ্র  রি পৎপন্ন হে। যসই  রিচট আব্োর আরও অর্নকগুচ  কু্ষদ্র 

কু্ষদ্র  রিমো ো পৎপন্ন কর্র। ইহোই স্মদচ । চনদ্রোর্ ও এই ব্যোপোর র্চটেো থোর্ক।  খ্ন 

চনদ্রো-নোমক  রিচব্র্ষন চির্তিরর চত র স্মদচ রূপ  রিপরস্পরো পৎপন্ন কর্র,  খ্ন 

পহোর্ক ‘স্বপ্ন’ ব্র্ । জোগ্রৎকোর্   োহোর্ক ‘স্মদচ ’ ব্র্ , চনদ্রোকোর্  যসইরূপ  রির্কই 

‘স্বপ্ন’ ব্র্ । জোগ্রৎকোর্   োহোর্ক ‘স্মদচ ’ ব্র্ , চনদ্রোকোর্  যসইরূপ  রির্কই ‘স্বপ্ন’ 

ব্চ েো থোর্ক। 
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অতযোসচব্রোগযোতযোং  চন্নর্রোধিঃ ।।১২। ।  

  

-অতযোস ও নব্রোর্গযর দ্বোরো এই ব্দচতিরগুচ র চনর্রোধ হে। 

  

এই নব্রোগয  োত কচরর্  হইর্  মন চব্র্ষনরূর্প চনমে , সৎ ও চব্িোরপূিে হওেো আব্ষযক। 

অতযোস কচরব্োর আব্ষযক চক  কোরি প্রর্ যক কো েই হ্রর্ের পপচরতোর্গ কম্পনষী  

স্প নস্বরূপ। এই কম্পন কোর্  চম োইেো  োে; থোর্ক কী  সংস্কোরসমূহই অব্চষষ্ট থোর্ক। 

মর্ন এইরূপ অর্নক সংস্কোর পচড়র্  যসগুচ  একত্র হইেো অতযোসরূর্প পচরি  হে। 

‘অতযোসই চদ্ব ীে স্বতোর’-এইুপপ কচথ  হইেো থোর্ক; শুধু চদ্ব ীে স্বতোব্ নে, পহো প্রথম 

স্বতোব্ও ব্র্ট-মোনুর্নর সমুেে স্বতোব্ই ঐ অতযোর্সর পপর চনতের কর্র। আমরো এখ্ন 

য ুপপ প্রকদচ চব্চষষ্ট হইেোচে, োহো পূব্ে অতযোর্সর ফ । সমুেে অতযোর্সর ফ  জোচনর্  

পোচরর্  আমোর্ের মর্ন সোন্ত্বনো আর্স, কোরি  চে আমোর্ের ব্ েমোন স্বতোব্ যকব্  

অতযোসব্র্ষই হইেো থোর্ক,  োহো হইর্  আমরো  খ্ন ইচ্ছো ঐ অতযোস েূর কচরর্ ও পোচর। 

আমোর্ের মর্নর চত র চেেো য  

  

চিন্তোস্প গুচ  িচ েো  োে,  োহোর্ের প্রর্ যকচট এক-একচট েোগ রোচখ্েো  োে, 

সংস্কোরগুচ   োহোর্ের সমচষ্ট। আমোর্ের িচরত্র এই- সক  সংস্কোর্রর সমচষ্টস্বরূপ।  খ্ন 

যকোন চব্র্ষন ব্দচতির রি প্রব্  হে,  খ্ন মোনুন যসই তোর্ব্ তোব্োচন্ব  হে।  খ্ন সেগুি 

প্রব্  হে,  খ্ন মোনুন সৎ হইেো  োে;  চে ম তোব্ প্রব্  হে,  র্ব্ ম  হইেো  োে। 

 চে আনর্ র তোব্ প্রব্  হে,  র্ব্ মোনুন সুখ্ী হইেো থোর্ক। অসৎ অতযোর্সর একমোত্র 

প্রচ কোর- োহোর চব্পরী  অতযোস।    চকেু অসৎ অতযোস আমোর্ের চির্তির সংস্কোরব্দ্ধ 

হইেো চগেোর্ে, যকব্  সৎ অতযোর্সর দ্বোরো যসগুচ  চনেচন্ত্র  কচরর্  হইর্ব্। যকব্  সৎকো ে 

কচরেো  োও, অচব্র তোর্ব্ পচব্ত্র চিন্তো কর; অসৎ সংস্কোর-চনব্োরর্ির ইহোই একোমোত্র 

পপোে। কখ্নও ব্চ ও নো, অমুর্কর আর যকোন আষো নোই; কোরি অসৎ ব্যচক্ত যকব্  

একচট চব্র্ষন প্রকোর্রর িচরর্ত্রর পচরিে চের্ র্ে। িচরত্র ক কগুচ  অতযোর্সর সমচষ্টমোত্র, 

নূ ন ও সৎ অতযোর্সর দ্বোরো ঐগুচ র্ক েূর করো  োইর্  পোর্র। িচরত্র যকব্  পুনিঃপুনিঃ 

অতযোর্সর সমচষ্টমোত্র। পুনিঃপুনিঃ অতযসই িচরত্র সংর্ষোধন কচরর্  পোর্র। 
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 ত্র চ্র্    র্নোোহতযোসিঃ ।।১৩। ।  

  

-ঐ ব্দচতিরগুচ র্ক সমূ্পিেরূর্প ব্র্ষ রোচখ্ব্োর য  চনে  যিষ্টো,  োহোর্ক ‘অতযোস’ ব্র্ । 

  

অতযোস কোহোর্ক ব্র্   চিতিররূপী মনর্ক েমন কচরব্োর যিষ্টো অথেৎ পহোর  রিোকোর্র 

ব্চহগেমন চনব্োরি কচরব্োর যিষ্টোই অতযোস। 

  

স  ু েীর্েকো চনরন্ত েসৎকোরোর্সচব্র্ ো েদঢ়তূচমিঃ ।।১৪। ।  

  

-েীর্েকো  সব্েেো  ীব্র েদ্ধোর সচহ  (র্সই পরম-পে-প্রোচির) যিষ্টো কচরর্ ই অতযোস 

েদঢ়তূচম হইেো  োে। 

  

এই সং ম একচের্ন আর্স নো, েীর্েকো  চনরন্তর অতযোস কচরর্  পর আর্স। 

  

েদষ্টোনুেচব্কচব্নেচব্ দষ্ণসয ব্ষীকোরসংজ্ঞো নব্রোগযম্ ।।১৫। ।  

  

-েদষ্ট অথব্ো শ্রূ  সব্েপ্রকোর চব্নর্ের আকোঙ্ক্ষো চ চন  যোগ কচরেোর্েন,  োাঁহোর চনকট য  

একচট অপূব্ে তোব্ আর্স,  োহোর্  চ চন সমস্ত চব্নেব্োসনোর্ক েমন কচরর্  পোর্রন, 

 োহোর্ক ‘নব্রোগয’ ব্ো অনোসচক্ত ব্র্ । 

  

দ্যইচট ষচক্ত আমোর্ের সমূেে কো েপ্রব্দচতিরর চনেোমক-(১) আমোর্ের চনর্জর্ের অচতজ্ঞ ো, 

(২) অপর্রর অচতজ্ঞ ো। এই দ্যই ষচক্ত আমোর্ের মর্নোহ্রর্ে নোনো  রি পৎপন্ন কচরর্ র্ে। 

নব্রোগয এই ষচক্তদ্বর্ের চব্ুপর্দ্ধ  ুদ্ধ কচরব্োর ও মনর্ক ব্র্ষ রোচখ্ব্োর ষচক্তস্বরূপ। সু রোং 

আমোর্ের প্রর্েোজন-এই কো েপ্রব্দচতিরর চনেোমক ষচক্ত-  

  

দ্বের্ক  যোগ কচরব্োর ষচক্ত  োত করো। মর্ন কর, আচম একচট পথ চেেো  োইর্ চে, 

একজন য োক আচসেো আমোর র্চড়চট কোচড়েো  ই । ইহো আমোর চনর্জর প্র যক্ষোনুতূচ , 

আচম চনর্জ যেচখ্ োম, পহো আমোর চিতিরর্ক  ৎক্ষিোৎ যক্রোধরূপ ব্দচতিরর আকোর্র পচরি  

কচর । ঐ তোব্ আচসর্  চের্ব্ নো।  চে পহো চনব্োরি কচরর্  নো পোর্রো,  র্ব্ য োমোর 
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যকোনই মূ য নোই।  চে চনব্োরি কচরর্  পোর্রো,  র্ব্ই য োমোর নব্রোগয আর্ে, বু্ঝো 

 োইর্ব্। আব্োর সংসোরী য োক য  চব্নের্তোগ কর্র,  োহোর্  আমরো এই চষক্ষো পোই য , 

চব্নের্তোগই জীব্র্নর িরম  ক্ষয। এগুচ  আমোর্ের তেোনক প্রর্ োতন। ঐগুচ র্ক 

অস্বীকোর করো ও ঐগুচ   ইেো মনর্ক ব্দচতিরর আকোর্র পচরি  হইর্  নো যেওেোই নব্রোগয। 

স্বোনুতূ  ও পরোনুতূ  চব্নে হইর্  আমোর্ের য  দ্যই প্রকোর কো েপ্রব্দচতির জন্মোে।, যসগুচ র্ক 

েমন করো ও এইরূর্প চিতিরর্ক পহোর্ের ব্ষীতূ  হইর্  নো যেওেোর্ক নব্রোগয। স্বোনুতূ  

ও পরোনুতূ  চব্নে হইর্  আমোর্ের য  দ্যই প্রকোর কো েপ্রব্দচতির জন্মোে, যসগুচ র্ক েমন 

করো ও এইরূর্প চিতিরর্ক পহোর্ের ব্ষীতূ  হইর্  নো যেওেোর্ক নব্রোগয ব্র্ । প্রব্দচতিরগুচ  

য ন আমোর আের্তির থোর্ক, আচম য ন পহোর্ের আেতিরোধীন নো হই-এই প্রকোর মোনচসক 

ষচক্তর্ক নব্রোগয ব্র্ ; এই নব্রোগযই মুচক্তর একমোত্র পপোে। 

  

 ৎপরং পুুপনখ্যোর্ গুেিচব্ দষ্ণযম্ ।।১৬। ।  

  

-র্   ীব্র নব্রোগয  োত হইর্  আমরো গুিগুচ র্  প েন্ত ব্ী রোগ হই ও পহোচেগর্ক 

পচর যোগ কচর,  োহোই পুুপর্নর প্রকদ  স্বরূপ প্রকোষ কচরেো যেে।  

  

 খ্ন এই নব্রোগয আমোর্ের গুর্ির প্রচ  আসচক্তর্ক প েন্ত পচর যোগ করোে,  খ্নই 

পহোর্ক ষচক্তর প্চত ম চব্কোষ ব্ ো  োে। প্রথর্ম পুুপন ব্ো আত্মো কী ও গুিগুচ ই ব্ো কী, 

 োহো আমোর্ের জোনো পচি । য োগেষের্নর মর্  সমুেে প্রকদচ র্  চ নচট ষচক্ত ব্ো গুি 

আর্ে; ঐ গুিগুচ র একচটর নোম  মিঃ অপরচট রজিঃ ও  দ ীেচট সত্ত্ব। এই চ ন গুি 

ব্োহযজগর্  অেকোর ব্ো অ স ো, আকনেি ব্ো চব্কনেি ও পহোর্ের সোমঞ্জসয-এই চত্রচব্ধ 

তোর্ব্ প্রকোষ পোে। প্রকদচ র্     ব্স্তু আর্ে।,  োহো চকেু আমরো যেচখ্র্ চে, সব্ই এই 

চ ন ষচক্তর চব্চতন্ন সমব্োর্ে পৎপন্ন। সোংর্খ্যরো প্রকদচ র্ক নোনোপ্রকোর  র্ত্ত্ব চব্তক্ত 

কচরেোর্েন; মনুর্নযর আত্মো ইহোর্ের সব্গুচ র ব্োচহর্র-প্রকদচ র ব্োচহর্র; পহো স্বপ্রকোষ, 

শুদ্ধ ও পূিেস্বরূপ; আর প্রকদচ র্  য  চকেু নি র্নযর প্রকোষ যেচখ্র্  পোই,  োহো প্রকদচ র 

পপর্র আত্মোর প্রচ চব্ম্ব মোত্র। প্রকদচ  চনর্জ জড়। এচট স্মরি রোখ্ো পচি  য , প্রকদচ  

ব্চ র্  পহোর সচহ  মনর্কও বু্ঝোইর্ র্ে। মনও প্রকদচ র চত র্র। চিন্তোও প্রকদচ র 
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অন্তগে । চিন্তো হইর্  অচ  ্ূ  ম তূ  প েন্ত সব্ই প্রকদচ র অন্তগে -প্রকদচ র চব্চতন্ন 

চব্কোষ মোত্র। এই প্রকদচ  মনুর্নযর আত্মোর্ক আব্দ  রোচখ্েোর্ে;  খ্ন প্রকদচ  ঐ আব্রি 

সরোইেো  ে,  খ্ন আত্মো স্ব-মচহমোে প্রকোচষ  হন। পেেষ সূর্ত্র ব্চিে  এই নব্রোগয 

দ্বোরো প্রকদচ  ব্ষীতূ  হে ব্চ েো পহো আত্মোর প্রকোর্ষর পর্ক্ষ অচ ষে সোহো যকোরী। পর্রর 

সূর্ত্র সমোচধ অথেোৎ পূিে একোগ্র োর  ক্ষি ব্িেনো করো হইেোর্ে। পহোই য োগীর িরম  ক্ষয। 

  

চব্ কেচব্িোরোন োচস্ম োনুগমোৎ১ ‘সম্প্রজ্ঞো িঃ’  । । ১৭। ।  

  

-র্  সমোচধর্  চব্ কে, চব্িোর, আন  ও অচস্ম ো অনুগ  থোর্ক,  োহোর্ক সম্প্রজ্ঞো  ব্ো 

সমযক্ জ্ঞোনপূব্েক সমোচধ ব্র্ । 

  

সমোচধ দ্যই প্রকোর। একচটর্ক ‘সম্প্রজ্ঞো ’ ও অপরচটর্ক ‘অসস্প্রজ্ঞো ’ ব্র্ । এই 

সম্প্রজ্ঞো  সমোচধর্  প্রকদচ র্ক ব্ষীতূ  কচরব্োর সমুেে ষচক্ত আর্স। সম্প্রজ্ঞো  সমোচধ 

আব্োর িোচর প্রকোর। প্রথম প্রকোরর্ক ‘সচব্ কে সমোচধ’ ব্র্ । এই সমোচধর্ ই মনর্ক 

অনযোনয চব্নে হইর্  সরোইেো চব্নেচব্র্ষর্নর পুনিঃপুনিঃ অনুধযোর্ন চন ুক্ত কচরর্  হে। 

এই প্রকোর চিন্তো ব্ো ধযোর্নর চব্নে দ্যই প্রকোরিঃ (১) ি ুচব্েংষচ  (জড়)  ত্ত্ব ও (২) যি ন 

পুুপন। য োর্গর এই অংষচট সমূ্পিেরূর্প সোংখ্যেষের্নর পপর ্োচপ । এই সোংখ্যেষের্নর 

চব্নে য োমোচেগর্ক পূর্ব্েই ব্চ েোচে। য োমোর্ের স্মরি থোচকর্  পোর্র, মন বু্চদ্ধ অহঙ্কোর- 

ইহোর্ের এক সোধোরি চতচতিরতূচম আর্ে। পহোর্ক ‘চিতির’ ব্র্ , চিতির হইর্ ই পহোর্ের 

পৎপচতির। এই চিতির প্রকদচ র চতন্ন চতন্ন ষচক্ত গ্রহি কচরেো পহোচেগর্ক চিন্তোরূর্প পচরি  

কর্র। আব্োর ষচক্ত ও তূ  পতর্েরই কোরিস্বরূপ এক পেোথে আর্ে, ইহো অব্ষযই স্বীকোর 

কচরর্  হইর্ব্। ইহোর্ক ‘অব্যক্ত’ ব্র্ - পহো সদচষ্টর প্রোক্কো ীন প্রকদচ র অপ্রকোচষ  অব্্ো। 

কল্পোর্ন্ত সমুেে প্রকদচ ই পহোর্  প্র যোব্ েন কর্র, আব্োর চকেুকো  পর্র পরকর্ল্প পহো 

হইর্ ই সব্ পুনরোচব্তূে  হে। এই সমুের্ের অ ী  প্রর্ের্ষ নি নযর্ন পুুপন রচহেোর্েন। 

জ্ঞোনই প্রকদ  ষচক্ত। যকোন ব্স্তুর সম্বর্ে জ্ঞোন োত হইর্ ই আমরো পহোর পপর ক্ষম ো 

 োত কচর। এইরূর্প  খ্নই আমোর্ের মন এই সমুেে চতন্ন চতন্ন চব্নে ধযোন কচরর্  

থোর্ক,  খ্নই পহোর্ের পপর ক্ষম ো  োত কচরেো থোর্ক। য  প্রকোর সমোচধর্  ব্োহয ্ূ  
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তূ গিই যধযে হে,  োহোর্ক সচব্ কে ব্র্ । ‘চব্ কে’ অর্থে প্রশ্ন-‘সচব্ কে’ অর্থে প্রর্শ্নর 

সচহ । য  প্রকোর ধযোর্ন তূ সমূহ পহোর্ের অন্তগে  স য ও পহোর্ের সমুেে ষচক্ত ঐরূপ 

ধযোনপরোেি পুুপনর্ক প্রেোন কর্র-র্ ন এইজনযই তূ গুচ র্ক প্রশ্ন করো- োহোর্ক 

‘সচব্ কে’ ব্র্ । চকন্তু  ষচক্ত  োত কচরর্ ই মুচক্ত  োত হে নো। পহো যকব্  যতোর্গর জনয 

যিষ্টো মোত্র। আর এই জীব্র্ন প্রকদ  যতোগসুখ্ হইর্ ই পোর্র নো। যতোগসুর্খ্র অর্ন্বনি ব্দথো, 

ইহোই জগর্  অচ  প্রিীন পপর্েষ; চকন্তু  মোনুর্নর পর্ক্ষ ইহো ধোরিো করো অচ  কচকন। 

 খ্ন যস ইহোর ধোরিো কচরর্  পোর্র,  খ্ন যস জড় জগর্ র অ ী  হইেো  োে। য গুচ র্ক 

সোধোরি িঃ গুহযষচক্ত ব্র্ ,  োহো  োত কচরর্  যতোর্গর ব্দচদ্ধ হে মোত্র, চকন্তু  পচরর্ষর্ন 

 োহো হইর্  আব্োর  ন্ত্রিোও ব্দচদ্ধ পোে। চব্জ্ঞোর্নর েদচষ্টর্  যেচখ্েো প ঞ্জচ  এই 

গুহযষচক্ত োর্তর সম্ভোব্নো স্বীকোর কচরেোর্েন। চকন্তু  এই-সক  ষচক্তর প্রর্ োতন হইর্  

আমোচেগর্ক সোব্ধোন কচরেো চের্ ও চ চন তুর্ ন নই।  

  

১ পোকোন্তরিঃ চব্ কেচব্িোরোন োচস্ম োরূপোনুগমোৎ 

  

আব্োর সই ধযোর্নই  খ্ন ঐ তূ সমূহর্ক যেষ ও কো  হইর্  পদথক্ কচরেো ঐগুচ র স্বরূপ 

চিন্তো করো করো  োে,  খ্ন যসই সমোচধর্ক চনচব্ে কে সমোচধ ব্র্ ।  খ্ন ধযোন আর এক 

যসোপোন অগ্রসর হে এব্ং  ন্মোত্রগুচ র্ক ধযোর্নর চব্নে কচরেো পহোচেগর্ক যেষকোর্ র 

অন্তগে  ব্চ েো চিন্তো করো  োে,  খ্ন ঐ ধযোনর্ক ‘সচব্িোর সমোচধ’ ব্র্ । আব্োর ঐ 

সমোচধর্   খ্ন ঐ সূক্ষ্মতূ গুচ র্ক যেষকো -চব্ব্চজে  পহোর্ের স্বরূর্প চিন্তো করো  োে, 

 খ্ন  োহোর্ক ‘চনচব্েিোর সমোচধ’ ব্র্ । পরব্ েী যসোপোর্ন সূক্ষ্ম ও ্ ূ  পতে প্রকোর তূর্ র 

চিন্তোই পচর যোগ কচরেো অন্তিঃকরির্ক-মনর্কই ধযোর্নর চব্নে কচরর্  হে।  খ্ন 

অন্তিঃকরির্ক রজস্তর্মোগুি হইর্  পদথক্ কচরেো চিন্তো করো হে,  খ্ন পহোর্ক ‘সোন  

সমোচধ’ ব্র্ ।  খ্ন মনই ধযোর্নর চব্নে হে,  খ্ন ঐ সমোচধ একোগ্র ও পচরপক্ক হইেো 

 োে,  খ্ন ্ ূ  সূক্ষ্ম সমুেে তূর্ র চিন্তো পচর যক্ত হইেো মর্নর স্বরূপোব্্োই যধযে চব্নে 

হইেো েোাঁড়োে, অনযোনয চব্নে হইর্  পদথক্ কদ  হইেো যকব্  সোচত্ত্বক অহঙ্কোর মোত্র ব্ েমোন 

থোর্ক,  খ্ন পহোর্ক ‘অচস্ম ো-সমোচধ’ ব্র্ । এই অব্্োর্ ও সমূ্পিেরূর্প মর্নর অ ী  
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হওেো  োে নো। য  ব্যচক্ত ঐ অব্্ো  োত কচরেোর্েন,  োাঁহোর্ক যব্র্ে ‘চব্র্েহ’ ব্চ েো 

থোর্ক। চ চন চনর্জর্ক ্ূ র্েহষূনযরূর্প চিন্তো কচরর্  পোর্রন ব্র্ট, চকন্তু   োাঁহোর চনর্জর্ক 

সূক্ষ্মষরীরধোরী ব্চ েো চিন্তো কচরর্  হইর্ব্ই।  োাঁহোরো এই অব্্োে থোচকেো যসই পরমপে 

 োত নো কচরেো প্রকদচ র্   েপ্রোি হন,  োাঁহোচেগর্ক ‘প্রকদচ  ীন’ ব্র্ ; চকন্তু   োাঁহোরো 

ইহোর্ ও সন্তু ষ্ট নন,  োাঁহোরোই িরম ক্ষয মুচক্ত  োত কর্রন। 

  

চব্রোম-প্র যেোতযোসপূব্েিঃ সংস্কোরর্ষর্নোহনযিঃ ।।১৮। ।  

  

-অনযপ্রকোর সমোচধর্  সব্েেো সমুেে মোনচসক চক্রেোর চব্রোম অতযোস করো হে, যকব্  

চির্তিরর েদঢ় সংস্কোর-মোত্র অব্চষষ্ট থোর্ক। 

  

ইহোই পূিে জ্ঞোনো ী  ‘অসম্প্রজ্ঞো  সমোচধ’; ঐ সমোচধ আমোচেগর্ক মুচক্ত চের্  পোর্র। 

প্রথর্ম য  সমোচধর কথো ব্ ো হইেোর্ে,  োহো আমোচেগর্ক মুচক্ত চের্  পোর্র নো-আত্মোর্ক 

মুক্ত কচরর্  পোর্র নো। এক ব্যচক্ত সমুেে ষচক্ত  োত কচরর্  পোর্র, চকন্তু   োহোর পুনরোে 

প ন হইর্ব্।   ক্ষি নো আত্মো প্রকদচ র অ ী  অব্্োে (সম্প্রজ্ঞো  সমোচধরও ব্োচহর্র) 

 োইর্  পোর্র,   ক্ষি প র্নর তে থোর্ক।  চেও এই ধযোর্নর প্রিো ী খ্ুব্ই সহজ ব্চ েো 

যব্োধ হে, চকন্তু  ইহো  োত করো অচ  কচকন। ইহোর প্রিো ী এইিঃ মনর্কই ধযোর্নর চব্নে 

কর;  খ্নই মর্ন যকোন চিন্তো আচসর্ব্,  খ্নই পহো েচম  কর; মর্নর চত র যকোন প্রকোর 

চিন্তো আচসর্  নো চেেো পহোর্ক সমূ্পিেরূর্প ষূনয কর।  খ্নই আমরো  থোথেরূর্প ইহো 

সোধন কচরর্  পোচরব্, যসই মুু র্ েই আমরো মুচক্ত  োত কচরব্। পূব্ে সোধন  োহোর্ের আেতির 

হে নোই,  োহোরো  খ্ন মনর্ক ষূনয কচরর্  যিষ্টো কর্র,  খ্ন  োহোর্ের চিতির অজ্ঞোনস্বতোব্ 

 র্মোগুন দ্বোরো আব্দতির হইেো  োে,  র্মোগুি  োহোর্ের মনর্ক অ স ও অকমেিয কচরেো 

যফর্ ।  োহোরো চকন্তু  মর্ন  

  

কর্র-আমরো মনর্ক ষূনয কচরর্ চে। ইহো চককচককতোর্ব্ সোধন কচরর্  পোরো প্চত ম 

ষচক্তর প্রকোষ- সং র্মর িূড়োন্ত।  খ্ন এই অসম্প্রজ্ঞো  অথেোৎ জ্ঞোনো ী  অব্্ো  োত হে, 

 খ্ন ঐ সমোচধ চনব্েীজ হইেো  োে।-ইহোর অথে চক  সম্প্রজ্ঞো  সমোচধর্  চিতিরব্দচতিরগুচ  
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েচম  হে মোত্র, পহোরো সংস্কোর ব্ো ব্ীজোকোর্র থোর্ক, আব্োর সমে আচসর্  পুনরোে 

 রিোকোর্র প্রকোচষ  হে। চকন্তু   খ্ন সংস্কোরগুচ র্ক প েন্ত র্ধ্ংস করো হে,  খ্ন মনও 

প্রোে চব্নষ্ট হইেো আর্স,  খ্নই সমোচধ চনব্েীজ হইেো  োে।  খ্ন মর্নর চত র এমন 

যকোন সংস্কোর-ব্ীজ থোর্ক নো,  োহো হইর্  এই জীব্ন- চ কো পুনিঃপুনিঃ পৎপন্ন হইর্  

পোর্র- োহো হইর্  এই অচব্রোম জন্মমদ ুয আব্চ ে  হইর্  পোর্র। 

  

অব্ষয য োমরো চজজ্ঞোসো কচরর্  পোর্রো, য খ্োর্ন জ্ঞোন থোচকর্ব্ নো, য খ্োর্ন মন থোচকর্ব্ 

নো, যস আব্োর চক প্রকোর অব্্ো   োহোর্ক আমরো ‘জ্ঞোন’ ব্চ ,  োহো ঐ জ্ঞোনো ী  অব্্োর 

সচহ   ু নোে এক চনম্ন র অব্্োমোত্র। এইচট সব্েেো স্মরি রোখ্ো পচি  য , যকোন চব্নর্ের 

সর্ব্েো্চত ও সব্েচনম্ন প্রোন্তদ্বে প্রোে একই প্রকোর যেখ্োে। ইথোর্রর কম্পন মদদ্য ম হইর্  

পহোর্ক ‘অেকোর’ ব্র্ , মধয অব্্োে ‘আর্ োক’, পহোর প্চত ম কম্পন আব্োর অেকোর। 

চকন্তু  ঐ দ্যই প্রকোর অেকোরর্ক চক এক ব্চ র্  হইর্ব্  পহোর একচট- প্রকদ  অেকোর, 

অপরচট-অচ   ীব্র আর্ োক,  থোচপ পহোরো যেচখ্র্  একই প্রকোর। এইরূর্প অজ্ঞোন 

সব্েোর্পক্ষো চনম্নোব্্ো, জ্ঞোন মধযোব্্ো, আর ঐ জ্ঞোর্নর অ ী  একচট প্চত অব্্ো আর্ে। 

চকন্তু  অজ্ঞোনোব্্ো ও জ্ঞোনো ী  অব্্ো যেচখ্র্  একই প্রকোর। আমরো  োহোর্ক ‘জ্ঞোন’ ব্চ , 

 োহো এক পৎপন্ন দ্রব্য-পহো একচট চমে পেোথে, পহো প্রকদ  স য নে। 

  

এই প্চত র সমোচধ ক্রমোগ  অতযোস কচরর্  চক ফ  হইর্ব্  পহোর ফর্  আমোর্ের 

অচ্র ো ও জড়র্ত্বর চের্ক মর্নর য  একটো প্রব্ি ো চে ,  োহো য ো নষ্ট হইর্ব্ই, সর্ি 

সর্ি সৎপ্রব্দচতিররও নোষ হইেো  োইর্ব্। অপচরেদ  সুব্িে হইর্  পহোর খ্োে ব্োচহর কচরব্োর 

জনয যকোন রোসোেচনক দ্রব্য চমষোইর্   োহো হে, এ যক্ষর্ত্রও চকক  োহোই হইেো থোর্ক। 

 খ্ন খ্চন হইর্  পর্তিরোচ   ধো ুর্ক গ োর্নো হে,  খ্ন য  রোসোেচনক পেোথেগুচ  পহোর 

সর্ি চমষোর্নো হে, যসগুচ  ঐ খ্োর্ের সচহ  গচ েো  োে। এই প্রকোর্রই সব্েেো সং ম-

ষচক্তব্র্  প্রথর্ম পূব্ে ন অসৎ প্রব্দচতিরগুচ  ও সৎপ্রব্দচতিরগুচ ও িচ েো  োইর্ব্। এইরূর্প 

সেসৎ প্রব্দচতিরদ্বে পরস্পরর্ক অচততূ  কচরেো যফচ র্ব্, তো ম  সব্েব্েনচব্মুক্ত হইেো 

আত্মো স্ব-মচহমোে সব্েব্যোপী, সব্েষচক্তমোন্ ও সব্েজ্ঞরূর্প অব্্োন কচরর্ব্ন। সমুেে ষচক্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 যোগ কচরেো আত্মো সব্েষচক্তমোন্ হন; জীব্র্ন অচতমোন  যোগ কচরেোই জীব্োত্মো মদ ুয 

অচ ক্রম কর্রন, কোরি  খ্ন চ চন মহোপ্রোিরূর্প অব্্োন কর্রন।  খ্নই জীব্োত্মো 

জোচনর্  পোচরর্ব্ন, যকোনকোর্   োাঁহোর জন্মমদ ুয চে  নো,  োাঁহোর কখ্নই স্বগে ব্ো পদচথব্ী 

চকেুরই প্রর্েোজন চে  নো।  খ্ন চ চন বু্চঝর্ব্ন, চ চন কখ্নও আর্সন নোই, যকোথোও  োন 

নোই, আসো- োওেো-র্কব্  প্রকদচ র। আর প্রকদচ র ঐ গচ ই আত্মোর পপর প্রচ চব্চম্ব  

হইেোচে । েপেি 

  

হইর্  প্রচ চব্চম্ব  আর্ োক যেওেোর্ র পপর পচড়েোর্ে ও নচড়র্ র্ে। যেওেো  য ন 

তোচব্র্ র্ে, আচমই নচড়র্ চে! আমোর্ের সকর্ র সম্বর্েই এইরূপ; চিতিরই ক্রমোগ  

এচেক ওচেক  োইর্ র্ে, পহো চনর্জর্ক নোনোরূর্প পচরি  কচরর্ র্ে, চকন্তু  আমরো মর্ন 

কচরর্ চে, আমরো এই চব্চতন্ন আকোর ধোরি কচরর্ চে। এই সমুেে অজ্ঞোনই িচ েো 

 োইর্ব্। যসই চসদ্ধোব্্োে মুক্ত আত্মো  খ্ন  োহো আজ্ঞো কচরর্ব্ন-প্রোথেনো ব্ো চতক্ষো নে, 

আজ্ঞো কচরর্ব্ন-চ চন  োহো ইচ্ছো কচরর্ব্ন,  ৎক্ষিোৎ  োহোই পূিে হইর্ব্; চ চন  োহো 

িোচহর্ব্ন,  োহোই কচরর্  সমথে হইর্ব্ন। সোংখ্যেষের্নর মর্  ঈশ্বর্রর অচস্তত্ব নোই। এই 

েষের্নর মর্  জগর্ র ঈশ্বর যকহ থোচকর্  পোর্রন নো, কোরি  চে যকহ থোর্কন,  োহো 

হইর্  চ চন চনশ্চেই আত্মো, আব্োর আত্মো হে ব্দ্ধ, নো হে মুক্ত। য  আত্মো প্রকদচ দ্বোরো 

ব্দ্ধ ব্ো ব্ষীতূ , চ চন চকরূর্প সদচষ্ট কচরর্  পোর্রন  চ চন য ো চনর্জই ক্রী েোস। অপর 

পর্ক্ষ আত্মো  চে মুক্তই হন,  র্ব্ মুক্ত আত্মো যকন সদচষ্ট কচরর্ব্ন, যকনই ব্ো এই সমুেে 

জগর্ র চক্রেোচে চনব্েোহ কচরর্ব্ন  পাঁহোর যকোন ব্োসনো নোই, সু রোং পাঁহোর সদচষ্ট কচরব্োর 

যকোন প্রর্েোজন থোচকর্  পোর্র নো। চদ্ব ীে িঃ এই সোংখ্যেষেন ব্র্ ন য , ঈশ্বর সম্বর্ে 

যকোন ম ব্োে অনোব্ষযক। প্রকদচ  স্বীকোর কচরর্ ই  খ্ন সমুেে ব্যোখ্যো করো  োে,  খ্ন 

ঈশ্বর্রর আর প্রর্েোজন চক   র্ব্ কচপ  ব্র্ ন, অর্নক আত্মো এরূপ আর্েন,  োাঁহোরো 

চসদ্ধোব্্োর প্রোে চনকটব্ েী হইেোর্েন, চকন্তু  অর্  চকক ষচক্ত ও ব্োসনো সমূ্পিেরূর্প  যোগ 

কচরর্  নো কচরর্  নো পোরোে চসদ্ধ হইর্  পোচরর্ র্েন নো।  োাঁহোর্ের মন চকেুকো  

প্রকদচ র্   ীন থোর্ক;  োাঁহোরো প্রকদচ র প্রতুরূর্প পুনরোচব্তূে  হন। এরূপ ঈশ্বর আর্েন 

ব্র্ট। আমরো সকর্ ই এক সমর্ে এরূপ ঈশ্বরত্ব  োত কচরব্। সোংখ্যেষের্নর মর্  যব্র্ে 
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য  ঈশ্বর্রর ব্িেনো আর্ে,  োহো এইরূপ একজন মুক্তোত্মোর ব্িেনো মোত্র। ইহো ব্য ী  

চন যমুক্ত, আন মে চব্শ্ব-সদচষ্টক েো যকহ নোই। আব্োর এচের্ক য োগীরো ব্র্ ন, ‘নো, ঈশ্বর 

একজন আর্েন, অনযোনয সমুেে আত্মো-সমুেে পুুপন হইর্  পদথক্ একজন চব্র্ষন পুুপন 

আর্েন; চ চন সমগ্র সদচষ্টর চন য প্রতু, চন যমুক্ত, সক  গুুপর গুুপ।’ সোংর্খ্যরো 

 োাঁহোচেগর্ক ‘প্রকদচ  ীন’ ব্র্ ন, য োগীরো  োাঁহোর্েরও অচস্তত্ব স্বীকোর কর্রন।  োাঁহোরো 

ব্র্ ন য , ইাঁহোরো অচসদ্ধ ব্ো অসমূ্পিে য োগী। চকেুকোর্ র জনয  োাঁহোরো ব্র্ ন য , ইাঁহোরো 

অচসদ্ধ ব্ো অসমূ্পিে য োগী। চকেুকোর্ র জনয  োাঁহোর্ের িরম ক্ষয-প্রোচি ব্যোহ  হে, 

 োাঁহোরো যসই সমর্ে জগর্ র অংষচব্র্ষর্নর চনেন্তোরূর্প অব্্োন কর্রন।  

  

তব্-প্র যর্েো চব্র্েহ-প্রকদচ  েোনোম্ ।।১৯। ।  

  

-(এই সমোচধ পর-চব্রোর্গযর সচহ  অনুচষ্ঠ মন  নো হইর্ )  োহোই যেব্ ো ও 

প্রকদচ  ীনচের্গর পুনুপৎপচতিরর কোরি। 

  

তোর ীে ধমে ও েষেনষোর্ে যেব্ ো অর্থে ক কগুচ  প্চতপে্ ব্যচক্তর্ক বু্ঝোে। চতন্ন চতন্ন 

জীব্োত্মো ক্রমোন্বর্ে ঐ পর্ে পূিে কর্রন। চকন্তু  ইাঁহোর্ের মর্ধয যকহই পূিে নন। 

  

েদ্ধোব্ী েস্মদচ সমোচধপ্রজ্ঞোপূব্েক ই র্রনোম্ ।।২০। ।  

  

-অপর কোহোরও কোহোরও চনকট েদ্ধো অথেোৎ চব্শ্বোস, ব্ী ে অথেোৎ মর্নর য জ, স্মদচ , সমোচধ 

ব্ো একোগ্র ো ও প্রোজ্ঞো অথেোৎ স য ব্স্তুর চব্র্ব্ক হইর্  এই সমোচধ পৎপন্ন হে। 

  

 োাঁহোরো যেব্ত্বপে অথব্ো যকোন কর্ল্পর ষোসনতোর প্রোথেনো কর্রন নো,  োাঁহোর্েরই কথো ব্ ো 

হইর্ র্ে।  োাঁহোরো মুচক্ত োর্ত কর্রন। 

  

 ীব্রসংর্ব্গোনোমোসন্নিঃ ।।২১। ।  

  

- োাঁহোরো অ যন্ত আগ্রহ ুক্ত ব্ো পৎসোহী,  োাঁহোরো অচ  েীঘ্রই য োর্গ কদ কো ে হন। 
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মদদ্যমধযোচধমোত্রত্বোৎ  র্ োচপ চব্র্ষনিঃ ।।২২। ।  

  

-আব্োর মদদ্য যিষ্টো, মধযম যিষ্টো, অথব্ো অ যন্ত অচধক যিষ্টো অনুসোর্র য োচগগর্ির চসচদ্ধর 

চব্র্ষন ব্ো যতে যেখ্ো  োে। 

  

ঈশ্বরপ্রচিধোনোদ্বো ।।২৩। ।  

  

-অথব্ো ঈশ্বর্রর প্রচ  তচক্ত দ্বোরোও (সমোচধ  োত হে)। 

  

যিষকমেচব্পোকোষচেরপরোমদষ্টিঃ পুুপনচব্র্ষন ঈশ্বরিঃ ।।২৪। ।  

  

-এক চব্র্ষন পুুপন, চ চন দ্যিঃখ্ কমে কমেফ  অথব্ো ব্োসনো দ্বোরো অস্পদষ্ট, চ চনই ঈশ্বর 

(পরম চনেন্তো)। 

  

আমোর্ের এখ্োর্ন পুনরোে স্মরি কচরর্  হইর্ব্ য , পো ঞ্জ  য োগষোে সোংখ্যেষের্নর 

পপর ্ োচপ , সোংখ্যেষের্ন ঈশ্বর্রর ্ োন নোই; য োগীরো চকন্তু  ঈশ্বর স্বীকোর কচরেো থোর্কন। 

য োগীরো ঈশ্বর্রর স্বীকোর কচরর্ ও সদচষ্টক দেত্বোচে ঈশ্বরসন্বেীে চব্চব্ধ তোর্ব্র যকোন প্রসি 

পত্থোপন কর্রন নো। য োগীচের্গর ‘ঈশ্বর’ অর্থে জগর্ র সদচষ্টক েো ঈশ্বর সূচি  হন নোই, 

যব্েমর্  চকন্তু  ঈশ্বর জগর্ র সদচষ্টক েো। যব্র্ের অচতপ্রোে এই -জগর্   খ্ন সোমঞ্জসয 

যেখ্ো  োইর্ র্ে,  খ্ন জগৎ অব্ষয একজর্নর ইচ্ছোষচক্তরই চব্কোষ হইর্ব্। 

  

য োগীরো ঈশ্বরোচস্তত্ব ্োপর্নর জনয  োাঁহোর্ের চনজস্ব এক নূ ন ধরর্নর  ুচক্তর অব্ োরিো 

কর্রন।  োাঁহোরো ব্র্ ন-  

  

 ত্র চনরচ ষেং সব্েজ্ঞত্বব্ীজম্ ।।২৫। ।  

  

-অর্নযর্  য  সব্েজ্ঞর্ত্বর ব্ীজ (মোত্র) আর্ে,  োহো  োাঁহোর্  চনরচ ষে অথেোৎ অনন্ত তোব্ 

ধোরি কর্র। 
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অচ  ব্দহৎ ও অচ  কু্ষদ্র এই দ্যইচট িূড়োন্ত তোর্ব্র চত র মনর্ক ভ্রমি কচরর্ ই হইর্ব্। 

 ুচম অব্ষয সীমোব্দ্ধ যের্ষর চব্নে চিন্তো কচরর্  পোর্রো, চকন্তু  পহো চিন্তো 

  

কচরর্  যগর্ ই পহোর সর্ি সর্ি য োমোর্ক অনন্ত যের্ষর চিন্তো কচরর্  হইর্ব্। িকু্ষ মুচদ্র  

কচরেো  চে একচট কু্ষদ্র যের্ষর চব্নে চিন্তো কর,  োহো হইর্  যেচখ্র্  পোইর্ব্, য  মুু র্ ে 

ঐ যেষরূপ কু্ষদ্রব্দতির যেচখ্র্  পোইর্ ে, যসই মুহূর্ েই পহোর ি ুচেের্ক অনন্ত-চব্স্তদ  আর 

একচট ব্দতির রচহেোর্ে। কো  সম্বর্েও ঐ কথো। মর্ন কর,  ুচম এক যসর্কন্ড সমর্ের চব্নে 

তোচব্র্ ে, সর্ি সর্ি য োমোর্ক অনন্তকোর্ র কথো চিন্তো কচরর্  হইর্ব্। জ্ঞোন সম্বর্েও 

ঐরূপ, মোনুর্ন যকব্  জ্ঞোর্নর ব্ীজ-তোব্ আর্ে। চকন্তু  ঐ কু্ষদ্র জ্ঞোর্নর চিন্তো কচরর্  

হইর্ ই সর্ি সর্ি অনন্ত জ্ঞোর্নর চব্নে চিন্তো কচরর্  হইর্ব্। সু রোং আমোর্ের চনজ 

মর্নর গকন হইর্ ই যব্ষ প্রচ পন্ন হে য , এক অনন্ত জ্ঞোন রচহেোর্ে। য োগীরো যসই অনন্ত 

জ্ঞোনর্কই ঈশ্বর ব্র্ ন। 
  

স পূর্ব্েনোমচপ গুুপিঃ কোর্ নোনব্র্চ্ছেোৎ ।।২৬। ।  

  

-চ চন পূব্ে পূব্ে (প্রোিীন) গুুপচের্গরও গুুপ, কোরি চ চন কো  দ্বোরো সীমোব্দ্ধ নন।  

  

আমোর্ের চত র্রই সমুেে জ্ঞোন রচহেোর্ে ব্র্ট, চকন্তু  অপর এক জ্ঞোর্নর দ্বোরো পহোর্ক 

জোগচর  কচরর্  হইর্ব্। জোচনব্োর ষচক্ত আমোর্ের চত র্রই আর্ে ব্র্ট, চকন্তু  পহোর্ক 

জোগোইর্  হইর্ব্। আর য োগীরো ব্র্ ন, ঐরূর্প জ্ঞোর্নর পর্ন্মন যকব্  অপর একচট 

জ্ঞোর্নর সোহোর্ যই সম্ভব্। প্রোিহীন অর্ি ন জর্ড়র প্রতোর্ব্ কখ্ন জ্ঞোর্নর ুুরি হইর্  

পোর্র নো- যকব্  জ্ঞোর্নর ষচক্তর্ ই জ্ঞোর্নর চব্কোষ হইেো থোর্ক। আমোর্ের চত র্র য  

জ্ঞোন আর্ে,  োহোর পর্ন্মর্নর জনয জ্ঞোনী ব্যচক্তগর্ির আমোর্ের চনকট থোকো প্রর্েোজন, 

সু রোং এই গুুপগর্ির প্রর্েোজন সব্েেোই চে । পদচথব্ী কখ্নও এই প্রকোর আিো ে-চব্রচহ  

হে নোই।  োাঁহোর্ের সহোে ো ব্য ী  যকোন জ্ঞোনই সম্ভব্ নে। ঈশ্বর সক  গুুপর গুুপ, 

কোরি এই-সক  গুুপ   ই পন্ন  হপন নো যকন,  োাঁহোরো যেব্ োই হপন, অথব্ো যেব্েূ ই 

হপন সকর্ ই ব্দ্ধ ও কো  দ্বোরো সীমোব্দ্ধ, চকন্তু  ঈশ্বর কো  দ্বোরো ব্দ্ধ নন। 
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য োগীচের্গর এই চব্র্ষন চসদ্ধোন্ত দ্যইচটিঃ প্রথমচট এই য , সোন্ত ব্স্তুর চিন্তো কচরর্  যগর্ ই 

মন ব্োধয হইেোই অনর্ন্তর চিন্তো কচরর্ব্। আর  চে ঐ মোনচসক অনুতূচ র এক অংষ স য 

হে,  র্ব্ পহোর অপর অংষও স য হইর্ব্। কোরি-দ্যইচটই  খ্ন যসই একই মর্নর 

অনুতূচ ,  খ্ন দ্যইচট অনুতূচ র মূ যই সমোন। মোনুর্নর অল্প জ্ঞোন আর্ে অথেোৎ মোনুন 

অল্পজ্ঞ।  োহো হইর্  বু্ঝো  োইর্ র্ে য , ঈশ্বর্রর অনন্ত জ্ঞোন আর্ে- চে এই দ্যইচট 

অনুতূচ র একচটর্ক গ্রহি কচর,  র্ব্ অপরচটর্কও গ্রহন কচরব্ নো যকন   ুচক্ত ব্র্ -

পতের্ক গ্রহি কর, ন ুব্ো পতের্ক পচর যোগ কর।  চে চব্শ্বোস কচর য , মোনব্ 

অল্পজ্ঞোনসম্পন্ন,  র্ব্ অব্ষযই স্বীকোর কচরর্  হইর্ব্ য ,  োহোর পশ্চোর্  একজন 

অসীমজ্ঞোনসম্পন্ন পুুপন আর্েন। চদ্ব ীে চসদ্ধোন্ত এই য , গুুপ ব্য ী  যকোন জ্ঞোনই হইর্  

পোর্র নো। ব্ েমোন কোর্ র েোষেচনকগি য  ব্চ েো 

  

থোর্কন, মোনুর্নর জ্ঞোন  োহোর চনর্জর চত র হইর্ ই চব্কোচষ  হে-এ-কথো স য ব্র্ট, 

সমুেে জ্ঞোনই মোনুর্নর চত র্র রচহেোর্ে, চকন্তু  ঐ জ্ঞোর্নর পর্ন্মর্নর জনয ক কগুচ  

অনুকূ  পচরর্ব্ষ প্রর্েোজন। গুুপ ব্য ী  আমরো যকোন জ্ঞোন োত কচরর্  পোচর নো। এখ্ন 

কথো হইর্ র্ে,  চে মনুনয যেব্ ো ব্ো স্বগেীে েূ চব্র্ষন আমোর্ের গুুপ হন,  োহো হইর্  

 োাঁহোরো সকর্ ই য ো সসীম;  োাঁহোর্ের পূর্ব্ে যক গুুপ চের্ ন  ব্োধয হইেো আমোচেগর্ক 

এই িরম চসদ্ধোন্ত চ্র কচরর্ ই হইর্ব্ য , এমন একজন গুুপ আর্েন, চ চন কোর্ র দ্বোরো 

সীমোব্দ্ধ ব্ো অচব্চচ্ছন্ন নন। যসই এক অনন্তজ্ঞোনসম্পন্ন গুুপ,  োাঁহোর আচেও নোই, অন্তও 

নোই,  োাঁহোর্কই ‘ঈশ্বর’ ব্র্ । 

  

 সয ব্োিকিঃ প্রিব্িঃ ।।২৭। ।  

  

-প্রিব্ অথেোৎ ওঙ্কোর  োাঁহোর প্রকোষক ষব্দ। 

  

য োমোর মর্ন য -র্কোন তোব্ আর্ে,  োহোরই একচট প্রচ রূপ ষব্দও আর্ে; এই ষব্দ ও 

তোর্ব্র্ক পদথক্ করো  োে নো। একই ব্স্তুর ব্োহযতোগচটর্ক ‘ষব্দ’ ও অন্ততেোগচটর্ক চিন্তো ব্ো 

‘তোব্’ আখ্যো যেওেো হইেো থোর্ক। চব্র্িনিব্র্  যকহই চিন্তোর্ক ষব্দ হইর্  পদথক্ কচরর্  
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পোর্র নো। ক কগুচ  য োক একত্র ব্চসেো যকোন্ তোর্ব্র জনয চক ষব্দ প্রর্েোগ কচরর্  

হইর্ব্, এইরূপ চ্র কচরর্  কচরর্  তোনো পৎপন্ন কচরেোর্ে-এইরূপ অর্নর্কর ম ; চকন্তু  

ইহো য  ভ্রমোত্মক,  োহো প্রমোচি  হইেোর্ে।   চেন মোনুন সদচষ্ট হইেোর্ে,   চেন ষব্দ ও 

তোনো দ্যইই রচহেোর্ে। তোব্ ও ষর্ব্দর মর্ধয সম্বে চক   চেও আমরো যেচখ্র্  পোই য , 

একচট তোর্ব্র সচহ  একচট ষব্দ থোকো িোই-ই িোই, চকন্তু  এক তোব্ য  একচট মোত্র ষর্ব্দর 

দ্বোরো প্রকোচষ  হইর্ব্,  োহো নে। কুচড়চট চতন্ন যের্ষ তোব্ একরূপ হইর্  পোর্র, চকন্তু  তোনো 

সমূ্পিে পদথক্ পদথক্। প্রর্ যক তোব্ প্রকোষ কচরর্  যগর্  অব্ষয একচট নো একচট ষর্ব্দর 

প্রর্েোজন হইর্ব্, চকন্তু  এই একতোব্-প্রকোষক ষব্দগুচ র্ক য  এক প্রকোর র্ধ্চনচব্চষষ্ট 

হইর্ ই হইর্ব্,  োহোর যকোন প্রর্েোজন নোই। চতন্ন চতন্ন জোচ র তোনোে ষর্ব্দর র্ধ্চন চতন্ন 

চতন্ন হইর্ব্। যসইজনয আমোর্ের টীকোকোর ব্চ েোর্েন, ‘ চেও তোব্ ও ষর্ব্দর পরস্পর 

সম্বে স্বোতোচব্ক, চকন্তু  এক ষব্দ ও এক তোর্ব্র মর্ধয য  এর্কব্োর্র এক অনচ ক্রমিীে 

