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১. বেদান্ত দর্শন-প্রসঙ্গে 

বেদান্তোদী েলেন বে, মানুষ জন্মায় না ো মলে না ো স্বলগেও োয় না এেং আত্মাে পলে 

পুনজেন্ম একটা চনছক কাচিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত চদয়া েো োয় বে, বেন একচট পু্তকলকে পাা া 

উল্টালনা িইলা লছ; ফলে পু্তককচটে পাা াে পে পাা া বেষ িইলা লছ, চকন্তু  পাকলকে 

উিালা  চকছুই িইলা লছ না। প্রলা েক আত্মা সেেেোপী; সুা োং উিা বকাথায় োইলে ো 

বকাথা িইলা  আচসলে? এই-সে জন্ম-মৃাু েলা  প্রকৃচা েই পচেো েন িয় এেং আমো 

ভুেক্রলম উিালক আমালদে পচেো েন েচেয়া মলন কচে। পুনজেন্ম প্রকৃচা ে িচভেেচএ এেং 

িন্তলে চিা  ভগোলনে চেকাে। 

  

বেদান্ত-মলা  প্রলা েক জীেন িা ীলা ে উপে গচকা  এেং েখন আমো আমালদে সম্ 

িা ীা টালক বদচখলা  পাইে, া খনই আমো মুএ িইে। মুএ িইোে ইচ্ছা বেেলেই 

ধমেপ্রেণা াে রূপ েয়। সম্ সা েচট মুমুেুে চনকট পচেস্ফুট িইলা  কলয়ক েৎসে বেন 

োলগ। এই জন্ম পচো োগ কচেোে পে পেো েী জলন্মে জনে িলপো কচেলা  িয়। া খনও 

মানুষ মায়াে চভা ে থালক। 

  

আমো আত্মালক এইভালে েণেনা কচেিঃ েস্ত্র উিালক বছদন কচেলা  পালে না, েেো ো বকান 

া ীক্ষ্ণধাে িস্ত্র উিালক বভদ কচেলা  পালে না, িচি উিালক দিন কচেলা  পালে না, জে 

উিালক দ্রে কচেলা  পালে না; উিা িচেনােী, সেেেোপী; সুা োং ইিাে জনে বোক কো 

উচিা  নয়। 

  

েচদ আমালদে িেিা ো েমালন খুে খাোপ িইয়া থালক, া লে আমো চেশ্বাাস কচে বে, 

িনাগা  ভচেষেলা  উিা ভাে িইলেই। সকলেে জনে োশ্বাা  মুচএ—ইিাই িইে আমালদে 

মূে নীচা । প্রলা েকলকই ইিা োভ কচেলা  িইলে। মুচএ ছাড়া িনে সম্তক োসনাই 

ভ্রমপ্রসূা । বেদান্তী েলেন, প্রলা েক সৎ কমে বসই মুচএেই প্রকাে। 
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আচম চেশ্বাাস কচে না বে, এমন এক সময় আচসলে, েখন জগৎ িইলা  সম্তক িভভ 

িন্তচিো  িইলে। ইিা চক কচেয়া িইলা  পালে? এই প্রোি িচেলা লছ। এক প্রান্ত চদয়া জে 

োচিে িইয়া োইলা লছ, আোে িনে প্রান্ত চদয়া উিা পুনোয় প্রলেে কচেলা লছ। বেদান্ত 

েলেন, াু চম ভদ্ধ ও পূণে; এেং এমন একচট িেিা আলছ, োিা ভভ ও িভলভে রলধ্বেে। 

উিাই িইে বা ামাে স্বরূপ। আমো োিালক ভভ েচে, া ািা িলপোও উিা উচ্চা ে। 

িভভ িইলা  চকচিৎ চভন্ন মাত্র। িভভ (পাপ) েচেয়া আমালদে বকান া ত্ত্ব নাই। আমো 

ইিালক ‘িজ্ঞান’ েচে।  

  

আমালদে নীচা োস্ত্র, আমালদে বোক-েেেিাে—উিা ো দূে পেেন্ত োক না বকন, সেই 

মায়াে জগলা ে চভা লে। সলা েে পচেপূণে চেেৃচা  চিসালে িজ্ঞানাচদ চেলেষণ শশ্বালে 

প্রলয়াগ কচেোে চিন্তাও আমো কচেলা  পাচে না। া াাঁিাে সম্বলে আমো ভধু েচে, চা চন 

সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। চিন্তা ও োলকেে প্রলা েক প্রয়াস দ্রষ্টালক দৃলেে 

পচেণা  কচেলে এেং উিাে স্বরূলপে িাচন ঘটাইলে। 

  

একচট কথা এই প্রসলে স্মেণ োচখলা  িইলেিঃ আচম ব্রহ্ম—এই কথা ইচিয় সম্বলে েো 

োইলা  পালে না। ইচিয়-চেষলয় েচদ াু চম েে—আচমই ব্রহ্ম, া ািা িইলে িনোয় কমে 

কচেলা  বক বা ামালক োধা চদলে? সুা োং বা ামাে শশ্বােত্ব ভধু মায়াে জগলা ে রলধ্বেেই 

প্রেুএ িইলা  পালে। েচদ আচম েথাথেই ব্রহ্ম িই, া ািা িইলে ইচিলয়ে আক্রমলণে রলধ্বেে 

আচম িেেেই থাচকে এেং বকান িসৎ কমে কচেলা  পাচেে না। বনচা কা া িেেে মানুলষে 

েেে নয়, চকন্তু  মুচএপ্রাচিে ইিা একচট উপায়। বেদান্ত েলেন, বোগও একচট পথ, বে 

পলথ মানুষ এই ব্রহ্মত্ব উপেচি কচেলা  পালে। বেদান্ত েলেন, িন্তলে বে মুচএ আলছ, 

া ািা উপেচি কচেলা  পাচেলেই ব্রহ্মানুভূচা  িয়। বনচা কা া ও নীচা োস্ত্র ঐ েলেে 

বপ াঁচছোে চেচভন্ন পথ মাত্র, ঐ-সেলক েথােথ িালন েসাইলা  িয়। 

  

িদ্বৈা  দেেলনে চেরুলদ্ধ ো  সমালোিনা িয় া ািাে সােমমে িইে এই বে, িদ্বৈা  বেদান্ত 

ইচিয়লভালগ উৎসাি বদয় না। আমো আনলন্দে সচিা ই উিা স্বীকাে কচে। বেদালন্তে 

আেম্ভ চনা ান্ত দিঃখোলদ এেং বেষ িয় েথাথে আোোলদ। ইচিয়জ আোোদ আমো 
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িস্বীকাে কচে, চকন্তু  িা ীচিয় আোোদ আমো বজালেে সচিা  বঘাষণা কচে। প্রকৃা  সুখ 

ইচিয়লভালগ নাই—উিা ইচিলয়ে রলধ্বেে এেং উিা প্রচা  মানুলষে চভা লেই েচিয়ালছ। 

জগলা  আমো বে আোোলদে চনদেেন বদচখ, উিা ইচিলয়ে মাধেলম ধ্বেংলসে িচভমুলখ 

েইয়া োইলা লছ। আমালদে দেেলন া োগলক সেোলপো গুরুত্ব বদওয়া িয়। চকন্তু  ঐ া োগ 

ো বনচা ভাে আত্মাে েথাথে িচ্তকত্বই সূচিা  কলে। বেদান্ত ইচিয়জগৎলক িস্বীকাে কলে—

এই িলথে বেদান্ত বনোেেোদী, চকন্তু  প্রকৃা  জগলা ে কথা বঘাষণা কলে েচেয়া আোোদী। 

  

বেদান্ত মানুলষে চেিােেচএলক েলথষ্ট স্বীকৃচা  বদয়, েচদও ইিালা  েুচদ্ধে িা ীা  আে 

একচট সত্তা েচিয়ালছ, চকন্তু  উিােও উপেচিে পথ েুচদ্ধে চভা ে চদয়া। সম্তক পুোা ন 

কুসংস্কাে দূে কচেোে জনে েুচএ একান্ত প্রলয়াজন। া ােপে োিা থাচকলে, া ািাই 

বেদান্ত। একচট সুন্দে সংস্কৃা  কচো া আলছ, বেখালন ঋচষ চনলজলক সলম্বাধন কচেয়া 

েচেলা লছন, ‘বি সখা, বকন াু চম ক্রন্দন কচেলা ছ? বা ামাে জন্ম-মেণ-ভীচা  নাই। াু চম 

বকন কাাঁচদলা ছ? বা ামাে বকান দিঃখ নাই, কােণ াু চম িসীম নীে আকাে-সদৃে, 

িচেকােী বা ামাে স্বভাে। আকালেে উপে নানা েলণেে বমঘ আলস, মুিূলা েে জনে বখো 

কচেয়া িচেয়া োয়, চকন্তু  আকাে বসই একই থালক। বা ামালক বকেে বমঘগুচে সোইয়া 

চদলা  িইলে।’ ১  

  

আমালদে বকেে ৈাে খুচেয়া চদলা  িইলে এেং পথ পচেষ্কাে কচেয়া বফচেলা  িইলে। জে 

আপন বেলগ ধাচো  িইলে এেং চনলজে স্বভালেই বেত্রচটলক আপ্লুা  কচেয়া বফচেলে, 

বকন-না জে বা া পূলেেই বসখালন চছে। 

  

মানুষ িলনকটা বিা ন, চকছুটা িলিা ন আোে বিা লনে রলধ্বেে োইোেও সম্ভােনা া ািাে 

আলছ। বকেে আমো েখন েথাথে মানুষ িইলা  পাচেে, া খনই আমো চেিালেে উপলে 

উচকলা  পাচেে। ‘উচ্চা ে’ ো ‘চনম্না ে’ েব্দগুচে বকেে মায়াে জগলা  েেেহৃা  িইলা  

পালে। চকন্তু  সলা েে জগলা  উিালদে সম্বলে চকছু েো চনা ান্ত িসো ; কােণ বসখালন 

বকান বভদ নাই। মায়াে জগলা  মনুষেই সেেলেষ্ঠ। বেদান্তী েলেন, মানুষ বদো া িলপো 
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েড়। বদো ালদেও মচেলা  িইলে এেং পুনোয় মানেলদি ধােণ কচেলা  িইলে। বকেেমাত্র 

নেলদলি া ািাো পূণেত্ব োভ কচেলা  পালে। 

  

ইিা সা ে বে, আমো একটা মা োদ সৃচষ্ট কচেলা চছ। আমো স্বীকাে কচে বে, ইিা 

ত্রুচটিীন নয়, কােণ সা ে িেেেই সম্তক মা োলদে রলধ্বেে। চকন্তু  িনে মা োদগুচেে 

সচিা  াু েনা কচেলে আমো বদচখে বে, বেদান্তই একমাত্র েুচএসো  মা োদ। া েুও 

ইিা সমূ্পণে নয়, কােণ েুচএ ও চেিাে সমূ্পণে নয়। ইিাই একমাত্র সম্ভােে েুচএসো  

মা োদ, োিা মানে- মন ধােণা কচেলা  পালে। 

  

ইিা িেেে সা ে বে, একচট মা োদলক েচএোেী িইলা  িইলে া ািালক প্রিােেীে িইলা  

িইলে। বেদালন্তে নোয় বকান মা োদ এা  প্রিােেীে িয় নাই। আজও পেেন্ত েেচএগা  

সংস্পেে ৈাোই েথাথে চেো বদওয়া িইয়া থালক। েহু িধেয়লনে ৈাো প্রকৃা  মনুষেত্ব োভ 

কো োয় না। োাঁিাো েথাথে মানুষ চছলেন, া াাঁিাো েেচএগা  সংস্পেে ৈাোই ঐরূপ িইলা  

পাচেয়াচছলেন। ইিা সা ে বে, প্রকৃা  মানুলষে সংখো খুেই িল্প, চকন্তু  কালে া াাঁিালদে 

সংখো োচড়লে। া থাচপ বা ামো চেশ্বাাস কচেলা  পাে না বে, এমন একচদন আচসলে, েখন 

আমো সকলেই দােেচনক িইয়া োইে। আমো চেশ্বাাস কচে না বে, এমন এক সময় 

আচসলে, েখন একমাত্র সুখই থাচকলে এেং বকান দিঃখই থাচকলে না। 

  

মলধে মলধে আমালদে জীেলন পেম আনলন্দে মুিূা ে আলস, েখন আনন্দ ছাড়া আমো 

আে চকছুই িাই না, আে চকছুই চদই না ো জাচন না। া ােপে বসই েণচট িচেয়া োয় 

এেং আমালদে সম্মুলখ জগৎপ্রপি িেচিা  বদচখ। আমো জাচন, শশ্বালেে উপে একচট 

পদো িাপান িইয়ালছ মাত্র এেং শশ্বােই সম্তক েস্তুে পটভূচমকারূলপ িেিান কচেলা লছন। 

  

বেদান্ত চেো বদয় বে, চনেোণ এই জীেলনই পাওয়া োইলা  পালে, উিা পাওয়াে জনে 

মৃাু ে পেেন্ত িলপো কচেলা  িয় না। আত্মানুভূচা ই চনেোণ এেং এক মুিূলা েে জনেও উিা 

একোে সাোৎ কচেলে আে কখনও বকি েেচএলত্বে মেীচিকায় বমাি্্তক িয় না। 

আমালদে িেু আলছ সুা োং এই পচেদৃেেমান জগৎ আমো িেেেই বদচখে, চকন্তু  সেেদা 
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আমো জাচনে, উিা চক। আমো ইিাে প্রকৃা  স্বভাে জাচনয়া বফচেয়াচছ। আেেণই 

আত্মালক আচ্ছাচদা  কলে, আত্মা চকন্তু  িপচেো েনীয়। আেেণ খুচেয়া োয় এেং আত্মালক 

ইিাে পশ্চালা  বদচখলা  পাই। সে পচেো েনই এই আেেলণ। মিাপুরুলষ আেেণচট সূক্ষ্ম 

এেং আত্মা া াাঁিাে চভা ে চদয়া প্রায়ই প্রকাচো  িয়। পাপীলা  আেেণচট ঘন, বসইজনে 

া ািাে আেেলণে পশ্চালা  বে আত্মা েচিয়ালছন এেং মিাপুরুলষে আেেলণে পশ্চালা ও 

বে বসই একই আত্মা চেোজ কচেলা লছন—এই সা েচট আমো ভুচেয়া োই।  েখন 

আেেণচট চনিঃলেলষ িপসাচো  িইলে, া খন আমো বদচখে, উিা কখনই চছে না এেং 

আমো আত্মা ছাড়া আে চকছুই নই। আেেলণে িচ্তকত্বও আে আমালদে স্মেলণ থাচকলে 

না। 

  

জীেলন এই বেচেলষ্টেে দইচট চদক্ আলছ। প্রথমা িঃ জাগচা ক বকান েস্তু ৈাো আত্মজ্ঞ 

মিাপুরুষ প্রভাচো  িন না। চৈা ীয়া িঃ একমাত্র চা চনই জগলা ে কেোণ কচেলা  সমথে িন। 

পলোপকাে কোে পশ্চালা  বে েথাথে বপ্রেণা, া ািা চা চনই উপেচি কচেয়ালছন, কােণ 

া াাঁিাে কালছ এক ছাড়া আে চৈা ীয় নাই। ইিালক িিঙ্কাে েো োয় না, কােণ উিা 

বভদাত্মক। ইিাই একমাত্র চনিঃস্বাথেপো া। া াাঁিাে দৃচষ্ট চেশ্বাজনীন, েেচএ-সেেস্ব নয়। বপ্রম 

ও সিানুভূচা ে প্রলা েক েোপাে এই চেশ্বাজনীনা াে প্রকাে—‘নািং, াু াঁহু’ া াাঁিাে এই 

ভােচটলক দােেচনক পচেভাষায় েো োইলা  পালে, ‘াু চম িপেলক সািােে কে, কােণ 

াু চম বে া ািালা  আছ এেং বসও বে বা ামালা  আলছ।’ একমাত্র প্রকৃা  বেদান্তীই া াাঁিাে 

নোয় মানুষলক সািােে কচেলা  পাচেলেন ও চেনা চৈধায় া াাঁিাে জীেনদান কচেলেন, কােণ 

চা চন জালনন বে, া াাঁিাে মৃাু ে নাই। জগলা  ো েণ একচটমাত্র বপাকাও জীচো  থাচকলে, 

া া েণ চা চনও জীচো  থাচকলেন, ো েণ একচটমাত্র জীেও ভেণ কচেলে, া া েণ 

চা চনও ভেণ কচেলেন। সুা োং চা চন পলোপকাে কচেয়া োন; বদিলক সেোল্ েো 

কচেলা  িইলে—এই আধুচনক ধােণা া াাঁিালক কখনও োধা চদলা  পাচেলে না। েখন মানুষ 

া োলগে এই েীলষে উপনীা  িন, া খন চা চন বনচা ক ৈন্দ্ব প্রভৃচা  সে চকছুে উপলে প্রচা চষ্ঠা  

িন, া খন চা চন পচিা  ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুে ও িচা েয় দূচষা  িানলক আে ব্রাহ্মণ, গরু, 
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কুকুে ও দূচষা  িানরূলপ বদলখন না, চকন্তু  বদলখন বসই একই ব্রহ্ম স্বয়ং সেেত্র চেোজ 

কচেলা লছন।২ 

  

এইরূপ সমদেেী পুরুষই সুখী এেং চা চনই ইিজীেলন সংসাে জয় কচেয়ালছন িথোৎ জন্ম-

মৃাু েে পালে চগয়ালছন।’৩ শশ্বাে ৈন্দ্বাচদ-েচজো ; সুা োং েো িয় বে, সমদৃচষ্টসম্পন্ন 

েেচএে শশ্বােোভ িইয়ালছ, চা চন ব্রাহ্মীচিচা  োভ কচেয়ালছন।  

  

েীভ েলেন, ‘আব্রািালমে পূলেেও আচম চছোম।’ ইিাে িথে এই বে, েীভ এেং া াাঁিাে মা  

িো াে পুরুলষো মুএ আত্মা। নাজালেলথে েীভ া াাঁিাে প্রােলিে েেো েী িইয়া মানে-

রূপ ধােণ কলেন নাই, কচেয়াচছলেন মানে-কেোলণে জনেই। ইিা ভাো উচিা  নয় বে, 

মানুষ েখন মুএ িয়, া খন বস কমে কচেলা  পালে না—একটা জড় মৃৎচপলি পচেণা  িয়। 

পেন্তু  বসই মানুষ িপলেে িলপো িচধকা ে উদেমী িন, কােণ িপলে োধে িইয়া কমে 

কলে, আে চা চন স্বাধীনভালে কমে কলেন। 

  

েচদ আমো শশ্বাে িইলা  িচভন্ন িই, া ািা িইলে চক আমালদে বকান স্বাা ত্র্য ে থাচকলে না? 

িাাঁ, চনশ্চয়ই থাচকলে। শশ্বােই আমালদে স্বকীয়া া। এখন বে বা ামাে স্বাা ত্র্য ে আলছ, উিা 

িেেে বসরূপ নয়। াু চম উিাে চদলক ি্সে িইলা ছ। স্বকীয়া াে িথে এই বে, উিা এক 

িচেভাজে েস্তু। ো েমান স্বাা ত্র্য েলক চক কচেয়া াু চম স্বকীয়া া েে? এখন াু চম একেকম 

চিন্তা কচেলা ছ, এক ঘণ্টা পলে আোে আে একেকম এেং দই ঘণ্টা পলে আোে 

িনেেকম চিন্তা কচেলে। স্বকীয়া াে পচেো েন নাই। উিা সেে েস্তুে উপলে—িপচেো েনীয়। 

আমো ো েমালন বে িেিায় আচছ, ঐ িেিায় চিেকাে থাকা িা েন্ত চেপজনকনক। কােণ 

া ািা িইলে া স্কে া স্কেই থাচকয়া োইলে, েদমাে েদমােই থাচকলে, িনে চকছু িইলা  

পাচেলে না। প্রকৃা  স্বকীয়া াে বকানই পচেো েন িয় না এেং বকান কালে িইলেও না এেং 

উিাই শশ্বাে, চেচন আমালদে চভা ে চনা ে চেোজমান। 

  

বেদান্ত এক চেোে পাোোে-চেলেষ, োিাে উপলে একচট েুদ্ধজািাজ ও একচট বভোে 

পাোপাচে িান িইলা  পালে। এই বেদান্ত-মিাসাগলে একজন প্রকৃা  বোগী—একজন 
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বপ ত্তচেক ো এমন চক একজন নাচ্তকলকে সচিা ও সিােিান কচেলা  পালেন। ভধু া ািাই 

নয় বেদান্ত-মিাসাগলে চিন্দু, মুসেমান, খ্রীষ্টান, পােসী সে এক—সকলেই সেেেচএমান্ 

শশ্বালেে সন্তান। 
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২. সভ্যতার অনযতম র্চি বেদান্ত 

[ইংেলিে িন্তগো  চেজওলয় গালডেনস-এ িেচিা  এয়াচেে েলজ প্রদত্ত েএৃা াে 

িংেচেলেষ] 

  

োাঁিালদে দৃচষ্ট ভধু েস্তুে িূে েচিেলে আেদ্ধ, া াাঁিাো ভাো ীয় জাচা ে মলধে বদচখলা  

পান—বকেে একচট চেচজা  ও চনেোচা া  জনসমাজ, বকেে এক দােেচনক ও স্বপ্নচেোসী 

মানে-লগাষ্ঠী। ভাো েষে বে আধোচত্মকা াে বেলত্র জগজনকয়ী, মলন িয়—া াাঁিাো ইিা 

িনুভে কচেলা  িেম। িেেে এ-কথা সা ে বে, বেমন িচা মাত্র কমেিিে পাশ্চাা ে 

জাচা  প্রালিেে িন্তমুেখীনা া ও ধোনমিা াে সািালেে োভোন্ িইলা  পালে, বসইরূপ 

প্রািেজাচা ও িচধকা ে কলমোদেম ও েচএ-িজেলনে ৈাো োভোন্ িইলা  পালে। া ািা 

সলত্ত্বও এ প্রশ্ন িচনোেে বে, পৃচথেীে িনোনে জাচা  এলক এলক িেেলয়ে সম্মুখীন 

িইলেও বকান্ েচএেলে চনপীচড়া  এেং চনেোচা া  চিন্দু ও য়াহুদী জাচা ই (লে দইচট জাচা  

িইলা  পৃচথেীে সে ধমেমলা ে সৃচষ্ট িইয়ালছ) আজও োাঁচিয়া আলছ? একমাত্র া ািালদে 

িধোত্ম-েচএই ইিাে কােণ িইলা  পালে। নীেে িইলেও চিন্দুজাচা  আজও োাঁচিয়া আলছ, 

আে পোলেষ্টাইলন োসকালে য়াহুদীলদে বে সংখো চছে, ো েমালন া ািা োচড়য়ালছ। েস্তুা িঃ 

ভােলা ে দেেনচিন্তা সম্ সভেজগলা ে মলধে িনুপ্রলেে কচেয়া া ািাে রূপান্তে সাধন 

কচেয়া িচেয়ালছ এেং া ািালা  িনুসূো  িইয়া আলছ। পুোকালে েখন ইওলোপখলিে 

িচ্তকত্ব িজ্ঞাা  চছে, া খনও ভােলা ে োচণজে সুদূে আচিকাে উপকূলে উপনীা  িইয়া 

পৃচথেীে িনোনে িংলেে সচিা  ভােলা ে বোগালোগ িাপন কচেয়াচছে; ফলে ইিাই 

প্রমাচণা  িয় বে, ভাো ীলয়ো কখনও া ািালদে বদলেে োচিলে পদাপেণ কলে নাই—এ 

চেশ্বাালসে বকান চভচত্ত নাই। 

  

ইিাও েেণীয় বে, ভােলা  বকান বেলদচেক েচএে আচধপা ে-চে্তকাে বেন বসই চেজয়ী 

েচএে ইচা িালস এক মালিিেণ; কােণ বসই সচেেলণই া ািাে োভ িইয়ালছ—ঐশ্বােে, 

িভুেদয়, োজেচে্তকাে এেং িধোত্ম-সম্পদ্। পাশ্চাা ে বদলেে বোক সেেদা ইিাই চনণেয় 
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কচেলা  সলিষ্ট বে, এ জগলা  কা  বেেী েস্তু বস আয়ত্ত কচেয়া বভাগ কচেলা  পাচেলে। 

প্রািেলদলেে বোক া ািাে চেপেীা  পথ িেেম্বন কচেয়া িলে ও প্রমাণ কচেলা  িায় বে, 

কা  িল্প ঐচিক সম্পলদে ৈাো া ািাে চদন িচেলা  পালে। বেলদ আমো এই সুপ্রািীন 

জাচা ে শশ্বাে-িনুসোলনে প্রয়াস বদচখলা  পাই। শশ্বালেে িনুসোলন ব্রা ী িইয়া া াাঁিাো 

ধলমেে চেচভন্ন ্তকলে উপনীা  িইয়াচছলেন। া াাঁিাো পূেেপুরুষলদে উপাসনা িইলা  আেম্ভ 

কচেয়া ক্রলম িচি িথোৎ িচিে িচধষ্ঠাা া বদো া, ইি িথোৎ েলেে িচধষ্ঠাা া বদো া, 

এেং েরুণ িথোৎ বদেগলণে বদো াে উপাসনায় উপনীা  িইয়াচছলেন। শশ্বাে সম্বলে এই 

ধােণাে ক্রমচেকাে—এই েহু বদো া িইলা  এক পেম বদো াে ধােণায় উপনীা  িওয়া 

আমো সকে ধমেমলা ই বদচখলা  পাই। ইিাে প্রকৃা  া াৎপেে এই বে, চেচন চেলশ্বাে সৃচষ্ট 

ও পচেপােন কচেলা লছন, এেং চেচন সকলেে িন্তেোমী, চা চনই সকে উপজাা ীয় 

বদো াে িচধনায়ক। শশ্বাে সম্বলে ধােণা ক্রমচেকালেে পলথ িচেয়া েহুলদো াোদ িইলা  

এলকশ্বােোলদ পচেণা  িইয়ালছ। চকন্তু  শশ্বােলক এই প্রকাে মানেীয় রূপগুলণ চেভূচষা  

ভাচেয়া চিন্দুমন পচোৃ ি িয় নাই, কােণ োাঁিাো শশ্বাোনুসোলন েোপৃা , া াাঁিালদে চনকট 

এই মা  িা েন্ত মানেীয় ভালে পূণে। 

  

সুা োং িেলেলষ া াাঁিাো এই ইচিয়্ািে েচিজেগৎ ও জড়েস্তুে মলধে শশ্বাোনুসোলনে 

প্রয়াস পচো োগ কচেয়া িন্তজেগলা  া াাঁিালদে দৃচষ্ট চনেদ্ধ কচেলেন। িন্তজেগৎ েচেয়া চকছু 

আলছ চক? েচদ থালক, া ািা িইলে া ািাে স্বরূপ চক? ইিা স্বরূপা িঃ আত্মা, ইিা া াাঁিালদে 

চনজ সত্তাে সচিা  িচভন্ন এেং একমাত্র এই েস্তু সম্বলেই মানুষ চনচশ্চা  িইলা  পালে। 

আলগ চনলজলক জাচনলা  পাচেলেই মানুষ চনলজলক জাচনলা  পালে, িনেথা নয়। এই একই 

প্রশ্ন সৃচষ্টে আচদকালে ঋলেলদ চভন্নভালে কো িইয়াচছে—‘সৃচষ্টে আচদ িইলা  বক ো বকান্ 

া ত্ত্ব ো েমান?’ এই প্রলশ্নে সমাধান ক্রলম বেদান্তদেেলনে ৈাো সম্পন্ন িয়। বেদান্তদেেন 

েলে, আত্মা আলছন িথোৎ োিালক আমো পেমা ত্ত্ব, সেোত্মা ো স্ব-স্বরূপ েচেয়া িচভচিা  

কচে, া ািা িইে বসই েচএ, োিা ৈাো আচদকাে িইলা  সে চকছু প্রকােমান িইয়ালছ, 

এখনও িইলা লছ এেং ভচেষেলা ও িইলে। 
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বেদাচন্তক একচদলক বেমন প্রলশ্নে ঐ সমাধান কচেলেন, বা মচন আোে নীচা োলস্ত্রে 

চভচত্তও আচেষ্কাে কচেয়া চদলেন। েচদও সকে প্রকাে ধমেসম্প্রদায়ই ‘িা ো কচেও না, 

িচনষ্ট কচেও না, প্রচা লেেীলক আপনাে নোয় ভােোস’ ইা োচদ নীচা োকে চেো 

চদয়ালছন, া থাচপ বকিই া ািালদে কােণ চনলদেে কলেন নাই। ‘বকন আচম আমাে 

প্রচা লেেীে েচা সাধন কচেে না?’—এই প্রলশ্নে সলন্তাষজনক ো সংেয়াা ীা  বকান উত্তেই 

া া েণ পেেন্ত পাওয়া োয় নাই, ো েণ পেেন্ত চিন্দুো ভধু মা োদ েইয়া াৃ ি না থাচকয়া 

আধোচত্মক গলেষণা-সিালয় ইিাে মীমাংসা কচেয়া চদলেন। চিন্দু েলেনিঃ আত্মা চনচেেলেষ 

ও সেেেোপী, এেং বসইজনে িনন্ত। িনন্ত েস্তু কখনও দইচট িইলা  পালে না, কােণ া ািা 

িইলে এক িনলন্তে ৈাো িপে িনন্ত সীমােদ্ধ িইলে। জীোত্মা বসই িনন্ত সেেেোপী 

পেমাত্মাে িংেচেলেষ, িা এে প্রচা লেেীলক আঘাা  কচেলে প্রকৃা পলে চনলজলকই 

আঘাা  কো িইলে। এই িূে আধোচত্মক া ত্ত্বচটই সেেপ্রকাে নীচা োলকেে মূলে চনচিা  

আলছ। িলনক সময়ই চেশ্বাাস কো িয় বে, পূণে পচেণচা ে পলথ ি্গচা ে কালে মানুষ 

ভ্রম িইলা  সলা ে উপনীা  িয় এেং এক ধােণা িইলা  িপে ধােণায় উপনীা  িইলা  

িইলে পূলেেেচট েজেন কচেলা  িয়। চকন্তু  ভ্রাচন্ত কখনও সলা ে েইয়া োইলা  পালে না। 

আত্মা েখন চেচভন্ন ্তকলেে মধে চদয়া ি্সে িইলা  থালক, া খন বস এক সা ে িইলা  

িপে সলা ে উপনীা  িয়, এেং া ািাে পলে প্রলা েক ্তকেই সা ে। আত্মা ক্রলম চনম্না ে 

সা ে িইলা  রধ্বেো ে সলা ে উপনীা  িয়। চেষয়চট এইভালে দৃষ্টান্ত ৈাো েুাাইলা  পাো 

োয়। এক েেচএ সূলেেে িচভমুলখ োত্রা কচেে এেং প্রচা  পলদ বস আলোকচিত্র ্িণ 

কচেলা  োচগে। প্রথম চিত্রচট চৈা ীয় চিত্র িইলা  কা ই না পৃথক্ িইলে, এেং াৃ া ীয়চট 

িইলা  চকংো সূলেে উপনীা  িইলে সেেলেষচট িইলা  উিা আেও কা  পৃথক্ িইলে! এই 

চিত্রগুচে পেস্পে িা েন্ত চভন্ন িইলেও প্রলা েকচটই সা ে; চেলেষ ভধু এইটুকু বে, 

বদেকালেে পচেলেে পচেেচা ো  িওয়ায় া ািাো চেচভন্নরূলপ প্রা ীা  িইলা লছ। এই 

সলা েে স্বীকৃচা ে ফলেই চিন্দুগণ সেেচনম্ন িইলা  সলেোচ্চ ধলমেে মলধে চনচিা  সেেসাধােণ 

সা েলক উপেচি কচেলা  সমথে িইয়ালছ এেং এইজনেই সকে জাচা ে মলধে একমাত্র 

চিন্দুগণই ধলমেে নালম কািােও উপে িা োিাে কলে নাই। বকান মুসেমান সাধলকে 
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স্মৃচা লস লধে কথা মুসেমানো চেস্মৃা  িইলেও চিন্দুলদে ৈাো া ািা পূচজা  িয়। 

চিন্দুগলণে এইরূপ পেধমেসচিষু্ণা াে েহু দৃষ্টান্ত উলেখ কো োইলা  পালে। 

  

প্রািে মন ো েণ পেেন্ত সম্ মানেজাচা ে োচ া  েেে—ঐকে না পায়, া া েণ পেেন্ত 

বকানমলা ই সন্তু ষ্ট থাচকলা  পালে না। পাশ্চাা ে বেজ্ঞাচনক একমাত্র িণু ো পেমাণুে মলধে 

ঐলকেে সোন কলেন। েখন চা চন উিা প্রাি িন, া খন া াাঁিাে আে বকান চকছু আচেষ্কাে 

কচেোে থালক না। আে আমো েখন আত্মাে ো স্ব-স্বরূলপে ঐকে দেেন কচে, া খন আে 

িচধক ি্সে িইলা  পাচে না। আমালদে চনকট া খন ইিা স্পষ্টই প্রচা ভাা  িয় বে, বসই 

একমাত্র সত্তাই ইচিয়্ািে জগলা ে োো ীয় েস্তুরূলপ প্রা ীা  িইলা লছ। িণুে চনজস্ব 

বদঘেে ো চে্তকৃচা  না থাচকলেও িণুগুচেে চমেলণে ফলে বদঘেে, প্রি ও চে্তকৃচা ে উবে 

িয়—এইপ্রকাে কথা স্বীকাে কোে সলে সলে বেজ্ঞাচনকচদগলক োধে িইয়া িধোত্মোলস্ত্রে 

সা ো াও স্বীকাে কচেলা  িয়। েখনই এক িণু িপে িণুে উপে চক্রয়া কলে, া খনই 

একচট বোগসূলত্রে প্রলয়াজন িয়। এই বোগসূত্রচট চকরূপ? েচদ ইিা একচট াৃ া ীয় িণ ু

িয়, া ািা িইলে বসই পূলেেে প্রশ্নচট িমীমাংচসা ই থাচকয়া োয়, কােণ প্রথম ও চৈা ীয় 

িণু চকরূলপ াৃ া ীয় িণুে উপে কােে কচেলে? এইরূপ েুচএ বে িনেিালদাষদষ্ট, া ািা 

িচা  সুস্পষ্ট। সকে প্রকাে পদাথেচেদো এই এক আপাা সা ে মা োলদে উপে চনভেে 

কচেলা লছ বে, চেন্দুে চনলজে বকান পচেমাণ নাই, আে চেন্দুে চমেলন গচকা  বেখাে বদঘেে 

আলছ িথি প্রি নাই—এই স্বীকৃচা লা ও পেস্পে-চেলোধ থাচকয়া োয়। এইগুচে বদখা 

োয় না, ধােণাও কো োয় না। বকন? কােণ এইগুচে ইচিয়্ািে েস্তু নয়, িধোত্ম ো 

া াচত্ত্বক ধােণা মাত্র। সুা োং পচেলেলষ বদখা োয়, মনই সকে িনুভলেে আকাে দান 

কলে। আচম েখন বকান বিয়াে বদচখ, া খন আচম আমাে িেুচেচিলয়ে োচিলে িেচিা  

ো্তকে বিয়ােচট বদচখ না, েচিিঃি েস্তু এেং া ািাে মানস প্রচা চ্ছায়া—এই উভয়ই বদচখ; 

িা এে বেষ পেেন্ত জড়োদীও ইচিয়াা ীা  িধোত্মা লত্ত্ব উপনীা  িন। 
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৩. বেদান্ত -দর্শঙ্গনর তাৎপযশ ও প্রভ্াে 

[লোষ্টলনে বটালয়চণ্টলয়থ বসিুেী ক্লালে প্রদত্ত ভাষণ]  

  

আজ েখন সুলোগ পাইয়াচছ, া খন এই িপোলেে আলোিে চেষয় আেম্ভ কোে পূলেে 

একটু ধনেোদ প্রকালেে িনুমচা  চনশ্চয় পাইে। আচম আপনালদে মলধে চা ন েৎসে োস 

কচেয়াচছ এেং আলমচেকাে প্রায় সেেত্রই ভ্রমণ কচেয়াচছ। এখন স্বলদলে প্রা োো েলনে পূলেে 

এই সুলোলগ এলথন্স নগেী-সদৃে আলমচেকাে এই েিলে আমাে কৃা জ্ঞা া জ্ঞাপন কচেয়া 

োওয়া খুেই সো । এলদলে প্রথম পদাপেলণে িল্প কলয়ক চদন পলেই মলন কচেয়াচছোম, 

এই জাচা -সম্পলকে একখাচন ্ ন্থ েিনা কচেলা  পাচেে। চকন্তু  আজ চা ন েৎসে িচা োচিা  

কোে পেও বদচখলা চছ বে, এ-সম্বলে একখাচন পৃষ্ঠা পূণে কোও আমাে পলে সম্ভে নয়। 

পৃচথেীে েহু চেচভন্ন বদে ভ্রমণ কচেয়া আচম বদচখলা চছ, বেেভূষা, আিাে-চেিাে ো আিাে 

েেেিালেে খুাঁচটনাচট সম্পলকে ো  পাথেকেই থাকুক না বকন, মানুষ—পৃচথেীে সেেত্রই মানুষ; 

বসই একই আশ্চেে মানে-প্রকৃচা  সেেত্র চেোচজা । া থাচপ প্রলা েলকেই চনজস্ব বেচেষ্টে 

চকছু আলছ এেং এলদেীয়গণ সম্বলে আমাে িচভজ্ঞা াে সাে আচম এখালন সংলেলপ 

চেেৃা  কচেলা চছ। এই আলমচেকা মিালদলে বকি বকান েেচএগা  চেচিত্র েেেিাোচদ সম্বলে 

সমালোিনা কলে না। মানুষলক া ািাো চনছক মানুষরূলপই বদলখ এেং মানুষরূলপই হৃদয় 

চদয়া েেণ কলে। এই গুণচট আচম পৃচথেীে িনে বকাথাও বদচখ নাই।  

  

আচম এলদলে একচট ভাো ীয় দেেনমলা ে প্রচা চনচধরূলপ আচসয়াচছোম; া ািা বেদান্ত-

দেেন নালম পচেচিা । এই দেেন িচা  প্রািীন। ইিা বেদ নালম খোা  প্রািীন সুচেোে আেে-

সাচিা ে িইলা  উবূা । েহু ো াব্দী ধচেয়া সংগৃিীা  এেং সঙ্কচো  বসই চেোে সাচিলা ে 

বে-সে উপেচি, া ত্ত্বালোিনা, চেলেষণ এেং িনুধোন সচন্নচেষ্ট েচিয়ালছ, ইিা বেন া ািা 

িইলা ই প্রস্ফুচটা  একচট সুলকামে পুষ্প। এই বেদান্ত-দেেলনে কলয়কচট চেলেষত্ব আলছ। 

প্রথমা িঃ ইিা সমূ্পণেরূলপ বনেেেচএক, ইিাে উবলেে জনে ইিা বকান েেচএ ো ধমেগুরুে 

চনকট ঋণী নয়; ইিা বকান েেচএচেলেষলক বকি কচেয়া গচড়য়া উলক নাই। িথি বে-সে 
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ধমেমা  েেচএচেলেষলক বকি কচেয়া গচড়য়া উলক, া ািালদে চেরুলদ্ধ ইিাে বকান চেলৈষ 

নাই। পেো েী কালে ভাো েলষে েেচএচেলেষলক বকি কচেয়া েহু দেেনমা  ও ধমো ত্র্য  

গচড়য়া উচকয়ালছ—েথা বে দ্ধধমে চকংো আধুচনক কালেে কলয়কচট ধমেমা । খ্রীষ্ট ও 

মুসেমান ধমোেেম্বীলদেই মা  এই-সকে ধমেসম্প্রদালয়েও প্রলা েকচটে একজন ধমেলনা া 

আলছন এেং া াাঁিাো া াাঁিাে সমূ্পণে িনুগা । চকন্তু  বেদান্ত-দেেলনে িান োো ীয় ধমেমলা ে 

পটভূচমকায়। বেদালন্তে সচিা  পৃচথেীে বকান ধমে ো দেেলনে চেোদ-চেসংোদ নাই। 

  

বেদান্ত একচট বম চেক া ত্ত্ব উপিাচপা  কচেয়ালছ এেং বেদান্ত দােী কলে বে, উিা 

পৃচথেীে সে ধমেমলা ে মলধেই চনচিা  েচিয়ালছ। এই া ত্ত্বচট িইে এই বে, মানুষ ব্রলহ্মে 

সচিা  িচভন্ন; আমো আমালদে িাু ষ্পালেে োিা চকছু বদচখলা চছ, সকেই বসই ঐেী 

বিা না িইলা  প্রসূা । মানে-প্রকৃচা ে মলধে োিা চকছু েীেেোন্, োিা চকছু মেেময় এেং 

োিা চকছু ঐশ্বােেোন্, বস-সেই ঐ ব্রহ্মসত্তা িইলা  উবূা ; এেং েচদও া ািা িলনলকে 

মলধেই সুিভালে চেোজমান, া থাচপ প্রকৃা পলে মানুলষ মানুলষ বকান প্রলভদ নাই, কােণ 

সকলেই সমভালে ব্রলহ্মে সচিা  িচভন্ন। বেন এক িনন্ত মিাসমুদ্র পশ্চালা  চেদেমান 

েচিয়ালছ এেং আচম ও আপনাো সকলে বসই িনন্ত মিাসমুদ্র িইলা  একচট া েেরূলপ 

উচিা  িইয়াচছ। আমো প্রলা েলকই বসই িনন্তলক োচিলে প্রকাে কচেোে আপ্রাণ বিষ্টা 

কচেলা চছ। সুা োং সুি সম্ভােনাে চদক্ িইলা  বদচখলা  বগলে বে সৎ-চিৎ-ও আনন্দময় 

মিাসাগলেে সচিা  আমো স্বভাো িঃ িচভন্ন, বসই মিাসাগলে আমালদে প্রলা েলকে 

জন্মগা  িচধকাে েচিয়ালছ। আমালদে পেস্পলেে মলধে বে পাথেকে, া ািা বসই ঐেী 

সম্ভােনালক প্রকাে কচেোে া াো লমেে দরুন ঘচটয়ালছ। িা এে বেদালন্তে িচভমা  এই 

বে, প্রলা েক মানুষ ো টুকু ব্রহ্মেচএ প্রকাে কচেলা  সমথে িইয়ালছ, বসই চদক্ িইলা  

চেিাে না কচেয়া া ািাে স্বরূলপে চদক্ িইলা ই া ািালক চেিাে কচেলা  িইলে। সকে 

মানুষই স্বরূপা  ব্রহ্ম; িা এে বকান আিােে েখন কািালকও সািােে কচেলা  ি্সে 

িইলেন, া খন চনন্দাোদ ছাচড়য়া চদয়া ঐ েেচএে িন্তচনেচিা  ব্রহ্মেচএলক জাগাইোে 

জনেই া াাঁিালক সলিষ্ট িইলা  িইলে। 
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বেদান্ত ইিাও প্রিাে কলে বে, সমাজ-জীেলন ও প্রচা  কমেলেলত্র আমো বে চেোে 

