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উচি-সঞ্চয়ন—১ 

১। মানুষের জন্ম প্রকৃচিষক জয় কচরবার জনযই, িাহাষক অনুসরণ করার জনয নয়। 

  

২। িুচম যখন চনষজষক দেহমাত্র বচিয়া ভাব, িখন িুচম চবশ্বজগৎ হইষি চবচিন্ন; 

চনষজষক যখন জীব বচিয়া ভাব, িখন িুচম দসই শাশ্বি মহান্ জাচির একচি কচণকামাত্র; 

আর যখন চনষজষক আত্মা বচিয়া ভাব, িখন িুচমই সব চকছু।  

  

৩। ইিাশচি স্বাধীন নয়—ইহা কাযযকারষণর গণ্ডীরই মধযস্থ বযাপারচবষশে; চকু এই এই 

ইিাশচির চপছষন এমন চকছু আষছ, যাহা স্বাধীন।  

  

৪। সিিা এবং পচবত্রিাই শচির আকর। 

  

৫। চবশ্বজগৎ ঈশ্বষররই বচহিঃপ্রকাশ। 

  

৬। চনষজর উপর চবশ্বাস না আচসষি ঈশ্বষর চবশ্বাস আষস না। 

  

৭। ‘আমার দেহ’—এই ভ্রমই সকি অমঙ্গষির মূি। আচে পাপ বচিয়া যচে চকছু াাষক, 

ইহাই দসই পাপ। 

  

৮। একেি বষিন, চিন্তা—জড় হইষি উৎপন্ন; আবার অপর েষির মষি চিন্তা হইষি 

জড়-জগষির উৎপচি। এই দুইচি মিবােই ভুি। জড়বস্তু এবং চিন্তা পরস্পর-সহগামী। 

িৃিীয় এমন একচি বস্তু আষছ, যাহা হইষি জড় এবং চিন্তা দুই-ই উদূ্ভি। 

  

৯। আকাষশর চভচিষি দযমন সমস্ত জড়কণা একত্র হয়, দিমচন কাষির চভচিষি সমস্ত 

চিন্তািরঙ্গ চমচিি হয়। সকি জড় পোায দযমন আকাষশ (ষেষশ) সীমাব্ধ,, সকি চিন্তা  

দিমচন কাষি সীমাব্ধ,। 
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১০। ঈশ্বষরর সংজ্ঞা চনণযয় কচরষি যা য়া মাষন চপষ্টষপেণ করা, কারণ চিচনই একমাত্র 

সিা—যাহাষক আমরা জাচন। 

  

১১। ধময এমন একচি ভাব, যাহা পশুষক মনুেযষে   মানুেষক দেবষে উন্নীি কষর। 

  

১২। বচহিঃপ্রকৃচি অন্তিঃপ্রকৃচিরই স্থূি প্রকাশ মাত্র। 

  

১৩। উষেশয দ্বারাই দকান কাষজর মূিয চনরূচপি হয়। িুচম ঈশ্বর, চন্নতিম মানুেচি  

ঈশ্বর—ইহা অষপক্ষা উচ্চির উষেশয আর চক াাচকষি পাষর?  

  

১৪। মষনাজগষির ঘিনাবিী পরীক্ষা কচরষি হইষি চবজ্ঞানসম্মি উপাষয় চশচক্ষি এবং 

খুব সবি হ য়া প্রষয়াজন। 

  

১৫। মনই সব চকছু, চিন্তাই সব চকছু—এরকম ভাবা একচি উন্নি ধরষনর জড়বাে মাত্র। 

  

১৬। এই পৃচাবী একচি চবরাি বযায়ামাগার, এখাষন আমরা আচস চনষজষের সবি কচরয়া 

িুচিষি। 

  

১৭। একচি িারাগাছষক বাড়ান দিামার পষক্ষ যিিুকু সম্ভব, একচি চশশুষক চশক্ষা 

দে য়া  দিামার পষক্ষ িিিুকু সম্ভব, িার দবশী নয়। িুচম দযিুকু কচরষি পার, িাহার 

সবিাই ‘দনচি’র চেষক—িুচম শুধু িাহাষক সাহাযয কচরষি পার। চশক্ষা চভির হইষি 

চবকাশ হয়। চনষজর প্রকৃচিষক চশশু চবকচশি কচরষি াাষক; িুচম দকবি বাধাগুচি 

অপসাচরি কচরষি পার। 

  

১৮। সম্প্রোয়-গঠষনর সষঙ্গ সষঙ্গ চবশ্বষপ্রষমর চবষরাচধিা করা হয়। যাাঁহাষের হৃেষয় 

সিযই চবশ্বষপ্রষমর অনুভূচি জাচগয়াষছ, িাাঁহারা দবশী কাা বষিন না, চকু এই িাহাষের 

কাজগুচিই উচ্চকষে উহা দঘােণা কষর। 

  

১৯। সিযষক হাজার রকম বাষকয প্রকাশ করা িষি, এবং প্রচিচি কাাই সিয। 
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২০। দিামাষক ক্রমশিঃ চভির হইষি বাচহষরর চেষক চবকচশি হইষি হইষব; ইহা দকহই 

দিামাষক চশখাইষি পাষর না, দকহ দিামাষক ভগবৎপরায়ণ কচরয়া চেষি পাষর না। 

দিামার চনষজর অন্তরাত্মা চভন্ন চদ্বিীয় দকান চশক্ষক নাই।  

  

২১। একচি অন্তহীন শৃঙ্খষির কষয়কচি চশকচির সচহি পচরিয় ঘচিয়া াাচকষি একই 

উপাষয় অপর অংশগুচির  পচরিয়-িাভ সহজ। 

  

২২। দকান জড় পোায যাাঁহাষক িঞ্চি কচরষি পাষর না, চিচন অমৃিে িাভ কচরয়াষছন। 

  

২৩। সষিযর জনয সব চকছুষকই িযাগ করা িষি, চকু এই দকান চকছুর জনয সিযষক বজযন 

করা িষি না। 

  

২৪। সষিযর অনুসন্ধান মাষন শচির প্রকাশ—এিা দুবযি বা অষন্ধর মি হািড়ান নয়। 

  

২৫। ঈশ্বর মানুে হইয়াষছন—মানুে আবার ঈশ্বর হইষব। 

  

২৬। মানুে মষর এবং স্বষগয যায়—ইহা দিা দছষিমানুেী কাা। আমরা কখন  আচস না। 

যাই  না। আমরা দযখানকার দসখাষনই আচছ। যি জীবাত্মা আজ পযযন্ত হইয়াষছ বা আষছ 

এবং হইষব—সকষিই এক জযাচমচিক চবন্দুষি অবচস্থি। 

  

২৭। যাাঁহার হৃেয়-ষবে খুচিয়া চগয়াষছ, িাাঁহার দকান গ্রষের প্রষয়াজন হয় না। গ্রষের 

একমাত্র কাজ হইি অন্তষরর আকাঙ্ক্ষা সৃচষ্ট করা। গ্রেগুচি দিা অষনযর অচভজ্ঞিা মাত্র। 
  

২৮। সকি জীষবর প্রচি সহানুভূচিসম্পন্ন হ । দুিঃস্থষের প্রচি করুণা প্রকাশ কর। সমস্ত 

প্রাণীষক ভািবাস। কাহার  প্রচি ঈেযাপরায়ণ হই  না এবং অপষরর দোে েশযন কচর  

না। 

  

২৯। মানুে কখন  মষর না বা কখন  জন্মায়  না। মৃিুয হয় দেষহর; চকু এই আত্মা 

দকানচেন মষর না। 
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৩০। দকান ধমযমি িইয়া দকহ জন্মায় না; পরু এই প্রষিযষকই দকান না দকান ধমযমষির 

জনযই জন্মায়। 

  

৩১। প্রকৃিপষক্ষ িরাির চবষশ্ব এক আত্মাই আষছন; অনয সব চকছু িাাঁহারই চবকাশ মাত্র। 

  

৩২। উপাসষকর অচধকাংশই সাধারণ দেণীর, বীর দকবি দু-একজন, উপাসকচেগষক 

দেণীষি ভাগ করা িষি। 

  

৩৩।  যচে এইখাষন—এবং এই মুহূষিযই পূণযে িাভ করা সম্ভব না হয়, িষব অনয দকান 

জীবষন দয আমরা পূণযে িাভ কচরষি পাচরব, িাহার দকান প্রমাণ নাই। 
  

৩৪। একিাি মাচি সম্বষন্ধ যচে আমার সমূ্পণয জ্ঞান হয়, িষব পৃচাবীষি যি মাচি আষছ, 

দস সম্বষন্ধ  আচম জাচনষি পাচর। ইহা হইি িায- সম্বন্ধীয় জ্ঞান, চকু এই ইহার দক্ষত্রানুযায়ী 

রূপ চবচভন্ন হইষি পাষর। যখন িুচম চনষজষক জাচনষি পাচরষব, িখন সবই জানা হইয়া 

যাইষব। 

  

৩৫। দবষের যিখাচন অংশ যুচিচস্ধ,, আচম বযচিগি ভাষব িিিুকু গ্রহণ কচর। দবষের 

দকান দকান অংশ আপাি-েৃচষ্টষি পরস্পর-চবষরাধী। চেবযষপ্ররণািব্ধ বাণী (Inspired) 

বচিষি পাশ্চািয ভাোয় যাহা বুঝায়, এগুচি চঠক িাহা নয়, বরং এগুচিষক ঈশ্বষরর 

জ্ঞানসমচষ্ট বা সবযজ্ঞিা বিা যাইষি পাষর। কল্পারষম্ভ এই জ্ঞাষনর ফূরূচিয   চবস্তার হয় 

এবং কল্পষশষে এগুচি আবার সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত হয়। আবার যখন কল্প আরম্ভ হয়, িখন 

ঐ সষঙ্গ এই জ্ঞাষনর  বচহিঃপ্রকাশ ঘষি। এই পযযন্ত এই মিবােচি চঠকই আষছ। চকু এই 

দবে নাষম অচভচহি শুধু এই বইগুচিই ঈশ্বষরর জ্ঞান, এ-কাা বিা বৃাা িকয মাত্র। মনু 

এক জায়গায় উষেখ কচরয়াষছন, দবষের দয অংশ যুচিসম্মি, দসইিুকুই দবে নাষমর 

দযাগয, অনয চকছু নয়। আমাষের োশযচনষকরা অষনষকই এই মি গ্রহণ কচরয়াষছন। 

  

৩৬। জগষির সমস্ত ধমযশাষের মষধয দবেই দকবি দঘােণা কষরন দয, দবষের অধযয়ন  

দগৌণ। ‘যাহা দ্বারা আমরা দসই অক্ষর পুরুেষক জাচনষি পাচর’ িাহাই প্রকৃি চবেযা এবং 
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এই চবেযা দকবি দবেপাঠ, চবশ্বাস বা চবিার—এগুচির দকানচিই হয়, উহা অচিষিিন 

অনুভূচি বা সমাচধ।’  

  

৩৭। আমরা  এক সমষয় চন্নতির প্রাণী চছিাম। আমরা ভাচব দয, িাহারা আমাষের 

হইষি চভন্ন। পাশ্চািয দেষশর দিাষকষের বচিষি শুচন—আমাষের দভাষগর জনয জগৎ সৃষ্ট 

হইয়াষছ। বযাঘ্রষের বই চিচখবার ক্ষমিা াাচকষি িাহারা  বচিি দয, িাহাষের দভাষগর 

জনযই মানুষের সৃচষ্ট হইয়াষছ এবং সব প্রাণীর মষধয মানুেই পাচপ্ঠ,, দকননা িাহারা 

সহষজ বাষঘর চনকি ধরা চেষি িায় না। দয কীি দিামার পাষয়র িিায় আজ ঘুচরয়া 

দবড়াইষিষছ, দস  একচেন ঈশ্বরে িাভ কচরষব। 

  

৩৮। চনউ ইয়ষকয স্বামী চবষবকানন্দ বচিষিনিঃ আমাষের দেষশর দমষয়রা দিামাষের মি 

চবেযা বুচ্ধ, অজযন করুক, ইহা আচম খুবই িাই, চকু এই পচবত্রিা চবসজযন চেয়া যচে িাহা 

কচরষি হয়, িষব নয়। দিামরা যাহা জান, িাহার জনয দিামাষের আচম প্রশংসা কচর, 

চকু এই দিামরা দযভাষব মন্দষক ফুি চেয়া ঢাচকয়া ভাি বি, িাহা আচম পছন্দ কচর না। 

বুচ্ধ,িািুযযই দে্ঠ, বস্তু নয়। ননচিকিা এবং আধযাচত্মকিা িাষভর জনযই আমাষের সাধনা। 

আমাষের দেষশর দমষয়রা দিমন চশচক্ষিা নয় বষি, চকু এই িাহারা অষনক দবশী পচবত্র। 

নারীর কাষছ চনজ স্বামী ছাড়া অনয সব পুরুেই সন্তান, প্রষিযক পুরুষের চনকি চনজ েী 

বযিীি অপর সকি নারীই মািৃসেৃশ মষন হ য়া উচিি। আচম যখন আষশ-পাষশ িাকাই, 

িখন দিামরা যাহাষক নারীজাচির প্রচি পুরুেসুিভ দসৌজনয (gallantry) বি, িাহা 

দেচখয়া আমার মন চবরচিষি ভচরয়া উষঠ। েী-পুরুে দভে মন হইষি মুচছয়া দফচিয়া 

যিচিন না দিামরা মানচবকিার সাধারণ চভচি-ভূচমষি পরস্পর দমিাষমশা কচরষি 

পাচরষিছ, িিচেন দিামাষের নারী-সমাষজর যাাায উন্নচি হইষব না। িাহারা িিচেন 

দিামাষের ক্রীড়া-পুিচিকা মাত্র হইয়া াাচকষব, িার দবশী নয়। এইগুচি হইি চববাহ-

চবষিষের কারণ। দিামাষের পুরুষেরা নি হইয়া দমষয়ষের অচভবােন কষর এবং বচসষি 

দিয়ার আগাইয়া দেয়, চকু এই সষঙ্গ সষঙ্গ শুরু কষর প্রশংসাবাে। িাহারা বচিষি াাষক, 

‘মষহােয়া, আপনার দিাখ-দুচি চক সুন্দর!’ এইরূপ কচরবার িাহাষের চক অচধকার আষছ  
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পুরুে চক কচরয়া এিেূর সাহসী হইষি পাষর এবং দিামরা দমষয়রাই বা চক কচরয়া এসব 

অনুষমােন কর  এই ভাব-অবিম্বষন মানব-জীবষনর অষপক্ষাকৃি চন্নত চেকিাই প্রকাচশি 

হয়। এগুচির দ্বারা মহৎ আেষশযর চেষক যা য়া যায় না। আমরা দযন না ভাচব দয, আমরা 

পুরুে বা েী, বরং আমরা দযন ভাচব আমরা মানুেমাত্র। জীবনষক সাাযক করার জনয এবং 

পরস্পরষক সাহাযয করার জনযই আমাষের জন্ম। দকান যুবক   যুবিীষক একসষঙ্গ 

ছাচড়য়া ো , দেচখষব অমচন যুবকচি যুবিীর স্তুচিবাে আরম্ভ কচরয়া চেয়াষছ, এবং 

একজন কাহাষক  চববাহ করার আষগ হয়ষিা দেখা যাইষব, দস দুই-শ জষনর চনকি প্রণয় 

চনষবেন কচরয়াষছ। চক জ্বািা! আচম যচে চববাহকারীষের েষি চভচড়িাম, িষব অি না 

কচরয়া একজন দপ্রয়সী দযাগাড় কচরষি পাচরিাম। 

  