সম্বে থোচকর্ব্,  োহো বু্ঝোইর্ র্ে নো।১ এই সমস্ত ষব্দ চতন্ন চতন্ন হে ব্র্ট,  থোচপ ষব্দ ও 

তোর্ব্র পরস্পর সম্বে স্বোতোচব্ক।  চে ব্োিয ও ব্োির্কর মর্ধয প্রকদ  সম্বে থোর্ক,  র্ব্ই 

তোব্ ও ষর্ব্দর মর্ধয পরস্পর সম্বে আর্ে ব্ ো  োে,  োহো নো হইর্  যসই ব্োিক ষব্দ 

কখ্নই সোধোরিতোর্ব্ ব্যব্হূ  হইর্  পোর্র নো। ব্োিক ব্োিয-পেোর্থের প্রকোষক।  চে যস 

ব্োিয ব্স্তুর অচস্তত্ব পূব্ে হইর্  থোর্ক, আর আমরো  চে পুনিঃপুনিঃ পরীক্ষো দ্বোরো যেচখ্র্  

পোই য , ঐ ব্োিক ষব্দচট ঐ ব্স্তুর্ক অর্নকব্োর 

  

বু্ঝোইেোর্ে,  োহো হইর্  আমরো বু্চঝর্  পোচর য , ঐ ব্োিয-ব্োির্কর মর্ধয  থোথে একচট 

সম্বে আর্ে।  চে ঐ পেোথেগুচ  পপচ্  নোও থোর্ক, সহস্র সহস্র ব্যচক্ত পহোর্ের ব্োির্কর 

দ্বোরোই যসগুচ  সম্বর্ে জ্ঞোন োত কচরর্ব্। ব্োিয ও ব্োির্কর মর্ধয স্বোতোচব্ক সম্বে থোকো 

অব্ষযম্ভোব্ী; অ এব্  খ্ন ঐ ব্োিক ষব্দচট প্চতোরি করো হইর্ব্,  খ্নই পহো ঐ ব্োিয-

পেোথেচটর কথো মর্ন জোগোইেো চের্ব্। সূত্রকোর ব্চ র্ র্েন, ‘ওঙ্কোর ঈশ্বর্রর ব্োিক’। যকন 

চ চন এই ষব্দচটর পপর যজোর চের্ ন  ‘ঈশ্বর’ তোব্চট বু্ঝোইব্োর জনয য ো ষ  ষ  ষব্দ 

রচহেোর্ে। একচট তোর্ব্র সচহ  সহস্র সহস্র ষর্ব্দর সম্বে থোর্ক। ঈশ্বর-তোব্চট ষ  ষ  

ষর্ব্দর সচহ  সম্বে রচহেোর্ে, পহোর প্র যকচটই য ো ঈশ্বর্রর ব্োিক। যব্ষ কথো, চকন্তু  
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 োহো হইর্ ও ঐ ষব্দগুচ র মর্ধয একচট সোধোরি ষব্দ ব্োচহর করো িোই। ঐ ব্োিকগুচ র 

একচট সোধোরি অচধষ্ঠ মনোন-সোধোরি ষব্দ-তূচম ব্োচহর কচরর্  হইর্ব্, আর য  ব্োিক ষব্দচট 

সধোরি ব্োিক হইর্ব্, যসই ষব্দচটই সব্ের্ষষ্ঠ মন ব্চ েো পচরগচি  হইর্ব্, আর যসইচটই 

সকর্ র প্রচ চনচধরূর্প পহোর  থোথে ব্োিক হইর্ব্। যকোন ষব্দ প্চতোরি কচরর্  হইর্  

আমরো কন্ঠনো ী ও  ো ুর্ক ষর্ব্দো্চতোরর্ির আধোররূর্প ব্যোব্হোর কচরেো থোচক। এমন চক 

যকোন ষব্দ আর্ে, অপর সমুেে ষব্দ  োহোর প্রকোষ,  োহো সব্েোর্পক্ষো স্বোতোচব্ক ষব্দ -‘ওাঁ’ 

(অপম্) এই প্রকোর ষব্দ; পহোই সমুেে ষর্ব্দর চতচতির-স্বরূপ। পহোর প্রথম অক্ষর ‘অ’ 

সমুেে ষর্ব্দর মূ -পহোই সমুেে ষর্ব্দর কুচেকোস্বরূপ, পহো চজহ্বো অথব্ো  ো ুর যকোন 

অংষ স্পষে নো কচরেোই প্চতোচর  হে। ‘ম’-ব্গেীে ষর্ব্দর যষন ষব্দ, পহোর প্চতোরি কচরর্  

হইর্  ওষ্ঠ মনদ্বে ব্ে কচরর্  হে। আর ‘প’ এই ষব্দ চজহ্বোমূ  হইর্  মুখ্-মধযব্ েী 

ষব্দোধোর্রর যষন সীমো প েন্ত য ন গড়োইেো  োইর্ র্ে। এইরূর্প ‘ওাঁ’ ষব্দচট দ্বোরো সমুেে 

ষর্ব্দো্চতোরি-ব্যোপোরচট প্রকোচষ  হইর্ র্ে। এই কোরর্ি পহোই স্বোতোচব্ক ব্োিক ষব্দ-পহোই 

চতন্ন চতন্ন ষর্ব্দর জননী-স্বরূপ।    প্রকোর ষব্দ প্চতোচর  হইর্  পোর্র-আমোর্ের ক্ষম োে 

   প্রকোর ষব্দ-প্চতোরর্ির সম্ভোব্নো আর্ে, পহো যসই সকর্ রই সূিক।  

  

এই-সক  আনুমোচনক গর্ব্নিো েোচড়েো চের্ ও যেখ্ো  োে, তোর রর্নে    প্রকোর চব্চতন্ন 

ধমেতোব্ আর্ে, সব্ এই ওঙ্কোরর্কই যকন্দ্র কচরেো, যব্র্ের চব্চতন্ন ধমেতোব্সমূহও এই 

ওঙ্কোরর্ক আেে কচরেো রচহেোর্ে। এখ্ন কথো হইর্ র্ে, ইহোর সচহ  আর্মচরকো, ইং ন্ড 

ও অনযোনয যের্ষর চক সম্বে  ইহোর সহজ পতিরর এই-সব্ের্ের্ষ এই ওঙ্কোর্রর ব্যব্হোর 

িচ র্  পোর্র;  োহোর কোরি এই য , তোর রর্নে    চব্চতন্ন ধমেতোর্ব্র চব্কোষ হইেোর্ে, 

‘ওঙ্কোর’  োহোর প্রর্ যক যসোপোর্নই পচররচক্ষ  হইেোর্ে ও পহো ঈশ্বর-সম্বেীে চতন্ন চতন্ন 

তোব্ বু্ঝোইব্োর জনয ব্যব্হৃ  হইেোর্ে। অচদ্ব ব্োেী, নদ্ব ব্োেী, নদ্ব োচদ্ব ব্োেী, 

যতেোর্তেব্োেী, এমন চক নোচস্তকগি প েন্ত  োাঁহোর্ের প্চত ম আেষেপ্রকোর্ষর জনয এই 

‘ওঙ্কোর’ অব্ ম্বন কচরেোচের্ ন।  খ্ন এই ‘ওঙ্কোর’ মোনব্ জোচ র অচধকোংর্ষর ধমেতোব্-

প্রকোর্ষর জনয ব্যব্হৃ  হইেোর্ে,  খ্ন সক  যের্ষর সক  জোচ ই 
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পহো অব্ ম্বন কচরর্  পোর্রন। ইংর্রজী ‘গড্’  ( God) ষব্দ ধর, পহোর্  য  তোব্ প্রকোষ 

কর্র,  োহো চন োন্তই সীমোব্দ্ধ।  চে পহোর অচ চরক্ত যকোন তোব্ ঐ ষব্দ দ্বোরো বু্ঝোইর্  

ইচ্ছো কর,  র্ব্ য োমোর্ক চব্র্ষনি য োগ কচরর্  হইর্ব্-র্ মন সগুি (Personal),চনগুেি 

( Impersonal), পূিে ব্ো পরম (Absolute) ই যোচে। অনয সব্ তোনোে ঈশ্বর-ব্োিক য -

সক  ষব্দ আর্ে, যস সম্বর্েও এই কথো খ্োর্ট; ঐগুচ র অচ  অল্প-তোব্ প্রকোষ ষচক্ত 

আর্ে। চকন্তু  ‘ওাঁ’-ষর্ব্দ পক্ত সব্েপ্রকোর তোব্ই রচহেোর্ে। অ এব্ পহো প্রর্ যর্কর গ্রহি 

করো পচি । 

  

 জ্জপস্তেথেতোব্নম্ ।।২৮। ।  

  

-এই ওঙ্কোর্রর পুনিঃপুনিঃ প্চতোরি ও পহোর অথে ধযোন (সমোচধ োর্তর পপোে)। 

  

পুনিঃপুনিঃ প্চতোরর্ির আব্ষযক ো চক  অব্ষয আমোর্ের সংস্কোরচব্নেক ম ব্োর্ের কথো 

স্মরি আর্ে; সংস্কোর-সমচষ্টই আমোর্ের মর্নর মর্ধয ব্োস কর্র; ক্রমষ সূক্ষ্মোনুসূক্ষ্ম হইেো 

 োহোরো অব্যক্ততোব্ ধোরি কর্র ব্র্ট, চকন্তু  এর্কব্োর্র  ুি হে নো, মর্নর মর্ধযই থোর্ক; 

পেীপক কোরি পপচ্  হইর্ ই ব্যক্ততোব্ ধোরি কর্র। আিচব্ক স্প ন কখ্নই থোচমর্ব্ 

নো।  খ্ন এই চব্শ্বজগৎ  ে পোইর্ব্,  খ্ন চব্রোট চব্রোট স্প ন সব্ অন্তচহে  হইর্ব্; 

সূ ে, িন্দ্র,  োরো, পদচথব্ী-সব্ই  ে হইেো  োইর্ব্; চকন্তু  স্প ন-পরমোিুগুচ র মর্ধয 

থোচকর্ব্। এই ব্দহৎ ব্রহ্মোর্ন্ড য  কো ে হইর্ র্ে, প্রর্ যক পরমোিুর্  যসই কো েই সোচধ  

হইর্ র্ে। ব্োহযব্স্তু সম্বর্ে য ুপপ কচথ  হই , চিতির সম্বর্েও যসইরূপ। চির্তিরর স্প ন 

 খ্ন চস্তচম  হইর্ব্,  খ্নও পরমোিু-স্প ন িচ র্  থোচকর্ব্, পর্তিরজক কোরি পোইর্ ই 

ঐগুচ  পুনিঃপ্রকোচষ  হইেো পচড়র্ব্। জপ ব্ো পুনিঃপুনিঃ প্চতোরর্ির অথে এখ্ন বু্ঝো  োইর্ব্। 

আমোর্ের চত র য -সক  আধযোচত্মক সংস্কোর আর্ে, জপ যসগুচ র্ক পেীচপ  কচরব্োর 

প্রধোন সহোে। ক্ষিমোত্র সোধুসি তব্সমুদ্রপোর্রর একমোত্র যন কোস্বরূপ হে।১ সর্ির 

এ েূর ষচক্ত! ব্োহয সৎসর্ির য মন ষচক্ত, আন্তর সৎসর্িরও য মচন ষচক্ত। এই 

ওঙ্কোর্রর পুনিঃপুনিঃ প্চতোরি ও অথে স্মরি করোই চনজ অন্তর্র সোধুসি করো। পুনিঃপুনিঃ 
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প্চতরি কর এব্ং যসই সর্ি প্চতোচর  ষর্ব্দর অথে ধযোন কর,  োহো হইর্  হৃের্ে 

জ্ঞোনোর্ োক আচসর্ব্ এব্ং আত্মো প্রকোচষ  হইর্ব্ন। 

  

চকন্তু  য মন ‘ওাঁ’-এই ষর্ব্দর চিন্তো কচরর্  হইর্ব্, যসই সর্ি পহোর অথেও চিন্তো কচরর্  

হইর্ব্। অসৎসি  যোগ কর, কোরি পুরো ন ক্ষর্ র চিহ্ন এখ্নও য োমোর অর্ি রচহেোর্ে; 

এই অসৎসর্ির প্রতোর্ব্ই আব্োর যসই ক্ষ  পূব্ে-চব্ক্রর্ম যেখ্ো যেে। একই তোর্ব্ 

আমোর্ের চত র্র য -সক  শুত সংস্কোর আর্ে, যসগুচ  এখ্ন অব্যক্ত থোচকর্ ও সৎসর্ির 

দ্বোরো জোগচর  হইর্ব্-ব্যক্ততোব্ ধোরি কচরর্ব্। সৎসি অর্পক্ষো জগর্  

  

১ ক্ষিচমহ সজ্জনসিচ র্রকো। তব্চ  তব্োিেব্- রর্ি যন কো।।-র্মোহমুির, ষঙ্করোিো ে 

  

পচব্ত্র র চকেু নোই, কোরি সৎসি হইর্ ই শুত সংস্কোরগুচ  ব্যক্ত হইব্োর সুর্ োগ পোে -

চিতিরহ্রর্ের   র্েষ হইর্  পপচরতোর্গ আচসব্োর পপক্রম কর্র। 

  

  িঃ প্র যকর্ি নোচধগর্মোহপযন্তরোেোতোব্শ্চ ।।২৯। ।  

  

-পহো হইর্  অন্তেদেচষ্ট  োত হে ও য োগচব্ঘ্নসমূহ নোষ হে। 

  

এই ওঙ্কোর জপ ও চিন্তোর প্রথম ফ  অনুতব্ কচরর্ব্-অন্তেেচষ্ট ক্রমষিঃ চব্কচষ  হইর্ র্ে 

এব্ং মোনচসক ও ষোরীচরক য োগচব্ঘ্নসমূহ েূরীতূ  হইর্ র্ে। এখ্ন প্রশ্ন -এই 

য োগচব্ঘ্নগুচ  চক চক  

  

ব্যোচধস্তযোনসংষেপ্রমোেো সযোচব্রচ ভ্রোচন্তেষেনো ি-  

  

তূচমকোত্বোনব্চ্ ত্বোচন চিতিরচব্র্ক্ষপোর্স্তহন্তরোেোিঃ ।।৩০। ।  

  

-র্রোগ, মোনচসক জড় ো, সর্ হ, পেযমরোচহ য, আ সয, চব্নে দষ্ণো, চমথযো অনুতব্, 

একোগ্র ো  োত নো করো, ঐ অব্্ো  োত হইর্ ও  োহো হইর্  পচ   হওেো-এইগুচ ই 

চিতিরচব্র্ক্ষপকর অন্তরোে। 
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ব্যোচধিঃ জীব্ন-সমুর্দ্রর অপর পোর্র  ইেো  োইব্োর জনয এই ষরীরই আমোর্ের একমোত্র 

যন কো। চব্র্ষনতোর্ব্ ইহোর  নো কচরর্  হইর্ব্। অসু্ ব্যচক্ত য োগী হইর্  পোর্র নো। স্তযোনিঃ 

মোনচসক জড় ো আচসর্  আমোর্ের য োগচব্নেক প্রব্  অনুরোগ নষ্ট হইেো  োে; পহোর 

অতোর্ব্ সোধন কচরব্োর জনয য  েদঢ় সংকল্প ও ষচক্ত প্রর্েোজন,  োহোর চকেুই থোর্ক নো। 

সংষেিঃ আমোর্ের এই য োগচব্জ্ঞোন-চব্নর্ে চব্িোরজচন  চব্শ্বোস   ই থোকুক নো যকন, 

  চেন েূরেষেন-েূরেব্িোচে অর্  চকক অনুতূচ  নো আচসর্ব্,   চেন এই চব্েযোর 

স য ো চব্নর্ে অর্নক সর্ হ আচসর্ব্। এইগুচ র একটু একটু আতোস পোইর্  মন খ্ুব্ 

েদঢ় হইর্  থোর্ক, ইহোর্  সোধক আরও অধযব্সোেষী  হে। অনব্চ্ ত্বিঃ কর্েক চেন ব্ো 

কর্েক সিোহ ধচরেো সোধন কচরব্োর সমে যেচখ্র্ব্-মন যব্ষ সহর্জ একোগ্র ও চ্র 

হইর্ র্ে; যব্োধ হইর্ র্ে  ুচম সোধনপর্থ দ্রু  পন্নচ  কচরর্ ে। একচেন যেচখ্র্ব্ হকোৎ 

য োমোর এই পন্নচ  ব্দ্ধ হইেো যগ । জোহোজ িড়োে যকচকর্  য রূপ অসহোে হইেো  োে, 

য োমোর যসইরূপ হইেোর্ে। এরূপ হইর্ ও অধযব্সোেষূনয হইও নো। এইরূর্প ব্োরব্োর 

পত্থোন-প ন পর্থই অগ্রগচ  হইেো থোর্ক।১  

  

দ্যিঃখ্র্ে মেনসযোির্মজেত্বশ্বোসপ্রশ্বোসচব্র্ক্ষপসহতুব্ ।।৩১। ।  

  

-দ্যিঃখ্, মন খ্োরোপ হওেো, ষরীর নড়ো, অচনেচম  শ্বোসপ্রশ্বোস, এইগুচ  একোগ্র োর 

অতোর্ব্র সর্ি সর্ি পৎপন্ন হে। 

  

১ এই সুর্ত্রর ব্যোখ্যোর ‘প্রমোে’, ‘আ সয’, ‘অচব্রচ ’, ‘ভ্রোচন্তেষেন’, ‘অ িতূচমকত্ব’ 

চব্নর্ে চকেু ব্ ো হে নোই। সুত্রোর্থে  োহো ব্ ো হইেোর্ে,  েনু োেী বু্চঝর্  হইর্ব্। 

  

 খ্নই একোগ্র ো অতযোস করো  োে,  খ্নই মন ও ষরীর সমূ্পিে চ্রতোব্ ধোরি কর্র। 

সোধন  খ্ন চকক পর্থ িোচ   নো হে, অথব্ো  খ্ন চিতির  র্থষ্ট সং   নো থোর্ক,  খ্নই 

এই চব্ঘ্নগুচ  আচসেো পপচ্  হে। ওঙ্কোর জপ ও ঈশ্বর্র আত্মসমপেি কচরর্  মন েদঢ় 

হে, এব্ং যের্হ মর্ন নূ ন ষচক্ত সেোচর  হে। সোধনপর্থ প্রোে সকর্ রই এইরূপ 
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স্নোেব্ীে িোে য পপচ্  হে। ওচের্ক যখ্েো  নো কচরেো সোধন কচরেো  োও। সোধর্নর 

দ্বোরোই ওগুচ  িচ েো  োইর্ব্,  খ্ন আসন চ্র হইর্ব্। 

  

 ৎপ্রচ র্ ধোথের্মক ত্ত্বোতযোসিঃ ।।৩২। ।  

  

-ইহো চনব্োরর্ির জনয ‘এক- ত্ত্ব’ অতযোস আব্ষযক। 

  

চকেুক্ষর্ির জনয মনর্ক যকোন একচট চব্নেচব্র্ষর্নর আকোর্র আকোচর  কচরব্োর যিষ্টো 

কচরর্  পূর্ব্েোক্ত চব্ঘ্নগুচ  িচ েো  োে। এই পপর্েষচট খ্ুব্ সোধোরিতোর্ব্ যেওেো হই । 

পরব্ েী সূত্রগুচ র্  এই পপর্েষচটই চব্স্তোচর তোর্ব্ চব্ব্দ  হইর্ব্ এব্ং চব্র্ষন চব্র্ষন 

যধযে চব্নর্ে এই সোধোরি পপর্ের্ষর প্রর্েোগ পপচেষ্ট হইর্ব্। এক প্রকোর অতযোস সকর্ র 

পর্ক্ষ খ্োচটর্  পোর্র নো, এইজনয নোনোপ্রকোর পপোর্ের কথো ব্ ো হইেোর্ে। প্রর্ যকই চনর্জ 

পরীক্ষো কচরেো যেচখ্েো  ইর্  পোর্রন-র্কোন্ চট  োাঁহোর পর্ক্ষ খ্োর্ট।  

  

নমত্রী-কুপিো-মুচের্ োর্পক্ষোিোং সুখ্দ্যিঃখ্পুিযো-  

পিুযচব্নেোিোং তোব্নো চশ্চতিরপ্রসোেনম্ ।।৩৩। ।  

  

-সুখ্ী, দ্যিঃখ্ী, পুিযব্োন্ ও পোপীর প্রচ   থোক্রর্ম ব্েু ো, েেো, আন  ও পর্পক্ষোর তোব্ 

ধোরি কচরর্  পোচরর্  চিতির প্রসন্ন হে। 

  

আমোর্ের এই িোচর প্রকোর তোব্ থোকোই আব্ষযক। আমোর্ের সকর্ র প্রচ  ব্েত্ব রোখ্ো, 

েীনজর্নর প্রচ  েেোব্োন্ হওেো, য োকর্ক সৎকমে কচরর্  যেচখ্র্  সুখ্ী হওেো এব্ং অসৎ 

ব্যচক্তর প্রচ  পর্পক্ষো প্রেষেন করো আব্ষযক। এইরূপ চব্নেগুচ   খ্ন আমোর্ের সনু্মর্খ্ 

আর্স,  খ্ন যসইগুচ র প্রচ ও আমোর্ের ঐরূপ তোব্ ধোরি করো আব্ষযক।  চে চব্নেচট 

সুখ্কর হে,  র্ব্ পহোর প্রচ  ‘নমত্রী’ অথেৎ অনুকু  তোব্ ধোরি করো আব্ষযক। এইরূর্প 

 চে যকোন দ্যিঃখ্কর র্টনো আমোর্ের চিন্তোর চব্নে হে,  র্ব্ য ন আমোর্ের অন্তিঃকরি 

পহোর প্রচ  ‘কুপিো’তোব্োপন্ন হে।  চে পহো যকোন শুত চব্নে হে,  র্ব্ আমোর্ের আনচ   

হওেো পচি । আর অসৎ চব্নে হইর্  যসই চব্নর্ে পেোসীন থোকোই যেেিঃ। চতন্ন চতন্ন 
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চব্নর্ের প্রচ  মর্নর এই- সক  তোব্ আচসর্  মন ষোন্ত হইেো  োইর্ব্। আমোর্ের নেনচ ন 

জীব্র্নর অচধকোংষ যগো র্ োগ ও অষোচন্তর কোরি মর্নর ঐ-সক  তোব্ ধোরি কচরব্োর 

অক্ষম ো। মর্ন কর, একজন আমোর প্রচ  যকোন অনযোে ব্যব্হোর কচর , অমচন আচম 

 োহোর প্রচ কোর কচরর্  পেয  হই োম। আর আমরো য  যকোন অনযোে ব্যব্হোর্রর 

প্রচ র্ষোধ নো  ইেো থোচকর্  পোচর নো,  োহোর কোরি  

  

আমরো চিতিরর্ক সং   রোচখ্র্  পোচর নো। চিতির পহোর প্রচ   রিোকোর্র ধোব্মোন হে; আমরো 

 খ্ন মর্নর ষচক্ত হোরোইেো যফচ । আমোচের্গর মর্ন র্দিো অথব্ো অপর্রর প্রচ  অচনষ্টতোব্-

যপোনিরূপ য  প্রচ চক্রেো হে,  োহো ষচক্তর অপিে-মোত্র। আর যকোন অশুত চিন্তো ব্ো 

র্দিোপ্রসূ  কো ে অথব্ো যকোন প্রকোর প্রচ চক্রেোর চিন্তো  চে েমন করো  োে,  র্ব্  োহো 

হইর্  শুতকোরী ষচক্ত পৎপন্ন হইেো আমোর্ের পপকোরোথে সচে  থোচকর্ব্। সং র্মর দ্বোরো 

আমোর্ের য  চকেু ক্ষচ  হে,  োহো নে, ব্রং  োহো হইর্  আষো ী  পপকোর হইেো থোর্ক। 

 খ্নই আমরো র্দিো অথব্ো যক্রোধব্দচতিরর্ক সং   কচর,  খ্নই পহো আমোর্ের অনুকূ  

শুতষচক্তরূর্প সচে  হইেো প্চত র ষচক্তর্  পচরি  হে। 

  

প্রচ্ছেেন-চব্ধোরিোতযোং ব্ো প্রোিসয ।।৩৪। ।  

  

- থো থ যরিক ও কুম্ভক দ্বোরো (চিতির চ্র হে)। 

  

এখ্োর্ন ‘প্রোি’ ষব্দ ব্যব্হৃ  হইেোর্ে। প্রোি অব্ষয চকক শ্বোস নে। সমগ্র জগর্  য  ষচক্ত 

ব্যোি রচহেোর্ে,  োহোরই নোম ‘প্রোি’। জগর্   োহো চকেু যেচখ্র্ ে,  োহো চকেু এক্োন 

হইর্  অপর ্োর্ন গমনোগমন কর্র,  োহো চকেু কোজ কচরর্  পোর্র, অথব্ো  োহোর জীব্ন 

আর্ে,  োহোই এই প্রোর্ির চব্কোষ। সমুেে জগর্     ষচক্ত প্রকোচষ  রচহেোর্ে,  োহোর 

সমচষ্টক ‘প্রোি’ ব্র্ । কল্পোরর্ম্ভর প্রোক্কোর্  এই প্রোি প্রোে একরূপ গচ হীন অব্্োে 

(অব্যক্ত) থোর্ক, আব্োর কল্পোরম্ভ-কোর্  প্রোি ব্যক্ত হইর্  আরম্ভ হে। এই প্রোিই 

গচ রূর্প প্রকোচষ  হইর্ র্ে; ইহোই মনুনযজোচ  অথব্ো অনযোনয প্রোিীর্  স্নোেব্ীে 

গচ রূর্প প্রকোচষ , ঐ প্রোিই আব্োর চিন্তো ও অনযোনয ষচক্তরূর্প প্রকোচষ  হে। সমগ্র 
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জগৎ এই প্রোি ও আকোর্ষর সমচষ্ট। মনুনযর্ের্হও ঐরূপ;  োহো চকেু যেচখ্র্ ে ব্ো অনুতব্ 

কচরর্ ে, সক  পেোথে আকোষ হইর্  পৎপন্ন, আর চব্চতন্ন ষচক্ত প্রোি হইর্ ই পৎপন্ন 

হইেোর্ে। এই প্রোির্ক ব্োচহর্র  যোগ করো ও ধোরি করোর নোমই ‘প্রোিোেোম’। য োগষোর্ের 

চপ োস্বরূপ প ঞ্জচ  এই প্রোিোেোম সম্বর্ে চকেু চব্র্ষন চব্ধোন যেন নোই, চকন্তু   োাঁহোর 

পরব্ েী অনযোনয য োগীরো এই প্রোিোেোম সম্বর্ে অর্নক  ত্ত্ব আচব্েোর কচরেো পহোর্কই 

একচট মহ ী চব্েযো কচরেো  ুচ েোর্েন। প ঞ্জচ র মর্  ইহো চিতিরব্দ চতিরচনর্রোর্ধর ব্ু  

পপোর্ের মর্ধয একচট পপোে মোত্র, চকন্তু  চ চন ইহোর পপর চব্র্ষন যঝোাঁক যেন নোই।  োাঁহোর 

তোব্ এই য , শ্বোস খ্োচনকক্ষি ব্োচহর্র যফচ েো আব্োর চত র্র টোচনেো  ইর্ব্ এব্ং চকেুক্ষি 

পহো ধোরি কচরেো রোচখ্র্ব্,  োহোর্  মন অর্পক্ষোকদ  একটু চ্র হইর্ব্। চকন্তু  পরব্ েী 

কোর্  ইহো হইর্ ই ‘প্রোিোেোম’ নোমক চব্র্ষন চব্েযোর পৎপচতির হইেোর্ে। এই পরব্ েী 

য োচগগি চক ব্র্ ন, যস-সম্বর্ে আমোর্ের চকেু জোনো আব্ষযক। 

  

এ-চব্নর্ে পূর্ব্েই চকেু ব্ ো হইেোর্ে, এখ্োর্ন আরও চকেু ব্চ র্  য োমোর্ের মর্ন রোচখ্ব্োর 

সুচব্ধো হইর্ব্। প্রথম িঃ মর্ন রোচখ্র্  হইর্ব্, এই ‘প্রোি’ ব্চ র্  চকক শ্বোস-  

  

প্রশ্বোস বু্ঝোে নো; য  ষচক্তব্র্  শ্বোসপ্রশ্বোর্সর গচ  হে, য  ষচক্তচট ব্োস্তচব্ক 

শ্বোসপ্রশ্বোর্সরও প্রোিস্বরূপ,  োহোর্ক ‘প্রোি’ ব্র্ । আব্োর সমুেে ইচন্দ্রে বু্ঝোইর্ ও এই 

‘প্রোি’ ষব্দ ব্যব্হৃ  হইেো থোর্ক। এই সমুেের্কই ‘প্রোি’ ব্র্ । মনর্কও আব্োর ‘প্রোি’ 

ব্র্ । অ এব্ যেখ্ো যগ  য , ‘প্রোি’=ষচক্ত।  থোচপ আমরো ইহোর্ক ষচক্ত-নোর্ম অচতচহ  

কচরর্  পোচর নো, কোরি ষচক্ত ঐ প্রোর্ির চব্কোষস্বরূপ। ষচক্ত ও নোনোচব্ধ গচ রূর্প ইহোই 

প্রকোচষ  হইর্ র্ে। মর্নর পপোেোন চিতির  ন্ত্রব্ৎ ি ুচেেক হইর্  প্রোির্ক আকনেি কর্র 

এব্ং এই প্রোি হইর্ ই ষরীর-রক্ষোর যহ ুতূ  চতন্ন চতন্ন জীব্নীষচক্ত এব্ং চিন্তো, ইচ্ছো ও 

অনযোনয সমুেে ষচক্ত পৎপন্ন কচরর্ র্ে। এই প্রোিোেোম-চক্রেোদ্বোরো আমরো ষরীর্রর চতন্ন 

চতন্ন গচ  ও ষরীর্রর অন্তগে  চতন্ন চতন্ন স্নোেব্ীে ষচক্তপ্রব্োহগুচ র্ক ব্র্ষ আচনর্  পোচর। 

আমরো প্রথম িঃ ঐগুচ র্ক চিচনর্  আরম্ভ কচর, পর্র অর্ল্প অর্ল্প পহোর্ের পপর ক্ষম ো 

 োত কচর, এব্ং ঐগুচ র্ক ব্ষীতূ  কচরর্  সমথে হই। 
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প ঞ্জচ র পরব্ েী য োগীচের্গর মর্  ষরীর্রর মর্ধয চ নচট প্রধোন প্রোিপ্রব্োহ আর্ে। 

একচটর্ক  োাঁহোরো ‘ইড়ো’ অপরচটর্ক ‘চপি ো’ ও  দ ীেচটর্ক ‘সুনুম্নো’ ব্র্ ন।  োাঁহোর্ের 

মর্ -চপি ো যমুপের্ন্ডর েচক্ষিচের্ক, ইড়ো ব্োমচের্ক, আর ঐ যমুপের্ন্ডর মধযর্ের্ষ ষূনয 

নো ী সুনুম্নো আর্ে।  োাঁহোর্ের মর্ -ইড়ো ও চপি ো নোমক ষচক্তপ্রব্োহদ্বে প্রর্ যক মোনুর্নর 

মর্ধয প্রব্োচহ  হইর্ র্ে, পহোর্ের সোহোর্ যই আমরো ষরীর্রর চক্রেোচে সম্পন্ন কচরর্ চে। 

সুনুম্নো সকর্ র মর্ধযই আর্ে ব্র্ট,  র্ব্ যকব্  য োগীর ষরীর্রই পহোর কোজ হে। 

য োমোর্ের স্মরি রোখ্ো পচি  য , য োগী য োগসোধনব্র্  চনর্জর যেহ পচরব্চ ে  কর্রন। 

  ই সোধন কচরর্ব্,   ই য োমোর যেহ পচরব্চ ে  হইেো  োইর্ব্; সোধর্নর পূর্ব্ে য োমোর 

য রূপ ষরীর চে , পর্র আর যসরূপ থোচকর্ব্ নো। ব্যোপোরচট অর্  চক্তক নে; ইহো  ুচক্ত 

দ্বোরো ব্যোখ্যো করো  োইর্  পোর্র। আমরো  োহো চকেু নূ ন চিন্তো কচর,  োহোই য ন আমোর্ের 

মচস্তর্ের মধয চেেো একচট নূ ন প্রিো ী চনমেোি কচরেো যেে। ইহো হইর্  বু্ঝো  োে, 

মনুনযস্বতোব্ এ  চ্চ ষী  োর পক্ষপো ী যকন; মোনুর্নর স্বতোব্ই এই য , পহো পূব্েোব্চ ে  

পর্থ ভ্রমি কচরর্  তো ব্োর্স, কোরি পহো অর্পক্ষোকদ  সহজ। েদষ্টোন্তস্বরূপ  চে মর্ন করো 

 োে-মন একচট সূচি আর মচস্তে পহোর সনু্মর্খ্ একচট যকোম  চপন্ডমোত্র,  োহো হইর্  যেখ্ো 

 োইর্ব্ য , আমোর্ের প্রর্ যক চিন্তোই মচস্তেমর্ধয য ন একচট পথ প্রস্তু  কচরেো চের্ র্ে, 

আর মচস্তেমধয্ ধূসর পেোথে ঐ পথচটর্ক পদথক্ রোচখ্ব্োর জনয পহোর একচট সীমোনো 

প্রস্তু  কচরেো যেে।  চে ঐ ধূসরব্িে পেোথেচট নো থোচক ,  োহো হইর্  আমোর্ের যকোন 

স্মদচ  সম্ভব্ হই  নো, কোরি স্মদচ র অথে-পুরো ন পর্থ ভ্রমি, একচট চিন্তোর পপর েোগো 

বু্ োর্নো। হের্ ো য োমরো  ক্ষয কচরেো থোচকর্ব্,  খ্ন আচম সকর্ র পচরচি  ক কগুচ  

চব্নে গ্রহি কচরেো ঐগুচ রই যর্োরর্ফর কচরেো চকেু ব্চ র্  প্রব্দতির হই,  খ্ন য োমরো 

সহর্জই আমোর কথো বু্চঝর্  পোর্রো; ইহোর কোরি  

  

আর চকেুই নে-এই চিন্তোর পথ ব্ো প্রিো ীগুচ  প্রর্ যর্করই মচস্তর্ে চব্েযমোন আর্ে, 

যকব্  ঐগুচ র্  চফচরেো আচসর্  হে, এইমোত্র। চকন্তু   খ্নই যকোন নূ ন চব্নে আমোর্ের 

সনু্মর্খ্ আর্স,  খ্নই মচস্তর্ের মর্ধয নূ ন প্রিো ী চনমোি কচরর্  হে; এইজনয    

সহর্জ পহো বু্ঝো  োে নো। এইজনয মচস্তে-মোনুর্নরো নে, মচস্তেই -অজ্ঞো সোর্র এই নূ ন 
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ধরর্নর তোব্ দ্বোরো পচরিোচ   হইর্  অস্বীকোর কর্র, পহো য ন পহোর গচ র্রোধ কর্র। প্রোি 

নূ ন নূ ন প্রিো ী কচরর্  যিষ্টো কচরর্ র্ে, মচস্তে  োহো কচরর্  চের্ র্ে নো। মোনুন য  

চ্চ ষী  োর এ  পক্ষপো ী ইহোই  োহোর গূঢ় রহসয। মচস্তর্ের মর্ধয এই প্রিো ীগুচ  

   অল্প পচরমোর্ি থোর্ক, আর প্রোিরূপ সূচি পহোর চত র    অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তু  

কর্র, মচস্তে   ই রক্ষিষী  হইর্ব্,   ই পহো নূ ন প্রকোর চিন্তো ও তোর্ব্র চব্ুপর্দ্ধ 

সংগ্রোম কচরর্ব্। মোনুন   ই চিন্তোষী  হে, মচস্তর্ের চত র্রর পথগুচ    ই অচধক ও 

জচট  হইর্ব্,   ই সহর্জ যস নূ ন নূ ন তোব্ গ্রহি কচরর্ব্ ও বু্চঝর্  পোচরর্ব্। প্রর্ যক 

নূ ন তোব্ সম্বর্ে এইরূপ জোচনর্ব্। মচস্তর্ে একচট নূ ন তোব্ আচসর্ ই মচস্তর্ের চত র 

নূ ন প্রিো ী চনচমে  হে। এইজনয য োগ-অতযোর্সর সমে আমরো প্রথর্ম এ  ষোরীচরক 

ব্োধো প্রোি হই, কোরি য োগ নূ ন চিন্তো ও তোর্ব্র সমচষ্ট। এইজনযই আমরো যেচখ্র্  পোই, 

ধর্মের য  অংষ প্রকদচ র জোগচ ক তোব্  ইেো যব্ষী নোড়োিড়ো কর্র,  োহো ব্ু  য োর্কর 

গ্রোহয হে, আর পহোর অপরোংষ অথেোৎ েষেন ব্ো মর্নোচব্জ্ঞোন,  োহো যকব্  মোনুর্নর 

অন্তিঃপ্রকদচ   ইেো ব্যোপদ ,  োহো সোধোরি িঃ অব্র্হচ   হে। 
  

আমোর্ের এই জগর্ র সংজ্ঞো চক,  োহো আমোর্ের স্মরি রোখ্ো আব্ষযক; জগৎ আমোর্ের 

সজ্ঞোনতূচমর্  প্রকোচষ  (প্রর্ক্ষচপ ) অনন্ত সতিরোমোত্র। অনর্ন্তর চকেেংষ আমোর্ের 

যি নোর স্তর্র প্রকোচষ  হইেোর্ে, পহোর্কই আমরো আমোর্ের ‘জগৎ’ ব্চ েো থোচক।  োহো 

হইর্ ই যেখ্ো যগ , ইচন্দ্রেোনুতূচ র ব্োচহর্র এক অনন্ত সতিরো রচহেোর্ে। এই কু্ষদ্রচপন্ড, 

 োহোর্ক আমরো জগৎ ব্চ , এব্ং ইহোর অ ী  অনন্ত সতিরো-এই দ্যইচট চব্নেই ধর্মের 

অন্তগে । য  ধমে এই পতর্ের মর্ধয যকব্  একচটর্ক  ইেোই ব্যোপদ ,  োহো অব্ষযই 

অসমূ্পিে। ধমের্ক এই পতে চব্নে  ইেোই আর্ োিনো কচরর্  হইর্ব্। অনর্ন্তর য টুকু তোগ 

আমোর্ের এই জ্ঞোর্নর চত র চেেো অনুতব্ কচরর্ চে, য টুকু যেষকো চনচমতিররূপ চপঞ্জর্রর 

চত র আচসেো পচড়েোর্ে, এইটুকু  ইেো ধর্মের য  অংষ ব্যোপদ ,  োহো সহর্জ যব্োধগময 

হে, কোরি, আমরো য ো পূব্ে হইর্ ই  োহোর মর্ধয রচহেোচে, আর এই জগর্ র তোব্ প্রোে 

স্মরিো ী  কো  হইর্ ই আমোর্ের পচরচি । চকন্তু  ধর্মের য  অংষ অনর্ন্তর চব্নে  ইেো 

ব্যোপদ ,  োহো আমোর্ের পর্ক্ষ সমূ্পিে নূ ন; যসইজনয পহোর চিন্তোর মচস্তর্ের মর্ধয নূ ন 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রিো ী গচক  হইর্  থোর্ক, পহোর্  সমুেে ষরীরটোই য ন চব্প েস্ত হে; যসইজনয সোধন 

কচরর্  চগেো সোধোরি মোনুন প্রথমটো চিরোতযস্ত পথ হইর্  চব্িুয  হইেো পর্ড়।  থোসম্ভব্ 

এই চব্প ের্ের তোব্ কমোইব্োর জনযই প ঞ্জচ  এই-সক  পপোে আচব্েোর কচরেোর্েন; 

 োহোর্  এগুচ  

  

হইর্  চনব্েোিন কচরেো আমোচের্গর সমূ্পিে পপর্ োগী একচট সোধন-প্রিো ী আমরো অতযোস 

কচরর্  পোচর। 

  

চব্নেব্ ী ব্ো প্রব্দচতিরুপৎপন্নো মনসিঃ চ্চ চনব্চেনী ।।৩৫। ।  

  

-র্ -সক  সমোচধর্  ক কগুচ  অর্  চকক ইচন্দ্রেচব্নর্ের অনুতূচ  হে, যসই-সক  

সমোচধ মর্নর চ্চ র কোরি হইেো থোর্ক। 

  

ধোরি অথেোৎ একোগ্র ো হইর্ ই ইহো আপনো-আপচন আচসর্  থোর্ক; য োগীরো ব্র্ ন,  চে 

নোচসকোর্গ্র মন একোগ্র করো  োে,  র্ব্ চকেু চের্নর মর্ধযই অিু  সুগে অনুতব্ করো  োে। 

এইরূর্প চজহ্বোমূর্  মনর্ক একোগ্র কচরর্ , সু র ষব্দ শুচনর্  পোওেো  োে। চজহ্বোর্গ্র 

এইরূপ কচরর্  চেব্য রসোস্বোে হে, চজহ্বোমর্ধয মনিঃসং ম কচরর্  যব্োধ হে, চক এক ব্স্তু 

স্পষে কচর োম।  ো ুর্  মনিঃসং ম কচরর্  চেব্যরূপসক  যেচখ্র্  পোওেো  োে। যকোন 

অচ্রচিতির ব্যচক্ত  চে এই য োর্গর চকেু সোধন অব্ ম্বন কচরেো পহোর স য োে সচ হোন 

হে,  খ্ন চকেুচেন সোধনোর পর এই-সক  অনুতূচ  হইর্  থোচকর্   োহোর আর সর্ হ 

থোচকর্ব্ নো;  খ্ন যস অধযব্সোে-সহকোর্র সোধন কচরর্  থোচকর্ব্। 

  

চব্র্ষোকো ব্ো যজযোচ ষ্ম ী ।।৩৬। ।  

  

-র্ষোকরচহ  যজযোচ ষ্মোন্ পেোর্থের ধযোর্নর দ্বোরোও সমোচধ হে।  

  

ইহো আর এক প্রকোর সমোচধ। এইরূপ ধযোন কর য , হৃের্ের মর্ধয য ন একচট প্ 

ব্চহেোর্ে,  োহোর পোপচড় অর্ধোমুর্খ্; পহোর মধয চেেো সুনুম্নো চগেোর্ে।  োরপর পূরক কর, 
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পর্র যরিক কচরব্োর সমে চিন্তো কর য , পোপচড়র সচহ  ঐ প্ ঊর্ধ্েমুখ্ হইেোর্ে, আর 

ঐ পর্্র মর্ধয মহোর্জযোচ িঃ রচহেোর্ে। ঐ যজযোচ র ধযোন কর।  

  

ব্ী রোগচব্নেং ব্ো চিতিরম্ ।।৩৭। ।  

  

-অথব্ো য  হৃেে সমুেে ইচন্দ্রেচব্নর্  আসচক্ত পচর যোগ কচরেোর্ে,  োহোর ধযোর্নর দ্বোরোও 

চিতির চ্র হইেো থোর্ক। 

  

যকোন সোধুপুুপর্নর কথো ধর। যকোন মহোপুুপন,  োাঁহোর প্রচ  য োমোর খ্ুব্ েদ্ধো আর্ে, যকোন 

সোধু,  োাঁহোর্ক  ুচম সমূ্পিেরূর্প অনোসক্ত ব্চ েো জোর্নো,  োাঁহোর হৃের্ের চব্নে চিন্তো কর। 

 োাঁহোর অন্তিঃকরি সব্েচব্নর্ে অনোসক্ত হইেোর্ে,  োাঁহোর অন্তর্রর চব্নে চিন্তো কচরর্  

য োমোর অন্তিঃকরি ষোন্ত হইর্ব্। ইহো  চে কচরর্  সমথে নো হও,  র্ব্ আর এক পপোে 

আর্ে। 

  

স্বপ্নচনদ্রোজ্ঞোনো ম্বনং ব্ো ।।৩৮। ।  

  

-অথব্ো স্বপ্নোব্্োে কখ্ন কখ্ন য  অপূব্ে জ্ঞোন োত হে,  োহোর (এব্ং চনদ্রো ব্ো সুনুচি-

অব্্োে  ি সোচত্ত্বক সুর্খ্র) ধযোন কচরর্ ও চিতির প্রষোন্ত হে।  

  

কখ্ন কখ্ন য োর্ক এইরূপ স্বপ্ন যের্খ্ য ,  োহোর চনকট যেব্ োরো আচসেো কথোব্ো েো 

কচহর্ র্েন, যস য ন একরূপ তোব্োর্ব্র্ষ চব্র্তোর হইেো রচহেোর্ে। ব্োেুর মধয চেেো অপূব্ে 

সিী র্ধ্চন তোচসেো আচসর্ র্ে, যস  োহো শুচনর্ র্ে। ঐ স্বপ্নোব্্োে যস একরূপ আনর্ র 

তোর্ব্ থোর্ক। জোগরর্ির পর ঐ স্বপ্ন  োহোর অন্তর্র েদঢ়ব্দ্ধ হইেো থোর্ক। ঐ স্বপ্নচটর্ক স য 

ব্চ েো চিন্তো কর, পহোর ধযোন কর।  ুচম  চে ইহোর্ ও সমথে নো হও,  র্ব্ য -র্কোন 

পচব্ত্র ব্স্তু য োমোর তো   োর্গ,  োহোই ধযোন কর। 

  

 থোচতম ধযোনোদ্বো ।।৩৯। ।  
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-অথব্ো য -র্কোন চজচনস য োমোর চনকট তো  ব্চ েো যব্োধ হে,  োহোরই ধযোন দ্বোরো (সমোচধ 

 োত হে)। 

  

অব্ষয ইহোর্  এমন বু্ঝোইর্ র্ে নো য , যকোন অসৎ চব্নে ধযোন কচরর্  হইর্ব্। চকন্তু  য -

যকোন সৎ চব্নে  ুচম তো ব্োর্সো-র্ -র্কোন ্োন  ুচম খ্ুব্ তো ব্োর্সো, য -র্কোন েদষয  ুচম 

খ্ুব্ তো ব্োর্সো, য -র্কোন তোব্  ুচম খ্ুব্ তো ব্োর্সো,  োহোর্  য োমোর চিতির একোগ্র হে, 

 োহোরই চিন্তো কর। 

  

পরমোিু-পরমমহত্ত্বোর্ন্তোহসয ব্ষীকোরিঃ ।।৪০। ।  

  

-এইরূপ ধযোন কচরর্  কচরর্  পরমোিু হইর্  পরম ব্দহৎ পেোর্থে প েন্ত  োাঁহোর মন 

অব্যোহ  গচ   োত কর্র। 

  

মন এই অতযোর্সর দ্বোরো অচ  সূক্ষ্ম হইর্  ব্দহতিরম ব্স্তু প েন্ত সহর্জ ধযোন কচরর্  পোর্র। 

 োহো হইর্ ই (মোর্নোব্দচতিররূপ) মর্নর  রিগুচ ও ক্ষীি র হইেো আর্স। 

  

ক্ষীিব্দর্তিররচতজো র্সযর মর্িগ্রেহী দ-গ্রহিগ্রোর্হযনু 

  ্- েঞ্জন ো-সমোপচতিরিঃ ।।৪১। ।  

  

-র্  য োগীর চিতিরব্দচতিরগুচ  এইরূপ ক্ষীি হইেো  োে (ব্ষীতূ  হে),  োাঁহোর চিতির  খ্ন, 

য মন শুদ্ধ ুচটক চতন্ন চতন্ন ব্িে ুক্ত ব্স্তুর সনু্মর্খ্  ৎসেদষ ব্িে ও আকোর ধোরি কর্র, 

যসইরূপ গ্রহী ো, গ্রহি ও গ্রোহয ব্স্তুর্  (অথেোৎ আত্মো, মন ও ব্োহয ব্স্তুর্ ) একোগ্র ো ও 

একীতোব্ প্রোি হে। 

  

এইরূপ ক্রমোগ  ধযোন কচরর্  কচরর্  চক  োত হে  আমোর্ের অব্ষযই স্মরি আর্ে য , 

পূব্ে এক সূর্ত্র প ঞ্জচ  চতন্ন চতন্ন প্রকোর সমোচধর কথো ব্িেনো কচরেোর্েন। প্রথম সমোচধ 

্ূ  চব্নে  ইেো, চদ্ব ীেচট সূক্ষ্ম চব্নে  ইেো; পর্র ক্রমষিঃ আরও সূক্ষ্মোনুসূক্ষ্ম ব্স্তু 

আমোর্ের সমোচধর চব্নে হে,  োহোও পূর্ব্ে কচথ  হইেোর্ে। এই-সক  সমোচধর অতযোস 
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দ্বোরো ্ূর্ র নযোে সূক্ষ্ম চব্নেও আমরো সহর্জ ধযোন কচরর্  পোচর। এই অব্্োে য োগী 

চ নচট ব্স্তু যেচখ্র্  পোন-গ্রহী ো, গ্রোহয ও গ্রহি অথেোৎ 

  

আত্মো, চব্নে ও মন। চ ন প্রকোর ধযোর্নর চব্নে আমোচেগর্ক যেওেো হইেোর্ে। প্রথম িঃ 

্ূ ,  থো-ষরীর ব্ো জড় পেোথেসমুেে। চদ্ব ীে িঃ সূক্ষ্ম ব্স্তুসমুেে,  থো-মন ব্ো চিতিরোচে। 

 দ ীে িঃ গুিচব্চষষ্ট পুপন অথেোৎ অচস্ম ো ব্ো অহঙ্কোর। এখ্োর্ন ‘আত্মো’ ব্চ র্  পহোর 

 থোথে স্বরূপর্ক বু্ঝোইর্ র্ে নো। অতযোর্সর দ্বোরো য োগী এই-সক  ধযোর্নর েদঢ়প্রচ ষ্ঠ মন হইেো 

থোর্কন।  খ্ন  োাঁহোর এ োেদষী একোগ্র ো-ষচক্ত  োত হে য ,  খ্নই চ চন ধযোন কর্রন, 

 খ্নই অনযোনয ব্স্তু মন হইর্  সরোইেো চের্  পোর্রন। চ চন য -চব্নে ধযোন কর্রন, যস-

চব্নর্ের সচহ  এক হইেো  োন ( ৎচ্  ো ও  েঞ্জন ো);  খ্ন চ চন ধযোন কর্রন, চ চন 

য ন একখ্ন্ড ুচটক ু য হইেো  োন; পুর্ের চনকট ুচটক থোচকর্ , ঐ ুচটক য ন 

পুর্ের সচহ  প্রোে এক হইেো  োে;  চে পুেচট য োচহ  হে,  র্ব্ ুচটকচটও য োচহ  

যেখ্োে,  চে পুেচট নী  হে,  র্ব্ ুচটকচটও নী  যেখ্োে।  

  

