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০. ভচূিকা 

ইচিহাসসর প্রারম্ভ হইসি মনুষ্যসমাজ বহুচবধ অস ৌচিি ঘটনার উসেখ প পাা া য়া   

বিতমান িাস া যয়-সি  সমাজ আধুচনি পরূ্তাস াসি বাস িচরসিসে, িাহাসরর মসধযা 

এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্ররানিারী মানুসষ্র অভাব নাই  এইরূপ প্রমাসর্র অচধিংশই 

চবশ্বাসসর অসয়াগ্য, িারন যয় বযচিগ্সর্র চনিট হইসি এই-সি  প্রমার্ পাা া য়া , 

িাহাসরর অসনসিই অজ্ঞ িুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রিারি  অসনি যক্ষ্সত্রই িাািচাি 

অস ৌচিি ঘটনাগুচ  অনুিরর্মাত্র  চিন্তু ঐগুচ  চিসসর অনুিরর্? য়াাাত অনুসন্ধান না 

িচর া যিান িাা এসিবাসর উড়াই া যরা া অিপট ববজ্ঞাচনি মসনর পচরি  ন   

য়াহারা ভাসাভাসা ববজ্ঞাচনি, িাহারা মসনারাসজযর নানাপ্রিার অস ৌচিি বযাপার-

পরম্পরা বযাখ পযা িচরসি অসমাত হই া যসগুচ র অচিত্বই এসিবাসর অ্ীিার িচরসি 

যিষ্টা িসর  অিএব যয়-সি  বযচির চবশ্বাস-সমঘস াসির উসবত যিান পুরুষ্চবসশষ্ 

অাবা যরবিাগ্র্ িাহাসরর প্রাাতনা পূর্ত িসরন অাবা িাহাসরর প্রাাতনা  প্রািিচিি চন সমর 

বযচিক্রম িসরন, িাহাসরর অসপক্ষ্া পূসবতাি ববজ্ঞাচনিগ্র্ অচধিির যরাষ্ী  িারর্ 

যশসষ্াসিরা বরং অজ্ঞিা বা বা যিাস র ভ্রমপূর্ত চশক্ষ্াপ্রর্া ীর যরাহাই চরসি পাসর, এই 

চশক্ষ্া িাহাচরগ্সি এইরূপ যরবিাসরর উপর চনভতর িচরসি চশখ পাই াসে, এই চনভতরিা 

এখ পন িাহাসরর অবনি ্ভাসবর অঙ্গীভূি হই া পচড় াসে; চিন্তু পূসবতাি বযিচরসগ্র 

যরাহাই চরবার চিেুই নাই  

  

সহস্র সহস্র বৎসর ধচর া য াসি এইরূপ অস ৌচিি ঘটনাব ী পয়তসবক্ষ্র্ িচর াসে, 

উহার চবষ্স  চবসশষ্রূসপ চিন্তা িচর াসে এবং পসর উহার চভির হইসি িিিগুচ  

সাধারর্ িত্ত্ব বাচহর িচর াসে; এমন চি মানুসষ্র ধমতপ্রবিচতির চভচতিভূচম পয়তন্ত চবসশষ্রূসপ 

িন্ন িন্ন িচর া চবিার িরা হই াসে  এই সমুর  চিন্তা া চবিাসরর ল  এই রাজসয়াগ্-

রূপ চবজ্ঞান  যয়-সি  ঘটনা বযাখ পযা িরা দুরূহ, িিিগুচ  আধুচনি ববজ্ঞাচনসির 

অমাজতনী  ধারা অব ম্বন িচর া রাজসয়াগ্ যসগুচ র অচিত্ব অ্ীিার িসর না, বরং 
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ধীরভাসব অাি সুস্পষ্ট ভাষ্া  িুসংস্কারাচ্ছন্ন বযচিগ্র্সি বস  যয় অস ৌচিি ঘটনা, 

প্রাাতনার উতির, চবশ্বাসসর শচি-এগুচ  য়চরা সিয, চিন্তু যমসঘর াপাসর অবচিি যিান 

যরবিা দ্বারা এ-সি  বযাপার সংসাচধি হ -এইরূপ িুসংস্কারপূর্র্ বযাখ পযা দ্বারা ঐ 

ঘটনাগুচ  বুঝা য়া  না  রাজসয়াগ্ সমগ্র মানবজাচিসি এই চশক্ষ্া যর  যয়, জ্ঞান া 

শচির অনন্ত সমুদ্র আমাসরর পশ্চাসি রচহ াসে, প্রসিযি বযচি িাহারই এি এিচট কু্ষ্দ্র 

প্রর্া ী মাত্র  ইহা আরা চশক্ষ্া যর , সমি অভাব া বাসনা যয়মন মানুসষ্র অন্তসরই 

রচহ াসে, যিমচন মানুসষ্র চভিসরই ঐ অভাব যমািন িচরবার শচিা রচহ াসে; য়খ পন 

যসখ পাসন যিান বাসনা,অভাব বা প্রাাতনা পূর্ত হ , িখ পনই বুচঝসি হইসব এই অনন্ত শচি-

ভান্ডার হইসিই এই সব প্রাাতনা পূর্ত হইসিসে, যিান অস ৌচিি পুরুসষ্র দ্বারা ন   

  

অপ্রািিি পুরুসষ্র ধারর্া মানুসষ্র চক্র াশচি চিেু পচরমাসর্ জাগ্রি িচরসি পাসর বসট, 

চিন্তু ইহাসি আবার আধযাচিি অবনচিা হই া াাসি  ইহার লস  ্াধীনিা িচ  া 

য়া , ভ  া িুসংস্কার আচস া হৃর  অচধিার িসর, ঐভাসব যশষ্ পয়তন্ত এই ভ ঙ্কর 

চবশ্বাসস পয়তবচসি হ  যয়-মানুষ্ ্ভাবিঃ দুবত   যয়াগ্ী বস ন, অচিপ্রািিি বচ  া চিেু 

নাই, িসব প্রিিচির িূ  া সূক্ষ্ম চবচবধ প্রিাশ বা রূপ আসে বসট  সূক্ষ্ম িারর্, িূ  িায়ত  

িূ সি সহসজই ইচি  দ্বারা উপ চি িরা য়া , সূক্ষ্মসি যসরূপ িরা য়া  না  রাজসয়াগ্ 

অভযাস িচরস  সূক্ষ্মির অনুভূচি অচজতি হইসি াাসি  

  

ভারিবসষ্ত য়ি যবরানুগ্ রশতনশাস্ত্র আসে, িাহাসরর সিস রই এি  ক্ষ্য-পূর্তিা  াভ 

িচর া আিার মুচি  ইহার উপা  যয়াগ্  ‘যয়াগ্’ শব্দ বহুবযাপি  সাংখ পয া যবরান্ত উভ  

মিই যিান-না-সিান আিাসর যয়াসগ্র সমাতন িসর  

  

বিতমান গ্রসের আস ািয চবষ্  ‘রাজসয়াগ্’ নাসম পচরচিি যয়াগ্  রাজসয়াসগ্র শাস্ত্র া 

সসবতাচ্চ প্রামাচর্ি গ্রে ‘পািঞ্জ সূত্র’  যিান যিান রাশতচনি চবষ্স  পিঞ্জচ র সচহি 

মিসভর হইস া অনযানয রাশতচনিগ্র্ সিস ই িায়তসক্ষ্সত্র এিবাসিয িারহার সাধনপ্রর্া ী 

অনুসমারন িচর াসেন  
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এই পুিসির প্রামাংসশ, বিতমান য খ পি চনউ ই সিত িিিগুচ  োত্রসি চশক্ষ্া চরবার জনয 

যয়-সি  বিিিা যরন, যসইগুচ  গ্রচাি হই   চদ্বিী াংসশ পিঞ্জচ র সূত্রগুচ র 

ভাবানুবার া সসঙ্গ সসঙ্গ এিচট সংচক্ষ্প্ত বযাখ পযা যরা া হই াসে  য়িরূর সাধয, 

পাচরভাচষ্ি শব্দ বযবহার না িচরবার া িসাাপিাসনর সহজ া সর  ভাষ্া  চ চখ পবার 

যিষ্টা িরা হই াসে  প্রামাংসশ সাধনাচাতগ্সর্র জনয িিিগুচ  সর  া চবসশষ্ উপসরশ 

যরা া হই াসে; চিন্তু িারহাসরর সি সিহ চবসশষ্ িচর া সাবধান িচর া যরা া 

য়াইসিসে যয়, যয়াসগ্র যিান যিান সামানয অঙ্গ বযিীি, চনরাপসর যয়াগ্চশক্ষ্া িচরসি 

হইস  গুরুর সাক্ষ্াৎ সংস্পসশত াািা আবশযি  য়চর িাাবািতার েস  প্ররতি এই-সি  

উপসরশ য াসির মসন এই-সম্বসন্ধ আরা অচধি জাচনবার ইচ্ছা উসদ্রি িচর া চরসি 

পাসর, িাহা হইস  গুরুর অভাব হইসব না  

  

পািঞ্জ -রশতন সাংখ পযমসির উপর িাচপি, এই দুই মসি প্রসভর অচি সামানয  দুচট প্রধান 

মি-চবচভন্নিা এইঃ প্রামিঃ পিঞ্জচ  আচরগুরু-্রূপ সগুর্ ঈশ্বর ্ীিার িসরন, চিন্তু 

সাংসখ পযরা যিব  প্রা -পূর্তিাপ্রাপ্ত যিান বযচি-য়ারহার উপর সামচ িভাসব যিান িসে 

জগ্সির শাসনভার প্ররতি হ , এইরূপ অাতাৎ জনয-ঈশ্বর মাত্র ্ীিার িচর া াাসিন  

চদ্বিী িঃ যয়াগ্ীরা মনসি আিা বা ‘পুরুষ্’-এর নযা  সবতবযাপী বচ  া ্ীিার িচর া 

াাসিন, সাংসখ পযরা িাহা িসরন না  
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১. অবতরচিকা (প্রথি অধ্যায়) 

আমাসরর সি  জ্ঞানই অচভজ্ঞিার উপর প্রচিচিি  আনুমাচনি জ্ঞান, যয়খ পাসন 

সামানয(general) হইসি সামানযির বা সামানয হইসি চবসশষ্(particular) জ্ঞাসন উপনীি 

হই, িাহারা চভচতি-অচভজ্ঞিা  যয়গুচ সি চনচশ্চি-চবজ্ঞান১ বস , যসগুচ র সিযিা 

য াসি সহসজই বুচঝসি পাসর, িারর্ ঐগুচ  প্রসিযসির চবসশষ্ চবসশষ্ অচভজ্ঞিা স্পশত 

িসর  ববজ্ঞাচনি যিামাসি যিান চবষ্  চবশ্বাস িচরসি বচ সবন না, চিচন চনসজ িিিগুচ  

চবষ্  প্রিযক্ষ্ অনুভব িচর াসেন া যসইগুচ র উপর চবিার িচর া িিিগুচ  চসদ্ধাসন্ত 

উপনীি হই াসেন; য়খ পন চিচন আমাচরগ্সি িারহার যসই চসদ্ধান্তগুচ  চবশ্বাস িচরসি 

বস ন, িখ পন চিচন যিান এি সবতজনীন অনুভূচির চনিটই আসবরন জ্ঞাপন িসরন  

প্রসিযি চনচশ্চি-চবজ্ঞাসনরই(exact science) এিচট সাধারর্ চভচতিভূচম আসে, উহা হইসি 

 ি চসদ্ধান্তসমূহ চিি না ভূ , িাহা আমরা সসঙ্গ সসঙ্গ বুচঝসি পাচর  এখ পন প্রশ্ন  এই-

ধসমতর এরূপ সাধারর্ চভচতিভূচম চিেু আসে চিনা? ইহার উতিসর আমাসি ‘হার’ এবং ‘না’-

দুই-ই বচ সি হইসব  

  

পিচাবীসি সিরাির যয়ভাসব চশক্ষ্া যরা া হ , িাহাসি ব া হ -ধমত যিব  ্রদদ্ধা া 

চবশ্বাসসর উপর িাচপি, অচধিাংশ িস ই উহা চভন্ন চভন্ন মসির সমচষ্ট মাত্র  এইজনযই 

যরচখ পসি পাই, সব ধমতই পরস্পর চববার িচরসিসে  এই মিগুচ  আবার চবশ্বাসসর উপর 

িাচপি; এিজন বচ স ন, যমসঘর উপসর এি মহান্ পুরুষ্ বচস া আসেন, চিচনই সমগ্র 

জগ্ৎ শাসন িচরসিসেন; বিা আমাসি িারহার িাার উপর চনভতর িচর াই উহা চবশ্বাস 

িচরসি বস ন  এইরূপ আমারা চনজ্ ভাব াাচিসি পাসর, আচম অপরসি িাহা চবশ্বাস 

িচরসি বচ সিচে  য়চর িারহারা যিান য়ুচি িান, এই চবশ্বাসসর িারর্ চজজ্ঞাসা িসরন, 

আচম িারহাচরগ্সি যিানরূপ য়ুচি যরখ পাইসি পাচর না  এইজনযই আজিা  ধমত া 

রশতনশাসস্ত্রর প্রসসঙ্গ অ্রদদ্ধা যরখ পা য়া   প্রসিযি চশচক্ষ্ি বযচিই যয়ন বচ সি িা , ‘এই-

সব ধমত যিা যরখ পচে িিিগুস া মি মাত্র, এগুস ার সিযাসিয-চবিাসরর যিান মানরন্ড 
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যনই, য়ার য়া খ পুচশ যস িাই প্রিার িরসি বযি ’ এসব সসত্ত্বা ধমত চবশ্বাসসর এি সাবতসভৌম 

মূ চভচতি আসে-উহাই চবচভন্ন যরসশর চবচভন্ন সম্প্ররাস র চবচভন্ন মিবার া সবতচবধ চবচভন্ন 

ধারর্াসমূসহর চন ামি  ঐগুচ র চভচতি পয়তন্ত অনুসরর্ িচরস  আমরা যরচখ পসি পাই যয়, 

ঐগুচ  সবতজনীন অচভজ্ঞিা া অনুভূচির উপর প্রচিচিি  

  

১.  Exact Science-চনচশ্চি-চবজ্ঞান অাতাৎ যয়-সব চবজ্ঞাসনর িত্ব এিদুর সচিিভাসব 

চনর্তীি হই াসে যয়, গ্র্না-বস  িাহার দ্বারা ভচবষ্যৎ চনশ্চ  িচর া বচ  া চরসি পারা 

য়া   য়াা-গ্চর্ি, গ্চর্িসজযাচিষ্ ইিযাচর  

  

প্রামিঃ পিচাবীর চভন্ন চভন্ন ধমতগুচ  এিটু চবসেষ্র্ িচরস  যরচখ পসি পাা া য়া  যয়, 

উহারা দুই য্রদর্ীসি চবভি  িিিগুচ র শাস্ত্র বা গ্রে আসে, িিিগুচ র িাহা নাই  

যয়গুচ  শাসস্ত্রর উপর িাচপি, যসগুচ  সুরিঢ়; উহাসরর অনুগ্ামীর সংখ পযাা অচধি  শাস্ত্র-

চভচতিহীন ধমতসি  প্রা ই  ুপ্ত, িিিগুচ  নূিন হই াসে বসট, চিন্তু খ পুব িম য ািই 

ঐগুচ র অনুগ্ি  িাাচপ উি সি  সম্প্ররাস ই মসির এই ঐিয যরখ পা য়া  যয়, উহাসরর 

চশক্ষ্া চবসশষ্ বযচির প্রিযক্ষ্ অভজ্ঞিার ল ্রূপ  খ্রীষ্টান িারহার ধসমত, য়ীশুখ্রীসষ্ট া 

িারহার অবিারসত্ব, ঈশ্বর া আিার অচিসত্ব এবং আিার ভচবষ্যৎ উন্নচির সম্ভাবনা  

চবশ্বাস িচরসি বচ সবন  য়চর আচম িারহাসি এই চবশ্বাসসর িারর্ চজজ্ঞাসা িচর, চিচন 

বচ সবন-‘ইহা আমার চবশ্বাস ’ চিন্তু য়চর িুচম খ্রীষ্টধসমতর মূ  উৎসস গ্মন ির, িাহা 

হইস  যরচখ পসি পাইসব যয়, উহাা প্রিযক্ষ্ অনুভূচির উপর িাচপি  য়ীশুখ্রীষ্ট বচ  াসেন, 

‘আচম ঈশ্বর রশতন িচর াচে ’ িারহার চশসষ্যরাা বচ  াচেস ন, ‘আমরা ঈশ্বরসি অনুভব 

িচর াচে ’ এইরূপ আরা অসনির িাা শুনা য়া   

  

যবৌদ্ধধসমতা এইরূপ; বুদ্ধসরসবর প্রিযক্ষ্ানুভূচির উপর এই ধমত িাচপি  চিচন িিিগুচ  

সিয অনুভব িচর াচেস ন, যসইগুচ  রশতন িচর াচেস ন যসই-সি  সসিযর সংস্পসশত 

আচস াচেস ন এবং যসগুচ ই জগ্সি প্রিার িচর াচেস ন  চহন্দুসরর সম্বসন্ধা এইরূপ; 

িারহাসরর শাসস্ত্র ঋচষ্-নামসধ  গ্রেিিতাগ্ন বচ  া চগ্ াসেন, ‘আমরা িিিগুচ  সিয 

অনুভব িচর াচে ’ িারহারা যসইগুচ ই জগ্সি প্রিার িচর াচেস ন  অিএব স্পষ্ট বুঝা 
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যগ্  যয় জগ্সি সি  ধমতই জ্ঞাসনর সাবতসভৌম া সুরিঢ় চভচতি-প্রিযক্ষ্ানুভূচির উপর 

িাচপি  সি  ধমতািায়তই ঈশ্বরসি রশতন িচর াচেস ন  িারহারা সিস ই আিরশতন 

িচর াচেস ন; সিস ই চনজ চনজ ভচবষ্যৎ যরচখ প াচেস ন-অনন্ত ্রূপ অবগ্ি 

হই াচেস ন  িারহারা য়াহা যরচখ প াচেস ন, িাহাই প্রিার িচর া চগ্ াসেন  িসব প্রসভর 

এইটুিু যয়, প্রা  সি  ধসমতই-চবসশষ্িঃ ইরানীং-এিচট অদূ্ভি রাচব আমাসরর সম্মুসখ প 

উপচিি িরা হ , িাহা এইঃ বিতমাসন এই-সি  অনুভূচি অসম্ভব  য়ারহারা ধসমতর প্রাম 

িাপচ িা, পসর য়ারহাসরর নাসম যসই ধমত প্রিচ ি হ , শুধু এইরূপ িস িজন বযচির 

প্রিযক্ষ্ানুভূচি সম্ভব চে   আজিা  আর এরূপ অনুভূচি িাহারা হ  না, অিএব ধমত 

এখ পন চবশ্বাস িচর াই  ইসি হইসব-এ-িাা আচম সমূ্পর্তরূসপ অ্ীিার িচর  য়চর 

জগ্সি জ্ঞাসনর যিান চবসশষ্ চবষ্স  যিহ িখ পন যিান এিচট অচভজ্ঞিা অজতন িচর া 

াাসিন, িাহা হইস  আমরা এই সাবতসভৌম চসদ্ধাসন্ত উপনীি হইসি পাচর যয়, পূসবতা 

যিাচট যিাচট বার ঐরূপ অচভজ্ঞিা  াভ িচরবার সম্ভাবনা চে , পসরা অনন্তিা  ধচর া 

বার বার ঐরূপ সম্ভাবনা াাচিসব  এিরূপিাই প্রিিচির িসিার চন ম; এিবার য়াহা 

ঘচট াসে িাহা পুনরা  ঘচটসি পাসর  

  

যয়াগ্-চবরযার আিায়তগ্র্ িাই বস ন, ‘ধমত যিব  পূবতিা ীন অনুভূচির উপর িাচপি ন , 

পরন্তু ্ ং এই-সি  অনুভূচিসম্পন্ন না হইস  যিহই ধাচমতি হইসি পাসর না  যয় 

চবজ্ঞাসনর দ্বারা এই-সি  অনুভূচি হ , িাহার নাম ‘যয়াগ্’  ’  

  

ধমত য়িচরন না অনুভূি হইসিসে, িিচরন ধসমতর িাা ব াই বিাা  ভগ্বাসনর নাসম এি 

গ্ন্ডসগ্া , য়ুদ্ধ া বারানুবার যিন? ভগ্বাসনর নাসম য়ি রিপাি হই াসে, অনয যিান 

চবষ্স র জনয এি রিপাি হ  নাই; িারর্ সাধারর্ মানুষ্ ধসমতর মূ  উৎসস য়া  নাই  

সি ই পূবতপুরুষ্গ্সর্র িিিগুচ  আিার অনুসমারন িচর াই সন্তুষ্ট চে   িাহারা িাচহি, 

অপসরা িাহাই িরুি  আিা অনুভূচি না িচর া, আিা অাবা ঈশ্বর রশতন না িচর া 

‘ঈশ্বর আসেন’ বচ বার িী অচধিার মানুসষ্র আসে? য়চর ঈশ্বর াাসিন, িারহাসি রশতন 

িচরসি হইসব; য়চর আিা বচ  া চিেু াাসি, িাহা উপ চি িচরসি হইসব  নিুবা চবশ্বাস 
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না িরাই ভা   ভন্ড অসপক্ষ্া স্পষ্টবারী নাচিি ভা   এি চরসি আজিা িার ‘চবদ্বান্’ 

বচ  া পচরচিি বযচিসরর মসনাভাব এই যয়, ধমত, রশতন া পরমপুরুসষ্র অনুসন্ধান-সবই 

চনষ্ফ   অপর চরসি য়ারহারা অধতচশচক্ষ্ি, িারহাসরর মসনর ভাব এইরূপ যবাধ হ  যয়, 

ধমত-রশতনাচরর বািচবি যিান চভচতি নাই, িসব ঐগুচ র এই মাত্র উপসয়াচগ্িা যয়, এগুচ  

জগ্সির মঙ্গ -সাধসনর বচ ি যপ্ররর্াশচি-য়চর মানুষ্ ঈশ্বসর চবশ্বস িসর, যস সৎ া 

নীচিপরা র্ হইসি পাসর এবং িিতবযচনি নাগ্চরি হ   য়াহাসরর এইরূপ ভাব, 

িাহাচরগ্সি যরাষ্ চরসি পাচর না; িারর্ িাহারা ধমত সম্বসন্ধ য়াহা চিেু চশক্ষ্া পা , িাহা 

অসং গ্ন অন্তঃসারশুনয প্র াপ-বাসিযর মসিা অনন্ত শব্দসমচষ্টসি চবশ্বাস মাত্র  

িাহাচরগ্সি শসব্দর উপসর চবশ্বাস িচর া াাচিসি ব া হ   িাহারা চি এরূপ চবশ্বাস 

িচরসি পাসর? য়চর পাচরি, িাহা হইস  মানব-প্রিিচির প্রচি আমার চবন্দুমাত্র ্রদদ্ধা 

াাচিি না  মানুষ্ সিয িা , ্ ং সিয অনুভব িচরসি িায়; সিযসি ধারর্া িচরসি, 

সিযসি সাক্ষ্াৎ িচরসি, অন্তসরর অনুভব িচরসি িা   ‘যিব  িখ পনই সি  সসন্দহ 

িচ  া য়া , সব িসমাজা  চেন্ন-চভন্ন হই া য়া , সি  বক্রিা সর  হই া য়া ’ ১ যবর 

এইরূপ যঘাষ্র্া িসরনঃ 

  

‘যহ অমিসির পুত্রগ্র্, যহ চরবযধাম-চনবাচসগ্র্, ্রদবর্ ির-আচম এই অজ্ঞানান্ধিার হইসি 

আস াসি য়াইবার পা পাই াচে, চয়চন সি  িমসার পাসর, িারহাসি জাচনসি পাচরস ই 

যসখ পাসন য়াা া য়া -মুচির আর যিান উপা  নাই ’ ২ 

  

রাজসয়াগ্-চবজ্ঞাসনর  ক্ষ্য-এই সিয  াভ িচরবার প্রিিি িায়তির া সাধসনাপসয়াগ্ী 

ববজ্ঞাচনি প্রনা ী মানব-সমসক্ষ্ িাপন িরা  প্রামিঃ প্রসিযি চবজ্ঞাসনরই চনজ্ 

পয়তসবক্ষ্র্-প্রর্া ী আসে  

  

১  চভরযসি হৃর গ্রচেচিরযসন্ত সবতসংশ াঃ  

ক্ষ্ী সন্ত িাসয িমতাচর্ িচিন্ রিসষ্ট পরাবসর   মুন্ডি উপ,  ২ ২ ৮ 

২  শিণ্বন্তু চবসশ্ব অমিিসয পুতিা আ যয় ধামাচন চরবযাচন িিুঃ  সশ্বঃউঃ,২ ৫ 

যবরাহসমিং পুরুষ্ং মহান্তম্ আচরিযবর্তং িমসঃ পরিাৎ  
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িসমব চবচরত্বাহচিমিিুযসমচি নানযঃ পো চবরযসিহরনা    যশ্বঃ উঃ,৩ ৮ 

  

িুচম য়চর যজযাচিচবতদ্ হইসি ইচ্ছা ির, আর বচস া বচস া যিব  ‘যজযাচিষ্, যজযাচিষ্’ 

বচ  া িীৎিার ির, িখ পনই িুচম যজযাচিষ্শাসস্ত্র অচধিারী হইসব না  রসা নশাস্ত্র 

সম্বসন্ধা ঐরূপ  এখ পাসনা এিচট চনচরতষ্ট প্রর্া ী অনুসরর্ িচরসি হইসব; পরীক্ষ্াগ্াসর 

( laboratory) চগ্ া চবচভন্ন দ্রবযাচর  ইসি হইসব; ঐগুচ  চমশাই া যয়ৌচগ্ি পরাসাত 

পচরর্ি িচরসি হইসব, পসর ঐগুচ   ই া পরীক্ষ্া িচরস  িসব িুচম রসা নচবৎ হইসি 

পাচরসব  য়চর িুচম যজযাচিচবতদ্ হইসি িাা, িাহা হইস  যিামাসি মানমচন্দসর চগ্ া 

রূরবীক্ষ্র্-য়সের সাহাসয়য গ্রহ-নক্ষ্ত্র পয়তসবক্ষ্র্ িচরসি হইসব, িসব িুচম যজযাচিচবতদ্ 

হইসি পাচরসব  প্রসিযি চবরযারই এি-এিচট চনচরষ্ট প্রর্া ী াািা উচিি  আচম 

যিামাচরগ্সি শি সহস্র উপসরশ চরসি পাচর, চিন্তু যিামরা য়চর সাধনা না ির, যিামরা 

িখ পনই ধাচমতি হইসি পাচরসব না; সি  য়ুসগ্ সি  যরসশই চনষ্কাম শুদ্ধ-্ভাব জ্ঞাচনগ্র্ 

এই সিয প্রিার িচর া চগ্ াসেন  জগ্সির চহিসাধন বযিীি িারহাসরর আর যিান িামনা 

চে  না  িারহারা সিস ই বচ  াসেন, ‘ইচি গ্র্ আমাচরগ্সি যয় সিয অনুভব িরাইসি 

পাসর, আমরা িাহা অসপক্ষ্া উচ্চির সিয  াভ িচর াচে ’ িারহারা সি সি যসই সিয 

পরীক্ষ্া িচরসি আহ্বান িসরন  িারহারা আমাচরগ্সি এিচট চনচরতষ্ট সাধনপ্রর্া ী  ই া 

আন্তচরি সাধন িচরসি বস ন  এইভাসব সাধনা িচর া য়চর আমরা এই উচ্চির সিয 

 াভ না িচর, িখ পন আমরা বচ সি পাচর, এই উচ্চির সিয সম্বসন্ধ য়াহা ব া হ , িাহা 

য়াাাত ন   চিন্তু িাহার পূসবত এই-সি  উচির সিযিা এসিবাসর অ্ীিার িরা 

যিানমসিই য়ুচিয়ুি ন   অিএব আমাসরর চনচরতষ্ট সাধনপ্রর্া ী  ই া চনিাপূবতি সাধন 

িচরসি হইসব, আস াি চনশ্চ ই আচসসব  

  

যিান জ্ঞান  াভ িচরসি হইস  আমরা সামানযীিরসর্র সাহায়য  ই া াাচি; 

সামানযীিরর্ আবার পয়তসবক্ষ্সনর উপর প্রচিচিি  প্রাসম আমরা ঘটনাব ী পয়তসবক্ষ্র্ 

িচর, পসর যসইগুচ সি সাধারর্ সংজ্ঞার অন্তভুতি িচর, যশসষ্ িাহা হইসি আমাসরর 

চসদ্ধান্ত বা মূ নীচি উদ্ভাবন িচর  য়িক্ষ্র্ না মসনর চভির চি হইসিসে, িাহা প্রিযক্ষ্ 
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িচরসি পাচর, িিক্ষ্র্ আমরা মন সম্বসন্ধ, মানুসষ্র অভযন্তরীর্ প্রিিচি সম্বসন্ধ, মানুসষ্র 

চিন্তা সম্বসন্ধ চিেুই জাচনসি পাচর না  বাহয জগ্সির বযাপার পয়তসবক্ষ্র্ িরা অসপক্ষ্ািিি 

সহজ, িারর্ ঐ উসেসশয বহু য়েপাচি আচবষ্কিি হই াসে, চিন্তু অন্তজতগ্সির বযাপার 

জাচনসি সাহায়য িসর, এমন যিান য়ে আমাসরর নাই  িাাচপ আমরা চনশ্চ  জাচন যয়, 

যিান চবরযাসি প্রিিি চবজ্ঞাসন উন্নীি িচরসি হইস  পয়তসবক্ষ্র্ আবশযি  চবসেষ্র্ বযিীি 

চবজ্ঞান চনরাতি া চনষ্ফ  হই া চভচতিহীন অনুমানমাসত্র পয়তবচসি হ   এই িারসর্ই যয় 

অে িস ি জন মসনাচবৎ পয়তসবক্ষ্র্ িচরবার উপা  জাচন াসেন, িারহারা বযিীি আর 

সিস ই চিরিা  চনসজসরর মসধয বারানুবার িচরসিসেন মাত্র  

  

রাজসয়াগ্-চবজ্ঞান প্রামিঃ মানুষ্সি িাহার চনসজর অভযন্তরীর্ অবিাসমূহ পয়তসবক্ষ্র্ 

িচরবার উপা  যরখ পাই া যর   

  

মনই ঐ পয়তসবক্ষ্সর্র য়ে  আমাসরর চবষ্ চবসশসষ্ অবচহি হইবার শচিসি চিি চিি 

চন চমি িচর া অন্তজতগ্সির চরসি পচরিাচ ি িচরসি পাচরস ই উহা মনসি চবসেষ্র্ 

িচর া যলচ সব, এবং িাহার আস াসি আমরা চিি চিি বুচঝসি পাচরব, আমাসরর মসনর 

মসধয চি ঘচটসিসে, মসনর শচিসমূহ ইিিসিাচবচক্ষ্প্ত আস ািরচিসরিশ  উহারা 

যিিীভূি হইস ই সব চিেু আস াচিি িসর, ইহাই আমাসরর জ্ঞাসনর এিমাত্র উপা   

চি বাহযজগ্সি, চি অন্তজতগ্সি, সিস ই এই শচি বযবহার িচরসিসে; িসব ববজ্ঞাচনি 

বচহজতগ্সি যয় সূক্ষ্ম পয়তসবক্ষ্র্শচি প্রস াগ্ িসরন, মসনাচবৎসি িাহাই মসনর উপর 

প্রস াগ্ িচরসি হইসব  ইহাসি অসনি অভযাস প্রস াজন  বা যিা  হইসি আমরা যিব  

বাচহসরর বস্তুসিই মসনাচনসবশ িচরসি চশক্ষ্া পাই াচে, অন্তজতগ্সির বস্তুসি ন   এই 

িারসর্ আমাসরর মসধয অচধিাংশই অন্তয়তসের পয়তসবক্ষ্র্শচি হারাই া যলচ  াচে  

মনসি অন্তমুতখ প িরা, উহার বচহমুতখ পী গ্চি চনবারর্ িরা-য়াহাসি মন চনসজর ্ভাব 

জাচনসি পাসর, চনসজসি চবসেষ্র্ িচর া যরচখ পসি পাসর, যসজনয উহার সমুর  শচি 

যিিীভূি িচর া চনসজর উপসরই প্রস াগ্ িরা অচি িচিন িায়ত  চিন্তু এ-চবষ্স  

ববজ্ঞাচনি প্রাা  অগ্রসর হইসি হইস  ইহাই এিমাত্র উপা   
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এইরূপ জ্ঞাসনর উপিাচরিা চি? প্রামিঃ জ্ঞানই জ্ঞাসনর সসবতাচ্ি  পুরস্কার  চদ্বিী িঃ 

ইহার উপিাচরিাা আসে; ইহা সমি দুঃখ প রূর িচরসব  য়খ পন মানুষ্ চনসজর মন চবসেষ্র্ 

িচরসি িচরসি এমন এি বস্তুর সাক্ষ্াৎ পা , য়াহার যিান িাস  নাশ নাই-য়াহা ্ রূপিঃ 

চনিযপূর্ত া চনিযশুদ্ধ, িখ পন আর িাহার দুঃখ প াাসি না, চনরানন্দ াাসি না  ভ  া অপূর্ত 

বাসনাই সি  দুঃসখ পর িারর্  পূসবতাি অবিা  াভ িচরস  মানুষ্ বুচঝসি পাচরসব, িাহার 

মিিুয নাই, সুিরাং িখ পন আর মিিুযভ  াাচিসব না  চনসজসি পূর্ত বচ  া জাচনসি পাচরস  

অসার বাসনা আর াাসি না  পূসবতাি িারর্দ্বস র অভাব হইস  আর যিান দুঃখ প াাচিসব 

না, িৎপচরবসিত এই যরসহই পরমানন্দ  াভ হইসব  

  

জ্ঞান াসভর এিমাত্র উপা  এিাগ্রিা  রসা নচবৎ চনসজর পরীক্ষ্াগ্াসর মসনর সমুর  

শচি যিিীভূি িচর া-সয় সি  বস্তু চিচন চবসেষ্র্ িচরসিসেন, যসগুচ র উপর প্রস াগ্ 

িসরন, এইরূপ ঐ-সি  রহসয অবগ্ি হন  যজযাচিচবতদ্ চনসজর মসনর সমগ্র শচি এিত্র 

িচর া রূরবীক্ষ্র্ য়সের মধয চর া িাহা আিাসশ প্রসক্ষ্প িসরন, আর অমচন সূয়ত িি 

নক্ষ্ত্র-সিস ই চনজ চনজ রহসয িারহার চনিট বযি িসর  আচম যয়-চবষ্স  এখ পন 

যিামাসরর চনিট বচ সিচে, যস-চবষ্স  আচম য়িই মসনাচনসবশ িচরসি পাচরব, িিই 

যসই চবষ্স  আস ািপাি িচরসি পাচরব  যিামরা আমার িাা শুচনসিে; যিামরাা য়িই 

এ-চবষ্স  মসনাচবসবশ িচরসব, িিই আমার িাা স্পষ্টভাসব ধারর্া িচরসি পাচরসব  

  

মসনর এিাগ্রিা-শচি বযচিসরসি আর চিরূসপ জগ্সি এই-সি  জ্ঞান  ি হই াসে? 

