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১. য োগ ও মননোচিজ্ঞোন 

পাশ্চাত্যে মত্োচিজ্ঞাত্ের ধারণা অচয চেম্নস্তত্রর। ইহা একচি শ্রেষ্ঠ বি চিজ্ঞােি চকু পা পাশ্চাত্যে 

ইহাত্ক অেোেে চিজ্ঞাত্ের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াত্ে—অর্যাৎ অেোেে চিজ্ঞাত্ের ময 

ইহাত্কও উপত্র্াচিযার মাপকাচিত্য চিিার করা হয়। কার্যযঃ মােিসমাত্ের উপকার 

ইহার সাহাত্র্ে কযিা সাচধয হইত্ি? আমাত্ের ক্রমিধযমাে সুখ ইহার মাধেত্ম কযেূর 

িচধযয হইত্ি? শ্রর্-সকল দঃখ-ত্িেোয় আমরা চেয়য পীচিয হইত্যচে, শ্রসগুলচল ইহা ্ারা 

কযেূর প্রশচময হইত্ি? পাশ্চাত্যে সি-চকেুই এই মাপকাচিত্য চিিার করা হয়। 

  

মােুষ সম্ভিযঃ ভুচলয়া র্ায় শ্রর্, আমাত্ের জ্ঞাত্ের শযকরা েব্বই ভাি ্বভভািযই মােুত্ষর 

পাচর্যি সুখদঃত্খর হ্রাসিৃচির উপর শ্রকাে কার্যকর প্রভাি চিস্তার কচরত্য পাত্র ো। 

আমাত্ের বিজ্ঞাচেক জ্ঞাত্ের অচয সামােে অংশই বেেচিে েীিত্ে কার্যযঃ প্ররু্ক্ত হয়। 

ইহার কারণ এই শ্রর্, আমাত্ের শ্রিযেমত্ের অচয সামােে অংশই ইচিয়গ্রাহে েিত্য 

চিিরণ কত্র এিং ঐ সামােে ইচিয়ে জ্ঞােত্কই েীিে ও মত্ের সি-চকেু িচলয়া আমরা 

কল্পো কচর। চকু পা প্রকৃযপত্ে আমাত্ের অিত্িযে মত্ের চিশাল সমুত্ে উহা একচি 

সামােে চিিুমাত্র। র্চে আমাত্ের অচস্তত্ব শুধু ইচিয়ােুভূচযগুলচলর মত্ধেই সীমািি 

র্াচকয, যাহা হইত্ল আমরা শ্রর্-সি জ্ঞাে অেযে কচর, শ্রসগুলচল শুধু ইচিয় পচরযৃচির 

েেেই িেিহৃয হইয। চকু পা শ্রসৌভাত্িের চিষয় িাস্তি শ্রেত্ত্র যাহা হয় ো। পশুস্তর হইত্য 

র্যই আমরা উপত্র উচিত্য র্াচক, আমাত্ের ইচিয়সুখ-িাসো যযই হ্রাস পাইত্য র্াত্ক 

এিং বিজ্ঞাচেক ও মেস্তাচিক শ্রিাত্ধর সচহয আমাত্ের শ্রভািাকাক্ষা সূ্মতর যর হইত্য র্াত্ক 

এিং ‘জ্ঞাত্ের েেেই জ্ঞাত্ের অেুশীলে’—এই ভািচি ইচিয়সুখ-চেরত্পে হইয়া মত্ের 

পরম আেত্ির চিষয় হইয়া উত্ি। 

  

পাশ্চাত্যে প্রিচলয পাচর্যি লাত্ভর মাপকাচি চেয়া চিিার কচরত্লও শ্রেখা র্াইত্ি শ্রর্, 

মত্োচিজ্ঞাে সকল চিজ্ঞাত্ের শ্রসরা। শ্রকে? আমরা সকত্লই ইচিত্য়র োস, চেত্েত্ের 

শ্রিযে ও অিত্িযে মত্ের োস। শ্রকাে অপরাধী শ্রর্ শ্র্বভচ্ছায় শ্রকাে অপরাধ কত্র—যাহা 
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েয়, শুধু চেত্ের মে যাহার আয়ত্ে ো র্াকাত্যই শ্রস ঐরূপ কচরয়া র্াত্ক, এিং এইেেে 

শ্রস যাহার শ্রিযে ও অিত্িযে মত্ের, এমে চক প্রত্যেত্কর মত্েরও োস হয়। শ্রস চেে 

মত্ের প্রিলযম সংস্কারিত্শই িাচলয হয়। শ্রস চেরুপায়। শ্রস চেে মত্ের ইচ্ছার চিরুত্ি—

চিত্িত্কর কলোণকর চেত্েযশ এিং চেত্ের সৎ্বভভাত্ির চিরুত্ি িচলত্য র্াত্ক। শ্রস যাহার 

মত্ের প্রিল চেত্েযশ মাচেয়া িচলত্য িাধে হয়। শ্রিিারী মােুষ চেযান্তই অসহায়। 

  

প্রচযচেয়য ইহা আমাত্ের প্রত্যেত্কর েীিত্ে প্রযেে কচরত্যচে। অন্তত্রর শুভচেত্েযশ 

আমরা প্রচযচেয়য অগ্রাহে কচরত্যচে এিং পত্র ঐেেে চেত্েরাই চেত্েত্ের চধ্ার 

চেত্যচে। আমরা চিচিয হই—চকভাত্ি ঐরূপ েঘেে চিন্তা কচরয়াচেলাম, এিং চকভাত্িই 

িা ঐ প্রকার হীেকার্য আমাত্ের ্ারা সাচধয হইয়াচেল। অর্ি আমরা পুেঃপুেঃ ইহা 

কচরয়া র্াচক এিং পুেঃপুেঃ ইহার েেে দঃখ ও আত্মগ্লাচে শ্রভাি কচর। সত্ে সত্ে হয়ত্যা 

আমাত্ের মত্ে হয় শ্রর্, ঐ কময কচরত্য আমরা ইচু্ছক চেলাম, চকু পা যাহা েয়, আমরা 

ইচ্ছার চিরুত্ি িাধে হইয়া ইহা কচরয়াচেলাম। আসত্ল আমরা চেরুপায়! আমরা সকত্লই 

চেত্েত্ের মত্ের ক্রীযোস এিং অপত্রর মত্েরও। ভালমত্ির যারযমে এত্েত্ত্র প্রায় 

অর্যহীে। অসহাত্য়র েোয় আমরা ইযস্তযঃ িাচলয হইত্যচে। আমরা মুত্খই িচল, আমরা 

চেত্েরা কচরত্যচে, ইযোচেি চকু পা আসত্ল যাহা েয়। 

  

চিন্তা কচরত্য এিং কাে কচরত্য িাধে হই িচলয়া আমরা চিন্তা এিং কাে কচরয়া র্াচক। 

আমরা চেত্েত্ের এিং অপত্রর োস। আমাত্ের অিত্িযে মত্ের অচয িভীত্র অযীত্যর 

চিন্তা ও কত্মযর র্ািযীয় সংস্কার পুঞ্জীভূয হইয়া আত্ে—শুধু এ-েীিত্ের েয়, পূিয পূিয 

েীিত্েরও। এই অিত্িযে মত্ের অসীম সমুে অযীত্যর চিন্তা ও কমযরাচশত্য পচরপূণয। 

এই-সকল চিন্তা ও কত্মযর প্রত্যেকচি ্বভীকৃচযলাত্ভর শ্রিষ্টা কচরত্যত্ে, চেত্েত্ক প্রকাশ 

কচরত্য িাচহত্যত্ে, একচি অপরচিত্ক অচযক্রম কচরয়া শ্রিযে-মােত্স রূপ পচরগ্রহ কচরত্য 

প্রয়াস পাইত্যত্ে—যরত্ের পর যরত্ের আকাত্র, উচ্ছ্বাত্সর পর উচ্ছ্বাত্স যাহাত্ের প্রিাহ। 

এই-সকল চিন্তা ও পুঞ্জীভূয শচক্তত্কই আমরা ্বভাভাচিক আকাক্ষা, প্রচযভা প্রভৃচয শত্  

অচভচহয কচর, কারণ উহাত্ের র্র্ার্য উৎপচেস্থল আমরা োচে ো।  
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অত্ের ময চিো প্রচযিাত্ে উহাত্ের চেত্েযশ আমরা পালে কচর। ফত্ল োসত্ব—িরম 

অসহায় োসত্ব আমাচেিত্ক িাচপয়া ধত্র, অর্ি চেত্েত্ের ‘মুক্ত’ িচলয়া আমরা প্রিার 

কচর। হায়, আমরা চেত্েত্ের মেত্ক চেত্মত্ষর েেে সংর্য কচরত্য পাচর ো, ি্তু-চিত্শত্ষ 

উহাত্ক চেিি রাচখত্য পাচর ো, চিষয়ান্তর হইত্য প্রযোহৃয কচরয়া মুহূত্যযর েেে একচি 

চিিুত্য শ্রকিীভূয কচরত্য পাচর ো! অর্ি আমরাই চেত্েত্ের মুক্ত িচল। িোপারিা চিন্তা 

কচরয়া শ্রেখ। শ্রর্ভাত্ি করা উচিয িচলয়া আমরা োচে, অচয অল্প সমত্য়র েেেও আমরা 

শ্রসভাত্ি কচরত্য পাচর ো। মুহূত্যয শ্রকাে ইচিয়-িাসো মার্া যুচলয়া োাঁিাইত্ল যৎেণাৎ 

আমরা উহার আজ্ঞািহ হইয়া পচি। এরূপ দিযলযার েেে আমরা চিত্িক-েংশে শ্রভাি 

কচর, চকু পা পুেঃপুেঃ আমরা এইরূপই কচরয়া র্াচক এিং সিযোই ইহা কচরত্যচে। র্য 

শ্রিষ্টাই কচর ো শ্রকে, একচি উচ্চমাত্ের েীিে আমরা র্াপে কচরত্য পাচর ো। অযীয 

েীিে এিং অযীয চিন্তাগুলচলর ভূয শ্রর্ে আমাচেিত্ক োিাইয়া রাত্খ। ইচিয়গুলচলর এই 

োসত্ব েিত্যর সকল দঃত্খর মূল। েিত্েত্হর ঊত্বয উচিিার অসামর্যে—পাচর্যি সুত্খর 

েেে শ্রিষ্টা আমাত্ের সকল দেযশা ও ভয়ািহযার শ্রহযু। 
  

মত্ের এই উচৃ্ছঙ্খল চেম্নিচযত্ক চকভাত্ি েমে করা র্ায়, চকরূত্প উহাত্ক ইচ্ছাশচক্তর 

আয়ত্ে আো র্ায়, এিং উহার শ্রোেযণ্ড প্রভাি হইত্য মুচক্তলাভ করা র্ায়, মত্োচিজ্ঞাে 

যাহারই চশো শ্রেয়। অযএি মত্োচিজ্ঞাে শ্রেষ্ঠ বি চিজ্ঞােি উহাত্ক িাে চেত্ল অেোেে চিজ্ঞাে 

ও জ্ঞাে মূলেহীে। 

  

অসংর্য ও উচৃ্ছঙ্খল মে আমাচেিত্ক চেয়য চেম্ন হইত্য চেম্নযর স্তত্র লইয়া র্াইত্ি এিং 

িরত্ম আমাচেিত্ক চিবস্ত কচরত্ি, বংস কচরত্ি। আর সংর্য ও সুচেয়চিয মে 

আমাচেিত্ক রো কচরত্ি, মুচক্তোে কচরত্ি। সুযরাং মেত্ক অিশে সংর্য কচরত্য হইত্ি। 

মত্োচিজ্ঞাে আমাচেিত্ক মেঃসংর্ত্মর পিচয চশো শ্রেয়।  

  

শ্রর্-ত্কাে েিচিজ্ঞাে অেুশীলে ও চিত্েষণ কচরিার েেে প্রিুর যর্ে ও উপাোে পাওয়া 

র্ায়। ঐ-সকল যর্ে ও উপাোত্ের চিত্েষণ এিং পরীোর ফত্ল ঐ চিজ্ঞাে সম্পত্কয 

জ্ঞােলাভ হয়। চকু পা মত্ের অেুশীলে ও চিত্েষত্ণ সকত্লর সমভাত্ি আয়ে শ্রকাে যর্ে 
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ও িাচহর হইত্য সংিৃহীয উপাোে পাওয়া র্ায় ো—মে চেত্ের ্ারাই চিত্েচষয হয়। 

সুযরাং মত্োচিজ্ঞােত্কই শ্রেষ্ঠ বি চিজ্ঞাে িচলয়া ধরা র্ায়। পাশ্চাত্যে মােচসক শচক্তত্ক, 

চিত্শষযঃ অসাধারণ মােচসক শচক্তত্ক, অত্েকিা র্াদচিেো ও িূঢ় শ্রর্ৌচিকচক্রয়ার সাচমল 

িচলয়া িণে করা হয়। ি্তুযঃ শ্রসই শ্রেত্শ যর্াকচর্য অত্লৌচকক ঘিোিলীর সচহয 

চমশাইয়া শ্রফচলিার ফত্ল মত্োচিজ্ঞাে সম্পত্কয উচ্চপর্যাত্য়র অেুশীলে িোহয হইয়াত্ে, 

শ্রর্মে হইয়াত্ে শ্রসই-সকল সাধু-ফচকর সম্প্রোত্য়র মত্ধে, র্াাঁহারা চসিাই-োযীয় 

িোপাত্র অেুরক্ত। 

  

পৃচর্িীর সিযত্র পোর্যচিদ িণ একই ফল লাভ কচরয়া র্াত্কে। যাাঁহারা সাধারণ সযেসমূহ 

এিং শ্রসগুলচল হইত্য প্রাি ফল সম্বত্ে একই ময শ্রপাষণ কত্রে। যাহার কারণ 

পোর্যচিজ্ঞাত্ের উপােগুলচল (data) সিযেেলভে ও সিযেেগ্রাহে, এিং চসিান্তগুলচলও 

েোয়শাত্ের সূত্ত্রর মযই রু্চক্তচসি িচলয়া সিযেেগ্রাহে। চকু পা মত্োেিত্যর িোপার 

অেেরূপ। এখাত্ে এমে শ্রকাে যর্ে োই, র্াহার উপর চেভযর কচরয়া চসিান্ত করা র্ায়, 

এিং ইচিয়গ্রাহে শ্রকাে িোপার োই, এমে শ্রকাে সিযেেগ্রাহে উপাোে এখাত্ে োই, র্াহা 

হইত্য মত্োচিজ্ঞােীরা একই প্রণালীত্য পরীো কচরয়া একচি পিচয িচিয়া যুচলত্য 

পাত্রে। 

  

মত্ের অচয-িভীর প্রত্েত্শ চিরাে কত্রে আত্মা, মােুত্ষর প্রকৃয সো। মেত্ক অন্তমুযখী 

কর, আত্মার সচহয সংরু্ক্ত করি এিং চস্থযািস্থার শ্রসই েৃচষ্টত্কাণ হইত্য মত্ের 

আিযযেগুলচল লেে কর, শ্রসগুলচল প্রায় সি মােুত্ষর মত্ধেই শ্রেখা র্ায়। ঐ-সকল যর্ে িা 

উপাে ও ঘিো শ্রকিল যাাঁহাত্েরই অেুভূচযিমে, র্াাঁহারা ধোত্ের িভীরযম প্রত্েত্শ প্রত্িশ 

কচরত্য পাত্রে। েিত্যর অচধকাংশ যর্াকচর্য অধোত্মিােীত্ের মত্ধেই মত্ের িচয, 

প্রকৃচয, শচক্ত প্রভৃচয লইয়া প্রভূয মযত্ভে শ্রেখা র্ায়। ইহার কারণ, যাাঁহারা মত্োেিত্যর 

িভীরযম প্রত্েত্শ প্রত্িশ কচরত্য পাত্রে োই। যাাঁহারা চেত্েত্ের এিং অেোত্েের 

মােচসক চক্রয়া-প্রচক্রয়ার সামােে চকেু লেে কচরয়াত্েে। এিং ঐ- সকল একান্ত িাহে ও 

ভাসা ভাসা অচভিেচক্তর র্র্ার্য প্রকৃচয ো োচেয়া ঐগুলচলত্কই সিযত্েত্ত্র প্রত্র্ােে িচলয়া 
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শ্রঘাষণা কচরয়াত্েে। প্রত্যেক ধত্মযই চেিগ্রস্ত এমে একেল শ্রলাক র্াত্কে, র্াাঁহারা ঐ-

সকল উপাোে, যর্ে প্রভৃচযত্ক শ্রমৌচলক িত্িষণার েেে চেভযরত্র্ািে চিিাত্রর মাে িচলয়া 

োিী কত্রে। চকু পা শ্রসগুলচল যাাঁহাত্ের মচস্তত্ের উদ্ভি শ্রখয়াল চভন্ন  আর চকেুই েয়। 

  

র্চে মত্ের রহসে অিিয হওয়াই অভীচিয হয়, যত্ি শ্রযামাত্ক চেয়মােুি চশো গ্রহণ 

কচরত্য হইত্ি। র্চে যুচম একচি শ্রিযে স্তত্র উচিত্য িাও, শ্রর্খাে হইত্য মেত্ক পর্যত্িেণ 

কচরত্য পাচরত্ি এিং মত্ের উচৃ্ছঙ্খল আিযযত্ে চকেুমাত্র চিিচলয হইত্ি ো, যত্ি মেত্ক 

সংর্য কচরত্য অভোস কর। েযুিা শ্রযামার পচরেৃষ্ট ঘিোগুলচল চেভযরত্র্ািে হইত্ি ো, 

সিযত্েত্ত্র প্রত্র্ােে হইত্ি ো এিং শ্রমাত্িই র্র্ার্য উপাোে ও যর্ে িচলয়া ্বভীকৃয হইত্ি 

ো। 

  

শ্রর্-সকল মােুষ মত্ের প্রকৃচয লইয়া িভীরভাত্ি অেুশীলে কচরয়াত্েে, শ্রেশ িা ময- 

চেচিযত্শত্ষ যাাঁহাত্ের উপলচি চিরচেে একই চসিাত্ন্ত উপেীয হইয়াত্ে। ি্তুযঃ মত্ের 

িভীরযম প্রত্েত্শ র্াাঁহারা প্রত্িশ কত্রে, যাাঁহাত্ের উপলচি কখেও চভন্ন  হয় ো। 

  

অেুভূচয ও আত্িিপ্রিণযা হইত্যই মােুত্ষর মে চক্রয়াশীল হয়। উোহরণ্বভরূপ িলা র্ায়, 

আত্লাক রচি আমার িেুত্য প্রত্িশ কত্র, এিং স্নায়ু্ারা মচস্তত্ে েীয হয়, যর্াচপ আচম 

আত্লা শ্রেচখত্য পাই ো। যারপর মচস্তে ঐ আত্িিত্ক মত্ে িহে কচরয়া লইয়া র্ায়, 

যর্াচপ আচম আত্লা শ্রেচখ োি মত্ে র্খে যাহার প্রচযচক্রয়া েত্ে, যখেই মত্ে আত্লার 

অেুভূচয হয়। মত্ের প্রচযচক্রয়াই অেুত্প্ররণা এিং যাহারই ফত্ল িেু প্রযেে েশযে কত্র। 

  

মেত্ক িশীভূয কচরত্য হইত্ল যাহার অিত্িযে স্তত্রর িভীত্র প্রত্িশ কচরত্য হইত্ি, 

শ্রসখাত্ে শ্রর্-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুঞ্জীভূয হইয়া রচহয়াত্ে, শ্রসগুলচলত্ক সুচিেেস্ত কচরত্য 

হইত্ি, সাোইত্য হইত্ি এিং সংর্য কচরত্য হইত্ি। ইহাই প্রর্ম শ্রসাপাে। অিত্িযে-

মেত্ক সংর্য কচরত্য পাচরত্লই শ্রিযে মেও িশীভূয হইত্ি। 
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২. মননর শচি 

[লস এত্ঞ্জত্লস্, কোচলফচেযয়া, ৮ োেুআরী ১৯০০ খ্ীঃ] 

  

সিয রু্ত্ি পৃচর্িীর সিযত্রই মােুষ অচযপ্রাকৃচযক িোপার চিশ্বাস কচরয়া আচসয়াত্ে। 

অসাধারণ ঘিোর কর্া আমরা সকত্লই শুচেয়াচে, এ-চিষত্য় আমাত্ের অত্েত্কর চেে্বভ 

চকেু অচভজ্ঞযাও আত্ে। চিষয়চির প্রস্তািোরূত্প আচম িরং শ্রযামাত্ের চেকি প্রর্ত্ম 

আমার চেত্ের অচভজ্ঞযালি কত্য়কচি ঘিোরই উত্েখ কচরি। একিার এক িেচক্তর কর্া 

শুচেয়া-চেলামি মত্ে মত্ে শ্রকাে প্রশ্ন ভাচিয়া যাাঁহার কাত্ে র্াওয়া মাত্রই চযচে শ্রসই প্রত্শ্নর 

উের চেয়া চেত্যেি আরও শুচেয়াচেলাম, চযচে ভচিষে্াণীও কত্রে। মত্ে শ্রকৌযূহল 

োচিলি যাই কত্য়কেে িেুসত্ে যাাঁহাত্ক শ্রেচখত্য শ্রিলাম। প্রত্যেত্কই মত্ে মত্ে শ্রকাে-

ো-ত্কাে প্রশ্ন চিক কচরয়া রাচখলাম এিং পাত্ে ভুল হয়, শ্রসেেে প্রশ্নগুলচল এক এক খণ্ড 

কািত্ে চলচখয়া চেে চেে োমার পত্কত্ি রাচখয়া চেলাম। আমাত্ের এক একেত্ের সত্ে 

যাাঁহার শ্রর্মচে শ্রেখা হইত্য লাচিল, অমচে চযচে যাাঁহার প্রত্শ্নর পুেরািৃচে কচরয়া উের 

িচলয়া চেত্য লাচিত্লে। পত্র একখণ্ড কািত্ে চক চলচখয়া কািেচি ভাাঁে কচরয়া আমার 

হাত্য চেত্লে, এিং যাহার অপর চপত্ি আমাত্ক োম ্বভাের কচরত্য অেুত্রাধ কচরয়া 

িচলত্লে, ‘এচি শ্রেচখত্িে ো, পত্কত্ি রাচখয়া চেেি র্খে িচলি, যখে িাচহর কচরত্িে।’ 

আমাত্ের সকত্লর সত্েই এই রকম কচরত্লে। যারপর আমাত্ের ভচিষেৎ েীিত্ে ঘচিত্ি, 

এমে কত্য়কচি ঘিোর কর্াও িচলত্লে। অিত্শত্ষ িচলত্লে, ‘আপোত্ের শ্রর্ ভাষায় খুশী, 

শ্রকাে শ  িা িাকে চিন্তা করুে।’ আচম সংস্কৃয ভাষায় একচি প্রকাণ্ড িাকে মত্ে মত্ে 

আওিাইলামি সংস্কৃত্যর চিিু-চিসিযও চযচে োচেত্যে ো। চযচে িচলত্লে, ‘পত্কি হইত্য 

কািেচি িাচহর করুে শ্রযা!’ শ্রেচখ, যাহাত্য শ্রসই সংস্কৃয িাকেচিই শ্রলখা রচহয়াত্ে! এক 

ঘণ্টা আত্ি চযচে এচি চলচখয়াচেত্লে, আর েীত্ি মন্তিে চেয়াচেত্লে, ‘র্াহা চলচখয়া 

রাচখলাম, ইচে পত্র শ্রসই িাকেচিই ভাচিত্িে’—চিক যাহাই হইল। আমাত্ের অেে একেে 

িেুত্কও অেুরূপ একখাচে কািে চেয়াচেত্লে, এিং চযচেও যাহা ্বভাের কচরয়া পত্কত্ি 
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রাচখয়াচেত্লে। এখে িেুচিত্কও একচি িাকে চিন্তা কচরত্য িচলত্ল চযচে শ্রকারাত্ের 

একাংশ হইত্য আরিী ভাষায় একচি িাকে ভাচিত্লে। ঐ িেচক্তর শ্রস ভাষা োচেিার 

সম্ভািো চেল আরও কম। িেুচি শ্রেচখত্লে, শ্রসই িাকেচিই কািত্ে শ্রলখা আত্ে। 

  

সেীত্ের মত্ধে আর একেে চেত্লে ডাক্তার। চযচে োমযাে ভাষায় চলচখয শ্রকাে ডাক্তাচর 

পুস্তক হইত্য একচি িাকে ভাচিত্লে। যাাঁহার কািত্ে যাহাই পাওয়া শ্রিল। 

  

শ্রসচেে হয়ত্যা শ্রকােরূপ প্রযাচরয হইয়াচে ভাচিয়া চকেুচেে পত্র আচম আিার শ্রসই 

িেচক্তর চেকি শ্রিলাম। শ্রসচেে আমার সত্ে েূযে আর একেল িেু চেত্লে। শ্রসচেেও 

চযচে অদু্ভয সাফত্লের পচরিয় চেয়াচেত্লে। 

  

আর একিার—ভারত্য হায়োিাে শহত্র র্াকার সময় শুচেলাম শ্রর্, শ্রসখাত্ে একেে 

ব্রাহ্মণ আত্েেি চযচে হত্রক রকত্মর চেচেষ িাচহর কচরয়া চেত্য পাত্রে। শ্রকার্া হইত্য 

শ্রর্ আত্স শ্রসগুলচল, শ্রকহই োত্ে ো। চযচে একেে স্থােীয় িেিসায়ী এিং সম্ভ্রান্ত ভেত্লাক। 

আচম যাাঁহার শ্রকৌশল শ্রেচখত্য িাচহলাম। ঘিোিত্ক্র যখে যাাঁহার জ্বর। ভারত্য একচি 

সাধারণ চিশ্বাস প্রিচলয আত্ে শ্রর্, শ্রকাে সাধু িেচক্ত অসুস্থ শ্রলাত্কর মার্ায় হায িুলাইয়া 

চেত্ল যাহার অসুখ সাচরয়া র্ায়। ব্রাহ্মণচি শ্রসেেে আমার চেকি আচসয়া িচলত্লে, 

‘মহাশয়, মার্ায় হায িুলাইয়া আমার জ্বর সারাইয়া চেে।’ আচম িচললাম, ‘ভাল কর্া, 

যত্ি আমাত্ক আপোর শ্রকৌশল শ্রেখাইত্য হইত্ি।’ চযচে রােী হইত্লে। যাাঁহার ইচ্ছাময 

আচম যাাঁহার মার্ায় হায িুলাইয়া চেলামি চযচেও যাাঁহার প্রচযশ্রুচয পালত্ের েেে িাচহত্র 

আচসত্লে। যাাঁহার কচিত্েত্শ েিাত্ো একফাচল কাপি োিা আমরা যাাঁহার শ্রেহ হইত্য 

আর সি শ্রপাষাকই খুচলয়া লইলাম। শ্রিশ শীয পচিয়াচেল, শ্রসেেে আমার কম্বলখাচে 

যাাঁহার িাত্য় েিাইয়া চেলামি ঘত্রর এক-ত্কাত্ণ যাাঁহাত্ক িসাইয়া শ্রেওয়া হইল, আর 

পাঁচিশ শ্রোিা শ্রিাখ িাচহয়া রচহল যাাঁহার চেত্ক। চযচে িচলত্লে, ‘চর্চে র্াহা িাে, কািত্ে 

যাহা চলচখয়া শ্রফলুে।’ শ্রস অঞ্চত্ল কখেও েত্ে ো, এমে সি ফত্লর োম আমরা 

চলচখলাম—আঙুর, কমলাত্লিু, এই-সি ফল। শ্রলখার পর কািেগুলচল যাাঁহাত্ক চেলাম। 

যারপর কম্বত্লর চভযর হইত্য আঙুত্রর শ্রর্াত্লা, কমলাত্লিু ইযোচে সিই িাচহর হইল। 
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এয ফল েচময়া শ্রিল শ্রর্, ওেে কচরত্ল সি চমচলয়া যাাঁহার শ্রেত্হর ওেত্ের চ্গুলণ হইয়া 

র্াইয। শ্রস-সি ফল আমাত্ের খাইত্য িচলত্লে। আমাত্ের চভযর শ্রকহ শ্রকহ আপচে 

োোইত্লে, ভাচিত্লে ইহাত্য সত্মাহত্ের িোপার আত্ে। চকু পা ব্রাহ্মণ চেত্েই খাইত্য 

শুরু কচরত্লে শ্রেচখয়া আমরাও সিাই উহা খাইলাম। শ্রসগুলচল আসল ফলই চেল। 

  

সি শ্রশত্ষ চযচে একরাচশ শ্রিালাপফুল িাচহর কচরত্লে। প্রত্যেকচি ফুলই চেখুাঁয—

চশচশরচিিু পর্যন্ত রচহয়াত্ে পাপচির উপরি একচিও শ্রর্াঁযলাত্ো েয়, একচিও েষ্ট হয় 

োই। আর একচি দচি শ্রযা েয়, রাচশ রাচশ ফুল! চক কচরয়া ইহা সম্ভি হইল—োচেত্য 

িাচহত্ল চযচে িচলত্লে, ‘সিই হায-সাফাই এর িোপার।’  

  

যা শ্রর্-ভাত্িই ঘিুক, এচি শ্রিশ শ্রিাঝা শ্রিল শ্রর্, শুধু হায-সাফাই এর ্ ারা এরূপ ঘিাত্ো 

অসম্ভি। এয চিপুল পচরমাণ চেচেষ চযচে আচেত্লে শ্রকার্া হইত্য? 

  

র্াহাই হউক, এরূপ িহু ঘিো আচম শ্রেচখয়াচে। ভারত্য ঘুচরত্ল চিচভন্ন  স্থাত্ে এরূপ শয 

শয ঘিো শ্রেচখত্য পাওয়া র্ায়। প্রত্যেক শ্রেত্শই এ-সি আত্ে। এমে চক এত্েত্শও এ 

ধরত্ের অদু্ভয ঘিো চকেু চকেু শ্রিাত্খ পত্ি। অিশে ভণ্ডাচমও শ্রিশ চকেু আত্ে, সত্িহ 

োইি চকু পা শ্রেখ—ভণ্ডাচম শ্রেচখত্লই এ-কর্াও শ্রযা িচলত্য হইত্ি শ্রর্, উহা শ্রকাে চকেু সযে 

ঘিোর অেুকরণ। শ্রকার্াও ো শ্রকার্াও সযে চেশ্চয়ই আত্ে, র্াহার অেুকরণ করা 

হইত্যত্ে। শূেে- পোত্র্যর শ্রযা আর অেুকরণ হয় ো। অেুকরণ কচরত্য হইত্ল অেুকরণ 

কচরিার ময র্র্ার্য সযে ি্তু একচি র্াকা িাই- ই।  

  

অচয প্রািীে কাত্ল, হাোর হাোর িের আত্ি, ভারত্য আেকালকার শ্রিত্য় অত্েক শ্রিশী 

কচরয়াই এই-সি ঘিো ঘচিয। আমার মত্ে হয়, র্খে শ্রকাে শ্রেত্শ শ্রলাকিসচয খুি শ্রিশী 

ঘে হয়, যখে শ্রর্ে মােুত্ষর আধোচত্মক শচক্ত হ্রাস পায়। আিার শ্রকাে চিস্তৃয শ্রেত্শ র্চে 

শ্রলাকিসচয খুি পাযলা হয়, যাহা হইত্ল শ্রসখাত্ে শ্রিাধ হয় আধোচত্মক শচক্তর অচধকযর 

চিকাশ ঘত্ি। 
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চহিুত্ের ধায খুি চিিারপ্রিণ িচলয়া এই-সি ঘিোর প্রচয যাাঁহাত্ের েৃচষ্ট আকৃষ্ট 

হইয়াচেলি ইহা লইয়া যাাঁহারা িত্িষণা কচরয়াচেত্লে এিং কযকগুলচল চিত্শষ চসিাত্ন্তও 

শ্রপৌাঁচেয়াচেত্লে, অর্যাৎ ইহা লইয়া যাাঁহারা একচি চিজ্ঞােই িচিয়া যুচলয়াত্েে। যাাঁহারা 

শ্রেচখয়াচেত্লে, এ-সি ঘিো অসাধারণ হইত্লও প্রাকৃচযক চেয়ত্মই সংঘচিয হয়ি অচয-

প্রাকৃচযক িচলয়া চকেুই োই। েিেিত্যর অেে শ্রর্-ত্কাে ঘিোর মযই এগুলচলও 

চেয়মাধীে। শ্রকহ এইরূপ শচক্ত লইয়া েেগ্রহণ কচরত্ল উহাত্ক প্রাকৃচযক চেয়ত্মর 

িেচযক্রম িলার শ্রকাে কারণ োইি শ্রকে-ো এই চসিান্তগুলচল লইয়া র্র্ারীচয িত্িষণা ও 

সাধে করা র্ায়, এিং এগুলচল অেযে করা র্ায়। যাাঁহারা এই চিেোর োম চেয়াচেত্লে 

‘রােত্র্াি’। ভারত্য হাোর হাোর শ্রলাক এই চিেোর িিযা কত্রি ইহা শ্রস-োচযর চেযে-

উপাসোর একচি অে হইয়া চিয়াত্ে। 

  

চহিুরা এই চসিাত্ন্ত আচসয়া শ্রপৌাঁচেয়াত্েে শ্রর্, মােুত্ষর মত্ের মত্ধেই এই-সি অসাধারণ 

শচক্ত চেচহয আত্ে। আমাত্ের মে চিশ্বিোপী চিরাি মত্েরই অংশমাত্র। প্রত্যেক মত্ের 

সত্েই অপরাপর সি মত্ের সংত্র্াি রচহয়াত্ে। একচি মে শ্রর্খাত্েই র্াকুক ো শ্রকে, 

শ্রিািা চিত্শ্বর সত্ে যাহার সচযেকাত্রর শ্রর্ািাত্র্াি রচহয়াত্ে।  

  

েূরত্েত্শ চিন্তা শ্রপ্ররণ করা-রূপ শ্রর্ একোযীয় ঘিো আত্ে, যাহা কখেও লেে কচরয়াে 

চক? এখাত্ে শ্রকহ চকেু চিন্তা কচরলি হয়ত্যা ঐ চিন্তাচি অেে শ্রকার্াও অেে কাহারও মত্ে 

স্পষ্ট ভাচসয়া উচিল। হিাৎ শ্রর্ এমে হয়, যাহা েয়। উপরু্ক্ত প্র্তুচযর পত্র—শ্রকহ হয়ত্যা 

েূরিযযী কাহারও মত্ে শ্রকাে চিন্তা পািাইিার ইচ্ছা কত্রি আর র্াহার কাত্ে পািাত্ো হয়, 

শ্রসও শ্রির পায় শ্রর্, চিন্তাচি আচসত্যত্েি এিং শ্রর্ভাত্ি পািাত্ো হইয়াত্ে চিক শ্রসইভাত্িই 

উহা গ্রহণ কত্র—েূরত্ত্ব চকেু র্ায় আত্স ো। চিন্তাচি শ্রলাকচির কাত্ে চিক শ্রপৌাঁোয়, এিং 

শ্রস শ্রসচি িুচঝত্য পাত্র। শ্রযামার মে র্চে একচি ্বভযি পোর্যরূত্প এখাত্ে র্াত্ক, আর 

আমার মে অেে একচি ্বভযি পোর্য চহসাত্ি ওখাত্ে র্াত্ক এিং এ দই-এর মত্ধে শ্রকাে 

শ্রর্ািাত্র্াি ো র্াত্ক, যাহা হইত্ল আমার মত্ের চিন্তা শ্রযামার কাত্ে শ্রপৌাঁোয় চকরূত্প? 

সাধারণ শ্রেত্ত্র আমার চিন্তাগুলচল শ্রর্ শ্রযামার কাত্ে শ্রসাোসুচে শ্রপৌাঁোয়, যা েয়ি আমার 
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চিন্তাগুলচলত্ক ‘ইর্ার’-এর যরত্ে পচরণয কচরত্য হয়, শ্রসই ইর্ার-যরেগুলচল শ্রযামার 

মচস্তত্ে শ্রপৌাঁচেত্ল শ্রসগুলচলত্ক আিার শ্রযামার চেত্ের মত্ের চিন্তায় রূপাচয়য কচরত্য হয়। 

চিন্তাত্ক এখে রূপান্তচরয করা হইত্যত্ে, আর শ্রসখাত্ে আিার উহাত্ক ্বভরূত্প প্রচযচষ্ঠ বিয 

করা হইত্যত্ে। প্রচক্রয়াচি এক পত্রাে েচিল পত্র্ িত্ল। চকু পা শ্রিচলপোচর্ত্য (ইচ্ছাসহাত্য় 

েূরত্েত্শ চিন্তা শ্রপ্ররত্ণর িোপাত্র) যাহা কচরত্য হয় োি এচি প্রযেে শ্রসাোসুচে িোপার। 

  

ইহা হইত্যই শ্রিাঝা র্ায়, শ্রর্ািীরা শ্রর্রূপ িচলয়া র্াত্কে মেচি শ্রসরূপ চেরিচচ্ছন্ন ই িত্ি। 

মে চিশ্বিোপী। শ্রযামার মে, আমার মে, শ্রোি শ্রোি এই-সি মেই শ্রসই এক চিরাি মত্ের 

েুে অংশ মাত্র, একই মােস-সমুত্ের কত্য়কচি শ্রোি শ্রোি যরেি আর মত্ের এই 

চেরিচচ্ছন্ন যার েেেই আমরা একেে আর একেত্ের কাত্ে প্রযেেভাত্ি চিন্তা পািাইত্য 

পাচর। 

  

আমাত্ের িাচরচেত্ক চক ঘচিত্যত্ে—শ্রেখ ো। েিৎ েুচিয়া শ্রর্ে একিা প্রভাি-প্রসাত্রর 

িোপার িচলত্যত্ে। চেে শরীর-রোর কাত্ে আমাত্ের শচক্তর একিা অংশ িেচয়য হয়, 

িাকী শচক্তর প্রচযচি চিিুই চেেরায িেচয়য হইত্যত্ে অপরত্ক প্রভািাচবিতয করার কাত্ে। 

আমাত্ের শরীর, আমাত্ের গুলণ, আমাত্ের িুচি এিং আমাত্ের আধোচত্মকযা—এ-সিই 

সিযেণ অপত্রর উপর প্রভাি চিস্তার কচরয়া িচলয়াত্ে। অপর চেত্ক আিার চিক 

এইভাত্িই আমরাও অপত্রর ্ারা প্রভাচিয হইত্যচে। আমাত্ের িাচরচেত্কই এই কাণ্ড 

ঘচিত্যত্ে। একচি স্থূল উোহরণ চেত্যচে। শ্রকহ হয়ত্যা আচসত্লে, র্াাঁহাত্ক যুচম সুপচণ্ডয 

িচলয়া োে এিং র্াাঁহার ভাষা মত্োরমি ঘণ্টাখাত্েক ধচরয়া চযচে শ্রযামার সত্ে কর্া 

িচলত্লে। চকু পা চযচে শ্রযামার মত্ে শ্রকাে শ্ররখাপায কচরত্য পাচরত্লে ো। আর একেে 

আচসয়া কত্য়কচি মাত্র কর্া িচলত্লে, যাও সুসংিি ভাষায় েয়, হয়ত্যা িা িোকরত্ণর 

ভুলও রচহয়াত্েি চকু পা যাহা সত্িও চযচে শ্রযামার মত্ের উপর িভীর শ্ররখাপায কচরত্লে। 

শ্রযামরা অত্েত্কই ইহা লেে কচরয়াে। কাত্েই শ্রিশ শ্রিাঝা র্াইত্যত্ে শ্রর্, শুধু কর্া সি 

সময় মত্ে োি কাচিত্য পাত্র োি শ্রলাত্কর মত্ে োপ চেিার কাত্ে ভাষা—এমে চক চিন্তা 
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পর্যন্ত কাে কত্র চযেভাত্ির একভাি মাত্র, িাকী দইভাি কাে কত্র িেচক্তচি। িেচক্তত্ত্বর 

আকষযণ িচলত্য র্াহা িুঝায়, যাহাই িাচহত্র চিয়া শ্রযামাত্ক প্রভাচিয কত্র। 

  

আমাত্ের সি পচরিাত্রই একেে কযযা আত্েেি শ্রেখা র্ায়—যাাঁহাত্ের চভযর কত্য়কেে 

এ-কাত্ে সফলকাম হে, কত্য়কেে হে ো। শ্রকে? আমাত্ের সফলযার েেে আমরা 

শ্রোষ িাপাই পচরিাত্রর অেে শ্রলাকত্ের উপর। অকৃযকার্য হইত্লই িচল, এই অমুত্কর 

শ্রোত্ষ এইরূপ হইল। চিফলযার সময় চেত্ের শ্রোষ িা দিযলযা শ্রকহ ্বভীকার কচরত্য িায় 

ো। চেত্েত্ক চেত্েযাষ শ্রেখাইত্য িায় সকত্লই, আর শ্রোষ িাপায় অপর কাহারও িা অপর 

চকেুর ঘাত্ি, ো হয়ত্যা দভযাত্িের ঘাত্ি। িৃহকযযারা র্খে অকৃযকার্য হে, যখে যাাঁহাত্ের 

চেত্েত্ের মত্েই প্রশ্ন শ্রযালা উচিয শ্রর্, শ্রকহ শ্রকহ শ্রযা শ্রিশ ভালভাত্িই সংসার িালায়, 

আিার শ্রকহ শ্রকহ যাহা পাত্র ো শ্রকে? শ্রেখা র্াইত্ি শ্রর্, সি চেভযর কচরত্যত্ে িেচক্তচির 

উপরি পার্যকে সৃচষ্টর কারণ হয় শ্রলাকচি চেত্ে, যাহার উপচস্থচয িা যাহার িেচক্তত্ব। 
  

মােিোচযর িি িি শ্রেযাত্ের কর্া ভাচিত্য শ্রিত্ল আমরা সিযো শ্রেচখি, চেে চেে 

িেচক্তত্ত্বর েেেই যাাঁহারা শ্রেযা হইত্য পাচরয়াচেত্লে। অযীত্যর িি িি সি গ্রন্থকারত্ের, 

িি িি সি চিন্তাশীল িেচক্তত্ের কর্া ধর। খাাঁচি কর্া িচলত্য শ্রিত্ল কয়চি চিন্তাই িা 

যাাঁহারা কচরয়াত্েে? মােিোচযর পুরাযে শ্রেযারা র্াহা চকেু চলচখয়া রাচখয়া চিয়াত্েে, 

যাহার সিিার কর্াই ভািি যাাঁহাত্ের প্রত্যেকখাচে পুস্তক লইয়া উহার মূলে চেধযারণ কর। 

েিত্য আে পর্যন্ত শ্রর্-সি র্র্ার্য চিন্তার, েূযে ও খাাঁচি চিন্তার উদ্ভি হইয়াত্ে, শ্রসগুলচলর 