ভারষি াাকা-কাষি যখন আচম েূর হইষি এই-সব িক্ষয কচরিাম, িখন শুচনয়াচছিাম, 

এ-সব দোষের নয়; এগুচি একিু আষমাে-প্রষমাে মাত্র, আর আচম িাহা চবশ্বাস  

কচরয়াচছিাম, চকু এই িারপর আচম অষনক ভ্রমণ কচরয়াচছ এবং বুচঝয়াচছ, ইহা চঠক নয়, 

এগুচি েূেণীয়; দকবি পাশ্চািযবাসী দিামরা দিাখ বুচজয়া াাক আর বি এ সব ভাি। 

পাশ্চািয জাচিগুচির ত্রুচি এইখাষন দয, িাহারা নূিন জাচি, চনষবযাধ, অবযবচস্থি-চিি 

এবং ঐশ্বযযশািী। এইগুচির দয-ষকান একচিই কি না ক্ষচিকর হইষি পাষর; আবার 

যখন এগুচির চিনচি বা িাচরচি একত্র হয়, িখন সাবধান হ য়া উচিি।  

  

স্বামীজী স্বভাবিিঃ সকষিরই কষঠার আষিািনা কচরষি  বষ্টনবাসীষের প্রচি কষঠারিম 

ভাো বযবহার কচরয়াচছষিনিঃ বষ্টনই সবযাষপক্ষা চনকৃষ্ট।  খানকার দমষয়রা হুজুকচপ্রয়, 

অবযবচস্থি-চিি; সব সময় চকছু অচভনব এবং অদু্ভি চজচনষের চপছু চপছু ছুচিষি বযস্ত। 

  

৩৯। চিচন আষমচরকায় বচিষিনিঃ দয-ষেশ সভযিার জনয এি গচবযি, দস-ষেষশর চনকি 

দযরূপ আধযাচত্মকিা আশা করা যায়, িাহা দকাাায়  

  

৪০। ‘ইহষিাক’ এবং ‘পরষিাক’ এই-সব শব্দ শুধু চশশুষের ভয় দেখাইবার জনয। সব 

চকছুই ‘এখাষন’। ইহষিাষক—এই দেষহই ভগবানষক অবিম্বন কচরয়া ভাগবি জীবন 
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যাপন কচরষি হইষব, দসজনয সমস্ত স্বাাযবুচ্ধ, িযাগ করা প্রষযাজন, সমস্ত কুসংস্কার বজযন 

কচরষি হইষব। ভারষি এরূপ পুরুে আষছন; এষেষশ দস-রকম মানুে দকাাায়  

দিামাষের (আষমচরকার) ধমযপ্রিারষকরা স্বপ্নচবিাসীষের চনন্দা কষরন। চকু এই এষেষশ 

আর  দবশী স্বপ্নচবিাসী াাচকষি এষেষশর মঙ্গি হইি। স্বপ্নচবিাস এবং ঊনচবংশ 

শিাব্দীর এই োচম্ভকিার মষধয িফাি অষনক। সমস্ত পৃচাবী ঈশ্বরভাষব পচরপূণয, পাষপ 

নয়। এস, আমরা এষক অপরষক সাহাযয কচর, আমরা পরস্পরষক ভািবাচস।  

৪১। অায নারী   যশ উষপক্ষা কচরয়া আচম দযন আমার েীগুরুর মি প্রকৃি সন্নযাসীর 

মৃিুয বরণ কচরষি পাচর। এগুচির মষধয যষশর আকাঙ্ক্ষাই হইি সবযাচধক শত্রু। 

৪২। আচম কখন  প্রচিচহংসার কাা বচি না। আচম সব সমষয় শচির কাাই বচিয়াচছ। 

সমুষের এই একিু জিকচণকার চবরুষ্ধ, আমাষের প্রচিচহংসাবৃচি জাষগ চক  িষব হাাঁ, 

একিা মশষকর চনকি উহা খুবই মারাত্মক বষি। 

  

৪৩। একবার আষমচরকায় স্বামীজী বচিষিনিঃ এচি একচি মহান্ দেশ, চকু এই আচম এখাষন 

বাস কচরষি িাই না। আষমচরকানরা বড় দবশী অষাযর কাা ভাষব। অনয দকান বস্তু অষপক্ষা 

িাহারা অষাযর উপর দবশী গুরুে দেয়। দিামাষের দেষশর দিাষকষের অষনক চকছু 

চশচখবার আষছ। দিামাষের জাচি যখন আমাষের মি প্রািীন হইষব, িখন দিামাষের 

জ্ঞান আর  পাকা হইষব। 

  

৪৪। এমন  হইষি পাষর দয, আচম হয়ষিা বুচঝব—এই দেষহর বাচহষর িচিয়া যা য়া, 

এই দেহষক জীণয দপাোষকর মি দফচিয়া দে য়াই আমার পষক্ষ চহিকর। চকু এই আচম 

দকানচেন কময হইষি ক্ষান্ত হইব না। যিচেন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বষরর সষঙ্গ একে অনুভব 

কচরষিষছ, িিচেন আচম সবযত্র মানুষের মষন দপ্ররণা জাগাইষি াাচকব। 

  

৪৫। আচম চনষজ যাহা চকছু হইয়াচছ, ভচবেযষি পৃচাবী যাহা হইষব, িাহার সব চকছুরই 

মূষি আষছন—আমার গুরুষেব েীরামকৃষ্ণ। জগষি অবিীণয হইয়া চিচন চহন্দু ইসিাম   

খ্রীষ্ট ধষমযর মষধয দসই সবযানুসূযি অচি আশ্চযয এক একে উপিচব্ধ কচরয়াচছষিন এবং 

উহা প্রিার কচরয়াচছষিন। 
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৪৬। চজহ্বাষক যষাি িচিষি চেষি অপর ইচিয়গুচি  যষাি িচিষব। 

  

৪৭। জ্ঞান, ভচি, দযাগ এবং কময—মুচির এই িাচরচি পা। চনজ চনজ অচধকার অনুযায়ী 

প্রষিযষক চনষজর উপযুি পা অনুসরণ কচরষব; িষব এই যুষগ কমযষযাষগর উপর চবষশে 

গুরুে আষরাপ করা উচিি। 

  

৪৮। ধময কল্পনার চজচনে নয়, অপষরাক্ষ অনুভূচির চবেয়। চযচন দকান একচি ভাবষক 

প্রিযক্ষ কচরয়াষছন, চিচন বহুশােচবদ্ পচণ্ডি অষপক্ষা বড়।  

  

৪৯। স্বামীজী একবার একজষনর খুব প্রশংসা কচরষিচছষিন, ইহাষি পাশ্বযস্থ একজন 

বচিয়া উচঠষিন, ‘চিচন চকু এই আপনাষক মাষনন না।’ এই কাা শুচনয়া স্বামীজী িৎক্ষণাৎ 

উির চেষিন, চিচন চক এমন দকান আইষন আব্ধ, দয, আমাষক মাচনষি হইষব। চিচন সৎ 

কাজ কচরষিষছন, িাই চিচন প্রশংসার দযাগয।’  

  

৫০। প্রকৃি ধষমযর রাষজয পুাঁচাগি চবেযার প্রষবশাচধকার নাই।  

  

৫১। দকান ধময-সম্প্রোষয়র চভির দযচেন হইষি ধনীষের দিােণ করা আরম্ভ হয়, দসই 

চেন হইষি ঐ সম্প্রোষয়র ধ্বংস  আরম্ভ হয়। 

  

৫২। দিামার যচে দকান অনযায় কচরবার ইিা হয়, িষব িাহা দিামার গুরুজনষের 

দিাষখর সামষন কর। 
  

৫৩। গুরুর কৃপায় দকান বই না পচড়য়া  চশেয পচণ্ডি হইষি পাষর।  

  

৫৪। পাপ বা পুষণযর দকান অচস্তে নাই, আসষি আষছ অজ্ঞান। অদ্বদ্বি অনুভূচির দ্বারা 

এই অজ্ঞান েূরীভূি হয়। 
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৫৫। একাচধক ধমযাষন্দািন একসাষাই আষস; িাহাষের প্রষিযকচি অপরগুচিষক 

অচিক্রম কচরয়া ঊষধ্বয উচঠষি যায়, চকু এই সাধারণিিঃ িাহাষের একচিই প্রকৃিপষক্ষ 

শচিশািী হইয়া উষঠ এবং সমসামচয়ক অপর আষন্দািনগুচিষক আত্মসাৎ কচরয়া দফষি। 

  

৫৬। রামনাষে াাকাকাষি কষাাপকান প্রসষঙ্গ স্বামীজী বচিষিনিঃ রাম পরমাত্মা, সীিা 

দেবী জীবাত্মা এবং প্রষিযক নারী বা পুরুষের দেহই িঙ্কা। এই দেহরূপ িঙ্কায় বন্দী 

জীবাত্মা সব সমষয়ই পরমাত্মা বা েীরাষমর সচহি চমিন কামনা কষর, চকু এই রাক্ষষসরা 

িাহা হইষি দেয় না। রাক্ষস মাষন িাচরচত্রক কিকগুচি নবচশষ্টয। উোহরণস্বরূপ চবভীেণ 

সত্ত্বগুণ, রাবণ রষজাগুণ এবং কুম্ভকণয িষমাগুষণর প্রিীক। সত্ত্বগুষণর অায সাধুিা; 

রষজাগুষণর অায কাম   ইচিয়পরায়ণিা; িষমাগুষণর অায অজ্ঞান, জড়িা, দিাভ, চহংসা 

  অনযানয সহগামী দোেসমূহ—এই গুণগুচি দেষহ আব্ধ, জীবাত্মাষক বা িঙ্কার বচন্দনী 

সীিাষক পরমাত্মা বা েীরাষমর সচহি চমচিি হইষি দেয় না। এইরূষপ বচন্দনী সীিা 

যখন িাাঁহার প্রভুর সষঙ্গ চমচিবার জনয বযাকুি, িখন চিচন হনুমান অাযাৎ গুরু বা 

পরমাায-বস্তুর উপষেষ্টার সাক্ষাৎ পান। চিচন েীরামিষির অঙু্গরীয়ক দেখান। এই 

অঙু্গরীয়ক হইি ব্রহ্মজ্ঞান বা সষবযািম অনুভূচি, যাহা সকি ভ্রাচন্ত চনরসন কষর। এইরূপ 

সীিা েীরাষমর সাচন্নধযিাষভর উপায় দেচখষি পান অাযাৎ অনয কাায় বচিষি দগষি 

পরমাত্মার সচহি জীবাত্মার একোনুভূচি হয়। 

  

৫৭। দয প্রকৃি খ্রীষ্টান, দস প্রকৃি চহন্দু  বষি, আবার দয প্রকৃি চহন্দু, দস প্রকৃি খ্রীষ্টান  

বষি। 

  

৫৮। সমাষজর চভিষর দয আধযাচত্মক শচি চক্রয়া কচরষিষছ, িাহার চবকাষশর ফষিই 

সামাচজক শুভ পচরবিযনগুচি সঙ্ঘচিি হইষিষছ। এই শচিগুচি সুেৃঢ়  এবং সুসংব্ধ, 

হইষি সমাজ  চনষজষক িেনুরূপ গচড়য়া িুচিষব। প্রষিযকষকই দযমন চনষজর মুচির 

জনয দিষ্টা কচরষি হয় এবং িাছাড়া উপায় নাই, প্রষিযক জাচি সম্বষন্ধ  একই কাা। 

প্রষিযক জাচির মষধয আবার দয-সব চনজস্ব ভাি চবচধবযবস্থাচে আষছ, ঐগুচিরই উপর 

ঐ-সব জাচির অচস্তে চনভযর কষর এবং ঐগুচিষক অনয জাচির ছাাঁষি ঢাচিয়া নূিন কচরয়া 
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গড়া িষি না। যিচেন না দকান উন্নিির চবচধবযবস্থা উদ্ভাচবি হয়, িিচেন 

পরুািনগুচিষক ভাচিয়া দফিার দিষ্টা করা মারাত্মক। উন্নচি সব সময় ক্রমশিঃ ধীর 

গচিষি হইয়া াাষক। সব সামাচজক রীচিনীচি অল্পচবস্তর অসমূ্পণয বচিয়া ঐগুচির ত্রুচি 

দেখাইয়া দে য়া খুবই দসাজা। চকু এই চিচনই মনুেয-জাচির যাাায কিযাণকামী, চযচন 

মানুে দয-ষকান সমাজবযবস্থার মষধযই জীবন যাপন করুক না দকন, িাহার অপূণযিা েূর 

কচরয়া চেয়া িাহাষক উন্নচির পষা অগ্রসর করাইয়া দেন, বযচির উন্নচি হইষিই সমাজ 

  জাচির উন্নচি হইষব। 

ধাচমযক বযচিগণ সমাষজর দোে ত্রুচি ধচরষি যান না, চকু এই িাাঁহাষের দপ্রম সহানুভূচি   

সিিা িাাঁহাচেগষক সমাজকিযাষণ চনষয়াচজি কষর। উহাই িাাঁহাষের চনকি অচিচখি 

শাে। দয-সকি জাচি বা সমাজ কু্ষে চিচখি শােীয় গণ্ডীর উপষর উচঠষি পাষরন, 

িাাঁহারাই যাাায সুখী। সৎষিাষকরা এই শােীয় গণ্ডীর উপষর উষঠন   িাাঁহাষের 

প্রচিষবচশগণ দয-ষকান অবস্থাষিই াাকুক না দকন িাহাচেগষক এইরূপ উচঠষি সাহাযয 

কষরন। ভারষির মুচি  দসইজনয বযচির শচি-চবকাশ   িাহার অন্তচনযচহি ব্রহ্ম-

উপিচব্ধর উপরই চনভযর কষর। 

  

৫৯। জড়বাে না দগষি আধযাচত্মক কখন  আচসষি পাষর না। 

  

৬০। গীিার প্রাম অধযায়চি রূপক চহসাষব গ্রহণ করা যাইষি পাষর।  

  

৬১। যাাসমষয় ষ্টীমার ধচরষি পাচরষবন না ভাচবয়া উচদ্বগ্ন একজন মাচকযন ভি মন্তবয 

কচরষিন, ‘স্বামীজী, আপনার দকান সময়-জ্ঞান নাই।’ স্বামীজী শান্তভাষব উির চেষিন, 

‘চঠক কাা; িুচম আছ সমষয়র চভির, আচম আচছ অনষন্ত।’ ৬২।আমরা সবযোই 

ভাবপ্রবণিাষক আমাষের কিযবযবুচ্ধ,র স্থান অচধকার কচরষি চেই, অাি আমরা এই মষন 

কচরয়া আত্মিুচষ্ট িাভ কচর দয, আমরা প্রকৃি ভািবাসার দপ্ররণাষিই কাজ কচরষিচছ। 

  

৬৩। িযাষগর শচি িাভ কচরষি হইষি আমাচেগষক অবশযই ভাবপ্রবণিার বাচহষর 

যাইষি হইষব। ভাবপ্রবণিা পশুষের বৃচি। িাহারা পুষরাপুচর ভাবাষবষগই িষি। 
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৬৪। চনজ চনজ সন্তান-সন্তচির জনয িযাগষক উচ্চির িযাগ বিা যায় না। পশুরা  ঐরকম 

কচরয়া াাষক এবং দয-ষকান মানব-মািাই যিখাচন স্বিিঃপ্রবৃি হইয়া িযাগ কষরন, 

িাহারা  চঠক িিখাচন কষর। ঐরূপ করািাই ভািবাসার প্রকৃি পচরিয় নয়; উহা দিা 

শুধু অন্ধ ভাবপ্রবণিা। 

  

৬৫। আমরা চিরকাি ধচরয়া দিষ্টা কচরষিচছ, আমাষের দুবযিিাষক শচিরূষপ দেখাইষি, 

ভাবপ্রবণিাষক ভািবাসা বচিয়া িািাইষি, কাপুরুেিাষক সাহষসর রূপ চেষি, এবং 

এইরূপ আর  কি চক। 

  

৬৬। োচম্ভকিা, দুবযিিা প্রভৃচি চবেষয় দিামার অন্তরাত্মাষক বিিঃ এগুচি দিামার সাষজ 

না, এগুচি দিামার সাষজ না। 

  

