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০. প্রকাশককর চিকেদি / প্রস্তােিা 

প্রকাশককর চিকেদি 

  

স্বামীজী আকমচরকায় তাাঁহার চশষ্য সারা চস.েুকের(Mrs.Sara C.Bull) োচতকত ককয়কজি 

অন্তরকের সচহত ‘য াগ’  সম্বকে য  আকোিিা ককরি, চমকসস েুে তাহা চেচয়য়া রাকয়ি  

পকর ভক্ত, স্বজি ও েেুোেকের মকযয চেতরকের জিয আকমচরকার েেুগে ১৯৯৩ খ্ীীঃ 

তাহা প্রকাশ ককরি  েততমাি পুচিকা তাহারই ভাষ্ান্তর  

  

ভারতীয় ইংকরজী সংস্করে (Six Lessons on Raja Yoga) ১৯২৮ খ্ীীঃ যেব্রুআচর মাকস প্রথম 

প্রকাচশত হয়  প্রকাশককর চিকেদি হইকত যশষ্ ককয়কচি পঙচক্তর অিুোদ যদওয়া হইেীঃ 
  

এই পাঠগুচে সম্বকে েো  ায়-আযযাচিক সাযিার কথা এয়াকি সংচপ্ত  আকাকর ও 

পচরষ্কারভাকে উপস্থাচপত, উপরন্তু আকে-চেকশষ্তীঃ রাজক াগসাযিার েহু মূেযোন্ ইচেত 

ও পথচিকদতশ  

  

আকমচরকাি সংস্করকে পুিকয়াচির প্রচ্ছদপি এইরূকপ মুচিতীঃ  

  

RAJA YOGA 

Six Lessons 

By 

Swami Vivekananda 

Gift Edition 

1913 
  

প্রিােিা 

  

রাজক াগও পৃচথেীকত প্রিচেত অিযািয চেজ্ঞাকির মকতা একচি চেজ্ঞাি  এই চেজ্ঞাি মকির 

চেকেষ্ে; অতীচিয় জগকতর তথযসংগ্রহ দ্বারাই একত আযযাচিক রাজয গকত যতাো হয়  
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সকে যদকশর মহান্ আিাক তরাই ে’যে যগকেি, ‘যদকয়চে ও জাচি’   ীশু,, পে ও চপিার 

সককেই েকেি, তাাঁকদর প্রিাচরত সতয তাাঁরা প্রতযপ ককরকেি  

  

এই প্রতযপািুভূচত য াগ-েব্ধ  

  

স্মৃচত ো যিতিা সত্তার সীমা হ’যত পাকর িা; যকিিা আর একিা অতীচিয় অেস্থা আকে; 

যসয়াকি এেং অকিতি অেস্থায় যকাি ইচিকয়র অিুভূচত যিই, চকন্তু এই টিচির মকযয 

আকাশ-পাতাে তোত, য মি-জ্ঞাি আর অজ্ঞাি  য  য াগশাস্ত্র চিকয় আমরা আকোিিা 

করচে, যসিা চঠক চেজ্ঞাকির মকতাই  ুচক্তর উপর প্রচতচিত  

  

মকির একাগ্রতাই হকচ্ছ সমি জ্ঞাকির উৎস  

  

য াগ আমাকদর চশপা যদয়-চকভাকে জতকক অযীি ক’যর রায়া  ায়; জত চিরচদি যিতকির 

অযীিই থাককে  

  

‘য াগ’ মাকি (Yoke) জুকত যদওয়া; অথতাৎ জীোিার সকে পরমািার চমেি ক’যর 

যদওয়া  

  

মি যিতি-ভূচমকত ও তার চিম্নিকর কাজ ককর  আমরা  াকক যিতিা েচে, যসিা আমাকদর 

প্রকৃচতর অিন্ত শৃঙ্খকের একিা চশকচে-মাত্র  

  

একিুয়াচি যিতিা চিকয় আমাকদর এই ‘আচম’, আর তার িারচদকক চেরাি অকিতি সত্তা; 

এই ‘আচম’র ওপাকর আমাকদর অজ্ঞাত অতীচিয় ভূচম  

  

চিয়চমতভাকে চঠক চঠক য াগ অভযাস করকে মকির ির একিার পর একিা উ্ুক্ত হয়, 

আর প্রকতযক িকর আমাকদর সামকি িতুি িতুি তথয প্রকাচশত হয়  আমরা যদচয়, য ি 

আমাকদর সামকি িতুি জগকতর সৃচি হকচ্ছ, আমাকদর হাকত য ি িতুি িতুি শচক্ত একস 

পতকে; চকন্তু মাঝ-রািায় আমরা য ি যথকম িা  াই! হীকরর য়চি সামকি পকত রকয়কে, 

কাাঁকির পুাঁচত য ি আমাকদর যিাকয় যাাঁযাাঁ োচগকয় িা যদয়  
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ভগোিই আমাকদর েপয, তাাঁর কাকে য কত িা পারকে আমাকদর চেিাশ  

  

 াাঁরা সাযক-চসচি োভ করকত িাি, তাাঁকদর চতিচি চজচিস দরকার  

  

প্রথমীঃ ইহকোককর ও পরকোককর সে যভাগ-োসিা োতকত হকে; িাইকত হকে শু,যু ভগোন্ 

আর সতয  

  

চদ্বতীয়ীঃ সতয আর ভগোিকক োভ করোর জিয তীব্র আকাঙ্ক্ষা িাই  য -মািুষ্ জকে 

ডুেকে, যস য মি োতাকসর জিয েযাকুে হয়, চঠক যতমচি েযাকুে হও; সতয ও ভগোকির 

জিয ঐরকম অযীর হও  

  

তৃতীয়ীঃ ে-চি চশপা  ১ম-মিকক েচহমুতয় হ’যত িা যদওয়া  ২য়-মিকক অন্তমুতয় ক’যর 

একিা ভাকে আেি রায়া  ৩য়-প্রচতোদ িা ক’যর সে চজচিস সহয করা  ৪থত-শু,যু ঈশ্বরকক 

িাও, আর চকেুই িয়  আপাত-মকিারম চেষ্য় আর য ি যতামাকক ঠকাকত িা পাকর  সে 

তযাগ ক’যর শু,যু ভগোিককই িাও  ৫ম-উপচস্থত যকাি একিা চেষ্য় িাও, তার যশষ্ প তন্ত 

চেিার কর, সমাযাি িা ক’যর যেকতা িা  সমকয়র চহসাে ক’যরা িা  আমাকদর জীেি 

সতযকক জািোর জিয, ইচিয়তৃচ্ত র জিয িয়; ইচিয়তৃচ্ত  পশু,রা কক,ক, আমরা কয়িও 

তাকদর মকতা যভাগ করকত পাচর িা  মািুষ্ মিিশীে; মৃতুযকক যস  তচদি িা জয় ককর, 

 তচদি িা আকোককর সোি পায়, ততচদি যস সংগ্রাম করকেই  চিষ্ফে েৃথা কথাোততায় 

যস চিকজর শচক্তপয় করকে িা  সামাচজকতা ও যোকমকতর পূজাই হকচ্ছ যপ্ত্তচেকতা  

আিা-চেেহীি, জাচতহীি, যদশহীি ও কােহীি  ৬ি-সেতদা চিকজর স্বরূপ চিন্তা কর  

কুসংস্কাকরর পাকর  াও  ক্রমাগত ‘আচম যোি, আচম যোি’-এই যভকে চিকজকক যোি 

ক’যর যেকো িা;  তচদি িা ব্রকের সকে অকভদজ্ঞাি(অপকরাপািুভূচত) হকচ্ছ, ততচদি 

চদিরাত্র চিকজকক েকো-কতামার স্বরূকপর কথা  

  