পচরমাণ মুচষ্টত্ময়। আমাত্ের েেে শ্রর্-সি চিন্তা যাাঁহারা চলচপিি কচরয়া চিয়াত্েে, 

শ্রসগুলচল পচিয়া শ্রেখ। গ্রন্থকাত্ররা শ্রর্ মহামােি চেত্লে, যাহা শ্রযা মত্ে হয় ো, অর্ি 

েীিৎকাত্ল যাাঁহারা শ্রর্ মহামােিই চেত্লে, যাহা সুচিচেয। যাাঁহারা এয িি হইয়াচেত্লে 

চকভাত্ি? শুধু যাাঁহাত্ের চিন্তা, যাাঁহাত্ের শ্রলখা গ্রন্থ িা যাাঁহাত্ের িক্তৃযার েেে যাাঁহারা 

িি হে োইি এ-সি োিা আরও চকেু চেল, র্াহা এখে আর োইি শ্রসচি যাাঁহাত্ের 

িেচক্তত্ব। আত্িই িচলয়াচে, এ িোপাত্র মােুষচির িেচক্তত্ত্বর প্রভাি চযেভাত্ির দইভাি, 

আর যাাঁহার িুচির, যাাঁহার ভাষার প্রভাি চযেভাত্ির একভাি। প্রত্যেত্কর চভযরই 
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আমাত্ের আসল মােুষচি, আসল িেচক্তত্বচি প্রকৃয কাে কত্রি আমাত্ের চক্রয়াগুলচল শ্রযা 

শুধু উহার িচহঃপ্রকাশ। মােুষচি র্াচকত্ল কাে হইত্িইি কার্য কারণত্ক অেুসরণ কচরত্য 

িাধে। 

  

সিযচিধ জ্ঞােোত্ের, সিযচিধ চশোর আেশয হওয়া উচিয চভযত্রর মােুষচিত্ক িচিয়া 

শ্রযালা। চকু পা যাহার িেত্ল আমরা সি সময় িাচহরচি মাচেয়া ঘচষয়া িাকচিকেময় 

কচরত্যই িেস্ত। চভযর িচলয়া র্চে চকেু োই রচহল, যত্ি শুধু িাচহত্রর িাকচিকে িািাইয়া 

লাভ চক? মােুষত্ক উন্ন য করাই সিযচিধ চশেত্ণর উত্েশে ও লেে। শ্রর্-িেচক্ত অপত্রর 

উপর প্রভাি চিস্তার কচরত্য পাত্রে, চযচে সমোযীয় িেচক্তত্ের উপর শ্রর্ে র্াদমি 

েিাইত্য পাত্রে, চযচে শ্রর্ে শচক্তর একিা আধার-চিত্শষ। ঐরূপ মােুষ বযরী হইয়া 

শ্রিত্ল চযচে র্াহা ইচ্ছা যাহাই কচরত্য সমর্য হেি এরূপ িেচক্তত্ব শ্রর্-চিষত্য় চেত্য়াচেয 

হইত্ি, যাহাই সফল কচরয়া যুচলত্ি। 
  

এখে কর্া হইত্যত্ে, ইহা সযে হইত্লও আমাত্ের পচরচিয শ্রকাে প্রাকৃচযক চেয়ম সহাত্য় 

ইহার িোখো করা র্ায় ো। রসায়ত্ের িা পোর্যচিেোর জ্ঞােসহাত্য় ইহা িুঝাত্ো র্াইত্ি 

চকরূত্প? কযখাচে ‘অচিত্েে,’ কযখাচে ‘হাইত্রাত্েে,’ কযখাচে ‘কািযে’ ইহাত্য আত্ে, 

কযগুলচল অণু চকভাত্ি সাোত্ো আত্ে, কযগুলচল শ্রকাষ লইয়াই িা ইহা িচিয হইয়াত্ে—

ইযোচের শ্রখাাঁে কচরয়া এই রহসেময় িেচক্তত্ত্বর চক িুচঝি আমরা? যিু শ্রেখা র্াইত্যত্ে, 

ইহা িাস্তি সযেি শুধু যাহাই েয়, এই িেচক্তত্বচিই আসল মােুষি এই মােুষচিই িাাঁচিয়া 

র্াত্ক, িলাত্ফরা কত্র, কাে কত্রি এই মােুষচিই সেীত্ের উপর প্রভাি চিস্তার কত্র, 

যাহাত্ের পচরিাচলয কত্র, আর শ্রশত্ষ িচলয়া র্ায়ি যাহার িুচি, যাহার গ্রন্থ, যাহার 

কাে—এগুলচল যাহার পশ্চাত্য রাচখয়া র্াওয়া চেেশযে মাত্র। চিষয়চি ভাচিয়া শ্রেখ। িি 

িি ধমযািার্যত্ের সত্ে িি িি োশযচেকত্ের যুলো কচরয়া শ্রেখ। োশযচেত্করা ক্বচিৎ 

কখেও কাহারও চভযত্রর মােুষচিত্ক প্রভাচিয কচরত্য পাচরয়াত্েে, অর্ি চলচখয়া 

চিয়াত্েে অচয অপূিয সি গ্রন্থ। অপরচেত্ক ধমযািাত্র্যরা েীিৎকাত্লই িহুত্েত্শর শ্রলাত্কর 

মত্ে সািা োিাইয়া চিয়াত্েে। িেচক্তত্বই এই পার্যকে সৃচষ্ট কচরয়াত্ে। োশযচেকত্ের শ্রেত্ত্র 
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প্রভাি চিস্তার কচরিার ময িেচক্তত্ব অচয েীণ। িি িি ঈশ্বরত্প্রচরয িেচক্তত্ের শ্রিলা 

উহা অচয প্রিল। োশযচেকত্ের িেচক্তত্ব িুচিিৃচেত্ক স্পশয কত্র, আর ধমযািার্যত্ের িেচক্তত্ব 

স্পশয কত্র েীিেত্ক। একচি হইত্যত্ে শ্রর্ে শুধু রাসায়চেক পিচয—কযকগুলচল রাসায়চেক 

উপাোে একত্র কচরয়া রাখা হইয়াত্ে, উপরু্ক্ত পচরত্িত্শ শ্রসগুলচল ধীত্র ধীত্র চমচেয হইয়া 

একচি আত্লার ঝলক সৃচষ্ট কচরত্য পাত্র, োও কচরত্য পাত্র। অপরচি শ্রর্ে একচি 

আত্লাকিচযযকা—চেপ্রত্িত্ি িাচরচেত্ক ঘুচরয়া অপর েীিে-েীপগুলচল অচিত্র প্রজ্বচলয 

কত্র। 

  

শ্রর্াি-চিজ্ঞাে োিী কত্র শ্রর্, এই িেচক্তত্বত্ক ক্রমিচধযয কচরিার প্রচক্রয়া শ্রস আচিোর 

কচরয়াত্েি শ্রস-সি রীচয ও প্রচক্রয়া র্র্ার্র্ভাত্ি মাচেয়া িচলত্ল প্রত্যেত্কই চেে 

িেচক্তত্বত্ক িািাইয়া অচধকযর শচক্তশালী কচরত্য পাত্র। গুলরুত্বপূণয িোিহাচরক 

চিষয়গুলচলর মত্ধে ইহা অেেযম, এিং সিযচিধ চশোর রহসেও ইহাই। সকত্লরই পত্ে 

ইহা প্রত্র্ােে। িৃহত্স্থর েীিত্ে, ধেী েচরে িেিসায়ীর েীিত্ে, আধোচত্মক েীিত্ে, 

সকত্লরই েীিত্ে এই িেচক্তত্বত্ক িািাইয়া শ্রযালার মূলে অত্েক। প্রাকৃচযক শ্রর্-সি চেয়ম 

আমাত্ের োো আত্ে, শ্রসগুলচলরও চপেত্ে অচয সূ্মতর  সি চেয়ম রচহয়াত্ে। অর্যাৎ 

স্থূলেিত্যর সো, মত্োেিত্যর সো, অধোত্মেিত্যর সো প্রভৃচয িচলয়া আলাো 

আলাো শ্রকাে সো োই। সো িচলত্য র্াহা আত্ে, যাহা একচি-ই। িলা র্ায়, ইহা শ্রর্ে 

একচি ক্রমঃসূ্মতর  অচস্তত্বি ইহার স্থূলযম অংশচি এখাত্ে রচহয়াত্েি (একচিিু অচভমুত্খ) 

এচি র্যই সঙ্কীণয হইয়া চিয়াত্ে, যযই সূ্মতর  হইত্য সূ্মতর যর হইয়া িচলয়াত্েি আমরা 

র্াহাত্ক ‘আত্মা’ িচল, যাহাই সূ্মতর যম, আমাত্ের শ্রেহ স্থূলযম। আর মেুষেরূপ এই েুে 

েিত্যও র্াহা আত্ে, ব্রহ্মাত্ণ্ডও চিক যাহাই আত্ে। আমাত্ের এই চিশ্বচিও চিক এইরূপই, 

েিৎ যাহার স্থূলযম িাহেপ্রকাশ, আর ক্রমশঃ একচিিু-অচভমুখী হইয়া িচলয়া যাহা 

সূ্মতর , সূ্মতর যর হইত্য হইত্য শ্রশত্ষ ঈশ্বত্র পর্যিচসয হইয়াত্ে। 

  

যাহা োিা আমরা োচে শ্রর্, সূে্ত্মর মত্ধেই প্রিণ্ডযম শচক্ত চেচহয র্াত্কি স্থূত্লর মত্ধে 

েয়। শ্রকাে শ্রলাকত্ক হয়ত্যা চিপুল ভার উত্োলে কচরত্য শ্রেখা র্ায়ি যখে যাহার 
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মাংসত্পশীগুলচল ফুচলয়া উত্ি, যাহার সারা অত্ে েত্মর চিহ্ন পচরস্ফুুি হয়। এ- সি 

শ্রেচখয়া আমরা ভাচি, মাংসত্পশীর চক শচক্ত! চকু পা মাংসত্পশীত্য শচক্ত শ্রর্ািায় সুযার 

ময সরু স্নায়ুগুলচলইি মাংসত্পশীর সত্ে একচিমাত্রও স্নায়ুর সংত্র্াি চেন্ন  হইিামাত্র 

মাংসত্পশী শ্রকাে কােই আর কচরত্য পাত্র ো। এই েুে স্নায়ুগুলচল আিার শচক্ত আহরণ 

কত্র আরও সূ্মতর  ি্তু হইত্য, শ্রসই সূ্মতর  ি্তুচি আিার শচক্ত পায় চিন্তা োমক সূ্মতর যর 

ি্তুর চেকি হইত্যি ক্রত্ম আরও সূ্মতর , আরও সূ্মতর  আচসয়া পত্ি। কাত্েই সূ্মতর ই শচক্তর 

র্র্ার্য আধার। অিশে স্থূল স্তত্রর িচযগুলচলই আমরা শ্রেচখত্য পাই, চকু পা সূ্মতর  স্তত্র শ্রর্ 

িচয হয়, যাহা শ্রেচখত্য পাই ো। র্খে শ্রকাে স্থূল ি্তু েত্ি, আমরা যাহা িুচঝত্য পাচর, 

শ্রসেেে ্বভভািযই িচযর সত্ে স্থূত্লর সম্বে অচিত্চ্ছেে মত্ে কচর। চকু পা সি শচক্তরই 

র্র্ার্য আধার সূ্মতর । সূে্ত্ম শ্রকাে িচয আমরা শ্রেচখ ো, শ্রস িচয অচয যীব্র িচলয়াই শ্রিাধ 

হয়, যাহা আমরা অেুভি কচরত্য পাচর ো। চকু পা শ্রকাে চিজ্ঞাত্ের সহায়যায়, শ্রকাে 

িত্িষণার সহায়যায় র্চে িাহেপ্রকাত্শর কারণ-রূপ শচক্তগুলচল ধচরত্য পাচর, যাহা হইত্ল 

শচক্তর প্রকাশগুলচলও আমাত্ের আয়ত্ে আচসত্ি। শ্রকাে হ্রত্ের যলত্েশ হইত্য একচি িুে বুে 

উচিত্যত্েি র্খে হ্রত্ের উপত্র উচিয়া উহা ফাচিয়া র্ায়, যখেই মাত্র উহা আমাত্ের 

েেত্র পত্ি, যলত্েশ হইত্য উপত্র উচিয়া আচসিার মত্ধে শ্রকাে সময়ই শ্রসচিত্ক শ্রেচখত্য 

পাই ো। চিন্তার শ্রিলাও চিন্তাচি অত্েকখাচে পচরণচয লাভ কচরিার পর িা কত্ময পচরণয 

হইিার পর উহা আমাত্ের অেুভত্ি আত্স। আমরা ক্রমািয অচভত্র্াি কচর শ্রর্, আমাত্ের 

চিন্তা—আমাত্ের কময আমাত্ের িত্শ র্াত্ক ো। চকু পা র্াচকত্ি চক কচরয়া? র্চে 

সূ্মতর িচযগুলচল চেয়চিয কচরত্য পাচর, চিন্তারূত্প কমযরূত্প পচরণয হইিার পূত্িযই র্চে 

চিন্তাত্ক আরও সূ্মতর ািস্থায় যাহার মূলািস্থায় ধচরত্য পাচর, যাহা হইত্লই আমাত্ের পত্ে 

সিিা চেয়িণ করা সম্ভি। এখে এমে শ্রকাে প্রচক্রয়া র্চে র্াত্ক, র্াহা অিলম্বত্ে এই-

সি সূ্মতর শচক্ত ও সূ্মতর  কারণগুলচলত্ক চিত্েষণ করা, অেুসোে করা, ধারণা করা এিং 

পচরত্শত্ষ এগুলচলত্ক আয়ে করা সম্ভি হয়, শুধু যাহা হইত্লই আমরা চেত্েত্ক চেত্ের 

িত্শ আচেত্য পাচরি। আর চেত্ের মেত্ক শ্রর্ িত্শ আচেত্য পাত্র, অপরাপর িেচক্তর 

মেও যাহার িত্শ আচসত্ি চেচশ্চয। এইেেেই সিযকাত্ল পচিত্রযা ও েীচযপরায়ণযা 
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ধত্মযর অেরূত্প িৃহীয হইয়াত্ে। পচিত্র ও েীচযপরায়ণ িেচক্ত চেত্েত্ক চেত্ের িত্শ 

রাচখত্য পাত্র। সি মে একই মত্ের চিচভন্ন  অংশ মাত্র। একচি মৃৎখত্ণ্ডর জ্ঞাে র্াহার 

হইয়াত্ে, যাহার চেকি চিত্শ্বর সমুেয় মৃচেকাই োো হইয়া চিয়াত্ে। চেত্ের মে সম্বত্ে 

জ্ঞাে র্াহার হইয়াত্ে, চেত্ের মেত্ক শ্রর্ আয়ত্ে আচেয়াত্ে, সি মত্ের রহসেই শ্রস োত্ে, 

সি মত্ের উপরই যাহার প্রভাি আত্ে। 

  

এখে সূ্মতর াংশগুলচল চেয়চিয কচরত্য পাচরত্ল আমরা িহু শারীচরক দত্ভযাত্ির হায হইত্য 

রো পাইত্য পাচরি শ্রসইরূপ সূ্মতর িচযগুলচল আয়ত্ে আচেত্য পাচরত্ল আমরা িহু দভযািোর 

হায হইত্য চেেৃচয পাইত্য পাচরি এ-সি সূ্মতর শচক্ত চেয়িণ কচরিার েমযালাভ কচরত্ল 

িহু চিফলযা এিাইয়া িলা র্ায়। এ-পর্যন্ত র্াহা িলা হইল, যাহা ইহার উপত্র্াচিযার 

কর্া। যারপর আরও উাঁিু কর্া আত্ে। 

  

এখে এমে একচি মত্যর কর্া যুচলত্যচে, র্াহা লইয়া সম্প্রচয শ্রকাে চিিার কচরি ো, 

শুধু চসিান্তচি িচলয়া র্াইি। শ্রকাে োচয শ্রর্-সি অিস্থার চভযর চেয়া িযযমাে অিস্থায় 

আচসয়া শ্রপৌাঁচেয়াত্ে, শ্রসই োচযর প্রত্যেক মােুষত্কই বশশত্ি দ্রুযিচযত্য ঐ-সি অিস্থা 

অচযক্রম কচরয়া আচসত্য হয়ি শ্রর্-সি অিস্থা পার হইয়া আচসত্য একিা োচযর হাোর 

হাোর িেত্রর প্রত্য়ােে হইয়াত্ে, শ্রস-সি পার হইত্য চশশুচির প্রত্য়ােে হয় মাত্র কত্য়ক 

িেত্রর—এইিুকু র্া প্রত্ভে। চশশুচি প্রর্ত্ম আচেম অসভে মােুত্ষরই ময র্াত্ক—শ্রস 

পাত্য়র যলায় প্রোপচয েচলয়া িত্ল। প্রর্মািস্থায় চশশুচি ্বভোচযর পূিযপুরুত্ষরই ময। 

র্য িি হইত্য র্াত্ক, চিচভন্ন  অিস্থার চভযর চেয়া িচলত্য িচলত্য শ্রশত্ষ োচযর পচরণয 

অিস্থায় আচসয়া শ্রপৌাঁোয়। যত্ি শ্রস ইহা খুি চেপ্র শ্রিত্ি ও অল্প সমত্য় কচরয়া শ্রফত্ল। 

এখে সি মােুষত্ক একচি োচয িচলয়া ধর, অর্িা সমগ্র প্রাচণেিৎত্ক—মােুষ ও চেম্নযর 

প্রাচণিণ—একচি সমগ্র সো িচলয়া ভাি। এমে একচি লেে আত্ে, র্াহার চেত্ক এই 

েীি-সমচষ্ট অগ্রসর হইত্যত্ে। এই লেেত্ক ‘পূণযযা’ িলা র্াক। এমে অত্েক ের-োরী 

েেগ্রহণ কত্রে, র্াাঁহাত্ের েীিত্ে মােিোচযর সমূ্পণয উন্ন চযর পূিযাভাস সূচিয হয়। 

সমগ্র মােিোচয র্যচেে ো পূণযযা লাভ কত্র, যযচেে পর্যন্ত অত্পো ো কচরয়া, রু্ি 
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রু্ি ধচরয়া িাত্র িাত্র েে এিং পুেেযে িরণ ো কচরয়া যাাঁহারা যাাঁহাত্ের েীিত্ের ্বভল্প 

কত্য়ক িেত্রর মত্ধেই শ্রর্ে েীপ্রিচযত্য শ্রসই রু্ি রু্িান্তর পার হইয়া র্াে। আর ইহাও 

আমাত্ের োো আত্ে শ্রর্, আন্তচরকযা র্াচকত্ল প্রিচযর এই প্রণালীগুলচলত্ক খুিই ত্বরাচবিতয 

করা সম্ভি। শুধু েীিেধারত্ণর উপরু্ক্ত খােে, িে ও আেয় চেয়া কত্য়কচি সংস্কৃচযহীে 

শ্রলাকত্ক র্চে শ্রকাে ্ীত্প িাস কচরিার েেে োচিয়া শ্রেওয়া হয়, যাহা হইত্লও যাহারা 

ধীত্র ধীত্র উচ্চ, উচ্চযর সভেযা উদ্ভািে কচরত্য র্াচকত্ি। ইহাও আমাত্ের অোো েয় 

শ্রর্, চকেু অচযচরক্ত সাহার্ে পাইত্ল এই উন্ন চয আরও ত্বরাচবিতয হয়। আমরা িােপালার 

িৃচির সহায়যা কচরি কচর ো চক? প্রকৃচযর হাত্য োচিয়া চেত্লও িােগুলচল িাচিয়া উচিয, 

যত্ি শ্রেরী হইযি চিো সাহাত্র্ে র্যচেত্ে িাচিয, যেত্পো অল্প সমত্য় িাচিিার েেে 

আমরা যাহাচেিত্ক সাহার্ে কচর। এ-কাে আমরা সিযোই কচরত্যচে, আমরা কৃচত্রম 

উপাত্য় ি্তুর িৃচির িচয দ্রুযযর কচরয়া যুচলত্যচে। মােুত্ষর উন্ন চযই িা দ্রুযযর কচরত্য 

পাচরি ো শ্রকে? োচয চহসাত্ি আমরা যাহা কচরত্য পাচর। অপর শ্রেত্শ প্রিারক পািাত্ো 

হয় শ্রকে? কারণ এই উপাত্য় অপর োচযগুলচলত্ক যািাযাচি উন্ন য কচরত্য পারা র্ায়। 

যাহা হইত্ল িেচক্তর উন্ন চযও চক আমরা দ্রুযযর কচরত্য পাচর ো? পাচর িইচক। এই 

উন্ন চযর দ্রুযযর শ্রকাে সীমা চক চেত্েযশ করা র্ায়? এক েীিত্ে মােুষ কযেূর উন্ন য 

হইত্ি, শ্রকহ যাহা িচলত্য পাত্র ো। শ্রকাে মােুষ এইিুকুমাত্র উন্ন য হইত্য পাত্র, যাহার 

শ্রিশী েয়, এ-কর্া িলার চপেত্ে শ্রকােই রু্চক্ত োই। পচরত্িশ অদু্ভযভাত্ি যাহার িচযত্িি 

িািাইয়া চেত্য পাত্র। কাত্েই পূণযযালাত্ভর পূিয পর্যন্ত শ্রকাে সীমা িাো র্ায় চক? ইহাত্য 

চক শ্রিাঝা র্ায়? শ্রিাঝা র্ায় শ্রর্, আে হইত্য হয়ত্যা লে লে িের পত্র শ্রিািা োচযচিই 

শ্রর্ ধরত্ের মােুত্ষ ভচরয়া র্াইত্ি, শ্রসইরূপ পূণযযাপ্রাি একেে মােুষ আেই অিযীণয 

হইত্য পাত্রে। শ্রর্ািীরা এই কর্াই িত্লে। যাাঁহারা িত্লে শ্রর্, িি িি অিযারপুরুষ ও 

আিাত্র্যরা এই ধরত্েরই মােুষি যাাঁহারা এই এক-েীিত্েই পূণযযা-লাভ কচরয়াচেত্লে। 

পৃচর্িীর ইচযহাত্সর সিযরু্ত্ি, সিযকাত্লই আমরা এরূপ মােত্ির েশযে পাইয়াচে। 

সম্প্রচয—এই শ্রসচেেকার কর্া—এরূপ একেে মােি আচসয়াচেত্লে, চর্চে এই েত্েই 

সমগ্র মােিোচযর েীিত্ের সিিুকু পর্ অচযক্রম কচরয়া িরম সীমায় শ্রপৌাঁচেয়াচেত্লে। 
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উন্ন চযর িচয ত্বরাচবিতয করার এই কার্যচিত্ক সুচেচেযষ্ট চেয়ম অিলম্বত্ে পচরিাচলয কচরত্য 

হইত্ি। এই চেয়মগুলচল আমরা খুাঁচেয়া িাচহর কচরত্য পাচর, এগুলচলর রহসে উদ্ঘািে 

কচরত্য পাচর এিং চেে প্রত্য়ােত্ে এগুলচলত্ক লািাইত্য পাচর। এরূপ কচরত্য পারা মাত্েই 

উন্ন য হওয়া। এই উন্ন চযর শ্রিি দ্রুযযর কচরয়া, চেপ্রিচযত্য চেত্েত্ক চিকচশয কচরয়া 

এই েীিত্েই আমরা পূণযযা লাভ কচরত্য পাচর। ইহাই আমাত্ের েীিত্ের উচ্চযর চেক ি 

এিং শ্রর্ চিজ্ঞােসহাত্য় মে ও যাহার শচক্তর অেুশীলে করা হয়, যাহার র্র্ার্য লেে এই 

পূণযযালাভ। অর্য ও অেোেে োিচযক ি্তু োে কচরয়া অপরত্ক সাহার্ে করা িা বেেচিে 

েীিত্ে চকভাত্ি চেঝযঞ্ঝাত্ি িলা র্ায়, যাহা চশো শ্রেওয়া—এ-সি চেযান্তই যুচ্ছ 

আেুষচেক কার্য মাত্র। 

  

যরত্ের পর যরত্ের আঘাত্য সমুেিত্ে ইযস্তত্যাচিচেি ভাসমাে কাষ্ঠ বিখত্ণ্ডর েোয় 

িাহেপ্রকৃচযর ক্রীিাপুেচলকারূত্প রু্ি রু্ি ধচরয়া মােুষত্ক অত্পো কচরত্য ো চেয়া 

যাহার পূণযত্বত্ক প্রকি কচরয়া শ্রেওয়াই এই চিজ্ঞাত্ের উপত্র্াচিযা। এই চিজ্ঞাে িায় যুচম 

সিল হও, প্রকৃচযর হাত্য োচিয়া ো চেয়া কােচি যুচম চেত্ের হাত্য যুচলয়া লও এিং 

এই েুে েীিত্ের ঊত্বয িচলয়া র্াও। ইহাই যাহার মহান্ উত্েশে। 

  

জ্ঞাত্ে, শচক্তত্য, সুখ-সমৃচিত্য মােুষ িাচিয়াই িচলয়াত্ে। োচয চহসাত্ি আমরা ক্রমািয 

উন্ন য হইয়া িচলয়াচে। ইহা শ্রর্ সযে—ধ্রুি সযে, যাহা আমরা প্রযেে শ্রেচখত্যচে। 

িেচক্তিয শ্রেত্ত্রও চক যাহা সযে? হাাঁ, চকেুিা শ্রযা িত্িই। চকু পা যিু এ প্রশ্ন োত্িঃ ইহার 

সীমা-চেধযারণ হইত্ি শ্রকার্ায়? আমার েৃচষ্টশচক্ত কত্য়ক ফুি েূত্র মাত্র প্রসাচরয হয়। চকু পা 

এমে শ্রলাক আচম শ্রেচখয়াচে—শ্রর্ পাত্শর ঘত্র চক ঘচিত্যত্ে, শ্রিাখ িে কচরয়াও যাহা 

শ্রেচখত্য পায়। শ্রযামার র্চে ইহা চিশ্বাস ো হয়, শ্রস-ত্লাকচি হয়ত্যা চযে সিাত্হর মত্ধে 

শ্রযামাত্কই চশখাইয়া চেত্ি চক কচরয়া এভাত্ি শ্রেচখত্য হয়। শ্রর্-ত্কাে শ্রলাকত্ক ইহা 

শ্রশখাত্ো র্ায়। শ্রকহ শ্রকহ পাাঁি চমচেত্ির চশোয় অপত্রর মত্ে চক ঘচিত্যত্ে, যাহা 

োচেিার েমযা অেযে কচরত্য পাত্র। এই-সি হাত্য হাত্য শ্রেখাইয়া শ্রেওয়া র্ায়। 
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ইহা র্চে সযে হয়, যত্ি আমরা সীমাত্রখা িাচেি শ্রকার্ায়? এই ঘত্রর একত্কাত্ণ িচসয়া 

অপত্র চক চিন্তা কচরত্যত্ে, যাহা র্চে শ্রকহ োচেত্য পাত্র, পাত্শর ঘত্রর শ্রলাকচির মত্ের 

খিরই  িা শ্রস পাইত্ি ো শ্রকে? শ্রর্-ত্কাে োয়িায় শ্রলাত্কর চিন্তাই িা শ্রির পাইত্ি ো 

শ্রকে? ো পাইিার শ্রকাে কারণ আমরা শ্রেখাইত্য পাচরি ো। সাহস কচরয়া িচলত্য পাচর 

ো, ইহা অসম্ভি। আমরা শুধু িচলত্য পাচর, চকভাত্ি ইহা সম্ভি হয়—যাহা োচে ো। 

এরূপ ঘিা অসম্ভি—এ-কর্া িচলিার শ্রকাে অচধকার েিচিজ্ঞােীত্ের োইি যাাঁহারা শুধু 

এইিুকু িচলত্য পাত্রে, ‘আমরা োচে ো।’ চিজ্ঞাত্ের কযযিে হইল যর্ে সংগ্রহ করা, 

সামােেীকরণ করা, কযকগুলচল মূলযত্ি উপেীয হওয়া এিং সযে প্রকাশ করা—এই 

পর্যন্ত। চকু পা যর্েত্ক অ্বভীকার কচরয়া িচলত্য শুরু কচরত্ল চিজ্ঞাে িচিয়া উচিত্ি চকরূত্প? 

  

একেে মােুষ কযখাচে শচক্ত অেযে কচরত্য পাত্র, যাহার শ্রকাে সীমা োই। ভারযীয় 

মত্ের একচি বিচশষ্টে এই শ্রর্, শ্রকাে চকেুত্য শ্রস অেুরক্ত হইত্ল আর সি-চকেু ভুচলয়া 

যাহাত্য এত্কিাত্র যেয় হইয়া র্ায়। ভারয শ্রর্ িহু চিজ্ঞাত্ের েেভূচম, যাহা শ্রযামরা 

োে। িচণত্যর আরম্ভ শ্রসখাত্ে। আে পর্যন্ত শ্রযামরা সংস্কৃয িণোেুর্ায়ী ১, ২, ৩ হইত্য 

০ পর্যন্ত সংখো িণো কচরত্যে। সকত্লই োত্ে িীেিচণত্যর উৎপচেও ভারত্য। আর 

চেউিত্ের েত্ের হাোর িের আত্ি ভারযিাসীরা মাধোকষযত্ণর কর্া োচেয। 

  

এই বিচশষ্টে লেণীয়। ভারত্যর ইচযহাত্স এমে একচি রু্ি চেল, র্খে শুধু মােুষ ও 

মােুত্ষর মে—এই একচি চিষত্য় ভারত্যর সমগ্র মত্োত্র্াি আকৃষ্ট হইয়াচেল, যাহাত্যই 

শ্রস যেয় হইয়া চিয়াচেল। লেে-লাত্ভর সহেযম উপায় মত্ে হওয়ায় এ-চিষয়চি 

যাাঁহাত্ের চেকি এয আকষযণীয় হইয়াচেল। র্র্ার্র্ চেয়ম অেুসরণ কচরত্ল মত্ের অসাধে 

চকেুই োই—এই চিষত্য় ভারযীয় মত্ে এযখাচে েৃঢ়চিশ্বাস আচসয়াচেল শ্রর্, মেঃশচক্তর 

িত্িষণাই যাহার মহান্ লেে হইয়া োাঁিাইয়াচেল। যাাঁহাত্ের চেকি সত্মাহে, র্াদ ও এই 

োযীয় অেোেে শচক্তগুলচলর শ্রকােচিই অত্লৌচকক মত্ে হয় োই। ইযঃপূত্িয ভারযীত্য়রা 

শ্রর্ভাত্ি র্র্াচেয়ত্ম েিচিজ্ঞাত্ের চশো চেত্যে, যখে শ্রযমচে র্র্া চেয়ত্ম এই 

চিজ্ঞােচিও চশখাইত্য লাচিত্লে। এ চিষত্য় োচযর এয শ্রিশী েৃঢ়-প্রযেয় আচসয়াচেল শ্রর্, 
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যাহার ফত্ল েিচিজ্ঞাে প্রায় লুি হইয়া শ্রিল। যাহাত্ের েৃচষ্ট চেিে রচহল শুধু এই একচি 

লত্েে। চিচভন্ন  সম্প্রোত্য়র শ্রর্ািীরা চিচিধ পরীোর কাত্ে লাচিয়া শ্রিত্লে। শ্রকহ পরীো 

কচরত্য লাচিত্লে আত্লা লইয়াি চিচভন্ন  িত্ণযর আত্লাক চকভাত্ি শরীত্র পচরিযযে আত্ে, 

যাহা আচিোর কচরিার শ্রিষ্টা কচরত্য লাচিত্লে। যাাঁহারা একচি চিত্শষ িত্ণযর িে পচরধাে 

কচরত্যে, একচি চিত্শষ িত্ণযর চভযর িাস কচরত্যে, এিং চিত্শষ িত্ণযর খােেেিে গ্রহণ 

কচরত্যে। এইরূত্প কয রকত্মর পরীোই ো িচলত্য লাচিল। অপত্র কাে খুচলয়া রাচখয়া 

ও িে কচরয়া, শ  লইয়া পরীো িালাইত্য লাচিত্লে। যাোিা আরও অত্েত্ক িে এিং 

অেোেে চিষয় লইয়াও পরীো িালাইত্য লাচিত্লে।  

  

সি-চকেুরই লেে চেল মূত্ল উপচস্থয হওয়া, চিষত্য়র সূ্মতর ভািগুলচলত্য চিয়া শ্রপৌাঁোত্ো। 

যাাঁহাত্ের মত্ধে অত্েত্ক সযেই অচয অদু্ভয শচক্তর পচরিয়ও চেয়াত্েে। িাযাত্সর চভযর 

ভাচসয়া র্াচকিার েেে, িাযাত্সর মধে চেয়া িচলয়া র্াইিার েেে অত্েত্কই শ্রিষ্টা 

কচরত্যচেত্লে। পাশ্চাত্যের একেে িি পচণ্ডত্যর মুত্খ একচি িল্প শুচেয়াচেলাম, শ্রসচি 

িচলত্যচে। চসংহত্লর িভেযর ্বভিত্ে ঘিোচি শ্রেচখয়া উহা যাাঁহাত্ক িচলয়াচেত্লে। 

কযকগুলচল কাচি আিাআচিভাত্ি একচি িুত্লর ময সাোইয়া ঐ িুত্লর উপর একচি 

িাচলকাত্ক আসে করাইয়া িসাত্ো হইল। িাচলকাচি চকেুেণ িচসয়া র্াচকিার পর, শ্রর্-

শ্রলাকচি শ্রখলা শ্রেখাইত্যচেল শ্রস একচি একচি কচরয়া এই কাচিগুলচল সরাইয়া লইত্য 

লাচিলি সি কাচিগুলচল সরাইয়া লইিার পর িাচলকাচি শূত্েে ভাচসত্য লাচিল। চকেু একিা 

শ্রিাপে শ্রকৌশল আত্ে ভাচিয়া িভেযর যাাঁহার যরিাচর িাচহর কচরয়া িাচলকাচির েীত্ির 

শূেে স্থাত্ে সত্োত্র িালাইয়া চেত্লে। শ্রেচখত্লে, চকেুই োই শ্রসখাত্ে। এখে ইহাত্ক চক 

িচলত্ি? শ্রকােরূপ র্াদ িা অত্লৌচককত্ব ইহাত্য চেল ো। এইচিই আশ্চর্য িোপার। এ-

োযীয় ঘিো অলীক, এমে কর্া ভারত্য শ্রকহই িচলত্ি ো। চহিুত্ের কাত্ে ইহা ্বভাভাচিক 

ঘিো। শত্রুর সত্ে লিাই কচরিার পূত্িয চহিুত্ের প্রায়ই িচলত্য শ্রশাো র্ায়, ‘আত্র, 

আমাত্ের শ্রকাে শ্রর্ািী আচসয়া সকলত্ক হিাইয়া চেত্ি।’ এচি োচযর এক িরম চিশ্বাস। 

িাহুিল িা যরিাচরর িল আর কযিুকু? শচক্ত শ্রযা সিই আত্মার। ইহা সযে হইত্ল ইহাত্য 

মত্ের সি শচক্ত চেত্য়াি কচরিার প্রত্লাভে খুিই শ্রিশী হইত্ি। যত্ি অপরাপর চিজ্ঞাত্ের 
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শ্রেত্ত্র একিা িি রকত্মর সাফলে অেযে করা শ্রর্মে খুি কচিে, এই শ্রেত্ত্রও যাহাইি 

যাহাই িা িচল শ্রকে, ইহা যাহার শ্রিত্য় আরও শ্রিশী কচিে। যিু শ্রিশীরভাি শ্রলাত্করই 

ধারণা শ্রর্, এই-সি শচক্ত অচয সহত্েই অেযে করা র্ায়। চিপুল সম্পদ িচিয়া যুচলত্য 

শ্রযামার কয িের লাচিয়াত্ে িল শ্রেচখ। শ্রস-কর্া ভাচিয়া শ্রেখ একিার। প্রর্ত্ম বিদেচযক 

চিজ্ঞাে িা ইচঞ্জেীয়াচরং চিেোয় পারেচশযযা লাভ কচরত্যই শ্রযা িহু িের চিয়াত্ে। যারপর 

শ্রযামাত্ক িাকী েীিেিাই শ্রযা পচরেম কচরত্য হইয়াত্ে।  

  

যাহা োিা অেোেে চিজ্ঞােগুলচলর অচধকাংত্শরই চিষয়ি্তু িচযহীে, চস্থর। শ্রিয়ারচিত্ক 

আমরা চিত্েষণ কচরত্য পাচর, শ্রিয়ারচি আমাত্ের সমুখ হইত্য সচরয়া র্াইত্ি ো। চকু পা 

এই চিজ্ঞাত্ের চিষয়ি্তু মে, র্াহা সো িঞ্চল। র্খেই পর্যত্িেণ কচরত্য র্াও শ্রেচখত্ি 

উহা হাযোিা হইয়া চিয়াত্ে। মে এখে একচি ভাত্ি রচহয়াত্ে, পরমুহূত্যয হয়ত্যা শ্রসই 

ভাি পালিাইয়া শ্রিলি একিার পর একিা ভাত্ির এই পচরিযযে সি সময় লাচিয়াই 

আত্ে। এই-সি পচরিযযত্ের মত্ধেই উহার অেুশীলে িালাইত্য হইত্ি, উহাত্ক িুচঝত্য 

হইত্ি, ধচরত্য হইত্ি এিং আয়ত্ে আচেত্য হইত্ি। কাত্েই কয শ্রিশী কচিে এই 

মত্োচিজ্ঞাে! এই চিষত্য় কত্িার চশোর প্রত্য়ােে হয়। শ্রলাত্ক আমাত্ক চেজ্ঞাসা কত্র, 

শ্রকাে কার্যকরী প্রচক্রয়া যাহাচেিত্ক চশখাই ো শ্রকে? ইহা শ্রযা আর যামাশা েয়! এই 

মত্ঞ্চর উপর োাঁিাইয়া আচম শ্রযামাত্ের িক্তৃযা শুোইত্যচেি িাচি চফচরয়া শ্রেচখত্ল—

ইহাত্য ফল চকেু হয় োইি আচমও শ্রকাে ফল শ্রেচখত্য পাইলাম ো! যারপর যুচম িচলত্ল, 

‘র্য সি িাত্ে কর্া!’ এই রকম শ্রর্ হয়, যাহার কারণ—যুচম এইচিত্ক িাত্ে 

চেচেষরূত্পই িাচহয়াচেত্ল। এই চিজ্ঞাত্ের অচয অল্পই আচম োচেি চকু পা শ্রর্িুকু োচে, 

শ্রসিুকু চশচখত্যই আমাত্ক েীিত্ের চত্রশ িের ধচরয়া খাচিত্য হইয়াত্ে, আর যারপর 

শ্রর্িুকু চশচখয়াচে, েয় িের ধচরয়া শ্রলাত্কর কাত্ে যাহা িচলয়া শ্রিিাইত্যচে। ইহা 

চশচখত্যই আমার চত্রশ িের লাচিয়াত্ে—কত্িার পচরেম সহকাত্র চত্রশ িের খাচিত্য 

হইয়াত্ে। কখেও কখেও িচব্বশ ঘণ্টার মত্ধে কুচিঘণ্টা খাচিয়াচে, কখেও রাত্ত্র মাত্র 

একঘণ্টা ঘুমাইয়াচে, কখেও-িা সারারাত্রই পচরেম কচরয়াচেি কখেও কখেও এমে সি 

োয়িায় চিয়া িাস কচরয়াচে, র্াহাত্ক প্রায় শ হীে, িায়ুহীে িলা িত্লি কখেও-িা গুলহায় 
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িাস কচরত্য হইয়াত্ে। কর্াগুলচল ভাচিয়া শ্রেখ। আর এই-সি সত্িও আচম অচয অল্পই 

োচে িা চকেুই োচে োি আচম শ্রর্ে এই চিজ্ঞাত্ের িচহিযাত্সর প্রান্তিুকু মাত্র স্পশয 

কচরয়াচে। চকু পা আচম ধারণা কচরত্য পাচর শ্রর্, এই চিজ্ঞােচি সযে, সুচিশাল ও 

অযোশ্চর্য।  

  

এখে শ্রযামাত্ের চভযর শ্রকহ র্চে সযে সযেই এই চিজ্ঞাত্ের অেুশীলে কচরত্য িাও, 

যাহা হইত্ল েীিত্ের শ্রর্-ত্কাে চিষয়কাত্র্যর েেে র্যখাচে েৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া উহাত্য 

লাচিয়া পিা প্রত্য়ােে হয়, চিক যযখাচে িা যেত্পো অচধক েৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এ 

চিষত্য়ও অগ্রসর হইত্য হইত্ি। 

  

চিষয়কত্মযর েেে কয মত্োত্র্ািই ো চেত্য হয়, আর চক কত্িার ভাত্িই ো উহা 

আমাচেিত্ক পচরিাচলয কত্র! মাযা, চপযা, েী িা সন্তাে মচরয়া শ্রিত্লও চিষয়কময িে 

র্াচকত্য পাত্র ো! িুক র্চে ফাচিয়াও র্ায়, যর্াচপ কমযত্েত্ত্র আমাত্ের র্াইত্যই হইত্ি, 

প্রচযচি ঘণ্টা োরুণ র্িণাময় িচলয়া শ্রিাধ হইত্লও কাে কচরত্য হইত্ি। ইহারই োম 

চিষয়কমযি আর আমরা ভাচি ইহা রু্চক্তসেয, ইহা েোয়সেয।  

  

শ্রর্-ত্কাে চিষয়কত্মযর শ্রিত্য় অত্েক শ্রিশী পচরেম করা প্রত্য়ােে হয় এই চিজ্ঞাত্ের েেে। 

চিষয়কত্ময অত্েত্কই সফলযা লাভ কচরত্য পাত্রে, চকু পা ইহাত্য সফল হে খুি কম 

শ্রলাক। কারণ—চর্চে ইহার অেুশীলে কত্রে, যাাঁহার িচরত্ত্রর বিচশত্ষ্টের উপর অত্েক চকেু 

চেভযর কত্র। চিষয়কত্মযর শ্রিলা শ্রর্মে সকত্লই প্রিুর সমৃচিলাভ কচরত্য ো পাচরত্লও 

প্রত্যেত্কই চকেু ো চকেু লাভ কত্রই, এই চিজ্ঞাত্ের শ্রিলাও চিক যাইি প্রত্যেত্কই চকেু 

ো চকেু আভাস পায়-ই, র্াহার ফত্ল ইহার সযেযায় আস্থা আত্স, এিং চিশ্বাস আত্স 

শ্রর্, িহু শ্রলাক সযে সযেই এই চিজ্ঞাত্ের অন্তিযয সি-চকেুই প্রযেে কচরয়াত্েে। 

  

ইহাই হইল চিজ্ঞােচির শ্রমািামুচি কর্া। চেত্ের শচক্তত্য এিং চেত্ের আত্লাত্কর উপর 

চেভযর কচরয়া এই চিজ্ঞাে অেে শ্রর্-ত্কাে চিজ্ঞাত্ের সত্ে যাহাত্ক যুলো কচরয়া শ্রেচখিার 