৬৭। দকান স্বামী কখন  িাহার েীষক ‘েী’  বচিয়া ভািবাষস নাই বা েী  িাহার স্বামীষক 

‘স্বামী’ বচিয়াই ভািবাষস নাই। েীর মষধয দয ঈশ্বর আষছন, িাাঁহাষকই স্বামী ভািবাষস, 

এবং স্বামীর মষধয দয ঈশ্বর আষছন, িাাঁহাষকই েী ভািবাষস। প্রষিযষকর মষধয দয ঈশ্বর 

আষছন, চিচনই আমাষের হৃেষয় ভািবাসার দপ্ররণা জাগান। ঈশ্বর একমাত্র দপ্রমস্বরূপ। 

  

৬৮। আহা! যচে দিামরা দিামাষের চনষজষের জাচনষি পাচরষি দিামরা আত্মা, দিামরাই 

ঈশ্বর! যচে কখন  আচম দিামাচেগষক মানুে বচিয়া ভাচব, িাহা হইষি আচম ঈশ্বষরর 

চনন্দা কচরষিচছ, জাচন । 

  

৬৯। প্রষিযষকর মষধযই দসই ঈশ্বর, পরমাত্মা আষছন। অনয সব চকছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া। 

  

৭০। আধযাচত্মক জীবষনর যচে আনন্দ না পাই, িষব চক ইচিয়পরায়ণিার মষধয িৃচপ্তর 

সন্ধান কচরষি হইষব  অমৃি না পাইয়া চক নেযমার জি পান কচরষি হইষব  িািক দকবি 

বৃচষ্টর জি পান কষর; উচড়ষি উচড়ষি দস শুধু ভাষব—ফচিক জি, ফচিক জি। দকান 

ঝড়-ঝঞ্ঝা  িাহার পাখার গচি াামাইষি পাষর না বা জি পাষনর জনয িাহাষক ধরাপৃষ্ঠ, 

নামাইষি পাষর না। 
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৭১। ঈশ্বর-উপিচব্ধ সহায়ক দয-ষকান সম্প্রোয়ষকই স্বাগি জানা । ঈশ্বরানুভূচিই ধময। 

  

৭২। নাচস্তক েয়াবান হইষি পাষর, চকু এই ধাচমযক হইষি পাষর না। পরু এই ধাচমযকষক 

েয়াশীি হইষিই হইষব। 

  

৭৩। গুরুর আসন গ্রহণ কচরবার জনযই জচন্ময়াষছন, এমন সব মহাত্মা ছাড়া আর সকষিই 

গুরুচগচর কচরষি চগয়া ভরাডুচব কষরন। 

  

৭৪। পশুে, মনুেযে এবং ঈশ্বরে—এই চিষনর সমচষ্টষিই মানুে। 

  

৭৫। গরম বরফ, অন্ধকার, আষিা বচিষি যাহা বুঝায়, ‘সামাচজক উন্নচি’ বচিষি 

অষনকিা িাহাই বুঝায়। দশে পযযন্ত ‘সামাচজক উন্নচি’ বচিষি চকছুই খুাঁচজয়া পা য়া যায় 

না। 

  

৭৬। বাচহষরর চকছুর উন্নচি হয় না, জগষির উন্নচি কচরষি চগয়া আমরাই উন্নি হই। 

  

৭৭। আচম দযন মানুষের দসবা কচরষি পাচর—ইহাই আমার একমাত্র কাময। 

  

৭৮। চনউ ইয়ষকয একচি প্রষের উিষর স্বামীজী অচি মৃদুভাষব বচিষিনিঃ না, আচম দকান 

অষিৌচকক চবেযায় (Occultism) চবশ্বাস কচর না। দকান চজচনে যচে চমাযা হয়, িষব িাহা 

নাই; যাহা চমাযা, িাহার অচস্তে াাচকষি পাষর না। অদু্ভি অষিৌচকক ঘিনাগুচি  

প্রাকৃচিক বযাপাষররই অন্তগযি। আচম এগুচিষক চবজ্ঞাষনর চবেয় বচিয়াই মষন কচর। দস-

চহসাষব এগুচি আমার চনকি গুপ্তচবেযার চবেয় নয়। আচম দকান গুপ্তচবেযা-সষঙ্ঘ আস্থা 

রাচখ না। িাহারা ভাি চকছুই কষর না, কচরষি পাষর না। 

  

৭৯। যুচিবােী, ভাবপ্রবণ, রহসযবােী এবং কমযী—সাধারণিিঃ এই িাচর স্তষরর দিাক 

দেখা যায়। ইহাষের প্রষিযক স্তষরর জনযই উপযুি সাধন-প্ধ,চি াাকা প্রষয়াজন। 

যুচিবােী আচসয়া বচিষিন—আচম এ রকম সাধন-প্ধ,চি মাচন না, আমাষক 
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চবষেেণমূিক যুচিচস্ধ, চকছু বিুন; যাহাষি আমার মন সায় চেষি পাষর। সুিরাং 

চবিারবােীর জনয োশযচনক চবিারই হইি সাধন-মাগয। িারপর কমযী আচসয়া বষিন, আচম 

োশযচনষকর সাধন-প্ধ,চি মাচন না। আমাষক মানুষের জনয চকছু কচরষি চেন। অিএব 

িাাঁহার সাধনার জনয কমযই পা-চহসাষব চনচেযষ্ট হইয়াষছ। রহসযবােী (mystic) এবং 

ভাবপ্রবণ বযচিষের জনয  িাাঁহাষের উপযুি উপাসনা-মাগয চনধযাচরি হইয়াষছ। এই-সব 

দিাষকরই জনয ধষমযর মষধয িাাঁহাষের চনজ চনজ অবস্থানুযায়ী বযবস্থা রচহয়াষছ। 

  

৮০। আচম সিযানুসচন্ধৎসু। সিয কখন  চমাযার সচহি বনু্ধে কচরষি পাষর না। এমন চক 

সমস্ত পৃচাবী আমার চবরুষ্ধ, োাঁড়াইষি  অবষশষে সষিযর জয় অবশযম্ভাবী। 

  

৮১। দযখাষনই দেচখষব মানবচহদ্বিেণার উোরভাবগুচি সাধারণ জনিার হাষি পচড়য়াষছ, 

দসখাষনই সবযপ্রাষম িুচম িক্ষয কচরষব, ঐগুচির অষধাগচি ঘচিয়াষছ। চশক্ষা এবং বুচ্ধ, 

াাচকষিই দকান চকছুর সংরক্ষষণর সম্ভাবনা াাষক। সমাষজর কৃচষ্টসম্পন্ন সম্প্রোয়ই 

প্রকৃিপষক্ষ ধময   েশযষনর চবশু্ধ,িম রূপচি রক্ষা কচরষি পাষর। আর উহা হইষিই ঐ 

জাচির সামাচজক এবং মানচসক গচি-প্রকৃচির চনেশযন পা য়া যায়। 

  

৮২। স্বামীজী একবার আষমচরকায় বচিষিনিঃ আচম নূিন ধমযমষি দিামাষের েীচক্ষি 

কচরবার জনয এখাষন আচস নাই। আচম িাই দিামাষের স্ব স্ব ধমযচবশ্বাস অিুি াাকুক। 

আচম একজন দমাচডষ্টষক ভাি দমাচডষ্ট, দপ্রসচবষিচরয়ানষক ভাি দপ্রসচবষিচরয়ান, 

ইউচনষিচরয়ানষক ভাি ইউচনষিচরয়ান কচরষি িাই। আচম দিামাচেগষক চশখাইষি িাই—

চক কচরয়া সিযষক জীবষন রূপাচয়ি কচরষি হয়, চক কচরয়া দিামাষের অন্তচনযচহি 

দজযাচিষক বাচহষর প্রকাশ কচরষি হয়। 

  

৮৩। দুিঃষখর রাজমুকুি মাাায় পচরয়া সুখ মানুষের সামষন হাচজর হয়। দয িাহাষক স্বাগি 

জানায়, দস দুিঃখষক  স্বাগি জানাইষি বাধয। 

  

৮৪। চযচন সংসাষরর প্রচি চবমুখ হইয়াষছন, চযচন সবযস্ব িযাগ কচরয়াষছন, চযচন ইচিয় 

জয় কচরয়াষছন এবং চযচন শাচন্তকামী, এই পৃচাবীষি চিচনই মুি—চিচনই মহৎ। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । উবি-সঞ্চয়ন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 15 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রাজদ্বনচিক   সামাচজক স্বাধীনিা পাইয়া  দকহ যচে ইচিয়পরিন্ত্র এবং বাসনার োস 

হয়, িষব দস প্রকৃি মুচির চবশু্ধ, আস্বাে পাইষি পাষর না। 

  

৮৫। পষরাপকারই ধময, পরপীড়নই পাপ। শচি   সাহচসকিাই ধময। দুবযিিা   

কাপুরুেিাই পাপ। স্বাধীনিাই ধময, পরাধীনিাই পাপ। অপরষক ভািবাসাই ধময, 

অপরষক ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর এবং চনজ আত্মাষি চবশ্বাসই ধময, সষন্দহই পাপ। 

অষভে-েশযনই ধময, দভে-েশযনই পাপ। চবচভন্ন শাে শুধু ধমযিাষভর উপায় চনষেযশ কষর। 

  

৮৬। চবিাষরর সহাষয় সিয যখন বুচ্ধ,গ্রাহয হয়, িখন উহা অনুভূচির উৎস হৃেষয়ই 

অনুভূি হয়। এইরূষপ হৃেয়   মচস্তস্ক দুই-ই একক্ষষণ আষিাচকি হইয়া উষঠ এবং 

িখনই উপচনেষের কাায় বচিষি দগষি—‘চভেযষি হৃেয়গ্রচেিঃ চছেযষন্ত সবযসংশয়ািঃ’—

হৃেয়গ্রচে খুচিয়া যায়, সমস্ত সংশয় চছন্ন হয়। 

প্রািীনকাষি এই জ্ঞান   এই ভাব যখন যুগপৎ ঋচের অন্তিঃকরষণ চবকচশি হইয়াচছি, 

িখন দে্ঠ, সিযগুচি কচবিার ভাোয় রূপাচয়ি হয় এবং িখনই দবে এবং অনযানয শাে 

রচিি হয়। এই কারষণ এগুচি অধযয়ন কচরষি দেখা যায় দয, জ্ঞান   ভাষবর দুইচি 

সমান্তরাি দরখা অবষশষে দবষের স্তষর আচসয়া চমচিি হইয়াষছ এবং  িষপ্রািভাষব 

চমচশয়া চগয়াষছ। 

  

৮৭। চবশ্বষপ্রম, স্বাধীনিা, সাহচসকিা এবং চনিঃস্বাায পষরাপকার প্রভৃচি আেশযগুচি আয়ি 

কচরবার জনয চবচভন্ন ধমযশাে চবচভন্ন পষার সন্ধান চেয়াষছ। দকান ্িা পাপ, দকান ্িা পুণয—

এই-চবেষয় প্রষিযক ধমযসম্প্রোয় প্রায়ই অপর সম্প্রোষয়র সষঙ্গ চদ্বমি এবং চসচ্ধ,র চেষক 

িক্ষয না রাচখয়া এই পাপ   পুষণযর পষার চবেষয় ঝগড়ায় মি। প্রষিযক পাই অল্পচবস্তর 

উন্নচির পষা সাহাযয কষর। গীিা বষিন, ‘সবযারম্ভা চহ দোষেণ ধূষমনাচগ্নচরবাবৃিা।’ আগুন 

দযমন ধূষম আবৃি াাষক, সমস্ত কষমযর সষঙ্গই দিমচন দোে চমচেি াাষক। অিএব 

পাগুচি অল্পচবস্তর অসমূ্পণয াাচকষবই, ইহা চনিঃসষন্দহ। চকু এই চনজ চনজ শােচনচেযষ্ট পা 

অনুসরণ কচরয়া উচ্চিম ধমযভাব িাভ করাই যখন আমাষের িক্ষয, িখন ঐগুচিষক 

অনুসরণ করার জনযই আমাষের আপ্রাণ দিষ্টা করা উচিি। িাছাড়া ঐগুচিষক যুচি   
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চবিার-সহাষয় গ্রহণ কচরষি হইষব। অিএব আমরা যিই চসচ্ধ,র পষা অগ্রসর হইষি 

াাচকব, িিই পাপপুণয-সমসযার সমাধান আপনা-আপচনই হইয়া যাইষব। 

  

৮৮। আজকাি আমাষের দেষশ এমন অষনক আষছন, যাাঁহারা শাষের অায চঠক চঠক 

বুচঝষি পাষরন না। িাাঁহারা শুধু ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃচি প্রভৃচি শব্দ চশচখয়া ঐগুচির দ্বারা 

মাাার মষধয দগািমাি বাধাইয়া িুচিয়াষছন। শাষের প্রকৃি মময এবং উষেশযষক ছাচড়য়া 

িাাঁহারা দকবি শব্দ িইয়া মারামাচর কষরন। শাে যচে সমস্ত দিাকষক সকি অবস্থায় 

সকি সমষয় সাহাযয কচরষি না পাষর, িষব দস শাষের চক প্রষয়াজন  শাে যচে দকবি 

সন্নযাসীর জীবষনর পাপ্রেশযক হয়, যচে গাহযস্থয জীবষনর দকান কাষজ না আষস, িষব এই 

একষেশেশযী শাষে গৃহষস্থর চক প্রষয়াজন  যাাঁহারা সমস্ত কময িযাগ কচরয়া জঙ্গষি আেয় 

িইয়াষছন, শাে যচে দকবি িাাঁহাষের জনযই হয়, শাে যচে কময-িঞ্চি পৃচাবীষি নেচনক 

েম, দরাগ, দশাক, োচরষেযর মষধয, অনুষশািনাময় হিাশ হৃেষয়, চনপীচড়ষির 

আত্মগ্লাচনষি, যু্ধ,ষক্ষষত্রর ভয়াবহিার মষধয, দিাষভ, দক্রাষধ, সুষখ, চবজষয়র আনষন্দ, 

পরাজষয়র অন্ধকাষর এবং অবষশষে মৃিুযর ভয়াবহ মুহূষিয মানুেষক আশার আষিা 

জ্বািাইবার উপায় দেখাইষি না পাষর, িষব দুবযি মানুষের কাষছ এই শাষের দকান 

প্রষয়াজন নাই। িাহা হইষি শাষের শােেই নষ্ট হইয়া যাইষব। 

  

৮৯। দভাষগর মধয চেয়াই কাষি দযাগ আচসষব। চকু এই হায়, আমাষের দেশবাসীর ভাগয 

এমচন দয, দযাগ আয়ি করার কাা েূষর াাকুক, িাহারা সামানয দভাগ  পায় না। 

সবযপ্রকার অপমান সহয কচরয়া অচি কষষ্ট িাহারা জীবষনর অিযাবশযক প্রষয়াজন মাত্র 

চমিাইষি সমায হয়; িাহা  আবার সকষি পাষর না। চকু এই আশ্চষযযর চবেয় এই দয, এমন 

েূরবস্থা  আমাষের চনোর বযাঘাি ঘিাইয়া আমাচেগষক আশু কিযষবযর প্রচি সষিিন 

কচরষি পাষর না। 

  

৯০। দিামাষের অচধকার এবং সুষযাগ-সুচবধার জনয দিামরা যিই আষন্দািন কর না 

দকন, স্মরণ রাচখ , যিচেন না িীব্র জািীয় সম্মানষবাধ জাগাইয়া আমরা সিযসিযই 
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চনষজষের উন্নি কচরষি পাচরষিচছ, িিচেন এই সুষযাগ   অচধকার িাষভর আশা 

‘আিনাস্কাষরর চেবাস্বষপ্ন’র িুিয। 

  