এই সে ককঠার সাযিচিিা েযতীত যকাি েে-োভ সম্ভে িয়  
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চিরকপপ পরব্রে উপেচব্ধ করকত পাচর, চকন্তু আমরা কয়িও তা ভাষ্ায় প্রকাশ করকত 

পাচর িা; য  মুহূকতত প্রকাশ করকত  াই, তয়চি তাাঁকক সীমােি ক’যর যেচে; েকে অিন্ত 

হকয় পকতি সান্ত  

  

ইচিকয়র সীমা োচতকয় য কত হকে, েুচিককও অচতক্রম করকত হকে; আর এ শচক্ত 

আমাকদর কাকে  

  

প্রাোয়াকমর প্রথম সাযি এক স্ত াহ অভযাস ক’যর চশষ্য গুরূকক জািাকে  
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১. প্রথম পাঠ 

প্রকতযকচি েযচক্তত্ব চেকচশত করকত হকে  সককেই এক যককি চগয়া চমচেত হকে  

  

‘কল্পিাই যপ্ররোর উৎস ও চিন্তার চভচত্ত ’  

  

প্রকৃচতর েযায়যা আমাকদর যভতকরই রকয়কে; পাথর পকত-এিা োইকরর ঘিিা, চকন্তু 

‘মাযযাকষ্তে’-আচেষ্কাকরর শচক্ত আমাকদর যভতকরই চেে, োইকর িয়  

  

য  যেশী য়ায় ো য  অিাহারী, য  যেশী ঘুকমায় ো য  য়ুে কম ঘুকমায়, যস য াগী হ’যত 

পাকর িা ১  

  

অজ্ঞাি, িঞ্চেতা, ঈষ্তা, আেসয ও তীব্র আসচক্ত-এই ক-চি য াগাভযাকসর পরম শত্রু  

য াগীর পকপ এই চতিচি চেকশষ্ প্রকয়াজিীয়ীঃ  

  

প্রথম-কদহ ও মকির পচেত্রতা  সে রককমর মচেিতা,  া মিকক িীকি িাচমকয় যদয়, য াগী 

তা পচরতযাগ করকে  

  

চদ্বতীয়-ধয ত  প্রথম প্রথম অকিক আশ্চ ত দশতিাচদ হকে, তারপর যস-সে েে হকয়  াকে  

এচিই হকচ্ছ সে যিকয় কচঠি সময়, চকন্তু যকর থাকা িাই; ধয ত থাককে যশকষ্ সতয োভ 

হকেই  

  

তৃতীয়-অযযেসায়  সম্পকদ চেপকদ, স্বাকস্থয যরাকগ-সে সময় য াগ অভযাস ক’যর  াও, 

একচি চদিও োদ চদও িা  

  

য াগ-সাযকির সেকিকয় প্রশি সময় হকচ্ছ চদি ও রাচত্রর সচেপে-কস-সময় যদহ ও মি 

য়ুে শান্ত থাকক, িঞ্চেতা ও অেসাদ চকেুরই তয়ি প্রােেয থাকক িা   চদ যস-সময় িা 
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পাকরা, তা হ’যে ঘুম যথকক উকঠ এেং শু,কত  াোর আকগ সাযি অভযাস করকে  েযচক্তগত 

পচরচ্ছন্নতা য়ুে পচরপাচিভাকে প্রকয়াজি(প্রতযহ স্নাি করকে)  

  

স্নাকির পর যেশ দৃঢ়ভাকে আসকি েসকে, মকি করকে তুচম য ি পাহাকতর মকতা অিে, 

যকাি চকেুই যতামাকক িতাকত পারকে িা  যমক,দকের উপর যজার িা চদকয় যকামর, ঘাত 

ও মাথা ঋজুভাকে রায়কে  যমক,দকের যভতর চদকয়ই সে চক্রয়া হয়, কাকজই যসচিকক 

টিেতে করা িেকে িা  

  

পাকয়র আঙুে যথকক আরম্ভ ক’যর যীকর যীকর শরীকরর প্রকতযকচি অে চস্থর করকে  এই 

চস্থর ভােচি মকি মকি চিন্তা কর, দরকার মকি হয় যতা প্রচত অে স্পশত করকে  

  

মাথায় িা যপ া্ঁেকিা প তন্ত যীকর যীকর িীকির চদক যথকক শরীকরর প্রচত অে চস্থর করকত 

করকত ওপকরর চদকক আসকে, য ি একচি অেও োদ িা  ায়  তারপর সমি যদহচি চস্থর 

ক’যর রায়কে  

  

১ গীতা, ৬ ১৬ 

১- ১০ 

  

সতয োভ করোর জিয ভগোন্ যতামায় এই যদহ চদকয়কেি; এই যি্কা আশ্রয় ককরই 

সংসার-সমুকির পাকর চিরন্তি সকতযর রাজয যতামায় য কত হকে  

  

এচি করা হকয় যগকে টিই িাসারন্ধ্র চদকয় গভীরভাকে শ্বাস গ্রহি করকে, তারপর টিই িাসা 

চদকয়ই চিীঃশ্বাস তযাগ করকে  তারপর  তপে যেশ স্বচ্ছন্দভাকে পাকরা, শ্বাস ক,ি ক’যর 

থাককে  এইরকম িারোর করা হকয় যগকে স্বাভাচেকভাকে চিীঃশ্বাস-প্রশ্বাস যিকে এেং 

জ্ঞািাকোককর জিয ভগোকির কাকে প্রাথতিা করকে  

  

‘চ চি এই চেশ্ব সৃচি ককরকেি, তাাঁর মচহমা আচম যযাি কচর, চতচি আমাকদর মিকক প্রেুি 

কক,ি’-আসকি েকস দশ-পির চমচিি এই মন্ত্রচির১ অথত চিন্তা কর  
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য -সে উপেচব্ধ ো দশতিাচদ হকে, গুক, োতা আর কাককও তা েেকে িা  

  

 তিা সম্ভে কম কথা েেকে  

  

সৎ চিন্তা করকে; আমরা  া চিন্তা কচর, তাই হকয়  াই  সৎ চিন্তা মকির সকে মচেিতা 

দগ্ধ করকত সাহা য ককর  

  

য াগী োতা আর সককেই য ি ক্রীতদাস  মুচক্তোকভর জিয েেকির পর েেি যককি 

যেেকত হকে  

  

অতীচিয় সত্তাকক সককেই জািকত পাকর  ভগোন্  চদ সতয হি, তকে তাাঁকক প্রতযপভাকে 

উপেচব্ধ করকত হকে; আিা  চদ থাকক, তকে চিশ্চয় আমরা তাাঁকক দশতি ও অিুভে করকত 

পারকো  

  

আিেস্তু আকে চকিা, তা যোঝার একমাত্র উপায়-এমি একিা চকেু হওয়া,  া যদহ িয়  

  

য াগীরা আমাকদর ইচিয়গুচেকক প্রযািতীঃ টি-ভাকগ ভাগ ককরি-জ্ঞাকিচিয় ও 

ককমতচিয়(অথো জ্ঞাি ও কমত)  

  

অন্তচরচিয় ো মকির ির িারচি  

  

প্রথম-মিীঃ,মিি ো চিন্তাশচক্ত  একক সং ত িা করকে এর সমি শচক্ত িি হকয়  ায়; 

সং ত করকে মিই আোর অদু্ভত শচক্তর আযার হকয় ওকঠ  

  