েচএপুলেে িচভেেচএ বদচখলা  পাই, া ািা প্রকৃা পলে িন্তে িইলা  োচিলে উৎসাচো  

িয়। িা এে িনে ধমেসম্প্রদায় োিালক িনুলপ্রেণা ো ঐেী েচএে িন্তিঃপ্রলেে েচেয়া 

মলন কচেয়া থালকন, বেদান্তোদী া ািালকই মানলেে ঐেী েচএে েচিচেেকাে নালম 

িচভচিা  কচেলা  িান; িথি চা চন িপে ধমেসম্প্রদালয়ে সচিা  চেোদ কচেলা  িান না। 

োাঁিাো মানুলষে এই ব্রহ্মত্ব উপেচি কচেলা  পালেন না, া াাঁিালদে সচিা  বেদান্তোদীে 

বকান চেলোধ নাই। কােণ জ্ঞাা সালেই িউক আে িজ্ঞাা সালেই িউক, প্রলা েক েেচএ 

বসই ব্রহ্মেচএেই উলন্মলষ েত্নপে। 

  

মানুষ বেন েুদ্র আধালে আেদ্ধ, িথি সা া  প্রসােেীে একচট িনন্ত েচএমান্ স্প্ীং- 

এে মা ; পচেদৃেেমান সম্ সামাচজক ঘটনা-পেম্পো এই মুচএ-প্রয়ালসেই ফে। 

আমালদে আলেপালে ো  চকছু প্রচা লোচগা া, িানািাচন এেং িভভ বদচখলা  পাই, া ািাে 

বকানটাই এই মুচএ প্রয়ালসে কােণ ো পচেণাম নয়। আমালদে একজন প্রখোা  

দােেচনলকে দৃষ্টান্ত িনুসালে ধো োক, কৃচষলেলত্র জেলসিলনে চনচমত্ত উচ্চিালন বকাথাও 

পচেপূণে জোেয় িেিান কচেলা লছ; জেপ্রোি কৃচষলেত্র িচভমুলখ ছুচটলা  িায়, চকন্তু  

একচট রুদ্ধ ৈালেে ৈাো প্রচা িা  িয়। ৈােচট বেই উদ্ঘাচটা  িইলে, িমচন জেোচে 

চনজলেলগ প্রোচিা  িইলে। পলথ আেজেনা ো মচেনা া থাচকলে প্রেিমান জেধাো া ািাে 

উপে চদয়া িচেয়া োইলে। চকন্তু  এই-সকে আেজেনা ও মচেনা া মানলেে এই বদেত্ব-

চেকালেে পচেণামও নয়, কােণও নয়। ঐগুচে আনুষচেক িেিা মাত্র। িা এে ঐগুচেে 

প্রচা কাে সম্ভে। 

  

বেদালন্তে দােী এই বে, এই চিন্তাধাো ভােলা ে ও োচিলেে সকে ধমেমলা ে মলধেই 

পচেেচো  িয়; া লে বকাথাও উিা পুোলণে রূপক-কাচিনীে আকালে প্রকাচো , আোে 

বকাথাও প্রা ীলকে মাধেলম উপিাচপা । বেদালন্তে দৃঢ় িচভমা  এই বে, এমন বকান ধমে 

বপ্রেণা এ-োেৎ প্রকচটা  িয় নাই চকংো এমন বকান মিান্ বদেমানলেে িভুেদয় িয় 

নাই, োাঁিালক মানেপ্রকৃচা ে এই স্বা িঃচসদ্ধ িসীম একলত্বে িচভেেচএ েচেয়া ্িণ কো 

http://www.bengaliebook.com/
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না িলে। বনচা কা া, সা া া ও পলোপকাে েচেয়া োিা চকছু আমালদে চনকট পচেচিা , 

া ািাও ঐ একলত্বে প্রকাে েো ীা  আে চকছুই নয়। জীেলন এরূপ িলনক মুিূা ে আলস, 

েখন প্রলা েক মানুষই িনুভে কলে বে, বস চেলশ্বাে সচিা  এক ও িচভন্ন, এেং বস জ্ঞালন 

িউক ো িজ্ঞালন িউক এই িনুভূচা ই জীেলন প্রকাে কচেলা  েে্তক িইয়া পলড়। এই 

ঐলকেে প্রকােলকই আমো বপ্রম ও করুণা নালম িচভচিা  কচেয়া থাচক এেং ইিাই 

আমালদে সম্তক নীচা োস্ত্র ও সা া াে মূেচভচত্ত। বেদান্ত-দেেলন ইিালকই ‘া ত্ত্বমচস’—

‘াু চমই বসই’—এই মিাোলকে সূত্রাকালে েেএ কো িইয়ালছ। 

  

প্রলা েক মানুষলক বেদান্ত এই চেোই বদয়—বস এই চেশ্বা-সত্তাে সচিা  এক ও িচভন্ন; 

া াই ো  আত্মা আলছ, সে বা ামােই আত্মা; ো  জীেলদি আলছ, সে বা ামােই বদি; 

কািালকও আঘাা  কোে িথে চনলজলকই আঘাা  কো এেং কািালকও ভােোসাে িথে 

চনলজলকই ভােোসা। বা ামাে িন্তে িইলা  ঘৃণাোচে োচিলে চনচেি িইোমাত্র িপে 

কািালকও া ািা আঘাা  করুক না বকন, বা ামালকই আঘাা  কচেলে চনশ্চয়। আোে 

বা ামাে িন্তে িইলা  বপ্রম চনগো  িইলে প্রচা দালন াু চম বপ্রমই পাইলে, কােণ আচমই 

চেশ্বা—সম্ চেশ্বা আমােই বদি। আচম িসীম, া লে সম্প্রচা  আমাে বস িনুভূচা  নাই। 

চকন্তু  আচম বসই িসীমা াে িনুভূচা ে জনে সাধনায় প্রেৃত্ত িইয়াচছ এেং েখন আমালা  

বসই িসীমা াে পূণে বিা না জাগচো  িইলে, া খন আমাে পূণো া প্রাচিও ঘচটলে। 

বেদালন্তে িপে একচট চেচেষ্ট ভাে এই বে, ধমেচিন্তাে বেলত্র এই িসীম বেচিত্রেলক 

স্বীকাে কচেয়া িচেলা  িইলে এেং সকলেেই েেে এক েচেয়া সকেলকই একই মলা  

আনয়লনে বিষ্টা ছাচড়য়া চদলা  িইলে। বেদান্তোদীে কচেত্বময় ভাষায় েো োয়, ‘বেমন 

চেচভন্ন বরাা স্বা ী চেচভন্ন পেো -চেখে িইলা  উদ্গা  িইয়া চনম্নভূচমলা  িো েণ কলে এেং 

সেে ো েক্রগচা লা  েলথচ্ছ প্রোচিা  িইয়া পচেলেলষ সাগলে আচসয়া উপনীা  িয়, 

বা মচন বি ভগোন্, এই-সকে চেচভন্ন চেচিত্র ধমেচেশ্বাাস ও পথ চেচভন্ন দৃচষ্টভেী িইলা  

জন্মোভ কচেয়া সেে ো কুচটে পলথ ধাচো  িইয়া িেলেলষ বা ামালা ই আচসয়া উপনীা  

িয়।’  
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ো্তকে রূপায়লণে বেলত্র আমো বদচখলা  পাই, এই িচভনে ভােোচেে আধােভূা  এই 

প্রািীন দােেচনক মা চট সেেত্র চনজ প্রভাে চে্তকাে কচেয়া প্রা েেভালে পৃচথেীে প্রথম 

প্রিােেীে ধমেমা  বে দ্ধধমেলক িনুপ্রাচণা  কচেয়ালছ এেং আলেকজাচিয়াোসী, 

িলজ্ঞয়োদী ও মধেেুলগে ইওলোপীয় দােেচনলকে মাধেলম খ্রীষ্টধমেলকও প্রভাচো  

কচেয়ালছ। পেো েী কালে ইিা জামোন-লদেীয় চিন্তাধাোলক প্রভাচো  কচেয়া দেেন ও 

মলনাচেজ্ঞালনে বেলত্র এক চেপ্লে ঘটাইয়ালছ। িথি এই িসীম প্রভাে প্রায় 

িেচো ভালেই পৃচথেীলা  প্রসাচো  িইয়ালছ। োচত্রে মৃদ চেচেেসম্পালা  বেমন 

েসেলেলত্র প্রাণ সিাচো  িয়, চকক বা মচন িচা  ধীে গচা লা  এেং িেলেে এই 

িধোত্মদেেন মানলেে কেোণাথে সেেত্র প্রসাচো  িইয়ালছ। এই ধমেপ্রিালেে জনে 

বসনেগলণে েণোত্রাে প্রলয়াজন িয় নাই। পৃচথেীে িনো ম প্রধান প্রিােেীে ধমে 

বে দ্ধধলমে আমো বদচখ, প্রচথা েো সম্রাট্ িলোলকে চেোচেচপসমূি সােে চদলা লছ, 

চকরূলপ একদা বে দ্ধধমে-প্রিােলকো আলেকজাচিয়া, আচণ্টওক, পােসে, িীন প্রভৃচা  

া দানীন্তন সভে জগলা ে েহু বদলে বপ্রচো  িইয়াচছলেন। ঐ চেোচেচপলা  খ্রীলষ্টে 

আচেভোলেে চা নো  েৎসে পূলেে া াাঁিাচদগলক সােধান কচেয়া বদওয়া িইয়াচছে, া াাঁিাো 

বেন িপে ধমেলক চনন্দা না কলেন। েো িইয়াচছে, ‘বেখানকােই িউক, সকে ধলমেেই 

চভচত্ত এক; সকেলক েথাসাধে সািােে কচেলা  বিষ্টা কে, বা ামাে োিা েচেোে আলছ, 

বস-সকেই চেো দাও, চকন্তু  এমন চকছু কচেও না—োিালা  কািােও েচা  িয়।’  

  

এইরূলপ বদখা োয়, ভাো েলষে চিন্দুলদে ৈাো িপে ধমোেেম্বীো কখনও চনেোচা া  িয় 

নাই; প্রাু ো  এখালন বদখা োয় এক িা োশ্চেে েদ্ধা, োিা া ািাো পৃচথেীে োো ীয় 

ধমেমা  সম্বলে বপাষণ কচেয়ালছ। চনলজলদে বদে িইলা  চো াচড়া  য়াহুদীলদে একাংেলক 

া ািাো আেয় চদয়াচছে; া ািােই ফলে মাোোলে আজও য়াহুদীো ো েমান। িপে এক 

সমলয় া ািাো ধ্বেংসপ্রায় পােসীক জাচা ে বে িংেটুকু সাদলে ্িণ কচেয়াচছে, আজও 

া াাঁিাো আমালদে জাচা ে িংেরূলপ, আমালদে একান্ত চপ্রয়জনরূলপ আধুচনক বোম্বাই-

প্রলদেোসী পােসীকগলণে মলধে েচিয়ালছন। েীভচেষে বসণ্ট টমালসে সচিা  এলদলে 

আগমন কচেয়ালছন েচেয়া দােী কলেন, এইরূপ খ্রীষ্টধমোেেম্বীোও এলদলে আলছন; 
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া াাঁিাো ভােলা  েসোস কচেলা  এেং চনলজলদে ধমেমা  স্বাধীনভালে বপাষণ কচেলা  

িনুমচা  পাইয়াচছলেন; া াাঁিালদে একচট পেী আজও এলদলে ো েমান। পেধলমে 

চেলৈষিীনা াে এই মলনাভাে আজও ভােলা  চেনষ্ট িয় নাই, বকান চদনই িইলে না এেং 

িইলা ও পালে না। 

  

বেদান্ত বে-সে মিা ী োণী প্রিাে কলে, বসগুচেে মলধে ইিা িনো ম। ইিাই েখন চিে 

িইে বে, আমো জাচনয়া িউক ো না জাচনয়াই িউক একই েলেেে চদলক ি্সে 

িইলা চছ, া খন িপলেে িেমা ায় বধেেিাো িইে বকন? বকি িপলেে াু েনায় েথগচা  

িইলেও আমালদে বা া বধেে িাোইয়া বকান োভ িইলে না, া ািালক আমালদে িচভোপ 

চদোে িথো চনন্দা কচেোেও প্রলয়াজন নাই। আমালদে জ্ঞানিেু উন্মীচো  িইলে, চিত্ত 

ভদ্ধ িইলে বদচখলা  পাইে—সেেকালেে বসই একই ব্রহ্মেচএে প্রভাে চেদেমান, সেেমানে-

হৃদলয় বসই একই ব্রহ্মসত্তাে চেকাে ঘচটলা লছ। ভধু বসই িেিালা ই আমো চেশ্বাভ্রাাৃ লত্বে 

দােী কচেলা  পাচেে। 

  

মানুষ েখন া ািাে চেকালেে উচ্চা ম ্তকলে উপনীা  িয়, েখন নে-নােীে বভদ, চেেলভদ, 

মা লভদ, েণেলভদ, জাচা লভদ প্রভৃচা  বকান বভদ া ািাে চনকট প্রচা ভাা  িয় না, েখন বস 

এই-সকে বভদদ্বেষলমেে রলধ্বেে উচকয়া সেেমানলেে চমেনভূচম মিামানো া ো একমাত্র 

ব্রহ্মসত্তাে সাোৎকাে োভ কলে, বকেে া খনই বস চেশ্বাভ্রাাৃ লত্ব প্রচা চষ্ঠা  িয়। একমাত্র 

ঐরূপ েেচএলকই প্রকৃা  বেদাচন্তক েো োইলা  পালে। 
  

ইচা িালস বেদান্ত-দেেলনে ো্তকচেক কােেকাচো াে বে-সকে সােে পাওয়া োয়, বসগুচেে 

মলধে কলয়কচট মাত্র এখালন উচেচখা  িইে। 
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৪. বেদান্ত ও অচিকার 

[েিলন প্রদত্ত] 

  

আমো িদ্বৈা  বেদালন্তে া ত্ত্বাংে প্রায় বেষ কচেয়াচছ। একটা চেষয় এখনও োকী আলছ; 

বোধ িয় উিা সেোলপো দরূি। এ পেেন্ত আমো বদচখয়াচছ, িদ্বৈা  বেদান্ত িনুসালে 

আমালদে িাচেচদলক দৃেেমান েস্তুচনিয়—সম্ জগৎই বসই এক সত্তা-স্বরূলপে চেো েন। 

সংস্কৃলা  এই সত্তালক ‘ব্রহ্ম’ েো িয়। ব্রহ্ম প্রপলি পচেেচা ো  িইয়ালছন। চকন্তু  এখালন 

একচট িসুচেধাও আলছ। ব্রলহ্মে পলে চেশ্বাপ্রকৃচা লা  রূপাচয়া  িওয়া চক কচেয়া সম্ভে? 

বকনই ো ব্রহ্ম চেপচেণা  িইলেন? সংজ্ঞা িইলা ই বোাা োয় ব্রহ্ম িপচেণামী। 

িপচেো েনীয় েস্তুে পচেো েন একচট স্বচেলোধী উচএ। োাঁিাো সগুণ শশ্বালে চেশ্বাাসী, 

া াাঁিালদে ঐ একই িসুচেধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ া াাঁিাচদগলকও চজজ্ঞাসা কো োয়—চক প্রকালে 

এই সৃচষ্টে উবে িইে? ইিা চনশ্চয়ই বকান সত্তােূনে পদাথে িইলা  উৎপন্ন িয় নাই; িইলে 

উিা স্বচেলোধী িইলে। সত্তােূনে বকান চকছু িইলা  বকান েস্তু উৎপন্ন িওয়া কখনই সম্ভে 

নয়। কােে কােলণেই িনো ে রূপমাত্র। েীজ িইলা  মিা মিীরুি উৎপন্ন িয়। েৃেচট োয়ু 

ও জে-সংেুএ েীজ েো ীা  িনে চকছু নয়। েৃে-েেীে গকলনে চনচমত্ত বে পচেমাণ োয়ু 

ও জলেে প্রলয়াজন, া ািা চনধোেণ কচেোে েচদ বকান উপায় থাচকা , া ািা িইলে আমো 

বদচখা াম—কােেরূপ েৃলে বে পচেমাণ জে ও োয়ু আলছ, উিাে কােণরূপ জে ও োয়ুে 

পচেমাণও চকক া দ্রূপ। আধুচনক চেজ্ঞানও চনিঃসলন্দলি প্রমাণ কচেয়ালছ বে, কােণই িনে 

আকালে কালেে পচেণা  িইলা লছ। কােলণে চেচভন্ন সমচিা  িংে পচেো েলনে চভা ে চদয়া 

কালেে পচেণা  িয়। জগৎ কােণিীন—এইরূপ কষ্টকল্পনা আমালদে েজেন কচেলা ই িইলে। 

সুা োং আমাচদগলক স্বীকাে কচেলা ই িইলে, শশ্বােই জগৎরূলপ পচেণা  িইয়ালছন। 

  

চকন্তু  আমো একচট সঙ্কট িইলা  চনষৃ্কচা  পাইয়া িপে একচট সঙ্কলট পচা া  িইোম। 

প্রলা েক মা োলদই শশ্বালেে ধােণাে সচিা  া াাঁিাে িপচেণাচমলত্বে ধােণা ওা লপ্রাা ভালে 

জচড়া —একচটে চভা ে চদয়াই িপেচট আচসয়া পলড়। িা েন্ত আচদম িস্পষ্ট 
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শশ্বাোনুসোন-েোপালেও একচটমাত্র ধােণা বদচখলা  পাওয়া োয়—ইিা িইে মুচএ। এই 

ধােণা চকভালে আচসে, া ািাে ঐচা িাচসক ক্রম-পচেণচা  আমো বদচখয়াচছ। মুচএ ও 

িপচেণাচমত্ব একই কথা। োিা মুএ, া ািাই িপচেণামী। োিা িপচেণামী, া ািাই মুএ। 

বকান চকছুই চভা লে বকানরূপ পচেো েন সম্ভেপে িইলে া ািাে চভা লে ো োচিলে এমন 

চকছু থাকা িাই, োিা ঐ েস্তুে পাচেপাচশ্বােক িেিা ো ঐ েস্তু িলপো িচধকা ে 

েচএোেী। োিা চকছু পচেো েনেীে, া ািা এইরূপ এক ো একাচধক কােণ ৈাো েদ্ধ, বে 

কােণগুচে চনলজোও ঐরূপ পচেো েনেীে। েচদ মলন কো োয়—শশ্বােই জগৎ িইয়ালছন, 

া ািা িইলে শশ্বাে এখালন া াাঁিাে স্বরূপ পচেো েন কচেয়ালছন। আোে েচদ মলন কচে, 

িনন্ত ব্রহ্ম এই সান্ত জগৎ িইয়ালছন, া ািা িইলে ব্রলহ্মে িসীমত্বও া দনুপালা  হ্রাস 

পাইে, সুা োং া াাঁিাে িসীমত্ব িইলা  এই জগৎ োদ পচড়লা লছ—এইরূপ েুচালা  িইলে। 

পচেণামী শশ্বাে শশ্বােই িইলা  পালেন না। শশ্বােই জগৎ-রূলপ পচেণা  িন—এই মা োলদে 

দােেচনক িসুচেধা পচেিাে কচেোে জনে বেদালন্তে একচট চনভেীক মা োদ আলছ। া ািা 

এই বে, জগৎলক বেভালে আমো জাচন ো উিাে সম্বলে বেভালে আমো চিন্তা কচে, 

বসইভালে উিাে বকান িচ্তকত্ব নাই। বেদান্ত েলেন, বসই িপচেণামীে কখনও পচেো েন 

িয় নাই, আে এই সম্ জগৎ একচট প্রাচা ভাচসক সত্তা মাত্র, ইিাে ো্তকে বকান সত্তা 

নাই। বেদান্ত েলেন, আমালদে এই বে িংলেে ধােণা, েুদ্র েুদ্র েস্তুে ধােণা এেং 

উিালদে পােস্পচেক পৃথকলত্বে ধােণা, বস-সকেই োিে—এগুচেে বকান পােমাচথেক সত্তা 

নাই। শশ্বালেে বকানই পচেো েন িয় নাই; চা চন জগৎ-রূলপ কখনও পচেণা  িন নাই। 

আমো শশ্বােলক বে জগৎ-রূলপ বদচখয়া থাচক, া ািাে কােণ আমো বদে, কাে ও 

চনচমলত্তে মধে চদয়া া াাঁিালক বদচখ। এই বদে, কাে ও চনচমত্তই এই আপাা প্রা ীয়মান 

পাথেকে সৃচষ্ট কলে, চকন্তু  উিা পােমাচথেক নয়। ইিা সা েসা েই একচট ৈেথেিীন চনভেীক 

মা োদ। এখন এই মা োদচট আমালদে আেও একটু পচেষ্কােভালে েুচালা  িইলে। 

ভােোদ (Idealism) সাধােণা িঃ বে িলথে গৃিীা  িয়, ইিা বসইরূপ ভােোদ নয়। ইিা 

েলে না বে, এই জগলা ে বকান িচ্তকত্ব নাই; ইিা েলে বে, ইিাে িচ্তকত্ব আলছ েলট, 

চকন্তু  ইিালক আমো বে ভালে বদচখলা চছ, ইিা চকক া ািা নয়। এই া ত্ত্বচট েুাাইোে জনে 
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িদ্বৈা  বেদান্ত একচট সুচেচদা  উদািেণ বদন। োচত্রে িেকালে একচট গালছে গুাঁচড়লক 

কুসংস্কাোচ্ছন্ন েেচএ ভূা  েচেয়া মলন কলে; দসুে মলন কলে, উিা পুচেস; েেুে জনে 

িলপেমাণ েেচএ মলন কলে, উিা া ািােই েেু। এই-সকে েোপালে গালছে গুাঁচড়চটে 

চকন্তু  বকানই পচেো েন িয় নাই, কা কগুচে আপাা প্রা ীয়মান পচেো েন িেেেই 

ঘচটয়াচছে এেং উিা ঘচটয়াচছে চভন্ন চভন্ন দেেলকেই মলন। মলনাচেজ্ঞালনে সািালেে 

চনলজে িনুভূচা ে (Subjective) চদক্ িইলা  ইিা আমো আেও বেেী েুচালা  পাচে। 

আমালদে োচিলে এমন একটা চকছু আলছ, োিাে েথাথে স্বরূপ আমালদে চনকট িজ্ঞাা  

ো িলজ্ঞয়; ইিালক েো োক ‘ক’। আমালদে চভা লেও আেও এমন একটা চকছু আলছ, 

োিা আমালদে চনকট িজ্ঞাা  ো িলজ্ঞয়; ইিালক েো োক ‘খ’। বজ্ঞয় েস্তু মাত্রই এই 

‘ক’ এেং ‘খ’-এে সমচষ্ট; সুা োং আমো বে-সকে েস্তু জাচন, বসগুচেে প্রলা েকচটেই 

দইচট িংে িেেেই থাচকলে—‘ক’ েচিভোগ এেং ‘খ’ িন্তভোগ এেং ‘ক’ এেং ‘খ’-এে 

সমচষ্টেি েস্তুলকই আমো জাচনলা  সমথে িই। িা এে জগলা ে প্রলা েক দৃেেমান েস্তু 

আংচেকভালে আমালদে সৃচষ্ট এেং উিাে িপে িংেচট োিে। এখন বেদান্ত েলেন, এই 

‘ক’ এেং ‘খ’ এক িখি সত্তা। 

  

িােোটে বস্পন্সাে প্রমুখ বকান বকান পাশ্চাা ে দােেচনক ও িনে কলয়কজন আধুচনক 

দােেচনকও চকক এইরূপ চসদ্ধালন্ত উপনীা  িইয়ালছন। েখন েো িয়—বে-েচএ পুলষ্পে 

চভা ে আত্মপ্রকাে কচেলা লছ, বসই েচএই আমাে বিা নাে মলধে স্পচন্দা  িইয়া 

উচকলা লছ, া খন েুচালা  িইলে—বেদাচন্তকও এই একই ভাে প্রিাে কচেলা  ইচু্ছক। 

া াাঁিাো েলেন, েচিজেগলা ে সা ো া এেং িন্তজেগলা ে সা ো া একই। এমন চক েচিজেগৎ 

ও িন্তজেগৎ সম্বলে আমালদে বে ধােণা, উিা আমালদেই সৃচষ্ট। আমোই উিাচদগলক 

পেস্পে িইলা  পৃথক্ কচেয়াচছ। েস্তুা িঃ োিেজগৎ ো িন্তজেগলা ে বকান স্বা ত্র্য  িচ্তকত্ব 

নাই। উদািেণস্বরূপ েো োইলা  পালে, আমালদে েচদ আে একচট ইচিয় উবূা  িয়, 

সম্ জগৎ আমাচদলগে চনকট পচেেচা ো  িইয়া োইলে। ইিা ৈাো প্রমাচণা  িয়, আমালদে 

মনই আমালদে িনুভূা  চেষয়লক পচেেচা ো  কলে। আচম েচদ পচেেচা ো  িই, া লে 

োিেজগৎও পচেেচা ো  িইলে। সুা োং বেদালন্তে চসদ্ধান্ত এই বে—াু চম, আচম এেং চেলশ্বাে 
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সেেেস্তুই বসই চনেচা েয় ব্রহ্ম, আমো ব্রলহ্মে িংেচেলেষ নই, সম্ভালেই আমো ব্রহ্ম। 

াু চম বসই ব্রহ্ম, বসই ব্রলহ্মে সেটুকুই; িনোনে সকলেও চকক া াই। কােণ এই িখি 

সত্তাে িংেচেলেলষে ধােণা িইলা  পালে না। এই-সকে জাগচা ক চেভাগ, এই-সকে 

সসীমত্ব প্রা ীচা  মাত্র, স্বরূপা িঃ িসম্ভে। আচম স্বয়ংসমূ্পণে, সেোেসুন্দে; আচম কখনও 

েদ্ধ িই নাই। বেদান্ত চনভেীকভালে প্রিাে কলেনিঃ াু চম েচদ মলন কে—াু চম েদ্ধ, া ািা 

িইলে াু চম েদ্ধই থাচকয়া োইলে; াু চম েচদ েুচায়া থাক—াু চম মুএ, া লে াু চম মুএই 

থাচকলে। সুা োং এই দেেলনে একমাত্র েেে িইে আমাচদগলক েুাাইয়া বদওয়া বে, 

আমো সেেদাই মুএ চছোম এেং চিেচদনই মুএ থাচকে। আমালদে কখনও বকান 

পচেো েন িয় না, আমালদে মৃাু ে নাই, আমো কখনই জন্ম্িণ কচে না। া ািা িইলে 

এই পচেো েনসমূি চক? এই োিেজগলা ে িেিা চক দাাঁড়াইলে? এই জগৎ একচট 

প্রাচা ভাচসক জগৎ মাত্র—ইিা বদে, কাে ও চনচমত্ত ৈাো েদ্ধ। বেদান্ত-দেেলন ইিালক 

‘চেো েোদ’ েো িয়, প্রকৃচা ে এই ক্রমচেকালেে চভা ে চদয়াই ব্রহ্ম প্রকাচো  িইলা লছন। 

ব্রলহ্মে বকান পচেো েন নাই; া াাঁিাে বকান পচেণামও নাই। িচা েুদ্র জীেলকালষও বসই 

িনন্ত পূণেব্রহ্মই িন্তচনেচিা । োিে আেেলণে জনেই ইিালক ‘জীেলকাষ’ েো িয়; চকন্তু  

জীেলকাষ িইলা  মিামানে পেেন্ত সকলেে আভেন্তে সত্তাে বকান পচেো েন নাই—ইিা 

এক ও িপচেো েনীয়; বকেে োচিলেে আেেলণেই পচেো েন ঘচটয়া থালক। 

  

ধো োক—এখালন একচট পদো েচিয়ালছ এেং ইিাে োচিলে েচিয়ালছ সুন্দে দৃেে। পদোে 

মবধে একচট েুদ্র চছদ্র আলছ; ইিাে চভা ে চদয়াই আমো োচিলেে দৃেেচটে খাচনকটা 

বদচখলা  পাইলা চছ। মলন করুন—এই চছদ্রচট োচড়লা  োচগে; ইিা ো ই েড় িইলা  

োচগে, া া ই দৃেেচট িচধকা েভালে আমালদে দৃচষ্টপলথ আচসলা  োচগে। পদোচট েখন 

চা লোচিা  িইে, া খন আমো সম্ দৃেেচটে সম্মুখীন িইোম। োচিলেে দৃেেচট িইে 

আত্মা; আমালদে ও দৃেেচটে মলধে বে পদো, া ািা িইে মায়া—িথোৎ বদে, কাে ও 

চনচমত্ত। উিাে বকাথাও একচট েুদ্র চছদ্র আলছ, োিাে মধে চদয়া আচম আত্মালক এক 

ােক মাত্র বদচখলা  পাইলা চছ। চছদ্রচট েড় িইলে আচম আত্মালক আেও পচেষ্কােভালে 

বদচখলা  পাইে; আে েখন পদোচট এলকোলে চা লোচিা  িইয়া োইলে, া খন িনুভে 
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কচেে—আচমই আত্মস্বরূপ। সুা োং জাগচা ক পচেো েন চনেচা েয় ব্রলহ্ম সাচধা  িয় না—

িয় প্রকৃচা লা । ো েণ পেেন্ত ব্রহ্ম স্বরূলপ প্রকাচো  না িন, া া েণ পেেন্ত প্রকৃচা লা  

ক্রমচেো েন িচেলা  থালক। প্রলা েলকে মলধেই ব্রহ্ম েচিয়ালছন, বকেে কািােও মলধে 

িলনেে াু েনায় চা চন িচধকা ে প্রকাচো । সম্ জগৎ পেমাথো িঃ এক। আত্মা-সম্বলে 

েচেলা  চগয়া এক আত্মা িনে আত্মা িলপো েড়—এরূপ েোে বকান িথে িয় না। ইা ে 

প্রাণী িইলা  ো উচবদ িলপো মানুষ েড়, এ-কথা েোও বসজনে চনেথেক। সম্ জগৎ 

এক। উচবলদে মলধে া ািাে আত্মপ্রকালেে োধা খুে বেেী, ইা ে প্রাণীে মলধে একটু কম; 

মানুলষে মলধে আেও কম; সংস্কৃচা সম্পন্ন আধোচত্মক েেচএলা  া দলপোও কম; চকন্তু  

পূণো ম েেচএলা  আত্মপ্রকালেে োধা এলকোলে চা লোচিা  িইয়ালছ। আমালদে সম্তক 

সং্াম, প্রলিষ্টা, সুখ-দিঃখ, িাচসকান্না, োিা চকছু আমো ভাচে ো কচে—সেই বসই একই 

েলেেে চদলক—পদোচটলক চছন্ন কো, চছদ্রচটলক েৃিত্তে কো, িচভেেচএ ও িন্তোলে 

িেচিা  সলা েে মধেো েী আেেণলক েীণ িইলা  েীণা ে কচেয়া বা াো। সুা োং 

আমালদে কাজ আত্মাে মুচএসাধন নয়, আমালদে চনলজলদে েেনমুএ কো। সূেে 

বমঘ্তকলেে ৈাো আেৃা , চকন্তু  বমঘ্তকে সূলেেে বকান পচেো েন সংঘটন কচেলা  পালে না। 

োয়ুে কাজ বমঘগুচেলক সোইয়া বদওয়া; আে বমঘগুচে ো  সচেয়া োইলে, সূেোলোক 

া া  প্রকাে পাইলে। আত্মালা  বকান পচেো েন নাই—ইিা িনন্ত, চনা ে, চনেচা েয় 

সচচ্চদানন্দ-স্বরূপ। আত্মাে বকান জন্ম ো মৃাু ে িইলা  পালে না। জন্ম, মৃাু ে, পুনজেন্ম, 

স্বগেগমন—এই-সে আত্মাে ধমে নয়। এইগুচে চেচভন্ন আপাা প্রা ীয়মান িচভেেচএ মাত্র—

মেীচিকা ো নানাচেধ স্বপ্ন। ধো োক, একজন েেচএ জগৎসম্বলে স্বপ্ন বদচখলা লছ—বস 

এখন দভোেনা এেং দষ্কলমেে স্বলপ্ন মেগুে, চকছু সময় পলে বসই স্বলপ্নেই ভােনা া ািাে 

পেো েী স্বপ্ন সৃচষ্ট কচেলে। বস স্বলপ্ন বদচখলা  পাইলে বে, বস একচট ভয়ঙ্কে িালন েচিয়ালছ 

এেং চনেোচা া  িইলা লছ। বে েেচএ ভভ ভােনা ও ভভকলমেে স্বপ্ন বদচখলা লছ, বস এই 

স্বলপ্নে িেসালন আোে স্বপ্ন বদচখলে বে, বস আেও ভাে জায়গায় েচিয়ালছ। এইভালে 

স্বলপ্নে পে স্বপ্ন আচসলা  থালক। চকন্তু  এমন এক সময় আচসলে, েখন এই সম্তক স্বপ্ন 

চেেীন িইয়া োইলে। আমালদে প্রলা েলকে এমন এক সময় িেেেই আচসলে, েখন মলন 
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িইলে সম্ জগৎ স্বপ্নমাত্র চছে; া খন আমো বদচখলা  পাইে—আত্মা া ািাে এই পচেলেে 

িইলা  িনন্ত গুলণ েড়। এই পচেলেলেে চভা ে চদয়া সং্াম কচেলা  কচেলা  এমন এক 

সময় আচসলে, েখন আমো বদচখলা  পাইে—িনন্তেচএসম্পন্ন আত্মাে াু েনায় এই 

পচেলেেগুচেে বকানই িথে নাই। িেেে এই প্রকাে িনুভূচা  কােসালপে; আে িনলন্তে 

াু েনায় এই কাে চকছুই নলি, ইিা সমুলদ্রে মলধে চেন্দুাু েে। সুা োং োন্তভালে আমো 

িলপো কচেলা  পাচে। 

  

এইরূলপ বদচখলা  পাই, জ্ঞাা সালে ো িজ্ঞাা সালে সম্ জগৎ বসই েলেেে চদলক ি্সে 

িইলা লছ। িি িনোনে ্লিে মাধোকষেণ-লেত্র িইলা  োচিে িইোে বিষ্টা কচেলা লছ; 

একচদন না একচদন ইিা চনশ্চয়ই োচিে িইয়া আচসলে। চকন্তু  োাঁিাো সজ্ঞালন মুচএোলভে 

বিষ্টা কচেলা লছন, া াাঁিাো েীঘ্রই কৃা কােে িইলেন। কােো িঃ এই বেদাচন্তক মা োলদে 

একচট সুচেধা এই বে, েথাথে চেশ্বালপ্রলমে ধােণা বকেে এই দৃচষ্টলকাণ িইলা ই সম্ভে। 

সকলেই আমালদে সিোত্রী, সকলেই এক পলথে পচথক—সকে জীেন, সকে া রু-গুল্ম, 

সকে প্রাণী—সকলেই বসই চদলক োইলা লছ; ভধু আমাে মানুষ-ভ্রাা া নয়, জন্তু -

জালনায়াে, া রু-গুল্ম, আমাে সকে ভাই-ই বসই চদলক িচেয়ালছ; বকেে আমাে ভাে 

ভাইচট নয়, আমাে খাোপ ভাইচটও, ভধু আমাে ধাচমেক ভাইচট নয়, আমাে দেৃেত্ত 

ভাইচটও—সকলেই একই েলেে োইলা লছ। প্রলা েলকই একই প্রোলি ভাসমান, প্রলা েলকই 

িনন্ত মুচএে চদলক ছুচটলা লছ। আমো এই গচা  েে কচেলা  পাচে না; বকিই পালে না; 

িাজাে বিষ্টা কচেলেও বকিই ইিা িইলা  চফচেয়া োইলা  পাচেলে না, মানুষ সম্মুলখ িাচো  

িইলেই এেং পচেণালম মুচএোভ কচেলেই। সৃচষ্টে িথে মুচএে িেিায় পুনেোে চফচেয়া 

োইোে জনে সং্াম। মুচএই আমালদে সত্তাে বকিিে; ইিা িইলা  আমো বেন উৎচেি 

িইয়া পচড়য়াচছ। আমো বে এখালন েচিয়াচছ, ইিালা ই প্রমাচণা  িয় বে, আমো 

বকিাচভমুলখ ি্সে িইলা চছ এেং এই বকিাচভমুখী আকষেলণে িচভেেচএলকই আমো 

েচে ‘বপ্রম’ ।  
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এইরূপ প্রশ্ন কো িয়—এই জগৎ বকাথা িইলা  আচসে? বকাথায় ইিাে চিচা ? বকাথায়ই 

ো চফচেয়া োয়? উত্তে িইে—বপ্রম িইলা  ইিাে উৎপচত্ত, বপ্রমই ইিাে চিচা , বপ্রলমই 

ইিাে প্রা োো েন। এখন আমো েুচালা  পাচে বে, বকি পছন্দ করুক ো না করুক, 

কািােও পলে পশ্চাদপসেণ সম্ভে নলি। ো ই পশ্চাদপসেলণে বিষ্টা কো োক না বকন, 

প্রলা েকলকই বকিিলে উপনীা  িইলা  িইলে। া েুও আমো েচদ জ্ঞাা সালে—সজ্ঞালন 

বিষ্টা কচে, া ািা িইলে আমালদে গচা পথ মসৃণ িইলে, ঘাা -প্রচা ঘালা ে ককেেত্ব 

িলনকটা মন্দীভূা  িইলে এেং আমালদে েেেপ্রাচি ত্বোচিা  িইলে। ইিা িইলা  আমো 

স্বভাো িঃ আে একটা চসদ্ধালন্ত উপনীা  িই—সম্তক জ্ঞান ও সম্তক েচএ আমালদে চভা লে, 

োচিলে নয়। োিালক আমো প্রকৃচা  েচে, া ািা একচট প্রচা চেম্বক কাাঁি মাত্র। আমালদে 

সম্তক জ্ঞান আমালদে চভা ে িইলা  আচসয়া প্রকৃচা রূপ এই কাাঁলিে উপলে প্রচা ফচো  

িয়। প্রকৃচা ে এইটুকু মাত্রই প্রলয়াজন; োিালক আমো েচএ েচে, প্রাকৃচা ক েিসে েচে, 

বেগ েচে, বস সেই আমালদে চভা লে। োিেজগলা  েচিয়ালছ বকেে এক পচেো েলনে 

পেম্পো। প্রকৃচা লা  বকান জ্ঞান নাই; আত্মা িইলা ই সম্তক জ্ঞান আলস। মানুষই আপনাে 

মলধে জ্ঞানলক আচেষ্কাে কলে, উিালক প্রকাে কলে। এই জ্ঞান িনন্তকাে ধচেয়া বসখালন 

েচিয়ালছ। প্রলা েলকই জ্ঞানস্বরূপ, িনন্ত আনন্দস্বরূপ এেং িনন্ত সত্তাস্বরূপ। িনেত্র 

আমো বেমন বদচখয়াচছ, সালমেে বনচা ক ফে বেরূপ, এই প্রকাে বোলধেও ফে 

বসইরূপ। 

  

চেলেষ সুচেধা বভাগ কচেোে ধােণা মনুষেজীেলনে কেঙ্কস্বরূপ। দইচট েচএ বেন চনয়া  

চক্রয়া কচেলা লছ; একচট েণে ও জাচা লভদ সৃচষ্ট কচেলা লছ এেং িপেচট উিা ভাচিলা লছ। 

িনে ভালে েচেলা  বগলে একচট সুচেধাে সৃচষ্ট কচেলা লছ এেং িপেচট উিা ভাচিলা লছ। 

আে ো ই েেচএগা  সুচেধা ভাচিয়া োয়, া া ই বস সমালজ জ্ঞালনে দী চি ও প্রগচা  

আচসলা  থালক। এইরূপ সং্াম আমো আমালদে িাু চদেলক বদচখলা  পাই। িেেে প্রথলম 

আলস পােে সুচেধাে ধােণা—দেেলেে উপে সেলেে িচধকালেে বিষ্টা। এই জগলা  ধলনে 

িচধকােও ঐরূপ। একচট বোলকে িপলেে াু েনায় েচদ বেেী িথে িয়, া ািা িইলে 

োিাো কম িথেোেী, া ািালদে উপে বস একটু িচধকাে িাপন ো সুচেধা বভাগ কচেলা  
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িায়। েুচদ্ধমান্ েেচএলদে িচধকাে-চেপ্সা সূক্ষ্মা ে এেং িচধকা ে প্রভােোেী। বেলিাু  

একচট বোক িনেলদে াু েনায় বেেী জালন বোলন, বসইজনে বস িচধকা ে সুচেধাে দােী 

কলে। সেেলেষ এেং সেেচনকৃষ্ট িচধকাে িইে আধোচত্মক সুচেধাে িচধকাে। ইিা 

চনকৃষ্টা ম, বকন-না ইিা সেোচধক পেপীড়ক। োিাো মলন কলে ‘আধোচত্মকা া ো শশ্বাে 

সম্বলে আমো বেেী জাচন’, া ািাো িলনেে উপে িচধকা ে িচধকাে দােী কলে। া ািাো 

েলে, ‘বি সাধােণ েেচএগণ, এস, আমালদে পূজা কে। আমো শশ্বালেে দূা ; বা ামালদে 

আমাচদগলক পূজা কচেলা ই িইলে।’ চকন্তু  বেদাচন্তক কািালকও োেীচেক, মানচসক ো 

আধোচত্মক বকানরূপ িচধকাে চদলা  পালেন না, এলকোলেই নয়। একই েচএ বা া সকলেে 

মলধেই চেদেমান; বকাথাও বসই েচএে িচধক প্রকাে, বকাথাও-ো চকছু িল্প প্রকাে। 

একই েচএ সুিাকালে প্রলা েলকে মলধেই েচিয়ালছ। িচধকালেে দােী া লে বকাথায়? 