 ত্র ষব্দোথেজ্ঞোনচব্কচল্পিঃ সঙ্কীিেো সচব্ কেো সমোপচতিরিঃ ।। ৪২। ।  

  

-ষব্দ, অথে ও  ৎপ্রসূ  জ্ঞোন  খ্ন চমচে  হইেো থোর্ক,  খ্নই  োহো সচব্ কে অথেোৎ 

চব্ কে ুক্ত সমোচধ ব্চ েো কচথ  হে। 

  

এখ্োর্ন ‘ষব্দ’ অর্থে কম্পন। ‘অথে’ অর্থে য  স্নোেচব্ক ষচক্তপ্রব্োহ পহোর্ক  ইেো চত র্র 

িোচ   কর্র, আর ‘জ্ঞোন’ অর্থে প্রচ চক্রেো। আমরো এ প েন্ত    প্রকোর ধযোর্নর কথো 

শুচন োম, প ঞ্জচ  এ-সব্গুচ র্কই সচব্ কে ব্র্ ন। ইহোর পর চ চন আমোচেগর্ক ক্রমষিঃ 

আরও প্চত প্চত ধযোর্নর কথো ব্চ র্ব্ন। এই সচব্ কে সমোচধর্  আমরো চব্নেী ও চব্নে-

এই নদ্ব তোব্ রক্ষো কচর; ষব্দ পহোর অথে ও  ৎপ্রসূ  জ্ঞোর্নর চমের্ি পহো পৎপন্ন হে। 

প্রথম ব্োহযকম্পন-‘ষব্দ’; পহো ইচন্দ্রে-প্রব্োহদ্বোরো চত র্র প্রব্োচহ  হইর্   োহোর্ক অথে 

ব্র্ ।  োরপর চির্তির এক প্রচ চক্রেো-প্রব্োহ আর্স, পহোর্ক ‘জ্ঞোন’ ব্ ো  োে।  োহোর্ক 

আমরো জ্ঞোন (ব্োহযব্স্তুর অনুতূচ ) ব্চ ,  োহো প্রকদ পর্ক্ষ এই চ নচটর চমেি ব্ো সমচষ্ট 
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(সঙ্কীিে) মোত্র। আমরো এ প েন্ত    প্রকোর ধযোর্নর কথো পোইেোচে,  োহোর সব্গুচ র্  এই 

চমেিই আমোর্ের যধযে। ইহোর পর্র য  সমোচধর কথো ব্ ো হইর্ব্,  োহো প্চত র। 

  

স্মদচ পচরশুর্দ্ধ  স্বরূপষূর্নযব্োথেমোত্রচনতেোসো চনচব্ে কেো ।।৪৩। ।  

  

- খ্ন স্মদচ  শুদ্ধ হইেো  োে, অথেোৎ স্মদচ র্  আর যকোন গুিসম্পকে থোর্ক নো,  খ্ন পহো 

যধযে ব্স্তুর অথে-মোত্র প্রকোষ কর্র,  োহোই চনচব্ে কে অথেোৎ চব্ কেষূনয সমোচধ। 

  

পূর্ব্ে য  ষব্দ, অথে ও জ্ঞোর্নর কথো ব্ ো হইেোর্ে, এই চ নচট একত্র অতযোস কচরর্  

কচরর্  এমন এক সমে আর্স,  খ্ন পহোরো আর চমচে  হে নো,  খ্ন আমরো অনোেোর্স 

এই চত্রচব্ধ তোব্র্ক অচ ক্রম কচরর্  পোচর। এখ্ন প্রথম িঃ এই চ নচট চক,  োহো আমরো 

  

বু্চঝর্  চব্র্ষন যিষ্টো কচরব্। চির্তিরর কথো ধরো  োপক-পূর্ব্ের যসই হ্রর্ের পপমোর কথো 

স্মরি কর; চিতিরর্ক হ্রর্ের সচহ   ু নো করো হইেোর্ে, আর ষব্দ ব্ো ব্োকয অথেৎ ব্স্তুর 

কম্পন য ন পহোর পপর একচট  রর্ির নযোে আচসর্ র্ে। য োমোর চনর্জর মর্ধযই ঐ চ্র 

হ্রে রচহেোর্ে। মর্ন কর, আচম ‘যগো’ এই ষব্দচট প্চতোরি কচর োম।  খ্নই পহো য োমোর 

কর্িে প্রর্ব্ষ কচর , সর্ি সর্ি য োমোর চিতিরহ্রর্ে একচট  রি পচত্থ  হই । ঐ  রিচট 

‘যগো’ষব্দ-সূচি  তোব্; আমরো পহোর্কই আকোর ব্ো অথে ব্চ েো থোচক।  ুচম য  মর্ন কচরেো 

থোর্কো, আচম একচট ‘যগো’যক জোচন, পহো যকব্  য োমোর মর্নোমধয্ একচট  রিমোত্র। 

পহো ব্োহয ও আতযন্তর ষব্দপ্রব্োর্হর প্রচ চক্রেোরূর্প পৎপন্ন হইেো থোর্ক, ঐ ষর্ব্দর সর্ি 

সর্ি  রিচটও  ে পোে। একচট ব্োকয ব্ো ষব্দ ব্য ী   রি থোচকর্  পোর্র নো। অব্ষয 

য োমোর মর্ন হইর্  পোর্র য ,  খ্ন যকব্  ‘যগো’-চব্নে চিন্তো কর অথি ব্োচহর হইর্  

যকোন ষব্দ কোর্ন আর্স নো,  খ্ন ষব্দ থোর্ক যকোথোে   খ্ন ঐ ষব্দ  ুচম চনর্জ চনর্জই 

কচরর্  থোর্কো।  ুচম  খ্ন চনর্জর মর্ন-মর্নই ‘যগো’ এই ষব্দচট আর্স্ত আর্স্ত ব্চ র্  

থোর্কো,  হো হইর্ ই য োমোর অন্তর্র একচট  রি পচত্থ  হে। ষর্ব্দর পর্তিরজনো ব্য ী  

যকোন  রি পচকর্  পোর্র নো;  খ্ন ব্োচহর হইর্  ঐ পর্তিরজনো আর্স নো,  খ্ন চত র 

হইর্ ই পহো আর্স। আর  খ্ন ষব্দচট থোর্ক নো,  খ্ন  রিচটও থোর্ক নো।  খ্ন চক 
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অব্চষষ্ট থোর্ক   খ্ন ঐ প্রচ চক্রেোর ফ মোত্র অব্চষষ্ট থোর্ক। পহোই জ্ঞোন। এই চ নচট 

আমোর্ের মর্ন এ  েদঢ়সম্বে রচহেোর্ে য , আমরো পহোচেগর্ক পদথক্ কচরর্  পোচর নো। 

 খ্নই ষব্দ আর্স,  খ্নই ইচন্দ্রেগি কচম্প  হইেো থোর্ক, আর প্রব্োহসক  

প্রচ চক্রেোরূর্প পৎপন্ন হইেো থোর্ক, পহোরো একচটর পর আর একচট এ  ষীঘ্র আচসেো 

থোর্ক য , পহোর্ের মর্ধয একচট হইর্  আর একচটর্ক ব্োচেেো  ওেো অচ  কচকন; এখ্োর্ন 

য  সমোচধর কথো ব্ ো হই ,  োহো েীর্েকো  অতযোস কচরর্  সক  সংস্কোর্রর আধোরতূচম 

স্মদচ  শুদ্ধ হইেো  োে,  খ্নই আমরো ঐগুচ র মর্ধয একচট হইর্  অপরচটর্ক পদথক্ 

কচরর্  পোচর, ইহোর্কই চনচব্ে কে অথেোৎ চব্ কেষূনয সমোচধ ব্র্ । 

  

এ চেব্ সচব্িোরো চনচব্েিোরো ি সূক্ষোচব্নেো ব্যোখ্যো ো ।।৪৪। ।  

  

-পূর্ব্েোক্ত সূত্রদ্বর্ে য  সচব্ কে ও চনচব্ে কে সমোচধদ্বর্ের কথো ব্ ো হই ,  দ্দ্বোরোই সচব্িোর 

ও চনচব্েিোর পতে প্রকোর সমোচধ,  োহোর্ের চব্নে সূক্ষ্ম র,  োহোর্েরও ব্যোখ্যো করো হই । 

  

এখ্োর্ন পূর্ব্ের নযোে বু্চঝর্  হইর্ব্। যকব্  পূর্ব্েোক্ত দ্যইচট ধযোর্নর চব্নে ্ূ , এখ্োর্ন 

ধযোর্নর চব্নে সূক্ষ্ম। 

  

সূক্ষ্মচব্নেত্বেোচ ি-প েব্সোনম্ ।।৪৫। ।  

  

-সূক্ষ্মচব্নে অচ র্ি অথেোৎ অব্যক্ত ব্ো প্রধোর্ন (প্রকদচ র্ ) প েব্চস  হে। 

  

তূ গুচ  ও  োহো হইর্  পৎপন্ন সমুেে ব্স্তুর্ক ্ূ  ব্র্ । সূক্ষ্মব্স্তু  ন্মোত্র হইর্  আরম্ভ 

হে। ইচন্দ্রে, মন (অথেোৎ সোধোরি ইচন্দ্রে, ইচন্দ্রে, ইচন্দ্রর্ের সমচষ্টস্বরূপ), অহঙ্কোর, মহতিরত্ত্ব 

( োহো সমুেে ব্যক্ত জগর্ র কোরি), সত্ত্ব, রজিঃ  র্মোগুর্ির সোমযোব্্োরূপ প্রধোন (প্রকদচ  

অথব্ো অব্যক্ত), এ-সব্ই সূক্ষ্ম ব্স্তুর অন্তগে । পুুপন অথেোৎ আত্মোই যকব্  ইহোর চত র 

পর্ড়ন নো। 

  

 ো এব্ সব্ীজিঃ সমোচধিঃ ।।৪৬। ।  
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-পূর্ব্েোক্ত সমোচধগুচ  সব্ই সব্ীজ সমোচধ। 

  

এই সমোচধগুচ র্  পূব্েকর্মের ব্ীজ নোষ হে নো। সু রোং ঐগুচ  দ্বোরো মুচক্ত োত হে নো। 

 র্ব্ এগুচ  দ্বোরো চক হে   োহো পরব্ েী সূত্রগুচ র্  ব্যক্ত হইেোর্ে। 

  

চনচব্েিোর-চব্ষোরর্েযহধযোত্মপ্রসোেিঃ । । ৪৭। ।  

  

-চনচব্েিোর সমোচধর্  সত্ত্বগুিপ্রতোর্ব্ বু্চদ্ধ স্বচ্ছ হইর্  চিতির সমূ্পিেরূর্প চ্র হে-(ইহোই 

নব্ষোরচে প্রজ্ঞো)। 

  

ঋ ম্ভরো  ত্র প্রজ্ঞো ।।৪৮। ।  

  

-পহোর্  য  জ্ঞোন োত হে,  োহোর্ক ঋ ম্ভর অথেোৎ স যপূিে জ্ঞোন ব্র্ । 

  

পরসূর্ত্র ইহো ব্যোখ্যো  হইর্ব্। 

  

শ্রু োনুমোনপ্রজ্ঞোতযোমনযচব্নেো চব্র্ষনোথেত্বোৎ ।।৪৯। ।  

  

-র্  জ্ঞোন চব্শ্বস্ত জর্নর ব্োকয (আি ব্োকয) ও অনুমোন হইর্   ি হে,  োহো সোধোরি 

ব্স্তুচব্নেক। পূব্েকচথ  সমোচধ হইর্  য  জ্ঞোন  োত হে,  োহো পহো অর্পক্ষো প্চত র। ইহো 

য খ্োর্ন যপ াঁেোে, চব্শ্বস্ত জর্নর ব্োকয ব্ো অনুমোন যসখ্োর্ন যপ াঁেোইর্  পোর্র নো। 

  

ইহোর  োৎপ ে এই য , সোধোরি-ব্স্তুচব্নেক জ্ঞোন আমরো প্র যক্ষোনুতব্,  দ্যপ্োচপ  

অনুমোন ও চব্শ্বস্ত য োর্কর ব্োকয হইর্  প্রোি হই। ‘চব্শ্বস্ত য োক’ অর্থে য োগীরো 

ঋচনচেগর্ক  ক্ষয কচরেো থোর্কন, ‘ঋচন’ অর্থে যব্েব্চিে  তোব্গুচ র দ্রষ্টো অথেোৎ  োাঁহোরো 

যসইগুচ র্ক সোক্ষোৎ কচরেোর্েন।  োাঁহোর্ের মর্  ষোর্ের প্রোমোিয যকব্  এইজনয য , পহো 

চব্শ্বস্ত য োর্কর ব্োকয। ষোে চব্শ্বস্ত য োর্কর ব্োকয হইর্ ও  োাঁহোরো ব্র্ ন, শুধু ষোে 

আমোচেগর্ক স য অনুতব্ করোইর্  কখ্নই সমথে নে। আমরো সমগ্র যব্ে পোক কচর োম, 

 থোচপ আধযোচত্মক  র্ত্ত্বর অনুতূচ  চকেুমোত্র হই  নো। চকন্তু   খ্ন আমরো যসই ষোর্েোক্ত 
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সোধন-প্রিো ী অনুসোর্র কো ে কচর,  খ্নই আমরো এমন এক অব্্োে পপনী  হই, য -

অব্্োে ষোর্েোক্ত কথোগুচ র প্র যক্ষ 

  

পপ চি হে;  ুচক্ত, প্র যক্ষ ও অনুমোন য খ্োর্ন যর্াঁচনর্  পোর্র নো, পহো যসখ্োর্নও প্রর্ব্ষ 

কচরর্  সমথে, যসখ্োর্ন আিব্োর্কযরও যকোন কো েকোচর ো নোই। এই সূত্রদ্বোরো ইহোই 

প্রকোচষ  হইেোর্ে। প্র যক্ষ করোই  থোথে ধমে, পহোই ধর্মের সোর, আর অব্চষষ্ট  োহো চকেু-

 থো ধমেব্ক্তদ োেব্ি অথব্ো ধমেপুস্তকপোক ব্ো চব্িোর-র্কব্  ঐ পর্থর জনয প্রস্তু  হওেো 

মোত্র। পহো প্রকদ  ধমে নে। যকব্  বু্চদ্ধ দ্বোরো যকোন চব্নর্ে সোে যেওেো ব্ো নো-র্েওেো 

প্রকদ  ধমে নে। য োগীর্ের মূ  তোব্ এই য , আমরো য মন ইচন্দ্রে-গ্রোহয চব্নর্ের সোক্ষোৎ 

সংস্পর্ষে আচস, ধমেও য মচন তোর্ব্ প্র যক্ষ কচরর্  পোচর; ব্রং ধমে আরও গতীরতোর্ব্ 

অনুতূ  হইর্  পোর্র। ঈশ্বর, আত্মো প্রতদচ  ধর্মের য -সক  প্রচ পোেয স য আর্ে, 

ব্চহচরচন্দ্রে দ্বোরো ঐগুচ  প্র যক্ষ করো  োইর্  পোর্র নো। িকু্ষদ্বোরো আচম ঈশ্বরর্ক যেচখ্র্  

পোই নো ব্ো হস্তদ্বোরো ঈশ্বরর্ক স্পষে কচরর্  পোচর নো। আর ইহোও জোচন য , চব্িোর 

আমোচেগর্ক ইচন্দ্রর্ের অ ী  প্রর্ের্ষ  ইেো  োইর্  পোর্র নো; পহো আমোচেগর্ক সমূ্পিে 

অচনচশ্চ  প্রর্ের্ষ যফচ েো চেেো িচ েো  োে। সমস্ত জীব্ন আমরো চব্িোর কচরর্  পোচর, 

 থোচপ আধযোচত্মক  ত্ত্ব প্রমোি ব্ো অপ্রমোি কচরর্  পোচরব্ নো। এইরূপ চব্িোর য ো সহস্রব্নে 

ধচরেো িচ র্ র্ে; আমরো  োহো সোক্ষোৎ অনুতব্ কচরর্  পোচর,  োহোই চতচতিরস্বরূপ কচরেো 

যসই চতচতিরর পপর  ুচক্ত, চব্িোরোচে কচরেো থোচক। অ এব্ ইহো স্পষ্টই যব্োধ হইর্ র্ে য , 

 ুচক্তর্ক এই চব্নেোনুতূচ রূপ গচন্ডর চত র্রই ভ্রমি কচরর্  হইর্ব্; পহো  োহোর ব্োচহর্র 

কখ্নই  োইর্  পোর্র নো। সু রোং আধযোচত্মক  ত্ত্বোনুতূচ র যক্ষত্র ইচন্দ্রেোনুতূচ র ব্োচহর্র। 

য োগীরো ব্র্ ন, মোনুন ইচন্দ্রেজ প্র যক্ষ ও চব্িোরষচক্ত দ্যই-ই অচ ক্রম কচরর্  পোর্র। 

চনজ বু্চদ্ধর্কও অচ ক্রম কচরব্োর ষচক্ত মোনুর্নর আর্ে, আর এই ষচক্ত প্রর্ যক প্রোিীর্ , 

প্রর্ যক জীর্ব্ অন্তচনেচহ । য োগোতযোর্সর দ্বোরো এই ষচক্ত জোগচর  হে।  খ্ন মোনুন 

চব্িোর্রর গচন্ড অচ ক্রম কচরেো  র্কের অগময চব্নেসমূহ প্র যক্ষ কর্র। 

  

 জ্জিঃ সংস্কোর্রোহনযসংস্কোরপ্রচ ব্েী ।।৫০। ।  
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-এই সমোচধজো  সংস্কোর অনযোনয সংস্কোর্রর প্রচ ব্েী হে অথেোৎ অনযোনয সংস্কোরর্ক আর 

আচসর্  যেে নো। 

  

আমরো পূব্েসূর্ত্র যেচখ্েোচে য , এই জ্ঞোনো ী  তূচমর্   োইব্োর একমোত্র পপোে-একোগ্র ো। 

আমরো যেচখ্েোচে, পূব্েসংস্কোরগুচ ই যকব্  আমোচের্গর ঐ প্রকোর একোগ্র ো  োর্তর 

প্রচ ব্েক। য োমরো সকর্ ই  ক্ষয কচরেোে য ,  খ্নই য োমরো মনর্ক একোগ্র কচরর্  

যিষ্টো কর,  খ্নই য োমোর্ের নোনোপ্রকোর চিন্তো আর্স।  খ্নই ঈশ্বরচিন্তো কচরর্  যিষ্টো 

কর, চকক যসই সমর্েই ঐ-সক  সংস্কোর জোচগেো পর্ক। অনয সমর্ে এগুচ     প্রব্  

থোর্ক নো, চকন্তু   খ্নই এগুচ র্ক েূর কচরব্োর যিষ্টো কর,  খ্নই পহোরো চনশ্চে আচসর্ব্; 

য োমোর মনর্ক য ন এর্কব্োর্র েোইেো যফচ ব্োর যিষ্টো  

  

কচরর্ব্। ইহোর কোরি চক  এই একোগ্র ো-অতযোর্সর সমর্েই এগুচ  এ  প্রব্  হে যকন  

ইহোর কোরি এই,  ুচম ঐগুচ র্ক েমন কচরব্োর যিষ্টো কচরর্ ে ব্চ েোই পহোরো সমুেে 

ব্  প্রকোষ কর্র। অনযোনয সমর্ে পহোরো ঐতোর্ব্ ব্  প্রকোষ কর্র নো। এ-সক  

পূব্েসংস্কোর্রর সংখ্যোই ব্ো ক ! চির্তিরর যকোন ্োর্ন পহোরো জর্ড়ো হইেো রচহেোর্ে, আর 

ব্যোর্ঘ্রর মর্ ো  ম্ফ চেেো আক্রমর্ির জনয য ন সব্েেো প্রস্তু  হইেো রচহেোর্ে। ঐগুচ র্ক 

প্রচ র্রোধ কচরর্  হইর্ব্,  োহোর্  আমরো য  তোব্চট হৃের্ে রোচখ্র্  ইচ্ছো কচর, যকব্  

যসই তোব্চটই আর্স, অনযোনয তোব্গুচ  িচ েো  োে।  োহো নো হইেো ঐগুচ  ঐ সমর্েই 

আচসব্োর যিষ্টো কচরর্ র্ে। মর্নর একোগ্র ো-ষচক্তর্ক ব্োধো চেব্োর ক্ষম ো সংস্কোরসমূর্হর 

আর্ে। সু রোং য  সমোচধর কথো এইমোত্র ব্ ো হই , পহো অতযোস করো চব্র্ষন আব্ষযক, 

কোরি পহো ঐ সংস্কোরগুচ  েমন কচরর্  সমথে। এইরূপ সমোচধ-অতযোর্সর দ্বোরো য  

সংস্কোর পচত্থ  হইর্ব্,  োহো এ  প্রব্  হইর্ব্ য , অনযোনয সংস্কোর্রর কো ে ব্ে কচরেো 

 োহোচেগর্ক ব্ষীতূ  কচরেো রোচখ্র্ব্। 

  

 সযোচপ চনর্রোর্ধ সব্ে নর্রোধোচন্নব্েীজিঃ সমোচধিঃ ।।৫১। ।  
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(-অথেোৎ য  সংস্কোর অনযোনয সমুেে সংস্কোরর্ক অব্ুপদ্ধ কর্র)  োহোরও অব্র্রোধ কচরর্  

পোচরর্  সমুেে চনর্রোধ হওেোর্  চনব্েীজ সমোচধ আচসেো পপচ্  হে।  

  

য োমোর্ের অব্ষয স্মরি আর্ে, আমোর্ের জীব্র্নর িরম  ক্ষয-এই আত্মোর্ক সোক্ষোৎ 

পপ চদ্ধ করো। আমরো আত্মোর্ক পপ চি কচরর্  পোচর নো, কোরি পহো প্রকদচ , মন ও 

ষরীর্রর সচহ  চমচে  হইেো চগেোর্ে। অজ্ঞোন ব্যচক্ত চনর্জর যেহর্কই আত্মো ব্চ েো মর্ন 

কর্র। অর্পক্ষোকদ  পচন্ড  ব্যচক্ত মনর্কই আত্মো ব্চ েো মর্ন কর্রন। চকন্তু  পতর্েই ভ্রোন্ত। 

আত্মো এই-সক  পপোচধর সচহ  চমচে  হন যকন  চির্তির নোনোপ্রকোর  রি পচকেো 

আত্মোর্ক আব্দ  কর্র, আমরো যকব্  এই  রিগুচ র চত র চেেোই আত্মোর চকচেৎ 

প্রচ চব্ম্ব যেচখ্র্  পোই।  চে যক্রোধরূপ  রি পচত্থ  হে,  র্ব্ আমরো আত্মোর্ক যক্রোধ ুক্ত 

মর্ন কচর; ব্চ েো থোচক আচম ুপষ্ট হইেোচে।  চে যপ্রর্মর একচট  রি চির্তির পচত্থ  হে, 

 র্ব্ ঐ  রি চনর্জর্ক প্রচ চব্চম্ব  যেচখ্েো মর্ন কচর, আচম তো ব্োচসর্ চে।  চে 

দ্যব্ে  োরূপ  রি আর্স, পহোর্  আত্মো প্রচ চব্চম্ব  হে এব্ং মর্ন কচর আচম দ্যব্ে । এই 

সংস্কোরগুচ  আত্মোর স্বরূপর্ক আব্দ  কচরর্ ই এই-সব্ চব্চতন্ন তোব্ পচে  হইেো থোর্ক। 

চিতিরহ্রর্ে   চেন প েন্ত একচট  রিও থোচকর্ব্,   চেন আত্মোর প্রকদ  স্বরূপ অনুতূ  

হইর্ব্ নো। য  প েন্ত নো সক   রি এর্কব্োর্র পপষোন্ত হইেো  োইর্ র্ে,   চেন আত্মোর 

প্রকদ  স্বরূপ কখ্নই প্রকোচষ  হইর্ব্ নো। এই কোরর্িই প ঞ্জচ  প্রথর্মই চষক্ষো যেন, এই 

 রি-রূপ ব্দতিরগুচ  চক;  োর পর ব্র্ ন, ঐগুচ  েমন কচরব্োর যেষ্ঠ মন পপোে চক।  দ ীে িঃ 

চষক্ষো চের্ ন-র্ মন এক ব্দহৎ অচি কু্ষদ্র অচির্ক গ্রোস কর্র, য মচন একচট  রির্ক 

চকতোর্ব্ এ  প্রব্  করো  োে,  োহোর্  অপর  রিগুচ  এর্কব্োর্র পহোর্   ুি হইেো  োে। 

 খ্ন একচট মোত্র  রি অব্চষষ্ট থোচকর্ব্,  খ্ন পহোর্কও েমন করো সহজ হইর্ব্।  খ্ন 

পহোও িচ েো  োইর্ব্,  খ্নই যসই সমোচধর্ক চনব্েীজ সমোচধ ব্র্ ।  খ্ন আর চকেুই 

থোচকর্ব্ নো, আত্মো চনজ-স্বরূর্প চনজ-মচহমোে অব্্োন কচরর্ব্ন। আমরো  খ্নই জোচনর্  

পোচরব্, আত্মো চমে ব্ো য  চগক পেোথে নন, আত্মোই জগর্  একমোত্র চন য অচমে যম চ ক 

পেোথে, সু রোং আত্মোর জন্মও নোই, মদ ুযও নোই; আত্মো অমর, অচব্নশ্বর, চন য, নি নযর্ন 

সতিরো-স্বরূপ। 
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২. সািন পাদ (চিতীয় অিযায়) 

 পিঃস্বোধযোর্েশ্বরপ্রচিধোনোচন চক্রেোর্ োগিঃ ।।১। ।  

  

- পসযো, অধযোত্মষোে-পোক ও ঈশ্বর্র সমুেে কমেফ -সমপেির্ক ‘চক্রেোর্ োগ’ ব্র্ । 

  

পূব্ে অধযোর্ে য -সক  সমোচধর কথো ব্ ো হইেোর্ে,  োহো  োত করো অচ  কচকন। এইজনয 

আমোচেগর্ক ধীর্র ধীর্র ঐ-সক  সমোচধ োর্তর যিষ্টো কচরর্  হইর্ব্। ইহোর প্রথম 

যসোপোনর্ক ‘চক্রেোর্ োগ’ ব্র্ । এই ষর্ব্দর আক্ষচরক অথে-কমেদ্বোরো য োর্গর চের্ক অগ্রসর 

হওেো। আমোর্ের ইচন্দ্রেগুচ  য ন অশ্ব, মন  োহোর  োগোম, বু্চদ্ধ সোরচথ, আত্মো যসই 

রর্থর আর্রোহী আর এই ষরীর রথস্বরূপ।১ মোনুর্নর আত্মোই গদহস্বোমী, রোজো-রূর্প এই 

রর্থ চ চন ব্চসেো আর্েন। অশ্বগি  চে অচ  প্রব্  হে, রচিদ্বোরো সং   নো থোচকর্  িোে, 

আর  চে বু্চদ্ধরূপ সোরচথ ঐ অশ্বগির্ক চকরূর্প সং   কচরর্  হইর্ব্  োহো নো জোর্ন, 

 র্ব্ এই রর্থর পর্ক্ষ মহো চব্পে পপচ্  হইর্ব্। পক্ষোন্তর্র  চে ইচন্দ্রেরূপ অশ্বগি 

সং   থোর্ক, আর মনরূপ রচি বু্চদ্ধরূপ সোরচথর হর্স্ত েদঢ়তোর্ব্ ধদ  থোর্ক,  র্ব্ ঐ রথ 

চকক পহোর গন্তব্য ্োর্ন যপ াঁচের্  পোর্র। এখ্ন এই  পসযো-ষর্ব্দর অথে চক  ‘ পসযো’ 

ষর্ব্দর অথে-এই ষরীর ও ইচন্দ্রেগির্ক িো নো কচরব্োর সমে খ্ুব্ েদঢ়তোর্ব্ রচি ধচরেো 

থোকো, পহোচেগর্ক ইচ্ছোম  কো ে কচরর্  নো চেেো আত্মব্র্ষ রোখ্ো। 

  

পোক ব্ো স্বোধযোে। এর্ক্ষর্ত্র পোক অর্থে চক বু্চঝর্  হইর্ব্  নোটক, পপনযোস ব্ো গর্ল্পর ব্ই 

পড়ো নে-র্ -সক  গ্রর্ে আত্মোর মুচক্তচব্নর্ে পপর্েষ ও চনর্েেষ আর্ে, যসই সক  

গ্রেপোক। আব্োর ‘স্বোধযোে’ ব্চ র্  চব্ কেমূ ক পুস্তকপোক যমোর্টই বু্ঝোে নো। বু্চঝর্  

হইর্ব্ য োগী চব্ কেমূ ক পোক ও আর্ োিনো যষন কচরেোর্েন; চ চন  দি, পহোর্  আর 

 োাঁহোর ুপচি নোই। চ চন পোক কর্রন শুধু  োাঁহোর ধোরিোগুচ  েদঢ় কচরব্োর জনয। দ্যই প্রকোর 

ষোেীে জ্ঞোন আর্েিঃ ‘ব্োে’ ( োহো  কে- ুচক্ত ও চব্িোরোত্মক) ও চসদ্ধোন্ত (মীমোংসোত্মক)। 

অজ্ঞোনোব্্োে মোনুন প্রথর্মোক্ত প্রকোর জ্ঞোনোনুষী র্ন প্রব্দতির হে, পহো  কে ুদ্ধ-স্বরূপ-
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প্রর্ যক চব্নর্ র স্বপক্ষ-চব্পক্ষ যেচখ্েো চব্িোর করো; এই চব্িোর যষন হইর্  চ চন যকোন 

এক মীমোংসোে-সমোধোর্ন পপনী  হন। চকন্তু  শুধু চসদ্ধোর্ন্ত পপনী  হইর্  িচ র্ব্ নো। এই 

চসদ্ধোন্তচব্নর্ে মর্নর ধোরিো প্রগোঢ় কচরর্  হইর্ব্। ষোে অনন্ত, সমে সংচক্ষি, অ এব্ 

সক  ব্স্তুর সোরতোগ গ্রহি করো জ্ঞোন োর্তর যগোপন রহসয। ঐ সোরটুকু  ইেো ঐ 

পপর্েষম  জীব্ন োপন কচরর্  যিষ্টো কর। তোর ব্র্নে প্রোিীনকো  হইর্  একচট প্রব্োে২ 

প্রিচ   আর্ে- চে  ুচম যকোন রোজহংর্সর সনু্মর্খ্ একপোত্র জ চমচে  দ্য্ধ  ধর,  র্ব্ যস 

দ্য্ধ টুকু পোন কচরর্ব্, জ টুকু পচড়েো থোচকর্ব্। এইরূর্প জ্ঞোর্নর য টুকু প্রর্েোজনীে অংষ, 

 োহো গ্রহি কচরেো অসোরটুকু যফচ েো চের্  হইর্ব্। প্রথম অব্্োে এই বু্চদ্ধর ব্যোেোম 

আব্ষযক। অেতোর্ব্ চকেুই গ্রহি কচরর্  িচ র্ব্ নো। য োগী এই  কে ুচক্তর অব্্ো 

অচ ক্রম কচরেো পব্ে ব্ৎ একচট েদঢ় চসদ্ধোর্ন্ত পপনী  হইেোর্েন।  োাঁহোর  খ্ন একমোত্র 

পর্েষয-ঐ চসদ্ধোর্ন্তর েদঢ় ো ব্দচদ্ধ করো। চ চন ব্র্ ন, চব্িোর কচরও নো;  চে যকহ যজোর 

কচরেো য োমোর সচহ   কে কচরর্  আর্স,  ুচম  কে নো কচরেো িুপ কচরেো থোচকর্ব্। যকোন 

 র্কের পতিরর নো চেেো ষোন্ততোর্ব্ যসখ্োন হইর্  িচ েো  োইর্ব্, কোরি  কে যকব্  মনর্ক 

িে  কর্র।  র্কের প্রর্েোজন চে  যকব্  বু্চদ্ধর অনুষী র্নর জনয; অ থো বু্চদ্ধর্ক িে  

কচরব্োর প্রর্েোজন চক  বু্চদ্ধ একচট দ্যব্ে   ন্ত্রমোত্র, পহো আমোচেগর্ক শুধু ইচন্দ্রর্ের গচন্ডর্  

সীমোব্দ্ধ জ্ঞোন চের্  পোর্র। য োগী িোন ইচন্দ্রেো ী  অনুতূচ র রোর্জয  োইর্ , সু রোং 

 োাঁহোর পর্ক্ষ বু্চদ্ধিো নোর আর যকোন প্রর্েোজন থোর্ক নো। এই চব্নর্ে চ চন েদঢ়চনশ্চে 

হইেোর্েন, সু রোং আর  কে কর্রন নো, যম ন অব্ ম্বন কর্রন।  কে কচরর্  যগর্  মর্নর 

সোময নষ্ট হইেো পর্ড়, চির্তিরর মর্ধয একটো িোে য পপচ্  হে; ইহো  োাঁহোর পর্ক্ষ 

চব্ঘ্নমোত্র। এই-সব্  কে ও  ুচক্ত শুধু প্রসি িঃ আচসেো পর্ড়। এই  কে ুচক্তর অ ী  রোর্জয 

প্চত র  ত্ত্বসমূহ রচহেোর্ে। সমগ্র জীব্নটো যকব্  চব্েযো র্ের ব্ো র্কর নযোে চব্ব্োে 

কচরব্োর ব্ো চব্ কেসচমচ   ইেো কোটোইব্োর জনয নে। 

  

ঈশ্বর্র কমেফ -অপেি অর্থে কর্মের জনয চনর্জ যকোনরূপ প্রষংসো ব্ো চন ো দ্বোরো প্রতোচব্  

নো হইেো দ্যইচটই ঈশ্বর্র সমপেি কচরেো ষোচন্তর্  অব্্োন করো বু্ঝোে। 
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১  ু নীেিঃ কক পপ.,১। ৩। ৩- ৪ 

  

  
  

সমোচধ-তোব্নোথেিঃ যিষ নূকরিোথেশ্চ ।।২। ।  

  

-ঐ চক্রেোর্ োর্গর প্রর্েোজন সমোচধ-অতযোর্সর সুচব্ধো কচরেো যেওেো এব্ং যিষজনক 

চব্ঘ্নসমুেে ক্ষীি করো। 

  

আমরো অর্নর্কই মনর্ক আদ্যর্র যের্ র মর্ ো কচরেো যফচ েোচে। পহো  োহো িোে,  োহোই 

চেেো থচক। এই জনয সব্েেো চক্রেোর্ োর্গর অতযোস আব্ষযক,  োহোর্  মনর্ক সং   কচরেো 

চনর্জর ব্ষীতূ  করো  োে। এই সং র্মর অতোব্ হইর্ ই য োর্গর চব্ঘ্ন পপচ্  হইেো 

থোর্ক ও  োহোর্ ই যির্ষর পৎপচতির। এগুচ  েূর কচরব্োর পপোে-চক্রেোর্ োর্গর দ্বোরো মনর্ক 

ব্ষীতূ  করো, মনর্ক পহোর কো ে কচরর্  নো যেওেো। 

  

২ অনন্তপোরং চক  ষব্দষোেং স্বল্পং  থোেুব্েহব্শ্চ চব্ঘ্নোিঃ । 

সোরং  র্ ো গ্রোহযমপোসয ফল্গু হংচস েথো ক্ষীরচমব্োম্বুমধযোং।। 

-পে ন্ত্রম্ 

  

অচব্েযোহচস্ম োরোগর্ন্বনোচতচনর্ব্ষোিঃ পের্িষোিঃ।।৩। ।  

  

-অচব্েযো, অচস্ম ো, রোগ, যদ্বন ও অচতচনর্ব্ষ (জীব্র্ন আসচক্ত) এইগুচ ই পের্িষ। 

  

ইহোরোই পে যিষ, ইহোরো পেব্েনরূর্প আমোচেগর্ক ব্দ্ধ কচরেো রোর্খ্। অব্ষয অচব্েযোই 

কোরি এব্ং অনয িোরচট ফ । অচব্েযোই আমোর্ের দ্যিঃর্খ্র একমোত্র কোরি। আর কোহোর 

ষচক্ত আর্ে য , আমোচেগর্ক এইরূপ দ্যিঃখ্ যেে  আত্মো চন য আন স্বরূপ; আত্মোর এই 

সমুেে দ্যিঃখ্ই যকব্  ভ্রমমোত্র। 

  

অচব্েযো যক্ষত্রমুতিরর্রনোং প্রসুি নুচব্চচ্ছর্ন্নোেোরোিোম্ ।। ৪। ।  
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-অচব্েযোই পরব্ েীগুচ র পৎপোেক যক্ষত্র; এগুচ  কখ্ন  ীন (সুি) তোর্ব্, কখ্ন 

সূক্ষ্মতোর্ব্, কখ্ন অনয ব্দচতির দ্বোরো চব্চচ্ছন্ন অথেোৎ অচততূ  হইেো থোর্ক, কখ্ন ব্ো প্রকোচষ  

(চব্স্তোচর ) থোর্ক। 

  

অচব্েযোই অচস্ম ো, রোগ, যদ্বন ও অচতচনর্ব্র্ষর (জীব্র্ন আসচক্তর) কোরি। ঐ সংস্কোরগুচ  

আব্োর চব্চতন্ন য োর্কর মর্ন চব্চতন্ন অব্্োে থোর্ক। কখ্ন ঐগুচ  ‘সুি’ তোর্ব্ থোর্ক। 

য োমরো অর্নক সমে ‘চষশু ু য চনরীহ’ এই ব্োকয শুচনেো থোর্কো, চকন্তু  এই চষশুর চত র্রই 

হের্ ো যেব্ ো ব্ো অসুর্রর তোব্ রচহেোর্ে। ঐ তোব্ ক্রমষিঃ প্রকোষ পোইর্ব্। য োগীর হৃের্ে 

পূব্েকর্মের ফ স্বরূপ ঐ সংস্কোরগুচ  ‘ নু’ (সূক্ষ্ম)- তোর্ব্ থোর্ক। ইহোর  োৎপ ে এই, 

ঐগুচ  খ্ুব্ সূক্ষ্ম অব্্োে থোর্ক; য োগী ঐগুচ  েমন কচরেো রোচখ্র্  পোর্রন- োহোর্  

পহোরো ব্যক্ত হইর্  নো পোে। ‘চব্চচ্ছন্ন’ অব্্োে ক কগুচ  প্রব্  সংস্কোর অনয ক কগুচ  

সংস্কোরর্ক চকেুকোর্ র জনয অচততূ  ব্ো আচ্ছন্ন কচরেো রোর্খ্, চকন্তু   খ্নই ঐ কোরিগুচ  

িচ েো  োে,  খ্নই আব্োর অনয সংস্কোরগুচ  প্রকোচষ  হইেো পর্ড়। এই যষন অব্্োচটর 

নোম ‘পেোর’  ( চব্স্তদ )। ঐ অব্্োে সংস্কোরগুচ  অনুকূ  পচরর্ব্ষ পোইেো শুত ব্ো 

অশুতরূর্প প্রব্ তোর্ব্ কো ে কচরর্  থোর্ক। 

  

অচন যোশুচিদ্যিঃখ্োনোত্মসু চন য-শুচি-সুখ্োত্মখ্যোচ রচব্েযো ।। ৫। ।  

  

-অচন য, অপচব্ত্র, দ্যিঃখ্কর ও আত্মো চতন্ন পেোর্থে য  চন য, শুচি, সুখ্কর ও আত্মো ব্চ েো 

ভ্রম হে,  োহোর্ক ‘অচব্েযো’ ব্র্ । 

  

এই সমুেে সংস্কোর্রর একমোত্র কোরি অচব্েযো। আমোর্ের প্রথর্ম জোচনর্  হইর্ব্, এই 

অচব্েযো চক। আমরো সকর্ ই মর্ন কচর, ‘আচম ষরীর; শুদ্ধ যজযোচ মেে চন যআন স্বরূপ 

আত্মো নই’-ইহোই অচব্েযো। আমরো মোনুনর্ক ষরীর ব্চ েোই তোচব্ এব্ং যসই তোর্ব্ই যেচখ্, 

ইহো মহো ভ্রম।  

  

েদগ েষেনষর্ক্তযোর্রকোত্মচ ব্োহচস্ম ো ।।৬। ।  
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-দ্রষ্টো ও েষেনষচক্তর একোত্ম োই অচস্ম ো। 

  

আত্মোই  থোথে ‘দ্রষ্টো’, চ চন শুদ্ধ, চন যপচব্ত্র, অনন্ত ও অমর। আর ‘েষেনষচক্ত’ অথেোৎ 

পহোর ব্যব্হো ে  ন্ত্র চক চক  চিতির, বু্চদ্ধ অথেোৎ চনশ্চেোচত্মকো ব্দচতির মন ও ইচন্দ্রেগি-এইগুচ  

আত্মোর  ন্ত্র। এইগুচ   োাঁহোর ব্োহয জগৎ যেচখ্ব্োর  ন্ত্রস্বরূপ, আর আত্মোর সচহ  ঐগুচ র 

একীতোব্র্ক অচস্ম োরূপ অচব্েযো ব্র্ । আমরো ব্চ েো থোচক, ‘আচম চিতির’, ‘আচম চিন্তো’, 

‘আচম ুপষ্ট হইেোচে’, অথব্ো ‘আচম সুখ্ী’। চকন্তু  চকরূর্প আমরো ুপষ্ট হইর্  পোচর ব্ো 

কোহোর্কও র্দিো কচরর্  পোচর  আত্মোর সচহ  চনর্জর্ক অর্তে জোচনর্  হইর্ব্। আত্মোর 

য ো কখ্ন পচরিোম হে নো। আত্মো  চে অপচরিোমী হন,  র্ব্ চ চন চকরূর্প কখ্নও সুখ্ী, 

কখ্নও দ্যিঃখ্ী হইর্  পোর্রন  চ চন চনরোকোর, অনন্ত ও সব্েব্যোপী। যক  োাঁহোর্ক পচরব্চ ে  

কচরর্  পোর্র  আত্মো সব্েচব্ধ চনের্মর অ ী । যক  োাঁহোর্ক চব্কদ  কচরর্  পোর্র  

জগর্ র যকোন চকেুই আত্মোর পপর যকোন কো ে কচরর্  পোর্র নো।  থোচপ আমরো 

অজ্ঞ োব্ষ িঃ চনজচেগর্ক মর্নোব্দচতিরর সচহ  একীতূ  কচরেো যফচ  এব্ং সুখ্ ব্ো দ্যিঃখ্ 

অনুতব্ কচরর্ চে মর্ন কচর। 

  

সুখ্োনুষেী রোগিঃ ।।৭। ।  

  

-র্  মর্নোব্দচতির যকব্  সুখ্কর পেোর্থের পপর থোচকর্  িোে,  োহোর্ক রোগ ব্র্ । 

  

আমরো যকোন যকোন চব্নর্ে সুখ্ পোইেো থচক; য -সব্ চব্নর্ে আমরো সুখ্ পোই, যসগুচ র 

চের্ক মন একচট প্রব্োর্হর মর্ ো প্রব্োচহ  হইর্  থোর্ক। সুখ্-র্কর্ন্দ্রর চের্ক ধোব্মোন 

আমোর্ের মর্নর ঐ প্রব্োহর্কই ‘রোগ ব্ো আসচক্ত’ ব্র্ । আমরো  োহোর্  সুখ্ পোই নো, 

এমন যকোন চব্নর্ে আমরো কখ্নই আকদষ্ট হই নো। অর্নক সমর্ে আমরো নোনো প্রকোর 

অিু  চব্নর্ে সুখ্ পোইেো থোচক,  োহো হইর্ ও রোর্গর য   ক্ষি যেওেো যগ ,  োহো 

সব্েত্রই খ্োর্ট। আমরো য খ্োর্ন সুখ্ পোই, যসখ্োর্নই আকদষ্ট হই।  
  

দ্যিঃখ্োনুষেী যদ্বনিঃ ।।৮। ।  
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-দ্যিঃখ্কর পেোথের পপর পুনিঃপুনিঃ চ্চ ষী  অন্তিঃকরিব্দচতিরচব্র্ষনর্ক যদ্বন ব্র্ । 

  

 োহোর্  আমরো দ্যিঃখ্ পোই,  োহো  ৎক্ষিোৎ  যোগ কচরব্োর যিষ্টো পোই। 

  

স্বরসব্োহী চব্দ্যর্নোহচপ  থোরূর্ঢ়োহচতচনর্ব্ষিঃ ।।৯। ।  

  

- োহো পূব্ে পূব্ে মরিোনুতব্ হইর্  স্বতোব্ িঃ প্রব্োচহ  ও  োহো পচন্ড  ব্যচক্তর্ ও প্রচ চষ্ঠ মন , 

 োহোই অচতচনর্ব্ষ অথেোৎ জীব্র্ন মম ো। 

  

এই জীব্র্নর প্রচ  মম ো প্রর্ যক জীর্ব্ই প্রকোচষ  যেচখ্র্  পোওেো  োে। ইহোর পপর 

পরজন্ম-সম্বেীে ম  ্োপন কচরব্োর অর্নক যিষ্টো হইেোর্ে, মোনুন জীব্নর্ক এ  যব্ষী 

তো ব্োর্স ব্চ েো তচব্নযর্ ও যস একচট জীব্ন আকোঙ্ক্ষো কর্র। অব্ষয ইহো ব্ ো ব্োু  য 

য , এই  ুচক্তর চব্র্ষন যকোন মূ য নোই।  র্ব্ ইহোর মর্ধয সব্েোর্পক্ষো অিূ  ব্যোপোর এই 

য , পোশ্চো যর্েষসমূর্হর মর্  এই জীব্র্নর প্রচ  মম ো হইর্  য  তচব্নযৎ জীব্র্নর 

সম্ভোব্য ো সূচি  হে,  োহো যকব্  মোনুর্নর পর্ক্ষই খ্োর্ট, অনযোনয জন্তু র পর্ক্ষ নে। 

তোর ব্র্নে-জীব্র্নর এই মম োই পূব্েসংস্কোর ও পূব্েজীব্ন প্রমোি কচরব্োর অনয ম 

 ুচক্তস্বরূপ হইেোর্ে। মর্ন কর,  চে সমুেে জ্ঞোনই আমোর্ের প্র যক্ষ অনুতূচ  হইর্   োত 

হইেো থোর্ক,  র্ব্ ইহো চনশ্চে য , আমরো  োহো কখ্নও প্র যক্ষ অনুতব্ কচর নোই,  োহো 

কখ্ন কল্পনোও কচরর্  পোচর নো ব্ো বু্চঝর্ ও পোচর নো। কুক্কুটষোব্কগি চডম্ব হইর্  

ফুচটব্োমোত্র খ্োেয খ্ুাঁচটেো খ্োইর্  আরম্ভ কর্র। অর্নক সমর্ে এরূপ যেখ্ো চগেোর্ে য , 

 খ্ন কুক্কুটী দ্বোরো হংসচডম্ব ফুটোর্নো হইেোর্ে,  খ্ন হংসষোব্ক চডম্ব হইর্  ব্োচহর 

হইব্োমোত্র জর্ র চের্ক িচ েো চগেোর্ে; কুক্কুচটমো ো মর্ন কর্র, ষোব্কচট বু্চঝ জর্  ডুচব্েো 

যগ । প্র যক্ষ অচতজ্ঞ োই  চে জ্ঞোর্নর একমোত্র পপোে হে,  োহো হইর্  কুক্কুটষোব্কগুচ  

যকোথো হইর্  খ্োেয খ্ুাঁচটর্  চষচখ্  অথব্ো ঐ হংসষোব্কগুচ  যকোথোে চষচখ্  জ   োহোর্ের 

স্বোতোচব্ক ্োন   চে ব্র্ ো, ইহো সহজো  জ্ঞোন (instinct),  র্ব্ য ো চকেুই বু্ঝো যগ  নো-

যকব্  একচট ষব্দ প্রর্েোগ করো হই , ব্যোখ্যো চকেুই হই  নো। এই সহজো  জ্ঞোন চক  

এইরূপ সহজো  জ্ঞোন আমোর্েরও অর্নক আর্ে। েদষ্টোন্তস্বরূপ আপনোর্ের মর্ধয অর্নক 
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মচহ োই চপেোর্নো ব্োজোইেো থোর্কন; আপনোর্ের অব্ষয স্মরি থোচকর্  পোর্র,  খ্ন 

আপনোরো প্রথম চষক্ষো কচরর্  আরম্ভ কর্রন,  খ্ন আপনোচেগর্ক যশ্ব , কদষ্ণ পতে প্রকোর 

পেেোে একচটর পর আর একচটর্  ক   র্নোর সচহ  অিুচ  প্রর্েোগ কচরর্  হই , চকন্তু  

ব্ু  ব্ৎসর্রর অতযোর্সর পর এখ্ন আপনোরো হের্ ো যকোন ব্েুর সচহ  কথো কচহর্ র্েন, 

সর্ি সর্ি পোেোর্নোর পপর আিু গুচ  আপনো-আপচন িচ র্  থোচকর্ব্। পহো এখ্ন 

আপনোর্ের সহজো  জ্ঞোর্ন পচরি  হইেোর্ে, স্বোতোচব্ক হইেো পচড়েোর্ে। অনযোনয য -সব্ 

কোজ আমরো কচরেো থোচক, যসগুচ  সম্বর্েও ঐরূপ। অতযোর্সর দ্বোরো যকোন কোজ স্বোতোচব্ক 

হইেো  োে, স্বেংচক্রেো হইেো  োে। চকন্তু  আমরো   েূর জোচন, এখ্ন য  চক্রেোগুচ র্ক 

স্বতোব্জ ব্চ , যসগুচ  পূর্ব্ে চব্িোর-সচহ  কচরর্  হই , এখ্ন স্বোতোচব্ক হইেো পচড়েোর্ে। 

য োগীর্ের তোনোে সহজো  জ্ঞোন  ুচক্ত-চব্িোর্রর ক্রমসঙ্কুচি  অব্্ো মোত্র। চব্িোর-জচন  

জ্ঞোন সঙ্কুচি  হইেো স্বোতোচব্ক সহজো  জ্ঞোন ব্ো সংস্কোর্র পচরি  হে। অ এব্ আমরো 

 োহোর্ক সহজো  জ্ঞোন ব্চ ,  োহো য  চব্িোরজচন  জ্ঞোর্নর সঙ্কুচি  অব্্ো মোত্র, এরূপ 

চিন্তো করো সমূ্পিে  ুচক্তসি । প্র যক্ষ অচতজ্ঞ ো ব্য ী   ুচক্তচব্িোর সম্ভব্ নে, সু রোং 