চদ্বতীয়-েুচি ো ইচ্ছাশচক্ত(তাকক যোযশচক্তও েো  ায়)  

  

তৃতীয়-অহংকার ো ‘ অহং’-েুচি  

  

িতুথত-চিত্ত, এচিই হ’ে উপাদাি,  াকত সকে েৃচত্ত চক্রয়া করকে, মকির চভচত্ততে, সকে 

েৃচত্তর আযার  এ য ি সমুি, আর েৃচত্তগুচে য ি এরই তরে  
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চিত্তেৃচত্ত-চিকরাকযর িামই য াগ-‘য াগ’ এক প্রকার চেজ্ঞাি,  ার সাহাক য আমরা চিকত্তর 

চেচভন্ন েৃচত্তকত রূপান্তচরত হওয়া েে করকত পাচর  সমুকি িাাঁকদর প্রচতচেম্ব য মি তরকে 

তরকে যভকঙ অস্পি হকয়  ায়, আিার প্রচতচেম্বও যতমচি মকির তরোঘাকত িুককরা 

িুককরা হকয়  ায়  

  

১ গায়ত্রী মন্ত্র 

  

সমুি চিিরে হকয়  য়ি আয়িার মকতা শান্ত হয়, তয়িই তাকত িাাঁ কদর পূেত প্রচতচেম্ব 

আমরা যদয়কত পাই; যতমচি মকির উপাদাি চিত্ত  য়ি সং কমর দ্বারা সমূ্পেত শান্ত হয়, 

তয়িই আিদশতি ঘকি  

  

মকির উপাদাি চিত্ত, শরীর িয়-সূক্ষ্মতর জতচেকশষ্, এেং চিরকাে যদহ দ্বারা আেিও 

থাকক িা  মাকঝ মাকঝ আমাকদর যদহ-েেি য  চশচথে হকয়  ায়, তা-ই এর প্রমাে  

ইচিয়সমূহ েকশ একি আমরা ইচ্ছামত এই অেস্থাোভ করোর অভযাস করকত পাচর  

  

এই অেস্থা সমূ্পেত আয়ত্ত হ’যে আমরা সমগ্র জগৎ চিয়ন্ত্রে করকত পাচর, কারে ইচিয়গে 

য -সে চেষ্য় আমাকদর কাকে যপ া্ঁকে যদয়, যসগুচে চিকয়ই যতা আমাকদর জগৎ  

স্বাযীিতাই উচ্চতর জীেকির চিহ্ন  ইচিকয়র েেি যথকক চিকজকক মুক্ত করকত পারকেই 

আযযাচিক জীেকির আরম্ভ  

  

য  ইচিকয়র অযীি, যসই সাংসাচরক, যসই ক্রীতদাস  

  

চিত্তেস্তুর চেচভন্ন েৃচত্ত-তরকে যভকঙ পতা সমূ্পেতরূকপ চিকরায করকত পারকেই আমাকদর 

যদহকোয িকে  ায়  এই যদহগুচে ধতচর করকত যকাচি যকাচি েৎসর যকর আমাকদর এতই 

ককঠার পচরশ্রম করকত হকয়কে য , যসই প্রকিিার মকযয এই যদহপ্রাচ্ত র আসে উক্শয 

য  পূেততা োভ করা, তা আমরা ভুকে যগচে  আমরা ভাচে, এই যদহিাকক ধতচর করাই 

েুচঝ আমাকদর সমি যিিার মূে উক্শয; এই-ই মায়া  এই মায়া আমাকদর ভাঙকত হকে, 
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মূে েকপযর চদকক চেরকত হকে; আর উপেচব্ধ করকত হকে-আমরা যদহ িই, যদহ 

আমাকদর ভৃতয  

  

মিকক যদহ যথকক আেদা ক’যর যদয়কত যশকয়া, ভাকো-মি যদহ যথকক পৃথক্  এই জত 

যদহিাকক আমরাই যিতিা ও জীেি চদই, তারপর ভাচে এিা যিতি ও োিে  আমরা এত 

দীঘতকাে য’যর এই যপাশাকিা প’যর আসচে য , এয়ি ভুকে যগচে-আমরা ও এই যপাশাক 

অচভন্ন িই, এেং ইচ্ছামত এই যপাশাক যেকত যেো  ায়  য াগ এই চেষ্কয় আমাকদর 

সাহা য করকত পাকর  যদহ একিা  ন্ত্রমাত্র, আমাকদর দাস-প্রভু িয়; মিীঃশচক্তসমূহকক 

আয়ত্ত করাই য াগাভযাকসর মুয়য ও মহান্ উক্শয  

  

চদ্বতীয় উক্শয-ক -ককাি চেষ্কয় সমগ্রভাকে মকির শচক্তগুচে চিকয়াগ করা  

  

 চদ যেশী কথা েকো, তাহকে য াগী হ’যত পারকে িা  
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২. চিতীয় পাঠ 

এই য াকগর িাম অিেক াগ, কারে এর প্রযাি অে আিচি   থা-  

  

প্রথম- ম  য াকগর এই অেচি সে যিকয় গুক,ত্বপূেত  এচি সারা জীেিকক চিয়চন্ত্রত করকে  

এচি আোর পাাঁি ভাকগ চেভক্তীঃ 

  

(১) কায়মকিাোককয চহংসা িা করা  

  

(২) কায়মকিাোককয যোভ িা করা  

  

(৩) কায়মকিাোককয পচেত্রতা রপা করা  

  

(৪) কায়মকিাোককয সতযচিি হওয়া  

  

(৫) কায়মকিাোককয েৃথা দাি গ্রহি িা করা(অপ্রচতগ্রহ)  

  

চদ্বতীয়-চিয়ম  শরীকরর  ত্ন, স্নাি, পচরচমত আহার ইতযাচদ  

  

তৃতীয়-আসি  যমক,দকের উপর যজার িা চদকয় কচিকদশ, স্কে ও মাথা ঋজুভাকে রায়কত 

হকে  

  

িতুথত-প্রোয়াম  প্রােোয়ুকক আয়ত্ব করোর জিয শ্বাসপ্রশ্বাকসর সং ম  

  

পঞ্চম-প্রতযাহার  মিকক েচহমুতয় হ’যত িা চদকয় অন্তমুতয় ক’যর যকাি চজচিস যোঝোর 

জিয োরংোর আকোিিা  

  

ষ্ি-যারো  যকাি এক চেষ্কয় মিকক একাগ্র করা  স্ত ম-যযাি  যকাি এক চেষ্কয় মকির 

অচেচচ্ছন্ন চিন্তা  
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অিম-সমাচয  জ্ঞাকির আকোক োভ করাই আমাকদর সকে সাযিার েপয  

  

 ম ও চিয়ম সারা জীেি য’যর আমাকদর অভযাস করকত হকে  যজাাঁক য মি একিা ঘাস 

দৃঢ়ভাকে িা যরা প তন্ত আর একিা যেকত যদয় িা, যতমচি একচি সাযি োতোর আকগ 

অপরচি যেশ ক’যর যোঝা এেং অভযাস করা িাই  

  

আজককর আকোিয চেষ্য়-প্রাোয়াম অথতাৎ প্রাকের চিয়মি  রাজক াকগর সাযিায় প্রােোয়ু 

চিত্তভূচমর মযয চদকয় আমাকদর আযযাচিক রাকজয চিকয়  ায়  প্রােোয়ু ো শ্বাসপ্রশ্বাস 

হকচ্ছ সমগ্র যদহ- কন্ত্রর চিয়ামক মূে িক্র (Fly-wheel)  প্রাে প্রথকম েুসেুকস, েুসেুস 