প্রলা েক জীলেই পূণেজ্ঞান চেদেমান; িচা  মূলখেে মলধেও উিা েচিয়ালছ, বস এখনও া ািা 

প্রকাে কচেলা  পালে নাই; সম্ভো িঃ প্রকালেে সুলোগ পায় নাই; িাু চদেলকে পচেলেে 

িয়লা া া ািাে িনুকূে িয় নাই। েখন বস সুলোগ পাইলে, া খন া ািা প্রকাে কচেলে। 

একজন বোক িনে বোক িইলা  েড় িইয়া জচন্ময়ালছ—বেদান্ত কখনই এই ধােণা বপাষণ 

কলে না। দইচট জাচা ে মলধে একচট িপেচট িলপো স্বভাো ই উন্না া ে—বেদাচন্তলকে 

চনকট এই ধােণাও এলকোলে চনেথেক। া ািাচদগলকও একই পচেলেলে বফচেয়া চদয়া 

বদখ বা া—একই-রূপ েুচদ্ধেৃচত্ত উিালদে চভা লে প্রকাে পায় চকনা। া ৎপূলেে এক জাচা  

িপে জাচা  িইলা  েড়—এ-কথা েচেোে বা ামাে বকানই িচধকাে নাই। আধোচত্মকা া 

সম্বলে েচেলা  বগলে েচেলা  িয়, এই চেষলয় কািােও বকান চেলেষ িচধকাে দােী কো 

উচিা  নয়। মনুষেজাচা ে বসো কোই একচট িচধকাে; ইিাই বা া শশ্বালেে আোধনা। 

শশ্বাে এখালনই আলছন, এই সম্তক মানুলষে মলধেই আলছন। চা চনই মানুলষে িন্তোত্মা। 

মানুষ আে চক িচধকাে িাচিলা  পালে? শশ্বালেে চেলেষ দূা  বকি নাই, কখনও চছে না 

এেং কখনও িইলা  পালে না। বছাট ো েড় সম্তক প্রাণীই সমভালে শশ্বালেে রূপ; পাথেকে 

বকেে উিাে প্রকালেে মলধে। চিেপ্রিাচো  বসই এক োশ্বাা  োণী া ািালদে চনকট ক্রলম 

ক্রলম আচসলা লছ। বসই োশ্বাা  োণী প্রলা েক প্রাণীে হৃদলয় চেচখা  িইয়ালছ। উিা 

http://www.bengaliebook.com/
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বসখালনই চেোজমান, এেং সকলেই উিা প্রকাে কচেোে জনে সলিষ্ট। িনুকূে পচেলেলে 

বকি বকি িলনেে াু েনায় ইিা চকছুটা ভােভালে প্রকাে কচেলা  পাচেলা লছ, চকন্তু  োণীে 

োিক চিসালে া ািাো একই। এই চেষলয় বেষ্ঠলত্বে কী দােী িইলা  পালে? িা ীলা ে 

সকে শশ্বােলপ্রচেলা ে মা  িচা  মূখে মানে, িচা  িজ্ঞান চেভও শশ্বােলপ্রচো , এেং 

ভচেষেলা  োাঁিাো মিামানে িইলেন, া াাঁিাো া ািালদেই মা ; মূখো ম ও িজ্ঞানা ম 

মানেগণও সমভালে মিান্। প্ররলা েক জীলেে িন্ত্তকলে চিেকালেে জনে বসই িনন্ত োশ্বাা  

োণী েচো  আলছ। জীেমালত্রেই মলধে বসই ‘মিলা া মিীয়ান্’ ব্রলহ্মে িনন্ত োণী চনচিা  

েচিয়ালছ। ইিা বা া সদা ো েমান। সুা োং িদ্বৈলা ে কাজ িইে এই-সকে িচধকাে 

ভাচিয়া বদওয়া। ইিা কচকনা ম কাজ এেং আশ্চলেেে চেষয়—িনে বদলেে াু েনায় স্বীয় 

জন্মভূচমলা ই কম সচক্রয়। িচধকােোলদে েচদ বকান বদে থালক, া ািা িইলে ইিা বসই 

বদেই, বে- বদে এই িদ্বৈা দেেলনে জন্মভূচম—এই বদলেই িধোত্মচনষ্ঠ েেচএে এেং 

উচ্চেংেজাা  েেচএে চেলেষ িচধকাে েচিয়ালছ। বসখালন িেেে আচথেক িচধকােোদ 

া া টা নাই (আমাে মলন িয়, ইিাই উিাে ভাে চদক্), চকন্তু  জন্মগা  ও ধমেগা  িচধকাে 

বসখালন সেেত্র চেদেমান। 

  

একোে এই বেদাচন্তক নীচা প্রিালেে প্রিি বিষ্টা িইয়াচছে; উিা বেে কলয়ক ো  েৎসে 

ধচেয়া সফেও িইয়াচছে। আমো জাচন, ইচা িালস ঐ কােচট ঐ জাচা ে সেেলেষ্ঠ সময়। 

আচম বে দ্ধগলণে িচধকােোদ-খিলনে কথা েচেলা চছ। েুলদ্ধে প্রচা  প্রেুএ কলয়কচট িচা  

সুন্দে চেলেষণ আমাে মলন আলছ। ঐগুচে িইলা লছ—‘বি া থাগা , াু চম েণোেম-

খিনকােী, াু চম সেে-িচধকাে-চেধ্বেংসী, াু চম সেেপ্রাণীে ঐকে-চেলঘাষক।’ া ািা িইলে 

বদখা োইলা লছ, চা চনই একমাত্র ঐলকেে ভােই প্রিাে কচেয়াচছলেন। এই ঐকেভালেে 

িন্তচনেচিা  েচএ েুলদ্ধে েমণসঙ্ঘ িলনকটা ধচেলা  পালে নাই। আমো বদচখলা  পাই, ঐ 

সঙ্ঘলক একচট উচ্চ ও নীি পাথেকে-েুএ োজক-সম্প্রদালয় পচেণা  কচেোে ো  ো  

বিষ্টা িইয়ালছ। মানুষমাত্রলক েখন েো িয়, ‘বা ামো সকলেই বদো া’, া খনই এই 

ধেলনে সঙ্ঘ গকন সম্ভে নয়—সলঙ্ঘে উপে চেলেষ গুরুত্ব বদওয়া োয় না। বেদালন্তে 

িনো ম ভভফে িইে ধমেচিন্তা-চেষলয় সকেলক স্বাধীনা া বদওয়া; ভাো েষে া ািাে 
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ইচা িালস সকে েুলগই এই স্বাধীনা া বভাগ কচেয়ালছ। ইিা েথাথে বগ েলেে চেষয় বে, 

ভাো েষে এমন একচট বদে, বেখালন কখনও ধলমেে জনে উৎপীড়ন িয় নাই, বেখালন ধমে 

চেষলয় মানুষলক পণূে স্বাধীনা া বদওয়া িয়। 

  

বেদাচন্তক নীচা ে এই েচিোেেণ-চদকচটে পূলেে বেরূপ প্রলয়াজনীয়া া চছে, এখনও 

বসইরূপই েচিয়ালছ; েেং িা ীলা ে াু েনায় ইিা বোধ িয় িচধকা ে প্রলয়াজনীয় িইয়া 

পচড়য়ালছ, কােণ জ্ঞালনে চে্তকৃচা ে সলে সলে সেেপ্রকাে িচধকাে দােী কোও িা েন্ত 

োচড়য়া চগয়ালছ। শশ্বাে ও েয়া ালনে ধােণা িথো িহুো মাজ দা ও িচিেমালনে ধােণাে 

মলধে েলথষ্ট কচেকল্পনা আলছ। শশ্বাে ও েয়া ালনে মলধে পাথেকে িনে চকছুলা  নয়, 

বকেে স্বাথেেূনো া ো স্বাথেপো ায়। শশ্বাে ো টুকু জালনন, েয়া ানও া া টুকুই জালন; বস 

শশ্বালেে মা ই েচএোেী, বকেে া ািাে পচেত্রা া নাই—এই পচেত্রা াে িভােই া ািালক 

েয়া ান কচেয়ালছ। এই একই মাপকাচক ো েমান জগলা ে প্রচা  প্রলয়াগ কে; পচেত্রা া না 

থাচকলে জ্ঞান ও েচএে আচধকে মানুষলক েয়া ালন পচেণা  কলে। ো েমালন েত্র্য  ও 

িনোনে সেোম-চনমোণ ৈাো িসাধােণ েচএ সচিা  িইলা লছ এেং এমন সে িচধকাে 

দােী কো িইলা লছ, োিা পৃচথেীে ইচা িালস পূলেে কখনও কো িয় নাই। এই কােলণই 

বেদান্ত এই িচধকােোলদে চেরুলদ্ধ প্রিাে কচেলা  িায়, মানোত্মাে উপে এই উৎপীড়ন 

িূণে-চেিূণে কচেলা  িায়। 

  

বা ামালদে মলধে োিাো গীা া িধেয়ন কচেয়াছ, এই স্মেণীয় উচএগুচে চনশ্চয়ই 

া ািালদে মলন আলছিঃ ‘োাঁিাো চেদোচেনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, বগা, ি্তকী, কুকুে িথো িিালে 

সমদেেী, া াাঁিাোই েথাথে জ্ঞানী, া াাঁিাোই েথাথে পচিা  েেচএ’, ‘োাঁিালদে মন সেেত্র 

সমভালে িেিান কলে, া াাঁিাো ইিজীেলনই জন্মান্তে জয় কলেন; বেলিাু  ব্রহ্ম সেেত্র এক 

ও গুণলদাষাচদ-ৈন্দ্বিীন, বসইলিাু  া াাঁিাোও ব্রলহ্ম িেচিা  িন িথোৎ া াাঁিাো জীেনু্মএ 

িন।’ সকলেে প্রচা  এই সমভাে—ইিাই বেদাচন্তক নীচা ে সােমমে। আমো বদচখয়াচছ, 

আমালদেই মন োিেজগলা ে উপে প্রভুত্ব কলে। চেষয়ীলক (subject) পচেো েন কে, 

চেষয়ও (object) পচেেচা ো  িইয়া োইলে। চনলজলক পচেত্র কে; া ািা িইলে জগৎ 
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পচেেচা ো  িইলা  োধে। এই চেষলয়ই ো েমালন সেোলপো িচধক চেো বদওয়া প্রলয়াজন। 

আমো উত্তলোত্তে আমালদে প্রচা লেেীলদে েোপালেই েে্তক িইয়া পচড়লা চছ; চকন্তু  

চনলজলদে চেষলয় আমালদে সমীো ক্রমেই কচমলা লছ। আমো েচদ েদোইয়া োই, 

জগৎও েদোইয়া োইলে। আমো েচদ পচেত্র িই, জগৎও পচেত্র িইলে। কথা িইলা লছ 

এই বে, িলনেে মলধে আচম মন্দ বদচখে বকন? আচম চনলজ মন্দ না িইলে কখনও মন্দ 

বদচখলা  পাচে না। আচম চনলজ দেেে না িইলে কখনও কষ্ট পাইলা  পাচে না। আমাে 

বেেলে বে-সকে েস্তু আমালক কষ্ট চদা , এখন া ািাো আে কষ্ট বদয় না। বেদান্ত েলেন—

চেষয়ীে পচেো েন িওয়ালা  চেষয়ও পচেেচা ো  িইলা  োধে। েখন আমো ঐ প্রকাে 

িা োশ্চেে ঐকে ও সালমেে িেিায় উপনীা  িইে, া খন বে-সকে েস্তুলক আমো দিঃখ 

ও মলন্দে কােণ েচেলা চছ, বসগুচেলক উলপো কচেে, বসগুচেে চদলক আমো উপিালসে 

দৃচষ্ট চনলেপ কচেে। বেদালন্ত ইিালকই মুচএোভ েলে। মুচএ বে ক্রমেিঃ আচসলা লছ, এই 

সমভাে ও ঐকেলোলধে উত্তলোত্তে েৃচদ্ধই া ািাে সূিনা। সুখ ও দিঃলখ সমভাে, জয় ও 

পোজলয় াু েেভাে—এই প্রকাে মনই মুচএে চদলক ি্সে িইলা লছ েুচালা  িইলে। 

মনলক সিলজ জয় কো োয় না। প্রলা েক েুদ্র েোপালে, স্বল্পা ম উলত্তজনায় ো চেপলদ 

বে-সকে মন া েোচয়া  িয়, া ািালদে চকরূপ িবুা  িেিা ভাচেয়া বদখুন! মলনে উপে 

েখন এই পচেো েনগুচে আলস, া খন মিত্ত্ব ো আধোচত্মকা া সম্বলে চকছু েো িোন্তে 

মাত্র। মলনে এই িচিে িেিাে পচেো েন সাধন কচেলা ই িইলে। আমাচদগলক চজজ্ঞাসা 

কচেলা  িইলে োচিলেে চেরুদ্ধ েচএ আচসলে আমো কা টুকুই ো া ািা ৈাো প্রভাচো  

িই, আে উিা সলত্ত্বও কা টুকুই ো আমো চনলজলদে পালয় দাাঁড়াইলা  পাচে। আমাচদগলক 

সামে িইলা  চেিুো  কচেলা  উদো  সকে েচএলক েখন আমো োধা চদলা  পাচেে, া খনই 

আমো মুচএোভ কচেে, ইিাে পূলেে নয়। এই িেোিা  সামেই মুচএ। ইিাই মুচএ; এই 

িেিা েো ীা  িনে চকছুলক ‘মুচএ’ েো োইলা  পালে না। এই ধােণা িইলা ই—এই উৎস 

িইলা ই সেেপ্রকাে সুন্দে ভােধাো এই জগলা ে উপে প্রোচিা  িইয়ালছ; প্রকােভেীলা  

আপাা া িঃ পেস্পেচেলোধী িওয়ায় সাধােণা িঃ এগুচে সম্বলে ভ্রান্ত ধােণা চেদেমান। 

প্রলা েক জাচা ে মলধে আমো বদচখলা  পাই—েহু চনভেীক ও িবুা  িধোত্মভাোপন্ন েেচএ 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োিে-জগলা ে সম্পকে চছন্ন কচেয়া ধোন-ধােণাে জনে চগচেগুিা ো িেলণে োস 

কচেলা লছন। মুচএোভই া াাঁিালদে একমাত্র েেে। পোন্তলে আে এক বেণীে প্রচা ভাোন্ 

েেণীয় েেচএ বদচখলা  পাওয়া োয়, োাঁিাো দগো  ও দদেো্্তক মানেজাচা লক উদ্ধাে 

কচেলা  সলিষ্ট। আপাা া িঃ এই দই পন্থা পেস্পে চেপেীা  েচেয়া বোধ িয়। বে-েেচএ 

মানেসমাজ িইলা  দূলে সচেয়া চগয়া চগচেগুিায় োস কলেন, চা চন মানেজাচা ে 

িভুেিালনে জনে েোপৃা  েেচএলদে চনা ান্ত করুণা ও উপিালসে পাত্র েচেয়া মলন কলেন। 

চা চন েলেন, ‘চক মূখে! জগলা  কেণীয় চক আলছ? মায়াে জগৎ সেেদা ঐরূপই থাচকলে। 

ইিাে পচেো েন িইলা  পালে না।’ ভাো েলষে আচম েচদ আমালদে বকান পুলোচিা লক 

চজজ্ঞাসা কচে, ‘আপচন চক বেদালন্ত চেশ্বাাসী?’ চা চন েচেলেন, ‘া াই বা া আমাে ধমে; আচম 

চনশ্চয়ই চেশ্বাাস কচে; বেদান্তই আমাে প্রাণ।’ ‘আচ্ছা, া লে চক আপচন সেেেস্তুে সালমে, 

সেেপ্রাণীে ঐলকে চেশ্বাাসী?’ চা চন েচেলেন, ‘চনশ্চয়ই আচম চেশ্বাাস কচে।’ পেমুিূলা ে েখন 

একচট নীি জাচা ে বোক এই পুলোচিলা ে চনকলট আচসলে, া খন বসই বোকচটে স্পেে 

এড়াইোে জনে চা চন োফ চদয়া ো্তকাে একধালে িচেয়া োইলেন। েচদ প্রশ্ন কলেন, 

‘ আপচন োফ চদলা লছন বকন?’ চা চন েচেলেন, ‘কােণ া ািাে স্পেেমাত্রই বে আমালক 

িপচেত্র কচেয়া বফচো ।’ ‘চকন্তু  আপচন এই মাত্র বা া েচেলা চছলেন, আমো সকলেই 

সমান; আপচন বা া স্বীকাে কলেন, আত্মালা  আত্মালা  বকান পাথেকে নাই।’ উত্তলে চা চন 

েচেলেন, ‘চককই, া লে গৃিিলদে পলে ইিা একচট া ত্ত্বমাত্র। েখন েলন োইে, া খন 

আচম সকেলক সমান জ্ঞান কচেে।’ বা ামালদে ইংেলিে েংেমেোদায় এেং ধনলক েীলনে 

বেষ্ঠ বকান েেচএলক েচদ চজজ্ঞাসা কে, একজন খ্রীষ্টান চিসালে চা চন মানেভ্রাাৃ লত্ব 

চেশ্বাাসী চকনা; সকলেই বা া শশ্বাে িইলা  আচসয়ালছ। চা চন েচেলেন, ‘চনশ্চয়ই’; চকন্তু  

পাাঁি চমচনলটে মলধেই চা চন সাধােণ বোক সম্বলে একটা চকছু িলোভন মন্তেে কচেয়া 

িীৎকাে কচেয়া উচকলেন। া ািা িইলে বদখা োইলা লছ—িাজাে িাজাে েৎসে ধচেয়া 

মানেভ্রাাৃ ত্ব একচট ‘কথাে কথা’-রূলপ েচিয়া চগয়ালছ; কখনই ইিা কালেে পচেণা  িয় 

নাই। সকলেই ইিা েুলা, সা ে েচেয়া বঘাষণা কলে, চকন্তু  েখনই াু চম া ািাচদগলক ইিা 
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কালেে পচেণা  কচেলা  েচেলে, া খনই া ািাো েচেলে, ইিা কালেে পচেণা  কচেলা  েে 

েে েৎসে োচগলে। 

  

একজন োজাে েহুসংখেক সভাসদ্ চছলেন। া াাঁিালদে প্রলা েলকই েচেলা ন, ‘আমাে প্রভুে 

জনে আচম আমাে জীেন চেসজেন কচেলা  প্রস্তুা ; আমাে মা  িকপট েেচএ কখনও 

জন্ম্িণ কলে নাই।’ কােক্রলম একজন সন্নোসী বসই োজাে চনকট আচসলেন। োজা 

া াাঁিালক েচেলেন, ‘বকান চদনই বকান োজাে আমাে মা  এা জন িকপট চেশ্বা্তক সভাসদ্ 

চছে না।’ সন্নোসী িাচসয়া েচেলেন, ‘আচম ইিা চেশ্বাাস কচে না।’ োজা েচেলেন, ‘আপচন 

ইচ্ছা কচেলে ইিা পেীো কচেয়া বদচখলা  পালেন।’ ইিা ভচনয়া সন্নোসী বঘাষণা কচেলেন, 

‘আচম একচট চেোট েজ্ঞ কচেে, োিা ৈাো এই োজাে োজত্ব দীঘেকাে থাচকলে। িেেে 

একটা ো ে আলছ—েলজ্ঞে জনে একচট েুদ্র দগ্ধ-পুষ্কচেণী কচেলা  িইলে, উিালা  োজাে 

প্রলা েক সভাসদলক িেকাে োচত্রলা  এক কেসী দধ ঢাচেলা  িইলে।’ োজা িাচসয়া 

েচেলেন, ‘ইিাই চক একটা পেীো?’ চা চন া াাঁিাে সভাসদগণলক া াাঁিাে চনকট আচসলা  

েচেলেন এেং চক কচেলা  িইলে চনলদেে চদলেন। া াাঁিাো সকলে বসই প্র্তকালে সানন্দ 

সম্মচা  জ্ঞাপন কচেয়া গৃলি চফচেলেন। চনেীথ োচত্রলা  া াাঁিাো আচসয়া পুষ্কচেণীলা  স্ব স্ব 

কেসী েূনে কচেলেন, চকন্তু  প্রভালা  বদখা বগে পুষ্কচেণীচট বকেে জলে পূণে। 

সভাসদগণলক একত্র কোইয়া এই েোপাে সম্বলে চজজ্ঞাসা কো িইে। া াাঁিালদে 

প্রলা েলকই ভাচেয়াচছলেন, েখন এা  কেসী দধ ঢাো িইলা লছ, া খন চা চন বে জে 

ঢাচেলা লছন, া ািা বকি ধচেলা  পাচেলে না। দভোগেক্রলম আমালদে মলধে িচধকাংলেেই 

এইরূপ ধােণা। গলল্পে সভাসদগলণে নোয় আমোও স্ব স্ব ভালগে কাজ ঐরূলপ কচেয়া 

োইলা চছ। পুলোচিা  েলেন, জগলা  এা  বেেী ঐলকেে বোধ েচিয়ালছ বে, আচম েচদ 

আমাে েুদ্র িচধকােটুকু েইয়া থাচক, া ািা িইলে া ািা বকি ধচেলা  পাচেলে না। 

আমালদে ধনীোও িনুরূপ েচেয়া থালকন, প্রলা েক বদলেে উৎপীড়কোও এইরূপ েলে। 

উৎপীড়কলদে াু েনায় উৎপীচড়া লদে জীেলন বেেী আো আলছ। উৎপীড়কলদে পলে 

মুচএোভ কচেলা  িলনক বেেী সময় োচগলে, িলনেে পলে সময় োচগলে কম। 

বখাঁকচেয়ালেে চনষ্ঠুো া চসংলিে চনষ্ঠুো া িইলা  ভীষণা ে। চসংি একোে আঘাা  কচেয়া 
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চকছুকালেে জনে োন্ত থালক, চকন্তু  বখাঁকচেয়াে োে োে া ািাে চেকালেে পশ্চালা  ছুচটোে 

বিষ্টা কলে, একোেও সুলোগ িাোয় না। বপ লোচিা ে-প্রথা স্বভাো ই চনষ্ঠুে ও চনষ্করুণ। 

বসই জনেই বেখালন বপ লোচিা ে-প্রথাে উবে িয়, বসখালন ধলমেে পা ন ো গ্লাচন িয়। 

বেদান্ত েলেন, আমাচদগলক িচধকালেে ভাে ছাচড়য়া চদলা  িইলে; ইিা ছাচড়লেই ধমে 

আচসলে। া ৎপূলেে বকান ধমে আলস না। 

  

াু চম চক খ্রীলষ্টে এই কথা চেশ্বাাস কে—‘বা ামাে োিা চকছু আলছ, চেক্রয় কচেয়া দাও এেং 

ঐ িথে দচেদ্রগণলক দান কে?’ এইখালনই েথাথে ঐকে, োস্ত্রোকেলক এখালন আপন 

ইচ্ছামা  েোখো কচেোে বিষ্টা নাই, এখালন সা েলক েথােথভালে ্িণ কো িইলা লছ। 

োস্ত্রোকেলক ইচ্ছানুরূপ ঘুোইয়া েোখো কচেলা  বিষ্টা কচেও না। আচম ভচনয়াচছ, এইরূপ 

েো িয় বে, মুচষ্টলময় য়াহুদী—োাঁিাো েীভে উপলদে ভচনলা ন, া াাঁিাচদগলকই বকেে এই 

উপলদে বদওয়া িইয়াচছে। া ািা িইলে িনোনে েোপালেও একই েুচএ প্রলয়াগ কো 

োইলা  পালে। া লে া াাঁিাে িনোনে উপলদেও ভধু য়াহুদীলদে জনে েো িইয়াচছে, েো 

োইলা  পালে। ইচ্ছানুরূপ োলস্ত্রে েোখো কচেও না; েথাথে সলা েে সম্মুখীন িইোে সািস 

িেেম্বন কে। েচদ ো আমো সলা ে উপনীা  িইলা  না পাচে, আমো বেন আমালদে 

দেেো া, িেমা া স্বীকাে কচে, চকন্তু  আমো বেন আদেেলক েুণ্ণ ন না কচে। আমো বেন 

িন্তলে এই আো বপাষণ কচে—বকান চদন আমো সলা ে উপনীা  িইেই; আমো ইিাে 

জনে বেন সলিষ্ট থাচক। আদেেচট এই—‘বা ামাে োিা চকছু আলছ, চেক্রয় কচেয়া 

দচেদ্রগণলক ঐ িথে দান কে এেং আমালক িনুসেণ কে।’ এইরূলপ সকে িচধকােলক 

এেং আমালদে মলধে িচধকালেে পচেলপাষক সেচকছুলক চনচষ্পষ্ট কচেয়া আমো বেন বসই 

জ্ঞানোলভে বিষ্টা কচে, োিা সকে মানেজাচা ে প্রচা  সামেলোধ আনয়ন কচেলে। াু চম 

মলন কে বে, াু চম একটু বেেী মাচজো  ভাষায় কথা কও েচেয়া পথিােী বোকচট িলপো 

াু চম উন্না া ে। স্মেণ োচখও, াু চম েখন এইরূপ ভাচেলা  থাক, া খন াু চম মুচএে চদলক 

ি্সে না িইয়া েেং চনলজে পালয়ে জনে নূা ন েৃঙ্খে চনমোণ কচেলা ছ। সলেোপচে 

আধোচত্মকা াে িিঙ্কাে েচদ বা ামালা  প্রলেে কলে, া লে বা ামাে সেেনাে িচনোেে। ইিাই 

সেোলপো চনদারুণ েেন। ঐশ্বােে ো িনে বকান েেন মানোত্মালক এরূপ েৃঙ্খচো  
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কচেলা  পালে না। ‘আচম িলনেে িলপো পচেত্রা ে’—ইিা িলপো সেেনােকে িনে বকান 

চিন্তা মানুষ কচেলা  পালে না। াু চম চক িলথে পচেত্র? বা ামাে িন্তিঃচিা  শশ্বাে সকলেেই 

িন্তলে িেচিা । াু চম েচদ এই া ত্ত্ব না জাচনয়া থাক, া ািা িইলে াু চম চকছুই জান নাই। 

পাথেকে চক কচেয়া থাচকলে? সে েস্তুই এক। প্রলা েক জীেই বসই সেেেৃিৎ ‘মিলা া 

মিীয়ান্’ শশ্বালেে মচন্দে। াু চম েচদ ইিা বদচখলা  পাে, া লে ভাে; েচদ না পাে, া লে 

আধোচত্মকা া োভ কচেলা  বা ামাে এখনও েলথষ্ট চেেম্ব আলছ।  
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৫. অচিকার 

[েিলনে চসলসম ক্লালে প্রদত্ত েএৃা া] 

  

সম্ প্রকৃচা লা  দইচট েচএ চক্রয়া কচেলা লছ েচেয়া মলন িয়। একচট সেেদাই এক েস্তু 

িইলা  িপে েস্তুলক পৃথক্ কচেলা লছ এেং িপেচট প্রচা  মুিূলা ে েস্তুগুচেলক সেেদা এক 

সূলত্র োাঁচধোে বিষ্টা কচেলা লছ। প্রথমচট উত্তলোত্তে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সৃচষ্ট কচেলা লছ; 

িনেচট বেন সত্তাগুচেলক একচট বগাষ্ঠীলা  পচেণা  কচেলা লছ এেং এই-সে পচেদৃেেমান 

পৃথকলত্বে মলধে ঐকে ও সামে আচনলা লছ। মলন িয়, এই দইচট েচএে চক্রয়া প্রকৃচা  ও 

মনুষেজীেলনে প্রলা েক চেভালগ চেদেমান। োিেজগলা  ো বভ চা ক জগলা  এই দইচট 

েচএ িচা  স্পষ্টভালে সচক্রয়, আমো সেেদাই বদচখলা  পাই। ইিাো েেচএভােগুচেলক 

পেস্পে পৃথক্ কচেলা লছ, িনেগুচে িইলা  স্পষ্টা ে কচেয়া াু চেলা লছ; আোে এগুচেলক 

চেচভন্ন চেভালগ ও বেণীলা  চেভএ কচেলা লছ এেং িচভেেচএ ও আকৃচা ে সাদৃেে প্রকাে 

কচেলা লছ। মানুলষে সামাচজক জীেলনও এই একই চনয়ম বদচখলা  পাওয়া োয়। সমাজ-

জীেন গচড়য়া ওকাে সময় িইলা ই এই দইচট েচএ কাজ কচেয়া আচসলা লছ—একচট বভদ 

সৃচষ্ট কচেলা লছ, িপেচট ঐকে িাপন কচেলা লছ। ইিালদে চক্রয়া চেচভন্ন আকালে বদখা 

বদয় এেং ইিা চেচভন্ন বদলে ও চেচভন্ন কালে চেচভন্ন নালম িচভচিা  িয়। চকন্তু  মূে উপাদান 

সকলেে মলধেই ো েমান। একচটে কাজ েস্তুগুচেলক পেস্পে পৃথক্ কো এেং িপেচটে 

কাজ ঐগুচেলক ঐকেেদ্ধ কো। একচট েণেদ্বেষমে সৃচষ্ট কচেলা লছ, িপেচট উিা ভাচিলা লছ; 

একচট বেণী ও িচধকাে সৃচষ্ট কচেলা লছ, িপেচট বসগুচে ধ্বেংস কচেলা লছ। সম্ চেশ্বা 

এই দইচট েচএে ৈন্দ্বলেত্র েচেয়া মলন িয়। এক পে েলে, েচদও এই একীকেণেচএ 

চেদেমান, া থাচপ সেেেচএ ৈাো আমাচদগলক ইিাে প্রচা লোধ কচেলা  িইলে, কােণ ইিা 

মৃাু েে চদলক েইয়া োয়। পূণে ঐকে ও পূণে চেেয় একই কথা; জগলা  এই চনা ে-চক্রয়ােীে 

বেষমে-উৎপাচদকা েচএ েখন েে িইয়া োইলে, া খন জগৎ বোপ পাইলে। বেষমে ো 

বেচিত্রেই দৃেেমান জগলা ে কােণ; একীকেণ ো ঐকে দৃেেমান জগৎলক সমরূপ প্রাণিীন 
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জড়চপলি পচেণা  কলে। মানেজাচা  িেেেই এইরূপ িেিা পচেিাে কচেলা  িায়। আমো 

আমালদে আলে-পালে বে-সকে েস্তু ও েোপাে বদচখ, বসগুচেে বেলত্রও এই একই েুচএ 

প্রলয়াগ কো িয়। বজালেে সচিা  এরূপও েো িয় বে, জড়লদলি এেং সামাচজক বেণী-

চেভালগ সমূ্পণে সমা া স্বাভাচেক মৃাু ে আলন এেং সমালজে চেলোপ সাধন কলে। চিন্তা 

এেং িনুভূচা ে বেলত্রও সমূ্পণে সমা া মননেচএে িপিয় ও িেনচা  ঘটায়। সুা োং 

সমূ্পণে সমা া পচেিাে কো ো নীয়। ইিা এক পলেে েুচএ, প্রলা েক বদলে চেচভন্ন সমলয় 

ভধু ভাষাে পচেো েলনে ৈাো ইিা প্রদচেো  িইয়ালছ; ভাো েলষেে ব্রাহ্মণগণ েখন 

জাচা চেভাগ সমথেন কচেলা  িান, েখন সমালজে প্রলা েলকে চেরুলদ্ধ একচট চেলেষ বেণীে 

িচধকাে েো কচেলা  িান, া খন কােো িঃ া াাঁিাোও এই েুচএে উপেই বজাে চদয়া 

থালকন। ব্রাহ্মণগণ েলেন, জাচা চেভাগ চেেুি িইলে সমাজ ধ্বেংস িইলে এেং সগলেে এই 

ঐচা িাচসক সা ে উপিাচপা  কলেন বে, ভাো ীয় ব্রাহ্মণোচসা  সমাজই সেোচধক দীঘোয়ু। 

সুা োং বেে চকছু বজালেে সচিা ই া াাঁিাো া াাঁিালদে এই েুচএ প্রদেেন কলেন। চকছুটা 

দৃঢ় প্রা েলয়ে সচিা ই া াাঁিাো েলেন, বে সমাজ-েেেিা মানুষলক িলপোকৃা  িল্পায়ু 

কলে, া ািা িলপো বে-েেেিায় বস দীঘো ম জীেন োভ কচেলা  পালে, া ািা িেেেই 

বেয়িঃ। 

  

পোন্তলে সকে সমলয়ই ঐলকেে সমথেক একদে বোক বদচখলা  পাওয়া োয়। 

উপচনষলদে, েুদ্ধ, খ্রীষ্ট এেং িনোনে মিান্ ধমেপ্রিােকলদে েুগ িইলা  আেম্ভ কচেয়া 

আমালদে ো েমান কাে পেেন্ত নূা ন োজদ্বনচা ক উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, এেং চনপীচড়া  পদদচো  

ও িচধকাে-েচিা লদে দােীলা  এই ঐকে ও সমা াে োণীই চেলঘাচষা  িইলা লছ। চকন্তু  

মানেপ্রকৃচা  আত্মপ্রকাে কচেলেই। োাঁিালদে েেচএগা  সুচেধা আলছ, া াাঁিাো উিা োচখলা  

িান, এেং ইিাে পলে বকান েুচএ পাইলে ঐ েুচএ ো ই িবুা  ও একলদেদেেী িউক 

না বকন, া ািা আাঁকড়াইয়া ধচেয়া থালকন। এই মন্তেে উভয় পলেই প্রলোজে। 

  

দেেলনে বেলত্র এই প্রশ্ন আে একচট রূপ ধােণ কলে। বে দ্ধগণ েলেন, পচেদৃেেমান ঘটনা-

বেচিলত্রেে মলধে ঐকে-িাপনকােী বকান-চকছুে সোন কোে প্রলয়াজন নাই; এই 
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জগৎপ্রপি েইয়াই আমালদে সন্তু ষ্ট থাকা উচিা । বেচিত্রে ো ই দিঃখজনক ও দেেে েচেয়া 

মলন িউক না বকন, ইিাই জীেলনে সােেস্তু, ইিাে বিলয় বেেী আমো চকছু পাইলা  পাচে 

না। বেদাচন্তক েলেন, একমাত্র একত্বই ো েমান েচিয়ালছ। বেচিত্রে ভধু েচিচেেষয়ক, 

েণিায়ী এেং আপাা প্রা ীয়মান। বেদাচন্তক েলেন, ‘বেচিলত্রেে চদলক া াকাইও না। 

একলত্বে চনকট চফচেয়া োও।’ বে দ্ধ েলেন, ‘ঐকে পচেিাে কে, ইিা একচট ভ্রম। 

বেচিলত্রেে চদলক োও।’ ধমে ও দেেলনে বেলত্র মলা ে এই পাথেকে আমালদে ো েমান কাে 

পেেন্ত িচেয়া আচসলা লছ, কােণ প্রকৃা পলে দােেচনক া লত্ত্বে সংখো খুেই িল্প। দেেন ও 

দােেচনক ভােধাো, ধমে ও ধমেচেষয়ক জ্ঞান পাাঁি িাজাে েৎসে পূলেে িূড়ান্ত পচেণচা  োভ 

কচেয়াচছে; আমো চেচভন্ন ভাষায় একই প্রকাে সা েসমূলিে পুনোেৃচত্ত কচেলা চছ মাত্র; 

কখনও িচভনে উদািেণ প্রদেেন কচেয়া া ািাচদগলক সমৃদ্ধ কচেলা চছ। সুা োং বদখা 

োইলা লছ, আজ পেেন্ত একই সং্াম িচেলা লছ। একপে িান—আমো জগৎপ্রপি ও 

উিাে এই-সে চেচভন্ন বেচিত্রেলক আাঁকড়াইয়া থাচক; প্রভূা  েুচএ ৈাো া াাঁিাো বদখাইয়া 

থালকন, বেচিত্রে থাচকলেই, উিা েে িইয়া বগলে সে-চকছুই েুি িইলে। জীেন েচেলা  

আমো োিা েুচা, া ািা পচেো েন ো বেচিত্রে ৈাোই সংঘচটা  িয়। িপে পে আোে 

চনিঃসলঙ্কালি একলত্বে চদলক আমালদে দৃচষ্ট আকষেণ কলেন।  

  

নীচা োলস্ত্র ও আিেলণে বেলত্র চকন্তু  আমো এক প্রিি পাথেকে েেে কচেয়া থাচক। 

সম্ভো িঃ নীচা োস্ত্রই একমাত্র চেজ্ঞান, োিা এই ৈন্দ্ব িইলা  দৃঢ়া াে সচিা  দূলে েচিয়ালছ; 

বকন-না ঐকেই েথাথে নীচা , বপ্রমই ইিাে চভচত্ত। ইিা বা া বেচিলত্রেে চদলক—পচেো েলনে 

চদলক া াকাইলে না। বনচা ক িেোে একমাত্র েেে এই ঐকে—এই সমা া। ো েমান কাে 

পেেন্ত মানেজাচা  বে মিত্তম বনচা ক চনয়মােেী আচেষ্কাে কচেয়ালছ, বসগুচেে বকান 

পচেো েন নাই; একটু িলপো কচেয়া পচেো েলনে চদলক া াকাইোে া ািালদে সময় নাই। 

এই বনচা ক চনয়মগুচেে একচট উলেেে—ঐ একত্ব ো সালমেে বোধ সুগম কো। ভাো ীয় 

মন—বেদাচন্তক মনলকই আচম ভাো ীয় মন মলন কচে—িচধকা ে চেলেষণপ্রেণ েচেয়া 

ইিাে সকে চেলেষলণে ফেস্বরূপ এই ঐকে আচেষ্কাে কচেয়ালছ এেং সে-চকছুলকই এই 

একমাত্র ঐলকেে ধােণাে উপে িাপন কচেলা  িাচিয়ালছ। চকন্তু  আমো বদচখয়াচছ, এই 
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একই বদলে িনে মা োদীো—বেমন বে দ্ধগণ বকাথাও ঐ ঐকে বদচখলা  পান নাই। 

া াাঁিালদে চনকট সকে সা ে কা কগুচে বেচিলত্রেে সমচষ্টমাত্র; একচট েস্তুে সলে িনে 

েস্তুে বকানই সম্পকে নাই। 

  

িধোপক মোক্সমূোলেে বকান এক পু্তকলক েচণো  একচট গলল্পে কথা আমাে মলন 

পচড়লা লছ। ইিা একচট ্ীক গল্প—চকভালে একজন ব্রাহ্মণ এলথলন্স সলক্রচটলসে সচিা  

সাোৎ কচেয়াচছলেন। ব্রাহ্মণ চজজ্ঞাসা কচেলেন, ‘বেষ্ঠ জ্ঞান চক?’ সলক্রচটস উত্তে 

চদলেন, ‘মানুষলক জানাই সকে জ্ঞালনে েেে ও উলেেে।’ ব্রাহ্মণ েচেলেন, ‘চকন্তু  

শশ্বােলক না জাচনয়া আপচন মানুষলক চকভালে জাচনলা  পালেন?’ এক পে—িথোৎ ো েমান 

ইওলোলপে প্রচা চনচধ, ্ীক পে মানুষলক জানাে উপে বজাে চদে। পৃ চথেীে প্রািীন 

ধমেসমূলিে প্রচা চনচধ, প্রধানা িঃ ভাো ীয় পে শশ্বােলক জানাে উপে বজাে চদয়ালছ। এক 

পে প্রকৃচা ে মলধে শশ্বােলক দেেন কলে, িপে পে শশ্বালেে মলধে প্রকৃচা লক দেেন কলে। 

ো েমালন িয়লা া এই উভয় দৃচষ্টভেী িইলা  দূলে থাচকয়া সম্ সমসোে প্রচা  চনেলপে 

দৃচষ্ট িেেম্বন কচেোে িচধকাে আমাচদগলক বদওয়া িইয়ালছ। ইিা সা ে বে, বেচিত্রে 

আলছ; এেং জীেলনে পলে ইিা িপচেিােে। ইিাও সা ে বে, এই বেচিলত্রেে চভা ে চদয়া 

ঐকে িনুভে কচেলা  িইলে। ইিা সা ে বে, প্রকৃচা ে মলধে শশ্বােলক উপেচি কো োয়। 

আোে ইিাও সা ে বে, শশ্বালে আচো রূলপ প্রকৃচা লক উপেচি কো োয়। মানুষ সম্বলে 

জ্ঞান বেষ্ঠ জ্ঞান, এেং মানুষলক জাচনয়াই আমো শশ্বােলক জাচনলা  পাচে। আোে ইিাও 

সা ে বে, শশ্বালেে জ্ঞানই বেষ্ঠ জ্ঞান, এেং শশ্বােলক জাচনয়াই আমো মানুষলক জাচনলা  

পাচে। এই উচএগুচে আপাা চেলোধী েচেয়া প্রা ীয়মান িইলেও মনুষ্ে-প্রকৃচা  িনুোয়ী 

িপচেিােে। সম্ চেশ্বা—বেচিলত্রেে মলধে ঐলকেে এেং ঐলকেে মলধে বেচিলত্রেে 

ক্রীড়ালেত্র; সম্ জগৎ—সামে ও বেষলমেে বখো; সম্ চেশ্বা—িসীলমে মলধে সসীলমে 

ক্রীড়াভূচম। একচটলক ্িণ না কচেয়া আমো িপেচটলক ্িণ কচেলা  পাচে না, চকন্তু  

আমো ইিালদে দইচটলক একই িনুভূচা ে—একই প্রা েলেে চেষয় েচেয়া ্িণ কচেলা  

পাচে না। া থাচপ েোপাে সেেদা এইভালেই িচেলে।  
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আমালদে আেও চেলেষ উলেেে—ধলমেে চেষয় (নীচা ে নয়) েচেলা  বগলে েচেলা  িয়, 

