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গীতা—১ 

[১৯০০ খ্রীঃ ২৬ মে সান ফ্রাচিস্কাস্ে প্রদত্ত বক্তৃোর সংচিপ্ত অন লনপচ]চপ  

  

গরো বপচিস্ে হইস্] ইহার ঐচেহাচসক পটভূচে মবািা প্রস্ াজন। গরো উপচনষস্দর ভাষয। 

উপচনষদ্ ভারস্ের একচট প্রধান ধেমগ্রন্থ—খ্রষ্টান জগস্ে চনউ মটষ্টাস্েস্ের েে ভারস্ে 

ইহার স্থান। উপচনষস্দর সংখ্যা একশস্েরও লচধক, মকানচট ম াট এবং মকানচট ব  

হইস্]ও প্রস্েযকচটই স্বেন্ত্র গ্রন্থ। উপচনষদ্ মকান ঋচষ বা আিাস্যমর জরবন-কাচহনর ন , 

ইহার চবষ বস্তু আত্মেত্ত্ব। উপচনষস্দর সূত্রসেূহ রাজাস্দর উস্দযাস্গ লনপচ ে চববৎসভসভা  

আস্]ািনার সংচিপ্ত অন চববরণ। ‘উপচনষদ্’ শস্ের একচট লর্ম—(আিাস্যমর চনকট) 

উপস্বশন। আপনাস্দর েস্ধয যাাঁহারা উপচনষদ্ পাঠ কচর াস্ ন, োাঁহারাই জাস্নন, 

ইহাচদগস্ক মকন সংচিপ্ত অন সাস্েচেক চববরণ ব]া হ । দরর্ম আস্]ািনা সোপ্ত অন হইবার পর 

সাধারণেীঃ স্মরণ কচর া এগুচ] চ]চপবদ্ধ কচর া রাখ্া হইে। পূবমাপর স্বন্ধ  বা পটভূচে 

নাই বচ]স্]ই হ । জ্ঞানগভম চবষ গুচ] শুধপ উচিচখ্ে হই াস্ ।  

  

প্রািরন সংকৃে ভাষার উভপচত্ত খ্রস্ষ্টর ৫০০০ বভসর পূস্বম। উপচনষদগুচ] ইহারও লন্তে 

দুই হাজার বভসর আস্গকার—চঠক কখ্ন ইহাস্দর উভপচত্ত হই াস্ , মকহ বচ]স্ে পাস্র 

না। উপচনষস্দর ভাবগুচ]ই গরো  গৃহরে হই াস্ —মকান মকান মিস্ত্র হুবহু শে পযমন্ত। 

মসগুচ] এেচনভাস্ব গ্রচর্ে ময, সেগ্র উপচনষস্দর চবষ বস্তুচট মযন সপস্বন্ধ , সংচিপ্ত অন ও 

ধারাবাচহকভাস্ব উপস্থাচপে করা হই াস্ । 

  

চহন্দপস্দর েূ] ধেমগ্রন্থ মবদ। এে চবরাট ময, যচদ ইহার মলাকগুচ] একত্র করা হ , েস্ব 

এই বক্তৃো-গৃহচটস্ে স্থান-সেপ]ান হইস্ব না। ইহা  া া চক প নষ্টও হই া চগ াস্ । মবদ 

বহু শাখ্া  চবভক্ত; এক একচট ঋচষ-সম্প্রদা  চ স্]ন এক একচট শাখ্ার ধারক ও বাহক। 

ঋচষগণ স্মৃচেশচক্তর সাহাস্যয শাখ্াগুচ]স্ক বাাঁিাই া রাচখ্ াস্ ন। ভারেবস্ষম এখ্নও 

লস্নস্ক আস্ ন, যাাঁহারা উচ্চারস্ণর চক পোত্র ভপ] না কচর া মবস্দর লধযাস্ র পর লধযা  
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আবৃচত্ত কচরস্ে পাস্রন। মবস্দর বৃহত্তর লংশ এখ্ন আর পাও া যা  না, চক্তু  ময লংশ 

পাও া যা , োহা ]ই াই একচট বৃহভ গ্রন্থাগার হইস্ে পাস্র। মবস্দর প্রািরনেে লংস্শ 

ঋস্েস্দর েন্ত্রগুচ] পাও া যা । ববচদক রিনাব]রর পারম্পযম-চনণমস্ র জনয আধপচনক 

গস্বষকস্দর একচট মিাাঁক মদখ্া যা —চক্তু  এ চবষস্  মগাাঁ া ও প্রািরনপন্থরস্দর ধারণা 

লনযরূপ, মযেন বাইস্ব] স্বনস্্ধ  প্রািরন ধারণা আধপচনক গস্বষকস্দর েে হইস্ে চভ্ন।। 

মবদস্ক মোটােপচট দুই ভাস্গ ভাগ করা যা ীঃ একচট দাশমচনক লংশ—উপচনষদ্ , লনযচট 

কেমকাণ্ড। 

  

কেমকাণ্ড স্বনস্্ধ  এখ্ন একচট মোটােপচট ধারণা মদবার মিষ্টা করা যাক। লনপ ান-চবচধ ও 

স্তবস্তুচে ]ই াই কেমকাণ্ড; চবচভ্ন। মদবোর উস্েস্শ চবচভ্ন। স্তব। কেমকাস্ণ্ডর েস্ধয 

যাগযস্জ্ঞর লনপ ান-সম্পচকমে চবচধসেূহ পাও া যা —উহাস্দর কেকগুচ] চবশদভাস্ব 

আস্]াচিে হই াস্ । বহু মহাো ও পপস্রাচহস্ের আবশযক। যাগযস্জ্ঞর চবশদ লনপ াস্নর 

জনয মহাো, ঋচিক প্রভৃচের কাযম একচট চবস্শষ চবজ্ঞাস্ন পচরণে হ । ক্রেশীঃ এইসব 

স্তব ও যাগযজ্ঞস্ক মকন্দ্র কচর া সবমসাধারস্ণর েস্ধয একটা শ্রদ্ধার ভাব গচ  া উস্ঠ। 

মদবোগণ েখ্ন লন্তচহমে হন এবং যাগযজ্ঞই োাঁহাস্দর স্থান লচধকার কস্র। ভারস্ে ইহা 

এক লদ্ভপে ক্রেপচরণচে। মগাাঁ া চহন্দপ (েরোংসক) মদবো  চবশ্বাসর নন, যাাঁহারা মগাাঁ া 

নন, োাঁহারা মদবো  চবশ্বাসর। চন াবান চহন্দপস্ক যচদ চজজ্ঞাসা করা হ , মবস্দ উচিচখ্ে 

মদবোগস্ণর োভপযম চক, োহা হইস্] চেচন ইহার সদুত্তর চদস্ে পাচরস্বন না। পপস্রাচহেরা 

েন্ত্র উচ্চারণপূবমক মহাোচিস্ে আহুচে প্রদান কস্রন। মগাাঁ া চহন্দপচদগস্ক ইহার োভপযম 

চজজ্ঞাসা কচরস্] বস্]ন, শস্ের এেন একচট শচক্ত আস্ , যাহা বৎসারা চবস্শষ ফ] উভপ্ন। 

হ , এই পযমন্ত। প্রাকৃচেক ও লচে-প্রাকৃচেক সেস্ত শচক্তই উহার েস্ধয আস্ । লেএব 

মবদ হই] শেরাচশ, যাহার উচ্চারণ চনভপম] হইস্] আশ্চযম ফ] উভপ্ন। হইস্ে পাস্র। একচট 

শেও ভপ] উচ্চারণ হইস্] িচ]স্ব না। প্রস্েযকচট শে চবচধেে উচ্চারণ হও া প্রস্ াজন। 

এইরূস্প লনযানয ধস্েম যাহাস্ক প্রার্মনা ব]া হ , োহা লন্তচহমে হই] এবং মবদই 

মদবোরূস্প পচরণে হই]। কাস্জই মদখ্া যাইস্েস্ , এ েস্ে মবস্দ শেরা চশর উপর 

চবস্শষ প্রাধানয মদও া হই াস্ । এগুচ] হই] শাশ্বে শেরাচশ, যাহা হইস্ে সেগ্র জগভ 
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উভপ্ন। হই াস্ । শে  া া মকান চিন্তার লচভবযচক্ত হ  না। এই পৃচর্বরস্ে যাহা চক প 