যথকক হৃদকয়, হৃদয় যথকক রক্ত-প্রোকহ, যসয়াি যথকক মচিকষ্ক, সে যশকষ্ মচিষ্ক যথকক 

মকি কাজ ককর  ইচ্ছা-শচক্ত োহয সংকেদি উৎপন্ন করকত পাকর, োহয সংকেদিও ইচ্ছা-

শচক্ত জাচগকয় তুেকত পাকর  আমাকদর ইচ্ছা টিেতে; আমরা এতই েি য , ইচ্ছার  থাথত 

শচক্তকক আমরা উপেচব্ধ কচর িা  আমাকদর অচযকাংশ কাক তর যপ্ররো আকস োইকর 

যথকক; েচহীঃপ্রকৃচত আমাকদর অন্তকরর সামযভাে িি ককর, চকন্তু আমরা তার সামযভাে 

িি কচরকত পাচর িা (ক িা আমাকদর পারা উচিত)  চকন্তু এ-সেই ভুে, প্রকৃতপকপ 

অচযকতর শচক্ত রকয়কে আমাকদর যভতকর  

  

 াাঁরা চিকজকদর অন্তকরর চিন্তারাজয জয় ককরকেি, তাাঁরাই েত েত সাযু ও আিা ত, তাাঁকদর 

কথার শচক্তও তাই এত যেশী  উচ্চ টিকগত আেি যকাি মন্ত্রীকক তাাঁর স্ত্রী গুেকর-কপাকা, 

মযু, যরশকমর সুকতা, দচত ও কাচে চদকয় উিার ককরচেকেি-এই রূপককর১ সাহাক য 

সুন্দরভাকে যদয়াকিা হকয়কে-প্রাকের চিয়মি যথকক চক ক’যর ক্রকম ক্রকম মকিারাজয জয় 

করা  ায়  প্রাোয়াম-রূপ যরশমসুকতার সাহাক যই একিার পর একিা শচক্ত আয়ত্ত ক’যর 

আমরা একাগ্রতা-রূপ রজ্জু য’রে, আর যসই রজ্জুর সাহাক য যদহ-কারাগার যথকক চিষৃ্কচত 

যপকয় প্রকৃত মুচক্ত োভ ক’ রে  

  

১ এই য়কেই ‘রাজক াগ’ গকের ২য় অযযায় িিেয  

  

মুচক্ত োভ ক’যর তার সাযিগুচে আমরা যেকত চদকত পাচর  
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প্রাোয়াকমর অে চতিচিীঃ ১মীঃ পূরক-শ্বাসগ্রহে  ২য়ীঃ কুম্ভক-শ্বাসকরায  ৩য়ীঃ যরিক-

শ্বাসতযাগ  

  

টিচি শচক্ত-প্রোহ মচিকষ্কর চভতর চদকয় একস যমক,দে েকয় তার যশষ্ভাকগ পরস্পরকক 

অচতক্রম ক’যর আোর মচিকষ্ক চেকর  ায়  প্রোহ- টিচির একচির িাম সূ ত (চপেো), এচি 

মচিকষ্কর দচপোযত যথকক যেচরকয় যমক,দকের োাঁচদকক মচিকষ্কর চঠক চিকম্ন একোর 

পরস্পরকক অচতক্রম ককর, আোর যমক,র িীকি িার (৪)-এর অকযতককর মকতা আকাকর 

আর একোর পরস্পরকক অচতক্রম ককর  ায়  

  

অিয প্রোহচির িাম িি (ঈতা),এর গচত চপেোর চঠক উেকিা এেং ৪-এর আকার 

সমূ্পেত ককর  যদয়কত িার(৪)-এর মকতা হকেও এর িীকির চদকিা উপকরর চদককর যিকয় 

অকিকিা েম্বা  এই টিকিা প্রোহ চদিরাচত্র েইকে, আর চেচভন্ন যককি  াকক আমরা ‘িক্র’  

( Plexuses) েচে, এরা প্রােশচক্ত সঞ্চয় ককর, চকন্তু তা আমরা প্রায় জািকত পাচর িা  

একাগ্রতার দ্বারা এই শচক্তসমূহ এেং সমি শরীকর তাকদর চক্রয়া আমরা অিুভে করকত 

পাচর  এই ‘সূ ত-ও িি’-এর প্রোহ শ্বাসপ্রশ্বাকসর সকে য়ুে ঘচিিভাকে জচতত, তাই 

শ্বাসপ্রশ্বাস চিয়চন্ত্রত ক’যর আমরা সমি যদহিাকক চিয়চন্ত্রত করকত পাচর  

  

কঠ-উপচিষ্কদ যদহকক রথ, মিকক োগাম, েুচিকক সারচথ, ইচিয়গুচেকক যঘাতা এেং 

ইচিয়কভাগয চেষ্য়গুচেকক রািার সকে তুেিা করা হকয়কে  রথী আিা ও সারচথ েুচি 

যসই রকথ েকস আকেি  সারচথ  চদ েুচিরূপ যঘাতাকক সং ত করকত িা পাকর, তা হ’যে 

কয়িও েকপয যপ া্ঁেকত পারকে িা, টিি যঘাতার মকতা ইচিয়গুচে রথকক য য়াকি য়ুচশ 

যিকি চিকয় চগকয় রথীকক ধ্বংস ককরও যেেকত পাকর  চকন্তু এই টিচি শচক্ত-প্রোহ(ঈতা 

ও চপেো ) টিি অশ্বকক দমি করোর জিয সারচথর হাকত োগাকমর মকতা; এ 

টিচি(োগাম) আয়কত্ত যরকয় সারচথ ওগুচেকক (অশ্ব) চিয়ন্ত্রে করকে  িীচতপরায়ে হোর 

শচক্ত আমাকদর োভ করকত হকে, তা িা হ’যে আমাকদর কমতগুচেকক আমরা চকেুকতই 

চিয়চন্ত্রত করকত পারে িা  িীচতচশপাগুচে চক ক’যর ককমত পচরেত করকত পারা  ায়, য াগ 
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যসই চশপা যদয়  িীচতপরায়ে হওয়াই য াকগর উক্শয  জগকতর েত েত আি তমাকত্রই 

য াগী চেকেি এেং প্রকতযক শচক্তপ্রোহকক তাাঁরা সমূ্পেতরূকপ েকশ একিচেকেি  এই প্রোহ-

টিচিকক য াগীরা যমক,র চিম্নভাকগ(মূোযাকর) সং ত ক’যর যমক,দকের যভতর চদকয় িাচেত 

ককরি, আর তয়িই তা জ্ঞাি-প্রোকহ পচরেত হয়, এ শু,যু য াগীর মকযযই েততমাি  

  

প্রাোয়াম সম্বকে চদ্বতীয় সাযি-প্রোেী-সককের পকপ এক রকম িয়  প্রাোয়াম-একিা 

েকন্দর তাকে তাকে চিয়চমতভাকে করকত হকে এেং তা করোর সহজ উপায় হকচ্ছ গেিা 

করা, তকে যসিা এককোকর  কন্ত্রর মকতা হকয় পকত, তাই গেিায় চিযতাচরত সংয়যায় আমরা 

পচেত্র ‘ওাঁ’কার মন্ত্র জপ কচর  

  

এই প্রাোয়াকম অেুি দ্বারা দচপে িাসা েে ক’যর িারোর ‘ওাঁ’ জপ করকত করকত োম 

িাসায় যীকর যীকর শ্বাস চিকত হয়  

  