প্রিিচির দ্বারসরসশ আঘাি িচরসি জাচনস -চিভাসব আঘাি িচরসি হ , িাহা জানা 

াাচিস  চবশ্বপ্রিিচি ্ী  রহসয উদ্ঘাচটি িচর া চরবার জনয প্রস্তুি  

  

যসই আঘাসির শচি া িীব্রিা আসস এিাগ্রিা হইসি  মনুষ্যমসনর শচির যিান সীমা 

নাই; উহা য়িই এিাগ্র হ  িিই উহার শচি এিচট চবষ্স র উপর যিিীভূি হ  এবং 

ইহাই রহসয  
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মনসি বচহচবতষ্স  চির িরা অসপক্ষ্ািিি সহজ  মন ্ভাবিই বচহমুতখ প; ধমত, মসনাচবজ্ঞান 

চিংবা রশতনচবষ্স  মন চির িরা সহজ ন , িারর্ এসক্ষ্সত্র জ্ঞািা া যজ্ঞ  (বা চবষ্ ী া 

চবষ্ ) এি  এখ পাসন জ্ঞাসনর চবষ্  এিচট অভযন্তরীর্ বস্তু, মনই এখ পাসন জ্ঞাসনর চবষ্   

মনসি পয়তসবক্ষ্র্ িরাই এখ পাসন প্রস াজন, আর মনই মনসি পয়তসবক্ষ্র্ িচরসিসে  

আমরা জাচন, মসনর এমন এিচট ক্ষ্মিা আসে, য়াহা দ্বারা উহা চনসজর চভিরচট যরচখ পসি 

পাসর-উহাসি অন্তঃপয়তসবক্ষ্র্শচি ব া হ   আচম যিামাসরর সচহি িাা িচহসিচে; 

আবার ঐ সমস ই আচম যয়ন আর এিজন য াি-বাচহসর রারড়াই া রচহ াচে এবং য়াহা 

িচরসিচে, িাহা জাচনসিচে া শুচনসিচে  এিই সমস  িুচম িাজ িচরসিে া চিন্তা 

িচরসিে, আবার যিামার মসনর আর এি অংশ যয়ন বাচহসর রারড়াই া যরচখ পসিসে-িুচম 

চি চিন্তা িচরসিে  মসনর সমুর  শচি এিত্র িচর া মসনর উপসরই প্রস াগ্ িচরসি 

হইসব  সূসয়তর িীক্ষ্ণ রচির চনিট অচি অন্ধিার যিার্গুচ া যয়মন িাহাসরর গুপ্ত িায 

প্রিাশ িচর া যর , যিমচন এই এিাগ্র মন চনসজর অচি অন্তরিম রহসযগুচ  প্রিাশ 

িচর া চরসব  িখ পন আমরা চবশ্বাসসর প্রিিি চভচতিসি উপনীি হইব, ইহাই প্রিিি ধমত  

িখ পনই আমরা অনুভব িচরব-আিা আসে চিনা, জীবন ক্ষ্র্িা ী না অনন্তিা বযাপী, 

বুচঝব-জগ্সি ঈশ্বর বচ  া যিহ আসেন চিনা  সবই আমাসরর সমসক্ষ্ উদ্ঘাচটি হইসব  

রাজসয়াগ্ আমাচরগ্সি ইহাই চশক্ষ্া চরসি িা   রাজসয়াসগ্র সি  চশক্ষ্ার উসেশয-চি 

ভাসব মনসি এিাগ্র িরা য়া , িারপর চি ভাসব মসনর গ্ভীরিম প্রসরশ আচবষ্কার িরা 

য়া , যশসষ্ মসনর চভিসরর ভাবগুচ  হইসি চিভাসব এিটা সাধারর্ ভাসব আসা য়া  

এবং িাহা হইসি চনসজর এিটা চসদ্ধান্ত িরা য়া   এইজনযই রাজসয়াগ্ চজজ্ঞাসা িসর 

না, ‘যিামার ধমত চি?’-িুচম আচিি হা, নাচিি হা,  াহুচর হা, যবৌদ্ধ হা অাবা 

খ্রীষ্টানই হা, িাহাসি চিেুই আচস া য়া  না  আমরা মানুষ্-ইহাই য়সাষ্ট  প্রসিযি 

মানুসষ্রই ধমতিত্ত্ব অনুসন্ধান িচরবার শচি আসে, অচধিারা আসে  প্রসিযি বযচিরই 

সি  চবষ্  িারন চজজ্ঞাসা িচরবার অচধিার আসে, আর চনসজর চভির হইসিই যস 

প্রসশ্ন র উতিরা পাইসি পাসর  িসব এজনয এিটু িষ্ট ্ীিার িরা আবশযি  
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িাহা হইস  এ-পয়তন্ত যরচখ প াম, এই রাজসয়াসগ্র আস ািনা  যিান প্রিার চবশ্বাসসর 

প্রস াজন নাই  য়িক্ষ্র্ না চনসজ প্রিযক্ষ্ িচরসিে, িিক্ষ্র্ চিেুই চবশ্বাস িচরা না-

রাজসয়াগ্ ইহাই চশক্ষ্া যর   সিযসি প্রচিচিি িচরবার জনয অনয চিেুর সাহায়য প্রস াজন 

হ  না  যিামরা চি বচ সি িাা যয় জাগ্রি অবিার সিযিা প্রমার্ িচরসি ্প্ন অাবা 

িেনার সাহায়য আবশযি? িখ পনই ন   এই রাজসয়াগ্-সাধসন রীঘতিা  া চনরন্তর 

অভযাসসর প্রস াজন  

  

এই অভযাসসর চিেু অংশ শরীর-সংয়ম-চবষ্ ি, চিন্তু ইহার অচধিাশই মনঃসংয়মািি  

ক্রমশ আমরা বুচঝসি পাচরব, মন শরীসরর সচহি চিরূপ ঘচনিভাসব সম্বন্ধ  য়চর আমরা 

চবশ্বাস িচর, মন শরীসরর সূক্ষ্ম অবিাচবসশষ্, আর মন শরীসরর উপর িায়ত িসর, িাহা 

হইস  ইহাা য়ুচিসঙ্গি যয়, শরীরা মসনর উপর িায়ত িসর  শরীর অসুি হইস  মনা 

অসুি হ , শরীর সুি াাচিস  মনা সুি এবং সসিজ াাসি  য়খ পন যিান বযচি কু্রদ্ধ হ , 

িখ পন িাহার মন উসতিচজি হই া য়া   অনুরূপভাসব মন িঞ্চ  হইস  শরীরা অচির 

হই া পসড়  অচধিাংশ য াসিরই মন চবসশষ্ভাসব শরীসরর অধীন, িাহাসরর মন অচি 

অে-চবিচশি  যিামরা য়চর চিেু মসন না ির িসব বচ -অচধিাংশ মানুষ্ পশু হইসি 

অচি অেই উন্নি  শুধু িাই ন , অসনি িস  ইির প্রর্ী অসপক্ষ্া িাহাসরর সংয়ম-শচি 

বড় যবশী ন   মসনর উপর আমাসরর যিান িিিতত্বই নাই  মসনর উপর এই ক্ষ্মিা াসভর 

জনয, শরীর া মনসি বশীভূি িচরবার জনয আমাসরর িিিগুচ  বচহরঙ্গ সাধসনর-

বরচহি সাধসনর প্রস াজন  শরীর য়খ পন সমূ্পর্তরূসপ আ তি হইসব, িখ পন মনসি  ই া 

নাড়ািাড়া িচরবার যিষ্টা িচরসি পাচর  এইরূসপ মনসি আমাসরর আ সতি আচনসি পাচরব, 

ইচ্ছামি উহাসি চর া িাজ িরাইসি পাচরব এবং মসনর শচিগুচ  এিাগ্র িচরসি পাচরব  

  

রাজসয়াগ্ীসরর মসি বচহজতগ্ৎ অন্তজতগ্সির বা সূক্ষ্মজগ্সির িূ  রূপ মাত্র  সবতত্রই সূক্ষ্ম 

িারর্ া িূ  িায়ত  অিএব এই চন সম বচহজতগ্ৎ িায়ত া অন্তজতগ্ৎ িারর্  অনুরূপভাসব 

বচহজতগ্সির শচিগুচ  অভযন্তরীর্ সূক্ষ্মির শচির িূ ভাগ্ মাত্র  চয়চন এই অভযন্তরীর্ 

শচিগুচ  আচবষ্কার িচর া ইচ্ছামি উহাচরগ্সি পচরিাচ ি িচরসি চশচখ প াসেন , সমগ্র 
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প্রিিচি িারহার চন েসর্র অধীন  সমগ্র জগ্সির উপর প্রভুত্ব িরার-প্রিিচিসি চন চেি 

িরার িাজসিই যয়াগ্ী চনজ িিতবয বচ  া গ্রহর্ িসরন  চিচন এমন এি অবিা  উপচনি 

হইসি িান, যয়খ পাসন আমরা যয়গুচ সি ‘প্রিিচির চন মাব ী’ বচ , যসগুচ  িারহার উপর 

যিান প্রভাব চবিার িচরসি পাচরসব না, যসই অবিা  চিচন ঐ-সব অচিক্রম িচরসি 

পাচরসবন  িখ পন চিচন আন্তর া বাহয সমগ্র প্রিিচির উপর প্রভুত্ব  াভ িচরসবন  

মনুসযজাচির উন্নচি া সভযিার অাত-শুধু এই প্রিিচিসি চন চেি িরা  

  

প্রিিচিসি বশীভূি িচরবার জনয চভন্ন চভন্ন জাচি চভন্ন চভন্ন প্রর্া ী অব ম্বন িচর া াাসি  

যয়মন এিই সমাসজর মসধয যিহ যিহ বাহযপ্রিিচি, আবার যিহ অন্তঃপ্রিিচি বশীভূি 

িচরসি িা ; যসইরূপ চভন্ন চভন্ন জাচির মসধয যিান যিান জাচি বাহযপ্রিিচি, যিান যিান 

জাচি অন্তঃপ্রিিচি বশীভূি িচরসি যিষ্টা িসর  িাহারা মসি অন্তঃপ্রিিচি বশীভূি 

িরস ই সব বশীভূি িচরসি যিষ্টা িসর  িাহারা মসি অন্তঃপ্রিিচি বশীভূি িচরস ই 

সব বশীভূি িরা হ ; িাহারা মসি বাহযপ্রিিচি বশীভূি িচরস  সবই বশীভূি িরা 

হ   এই দুইচট চিন্তাধারার যশষ্ পয়তন্ত য়াইস  বুঝা য়া , উভস র চসদ্ধান্তই সিয ; িারর্ 

প্রিিচিসি বাহয বা আন্তর বচ  া যিান যভর নাই, ইহা িােচনি চবভাগ্ মাত্র; এইরূপ 

চবভাসগ্র অচিত্ব িখ পনা চে  না  

  

বচহবতারী বা অন্তবতারী য়খ পন চনজ চনজ জ্ঞাসনর িরম সীমা  যপৌরচেসবন, িখ পন উভস  এিই 

িাসন উপনীি হইসবন  চিি যয়মন পরাাত-চবজ্ঞানী চনজ জ্ঞানসি িরম সীমা   ই া যগ্স  

যরচখ পসি পান-চবজ্ঞান রশতসন চমশা া য়াইসিসে, যসইরূপ রাশতচনিা যরচখ পসবন, যয়গুচ সি 

চিচন মন া জড় বচ সিসেন, যসগুচ  আপাি প্রিী মান যভরমাত্র-প্রিিিপসক্ষ্ সতিা 

এিই  

  

য়াহা হইসি এই ‘বহু’ উৎপন্ন হই াসে, যয় এি পরাাত বহুরূসপ প্রিাচশি হই াসে, যসই 

এি পরাাতসি চনর্ত  িরাই সমুর  চবজ্ঞাসনর  ক্ষ্য উসেশয  রাজসয়াগ্ীরা বস ন, ‘আমরা 

প্রাসম অন্তজতগ্সির জ্ঞান  াভ িচরব, পসর উহার দ্বারাই বাহয া আন্তর উভয় প্রিিচিসিই 

বশীভূি িচরব ’ প্রািীন িা  হইসিই য াসি এই চবষ্স  যিষ্টা িচর া আচসসিসে  
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ভারিবসষ্তই ইহার চবসশষ্ যিষ্টা হ ; িসব অনযানয জাচিরাা এই চবষ্স  চিেু যিষ্টা 

িচর াচে   পাশ্চািয যরসশ য াসি ইহাসি রহসয বা গুপ্তচবরযা ভাচবি, য়ারহারা ইহা 

অভযাস িচরসি য়াইসিন, িারহাচরগ্সি ডাইচন, য়াদুির, ইিযাচর অপবার চর া যপাড়াই া 

অাবা অনযরূসপ মাচর া যল া হইি  ভারিবসষ্ত নানা িারসর্ ইহা এমন সব য াসির 

হাসি পসড়, য়াহারা এই চবরযার শিিরা নব্বই ভাগ্ নষ্ট িচর া বািী অংশটুিু অচি 

যগ্াপসন রাচখ পসি যিষ্টা িচর াচে   আজিা  আবার ভারিবসষ্তর গুরুগ্র্ অসপক্ষ্া চনিিষ্ট 

িাািচাি িিিগুচ  চশক্ষ্ি যরখ পা য়াইসিসে; ভারিবসষ্তর গুরুগ্র্ িবু চিেু জাচনসিন, 

এই আধুচনি অধযাপিগ্র্ চিেুই জাসনন না  

  

এই-সব যয়াগ্-প্রর্া ীসি গুহয া অদু্ভি য়াহা চিেু আসে, িাহা বজতন িচরসি হইসব; য়াহা 

চিেু ব প্রর, িাহাই অনুসরর্ী   অনযানয চবষ্স া যয়মন ধসমতা যিমচন-য়াহা চিেু 

যিামাসি দুবত  িসর, িাহা এসিবাসরই িযাগ্ ির  রহসযস্পিহাই মানব-মচিষ্ক দুবত  

িচর া যলস   ইহারই জনয অনযিম যশি চবজ্ঞান যয়াগ্শাস্ত্র প্রা  নষ্ট হই া চগ্ াসে  িার 

হাজার বেসররা আসগ্ এই যয়াগ্ আচবষ্কিি হ , যসই সম  হইসি ভারিবসষ্ত ইহা 

প্রর্া ীবদ্ধ হই া বচর্তি া প্রিাচরি হইসিসে  আশ্চয়ত এই যয়, বযাখ পযািার য়ি আধুচনি, 

িারহার ভ্রমা যসই পচরমাসর্ িি অচধি  য খ পি য়ি প্রািীন, িারহার য খ পা িিই 

য়ুচিসঙ্গি  আধুচনি য খ পিসরর মসধয অচধিাংশই নানা প্রিার রহসসযর িাা বচ  া 

াাসিন  এইরূসপ যয়াগ্ অে িস িজসনর হাসি চগ্ া পচড় , িাহারা ইহাসি যগ্াপনী  

চবরযা িচর া িুচ   এবং য়ুচিরূপ প্রিাশয চরবাস াি আর ইহাসি পচড়সি চর  না  

  

প্রাসমই বচ সি িাই, আচম য়াহা চিেু চশক্ষ্া চরই িাহার চভির যগ্াপনী  চিেুই নাই  

সামানয য়াহা চিেু আচম জাচন, িাহা যিামাচরগ্সি বচ ব  য়ুচি দ্বারা ইহা য়িরূর বুঝাসনা 

য়া , িিরূর বুঝাইবার যিষ্টা িচরব  চিন্তু য়াহা প্রিযক্ষ্ভাসব জাচন না, যস সম্বসন্ধ শাস্ত্র 

য়াহা বস  শুধু িাহাই বচ ব  অন্ধভাসব চবশ্বাস িরা অনযা ; চনসজর য়ুচি া চবিারশচি 

খ পাটাইসি হইসব; সাধন িচর া যরচখ পসি হইসব, শাসস্ত্র য়াহা চ চখ পি আসে,িাহা সিয চিনা  
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অনযানয চবজ্ঞান চশচখ পসি হইস  যয়ভাসব চশক্ষ্া ির, চিি যসই প্রর্া ীসি এই চবজ্ঞান চশক্ষ্া 

িচরসি হইসব  ইহাসি যগ্াপন রহসয চিেু নাই, যিান চবপসরর আশঙ্কাা নাই; ইহার 

মসধয যয়টুিু সিস র সমসক্ষ্ প্রিাশযভাসব প্রিার িরা উচিি  এ-সি  সাধনা রহসযাবিি 

িচরবার যিানরূপ যিষ্টা িচরস  অসনি চবপর হইসি পাসর  

  

আরা অগ্রসর হইবার পূসবত আচম সাংখ পযরশতন সম্বসন্ধ চিেু বচ ব; এই সাংখ পযরশতসনর 

চভচতির উপর রাজসয়াগ্-চবরযা িাচপি  সাংখ পযরশতসনর মসি চবষ্ -জ্ঞান এইভাসব হ ঃ 

প্রামিঃ চবষ্স র সচহি িকু্ষ্রাচর য়সের সংসয়াগ্ হ   িকু্ষ্রাচর ইচি গ্সর্র চনিট উহা 

যপ্ররর্ িসর; বাচহসরর শব্দ-রূপ প্রভিচি চবষ্স র প্রভাব বচহচরচিস র য়েসাহাসয়য চনজ 

চনজ মচিষ্কসিসি বা প্রিিি ইচিস  নীি হ , ইচি গ্র্ মসনর চনিট া মন চনশ্চ াচিিা 

বুচদ্ধর চনিট  ই া য়া ; িখ পন পুরুষ্ বা আিা উহা গ্রহর্ িসরন এবং চবষ্স র অনুভূচি 

হ   অিঃপর ঐগুচ  যয়-পসা আচস াচে , পুরুষ্ যসই পসাই ঐগুচ সি িসমতচিস  

চলচর া য়াইসি আসরশ িসরন  পুরুষ্ বযিীি আর সি গুচ  জড়, িসব িকু্ষ্রাচর বাহয 

য়ে অসপক্ষ্া মন সূক্ষ্মির  মন যয় উপারাসন চনচমতি, িাহা সূক্ষ্ম ি্াত্রাা উৎপন্ন িসর  

ঐগুচ  িূ  হইস  জড়রস্তুর উৎপচতি হ   ইহাই সাংসখ পযর মসনাচবজ্ঞান  সুিরাং বুচদ্ধ া 

িূ ভূসির মসধয প্রসভর যিব  মাত্রার িারিসময  এিমাত্র পুরুষ্ই যিিন  মন যয়ন 

আিার য়েচবসশষ্  উহা দ্বারা আিা বাহয চবষ্  গ্রহর্ িচর া াাসিন  মন সরা 

পচরবিতনশী , সবতরা আসন্দাচ ি হইসিসে, চসদ্ধ অবিা  মন িখ পন সমুর  ইচি গুচ সি 

 গ্ন, িখ পন বা এিচটসি, আবার িখ পন বা যিান ইচিস ই সং গ্ন াাসি না  মসন ির, 

আচম এিচট ঘচড়র শব্দ মসনাসয়াগ্ চর া শুচনসিচে; এরূপ অবিা  আমার িকু্ষ্ উ্ীচ ি 

াাচিস া চিেুই যরচখ পসি পাইব না; ইহাসি প্রমাচর্ি হইসিসে যয়, মন য়খ পন ্রদবসর্চিস  

সং গ্ন চে , িখ পন রশতসনচিস  চে  না  চিন্তু চসদ্ধপুরুসষ্র মন এিই সমস  সি  

ইচিস র সং গ্ন াাচিসি পাসর  মসনর আবার অন্তরিতচষ্ট আসে, এই শচিবস  মানুষ্ চনজ 

অন্তসরর গ্ভীরিম প্রসরশ যরচখ পসি পাসর  এই অন্তরিতচষ্টর শচি  াভ িরাই যয়াগ্ীর 

উসেশয; মসনর সমুর  শচিসি এিাগ্র িচর া, চভিসরর চরসি চলরাই া চভিসর চি 

হইসিসে, িাহাই চিচন জাচনসি িান  ইহাসি চনেি চবশ্বাসসর যিান িাা নাই, ইহা যিান 
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যিান রাশতচনসির মনিত্ব-চবসেষ্সর্র ল মাত্র  আধুচনি শরীরিত্ত্বচবৎ পচন্ডসিরা বস ন, 

প্রিিি রশতসনর ইচি  িকু্ষ্ ন , উহা মচিসষ্কর অন্তগ্তি স্না ু-সিসি অবচিি  সমুর  

ইচি -সম্বসন্ধই এইরূপ বুচঝসি হইসব  িারহারা আরা বস ন-মচিষ্ক যয় পরাসাত চনচমতি, 

এই যিিগুচ া চিি যসই পরাসাত চনচমতি  সাংসখ পযরাা এই িাাই বচ  া াাসিন; িসব 

সাংসখ পযর চসদ্ধান্ত আধযাচিি চরি চর া, আর ববজ্ঞাচনসির চসদ্ধান্ত যভৌচিি চরি চর া  

িাহা হইস া উভস র িাা এি  আমাসরর গ্সবষ্র্ার রাজয ইহাসি অচিক্রম িচর া  

  

যয়াগ্ী এমন সূক্ষ্মনুভূচির অবিা  াভ িচরসি িান, য়াহাসি চিচন চবচভন্ন মানচসি 

অবিাগুচ  প্রিযক্ষ্ িচরসি পাসরন  ঐগুচ র মানস অনুভূচি অবশযই সম্ভব  চবষ্ সমূহ 

িিিতি বচহচরচিস  উৎপন্ন যবরন চিরূসপ স্না ুমাসগ্ত ভ্রমর্ িসর, মন চিরূসপ উহাচরগ্সি 

গ্রহর্ িসর, চি িচর া উহারা আবার চনশ্চ াচিিা বুচদ্ধসি গ্মন িসর, পচরসশসষ্ চি 

িচর াই বা পুরুসষ্র চনিট য়া -এই সমুর  বযাপারগুচ  অনুভব িরা য়া   সি  চবষ্  

চশক্ষ্ারই িিিগুচ  চনচরতষ্ট প্রর্া ী আসে  প্রসিযি চবজ্ঞান চশক্ষ্ার জনয চিন্তু প্রাাচমি 

প্রস্তুচি প্রস াজন, উহার চনচরতষ্ট প্রর্া ী অনুসরর্ িচরসি হইসব, িসব উি চবজ্ঞান বুচঝসি 

পাচরসব; রাজসয়াগ্ সম্বসন্ধা যসইরূপ  

  

আহার সম্বসন্ধ িিিগুচ  চন ম আবশযি  য়াহাসি মন খ পুব পচবত্র াাসি, এরূপ আহার 

িচরসি হইসব  যিান পশুশা ার চভিসর চগ্ া যরচখ পস  সসঙ্গ সসঙ্গই বুচঝসি পারা য়া  

আহাসরর সচহি শরীসরর চি সম্বন্ধ  হিী অচি বিহরািার জন্তু, চিন্তু িাহার প্রিিচি অচি 

শান্ত; আর চসংহ বা বাসঘর খ পারিার চরসি চগ্ া যরচখ পসব-িাহারা অচির, িঞ্চ   ইহাসিই 

বুঝা য়া  যয়, আহাসরর িারিসময চি ভ ানি পচরবিতন সাচধি হই াসে  আমাসরর 

শরীসর য়িগুচ  শচি ক্রীড়া িচরসিসে, সবগুচ ই আহার হইসি উৎপন্ন, ইহা আমরা 

প্রচিচরনই যরচখ পসি পাই  য়চর উপবাস িচরসি আরম্ভ ির, প্রামিঃ যিামার শরীর দুবত  

হই া য়াইসব, বরচহি শচিগুচ  হ্রাস পাইসব, িস িচরন পসর মানচসি শচিগুচ া হ্রাস 

পাইসি াাচিসব  িারপর িিচিশচি িচ  া য়াইসব, পসর এমন এি সম  আচসসব, য়খ পন 

িুচম চিন্তা িচরসিা সমাত হইসব না, য়ুচিচবিার িরা যিা রূসরর িাা  যসইজনয সাধনার 
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প্রামাবিা  খ পারয সম্বসন্ধ চবসশষ্  ক্ষ্য রাচখ পসি হইসব, পসর য়খ পন আমাসরর য়সাষ্ট শচি 

সচঞ্চি হই াসে, য়খ পন আমরা সাধনা  যবশ অগ্রসর হই াচে, িখ পন ঐ চবষ্  আর িি 

সাবধানিার প্রস াজন নাই  িারা গ্াে য়িচরন বাচড়সি াাসি, িিচরন উহাসি যবড়া চর া 

রাচখ পসি হ , পাসে যিহ উহার ক্ষ্চি িসর; গ্াে বড় হই া যগ্স  যবড়া সরাই া  ইসি 

হ , িখ পন সমুর  আক্রমর্ অিযািার প্রচিসরাধ িচরবার মসিা য়সাষ্ট শচি উহার 

হই াসে  

  

যয়াগ্ী অচধি চব াস া িসিারিা-দুই-ই পচরিযাগ্ িচরসবন  িারহার উপবাস িরা অাবা 

শরীরসি অিযচধি যেশ যরা া উচিি ন   গ্ীচিিার বস ন, চয়চন চনসজসি অনাতি যেশ 

যরন চিচন িখ পনা যয়াগ্ী হইসি পাসরন না  অচিসভাজনিারী, এিান্ত উপবাসী, অচধি 

জাগ্রর্শী , অচধি চনদ্রা ু, অচিচরি িমতপরা ন, অাবা এসিবাসর চনষ্কমতা-ইহাসরর 

মসধয যিহই যয়াগ্ী হইসি পাসর না  
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২. সাধ্নার প্রথি সসাপান (চিতীয় 

অধ্যায়) 

রাজসয়াগ্ অষ্টাঙ্গয়ুি  ১ম-য়ম অাতাৎ অচহংসা, সিয, অসি  (অসিৌয়ত), ব্রহ্মিয়ত, 

অপচরগ্রহ  ২ -চন ম অাতাৎ যশৌি, সসন্তাষ্, িপসযা, ্ াধযা  (অধযািশাস্ত্রপাি) া ঈশ্বর-

প্রচর্ধান বা ঈশ্বর-প্রচনধান বা ঈশ্বসর আি-সমপতর্  ি -আসন অাতাৎ বচসবার প্রর্া ী  

৪াত-প্রার্া াম  ৫ম-প্রিযাহার অাতাৎ মসনর চবষ্ াচভমুখ পী গ্চি চলরাই া উহাসি অন্তমুতখ পী 

িরা  ৬ষ্ট-ধারর্া অাতাৎ এিাগ্রিা  ৭ম-ধযান  ৮ম-সমাচধ অাতাৎ জ্ঞানিীি অবিা  

  

আমরা যরচখ পসি পাইসিচে, য়ম া চন ম িচরত্রগ্িসনর সাধন; ইহাচরগ্সি চভচতি্রূপ না 

রাচখ পস  যিানরূপ যয়াগ্-সাধনই চসদ্ধ হইসব না  য়ম া চন ম রিঢ়প্রচিি হইস  যয়াগ্ী 

িারহার সাধসনর ল  অনুভব িচরসি আরম্ভ িসরন  এগুচ র অভাসব সাধসন যিান ল ই 

লচ সব না  যয়াগ্ী িা মসনাবাসিয িাহারা প্রচি িখ পনা অচনষ্টভাব যপাষ্র্ িচরসবন না  

িরুর্ার ভাব যিব  মনুষ্যজাচিসিই আবদ্ধ াাচিসব না, উহা যয়ন আরা অগ্রসর হই া 

সমগ্র জগ্ৎসি আচ ঙ্গন িসর  

  

পরবিতী যসাপান ‘আসন’  য়িচরন না চিেুটা উচ্চ অবিা  াভ হ , িিচরন প্রিযহ 

চন চমিভাসব িিিগুচ  শারীচরি া মানচসি প্রচক্র া পর পর অভযাস িচরসি হ   

অিএব রীঘতিা  এিভাসব বচস া াাচিসি পারা য়া , এমন এিচট আসন অভযাস িরা 

চবসশষ্ প্রস াজন  য়ারহার যয় আসসন বচসস  সুচবধা হ , চিচন যসই আসন বাচে া 

 ইসবন  এিজসনর পসক্ষ্ এিভাসব বচস া চিন্তা িরা সহজ হইসি পাসর, চিন্তু অপসরর 

পসক্ষ্ হ সিা যসভাসব বসা িচিন যবাধ হইসব  পসর আমরা যরচখ পসি পাইব যয়, যয়াগ্-

সাধনিাস  শরীসরর চভির নানাপ্রিার িায়ত িচ সি াাচিসব  স্না বী  শচিপ্রবাহগুচ র 

গ্চি চলরাই া চর া িাহাচরগ্সি নূিন পসা প্রবাচহি িচরসি হইসব; িখ পন শরীসরর মসধয 
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নূিন প্রিাসরর স্পন্দন বা চক্র া আরম্ভ হইসব; সমগ্র শরীরচট যয়ন পুনগ্তচিি হই া 

য়াইসব  এই চক্র ার অচধিাংশই যমরুরসন্ডর অভযন্তসর হইসব; সুিরাং আসন সম্বসন্ধ 

এইটুিু বুচঝসি হইসব যয়, যমরুরন্ডসি সহজভাসব রাখ পা আবশযি-চিি যসাজা হই া 

বচসসি হইসব, আর বক্ষ্ গ্রীবা া মিি সমভাসব রাচখ পসি হইসব-সরসহর সমুর  ভারচট 

যয়ন পঞ্জরগুচ র উপর পসড়  বসক্ষ্াসরশ িুচঞ্চি াাচিস  যিানরূপ উচ্চির চিন্তা িরা 

সম্ভব ন , িাহা সহসজই যরচখ পসি পাইসব  

  

রাজসয়াসগ্র এই অংশচট হিসয়াসগ্র সচহি চিেুটা চমস   হিসয়াগ্ যিব  িূ সরহ  ই াই 

বযি, ইহার উসেশয যিব  িূ সরহসি সব  িরা  হিসয়াগ্ সম্বসন্ধ এখ পাসন চিেু বচ বার 

প্রস াজন নাই, িারর্ উহার চক্র াগুচ  অচি িচিন  উহা এিচরসন চশক্ষ্া িরা য়া  না  

আর উহা দ্বারা যশষ্ পয়তন্ত যবশী আধযাচিি উন্নচিা হ  না  

  

এই-সি  চক্র ার অচধিাংশই ড সাটত া অনযানয বযা ামািায়তগ্সর্র গ্রসে যরচখ পসি 

পাা া য়া   এগুচ র দ্বারাা শরীরসি চভন্ন চভন্ন আসসন চির রাখ পা য়া   এগুচ রা 

উসেশয-দরচহি উন্নচি, আধযাচিি ন   শরীসর এমন যিান যপশী নাই, য়াহা মানুষ্ 

সমূ্পর্তভাসব চন চেি িচরসি পাসর না; হৃরয়ে িাহার আসরসশ রুদ্ধ অাবা িাচ ি হইসি 

পাসর, শরীসরর প্রসিযি অংশই ঐ ভাসব চন চেি িরা য়াইসি পাসর  

  

মানুষ্সি রীঘতজীবী িরাই হিসয়াসগ্র উসেশয  ্ািযই মুখ পয ভাব ইহাই হিসয়াগ্ীসরর 

এিমাত্র  ক্ষ্য  ‘আমার যয়ন পীড়া না হ ’-ইহাই হিসয়াগ্ীর রিঢ়সঙ্কে; িারহার পীড়া 

হ া না; চিচন রীঘতজীবী হন; শিবষ্ত জীচবি াািা িারহার পসক্ষ্ চিেুই ন   যরড়শি 

বৎসর ব সস চিচন পূর্ত য়ুবা া সসিজ াাসিন, িারহার এিচট যিশা শুভ্র হ  না; চিন্তু 

এই পয়তন্তই  বটবিক্ষ্া িখ পন িখ পন পারি হাজার বৎসর জীচবি াাসি, চিন্তু উহা বটবিক্ষ্ই 

াাচি া য়া , িার যবশী চিেু ন   রীঘতজীচব মানুষ্ এিচট সুিিা  প্রার্ী, এইমাত্র  

  

হিসয়াগ্ীসরর দুই-এিচট সাধারর্ উপসরশ খ পুব উপিারী  চশরঃপীড়া হইস  শয়যা হইসি 

উচি াই নাচসিা চর া শীি  জ পান িচরসব, িাহা হইস  সারা চরনই যিামার মচিষ্ক 
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যবশ পচরষ্কার া শীি  াাচিসব, যিামার িখ পনই সচরত  াচগ্সব না  নাচসিা চর া জ  

পান িরা চিেু িচিন ন , অচি সহজ  নাচসিা জস র চভির ডুবাই া নাসা চর া জ  

টাচনসি াাসিা, গ্ ার মধয চর া ক্রমশঃ জ  আপনা-আপচন চভিসর য়াইসব  

  

আসন চসদ্ধ হইস  যিান যিান সম্প্ররাস র মসি নাড়ীশুচদ্ধ িচরসি হ   রাজসয়াসগ্র 

অন্তগ্তি ন  বচ  া অসনসি ইহার আবশযিিা ্ীিার িসরন না  চিন্তু য়খ পন ভাষ্যিার 

শঙ্করািাসয়তর নযা  প্রামাচর্ি বযচি ইহার চবধান চর াসেন, িখ পন আচম মসন িচর, ইহা 

উসেখ প িরা উচিি  আচম যশ্বিাশ্বির উপচনষ্সরর ভাষ্য হইসি এ-চবষ্স  িারহার মি 

উদ্ধিি িচরব-‘প্রার্া াম দ্বারা যয়-মসনর ম  চবসধৌি হই াসে, যসই মনই ব্রসহ্ম চির হ   

এইজনযই শাসস্ত্র প্রার্া াসমর চবষ্  িচাি হই াসে  প্রাসম নাড়ী শুচদ্ধ িচরসি হ , িসবই 

প্রার্া াম িচরবার শচি আসস  বিদ্ধাঙু্গসির দ্বারা রচক্ষ্ন নাসাপুট ধারর্ িচর া বাম নাসা 

দ্বারা য়াাশচি বা ু গ্রহন িচরসি হইসব, হইসব, পসর মসধয চবন্দুমাত্র সম  চব্রদাম না 

িচর া বাম নাসা বন্ধ িচর া রচক্ষ্র্ নাসা দ্বারা বা ু যরিন িচরসি হইসব  পুনরা  রচক্ষ্র্ 

নাসা দ্বারা বা ু গ্রহর্ িচর া য়াাশচি বাম নাসা দ্বারা বা ু যরিন ির  অসহারাত্র িাচর 

বার অাতাৎ ঊষ্া, মধযাহ্ন, সা াহ্ন া চনশীা এই িাচর সমস  পূসবতাি চক্র া চিনবার 

অাবা পারিরার অভযাস িচরস  এি পক্ষ্ অাবা এি মাসসর মসধয নাড়ীশুচদ্ধ হ ; িৎপসর 

প্রার্া াসম অচধিার হইসব ’ ১  

  

১ প্রার্া াম-ক্ষ্চ ি-মসনাম সয চিতিং ব্রহ্মচর্ চিিং ভবিীচি প্রার্া াসমা চনচরতশযসি  

প্রামং নাড়ীসশাধনং িিতবযম্  িিঃ প্রার্া াসমহচধিারঃ  রচক্ষ্র্-নাচসিাপুটমঙু্গ যাবষ্টভয 

বাসমন বা ুং পুরস র য়াাশচি  িসিাহনন্তরমুৎসিদজযবং রচক্ষ্সর্ন পুসটন সমুৎসিসজৎ  

সবযমচপ ধারস ৎ  

  

অভযাস এিান্তই আবশযি  িুচম প্রচিচরন অসনিক্ষ্র্ বচস া আমার িাা শুচনসি পাসরা  

চিন্তু অভযাস না িচরস  এি চবন্দুা অগ্রসর হইসি পাচরসব না  সবই সাধসনর উপর 

চনভতর িসর  প্রিযক্ষ্ানুভূচি না হইস  এ-সি  িত্ত্ব চিেুই বুঝা য়া  না  চনসজ অনুভব 

িচরসি হইসব, যিব  বযাখ পযা া মি শুচনস  িচ সব না  সাধসনর অসনি চব্ন  আসে  
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প্রাম চব্ন  বযাচধগ্রি যরহ-শরীর সুি না াাচিস  সাধসনর বযচিক্রম হইসব, এইজনযই 

শরীর সুি রাচখ পসি হইসব  চিরূপ পানাহার িচর, িাজিমত িচর, এ-সি  চবষ্স  চবসশষ্ 

চবসশষ্ য়ত্ন া মসনাসয়াগ্ আবশযি  শরীর সব  রাচখ পবার জনয সবতরা মসনর শচি প্রস াগ্ 

ির-‘িিশ্চান সাস ন্স’  ( Christian Science)১ মিাব ম্বীরা সাধারর্িঃ যয়রূপ িচর া 

াাসি  বযস্, শরীসরর জনয আর চিেু িচরবার আবশযি নাই  ্ািযরক্ষ্া উসেশযসাধসনর 

এিচট উপা  মাত্র-ইহা যয়ন আমরা িখ পনা না ভূচ   য়চর ্ািযই উসেশয হইি, িসব 

যিা আমরা পশুিু য হইিাম  পশুরা প্রা ই অসুি হ  না  

  

চদ্বিী  চব্ন -সসন্দহ  আমরা য়াহা যরচখ পসি পাই না, যস-সি  চবষ্স  সচন্দগ্ধ হই া াাচি  

মানুষ্ য়িই যিষ্টা িরুি না যিন, যিব  িাার উপর চনভতর িচর া যস িখ পনই াাচিসি 

পাসর না; এই িারসর্ যয়াগ্শাসস্ত্রাি চবষ্স র সিযিা সম্বসন্ধ সসন্দহ উপচিি হ   

আমাসরর মসধয য়ারহারা য্রদি, িারহারাা মাসঝ মাসঝ সসন্দহ িচর া াাসিন  এই সসন্দহ 

খ পুব ভা  য াসিরা যরচখ পসি পাা া য়া   চিন্তু সাধন িচরসি আরম্ভ িচরস  অচি অে 

চরসনর মসধযই চিেু চিেু আভাস পাা া য়া , িাহাসিই সাধনচবষ্স  উৎসাহ বচধতি হ   

যয়াগ্শাসস্ত্রর জদনি টীিািার বচ  াসেন, ‘যয়াগ্শাসস্ত্রর সিযিা সম্বসন্ধ য়চর এিচট অচি 

সামানয প্রমার্া পাা া য়া , িাহাসিই সমগ্র যয়াগ্শাসস্ত্রর উপর চবশ্বাস হইসব ’ 

উরাহরর্্রূপ িস ি মাস সাধসনর পর যরচখ পসব, িুচম অপসরর মসনাভাব বুচঝসি 

পাচরসিে, যসগুচ  যিামার চনিট েচবর আিাসর আচসসব; অচি রূসর যিান শব্দ বা 

িাাবািতা হইসিসে, মন এিাগ্র িচর া শুচনসি যিষ্টা িচরস ই হ সিা িাহা শুচনসি 

পাইসব  প্রাসম অবশয এ-সি  বযাপার অচি অেই যরচখ পসি পাইসব  চিন্তু িাহাসিই 

যিামার চবশ্বাস, ব  া আশা বাচড়সব  উরাহরর্্রূপ য়চর নাচসিাসগ্র চিতিসংয়ম ির, 

িসব অে চরসনর মসধযই চরবয সুগ্ন্ধ 

  

পুনরতচক্ষ্সর্ন পুরচ ত্বা সসবযন সমুৎসিসজৎ য়াাশচি  

চত্রঃপঞ্চিিসত্বা বববমভযসযিঃ সবনিিুষ্টরমপররাসত্র মধযাসহ্ন পুবতরাসত্রহধতরাসত্র ি 

পক্ষ্া্াসাচদ্বশুদ্ধভতবচি –শাঙ্করভাষ্য, যশ্বিাশ্বির উপচনষ্দ্, ২ ৮ 
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Christian Science-এই সম্প্ররা  চমসসস এচড (Mrs. Eddy) নামি এি আসমচরিান 