আস্ , োহা চিন্তারই লচভবযচক্ত এবং চিন্তা বযক্ত হ  মকব]োত্র শস্ের সাহাস্যয। ময 

শেরাচশ বৎসারা লবযক্ত চিন্তা বযক্ত হ , োহাই মবদ। লেএব ব]া যা , প্রস্েযকচট বস্তুর 

বাচহস্রর ময লচস্তি, োহা চনভমর কস্র মবস্দর উপর, কারণ শে  া া চিন্তার লচভবযচক্ত 

সম্ভব ন । যচদ ‘লশ্ব’ শেচট না র্াচকে, েস্ব মকহই লশ্ব স্বনস্্ধ  চিন্তা কচরস্ে পাচরে 

না। লেএব চিন্তা শে ও বস্তুর েস্ধয একটা র্চন  স্বন্ধ  র্াকা িাই। প্রকৃেপস্ি এই 

শেগুচ] চক? এগুচ] মবদ। চহন্দপরা এই ভাষাস্ক মোস্টই সংকৃে বস্]ন না; ইহা ববচদক 

বা মদবভাষা। সংকৃে োহার একচট চবকৃে রূপ; লনযানয ভাষাগুচ]ও োহাই। ববচদক ভাষা 

হইস্ে প্রািরনের আর মকান ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন কচরস্ে পাস্রন—মবদসেূস্হর 

রিচ ো মক? এগুচ] কাহারও বৎসারা চ]চখ্ে হ  নাই। শেরাচশই মবদ। একচট শেই মবদ, 

যচদ আচে চঠকভাস্ব োহা উচ্চারণ কচরস্ে পাচর। চঠকভাস্ব উচ্চাচরে হইস্] েভিণাভ 

উহা বাচিে ফ] প্রদান কচরস্ব। 

  

এই মবদরাচশ লনাচদকা] হইস্ে চবদযোন এবং এই শেরাচশ হইস্ে সেগ্র জগভ 

লচভবযক্ত। কল্পাস্ন্ত এই সব শচক্তর প্রকাশ সূক্ষ্ম হইস্ে সূক্ষ্মের হই া প্রর্স্ে মকব] 

শস্ে এবং পস্র চিন্তা  ]রন হই া যা । পরবেমর কস্ল্প চিন্তা প্রর্স্ে শেরাচশস্ে বযক্ত 

হ  এবং পস্র শেগুচ] হইস্ে সেগ্র চবস্শ্বর সৃচষ্ট হই া র্াস্ক। এইজনয যাহা মবস্দ নাই, 

োহার লচস্তি লসম্ভব, োহা ভ্রাচন্তোত্র। মবস্দর এই লস্পৌরুস্ষ ি প্রচেপাদস্নর জনয 

বহু গ্রন্থ আস্ । যচদ আপনারা বস্]ন, মবদ োনপস্ষর বৎসারা রচিে, োহা হইস্] এই সব 

গ্রস্ন্থর রিচ োস্দর চনকট আপনারা হাসযাপদ হইস্বন। োনপস্ষর বৎসারা মবদ প্রর্স্ে সৃষ্ট 

হই াচ ]—এ কর্ার উস্িখ্ মকার্াও পাও া যা  না। বপদ্ধস্দস্বর কর্া ধরা যাক, প্রবাদ 

আস্ , চেচন বপদ্ধি]াস্ভর পূস্বম বহুবার জন্মগ্রহণ কচর াচ স্]ন এবং মবদপাঠও 

কচর াচ স্]ন। যচদ খ্রষ্টান বস্], ‘আোর ধেম ঐচেহাচসক ধেম এবং মস জনযই উহা সেয, 

আর মোোর ধেম চের্যা।’ েরোংসক উত্তর চদস্বন, ‘মোোর ধস্েমর একটা ইচেহাস আস্  

এবং েপচে চনস্জই স্বরকার কচরস্ে , মকান োনপষ উচনশ শে বভসর পূস্বম ইহা আচবাার 

কচর াস্ ।’ যাহা সেয, োহা লসরে ও সনােন। ইহাই সস্েযর একোত্র ]িণ। সস্েযর 
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কখ্নও চবনাশ নাই—ইহা সবমত্র একরূপ। েপচে স্বরকার কচরস্ে , মোোর ধেম মকান-না-

মকান বযচক্তর বৎসারা সৃষ্ট হই াচ ]। মবদ চক্তু  মসরূপ ন ; মকান লবোর বা েহাপপরুষ 

বৎসারা উহা সৃষ্ট ন । মবদ লনন্ত শেরাচশ—স্বভাবেীঃ ময শেগুচ] শাশ্বে ও সনােন, মসগুচ] 

হইস্ে এই চবস্শ্বর সৃচষ্ট ও মসইগুচ]স্েই ইহার ]  হইস্েস্ । েস্ত্ত্বর চদ্ চদ া ইহা 

সমূ্পণম নযা সঙ্গে। … সৃচষ্টর আচদস্ে শস্ের েরঙ্গ। জরবনসৃচষ্টর আচদস্ে জরবাণপর েে 

শেেরস্ঙ্গরও আচদ-েরঙ্গ আস্ । শে  া া মকান চিন্তা সম্ভব ন ।  

  

মযখ্াস্ন মকান মবাধ মিেনা বা লনপভূচে আস্ , মসখ্াস্ন শে চনশ্চ ই আস্ । চক্তু  যখ্ন 

ব]া হ , িারখ্াচন গ্রন্থই মকব] মবদ, েখ্ন ভপ] ব]া হ । েখ্ন মবৌদ্ধরা বচ]স্বন, 

‘আোস্দর শাস্ত্রগুচ]ই মবদ, মসগুচ] পরবেমরকাস্] আোস্দর চনকট প্রকাচশে হই াস্ ।’ 

োহা সম্ভব নস্হ, প্রকৃচে এইভাস্ব কাযম কস্র না। প্রকৃচের চন েগুচ] একটপ একটপ কচর া 

প্রকাচশে হ  না। োধযাকষমণ-চন স্ের খ্াচনকটা আজ ও খ্াচনকটা কা] প্রকাচশে হইস্ব, 

এরূপ হ  না। প্রস্েযকচট চন ে পচরপূণম। চন স্ের ক্রেচববেমন মোস্টই নাই। যাহা হইবার 

োহা এস্কবাস্রই প্রকাচশে হইস্ব। ‘নূেন ধেম’, ‘েহত্তর মপ্ররণা’ প্রভৃচে শে চনোন্ত 

লর্মহরন। প্রকৃচের শেসহস্র চন ে র্াচকস্ে পাস্র, োনপষ আজ পযমন্ত োহার লচে লল্পই 

হ স্ো জাচন াস্ । েত্ত্বগুচ] আস্ , আেরা মসগুচ] আচবাার কচর—এই োত্র। প্রািরন 

পপস্রাচহেকপ] এই শেরাচশর উচ্চারণ-চবচধ লচধগে কচর া মদবোস্দর স্থানিপযে 

কচর াস্ ন এবং োহাস্দর স্থস্] চনজচদগস্ক বসাই াস্ ন। োাঁহারা বচ]স্]নীঃ শস্ের চক 

লদ্ভপে শচক্ত, োহা মোেরা জান না! ঐগুচ] চকভাস্ব বযবহার করা যা , আেরা জাচন! 