তারপর োম িাকক তজতিী যরকয় টিচি িাসাই েে কর, মাথাচিকক েুককর উপর অেিচমত 

যরকয় মকি মকি আিোর ‘ওাঁ’ জপ করকত করকত শ্বাস যরায ক’যর রাকয়া  

  

তারপর মাথা যের যসাজা ক’যর দচপে িাসা যথকক অেুি উচঠকয় চিকয় মকি মকি িারোর 

‘ওাঁ’ জপ করকত করকত যীকর যীকর শ্বাস যেকো  

  

 য়ি শ্বাস যেো যশষ্ হকয়  াকে, তয়ি েুসেুস যথকক সমি োতাস যের ক’যর যদোর 

জিয তেকপি সঙ্কুচিত করকে  তারপর োম িাসা েে ক’যর িারোর ‘ওাঁ’ জপ করকত 

করকত দচপে িাসা চদকয় যীকর যীকর শ্বাস চিকত হকে  

  

তারপর অেুি চদকয় দচপে িাসা েে ক’যর মাথা অেিচমত যরকয় শ্বাস যরায ক’যর আিোর 

‘ওাঁ’ জপ করকে  তারপর আোর মাথা যসাজা ক’যর োম িাসা য়ুকে চদকয় িারোর ‘ওাঁ’ 

জপ করকত করকত শ্বাস তযাগ করকে  যসই সময় আকগর মকতা তেকপি সঙ্কু চিত করা 

িাই  
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 য়িই েসকে, এইরকম টিোর করকে, অথতাৎ দচপে িাসায় টিোর ও োম িাসায় টিোর-

যমাি িারোর প্রাোয়াম করকে  েসোর আকগ প্রাথতিা ক’যর চিকে ভাে হয়  

  

এক স্ত াহ য’যর এইরকম অভযাস প্রকয়াজি  তারপর যীকর যীকর প্রাোয়াকমর সংয়যা 

োচতকয় দাও; সকে সকে জকপর (শ্বাস-গ্রহি, যরায ও তযাকগর) সংয়যাও যসই অিুপাকত 

োতাকত হকে, অথতাৎ  চদ ে-োর প্রাোয়াম কর, তা হ’যে শ্বাস যিোর সময় ে-োর, 

চিশ্বাস যেেোর সময় ে-োর ও কুম্ভককর সময় োকরা োর ‘ওাঁ’ জপ করকত হকে  এই 

প্রাোয়াম-অভযাকসর দ্বারা আমরা আরও যেশী পচেত্র, চিমতে ও আযযাচিকভাকে পূেত 

হকো  চেপকথ িাচেত হ’যয়া িা; যকাি শচক্ত (চসিাই) যিও িা  যপ্রমই একমাত্র শচক্ত,  া 

চিরকাে থাকক এেং উত্তকরাত্তর েৃচি পায়   ারা রাজক াকগর পকথ ভগোকির কাকে 

আসকত িায়-তাকদর মািচসক, শারীচরক, ধিচতক ও আযযাচিক চদক চদকয় শক্ত সেে 

হ’যত হকে  প্রচতচি পা যেেকে আকোচকত পকথ  

  

েকপর মকযয একজি েেকত পাকর, ‘এই সংসার অচতক্রম ক’যর আচম ভগোকির কাকে 

যপ া্ঁেে ’ সকতযর সম্মুয়ীি হ’যত পাকর, এমি যোক য়ুে কম, চকন্তু তেু যকাি-চকেু করকত 

যগকে সকতযর জিয আমাকদর মরকতও প্রস্তুত থাককত হকে  
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৩. তৃতীয় পাঠ 

কুেচেিী  আিাকক জত ে’যে জািকে িেকে িা, তার  থাথত স্বরূপ জািকত হকে  আমরা 

আিাকক যদহ ে’যে ভােচে, চকন্তু একক ইচিয় ও চিন্তা যথকক পৃথক্ ক’যর যেেকত হকে; 

তকেই আমরা উপেচব্ধ করকত পারকো য , আমরা অমৃতস্বরূপ  পচরেততি মাকিই 

কা তকারকের ধদ্বতভাে; আর  া চকেু পচরেততিশীে, তাই িশ্বর  সুতরাং যদহ ো মি 

অচেিাশী হ’যত পাকর িা, যকি িা তারা সেতদা পচরেততিশীে   া অপচরেততিীয়, একমাত্র 

তাই অচেিাশী; কারে তার উপর চক্রয়া করকত পাকর, এমি আর চকেু যিই  

  

আমরা সতয-স্বরূপ হকয়  াই িা, চিরকােই আমরা যসই সতযস্বরূপ  চকন্তু য  অজ্ঞাকির 

অেগুন্ঠি আমাকদর কাে যথকক সতযকক েুচককয় যরকয়কে, তা সচরকয় চদকত হকে  যদহ 

হকচ্ছ চিন্তার োহয েস্তুগত রূপ  সূ ত(চপেো) িকির(ঈতা) গচত যদকহর সেতাংকশ 

শচক্তসঞ্চার করকে; অেচশি শচক্ত যমক,দকের(সু ুম্নার) অন্তগতত চেচভন্ন িকক্র-সাযারে 

ভাষ্ায় স্নায়ুকককি সচঞ্চত থাকক  এই গচতগুচে মৃতকদকহ যদয়া  ায় িা, যকেে সুস্থ সেে 

শরীকরই থাকক  

  

য াগীর এই সুচেযা-চতচি য  শু,যু এগুচে অিুভে ককরি তা িয়, সতয সতযই এগুচে 

যদয়কতও পাি  এগুচে প্রােেন্ত, যজযাচতমতয়; িক্রগুচেও চঠক তাই  

  

কা ত সাযারেতীঃ যিতি ও অকিতি-এই টি প্রকার  য াগীকদর আর এক প্রকার কমত আকে, 

যসচি অচতকিতি; এচিই হকচ্ছ সেতকদকশ সেতকাকে সমি আযযাচিক জ্ঞাকির মূে উৎস  

সহজাত জ্ঞাকির ক্রমচেকাশই আমাকদর পূেততার চদকক চিকয়  া   অচতকিতি অেস্থায় 

যকাি ভুে হয় িা; চকন্তু সহজাত জ্ঞাি পূেততা প্রা্ত  হকেও তা চিেক  াচন্ত্রক, কারে এ 

িকর সজ্ঞাি চক্রয়া থাকক িা  একক ‘যপ্ররো’ েো হকয় থাকক  চকন্তু য াগীরা েকেি, ‘এই 

শচক্ত প্রকতযক মািুকষ্রই মকযয আকে’, কাকে সককেই এই শচক্তর অচযকারী হকে  
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িি ও সূক তর (ঈতা ও চপেো) গচতকক একিা িতুি চদকক চিকয় য কত হকে, অথতাৎ 

যমক,দকের মযয চদকয় তাকদর জিয একিা িতুি পথ য়ুকে চদকত হকে   য়ি এই ‘সুষু্ম্না’-

পথ চদকয় তাকদর গচত সহস্রার প তন্ত যপ া্ঁেকে, তয়ি চকেুপকের জিয আমাকদর যদহজ্ঞাি 

একোকর িকে  াকে  

  

যমক,দকের চিম্নকদকশ য  ‘মূোযার-িক্র’ আকে, তা য়ুে গুক,ত্বপূেত  এই স্থািচি হকচ্ছ 

প্রজিি-শচক্তেীকজর আযার  একচি চত্রককাে-মেকে একচি যোি সাপ কুেেী পাচককয় 

আকে-ক াগীরা এই প্রতীকক একক প্রকাশ ককরকেি  এই চিচিত সপতই কুেচেিী, এর ঘুম 

ভাঙাকিাই হকচ্ছ রাজক াকগর একচিমাত্র েপয  

  