সমুেে সহজো  জ্ঞোনই পূব্ে অচতজ্ঞ োর ফ । কুক্কুটগি যষযনর্ক তে কর্র, হংসষোব্কগি 

জ  তো ব্োর্স, এ-দ্যেইচটই পূব্ে অচতজ্ঞ োর ফ । এখ্ন প্রশ্নিঃ এই অনুতূচ -জীব্োত্মোর 

অথব্ো যকব্  ষরীর্রর  হংস এখ্ন 

  

 োহো অনুতব্ কচরর্ র্ে,  োহো যকব্  ঐ হংর্সর পূব্েপুুপনগর্ির অচতজ্ঞ ো হইর্  

আচসর্ র্ে, নো পহো হংর্সর চনর্জর অচতজ্ঞ ো  আধুচনক নব্জ্ঞোচনকগি ব্র্ ন, পহো যকব্  

 োহোর ষরীর্রর ধমে। চকন্তু  য োগীরো ব্র্ ন, পহো মর্নর অনুতূচ -ষরীর্রর চত র চেেো 

সেোচ   হইর্ র্ে মোত্র। ইহোর্কই পুনজেন্মব্োে ব্র্ । 

  

আমরো পূর্ব্ে যেচখ্েোচে-আমোর্ের সমুেে জ্ঞোন, য গুচ র্ক প্র যক্ষ, চব্িোরজচন  ব্ো 

সহজো  জ্ঞোন ব্চ , যস-সব্ই জ্ঞোর্নর একমোত্র প্রিো ী অচতজ্ঞ োর চত র চেেোই আচসর্  

পোর্র; আর  োহোর্ক আমরো সহজো  জ্ঞোন ব্চ ,  োহো আমোর্ের পূব্ে অচতজ্ঞ োর ফ , 

পহোই এখ্ন চনম্নস্তর্র নোচমেো সহজো  জ্ঞোর্ন পচরি  হইেোর্ে, যসই সহজো  জ্ঞোন আব্োর 
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চব্িোরজচন  জ্ঞোর্ন পন্নী  হইেো থোর্ক। সমুেে জগর্ ই এই ব্যোপোর িচ র্ র্ে। ইহোর 

পপর্রই তোরর্ র পুনজেন্মব্োর্ের অনয ম প্রধোন  ুচক্ত ্ োচপ  হইেোর্ে। পুনিঃপুনিঃ অনুতূ  

নোনোচব্ধ তর্ের সংস্কোর কো ক্রর্ম জীব্র্নর প্রচ  এই মম োে পচরি  হইেোর্ে। এই 

কোরর্িই ব্ো ক অচ  ব্ো যকো  হইর্ ই স্বোতোচব্কতোর্ব্ তে পোইেো থোর্ক, কোরি  োহোর 

মর্ন দ্যিঃখ্ ন্ত্রিোর পূব্ে অচতজ্ঞ ো রচহেোর্ে। অচ ষে চব্দ্বোন্ ব্যক্তগর্ির মর্ধয  োাঁহোরো 

জোর্নন, এই ষরীর িচ েো  োইর্ব্,  োাঁহোরো ব্র্ ন, ‘তে নোই, চিন্তো নোই; আমোর্ের ষ  

ষ  ষরীর হইেো চগেোর্ে, আত্মো কখ্নও মর্র নো’,  োাঁহোর্ের সমুেে চব্িোরজো  ধোরিো 

সর্ত্ত্বও  োাঁহোর্ের মর্ধয আমরো এই জীব্র্নর প্রচ  আসচক্ত যেচখ্র্  পোই। যকন এই 

জীব্র্নর প্রচ  আসচক্ত  আমরো যেচখ্েোচে য , ইহো আমোর্ের সহজো  ব্ো স্বোতোচব্ক হইেো 

পচড়েোর্ে। য োগীচের্গর েোষেচনক তোনোে পহো ‘সংস্কোর’-এ পচরি  হইেোর্ে, ব্ ো  োে। 

এই সংস্কোরগুচ  সূক্ষ্ম ব্ো গুিতোর্ব্ চির্তিরর চত র য ন চনচদ্র  রচহেোর্ে। পূব্েমদ ুযর এই-

সব্ অচতজ্ঞ ো, য গুচ র্ক আমরো সহজো  জ্ঞোন ব্চ , যসগুচ  অব্র্ি ন-তূচমর্  পপনী  

হইেোর্ে। ঐগুচ  চির্তিরই ব্োস কর্র; এগুচ  চনচিে নে, মর্নর গতীর র প্রর্ের্ষ থোচকেো 

কোজ কচরেো ির্ । 

  

এই চিতিরব্দচতিরগুচ র্ক অথেোৎ য গুচ  ্ূ তোর্ব্ প্রকোচষ , যসগুচ র্ক আমরো যব্ষ বু্চঝর্  

পোচর ও অনুতব্ কচরর্  পোচর; ঐগুচ র্ক েমন করো অর্পক্ষোকদ  সহজ, চকন্তু  এই সূক্ষ্ম র 

সংস্কোরগুচ র সম্বর্ে চক করো  োে  ঐগুচ  েমন করো  োে চকরূর্প   খ্ন আচম ুপষ্ট হই, 

 খ্ন আমোর সমুেে মনচট য ন যক্রোর্ধর এক চব্রোট  রিোকোর ধোরি কর্র। আচম পহো 

অনুতব্ কচরর্  পোচর, পহোর্ক য ন হোর্  কচরেো নোচড়র্  পোচর, পহোর সচহ  সংগ্রোম 

কচরর্  পোচর, চকন্তু  আচম  চে মর্নর অচ  গতীর্র পহোর কোরর্ি  োইর্  নো পোচর,  র্ব্ 

কখ্নই আচম পহোর্ক জে কচরর্  সমথে হইব্ নো। যকোন য োক আমোর্ক খ্ুব্ কড়ো কথো 

ব্চ  , আমোরও যব্োধ হইর্   োচগ  য , আচম পর্তিরচজ  হইর্ চে, যস আরও কড়ো কথো 

ব্চ র্   োচগ , অব্র্ষর্ন আচম যক্রোর্ধ পন্মতির হইেো পচক োম, আত্মচব্স্মদ  হই োম, 

যক্রোধব্দচতিরর সচহ  য ন চনর্জর্ক চমষোইেো যফচ  োম।  খ্ন যস আমোর্ক প্রথর্ম কটু 

ব্চ র্  আরম্ভ কচরেোচে ,  খ্নও আমোর যব্োধ হইর্ চে  
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-আচম য ন কু্রদ্ধ হইর্ চে।  খ্ন যক্রোধ একচট ও আচম একচট, পদথক্ পদথক্ চে োম। চকন্তু  

 খ্নই আচম কু্রদ্ধ হইেো পচক োম,  খ্ন আচমই য ন যক্রোর্ধ পচরি  হইেো যগ োম। ঐ 

ব্দচতিরগুচ র্ক মূর্  ব্ীজতোর্ব্ই সূক্ষ্মোব্্োর্ ই সং   কচরর্  হইর্ব্। ঐগুচ  আমোর্ের পপর 

চক্রেো কচরর্ র্ে-আমরো ইহো বু্চঝব্োর পূর্ব্েই ঐগুচ র্ক সং   কচরর্  হইর্ব্। জগর্ র 

অচধকোংষ য োক এই ব্দচতিরগুচ র সূক্ষ্মোব্্োর অচস্তত্ব প েন্ত অব্গ  নে। য  অব্্োে ঐ 

ব্দচতিরগুচ  অব্র্ি নতূচম হইর্  একটু একটু কচরেো পচে  হে,  োহোর্কই ব্দচতিরর সূক্ষ্মোব্্ো 

ব্ ো  োে।  খ্ন যকোন হ্রর্ের   র্েষ হইর্  একচট বু্দ্বুে পচত্থ  হে,  খ্ন আমরো পহোর্ক 

যেচখ্র্  পোই নো; শুধু  োই নে, পপচরতোর্গর খ্ুব্ চনকর্ট আচসর্ ও আমরো পহো যেচখ্র্  

পোই নো;  খ্নই পহো পপর্র পচকেো মদদ্য আর্ োড়ন সদচষ্ট কর্র,  খ্নই আমরো জোচনর্  

পোচর-একচট  রি পচকর্ র্ে।  খ্ন আমরো সূক্ষ্মোব্্োর্ ই  রিগুচ র্ক ধচরর্  পোচরব্, 

 খ্নই ঐগুচ র্ক আের্তির আচনর্  সমথে হইব্। এইরূর্প ্ ূ তোর্ব্ পচরি  হইব্োর পূর্ব্েই 

সূক্ষ্মোব্্োে ঐ ইচন্দ্রেব্দচতিরগুচ     চেন নো আমরো সং   কচরর্  পোচর,   চেন আমোর্ের 

যকোন ব্দচতিরই পূিেতোর্ব্ জে করোর আষো নোই। ইচন্দ্রেব্দচতিরগুচ র্ক সং   কচরর্  হইর্  

ঐগুচ র্ক মূর্  সং   কচরর্  হইর্ব্। যকব্   খ্নই আমরো ব্দচতিরগুচ র ব্ীজ প েন্ত ে্ধ  

কচরেো যফচ র্  পোচরব্; য মন তচজে  ব্ীজ মদচতিরকোে েড়োইেো চের্  আর অঙ্কুর পৎপন্ন 

হে নো, য মচন এই ইচন্দ্রর্ের ব্দচতিরগুচ  আর পচে  হইর্ব্ নো। 

  

য  প্রচ প্রসব্র্হেোিঃ সূক্ষ্মো ।।১০। ।  

  

-র্সই সূক্ষ্ম সংস্কোরগুচ র্ক প্রচ প্রসব্ অথেোৎ প্রচ র্ োম পচরিোম দ্বোরো (কো ের্ক কোরর্ি 

পচরি  কচরেো) নোষ কচরর্  হে। 

  

ধযোর্নর দ্বোরো চিতিরব্দচতিরগুচ  নষ্ট হইর্   োহো অব্চষষ্ট থোর্ক,  োহোর্ক সূক্ষ্মসংস্কোর ব্ো ব্োসনো 

ব্র্ । পহো নোষ কচরব্োর পপোে চক  পহোর্ক প্রচ প্রসব্ অথেোৎ প্রচ র্ োমপচরিোর্মর দ্বোরো 

নোষ কচরর্  হইর্ব্। প্রচ র্ োম-পচরিোম অথে-কোর্ ের কোরি  ে। চিতিররূপ কো ে  খ্ন 
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সমোচধদ্বোরো অচস্ম ো ব্ো অহঙ্কোর-রূপ স্বকোরর্ি  ীন হইর্ব্  খ্নই চির্তিরর সচহ  সূক্ষ্ম 

সংস্কোরগুচ ও নষ্ট হইেো  োইর্ব্। ধযোর্নর দ্বোরো এগুচ  নষ্ট করো  োে নো। 

  

ধযোনর্হেোস্তদ্ ব্দতিরেিঃ ।।১১। ।  

  

-ধযোর্নর দ্বোরো পহোর্ের ্ূ োব্্ো নোষ কচরর্  হে। 

  

ধযোনই এই ব্দহৎ  রিগুচ র পৎপচতির চনব্োরি কচরব্োর এক প্রধোন পপোে। ধযোর্নর দ্বোরোই 

মন ব্দচতিররূপ  রিগুচ  প্রষচম  কচরর্  পোর্র।  চে চের্নর পর চেন, মোর্সর পর মোস, 

ব্ৎসর্রর পর ব্ৎসর এই ধযোন অতযোস কর,   চেন নো পহো য োমোর অতযোর্স 

  

পচরি  হে,   চেন নো ঐ ধযোন আপনো হইর্ ই আর্স,   চেন  চে এরূপ কর,  োহো 

হইর্  যক্রোধ, র্দিো প্রতদচ  ব্দচতিরগুচ  চনেচন্ত্র  হইর্ব্, সং   হইর্ব্। 

  

যিষমূ িঃ কমেোষর্েো েদষ্টোেদষ্টজন্মর্ব্েনীেিঃ ।।১২। ।  

  

-কর্মের আষে ব্ো আধোর্রর মূ  এই পূর্ব্েোক্ত যিষগুচ ; ব্ েমোন অথব্ো পর-জীব্র্ন 

পহোরো ফ  প্রসব্ কর্র। 

  

কমেোষর্ের অথে এই সংস্কোরগুচ র সমচষ্ট। আমরো য -র্কোন কোজ কচর নো যকন, অমচন 

মর্নোহ্রর্ে একচট  রি পচত্থ  হে। আমরো মর্ন কচর কোজচট যষন হইেো যগর্ ই  রিচটও 

যষন হইেো যগ ; চকন্তু  ব্োস্তচব্ক  োহো নে। পহো সূক্ষ্ম আকোর ধোরি কচরেোর্ে মোত্র, ঐ 

্োর্নই রচহেোর্ে।  খ্ন আমরো ঐ কোর্ ের কথো স্মরি কচরব্োর যিষ্টো কচর,  খ্নই পহো 

পুনব্েোর পচে  হইেো আব্োর  রিোকোর্র পচরি  হে। অ এব্ পহো মর্নর চত রই 

গূঢ়তোর্ব্ চে ;  চে নো থোচক ,  োহো হইর্  স্মদচ  অসম্ভব্ হই । সু রোং প্রর্ যক কো ে, 

প্রর্ যক চিন্তো,  োহো শুতই হপক আর অশুতই হপক, মর্নর গতীর ম প্রর্ের্ষ চগেো 

সূক্ষ্মতোব্ ধোরি কর্র এব্ং ঐ ্ োর্নই সচে  থোর্ক; সুখ্কর অথব্ো দ্যিঃখ্কর- সক  প্রকোর 

িন্তোর্কই ‘যিষ’-জনক ব্োধো ব্র্ , কোরি য োগীর্ের মর্  পতর্েই পচরিোর্ম দ্যিঃখ্ প্রসব্ 
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কর্র। ইচন্দ্রেসমূহ হইর্  য -সব্ সুখ্ পোওেো  োে, পচরিোর্ম যসগুচ  দ্যিঃখ্ আচনর্ব্। যতোর্গ 

যতোগ দষ্ণো ব্োচড়র্ ই থোর্ক,  োহোর ফ  দ্যিঃখ্। মোনুর্নর ব্োসনোর অন্ত নোই, মোনুন ক্রমোগ  

ব্োসনো কচরর্ র্ে; ব্োসনো কচরর্  কচরর্   খ্ন যস এমন ্ োর্ন পপনী  হে য , যকোনমর্  

 োহোর ব্োসনো আর পূিে হে নো,  খ্নই  োহোর দ্যিঃখ্ পৎপন্ন হে। এই জনযই য োগীরো শুত 

ও অশুত সংস্কোরসমচষ্টর্ক ‘যিষ’ ব্চ েো থোর্কন, এগুচ  আত্মোর মুচক্তপর্থ ব্োধো যেে। 

  

সক  কোর্ ের সূক্ষ্মমূ স্বরূপ সংস্কোরগুচ  সম্বর্ে এইরূপ বু্চঝর্  হইর্ব্;  োহোরো 

কোরিস্বরূপ হইেো ইহজীব্র্ন ব্ো পরজীব্র্ন ফ  প্রসব্ কচরেো থোর্ক (েদষ্ট-ব্ো অেদষ্ট-জন্ম-

যব্েনীে)। চব্র্ষন চব্র্ষন ্ র্   খ্ন ঐ সংস্কোরগুচ  খ্ুব্ প্রব্  হে,  খ্ন ষীঘ্রই ফ  েোন 

কর্র; অ ুযৎকট পুিয ব্ো পোপকমে ইহজীব্র্নই ফ  পৎপন্ন কর্র। য োগীরো ব্র্ ন য -

সক  ব্যচক্ত ইহজীব্র্নই খ্ুব্ প্রব্  শুতসংস্কোর পপোজেন কচরর্  পোর্রন,  োাঁহোর্ের মু ুয 

হে নো,  োাঁহোরো ইহজীব্র্নই এই যেহর্ক যেব্র্ের্হ পচরি  কচরর্  পোর্রন। য োগীর্ের 

গ্রর্ে এইরূপ কচ পে েদষ্টোর্ন্তর পর্েখ্ আর্ে। ইাঁহোরো চনর্জর্ের ষরীর্রর পপোেোন প েন্ত 

পচরব্ েন কচরেো যফর্ ন, যের্হর পরমোনুগুচ র্ক এমন নূ নতোর্ব্ সচন্নর্ব্চষ  কচরেো 

 ন য ,  োাঁহোর্ের আর যকোন পীড়ো হে নো এব্ং আমরো  োহোর্ক মদ ুয ব্চ ,  োহোও 

 োাঁহোর্ের চনকট আচসর্  পোর্র নো। এরূপ হইর্ব্ নো যকন  ষোরীরচব্জ্ঞোর্ন খ্োর্েযর অথে-

সূ ে হইর্  ষচক্তগ্রহন। ঐ ষচক্ত প্রথর্ম পচির্ে প্রর্ব্ষ কর্র; যসই পচিে আব্োর যকোন 

পশুর্  যতোজন কর্র, মোনুন আব্োর যসই পশুমোংস যতোজন কচরেো থোর্ক। এই ব্যোপোরচট 

নব্জ্ঞোচনক তোনোে ব্চ র্  

  

যগর্  ব্চ র্  হইর্ব্ য , আমরো সূ ে হইর্  চকেু ষচক্ত গ্রহি কচরেো চনর্জর অিীতূ  

কচরেো  ই।  চে এইরূপ হে,  র্ব্ এই ষচক্ত আহরি কচরব্োর একচটমোত্র পপোে থোচকর্ব্ 

যকন  আমরো য রূর্প ষচক্ত সংগ্রহ কচর, পচির্ের ষচক্তসংগ্রর্হর পপোে চকক  োহো নে; 

আমরো য রূর্প ষচক্ত সংগ্রহ কচর, পদচথব্ী যসরূর্প কর্র নো, চকন্তু   োহো হইর্ ও সকর্ ই 

যকোন নো যকোনরূর্প ষচক্ত সংগ্রহ কচরেো থোর্ক। য োগীরো ব্র্ ন,  োাঁহোরো যকব্  

মনিঃষচক্তব্র্ ই ষচক্ত সংগ্রহ কচরর্  পোর্রন। সোধোরি পপোে অব্ ম্বন নো কচরেোও 
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 োাঁহোরো    ইচ্ছো ষচক্ত সংগ্রহ কচরর্  পোর্রন। ঊিেনোত য মন চনজ ষরীর হইর্   ন্তু  

চব্স্তোর কচরেো পচরর্ষর্ন এমন ব্দ্ধ হইেো পর্ড় য , ব্োচহর্র যকোথোও  োইর্  হইর্  যসই 

 ন্তু  অব্ ম্বন নো কচরেো  োইর্  পোর্র নো, যসইরূপ আমরোও আমোর্ের পপোেোন পেোথে 

হইর্  এই স্নোেুজো  সদচষ্ট কচরেোচে, এখ্ন আর যসই স্নোেুপ্রিো ী অব্ ম্বন নো কচরেো যকোন 

কোজ কচরর্  পোচর নো। য োগী ব্র্ ন, ইহোর্  ব্দ্ধ থোচকব্োর প্রর্েোজন নোই। 

  

এই  ত্ত্বচট আর একচট পেোহরর্ির দ্বোরো বু্ঝোর্নো  োইর্  পোর্র। আমরো পদচথব্ীর য -র্কোন 

চের্ক  চড়ৎষচক্ত যপ্ররি কচরর্  পোচর, চকন্তু  আমোচেগর্ক পহো  োর্রর চত র চেেো 

পোকোইর্  হে। প্রকদচ  য ো চব্নো  োর্রই ব্ু  পচরমোর্ন চব্দ্যযৎষচক্ত যপ্ররি কচরর্ র্ে। 

আমরোই ব্ো যকন  োহো কচরর্  পোচরব্ নো  আমরো ি ুচেের্ক মোনস চড়ৎ যপ্ররি কচরর্  

পোচর। আমরো  োহোর্ক মন ব্চ ,  োহো প্রোে  চড়ৎষচক্তর মর্ ো। স্নোেুর মর্ধয য  এক  র  

পেোথে প্রব্োচহ  হইর্ র্ে,  োহোর্  য  চকেু পচরমোর্ি চব্দ্যযৎষচক্ত আর্ে ইহো অচ  স্পষ্ট, 

কোরি  চড়র্ র নযোে পহোরও দ্যই প্রোর্ন্ত চব্পরী  ষচক্তদ্বে েদষ্ট হে এব্ং  চড়র্ র ধমেগুচ  

পহোর্  যেখ্ো  োে। এই  চড়ৎষচক্তর্ক এখ্ন আমরো যকব্  স্নোেুমন্ডর্ র মধয চেেোই 

প্রব্োচহ  কচরর্  পোচর। চকন্তু  স্নোেুমন্ড ীর সোহো য নো  ইেোই ব্ো যকন ইহো প্রব্োচহ  

কচরর্  সমথে হইব্ নো  য োগী ব্র্ ন, ইহো খ্ুব্ই সম্ভব্ এব্ং ইহো কোর্ ে পচরি  করো 

 োইর্  পোর্র। আর ইহোর্  কদ কো ে হইর্   ুচম সমগ্র জগর্  এই ষচক্ত প্রর্েোগ কচরর্  

সমথে হইর্ব্।  খ্ন  ুচম যকোন স্নোেু র্ন্ত্রর সোহো য নো  ইেোই য খ্োর্ন ইচ্ছো য -র্কোন 

ষরীর্রর দ্বোরো কো ে কচরর্  পোচরর্ব্।  খ্ন যকোন জীব্োত্মো এই স্নোেুপ্রিো ীর চত র চেেো 

কোজ কর্র, আমরো  খ্ন ব্চ  মোনুনচট জীচব্ , এব্ং  খ্ন এই  ন্ত্রগুচ র দ্বোরো কোজ হে 

নো,  খ্ন ব্চ  মোনুনচট মদ । চকন্তু   খ্ন যকহ এই-সক  স্নোেু র্ন্ত্রর সোহোর্ য ব্ো স্নোেু 

ব্য ী ই কোজ কচরর্  পোর্রন,  োাঁহোর পর্ক্ষ জন্ম ও মদ ুয-এই দ্যই ষর্ব্দর আর যকোন 

অথেই নোই। জগর্  সব্ ষরীরই  ন্মত্র দ্বোরো রচি , প্রর্তে যকব্  চব্নযোর্সর প্রিো ীর্ । 

 চে  ুচমই ঐ চব্নযোর্সর ক েো হও,  োহো হইর্   ুচম য রূর্প ইচ্ছো, ঐ  ন্মোত্রগুচ র 

চব্নযোস কচরেো ষরীর রিনো কচরর্  পোর্রো। এই ষরীর- ুচম েোড়ো আর যক চনমেোি 
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কচরেোর্ে  আহোর কর্র যক   চে আর একজন য োমোর হইেো আহোর কচরেো চে ,  র্ব্ 

য োমোর্ক আর যব্ষী চেন ব্োাঁচির্  হই  নো। ঐ খ্োেয হইর্  রক্তই ব্ো পৎপোেন 

  

কর্র যক  চনশ্চে  ুচম। ঐ রক্ত চব্শুদ্ধ কচরেো ধমনীর মর্ধয প্রব্োচহ  কচরর্ র্ে যক  

 ুচমই। আমরোই যের্হর প্রতু এব্ং পহোর্  ব্োস কচরর্ চে। যেহ চকতোর্ব্ আব্োর  ুপি 

কচরেো য ো ো  োে, যসই জ্ঞোন আমরো হোরোইেো যফচ েোচে। আমরো  ন্ত্র ু য স্বেংচক্রে-

অব্ন  হইেো পচড়েোচে। আমরো যের্হর পরমোিুগুচ র চব্নযোসপ্রিো ী তূ চ েো চগেোচে। 

সু রোং এখ্ন আমরো  র্ন্ত্রর মর্ ো  োহো কচরর্ চে,  োহো জ্ঞো সোর্র কচরর্  হইর্ব্। 

আমরোই যের্হর প্রতু, সু রোং আমোচেগর্কই যসই চব্নযোসপ্রিো ী চনেচম  কচরর্  হইর্ব্। 

ইহোর্  কদ কো ে হইর্ ই আমরো ইচ্ছোম  যেহর্ক আব্োর  ুপি কচরেো  ুচ র্  সমথে 

হইব্;  খ্ন আমোর্ের জন্ম, ব্যোচধ, মদ ুয-চকেুই থোচকর্ব্ নো। 

  

সচ  মূর্   চদ্বপোর্কো জো যোেুর্তেোগোিঃ ।।১৩। ।  

  

-মর্ন এই সংস্কোররূপ মূ  থোকোে  োহোর ফ স্বরূপ মনুনযোচে জোচ , চতন্ন চতন্ন পরমোেু 

ও সুখ্দ্যিঃখ্োচে যতোগ হে। 

  

মূ  অথেোৎ সংস্কোররূপ কোরিগুচ  চত র্র থোর্ক,  োহোরোই ব্যক্ততোব্ ধোরি কচরেো 

ফ রূর্প পচরি  হে। কোরর্ির নোষ হইেো কোর্ ের পেে হে, আব্োর কো ে সূক্ষ্মতোব্ ধোরি 

কচরেো পরব্ েী কোর্ ের কোরিস্বরূপ হে। ব্দক্ষ ব্ীজ প্রসব্ কর্র, ব্ীজ আব্োর পরব্ েী 

ব্দর্ক্ষর পৎপচতিরর কোরি হে; এইরূর্পই কো েকোরিপ্রব্োহ িচ র্  থোর্ক। আমোর্ের 

এখ্োনকোর কোজকমে সব্ই পূব্েসংস্কোর্রর ফ স্বরূপ। এই কো েগুচ  আব্োর সংস্কোর্র 

পচরি  হইেো তচব্নযৎ কোর্ ের কোরি হইর্ব্; এই তর্ব্ই িচ র্  থোর্ক। এইজনযই এই 

সূত্র ব্চ র্ র্ে, কোরি থোচকর্   োহোর ফ  ব্ো কো ে অব্ষযই হইর্ব্। এই ফ  প্রথম িঃ 

‘জোচ ’রূর্প প্রকোষ পোে; যকহ ব্ো মোনুন হইর্ব্, যকহ যেব্ ো, যকহ পশু, যকহ ব্ো অসুর 

হইর্ব্।  োরপর এই কো ে আব্োর আেুর্কও চনেচম  কর্র। একজন হের্ ো পেোষ ব্ৎসর 

ব্োাঁর্ি, আর একজন একষ  ব্ৎসর, আব্োর যকহ হের্ ো দ্যই ব্ৎসর ব্ের্সই মচরেো  োে; 
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যস আর পূিেব্নস্ক হে নো। জীব্র্নর এই-সব্ চব্চতন্ন ো পূব্েকমেদ্বোরোই চনেচম  হে। যকহ 

য ন সুখ্র্তোর্গর জনযই জন্মগ্রহি কচরেোর্ে;  চে যস ব্র্ন চগেো  ুকোইেো থোর্ক, সুখ্ 

 োহোর্ক অনুসরি কচরর্ব্। আর একজন য খ্োর্নই  োে, দ্যিঃখ্  োহোর্ক অনুসরি কর্র, 

সব্ই  োহোর চনকট দ্যিঃখ্মে। এই-সব্ই  োহোর্ের চনজ চনজ পূব্েকর্মের ফ । য োগীচের্গর 

মর্  পুিযকমে হইর্  সুখ্, পোপকমে হইর্  দ্যিঃখ্ পৎপন্ন হে। য  ব্যচক্ত অসৎ কোজ কর্র, 

যস চনশ্চেই দ্যিঃখ্কষ্টরূর্প  োহোর কদ কর্মের ফ র্তোগ কচরর্ব্। 

  

য  হ্লোেপচর োপফ োিঃ পূিযোপুিযর্হ ুত্বোৎ ।।১৪। ।  

  

-পুিয ও পোপ পহোর্ের কোরি ব্চ েো পহোর্ের ফ   থোক্রর্ম আন  ও দ্যিঃখ্। 

  

পচরিোম োপ-সংস্কোরদ্যিঃচখ্গুেিব্দচতিরচব্র্রোধো্চত 

দ্যিঃখ্র্মব্ সব্েং চব্র্ব্চকনিঃ ।।১৫। ।  

  

-চক পচরিোম-কোর্ , চক যতোগ-কোর্  যতোগ-ব্যোর্োর্ র আষোঙ্কোে অথব্ো সুখ্-

সংস্কোরজচন  নূ ন  দষ্ণো পৎপন্ন হে ব্চ েো এব্ং গুিব্দচতির (অথেোৎ সত্ত্ব, রজিঃ,  মিঃ) 

পরস্পর্রর চব্র্রোধী ব্চ েো চব্র্ব্কীর চনকট সব্ই য ন দ্যিঃখ্ ব্চ েো যব্োধ হে।  

  

য োগীরো ব্র্ ন,  োাঁহোর চব্র্ব্কষচক্ত আর্ে,  োাঁহোর একটু চত র্রর চের্ক েদচষ্ট আর্ে, চ চন 

সুখ্ ও দ্যিঃখ্ নোমর্ধে সব্েচব্ধ ব্স্তুর অন্তস্ত  প েন্ত যেচখ্েো থোর্কন, আর জোচনর্  পোর্রন 

পহোরো সব্েেো সব্েত্র সমতোর্ব্ রচহেোর্ে। একচটর সর্ি আর একচট য ন জড়োইেো, একচট 

য ন আর একচটর্  চমচষেো আর্ে। যসই চব্র্ব্কী পুুপন যেচখ্র্  পোন য , মোনুন সমগ্র 

জীব্ন যকব্  এক আর্ োেোর অনুসরি কচরর্ র্ে; যস কখ্নই  োহোর ব্োসনোপূরর্ি সমথে 

হে নো। এক সমর্ে মহোরোজ  ুচধচষ্ঠ মনর ব্চ েোর্েন, ‘জীব্র্ন সব্েোর্পক্ষো আশ্চ ে র্টনো এই 

য , প্রচ  মুহূর্ েই প্রোচিগির্ক মদ ুযমুর্খ্ পচ   হইর্  যেচখ্েোও মর্ন কচরর্ চে, আমরো 

কখ্নই মচরব্ নো।’১ ি ুচেের্ক মূখ্েদ্বোরো পচরর্ব্চষ্ট  হইেো মর্ন কচরর্ চে, শুধু আমরোই 

পচন্ড -শুধু আমরোই মূখ্ের্েিী হইর্  স্ব ন্ত্র। সব্েপ্রকোর িে  োর অচতজ্ঞ ো দ্বোরো যব্চষ্ট  

হইেো আমরো মর্ন কচরর্ চে, আমোর্ের তো ব্োসোই একমোত্র ্োেী তো ব্োসো। ইহো চক 
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কচরেো হইর্  পোর্র  তো ব্োসোও স্বোথেপর ো-চমচে । য োগী ব্র্ ন, ‘পচরিোর্ম যেচখ্র্  

পোইব্, এমন চক পচ পত্মীর যপ্রম, সন্তোর্নর প্রচ  তো ব্োসো, ব্েুর্ের প্রীচ -সব্ই অর্ল্প 

অর্ল্প ক্ষীি হইেো আর্স।’ এই সংসোর্র ক্ষে প্রর্ যক ব্স্তুর্কই আক্রমি কচরেো থোর্ক। 

 খ্নই সংসোর্রর সক  ব্োসনো, এমন চক তো ব্োসো প েন্ত চব্ফ  হে,  খ্নই য ন 

িচকর্ র নযোে মোনুন বু্চঝর্  পোর্র এই জগৎ চকতোর্ব্ ব্যথে, ক খ্োচন স্বপ্নসেদষ!  খ্নই 

 োহোর যিোর্খ্ নব্রোর্গযর ক্ষচিক আর্ ো যেখ্ো যেে,  খ্নই যস অ ীচন্দ্রে সতিরোর য ন একটু 

আতোস পোে। এই জগৎর্ক  যোগ কচরর্ ই জগে ী   ত্ত্বচট হৃের্ে পিোচস  হে; এই 

জগর্ র সুর্খ্ আসক্ত থোচকর্  ইহো কখ্নও সম্ভব্ হইর্  পোর্র নো। এমন যকোন মহোত্মো 

জন্মগ্রহি কর্রন নোই,  োাঁহোর্ক এই প্চতোব্্ো  োর্তর জনয ইচন্দ্রেসুখ্র্তোগ  যোগ কচরর্  

হে নোই। প্রকদচ র চব্চতন্ন ষচক্তগুচ র পরস্পর চব্র্রোধই দ্যিঃর্খ্র কোরি। একচট মোনুনর্ক 

একচের্ক অপরচট আর একচের্ক টোচনেো  ইেো  োইর্ র্ে, কোর্জই ্োেী সুখ্ অসম্ভব্ 

হইেো পর্ড়। 

  

যহেং দ্যিঃখ্মনোগ ম্ ।।১৬। ।  

  

-র্  দ্যিঃখ্ এখ্নও আর্স নোই,  োহো  যোগ কচরর্  হইর্ব্। 

  

  
  

১ অননযহচন তূ োচন গচ্ছচন্ত নমমচ রম্। 

যষনোিঃ চ্রত্বচমচ্ছচন্ত চকমোশ্চনেম িঃপরম-মহোতোর , ব্নপব্ে 

  

কর্মের চকচেেংষ আমোর্ের যতোগ হইেো চগেোর্ে, চকচেেংষ আমরো ব্ েমোর্ন যতোগ 

কচরর্ চে, অব্চষষ্টোংষ তচব্নযর্  ফ প্রেোর্নোনু্মখ্ হইেো আর্ে। আমোর্ের  োহো যতোগ 

হই েো চগেোর্ে,  োহো য ো িুচকেো চগেোর্ে। আমরো ব্ েমোর্ন  োহো যতোগ কচরর্ চে,  োহো 

আমোচেগর্ক যতোগ কচরর্ ই হইর্ব্, যকব্  য -কো ে তচব্নযর্  ফ প্রেোর্নোনু্মখ্ হইেো 

আর্ে,  োহোই আমরো জে কচরেো চনেচন্ত্র  কচরর্  পোচরব্। এই চের্কই আমোর্ের সক  
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ষচক্ত চনর্েোচজ  কচরর্  হইর্ব্। এজনযই প ঞ্জচ  ব্চ েোর্েন (২।১০)-সংস্কোরগুচ র্ক 

কোরর্ি  ে কচরেো চনেচন্ত্র  কচরর্  হইর্ব্। 

  

দ্রষ্টদ েদষযর্েোিঃ সংর্ োর্গো যহের্হ ুিঃ ।।১৭। ।  

  

-এই য  যহে, অথেোৎ য  দ্যিঃখ্র্ক  যোগ কচরর্  হইর্ব্,  োহোর কোরি দ্রষ্টো ও েদর্ষযর 

সংর্েোগ। 

  

এই দ্রষ্টোর অথে চক  মোনুর্নর আত্মো-পুুপন। েদষয চক  মন হইর্  আরম্ভ কচরেো ্ূ  তূ  

প েন্ত সমুেে প্রকদচ । এই পুুপন ও (প্রকদচ র) মর্নর সংর্ োগ হইর্  সমুেে সুখ্দ্যিঃখ্ 

পৎপন্ন হইেোর্ে। য োমোর্ের অব্ষয স্মরি আর্ে, এই য োগষোর্ের মর্  পুুপন শুদ্ধস্বরূপ; 

 খ্নই পহো প্রকদচ র সচহ  সং ুক্ত হে,  খ্নই প্রকদচ র্  প্রচ চব্চম্ব  হইেো সুখ্ ব্ো দ্যিঃখ্ 

অনুতব্ কর্র ব্চ েো মর্ন হে। 

  

প্রকোষচক্রেোচ্চ ষী ং তূর্ চন্দ্রেোত্মকং যতোগোপব্গেোথেং েদষযম্ ।।১৮। ।  

  

-‘েদষয’ ব্চ র্  তূ  ও ইচন্দ্রেগির্ক বু্ঝোে। পহো প্রকোষ-চক্রেো-ও চ্চ ষী । পহো দ্রষ্টোর 

অথেোৎ পুুপর্নর যতোগ ও মুচক্তর জনয। 

  

েদষয অথেোৎ প্রকদচ  তূ  ও ইচন্দ্রেসমচষ্ট দ্বোরো গচক ; তূ  ব্চ র্  ্ূ , সূক্ষ্ম সব্েপ্রকোর 

তূ র্ক বু্ঝোইর্ব্, আর ইচন্দ্রে অর্থে িকু্ষরোচে সমুেে ইচন্দ্রে, মন প্রতূচ র্কও বু্ঝোইর্ব্। 

পহোর্ের ধমে ব্ো গুি আব্োর চ ন প্রকোর,  থো-প্রকোষ, কো ে ও জড় ো। ইহোচেগর্কই অনয 

তোনোে সত্ত্ব, রজিঃ ও  মিঃ ব্র্ । সমুেে প্রকদচ র পর্েষয চক  পর্েষয- োহোর্  পুুপন 

সমুেে যতোগ কচরেো অচতজ্ঞ ো অজেন কচরর্  পোর্রন। পুুপন য ন আপনোর মহোন্ ঐশ্বচরক 

তোব্ চব্স্মদ  হইেোর্েন; এ-চব্নর্ে একচট ব্ড় সু র আখ্যোচেকো আর্ে। যকোন সমর্ে 

যেব্রোজ ইন্দ্র ষূকর হইেো কেের্মর চত র ব্োস কচরর্ ন,  োাঁহোর অব্ষয একচট ষূকরী 

চে , যসই ষূকরী হইর্   োাঁহোর অর্নকগুচ  ষোব্ক হইেোচে । যেব্ োরো  োাঁহোর দ্যরব্্ো 

েষেন কচরেো  োাঁহোর চনকট আচসেো ব্চ র্ ন, ‘আপচন যেব্রোজ, যেব্ োরো আপনোর 
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ষোসর্ন ব্োস কর্রন; আপচন এখ্োর্ন যকন ’ ইন্দ্র পতিরর চের্ ন, ‘আচম যব্ষ আচে, চকেু 

তোচব্ও নো; এই ষূকরী ও ষোব্কগুচ    চেন আর্ে,   চেন স্বগেোচে চকেুই প্রোথেনো কচর 

নো।’  খ্ন যসই যেব্গি চক কচরর্ব্ন তোচব্েো চকেুই চ্র কচরর্  পোচরর্ ন নো। চকেুচেন 

পর্র  োাঁহোরো চ্র কচরর্ ন, এর্ক এর্ক ষোব্কগুচ  সব্ মোচরেো যফচ র্  হইর্ব্। এইরূর্প 

  

একচট একচট কচরেো ষোব্কগুচ  সব্ চনহ  হইর্  যেব্গি অব্র্ষর্ন যসই ষূকরীর্কও 

মোচরেো যফচ র্ ন।  খ্ন ইন্দ্র কো র হইেো চব্ োপ কচরর্   োচগর্ ন; যেব্ োরো ইর্ন্ত্রর 

ষূকরর্েহচট চিচরেো যফচ র্ ন।  খ্ন ইন্দ্র যসই ষূকরর্েহ হইর্  চনগে  হইেো হোচসর্  

 োচগর্ ন এব্ং তোচব্র্   োচগর্ ন, ‘চক তেঙ্কর স্বপ্ন যেচখ্র্ চে োম! আচম যেব্রোজ, আচম 

এই ষূকরজন্মর্কই একমোত্র জন্ম ব্চ েো মর্ন কচরর্ চে োম; শুধু  োই নে; সমগ্র জগৎ 

ষূকরর্েহ ধোরি কুপক,-আচম এইরূপ ইচ্ছোও কচরর্ চে োম।’ পুুপনও এইতোর্ব্ প্রকদচ র 

সচহ  চমচ   হইেো চব্স্মদ  হন য , চ চন শুদ্ধস্বতোব্ ও অনন্তস্বরূপ। পুুপনর্ক ‘অচস্তত্বব্োন্’ 

ব্চ র্  পোরো  োে নো, কোরি পুুপন স্বেং অচস্তত্বস্বরূপ। পুুপন ব্ো আত্মোর্ক ‘জ্ঞোনী’ ব্চ র্  

পোরো  োে নো, কোরি আত্মো স্বেং জ্ঞোনস্বরূপ।  োাঁহোর্ক ‘যপ্রমসম্পন্ন’ ব্চ র্  পোরো  োে নো, 

কোরি চ চন স্বেং যপ্রমস্বরূপ। আত্মো অচস্তত্বব্োন্, জ্ঞোন ুক্ত অথব্ো যপ্রমমে-এরূপ ব্ ো 

তু । যপ্রম, জ্ঞোন ও অচস্তত্ব পুুপর্নর গুি নে, ঐগুচ   োাঁহোর স্বরূপ।  খ্ন ঐগুচ  যকোন 

ব্স্তুর পপর প্রচ চব্চম্ব  হে,  খ্ন ঐগুচ র্ক যসই ব্স্তুর গুি ব্চ র্  পোরো  োে। চকন্তু  

এগুচ  পুুপর্নর গুি নে, এগুচ  যসই মোহোন্ আত্মোর-অনন্ত পুুপর্নর স্বরূপ- োাঁহোর জন্ম 

নোই, মদ ুয নোই, চ চন চনজ মচহমোে চব্রোজ কচরর্ র্েন। চকন্তু  চ চন স্বরূপ তুচ েো এ েূর 

অধিঃপচ   হইেোর্েন য ,  চে  ুচম  োাঁহোর চনকট চগেো ব্র্ ো, ‘ ুচম ষূকর নও’, চ চন 

িীৎকোর কচরর্  থোচকর্ব্ন ও য োমোর্ক কোমড়োইর্  আরম্ভ কচরর্ব্ন। 

  

মোেোর মর্ধয-এই স্বপ্নমে জগর্ র মর্ধয আমোর্েরও যসই েষো হইেোর্ে। এখ্োর্ন যকব্  

যরোেন, যকব্  দ্যিঃখ্, যকব্  হোহোকোর-এখ্োর্ন কর্েকচট সুব্িের্গো ক গড়োইেো যেওেো 

হইেোর্ে আর সমুেে জগৎ পহো পোইব্োর জনয কোড়োকোচড় কচরর্ র্ে।  ুচম যকোন চনের্মই 

কখ্ন ব্দ্ধ চের্  নো। প্রকদচ র ব্েন য োমোর্  যকোন কোর্ ই নোই। য োগী য োমোর্ক ইহোই 
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চষক্ষো চেেো থোর্কন, নধর্ ের সচহ  ইহো চষক্ষো কর। য োগী য োমোর্ক বু্ঝোইেো চের্ব্ন, 

চকরূর্প-এই প্রকদচ র সচহ   ুক্ত হইেো, মন ও জগর্ র সচহ  এক কচরেো যফচ েো 

পুুপন চনর্জর্ক দ্যিঃখ্ী তোচব্র্ র্েন। য োগী আরও ব্র্ ন, এই দ্যিঃখ্মে সংসোর হইর্  

অব্যোচহ  পোইব্োর পপোে অচতজ্ঞ ো-অজের্নর মধয চেেো। অচতজ্ঞ ো  োত কচরর্  হইর্ব্ 

চনশ্চেই,  র্ব্    ষীঘ্র পহো যষন কচরেো যফ ো  োে,   ই মি । আমরো চনর্জর্ের এই 

জোর্  যফচ েোচে, আমোচেগর্ক ইহোর ব্োচহর্র  োইর্  হইর্ব্। আমরো চনর্জরো এই ফোাঁর্ে 

পো চেেোচে, চনজ যিষ্টোর্ ই আমোচেগর্ক ইহো হইর্  মুচক্ত  োত কচরর্  হইর্ব্। অ এব্ 

এই পচ পনোীর্প্রম, ব্েুপীচ  ও অনযোনয য সক  যেোটখ্োট যস্নহ-তো ব্োসোর আকোঙ্ক্ষো 

আর্ে, সব্ই যতোগ কচরেো  ও।  চে চনর্জর স্বরূপ সব্েেো স্মরি থোর্ক,  োহো হইর্   ুচম 

ষীঘ্রই চনচব্ের্ঘ্ন ইহো হইর্  পতিরীিে হইেো  োইর্ব্। কখ্নও তুচ ও নো-এই অব্্ো অচ  

অল্পক্ষর্ির জনয এব্ং আমোচেগর্ক ঊহোর মধয চেেো  োইর্ ই হইর্ব্। অচতজ্ঞ োই-

আমোর্ের একমোত্র মহোন্ চষক্ষক, চকন্তু  ঐ সুখ্দ্যিঃখ্গুচ র্ক যকব্  সোমচেক অচতজ্ঞ ো 

ব্চ েোই য ন মর্ন থোর্ক। এগুচ  ধোর্প 

  

ধোর্প আমোচেগর্ক এমন এক অব্্োে  ইেো  োইর্ব্, য খ্োর্ন জগর্ র সমুেে ব্স্তু অচ  

 ুচ্ছ হইেো  োইর্ব্, পুুপন  খ্ন চব্শ্বব্যোপী চব্রোটরূর্প পচরি  হইর্ব্ন, সমুেে জগৎ 

 খ্ন য ন সমুর্দ্র একচব্ ু জর্ র মর্ ো মর্ন হইর্ব্, এব্ং পহো আপচনই ষূর্নয চব্ ীন 

হইেো  োইর্ব্। চব্চতন্ন অচতজ্ঞ োর চত র চেেো আমোচেগর্ক  োইর্ ই হইর্ব্, চকন্তু  আমরো 

য ন আমোর্ের িরম  ক্ষয কখ্নই চব্স্মদ  নো হই। 

  

চব্র্ষনোচব্র্ষনচ িমোত্রোচ িোচন গুিপব্েোচি ।।১৯। ।  

  

-গুর্ির এই কর্েকচট অব্্ো আর্ে,  থো-চব্র্ষন, অচব্র্ষন, চিহ্নমোত্র (মহৎ) ও চিহ্ন-ষূনয 

(প্রকদচ )। 

  

আচম আপনোচেগর্ক পূব্ে পূব্ে ব্ক্তদ োে ব্চ েোচে, য োগষোে সোংখ্যেষের্নর পপর ্োচপ ; 

এখ্োর্নও পুনব্েোর সোংখ্যেষের্নর জগৎসদচষ্ট-প্রকরি আপনোচেগর্ক স্মরি করোইেো চেব্। 
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সোংখ্যমর্  প্রকদচ ই জগর্ র চনচমতির ও পপোেোন কোরি-দ্যই-ই। এই প্রকদচ র্  আব্োর 

চত্রচব্ধ পপোেোন আর্ে,  থো-সত্ত্ব, রজিঃ ও  মিঃ।  মিঃ পপোেোনচট অেকোর,  োহো চকেু 

অজ্ঞোনোত্মক ও গুুপ পেোথে সব্ই  র্মোমে। রজিঃ চক্রেোষচক্ত। সত্ত্ব ষোন্ততোব্-প্রকোষস্বতোব্। 

সদচষ্টর পূর্ব্ে প্রকদচ  য  অব্্োে থোর্ক,  োহোর্ক ব্র্  ‘অব্যক্ত’-অব্র্ষন ব্ো অচব্তক্ত; ইহোর 

অথে-র্  অব্্োে নোমরূর্পর চব্তোগ নোই, য  অব্্োে ঐ চ নচট পেোথে চকক সোমযতোর্ব্ 

থোর্ক।  োরপর ঐ সোমযোব্্ো নষ্ট হে, এই চ ন পপোেোন চব্চব্ধতোর্ব্ পরস্পর চমচে  

হইর্  থোর্ক,  োহোর ফ  এই জগৎ। প্রর্ যক ব্যচক্তর্ ও এই চ নচট পপোেোন চব্রোজমোন। 

 খ্ন সত্ত্ব প্রব্  হে,  খ্ন জ্ঞোর্নর পেে হে; রজিঃ প্রব্  হইর্  চক্রেো ব্দচদ্ধ পোে, আব্োর 

 মিঃ প্রব্  হইর্  অেকোর, আ সয ও অজ্ঞোন আমোর্ের আচ্ছন্ন কর্র। সোংখ্যম োনুসোর্র 

চত্রগুিমেী প্রকদচ র সর্ব্েো্চত প্রকোষ ‘মহৎ’ অথব্ো বু্চদ্ধ ত্ত্ব-পহোর্ক সমচষ্ট-বু্চদ্ধ ব্ ো  োে, 

ব্যচষ্ট মনুনযবু্চদ্ধ পহোরই একচট অংষমোত্র। সোংখ্য মর্নোচব্জ্ঞোর্ন ‘মন’ ও ‘বু্চদ্ধ’র মর্ধয 

চব্র্ষন প্রর্তে আর্ে। মর্নর কো ে যকব্  চব্নেোচতর্ো -জচন  যব্েনোগুচ র্ক সংগ্রহ 

কচরেো বু্চদ্ধ অথেোৎ ব্যচষ্ট মহর্ র সমীর্প পপনী  করো। বু্চদ্ধ ঐ-সক  চব্নে চনশ্চে কর্র। 

মহৎ হইর্  অহং ত্ত্ব ও অহং ত্ত্ব হইর্  সূক্ষ্মতূর্ র পৎপচতির হে। এই সূক্ষ্মতূ সক  

আব্োর পরস্পর চমচ   হইেো এই ব্োহয ্ ূ তূ রূর্প পচরি  হে;  োহো হইর্ ই এই ্ ূ  

জগর্ র পৎপচতির; সোংখ্যেষের্নর ম -বু্চদ্ধ হইর্  আরম্ভ কচরেো একখ্ন্ড প্রস্তর প েন্ত 

সব্ই এক পপোেোন হইর্  পৎপন্ন হইেোর্ে, যকব্  সূক্ষ্ম ো ও ্ূ  ো  ইেোই পহোর্ের 

প্রর্তে। সূক্ষ্ম কোরি, ্ূ  কো ে। সোংখ্যেষের্নর মর্  পুুপন সমুেে প্রকদচ র ব্োচহর্র-চ চন 

জড় নন;  বু্চদ্ধ, মন,  ন্মোত্র অথব্ো ্ূ তূ  যকোন চকেুর সেদষ নন। ইচন সমূ্পিে পদথক্, 

ইাঁহোর স্বরূপ সমূ্পিে চতন্ন। ইহো হইর্   োাঁহোরো চসদ্ধোন্ত কর্রন য , পুুপন অব্ষযই 

মদ ুযরচহ , কোরি চ চন যকোন প্রকোর চমেি হইর্ ই 

  

পৎপন্ন নন।  োহো চমেি হইর্  পৎপন্ন নে,  োহোর কখ্নও নোষ হইর্  পোর্র নো। এই 

পুুপন ব্ো আত্মো-সমূর্হর সংখ্যো অসীম। 
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এখ্ন আমরো এই সূত্রচটর  োৎপ ে বু্চঝর্  পোচরব্। ‘চব্র্ষন’ অর্থে ্ূ তূ -র্ গুচ র্ক 

আমরো ইচন্দ্রেদ্বোরো পপ চি কচরর্  পোচর। ‘অচব্র্ষন’ অর্থে সূক্ষ্মতূ  - ন্মোত্র, এই  ন্মোত্র 