৯১। যখন দকান বংশ দকান প্রচিভাবান্ বা চবষশে চবভূচিমান্ বযচি জন্মগ্রহণ কষরন, 

িখন দসই বংষশ যা চকছু দে্ঠ, এবং সমচধক সৃজনশীি প্রচিভা াাষক, িাহা দযন ঐ 

বযচির বযচিষের পচরপুচষ্টর জনয চনিঃষশষে িাাঁহারই চেষক আকৃষ্ট হয়। এই কারষণ 

আমরা দেচখ, ঐ বংষশ পরবিযী কাষি যাাঁহারা জন্মগ্রহণ কষরন, িাাঁহারা হয় চনষবযাধ অাবা 

অচি সাধারণ- বুচ্ধ,সম্পন্ন বযচিমাত্র এবং কাষি ঐ বংশ বহুষক্ষষত্রই চনচশ্চহ্ন হইয়া যায়। 

  

৯২। এই জীবষন যচে মুচিিাভ না হয়, িষব পরবিযী এক বা বহু জীবষন দয মুচিিাভ 

ঘচিষব, িাহার প্রমাণ চক  

  

৯৩। আগ্রার িাজমহি দেচখষি চগয়া চিচন মন্তবয কচরষিনিঃ ইহার দয-ষকান এক-িুকরা 

মাষবযিষক চনংড়াইষি ইহা হইষি চবন্দু চবন্দু রাজকীয় দপ্রম   দুিঃখ ক্ষচরি হইষব। চিচন 

আর  বচিষিনিঃ ইহার অন্তভযাষগর এক বগয ইচঞ্চ পচরচমি স্থাষনর দসৌন্দযয চঠক চঠক 

উপষভাগ কচরষিই ছয় মাস িাচগষব। 

  

৯৪। ভারষির প্রকৃি ইচিহাস উে ্ঘাচিি হইষি প্রমাচণি হইষব দয, দযমন ধষমযর দক্ষষত্র, 

দিমচন িচিিকিার দক্ষষত্র  ভারি সমস্ত পৃচাবীর আচে গুরু। 

  

৯৫। স্থাপিয-সম্পষকয আষিািনা-প্রসষঙ্গ চিচন বচিষিনিঃ দিাষক বষি কচিকািা 

প্রাসােপুরী। চকু এই বাড়ীগুচি দেচখষি মষন হয় দযন কিকগুচি বাক্সষক উপর উপর 

সাজাইয়া রাখা হইয়াষছ। এগুচি দকান চবষশে ভাষবর দেযািক নয়। প্রকৃি চহন্দু স্থাপিয 

রাজপুিানায় এখন  অষনক দেখা যায়। দকান ধমযশািার চেষক িাকাইষি মষন হইষব, 

উহা দযন মুি বাহু প্রসাচরি কচরয়া যাত্রীষক আহ্বান জানাইষিষছ—িাহারা দসখাষন আেয় 

  আচিষায়িা িাভ কচরষি পাষর। উহার চভিষর   বাচহষর দেবিার সাচন্নধয অনুভব 

কচরষব। গ্রাময কুিীর দেচখষি  িৎক্ষণাৎ উহার চবচভন্ন অংষশর চবচভন্ন অায হৃেয়ঙ্গম 

কচরষি পাচরষব এবং বুচঝষি পাচরষব দয, সমস্ত কুিীরচিই মাচিষকর চনজস্ব আেশয এবং 
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প্রকৃচির দেযািক। ইিািী বযিীি অনয দকান দেষশ আচম এই জািীয় ভাববয্জকক 

স্থাপিযচশল্প দেচখ নাই। 

উচি-সঞ্চয়ন—২ 

১। স্বামীজীষক প্রে করা হইি, ‘বুষ্ধ,র মি চক এই দয, বহুে সিয এবং একে (আত্মা) 

চমাযা  আর চহন্দু (ষবে) মষি দিা একেই সিয, বহুে চমাযা।’ স্বামীজী বচিষিনিঃ হযাাঁ, 

এবং এর সষঙ্গ েীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং আচম যাহা দযাগ কষরচছ, িা এই দয, একই 

চনিয বস্তু একই মষন চবচভন্ন সমষয় চবচভন্নভাষব অনুভূি হষয় এক   বহুরূষপ প্রচিভাি 

হয়।  

  

২।  একবার এক চশেযষক বচিষিনিঃ মষন রাচখ  জীবাত্মারই চবকাষশর জনয প্রকৃচি, 

প্রকৃচির জনয জীবাত্মা নয়—ইহাই ভারষির শাশ্বি বাণী। 

  

৩। পৃচাবী আজ িায় এমন কুচড়জন নরনারী, যাহারা সামষনর ঐ পষা সাহসভষর 

োাঁড়াইয়া বচিষি পাষর দয, ভগবান্ বযিীি িাহাষের অনয দকান সম্বি নাই। দক আচসষব  

দকন, ইহাষি ভয় চক  যচে এচি সিয হয়, িষব আর চকষসর প্রষয়াজন  আর যচে এচি 

সিয না হয়, িষব আমাষের বাাঁচিয়া চক িাভ  

  

৪। আহা, পরমাত্মার স্বরূপ চযচন জাচনয়াষছন, িাাঁহার কাজ কিই না শান্ত! বাস্তচবকপষক্ষ 

দিাষকর েৃচষ্ট খুচিয়া দে য়া ছাড়া িাাঁহাষের অনয চকছু করণীয় াাষক না। আর যাহা চকছু, 

িাহা আপচনই হইষি াাষক। 

  

৫। চিচন (েীরামকৃষ্ণ) এক মহৎ জীবনযাপন কচরয়াই িৃপ্ত চছষিন এবং দসই জীবষনর 

িাৎপযয-চনণযষয়র ভার চেয়া চগয়াষছন অপর সকষির উপর।  

  

৬। একজন চশেয দকান একচি চবেষয় স্বামীজীষক সংসাষরর অচভজ্ঞিাসম্ভূি পরামশয 

চেষি স্বামীজী চবরচির সচহি বচিষিনিঃ পচরকল্পনা আর পচরকল্পনা! এই জনযই 
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পাশ্চািযবাসীরা কখন  দকান ধমযমি গঠন কচরষি পাষর না। দিামাষের মষধয যচে দকহ 

কখন  পাচরয়া াাষক, িষব িাহা কষয়কজন কযাাচিক সন্নযাসী মাত্র, যাহাষের 

পচরকল্পনা বচিষি চকছু চছি না। পচরকল্পনাকারীষের দ্বারা কখন  ধমযপ্রিার হয় নাই। 

  

৭। পাশ্চাষিযর সমাজ-জীবন দেচখষি একচি হাচসর হুষোষড়র মি, চকু এই একিু নীষিই 

উহা কান্নায় ভরা। ইহার দশে হয় হিাশ ক্রন্দষন। দকৌিুক উিিিা সবই সমাষজর উপর 

উপর, বাস্তচবকপষক্ষ ইহা চবোষে পূণয। এষেষশ (ভারষি) আবার বাচহষর হয়ষিা চনরাপে 

  চবোে, চকু এই চভিষর গাম্ভীযয, চনচশ্চন্তিা   আনন্দ। 

  

আমাষের একচি মিবাে আষছ—ঈশ্বর স্বয়ং িীিািষি চনষজষক জীবজগষি রূপান্তচরি 

কচরয়াষছন এবং এই সংসাষর অবিাষররা িীিািষি দেহধারণ কচরয়া জীবন যাপন 

কষরন। সবিাই িীিা, সবই দখিা। যীশু কু্রশচব্ধ, হইয়াচছষিন দকন  দসিা  সমূ্পণয 

দখিা। মানব জীবষনর সম্বষন্ধ  ঐ একই কাা। উহা  ঈশ্বষরর সষঙ্গ ক্রীড়ামাত্র। বি, 

‘সবই িীিা, সবই দখিা।’ দখিা ছাড়া িুচম  আর চকছু কর চক  

  

৮। আচম এই চস্ধ,াষন্ত দপৌাঁচছয়াচছ দয, এক জীবষনই দকহ দনিা হইয়া উচঠষি পাষর না। 

িাহাষক শচি িইয়াই জন্মাইষি হয়। কারণ সংগঠন বা পচরকল্পনা দিমন কষ্টসাধয নয়। 

দনিার পরীক্ষা—প্রকৃি পরীক্ষা হয় চবচভন্ন বযচিষক িাহাষের সাধারণ সহানুভূচির সূত্র 

ধচরয়া, সঙ্ঘব্ধ, কচরয়া রাখার ক্ষমিায়। দিষ্টা কচরয়া নয়, অজ্ঞািসাষরই ইহা হইয়া 

াাষক। 

  

৯। দেষিার ভাববাে সম্বষন্ধ বযাখযা কচরষি চগয়া স্বামীজী বচিষিন, ‘িাহা হইষি দিামরা 

দেচখষিই পাইষিছ দয, বড় বড় ভাবগুচির ক্ষীণিম চবকাশ এই-সব যাহা চকছু। ঐ 

ভাবগুচিই সিয এবং সমূ্পণয। একচি আেশয ‘িুচম’ দকাাা  আষছ এবং দসইচি জীবষন 

রূপাচয়ি করার জনযই এখাষন দিামার যি দিষ্টা। দিষ্টা হয়ষিা অষনক চেক্ চেয়াই 

ত্রুচিপূণয হইষব, িবু দিষ্টা কচরয়া যা । একচেন না একচেন দস আেশয রূপাচয়ি হইষব।’  
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১০। জদ্বনক চশেযা চনষজর ভাব বযি কচরয়া মন্তবয কচরষিন, বযচিগি মুচি—জীবন 

হইষি চনষৃ্কচি পাইবার িীব্র আকাঙ্ক্ষা অষপক্ষা দয-সকি উষেশয সাধন করা আচম দে্ঠ, 

বচিয়া মষন কচর, দসইগুচি সম্পােন করার জনয বারবার সংসাষর চফচরয়া আসা আচম 

ভাি বচিয়া মষন কচর। ইহাষি স্বামীজী িাড়ািাচড় বচিয়া উচঠষিন, ‘ইহার কারণ িুচম 

উন্নচি কচরবার ধারণার ঊষধ্বয উচঠষি পার না; চকু এই দকান চজচনেই উন্নিির হয় না। 

ঐগুচি দযমন দিমনই াাষক। ঐগুচির রূপান্তর ঘিাইয়া শুধু আমরাই উন্নিির হই।’  

  

১১। আিষমাড়াষি একজন বয়স্ক দিাক স্বামীজীর চনকি আচসষিন। িাাঁহার মুষখ এমন 

একিা পরচনভযরিার ভাব চছি, যাহা দেচখষিই সহানুভূচি জাষগ। চিচন কমযবাে সম্বষন্ধ 

প্রে কচরষিন, ‘যাহারা চনজ কমযষোষে দুবযষির প্রচি সবষির অিযািার দেচখষি বাধয 

হয়, িাহাষের কিযবয চক ’ স্বামীজী কু্ষব্ধ চবস্মষয় িাাঁহার চেষক চফচরয়া বচিষিন, ‘দকন, 

সকিষক দঠিাইষব, আবার চক  এই কমযবাষের মষধয দিামার চনষজর অংশিা িুচম ভুচিয়া 

যাইষিছ। মাাা িুচিয়া োাঁড়াইবার—চবষোহ কচরবার অচধকার দিামার সব সময়ই 

আষছ।’  

  

১২। একজন স্বামীজীষক প্রে কচরষিন, ‘সষিযর জনয চক মানুষের মৃিুযষক  বরণ করা 

উচিি, অাবা গীিার চশক্ষা অনুসাষর সবযো উোসীন াাচকষি দিষ্টা করা উচিি ’ স্বামীজী 

ধীষর ধীষর অষনকক্ষণ াাচময়া াাচময়া বচিষিন, ‘আচম উোসীন াাকার পক্ষপািী।’ 

িারপর আবার বচিষিন, ‘এচি সন্নযাসীর জনয; গৃহীষের পা আত্মরক্ষা।’  

  

১৩। সবাই সুখ িায়—এ-কাা ভুি। প্রায় সমসংখযক দিাক জন্মায় দুিঃখষক বরণ করবার 

জনয। এস, আমরা ভয়ঙ্করষক ভয়ঙ্কর চহসাষবই পূজা কচর। 

  

১৪। আজ পযযন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র বযচি, চযচন সাহস কচরয়া বচিষি 

পাচরয়াষছনিঃ চঠক দয-ভাোয় অপষর কাা বষি   দয-ভাো দবাষঝ, িাহার সচহি দসই 

ভাোষিই কাা বিা উচিি। 
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১৫। চনজ জীবষন কািীষক আেশয চহসাষব গ্রহণ করার পূষবয িাাঁহার সষন্দহ-চবজচড়ি 

চেনগুচিষক িক্ষয কচরয়া স্বামীজী বচিষিন, ‘কািী   কািীর সবযপ্রকার কাযযকিাষপ আচম 

কিই না অবজ্ঞা কচরয়াচছ! আমার ছ বছষরর মানচসক দ্বষের কারণ চছি এই দয, আচম 

িাাঁহাষক মাচনিাম না। চকু এই অবষশষে িাাঁহাষক আমায় মাচনষি হইয়াষছ। রামকৃষ্ণ 

পরমহংস আমাষক িাাঁহার কাষছ সমপযণ কচরয়া চগয়াষছন এবং এখন আমার চবশ্বাস দয, 

সব চকছুষিই মা-কািী আমায় পচরিাচিি কচরষিষছন এবং িাাঁহার যা ইিা, িাই আমার 

দ্বারা করাইয়া িইষিষছন। িবু আচম কিচেনই না িাাঁহার চবরুষ্ধ, যু্ধ, কচরয়াচছ। আসি 

কাা এই, আচম দয েীরামকৃষ্ণষক ভািবাচসিাম; িাহাই আমাষক ধচরয়া রাচখি। আচম 

িাাঁহার অপূবয পচবত্রিা দেচখয়াচছ। আচম িাাঁহার আশ্চযয ভািবাসা অনুভব কচরয়াচছ। 

িখন  পযযন্ত িাাঁহার মহত্ত্ব আমার চনকি প্রচিভাি হয় নাই। পষর যখন আচম িাাঁহার 

কাষছ চনষজষক সমপযণ কচরয়া চেিাম, িখন ঐ ভাব আচসয়াচছি। িাহার পূষবয আচম 

িাাঁহাষক চবকৃিমচস্তষ্ক একচি চশশু বচিয়া ভাচবিাম, মষন কচরিাম—এই জনযই চিচন 

সবযো অষিৌচকক েৃশয প্রভৃচি দেষখন। এগুচি আচম ঘৃণা কচরিাম। িারপর আমাষক  

মা-কািী মাচনষি হইি। না, দয কারষণ আমাষক মাচনষি হইি, িাহা একচি দগাপন 

রহ সয, এবং উহা আমার মৃিুযর সষঙ্গই িুপ্ত হইষব। দস-সময় আমার খুবই ভাগয চবপযযয় 

িচিষিচছি। … ইহা আমার জীবষন এক সুষযাগ চহসাষব আচসয়াচছি। মা (কািী) 

আমাষক িাাঁহার ক্রীিোস কচরয়া িইষিন। এই কাাই বচিয়াচছিাম, ‘আচম দিামার 

োস।’ রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাষক িাাঁহার িরষণ অপযণ কচরয়াচছষিন। অদু্ভি বযাপার! 