পাশে কা ত যথকক য  য ্িশচক্ত উচিত হয়, তাকক ঊধ্বতচদকক মািেশরীকর মহাচেটিযদাযার 

মচিকষ্ক যপ্ররে করকত পারকে যসয়াকি সচঞ্চত হকয় তা ‘ওজীঃ’ ো আযযাচিক শচক্তকত 

পচরেত হয়  সকে সৎ চিন্তা, সকে প্রাথতিা ঐ পশু,শচক্তর চকেুিা ওজীঃশচক্তকত পচরেত 

ক’যর আমাকদর আযযাচিক শচক্তোকভ সাহা য ককর  এই ‘ওজস্’ হকচ্ছ মািুকষ্র মিুষ্যত্ব, 

একমাত্র মিুষ্যশরীকরই এই শচক্ত সঞ্চয় করা সম্ভে   ার যভতকর সমগ্র পাশে য ্িশচক্ত 

ওজীঃশচক্তকত পচরেত হকয় যগকে, চতচি একজি যদেতা  তাাঁর কথায় অকমাঘ শচক্ত, তাাঁর 

কথায় জগৎ িেজীেি োভ ককর  

  

য াগীরা মকি কল্পিা ককরি য , এই কুেচেিী সপত সুষু্ম্না-পকথ িকর িকর িকক্রর পর 

িক্র যভদ ক’যর সহস্রাকর উপচিত হয়  মিুষ্যশরীকরর যশ্রি শচক্ত য ্িশচক্ত য  প তন্ত িা 

ওজীঃশচক্তকত পচরেত হয়, যস প তন্ত িারী ো পুক,ষ্ যকউই চঠক চঠক আযযাচিক জীেি 

োভ করকত পাকর িা  

  

যকাি শচক্তই সৃচি করা  ায় িা; তকে তাকক শু,যু ঈচিত পকথ িাচেত করা য কত পাকর  

অতএে য  চেরাি শচক্ত এয়িই আমাকদর অচযকাকর আকে, তাকক আয়ত্ত করকত চশকয়, 

প্রেে ইচ্ছাশচক্তর দ্বারা ঐ শচক্তকক পাশে হ’যত িা চদকয় আযযাচিক ক’যর তুেকত হকে  

এইভাকে স্পিই যোঝা  াকচ্ছ, পচেত্রতাই সেতপ্রকার যমত ও িীচতর চভচত্ত  চেকশষ্তীঃ 
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রাজক াকগ কায়মকিাোককয সমূ্পেত পচেত্রতা অপচরহা ত; চেোচহত ো অচেোচহত-উভকয়র 

পকপ একই চিয়ম  যদকহর সেতাপাপা শচক্তশােী েস্তুর য  অপিয় ককর, যস কয়িও 

আযযাচিক জীেি োভ করকত পারকে িা  

  

ইচতহাস আমাকদর চশপা যদয়, সেত ুকগর েত েত সতযিিা েযচক্তগে হয় সাযুসন্নযাসী, িা 

হয় তাাঁরা চেোচহত জীেি তযাগ ককরকেি   াাঁকদর জীেি পচেত্র, যকেে তাাঁরাই ভগোকির 

দশতি পাি  

  

প্রাোয়াকমর পূকেত ঐ চত্রককাে-মেেকক যযাকি যদয়োর যিিা কর  যিায় েে ক’যর এর 

েচে মকি মকি স্পিরূকপ কল্পিা করকে  ভাকো, এর িারপাকশ আগুকির চশয়া, আর তার 

মাঝয়াকি কুেেীকৃত সপত ঘুচমকয় রকয়কে  যযাকি  য়ি এই কুেচেিীশচক্ত স্পিভাকে 

যদয়কত পাকে, তয়ি কল্পিায় তাকক যমক,দকের মূোযাকর স্থাপি কর; কুম্ভক-কাকে শ্বাস 

ক,ি রায়ার সময় (সু্ত ) কুেচেিীকক জাগাোর জকিয ঐ ক,ি োয়ু সেকে তার মিকক 

চিকপপ করকে   ার কল্পিা-শচক্ত  ত যেশী, যস তত শীঘ্র েে পায়, আর তার 

কুেচেিীও তত শীঘ্র জাকগি   তচদি চতচি িা জাকগি, ততচদি কল্পিা কর-চতচি 

যজকগকেি  আর ঈতা ও চপেোর গচত অিুভে করোর যিিা কর, যজার ক’যর তাকদর 

সুষু্ম্না-পকথ িাোকত সকিি হও  একত কাজ য়ুে তাতাতাচত হকে  
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৪. িতুথথ পাঠ 

মিকক সং ত করোর পূকেত মিকক জািকত হকে  

  

িঞ্চে মিকক সং ত ক’যর চেষ্য় যথকক যিকি একি একিা ভাকে চস্থর ক’যর রায়কত হকে  

োরোর এইরকম করকত হকে  ইচ্ছাশচক্ত দ্বারা মিকক সং ত ক’যর, ক,ি ক’যর ভগোকির 

মচহমা চিন্তা কর  

  

মিকক সং ত করোর সে যিকয় যসাজা উপায় িুপ ক’যর েকস চকেুপকের জিয মিকক 

যেকত যদওয়া, য য়াকি যস যভকস য কত িায়  াক-দৃঢ়ভাকে চিন্তা করকে, ‘আচম িিা, 

সাপী; েকস েকস মকির ভাসাকডাো-কভকস- াওয়া যদয়চে  মি আচম িয়!’ তারপর 

মিিাকক যদয়  ভাকো, মি যথকক তুচম সমূ্পেতরূকপ পৃথক  ভগোকির সকে চিকজকক 

অচভন্নভাকে চিন্তা কর, জতেস্তুর ো মকির সকে চিকজকক এক ক’যর যেকো িা  

  

কল্পিা কর-মি য ি যতামার সম্মুকয় প্রসাচরত একিা চিিরে হ্রদ, এেং য  চিন্তাগুচে 

মকি উকঠ চমচেকয়  াকচ্ছ, যসগুচে য ি হ্রকদ েুদ্ েুদ্ উ উঠকে আর তার েুকক েয় পাকচ্ছ  

চিন্তাগুচেকক চিয়চন্ত্রত করোর যকাি যিিা ক’যরা িা, কল্পিার িকপ যসগুচে যকেে সাপীর 

মকতা যদকয়  াও-ককমি ক’যর তারা যভকস িকেকে  একিা পুকুকর চিে েুাঁতকে য মি 

প্রথকম য়ুে ঘি ঘি তরে ওকঠ, তারপর তরকের পচরচয  ত যেকত  ায়, তরে তত ককম 

আকস; যতমচি মিকক ঐভাকে যেকত চদকে তার চিন্তার পচরচয  ত যেকত  াকে, মকিােৃচত্ত 

তত ককম আসকে  চকন্তু আমরা এই প্রোেী উেকি চদকত িাই  প্রথকম একিা চিন্তার েত 

েৃত্ত যথকক আরম্ভ ক’যর যসিাকক যোি করকত করকত  য়ি মি একিা চেন্দুকত আসকে, 

তয়ি তাকক যসয়াকি চস্থর ক’যর রায়কত হকে  এই ভােচি যারো করীঃ আচম মি িই; 