এই পৃচর্বরস্ে আেরাই জরবন্ত মদবো। আোস্দর লর্ম দাও। লস্র্মর চবচনেস্  আেরা 

মবস্দর শেরাচশস্ক এেন কাস্জ ]াগাইব, যাহাস্ে মোোস্দর লভরষ্ট চসদ্ধ হইস্ব। মোেরা 

চক চনস্জরা মবদেন্ত্র যর্াযর্ উচ্চারণ কচরস্ে পার? পার না; সাবধান, যচদ একচটও ভপ] 

কর, েস্ব ফ] চবপররে হইস্ব। মোেরা চক ধনবান্, ধরোন্ ও দরর্মাযপ হইস্ে িাও এবং 

েস্নানরে পচে বা পত্নর ]াভ কচরস্ে িাও? োহা হইস্] পপস্রাচহেস্দর লর্ম দাও এবং িপপ 

কচর া র্াক। 
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আর একচট চদ্ আস্ । মবস্দর প্রর্ে লংস্শর আদশম লপর লংশ উপচনষস্দর আদশম 

হইস্ে সমূ্পণম পৃর্্। প্রর্ে লংস্শর ময আদশম, োহার সচহে এক মবদান্ত  া া পৃচর্বরর 

লনযানয ধস্েমর আদস্শমর চে] আস্ । ইহস্]াক ও পরস্]াস্ক মভাগই ইহার েূ] কর্া—

স্বাের-স্ত্রর পপত্র কনযা। লর্ম দাও, পপস্রাচহেরা মোোস্ক  া পত্র চদস্বন—পরকাস্] স্বস্গম 

েপচে সপস্খ্ র্াচকস্ব। মসখ্াস্নও েপচে সব আত্মর -স্বজনস্ক পাইস্ব এবং লনন্তকা] 

আস্োদ-প্রস্োদ উপস্ভাগ কচরস্ব। লশ্রু নাই, দুীঃখ্ নাই—শুধপ হাচস আর আনন্দ। মপস্টর 

মবদনা নাই—যে পার খ্াও। োর্া-বযর্া নাই, যে পার মভাজসভা  মযাগদান কর। 

পপস্রাচহেস্দর েস্ে ইহাই োনব-জরবস্নর েহত্তে উস্েশয। 

  

এই জরবন-দশমস্নর লন্তভপমক্ত আর একচট চবষস্ র সচহে আধপচনক ভাবধারার লস্নকখ্াচন 

চে] আস্ । োনপষ প্রকৃচের দাস এবং চিরকা]ই মস এইরূপ র্াচকস্ব। আেরা ইহাস্ক 

‘কেম’ বচ]। কেম একচট চন ে; ইহা সবমত্র প্রস্যাজয। পপস্রাচহেস্দর েস্ে সকস্]ই কস্েমর 

লধরন। েস্ব চক কস্েমর প্রভাব হইস্ে েপক্ত হইবার উপা  নাই? োাঁহারা বস্]ন, ‘না। 

লনন্তকা] প্রকৃচের কৃেদাসরূস্প র্াচকস্ে হইস্ব—েস্ব মস দাসি সপস্খ্র! যচদ আোস্দর 

উপযপক্ত দচিণা দাও, েস্ব শেগুচ] এেনভাস্ব বযবহার কচরব, যাহাস্ে মোেরা পরকাস্] 

মকব] ভা]টপকপ পাইস্ব, েন্দটপকপ ন ।’—েরোংসস্করা এরূপ বস্]ন। যপগ যপগ ধচর া 

এইরূপ আদশমই সাধারস্ণর চনকট চপ্র  হই া আস্ । জনসাধারণ কখ্নও চিন্তা কস্র না। 

যচদ মকহ কখ্নও স্বাধরন ভাস্ব চিন্তা কচরস্ে মিষ্টা কস্র, েখ্ন োহাস্দর উপর কপসংকাস্রর 

প্রিণ্ড িাপ পস্ । এই দুবম]োর জনয বাইস্রর একটপ আর্াে োহাস্দর মেরুদণ্ড ভাচয় া 

টপকস্রা টপকস্রা হই া যা । প্রস্]াভন ও শাচস্তর ভ  বৎসারা োহারা িচ]স্ে পাস্র না। সাধারণ 

ম]াকস্ক ভরে ও সন্ত্রস্ত কচর া রাচখ্স্ে হইস্ব; চিরকা] ক্ররেদাস হই া োহারা র্াচকস্ব। 

পপস্রাচহেস্দর দচিণা মদও া এবং োহাস্দর োচন া ি]া  া া আর মকান কেমবয নাই—

বাকর যাহা করণর , োহা মযন পপস্রাচহেরাই কচর া চদস্বন। ধেম এইভাস্ব কেখ্াচন সহজ 

হই া যা ! কারণ আপনাস্দর চক পই কচরবার নাই—বা র চগ া চনচশ্চস্ন্ত বচস া র্াকপন। 

চনস্জস্দর েপচক্তসাধনার সবই লপস্র কচর া চদস্ব। হা , হেভাগয োনপষ! 
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পাশাপাচশ আর একচট দাশমচনক চিন্তাধারাও চ ]। উপচনষদ্ কেমকাস্ণ্ডর সক] চসদ্ধাস্ন্তর 

এস্কবাস্র চবপররে। প্রর্েেীঃ উপচনষদ্ চবশ্বাস কস্রন, এই চবস্শ্বর একজন স্রষ্টা আস্ ন—

চেচন ঈশ্বর, সেস্ত চবস্শ্বর চন ােক। কাস্] চেচন ক]যাণে  ভাগযচবধাো  পচরণে হন। 

এই ধারণা পূস্বমর ধারণা হইস্ে সমূ্পণম চবপররে। পপস্রাচহেরাও এ কর্া বস্]ন, েস্ব 

এখ্াস্ন ঈশ্বস্রর ময ধারণা, োহা লচে সূক্ষ্ম। বহু মদবোর স্থস্] এখ্াস্ন এক ঈশ্বস্রর কর্া 

ব]া হই াস্ । 

  

চবৎসের েীঃ উপচনষদও স্বরকার কস্রন, কস্েমর চন স্ে সকস্] আবদ্ধ; চক্তু  চন স্ের হাে 

হইস্ে েপচক্তপস্র্র স্ধ ানও োাঁহারা চদ াস্ ন। োনব জরবস্নর উস্েশয চন স্ের পাস্র 

যাও া। মভাগ কখ্নও জরবস্নর উস্েশয হইস্ে পাস্র না, কারণ মভাগ মকব] প্রকৃচের 

েস্ধযই সম্ভব। 

  

েৃের েীঃ উপচনষদ্ যাগযস্জ্ঞর চবস্রাধর এবং উহাস্ক চনোন্ত হাসযকর লনপ ান বচ] া 

েস্ন কস্রন। যাগযস্জ্ঞর বৎসারা সক] ঈচিে বস্তু ]াভ হইস্ে পাস্র, চক্তু  ইহা োনপস্ষর 

িরে কােয হইস্ে পাস্র না; কারণ োনপষ যেই পা  েেই িাই। ফস্] োনব হাচস কা্ন।ার 

লন্তহরন মগা]কধাাঁধা  চিরকা] র্পচরস্ে র্াস্ক—কখ্নও ]স্িয মপৌাঁচ স্ে পাস্র না, লনন্ত 

সপখ্ মকার্াও কখ্নও সম্ভব নস্হ, ইহা বা]স্কর কল্পনা োত্র। একই শচক্ত সপখ্ ও দুীঃখ্রূস্প 

পচরণে হ । 

  

আজ আোর েনপষি খ্াচনকটা পচরবেমন কচর াচ । একচট লেযন্ত লদ্ভপে সেয আচবাার 

কচর াচ । লস্নক সে  আোস্দর েস্ন লস্নক ভাব জাস্গ, মযগুচ] আেরা িাই না; আেরা 

লনয চবষস্ র চিন্তা বৎসারা ঐগুচ] সমূ্পণমভাস্ব িাপা চদস্ে িাই। মসই ভাবটা চক? মদচখ্স্ে 

পাই পনর চেচনস্টর েস্ধযই োহা আবার েস্ন উচদে হ । মসই ভাবচট এে প্রব] ও 

ভরষণভাস্ব আচস া েস্ন আর্াে কস্র ময, চনস্জস্ক পাগ] বচ] াই েস্ন হ  এবং যখ্ন 

এই ভাব প্রশচেে হ , েখ্ন মদখ্া যা  ময, পূস্বমর ভাবচটস্ক শুধপ িাচপ া রাখ্া হই াচ ]। 