এই ঘিনার পর চিচন মাত্র দুই বছর জীচবি চছষিন এবং ঐ কাষির অচধকাংশ সময়ই 

অসুস্থ চছষিন। ছয় মাষসর মষধযই িাাঁর স্বাস্থয এবং িাবণয নষ্ট হইয়া যায়। 

  

দিামরা জান, গুরু নানক  এই রকম এমন একজন চশষেযর দখাাঁজ কচরয়াচছষিন, যাাঁহাষক 

চিচন িাাঁহার শচির উিরাচধকারী কচরয়া যাইষি পাষরন। চিচন িাাঁহার পচরবারবষগযর 

কাহাষক  উপযুি মষন কচরষিন না। িাাঁহার সন্তানসন্তচিরা িাাঁহার কাষছ অিযন্ত অষযাগয 

বচিয়া মষন হইি। িারপর চিচন এক বািষকর সন্ধান পাইষিন, িাহাষক ঐ শচি চেষিন, 

এবং দেহিযাষগর জনয প্রস্তুি হইষিন। 
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দিামরা বচিষিছ, ভচবেযষি রামকৃষ্ণ পরমহংসষক কািীর অবিার বিা হইষব চক  হাাঁ, 

আচম  মষন কচর, কািী িাাঁহার কাযয সম্পােষনর জনয েীরামকৃষষ্ণর দেহযন্ত্র পচরিাচিি 

কচরয়াচছষিন। দেখ, আমার পষক্ষ ইহা চবশ্বাস না কচরয়া উপায় নাই দয, দকাাা  এমন 

এক চবরাি শচি চনশ্চয় আষছন, চযচন চনষজষক কখন  কখন  নারীরূষপ কল্পনা কষরন 

এবং িাাঁহাষক দিাষক ‘কািী’ এবং ‘মা’ বচিয়া ডাষক। আচম ব্রষহ্ম  চবশ্বাস কচর। আর 

আসি বযাপারিা চক সব সময় চঠক ঐরূপই নয়  … দযমন সংখযািীি জীবষকাষের 

সমচষ্টষিই বযচিে গচঠি হয়, দযমন একচি নয়—বহু মচস্তষ্ক-ষকাষের সমবাষয় নিিষনযর 

উৎপচি হয়, চঠক দিমচন নয় চক  একে মাষনই নবচিত্রয। ইহা  চঠক দসইরকম। ব্রহ্ম 

সম্বষন্ধই বা চভন্ন বযবস্থা দকন  ব্রহ্মই আষছন, চিচনই একমাত্র সিা, চকু এই িবু চিচনই 

আবার বহু দেবিা  হইয়াষছন। 

  

১৬। যিই বয়স বাচড়ষিষছ, িিই মষন হয়, বীরষের উপরই সব চকছু চনভযর কষর। ইহাই 

আমার নূিন বাণী। 

  

১৭। ‘দকান দকান সমাষজ নরমাংস-ষভাজন স্বাভাচবক জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূি’—ই ষরাষপ 

এই মষির উষেখ শুচনয়া স্বামীজী মন্তবয কচরষিনিঃ এিা চক সিয নয় দয, যুষ্ধ, চহংসার 

বশবিযী হইয়া বা দকান ধমযীয় অনু্ঠ,ানাচেষি ছাড়া দকান জাচিই কখন  নরমাংস দভাজন 

কষর না  দিামরা চক ইহা বুচঝষি পার না  সমাজব্ধ, প্রাণীষের ইহা রীচি নয়, কারণ 

ইহাষি সমাজ-জীবষনর মূষিাষিে হইষব। 

  

১৮। মৃিুয বা কািীষক উপাসনা কচরষি সাহস পায় কয়জন  এস, আমরা মৃিুযর উপাসনা 

কচর। আমরা দযন ভীেণষক ভীেণ জাচনয়াই আচিঙ্গন কচর—িাহাষক দযন দকামিির 

হইষি অনুষরাধ না কচর, আমরা দযন দুিঃষখর জনযই দুিঃখষক বরণ কচর। 

  

১৯। পাাঁি-শ বছর নীচির অনুশাসন, পাাঁি-শ বছর মূচিযপূজা এবং পাাঁি-শ বছর িষন্ত্রর 

প্রাধানয—দবৌ্ধ,ধষমযর এই চিনচি যুগ। দিামরা দযন কখন  না ভাব দয, ভারষি দবৌ্ধ,ধময 

নাষম এমন দকান ধমযমি চছি, যাহার স্বিন্ত্র ধরষনর মচন্দর, পুষরাচহি প্রভৃচি চছি; এ-
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রকম দকান চকছুই চছি না। দবৌ্ধ,ধময সব সময়ই চহন্দুধষমযর অঙ্গীভূি চছি। দকবি দকান 

এক সমষয় বুষ্ধ,র প্রভাব চবষশে প্রবি হইয়াচছি, এবং িাহার ফষি সমস্ত জাচিষি 

সন্নযাষসর প্রাধানয ঘচিয়াচছি। 

  

২০। যাাঁহারা প্রািীনপেী, িাাঁহাষের েৃচষ্টষি আেশয বচিষি শুধু আত্মসমপযণই বুঝায়। চকু এই 

দিামাষের আেশয হইি সংগ্রাম। ফষি জীবনষক উপষভাগ কচর আমরাই, দিামরা কখনই 

পার না। দিামরা সব সময় আর  ভাি চকছুর জনয দিামাষের জীবনষক পচরবচিযি 

কচরষি সষিষ্ট, চকু এই ঈচিি পচরবিযষনর িক্ষ ভাষগর এক ভাগ সাচধি হ য়ার আষগই 

দিামরা মচরয়া যা । পাশ্চাষিযর আেশয হইি—দকান চকছু করা এবং প্রাষিযর আেশয 

হইি—সহয করা। ‘করা’ এবং ‘সহয করা’—এই দুইষয়র অপূবয সমন্বষয়ই পূণয জীবন গচড়য়া 

উচঠষব, চকু এই িাহা কখন  সম্ভব নয়। 

  

আমাষের সমাষজ এিা স্বীকৃি চস্ধ,ান্ত দয, মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা িচরিাায হ য়া সম্ভব 

নয়। দসজনযই আমাষের জীবন অষনক চবচধ-চনষেষধর অধীন। এগুচি দসৌন্দযযহীন মষন 

হইষি  ইহা শচি   আষিাকপ্রে। আমাষের সমাষজর উোরপেীরা সমাষজর শুধু 

কুৎচসি চেকিা দেচখয়া ইহাষক েূষর বজযন কচরষি িাচহয়াচছষিন, চকু এই িাহার পচরবষিয 

যাহা প্রবিযন কচরষিন, িাহা দিমচন খারাপ। িারপর নূিন প্রাাগুচির শচি িাভ কচরষি 

পুরািন প্রাাগুচির মিই েীঘয সময় িাচগষব। 

  

পচরবিযন কচরষিই ইিাশচি েৃঢ়  হয় না, বরং উহা দুবযি   পচরবিযষনর অধীন হইয়া 

পষড়। িষব আমাষের সব সমষয়ই গ্রহণ কচরবার জনয প্রস্তুি াাচকষি হইষব। চনজস্ব 

কচরয়া ি য়ার মধয চেয়াই ইিাশচি েৃঢ় ির হয়। আর পৃচাবীষি ইিাশচিই একমাত্র 

বস্তু, জ্ঞািসাষর বা অজ্ঞািসাষর আমরা ইহার প্রশংসা কচরয়া াাচক। সিীোহ-প্রাায় 

সিীগণ সকষির প্রশংসা অজযন কষরন, দযষহিু এই প্রাার চভির চেয়া েৃঢ়  ইিাশচি 

প্রকাশ পায়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । উবি-সঞ্চয়ন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বাাযপরিা েূর কচরবার জনয দিষ্টা কচরষি হইষব। জীবষন যখনই দকান ভুি কচরয়াচছ, 

িখনই দেচখয়াচছ, িাহার মূি কারণ হইি আচম আমার স্বাাযবুচ্ধ,ষক উহার মষধয 

আচনয়াচছিাম। দযখাষন আমার স্বাায চছি না, দসখাষন আমার চস্ধ,ান্ত অভ্রান্ত হইয়াষছ। 

  

স্বাাযবুচ্ধ, না াাচকষি দকান ধমযমিই গচড়য়া উচঠি না। মানুষের চনষজর জনয দকান চকছুর 

আকাঙ্ক্ষা না াাচকষি দিামরা চক মষন কর দয, িাাঁহার এই-সব প্রাাযনা উপাসনা প্রভৃচি 

াাচকি  হয়ষিা বা দকান প্রাকৃচিক েৃশয বা অপর চকছু দেচখয়া কখন  কখন  সামানয 

একিু স্তুচি কচরি, ইহা ছাড়া দস ঈশ্বষরর কাা কখন  ভাচবি না। সবযো ভগবাষনর স্তুচি 

  প্রাাযনায় রি াাকাই দিা উচিি। চকু এই হায়! আমরা যচে এই স্বাাযবুচ্ধ, ছাচড়ষি 

পাচরিাম! 

  

যু্ধ,-চবগ্রহ অগ্রগচির িক্ষণ—এই কাা যখনই ভাব, িখনই িুচম সমূ্পণয ভুি কর। 

বযাপারচি দমাষিই ঐ রকম নয়। অগ্রগচির িক্ষণ—গ্রহণশীিিা। দকান চকছুষক গ্রহণ 

কচরয়া চনজস্ব কচরয়া ি য়া চহন্দুধষমযর চবষশেে। যু্ধ,-চবগ্রহ িইয়া আমরা কখন  মাাা 

ঘামাইিাম না। অবশয আমাষের চনজ বাসভূচম রক্ষার জনয কখন  কখন  অেধারণ 

কচরয়া াাচকষি পাচর, চকু এই যু্ধ,ষক নীচি চহসাষব দকানচেনই আমরা গ্রহণ কচর নাই। 

প্রষিযক জাচিষকই ইহা চশচখষি হইয়াষছ। অিএব নবাগি জাচিগুচি চকছুচেন ঘুরপাক 

খাইষি াাকুক, অবষশষে সকষিই চহন্দুধষমযর (ভাষবর) অঙ্গীভূি হইয়া পচড়ষব। 

  

২১। দকবি মানুে নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমচষ্টই হইষিন সগুণ ঈশ্বর। সমচষ্টর ইিাষক 

চকছুই দরাধ কচরষি পাষর না। চনয়ম বচিষি আমরা যাহা বুচঝ িাহা এই; ইহাষকই আমরা 

চশব, কািী বা অনয নাষম বযি কচর। 

  

২২। ভীেষণর পূজা কর, মৃিুযর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃাা; সমস্ত দিষ্টাই বৃাা। ইহাই 

দশে উপষেশ। চকু এই ইহা কাপুরুষের এবং দুবযষির মৃিুযবরণ নয় বা আত্মহিযা  নয়—

ইহা শচিমান্ পুরুষের মৃিুযবরণ, চযচন সব চকছুর অন্তরিম প্রষেশ খুাঁচজয়া দেচখয়াষছন 

  জাচনয়াষছন দয, ইহা ছাড়া চদ্বিীয় দকান সিয নাই। 
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২৩। যাহারা িাহাষের কুসংস্কারগুচি আমাষের দেশবাসীর ঘাষড় িাপাইবার দিষ্টা কষর, 

িাহাষের সষঙ্গ আচম একমি নই। চমশর িত্ত্বচবেগষণর চমশষরর প্রচি দকৌিূহি দপােণ 

করার মি ভারিবেয সম্বষন্ধ  দিাষকর দকৌিূহি দপােণ করা সহজ, চকু এই উহা স্বাায-

প্রষণাচেি। 

  

দকহ দকহ হয়ষিা প্রািীন গ্রষে, গষবেণাগাষর বা স্বষপ্ন ভারিবেযষক দযমন দেচখয়াষছন, 

িাহাষক আবার দসইভাষব দেচখষি ইিা কষরন। আচম দসই ভারিষকই আবার দেচখষি 

িাই, দয-ভারষি প্রািীন যুষগ যাহা চকছু দে্ঠ, ভাব চছি, িাহার সচহি বিযমান যুষগর দে্ঠ, 

ভাবগুচি স্বাভাচবকভাষব চমচিি হইয়াষছ। এই নূিন অবস্থার সৃচষ্ট চভির হইষিই হইষব, 

বাচহর হইষি নয়। 

  

দসজনয আচম দকবি উপচনেেই প্রিার কচর। দিামরা িক্ষয কচরষব দয, আচম কখন  

উপচনেদ্ ছাড়া অনয চকছু আবৃচি কচর না। আবার উপচনেষের দয-সব বাষকয শচির 

কাা আষছ, দসগুচিই বচি। শচি—এই একচি শষব্দর মষধযই দবে-ষবোষন্তর মমযাায 

রচহয়াষছ। বুষ্ধ,র বাণী চছি অপ্রচিষরাধ বা অচহংসা; চকু এই আমার মষি, দসই অচহংসা 

চশক্ষা দে য়ার জনয শচির ভাব, একচি উন্নিির উপায়। অচহংসার চপছষন আষছ একচি 

ভয়ঙ্কর দুবযিিা; দুবযিিা হইষিই প্রচিষরাষধর ভাবচি আষস। আচম সমুষের একচি 

জিকচণকার চবরুষ্ধ, প্রচিষশাধ িইবার বা ইহাষক এড়াইবার কাা কখন  চিন্তা কচর না। 

আমার চনকি ইহা চকছুই নয়, চকু এই একিা মশার কাষছ এিা চবপজ্জনক। সব রকম চহংসার 

বযাপাষরই এই একই কাা—শচি এবং চনভযীকিা। আমার আেশয দসই মহাপুরুে, যাাঁহাষক 

দিাষক চসপাহী চবষোষহর সময় হিযা কচরয়াচছি এবং চযচন বুষক ছুচরকাহি হইষি দমৌন 

ভঙ্গ কচরয়া বচিয়াচছষিন, ‘িুচম  চিচনই।’  

  

দিামরা চজজ্ঞাসা কচরষি পার—এই চিন্তাধারায় রামকৃষষ্ণর স্থান দকাাায়  িাাঁহার চছি 

অদু্ভি জীবন, এক অিযাশ্চযয সাধনা, যাহা অজ্ঞািসাষর গচড়য়া উচঠয়াচছি। চিচন চনষজ  

িাহা জাচনষিন না। চিচন ইংিণ্ড বা ইংিণ্ডবাসীষের সম্বষন্ধ—িাহারা সমুেপাষরর এক 

অদু্ভি জাচি—এইিুকু ছাড়া আর চকছুই জাচনষিন না। চকু এই চিচন এক মহৎ জীবন 
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দেখাইয়া চগয়াষছন এবং আচম িাহার িাৎপযয বযাখযা কচরষিচছ। দকানচেন কাহার  একচি 

চনন্দাবাে চিচন কষরন নাই। একবার আচম আমাষের দেষশর এক বযচভিারী সম্প্রোষয়র 

সমাষিািনা কচরষিচছিাম। আচম চিন ঘণ্টা ধচরয়া বচকয়া দগিাম, চকু এই চিচন শান্তভাষব 

সব শুচনষিন। আমার বিা দশে হইষি বৃ্ধ, বচিষিন, ‘িাই না হয় হি, প্রষিযক বাড়ীরই 

দিা একিা চখড়চকর েরজা াাকষি পাষর; িা দক জাষন ’  

  

আজ পযযন্ত যি ভারিীয় ধময হইয়াষছ, দসগুচির দোে এই দয, ধমযগুচিষি দুচি কাা স্থান 

পাইয়াষছ—িযাগ   মুচি। জগষি দকবি মুচিই িাই! গৃহীষের জনয চক চকছুই বচিবার 

নাই  চকু এই আচম গৃহীষের সাহাযয কচরষি িাই। সকি আত্মাই চক সমগুণসম্পন্ন নয়  

সকষিরই িক্ষয চক এক নয়  সুিরাং চশক্ষার মধয চেয়া জাচির চভির শচির ফূরুরণ 

হ য়া আবশযক। 

  

২৪। চহন্দুধষমযর সু-উচ্চ ভাবগুচি জনিার কাষছ দপৌাঁচছয়া চেবার দিষ্টা হইষিই পুরাণগুচির 

উৎপচি। ভারিবষেয একজনই মাত্র এই প্রষয়াজন অনুভব কচরয়াচছষিন—চিচন েীকৃষ্ণ, 

এবং সম্ভবিিঃ চিচন মানষবচিহাষস দে্ঠ, বযচি। 

  