মচহ া িিিতি প্রচিচিি হ   ইরহার মসি জড় বচ  া বািচবি যিান পরাাত নাই, উহা 

যিব  আমাসরর মসনর ভ্রমমাত্র  চবশ্বাস িচরসি হইসব-আমাসরর যিান যরাগ্ নাই, িাহা 

হইস  আমরা িৎক্ষ্নাৎ যরাগ্মুি হইব  ইহার Christian Science নাম হইবার িারর্ এই 

যয়, এই মিাব ম্বীরা বস ন, ‘আমরা খ্রীসষ্টর প্রিিি পরানুসরর্ িচরসিচে  খ্রীষ্ট যয়-সি  

অদু্ভি চক্র া িচর াচেস ন আমরাা িাহাসি সমাত এবং বসতপ্রিার যরাষ্শুনয জীবনয়াপন 

িরা আমাসরর উসেশয ’  

  

আঘ্রার্ িচরসি পাইসব; িাহাসিই বুচঝসি পাচরসব যয়, আমাসরর মন িখ পন িখ পন বস্তুর 

বািব সংস্পসশত না আচস াা িাহা অনুভব িচরসি পাসর  চিন্তু আমাসরর সবতরা িরর্ 

রাখ পা আবশযি যয়, এই-সি  চসচদ্ধর ্িে যিান মূ য নাই, এগুচ  আমাসরর প্রিিি 

উসেশযসাধসনর সহা -মাত্র  আমাচরগ্সি িরর্ রাচখ পসি হইসব যয়, এই-সি  সাধসনর 

এিমাত্র  ক্ষ্য-এিমাত্র উসেশয আিার মুচি  প্রিিচিসি সমূ্পনতরূসপ চন চেি িরাই 

আমাসরর এিমাত্র  ক্ষ্য, ইহা অসপক্ষ্া যোট যিান আরশত আমাসরর  ক্ষ্য হইসি পাসর 

না  আমরাই প্রিিচির উপর প্রভুত্ব িচরব, প্রিিচির ক্রীিরাস হইব না  শরীর বা মন 

চিেুই যয়ন আমাসরর উপর প্রভুত্ব িচরসি না পাসর; আর ইহাা আমাসরর চবিিি হা া 

উচিি ন  যয়-শরীর আমার, আচম শরীসরর নই  

  

এি যরবিা া অসুর আিচজজ্ঞাসু হই া এি জ্ঞানীর (ব্রহ্মার)১ চনিট চগ্ াচে   িাহারা 

যসই মহাপুরুসষ্র চনিট অসনি চরন বাস িচর া চশক্ষ্া গ্রহর্ িচর   চিেুচরন পসর 

মহাপুরুষ্ িাহাচরগ্সি বচ স ন, ‘যিামরা য়াহাসি অসেষ্ন িচরসিে, যিামরাই যসই 

পুরুষ্ ’ িাহারা ভাচব , িসব যরহই ‘আিা’  িখ পন িাহারা উভস ই ‘আমাসরর য়াহা 

পাইবার, িাহা পাই াচে’ মসন িচর া সন্তুষ্ট চিসতি ্ ্ িাসন প্রিান িচর   িাহারা 

্জাচির চনিট চলচর া চগ্ া বচ  , ‘য়াহা চশক্ষ্া িচরবার িাহা সবই চশক্ষ্া িচর া 

আচস াচে, এখ পন ি , পান যভাজন িচর া আনসন্দ মতি হই-আমরাই যসই আিা; ইহা 

বযিীি আর যিান পরাাত নাই ’ অসুসরর ্ ভাব অজ্ঞানসমসঘ আবিি চে , সুিরাং যস আর 
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এ-চবষ্স  অচধি চিেু অসেষ্র্ িচর  না  চনসজসি আিা বা ঈশ্বর ভাচব া সন্তুষ্ট হই ; 

‘আিা’ বচ সি যস যরহই বুচঝ   চিন্তু যরবিাচটর ্ ভাব অসপক্ষ্ািিি পচবত্র চে , চিচনা 

প্রাসম এই ভ্রসম পচড় াচেস ন যয়, ‘আচম’ অসাত এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অিএব ইহাসি 

সব  া সুি রাসখ পা, সুন্দর বসনভূষ্সর্ সাজাা, সবতপ্রিার বরচহি সুখ প সসম্ভাগ্ ির  চিন্তু 

চিেু চরন য়াইসি না য়াইসি িারহার প্রিীচি হই , গুরুর উপসরসশর অাত এরূপ ন , ইহা 

অসপক্ষ্া উচ্চির চিেু আসে  চিচন িখ পন গুরুর চনিট চলচর া আচস া চজজ্ঞাসা িচরস ন, 

‘গুরুসরব, আপনার চশক্ষ্ার িাৎপয়ত চি এই যয়, শরীরই আিা?-চিন্তু িাহা চিরূসপ 

হইসব? যরচখ পসিচে, শরীরমাত্রই মিিুযমুসখ প পচিি হ , আিা যিা মচরসি পাসর না ’ আিায়ত 

বচ স ন, ‘িুচম চনসজ ইহার অাত উপ চি ির; িুচমই যসই আিা ’ িখ পন চশষ্য ভাচবস ন 

যয়, শরীসরর চভির যয় প্রার্ রচহ াসে, িাহাসি  ক্ষ্য িচর াই যবাধ হ  গুরু পূসবতাি 

উপসরশ চর া াাচিসবন  চিন্তু চিচন শীঘ্রই যরচখ পসি পাইস ন যয়, যভাজন িচরস  প্রার্ 

সসিজ াাসি, উপবাস িচরস  প্রার্ দুবত  হই া পসড়  িখ পন চিচন পুনরা  গুরুর চনিট 

চগ্ া ব চ স ন, ‘গুরুসরব, আপচন চি প্রার্সি আিা বচ  াসেন?’ গুরু বচ স ন, ‘্ ং 

ইহার অাত চনর্ত  ির, িুচমই যসই ’ যসই যরবিা চলচর া চগ্ া ভাচবসি  াচগ্স ন  

  

১ ইিচবসরািন-সংবার-োসন্দাগ্য উপ.,(৮ ৭ ১৫) দ্রষ্টবয  

  

িসব মনই ‘আিা’ হইসব  চিন্তু শীঘ্রই বুচঝসি পাচরস ন যয়, মসনাবিচতি নানাচবধ, মসন 

িখ পন সাধুবিচতি আবার িখ পন বা অস বিচতি উচিসিসে; মন এি পচরবিতনশী  যয়, উহা 

িখ পনই আিা হইসি পাসর না  িখ পন চিচন পুনরা  গুরুর চনিট চগ্ া বচ স ন, ‘আমার 

যিা মসন হ  না-মনই আিা; আপচন চি ইহাই উপসরশ চর াসেন?’ গুরু বচ স ন, ‘না, 

িুচমই িাহা  িুচম চনসজ উহা খ পুরচজ া বাচহর ির ’ যরবিা চলচর া যগ্স ন; অবসশসষ্ 

িারহার এই জ্ঞাসনার  হই ঃ ‘আচম সমি মসনাবিচতির অিীি আিা; আচমই এি, আমার 

জ্ নাই, মিিুয নাই, িরবাচর আমাসি যেরন িচরসি পাসর না, অচগ্ন রগ্ধ িচরসি পাসর 

না, বা ু শুষ্ক িচরসি পাসর না, জ  গ্ াইসি পাসর না; আচম অনাচর, অনন্ত, অি , 

অস্পশত, সবতজ্ঞ, সবতশচিমান্ পুরুষ্  আিা শরীর বা মন ন ; আিা এ সিস রই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । রাজব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অিীি ’ এইরূসপ যসই যরবিার জ্ঞাসনার  হই  এবং চিচন আনসন্দ িিপ্ত হইস ন  চিন্তু 

অসুর-সবিারার সিয াভ হই  না িারর্ িাহার যরসহ অিযন্ত আসচি চে   

  

এই জগ্সি অসনি অসুরপ্রিিচির য াি আসে; চিন্তু যরবিা যয় এসিবাসরই নাই, িাহাা 

ন   য়চর যিহ বস , ‘এস, যিামাচরগ্সি এমন এি চবরযা চশখ পাইব, য়াহাসি যিামাসরর 

ইচি সুখ প অনন্তগুসর্ বচধতি হইসব, িাহা হইস  অগ্চর্ি য াি িাহার চনিট েুচট া 

য়াইসব  চিন্তু য়চর যিহ বস ন, ‘এস, যিামাচরগ্সি জীবসনর িরম  ক্ষ্য পরমািার চবষ্  

চশখ পাইব’, িসব িারহার য্রদািাই জুচটসব না  উচ্চ িত্ত্ব শুধু ধারর্া িচরবার শচিা অচি 

অে য াসির মসধযই যরচখ পসি পাা া য়া ; সিয াভ িচরবার জনয অধযবসা শী  

য াসির সংখ পযা যিা আরা চবর   চিন্তু সংসাসর আবার এমন চিেু য াি আসেন, য়ারহারা 

জাসনন, শরীর হাজার বৎসর বারিাই া রাখ পা যগ্স া িরসম যসই এিই গ্চি  যয়-সি  

শচিসি যরহ চবধিি রচহ াসে, যসগুচ  অপসিি হইস  যরহ াাচিসব না  এি মুহূসিতর 

জনযা শরীসরর পচরবিতন চনবারর্ িচরসি যিহই সমাত হ  না  ‘শরীর’ আর চি? উহা 

িিিগুচ  পচরবিতসনর পরম্পরা মাত্র  নরীর রিষ্টাসন্ত এই িত্ত্ব সহসজই যবাধগ্ময হইসি 

পাসর  ‘যয়মন যিামার সম্মুসখ প নরীর জ রাচশ প্রচি মুহূসিত পচরবচিতি হইসিসে, নূিন 

জ রাচশ আচসসিসে, চিন্তু যরচখ পসি চিি পূসবতর মসিাই  এই শরীরা যসইরূপ ’ িাাচপ 

শরীর সুি া বচ ি রাখ পা আবশযি, িারর্ শরীসরর সাহাসয়যই আমাচরগ্সি জ্ঞান াভ 

িচরসি হইসব  শরীরই আমাসরর য্রদি য়ে  

  

চবশ্বজগ্সি এই মানবসরহই য্রদি যরহ এবং মানুষ্ই য্রদি জীব  মানুষ্ সবতপ্রিার জীবজন্তু 

হইসি, এমন চি যরবাচর হইসিা উচ্চির  মানুষ্ অসপক্ষ্া উচ্চির আর যিহ নাই  

যরবিাচরগ্সিা আবার নাচম া আচসসি হ  এবং মানবসরসহর মাধযসম জ্ঞান াভ িচরসি 

হ   এিমাত্র মানুষ্ই জ্ঞান াসভর অচধিারী, যরবিারাা এ-চবষ্স  বচঞ্চি   াহুচর া 

মুস মানচরসগ্র মসি-সরবরূি া অনযানয সবচিেু সিচষ্ট িরার পর ঈশ্বর মানুষ্ সিচষ্ট 

িচরস ন, িারপর যরবরূিসরর ডাচি া মানুষ্সি প্রর্াম া অচভনন্দন িচরসি বস ন; 
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ইচিশ বযিীি সিস ই প্রর্াম িচর াচেস ন, এই জনয ঈশ্বর ইচিশসি অচভশাপ চরস ন; 

যস ‘শ িান’ -এ পচরর্ি হই   

  

এই রূপসির আবরসর্ এিচট মহৎ সিয  ুিাই া আসে, জগ্সি মানবজ্ই য্রদি জ্  

পশ্বাচর চনম্নির সিচষ্ট িমঃপ্রধান  পশুরা যিান উচ্চ িত্ত্ব ধারনা িচরসি পাসর না  

যরবিারাা মনুষ্যজ্ না  ই া মুচি  াভ িচরসি পাসরন না  এইরূসপ মনুষ্যসমাসজা 

আসিান্নচির পসক্ষ্ অচধি অাতা অনুিূ  ন , আবার এসিবাসর চনঃ্ হইস া উন্নচি 

সুরূরপরাহি হ   মধযচবতি য্রদর্ী হইসিই জগ্সি য়ি মহাপুরুষ্ জ্গ্রহন িচর াসেন  

এই িসরই চবসরাধী শচিগুচ র সমে  া সামঞ্জসয আসে  

  

এখ পন প্রিিি প্রিাসবর অনুসরর্ িরা য়াি  আমাচরগ্সি এবার ‘প্রানা াম’ বা শ্বাসপ্রশ্বাস 

চন েসর্র চবষ্  আস ািনা িচরসি হইসব  যরখ পা য়াি, মসনর শচিগুচ  এিাগ্র িরার 

সচহি ইহার চি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস যয়ন এই যরহ-য়সের গ্চি-চন ামি মূ -িক্র(fly-

wheel)l এিচট বড় এচঞ্জসন যরচখ পসি পাইসব যয়, এিচট বিহৎ িক্র ঘুচরসিসে, যসই িসক্রর 

গ্চি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইসি সূক্ষ্মির য়সে সঞ্চাচরি হ   এইরূসপ যসই এচঞ্জসনর অচি 

সূক্ষ্মিম য়েগুচ  পয়তন্ত গ্চিশী  হ   শ্বাসপ্রশ্বাস যসই গ্চিচন ামি মূ -িক্র, উহাই এই 

শরীসরর সবতিাসন যয় যিান প্রিাশ শচি আবশযি, িাহা যয়াগ্াইসিসে এবং শচিসি 

চন চমি িচরসিসে  

  

এি রাজার এি মেী চে , যিান িারসর্ যস রাজার অচপ্র  পাত্র হা া  রাজা িারহাসি 

এিচট অচি উচ্চ দুসগ্তর িূড়া  এিচট ঘসর আবদ্ধ িচর া রাচখ পসি আসরশ িসরন  রাজার 

আসরশ প্রচিপাচ ি হই ; মেীা যসখ পাসন মিিুযর প্রিীক্ষ্া িচরসি  াচগ্স ন  মেীর এি 

পচিব্রিা ভায়তা চেস ন, রজনীসয়াসগ্ চিচন যসই দুসগ্তর সমীসপ আচস া দুগ্তশীষ্তচিি 

পচিসি বচ স ন, ‘আচম চি উপাস  আপনার সাহায়য িচরসি পাচর, বচ  া চরন ’ মেী 

বচ স ন, ‘আগ্ামী িা  রাসত্র এিচট  ম্বা িাচে, এি গ্াচে শি রচড়, এি বাচন্ড  সুিা, 

খ পাচনিটা সূক্ষ্ম যরশসমর সুিা, এিটা গুবসর যপািা া খ পাচনিটা মধু আচনা ’ িারহার 

সহধচমতর্ী পচির এই িাা শুচন া অচিশ  চবষ্ম াচবষ্ট হইস ন  য়াহা হউি চিচন পচির 
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আজ্ঞানুসাসর প্রাচাতি দ্রবযগুচ  আচনস ন  মেী িারহাসি যরশসমর সূত্রচট রিঢ়ভাসব গুবসর 

যপািার সচহি সংয়ুি িচর া চর া উহার শুরসড় এিচবন্দু মধু মাখ পাই া, মাাাচট উপসরর 

চরসি রাচখ প া উহাসি দুগ্তপ্রািীসর োচড় া চরসি বচ স ন  পচিব্রিা সমুর  চনসরতশ পা ন 

িচরস ন  িখ পন যসই িীট িাহার রীঘত পা-য়াত্রা আরম্ভ িচর   সম্মুসখ প মধুর আঘ্রার্ 

পাই া মধু াসভর আশা  যস ধীসর ধীসর দুসগ্তর শীষ্তসরসশ উপনীি হই   মেী যপািাচট 

ধচরস ন, যসই সসঙ্গ যরশসমর সুিাচটা ধচরস ন, িারপর িারহার স্ত্রীসি যরশম-সূসত্রর 

অপর প্রাসন্ত শি সুিাচট জুচড় া চরসি বচ স ন  পসর শি সুিা হিগ্ি হইস  ঐ উপাস  

চিচন রচড় া অবসশসষ্ যমাটা িাচেচটা পাইস ন  বািী িাজ সহজ  ঐ রজ্জুর সাহাসয়য 

মেী দুগ্ত হইসি অবিরর্ িচর া প া ন িচরস ন  আমাসরর যরসহ শ্বাসপ্রশ্বাসসর গ্চি 

যরশম-সূসত্রর মসিা  

  

উহাসি ধারর্ বা সংয়ম িচরসি পাচরস ই স্না বী  শচিপ্রবাহ-রূপ( nervous currents) 

শি সুিা, িারপর মসনাবিচতিরূপ শি রাচড়, পচরসশসষ্ প্রার্রূপ রজ্জুসি ধচরসি পারা 

য়া   প্রানসি চন ের্ িচরসি পাচরস ই মুচি াভ হই া াাসি  

  

আমরা চনসজসরর শরীর- সম্বসন্ধ চিেুই জাচন না; চিেু জাচনসি পাচরা না  আমাসরর সাধয 

এই পয়তন্ত যয়, মিিসরহ-বযবসচ্ছর িচর া উহার চভির চি আসে না আসে, আমরা যরচখ পসি 

পাচর; যিহ আবার জীচবি প্রার্ী  ই া িাহার যরহবযবসচ্ছর িচর া উহার চভির চি আসে 

না আসে যরচখ পসি পাসরন, চিন্তু উহার সচহি আমাসরর চনজ চনজ শরীসরর যিান সংস্রব 

নাই  আমরা চনজ শরীসরর চবষ্  খ পুব অেই জাচন  জাচন না যিন? ইহার িারর্ আমাসরর 

মন এি সূক্ষ্া ন  যয়, আমাসরর মসধয অচি সূক্ষ্া সূক্ষ্া যয়-সব গ্চি রচহ াসে, যসগুচ  

আমরা ধচরসি পাচর  মন য়খ পন আরই সূক্ষ্া হই া যয়ন যরসহর গ্ভীর প্রসরসশ প্রচবষ্ট হ , 

িখ পনই আমরা ঐ গ্চিগুচ  জাচনসি পাচর  এইরূপ সূক্ষ্া অনুভূচি  াভ িচরসি হইস  

প্রাসম িূ  হইসি আরম্ভ িচরসি হইসব  যরচখ পসি হইসব, সমগ্র শরীরয়েসি িা াইসিসে 

যি? উহা প্রার্; শ্বাসপ্রশ্বাসই ঐ প্রার্শচির প্রিযক্ষ্ প্রিাশ  এখ পন শ্বাসপ্রশ্বাসসর সচহি 

ধীসর ধীসর শরীসর প্রসবশ িচরসি হইসব  িাহাসিই আমরা শরীসরর চভির সূক্ষ্ম শচিগুচ  
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সম্বসন্ধ জাচনসি পাচরব; জাচনসি পাচরব যয়, স্না বী  শচিপ্রবাহগুচ  চিভাসব শরীসরর 

সবতত্র ভ্রমর্ িচরসিসে  আর য়খ পনই আমরা ঐগুচ  মসন মসন অনুভব িচরসি পাচরব, 

িখ পনই ঐগুচ  এবং যসই সসঙ্গ শরীরয়ে আমাসরর আ সতি আচসসি াাচিসব  মনা এই-

সি  স্না বী  শচিপ্রবাসহর দ্বারা সঞ্চাচ ি হইসিসে, যশষ্ পয়তন্ত শরীর া মন আমাসরর 

সমূ্পর্ত আ সতি আসস; উভস ই আমাসরর আজ্ঞাবহ ভিিয হই া য়া   জ্ঞানই শচি  এই 

শচি  াভ িচরসি হইসব  সুিরাং শরীর া স্না ুমণ্ড ীর অভযন্তসর যয় শচিপ্রবাহ সবতরা 

িচ সিসে, যসগুচ র সম্বসন্ধ জ্ঞান াভ চবসশষ্ আবশযি  সুিরাং আমাচরগ্সি প্রাম 

হইসিই আরম্ভ িচরসি হইসব, অাতৎ ‘প্রার্া াম’ বা প্রাসর্র সংয়ম হইসি আরম্ভ িচরসি 

হইসব  এই ‘প্রার্া াম’ এিচট রীঘত চবষ্ , ইহা সমূ্পর্তরূসপ বুঝাইসি হইস  িস িচরন 

ধচর া আস ািনা প্রস াজন  আমরা ক্রমশঃ উহার এি এি অংশ  ই া আস ািনা 

িচরব  

  

আমরা ক্রসম বুচঝসি পাচরব যয়, প্রার্া াম-সাধসন যয়-সি  চক্র া িরা হ , যসগুচ র 

যহিু চি, এবং প্রসিযি চক্র া  যরসহর মসধয চি চি শচির প্রবাহ িচ সি াাসি  ক্রমশঃ 

এ-সব আমাসরর যবাধগ্ময হইসব  চিন্তু ইহাসি চনরন্তর অভযাসসর সাধন আবশযি  সাধন 

দ্বারাই আমার িাার সিযিা প্রমাচর্ি হইসব  আচম এ-চবষ্স  য়িই য়ুচি প্রস াগ্ িচর 

না যিন, এগুচ  যিামাসরর দ্বারা গ্িহীি হইসব না, য়িচরন না চনসজরা প্রিযক্ষ্ িচরসব  যয় 

মুহুসিত সারা যরসহ এই-সি  শচি-প্রবাসহর গ্চি স্পষ্ট অনুভব িচরসব, িখ পনই সমুর  

সংশ  িচ  া য়াইসব; চিন্তু ইহা অনুভব িচরসি হইস  প্রিযহ িসিার অভযাস আবশযি  

  

প্রিযহ অন্তিঃ দুইবার অভাস িচরসব; আর ঐ অভযাস িচরবার উপয়ুি সম  প্রািঃ া 

সা াহ্ন  য়খ পন রজনীর অবসান হই া চরবার প্রিাশ হ , এবং চরবাবসান হই া রাচত্র 

উপচিি হ , িখ পন প্রিিচি অসপক্ষ্ািিি শান্ত ভাব ধারর্ িসর  প্রিূযষ্ া যগ্াধূচ , এই 

দুইচট প্রিিচির শান্ত মুহূিত  এই দুই সমস  শরীরা ্ভাবিঃ শান্ত হইসি িা   এই দুই 

সমস  সাধন িচরস  প্রিিচিই আমাচরগ্সি অসনিটা সহা িা িচরসব, সুিরাং এই দুই 

সমস ই সাধন িরা উচিি  সাধন সমাপ্ত না হইস  যভাজন িচরসব না, এইরূপ চন ম 
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ির; এইরূপ চন ম িচরস  কু্ষ্ধার প্রব  যবগ্ই যিামার আ সয রূর িচর া চরসব  স্নান-

পূজা া সাধন সমাপ্ত না হা া পয়তন্ত আহার িচরসব না, ভারিবসষ্ত বা িসরর এইরূপ 

চশক্ষ্াই যরা া হ   চিেুিা  পসর ইহা িাহাসরর পসক্ষ্ ্াভাচবি হই া য়া   িাহাসরর 

য়িক্ষ্র্ না স্নান-পূজা া সাধন সমাপ্ত হ , িিক্ষ্র্ বা ি কু্ষ্ধািত হ  না  

  

যিামাসরর মসধয য়াহাসরর সুচবধা আসে, সাধসনর জনয িাহারা এিচট ্িে ঘর রাচখ পসি 

পাসরা যিা ভা  হ   এই ঘর শ সনর জনয বযবহার িচরা না, ইহা পচবত্র রাচখ পসি হইসব  

স্নান না িচর া া শরীর মন শুদ্ধ না িচর া এ-ঘসর প্রসবশ িচরা না  এ-ঘসর সবতরা পুষ্প 

রাচখ পসব; যয়াগ্ীর পসক্ষ্ এরূপ পচরসবশ অচি উতিম  সুন্দর চিত্রা রাচখ পসি পাসরা  প্রাসি 

া সা াসহ্ন যসখ পাসন ধূপ-ধুনা প্রজ্বচ ি িচরসব  ঐ গ্িসহ যিান প্রিার ি হ যক্রাধ বা 

অপচবত্র চিন্তা িচরা না  যিামাসরর সচহি য়াহাসরর ভাসব যমস , যিব  িাহাচরগ্সিই 

ঐ ঘসর প্রসবশ িচরসি চরসব  এইরূপ িচরস  ক্রসম ঘরচট পচবত্রভাসব ভচর া উচিসব  

এমন চি, য়খ পন যিান প্রিার দুঃখ প বা সংশ  আচসসব অাবা মন িঞ্চ  হইসব, িখ পন 

যিব  ঐ ঘসর প্রসবশ িচরবামাত্র যিামার মসন শাচন্ত আচসসব  ইহাই চে  মচন্দর চগ্জতা 

প্রভিচির প্রিিি উসেশয  এখ পনা অসনি মচন্দর া চগ্জতা  এই ভাব যরচখ পসি পাা া য়া ; 

চিন্তু অচধিাংশ িস  প্রিিি উসেশয হারাই া চগ্ াসে  িিুচরতসি পচবত্র চিন্তা সবতরা 

স্পচন্দি হইসি াাচিস  যসই িানচট পচবত্র যজযাচিসি পূনত াাসি  

  

য়াহারা এইরূপ ্িে গ্িসহর বযবিা িচরসি না পাসর, িাহারা যয়খ পাসন ইচ্ছা বচস াই 

সাধন িচরসি পাসর  শরীরসি যসাজাভাসব রাচখ প া উপসবশন ির  সবতপ্রাসম জগ্সি 

পচবত্র চিন্তার এিচট যস্রাি প্রবাচহি িচর া রাা  মসন মসন বস া; ‘জগ্সি সিস ই সুখ পী 

হউি; সিস ই শাচন্ত  াভ িরুি; সিস ই আনন্দ  াভ িরুি ’১ এইরূসপ পূসবত, 

উতিসর, রচক্ষ্সর্ পচবত্র চিন্তা প্রবাচহি ির  য়িই এইরূপ িচরসব, িিই িুচম চনসজ ভা  

যবাধ িচরসব  পচরসশসষ্ যরচখ পসি পাইসব যয়, অপসর সুি াািুি, এই ভাবনাই ্ািয-

 াসভর সহজ উপা   অপর সিস  সুখ পী হউি-এইরূপ চিন্তাই চনসজসি সুখ পী িচরবার 

সহজ উপা   
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িারপর য়ারহারা ঈশ্বসর চবশ্বাস িসরন, িারহারা ঈশ্বসরর চনিট প্রাতনা িচরসবন-অাত, ্ািয 

অাবা ্সগ্তর জনয ন , জ্ঞানাস াসির জনয প্রাাতনা িচরসবন  ইহা বযিীি আর সব 

প্রাাতনাই ্াাতচমচ্রদি  িারপর ভাচবসি হইসব-আমার যরহ রিঢ়, সব  া সুি  এই যরহই 

আমার য্রদি য়ে, য্রদি সহা   চিন্তা িচরসব-ইহা বসের নযা  রিঢ়  চিন্তা ির, এই শরীসরর 

সাহাসয়য এই জীবন-সমূদ্র উতিীর্ত হইব  দুবত  বযচি িখ পনা মুচি াভ িচরসি পাসর না  

সবতপ্রিার দুবত িা পচরিযাগ্ ির  শরীরসি বস া-িুচম বচ ি  মনসি বস া-িুচম 

শচিধর; এবং চনসজর উপর অসীম চবশ্বাস া ভরসা রাসখ পা  
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৩. প্রাি (তৃতীয় অধ্যায়) 

অসনসি মসন িসরন, প্রার্া াম শ্বাসপ্রশ্বাসসর যিান বযাপার, বািচবি িাহা ন   

প্রিিিপসক্ষ্ শ্বাসপ্রশ্বাসসর সচহি ইহার সম্বন্ধ অচি অেই  প্রিিি প্রার্া াম-সাধন িচরসি 

হইস  অসনিগুচ  চক্র ার মধয চর া য়াইসি হ , শ্বাসপ্রশ্বাসসর চক্র া যসগুচ র এিচট  

প্রার্া াসমর অাত প্রাসর্র সংয়ম  ভারিী  রাশতচনিগ্সর্র মসি সমগ্র জগ্ৎ দুইচট উপারাসন 

চনচমতি  িাহাসরর মসধয এিচটর নাম ‘আিাশ’   এই আিাশ এিচট সবতবযাপী সবতানুসূযি 

সতিা  যয়-সিান বস্তুর আিার আসে, যয়-সিান বস্তু অনযানয বস্তুর চম্রদসর্ উৎপন্ন, িাহাই 

এই আিাশ হইসি উৎপন্ন হই াসে  এই আিাশই বা ুরূসপ পচরর্ি হ , ইহাই ির  

পরাসাতর রূপ ধারর্ িসর, ইহাই আবার িচিনািার প্রাপ্ত হ ; এই আিাশই সূয়ত, পিচাবী, 

নক্ষ্ত্র, ধূমসিিু প্রভিচি রূসপ পচরর্ি হ   সবতপ্রার্ীর শরীর-পশুশরীর, উচদ্ভদ্ প্রভিচি যয়-

সি  রূপ আমরা যরচখ পসি পাই, যয়-সি  বস্তু আমরা ইচি  দ্বারা অনুভব িচরসি পাচর, 

এমন চি জগ্সি যয়-সিান বস্তু আসে, যস-সি ই আিাশ হইসি উৎপন্ন  এই আিাশসি 

ইচিস র দ্বারা উপ চি িচরবার উপা  নাই; ইহা এি সূক্ষ্া যয়, ইহা সাধারসর্র অনুভূচির 

অিীি  য়খ পন ইহা িূ  হই া যিান আিার ধারর্ িসর, আমরা িখ পনই ইহাসি অনুভব 

িচরসি পাচর  সিচষ্টর আচরসি এিমাত্র আিাশই াাসি  আবার িোসন্ত সমুর  িচিন 

ির  া বা বী  পরাাত-সবচিেুই আিাসশ    প্রাপ্ত হ   পরবিতী সিচষ্ট আবার এইরূসপ 

আিাশ হইসি উৎপন্ন হ   

  

যিান্ শচির প্রভাসব আিাশ এইপ্রিাসর জগ্ৎরূসপ পচরর্ি হ ? প্রাসর্র শচিসি  যয়মন 

আিাশ এই জগ্সির অনন্ত সবতবযাপী উপারান, প্রার্া যসইরূপ এই জগ্সির অনন্ত 

সবতবযাপী প্রিাচশিা শচি  িসের আচরসি া অসন্ত সব বস্তুই আিাসশ পচরর্ি হ , 

জগ্সির সব শচিই আবার প্রাসর্    পা ; পরিসে আবার এই প্রার্ হইসিই সব 

শচির চবিাশ হ   এই প্রার্ই গ্চিরূসপ প্রিাশ পাইসিসে, এই প্রার্ই মাধযািষ্তর্ অাবা 

যিৌম্বি শচিরূসপ প্রিাশ পাইসিসে  এই প্রার্ই স্না ু-শচিপ্রবাহরূসপ (nerve current), 
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চিন্তাশচিরূসপ া বরচহি সমুর  চক্র ারূসপ প্রিাচশি হই াসে  চিন্তাশচি হইসি আরম্ভ 

িচর া চনম্নিম শচি পয়তন্ত সবচিেুই প্রাসর্র চবিাশমাত্র  বাহয া অন্তজতগ্সির সি  

শচি য়খ পন িাহাসরর মূ াবিা  গ্মন িসর, িখ পন িাহাসরর সমচষ্টসিই ‘প্রার্’ বস   য়খ পন 

অচি বা নাচি চিেুই চে  না, য়খ পন িসমাদ্বারা িমঃ আবিি চে , িখ পন চি চে ?১ এই 

আিাশই গ্চিশূনয হই া অবচিি চে   প্রাসর্র গ্চি রুদ্ধ চে , চিন্তু িখ পনা প্রাসর্র 

অচিত্ব চে   

  

  
  

১ নাসরাসীসন্না সরাসীতিরানীম্-ইিযাচর 

িম আসীৎ িমসা গুঢ়মসগ্র প্রসিি-ইিযাচর  ঋসের সংচহিা, ১০ম মণ্ড  

  

আমরা আধুচনি চবজ্ঞাসনর দ্বারাা জাচনসি পাচর যয়, জগ্সি য়ি চিেু শচির চবিাশ 

হই াসে, িাহাসরর সমচষ্ট চিরিা  সমান াাসি, ঐ শচিগুচ  িেনাসন্ত শান্ত ভাব ধারর্ 

িসর-অবযি অবিা  গ্মন িসর, পরিসের আচরসি উহারাই আবার বযি হই া 

আিাসশর উপর আঘাি িচরসি াাসি  এই আিাশ হইসি চবচবধ রূপ চবিচশি হ ; 

আর আিাশ পচরর্ামপ্রাপ্ত হইসি আরম্ভ িচরস  এই প্রার্া নানাপ্রিার শচিরূসপ পচরর্ি 

হই া াাসি  এই প্রাসর্র প্রিিি িত্ত্ব জানা এবং উহাসি চন চেি িচরবার যিষ্টাই 

প্রার্া াসমর প্রিিি অাত  

  

এই প্রার্া াসম চসদ্ধ হইস  আমাসরর চনিট অনন্ত শচির দ্বার খ পুচ  া য়া   উরাহরর্্রূপ 

মসন ির, যিান বযাচি এই প্রাসর্র চবষ্  সমূ্পর্তরূসপ বুচঝসি পাচরস ন এবং উহাসি জ  

িচরসিা সক্ষ্ম হইস ন, িাহা হইস  জগ্সি এমন চি শচি আসে, য়াহা িারহার আ তি 

না হ ? িারহার আজ্ঞা  সূয়ত-নক্ষ্ত্র িানিুযি হ , কু্ষ্দ্রিম পরমার্ু হইসি বিহতিম সূয়ত পয়তন্ত 

িারহার বশীভূি হ , িারর্ চিচন প্রার্সি জ  িচর াসেন  এইরূপ শচি াভ িরা 

প্রার্া াম-সাধসনর  ক্ষ্য  য়খ পন যয়াগ্ী চসদ্ধ হন, িখ পন প্রিিচিসি এমন যিান বস্তু নাই, 

য়াহা িারহার বসশ না আসস  য়চর চিচন যরবিাচরগ্সি আচসসি আহ্বান িসরন, িারহারা 
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িারহার আজ্ঞামাসত্রই িৎক্ষ্র্াৎ আগ্মন িসরন; মিিবযচিচরগ্সি আচসসি আজ্ঞা িচরস  

িাহারা িৎক্ষ্র্াৎ উপচিি হ   প্রিিচির সব শচিই ক্রীিরাসসর মসিা িারহার আসরশ 

পা ন িসর  অজ্ঞস াসিরা যয়াগ্ীর এই-সি  িায়তি াপ যরচখ প া বস , এগুচ  

অস াচিি  চহন্দুমসনর এিচট ববচশষ্টয এই যয়, িাহারা যয়-সিান িত্ত্ব আস ািনা িরুি 

না যিন, অসগ্র উহার চভির হইসি য়িরূর সম্ভব এিচট সাধারর্ ভাসবর অনুসন্ধান িসর, 

উহার মসধয য়াহা চিেু খ পুরচটনাচট আসে, যসগুচ  রাচখ প া যর  পসর মীমাংসার জনয  যবসর 

এই প্রশ্ন  পুনঃপুনঃ চজজ্ঞাচসি হই াসে, ‘এমন চি বস্তু আসে, য়াহা জাচনস  সবচিেু জানা 

য়া ?’১ এইরূসপ আমাসরর সব শাস্ত্র, সব রশতন-সয়- বস্তুসি জাচনস  সবচিেু জানা য়া , 

যসই বস্তুসি চনর্ত  িচরসিই বযি  য়চর যিহ জগ্সির িত্ত্ব এিটু এিটু িচর া জাচনসি 

িা , িাহা হইস  যিা অনন্ত সম   াচগ্সব; িারর্ িাহাসি এি এি ির্া বা ুিাসি 

পয়তন্ত পিাক্ ভাসব জাচনসি হইসব  িাাচপ যস সবচিেু জাচনসি পাসর না  িসব চিভাসব 

জ্ঞান াভ সম্ভব? এি-এিচট চবষ্  পিাক্ পিাক্ জাচন া মানুসষ্র সবতজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা 

যিাাা ? যয়াগ্ীরা বস ন, এই সমি চবসশষ্ অচভবযচির অন্তরাস  এি সাধারর্ ভাব 

রচহ াসে  উহাসি ধচরসি পাচরস ই সবচিেু আ তি িরা য়া   এইভাসবই যবসর সমগ্র 

জগ্ৎসি এি পূর্ত সতিা  পয়তবচসি িরা হই াসে  চয়চন এই ‘সৎ’-্রূপসি ধচর াসেন, 

চিচনই সমগ্র জগ্ৎসি বুচঝসি পাচর াসেন  এইভাসবই সমুর  শচিসি এি প্রার্রূপ 

সাধারর্ শচিসি পয়তবচসি িরা হই াসে  সুিরাং চয়চন ‘প্রার্’যি ধচর াসেন, চিচন 

জগ্সি য়িচিেু মানচসি বা বরচহি শচি আসে, সবচিেুসিই ধচর াসেন  

  

  
  

১ ‘িচিনু্নভগ্সবা চবজ্ঞাসি সবতচমরং চবজ্ঞািং ভবচি?’-মুন্ডি উপ, ১ ৩  

  

চয়চন প্রার্সি জ  িচর াসেন, চিচন শুধু চনসজর মন ন , সিস র মন জ  িচর াসেন  

চিচন চনজ যরহ া অনযানয য়ি যরহ আসে, সবই জ  িচর াসেন, িারর্ প্রানই সমুর  

শচির মূ   
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চিভাসব এই প্রান চন চেি হইসব, ইহাই প্রার্া াসমর এিমাত্র উসেশয  এই প্রার্া াসমর 