েস্ন কর প্রকাচশে হই াচ ]?—আোর চনস্জরই ময খ্ারাপ সংকারগুচ] কাস্যম পচরণে 

হইবার লস্পিা  চভেস্র সচিে চ ], মস গুচ]ই। ‘প্রাচণগণ চনজ চনজ প্রকৃচেস্ক 
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লনপসরণ কস্র। ইচন্দ্র  চনগ্রহ চক কচরস্ে পাস্র?’ গরো  এইরূপ ভরষণ কর্াই ব]া 

হই াস্ । কাস্জই আোস্দর সেস্ত সংগ্রাে—সেস্ত মিষ্টাই মশষ পযমন্ত বযর্ম বচ] া েস্ন 

হ । েস্নর েস্ধয সহস্র মপ্ররণা একই সেস্  প্রচেস্যাচগো কচরস্েস্ ; োহাচদগস্ক িাচপ া 

রাখ্া যাইস্ে পাস্র, চক্তু  যখ্নই বাধা লপসাচরে হ , েখ্নই সেস্ত চিন্তাগুচ] প্রকট 

হই া উস্ঠ। 

  

চক্তু  আশা আস্ । যচদ িেো র্াস্ক, েস্ব েনীঃশচক্তস্ক একই সস্ঙ্গ বহু লংস্শ চবভক্ত 

করা যাইস্ে পাস্র। আোর চিন্তাধারা পচরবেমন কচরস্েচ । েন ক্রেশীঃ চবকচশে হ —

মযাগরগণ এই কর্াই বস্]ন। েস্নর একচট আস্বগ আর একচট আস্বগস্ক জাগ্রে কস্র, 

েখ্ন প্রর্েচট নষ্ট হই া যা । যচদ েপচে ক্রপদ্ধ হইবার পর েপহূস্েম সপখ্র হইস্ে পার, েস্ব 

পূস্বমর মক্রাধ িচ] া যাইস্ব। মক্রাস্ধর েধয হইস্ে মোোর পরবেমর লবস্থার উদ্ভব 

হইস্েস্ । েস্নর এই লবস্থাগুচ] সবমদাই পচরবেমন-সাস্পি। চিরস্থা র সপখ্ ও চিরস্থা র 

দুীঃখ্ চশশুর স্বপ্নোত্র। উপচনষদ্ বস্]ন, োনব-জরবস্নর উস্েশয দুীঃখ্ ন , সপখ্ও ন ; 

চক্তু  যাহা হইস্ে এই সপখ্ ও দুীঃস্খ্র উদ্ভব হইস্েস্ , োহাস্ক বশরভূে করা। এস্কবাস্র 

মগা াস্েই মযন লবস্থাস্ক আোস্দর আ স্ত্ত আচনস্ে হইস্ব।  

  

েেপার্মস্কযর লনয চবষ চট এইীঃ উপচনষদ্ আনপ াচনক চক্র াকেমগুচ]র—চবস্শষেীঃ 

পশুবচ]র সচহে সংচলষ্ট লনপ ানগুচ]র চনন্দা কস্রন। উপচনষদ্ বস্]ন, এই সব চনোন্তই 

চনরর্মক। প্রািরন দাশমচনকস্দর এক সম্প্রদা  (েরোংসস্করা) বস্]ন, মকান চবস্শষ ফ] 

পাইস্ে হইস্] একচট চবস্শষ সেস্  চবস্শষ মকান পশুস্ক বচ] চদস্ে হইস্ব। উত্তস্র ব]া 

যা , ‘পশুচটর প্রাণ ]ইবার জনয মো পাপ হইস্ে পাস্র এবং োর জনয শাচস্ত মভাগ 

কচরস্ে হইস্ব।’ ঐ দাশমচনকরা বস্]ন, এসব বাস্জ কর্া! মকান ্টা পাপ মকান ্টা পপণয—

োহা েপচে চক কচর া জাচনস্]? মোোর েন বচ]স্েস্ ? মোোর েন চক বস্] না বস্], 

োহাস্ে লপস্রর চক আস্স যা ? মোোর এ সক] কর্ার মকান লর্ম নাই—কারণ েপচে 

শাস্স্ত্রর চবরুস্দ্ধ চিন্তা কচরস্ে । যচদ মোোর েন এক কর্া বস্] এবং মবদ লনয কর্া 

বস্]ন, েস্ব মোোর েন সংযে কচর া মবস্দর চনস্দমশ চশস্রাধাযম কর। যচদ মবদ বস্]ন, 
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নরহেযা চঠক, েস্ব োহাই চঠক। যচদ েপচে ব], ‘না, আোর চবস্বক লনযরূপ বস্]’—এ 

কর্া ব]া িচ]স্ব না। 

  

ময েপহূস্েম মকান গ্রন্থস্ক চবস্শষ পচবত্র ও চিরন্তন বচ] া চবশ্বাস কচরস্]ন, েখ্ন আর 

উহাস্ক সস্ন্দহ কচরস্ে পাচরস্বন না। আচে বপচিস্ে পাচর না, এস্দস্শর ম]াস্করা বাইস্বস্] 

পরে চবশ্বাসর হই াও চক কচর া বস্]—‘উপস্দশগুচ] কে সপন্দর, নযা সঙ্গে ও 

ক]যাণকর!’ কারণ বাইস্ব] স্ব ং ঈশ্বস্রর বাণর—এই চবশ্বাস যচদ পাকা হ , েস্ব োহার 

ভা]েন্দ চবিাস্রর লচধকার—আপনাস্দর মোস্টই নাই। যখ্ন চবিার কচরস্ে বস্সন, েখ্ন 

আপনারা ভাস্বন—আপনারা বাইস্ব] লস্পিা ব । মসস্িস্ত্র বাইস্বস্]র প্রস্ াজন চক? 

পপস্রাচহস্েরা বস্]ন, ‘বাইস্ব] বা লনয কাহারও সচহে েপ]না কচরস্ে আেরা নারাজ। 

েপ]নার মকান প্রস্ াজন নাই। কারণ, মকান্ চট প্রাোচণক? এই মশষ কর্া। যচদ মকান চক পর 

সেযো স্বনস্্ধ  মোোর েস্ন সস্ন্দহ জাস্গ, েস্ব মবস্দর লনপশাসন লনপযা র োহার 

যার্ার্ময চনণম  কচর া ]ও।’  

  

উপচনষদ্ ইহা চবশ্বাস কস্রন, েস্ব মসখ্াস্ন একচট উচ্চের োনও আস্ । একচদস্ক মযেন 

মবস্দর কেমকাণ্ড োহারা লস্বরকার কস্র না, মেেচন আবার লনযচদস্ক োহাস্দর দৃঢ় েে 

এই ময, পশুবচ] এবং লপস্রর লস্র্মর প্রচে পপস্রাচহেকপস্]র ম]াভ লেযন্ত লসঙ্গে। 

েস্নাচবজ্ঞাস্নর চদ্ চদ া উভস্ র চভেস্র লস্নক চে] আস্  বস্ট, েস্ব আত্মার স্বরূপ 

স্বনস্্ধ  দাশমচনক েোননকয চবদযোন। আত্মার চক মদহ ও েন আস্ ? েন চক কেকগুচ] 

চক্র াশর] ও সংজ্ঞাবহ স্না পর সেচষ্ট? সকস্]ই োচন া ] , েস্নাচবজ্ঞান একচট চনখ্পাঁে 

চবজ্ঞান; এ চবষস্  মকান েেস্ভদ নাই। চক্তু  আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃচে বযাপাস্র দাশমচনক 

েত্ত্ব ]ই া উভস্ র েস্ধয বৎসন্দ্ব রচহ াস্ । 

  

পপস্রাচহেকপ] এবং উপচনষস্দর েস্ধয আর একচট ব  পার্মকয আস্ । উপচনষদ্ বস্]ন—

েযাগ কর। েযাগই সব চক পর কচষ্টপার্র। সব চক প েযাগ কর। সচৃষ্ট প্রচক্র া হইস্েই 

সংসাস্রর যাহা চক প ব্ধ ন। েন সপস্থ হ  েখ্নই, যখ্ন মস শান্ত। ময-েপহূস্েম েনস্ক শান্ত 