আচম যদয়চে-আচম চিন্তা করচে, আচম আমার মকির গচতচেচয েপয করচে  এইরকম 

অভযাস করকত করকত চিকজর সকে মকির য  অচভন্নভাে, তা চদি চদি ককম আসকে; 
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যশষ্ প তন্ত চিকজকক মি যথকক সমূ্পেতরূকপ পৃথক্ ক’যর যেেকত পারকে, এেং চঠক চঠক 

েুঝকত পারকে, মি যতামার যথকক পৃথক্  

  

এিা  য়ি হকয়  াকে, তয়ি মি যতামার িাকর, তাকক তুচম ইচ্ছামত চিয়চন্ত্রত করকত 

পারকে  য াগী হওয়ার প্রথম ির-ইচিয়গুচেকক অচতক্রম করা; আর  য়ি মিকক জয় 

করা হকয় যগকে, তয়ি সাযক সকেতাচ্চ িকর যপ া্ঁকে যগকে  

  

 তদূর সম্ভে একো থাককে  আসি িাচত-উচ্চ হওয়া উচিত; প্রথকম কুশাসি, তারপর 

মৃগিমত, তারপর যরশম ো পট্টেস্ত্র চেোকে  যহোি যদোর চকেু িা থাকাই ভাে, আর 

আসি য ি দৃঢ় হয়  

  

সেতপ্রকার চিন্তা তযাগ ক’যর মিকক য়াচে ক’যর যেকো;  য়িই যকাি চিন্তা মকি উঠকে, 

তয়িই তাকক দূর ক’যর যদকে  এই কাজ সম্পন্ন করকত যগকে জত েস্তুকক ও আমাকদর 

যদহকক অচতক্রম ক’যর য কত হকে  োিচেকপকপ মািুকষ্র সমগ্র জীেিই ঐ অেস্থা 

আিোর একচি অচেরাম যিিা  

  

চিন্তাগুচে েচে, ওগুচে আমরা সৃচি কচর িা  প্রকতযক ধ্বচির ো শকের চিজস্ব অথত আকে; 

আমাকদর প্রকৃচতর সকে এগুচে জচতত  

  

আমাকদর যশ্রি আদশত হকচ্ছি ভগোন্  তাাঁককই যযাি কর  আমরা জ্ঞাতাকক জািকত পাচর 

িা, কারে আমাকদর স্বরূপই য  চতচি  অশু,ভ যদচয় েকেই অিকথতর সৃচি আমরা চিকজরাই 

কচর  আমরা চভতকর  া, োইকর তাই যদচয়, যকি িা জগৎিা আমাকদর আয়িার মকতা  

এই যোি যদহিা আমাকদর সৃি একয়াচি যোি আয়িা, প্রকৃতপকপ সারা চেশ্বই হকচ্ছ 

আমাকদর শরীর  সেতদা এই চিন্তা করকত হকে, তকেই েুঝকত পারকো-আমরা মচর িা ো 

কাককও আঘাত করকত পাচর িা, কারে  াকক আঘাত ক’রে যসও য  আচমই  আমাকদর 

জ্ যিই, মৃতুযও যিই; আমাকদর কততেয শু,যু সকেকক ভােকেকস  াওয়া  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । সরল রাজব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 21 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘এই চেশ্বজগৎ আমার শরীর; সমি স্বাস্থয, সমি আিন্দ আমারই; কারে সেই য  চেকশ্বর 

যভতর ’ েকো, ‘আচম এই চেশ্বজগৎ’  অেকশকষ্ েুঝকত পাচর- া চকেু কমতেযাপার, সেই 

আমাকদর যথকক আয়িায় প্রচতেচেত হকচ্ছ  

  

 চদ মকি হকচ্ছ, আমরা যোি তরকের মকতা, আমাকদর সককের পশ্চাকত এক অয়ে 

সমুি, এেং আমরা সককেই তার সকে চমচেত  সমুি োতা তরে একা থাককত পাকর 

িা  

  

চঠকভাকে চিকয়াচজত হ’ যে কল্পিা আমাকদর পরম েেুর কাজ ককর  কল্পিা  ুচক্তর 

রাজয োচতকয়  ায়, এেং একমাত্র কল্পিার আকোই আমাকদর সেতত্র চিকয় য কত পাকর  

  

যপ্ররো আমাকদর যভতর যথকক ওকঠ, তাই চিজ চিজ উচ্চতর শচক্ত দ্বারা আমাকদর 

চিকজকদর অিুপ্রাচেত করকত হকে  
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৫. পঞ্চম পাঠ 

প্রতযাহার ও যারো  শ্রীকৃষ্ণ েকেকেি, ‘য  য -পথ চদকয়ই সোি কক,ক, সককেই আমার 

কাকে যপ া্ঁেকে-সককেই আমার কাকে যপ া্ঁেকে ’১ প্রতযাহার হকচ্ছ মিকক গুচিকয় একি 

ঈচিত েস্তুকত যকিীভূত করোর যিিা  এর প্রথম যাপ-মিকক যেকত চদকয় তার উপর 

িজর রায়া এেং যদয়া-মি চক ভাকে   য়িই যকাি চিন্তার উপর চেকশষ্ িজর যদকে, 

অমচি যস চিন্তা েে হকয়  াকে; চকন্তু চিন্তাগুচেকক যজার ক’যর েে করোর যিিা ক’যরা 

িা, যকেে সাপী হকয় যদকয়  াও  মি যতা আর আিা িয়, মি হকচ্ছ জকতর একিু সূক্ষ্ম 

অেস্থামাত্র  স্নায়ুশচক্ত চদকয় একক আয়ত্ত ক’যর চিকজকদর উক্শয সাযকির জিয মিকক 

কাকজ োগাকিার উপায় চশকয় চিকত পাচর  

  

যদহ হকচ্ছ মকির (েযচক্তভাকের)েচহীঃপ্রকাশ  চকন্তু আমরা আিা, যদহ-মকির অতীত; 

আমরা অিন্ত, অপচরেততিীয় সাচপস্বরূপ আিা  যদহিা চিন্তারই ঘিীভূত রূপ  

  

 য়ি োম িাসা চদকয় চিীঃশ্বাস পতকে তয়ি চেশ্রাকমর সময়,  য়ি দচপে িাসা চদকয় 

পতকে তয়ি কাকজর সময়,  য়ি টিই িাসা চদকয়ই পতকে তয়ি যযাকির সময়   য়ি 

যদহ-মি শান্ত হকয় আসকে আর টিই িাসা চদকয়ই সমািভাকে চিীঃশ্বাস পতকে, তয়ি 

েুঝকত হকে চঠক চঠক যযাকির অেস্থা হকয়কে  প্রথকমই যজার ক’যর মিকক একাগ্র করোর 

যিিা ক’যর যকাি োভ যিই  চিন্তার চিয়ন্ত্রে আপচিই হকে  

  

অেুি ও অিাচমকার সাহাক য েহুচদি এই প্রাোয়াম অভযাস করোর পর, যকেে চিন্তার 

মযয চদকয় ইচ্ছাশচক্তর দ্বারাই ঐরকম করা য কত পাকর  

  

প্রাোয়াকমর এইোর একিু পচরেততি দরকার  য -সে সাযক ইিমন্ত্র যপকয়কে, তারা যরিক 

ও পূরককর সময় ‘ওাঁ’কাকরর পচরেকতত ইিমন্ত্র এেং কুম্ভককর সময় ‘হুাঁ’ মন্ত্র জপ করকে  
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কুম্ভককর সময়  য়ি ‘হুাঁ’ মন্ত্র জপ করকে, তয়ি মকি মকি কল্পিা করকে, যসই যৃত 