য়ি চিেু সাধন া উপসরশ আসে, সিস রই যসই এি উসেশয  প্রসিযি সাধিই-সয় 

যয়খ পাসন আসে, যসখ পান হইসিই সাধন আরম্ভ িচরসব, িাহার খ পুব চনিসট য়াহা চিেু আসে, 

সবই জ  িচরসি চশক্ষ্া িরা উচিি  জগ্সির সি  বস্তুর মসধয যরহই আমাসরর 

সবতাসপক্ষ্া সচন্নচহি, আবার মন িাহা অসপক্ষ্াা সচন্নচহি  যয় প্রার্ জগ্সির সবতত্র চক্র া 

িচরসিসে, িাহার যয় অংশ এই শরীর া মন িা াইসিসে, যসই প্রার্টুিু আমাসরর 

সবতাসপক্ষ্া সচন্নচহি  যয় কু্ষ্দ্র প্রার্িরঙ্গ আমাসরর শারীচরি া মানচসি শচিরূসপ 

পচরচিি, িাহা আমাসরর পসক্ষ্ অনন্ত প্রার্সমুসদ্রর সবতাসপক্ষ্া চনিরবিতী িরঙ্গ  এই কু্ষ্দ্র 

িরঙ্গ জ  িচরসি পাচরস  আমরা সমগ্র প্রার্সমুদ্র জ  িচরবার আশা িচরসি পাচর  যয় 

যয়াগ্ী এ-চবষ্স  িিিিায়ত হন, চিচন চসচদ্ধ াভ িসরন, িখ পন আর যিান শচিই িারহার 

উপর প্রভুত্ব িচরসি পাসর না  চিচন প্রা  সবতশচিমান্ া সবতজ্ঞ হন  আমরা প্রসিযি 

যরসশই এরূপ চিেু চিেু সম্প্ররা  যরচখ পসি পাই, য়াহারা যিান না যিান উপাস  এই 

প্রার্সি জ  িচরবার যিষ্টা িচর াসে  এই যরসশই (আসমচরিা ) আমরা মনঃ-শচি দ্বারা 

আসরাগ্যিারী (mind-healer), চবশ্বাসসর দ্বারা আসরাগ্যিারী (faith-healer), যপ্রি-

িত্ত্বচবৎ (spiritualist), চক্রচশ্চ ান সা াচিস্ট (Christian Scientist), সস্াহন-চবরযাচবৎ 

( hypnotist) প্রভিচি সম্প্ররা  যরচখ পসি পাই  এই মিগুচ  চবসশষ্রূসপ চবসেষ্র্ িচরস  

যরচখ পসি পাইব যয়, এগুচ র মূস  রচহ াসে প্রার্শচির চন ের্-িাহারা এ-িাা জানুি বা 

নাই জানুি  িাহাসরর সব মসির মূস  এিই চজচনস রচহ াসে  িাহারা সিস  এিই 

শচি  ই া নাড়ািাড়া িচরসিসে, িসব অজ্ঞািসাসর-এইমাত্র  িাহারা হিাৎ যয়ন এিচট 

শচি আচবষ্কার িচর া যলচ  াসে, চিন্তু যসই শচির ্রূপ না জাচন া অজ্ঞািসাসরই 

উহা বযবহার িচরসিসে  যয়াগ্ী ঐ শচিরই পচরিা না িসরন  উহা প্রাসর্রই শচি  

  

এই প্রার্ই সি  প্রার্ীর অন্তসর জীবনীশচিরূসপ রচহ াসে  চিন্তাই প্রাসর্র সূক্ষ্ািম া 

উচ্চিম চক্র া; চিন্তার য়িটুিু আমরা যরচখ প া াাচি, যসইটুিু উহার সব ন   চিন্তার 

প্রিারসভর আসে  সহজাি-জ্ঞান (instinct) অাবা জ্ঞান-শূনয চিন্তাা আসে, িাহা 

আমাসরর চনম্নিম িায়তসক্ষ্ত্র  এিচট মশি রংশন িচরস  আমার হাি ্িঃপ্রবিতি হই া 
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উহাসি আঘাি িচরসব  উহাসি মাচরবার জনয হাি উিাইসি নামাইসি আমার চবসশষ্ 

চিেু চিন্তার প্রস াজন হ  না  ইহা চিন্তারই এি প্রিার অচভবযচি  শরীসর জ্ঞান-সাহায়য-

চবরচহি প্রচিচক্র া-মাসত্রই (Reflex action) চিন্তার এই িসরর অন্তগ্তি  
  

  
  

১ বাচহসরর যিানরূপ উসতিজনা  শরীসরর যিান য়ে সমস  সমস  জ্ঞাসনর যিান সহা িা 

না  ই া আপচন িায়ত িসর. যসই িায়তসি reflex action বস   
  

চিন্তার আর এিচট ির আসে, উহাসি সজ্ঞান (Conscions) ব া য়াইসি পাসর  আচম 

য়ুচিিিত িচর, চবিার িচর, চিন্তা িচর, িিিগুচ  চবষ্স র দুইচরি আস ািনা িচর, চিন্তু 

ইহাই যশষ্ ন ; আমরা জাচন, য়ুচিচবিার সীমাবদ্ধ  য়ুচি আমাচরগ্সি চিেুরূর পয়তন্ত 

 ই া য়াইসি পাসর, িারপর আর পাসর না  যয় িানটুিুর চভির উহা ঘুচর া যবড়া , 

িাহা অচি সঙ্কীর্ত  চিন্তু যসই সসঙ্গ ইহাা যরচখ পসি পাই, নানাচবধ চবষ্  বাচহর হইসি 

চভিসর আচস া পচড়সিসে  ধূমসিিুর মসিা িিিগুচ  চবষ্  িখ পন িখ পন চভিসর আচস া 

পসড়  ইহাা চনচশ্চি যয়, অসনি িত্ত্ব ঐ সীমার বচহসরতশ হইসি আচসসিসে, চবিার-শচি 

চিন্তু ঐ সীমা োড়াই া য়াইসি পাসর না  ঐ যয় চবষ্ গুচ  এই কু্ষ্দ্র গ্চন্ডর চভির আচস া 

অনচধিার প্রসবশ িচরসিসে, যসগুচ র িারর্ অবশয ঐ সীমার বাচহসর অবচিি; আমাসরর 

চবিারয়ুচি যসখ পাসন যপৌরচেসি পাসর না  চিন্তু যয়াগ্ীর বস ন, ইহাই যয় আমাসরর জ্ঞাসনর 

িরম সীমা, িাহা িখ পনই হইসি পাসর না  মন আরা উচ্চির ভূচমসি-জ্ঞানািীি ভূচমসি 

চবিরর্ িচরসি পাসর  য়খ পন মন সমাচধ-নামি পূর্ত এিাগ্র া জ্ঞানািীি অবিা  আরূঢ় 

হ , িখ পন উহা য়ুচির সীমার বাচহসর িচ  া য়া  এবং সহজািজ্ঞান া য়ুচির অিীি 

চবষ্ সি  প্রিযক্ষ্ িসর  শরীসরর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শচিগুচ  প্রাসর্রই চবচভন্ন অচভবযচি; চিি 

পসা পচরিাচ ি হইস  ঐগুচ  মনসি যপ্ররর্া যর  এবং উচ্চির অবিা  অাতাৎ জ্ঞানািীি 

ভূচমসি  ই া য়া , এবং মন যসখ পান হইসি িায়ত িচরসি াাসি  
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চবসশ্ব অচিসত্বর প্রসিযি িসরই এি অখ পন্ড বস্তু রচহ াসে  প্রািিচিি চরি চর া যরচখ পসি 

যগ্স  এই চবশ্বজগ্ৎ এি া অখ পন্ড  যিামার সচহি সূসয়তর যিান প্রসভর নাই  ববজ্ঞাচনি 

যিামাসি বুঝাই া চরসবন, এি বস্তুর সচহি অপর বস্তুর যভর এিচট িেনা মাত্র এই 

যটচব  া আমার মসধয য়াাাত যিান যভর নাই  যটচব চট অনন্ত জড়রাচশর এি চবন্দু, 

আর আচম উহার অপর চবন্দু  প্রসিযি সািার বস্তুই যয়ন এই অনন্ত জড়সাগ্সরর এি-

এিচট আবিত  আবিতগুচ  আবার এিচটা চির াাসি না  যিান যস্রািচ্নীসি  ক্ষ্  ক্ষ্ 

আবিত রচহ াসে, প্রচিচট আবসিত প্রচি মুহূসিতই নূিুন জ রাচশ আচসসিসে, চিেুক্ষ্র্ 

ঘুচরসিসে, আবার অপর চরসি িচ  া য়াইসিসে এবং নূিন জ ির্াসমূহ িাহার িান 

অচধিার িচরসিসে  সমগ্র চবশ্বজগ্ৎা এইরূপ চন ি পচরবিতনশী  জড়রাচশ-মাত্র, 

য়াবিী  বস্তু উহারই মসধয কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র আবিত্রূপ  চিেু জড়রাচশ এিচট আবসিতর মসধয 

প্রসবশ িচর -ধর মানবসরসহ-চিেুচরন ঐ আবিত ঘুচব া, পচরবচিতি হই া, বাচহর হই া 

আর এিচট আবসিত প্রসবশ িচর -এবার হ সিা যিান জন্তুর যরসহ, িস ি বৎসর পসর 

খ পচনজপরাাত-নাসম আর এিপ্রিার আবসিত প্রসবশ িচর   ক্রমাগ্ি পচরবিতন! যিান 

চিেুই চির ন   আমার শরীর, যিামার শরীর বচ  া বািচবি যিান বস্তু নাই, ঐরূপ 

ব া যিব  িাার িাা মাত্র  এি চবরাট জড়রাচশর এিচট চবন্দুর নাম িি, আর এিচট 

চবন্দুসি ব া হ  সূয়ত, যিান চবন্দু মনুষ্য, যিান চবন্দু পিচাবী, যিান চবন্দু বা উচদ্ভদ্, অপর 

যিান চবন্দু হ সিা এিচট খ পচনজ পরাাত  

  

ইহাসরর এিচটা সবতরা এিভাসব াাসি না, সি  বস্তুই সবতরা পচরবচিতি হইসিসে; 

জসড়র এিবার সংসেষ্র্, আবার চবসেষ্র্, িচ সিসে  মন বা অন্তজতগ্ৎ সম্বসন্ধা এই 

এিই িাা  জগ্সির সমুর  বস্তুই ‘ইাার’ হইসি উৎপন্ন, সুিরাং ইহাসিই সমুর  

জড়বস্তুর প্রচিচনচধরূসপ গ্রহর্ িরা য়াইসি পাসর  প্রাসর্র সূক্ষ্মির স্পন্দনশী  অবিা  

এই ‘ই াার’-সিই মসনরা প্রচিচনচধ ব া য়াইসি পাসর  িাাচপ ‘ইাার’ এি অখ পন্ড 

জড়বস্তুরূসপই াাচিসব  য়চর যসই সূক্ষ্ম স্পন্দসনর িসর উপনীি হইসি পাসরা, িসব 

অনুভব িচরসব-সমগ্র জগ্ৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দসন সংগ্চিি  িখ পন িখ পন যিান ঔষ্সধর 

শচিসি আমরা ইচিস র রাসজয াাচি াা ঐরূপ অবিা  নীি হই  যিামাসরর মসধয 
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অসনসির সযার হাচি যডচভর (Sir Humphrey Davy) চবখ পযাি পরীক্ষ্ার িাা মসন াাচিসি 

পাসর  হাসযজনি বাষ্প (Laughing gas) িারহাসি অচভভূি িচরস  চিচন িি া চনস্পন্দ 

হই া রারড়াই া রচহস ন; পসর চিচন বস ন, সমগ্র জগ্ৎ ভাবরাচশর সমচষ্টমাত্র  

চিেুক্ষ্সর্র জনয িূ িম্পনগুচ  (gross vibration) যয়ন াাচম া চগ্ াচে , যিব  সূক্ষ্ম 

সূক্ষ্ম িম্পনগুচ -সয়গুচ সি চিচন ‘ভাবরাচশ’ বচ  া অচভচহি িসরন শুধু যসইগুচ ই 

িারহার অনুভূচিসি বিতমান চে   চিচন িিুচরতসি যিব  সূক্ষ্ম িেনাগুচ  যরচখ পসি 

পাইসিন  সবচিেু চিন্তারূসপ পচরর্ি হই াচে   িারহার চনিট সব যয়ন এি মহা 

ভাবসমুসদ্র পচরর্ি হই াচে   যসই মহাসমুসদ্র চিচন া িরাির জগ্সির প্রসিযসিই যয়ন 

এি-এিচট কু্ষ্দ্র ভাবাবিত  

  

এইরূসপ আমরা চিন্তাজগ্সিা এি অখ পন্ড ভাব যরচখ প াম, অবসশসষ্ য়খ পন আমরা যসই 

আিাসি  াভ িচর, িখ পন অনুভব িচর-সসই আিাই এই অখ পন্ড ‘এি’  সবতপ্রিার িূ  

া সূক্ষ্ম জসড়র স্পন্দসনর অিীি-গ্চির ঊসবত যসই এি অখ পন্ড সতিা চবরাজ িচরসিসেন  

এমন চি, এই পচররিশযমান গ্চিসমূসহর মসধযা-শচির চবিাশসমূসহর মসধযা এি 

অখ পন্ড ভাব চবরযমান  এ-সি  িায এখ পন আর অ্ীিার িরা য়া  না  আধুচনি পরাাত-

চবজ্ঞানা প্রমার্ িচর াসে যয়, এই চবসশ্ব শচিসমচষ্ট সবতত্র সমান  আবার ইহাা প্রমাচর্ি 

হই াসে যয়, শচিসমচষ্ট দুই ভাসব অবিান িসর-িখ পন চিচমি বা অবযি, পসর বযি 

অবিা  উহা এই-সি  নানাচবধ শচির আিার ধারন িসর, আবার শান্ত অবযি রূপ 

প্রাপ্ত হ , আবার বযি হ   এইরূসপ উহা অনন্তিা  ধচর া িখ পন চবিচশি, িখ পন বা 

সঙ্কুচিি ভাব ধারর্ িচরসিসে  পূসবতই ব া হই াসে-এই শচিরূপী প্রাসর্র চন েসর্র 

নামই প্রার্া াম  

  

লুসলুসসর গ্চিসিই প্রাসর্র প্রিাশ স্পষ্টরূসপ যরচখ পসি পাা া য়া   উহাসিই প্রাসর্র 

চক্র া সহসজ যবাঝা য়া   লুসলুসসর গ্চি বন্ধ হইস  যরসহর সি  চক্র া সসঙ্গ সসঙ্গ বন্ধ 

হই া য়া   চিন্তু অসনি বযচি আসেন, য়ারহারা চনসজসরর এমনভাসব চশচক্ষ্ি িসরন যয়, 

িারহাসরর লুসলুসসর গ্চি রুদ্ধ হই া যগ্স া শরীর জীচবি াাসি  
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এমন অসনি য াি আসেন, য়ারহারা শ্বাসপ্রশ্বাস না  ই া িস ি মাস মাচটর নীসি 

চনসজসি িাপা চর া জীচবি াাচিসি পাসরন  সূক্ষ্মির শচির িাসে য়াইসি হইস  িূ ির 

শচির সাহায়য  ইসি হ   এইরূসপ ক্রমশঃ সূক্ষ্মিম শচি  াভ িচরসি িচরসি যশসষ্ 

আমরা িরম  সক্ষ্য উপনীি হই  য়ি প্রিার চক্র া আসে, ি্সধয লুসলুসসর চক্র াই 

অচি সহসজ প্রিযক্ষ্ হ   উহা যয়ন য়েমধযি গ্চিচন ামি িক্ররূসপ অপর শচিগুচ  

িা াইসিসে  প্রার্া াসমর প্রিিি অাত-লুসলুসসর এই গ্চি চন চেি িরা; এই গ্চির 

সচহি শ্বাসয়ো জচড়ি  শ্বাসপ্রশ্বাস যয় এই গ্চি উৎপন্ন িচরসিসে, িাহা ন , বরং এই 

গ্চিই শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন িচরসিসে  এই যবগ্ই পাসম্পর মসিা বা ুসি চভিসরর চরসি 

আিষ্তর্ িচরসিসে  প্রার্ এই লুসলুসসি িাচ ি িচরসিসে  এই লুসলুসসর গ্চি বা ুসি 

আিষ্তর্ িচরসিসে  িাহা হইস  বুঝা যগ্ , প্রার্া াম শ্বাসপ্রশ্বাসসর চক্র া ন   যয় যপশী-

শচি লুসলুসসি সঞ্চা ন িচরসিসে, িাহাসি বসশ আনাই প্রার্া াম  যয় শচি স্না ু-

মন্ড ীর চভির চর া মাংশসপশীসি য়াইসিসে এবং যপশীর মাধযসম লুসলুসসি সঞ্চা ন 

িচরসিসে, িাহাই প্রার্; প্রার্া াম-সাধসন এই প্রার্সিই বসশ আচনসি হইসব  য়খ পনই প্রার্ 

চন চেি হইসব, িখ পনই আমরা যরচখ পসি পাইব-শরীসরর মসধয প্রাসর্র অনযানয সমুর  

চক্র াই আমাসরর আ সতি আচস াসে  আচম চনসজই এমন সব য াি যরচখ প াচে, য়ারহারা 

িারহাসরর শরীসরর যপশীগুচ  বসশ আচন াসেন অাতাৎ ইচ্ছামি যসগুচ  িা না িচরসি 

পাসরন  যিনই বা না পাচরসবন? য়চর িিিগুচ  যপশী আমার ইচ্ছা অনুসাসর সঞ্চাচ ি 

হ , িসব প্রসিযিচট যপশী া স্না ু আচম চন চেি িচরসি পাচরর না যিন? ইহাসি অসম্ভব 

চি আসে? এখ পন আমাসরর এই চন ের্-শচি য াপ পাই াসে, আর ঐ যপশীগুচ  

্ ংচক্র  হই া পচড় াসে  আমরা ইচ্ছামি ির্ত সঞ্চা ন িচরসি পাচর না, চিন্তু আমরা 

জাচন যয় পশুরা ঐরূপ িচরসি পাসর  এই শচি িা না িচর না, বচ  াই আমাসরর এ 

শচি নাই  ইহাসিই পূবতপুরুষ্সরর গুর্সরাসষ্র পুনরাচবভতাব ( atavism) ব া হ   
  

আর ইহাা আমরা জাচন, যয় শচি এখ পন অবযি ভাব ধারর্ িচর াসে, িাহাসি আবার 

বযিাবিা  আনা য়া   খ পুব রিঢ় পচর্রদম া অভযাসসর দ্বারা আমাসরর শরীরি অসনি সুপ্ত 

শচিসি পুনরা  আমাসরর ইচ্ছার সমূ্পর্ত বশবিতী িরা য়াইসি পাসর  এইভাসব চবিার 
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িচরস  যরচখ পসি পাা া য়া , শরীসরর প্রসিযি অংশসিই সমূ্পর্ত ইচ্ছাধীন িরা চিেু মাত্র 

অসম্ভব ন , বরং খ পুব সম্ভব  যয়াগ্ী প্রার্া াসমর দ্বারা ইহা িচর া াাসিন  যিামরা হ সিা 

যয়াগ্শাসস্ত্রর অসনি গ্রসে পচড় া াাচিসব যয়, শ্বাসগ্রহসর্র সম  সমগ্র শরীর ‘প্রার্’-এর 

দ্বারা পূর্ত ির  ইংসরজী অনুবাসর প্রার্-শসব্দর অাত িরা হই াসে শ্বাস  ইহাসি যিামরা 

সহসজই চজজ্ঞাসা িচরসি পাসরা, ‘শ্বাসসর দ্বারা সমুর  শরীর পূর্ত িচরব চিরূসপ?’ ইহা 

অনুবারসিরই যরাষ্  শরীসরর প্রসিযিচট অংশই প্রার্ অাতাৎ এই জীবনীশচি দ্বারা পূর্ত 

িরা য়াইসি পাসর; আর য়খ পনই িুচম এরূপ িচরসি পাচরসব, িখ পনই সমগ্র শরীর যিামার 

বসশ আচসসব  

  

যরসহ অনুভূি সি  বযাচধ, সি  দুঃখ প সমূ্পর্তরূসপ আ সতি আচসসব  শুধু িাই ন , িুচম 

অপসরর শরীরা চন চেি িচরসি পাচরসব  পিচাবীসি ভা  মন্দ সবই সংক্রামি  যিামার 

শরীসর য়চর যিান এি চবসশষ্ ভাসবর উসতিজনা াাসি, অপসরর চভিরা যসই ভাসবর 

প্রবর্িা যরখ পা চরসব  য়চর িুচম সব  া সুি হা, যিামার চনিটি বযচিসরর মসধযা সুি 

া সব  ভাব আচসসব  িুচম য়চর রুগ্ন বা দুবত  হা, িসব যরচখ পসব যিামার স্পন্দন অপসরর 

চভির সঞ্চাচরি হই া য়াইসব  য়খ পন এিজন অপরসি যরাগ্মুি িচরবার যিষ্টা িসর, 

িখ পন প্রাসম িাহার ভাবচট এইরূপ হ  যয়, আমার ্ািয অপসর সঞ্চাচরি িচর া চরব  

ইহা এি প্রিার আচরম চিচিৎসা-প্রর্া ী  জ্ঞািসাসর বা অজ্ঞািসাসর এিজন আর 

এিজসনর যরসহ ্ািয সঞ্চাচরি িচর া চরসি পাসরন  খ পুব ব বান্ বযাচি য়চর যিান 

দুবত  য াসির সসঙ্গ সবতরা বাস িসর, িাহা হইস  যসই দুবত  বযচি জানুি বা না জানুি 

চিচঞ্চৎ পচরমাসর্ সব  হইসবই হইসব  য়খ পন এই প্রচক্র া জ্ঞািসাসর িরা হ , িখ পন 

ইহার ল  অসপক্ষ্ািিি ত্বরাচেি া ভা  হই া াাসি  আর এি প্রিার আসরাগ্য-প্রর্া ী 

আসে, িাহাসি ্ ং খ পুব সুিিা  না হইস া এিজন অপসরর শরীসর ্ািয সঞ্চাচরি 

িচর া চরসি পাসরন  এরূপ যক্ষ্সত্র ঐ আসরাগ্যিারীর প্রাসর্র উপর প্রভুত্ব চিেুটা যবশী  

চিচন চিেুক্ষ্সর্র জনয চনজ প্রার্ উচ্চির স্পন্দনচবচশষ্ট অবিা  উন্নীি িচর া অপসরর 

শরীসর ঐ স্পন্দন সঞ্চাচরি িচরসি পাসরন  
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অসনিিস  প্রচক্র াচট রূর হইসিা সংসাচধি হই াসে  বািচবি রূরসত্বর অাত য়চর 

ক্রমচবসচ্ছর (break) হ , িসব রূরত্ব বচ  া চিেু নাই  এমন রূরত্ব যিাাা  আসে, 

যয়খ পাসন পরস্পসরর চিেুমাত্র সম্বন্ধ-চিেুমাত্র যয়াগ্ নাই? সূয়ত া যিামার মসধয বািচবি 

চি যিান ক্রমচবসচ্ছর আসে? এি অচবচচ্ছন্ন অখ পন্ড বস্তু রচহ াসে-িুচম িাহার এি অংশ, 

সূয়ত িাহার আর এি অংশ  নরীর এি অংশ া অপর অংসশর মসধয চি ক্রমচবসচ্ছর 

আসে? িাহা হইস  শচি এিিান হইসি অপর িাসন ভ্রমর্ িচরসি পাচরসব না যিন? 

ইহার চবরুসদ্ধ যিা যিান য়ুচিই যরা া য়াইসি পাসর না  রূর হইসি যরাগ্ আসরাগ্য িরার 

ঘটনাগুচ  সমূ্পর্ত সিয  এই প্রার্সি বহুরূসর সঞ্চাচরি িরা য়াইসি পাসর, িসব অবশয 

এমন হইসি পাসর যয়, এ-চবষ্স  এিচট ঘটনা য়চর সিয হ , িসব শি শি ঘটনা যিব  

জু ািুচর  য াসি এই আসরাগ্য-প্রার্া ীসি য়ি সহজ ভাসব-িি সহজ ন   অচধিাংশ 

িস  যরখ পা য়াইসব যয়, আসরাগ্যিারী মানব-সরসহর ্ াভাচবি সুিিার সুসয়াগ্  ইসিসেন  

জগ্সি এমন যিান যরাগ্ নাই যয়, যসই যরাসগ্ আক্রান্ত হই া সব য ািই মারা পসড়  

এমন চি, চবসূচিিা-মহামাচরসিা য়চর চিেুচরন শিিরা ৬০ জন মসর, িসব যরখ পা য়া , 

ক্রমশঃ এই মিিুযর হার িচম া শিিরা ৩০ হ , পসর ২০যি রারড়া , অবচশষ্ট সিস  

যরাগ্মুি হ   এস াপযাা চিচিৎসি আচসস ন, চবসূচিিা-সরাগ্গ্রি বযচিগ্র্সি চিচিৎসা 

িচরস ন, িারহার ঔষ্ধ চরস ন  

  

যহাচমাপযাা চিচিৎসি আচস া িারহার ঔষ্ধ চরস ন হ সিা এস াপযাা অসপক্ষ্া 

অচধিসংখ পযি যরাগ্ী আসরাগ্য িচরস ন, িারর্ যহাচমাপযাা চিচিৎসি যরাগ্ীর শরীসর 

যিান যগ্া সয়াগ্ না বাধাই া প্রিিচিসি নসজর ভাসব িাজ িচরসি যরন  চবশ্বাসবস  

আসরাগ্যিারী আরা যরাগ্ী আসরাগ্য িচরসবন, িারর্ চিচন চনসজর ইচ্ছাশচি প্রস াগ্ 

িচর া চবশ্বাসবস  যরাগ্ীর সুপ্ত প্রার্শচিসি জাগ্াই া যরন  

  

চিন্তু চবশ্বাসবস  যরাগ্-আসরাগ্যিারীসরর সবতরাই এিচট ভু  হই া াাসি-িারহারা মসন 

িসরন, সাক্ষ্াৎভাসব চবশ্বাসই মানুষ্সি যরাগ্মুি িসর  বািচবিপসক্ষ্ যিব  চবশ্বাসই যয় 

এিমাত্র িারর্, িাহা ব া য়া  না  এমন সব যরাগ্ আসে, যয়গুচ র সবতাসপক্ষ্া খ পারাপ 
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 ক্ষ্র্ এই-সরাগ্ী চনসজ আসরৌ মসন িসর না যয়, িাহার যসই যরাগ্ হই াসে  যরাগ্ীর 

চনসজর যরাগ্হীনিা সম্বসন্ধ অিীব চবশ্বাসই িাহার যরাসগ্র এিচট প্রধান  ক্ষ্র্, সিরাির 

ইহা আশু মিিুযরই সূিনা িসর  এ-সি  িস  যিব  চবশ্বাসসই যরাগ্ আসরাগ্য হ -এ 

িত্ত্ব খ পাসট না  য়চর চবশ্বাসসই যরাগ্ আসরাগ্য হইি, িাহা হইস  এই-সি  যরাগ্ীা 

আসরাগ্য  াভ িচরি; প্রাসর্র শচিসিই যরাগ্ চনরাম  হই া াাসি  যয় পচবত্রািা পুরুষ্ 

চনজ প্রার্ চন ের্ িচর াসেন, চিচন ইহাসি এি চনচরতষ্ট িম্পসনর অবিা   ই া চগ্ া 

অপসরর মসধয যসই প্রিার িম্পন সঞ্চাচরি া জাগ্রি িচরসি পাসরন  প্রচিচরসনর ঘটনা 

হইসিই এই চবষ্স র প্রমার্ পাইসি পাসরা  আচম বিিিা চরসিচে, বিিিা চরবার সম  

চি িচরসিচে? আচম আমার মনসি এিপ্রিার িম্পসনর অবিা  আচনসিচে; এবং এই-

চবষ্স  আচম য়িই িিিিায়ত হইব, যিামরা িিই আমার বািয দ্বারা প্রভাচবি হইসব  

যিামরা সিস ই জাসনা, বিিিা চরসি চরসি আচম যয়চরন খ পুব মাচি া উচি, যসচরন 

আমার রিিিা যিামাসরর যবশী ভা   াসগ্, আর আমার উৎসাহ অে হইস  আমার 

বিিিা শুচনসি যিামাসররা িি ভা   াসগ্ না  

  

জগ্ৎ-আস াড়নিারী িীব্র-ইচ্ছাশচিসম্পন্ন মহাপুরুষ্গ্র্ চনসজসরর প্রার্ এি অচি উচ্চ 

িম্পসনর অবিা  উন্নীি িচরসি পাসরন; প্রার্ এি অচধি শচিসম্পন্ন হ  যয়, উহা 

অনযসি মুহূিতমসধয স্পশত িসর, সহস্র সহস্র য াি িারহাসরর চরসি আিিষ্ট হ  এবং 

জগ্সির অসধতি য াি িারহাসরর ভাবানুসাসর ভাচবি হই া াাসি  জগ্সির মহাপুরুষ্গ্র্ 

সিস ই প্রার্ জ  িচর াচেস ন  এই প্রার্সংয়সমর বস  িারহারা প্রব -ইচ্ছাশচিসম্পন্ন 

ই াচেস ন  িারহাসরর প্রার্সি উচ্চিম িম্পসনর অবিা  উন্নীি িচর াই িারহারা জগ্সির 

উপর প্রভাব চবিার িচরবার শচি  াভ িসরন  জগ্সি য়িপ্রিার শচির চবিাশ যরখ পা 

য়া , সবই প্রাসর্র সংয়ম হইসি উৎপন্ন  মানুষ্ ইহার যগ্াপন িায না জাচনসি পাসর, 

চিন্তু ইহাই এিমাত্র বযাখ পযা  যিামার শরীসর এই প্রার্শচির সরবরাহ িখ পন এি চরসি 

যবশী, অনয চরসি িম পচড় া য়া -সাময নষ্ট হই া য়া , প্রাসর্র অসামঞ্জসসযই যরাসগ্র 

উৎপচতি  অচিচরি প্রার্টুিু সরাই া যয়খ পাসন প্রাসর্র অভাব হই াসে, যসখ পানিার অভাব 

পুরর্ িচরসি পাচরস ই যরাগ্ আসরাগ্য হ   
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যিাাা  অচধি, যিাা  বা অে প্রার্শচি আসে, ইহা জানাা প্রার্া াসমর অঙ্গ  

অনুভবশচি এি সূক্ষ্ম হইসব যয়, মন বুচঝসি পাচরসব-পাস র আঙু্গস  বা হাসির আঙু্গস  

য়িটুিুপ্রার্ আবশযি িাহা নাই এবং ঐ প্রাসর্র অভাব পূরর্ িচরবার শচিা মসনর 

াাচিসব  প্রার্া াসমর এইরূপ নানা অঙ্গ আসে  ঐগুচ  ধীসর ধীসর া ক্রমশঃ চশক্ষ্া িচরসি 

হইসব  ক্রসম যরচখ পসি পাা া য়াইসব যয়, চবচভন্নরূসপ প্রিাচশি প্রার্সি সংয়ি িরা এবং 

িা না িরাই রাজসয়াসগ্র এিমাত্র  ক্ষ্য  য়খ পন যিহ চনসজর সব শচিসি সংহি 

িচর াসে, িখ পন যস চনজ যরহি প্রার্সিই আ তি িচর াসে  য়খ পন যিহ ধযান িসর, যস 

প্রার্সিই সংয়ি িচরসিসে, বুচঝসি হইসব  

  

মহাসমুসদ্র পবতিিু য বিহৎ িরঙ্গসমূহ, কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র িরঙ্গ, আরা কু্ষ্দ্রির িরঙ্গসমূহ, আবার 

কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র বুদ্বুরা রচহ াসে  চিন্তু এই-সিস র পশ্চাসি এি অনন্ত মহাসমুদ্র; ঐ কু্ষ্দ্র 

বুদ্বুরচট এিচরসি অনন্ত সমুসদ্রর সচহি, আবার অনযচরসি যসই বিহৎ িরঙ্গচটা যসই 

মহাসমুসদ্রর সচহি সংয়ুি  এইরূসপ সংসাসর যিহ বা মহাপরুষ্ যিহ বা কু্ষ্দ্র জ -

বুদ্বুরিু য সামানয বযচি, চিন্তু সিস ই যসই অনন্ত মহাশচি-সমুসদ্রর সচহি সংয়ুি  

এই মহাশচিসি জীবমাসত্ররই জ্গ্ি অচধিার  যয়খ পাসনই জীবনীশচির প্রিাশ, 

যসখ পাসনই পশ্চাসি অনন্ত শচির ভান্ডার রচহ াসে  এিচট কু্ষ্দ্র েত্রাি (fungus)-হ সিা 

এি কু্ষ্দ্র া সূক্ষ্ম যয়, অর্ুবীক্ষ্র্য়ে দ্বারা উহা যরচখ পসি হ -িাহা হইসি আরম্ভ ির, 

যরচখ পসব অনন্ত শচির ভান্ডার হইসি ক্রমশঃ শচি সংগ্রহ িচর া যসচট আর এি আিার 

ধারর্ িচরসিসে  িাস  উহা উচদ্ভ রূসপ পচরর্ি হই , উহাই আবার এিচট পশুর আিার 

ধারর্ িচর , পসর মনুষ্যরূপ ধারর্ িচর া অবসশসষ্ ঈশ্বসর পচরর্ি হ   অবশয প্রািিচিি 

চন সম এই বযাপার ঘচটসি  ক্ষ্  ক্ষ্ বষ্ত অিীি হ   চিন্তু এই সম ই বা চি? সাধনার 

যবগ্ া গ্চি বিচদ্ধ িচর া চরস  সমস র সংসক্ষ্প হইসি পাসর  যয়াগ্ীরা বস ন, যয় িায়ত 

িচরসি সাধারনভাসব অচধি সম   াসগ্, িাসয়তর যবগ্ বিচদ্ধ িচর া চরস  িাহাই অচি 

অে সমস র মসধয সম্পন্ন হইসি পাসর  মানুষ্ এই চবসশ্বর অনন্ত শচিরাচশ হইসি ধীসর 

ধীসর শচি সংগ্রহ িচর া িচ সি পাসর  এভাসব িচ স  এিজসনর যরবত্ব  াভ িচরসি 
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হ সিা  ক্ষ্ বৎসর  াচগ্সব  আরা উচ্চাবিা  াভ িচরসি হ সিা পারি  ক্ষ্ বৎসর 

 াচগ্সব  আবার পূর্ত বা চসদ্ধ হইসি আরা পারি  ক্ষ্ বৎসর  াচগ্সব  উন্নচির যবগ্ 

বাড়াইস  এই সম  সংচক্ষ্প্ত হই া আচসসব  য়সাষ্ট যিষ্টা িচরস  ে  মাসস অাবা ে  

বৎসসর চসচদ্ধ াভ না হইসব যিন? য়ুচি দ্বারা ইহা বুঝা য়া   যিান বাষ্পী য়ে চনচরতষ্ট 

পচরমার্ ি  া চরস  প্রচি ঘিা  দুই মাই  িচর া য়াইসি পাসর; আরা অচধি ি  া 

চরস  আরা শীঘ্র য়াইসব  এইরূসপ িীব্রসংসবগ্সম্পন্ন১ হইস  জীবািা এই জস্ই 

মুচি াভ িচরসি না পাচরসব যিন? সিস ই যশসষ্ মুচি াভ িচরসব,  ইহা আমরা জাচন  

  

১ যয়াগ্সুত্র, ১ ২১  

  

চিন্তু এিচরন অসপক্ষ্া িচরব যিন? এই ক্ষ্সর্ই, এই শরীসরই-এই মানুষ্যসরসহই 

মুচি াভ িচরসি যিন না সমাত হইসব? এই অনন্ত জ্ঞান া অনন্ত শচি আচম এখ পনই 

 াভ িচরব না যিন? 

  

আিার উন্নচির যবগ্ বিচদ্ধ িচর া চিরূসপ অে সমস র মসধয মু চি াভ িরা য়াইসি 

পাসর, ইহাই যয়াগ্চবজ্ঞাসনর  ক্ষ্য া উসেশয  সি  মানুষ্ মুি হা া পয়তন্ত অসপক্ষ্া 

িচর া, এিটু এিটু অগ্রসর হা ার পচরবসিত প্রিিচির অনন্ত শচিভান্ডার হইসি শচি 

গ্রহন িচরবার ক্ষ্মিা বিচদ্ধ িচর া চিরূসপ শীঘ্র চসচদ্ধ াভ িরা য়া , যয়াগ্ীরা িাহারই 

উপা  উদ্ভাবন িচর াসে  জগ্সির সি  মহাপুরুষ্-সাধু া চসদ্ধপুরুষ্ চি িচর ােন? 