ো চদন পেেন্ত সৃচষ্টলা  প্রালণে চক্রয়া িচেলে, া া চদন সেেপ্রকাে বভদ ও পাথেলকেে চেেয় 

এেং ফেস্বরূপ এক চনচিয় সমােিা িসম্ভে। এইরূপ িেিা ো নীয়ও নয়। আোে এই 

সলা েে আে একচট চদকও আলছ, িথোৎ এই ঐকে বা া পূেে িইলা ই ো েমান েচিয়ালছ। 

িবুা  দােী এই—এই ঐকে িাপন কচেলা  িইলে না, ইিা বা া পূেে িইলা ই েচিয়ালছ। এই 

ঐকে ছাড়া বেচিত্রে বা ামো বমালটই উপেচি কচেলা  পাচেলা  না। শশ্বাে সৃচষ্ট কচেলা  

িইলে না, শশ্বাে বা া পূেে িইলা ই আলছন। সকে ধমেই এই দােী কচেয়া আচসলা লছন। 

েখনই বকি সান্তলক উপেচি কচেয়ালছন, া খনই চা চন িনন্তলকও উপেচি কচেয়ালছন। 

বকি বকি সালন্তে উপে বজাে চদয়া বঘাষণা কচেলেন, ‘আমো েচিজেগলা  সান্তলকই 

উপেচি কচেয়াচছ।’ বকি বকি িনলন্তে উপে বজাে চদয়া েচেলেন, ‘আমো বকেে 

িনন্তলকই উপেচি কচেয়াচছ।’ চকন্তু  আমো জাচন, একচট ছাড়া িনেচট উপেচি কচেলা  

পাচে না—ইিা েুচএে চদক্ চদয়া িপচেিােে। সুা োং দােী কো িইলা লছ—এই সমা া, এই 

ঐকে, এই পূণো া—বে-লকান নালমই ইিালক িচভচিা  কচে না বকন—সৃষ্ট িইলা  পালে না, 

ইিা বা া পূেে িইলা ই ো েমান এেং এখনও েচিয়ালছ। আমালদে বকেে ইিা েুচালা  িইলে 

এেং উপেচি কচেলা  িইলে। আমো ইিা জাচন ো না জাচন, পচেষ্কাে ভাষায় প্রকাে 

কচেলা  পাচে ো না পাচে, এই উপেচি ইচিয়ানুভূচা ে নোয় েচএ ও স্বচ্ছা া োভ করুক 

ো না করুক, ইিা ো েমান েচিয়ালছই। আমালদে মলনে েুচএসো  প্রলয়াজলনে া াচগলদই 

আমো স্বীকাে কচেলা  োধে বে, এই ঐকে ো েমান েচিয়ালছ, া ািা না িইলে সসীলমে 

উপেচি সম্ভে িইা  না। আচম ‘দ্রেে’ ও ‘গুণ’-এে পুোা ন ধােণাে কথা েচেলা চছ না, 

আচম একলত্বে কথাই েচেলা চছ। এই-সে জাগচা ক বেচিলত্রেে মলধে েখনই আমো ‘াু চম’ 

ও ‘আচম’ পৃথক্—এই উপেচি কচেলা চছ, া খনই ‘বা ামাে’ ও ‘আমাে’ িচভন্না াে 

উপেচিও স্বা ই আমালদে মলন আচসলা লছ। এই ঐকেলোধ ছাড়া জ্ঞান কখনও সম্ভে 

িইা  না। সমা াে ধােণা েো ীা  িনুভূচা  ো জ্ঞান চকছুই সম্ভে িইা  না। সুা োং উভয় 

ধােণাই পাোপাচে িচেলা লছ। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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সুা োং িেিাে পূণে সমা া বনচা ক আিেলণে েেে িইলেও া ািা িসম্ভে েচেয়া মলন 

িয়। আমো ো ই বিষ্টা কচে না বকন, সকে মানুষ একরূপ িউক—ইিা কখনই সম্ভে 

িইলে না। মানুষ পেস্পে পৃথক্ িইয়াই জন্ম্িণ কলে। বকি বকি িনে বোলকে াু েনায় 

িচধকা ে েচএোেী, বকি বকি স্বভাো ই েমা াসম্পন্ন িইলে, আোে বকি বকি এইরূপ 

িইলে না। বকি বকি সেোেসুন্দে িইলে, বকি বকি িইলে না। আমো কখনও এই পাথেকে 

েে কচেলা  পাচে না। আোে চেচভন্ন আিােে বঘাচষা  এই-সকে আশ্চেে নীচা োকে 

আমালদে কলণে ধ্বেচনা  িয়িঃ ‘এইরূলপ মুচন সেেত্র সমভালে িেচিা  পেমাত্মালক দেেন 

কচেয়া আত্মা ৈাো আত্মালক চিংসা কলেন না এেং বসইলিাু  চা চন পেম গচা  প্রাি িন। 

োাঁিালদে মন সেেভূা ি ব্রলহ্ম চনশ্চে, ইিজীেলনই া াাঁিাো জন্ম-মৃাু ে জয় কচেয়ালছন; 

কােণ ব্রহ্ম চনলদোষ ও সমদেেী। িা এে া াাঁিাো ব্রলহ্মই িেচিা ।’ ইিাই বে েথাথে ভাে, 

া ািা আমো িস্বীকাে কচেলা  পাচে না; া থাচপ আোে মুেচকে এই বে, চেচভন্ন েস্তুে 

আকৃচা  ও িেিানগা  সমা া কখনও োভ কো োয় না। 

  

চকন্তু  িচধকাে-চেলোপ আমো চনশ্চয়ই ঘটাইলা  পাচে। সম্ জগলা ে সম্মুলখ ইিাই 

েথাথে কাজ। প্রলা েক জাচা  ও প্রলা েক বদলেে সামাচজক জীেলন ইিাই একমাত্র সং্াম। 

এক বেণীে বোক িপে বেণীে বোক িলপো স্বভাো ই বেেী েুচদ্ধমান—ইিা আমালদে 

সমসো নয়; আমালদে সমসো িইে এই বে, েুচদ্ধে আচধলকেে সুলোগ েইয়া এই বেণীে 

বোক িল্পেুচদ্ধ বোলকলদে চনকট িইলা  া ািালদে বদচিক সুখস্বাচ্ছন্দেও কাচড়য়া েইলে 

চকনা। এই বেষমেলক ধ্বেংস কচেোে জনেই সং্াম। বকি বকি িনোনে েেচএ িলপো 

িচধকা ে বদচিক েেোেী িইলে এরূলপ স্বভাো ই দেেে বোকচদগলক দমন ো পোজয় 

কচেলা  সমথে িইলে—ইিা বা া স্বা িঃচসদ্ধ েোপাে, চকন্তু  এই োেীচেক েচএে জনে া ািাো 

জীেলনে োিা চকছু সুখস্বাচ্ছন্দে োভ কো োয়, া ািাই চনলজলদে জনে কাচড়য়া েইলে—

এই প্রকাে িচধকাে-লোধ বা া নীচা সম্মা  নয় এেং ইিাে চেরুলদ্ধই সং্াম িচেয়া 

আচসলা লছ। একদে বোক স্বভােচসদ্ধ প্রেণা ােো িঃ িলনেে িলপো বেেী ধনসিয় 

কচেলা  পাচেলে—ইিা বা া স্বাভাচেক। চকন্তু  ধনসিলয়ে এই সামথেে-লিাু  া ািাো িসমথে 

েেচএলদে উৎপীড়ন এেং চনষ্ঠুেভালে পদদচো  কচেলে—ইিা বা া নীচা সম্মা  নয়; এই 
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িচধকালেে চেরুলদ্ধই সং্াম িচেয়া আচসলা লছ। িনেলক েচিা  কচেয়া চনলজ সুচেধা 

বভাগ কোে নামই িচধকােোদ এেং েুগেুগান্ত ধচেয়া নীচা ধলমেে েেে এই 

িচধকােোদলক ধ্বেংস কো। বেচিত্রেলক নষ্ট না কচেয়া সামে ও ঐলকেে চদলক ি্সে 

িওয়াই একমাত্র কাজ। 

  

এই-সকে বেচিত্রে পাথেকে িনন্তকাে চেোজ করুক। এই বেচিত্রে জীেলনে িপচেিােে 

সােেস্তু। এভালেই আমো িনন্তকাে বখো কচেে। াু চম িইলে ধনী এেং আচম িইে 

দচেদ্র; াু চম িইলে েেোন্ এেং আচম িইে দেেে; াু চম িইলে চেৈান্ এেং আচম িইে 

মূখে; াু চম িইলে িা েন্ত আধোচত্মক-ভাোপন্ন, আচম িইে িল্প আধোচত্মক। া ািালা  চক 

আলস োয়? আমাচদগলক এরূপই থাচকলা  দাও, চকন্তু  াু চম আমা িলপো োেীচেক ও 

মানচসক েচএলা  িচধকা ে েেোন্ েচেয়া আমা িলপো বেেী িচধকাে বভাগ কচেলে, 

ইিা িইলা  পালে না; আমা িলপো বা ামাে ধদ্বনশ্বােে বেেী আলছ েচেয়া াু চম আমা 

িলপো েড় চেলেচিা  িইলে, ইিাও িইলা  পালে না, কােণ িেিাে পাথেকে সলত্ত্বও 

আমালদে চভা লে বসই একই সমা া ো েমান। 

  

োিেজগলা  পাথেলকেে চেনাে এেং সমা াে প্রচা ষ্ঠা—কখনই বনচা ক আিেলণে আদেে 

নয়, এেং কখনও িইলে না। ইিা িসম্ভে, ইিা মৃাু ে ও ধ্বেংলসে কােণ িইলে। েথাথে 

বনচা ক আদেে—এই-সকে বেচিত্রে সলত্ত্বও িন্তচনেচিা  ঐকেলক স্বীকাে কো, সেেপ্রকাে 

চেভীচষকা সলত্ত্বও িন্তেোমী শশ্বােলক স্বীকাে কো, সেেপ্রকাে আপাা -দেেো া সলত্ত্বও বসই 

িনন্ত েচএলক প্রলা েলকে চনজস্ব সম্পচত্ত েচেয়া স্বীকাে কো এেং সেেপ্রকাে চেরুদ্ধ োিে 

প্রচা ভাস সলত্ত্বও আত্মাে িনন্ত িসীম ভদ্ধস্বরূপা া স্বীকাে কো। এই া ত্ত্ব আমাচদগলক 

স্বীকাে কচেলা ই িইলে। বকেে একটা চদক্ ্িণ কচেলে, সম্ া লত্ত্বে একাংেমাত্র 

স্বীকাে কচেলে উিা চেপজনকনকই িইলে এেং কেলিে পথ প্রে্তক কচেলে। সম্ া ত্ত্বচট 

আমাচদগলক েথােথ ্িণ কচেলা  িইলে এেং ইিালক চভচত্তস্বরূপ ্িণ কচেয়া েেচষ্টগা  

ও সমচষ্টগা -ভালে আমালদে জীেলনে সেেলেলত্র ইিালক প্রলয়াগ কচেলা  িইলে। 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬. চিনু্দ দার্শচনক চিন্তার চেচভ্ন্ন স্তর 

বে-লেণীে ধমেচিন্তাে উলন্মষ সেেপ্রথম আমালদে দৃচষ্ট আকষেণ কলে—আচম িেেে 

স্বীকৃচা ে বোগে ধমেচিন্তাে কথাই েচেলা চছ, বে-সকে চনম্ন্তকলেে চিন্তা ‘ধমে’ সংজ্ঞা 

োলভে িলোগে, আচম বসগুচেে কথা েচেলা চছ না—ঐ উচ্চা ে চিন্তাোচেে মলধে ভগেৎ-

বপ্রেণা, োলস্ত্রে িলে চককা া ইা োচদ ভাে স্বীকৃা  িয়। শশ্বােচেশ্বাাস িইলা ই আচদম 

ধমেচিন্তাসমূি আেম্ভ িয়। এই চেশ্বালক আমো বদচখলা চছ; ইিাে রষ্টা চনশ্চয়ই বকি 

আলছন। জগলা  োিা চকছু আলছ, সেই া াাঁিাে সৃচষ্ট। এই ধােণাে সচিা  পেো েী ্তকলেে 

চিন্তাধাোয় আত্মাে ধােণা সচম্মচো  িইয়ালছ। আমালদে এই বদি িলেে সম্মুলখ 

চেদেমান; ইিাে িভেন্তলে এমন চকছু আলছ, োিা বদি নয়। ধলমেে আচদম িেিা সম্বলে 

আমো ো টুকু জাচন, া ািাে মলধে এইটুকুই প্রািীনা ম। ভােলা ও এমন িলনলক চছলেন, 

োাঁিাো এই চিন্তাধাোে িনুসেণ কচেয়াচছলেন; চকন্তু  ইিা িা েল্পকালেে মলধেই 

পচো েএ িইয়াচছে। েস্তুা িঃ ভাো ীয় ধমে চিন্তাসমূি এক িননেসাধােণ িান িইলা  োত্রা 

আেম্ভ কচেয়াচছে। া াই ো েমান কালে একমাত্র িচা  সূক্ষ্ম চেলেষণ চেিাে ও িনুমান 

সিালয় আমো কখনও কখনও েুচালা  সমথে িই বে, এইরূপ এক ্তকে ভাো ীয় 

চিন্তাধাোে বেলত্রও চেদেমান চছে। সিজলোধে বে ্তকলে আমো ভাো ীয় ধমেচিন্তাে 

পচেিয় োভ কচে, উিা চকন্তু  পেো েী ্তকে, প্রথম ্তকে নয়। িচা  আচদম ্তকলে সৃচষ্টে ধােণা 

েড়ই িচভনে। া খন এই ধােণা চছে বে, সম্ চেশ্বা েূনোেিা িইলা  শশ্বালেচ্ছায় সৃষ্ট 

িইয়ালছ; একসময় এই চেলশ্বাে চকছুই চছে না এেং বসই সমূ্পণে িভাে িইলা  ইিাে 

আচেভোে ঘচটয়ালছ। পেো েী ্তকলে আমো বদচখ, এই চসদ্ধান্ত সম্পলকে সংেয় উচকয়ালছ—

‘িভাে িইলা  চকরূলপ ভালেে উৎপচত্ত িইলা  পালে?’ বেদালন্তে প্রথম পদলেলপই এই 

প্রশ্ন উচকয়ালছ। এই চেলশ্বাে মলধে েচদ বকান সা ে চনচিা  থালক, া ািা িইলে ইিা চনশ্চয়ই 

বকান ভােেস্তু িইলা  উদ্গা  িইয়ালছ, কােণ ইিা িচা  সিলজই িনুভূা  িয় বে, িভাে 

িইলা  বকাথাও বকান ভােেস্তুে উৎপচত্ত িয় না। মানুষ িালা -নালা  োিা চকছু গলড়, া ািাই 

উপাদান-সালপে। বকান গৃি চনচমো  িইয়া থাচকলে া ািাে উপাদান পূেে িইলা ই চছে; 
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বকান বন কা থাচকলে া ািােও উপাদান পূেে িইলা  চছে; েচদ বকান েত্র্য  প্রস্তুা  িইয়া 

থালক, া ািােও উপাদান পূেে িইলা  চছে। োিা চকছু কােেেস্তু, া ািা এইভালেই উৎপন্ন 

িয়। িা এে িভাে িইলা  জগৎ উৎপন্ন িইয়ালছ—এই প্রথম ধােণাচট স্বভাো ই েচজো  

িইে এেং এই চেশ্বা বে মূে উপাদান িইলা  সৃষ্ট িইয়ালছ, া ািাে িনুসোন আেেেক 

িইে। েস্তুা িঃ সম্ ধমেচিন্তাে ইচা িাস এই উপাদালনে িনুসোলনই পেেেচসা । 

  

বকান্ েস্তু িইলা  এই-সকে উৎপন্ন িইয়ালছ? এই সৃচষ্টে চনচমত্ত-কােণ ো শশ্বাে সম্বলে 

প্রশ্ন ছাড়াও, ভগোলনে চেশ্বাসৃচষ্ট-চেষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সেোলপো েড় প্রশ্ন িইে—‘চক বসই 

উপাদান, োিা িইলা  চা চন সৃচষ্ট কচেলেন?’  সকে দেেনমা  বেন এই একচট প্রলশ্নে 

সমাধালনই েোপৃা । ইিাে একচট সমাধান িইে এই বে—প্রকৃচা , শশ্বাে এেং আত্মা এই 

চা নচটই োশ্বাা  সনাা ন সত্তা, বেন চা নচট সমান্তোে বেখা িনন্তকাে ধচেয়া পাোপাচে 

িচেলা লছ; এই-সকে দােেচনলকে মলা  এই চা নচটে মলধে প্রকৃচা  ও আত্মাে িচ্তকত্ব 

পো ত্র্য , চকন্তু  ভগোলনে সত্তা স্বা ত্র্য । প্রলা েক দ্রেেকচণকা বেমন শশ্বালেে ইচ্ছাধীন, বা মচন 

প্রলা েক আত্মাও া াাঁিাে ইচ্ছাধীন। ধমেচিন্তা সম্পলকে িনোনে ্তকলেে আলোিনাে পূলেে 

আমো আত্মাে ধােণা সম্পলকে আলোিনা কচেে এেং বদচখে বে, সকে পাশ্চাা ে 

দেেনমলা ে সচিা  বেদাচন্তক দেেলনে এক চেোট পাথেকে েচিয়ালছ। বেদান্তোদীো 

সকলেই একচট সাধােণ মলনাচেজ্ঞান মাচনয়া িলেন। দােেচনক মা োদ োিাে োিাই 

িউক না বকন, ভােলা ে োো ীয় মলনাচেজ্ঞান একই প্রকাে, উিা প্রািীন সাংখে মন্তকলত্ত্বে 

িনুরূপ। এই মন্তকত্ত্ব িনুোয়ী প্রা েোনুভূচা ে ধাো এইিঃ োিে ইচিয়লগােলকে উপে 

চেষয়গুচে িইলা  বে কম্পন প্রথলম সংক্রাচমা  িয়, া ািা োচিলেে ইচিয়লগােক িইলা  

চভা লেে ইচিয়সমূলি সিাচো  িয়; িন্তচেচিয় িইলা  উিা মলন এেং মন িইলা  েুচদ্ধলা  

বপ্রচো  িয়; েুচদ্ধ িইলা  উিা এমন এক সত্তাে চনকট উপচিা  িয়, োিা এক এেং োিালক 

া াাঁিাো ‘আত্মা’ নালম িচভচিা  কচেয়া থালকন। আধুচনক োেীেচেজ্ঞালনে বেলত্র আচসলে 

আমো বদচখলা  পাই বে, উএ চেজ্ঞান চেচভন্ন সংলেদলনে বকিিেগুচে আচেষ্কাে 

কচেয়ালছ। প্রথমা িঃ ইিা চনম্ন্তকলেে বকিগুচেে সোন পাইয়ালছ, া দপচে উচ্চ্তকলেে 

বকিগুচেে িেিান আচেষ্কাে কচেয়ালছ; এই উভয় জাা ীয় বকিলক ভাো ীয় দেেলনে 
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িন্তচেচিয় এেং মলনে িনুরূপ েো োইলা  পালে; চকন্তু  এই-সকে চেচভন্ন বকিলক 

চনয়ত্র্য ণ কচেলা  পালে, এইরূপ বকান একচট চেলেষ বকি োেীেচেজ্ঞালন আচেষৃ্কা  িয় 

নাই। সুা োং ঐ-সকে চেচভন্ন বকলিে ঐকে বকাথায়, া ািা োেীেচেজ্ঞান আমালদে 

েচেলা  পালে না। এই-সকে বকলিে ঐকে বকাথায় সংিাচপা ? মচ্তকষ্কি বকিগুচে 

পেস্পে-চেচচ্ছন্ন, এেং সকে বকিলক চনয়ত্র্য ণ কচেলা  পালে—এরূপ বকান বকি বসখালন 

নাই। সুা োং ভাো ীয় মন্তকত্ত্ব ো টুকু া থে আচেষ্কাে কচেয়ালছ, া ািাে চেরুলদ্ধ আপচত্ত 

কো িলে না। আমালদে এমন একচট ঐকেিান িাই, োিাে উপে সংলেদনগুচে 

প্রচা ফচো  িইলে, এেং োিা একচট পূণে িনুভে গচড়য়া াু চেলে। ো েণ না বসই 

েস্তুচটলক স্বীকাে কচে, া া েণ পেেন্ত চনলজে সম্পলকে ো বকান চিত্র ো িনে বকান চকছু 

সম্পলকে আমো বকান ঐকেেদ্ধ ধােণা কচেলা  পাচে না। েচদ এই ঐকেিেচট না থালক, 

া ািা িইলে আমো কখনও িয়লা া বকেে বদচখে, া ািাে চকছুেণ পলে িয়লা া চনিঃশ্বাাস 

্িণ কচেে, া ােপে ভচনে, ইা োচদ। ফলে েখন কািােও কথা ভচনে, া খন া ািালক 

আলদ  বদচখলা  পাইে না, কােণ সংলেদলনে বকিগুচে পেস্পে- চেচচ্ছন্ন। 
  

আমালদে এই েেীে জড়েস্তু নালম পচেচিা  কা কগুচে কচণকাে সমচষ্ট মাত্র। ইিা 

িনুভূচা িীন ও িলিা ন। বেদাচন্তকগণ োিালক সূক্ষ্মেেীে েলেন, া ািাও ঐরূপ। 

া াাঁিালদে মলা  এই সূক্ষ্মলদিচট স্বচ্ছ িইলেও জড়; ইিা িচা  েুদ্র কচণকাৈাো গচকা ; এই 

কচণকাগুচে এা  সূক্ষ্ম বে, িণুেীেণ েত্র্য সিালয়ও বসগুচে বদখা োয় না। ঐ সূক্ষ্ম বদি 

বকান্ প্রলয়াজলন োলগ? ইিা িচা  সূক্ষ্মেচএে আধাে। এই িূেলদি বেমন িূেেচএে 

আধাে, সূক্ষ্মলদিও বা মচন বসই-সকে সূক্ষ্মেচএে আধাে, োিালক আমো চেচভন্ন েৃচত্তে 

আকালে উচদা  ‘চিন্তা’ নালম িচভচিা  কচে। প্রথলম পাই িূেেচএসি িূে জলড়ে সমচষ্ট 

মানেলদি। আধাে েো ীা  েচএ থাচকলা  পালে না। েচএ চনলজে িেিালনে জনে জড় 

েস্তুে মুখালপেী। কালজই িূো ে েচএ আমালদে এই বদি-িেেম্বলন কােে কলে এেং 

এই েচএগুচেই আোে সূক্ষ্মাকাে ধােণ কলে। বে েচএ িূোকালে কােে কচেলা লছ, া ািাই 

আোে সূক্ষ্মাকাে কালেেে আকে িয় এেং চিন্তাে আকালে পচেণা  িয়। া ািালদে উভলয়ে 

মলধে বকান ো্তকে বভদ নাই; া ািাো একই েচএে ভধু িূে ও সূক্ষ্ম চেকাে। িূেেেীে 
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এেং সূক্ষ্মেেীলেে মলধেও বকান ো্তকে বভদ নাই। সূক্ষ্মলদিও জড়েস্তু ৈাো গচকা , েচদও 

এই জড়পদাথেগুচে িচা  সূক্ষ্ম। আে এই িূেলদি বেমন িূেেচএে চক্রয়াে েত্র্য , বা মচন 

এই সূক্ষ্মলদিও সূক্ষ্মেচএে চক্রয়াে েত্র্য । বকাথা িইলা  এই-সকে েচএ আলস? 

বেদান্তদেেলনে মলা  প্রকৃচা লা  দইচট েস্তু আলছ, একচটলক া াাঁিাো ‘আকাে’ েলেন; উিাই 

উপাদান পদাথে এেং উিা িচা  সূক্ষ্ম। িপেচটলক া াাঁিাো েলেন ‘প্রাণ’, উিাই িইে 

েচএ। োিা চকছু আপনাো োয়ু, মাচট ো িনে বকান পদাথেরূলপ বদলখন, স্পেে কলেন 

িথো ভলনন, বস-সেই জড়েস্তু, সেই আকাে িইলা  উৎপন্ন। এগুচে প্রালণে চক্রয়াে 

ফলে পচেেচা ো  িইয়া ক্রমেই সূক্ষ্ম িইলা  সূক্ষ্মা ে িথো িূে িইলা  িূো ে িইয়া 

থালক। আকালেে নোয় প্রাণও সেেেোপী এেং সেোনুসূো । আকােলক েচদ জলেে সচিা  

াু েনা কো োয়, া লে চেলশ্বাে িনোনে পদাথে-সকেলক জে িইলা  উৎপন্ন এেং জলেে 

উপে ভাসমান াু ষােখি েো িলে। বে েচএ আকােলক এই চেচেধ আকালে পচেেচা ো  

কলে, া ািাই িইে প্রাণ। বপেী িােনা, িাাঁটা, েসা, কথা েো ইা োচদরূলপ িূে্তকলে 

প্রালণে চেকালেে জনে আকাে িইলা  এই িূেলদিরূপ েত্র্য চট গচকা  িইয়ালছ। োিালা  ঐ 

একই প্রাণ সূক্ষ্মা ে আকালে চিন্তারূলপ চেকচো  িইলা  পালে, া াই পূলেোএ সূক্ষ্মলদিচটও 

আকাে িথোৎ আকালেে িচা  সূক্ষ্ম িেিা িইলা  গচকা  িইয়ালছ। সুা োং সেোল্ আলছ 

এই িূেলদি, া ািাে রলধ্বেে আলছ এই সূক্ষ্মলদি। া ািােও রলধ্বেে আলছ জীে ো প্রকৃা  

মানুষ। নখগুচে বেমন আমালদে বদলিে িংে িইলেও ঐগুচেলক োে োে কাচটয়া বফো 

িলে, িূেলদি এেং সূক্ষ্মলদলিে সম্বেও া দনুরূপ। ইিা চকক নয় বে, মানলেে দইচট বদি 

আলছ—একচট সূক্ষ্ম এেং িপেচট িূে। প্রকৃা পলে একচট মাত্র বদিই আলছ, া লে বে 

িংে দীঘেিায়ী, া ািালক সূক্ষ্মেেীে এেং োিা দ্রুা চেনােী, া ািালক িূেেেীে েলে। 

বেমন আচম এই নখগুচে ো োে ইচ্ছা কাচটয়া বফচেলা  পাচে, বসইরূপ েে েে োে 

আচম এই িূেেেীে া োগ কচেলা  পাচে, চকন্তু  া েু সূক্ষ্মেেীেচট থাচকয়া োয়। 

বৈা োদীলদে মলা  এই জীে ো প্রকৃা  মানে িা েন্ত সূক্ষ্ম। 

  

এ পেেন্ত আমো বদচখয়াচছ, ‘মানুষ’ েচেলা  এমন একচট েেচএলক েুাায়, োিাে প্রথমা িঃ 

আলছ একচট দ্রুা  ধ্বেংসেীে িূেলদি, া ােপে আলছ একচট েহুেুগিায়ী সূক্ষ্মলদি, 
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সলেোপচে আলছ একচট জীোত্মা। বেদালন্তে মলা  এই জীোত্মা শশ্বালেে নোয় চনা ে। 

প্রকৃচা ও চনা ে, চকন্তু  পচেণামী চনা ে। প্রকৃচা ে োিা উপাদান—িথোৎ প্রাণ এেং আকাে—

া ািাও চনা ে; চকন্তু  া ািাো িনন্তকাে ধচেয়া চেচভন্নরূলপ পচেেচা ো  িইলা লছ। জীে 

আকাে চকংো প্রালণে ৈাো চনচমো  নয়; ইিা জড়সম্ভূা  নয় েচেয়া চনা ে। ইিা প্রাণ ও 

আকালেে বকান প্রকাে চমেলনে ফলে উৎপন্ন িয় নাই। োিা বে চগক পদাথে নয়, া ািা 

বকান চদনই ধ্বেংস িইলে না। কােণ ধ্বেংলসে িথে িইে কােলণ প্রা োো েন। িূেলদি 

আকাে এেং প্রালণে চমেলন গচকা ; িা এে ইিাে ধ্বেংস িচনোেে। চকন্তু  জীে বে চগক 

পদাথে নয়; কালজই া ািাে কখনও ধ্বেংস নাই। এই একই কােলণ ইিা কখনও জলন্ম নাই। 

বকান িলে চগক পদালথেেই জন্ম িইলা  পালে না। এই একই েুচএ এলেলত্র প্রলোজে। 

একমাত্র বে চগক পদালথেেই আেম্ভ সম্ভে। েে েে আত্মাসি এই প্রকৃচা  সমূ্পণেরূলপ 

শশ্বালেে চনয়ত্র্য ণাধীন। শশ্বাে সেেেোপী, সেেজ্ঞ, চনোকাে এেং চা চন প্রকৃচা ে সিালয় 

চদোোচত্র সকে সময় কােে কচেলা লছন। ইিাে সেটুকুই া াাঁিাে চনয়ত্র্য ণাধীন। চা চন চেলশ্বাে 

চিেন্তন িচধপচা । ইিাই িইে বৈা োদীলদে মা । এখন প্রশ্ন এইিঃ শশ্বােই েচদ চেলশ্বাে 

চনয়ন্তা িন, া লে বকন চা চন এই পাপময় চেশ্বা সৃচষ্ট কচেলেন, বকন আমো এা  দিঃখকষ্ট 

পাইে? বৈা োদীলদে মলা িঃ ইিালা  শশ্বালেে বকান বদাষ নাই। চনলজলদে বদালষই আমো 

কষ্ট পাই। বেমন কমে, বা মচন ফে। চা চন মানুষলক সাজা চদোে জনে বকান চকছুই কলেন 

নাই। মানুষ দচেদ্র ো িে িইয়া ো িনে বকান দূেেিায় জন্ম্িণ কলে। া ািাে কােণ 

চক? ঐরূলপ জন্ম্িণ কচেোে পূলেে বস চনশ্চয়ই চকছু কচেয়ালছ। জীে িনন্তকাে ধচেয়া 

ো েমান েচিয়ালছ এেং কখনও সৃচষ্ট িয় নাই। আে এই দীঘেকাে ধচেয়া বস কা  চকছু 

কচেয়ালছ। োিা চকছু আমো কচে না বকন, া ািাে ফে আমাচদগলক বভাগ কচেলা  িয়। 

ভাে কাজ কচেলে আমো সুখী িই, আে মন্দ কাজ কচেলে দিঃখ পাই। ঐরূলপই জীে 

দিঃখকষ্ট বভাগ কচেলা  থালক এেং নানারূপ কােেও কচেলা  থালক। মৃাু েে পে চক িয়? 

এই-সকে বেদান্ত সম্প্রদায়গুচেে িন্তগো  সকলেই স্বীকাে কলেন, জীে স্বরূপা িঃ পচেত্র। 

চকন্তু  া াাঁিাো েলেন বে, িজ্ঞান জীলেে স্বরূপ আেৃা  কচেয়া োলখ। পাপকমে কচেলে 

বেমন বস িজ্ঞালনে ৈাো আেৃা  িয়, পুণেকলমেে ফলে বা মনই আোে া ািাে স্বরূপ-
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বিা না জাগচো  িয়। জীে একচদলক বেমন চনা ে, িপেচদলক বা মচন চেভদ্ধ। প্রলা েক 

েেচএই স্বরূপা িঃ চেভদ্ধ। 

  

েখন পুণেকলমেে ৈাো া ািাে সম্তক পাপকলমেে চেলোপ িয়, া খন জীে পুনেোে চেভদ্ধ 

িয় এেং চেভদ্ধ িইয়া বস ‘বদেোন’ নালম কচথা  পলথ রলধ্বেে গমন কলে। া খন ইিাে 

োচগচিয় মলন প্রলেে কলে। েলব্দে সিায়া া েো ীা  বকি চিন্তা কচেলা  পালে না। চিন্তা 

থাচকলে েব্দও িেেেই থাচকলে। েব্দ বেমন মলন প্রলেে কলে, মনও বা মচন প্রালণ এেং 

প্রাণ জীলে চেেীন িয়। া খন জীে এই েেীে িইলা  দ্রুা  েচিগো  িয়, এেং সূেেলোলক 

গমন কলে। এই চেশ্বাজগৎ মিোকালে সচজনকা । এই পৃচথেীলক েলে ভূমিে, বেখালন িি, 

সূেে, া ােকাোচজ বদখা োয়। া ািাে রলধ্বেে সূেেলোক িেচিা ; া ািাে পলে আলছ আে 

একচট বোক, োিালক িিলোক েলে। া ািােও পলে আলছ চেদেলোক নালম আে একচট 

বোক। জীে ঐ চেদেলোলক উপচিা  িইলে পূেে িইলা  চসচদ্ধপ্রাি িপে এক েেচএ া ািাে 

িভেথেনাে জনে বসখালন উপচিা  িন এেং চা চন া ািালক িপে একচট বোলক িথোৎ 

ব্রহ্মলোক নামক সলেোত্তম স্বলগে েইয়া োন। বসখালন জীে িনন্তকাে ধচেয়া োস কলে; 

া ািাে আে জন্ম-মৃাু ে চকছুই িয় না। এই ভালে জীে িনন্তকাে ধচেয়া আনন্দ বভাগ 

কলে, এেং একমাত্র সৃচষ্টেচএ ছাড়া শশ্বালেে আে সেেচেধ ঐশ্বালেে ভূচষা  িয়। চেলশ্বাে 

একমাত্র চনয়ন্তা আলছন এেং চা চন শশ্বাে। িপে বকিই া াাঁিাে িান ্িণ কচেলা  পালে 

না। বকি েচদ শশ্বােলত্বে দােী কলেন, া ািা িইলে বৈা োদীলদে মলা  চা চন বঘাে নাচ্তকক। 

সৃচষ্টেচএ ছাড়া শশ্বালেে িপে েচএসমূি জীলে সিাচো  িয়। উএ জীোত্মা েচদ েেীে 

্িণ কচেলা  িান এেং পৃচথেীে চেচভন্ন িংলে কমে কচেলা  িান, া ািা িইলে া ািাও 

কচেলা  পালেন। চা চন েচদ সকে বদেলদেীলক চনলজে সম্মুলখ আচসলা  চনলদেে বদন, চকংো 

েচদ চপাৃ পুরুষলদে আনয়ন কচেলা  ইচ্ছা কলেন, া ািা িইলে া াাঁিাো া াাঁিাে ইচ্ছানুসালে 

া থায় উপচিা  িন। া াাঁিাে া খন এমনই েচএ োভ িয় বে, া াাঁিাে আে দিঃখলভাগ িয় 

না, এেং ইচ্ছা কচেলে চা চন িনন্তকাে ধচেয়া ব্রহ্মলোলক িেিান কচেলা  পালেন। 

া াাঁিালকই েচে বেষ্ঠ মানে—চেচন শশ্বালেে ভােোসা িজেন কচেয়ালছন, চেচন সমূ্পণেরূলপ 
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চনিঃস্বাথে িইয়ালছন, সমূ্পণে পচেত্রা া িজেন কচেয়ালছন, সকে োসনা া োগ কচেয়ালছন, 

চেচন শশ্বােলক ভােোলসন এেং উপাসনা ছাড়া িনে বকান কমে কচেলা  িালিন না। 

  

িপে একলেণীে জীে আলছন, োাঁিাো এা  উন্না  নন; া াাঁিাো সৎকমে কলেন িথি 

পুেস্কাে প্রা োো কলেন। া াাঁিাো েলেন—দচেদ্রলক া াাঁিাো চকছু দান কচেলেন, চকন্তু  

চেচনমলয় া াাঁিাো স্বগেোভ কামনা কলেন। মৃাু েে পে া াাঁিালদে চকরূপ গচা  িয়? া াাঁিালদে 

োকে মলন েীন িয়, মন প্রালণ েয় পায়, প্রাণ জীোত্মায় েীন িয়, জীোত্মা বদিা োগ 

কচেয়া েচিগো  িয় এেং িিলোলক োয়। ঐ জীে বসখালন দীঘেকালেে জনে িা েন্ত সুলখ 

সময় িচা োচিা  কলেন। া াাঁিাে সৎকলমেে ফে ো কাে থালক, া া চদন ধচেয়া চা চন 

সুখলভাগ কলেন। েখন বসই সকে চনিঃলেচষা  িইয়া োয়, া খন চা চন পুনোয় ধোা লে 

িো ীণে িন, এেং চনজ োসনানুোয়ী ধোধালম নূা ন জীেন আেম্ভ কলেন। িিলোলক 

জীেগণ বদেজন্ম প্রাি িয়, চকংো খ্রীষ্টধলমে এেং মুসেমান ধলমে উচেচখা  বদেদূা রূলপ 

জন্ম্িণ কলেন। বদো া িলথে কা কগুচে উচ্চপদমাত্রই েুচালা  িইলে। েথা বদেগলণে 

িচধপচা ত্ব ো ইিত্ব একচট উচ্চপলদে নাম। েহু সির মানুষ বসই পদ োভ কচেয়া থালক। 

সলেোত্তম বেচদক চক্রয়াকলমেে িনুষ্ঠানকােী বকান পুণেোন্ েেচএে মৃাু ে িইলে চা চন 

বদো াে মলধে ইিত্বপদ প্রাি িন; এচদলক া া চদলন পূেেো েী ইলিে পা ন িয় এেং 

া াাঁিাে পুনেোে মা েেলোলক জন্মোলভে কাে আচসয়া পলড়। ইিলোলক বেমন োজাে 

পচেো েন িয়, বা মনই বদো ালদেও পচেো েন িয়, া াাঁিালদেও মৃাু ে িয়। স্বগেোসী 

সকলেেই মৃাু ে আলছ। একমাত্র মৃাু েিীন িান িইে ব্রহ্মলোক; বসখালন জন্মও নাই, 

মৃাু েও নাই। 

  

এইরূলপ জীেগণ স্বলগে গমন কলেন এেং মালা মালা বদা েলদে উৎপালা ে কথা ছাচড়য়া 

চদলে স্বগেফে া াাঁিালদে পলে িা েন্ত সুখকেই িইয়া থালক। পুোলণে মলা  বদা ে আলছ, 

া ািাো মালা মালা বদো ালদে নানারূলপ া াড়না কলে। পৃচথেীে োো ীয় পুোলণ এই 

বদেদানলেে সং্ালমে চেেেণ বদচখলা  পাওয়া োয়, আেও বদখা োয় বে, িলনক সময় 

বদা েগণ বদেগণলক জয় কচো । িেেে িলনক সময়ই মলন িয়, বদেগণ িলপো 
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বদা েগলণে দষ্কমে েেং চকছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ েো োয়, সকে পুোলণই বদেগণলক 

কামপোয়ণ েচেয়া মলন িয়। এইরূলপ পুণেকলমেে ফেলভাগ বেষ িইলে বদেগলণে পা ন 

িয়। া খন া াাঁিাো বমঘ এেং োচেচেন্দু িেেম্বন কচেয়া বকান েসে ো উচবলদ সিাচো  

িন এেং ঐরূলপ মানলেে ৈাো ভচো  খালদেে মধে চদয়া মানেেেীলে প্রলেে কলেন। 

চপা াে চনকট িইলা  া াাঁিাো উপেুএ বদি-গকলনে উপাদান পান। েখন বসই উপাদালনে 

উপলোচগা া বেষ িইয়া োয়, া খন া াাঁিালদে নূা ন বদি সৃচষ্ট কচেলা  িয়। এখন—এরূপ 

িলনক েয়া ান প্রকৃচা ে বোক আলছ, োিাো নানাপ্রকাে দানেীয় কােে সাধন কলে। 

া ািাো পুনোয় ইা েলোচনলা  জন্ম্িণ কলে, এেং া ািাো িা েন্ত িীনকমো িইলে িচা  

চনম্ন্তকলেে প্রাচণরূলপ জন্ম্িণ কলে িথো েৃেো া চকংো প্র্তকোচদলা  পচেণা  িয়। 

  

বদেজলন্ম বকান কমেফে িচজো  িয় না; একমাত্র মানুষই কমেফে িজেন কলে। কমে 

েচেলা  এমন কাজ েুাায়, োিাে ফে আলছ। েখন মানুষ মচেয়া বদো া িয়, া খন 

া ািালদে বকেে সুখ ও আোলমে সময়, বসই সময় া ািাো নূা ন কমে কলে না; স্বগে 

া ািালদে িা ীা  সৎকলমেে পুেস্কাে মাত্র। েখন সৎকলমেে ফে চনিঃলেচষা  িয়, া খন 

িেচেষ্ট কমে া ািাে ফে প্রসে কচেলা  উদো  িয়, এেং বসই জীে পুনোয় পৃচথেীলা  

আগমন কলে। া খন েচদ বস িচা েয় ভভ কলমেে িনুষ্ঠান কচেয়া আোে চনলজলক ভদ্ধ 

পচেত্র কচেলা  পালে, া ািা িইলে বস ব্রহ্মলোলক গমন কলে এেং আে পৃচথেীলা  চফচেয়া 

আলস না। 

  

চনম্না ে ্তকেগুচে িইলা  উচ্চ্তকলেে চদলক ক্রমচেকালেে পলথ পভত্ব একচট সামচয়ক িেিা 

মাত্র। সমলয় পভও মানুষ িয়। ইিা িা েন্ত গুরুত্বপূণে েেণীয় চেষয় বে, মানুলষে 

সংখোেৃচদ্ধে সলে সলে পভলদে সংখো হ্রাস পাইলা লছ। পভলদে আত্মা মানলে রূপাচয়া  

িইলা লছ, েহু চেচভন্ন বেণীে পভ ইা িঃপূলেেই মানলে পচেণা  িইয়া চগয়ালছ। এই-সকে 

চেেুি পভপেী আে বকাথায় ো োইলা  পালে? 