েেে সিত্িয আমাচেিত্ক আহ্বাে কত্র। প্রিঞ্চক, র্াদকর, শি—এই-সিও এত্েত্ত্র আত্ে, 
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অেোেে শ্রেত্ত্র র্াহা র্াত্ক, যাহা অত্পো িরং শ্রিশীই আত্ে। চক কারত্ণ? কারণ শ্রযা 

একই—শ্রর্ কাত্ে র্য শ্রিশী লাভ, িক-প্রিঞ্চত্কর সংখোও যাহাত্য যয শ্রিশী। চকু পা যাহা 

িচলয়া কােচি শ্রর্ ভাল হইত্ি ো, ইহা শ্রযা আর শ্রকাে রু্চক্ত েয়। আর একচি কর্া আত্েি 

সমস্ত রু্চক্ত-চিিার মে চেয়া শ্রশাো িুচিিৃচের একচি ভাল িোয়াম হইত্য পাত্র, মত্োত্র্াি 

সহকাত্র অদু্ভয চিষত্য়র কর্া শুচেত্ল িুচির পচরযৃচিও ঘচিত্য পাত্র। চকু পা শ্রকহ র্চে 

যাহারও পত্রর কর্া োচেত্য িাও, যত্ি শুধু িক্তৃযা শুচেত্ল হইত্ি ো। িক্তৃযায় ইহা 

শ্রশখাত্ো র্ায় ো, কারণ ইহা েীিে-িিত্ের কর্া। আর েীিেই অপত্রর চভযর েীিে 

সঞ্চার কচরত্য পাত্র। শ্রযামাত্ের চভযর র্চে শ্রকহ ইহা চশচখত্য সযেই কৃযচেশ্চয় হইয়া 

র্াক, যাহা হইত্ল পরম আেত্ির সচহয আচম যাহাত্ক সাহার্ে কচরি।  
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৩. আত্মোনুসন্ধোন িো আধ্যোচত্মক 

গনিষণোর চিচি 

পাশ্চাযেত্েত্শ অিস্থােকাত্ল ্বভামী চিত্িকােি কোচিৎ চিযকযমূলক আত্লািোয় 

অংশগ্রহণ কচরত্যে। লণ্ডত্ে অিস্থােকাত্ল একিার ঐরূপ এক আত্লািোয় চযচে 

অংশগ্রহণ কচরয়াচেত্লে, যাহাত্য চিিার্য চিষয় চেল—‘আত্ম-ি্তু চক বিজ্ঞাচেক প্রমাত্ণর 

শ্রর্ািে?’ চিযত্কযর প্রসত্ে চযচে এমে একচি মন্তিে শুচেয়াচেত্লে, র্াহা চযচে পাশ্চাযেখত্ণ্ড 

শ্রসই প্রর্মই েিণ কত্রে োইি প্রর্ত্মই যাহার উত্েখ কচরয়া চযচে িত্লেঃ 

  

একচি প্রসত্ে আচম মন্তিে কচরত্য ইচ্ছা কচরত্যচে। মুসলমাে ধমযািলচম্বিণ েীোচযর 

শ্রকাে আত্মা আত্ে িচলয়া চিশ্বাস কত্রে ো—এইপ্রকার শ্রর্ উচক্ত এখাত্ে আমাত্ের চেকি 

করা হইয়াত্ে, যাহা ভ্রান্ত। আচম দঃত্খর সচহয িচলত্যচে শ্রর্, খ্ীষ্টধমযািলম্বীত্ের মত্ধে 

এই ভ্রাচন্ত িহু চেত্ের এিং যাাঁহারা এই ভ্রমচি ধচরয়া রাচখত্য পেি কত্রে িচলয়া মত্ে 

হয়। মােুত্ষর প্রকৃচযর ইহা একচি অদু্ভয ধারা শ্রর্, শ্রস র্াহাচেিত্ক পেি কত্র ো, 

যাহাত্ের সম্বত্ে এমে চকেু প্রিার কচরত্য িায়, র্াহা খুিই খারাপ। কর্াপ্রসত্ে িচলয়া 

রাচখ শ্রর্, আচম মুসলমাে েই, চকু পা উক্ত ধময সম্বত্ে অেুশীলে কচরিার সুত্র্াি আমার 

হইয়াচেল এিং আচম শ্রেচখয়াচে, শ্রকারাত্ে এমে একচিও উচক্ত োই, র্াহার অর্য োরীর 

আত্মা োইি ি্তুযঃ শ্রকারাে িত্লে, োরীর আত্মা আত্ে।  

  

আত্মা সম্বত্ে শ্রর্-সকল চিষয় আে আত্লাচিয হইলি শ্রস-সম্পত্কয আমার এখাত্ে িচলিার 

ময চিত্শষ চকেু োই, কারণ প্রর্ত্মই প্রশ্ন উত্িঃ ‘আচত্মক চিষয়গুলচলর বিজ্ঞাচেক উপাত্য় 

প্রযেে প্রমাণ শ্রেওয়া িত্ল চকো?’ আপোরা প্রযেে প্রমাণ িচলত্য চক শ্রিাত্ঝে? প্রর্মযঃ 

প্রত্যেক চিষয়ত্ক জ্ঞাযা ও শ্রজ্ঞয় এই উভয় চেক হইত্য শ্রেখা আিশেক। শ্রর্ পোর্যচিেো 

ও রসায়েশাত্ের সচহয আমরা খুিই পচরচিয, এিং শ্রর্গুলচল আমরা খুিই পচিয়াচে, 
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ঐগুলচলর কর্াই ধরা র্াক। ঐগুলচল সম্বত্েও চক ইহা সযে শ্রর্, ঐ দই চিেোর অচয সাধারণ 

চিষয়গুলচলর পরীেণও েিত্যর শ্রর্-ত্কাে িেচক্ত অেুধািে কচরত্য পাত্র? একচি মূখয 

িাষাত্ক ধচরয়া বিজ্ঞাচেক পরীেণ প্রেশযে করুেি শ্রস উহার চক িুচঝত্ি? চকেুই ো। শ্রকাে 

বিজ্ঞাচেক পরীো িুচঝিার ময অিস্থায় উপেীয হইিার আত্ি অত্েক চশোর প্রত্য়ােে 

হয়। যাহার পূত্িয শ্রস এই-সি চকেুই িুচঝত্য পাচরত্ি ো। ইহা এই িোপাত্র একচি প্রিণ্ড 

অসুচিধা। র্চে বিজ্ঞাচেক পরীেণ অত্র্য ইহাই িুচঝত্য হয় শ্রর্, কযগুলচল যর্েত্ক এমে 

সাধারণ স্তত্র োমাইয়া আো হইত্ি শ্রর্, ঐগুলচল সকল মােুত্ষর পত্ে সমভাত্ি গ্রহণীয় 

হইত্ি, ঐগুলচল সকত্লর ্ারা অেুভূয হইত্ি, যাহা হইত্ল শ্রকাে চিষত্য় শ্রর্ এইরূপ শ্রকাে 

বিজ্ঞাচেক পরীেণ সম্ভি—ইহা আচম সমূ্পণযভাত্ি অ্বভীকার কচর। যাহাই র্চে সম্ভি হইয, 

যাহা হইত্ল আমাত্ের র্য চিশ্বচিেোলয় এিং র্য চশোিেিস্থা আত্ে, সিই িৃর্া হইয। 

র্চে শুধু মেুষেেে গ্রহণ কচরয়াচে িচলয়া বিজ্ঞাচেক সকল চিষয়ই আমরা িুচঝয়া শ্রফচল, 

যাহা হইত্ল আমরা চশো গ্রহণ কচর শ্রকে? এয অধেয়ে-অেুশীলেই িা শ্রকে? এই-সত্ির 

শ্রযা শ্রকাে মূলেই োই। সুযরাং আমরা িযযমাত্ে শ্রর্ স্তত্র আচে, েচিল চিষয়সমূহ শ্রসখাত্ে 

োমাইয়া আোত্কই র্চে চিজ্ঞােসময প্রযেে প্রমাণ িলা হয়, যত্ি এই কর্া েিণমাত্র 

চেচিযিাত্র িলা িত্ল শ্রর্, যাহা এক অসম্ভি িোপার। অযঃপর আমরা শ্রর্ অর্য ধচরত্যচে, 

যাহাই চেভুযল হওয়া উচিয। যাহা হইল এই শ্রর্, কযগুলচল েচিলযর যি প্রমাত্ণর েেে 

অপর কযগুলচল েচিল যত্ির অিযারণা আিশেক। এই েিত্য কযগুলচল অচধকযর েচিল, 

দরূহ চিষয় আত্ে, শ্রর্গুলচল আমরা অত্পোকৃয অল্প েচিল চিষত্য়র ্ারা িোখো কচরয়া 

র্াচক এিং হয়ত্যা এই উপাত্য় উক্ত চিষয়সমূত্হর চেকিযর জ্ঞাে লাভ কচরি এইরূত্প 

ক্রত্ম এগুলচলত্ক আমাত্ের িযযমাে সাধারণ জ্ঞাত্ের স্তত্র োমাইয়া আো হয়। চকু পা এই 

পিচযও অযেন্ত েচিল ও র্ত্নসাত্পে এিং ইহার েেেও চিত্শষ অেুশীলে প্রত্য়ােে, 

প্রভূয পচরমাণ চশোেীোর প্রত্য়ােে। সুযরাং এই সম্পত্কয আচম এইিুকুই িচলত্য িাই 

শ্রর্, আধোচত্মক চিষত্য়র বিজ্ঞাচেক প্রমাণ পাইত্য হইত্ল শুধু শ্রর্ চিষত্য়র চেক হইত্যই 

সমূ্পণয যর্েপ্রমাণাচের প্রত্য়ােে আত্ে, যাহা েয়ি র্াহারা এই প্রমাণ প্রযেে কচরত্য 

ইচু্ছক, যাহাত্ের চেক হইত্যও র্ত্র্ষ্ট সাধোর প্রত্য়ােে। এই-সি শযয পূণয হইত্লই শ্রকাে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঘিোচিত্শষ সম্বত্ে আমাত্ের সমুত্খ র্খে প্রমাণ িা অপ্রমাণ উপস্থাচপয হইত্ি, যখে 

আমরা হাাঁ িা ো িচলত্য পাচরি। চকু পা যৎপূত্িয সিযাত্পো উত্েখত্র্ািে ঘিোিলী অর্িা 

শ্রর্-সকল ঘিোর চিিরণ ইচযহাত্স পুেঃপুেঃ চলচপিি হইয়াত্ে, যাহাও প্রমাণ করা অচয 

দরূহ িচলয়াই মত্ে হয়। 

  

অযঃপর ্বভপ্ন হইত্য ধত্মযর উদ্ভি হইয়াত্ে, এই োযীয় শ্রর্-সি িোখো অচয অল্প চিন্তার 

ফত্ল প্রসূয হইয়াত্ে, শ্রসগুলচলর প্রসত্ে আচসত্যচে। র্াাঁহারা এই-সি িোখো অচভচেত্িশ 

সহকাত্র চিত্েষণ ও চিিার কচরয়াত্েে, যাাঁহারা মত্ে কচরত্িে—এই ধরত্ের অচভময 

শ্রকিল অসার কল্পোমাত্র। ধময ্বভপ্ন হইত্য উদূ্ভয—এই ময র্চেও অচয সহেভাত্িই 

িোখো করা হইয়াত্ে, যর্াচপ এইরূপ কল্পো করার শ্রকাে শ্রহযু আত্ে িচলয়া মত্ে হয় 

ো। ঐরূপ হইত্ল অচয সহত্েই অত্জ্ঞয়িােীর ময গ্রহণ করা িচলয, চকু পা দভযািেিশযঃ 

এই চিষয়চির অয সহে িোখো সম্ভি েয়। এমে চক আধুচেককাত্লও চেযে েূযে অত্েক 

আশ্চর্য ঘিো ঘচিত্য শ্রেখা র্ায়। এইগুলচল সম্পত্কয অেুসোে কচরত্য হইত্ি, শ্রকিল হইত্ি 

শ্রকে, এ পর্যন্ত অত্েক অেুসোে হইয়া আচসত্যত্ে। অে িত্ল—সূর্য োই। যাহাত্য প্রমাণ 

হয় ো শ্রর্, সূর্য সযেই োই। িহু িৎসর পূত্িযই এই-সি ঘিো সম্পত্কয অেুসোে হইয়া 

চিয়াত্ে। কয কয োচয সমগ্রভাত্ি িহু শযা ী ধচরয়া চেেচেিত্ক স্নায়ুর সূ্মতর াচযসূ্মতর  

কার্যকলাপ আচিোত্রর উপরু্ক্ত র্ি কচরয়া যুচলিার সাধোয় চেরু্ক্ত রাচখয়াত্ে। 

যাহাত্ের আচিেৃয যর্ে-প্রমাণাচে িহু রু্ি পূত্িযই প্রকাচশয হইয়াত্ে, এই-সি চিষত্য় 

পিে-পািত্ের েেে কয মহাচিেোলয় স্থাচপয হইয়াত্ে এিং শ্রসই সি শ্রেত্শ এমে অত্েক 

ের-োরী আেও িযযমাে আত্েে, র্াাঁহারা এই ঘিোরাচশর েীিন্ত প্রমাণ। অিশে আচম 

্বভীকার কচর, এত্েত্ত্র প্রিুর ভণ্ডাচম আত্ে এিং ইহার মত্ধে প্রযারণা ও চমর্ো অত্েক 

পচরমাত্ণ িযযমাে। চকু পা এই-সি শ্রকান্ শ্রেত্ত্র োই? শ্রর্-ত্কাে একচি সাধারণ বিজ্ঞাচেক 

চিষয়ই ধরা র্াক ো শ্রকেি সত্িহাযীয সযে িচলয়া বিজ্ঞাচেত্করা চকংিা সাধারত্ণ চিশ্বাস 

কচরত্য পাত্রে—এইপ্রকার যি মাত্র দই-চযেচিই আত্ে, অিচশষ্ট সিই শূেেিভয কল্পো। 

অত্জ্ঞয়িােী চেত্ের অচিশ্বাসে চিষত্য়র শ্রেত্ত্র শ্রর্ পরীো প্রত্য়াি কচরত্য িাে, চেত্ের 

চিজ্ঞাত্ের শ্রেত্ত্রও যাহাই প্রত্য়াি কচরয়া শ্রেখুে ো। শ্রেচখত্িে—যাহার অত্ধযক চভচেমূলসহ 
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ধচসয়া পচিত্ি। আমরা অেুমাে-কল্পোর উপর চেভযর কচরত্য িাধে। আমরা শ্রর্ অিস্থায় 

আচে, যাহাত্য সু পাষ্ট র্াচকত্য পাচর ো, মােিাত্মার ইহাই ্বভাভাচিক প্রিচয। একচেত্ক 

অত্জ্ঞয়িােী, অপরচেত্ক শ্রকাে চিষত্য় চেজ্ঞাসু অেুসোেী—এই উভয়িৃচে সম্পন্ন  হওয়া 

আমাত্ের পত্ে সম্ভি েয়, এই উভত্য়র মত্ধে একচিত্ক আমাত্ের চেিযািে কচরয়া লইত্য 

হয়। এইেেে আমাত্ের চেে সীমার ঊত্বয র্াওয়া প্রত্য়ােেি র্াহা অজ্ঞায িচলয়া 

প্রচযভায, যাহা োচেিার েেে কচিে প্রয়াস কচরত্য হইত্ি, এিং এই সংগ্রাম 

অপ্রচযহযভাত্ি িলা িাই। 

  

অযএি—িক্তা অত্পো এক পে অগ্রসর হইয়া আচম এই ময উপস্থাচপয কচরত্যচে শ্রর্, 

শ্রপ্রযাত্মাত্ের চেকি হইত্য শ  অিলম্বত্ে সািা পাওয়া, চকংিা শ্রিচিত্ল আঘাত্যর শ  

শ্রশাো প্রভৃচয শ্রর্-সি ঘিোত্ক শ্রেত্লত্খলা িত্ল, অর্িা অপত্রর চিন্তা োচেত্য পারা 

প্রভৃচয শ্রর্-সি শচক্ত আচম িালকত্ের মত্ধেও শ্রেচখয়াচে, শ্রকিল এই-সি সামােে সামােে 

িোপারই েয়, পরু পা শ্রর্-সি ঘিোত্ক পূিযিযযী িক্তা উচ্চযর অত্লৌচকক অন্তেৃযচষ্ট িচলয়া 

অচভচহয কচরয়াত্েে—চকু পা র্াহাত্ক আচম মত্েরই অচয-ত্িযে অচভজ্ঞযা িচলত্য 

িাচহত্যচে—শ্রসই-সত্ির অচধকাংশই হইত্যত্ে প্রকৃয মেস্তাচিক িত্িষণার প্রর্ম শ্রসাপাে 

মাত্র। প্রর্ত্মই আমাত্ের চিিার কচরয়া শ্রেখা উচিয—মে সযেই শ্রসই ভূচমত্য আত্রাহণ 

কচরত্য পাত্র চকো। আমার িোখো অিশে উক্ত িক্তার িোখো হইত্য চকচঞ্চৎ চভন্ন  হইত্িি 

যর্াচপ পরস্পত্রর িেিহৃয শ গুলচলর অর্য চিক কচরয়া লইত্ল হয়ত্যা আমরা উভত্য়ই 

একময হইত্য পাচরি। আমাত্ের সমুত্খ শ্রর্ ব্রহ্মাণ্ড চিেেমাে, যাহা সমূ্পণযরূত্প 

মােিােুভূচযর অন্তভুযক্ত েয়। এরূপ অিস্থায় মৃযুের পত্রও সম্প্রচয শ্রর্ প্রকার শ্রিযো 

আত্ে, যাহা র্াত্ক চকো—এই প্রত্শ্নর উপর খুি শ্রিশী চকেু চেভযর কত্র ো। সোর সচহয 

অেুভূচয শ্রর্ সি সময় র্াচকত্িই—এমে শ্রকাে কর্া োই। আমার চেত্ের এিং আমাত্ের 

সকত্লরই শরীর সম্পত্কয এই কর্া ্বভীকার কচরত্যই হইত্ি শ্রর্, যাহার খুি অল্প অংত্শরই 

সম্বত্ে আমরা সত্িযে এিং ইহার অচধকাংশ সম্পত্কযই আমরা অত্িযে। যিু শরীত্রর 

অচস্তত্ব আত্ে। েৃষ্টান্ত্বভরূপ িলা র্াইত্য পাত্র শ্রর্, চেে মচস্তে সম্পত্কয শ্রকহই সত্িযে 

েয়। আচম আমার মচস্তে কখেই শ্রেচখ োই, এিং ইহার সম্পত্কয আচম শ্রকাে সমত্য়ই 
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সত্িযে েই। যর্াচপ আচম োচে, মচস্তে আত্ে। অযএি এইরূপ িলা চিক েয় শ্রর্, আমরা 

অেুভূচযর েেে লালাচয়যি ি্তুযঃ আমরা এমে চকেুরই অচস্তত্ত্বর েেে আগ্রহাচবিতয, র্াহা 

এই স্থূল েিি্তু হইত্য চভন্ন  এিং ইহা অচয সযে শ্রর্, এই জ্ঞাে আমরা এই েীিত্েই 

লাভ কচরত্য পাচর, এই জ্ঞাে ইযঃপূত্িয অত্েত্কই লাভ কচরয়াত্েে এিং যাাঁহারা ইহার 

সযেযা চিক শ্রযমচেভাত্ি প্রচযপন্ন  কচরয়াত্েে, শ্রর্ভাত্ি শ্রকাে বিজ্ঞাচেক চিষয় প্রচযপাচেয 

হইয়া র্াত্ক। 

  

এই-সি চিষয় আমাত্ের অেুধািে কচরত্য হইত্ি। উপচস্থয সকলত্ক আচম আর একচি 

চিষয় িরণ করাইয়া চেত্য িাই। এই কর্া মত্ে রাখা ভাল শ্রর্, আমরা প্রায়ই এই- সি 

িোপাত্র প্রযাচরয হই। শ্রকাে িেচক্ত হয়ত্যা আমাত্ের সমুত্খ এমে একচি িোপাত্রর 

প্রমাণ উপচস্থয কচরত্লে, র্াহা আধোচত্মকযার শ্রেত্ত্র অসাধারণ, চকু পা আমরা যাহা এই 

রু্চক্ত অিলম্বত্ে অ্বভীকার কচরলাম শ্রর্, আমরা উহা সযে িচলয়া অেুধািে কচরত্য 

পাচরত্যচে ো। অত্েক শ্রেত্ত্রই উপস্থাচপয চিষয় সযে োও হইত্য পাত্র, চকু পা আিার 

অত্েক শ্রেত্ত্র আমরা চেত্েরা শ্রসই-সি প্রমাণ অেুধািে কচরিার উপরু্ক্ত চকো এিং 

আমরা আমাত্ের শ্রেহমেত্ক ঐ-সি আধোচত্মক সযে আচিোত্রর উপরু্ক্ত আধাররূত্প 

প্র্তুয কচরয়াচে চকো, যাহা চিত্িিো কচরত্য ভুচলয়া র্াই।  
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৪. রোজন োনগর লক্ষ্্  

ধমযেীিত্ে ধোে-ধারণার চেকচিই শ্রর্াত্ির লেে, বেচযক চেকচি েয়, র্চেও কার্যকাত্ল 

েীচযচিষয়ক আত্লািো চকেুিা আচসয়াই পত্ি। ভিিাত্ের িাণী িচলয়া র্াহা পচরচিয, 

শুধু যাহাত্য পচরযৃি ো হইয়া েিত্যর ের-োরীর মে সযে সম্বত্ে আরও অচধক 

অেুসোেপরায়ণ হয়। যাহারা চেত্ে চকেু সযে উপলচি কচরত্য িায়। ধত্মযর িাস্তিযা 

চেভযর কত্র একমাত্র উপলচির উপর। মত্ের অচযত্িযে ভূচম হইত্যই অচধকাংশ 

আধোচত্মক সযে আহরণ কচরত্য হয়। চিত্শষ অেুভূচয লাভ কচরয়াত্েে িচলয়া র্াাঁহারা 

োিী কত্রে, যাাঁহারা শ্রর্ ভূচমত্য উচিয়াচেত্লে, শ্রসই ভূচমত্য আমাত্েরও উচিত্য হইত্িি 

শ্রসখাত্ে উচিয়া আমরা র্চে একই ধরত্ের অেুভূচয লাভ কচর, যাহা হইত্লই আমাত্ের 

কাত্ে শ্রসগুলচল সযে হইয়া োাঁিাইল। অপত্র র্াহা চকেু প্রযেে কচরয়াত্ে, সিই আমরা 

প্রযেে কচরত্য পাচরি র্াহা একিার ঘচিয়াত্ে, পুেিযার যাহা ঘচিত্য পাত্রি ঘচিত্য পাত্র 

েয়, একই পচরত্িত্শ আিার যাহা ঘচিত্য িাধে। এই অচযত্িযে অিস্থায় চকভাত্ি 

শ্রপৌাঁোইত্য হয়, রােত্র্াি যাহা চশো শ্রেয়। সি িি িি ধমযই শ্রকাে-ো-ত্কাে ভাত্ি এই 

অচযত্িযে অিস্থাত্ক ্বভীকার কত্রি চকু পা ভারত্য ধত্মযর এই চেকচির উপর চিত্শষ 

মত্োত্র্াি শ্রেওয়া হয়। প্রর্মািস্থায় কত্য়কচি িাহে প্রচক্রয়া এই অিস্থালাত্ভর পত্ে 

সহায়ক হইত্য পাত্রি চকু পা শুধু এই ধরত্ের িাহে প্রচক্রয়া অিলম্বত্ে কখেও শ্রিশীেূর 

অগ্রসর হওয়া র্ায় ো। চেচেযষ্ট আসে, চেচেযষ্ট প্রণালীত্য শ্বাস-চক্রয়া ইযোচের সাহাত্র্ে 

মে শান্ত ও একাগ্র হয়ি চকু পা এগুলচলর অভোত্সর সত্ে সত্ে পচিত্রযা এিং ভিিান্ -

লাত্ভর িা সত্যোপলচির েেে যীব্র আকাক্ষা র্াকা িাই-ই। চস্থর হইয়া িচসয়া একচি 

ভাত্ির উপর মে চেচিষ্ট কচরিার ও মেত্ক শ্রসখাত্ে ধচরয়া রাচখিার শ্রিষ্টা কচরত্য শ্রিত্লই 

অচধকাংশ শ্রলাক অেুভি কচরত্ি শ্রর্, উহাত্য সফল হইিার েেে িাচহত্রর চকেু সহায়যার 

প্রত্য়ােে আত্ে। মেত্ক ধীত্র ধীত্র এিং র্র্াচেয়ত্ম িত্শ আচেত্য হয়। ধীর, চেরিচচ্ছন্ন  

এিং অধেিসায়রু্ক্ত সাধেসহাত্য় ইচ্ছাশচক্তত্ক পচরপুষ্ট কচরত্য হয়। ইহা শ্রেত্লত্খলা েয়, 

একচেে শ্রিষ্টা কচরয়া পরচেে োচিয়া চেিার ময শ্রখয়ালও েয়। সারা েীিত্ের কাে 
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এইচিি আর শ্রর্ লেে-লাত্ভর েেে এ প্রত্িষ্টা, যাহা পাইিার েেে র্য মূলেই আমাচেিত্ক 

চেত্য হউক ো শ্রকে, শ্রস মূলে উহার সমূ্পণয উপরু্ক্তি কারণ আমাত্ের লেে হইল 

ভিিৎসোর সত্ে পূণয একত্বােুভূচয। এই লত্েের চেত্ক েৃচষ্ট র্াচকত্ল, এিং ঐ লত্েে 

আমরা শ্রপৌাঁচেত্য পাচর—এই শ্রিাধ র্াচকত্ল যাহা লাত্ভর েেে শ্রকাে মূলেত্কই আর 

অযেচধক িচলয়া মত্ে হইত্য পাত্র ো। 
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৫. একোগ্রতো 

১৯০০ খ্ীঃ ১৬ মািয সাে ফ্রাচ্ত্স্কা শহত্র ‘ওয়াচশংিে হল’-এ প্রেে। সাত্ঙ্কচযক 

চলচপকার ও অেুত্লচখকা আইডা আেত্সল শ্রর্খাত্ে ্বভামীেীর কর্া ধচরত্য পাত্রে োই, 

শ্রসখাত্ে কত্য়কচি চিিুচিহ্ন … শ্রেওয়া হইয়াত্ে। প্রর্ম িেেীর () মধেকার শ  িা 

িাকেগুলচল ্বভামীেীর চেত্ের েয়, ভাি-পচরস্ফুুিত্ের েেে অেুত্লচখকা কযৃযক চেিি। মূল 

ইংত্রেী িক্তৃযাচি হচলউড শ্রিোন্ত শ্রকত্ির মুখপত্র ‘ Vedanta and the West’ পচত্রকার 

১১১যম সংখোয় মুচেয হইয়াচেল। 

  

িচহেযিত্যর অর্িা অন্তেযিত্যর র্ািযীয় জ্ঞােই আমরা একচি মাত্র উপাত্য় লাভ কচর—

উহা মেঃসংত্র্াি। শ্রকাে বিজ্ঞাচেক যর্েই োো সম্ভিপর হয় ো, র্চে শ্রসই চিষত্য় আমরা 

মে একাগ্র কচরত্য ো পাচর। শ্রেোচযচিযদ েূরিীেণ-র্ত্ির সাহাত্র্ে মেঃসংত্র্াি কত্রে, 

… এইরূপ অেোেে শ্রেত্ত্রও। মত্ের রহসে োচেত্য হইত্লও এই একই উপায় 

অিলম্বেীয়। মে একাগ্র কচরয়া উহাত্ক চেত্েরই উপর ঘুরাইয়া ধচরত্য হইত্ি। এই েিত্য 

এক মত্ের সত্ে অপর মত্ের পার্যকে শুধু একাগ্রযার যারযত্মেই। দইেত্ের মত্ধে র্াহার 

একাগ্রযা শ্রিশী, শ্রসই অচধক জ্ঞাে লাভ কচরত্য সমর্য। 

  

অযীয ও িযযমাে সকল মহাপুরুত্ষর েীিত্েই একাগ্রযার এই চিপুল প্রভাি শ্রেচখত্য 

পাওয়া র্ায়। ইাঁহাচেিত্কই ‘প্রচযভাশালী’ িলা হইয়া র্াত্ক। শ্রর্ািশাত্ের মত্য—েৃঢ় প্রত্িষ্টা 

র্াচকত্ল আমরা সকত্লই প্রচযভািান্ হইত্য পাচর। শ্রকহ শ্রকহ হয়ত্যা অচধকযর 

শ্রর্ািেযাসম্পন্ন  হইয়া এই পৃচর্িীত্য আত্সে এিং হয়ত্যা েীিত্ের কযযিেগুলচল চকেু 

দ্রুযিচযত্যই সম্পন্ন  কত্রে। ইহা আমরা সকত্লই কচরত্য পাচর। ঐ শচক্ত সকত্লর 

মত্ধেই রচহয়াত্ে। মেত্ক োচেিার েেে উহাত্ক চকভাত্ি একাগ্র করা র্ায়, যাহাই িযযমাে 

িক্তৃযার চিষয়ি্তু। শ্রর্াচিিণ মেঃসংর্ত্মর শ্রর্-সকল চেয়ম চলচপিি কচরয়াত্েে, আে 

রাত্ত্র ঐগুলচলর কত্য়কচির চকেু পচরিয় চেত্যচে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অিশে—মত্ের একাগ্রযা োোভাত্ি আচসয়া র্াত্ক। ইচিয়সমূত্হর মাধেত্ম একাগ্রযা 

আচসত্য পাত্র। সুমধুর সেীযেিত্ণ কাহারও কাহারও মে শান্ত হইয়া র্ায়ি শ্রকহ শ্রকহ 

আিার একাগ্র হয় শ্রকাে সুির েৃশে শ্রেচখয়া। … এরূপ শ্রলাকও আত্ে, র্াহারা যী্ 

শ্রলাহার কাাঁিার আসত্ে শুইয়া িা ধারাল েুচিগুলচলর উপর িচসয়া মত্ের একাগ্রযা আচেয়া 

র্াত্ক। এগুলচল সাধারণ চেয়ম েয়, এই প্রণালী খুিই অবিজ্ঞাচেক। মেত্ক ধীত্র ধীত্র 

চেয়চিয করাই চিজ্ঞােসময উপায়। 

  

শ্রকহ ঊবযিাহু হইয়া মে একমুখী কত্র। শারীচরক শ্রেশই যাহাত্ক ঈচিয একাগ্রযা লাভ 

করাইত্যত্ে। চকু পা এই-সিই অ্বভাভাচিক। চভন্ন  চভন্ন  োশযচেক কযৃযক এই-সম্বত্ে 

কযকগুলচল সিযেেীে উপায় উদ্ভাচিয হইয়াত্ে। শ্রকহ শ্রকহ িত্লে, শরীর আমাত্ের েেে 

শ্রর্ িণ্ডী সৃচষ্ট কচরয়াত্ে, উহা অচযক্রম কচরয়া মত্ের অচযত্িযে অিস্থায় শ্রপৌাঁোত্োই 

আমাত্ের লেে। চিেশুচির সহায়ক িচলয়াই শ্রর্ািীর চেকি েীচযশাত্ের মূলে। মে র্য 

পচিত্র হইত্ি, উহা সংর্য করাও যয সহে হইত্ি। মত্ে শ্রর্-ত্কাে চিন্তা উিুক ো শ্রকে, 

মে উহা ধারণ িা গ্রহণ কচরয়া িাচহত্রর কত্ময রূপাচয়য কত্র। শ্রর্-মে র্য স্থূল, উহাত্ক 

িশ করা যযই কচিে। শ্রকাে িেচক্তর বেচযক িচরত্র কলুচষয হইত্ল যাহার পত্ে মে চস্থর 

কচরয়া মত্োচিজ্ঞাত্ের অেুশীলে করা কখেও সম্ভি েয়। প্রর্ম প্রর্ম হয়ত্যা শ্রস চকেু 

মেঃসংর্ম কচরত্য পাচরল, চকেু সফলযাও আচসত্য পাত্র, হয়ত্যা িা একিু 

েূরেিণশচক্ত লাভ হইল … চকু পা এই শচক্তগুলচলও যাহার চেকি হইত্য িচলয়া র্াইত্ি। 

মুশচকল এই শ্রর্, অত্েক শ্রেত্ত্র শ্রর্-সকল অসাধারণ শচক্ত যাহার আয়ত্ে আচসয়াচেল, 

অেুসোে কচরত্ল শ্রেখা র্ায়, ঐগুলচল শ্রকাে চেয়চময চিজ্ঞােসময চশোপ্রণালীর মাধেত্ম 

অচেযয হয় োই। র্াহারা র্াদিত্ল সপয িশীভূয কত্র, যাহাত্ের প্রাণ র্ায় সপযাঘাত্যই। 

… শ্রকহ র্চে শ্রকাে অত্লৌচকক শচক্ত লাভ কচরয়া র্াত্ক শ্রযা শ্রস পচরণাত্ম ঐ শচক্তর 

কিত্ল পচিয়াই চিেষ্ট হইত্ি। ভারযিত্ষয লে লে শ্রলাক োোচিধ উপাত্য় অত্লৌচকক 

শচক্ত লাভ কত্র। যাহাত্ের অচধকাংশ উোেত্রািগ্রস্ত হইয়া মৃযুেমুত্খ পচযয হয়। অত্েত্ক 

আিার অপ্রকৃচযস্থ হইয়া আত্মহযো কত্র। 
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মেঃসংর্ত্মর অেুশীলে—চিজ্ঞােসময, ধীর, শচক্তপূণয ও চেরাপে ভাত্ি চশো করা 

উচিয। প্রর্ম প্রত্য়ােে সুেীচযপরায়ণ হওয়া। এইরূপ িেচক্ত শ্রেিযাত্ের োমাইয়া 

আচেত্য িাে, এিং শ্রেিযারাও মযযেধাত্ম োচময়া আচসয়া যাাঁহার চেকি চেত্েত্ের ্বভরূপ 

প্রকাশ কত্রে। আমাত্ের মেস্তি ও েশযত্ের সারকর্া হইল সমূ্পণযভাত্ি সুেীচযপরায়ণ 

হওয়া। একিু ভাচিয়া শ্রেখ শ্রেচখ—ইহার অর্য চক? কাহারও শ্রকাে অচেষ্ট ো করা, পূণয 

পচিত্রযা ও কত্িারযা—এইগুলচল একান্ত আিশেক। একিার ভাচিয়া শ্রেখ—কাহারও মত্ধে 

র্চে এই সি গুলত্ণর পূণয সমাত্িশ হয় শ্রযা ইহা অত্পো আর অচধক চক িাই, িল শ্রেচখ? 

র্চে শ্রকহ শ্রকাে েীত্ির প্রচয সমূ্পণয বিরভািশূেে হে … (যাাঁহার সমত্ে) প্রাচণিিয চহংসা 

যোি কচরত্ি। শ্রর্ািমাত্িযর আিার্যিণ সুকচিে চেয়মািলী সচন্ন িি কচরয়াত্েে। … 

(ত্সগুলচল পালে ো কচরত্ল শ্রকহই শ্রর্ািী হইত্য পাচরত্ি ো) শ্রর্মে োেশীল ো হইত্ল 

শ্রকহ ‘োযা’  আখো লাভ কচরত্য পাত্র ো। … 

  

শ্রযামরা চিশ্বাস কচরত্ি চক—আচম এমে একেে শ্রর্ািী পুরুষ১ শ্রেচখয়াচে, চর্চে চেত্লে 

গুলহািাসী, এিং শ্রসই গুলহাত্যই চিষধর সপয ও শ্রভক যাাঁহার সত্েই একত্র িাস কচরযি 

চযচে কখেও কখেও চেত্ের পর চেে মাত্সর পর মাস উপিাত্স কািাইিার পর গুলহার 

িাচহত্র আচসত্যে। সিযোই িুপিাপ র্াচকত্যে। একচেে একিা শ্রিার আচসল। … শ্রস 

যাাঁহার আেত্ম িুচর কচরত্য আচসয়াচেল, সাধুত্ক শ্রেচখয়াই শ্রস ভীয হইয়া িুচর-করা 

চেচেত্ষর শ্রপাাঁিলাচি শ্রফচলয়া পলাইল। সাধু শ্রপাাঁিলাচি যুচলয়া লইয়া চপেত্ে চপেত্ে 

অত্েক েূর দ্রুয শ্রেৌিাইয়া যাহার কাত্ে উপচস্থয হইত্লেি শ্রশত্ষ যাহার পেপ্রাত্ন্ত 

শ্রপাাঁিলাচি শ্রফচলয়া চেয়া করত্োত্ি অশ্রুপূণযত্লািত্ে যাাঁহার অচেচ্ছাকৃয িোঘাত্যর েেে 

েমা প্রার্যো কচরত্লে এিং অচয কাযরভাত্ি চেচেষগুলচল লইিার েেে পীিাপীচি কচরত্য 

লাচিত্লে। চযচে িচলত্য লাচিত্লে, ‘এগুলচল আমার েয়, শ্রযামার।’  

  

আমার িৃি আিার্যত্েি িচলত্যে, ‘ফুল ফুিত্ল শ্রমৌমাচে আপচেই এত্স শ্রোত্ি।’ এরূপ 

শ্রলাক এখেও আত্েে। যাাঁহাত্ের কর্া িলার প্রত্য়ােে হয় ো। … র্খে মােুষ অন্তত্রর 

অন্তস্তত্ল পচিত্র হইয়া র্ায়, হৃেত্য় চিিুমাত্র ঘৃণার ভাি র্াত্ক ো, যখে সকল প্রাণীই 
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(যাাঁহার সমুত্খ) চহংসাত্্ষ পচরযোি কত্র। পচিত্রযার শ্রেত্ত্রও এই একই কর্া। মােুত্ষর 

সচহয আিরত্ণর েেে এগুলচল আিশেক। … সকলত্কই ভালিাচসত্য হইত্ি। … অপত্রর 

শ্রোষত্রুচি শ্রেচখয়া শ্রিিাে শ্রযা আমাত্ের কাে েয়। উহাত্য শ্রকাে উপকার হয় ো। এমে 

চক, ঐগুলচলর সম্বত্ে আমরা চিন্তাও শ্রর্ে ো কচর। সৎ চিন্তা করাই আমাত্ের উচিয। 

শ্রোত্ষর চিিার কচরিার েেে আমরা পৃচর্িীত্য আচস োই। সৎ হওয়াই আমাত্ের কযযিে। 

  

হয়ত্যা চমস অমুক আচসয়া এখাত্ে হাচেরি িচলত্লে, ‘আচম শ্রর্ািসাধো করি।’ চিশ িার 

চযচে চেত্ের অচভপ্রাত্য়র কর্া অপত্রর কাত্ে িচলয়া শ্রিিাইত্লে। হয়ত্যা ৫০ চেে ধোে 

অভোস কচরত্লে। পত্র িচলত্লে, ‘এই ধত্ময চকেুই শ্রেইি আচম শ্রসত্ধ শ্রেত্খচে, শ্রপলাম 

ো শ্রযা চকেুই।’  

  

(ধমযেীিত্ের) চভচেই শ্রসখাত্ে োই। ধাচমযক হইত্য হইত্ল এই পূণয বেচযকযার িচেয়াে 

(একান্ত আিশেক)। ইহাই কচিে কর্া। … 

  

আমাত্ের শ্রেত্শ চেরাচমষত্ভােী সম্প্রোয়সমূহ আত্ে। ইহারা প্রযুেত্ষ চপপীচলকার েেে 

শ্রসত্রর পর শ্রসর চিচে মাচিত্য েিাইয়া শ্রেয়। একচি িল্প শ্রশাো র্ায়, একিার এই 

সম্প্রোত্য়র েবেক িেচক্ত চপাঁপিাত্ের চিচে চেত্যচেল, এমে সময় একেে আচসয়া 

চপাঁপিাগুলচল মািাইয়া শ্রফত্ল। ‘হযভািা, যুই প্রাচণহযো করচল!’ িচলয়া প্রর্ম িেচক্ত 

চ্যীয়ত্ক এমে এক ঘুচষ মাত্র শ্রর্, শ্রলাকচি পঞ্চত্বপ্রাি হয়। 

  

িাহে পচিত্রযা অযেন্ত সহেসাধে, এিং সারা েিৎ (উহার) চেত্কই েুচিয়া িচলত্যত্ে। 

শ্রকাে চিত্শষ পচরচ্ছেই র্চে বেচযকযার পচরমাপক হয়, যত্ি শ্রর্-ত্কাে মূখযই শ্রযা যাহা 

পচরধাে কচরত্য পাত্র। চকু পা মে লইয়াই র্খে সংগ্রাম, যখে উহা কচিে িোপার। শুধু 

িাচহত্রর কৃচত্রম চেচেষ লইয়া র্াহারা র্াত্ক, যাহারা চেত্ে চেত্েই এয ধাচমযক িচেয়া 

উত্ি! মত্ে পত্ি, শ্রেত্লত্িলায় র্ীশুখ্ীত্ষ্টর প্রচয আমার খুি ভচক্ত চেল। (একিার 

িাইত্িত্ল চিিাহত্ভাত্ের চিষয়চি পচি।) অমচে িই িে কচরয়া িচলত্য র্াচক, ‘অত্হা, 

চযচে মে ও মাংস শ্রখত্য়চেত্লে! যত্ি চযচে কখেও সাধুপুরুষ হত্য পাত্রে ো।’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রত্যেক চিষত্য়র প্রকৃয যাৎপর্য সি সমত্য়ই শ্রর্ে আমাত্ের েের এিাইয়া র্ায়। সামােে 

শ্রিশভূষা ও খাওয়া-োওয়ার িোপার! মূত্খযরাও শ্রযা উহা শ্রেচখত্য পাত্র। চকু পা অশে-

িসত্ের িাচহত্র েৃচষ্ট র্ায় কয়েত্ের? হৃেত্য়র চশোই আমাত্ের কামে। … ভারত্য 

একত্েণীর শ্রলাকত্ক কখেও কখেও চেত্ে চিশ-িার স্নাে কচরত্য শ্রেখা র্ায়, যাহারা 

চেত্েত্ের খুি পচিত্র মত্ে কত্র। আিার কাহাত্কও স্পশয কচরত্য পর্যন্ত যাহারা কুচঠিতয 

হয়। … স্থূল িোপার, িাহে আিার মাত্র! (শুধু স্নাে কচরয়াই র্চে পচিত্র হওয়া র্াইয) 

যত্ি শ্রযা মৎসেকুলই সিযাত্পো পচিত্র প্রাণী। 

  

স্নাে, শ্রপাষাক, খােেচিিার প্রভৃচযর প্রকৃয মূলে যখেই, র্খে এগুলচল আধোচত্মক উন্ন চযর 