কচরস্ে পাচরস্ব, মসই েপহূস্েমই সেযস্ক জাচনস্ে পাচরস্ব। েন ময এে িি], োহার কারণ 
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চক? কল্পনা ও সৃজনর প্রবৃচত্তই ইহার কারণ। সৃচষ্ট ব্ধ  কর, সেয জাচনস্ে পাচরস্ব। সৃচষ্টর 

সেস্ত শচক্ত ব্ধ  হইস্]ই সেয জানা যা । 

  

লনযচদস্ক পপস্রাচহেকপ] সৃচষ্টর পিপাের। এেন জরস্বর কল্পনা কর, যাহার েস্ধয সৃচষ্টর 

মকান চক্র াক]াপ নাই। এরকে লবস্থা চিন্তা করা যা  না। স্থা র সোজ-চববেমস্নর জনয 

োনপষস্ক একচট পচরকল্পনা কচরস্ে হই াচ ]। এইজনয (চববাস্হ) কস্ঠার চনবমািন-প্রর্া 

লব]্বনন কচরস্ে হ । উদাহরণস্বরূপ ব]া যা , ল্ধ  ও খ্স্ের চববাহ চনচষদ্ধ চ ]। ফস্] 

ভারেবস্ষম চবক]াঙ্গ ম]াস্কর সংখ্যা পৃচর্বরর লনয ময-স্কান মদশ লস্পিা কে। েৃগরস্রাগর 

এবং পাগস্]র সংখ্যাও মসখ্াস্ন কে। ইহার কারণ—প্রেযি মযৌন-চনবমািন। পপস্রাচহেস্দর 

চবধান হই]—চবক]াস্ঙ্গরা স্ন।যাসর হউক। লপরচদস্ক উপচনষদ্ বস্]নীঃ না, পৃচর্বরর মশ্র , 

সবস্িস্  োজা ও সপন্দর ফপ]ই পূজার মবদরস্ে লপমণ করা কেমবয। আচশ  দ্রচঢ়  বচ]  

মেধাবর ও সপস্থেে বযচক্তরাই সেয]াস্ভর মিষ্টা কচরস্ব। 

  

এই সব েে-পার্মকয সস্ত্ত্বও পপস্রাচহেরা চনস্জস্দর একচট পৃর্্ জাচে-স্গা রস্ে (ব্রাহ্মণ) 

পচরণে কচর াস্ , এ কর্া আচে আপনাস্দর আস্গই বচ] াচ । চবৎসের  হই] রাজপপরুস্ষর 

জাচে (িচত্র )। উপচনষস্দর দশমন রাজাস্দর েচস্তা হইস্ে প্রসূে, পপস্রাচহেস্দর েচস্তা 

হইস্ে ন । প্রস্েযক ধেমর  আস্ন্দা]স্নর েধয চদ া একচট লর্মননচেক বৎসন্দ্ব িচ] াস্ । 

োনপষ নােক জরস্বর উপর ধস্েমর চক প প্রভাব আস্  বস্ট, চক্তু  লর্মনরচের বৎসারাই মস 

পচরিাচ]ে হ । বযচষ্টর জরবস্নর উপর লনয চক পর প্রভাব র্াচকস্ে পাস্র, চক্তু  

সেচষ্টগেভাস্ব োনপস্ষর চভের যখ্নই মকান লভপযত্থান আচস াস্ , েখ্নই মদখ্া চগ াস্ , 

আচর্মক সম্পকম বযেরে োনপষ কখ্নও সা া মদ  নাই। আপচন ময ধেমেে প্রিার 

কচরস্েস্ ন, োহা সবমাঙ্গসপন্দর না হইস্ে পাস্র, চক্তু  যচদ োহার পশ্চাস্ে লর্মননচেক 

পটভূচে র্াস্ক এবং চক প সংখ্যক উভসাহর সের্মক ইহার প্রিাস্রর জনয বদ্ধপচরকর হ , 

েস্ব আপচন একচট মগাটা মদশস্ক আপনার ধেমেস্ে আচনস্ে পাচরস্বন।  

  

যখ্নই মকান ধেমেে সফ] হ , েখ্ন (বপচিস্ে হইস্ব) লবশযই োহার আচর্মক েূ]য 

আস্ । একই ধরস্নর সহস্র সহস্র সম্প্রদা  িেোর জনয সংগ্রাে কচরস্]ও ময-সম্প্রদা  
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আচর্মক সেসযার সোধান কচরস্ে পাস্র, োহাই প্রাধানয ]াভ কচরস্ব। মপস্টর চিন্তা—

লস্্ন।র চিন্তা োনপস্ষর প্রর্ে। লস্্ন।র বযবস্থা প্রর্স্ে, োরপর েচস্তস্ার। োনপষ যখ্ন হাাঁস্ট, 

েখ্ন োহার মপট িস্] আস্গ, োর্া িস্] পস্র। ইহা চক ]িয কস্রন নাই? েচস্তস্ার 

লগ্রগচের জনয এখ্নও কস্ ক যপগ ]াচগস্ব। ৬০ বভসর হইস্] োনপষ সংসার হইস্ে 

চবদা  ] । সেগ্র জরবন একটা ভ্রাচন্ত। বস্তুর প্রকৃে স্বরূপ বপচিবার েে ব স হইস্ে না 

হইস্ে েৃেপয আচস া উপচস্থে হ । যেচদন পাকস্থ]র সব] চ ], েেচদন সব চঠক চ ]। 

যখ্ন বা]সপ]ভ স্বপ্ন চব]রন হই া বস্তুর প্রকৃে স্বরূপ মদচখ্বার সে  আচস], েখ্ন 

েচস্তস্ার গচে শুরু হ ; এবং যখ্ন েচস্তস্ার চক্র া প্রাধানয ]াভ কচর], েখ্ন সংসার 

হইস্ে িচ] া যাইস্ে হ । োই উপচনষস্দর ধেমস্ক জনসাধারস্ণর হৃদ গ্রাহর করা ব  

দুরূহ বযাপার। লর্মগে ]াভ মসখ্াস্ন খ্পব লল্প, চক্তু  পরার্মপরো মসখ্াস্ন প্রিপর। 

  

উপচনষস্দর ধেম যচদও প্রভূে রাজশচক্তর লচধকারর রাজনযবস্গমর বৎসারা আচবাৃে হই াস্ , 

েবপ ইহার রাজয চবস্তৃচে চ ] না। োই সংগ্রাে প্রব] হইস্ে প্রব]ের হই াচ ]। প্রা  দুই 

হাজার ব র পস্র মবৌদ্ধধস্েমর চবস্তাস্রর সে  ইহা িূ ান্ত লবস্থা  উপনরে হ । 

মবৌদ্ধধস্েমর বরজ চ ] এই রাজা ও পপস্রাচহস্ের সাধারণ বৎসস্ন্দ্বর েস্ধয। এই প্রচেস্যাচগো  

ধস্েমর লবনচে হ । একদ] এই ধেমস্ক েযাগ কচরস্ে িাচহ], লনযদ] ববচদক মদবো, 

যজ্ঞ প্রভৃচেস্ক আাঁক াই া র্াচকস্ে িাচহ]। কা]ক্রস্ে মবৌদ্ধধেম জনসাধারস্ণর শৃঙ্খ] 

মোিন কচর]। এক েপহূস্েম সক] জাচে ও সম্প্রদা  সোন হই া মগ]। ধস্েমর েহান্ 

েত্ত্বগুচ] ভারস্ে এখ্নও বেমোন, চক্তু  মসগুচ] প্রিার করার কাজ এখ্নও বাকর আস্ , 

লনযর্া মসই েত্ত্বগুচ] বৎসারা মকান উপকার হইস্ব না। 

  