  

বেলদ নেলকে বকান উলেখ নাই। চকন্তু  আমালদে োলস্ত্রে পেো েী কালেে ্ন্থ পুোলণে 

েিচয়া ালদে মলন িইে বে, নেলকে কল্পনালক োদ চদয়া বকান ধমে পূণোে িইলা  পালে 
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না, া াই া াাঁিাো নানা েকম নেক কল্পনা কচেয়ালছন। এই-সে নেলকে কা কগুচেলা  

মানুষলক কোা  চদয়া চিচেয়া চৈখচিা  কো িইলা লছ এেং া ািালদে উপে িচেোম োা না 

িচেলা লছ, চকন্তু  া েু া ািালদে মৃাু ে নাই। া ািাো প্রচা  মুিূলা ে া ীব্র বেদনায় জজেচো  

িইলা লছ। া লে দয়া কচেয়া এই-সকে ্লন্থ েো িইয়ালছ বে, এই-সে েত্র্য ণা চিেিায়ী 

নলি। এই িেিায় া ািালদে িসৎ-কলমেে েয় িয়; িনন্তে া ািাো মলা েে পুনোগমন 

কলে এেং আোে নূা ন সুলোগ পায়। সুা োং এই মানেলদলি একচট মিা সুলোগ োভ 

িয়। া াই ইিালক কমে েেীে েলে। ইিাে সািালেে আমো আমালদে চনলজলদে ভাগে 

চনধোেণ কচে। আমো একচট চেোট িলক্র ঘুচেলা চছ এেং এই িলক্র এইচটই িইে 

আমালদে ভচেষেৎ-চনধোেক চেন্দু। সুা োং এই বদিচটলক জীলেে সেোলপো গুরুত্বপূণে রূপ 

েচেয়া চেলেিনা কো িয়। মানুষ বদো া িলপোও বেষ্ঠ। 

  

এই পেেন্ত খাাঁচট এেং জচটো ািীন বৈা োদ েোখো কো িইে। এইোলে আমো উচ্চা ে 

বেদান্তদেেলন আচসলা চছ, োিা পূলেোএ মা োদলক িলে চএক মলন কলে। এই মলা  শশ্বাে 

এই চেলশ্বাে উপাদান এেং চনচমত্ত-কােণ—উভয়ই। শশ্বােলক েচদ আপনাো এক িসীম 

পুরুষ েচেয়া মালনন, এেং জীোত্মা ও প্রকৃচা লক িসীম েলেন, া লে আপনাো এই 

িসীম েস্তুগুচেে সংখো েলথচ্ছ োড়াইয়া োইলা  পালেন; চকন্তু  া ািা িা েন্ত িসম্ভে 

কথা; এভালে িচেলে আপনাো সম্ নোয়োস্ত্রলক ধূচেসাৎ কচেয়া বফচেলেন। সুা োং 

শশ্বাে এই চেলশ্বাে িচভন্ন-চনচমত্ত-উপাদান কােণ; চা চন চনলজে মধে িইলা ই এই চেশ্বালক 

োচিলে চেকচো  কচেয়ালছন। া ািা িইলে চক শশ্বাে এই বদওয়াে, এই বটচেে িইয়ালছন, 

চা চন চক েূকে এেং িা োকােী ইা োচদ জগলা ে োো ীয় িীন েস্তু িইয়ালছন? আমো 

েচেয়া থাচক, শশ্বাে ভদ্ধ-স্বভাে। চা চন চকরূলপ এই সকে িীন েস্তুলা  পচেণা  িইলা  

পালেন? আমালদে উত্তে এই—ইিা চকক বেন আমালদেই মা । এই ধরুন আচম একচট 

বদিধােী আত্মা। এক িলথে এই বদি আমা িইলা  পৃথক্ নয়। া থাচপ আচম—প্রকৃা  আচম—

এই বদি নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ েো োইলা  পালে, আচম চনলজলক চেভ, া রুণ, েুেক ো েৃদ্ধা 

েচেয়া পচেিয় চদই; িথি ইিালা  আমাে আত্মাে বকান পচেো েন িয় না। উিা সেেদা 

একই আত্মারূলপ িেিান কলে। চকক বসইরূপ প্রকৃচা -সমচিা  সম্ চেশ্বা এেং িগচণা  
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আত্মাগুচে বেন শশ্বালেে িসীম বদি। চা চন এই-সকলেে মলধে ওা লপ্রাা  িইয়া আলছন। 

একমাত্র চা চনই িপচেো েনীয়, চকন্তু  প্রকৃচা  পচেেচা ো  িয়, আত্মাও পচেেচা ো  িয়। 

প্রকৃচা  এেং আত্মাে পচেো েলনে ৈাো চা চন প্রভাচো  িন না। প্রকৃচা ে পচেো েন চকরূলপ 

িয়? প্রকৃচা ে পচেো েন েচেলা  রূলপে (আকৃচা ে) পচেো েন েুাায়। ইিা নূা ন রূপ ্িণ 

কলে। চকন্তু  আত্মাে িনুরূপ পচেো েন িয় না। আত্মাে জ্ঞালনে সলঙ্কািন এেং সম্প্রসােণ 

িয়। িসৎ কলমেে ৈাো ইিাে সলঙ্কািন ঘলট। বে কলমেে ৈাো আত্মাে স্বাভাচেক পচেত্রা া 

ও জ্ঞালনে সলঙ্কািন ঘলট, া ািালক িভভ কমে েলে। আোে বে-সকে কলমেে ফলে আত্মাে 

মচিমা প্রকাচো  িয়, া ািালক ভভ কমে েলে। সকে আত্মাই পচেত্র চছে, চকন্তু  া ািালদে 

সলঙ্কািন িইয়ালছ। শশ্বাে-কৃপায় এেং সৎকমোনুষ্ঠালনে ৈাো আোে া ািাো সম্প্রসাচো  

িইলে এেং স্বাভাচেক পচেত্রা া োভ কচেলে। প্রলা েলকেই সমান সুলোগ আলছ এেং 

প্রলা েলকই িেলেলষ িেেেই মুচএে িচধকােী িইলে। চকন্তু  এই জগৎ-সংসালেে কখনও 

িেসান িইলে না, কােণ ইিা োশ্বাা । ইিাই িইে চৈা ীয় মা োদ। প্রথমচটলক েো িয় 

‘বৈা োদ’। চৈা ীয় মলা  শশ্বাে, আত্মা এেং প্রকৃচা —এই চা নচটেই িচ্তকত্ব আলছ, এেং 

আত্মা ও প্রকৃচা  শশ্বালেে বদি; এই চা ন চমচেয়া একচট িচভন্ন সত্তা গকন কচেয়ালছ। ইিা 

ধমেচেকালেে একচট উচ্চা ে ্তকলেে চনদেেন এেং ইিালক ‘চেচেষ্টাদ্বৈা োদ’ েো িয়। 

বৈা োলদ এই চেশ্বালক শশ্বাে-কাৃ েক িাচো  একচট সুেৃিৎ েত্র্য রূলপ কল্পনা কো িয়; 

চেচেষ্টাদ্বৈা োলদ ইিালক জীেলদলিে মা  একচট জীেন্ত ও পেমাত্মাে ৈাো িনুসূো  িখি 

সত্তারূলপ কল্পনা কো িয়।  

  

সেেলেলষ আচসলা লছন িদ্বৈা োদীো। া াাঁিাোও বসই একই সমসোে সম্মুখীন িইয়ালছন 

বে, শশ্বােলক ব্রহ্মালিে উপাদান ও চনচমত্ত-কােণ—এই উভয়ই িইলা  িইলে। এই মলা  

শশ্বােই এই সম্ চেশ্বা িইয়ালছন এেং এই কথা বমালটই িস্বীকাে কো িলে না। িপলেো 

েখন েলেন, শশ্বাে এই চেলশ্বাে আত্মা, চেশ্বা া াাঁিাে বদি এেং বসই বদি পচেো েনেীে 

িইলেও শশ্বাে কূটি চনা ে, া খন িদ্বৈা োদীো েলেন, ইিা িথেিীন কথা। া ািাই েচদ 

িয়, া লে শশ্বােলক উপাদান-কােণ েচেয়া োভ চক? উপাদান-কােণ আমো া ািালকই 

েচে, োিা কালেে পচেণা  িয়; কােে েচেলা  কােলণে রূপান্তে েো ীা  আে চকছুই নয়। 
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কােে বদচখলেই েুচালা  িইলে, উিা কােলণেই িনেরূলপ আচেভোে ঘচটয়ালছ। এই চেশ্বা 

েচদ কােে িয় এেং শশ্বাে েচদ কােণ িন, া লে এই চেশ্বা শশ্বালেেই িনেরূলপ আচেভোে 

েো ীা  আে চকছুই নলি। বকি েচদ েলেন, এই চেশ্বা শশ্বালেে েেীে, ঐ েেীে সঙ্কুচিা  ও 

সূক্ষ্মাকাে িইয়া কােণােিা প্রাি িয় এেং ঐ কােণ িইলা  এই চেলশ্বাে উবে ঘলট, া লে 

িদ্বৈা োদী েচেলেন, ফো িঃ ভগোন্ চনলজই এই চেশ্বারূপ ধােণ কলেন। এখালন এক 

িচা  সূক্ষ্ম প্রলশ্নে সম্মুখীন িইলা  িইলে। ভগোনই েচদ চনচখেচেশ্বা িইয়া থালকন, া ািা 

িইলে ইিা িেেে স্বীকােে িইয়া পলড়—আপনাো সকলে এেং সে-চকছুই শশ্বাে। এই 

্ন্থখাচন শশ্বাে এেং প্রলা েক েস্তুই শশ্বাে। আমাে েেীে শশ্বাে, মনও শশ্বাে, আত্মাও শশ্বাে। 

া ািাই েচদ িয়, া লে এা  জীোত্মা আচসে বকাথা িইলা ? শশ্বাে চক া লে েে েে 

জীেরূলপ চেভএ িইয়া পচড়য়ালছন? বসই এক শশ্বােই চক এই েে েে জীলে পচেণা  

িইয়ালছন? ইিাই ো চকরূলপ সম্ভে িইলে? বকমন কচেয়া বসই িনন্ত েচএ ও িসীম 

েস্তু—চেলশ্বাে বসই িখি সত্তা চেখচিা  িইলা  পালেন? িসীম েস্তুে চেভাজন সম্ভে নলি। 

বসই িখি িচেচমে সত্তা চকরূলপ এই চেশ্বা িইলা  পালেন? েচদ চা চনই এই চেশ্বা িইয়া 

থালকন, া ািা িইলে চা চন পচেো েনেীে এেং েচদ চা চন পচেো েনেীে িন, া ািা িইলে 

চা চন প্রকৃচা ে িংে এেং োিাই প্রকৃচা ে িংে া ািােই পচেো েন আলছ, জন্ম আলছ, মৃাু ে 

আলছ। েচদ আমালদে শশ্বাে পচেো েনেীে িন, া ািা িইলে া াাঁিােও বকান-না-লকান চদন 

মৃাু ে িইলে। এই া থেচট সেেদা মলন োখা আেেেক। আোে প্রশ্ন, এই শশ্বালেে চক পচেমাণ 

িংে এই চেশ্বারূলপ পচেণা  িইয়ালছ? েচদ এই িংে (েীজগচণলা ে িজ্ঞাা  পচেমাণ) 

িয়, া ািা িইলে পেো েী সমলয় বসই িংে োদ চদয়া িেচেষ্ট পচেমাণ শশ্বাে ো েমান 

েচিলেন। কালজই সৃচষ্টে পূলেে শশ্বাে বেরূপ চছলেন, এখন আে চা চন চকক বসরূপ েচিলেন 

না, কােণ া াাঁিাে ঐ পচেমাণ িংে এখন চেলশ্বা পচেণা  িইয়ালছ। 

  

িা এে িদ্বৈা োদীগণ েলেন, ‘এই চেলশ্বাে প্রকৃা পলে িচ্তকত্ব নাই, এ সকেই মায়া। 

এই সম্ ব্রহ্মাি, এই বদেগণ, বদেদূা গণ, জন্মমৃাু েে িধীন িনোনে প্রাণী এেং িক্রেৎ 

ভ্রামেমাণ এই িনন্তলকাচট আত্মা—এই সম্তকই স্বপ্নমাত্র।’ জীে েচেয়া বমালটই চকছু নাই; 

িা এে া ািালদে িগচণা  সংখোই ো চকরূলপ িইলে? একমাত্র বসই িনন্ত সত্তা আলছন। 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 52 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বেমন একই সূেে চেচভন্ন জেচেন্দুে উপে প্রচা চেচম্বা  িইয়া েহুরূলপ প্রচা ভাা  িয়, বকাচট 

বকাচট জেকচণকা বেমন বকাচট বকাচট সূেেলক প্রচা ফচো  কলে এেং প্রলা েকচট 

জেকচণকাই সূলেেে পচেপূণে প্রচা মূচা ে ধােণ কলে, িথি সূেে একচটমাত্রই থালক, চকক 

বসইরূলপ এই-সকে জীে চেচভন্ন িন্তিঃকেলণ প্রচা ফচো  প্রচা চেম্ব মাত্র। এই-সকে 

চেচভন্ন িন্তিঃকেণ বেন চেচভন্ন জেচেন্দুে মা  বসই এক সত্তালক প্রচা ফচো  কচেলা লছ। 

শশ্বাে এই-সকে চেচভন্ন জীলে প্রচা চেচম্বা  িইয়ালছন। চকন্তু  সা েলক োদ চদয়া বকান চনছক 

স্বপ্ন থাচকলা  পালে না; বসই িনন্ত সত্তাই বসই সা ে। এই েেীে-মন ও আত্মা-রূলপ 

আপচন একচট স্বপ্ন মাত্র; চকন্তু  স্বরূপা িঃ আপচন বসই সচচ্চদানন্দ, আপচনই এই চেলশ্বাে 

শশ্বাে; আপচনই সম্ চেশ্বালক সৃচষ্ট কচেলা লছন, আোে আপনালা  টাচনয়া েইলা লছন। 

ইিাই িইে িদ্বৈা োদীে মা । সুা োং এই-সকে জন্ম এেং পুনজেন্ম, এই-সকে আসা-

োওয়া মায়াসৃষ্ট িেীক কল্পনা মাত্র। আপচন বা া িসীম। আপচন আোে বকাথায় 

োইলেন? এই সূেে, এই িি, এই চনচখে চেশ্বাব্রহ্মাি আপনাে সেোা ীা  স্বরূলপে মলধে 

বেন কলয়কচট কচণকামাত্র। িা এে আপনাে চকরূলপ জন্ম-মৃাু ে িইলে? আচম কখনও 

জন্ম্িণ কচে নাই এেং কখনও কচেে না। আমাে বকানচদন চপা া-মাা া, েেু, েত্রু চছে 

না, কােণ আচম বসই ভদ্ধ সচচ্চদানন্দ। আচমই চা চন, আচমই চা চন। া ািা িইলে এই 

দেেলনে মলা  মানেজীেলনে েেে চক? োাঁিাো উএ জ্ঞান োভ কলেন, া াাঁিাো চেলশ্বাে 

সচিা  িচভন্ন িইয়া োন; া াাঁিালদে পলে সকে স্বগে, এমন চক ব্রহ্মলোকও েয় পায়, 

সম্ স্বপ্ন চেেীন িইয়া োয় এেং া াাঁিাো চনলজলদে এই চেলশ্বাে সনাা ন শশ্বােরূলপ 

বদচখলা  পান। া াাঁিাোই িনন্ত জ্ঞান ও োচন্ত-মচিা  প্রকৃা  চনজস্ব েেচএত্ব খুাঁচজয়া পান 

এেং মুচএ োভ কলেন। া াাঁিালদে া খন াু চ্ছেস্তুলা  আনলন্দে িেসান ঘলট। আমো এই 

েুদ্র বদলি এেং েুদ্র েেচএলত্বও আনন্দ পাই। েখন এই সম্ চেশ্বা আমাে বদি িইলে, 

া খন আনন্দ আেও কা গুণ েৃচদ্ধ পাইলে! েেীেও েখন সুলখে আকে, া খন চনচখে 

েেীে আমাে িইয়া বগলে সুখও বে িপচেচমা  িইলে, া ািা েোই চনষ্প্রলয়াজন; া খনই 

মুচএোভ িইলে। ইিালকই িদ্বৈা োদ ো বৈা াা ীা  বেদান্তদেেন েো িয়। 
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বেদান্তদেেন এই চা নচট ্তকলেে মধে চদয়া ি্সে িইয়ালছ; আমো ইিাে িচধক আে 

ি্সে িইলা  পাচে না, কােণ একলত্বে রলধ্বেে গমন কো সাধোা ীা । বকান চেজ্ঞান 

একোে এই একলত্বে ধােণায় উপনীা  িইলে আে বকান উপালয়ই একত্বলক িচা ক্রম 

কচেয়া ি্সে িইলা  পালে না। মানুষ এই পেম িখি েস্তুে িা ীা  আে চকছুই ধােণা 

কচেলা  পালে না। 

  

সকে মানুলষে পলে এই িদ্বৈা োদ স্বীকাে কো সম্ভে নয়; ইিা িচা  দরূি। প্রথমা িঃ 

ইিা েুচদ্ধ ৈাো িনুধােন কোই কচকন, ইিা েুচালা  িইলে সূক্ষ্মা ম েুচদ্ধ এেং ভয়েূনে 

িনুভে-েচএে প্রলয়াজন। চৈা ীয়া িঃ ইিা িচধকাংে মানলেে পলে উপলোগী নলি। 

কালজই এই চা নচট পৃথক্ ্তকলেে আচেভোে িইয়ালছ। প্রথম ্তকে িইলা  আেম্ভ কচেলে 

মনন এেং চনচদধোসলনে ফলে চৈা ীয়চট আপচনই উদ্ঘাচটা  িইলে। েেচএলকও জাচা েই 

নোয় ্তকলে ্তকলে ি্সে িইলা  িইলে। বে-সকে ্তকলেে মাধেলম মানেজাচা  উচ্চা ম 

ধমেচিন্তায় উপনীা  িইয়ালছ, প্রলা েক েেচএলক া ািাে িনুসেণ কচেলা  িইলে। া লে 

একচট ্তকে িইলা  িপে ্তকলে উচকলা  বেখালন মানেজাচা লক িাজাে িাজাে েৎসে 

কাটাইলা  িইয়ালছ, প্রচা  েেচএ মানেজাচা ে বসই জীেলনচা িাস া দলপো িচা  িল্প 

সময় মলধে উদ্ োচপা  কচেলা  পালে। া েু আমালদে প্রলা েকলকই এই প্রলা েকচট ্তকলেে 

মধে চদয়া োইলা  িইলে। আপনাো োাঁিাো িদ্বৈা োদী, া াাঁিাো চনলজলদে জীেলনে বসই 

সময় স্মেণ করুন, েখন আপনাো বঘাে বৈা োদী চছলেন। বে মুিূলা ে  আপচন চনলজলক 

বদি ও মন-রূলপ চিন্তা কচেলেন, বসই মুিূলা ে এই সম্ স্বপ্ন আপনালক স্বীকাে কচেয়া 

েইলা  িইলে। ইিাে িংেমাত্রলকও স্বীকাে কচেলে সম্চটলকও স্বীকাে কো িা োেেেক 

িইয়া পচড়লে। বে েলে বে, এই চেশ্বা আলছ িথি া ািাে চনয়ামক শশ্বাে নাই, বস চনলেোধ; 

কােণ জগৎ থাচকলে া ািাে কােণও থাকা আেেেক এেং বসই কােণলকই আমো শশ্বাে 

েচেয়া মাচন। কােলণে িচ্তকত্ব না মাচনয়া বকান কােেলক স্বীকাে কো িসম্ভে। ভগোলনে 

িচ্তকত্ব ভধু া খনই বোপ পাইলা  পালে, েখন জগলা ে বকান িচ্তকত্ব থালক না। া খন 

আপচন িখি ব্রলহ্মে সচিা  িচভন্ন িইলেন এেং জগৎ আপনাে চনকট চমথো িইয়া োইলে। 

ো েণ এই চমথো বোধ থাচকলে, আপচন একচট বদলিে সচিা  িচভন্ন, া া েণ আপনালক 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 54 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চনলজে জন্ম-মৃাু ে মাচনলা ই িইলে। চকন্তু  েখন এই স্বপ্ন দূে িইলে, া খনই জন্ম-মৃাু েে 

স্বপ্নও চেেীন িইলে এেং চেলশ্বাে িচ্তকলত্বে স্বপ্নও ভে িইলে। বে েস্তুলক আমো ো েমালন 

চেশ্বারূলপ বদচখলা চছ, া ািাই া খন পেমাত্মা-রূলপ প্রচা ভাা  িইলে, এেং বে শশ্বােলক 

এা েণ োচিলে বদচখলা চছোম, া াাঁিালকই এইোে চনজ হৃদলয় স্বীয় আত্মা-রূলপ বদচখলা  

পাইে। 
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৭. চিনু্দ দার্শচনক চিন্তার চেচভ্ন্ন স্তর 

বে-লেণীে ধমেচিন্তাে উলন্মষ সেেপ্রথম আমালদে দৃচষ্ট আকষেণ কলে—আচম িেেে 

স্বীকৃচা ে বোগে ধমেচিন্তাে কথাই েচেলা চছ, বে-সকে চনম্ন্তকলেে চিন্তা ‘ধমে’ সংজ্ঞা 

োলভে িলোগে, আচম বসগুচেে কথা েচেলা চছ না—ঐ উচ্চা ে চিন্তাোচেে মলধে ভগেৎ-

বপ্রেণা, োলস্ত্রে িলে চককা া ইা োচদ ভাে স্বীকৃা  িয়। শশ্বােচেশ্বাাস িইলা ই আচদম 

ধমেচিন্তাসমূি আেম্ভ িয়। এই চেশ্বালক আমো বদচখলা চছ; ইিাে রষ্টা চনশ্চয়ই বকি 

আলছন। জগলা  োিা চকছু আলছ, সেই া াাঁিাে সৃচষ্ট। এই ধােণাে সচিা  পেো েী ্তকলেে 

চিন্তাধাোয় আত্মাে ধােণা সচম্মচো  িইয়ালছ। আমালদে এই বদি িলেে সম্মুলখ 

চেদেমান; ইিাে িভেন্তলে এমন চকছু আলছ, োিা বদি নয়। ধলমেে আচদম িেিা সম্বলে 

আমো ো টুকু জাচন, া ািাে মলধে এইটুকুই প্রািীনা ম। ভােলা ও এমন িলনলক চছলেন, 

োাঁিাো এই চিন্তাধাোে িনুসেণ কচেয়াচছলেন; চকন্তু  ইিা িা েল্পকালেে মলধেই 

পচো েএ িইয়াচছে। েস্তুা িঃ ভাো ীয় ধমে চিন্তাসমূি এক িননেসাধােণ িান িইলা  োত্রা 

আেম্ভ কচেয়াচছে। া াই ো েমান কালে একমাত্র িচা  সূক্ষ্ম চেলেষণ চেিাে ও িনুমান 

সিালয় আমো কখনও কখনও েুচালা  সমথে িই বে, এইরূপ এক ্তকে ভাো ীয় 

চিন্তাধাোে বেলত্রও চেদেমান চছে। সিজলোধে বে ্তকলে আমো ভাো ীয় ধমেচিন্তাে 

পচেিয় োভ কচে, উিা চকন্তু  পেো েী ্তকে, প্রথম ্তকে নয়। িচা  আচদম ্তকলে সৃচষ্টে ধােণা 

েড়ই িচভনে। া খন এই ধােণা চছে বে, সম্ চেশ্বা েূনোেিা িইলা  শশ্বালেচ্ছায় সৃষ্ট 

িইয়ালছ; একসময় এই চেলশ্বাে চকছুই চছে না এেং বসই সমূ্পণে িভাে িইলা  ইিাে 

আচেভোে ঘচটয়ালছ। পেো েী ্তকলে আমো বদচখ, এই চসদ্ধান্ত সম্পলকে সংেয় উচকয়ালছ—

‘িভাে িইলা  চকরূলপ ভালেে উৎপচত্ত িইলা  পালে?’ বেদালন্তে প্রথম পদলেলপই এই 

প্রশ্ন উচকয়ালছ। এই চেলশ্বাে মলধে েচদ বকান সা ে চনচিা  থালক, া ািা িইলে ইিা চনশ্চয়ই 

বকান ভােেস্তু িইলা  উদ্গা  িইয়ালছ, কােণ ইিা িচা  সিলজই িনুভূা  িয় বে, িভাে 

িইলা  বকাথাও বকান ভােেস্তুে উৎপচত্ত িয় না। মানুষ িালা -নালা  োিা চকছু গলড়, া ািাই 

উপাদান-সালপে। বকান গৃি চনচমো  িইয়া থাচকলে া ািাে উপাদান পূেে িইলা ই চছে; 
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বকান বন কা থাচকলে া ািােও উপাদান পূেে িইলা  চছে; েচদ বকান েত্র্য  প্রস্তুা  িইয়া 

থালক, া ািােও উপাদান পূেে িইলা  চছে। োিা চকছু কােেেস্তু, া ািা এইভালেই উৎপন্ন 

িয়। িা এে িভাে িইলা  জগৎ উৎপন্ন িইয়ালছ—এই প্রথম ধােণাচট স্বভাো ই েচজো  

িইে এেং এই চেশ্বা বে মূে উপাদান িইলা  সৃষ্ট িইয়ালছ, া ািাে িনুসোন আেেেক 

িইে। েস্তুা িঃ সম্ ধমেচিন্তাে ইচা িাস এই উপাদালনে িনুসোলনই পেেেচসা । 

  

বকান্ েস্তু িইলা  এই-সকে উৎপন্ন িইয়ালছ? এই সৃচষ্টে চনচমত্ত-কােণ ো শশ্বাে সম্বলে 

প্রশ্ন ছাড়াও, ভগোলনে চেশ্বাসৃচষ্ট-চেষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সেোলপো েড় প্রশ্ন িইে—‘চক বসই 

উপাদান, োিা িইলা  চা চন সৃচষ্ট কচেলেন?’ সকে দেেনমা  বেন এই একচট প্রলশ্নে 

সমাধালনই েোপৃা । ইিাে একচট সমাধান িইে এই বে—প্রকৃচা , শশ্বাে এেং আত্মা এই 

চা নচটই োশ্বাা  সনাা ন সত্তা, বেন চা নচট সমান্তোে বেখা িনন্তকাে ধচেয়া পাোপাচে 

িচেলা লছ; এই-সকে দােেচনলকে মলা  এই চা নচটে মলধে প্রকৃচা  ও আত্মাে িচ্তকত্ব 

পো ত্র্য , চকন্তু  ভগোলনে সত্তা স্বা ত্র্য । প্রলা েক দ্রেেকচণকা বেমন শশ্বালেে ইচ্ছাধীন, বা মচন 

প্রলা েক আত্মাও া াাঁিাে ইচ্ছাধীন। ধমেচিন্তা সম্পলকে িনোনে ্তকলেে আলোিনাে পূলেে 

আমো আত্মাে ধােণা সম্পলকে আলোিনা কচেে এেং বদচখে বে, সকে পাশ্চাা ে 

দেেনমলা ে সচিা  বেদাচন্তক দেেলনে এক চেোট পাথেকে েচিয়ালছ। বেদান্তোদীো 

সকলেই একচট সাধােণ মলনাচেজ্ঞান মাচনয়া িলেন। দােেচনক মা োদ োিাে োিাই 

িউক না বকন, ভােলা ে োো ীয় মলনাচেজ্ঞান একই প্রকাে, উিা প্রািীন সাংখে মন্তকলত্ত্বে 

িনুরূপ। এই মন্তকত্ত্ব িনুোয়ী প্রা েোনুভূচা ে ধাো এইিঃ োিে ইচিয়লগােলকে উপে 

চেষয়গুচে িইলা  বে কম্পন প্রথলম সংক্রাচমা  িয়, া ািা োচিলেে ইচিয়লগােক িইলা  

চভা লেে ইচিয়সমূলি সিাচো  িয়; িন্তচেচিয় িইলা  উিা মলন এেং মন িইলা  েুচদ্ধলা  

বপ্রচো  িয়; েুচদ্ধ িইলা  উিা এমন এক সত্তাে চনকট উপচিা  িয়, োিা এক এেং োিালক 

া াাঁিাো ‘আত্মা’ নালম িচভচিা  কচেয়া থালকন। আধুচনক োেীেচেজ্ঞালনে বেলত্র আচসলে 

আমো বদচখলা  পাই বে, উএ চেজ্ঞান চেচভন্ন সংলেদলনে বকিিেগুচে আচেষ্কাে 

কচেয়ালছ। প্রথমা িঃ ইিা চনম্ন্তকলেে বকিগুচেে সোন পাইয়ালছ, া দপচে উচ্চ্তকলেে 

বকিগুচেে িেিান আচেষ্কাে কচেয়ালছ; এই উভয় জাা ীয় বকিলক ভাো ীয় দেেলনে 
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িন্তচেচিয় এেং মলনে িনুরূপ েো োইলা  পালে; চকন্তু  এই-সকে চেচভন্ন বকিলক 

চনয়ত্র্য ণ কচেলা  পালে, এইরূপ বকান একচট চেলেষ বকি োেীেচেজ্ঞালন আচেষৃ্কা  িয় 

নাই। সুা োং ঐ-সকে চেচভন্ন বকলিে ঐকে বকাথায়, া ািা োেীেচেজ্ঞান আমালদে 

েচেলা  পালে না। এই-সকে বকলিে ঐকে বকাথায় সংিাচপা ? মচ্তকষ্কি বকিগুচে 

পেস্পে-চেচচ্ছন্ন, এেং সকে বকিলক চনয়ত্র্য ণ কচেলা  পালে—এরূপ বকান বকি বসখালন 

নাই। সুা োং ভাো ীয় মন্তকত্ত্ব ো টুকু া থে আচেষ্কাে কচেয়ালছ, া ািাে চেরুলদ্ধ আপচত্ত 

কো িলে না। আমালদে এমন একচট ঐকেিান িাই, োিাে উপে সংলেদনগুচে 

প্রচা ফচো  িইলে, এেং োিা একচট পূণে িনুভে গচড়য়া াু চেলে। ো েণ না বসই 

েস্তুচটলক স্বীকাে কচে, া া েণ পেেন্ত চনলজে সম্পলকে ো বকান চিত্র ো িনে বকান চকছু 

সম্পলকে আমো বকান ঐকেেদ্ধ ধােণা কচেলা  পাচে না। েচদ এই ঐকেিেচট না থালক, 

া ািা িইলে আমো কখনও িয়লা া বকেে বদচখে, া ািাে চকছুেণ পলে িয়লা া চনিঃশ্বাাস 

্িণ কচেে, া ােপে ভচনে, ইা োচদ। ফলে েখন কািােও কথা ভচনে, া খন া ািালক 

আলদ  বদচখলা  পাইে না, কােণ সংলেদলনে বকিগুচে পেস্পে-চেচচ্ছন্ন। 
  

আমালদে এই েেীে জড়েস্তু নালম পচেচিা  কা কগুচে কচণকাে সমচষ্ট মাত্র। ইিা 

িনুভূচা িীন ও িলিা ন। বেদাচন্তকগণ োিালক সূক্ষ্মেেীে েলেন, া ািাও ঐরূপ। 

া াাঁিালদে মলা  এই সূক্ষ্মলদিচট স্বচ্ছ িইলেও জড়; ইিা িচা  েুদ্র কচণকাৈাো গচকা ; এই 

কচণকাগুচে এা  সূক্ষ্ম বে, িণুেীেণ েত্র্য সিালয়ও বসগুচে বদখা োয় না। ঐ সূক্ষ্ম বদি 

বকান্ প্রলয়াজলন োলগ? ইিা িচা  সূক্ষ্মেচএে আধাে। এই িূেলদি বেমন িূেেচএে 

আধাে, সূক্ষ্মলদিও বা মচন বসই-সকে সূক্ষ্মেচএে আধাে, োিালক আমো চেচভন্ন েৃচত্তে 

আকালে উচদা  ‘চিন্তা’ নালম িচভচিা  কচে। প্রথলম পাই িূেেচএসি িূে জলড়ে সমচষ্ট 

মানেলদি। আধাে েো ীা  েচএ থাচকলা  পালে না। েচএ চনলজে িেিালনে জনে জড় 

েস্তুে মুখালপেী। কালজই িূো ে েচএ আমালদে এই বদি-িেেম্বলন কােে কলে এেং 

এই েচএগুচেই আোে সূক্ষ্মাকাে ধােণ কলে। বে েচএ িূোকালে কােে কচেলা লছ, া ািাই 

আোে সূক্ষ্মাকাে কালেেে আকে িয় এেং চিন্তাে আকালে পচেণা  িয়। া ািালদে উভলয়ে 

মলধে বকান ো্তকে বভদ নাই; া ািাো একই েচএে ভধু িূে ও সূক্ষ্ম চেকাে। িূেেেীে 
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এেং সূক্ষ্মেেীলেে মলধেও বকান ো্তকে বভদ নাই। সূক্ষ্মলদিও জড়েস্তু ৈাো গচকা , েচদও 

এই জড়পদাথেগুচে িচা  সূক্ষ্ম। আে এই িূেলদি বেমন িূেেচএে চক্রয়াে েত্র্য , বা মচন 

এই সূক্ষ্মলদিও সূক্ষ্মেচএে চক্রয়াে েত্র্য । বকাথা িইলা  এই-সকে েচএ আলস? 

বেদান্তদেেলনে মলা  প্রকৃচা লা  দইচট েস্তু আলছ, একচটলক া াাঁিাো ‘আকাে’ েলেন; উিাই 

উপাদান পদাথে এেং উিা িচা  সূক্ষ্ম। িপেচটলক া াাঁিাো েলেন ‘প্রাণ’, উিাই িইে 

েচএ। োিা চকছু আপনাো োয়ু, মাচট ো িনে বকান পদাথেরূলপ বদলখন, স্পেে কলেন 

িথো ভলনন, বস-সেই জড়েস্তু, সেই আকাে িইলা  উৎপন্ন। এগুচে প্রালণে চক্রয়াে 

ফলে পচেেচা ো  িইয়া ক্রমেই সূক্ষ্ম িইলা  সূক্ষ্মা ে িথো িূে িইলা  িূো ে িইয়া 

থালক। আকালেে নোয় প্রাণও সেেেোপী এেং সেোনুসূো । আকােলক েচদ জলেে সচিা  

াু েনা কো োয়, া লে চেলশ্বাে িনোনে পদাথে-সকেলক জে িইলা  উৎপন্ন এেং জলেে 

উপে ভাসমান াু ষােখি েো িলে। বে েচএ আকােলক এই চেচেধ আকালে পচেেচা ো  

কলে, া ািাই িইে প্রাণ। বপেী িােনা, িাাঁটা, েসা, কথা েো ইা োচদরূলপ িূে্তকলে 

প্রালণে চেকালেে জনে আকাে িইলা  এই িূেলদিরূপ েত্র্য চট গচকা  িইয়ালছ। োিালা  ঐ 

একই প্রাণ সূক্ষ্মা ে আকালে চিন্তারূলপ চেকচো  িইলা  পালে, া াই পূলেোএ সূক্ষ্মলদিচটও 

আকাে িথোৎ আকালেে িচা  সূক্ষ্ম িেিা িইলা  গচকা  িইয়ালছ। সুা োং সেোল্ আলছ 

এই িূেলদি, া ািাে রলধ্বেে আলছ এই সূক্ষ্মলদি। া ািােও রলধ্বেে আলছ জীে ো প্রকৃা  

মানুষ। নখগুচে বেমন আমালদে বদলিে িংে িইলেও ঐগুচেলক োে োে কাচটয়া বফো 

িলে, িূেলদি এেং সূক্ষ্মলদলিে সম্বেও া দনুরূপ। ইিা চকক নয় বে, মানলেে দইচট বদি 

আলছ—একচট সূক্ষ্ম এেং িপেচট িূে। প্রকৃা পলে একচট মাত্র বদিই আলছ, া লে বে 

িংে দীঘেিায়ী, া ািালক সূক্ষ্মেেীে এেং োিা দ্রুা চেনােী, া ািালক িূেেেীে েলে। 

বেমন আচম এই নখগুচে ো োে ইচ্ছা কাচটয়া বফচেলা  পাচে, বসইরূপ েে েে োে 

আচম এই িূেেেীে া োগ কচেলা  পাচে, চকন্তু  া েু সূক্ষ্মেেীেচট থাচকয়া োয়। 

বৈা োদীলদে মলা  এই জীে ো প্রকৃা  মানে িা েন্ত সূক্ষ্ম। 

  

এ পেেন্ত আমো বদচখয়াচছ, ‘মানুষ’ েচেলা  এমন একচট েেচএলক েুাায়, োিাে প্রথমা িঃ 

আলছ একচট দ্রুা  ধ্বেংসেীে িূেলদি, া ােপে আলছ একচট েহুেুগিায়ী সূক্ষ্মলদি, 
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সলেোপচে আলছ একচট জীোত্মা। বেদালন্তে মলা  এই জীোত্মা শশ্বালেে নোয় চনা ে। 

প্রকৃচা ও চনা ে, চকন্তু  পচেণামী চনা ে। প্রকৃচা ে োিা উপাদান—িথোৎ প্রাণ এেং আকাে—

া ািাও চনা ে; চকন্তু  া ািাো িনন্তকাে ধচেয়া চেচভন্নরূলপ পচেেচা ো  িইলা লছ। জীে 

আকাে চকংো প্রালণে ৈাো চনচমো  নয়; ইিা জড়সম্ভূা  নয় েচেয়া চনা ে। ইিা প্রাণ ও 

আকালেে বকান প্রকাে চমেলনে ফলে উৎপন্ন িয় নাই। োিা বে চগক পদাথে নয়, া ািা 

বকান চদনই ধ্বেংস িইলে না। কােণ ধ্বেংলসে িথে িইে কােলণ প্রা োো েন। িূেলদি 

আকাে এেং প্রালণে চমেলন গচকা ; িা এে ইিাে ধ্বেংস িচনোেে। চকন্তু  জীে বে চগক 

পদাথে নয়; কালজই া ািাে কখনও ধ্বেংস নাই। এই একই কােলণ ইিা কখনও জলন্ম নাই। 

বকান িলে চগক পদালথেেই জন্ম িইলা  পালে না। এই একই েুচএ এলেলত্র প্রলোজে। 

একমাত্র বে চগক পদালথেেই আেম্ভ সম্ভে। েে েে আত্মাসি এই প্রকৃচা  সমূ্পণেরূলপ 

শশ্বালেে চনয়ত্র্য ণাধীন। শশ্বাে সেেেোপী, সেেজ্ঞ, চনোকাে এেং চা চন প্রকৃচা ে সিালয় 

চদোোচত্র সকে সময় কােে কচেলা লছন। ইিাে সেটুকুই া াাঁিাে চনয়ত্র্য ণাধীন। চা চন চেলশ্বাে 

চিেন্তন িচধপচা । ইিাই িইে বৈা োদীলদে মা । এখন প্রশ্ন এইিঃ শশ্বােই েচদ চেলশ্বাে 

চনয়ন্তা িন, া লে বকন চা চন এই পাপময় চেশ্বা সৃচষ্ট কচেলেন, বকন আমো এা  দিঃখকষ্ট 

পাইে? বৈা োদীলদে মলা িঃ ইিালা  শশ্বালেে বকান বদাষ নাই। চনলজলদে বদালষই আমো 

কষ্ট পাই। বেমন কমে, বা মচন ফে। চা চন মানুষলক সাজা চদোে জনে বকান চকছুই কলেন 

নাই। মানুষ দচেদ্র ো িে িইয়া ো িনে বকান দূেেিায় জন্ম্িণ কলে। া ািাে কােণ 

চক? ঐরূলপ জন্ম্িণ কচেোে পূলেে বস চনশ্চয়ই চকছু কচেয়ালছ। জীে িনন্তকাে ধচেয়া 

ো েমান েচিয়ালছ এেং কখনও সৃচষ্ট িয় নাই। আে এই দীঘেকাে ধচেয়া বস কা  চকছু 

কচেয়ালছ। োিা চকছু আমো কচে না বকন, া ািাে ফে আমাচদগলক বভাগ কচেলা  িয়। 

ভাে কাজ কচেলে আমো সুখী িই, আে মন্দ কাজ কচেলে দিঃখ পাই। ঐরূলপই জীে 

দিঃখকষ্ট বভাগ কচেলা  থালক এেং নানারূপ কােেও কচেলা  থালক। মৃাু েে পে চক িয়? 