পচরপূরক হয়। … আধোচত্মকযার স্থাে প্রর্ত্ম, এগুলচল সহায়কমাত্র। চকু পা আধোচত্মকযা 

র্চে ো র্াত্ক, যত্ি র্যই ঘাসপাযা খাওয়া র্াক ো শ্রকে, শ্রকােই কলোণ োই। চিকময 

িুচঝত্ল এগুলচল েীিত্ে অগ্রিচযর পত্র্ সাহার্ে কত্র, েত্িৎ উন্ন চযর পচরপন্থী হয়। 
  

এইেেেই এই চিষয়গুলচল িুঝাইয়া িচলত্যচে। প্রর্মযঃ সকল ধত্মযই অজ্ঞত্লাকত্ের হাত্য 

পচিয়া সি চকেুরই অিেচয হয়। শ্রিাযত্ল কপূযর চেল, সমস্তিাই উচিয়া শ্রিল—এখে শূেে 

শ্রিাযলচি লইয়াই কািাকাচি। 

  

আর একি কর্া। … (আধোচত্মকযার) শ্রলশমাত্রও র্াত্ক ো, র্খে শ্রলাত্ক িচলত্য আরম্ভ 

কত্র, ‘আমারিাই ভাল, শ্রযামার র্া-চকেু সিই মি।’ মযিাে ও িাচহত্রর অেুষ্ঠ বিােগুলচল 

লইয়াই চিিাে, আত্মায় িা শাশ্বয সত্যে কখেও চিত্রাধ োই। শ্রিৌিিণ িৎসত্রর পর 

িৎসর ধচরয়া শ্রিৌরিময় ধমযপ্রিার িালাইয়াচেত্লে, চকু পা ধীত্র ধীত্র এই আধোচত্মকযা 

উচিয়া শ্রিল। … (খ্ীষ্টধত্মযও এইরূপ।) যারপর র্খে শ্রকহ ্বভয়ং ঈশ্বত্রর চেকি র্াইত্য 

এিং যাাঁহার ্বভরূপ োচেত্য িায় ো, যখে কলত্হর সূত্রপায হয়—এক ঈশ্বত্র চযেচি ভাি, 

ো চত্রত্বভাত্ি এক ঈশ্বর! ্বভয়ং ভিিাত্ের চেকত্ি শ্রপৌাঁচেয়া আমাচেিত্ক োচেত্য হইত্ি—

চযচে ‘এত্ক চযে, ো চযত্ে এক।’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই প্রসত্ের পর এখে আসত্ের কর্া। মেঃসংত্র্াত্ির শ্রিষ্টায় শ্রকাে একচি আসত্ের 

প্রত্য়ােে। চর্চে শ্রর্ভাত্ি সহত্ে িচসত্য পাত্রে, যাাঁহার পত্ে উহাই উপরু্ক্ত আসে। 

শ্রমরুেণ্ড সরল ও সহেভাত্ি রাখাই চেয়ম। শ্রমরুেণ্ড শরীত্রর ভার িচহিার েেে েয়। … 

আসে সম্বত্ে এইিুকু িরণীয়—শ্রর্ আসত্ে শ্রমরুেণ্ডত্ক শরীত্রর ভারমুক্ত কচরয়া সহে ও 

সরলভাত্ি রাখা র্ায়, শ্রস-আসত্েই িস। 

  

ইহার পর (প্রাণায়াত্মর) … শ্বাসপ্রশ্বাত্সর িোয়াম। ইহার উপর খুি শ্রোর শ্রেওয়া 

হইয়াত্ে। … র্াহা িচলত্যচে, যাহা ভারত্যর শ্রকাে সম্প্রোয়চিত্শষ হইত্য সংিৃহীয একিা 

চশো েয়। ইহা সিযেেীে সযে। শ্রর্মে এই শ্রেত্শ শ্রযামরা শ্রেত্লত্মত্য়ত্ের কযকগুলচল 

চেচেযষ্ট প্রার্যো চশো োও, (ভারযিত্ষয) িালকিাচলকাত্ের সমুত্খ শ্রযমচে কচযপয় িাস্তি 

যর্ে ধরা হয় …।  

  

দই-একচি প্রার্যো িেযীয ধত্মযর শ্রকাে মযিাে ভারত্যর চশশুচেত্ির উপর িাপাইয়া 

শ্রেওয়া হয় ো। পত্র যাহারা চেত্েরাই যিচেজ্ঞাসু হইয়া এমে কাহারও অত্বিতষণ কত্র, 

র্াাঁহার সচহয আধোচত্মক সংত্র্াি স্থাপে কচরত্য পারা র্ায়। অত্েত্কর কাত্ে ঘুচরত্য 

ঘুচরত্য অিত্শত্ষ একচেে উপরু্ক্ত পর্প্রেশযত্কর সোে পাইয়া িত্ল, ‘ইচেই আমার 

গুলরু!’ যখে যাাঁহার চেকি েীো গ্রহণ কত্র। আচম র্চে চিিাচহয হইযাম, আমার েী অেে 

একেেত্ক গুলরু গ্রহণ কচরত্য পাচরয, আমার পুত্র অেে কাহাত্কও গুলরু কচরত্য পাচরযি 

েীোর কর্া শ্রকিল আমার এিং আমার গুলরুর মত্ধেই সিযো গুলি র্াত্ক। েীর সাধেপ্রণালী 

্বভামীর োোর প্রত্য়ােে োই। ্বভামী যাাঁহার েীর সাধে-সম্বত্ে চেজ্ঞাসা কচরত্যও সাহস 

কত্রে ো, শ্রকে-ো ইহা সুচিচেয শ্রর্, চেত্ের সাধেপ্রণালী শ্রকহ কখেও িচলত্ি ো। ইহা 

শ্রর্-ত্কাে গুলরু ও চশত্ষের োো আত্ে, … অত্েক সময় শ্রেখা র্ায়, র্াহা একেত্ের চেকি 

হাসোস্পে, যাহাই হয়ত্যা অপত্রর অযেন্ত চশোপ্রে। … প্রত্যেত্কই চেত্ের শ্রিাঝা 

িচহত্যত্েি র্াহার মেচি শ্রর্ভাত্ি িচিয, শ্রসইভাত্িই যাহাত্ক সাহার্ে কচরত্য হইত্ি। 

সাধক, গুলরু এিং ইত্ষ্টর সম্বেচি িেচক্তিয। চকু পা এমে কযকগুলচল সাধারণ চেয়ম আত্ে, 

শ্রর্গুলচল সকল আিার্যই উপত্েশ চেয়া র্াত্কে। প্রাণায়াম ও ধোে সিযেেীে। ইহাই হইল 
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ভারযীয় উপাসোপ্রণালী। িোর যীত্র আমরা শ্রেচখত্য পাইি—কয ের-োরী ও িালক-

িাচলকা প্রাণায়াম ও পত্র ধোে (অভোস) কচরত্যত্ে। অিশে ইহা োিা যাহাত্ের 

সাংসাচরক আরও অত্েক চকেু করণীয় আত্ে িচলয়া শ্রিশী সময় যাহারা প্রাণায়ামাচেত্য 

চেত্য পাত্র ো। চকু পা র্াহারা ইহাত্কই েীিত্ের প্রধাে অেুশীলেরূত্প গ্রহণ কচরয়াত্ে, 

যাহারা োো প্রণালী অভোস কত্র। িুরাচশ প্রকার পৃর্ক পৃর্ক আসে আত্ে। র্াহারা শ্রকাে 

অচভজ্ঞ গুলরুর চেত্েযত্শ িত্ল, যাহারা শরীত্রর চিচভন্ন  অংত্শ প্রাত্ণর স্পিে অেুভি কত্র। 

  

ইহার পত্রই আত্স ‘ধারণা’ (একাগ্রযা)। … মেত্ক শ্রেত্হর কযকগুলচল স্থােচিত্শত্ষ ধচরয়া 

রাখার োম ‘ধারণা’। চহিু িালক-িাচলকা … েীো গ্রহণ কত্র। শ্রস গুলরুর চেকি হইত্য 

একচি মি পায়। ইহাত্ক িীেমি িত্ল। গুলরু এই মি লাভ কচরয়াচেত্লে যাাঁহার চেত্ের 

গুলরুর চেকি হইত্য। এইভাত্ি মিগুলচল গুলরুপরম্পরায় চশত্ষের মত্ধে িচলয়া আচসত্যত্ে। 

‘ওাঁ’ এইরূপ একচি িীেমি। প্রত্যেক িীত্েরই িভীর অর্য আত্ে। এই অর্য শ্রিাপত্ে রাখা 

হয়, চলচখয়া শ্রকহ কখেও প্রকাশ কত্রে ো। গুলরুর কাত্ে কাত্ে শুচেয়া মি লওয়াই রীচয, 

চলচখয়া েয়। মি লাভ কচরয়া চশষে উহাত্ক ঈশ্বত্রর ্বভরূপ জ্ঞাে কত্র এিং উহার ধোে 

কচরত্য র্াত্ক। 

  

আমার েীিত্ের এক সমত্য় আচমও ঐভাত্ি উপাসো কচরয়াচে। িষযাকাত্ল একিাো িার 

মাস ধচরয়া প্রযুেত্ষ িাত্ত্রাত্থাত্ের পর িোস্নাে ও আেয িত্ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত েপ কচরযাম। 

পত্র চকেু খাইযাম, সামােে ভায িা অেে চকেু। িষযাকাত্ল এইরূপ িাযুমযাসে। 
  

মােুত্ষর সামত্র্যে েিত্য অপ্রাপে িচলয়া চকেুই োই—ভারযীয় মত্ের ইহাই চিশ্বাস। এই 

শ্রেত্শ র্চে কাহারও ধোকাক্ষা র্াত্ক, যত্ি যাহাত্ক কময কচরয়া অত্র্যাপােযে কচরত্য 

শ্রেখা র্ায়। ভারত্য চকু পা এমে শ্রলাকও আত্ে, শ্রর্ চিশ্বাস কত্র—মিশচক্তর ্ারা অর্যলাভ 

সম্ভি। যাই শ্রসখাত্ে শ্রেখা র্াইত্ি শ্রর্, ধোকাক্ষী হয়ত্যা িৃেযত্ল িচসয়া মত্ির মাধেত্ম 

ধে কামো কচরত্যত্ে। (চিন্তার) শচক্তত্য সি-চকেু যাহার চেকি আচসত্য িাধে। এখাত্ে 

শ্রযামরা শ্রর্ ধে উপােযে কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার। শ্রযামরা ধত্োপােযত্ের েেে 

সমগ্র শচক্ত চেত্য়াি কর। কযকগুলচল সম্প্রোয় আত্ে, যাাঁহাচেিত্ক িলা হয় ‘হিত্র্ািী’ ।  
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… যাাঁহারা িত্লে, মৃযুের হায হইত্য শরীরচিত্ক রো করাই শ্রেষ্ঠ বি কলোণ। … যাাঁহাত্ের 

সমস্ত সাধে শরীর-সম্বেীয়। ্ােশ িৎসত্রর সাধে! শ্রসইেেে অল্প িয়স হইত্য আরম্ভ 

ো কচরত্ল ইহা আয়ে করা কাহারও পত্ে সম্ভি েয়। … হিত্র্ািীত্ের মত্ধে একচি 

অদু্ভয প্রর্ার প্রিলে আত্েি হিত্র্ািী র্খে প্রর্ম চশষেত্ব গ্রহণ কত্র, যখে যাহাত্ক চেেযে 

অরত্ণে একাকী চিক িচেশ চেে আচসয়া গুলরুচেত্েযচশয চক্রয়াগুলচল এত্ক এত্ক র্র্ারীচয 

অভোস কচরত্য হয় এিং চশেণীয় সমস্ত চকেুই এই সমত্য়র মত্ধে চশচখয়া লইত্য হয়। 

… 

  

কচলকাযায় এক িেচক্ত ৫০০ িৎসর িাাঁচিয়া আত্ে িচলয়া োিী কত্র। সকত্লই আমাত্ক 

িচলয়াত্ে শ্রর্, যাহাত্ের চপযামত্হরাও এই শ্রলাকচিত্ক শ্রেচখয়াচেল। … চযচে ্বভাত্স্থের 

েেে কুচি মাইল কচরয়া শ্রিিাে। ইহাত্ক ভ্রমণ ো িচলয়া শ্রেৌিাে িলাই ভাল। যারপর 

শ্রকাে েলাশত্য় চিয়া আপােমস্তক কাো মাত্খে। চকেুেণ িাত্ে আিার েত্ল ডুি শ্রেে, 

আিার কাো মাত্খে। … এই-সত্ির মত্ধে শ্রকাে কলোণ আত্ে িচলয়া আমার মত্ে হয় 

ো। (ত্লাত্ক িত্ল সাপও দইশয িৎসর েীচিয র্াত্ক।) সম্ভিযঃ শ্রলাকচি খুি িৃি, কারণ 

আচম ১৪ িৎসর ভারয ভ্রমণ কচরয়াচে এিং শ্রর্খাত্েই চিয়াচে, শ্রসখাত্েই শুচেয়াচে—

প্রত্যেত্ক যাহার কর্া োত্ে। শ্রলাকচি সারা েীিেই ভ্রমণ কচরয়া কািাইত্যত্ে। … 

(হিত্র্ািী) ৮০ ইচঞ্চ লম্বা রিার চিচলয়া শ্রফচলয়া আিার মুখ চেয়া িাচহর কচরত্য পাত্র। 

হিত্র্ািীত্ক বেচেক িার িার শরীত্রর চভযত্রর ও িাচহত্রর প্রচযচি অে ধুইত্য হয়। 

  

প্রািীরগুলচলও শ্রযা সহস্র সহস্র িৎসর অিুি র্াচকত্য পাত্র। … যাহাত্য হয়ই িা চক? এয 

েীঘযায়ু হওয়ার কামো আমার োই। ‘এক চেত্ের চিপর্যয়রাচশ মােুষত্ক কযই ো িেস্ত 

কচরয়া শ্রযাত্ল!’ সিযপ্রকার ভ্রাচন্ত ও শ্রোষক্রচিত্য পূণয একচি েুে শরীরই র্ত্র্ষ্ট। 

  

অেোেে সম্প্রোয় আত্ে …। যাহারা শ্রযামাচেিত্ক সঞ্জীিেী সুরা একত্ফাাঁিা শ্রেয় এিং 

উহা খাইয়া শ্রযামাত্ের শ্রর্ৌিে অেুণ্ণ র্াত্ক। … কয শ্রর্ চিচভন্ন  সম্প্রোয় আত্ে—সকত্লর 

চিষয় িচলত্য শ্রিত্ল মাত্সর পর মাস লাচিত্ি। যাহাত্ের চক্রয়াকলাপ সি এই চেত্ক 

(েি-েিত্যর মত্ধেই)। প্রচযচেে এক-একচি েূযে সম্প্রোত্য়র সৃচষ্ট …।  
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ঐ-সকল সম্প্রোত্য়র শচক্তর উৎস মে। মেত্ক িশীভূয করাই যাহাত্ের উত্েশে। মে 

একাগ্র কচরয়া একচি চেচেযষ্ট স্থাত্ে চেচিষ্ট রাচখত্য হইত্ি। যাাঁহারা িত্লে, শ্রেত্হর চভযর 

শ্রমরুেত্ণ্ডর কযকগুলচল স্থাত্ে িা স্নায়ুত্কিগুলচলত্য মে চস্থর রাচখত্য পাচরত্ল শ্রর্ািী শ্রেত্হর 

উপর আচধপযে লাভ কচরত্য পাত্রে। শ্রর্ািীর পত্ে শাচন্তলাত্ভর প্রধাে চি্ন  ও উচ্চযম 

আেত্শযর পচরপন্থী হইল এই শ্রেহ। শ্রসইেেে চযচে িাে শ্রেহত্ক িশীভূয কচরত্য এিং 

ভৃযেিৎ কাত্ে লািাইত্য। 

  

এইিার ধোত্ের কর্া। ধোেই সত্িযাচ্চ অিস্থা। … র্খে (মত্ে) সংশয় র্াত্ক, যখে উহার 

অিস্থা উন্ন য েয়। ধোেই মত্ের উচ্চ অিস্থা। উন্ন য মে চিষয়সমূহ শ্রেত্খ িত্ি, চকু পা শ্রকাে 

চকেুর সচহয চেত্েত্ক েিাইয়া শ্রফত্ল ো। র্যেণ আমার দঃত্খর অেুভূচয আত্ে, 

যযেণ আচম শরীত্রর সত্ে যাোত্মেত্িাধ কচরয়া শ্রফচলয়াচে। র্খে সুখ িা আেি শ্রিাধ 

কচর, আচম শ্রেত্হর সচহয চমচশয়া চিয়াচে। চকু পা সুখ দঃখ দই-ই র্খে সমভাত্ি শ্রেচখিার 

েমযা েত্ে, যখেই হয় উচ্চ অিস্থা। … ধোেমাত্রই সাোৎ অচযত্িযে-ত্িাধ। পূণয 

মেঃসংর্ত্ম েীিাত্মা স্থূল শরীত্রর িেে হইত্য র্র্ার্যই মুক্ত হইয়া চেে ্বভরূত্পর 

জ্ঞােলাভ কত্র। যখে েীিাত্মা র্াহা িায়, যাহাই পায়। জ্ঞাে ও শচক্ত শ্রযা শ্রসখাত্ে পূিয 

হইত্যই আত্ে। েীিাত্মা শচক্তহীে েত্ির সচহয চেত্েত্ক চমশাইয়া শ্রফচলয়া কাাঁচেয়া মত্র, 

হায় হায় কত্র। েশ্বর ি্তুসমূত্হর সচহয েীিাত্মা চেত্েত্ক চমশাইয়া শ্রফত্ল। … চকু পা র্চে 

শ্রসই মুক্ত আত্মা শ্রকাে শচক্ত প্রত্য়াি কচরত্য িাে, যত্ি চযচে যাহা পাইত্িে। পোন্তত্র 

র্চে চযচে শচক্ত প্রত্য়াি কচরত্য ো িাে, যাহা হইত্ল উহা পাইত্িে ো। চর্চে ঈশ্বরত্ক 

োচেয়াত্েে, চযচে ঈশ্বরই হইয়া র্াে। এইরূপ মুক্ত পুরুত্ষর পত্ে চকেুই অসম্ভি েয়। 

যাাঁহার আর েেমৃযুে োই। চযচে চিরমুক্ত। 
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৬. একোগ্রতো ও শ্বোস-চিয়ো 

মে একাগ্র কচরিার েমযার যারযমেই মােুষ ও পশুর মত্ধে প্রধাে পার্যকে। শ্রর্-ত্কাে 

কাত্ে সাফত্লের মূত্ল আত্ে এই একাগ্রযা। একাগ্রযার সত্ে অল্পচিস্তর পচরিয় 

আমাত্ের সকত্লরই আত্ে। ইহার ফল প্রচযচেেই আমাত্ের শ্রিাত্খ পত্ি। সেীয, 

কলাচিেো প্রভৃচযত্য আমাত্ের শ্রর্ উচ্চাত্ের কৃচযত্ব, যাহা এই একাগ্রযা-প্রসূয। 

একাগ্রযার েমযা পশুত্ের একরকম োই িচলত্লই িত্ল। র্াাঁহারা পশুত্ের চশো চেয়া 

র্াত্কে, যাাঁহাচেিত্ক এই কারত্ণ চিত্শষ শ্রিি পাইত্য হয়। পশুত্ক র্াহা শ্রশখাে হয়, যাহা 

শ্রস ক্রমািয ভুচলয়া র্ায়ি শ্রকাে চিষত্য় একসত্ে অচধকেণ মে চেিার েমযা যাহার 

োই। পশুর সত্ে মােুত্ষর পার্যকে এখাত্েই—মে একাগ্র করার েমযা পশুর শ্রিত্য় 

মােুত্ষর অত্েক শ্রিশী। মােুত্ষ মােুত্ষ পার্যত্কের কারণও আিার এই একাগ্রযার 

যারযমে। সিযচেম্ন স্তত্রর মােুত্ষর সত্ে সত্িযাচ্চ স্তত্রর মােুত্ষর যুলো কচরয়া শ্রেখ, 

শ্রেচখত্ি একাগ্রযার মাত্রার চিচভন্ন যাই এই পার্যকে সৃচষ্ট কচরয়াত্ে। পার্যকে শুধু 

এইখাত্েই। সকত্লরই মে সমত্য় সমত্য় একাগ্র হইয়া র্ায়। র্াহা আমাত্ের চপ্রয়, যাহারই 

উপর আমরা সকত্ল মত্োচেত্িশ কচরি আিার শ্রর্ চিষত্য় মত্োচেত্িশ কচর, যাহাই চপ্রয় 

হইয়া উত্ি। এমে মা চক শ্রকহ আত্েে, চেত্ের শ্রেত্লর অচযসাধারণ মুখখাচেও চর্চে 

ভালিাত্সে ো? মাত্য়র কাত্ে শ্রসই মুখখাচেই েিত্যর সুিরযম মুখ। মে শ্রসখাত্ে চেচিষ্ট 

কচরয়াত্েে িচলয়াই মুখখাচে যাাঁহার চপ্রয় হইয়াত্ে। সকত্লই র্চে চিক শ্রসই মুখখাচের 

উপর মে িসাইত্য পাচরয, যাহা হইত্ল যাহার উপর সকত্লরই ভালিাসা েচেযি 

সকত্লই ভাচিয, এমে সুির মুখ আর হয় ো। র্াহা ভালিাচস, যাহারই উপর আমরা 

মত্োচেত্িশ কচর। সুলচলয সেীয-েিণকাত্ল আমাত্ের মে শ্রসই সেীত্যই আিি হইয়া 

র্াত্ক, যাহা হইত্য আমরা মে সরাইয়া লইত্য পাচর ো। উচ্চাত্ের সেীয িচলয়া র্াহা 

পচরচিয, যাহাত্য র্াহাত্ের মে একাগ্র হয়, সাধারণ পর্যাত্য়র সেীয যাহাত্ের ভাল লাত্ি 

ো। ইহার চিপরীযচিও সযে। দ্রুয-লত্য়র সেীয-েিণমাত্র মে যাহাত্য আকৃষ্ট হয়। 

শ্রেত্লরা হালকা সেীয পেি কত্র, কারণ যাহাত্য লত্য়র দ্রুযযা মেত্ক চিষয়ান্তত্র 
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িচলয়া র্াইিার শ্রকাে অিকাশই শ্রেয় ো। উচ্চাত্ের সেীয েচিলযর, এিং যাহা অেুধািে 

কচরত্য হইত্ল অচধকযর মােচসক একাগ্রযার প্রত্য়ােেি শ্রসইেেেই সাধারণ সেীয 

র্াহারা ভালিাত্স, উচ্চাত্ের সেীয যাহাত্ের ভাল লাত্ি ো।  

  

এই ধরত্ের একাগ্রযার সি শ্রিত্য় িি শ্রোষ হইত্যত্ে এই শ্রর্, মে আমাত্ের আয়ত্ে 

র্াত্ক ো, িরং মেই আমাত্ের িাচলয কত্র। শ্রর্ে সমূ্পণয িাচহত্রর শ্রকাে ি্তু আমাত্ের 

মেচিত্ক িাচেয়া লইয়া র্যেণ খুশী চেত্ের কাত্ে ধচরয়া রাত্খ। সুমধুর সেীয-েিণকাত্ল 

অর্িা মত্োরম চিত্রেশযেকাত্ল আমাত্ের মে উহাত্য েৃঢ়ভাত্ি লগ্ন হইয়া র্ায়ি মেত্ক 

আমরা শ্রসখাে হইত্য যুচলয়া আচেত্য পাচর ো। 

  

আচম র্খে শ্রযামাত্ের মত্োময শ্রকাে চিষত্য় ভাল িক্তৃযা চেই, যখে আমার কর্ায় 

শ্রযামাত্ের মে একাগ্র হয়। শ্রযামাত্ের চেকি হইত্য শ্রযামাত্ের মেত্ক কাচিয়া আচেয়া 

আচম শ্রযামাত্ের ইচ্ছার চিরুত্িও উহাত্ক ঐ প্রসত্ের মত্ধে ধচরয়া রাচখ। এভাত্ি 

আমাত্ের অচেচ্ছা সত্িও িহু চিষত্য় মে আকৃষ্ট হইয়া একাগ্র হয়। আমরা যাহাত্য িাধা 

চেত্য পাচর ো। 

  

এখে প্রশ্ন হইত্যত্ে, শ্রিষ্টা কচরয়া এই একাগ্রযা িািাইয়া শ্রযালা ও ইচ্ছাময যাহাত্ক 

চেয়িণ করা সম্ভি চকো। শ্রর্ািীরা িত্লে, হাাঁ, যাহা সম্ভিি যাাঁহারা িত্লে, আমরা মেত্ক 

সমূ্পণয িত্শ আচেত্য পাচর। বেচযক চেক হইত্য একাগ্রযার েমযা িািাইয়া শ্রযালায় 

চিপেও আত্েি শ্রকাে চিষত্য় মে একাগ্র কচরিার পর ইচ্ছামাত্র শ্রসখাে হইত্য শ্রস-মে 

যুচলয়া লইত্য ো পাচরত্লই চিপে। এরূপ পচরচস্থচয িিই র্িণাোয়ক। মে যুচলয়া 

লইিার অেমযাই আমাত্ের প্রায় সকল দঃত্খর কারণ। কাত্েই একাগ্রযার শচক্ত 

িািাইিার সত্ে সত্ে মে যুচলয়া লইিার শচক্তও িািাইয়া যুচলত্য হইত্ি। ি্তুচিত্শত্ষ 

মত্োচেত্িশ কচরত্য চশচখত্লই িচলত্ি ো। প্রত্য়ােে হইত্ল মুহূত্যযর মত্ধে শ্রসখাে হইত্য 

মে সরাইয়া লইয়া চিষয়ান্তত্র যাহাত্ক চেচিষ্ট কচরত্য পারা িাই। এই উভয় েমযা 

সমভাত্ি অেযে কচরয়া িচলত্ল চিপত্ের শ্রকাে সম্ভািো র্াত্ক ো। 
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ইহাই মত্ের প্রণালীিি ক্রত্মান্ন চয। আমার মত্য মত্ের একাগ্রযা-সাধেই চশোর প্রাণ, 

শুধু যর্ে সংগ্রহ করা েত্হ। আিার র্চে আমাত্ক েযুে কচরয়া চশোলাভ কচরত্য হইয, 

এিং চেত্ের ইচ্ছাময আচম র্চে যাহা কচরত্য পাচরযাম, যাহা হইত্ল আচম চশেণীয় 

চিষয় লইয়া শ্রমাত্িই মার্া ঘামাইযাম ো। আচম আমার মত্ের একাগ্রযা ও চেচলযিযার 

েমযাত্কই ক্রত্ম ক্রত্ম িািাইয়া যুচলযামি যারপর ওভাত্ি িচিয চেখুাঁয র্িসহাত্য় 

খুশীময যর্ে সংগ্রহ কচরত্য পাচরযাম। মেত্ক একাগ্র ও চেচলযি কচরিার েমযািধযত্ের 

চশো চশশুত্ের একসত্েই শ্রেওয়া উচিয। 

  

আমার সাধো িরাির একমুখী চেল। ইচ্ছাময মে যুচলয়া লইিার েমযা অেযে ো 

কচরয়াই আচম একাগ্রযার শচক্ত িািাইয়া যুচলয়াচেলামি ইহাই হইয়াত্ে আমার েীিত্ে 

িভীরযম দঃখত্ভাত্ির কারণ। এখে আচম খুশীময মে যুচলয়া লইত্য পাচরি যত্ি ইহা 

চশচখত্য হইয়াত্ে অত্েক পত্র। 
  

শ্রকাে চিষত্য় ইচ্ছাময আমরা চেত্েরাই শ্রর্ে মত্োচেত্িশ কচরত্য পাচরি চিষয় শ্রর্ে 

আমাত্ের মেত্ক িাচেয়া ো লয়। সাধারণযঃ িাধে হইয়াই আমরা মত্োচেত্িশ কচরি 

চিচভন্ন  চিষত্য়র আকষযত্ণর প্রভাত্ি আমাত্ের মে শ্রসখাত্ে সংলগ্ন হইয়া র্াচকত্য িাধে 

হয়, আমরা যাহাত্ক িাধা চেত্য পাচর ো। মেত্ক সংর্য কচরত্য হইত্ল—শ্রর্খাত্ে ইচ্ছা 

কচরি চিক শ্রসখাত্েই যাহাত্ক চেচিষ্ট কচরত্য হইত্ল—চিত্শষ চশোর প্রত্য়ােেি অেে শ্রকাে 

উপাত্য় যাহা হইিার েয়। ধত্মযর অেুশীলত্ে মেঃসংর্ম একান্ত প্রত্য়ােে। এ অেুশীলত্ে 

মেত্ক ঘুরাইয়া মত্েরই উপর চেচিষ্ট কচরত্য হয়। 

  

মত্ের চেয়িণ আরম্ভ কচরত্য হয় প্রাণায়াম হইত্য। চেয়চময শ্বাস-চক্রয়ার ফত্ল শ্রেত্হ 

সমযা আত্সি যখে মেত্ক ধরা সহে হয়। প্রাণায়াম অভোস কচরত্য হইত্ল প্রর্ত্মই 

আসে িা শ্রেহসংস্থাত্ের কর্া ভাচিত্য হয়। শ্রর্-ত্কাে ভচেত্য অোয়াত্স িচসয়া র্াকা র্ায়, 

যাহাই উপরু্ক্ত আসে। শ্রমরুেণ্ড শ্রর্ে ভারমুক্ত র্াত্ক, শ্রেত্হর ভার শ্রর্ে িে-পঞ্জত্রর 

উপর রাখা হয়। শ্রকাে ্বভকত্পালকচল্পয শ্রকৌশল অিলম্বত্ে মে-চেয়িত্ণর শ্রিষ্টা কচরও 
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ো, একমাত্র সহে, সরল শ্বাস-প্রশ্বাসচক্রয়াই এ-পত্র্ র্ত্র্ষ্ট। চিচিধ কত্িার সাধে-

সহাত্য় মেত্ক একাগ্র কচরত্য প্রয়াসী হইত্ল ভুল করা হইত্ি। শ্রস-সি কচরত্য র্াইও ো। 

  

মে শরীত্রর উপর কার্য কত্র, আিার শরীরও মত্ের উপর চক্রয়াশীল। উভত্য়ই 

পরস্পত্রর উপর চক্রয়া ও প্রচযচক্রয়া কচরয়া র্াত্ক। প্রত্যেক মােচসক অিস্থার অেুরূপ 

অিস্থা শরীত্র ফুচিয়া উত্ি, আিার শরীত্রর প্রচযচি চক্রয়ার অেুরূপ ফল প্রকচিয হয় 

মত্ের শ্রেত্ত্র। শরীর ও মেত্ক দচি আলাো ি্তু িচলয়া ভাচিত্লও শ্রকাে েচয োই, আিার 

দচি চমচলয়া একচি-ই শরীর—স্থূল শ্রেহ যাহার স্থূল অংশ, আর মে যাহার সূ্মতর  অংশ—

এরূপ ভাচিত্লও চকেু আত্স র্ায় ো। ইহারা পরস্পর পরস্পত্রর উপর চক্রয়া-

প্রচযচক্রয়াশীল। মে প্রচযচেয়য শরীত্র রূপাচয়য হইত্যত্ে। মেত্ক সংর্য কচরত্য হইত্ল 

প্রর্ত্ম শরীত্রর চেক হইত্য আরম্ভ করা শ্রিশী সহে। মে অত্পো শরীত্রর সত্ে সংগ্রাম 

করা অত্েক সহে কাে। 
  

শ্রর্ র্ি র্য শ্রিশী সূ্মতর , যাহার শচক্তও যয শ্রিশী। মে শরীত্রর শ্রিত্য় অত্েক শ্রিশী সূ্মতর , 

এিং অচধকযর শচক্তসম্পন্ন । এেেে শরীর হইত্য আরম্ভ কচরত্ল কাে সহে হয়।  

  

প্রাণায়াম হইত্যত্ে এমে একচি চিজ্ঞাে, র্াহার সাহাত্র্ে শরীর-অিলম্বত্ে অগ্রসর হইয়া 

মত্ের কাত্ে শ্রপৌাঁোে িত্ল। এভাত্ি িচলত্য িচলত্য শরীত্রর উপর আচধপযে আত্স, 

যারপর শরীত্রর সূ্মতর  চক্রয়াগুলচল আমরা অেুভি কচরত্য আরম্ভ কচরি ক্রত্ম সূ্মতর যর ও 

িভীরযর প্রত্েত্শ প্রত্িশ কচর, অিত্শত্ষ মত্ের কাত্ে চিয়াই শ্রপৌাঁোই। শরীত্রর সূ্মতর  

চক্রয়াগুলচল অেুভূচযত্য আসামাত্র শ্রসগুলচল আয়ত্ে আত্স। চকেুকাল পত্র শরীত্রর উপর 

মত্ের কার্যগুলচলও অেুভি কচরত্য পাচরত্ি। মত্ের একাংশ শ্রর্ অপরাংত্শর উপর কাে 

কচরত্যত্ে, যাহাও িুচঝত্য পাচরত্িি এিং মে শ্রর্ স্নায়ুত্কিগুলচলত্ক কাত্ে লািাইত্যত্ে, 

যাহাও অেুভি কচরত্িি কারণ মেই স্নায়ুমণ্ডলীর চেয়ন্তা ও অধীশ্বর। চিচভন্ন  স্নায়ুস্পিে 

অিলম্বত্ে মেই চক্রয়া কচরত্যত্ে, ইহাও শ্রির পাইত্ি।  
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চেয়চময প্রাণায়াত্মর ফত্ল—প্রর্ত্ম স্থূল শরীত্রর উপর ও পত্র সূ্মতর শরীত্রর উপর 

আচধপযে চিস্তাত্রর ফত্ল মেত্ক আয়ত্ে আো র্ায়। 

  

প্রাণায়াত্ম প্রর্ম চক্রয়াচি সমূ্পণয চেরাপে ও খুিই ্বভাস্থেকর। ইহার অভোত্স আর চকেু ো 

হউক ্বভাস্থেলাভ ও শরীত্রর সাধারণ অিস্থার উন্ন চয হইত্িই। িাকী প্রচক্রয়াগুলচল ধীত্র 

ধীত্র ও সািধাত্ে কচরত্য হয়। 
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৭. প্রোণোয়োম 

প্রাণায়াম িচলত্য চক শ্রিাঝায়, প্রর্ত্ম আমরা যাহা একিু িুচঝত্য শ্রিষ্টা কচরি। চিত্শ্বর র্য 

শচক্ত আত্ে, অধোত্মচিজ্ঞাত্ে যাহার সমচষ্টত্ক ‘প্রাণ’ িত্ল। োশযচেকত্ের মত্য এই সৃচষ্ট 

যরোকাত্র িত্লি যরে উচিল, আিার পচিয়া চমলাইয়া শ্রিল, শ্রর্ে িচলয়া চিলীে হইল। 

আিার এই-সি বিচিত্রে লইয়া উচিয়া আচসল, এিং ধীত্র ধীত্র আিার িচলয়া শ্রিল। 

এইভাত্ি পর পর ওিা-োমা িচলত্য র্াত্ক। েিপোর্য ও শচক্তর চমলত্ে এই চিশ্বব্রহ্মাণ্ডও 

রচিয হইয়াত্েি সংস্কৃযশাোচভজ্ঞ োশযচেত্করা িত্লেঃ কচিে, যরল প্রভৃচয শ্রর্-সি ি্তুত্ক 

আমরা েিপোর্য িচলয়া র্াচক, শ্রস-সিই একচি মূল েিপোর্য হইত্য উৎপন্ন  হইয়াত্েি 

যাাঁহারা এই মূল পোত্র্যর োম চেয়াত্েে ‘আকাশ’ (ইর্ার)ি আর প্রকৃচযর শ্রর্-সি শচক্ত 

আমরা শ্রেচখত্য পাই, শ্রসগুলচলও শ্রর্ মূল শচক্তর অচভিেচক্ত, যাহার োম চেয়াত্েে ‘প্রাণ’। 

আকাত্শর উপর এই প্রাত্ণর কাত্র্যর ফত্লই চিশ্বসৃচষ্ট হয়, এিং একচি সুচেচেযষ্ট কাত্লর 

অত্ন্ত—অর্যাৎ কল্পাত্ন্ত—একচি সৃচষ্টর চিরচয-সময় আত্স। একচি সৃচষ্টপ্রিাত্হর পর 

চকেুেণ চিরচয আচসয়া র্াত্ক—সি কাত্েই এই চেয়ম। র্খে প্রলয়কাল আত্স, যখে 

পৃচর্িী িি সূর্য যারকারাচে প্রভৃচযর সচহয এই পচরেৃশেমাে চিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিলীে হইত্য 

হইত্য আিার আকাত্শ পচরণয হয়ি সি-চকেুই খণ্ড চিখণ্ড হইয়া ‘আকাশ’-এ লীে হয়। 

মাধোকষযণ, আকষযণ, িচয, চিন্তা প্রভৃচয শরীত্রর ও মত্ের র্ািযীয় শচক্তও চিকীণয হইত্য 

হইত্য আিার মূল ‘প্রাণ’-এ লীে হইয়া র্ায়। ইহা হইত্য আমরা প্রাণায়াত্মর গুলরুত্ব 

হৃেয়েম কচরত্য পাচর। এই আকাশ শ্রর্মে সিযত্রই আমাত্ের চঘচরয়া রচহয়াত্ে এিং 

আমরা যাহাত্য ওযত্প্রায হইয়া আচে, শ্রসইরূপ এই পচরেৃশেমাে সি-চকেুই আকাশ 

হইত্য সৃষ্টি হ্রত্ের েত্ল ভাসমাে িরত্ফর িুকরার ময আমরাও এই ইর্াত্র ভাচসয়া 

শ্রিিাইত্যচে। িরত্ফর িুকরাগুলচল হ্রত্ের েল চেয়াই িচিয, আিার শ্রসই েত্লই ভাচসয়া 

শ্রিিায়। চিত্শ্বর সমুেয় পোর্যও শ্রযমচে ‘আকাশ’ চেয়া িচিয এিং ‘আকাশ’-এর সমুত্েই 

ভাচসয়া শ্রিিাইত্যত্ে। প্রাত্ণর অর্যাৎ িল ও শচক্তর চিশাল সমুেও চিক এই-ভাত্িই 

আমাত্ের চঘচরয়া রচহয়াত্ে। এই প্রাণসহাত্য়ই আমাত্ের শ্বাস-চক্রয়া িত্ল, শ্রেত্হ 
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রক্তিলািল হয়ি এই প্রাণই স্নায়ুর ও মাংসত্পশীর শচক্তরূত্প এিং মচস্তত্ের চিন্তারূত্প 

প্রকাশ পায়। সি শচক্তই শ্রর্মে একই প্রাত্ণর চিচভন্ন  চিকাশ মাত্র, শ্রযমচে সি পোর্যই 

একই আকাত্শর চিচিধ অচভিেচক্তি স্থূত্লর কারণ সি সমত্য়ই সূে্ত্মর মত্ধে খুাঁচেয়া 

পাওয়া র্ায়। শ্রকাে রসায়েচিদ র্খে একখণ্ড স্থূল চমেপোর্য লইয়া যাহার চিত্েষণ 

কচরত্য র্াত্কে, যখে চযচে ি্তুযঃ এই স্থূল পোর্যচির উপাোে সূ্মতর  পোত্র্যর 

অেুসোত্েই িোপৃয হে। আমাত্ের চিন্তা ও জ্ঞাত্ের শ্রিলাও চিক একই কর্াি স্থূত্লর 

িোখো সূে্ত্মর মত্ধে পাওয়া র্ায়। সূ্মতর  কারণ, স্থূল যাহার কার্য। শ্রর্ স্থূল চিশ্বত্ক আমরা 

শ্রেচখ, অেুভি কচর, স্পশয কচর, যাহার কারণ ও িোখো পাওয়া র্ায় যাহার পশ্চাত্য 

চিন্তার মত্ধে। চিন্তার কারণ ও িোখো আিার পাওয়া র্ায় আরও পত্র। আমাত্ের এই 

মেুষেত্েত্হও হায োিা, কর্া িলা প্রভৃচয স্থূল কার্যগুলচলই আত্ি আমাত্ের েেত্র পত্িি 

চকু পা এই কার্যগুলচলর কারণ শ্রকার্ায়? শ্রেহ অত্পো সূ্মতর যর স্নায়ুগুলচলই যাহার কারণি শ্রস 

স্নায়ুর চক্রয়া শ্রমাত্িই আমাত্ের অেুভত্ি আত্স োি যাহা এয সূ্মতর  শ্রর্, আমরা যাহা 

শ্রেচখত্য পাই ো, স্পশয কচরত্য পাচর োি যাহা ইচিত্য়র ধরা-ত্োাঁয়ার এত্কিাত্র িাচহত্র। 

যিু আমরা োচে শ্রর্, শ্রেত্হর এইসি স্থূল কাত্র্যর কারণ এই স্নায়ুরই চক্রয়া। এই স্নায়ুর 

িচযচিচধ আিার শ্রসই-সি সূ্মতর যর স্পিত্ের কার্য, র্াহাত্ক আমরা চিন্তা িচলয়া র্াচক। 

চিন্তার কারণ আিার যেত্পো সূ্মতর যর একচি ি্তু, র্াহাত্ক আত্মা—মােুত্ষর িরম সো 

অর্িা েীিাত্মা িত্ল। চেত্েত্ক চিকময োচেত্য হইত্ল আত্ি ্বভীয় অেুভিশচক্তত্ক সূ্মতর  

কচরয়া যুচলত্য হইত্ি। এমে শ্রকাে অণুিীেণর্ি িা ঐ-োযীয় শ্রকাে র্ি এখেও 

আচিেৃয হয় োই, র্াহা ্ারা আমাত্ের অন্তত্রর সূ্মতর  চক্রয়াগুলচলত্ক শ্রেখা র্ায়। এই-

োযীয় উপায় অিলম্বত্ে কখেও শ্রসগুলচল শ্রেখা সম্ভি েয়। যাই শ্রর্ািী এমে একচি চিজ্ঞাে 

আয়ে কচরয়াত্েে, র্াহা যাাঁহাত্ক চেত্ের মে পর্যত্িেণ কচরিার উপত্র্ািী র্ি িিে 

কচরয়া শ্রেয়ি শ্রস র্িচি মত্ের মত্ধেই রচহয়াত্ে। সূ্মতর  চেচেষ ধচরিার ময এমে শচক্ত মে 

পায়, র্াহা শ্রকাে র্ত্ির ্ারা শ্রকােকাত্ল পাওয়া সম্ভি েয়। এই সূ্মতর াচযসূ্মতর  অেুভি-

শচক্ত লাভ কচরত্য হইত্ল আমাচেিত্ক স্থূল হইত্য শুরু কচরত্য হইত্ি। শচক্ত র্য সূ্মতর  ও 