এি জীবসনই িারহারা মানবজাচির সমগ্র জীবন য়াপন িসরন, সাধারর্ মানুসষ্র পূর্তত্ব 

 াভ িচরসি যয় রীঘতিা   াসগ্, যসই িা  িারহারা এই জীবসনই অচিক্রম িসরন  এি 

জস্ই িারহারা চনসজসরর চসদ্ধ িচর াসেন  িারহারা আর চিেুই চিন্তা িসরন না, অনয 

যিান ভাসবর জনয এিমুহূিত সম  িাটান না  এইরূসপই িারহাসরর সম  সংচক্ষ্প্ত হ   

এিাগ্রিা বচ সি বুঝা -শচিসঞ্চস র ক্ষ্মািাবিচদ্ধ; এইভাসবই সম  সংচক্ষ্প্ত িরা হ   

রাজসয়াগ্-চবজ্ঞান আমাসরর চশক্ষ্া যর -চিভাসব এই এিাগ্রিা-শচি িরা য়া   
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প্রার্া াসমর সচহি যপ্রিিসত্ত্বর সম্বন্ধ চি? যপ্রিিত্ত্ব প্রার্া াসমরই এি প্রিার শচি 

চবিাশ  য়চর ইহা সিয হ  যয়, পরস ািগ্ি আিার অচিত্ব আসে, আমরা শুধু 

উহাচরগ্সি যরচখ পসি পাই না, িাহা হইস  ইহাা খ পুব সম্ভব যয়, এখ পাসনই হ সিা শি শি 

 ক্ষ্  ক্ষ্ আিা রচহ াসে, য়াহাচরগ্সি আমরা যরচখ পসি, অনুভব িচরসি বা স্পশত িচরসি 

পাচর না  আমরা হ সিা সবতরাই িাহাসরর শরীসরর মধয চর া য়ািা াি িচরসিচে  আর 

ইহাা খ পুবই সম্ভব যয়, িাহারাা আমাচরগ্সি যরচখ পসি বা যিানরূসপ অনুভব িচরসি পাসর 

না  ইহা-এিচট বিসতির চভির আর এিচট বিতি, এিচট জগ্সির চভির আর এিচট জগ্ৎ  

য়াহারা এি ভূচমসি (Plane) াাসি, িাহারাই পরস্পরসি যরচখ পসি পা   আমরা 

পসঞ্চচি -চবচশষ্ট প্রার্ী, আমাসরর প্রাসর্র স্পন্দন এি চবসশষ্ িসরর  িাহাসরর প্রাসর্র 

স্পন্দন এিই প্রিাসরর, িাহারাই পরস্পরসি যরচখ পসি পাইসব  চিন্তু য়চর এমন যিান 

প্রার্ী াাসি য়াহাসরর প্রার্ অসপক্ষ্ািিি উচ্চস্পন্দনশী , িাহাচরগ্সি আমরা যরচখ পসি 

পাইব না  আস াসির িীব্রিা অচিশ  বচধতি হইস  আমরা উহা যরচখ পসি পাই না, চিন্তু 

অসনি প্রার্ীর িকু্ষ্ এরূপ শচিসম্পন্ন যয়, িাহারা ঐরূপ আস ািা যরচখ পসি পা   আবার 

য়চর আস াসির স্পন্দন অচি মিদু হ , িখ পনা উহা আমরা যরচখ পসি পাই না, চিন্তু যপিি 

চবড়া াচর জন্তুগ্র্ উহা যরচখ পসি পা   আমাসরর রিচষ্টর সীমা এই প্রার্স্পন্দসনর এিচট 

িসরই অবচিি  অাবা বা ুরাচশর িাা ধর; বা ু িসর যয়ন সচজ্জি রচহ াসে  এি িসরর 

উপর আর এি ির বা ু িাচপি  পিচাবীর চনিটবিতী যয় ির, িাহা উপসরর ির অসপক্ষ্া 

অচধি ঘন; আরা উবতসরসশ য়াইস  যরচখ পসি পাা া য়া , বা ু ক্রমশঃ পাি া হইসিসে  

  

অাবা সমুসদ্রর রিষ্টান্ত  া; সমুসদ্রর য়িই গ্ভীর হইসি গ্ভীরির িসর য়াইসব, জস র 

িাপ িিই বাচড়সি াাচিসব  যয়-সি  জন্তু সমুদ্রিস  বাস িসর, িাহারা িখ পনই উপসর 

আচসসি পাসর না, িারর্ আচসস ই খ পন্ডখ পন্ডরূসপ চবচচ্ছন্ন হই া য়াইসব  

  

সমগ্র জগ্ৎসি ‘ইাার’-এর এিচট সমুদ্ররূসপ চিন্তা ির  প্রাসর্র শচিসি যয়ন উহা 

স্পচন্দি হইসিসে, চবচভন্ন গ্রাসম স্পচন্দি হই া উহা যয়ন িসর িসর অবচিি  যয় যিি 

হইসি স্পন্দন আরম্ভ হই াসে, িাহা হইসি য়ি রূসর য়াা া য়া , িিই যসই স্পন্দন 
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মিদুভাসব অনুভূি হ   যিসির চনিট স্পন্দন অচি দ্রুি  এি-এি প্রিাসরর স্পন্দসন 

এি-এিচট ির  িারপর মসন ির, এই-সি  স্পন্দসনর ির চবচভন্ন সমিস  চবনযি 

হই - ক্ষ্  ক্ষ্ যয়াজন চবিিি এিচট ির, আবার  ক্ষ্  ক্ষ্ যয়াজন চবিিি আর এিচট 

উচ্চির স্পন্দসনর ির এইরূপ িচ সি াািসব  এইভাসব চিন্তা িচরস  যরখ পা য়াইসব যয়, 

য়াহারা এি িসর বাস িসর, িাহারা পরস্পরসি চিচনসি পাসর, চিন্তু িাহা অসপক্ষ্া চনম্ন 

বা উচ্চ িসরর জীবচরগ্সি চিচনসি পাচরসব না  িাাচপ যয়মন আমরা অর্ুবীক্ষ্র্ া 

রূরবীক্ষ্র্ য়সের সাহাসয়য আমাসরর রিচষ্টর সীমা বাড়াইসি পাচর, যসইরূপ আমরা মনসি 

চবচভন্ন প্রিার স্পন্দনচবচশষ্ট িচর া অপর িসরর সংবার অাতাৎ যসখ পাসন চি হইসিসে, 

জাচনসি পাচর  মসন ির, এই গ্িসহই এমন িিিগুচ  প্রার্ী আসে, য়াহাসরর আমরা 

যরচখ পসি পাইসিচে না  িাহারা প্রাসর্র এি প্রিার স্পন্দসনর া আমরা আর এি প্রিার 

স্পন্দসনর ল ্রূপ  মসন ির, িাহারা অচধি স্পন্দনচবচশষ্ট া আমর অসপক্ষ্ািিি অে 

স্পন্দনশী   িাহারা প্রার্-রূপ মূ বস্তু হইসি গ্চিি, আমরাা িাই  সিস ই এি প্রার্-

সমূসদ্ররই চবচভন্ন অংশ মাত্র, িসব চবচভন্নিা যিব  স্পন্দসনর যবসগ্  য়চর মনসি দ্রি 

স্পন্দনচবচশষ্ট িচরসি পাচর, সসঙ্গ সসঙ্গ আমার ির পচরবচিতি হইসব, আচম আর 

যিামাচরগ্সি যরচখ পসি পাইব না, যিামরা আমার স্ুখ প হইসি অন্তচহতি হইসব া অপসর 

আচবভূতি হইসব  যিামাসরর মাসধয অসনসিই হ সিা জাসনা যয়, এই বযাপার সিয  মনসি 

উচ্চির স্পন্দসনর িসর উন্নীি িরাসিই যয়াগ্শাসস্ত্র এি িাা  ‘সমাচধ’ ব া হ   এ-

সি  উচ্চির স্পন্দসনর অবিাসি, মসনর অচিসিিন স্পন্দনসি ‘সমাচধ’ নামি এিচট 

শসব্দর অন্তভূতি িরা হ ; সমাচধর চনম্নির অবিাসিই ঐ-সব যপ্রিািা প্রভিচি প্রিযক্ষ্ 

িরা য়া   সমাচধর সসবতাচ্চ অবিা  আমরা সিয্রূপসি রশতন িচর, িখ পন আমরা 

যরচখ পসি পাই, চি উপারাসন এই সব নানা িসরর জীব গ্চিি  ‘এিচট মিৎচপন্ডসি জাচনস  

জগ্সির সি  মিচতিিাই জানা হই া য়া  ’  

  

এইরূসপ আমরা যরচখ পসি পাই যয়, যপ্রিিত্ত্বচবরযা  যয়টুিু সিয আসে, িাহাা এই 

প্রার্া াসমর অন্তভূতি  এইরূপ য়খ পনই যরচখ পসব, যিান এি র  বা সম্প্ররা  যিান 

অিীি  রহসযচবরযা বা গুপ্তিত্ত্ব আচবষ্কার িচরবার যিষ্টা িচরসিসে, িখ পনই বুচঝসব 
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িাহারা প্রিিিপসক্ষ্ চিেু পচরমাসর্ এই রাজসয়াগ্ই সাধন িচরসিসে, প্রার্সংয়সমর যিষ্টা 

িচরসিসে  

  

যয়খ পাসনই যিানরূপ অসাধারর্ শচির চবিাশ হই াসে, যসখ পাসনই যরচখ পসব-এই প্রাসর্র 

অচভবযচি  জড়চবজ্ঞানগুচ া প্রার্া াসমর অন্তভূতি িরা য়াইসি পাসর  বাষ্পী  য়েসি 

যি িাচ ি িসর? প্রার্ই বাসষ্পর মধয চর া উহাসি িা াই া াাসি  িচড়ৎ প্রভিচির যয় 

অিযদু্ভি চক্র াসমূহ যরখ পা য়াইসিসে, এগুচ  প্রার্শচি বযিীি আর চি হইসি পাসর? 

পরাাত-চবজ্ঞানই বা চি? উহা বাহয উপাস  অনুচিি প্রার্া াম-চবজ্ঞান  প্রার্ য়খ পন 

মনঃশচিরূসপ প্রিাচশি হ , িখ পন মানচসি উপাস ই উহাসি চন চেি িরা য়াইসি 

পাসর  প্রার্া াম-চবজ্ঞাসনর যয় অংসশ প্রাসর্র িূ  প্রিাশগুচ সি বাহয উপাস র দ্বারা জ  

িচরবার যিষ্টা িরা হ , িাহাসি পরাাত-চবজ্ঞান বস   আর প্রার্া াসমর যয় অংসশ 

মনঃশচিরূপ প্রাসর্র চবিাশগুচ সি মানচসি উপাস র দ্বারা চন চেি িরার যিষ্টা িরা 

হ , িাহাসিই ‘রাজসয়াগ্’ বস   
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৪. প্রাণির আধ্যাচিক রূপ (িতুথথ 

অধ্যায়) 

যয়াচগ্গ্সর্র মসি যমরুরসন্ডর মসধয ইড়া া চপঙ্গ া নামি দুইচট স্ন বীর শচিপ্রবাহ া 

‘সুষু্ম্না’  নাসম এিচট শূনয না ী আসে  এই শূনয না ীর চনম্নপ্রাসন্ত ‘িুন্ডচ নী পদ্ম’ 

অবচিি, যয়াগ্ীরা বস ন, উহা চত্রসিার্ািার  যয়াগ্ীসরর রূপি ভাষ্া  ঐ িাসন িুন্ডচ নী 

শচি িুন্ড ািিচি হই া চবরাজমানা  য়খ পন এই িুন্ডচ নী জাগ্চরিা হন, িখ পন চিচন এই 

শূনয না ীর মধয চর া পা িচর া উচিবার যিষ্টা িসরন, এবং য়িই চিচন এি-এি 

যসাপান উপসর উচিসি াাসিন, িিই মসনর যয়ন িসরর পর ির খ পুচ  া য়াইসি াাসি; 

আর যসই যয়াগ্ীর নানারূপ অস ৌচিি রিশয রশতন া অদু্ভি শচি  াভ হইসি াাসি  য়খ পন 

যসই িুন্ডচ নী মচিসষ্ক উপনীি হন, িখ পন যয়াগ্ী সমূ্পর্তরূসপ শরীর া মন হইসি পিাক্ 

হই া য়ান এবং িারহার আিা ্ী  মুিভাব উপ চদ্ধ িসর  

  

আমরা জাচন সুষু্ম্নািান্ড (Spinal cord) এি চবসশষ্ প্রিাসর গ্চিি, ৪-এই অক্ষ্রচটসি 

য়চর  ম্বা চম্ব ভাসব (∞)  া া য়া , িাহা হইস  যরখ পা য়াইসব যয়, উহার দুইচট অংশ 

রচহ াসে এবং ঐ দুইচট মধযসরসশ সংয়ুি  এইরূপ অক্ষ্র, এিচটর উপর আর এিচট 

সাজাইস  যয়রূপ যরখ পা , সুষু্ম্নািান্ড িিিটা যসইরূপ  উহার বামভাগ্ ‘ইড়া’, রচক্ষ্র্ 

ভাগ্ ‘চপঙ্গ া’ এবং যয় শূনয না ী সুষু্ম্না-িাসন্ডর চিি মধযি  চর া চগ্ াসে-িাহাই 

‘সুষু্ম্না’  িচটসরসশর চনিট যমরুরসন্ডর িিিগুচ  অচির পসরই সুষু্ম্নািান্ড যশষ্ হই াসে, 

চিন্তু িাহা হইস া এিচট অচিসূক্ষ্ম িন্তু বরাবর চনসম্ন নাচম া আচস াসে  সুষু্ম্না না ী ঐ 

িন্তুর মসধযা অবচিি, িসব অচি সূক্ষ্ম হই াসে মাত্র  চনম্নচরসি ঐ না ীর মুখ প বন্ধ াাসি  

উহার চনিসটই িচটসরশি স্না ুজা  (Sacral plexus) অবচিি  আধুচনি শারীরচবজ্ঞাসনর 

( Physiology) মসি-উহা চত্রসিার্ািিচি  চবচভন্ন স্না ুজাস র যিি সুষু্ম্নার মসধয অবচিি; 

ঐগুচ সিই যয়াচগ্গ্সর্র চভন্ন চভন্ন পদ্মরূসপ গ্রহর্ িরা য়াইসি পাসর  
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যয়াগ্ী িেনা িসরন, সবতচনসম্ন মূ াধার হইসি আরম্ভ িচর া মচিসষ্ক সহস্রার বা সহস্রর  

পদ্ম পয়তন্ত িিিগুচ  যিি আসে  য়চর আমরা ঐ পদ্মগুচ সি পূসবতাি স্না ুজা  (Plexus) 

বচ  া মসন িচর, িাহা হইস  আধুচনি শারীরচবজ্ঞাসনর ভাষ্া  অচি সহসজ যয়াগ্ীচরসগ্র 

িাার ভাব বুঝা য়াইসব  আমরা জাচন, আমাসরর স্না ুমসধয দুই প্রিাসরর প্রবাহ আসে; 

িাহাসরর এিচটসি অন্তমুতখ প া অপরচটসি বচহমুতখ প, এিচটসি সংসবরািি (sensory) া 

অপরচটসি যিষ্টািি (motor), এিচটসি যিন্দাচভগ্ া অপরচটসি যিিাচিগ্ ব া 

য়াইসি পাসর  উহাসরর মসধয এিচট মচিসষ্কর অচভমুসখ প সংবার বহন িসর, অপরচট মচিষ্ক 

হইসি বাচহসর সমুর  অসঙ্গ সংবার  ই া য়া   

  

ঐ স্পন্দন-প্রবাহগুচ  যশষ্ পয়তন্ত মচিসষ্কর সচহি সংয়ুি  পরবিতী বযাখ পযা সুগ্ম া স্পষ্ট 

িচরবার জনয আমাসরর অনযানয িস িচট চবষ্  িরর্ রাচখ পসি হইসব  সুষু্ম্নািান্ড মচিষ্ক-

মজ্জা  এিচট িসন্দ (bulb) যশষ্ হই াসে; চিন্তু উহা মচিসষ্কর সচহি য়ুি ন , মচিসষ্কর 

অন্তগ্তি ির  পরাসাত ভাসমান  মাাা  য়চর যিান আঘাি  াসগ্, িসব ঐ আঘাসির শচি 

ঐ ির  পরাসাতই বযচ ি হই া য়া , িন্দ আহি হ  না  ইহা মসন রাখ পা চবসশষ্ 

প্রস াজন  চদ্বিী িঃ আরা জাচনসি হইসব, সমুর  িসক্রর মসধয সবতচনম্নি মূ াধার, 

মিিি সহস্রর -পদ্ম া নাচভসরসশ অবচিি মচর্পুর িক্র-এই চিনচটর িাা মসন রাখ পা 

চবসশষ্ আবশযি  

  

এইবার পরাাতচবজ্ঞাসনর এিচট িত্ত্ব আমাচরগ্সি বুচঝসি হইসব  আমরা সিস ই িচড়ৎ 

া িৎসম্পসিত অনযানয বহুচবধ শচির িাা শুচন াচে  িচড়ৎ চি, িাহা যিহই জাসন না; 

িসব আমরা এই পয়তন্ত জাচন যয়, িচড়ৎ এিপ্রিার গ্চিচবসশষ্  জগ্সি অনযানয নানাচবধ 

গ্চি আসে, িচড়সির সচহি উহাসরর প্রসভর চি? মসন ির, এিচট যটসবা  নচড়সিসে-

যয় পরমার্ুগুচ  দ্বারা উহা গ্চিি, যসগুচ  চবচভন্ন চরসি আসন্দাচ ি হইসিসে  য়চর 

উহাচরগ্সি অনবরি এিচরসি সঞ্চাচ ি িরা য়া , িাহা হইস  িাহা িচড়ৎশচির দ্বারাই 

সম্ভব হইসব  িচড়ৎপ্রবাহই যিান পরাসাতর পরমার্ুগুচ সি এিচরসি গ্চিশী  িসর  এই 

গ্িসহ যয় বা ুরাচশ রচহ াসে, িাহার সব পরমার্ুগুচ সি এিচরসি গ্চিশী  িসর  এই 
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গ্িসহ যয় বা ুরাচশ রচহ াসে, িাহার সব পরমার্ুগুচ সি য়চর ক্রমাগ্ি এিচরসি সঞ্চাচ ি 

িরা য়া , িাহা হইস  ঘরচট এি চবরাট চবদুযরাধারয়সে (Battery) পচরর্ি হইসব  
  

শারীরচবজ্ঞাসনর এিচট িত্ত্ব আমাচরগ্সি িরর্ রাচখ পসি হইসব  িত্ত্বচট এইঃ যয় স্না ুসিি 

শ্বাসপ্রশ্বাস-য়েগুচ  চন চমি িসর, স্না ুপ্রবাহগুচ র উপরা িাহার এিটু প্রভাব আসে; 

ঐ যিি বসক্ষ্াসরসশর চিি চবপরীি চরসি যমরুরসন্ড অবচিি, উহা শ্বাসপ্রশ্বাস চন চমি 

িসর এবং অনযানয যয়-সি  স্না ুিক্র আসে, িাহাসরর উপসরা চিচঞ্চৎ প্রভাব চবিার 

িসর  

  

এইবার আমরা প্রার্া াম-চক্র া সাধসনর িারর্ বুচঝসি পাচরব  প্রামিঃ চন চমি 

শ্বাসপ্রশ্বাসসর দ্বারা শরীসরর সমুর  পরমার্ুই এিচরসি গ্চিসম্পন্ন হইবার প্রবর্িা  াভ 

িচরসব  য়খ পন মন রিঢ় ইচ্ছাশচিরূসপ পচরর্ি হ , িখ পন সমুর  স্না ুপ্রবাহা এি প্রিার 

িচড়ৎ-শচিসি পচরবচিতি হ ; িারর্, যরখ পা চগ্ াসে-স্না ুগুচ র উপর িচড়ৎপ্রবাসহর 

প্রভাসব স্না ুর উভ  প্রাসন্ত চবপরীি শচিদ্বস র উদ্ভব হ   ইহাসিই প্রমাচর্ি হ  যয়, 

য়খ পন ইচ্ছাশচি স্না ুপ্রবাহরূসপ পচরর্ি হ , িখ পন উহা িচড়সির মসিা যিান শচিসি 

পচরবচিতি হ   য়খ পন শরীসরর সমুর  গ্চি সমূ্পর্ত সমিাস  িাচ ি হ , িখ পন শরীসর 

যয়ন ইচ্ছাশচির এি প্রব  চবদুযরাধার-্রূপ হই া পসড়  এই প্রব  ইচ্ছাশচি  াভ 

িরাই যয়াগ্ীর উসেশয  প্রার্া াম-চক্র াচট এইরূসপ শারীরচবজ্ঞাসনর সাহাসয়য বযাখ পযা িরা 

য়াইসি পাসর  উহা শরীসরর মসধয েসন্দর মসিা এিপ্রিার গ্চি উৎপারন িসর া 

শ্বাসপ্রশ্বাসসিসির উপর আচধপিা চবিার িচর া শরীরি অনযানয যিিগুচ সিা বসশ 

আচনসি সাহায়য িসর  এিস  প্রার্া াসমর  ক্ষ্য- মূ াধাসর িুন্ড ািাসর অবচিি 

িুন্ডচ নী শচির উসদ্বাধন িরা  

  

আমরা য়াহা চিেু যরচখ প বা িেনা িচর অাবা য়খ পন ্প্ন যরচখ প,সবই আিাসশ অনুভব 

িচরসি হ   এই পচররিশযমান আিাশ, য়াহা সাধারর্িঃ যরখ পা য়া , িাহার নাম মহািাশ  

যয়াগ্ী য়খ পন অপসরর মসনাভাব প্রিযক্ষ্ িসরন বা অিীচি  বস্তুসমূহ অনুভব িসরন, িখ পন 

চিচন ঐগুচ  আর এি প্রিার আিাসশ-চিতিািাসশ বা মানস আিাসশ যরচখ পসি পান  আর 
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য়খ পন আমাসরর অনুভূচি চবষ্ শূনয হ , য়খ পন আিা চনজ ্রূসপ প্রিাচশি হন, িখ পন 

উহার নাম ‘চিরািাশ’ বা জ্ঞাসনর আিাশ  য়খ পন িুন্ডচ নী শচি জাগ্চরি হই া সুষু্ম্না-

নাড়ীসি প্রসবশ িসরন, িখ পন যয়-সি  চবষ্  অনুভূি হ , যসগুচ  চিতিািাসশই হই া 

াাসি  ঐ না ীর যশষ্ সীমা মচিসষ্ক উপনীি হইস  চিরািাসশ এি চবষ্ শূনয জ্ঞান 

অনুভূি হই া াাসি  

  

এইবার িচড়ৎ-শচির উপমা আবার  া া য়াি  আমরা যরচখ পসি পাই যয়, মানুষ্ যিব  

িার-সয়াসগ্ যিান িচড়ৎপ্রবাহ এি িান হইসি অপর িাসন যপ্ররর্ িচরসি পাসর ১ চিন্তু 

প্রিিচি িাহার চনসজর প্রিন্ড শচিপ্রবাহ যপ্ররর্ িচরসি যিান িাসরর সাহায়য গ্রহর্ িসর 

না  ইহা দ্বারা প্রমাচর্ি হ , প্রবাহ িা াইবার জনয িাসরর বািচবি যিান আবশযিিা 

নাই, িসব আমর উহা োড়া িাজ িচরসি পাচর না বচ  াই আমাসরর িার প্রস াজন  

  

িচড়ৎপ্রবাহ যয়মন িাসরর সাহাসয়য যপ্রচরি হ , চিি যিমচন স্না ুিন্তুরূপ িাসরর সাহাসয়য 

শরীসরর সবতচবধ সংসবরন মচিসষ্ক যপ্রচরি হইসিসে া মচিষ্ক হইসি িমতপ্রসিষ্টা 

বচহচরচিস  যপ্রচরি হইসিসে  সুষু্ম্না-মধযচিি জ্ঞানািি া িমতািি স্না ুিন্তুগুচ ই 

যয়াচগ্গ্সর্র ইড়া া চপঙ্গ া নাড়ী  প্রধানিঃ ঐ দুইচট নাড়ীর চভির চর াই পূসবতাি 

অন্তমুতখ প া বচহমুতখ প শচিপ্রবাহদ্ব  ি াি  িচরসিসে  চিন্তু িাা হইসিসে, যিান িাসরর 

সাহায়য বযিীি মন যিন সংবার যপ্ররর্ িচরসি পাচরসব না অাবা প্রচিচক্র া িচরসব না? 

প্রিিচিসি যিা এরূপ বযাপার ঘচটসি যরখ পা য়াইসিসে  যয়াগ্ীরা বস ন, এরূপ িচরসি 

পাচরস ই জসড়র বন্ধন অচিক্রম িরা য়াইসি পাসর  ইহা িচরবার উপা  চি? য়চর 

যমরুরন্ডমধযি সুষু্ম্নার চভির চর া স্না ুপ্রবাহ িা াইসি পাসরা, িাহা হইস ই এই 

সমসযার সমাধান হইসব  মনই এই স্না ুজা  চনমতার্ িচর াসে, মনসিই ঐ জা  চেন্ন 

িচরসি হইসব  যিানরূপ িাসরর সাহায়য োড়াই িাজ িচরসি হইসব  িখ পনই সমুর  জ্ঞান 

আমাসরর আ তি হইসব, যরসহর বন্ধন আর াাচিসব না  এই জনযই সুসুম্না নাড়ীসি জ  

িরা আমাসরর এি প্রস াজন  য়চর এই শূনয না ীর মধয চর া নাড়ীজাস র সাহায়য 
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বযচিসরসিই মানচসি প্রবাহ িা াইসি পাচর, যয়াগ্ীরা বস ন, িাহা হইস  এই সমসযার 

সমাধান হই া যগ্   যয়াগ্ীরা আরা বস ন, ইহা িচরসি পারা য়া   

  

১ পািি িরর্ রাচখ পসবন, যবিার-আচবষ্কাসরর পুসবত ইহা চ চখ পি  

  

সাধারর্ য াসির শরীসর সুষু্ম্না চনম্নচরসি বন্ধ; উহার দ্বারা যিান চক্র াই হ  না  যয়াগ্ীরা 

বস ন, এই সুষু্ম্নাদ্বার উদ্ঘাচটি িচর া উহার মধয চর া স্না ুপ্রবাহ িা াইবার চনচরতষ্ট 

প্রর্া ী আসে  যসই সাধসন িিিিায়ত হইস  স্না ুপ্রবাহ উহার মধয চর া িা াইসি পারা 

য়া   বাহয চবষ্ স্পসশত উৎপন্ন প্রবাহ য়খ পন যিান যিসি উপনীি হ , িখ পন ঐ যিি 

হইসি এি প্রচিচক্র া (reaction) উপচিি হ   ্ ংচক্র  যিিগুচ সি ঐ প্রচিচক্র ার 

লস  গ্চি উৎপন্ন হ ; বিিনযম  যিিগুচ সি (conscious centres) চিন্তু প্রাসম অনুভব, 

পসর গ্চি উৎপন্ন হ   সমুর  অনুভূচিই বাচহর হইসি আগ্ি চক্র ার প্রচিচক্র া মাত্র  

িসব ্সপ্ন অনুভূচি হ  চিরূসপ? িখ পন যিা বাচহসরর যিান চক্র া নাই, িসব 

চবষ্ াচভঘাি-জচনি স্না বী  গ্চিগুচ  শরীসরর যিাাাা িুন্ড ীিিিভাসব অবিান িসর  

মসন ির, আচম এিচট নগ্র যরচখ প াম; যসই নগ্সরর বচহবতস্তুরাচজর আঘাসির প্রচিঘাসিই 

আমার যসই নগ্সরর অনুভূচি অাতাৎ যসই নগ্সরর বচহবতস্তুচনি  দ্বারা আমার অন্তবতাহী 

স্না ুমন্ড ীর মসধয যয় গ্চিচবসশষ্ উৎপন্ন হ , িাহাদ্বারা মচিষ্কমধযি পরমার্ুগুচ র চভির 

গ্চিচবসশষ্ উৎপন্ন হই াসে  এখ পন-অসনি চরন পসরা ঐ নগ্রচট মসন িচরসি পাচর  

িিচিসিা চিি ঐ বযাপারই ঘচট া াাসি, িসব মিদুিরভাসব  চিন্তু যয় চক্র া মচিসষ্কর 

চভির অনুরূপ মিদুির স্পন্দন যিাস , িাহাই বা যিাাা হইসি আসস? উহা যসই প্রাম 

সংসবরন-জচনি, িাহা িখ পনই ব া য়া  না  িাহা হইস  স্পষ্টই প্রিীি হইসিসে যয়, ঐ 

সংসবরন-জচনি গ্চিপ্রবাহগুচ  শরীসর যিাাাা িুন্ড ীিিি হই া রচহ াসে, এবং 

উহাসরর অচভঘাসির লস  ্প্নিা ীন অনুভূচিরূপ মিদু প্রচিচক্র ার উদ্ভব হ   

  

যয় যিসি সংসবরনগুচ র অবচশষ্টাংশ বা সংস্কারসমচষ্ট যয়ন সচঞ্চি াাসি, িাহাসি 

‘মূ াধার’  বস , আর ঐ িুন্ড ীিিি চক্র াশচিসি ‘িুন্ডচ নী’ বস   সম্ভবিঃ যিষ্টাশচির 

অবচশষ্টাংশা এই িাসনই িুন্ড ীিিি হই া সচঞ্চি রচহ াসে; িারর্, বাহযবস্তুর রীঘতিা  
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চিন্তা া গ্ভীর অধয সনর পর শরীসরর যয় িাসন ঐ মূ াধার িক্র (সম্ভবিঃ চত্রিাচি-

স্না ুজা =Sacral Plexus) অবচিি, িাহা উষ্ণ হইসি যরখ পা য়া   য়চর এই িুন্ডচ নী 

শচিসি জাগ্চরি িচর া চক্র াশী  িরা য়া , িারপর জ্ঞািসাসর সুষু্ম্না-না ীর চভির 

চর া  ই া য়াা া য়া , িসব উহা যয়মন যয়মন এি যিসির পর আর এি যিসির 

উপর চক্র া িচরসব, অমচন প্রব  প্রচিচক্র ার উৎপচতি হইসব  য়খ পন িুন্ডচ নী-শচির 

অচি সামানয অংশ যিান স্না ুিন্তুর মধয চর া প্রবাচহি হই া চবচভন্ন যিি হইসি 

প্রচিচক্র ার সিচষ্ট িসর, িখ পন িাহাই ্প্ন অাবা িেনা নাসম অচভচহি হ   চিন্তু য়খ পন 

ঐ রীঘতিা সচঞ্চি চবপু  শচিপুঞ্জ রীঘতিা বযাপী িীব্র ধযাসনর শচিসি সুষু্ম্নামাগ্ত 

অচিক্রম িচরসি াাসি, িখ পন যয় প্রচিচক্র া হ , িাহা অচি প্রব   িাহা ্প্ন বা 

িেনািা ীন প্রচিচক্র া হইসি অনন্তগুসর্ য্রদি যিা বসটই, জাগ্রৎিা ীন চবষ্ জ্ঞাসনর 

প্রচিচক্র া হইসিা অনন্তগুসর্ প্রব   

  

ইহাই অিীচি  অনুভূচি, আর এই অবিা  মন জ্ঞানািীি ভূচমসি আসরাহর্ িচর াসে 

ব া য়া   আবার য়খ পন উহা সমুর  জ্ঞাসনর-সমুর  অনুভূচির যিি্রূপ মচিসষ্ক চগ্ া 

উপচিি হ , িখ পন সমুর  মচিষ্ক া উহার অনুভবসম্পন্ন প্রসিযি পরমার্ু হইসিই যয়ন 

প্রচিচক্র া হইসি াাসি; ইহার ল  জ্ঞানাস াসির পূর্ত প্রিাশ বা আিানুভূচি  িুন্ডচ নী-

শচি যয়মন যয়মন এি যিি হইসি অপর যিসি য়া , অমচন যয়ন মসনর এি-এিচট 

ির উ্ুি হই া য়া , এবং িখ পন যয়াগ্ী এই জগ্সির সূক্ষ্ম বা িারর্াবিাচটসি উপ চি 

িচরসি াাসিন  িখ পনই সংসবরন া উহার প্রচিচক্র ারূসপ জগ্সির িারর্সমূসহর য়াাাত 

জ্ঞান হইসব, সুিরাং িখ পনই আমাসরর সবতচবষ্স র পূর্ত জ্ঞান হইসব  িারর্চট জাচনসি 

পাচরস ই িাসয়তর জ্ঞান চনশ্চ ই আচসসব  

  

এইরূসপ যরখ পা যগ্  যয়, িুন্ডচ নীসি জাগ্রি িরাই চরবযজ্ঞান-জ্ঞানািীি অনুভূচি বা 

আিানুভূচি  াসভর এিমাত্র উপা   িুন্ডচ নী জাগ্রসর্র অসনি উপা  আসেঃ িাহারা 

ভগ্বৎসপ্রমবস , িাহারা বা চসদ্ধ মহাপুরুষ্গ্সর্র িিপা , িাহারা বা সূক্ষ্ম জ্ঞানচবিার 

দ্বারা  য াসি য়াহাসি অস ৌচিি শচি বা জ্ঞান বচ  া াাসি, য়খ পনই যিাাাা িাহার 
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চিেু প্রিাশ যরখ পা য়া , িখ পনই বুচঝসি হইসব যয়, চিচঞ্চৎ পচরমাসর্ এই িুন্ডচ নী-শচি 

যিান মসি সুষু্ম্নার চভির প্রসবশ িচর াসে  িসব এরূপ অস ৌচিি ঘটনাগুচ র অচধিাংশ 

িস ই যরখ পা য়াইসব যয়, যসই বযচি না জাচন া হিাৎ এমন যিান-সাধন িচর া যলচ  াসে 

যয়, িাহাসি িাহার অজ্ঞািসাসর িুন্ডচ নীশচির চি ৎপচরমার্ সুষু্ম্না  প্রসবশ িচর াসে  

সবতপ্রিার উপাসনাই জ্ঞািসাসর অাবা অজ্ঞািসাসর এই এিই  সক্ষ্ যপৌরচে া যর   চয়চন 

মসন িসরন, প্রাাতনার উতির পাইসিচে, চিচন জাসনন না যয়, প্রাাতনা-রূপ মসনাবিচতি দ্বারা 

চিচন িারহারই যরহচিি অনন্ত শচির এি চবন্দুসি জাগ্চরি িচরসি সমাত হই াসেন  

সুিরাং মানষ্ না জাচন া য়ারহাসি নানা নাসম-ভস  া দুঃসখ পর চভির চর া উপাসনা িসর, 

িারহার চনিট চিভাসব অগ্রসর হইসি হ  জাচনস  বুচঝসব, চিচনই প্রসিযি প্রার্ীর মসধয 

প্রিিি শচিরূসপ িুন্ডা ািাসর চবরাজমান এবং চিচন সি  সুসখ পর জননী-সয়াচগ্গ্র্ 

জগ্সির সমসক্ষ্ ইহাই উচ্চিসি যঘাষ্র্া িসরন  সুিরাং রাজসয়াগ্ই প্রিিি ধমতচবজ্ঞান  

উহাই সি  উপাসনা, সি  প্রাাতনা, চবচভন্ন প্রিার সাধনপদ্ধচি, চক্র ানুিান া 

অস ৌচিি ঘটনাসমূসহর য়ুচিসঙ্গি বযাখ পযা  
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৫. অধ্যাি প্রাণির সংযি (পঞ্চি 

অধ্যায়) 

এখ পন আমাসরর প্রার্া াসমর চবচভন্ন চক্র াগুচ  সেসন্ধ আস ািনা িচরসি হইসব  আমরা 

পূসবতই যরচখ প াচে, যয়াচগ্গ্সর্র মসি সাধসনর প্রাম অঙ্গই লুসলুসসর গ্চি চন চেি িরা  

আমাসরর উসেশয-শরীসরর মসধয যয়-সি  সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্চি আসে, যসগুচ  অনুভব িরা  

আমাসরর মন বচহমুতখ প হই া পচড় াসে, উহা চভিসরর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্চিগুচ সি যমাসটই 

ধচরসি পাসর না  অনুভব িচরসি পাচরস ই যসগুচ সি আমরা জ  িচরসি পাচরব  এই 

স্না বী  শচি-প্রবাহগুচ  শরীসরর সবতত্র িচ সিসে; প্রচি যপশীসি উহারা প্রার্ া 

জীবনশচি সঞ্চার িচরসিসে; চিন্তু আমরা যসই প্রবাহগুচ  অনুভব িচরসি পাচর না  

যয়াগ্ীরা বস ন, যিষ্টা িচরস  আমরা ঐগুচ  অনুভব িচরসি চশচখ পসি পাচর  চিভাসব? 