সোধোরি মোনুন পপ চি কচরর্  পোর্র নো। প ঞ্জচ  ব্র্ ন, ‘ চে  ুচম য োগোতযোস কর, 

চকেুচেন পর্র য োমোর অনুতব্-ষচক্ত এ  সূক্ষ্ম হইর্ব্ য ,  ুচম  ন্মোত্রগুচ  ব্োস্তচব্ক 

প যক্ষ কচরর্ব্।’ য োমরো শুচনেোে, প্রর্ যক ব্যচক্তর িোচরচের্ক এক প্রকোর যজযোচ িঃ আর্ে, 

প্রর্ যক প্রোিীর চত র হইর্  সব্েেো এক প্রকোর আর্ োক ব্োচহর হইর্ র্ে। প ঞ্জচ  

ব্র্ ন, যকব্  য োগীই পহো যেচখ্র্  পোন। আমরো সকর্  পহো যেচখ্র্  পোই নো, চকন্তু  

য মন পুে হইর্  সব্েেোই সূক্ষ্মকিো চনগে  হে, য গুচ  দ্বোরো আমরো আঘ্রোি পোই, যসইরূপ 

আমোর্ের ষরীর হইর্ ও সব্েেোই এই  ন্মোত্রসক  ব্োচহর হইর্ র্ে। প্র যহই আমোর্ের 

ষরীর হইর্  শুত ব্ো অশুত ষচক্ত ও তোব্রোচষ ব্োচহর হই র্ে; এব্ং আমরো য খ্োর্নই  োই, 

যসখ্োর্নই পচরর্ব্ষ এই  ন্মোত্রে পূিে থোর্ক। ইহোর প্রকদ  রহসয নো জোচনর্ ও এইতোর্ব্ই 

অজ্ঞো সোর্র মোনুর্নর মর্ন মচ র, চগজেোচে কচরব্োর তোব্ আচসেোর্ে। তগব্োনর্ক পপোসনো 

কচরব্োর জনয মচ রচনমেোর্ির চক প্রর্েোজন চে   য খ্োর্ন যসখ্োর্ন ঈশ্বর্রর পপোসনো কর 

নো যকন  কোরি নো জোচনর্ ও মোনুন বু্চঝেোচে  য , য খ্োর্ন য োর্ক ঈশ্বর্রর পপোসনো 

কর্র, যস ্োন পচব্ত্র  ন্মোত্রে পচরপূিে হইেো  োে। সকর্  প্র যহ যসখ্োর্ন  োে, যসখ্োর্ন 

  ই যব্ষী  ো োেো  কর্র,   ই মোনুন পচব্ত্র হইর্  থোর্ক, সর্ি সর্ি ্োনচটও 

পচব্ত্র র হইর্  থোর্ক। য  ব্যচক্তর অন্তর্র যব্ষী সত্ত্বগুি নোই, যস  চে যসখ্োর্ন  োে, 

 োহোরও সত্ত্বগুর্ির পর্দ্রক হইর্ব্। অ এব্ মচ র ও  ীথেোচে যকন পচব্ত্র ব্চ েো গিয হে, 

 োহোর কোরি বু্ঝো যগ । চকন্তু  এচট সব্েেোই স্মরি রোচখ্র্  হইর্ব্ য , সোধু য োর্কর 

সমোগর্মর পপর্রই যসই ্োর্নর পচরত্র ো চনতের কর্র। চকন্তু  মুষচক  এই য , মোনুন মূ  

পর্েষয তুচ েো  োে-অর্শ্বর সনু্মর্খ্ ষকট য োজনো কর্র। প্রথর্ম মোনুনই এই ্োনগুচ র্ক 

পচব্ত্র কচরেোচে ,  োরপর যসই ্োর্নর পচব্ত্র ো আব্োর কোরি হইেো অপরর্কও পচব্ত্র 

কচর ।  চে যস ্ োর্ন সব্েেো অসোধু য োকই  ো োেো  কর্র,  োহো হইর্  যসই ্ োন অনযোনয 

্োর্নর মর্ োই অপচব্ত্র হইেো  োইর্ব্। ব্োচড়র্র্রর গুর্ি নে, য োর্কর গুর্িই মচ র পচব্ত্র 

ব্চ েো গিয হে; চকন্তু  এচট আমরো সব্েেো তুচ েো  োই। এই কোরর্িই সমচধক 
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সত্ত্বগুিসম্পন্ন সোধু ও মহোত্মোগি ি ুচেের্ক ঐ সত্ত্বগুি চব্চকরি কচরেো  োাঁহোর্ের ি ুেোশ্বে্ 

য োর্কর পপর চেনরো  প্রিন্ড প্রতোব্ চব্স্তোর কচরর্  পোর্রন। মোনুন এ  পচব্ত্র হইর্  

পোর্র য ,  োহোর যসই পচব্ত্র ো য ন স্পষে করো  োে। সোধুর ষরীর পচব্ত্র, চ চন য খ্োর্ন 

চব্িরি কর্রন, যসখ্োর্নই পচব্ত্র ো চব্চু্ছচর  হে। য  যকহ  োাঁহোর সংস্পর্ষে আর্স, যস-ই 

পচব্ত্র হইেো  োে। 

  

এখ্ন ‘চ িমোত্র’-এর অথে চক, যেখ্ো  োক। ‘চ িমোত্র’ ব্চ র্  বু্চদ্ধর্ক বু্ঝোে; পহো প্রকদচ র 

প্রথম অচতব্যচক্ত, পহো হইর্ ই অনযোনয সমুেে ব্স্তু অচতব্যক্ত হইেোর্ে। গুর্ির যষন 

অব্্োচটর নোম ‘অচ ি’ ব্ো চিহ্নষূনয। এইখ্োর্নই আধুচনক চব্জ্ঞোন ও ধমেগুচ র মর্ধয 

চব্র্ষন পোথেকয যেখ্ো  োে। প্রর্ যক ধর্মেই এই তোব্চট যেচখ্র্  পোওেো  োে য , এই জগৎ 

নি নযষচক্ত হইর্  পৎপন্ন হইেোর্ে। ঈশ্বর আমোর্ের নযোে ব্যচক্তচব্র্ষন চকনো, এ চব্িোর 

েোচড়েো চেেো যকব্  মর্নোচব্জ্ঞোর্নর চেক চেেো ধচরর্  ঈশ্বরব্োর্ের  োৎপ ে এই য , 

নি নযই সদচষ্টর আচে ব্স্তু;  োহো হইর্ ই ্ূ তূর্ র প্রকোষ হইেোর্ে। চকন্তু  আধুচনক 

েোষেচনক পচন্ডর্ রো ব্র্ ন, নি নয সদচষ্টর যষন ব্স্তু।  োাঁহোর্ের ম  এই য , অর্ি ন জড় 

ব্স্তুসক  অর্ল্প অর্ল্প জীব্জন্তু র্  পচরি  হইেোর্ে, এই জীব্জন্তু  ক্রমষিঃ পন্ন  হইেো 

মনুনযরূর্প চব্কচষ  হইেোর্ে।  োাঁহোরো ব্র্ ন, জগর্  সমুেে ব্স্তু য  নি নয হইর্  প্রসদ  

হইেোর্ে  োহো নে, ব্রং নি নযই সদচষ্টর সব্ের্ষন ব্স্তু। ধমে ও চব্জ্ঞোর্নর চসদ্ধোন্ত 

আপো চব্রূদ্ধ ব্চ েো মর্ন হইর্ ও দ্যইচট চসদ্ধোন্তই স য। একচট অনন্ত ষদঙ্খ  ব্ো যেিী 

গ্রহি কর, য মন ক-খ্-ক-খ্-ক-খ্-ই যোচে; প্রশ্ন এই, ইহোর মর্ধয ক আচের্  অথব্ো খ্ 

আচের্    চে  ুচম এই ষদঙ্খ চটর্ক ক-খ্ এইরূর্প গ্রহি কর,  োহো হইর্  অব্ষয ‘ক’যক 

প্রথম ব্চ র্  হইর্ব্, চকন্তু   চে  ুচম পহোর্ক খ্-ক এইতোর্ব্ গ্রহি কর,  োহো হইর্  

‘খ্’যকই আচে ধচরর্  হইর্ব্। আমরো য  চেক চেেো যেচখ্র্ চে,  োহোর পপর পহো চনতের 

কর্র। নি নয পচরিোমপ্রোি ইহেো ্ূ তূর্ র আকোর ধোরি কর্র, ্ূ তূ  আব্োর 

নি নযরূর্প পচরি  হে, এইতোর্ব্ই িচ র্  থোর্ক। সোংর্খ্যরো ও অনযোনয ধমেোিো েগি 

নি নযর্ক অর্গ্র ্োপন কর্রন।  োহোর্  ঐ ষদঙ্খ  এই আকোর ধোরি কর্র,  থো-প্রথর্ম 

নি নয, পর্র জড়। নব্জ্ঞোচনক জড়র্ক গ্রহি কচরেো ব্র্ ন, ‘প্রথর্ম জড়, পর্র নি নয’। 
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পতর্েই একই ষদঙ্খর্ র কথো ব্চ র্ র্েন। তোর ীে েষেন চকন্তু  এই নি নয ও জড়-

পতর্েরই পোর্র পুুপন ব্ো আত্মোর্ক যেচখ্র্  পোন। এই আত্মো বু্চদ্ধর অ ী ; বু্চদ্ধ  োাঁহোরই 

প্রচ ফচ   আর্ োক। 

  

দ্রষ্টো েদচষমোত্রিঃ শুর্দ্ধোহচপ প্র যেোনুপষোিঃ ।।২০। ।  

  

-দ্রষ্টো যকব্  নি নয মোত্র;  চেও চ চন স্বেং পচব্ত্রস্বরূপ,  থোচপ বু্চদ্ধর চত র চেেো চ চন 

যেচখ্েো থর্কন। 

  

এখ্োর্নও সোংখ্যেষের্নর কথো ব্ ো হইেোর্ে। আমরো পূর্ব্েই যেচখ্েোচে, সোংখ্যেষের্নর এই 

ম  য , চনম্ন ম চব্কোষ হইর্  বু্চদ্ধ প েন্ত সব্ই প্রকদচ র অন্তগে ; পুুপনগি প্রকদচ র 

ব্োচহর্র, এই পুুপনগর্ির যকোন গুি নোই।  র্ব্ আত্মো দ্যিঃখ্ী ব্ো সুখ্ী ব্চ েো প্র ীেমোন হন 

যকন  প্রচ ফ র্নর দ্বোরো। একখ্ন্ড ুচটর্কর চনকট একচট  ো  ফু  রোচখ্র্  ঐ 

ুচটকচটর্ক  ো  যেখ্োইর্ব্; যসইরূপ আমরো য  সুখ্ ব্ো দ্যিঃখ্ যব্োধ কচরর্ চে,  োহো 

ব্োস্তচব্ক প্রচ চব্ম্ব মোত্র, ব্োস্তচব্ক আত্মোর্  এ-সক  চকেুই নোই। আত্মো প্রকদচ  হইর্  

সমূ্পিে পদথক্ ব্স্তু। প্রকদচ  এক ব্স্তু, আত্মো এক ব্স্তু, এই দ্যই চিরচেন পদথক্। সোংর্খ্যরো 

ব্র্ ন য , (বু্চদ্ধজো ) জ্ঞোন একচট চমে পেোথে, পহোর হ্রোসব্দচদ্ধ আর্ে, পহো পচরব্ েনষী ; 

ষরীর্রর নযোে পহোও ক্রমষিঃ পচরিোমপ্রোি হে, ষরীর্রর য -সক  ধমে, পহোর্ ও প্রোে 

যস-সক  ধমে চব্েযমোন। ষরীর্রর পর্ক্ষ নখ্ য মন, এই জ্ঞোর্নর পর্ক্ষ যেহও যসইরূপ। 

নখ্ ষরীর্রর একচট অংষ, পহোর্ক ষ  ষ  ব্োর কোচটেো ফচ র্ ও ষরীর ব্োাঁচিেো থোর্ক। 

যসইরূপ এই ষরীর ব্ু ব্োর পচর যক্ত হইর্ ও (বু্চদ্ধজো ) জ্ঞোন  ুগ ুগোন্তর ধচরেো 

থোচকর্ব্। চকন্তু   োহো হইর্ ও এই জ্ঞোন কখ্নও অচব্নোষী হইর্  পোর্র নো, কোরি পহো 

পচরব্ েনষী , পহোর হ্রোসব্দচদ্ধ আর্ে। আর  োহো চকেু পচরব্ েনষী ,  োহো কখ্নও 

অচব্নোষী হইর্  পোর্র নো। এই জ্ঞোন অব্ষযই জনযপেোথে। আর ইহো হইর্ ই বু্ঝোইর্ র্ে, 

অনয আর এক পেোথে আর্ে। জনযপেোথে কখ্নও মুক্তস্বতোব্ হইর্  পোর্র নো। সংচিষ্ট 

সব্চকেুই প্রকদচ র অন্তগে , সু রোং চিরকোর্ র জনয ব্দ্ধ।  র্ব্ মুক্ত যক  চ চন কো ে-

কোরি-সম্বর্ের অ ী , চ চনই প্রকদ  মুক্ত।  ুচম  চে ব্র্ ো, মুক্ততোব্চট ভ্রমোত্মক, আচম 
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ব্চ ব্, ব্ের্নর তোব্চটও ভ্রমোত্মক। আমোর্ের জ্ঞোর্ন এই দ্যই তোব্ই সেো চব্রোচজ , 

পরস্পর্রর আচে -একচট নো থোচকর্  অপরচট থোচকর্  পোর্র নো। ব্েন ও মুচক্ত সম্বর্ে 

ইহোই আমোর্ের ধোরিো।  চে যেওেোর্ র মধয চেেো  োইর্  িোই, আমোর্ের মোথো 

যেওেোর্  ধোক্কো খ্োে;  োহো হইর্  বু্চঝ োম, আমরো ঐ যেওেোর্ র দ্বোরো সীমোব্দ্ধ। সর্ি 

সর্ি বু্চঝ োম, আমোর্ের একটো ইচ্ছোষচক্ত আর্ে। এব্ং মর্ন কচর, এই ইচ্ছোষচক্তর্ক 

আমরো য খ্োর্ন ইচ্ছো পচরিোচ   কচরর্  পোচর। প্রচ পর্ে এই চব্র্রোধী তোব্-দ্যইচট 

আমোর্ের সনু্মর্খ্ আচসর্ র্ে। আমোচেগর্ক চব্শ্বোস কচরর্ ই হইর্ব্ আমরো মুক্ত; চকন্তু  

প্রচ  মুহূর্ ে যেচখ্র্ চে, আমরো মুক্ত নই। দ্যইচট তোর্ব্র মর্ধয একচট  চে ভ্রমোত্মক হে, 

 র্ব্ অপরচটও ভ্রমোত্মক হইর্ব্, আর একচট  চে স য হে  র্ব্ অপরচটও স য হইর্ব্, 

কোরি পতর্েই অনুতব্রূপ একই চতচতিরর পপর ্োচপ । য োগী ব্র্ ন, এই দ্যইচট তোব্ই 

স য, বু্চদ্ধ প েন্ত ধচরর্  আমরো ব্দ্ধ। চকন্তু  আত্মো চহসোর্ব্ আমরো মুক্ত। মোনুর্নর প্রকদ  

স্বরূপ-আত্মো ব্ো পুুপন-কো েকোরি-ষদঙ্খর্ র ব্োচহর্র। এই আত্মোর মুক্তস্বতোব্চট জর্ড়র 

চতন্ন চতন্ন স্তর্রর মধয চেেো পচর্রুত  হইেো বু্চদ্ধ, মন ই যোচে নোনো আকোর ধোরি 

কচরেোর্ে। আত্মোরই যজযোচ িঃ সব্চকেুর চত র চেেো প্রকোচষ  হইর্ র্ে। বু্চদ্ধর চনর্জর 

যকোন আর্ ো নোই। মচস্তর্ে প্রর্ যক ইচন্দ্রর্েরই এক-একচট যকন্দ্র আর্ে। সক  ইচন্দ্রর্ের 

য  একচটমোত্র যকন্দ্র,  োহো নে, প্রর্ যক ইচন্দ্রর্ের যকন্দ্র পদথক্ পদথক্।  র্ব্ আমোর্ের এই 

অনুতূচ গুচ  সোমঞ্জসয  োত কর্র চকতোর্ব্  যকোথোে  োহোরো একত্ব  োত কর্র  মচস্তর্ে 

 চে  োহোরো এই একত্ব  োত কচর ,  োহো হইর্  িকু্ষ, কিে, নোচসকো প্রতদচ  ইচন্দ্রেগুচ র 

একচট মোত্র যকন্দ্র থোচক । চকন্তু  আমরো চনচশ্চ তোর্ব্ জোচন য , প্রর্ যকচট ইচন্দ্রর্ের জনয 

চতন্ন চতন্ন যকন্দ্র আর্ে। মোনুন চকন্তু  একই সমর্ে যেচখ্র্  ও শুচনর্  

  

পোে। ইহোর্ ই যব্োধ হইর্ র্ে য , এই বু্চদ্ধর পশ্চোর্  অব্ষযই একচট একত্ব আর্ে। বু্চদ্ধ 

মচস্তর্ের সচহ  সম্বে-চকন্তু  এই বু্চদ্ধরও পশ্চোর্  পুুপন রচহেোর্েন। চ চনই একত্বস্বরূপ। 

 োাঁহোর চনকট চগেোই সমুেে যব্েনো ও অনুতূচ  চমচ   হে ও একীতোব্ ধোরি কর্র। 

আত্মোই যসই যকন্দ্র, য খ্োর্ন সমুেে চতন্ন চতন্ন ইচন্দ্রেোনুতূচ  চমচ   ও একীতূ  হে। যসই 

আত্মো মুক্তস্বতোব্। এই আত্মোর মুক্ত স্বোতোব্ই য োমোর্ক প্রচ  মুহূর্ ে ব্চ র্ র্ে,  ুচম মুক্ত। 
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চকন্তু   ুচম তু  কচরর্ ে। যসই মুক্ত স্বতোব্র্ক প্রচ  মুহূর্ ে বু্চদ্ধ ও মর্নর সচহ  চমচে  

কচরেো যফচ র্ ে।  ুচম যসই মুক্ত স্বতোব্ বু্চদ্ধর্  আর্রোপ কচরব্োর যিষ্টো কচরর্ ে। আব্োর 

 ৎক্ষিোৎ যেচখ্র্  পোইর্ ে য , বু্চদ্ধ মুক্তস্বতোব্ নে।  ুচম  খ্ন যসই মুক্ত স্বতোব্ যের্হ 

আর্রোপ কচরেো থোর্কো, চকন্তু  প্রকদচ  য োমোর্ক  ৎক্ষিোৎ ব্চ েো যেন,  ুচম আব্োর তু  

কচরেোে। এই জনযই একই সমর্ে আমোর্ের মুচক্ত ও ব্ের্নর চমচে  অনুতূচ  যেচখ্র্  

পোওেো  োে। য োগী মুক্ত ও ব্দ্ধ, পতে অব্্োরই চব্র্িনি কর্রন; এব্ং  োাঁহোর 

অজ্ঞোনোেকোর েূর হে। চ চন বু্চঝর্  পোর্রন য , পুুপনই মুক্ত, জ্ঞোনর্ন; বু্চদ্ধরূপ পপোচধর 

মধয চেেো চ চনই এই সোন্ত (সীমোব্দ্ধ) জ্ঞোনরূর্প প্রকোষ পোইর্ র্েন, যসই চহসোর্ব্ই চ চন 

ব্দ্ধ। 

  

 েথে এব্ েদষযসযোত্মো ।।২১। ।  

  

-েদর্ষযর (অথেোৎ প্রকদচ র) আত্মো (স্বতোব্, প্রকদচ  ও  োহোর চব্চতন্ন আকোর্র পচরিোম) 

চিন্মে পুুপর্নরই (র্তোগ ও মুচক্তর) জনয। 

  

প্রকদচ র চনর্জর যকোন ষচক্ত নোই।   ক্ষি পুুপন পপচ্  থোর্কন,   ক্ষিই  োহোর ষচক্ত 

প্র ীেমোন হে। ির্ন্দ্রর আর্ োক য মন  োহোর চনর্জর নে, প্রচ ফচ   -প্রকদচ র ষচক্তও 

 দ্রূপ। য োগীর্ের মর্  প্রকদচ র সমুেে অচতব্যচক্ত প্রকদচ  হইর্ ই পৎপন্ন; চকন্তু  

পুুপনর্ক মুক্ত করো েোড়ো প্রকদচ র চনর্জর যকোন পর্েষয নোই। 

  

কদ োথেং প্রচ  নষ্টমপযনষ্টং  েনযসোধোরিত্বোৎ ।।২২। ।  

  

-চ চন যসই পরম পে  োত কচরেোর্েন,  োাঁহোর পর্ক্ষ প্রকদচ  (ব্ো অজ্ঞোন) নষ্ট হইর্ ও 

পহো নষ্ট হে নো, কোরি অপর্রর পর্ক্ষ পহো থোর্ক। 

  

আত্মো য  প্রকদচ  হইর্  সমূ্পিে স্ব ন্ত্র, ইহো জোনোর্নোই প্রকদচ র সব্ কোর্জর একমোত্র  ক্ষয। 

 খ্ন আত্মো ইহো জোচনর্  পোর্রন,  খ্ন প্রকদচ  আর  োাঁহোর্ক চকেুর্ ই আকনেি কচরর্  
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পোর্র নো। চ চন মুক্ত হইেোর্েন,  োাঁহোর পর্ক্ষই সমুেে প্রকদচ   ে পোে। চকন্তু  অনন্ত যকোচট 

আত্মো ব্ো পুুপন চিরকো ই থোচকর্ব্,  োহোর্ের জনয প্রকদচ  কো ে কচরেোই  োইর্ব্। 

  

স্বস্বোচমষর্ক্তযোিঃ স্বরূর্পোপ চির্হ ুিঃ সংর্ োগিঃ ।।২৩। ।  

  

-েদষয ও পহোর প্রতু দ্রষ্টোর ষচক্তদ্বর্ের (র্তোগযত্ব ও যতোক্তদত্বরূপ) স্বরূপ পপ চির যহ ু 

সংর্ োগ। 

  

এই সূত্রোনুসোর্র-আত্মো ও প্রকদচ   খ্ন সং ুক্ত হন,  খ্নই (এই সংর্ োগব্ষ িঃ) পতর্ের 

( থোক্রর্ম দ্রষ্টদত্ব ও েদষযত্ব) দ্যই ষচক্ত প্রকোচষ  হইেো থোর্ক।  খ্নই এই জগৎপ্রপে চতন্ন 

চতন্ন রূর্প ব্যক্ত হইর্  থোর্ক। অজ্ঞোনই এই সংর্ োর্গর যহ ু। আমরো প্রচ চেনই যেচখ্র্  

পোইর্ চে য , আমোর্ের দ্যিঃখ্ ব্ো সুর্খ্র কোরি-ষরীর্রর সচহ  সংর্ োগ।  চে আমোর এই 

চনশ্চে জ্ঞোন থোচক  য , আচম ষরীর নই,  র্ব্ আমোর ষী গ্রীষ্ম ব্ো অনয চকেুরই যখ্েো  

থোচক  নো। এই ষরীর একচট সংহচ  মোত্র। আমোর একচট যেহ আর্ে, য োমোর অনয একচট 

যেহ আর্ে, সূর্ ের আব্োর একচট পদথক্ যেহ-এরূপ ব্ ো যকব্  রূপকথো-মোত্র। সমগ্র 

জগৎ জর্ড়র এক মহোসমুদ্র। যসই মহোসমুর্দ্রর এক চব্ ুর নোম ‘ ুচম’, এক চব্ ুর নোম 

‘আচম’ ও আর এক চব্ ুর নোম ‘সূ ে’। আমরো জোচন, এই জড়রোচষ সব্েেোই ্ োন পচরব্ েন 

কচরর্ র্ে। আজ  োহো সূর্ ের পপোেোনতূ , কো   োহো আমোর্ের ষরীর্রর পপোেোর্ন 

পচরি  হইর্  পোর্র। 

  

 সয যহ ুরচব্েযো ।।২৪। ।  

  

-এই সংর্ োর্গর কোরি অচব্েযো অথেোৎ অজ্ঞোন।  

  

আমরো অজ্ঞোনব্ষ িঃ এক চনচেেষ্ট ষরীর্র চনর্জর্ের আব্দ্ধ কচরেো দ্যিঃর্খ্র পথ পনু্মক্ত 

রোচখ্েোচে। ‘আচম ষরীর’ এই ধোরিো একচট কুসংস্কোর মোত্র। এই কুসংস্কোরই আমোচেগর্ক 

সুখ্ী ব্ো দ্যিঃখ্ী কচরর্ র্ে। অজ্ঞোন-প্রসূ  এই কুসংস্কোর হইর্  আমরো ষী -পষ্ণ, সুখ্-

দ্যিঃখ্-এই সব্ যব্োধ কচরর্ চে। আমোর্ের ক েব্য, এই সংস্কোরর্ক অচ ক্রম করো। চক 
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কচরেো ইহো কোর্ ে পচরি  কচরর্  হইর্ব্, য োগী  োহো যেখ্োইেো যেন। ইহো প্রমোচি  

হইেোর্ে য , মর্নর যকোন চব্র্ষন অব্্োে ষরীর ে্ধ  হইর্ ও মোনুন যকোন  ন্ত্রিো যব্োধ 

কচরর্ব্ নো।  র্ব্ মর্নর এইরূপ আকচস্মক প্চতোব্্ো হের্ ো এক চনচমর্নর জনয রূ্িেোব্র্ ের 

মর্ ো আর্স, আব্োর পরক্ষর্িই িচ েো  োে। চকন্তু   চে আমরো এই অব্্ো য োর্গর দ্বোরো 

নব্জ্ঞোচনক প্রিো ীর্   োত কচর,  োহো হইর্  আমরো ্োচেতোর্ব্ অনুতব্ কচরব্-ষরীর 

হইর্  আত্মো পদথক্। 

  

 েতোব্োৎ সংর্ োগোতোর্ব্ো হোনং  েদর্ষিঃ নকব্ যম্ ।।২৫। ।  

  

-এই অজ্ঞোর্নর অতোব্ হইর্ ই পুুপন-প্রকদচ র সংর্ োগ নষ্ট হইেো  োে। ইহোই হোন 

(অজ্ঞোর্নর পচর যোগ), ইহোই দ্রষ্টোর নকব্ যপর্ে অব্চ্চ  ব্ো মু চক্ত। 

  

য োগেষের্নর মর্  আত্মো অচব্েযোব্ষ িঃ প্রকদচ র সচহ  সং ুক্ত হইেোর্েন; প্রকদচ র 

প্রতোব্ হইর্  মুক্ত হওেোই আমোর্ের পর্েষয। ইহোই সক  ধর্মের একমোত্র  ক্ষয। 

  

আত্মোমোর্ত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। ব্োহয ও অন্তিঃপ্রকদচ  ব্ষীতূ  কচরেো আত্মোর এই ব্রহ্মতোব্ 

ব্যক্ত করোই জীব্র্নর িরম  ক্ষয। কমে, পপোসনো, মনিঃসং ম অথব্ো জ্ঞোন, এগুচ র মর্ধয 

এক, একোচধক ব্ো সক  পপোে দ্বোরো এই ব্রহ্মতোব্ ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহোই ধর্মের 

পূিেোি। ম , অনুষ্ঠ মনোন-পদ্ধচ , ষোে, মচ র ব্ো ব্োহয চক্রেোক োপ ধর্মের যগ ি অি মোত্র। 

য োগী মনিঃসং র্মর দ্বোরো এই িরম  র্ক্ষয পপনী  হইর্  যিষ্টো কর্রন।   চেন নো আমরো 

প্রকদচ র প্রতোব্ হইর্  চনজচেগর্ক মুক্ত কচরর্  পোচর,   চেন য ো আমরো ক্রী েোস; 

প্রকদচ  য মন চনর্েেষ যেে, আমরো যসইতোর্ব্ িচ র্  ব্োধয হই। য োগী ব্র্ ন, চ চন মনর্ক 

ব্ষীতূ  কচরর্  পোর্রন, চ চন জড়র্কও ব্ষীতূ  কচরর্  পোর্রন। অন্তিঃপ্রকদচ  ব্োহযপ্রকদচ  

অর্পক্ষো অর্নক প্চত র, সু রোং পহোর সচহ  সংগ্রোম করো-পহোর্ক জে করো-অর্পক্ষোকদ  

কচকন। এই কোরর্ি চ চন অন্তিঃপ্রকদচ  জে কচরেোর্েন, সমুেে জগৎ  োাঁহোর ব্ষীতূ , 

 োাঁহোর েোসস্বরূপ। প্রকদচ র্ক এইরূর্প ব্ষীতূ  কচরব্োর পপোে রোজর্ োর্গ পপ্োচপ  

হইেোর্ে। আমরো ব্োহযজগর্  য -সক  ষচক্তর সচহ  পচরচি ,  ের্পক্ষো প্চত র 
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ষচক্তসমূহর্ক ব্র্ষ আচনর্  হইর্ব্। এই ষরীর মর্নর একচট ব্োহয আব্রি মোত্র। ষরীর ও 

মন য  দ্যইচট চতন্ন চতন্ন ব্স্তু  োহো নে, পহোরো শুচক্ত ও  োহোর কচকন আব্রর্ির মর্ ো। 

পহোরো এক ব্স্তুরই দ্যইচট চব্চতন্ন অব্্ো। শুচক্তর অতযন্তরীি পেোথেচট ব্োচহর হইর্  

নোনোপ্রকোর পপোেোন গ্রহন কচরেো ঐ ব্োহয আব্রি প্রস্তু  কর্র। এইতোর্ব্ই মর্নোনোমর্ধে 

এই অতযন্তরীি সূক্ষ্ম-ষচক্তসমূহও ব্োচহর হইর্  ্ূ  পেোথে  ইেো  োহো হইর্  এই 

ষরীররূপ ব্োহয আব্রি প্রস্তু  কচরর্ র্ে। সু রোং  চে আমরো অন্তজেগৎ জে কচরর্  

পোচর,  র্ব্ ব্োহযজগৎ জে করো খ্ুব্ সহজ হইেো পর্ড়। আব্োর এই দ্যই ষচক্ত য  পরস্পর 

চব্চতন্ন,  োহো নে। ক কগুচ  ষচক্ত ষোরীচরক ও ক কগুচ  মোনচসক,  োহো নে। য মন 

এই েদষযমোন জগৎ সূক্ষ্মজগর্ র ্ূ  প্রকোষ মোত্র, য মচন ব্োহয ষচক্তগুচ ও সূক্ষ্ম-ষচক্তর 

্ূ  প্রকোষ মোত্র। 

  

সোধন পোে 

  

চব্র্ব্কখ্যোচ রচব্প্লব্ো হোর্নোপেিঃ ।।২৬। ।  

  

-চনরন্তর এই চব্র্ব্র্কর অতযোসই অজ্ঞোন-নোর্ষর পপোে। 

  

সমুেে সোধর্নর প্রকদ   ক্ষয এই সেসচদ্বর্ব্ক-একচট চব্র্ষনরূর্প জোনো য , পুুপন প্রকদচ  

হইর্  স্ব ন্ত্র, পুুপন জড়ও নন, মনও নন; আর পচন প্রকদচ  নন ব্চ েো পাঁহোর যকোনরূপ 

পচরব্ েনও সম্ভব্ নে। যকব্  প্রকদচ ই সব্েেো পচরি  হইর্ র্ে, সব্েেোই পহোর সংর্িন, 

চব্র্িন ও পুনিঃসংর্িন র্চটর্ র্ে।  খ্ন চনরন্তর অতযোর্সর দ্বোরো আমরো এই চব্র্ব্কজ্ঞোন 

 োত কচরব্,  খ্নই অজ্ঞোন িচ েো  োইর্ব্।  খ্নই পুুপন স্ব-স্বরূর্প অথেোৎ সব্েজ্ঞ, 

সব্েষচক্তমোন্ ও সব্েব্যোচপরূর্প প্রচ তো  হইর্ব্ন। 

  

 সয সিধো প্রোন্ততূচমিঃ প্রজ্ঞো ।।২৭। ।  

  

- োাঁহোর (জ্ঞোনীর) চব্র্ব্কজ্ঞোর্নর সো চট প্চত ম স্তর আর্ে।  
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 খ্ন এই জ্ঞোন  োত হইর্  থোর্ক,  খ্ন য ন পহো একচটর পর আর একচট কচরেো 

সিস্তর্র আচসর্  থোর্ক।  খ্ন পহোর্ের মর্ধয একচট অব্্ো আরম্ভ হে, আমরো  খ্ন 

বু্চঝর্  পোচর য , আমরো জ্ঞোন োত কচরর্ চে। প্রথর্ম এইরূপ অব্্ো আচসর্ব্, মর্ন 

হইর্ব্-‘ োহো জোচনব্োর  োহো জোচনেোচে’; মর্ন  খ্ন আর যকোনরূপ অসর্ন্তোন থোচকর্ব্ নো। 

  ক্ষি আমোর্ের জ্ঞোনচপপোসো থোর্ক,   ক্ষি আমরো ই স্ত িঃ জ্ঞোর্নর অনুসেোন কচর। 

য খ্োর্নই চকেু স য পোইব্ ব্চ েো মর্ন হে, অমচন যসচের্ক ধোচব্  হই। যসখ্োর্ন পহো নো 

পোইর্  মর্ন অষোচন্ত আর্স, আব্োর অনয একচের্ক সেোন কচর।   চেন নো অনুতব্ 

কচরর্  পোচর য , সমুেে জ্ঞোন আমোর্ের চত র্রই রচহেোর্ে,   চেন নো যব্োধ কচর, যকহই 

আমোচেগর্ক স য োর্ত সোহো য কচরর্  পোর্র নো, আমোর্ের চনর্জর্ের চনর্জর্ক সোহো য 

কচরর্  হইর্ব্,   চেন সমুেে স যোর্ন্বনিই ব্দথো। চব্র্ব্ক অতযোস কচরর্  আরম্ভ কচরর্  

আমরো য  সর্ যর চনকটব্ েী হইর্ চে,  োহোর প্রথম এই  ক্ষি প্রকোষ পোইর্ব্ য , ঐ 

অসর্ন্তোর্নর তোব্ িচ েো  োইর্ব্। আমোর্ের চনচশ্চ  ধোরিো হইর্ব্, আমরো স য পোইেোচে 

এব্ং ইহো স য ব্য ী  আর চকেুই হইর্  পোর্র নো।  খ্ন আমরো জোচনর্  পোচরব্ য , 

স যস্বরূপ সূ ে পচে  হইর্ র্েন, আমোর্ের অজ্ঞোন-রজনী প্রতো  হইর্ র্ে।  খ্ন সোহর্স 

বু্ক ব্োাঁচধেো অধযব্সোে অব্ ম্বন কচরর্  হইর্ব্-  চেন নো যসই পরমপে  োত হে। চদ্ব ীে 

অব্্োে সমস্ত দ্যিঃখ্ িচ েো  োইর্ব্। ব্োহয ব্ো আতযন্তর যকোন চব্নেই  খ্ন আমোচেগর্ক 

দ্যিঃখ্ চের্  পোচরর্ব্ নো।  দ ীে অব্্োে আমরো পূিে জ্ঞোন োত কচরব্, অথেোৎ সব্েজ্ঞ হইব্। 

ি ুথে অব্্োে চব্র্ব্কসহোর্ে সমুেে ক ের্ব্যর অব্সোন হইর্ব্।  োরপর ‘চিতিরচব্মুচক্ত’ 

অব্্ো আচসর্ব্। আমরো বু্চঝর্  পোচরব্, আমোর্ের চব্ঘ্নচব্পচতির সব্ িচ েো চগেোর্ে। য মন 

যকোন পব্ের্ র িূড়ো হইর্  একচট প্রস্তরখ্ন্ড চনর্ম্ন পপ যকোে পচ   হইর্  আর কখ্ন 

পপর্র পচকর্  পোর্র নো, যসইরূপ মর্নর সংগ্রোম ও িে  ো সব্ নীর্ি পচড়েো  োইর্ব্, 

আর মর্ন পচকর্ব্ নো। পরব্ েী অব্্োে-চিতির বু্চঝর্  পোচরর্ব্, ইচ্ছোমোর্ত্রই পহো স্বকোরর্ি 

 ীন হইেো  োইর্ র্ে। অব্র্ষর্ন যেচখ্র্  পোইব্, আমরো স্ব-স্বরূর্প অব্চ্  আচে; যেচখ্ব্, 

এ চেন জগর্  একোকী আত্মোরূর্প যকব্  আমরোই চে োম। মন ব্ো ষরীর্রর সর্ি 

আমোর্ের যকোন সম্পকে নোই। পহোরো য ো আমোচের্গর সচহ  কখ্নই  ুক্ত চে  নো। পহোরো 
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আপন আপন কোজ কচরর্ চে , আমরো অজ্ঞোনব্ষ িঃ চনজচেগর্ক পহোর্ের সচহ   ুক্ত 

কচরেোচে োম। চকন্তু  আমরো একোকী, চনিঃসি, যকব্ , সব্েষচক্তমোন, সব্েব্যোপী ও সেোন । 

আমোর্ের আত্মো এ  পচব্ত্র ও পূিে য , আমোর্ের আর চকেুরই আব্ষযক চে  নো। 

আমোচেগর্ক সুখ্ী কচরব্োর জনয আর কোহোর্কও প্রর্েোজন চে  নো, কোরি আমরোই 

সুখ্স্বরূপ। আমরো যেচখ্র্  পোইব্, এই জ্ঞোন অনয চকেুর পপর চনতের কর্র 

  

নো। জগর্  এমন চকেুই নোই,  োহো আমোর্ের জ্ঞোনোর্ োর্ক পিোচস  নো হইর্ব্। ইহোই 

য োগীর িরম অব্্ো; য োগী  খ্ন ধীর ও ষোন্ত হইেো  োন, আর যকোন প্রকোর কষ্ট অনুতব্ 

কর্রন নো, আর কখ্নও অজ্ঞোন-র্মোর্হ ভ্রোন্ত হন নো এব্ং দ্যিঃখ্ আর  োাঁহোর্ক স্পষে কচরর্  

পোর্র নো। চ চন জোচনর্  পোর্রন, ‘আচম চন যোন স্বরূপ, চন যপূিেস্বরূপ ও সব্েষচক্তমোন্।’  

  

য োগোিোনুষ্ঠ মনোনোেশুচদ্ধক্ষর্ে জ্ঞোনেীচিরোচব্র্ব্কখ্যোর্ িঃ ।।২৮। ।  

  

-র্ োর্গর চব্চতন্ন অিগুচ  অনুষ্ঠ মনোন কচরর্  কচরর্  মর্নর মচ ন ো েূর হইেো যগর্  জ্ঞোন 

পিোচস  হইেো পর্ক; পহোর যষন সীমো চব্র্ব্ক-খ্যোচ । 

  

এখ্ন সোধর্নর কথো ব্ ো হইর্ র্ে। এ ক্ষি  োহো ব্ ো হইর্ চে ,  োহো অর্নক প্চত র 

ব্যোপোর। পহো অর্নক েূর্র, অর্নক ঊর্বে, চকন্তু  পহোই আমোর্ের আেষে। প্রথম িঃ ষরীর 

ও মন সং   করো আব্ষযক।  খ্নই পূর্ব্েোক্ত আের্ষের পপ চি ্োেী হইর্  পোর্র। 

আেষে চক,  োহো আমরো জোচনেোচে; এখ্ন পহো  োর্তর জনয সোধন কচরর্  হইর্ব্। 

  

 ম-চনেমোসন-প্রোিোেোম-প্র যোহোর-ধোরিো-ধযোন-সমোধর্েোহষ্টোব্িোচন ।।২৯। ।  

  

- ম, চনেম, আসন, প্রোিোেোম, প্র যোহোর, ধোরিো, ধযোন, সমোচধ-এই আটচট য োর্গর 

অিস্বরূপ। 

  

অচহংসো-স যোর্স্তে-ব্রহ্মি েোপচরগ্রহো  মোিঃ ।।৩০। ।  

  

-অচহংসো, স য, অর্স্তে (অর্ি  ে), ব্রহ্মি ে ও অপচরগ্রহ-এইগুচ র্ক ‘ ম’ ব্র্ । 
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পূিে য োগী হইর্  যগর্  সোধকর্ক েী-পুুপন-চ িচতমোন  যোগ কচরর্  হইর্ব্। আত্মোর 

যকোন চ ি নোই;  র্ব্ চ িচতমোন দ্বোরো চনর্জর্ক অব্নচম  কচরর্ব্ যকন  পর্র আমরো 

আরও স্পষ্ট বু্চঝর্  পোচরব্, যকন এই-সক  তোব্ এর্কব্োর্র পচর যোগ কচরর্  হইর্ব্। 

যি  ে য মন অসৎকো ে, পচরগ্রহ অথেোৎ অপর্রর চনকট হইর্  চকেু গ্রহি করোও যসইরূপ 

অসৎ কমে। চ চন অপর্রর চনকট হইর্  চকেু গ্রহি কর্রন,  োাঁহোর মন েো োর মন দ্বোরো 

প্রতোচব্  হে, সু রোং চ চন েোন গ্রহি কর্রন,  োাঁহোর পচ   হইব্োর সম্ভোব্নো। অপর্রর 

চনকট হইর্  েোন গ্রহি কচরর্  মর্নর স্বোধীন ো নষ্ট হইর্  পোর্র, আমরো ক্রী েোস ু য 

হইেো পচড়র্  পোচর। অ এব্ যকোন েোন গ্রহি কচরও নো।১  

  

এর্  জোচ -র্েষ-কো -সমেোনব্চচ্ছন্নোিঃ সোব্ের্ত মো মহোব্র ম্ ।।৩১। ।  

  

-এইগুচ  জোচ , যেষ, কো  ও সমে (অথেোৎ সোমচেক ক েব্য ব্ো পর্েষয) দ্বোরো 

  

  
  

১ ‘  ম’-এর প্রথম চ নচট সোধর্নর জনয ‘সংর্ক্ষর্প রোজর্ োগ’ অধযোে দ্রষ্টব্য। 

  

অব্চচ্ছন্ন ব্ো সীমোব্দ্ধ নো হইর্  সোব্ের্ত ম (অথেোৎ সব্েজনীন) মহোব্র  ব্চ েো কচথ  হে। 

  

এই সোধনগুচ  অথেোৎ অচহংসো, স য, অর্স্তে, ব্রহ্মি ে ও অপচরগ্রহ প্রর্ যক পুুপন, েী ও 

ব্ো র্কর পর্ক্ষ জোচ , যেষ অথব্ো অব্্ো-চনচব্ের্ষর্ন অনুর্ষ্ঠ মনে। 

  

যষ ি-সর্ন্তোন- পিঃ-স্বোধযোর্েশ্বরপ্রচিধোনোচন চনেমোিঃ ।।৩২। ।  

  

-ব্োহয ও অন্তিঃর্ষ ি, সর্ন্তোন,  পসযো, স্বোধযোে (মন্ত্রজপ ব্ো অধযোত্ম-ষোেপোক) ও 

ঈশ্বর্রোপোসনো এইগুচ  ‘চনেম’ ।  

  

ব্োহযর্ষ ি অর্থে ষরীরর্ক পচব্ত্র রোখ্ো; অশুচি ব্যচক্ত কখ্নও য োগী হইর্  পোর্র নো। সর্ি 

সর্ি অন্তিঃর্ষ িও আব্ষযক। পূর্ব্ে সমোচধপোে, ৩৩ষ সূর্ত্র য  ধমেগুচ র কথো ব্ ো 
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হইেোর্ে,  োহো হইর্ ই এই অন্তিঃর্ষ ি আর্স। অব্ষয ব্োহযর্ষ ি অর্পক্ষো অন্তিঃর্ষ ি 

অচধক র প্রর্েোজন, চকন্তু  পতেচটরই প্রর্েোজনীে ো আর্ে; আর অন্তিঃর্ষ ি ব্য ী  

যকব্  ব্োহযর্ষ ি যকোন কোর্জ আর্স নো। 

  

চব্ কেব্োধর্ন প্রচ পক্ষতোব্নম্ ।।৩৩। ।  

  

-র্ োর্গর প্রচ ব্েক তোব্সমূহ পপচ্  হইর্  ঐগুচ র চব্পরী  চিন্তো কচরর্  হইর্ব্। 

  

পূর্ব্ে য -সক  ধর্মের কথো ব্ ো হই  যসগুচ  অতযোস কচরব্োর পপোে-মর্ন চব্পরী  

প্রকোর্র চিন্তোর্স্রো  প্রব্োচহ  করো; অন্তর্র যি র্ ের তোব্ আচসর্  অর্ি র্ ের চিন্তো কচরর্  

হইর্ব্। েোন গ্রহি কচরব্োর ইচ্ছো হইর্  পহোর চব্পরী  চিন্তো কচরর্  হইর্ব্। 

  

চব্ কেো চহংসোেেিঃ কদ কোচর োনুর্মোচে ো য োতর্ক্রোধর্মোহপূব্েকো মদদ্যমধযোচধমোত্রো 

দ্যিঃখ্োজ্ঞোনোনন্তফ ো ইচ  প্রচ পক্ষতোব্নম্ ।।৩৪। ।  

  

-পূব্েসূর্ত্র য  প্রচ পক্ষ-তোব্নোর কথো ব্ ো হইেোর্ে,  োহোর প্রিো ী এইরূপিঃ চব্ কে অথেোৎ 

য োর্গর প্রচ ব্েক চহংসোচে-কদ , কোচর  অথব্ো অনুর্মোচে ; পহোর্ের কোরি য োত, 

যক্রোধ ব্ো যমোহ অথেোৎ অজ্ঞোন,  োহো অল্পই হপক আর মধযম পচরমোিই হপক, অথব্ো 

অচধক পচরমোনই হপক; পহোর্ের ফ  অনন্ত অজ্ঞোন ও যিষ; এইরূপ তোব্নোর্কই 

প্রচ পক্ষ-তোব্নো ব্র্ । 

  

আচম চনর্জ চমথযো কথো ব্চ র্  য  পোপ হে,  চে আচম অপরর্ক চমথযো  কথো ব্চ র্  

প্রব্দতির কচর, অথব্ো অপর্র চমথযো ব্চ র্   োহো অনুর্মোেন কচর,  োহোর্ ও  ু য পচরমোি 

পোপ হে। চমথযো সোমোনয হইর্ ও পহো চমথযো। পব্ে গুহোে ব্চসেোও  চে  ুচম পোপ চিন্তো 

কচরেো থোর্কো,  চে কোহোরও প্রচ  অন্তর্র র্দিো প্রকোষ কচরেো থোর্কো,  োহো 

  

হইর্   োহোও সচে  থোচকর্ব্, কোর্  আব্োর  োহো য োমোর পপর প্রচ র্ো  কচরর্ব্, 

একচেন নো একচেন যকোন নো যকোন প্রকোর দ্যিঃর্খ্র আকোর্র পহো প্রব্ র্ব্র্গ য োমোর্ক 
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আক্রমি কচরর্ব্।  ুচম  চে ঈনেো ও র্দিোর তোব্ যপোনি কর এব্ং ঐ তোব্ ি ুচেের্ক যপ্ররি 

কর,  যব্ ব্চধে তোর্ব্ পহো য োমোর চনকট চফচরেো আচসর্ব্। জগর্ র যকোন ষচক্তই পহো 

চনব্োরি কচরর্  পোচরর্ব্ নো।  ুচম  খ্ন একব্োর ঐ ষচক্ত যপ্ররি কচরেোে,  খ্ন অব্ষয 

য োমোর্ক পহোর প্রচ র্ো  সহয কচরর্  হইর্ব্। এইচট স্মরি কচরর্   ুচম অসৎকো ে হইর্  

চনব্দতির হইর্ব্। 

  

অচহংসোপ্রচ ষ্ঠ মনোেোং  ৎসচন্নর্ধ  নব্র যোগিঃ ।।৩৫। ।  

  

- োহোর অন্তর্র অচহংসো প্রচ চষ্ঠ মন  হইেোর্ে  োহোর সমীর্প অপর্রর স্বোতোচব্ক নব্চর োও 

পচর যক্ত হে। 

  

 চে যকোন ব্যচক্ত অচহংসোর আেষে পূিেতোর্ব্ পপ চি কর্রন,  র্ব্  োহোর সনু্মর্খ্ য -

সক  প্রোিী স্বতোব্ ই চহংস্র,  োহোরোও ষোন্ততোব্ ধোরি কর্র। যসই য োগীর সনু্মর্খ্ ব্যোঘ্র 

ও যমন-ষোব্ক একত্র ক্রীড়ো কচরর্ব্, পরস্পরর্ক চহংসো কচরর্ব্ নো। এই অব্্ো  োত হইর্  

 র্ব্ বু্চঝর্  পোচরর্ব্ য ,  ুচম অচহংসতোর্ব্ েদঢ়প্রচ চষ্ঠ মন  হইেোে।  

  

স যপ্রচ ষ্ঠ মনোেোং চক্রেোফ োেেত্বম্ ।।৩৬। ।  

  

-হৃের্ে স য প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্  যকোন কমে নো কচরেোই য োগী চনর্জর জনয ব্ো অপর্রর জনয 

যসই কর্মের ফ   োত কচরব্োর ষচক্ত অজেন কর্রন। 

  

 খ্ন এই সর্ যর ষচক্ত য োমোর মর্ধয প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্ব্,  খ্ন স্বর্প্নও  ুচম চমথযো কথো 

কচহর্ব্ নো,  খ্ন কোেমর্নোব্োর্কয স য আিরি কচরর্ব্,  খ্ন  ুচম  োহো ব্চ র্ব্,  োহোই 

স য হইেো  োইর্ব্।  খ্ন  ুচম  চে কোহোর্কও ব্র্ ো, ‘ ুচম কদ োথে হও’, যস  ৎক্ষিোৎ 

কদ োথে হইেো  োইর্ব্। যকোন পীচড়  ব্যচক্তর্ক  চে ব্র্ ো, ‘যরোগমুক্ত হও’, যস  ৎক্ষিোৎ 

যরোগমুক্ত হইেো  োইর্ব্। 

  

অর্স্তেপ্রচ ষ্ঠ মনোেোং সব্েরর্নোোপ্োনম্ ।।৩৭। ।  
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-অর্ি  ে প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্  য োগীর চনকট সমুেে ধনরনোোচে আচসেো থোর্ক। 

  

 ুচম   ই প্রকদচ  হইর্  প োের্নর যিষ্টো কচরর্ব্, প্রকদচ    ই য োমোর অনুসরি কচরর্ব্; 

আর  ুচম  চে যসই প্রকদচ র প্রচ  চকেুমোত্র  ক্ষয নো কর,  র্ব্ যস য োমোর েোসী হইেো 

থোচকর্ব্। 

  

ব্রহ্মি েপ্রচ ষ্ঠ মনোেোং ব্ী ে োতিঃ ।।৩৮। ।  

  