সূ্মতর যর হইয়া আচসত্ি, যযই আমরা চেে প্রকৃচযর িভীরযর—িভীরযম প্রত্েত্শ প্রত্িশ 
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কচরি। প্রর্ত্ম আমরা সমস্ত স্থূল চক্রয়াগুলচল ধচরত্য পাচরি, যারপর চিন্তার সূ্মতর  

িচযচিচধগুলচলি চিন্তা উচেয হইিার পূত্িযই যাহার সোে পাইি, উহার িচয শ্রকান্ চেত্ক 

এিং শ্রকার্ায় যাহার শ্রশষ, সি-চকেুই ধচরত্য পাচরি। শ্রর্মে ধর, সাধারণ মত্ে একচি 

চিন্তা উচিল। মে োত্ে ো—চিন্তাচি উৎপন্ন  হইল চকভাত্ি িা শ্রকার্ায়। মে শ্রর্ে সমুত্ের 

ময এক যরত্ের উৎস। চকু পা যরেচি শ্রেচখত্য পাইত্লও মােুষ িুচঝত্য পাত্র ো—চক 

কচরয়া উহা হিাৎ সমুত্খ উপচস্থয হইল, শ্রকার্ায় যাহার েে, শ্রকার্ায় িা যাহার চিলয়। 

যরেচি শ্রেখা োিা শ্রিশী আর চকেুর সোে শ্রস োত্ে ো। চকু পা অেুভি-শচক্ত র্খে সূ্মতর  

হইয়া আত্স, যখে উপত্রর স্তত্র উচিয়া আসার িহু পূত্িযই যরেচি সম্বত্ে আমরা সত্িযে 

হইত্য পাচরি আিার যরেচি অেৃশে হইিার পরও িহুেূর পর্যন্ত উহার িচযপত্র্র অেুসরণ 

কচরত্য পাচর। যখেই র্র্ার্য মেস্তি িচলত্য র্াহা শ্রিাঝায়, যাহা শ্রিাধিমে হয়। শ্রলাত্ক 

আেকাল োো চিষত্য় মার্া ঘামাইয়া িহু গ্রন্থ রিো কচরত্যত্েি চকু পা এ-সি গ্রন্থ মােুষত্ক 

শুধু ভুল পত্র্ পচরিাচলয কত্র। কারণ চেত্েত্ের মে চিত্েষণ কচরিার ময েমযা ো 

র্াকায় গ্রন্থ-রিচয়যারা শ্রর্-সি চিষয় সম্বত্ে কখেও ্বভয়ং শ্রকাে জ্ঞােলাভ কত্রে োই, 

অেুমােমাত্র-সহাত্য় শ্রসই-সি চিষয় লইয়া আত্লািোয় প্রিৃে হে। চিজ্ঞােমাত্রত্কই 

যত্র্ের উপর প্রচযচষ্ঠ বিয হইত্য হইত্ি, এিং শ্রস যর্েগুলচলরও পর্যত্িেণ ও সামােেীকরণ 

অিশে প্রত্য়ােে। সামােেীকরণ কচরিার েেে কযকগুলচল চিত্শষ যর্ে র্যেণ ো পাওয়া 

র্াইত্যত্ে, যযেণ কচরিার আর র্াত্কই িা চক? কাত্েই সাধারণ যত্ি শ্রপৌাঁোইিার সি 

প্রত্িষ্টা চেভযর কচরত্যত্ে—শ্রর্ চিষয়গুলচলর আমরা সামােেীকরণ কচরত্য িাই, শ্রসগুলচল 

সম্বত্ে জ্ঞাে আহরণ কচরিার উপর। একেে একচি কচল্পয ময িচিয়া যুচলল, যারপর 

শ্রসই মযত্ক চভচে কচরয়া অেুমাত্ের পর অেুমাে িচলত্য লাচিলি শ্রশত্ষ সমগ্র গ্রন্থচি শুধু 

অেুমাত্ে ভচরয়া শ্রিল, র্াহার শ্রকােচিরই শ্রকাে অর্য হয় ো। রােত্র্াি-চিজ্ঞাে িত্ল, 

সিযপ্রর্ম চেত্ের মে সম্বত্ে কযকগুলচল যর্ে শ্রযামাত্ক সংগ্রহ কচরত্যই হইত্িি চেত্ের 

মে চিত্েষণ কচরয়া, মত্ের সূ্মতর  অেুভি-শচক্ত িািাইয়া যুচলয়া মত্ের চভযর চক 

ঘচিত্যত্ে, চেত্ে যাহা শ্রেচখয়া এ-কাে করা র্ায়ি যর্েগুলচল সংিৃহীয হইিার পর শ্রসগুলচল 

সামােেীকরণ কর। যাহা হইত্লই র্র্ার্য মেস্তিচিজ্ঞাে আয়ে হইত্ি। আত্িই িচলয়াচে, 
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শ্রকাে সূ্মতর  প্রযেত্ে শ্রপৌাঁোইত্য হইত্ল প্রর্ম যাহার স্থূল অংত্শর সাহার্ে লইত্য হইত্ি। 

িাচহত্র র্াহা কমযপ্রিাত্হর আকাত্র প্রকাশ পায়, যাহাই শ্রসই স্থূলযর অংশ। শ্রসচিত্ক ধচরয়া 

র্চে আমরা ক্রত্ম আরও অগ্রসর হই, যাহা হইত্ল ক্রত্ম সূ্মতর যর হইত্য হইত্য অিত্শত্ষ 

উহা সূ্মতর যম হইয়া র্াইত্ি। এইরূত্প চস্থর হয়, আমাত্ের এই শরীর িা যাহার চভযত্র 

র্াহা চকেু আত্ে, শ্রসগুলচল ্বভযি ি্তু েত্হি ি্তুযঃ উহারা সূ্মতর  হইত্য স্থূল পর্যন্ত চিস্তৃয 

একই শৃঙ্খত্লর পরস্পর-সংলগ্ন চিচভন্ন  গ্রচন্থ িেযীয আর চকেুই েত্হ। সিগুলচলত্ক লইয়া 

যুচম একচি শ্রিািা মােুষি এই শ্রেহচি অন্তত্রর একচি িাহে অচভিেচক্ত িা একচি কচিে 

আিরণি িচহভযািচি স্থূলযর, অন্তভযািচি সূ্মতর যরি এমচে ভাত্ি সূ্মতর  হইত্য সূ্মতর যর চেত্ক 

িচলত্য িচলত্য অিত্শত্ষ আত্মার কাত্ে চিয়া শ্রপৌাঁচেত্ি। এভাত্ি আত্মার সোে পাইত্ল 

যখে শ্রিাঝা র্ায়, এই আত্মাই সি-চকেু অচভিেক্ত কচরত্যত্েেি এই আত্মাই মে 

হইয়াত্েে, শরীর হইয়াত্েেি আত্মা োিা অেে শ্রকাে চকেুর অচস্তত্বই োই, িাকী র্াহা চকেু 

শ্রেখা র্ায়, যাহা চিচভন্ন  স্তত্র আত্মারই ক্রমিধযমাে স্থূলাকাত্র অচভিেচক্ত মাত্র। এই 

েৃষ্টাত্ন্তর অেুসরণ কচরত্ল িুচঝত্য পারা র্ায়—এই চিশ্ব েুচিয়া একচি স্থূল অচভিেচক্ত 

রচহয়াত্ে, আর যাহার চপেত্ে রচহয়াত্ে সূ্মতর  স্পিে, র্াহাত্ক ‘ঈশ্বত্রচ্ছা’ িলা র্ায়। 

যাহারও পশ্চাত্য আমরা এক অখণ্ড পরমাত্মার সোে পাই এিং যখেই িুচঝত্য পাচর, 

শ্রসই পরমাত্মাই ঈশ্বর ও েিৎরূত্প প্রকাচশয হইয়াত্েে, এিং ইহাও অেুভূয হয় শ্রর্, 

েিৎ ঈশ্বর এিং পরমাত্মা পরস্পর অযেন্ত চভন্ন  েত্হেি ফলযঃ যাহারা একচি শ্রমৌচলক 

সোরই চিচভন্ন  অচভিেক্ত অিস্থা। প্রাণায়াত্মর ফত্লই এ-সমস্ত যর্ে উদ্ঘাচিয হয়। 

শরীত্রর অভেন্তত্র এই শ্রর্-সি সূ্মতর  স্পিে িচলত্যত্ে, যাহারা শ্বাস-চক্রয়ার সচহয 

েচিয। এই শ্বাস-চক্রয়াত্ক র্চে আমরা আয়ত্ে আচেত্য পাচর, এিং যাহাত্ক ইচ্ছােুরূপ 

পচরিাচলয ও চেয়চময কচরত্য পাচর, যাহা হইত্ল ধীত্র ধীত্র সূ্মতর  সূ্মতর যর িচযগুলচলত্কও 

ধচরত্য পাচরি, এিং এইরূত্প এই শ্বাস-চক্রয়াত্ক ধচরয়াই মত্োরাত্েের চভযত্র প্রত্িশ 

কচরি। 

  

পূিযপাত্ি শ্রযামাত্ের শ্রর্ প্রার্চমক শ্বাস-চক্রয়া চশখাইয়াচেলাম, যাহা একচি সামচয়ক 

অভোস মাত্র। এই শ্বাস-চক্রয়া চেয়িত্ণর উপায়গুলচলর মত্ধে কত্য়কচি আিার খুি কচিেি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচম অিশে কচিে উপায়গুলচল িাে চেয়া িচলিার শ্রিষ্টা কচরি, কারণ কচিেযর 

সাধেগুলচলর েেে আহার ও অেোেে চিষত্য় অত্েকখাচে সংর্ত্মর প্রত্য়ােে, আর 

শ্রযামাত্ের অচধকাংত্শর পত্েই যাহা সম্ভি েয়। কাত্েই সহে ও মন্থরযর সাধেগুলচল 

সম্বত্েই আমরা আত্লািো কচরি। এই শ্বাস-চক্রয়ার চযেচি অে আত্ে। প্রর্ম অে 

হইত্যত্ে চেঃশ্বাস িাচেয়া লওয়া, র্াহার সংস্কৃয োম ‘পূরক’ িা পূণযকরণি চ্যীয় অত্ের 

োম ‘কুম্ভক’ িা ধারণ, অর্যাৎ শ্বাসর্ি িায়ুপূণয কচরয়া ঐ িায়ু িাচহর হইত্য ো শ্রেওয়াি 

যৃযীয় অত্ের োম ‘শ্ররিক’ অর্যৎ শ্বাসযোি। শ্রর্ প্রর্ম সাধেচি আে আচম শ্রযামাচেিত্ক 

চশখাইত্য িাই, যাহা হইত্যত্ে সহেভাত্ি শ্বাস িাচেয়া লইয়া চকেুেণ েম িে রাচখয়া 

পত্র ধীত্র ধীত্র শ্বাস যোি করা। যারপর প্রাণায়াত্মর আর একচি উচ্চযর ধাপ আত্ে, 

চকু পা আে আর শ্রস-চিষত্য় চকেু িচলি োি কারণ যাহার সি কর্া শ্রযামরা মত্ে রাচখত্য 

পাচরত্ি োি উহা িিই েচিল। শ্বাস-চক্রয়ার এই চযেচি অে চমচলয়া একচি ‘প্রাণায়াম’ 

হয়। এই শ্বাস-চক্রয়ার চেয়িণ প্রত্য়ােে, কারণ চেয়চিয ো হইত্ল উহার অভোত্স চিপে 

আত্ে। শ্রসেেে সংখোর সাহাত্র্ে ইহার চেয়িণ কচরত্য হয়ি শ্রযামাচেিত্ক সিযচেম্ন সংখো 

লইয়াই আরম্ভ কচরত্য িচলি। িার শ্রসত্কণ্ড ধচরয়া শ্বাস গ্রহণ কর, যারপর আি শ্রসত্কণ্ড 

েম িে কচরয়া রাখি পত্র আিার িার শ্রসত্কণ্ড ধচরয়া ধীত্র ধীত্র উহা পচরযোি কর। * 

আিার প্রর্ম হইত্য শুরু করি এইভাত্ি সকাত্ল িাচরিার ও সোয় িাচরিার কচরয়া 

অভোস কচরত্ি। আর একচি কর্া আত্ে। এক-দই-চযে িা এই ধরত্ের অর্যহীে সংখো 

িণো অত্পো চেত্ের কাত্ে পচিত্র িচলয়া মত্ে হয়, এমে শ্রকাে শ  েত্পর সচহয শ্বাস-

চেয়িণ করা ভাল। শ্রর্মে আমাত্ের শ্রেত্শ ‘ওাঁ’ োমক একচি সাত্ঙ্কচযক শ  আত্ে। ‘ওাঁ’ 

ঈশ্বত্রর প্রযীক। এক, দই, চযে, িার এই-সি সংখোর পচরিত্যয ‘ওাঁ’ েপ কচরত্ল উত্েশে 

ভালভাত্িই চসি হয়। আর একচি কর্া। প্রর্ত্ম িাম োক চেয়া চেঃশ্বাস িাচেয়া ডাে োক 

চেয়া উহা োচিত্য হইত্ি, পত্র ডাে োক চেয়া িাচেয়া িাম োক চেয়া োচিত্য হইত্ি। 

যারপর আিার পিচযচি পাল্টাইয়া লওি এইভাত্ি পরপর িল। প্রর্ত্মই শ্রিষ্টা কচরত্য 

হইত্ি, র্াহাত্য খুশীময শুধু ইচ্ছাশচক্ত-সহাত্য় শ্রর্-ত্কাে োক চেয়া শ্বাস-চক্রয়া কচরিার 

শচক্তর অচধকারী হইত্য পার। চকেুচেে পর ইহা সহে হইয়া পচিত্ি। চকু পা মুশচকল এই 
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শ্রর্, এখেই শ্রযামাত্ের শ্রস শচক্ত োই। কাত্েই এক োক চেয়া শ্বাসগ্রহণ করার সময় 

অপর োকচি আেুল চেয়া িে কচরয়া রাচখত্ি, এিং কুম্ভত্কর সময় উভয় োসারন্ধ্রই 

এইভাত্ি িে কচরয়া রাচখত্ি। 

  

পূত্িয শ্রর্ দইচি চিষয় চশখাইয়াচে, উহাও ভুচলত্ল িচলত্ি ো। প্রর্ম কর্া, শ্রেহ শ্রসাো 

রাচখত্িি চ্যীয় কর্া, ভাচিত্ি শ্রর্ শ্রযামার শরীর েৃঢ় এিং অিুি—সসু্থ ও সিল। যারপর 

িযুচেযত্ক শ্রপ্রত্মর প্রিাহ েিাইয়া চেত্ি, ভাচিত্ি সারা েিৎ আেত্ি ভরপুর। পত্র—র্চে 

ঈশ্বত্র চিশ্বাস র্াত্ক, যত্ি প্রার্যো কচরত্ি। যারপর প্রাণায়াম আরম্ভ কচরত্ি। শ্রযামাত্ের 

অত্েত্করই মত্ধে হয়ত্যা সিযাত্ে কম্পে, অর্র্া ভয়েচেয স্নায়চিক অচস্থরযা প্রভৃচয 

শারীচরক চিকার উপচস্থয হইত্ি। কাহারও িা কান্ন া পাইত্ি, কখেও কখেও মােচসক 

আত্িত্িাচ্ছ্বাস হইত্ি। চকু পা ভয় পাইও োি সাধোিস্থায় এ-সি আচসয়াই র্াত্ক। কারণ 

শ্রিািা শরীরচিত্ক শ্রর্ে েূযে কচরয়া ঢাচলয়া সাোইত্য হইত্ি। চিন্তার প্রিাত্হর েেে 

মচস্তত্ে েূযে প্রণালী চেচমযয হইত্ি, শ্রর্-সি স্নায়ু সারা েীিত্ে কখেও কাত্ে লাত্ি োই, 

শ্রসগুলচলও সচক্রয় হইয়া উচিত্ি, এিং শরীত্রও সমূ্পণয েূযে ধরত্ের িহু পচরিযযে-

পরম্পরা উপচস্থয হইত্ি। 
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৮. ধ্যোন 

[্বভামীেীর এই িক্তৃযাচি ১৯০০ খ্ীঃ ৩ এচপ্রল আত্মচরকা রু্ক্তরাত্ের সাে ফ্রাচ্ত্স্কা 

শহত্র ওয়াচশংিে হত্ল প্রেে। সাত্ঙ্কচযক চলচপকার ও অেুত্লচখকা—আইডা আেত্সল। 

শ্রর্খাত্ে চলচপকার ্বভামীেীর চকেু চকেু কর্া ধচরত্য পাত্রে োই, শ্রস-সি স্থত্ল কত্য়কচি 

চিিুচিহ্ন … শ্রেওয়া হইয়াত্ে। প্রর্ম িেেীর () মত্ধেকার শ  িা িাকে ্বভামীেীর চেত্ের 

েয়, ভাি-পচরস্ফুুিত্ের েেে চেিি হইয়াত্ে। মূল ইংত্রেী িক্তৃযাচি হচলউড 

শ্রিোন্তত্কত্ির মুখপত্র Vedanta and the West পচত্রকায় ১১২যম সংখোয় (মািয-এচপ্রল, 

১৯৫৫) মুচেয হইয়াত্ে।] 

  

সকল ধমযই ‘ধোে’-এর উপর চিত্শষ শ্রোর চেয়াত্ে। শ্রর্ািীরা িত্লে ধোেমগ্ন অিস্থাই 

মত্ের উচ্চযম অিস্থা। মে র্খে িাচহত্রর ি্তু অেুশীলত্ে রয র্াত্ক, যখে ইহা শ্রসই 

ি্তুর সচহয একীভূয হয় এিং চেত্েত্ক হারাইয়া শ্রফত্ল। প্রািীে ভারযীয় োশযচেত্কর 

উপমায় মােুত্ষর মে শ্রর্ে একখণ্ড স্ফুচিত্কর ময—চেকত্ি র্াহাই র্াকুক, উহা যাহারই 

রঙ ধারণ কত্র। অন্তঃকরণ র্াহাই স্পশয কত্র, … যাহারই রত্ঙ উহাত্ক রচঞ্জয হইত্য 

হয়। ইহাই শ্রযা সমসো। ইহারই োম িেে। ঐ রঙ এয যীব্র শ্রর্, স্ফুচিক চেত্েত্ক চিিৃয 

হইয়া িাচহত্রর রত্ঙর সচহয একীভূয হয়। মত্ে কর—একচি স্ফুচিত্কর কাত্ে একচি লাল 

ফুল রচহয়াত্েি স্ফুচিকচি উহার রঙ গ্রহণ কচরল এিং চেত্ের ্বভচ্ছ ্বভরূপ ভুচলয়া চেত্েত্ক 

লাল রত্ঙর িচলয়াই ভাচিত্য লাচিল। আমাত্েরও অিস্থা ঐরূপ োাঁিাইয়াত্ে। আমরাও 

শরীত্রর রত্ঙ রচঞ্জয হইয়া আমাত্ের র্র্ার্য ্বভরূপ ভুচলয়া চিয়াচে। (এই ভ্রাচন্তর) অেুিামী 

সি দঃখই শ্রসই এক অত্িযে শরীর হইত্য উদূ্ভয। আমাত্ের সি ভয়, দচশ্চন্তা, উৎকঠিতা, 

চিপে, ভুল, দিযলযা, পাপ শ্রসই একমাত্র মহাভ্রাচন্ত—‘আমরা শরীর’ এই ভাি হইত্যই 

োয। ইহাই হইল সাধারণ মােুত্ষর েচি। সচন্ন চহয পুত্ের িণযােুরচঞ্জয স্ফুচিকযুলে এই 

েীি! চকু পা স্ফুচিক শ্রর্মে লাল ফুল েয়, আমরাও শ্রযমচে শরীর েই। ধোোভোস অেুসরণ 
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কচরত্য কচরত্য স্ফুচিক চেত্ের ্বভরূপ োচেত্য পাত্র এিং চেে রত্ঙ রচঞ্জয হয়। অেে 

শ্রকাে প্রণালী অত্পো ধোেই আমাচেিত্ক সত্যের অচধকযর চেকত্ি লইয়া র্ায়। … 

  

ভারত্য দই িেচক্তর শ্রেখা হইত্ল (আেকাল) যাাঁহারা ইংত্রেীত্য িত্লে, ‘শ্রকমে আত্েে?’ 

চকু পা ভারযীয় অচভিােে হইল, ‘আপচে চক সুস্থ?’ শ্রর্ মুহূত্যয আত্মা িেযীয অেে চকেুর 

উপর চেভযর কচরত্ি, শ্রযামার দঃখ আচসিার আশঙ্কা আত্ে। ধোে িচলত্য আচম ইহাই 

িুচঝ—আত্মার উপর োাঁিাইিার শ্রিষ্টা। আত্মা র্খে চেত্ের অেুধোত্ে িোপৃয এিং 

্বভমচহমায় প্রচযচষ্ঠ বিয, যাহার যখেকার অিস্থাচিই চেচশ্চযরূত্প সুস্থযম অিস্থা। 

ভাত্িাোেো, প্রার্যো প্রভৃচয অপরাপর শ্রর্-সি প্রণালী আমাত্ের রচহয়াত্ে, শ্রসগুলচলরও 

িরম লেে ঐ একই। িভীর আত্িত্ির সমত্য় আত্মা ্বভরূত্প প্রচযচষ্ঠ বিয হইত্য শ্রিষ্টা কত্র। 

র্চেও এ আত্িিচি হয়ত্যা শ্রকাে িচহিয্তুত্ক অিলম্বে কচরয়া উচিয়াত্ে, চকু পা মে শ্রসখাত্ে 

ধোেস্থ। 
  

ধোত্ের চযেচি স্তর। প্রর্মচিত্ক িলা হয় (ধারণা)—একচি ি্তুর উপত্র, একাগ্রযা 

অভোস। এই গ্লাসচির উপর আমার মে একাগ্র কচরত্য শ্রিষ্টা কচরত্যচে। এই গ্লাসচি োিা 

অপর সকল চিষয় মে হইত্য যািাইয়া চেয়া শুধু ইহারই উপর মেঃসংত্র্াি কচরত্য শ্রিষ্টা 

কচরত্য হইত্ি। চকু পা মে িঞ্চল। … মে র্খে েৃঢ় হয় এিং যয িঞ্চল েয়, যখেই ঐ 

অিস্থাত্ক ‘ধোে’ িলা হয়। আিার ইহা অত্পোও একচি উন্ন যযর অিস্থা আত্ে, র্খে 

গ্লাসচি ও আমার মত্ধে পার্যকে সমূ্পণযরূত্প চিলুি হয় (সমাচধ িা পচরপূণয যেয়যা)। 

যখে মে ও গ্লাসচি অচভন্ন  হইয়া র্ায়। উভত্য়র মত্ধে শ্রকাে পার্যকে শ্রেচখ ো। যখে সকল 

ইচিয় কমযচিরয হয় এিং শ্রর্-সকল শচক্ত অেোেে ইচিত্য়র মধে চেয়া চভন্ন  চভন্ন  পত্র্ 

চক্রয়া কত্র, শ্রসগুলচল (মত্েত্যই শ্রকিীভূয হয়)। যখে গ্লাসচি পুরাপুচরভাত্ি মেঃশচক্তর 

অধীত্ে আচসয়াত্ে। ইহা উপলচি কচরত্য হইত্ি। শ্রর্াচিিত্ণর অেুচষ্ঠ বিয ইহা একচি প্রিণ্ড 

শচক্তর শ্রখলা। … ধরা র্াক—িাচহত্রর ি্তু িচলয়া চকেু আত্ে। শ্রস শ্রেত্ত্র র্াহা িাস্তচিকই 

আমাত্ের িাচহত্র রচহয়াত্ে, যাহা—আমরা র্াহা শ্রেচখত্যচে, যাহা েয়। শ্রর্ গ্লাসচি 
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আমাত্ের শ্রিাত্খ ভাচসত্যত্ে, শ্রসচি চেশ্চয়ই আসল িচহিয্তু েয়। গ্লাস িচলয়া অচভচহয 

িাচহত্রর আসল ি্তুচিত্ক আচম োচে ো এিং কখেও োচেত্য পাচরি ো। 

  

শ্রকাে চকেু আমার উপর একচি োপ রাচখলি যৎেণাৎ আচম আমার প্রচযচক্রয়া চেচেষচির 

চেত্ক পািাইলাম এিং এই উভত্য়র সংত্র্াত্ির ফল হইল ‘গ্লাস’। িাচহত্রর চেক হইত্য 

উৎপন্ন  চক্রয়া—‘ক’ এিং চভযর হইত্য উচত্থয প্রচযচক্রয়া—‘খ’। গ্লাসচি হইল ‘ক-খ’। র্খে 

‘ক’-এর চেত্ক যাকাইত্যে, যখে উহাত্ক িচলত্য পার ‘িচহেযিৎ’, আর র্খে ‘খ’-এর 

চেত্ক েৃচষ্ট োও, যখে উহা ‘অন্তেযিৎ’ ।  … শ্রকান্ চি শ্রযামার মে আর শ্রকান্ চি িাচহত্রর 

েিৎ—এই পার্যকে উপলচি কচরত্য শ্রিষ্টা কচরত্ল শ্রেচখত্ি, এরূপ শ্রকাে প্রত্ভে োই। 

েিৎ হইত্যত্ে যুচম এিং আরও চকেুর সমিায় …।  

  

অেে একচি েৃষ্টান্ত লওয়া র্াক। যুচম একচি হ্রত্ের শান্ত িুত্ক কযকগুলচল পার্র েুাঁচিত্ল। 

প্রচযচি প্রস্তর চেত্েত্পর পত্রই শ্রেখা র্ায় একচি প্রচযচক্রয়া। প্রস্তরখণ্ডচিত্ক শ্রিচিয়া 

সত্রািত্রর কযকগুলচল শ্রোি শ্রোি শ্রঢউ ওত্ি। এইরূত্পই িচহেযিত্যর ি্তুচেিয় শ্রর্ে মে-

রূপ সত্রািত্র উপলরাচশর ময চেচেি হইত্যত্ে। অযএি আমরা প্রকৃযপত্ে িাচহত্রর 

চেচেষ শ্রেচখ ো …ি শ্রেচখ শুধু যরে …।  

  

মত্ে উচত্থয যরেগুলচল িাচহত্র অত্েক চকেু সৃচষ্ট কত্র। আমরা আেশযিাে (Idealism) ও 

িাস্তিিাত্ের (Realism) গুলণ-সকল আত্লািো কচরত্যচে ো। মাচেয়া লইত্যচে—িাচহত্রর 

চেচেষ রচহয়াত্ে, চকু পা র্াহা আমরা শ্রেচখ, যাহা িাচহত্র অিচস্থয ি্তু হইত্য চভন্ন , শ্রকে-

ো আমরা র্াহা প্রযেে কচর, যাহা িচহঃস্থ ি্তু ও আমাত্ের চেত্েত্ের সোর একচি 

সমিায়। 

  

মত্ে কর—আমার প্রেে র্াহা চকেু, যাহা গ্লাসচি হইত্য উিাইয়া লইলাম। চক অিচশষ্ট 

রচহল? প্রায় চকেুই েয়। গ্লাসচি অেৃশে হইত্ি। র্চে আচম আমার প্রেে র্াহা চকেু, যাহা 

এই শ্রিচিলচি হইত্য সরাইয়া লই, শ্রিচিত্লর আর চক র্াচকত্ি? চেশ্চয়ই এই শ্রিচিলচি 

র্াচকত্ি ো, কারণ ইহা উৎপন্ন  হইয়াচেল িচহিয্তু ও আমার চভযর হইত্য প্রেে চকেু—
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এই দই লইয়া। (প্রস্তরখণ্ড) র্খেই চেচেি হউক ো শ্রকে, হ্রে শ্রিিারীত্ক যখেই উহার 

িাচরপাত্শ যরে যুচলত্য হইত্ি। শ্রর্-ত্কাে উত্েেোর েেে মেত্ক যরে সৃচষ্ট কচরত্যই 

হইত্ি। মত্ে কর … আমরা শ্রর্ে মে িশীভূয কচরত্য পাচর। যৎেণাৎ আমরা মত্ের প্রভু 

হইি। আমরা িাচহত্রর ঘিোগুলচলত্ক আমাত্ের র্াহা চকেু শ্রেয়, যাহা চেত্য অ্বভীকার 

কচরলাম …। আচম র্চে আমার ভাি ো চেই, িাচহত্রর ঘিো র্াচমত্য িাধে। অেিরয 

যুচম এই িেে সৃচষ্ট কচরত্যে। চকরূত্প? শ্রযামার চেত্ের অংশ চেয়া। আমরা সকত্লই 

চেত্েত্ের শৃঙ্খল িচিয়া িেে রিো কচরত্যচে…। র্খে িচহিয্তু ও আমার মত্ধে অচভন্ন  

শ্রিাধ করার ভাি িচলয়া র্াইত্ি, যখে আচম আমার (ত্েয়) ভািচি যুচলয়া লইত্য পাচরি 

এিং ি্তুও চিলুি হইত্ি। যখে আচম িচলি, ‘এখাত্ে এই গ্লাসচি রচহয়াত্ে,’ আর আচম 

আমার মেচি উহা হইত্য উিাইয়া লইি, সত্ে সত্ে গ্লাসচিও অেৃশে হইত্ি …। র্চে যুচম 

শ্রযামার শ্রেয় অংশ উিাইয়া লইত্য সমর্য হও, যত্ি েত্লর উপর চেয়াও যুচম হাাঁচিত্য 

পাচরত্ি। েল আর শ্রযামাত্ক ডুিাইত্ি শ্রকে? চিষই িা শ্রযামার চক কচরত্ি? আর 

শ্রকােপ্রকার কষ্টও র্াচকত্ি ো। প্রকৃচযর প্রত্যেক েৃশেমাে ি্তুত্য শ্রযামার োে অন্তযঃ 

অত্ধযক এিং প্রকৃচযর অধযাংশ। র্চে শ্রযামার অধযভাি সরাইয়া লওয়া র্ায় শ্রযা েৃশেমাে 

ি্তুর চিলুচি ঘচিত্ি। 

  

… প্রত্যেক কাত্েরই সমপচরমাণ প্রচযচক্রয়া আত্ে …। র্চে শ্রকাে শ্রলাক আমাত্ক আঘায 

কত্র ও কষ্ট শ্রেয়—ইহা শ্রসই শ্রলাকচির কার্য এিং (ত্িেো) আমার শরীত্রর প্রচযচক্রয়া 

…। মত্ে কর আমার শরীত্রর উপর আমার এযিা েমযা আত্ে শ্রর্, আচম ঐ ্বভয়ংিাচলয 

প্রচযচক্রয়াচি প্রচযত্রাধ কচরত্য সমর্য। ঐরূপ শচক্ত চক অেযে করা র্ায়? ধমযশাে 

(ত্র্ািশাে) িত্ল, র্ায় …। র্চে যুচম অজ্ঞাযসাত্র হিাৎ ইহা লাভ কর, যখে িচলয়া 

র্াক—‘অত্লৌচকক’ ঘিো। আর র্চে বিজ্ঞাচেক প্রণালীত্য চশো কর, যখে উহার োম 

‘শ্রর্াি’ ।  

  

মােচসক শচক্তর ্ারা শ্রলাত্কর শ্ররাি সারাইত্য আচম শ্রেচখয়াচে। উহা ‘অত্লৌচকক কমযী’র 

কাে। আমরা িচল, চযচে প্রার্যো কচরয়া শ্রলাকত্ক েীত্রাি কত্রে। (চকু পা) শ্রকহ িচলত্িে, 
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‘ো, শ্রমাত্িই ো, ইহা শ্রকিল যাাঁহার মত্ের শচক্তর ফল। শ্রলাকচি বিজ্ঞাচেক। চযচে োত্েে, 

চযচে চক কচরত্যত্েে।’  

  

ধোত্ের শচক্ত আমাচেিত্ক সি চকেু চেত্য পাত্র। র্চে যুচম প্রকৃচযর উপর আচধপযে িাও, 

(ইহা ধোত্ের অেুশীলত্েই সম্ভি হইত্ি)। আেকাল চিজ্ঞাত্ের সকল আচিচিয়াও ধোত্ের 

্ারাই হইত্যত্ে। যাাঁহারা (বিজ্ঞাচেকিণ) চিষয়ি্তুচি যেয়ভাত্ি অেুধোে কচরত্য র্াত্কে 

এিং সি-চকেু ভুচলয়া র্াে—এমে চক চেত্েত্ের সো পর্যন্ত, আর যখে মহান্ সযেচি 

চিদেৎপ্রভার ময আচিভূযয হয়। শ্রকহ শ্রকহ ইহাত্ক ‘অেুত্প্ররণা’ িচলয়া ভাত্িে। চকু পা 

চেঃশ্বাসযোি শ্রর্মে আিু পাক েয় (চেশ্বাস গ্রহণ কচরত্লই উহার যোি সম্ভি), শ্রসইরূপ 

‘অেুত্প্ররণা’ও অকারণ েয়। শ্রকাে চকেুই িৃর্া পাওয়া র্ায় োই।  

  

র্ীশুখ্ীত্ষ্টর কাত্র্যর মত্ধে আমরা যর্াকচর্য শ্রেষ্ঠ বি ‘অেুত্প্ররণা’ শ্রেচখত্য পাই। চযচে পূিয 

পিূয েত্ে রু্ি রু্ি ধচরয়া কত্িার কময কচরয়াচেত্লে। যাাঁহার ‘অেুত্প্ররণা’ যাাঁহার প্রাক্তে 

কত্মযর—কচিে েত্মর ফল …। ‘অেুত্প্ররণা’ লইয়া ঢাক চপিাে অের্যক িাকেিেয়। র্চে 

যাহাই হইয, যত্ি ইহা িষযাধারার ময পচযয হইয। শ্রর্-ত্কাে চিন্তাধারায় প্রযোচেষ্ট 

িেচক্তিণ সাধারণ চশচেয (ও কৃচষ্টসম্পন্ন ) োচযসমূত্হর মত্ধেই আচিভূযয হে। প্রযোত্েশ 

িচলয়া চকেু োই। … অেুত্প্ররণা িচলয়া র্াহা িচলত্যত্ে, যাহা আর চকেুই েয়—শ্রর্ 

সংস্কারগুলচল পূিয হইত্যই মত্ের মত্ধে িাসা িাাঁচধয়া আত্ে, শ্রসগুলচলর কার্যপচরণয রূপ 

অর্যাৎ ফল। একচেে সিচকত্য আত্স এই ফল! যাাঁহাত্ের অযীয কমযই ইহার কারণ। 
  

শ্রসখাত্েও শ্রেচখত্ি ধোত্ের শচক্ত—চিন্তার িভীরযা। ইাঁহারা চেে চেে আত্মাত্ক মন্থে 

কত্রে। মহান্ সযেসমূহ উপচরভাত্ি আচসয়া প্রচযভায হয়। অযএি ধোোভোসই 

জ্ঞােলাত্ভর চিজ্ঞােসময পন্থা। ধোত্ের শচক্ত িেযীয জ্ঞাে হয় ো। ধোেশচক্তর প্রত্য়াত্ি 

অজ্ঞাে, কুসংস্কার ইযোচে হইত্য আমরা সামচয়কভাত্ি মুক্ত হইত্য পাচর, ইহার শ্রিশী 

েয়। মত্ে কর, এক িেচক্ত আমাত্ক িচলয়াত্ে শ্রর্, এই চিষ পাে কচরত্ল মৃযুে হইত্ি এিং 

আর এক িেচক্ত রাত্ত্র আচসয়া িচলল, ‘র্াও, চিষ পাে কর!’ এিং চিষ খাইয়াও আমার 

মৃযুে হইল ো (র্াহা ঘচিল যাহা এই)—ধোত্ের ফত্ল চিষ ও আমার চেত্ের মত্ধে 
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একত্বত্িাধ হইত্য সামচয়কভাত্ি আমার মে চিচচ্ছন্ন  হইয়াচেল। অপর পত্ে সাধারণভাত্ি 

চিষ পাে কচরত্য শ্রিত্ল মৃযুে অিশেম্ভািী চেল। 

  

র্চে আচম কারণ োচে এিং বিজ্ঞাচেক উপাত্য় আমাত্ক ধোত্ের অিস্থায় উন্ন ীয কচর, 

যত্ি শ্রর্-ত্কাে শ্রলাকত্কই আচম িাাঁিাইত্য পাচর। এই কর্া (ত্র্াি)-গ্রত্ন্থ চলচপিি আত্ে, 

চকু পা ইহা কযখাচে চেভুযল, যাহার চিিার শ্রযামরাই কচরও। 

  

শ্রলাত্ক আমাত্ক চেজ্ঞাসা কত্রঃ শ্রযামরা ভারযিাসীরা এ-সি েয় কর ো শ্রকে? অেোেে 

োচয অত্পো শ্রযামরা শ্রেষ্ঠ বি িচলয়া সিযো োিী কর। শ্রযামরা শ্রর্ািাভোস কর এিং অেে 

কাহারও অত্পো দ্রুয অভোস কর। শ্রযামরা শ্রর্ািেযর। ইহা কাত্র্য পচরণয কর! শ্রযামরা 

র্চে মহান্ োচয হইয়া র্াক, শ্রযামাত্ের শ্রর্ািপিচযও মহান্ হওয়া উচিয। সি শ্রেিযাত্ক 

চিোয় চেত্য হইত্ি। িি িি োশযচেকত্ের চিন্তাধারা গ্রহণ কচরিার সত্ে সত্ে শ্রেিযাত্ের 

ঘুমাইত্য োও। শ্রযামরাও চিত্শ্বর অেে সকত্লর ময কুসংস্কারাচ্ছন্ন  চশশু মাত্র। শ্রযামাত্ের 

সি চকেু োিী চেষ্ফল। শ্রযামাত্ের র্চে সচযে োিী র্াত্ক, সাহত্সর সচহয োাঁিাও, এিং 

্বভিয িচলত্য র্াহা চকেু—সি শ্রযামাত্ের। ক্তুরীমৃি যাহার অন্তচেযচহয শ্রসৌরভ লইয়া আত্ে, 

এিং শ্রস োত্ে ো—শ্রকার্া হইত্য শ্রসৌরভ আচসত্যত্ে। িহুচেে পর শ্রস শ্রসই শ্রসৌরভ চেত্ের 

মত্ধেই খুাঁচেয়া পায়। এ-সি শ্রেিযা ও অসুর মােুত্ষর মত্ধে আত্ে। রু্চক্ত, চশো ও 

সংস্কৃচযর শচক্তত্য োে শ্রর্, শ্রযামার মত্ধেই সি আত্ে। শ্রেিযা ও কুসংস্কাত্রর আর 

প্রত্য়ােে োই। শ্রযামরা রু্চক্তিােী, শ্রর্ািী, র্র্ার্য আধোচত্মকযা-সম্পন্ন  হইত্য িাও। 
  

(আমার উের এইঃ শ্রযামাত্ের চেকি) সি-চকেুই েি। চসংহাসত্ে সমাসীে ঈশ্বর অত্পো 

শ্রিশী েি আর চক হইত্য পাত্র? মূচযযপূেক িরীি শ্রিিারীত্ক শ্রযা শ্রযামরা ঘৃণা কচরত্যে। 

যার শ্রিত্য় শ্রযামরা িি েও। আর ধত্ের পূোরী শ্রযামরাই িা কী! মূচযযপূেক যাহার েৃচষ্টর 

শ্রিািরীভূয শ্রকাে চিত্শষ চকেুত্কই শ্রেিযাজ্ঞাত্ে পূো কচরয়া র্াত্ক, চকু পা শ্রযামরা শ্রযা 

শ্রসিুকুও কর ো। আত্মার অর্িা িুচিগ্রাহে শ্রকাে চকেুর উপাসো শ্রযামরা কর ো! 