এইরূষপ এমন একচি ধষমযর উৎপচি হইি, যাহা ক্রষম চবষু্ণর উপাসনাষি পযযবচসি হয় 

এবং ঐ উপাসনাষি আমাষের জীবনরক্ষা   সাংসাচরক সুখ দভাগষক  ভগবান্ িাষভর 

উপায়রূষপ স্বীকার করা হইয়াষছ। আমাষের দেষশর দশে ধময-আষন্দািন হইি 

েীদ্বিিনযষেষবর মিবাে। দিামাষের স্মরণ াাচকষি পাষর, ঐ মিবাষে  দভাষগর কাা 

আষছ। অনযচেষক নজনধময আবার আর একচি চবপরীি িরম ভাষবর েৃষ্টান্ত। ইহাষি আত্ম- 

চনগ্রষহর দ্বারা ধীষর ধীষর শরীর ধ্বংস করা হয়। অিএব দিামরা দেচখষি পাইষিছ, 

দবৌ্ধ,ধময হইি নজনধষমযর এক সংস্কৃি রূপ এবং বু্ধ, দয পাাঁিজন িপস্বীর সঙ্গ িযাগ 

কচরয়াচছষিন, িাহার প্রকৃি অায ইহাই। একচেষক িরম কৃচ্ছ্রিা, অপরচেষক সষম্ভাগ—

এই সব চবচভন্ন স্তষরর নেচহক সাধনায় রি ধমযসম্প্রোয়সমূহ ভারিবষেয প্রষিযক যুষগ 

এষকর পর এক আত্মপ্রকাশ কচরয়াষছ। দসইসব যুষগই আবার এমন কিকগুচি োশযচনক 

সম্প্রোষয়র উদ্ভব হইয়াষছ, যাহাষের দকহবা ঈশ্বর-িাষভর উপায়স্বরূপ ইচিয়গুচিষক 
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চনষয়াচজি কচরয়াষছ আবার দকহবা উহার জনযই ইচিয়গুচিষক ধ্বংস কচরষি উেযি। 

এইভাষব দেখা যায়, চহন্দুধষমযর মষধয সবযোই দযন দুচি চবপরীি সচপযিগচি চসাঁচড় (spiral 

staircase) একই অক্ষ-অবিম্বষন কখন  বা ঊধ্বযগামী, কখন  বা অষধাগামী হইয়া 

পরস্পষরর অভাব পূরণ কচরয়া িচিয়াষছন। 

  

হাাঁ, নবষ্ণবধষমযর মষি িুচম যাহা চকছু কচরষিছ সবই ভাি, দিামার চপিা, মািা, ভ্রািা, 

স্বামী এবং সন্তাষনর প্রচি এই দয িীব্র ভািবাসা, ইহার সবই ভাি। এগুচির সবই চঠক, 

িুচম ভাচবষি পার দয, কৃষ্ণই দিামার সন্তান, আর সন্তানষক যখন দকান খাবার ো , 

িখন যচে ভাচবষি পার দয, িুচম কৃষ্ণষকই খা য়াইষিষছ। এই চছি নিিষনযর বাণী—

‘সব ইচিয় চেষয় িুচম ঈশ্বষররই পূজা কর।’ ইহার চবপরীি ভাব দবোষন্ত 

বিা       হইয়াষছ—‘ইচিয়ষক সংযি কর, ইচিয়ষক প্রচিহি কর। ’  

  

আমার েৃচষ্টষি ভারি দযন নবষযৌবনসম্পন্ন এক জীবন্ত প্রাণী চবষশে, ই ষরাপ  

দযৌবনশািী এবং জীবন্ত। দুইচির দকানচিই িাহাষের উন্নচির এমন স্তষর আচসয়া দপৌাঁছায় 

নাই, দযখাষন আমরা চনচবযবাষে িাহাষের সমাষজর বযবস্থাগুচি সমাষিািনা কচরষি পাচর। 

উভষয়ই দুই চবরাি পরীক্ষার মধয চেয়া িচিষিষছ। দকান পরীক্ষাই এখন  সমূ্পণয নয়। 

ভারষি আমরা পাই সামাচজক সামযবাে, যাহা অদ্বদ্বষির আধযাচত্মক বযচি-স্বািষন্ত্রযর 

উপষর প্রচিচ্ঠ,ি [প্রষিযষকর চভিষর ব্রহ্ম চবরাজ কচরষিষছন]। ই ষরাষপ সামাচজক 

েৃচষ্টষি দিামরা বযচি-স্বািন্ত্রযবােী, চকু এই দিামাষের চিন্তাধারা যাহা নদ্বিমূিক [বযচি-

কিযাণ িাচহষি  দিামরা দসই সষঙ্গ সমাজ-কিযাণ িাচহষিছ] অাযাৎ আধযাচত্মক েৃচষ্টষি 

সামযবােী। 

  

অিএব দেখা যাইষিষছ, একচেষক আষছ বযচি-স্বািন্ত্রযবাষের দবড়া দে য়া 

সমাজিাচন্ত্রক বযবস্থা এবং অপরচেষক আষছ সামযবাষের দবড়া দে য়া বযচি-

স্বািন্ত্রযমূিক সমাজ। 
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এখন ভারিীয় পরীক্ষা দয-ধারায় িচিষিষছ, চঠক দসই ভাষবই িচিষি আমরা ইহাষক 

চনশ্চয়ই সাহাযয কচরব। দয-সমস্ত আষন্দািন দকান চবেয়বস্তুষক চঠক িাহারই চেক্ হইষি 

সাহাযয না কষর, দসগুচি দসই চহসাষব ভাি নয়। উোহরণ চহসাষব ই ষরাষপ চববাহ করা 

এবং চববাহ না করা—এই উভয় বযবস্থার প্রচিই আচম গভীর ে্ধ,াশীি। ভুচিয়া যাই  না, 

মানুষের জীবনষক মহৎ এবং সমূ্পণয কচরয়া িুচিষি গুণগুচি যিিা কাষজ িাষগ, 

দোেগুচি চঠক িিিা িাষগ। অিএব যচে ইহা প্রমাচণি  হয় দয, দকান জাচির িচরষত্র 

দকবি দোেই আষছ, িবু  আমরা দযন ঐ জাচির চবষশেেষক এষকবাষর উড়াইয়া না 

চেই। 

  

২৫। দিামরা হয়ষিা বচিষি পার দয, প্রচিমা বস্তুিিঃ ঈশ্বর। চকু এই ভগবানষক শুধু প্রচিমা 

বচিয়া ভাচব  না (ভাবারূপ ভুিচি সবযোই এড়াইয়া িচিষি হইষব)।  

  

২৬। একবার হষিনিিষের জষড়াপাসনাষক চনন্দা করার জনয স্বামীজীষক অনুষরাধ করা 

হইি। চিচন উির চেষিন—জষড়াপাসনা বচিষি চক বুঝায়, আচম জাচন না। িখন একচি 

চববরণ চেয়া িাাঁহার সামষন একচি বীভৎস চিত্র অচঙ্কি কচরয়া দেখান হইি, চকরূষপ 

একই বস্তুষক পযযায়ক্রষম পূজা, প্রহার এবং স্তবস্তুচি করা হয়। চিচন বচিয়া উচঠষিন, 

‘আচম  দিা এই রকম’। চকছুিা বাষেই অবষহচিি এই দিাকগুচির প্রচি িাহাষের 

অসাক্ষাষি এইরূপ অচবিাষর কু্ষব্ধ এবং উষিচজি হইয়া চিচন বচিষি িাচগষিন, ‘দিামরা 

চক বুচঝষি পাচরষিছ না, দিামরা চক দেচখষিছ না দয, জষড়াপাসনা বচিয়া চকছুই নাই  

দেখ, দিামাষের হৃেয় কচঠন হইয়া চগয়াষছ, িাই দিামরা বুচঝষি পার না দয, চশশুরা 

যাহা কষর, িাহাই চঠক। চশশুরা সব চকছুষকই জীবন্ত দেষখ। জ্ঞানী হইয়া আমরা চশশুর 

দসই েৃচষ্ট হারাইয়া দফচি। অবষশষে উচ্চির জ্ঞানিাভ কচরয়া আমরা আবার দসই েৃচষ্ট 

চফচরয়া পাই। পাহাড়, কাঠ, গাছ এবং অনযানয সব চকছুর মষধযই দস একিা জীবন্ত শচি 

দেষখ। আর ইহাষের চপছষন চক সিযই একিা জীবন্ত শচি নাই  ইহা  প্রিীষকাপাসনা, 

জষড়াপাসনা নয়। বুচঝষি চক  সুিরাং ভগবাষনর নামই সব—দিামরা চক ইহা বুঝ না ’  
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২৭। একচেন চিচন সিযভাষমর িযাগ সম্বষন্ধ গল্পচি বচিষি চগয়া বচিষিন, চকভাষব 

একিুকরা পষত্রর  পর ‘কৃষ্ণ’ কাাচি চিষখ োাঁচড়পাোয় চনষয় এবং অপর চেষক কৃষ্ণষক 

বচসষয় দে য়ার ফষি োাঁচড়পাো কৃষ্ণনাষমর চেষক দনষম চগয়াচছি। চিচন আবার 

বচিষিন, দগাাঁড়া চহন্দুষের কাষছ শ্রুচিই হষি সবযষে্ঠ,—সব চকছু। এই চজচনেচি হষি পূবয 

দাষক অচস্তেবান্ একচি চিরন্তন ভাষবর সামানয চবকাশমাত্র। ঈশ্বর চনষজই এই অনন্ত 

মষন এই ভাষবর একচি স্থূি প্রকাশ। িুচম দয বযচি, এর দিষয় দিামার নাম অনন্তগুণ 

দে্ঠ,। ঈশ্বর অষপক্ষা  ঈশ্বষরর নাম বড়। অিএব বাক্ -সংযম কর।  

  

২৮। আচম গ্রীকষের দেবিা মাচন না। দকননা িারা মানুে দাষক সমূ্পণয চভন্ন। দকবি 

িাাঁষেরই পূজা-উপাসনা করা উচিি, যাাঁরা চঠক আমাষেরই মি, চকু এই আমাষের অষপক্ষা 

মহির। আমার   দেবিাষের মষধয দয বযবধান, িা গুণগি িারিময মাত্র। 

  

২৯। একচি পাার পষড়ে একচি কীিষক গুাঁচড়েষয় চেি। সুিরাং আমরা অনুমান কচরষি 

পাচর সমস্ত পাারখণ্ডই পষড়ে দগষি কীিষের গুাঁচড়েষয় দেয়। এই রকম একচি যুচি দকন 

আমরা সষঙ্গ সষঙ্গ অপর একচি দক্ষষত্র প্রষয়াগ করব  অচভজ্ঞিা একচি দক্ষষত্রই হষয়ষছ, 

চকু এই মষন কর—এচি একবারই মাত্র হি। একচি চশশুষক শূষনয ছুাঁষড়ে ো , দস দকাঁষে 

উঠষব। এিা পূবয জষন্মর অচভজ্ঞিা  চকু এই ভচবেযষি আমরা চকভাষব এচি প্রষয়াগ করব  

এর কারণ— কিগুচি চজচনষের মষধয একচি প্রকৃি সম্পকয—-একচি বযাচপ্তশীিিা াাষক। 

আমাষের শুধু দেখষি হয় দয, গুণ েৃষ্টাষন্তর দিষয় খুব দবশী বা কম না হষয় পষড়ে। এই 

পাাযকয চনরূপষণর উপরই সব মানচবক জ্ঞান চনভযর কষর। [উহাষি যাষি দকানরূপ 

অবযাচপ্ত বা অচিবযাচপ্ত দোে না াাষক।] 

  

ভ্রমাত্মক দকান চবেয় সম্বষন্ধ এইিুকু স্মরণ রাখষি হষব দয, প্রিযক্ষানুভূচি িখনই 

প্রমাণস্বরূপ গৃহীি হষি পাষর, যচে প্রিযক্ষ অনুভব দয যষন্ত্রর মাধযষম হষয়ষছ দসই যন্ত্রচি, 

অনুভষবর প্ধ,চি এবং স্থাচয়ে-কাষির পচরমাপ চবশু্ধ, হয়। শরীচরক দরাগ বা দকানরূপ 

ভাবপ্রবণিা এই পযযষবক্ষণষক ভ্রমপূণয করষি পাষর। অিএব প্রিযক্ষ জ্ঞান চস্ধ,াষন্ত 

দপৌাঁচছবার একচি উপায় মাত্র। সুিরাং সব রকম মানচবক জ্ঞান, যাহা প্রিযক্ষ জ্ঞাষনর 
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উপর চনভযর কষর, িা অচনচশ্চি এবং ত্রুচিপূণয। প্রকৃি সাক্ষী দক  চবেয়চি যার প্রিযক্ষ-

দগাির হষয়ষছ। দবেসমূহ সিয, দকননা এইগুচি চনভযরষযাগয বযচিগষণর বা 

আপ্তপুরুেগষণর প্রিযক্ষজ্ঞাষনর সাক্ষয-চববরণ; চকু এই এই প্রিযক্ষ অনুভষবর শচি চক দকান 

বযচির চবষশে ক্ষমিায় সীমাব্ধ,  না। ঋচে, আযয এবং দেি সবারই সমভাষব এই জ্ঞান 

হষি পাষর। নবয নযাষয়র অচভমি এই দয, এইরূপ আপ্তপুরুষের বাকয প্রিযক্ষ জ্ঞাষনর 

অন্তগযি, উপমা বা দহোভাস যাাায অনুমাষনর সহায়ক নয়। সুিরাং প্রকৃি প্রমাণ বিষি 

আমরা দুচি চজচনে পাই—প্রিযক্ষ জ্ঞান এবং অনুমান। 

  

একেি দিাক আষছ, যাহারা বচহিঃপ্রকৃচির চবকাশষকই প্রাধানয দেয়, আবার অপরেি 

অন্তিঃপ্রকৃচির চবকাশষক। দকান্ চি আষগ—চডষমর আষগ পাখী, না পাখীর আষগ চডম  

পাত্রাধার নিি, না নিিাধার পাত্র  এই সমসযার দকান মীমাংসা দনই। দছষড়ে ো  এ-

সব। মায়া দাষক দবচরষয় এস। 
  

৩০। জগৎ না াাকষিই বা আমার চক  আমার মষি িাহষি দিা খুব িমৎকার হষব! চকু এই 

বাস্তচবক যা চকছু আমার প্রচিবন্ধক, দস-সবই দশষে আমার সচহি চমচিি হষব। আচম 

চক িাাঁর (কািীর) নসচনক নই  

  

৩১। হাাঁ, একজন চবরাি পুরুষের অনুষপ্ররণাষিই আমার জীবন পচরিাচিি হষি, চকু এই 

িাষি চক  দপ্ররণা চজচনেিা এই পৃচাবীষি দকান একজষনর মাধযষম আষসচন। এিা সিয 

দয, আচম চবশ্বাস কচর—েীরামকৃষ্ণ পরমহংসষেব প্রিযাচেষ্ট (েষ্টা) পুরুে চছষিন, সুিরাং 

আচম চনষজ  িাহষি প্রিযাচেষ্ট হব এবং দিামরা , দিামাষের চশষেযরা  হষব, িারপর 

িাষের চশষেযরা । এইভাষব বরাবর িিষি াাকষব। দিামরা চক দেখছ না দয, চনবযাচিি 

কষয়কজনষক উদ্বু্ধ, করার যুগ আর দনই। এষি ভািই দহাক বা মন্দই দহাক, দস চেন 

িষি দগষছ, আর কখন  আসষব না। ভচবেযষি সিয পৃচাবীষি অবাচরি াাকষব। 

  

৩২। সমস্ত পৃচাবীষক উপচনেষের যুষগ উন্নীি করষি হষব—এই রকম চিন্তা কষর বু্ধ, 

এক মস্ত ভুি কষরচছষিন। মানুষের স্বাায-চিন্তা সব নষ্ট কষরচছি। এ-চবেষয় কৃষ্ণ চছষিন 
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চবজ্ঞির, কারণ, চিচন রাজনীচিজ্ঞ পুরুে। চকু এই বু্ধ, দকান আপষসর পক্ষপািী চছষিন 