দুইচট কারস্ণ প্রস্েযক মদস্শই পপস্রাচহেগণ মগাাঁ া ও প্রািরনপন্থর হ । একচট কারণ—

োহাস্দর জরচবকা, লনযচট—োহাচদগস্ক জনসাধারস্ণর সস্ঙ্গ িচ]স্ে হ । োহা  া া 

পপস্রাচহেস্দর েন সব] ন । যচদ জনসাধারণ বস্], ‘দুই হাজার মদবোর কর্া প্রিার 

কর’, পপস্রাচহেরা োহাই কচরস্ব। ময জনেণ্ড]র োহাস্দর টাকা মদ , পপস্রাচহেরা 

োহাস্দর আজ্ঞাবহ ভৃেযোত্র, ভগবান্ মো টাকা মদন না; কাস্জই পপস্রাচহেস্দর মদাষ 
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মদও ার পূস্বম চনস্জস্দরই মদাষ চদন। আপনারা মযরূপ শাসন, ধেম ও পপস্রাচহেকপ] 

পাইবার উপযপক্ত, মসইরূপই পাইস্বন। ইহা লস্পিা ভা] চক প পাও া আপনাস্দর পস্ি 

সম্ভব ন । 

  

এই সংর্ষম ভারেবস্ষমও আরম্ভ হই াচ ] এবং ইহার একচট িূ ান্ত লবস্থা মদখ্া মগ] 

গরোস্ে। যখ্ন সেগ্র ভারেবষম দুইচট চবদযোন দস্] চবভক্ত হইবার আশো মদখ্া চদ]—

েখ্ন এই চবরাট পপরুষ শ্ররকৃস্ের আচবভমাব। চেচন গরোর োধযস্ে আনপ াচনক 

চক্র াক]াপ এবং পপস্রাচহে ও জনসাধারস্ণর ধেমেস্ের েস্ধয একচট সেন্ব  সাধন 

কস্রন। আপনারা যরশুখ্রষ্টস্ক মযেন শ্রদ্ধা ও পূজা কস্রন, শ্ররকৃেস্কও মেেচন ভারেবস্ষমর 

ম]াক শ্রদ্ধা ও পূজা কস্রন। শুধপ যপস্গর বযবধান োত্র। আপনাস্দর মদস্শ ক্ররস ্োস্সর েে 

চহন্দপরা শ্ররকৃস্ের জন্মচেচর্ (জন্মাষ্টের) পা]ন কস্রন। শ্ররকৃস্ের আচবভমাব পাাঁি হাজার 

বভসর পূস্বম। োাঁহার জরবস্ন বহু লস্]ৌচকক র্টনা র্চট াস্ ; মসগুচ]র চক প চক প 

যরশুখ্রস্ষ্টর জরবনরর সচহে চেচ] া যা । কারাগাস্রই শ্ররকৃস্ের জন্ম হই াচ ]। চপো 

চশশুস্ক ]ই া প]া ন কস্রন এবং মগাপস্গাপরস্দর চনকট োাঁহার পা]স্নর ভার লপমণ 

কস্রন। মসই বভসস্র যে চশশু জচন্ম াচ ], সক]স্কই হেযা করার আস্দশ মদও া 

হই াচ ] এবং জরবস্নর মশষভাস্গ োাঁহাস্ক লপস্রর হাস্ে প্রাণ চদস্ে হই াচ ]—ইহাই 

চন চে। 

  

শ্ররকৃে চববাহ কচর াচ স্]ন। োাঁহাস্ক লব]্বনন কচর া লসংখ্য গ্রন্থ রচিে হই াস্ । 

মসগুচ] স্বনস্্ধ  আেরা েে আগ্রহ নাই। লচেরেন-স্দাষ চহন্দপস্দরও আস্ । খ্রষ্টান 

চেশনরররা যচদ বাইস্বস্]র একচট গল্প বস্], চহন্দপরা চবশচট গল্প বচ]স্ব। আপনারা যচদ 

বস্]ন, চেচেো  মজানা-স্ক গ]াধীঃকরণ কচর াচ ]—চহন্দপরা বচ]স্বন, োহাস্দর মকহ না 

মকহ একচট হােরস্ক চগচ] াচ ]। … বা]যকা] হইস্ে আচে শ্ররকৃস্ের জরবন সম্পস্কম 

লস্নক কর্া শুচন াচ । আচে ধচর া ]ইস্েচ , শ্ররকৃে বচ] া মকহ একজন চ স্]ন এবং 

গরো োাঁহার লপূবম গ্রন্থ। এ কর্া লনস্বরকাযম ময, গল্প বা উপকর্াগুচ] চবস্লষণ কচরস্] 

এই বযচক্তস্ির স্বনস্্ধ  একটা ধারণা হ । উপকর্াগুচ] ল]োস্রর কাজ কস্র। স্বভাবেই 
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মসগুচ] যেটা সম্ভব সপস্শাভন করা হ  এবং আস্]ািয বযচক্তর িচরস্ত্রর সচহে খ্াপ 

খ্াও াই া ]ও া হ । বপদ্ধস্দস্বর কর্া ধরা যাক—েযাগই মকন্দ্রগে ভাব; হাজার হাজার 

উপকর্া রচিে হই াস্  এবং প্রস্েযকচটস্ে ঐ েযাস্গর োহাত্ময ফপটাই া মো]া হই াস্ । 

চ]েস্নর েহান্ জরবস্নর এক-একচট র্টনা ]ই া বহু গল্প রচিে হই াস্ । গল্পগুচ] 

চবস্লষণ কচরস্] একচট সাধারণ ভাব মদচখ্স্ে পাও া যা । উহার েস্ধয ঐ বযচক্তর 

িচরস্ত্রর প্রধান ববচশষ্টযস্ক ফপটাই া মো]া হই াস্ । শ্ররকৃস্ের জরবস্নর প্রধান ববচশষ্টয 

হই] লনাসচক্ত। োাঁহার মকান বযচক্তগে প্রস্ াজন নাই, মকান লভাবও োাঁহার নাই। কস্েমর 

জনযই চেচন কেম কস্রন। ‘কস্েমর জনযই কেম কর। পূজার জনয পূজা কর। পস্রাপকার 

কর—কারণ, পস্রাপকার েহভ কাজ; এর মবশর চক প িাচহও না।’ ইহাই শ্ররকৃস্ের িচরত্র। 

লনযর্া এই উপকর্াগুচ]স্ক মসই লনাসচক্তর আদস্শমর সস্ঙ্গ খ্াপ খ্াও ান যা  না। গরো 

োাঁহার একোত্র উপস্দশ ন । 

  

আচে যে োনপস্ষর কর্া জাচন, োহাস্দর েস্ধয শ্ররকৃে সবমাঙ্গসপন্দর। োাঁহার েস্ধয 

েচস্তস্ার উভকষমো, হৃদ বত্তা ও কেমননপপণয সেভাস্ব চবকচশে হই াচ ]। োাঁহার 

জরবস্নর প্রচে েপহূেম নাগচরক, মযাদ্ধা, েন্ত্রর লর্বা লনয মকান দাচ িশর] পপরুস্ষর 

কেমপ্রবণো  প্রাণবন্ত। চবদযাবত্তা, কচব-প্রচেভা, ভদ্র বযবহার—সব চদ্ চদ াই চেচন 

চ স্]ন েহান্। গরো ও লনযানয গ্রস্ন্থ এই সবমাঙ্গরণ ও চবস্ম কর কেমশর]ো এবং েচস্তা 

ও হৃদস্ র লপূবম সেন্বস্ র কর্া বযাখ্যাে হই াস্ । গরো  ময হৃদ বত্তা ও ভাষার োধপযম 

ফপচট া উচঠ াস্ , োহা লপূবম ও লনবদয। এই েহান্ বযচক্তর প্রিণ্ড কেমিেোর পচরি  

এখ্নও মদখ্া যা । পাাঁি হাজার বভসর লচেবাচহে হই াস্ —আজও মকাচট মকাচট ম]াক 

োাঁহার বাণরস্ে লনপপ্রাচণে হইস্েস্ । চিন্তা করুন—আপনারা োাঁহাস্ক জানপন বা না জানপন—

সেগ্র জগস্ে োাঁহার িচরস্ত্রর প্রভাব কে গভরর! োাঁহার পূণমাঙ্গ প্রজ্ঞাস্ক আচে পরে শ্রদ্ধা 

কচর। মকান প্রকার জচট]ো, মকান প্রকার কপসংকার মসই িচরস্ত্র দৃষ্ট হ  না। জগস্ের 

প্রস্েযক বস্তুর একচট চনজস্ব স্থান আস্ , এবং চেচন োহার মযাগয েযমাদা চদস্ে জাচনস্েন। 

যাহারা মকব] েকম কস্র এবং মবস্দর েচহো স্বনস্্ধ  সস্ন্দহ কস্র, োহারা সেযস্ক 
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জাচনস্ে পাস্র না; োহারা ভণ্ড বযেরে আর চক পই ন । কপসংকার এবং লজ্ঞোরও স্থান 

মবস্দ আস্ । প্রস্েযক বস্তুর যর্াযর্ স্থান চনণম  করাই প্রকৃে রহসয। 

  

োরপর হৃদ বত্তা! বপদ্ধস্দস্বরও পূবমবেমর শ্ররকৃেই সক] সম্প্রদাস্ র চনকট ধস্েমর 

প্রস্বশবৎসার উন্মপক্ত কচর াচ স্]ন। েনীঃশচক্ত এবং প্রিণ্ড কেমপ্রবণোর কর লপূবম চবকাশ! 