এই-সকে বেদান্ত সম্প্রদায়গুচেে িন্তগো  সকলেই স্বীকাে কলেন, জীে স্বরূপা িঃ পচেত্র। 

চকন্তু  া াাঁিাো েলেন বে, িজ্ঞান জীলেে স্বরূপ আেৃা  কচেয়া োলখ। পাপকমে কচেলে 

বেমন বস িজ্ঞালনে ৈাো আেৃা  িয়, পুণেকলমেে ফলে বা মনই আোে া ািাে স্বরূপ-
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বিা না জাগচো  িয়। জীে একচদলক বেমন চনা ে, িপেচদলক বা মচন চেভদ্ধ। প্রলা েক 

েেচএই স্বরূপা িঃ চেভদ্ধ। 

  

েখন পুণেকলমেে ৈাো া ািাে সম্তক পাপকলমেে চেলোপ িয়, া খন জীে পুনেোে চেভদ্ধ 

িয় এেং চেভদ্ধ িইয়া বস ‘বদেোন’ নালম কচথা  পলথ রলধ্বেে গমন কলে। া খন ইিাে 

োচগচিয় মলন প্রলেে কলে। েলব্দে সিায়া া েো ীা  বকি চিন্তা কচেলা  পালে না। চিন্তা 

থাচকলে েব্দও িেেেই থাচকলে। েব্দ বেমন মলন প্রলেে কলে, মনও বা মচন প্রালণ এেং 

প্রাণ জীলে চেেীন িয়। া খন জীে এই েেীে িইলা  দ্রুা  েচিগো  িয়, এেং সূেেলোলক 

গমন কলে। এই চেশ্বাজগৎ মিোকালে সচজনকা । এই পৃচথেীলক েলে ভূমিে, বেখালন িি, 

সূেে, া ােকাোচজ বদখা োয়। া ািাে রলধ্বেে সূেেলোক িেচিা ; া ািাে পলে আলছ আে 

একচট বোক, োিালক িিলোক েলে। া ািােও পলে আলছ চেদেলোক নালম আে একচট 

বোক। জীে ঐ চেদেলোলক উপচিা  িইলে পূেে িইলা  চসচদ্ধপ্রাি িপে এক েেচএ া ািাে 

িভেথেনাে জনে বসখালন উপচিা  িন এেং চা চন া ািালক িপে একচট বোলক িথোৎ 

ব্রহ্মলোক নামক সলেোত্তম স্বলগে েইয়া োন। বসখালন জীে িনন্তকাে ধচেয়া োস কলে; 

া ািাে আে জন্ম-মৃাু ে চকছুই িয় না। এই ভালে জীে িনন্তকাে ধচেয়া আনন্দ বভাগ 

কলে, এেং একমাত্র সৃচষ্টেচএ ছাড়া শশ্বালেে আে সেেচেধ ঐশ্বালেে ভূচষা  িয়। চেলশ্বাে 

একমাত্র চনয়ন্তা আলছন এেং চা চন শশ্বাে। িপে বকিই া াাঁিাে িান ্িণ কচেলা  পালে 

না। বকি েচদ শশ্বােলত্বে দােী কলেন, া ািা িইলে বৈা োদীলদে মলা  চা চন বঘাে নাচ্তকক। 

সৃচষ্টেচএ ছাড়া শশ্বালেে িপে েচএসমূি জীলে সিাচো  িয়। উএ জীোত্মা েচদ েেীে 

্িণ কচেলা  িান এেং পৃচথেীে চেচভন্ন িংলে কমে কচেলা  িান, া ািা িইলে া ািাও 

কচেলা  পালেন। চা চন েচদ সকে বদেলদেীলক চনলজে সম্মুলখ আচসলা  চনলদেে বদন, চকংো 

েচদ চপাৃ পুরুষলদে আনয়ন কচেলা  ইচ্ছা কলেন, া ািা িইলে া াাঁিাো া াাঁিাে ইচ্ছানুসালে 

া থায় উপচিা  িন। া াাঁিাে া খন এমনই েচএ োভ িয় বে, া াাঁিাে আে দিঃখলভাগ িয় 

না, এেং ইচ্ছা কচেলে চা চন িনন্তকাে ধচেয়া ব্রহ্মলোলক িেিান কচেলা  পালেন। 

া াাঁিালকই েচে বেষ্ঠ মানে—চেচন শশ্বালেে ভােোসা িজেন কচেয়ালছন, চেচন সমূ্পণেরূলপ 
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চনিঃস্বাথে িইয়ালছন, সমূ্পণে পচেত্রা া িজেন কচেয়ালছন, সকে োসনা া োগ কচেয়ালছন, 

চেচন শশ্বােলক ভােোলসন এেং উপাসনা ছাড়া িনে বকান কমে কচেলা  িালিন না। 

  

িপে একলেণীে জীে আলছন, োাঁিাো এা  উন্না  নন; া াাঁিাো সৎকমে কলেন িথি 

পুেস্কাে প্রা োো কলেন। া াাঁিাো েলেন—দচেদ্রলক া াাঁিাো চকছু দান কচেলেন, চকন্তু  

চেচনমলয় া াাঁিাো স্বগেোভ কামনা কলেন। মৃাু েে পে া াাঁিালদে চকরূপ গচা  িয়? া াাঁিালদে 

োকে মলন েীন িয়, মন প্রালণ েয় পায়, প্রাণ জীোত্মায় েীন িয়, জীোত্মা বদিা োগ 

কচেয়া েচিগো  িয় এেং িিলোলক োয়। ঐ জীে বসখালন দীঘেকালেে জনে িা েন্ত সুলখ 

সময় িচা োচিা  কলেন। া াাঁিাে সৎকলমেে ফে ো কাে থালক, া া চদন ধচেয়া চা চন 

সুখলভাগ কলেন। েখন বসই সকে চনিঃলেচষা  িইয়া োয়, া খন চা চন পুনোয় ধোা লে 

িো ীণে িন, এেং চনজ োসনানুোয়ী ধোধালম নূা ন জীেন আেম্ভ কলেন। িিলোলক 

জীেগণ বদেজন্ম প্রাি িয়, চকংো খ্রীষ্টধলমে এেং মুসেমান ধলমে উচেচখা  বদেদূা রূলপ 

জন্ম্িণ কলেন। বদো া িলথে কা কগুচে উচ্চপদমাত্রই েুচালা  িইলে। েথা বদেগলণে 

িচধপচা ত্ব ো ইিত্ব একচট উচ্চপলদে নাম। েহু সির মানুষ বসই পদ োভ কচেয়া থালক। 

সলেোত্তম বেচদক চক্রয়াকলমেে িনুষ্ঠানকােী বকান পুণেোন্ েেচএে মৃাু ে িইলে চা চন 

বদো াে মলধে ইিত্বপদ প্রাি িন; এচদলক া া চদলন পূেেো েী ইলিে পা ন িয় এেং 

া াাঁিাে পুনেোে মা েেলোলক জন্মোলভে কাে আচসয়া পলড়। ইিলোলক বেমন োজাে 

পচেো েন িয়, বা মনই বদো ালদেও পচেো েন িয়, া াাঁিালদেও মৃাু ে িয়। স্বগেোসী 

সকলেেই মৃাু ে আলছ। একমাত্র মৃাু েিীন িান িইে ব্রহ্মলোক; বসখালন জন্মও নাই, 

মৃাু েও নাই। 

  

এইরূলপ জীেগণ স্বলগে গমন কলেন এেং মালা মালা বদা েলদে উৎপালা ে কথা ছাচড়য়া 

চদলে স্বগেফে া াাঁিালদে পলে িা েন্ত সুখকেই িইয়া থালক। পুোলণে মলা  বদা ে আলছ, 

া ািাো মালা মালা বদো ালদে নানারূলপ া াড়না কলে। পৃচথেীে োো ীয় পুোলণ এই 

বদেদানলেে সং্ালমে চেেেণ বদচখলা  পাওয়া োয়, আেও বদখা োয় বে, িলনক সময় 

বদা েগণ বদেগণলক জয় কচো । িেেে িলনক সময়ই মলন িয়, বদেগণ িলপো 
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বদা েগলণে দষ্কমে েেং চকছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ েো োয়, সকে পুোলণই বদেগণলক 

কামপোয়ণ েচেয়া মলন িয়। এইরূলপ পুণেকলমেে ফেলভাগ বেষ িইলে বদেগলণে পা ন 

িয়। া খন া াাঁিাো বমঘ এেং োচেচেন্দু িেেম্বন কচেয়া বকান েসে ো উচবলদ সিাচো  

িন এেং ঐরূলপ মানলেে ৈাো ভচো  খালদেে মধে চদয়া মানেেেীলে প্রলেে কলেন। 

চপা াে চনকট িইলা  া াাঁিাো উপেুএ বদি-গকলনে উপাদান পান। েখন বসই উপাদালনে 

উপলোচগা া বেষ িইয়া োয়, া খন া াাঁিালদে নূা ন বদি সৃচষ্ট কচেলা  িয়। এখন—এরূপ 

িলনক েয়া ান প্রকৃচা ে বোক আলছ, োিাো নানাপ্রকাে দানেীয় কােে সাধন কলে। 

া ািাো পুনোয় ইা েলোচনলা  জন্ম্িণ কলে, এেং া ািাো িা েন্ত িীনকমো িইলে িচা  

চনম্ন্তকলেে প্রাচণরূলপ জন্ম্িণ কলে িথো েৃেো া চকংো প্র্তকোচদলা  পচেণা  িয়। 

  

বদেজলন্ম বকান কমেফে িচজো  িয় না; একমাত্র মানুষই কমেফে িজেন কলে। কমে 

েচেলা  এমন কাজ েুাায়, োিাে ফে আলছ। েখন মানুষ মচেয়া বদো া িয়, া খন 

া ািালদে বকেে সুখ ও আোলমে সময়, বসই সময় া ািাো নূা ন কমে কলে না; স্বগে 

া ািালদে িা ীা  সৎকলমেে পুেস্কাে মাত্র। েখন সৎকলমেে ফে চনিঃলেচষা  িয়, া খন 

িেচেষ্ট কমে া ািাে ফে প্রসে কচেলা  উদো  িয়, এেং বসই জীে পুনোয় পৃচথেীলা  

আগমন কলে। া খন েচদ বস িচা েয় ভভ কলমেে িনুষ্ঠান কচেয়া আোে চনলজলক ভদ্ধ 

পচেত্র কচেলা  পালে, া ািা িইলে বস ব্রহ্মলোলক গমন কলে এেং আে পৃচথেীলা  চফচেয়া 

আলস না। 

  

চনম্না ে ্তকেগুচে িইলা  উচ্চ্তকলেে চদলক ক্রমচেকালেে পলথ পভত্ব একচট সামচয়ক িেিা 

মাত্র। সমলয় পভও মানুষ িয়। ইিা িা েন্ত গুরুত্বপূণে েেণীয় চেষয় বে, মানুলষে 

সংখোেৃচদ্ধে সলে সলে পভলদে সংখো হ্রাস পাইলা লছ। পভলদে আত্মা মানলে রূপাচয়া  

িইলা লছ, েহু চেচভন্ন বেণীে পভ ইা িঃপূলেেই মানলে পচেণা  িইয়া চগয়ালছ। এই-সকে 

চেেুি পভপেী আে বকাথায় ো োইলা  পালে? 

  

বেলদ নেলকে বকান উলেখ নাই। চকন্তু  আমালদে োলস্ত্রে পেো েী কালেে ্ন্থ পুোলণে 

েিচয়া ালদে মলন িইে বে, নেলকে কল্পনালক োদ চদয়া বকান ধমে পূণোে িইলা  পালে 
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না, া াই া াাঁিাো নানা েকম নেক কল্পনা কচেয়ালছন। এই-সে নেলকে কা কগুচেলা  

মানুষলক কোা  চদয়া চিচেয়া চৈখচিা  কো িইলা লছ এেং া ািালদে উপে িচেোম োা না 

িচেলা লছ, চকন্তু  া েু া ািালদে মৃাু ে নাই। া ািাো প্রচা  মুিূলা ে া ীব্র বেদনায় জজেচো  

িইলা লছ। া লে দয়া কচেয়া এই-সকে ্লন্থ েো িইয়ালছ বে, এই-সে েত্র্য ণা চিেিায়ী 

নলি। এই িেিায় া ািালদে িসৎ-কলমেে েয় িয়; িনন্তে া ািাো মলা েে পুনোগমন 

কলে এেং আোে নূা ন সুলোগ পায়। সুা োং এই মানেলদলি একচট মিা সুলোগ োভ 

িয়। া াই ইিালক কমে েেীে েলে। ইিাে সািালেে আমো আমালদে চনলজলদে ভাগে 

চনধোেণ কচে। আমো একচট চেোট িলক্র ঘুচেলা চছ এেং এই িলক্র এইচটই িইে 

আমালদে ভচেষেৎ-চনধোেক চেন্দু। সুা োং এই বদিচটলক জীলেে সেোলপো গুরুত্বপূণে রূপ 

েচেয়া চেলেিনা কো িয়। মানুষ বদো া িলপোও বেষ্ঠ। 

  

এই পেেন্ত খাাঁচট এেং জচটো ািীন বৈা োদ েোখো কো িইে। এইোলে আমো উচ্চা ে 

বেদান্তদেেলন আচসলা চছ, োিা পূলেোএ মা োদলক িলে চএক মলন কলে। এই মলা  শশ্বাে 

এই চেলশ্বাে উপাদান এেং চনচমত্ত-কােণ—উভয়ই। শশ্বােলক েচদ আপনাো এক িসীম 

পুরুষ েচেয়া মালনন, এেং জীোত্মা ও প্রকৃচা লক িসীম েলেন, া লে আপনাো এই 

িসীম েস্তুগুচেে সংখো েলথচ্ছ োড়াইয়া োইলা  পালেন; চকন্তু  া ািা িা েন্ত িসম্ভে 

কথা; এভালে িচেলে আপনাো সম্ নোয়োস্ত্রলক ধূচেসাৎ কচেয়া বফচেলেন। সুা োং 

শশ্বাে এই চেলশ্বাে িচভন্ন-চনচমত্ত-উপাদান কােণ; চা চন চনলজে মধে িইলা ই এই চেশ্বালক 

োচিলে চেকচো  কচেয়ালছন। া ািা িইলে চক শশ্বাে এই বদওয়াে, এই বটচেে িইয়ালছন, 

চা চন চক েূকে এেং িা োকােী ইা োচদ জগলা ে োো ীয় িীন েস্তু িইয়ালছন? আমো 

েচেয়া থাচক, শশ্বাে ভদ্ধ-স্বভাে। চা চন চকরূলপ এই সকে িীন েস্তুলা  পচেণা  িইলা  

পালেন? আমালদে উত্তে এই—ইিা চকক বেন আমালদেই মা । এই ধরুন আচম একচট 

বদিধােী আত্মা। এক িলথে এই বদি আমা িইলা  পৃথক্ নয়। া থাচপ আচম—প্রকৃা  আচম—

এই বদি নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ েো োইলা  পালে, আচম চনলজলক চেভ, া রুণ, েুেক ো েৃদ্ধা 

েচেয়া পচেিয় চদই; িথি ইিালা  আমাে আত্মাে বকান পচেো েন িয় না। উিা সেেদা 

একই আত্মারূলপ িেিান কলে। চকক বসইরূপ প্রকৃচা -সমচিা  সম্ চেশ্বা এেং িগচণা  
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আত্মাগুচে বেন শশ্বালেে িসীম বদি। চা চন এই-সকলেে মলধে ওা লপ্রাা  িইয়া আলছন। 

একমাত্র চা চনই িপচেো েনীয়, চকন্তু  প্রকৃচা  পচেেচা ো  িয়, আত্মাও পচেেচা ো  িয়। 

প্রকৃচা  এেং আত্মাে পচেো েলনে ৈাো চা চন প্রভাচো  িন না। প্রকৃচা ে পচেো েন চকরূলপ 

িয়? প্রকৃচা ে পচেো েন েচেলা  রূলপে (আকৃচা ে) পচেো েন েুাায়। ইিা নূা ন রূপ ্িণ 

কলে। চকন্তু  আত্মাে িনুরূপ পচেো েন িয় না। আত্মাে জ্ঞালনে সলঙ্কািন এেং সম্প্রসােণ 

িয়। িসৎ কলমেে ৈাো ইিাে সলঙ্কািন ঘলট। বে কলমেে ৈাো আত্মাে স্বাভাচেক পচেত্রা া 

ও জ্ঞালনে সলঙ্কািন ঘলট, া ািালক িভভ কমে েলে। আোে বে-সকে কলমেে ফলে আত্মাে 

মচিমা প্রকাচো  িয়, া ািালক ভভ কমে েলে। সকে আত্মাই পচেত্র চছে, চকন্তু  া ািালদে 

সলঙ্কািন িইয়ালছ। শশ্বাে-কৃপায় এেং সৎকমোনুষ্ঠালনে ৈাো আোে া ািাো সম্প্রসাচো  

িইলে এেং স্বাভাচেক পচেত্রা া োভ কচেলে। প্রলা েলকেই সমান সুলোগ আলছ এেং 

প্রলা েলকই িেলেলষ িেেেই মুচএে িচধকােী িইলে। চকন্তু  এই জগৎ-সংসালেে কখনও 

িেসান িইলে না, কােণ ইিা োশ্বাা । ইিাই িইে চৈা ীয় মা োদ। প্রথমচটলক েো িয় 

‘বৈা োদ’। চৈা ীয় মলা  শশ্বাে, আত্মা এেং প্রকৃচা —এই চা নচটেই িচ্তকত্ব আলছ, এেং 

আত্মা ও প্রকৃচা  শশ্বালেে বদি; এই চা ন চমচেয়া একচট িচভন্ন সত্তা গকন কচেয়ালছ। ইিা 

ধমেচেকালেে একচট উচ্চা ে ্তকলেে চনদেেন এেং ইিালক ‘চেচেষ্টাদ্বৈা োদ’ েো িয়। 

বৈা োলদ এই চেশ্বালক শশ্বাে-কাৃ েক িাচো  একচট সুেৃিৎ েত্র্য রূলপ কল্পনা কো িয়; 

চেচেষ্টাদ্বৈা োলদ ইিালক জীেলদলিে মা  একচট জীেন্ত ও পেমাত্মাে ৈাো িনুসূো  িখি 

সত্তারূলপ কল্পনা কো িয়। 

  

সেেলেলষ আচসলা লছন িদ্বৈা োদীো। া াাঁিাোও বসই একই সমসোে সম্মুখীন িইয়ালছন 

বে, শশ্বােলক ব্রহ্মালিে উপাদান ও চনচমত্ত-কােণ—এই উভয়ই িইলা  িইলে। এই মলা  

শশ্বােই এই সম্ চেশ্বা িইয়ালছন এেং এই কথা বমালটই িস্বীকাে কো িলে না। িপলেো 

েখন েলেন, শশ্বাে এই চেলশ্বাে আত্মা, চেশ্বা া াাঁিাে বদি এেং বসই বদি পচেো েনেীে 

িইলেও শশ্বাে কূটি চনা ে, া খন িদ্বৈা োদীো েলেন, ইিা িথেিীন কথা। া ািাই েচদ 

িয়, া লে শশ্বােলক উপাদান-কােণ েচেয়া োভ চক? উপাদান-কােণ আমো া ািালকই 

েচে, োিা কালেে পচেণা  িয়; কােে েচেলা  কােলণে রূপান্তে েো ীা  আে চকছুই নয়। 
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কােে বদচখলেই েুচালা  িইলে, উিা কােলণেই িনেরূলপ আচেভোে ঘচটয়ালছ। এই চেশ্বা 

েচদ কােে িয় এেং শশ্বাে েচদ কােণ িন, া লে এই চেশ্বা শশ্বালেেই িনেরূলপ আচেভোে 

েো ীা  আে চকছুই নলি। বকি েচদ েলেন, এই চেশ্বা শশ্বালেে েেীে, ঐ েেীে সঙ্কুচিা  ও 

সূক্ষ্মাকাে িইয়া কােণােিা প্রাি িয় এেং ঐ কােণ িইলা  এই চেলশ্বাে উবে ঘলট, া লে 

িদ্বৈা োদী েচেলেন, ফো িঃ ভগোন্ চনলজই এই চেশ্বারূপ ধােণ কলেন। এখালন এক 

িচা  সূক্ষ্ম প্রলশ্নে সম্মুখীন িইলা  িইলে। ভগোনই েচদ চনচখেচেশ্বা িইয়া থালকন, া ািা 

িইলে ইিা িেেে স্বীকােে িইয়া পলড়—আপনাো সকলে এেং সে-চকছুই শশ্বাে। এই 

্ন্থখাচন শশ্বাে এেং প্রলা েক েস্তুই শশ্বাে। আমাে েেীে শশ্বাে, মনও শশ্বাে, আত্মাও শশ্বাে। 

া ািাই েচদ িয়, া লে এা  জীোত্মা আচসে বকাথা িইলা ? শশ্বাে চক া লে েে েে 

জীেরূলপ চেভএ িইয়া পচড়য়ালছন? বসই এক শশ্বােই চক এই েে েে জীলে পচেণা  

িইয়ালছন? ইিাই ো চকরূলপ সম্ভে িইলে? বকমন কচেয়া বসই িনন্ত েচএ ও িসীম 

েস্তু—চেলশ্বাে বসই িখি সত্তা চেখচিা  িইলা  পালেন? িসীম েস্তুে চেভাজন সম্ভে নলি। 

বসই িখি িচেচমে সত্তা চকরূলপ এই চেশ্বা িইলা  পালেন? েচদ চা চনই এই চেশ্বা িইয়া 

থালকন, া ািা িইলে চা চন পচেো েনেীে এেং েচদ চা চন পচেো েনেীে িন, া ািা িইলে 

চা চন প্রকৃচা ে িংে এেং োিাই প্রকৃচা ে িংে া ািােই পচেো েন আলছ, জন্ম আলছ, মৃাু ে 

আলছ। েচদ আমালদে শশ্বাে পচেো েনেীে িন, া ািা িইলে া াাঁিােও বকান-না-লকান চদন 

মৃাু ে িইলে। এই া থেচট সেেদা মলন োখা আেেেক। আোে প্রশ্ন, এই শশ্বালেে চক পচেমাণ 

িংে এই চেশ্বারূলপ পচেণা  িইয়ালছ? েচদ এই িংে (েীজগচণলা ে িজ্ঞাা  পচেমাণ) 

িয়, া ািা িইলে পেো েী সমলয় বসই িংে োদ চদয়া িেচেষ্ট পচেমাণ শশ্বাে ো েমান 

েচিলেন। কালজই সৃচষ্টে পূলেে শশ্বাে বেরূপ চছলেন, এখন আে চা চন চকক বসরূপ েচিলেন 

না, কােণ া াাঁিাে ঐ পচেমাণ িংে এখন চেলশ্বা পচেণা  িইয়ালছ।  

  

িা এে িদ্বৈা োদীগণ েলেন, ‘এই চেলশ্বাে প্রকৃা পলে িচ্তকত্ব নাই, এ সকেই মায়া। 

এই সম্ ব্রহ্মাি, এই বদেগণ, বদেদূা গণ, জন্মমৃাু েে িধীন িনোনে প্রাণী এেং িক্রেৎ 

ভ্রামেমাণ এই িনন্তলকাচট আত্মা—এই সম্তকই স্বপ্নমাত্র।’ জীে েচেয়া বমালটই চকছু নাই; 

িা এে া ািালদে িগচণা  সংখোই ো চকরূলপ িইলে? একমাত্র বসই িনন্ত সত্তা আলছন। 
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বেমন একই সূেে চেচভন্ন জেচেন্দুে উপে প্রচা চেচম্বা  িইয়া েহুরূলপ প্রচা ভাা  িয়, বকাচট 

বকাচট জেকচণকা বেমন বকাচট বকাচট সূেেলক প্রচা ফচো  কলে এেং প্রলা েকচট 

জেকচণকাই সূলেেে পচেপূণে প্রচা মূচা ে ধােণ কলে, িথি সূেে একচটমাত্রই থালক, চকক 

বসইরূলপ এই-সকে জীে চেচভন্ন িন্তিঃকেলণ প্রচা ফচো  প্রচা চেম্ব মাত্র। এই-সকে 

চেচভন্ন িন্তিঃকেণ বেন চেচভন্ন জেচেন্দুে মা  বসই এক সত্তালক প্রচা ফচো  কচেলা লছ। 

শশ্বাে এই-সকে চেচভন্ন জীলে প্রচা চেচম্বা  িইয়ালছন। চকন্তু  সা েলক োদ চদয়া বকান চনছক 

স্বপ্ন থাচকলা  পালে না; বসই িনন্ত সত্তাই বসই সা ে। এই েেীে-মন ও আত্মা-রূলপ 

আপচন একচট স্বপ্ন মাত্র; চকন্তু  স্বরূপা িঃ আপচন বসই সচচ্চদানন্দ, আপচনই এই চেলশ্বাে 

শশ্বাে; আপচনই সম্ চেশ্বালক সৃচষ্ট কচেলা লছন, আোে আপনালা  টাচনয়া েইলা লছন। 

ইিাই িইে িদ্বৈা োদীে মা । সুা োং এই-সকে জন্ম এেং পুনজেন্ম, এই-সকে আসা-

োওয়া মায়াসৃষ্ট িেীক কল্পনা মাত্র। আপচন বা া িসীম। আপচন আোে বকাথায় 

োইলেন? এই সূেে, এই িি, এই চনচখে চেশ্বাব্রহ্মাি আপনাে সেোা ীা  স্বরূলপে মলধে 

বেন কলয়কচট কচণকামাত্র। িা এে আপনাে চকরূলপ জন্ম-মৃাু ে িইলে? আচম কখনও 

জন্ম্িণ কচে নাই এেং কখনও কচেে না। আমাে বকানচদন চপা া-মাা া, েেু, েত্রু চছে 

না, কােণ আচম বসই ভদ্ধ সচচ্চদানন্দ। আচমই চা চন, আচমই চা চন। া ািা িইলে এই 

দেেলনে মলা  মানেজীেলনে েেে চক? োাঁিাো উএ জ্ঞান োভ কলেন, া াাঁিাো চেলশ্বাে 

সচিা  িচভন্ন িইয়া োন; া াাঁিালদে পলে সকে স্বগে, এমন চক ব্রহ্মলোকও েয় পায়, 

সম্ স্বপ্ন চেেীন িইয়া োয় এেং া াাঁিাো চনলজলদে এই চেলশ্বাে সনাা ন শশ্বােরূলপ 

বদচখলা  পান। া াাঁিাোই িনন্ত জ্ঞান ও োচন্ত- মচিা  প্রকৃা  চনজস্ব েেচএত্ব খুাঁচজয়া পান 

এেং মুচএ োভ কলেন। া াাঁিালদে া খন াু চ্ছেস্তুলা  আনলন্দে িেসান ঘলট। আমো এই 

েুদ্র বদলি এেং েুদ্র েেচএলত্বও আনন্দ পাই। েখন এই সম্ চেশ্বা আমাে বদি িইলে, 

া খন আনন্দ আেও কা গুণ েৃচদ্ধ পাইলে! েেীেও েখন সুলখে আকে, া খন চনচখে 

েেীে আমাে িইয়া বগলে সুখও বে িপচেচমা  িইলে, া ািা েোই চনষ্প্রলয়াজন; া খনই 

মুচএোভ িইলে। ইিালকই িদ্বৈা োদ ো বৈা াা ীা  বেদান্তদেেন েো িয়। 
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বেদান্তদেেন এই চা নচট ্তকলেে মধে চদয়া ি্সে িইয়ালছ; আমো ইিাে িচধক আে 

ি্সে িইলা  পাচে না, কােণ একলত্বে রলধ্বেে গমন কো সাধোা ীা । বকান চেজ্ঞান 

একোে এই একলত্বে ধােণায় উপনীা  িইলে আে বকান উপালয়ই একত্বলক িচা ক্রম 

কচেয়া ি্সে িইলা  পালে না। মানুষ এই পেম িখি েস্তুে িা ীা  আে চকছুই ধােণা 

কচেলা  পালে না। 

  

সকে মানুলষে পলে এই িদ্বৈা োদ স্বীকাে কো সম্ভে নয়; ইিা িচা  দরূি। প্রথমা িঃ 

ইিা েুচদ্ধ ৈাো িনুধােন কোই কচকন, ইিা েুচালা  িইলে সূক্ষ্মা ম েুচদ্ধ এেং ভয়েূনে 

িনুভে-েচএে প্রলয়াজন। চৈা ীয়া িঃ ইিা িচধকাংে মানলেে পলে উপলোগী নলি। 

কালজই এই চা নচট পৃথক্ ্তকলেে আচেভোে িইয়ালছ। প্রথম ্তকে িইলা  আেম্ভ কচেলে 

মনন এেং চনচদধোসলনে ফলে চৈা ীয়চট আপচনই উদ্ঘাচটা  িইলে। েেচএলকও জাচা েই 

নোয় ্তকলে ্তকলে ি্সে িইলা  িইলে। বে-সকে ্তকলেে মাধেলম মানেজাচা  উচ্চা ম 

ধমেচিন্তায় উপনীা  িইয়ালছ, প্রলা েক েেচএলক া ািাে িনুসেণ কচেলা  িইলে। া লে 

একচট ্তকে িইলা  িপে ্তকলে উচকলা  বেখালন মানেজাচা লক িাজাে িাজাে েৎসে 

কাটাইলা  িইয়ালছ, প্রচা  েেচএ মানেজাচা ে বসই জীেলনচা িাস া দলপো িচা  িল্প 

সময় মলধে উদ্ োচপা  কচেলা  পালে। া েু আমালদে প্রলা েকলকই এই প্রলা েকচট ্তকলেে 

মধে চদয়া োইলা  িইলে। আপনাো োাঁিাো িদ্বৈা োদী, া াাঁিাো চনলজলদে জীেলনে বসই 

সময় স্মেণ করুন, েখন আপনাো বঘাে বৈা োদী চছলেন। বে মুিূলা ে  আপচন চনলজলক 

বদি ও মন-রূলপ চিন্তা কচেলেন, বসই মুিূলা ে এই সম্ স্বপ্ন আপনালক স্বীকাে কচেয়া 

েইলা  িইলে। ইিাে িংেমাত্রলকও স্বীকাে কচেলে সম্চটলকও স্বীকাে কো িা োেেেক 

িইয়া পচড়লে। বে েলে বে, এই চেশ্বা আলছ িথি া ািাে চনয়ামক শশ্বাে নাই, বস চনলেোধ; 

কােণ জগৎ থাচকলে া ািাে কােণও থাকা আেেেক এেং বসই কােণলকই আমো শশ্বাে 

েচেয়া মাচন। কােলণে িচ্তকত্ব না মাচনয়া বকান কােেলক স্বীকাে কো িসম্ভে। ভগোলনে 

িচ্তকত্ব ভধু া খনই বোপ পাইলা  পালে, েখন জগলা ে বকান িচ্তকত্ব থালক না। া খন 

আপচন িখি ব্রলহ্মে সচিা  িচভন্ন িইলেন এেং জগৎ আপনাে চনকট চমথো িইয়া োইলে। 

ো েণ এই চমথো বোধ থাচকলে, আপচন একচট বদলিে সচিা  িচভন্ন, া া েণ আপনালক 
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চনলজে জন্ম-মৃাু ে মাচনলা ই িইলে। চকন্তু  েখন এই স্বপ্ন দূে িইলে, া খনই জন্ম-মৃাু েে 

স্বপ্নও চেেীন িইলে এেং চেলশ্বাে িচ্তকলত্বে স্বপ্নও ভে িইলে। বে েস্তুলক আমো ো েমালন 

চেশ্বারূলপ বদচখলা চছ, া ািাই া খন পেমাত্মা-রূলপ প্রচা ভাা  িইলে, এেং বে শশ্বােলক 

এা েণ োচিলে বদচখলা চছোম, া াাঁিালকই এইোে চনজ হৃদলয় স্বীয় আত্মা-রূলপ বদচখলা  

পাইে। 
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৮. বেৌদ্ধিমশ ও বেদান্ত 

বে দ্ধধলমেে ও ভােলা ে িনোনে সকে ধমেমলা ে চভচত্ত বেদান্ত। চকন্তু  োিালক আমো 

আধুচনক কালেে িদ্বৈা  দেেন েচে, উিাে িলনকগুচে চসদ্ধান্ত বে দ্ধলদে চনকট িইলা  

গৃিীা  িইয়ালছ। চিন্দুো িথোৎ সনাা ন-পন্থী চিন্দুো িেেে ইিা স্বীকাে কচেলে না। 

া ািালদে চনকট বে লদ্ধো চেরুদ্ধোদী পাষি। চকন্তু  চেরুদ্ধোদী বে দ্ধগণলকও িন্তভুেএ 

কচেোে জনে সম্ মা োদচট প্রসাচো  কোে একচট সলিা ন প্রয়াস েচিয়ালছ। 

  

বে দ্ধধলমেে সচিা  বেদালন্তে বকান চেোদ নাই। বেদালন্তে উলেেে সকে মলা ে সমিয় 

কো। মিাোনী বে দ্ধলদে সচিা  আমালদে বকান কেি নাই, চকন্তু  েমেী, েোমলদেীয় ও 

সম্তক িীনোনীো েলে বে, পচেদৃেেমান জগৎ একচট আলছ এেং চজজ্ঞাসা কলেিঃ এই 

দৃেেজগলা ে পশ্চালা  একচট িা ীচিয় জগৎ সৃচষ্ট কচেোে চক িচধকাে আমালদে আলছ? 

বেদালন্তে উত্তেিঃ এই উচএ চমথো। বেদান্ত কখনও স্বীকাে কলে না বে, একচট দৃেে জগৎ 

ও একচট িা ীচিয় জগৎ আলছ; একচট মাত্র জগৎ আলছ। ইচিলয়ে মাধেলম বদচখলে 

উিালক ইচিয়্ািে েচেয়া মলন িয়, চকন্তু  প্রকৃা পলে উিা সে সমলয়ই ইচিয়াা ীা । বে 

েজনকু বদলখ, বস সপে বদলখ না। উিা িয় েজনকু, না িয় সপে; চকন্তু  একসলে কখনও দইচট 

নয়। সুা োং বে লদ্ধো বে েলে, আমো চিন্দুো দইচট জগলা ে িচ্তকলত্ব চেশ্বাাস কচে, উিা 

সদ্বেেে ভুে। ইচ্ছা কচেলে জগৎলক ইচিয়্ািে েচেোে িচধকাে া ািালদে আলছ, চকন্তু  

ইিালক ইচিয়াা ীা  েচেোে বকান িচধকাে িপলেে নাই—এ-কথা েচেয়া চেোদ কচেোে 

বকান িচধকাে া ািালদে নাই। 
  

বে দ্ধধমে দৃেে জগৎ েো ীা  িনে চকছু স্বীকাে কচেলা  িায় না। একমাত্র দৃেেজগলা ই 

াৃ ষ্ণা আলছ। াৃ ষ্ণাই এই সে-চকছু সৃচষ্ট কচেলা লছ। আধুচনক বেদাচন্তলকো চকন্তু  এই মা  

আলদ  ্িণ কলে না। আমো েচে, একটা চকছু আলছ, োিা ইচ্ছায় পচেণা  িইয়ালছ। 

ইচ্ছা একচট উৎপন্ন েস্তু—বে চগক পদাথে, ‘বম চেক’ নয়। একচট োিেেস্তু না থাচকলে বকান 

ইচ্ছা িইলা  পালে না। ইচ্ছা িইলা  জগলা ে সৃচষ্ট—এই চসদ্ধালন্তে িসম্ভােো া আমো 
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সিলজই বদচখলা  পাই। ইিা চক কচেয়া িইলা  পালে? োচিলেে বপ্রেণা ছাড়া ইচ্ছাে উৎপচত্ত 

িইলা  কখনও বদচখয়াছ চক? উলত্তজনা েো ীা , িথো আধুচনক দেেলনে পচেভাষায় 

স্নায়চেক উলত্তজনা েো ীা  োসনা উচকলা  পালে না। ইচ্ছা মচ্তকলষ্কে এক-প্রকাে 

প্রচা চক্রয়া-চেলেষ, সাংখেোদীো ইিালক েলে ‘েুচদ্ধ’। এই প্রচা চক্রয়াে পূলেে চক্রয়া 

থাচকলেই, এেং চক্রয়া থাচকলেই একচট োিে জগলা ে িচ্তকত্ব স্বীকাে কচেলা  িয়। েখন 

িূে জগৎ থালক না, া খন স্বভাো ই ইচ্ছাও থাচকলে না; া থাচপ বা ামালদে মলা  ইচ্ছাই 

জগৎ সৃচষ্ট কচেয়ালছ। ইচ্ছা সৃচষ্ট কলে বক? ইচ্ছা জগলা ে সচিা  সিােচিা । বে উলত্তজনা 

জগৎ সৃচষ্ট কচেয়ালছ, উিাই ইচ্ছা নামক পদাথেও সৃচষ্ট কচেয়ালছ। চকন্তু  দেেন চনশ্চয়ই 

এখালন থাচমলে না। ইচ্ছা সমূ্পণে েেচএগা  সুা োং জামোন দােেচনক বোলপনিাওয়ালেে 

সচিা  আমো সমূ্পণে একমা  িইলা  পাচে না। ইচ্ছা একচট বে চগক পদাথে—োচিলেে ও 

চভা লেে চমেণ। মলন কে একচট মানুষ বকান ইচিয় ছাড়াই জন্ম্িণ কচেয়ালছ, বস 

বোকচটে আলদ  ইচ্ছা থাচকলে না। ইচ্ছাে জনে প্রলয়াজন বকান োিে চেষলয়ে, এেং মচ্তকষ্ক 

চভা ে িইলা  চকছু েচএ োভ কলে। কালজই বদওয়াে ো িনে বে-লকান েস্তু ো খাচন 

বে চগক পদাথে, ইচ্ছাও চকক া া খাচন বে চগক পদাথে। জামোন দােেচনকলদে ইচ্ছােচএ-

চেষয়ক মা োলদে সচিা  আমো বমালটই একমা  িইলা  পাচে না। ইচ্ছা চনলজই বজ্ঞয় 

পদাথে, কালজই উিা পেম সত্তা িইলা  পালে না। ইিা েহু িচভলেলপে িনো ম। এমন 

চকছু আলছ, োিা ইচ্ছা নয়, চকন্তু  ইচ্ছারূলপ প্রকাচো  িইলা লছ—এ-কথা আচম েুচালা  

পাচে; চকন্তু  ইচ্ছা চনলজই প্রলা েক েস্তুরূলপ প্রকাচো  িইলা লছ—এ-কথা েুচালা  পাচে না; 

কােণ আমো বদচখলা চছ বে, জগৎ িইলা  স্বা ত্র্য রূলপ ইচ্ছাে বকান ধােণাই আমালদে 

থাচকলা  পালে না। েখন বসই মুচএস্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় রূপান্তচো  িয়, া খন বদে কাে ও 

চনচমত্ত ৈাো বসই রূপান্তে ঘলট। কোলণ্টে চেলেষণ ধে। ইচ্ছা—বদে, কাে ও চনচমলত্তে 

মলধে আেদ্ধ। া ািা িইলে ইিা চক কচেয়া পেম সত্তা িইলে? কালেে মলধে থাচকয়া ইচ্ছা 

না কচেলে বকি ইচ্ছা কচেলা  পালে না। 

  

সম্তক চিন্তা রুদ্ধ কচেলা  পাচেলে েুচালা  পাো োয় বে, আমো চিন্তাে িা ীা । বনচা  

বনচা  চেিাে কচেয়া েখন সে দৃেেজগৎলক িস্বীকাে কো িয়, া খন োিা চকছু থালক, 
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া ািাই এই পেম সত্তা। ইিালক প্রকাে কো োয় না, ইিা িচভেেএ িয় না; কােণ 

িচভেেচএ পুনোয় ইচ্ছায় পচেণা  িইলে। 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 72 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৯. বেদান্তদর্শন এেং খ্রীষ্টিমশ 

[১৯০০ খ্রীিঃ, ২৮ বফব্রুআেী কোচেলফাচনেয়াে িন্তগো  ওকেোলিে ইউচনলটচেয়ান িালিে 

প্রদত্ত েএৃা াে সাোংে] 

  

পৃচথেীে সে েড় েড় ধলমেে মলধে িলনক চেষলয় সাদৃেে আলছ। এই সাদৃেেগুচে এা ই 

িমকপ্রদ বে, সমলয় সমলয় মলন িয় চেচভন্ন ধমেগুচে িলনক খুাঁচটনাচট চেষলয় েুচাো এলক 

িনেলক িনুকেণ কচেয়ালছ। 

  

এই িনুকেলণে কােেচট চেচভন্ন ধলমেে বেলত্রই ো েমান। চকন্তু  এইরূপ একচট বদাষালোপ 

বে ভাসা ভাসা ও ো্তকোনুগ নয়, া ািা চনম্নচেচখা  চেষয়গুচে িইলা  পচেস্ফুট িইলেিঃ 
  

ধমে মানুলষে িন্তলেে িপচেিােে িে এেং জীেন-মাত্রই িন্তজেীেলনেই চেো েন। ধমে 

প্রলয়াজনেো ই চেচভন্ন েেচএ এেং জাচা লক িেেম্বন কচেয়া প্রকাে পায়। 

  

আত্মাে ভাষা এক, চকন্তু  চেচভন্ন জাচা ে ভাষা চেচভন্ন; া ািালদে েীচা -নীচা  এেং 

জীেনোত্রাে পদ্ধচা ে মলধেও প্রলভদ িলনক। ধমে িন্তলেে িচভেেচএ এেং ইিা চেচভন্ন 

জাচা , ভাষা ও েীচা -নীচা ে মধে চদয়া প্রকােমান। সুা োং ইিাে ৈাো প্রা ীা  িয় বে, 

জগলা  চেচভন্ন ধলমেে মলধে বে প্রলভদ, া ািা বকেে প্রকােগা , ভােগা  নয়। বেমন 

আত্মাে ভাষা েেচএগা  এেং পাচেপাচশ্বােক চেলভদ সলত্ত্বও একই িইয়া থালক, বা মচন 

চেচভন্ন ধলমেে মলধে সাদৃেে এেং একত্ব আত্মােই িন্তগো  এেং সিজাা । চেচভন্ন েলত্র্য  

বেমন ঐকো ান আলছ, বা মচন ধমেগুচেে মলধেও বসই একই চমেলনে সুে স্পচন্দা । 

  

সে েড় েড় ধলমেে মলধেই একচট প্রথম সাদৃেে বদখা োয় বে, া ািালদে প্রলা েলকেই 

একখাচন কচেয়া প্রামাচণক োস্ত্র্ন্থ আলছ। 

  

বে-সে ধলমেে এইরূপ বকান ্ন্থ নাই, া ািাো কালে বোপ পায়। চমেেলদেীয় 

ধমেমা গুচেে পচেণাম এইরূপই িইয়াচছে। প্রলা েক েড় ধমেমলা েই প্রামাচণক োস্ত্র্ন্থ 
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বেন উিাে চভচত্তপ্র্তকে, োিালক বকি কচেয়া বসই মা ােেচম্বগণ সমলো  িয় এেং োিা 

িইলা  ঐ ধলমেে েচএ এেং জীেন চেকীণে িয়। আোে প্রচা চট ধমেই দােী কলে বে, া ািাে 

চনজস্ব োস্ত্র্ন্থই ভগোলনে একমাত্র োণী এেং িনোনে োস্ত্র চমথো ও মানুলষে সিজ 

চেশ্বাাসপ্রেণা াে উপে বোাা িাপান এেং িনে ধমে িনুসেণ কো মূখো া ও ধমোো া। 

  

সকে ধলমেে েেণেীে িংলেে বেচেষ্টেই িইে এইপ্রকাে বগাাঁড়াচম। উদািেণস্বরূপ—

বেলদে োিাো বগাাঁড়া সমথেক, া ািাো দােী কলে বে, পৃচথেীলা  বেদই একমাত্র প্রামাণে 

শশ্বালেে োণী এেং শশ্বাে বেলদে মধে চদয়াই জগলা  া াাঁিাে োণী েেএ কচেয়ালছন; ভধু 

া ািাই নয়, বেলদে জনেই এই জগলা ে িচ্তকত্ব। জগৎ সৃষ্ট িইোে পূেে িইলা ই বেদ চছে, 

জগলা ে সে-চকছুে িচ্তকত্ব বেলদ উচেচখা  িইয়ালছ। বেলদ গরুে নাম উচেচখা  িইয়ালছ 

েচেয়াই গরুে িচ্তকত্ব সম্ভে িইয়ালছ; িথোৎ বে জন্তু লক আমো গরু েচেয়া জাচন, া ািা 

বেলদ উচেচখা  িইয়ালছ। বেলদে ভাষাই শশ্বালেে আচদম ভাষা; িনোনে সে ভাষা 

আিচেক োিন মাত্র, শশ্বালেে নয়। বেলদে প্রচা  েব্দ ও োকোংে ভদ্ধরূলপ উচ্চােণ 

কচেলা  িইলে। প্রচা  উচ্চােণ-ধ্বেচন েথােথ স্পচন্দা  িইলে, এেং এই সুকলকাে োথাথেে 

িইলা  এা টুকু চেিুেচা ও বঘাো ে পাপ ও েমাে িলোগে। 

  

চকক এই প্রকাে বগাাঁড়াচম সে ধলমেে েেণেীে িংলেই ো েমান। চকন্তু  আেচেক িথে 

েইয়া এই ধেলনে মাোমাচে োিাো প্রেয় বদয়, া ািাো মূখে এেং ধমোে। োাঁিাো েথাথে 

ধমেভাে োভ কচেয়ালছন, া াাঁিাো চেচভন্ন ধলমেে েচিিঃপ্রকাে েইয়া কখনও চেোদ কলেন 

না। া াাঁিাো জালনন, সে ধলমেে া াৎপেে এক, সুা োং বকি একই ভাষায় কথা না েচেলেও 

া াাঁিাো পেস্পে বকান প্রকাে চেোদ কলেন না। 

  

বেদসমূি েস্তুা ই পৃচথেীে সেোলপো পুোা ন পচেত্র ধমে্ন্থ। বকিই জালন না, বকান্ কালে 

কািাে ৈাো এগুচে চেচখা  িইয়ালছ। বেদসমূি চেচভন্ন খলি সংেচো  এেং আমাে সলন্দি 

িয়, বকি কখনও এইগুচে সমূ্পণেরূলপ পাক কচেয়ালছ চকনা। 
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বেলদে ধমেই চিন্দুচদলগে ধমে এেং সে প্রািেলদেীয় ধলমেে চভচত্তভূচম; িথোৎ িনোনে 

প্রািেধমেগুচে বেলদেই োখা-প্রোখা। প্রািেলদলেে সে ধমেমা  বেদলক প্রামাণে েচেয়া 

্িণ কলে। 

  

েীভখ্রীলষ্টে োণীলা  চেশ্বাাস িাপন কো এেং সলে সলে া াাঁিাে োণীগুচেে িচধকাংলেেই 

বকান প্রলয়াগ ো েমানকালে নাই—এরূপ মা  বপাষণ কো িলে চএক। খ্রীষ্ট েচেয়াচছলেন, 

চেশ্বাাসীলদে েচএোভ িইলে; খ্রীলষ্টে োণীলা  োিাো চেশ্বাাসোন্, া ািালদে বকন 

েচএোভ িয় না? েচদ েে, া ািাে কােণ চেশ্বাাস এেং পচেত্রা া েলথষ্ট পচেমালণ নাই, 

া লে া ািা চককই। চকন্তু  ো েমানকালে ঐগুচেে বকান প্রলয়াগ নাই—এইরূপ েো 

িালসোেীপক। 

  

আচম কখনও এইরূপ বকান েেচএ বদচখ নাই, বে িন্তা িঃ আমাে সমান নয়। আচম সম্ 

জগৎ পচেভ্রমণ কচেয়াচছ, চনকৃষ্ট বোলকে—নেমাংসলভাজীলদে সচিা ও চমচেয়াচছ এেং 

আচম কখনও এমন একজনলকও বদচখ নাই, বে িন্তা িঃ আমাে সমান নয়। া ািাো োিা 

কলে, আচম েখন চনলেোধ চছোম, আচমও া ািা কচেয়াচছ। া খন আচম ইিালদে িলপো 

উন্না  চকছুই জাচনা াম না, এখন আচম েুচালা চছ। এখন া ািাো ইিা িলপো ভাে চকছু 

জালন না, চকছুকাে পলে া ািাোও জাচনলা  পাচেলে। প্রলা েলকই চনজ প্রকৃচা  িনুোয়ী 

কাজ কলে। আমো সকলেই উন্নচা ে পলথই িচেয়াচছ। এই দৃচষ্টভেীে পচেলপ্রচেলা  চেিাে 

কচেলে বদখা োইলে, একজন িপে েেচএ িলপো উন্না া ে নয়। 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 75 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১০. বেদান্তই চক ভ্চেষ্যঙ্গতর িমশ? 