না। আপস করার জনয এর আষগ কি অবিাষরর চশক্ষা নষ্ট হষয় দগষছ, িাাঁরা দিাক-

স্বীকৃচি পানচন, অিযািাচরি হষয় মৃিুযবরণ কষরষছন। বু্ধ, যচে মুহূষিযর জনয  আপস 

করষিন, িষব িাাঁর জীচবিকাষিই সারা এচশয়াষি চিচন ঈশ্বর বষি পূচজি হষিন। িাাঁর 

উির চছি দকবি এই—বু্ধ,ে একচি অবস্থা-প্রাচপ্ত মাত্র দকান বযচিচবষশে নয়। বস্তুিিঃ 

দেহধারীষের মষধয িাাঁষকই একমাত্র প্রকৃি জ্ঞানী বিা যায়।  

  

৩৩। পাশ্চাষিয দিাষক স্বামীজীষক বষিচছি, বুষ্ধ,র মহত্ত্ব আর  হৃেয়গ্রাহী হি, যচে 

চিচন কু্রশচব্ধ, হষিন। এিাষক চিচন দরামক বরযরিা বষি অচভচহি কষরচছষিন এবং 

সকষির েৃচষ্ট আকেযণ কষরচছষিন। কষমযর প্রচি দয আসচি, িা হি খুব চন্নতস্তষরর এবং 

পশুসুিভ। এই কারষণই জগষি মহাকাষবযর সমাের সব সমষয় হষব। দসৌভাগযবশিিঃ 

ভারষি এমন এক চমল্টন জন্মগ্রহণ কষরনচন, চযচন মানুেষক দসাজাসুচজ গভীর অিি 

গহ্বষর চনষয় চগষয় দফিষবন। ব্রাউচনং-এর একচি িাইন বরং িার স্থাষন চেষি ভাি হয়। 

গল্পচির মহাকাচবযক িমৎকাচরেই দরামানষের চনকি হৃেয়গ্রাহী হষয়চছি। কু্রশচব্ধ, 

হ য়ার বযাপারিাই দরামানষের মষধয খ্রীষ্টধমযষক বহন কষর চনষয় চগষয়চছি। চিচন আবার 

বিষিনিঃ হাাঁ, হাাঁ, দিামরা পাশ্চাষিযরা কাজ িা । জীবষনর সাধারণ ঘিনাগুচির মষধয  

দয-কাবয রষয়ষছ, িা দিামরা এখন  অনুভব করষি পারচন। দসই দয অল্পবয়স্কা মা িার 

মৃি পুত্রষক চনষয় বুষ্ধ,র কাষছ উপচস্থি হষয়চছি, দসই গষল্পর দিষয় িমৎকার গল্প আর 

চক হষি পাষর  অাবা দসই ছাগচশশুর ঘিনাচি  দেখ, মহান্ িযাগ দয চজচনে, িা ভারষি 

চকছু নূিন নয়। চকু এই পচরচনবযাষণর পর, এখাষন  দয একচি কাবয আষছ, িা িক্ষয কর। 

  

দসিা চছি বেযার রাি। চিচন চবন্দু চবন্দু বৃচষ্টর মষধয দসই দগা-পািষকর কুাঁষড়েঘষর িািার 

নীষি দে য়াি দঘাঁষে এষস োাঁচড়েষয়ষছন। ক্রষম বৃচষ্ট দজাষর এি এবং বািাস  দবষড়ে 

উঠি। চভির দাষক জানািা চেষয় দসই দগা-পািকষক একজনষক দেখষি দপষয় চিন্তা 

করষি িাগি—হািঃ হািঃ কাোয়ধারী, ঐখাষনই াাক। ঐ স্থানই দিামার উপযুি। িারপর 

দস গান ধরিিঃ 
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আমার গরুগুষিা সব দগায়াষি আষছ, আগুন ভািভাষবই জ্বিষি। আমার েী চনরাপষে 

রষয়ষছ এবং চশশুরা সুন্দর ঘুষমাষি। অিএব  ষহ দমঘ, িুচম আজ রাষি যি ইিা বেযণ 

করষি পার। 

  

বু্ধ,  বাইষর োাঁচড়েষয় এর উির চেষয় বিষিনিঃ আমার মন সংযি, আমার ইচিয়বগয 

সংহৃি কষরচছ এবং আমার হৃেয় সুেৃঢ়ে। অিএব দহ সংসার-ষমঘ, িুচম আজ যি ইিা 

বেযণ করষি পার। 

  

দসই দগা-পািক আবার দগষয় িিিিঃ আমার শসয কািা হষয় দগষছ, খড়েগুচি সব ঘষর 

আনা হষয়ষছ। নেী জষি পূণয হষয় উষঠষছ, পাগুচি ভািই আষছ। অিএব দহ দমঘ, িুচম 

আজ ইিামি বেযণ কর। 

  

… এইভাষব িিষি িাগি, অবষশষে দসই দগা-পািক অনুিপ্ত এবং চবচস্মি হষয় বুষ্ধ,র 

চশেযে গ্রহণ করি। 

  

আবার দসই নাচপষির গল্প। িার দিষয় সুন্দর আর চক হষি পাষর  

  

একজন পচবত্র দিাক আমার বাড়েীর ধার চেষয় যাচিষিন, আচম দয নাচপি—আমার বাড়েীর 

চনকি চেষয়! আচম ছুষি দগিাম, চিচন চফষর োাঁড়োষিন এবং অষপক্ষা করষিন। আচম 

বিিাম, ‘প্রভু, আচম চক আপনার সষঙ্গ কাা বিষি পাচর ’ এবং চিচন বচিষিন, ‘হাাঁ 

চনশ্চয়।’ চিচন আমার মি নাচপিষক  ‘হাাঁ’ বিষিন! িারপর আচম বিিাম, ‘আচম চক 

আপনার অনুসরণ করব ’ চিচন বিষিন, ‘করষি পার’। আচম দয সামানয নাচপি 

আমাষক  চিচন কৃপা করষিন! 

  

৩৪। দবৌ্ধ,ধময এবং চহন্দুধষমযর মষধয প্রধান পাাযকয এইিঃ দবৌ্ধ,ধময বিষছ—সমস্ত চকছু 

ভ্রম বষিই দজন; আবার চহন্দুধময বিষছ—দজন দয, এই ভ্রষমর (মায়া) মষধয সিয চবরাজ 

করষছ। এচি চকভাষব হষব, চহন্দুধষময এ-চবেষয় দকান কচঠন চনয়ম দনই। দবৌ্ধ,ধষমযর 

অনুশাসনগুচিষক জীবষন প্রষয়াগ করার জনয প্রষয়াজন সন্নযাস-ধষমযর, চকু এই চহন্দুধষমযর 
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এই অনুশাসনগুচি জীবষনর দয-ষকান অবস্থাষিই অনুসরণ করা দযষি পাষর। সব পাই 

দসই একসষিয দপৌাঁচছবার পা। এই ধষমযর দে্ঠ, এবং মহিম কাাগুচির একচি—একজন 

বযাষধর (মাংস-চবষক্রিার) মুখ চেয়া বিান হষয়ষছ; একজন চববাচহিা নারীর দ্বারা 

অনুরু্ধ, হষয় চিচন একজন সন্নযাসীষক ঐ চশক্ষা চেষয়চছষিন। এই ভাষব দেখা যায় দয 

দবৌ্ধ,ধময সন্নযাচস-সষঙ্ঘর ধষময পচরণি হষয়ষছ, চকু এই চহন্দুধময সন্নযাস-জীবনষক সষবযাচ্চ 

স্থান চেষি  জীবষনর প্রািযচহক কিযবযপািনষক ঈশ্বর-িাষভর অনযিম পা চহসাষব 

চনষেযশ কষরষছ। 

  

৩৫। নারীষের সন্নযাস-জীবন-চবেষয় আষিািনা প্রসষঙ্গ স্বামীজী বিষিনিঃ দিামাষের জনয 

চক চক চনয়ম হষব, িা চস্থর কর; িারপর ভাবগুচিষক ফুচিষয় দিাি এবং পারষি িার 

মষধয একিু সবযজনীনিা রাখ। চকু এই স্মরণ দরখ দয, দকান সমষয়ই পৃচাবীষি এই আেশয 

জীবষন গ্রহণ করবার জনয প্রস্তুি এমন দিাক আধ-ডজষনর দবশী পাষব না। সম্প্রোয় 

গঠষনর দযমন প্রষয়াজন, দিমচন সম্প্রোয়গি ভাষবর উপষর উঠার  প্রষয়াজন। 

দিামাষের উপায় দিামাষেরই উদ্ভাবন করষি হষব। আইন নিরী কর চকু এই আইন এমন 

ভাষব কর দয, দিাষক যখন আইষনর অনুশাসন ছাড়োই িিষি অভযস্ত হষব, িখন দযন 

িারা আইনগুচি েূষর দফষি চেষি পাষর। পূণয স্বাধীনিার সষঙ্গ পূণয কিৃযে যুি করার 

মষধযই আমাষের নবচশষ্টয চনচহি। সন্নযাসী-জীবনােষশয  এ চজচনেচি করা দযষি পাষর। 

  

৩৬। দুচি চভন্ন জাচির একত্র চমেষণর ফষিই িাষের মষধয দাষক একচি শচিশািী 

চবচশষ্ট জাচির উৎপচি হয়। এরা চমেণ দাষক চনষজষের বাাঁচিষয় িিষি িায় এবং জাচির 

উৎপচি এখান দাষকই। এই আষপষির কাাই ধর। ভাি জাষির দযগুচি, দসগুচি চমেষণর 

দ্বারাই হষয়ষছ, চকু এই একবার চমেণ করার পর আমরা দসই জািিা যাষি চঠক াাষক, 

দসজনয দিষ্টা কচর। 

  

৩৭। দমষয়ষের চশক্ষার কাা বিষি চগষয় চিচন বিষিনিঃ দেবিাষের পূজায় দিামাষের 

জনয মূচিয অবশযই প্রষয়াজন। িষব এই মূচিযগুচির পচরবিযন দিামরা করষি পার। 

কািীমূচিয দয সবযো একই রকম াাকষব, িার দকান প্রষয়াজন দনই। িাাঁষক চবচভন্ন নূিন 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । উবি-সঞ্চয়ন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাষব যাষি আাঁকা যায়, এ চবেষয় চিন্তা করার জনয দমষয়ষের দিামরা উৎসাচহি কর। 

সরস্বিীর এক-শ রকম চবচভন্ন ভাব কল্পনা দহাক। িাষের ভাবগুচিষক অবিম্বন কষর 

িারা ছচব আাঁকুক, দছাি পি-মূচিয নিরী করুক এবং রষির কাজ করুক।  

  

মচন্দষরর চভির দবেীর সবষিষয় নীষির ধাষপ দয কিসীিা, িা দযন সব সময় জষি পূণয 

াাষক এবং িাচমি দেষশ দয মাখষনর প্রেীপ, দসগুচি সব সময় দজ্বষি রাখা প্রষয়াজন। 

সষঙ্গ সষঙ্গ যচে বরাবষরর জষনয উপাসনাচের বযবস্থা রাখষি পার, িষব চহন্দুভাষবর চেক্ 

দাষক আর দবশী চকছু করার াাকষব না। চকু এই দয অনু্ঠ,ানগুচি পািন করষব, দসগুচি দযন 

নবচেক হয়। একচি নবচেক মষির দবেী াাকষব, যাষি পূজার সময় নবচেক (যষজ্ঞর) অচগ্ন 

জ্বািা হষব। এ-রকম একচি ধমযানু্ঠ,ান ভারষির সব দিাষকরই ে্ধ,া আকেযণ করষব। 

  

সব রকম জু এই-জাষনায়ার দযাগাড়ে কর। গরু দাষক আরম্ভ করষি ভাি হয়, চকু এই িার 

সষঙ্গ দবড়োি পাখী এবং অনযানয জু এইগুচি  দরখ। ঐগুচিষক খা য়ান, যত্ন করা প্রভৃচি 

কাজ দছষিষমষয়ষের করষি ো । 

  

িারপর জ্ঞানযজ্ঞ। এচি সবষিষয় সুন্দর চজচনে। দিামরা চক জান দয, প্রষিযক বই-ই 

ভারষি পচবত্র বষি চবষবচিি হয়—দকবি দবেই নয়, ইংষরজী   মুসিমানষের বইগুচি  

সবই পচবত্র। 

  

প্রািীন চশল্পকিার পুনিঃপ্রবিযন কর। জমান দুধ চেষয় ফষির চবচভন্ন খাবার চকভাষব প্রস্তুি 

করা যায়, দমষয়ষের দস-সব দশখা । দশৌচখন রান্নাবান্না দশিাই-এর কাজ দশখা । িারা 

ছচব আাঁকা, ফষিার কাজ, কাগজ দকষি চবচভন্ন রকষমর চজচনে নিরী করা, দসানা রুষপার 

উপর সুন্দর সুন্দর কাজ করা ইিযাচে চশখুক। িক্ষয রাখ—িারা প্রষিযষকই এমন চকছু 

চশখুক, যাষি প্রষয়াজন হষি িাষের জীচবকা িারা অজযন করষি পাষর।  

  

মানুেষক কখন  ভুষিা না। দসবার েৃচষ্ট চনষয় মানুেষক পূজা করার ভাবিা ভারষি 

সূক্ষ্মাকাষর বিযমান, চকু এই এিা দকান চেনই চবচশষ্ট মযযাো পায়চন। দিামার ছাষত্ররা এ-

চবেষয় দিষ্টা করুক। এষের চবেষয় কচবিা রিনা কর, চশল্প সৃচষ্ট কর। হাাঁ, প্রিযহ স্নাষনর 
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পর খা য়ার আষগ দকউ যচে চভখারীষের পাষয় চগষয় পূজা কষর, িষব িার হাি এবং 

মাাা দুচিরই আশ্চযয-রকম চশক্ষা হষব। আবার কখন  চকছুচেন দছাি চশশুষের বা 

দিামাষের ছাত্রষের  হয়ষিা পূজা করষি অাবা কার  চনকি দাষক চশশুষের দিষয় এষন 

িাষের খা য়াষি, পচরিযযা করষি। মািাজী১ আমায় যা বষিচছষিন, িা চক —স্বামীজী, 

আচম অসহায়, চকু এই এই দয পচবত্রাত্মা এরা, এষের দয পূজা কচর, এরাই আমায় মুচির 

চেষক চনষয় যাষব। দেখ, িাাঁর ভাব হি দয, একচি কুমারীর মধয চেষয় চিচন উমারই দসবা 

করষছন। এই ভাবেৃচষ্ট এবং িা চেষয় একচি চবেযািষয়র পিন করা খুবই আশ্চষযযর 

চবেয়। 

  

৩৮। সব সময় আনষন্দর অচভবযচিই হি ভািবাসা। এর মষধয দুিঃষখর এিিুকু ছায়া  

হি দেহাচত্মকিা এবং স্বাাযপরিা। 

  

৩৯। পাশ্চাষিয চববাহ চজচনেিা আইনগি বন্ধন ছাড়ো আর চকছুর উপর চনভযর কষর না। 

চকু এই ভারষি এচি চিরকাষির জনয দুজনষক চমচিি করবার একচি সামাচজক বন্ধন। এই 

জীবষন বা পর জীবষন িারা ইিা করুক বা না করুক, িারা দুজন এষক অপরষক বরণ 

কষর দনষব। একজন অপর জষনর সমস্ত শুভকষমযর অধযাংষশর অংশীোর হষব। এষের 

মষধয একজন জীবষনর পষা যচে চপচছষয় পষড়ে, িষব পষর যাষি দস আবার িার সহযাত্রী 

হষি পাষর, িার জনয দিষ্টা অপর জনষকই করষি হষব। 

  