শ্রযামাত্ের শ্রকিল িাকোিম্বর। ‘ঈশ্বর বিযেে্বভরূপ!’ ঈশ্বর বিযেে্বভরূপই। প্রকৃয ভাি ও 

চিশ্বাস লইয়া ঈশ্বত্রর উপাসো কচরত্য হইত্ি। বিযেে শ্রকার্ায় র্াত্কে? িাত্ে? শ্রমত্ঘ? 
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‘আমাত্ের ঈশ্বর’—এই কর্ার অর্য চক? যুচমই শ্রযা বিযেে। এই শ্রমৌচলক চিশ্বাসচিত্ক 

কখেই যোি কচরও ো। আচম বিযেে্বভরূপ। শ্রর্াত্ির সমস্ত শ্রকৌশল এিং ধোেপ্রণালী 

আত্মার মত্ধে ঈশ্বরত্ক উপলচি কচরিার েেে। 

  

এখেই শ্রকে এই সমস্ত িচলত্যচে? শ্রর্ পর্যন্ত ো যুচম (ঈশ্বত্রর) স্থাে চেত্েযশ কচরত্য 

পাচরত্ি, এ-চিষয় চকেুই িচলত্য পার ো। (যাাঁহার) প্রকৃয স্থাে িেযীয ্বভত্িয এিং মত্যযের 

সিযত্র যুচম যাাঁহার অিচস্থচয চেণযয় কচরত্যে। আচম শ্রিযে প্রাণী, অযএি সমস্ত শ্রিযোর 

সারভূয শ্রিযো আমার আত্মাত্য অিশেই র্াচকত্ি। র্াহারা ভাত্ি ঐ শ্রিযো অেে শ্রকার্াও 

আত্ে, যাহারা মূখয। অযএি আমার শ্রিযোত্ক এই ্বভত্িযই অত্বিতষণ কচরত্য হইত্ি। 

অোচেকাল হইত্য শ্রর্খাত্ে র্য ্বভিয আত্ে, শ্রস-সি আমারই মত্ধে। এমে অত্েক শ্রর্ািী 

ঋচষ আত্েে, র্াাঁহারা এই যি োচেয়া ‘আিৃেিেু’ হে এিং চেত্েত্ের আত্মার সমস্ত 

শ্রিযোর শ্রিযোত্ক েশযে কত্রে। ইহাই ধোত্ের পচরচধ। ঈশ্বর ও শ্রযামার চেে আত্মা 

সম্বত্ে প্রকৃয সযে আচিোর কর এিং এইরূত্প মুক্ত হও। 

  

সকত্লই েীিত্ের চপেু চপেু েুচিয়া িচলয়াত্ে, শ্রশত্ষ আমরা শ্রেচখ—ইহা মূখযযামাত্র। েীিে 

অত্পো আরও মহের চকেু আত্ে। পাঞ্চত্ভৌচযক (এই েীিে) চেকৃষ্টযর। শ্রকে আচম 

িাাঁচিিার আশায় েুচিত্য র্াইি? েীিে অত্পো আমার স্থাে শ্রর্ অত্েক উত্চ্চ। িাাঁচিয়া 

র্াকাই সিযো োসত্ব। আমরা সিযোই (অজ্ঞাত্ের সচহয চেত্েত্ের) চমশাইয়া শ্রফচলত্যচে 

…। সিই োসত্ত্বর অচিচচ্ছন্ন  শৃঙ্খল। 
  

যুচম শ্রর্ চকেু লাভ কর, শ্রস শ্রকিল চেত্ের ্ারাই, শ্রকহ অপরত্ক চশখাইত্য পাত্র ো। 

অচভজ্ঞযার মধে চেয়া (আমরা চশো কচর) … ঐ শ্রর্ রু্িকচি—উহাত্ক কখেও চিশ্বাস 

করাইত্য পাচরত্ি ো শ্রর্, েীিত্ে চিপে-আপে আত্ে। আিার িৃিত্ক িুঝাইত্য পাচরত্ি 

ো শ্রর্, েীিে চিপচেহীে, মসৃণ। িৃি অত্েক দঃখকত্ষ্টর অচভজ্ঞযা লাভ কচরয়াত্েে। 

ইহাই পার্যকে। 
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ধোত্ের শচক্ত্ারা এ-সিই ক্রত্ম ক্রত্ম আমাত্ের িত্শ আচেত্য হইত্ি। আমরা োশযচেক 

েৃচষ্টত্য শ্রেচখয়াচে শ্রর্, আত্মা মে ভূয (েি পোর্য) প্রভৃচয োো বিচিত্ত্রের (িাস্তি সো 

চকেু োই)। … র্াহা আত্ে, যাহা ‘একত্মিাচ্যীয়ম্’। িহু চকেু র্াচকত্য পাত্র ো। জ্ঞাে 

এিং চিজ্ঞাত্ের অর্য ইহাই। অজ্ঞাত্ের েেেই িহু শ্রেচখ। জ্ঞাত্ে একত্ত্বর উপলচি …। 

িহুত্ক এত্ক পচরণয করাই চিজ্ঞাে …। সমগ্র চিত্শ্বর একত্ব প্রমাচণয হইয়াত্ে। এই 

চিজ্ঞাত্ের োম শ্রিোন্ত-চিেো। সমগ্র েিৎ এক। আপায প্রযীয়মাে বিচিত্ত্রের মত্ধে শ্রসই 

‘এক’ অেুসূেয হইয়া রচহয়াত্ে। 

  

আমাত্ের পত্ে এখে এই-সকল বিচিত্রে রচহয়াত্ে, আমরা এগুলচল শ্রেচখত্যচে—অর্যাৎ 

এগুলচল আমরা িচল পঞ্চভূয—চেচয, অপ্, শ্রযে, মরুৎ ও শ্রিোম্ (পাাঁিচি শ্রমৌচলক পোর্য)। 

ইহার পত্র রচহয়াত্ে মত্োময় সো, আর আধোচত্মক সো যাহারও পত্র। আত্মা এক, মে 

অেে, আকাশ অেে একচি চকেু ইযোচে—এরূপ চকু পা েয়। এই-সকল বিচিত্ত্রের মত্ধে 

একই সো প্রযীয়মাে হইত্যত্েি চফচরয়া শ্রিত্ল কচিে অিশেই যরত্ল পচরণয হইত্ি। 

শ্রর্ভাত্ি শ্রমৌচলক পোর্যগুলচলর ক্রমচিকাশ হইয়াচেল, শ্রসভাত্িই আিার যাহাত্ের 

ক্রমসত্ঙ্কাি হইত্ি। কচিে পোর্যগুলচল যরলাকার ধারণ কচরত্ি, যরল ক্রত্ম ক্রত্ম আকাত্শ 

পচরণয হইত্ি। চেচখল েিত্যর ইহাই কল্পো—এিং ইহা সিযেেীে। িাচহত্রর এই েিৎ 

এিং সিযেেীে আত্মা, মে, আকাশ, মরুৎ, শ্রযে, অপ্ ও চেচয আত্ে। মে সম্বত্েও 

একই কর্া। েুে েিত্য িা অন্তেযিত্য ‘আচম’ চিক ঐ এক। আচমই আত্মা, আচমই মে। 

আচমই আকাশ, িায়ু, যরল ও কচিে পোর্য। আমার লেে আমার আচত্মক সোয় 

প্রযোিযযে। একচি েুে েীিত্ে ‘মােুষত্ক’ সমগ্র চিত্শ্বর েীিে র্াপে কচরত্য হইত্ি। 

এরূত্প মােুষ এ-েত্েই মুক্ত হইত্য পাত্র। যাহার চেত্ের সংচেি েীিৎকাত্লই শ্রস 

চিশ্বেীিে অচযিাচহয কচরিার েমযা লাভ কচরত্ি। 

  

আমরা সকত্লই সংগ্রাম কচর। … র্চে আমরা পরম সত্যে শ্রপৌাঁচেত্য ো পাচর, যত্ি 

অন্তযঃ এমে স্থাত্েও উপেীয হইি, শ্রর্খাত্ে এখােকার অত্পো উন্ন যযর অিস্থাত্যই 

র্াচকি। এই অভোত্সরই োম ধোে। (সি চকেুত্ক শ্রসই িরম সযে—আত্মাত্য পর্যিচসয 
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করা।) কচিে েিীভূয হইয়া যরত্ল, যরল িাত্ে, িাে শ্রিোম্ িা আকাত্শ আর আকাশ 

মত্ে রূপান্তচরয হয়। যারপর মেও িচলয়া র্াইত্ি। শুধু র্াচকত্ি আত্মা—সিই আত্মা। 

  

শ্রর্ািীত্ের মত্ধে শ্রকহ শ্রকহ োিী কত্রে শ্রর্, এই শরীর যরল িাে ইযোচেত্য পচরণয 

হইত্ি। যুচম শরীর ্ারা র্াহা খুশী কচরত্য পাচরত্ি—ইহাত্ক শ্রোি কচরত্য পার, এমে চক 

িাত্েও পচরণয কচরত্য পার, এই শ্রেওয়াত্লর মধে চেয়া র্াযায়াযও সম্ভি হইত্য পাত্র—

এই রকম যাাঁহারা োিী কত্রে। আমার অিশে যাহা োো োই। আচম কখেও কাহাত্কও 

এরূপ কচরত্য শ্রেচখ োই। চকু পা শ্রর্ািশাত্ে এই-সি কর্া আত্ে। শ্রর্ািশােগুলচলত্ক 

অচিশ্বাস কচরিার শ্রকাে শ্রহযু োই। 

  

হয়ত্যা আমাত্ের মত্ধে শ্রকহ শ্রকহ এই েীিত্ে ইহা সাধে কচরত্য সমর্য হইত্িে। আমাত্ের 

পূিযকৃয কত্মযর ফত্ল চিদেৎপ্রভার েোয় ইহা প্রচযভায হয়। শ্রক োত্ে এখাত্েই হয়ত্যা 

শ্রকাে প্রািীে শ্রর্ািী রচহয়াত্েে, র্াাঁহার মত্ধে সাধো সমূ্পণয কচরিার সামােেই একিু িাকী। 

অভোস! 

  

একচি চিন্তাধারার মাধেত্ম ধোত্ে শ্রপৌাঁচেত্য হয়। ভূযপঞ্চত্কর শুিীকরণ-প্রচক্রয়ার মধে 

চেয়া র্াইত্য হয়—এক-একচিত্ক অপরচির মত্ধে েিীভূয কচরয়া স্থূল হইত্য পরিযযী 

সূে্ত্ম, সূ্মতর যত্র, যাহাও আিার মত্ে, মেত্ক পচরত্শত্ষ আত্মায় চমশাইয়া চেত্য হয়। 

যখে শ্রযামরাই আত্ম্বভরূপ।* 

  

েীিাত্মা সোমুক্ত, সিযশচক্তমান্, সিযজ্ঞ। অিশে েীিাত্মা ঈশ্বরাধীে। ঈশ্বর অত্েক হইত্য 

পাত্রে ো। এই মুক্তাত্মািণ চিপুল শচক্তর আধার, প্রায় সিযশচক্তমান্, (চকু পা) শ্রকহই 

ঈশ্বরযুলে শচক্তমান্ হইত্য পাত্রে ো। র্চে শ্রকাে মুক্ত পুরুষ িত্লে, ‘আচম এই গ্রহচিত্ক 

কেিুেয কচরয়া ইহাত্ক এই পর্ চেয়া পচরভ্রমণ কচরত্য িাধে কচরি’ এিং আর একেে 

মুক্তাত্মা র্চে িত্লে, ‘আচম গ্রহচিত্ক এই পত্র্ েয়, ঐ পত্র্ িালাইি’ (যত্ি চিশৃঙ্খলারই 

সৃচষ্ট হইত্ি)। 
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শ্রযামরা শ্রর্ে এই ভুল কচরও ো। আচম শ্রর্ ইংত্রেীত্য িচল, ‘আচম ঈশ্বর ( God)’, যাহার 

কারণ ইহা অত্পো আর শ্রকাে শ্রর্ািেযর শ  োই। সংস্কৃত্য ‘ঈশ্বর’ মাত্ে সচচ্চোেি, 

জ্ঞাে—্বভয়ংপ্রকাশ অেন্ত বিযেে। ঈশ্বর অত্র্য শ্রকাে পচরচ্ছন্ন  িেচক্তচিত্শষ েয়। চযচে 

বেিযেচক্তক ভূমা। … 

  

আচম কখেও রাম েই, ঈশ্বত্রর (ঈশ্বত্রর সাকার ভাত্ির) সচহয কখেও এক েই, চকু পা 

আচম (ব্রত্হ্মর সচহয—বেিযেচক্তক সিযত্র-চিরােমাে সোর সচহয) এক। এখাত্ে একযাল 

কাো রচহয়াত্ে। এই কাো চেয়া আচম একচি শ্রোি ইাঁদর বযরী কচরলাম আর যুচম একচি 

েুেকায় হাযী প্র্তুয কচরত্ল। দই-ই কাোর। দইচিত্কই ভাচঙয়া শ্রফল। যাহারা মূলযঃ 

এক—যাই একই মৃচেকায় পচরণয হইল। ‘আচম এিং আমার চপযা এক।’ (চকু পা মাচির 

ইাঁদর আর মাচির হাযী কখেই এক হইত্য পাত্র ো।) 

  

শ্রকাে োয়িায় আমাত্ক র্াচমত্য হয়, আমার জ্ঞাে অল্প। যুচম হয়ত্যা আমার শ্রিত্য় চকেু 

শ্রিশী জ্ঞােী, যুচমও একস্থাত্ে র্াচময়া র্াও। আিার এক আত্মা আত্েে, চর্চে সিযত্েষ্ঠ বি। 

চযচেই ঈশ্বর, শ্রর্ািাধীশ (স্রষ্টারূত্প সগুলণ ঈশ্বর)। যখে চযচে সিযশচক্তমান্ ‘িেচক্ত’। সকল 

েীত্ির হৃেত্য় চযচে িাস কত্রে। যাাঁহার শরীর োই—শরীত্রর প্রত্য়ােে হয় ো। ধোত্ের 

অভোস প্রভৃচয ্ারা র্াহা চকেু আয়ে কচরত্য পার, শ্রর্ািীি ঈশ্বত্রর ধোে কচরয়াও যাহা 

লভে। একই ি্তু আিার শ্রকাে মহাপুরুষত্ক, অর্িা েীিত্ের ঐকযােত্ক ধোে কচরয়াও 

লাভ করা র্ায়। এগুলচলত্ক চিষয়িয ধোে িত্ল। সুযরাং এইভাত্ি কত্য়কচি িাহে িা 

চিষয়িয ি্তু লইয়া ধোে আরম্ভ কচরত্য হয়। ি্তুগুলচল িাচহত্রও হইত্য পাত্র, চভযত্রও 

হইত্য পাত্র। র্চে যুচম একচি েীঘয িাকে গ্রহণ কর, যত্ি যাহা শ্রমাত্িই ধোে কচরত্য 

পাচরত্ি ো। ধোে মাত্ে পুেঃপুেঃ চিন্তা কচরয়া মেত্ক শ্রধেয় ি্তুত্য চেচিষ্ট করার শ্রিষ্টা। 

মে সকল চিন্তাযরে র্ামাইয়া শ্রেয় এিং েিৎও র্াত্ক ো। জ্ঞাত্ের পচরচধ চিস্তৃয হয়। 

প্রচযিাত্রই ধোত্ের ্ারা শ্রযামার শচক্ত িৃচি হইত্ি। … আরও একিু শ্রিশী কত্িার পচরেম 

কর—ধোে িভীরযর হইত্ি। যখে শ্রযামার শরীত্রর িা অেে চকেুর শ্রিাধ র্াচকত্ি ো। 

এইভাত্ি একঘণ্টা ধোেমগ্ন র্াকার পর িাহে অিস্থায় চফচরয়া আচসত্ল শ্রযামার মত্ে হইত্ি 
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শ্রর্, ঐ সময়িুকুত্য যুচম েীিত্ে সিযাত্পো সুির শাচন্ত উপত্ভাি কচরয়াে। ধোেই 

শ্রযামার শরীরর্িচিত্ক চিোম চেিার একমাত্র উপায়। িভীরযম চেোত্যও ঐরূপ চিোম 

পাইত্য পার ো। িভীরযম চেোত্যও মে লাফাইত্য র্াত্ক। চকু পা (ধোত্ের) ঐ কত্য়কচি 

চমচেত্ি শ্রযামার মচস্তত্ের চক্রয়া প্রায় স্তি হইয়া র্ায়। শুধু একিু প্রাণশচক্ত মাত্র র্াত্ক। 

শরীত্রর জ্ঞাে র্াত্ক ো। শ্রযামাত্ক কাচিয়া িুকরা িুকরা কচরয়া শ্রফচলত্লও যুচম শ্রির 

পাইত্ি ো। ধোত্ে এযই আেি পাইত্ি শ্রর্, যুচম অযেন্ত হালকা শ্রিাধ কচরত্ি। ধোত্ে 

আমরা এইরূপ পূণয চিোম লাভ কচরয়া র্াচক। 

  

যারপর চিচভন্ন  ি্তুর উপত্র ধোে। শ্রমরুমজ্জার চিচভন্ন  শ্রকত্ি ধোত্ের প্রণালী আত্ে। 

(ত্র্াচিিত্ণর মত্য শ্রমরুেত্ণ্ডর মত্ধে ইিা ও চপেলা োমক দইচি স্নায়িীয় শচক্তপ্রিাহ 

িযযমাে। অন্তমুযখী ও িচহমুযখী শচক্তপ্রিাহ এই দই প্রধাে পত্র্ িমোিমে কত্র।) শূেেোলী 

(র্াহাত্ক িত্ল সুষুম্না) শ্রমরুেত্ণ্ডর মধে চেয়া িচলয়া চিয়াত্ে। শ্রর্ািীরা িত্লে, এই সুষুম্না-

পর্ সাধারণযঃ রুি র্াত্ক, চকু পা ধোোভোত্সর ফত্ল ইহা উেুক্ত হয়, (স্নায়িীয়) 

প্রাণশচক্তপ্রিাহত্ক (ত্মরুেত্ণ্ডর েীত্ি) িালাইয়া চেত্য পাচরত্লই কুণ্ডচলেী োিচরয হয়। 

েিৎ যখে চভন্ন রূপ ধারণ কত্র। … (এইরূত্প ঐশ্বচরক জ্ঞাে, অযীচিয় অেুভূচয ও 

আত্মজ্ঞাে লাভ কচরিার একমাত্র উপায় হইত্যত্ে কুণ্ডচলেীর োিরণ। )  

  

সহস্র সহস্র শ্রেিযা শ্রযামার িাচরচেত্ক োাঁিাইয়া রচহয়াত্েে। যুচম যাাঁহাচেিত্ক শ্রেচখত্য 

পাইত্যে ো, কারণ শ্রযামার েিৎ ইচিয়গ্রাহে। আমরা শ্রকিল এই িাচহরিাই শ্রেচখত্য 

পাচরি ইহাত্ক িলা র্াক ‘ক’। আমাত্ের মােচসক অিস্থা অেুর্ায়ী আমরা শ্রসই ‘ক’-ত্ক 

শ্রেচখ িা উপলচি কচর। িাচহত্র অিচস্থয ঐ িােচিত্ক ধরা র্াক। একচি শ্রিার আচসল, শ্রস 

ঐ মুিা িােচিত্ক চক ভাচিত্ি? শ্রস শ্রেচখত্ি—একেে পাহারাওয়ালা োাঁিাইয়া আত্ে। চশশু 

উহাত্ক মত্ে কচরল—একিা প্রকাণ্ড ভূয। একচি রু্িক যাহার শ্রপ্রচমকার েেে অত্পো 

কচরত্যচেলি শ্রস চক শ্রেচখল? চেশ্চয়ই যাহার চপ্রয়যমাত্ক। চকু পা এই স্থাণু িা মুিা িােচির 

শ্রযা শ্রকাে পচরিযযে হয় োই। ইহা শ্রর্রূপ চেল, শ্রসইরূপই রচহল। ্বভয়ং ঈশ্বরই শ্রকিল 
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আত্েে, আমরাই আমাত্ের চেিুযচিযার েেে যাাঁহাত্ক মােুষ, ধূচল, শ্রিািা, দঃখী ইযোচে-

রূত্প শ্রেচখয়া র্াচক। 

  

র্াহারা একইভাত্ি িচিয, যাহারা ্বভভািযঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এিং একই েিত্য িাস 

কত্র। অেেভাত্ি িচলত্ল িলা র্ায়—শ্রযামরা একই স্থাত্ে িাস কর। সমস্ত ্বভিয এিং সমস্ত 

েরক এখাত্েই। উোহরণ্বভরূপ িলা র্াইত্য পাত্র—কযকগুলচল িি িৃত্ের আকাত্র 

সমযল শ্রেত্রসমূহ শ্রর্ে পরস্পর কত্য়কচি চিিুত্য শ্রেে কচরয়াত্ে … । এই সমযল ভূচমর 

একচি িৃত্ে অিচস্থয আমরা আর একচি সমযত্লর (িৃেত্ক) শ্রকাে একচি চিিুত্য স্পশয 

কচরত্য পাচর। মে র্চে শ্রকত্ি শ্রপৌাঁত্ে, যত্ি সমস্ত স্তত্ররই শ্রযামার জ্ঞাে হইত্য র্াচকত্ি। 

ধোত্ের সময় কখেও কখেও যুচম র্চে অেে ভূচম স্পশয কর, যখে অেে েিত্যর প্রাণী, 

অশরীরী আত্মা এিং আরও কয চকেুর সংস্পত্শয আচসত্য পার। 

  

ধোত্ের শচক্ত ্ারাই এই-সি শ্রলাত্ক র্াইত্য পার। এই শচক্ত আমাত্ের ইচিয়গুলচলত্ক 

পচরিচযযয এিং পচরমাচেযয কত্র। র্চে যুচম পাাঁিচেে চিক চিক ধোে অভোস কর, এই 

(জ্ঞাে) শ্রকিগুলচলর চভযর হইত্য একপ্রকার ‘সংত্িেো’ অেুভি কচরত্ি—শ্রযামার 

েিণশচক্ত সূ্মতর যর হইত্যত্ে। … (জ্ঞাত্েচিয়গুলচল র্যই মাচেযয হইত্ি, অেুভূচযও যযই 

সূ্মতর  হইত্ি। যখে অধোত্মেিৎ খুচলয়া র্াইত্ি।) এইেেে ভারযীয় শ্রেিযািত্ণর চযেচি 

িেু কল্পো করা হইয়াত্ে। যৃযীয় িা জ্ঞােিেু উেীচলয হইত্ল চিচিধ আধোচত্মক েশযে 

উপচস্থয হয়। 
  

কুণ্ডচলেী শচক্ত শ্রমরুমজ্জার মধেচস্থয এক শ্রকি হইত্য শ্রকিান্তত্র র্যই উচিত্য র্াত্ক, 

যযই ইচিয়গুলচলর পচরিযযে সাচধয হয় এিং েিৎ চভন্ন রূত্প প্রযীয হইত্য আরম্ভ কত্র। 

পৃচর্িী যখে ্বভত্িয পচরণয হয়। শ্রযামার কর্া িে হইয়া র্ায়। যারপর কুণ্ডচলেী অধস্তে 

শ্রকিগুলচলত্য োচমত্ল যুচম আিার মােিীয় ভূচমত্য আচসয়া পি। সমস্ত শ্রকি অচযক্রম 

কচরয়া কুণ্ডচলেী র্খে মচস্তত্ে সহস্রাত্র শ্রপৌাঁচেত্ি, যখে সমগ্র েৃশে েিৎ (ত্যামার 

অেুভূচযত্য) চিলীে হয় এিং এক সো িেযীয চকেুই অেুভি কর ো। যখে যুচমই 
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পরমাত্মাি সমুেয় ্বভিয যাাঁহা হইত্যই সৃচষ্ট কচরত্যেি সমস্ত েিৎও যাাঁহা হইত্যই রিো 

কচরত্যে। চযচেই একমাত্র সোি চযচে োিা আর চকেুই োই।  
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৯. সোধ্ন সম্বনন্ধ কনয়কচি কথো 

[কোচলত্ফাচেযয়ার লস্ এত্ঞ্জত্লস-এ ‘শ্রহাম্-অব্-ট্রুর্’-এ প্রেে িক্তৃযা] 

  

আে সকাত্ল প্রাণায়াম ও অেোেে সাধোচে সম্বত্ে চকেু আত্লািো কচরি। যত্ির 

আত্লািো অত্েক হইয়াত্ে, এখে যাহার সাধে সম্বত্ে চকেু িচলত্ল মি হইত্ি ো। এই 

চিষয়চির উপর ভারত্য িহু গ্রন্থ শ্রলখা হইয়াত্ে। এত্েত্শর শ্রলাক শ্রর্মে োিচযক চিষত্য় 

কার্যকুশল, আমাত্ের শ্রেত্শর শ্রলাক শ্রযমচে ঐ চিষত্য় েে িচলয়া মত্ে হয়। এত্েত্শর 

পাাঁিেে শ্রলাক একসত্ে ভাচিয়া-চিচন্তয়া চিক কত্র, আমরা একচি শ্রর্ৌর্ কারিার 

(প্রচযষ্ঠ বিাে?) আরম্ভ কচরি, আর পাাঁিঘণ্টার মত্ধে যাহা কচরয়াও শ্রফত্ল। ভারত্যর শ্রলাক 

চকু পা এ-সি িোপাত্র এয অপিু শ্রর্, যাহাত্ের পঞ্চাশ িেত্রর শ্রিষ্টাত্যও এ-কােচি 

হয়ত্যা হইয়া উচিত্ি ো। চকু পা একচি চেচেষ লেে কচরিার আত্েি শ্রসখাত্ে র্চে শ্রকহ 

শ্রকাে োশযচেক ময প্রিার কচরত্য িায়, যাহা হইত্ল শ্রস মযিাে র্য উদ্ভিই হউক ো 

শ্রকে, যাহা গ্রহণ কচরিার শ্রলাত্কর অভাি হইত্ি ো। শ্রর্মে ধর, একচি েূযে সম্প্রোয় 

িচিয হইয়া প্রিার কচরত্য লাচিল শ্রর্, িার িের চেেরায একপাত্য় ভর চেয়া োাঁিাইয়া 

র্াচকত্য পাচরত্ল মুচক্তলাভ হয়ি সত্ে সত্ে একপাত্য় োাঁিাইিার ময শয শয শ্রলাক 

েুচিয়া র্াইত্ি। যাহারা েীরত্ি সি কষ্ট সহে কচরত্ি। িহু শ্রলাক আত্ে, র্াহারা ধমযলাত্ভর 

েেে িেত্রর পর িের ঊবযিাহু হইয়া র্াত্কি আচম ্বভিত্ে এরূপ শয শয শ্রলাক 

শ্রেচখয়াচে। আর এ-কর্াও মত্ে করা িচলত্ি ো শ্রর্, যাহারা চেত্রি আহামকি ি্তুযঃ 

যাহাত্ের জ্ঞাত্ের িভীরযা ও চিস্তার শ্রেচখত্ল চিচিয হইত্য হয়। কাত্েই শ্রেখা র্াইত্যত্ে 

শ্রর্, কমযেেযা শ চিরও অর্য আত্পচেক। 

  

অপত্রর শ্রোষ-গুলণ চিিার কচরিার সময় আমরা প্রায়ই এই একচি ভুল কচরয়া িচসি 

আমাত্ের মত্োরাত্েে আমরা শ্রর্ চিশ্ব রিো কচরত্যচে, যাহার িাচহত্র আর চকেু র্াচকত্য 

পাত্র—এ কর্া শ্রর্ে আমরা কখেও ভাচিত্যই িাই োি আমরা ভাচি—আমাত্ের চেত্ের 

েীচযত্িাধ, ঔচিযেত্িাধ, কযযিেত্িাধ ও প্রত্য়ােেত্িাধ চভন্ন  ঐসি শ্রেত্ত্র আর সমস্ত 
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ধারণাই মূলেহীে। শ্রসচেে ইওত্রাপ র্াত্রার পত্র্ মাসযাই শহর হইয়া র্াইত্যচেলামি যখে 

শ্রসখাত্ে ষাাঁত্ির লিাই িচলত্যচেল। উহা শ্রেচখয়া োহাত্ের ইংত্রে র্াত্রীরা সকত্লই 

ভীষণ উত্েচেয হইয়া উচিল, এিং সমগ্র িোপারিাত্ক অচয েৃশংস িচলয়া সমাত্লািো 

ও চেিা কচরত্য লাচিল। ইংলত্ণ্ড শ্রপৌাঁচেয়া শুচেলাম, িােী রাচখয়া লিাই কচরিার েেে 

পোচরত্স একেল শ্রলাক চিয়াচেল, চকু পা ফরাসীরা যাহাত্ের সেেসেে চফরাইয়া চেয়াত্ে। 

ফরাসীত্ের মত্য ও-কােচি পাশচিক। চিচভন্ন  শ্রেত্শ এই-োযীয় মযাময শুচেত্য শুচেত্য 

আচম র্ীশুখ্ীত্ষ্টর শ্রসই অযুলেীয় িাণীর মময হৃেয়েম কচরত্য শুরু কচরয়াচে—‘অপত্রর 

চিিার কচরও ো, যাহা হইত্লই চেত্েও অপত্রর চিিার হইত্য চেেৃচয পাইত্ি।’ র্যই 

চশচখ, যযই আমাত্ের অজ্ঞযা ধরা পত্ি, যযই আমরা িুচঝ শ্রর্, মােুত্ষর এই মে-োমক 

ি্তুচি কয চিচিত্র, কয িহুমুখী! র্খে শ্রেত্লমােুষ চেলাম, ্বভত্েশিাসীত্ের যপচ্বভসুলভ 

কৃচ্ছ্রসাধত্ের সমাত্লািো করা আমার অভোস চেলি আমাত্ের শ্রেত্শর িি িি 

আিাত্র্যরাও উহার সমাত্লািো কচরয়াত্েে, িুিত্েত্ির ময েণেো মহামােিও ঐরূপ 

কচরয়াত্েে। যিু িয়স র্য িাচিয়াত্ে, যযই িুচঝত্যচে শ্রর্, চিিার কচরিার অচধকার 

আমার োই। কখেও কখেও মত্ে হয়, িহু অসেচয র্াকা সত্িও এই-সি যপ্বভীর 

সাধেশচক্ত ও কষ্টসচহষু্ণযার একাংশও র্চে আমার র্াচকয! প্রায়ই মত্ে হয়, এ-চিষত্য় 

আচম শ্রর্-অচভময চেই ও সমাত্লািো কচর, যাহার কারণ এই েয় শ্রর্, আচম শ্রেহ-

চের্যাযে পেি কচর োি চেেক ভীরুযাই ইহার কারণ, কৃচ্ছ্রসাধোর শচক্ত ও সাহত্সর 

অভািই ইহার কারণ। 

  

যাহা হইত্লই শ্রেচখত্যে শ্রর্, শচক্ত, িীর্য ও সাহস—এই-সি অচয অদু্ভয চেচেষ। ‘সাহসী 

শ্রলাক,’ ‘িীর পুরুষ,’ ‘চেভযীক িেচক্ত’—প্রভৃচয কর্া সাধারণযঃ আমরা িেিহার কচরয়া 

র্াচক। চকু পা আমাত্ের এ-কর্া মত্ে রাখা উচিয শ্রর্, ঐ সাহচসকযা িা িীরত্ব িা অেে 

শ্রকাে গুলণই ঐ শ্রলাকচির িচরত্ত্রর চিরসার্ী েয়। শ্রর্-ত্লাক কামাত্ের মুত্খ েুচিয়া র্াইত্য 

পাত্র, শ্রসই-ই আিার ডাক্তাত্রর হাত্য েুচর শ্রেচখত্ল ভত্য় আিষ্ট হইয়া র্ায়ি আিার অপর 

শ্রকহ হয়ত্যা শ্রকাে কাত্লই কামাত্ের সমুত্খ োাঁিাইত্য সাহস পায় ো, চকু পা প্রত্য়ােে 

হইত্ল চস্থরভাত্ি অত্োপিার সহে কচরত্য পাত্র। কাত্েই অপত্রর চিিার কচরিার সময় 
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সাহচসকযা, মহি ইযোচে শ্রর্-সি শ  িেিহার করা হয়, যাহার অর্য খুচলয়া িলা 

প্রত্য়ােে। ‘ভাল েয়’ িচলয়া শ্রর্-ত্লাকচির সমাত্লািো আচম কচরত্যচে, শ্রসই শ্রলাকচিই 

হয়ত্যা আচম শ্রর্-সি চিষত্য় ভাল েই, এমে কযকগুলচল চিষত্য় আশ্চর্য রকত্ম ভাল হইত্য 

পাত্র। আর একচি উোহরণ শ্রেখ। প্রায়ই শ্রেখা র্ায়, পুরুষ ও েীত্লাত্কর কমযেেযা 

লইয়া আত্লািোকাত্ল আমরা সিযো চিক এই ভুলচিই কচরয়া িচস। শ্রর্মে—পুরুষরা 

লিাই কচরত্য এিং প্রিণ্ড শারীচরক শ্রেশ সহে কচরত্য পাত্র িচলয়া শ্রলাত্ক মত্ে কত্র শ্রর্, 

এই চিষয় লইয়া পুরুত্ষর শ্রেষ্ঠ বিত্ব শ্রেখাে র্ায়ি আর েীত্লাত্কর শারীচরক দিযলযা ও রু্ত্ি 

অপারিযার সত্ে পুরুত্ষর এই গুলত্ণর যুলো করা িত্ল। ইহা অেোয়। শ্রমত্য়রাও 

পুরুষত্ের ময সমাে সাহসী। চেে চেে ভাত্ি প্রত্যেত্কই ভাল। োরী শ্রর্ বধর্য, সচহষু্ণযা 

ও শ্রস্নহ লইয়া সন্তাে পালে কত্র, শ্রকান্ পুরুষ শ্রসভাত্ি যাহা কচরত্য পাত্র? একেে 

কমযশচক্তত্ক িািাইয়া যুচলয়াত্ে, অপরেে িািাইয়াত্ে সহেশচক্ত। র্চে িল, শ্রমত্য়রা শ্রযা 

শারীচরক েম কচরত্য পাত্র ো, যত্ি িচলি, পুরুষরাও শ্রযা সহে কচরত্য পাত্র ো। সমগ্র 

েিৎচি একচি চেখুাঁয ভারসাত্মের িোপার। এখে আমার োো োই, যত্ি একচেে হয়ত্যা 

আমরা োচেত্য পাচরি শ্রর্, েিণে কীত্ির চভযত্রও এমে চকেু আত্ে, র্াহা আমাত্ের 

মােিযার সত্ে প্রচযত্র্াচিযা কচরত্য পাত্র। অচয দষ্টপ্রকৃচযর শ্রলাত্কর চভযত্রও এমে 

চকেু সদ গুলণ র্াচকত্য পাত্র, র্াহা আমার চভযর শ্রমাত্িই োই। চেে েীিত্ে আচম প্রচযচেে 

ইহা লেে কচরত্যচে। অসভে োচযর একেে শ্রলাকত্ক শ্রেখ ো! আমার শ্রেহচি র্চে যাহার 

ময অমে সুিাম হইয! শ্রস ভরত্পি খায়-োয়, অসুখ কাহাত্ক িত্ল—যাহা শ্রিাধ হয় 

োত্েই োি আর এচেত্ক আমার শ্রযা অসুখ লাচিয়াই আত্ে। যাহার শ্রেত্হর সত্ে আমার 

মচস্তে িেলাইয়া লইত্য পাচরত্ল আমার সুত্খর মাত্রা কযই ো িাচিয়া র্াইয। যরত্ের 

উত্থাে ও পযে লইয়াই শ্রিািা েিৎচি িিাি শ্রকাে স্থাে েীিু ো হইত্ল অপর একচি স্থাে 

উাঁিু হইয়া যরোকার ধারণ কচরত্য পাত্র ো। সিযত্রই এই ভারসামে চিেেমাে। শ্রকাে 

চিষত্য় যুচম মহৎ, শ্রযামার প্রচযত্িশীর মহি অেে চিষত্য়। েী-পুরুত্ষর চিিার কচরিার 

সময় যাহাত্ের চেে চেে মহত্ির মাে ধচরয়া চিিার কচরও। একেত্ের েুযা আর 

একেত্ের পাত্য় ঢুকাইত্য শ্রিত্ল িচলত্ি শ্রকে? একেেত্ক খারাপ িচলিার শ্রকাে 
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অচধকারই অপত্রর োই। এই-োযীয় সমাত্লািো শ্রেচখত্ল শ্রসই প্রািীে কুসংস্কাত্ররই 

কর্া মত্ে পত্ি—‘এরূপ কচরত্ল েিৎ উৎসত্ন্ন  র্াইত্ি।’ চকু পা শ্রসরূপ করা সত্িও েিৎ 

এখেও বংস হইয়া র্ায় োই। এত্েত্শ িলা হইয শ্রর্, চেত্গ্রাত্ের ্বভাধীেযা চেত্ল শ্রেত্শর 

সিযোশ হইত্িি চকু পা সিযোশ হইয়াত্ে চক? আরও িলা হইয শ্রর্, িণচশোর প্রসার হইত্ল 

েিত্যর সিযোশ হইত্ি। চকু পা যাহাত্য আসত্ল েিত্যর উন্ন চযই হইয়াত্ে। কত্য়ক িের 

আত্ি এমে একখাচে গ্রন্থ প্রকাচশয হইয়াচেল, র্াহাত্য ইংলত্ণ্ডর সি শ্রিত্য় খারাপ অিস্থার 

সম্ভািোর িণযো চেল। শ্রলখক শ্রেখাইয়াচেত্লে শ্রর্, েচমকত্ের মেুরী িািার সত্ে সত্ে 

িেিসাত্য়র অিেচয ঘচিত্যত্ে। একিা রি উচিয়াচেল শ্রর্, ইংলত্ণ্ডর েচমকত্ের োিী 

অযেচধক—এচেত্ক োমযােরা কয কম শ্রিযত্ে কাে কত্র! এ-চিষত্য় যেত্ন্তর েেে 

োমযােীত্য একচি কচমশে পািাে হইল। কচমশে চফচরয়া আচসয়া খির চেল শ্রর্, োমযাে 

েচমকরা উচ্চযর হাত্র মেুরী পায়। এইরূপ হইল চক কচরয়া? েেচশোই ইহার কারণ। 

কাত্েই েেচশোর ফত্ল েিৎ উৎসত্ন্ন  র্াইত্ি, এ-কর্াচির িচয চক হইত্ি? চিত্শষ 

কচরয়া ভারযিত্ষয প্রািীেপন্থীত্েরই সিযত্র আচধপযে। যাহারা েেিত্ণর কাত্ে সি চকেুই 

লুকাইয়া রাচখত্য িায়। আমরাই েিত্যর মার্ার মচণ—এই-আত্মপ্রসােকর চসিান্ত কচরয়া 

িচসয়া আত্ে যাহারা। যাহাত্ের চিশ্বাস—এই-সি ভয়ঙ্কর পরীোমূলক প্রত্িষ্টাগুলচলত্য 

যাহাত্ের শ্রকাে েচয হইত্য পাত্র ো, যাহাত্য শুধু েেিণই েচযগ্রস্ত হইত্ি। 

  

এখে কমযকুশলযার কর্াত্যই চফচরয়া আসা র্াক। ভারত্য িহু প্রািীেকাল হইত্যই 

মেস্তত্ির িোিহাচরক প্রত্য়াত্ির কাে আরম্ভ হইয়াত্ে। খ্ীষ্টেত্ের প্রায় শ্রিৌে-শ িের 

পূত্িয ভারত্য একেে িি োশযচেক েচেয়াচেত্লে। যাাঁহার োম পযঞ্জচল। মেস্তি-চিষয়ক 

সমস্ত যর্ে, প্রমাণ ও িত্িষণা চযচে সংগ্রহ কচরয়াচেত্লে, অযীত্যর ভাণ্ডাত্র সচঞ্চয সমস্ত 

অচভজ্ঞযার সুত্র্ািিুকুও লইয়াচেত্লে। মত্ে র্াত্ক শ্রর্ে, েিৎ অচয প্রািীেি মাত্র দই িা 

চযে হাোর িের পূত্িয ইহার েে হয় োই। এখাত্ে—পাশ্চাযেত্েত্শ শ্রশখাে হয় শ্রর্, ‘চেউ 

শ্রিষ্টাত্মণ্ট’-এর সত্ে আিাত্রা-শ িের আত্ি সমাত্ের েে হইয়াচেলি যাহার পূত্িয সমাে 

িচলয়া চকেু চেল ো। পাশ্চাযে-েিত্যর শ্রিলা এ-কর্া সযে হইত্য পাত্র, চকু পা সমগ্র 

েিত্যর শ্রিলা েয়। লণ্ডত্ে র্খে িক্তৃযা চেযাম, যখে আমার একেে সুপচণ্ডয শ্রমধািী 
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িেু প্রায়ই আমার সত্ে যকয কচরত্যেি যাাঁহার যূণীত্র র্য শর চেল, যাহার সিগুলচল 

একচেে আমার উপর চেত্েপ কচরিার পর হিাৎ যার্বভত্র িচলয়া উচিত্লে, ‘যাহা হইত্ল 

আপোত্ের ঋচষরা ইংলত্ণ্ড আমাত্ের চশো চেত্য আত্সে োই শ্রকে?’ উেত্র আচম 

িচলয়াচেলাম, ‘কারণ যখে ইংলণ্ড িচলয়া চকেু চেলই ো, শ্রর্ শ্রসখাত্ে আচসত্িে। যাাঁহারা 

চক অরত্ণে িােপালার কাত্ে প্রিার কচরত্িে?’  