প্রাসম লুসলুসসর গ্চি চন চেি িচরবার যিষ্টা িচরসি হইসব  চিেুিা  ইহা িচরসি 

পাচরস ই আমরা সূক্ষ্মির গ্চিগুচ া চন চেি িচরসি পাচরব  

  

এখ পন প্রার্া াসমর সাধন া চক্র াগুচ র িাা সমাস ািনা িরা য়াি  সর ভাসব উপসবশন 

িচরসি হইসব, শরীরসি চিি যসাজাভাসব রাচখ পসি হইসব  সুষু্ম্নািান্ডচট য়চরা যমরুরসন্ডর 

অভযন্তসর অবচিি িাাচপ যমরুরসন্ড সং গ্ন ন   বক্র হই া বচসস  সুষু্ম্নাপা বাধাপ্রাপ্ত 

হ ; অিএব যরচখ পসি হইসব, উহা যয়ন ্চ্ছন্দভাসব াাসি  বক্র হই া বাচস া ধযান 

িচরবার যিষ্টা িচরস  চনসজরই ক্ষ্চি িরা হ   শরীসরর চিনচট ভাগ্-বসক্ষ্াসরশ, গ্রীবা া 

মিি সবতরা এি যরখ পা  চিি সর ভাসব রাচখ পসি হইসব  যরচখ পসব, অচি অে অভযাসস 

উহা শ্বাসপ্রশ্বাসসর নযা  সহজ হই া য়াইসব  িারপর স্না ুগুচ  বশীভূি িচরবার যিষ্টা 

িচরসি হইসব  পূসবতই বচ  াচে, যয় স্না ুসিি শ্বাসপ্রশাস-য়সের িায়ত চন চমি িসর, 

অপরাপর স্না ুগুচ র উপরা িাহার িিিটা প্রভাব আসে  এই জনযই শ্বাসপ্রশ্বাস িাস  

িাস  (rhythmical) হা া আবশযি  আমরা সিরাির যয়ভাসব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহর্ িচর, 
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িাহা শ্বাসপ্রশ্বাস নাসমর যয়াগ্যই হইসি পাসর না, উহা এি অচন চমি  আবার স্ত্রীপুরুসষ্র 

শ্বাসপ্রশ্বাসসর মসধযা এিটু ্াভাচবি প্রসভর আসে  

  

প্রার্া াম-সাধসনর প্রাম চক্র া এইঃ চনচরতষ্ট পচরমাসর্ শ্বাস গ্রহর্ ির া চনচরতষ্ট পচরমাসর্ 

প্রশ্বাস িযাগ্ ির  এইরূপ িচরস  যরহয়েচটর মসধয সামঞ্জসয িাচপি হইসব  চিেুচরন 

অভযাস িচরবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বাসসর সম  ‘াঙ্কার’ অাবা অনয যিান পচবত্র শব্দ মসন 

মসন উচ্চারর্ িচরস  ভা  হ   প্রার্া াসমর সম  এি, দুই, চিন,িার-এই ক্রসম সংখ পযা 

গ্র্না না িচর া ভারসি আমরা িিিগুচ  সাসঙ্কচিি শব্দ (বীজমে) বযাবহার িচর া 

াাচি  

  

এই জনযই আচম প্রার্া াসমর সম  ‘ার’ অাবা অনয যিান পচবত্র শব্দ বযবহার িচরসি 

বচ সিচে  মসন িচরসব, উহা শ্বাসসর সচহি িাস  িাস  বাচহসর য়াইসিসে া চভিসর 

আচসসিসে; এরূপ িচরস  যরচখ পসব যয়, সমুর  শরীরই েসন্দর িাস  িাস  িাচ ি 

হইসিসে  িখ পনই বুচঝসব, প্রিিি চব্রদাম চি  উহার সচহি িু না  চনদ্রা চব্রদামই ন   

এিবার এই চব্রদাসমর অবিা আচসস  অচিশ  ্রদান্ত স্না ুগুচ  পয়তন্ত জুড়াই া য়াইসব,আর 

িখ পন বুচঝসব যয়, পূসবত িখ পনা িুচম প্রিিি চব্রদাম  াভ ির নাই  

  

এই সাধসন প্রাম ল  যরখ পা য়া -মুখ পভাসবর পচরবিতসন, মুসখ পর শুষ্কিা বা িসিারিাবযঞ্জি 

যরখ পাগুচ  অন্তচহতি হইসব  মসনর শাচন্ত মুসখ প লুচট া বাচহর হইসব  িারপর গ্ ার ্র 

অচি সুন্দর হইসব  আচম এমন যয়াগ্ী এিজনা যরচখ প নাই, য়ারহার গ্ ার ্র িিতশ  

িস ি মাস সাধনার পরই এই-সি  চিহ্ন প্রিাশ পাইসব  এই প্রাম (পূসবতাি প্রিাসরর) 

প্রার্া াম চিেুচরন অভযাস িচর া উচ্চির প্রার্া াসমর আর এিচট সাধন আরম্ভ িচরসি 

হইসব  উহা এই-ইড়া অাতাৎ বাম নাসা দ্বারা ধীসর ধীসর লুসলুস বা ুসি পূর্ত ির  ঐ সসঙ্গ 

স্না ুপ্রবাসহর উপর মনঃসংয়ম ির; ভাসবা, িুচম যয়ন স্না ুপ্রবাহসি যমরুরসন্ডর চনম্নসরসশ 

যপ্ররর্ িচর া িুন্ডচ নী-শচির আধারভূি মূ াধারচিি চত্রসিার্ািিচি পসদ্মর উপর খ পুব 

যজাসর আঘাি িচরসিে; িারপর ঐ স্না ুপ্রবাহসি চিেুক্ষ্সর্র জনয ঐ িাসনই ধারর্ ির  

িারপর িেনা ির যয়, যসই স্না ুপ্রবাহচটসি শ্বাসসর সচহি অপর চরি বা চপঙ্গ ার দ্বারা 
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উপসর টাচন া  ইসিে  পসর রচক্ষ্র্ নাসা দ্বারা বা ু ধীসর ধীসর বাচহসর চনসক্ষ্প ির  ইহা 

অভযাস িরা যিামার পসক্ষ্ এিটু িচিন যবাধ হইসব  সহজ উপা -প্রাসম অঙু্গি দ্বারা 

রচক্ষ্ন নাসা বন্ধ িচর া বাম নাসা দ্বারা ধীসর ধীসর বা ু পূরর্ ির  িারপর অঙু্গি া 

িজতনী দ্বারা উভ  নাসা বন্ধ ির া মসন ির, যয়ন িুচম বা ুপ্রবাহচটসি চনম্নসরসশ যপ্ররর্ 

িচরসিে এবং সুষু্ম্নার মূ সরসশ আঘাি িচরসিে, িারপর অঙু্গি সরাই া  ই া রচক্ষ্র্ 

নাসা দ্বারা বা ু যরিন ির  িারপর বাম নাসা িজতনী দ্বারা বন্ধ রাচখ প াই রচক্ষ্র্ নাসা দ্বারা 

ধীসর ধীসর পূরর্ ির া পুনরা  পূসবতর মসিা উভ  নাসারন্ধ্রই বন্ধ ির  চহন্দুচরসগ্র মসিা 

প্রার্া াম অভযাস িরা এসরসশর (আসমচরিার) পসক্ষ্ িচিন হইসব, িারর্ চহন্দুরা 

বা যিা  হইসিই ইহা অভযাস িসর, িাহাসরর লুসলুস ইহাসি অভযি  এখ পাসন িাচর 

যসসিন্ড হইসি আরম্ভ িচর া ক্রমশঃ বিচদ্ধ িচরস ই ভা  হ   িাচর যসসিন্ড ধচর া বা ু 

পূরর্ ির, যষ্া  যসসিন্ড বন্ধ ির, পসর আট যসসিন্ড ধচর া বা ু যরিন ির  ইহাসিই 

এিচট প্রার্া াম হইসব  ঐ সমস  মূ াধারি চত্রসিার্ািার পদ্মচট চিন্তা িচরসি িচরসি 

ঐ যিসি মন চির িচরসব  এরূপ িেনা  যিামার সাধসন অসনি সুচবধা হইসব  

  

পরবিতী (িিিী ) প্রার্া াম এইঃ ধীসর ধীসর চভিসর শ্বাস গ্রহর্ ির, পসর সসঙ্গ সসঙ্গ ধীসর 

ধীসর বা ু যরিন িচর া বাচহসরই চিেুক্ষ্সর্র জনয শ্বাস রুদ্ধ িচর া রাসখ পা, 

  

সংখ পযা-পূবত প্রার্া াসমর মসিা  পূবত প্রার্া াসমর সচহি ইহার প্রসভর এই যয়, পূবত 

প্রার্া াসম শ্বাস চভিসর রুদ্ধ িচরসি হ , এসক্ষ্সত্র উহাসি বা চহসর বুদ্ধ িরা হই   এই 

যশসষ্াি প্রার্া াম পূবতাসপক্ষ্া সহজ  যয় প্রার্া াসম শ্বাস চভিসর রুদ্ধ িচরসি হ , িাহা 

অচিচরি অভযাস িরা ভা  ন   উহা প্রাসি িার বার া সা ংিাস  িার বার মাত্র অভযাস 

ির  পসর ধীসর ধীসর সম  া সংখ পযা বিচদ্ধ িচরসি পাসরা  ক্রমশঃ যরচখ পসব, িুচম অচি 

সহসজই ইহা িচরসি পাচরসিে, আর ইহাসি খ পুব আনন্দা পাইসিে  অিএব য়খ পন 

যরচখ পসব যবশ সহসজ িচরসি পাচরসিে, িখ পন িুচম অচি সাবধাসন া সিিতিার সচহি 

সংখ পযা-িার হইসি ে -বিচদ্ধ িচরসি পাসরা  অচন চমিভাসব সাধন িচরস  যিামার অচনষ্ট 

হইসি পাসর  
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নাড়ীশুচদ্ধর জনয বচর্তি চিনচট প্রচক্র ার মসধয প্রাসমাি া যশসষ্াি চক্র া-দুইচট িচিন 

ন , এবং উহাসি যিান চবপসররা আশঙ্কা নাই  প্রাম চক্র াচট য়িই অভযাস িচরসব, 

িিই যিামার শান্তভাব আচসসব  উহার সচহি ‘াঙ্কার’ যয়াগ্ িচর া অভযাস ির, যরচখ পসব 

যয়, য়খ পন িুচম যিান িাসয়ত চনয়ুি আে, িখ পনা িুচম উহা অভযাস িচরসি পাচরসিে  

এই চক্র ার লস  িুচম চনসজসি সি  চবষ্স  ভা ই যবাধ িচরসব  এইরূপ িচরসি 

িচরসি এিচরন হ সিা খ পুব অচধি সাধন িচরস , িাহাসি যিামার িুন্ডচ নী জাগ্চরিা 

হইসবন  য়ারহারা চরসনর মসধয এিবার বা দুইবার অভযাস িচরসবন, িারহাসরর যিব  যরহ 

া মসনর চিচঞ্চৎ চিরিা া সুিিা  াভ হইসব, গ্ ার ্র মধুর হইসব  চিন্তু য়ারহারা 

উচি া পচড় া সাধসন অগ্রসর হইবার যিষ্টা িচরসবন, িারহাসরর িুন্ডচ নী জাগ্চরিা 

হইসবন; িারহাসরর চনিট সমগ্র প্রিিচিই আর এি নব রূপ ধারর্ িচরসব, িারহাসরর চনিট 

জ্ঞাসনর দ্বার উদ্ঘাচটি হইসব  িখ পন আর গ্রসে জ্ঞান অসেষ্র্ িচরসি হইসব না, মনই 

যিামার চনিট অনন্ত-জ্ঞান-চবশষ্ট পুিসির িাজ িচরসব  আচম পূসবতই যমরূরসন্ডর উভ  

পাশ্বত চর া প্রবাচহি ইড়া া চপঙ্গ া নামি দুইচট শচিপ্রবাসহর িাা উসেখ প িচর াচে, আর 

যমরুমজ্জার মধযি সুষু্ম্নার িাাা পূসবতই ব া হই াসে  এই ইড়া, চপঙ্গ া, সুষু্ম্না প্রসিযি 

প্রার্ীসিই চবরাচজি  য়াহাসররই যমরূরন্ড আসে, িাহাসররই চভিসর এই চিন প্রিার চভন্ন 

চভন্ন চক্র ার প্রর্া ী আসে  িসব যয়াগ্ীরা বস ন, সাধারর্ মানুসষ্র মসধয সুষু্ম্না বদ্ধ াাসি, 

ইহার চভিসর যিানরূপ চক্র া অনুভব িরা য়া  না, চিন্তু ইড়া া চপঙ্গ া নাড়ীদ্বস র িায়ত 

শরীসরর চবচভন্ন প্রসরসশ শচি বহন িরা  

  

যিব  যয়াগ্ীরই এই সুষু্ম্না উ্ুি াাসি  সুষু্ম্নাদ্বার খ পুচ  া চগ্ া িাহার মধয চর া 

স্না ুশচিপ্রবাহ য়খ পন উপসর উচিসি াাসি, িখ পন চিতিা উচ্চির ভূ চমসি উচিসি াাসি, 

িখ পন আমরা অিীচি  রাসজয িচ  া য়াই  আমাসরর মন িখ পন অিীচি  জ্ঞানািীি 

অবিা  াভ িসর, িখ পন আমরা বুচদ্ধরা অিীি যরসশ িচ  া য়াই, যয়খ পাসন িিত যপৌরচেসি 

পাসর না  এই সুষু্ম্নাসি উ্ুি িরাই যয়াগ্ীর এিমাত্র উসেশয  পূসবত যয়-সি  

শচিবহনসিসির িাা উচেচখ পি হই াসে, যয়াগ্ীচরসগ্র মসি 
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যসগুচ  সুষু্ম্নার মসধযই অবচিি  রূপি ভাষ্া  যসগুচ সিই পদ্ম বস   সবতচনসম্ন সুষু্ম্নার 

চনম্নভাসগ্ অবচিি পদ্মচটর নাম (১ম) মূ াধার, িার ঊসবত (২ ) ্াচধিান, (৩ ) 

মচর্পুর, (৪াত) অনাহি, (৫ম) চবশুদ্ধ, (৬ি) আজ্ঞা, সবতসশসষ্ (৭ম) মচিষ্কি সহস্রার বা 

সহস্রর  পদ্ম  

  

ইহাসরর মসধয আপািিঃ আমাসরর দুইচট যিসির (িসক্রর) িাা জানা আবশযি-সবতচনসম্ন 

মূ াধার া সসবতাচ্চ যিসি অবচিি সহস্রার  সবতচনম্ন িসক্রই সমুর  শচি অবচিি, আর 

যসই িান হইসি উহাসি মচিষ্কি সসবতাচ্চ িসক্র  ই া য়াইসি হইসব  যয়াগ্ীরা বস ন, 

মনুষ্যসরসহ য়ি শচি অবচিি িাহাসরর মসধয মহতিম শচি াজঃ  এই াজঃ মচিসষ্ক 

সচঞ্চি াাসি  য়াহার মিসি যয় পচরমার্ াসজাধািু সচঞ্চি াাসি, যস যসই পচরমাসর্ 

বুচদ্ধমান া আধযাচিি শচিসি শচিমান্ হ   এি বযাচি অচি সুন্দর ভাব বযাি 

িচরসিসে, চিন্তু য াি আিিষ্ট হইসিসে না, আবার অপর বযচি যয় খ পুব সুন্দর ভাষ্া  

সুন্দর ভাব বচ সিসে িাহা ন , িবু িাহার িাা  য াসি মুগ্ধ হইসিসে  াজঃশচি 

শরীর হইসি বচহগ্তি হই াই এই অদু্ভি বযাপার সাধন িসর  এই াজঃশচিসম্পন্ন পুরুষ্ 

যয়-সিান িায়ত িসরন, িাহাসিই মহাশচির চবিাশ যরখ পা য়া   ইহাই াসজাধািুর শচি  

  

সি  মানুসষ্র চভিসরই অোচধি পচরমাসর্ এই াজঃ আসে; শরীসরর মসধয য়িগুচ  

শচি চক্র া িচরসিসে, িাহাসরর উচ্চিম চবিাশ এই াজঃ  ইহা আমাসরর সবতরা মসন 

রাখ পা আবশযি যয়, এি শচিই আর এি শচিসি পচরর্ি হইসিসে  বচহজতগ্সি যয় শচি 

িচড়ৎ বা যিৌম্বি শচিরূসপ প্রিাশ পাইসিসে, িাহা ক্রমশঃ অভযন্তরীর্ শচিরূসপ পচরর্ি 

হইসব, যপশীর শচিগুচ া াসজারূসপ পচরর্ি হইসব  যয়াগ্ীরা বস ন, মানুসষ্র মসধয যয় 

শচি িামচক্র া িামচিন্তা ইিযাচররূসপ প্রিাশ পাইসিসে, িাহা সংয়ি হইস  সহসজই 

াসজারূসপ পচরর্ি হই া য়া   আর আমাসরর শরীরি চনম্নিম যিিচট এই শচির 

চন ামি বচ  া যয়াগ্ীরা উহার প্রচিই চবসশষ্  ক্ষ্য রাসখ পন  যয়াগ্ীরা সমুর  িামশচিসি 

াসজাধািুসি পচরর্ি িচরসি যিষ্টা িসরন  পচবত্র িামজ ী নরনারীই যিব  এই 

াসজাধািুসি মচিসষ্ক সচঞ্চি িচরসি সমাত হন  এই জনযই সবতসরসশ ব্রহ্মিয়ত য্রদি 
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ধমতরূসপ পচরগ্চর্ি হই াসে  মানুষ্ সহসজই বুচঝসি পাসর যয়, অপচবত্র হইস  এবং 

ব্রহ্মিসয়তর অভাসব আধযাচিি ভাব, িচরত্রব  া মানচসি যিজ -সবই িচ  া য়া   এই 

িারসর্ই যরচখ পসি পাইসব, জগ্সি যয়-সব ধমতসম্প্ররা  হইসি বড় বড় ধমতবীর 

জচ্ াসেন, যসই-সি  সম্প্ররা ই ব্রহ্মিসয়তর উপর চবসশষ্ যজার চর াসেন  এই জনযই 

চববাহিযাগ্ী সন্নযাচসরস র উৎপচতি হই াসে  িা মসনাবাসিয পূর্ত ব্রহ্মিয়ত পা ন িরা 

চনিযন্ত িিতবয  ব্রহ্মিয়ত বযিীি রাজসয়াগ্সাধন বড় চবপৎসঙ্কু ; উহাসি যশসষ্ মচিসষ্কর 

চবিার উপচিি হইসি পাসর  য়চর যিহ রাজসয়াগ্ অভযাস িসর অাি অপচবত্র 

জীবনয়াপন িসর, যস চিরূপী যয়াগ্ী হইবার আশা িচরসি পাসর? 
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৬. প্রতযাহার ও ধ্ারিা (ষষ্ঠ অধ্যায়) 

সাধনার পরবিতী যসাপানসি ব া হ  ‘প্রিযাহার’  এই প্রিযাহার চি? যিামরা জাসনা 

চিরূসপ চবষ্ ানুভূচি হই া াাসি  সবতপ্রাম ইচিস র বাচহসরর য়েগুচ , িারপর চভিসরর 

ইচি গুচ -ইহারা মচিষ্কি স্না ুসিিগুচ র মাধযসম শরীসরর উপর িায়ত িচরসিসে, 

িারপর আসে মন  য়খ পন এইগুচ  এিত্র হই া যিান বচহবতস্তুর সচহি সং গ্ন হ , িখ পনই 

আমরা যসই বস্তু অনুভব িচর া াাচি  চিন্তু আবার মনসি এিাগ্র িচর া যিব  এিচট 

ইচিস  সংয়ুি রাখ পা অচি িচিন; িারর্ মন (চবষ্স র) ক্রীিরাস  

  

আমরা জগ্সির সবতত্রই যরচখ পসি পাই, সিস ই এই চশক্ষ্া চরসিসে যয়,  ‘ সৎ  হা, 

ভা  হা’  যবাধ হ , জগ্সি যিান যরসশ এমন যিান বা ি জ্া  নাই, য়াহাসি ব া 

হ  নাই, ‘চমাযা িচহা না, িুচর িচরা না’ ইিযচর, চিন্তু যিহ িাহাসি এই-সি  িমত 

হইসি চনবিতি হইবার উপা  চশক্ষ্া যর  না  শুধু িাাা  হ  না  যিন যস যিার হইসব না? 

আমরা যিা িাহাসি যিৌষ্তিমত হইসি চনবিতি হইবার উপা  চশক্ষ্া চরই না, যিব  বচ , 

‘িুচর িচরা না’  মন সংয়ি িচরবার উপা  চশক্ষ্া চরস ই িাহাসি য়াাাত সাহায়য িরা 

হ   য়খ পন মন ইচি -নামি চবসশষ্ চবসশষ্ যিসি সংয়ুি হ , িখ পনই বাহয া অভযন্তরীর্ 

য়াবিী  িমত সম্পন্ন হই া াাসি  ইচ্ছা  হউি আর অচনচ্ছা  হউি, মনুসষ্র মন ঐ 

যিিগুচ সি সং গ্ন হইসি বাধয হ   এই জনযই মানুষ্ নানাপ্রিার দুষ্কমত িসর এবং দুঃখ প 

পা   মন য়চর চনসজর বসশ াাচিি, িসব মানুষ্ িখ পনই ঐরূপ িমত িচরি না  মন সংয়ি 

িচরস  চি ল  হইি? িাহা হইস  মন আর িখ পন চনসজসি চভন্ন চভন্ন ইচি ানুভূচির 

যিিগুচ সি সংয়ুি িচরসব না, লস  অনুভব া ইচ্ছা আমাসরর বসশ আচসসব  এ পয়তন্ত 

যবশ পচরষ্কার বুঝা যগ্   ইহা িাসয়ত পচরর্ি িরা চি সম্ভব?-সবতসিাভাসব সম্ভব  যিামরা 

বিতমানিাস া যরচখ পসি পাইসিে-চবশ্বাস বস  আসরাগ্যিারীরা যরাগ্ীসি দুঃখ প, িষ্ট, 

অশুভ প্রভিচি অ্ীিার িচরসি চশক্ষ্া যর   অবশয ইহাসরর য়ুচিসি যস বযাপারচট 

িিিটা ঘুরাই া ব া হই াসে  চিন্তু উহাা এিরূপ যয়াগ্, যিানরূসপ িাহারা উহা 
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আচবষ্কার িচর া যলচ  াসে  যয়-সি  যক্ষ্সত্র িাহারা দুঃখ প-িসষ্টর অচিত্ব অ্ীিার 

িচরসি চশক্ষ্া চর া য াসির দুঃখ প রূর িচরসি িিিিায়ত হ , বুচঝসি হইসব, যস-সি  

যক্ষ্সত্র িাহারা প্রিিিপসক্ষ্ প্রিযাহাসররই চিেুটা চশক্ষ্া চর াসে, িারর্ িাহারা যসই বযচির 

মনসি এিরূর সব  িচর া যর , য়াহাসি যস ইচন্দ গুচ সি উসপক্ষ্া িসর  সস্াহন-

চবরযাচবদ্গ্র্া ( hypnotists) প্রা  পূসবতাি প্রিার উপা  অব ম্বন 

  

িচর া ইচঙ্গি (suggestion) বস  সামচ িভাসব যরাগ্ীর চভিসর এিপ্রিার অ্াভাচবি 

প্রিযাহাসরর ভাব আন ন িসর  িাািচাি বশীিরর্-ইচঙ্গি শুধু দুবত  মসনই প্রভাব 

চবিার িচরসি পাসর  বশীিরর্িারী য়িক্ষ্র্ না চিররিচষ্ট অাবা অনয যিান উপাস  িাহার 

বশযবযচির মন চনচি  অ্াভাচবি অবিা   ই া য়াইসি পাসর, িিক্ষ্র্ িাহার ইচঙ্গি 

বা আসরসশ যিান িাজ হ  না  

  

বশীিরর্িারীরা বা চবশ্বাসবস  আসরাগ্যিারীরা যয় চিেুক্ষ্সর্র জনয িাহাসরর 

বশযবযচির শরীরি শচিসিিগুচ  বশীভূি িচর া াাসি, িাহা অচিশ  চনন্দনী  িমত, 

িারর্ উহা ঐ বশযবযচিসি যশষ্ পয়তন্ত সবতনাসশর পসা পয়তন্ত সবতনাসশর পসা  ই া 

য়া   ইহা যিা ্ ী  ইচ্ছাশচিবস  মচিষ্কি যিিগুচ র চন ের্ ন , অপসরর ইচ্ছাশচির 

সহসাপ্ররতি আঘাসি বশযবযচির মনসি চিেুক্ষ্সর্র জনয যয়ন হিবুচদ্ধ িচর া রাখ পা  উহা 

 াগ্াম া যপশী-শচির সাহাসয়য উচ্ছিঙ্খ  অশ্বগ্সর্র উ্তি গ্চিসি সংয়ি িরা ন , বরং 

উহা অপরসি যসই অশ্বগ্সর্র উপর িীব্র আঘাি িচরসি বচ  া উহাচরগ্সি চিেুক্ষ্সর্র 

জনয িচম্ভি িচর া শান্ত িচর া রাখ পা  এই-সি  প্রচক্র ার প্রসিযিচটসি বশযবযচি 

িাহার মসনর শচি চিেু চিেু িচর া হারাইসি াাসি, পচরসশসষ্ মন চনসজসি সমূ্পর্ত 

আ সতি আনা রূসর াাি, ক্রমশঃ এিপ্রিার শচিহীন চিম্ভূিচিমািার জসড় পচরর্ি হ , 

এবং বািু া  ই িাহার এিমাত্র গ্ন্তবয হই া রারড়া   

  

য্চ্ছািিি যিষ্টার পচরবসিত মনসি অনয উপাস  বসশ আচনবার যিষ্টাদ্বারা যিব  যয় অচনষ্ট 

হ , িাহা ন , উহার উসেশযা চসদ্ধ হ  না  প্রসিযি জীবািারই িরম  ক্ষ্য মুচি বা 

প্রভুত্ব-জড়রস্তু া চিন্তার রাসত্ব হইসি মুচি, বাহয া অন্তঃপ্রিিচির উপর প্রভুত্ব  চিন্তু 
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যসই  সক্ষ্য না যপৌরোই া, অপর বযচি িিিতি প্রয়ুি ইচ্ছাশচিপ্রবাহ, উহা যয়ভাসবই 

প্রয়ুি হউি না যিন-সাক্ষ্াৎভাসব ইচি গুচ  বশীভূি িচর া বা অ্াভাচবি ভাসব যজার 

িচর া ইচি গুচ  সংয়ি িচর াই হউি-পূবত হইসি চবরযমান চিন্তা া িুসংস্কারগুচ র 

গুরুভার শিঙ্খস র উপর উহা আর এিচট চশিচ  আটিাই া যর   অিএব সাবধান, 

য়খ পন অপরসি যিামার উপর য়সাচ্ছ শচি প্রস াগ্ িচরসি রাা  সাবধান, য়খ পন অপসরর 

উপর এইরূপ ইচ্ছাশচি প্রস াগ্ িচর া অজ্ঞািসাসর িাহার সবতনাশ ির  সিয বসট, যিহ 

যিহ অসনসির প্রবিচতির যমাড় চলরাই া চর া চিেুচরসনর জনয িাহাসরর ি যার্সাধসন 

িিিিায়ত হন, চিন্তু আবার িাচরচরসি অজ্ঞািসাসর এই ইচঙ্গি (suggestion) শচি প্রস াগ্ 

িচর া  ক্ষ্  ক্ষ্ নরনারীর মসধয এিরূপ চবিিি, চনচি  া যমাসহর ভাব জাগ্াই া 

িুস ন, পচরর্াসম িাহারা আিার অচিত্ব পয়তন্ত যয়ন চবিিি হই া য়া , অিএব যয়-

যিান বযচি িাহাসিা অন্ধভাসব চবশ্বাস িচরসি বস , অাবা চনসজর উচ্চির ইচ্ছার 

চন ের্-শচিদ্বারা বহু য ািসি িাহার পশ্চাৎ অনুসরর্ িচরসি বাধয িসর, যস ইচ্ছা না 

িচরস া মনুষ্যজাচির অচনষ্ট িচর া াাসি  

  

অিএব চনসজর শরীর া মন সংয়ি িচরসি সবতরাই চনজ মসনর সহা িা  ইসব, 

  

এবং সবতরা িরর্ রাচখ পসব, যয় পয়তন্ত না যরাগ্গ্রি হা, িিক্ষ্র্ বাচহসরর যিান ইচ্ছাশচি 

যিামার উপর িায়ত িচরসি পাচরসব না; আর যয় যিহ যিামা  অন্ধভাসব চবশ্বাস িচরসি 

বস , যস য়িই মহৎ া ভা  হউি না যিন, িাহার সঙ্গ পচরহার িচরসব  জগ্সির সবতত্রই 

বহু সম্প্ররা  আসে-য়াহাসরর ধসমতর প্রধান অঙ্গ-নিিয,  ম্ফ-ঝম্ফ া িীৎিার  িাহারা 

য়খ পন সঙ্গীি, নিিয া প্রিার িচরসি আরম্ভ িসর, িখ পন িাহাসরর ভাব যয়ন সংক্রামি 

যরাসগ্র মসিা য াসির চভির েড়াই া পসড়  িাহারাা এিপ্রিার সস্াহনিারী  িারহারা 

ভাবপ্রবর্ বযচিসরর উপর সামচ িভাসব আশ্চয়ত ক্ষ্মিা চবিার িসর  চিন্তু হা ! 

পচরর্াসম সম্রগ্র জাচিসি এসিবাসর অধঃপচিি িচর া যর   হার, এইরূপ অ্াভাচবি 

বচহঃশচিবস  যিান বযাচি বা জাচির পসক্ষ্ আপািিঃ ভা  হা া অসপক্ষ্া বরং মন্দ 

াািাা অচধিির সুিিার  ক্ষ্র্  এই সি  রাচ ত্বহীন অাি সদুসেশযপ্রাসর্াচরি 
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ধসমতা্ার বযচিগ্র্ মানুসষ্র যয় চি পচরমার্ অচনষ্ট িচর াসে, িাহা ভাচবসি যগ্স  যয়ন 

হৃর  রাচম া য়া   িাহারা জাসন না যয়, যয়-সি  বযচি সঙ্গীি-িবাচরর সহা িার 

চনসজসরর শচিপ্রভাসব এইরূপ সহসা ভগ্বদ্ভাসব উ্তি হই া উসি, িাহারা যিব  

চনজচরগ্সি চনচষ্ক , চবিিি া শচিশূনয িচর া যলচ সিসে এবং িাহারা ক্রমশঃ যয়-

যিান ভাসবর, এমন চি অসৎ ভাসবরা অধীন হই া পচড়সব  এই অজ্ঞ, আিপ্রিাচরি 

বযচিগ্র্ ্সপ্না ভাসব না যয়, মনুষ্যহৃর  পচরবিতন িচরবার অদু্ভি ক্ষ্মিা িাহাসরর 

আসে বচ  া িাহারা য়খ পন আনসন্দ উৎলুে হ , িখ পন িাহারা ভচবষ্যৎ মানচসি অবনচি, 

পাপ, উ্তিিা া মিিুযর বীজ বপন িচরসিসে  িাহারা মসন িসর ঐ ক্ষ্মিা যমসঘর াপার 

হইসি যিান চরবযপুরুষ্ িাহাসরর উপর বষ্তর্ িসরন  অিএব য়াহা িেু যিামার ্ াধীনিা 

নষ্ট িসর, এমন সবচিেু হইসি সাবধাসন াাচিসব-জাচনসব উহা চবপজ্জনি, প্রার্পর্ 

যিষ্টা  সবতসিাভাসব উহা পচরহার িচরসব  

  

চয়চন ইচ্ছাক্রসম চনজ মনসি যিিগুচ সি সং গ্ন িচরসি অাবা যসগুচ  হইসি সরাই া 

 ইসি সমাত হই াসেন, িারহারই প্রিযাহার চসদ্ধ হই াসে  প্রিযাহাসরর অাত ‘এিচরসি 

আহরর্’-মসনর বচহমুতখ পী শচি রুদ্ধ িচর া, ইচি গ্সর্র অধীনিা হইসি উহা মুি িচর া 

চভির চরসি আহরর্ িরা  ইহাসি িিিিায়ত হইস  িসবই আমরা চিি চিি িচরত্রবান্ 

হইব; িখ পনই আমরা মুচির পসা অসনি রূর অগ্রসর হই াচে বুচঝব; ইহার পূবত পয়তন্ত 

আমরা য়সের মসিাই জড় পরাাত  

  

মনসি সংয়ি িরা চি িচিন! ইহাসি যয় উ্তি বানসরর সচহি িু না িরা হই াসে, 

িাহা চিিই হই াসে  এি বানর চে , ্ভাবিই িঞ্চ -সয়মন সব বানর হই া াাসি  

যয়ন ঐ ্াভাচবি অচিরিা য়সাষ্ট চে  না, িাই এি বযচি উহাসি অসনিটা মন্দ 

খ পাা াই া চর , িাহাসি যস আরা িঞ্চ  হই া উচি   িারপর িাহাসি এি বিচশ্চি 

রংশন িচর   যিামরা অবশযই জাসনা, িাহাসিা বিচশ্চি রংশন িচরস  যস সারাচরনই 

িাচরচরসি যিব  েটলট িচর া যবড়া   সুিরাং ঐ বানর-সবিারার 
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দুরবিার িূড়ান্ত হই   পসর যয়ন িাহার দুঃসখ পর মাত্রা পূর্ত িচরবার জনযই এি ভূি িাহার 

চভিসর প্রসবশ িচর   এই অবিা  বানরচটর যয় দুরতমনী  িঞ্চ িা যরখ পা চর , িাহা 

যিান ভাষ্া  বর্তনা িরা অসম্ভব  মনুষ্য-মন ঐ বানসরর িু য, ্ভাবিই অচবরি 

চক্র াশী , আবার বাসনারূপ মচররাপাসন মতি হইস  উহার অচিরিা বিচদ্ধ পা   য়খ পন 

বাসনা আচস া মনসি অচধিার িসর, িখ পন অপসরর সল িা-রশতসন ঈষ্তারূপ বিচশ্চি 

িাহাসি রংশন িচরসি াাসি  যশসষ্ আবার য়খ পন অহঙ্কাররূপ চপশাি িাহার চভিসর 

প্রসবশ িসর, িখ পন যস চনসজসিই বড় বচ  া মসন িসর  এইরূপ মনসি সংয়ি িরা চি 

িচিন! 