-ব্রহ্মি ে প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্  ব্ী ে ব্ো ষচক্ত  োত হে। 

  

ব্রহ্মি েব্োন্ ব্যচক্তর মচস্তর্ে প্রব্  ষচক্ত-মহ ী ইচ্ছোষচক্ত সচে  থোর্ক। পচব্ত্র ো 

  

ব্য ী  আধযোচত্মক ষচক্ত সম্ভন নে। ব্রহ্মি ে দ্বোরো মোনুর্নর পপর আশ্চ ে ক্ষম ো  োত করো 

 োে। মোনব্সমোর্জর ধমে-র্ন োগি সকর্ ই ব্রহ্মি েব্োন্ চের্ ন, এই ব্রহ্মি ে হইর্ ই 

 োাঁহোরো ষচক্ত  োত কচরেোচের্ ন; অ এব্ য োগী অব্ষযই ব্রক্ষি েব্োন্ হইর্ব্ন। 

  

অপচরগ্রহচ্র্ ে জন্মকথন্তোসংর্ব্োধিঃ ।।৩৯। ।  

  

-অপচরগ্রহ েদঢ়প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্  পূব্েজন্ম স্মদচ পর্থ পচে  হইর্ব্। 

  

 খ্ন যকহ অপর্রর চনকট হইর্  যকোন ব্স্তু গ্রহি কর্রন নো,  খ্ন  োাঁহোর অপর্রর সচহ  

ব্োধযব্োধক ো হে নো, চ চন স্বোধীন ও মুচক্তই থোর্কন।  োাঁহোর মন শুদ্ধ হইেো  োে। প্রচ চট 

েোর্নর সচহ  েো োর ম  তোব্গুচ ও গ্রহি কচরর্  হইর্  পোর্র। এই পচরগ্রহ  যোগ 

কচরর্  মন শুদ্ধ হইেো  োে, আর ইহো হইর্  য -সক  ষচক্ত  োত হে,  ন্মর্ধয প্রথম-

পূব্েজন্মকথো মর্ন কচরর্  পোরো।  খ্নই যসই য োগী সমূ্পিেরূর্প  োাঁহোর চনজ আের্ষে েদঢ় 

হইেো থোচকর্  পোর্রন। কোরি চ চন যেচখ্র্  পোন, ব্ু ব্োর চ চন যকব্   োওেো-আসো 

কচরর্ র্েন। সু রোং চ চন  খ্ন হইর্  েদঢ়-প্রচ জ্ঞোরূঢ় হন য , এইব্োর আচম মুক্ত হইব্, 

আর  োও ো-আসো কচরব্ নো, আর প্রকদচ র েোস হইব্ নো। 
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যষ িোৎ স্বোিজুগুপ্সো পচররসংসগেিঃ ।।৪০। ।  

  

-র্ষ ি প্রচ চষ্ঠ মন  হইর্  চনর্জর ষরীর্রর প্রচ  র্দিোর পর্দ্রক হে, অর্নযর সি কচরর্ ও 

আর প্রব্দচতির থোর্ক নো। 

  

 খ্ন ব্োস্তচব্ক ব্োহয ও আন্তর-পতে প্রকোর যষ ি চসদ্ধ হে,  খ্ন ষরীর্রর প্রচ  অ নো 

আর্স; চকর্স পহো তো  থোচকর্ব্, চকর্সই ব্ো পহো সু র যেখ্োইর্ব্, এ-সক  তোব্ 

এর্কব্োর্র িচ েো  োে। অপর্র য  মুখ্ অচ  সু র ব্চ র্ব্,  োহোর্  জ্ঞোর্নর যকোন চিহ্ন 

নো থোচকর্  য োগীর চনকট  োহো পশুর মুখ্ ব্চ েো প্র ীেমোন হইর্ব্। জগর্ র য োক য  

মুর্খ্ যকোন চব্র্ষনত্ব যের্খ্ নো,  োহোর পশ্চোর্  নি র্নযর প্রকোষ থো চকর্  চ চন  োহোর্ক 

স্বগেীে মর্ন কচরর্ব্ন। এই যেহ দষ্ণো মোনুনযজীব্র্ন সব্েনোর্ষর কোরি। সু রোং যষ ি-

প্রচ ষ্ঠ মনোর প্রথম  ক্ষি এই য ,  ুচম চনর্জ একচট ষরীর ব্চ েো তোচব্র্  িোচহর্ব্ নো। 

আমোর্ের মর্ধয  খ্ন এই যষ ি ব্ো পচব্ত্র ো আর্স,  খ্নই আমরো এই যেহতোব্ অচ ক্রম 

কচরর্  পোচর। 

  

সত্ত্বশুচদ্ধ-র্স মনচসযকোর্গ্রযচন্দ্রেজেোত্মেষেনর্ োগযত্বোচন ি ।।৪১। ।  

  

-এই যষ ি হইর্  সত্ত্ব-শুচদ্ধ, যস মনসয অথেোৎ মর্নর প্রফুে তোব্, একোগ্র ো, ইচন্দ্রে জে 

ও আত্মেষের্নর য োগয ো  োত হইেো থোর্ক। 

  

এই যষ ি-অতযোর্সর দ্বোরো সত্ত্বগুি ব্চধে  হইর্ব্, সু রোং মনও একোগ্র ও প্রফুে হইর্ব্। 

 ুচম য  ধমেপর্থ অগ্রসর হইর্ ে,  োহোর প্রথম  ক্ষি এই য ,  ুচম যব্ষ 

  

প্রফুে হইর্ ে। চব্নোেপূিে তোব্ অব্ষয আজীিে যরোর্গর ফ  হইর্  পোর্র, চকন্তু   োহো ধমে 

নে। সুখ্ই সর্ত্ত্বর স্বতোব্চসদ্ধ ধমে; সোচত্ত্বক ব্যচক্তর পর্ক্ষ সব্ই সুখ্মে ব্চ েো যব্োধ হে; 

সু রোং  খ্ন য োমোর এই আনর্ র তোব্ আচসর্  থোচকর্ব্,  খ্ন  ুচম বু্চঝর্ব্,  ুচম 

য োগসোধনোে পন্নচ  কচরর্ ে।  োব্ ীে দ্যিঃখ্ ন্ত্রিো  র্মোগুিপ্রসূ , সু রোং পহো হইর্  

অব্যোহচ   োত কচরর্  হইর্ব্। চব্নণ্ণ ো  র্মোগুর্ির একচট  ক্ষি। সব্ , েদঢ়, সু্কোে, 
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 ুব্ো ও সোহসী ব্যচক্তরোই য োগী হইব্োর পপ ুক্ত। য োগীর েদচষ্টর্  সব্ই সুখ্মে। য -র্কোন 

মনুনযমুখ্ চ চন যের্খ্ন,  োহোর্ ই  োহোর আন  হে। ইহোই ধোচমেক য োর্কর  ক্ষি। 

পোপই কর্ষ্টর কোরি, আর অনয চকেু নে। চব্নোের্মর্োচ্ছন্ন মুখ্  ইেো চক হইর্ব্  পহো 

তেঙ্কর! এইরূপ যমর্োচ্ছন্ন মুখ্  ইেো ব্োচহর্র  োইও নো, কখ্ন এইরূপ হইর্  দ্বোর 

অগে ব্দ্ধ কচরেো সোরোচেন র্র্র কোটোইেো েোও। সমোর্জ, সংসোর্র এই ব্যোচধ সংক্রোচম  

কচরব্োর য োমোর চক অচধকোর আর্ে   খ্ন য োমোর মন সং   হইর্ব্,  খ্ন  ুচম সমুেে 

ষরীরও ব্র্ষ রোচখ্র্  পোচরর্ব্।  খ্ন আর  ুচম এই  র্ন্ত্রর ক্রী েোস থোচকর্ব্ নো; এই 

যেহ ন্ত্রই য োমোর তদ য হইেো থোচকর্ব্। যেহ ন্ত্র আত্মোর্ক চনম্নচের্ক আকনেি কচরেো  ইেো 

 োইর্ব্ নো, ব্রং পহোই মুচক্তপর্থ যেষ্ঠ মন সহোে হইর্ব্।  

  

সর্ন্তোনোেনুতিরমিঃ সুখ্ োতিঃ ।।৪২। ।  

  

-সর্ন্তোন হইর্  পরম সুখ্ োত হে। 

  

কোর্েচন্দ্রেচসচদ্ধরশুচদ্ধক্ষেোতিরপসিঃ ।।৪৩। ।  

  

-অশুচদ্ধ-ক্ষে-চনব্েন  পসযো হইর্  যেহ ও ইচন্দ্রর্ের নোনোপ্রকোর ষচক্ত আর্স। 

 পসযোর ফ  কখ্ন কখ্ন সহসো েূরেষেন, েূরেব্ি ই যোচে রূর্প প্রকোষ পোে। 

  

স্বোধযোেোচেষ্টর্েব্ োসম্প্রর্েোগিঃ ।।৪৪। ।  

  

-মন্ত্রোচের পুনিঃপুনিঃ প্চতোরি ব্ো অতযোস দ্বোরো ইষ্টর্েব্ োর েষেন োত হইেো থোর্ক। 

য  পচরমোর্ি প্চত প্রোিী (র্েব্ ো, ঋচন, চসদ্ধ) যেচখ্ব্োর ইচ্ছো কচরর্ব্, সোধনোও যসই 

পচরমোর্ি কর্কোর কচরর্  হইর্ব্। 

  

সমোচধচসচদ্ধরীশ্বরপ্রচিধোনোৎ ।।৪৫। ।  

  

-ঈশ্বর্র সমুেে অপেি কচরর্  সমোচধ োত হইেো থোর্ক। 

ঈশ্বর্র চনতের্রর দ্বোরো সমোচধ চকক পিূেো হে। 
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চ্রসুখ্োমোসনম্ ।।৪৬। ।  

  

-র্ তোর্ব্ অর্নকক্ষি চ্রতোর্ব্ সুর্খ্ ব্চসেো থোকো  োে,  োহোর নোম আসন। 

এখ্ন আসর্নর কথো ব্ ো হইর্ব্।   ক্ষি  ুচম চ্রতোর্ব্ অর্নকক্ষি ব্চসেো 

  

থোচকর্  নো পোচরর্ ে,   ক্ষি  ুচম প্রোিোেোম ও অনযোনয সোধর্ন চকেুর্ ই কদ কো ে হইর্ব্ 

নো। আসন েদঢ় হওেোর অথে এই য ,  ুচম ষরীর্রর অচস্তত্ব যমোর্টই অনুতব্ কচরর্ব্ নো। 

এইরূপ হইর্  ব্োস্তচব্ক আসন েদঢ় হইেোর্ে, ব্ ো  োে। চকন্তু  সোধোরিতোর্ব্  ুচম  চে 

চকেৎক্ষর্ির জনয ব্চসর্  যিষ্টো কর, ষরীর্র নোনোপ্রকোর ব্োধোচব্ঘ্ন আচসর্  থোচকর্ব্, চকন্তু  

 খ্নই  ুচম এই ্ ূ র্েহতোব্ অচ ক্রম কচরর্ব্,  খ্ন ষরীরর্ব্োধ হোরোইেো যফচ র্ব্।  খ্ন 

আর  ুচম সুখ্ ব্ো দ্যিঃখ্ চকেুই অনুতব্ কচরর্ব্ নো। আব্োর  খ্ন য োমোর ষরীর্র জ্ঞোন 

চফচরেো আচসর্ব্,  খ্ন অনুতব্ কচরর্ব্, য ন অর্নকক্ষি চব্েোম কচরেোে।  চে ষরীরর্ক 

পূিে চব্েোম যেওেো সম্ভব্ হে,  র্ব্ পহো এইরূর্পই হইর্  পোর্র।  খ্ন  ুচম এইরূর্প 

ষরীরর্ক জে কচরেো পহোর্ক েদঢ় রোচখ্র্  পোচরর্ব্,  খ্ন য োমোর সোধনোও েদঢ় হইর্ব্। 

চকন্তু    ক্ষি য োমোর ষোরীচরক চব্ঘ্নব্োধোগুচ  আচসর্  থোচকর্ব্,   ক্ষি য োমোর 

স্নোেুমন্ড ী িে  থোচকর্ব্ এব্ং  ুচম যকোনরূর্প মনর্ক একোগ্র কচরেো রোচখ্র্  পোচরর্ব্ নো। 

  

প্র নোচষচথ যোনন্তসমোপচতিরতযোম্ ।।৪৭। ।  

  

-ষরীর্র য  এক প্রকোর অচতমোনোত্মক প্র নো আর্ে,  োহো চষচথ  কচরেো চেেো ও অনর্ন্তর 

চিন্তো দ্বোরো আসন চ্র ও সুখ্কর হইর্  পোর্র। 

  

অনর্ন্তর চিন্তো দ্বোরো আসন অচব্িচ   হইর্  পোর্র। অব্ষয আমরো যসই চনরর্পক্ষ অনন্ত 

(ব্রহ্ম) সম্বর্ে (সহর্জ) চিন্তো কচরর্  পোচর নো, চকন্তু  আমরো অনন্ত আকোর্ষর চব্নে চিন্তো 

কচরর্  পোচর। 

  

 র্ ো দ্বন্দ্বোনচতর্ো িঃ ।।৪৮। ।  
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-এইরূর্প আসন-জে হইর্  দ্বন্দ্ব-পরম্পরো আর চকেু চব্ঘ্ন পৎপোেন কচরর্  পোর্র নো। 

  

দ্বন্দ্ব অর্থে শুত-অশুত, ষী -পষ্ণ, আর্ োক-অেকোর, সুখ্-দ্যিঃখ্ ই যোচে চব্পরী ধমেী দ্যই 

দ্যই পেোথে। এগুচ  আর য োমোর্ক িে  কচরর্  পোচরর্ব্ নো।  

  

 চস্মন্ সচ  শ্বোসপ্রশ্বোসর্েোগেচ চব্র্চ্ছেিঃ প্রোিোেোমিঃ ।।৪৯। ।  

  

-এই আসন-জর্ের পর শ্বোস ও প্রশ্বোস পতর্ের গচ  সং   করোর্ক ‘প্রোিোেোম’ ব্র্ । 

  

 খ্ন এই আসন-জে সমোি হইেোর্ে,  খ্ন শ্বোসপ্রশ্বোর্সর গচ  তি কচরেো চেেো পহোর্ক 

চনেচন্ত্র  কচরর্  হইর্ব্, এখ্োন হইর্  প্রোিোেোর্মর চব্নে আরম্ভ হই । প্রোিোেোম চক  

ষরীরচ্  জীব্নীষচক্তর্ক ব্র্ষ আনো।  চেও ‘প্রোি’ ষব্দ সিরোির শ্বোসপ্রশ্বোস অর্থে 

ব্যব্হৃ  হইেো থোর্ক, চকন্তু  ব্োস্তচব্ক পহো শ্বোসপ্রশ্বোস নে। ‘প্রোি’  অর্থে জোগচ ক 

ষচক্তসমচষ্ট। পহো প্রর্ যক যের্হ অব্চ্  ষচক্ত, এব্ং পহোর ব্োহযপ্রকোষ-এই ফুসফুর্সর 

গচ । প্রোি  খ্ন শ্বোসর্ক চত র চের্ক আকনেি কর্র,  খ্নই এই গচ  

  

আরম্ভ হে; ‘প্রোিোেোম’-এ আমরো পহোর্কই চনেচন্ত্র  কচরর্  িোই। এই প্রোর্ির পপর 

ষচক্ত োত কচরব্োর সহজ ম পপোেরূর্প আমরো প্রথর্ম শ্বোসপ্রশ্বোস চনেচন্ত্র  কচরর্  

আরম্ভ কচর। 

  

ব্োহযোতযন্তরস্তম্ভব্দচতিরিঃ যেষকো সংখ্যোচতিঃ পচরেদর্ষ্টো েীর্েসূক্ষ্মিঃ ।।৫০। ।  

  

-ব্োহযব্দচতির, আতযন্তরব্দচতির ও স্তম্ভব্দচতির যতর্ে এই প্রোিোেোম চত্রচব্ধ; যেষ, কো , সংখ্যোর 

দ্বোরো চনেচম  এব্ং েীর্ে ব্ো সূক্ষ্ম হওেোর্  পহোর্েরও আব্োর নোনোপ্রকোর যতে আর্ে। 

  

এই প্রোিোেোম চ ন প্রকোর চক্রেোে চব্তক্ত। প্রথম- খ্ন আমরো শ্বোসর্ক অতযন্তর্র আকনেি 

কচর; চদ্ব ীে- খ্ন আমরো পহো ব্োচহর্র চনর্ক্ষপ কচর;  দ ীে- খ্ন শ্বোস ফুসফুর্সর মর্ধযই 

ধদ  হে ব্ো ব্োচহর হইর্  শ্বোসগ্রহি ব্ে রোখ্ো হে। পহোরো আব্োর যেষ, কো  ও সংখ্যো 

অনুসোর্র চতন্ন চতন্ন আকোর ধোরি কর্র। ‘যেষ’ অর্থে-প্রোির্ক ষরীর্রর যকোন অংষচব্র্ষর্ন 
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আব্দ্ধ রোখ্ো। ‘সমে’ অর্থে-প্রোি যকোন্ ্োর্ন ক ক্ষি রোচখ্র্  হইর্ব্, এব্ং ‘সংখ্যো’ অর্থে-

ক ব্োর ঐরূপ কচরর্  হইর্ব্,  োহো বু্চঝর্  হইর্ব্। এইজনয যকোথোে, ক ক্ষি ও ক ব্োর 

যরিকোচে কচরর্  হইর্ব্, ই যোচে কচথ  হইেো থোর্ক। এই প্রোিোেোর্মর ফ  ‘পদ্ঘো ’ 

অথেোৎ কুন্ডচ নীর জোগরি। 

  

ব্োহযোতযন্তরচব্নেোর্ক্ষপী ি ুথেিঃ ।।৫১। ।  

  

-ি ুথে প্রকোর প্রোিোেোর্ম ব্োহয ব্ো আন্তর চব্নে চিন্তো দ্বোরো প্রোি চনরূদ্ধ করো হে। 

  

ইহো ি ুথে প্রকোর প্রোিোেোম। ইহোর্  পূর্ব্েোক্ত চিন্তোসহ েীর্েকো  অতযোর্সর দ্বোরো স্বোতোচব্ক 

কুম্ভক (স্তম্ভব্দচতির) হইেো থোর্ক। অনয প্রোিোেোমগুচ র্  চিন্তোর সংস্রব্ নোই। 

  

  িঃ ক্ষীের্  প্রকোষোব্রিম্ ।।৫২। ।  

  

- োহো হইর্ ই চির্তিরর প্রকোর্ষর আব্রি ক্ষে হইেো  োে।  

  

চির্তির স্বতোব্ ই সমুেে জ্ঞোন রচহেোর্ে, পহো সত্ত্বপেোথে দ্বোরো চনচমে , চকন্তু  পহো রজিঃ ও 

 র্মোদ্বোরো আব্দতির রচহেোর্ে। প্রোিোেোম দ্বোরো চির্তিরর এই আব্রি েূরীতূ  হে। 

  

ধোরিোসু ি য োগয ো মনসিঃ ।।৫৩। ।  

  

-( োহো হইর্ ই) ‘ধোরিো’ চব্নর্ে মর্নর য োগয ো হে। 

  

এই আব্রি িচ েো যগর্  আমরো মনর্ক একোগ্র কচরর্  সমথে হই।  

  

স্বস্বচব্নেোসম্প্রর্েোর্গ চিতির-স্বরূপোনুকোর ইর্ব্চন্দ্রেোিোং প্র যোহোরিঃ ।।৫৪। ।  

  

- খ্ন ইচন্দ্রেগি  োহোর্ের চনজ চনজ চব্নে পচর যোগ কচরেো য ন চির্তিরর স্বরূপ গ্রহি 

কর্র,  খ্ন  োহোর্ক ‘প্র যোহোর’ ব্ ো  োে। 
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এই ইচন্দ্রেগুচ  মর্নরই চব্চতন্ন অব্্ো মোত্র। মর্ন কর, আচম একখ্োচন পুস্তক যেচখ্র্ চে। 

ব্োস্তচব্ক ঐ পুস্তকোকদচ  ব্োচহর্র নোই, পহো মর্নই অব্চ্  ব্োচহর্রর যকোন চকেু ঐ আকদচ  

জোগোইেো যেে মোত্র; ব্োস্তচব্ক রূপ ব্ো আকদচ  চির্তিরই আর্ে। এই ইচন্দ্রেগুচ ,  োহোর্ের 

সনু্মর্খ্  োহো আচসর্ র্ে,  োহোরই সচহ  চমচষেো চগেো  োহোরই আকোর গ্রহি কচরর্ র্ে। 

 চে  ুচম মর্নর এই- সক  চতন্ন চতন্ন আকদচ -ধোরি চনব্োরি কচরর্  পোর্রো,  র্ব্ য োমোর 

মন ষোন্ত হইর্ব্ এব্ং ইচন্দ্রেগুচ ও ষোন্ত হইর্ব্। ইহোর্কই ‘প্র যোহোর’ ব্র্ । 

  

  িঃ পরমো ব্ষযর্ চন্দ্রেোিোম্ ।।৫৫। ।  

  

- োহো (প্র যোহোর) হইর্ ই ইচন্দ্রেগি সমূ্পিেরূর্প ব্ষীতূ  হইেো থোর্ক। 

  

 খ্ন য োগী ইচন্দ্রেগর্ির এইরূপ ব্চহব্েস্তুর আকদচ -ধোরি চনব্োরি কচরর্  পোর্রন ও 

মর্নর সচহ  পহোচেগর্ক এক কচরেো ধোরি কচরর্  কদ কো ে হন,  খ্নই ইচন্দ্রেগি 

সমূ্পিেরূর্প চজ  হইেো থোর্ক। আর  খ্ন ইচন্দ্রেগি সব্ের্ োতোর্ব্ ব্ষীতূ  হে,  খ্নই 

প্রর্ যকচট স্নোেু ও মোংসর্পষী ব্র্ষ আচসেো থোর্ক, কোরি ইচন্দ্রেগিই সব্েপ্রকোর অনুতূচ  

ও কোর্ ের যকন্দ্রস্বরূপ। এই ইচন্দ্রেগি জ্ঞোর্নচন্দ্রে ও কর্মেচন্দ্রে-এই দ্যই তোর্গ চব্তক্ত। 

সু রোং  খ্ন ইচন্দ্রেগি সং   হইর্ব্,  খ্ন য োগী সব্েপ্রকোর তোব্ ও কো ের্ক জে কচরর্  

পোচরর্ব্ন; সমগ্র ষরীরচটই  োাঁহোর ব্ষীতূ  হইর্ব্। এইরূপ অব্্ো  োত হইর্ ই মোনুন 

যেহধোরর্ির আন  অনুতব্ কর্র।  খ্নই যস চকক চকক ব্চ র্  পোর্র, ‘জচন্মেোচে োম 

ব্চ েো আচম সুখ্ী।’  খ্ন ইচন্দ্রেগর্ির পপর এইরূপ ষচক্ত োত হে,  খ্নই বু্চঝর্  পোরো 

 ো , ব্োস্তচব্ক এই ষরীর অচ  আশ্চ ে পেোথে। 
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৩. চিভচূত-পাদ (তৃতীয় অিযায়) 

এই অধযোর্ে য োর্গর চব্তূচ  (ষচক্ত ব্ো ঐশ্ব ে) আর্ োচি  হইর্ব্। 

  

যেষব্েচশ্চতিরসয ধোরিো ।।১। ।  

  

-চিতিরর্ক যকোন চব্র্ষন ব্স্তুর্  ধচরেো রোখ্োর নোম ‘ধোরিো’ ।  

  

 খ্ন মন ষরীর্রর চত র্র অথব্ো ব্োচহর্র যকোন ব্স্তুর্  সং ি হে ও চকেুকো  ঐ তোর্ব্ 

থোর্ক,  োহোর্ক ধোরিো (একোগ্র ো) ব্র্ । 

  

 ত্র প্র যচেক োন ো ধযোনম্ ।।২। ।  

  

-র্সই ব্স্তুচব্নেক জ্ঞোন চনরন্তর একতোর্ব্ প্রব্োচহ  হইর্  থোচকর্   োহোর্ক ‘ধযোন’ ব্র্ । 

  

মর্ন কর, মন য ন যকোন একচট চব্নর্ে চিন্তো কচরব্োর যিষ্টো কচরর্ র্ে, যকোন একচট 

চব্র্ষন ্োর্ন  থো, মস্তর্কর পপর্র অথব্ো হৃের্ে চনর্জর্ক ধচরেো রোচখ্ব্োর যিষ্টো 

কচরর্ র্ে।  চে মন ষরীর্রর যকব্  ঐ অংষ চেেোই সব্েপ্রকোর অনুতূচ  গ্রহি কচরর্  

সমথে হে, ষরীর্রর সক  অির্ক  চে চব্নেগ্রহি হইর্  চনব্দতির রোচখ্র্  পোর্র,  র্ব্  োহোর 

নোম ‘ধোরিো’; আর মন  খ্ন চকেুক্ষি চনর্জর্ক ঐ অব্্োে রোচখ্র্  সমথে হে,  খ্ন 

 োহোর্ক ব্ ো হে ‘ধযোন’ ।  

  

 র্েব্োথেমোত্রচনতেোসং স্বরূপষূনযচমব্ সমোচধিঃ ।।৩। ।  

  

- োহোই  খ্ন সমুেে ব্োর্হযোপোচধ পচর যোগ কচরেো যকব্  অথেমোত্রর্ক প্রকোষ কর্র,  খ্ন 

‘সমোচধ’ আখ্যো প্রোি হে। 

  

 খ্ন ধযোর্ন ব্স্তুর আকদচ  ব্ো ব্োহযতোগ পচর যক্ত হে,  খ্নই এই সমোচধ-অব্্ো আর্স। 

মর্ন কর, আচম একখ্োচন পুস্তক সম্বর্ে ধযোন কচরর্ চে, ধীর্র ধীর্র আচম পহোর পপর 
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মন একোগ্র কচরর্  কদ কো ে হই োম,  খ্ন যকব্  চত র্রর তোব্গুচ  অনুতব্ কচরব্, 

অথেটুকু বু্চঝব্, যকোনরূপ আকোর্র পহো প্রকোচষ  হইর্ব্ নো। ধযোর্নর ঐ অব্্োর্ক ‘সমোচধ’ 

ব্র্ । 

  

ত্রের্মকত্র সং মিঃ ।।৪। ।  

  

-এই চ নচট  খ্ন একত্র অথেোৎ একই ব্স্তুর সম্বর্ে অতযস্ত হে,  খ্ন  োহোর্ক ‘সং ম’ 

ব্র্ । 

  

 খ্ন যকহ  োাঁহোর চনর্জর মনর্ক যকোন চনচেেষ্ট চের্ক  ইেো চগেো যকোন ব্স্তুর পপর চ্র 

কচরর্  পোর্রন, পর্র অন্ততেোগ হইর্  ব্োহয ব্স্তু পদথক্ কচরেো  োহোর পপর মনর্ক 

অর্নকক্ষি রোচখ্র্  পোর্রন,  খ্নই ‘সং ম’ হই । অথেোৎ ধোরিো, ধযোন ও সমোচধ-এইগুচ  

একচটর পর একচট ক্রমোদ্বর্ে এক ব্স্তুর পপর্র অতযস্ত হইেো একত্র হে।  খ্ন ব্স্তুর ব্োহয 

আকোর অন্তচহে  হে, মর্ন  োহোর অথেমোত্র অব্চষষ্ট থোর্ক। 

  

চব্তূচ -পোে 

  

 জ্জেোৎ প্রজ্ঞোর্ োকিঃ ।।৫। ।  

  

-এই সং র্মর দ্বোরো য োগীর মর্ন জ্ঞোনোর্ োর্কর প্রকোষ হে।  

  

 খ্ন যকহ এই সং মসোধর্ন কদ কো ে হে,  খ্ন সমুেে ষচক্ত  োহোর আেতির হে। এই 

সং মই য োগীর জ্ঞোন োর্তর প্রধোন  ন্ত্র। জ্ঞোর্নর চব্নে অনন্ত। পহোরো ্ূ , ্ূ  র, 

্ূ  ম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম র, সূক্ষ্ম ম ই যোচে নোনো চব্তোর্গ চব্তক্ত। এই সং ম প্রথম িঃ ্ ূ  

ব্স্তুর পপর প্রর্েোগ কচরর্  হে, আর  খ্ন ্ূর্ র জ্ঞোন োত হইর্  থোর্ক,  খ্ন একটু 

একটু কচরেো স্তর্র স্তর্র পহো সূক্ষ্ম র ব্স্তুর পপর প্রর্েোগ কচরর্  হইর্ব্। 

  

 সয তূচমনু চব্চনর্েোগিঃ ।।৬। ।  
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-এই সং ম যসোপোনক্রর্ম প্রর্েোগ করো পচি । 

  

খ্ুব্ দ্রু   োইব্োর যিষ্টো কচরও নো, এই সূত্র এইরূপ সোব্ধোন কচরেো চের্ র্ে। 

  

ত্রেমন্তরিং পূর্ব্েতযিঃ ।।৭। ।  

  

-এই চ নচট পূব্েকচথ  সোধনগুচ  অর্পক্ষো আরও অন্তরি সোধন। 

  

পূর্ব্ে  ম, চনেম, আসন, প্রোিোেোম ও প্র যোহোর্রর চব্নে কচথ  হইেোর্ে। পহোরো ধোরিো, 

ধযোন ও সমোচধর  ু নোে ব্চহরি। এই ‘ধোরিো’চে অব্্ো  োত কচরর্  মোনুন সব্েজ্ঞ ও 

সব্েষচক্তমোন্ হইর্  পোর্র, চকন্তু  সব্েজ্ঞ ো ব্ো সব্েষচক্তমতিরো য ো মুচক্ত নে। ঐ চত্রচব্ধ সোধন 

দ্বোরো মন চনচব্েকল্পক অথেোৎ পচরিোমষূনয হইর্  পোর্র নো, ঐ চত্রচব্ধ সোধন আেতির হইর্ ও 

যেহধোরর্ির ব্ীজ থোচকেো  োইর্ব্। য োগীর্ের তোনোে যসই ব্ীজগুচ  ‘তচজে ’ হইেো 

যগর্ ই  োহোর্ের নূ ন অঙ্কুর পৎপন্ন কচরব্োর ষচক্ত নষ্ট হইেো  োে। চব্তূচ সমূহ ব্ীজগুচ  

তচজে  কচরর্  পোর্র নো। 

  

 েচপ ব্চহরিং চনব্েীজসয ।।৮। ।  

  

-চকন্তু  এই ‘সং ম’ও (ধোরিো ধযোন সমোচধ একত্র) চনব্েীজ সমোচধর পর্ক্ষ ব্চহরিস্বরূপ। 

  

এই কোরর্ি চনব্েীজ সমোচধর সচহ   ু নো কচরর্  এইগুচ র্কও ব্চহরি ব্চ র্  হইর্ব্। 

আমরো এখ্নও প্রকদ  সর্ব্েো্চত সমোচধ-অব্্ো  োত নো কচরেো একচট চনম্ন র  

  

তূচমর্ ই আচে; যসই অব্্োে এই পচরেদষযমোন জগৎ এখ্নও আর্ে, চব্তূচ  ব্ো চসচদ্ধসক  

এই জগর্ রই অন্তগে । 

  

বু্যত্থোন-চনর্রোধসংস্কোরর্েোরচততব্প্রোদ্যতেোর্ব্  

চনর্রোধক্ষিচিতিরোন্বর্েো চনর্রোধপচরিোমিঃ ।।৯। ।  
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- খ্ন বু্যত্থোন অথেোৎ মনশ্চোের্ যর অচততব্ (নোষ) ও চনর্রোধসংস্কোর্রর আচব্তেোব্ হে, 

 খ্ন চিতির চনর্রোধনোমক অব্সর্রর অনুগ  হে, পহোর্ক চনর্রোধ-পচরিোম ব্র্ । 

  

ইহোর অথে এই য , সমোচধর প্রথম অব্্োে মর্নর সমুেে ব্দচতির চনুপদ্ধ হে ব্র্ট, চকন্তু  

সমূ্পিেরূর্প নে; কোরি  োহো হইর্  যকোন প্রকোর ব্দচতিরই থোচক  নো। মর্ন কর, মর্ন এমন 

এক প্রকোর ব্দচতির পচে  হইেোর্ে,  োহো মনর্ক ইচন্দ্রর্ের চের্ক  ইেো  োইর্ র্ে, আর 

য োগী ঐ ব্দচতিরর্ক সং   কচরব্োর যিষ্টো কচরর্ র্েন; এ অব্্োে ঐ সং মর্িষ্টোচটর্কও 

একচট ব্দচতির ব্চ র্  হইর্ব্। একচট  রি আর একচট  রি দ্বোরো চনব্োচর  হই , সু রোং 

পহো সব্ে  রর্ির চনব্দচতিররূপ সমোচধ নে, কোরি ঐ সং মচটও একচট  রি।  র্ব্ য  

অব্্োে মর্ন  রর্ির পর  রি আচসর্  থোর্ক,  ের্পক্ষো এই চনম্ন র সমোচধ যসই 

প্চত র সমোচধর খ্ুব্ই চনকটব্ েী। 

  

 সয প্রষোন্তব্োচহ ো সংস্কোরোৎ ।।১০। ।  

  

-অতযোর্সর দ্বোরো ইহোর চ্র ো হে। 

  

চের্নর পর চেন অতযোস কচরর্  মনিঃসং র্মর এই চনরন্তরর্িষ্টোপ্রব্োহ চ্র হইেো  োে 

এব্ং মন সব্েেো একোগ্র হইব্োর ষচক্ত  োত কর্র। 

  

সব্েোথে ন কোগ্র র্েোিঃ ক্ষর্েোের্ে  চিতিরসয সমোচধপচরিোমিঃ ।।১১। ।  

  

-মর্ন সব্েপ্রকোর ব্স্তু গ্রহি করো ও এক চব্নর্ে মনর্ক একোগ্র করো, এই দ্যইচটর  খ্ন 

 থোক্রর্ম ক্ষে ও পেে হে,  োহোর্ক চির্তিরর সমোচধ-পচরিোম ব্র্ । 

  

মন সব্েেোই নোনোপ্রকোর চব্নে গ্রহি কচরর্ র্ে, সব্েপ্রকোর ব্স্তুর্ ই  োইর্ র্ে-ইহো চনম্ন 

অব্্ো। ইহো অর্পক্ষো মর্নর একচট প্চত র অব্্ো আর্ে, যসখ্োর্ন মন একচটমোত্র ব্স্তু 

গ্রহি কর্র এব্ং আর সক  ব্স্তু  যোগ কর্র। এই এক ব্স্তু গ্রহি করোর ফ  সমোচধ। 

  

ষোর্ন্তোচের্    ু যপ্র যর্ে  চিতিরচসযকোগ্র োপচরিোমিঃ ।।১২। ।  
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- খ্ন মন ষোন্ত ও পচে  অথেোৎ অ ী  ও ব্ েমোন পতে অব্্োর্ ই  ু যপ্র যে হে, 

অথেোৎ পতের্কই এক সমর্ে গ্রহি কচরর্  পোর্র,  োহোর্ক চির্তিরর একোগ্র ো-পচরিোম 

ব্র্ । 

  

চক কচরেো জোনো  োইর্ব্-মন একোগ্র হইেোর্ে  মন একোগ্র হইর্  সমর্ের যকোন 

  

জ্ঞোন থোচকর্ব্ নো। অজ্ঞো সোর্র   ই সমে অচ ব্োচহ  হে, বু্চঝর্  হইর্ব্, আমরো   ই 

একোগ্র হইর্ চে। সোধোরি িঃ যেচখ্র্  পোই,  খ্ন আমরো খ্ুব্ আগ্রর্হর সচহ  যকোন 

পুস্তকপোর্ক মি হই,  খ্ন সমর্ের চের্ক আমোর্ের যকোন  ক্ষযই থোর্ক নো; আব্োর  খ্ন 

পুস্তকপোর্ক চব্র  হই  খ্ন তোচব্েো আশ্চ ে হই, ক খ্োচন সমে িচ েো চগেোর্ে। সমুেে 

সমেচট য ন একত্র হইেো ব্ েমোর্ন একীতূ  হইর্ব্। এইজনযই ব্ ো হইেোর্ে,  খ্ন অ ী  

ও ব্ েমোন আচসেো একত্র চমচ   হে,  খ্নই মন একোগ্র হইেো থোর্ক।  

  

এর্ ন তূর্ চন্দ্রর্েনু ধমে ক্ষিোব্্ো পচরিোমো ব্যোখ্যো োিঃ ।। ১৩। ।  

  

-ইহো দ্বোরোই তূ  ও ইচন্দ্রর্ের য  ধমে,  ক্ষি ও অব্্োরূপ পচরিোম আর্ে,  োহোর ব্যোখ্যো 

করো হই । 

  

পূব্ে চ নচট সূর্ত্র য  চির্তিরর চনর্রোধোচে পচরিোর্মর কথো ব্ ো হইেোর্ে,  দ্দ্বোরো তূ  ও 

ইচন্দ্রর্ের ধমে,  ক্ষি ও অব্্ো-রূপ চ ন প্রকোর পচরিোর্মর ব্যোখ্যো করো হই । মন 

ক্রমোগ্র  ব্দচতিররূর্প পচরি  হইর্ র্ে, ইহো মর্নর ‘ধমেরূপ’ পচরিোম। পহো য  অ ী , 

ব্ েমোন ও তচব্নযৎ-এই চ ন কোর্ র মধয চেেো িচ র্ র্ে, ইহোই মর্নর ‘ ক্ষিরূপ’ 

পচরিোম; আর কখ্নও য  চনর্রোধ-সংস্কোর প্রব্  ও বু্যত্থোন-সংস্কোর দ্যব্ে  অথব্ো  োহোর 

চব্পরী  হে, ইহো মর্নর ‘অব্্োরূপ’ পচরিোম। মর্নর এই পচরিোমত্রর্ের নযোে তূ  ও 

ইচন্দ্রর্ের চত্রচব্ধ পচরিোমও বু্চঝর্  হইর্ব্।  থো, মদচতিরকোরূপ ধমেীর চপন্ডরূপ ধমে চগেো 

পহোর্  য  র্টোকোর ধমে আচব্তূে  হে,  োহো ধমে-পচরিোম। ঐ র্র্টর ব্ েমোন, অ ী  ও 
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তচব্নযৎ অব্্োরূপ পচরিোমর্ক  ক্ষি-পচরিোম এব্ং পহোর নূ নত্ব ও পুরো নত্বোচে 

অব্্োরূপ পচরিোমর্ক অব্্ো-পচরিোম ব্র্ । 

  

পবূ্ে পূব্ে সূর্ত্র য -সক  সমোচধর চব্নে কচথ  হইেোর্ে,  োহোর্ের পর্েষয য োগী  োহোর্  

মর্নর ব্দচতির ব্ো পচরিোমগুচ র পপর ইচ্ছোপূব্েক ক্ষম ো সেো ন কচরর্  পোর্রন।  োহো 

হইর্  পূর্ব্েোক্ত সং মষচক্ত  োত হইেো থোর্ক। 

  

ষোর্ন্তোচে োব্যপর্েষযধমেোনুপো ী ধমেী ।।১৪। ।  

  

-ষোন্ত (অথেোৎ অ ী ), পচে  (ব্ েমোন) ও অব্যপর্েষয (তচব্নযৎ) ধমে  োহোর্  অব্চ্ , 

 োহোর নোম ধমেী। 

  

ধমেী  োহোর্কই ব্র্   োহোর পপর কো  ও সংস্কোর কো ে কচরর্ র্ে,  োহো সব্েেোই 

পচরিোমপ্রোি ও ব্যক্ততোব্ ধোরি কচরর্ র্ে। 

  

ক্রমোনযদ্বং পচরিোমোনযর্ত্ব যহ ুিঃ ।।১৫। ।  

  

-চতন্ন চতন্ন পচরিোম হইব্োর কোরি ক্রর্মর চব্চতন্ন ো (পূব্েোপর পোথেকয)। 

  

-পূর্ব্েোক্ত চ নচট পচরিোর্মর প্রচ  চিতিরসং ম কচরর্  অ ী  ও অনোগর্ র জ্ঞোন পৎপন্ন 

হে।  

  

পূর্ব্ে সং র্মর য   ক্ষি যেওেো হইেোর্ে, আমরো  োহো য ন চব্স্মদ  নো হই।  খ্ন মন-

ব্স্তুর ব্োহযতোগ পচর যোগ কচরেো পহোর অতযন্তরীি তোব্গুচ র সচহ  চনর্জর্ক একীতূ  

কচরব্োর পপ ুক্ত অব্্োে পপনী  হে,  খ্ন েীর্ে অতযোর্সর দ্বোরো মন একমোত্র যসইচটই 

ধোরি কচরেো মুহূ েমর্ধয যসই অব্্োে পপনী  হইব্োর ষচক্ত  োত কর্র,  খ্ন  োহোর্ক 

‘সং ম’ ব্র্ । এই অব্্ো  োত কচরেো  চে যকহ তূ  তচব্নযৎ জোচনর্  ইচ্ছো কর্রন, 

 োাঁহোর্ক যকব্  সংস্কোর্রর পচরিোমগুচ র পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  হইর্ব্। ক কগুচ  

সংস্কোর ব্ েমোন অব্্োে কো ে কচরর্ র্ে, ক কগুচ র যতোগ যষন হইেো চগেোর্ে আর 
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ক কগুচ  এখ্নও ফ  প্রেোন কচরর্ব্ ব্চ েো সচে  রচহেোর্ে। এইগুচ র পপর সং ম 

প্রর্েোগ কচরেো চ চন তূ  তচব্নযৎ সমুেে জোচনর্  পোর্রন। 

  

ষব্দোথেপ্র যেোনোচম র্র রোধযোসোৎ সঙ্করস্তৎপ্রচব্তোগসং মোৎ 

  

সব্েতূ ুপ জ্ঞোনম্ ।।১৭। ।  

  

-ষব্দ, অথে ও প্র যর্ের পরস্পর্র পরস্পর্রর আর্রোপ জনয এইরূপ সঙ্করোব্্ো হইেোর্ে, 

পহোচের্গর প্রর্তেগুচ র পপর সং ম কচরর্  সমুেে তূর্ র ুপ  (ষব্দ) জ্ঞোন হইেো 

থোর্ক। 
  

‘ষব্দ’ ব্চ র্  বু্চঝর্  হইর্ব্ ব্োহযচব্নে,  োহোর্  মর্ন যকোন ব্দচতির জোগচর  কচরেো যেে; 

‘অথে’ ব্চ র্  বু্চঝর্  হইর্ব্, য  ষরীরোতযন্তরীি প্রব্োহ ইচন্দ্রেদ্বোর দ্বোরো  ি চব্নেোচতর্ো -

জচন  যব্েনোর্ক  ইেো চগেো মচস্তর্ে যপ াঁেোইেো যেে  োহোর্ক; আর ‘জ্ঞোন’ ব্চ র্  বু্চঝর্  

হইর্ব্ মর্নর যসই প্রচ চক্রেো,  োহো হইর্  চব্নেোনুতূচ  হে। এই চ নচট চমচে  হইেোই 

আমোর্ের ইচন্দ্রের্গোির চব্নে জ্ঞোন পৎপন্ন হে। মর্ন কর, আচম একচট ষব্দ শুচন োম, 

প্রথর্ম ব্চহর্েের্ষ একচট স্প ন হই ,  োরপর একচট আন্তরর্ব্েনোপ্রব্োহ েব্র্িচন্দ্রে দ্বোরো 

মর্ন নী  হই ,  খ্ন মন প্রচ র্ো  কচর , এব্ং আচম (অথে সহ) ষব্দচট জোচনর্  

পোচর োম। আচম ঐ য  ষব্দচট জোচন োম, পহো চ নচট পেোর্থের চমেি-প্রথম কম্পন, চদ্ব ীে 

যব্েনোপ্রব্োহ ও  দ ীে প্রচ চক্রেো। সোধোরি িঃ এই চ নচট পদথক্ করো  োে নো, চকন্তু  

অতযোর্সর দ্বোরো য োগী পহোচেগর্ক পদথক্ কচরর্  পোর্রন। সোধক  খ্ন এগুচ র্ক পদথক্ 

কচরব্োর ষচক্ত  োত কর্রন,  খ্ন চ চন য -র্কোন ষর্ব্দর পপর ‘সং ম’ প্রর্েোগ কর্রন 

 োহোর পচেষ্ট অথে  ৎক্ষিোৎ বু্চঝর্  পোর্রন- ো ঐ ষব্দ মনুনযকদ ই হপক ব্ো অনয যকোন 

প্রোচিকদ ই হপক। 

  

সংস্কোরসোক্ষোৎকরিোৎ পূব্েজোচ জ্ঞোনম্ ।।১৮। ।  

  

-সংস্কোরগুচ  ধচরর্  পোচরর্  অথেোৎ সোক্ষোৎতোর্ব্ জোচনর্  পোচরর্  পূব্েজর্ন্মর জ্ঞোন হে। 
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আমরো  োহো চকেু অনুতব্ কচর, সব্ই আমোর্ের চির্তির  রিোকোর্র আচসেো থোর্ক, পহো 

আব্োর চির্তিরই চম োইেো  োে, ক্রমষিঃ সূক্ষ্ম র হইর্  থোর্ক, এর্কব্োর্র নষ্ট হইেো  োে 

নো। পহো যসখ্োর্ন অচ  সূক্ষ্ম আকোর্র থোর্ক,  চে আমরো ঐ  রিচট পুনরোে পচত্থ  কচরর্  

পোচর,  োহো হইর্   োহোই ‘স্মদচ ’ হই । সু রোং য োগী  চে মর্নর এই-সক  

পূব্েসংস্কোর্রর পপর ‘সং ম’ কচরর্  পোর্রন,  র্ব্ চ চন  োাঁহোর পূব্ে পূব্ে সক  জর্ন্মর 

কথো স্মরি কচরর্  থোচকর্ব্ন। 

  

প্র যেসয পরচিতির-জ্ঞোনম্ ।।১৯। ।  

  

-অপর্রর ষরীর্র য -সক  চিহ্ন আর্ে, যসগুচ র্  সং ম কচরর্  ঐ ব্যচক্তর মর্নর তোব্ 

জোচনর্  পোরো  োে। 

  

প্রর্ যক ব্যচক্তর ষরীর্রই ক কগুচ  চব্র্ষন প্রকোর চিহ্ন আর্ে,  দ্দ্বোরো  োহোর্ক অপর 

ব্যচক্ত হইর্  পদথক্ করো  োে।  খ্ন য োগী যকোন ব্যচক্তর এই চব্র্ষন চিহ্নগুচ র পপর 

‘সং ম’ কর্রন,  খ্ন চ চন যসই ব্যচক্তর মর্নর গকন ব্ো অব্্ো জোচনর্  পোর্রন।  

  

ন ি  ৎ সো ম্বনং  সযচব্নেীতূ ত্বোৎ ।।২০। ।  

  

-চকন্তু  ঐ চির্তিরর অব্ ম্বন চক,  োহো জোচনর্  পোর্রন নো, কোরি পহো  োাঁহোর সং র্মর 

চব্নে নে। 

  

ষরীর্রর পপর ‘সং ম’ কচরেো মর্নর চত র্র চক হইর্ র্ে,  োহো চ চন জোচনর্  পোচরর্ব্ন 

নো। যসজনয দ্যইব্োর ‘সং ম’ কচরব্োর আব্ষযক হইর্ব্, প্রথম ষরীর্রর  ক্ষিসমূর্হর পপর 

ও  োরপর মর্নরই পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  হইর্ব্।  োহো হইর্  য োগী যসই ব্যচক্তর 

মর্ন চক আর্ে, সব্ই জোচনর্  পোচরর্ব্ন। 

  

কোেরূপসং মোতিরদ্ গ্রোহযষচক্ত-স্তর্ম্ভ 

িকু্ষিঃপ্রকোষোহসম্প্রর্েোর্গহন্তধেোনম্১ । । ২১। ।  
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-র্ের্হর আকদচ র পপর সং ম কচরেো ঐ আকদচ  অনুতব্ কচরব্োর ষচক্ত স্তচম্ভ  

(ব্োধোপ্রোি) ও িকু্ষর প্রকোষ-ষচক্তর সচহ  পহোর অসংর্ োগ হইর্  য োগী য োকসমর্ক্ষ 

অন্তচহে  হইর্  পোর্রন। 

  

মর্ন কর, যকোন য োগী এই গদর্হর মর্ধয েোাঁড়োইেো রচহেোর্েন; চ চন আপো েদচষ্টর্  

সকর্ র সমর্ক্ষ অন্তচহে  হইর্  পোর্রন। চ চন য  ব্োস্তচব্ক অন্তচহে  হন  োহো নে, র্ব্ 

যকহ  োাঁহোর্ক যেচখ্র্  পোইর্ব্ নো এইমোত্র। ষরীর্রর আকদচ  ও ষরীর এই দ্যইচটর্ক চ চন 

য ন পদথক্ কচরেো যফর্ ন। এচট য ন স্মরি থোর্ক, য োগী  খ্ন এরূপ একোগ্র ো-ষচক্ত 

 োত কর্রন য , ব্স্তুর আকোর ও ব্স্তুর্ক পরস্পর পদথক্ কচরর্  পোর্রন,  খ্নই চ চন 

ঐতোর্ব্ অেদষয হইর্  পোর্রন। য োগী আকোর ও ঐ আকোরব্োন্ ব্স্তুর পোথের্কযর পপর 

সং ম প্রর্েোগ কর্রন এব্ং ঐ আকদচ  অনুতব্ কচরব্োর ষচক্তর্ক ব্োধো যেন। আকদচ  ও 

আকোরব্োন্ ব্স্তুর সংর্ োগ হইর্ ই আমরো আকদচ  পপ চি কচর। 

  

১ পোকোন্তরিঃ….িকু্ষিঃপ্রকোষোসংর্ োর্গহন্তধোনম্ 

  

এর্ ন ষব্দোেযন্তধেোনমুক্তম্ ।।২২। ।  

  

-ইহোর দ্বোরোই ষব্দোচের অন্তধেোন অথেোৎ ষব্দোচের্ক অপর্রর ইচন্দ্রের্গোির হইর্  নো 

যেওেোও ব্যোখ্যো করো হই । 

  

যসোপক্রমং চনুপপক্রমে কমে  ৎসং মোে-  

পরোন্তজ্ঞোনমচরর্ষ্টর্তযো ব্ো ।।২৩। ।  

  

-কমে দ্যই প্রকোর, এক প্রকোর্রর ফ  ষীঘ্র  োত হইর্ব্, অনয প্রকোর চব্ র্ন্ব ফ  প্রসব্ 