[১৯০০ খ্রীিঃ, ৮ এচপ্রে সান িাচন্সলস্কা েিলে প্রদত্ত] 

  

আপনাচদলগে মলধে োাঁিাো গা  এক মাস োেৎ আমাে প্রদত্ত েএৃা ােেী ভচনয়ালছন, 

া াাঁিাো িেেেই বেদান্ত-দেেলন চনচিা  ভােগুচেে সচিা  পচেচিা  িইয়ালছন। 

  

বেদান্তই পৃচথেীে প্রািীনা ম ধমে, া লে ইিা কখনও বোকচপ্রয় িইয়ালছ—এমন কথা েো 

োয় না। িা এে ‘বেদান্ত চক ভচেষেলা ে ধমে িইলা  িচেয়ালছ?’—এ প্রলশ্নে উত্তে বদওয়া 

কচকন। 

  

প্রােলম্ভই আচম েচেলা  িাই বে, বেদান্ত জনগলণে িচধকাংলেে ধমে কখনও িইয়া উচকলে 

চকনা, া ািা আচম েচেলা  পাচেে না। আলমচেকা েুএোষ্ট্রোসীলদে নোয় বকান একচট 

জাচা ে সকেলক এই ধমে আপন কুচেলা  আচনলা  কখনও চক সেম িইলে? সম্ভো িঃ ইিা 

িইলা  পালে। োিাই িউক, আজ চেকালে আমো এই প্রশ্ন েইয়াই আলোিনা কচেলা  

িাই। 

  

প্রথলমই েচে, বেদান্ত চক নয়; পলে েচেে বেদান্ত চক। বনেেেচএক ভালেে উপে বজাে 

চদলেও বেদান্ত বকান চকছুে চেলোধী নয়—েচদও বেদান্ত কািােও সচিা  বকান আপস 

কলে না, ো চনজস্ব বম চেক সা ে া োগ কলে না। 

  

প্রলা েক ধলমেই কা কগুচে চজচনষ একান্ত প্রলয়াজনীয়। প্রথম একখাচন ্ন্থ। িবুা  া ািাে 

েচএ! ্ন্থখাচন োিাই িউক না বকন, া ািালক বকি কচেয়া মানুলষে সংিচা । ্ন্থ নাই—

এমন বকান ধমে আজ চটচকয়া নাই। েুচএোলদে েড় েড় কথা সলত্ত্বও মানুষ ্ন্থ 

আাঁকড়াইয়া েচিয়ালছ। 
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আপনালদে বদলে ্ন্থচেিীন ধমে-িাপলনে প্রচা চট বিষ্টাই িকৃা কােে িইয়ালছ। ভাো েলষে 

সম্প্রদায়-সকে প্রেে সাফলেেে সচিা  গচড়য়া উলক—চকন্তু  কলয়ক েৎসলেে মলধে বসগুচে 

বোপ পায়, কােণ া ািালদে বকান ্ন্থ নাই। িনোনে বদলেও এইরূপই িয়।  

  

ইউচনলটচেয়ান ধমোলন্দােলনে উিান ও পা ন আলোিনা করুন। এই ধমে  আপনালদে 

জাচা ে বেষ্ঠ চিন্তাগুচে উপিাচপা  কচেয়ালছ। বমথচডষ্ট, েোচষষ্ট এেং িনোনে খ্রীষ্ট্রীয় 

ধমেসম্প্রদালয়ে মা  এই সম্প্রদায় বকন এা  প্রিাচো  িয় নাই? কােণ উিাে বকান ্ন্থ 

চছে না। িপেপলে য়াহুদীচদলগে কথা ভােুন; মুচষ্টলময় বোকসংখো—এক বদে িইলা  

িনেলদলে চো াচড়া  িইয়ালছ—া থাচপ চনলজলদে ্চথা  কচেয়া োচখয়ালছ, কােণ 

া ািালদে ্ ন্থ আলছ। পােসীচদলগে কথা ভােুন—পৃচথেীলা  সংখোয় মাত্র একেে। ভােলা  

বজনচদলগে দে েে িেচেষ্ট আলছ। আে আপনাো চক জালনন বে, এই মু চষ্টলময় পােসী 

ও বজনগণ এখনও চটচকয়া আলছ, বকেে া ািালদে ্ লন্থে বজালে। ো েমান সমলয়ে জীেন্ত 

ধমেগুচেে প্রলা েলকেই একচট ্ন্থ আলছ। 

  

ধলমেে চৈা ীয় প্রলয়াজন—একচট েেচএে প্রচা  গভীে েদ্ধা। বসই েেচএ িয় জগলা ে 

শশ্বােরূলপ ো মিান্ আিােেরূলপ উপাচসা  িইয়া থালকন। মানুষ একজন মানুষলক পূজা 

কচেলেই। া ািাে িাই—একজন িো াে, বপ্রচো  পুরুষ ো মিান্ বনা া। সকে ধলমেই ইিা 

েেণীয়। 

  

চিন্দু ও খ্রীষ্টানলদে িো াে আলছন; বে দ্ধ, মুসেমান ও য়াহুদীলদে বপ্রচো  পুরুষ 

আলছন। চকন্তু  সে ধলমেে এক েোপাে—া ািালদে েদ্ধা েেচএ ো েেচএেগেলক বকি কচেয়া 

চনচেষ্ট। 

  

ধলমেে াৃ া ীয় প্রলয়াজন—চনলজলক েএ ও চনোপদ কচেোে জনে এমন এক চেশ্বাাস বে, 

বসই ধমেই একমাত্র সা ে; নাু ো ইিা জনসমালজ প্রভাে চে্তকাে কচেলা  পালে না। 
  

উদাো া ভষ্ক েচেয়া মচেয়া োয়; ইিা মানুলষে মলনে ধলমোন্মত্তা া জাগাইলা  পালে না—

সকলেে প্রচা  চেলৈষ ছড়াইলা  পালে না। া াই উদাে ধলমেে োেংোে পা ন ঘচটয়ালছ; 
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মাত্র কলয়কজলনে উপেই ইিাে প্রভাে। কােণ চনণেয় কো খুে কচকন নয়। উদাো া 

আমালদে চনিঃস্বাথে িইলা  েলে, আমো া ািা িাই না—কােণ া ািালা  সাোৎভালে বকান 

োভ নাই; স্বাথে-ৈাোই আমালদে বেেী োভ। ো েণ আমালদে চকছু নাই, া া েণই 

আমো উদাে। িথে ও েচএ সচিা  িইলেই আমো েেণেীে। দচেদ্রই গণা াচত্র্য ক, বসই 

আোে ধনী িইলে িচভজাা  িয়। ধমে-জগলা ও মনুষে-স্বভাে একইভালে কাজ কলে। 

  

নেী আচসলেন—োিাো া াাঁিালক িনুসেণ কচেে, া ািাচদগলক চা চন বকান এক প্রকালেে 

ফেোলভে প্রচা শ্রুচা  চদলেন—আে োিাো িনুসেণ কচেে না, া ািালদে জনে েচিে 

িনন্ত দগেচা । এইভালে চা চন া াাঁিাে ভাে প্রিাে কলেন। প্রিােেীে আধুচনক ধমেগুচে 

ভয়ঙ্কেভালে বগাাঁড়া। বে সম্প্রদায় ো  বেেী িনে সম্প্রদায়লক ঘৃণা কলে, া ািাে া া  বেেী 

সাফেে এেং া া ই িচধক সংখেক মানুষ া ািাে িন্তভুেএ িয়। পৃচথেীে িচধকাংে িান 

পচেভ্রমণ কচেোে পে এেং েহুজাচা ে সচিা  েসোস কচেয়া এেং ো েমান পৃচথেীে 

পচেচিচা  পেোলোিনা কচেোে পে আমাে চসদ্ধান্ত—চেশ্বাভ্রাাৃ লত্বে েহু োগ চে্তকাে সলত্ত্বও 

ো েমান পচেচিচা ই িচেলা  থাচকলে। বেদান্ত এই-সকে চেোে একচটলা ও চেশ্বাাস কলে 

না। প্রথমা িঃ ইিা বকান পু্তকলক চেশ্বাাস কলে না। প্রো েলকে পলে ইিা খুেই কচকন। িপে 

বকান ্লন্থে উপে বকান ্লন্থে প্রামাণে ো কাৃ েত্ব বেদান্ত স্বীকাে কলে না। শশ্বাে, আত্মা 

ও িেমা ত্ত্ব সম্বলে সে সা েই একখাচন মাত্র ্লন্থই থাচকলা  পালে—বেদান্ত একথা 

দৃঢ়কলে িস্বীকাে কলে। োাঁিাো উপচনষদ্ পাক কচেয়ালছন, া াাঁিাো জালনন বে, 

উপচনষদই োেংোে েচেলা লছ, ‘ভধু পচড়য়া ভচনয়া বকি আত্মজ্ঞান োভ কচেলা  পালে 

না।’ চৈা ীয়া িঃ একজন চেলেষ েেচএলক (লেষ্ঠ) ভচএ-েদ্ধা চনলেদন কো—বেদান্তমলা  

আেও কচকন। বেদান্ত েচেলা  উপচনষদই েুাায়; একমাত্র উপচনষদই বকান েেচএচেলেলষ 

আসএ নয়। 

  

বকান একজন পুরুষ ো নােী কখনই বেদান্তোদীে কালছ পূজািে িইয়া উলকন নাই, া ািা 

িইলা  পালে না। একজন মানুষ একচট পাখী ো কীট িলপো বেেী পূজাে বোগে নয়, 

আমো সকলেই ভাই, পাথেকে বকেে মাত্রায়। আচম োিা, চনম্না ম কীটও বা া া ািা। 
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েুচায়া বদখুন, বকান মানুষ আমাচদলগে িলনক রলধ্বেে উচকলেন, আে আমো চগয়া া াাঁিালক 

পূজা কচেে—চা চন আমাচদগলক টাচনয়া েইয়া োইলেন—আে আমো া াাঁিাে কৃপায় উদ্ধাে 

পাইে—এই-সকে ভালেে িান বেদালন্ত খুেই কম। বেদান্ত এরূপ চেখায় না—না ্ন্থ, না 

বকান মানুষলক পূজা কচেলা ; না, এই-সকে চকছুই চেখায় না। 

  

শশ্বােচেষয়ক সমসোচট আেও জচটে। আপনাো এই বদলে সাধােণা ত্র্য  িান। বেদান্ত 

সাধােণা ত্র্য ী শশ্বােলকই প্রিাে কলে। 

  

আপনালদে বদলে সেকাে আলছ—সেকাে একচট বনেেেচএক সত্তা। আপনালদে সেকাে 

বস্বোিাো ত্র্য ী নয়, া থাচপ পৃচথেীে বে-লকান োজা ত্র্য  িলপো িচধক েচএোেী। মলন 

িয়, বকিই এই কথাচট েুচালা  পালে না বে, সচা েকালেে েচএ, সচা েকালেে জীেন, 

সচা েকালেে েমা া িদৃেে, চনোকাে, বনেেেচএক সত্তায় চনচিা । েেচএ চিসালে—িনে 

সে-চকছু িইলা  চেচচ্ছন্ন কচেয়া েইলে মানুষ নগণেমাত্র, চকন্তু  বে জাচা চট চনলজই চনলজে 

োসন কচেয়া থালক, উিাে িন্তগো  বনেেেচএক সত্তাচেলেষ চিসালে আপনাে েচএ িসীম। 

সেকালেে সচিা  চমচেয়া চমচেয়া আপনাো িচভন্ন—আপনাো এক ভীষণ েচএ। চকন্তু  

েস্তুা িঃ েচএচট বকাথায় চনচিা ? প্রলা েক মানেই বসই েচএ। োজা বা া আত্মালা  নাই। 

আচম সকে মানুষলক সমভালে একই বদচখ। আমালক কািােও চনকট টুচপ খুচেলা  ো 

মাথা না  কচেলা  িইলে না। া থাচপ প্রচা  মানুলষে মলধেই এই ভীষণ েচএ। বেদান্ত চকক 

এইরূপ। 
  

বেদালন্তে শশ্বাে সমূ্পণে পৃথক্ এক জগলা  চসংিাসলন সমাসীন সম্রাট্ নন! িলনলক আলছ, 

া ািালদে ঐরূপ একজন শশ্বাে িাই, োাঁিালক া ািাো ভয় কচেলে, োাঁিালক া ািাো সন্তু ষ্ট 

কচেলে। া ািাো প্রদীপ জ্বাোইলে এেং া াাঁিাে সম্মুলখ ধুোয় গড়াগচড় োইলে। া ািাচদলগে 

উপে প্রভুত্ব কচেোে জনে া ািালদে একজন োজা িাই, স্বলগেও া ািালদে সকলেে উপে 

োসন কচেোে জনে োজা িাই। িন্তা িঃ এই বদে িইলা  োজা চেদায় িইয়ালছন। স্বগেি 

োজা আজ বকাথায়? মলা েেে োজাো বেখালন, বসইখালনই। গণা াচত্র্য ক বদলে োজা 

প্রলা েক প্রজাে িন্তলে। এই বদলে আপনাো সকলেই োজা। বেদান্ত ধলমেও া াই শশ্বাে 
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প্রলা েলকে চভা লে। বেদান্ত েলে, জীে ব্রহ্মই। এইজনে বেদান্ত খুে কচকন। বেদান্ত শশ্বাে 

সম্বলে পুোা ন ধােণা আলদ  চেো বদয় না। বমলঘে ওপালে িেচিা  বস্বচ্ছািােী, েূনে 

িইলা  খুেীমা  সৃচষ্টকােী, মানুলষে দিঃখ-েত্র্য ণাদায়ক এক শশ্বালেে পচেেলা ে বেদান্ত চেো 

বদয়—শশ্বাে প্রলা েলকে িন্তলে িন্তেোমী, শশ্বাে সেেরূলপ—সেেভূলা । এই বদে িইলা  

মচিমাচিা  োজা চেদায় েইয়ালছন, স্বগেি োজেপাট বেদান্ত িইলা  ো  ো  েৎসে পূলেেই 

বোপ পাইয়ালছ। 

  

ভাো  মচিমাচিা  একজন োজালক িায়, ঐভাে া োগ কচেলা  পাচেলা লছ না—এই 

কােলণই বেদান্ত ভােলা ে ধমে িইলা  পালে না। বেদান্ত আপনালদে বদলেে ধমে িইলা  

পালে—বস সম্ভােনা আলছ, কােণ ইিা সাধােণা ত্র্য । চকন্তু  া ািা িইলা  পালে বকেেমাত্র 

া খনই, েখন আপনাো পচেষ্কােভালে বেদান্ত েুচায়া েইলা  পাচেলেন। েচদ আপনাো 

সচা েকালেে নে-নােী িইলা  পালেন—িধেজীণে-ভােধাো-সম্পন্ন ও কুসংস্কােপূণে-

েুচদ্ধচেচেষ্ট মানুষ না িন, েচদ আপনাো সচা েকালেে ধাচমেক িইলা  িান া লেই ইিা সম্ভে, 

কােণ বেদান্ত বকেে আধোচত্মক-ভালেে সচিা ই সংচেষ্ট। 

  

স্বগেি শশ্বালেে ধােণা চক েকম? চনছক জড়োদ! শশ্বাে নামক বে িনন্ত া ত্ত্ব আমালদে 

সকলেে মলধে রূপাচয়া  িইয়ালছন, চা চনই বেদালন্তে প্রচা পাদে। বমলঘে উপলে শশ্বাে 

েচসয়া আলছন! ভােুন বদচখ কী িধলমেে কথা! ইিাই জড়োদ, জঘনে জড়োদ! চেভো 

েখন এই প্রকাে ভালে, া খন ইিা চকক িইলা  পালে; চকন্তু  েয়স্ক েেচএো েখন এই প্রকাে 

চেো বদয়, া খন ইিা দারুণ চেেচএকে। এই ধােণা—জড় িইলা , বদিভাে িইলা , 

ইচিয়ভাে িইলা  উবূা । ইিা চক ধমে? ইিা আচিকাে ‘মালম্বা ফালম্বা’ ধমে িলপো বকান 

িংলে উন্না  নয়। শশ্বাে আত্মা; চা চন সা েস্বরূলপ উপাসে। আত্মা চক ভধু স্বলগেই থালক? 

আত্মা চক? আমোই আত্মা। আমো া ািা িনুভে কচে না বকন? চকরূলপ াু চম আত্মা 

িইলা  চভন্ন িইলে? বদি চভন্ন আে চকছুই ইিাে কােণ নলি। বদিভাে ভুচেলেই সেেত্র 

আত্মভাে িনুভূা  িয়। 
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বেদান্ত এই-সে মা োদ প্রিাে কলে নাই। বকান পু্তকক নয়; বেদালন্ত মনুষেসমাজ িইলা  

বকান েেচএলক চেলেষ কচেয়া োচছয়া েইলা  িয় না। ‘বা ামো কীট, আে আমো শশ্বাে—

প্রভু!’—না, এই-সে চকছুই ইিালা  নাই। েচদ াু চম শশ্বাে, া লে আচমও শশ্বাে। সুা োং 

বেদান্ত পাপ স্বীকাে কলে না। ভ্রম আলছ, পাপ নাই; কােক্রলম সকলেই সলা ে উপনীা  

িইলে। েয়া ান নাই—এই ধেলনে কল্পনামূেক গলল্পে বকানচটে িচ্তকত্ব নাই। বেদান্ত 

বকেে একচট পাপলক—জগলা ে মলধে বকেে একচটলকই স্বীকাে কলে, া ািা এইিঃ 

‘িপেলক ো চনলজলক পাপী ভাোই পাপ।’ এই ধােণা িইলা  িপোপে ভ্রম-প্রমাদ 

োিালক সাধােণা িঃ পাপ েো িয়, া ািা ঘচটয়া থালক। আমালদে জীেলন িলনক ত্রুচট 

ঘচটয়ালছ, চকন্তু  আমো ি্সে িইলা চছ। আমো ভুে বে কচেলা  পাচেয়াচছ, এজনে 

আমালদে জয় িউক। দূেদৃচষ্টলা  িা ীলা ে চদলক িাচিয়া বদখুন। েচদ ো েমান িেিা 

মেেজনক িইয়া থালক, া লে া ািা িা ীলা ে সকে চেফো া ও সাফলেেে ৈাোই 

সংঘচটা  িইয়ালছ। সাফলেেে জয় িউক! েেথো ােও জয় িউক! োিা ঘচটয়া চগয়ালছ, 

া ািাে চদলক চপছন চফচেয়া া াকাইও না। ি্সে িও। বদখা োইলা লছ, বেদান্ত পাপ ো 

পাপী কল্পনা কলে না। ভয় কচেলা  িইলে—এমন শশ্বাে এখালন নাই। শশ্বােলক আমো 

কখনও ভয় কচেলা  পাচে না, কােণ চা চন আমালদে আত্মা-স্বরূপ। া ািা িইলে োিাে 

শশ্বালে ভয় আলছ, চা চনই চক সেোলপো কুসংস্কাোচ্ছন্ন েেচএ নন? এমন বোকও থাচকলা  

পালেন, চেচন আপনাে ছায়া বদচখয়া ভয় পান, চকন্তু  বা মন েেচএও চনলজলক ভয় পান 

না। মানুলষে চনলজে আত্মাই ভগোন্। চা চনই একমাত্র সত্তা, োিালক সম্ভো িঃ কখনই 

ভয় কো োয় না। চক োলজ কথা বে, ‘শশ্বালেে ভয় া ািাে চভা ে প্রলেে কচেয়া া ািালক 

ভীা  কচেে’, ইা োচদ, ইা োচদ—চক পাগোচম? ভগোন্ আমাচদগলক আেীেোদ করুন, 

পাগো-গােলদ বেন আমালদে সকেলকই োস কচেলা  না িয়। চকন্তু  েচদ আমাচদলগে 

িচধকাংেই পাগে না িই, া লে ‘ভগোন্ লক ভয় কো’ ইা োচদ চমথো চেষয় েিনা কচে 

বকমন কচেয়া? ভগোন্ েুদ্ধলদে েচেয়াচছলেন বে, কম-লেেী সম্ মনুষেজাচা ই পাগে। 

মলন িইলা লছ, কথাচট সমূ্পণে সা ে। 
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বকান ্ন্থ নয়, েেচএ নয়, সগুণ শশ্বাে নয়। এইগুচে দূে কচেলা  িইলে, ইচিয়লিা নাও 

দূে িইলে। আমো ইচিলয় আেদ্ধ থাচকলা  পাচে না। চিমোলি াু চিন-স্পলেে মুমূষুে েেচএে 

মা  এখন আমো আেদ্ধ িইয়া আচছ। েীলা  িেসন্ন পচথক ঘুমাইয়া থাকাে জনে 

একপ্রকাে প্রেে আকাঙ্ক্ষা বোধ কলে এেং া ািালদে েেুগণ েখন া ািালক জাগাইয়া 

োচখলা  বিষ্টা কলে, া ািালক মৃাু ে সম্পলকে সােধান কলে, া খন বস বেমন েচেয়া থালক, 

‘আমালক মচেলা  দাও, আচম ঘুমাইলা  িাই’—বা মচন আমো সকলেই েুদ্র ইচিলয়ে চেষয় 

আাঁকড়াইয়া আচছ, এমন চক আমো ইিালা  চেনষ্ট িইয়া বগলেও আাঁকড়াইয়া থাচক—আমো 

ভুচেয়া োই বে, ইিা িলপোও মিত্তে ভাে আলছ।  

  

চিন্দুচদলগে বপ োচণক কাচিনীলা  েচণো  আলছ বে, ভগোন্ একোে মলা েে েূকেরূলপ 

িো ীণে িইয়াচছলেন। েূকেীে গলভে কােক্রলম া াাঁিাে িলনকগুচে বছাট বছাট োেক 

িইয়াচছে। চা চন া াাঁিাে এই পচেোেচটলা ই খুে সুখী; া াাঁিাে স্বগেীয় মচিমা ও শশ্বােত্ব 

ভুচেয়া চগয়া এই পচেোলেে সচিা  কাদায় মিানলন্দ বঘাাঁৎ বঘাাঁৎ কচেয়া চেিেণ কচেলা  

োচগলেন। বদেগণ মিা চিচন্তা  িইয়া পচড়লেন এেং মলা েে া াাঁিাে চনকট আচসয়া প্রাথেনা 

কচেলেন, োিালা  চা চন েূকে-েেীে ছাচড়য়া স্বলগে গমন কলেন। চকন্তু  ভগোন্ ঐ-সকে 

চকছুই কচেলেন না—চা চন বদেগণলক া াড়াইয়া চদলেন। চা চন েচেলেন, চা চন খুে সুলখ 

আলছন এেং ইিালা  বেন বকান োধা উপচিা  না িয়। িনে বকান উপায় না বদচখয়া 

বদেগণ শশ্বালেে েূকে-েেীেচট ধ্বেংস কচেয়া চদলা ই চা চন া াাঁিাে স্বগেীয় মচিমা চফচেয়া 

পাইলেন এেং েূকে-লোচনলা ও বে চা চন এা  আনন্দ পাইলা  পালেন—ইিা ভাচেয়া 

িচা েয় আশ্চেে িইলেন। 

  

ইিাই মানুলষে স্বভাে। েখনই া ািাো বনেেেচএক শশ্বালেে কথা বোলন, া ািাো ভালে, 

‘আমাে েেচএলত্বে কী িইলে?—আমাে েেচএত্ব বে নষ্ট িইলে!’ আোে কখনও মলন ঐরূপ 

চিন্তা আচসলে েূকেচটে কথা স্মেণ কচেলে এেং া ািাে পলে ভাচেলে, কী িসীম সুলখে 

খচন না বা ামাে মলধে, আমালদে প্রলা েলকে মলধে েচিয়ালছ। ো েমান িেিালা  আপচন 

কা ই না সুখী! চকন্তু  েখন মানুষ সা েস্বরূপ জাচনলা  পালে, া খন বস এই ভাচেয়া িোক 
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িয় বে, বস এই ইচিয়পে জীেন া োগ কচেলা  িচনচু্ছক চছে। েেচএলত্ব কী আলছ? ইিা 

চক েূকে জীেন িইলা  ভাে চকছু? আে া ািাই ছাচড়লা  িায় না! ভগোন্ আপনালদে 

সকেলক আেীেোদ করুন। 

  

বেদান্ত আমাচদগলক চক চেো বদয়? প্রথমা িঃ বেদান্ত চেখায় বে, সা ে জাচনলা  িইলে 

মানুষলক চনলজে োচিলে বকাথাও োইোে প্রলয়াজন নাই। ভূা , ভচেষেৎ সে ো েমালনই 

চনচিা । বকান মানুষই কখনও িা ীা লক বদলখ নাই। আপনালদে বকি চক িা ীা লক 

বদচখয়ালছন? েখন বকি িা ীা লক বোধ কচেলা চছ েচেয়া চিন্তা কলে, া খন বস ো েমান 

মুিূা েমলধে িা ীলা ে কল্পনা কলে মাত্র। ভচেষেৎ বদচখলা  বগলে ো েমালনে মলধেই 

া ািালক আচনলা  িইলে, ো েমানই একমাত্র সা ে—োকী সে কল্পনা। এই ো েমান, ইিাই 

সে। বকেে একই ো েমান। োিা চকছু ো েমালন িেচিা , া ািাই সা ে। িনন্তকালেে 

মলধে একচট েণ—িনোনে প্রলা েক েলণে মা ই সমূ্পণে ও সেে্ািী। োিা চকছু আলছ, 

চছে ও থাচকলে—া ািা সেই ো েমালন িেচিা । েচদ বকি ইিাে োচিলে বকান চকছুে 

কল্পনা কচেলা  িান, করুন—চকন্তু  কখনই সফেকাম িইলেন না। 

  

এই পৃচথেীে সাদৃেে োদ চদয়া বকান্ ধমে স্বগে-চিলত্রে েণেনা চদলা  পাচেয়ালছ? আে সেই 

বা া চিত্র—বকেে এই জগৎ-চিত্রচট আমাচদলগে চনকট ধীলে ধীলে পচেচিা  িইয়া 

পচড়য়ালছ। আমো পলিচিয় ৈাো জগৎলক িূে, এেং েণে-আকৃচা -েব্দাচদ সম্পন্ন আলছ 

েচেয়া বদচখলা চছ। মলন করুন, আমাে একচট বেদেচা ক ইচিয় িইে—া খন সে 

পচেেচা ো  িইয়া োইলে। মলন করুন, আমাে ইচিয়গুচে সূক্ষ্মা ে িইয়া বগে—া খন 

আপনাো সকলেই িনেরূলপ প্রচা ভাা  িইলেন। েচদ আচম পচেেচা ো  িই, া লে আপনাো 

পচেেচা ো  িইয়া োন। েচদ আচম ইচিয়ানুভূচা ে োচিলে িচেয়া োই, আপনাো 

আত্মারূলপ—শশ্বােরূলপ প্রচা ভাা  িইলেন। েস্তুগুচেলক বেমন বদখা োইলা লছ, া ািাো 

চকক বা মনচট নয়। 

  

ক্রলম ক্রলম েখন এইগুচে আমো েুচাে, া খন ধােণা িইলেিঃ এই সে স্বগোচদ বোক—

সে-চকছু—সে এইখালন, এইেলণই িেচিা ; আে এইগুচে সা ে সা ে শশ্বাোচ্তকলত্বে উপে 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আলোচপা  ো িধে্তক সত্তা েো ীা  চকছুই নয়। এই িচ্তকত্ব স্বগে-মা েোচদ িলপো মিত্তে। 

মানুষ ভালে, মা েেলোক পাপময় এেং স্বগে িনে বকাথাও িেচিা । মা েেলোক খাোপ নয়। 

জাচনলা  পাচেলে বদখা োয় বে, ইিাও ভগোন্ স্বয়ং। চেশ্বাাস কো িলপো এই া ত্ত্বলক 

বোাা িলনক বেেী দরূি। আা া ায়ী, বে আগামীকাে ফাাঁচসলা  াুচেলে, বসও ভগোন্, 

সাোৎ ভগোন্। চনচশ্চা ভালে এই া ত্ত্বলক ধােণা কো খুেই কচকন, চকন্তু  ইিালক উপেচি 

কো োয়। 

  

এইজনে বেদালন্তে চসদ্ধান্ত—চেশ্বা-ভ্রাাৃ ত্ব নয়, চেশ্বাাত্মাে ঐকে। আচম িপোপে মানুষ, 

জন্তু —ভাে, মন্দ—বে-লকান চজচনলষে সলেই িচভন্ন। সেেত্র এক েেীে, এক মন ও একচট 

আত্মা চেোচজা । আত্মা কখনও মলে না। মৃাু ে েচেয়া বকাথাও চকছু নাই—বদলিে বেলত্রও 

মেণ নাই, মনও মলে না। েেীলেেই ো মৃাু ে চকরূলপ ঘচটলা  পালে? একচট পাা া খচসয়া 

পচড়ে—ইিালা  চক গালছে মৃাু ে ঘলট? এই চেশ্বা আমাে েেীে। বদখুন, চকভালে ইিা 

িনন্তকাে ধচেয়া আলছ। সকে মনই আমাে। সকে পালয় আচম পচেভ্রমণ কচে—সকে 

মুলখ আচমই কথা েচে—সেেেেীলে আচমই িচধচষ্ঠা । 

  

বকন আচম ইিা িনুভে কচেলা  পাচে না? কােণ আমাে েেচএত্ব—ঐ েূকেত্ব। মানুষ 

চনলজলক এই মলনে সচিা  োাঁচধয়া বফচেয়ালছ, এইজনে বকেে এইখালনই থাচকলা  

পালে—দূলে নয়। িমেত্ব চক? সামানে কলয়কজন মাত্র জোেচট এইভালে বদয়, ‘ইিা বে 

আমালদেই িচ্তকত্ব!’ বেেীে ভাগ বোকই ভালে, এই সেই মেণেীে ো মৃা —ভগোন্ 

এইখালন নাই, া ািাো মৃাু েে পে স্বলগে চগয়া িমে িইলে। া ািাো কল্পনা কলে বে, 

মৃাু েে পে া ািাো ভগোলনে দেেন পাইলে। চকন্তু  েচদ া ািাো া াাঁিালক এই বোলক 

এইেলণ বদচখলা  না পায়—া লে মৃাু েে পেও া াাঁিালক বদচখলা  পাইলে না। েচদও া ািাো 

সকলেই িমেলত্ব চেশ্বাাসী, া থাচপ া ািাো জালন না—মচেোে পে স্বলগে চগয়া িমেত্ব োভ 

কো োয় না, পেন্তু  আমালদে েূকেসুেভ েেচএত্ব া োগ কচেয়া—একচট েুদ্র েেীলেে 

সচিা  চনলজলক আেদ্ধ না োচখয়াই আমো িমেত্ব োভ কচেলা  পাচে। চনলজলক সকলেে 

সচিা  এক েচেয়া জানা—সকে বদলিে মলধেই আপনাে িচধষ্ঠান উপেচি কো—সকে 
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মলনে মধে চদয়া িনুভে কোই িমেত্ব। আমো এই েেীে ছাড়া িপে েেীলেে মধে 

চদয়াও িনুভূচা  োভ কচেলা  পাচে; আমাচদগলক িপে েেীলেে মধে চদয়াও িনুভূচা  

োভ কচেলা ই িইলে। সমলেদনাে িথে চক? এই সমলেদনাে—েেীে মলধে এই 

িনুভূচা ে—চক বকান সীমা আলছ? ইিাও সমূ্পণেরূলপ সম্ভে বে, এমন এক সময় আচসলে, 

েখন সম্ চেলশ্বাে মধে চদয়া আচম িনুভে কচেে। 

  

ইিালা  োভ চক? এই েূকে-েেীে া োগ কো কচকন; আমো আমালদে েুদ্র েূকে- 

েেীলেে আনন্দ া োগ কচেলা  দিঃখলোধ কচেয়া থাচক। বেদান্ত ইিা া োগ কচেলা  েলে 

না, েলে—‘ইিাে পলে োও।’ কৃচ্ছ্রসাধলনে প্রলয়াজন নাই—দইচট েেীলে িনুভূা  সুখোভ 

িচধকা ে ভাে—চা নচটলা  আেও বেেী ভাে। একচটে েদলে েহু েেীলে োস! েখন আচম 

চেলশ্বাে মাধেলম সুখোভ কচেলা  পাচেে, া খন সম্ চেশ্বাই আমাে েেীে িইলে। 

  

িলনলক আলছন, োাঁিাো এই-সকে া ত্ত্ব ভচনয়া ভীা  িন। া াাঁিাো বে পেপীড়নকােী বকান 

শশ্বালেে সৃষ্ট েুদ্র েূকে বদিমাত্র নন—এই কথা ভচনলা  া াাঁিাো োজী নন। আচম 

া াাঁিাচদগলক েচে, ‘ি্সে িউন!’ া াাঁিাো েলেন—া াাঁিাো পালপে পলঙ্ক জন্ম্িণ 

কচেয়ালছন এেং কািােও কৃপা েো ীা  া াাঁিাো ি্সে িইলা  পালেন না। আচম েচে, 

‘বা ামোই শশ্বাে!’ া াাঁিাো জোলে েলেন, ‘ওলি শশ্বােলৈষী! াু চম বকান্ সািলস এই কথা 

েে? চকভালে একচট দীন প্রাণী (জীে) শশ্বাে িয়? আমো পাপী!’ আপনাো জালনন, 

সমলয় সমলয় আচম েড় িলা াদেম িইয়া পচড়। ো  ো  পুরুষ ও মচিো আমালক 

েচেয়ালছন, ‘েচদ নেকই নাই, া লে ধমে চকভালে থালক?’ েচদ এই-সে মানুষ বস্বচ্ছায় 

নেলক োয়, া লে বক া ািাচদগলক চনেৃত্ত কচেলা  পালে? 

  

মানুষ োিা চকছুে স্বপ্ন বদলখ ো ভালে—সেই া ািাে সৃচষ্ট। েচদ নেলকে চিন্তা কচেয়া মলে, 

া লে নেকই বদচখলে। েচদ মন্দ এেং েয়া ালনে চিন্তা কলে, া লে েয়া ানলকই পাইলে—

ভূা  ভাচেলে ভূা  পাইলে। োিা চকছু ভােনা কচেলেন, া ািাই িইলেন, এইজনে সৎ ও 

মিৎ ভােনা িেেেই ভাচেলা  িইলে। ইিাে ৈাোই চনরূচপা  িয় বে, মানুষ একচট েীণ 

েুদ্র কীটমাত্র। আমো দেেে—এই কথা উচ্চােণ কচেয়াই আমো দেেে িইয়া পচড়, ইিা 
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িলপো বেেী ভাে চকছু িইলা  পাচে না। মলন কে, আমো চনলজোই আলো চনোইয়া, 

জানাো েে কচেয়া িীৎকাে কচে—ঘেচট িেকাে। ঐ সকে আিাম্মচকে কথা ভােুন! 