বপদ্ধস্দস্বর কেমিেো একচট চবস্শষ স্তস্র পচরিাচ]ে হইে—উহা আিাস্যমর স্তর। চেচন 

স্ত্রর-পপত্র পচরেযাগ কচরস্]ন, নেপবা আিাস্যমর কাজ করা সম্ভব নস্হ। চক্তু  শ্ররকৃে 

যপদ্ধস্িস্ত্র দাাঁ াই া উপস্দশ চদস্েস্ ন! চযচন প্রব] কেমবযস্তোর েস্ধয চনস্জস্ক 

একান্তভাস্ব শান্ত রাস্খ্ন এবং চযচন গভরর শাচন্তর েস্ধয কেমপ্রবণো মদখ্ান, চেচনই মশ্র  

মযাগর ও জ্ঞানর। যপদ্ধস্িস্ত্রর লস্ত্রশস্ত্র এই েহাপপরুষ ভ্রূস্িপ কস্রন না। সংগ্রাস্ের েস্ধযও 

চেচন ধরর চস্থরভাস্ব জরবন ও েৃেপযর সেসযাসেূহ আস্]ািনা কস্রন। প্রস্েযক লবোরই 

োাঁহার উপস্দস্শর জরবন্ত উদাহরণ। চনউ মটষ্টাস্েস্ের উপস্দস্শর োভপযম জাচনবার জনয 

আপনারা কাহারও না কাহারও চনকট যাই া র্াস্কন। োহার পচরবস্েম চনস্জরা উহা বার 

বার প পন এবং খ্রস্ষ্টর লপূবম জরবনাস্]াস্ক উহা বপচিস্ে মিষ্টা করুন। 

  

েনরষররা চিন্তা কস্রন এবং আেরাও চিন্তা কচর। চক্তু  োহার েস্ধয পার্মকয আস্ । 

আোস্দর েন যাহা চিন্তা কস্র, শররর োহা লনপসরণ কস্র না। আোস্দর কাযম ও চিন্তার 

েস্ধয সােেসয নাই। ময শচক্তর বস্] ‘শে’ মবদ হ , আোস্দর কর্া  মস শচক্ত নাই। 

চক্তু  ঋচষ বা েনরষররা যাহা চিন্তা কস্রন, োহা লবশযই কস্েম পচরণে হ । যচদ োাঁহারা 

বস্]ন, ‘আচে ইহা কচরব’ েস্ব োাঁহাস্দর শররর মসই কাজ কচরস্বই। পচরপূণম 

আজ্ঞাবহো—ইহাই ]িয। আপচন এক েপহূস্েম চনস্জস্ক ঈশ্বর কল্পনা কচরস্ে পাস্রন, 

চক্তু  আপচন ঈশ্বর হইস্ে পাস্রন না—চবপদ এখ্াস্নই। েনরষররা যাহা চিন্তা কস্রন, োহাই 

হন—আোস্দর চিন্তাস্ক কাস্যম পচরণে কচরস্ে লস্নক সে  প্রস্ াজন। 

  

আেরা এেিণ শ্ররকৃে ও োাঁহার সেসােচ ক যপস্গর কর্া আস্]ািনা কচর]াে। পরবেমর 

বক্তৃো  ‘গরো’ স্বনস্্ধ  আরও লস্নক কর্া জাচনস্ে পাচরব। 
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গীতা—২ 

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ মে সান ফ্রাচিস্কাস্ে প্রদত্ত বক্তৃোর সংচিপ্ত অন লনপচ]চপ  

  

গরো স্বনস্্ধ  প্রর্স্েই চক প ভূচেকার প্রস্ াজন। দৃশয—কপরুস্িস্ত্রর সেরাঙ্গণ। পাাঁি হাজার 

বভসর পূস্বম ভারেবস্ষমর আচধপেয ]াস্ভর জনয একই রাজবংস্শর দুইচট শাখ্া—কপরু ও 

পাণ্ডব যপদ্ধস্িস্ত্র সেস্বে হই াচ ]। পাণ্ডবস্দর চ ] রাস্জয নযা সঙ্গে লচধকার, 

মকৌরবস্দর চ ] বাহুব]। পাণ্ডবস্দর পাাঁি ভ্রাো এেচদন বস্ন বাস কচরস্েচ স্]ন; শ্ররকৃে 

চ স্]ন োাঁহাস্দর সখ্া। মকৌরস্বরা পাণ্ডবচদগস্ক সূিযগ্র মেচদনর চদস্েও রাজর হই] না। 

  

গরো  প্রর্ে দৃশযচট যপদ্ধস্িস্ত্রর। উভ  চদস্ক আস্ ন আত্মর স্বজন ও জ্ঞাচেব্ধ পরা—এক 

পস্ি মকৌরব-ভ্রােৃগণ, লপর পস্ি পাণ্ডস্বরা। একচদস্ক চপোেহ ভরষ্ম,, লনযচদস্ক 

মপৌত্রগণ। চবপিদস্] োাঁহার জ্ঞাচে ব্ধ প ও আত্মর স্দর মদচখ্ া এবং (যপদ্ধস্িস্ত্র) 

োহাচদগস্ক বধ কচরস্ে হইস্ব—এ-কর্া চিন্তা কচর া লজপমন চবেষম হইস্]ন এবং লস্ত্রেযাগ 

করাই চস্থর কচরস্]ন। বস্তুেীঃ এইখ্াস্নই গরোর আরম্ভ।  

  

পৃচর্বরস্ে আোস্দর সকস্]রই জরবন এক চবরােহরন সংগ্রাে। লস্নক সে  আেরা 

আোস্দর দুবম]ো ও কাপপরুষোস্ক িো ও েযাগ বচ] া বযাখ্যা কচরস্ে িাই। চক্তু  

চভিপস্কর েযাস্গ মকান কৃচেি নাই। আর্াে কচরস্ে সের্ম মকান োনপষ যচদ সচহ া যা , 

েস্ব োহাস্ে কৃচেি আস্ ; যাহার চক প আস্ , মস যচদ েযাগ কস্র, েস্ব োহাস্ে েহত্ত্ব 

আস্ । আেরা মো জাচন আোস্দর জরবস্নই কেবার আেরা আ]সয ও ভররুোর জনয 

সংগ্রাে েযাগ কচর াচ , আর আেরা সাহসর—এই চের্যা চবশ্বাস্স চনস্জস্দর েনস্ক 

সস্মাচহে কচরবার মিষ্টা কচর াচ । 

  

‘মহ ভারে (লজপমন), উঠ, হৃদস্ র এই দুবম]ো েযাগ কর, েযাগ কর এই চনবমরযমো! 