চিীঃশ্বাস পুিীঃপুিীঃ কুেচেিীর মাথায় আঘাত করকে এেং তার দ্বারা চতচি য ি জাগচরত 

হকচ্ছি  শু,যু ঈশ্বকরর সকে চিকজকক অচভন্ন মকি কর  যযাি করোর চকেুপে পকর আমরা 

েুঝকত পারকো য , চিন্তাগুচে আসকে; চক ক’যর চিন্তাগুচে উঠকে আর আমরা চক-ই ো 

চিন্তা করকত  াচচ্ছ, তাও েুঝকত পারকো  জাগ্রত অেস্থায় য মি আমরা তাচককয় যদয়কত 

পাই য , একিা যোক আসকে, এও অকিকিা যতমচি   য়ি আমরা মি যথকক আিাকক 

পৃথক্ করকত পারকো,  য়ি আমরা েুঝকত পারকো য , আমরা ও আমাকদর চিন্তা সমূ্পিত 

আোদা চজচিস, তয়িই আমরা ঐ অেস্থায় যপ া্ঁকেচে  চিন্তাগুচে য ি যতামাকক যপকয় িা 

েকস; সেতদা তাকদর পাশ কািাকে, তা হকেই তারা আপচি চেেীি হকয়  াকে  

  

সৎ চিন্তাগুচে অিুসরে কর; তাকদর সকে সকে  াও   য়ি তারা চিচমত হকয়  াকে, তয়ি 

সেতশচক্তমান্ ভগোকির শ্রীিরে যদয়কত পাকে  এই হকচ্ছ অচতকিতি অেস্থা  ভাে  য়ি 

চিচমত হকয় আসকে, তয়ি তার অিুসরে কর, আর সকে সকে তুচমও চেেীি হকয়  াও  

  

টিযচত হকচ্ছ অন্তকজতযাচতর প্রতীক, য াগী তা যদয়কত পাি কয়ি কয়ি এমি 

  

১ ‘ য   থা মাং প্রপদযকন্ত তাংিধথে ভজামযহম’-গীত, ৪ ১১  

  

একয়াচি মুয় আমরা যদয়কত পাই, তা য ি যজযাচত চদকয় যঘরা, তার মকযয আমরা িচরত্র 

পাঠ ক’যর চিভুতে চসিান্ত করকত পাচর  ভােিকপ হয়কতা ইিমূচতত আমাকদর সামকি 

আসকত পাকরি, সহকজই তাাঁকক প্রতীকরূকপ গ্রহে ক’যর আমরা মিকক সমূ্পেতরূকপ একাগ্র 

করকত পাচর  

  

 চদও আমরা সকে ইচিয় দ্বারাই কল্পিা করকত পাচর, তথাচপ যিায় চদকয়ই যেচশর ভাগ 

কল্পিা কচর  এমি চক, কল্পিা প তন্ত অকযতক জত  আর এক ভাকে েেকত যগকে েো 

 ায় য , মািচসক চিত্র োতা চিন্তাই করা  ায় িা  পশু,রা চিন্তা ককর ে’যে যোয হয়, চকন্তু 

তাকদর  য়ি ভাষ্া যিই, তয়ি মকি হয়-ভাে ও প্রতীককর মকযয যকাি চেকশষ্ অকচ্ছদয 

সম্বে যিই  
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য াকগর সময় কল্পিাকক য’ যর রায়োর যিিা করকে, চকন্তু সােযাি, তা য ি পচেত্র হয়  

আমাকদর প্রকতযককরই কল্পিাশচক্তর ধেচশি আকে; যতামার পকপ য  পথ য়ুে স্বাভাচেক, 

তাই অিুসরে কর; যসিাই যতামার পকপ সে যিকয় যসাজা হকে  

  

পূেত পূেত সে জক্র ককমতর যশষ্ েে আমাকদর এই েততমাি জীেি  যে্কিরা েকেি, 

‘এক প্রদীপ যথকক আর এক প্রদীপ জ্বকে ওকঠ ’ প্রদীপ আোদা, চকন্তু আকো যসই একই  

সেতদা প্রেুল্ল ও সাহসী থাককে, যরাজ স্নাি করকে; ধয ত, পচরত্রতা, অযযেসায়-এই সে 

থাককে তকে চঠক চঠক য াগী হ’যত পারকে  কয়িও তাতাতাচত ক’যরা িা  অকে্চকক 

শচক্ত একে মকি করকে ওগুচে চেপথ; তারা য ি যতামায় েুব্ধ ক’যর আসে পথ যথকক 

সচরকয় চিকয় িা  ায়  তাকদর দূকর সচরকয় চদকয় যতামার য  একমাত্র েপয -ভগোন্, 

তাাঁককই য’যর থাককে  যকেে যসই চিরন্তিকক যয়াাঁজ,  াাঁর সোি যপকে আমাকদর 

চিরচেশ্রাম োভ হয়  পূিতত্ব োভ করোর পর আর চকেুই কাময থাকক িা,  ার জিয যিিা 

করকত হকে; তয়ি আমরা চিরমুক্ত-সত্তাস্বরূপ  

  

সৎস্বরূপ,চিৎস্বরূপ,আিন্দস্বরূপ  
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৬. ষষ্ঠ পাঠ 

সচেকল্প ও সুষু্ম্না  সুষু্ম্নার যযাি করা চেকশষ্ প্রকয়াজি  ভাে-িকপ কয়িও এর দশতি 

যপকয় য কত পাকরা, এচিই সেকিকয় ভাে উপায়  ঐভাকে দশতি যপকে েহুপে তার যযাি 

করকে  সুষু্ম্না একচি অচত সূক্ষ্ম, যজযাচতমতয়, সূত্রাকার, প্রােময় পথ-কমক,দকের মযয 

চদকয় িকেকে, মুচক্তর এই পথ চদকয়ই কুেচেিীকক ওপকর তুেকত হকে  

  

য াগীর ভাষ্ায় সুষু্ম্নার টিচি প্রান্ত টিচি পকে; িীকির পেচি কুেচেিীর চত্রককােকক চঘকর 

আকে, আর উপকরর পেচি ব্রেরকন্ধ্র সহস্রারকক চঘকর আকে  এ-টিচির মাঝয়াকি আরও 

পাাঁিচি১ পে আকে  

  

উপকরর চদক যথকক চিকম্নর ির ো অেস্থাগুচে, িক্র ো পকের িামীঃ 

  

স্ত ম-সহস্রার-মিকক  

ষ্ি-আজ্ঞািক্র-ভ্রূদ্বকয়র মকযয  

পঞ্চম-চেশু,ি-ককন্ঠ  

িতুথত-অিাহত-েকপ ো হৃদকয়  

তৃতীয়-মচিপুর-িাচভকদকশ  

চদ্বতীয়-স্বাচযিাি-উদর-চিকম্ন ২ 

প্রথম-মূোযার-কমক,দকের চিকম্ন  

  

প্রথকম কুেচেিীকক জাগাকত হকে, তারপর একচির পর একচি পে যভদ ক’যর ওপকর 

তুেকত হকে, য -প তন্ত িা মচিষ্ক যপ া্ঁোকিা  ায়  প্রকতযক অেস্থা ো ভূচম হকচ্ছ মকির 

িতুি িতুি ির  

  

১ ইংকরজী সংস্করকে আকেীঃ ‘ four other lotuses’l 

২ ইংকরজীকত চদ্বতীয় ও তৃতীয় একত্র যরা হইয়াকে  
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