কচরর্ব্। ইহোর্ের পপর ‘সং ম’ কচরর্  অথব্ো অচরষ্ট-নোমক মদ ুয ক্ষিসমূর্হর পপর 

সং ম প্রর্েোগ কচরর্  য োগীরো যেহ যোর্গর সচকক সমে অব্গ  হইর্  পোর্রন। 
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 খ্ন য োগী  োাঁহোর চনজ কর্মের পপর অথেোৎ  োাঁহোর মর্নর চত র য  সংস্কোরগুচ র কো ে 

আরম্ভ হইেোর্ে ও য গুচ  ফ প্রসর্ব্র জনয অর্পক্ষো কচরর্ র্ে, যসগুচ র পপর সং ম 

প্রর্েোগ কর্রন,  খ্ন চ চন য গুচ  ফ প্রসর্ব্র জনয অর্পক্ষো কচরর্ র্ে, যসগুচ  দ্বোরো 

জোচনর্  পোর্রন-কর্ব্  োাঁহোর ষরীরপো  হইর্ব্। যকোন্ চেন, কটোর সমর্ে, এমন চক ক  

চমচনর্টর সমে  োাঁহোর মদ ুয হইর্ব্,  োহোও চ চন জোচনর্  পোর্রন। মদ ুয য  সব্েেো আসন্ন-

এইচট জোনো চহ ুরো চব্ষীন প্রর্েোজনীে মর্ন কর্রন, কোরি গী োে এই চষক্ষো যেওেো 

হইেোর্ে য , মদ ুযকো ীন চিন্তো পরজীব্ন চনেচম  কচরব্োর পর্ক্ষ চব্র্ষন ষচক্তষো ী। 

  

নমত্রযোচেনু ব্ োচন ।।২৪। ।  

  

-চমত্রী কুপিো ই যোচে (১।৩৩) গুিগুচ র পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  য োগী ঐ গুিগুচ র 

প্রকনে ো  োত কর্রন। 

  

ব্র্ নু হচস্তব্ োেীচন ।।২৫। ।  

  

-হস্তী প্রতদচ র ব্র্ র পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  য োগীর ষরীর্র যসই যসই প্রোিীর  ু য 

ব্  আর্স। 

  

 খ্ন য োগী এই সং মষচক্ত  োত কর্রন,  খ্ন চ চন  চে ব্   োত কচরর্  ইচ্ছো কর্রন 

এব্ং হস্তীর ব্র্ র পপর সং ম প্রর্েোগ কর্রন,  র্ব্  োহোই  োত কচরেো থোর্কন। 

  

প্রর্ যক ব্যচক্তর চত র্রই অনন্ত ষচক্ত রচহেোর্ে, যস  চে পপোে জোর্ন,  র্ব্ ঐ ষচক্ত 

 ইেো ইচ্ছোম  ব্যব্হোর কচরর্  পোর্র। য োগী পহো  োত কচরব্োর চব্জ্ঞোন আচব্েোর 

কচরেোর্েন। 

  

প্রব্দতিরযোর্ োকনযোসোৎ সূক্ষ্মব্যব্চহ চব্প্রকদষ্টজ্ঞোনম্ ।।২৬। ।  

  

-(পূব্েকচথ ) মহো-র্জযোচ র (১।৩৬) পপর সং ম কচরর্  সূক্ষ্ম, ব্যব্চহ  ও েূরব্ েী ব্স্তুর 

জ্ঞোন হইেো থোর্ক। 
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হৃের্ে য  মহো-র্জযোচ িঃ আর্ে,  োহোর পপর সং ম কচরর্  অচ  েূরব্ েী ব্স্তুও চ চন 

যেচখ্র্  পোন।  চে যকোন ব্স্তু পোহোর্ড়র আড়োর্  থোর্ক,  োহো এব্ং অচ  সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্স্তুও 

চ চন যেচখ্র্  পোর্রন। 

  

তূব্নজ্ঞোনং সূর্ ে সং মোৎ । । ২৭। ।  

  

-সূর্ ে সং র্মর দ্বোরো সমগ্র জগর্ র জ্ঞোন োত হে। 

  

ির্ন্দ্র  োরোবু্যহজ্ঞোনম্ ।।২৮। ।  

  

-ির্ন্দ্র সং ম কচরর্   োরকোসমূর্হর জ্ঞোন োত হে। 

  

ধ্রুর্ব্  িচ জ্ঞোনম্ ।।২৯। ।  

  

-ধ্রুব্ োরোে চিতিরসং ম কচরর্   োরোসমূর্হর গচ জ্ঞোন হে।  

  

নোচতির্ক্র কোেবু্যহ-জ্ঞোনম্ ।।৩০। ।  

  

-নোচতির্ক্র চিতিরসংনম কচরর্  ষরীর্রর গকন জোনো  োে। 
  

কন্ঠকূর্প কু্ষৎচপপোসোচনব্দচতিরিঃ ।।৩১। ।  

  

-কন্ঠকূর্প সং ম কচরর্  কু্ষৎচপপোসো চনব্দচতির হে। 

  

অচ ষে কু্ষচধ  ব্যচক্ত  চে কন্ঠকূর্প চিতিরসং ম কচরর্  পোর্রন,  র্ব্  োাঁহোর কু্ষধো ও 

চপপোসো চনব্দতির হে। 

  

কূমেনোডযোং ন্ েম্ ।।৩২। ।  

  

-কূমেনোড়ীর্  চিতিরসং ম কচরর্  ষরীর্রর চ্র ো আর্স। 
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 খ্ন চ চন সোধনো কর্রন,  খ্ন  োাঁহোর ষরীর িে  হে নো। 

  

মূধের্জযোচ চন চসদ্ধেষেনম্ ।।৩৩। ।  

  

-মচস্তর্ের যজযোচ র পপর সং ম কচরর্  চসদ্ধপুুপনচের্গর েষেন োত হে। 

  

চসদ্ধগি তূ র্ োচন অর্পক্ষো চকচেৎ প্চতস্তর্রর। য োগী  খ্ন  োাঁহোর মস্তর্কর 

  

পপচরতোর্গ মনিঃসং ম কর্রন,  খ্ন চ চন এই চসদ্ধগর্ির েষেন পোন। এখ্োর্ন ‘চসদ্ধ’ 

ষর্ব্দ মুক্তপুুপন বু্ঝোইর্ র্ে নো,  চেও সিরোির পহো ঐ অর্থে ব্যব্হৃ  হইেো থোর্ক। 

  

প্রোচ তোদ্বো সব্েম্ ।।৩৪। ।  

  

-অথব্ো প্রচ তো-ষচক্তদ্বোরো সমুেে জ্ঞোন  োত হে। 

  

 োাঁহোর্ের এইরূপ প্রচ তোর ষচক্ত অথেোৎ পচব্ত্র োর দ্বোরো  ি-জ্ঞোন-চব্র্ষন আর্ে, 

(পূর্ব্েোক্ত) যকোন প্রকোর সং ম ব্য ী ই  োাঁহোরো এই সমুেে জ্ঞোর্নর অচধকোরী হন।  খ্ন 

মোনুন প্চত প্রচ তো-ষচক্ত  োত কর্রন,  খ্নই চ চন এই মহো আর্ োক প্রোি হন।  োাঁহোর 

চনকট সব্ই স্পষ্ট হইেো  োে। যকোন প্রকোর ‘সং ম’ ব্য ী ই, সমুেে জ্ঞোন স্ব ই  োাঁহোর 

মর্ধয প্রকোচষ  হে। 

  

হৃের্ে চিতিরসচম্বৎ ।।৩৫। ।  

  

-হৃের্ে চিতিরসং ম কচরর্  মর্নোচব্নেক জ্ঞোন োত হে। 

  

সত্ত্বপুুপনর্েোর যন্তোসংকীিের্েোিঃ প্র যেোচব্র্ষনোদ্ 

যতোগিঃ পরোথেত্বোেনযস্বোথেসং মমোৎ পুুপনজ্ঞোনম্ ।।৩৬। ।  
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-পুুপন ও বু্চদ্ধর চব্র্ব্র্কর অতোর্ব্ই যতোগ হইেো থোর্ক। যসই যতোগ পরোথে অথেোৎ অপর্রর 

ব্ো পুুপর্নর জনয। বু্চদ্ধর অনয এক অব্্োে নোম ‘স্বোথে’; পহোর পপর সং ম কচরর্  

পুুপর্নর জ্ঞোন হে। 

  

পুুপন ও বু্চদ্ধ প্রকদ পর্ক্ষ সমূ্পিে স্ব ন্ত্র;  োহো হইর্ ও পুুপন বু্চদ্ধর্  প্রচ চব্চম্ব  হইেো 

পহোর সচহ  আপনোর্ক অর্তেতোব্োপন্ন মর্ন কর্র এব্ং  োহোর্ ই চনর্জর্ক সুখ্ী ব্ো দ্যিঃখ্ী 

যব্োধ কচরেো থোর্ক। বু্চদ্ধর এই অব্্োর্ক ‘পরোথে’ ব্র্ , কোরি পহোর সমুেে যতোগ চনর্জর 

জনয নে-পুুপর্নর জনয। এ দ্বয ী  বু্চদ্ধর আর এক অব্্ো আর্ে-পহোর নোম ‘স্বোথে’। 

 খ্ি বু্চদ্ধ সত্ত্বপ্রধোন হইেো অচ ষে চনমে  হে,  খ্ন  োহোর্  পুুপন চব্র্ষনতোর্ব্ 

প্রচ চব্চম্ব  হন, এব্ং যসই বু্চদ্ধ অন্তমুেখ্ী হইেো পুুপনমোত্রোব্ ম্বন হে। যসই স্বোথে-নোমক 

বু্চদ্ধর্  সং ম কচরর্  পুুপর্নর জ্ঞোন হে। পুুপনমোত্রোব্ ম্বনবু্চদ্ধর্  সং ম কচরর্  ব্ োর 

পর্েষয এই-শুদ্ধ পুুপন জ্ঞো  ব্চ েো কখ্ন জ্ঞোর্নর চব্নে হইর্  পোর্রন নো। 
  

  িঃ প্রোচ তেোব্ির্ব্েনোেষেোস্বোেব্ো েো জোের্ন্ত ।।৩৭। ।  

  

- োহো হইর্  প্রোচ ত১ (অর্  চকক) েব্ি, স্পষে, েষেন, স্বোে ও ঘ্রোি পৎপন্ন হে। 

  

১ প্রোচ তোৎ সূক্ষ্ম-ব্যব্চহ -চব্প্রকদষ্টো ী োনোগ  জ্ঞোনং, েোব্িোদ্ চেব্যষব্দেব্িং, যব্েনোদ্ 

চেব্যস্পষেোচধগমিঃ, আেষেোদ্ চেব্যরূপসচম্বৎ। আস্বোেোদ্ চেব্যরসসচম্বৎ, ব্ো েোর্ ো 

চেব্যগেচব্জ্ঞোনম্ ইর্ য োচন চন যং জোের্ন্ত।-ব্যোসতোনয 

  

য  সমোধোবু্পসগেো বু্যত্থোর্ন চসদ্ধেিঃ ।।৩৮। । ।  

  

-ইহোরো সমোচধর পর্থ ব্োধো, চকন্তু  সংসোর-অব্্োে পহোরো চসচদ্ধর স্বরূপ। 

  

য োগী জোর্নন, সংসোর্র এই সমুেে যতোগ পুুপন ও মর্নর য োগ হইর্  হইেো থোর্ক,  চে 

চ চন ‘আত্মো ও প্রকদচ  পরস্পর পদথক্ ব্স্তু’ এই সর্ যর পপর চিতিরসং ম কচরর্  পোর্রন, 

 র্ব্ চ চন ‘পুুপন’-এর জ্ঞোন  োত কর্রন।  োহো হইর্  চব্র্ব্কজ্ঞোন পচে  হে।  খ্ন 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 101 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চ চন এই ‘চব্র্ব্ক’  োর্ত কদ কো ে হন,  খ্ন  োাঁহোর প্রোচ ত ব্ো চেব্যজ্ঞোন  োত হে। চকন্তু  

এই ষচক্তসমুেে যসই প্চত ম  র্ক্ষযর পর্থ ব্োধো অথেোৎ যসই পচব্ত্র আত্মোর জ্ঞোর্নর ও 

মুচক্তর প্রচ ব্েকস্বরূপ। পচথমর্ধয য ন এগুচ র সচহ  সোক্ষোৎ হে। য োগী  চে এগুচ  

পচর যোগ কর্রন,  র্ব্ই চ চন যসই প্চত ম জ্ঞোন োত কচরর্  পোর্রন।  চে চ চন এই 

ষচক্তগুচ   োত কচরর্  প্র ুি হন,  র্ব্  োাঁহোর অগ্রগচ  ব্যোহ  হে।  

  

ব্েকোরিচষচথ যোৎ প্রিোরসংর্ব্েনো্চত চিতিরসয  

পরষরীরোর্ব্ষিঃ ।।৩৯। ।  

  

- খ্ন চির্তিরর ব্ের্নর কোরি চষচথ  হইেো  োে ও চির্তিরর প্রিোর্োনগুচ র্ক (অথেোৎ 

ষরীর্ নোড়ীসমূহর্ক) অব্গ  হন,  খ্ন চ চন অপর্রর ষরীর্র প্রর্ব্ষ কচরর্  পোর্রন। 

  

য োগী অনয এক যের্হ অব্্োন কচরেো যসই যের্হ চক্রেোষী  থচকর্ ও যকোন মদ র্ের্হ 

প্রর্ব্ষ কচরেো পহোর্ক পকোইেো গচ ষী  কচরর্  পোর্রন। অথব্ো চ চন যকোন জীচব্  ষরীর্র 

প্রর্ব্ষ কচরেো যসই যেহ্ মন ও ইচন্দ্রেগির্ক ুপদ্ধ কচরেো সোমচেকতোর্ব্ যসই ষরীর্রর 

মধয চেেো কো ে কচরর্  পোর্রন। প্রকদচ  ও পুুপর্নর চব্র্ব্কজ্ঞোন  োত কচরর্ ই  োাঁহোর 

পর্ক্ষ ইহো সম্ভব্ হইর্  পোর্র। চ চন অপর্রর ষরীর্র প্রর্ব্ষ কচরর্  ইচ্ছো কচরর্  যসই 

ষরীর্র ‘সং ম’ প্রর্েোগ কচরর্ ই ইহো চসদ্ধ হইর্ব্, কোরি  োাঁহোর আত্মোই য  সব্েব্যোপী 

 োহো নে,  োাঁহোর মনও সব্েব্যোপী-অব্ষয য োগীচের্গর মর্ । পহো যসই সব্েব্যোপী মর্নর 

এক অংষমোত্র। এখ্ন চকন্তু  পহো যকব্  এই ষরীর্রর স্নোেুমন্ড ীর চত র চেেোই কো ে 

কচরর্  পোর্র, চকন্তু  পহো যকব্  এই ষরীর্রর স্নোেুমন্ড ীর চত র চেেোই কো ে কচরর্  

পোর্র, চকন্তু  য োগী  খ্ন স্নোেব্ীে প্রব্োহগুচ  হইর্  চনর্জর্ক মুক্ত কচরর্  পোর্রন,  খ্ন 

চ চন অনযোনয ব্স্তু ব্ো ষরীর্রর দ্বোরোও কো ে কচরর্  পোর্রন।  

  

পেোনজেোজ্জ -পঙ্ক-কন্টকোচেনবসি পৎক্রোচন্তশ্চ ।।৪০। । ।  

  

-পেোন-নোমক স্নোেুপ্রব্োহ জে কচরর্  পোচরর্  য োগী জর্  ব্ো পর্ঙ্ক মি হন নো, চ চন 

কন্টর্কর পপর ভ্রমি কচরর্  পোর্রন ও ইচ্ছোমদ ুয হন। 
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‘পেোন’-নোমক য  স্নোেব্ীে ষচক্তপ্রব্োহ ফুসফুস ও ষরীর্রর পপচর্ সমুেে 

  

অংষর্ক চনেচম  কর্র, য োগী  খ্ন  োহো জে কচরর্  পোর্রন,  খ্ন চ চন অচ ষে  রু্ 

হইেো  োন। চ চন আর জর্  মি হন নো, কন্টর্কর পপর ও  রব্োচর-ফ র্কর পপর 

অনোেোর্স িচ র্  পোর্রন, অচির মর্ধয েোাঁড়োইেো থোচকর্  পোর্রন, এব্ং ইচ্ছোমোত্র এই 

ষরীর  যোগ কচরর্  পোর্রন। 

  

সমোনজেোৎ প্রজ্ব নম্ ।।৪১। ।  

  

-সমোন-প্রব্োহর্ক জে কচরর্  চ চন যজযোচ িঃ দ্বোরো যব্চষ্ট  হইেো থোর্কন। 

  

এ-অব্্োে চ চন  খ্নই ইচ্ছো কর্রন,  খ্নই  োাঁহোর ষরীর হইর্  যজযোচ িঃ চনগে  হে। 

  

যেোত্রোকোষর্েোিঃ সম্বেসং মোচ ব্যং যেোত্রম্ ।।৪২। ।  

  

-কিে ও আকোর্ষর পরস্পর য  সম্বে আর্ে,  োহোর পপর সং ম কচরর্  চেব্য যেোত্র  োত 

হে।  

  

এই আকোষ (ইথোর) ও  োহোর্ক অনুতব্ কচরব্োর  ন্ত্রস্বরূপ কিে রচহেোর্ে। ইহোর্ের পপর 

সং ম কচরর্  য োগী চেব্য যেোত্র  োত কর্রন।  খ্ন চ চন সমুেে ষব্দ শুচনর্  পোন। 

ব্ু েূর্র যকোন কথোব্ো েো ব্ো ষব্দ হইর্   োহোও চ চন শুচনর্  পোন। 

  

কোেোকোষর্েোিঃ সম্বেসং মোেরু্ ু সমোপর্তিরশ্চোকোষগমনম্ ।।৪৩। ।  

  

-ষরীর্রর ও আকোর্ষর সম্বর্ের পপর চিতিরসং ম কচরেো এব্ং  ু ো প্রতদচ র নযোে 

আপনোর্ক  রু্ তোব্নো কচরেো য োগী আকোর্ষর মধয চেেো গমন কচরর্  পোর্রন। 
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আকোষই এই ষরীর্রর পপোেোন; আকোষই এক চব্র্ষনরূর্প এই ষরীর হইেোর্ে।  চে 

য োগী ষরীর্রর পপোেোন ঐ আকোষ-ধো ুর পপর সং ম প্রর্েোগ কর্রন,  র্ব্ চ চন 

আকোর্ষর নযোে  রু্ ো প্রোি হন ও ব্োেুর মধয চেেো য খ্োর্ন ইচ্ছো  োইর্  পোর্রন। 

  

ব্চহরকচল্প ো ব্দচতিরমহোচব্র্েহো   িঃ প্রকোষোব্রিক্ষেিঃ ।।৪৪। ।  

  

-র্ের্হর ব্োচহর্র মর্নর য  ‘ থোথে ব্দচতির’ অথেোৎ মর্নর ধোরিো,  োহোর নোম ‘মহোচব্র্েহ’; 

 োহোর পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  প্রকোর্ষর য  আব্রি,  োহো ক্ষে হইেো  োে। 

  

মন অজ্ঞ োব্ষ িঃ চব্র্ব্িনো কর্র, যস এই যের্হর চত র চেেো কোজ কচরর্ র্ে।  চে মন 

সব্েব্যোপী হে,  র্ব্ আচম যকব্  এক প্রকোর স্নোেুমন্ড ীর দ্বোরো আব্দ্ধ থোচকব্ যকন, অথব্ো 

এই অহংর্ক একচট ষরীর্রই আব্দ্ধ কচরেো রোচখ্ব্ যকন  ইহোর য ো যকোন  ুচক্ত যেচখ্র্  

পোওেো  োে নো। য োগী িোন, য খ্োর্ন ইচ্ছো যসখ্োর্ন চ চন এই ‘আচমত্ব’ অনুতব্ কচরর্ব্ন। 

অহংতোব্ িচ েো চগেো য  মোনচসক ব্দচতিরপ্রব্োহ এই যের্হ জোগচর  হে,  োহোর্ক ‘অকচল্প ো 

ব্দচতির’ ব্ো ‘মহোচব্র্েহ’ ব্র্ ।  খ্ন চ চন পহোর পপর 

  

‘সং ম’ কচরর্  পোর্রন,  খ্ন প্রকোর্ষর সক  আব্রি িচ েো  োে এব্ং সমুেে অেকোর 

ও অজ্ঞোন েূরীতূ  হে, সমস্তই  োাঁহোর চনকট জ্ঞোনমে-চি নযমে ব্চ েো যব্োধ হে। 

  

্ূ স্বরূপ-সূক্ষ্মোন্বেোথেব্ত্ত্ব-সং মোম্ভূ জেিঃ ।।৪৫। ।  

  

-তূ গর্ির ্ ূ  স্বরূপ, সূক্ষ্ম অন্বে ও অথেব্ত্ত্ব-এই কর্েকচটর পপর সং ম কচরর্  তূ জে 

হে।১  

  

য োগী সমুেে তূর্ র পপর সং ম কর্রন; প্রথম ্ূ তূর্ র পপর,  োরপর পহোর সূক্ষ্ম 

অব্্োর পপর ‘সং ম’ কর্রন। এক সম্প্রেোর্ের যব্ দ্ধগি এই সং মচট চব্র্ষনতোর্ব্ গ্রহি 

কচরেো থোর্কন। খ্োচনকটো কোেোর  ো   ইেো  োাঁহোরো পপোর পপর ‘সং ম’ প্রর্েোগ কর্রন, 

ক্রমষিঃ পহো য -সক  সূক্ষ্মতূর্  চনচমে ,  োহো যেচখ্র্  আরম্ভ কর্রন।  খ্ন  োাঁহোরো ঐ 
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সূক্ষ্মতূর্ র চব্নে জোচনর্  পোর্রন,  খ্নই  োাঁহোরো ঐ তূর্ র পপর ষচক্ত োত কর্রন। 

সমুেে তূর্ র পর্ক্ষই এইরূপ বু্চঝর্  হইর্ব্-র্ োগী এগুচ  সব্ই জে কচরর্  পোর্রন। 

  

 র্ োহচিমোচে-প্রোদ্যতেোব্িঃ কোেসম্পৎ দ্ধমেোনচতর্ো শ্চ ।।৪৬। ।  

  

- োহো হইর্ ই অচিমো ই যোচে চসচদ্ধর আচব্তেোব্ হে, কোেসম্পৎ  োত হে ও সমুেে 

ষোরীচরক ধর্মের অনচতর্ো  হে (অথেোৎ র্ধ্ংস হে নো)। 

  

ইহোর অথে এই য , য োগী অষ্টচসচদ্ধ২  োত কর্রন। চ চন চনর্জর্ক ইচ্ছোম  ‘অি’ু কচরর্  

পোর্রন, খ্ুব্ ব্দহৎ কচরর্  পোর্রন, পদচথব্ীর নযোে গুুপ ও ব্োেুর নযোে  রু্ কচরর্  পোর্রন, 

 োহোর পপর ইচ্ছো প্রতুত্ব কচরর্  পোর্রন,  োহো ইচ্ছো  োহোই জে কচরর্  পোর্রন,  োাঁহোর 

ইচ্ছোে চসংহ  োাঁহোর পে র্  যমর্নর নযোে ষোন্ততোর্ব্ ব্চসেো থোচকর্ব্ ও  োাঁহোর সমুেে 

ব্োসনোই  োাঁহোর ইচ্ছোম  পচরপূিে হইর্ব্। 

  

রূপ- োব্িয-ব্ -ব্জ্রসংহননত্বোচন কোেসম্পৎ ।।৪৭। ।  

  

-কোেসম্পৎ ব্চ র্  যস   ে, সু র অিকোচন্ত, ব্  ও ব্জ্রব্ৎ েদঢ় ো বু্ঝোে। 

  

 খ্ন ষরীর অচব্নোষী হইেো  োে, চকেুই পহোর যকোন ক্ষচ  কচরর্  পোর্র নো। য োগী  চে 

ইচ্ছো নো কর্রন,  র্ব্ চকেুই  োাঁহোর ষরীর চব্নোষ কচরর্  পোর্র নো, কো েন্ড 

  

  
  

১ স্বরূপ-পদচথব্ীর কোচকনয, জর্ র  োর যোচে। অন্বে-সত্ত্ব, রজিঃ ও  মিঃ প্রর্ যক তূর্  

অচম্ব  রচহেোর্ে, ইহো জোনো। অথেব্ত্ত্ব-চব্র্ষন যতোগপ্রেোন-সোমথেয। 

২ অষ্টচসচদ্ধিঃ অচিমো,  চর্মো, মচহমো, প্রোচি (দ্যর্ দ্রব্যও সচন্নচহ  হওেো), প্রোকোময 

(ইচ্ছোর অনচতর্ো ), ব্চষত্ত্ব, ঈচষত্ব ও কোমব্সোচেত্ব (স যসংকল্প ো)। 
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তি কচরেো চ চন এই জগর্  সষরীর্র ব্োস কর্রন। যব্র্ে চ চখ্  আর্ে, যসই ব্যচক্তর 

যরোগ, মদ ুয অথব্ো যকোন যিষ হে নো।১  

  

গ্রহিস্বরূপোচস্ম োন্বেোথেব্ত্ত্বসং মোচেচন্দ্রেজেিঃ ।।৪৮। ।  

  

-ইচন্দ্রেগর্ির ব্োহযপেোথেোচতমুখ্ী গচ ,  জ্জচন  জ্ঞোন, এই জ্ঞোন হইর্  চব্কচষ  অহং-

প্র যে, পহোর্ের চত্রগুিমেত্ব ও যতোগোেো দত্ব-এই কর্েকচটর পপর সং ম কচরর্  ইচন্দ্রে-

জে হে।  

  

ব্োহয ব্স্তুর অনুতূচ র সমর্ে ইচন্দ্রেগি মন হইর্  ব্োচহর্র  োইেো চব্নর্ের চের্ক ধোব্মোন 

হে,  োহো হইর্ ই পপ চি ও অচস্ম োর পৎপচতির হে।  খ্ন য োগী পহোর্ের পপর এব্ং 

অপর দ্যইচটর পপরও ক্রর্ম ক্রর্ম ‘সং ম’ প্রর্েোগ কর্রন,  খ্ন চ চন ইচন্দ্রে জে কর্রন। 

য -র্কোন ব্স্তু  ুচম যেচখ্র্ ে ব্ো অনুতব্ কচরর্ ে- থো একখ্োচন পুস্তক- োহো  ইেো 

 োহোর পপর সং ম প্রর্েোগ কর।  োরপর পুস্তর্কর আকোর্র য  জ্ঞোন রচহেোর্ে,  োহোর 

পপর সং ম প্রর্েোগ কর। এই অতযোর্সর দ্বোরো সমুেে ইচন্দ্রে জে হইেো থোর্ক। 

  

 র্ ো মর্নোজচব্ত্বং চব্করিতোব্িঃ প্রধোনজেশ্চ ।।৪৯। ।  

  

- োহো হইর্  যের্হ মর্নর নযোে যব্গ, ইচন্দ্রেগর্ির যেহচনরর্পক্ষ ষচক্ত োত ও প্রকদচ জে 

হইেো থোর্ক। 

  

য মন তূ জে দ্বোরো কোেসম্পৎ  োত হে, যসইরূপ ইচন্দ্রেসং র্মর দ্বোরো পূর্ব্েোক্ত 

ষচক্তসমুেে  োত হইেো থোর্ক। 

  

সত্ত্বপুুপনোনয োখ্যোচ মোত্রসয সব্েতোব্োচধষ্ঠ মনো দত্বং 

সব্েজ্ঞো দত্বে ।।৫০। ।  

  

-পুুপন ও ব্দচদ্ধর পরস্পর পোথেকয-চব্জ্ঞোর্নর পপর চিতিরসং ম কচরর্  সক  ব্স্তুর পপর 

অচধষ্ঠ মনো দত্ব ও সব্েজ্ঞো দত্ব  োত হে। 
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 খ্ন প্রকদচ  জে করো হইেো চগেোর্ে ও পুুপন-প্রকদচ র যতে পপ চি হইেোর্ে, অথেোৎ 

জোনো চগেোর্ে য , পুুপন অচব্নোষী, পচব্ত্র ও পূিেস্বরূপ,  খ্ন সব্েষচক্তমতিরো ও সব্েজ্ঞ ো 

 োত হে। 

  

 চদ্বরোগযোেচপ যেোনব্ীজক্ষর্ে নকব্ যম্ ।।৫১। ।  

  

-এগুচ র্কও  যোগ কচরর্  পোচরর্  যেোর্নর ব্ীজ ক্ষে হইেো  োে,  খ্নই নকব্ য  োত 

হে।  

  

১  ু নীেিঃ ন  সয যরোর্গো ন জরো ন মদ ুযিঃ  

প্রোিসয য োথোচ্মরং ষরীরম্-র্শ্ব োশ্ব র পপ., ২। ১২ 

  

এই অব্্োে সোধক নকব্ য  োত কর্রন, স্বোধীন ও মুক্ত হইেো  োন।  খ্ন চ চন 

সব্েষচক্তমতিরো ও সব্েজ্ঞ ো-ষচক্ত-দ্যইচটও  যোগ কর্রন,  খ্ন সমুেে যতোগ, এমন চক 

যেব্গিকদ  প্রর্ োতনও চ চন অচ ক্রম কচরর্  পোর্রন।  খ্ন য োগী এই-সক  অিু  

ক্ষম ো  োত কচরেোও পচর যোগ কর্রন,  খ্নই চ চন যসই িরম  র্ক্ষয পপনী  হন। 

ব্োস্তচব্ক এই ষচক্তগুচ  চক  শুধু চব্কোর মোত্র। স্বপ্ন অর্পক্ষো এগুচ  যকোন অংর্ষ ব্ড় নে। 

সব্েষচক্তমতিরোও স্বপ্ন ু য। পহো যকব্  মর্নর পপর চনতের কর্র।   ক্ষি মর্নর অচস্তত্ব 

থোর্ক,   ক্ষিই সব্েষচক্তমতিরো বু্ঝো  োইর্  পোর্র, চকন্তু  আমোর্ের  ক্ষয মর্নরও পোর্র। 

  

্োনুযপচনমন্ত্রর্ি সিস্মেোকরিং পুনরচনষ্টপ্রসিোৎ ।।৫২। ।  

  

-র্েব্গি প্রর্ োচত  কচরর্ ও  োহোর্  আসক্ত হওেো ব্ো আন  যব্োধ (স্মে) করো পচি  

নে, কোরি  োহোর্  অচনর্ষ্টর আষঙ্কো আর্ে। 

  

আরও অর্নক চব্ঘ্ন আর্ে। যেব্ ো ও অর্নযরো য োগীর্ক প্র ুি কচরর্  আর্সন;  োাঁহোরো 

ইচ্ছো কর্রন নো য , যকহ সমূ্পিেরূর্প মুক্ত হইেো  োে। আমরো য মন ঈনেোপরোেি, 

যেব্ োরোও যসইরূপ, ব্রং কখ্ন কখ্ন আমোর্ের অর্পক্ষো অচধক। পোর্ে পেভ্রষ্ট হন, যসই 
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তর্ে  োাঁহোরো অচ ষে তী । য -সক  য োগী সমূ্পিে চসদ্ধ হইর্  পোর্রন নো, মদ ুযর পর 

 োাঁহোরোই যেব্ ো হন।  োাঁহোরো যসোজো পথ েোচড়েো পোর্ষর এক গচ পর্থ িচ েো  োন এব্ং 

এই ক্ষম োগুচ   োত কর্রন।  োাঁহোর্ের আব্োর জন্মোইর্  হইর্ব্, চকন্তু  চ চন এ েূর 

ষচক্তসম্পন্ন য , এই প্রর্ োতনগুচ ও প্রচ র্রোধ কচরর্  পোর্রন, চ চন এর্কব্োর্র  র্ক্ষয 

যপ াঁচের্  পোর্রন, চ চন মুক্ত হইেো  োন। 

  

ক্ষি ৎক্রমর্েোিঃ সং মোচদ্বর্ব্কজং জ্ঞোনম্ ।।৫৩। ।  

  

-ক্ষি ও  োহোর পূব্েোপর তোব্গুচ র পপর সং ম প্রর্েোগ কচরর্  চব্র্ব্কজ জ্ঞোন পৎপন্ন 

হে।  

  

এই যেব্ ো স্বগে ও ষচক্তগুচ  এড়োইব্োর পপোে চক  চব্র্ব্কব্র্   খ্ন সেসৎচব্িোর ষচক্ত 

হে,  খ্নই এই-সক  চব্ঘ্ন িচ েো  োইর্ব্।  োহোর্  চব্র্ব্কজ্ঞোন েদঢ় হইর্  পোর্র, এই 

পর্ের্ষয এই সং র্মর পপর্েষ প্রেতির হই । ক্ষি অথেোৎ কোর্ র সূক্ষ্ম ম অংর্ষর এব্ং 

পহোর পূব্েোপর তোব্গুচ র পপর সং র্মর দ্বোরো ইহো হইেো থোর্ক।  

  

জোচ  ক্ষির্েচষরনয োনব্র্চ্ছেোতুির যর্েোস্ত িঃ প্রচ পচতিরিঃ ।।৫৪। ।  

  

-জোচ ,  ক্ষি ও যেষ দ্বোরো  োহোচেগর্ক পদথক করো  োে নো, এব্ং যসজনয  ু য যব্োধ হে, 

 োহোচেগর্কও ঐ পূর্ব্েোক্ত সং র্মর দ্বোরো পদথক কচরেো জোনো  োইর্  পোর্র। 

  

আমরো য  দ্যিঃখ্ যতোগ কচর,  োহো স য ও অসর্ যর মর্ধয পোথেকযেদচষ্টর অতোব্রূপ অজ্ঞোন 

হইর্  পৎপন্ন হইেো থোর্ক। আমরো সকর্ ই ম র্ক তো  ব্চ েো ও স্বপ্নর্ক স য ব্চ েো 

গ্রহি কচর। আত্মোই একমোত্র স য, ইহো আমরো চব্স্মদ  হইেোচে। ষরীর চমথযো স্বপ্নমোত্র; 

আমরো তোচব্, আমরো ষরীর। সু রোং যেখ্ো যগ , এই অচব্র্ব্কই দ্যিঃর্খ্র কোরি। এই 

অচব্র্ব্ক আব্োর অচব্েযো হইর্  প্রসূ । চব্র্ব্র্কর সর্ি সর্ি ব্ ও আর্স,  খ্নই আমরো 

এই ষরীর, স্বগে ও যেব্োচের কল্পনো পচরহোর কচরর্  সমথে হই। জোচ , চিহ্ন ও ্োন দ্বোরো 

আমরো ব্স্তুগুচ র্ক পদথক্ কচরেো থোচক। পেোহরিস্বরূপ একচট গোতীর কথো ধরো  োক। 
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কুকুর হইর্  গোতীর যতে জোচ গ । দ্যইচট গোতীর মর্ধয আমরো চকরূর্প পরস্পর প্রর্তে 

কচরেো থোচক  চির্হ্নর দ্বোরো। আব্োর দ্যইচট ব্স্তু সব্েোংর্ষ সমোন হইর্  আমরো ্োনগ  

যতর্ের দ্বোরো পহোচেগর্ক পদথক্ কচরর্  পোচর। চকন্তু   খ্ন ব্স্তুসক  এমন চমষোইেো থোর্ক 

য , যতে কচরব্োর এই চতন্ন চতন্ন পপোেগুচ  যকোন কোর্জ আর্স নো,  খ্ন পূর্ব্েোক্ত 

সোধনপ্রিো ী-অতযোর্সর দ্বোরো  ি চব্র্ব্ক-ব্র্  আমরো পহোাঁচেগর্ক পদথক্ কচরর্  পোচর। 

য োগীচের্গর প্চত ম েষেন এই সর্ যর পপর ্োচপ  য , পুুপন শুদ্ধস্বতোব্ ও সেো 

পূিেস্বরূপ এব্ং চব্শ্বজগর্ র মর্ধয  োহোই একমোত্র ‘অচমে’ ব্স্তু। ষরীর ও মন চমে পেোথে, 

 থোচপ আমরো সব্েেোই আমোচেগর্ক পহোর্ের সচহ  চমষোইেো যফচ র্ চে। আমোর্ের 

মহোভ্রম এই য , ঐ পোথেকযটুকু নষ্ট হইেো চগেোর্ে।  খ্ন এই চব্র্ব্কষচক্ত  োত হে,  খ্ন 

মোনুন যেচখ্র্  পোে য , জগর্ র ব্োহয ও আন্তর-সক  ব্স্তুই চমে পেোথে, সু রোং ঐগুচ  

‘পুুপন’ হইর্  পোর্র নো। 

  

 োরকং সব্েচব্নেং সব্েথো-চব্নেমক্রমর্েচ  চব্র্ব্কজং জ্ঞোনম্ ।।৫৫। ।  

  

-র্  চব্র্ব্কজ্ঞোন সক  ব্স্তু ও ব্স্তুর সব্েচব্ধ অব্্োর্ক  ুগপৎ গ্রহি কচরর্  পোর্র,  োহোর্ক 

‘ োরকজ্ঞোন’ ব্র্ । 

  

‘ োরক’ অর্থে  োহো য োগীর্ক সংসোর (জন্ম-মদ ুযর সোগর) হইর্   োরি কর্র। সমগ্র 

প্রকদচ র সূক্ষ্ম ্ূ  সব্েচব্ধ অব্্ো এই জ্ঞোর্নর আের্তিরর মর্ধয। এই জ্ঞোর্ন যকোনরূপ ক্রম 

নোই। ইহো সমুেে ব্স্তুর্ক  ুগপৎ-একেদচষ্টর্  গ্রহি কচরর্  পোর্র। 

  

সত্ত্বপুুপনর্েোিঃ শুচদ্ধসোর্ময নকব্ যচমচ  ।।৫৬। ।  

  

- খ্ন সত্ত্ব পুুপর্নর শুচদ্ধর সম ো হে,  খ্নই নকব্ য োত হে। 

  

নকব্ যই আমোর্ের  ক্ষয;  খ্ন এই  ক্ষয্র্  যপ াঁচের্  পোরো  োে,  খ্ন আত্মো বু্চঝর্  

পোর্রন য , চ চন চিরকো  একোকী, ‘যকব্ ’ (শুদ্ধ);  োাঁহোর্ক সুখ্ী কচরব্োর জনয আর 

কোহোরও প্রর্েোজন নোই।   চেন আমরো আমোচেগর্ক সুখ্ী কচরব্োর জনয আর কোহোর্কও 
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িোই,   চেন আমরো েোসমোত্র।  খ্ন পুুপন জোচনর্  পোর্রন-চ চন মুক্তস্বতোব্ ও  োাঁহোর্ক 

পূিে কচরর্  আর কোহোরও প্রর্েোজন হে নো-আর এই প্রকদচ  ক্ষচিক, ইহোর যকোন প্রর্েোজন 

নোই,  খ্নই চ চন মুচক্ত োত কর্রন,  খ্নই  োাঁহোর এই নকব্ য োত হে।  খ্ন আত্মো 

জোচনর্  পোর্রন য , জগর্  কু্ষদ্র ম পরমোিু হইর্  যেব্ ো প েন্ত যকোন চকেুরই পপর 

চ চন চনতের কর্রন নো,  খ্ন  োাঁহোর যসই অব্্োর্ক নকব্ য (পদথকত্ব) ও পূিে ো ব্র্ । 

 খ্ন শুচদ্ধ ও অশুচদ্ধ পতে চমচে  ‘সত্ত্ব’ অথেোৎ বু্চদ্ধ পুুপর্নরই মর্ ো শুদ্ধ হইেো  োে, 

 খ্নই এই নকব্ য োত হইেো থোর্ক,  খ্ন যসই শুদ্ধবু্চদ্ধ যকব্  চনগুেি পচব্ত্রস্বরূপ 

পুুপনর্কই প্রচ ফচ   কর্র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 110 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৪. ককিল্য-পাদ (িতুথথ অিযায়) 

জর্ন্ম নচধমন্ত্র পিঃসমোচধজোিঃ চসদ্ধোেিঃ ।।১। ।  

  

-চসচদ্ধ (ষচক্ত)-সমূহ জন্ম, ঔনধ, মন্ত্র,  পসযো ও সমোচধ হইর্  পৎপন্ন হে। 

  

কখ্নও কখ্নও মোনুন পূব্েজন্ম ি চসচদ্ধ  ইেো জন্মগ্রহি কর্র। এই জর্ন্ম যস য ন 

 োহোর্ের ফ র্তোগ কচরর্ ই আর্স। সোংখ্যেষের্নর চপ োস্বরূপ কচপ  সম্বর্ে কচথ  

আর্ে য , চ চন চসদ্ধ১হইেো জচন্মেোচের্ ন। ‘চসদ্ধ’  ষর্ব্দর আক্ষচরক অথে-চ চন সফ  

ব্ো কদ কো ে হইেোর্েন। 

  

য োগীরো ব্র্ ন, রোসোেচনক পপোর্ে অথেোৎ ঔনধোচে দ্বোরো এই-সক  ষচক্ত  োত করো 

 োইর্  পোর্র। য োমরো সকর্ ই জোর্নো য , রসোেনচব্েযোর প্রোরম্ভ আ র্কচম (alchemy) 

হইর্ । মোনুন পরষ-পোথর (philosopher’s stone), সঞ্জীব্নী অমদ  (elixir of life) 

ই যোচের অর্ন্বনি কচর । তোর ব্র্নে ‘রসোেন’ নোর্ম এক সম্প্রেোে চে ।  োহোর্ের ম  

চে িঃ সূক্ষ্ম ত্ত্বচপ্রে ো, জ্ঞোন, আধযোচত্মক ো, ধমে-এ সব্ খ্ুব্ই তো , চকন্তু  এ-গুচ   োত 

কচরব্োর একমোত্র পপোে এই ষরীর।  চে মর্ধয মর্ধয ষরীর তি অথেোৎ মদ ুযগ্রস্ত হে,  র্ব্ 

যসই িরম র্ক্ষয যপ চের্  অর্নক সমে  োচগর্ব্। মর্ন কর, যকোন ব্যচক্ত য োগ অতযোস 

কচরর্  ব্ো আধযোচত্মকতোব্োপন্ন হইর্  ইচু্ছক। চকন্তু   র্থষ্ট পন্নচ  কচরর্  নো কচরর্ ই 

 োহোর মদ ুয হই ।  খ্ন যস আর এক যেহ  ইেো পুনরোে সোধন কচরর্  আরম্ভ কচর , 

আব্োর  োহোর মদ ুয হই ; এইরূর্প পুনিঃপুনিঃ জন্মগ্রহি ও মদ ুযর্ ই  োহোর অচধকোংষ 

সমে নষ্ট হইেো যগ ।  চে ষরীরর্ক এরূপ সব্  ও চনখ্ুাঁ  কচরর্  পোরো  োে য , পহোর 

জন্মমদ ুয এর্কব্োর্র ব্ে হে,  োহো হইর্  আধযোচত্মক পন্নচ  কচরব্োর অর্নক সমে পোওেো 

 োইর্ব্। এই কোরর্ি এই রোসোের্নরো ব্চ েো থোর্কন, ‘প্রথর্ম ষরীরর্ক খ্ুব্ সব্  কর।’ 

 োাঁহোরো ব্র্ ন, ষরীরর্ক অমর করো  োইর্  পোর্র। ইাঁহোর্ের মর্নর তোব্ এই য , ষরীর 

গকন কচরব্োর ক েো  চে মন হে, আর ইহো  চে স য হে য , প্রর্ যক ব্যচক্তর মন যসই 
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অনন্ত ষচক্তপ্রকোর্ষর এই একচট চব্র্ষন প্রিো ীমোত্র,  র্ব্ এইরূপ প্রর্ যক প্রিো ীর ব্োচহর 

হইর্   র্থচ্ছ ষচক্ত সংগ্রহ কচরব্োর যকোন সীমো চনচেেষ্ট থোচকর্  পোর্র নো। সু রোং আমরো 

চিরকো  এই ষরীরর্ক রোচখ্র্  পোচরব্ নো যকন     ষরীর আমরো ধোরি কচর, সব্ 

আমোচেগর্কই গকন কচরর্  হে।  খ্নই এই ষরীর্রর প ন হইর্ব্,  খ্ন আব্োর 

আমোচেগর্কই আর একচট ষরীর গকন কচরর্  হইর্ব্।  চে আমোর্ের এই ক্ষম ো থোর্ক, 

 র্ব্ এই ষরীর হইর্  ব্োচহর্র নো চগেো আমরো এখ্োর্নই এব্ং এখ্নই যসই গকনকো ে 

কচরর্  পোচরব্ নো যকন   র্ত্ত্বর চেক চেেো ইহো সমূ্পিে স য। ইহো  চে সম্ভব্ হে য , 

আমরো মদ ুযর পরও (র্কোন একতোর্ব্) জীচব্  থোচক এব্ং চনজ চনজ ষরীর গকন কচর, 

 র্ব্ ষরীরর্ক সমূ্পিে র্ধ্ংস নো কচরেো যকব্  পহোর্ক ক্রমষিঃ পচরব্চ ে  কচরেো এই 

পদচথব্ীর্  (নূ ন র) ষরীর গকন করো আমোর্ের পর্ক্ষ অসম্ভব্ হইর্ব্ যকন   োাঁহোর্ের 

আরও চব্শ্বোস চে  য , পোরর্ে ও গের্ক অ যিু  ষচক্ত  ুক্কোচে  আর্ে। এই দ্রব্যগুচ  

হইর্  প্রস্তু  যকোন চব্র্ষন ‘রসোেন’ দ্বোরো মোনুন   চেন ইচ্ছো ষরীরর্ক অচব্কদ  রোচখ্র্  

পোর্র। অপর যকহ চব্শ্বোস কচর  য , ঔনধচব্র্ষর্নর যসব্র্ন আকোষ-গমনোচে চসচদ্ধ োত 

হইর্  পোর্র। আজকো কোর অচধকোংষ আশ্চ ে ঔনধই, চব্র্ষন িঃ ঔনর্ধ ধো ুর ব্যব্হোর, 

আমরো এই রসোেনচব্েযো হইর্  পোইেোচে। যকোন যকোন য োচগসম্প্রেোে েোচব্ কর্রন, 

 োাঁহোর্ের প্রধোন প্রধোন গুুপরো অর্নর্ক এখ্নও  োাঁহোর্ের পুরো ন ষরীর্রই চব্েযমোন 

আর্েন। য োগসম্বর্ে যেষ্ঠ মন প্রমোিতূ  ( োাঁহোর প্রোমোিয অকোটয, যসই) প ঞ্জচ ও ইহো 

অস্বীকোর কর্রন নো। 

  

১  ু নীেিঃ ‘চসদ্ধোনোং কচপর্ ো মুচনিঃ’-গী ো, ১০। ২৬ 

  

মন্ত্রষচক্তিঃ মন্ত্র-নোমক ক কগুচ  পচব্ত্র ষব্দ আর্ে; চনচেেষ্ট চনের্ম প্চতোরি কচরর্  এগুচ  

হইর্  আশ্চ ে ষচক্ত োত হইেো থোর্ক। আমরো চেনরো  অিূ  র্টনোরোচষর মর্ধয ব্োস 

কচর, যসগুচ র চব্নে চকেু চিন্তোও কচর নো। মোনুর্নর ষচক্ত, ষর্ব্দর ষচক্ত ও মর্নর ষচক্তর 

যকোন সীমো নোই। 
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 পসযোিঃ য োমরো যেচখ্র্ব্, প্রর্ যক ধর্মেই  পসযো ও কদচ্ছ্রসোধন আর্ে। ধর্মের এই 

চেকচটর্  চহ ুরোই সব্েেো িরম সীমোে চগেো থোর্কন। যেচখ্র্ব্-এমন অর্নর্ক আর্ে, 

 োহোরো সোরো জীব্ন ঊর্র্ধ্ে হো   ুচ েো রোর্খ্, য  প েন্ত নো পহো শুকোইেো অব্ষ হইেো 

 োে। অর্নর্ক চেব্োরোত্র েোাঁড়োইেো থোর্ক, অব্র্ষর্ন  োহোর্ের পো ফুচ েো  োে;  চে 

 োরপরও  োহোরো জীচব্  থোর্ক,  োহো হইর্  যসই অব্্োে  োহোর্ের পো এ  ষক্ত হইেো 

 োে য ,  োহোরো আর পো মুচড়র্  পোর্র নো। ব্োকী জীব্ন  োহোচেগর্ক েোাঁড়োইেোই থোচকর্  

হে। আচম একব্োর এক ঊর্ধ্েব্োু  পুুপনর্ক যেচখ্েোচে োম।  োাঁহোর্ক চজজ্ঞোসো কচর োম, 

‘ খ্ন প্রথম প্রথম ইহো অতযোস কচরর্ ন,  খ্ন চকরূপ যব্োধ কচরর্ ন ’ চ চন ব্চ র্ ন 

‘প্রথম প্রথম তেোনক  ন্ত্রিো যব্োধ হই । এ   ন্ত্রিো হই  য  নেীর্  চগেো জর্  ডুব্ চেেো 

থোচক োম;  োহোর্  চকেুক্ষর্ির জনয  ন্ত্রিোর ক কটো পপষম হই । একমোস পর্র আর 

চব্র্ষন কষ্ট চে  নো।’ এইরূপ অতযোর্সর দ্বোরো চসচদ্ধ ব্ো চব্তূচ   োত হইেো থোর্ক। 

  

সমোচধিঃ মর্নর সমূ্পিে একোগ্র ো, ইহোই প্রকদ  য োগ; এই চব্জ্ঞোর্নর ইহোই প্রধোন আর্ োিয 

চব্নে; আর ইহোই যেষ্ঠ মন পপোে। পূর্ব্ে আর্ োচি  চব্নেগুচ  যগ ি। যসগুচ র দ্বোরো প্চত ম 

অব্্ো  োত করো  োে নো। সমোচধদ্বোরোই মোনচসক, ননচ ক ও আধযোচত্মক  োহো চকেু, সব্ই 

আমরো  োত কচরর্  পোচর। 

  

জো যন্তর-পচরিোমিঃ প্রকদ যোপূরোৎ ।।২। ।  

  

-প্রকদচ র আপূরর্ির দ্বোরো এক জোচ  আর এক জোচ র্  পচরি  হইেো  োে। 

  

প ঞ্জচ  ব্চ েোর্েন, এই প্রস্তোর্ব্ পপ্োচপ  ষচক্তগুচ  কখ্ন জন্ম দ্বোরো, কখ্ন রোসোেচনক 

ঔনধ দ্বোরো অথব্ো  পসযো দ্বোরো  োত কচরর্  পোরো  োে। চ চন আরও স্বীকোর কচরেোর্েন 

য , এই ষরীরর্ক   চেন ইচ্ছো রক্ষো করো  োইর্  পোর্র। এখ্ন চ চন ব্চ র্ র্েনিঃ এই 

ষরীর একজোচ  হইর্  অপর জোচ র্  পচরি  হে যকন   োাঁহোর মর্ -ইহো প্রকদচ র 

আপূরর্ির দ্বোরো হইেো থোর্ক। পরব্ েী সূর্ত্র চ চন ইহো বু্ঝোইেো চের্ র্েন। 

  

চনচমতিরমপ্রর্েোজকং প্রকদ ীনোং ব্রির্তেস্তু   িঃ যক্ষচত্রকব্ৎ ।।৩। ।  
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-সৎ ও অসৎ কমে প্রকদচ র পচরিোর্মর সোক্ষোৎ কোরি নে, চকন্তু  ঐগুচ  পহোর ব্োধোতিকোরী 

চনচমতিরমোত্র-র্ মন কদনক জর্ র গচ পর্থ ব্োধো ব্োাঁধ তোচিেো চের্  জ  চনর্জর 

স্বোতোব্ব্র্ষই প্রব্োচহ  হে। 

  

 খ্ন যকোন কদনক যক্ষর্ত্র জ  যসিন কচরব্োর ইচ্ছো কর্র,  খ্ন  োহোর আর অনয যকোন 

্োন হইর্  জ  আচনব্োর আব্ষযক হে নো, যক্ষর্ত্রর চনকটব্ েী জ োষর্ে জ  সচে  

রচহেোর্ে, শুধু মর্ধয কপোর্টর দ্বোরো ঐ জ  ুপদ্ধ আর্ে। কদনক যসই কপোট খ্ুচ েো যেে 

এব্ং জ  স্ব ই মোধযোকনের্ির চনেমোনুসোর্র যক্ষর্ত্র প্রব্োচহ  হে। এইরূর্প সব্েপ্রকোর 

পন্নচ  ও ষচক্ত পূব্ে হইর্ ই প্রর্ যর্কর চত র্র রচহেোর্ে। পূিে ো মনুর্নযর অন্তচনেচহ  

তোব্; যকব্  পহোর দ্বোর ুপদ্ধ আর্ে, প্রব্োচহ  হইব্োর প্রকদ  পথ পোইর্ র্ে নো।  চে যকহ 

ঐ ব্োধো সরোইেো চের্  পোর্র,  র্ব্ প্রকদচ গ  ষচক্ত সর্ব্র্গ প্রব্োচহ  হইর্ব্;  খ্ন মোনুন 

 োহোর চনজস্ব ষচক্তগুচ   োত কচরেো থোর্ক। এই প্রচ ব্েক অপসোচর  হইর্  এব্ং 

প্রকদচ র ষচক্ত অপ্রচ হ  তোর্ব্ চত র্র প্রর্ব্ষ কচরর্  আমরো  োহোচেগর্ক দ্যষ্ট ব্চ , 

 োহোরো সোধু হইেো  োে। স্বতোব্ ব্ো প্রকদচ ই আমোর্ের পূিে োর চের্ক  ইেো  োইর্ র্ে, 

কোর্  এই প্রকদচ  সক র্কই যসই অব্্োে  ইেো  োইর্ব্। ধোচমেক হইব্োর জনয  োহো চকেু 

সোধন ও যিষ্টো,  োহো যকব্  চনর্নধমুখ্ কো েমোত্র-র্কব্  প্রচ ব্েক অপসোচর  কচরেো 

যেওেো, জন্মগ  অচধকোরস্বরূপ পূিেো োর দ্বোর খ্ুচ েো যেওেো-পিূে োই আমোর্ের প্রকদ  

স্বতোব্। 
  

প্রোিীন য োগীচের্গর পচরিোব্োে আধুচনক গর্ব্নিোর আর্ োর্ক আরও সহর্জ ও তো তোর্ব্ 

বু্চঝর্  পোরো  োইর্ব্ এব্ং য োগীর্ের ব্যোখ্যো আধুচনক ব্যোখ্যো হইর্  অর্নক তো । 

আধুচনর্করো ব্র্ ন, পচরিোর্মর দ্যইচট কোরি-র্  ন-চনব্েোিন (sexual selection) ও 

য োগয র্মর পজ্জীব্ন (survival of the fittest)।১ চকন্তু  এই দ্যইচট কোরি প েোি ব্চ েো 

যব্োধ হে নো। মর্ন কর, মোনব্ীে জ্ঞোন এ েূর পন্ন  হই  য , ষরীর ধোরি ও সিী 

চনব্েোিন কচরব্োর প্রচ র্ োচগ ো পচকেো যগ ।  োহো হইর্  আধুচনকচের্গর মর্  মোনুর্নর 

পন্নচ প্রব্োহ ুপদ্ধ হইর্ব্ এব্ং জোচ র মদ ুয হইর্ব্। আর এই ম ব্োর্ের ফর্  প্রর্ যক 
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অ যোিোরী ব্যচক্ত চনর্জর চব্র্ব্র্কর তৎেসনো হইর্  অব্যোহচ  পোইব্োর একচট  ুচক্ত  োত 

কর্র। আর এমন য োর্করও অতোব্ নোই,  োাঁহোরো চনর্জর্ের েোষেচনক ব্চ েো পচরিে যেন 

এব্ং    দ্যষ্ট ও অনুপ ুক্ত য োকচেগর্ক মোচরেো যফচ র্  িোন ( োাঁহোরোই য ন মোনুর্নর 

য োগয ো-অর্ োগয োর একমোত্র চব্িোরক)-এইতোর্ব্  োাঁহোরো মনুনযজোচ র্ক রক্ষো কচরর্ব্ন! 