  

অিএব মনঃসংয়সমর প্রাম যসাপান-চিেুক্ষ্সর্র জনয িুপ িচর া বচস া াািা া মনসি 

চনসজর ভাসব িচ সি যরা া  মন সরা িঞ্চ   উহা যসই বানসরর মসিা সবতরা 

 ালাইসিসে  মন-বানর য়ি ইচ্ছা  ম্ফ-ঝম্ফ িরুি ক্ষ্চি নাই; ধীরভাসব অসপক্ষ্া ির 

া মসনর গ্চি  ক্ষ্য িচর া য়াা  য াসি বস , জ্ঞানই শচি-ইহা অচি সিয িাা  য়িক্ষ্র্ 

না জাচনসি পাচরসব-মন চি িচরসিসে, িিক্ষ্র্ উহাসি সং ি িচরসি পাচরসব না  

উহাসি য়সাচ্ছ চবিরর্ িচরসি রাা  অচনি বীভৎস চিন্তা হ সিা মসন উচিসব; যিামার 

মসন এি অসৎ চিন্তা আচসসি পাসর, ভাচব া িুচম আশ্চয়ত হই া য়াইসব  চিন্তু যরচখ পসব, 

মসনর এই-সি  যখ প া  প্রচিচরনই চিেু চিেু িচম া আচসসিসে, প্রচিচরনই মন ক্রমশঃ 

চির হই া আচসসিসে  প্রাম িস ি মাস যরচখ পসব, যিামার মসন অসংখ পয চিন্তা 

আচসসিসে, ক্রমশঃ যরচখ পসব চিন্তা চিেুটা িচম াসে, আরা িস ি মাস পসর আরা 

িচম া চগ্ াসে, অবসশসষ্ মন সমূ্পর্তরূসপ বশীভূি হইসব; চিন্তু প্রচিচরনই আমাচরগ্সি 

বধসয়তর সচহি অভযাস িচরসি হইসব  য়িক্ষ্র্ এচঞ্জসনর চভির বাষ্প াাচিসব িিক্ষ্র্ উহা 

িচ সবই িচ সব; য়িচরন চবষ্  আমাসরর স্ুসখ প াাচিসব, িিচরন আমাচরগ্সি চবষ্  

অনুভব িচরসিই হইসব  সুিরাং মানুষ্ যয় এচঞ্জসনর মসিা য়েমাত্র ন , িাহা প্রমার্ 

িচরবার জনয যরখ পাইসি হইসব যয়, যস চিেুরই অধীন ন   এইরূসপ মনসি সংয়ি িরা 

এবং উহাসি বচভন্ন ইচি -সিসির সচহি য়ুি হইসি না যরা াই ‘প্রিযাহার’  ইহা 
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অভযাস িচরবার উপা  চি? ইহা খ পুব িচিন িাজ, এিচরসন হইবার ন , বধসয়তর সচহি 

ক্রমাগ্ি বহু বষ্ত অভযাস িচরস  িিিিায়ত হা া য়া   

  

চিেুিা  ‘প্রিযাহার’ সাধন িচরবার পর পরবিতী সাধন অাতাৎ ‘ধারর্া’ অভযাস িচরবার 

যিষ্টা িচরসি হইসব  মনসি এিচট চনচরতষ্ট চবষ্স  ধচর া রাখ পাই ‘ধারর্া’  মনসি চনচরতষ্ট 

চবষ্স  ধচর া রাখ পার অাত চি? ইহার অাত-মনসি শরীসরর অনয সি  িান হইসি চবচেষ্ট 

িচর া যিান এিচট চবসশষ্ অংশ অনুভব িচরসি বাধয িরা; উরাহরর্্রূপ শরীসরর 

অনযানয অব ব অনুভব না িচর া যিব  হািচট অনুভব িচরবার যিষ্টা ির  য়খ পন চিতি 

অাতাৎ মন যিান চনচরতষ্ট িাসন আবদ্ধ-সীমাবদ্ধ হ , িখ পন উহাসি ‘ধারর্া’ বস   এই 

‘ধারর্’ নানাচবধ  এই ধারর্া-অভযাসসর সসঙ্গ সসঙ্গ 

  

চিেু িেনার সহা িা  ইস  ভা  হ   মসন ির, হৃরস র মসধয এি চবন্দুর উপর 

মনসি ‘ধারর্’ িচরসি হইসব  ইহা িাসয়ত পচরর্ি িরা বড় িচিন  অিএব সহজ উপা  

হৃরস  এিচট পসদ্মর চিন্তা ির, উহা যয়ন উজ্জ্ব  যজযাচিমত ! যসই িাসন মনসি ধারর্ 

ির  অাবা মিসি সহস্রর  িম  অাবা পূসবতাি সুষু্ম্নার মধযি িক্রগুচ সি 

যজযাচিমত রূসপ চিন্তা িচরসব  

  

যয়াগ্ী প্রচিচন িই সাধনা অভযাস িচরসবন  িারহাসি চনঃসঙ্গভাসব াাচিবার যিষ্টা িচরসি 

হইসব; নানা প্রিার য াসির সঙ্গ চিতি চবচক্ষ্প্ত িসর  িারহার যবশী িাা ব া উচিি ন , 

িারন যবশী িাা বচ স  মন চবচক্ষ্প্ত হ   যবশী িাজ িরাা ভা  ন , িারর্ যবশী িাজ 

িচরস  মন িঞ্চ  হই া পসড়; সমি চরন িসিার পচর্রদসমর পর মনঃসংয়ম িরা য়া  

না  চয়চন এই-সি  চন ম পা ন িসরন, চিচনই যয়াগ্ী হইসি পাসরন  যয়াসগ্র এমনই 

শচি যয়, অচি অেমাত্র সাধন িচরস া মহৎ ল   াভ িরা য়া   ইহাসি িাহারা 

অচনষ্ট হইসব না, বরং সিস রই উপিার হইসব  প্রামিঃ স্না চবি উসতিজনা শান্ত হইসব, 

মযন চিরিা আচসসব এবং সি  চবষ্  আরা স্পষ্টভাসব যরচখ পবার া বুচঝবার সামাতয 

হইসব  যমজাজ আরা ভা  হইসব, ্ািযা ক্রমশঃ ভা  হইসব  যয়াগ্-অভযাসিাস  যয়-

সি  চিহ্ন প্রিাশ পা , শরীসরর সুিিা যসই প্রাম চিহ্নগুচ র অনযিম  ্রা সুন্দর 
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মধুর হইসব, িসরর যরাষ্ বা ববি য িচ  া য়াইসব; প্রাসম যয়-সি  চিহ্ন প্রিাশ পাইসব, 

ইহা িাহাসরর অনযিম  য়ারহারা িসিার সাধনা িসরন, িারহাসরর আরা অনযানয  ক্ষ্র্ 

প্রিাশ পা   িখ পন িখ পন রূর হইসি যয়ন ঘিাবচনর মসিা শব্দ শুনা য়াইসব-সয়ন 

অসনিগুচ  ঘিা রূসর বাচজসিসে, এবং যসইসি  শব্দ এিত্র চমচ  া িসর্ত অচবচচ্ছন্ন 

শব্দপ্রবাহ আচসসিসে  িখ পন িখ পন নানা বস্তু যরখ পা য়া   কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র আস ািির্া যয়ন শূসনয 

ভাচসসিসে, ক্রমশ এিটু এিটু িচর া বড় হইসিসে  য়খ পন এই-সি  বযাপার ঘচটসি 

াাচিসব, িখ পন জাচনা িুচম খ পুব দ্রুি উন্নচির পসা িচ সিে  

  

য়ারহারা যয়াগ্ী হইসি ইচ্ছা িসরন এবং রিঢ়ভাসব যয়াগ্ অভযাস িসরন, িারহাসরর 

প্রামাবিা  আহার সম্বসন্ধ য়ত্ন  া া আবশযি  চিন্তু য়াহারা অনযানয বরচনি িাসজর 

সসঙ্গ অে্ে অভযাস িচরসি িা , িাহাসরর যবশী না খ পাইস ই হই   খ পাসরযর প্রিার 

চবিার িচরবার িাহাসরর প্রস াজন নাই, িাহারা ইচ্ছামি খ পাইসি পাসর  

  

য়ারহারা িসিার সাধন িচর া শীঘ্র উন্নচি িচরসি িান, িারহাসরর পসক্ষ্ আহার সেসন্ধ 

চবসশষ্ সাবধান হা া এিান্ত আবশযি  িস ি মাস দুধ া শসযজািী  আহারই 

িারহাসরর সাধন-জীবসনর সহা ি হইসব  যরহয়ে উতিসরাতির য়িই সূক্ষ্ম হইসি াাসি, 

িিই প্রাম প্রাম যরখ পা য়াইসব যয়, অচি সামানয অচন সম শরীসরর চভিসর যগ্া সয়াগ্ 

উপচিি হইসিসে  য়িচরন পয়তন্ত না মসনর উপর সমূ্পর্ত অচধিার  াভ হইসিসে, িিচরন 

আহাসরর সমানয নূযনাচধিয সমগ্র শরীরয়ে চবপয়তি িচর া িুচ সব, মন সমূ্পর্তরূসপ 

চনসজর বসশ আচসস  পর ইচ্ছামি খ পাইসি পারা য়া   

  

য়খ পন যিহ মনসি এিাগ্র িচরসি আরম্ভ িসর, িখ পন এিচট সামানয চপন পচড়স  যবাধ 

হইসব যয়ন মচিসষ্কর মধয চর া বে িচ  া যগ্   ইচি য়েগুচ  য়ি সূক্ষ্ম হ , অনুভূচিা 

িি সূক্ষ্ম হইসি াাসি  এই-সি  অবিার চভির চর াই আমাচরগ্সি অগ্রসর হইসি 

হইসব, এবং য়াহারা অধযাবসা সহিাসর যশষ্ পয়তন্ত  াচগ্ া াাচিসি পাসর, িাহারাই 

িিিিায়ত হইসব  সবতপ্রিার িিত া য়াহাসি চিসতির চবসক্ষ্প হ , যস-সব পচরিযাগ্ ির  

শুষ্ক িসিত চি ল ? উহা যিব  সামযভাব নষ্ট িচর া চর া মনসি িঞ্চ  িসর  সূক্ষ্মিসরর 
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িত্ত্ব উপ চি িচরসি হইসব  িাা  চি িাহা হইসব? অিএব সবতপ্রিার বিাা বািয িযাগ্ 

ির  য়ারহারা প্রিযক্ষ্ অনুভব িচর াসেন, যিব  িারহাসরর য খ পা গ্রোব ী পাি ির  

  

শুচির নযা  হা  ভারিবসষ্ত এিচট সন্দর চিংবরন্তী প্রিচ ি আসে-আিাসশ য়খ পন 

্ািীনক্ষ্ত্র উচিসিসে, িখ পন য়চর বিচষ্ট হ  এবং ঐ বিচষ্টজস র এি চবন্দু য়চর যিান শুচির 

উপর পসড়, িাহা এিচট মুিারূসপ পচরর্ি হ   শুচিগুচ  ইহা অবগ্ি আসে; সুিরাং 

ঐ নক্ষ্ত্র আিাসশ উচিস  িাহারা জস র উপর আচস া ঐ সম িার এিচবন্দু মহামূ য 

বিচষ্টির্ার জনয অসপক্ষ্া িসর  যয়ই এিচবন্দু বিচষ্ট উহার উপর পসড়, অমচন ঐ জ ির্া 

চনসজর চভিসর  ই া শুচি মুখ প বন্ধ িচর া যর  এবং এসিবাসর সমুসদ্রর নীসি িচ  া 

য়া ; যসখ পাসন সচহষু্ণিাসহিাসর বিচষ্টচবন্দুসি মুিা  পচরর্ি িচরবার সাধনা  মগ্ন হ   

আমাসররা ঐরূপ িচরসি হইসব  প্রাসম শুচনসি হইসব, পসর বুচঝসি হইসব, পচরসশসষ্ 

বচহজতগ্সির প্রভাব া সবতপ্রিার চবসক্ষ্সপর িারর্ হইসি রূসর াাচি া আমাসরর 

অন্তচনতচহি সিযসি চবিাশ িচরবার জনয য়ত্নবান্ হইসি হইসব  শুধু নূিনসত্বর জনয এিচট 

ভাব গ্রহর্ িচর া আর এিচট নূিন ভাব পাইস  উহা োচড় া যরা া-এইরূপ বারংবার 

িচরস  আমাসরর শচি বিাা ক্ষ্  হই া য়াইসব  সাধনিস  এইরূপ চবপসরর আশঙ্কা 

আসে  এিচট ভাব গ্রহর্ ির, যসচট  ই াই সাধনা ির; উহার যশষ্ পয়তন্ত যরখ প, উহার 

যশষ্ না যরচখ প া োচড়া না  চয়চন এিচট ভাব  ই া পাগ্  হই া য়াইসি পাসরন, চিচনই 

সসিযর আস া যরচখ পসি পান  য়াহারা এখ পাসন এিটু, াখ পাসন এিটু আ্ার িচর া যবড়া , 

িাহারা িখ পনই যিান বস্তু  াভ িচরসি পাসর না  চিেুক্ষ্সর্র জনয িাহাসরর স্না ু এিটা 

উসতিচজি হইসি পাসর বসট, চিন্তু ঐখ পাসনই যশষ্  িাহারা চিরিা  প্রিিচির রাস হই া 

াাচিসব, িখ পনই ইচি সি অচিক্রম িচরসি পাচরসব না  

  

য়ারহারা য়াাাতই যয়াগ্ী হইসি ইচ্ছা িসরন, িারহাচরগ্সি এইরূপ প্রসিযি চবষ্  এিটু এিটু 

িচর া আ্ার িরার ভাব এসিবাসর িযাগ্ িচরসি হইসব  এিচট ভাব  ই া উহাসিই 

জীবসনর এিমাত্র ব্রি ির, শ সন ্পসন জাগ্রসর্ সবতরা উহাই চিন্তা িচরসি াাসিা  ঐ 

ভাব অনুয়া ী জীবন য়াপন ির  যিামার মচিষ্ক, স্না ু, যপশী, শরীসরর প্রচিচট অঙ্গ এই 
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ভাসব পূর্ত হই া য়াি  অনয সমুর  চিন্তা রূসর াািুি  ইহাই চসচদ্ধ াসভর উপা ; এই 

উপাস ই বড় বড় ধমতবীসরর উদ্ভব হই াসে  বার বািী সিস  যিা শুধু িাা িা ার 

য়েমাত্র  য়চর আমরা চনসজরা সিযই িিিাাত হইসি িাই া অপসরর জীবন ধনয িচরসি 

ইচ্ছা িচর, িাহা হইস  আমাচরগ্সি আরা গ্ভীসর প্রসবশ িচরসি হইসব  ইহা িাসয়ত 

পচরর্ি িচরবার প্রাম যসাপান-মনসি যিানমসি চবচক্ষ্প্ত না িরা এবং য়াহাসরর সসঙ্গ 

িাা বচ স  মসনর িঞ্চ িা আসস, িাহাসরর সসঙ্গ যম াসমশা না িরা  যিামরা সিস ই 

জাসনা যয়, িিিগুচ  িান, যিান যিান বযচি া খ পারয যিামাসরর চনিট চবরচিির  

ঐগুচ  এড়াই া িচ সব  য়াহারা সসবতাচ্চ অবিা  াভ িচরসি িা , িাহাচরগ্সি সৎ অসৎ 

সবতপ্রিার সঙ্গ িযাগ্ িচরসি হইসব  খ পুব রিঢ়ভাসব সাধনা ির  মর বা বারি-চিেুই গ্রাহয 

িচরা না  ল ালস র চরসি  ক্ষ্য না িচর া সাধন-সমুসদ্র ঝারপ চরসি হইসব  য়চর খ পুব 

চনভতীি হা, িসব ে  মাসসর মসধযই িুচম এিজন চসদ্ধ যয়াগ্ী হইসি পাচরসব  চিন্তু 

য়াহারা অে্ে সাধনা িসর, সব চবষ্স রই এিটু আধটু িাসখ প, িাহারা যিানই উন্নচি 

িচরসি পাসর না  যিব  উপসরশ শুচনস  যিান ল  হ  না  য়াহারা িসমাগুসর্ পূর্ত, 

অজ্ঞান া অ স, য়াহাসরর মন যিান এিচট চবষ্স  িখ পনা চির হ  না, য়াহারা এিটু 

আসমাসরর জনয যিান চিেু িা , িাহাসরর পসক্ষ্ ধমত া রাশতন চিতিচবসনারসনরই উপারান  

ইহারা সাধসন অধযবসা হীন  িাহারা ধমতিাা শুচন া মসন িসর, বাঃ এ যিা যবশ! 

িারপর বাচড় চগ্ া সব ভুচ  া য়া   সাল য  াভ িচরসি হইস  প্রব  অধযবসা , প্রিন্ড 

ইচ্ছাশচি াািা িাই  অধযবসা শী  সাধি বস ন, ‘আচম গ্ণু্ডসষ্ সমুদ্র পান িচরব  

আমার ইচ্ছামাসত্র পবতি িূর্ত হই া য়াইসব ’ এইরূপ যিজ, এইরূপ সঙ্কে আ্রদ  িচর া 

খ পুব রিঢ়ভাসব সাধন ির  চনশ্চ ই  সক্ষ্য উপনীি হইসব  
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৭. ধ্যান ও সিাচধ্ (সপ্তি অধ্যায়) 

এিক্ষ্র্ আমারা রাজসয়াসগ্র সূক্ষ্ম সাধনগুচ  বযিীি চবচভন্ন যসাপানসমূহ সংচক্ষ্প্তভাসব 

আস ািনা িচর াচে  ঐ সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ সাধনগুচ র উসেশয-এিাগ্রিা-সাধন  এই 

এিাগ্রিা-শচি  াভ িরাই রাজসয়াসগ্র  ক্ষ্য  আমরা যরচখ পসি পাই, মনুষ্যজাচির য়ি 

চিেু জ্ঞান, যসগুচ  সবই সসিিন অহংবুচদ্ধর  এই যটচব  া যিামার অচিত্ব সম্বসন্ধ আমর 

যিিনা হইসি আচম জাচন, যটচব চট এখ পাসন রচহ াসে এবং িুচমা এখ পাসন আে  আবার 

সসঙ্গ সসঙ্গ যরখ পা য়া , আমার সতিার অসনিটাই আচম অনুভব িচরসি পাচর না  শরীসরর 

চভির চবচভন্ন য়ে, মচিসষ্কর চবচভন্ন অংশ প্রভিচি সম্বসন্ধ িাহারা জ্ঞান নাই  

  

য়খ পন আহার িচর, িখ পন িাহা জ্ঞানপূবতি িচর; চিন্তু য়খ পন উহা পচরপাি িচর, িখ পন 

অজ্ঞািসাসরই িচর া াাচি  খ পারয য়খ পন রসি পচরর্ি হ , িখ পনা অজ্ঞািসাসরই ঐ 

চক্র া হই া াাসি  আবার য়খ পন ঐ রি হইসি শরীসরর চভন্ন চভন্ন অংশ শি-সব  হ , 

িখ পনা উহা আমার অজ্ঞািসাসরই হই া াাসি  চিন্তু এই বযাপারগুচ  আমাদ্বারাই 

সংসাচধি হইসিসে  এই শরীসরর মসধয যিা আর চবশচট য াি নাই যয় িাহারা ঐ 

িাজগুচ  িচরসিসে  চিন্তু চি িচর া জাচনসি পাচর যয় আচমই ঐগুচ  িচরসিচে, অপর 

যিহ িচরসিসে না? এ-চবষ্স  যিা যজাসরর সচহি ব া য়াইসি পাসর যয়, আহার া 

পচরপাি িরা আমার িাজ; খ পারয হইসি শি-সব  শরীর গ্িন িরার িাজ আমার জনয 

আর এিজন িচর া চরসিসে-ইহা হইসি পাসর না; িারর্ ইহা প্রমাচর্ি হইসি পাসর যয়, 

এখ পন যয়-সি  িাজ আমাসরর অজ্ঞািসাসর হইসিসে, ঐগুচ র প্রা  সবই সাধনবস  

আমাসরর যিিনভূচমসি আনা য়াইসি পাসর  আপািিঃ মসন হ , হৃ য়সের চক্র া 

আমাসরর চন েসর্র অধীন ন , উহা চনসজর গ্চিসি িচ সিসে  চিন্তু অভযাসবস  এই 

হৃ য়েসিা এরূপ বসশ আনা য়াইসি পাসর যয়, আমাসরর ইচ্ছা অনুসাসর উহা শীঘ্র বা 

ধীসর িচ সব, অাবা প্রা  বন্ধ হই া য়াইসব  আমাসরর শরীসরর প্রা  প্রসিযি অংশই 

আমাসরর বসশ আনা য়াইসি পাসর  ইহাসি চি বুঝা য়াইসিসে? বুঝা য়া  যয়, এখ পন যয়-
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সি  চক্র া অবসিিনভাসব হইসিসে, যসগুচ া আমরাই িচরসিচে; িসব অজ্ঞািসাসর 

িচরসিচে, এইমাত্র  অিএব যরখ পা য়াইসিসে, মনুষ্য-মন দুই িসর িাজ িচরসি পাসর  

প্রাম অবিাসি সজ্ঞান-ভূচম ব া য়াইসি পাসর, এখ পাসন সি  িাজ িচরবার সম  সসঙ্গ 

সসঙ্গ যবাধ হ  আচম িচরসিচে, আর এিচট ভূচমর নাম চনজ্ঞতান-ভূচম (বা অজ্ঞান-ভূচম) 

ব া য়াইসি পাসর, এখ পানিার িাসজর সচহি ‘আচম’-সবাধ াাসি না  

  

আমাসরর মানস িায়তি াসপর যয় অংসশ ‘অহং’ভাব াাসি না, িাহা অজ্ঞানভূচমর চক্র া, 

আর যয় অংসশ অহংভাব াাসি, িাহা জ্ঞানপূবতি চক্র া  চনম্নজািী  জীবজন্তুসি এই 

অজ্ঞানভূচমর িায়তগুচ সি সহজািবিচতি (instinct) বস   উচ্চির জীসব া উচ্চিম জীব 

মনুসষ্য জ্ঞানপূবতি চক্র াই প্রব   

  

চিন্তু এখ পাসনই যশষ্ ন   ইহা অসপক্ষ্াা উচ্চির ভূচমসি মন িায়ত িচরসি পাসর  মন 

জ্ঞাসনর অিীি অবিা  য়াইসি পাসর  অজ্ঞানভূচমসি িিি িায়ত যয়মন জ্ঞাসনর চনম্নভূচমসি 

ঘসট, চিি যসইরূপ আর এি প্রিার িাজ জ্ঞানািীি ভূচম হইসি হই া াাসি  উহাসিা 

যিানরূপ অহংভাব াাসি না  এই অহংবুচদ্ধ যিব  মধযিসরই াাসি  উহাসিা যিানরূপ 

অহংভাব াাসি না  এই অহংবুচদ্ধ যিব  মধযিসরই াাসি  য়খ পন মন এই িসরর ঊসবত 

বা চনসম্ন াাসি, িখ পন আচম-রূপ যিান যবাধ াাসি না, চিন্তু িখ পনা মসনর চক্র া িচ সি 

াাসি  য়খ পন মন এই অহংসবাসধর সীমা অচিক্রম িচর া য়া , িখ পন িাহাসি সমাচধ বা 

জ্ঞানািীি অবিা বস   সমাচধ-অবিা  মানুষ্ সজ্ঞানভূচমর চনম্নিসর িচ  া য়া  নাই, 

অবনি হই া য়া  নাই-ইহা আমারা যিমন িচর া জাচনব? এই দুই অবিার িাজই 

অহংভাবশূনয  ইহার উতির এই-ল  যরচখ প াই চনর্তীি হইসি পাসর, যি সজ্ঞানভূচমর চনসম্ন 

আর যিই বা ঊসবত  য়খ পন যিহ গ্ভীর চনদ্রা  মগ্ন হ , যস িখ পন সজ্ঞানভূচমর চনসম্ন 

অবসিিন ভূচমসি িচ  া য়া   িখ পনা িাহার শরীসরর সমুর  চক্র া িচ সি াাসি, যস 

শ্বাসপ্রশ্বাস   , এমন চি চনদ্রার মসধয শরীর সঞ্চা না িচর া াাসি; চিন্তু িাহার 

এইসি  িাসয়ত অহংভাসবর যিান সংস্রব াাসি না, িখ পন িাহার যিিনা াাসি না; চনদ্রা 

হইসি য়খ পন উচিি হ , িখ পন যস যয়-মানুষ্ চে , যসই মানুষ্ই াাচি া য়া   চনদ্রা 
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য়াইবার পূসবত িাহার য়িখ পাচন জ্ঞান চে , চনদ্রাভসঙ্গর পরা চিি িাহাই াাসি; উহার 

চিেুমাত্র বিচদ্ধ পা  না  িাহার হৃর  যিান নূিন আস াসি উদ্ভাচসি হ  না  চিন্তু য়খ পন 

মানুষ্ সমাচধি হ -মূখ পতা য়চর সমাচধি হ -সমাচধভসঙ্গর পর যস মহাজ্ঞানী হই া উচি া 

আসস  

  

এই চবচভন্নিার িারর্ চি? এি অবিা হইসি মানুষ্ যয়মন চগ্ াচে , যসইরূপই চলচর া 

আচস ; আর এি অবিা হইসি মানুষ্ জ্ঞানী হই া চলচর -এি সাধু-মহাপুরুসষ্ পচরর্ি 

হই , িাহারা ্ ভাব সমূ্পর্তভাসব পচরবচিতি হই া যগ্ , িাহার জীবনা রূপান্তচরি হই া 

যগ্ , যস জ্ঞানাস াসি উদ্ভাচসি হই   এই যিা দুই অবিার চবচভন্ন ল ! ল  য়খ পন 

চভন্ন,িখ পন িারর্া অবশযই চভন্ন হইসব  সমাচধঅবিা   ি এই জ্ঞানাস াি যয়সহিু 

চনজ্ঞতান-অবিার অনুভূচি অসপক্ষ্া অসনি উচ্চির, বা জ্ঞানভূচমসি য়ুচিচবিার ি জ্ঞান 

অসপক্ষ্া অসনি উচ্চির, িখ পন উহা অবশযই জ্ঞানািীি ভূচম হইসি আচসসিসে  

যসইজনযই সমাচধ ‘জ্ঞানািীি অবিা’ নাসম অচভচহি হই াসে  

  

সংসক্ষ্সপ ইহাই সমাচধিত্ত্ব  এই সমাচধর িায়তিাচরিা চি? এখ পাসনই ইহার িায়তিাচরিা  

আমরা জ্ঞািসাসর যয়-সি  িমত িচর া াাচি, য়াহাসি চবিারবুচদ্ধর 

  

যক্ষ্ত্র ব া য়া , িাহা সঙ্কীর্ত া সীমাবদ্ধ  এিচট কু্ষ্দ্র বিসতির মসধযই মানুসষ্র চবিারবুচদ্ধ 

নড়ািড়া িচরসি বাধয, িাহার বাচহসর য়াইসি পাসর না  উহার বাচহসর য়াইবার সামানয 

যিষ্টাা অসম্ভব  অাি মানুষ্ য়াহা অচিশ  মূ যবান্ বচ  া মসন িসর, িাহা ঐ 

য়ুচিচবিাসরর বাচহসরই অবচিি  অচবনাশী আিা আসে চিনা, ঈশ্বর আসেন চিনা, এই 

জগ্সির চন ন্তা পরমদিিনয্রূপ যিহ আসেন চিনা এ-সি  প্রশ্ন  য়ুচির এ ািার 

বাচহসর  য়ুচি িখ পনা এই-সি  প্রসশ্ন র উতির চরসি পাসর না  য়ুচি চি বস ? য়ুচি 

বস ঃ আচম অসজ্ঞ বারী, আচম ‘হার’ বা ‘না’ চিেুই জাচন না  চিন্তু এই প্রশ্ন গুচ  আমাসরর 

পসক্ষ্ অিীব প্রস াজনী   এই প্রশ্ন গুচ র য়াায়া উতির না পাইস  মানবজীবন উসেশযহীন 

হই া পসড়  আমাসরর সমুর  বনচিি মি, সবতচবধ মসনাভাব, মনুষ্য-্ভাসব য়াহা চিেু 

মহৎ া ভা , যস-সবই য়ুচিরাসজযর বাচহর হইসি যয় উতির আসস, িাহা দ্বারা গ্চিি হ   
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অিএব, এই-সি  প্রসশ্ন র সুমীমাংসা আমাসরর এিান্ত প্রস াজন  জীবন য়চর শুধু এিচট 

নাচটিা হ , চবশ্বজগ্ৎ য়চর যিব  িিিগুচ  পরমার্ুর আিচিি চম নমাত্র হ , িাহা 

হইস  অপসরর উপিার যিন িচরব? র া, নযা পরিা অাবা সহানুভূচির প্রস াজন চি? 

িসব যিা সম  াাচিসি িাজ গুোই া  া-এই নীচিই এ পিচাবীসি সসবতাৎিিষ্ট হইি  

য়চর আশাই না াাসি, িসব আচম আমার ভ্রািার গ্ া না িচট া িাহাসি ভা বাচসব 

যিন? য়চর সমুর  জগ্সির অিীি যিান সতিা না াাসি, য়চর মুচি বচ  া চিেু না াাসি, 

য়চর িিিগুচ  িসিার প্রার্হীন চন সমই সব হই া পসড়, িসব যিা য়াহাসি ইহস াসি 

সুখ পী হইসি পাচর, শুধু িাহাচর যিষ্টা িচরব  আজিা  যরখ পা য়া  অসনসি বস , িাহাসরর 

নীচির চভচতি চহিবার (Utility)  এই নীচির চভচতি চি? সবতাসপক্ষ্া অচধিসংখ পযি য াসির 

সবতাচধি সুসখ পর বযবিা িরা-সিন এরূপ িচরব? য়চর আমার উসেশয চসদ্ধ হ , িাহা 

হইস  আচম অচধিাংশ য াসির অিযচধি অচনষ্ট সাধন িচরব না যিন? চহিবাচরগ্র্ 

( Utilitarians) এই প্রসশ্ন র চি উতির চরসবন? যিানচট ভা  যিানচট মন্দ, িাহা িুচম চি 

িচর া জাচনসব? আচম আমার সুসখ পর বাসনার দ্বারা পচরিাচ ি হই া উহার িিচপ্তসাধন 

িচর াম, উহা আমার ্ভার, উহা অসপক্ষ্া অচধি চিেু জাচন না  আমার এইসব বাসনা 

আসে, আচম এগুচ  পূর্ত িচরব, যিামার আপচতি িচরবার চি অচধিার আসে? নীচি, 

আিার অমরত্ব, ঈশ্বর, যপ্রম া সহানুভূচি, সাধুত্ব া সসবতাপচর চনঃ্াাতিা-মনুষ্যজীবসনর 

এই-সি  ভাব া মহৎ সিযগুচ  যিাাা হইসি আচস ? 

  

সমুর  নীচি-শাস্ত্র, মানুসষ্র সি  িাজিমত া চিন্তা এই চনঃ্াাতিারূপ এিচট মাত্র 

ভাসবর উপর চনভতর িসর, মানবজীবসনর সমুর  ভাব ‘চনঃ্াাতিা’, এই এিচট মাত্র শসব্দর 

মসধয সচন্নসবচশি িরা য়াইসি পাসর  যিন আমরা ্াাতশূনয হইব? চনঃ্াাত হইবার 

প্রস াজনী িা চি? শচি া যপ্ররর্াই বা যিাাা ? িুচম চনসজসি য়ুচিবারী -চহিবারী 

বচ  া াাসিা; চিন্তু িুচম য়চর চহিসাধন িচরবার য়ুচি যরখ পাইসি না পাসরা, িাহা হইস  

আচম যিামাসি অসয়ৌচিি বচ ব  আচম যিন ্াাতপর হইব না, 
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িাহার য়ুচি যরখ পাা  অবশয িচবত্ব চহসাসব চনঃ্াাতিা অচি সুন্দর হইসি পাসর, চিন্তু 

িচবত্ব যিা য়ুচি ন   আমাসি য়ুচি যরখ পাা-সিন আচম চনঃ্াাত হইব, যিন আচম সৎ 

হইব? অমুি এই িাা বস -এরূপ িাার যিান মূ য আমার িাসে নাই  আমার চনঃ্াাত 

হা ার উপসয়াচগ্িা যিাাা ? ‘চহি’ বচ সি য়চর ‘অচধিিম সুখ প’ বুঝা , িসব ্াাতপর 

হইস ই আমার পসক্ষ্ চহি  ইহার চি উতির? চহিবাচরগ্র্ ইহার যিান উতির চরসি পাসরন 

না  ইহার উতির-এই পচররিশযমান জগ্ৎ এি অনন্ত সমুসদ্রর এিচট কু্ষ্দ্র চবন্দু, অনন্ত 

শিঙ্খস র এিচট কু্ষ্দ্র চশিচ   য়ারহারা চনঃ্াাতিা প্রিার িচর াচেস ন া মনুষ্য-জাচিসি 

উহা চশক্ষ্া চর াচেস ন, িারহারা এ িত্ত্ব যিাাা  পাইস ন? আমরা জাচন, ইহা সহজাি 

বিচতি ন   সহজাি-জ্ঞানসম্পন্ন পশুগ্র্ ইহা জাসন না, চবিার বুচদ্ধসিা ইহা পাা া য়া  

না, য়ুচিদ্বারা এই-সি  িসত্ত্বর চিেুমাত্র জানা য়া  না  িসব ঐ-সি  িত্ত্ব যিাাা হইসি 

আচস ? 

  

ইচিহাস-পাসি যরচখ পসি পাই, জগ্সির মহান্ ধমতািায়তগ্র্ সি ই এিচট িায ্ীিার 

িচর া াাসিন; িারহারা বস ন, জগ্সির বাচহর হইসি িারহারা এই সিয  াভ িচর াসেন, 

িসব িারহারা অসনসিই জাসনন না, এই সিয চিি যিাাা হইসি পাই াসেন  যিহ হ সিা 

বচ স ন, এি ্ গ্তী  রূি পক্ষ্য়ুি মনুষ্যািাসর আচস া িারহাসি বচ  াসেন, ‘াসহ মানব, 

যশান, আচম ্গ্ত হইসি এই সুসমািার আন ন িচর াচে, গ্রহর্ ির ’ চদ্বিী  বযাচি 

বচ স ন, এি যজযাচিমত  যরবিা িারহার স্ুসখ প আচবভূতি হই াচেস ন  আর এিজন 

বচ স ন, ্সপ্ন চিচন যরচখ প াসেন, িারহার চপিিপরুষ্ আচস া িারহাসি িিিগুচ  িত্ত্ব 

উপসরশ চরস ন  ইহার অচিচরি চিচন আর চিেুই জাসনন না  এইরূসপ চবচভন্ন উপাস  

িত্ত্ব াসভর িাা বচ স া ইরহারা সিস ই এই চবষ্স  এিমি যয়, য়ুচিিসিতর দ্বারা 

িারহারা এই জ্ঞান  াভ িসরন নাই, উহার অিীি প্রসরশ হইসি িারহারা উহা  াভ 

িচর াসেন  এ-চবষ্স  যয়াগ্শাস্ত্র চি বস ? যয়াগ্শাস্ত্র বস , য়ুচিচবিাসরর অিীি প্রসরশ 

হইসি িারহারা যয় ঐ জ্ঞান  াভ িচর াসেন, িারহাসরর এ-িাা চিি  প্রিিিপসক্ষ্ িারহাসরর 

চনসজসরর চভির হইসিই ঐ জ্ঞান আচস াসে  
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যয়াগ্তীরা বস ন, এই মসনরই এমন এি উচ্চির অবিা আসে, য়াহা য়ুচিচবিাসরর ঊসবত-

জ্ঞানািীি অবিা  এই উচ্চাবিা  যপৌরচেস  মানব িসিতর অিীি এই এই জ্ঞান  াভ 

িসর-চবষ্ জ্ঞাসনর অিীি পরমাাতজ্ঞান বা অিীচি জ্ঞান  াভ িসর  য়ুিচবিাসরর অিীি 

অবিা  াভ িরা, সধারর্ মানবী  ্ভাব অচিক্রম িরা-িখ পন িখ পন মানুসষ্র জীবসন 

অিচিতসি সম্ভব হইসি পাসর, যস বযচি এ ঘটনার চবজ্ঞান সম্বসন্ধ অনচভজ্ঞ াাচিসি 

পাসর; যস যয়ন হিাৎ এই জ্ঞান  াভ িসর; ঐরূসপ হিাৎ অিীচি -জ্ঞান াভ হইস  যস 

সাধারর্িঃ মসন িসর যয়, ঐ জ্ঞান বাচহর হইসি আচস াসে  ইহা হইসি যবশ বুঝা য়া  

যয়, এই চরবযসপ্ররর্া-পারমাচাতি জ্ঞান চবচভন্ন যরসশ এিই প্রিাসরর হইসি পাসর; যিান 

যরসশ মসন হইসব যরবরূি হইসি আচস াসে, যিান যরসশ যরবচবসশষ্ হইসি,  আবার 

যিাাাা বা সাক্ষ্াৎ ভগ্বান্ হইসি পাপ্ত বচ  া মসন হইসি 

  

পাসর  ইহার অাত চি? ইহার অাত মন চনজ ্ ভাব অনু া ী চনসজর চভির হইসিই ঐ জ্ঞান 

 াভ িচর াসে  চিন্তু চয়চন উহা  াভ িচর াসেন, চিচন চনজ চশক্ষ্া া চবশ্বাস অনুসাসর ঐ 

জ্ঞান চিরূসপ  াভ হই , িাহা বযাখ পযা িচর াসেন  প্রিিি িাা এই যয়, ইরহারা সিস ই 

ঐ জ্ঞানািীি অবিা  হিাৎ আচস া পচড় াসেন  

  

যয়াগ্ীরা বস ন, এই অবিা  হিাৎ আচস া পড়া  এি যঘার চবপসরর আশঙ্কা আসে  

অসনি িস ই মচিষ্ক এসিবাসর নষ্ট হই া য়াইবার সম্ভাবনা  সিরাির যরচখ পসব, যয়-সব 

বযচি হিাৎ এই অিীচি জ্ঞান  াভ িচর াসেন, অাি ইহার ববজ্ঞাচনি িত্ত্ব বুসঝন নাই, 

িারহারা য়ি বড়ই হউন না যিন, িারহারা অন্ধিাসর হািড়াই াসেন এবং িারহাসরর যসই 

জ্ঞাসনর সচহি সাধারর্িঃ চিেু না চিেু চিম্ভূিচিমািার িুসংস্কার চমচ্রদি াাচি া য়া   

িারহারা অসনি অ ীি রিশয যরচখ প াসেন া উহার প্র্রদ  চর া চগ্ াসেন  

  

* * * 

  

য়াহা ইউি, আমরা অসনি মহাপুরুসষ্র জীবনিচরি আস ািনা িচর া যরচখ পসি পাই যয়, 

সমাচধ াসভর পসা পূসবতািরূপ চবপসরর আশঙ্কা আসে  চিন্তু আমরা যরচখ পসি পাই 
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িারহারা সিস ই চরবয যপ্ররর্া  াভ িচর াচেস ন  িারহারা যয়-সিান ভাসবই হউি, ঐ 

জ্ঞানািীি ভূচমসি আসরাহর্ িচর াচেস ন  িারহারা যয়-সিান ভাসবই হউি, ঐ জ্ঞানািীি 

ভূচমসি আসরাহর্ িচর াচেস ন  য়খ পনই যিান মহাপুরুষ্ যিব  ভাসবাচ্ছ্বাসবসশ এই 

অবিা  উপনীি হই াসেন, চিচন চিেু সিয  াভ িচর াসেন বসট, চিন্তু যসইসসঙ্গ চিেুটা 

িুসংস্কার া যগ্ারড়াচম িারহাসি যরখ পা চর াসে  িারহার চশক্ষ্ার মহত্ত্ব দ্বারা যয়মন জগ্সির 

উপিার হই াসে, ঐ িুসংস্কারাচরর দ্বারা যিমচন ক্ষ্চিা হই াসে  অসামঞ্জসযপূর্ত 

মনুষ্যজীবসন চিেু সামঞ্জসয া য়ুচি যরচখ পসি হইস  আমাচরগ্সি সাধারর্ য়ুচির ঊসবত 

উচিসি হইসব, চিন্তু উহা ববজ্ঞাচনিভাসব ধীসর ধীসর চন চমি সাধনাদ্বারা িচরসি হইসব 

এবং সমুর  িুসংস্কার চবসজতন চরসি হইব  অনয যিান চবজ্ঞান-চশক্ষ্ার সম  আমরা 

যয়রূপ িচর া াাচি, সমাচধিত্ত্বচশক্ষ্ার সম  চিি যসইরূপ িচরসি হইসব  য়ুচির উপরই 

আমাসরর চভচতিিাপন িচরসি হইসব, য়ুচি আমাচরগ্সি য়িরূর  ই া য়া  িিরূর য়াইসি 

হইসব; য়ুচি য়খ পন আর িচ সব না, িখ পন য়ুচিই সসবতাচ্চ অবিা  াসভর পা যরখ পাই া 

চরসব  অিএব য়খ পন শুচনসব যিহ বচ সিসে, ‘অচম প্রিযাচরষ্ট’, অাি য়ুচিচবরুদ্ধ িাা 

বচ সিসে, িাহার িাা শুচনা না  যিন? িারর্ এই চিন অবিা-সহজাি জ্ঞান, 

চবিারপূবতি জ্ঞান া জ্ঞানািীি অবিা অাবা চনজ্ঞতান, সজ্ঞান া জ্ঞানািীি অবিা-এিই 

মসনর অবিাচবসশষ্  এিই বযচির চিনচট মন নাই, চিন্তু মসনর এিচট অবিা 

অপরগুচ সি পচরর্ি হ   সহজাি-জ্ঞান চবিারপূবতি-জ্ঞাসন া চবিারপূবতি-জ্ঞান 

জ্ঞানািীি আবিা  পচরর্ি হ ; সুিরাং অবিাগুচ র মসধয এিচট অপরচটর চবসরাধী ন   

প্রিিি যপ্ররর্া য়ুচিচবসরাধী ন -বরং য়ুচির পূর্তিা সাধন িসর  ঈশ্বরসপ্রচরি 

মহাপুরুষ্গ্র্ যয়মন বচ  াসেন, ‘আচম বংস িচরসি আচস নাই, সমূ্পর্ত 

  