৪০। নিিনয হষি অবষিিন মন এবং পূণযজ্ঞানাবস্থা—এই দুই সমুষের মাষঝ একিা 

পািিা বযবধান মাত্র। 

  

৪১। আচম যখন পাশ্চাষিযর দিাকষের নিিনয সম্বষন্ধ অষনক কাা বিষি শুচন, িখন 

চনষজর কানষকই চবশ্বাস কচরষি পাচর না। নিিনয! চক হষয়ষছ নিিষনয  দকন, অবষিিন 

মষনর অিি গভীরিা এবং পূণয নিিনযাবস্থার উচ্চিার িুিনায় এিা চকছুই নয়। এ-

চবেষয় আমার দকান চেনই ভুি হষব না, দকননা আচম দয রামকৃষ্ণ পরমহংসষক দেষখচছ, 
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চিচন দকান বযচির অবষিিন মষনর খবর েশ চমচনষির মধযই জানষি পারষিন এবং িা 

দেষখ চিচন ঐ বযচি ভূি ভচবেযৎ এবং শচিিাভ প্রভৃচি সবই বষি চেষি পারষিন। 

  

৪২। এই-সব অন্তেৃযচষ্টর বযাপারগুচি সব দগৌণ চবেয়। এগুচি প্রকৃি দযাগ নয়। আমাষের 

কাাগুচির যাাাাযয পষরাক্ষভাষব চনণযয় করষি এ-সকষির চকছু চকছু প্রষয়াজনীয়িা 

াাকষি পাষর। এ চবেষয়র সামানযিম অনুভূচিষি মানুে চবশ্বাসবান্ হয় দয, জড়ে-জগষির 

চপছষন একিা চকছু রষয়ষছ। িবু  এই-সব চজচনে চনষয় যারা কািষক্ষপ কষর, িারা 

ভয়াবহ চবপষের মুষখ পষড়ে। এই-সব দযৌচগক শচিগুচি বাহয ঘিনা মাত্র। এগুচির 

সাহাষযয দকান জ্ঞান হষি কখনই িার চস্থরিা বা েৃঢ়েিা াাষক না। আচম চক বচিচন দয, 

এগুচি বাহয ঘিনা মাত্র  সীমাষরখা সব সময় সষর যাষি।  

  

৪৩। অদ্বদ্বষির চেক্ চেষয় বিা হয় দয, আত্মা জন্মান  না, মষরন  না। চবষশ্বর এই-সব 

স্তর আকাশ   প্রাষণর চবচভন্ন সৃচষ্টমাত্র। অাযাৎ সবষিষয় দয চন্নত স্তর বা ঘনীভূি স্তর, িা 

হি দসৌরষিাক; েৃশযমান জগৎষক চনষয়ই এর পচরচমচি, এর মষধয প্রাণ বা জীবনীশচি 

এবং আকাশ ইচিয়গ্রাহয পোাযরূষপ প্রচিভাি। এরপর িিষিাক—এচি দসৌরমণ্ডিষক 

চঘষর রষয়ষছ। এচি চকু এই িি বিষি যা দবাঝায়, দমাষিই িা নয়। এচি দেবিাগষণর 

আরামভূচম। এখাষন প্রাণ জীবনীশচিরূষপ এবং আকাশ িন্মাত্রা বা পঞ্চভূিরূষপ 

প্রচিভাি। এরপরই আষিাকমণ্ডি (চবদুযৎ-মণ্ডি)—এচি এমন একচি অবস্থা দয, এষক 

আকাশ দাষক পৃাক্ করা যায় না এবং দিামাষের পষক্ষ বিা খুবই অসম্ভব দয, চবদুযৎ 

জড় অাবা শচিচবষশে। এরপর ব্রহ্মষিাক—এখাষন প্রাণ   আকাশ বিষি আিাো চকছু 

দনই, দুচি একীভূি হষয় মষন সূক্ষ্মশচিষি পচরণি হষয়ষছ। এখাষন প্রাণ বা আকাশ চকছুই 

না াাকায় জীব সমস্ত চবশ্বষক সমচষ্টরূষপ মহৎ িত্ত্ব বা ‘সমচষ্ট মন’রূষপ চিন্তা কষর। ইচনই 

পুরুেরূষপ বা সমচষ্ট সূক্ষ্ম আত্মারূষপ আচবভূযি হন। এখাষন িখন  বহুে-জ্ঞান আষছ, 

িাই এই পুরুে চনিয নন। এখান দাষকই জীব দশষে একে উপিচব্ধ কষর। অদ্বদ্বিমষি 

জীব—যার জন্ম মৃিুয দকানিাই দনই, িার কাষছ এই পযযায়গুচি  পর পর দভষস উঠষি 
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াাষক। বিযমান সৃচষ্ট  দসই একভাষবই েৃশযমান হষয় উষঠষছ। সৃচষ্ট   প্রিয় একই পযযাষয় 

হয়, একচি চভিষর িষি যা য়া এবং আর একচি বাচহষর দবচরষয় আসা মাত্র। 

  

প্রষিযষকই এইরূষপ িার চনষজর জগৎষকই দেষখ—এই জগৎ িার কমযফষিই সৃষ্ট হয়, 

আবার িার মুচির সষঙ্গ সষঙ্গ িষি যায়। অবশয অপর যারা বন্ধনগ্রস্ত, িাষের কাষছ এর 

অচস্তে িখন  াাষক। নাম এবং রূপই জগৎ। সমুষের একচি দঢউ নাম এবং রূষপর দ্বারা 

সীচমি বষিই িার নাম দঢউ। দঢউ চমচিষয় দগষি সমুেই পষড় াাষক। নাম-রূপ  চকু এই 

চিরকাষির জনয সষঙ্গ সষঙ্গই িষি যায়, জি বযচিষরষক এই দঢউ-এর নাম এবং রূপ 

দকানচেনই সম্ভব নয় এবং এই নাম-রূপই জিষক দঢউ-এ পচরণি কষরষছ, িবু  নাম 

এবং রূপ—এরা চকু এই দঢউ নয়। দঢউ জষি চমচিি হষয় যাবার সষঙ্গ সষঙ্গ িারা  চবিীন 

হষয় যায়। চকু এই অনযানয দঢউ বিযমান াাকায় িাষের নাম-রূপ াাষক। এই নাম-রূপ হি 

মায়া এবং জি হি ব্রহ্ম। দঢউচির যিক্ষণ অচস্তে চছি, িিক্ষণ এচি জি ছাড়া আর 

চকছুই চছি না, িবু দঢউ চহসাষব এর একচি নাম এবং রূপ চছি। আবার এই নাম   রূপ 

দঢউষক বাে চেষয় এক মুহূষিযর জনয  োাঁড়াষি পাষর না, যচে  জি চহসাষব এই দঢউ 

নাম এবং রূপ দাষক অনন্তকাি চবচিন্ন াাকষি পাষর। চকু এই দযষহিু এই নাম এবং রূপষক 

স্বিন্ত্র ভাষব দেখা অসম্ভব, অিএব এগুচির দকান বাস্তব সিা দনই। অাি এগুচি শূনয  

নয়। এরই নাম মায়া। 

  

৪৪। আচম বুষ্ধ,র োসানুোষসর  োস। দসই মহাপ্রাণ প্রভুর মি দকউ চক কখন  

হষয়ষছ চিচন চনষজর জনয একচি কময  করষিন না, িাাঁর হৃেয় চেষয় সমগ্র পৃচাবীষক 

আচিঙ্গন কষরচছষিন। দসই রাজকুমার এবং সন্নযাসীর এি েয়া দয, চিচন একিা সামানয 

ছাগ-চশশুর জনয চনষজর জীবন চেষি উেযি হষিন; িাাঁর এি ভািবাসা দয, কু্ষচধি 

বযাঘ্রীর সামষন চনষজষক সাঁষপ চেষিন, একজন অন্তযষজর আচিায গ্রহণ কষর িাষক 

আশীবযাে করষিন। আচম যখন সামানয বািকমাত্র, িখন আচম িাাঁষক আমার ঘষর েশযন 

কষরচছিাম এবং িাাঁর পেিষি আত্মসমপযণ কষরচছিাম, কারণ আচম দজষনচছিাম দয, 

চিচন দসই প্রভু স্বয়ং। 
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৪৫। শুক হষিন আেশয পরমহংস। মানুষের মষধয চিচনই দসই অনন্ত সচচ্চোনন্দ-সাগষরর 

এক গণূ্ডে জি পান কষরচছষিন। অচধকাংশ সাধকই িীর দাষক এই সাগষরর গজযন শুষন 

মারা যান, কষয়কজন মাত্র এর েশযন পান এবং আর  স্বল্প সংখযক এর স্বাে গ্রহণ 

করষি সমায হন। চকু এই চিচন এই অমৃি-সাগর দাষক পান কষরচছষিন!  

  

৪৬। িযাগষক বাে চেষয় দয-ভচি িার অায চক  এচি অিযন্ত অচনষ্টকর। 

  

৪৭। আমরা সুখ বা দুিঃখ দকানচিই িাই না—এ-দুচির মধয চেষয় আমরা দসই বস্তুর দখাাঁজ 

করচছ, যা এই দুইষয়র ঊষধ্বয। 

  

৪৮। শঙ্করািাযয দবষের মষধয দয একচি ছন্দ-মাধুযয, একচি জািীয় জীবষনর সুরপ্রবাহ 

আষছ, িা ধরষি দপষরচছষিন। বাস্তচবকই আমার সব সময়ই মষন হয় দয, চিচন যখন 

বািক চছষিন, িখন আমার মি িাাঁর  একিা অন্তেৃযচষ্ট হষয়চছি এবং এই েৃচষ্ট দ্বারাই 

চিচন দসই সুপ্রািীন সঙ্গীি-ধারাষক পুনরু্ধ,ার কষরচছষিন। যাই দহাক, িাাঁর সারা 

জীবষনর কাযযাবিী চবষবিনা করষি দেখা যাষব, এচি দবে   উপচনেষের মাধুষযযর ছচন্দি 

স্পন্দন ছাড়ো আর চকছুই নয়। 

  

৪৯। যচে  মাষয়র ভািবাসা দকান দকান চেক্ চেষয় মহির, িাাচপ পুরুে   নারীর মষধয 

দয ভািবাসা, িা দযন চঠক পরমাত্মার প্রচি জীবাত্মার সম্পষকযর মি। আেশযষক এি 

দবশী জীবন্ত কষর িুিষি ভািবাসার মি চকছুই দনই। ভািবাসার ফষি একজষনর 

কল্পনার ছচব অপর জষনর মষধয বাস্তব হষয়  ষঠ। এই ভািবাসা িার চপ্রয়ষক রূপান্তচরি 

কষর দফষি। 

  

৫০। সমূ্পণয অনাসি হষয় চসংহাসষন বষস সম্পদ্, যশ, েীপুত্রাচেষক িুিজ্ঞান কষর 

জনষকর মি হ য়া চক এিই সহজ  পাশ্চাষিয এষকর পর এক অষনষকই আমাষক 

বষিষছন দয, িাাঁরা ঐ অবস্থা িাভ কষরষছন, আচম দকবি বিচছ দয, এমন চবরাি 

পুরুেগণ ভারষি দিা জন্মগ্রহণ কষরন না! 
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৫১। এই কাা দিামরা  ভুষিা না এবং দিামাষের দছষিষমষয়ষের  চশক্ষা চেষি ভুষিা 

না দয, একচি দজানাচক দপাকা   জ্বিন্ত সূষযযর মষধয, একচি দছাি দডাবা   অসীম 

সমুষের মষধয এবং একিা সষেযর বীজ   দমরুপবযষির মষধয দয িফাি, গৃহী   সন্নযাসীর 

মষধয চঠক দসই রকম িফাি। 

  

৫২। সব চকছুই ভয়াচন্বি, িযাগই দকবি চনভযয়। দয সব সাধু জাি (ঠক বাজ) বা যারা 

জীবষন আেশয-রক্ষায় অসমায হষয়ষছ, িারা  প্রশংসনীয়, দযষহিু আেষশযর সষঙ্গ িাষের 

সমযক্ পচরিয় হষয়ষছ, এবং এ দ্বারা িারা অপর সকষির সাফিযিাষভ চকছুিা 

সহায়ক।আমরা দযন আমাষের আেশয কখন  না ভুচি! রম ্িা সাধু বহিা পাচন—দয-

নেীষি দরাি আষছ দস-নেী পচবত্র াাষক, দিমচন দয-সাধু চবিরণশীি, চিচন  পচবত্র। 

  

৫৩। সন্নযাসীর িাকার কাা ভাবা   িাকা পা য়ার দিষ্টা করা আত্মহিযার সাচমি! 

  

৫৪। মহম্মে বা বু্ধ, মহান্ বযচি চছষিন। চকু এই এষি আমার চক  এর দ্বারা আমার চক 

চকছু ভাি বা মন্দ হষব  আমাষের চনষজষের িাচগষে এবং চনষজষের ো চয়ষেই 

চনজচেগষক ভাি হষি হষব। 

  

৫৫। এ দেষশ দিামরা  বযচিস্বািন্ত্রয হারাবার ভষয় খুবই ভীি। চকু এই বযচিে বিষি যা 

বুঝায়, িা দিামাষের এখন  হয়চন। দিামরা যখন দিামাষের চনজ চনজ প্রকৃচি জানষি 

পারষব, িখনই দিামরা যাাায বযচিে িাভ করষব, িার আষগ নয়। আর একিা কাা 

সব সময় এষেষশ শুনচছ দয, আমাষের সব সমষয় প্রকৃচির সষঙ্গ িাি চমচিষয় িিা 

উচিি। দিামরা চক জান না দয, আজ পযযন্ত পৃচাবীষি যা উন্নচি হষয়ষছ, সবই প্রকৃচিষক 

জয় কষরই হষয়ষছ  আমাষের দকানরূপ উন্নচি করষি হষি প্রচি পেষক্ষষপ প্রকৃচিষক 

প্রচিষরাধ করষি হষব। 

  

৫৬। ভারিবষেয দিাষক আমায় সাধারষণর মষধয অদ্বদ্বি দবোন্ত চশক্ষা না দে য়ার জনয 

বষি, চকু এই আচম বচি দয, একচি চশশুষক  এই চজচনেিা বুচঝষয় চেষি পাচর। উচ্চ 

আধযাচত্মক সিযগুচির চশক্ষা এষকবাষর প্রাম হইষিই দে য়া উচিি।  
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৫৭। যি কম পড়েষব, িি মঙ্গি। গীিা এবং দবোষন্তর উপর দয-সব ভাি ভাি গ্রে 

রষয়ষছ, দসগুচি পড়ে। দকবি এইগুচি হষিই িিষব। বিযমান চশক্ষাপ্ধ,চি সবিাই ভুষি 

ভরা। চিন্তা করষি দশখবার আষগই মনিা নানা চবেষয়র সংবাষে পূণয হষয় উষঠ। মনষক 

দকমন কষর সংযি করষি হয়, দসই চশক্ষাই প্রাম দে য়া উচিি। আমাষক যচে আবার 

নূিন কষর চশখষি হয় এবং এই চবেষয় আমার যচে দকান মিামি দে য়ার ক্ষমিা 

াাষক, িষব, আচম প্রাষম আমার মনষকই আয়ষি আনার দিষ্টা করব এবং িারপর 

প্রষয়াজন দবাধ করষি অনয দকান চবেয় চশখব। দকান চবেয় চশখষি দিাষকর অষনক চেন 

দিষগ যায়, িার কারণ হি িারা ইিামি মনষক সচন্নচবষ্ট করষি পাষর না। 

  

৫৮। দুিঃসময় যচে আষস, িষব হষয়ষছ চক  ঘচড়ের দোিন আবার অনযচেষক চফষর 

আসষব। চকু এই এিা  খুব একিা ভাি চকছু নয়। যা করষি হষব, িা হি এষক এষকবাষর 

াাচময়া দে য়া। 
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