চকন্তু  যসই মহোন্ প্রোিীন পচরিোমব্োেী প ঞ্জচ  যর্োনিো কচরেোর্েনিঃ ক্রমচব্কোষ ব্ো 

পচরিোর্মর প্রকদ  রহসয-প্রর্ যক ব্যোচক্তর্  য  পূিে ো অন্তচনেচহ  রচহেোর্ে,  োহোরই 

চব্কোষ মোত্র; ঐ পূিে ো ব্োধোপ্রোি হইেোর্ে এব্ং ব্োধোর ওপোর্র অনন্ত  রির্স্রো  চনর্জর্ক 

প্রকোষ কচরব্োর জনয যিষ্টো কচরর্ র্ে। এই সংগ্রোম ও প্রচ দ্বচন্দ্ব ো আমোর্ের অজ্ঞোর্নর 

ফ মোত্র। এই দ্বোরো চক কচরেো খ্ুচ েো চের্  হে ও জ র্ক চক কচরেো চত র্র আচনর্  

হে,  োহো জোচন নো ব্চ েোই এইরূপ হইেো থোর্ক। ব্োাঁর্ধর ব্োচহর্র য  অনন্ত  রি-র্স্রো  

রচহেোর্ে  োহো চনর্জর্ক প্রকোষ কচরর্ব্ই কচরর্ব্; ইহোই সমুেে অচতব্যচক্তর কোরি; যকব্  

জীব্ন-ধোরর্ির অথব্ো ইচন্দ্রের্তোর্গর জনয প্রচ র্ োচগ ো অজ্ঞোনজো  ক্ষচিক অনোব্ষযক 

ব্োহয ব্যোপোর মোত্র। সক  প্রচ র্ োচগ ো ব্ে হইেো যগর্ ও   চেন প েন্ত নো প্রর্ যক 

ব্যচক্ত পূিে হইর্ র্ে,   চেন আমোর্ের এই অন্তচনেচহ  পূিেস্বতোব্ আমোচেগর্ক ক্রমষিঃ 

অগ্রসর করোইেো পন্নচ র চের্ক  ইেো  োইর্ব্। অ এব্ প্রচ র্ োচগ ো য  পন্নচ র জনয 

আব্ষযক, ইহো চব্শ্বোস কচরব্োর যকোন  ুচক্ত নোই। পশুর চত র ‘মোনুন’ িোপো রচহেোর্ে। 

য মন দ্বোর পনু্মক্ত হে অথেোৎ প্রচ ব্েক অপসোচর  হে, অমচন সর্ব্র্গ ‘মোনুন’ ব্চহগে  

হে; এইরূর্প মোনুর্নর চত রও যেব্ ো অন্তচনেচহ  রচহেোর্েন, যকব্  অজ্ঞোর্নর অগের্  

ও ষদঙ্খর্  চ চন ব্ ী হইেো আর্েন।  খ্ন জ্ঞোন এই অগে গুচ  তোচিেো যফর্ ,  খ্নই 

যসই যেব্ ো প্রকোচষ  হন। 

  

১ ডোরপইন ও  ৎপরব্ েী নব্জ্ঞোচনকগর্ির ম িঃ প্রোচিগর্ির ষরীর পচরব্ ের্নর কোরি 

চনজ চনজ য  ন সিী চনব্েোির্নর ইচ্ছো; এই জীব্ন সংগ্রোর্ম  োহোরো য োগয ম  োহোরোই 

যষন প েন্ত ব্োাঁচিেো  োে ও অপর্র র্ধ্ংস হে। 

  

চনমেোিচিতিরোনযচস্ম োমোত্রোৎ ।।৪। ।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 115 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

-র্ োগী যকব্  চনর্জর অহংতোব্ হইর্ ই অর্নক চিতির সদজন কচরর্  পোর্রন।  

  

কমেব্োর্ের  োৎপ ে এই য , আমরো আমোচের্গর সেসৎ কর্মের ফ  যতোগ কচরেো থোচক, 

আর সমগ্র েষেনষোর্ের একমোত্র পর্েষয-মোনুর্নর চনজ মচহমো অব্গ  হওেো। সক  

ষোর্েই মোনর্ব্র আত্মোর মচহমো যর্োনিো কচরর্ র্ে; আব্োর সর্ি সর্ি কমেব্োে প্রিোর 

কচরর্ র্েিঃ শুত কর্মের ফ  শুত, অশুত কর্মের ফ  অশুত হইেো থোর্ক। চকন্তু   চে শুতোশুত 

কমে আত্মোর পপর প্রতোব্ চব্স্তোর কচরর্  পোর্র,  র্ব্ আত্মো য ো চকেুই নে। প্রকদ পর্ক্ষ 

অশুত কমে যকব্  পুুপর্নর স্বরূপ প্রকোর্ষ ব্োধো যেে; শুত কমে যসই ব্োধোগুচ  েূর কচরেো 

যেে;  খ্নই পুুপর্নর মচহমো প্রকোচষ  হে, চকন্তু  পুুপন 

  

চনর্জ কখ্নই পচরব্চ ে  ব্ো পচরিোমপ্রোি হন নো।  ুচম  োহোই কর নো যকন, চকেুই য োমোর 

মচহমো-র্ োমোর চনজ স্বরূপ নষ্ট কচরর্  পোর্র নো; কোরি যকোন ব্স্তুই আত্মোর পপর চক্রেো 

কচরর্  পোর্র নো, আত্মোর পপর যকব্  একচট আব্রি পর্ড় এব্ং পহোর পূিে ো আচ্ছোচে  

হে।  

  

য োচগগি ষীঘ্র ষীঘ্র কমেক্ষে কচরব্োর জনয ‘কোেবূ্যহ’ অথেোৎ একসর্ি ব্ু  যেহ সদজন 

কর্রন। এই-সক  যের্হর জনয  োাঁহোরো  োাঁহোর্ের অচস্ম ো ব্ো অহং ত্ত্ব হইর্  অর্নকগুচ  

মন সদচষ্ট কর্রন।  োাঁহোর্ের মূ  চির্তিরর সচহ  পদথকত্ব বু্ঝোইব্োর জনয এই চনচমে  

চিতিরসমূহর্ক ‘চনমেোিচিতির’ ব্ ো হে। 

  

প্রব্দচতিরর্তর্ে প্রর্েোজকং চিতিরর্মকমর্নর্কনোম্ ।।৫। ।  

  

- চেও এই চতন্ন চতন্ন সদচষ্ট মর্নর কো ে নোনোপ্রকোর, চকন্তু  যসই এক আচে মনই সব্গুচ র 

চনেন্তো। 

  

চতন্ন চতন্ন মন চতন্ন চতন্ন যের্হ কো ে কর্র, এগুচ র্ক ‘চনমেোিচিতির’ এব্ং এই ষরীরগুচ র্ক 

‘চনমেোির্েহ’ ব্র্ ; অথেোৎ চব্র্ষনতোর্ব্ চনচমে  ষরীর ও মন। তূ  (মূ  পপোেোন) ও মন 

য ন দ্যইচট অফুব্ন্ত তোন্ডোরগদর্হর মর্ ো। য োগী হইর্ ই  ুচম এ-দ্যচটর্ক জে কচরব্োর 
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রহসয অব্গ  হইর্ব্। এই জ্ঞোন ব্রোব্রই য োমোর চে ,  ুচম শুধু পহো তুচ েো চগেোে। 

য োগী হইর্  পহো য োমোর স্মদচ পর্থ পচে  হইর্ব্,  খ্ন  ুচম পহোর্ক  ইেো  োহো ইচ্ছো 

 োহোই কচরর্  পোচরর্ব্, য তোর্ব্ ইচ্ছো যসইতোর্ব্ ব্যব্হোর কচরর্  পোচরর্ব্। য  পপোেোন 

হইর্  এই ব্দহৎ ব্রহ্মোর্ন্ডর পৎপচতির হে, এই চনমেোিচিতিরও যসই পপোেোন হইর্  চনচমে । 

মন এক পেোথে আর তূ  এক পদথক্ পেোথে,  োহো নে; পহোরো একই পেোর্থের চব্চতন্ন চেক 

মোত্র। অচস্ম োই যসই পপোেোন, যসই সূক্ষ্ম ব্স্তু,  োহো হইর্  য োগীর এই চনমেোিচিতির ও 

চনমেোির্েহ প্রস্তু  হে। সু রোং  খ্নই য োগী প্রকদচ র এই ষচক্তগুচ র রহসয অব্গ  হন, 

 খ্নই চ চন অচস্ম ো-নোমক পপোেোন হইর্     ইচ্ছো মন ও ষরীর চনমেোি কচরর্  

পোর্রন। 

  

 ত্র ধযোনজমনোষেম্ ।।৬। ।  

  

-চতন্ন চতন্ন প্রকোর চির্তিরর মর্ধয য -চিতির সমোচধ দ্বোরো  ি,  োহো ব্োসনোষূনয। 

  

চতন্ন চতন্ন ব্যচক্তর্  য  আমরো চতন্ন চতন্ন প্রকোর মন যেচখ্র্  পোই,  ন্মর্ধয য  মর্নর পূিে 

একোগ্র ো ব্ো সমোচধ-অব্্ো  োত হইেোর্ে,  োহোই সর্ব্েো্চত। য  ব্যচক্ত ঔনধ, মন্ত্র অথব্ো 

কদচ্ছ্র োব্র্  ক কগুচ  ষচক্ত  োত কর্র,  োহোর  খ্নও ব্োসনো থোর্ক, চকন্তু  য  ব্যচক্ত 

ধযোনর্ োর্গর দ্বোরো সমোচধ  োত কর্র, যকব্  যসই ব্যচক্তই সক  ব্োসনো হইর্  মুক্ত। 

  

কমেোশুিোকদষ্ণং য োচগনচেচব্ধচম র্রব্োম্ ।।৭। ।  

  

-র্ োগীর্ের কমে কদষ্ণও নে, শুিও নে, চকন্তু  অনযোনয ব্যচক্তর পর্ক্ষ কমে চত্রচব্ধ-অথেোৎ 

শুি, কদষ্ণ ও চমে। 

  

 খ্ন য োগী চসচদ্ধ ব্ো পূিে ো  োত কর্রন,  খ্ন  োাঁহোর কো ে ও ঐ কো ে দ্বোরো য -সব্ 

কমেফ  পৎপন্ন হে, যসগুচ  আর  োাঁহোর্ক ব্োাঁচধর্  পোর্র নো; কোরি চ চন য ো ঐগুচ  িোন 

নোই। চ চন যকব্  কমে কচরেো  োন। চ চন পরচহর্ র জনয কমে কর্রন, ক যোি-কমে 

কর্রন, চকন্তু  ফর্ র চের্ক  োকোন নো, অ এব্ কমেফ   োাঁহোর্ক স্পষে কচরর্ব্ নো। চকন্তু  
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সোধোরি মোনুর্নর কথো আ েো;  োহোরো এই সর্ব্েো্চত অব্্ো  োত কর্র নোই,  োহোর্ের 

পর্ক্ষ কমে চত্রচব্ধ-কদষ্ণ (অসৎ ব্ো তশুত কমে), শুি (সৎ ব্ো শুত কমে) ও চমে। 

  

  স্তচদ্বপোকোনুগুিোনোর্মব্োচতব্যচক্তব্েোসনোনোম্ ।।৮। ।  

  

-এই চত্রচব্ধ কমে হইর্  যকব্  যসই ব্োসনোগুচ  প্রকোচষ  হে, য গুচ  যসই অব্্োে 

প্রকোষ পোইব্োর পপ ুক্ত। (অনযগুচ  যসই সমর্ের জনয চস্তচম তোর্ব্ থোর্ক।) 

  

মর্ন কর, আচম সৎ অসৎ, ও চমচে -এই চ ন প্রকোর কমেই কচর োম;  োরপর মর্ন কর, 

আমোর মদ ুয হই , আচম স্বর্গে যেব্ ো হই োম। মনুনযর্ের্হর ব্োসনো আর যেব্র্ের্হর 

ব্োসনো একরূপ নে। যেব্ষরীর যতোজন ব্ো পোন চকেুই কর্র নো।  োহো হইর্  আত্মোর য  

প্রোক্তন অতুক্ত কমে আহোর ও পোর্নর ব্োসনো সদজন কচরেোর্ে, যসগুচ  যকোথোে  োইর্ব্  

আচম  চে যেব্ ো হই,  োহো হইর্  এই কমে যকোথোে  োইর্ব্  ইহোর পতিরর এই য , ব্োসনো 

পপ ুক্ত পচরর্ব্ষ ও যক্ষত্র পোইর্ ই প্রকোচষ  হইর্  পোর্র। য -সক  ব্োসনোর প্রকোর্ষর 

পপ ুক্ত পচরর্ব্ষ হইেোর্ে, যকব্  যসগুচ ই প্রকোষ পোইর্ব্; অব্চষষ্টগুচ  সচে  হইেো 

থচকর্ব্। এই জীব্র্নই আমোর্ের অর্নক যের্ব্োচি , অর্নক মনুর্নযোচি  ও অর্নক পোষব্ 

ব্োসনো রচহেোর্ে। আচম  চে যেব্র্েহ ধোরি কচর,  র্ব্ যকব্  শুত ব্োসনোগুচ  ফর্ োনু্মখ্ 

হইর্ব্, কোরি ঐগুচ  প্রকোর্ষর জনয পচরর্ব্ষ পপ ুক্ত হইেোর্ে। আচম  চে পশু যেহ ধোরি 

কচর,  োহো হইর্  যকব্  পোষব্ ব্োসনোগুচ ই আগোইেো আচসর্ব্। শুত ব্োসনোগুচ   খ্ন 

অর্পক্ষো কচরর্  থোচকর্ব্। ইহোর্  চক প্রমোচি  হে  প্রমোচি  হে য , পপ ুক্ত পচরর্ব্র্ষর 

সোহোর্ য এই ব্োসনোগুচ  আমরো েমন কচরর্  পোচর। যকব্  য  কমে যসই চব্র্ষন 

পচরর্ব্র্ষর পপর্ োগী,  োহোই প্রকোষ পোইর্ব্। ইহোর্  প্রমোচি  হইর্ র্ে য , পচরর্ব্র্ষর 

ষচক্তর্  কমের্কও চনেচন্ত্র  করো  োে। 

  

জোচ র্েষকো ব্যব্চহ োনোমপযোনন্ত েং স্মদচ সংস্কোরর্েোর্রকরূপত্বোৎ ।।৯। ।  

  

-স্মদচ  ও সংস্কোর একরূপ ব্চ েো জোচ , যেষ ও কো  ব্যব্চহ  হইর্ ও ব্োসনোর আনন্তনে 

হইর্ব্। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পাতজ্ঞল-য াগসূত্র।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 118 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

অনুতূচ সমূহ সূক্ষ্ম সংস্কোররূর্প পচরি  হে, জোগচর  সংস্কোরর্কই ‘স্মদচ ’ ব্র্ । ব্ েমোর্ন 

জ্ঞো সোর্র কদ  কর্মের সচহ  সংস্কোররূর্প পচরি  পূব্েোনুতূচ সমূর্হর মর্নর অর্গোির্র য  

সমন্বে হে,  োহোও এই স্মদচ র অন্ততুেক্ত। প্রর্ যক যের্হ,  জ্জো ীে যের্হ য -সক  

সংস্কোর  ি হইেোর্ে, যকব্  যসগুচ  যসই যের্হ কর্মের কোরি হইর্ব্। চতন্ন জো ীে যের্হর 

সংস্কোর  খ্ন চস্তচম তোর্ব্ থোচকর্ব্। প্রর্ যক ষরীরই যসই জো ীে ক কগুচ  ষরীর্রর 

পতিরর-পুুপনরূর্প কো ে কচরর্ব্। এইরূর্প ব্োসনোর যপ ব্েোপ ে নষ্ট হে নো। 

  

 োসোমনোচেত্বেোচষর্নো চন যত্বোৎ ।।১০। ।  

  

-সুর্খ্র ব্োসনো চন য ব্চ েো ব্োসনোও অনোচে।  

  

আমোর্ের সক  যতোগ ও অচতজ্ঞ ো সুখ্ী হইব্োর ব্োসনো হইর্ ই পৎপন্ন। এই যতোর্গর 

যকোন আচে নোই; কোরি প্রর্ যক নূ ন যতোগই পূব্ের্তোর্গর দ্বোরো আমোর্ের চির্তির য  এক 

প্রকোর প্রব্ি ো পৎপন্ন হইেোর্ে,  োহোরই পপর ্োচপ । এই কোরর্ি ব্োসনো অনোচে। 

  

যহ ুফ োেেো ম্বচনিঃ সংগদহী ত্বোর্েনোমতোর্ব্  েতোব্িঃ ।।১১। ।  

  

-এই ব্োসনোগুচ  যহ ু, ফ , আধোর ও  োহোর চব্নে- এইগুচ  দ্বোরো একত্র গ্রচথ  ব্চ েো 

ইহোর্ের অতোব্ হইর্  ব্োসনোরও অতোব্ হে। 

  

এই ব্োসনোগুচ  কো েকোরিসূর্ত্র গ্রচথ ১; মর্ন যকোন ব্োসনো পচে  হইর্  পহো স্বীে 

ফ প্রসব্ নো কচরেো চব্নষ্ট হইর্ব্ নো। আব্োর মন সংস্কোররূর্প পচরি  অ ী  

ব্োসনোসমূর্হর আধোর-ব্দহৎ তোন্ডোরস্বরূপ;   ক্ষি নো ঐগুচ  কমেরূর্প চনিঃর্ষচন  

হইর্ র্ে,   ক্ষি পহোর্ের চব্নোষ নোই। আব্োর   চেন ইচন্দ্রেগি ব্োহযব্স্তু গ্রহি কচরর্ব্, 

  চেন নূ ন নূ ন ব্োসনো পচত্থ  হইর্ব্।  চে এইগুচ  (কো ে, কোরি, আধোর ও চব্নে) 

হইর্  অব্যোহচ  পোওেো সম্ভব্ হে,  র্ব্ই ব্োসনোর চব্নোষ হইর্  পোর্র।  

  

অ ী োনোগ ং স্বরূপর্ োহস্তযর্ধ্র্তেোদ্ধমেোিোম্ ।।১২। ।  
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-ব্স্তুর ধমে (ব্ো গুি) সক ই চব্চতন্ন রূপ ধোরি কচরেোর্ে ব্চ েো অ ী  ও তচব্নযৎ 

(ব্ েমোর্ন েদচষ্ট নো হইর্ ও)  োহোর্ের স্বরূর্পই অব্চ্  আর্ে।  

  

 োৎপ ে এই য , অসৎ (অনচস্তত্ব) হইর্  কখ্নও সৎ (অচস্তত্ব) পৎপন্ন হে নো। অ ী  ও 

তচব্নযৎ  চেও ব্যক্তরূর্প এখ্ন নোই,  থোচপ সূক্ষ্মোকোর্র চব্েযমোন আর্ে। 

  

১ এই প্রসি দ্রষ্টব্যিঃ য োগসূর্ত্রর ২।৩, ২।১৩ ও ৪।৭ সূত্র। 

  

য  ব্যক্তসূক্ষ্মো গুিোত্মোনিঃ ।।১৩। ।  

  

-পহোরো কখ্নও ব্যক্ত, কখ্নও ব্ো সূক্ষ্ম অব্্োে অব্্োন কর্র, আর গুিই পহোর্ের আত্মো 

অথেোৎ স্বরূপ।/p> 

  

গুি ব্চ র্  সত্ত্ব, রজিঃ,  মিঃ-এই চ ন পপোেোনর্ক বু্ঝোে, পহোর্ের ্ূ  অব্্োই এই 

ইচন্দ্রেগ্রোহয জগৎ। অ ী  ও তচব্নযৎ এই গুি কর্ কচটরই চব্চতন্ন প্রকোর্ষ পৎপন্ন হে। 

  

পচরিোচমকত্বোদ্বস্তু ত্ত্বম্ ।।১৪। ।  

  

-পচরিোর্মর মর্ধয একত্ব যেখ্ো  োে ব্চ েো ব্স্তু ব্োস্তচব্ক এক।  

  

 চেও পপোেোন চ নচট-অথেোৎ সত্ত্ব, রজিঃ ও  মিঃ,  থোচপ  োহোর্ের পচরিোম ও 

পচরব্ ের্নর চত র্র একচট সম্বে থোকোে সক  ব্স্তুর্ ই একত্ব আর্ে, বু্চঝর্  হইর্ব্। 

  

ব্স্তুসোর্ময চিতিরর্তেোতিরর্েোচব্েতক্তিঃ পেোিঃ ।।১৫। ।  

  

-ব্স্তু এক হইর্ ও চিতির চতন্ন চতন্ন ব্চ েো চতন্ন চতন্ন রূপ ব্োসনো ও অনুতূচ  হইেো থোর্ক। 

একই ব্স্তু সম্পর্কে য র্হ ু অনুতূচ  ও ব্োসনো চতন্ন চতন্ন হে, অ এব্ মন ও চব্নে 

চতন্নস্বতোব্।১  

  

 দ্যপরোগোর্পচক্ষত্বোচ্চততিরসয ব্স্তু জ্ঞো োজ্ঞো ম্ ।।১৬। ।  
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-চির্তির ব্স্তুর প্রচ চব্ম্বপোর্ র অর্পক্ষো থোকোর্  ব্স্তু কখ্ন জ্ঞো  ও কখ্ন অজ্ঞো  থোর্ক। 

  

সেো জ্ঞো োচশ্চতিরব্দতিরেস্তৎপ্রর্তোিঃ পুুপনসযোহপচরিোচমত্বোৎ ।। ১৭। ।  

  

-চিতিরব্দচতিরগুচ র্ক সব্েেোই জোনো  োে, কোরি পহোর্ের প্রতু পুুপন অপচরিোমী। 

  

এ ক্ষি ধচরেো য  মর্ র কথো ব্ ো হইর্ র্ে,  োহোর সংচক্ষি মমে এই য , জগৎ মর্নোমে 

ও যত চ ক-এই পতে প্রকোরই। আর এই মর্নোমে ও যত চ ক জগৎ সব্েেোই য ন প্রব্োর্হর 

আকোর্র িচ েোর্ে। এই পুস্তকখ্োচন চক  ইহো চন যপচরব্ েনষী  ক কগুচ  পরমোিুর 

সমচষ্টমোত্র। ক কগুচ  ব্োচহর্র  োইর্ র্ে, ক কগুচ  চত র্র আচসর্ র্ে, পহো একচট 

আব্ েস্বরূপ। চকন্তু  এই একত্বর্ব্োধ চক কচরেো হইর্ র্ে  এচট য  যসই একই পুস্তক, এই 

যব্োধ চক কচরেো হইর্ র্ে  এই পচরিোমগুচ   োর্   োর্  হইর্ র্ে;  োর্   োর্  পহোরো 

আমোর মর্ন  োহোর্ের প্রতোব্ যপ্ররি কচরর্ র্ে।  চেও পহোর্ের চতন্ন চতন্ন অংষগুচ  সেো 

পচরব্ েনষী ,  থোচপ পহোরোই একত্র হইেো একচট অচব্চচ্ছন্ন চির্ত্রর জ্ঞোন পৎপন্ন 

কচরর্ র্ে। মনও এইরূপ সেো পচরব্ েনষী । মন আর ষরীর য ন চব্চতন্ন যব্র্গ গচ ষী  

একই পেোর্থের দ্যইচট স্তর মোত্র।  ু নোে একচট মদদ্য ও অপরচট দ্রু  র ব্চ েো অব্ষয 

আমরো ঐ দ্যইচট গচ র মর্ধয পোথেকয অনোেোর্স ধচরর্  পোচর। য মন একচট যেন িচ র্ র্ে 

এব্ং একখ্োচন গোচড়  োহোর পোষ চেেো  োইর্ র্ে। চকেুেূর প েন্ত এই পতর্েরই গচ  

চনিেী  হইর্  পোর্র। চকন্তু   থোচপ আর একচট পেোর্থের প্রর্েোজন। চনশ্চ  ব্স্তু একচট 

থোচকর্ ই গচ র্ক অনুতব্ করো  োইর্  পোর্র।  র্ব্  খ্ন দ্যই-চ নচট ব্স্তু চব্চতন্ন 

গচ চব্চষষ্ট হে,  খ্ন আমরো প্রথর্ম দ্রু  রচটর, পচরর্ষর্ন মদদ্য র গচ ষী  ব্স্তুচটর 

গচ  অনুতব্ কচরর্  পোচর। মন চক কচরেো অনুতব্ কচরর্ব্  পহোও চনে  গচ ষী । 

সু রোং অপর একচট ব্স্তু থোকো প্রর্েোজন,  োহো অর্পক্ষোকদ  মদদ্যতোর্ব্ গচ ষী ; পর্র 

 ের্পক্ষো মদদ্য র,  ের্পক্ষো মদদ্য র এইরূপ িচ র্  িচ র্  ইহোর আর সীমো পোওেো 

 োইর্ব্ নো। সু রোং  ুচক্ত য োমোর্ক যকোন এক্োর্ন থোচমর্  ব্োধয কচরর্ব্। অপচরব্ েনীে 

যকোন ব্স্তুর্ক জোচনেো য োমোর্ক এই প েোর্ের যষন কচরর্ ই হইর্ব্। এই অর্ষন 
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গচ ষদঙ্খর্ র পশ্চোর্  অপচরিোমী, অসি, শুদ্ধস্বরূপ পুুপন রচহেোর্েন। য মন মযোচজক 

 ন্ঠন হইর্  আর্ োক আচসেো চ্র ব্েখ্র্ন্ডর পপর প্রচ ফচ   হইেো পহোর্  নোনো ব্র্িের 

চিত্র পৎপন্ন কর্র, অথি যকোনরূর্পই পহোর্ক মচ ন ব্ো রচঞ্জ  কর্র নো, চকক যসইতোর্ব্ই 

এই-সব্ সংস্কোর চ্র পুুপর্নর পপর প্রচ ফচ   হইর্ র্ে মোত্র। 

  

  
  

১ যকোন যকোন গ্রর্ে এইখ্োর্ন আর্রকচট সূত্র আর্ে। এই সূত্রচট ব্দচতিরকোর যতোজর্েব্ গ্রহি 

কর্রন নোই, চকন্তু  ব্যোসতোর্নয আর্ে:  

ন নিকচিতির ন্ত্রং ব্স্তু  েপ্রমোিকং  েো চকং সযোৎ।। 

(েদষয) ব্স্তু একচট মোত্র চির্তিরর অধীন নে, কোরি  খ্ন যসই চির্তিরর প্র যক্ষোচে প্রমোর্ির 

অচব্নে হইর্ব্ ( খ্ন ঐ চিতির চব্নেোন্তর্র মি ব্ো সুনুচি ব্ো সমোচধর্   ীন হইর্ব্),  খ্ন 

ঐ ব্স্তুর চক হইর্ব্ - খ্ন চক পহোর যকোন অচস্তত্ব থোচকর্ব্ নো  

  

ন  ৎ স্বোতোসং েদষযত্বোৎ ।।১৮। ।  

  

-মন েদষয (পেোথে) ব্চ েো স্বেংপ্রকোষ নে। 

  

প্রকদচ র সব্েত্রই প্রিন্ড ষচক্তর চব্কোষ যেখ্ো  োে, চকন্তু  প্রকদচ  স্বপ্রকোষ নে, স্বতোব্ িঃ 

নি নযস্বরূপ নে। যকব্  পুুপনই স্বপ্রকোষ,  োাঁহোর যজযোচ র্ ই প্রর্ যক ব্স্তু পিোচস  

হইর্ র্ে।  োাঁহোরই ষচক্ত জড় ও অনযোনয ষচক্তর মধয চেেো সেোচর  হইর্ র্ে। 

  

একসমর্ে যিোতেোনব্ধোরিম্ ।।১৯। ।  

  

-এক সমর্ে দ্যইচট ব্স্তুর্ক বু্চঝর্  পোর্র নো ব্চ েো মন স্বপ্রকোষ নে।  

  

মন  চে স্বপ্রকোষ হই ,  র্ব্ একই সমর্ে পহো চনর্জর্ক ও পহোর প্রকোষয 
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ব্স্তুগুচ র্ক অনুতব্ কচরর্  পোচর ; মন য ো  োহো পোর্র নো।  চে এক ব্স্তুর্  গতীর 

মর্নোর্ োগ প্রেোন কর,  র্ব্ আর অনয ব্স্তুর্  মন এক সমর্ে চনর্জর্ক ও চব্নের্ক অনুতব্ 

কচরর্  পোর্র নো ব্চ েো পহো স্বপ্রকোষ নে, পুুপনই স্বপ্রকোষ। 

  

চিতিরোন্তরেদষযর্ত্ব বু্চদ্ধ বু্র্দ্ধরচ প্রসিিঃ স্মদচ সঙ্করশ্চ ।।২০। ।  

  

- চে কল্পনো করো  োে য , আর এক চিতির ঐ চিতিরর্ক প্রকোষ কর্র,  র্ব্ এইরূপ কল্পনোর 

অন্ত থোচকর্ব্ নো এব্ং স্মদচ র যগো মো  হইেো  োইর্ব্।  

  

মর্ন কর-আর একচট মন রচহেোর্ে, পহো এই সোধোরি মনচটর্ক অনুতব্ কচরর্ র্ে,  োহো 

হইর্  আব্োর এমন একচট মর্নর আব্ষযক,  োহো আব্োর ঐ মনচটর্ক অনুতব্ কচরর্ব্, 

সু রোং যকোথোও ইহোর যষন পোওেো  োইর্ব্ নো। ইহোর্  স্মদচ রও যগো মো  পপচ্  হইর্ব্, 

কোরি স্মদচ র যকোন চনচেেষ্ট তোন্ডোর থোচকর্ব্ নো।। 

  

চির্ রপ্রচ সংক্রমোেোস্তেোকোরোপর্তির  স্ববু্চদ্ধসর্ম্বেনম্ ।।২১। ।  

  

-চিচ  (পুুপর্নর ষচক্ত) অপচরিোমী (পচরব্চ ে  হে নো, অপর্রর চের্ক সেোচর  হে নো); 

 খ্ন মন চিচ ষচক্তর আকোর গ্রহি কর্র,  খ্নই পহো জ্ঞোনমে হে।  

  

জ্ঞোন য  পুুপর্নর গুি নে, ইহো স্পষ্ট র তোর্ব্ বু্ঝোইব্োর জনয প ঞ্জচ  এই কথো 

ব্চ র্ ন। মন  খ্ন পুুপর্নর চনকট আর্স,  খ্ন য ন পুুপন মর্নর পপর প্রচ ফচ   হন 

আর মন সোমচেকতোর্ব্ জ্ঞোনব্োন্ হে, আর যব্োধ হে য ন মনই পুুপন।  

  

দ্রষ্টদ-েদর্ষযোপরক্তং চিতিরং সব্েোথেম্ ।।২২। ।  

  

-মন  খ্ন দ্রষ্টো ও েদষয পতেদ্বোরো পপরক্ত (রচঞ্জ ) হে,  খ্ন পহো সব্েপ্রকোর অথের্কই 

প্রকোষ কর্র। 
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একচের্ক েদষয অথেোৎ ব্োহয জগৎ মর্নর পপর প্রচ চব্চম্ব  হইর্ র্ে, অপর চের্ক দ্রষ্টো 

অথেোৎ পুুপন পহোর পপর প্রচ চব্চম্ব  হইর্ র্েন; এইতোর্ব্ই মর্ন সব্েপ্রকোর জ্ঞোন োর্তর 

ষচক্ত আর্স। 

  

 েসংর্খ্যেব্োসনোচতচশ্চত্রমচপ পরোথেং সংহ যকোচরত্বোৎ ।।২৩। ।  

  

-র্সই মন অসংখ্য ব্োসনোদ্বোরো চিচত্র  হইর্ ও সংহ  পেোথে ব্চ েো পর্রর অথেোৎ পুুপর্নর 

জনয কো ে কর্র। 

  

মন নোনোপ্রকোর পেোর্থের সংহচ ; সু রোং পহো চনর্জর জনয কো ে কচরর্  পোর্র নো। এই 

জগর্     সংহ  পেোথে আর্ে, সকর্ রই প্রর্েোজন অপর ব্স্তুর্ -এমন যকোন  দ ীে 

ব্স্তুর্ - োহোর জনয যসই পেোথে এইরূর্প সং ুক্ত হইেোর্ে। সু রোং নোনোপ্রকোর ব্স্তুর 

সংর্ োর্গ পৎপন্ন মনও পুুপর্নর জনয। 

  

চব্র্ষনেচষেন আত্মোতোব্-তোব্নো-চব্চনব্দচতিরিঃ ।।২৪। ।  

  

-চব্র্ষনেষেী অথেোৎ চব্র্ব্কী পুুপর্নর পর্ক্ষ মর্ন আত্মতোব্ চনব্দতির হইেো  োে। 

  

চব্র্ব্কব্র্  য োগী জোচনর্  পোর্রন, পুুপন মন নন। 

  

 েো চব্র্ব্কচনম্নং নকব্ যপ্রোগ তোব্ং১চিতিরম্ ।।২৫। ।  

  

- খ্ন চিতির চব্র্ব্কপ্রব্ি হইেো নকব্র্ যর পূব্েোব্্ো  োত কর্র।  

  

এইরূপ য োগোতযোর্সর দ্বোরো চব্র্ব্কষচক্তরূপ েদচষ্টর শুদ্ধ ো  োত হইেো থোর্ক। আমোর্ের 

েদচষ্টর আব্রি সচরেো  োে, আমরো  খ্ন ব্স্তুর স্বরূপ পপ চি কচরর্  পোচর। আমরো 

বু্চঝর্  পোচর য , প্রকদচ  একচট চমে পেোথে, পহো সোচক্ষস্বরূপ পুুপর্নর জনয এই-সক  

চব্চিত্র েদষয যেখ্োইর্ র্ে। আমরো  খ্ন বু্চঝর্  পোচর, প্রকদচ  জগর্ র প্রতু নে। এই 

প্রকদচ র সমুেে সংহচ  যকব্  আমোর্ের হৃেেচসংহোসর্ন সমোসীন রোজো পুুপনর্ক এই-
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সব্ েদষয যেখ্োইব্োর জনয।  খ্ন েীর্েকো  অতযোর্সর দ্বোরো চব্র্ব্কর পেে হে, তে িচ েো 

 োে ও নকব্ যপ্রোচি হে। 

  

 চচ্ছর্দ্রনু প্র যেোন্তরোচি সংস্কোর্রতযিঃ ।।২৬। ।  

  

-পহোর চব্ঘ্নরূর্প মর্ধয মর্ধয অনযোনয চিন্তো মর্ন পর্ক,  োহো সংস্কোর হইর্ ই পৎপন্ন হে। 

  

আমোর্ক সুখ্ী কচরব্োর জনয যকোন ব্োচহর্রর ব্স্তু আব্ষযক-এইরূপ চব্শ্বোস আমোর্ের য -

সক  তোব্ হইর্  আর্স, যসগুচ  চসচদ্ধ োর্তর প্রচ ব্েক। পুুপন স্বতোব্ িঃ সুখ্-ও আন -

স্বরূপ। চকন্তু  এই জ্ঞোন পূব্েসংস্কোর্রর দ্বোরো আব্দ  রচহেোর্ে। এই সংস্কোরগুচ র ক্ষে হওেো 

আব্ষযক। 

  

হোনর্মনোং যিষব্দ্যক্তম্ ।।২৭। ।  

  

-(অচব্েযো, অচস্ম ো প্রতদচ ) যিষগুচ র্ক য  পপোর্ের দ্বোরো র্ধ্ংস করোর কথো ব্ ো 

হইেোর্ে (২।১০), এগুচ র্কও চকক যসই পপোর্েই নোষ কচরর্  হইর্ব্। 
  

প্রসংখ্যোর্নহপযকুসীেসয সব্েথোচব্র্ব্কখ্যোর্ ধেমের্মর্িঃ সমোচধিঃ ।।২৮। ।  

  

- ত্ত্বসমূর্হর চব্র্ব্কজ্ঞোন োর্তর চকক পূর্ব্ে ঐশ্বনেরূপ ফ ও চ চন  যোগ কর্রন, 

চব্র্ব্কজ্ঞোর্নর ফর্   োাঁহোর ধমের্মর্-নোমক সমোচধ  োত হইেো থোর্ক। 

  

 খ্ন য োগী এই চব্র্ব্কজ্ঞোন  োত কর্রন,  খ্ন  োাঁহোর চনকট পূব্ে অধযোর্ে কচথ  

ষচক্তগুচ  আচসর্ব্, চকন্তু  প্রকদ  য োগী এগুচ  পচর যোগ কচরেো থোর্কন।  খ্ন চ চন এক 

চব্র্ষন আর্ োক যেচখ্র্  পোন-চ চন ধমের্মর্-নোমক এক আশ্চ ে জ্ঞোর্নর অচধকোরী হন। 

ইচ হোস য -সক  ধমেগুুপর কথো ব্িেনো কচরেোর্ে,  োাঁহোরো সকর্ ই এই ধমের্মর্-সমোচধ 

 োত কচরেোচের্ ন।  োাঁহোরো চনর্জর্ের চত র্রই জ্ঞোর্নর চব্ষো  চতচতির খ্ুাঁচজেো 

পোইেোচের্ ন। স য  োাঁহোর্ের চনকট ব্োস্তব্রূর্প প্রকোচষ  হইেোচে । পূর্ব্েোক্ত 
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ষচক্তসমূর্হর অচতমোন  যোগ করোর্  ষোচন্ত, চব্নে ও পূিে পচব্ত্র ো  োাঁহোর্ের স্বতোব্গ  

হইেো চগেোচে । 

  

১ পোকোন্তর-চকব্ যপ্রোগ তোরং।- খ্ন অথে হইর্ব্, মর্ন চব্র্ব্কজ্ঞোন গতীর হে, এব্ং পহো 

নকব্র্ যর অচতমুর্খ্ ধোচব্  হে। 

  

  িঃ যিষকমেচনব্দচতিরিঃ ।।২৯। ।  

  

- োহো হইর্  যিষ ও কর্মের চনব্দচতির হে। 

  

 খ্ন এই ধমের্মর্-সমোচধ হে,  খ্ন আর প র্নর আষঙ্কো নোই, চকেুর্ ই আর  োাঁহোর্ক 

চনম্নচের্ক টোচনেো  ইেো  োইর্  পোর্র নো, আর  োাঁহোর যকোন দ্যিঃখ্কষ্ট থোর্ক নো। 

  

 েো সব্েোব্রিম োর্প সয জ্ঞোনসযোনন্তযোজ ঞেমল্পম্ ।।৩০। ।  

  

- খ্ন সব্েপ্রকোর আব্রি ও অশুচদ্ধ-ষূনয হওেোে জ্ঞোন অনন্ত হইেো  োে, সু রোং যজ্ঞেও 

অল্প হইেো পর্ড়।  

  

জ্ঞোন য ো চত র্রই রচহেোর্ে, পহোর আব্রি সচরেো চগেোর্ে। যকোন যব্ দ্ধষোে ‘বু্দ্ধ’ (ইহো 

একচট অব্্োর সূিক) ষর্ব্দর  ক্ষি কচরেোর্েন-অনন্ত আকোর্ষর নযোে অনন্ত জ্ঞোন।  ীশু 

ঐ অব্্ো  োত কচরেো ‘খ্রীষ্ট’ হইেোচের্ ন। য োমরো সকর্ ই ঐ অব্্ো  োত কচরর্ব্।  খ্ন 

জ্ঞোন অনন্ত হইেো  োইর্ব্, সু রোং যজ্ঞে অল্প হইেো  োইর্ব্। সব্েপ্রকোর যজ্ঞেব্স্তু-সমচন্ব  

সমগ্র জগৎ পুুপর্নর চনকট য ন ষূর্নয পচরি  হে। সোধোরি মোনুন চনর্জর্ক অচ  কু্ষদ্র 

মর্ন কর্র, কোরি  োহোর চনকট যজ্ঞে ব্স্তু অনন্ত ব্চ েো যব্োধ হে।  

  

  িঃ কদ োথেোনোং পচরিোমক্রমসমোচিগুেিোনোম্ ।।৩১। ।  

  

-  খ্ন গুিগুচ র কো ে যষন হইেো  োে,  খ্ন গুিগুচ র পর পর য  চতন্ন চতন্ন পচরিোম 

 োহোও যষন হইেো  োে। 
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 খ্ন গুিগুচ র এই-সব্ চব্চব্ধ পচরিোম-এক জোচ  হইর্  অপর জোচ র্  পচরি -সব্ 

এর্কব্োর্র যষন হইেো  োে। 

  

ক্ষিপ্রচ র্ োগী পচরিোমোপরোন্তচনগ্রেোহযিঃ ক্রমিঃ ।।৩২। ।  

  

-র্  পচরিোম ক্ষি অথেোৎ মুহূ েসম্বে  ইেো অব্চ্  ও  োহোর্ক একচট যেিীর অপর প্রোর্ন্ত 

(র্ষর্ন)  োইেো বু্চঝর্  পোরো  োে,  োহোর নোম ক্রম।  

  

প ঞ্জচ  এখ্োর্ন ‘ক্রম’-ষর্ব্দর সংজ্ঞো চের্ র্েন। য  পচরিোমগুচ  মুহূ েকো সম্বর্ে সম্বে, 

‘ক্রম’ ষব্দ দ্বোরো যসগুচ র্ক বু্ঝোইর্ র্ে। আচম চিন্তো কচরর্ চে, ইহোরই মর্ধয ক ক মুহূ ে 

িচ েো যগ । এই প্রচ  মুহূর্ েই তোর্ব্র পচরব্ েন হইেোর্ে, চকন্তু  আমরো ঐ 

পচরিোমগুচ র্ক একচট যেিীর অর্ন্ত (অথেোৎ অর্নক পচরিোমর্েিীর পর) ধচরর্  পোচর। 

ইহোর্ক ‘ক্রম’ ব্র্ । চকন্তু  য -মন সব্েব্যোপী হইেো চগেোর্ে,  োহোর পর্ক্ষ আর ‘ক্রম’ নোই। 

 োহোর পর্ক্ষ সব্ই ব্ েমোন হইেো চগেোর্ে। যকব্  এই ব্ েমোনই  োহোর চনকট পপচ্  

আর্ে, তূ  ও তচব্নযৎ  োহোর জ্ঞোন হইর্  এর্কব্োর্র িচ েো চগেোর্ে।  খ্ন যসই মন 

কো র্ক জে কর্র, আর সমুেে জ্ঞোনই  োহোর চনকট মুহূর্ ের মর্ধয পিোচস  হে। সব্ই 

 োহোর চনকট চব্দ্যযর্ র মর্ ো এক ঝ র্ক প্রকোষ পোে।  

  

পুুপনোথেষূনযোনোং গূিোনোং প্রচ প্রসব্িঃ নকব্ যং 

স্বরূপপ্রচ ষ্ঠ মনো ব্ো চিচ ষর্ক্তচরচ  ।।৩৩। ।  

  

-গুিসকর্   খ্ন পুুপর্নর আর যকোন প্রর্েোজন থোর্ক নো,  খ্ন  োহোর্ের প্রচ র্ োমক্রর্ম 

 ের্ক ‘নকব্ য’ ব্র্ , অথব্ো পহোর্ক চিৎষচক্তর (চি নযষচক্তর) স্বরূপপ্রচ ষ্ঠ মনো ব্চ র্  

পোরো  োে। 

  

প্রকদচ র কো ে ফুরোই । আমোর্ের পরম ক যোিমেী ধোত্রী প্রকদচ  ইচ্ছো কচরেো য  চনিঃস্বোথে 

কো ে চনজ স্কর্ে  ইেোচের্ ন,  োহো ফুরোই । চ চন য ন আত্মচব্স্মদ  জীব্োত্মোর হো  

ধচরেো  োাঁহোর্ক জগর্     প্রকোর যতোগ আর্ে, ধীর্র ধীর্র সব্ যতোগ করোইর্ ন;    
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প্রকোর প্রকদচ র অচতব্যচক্ত-চব্কোর আর্ে, সব্ যেখ্োইর্ ন। ক্রমষিঃ  োাঁহোর্ক নোনোচব্ধ 

ষরীর্রর মধয চেেো প্চত হইর্  প্চত র যসোপোর্ন  ইেো  োইর্   োচগর্ ন, যষর্ন আত্মো 

চনজ হোরোর্নো মচহমো চফচরেো পোইর্ ন, চনজ স্বরূপ পুনরোে  োাঁহোর স্মদচ পর্থ পচে  হই । 

 খ্ন যসই কুপিোমেী জননী য  পর্থ আচসেোচের্ ন, যসই পর্থই চফচরেো যগর্ ন এব্ং 

 োহোরো এই পেচিহ্নহীন জীব্র্নর মুপর্  পথ হোরোইেোর্ে,  োহোচেগর্ক আব্োর পথ 

যেখ্োইর্  প্রব্দতির হইর্ ন। এইতোর্ব্ চ চন অনোচে অনন্ত কো  কো ে কচরেো িচ েোর্েন। 

এইরূর্প সুখ্দ্যিঃর্খ্র মধয চেেো, তো মর্ র মধয চেেো জীব্োত্মোগি অনন্ত যস্রোর্  প্রব্োচহ  

হইেো চসচদ্ধ ও আত্মসোক্ষোৎকোররূপ সমুর্দ্রর চের্ক িচ েোর্েন। 

  

 োাঁহোরো চনর্জর্ের স্বরূপ পপ চদ্ধ কচরেোর্েন,  োাঁহোর্ের জে হপক!  োাঁহোরো আমোর্ের 

সক র্ক আষীব্েোে কুপন! 
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