  

ইোরত্সাল আমাত্ক িচলয়াচেত্লে, ‘পঞ্চাশ িের আত্ি এত্েত্শ প্রিার কচরত্য আচসত্ল 

আপোত্ক এখাত্ে ফাাঁচস শ্রেওয়া হইয, আপোত্ক েীিন্ত েগ্ধ করা হইয, অর্িা চঢল 

েুাঁচিয়া গ্রাম হইত্য যািাইয়া শ্রেওয়া হইয।’  

  

কাত্েই খ্ীষ্টেত্ের শ্রিৌে-শ িের পূত্িযও সভেযার অচস্তত্ব চেল, ইহা মত্ে করা শ্রমাত্িই 

অত্র্ৌচক্তক েয়। সভেযা সি সমত্য়ই চেম্নযর অিস্থা হইত্য উচ্চযর অিস্থায় আচসয়াত্ে 

চকো—এ-কর্ার মীমাংসা এখেও হয় োই। এই ধারণাচিত্ক প্রমাণ কচরিার েেে শ্রর্-সি 

রু্চক্ত-প্রমাণ শ্রেখাে হইয়াত্ে, চিক শ্রসই-সি রু্চক্ত-প্রমাণ চেয়া ইহাও শ্রেখাে র্ায় শ্রর্, 

সভে মােুষই ক্রত্ম অসভে িিযত্র পচরণয হইয়াত্ে। েৃষ্টান্তরূত্প িলা র্ায়, িীোরা কখেও 

চিশ্বাসই কচরত্য পাত্র ো শ্রর্, আচেম িিযর অিস্থা হইত্য সভেযার উৎপচে হইয়াত্েি 

কারণ যাহাত্ের অচভজ্ঞযা ইহার চিপরীয সত্যেরই সােে শ্রেয়। চকু পা শ্রযামরা র্খে 

আত্মচরকার সভেযার উত্েখ কর, যখে শ্রযামাত্ের িচলিার প্রকৃয অচভপ্রায় এই শ্রর্, 

শ্রযামাত্ের োচয চিরকাল র্াচকত্ি এিং উন্ন চযর পত্র্ই িচলত্ি। শ্রর্ চহিুরা সায শয 

িৎসর ধচরয়া অিেচযর পত্র্ িচলত্যত্ে, যাহারা প্রািীেকাত্ল সভেযায় অচয-উন্ন য চেল—

এ-কর্া চিশ্বাস করা খুিই সহে। ইহা শ্রর্ সযে েয়—এ-কর্া প্রমাণ করা র্ায় ো। 

  

শ্রকাে সভেযা সমূ্পণয ্বভযিভাত্ি িচিয়া উচিয়াত্ে, এরূপ েৃষ্টান্ত একচিও পাওয়া র্ায় ো। 

অপর একচি সুসভে োচয আচসয়া শ্রকাে োচযর সচহয চমচশয়া র্াওয়া োিাই শ্রস োচয 

সভে হইয়া উচিয়াত্ে—এরূপ একচি োচযও েিত্য োই। এক চহসাত্ি িচলত্য পারা র্ায়, 

মূল সভেযার অচধকারী োচয একচি িা দচি চেল, যাহারাই িাচহত্র র্াইয়া চেত্েত্ের 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাি েিাইয়াত্ে এিং অেোেে োচযর সচহয চমচশয়া চিয়াত্েি এইভাত্িই সভেযার চিস্তার 

ঘচিয়াত্ে। 

  

িাস্তি েীিত্ে আধুচেক চিজ্ঞাত্ের ভাষায় কর্া িলাই ভাল। চকু পা একচি কর্া শ্রযামাত্ের 

িরণ রাচখত্যই হইত্ি। ধমযচিষয়ক কুসংস্কার শ্রর্মে আত্েি চিজ্ঞাত্ের শ্রেত্ত্রও শ্রসইরূপ 

কুসংস্কার আত্ে। এমে অত্েক পুত্রাচহয আত্েে, র্াাঁহারা ধমযােুষ্ঠ বিােত্ক চেে েীিত্ের 

বিচশষ্টেরূত্প গ্রহণ কত্রেি শ্রযমচে বিজ্ঞাচেক োমত্ধয় এমে অত্েক আত্েে, র্াাঁহারা 

প্রাকৃচযক চেয়ত্মর পূোরী। ডারউইে িা হািচলর ময িি িি বিজ্ঞাচেকত্ের োম করা 

মাত্র আমরা অেভাত্ি যাাঁহাত্ের অেুসরণ কচর। এইচি আেকালকার িচলয প্রর্া। র্াহাত্ক 

আমরা চিজ্ঞােসময জ্ঞাে িচল, যাহার চভযর শযকরা চেরােব্বই ভািই হইত্যত্ে চেেক 

মযিাে। ইহাত্ের অত্েকগুলচল আিার প্রািীেকাত্লর িহু-মস্তক ও িহু-হস্তচিচশষ্ট ভূত্য 

অে চিশ্বাস অত্পো শ্রকাে অংত্শ উৎকৃষ্ট েয়ি যত্ি পার্যকে এইিুকু শ্রর্, কুসংস্কার হইত্লও 

উহাত্য মােুষত্ক িােপার্র প্রভৃচয অত্িযে পোর্য হইত্য অন্তযঃ খাচেকিা আলাো িচলয়া 

ভািা হইয। র্র্ার্য চিজ্ঞাে আমাত্ের সািধাত্ে িচলত্য িত্ল। পুত্রাচহযত্ের সত্ে িেিহাত্র 

শ্রর্মে সযকয হইয়া িচলত্য হয়, চিজ্ঞােীত্ের শ্রিলায়ও শ্রযমচে সযকযযা আিশেক। 

অচিশ্বাস লইয়া শুরু কর। চিত্েষণ কচরয়া পরীো কচরয়া, সি প্রমাণ পাইয়া যত্ি চিশ্বাস 

কর। আধুচেক চিজ্ঞাত্ের অচযপ্রিচলয চিশ্বাস এখেও প্রমাত্ণােীণয হয় োই। অঙ্কশাত্ের 

ময চিজ্ঞাত্ের চভযত্রও অত্েকগুলচল মযিােই শুধু কাে িালাইয়া র্াইিার উপরু্ক্ত 

সামচয়ক চসিান্ত চহসাত্ি িৃহীয হইয়াত্ে। উচ্চযর জ্ঞাত্ের উত্েত্ষর সত্ে সত্ে শ্রসগুলচল 

িাচযল হইয়া র্াইত্ি। 

  

খ্ীষ্টেত্ের শ্রিৌে-শ িের পূত্িয একেে িি ঋচষ কযকগুলচল মেস্তাচিক যত্র্ের সুচিেোস, 

চিত্েষণ এিং সামােেীকরত্ণর শ্রিষ্টা কচরয়াচেত্লে। যাাঁহাত্ক অেুসরণ কচরয়া আরও 

অত্েত্ক যাাঁহার আচিেৃয জ্ঞাত্ের অংশচিত্শষ লইয়া যাহার চিত্শষ িিযা কচরয়া চিয়াত্েে। 

প্রািীে োচযগুলচলর মত্ধে শুধু চহিুরাই জ্ঞাত্ের এই চিত্শষ শাখাচির িিযায় র্র্ার্য 

আন্তচরকযার সচহয ব্রযী হইয়াচেত্লে। আচম এখে চিষয়চি শ্রযামাত্ের চশখাইত্যচে—চকু পা 
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শ্রযামরা কয়েেই িা ইহা অভোস কচরত্ি? অভোস োচিয়া চেত্য কয়চেে িা কয়মাস আর 

লাচিত্ি শ্রযামাত্ের? এ-চিষত্য়র উপরু্ক্ত উেেম শ্রযামাত্ের োই। ভারযিাসীরা চকু পা 

রু্ত্ির পর রু্ি ইহার অেুশীলে িালাইয়া র্াইত্ি। শুচেয়া আশ্চর্য হইত্ি, ভারযিাসীত্ের 

শ্রকাে সাধারণ প্রার্যো-িহৃ, শ্রকাে সাধারণ সমত্িয প্রার্যো-মি িা ঐ-োযীয় শ্রকাে চকেু 

োইি যাহা সত্িও যাহারা প্রচযচেে শ্বাস-চেয়িণ অভোস কত্র, মেত্ক একাগ্র কচরত্য 

শ্রিষ্টা কত্রি এইচিই যাহাত্ের উপাসোর প্রধাে অে। এইগুলচলই মূল কর্া। প্রত্যেক 

চহিুত্ক ইহা কচরত্যই হয়। ইহাই শ্রস-ত্েত্শর ধময। যত্ি সকত্ল এক পিচয অিলম্বত্ে 

উহা ো-ও কচরত্য পাত্র, শ্বাস-চেয়িণ, মেঃসংর্ম প্রভৃচয অভোস কচরিার েেে এক 

এক েত্ের এক একচি চিত্শষ পিচয র্াচকত্য পাত্র। চকু পা একেত্ের পিচয অপত্রর 

োচেিার প্রত্য়ােে হয় ো, এমে চক যাহার েীর-ও োি চপযাও হয়ত্যা োত্েে ো, পুত্র 

চক পিচয অিলম্বত্ে িচলত্যত্ে। চকু পা সকলত্কই এ-সি অভোস কচরত্য হয়। আর এ-

সত্ির মত্ধে শ্রকাে শ্রিাপে রহসে োইি শ্রিাপে রহত্সের শ্রকাে ভািই ইহার মত্ধে োই। 

হাোর হাোর শ্রলাক চেযে িোযীত্র িচসয়া শ্রিাখ িুচেয়া প্রাণায়াম ও মত্ের একাগ্রযা-

সাধত্ের অভোস কচরত্যত্ে—এ-েৃশে চেযেই শ্রিাত্খ পত্ি। মােি-সাধারত্ণর পত্ে 

কযকগুলচল অভোস-সাধোর পত্র্ িোিহাচরক শ্রেত্ত্র দইচি অন্তরায় র্াচকত্য পাত্র। 

প্রর্মযঃ ধমযািাত্র্যরা মত্ে কত্রে শ্রর্, সাধারণ শ্রলাক এ-সি সাধোর শ্রর্ািে েয়। এই 

ধারণায় হয়ত্যা চকেু সযে র্াচকত্য পাত্র, চকু পা িত্িযর ভািই ইহার েেে শ্রিশী োয়ী। 

চ্যীয় অন্তরায় চের্যাযত্ের ভয়। শ্রর্মে—এত্েত্শ হাসোস্পে হইিার ভত্য় প্রকাশে স্থাত্ে 

শ্রকহ প্রাণায়াম অভোস কচরত্য িাচহত্ি োি এখাত্ে এ-সত্ির িলে োই। আিার ভারত্য 

র্চে শ্রকহ, ‘ভিিান্ , আে আমাত্ক চেত্ের অন্ন  শ্রর্ািাি কচরয়া োও’ িচলয়া প্রার্যো কত্র, 

যত্ি শ্রলাত্ক উপহাস কচরত্ি। চহিুত্ের েৃচষ্টত্য ‘শ্রহ আমার ্বভিযিাসী চপযা’ ইযোচে িলার 

শ্রিত্য় িি আহামচক র্াচকত্য পাত্র ো। উপাসোকাত্ল চহিু ইহাই ভাচিয়া র্াত্ক শ্রর্, 

ভিিান্ যাহার অন্তত্রই রচহয়াত্েে। 

  

শ্রর্ািীরা িত্লে, আমাত্ের শ্রেত্হ চযেচি প্রধাে স্নায়ুপ্রিাহ আত্েি একচিত্ক যাাঁহারা ইিা 

িত্লে, অপরচিত্ক চপেলা, আর এই দইচির মধেিযযীচিত্ক িত্লে সুষুম্নাি এগুলচল সিই 
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শ্রমরু-োলীর মত্ধে অিচস্থয। িামচেত্কর ইিা এিং েচেত্ণর চপেলা—এই দইচির 

প্রত্যেকচিই স্নায়ু-গুলচ্ছি আর মধেিযযী সুষুম্নাচি একচি শূেে োলী, স্নায়ুগুলচ্ছ েয়। এই সুষুম্না-

পর্ রুিািস্থায় র্াত্কি সাধারণ মােুষ শুধু ইিা ও চপেলার সাহাত্র্েই কাে িালায় িচলয়া 

ঐ পর্চি যাহাত্ের শ্রকাে প্রত্য়ােত্েই লাত্ি ো। চিচভন্ন  অে-প্রযেে-সঞ্চারী অেোেে 

স্নায়ুগুলচলর মারফয শরীত্রর সিযত্র মচস্তত্ের আত্েশ শ্রপৌাঁোইয়া চেিার েেে ইিা ও চপেলা 

োিীর চভযর চেয়া স্নায়ুপ্রিাহ সি সমত্য় িলাত্ফরা কত্র। ইিা ও চপেলাত্ক চেয়চিয ও 

েত্িািি করাই প্রাণায়াত্মর মহান্ উত্েশে। চকু পা শুধু শ্বাসচক্রয়ািুকুর চভযর চকেুই োই—

ফুসফুত্সর চভযর চকেুিা িাযাস ঢুকাইয়া লওয়া োিা উহা আর চক? রক্তত্শাধে োিা 

উহার আর শ্রকাে প্রত্য়ােেই োইি িাচহর হইত্য আমরা শ্রর্ িায়ুত্ক চেঃশ্বাত্সর সচহয 

িাচেয়া লই এিং উহাত্ক রক্তত্শাধত্ের কাত্র্য চেত্য়াি কচর, শ্রস িায়ুর মত্ধে শ্রকাে শ্রিাপে 

রহসে োইি ঐ চক্রয়ািা শ্রযা একিা স্পিে োিা আর চকেুই েয়। এই িচযচিত্ক প্রাণ-

োমক একচি মাত্র স্পিত্ে পচরণয করা র্ায়ি আর সি োয়িায় সি িচযই এই প্রাত্ণরই 

চিচভন্ন  চিকাশ মাত্র। এই প্রাণই চিদেৎ, এই প্রাণই শ্রিৌম্বক-শচক্তি মচস্তে এই প্রাণত্কই 

চিন্তারূত্প চিকীণয কত্র। সিই প্রাণি প্রাণই িি, সূর্য ও েেত্রিণত্ক িাচলয কচরত্যত্ে। 

  

আমরা িচল—চিত্শ্বর র্াহা চকেু আত্ে, যাহা সিই এই প্রাত্ণর স্পিত্ের ফত্ল চিকাশলাভ 

কচরয়াত্ে। স্পিত্ের সত্িযাচ্চ ফল চিন্তা। ইহা অত্পোও িি র্চে চকেু র্াত্ক, যাহা ধারণা 

কচরিার েমযা আমাত্ের োই। ইিা ও চপেলা োমক োিী্য় প্রাত্ণর সাহাত্র্ে কাে 

কত্র। প্রাণই চিচভন্ন  শচক্তরূত্প পচরণয হইয়া শরীত্রর প্রচয অেত্ক পচরিাচলয কত্র। 

ভিিান্ েিৎরূত্প কাত্র্যর স্রষ্টা এিং চসংহাসত্ের উপত্র িচসয়া েোয়চিিার কচরত্যত্েে—

ভিিান্ সম্বত্ে এই প্রািীে ধারণা পচরযোি কর। কাে কচরত্য কচরত্য আমরা োন্ত হইয়া 

পচি, কারণ ঐ কাত্র্য আমাত্ের চকেুিা প্রাণ-শচক্ত িেচয়য হইয়া র্ায়। 

  

চেয়চময প্রাণায়াত্মর ফত্ল শ্বাসচক্রয়া চেয়চিয হয়, প্রাত্ণর চক্রয়া েত্িািি হইয়া উত্ি। 

প্রাণ র্খে চেয়চময েত্ি িত্ল, যখে শ্রেত্হর সি-চকেুই চিকময কাে কত্র। শ্রর্ািীত্ের 

র্খে চেে শরীত্রর উপর আচধপযে আত্স, যখে শরীত্রর শ্রকাে অংশ অসুস্থ হইত্ল 
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যাাঁহারা শ্রির পাে শ্রর্, প্রাণ শ্রসখাত্ে চিকময েত্ি িচলত্যত্ে ো, এিং র্যেণ ো সহে 

েি চফচরয়া আত্স, যযেণ যাাঁহারা প্রাণত্ক শ্রসচেত্ক সঞ্চাচলয কত্রে। 

  

শ্রযামার চেত্ের প্রাণত্ক শ্রর্মে যুচম চেয়চিয কচরত্য পার, শ্রযমচে র্ত্র্ষ্ট শচক্তমান্ হইত্ল 

এখাত্ে িচসয়াই ভারত্য অিচস্থয অপর একেত্ের প্রাণত্কও যুচম চেয়চিয কচরত্য 

পাচরত্ি। সি প্রাণই এক, মাঝখাত্ে শ্রকাে শ্রেে োইি একত্বই সিযত্র চিেেমাে। বেচহক 

চেক চেয়া, আচত্মক মােচসক ও বেচযক চেক চেয়া, আধোচত্মক চেক চেয়া সিই এক। 

েীিে একচি স্পিে মাত্র। র্াহা এই (চিশ্বিোপী েি) ‘আকাশ’-সমুেত্ক স্পচিয 

কচরত্যত্ে, যাহাই শ্রযামার চভযরও স্পিে োিাইত্যত্ে। শ্রকাে হ্রত্ে শ্রর্মে কাচিত্েের 

মাত্রার যারযমে চিচশষ্ট অত্েকগুলচল িরত্ফর স্তর িচিয়া ওত্ি, অর্িা শ্রকাে িাত্ের সািত্র 

িােস্তত্রর চিচভন্ন  ঘেত্ব র্াত্ক, এই চিশ্বচিও শ্রর্ে শ্রসই ধরত্ের েি পোত্র্যর একচি 

সমুে। ইহা একচি ‘আকাত্শর’ সমুেি ইহার চভযর ঘেত্ত্বর যারযমে অেুসাত্র আমরা 

িি, সূর্য, যারা ও আমাত্ের চেত্েত্ের অচস্তত্ব শ্রেচখত্যচেি চকু পা সিযত্েত্ত্রই চেরিচচ্ছন্ন যা 

অিোহয রচহয়াত্ে, সি স্থাে েুচিয়া শ্রসই একই পোর্য চিেেমাে। 

  

অধোত্মচিজ্ঞাত্ের িিযা কচরত্ল আমরা িুচঝত্য পাচর শ্রর্, েিৎ ি্তুযঃ একি অধোত্মেিৎ, 

েিেিৎ, মত্োেিৎ এিং প্রাণ-েিৎ—এরূপ শ্রকাে শ্রভে োই। সিই এক চেচেষ, র্চেও 

অেুভূচযর চিচভন্ন  স্তর হইত্য শ্রেখা হইত্যত্ে। র্খে যুচম চেত্েত্ক শ্রেহ িচলয়া ভাি, যখে 

যুচম শ্রর্ মে, শ্রস-কর্া ভুচলয়া র্াওি আিার চেত্েত্ক র্খে মে িচলয়া ভাি, যখে শরীত্রর 

কর্া ভুচলয়া র্াও। ‘যুচম’-োমত্ধয় একচি মাত্র সোই আত্েি শ্রস ি্তুচিত্ক যুচম েিপোর্য 

িা শরীর িচলয়া মত্ে কচরত্য পার, অর্িা শ্রসচিত্ক মে িা আত্মারূত্পও শ্রেচখত্য পার। 

েে, েীিে ও মৃযুে—এ-সি প্রািীে কুসংস্কার মাত্র। শ্রকহ কখেও েোয় োই, শ্রকহ 

কখেও মচরত্িও োি আমরা শুধু স্থাে পচরিযযে কচর—আর শ্রিশী চকেু েয়। পাশ্চাত্যের 

শ্রলাত্করা শ্রর্ মরণত্ক এয িি কচরয়া ভাত্ি, যাহাত্য আচম দঃচখযি সি সময় যাহারা 

একিু আয়ুলাত্ভর েেে লালাচয়য। ‘মৃযুের পত্রও শ্রর্ে আমরা িাাঁচিয়া র্াচকি আমাচেিত্ক 

িাাঁচিয়া র্াচকত্য োও!’ র্চে শ্রকহ যাহাত্ের শ্রশাোয় শ্রর্, মৃযুের পত্রও যাহারা িাাঁচিয়া 
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র্াচকত্ি, যাহা হইত্ল যাহারা কী খুশীই ো হয়! এ-চিষত্য় আমাত্ের সত্িহ আত্স চক 

কচরয়া! চক কচরয়া আমরা কল্পো কচরত্য পাচর শ্রর্, আমরা মচরয়া চিয়াচে! চেত্েত্ক মৃয 

িচলয়া ভাচিত্য শ্রিষ্টা কর শ্রেচখ, শ্রেচখত্ি শ্রযামার চেত্ের মৃযত্েহ শ্রেচখিার েেে যুচম 

িাাঁচিয়াই আে। িাাঁচিয়া র্াকা এমে একচি অদু্ভয সযে শ্রর্, মুহূত্যযর েেেও যুচম যাহা 

ভুচলত্য পার ো। শ্রযামার চেত্ের অচস্তত্ব সম্বত্ে শ্রর্মে সত্িহ হইত্য পাত্র ো, িাাঁচিয়া 

র্াকা সম্বত্েও চিক যাহাই। শ্রিযোর প্রর্ম প্রমাণই হইল—‘আচম আচে’। শ্রর্ অিস্থা শ্রকাে 

কাত্ল চেল ো, যাহার কল্পো করা িত্ল চক? সি সত্যের মত্ধে ইহা সি শ্রিত্য় শ্রিশী 

্বভযঃচসি। কাত্েই অমরত্ত্বর ভাি মােুত্ষর মজ্জািয। র্াহা কল্পো করা র্ায় ো, যাহা 

লইয়া শ্রকাে আত্লািো িত্ল চক? র্াহা ্বভযঃচসি, যাহার সযোসযে লইয়া আমরা 

আত্লািো কচরত্য িাচহি শ্রকে? 

  

কাত্েই শ্রর্ চেক হইত্যই শ্রেখা র্াক ো শ্রকে, শ্রিািা চিশ্বচি একচি অখণ্ড সো। এই মুহূত্যয 

চিশ্বচিত্ক প্রাণ ও আকাত্শর, শচক্ত ও েিপোত্র্যর একচি অখণ্ড সো িচলয়া আমরা 

ভাচিত্যচে। মত্ে র্াত্ক শ্রর্ে, অেোেে মূল যিগুলচলর ময এ যিচিও ্বভ-চিত্রাধী। কারণ 

শচক্ত মাত্ে চক?—র্াহা েিপোত্র্য িচযর সঞ্চার কত্র, যাহাই শচক্ত। আর েিপোর্য 

চক?—র্াহা শচক্তর ্ ারা িাচলয হয়, যাহাই েিপোর্য। এরূপ সংজ্ঞা অত্েোেোেয়-ত্োত্ষ 

দষ্ট। জ্ঞােচিজ্ঞাে সম্বত্ে আমাত্ের এয িিয সত্িও আমাত্ের রু্চক্তর কযকগুলচল মূল 

উপাোে িিই অদু্ভয ধরত্ের। আমাত্ের ভাষায় র্াহাত্ক িত্ল—‘মার্া োই, যার মার্া 

িের্া!’ এই োযীয় পচরচস্থচযত্ক ‘মায়া’ িত্ল। ইহার অচস্তত্ব োই, োচস্তত্বও োই। ইহাত্ক 

‘সৎ’ িচলত্য পার ো, কারণ র্াহা শ্রেশ-কাত্লর অযীয, র্াহা ্বভযঃচসি, যাহাই শুধু ‘সৎ’। 

যিু অচস্তত্ব সম্বত্ে আমাত্ের ধারণার সচহয এই েিত্যর অত্েকিা চমল আত্ে িচলয়া 

ইহার িোিহাচরক সো ্বভীকৃয হয়। 

  

চকু পা শ্রর্চি আসল সদ ি্তু, পারমাচর্যক সো, যাহা সি-চকেুরই চভযর-িাচহর েুচিয়া 

রচহয়াত্েি শ্রসই সোই শ্রর্ে ধরা পচিয়াত্ে শ্রেশ-কাল-চেচমত্ের োত্ল। এই অসীম, 

অোচে, অেন্ত, চির-আেিময়, চিরমুক্ত সদ ি্তুচিই আমাত্ের ্বভরূপ, আসল মােুষ। এই 
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আসল মােুষচি েিাইয়া পচিয়াত্ে শ্রেশ-কাল-চেচমত্ের োত্ল। েিত্যর সি-চকেুরই 

এই একই অিস্থা। সি-চকেুরই সযে্বভরূপ হইত্যত্ে এই সীমাহীে অচস্তত্ব। (ি্তুশূেে) 

চিজ্ঞােিাত্ের কর্া েয় এ-সিি এ-কর্ার অর্য ইহা েয় শ্রর্, েিত্যর শ্রকাে অচস্তত্বই োই। 

সিযপ্রকার সাংসাচরক িেিহারচসচির েেে ইহার একচি আত্পচেক সো আত্ে। চকু পা ইহার 

অেেচেরত্পে অচস্তত্ব োই। শ্রেশ-কাল-চেচমত্ের অযীয পারমাচর্যক সোত্ক অিলম্বে 

কচরয়াই েিৎ োাঁিাইয়া আত্ে। 

  

চিষয়ি্তু োচিয়া িহুেূত্র িচলয়া আচসয়াচে। এখে মূল িক্তত্িে চফচরয়া আসা র্াক। 

আমাত্ের জ্ঞাযসাত্র িা অজ্ঞাযসাত্র (ত্েত্হর মত্ধে) র্াহা চকেু ঘচিত্যত্ে, যাহা সিই 

স্নায়ুর মাধেত্ম প্রাত্ণর ্ ারা সংঘচিয হইত্যত্ে। আমাত্ের অজ্ঞাযসাত্র শ্রর্-সি কাে িত্ল, 

শ্রসগুলচল চেত্ের আয়ত্ে আচেত্য পাচরত্ল কয ভাল হয়, িল শ্রেচখ! 

  

ঈশ্বর কাহাত্ক িত্ল, মােুষ কাহাত্ক িত্ল, পূত্িয যাহা শ্রযামাত্ের িচলয়াচে। মােুষ শ্রর্ে 

একচি অসীম িৃে, র্াহার পচরচধর শ্রকাে সীমা োই, চকু পা র্াহার শ্রকি একচি চিত্শষ 

স্থাত্ে চেিি। আর ঈশ্বর শ্রর্ে একচি অসীম িৃে, র্াহার পচরচধর শ্রকাে সীমা োই, চকু পা 

র্াহার শ্রকি সিযত্র চিেেমাে। ঈশ্বর সকত্লর হায চেয়াই কাে কত্রে, সি শ্রিাখ চেয়াই 

শ্রেত্খে, সি পা চেয়াই হাাঁত্িে, সকল শরীর অিলম্বত্ে শ্বাস-গ্রহণ কত্রে, সকল েীিে 

অিলম্বত্েই েীিেধারণ কত্রে, প্রত্যেক মুখ চেয়া কর্া িত্লে এিং প্রত্যেক মচস্তত্ের 

চভযর চেয়াই চিন্তা কত্রে। মােুষ র্চে যাহার আত্মত্িযোর শ্রকি অেন্তগুলত্ণ িািাইয়া 

শ্রেয়, যাহা হইত্ল শ্রস ঈশ্বত্রর ময হইত্য পাত্র, সমগ্র চিত্শ্বর উপর আচধপযে অেযে 

কচরত্য পাত্র। কাত্েই আমাত্ের অেুধোত্ের প্রধাে চিষয় হইল শ্রিযো। ধর, শ্রর্ে 

অেকাত্রর মত্ধে একচি আচে-অন্তহীে শ্ররখা রচহয়াত্ে। শ্ররখাচিত্ক আমরা শ্রেচখত্য 

পাইত্যচে ো, চকু পা যাহার উপর চেয়া একচি শ্রেোচযচিযিু সঞ্চরণ কচরত্যত্ে। শ্ররখাচির 

উপর চেয়া িচলিার সময় শ্রেোচযচিযিুচি শ্ররখার চিচভন্ন  অংশগুলচলত্ক পর পর আত্লাচকয 

কচরত্যত্ে, আর শ্রর্ অংশ চপেত্ে পচিত্যত্ে, যাহা আিার অেকাত্র চমচশয়া র্াইত্যত্ে। 

আমাত্ের শ্রিযোত্ক এই শ্রেোচযচিযিুচির সচহয যুলো করা র্ায়। িযযমাত্ের অেুভূচয 
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আচসয়া অযীত্যর অেুভূচযগুলচলত্ক সরাইয়া চেত্যত্ে, অর্িা অযীয অেুভূচযগুলচল 

অিত্িযে অিস্থা প্রাি হইত্যত্ে। আমরা শ্রির-ই পাই ো শ্রর্, শ্রসগুলচল আমাত্ের মত্ধে 

রচহয়াত্েি শ্রসগুলচল আত্ে এিং আমাত্ের অজ্ঞাযসাত্র আমাত্ের শ্রেহমত্ের উপর প্রভাি 

চিস্তার কচরত্যত্ে। শ্রিযোর সাহার্ে োিা আমাত্ের অভেন্তত্র শ্রর্-সি কার্য এখে 

িচলত্যত্ে, শ্রসগুলচল সিই একচেে আমাত্ের সজ্ঞাত্ে সাচধয হইয। এখে ্বভয়ংচক্রয় হইয়া 

িলার ময র্ত্র্ষ্ট শ্রপ্ররণাশচক্ত যাহাত্ের মত্ধে সঞ্চাচরয হইয়াত্ে।  

  

সি েীচযশাত্েই এই একিা িি রকত্মর ভুল ধরা পত্ি শ্রর্, চক উপাত্য় মােুষ খারাপ 

কাে করা হইত্য চিরয র্াচকত্ি, শ্রসই চশো ঐ েীচযশােগুলচলত্য োই। সি েীচযপিচযই 

চশখায়, ‘িুচর কচরও ো।’ খুি ভাল কর্া। চকু পা মােুষ িুচর কত্র শ্রকে? ইহার কারণ এই 

শ্রর্, সিযত্েত্ত্র িুচর, ডাকাচয প্রভৃচয খারাপ কােগুলচল সিই আপো-আপচে ঘচিয়া র্ায়। 

োিী শ্রিার-ডাকাত্যরা, চমর্োিােীরা, অেোয়কারী ের-োরী—সকত্লই চেে চেে অচেচ্ছা 

সত্িও ঐরূপ হইয়া চিয়াত্ে। ইহা সযেই মেস্তত্ির একচি িি সমসো। মােুত্ষর চিিার—

আমাচেিত্ক অচয উোর সহৃেয় েৃচষ্ট লইয়াই কচরত্য হইত্ি। 

  

ভাল হওয়া অয শ্রসাো েয়। মুচক্তলাত্ভর পূিয পর্যন্ত যুচম শ্রযা একচি র্িমাত্র, যার শ্রিশী 

আর চক? চেত্ে ভাল িচলয়া শ্রযামার িিয করা চক উচিয? চেশ্চয়ই ো। যুচম ভাল, কারণ 

এরূপ ো হইয়া শ্রযামার উপায় োই। আর একেে খারাপ, কারণ শ্রসও ঐরূপ ো হইয়া 

পাত্র ো। যাহার অিস্থায় পচিত্ল যুচম শ্রর্ চক হইত্য, শ্রক োত্ে? দশ্চচরত্রা োরী িা 

শ্রেলখাোর শ্রিার শ্রযা শ্রযামাত্েরই চহযাত্র্য র্ীশুখ্ীত্ষ্টর ময িচলপ্রেে হইত্যত্ে, র্াহাত্য 

শ্রযামরা ভাল হও। সামাচেক ভারসামে রোর ধারাই এই। র্য শ্রিার ও খুেী আত্ে, র্য 

চিিারিুচিহীে, র্য দিযলযম িেচক্ত, র্য পাচপষ্ঠ বি, র্য োেিপ্রকৃচযর শ্রলাক আত্ে, আমার 

েৃচষ্টত্য যাহারা সকত্লই এক একেে র্ীশু। শ্রেিরূপী খ্ীষ্ট এিং োেিরূপী খ্ীষ্ট উভত্য়ই 

আমার পূোহয, এই আমার মযি ইহা োিা অেে ধারণা আমার পত্ে অসম্ভি। সত্যর 

িরত্ণ, সাধুর পােপত্ে, দত্ষ্টর িরত্ণ, োেত্ির পত্েও আমার েমস্কার। যাহারা সিাই 

আমার চশেক, আমার ধমযগুলরু, সকত্লই আমার ত্রাণকযযা। কাহাত্কও হয়ত্যা আচম 
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অচভশাপ চেই, চকু পা যিু যাহার পযত্ের ফত্ল উপকৃয হইি আিার—অপরত্ক হয়ত্যা 

আশীিযাে কচর, আর যাহারও সৎকত্মযর ফত্ল উপকৃয হই। আমার এখাত্ে উপচস্থচয 

র্যিা সযে, আচম র্াহা িচললাম, যাহাও যযখাচে সযে। পচযযা োরীত্ক শ্রেচখয়া 

আমাত্ক োচসকা কুচঞ্চয কচরত্য হয়, কারণ সমাে যাহাই িায়, র্চেও শ্রস আমার 

ত্রাণকত্রযী, র্চেও যাহার পচযযািৃচের ফত্ল অপর েীত্লাত্কর সযীত্ব রো পাইত্যত্ে। 

কর্াচি ভাচিয়া শ্রেখ। েী-পুরুষ সকত্লই মত্ে মত্ে কর্াচি ভাল কচরয়া চিিার কচরয়া 

শ্রেখ। কর্াচি সযে—চেরািরণ, চেভযীক সযে। আচম র্য শ্রিশী কচরয়া েিৎত্ক শ্রেচখত্যচে, 

র্য শ্রিশী সংখেক ের-োরীর সম্পত্কয আচসত্যচে, আমার এই চিশ্বাস যযই েৃঢ়যর 

হইত্যত্ে। কার শ্রোষ চেি? কার প্রশংসা কচরি? সি-চকেুরই দচি চেকই শ্রেচখত্য হইত্ি। 

  

সমুত্খ শ্রর্ কাে রচহয়াত্ে, যাহা চিপুলি আমাত্ের অিত্িযে স্তত্র শ্রর্-সি অসংখে চিন্তা 

ডুচিয়া রচহয়াত্ে, আমাত্ের জ্ঞাে-চেরত্পে হইয়াই শ্রর্গুলচল চেত্ে চেত্ে কাে কচরয়া িত্ল, 

শ্রসগুলচলত্ক ্বভিত্শ আচেত্য িাওয়াই হইল আমাত্ের সিযপ্রর্ম কাে। খারাপ কােচি অিশে 

শ্রিযেস্তত্রই ঘত্ি, চকু পা শ্রর্ কারণ কােচিত্ক ঘিাইল, যাহা চেল আমাত্ের অত্িািত্র 

িহুেূত্র—অিত্িযোর রাত্েেি শ্রসেেে যাহার শচক্তও শ্রিশী।  

  

ফচলয মেস্তি প্রর্ত্মই অিত্িযেত্ক চেয়িণাধীত্ে আচেিার কাত্ে সিযশচক্ত চেত্য়াি 

কত্রি আর ইহা োো কর্া শ্রর্, আমরা উহাত্ক আয়ত্ে আচেত্য পাচর। শ্রকে পাচর? কারণ 

আমরা োচে শ্রর্, শ্রিযেই অিত্িযত্ের কারণি আমাত্ের অযীত্যর শ্রর্ লে লে শ্রিযে-

চিন্তাগুলচল মত্ের চভযর ডুচিয়া চিয়াত্ে, শ্রসইগুলচলই অিত্িযে চিন্তাি অযীত্যর সজ্ঞাে 

চক্রয়াগুলচলই চেচিয় ও অিত্িযেরূত্প র্াত্কি আমরা আর শ্রসগুলচলর চেত্ক চফচরয়া যাকাই 

ো, শ্রসগুলচলত্ক চিচে োি শ্রসগুলচলর কর্া আমরা ভুচলয়া চিয়াচে। চকু পা মত্ে রাচখও, 

অিত্িযে স্তত্র শ্রর্মে পাত্পর শচক্ত চেচহয রচহয়াত্ে, শ্রযমচে পুত্ণের শচক্তও আত্ে। 

আমাত্ের অন্তত্র অত্েক চকেু সচঞ্চয আত্ে, শ্রর্ে একচি র্চলর মত্ধে সি পুচরয়া রাখা 

হইয়াত্ে। আমরা শ্রসগুলচলর কর্া ভুচলয়া চিয়াচে, শ্রসগুলচলর কর্া ভাচি ো পর্যন্তি আর 

যাহার চভযর এমে অত্েক চিন্তা আত্ে, শ্রর্গুলচল পচিয়া র্াইত্যত্ে, পচিয়া চেচশ্চয চিপত্ের 
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কারণ হইত্যত্েি এই-সি অিত্িযে কারণই িাচহত্র আচসয়া মােি-সমােত্ক বংস কত্র। 

শ্রসেেে র্র্ার্য মেস্তত্ির উচিয—র্াহাত্য এগুলচলত্ক শ্রিযোর আয়ত্ে লইয়া আসা র্ায়, 

যাহার শ্রিষ্টা করা। আমাত্ের সমুত্খ রচহয়াত্ে শ্রিািা মােুষচিত্কই শ্রর্ে োিাইয়া যুচলিার 

চিশাল কযযিে, র্াহাত্য শ্রস চেত্ের সিযময় কযযা হইত্য পাত্র। শরীত্রর চভযত্র শ্রর্-সি 

র্ত্ির কােত্ক আমরা ্বভয়ংচক্রয় িচলয়া র্াচক, শ্রর্মে র্কৃত্যর চক্রয়া, শ্রসগুলচলত্ক পর্যন্ত 

চেত্ের ইচ্ছাধীে করা র্ায়। 

  

এ-চিষত্য় িিযার প্রর্ম অংশ হইল অিত্িযেত্ক চেয়িণ করা। পত্রর অংশ—শ্রিযোরও 

পাত্র িচলয়া র্াওয়া। অিত্িযত্ের কাে শ্রর্মে শ্রিযোর চেম্নস্তত্র হয়, শ্রযমচে আর এক 

ধরত্ের কাে হয় শ্রিযোর ঊত্বয, অচযত্িযে স্তত্র। এই অচযত্িযে অিস্থায় শ্রপৌাঁচেত্ল 

মােুষ মুক্ত হয় ও শ্রেিত্ব লাভ কত্রি মৃযুে অমরত্ত্ব রূপাচয়য হয়, দিযলযা অেন্তশচক্তর 

রূপ শ্রেয়, এিং শ্রলৌহশৃঙ্খল পর্যিচসয হয় মুচক্তত্য। অচযত্িযোর এই সীমাহীে রােেই 

আমাত্ের লেে। 

  

কাত্েই এখে পচরোর শ্রিাঝা র্াইত্যত্ে শ্রর্, কােচিত্ক দ-ভাত্ি ভাি কচরত্য হইত্ি। 

প্রর্মযঃ ইিা ও চপেলা োত্ম শরীত্র শ্রর্ দচি সাধারণ (স্নায়চিক) প্রিাহ আত্ে, শ্রসগুলচলত্ক 

চিকময িালাইয়া অিত্িযে চক্রয়াগুলচলত্ক আয়ত্ে আচেত্য হইত্িি চ্যীয়যঃ শ্রিযোরও 

ঊত্বয উচিয়া র্াইত্য হইত্ি। 

  

শাত্ে িত্ল, আত্মসমাচহয হওয়ার েেে সুেীঘয প্রত্িষ্টার ফত্ল চর্চে এই সত্যে 

শ্রপৌাঁচেয়াত্েে, চযচেই শ্রর্ািী। এই অিস্থায় সুষ্ুম্না্ার খুচলয়া র্ায়। সুষুম্নার মত্ধে যখে 

একচি প্রিাহ প্রত্িশ কত্রি ইযঃপূত্িয এই েূযে পত্র্ শ্রকাে প্রিাহ প্রত্িশ কত্র োই। 

প্রিাহচি ক্রমশঃ উপত্রর চেত্ক উচিত্য র্াত্ক, এিং চিচভন্ন  পেগুলচল (ত্মরুেত্ণ্ডর অভেন্তত্র 

সুষুম্না-ত্কিগুলচল, শ্রর্ািশাত্ের ভাষায় এগুলচলত্ক ‘পে’ িলা হয়) অচযক্রম কচরয়া 

অিত্শত্ষ মচস্তত্ে আচসয়া শ্রপৌাঁোয়। শ্রর্ািী যখে চেত্ের র্র্ার্য ্বভরূপ অর্যাৎ ভািিয সো 

উপলচি কত্রে। 
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চেচিযত্শষভাত্ি আমরা সকত্লই শ্রর্াত্ির এই িরম অিস্থা লাভ কচরত্য পাচর। কােচি চকু পা 

দরূহ। র্চে শ্রকহ এই সযে লাভ কচরত্য িায়, যাহা হইত্ল শুধু িক্তৃযা শুচেত্লই িা চকেুিা 

প্রাণায়াম অভোস কচরত্লই িচলত্ি ো। প্র্তুচযর উপত্রই সি-চকেু চেভযর কত্র। একচি 

আত্লা জ্বাচলত্য কযিুকু আর সময় লাত্ি? মাত্র এক শ্রসত্কণ্ডি চকু পা িাচযচি প্র্তুয কচরত্য 

কযখাচে সময় র্ায়! চেত্ের প্রধাে শ্রভােেচি কচরত্য আর কযিুকু সময় লাত্ি? শ্রিাধ হয় 

আধঘণ্টার শ্রিশী েরকার হয় ো। চকু পা খািারগুলচল প্র্তুয কচরিার েেে কত্য়ক ঘণ্টা 

সমত্য়র প্রত্য়ােে। এক শ্রসত্কত্ণ্ডর মত্ধে আত্লা জ্বাচলত্য িাই আমরা, চকন্ত ভুচলয়া র্াই 

শ্রর্, িাচযচি প্র্তুয করাই হইল প্রধাে কাে। 

  

লেেলাভ এয কচিে হইত্লও যাহার েেে আমাত্ের েুেযম প্রত্িষ্টাও চকু পা িৃর্া র্ায় ো। 

আমরা োচে, চকেুই লুি হইয়া র্ায় ো। িীযায় অেুযে েীকৃষ্ণত্ক চেজ্ঞাসা কচরয়াচেত্লে, 

‘এেত্ে র্াহারা শ্রর্ািসাধোয় চসচিলাভ কচরত্য পাত্র ো, যাহারা চক চেন্ন  শ্রমত্ঘর ময 

চিেষ্ট হইয়া র্ায়?’ েীকৃষ্ণ উের চেয়াচেত্লে, ‘সখা, এ-েিত্য চকেুই লুি হয় ো। মােুষ 

র্াহা চকেু কত্র, যাহা যাহারই র্াচকয়া র্ায়। এেত্ে শ্রর্াত্ির ফললাভ কচরত্য ো 

পাচরত্লও পরেত্ে আিার শ্রস শ্রসই ভাত্িই িচলত্য শুরু কত্র।’ এ-কর্া ো মাচেত্ল িুি, 

শঙ্কর প্রভৃচযর অদু্ভয িালোিস্থার িোখো কচরত্ি চকরূত্প? 