‘আচম পাপী’—এই কথা েচেলে আমাে কী উপকাে িইলে? েচদ আচম িেকালেই থাচক, 

া লে আমালক একচট প্রদীপ জ্বাচেলা  দাও; া ািা িইলে সকে িেকাে িচেয়া োইলে। 

আে মানুলষে স্বভাে কী আশ্চেেজনক। েচদও া ািাো সেেদাই সলিা ন বে, া ািালদে 

জীেলনে চপছলন চেশ্বাাত্মা চেোচজা , া থাচপ া ািাো বেেী কচেয়া েয়া ালনে কথা—

িেকাে ও চমথোে কথা ভাচেয়া থালক। া ািালদে সা েস্বরূলপে কথা েেুন—া ািাো 

েুচালা  পাচেলে না; া ািাো িেকােলক বেেী ভােোলস। 

  

ইিা িইলা ই বেদালন্ত একচট মিৎ প্রলশ্নে সৃচষ্ট িইয়ালছিঃ জীে এা  ভীা  বকন? ইিাে উত্তে 

এই বে, জীেগণ চনলজলদে িসিায় ও িপলেে উপে চনভেেেীে কচেয়ালছ েচেয়া। আমো 

এা  িেস বে, চনলজো চকছুই কচেলা  িাই না। আমো একচট ইষ্ট, একজন পচেত্রাা া, 

িথো একজন বপ্রচো  পুরুষ িাই, চেচন আমালদে জনে সে-চকছু কচেয়া চদলেন। 

িচা চেএ ধনী কখনও িাাঁলটন না—সেেদাই গাড়ীলা  িলেন; েহু েৎসে োলদ চা চন িকাৎ 

একচদন জাচগলেন, চকন্তু  া খন চা চন িথেে িইয়া চগয়ালছন। া খন চা চন বোধ কচেলা  

আেম্ভ কলেন, বে ভালে চা চন সাো জীেন কাটাইয়ালছন, া ািা বমালটে উপে ভাে নয়, 

বকান মানুষই আমাে িইয়া িাাঁচটলা  পালে না। আমাে িইয়া েচদ বকি প্রচা চট কাজ কলে, 

া লে বস প্রচা োেই আমালক পেু কচেলে। েচদ কািােও সে কাজই িপলে কচেয়া বদয়, 

া লে বস িেিােনাে েমা া িাোইয়া বফচেলে। োিা চকছু আমো স্বয়ং কচে, া ািাই 

একমাত্র কাজ োিা আমাচদলগে চনজস্ব। োিা চকছু আমালদে জনে িপলেে ৈাো কৃা  িয়, 

া ািা কখনই আমালদে িয় না। বা ামো আমাে েএৃা া ভচনয়া আধোচত্মক সা ে োভ 

কচেলা  পাে না। েচদ বা ামো চকছুমাত্র চেচখয়া থাক, া লে আচম বসই স্ফুচেে-মাত্র, োিা 

বা ামালদে চভা েকাে িচিলক প্রজ্বচো  কচেলা  সািােে কচেয়ালছ। িো াে পুরুষ ো গুরু 

বকেে ইিাই কচেলা  পালেন। সািালেেে জনে ছুটাছুচট মূখো া।  
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ভােলা  েেদ-োচিা  েকলটে কথা আপনাো জালনন। সাধােণা িঃ দইচট েেদলক গাড়ীে 

সচিা  জুচড়য়া বদওয়া িয়, আে কখনও কখনও এক আাঁচট খড় একচট োাঁলেে মাথায় 

োাঁচধয়া পভদইচটে সামলন চকচিৎ দূলে—চকন্তু  উিালদে নাগালেে োচিলে াুোইয়া বদওয়া 

িয়। েেদ দইচট ক্রমাগা  খড় খাইলা  বিষ্টা কলে, চকন্তু  কখনও কৃা কােে িইলা  পালে 

না। চকক এইভালেই আমো সািােে োভ কচে। আমো মলন কচে—আমো চনোপত্তা, েচএ, 

জ্ঞান, োচন্ত োচিে িইলা  পাইে। আমো সেেদাই এইরূপ আো কচে, চকন্তু  কখনও আো 

পূণে কচেলা  পাচে না। োচিে িইলা  বকান সািােে কখনও আলস না।  

  

মানুলষে বকান সিায়ক নাই। বকি বকান কালে চছে না, নাই এেং থাচকলেও না। বকনই 

ো থাচকলে? আপনাো চক মানে ো মানেী নন? এই পৃচথেীে প্রভুগণ চক িপলেে কৃা  

সািালেেে উপে চনভেেেীে িইলে? ইিালা  চক আপনাো েচজনকা  নন? েখন আপনাো 

ধুোয় চমচেয়া োইলেন, া খনই িপলেে সিায়া া োভ কচেলেন। চকন্তু  মানুষ আত্মস্বরূপ। 

চনলজলদে চেপদ িইলা  টাচনয়া বা াে! ‘উদ্ধলেদাত্মনাত্মানম্’। ইিা ছাড়া িনে বকান 

সািােে নাই—বকানকালে চছেও না। সিায়ক আলছ, এরূপ ভােনা সুমধুে ভ্রাচন্তমাত্র। 

ইিাে ৈাো বকান মেে িইলে না। একচদন একজন খ্রীষ্টান আমাে কালছ আচসয়া েলে, 

‘আপচন একজন ভয়ঙ্কে পাপী।’ উত্তলে েচেোম—‘িোাঁ, া াই, া ােপে?’ বস একজন 

ধমেপ্রিােক। বোকচট আমালক ছাচড়লা  িাচিা  না। া ািালক আচসলা  বদচখলেই আচম 

পোয়ন কচো াম। বস েচো , ‘বা ামাে জনে আমাে িলনক ভাে ভাে চজচনষ আলছ। াু চম 

একচট পাপী, আে াু চম নেলক োলে।’ আচম জোলে েচো াম, ‘খুে ভাে—আে চকছু?’ 

আচম প্রশ্ন কচেোম, ‘আপচন োলচ্ছন বকাথায়?’ বস উত্তে চদে, ‘আচম স্বলগে োচচ্ছ।’ আচম 

েচেোম, ‘আচম া ািলে নেলকই োে।’ বসই চদন িইলা  বস আমালক চনষৃ্কচা  বদয়। 

  

এইখালন বকান খ্রীষ্টান আচসলে েচেলে, ‘বা ামো সকলেই মচেলা  েচসয়াছ। চকন্তু  েচদ 

বা ামো আমালদে মা োলদ চেশ্বাাস কে, া লে খ্রীষ্ট বা ামালদে মুএ কচেলেন।’ েচদ ইিা 

সা ে িইা —চকন্তু  ইিা চনশ্চয়ই কুসংস্কাে চভন্ন িনে চকছুই নয়—া ািা িইলে খ্রীষ্টান 

বদেগুচেলা  বকান িনোয় থাচকা  না। ‘এস, আমো ইিালা  চেশ্বাাস িাপন কচে, চেশ্বাাস 
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কচেলা  বকান খেি োলগ না।’ চকন্তু  বকন? ইিালা  বকান োভও িয় না! েচদ আচম চজজ্ঞাসা 

কচে, ‘এখালন এা  িচধক বোক দষ্ট বকন?’ া াাঁিাো েলেন, ‘আমাচদগলক আেও খাচটলা  

িইলে।’ (া াে মালন) ‘ভগোলন চেশ্বাাস োখ, চকন্তু  া ল্পী চকক োখ।’ ভগোলনে চনকট 

প্রাথেনা কে এেং ভগোন্ আচসয়া সািােে করুন। চকন্তু  আচমই বা া সং্াম, প্রাথেনা এেং 

পূজা কচে; আচমই বা া আমাে সমসো-সকে চমটাইয়া েই—আে ভগোন্ েন া াাঁিাে 

কৃচা ত্ব। ইিা বা া ভাে নয়। আচম কখনও া ািা কচে না। 

  

একোে আচম এক বভাজসভায় আমচত্র্য া  িইয়াচছোম। গৃিকত্রেী আমালক প্রাথেনা কচেলা  

েচেলেন। আচম েচেোম, ‘আচম িেেেই আপনাে কেোণ কামনা কেে, মিােয়া।—

আপচন আমাে ভলভচ্ছা ও ধনেোদ জানুন।’ আচম েখন কাজ কচে, আচম আমাে প্রচা ই 

কা েেে কচে, বেলিাু  আচম কলকাে পচেেম কচেয়াচছ, এেং ো েমালন োিা আমাে আলছ, 

া ািা সেই উপাজেন কচেয়াচছ—বসলিাু  আচম ধনে। 
  

াু চমই বা া সেেদা কলকাে পচেেম কচেলা ছ, িথি ধনেোদ জানাইলা ছ িপেলক, কােণ 

াু চম কুসংস্কাোচ্ছন্ন, াু চম ভীা । িাজাে েছলেে পুেীভূা  এই-সে কুসংস্কাে চিো লে 

াাচড়য়া বফে। ধাচমেক িওয়া একটু কলকাে সাধনাসালপে। সকে কুসংস্কােই জড়োদ-

প্রসূা , কােণ বসইগুচে বকেে বদিজ্ঞালনে উপেই প্রচা চষ্ঠা । আত্মাে বকান কুসংস্কাে 

নাই—ইিা েেীলেে েৃথা োসনা িইলা  েহু রলধ্বেে। 

  

চকন্তু  এই েৃথা োসনাগুচে এখালন বসখালন—এমন চক িধোত্ম-োলজেও প্রচা ভাা । আচম 

কা কগুচে বপ্রা া লত্ত্বে সভায় বোগদান কচেয়াচছ। একচটলা  নাচয়কা চছলেন একজন 

মচিো। চা চন আমালক েচেলেন, ‘আপনাে মা ও কাকুেদা আমাে কালছ আলসন।’ চা চন 

েচেয়াচছলেন বে, া াাঁিাো মচিোচটলক নমস্কাে জানাইয়ালছন ও া াাঁিাে সচিা  কথা 

কচিয়ালছন। চকন্তু  আমাে মা এখনও জীচো ! মানুষ এই কথা ভাচেলা  ভােোলস বে, 

মৃাু েে পলে া ািালদে আত্মীয়পচেজন এই বদলিে আকালেই ো েমান থালক, আে 

বপ্রা া াচত্ত্বকগণ া ািালদে কুসংস্কােগুচেলক েইয়া বখোয়। এই কথা জাচনলে আচম 

দিঃচখা ই িইে বে, আমাে মৃা  চপা া এখনও া াাঁিাে বনাংো বদিচট পচেধান কচেয়া িলছন। 
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চপাৃ পুরুষগণ এখনও জড়েস্তুলা  আেদ্ধ আলছন, এই কথা জাচনলা  পাচেলে সাধােণ 

মানুষ সান্ত্বনা পায়। িপে একিলে েীভলক আমাে সামলন আনা িইয়াচছে। আচম 

েচেোম, ‘ভগোন্, আপনাে কুেে বা া?’ এই সে েোপালে আচম িা াে বোধ কচে। েচদ 

বসই মিান্ ঋচষপুরুষ িদোচপ ঐ েেীে ধােণ কচেয়া থালকন, া লে আমালদে—দীন 

প্রাণীলদে ভালগে না জাচন কী আলছ! বপ্রা া াচত্ত্বকগণ আমালক ঐ-সকে পুরুষলদে 

কািালকও স্পেে কচেোে িনুমচা  বদন নাই। েচদ এই-সে সা েও িয়—া েু আচম ঐ-

সকে িাচি না। আচম ভাচেিঃ সাধােণ মানুষ সচা ে নাচ্তকক!—বকেে পিইচিলয়ে 

বভাগসৃ্পিা! ো েমালন োিা আলছ, া ািালা  াৃ ি না িইয়া মৃাু েে পেও া ািাো এই চজচনষই 

বেেী কচেয়া িায়! 

  

বেদালন্তে শশ্বাে চক? চা চন একচট া ত্ত্বস্বরূপ, েেচএ নন। াু চম, আচম সকলেই েেচষ্ট- শশ্বাে। 

এই চেলশ্বাে সৃচষ্ট, চিচা  ও প্রেলয়ে কা ো বে পেম-শশ্বাে, চা চন একচট বনেেেচএক সত্তা। 

াু চম এেং আচম, বেড়াে, ইাঁদে, েয়া ান, ভূা —এই-সেই া াাঁিাে েেচষ্ট-সত্তা—সকলেই 

েেচএ-শশ্বাে। াু চম েেচষ্টভাোপন্ন শশ্বােলক পূজা কচেলা  িাও; উিা বা ামাে স্বরূপলকই 

পূজা কো। েচদ বা ামো আমাে উপলদে ্িণ কে, া লে কখনও বকান গীজোয় োইও 

না। োচিলে এস, োও চনলজলক বধ া  কে। েুগ েুগ ধচেয়া বে কুসংস্কাে বা ামালক 

আাঁকড়াইয়া ধচেয়ালছ, ো েণ না া ািা পচেষৃ্কা  িইলা লছ, া া েণ োলে োলে চনলজলক 

বধ া  কে। িথো সম্ভো িঃ বা ামো া ািা কচেলা  িাও না—কােণ এলদলে বা ামো ঘন 

ঘন স্নান কে না—ঘন ঘন স্নান কো ভাো ীয় প্রথা, ইিা বা ামালদে সমালজ প্রিচো  নয়। 

  

আচম েহুোে চজজ্ঞাচসা  িইয়াচছিঃ ‘াু চম এা  িাস বকন ও এা  কাট্টা চেদ্রূপ কে বকন?’ 

মালা মালা আচম খুে গম্ভীে িই—েখন আমাে খুে বপট-লেদনা িয়! ভগোন্ আনন্দময়। 

চা চন সকে িচ্তকলত্বে চপছলন। চা চনই সকে েস্তুে মেেময় সত্তাস্বরূপ। বা ামো া াাঁিাে 

িো াে। ইিাই বা া বগ েেময়। ো  াু চম া াাঁিাে সমীপো েী িইলে, বা ামাে বোক ো 

দিঃখজনক িেিা া া  কম আচসলে। া াাঁিাে কাছ িইলা  ো  দূলে োইলে া া ই দিঃলখ 

বা ামাে মুখ চেভষ্ক িইলে। া াাঁিালক আমো ো  িচধক জাচনলা  পাচে, া া  বক্লে িন্তচিো  
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িয়। েচদ শশ্বােময় িইয়াও বকি বোক্্তক িয়, া লে বসইরূপ পচেচিচা ে প্রলয়াজন চক? 

এইরূপ শশ্বালেেই ো প্রলয়াজন চক? া াাঁিালক প্রোন্ত মিাসাগলেে েুলক ছুাঁচড়য়া বফচেয়া 

দাও! আমো া াাঁিালক িাই না। 

  

চকন্তু  ভগোন্ িনাচদ চনোকাে সত্তা—চত্রকালে িোচধা  সা ে, িেেয়, োশ্বাা  িভয়; আে 

বা ামো া াাঁিাে িো াে, া াাঁিাে রূপায়ণ। ইিাই বেদালন্তে শশ্বাে, আে া াাঁিাে স্বগে সেেত্র 

িেচিা । ো  েেচষ্ট বদো া আলছন, সে এই স্বলগে োস কলেন, আে বা ামো সেও বা া 

া াই। মচন্দলে পুষ্পােচে প্রদান ও প্রাথেনা দূে িউক।  

  

চকলসে জনে প্রাথেনা কে? স্বলগে োইোে জনে, বকান েস্তু োলভে আোয় আে িপে বকি 

েচিা  থাক্—এইজনে। ‘প্রভু, আচম আেও খাদে িাই! িপলে েুধাা ে থাক্!’ শশ্বাে—চেচন 

সা েস্বরূপ, িনাচদ, িনন্ত, সদা আনন্দময় সত্তা, োিালা  বকান খি নাই, িুেচা  নাই, চেচন 

সদামুএ, সদাপূা , সদাপূণে—া াাঁিাে সম্বলে চক ধােণা! আমো আমালদে ো  মানেীয় 

বেচেষ্টে েৃচত্ত ও সঙ্কীণো া া াাঁিালা  আলোচপা  কচেয়াচছ। া াাঁিালক িেেেই আমালদে খাদে 

ও েসন বোগাইলা  িইলে। েস্তুা িঃ এই-সে আমালদে চনলজলদে কচেয়া েইলা  িইলে 

আে বকি কখনও এইগুচে আমালদে জনে কচেয়া বদয় নাই। এই বা া সদা সা ে কথা। 

  

চকন্তু  বা ামো এই-চেষলয় খুে কমই ভাে। বা ামো ভাে, এমন এক ভগোন্ আলছন 

বা ামো োাঁিাে চেলেষ চপ্রয়পাত্র, চেচন বা ামালদে প্রাথেনা মাত্রই বা ামালদে জনে কাজ 

কচেয়া বদন; আে বা ামো া াাঁিাে চনকট সকে মানুষ সকে প্রাণীে জনে করুণা প্রাথেনা 

কে না—কে বকেে চনলজে জনে, বা ামাে চনজস্ব পচেোলেে জনে, বা ামালদে জাচা ে 

জনে। েখন চিন্দুগণ খাইলা  পায় না—া খন বা ামো ্ািেই কে না; বস-সময় বা ামো 

কল্পনাও কে না বে, খ্রীষ্টানলদে চেচন শশ্বাে, চা চন চিন্দুলদেও শশ্বাে। আমালদে শশ্বাে 

সম্বলে ধােণা, আমালদে প্রাথেনা, আমালদে পূজা সেই িচেদো-প্রভালে আমালদে 

চনলজলদে ‘বদি’ ভােনা কো-রূপ মূখো াে ৈাো চেষাএ কচেয়া াু চেয়াচছ। আচম োিা 

েচেলা চছ, া ািা বা ামালদে ভাে নাও োচগলা  পালে। আজ বা ামো আমালক িচভোপ 

চদলা  পাে, চকন্তু  কাে বা ামো আমালক িচভনচন্দা  কচেলে। 
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আমো িেেেই চিন্তােীে িইে। প্রলা েক জন্মই বেদনাদায়ক। আমাচদগলক িেেেই 

জড়োদ িইলা  োচিলে আচসলা  িইলে। জগন্মাা া িয়লা া আমালদে া াাঁিাে গিীে োচিলে 

আচসলা  চদলেন না; া ািা িউক আমো চনচশ্চা  বিষ্টা কচেে। এই সং্ামই বা া সকে 

প্রকালেে পূজা; আে োকী োিা চকছু সে ছায়ামাত্র। াু চমই বা া েেচষ্টলদো া। এখনই আচম 

বা ামাে পূজা কচেলা চছ। এই বা া সলেোৎকৃষ্ট প্রাথেনা—সম্ জগলা ে পূজা কো িথোৎ 

এইভালে জগলা ে বসো কো। আচম জাচন, ইিা একচট উচ্চ ভােভূচমলা  দাাঁড়ান—ইিালক 

চকক উপাসনাে মা  মলন িয় না; চকন্তু  ইিাই বসো, ইিাই পূজা।  

  

িসীম জ্ঞান কমেসাধে নয়। জ্ঞান সেেকালে এইখালনই, িজে ও িজাা । চা চন, জগদীশ্বাে 

জগলা ে প্রভু—সকলেে মলধে চেোচজা । এই েেীেই া াাঁিাে একমাত্র মচন্দে। এই একচট 

মচন্দেই চিেকাে চছে। এই আয়া লন—েেীলে চা চন িচধচষ্ঠা —চা চন আত্মােও আত্মা—

োজােও োজা। আমো এই কথা েুচালা  পাচে না, আমো া াাঁিাে প্র্তকে-মূচা ে ো প্রচা মা 

গচড় এেং া ািাে উপে মচন্দে চনমোণ কচে। ভােলা  এই বেদান্তা ত্ত্ব সেেকালে আলছ, চকন্তু  

ভাো  এই-সে মচন্দলে পচেপূণে। আোে বকেে মচন্দেই নয়—িলনক গুিা আলছ, োিাে 

মলধে েহু বখাচদা  মূচা ে েচিয়ালছ। ‘মূখে গোে া ীলে োস কচেয়া জলেে চনচমত্ত কূপ খনন 

কলে!’ আমো বা া এইরূপই! শশ্বালেে মলধে োস কচেয়াও আমো প্রচা মা গচড়। আমো 

া াাঁিালক মূচা েলা  প্রচা ফচো  বদচখলা  িাই—েচদও সেেদা চা চন আমালদে েেীলেে 

মচন্দলেই িেিান কচেলা লছন। আমো সকলেই উন্মাদ—আে ইিাই চেোট ভ্রম। 
  

সে চজচনষলক ভগোন্ েচেয়া পূজা কে—প্রলা েকচট আকৃচা ই া াাঁিাে মচন্দে। োদ-োকী 

সে প্রা ােণা—ভ্রম। সেেদা িন্তমুেখী িও, কখনও েচিমুেখী িইও না। এইরূপ শশ্বালেে কথাই 

বেদান্ত প্রিাে কলে—আে এই া াাঁিাে পূজা। স্বভাো ই বেদালন্ত বকান সম্প্রদায়, ধমে ো 

জাচা চেিাে নাই। চকভালে এই ধমে ভােলা ে জাা ীয় ধমে িইলা  পালে?  

  

ো  ো  জাচা চেভাগ! েচদ বকি িপলেে খাদে স্পেে কলে, া লে িীৎকাে কচেয়া উচকলে—

‘প্রভু, আমালক েো কে—আচম িপচেত্র িইোম!’ পাশ্চাা ে পচেদেেন কচেয়া আচম েখন 
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ভােলা  চফচেয়া বগোম, া খন পাশ্চাা েলদে সচিা  আমাে বমোলমো ও আচম বে 

বগাাঁড়াচমে চনয়মােেী ভে কচেয়াচছ, ইিা েইয়া কলয়কজন প্রািীনপন্থী খুে আলন্দােন 

কচেয়াচছলেন। পাশ্চালা ে আমাে বেলদে া ত্ত্ব প্রিাে কো া াাঁিাো সমথেন কচেলা  পালেন 

নাই। 

  

আমো েচদ সকলেই আত্মস্বরূপ ও এক, া লে বকমন কচেয়া ধনী দচেলদ্রে প্রচা , চেজ্ঞ 

িলজ্ঞে প্রচা  মুখ ঘুোইয়া িচেয়া োইলা  পালে? বেদালন্তে ভালে পচেেচা ো  না িইলে ধমে 

ও সমাজেেেিা চক কচেয়া চটচকয়া থাচকলা  পালে? িচধকসংখেক েথাথে চেজ্ঞ বোক 

পাইলা  সির সির েৎসে সময় োচগলে। মানুষলক নূা ন পথ বদখান—মিৎ ভাে বদওয়া 

খুেই কচকন কাজ। পুোলনা কুসংস্কােগুচে া াড়ান আেও কচকন—খুেই কচকন কাজ, বসগুচে 

সিলজ বোপ পায় না। এা  চেো সলত্ত্বও পচিা গণ িেকাে বদচখলা  ভয় পান—

চেভকালেে গল্পগুচে া াাঁিালদে মলন আচসলা  থালক এেং া াাঁিাো ভূা  বদলখন। 
  

‘বেদ’ ,  এই েব্দচটে িথে জ্ঞান এেং ইিা িইলা  ‘বেদান্ত’ েব্দচট আচসয়ালছ। সে জ্ঞানই 

বেদ, ইিা িনন্ত শশ্বালেে নোয় িনন্ত। জ্ঞান বকিই সৃচষ্ট কচেলা  পালে না। বা ামো চক 

কখনও জ্ঞানলক সৃচষ্ট িইলা  বদচখয়াছ? ইিালক আচেষ্কাে কো োয়—োিা আেৃা  চছে, 

া ািালক িনােৃা  কো োয়। জ্ঞান সেেদা এইখালনই িেচিা , কােণ জ্ঞানই স্বয়ং শশ্বাে। 

ভূা , ভচেষেৎ ও ো েমালনে জ্ঞান—সেই আমালদে সকলেে মলধেই েচিয়ালছ। া ািালক 

আমো আচেষ্কাে কচে—এই পেেন্ত। এই-সে জ্ঞানই সাোৎ ভগোন্। ‘বেদ’ এক 

মিদায়া ন সংস্কৃা  ্ন্থ। আমালদে বদলে চেচন বেদপাক কলেন, া াাঁিাে সম্মুলখ আমো 

না জানু িই। আে বে েেচএ পদাথেচেদো িধেয়ন কচেলা লছ, া ািালক আমো ্ালিেে 

মলধে আচন না। এটা কুসংস্কাে—বমালটই বেদান্ত মা  নয়—এও জঘনে জড়োদ। শশ্বালেে 

চনকট সকে জ্ঞানই পচেত্র; জ্ঞানই শশ্বাে। িনন্ত জ্ঞান পচেপূণেরূলপ সকে মানুলষে মলধেই 

চনচিা  আলছ। েচদও বা ামাচদগলক িলজ্ঞে নোয় বদখায়, চকন্তু  বা ামো সা ে সা েই িজ্ঞ 

নও। বা ামো ভগোলনে েেীে—বা ামো সকলেই। বা ামো সেেেচএমান্, সেেত্র িেচিা , 
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চদেেসত্তাে িো াে। বা ামো আমালক উপিাস কচেলা  পাে, চকন্তু  একচদন সময় আচসলে, 

েখন বা ামো ইিা েুচালা  পাচেলে, িেেেই েুচালে—বকিই োকী থাচকলে না।  

  

েেে চক? োিা আচম েচেয়াচছ—বেদান্ত; ইিা বকান নূা ন ধমে নয়। খুে পুোা ন—শশ্বালেে 

মা  পুোা ন। এই ধমে িান ো কালে সীচমা  নয়—ইিা সেেত্র চেোচজা । এই সা ে সকলেই 

জালন। আমো সকলেই এই সা ে িলিষণ কচেলা চছ। সম্ চেলশ্বােও ঐ একই গচা । ইিা 

এমন চক েচিিঃপ্রকৃচা ে বেলত্রও প্রলোজে। প্রলা েকচট পেমাণু ঐ েলেেে চদলক 

প্রিিগচা লা  ছুচটলা লছ। আে াু চম চক মলন কে বে, িনন্ত ভদ্ধ এই জীেগলণে বকি পেম 

সা ে োভ না কচেয়া পচড়য়া থাচকলে? সকলেই পাইলে—সকলেই একই েেেপালন 

িন্তচনেচিা  বদেলত্বে আচেষ্কাে কচেলা  িচেয়ালছ। পাগে, খুনী, কুসংস্কাোচ্ছন্ন মানুষ—বে-

মানুষ চেিালেে প্রিসলন এ বদলে োচ্তক পায়, সকলেই একই সলা েে চদলক ি্সে 

িইলা লছ। বকেেমাত্র োিা আমো িজ্ঞালন কচেলা চছোম, া ািা সজ্ঞালন ও ভােভালে 

কো আমালদে কা েেে। 

  

সকে সত্তাে ঐকেলোধ বা ামালদে সকলেে মলধে পূেে িইলা ই েচিয়ালছ। এ-পেেন্ত বকি 

উিা না েইয়া জন্মায় না। ো ই বা ামো িস্বীকাে কে না বকন, ঐ বোধ ক্রমাগা  চনলজলক 

প্রকাে কচেলা লছ। মানেীয় বপ্রম চক? উিা কমলেেী এই ঐকেলোলধেই স্বীকৃচা । ‘আচম 

বা ামালদে সচিা  এক—আমাে স্ত্রী, আমাে পুত্র ও কনো, আমাে েেু।’ বকেে বা ামো না 

জাচনয়া এই ঐকে সম্বলে দৃঢ়ভালে েচেলা ছ, ‘বকি পচা ে জনে পচা লক কখনই ভােোলস 

নাই, পচা ে িন্তেি আত্মাে জনেই পচা লক ভােোচসয়ালছ।’ পত্নী এইখালনই ঐলকেে 

সোন পাইয়ালছন। পত্নীে মলধে পচা  চনলজলক বদচখলা  পান—স্বভাো ই বদচখলা  পান, 

চকন্তু  া ািা চা চন জ্ঞানা িঃ—সলিা নভালে পান না। সম্ চেশ্বাই একচট িচ্তকলত্ব ্চথা । এ-

ছাড়া িনে আে চকছুই িইলা  পালে না। চেচভন্না া িইলা  আমো সকলে একচট চেশ্বাাচ্তকলত্বে 

চদলক িচেয়াচছ। পচেোেগুচে বগাষ্ঠীলা , বগাষ্ঠীগুচে উপজাচা লা , উপজাচা গুচে জাচা লা , 

জাচা গুচে মানেলত্ব, কা  চেচভন্ন মা —একলত্বে চদলক িচেয়ালছ। এই একলত্বে িনুভূচা ই 

জ্ঞান—চেজ্ঞান। 
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ঐকেই জ্ঞান—নানাই িজ্ঞান। এই জ্ঞালন বা ামালদে জন্মগা  িচধকাে। বা ামাচদগলক এই 

া ত্ত্ব চেখাইলা  িইলে না। চেচভন্ন ধমে এই জগলা  কখনই চছে না। আমো মুচএ আকাঙ্ক্ষা 

কচে ো না কচে, মুচএ আমো োভ কচেেই—ইিা আমালদে চনয়চা । বেলিাু  বা ামো 

মুএস্বভাে, এই িেিা বা ামাচদগলক োভ কচেলা ই িইলে এেং বা ামো মুএ িইয়া 

োইলে। আমো মুএই আচছ, বকেে ইিা আমো জাচন না, আে আমো এ পেেন্ত চক 

কচেলা চছ, া ািাও আমো জাচন না। সকে ধমে-সম্প্রদালয় ও আদলেে একই নীচা কথা 

ো েমান; বকেে একচট কথাই প্রিাচো  িইয়ালছ—‘চনিঃস্বাথে িও, িপেলক ভােোস।’ বকি 

েচেলা লছ, ‘কােণ চেলিাভা আলদে কচেয়ালছন।’ ‘আোহ্’—মুসচেম েচেলেন। িপলে 

েচেলেন—‘েীভ।’ েচদ ইিা বকেে চেলিাভােই আলদে, া লে োিাো চেলিাভালক জালন 

না, া ািালদে চনকট ইিা চকভালে আচসে? েচদ েীভই বকেে এই আলদে চদয়া থালকন, 

া ািা িইলে বে-েেচএ েীভলক কখনও জালন না, বস চক কচেয়া ইিা পাইে? েচদ চেষু্ণই 

বকেে এই আলদে চদয়া থালকন, া লে য়াহুদীগণ, োিাো বসই ভদ্র-লোলকে সলে কখনই 

পচেচিা  নয়, চকভালে া ািা পাইে? এই-সে িইলা  মিত্তে আে একচট উৎস আলছ। 

বকাথায় বসইচট? া ািা ভগোলনে সনাা ন মচন্দলে—চনম্না ম িইলা  উচ্চা ম সকে প্রাণীে 

িন্তোত্মায় এই া ত্ত্ব চনচিা । বসই িনন্ত চনিঃস্বাথো া, বসই িনন্ত আলত্মাৎসগে, ঐলকেে 

চদলক চফচেোে বসই িনন্ত োধেোধকা া—এই সেই বসইখালন েচিয়ালছ।  

  

িচেদোে িজ্ঞালনে জনে আমো খচিা , সীচমা  েচেয়া প্রা ীয়মান িইলা চছ, এেং আমো 

া াই েুদ্র, েীমা ী িমুক ও েীিমুক িইয়া পচড়য়াচছ। চকন্তু  সম্ প্রকৃচা  প্রচা  পেলক 

এই ভ্রম—এই চমথো প্রা ীচা  জন্মাইলা লছ। আচম কখনও িনে-সকে িইলা  চেচচ্ছন্ন েুদ্র 

পুরুষ ো েুদ্র নােী নচি, আচম এই চেশ্বােোপী িচ্তকত্ব। আত্মা প্রচা  মুিূলা ে আপন মচিমায় 

উন্নীা  িইলা লছ ও ইিাে িন্তচনেচিা  বদেত্ব বঘাষণা কচেলা লছ।  

  

বেদান্ত সেেত্রই চেদেমান, বকেে বা ামাচদগলক সলিা ন িইলা  িইলে। পুেীকৃা  িেচেশ্বাাস 

এেং কুসংস্কােগুচেই আমালদে ি্গচা ে োধাস্বরূপ। েচদ আমো সেম িই, া লে 

আইস, আমো ঐ-সেগুচেলক দূলে ছুাঁচড়য়া বফচে এেং ধােণা কচেলা  চেচখ বে, শশ্বাে 
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বিা নাস্বরূপ এেং া াাঁিাে পূজা জ্ঞান ও সলা েে মধে চদয়া কচেলা  িয়। জড়োদী িইোে 

জনে কখনও সলিষ্ট িইও না। সকে জড়লক ছুাঁচড়য়া বফচেয়া দাও। শশ্বালেে কল্পনা 

িেেেই েথাথে আধোচত্মক িইলে। শশ্বাে সম্বলে চেচভন্ন ধােণাগুচে কমলেেী জড়োদ-

বঘাঁষা—এগুচেলক দূে কচেলা  িইলে। মানুষ ো  বেেী আধোচত্মক িইলা  থালক, া া  বস 

এই সকে ভাে পচো োগ কলে ও এইগুচে পশ্চালা  বফচেয়া আগাইয়া োয়। েস্তুা িঃ সকে 

বদলেই এমন কলয়কজন বোক সেেকালে আচসয়ালছন, োিাো এই সে জড়োদ ছুাঁচড়য়া 

বফচেোে েচএ োলখন এেং প্রখে চদোলোলক দিায়মান িইয়া জ্ঞানস্বরূপলক জ্ঞালনে 

ৈাোই উপাসনা কচেয়া চগয়ালছন। 

  

সেই এক আত্মা—বেদালন্তে এই জ্ঞান েচদ প্রিাচো  িয়, া ািা িইলে সম্ মনুষেসমাজই 

িধোত্মভালে ভাচো  িইয়া োইলে। চকন্তু  া ািা চক সম্ভে? আচম জাচন না। সির েৎসলেও 

া ািা িইলে না। পুোা ন সংস্কােগুচে সে দূেীভূা  িইলে। বা ামো সকলেই পুোা ন 

সংস্কােগুচেলক চকভালে চিেন্তন কো োয়, া ািালা ই উৎসাচিা । আোে পাচেোচেক 

ভ্রাাৃ ত্ব, বগাষ্ঠীগা  ভ্রাাৃ ত্ব, জাচা গা  বস ভ্রাত্র—এই সকে ভােও চেদেমান। এই সকেই 

বেদান্ত উপেচিে োধাস্বরূপ। ধমে িচা  সামানে কলয়কজলনে চনকটই চকক চকক ধমে। 

  

বগাটা পৃচথেীলা  ধলমেে বেলত্র োাঁিাো কমে কচেয়ালছন, া াাঁিালদে িচধকাংেই প্রকৃা পলে 

োজদ্বনচা ক কমেী। ইিাই মানুলষে ইচা িাস। া াাঁিাো কদাচিৎ সলা েে সচিা  চমোইয়া 

জীেন-ধােলণে বিষ্টা কচেয়ালছন। া াাঁিাো সেেদাই সমাজ নামক শশ্বালেে পূজক চছলেন, 

া াাঁিাো িচধকাংে বেলত্রই জনসাধােলণে চেশ্বাাস—া ািালদে কুসংস্কাে, া ািালদে 

দেেো ালক রলধ্বেে াু চেয়া ধচেলা  আ্িেীে চছলেন। া াাঁিাো প্রকৃচা লক জয় কচেলা  বিষ্টা 

কলেন নাই, চনজচদগলক প্রকৃচা ে িনুকূলে কচেয়ালছন—ইিাে বেেী চকছু নয়। ভােলা  

চগয়া নূা ন ধমেমা  প্রিাে কে—বকি বা ামাে কথা ভচনলে না। চকন্তু  েচদ েে বে, বেদ 

িইলা  ঐ মা  প্রাি িইয়াছ, া ািাো েচেলে—‘ভাে কথা।’ এখালন আচম এই মা োদ 

প্রিাে কচেলা  পাচে, চকন্তু  বা ামো—বা ামালদে কয়জন আমাে কথা আন্তচেকভালে ্িণ 

কচেলে? চকন্তু  সম্ সা ে এইখালনই ো েমান এেং আচম বা ামাচদগলক সা ে কথাই েচেে। 
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 স্বামী বিবিকানদে  । বিোবের আব াবক।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 95 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই প্রলশ্নে িপে একচট চদকও আলছ। সকলেই েলেন, িেম চেভদ্ধ সলা েে উপেচি 

িকাৎ আচসলা  পালে না এেং পূজা প্রাথেনা ও িনোনে প্রাসচেক ধমেীয় সাধনাে পলথ 

মানুষলক ধীলে ধীলে আগাইয়া োইলা  িইলে। এইচট চকক পথ চকনা, া ািা আচম চনশ্চয় 

কচেয়া েচেলা  পাচেে না। ভােলা  আচম উভয় পথ ধচেয়াই কাজ কচে।  

  

কচেকাা ায় আমালদে এই-সে প্রচা মা ও মচন্দে েচিয়ালছ—শশ্বালেে ও বেলদে নালম—

োইলেে এেং েীভ ও েুলদ্ধে নালম। বিষ্টা িেুক। চকন্তু  চিমােলয়ে উপলে আমাে একচট 

িান আলছ, বেখালন চেভদ্ধ সা ে েো ীা  আে চকছুেই প্রলেোচধকাে থাচকলে না—এরূপ 

মনিঃি কচেয়াচছ। বসইখালন বা ামাচদগলক আজ আচম বে-ভালেে কথা েচেোম, া ািা 

কালেে পচেণা  কচেলা  িাই। একচট ইংলেজ-দম্পচা  ঐ িালনে দাচয়লত্ব েচিয়ালছন। 

উলেেে—সা োনুসচেৎসুলদে চেচো  কো এেং োেক-োচেকাচদগলক ভয়িীন ও 

কুসংস্কােিীন ভালে গচড়য়া বা াো। া ািাো েীভ, েুদ্ধ, চেে, চেষু্ণ—ইা োচদ কািােও চেষয় 

ভচনলে না। া ািাো প্রথম িইলা ই চনলজে পালয় দাাঁড়াইলা  চেচখলে। া ািাো োেেকাে 

িইলা ই চেচখলে বে, শশ্বােই বিা না এেং া াাঁিাে পূজা সা ে ও জ্ঞালনে মধে চদয়া কচেলা  

িয়। সকেলকই বিা না-রূলপ বদচখলা  িয়—ইিাই আদেে। আচম জাচন না, ইিালা  চক ফে 

িইলে। আজ আমাে বেরূপ মলন িইলা লছ, বসরূপ প্রিাে কচেলা চছ। আমাে মলন 

িইলা লছ—বেন বৈা  সংস্কাে োদ চদয়াই আচম সমূ্পণে এইভালেই চেচো  িইয়াচছোম। 

বৈা োলদ বে চকছু ভাে িইলা  পালে—া ািালা  বে আচম মালা-মালা সম্মচা  জানাই, 

া ািাে কােণ ইিা দেেে েেচএলক সািােে কলে। েচদ বা ামালক বকি ্রুবো াো বদখাইয়া 

চদলা  েলে, া লে প্রথলম াু চম া ািালক ্রুবো াোে চনকটো েী বকান উজ্জ্বে া ােকা বদখাও, 

া ােপে একচট িনচা -উজ্জ্বে া ােকা, া ােপে একচট েীণপ্রভ া ােকা, পচেলেলষ 

্রুবো াো বদখাও। এই পদ্ধচা লা  া ািাে পলে ্রুবো াো বদখা সিজ িয়। এই-সে চেচভন্ন 

উপাসনা ও সাধনা, োইলেে-জাা ীয় ্ন্থ ও বদো া সকে ধলমেে প্রাথচমক বসাপান—

ধলমেে চকিােগালটেন মাত্র। 
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চকন্তু  া ােপে আচম ইিাে িপে চদকচটে কথা ভাচে। েচদ এই মন্থে ও ক্রচমক পদ্ধচা  

িনুসেণ কে, া লে জগলা ে এই সলা ে বপ াঁছাইলা  কা চদন োচগলে? কা  চদন? আে ইিা 

বে প্রেংসনীয় রূলপ সাফেে োভ কচেলে, া ািােই ো চনশ্চয়া া চক? এই পেেন্ত া ািা িয় 

নাই। দেেেলদে পলে ক্রচমক িথো িক্রচমক, সিজ িথো কচকন, োিাই িউক না বকন—

বৈা োদ-সম্মা  সাধন চক চমথোচভচত্তক নয়? প্রিচো  ধমেীয় সাধনগুচে মানুষলক দেেে 

কচেলা লছ, সুা োং বসগুচে চক ভুে নয়? ঐগুচে ভুে ধােণাে উপে প্রচা চষ্ঠা —মানুলষে 

ভুে দৃচষ্টভেীে উপে। দচট ভুে চক একচট সা ে সৃচষ্ট কচেলা  পালে? চমথো চক সা ে িয়? 

িেকাে চক আলোলক পচেণা  িয়? 

  

আচম একজন মিামানলেে ক্রীা দাস—চা চন বদিা োগ কচেয়ালছন। আচম বকেে া াাঁিাে 

োা োেি; আচম পেীো কচেলা  িাই। বেদালন্তে বে সা েগুচে বা ামাচদগলক েচেোম, া ািা 

েইয়া ইা িঃপূলেে বকি সচা েকালেে গলেষণা কলে নাই। েচদও বেদান্ত পৃচথেীে প্রািীনা ম 

দেেন—ইিা সেেদাই কুসংস্কাে ও িনোনে চজচনলষে সচিা  চমচো  িইয়া চছে। 

  

েীভ েচেয়াচছলেন, ‘আচম ও আমাে স্বগেি চপা া এক’, এেং বা ামো া ািাে পুনোেৃচত্ত 

কে। া থাচপ ইিা মানেসমাজলক সািােে কলে নাই। উচনে ো  েৎসে ধচেয়া মানুষ এই 

োণী বোলা নাই। া ািাো েীভলক মানলেে পচেত্রাা া কচেয়ালছ। চা চন শশ্বাে, আে আমো 

কীট! চকক এইরূপ ভাো েলষে—প্রলা েক বদলে এই ধেলনে চেশ্বাাসই সম্প্রদায়চেলেলষে 

বমরুদি। 
  

িাজাে িাজাে েৎসে ধচেয়া সাো পৃচথেীলা  েে েে মানুষলক বেখালনা িইয়ালছ—

জগৎপ্রভু, িো াে, পচেত্রাা া ও বপ্রচো  পুরুষগণলক পূজা কচেলা  িইলে; বেখালনা 

িইয়ালছ—া ািাো চনলজো িসিায় িা ভাগে জীে, মুচএে জনে বকান েেচএ ো 

েেচএলগাষ্ঠীে দয়াে উপে চনভেে কচেলা  িইলে। এইরূপ চেশ্বাালস চনশ্চয় িলনক িবুা  

েোপাে ঘচটলা  পালে। া থাচপ সলেোৎকৃষ্ট িেিায় এই প্রকাে চেশ্বাাস ধলমেে চকিােগালটেন, 

এইগুচে মানুষলক িচা  িল্পই সািােে কচেয়ালছ ো চকছুই কলে নাই। মানুষ এখনও 
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িধিঃপালা ে গহ্বলে বমািাচেষ্ট িইয়াই পচড়য়া েচিয়ালছ। িেেে কলয়কজন েচএোেী 

মানুষ এই মায়াে ভ্রম িচা ক্রম কচেয়া উচকলা  পালেন। 

  

সময় আচসলা লছ—েখন মিান্ মানেগণ জাচগয়া উচকলেন; এেং ধলমেে এই চেভচেোে 

পদ্ধচা  বফচেয়া চদয়া া াাঁিাো আত্মাে ৈাো আত্মাে উপাসনা-রূপ সা েধমেলক জীেন্ত ও 

েচএোেী কচেয়া াু চেলেন। 
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