িচরসি আচস াচে-‘যসইরূপ যপ্ররর্াা য়ুচিসি পচরপূনত িসর, য়ুচির সচহি উহার সমূ্পর্ত 

সামঞ্জসয আসে  

  

ববজ্ঞাচনি উপাস  আমাচরগ্সি সমাচধ বা জ্ঞানািীি অবিা   ই া য়াইবার জনযই 

যয়াসগ্র চবচভন্ন যসাপানগুচ  উপচরষ্ট হই াসে  অচধিন্তু এচট বুঝা চবসশষ্ আবশযি যয়, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । রাজব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 76 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই অিীচি  যপ্ররর্া াসভর শচি প্রািীন মহাপুরুষ্গ্সর্র নযা  প্রসিযি মানুসষ্র 

্ভাসবই অন্তচনতচহি রচহ াসে  এই মহাপুরুষ্গ্র্ সমূ্পর্ত পিাক্-অিু নী  চিেু চেস ন 

না, িারহারা যিামার আমার মসিাই মানুষ্ চেস ন  িারহারা উচ্চসঙ্গর যয়াগ্ী চেস ন এবং 

এই জ্ঞানািীি অবিা  াভ িচর াচেস ন  যিষ্টা িচরস  িুচম-আচমা উহা  াভ িচরসি 

পাচর  িারহারা যিান চবসশষ্-প্রিাসরর অদূ্ভি য াি চেস ন না  এিজন ঐ অবিা  াভ 

িচর াসেন- এই ঘটনা হইসিই প্রমাচর্ি হ  যয়, প্রসিযি বযাচির পসক্ষ্ই ঐ অবিা  াভ 

িরা সম্ভব  ইহা যয় শুধু সম্ভব িাহা ন , সি সিই িাস  ঐ অবিা  াভ িচরসি হইসব, 

এবং ইহাই ধমত  অচভজ্ঞিাই আমাসরর এিমাত্র চশক্ষ্ি  আমরা সারা জীবন িিতচবিার 

িচরসি পাচর, চিন্তু চনসজরা প্রিযক্ষ্ অনুভব না িচরস  সসিযর ির্ামাত্র বুচঝসি পাচরব 

না  িস িখ পাচন পুিি পচড়সি চর া িুচম যিান বযচিসি অস্ত্রচিচিৎসি িচর া িুচ বার 

আশা িচরসি পার না  এিখ পাচন মানচিত্র যরখ পাই া আমার যরশ যরচখ পবার যিৌিূহ  

িচরিাাত িচরসি পার না  এিখ পাচন মানচিত্র যরখ পাই া আমার যরশ যরচখ পবার যিৌিূহ  

িচরিাাত িচরসি পার না  আমাসি প্রিযক্ষ্ অচভজ্ঞিা অজতন িচরসি হইসব  মানচিত্র 

যিব  অচধিির জ্ঞান াসভর আগ্রহ জ্ন্্াই া চরসি পাসর  ইহা বযিীি উহার আর যিান 

মূ য নাই  শুধু পুিসির উপর চনভতরিা মানুসষ্র মনসি অবনচির চরসিই  ই া য়া   

ঈশ্বরী  জ্ঞান যিব  এই পুিসি বা ঐ শাসস্ত্র সীমাবদ্ধ-এরূপ ব া অসপক্ষ্া যঘারির 

ঈশ্বরচনন্দা আর চি হইসি পাসর? মানুষ্ ভগ্বান্ সি অনন্ত বস , আবার এিচট কু্ষ্দ্র গ্রসের 

গ্চন্ডসি িারহাসি আবদ্ধ িচরসি িা !-চি িাহার স্পধতা! যিান চবসশষ্ ধমতগ্রসে য়াহা আসে, 

িাহা চবশ্বাস িসর নাই বচ  া, ‘এিখ পাচন গ্রসের মসধয সমুর  ঈশ্বরী  জ্ঞান সীমাবদ্ধ’-

ইহা চবশ্বাস িচরসি প্রস্তুি হ  নাই বচ  া  ক্ষ্  ক্ষ্ য াি চনহি হই াসে  অবশয এই 

চনধসনর া হিযার য়ুগ্ এখ পন িচ  া চগ্ াসে, চিন্তু জগ্ৎ এখ পনা ধমতগ্রসে অন্ধচবশ্বাস দ্বারা 

রিঢ়ভাসব শিঙ্খচ ি  

  

ববজ্ঞাচনি উপাস  জ্ঞানািীি অবিা  াভ িচরসি হইস  যিামাচরগ্সি রাজসয়াগ্চবষ্স  

যয়-সি  উপসরশ চরসিচে, িাহার চবচভন্ন যসাপান চর া অগ্রসর হা া প্রস াজন  

প্রিযাহার া ধারর্ার পর, এখ পন ধযাসনর চবষ্  আস ািনা িচরব  যরসহর চভিসর বা 
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বাচহসর যিান িাসন মনসি চিেুক্ষ্র্ চির রাচখ পসি পাচরস  মন অচবচচ্ছন্ন গ্চিসি ঐ চরসি 

প্রবাচহি হইবার শচি  াভ িচরসব  এই অবিার নাম ‘ধযান’   ধযাসনর শচি য়খ পন এি 

বিচদ্ধ পা  যয়, সাধি অনুভসবর বচহভতাগ্ বজতন িচর া শুধু উহার অন্তভতাগ্চটর অাতাৎ অসাতর 

ধযানই িসরন, িখ পন যসই অবিা  নাম ‘সমাচধ’  ধারর্া, ধযান া সমাচধ-এই চিনচটসি 

এিত্র ‘সংয়ম’ বস ; অাতাৎ প্রামিঃ য়চর যিহ যিান 

  

বস্তুর উপর মন এিাগ্র িচরসি পাসর, পসর রীঘতিা  ধচর া ঐ এিাগ্রিার ভাব রক্ষ্া 

িচরসি পাসর, অবসশসষ্ এইরূপ ক্রমাগ্ি এিাগ্রিা দ্বারা, যয় অভযন্তরীর্ িারর্ হইসি 

ঐ বাহয বস্তুর অনুভূচি উৎপন্ন হই াসে, য়চর শুধু িাহারই উপর মনসি ধচর া রাচখ পসি 

পাসর, িসব সবচিেুই এইরূপ মসনর বশীভূি হই া য়া   

  

এই ধযানাবিাই মানব জীবসনর সসবতাচ্চ অবিা  য়িক্ষ্র্ বাসনা াাসি, িিক্ষ্র্ য়াাাত সুখ প 

সম্ভব ন , যিব  ধযানভাসব সাচক্ষ্রূসপ সবচিেু পয়তাস ািনা িচরসি পাচরস ই আমাসরর 

প্রিিি সুখ প া আনন্দ  াভ হ   ইির প্রার্ীর সুখ প ইচিস , মানুসষ্র সুখ প বুচদ্ধসি, আর 

যরবমানব আধযাচিি ধযাসনই আনন্দ াভ িসরন  চয়চন এইরূপ ধযানাবিা  াভ 

িচর সেন, িারহার চনিটই জগ্ৎ য়াাাত সুন্দররূসপ প্রচিভাি হ   য়ারহার বাসনা নাই, 

চয়চন যিান চবষ্স  চনসজসি চ প্ত িসরন না, িারহার চনিট প্রিিচির এই চবচিত্র পচরবিতন 

সুন্দর া মহান্ ভাসবর এি অলুরন্ত চিত্রপট! 

  

ধযাসন এই িত্ত্বগুচ  বুচঝসি হইসব  মসন ির, এিচট শব্দ শুচন াম  প্রাসম বাচহসর এিচট 

িম্পন উচি , িারপর স্না বী  গ্চি উহাসি মসনর িাসে  ই া যগ্ , পসর মন হইসি 

এি প্রচিচক্র া হই , সসঙ্গ সসঙ্গ আমাসরর বাহযবস্তুর জ্ঞান উচরি হই ; এই বাহযবস্তুচটই 

ইাাসর িম্পন হইসি মানচসি প্রচিচক্র া পয়তন্ত চভন্ন চভন্ন পচরবিতনগুচ র িারর্  

যয়াগ্শাসস্ত্র এই চিনচটসি শব্দ, অাত া জ্ঞান বস   পরাাতচবজ্ঞান া শারীরচবজ্ঞাসনর ভাষ্া  

ঐগুচ সি ইাাসরর িম্পন, স্না ু া মচিসষ্কর গ্চি এবং মানচসি প্রচিচক্র া ব া হ   এই 

চিনচট প্রচক্র া সমূ্পর্ত ্িে হইস া এমনভাসব চমচশ া চগ্ াসে যয়, ঐগুচ র প্রসভর 

অচি অস্পষ্ট  বািচবি আমরা এখ পন ঐ চিনচটর যিানচটসিই অনুভব িচরসি পাচর না, 
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উহাসরর সচ্চ ি ল  অনুভব িচর এবং যসচটসিই বাহযবস্তু বচ   প্রসিযি 

অনুভবচক্র াসিই এই চিনচট বযাপার রচহ াসে; উহাচরগ্সি পিাক্ িচরসি না পারার যিান 

িারর্ নাই  

  

প্রাাচমি প্রস্তুচি দ্বারা য়খ পন মন রিঢ় া চন চেি হ  এবং সূক্ষ্মির অনুভসবর শচি  াভ 

িসর, িখ পন উহাসি ধযাসন চনয়ুি িরা িিতবয  প্রামিঃ িূ  বস্তু  ই া ধযান িচরসি 

হইসব  পসর ক্রমশঃ ধযান সূক্ষ্ম হইসি সূক্ষ্মির হইসব, যশসষ্ চবষ্ শূনয ধযাসন পচরর্ি 

হই যব  মনসি প্রাসম অনুভূচির বাহয িারর্গুচ , পসর স্না ুমাধযি গ্চি, িারপর চনসজর 

প্রচিচক্র াগুচ সি অনুভব িচরবার জনয চনয়ুি িচরসি হইসব  মন য়খ পন যবরনা বা 

অনুভূচির বাহয িারর্গুচ  পিাক্ ভাসব জাচনসি পাচরসব, িখ পন মসনর সমুর  সূক্ষ্ম-জড় 

পরাাত, সমুর  সূক্ষ্মশরীর া সূক্ষ্মরূপ অনুভব িচরবার ক্ষ্মিা হইসব  মন য়খ পন 

অভযন্তরীর্ গ্চিগুচ সি পিাক্ ভাসব জাচনসি পাচরসব, িখ পন চনসজর া অপসরর মানচসি 

িরঙ্গগুচ  জড়-শচিরূসপ পচরর্ি হইবার পূসবতই মন ঐগুচ  চন চেি িচরবার ক্ষ্মিা 

 াভ িচরসব  য়খ পন মন মানচসি প্রচিচক্র াগুচ সি পিািভাসব অনুভব িচরসব, িখ পন 

যয়াগ্ী সবচিেুর জ্ঞান  াভ িচরসি পাচরসবন; িারর্ অনুভবসয়াগ্য প্রচিচট বস্তু, প্রচিচট 

চিন্তা এই মানচসি প্রচিচক্র ার 

  

ল   এরূপ অবিা াভ হইস  যয়াগ্ী চনজ মসনর চভচতি পয়তন্ত অনুভব িচরসবন এবং মন 

িখ পন িারহার সমূ্পর্ত আ সতি আচসসব  যয়াগ্ীর িখ পন নানাপ্রিার অস ৌচিি শচি াভ হ ; 

য়চর চিচন এই সি  শচির যিান এিচট দ্বারা প্র ুি হই া পসড়ন, িসব িারহার ভচবষ্যৎ 

উন্নচির পা রুদ্ধ হই া য়া   যভাসগ্র পশ্চাসি ধাবমান হইস  এই অচনষ্ট হ   চিন্তু য়চর 

এই-সি  অস ৌচিি শচি পয়তন্ত িযাগ্ িচরবার ক্ষ্মিা িারহার াাসি, িসব চিচন মন-

সমুসদ্র বিচতি-িরঙ্গ সমূ্পর্ত চনসরাধ-িরা-রূপ যয়াসগ্র িরম  সক্ষ্য উপনীি হইসি পাসরন  

িখ পনই মসনর নানাপ্রিার চবসক্ষ্প শরীসরর নানাচবধ গ্চি দ্বারা চবিচ ি না হই া আিার 

মচহমা চনজ পূর্ত যজযাচিসি প্রিাচশি হইসব  িখ পন যয়াগ্ী িারহার শাশ্বি ্রূপ উপ চি 

িচরসবন, বুচঝসবন-চিচন জ্ঞানঘন, অচবনাশী া সবতবযাপী  
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এই সমাচধসি প্রসিযি মানুসষ্র, এমন চি প্রসিযি প্রার্ীর অচধিার আসে  চনম্নির 

জীবজন্তু হইসি উচ্চিম যরবিা পয়তন্ত সিস ই যিান না যিান সমস  এই অবিা  াভ 

িচরসব; য়াহার য়খ পন এই অবিা  াভ হ , িখ পনই িাহার প্রিিি ‘ধমত’ আরম্ভ হ   িাহার 

পূবত পয়তন্ত আমরা শুধু ঐ অবিার চরসি য়াইবার জনয সংগ্রাম িচরসিচে  য়াহাসরর যিান 

‘ধমত’ নাই, িাহাসরর সচহি আমাসরর এখ পন যিান প্রসভর নাই, িারর্ অিীচি  িত্ত্ব 

সম্বসন্ধ আমাসররা যিান প্রিযক্ষ্ অচভজ্ঞিা নাই  প্রিযক্ষ্ অচভজ্ঞিা  উপনীি িরা বযিীি 

এই এিাা্গ্রিা-সাধসনর চি প্রস াজন? এই সমাচধ  াভ িচরবার প্রসিযিচট সাধন-সসাপান 

য়ুচিপূবতি চবিার িরা হই াসে, য়াায়াভাসব চবনযি হই াসে া ববজ্ঞাচনি প্রর্া ীসি 

সংবদ্ধ হই াসে  য়চর চিি চিি সাধন িরা হ , িাহা হইস  উহা চনশ্চ ই আমাচরগ্সি 

বাচিি  ক্ষ্যিস  যপৌরোই া চরসব  িখ পন সমুর  দুঃখ প িচ  া য়াইসব, সি  য়ের্া 

অন্তচহতি হইসব, িমতবীজ রগ্ধ হই া য়াইসব, আিাা অনন্তিাস র জনয মুি হই া 

য়াইসব  
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৮. সংণেণপ রাজণযাগ (অষ্টি অধ্যায়) 

িূমতপুরার্১ হইসি ্চ্ছন্দ অনুবার িচর া রাজসয়াসগ্র সারাংশ চনসম্ন প্ররতি হই   

  

যয়াগ্াচগ্ন মানসবর পাপ-চপঞ্জরসি রগ্ধ িসর; িখ পন চিতিশুচদ্ধ হ ,  সাক্ষ্াৎ চনবতার্  াভ 

হ   যয়াগ্ হইসি জ্ঞান  াভ হ , জ্ঞানা আবার যয়াগ্ীসি সাহায়য িসর  য়ারহার মসধয 

যয়াগ্ া জ্ঞান সমচেি, ঈশ্বর িারহার প্রচি প্রসন্ন  য়ারহারা প্রিযহ এিবার, দুইবার, চিনবার 

অাবা সরাসবতরা ‘মহাসয়াগ্’ অভযাস িসরন, িারহাচরগ্সি যরবিা বচ  া জাচনসব  যয়াগ্ 

দুই প্রিার-এিচটর বস  অভাব, অনযচট মহাসয়াগ্  য়খ পন চনসজসি শূনয া সবতপ্রিার 

গুর্চবরচহিরূসপ চিন্তা িরা য়া , িখ পন িাহাসি ‘অভাবসয়াগ্’ বস   যয় যয়াসগ্ আিাসি 

আনন্দপূর্ত, পচবত্র া ব্রসহ্মর সচহি অচভন্নরূসপ চিন্তা িরা হ , িাহাসি ‘মহাসয়াগ্’ বস   

যয়াগ্ী প্রসিযিচট দ্বারাই আিসাক্ষ্ৎিার িসরন  আমরা অনযানয যয়-সব যয়াসগ্র িাা 

শাসস্ত্র পাি িচর বা শুচনসি পাই, যস-সব যয়াগ্ এই মহাসয়াসগ্র সমস্রদর্ীভূি হইসি পাসর 

না  এই মহাসয়াসগ্ যয়াগ্ী চনসজসি া সমুর  জগ্ৎসি সাক্ষ্াৎ ঈশ্বররূসপ অনুভব িসরন  

ইহাই সি  যয়াসগ্র মসধয য্রদি  

  

রাজসয়াসগ্র এই িস িচট চবচভন্ন অঙ্গ বা যসাপান আসে-য়ম, চন ম, আসন, প্রার্া াম, 

প্রিযাহার, ধারর্া, ধযান া সমাচধ  উহাসরর মসধয ‘য়ম’ বচ সি অচহংসা, সিয, অসি , 

ব্রহ্মিয়ত া অপচরগ্রহ বুঝা   এই য়ম দ্বারা চিতিশুচদ্ধ হ   িা  মন া বািয দ্বারা িখ পনা 

যিান প্রার্ীর অচনষ্ট না িরাসি ‘অচহংসা’ বস   অচহংসা অসপক্ষ্া মহতির ধমত আর নাই  

জীসবর প্রচি এই অচহংসাভাব হইসি মানুষ্ যয় সুখ প  াভ িসর, িরসপক্ষ্া উচ্চির সুখ প 

আর নাই  সসিয দ্বারাই আমরা িসমতর ল   াভ িচর, সসিযর চভির চর াই সবচিেু 

পাা া য়া   সসিযই সমুর  প্রচিচিি  য়াাাত িানসিই ‘সিয’ বস   যিৌয়ত বা ব পূবতি 

অপসরর বস্তু গ্রহর্ না িরার নাম ‘অসি ’  িা মসনাবাসিয সবতরা সি  অবিা  পচবত্রিা 

রক্ষ্া িরার নামই ‘ব্রহ্মিয়ত’  অচি িসষ্টর সম া যিান বযচির চনিট হইসি যিান উপহার 

গ্রহর্ না িরাসি ‘অপচরগ্রহ’ বস   অপচরগ্রহ-সাধসনর উসেশয এই-িাহারা চনিট চিেু 
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 ইস  হৃর  অপচবত্র হই া য়া ; গ্রহীিা হীন হই া য়ান, চনসজর ্াধীনিা হারাই া 

যলস ন, এবং বদ্ধ া আসি হই া পসড়ন  

  

িপঃ ্াধযা , সসন্তাষ্, যশৌি া ঈশ্বর-প্রচর্ধান-এই িস িচটসি ‘চন ম’ বস   চন ম-

শসব্দর অাত চন চমি অভযাস া ব্রি-পা ন  উপবাস বা অনয উপাস  যরহসংয়মসি 

‘শারীচরি িপসযা’ বস   

  

১ িূমতপুরার্ উপচবভাগ্-এিারশ অধযা  দ্রষ্টবয  

  

যবরপাি অাবা অনয যিান মে উচ্চারর্, য়াহা দ্বারা সত্ত্বশুচদ্ধ হ , িাহাসি ‘্াধযা ’ বস   

মে জপ িচরবার চিন প্রিার চন ম আসে-বাচিি, উপাংশ া মানস  বাচিি জপ সবতচনসম্ন 

এবং মানস জপ সবতাসপক্ষ্া য্রদি  যয় জপ এি উচ্চ্সর িরা হ  যয়, সিস ই শুচনসি 

পা , িাহাসি ‘বাচিি’ বস   যয় জসপ যিব  াসি স্পন্দনমাত্র হ , চিন্তু যিান শব্দ 

যশানা য়া  না, িাহাসি ‘উপাংশ’ বস   যয় মেজসপ যিান শব্দ যশানা য়া  না, জপ িরার 

সসঙ্গ সসঙ্গ মসের অাত িরর্ িরা হ , িাহাসি ‘মানস জপ’ বস   উহাই সবতাসপক্ষ্া য্রদি  

ঋচষ্গ্র্ বচ  াসেন, যশৌি চদ্বচবধ-বাহয া আভযন্তর  মিচতিিা, জ  অাবা অনযানয দ্রবয 

দ্বারা শরীসরর শুচদ্ধসি ‘বাহয যশৌি’ বস ; য়াা স্নানাচর  সিয া অনযানয ধমতানুশী ন দ্বারা 

মসনর শুচদ্ধসি ‘আভযন্তর যশৌি’ বস   বাহয া আভযন্তর-উভ  শুচদ্ধই আবশযি  যিব  

চভিসর শুচি াাচি া বাচহসর অশুচি াাচিস  যশৌি য়সাষ্ট হই  না  য়খ পন উভ  প্রিার 

শুচদ্ধ িাসয়ত পচরর্ি িরা সম্ভব না হ , িখ পন যিব  আভযন্তর যশৌি-অব ম্বনই য্রদ স্কর  

চিন্তু এই উভ  প্রিার যশৌি না াাচিস  যিহই যয়াগ্ী হইসি পাসরন না  

  

ঈশ্বসরর স্তুচি, িরর্ া পূজারূপ ভচির নাম ‘ঈশ্বর-প্রচর্ধান’  য়ম া চন ম সম্বসন্ধ ব া 

হই   িারপর ‘আসন’  আসন-সম্বসন্ধ এইটুিু বুচঝসি হইসব যয়, বক্ষ্ঃি  গ্রীবা া মিি 

সমান রাচখ প া শরীরচটসি যবশ ্চ্ছন্দভাসব রাচখ পসি হইসব  অিঃপর প্রার্া াম  ‘প্রার্’ 

শসব্দর অাত-চনজ শরীসরর অভযন্তরি জীবনীশচি, এবং ‘আ াম’ শসব্দর অাত-উহার সংয়ম 

বা চন ের্  প্রার্া াম চিন প্রিার-অধম, মধযম া উতিম  প্রার্া াম চিন ভাসগ্ চবভি-
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পূরি, িুম্ভি া যরিি  যয় প্রার্া াসম ১২ যসসিন্ড িা  বা ু পূরর্ িরা য়া , িাহাসি 

‘অধম প্রার্া াম’ বস   ২৪ যসসিন্ড িা  বা ু পূরর্ িচরস  ‘মধযম প্রার্া াম’ া ৩৬ 

যসসিন্ড িা  বা ু পূরর্ িচরস  িাহাসি ‘উতিম প্রার্া াম’ বস   অধম প্রার্া াসম ঘমত া 

মধযম প্রার্া াসম িম্পন হ ; উতিম প্রার্া াসম শরীর  ঘু হই া আসন হইসি উচিি হ  

এবং চভিসর পরম আনন্দ অনুভূি হ   

  

গ্া ত্রী নাসম এিচট মে আসে, উহা যবসরর অচি পচবত্র মে  উহার অাতঃ ‘ আমরা এই 

জগ্সির প্রসচবিা পরম যরবিার বরর্ী  যিজ ধযান িচর, চিচন আমাসরর ধীশচি জাগ্রি 

িচর া চরন’  এই মসের আচরসি া অসন্ত প্রর্ব (ার) সংয়ুি আসে  এিচট প্রার্া াসমর 

সম  মসন মসন চিনবার গ্া ত্রী উচ্চারর্ িচরসি হ   প্রসিযি শাসস্ত্রই প্রার্া াম চিন 

ভাসগ্ চবভি বচ  া িচাি আসে, য়াা-সরিি (বাচহসর শ্বাসিযাগ্), পূরি (শ্বাসগ্রহর্) া 

িুম্ভি (চভিসর ধারর্ িরা, সুচির রাখ পা)  অনুভূচির য়ে ইচি গ্র্ বচহমুতখ প হই া িায়ত 

িচরসিসে া বাচহসরর বস্তুর সংস্পসশত আচসসিসে  ঐগুচ সি ইচ্ছাচির চন েসর্ আনাসি 

‘প্রিযাহার’ বস , অাবা চনসজর চরসি সংগ্রহ বা আহরর্ িরাই প্রিযাহার-শসব্দর অাত  

  

হৃদ্-পসদ্ম, মিসির যিসন্দ বা যরসহর অনয িাসন মনসি চির িরার নাম ‘ধারর্া’   

  

মনসি এি িাসন সং গ্ন িচর া, যসই িানচটসি চভচতিরূসপ গ্রহর্ িচর া এি চবসশষ্ 

প্রিার বিচতিিরঙ্গ উচিি িরা য়াইসি পাসর  অনয প্রিার িরঙ্গ এগুচ সি গ্রাস িচরসি 

পাসর না, পরন্তু ধীসর ধীসর এগুচ ই প্রব  হ   অনযগুচ  রূসর সচর া য়া -সশষ্ পয়তন্ত 

অন্তচহতি হ   অবসশসষ্ এই বহু-বিচতিরা নাশ হই া এিচট মাত্র বিচতি অবচশষ্ট াাসি; 

ইহাসি ‘ধযান’ বস   য়খ পন যিান অব ম্বসনর প্রস াজন াাসি না, সমুর  মনচটই য়খ পন 

এিচট িরঙ্গরূসপ পচরর্ি হ , মসনর যসই এিরূপিার নাম ‘সমাচধ’  িখ পন আর যিান 

চবসশষ্ িান া যিসির সাহাসয়যর প্রস াজন হ  না; যসগুচ র সাহায়য বযিীিই িখ পন 

যিব  যধয  বস্তুর ভাবমাত্র অবচশষ্ট াাসি  য়চর মনসি যিান যিসি ১২ যসসিন্ড চির 

িরা য়া , িাহাসি এিচট ‘ধারর্া’ হইসব; এইরূপ ১২চট ধারর্া হইস  এিচট ‘ধযান’ এবং 

এই ধযান দ্বারশ গুর্ হইস  এিচট ‘সমাচধ’ হইসব  
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যয়খ পাসন অচগ্ন আসে, জস , শুঙ্কপত্রািীর্ত ভূচমসি, বল্মীিপূর্ত িাসন, বর্যজন্তুসমািু  বসন, 

যয়খ পাসন চবপরাশঙ্কা আসে এমন িাসন, িিুষ্পসা, অচিশ  যিা াহ পূর্ত িাসন, অাবা 

যয়খ পাসন বহু দুজতসনর বাস, যস-িাসন যয়াগ্ সাধন িরা উচিি ন   এই বযবিা চবসশষ্ভাসব 

ভারসির পসক্ষ্ প্রসয়াজয  য়খ পন শরীর অচিশ  োন্ত বা অসুি যবাধ হ , অাবা মন য়খ পন 

অচিশ  দুঃখ পপূর্ত া চবষ্ণ্ণ াাসি, িখ পন সাধন িচরসব না  অচি সুগুপ্ত া চনজতন িাসন, 

যয়খ পাসন যিহ যিামাসি চবরি িচরসি আচসসব না, এমন িাসন চগ্ া সাধন ির  অশুচি 

িান চনবতািন িচরা না, বরং সুন্দর রিশযয়ুি িাসন অাবা যিামার চনজগ্িসহ এিচট সুন্দর 

ঘযর বচস া সাধন িচরসব  প্রাসমই প্রািীন যয়াচগ্গ্র্সি, যিামার চনজ গুরু া ভগ্বান্ সি 

প্রর্াম িচর া সাধসন প্রবিতি হইসব  

  

ধযাসনর চবষ্  পূসবতই উচেচখ পি হই াসে  এখ পন িিিগুচ  ধযাসনর প্রর্া ী বচর্তি হইসিসে  

চিি সর ভাসব উপসবশন িচর া চনজ নাচসিাসগ্র রিচষ্ট রাসখ পা  ক্রমশঃ আমরা জাচনব, 

চিভাসব ইহাদ্বারা মন এিাগ্র হ   রশতসনচিস র স্না ুগুচ  চন ের্ িচর া প্রচিচক্র ার 

যিিভূচমসিা অসনিটা আ সতি আনা য়া , এইভাসব উহাদ্বারা ইচ্ছাশচিা অসনিটা 

চন চেি হ   

  

এইবার িস িপ্রিার ধযাসনর িাা ব া য়াইসিসে  িেনা ির, মিি হইসি চিচঞ্চং 

ঊসবত এিচট পদ্ম রচহ াসে, ধমত উহার যিি, জ্ঞান উহার মির্া , যয়াগ্ীর অষ্টচসচদ্ধ ঐ 

পসদ্মর অষ্টর , আর ববরাগ্য উহার অভযন্তরি িচর্তিা  য়চর যয়াগ্ী বাচহসরর শচি 

(অষ্টচসচদ্ধ) পচরিযাগ্ িচরসি পাসরন, িসবই চিচন মুচি াভ িচরসবন  এই িারসর্ই 

অষ্টচসচদ্ধসি বাচহসরর অষ্টর রুসপ এবং অভযন্তরি িচর্তিাসি পর-দবরাগ্য অাতাৎ 

অষ্টচসচদ্ধসিা ‘ববরাগ্য’-রূসপ বর্তনা িরা হই   এই পসদ্মর অভযন্তরি িচর্তিাসি পর-

ববরাগ্য অাতাৎ অষ্টচসচদ্ধসিা ‘ববরাগ্য’-রূসপ বর্তনা িরা হই   এই পসদ্মর অভযন্তসর-

চহর্ , সবতশচিমান্, অস্পশতয, াঙ্কারবািয, অবযি, যজযাচিমতন্ড মধযবিতী পুরুষ্সি 

ধযান ির  আর এিপ্রিার ধযাসনর চবষ্  িচাি হইসিসে  চিন্তা ির, যিামার হৃরস র 

চভিসর এিচট আিাশ রচহ াসে, আর ঐ আিাসশর মসধয এিচট অচগ্নচশখ পা  
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জ্বচ সিসে; ঐ চশখ পাসি চনজ আিারূসপ চিন্তা ির, আবার ঐ চশখ পার অভযন্তসর আর এি 

যজযাচিমত  আস াসির চিন্তা ির; উহা যিামার আিার আিা-পরমািা, ঈশ্বর  হৃরস  

এই ভাবচট ধযান ির  ব্রহ্মিয়ত, অচহংসা অাতাৎ সি সি-এমন চি মহাশত্রুসিা ক্ষ্মা 

িরা, সিয, আচিিয প্রভিচি চবচভন্ন বিচতি বা ব্রি্রূপ  ইহাসরর সবগুচ সিই য়চর িুচম 

চসদ্ধ হইসি না পাসরা, িাহা হইস  দুঃচখ পি বা ভীি হইা না  যিষ্টা ির, ধীসর ধীসর সবই 

আচসসব  চবষ্ াসচি, ভ  া যক্রাধ পচরিযাগ্পূবতি চয়চন ভগ্বাসন ি্  হই াসেন, 

িারহারই শরর্াগ্ি হই াসেন, য়ারহার হৃর  পচবত্র হই া চগ্ াসে, চিচন ভগ্বাসনর চনিট 

য়াহা চিেু িান, ভগ্বান্ িৎক্ষ্র্াৎ িাহা পূরর্ িচর া যরন  অিএব িারহাসি জ্ঞান, ভচি 

অাবা ববরাগ্যসয়াসগ্ উপাসনা ির  

  

‘চয়চন িাহাসিা ঘির্া িসরন না, চয়চন সিস র চমত্র, চয়চন সিস র প্রচি িরুর্াসম্পন্ন, 

য়ারহার চনজ্ বচ সি চিেু নাই, চয়চন সুসখ প দুঃসখ প সমভাবাপন্ন, বধয়তশী , চয়চন 

অহংিারমুি হই াসেন, চয়চন সরাই সন্তুষ্ট, চয়চন সবতরাই যয়াগ্য়ুি হই া িমত িসরন, 

য়িািা া রিঢ়-চনশ্চ , য়ারহার মন া বুচদ্ধ আমার প্রচি অচপতি হই াসে, চিচনই আমার 

চপ্র  ভি  য়ারহা হইসি য াসি উচদ্বগ্ন হ  না, চয়চন য ািসমূহ হইসি উচদ্বগ্ন হন না, চয়চন 

অচিচরি হষ্ত, যক্রাধ, দুঃখ প, ভ  া উসদ্বগ্ িযাগ্ িচর াসেন, এইরূপ ভিই আমার চপ্র   

চয়চন যিান চিেুর উপর চনভতর িসরন না, চয়চন শুচি, রক্ষ্, সুখ পদুঃসখ প উরাসীন, য়ারহার দুঃখ প 

চবগ্ি হই াসে, চয়চন-চনসজর জনয সি  িমতসিষ্টা িযাগ্ িচর াসেন, চয়চন চনন্দা া 

স্তুচিসি িু যভাবাপন্ন, যমৌনী, য়াহা চিেু পান িাহাসিই সন্তুষ্ট, গ্িহশূনয-য়ারহার চনচরতষ্ট 

যিান গ্িহ নাই, সমুর  জগ্ৎই য়ারহার গ্িহ, য়ারহার বুচদ্ধ চির, এইরূপ বযচিই আমার ভি, 

এইরূপ বযাচিই যয়াগ্ী হইসি পাসরন ’ ১  

  

************ 

  

নারর নাসম এি মহান্ যরবচষ্ত চেস ন  যয়মন মানুসষ্র মসধয ঋচষ্ অাতাৎ বড় বড় যয়াগ্ী 

াাসিন, যসইরূপ যরবিাসরর মসধযা বড় বড় যয়াগ্ী আসেন  নাররা যসইরূপ এিজন 
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মহাসয়াগ্ী চেস ন  চিচন সবতত্র ভ্রমর্ িচর া যবড়াইসিন  এিচরন চিচন এি বসনর মধয 

চর া য়াইসি য়াইসি যসখ পাসন যরচখ পস ন এিজন য াি ধযান িচরসিসে; যস এি 

গ্ভীরভাসব ধযান িচরসিসে, এি রীঘতিা  এিাসসন উপচবষ্ট আসে যয়, িাহার িিুচরতসি 

প্রিান্ড বল্মীি-স্তুপ চনচমতি হই া চগ্ াসে  যস নাররসি বচ  , ‘প্রসভা, আপচন যিাাা  

য়াইসিসেন?’ নারর উতির িচরস ন, ‘ববিুসে য়াইসিচে ’ িখ পন যস বচ  , ‘ভগ্বান্ সি 

চজজ্ঞাসা িচরসবন, চিচন িসব আমা  িিপা িচরসবন, িসব আচম মুিি াভ িচরব ’ 

আরা চিেুরূর য়াইসি নারর আর এিচট য ািসি যরচখ পস ন  যস বযচি  ম্ফ-ঝম্ফ নিিয-

গ্ীিাচর িচরসিচে , যসা বচ  , ‘া নারর, যিাাা  িস ে?’ িার িে্র া ভাব-ভচগ্ন 

পাগ্স র মসিা  নারর িাহাসিা বস স ন, ‘্সগ্ত য়াইসিচে ’ যস বচ  , ‘িা-হ’য  

ভগ্বান্ সি চজজ্ঞাসা িরসবন, আচম িসব মুি হসবা ’  

  

নারর িচ  া যগ্স ন  িা ক্রসম নারর আবার যসই পসা য়াইবার সম  বল্মীি-িূপ মসধয 

ধযানি যসই যয়াগ্ীসি যরচখ পসি পাইস ন  যস চজজ্ঞাসা িচর , ‘যরবসষ্ত, আপচন চি আমার 

িাাা ভগ্বান্ সি চজজ্ঞাসা িচর াচেস ন?’ ‘হার, চনশ্চ ই চজজ্ঞাসা িচর াচে াম ’ ‘চিচন 

চি বচ স ন?’ নারর উতির চরস ন, ‘ভগ্বান্ বচ স ন-মুচি পাইসি যিামার আরা িার 

জ্  াচগ্সব ’  িখ পন যসই বযচি চব াপ া আিতনার িচর া বচ সি  াচগ্ , ‘আচম এি 

ধযান িচর াচে যয়, আমার িিুচরতসি বল্মীি-িূপ হই া চগ্ াসে, এখ পনা আমার িার জ্ 

অবচশষ্ট!’ নারর িখ পন অপর বযচির চনিট যগ্স ন  যস চজজ্ঞাসা িচর , ‘আমার িাা 

চি চজজ্ঞাসা িসরচেস ন?’ নারর বচ স ন, ‘হার, এই যিামার স্ুসখ প যিরিু  গ্াে 

যরচখ পসিে? এই গ্াসে য়ি পািা আসে, যিামাসি িিবার জ্গ্রহর্ িচরসি হইসব, িসব 

িুচম মুচি াভ িচরসব ’ এই িাা শুচন া যস আনসন্দ নিিয িচরসি  াচগ্ , বচ  , ‘এি 

অে সমস  মুচি াভ ি’রব!’ িখ পন এি বরববার্ী হই , ‘বৎস, িুচম এই মুহুসিত 

মুচি াভ িচরসব ’  যস বযাচি এইরূপ অধযবসা সম্পন্ন চে  বচ  াই, িাহার ঐ 

পুরস্কার াভ হই   যস বযচি বহু জ্ সাধন িচরসি প্রস্তুি চে   চিেুই িাহাসি চনরুরযম 

িচরসি পাসর নাই  চিন্তু ঐ প্রাম বযচি িার জ্সিই বড় যবশী মসন িচর াচে   যয় 
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বযচি মুচির জনয শি শি য়ুগ্ অসপক্ষ্া িচরসি প্রস্তুি চে , িাহার নযা  

অধযবসা সম্পন্ন হইস ই উচ্চিম ল  াভ হই া াাসি  
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