  

প্রাণায়াম, আসে—এগুলচল শ্রর্াত্ির সহায়ক সত্িহ োইি চকু পা এ-সিই বেচহক। িি প্র্তুচয 

হইত্যত্ে মত্ের শ্রেত্ত্র। যাহার েেে প্রর্ত্মই প্রত্য়ােে—শান্ত সমাচহয েীিে। 
  

শ্রর্ািী হইিার ইচ্ছা র্াচকত্ল ্বভাধীে হইত্যই হইত্ি, এিং এমে এক পচরত্িত্শ চেত্েত্ক 

রাচখত্য হইত্ি, শ্রর্খাত্ে যুচম একাকী ও সিযচিধ উত্্িমুক্ত। শ্রর্ আরামপ্রে সুত্খর েীিে 

িায়, আিার শ্রসই সত্ে আত্মজ্ঞােও লাভ কচরত্য িায়, যাহার অিস্থা শ্রসই মূত্খযরই ময, 

শ্রর্ কাষ্ঠ বিখণ্ড-ভ্রত্ম একচি কুমীরত্ক আাঁকািাইয়া েেী পার হইত্য িায়। ‘আত্ি ঈশ্বত্রর 

রাত্েের শ্রখাাঁে কর, যাহা হইত্ল সি-চকেুই শ্রযামার চেকি আচসয়া পচিত্ি।’ ইহাই 

সত্িযােম কযযিে, ইহাই বিরািে। একচি আেত্শযর েেে েীিে উৎসিয কর, আর শ্রকাে চকেু 

শ্রর্ে মত্ে স্থাে ো পায়। র্াহার শ্রকাে কাত্ল চিোশ োই যাহাত্ক অর্যাৎ আমাত্ের 
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আধোচত্মক পচরপূণযযাত্ক পাইিার েেে শ্রর্ে আমরা আমাত্ের সিযপ্রকার শচক্ত চেত্য়াি 

কচর। অেুভূচযলাত্ভর আন্তচরক আকাক্ষা র্াচকত্ল আমাচেিত্ক লচিত্যই হইত্িি শ্রসই 

শ্রিষ্টার চভযর চেয়াই আমরা উন্ন য হইি। অত্েক চকেু ভুলভ্রাচন্ত হইত্িি চকু পা যাহারাই 

হয়ত্যা ভুত্লর েেত্িত্শ আমাত্ের কলোণসাধত্ের শ্রেিেূয।  

  

ধোেই অধোত্মেীিত্ের সিযাত্পো অচধক সহায়ক। ধোেকাত্ল আমরা সিযচিধ োিচযক 

িেে হইত্য মুক্ত হই, এিং চেে ভািিয ্বভরূপ উপলচি কচর। ধোত্ের সময় আমরা 

শ্রকাে িাহে সহায়যার উপর চেভযর কচর ো। আত্মার স্পত্শয মচলেযম স্থােগুলচলও 

উজ্জ্বলযম িত্ণযর আভায় উদ্ভাচসয হইত্য পাত্র, েঘেেযম ি্তুও সুরচভমচণ্ডয হইত্য 

পাত্র, চপশািও শ্রেিযায় পচরণয হইত্য পাত্র, যখে সি শত্রুভাি—সি ্বভার্য শূত্েে লীে 

হয়। শ্রেহত্িাধ র্য কম আত্স যযই ভাল। কারণ শ্রেহই আমাত্ের েীত্ি িাচেয়া আত্ে। 

শ্রেত্হর প্রচয আসচক্তর েেে, শ্রেহাত্মত্িাত্ধর েেে আমাত্ের েীিে দচিযষহ হইয়া ওত্ি। 

রহসেচি এইঃ চিন্তা কচরত্য হয়—আচম শ্রেহ েই, আচম আত্মা, ভাচিত্য হয়—সমগ্র চিশ্ব 

এিং যৎসংচেষ্ট র্াহা চকেু সিই, যাহার ভালমি সি-চকেুই হইত্যত্ে পরপর সাোে 

কযকগুলচল েচির ময, পত্ি অচঙ্কয েৃশোিলীর ময, আচম যাহার সাচে্বভরূপ েষ্টা। 
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১০. রোজন োগ-প্রসনে 

শ্রর্াত্ির প্রর্ম শ্রসাপাে র্ম। 

র্ম আয়ে কচরত্য পাাঁিচি চিষত্য়র প্রত্য়ােেঃ 

  

১. কায়মত্োিাত্কে কাহাত্কও চহংসা ো করা। 

২. কায়মত্োিাত্কে সযে কর্া িলা। 

৩. কায়মত্োিাত্কে শ্রলাভ ো করা। 

৪. কায়মত্োিাত্কে পরম পচিত্রযা রো করা। 

৫. কায়মত্োিাত্কে অপাপচিিযা। 

পচিত্রযা শ্রেষ্ঠ বি শচক্ত। ইহার সমুত্খ সি-চকেু চেত্স্তে। যারপর ‘আসে’ িা সাধত্কর 

িচসিার ভেী। আসে েৃঢ় হওয়া িাই, এিং চশর পঞ্জর এিং শ্রেহ ঋেু ও সরলত্রখায় 

অিচস্থয হইত্ি। মত্ে মত্ে চিন্তা কর—শ্রযামার আসে েৃঢ়, শ্রকাে চকেু শ্রযামাত্ক িলাইত্য 

পাচরত্ি ো। অযঃপর চিন্তা কর—মার্া হইত্য পা পর্যন্ত একিু একিু কচরয়া শ্রযামার সমগ্র 

শ্রেহ চিশুি হইত্যত্ে। চিন্তা কর—শরীর স্ফুচিত্কর েোয় ্বভচ্ছ, েীিে-সমুে পাচি শ্রেওয়ার 

েেে ইহা একচি চেখুাঁয শক্ত শ্রভলা। 

  

ঈশ্বত্রর চেকি, েিত্যর সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকযযা এিং পচিত্রাত্মাত্ের চেকি প্রার্যো 

কর, যাাঁহারা শ্রর্ে শ্রযামায় সাহার্ে কত্রে। যারপর আধ ঘণ্টা প্রাণায়াম অর্যাৎ পূরক, 

কুম্ভক ও শ্ররিক অভোস কর ও শ্বাসপ্রশ্বাত্সর সচহয মত্ে মত্ে ‘ওাঁ’ শ  উচ্চারণ কর। এই 

আধোচত্মক শত্ র অদু্ভয শচক্ত আত্ে। 

  

শ্রর্াত্ির অেোেে স্তরঃ (১) প্রযোহার অর্যাৎ সকল িাহে চিষয় হইত্য ইচিয়গুলচল সংর্য 

কচরয়া সমূ্পণযরূত্প মােচসক ধারণার চেত্ক পচরিাচলয করাি (২) ধারণা অর্যাৎ অচিিল 

একাগ্রযাি (৩) ধোে অর্যাৎ প্রিাঢ় চিন্তাি (৪) সমাচধ অর্যাৎ (শুি ধোে) রূপচিিচেযয 
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ধোে। ইহা শ্রর্াত্ির সত্িযাচ্চ এিং শ্রশষ স্তর। পরমাত্মায় সকল চিন্তাভািোর চেত্রাত্ধর 

োম ‘সমাচধ’—শ্রর্ অিস্থায় উপলচি হয়, ‘আচম ও আমার চপযা এক।’  

  

একিাত্র একচি কাে কর, এিং উহা কচরিার সময় অপর সকল কাে পচরযোি কচরয়া 

উহাত্যই সমগ্র মে অপযণ কর। 
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১১. রোজন োগ-চশক্ষ্ো 

[ইংলত্ণ্ডর চশোর্যীত্ের চেকি প্রেে িক্তৃযা হইত্য সংিৃহীয]  

  

প্রাণ 

  

পোর্য (েিপ্রকৃচয) পাাঁি প্রকার অিস্থার অধীেঃ আকাশ, আত্লাক, িায়িীয়, যরল ও 

কচিে—চেচয, অপ্, শ্রযে, মরুৎ, শ্রিাম্—ইহাই সৃচষ্টযি। অচয সূ্মতর  িায়ুর ময আচে পোর্য 

হইত্য ইহাত্ের উদ্ভি। চিত্শ্বর অন্তিযয শ্রযে (িা শচক্ত) ‘প্রাণ’ োত্ম অচভচহয—উহাই এই 

উপাোেগুলচলর (পঞ্চভূত্যর) মত্ধে শচক্তরূত্প চিেেমাে। প্রাণশচক্তর িেিহাত্রর চেচমে 

মেই মহা র্ি্বভরূপ। মে েিাত্মক। মত্ের পশ্চাত্য অিচস্থয আত্মাই প্রাত্ণর উপর 

আচধপযে চিস্তার কত্র। প্রাণ েিত্যর পচরিালক-শচক্তি েীিত্ের প্রত্যেকচি চিকাত্শর 

মত্ধে প্রাণশচক্ত েৃষ্ট হয়। শ্রেহ েশ্বর, মেও েশ্বরি উভয়ই শ্রর্ৌচিক পোর্য িচলয়া চিোশপ্রাি 

হইত্িই। এই-সকত্লর পশ্চাত্য আত্ে অচিোশী আত্মা। শুি শ্রিাধ্বভরূপ আত্মা প্রাত্ণর 

চেয়ামক ও পচরিালক। চকু পা শ্রর্ িুচি আমাত্ের িযুচেযত্ক শ্রেচখ, যাহা সিযোই অপূণয। এই 

শ্রিাধ পূণযযা লাভ কচরত্ল র্ীশুখ্ীষ্টাচে অিযাত্রর আচিভযাি ঘত্ি। িুচি সিযো চেত্েত্ক 

প্রকাশ কচরিার শ্রিষ্টা কচরত্যত্ে এিং এেেে উন্ন চযর চিচভন্ন  স্তত্রর মে ও শ্রেহ সৃচষ্ট 

কচরত্যত্ে। সকল ি্তুর পশ্চাত্য—র্র্ার্য সোয় সকল প্রাণীই সমাে।  

  

 

  

মে অচয সূ্মতর  পোর্যি উহা প্রাণশচক্ত প্রকাত্শর র্ি্বভরূপ। শচক্তর িচহঃপ্রকাত্শর চেচমে 

পোত্র্যর প্রত্য়ােে। পরিযযী প্রশ্ন হইল—প্রাণত্ক চকরূত্প িেিহার করা র্ায়। আমরা 

সকত্লই প্রাত্ণর িেিহার কচরয়া র্াচক, চকু পা চক শ্রশািেীয় ভাত্িই ো উহার অপিয় ঘত্ি! 

প্র্তুচযর স্তত্র প্রর্ম েীচয হইল সমুেয় জ্ঞােই অচভজ্ঞযা-প্রসূয। পত্ঞ্চচিত্য়র িাচহত্র 

র্াহা চকেু চিেেমাে, আমাত্ের চেকি সযে িচলয়া প্রচযপন্ন  হইিার েেে উহা উপলচি 

কচরত্য হইত্ি। অিত্িযে, শ্রিযে ও অচযত্িযে—এই চযেচি স্তত্র আমাত্ের মে চক্রয়া 
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কচরয়া র্াত্ক। শ্রর্ািীই শ্রকিল অচযত্িযে মত্ের অচধকারী। শ্রর্াত্ির মূলযি হইল, মত্ের 

ঊত্বয িমে। আত্লাক অর্িা শত্ র স্পিেমাত্রা অেুর্ায়ী এই চযেচি স্তত্রর চিষয় 

অিিয হওয়া র্ায়। আত্লার কযগুলচল স্পিে এয মন্থর শ্রর্, সহত্ে উহা েৃচষ্টত্িাির হয় 

ো—স্পিেমাত্রা দ্রুয হইয়া আমাত্ের চেকি আত্লাকরূত্প প্রচযভায হয়ি যারপর 

স্পিত্ের শ্রিি এয দ্রুয হয় শ্রর্, আর উহা আমাত্ের েৃচষ্টত্িাির হয় ো, শ  সম্বত্েও 

অেুরূপ ঘচিয়া র্াত্ক। 

  

্বভাত্স্থের শ্রকাে েচয ো কচরয়া চকরূত্প ইচিয়াযীয হইত্য পারা র্ায়, যাহাই চশচখত্য 

হইত্ি। কযকগুলচল শ্রর্ৌচিক েমযা আয়ে কচরত্য চিয়া পাশ্চাযে মে িাধাপ্রাি হইয়াত্ে। 

ফত্ল ঐ শচক্তগুলচল যাাঁহাত্ের মত্ধে অ্বভাভাচিকরূত্প প্রকাশ পায় এিং প্রায়ই িোচধর 

আকার ধারণ কত্র। চহিুিণ চিজ্ঞাত্ের এই চিষয়চি অেুশীলেপূিযক চেত্েযাষ কচরয়াত্েে। 

এখে সকত্লই শ্রকাে ভয় িা চিপত্ের আশঙ্কা ো কচরয়া উহা িিযা কচরত্য পাত্র। 

অচযত্িযে অিস্থার একচি সুির প্রমাণ হইল মত্ের আত্রািে-চিধােি কারণ—শ্রর্ চিন্তা 

আত্রািে সম্পােে কত্র, যাহা প্রাত্ণরই একপ্রকার স্পিে এিং উহাত্ক চিক চিন্তা িলা 

র্ায় ো, চকু পা চিন্তা অত্পো উচ্চস্তত্রর এমে চকেু—র্াহার োম আমাত্ের োো োই। 

  

প্রত্যেক চিন্তার চযেচি অিস্থা আত্ে। প্রর্মযঃ চিন্তার উেয় অর্িা আরম্ভ—র্াহার চিষত্য় 

আমরা সত্িযে েইি চ্যীয়যঃ র্খে চিন্তা মত্ের উপচরভাত্ি আত্সি যৃযীয়যঃ র্খে চিন্তা 

আমাত্ের চেকি হইত্য সঞ্চাচরয হয়। চিন্তা েত্লর উপচরভাত্ি অিচস্থয িু্ুত্ের েোয়। 

চিন্তা ইচ্ছার সচহয রু্ক্ত হইত্ল উহাত্ক আমরা ‘শচক্ত’ িচল। শ্রর্ স্পিে ্ ারা যুচম পীচিয 

িেচক্তত্ক েীত্রাি কচরত্য িাও, যাহা চিন্তা েয়—শচক্ত। শ্রর্ মােিাত্মা সকত্লর মত্ধে 

অেুসূেয, সংস্কৃত্য যাহাত্ক ‘সূত্রাত্মা’ িচলয়া চেত্েযশ করা হয়।  

  

প্রাত্ণর শ্রশষ এিং সত্িযােম প্রকাশ হইল ‘শ্রপ্রম’। শ্রর্ মুহূত্যয প্রাণ হইত্য শ্রপ্রম উৎপন্ন  

কচরত্য পাচরত্ি, যখেই যুচম মুক্ত। এই শ্রপ্রম লাভ করাই সিযাত্পো কচিে ও মহৎ কাে। 

অপত্রর শ্রোষ শ্রেচখও ো, চেত্েরই সমাত্লািো করা উচিয। মাযালত্ক শ্রেচখয়া চেিা 

কচরও োি মত্ে রাচখও, মাযাল শ্রযামারই আর একচি রূপ। র্াহার চেত্ের মত্ধে মচলেযা 
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োই, শ্রস অপত্রর মত্ধেও মচলেযা শ্রেত্খ ো। শ্রযামার চেত্ের মত্ধে র্াহা আত্ে, যাহাই 

যুচম অপত্রর মত্ধে শ্রেচখয়া র্াক। সংস্কার-সাধত্ের ইহাই সুচেচশ্চয পন্থা। শ্রর্-সকল 

সংস্কারক অত্েের শ্রোষ েশযে কত্রে, যাাঁহারা চেত্েরাই র্চে শ্রোষািহ কাে িে কত্রে, 

যত্ি েিৎ আরও ভাল হইয়া উচিত্ি। চেত্ের মত্ধে এই ভাি পুেঃপুেঃ ধারণা কচরিার 

শ্রিষ্টা কর। 

  

শ্রর্াি-সাধো 

  

শরীত্রর র্র্ার্র্ র্ত্ন লওয়া কযযিে। আসুচরক-ভািাপন্ন  িেচক্তরাই শ্রেত্হর পীিে কত্র। 

মেত্ক সিযো প্রফুে রাচখও। চিষণ্ণভাি আচসত্ল পোঘাত্য যাহা েূর কচরয়া োও। শ্রর্ািী 

অযেচধক আহার কচরত্িে ো, আিার উপিাসও কচরত্িে োি শ্রর্ািী শ্রিশী চেো র্াইত্িে 

ো, আিার চিচেেও হইত্িে ো। সিয চিষত্য় চর্চে মধেপন্থা অিলম্বে কত্রে, চযচেই শ্রর্ািী 

হইত্য পাত্রে। 

  

শ্রকান্ সময় শ্রর্ািাভোত্সর পত্ে শ্রেষ্ঠ বি? ঊষা ও সায়ংকাত্লর সচেেত্ণ র্খে সমগ্র প্রকৃচয 

শান্ত র্াত্ক, যখেই শ্রর্াত্ির সময়। প্রকৃচযর সাহার্ে গ্রহণ কর। ্বভচ্ছিভাত্ি আসত্ে 

িচসত্ি। শ্রমরুেণ্ড ঋেু রাচখয়া, সমুত্খ িা পশ্চাত্য ো ঝুাঁচকয়া শরীত্রর চযেচি অংশ—চশর, 

গ্রীিা ও পঞ্জর সরল রাচখত্ি। অযঃপর শ্রেত্হর এক একচি অংশ হইত্য আরম্ভ কচরয়া 

চিন্তা কর—সমগ্র শ্রেহচি সমূ্পণয িা চেত্েযাষ। যারপর সমগ্র চিত্শ্ব একচি শ্রপ্রত্মর প্রিাহ 

শ্রপ্ররণ কর এিং জ্ঞাোত্লাত্কর েেে প্রার্যো কর। সিযত্শত্ষ চেঃশ্বাস-প্রশ্বাত্সর সচহয 

মেত্ক রু্ক্ত কচরয়া ক্রত্ম ক্রত্ম মত্ের িচযচিচধর উপর একাগ্রযা-সাধত্ের েমযা অেযে 

কর।  

  

ওেঃশচক্ত 

  

র্াহা ্ারা মােুত্ষর সচহয মােুত্ষর (একেত্ের সচহয অপত্রর) পার্যকে চেধযাচরয হয়, 

যাহাই ওেঃ। র্াাঁহার মত্ধে ওেঃশচক্তর প্রাধােে, চযচেই শ্রেযা। ইহার প্রিণ্ড আকষযণী শচক্ত 

আত্ে। স্নায়ুপ্রিাহ হইত্য ওেঃশচক্তর সৃচষ্ট। ইহার চিত্শষত্ব এই শ্রর্, সাধারণযঃ 
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শ্রর্ৌেশচক্তরূত্প র্াহা প্রকাশ পাইয়া র্াত্ক, যাহাত্কই অচয সহত্ে ওেঃশচক্তত্য পচরণয 

করা র্াইত্য পাত্র। শ্রর্ৌেত্কত্ি অিচস্থয শচক্তর েয় এিং অপিয় ো হইত্ল উহাই 

ওেঃশচক্তত্য পচরণয হইত্য পাত্র। শরীত্রর দইচি প্রধাে স্নায়ুপ্রিাহ মচস্তে হইত্য চেিযয 

হইয়া শ্রমরুেত্ণ্ডর দই পাশ্বয চেয়া চেত্ম্ন িচলয়া চিয়াত্ে, চকু পা চশত্রর পশ্চাদ্ভাত্ি স্নায়ুপ্রিাহ-

দইচি ৪ সংখোর ময আিাআচি ভাত্ি অিচস্থয। এইরূত্প শরীত্রর িাম অংশ মচস্তত্ের 

েচেণ অংশ ্ারা চেয়চিয হয়। এই স্নায়ুিত্ক্রর সিযচেম্নপ্রাত্ন্ত শ্রর্ৌেত্কি—মূলাধাত্র 

( Sacral Plexus) অিচস্থয। এই দই স্নায়ুপ্রিাত্হর ্ারা সঞ্চাচলয শচক্তর িচয চেম্নাচভমুখী 

এিং ইহার অচধকাংশ মূলাধাত্র ক্রমািয সচঞ্চয হয়। শ্রমরুেত্ণ্ডর শ্রশষ অচস্থখণ্ড এই 

মূলাধাত্র অিচস্থয এিং সাত্ঙ্কচযক ভাষায় উহাত্ক ‘চত্রত্কাণ’ িলা হয়। সমস্ত শচক্ত উহার 

পাত্শ্বয সচঞ্চয হয় িচলয়া ঐ শচক্ত সপযরূপ প্রযীত্কর ্ারা প্রকাচশয হয়। শ্রিযে ও 

অিত্িযে—এই দইচি স্নায়ুপ্রিাত্হর মধে চেয়া চক্রয়া কত্র। চকু পা অচযত্িযে র্খে এই 

িত্ক্রর চেম্নভাত্ি উপেীয হয়, যখে স্নায়ুপ্রিাত্হর চক্রয়া িে হয়, এিং ঊবযিামী হইয়া 

িক্রাকার সমূ্পণয কচরিার পচরিত্যয স্নায়ুত্কত্ির িচয রুি হইয়া ওেঃশচক্তরূত্প মূলাধার 

হইত্য শ্রমরুেত্ণ্ডর চভযর চেয়া ঊবযমুত্খ প্রিাচহয হয়। সাধারণযঃ শ্রমরুেত্ণ্ডর ঐ চক্রয়া 

(সুষুম্না োিী) িে র্াত্ক, চকু পা ওেঃশচক্তর িমোিমত্ের চেচমে উহা উেুক্ত হইত্য পাত্র। 

এই ওেঃপ্রিাহ শ্রমরুেত্ণ্ডর একচি িক্র হইত্য অপর িত্ক্র ধাচিয হইিার সত্ে সত্ে যুচম 

(ত্র্ািী) েীিত্ের এক স্তর হইত্য অেে স্তত্র উপেীয হইত্য পার। মেুষেত্েহধারী আত্মার 

পত্ে সিযপ্রকার স্তত্র উপেীয হওয়া ও সিযপ্রকার অচভজ্ঞযা লাভ করা সম্ভি িচলয়াই শ্রস 

অেোেে প্রাণী অত্পো শ্রেষ্ঠ বি। মােুত্ষর পত্ে অেে ধরত্ের শ্রেহ আর প্রত্য়ােে হয় ো, 

কারণ শ্রস ইচ্ছা কচরত্ল এই শ্রেত্হই যাহার পরীো-চেরীো সমূ্পণয কচরয়া চিশুিাত্মা 

হইত্য পাত্র। ওেঃশচক্ত র্খে এক স্তর হইত্য অেে স্তত্র ধাচিয হইয়া অিত্শত্ষ সহস্রাত্র 

Pineal Gland-এ (মচস্তত্ের শ্রর্ অংত্শর শ্রকাে চক্রয়া আত্ে চকো শরীরচিজ্ঞাে িচলত্য 

পাত্র ো) আচসয়া উপেীয হয়, যখে মােুষ শ্রেহও েয়, মেও েয়ি যখে শ্রস সিযপ্রকার 

িেে হইত্য মুক্ত। 
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শ্রর্ৌচিক শচক্তর মহা চিপে এই শ্রর্, ঐ শচক্ত প্রত্য়াি কচরত্য চিয়া মােুষ পচিয়া র্ায়, 

এিং উহার র্র্ার্য প্রত্য়াি োত্ে ো। শ্রর্-েমযা শ্রস লাভ কচরয়াত্ে, শ্রসই চিষত্য় যাহার 

শ্রকাে চশো এিং জ্ঞাে োই। চিপে এই শ্রর্, এই-সকল শ্রর্ৌচিক শচক্তর প্রত্য়াত্ির ফত্ল 

শ্রর্ৌোেুভূচয অ্বভাভাচিকরূত্প োগ্রয হয়, কারণ িাস্তচিকপত্ে শ্রর্ৌেত্কি হইত্যই এই-

সকল শচক্তর উদ্ভি। শ্রর্ৌচিক শচক্তর িচহঃপ্রকাশ ো করাই সিযাত্পো চেরাপে ও উেম 

পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অচশচেয অচধকারীর উপর ঐ শচক্তগুলচল অচয মারাত্মক রকত্মর 

চক্রয়া কত্র। 

  

প্রযীত্কর প্রসত্ে িচলত্যচে। শ্রমরুেত্ণ্ডর ঊত্বয এই ওেঃশচক্তর িচয শ্রপাঁিাে স্ক্রু-র ময 

অেুভূয হয় িচলয়া উহাত্ক ‘সপয’ িলা হয়। ঐ সত্পযর অিস্থাে চত্রত্কাত্ণর উপত্র। র্খে 

ঐ শচক্ত োগ্রয হয়, যখে শ্রমরুেত্ণ্ডর চভযর চেয়া র্ায় এিং এক িক্র হইত্য অেে িত্ক্র 

চিিরণকাত্ল আমাত্ের অন্তত্র এক েূযে েিৎ উদ্ঘাচিয হয়—অর্যাৎ কুণ্ডচলেী োিচরযা 

হে।  

  

প্রাণায়াম 

  

প্রাণায়াম-অভোস হইত্যত্ে অচযত্িযে মত্ের চশো। শরীত্রর ্ারা শ্রর্ অভোস কচরত্য 

হয় (শারীচরক প্রচক্রয়া), যাহা চযে অংত্শ চিভক্ত এিং উহার কার্য প্রাণিায়ু লইয়া—অর্যাৎ 

চেঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও যোি (পূরক, কুম্ভক ও শ্ররিক)। িার সংখো িণো কচরত্য কচরত্য 

এক োসারত্ন্ধ্রর সাহাত্র্ে িায়ুগ্রহণ কচরত্য হইত্ি, শ্রষাল সংখো িণো কচরত্য কচরত্য 

উহা ধারণ কচরত্ি এিং আি সংখো িণো কচরত্য কচরত্য অপর োসারত্ন্ধ্রর সাহাত্র্ে 

িায়ু (চেঃশ্বাস) যোি কচরত্য হইত্ি। অযঃপর চেঃশ্বাস লইিার সময় অপর োসারন্ধ্র িে 

কচরয়া চিপরীযভাত্ি উহার অভোস কচরত্য হইত্ি। িৃিােুষ্ঠ বি ্ারা এক োসারন্ধ্র িে 

রাচখয়া এই প্রচক্রয়া আরম্ভ কচরত্য হয়ি চকু পা র্র্াসমত্য় প্রাণিায়ু শ্রযামার িত্শ (আয়ত্ে) 

আচসত্ি। সকাল-সেোয় িাচরিার এইরূপ প্রাণায়াম কচরত্ি। 

  

ইচিয়গ্রাহে জ্ঞাত্ের পাত্র 
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‘অেুযাপ কর, কারণ ্বভিযরােে শ্রযামার সচন্ন কত্ি।’ ‘অেুযাপ’ শ চি গ্রীকভাষায় 

‘ Metanoctic’ (Meta শত্ র অর্য—ঊত্বয, অযীয) এিং ইহার আেচরক অর্য ‘জ্ঞাত্ের 

পাত্র র্াও’—পত্ঞ্চচিয়গ্রাহে জ্ঞাত্ের পাত্র—‘এিং ্বভীয় অন্তত্র েৃচষ্ট চেিি কর, শ্রর্খাত্ে 

্বভিযরােে শ্রেচখত্য পাইত্ি।’  

  

সের হোচমলিে শ্রকাে োশযচেক আত্লািোর শ্রশত্ষ িচলয়াত্েে, ‘এখাত্ে েশযত্ের অিসাে 

(সমাচি), এখাত্ে ধত্মযর আরম্ভ।’ িুচির শ্রেত্ত্র ধত্মযর স্থাে োই এিং কখেও র্াচকত্য 

পাত্র ো। িুচিপ্রসূয চিিার ইচিয়গ্রাহে যত্ির উপর প্রচযচষ্ঠ বিয। ইচিত্য়র সচহয ধত্মযর 

শ্রকাে সম্পকয োই। অত্জ্ঞয়িাচেিণ িত্লে, যাাঁহারা ঈশ্বরত্ক োচেত্য সমর্য েে, এিং 

যাাঁহারা ইহা র্র্ার্যই িচলয়া র্াত্কে, কারণ ইচিয়্ারা লি জ্ঞাে যাাঁহারা চেঃত্শষ 

কচরয়াত্েে, যর্াচপ ঈশ্বর-জ্ঞাে সম্বত্ে আর অগ্রসর হইত্য পাত্রে োই। অযএি ধমযত্ক 

প্রমাণ কচরিার েেে অর্যাৎ ঈশ্বত্রর অচস্তত্ব, অমরত্ব ইযোচে চিষত্য় জ্ঞােলাত্ভর চেচমে 

আমাচেিত্ক ইচিয়জ্ঞাত্ের ঊত্বয উচিত্য হইত্ি। শ্রেষ্ঠ বি মহাপুরুষিণ ও যিেচশযিণ 

‘ঈশ্বরত্ক েশযে কচরয়াত্েে’ িচলয়া োিী কত্রে, অর্যাৎ যাাঁহারা ঈশ্বত্রর প্রযেে অেুভূচয 

লাভ কচরয়াত্েে। অচভজ্ঞযা িা অেুভূচয িেযীয জ্ঞােলাভ হয় ো, এিং ্বভীয় অন্তত্রই 

ঈশ্বর েশযে কচরত্য হইত্ি। মােুষ র্খে এই চিত্শ্বর অন্তিযয শ্রসই পরম সযে েশযে কত্র, 

শ্রকিল যখেই যাহার সকল সত্িত্হর চেরসে হয়, এিং হৃেয়গ্রচন্থ চেন্ন  চভন্ন  হইয়া র্ায়। 

ইহাই ‘ঈশ্বর-েশযে’। আমাত্ের কাে হইল—সযেত্ক চেরূপণ করা, শ্রকিল মযাময 

িলাধঃকরণ কচরত্ল িচলত্ি ো। অেোেে চিজ্ঞাত্ের ময ধমযেিত্যও সাোৎভাত্ি োচেিার 

েেে যর্ে-সংগ্রত্হর প্রত্য়ােে এিং পত্ঞ্চচিত্য়র সীমার মত্ধে শ্রর্ জ্ঞাে আত্ে, যাহার 

িাচহত্র র্াইত্লই উহা সম্ভি হয়। প্রত্যেক িেচক্তরই ধমযেিত্যর সযেসমূহ র্ািাই কচরয়া 

লওয়া আিশেক। ঈশ্বর-েশযেই একমাত্র লেে, শচক্তলাভ েয়। শুি সৎ, চিৎ ও শ্রপ্রমই 

েীিত্ের লেেি এিং শ্রপ্রমই ঈশ্বর-্বভরূপ। 

  

চিন্তা , কল্পো ও ধোে  
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্বভত্প্ন ও চিন্তায় আমরা শ্রর্ িৃচে অর্যাৎ কল্পো প্রত্য়াি কচরয়া র্াচক, যাহাই সত্যে উপেীয 

হইিার উপায় হইত্ি। কল্পোশচক্ত অচধক প্রিল হইত্ল চিষয়ি্তু েৃষ্ট হয়। অযএি 

কল্পো-সহাত্য় আমরা শরীরত্ক সুস্থ অর্িা পীচিয অিস্থায় আচেত্য পাচর। র্খে শ্রকাে 

ি্তু আমাত্ের েৃচষ্টত্িাির হয়, যখে মচস্তত্ের অণুপরমাণুগুলচলর অিস্থাে েত্লর চভযর 

চেয়া োো রত্ঙর কাাঁিখত্ণ্ডর প্রচযফলে ্ারা েৃষ্ট কারুকাত্র্যর েোয় হইয়া র্াত্ক 

( Kaleidoscopic)। মচস্তত্ের অণুপরমাণুগুলচলর ঐরূপ সংস্থাপে ও সংত্র্াত্ির পুেঃপ্রাচিই 

‘িৃচয’ িচলয়া অচভচহয হয়। ইচ্ছাশচক্ত র্য প্রিল হয়, মচস্তত্ের পরমাণুগুলচলর 

পুেচিযেোত্সর সফলযা যয অচধক হইয়া র্াত্ক। শ্রেহত্ক আত্রািে কচরিার একচিমাত্র 

শচক্তই আত্ে, এিং ঐ শচক্ত প্রত্যেক িেচক্তর মত্ধে চিেেমাে। ঔষধ ঐ শচক্তত্ক উেীচপয 

কত্র মাত্র। শ্রেত্হর মত্ধে শ্রর্ চিষ প্রত্িশ কচরয়াত্ে, ঐ শচক্ত ্ারা যাহা চিযাচিয হয়, 

এিং শ্রেত্হর শ্ররাি ঐ সংগ্রাত্মর িচহঃপ্রকাশ। র্চেও ঔষত্ধর ্ ারা শ্রেহপ্রচিষ্ট চিষ েূরীভূয 

কচরিার শচক্ত উেীচপয হইয়া র্াত্ক, চিন্তাশচক্তর ্ারাই উহা অচধকযর স্থাচয়ভাত্ি 

উেীচপয হয়। পীিার সময় র্াহাত্য আেশয ্বভাত্স্থের িৃচয োিচরয হয় এিং সুস্থ 

র্াকাকালীে মচস্তত্ের পরমাণুগুলচল শ্রর্-অিস্থায় চেল, পুেচিযেোত্সর সময় আিার শ্রসরূপ 

অিস্থা লাভ কচরত্য পাত্র, শ্রসেেে ্বভাস্থে ও শচক্ত- সম্বেীয় চিন্তায় কল্পোর আচধপযে 

প্রত্য়ােে। ঐ অিস্থায় শরীর মচস্তত্ের অেুসরণ কচরিার প্রিণযা লাভ কত্র। পরিযযী ক্রম 

হইল আমাত্ের উপর অপত্রর মত্ের চক্রয়ার ্ারা উক্ত প্রণালীত্য উপেীয হইত্য পারা। 

ইহার িহু েৃষ্টান্ত প্রযেহ শ্রেখা র্ায়। শ্রর্ উপাত্য় এক মত্ের উপর অপর মে চক্রয়া কচরয়া 

র্াত্ক, যাহা শ । সৎ ও অসৎ চিন্তাগুলচলর প্রত্যেকচিই প্রভািসম্পন্ন  শচক্ত এিং এই চিশ্ব 

ঐরূপ চিন্তা ্ারা পচরপূণয। অেুভূয ো হইত্লও কম্পে শ্রর্মে িচলত্য র্াত্ক, শ্রসইরূপ 

কাত্র্য রূপাচয়য ো হওয়া পর্যন্ত চিন্তা চিন্তারূত্পই চিেেমাে র্াত্ক। উোহরণ্বভরূপ িলা 

র্াইত্য পাত্র, ঘুাঁচষ ো মারা পর্যন্ত হাত্যর মত্ধে উহার শচক্ত সুি অিস্থায় র্াত্ক, অিত্শত্ষ 

উহা কাত্র্য রূপান্তচরয হইয়া ঘুাঁচষত্য পচরণয হয়। আমরা সৎ ও অসৎ উভয়চিধ চিন্তার 

উেরাচধকারী। র্চে আমরা চেত্েত্ের পচিত্র ও সৎচিন্তার র্ি্বভরূপ কচর, যত্ি সৎ চিন্তা-

সকল আমাত্ের মত্ধে প্রত্িশ কচরত্ি। শুিাত্মা কখেও অসৎ চিন্তা গ্রহণ কচরত্ি ো। অসৎ 
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শ্রলাত্কর মেই অসৎ চিন্তাগুলচলর উপরু্ক্ত শ্রেত্র। এগুলচল চিক েীিাণুর ময উপরু্ক্ত শ্রেত্র 

পাইত্লই ক্রমািয িৃচি পায়। চিন্তাগুলচল েুে েুে যরত্ের েোয়ি েূযে েূযে আত্িি 

ঐগুলচলত্য কম্পে সৃচষ্ট কচরয়া চিন্তারাত্েে উচেয হয়ি অিত্শত্ষ এক িৃহৎ যরে উচত্থয 

হইয়া অপরগুলচলত্ক আত্মসাৎ কত্র। প্রচয পাাঁিশয িৎসর অন্তর এই চিশ্বেেীে 

চিন্তাপ্রিাত্হর পুেরুত্থাে ঘত্ি, এিং যখে ঐ িৃহৎ যরেচি অেোেে েুে যরেগুলচলত্ক 

চেঃত্শত্ষ আত্মসাৎ কচরয়া শীষযস্থাে অচধকার কত্র। এইরূত্প একেে প্রযোচেষ্ট িেচক্তর 

আচিভযাি ঘত্ি। চযচে শ্রর্-রু্ত্ি িাস কত্রে, শ্রস-রু্ত্ির চিন্তাসমূহ চযচে চেে মত্ের মত্ধে 

ধারণ কত্রে এিং ঐগুলচলত্ক িাস্তি রূপ চেয়া মােিোচযর চেকি অপযণ কত্রে। কৃষ্ণ, 

িুি, র্ীশুখ্ীষ্ট, মহমে, লুর্ার প্রভৃচয মহাপুরুষিণ িৃহোকার যরত্ের েৃষ্টান্ত্বভরূপি 

যাাঁহারা যাাঁহাত্ের সমসামচয়ক মােুত্ষর ঊত্বয উচিয়াচেত্লে। যাাঁহাত্ের পারস্পচরক 

িেিধাে প্রায় পাাঁিশয িৎসত্রর। শ্রর্-যরত্ের পশ্চাত্য সিযো অযুেজ্জ্বল পচিত্রযা ও মহেম 

িচরত্র চিরাে কত্র, যাহাই পৃচর্িীত্য সমাে-সংস্কাত্রর আত্িালেরূত্প আত্মপ্রকাশ কত্র। 

আর একিার আমাত্ের রু্ত্ি চিন্তাযরত্ের স্পিে চিস্তার লাভ কচরয়াত্ে এিং ঈশ্বত্রর 

সিযিোচপত্ব উহার অন্তচেযচহয ভাি, এিং োো আকাত্র ও োো সম্প্রোত্য় উহা আচিভূযয 

হইত্যত্ে। এই-সি যরত্ের উদ্ভি ও চিলয় পর্যায়ক্রত্ম হইত্লও িিেমূলক ভাি সিযো 

বংত্সর অিসাে ঘিায়। যখে মােুষ চেে আধোচত্মক ্বভরূপ লাত্ভর চেচমে িভীত্র ডুি 

শ্রেয়, শ্রস চেত্েত্ক কখেও কুসংস্কার ্ারা িি িচলয়া অেুভি কত্র ো। অচধকাংশ 

সম্প্রোত্য়র অচস্তত্ব েণস্থায়ী এিং উহারা িু্ুত্ের েোয় ওত্ি ও পত্ি, কারণ ঐ-সকল 

সম্প্রোত্য়র শ্রেযৃিত্িযর সাধারণযঃ িচরত্রিল োই। পূণয শ্রপ্রম ও প্রচযচক্রয়াহীে হৃেয় ্ ারাই 

িচরত্র িচিয হয়। শ্রেযা িচরত্রহীে হইত্ল যাহার প্রচয আেুিযে সম্ভি েয়। পূণয পচিত্রযা 

্ারাই স্থায়ী আেুিযে ও চিশ্বাস চেচশ্চযরূত্প লাভ করা র্ায়।  

  

একচি ভাি আেয় কর, উহার েেে েীিে উৎসিয কর এিং বধত্র্যর সচহয সংগ্রাম কচরয়া 

র্াওি শ্রযামার েীিত্ে সূত্র্যােয় হইত্িই। 

  

কল্পোর প্রসত্ে পুেরায় চফচরয়া আসা র্াক। 
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কুণ্ডচলেীত্ক এমেভাত্ি কল্পো কচরত্য হইত্ি শ্রর্ে যাহা িাস্তি। চত্রত্কাণ-অচস্থখত্ণ্ড 

কুণ্ডলী-আকাত্র সপযচি অিস্থাে কচরত্যত্ে, ইহাই প্রযীক। 

  

যারপর পূত্িয শ্রর্রূপ িচণযয হইয়াত্ে, শ্রসইভাত্ি প্রাণায়াম অভোস কর এিং চেঃশ্বাস ধারণ 

কচরয়া িা শ্বাসিে কচরয়া উহাত্য ৪ সংখো আকৃচযর চেত্ম্ন প্রিহমাে শ্রস্রাত্যর ময কল্পো 

কর। শ্রস্রায র্খে চেম্নযম অংত্শ উপেীয হয়, যখে উহা চত্রত্কাণািচস্থয সপযচিত্ক আঘায 

কত্র এিং ফত্ল সপযচি শ্রমরুেত্ণ্ডর মধে চেয়া ঊত্বয উচত্থয হয়—এইরূপ চিন্তা কর। চিন্তা 

্ারা প্রাণপ্রিাহত্ক চত্রত্কাণাচভমুত্খ পচরিালো কর। 

  

বেচহক প্রণালী আমরা এখে শ্রশষ কচরলাম এিং এই অংশ হইত্য মােচসক প্রণালীর 

আরম্ভ। 

  

প্রর্ম প্রচক্রয়ার োম—‘প্রযোহার’। মেত্ক িাহে চিষয় হইত্য গুলিাইয়া অন্তমুযখী কচরত্য 

হইত্ি। বেচহক প্রণালী শ্রশষ হইত্ল মেত্ক ইচ্ছাময শ্রেৌিাইত্য োও, িাধা চেও ো। চকু পা 

সােীর েোয় উহার িচযচিচধর উপর েৃচষ্ট রাখ। এইরূত্প এই মে যখে দই অংত্শ চিভক্ত 

হইত্ি—অচভত্েযা ও েষ্টা। যারপর মত্ের শ্রর্-অংশ েষ্টা িা সােী, যাহাত্ক শচক্তশালী 

কর এিং মত্ের িচযচিচধ েমে কচরিার শ্রিষ্টায় সময় েষ্ট কচরও ো। মে অিশেই চিন্তা 

কচরত্িি চকু পা ধীত্র ধীত্র এিং ক্রমশঃ সােী র্খে যাহার কার্য কচরয়া র্াইত্ি, 

অচভত্েযা—মে অচধকযর আয়ে হইত্ি, শ্রর্-পর্যন্ত ো শ্রযামার অচভেয় িে হইয়া র্ায়। 

  

চ্যীয় প্রচক্রয়াঃ ধোে। ইহাত্ক দই ভাত্ি চিভক্ত করা র্ায়। আমরা স্থূলত্েহধারী এিং 

আমাত্ের মেও রূপ চিন্তা কচরত্য িাধে। ধময এই প্রত্য়ােেীয়যা ্বভীকার কত্র এিং 

িাহেরূপও অেুধোত্ের সাহার্ে কত্র। শ্রকাে রূপ িেচযত্রত্ক যুচম ঈশ্বত্রর চিন্তা (ধোে) 

কচরত্য পার ো। চিন্তা কচরত্য শ্রিত্ল শ্রকাে ো শ্রকাে ‘রূপ’ আচসত্িই, কারণ চিন্তা ও 

প্রযীক অচিত্চ্ছেে। শ্রসই রূত্পর উপর মে চস্থর কচরত্য শ্রিষ্টা কর।  

  

যৃযীয় প্রচক্রয়াঃ ধোোভোস ্ারা এই অিস্থা লাভ করা র্ায় এিং ইহা র্র্ার্য ‘একাগ্রযা’ 

(একমুখীেযা)। মে সাধারণযঃ িৃোকাত্র চক্রয়া কত্র। শ্রকাে একচি চিিুত্য মে চেিি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । য াগ ও মবনাবিজ্ঞান।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 91 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কচরত্য শ্রিষ্টা কর। অিত্শত্ষ ফললাভ। মে এই অিস্থায় উপেীয হইত্ল আত্রািেকরণ, 

‘শ্রেোচযঃ’ েশযে ও সিযপ্রকার শ্রর্ৌচিক শচক্ত লাভ হয়। মুহূযযমত্ধে যুচম এই চিন্তা-প্রিাহ 

কাহারও প্রচয প্রত্য়াি কচরত্য পার, শ্রর্মে র্ীশুখ্ীষ্ট কচরয়াচেত্লে, এিং সত্ে সত্ে ফল 

লাভ কচরত্ি। 

  

পূত্িয র্র্ার্র্ চশো ো র্াকায় এই-সকল শচক্ত্ারা অত্েত্কর পযে ঘচিয়াত্ে, চকু পা আচম 

শ্রযামাচেিত্ক বধর্য ধচরয়া শ্রর্াত্ির এই স্তরগুলচল খুি ধীত্র ধীত্র অভোস কচরত্য িচল, 

যারপর সমস্তই শ্রযামাত্ের আয়ত্ে আচসত্ি। শ্রপ্রম র্চে উত্েশে হয়, যত্ি চকেু পচরমাত্ণ 

আত্রািেকরণ অভোস কচরত্য পার, কারণ শ্রপ্রম শ্রকাে অচেষ্ট সাধে কত্র ো। 

  

মােুষমাত্ত্রই অল্পেৃচষ্টসম্পন্ন  ও বধর্যহীে। সকত্লই শচক্তলাত্ভর আকাক্ষা কত্র, চকু পা 

শ্রসই শচক্ত অেযে কচরিার েেে অচয অল্প শ্রলাকই বধর্য ধারণ কত্র। শ্রস চিযরণ কচরত্যই 

উৎসুক, চকেু সঞ্চয় কচরত্ি ো। অেযে কচরত্যই েীঘয সমত্য়র প্রত্য়ােে, চকু পা খরি কচরত্য 

অল্প সময় লাত্ি। সুযরাং শচক্ত অেযে কচরিার সত্ে সত্ে যাহা অপিয় ো কচরয়া সঞ্চয় 

কর।  

  

চরপুর প্রত্যেকচি যরে েমে কচরত্ল যাহা শ্রযামার অেুকূত্ল সমযা রো কত্র। অযএি 

শ্রক্রাত্ধর পচরিত্যয শ্রক্রাধ প্রেশযে ো করাই উেম শ্রকৌশল। সকল বেচযক চিষত্য়ই এই 

চেয়ম প্রত্র্ােে। র্ীশুখ্ীষ্ট িচলয়াচেত্লে, ‘অেোত্য়র প্রচযত্রাধ কচরও ো।’ এই উপত্েশ 

শ্রর্ শ্রকিল েীচযসেয, যাহা েয়ি সযেই ইহা উেম পন্থা। ইহা আচিোর ো করা পর্যন্ত 

আমরা উহার মময হৃেয়েম কচর ো, কারণ শ্রর্-িেচক্ত শ্রক্রাধ প্রেশযে কত্র, শ্রস শচক্তর 

অপিয় কচরয়া র্াত্ক। মচস্তত্ে ঐ-সকল শ্রক্রাধ ও ঘৃণার সমাত্িশ হইত্য পাত্র, এরূপ 

সুত্র্াি মেত্ক শ্রেওয়া সেয েয়। রসায়ে-চিজ্ঞাত্ে শ্রমৌচলক উপাোে আচিেৃয হইিার 

সত্ে সত্ে রাসায়চেত্কর কার্য সমাি হইত্ি। একত্ব আচিেৃয হইিার সত্ে সত্ে ধমযচিজ্ঞাে 

পূণযত্ব লাভ কত্র, এিং িহু সহস্র িৎসর পূত্িয এই একত্ব লি হইয়াত্ে। মােুষ পূণয ঐত্কে 

উপেীয হয় যখেই, র্খে শ্রস শ্রিাত্ঝ, ‘আচম ও আমার চপযা এক।’  
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