উচঠ া দাাঁ াও, সংগ্রাে কর।’ —এই োভপযমপূণম মলাকচট বৎসারাই গরোর সূিনা। যপচক্তেকম 

কচরস্ে চগ া লজপমন উচ্চের বনচেক ধারণার প্রসঙ্গ আচনস্]নীঃ প্রচেস্রাধ করা লস্পিা 
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প্রচেস্রাধ না করা কে ভা], ইেযাচদ। চেচন চনস্জস্ক সের্মন কচরস্ে মিষ্টা কচরস্]ন; চক্তু  

চেচন কৃেস্ক ভপ] বপিাইস্ে পাচরস্]ন না। কৃে পরোত্মা, স্ম ং ভগবান্। চেচন লচব]স্্বনই 

লজপমস্নর যপচক্তর আস] রূপ ধচর া মফচ]স্]ন—ইহা দুবম]ো। লজপমন চনস্জর 

আত্মর স্বজনস্ক মদচখ্ া লস্ত্রার্াে কচরস্ে পাচরস্েস্ ন না। 

  

লজপমস্নর হৃদস্  কেমবয আর ো ার বৎসন্দ্ব। আেরা যেই পচিসপ]ভ েেোর চনকটবেমর হই, 

েেই ভাবাস্বস্গ চনেচিে হই। ইহাস্ক আেরা ‘ভা]বাসা’ বচ]। আসস্] ইহা আত্ম-

সস্মাহন। জরবজ্তু র েে আেরাও আস্বস্গর লধরন। বভস্সর জনয গাভর প্রাণ চদস্ে 

পাস্র—প্রস্েযকচট জরবই পাস্র। োহাস্ে চক? ল্ধ  পচিসপ]ভ ভাবাস্বগ পূণমস্ি ]ই া 

যাইস্ে পাস্র না। লনন্তনিেনয]াভই োনস্বর ]িয। মসখ্াস্ন আস্বস্গর স্থান নাই, 

ভাবা]পোর স্থান নাই, ইচন্দ্র গে মকান চক পর স্থান নাই, মসখ্াস্ন মকব] চবশুদ্ধ চবিাস্রর 

আস্]া, মসখ্াস্ন োনপষ আত্মস্বরূস্প প্রচেচ ে। 

  

লজপমন এখ্ন আস্বস্গর লধরন। লজপমস্নর হও া উচিে আরও লচধক আত্ম-সংযের, 

চবিাস্রর চিরন্তন আস্]াস্কাদ্ভাচসে পর্িারর একজন জ্ঞানর ঋচষ, চেচন এখ্ন োহা নস্হন। 

হৃদস্ র ো না  েচস্তাস্ক চবিচ]ে কচর া, চনস্জস্ক ভ্রান্ত কচর া, ‘েেো’ প্রভৃচে সপন্দর 

আখ্যা  চনস্জর দুবম]োস্ক আবৃে কচরবার মিষ্টা কচর া চেচন চশশুর েে হই াস্ ন, পশুর 

েে হই াস্ ন। কৃে োহা মদচখ্স্েস্ ন। লজপমন সাোনয চবদযাবপচদ্ধসম্প্ন। োনপস্ষর েে 

কর্া বচ]স্েস্ ন, বহু যপচক্তর লবোরণা কচরস্েস্ ন; চক্তু  চেচন যাহা বচ]স্েস্ ন, োহা 

লস্জ্ঞর কর্া। 

  

‘জ্ঞানর বযচক্ত জরচবে বা েৃে কাহারও জনযই মশাক প্রকাশ কস্রন না।’ ‘মোোর েৃেপয 

হইস্ে পাস্র না, আোরও না। এেন সে  কখ্নও চ ] না, যখ্ন আেরা চ ]াে না। এেন 

সে  কখ্নও আচসস্ব না, যখ্ন আেরা র্াচকব না। ইহজরবস্ন োনপষ মযেন বশশবাবস্থা 

হইস্ে আরম্ভ কচর া ক্রস্ে মযৌবন ও বাধমকয লচেক্রে কস্র, মেেচন েৃেপযস্ে মস মদহান্তর 

গ্রহণ কস্র োত্র। জ্ঞানর বযচক্ত ইহাস্ে েপহযোন হইস্ব মকন?’ এই ময আস্বগপ্রবণো 

মোো  পাই া বচস াস্ , ইহার েূ] মকার্া ? ইচন্দ্র গ্রাস্ে। ‘শরে ও উে, সপখ্ ও দুখ্—
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এ-সকস্]র লচস্তি ইচন্দ্র স্পশম হইস্েই লনপভূে হ । োহারা আস্স এবং যা ।’৬এইিস্ণ 

োনপষ দুীঃখ্র, আবার পরিস্ণই সপখ্র। এরূপ লবস্থা  মস আত্মার স্বরূপ উপ]চক কচরস্ে 

পাস্র না। 

  

‘যাহা চিরকা] আস্  (সভ), োহা নাই—এরূপ হইস্ে পাস্র না; আবার যাহা কখ্নও নাই 

(লসভ), োহা আস্ —এরূপ হইস্ে পাস্র না। সপেরাং যাহা এই সেগ্র চবশ্বস্ক পচরবযাপ্ত অন 

কচরযা আস্ , োহা আচদ-লন্তহরন ও লচবনাশর বচ] া জাচনস্ব। এই চবস্শ্ব এেন চক পই 

নাই যাহা লপচরবেমনর  আত্মাস্ক পচরবচেমে কচরস্ে পাস্র। এই মদস্হর আচদ ও লন্ত 

আস্ , চক্তু  চযচন মদস্হর েস্ধয বাস কস্রন, চেচন লনাচদ ও লচবনশ্বর।’  

  

ইহা জাচন া মোহ েযাগ কর এবং যপস্দ্ধ প্রবৃত্ত হও, পশ্চাভপদ হইও না—ইহাই আদশম। 

ফ] যাহাই মহাক, কেম কচর া যাও। নিত্রগণ কিিপযে হইস্ে পাস্র, সেগ্র জগভ 

আোস্দর চবরুস্দ্ধ দাাঁ াইস্ে পাস্র, োহাস্ে চক প আস্স যা  না। েৃেপয মো শুধপ 

মদহান্তরপ্রাচপ্ত অন োত্র! যপদ্ধ কচরস্ে হইস্ব। ভররুো ও কাপপরুষো বৎসারা চক পই ]াভ করা যা  

না। পশ্চাদপসরস্ণর বৎসারা মকান চবপদ দূর করা যা  না। মদবোস্দর চনকট মোেরা লহরহ 

আকপ] প্রার্মনা কচরস্ে , োহাস্ে চক মোোস্দর দুীঃখ্ দূর হই াস্ ? ভারস্ের জনসাধারণ 

মকাচট  স্ ক মদবোর কাস্  কা্ন।াকাচট করা সস্ত্ত্বও কপকপর-চব াস্]র েে দস্] দস্] 

েচরস্েস্ । মদবোরা মকার্া ? োাঁহারা েখ্নই আগাই া আস্সন, যখ্ন েপচে চনস্জর পাস্  

দাাঁ াইস্ে পার। মদবোস্দর চক প্রস্ াজন? 

  

কপসংকাস্রর কাস্  এই নচেস্বরকার করা, চনস্জর েস্নর কাস্  চনস্জস্ক চবকাই া মদও া 

মোোর মশাভা পা  না। মহ পার্ম! েপচে লনন্ত, লচবনশ্বর; মোোর জন্ম নাই, েৃেপয নাই। 

লনন্তশচক্তশা]র আত্মা েপচে; ক্ররেদাস্সর েে বযবহার মোো  মশাভা পা  না। উঠ, 

জাস্গা, দুবম]ো েযাগ কচর া যপদ্ধ কর। যচদ েৃেপয হ  হউক। সাহাযয কচরবার মকহ নাই। 

েপচেই মো জগভ। মক মোো  সাহাযয কচরস্ে পাস্র? ‘জরবগস্ণর লচস্তি শররর উভপচত্তর 

পূস্বম এবং েৃেপযর পস্র লবযক্ত র্াস্ক। শুধপ োিখ্াস্নর চস্থচেকা]টপকপ বযক্ত। কাস্জই 

োহাস্ে মশাস্কর কারণ চক পই নাই।’  
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‘ মকহ এই আত্মাস্ক আশ্চযমরূস্প মদস্খ্ন, মকহ ইহাস্ক আশ্চযমরূস্প বণমনা কস্রন, লপর 

মকহ এই আত্মাস্ক আশ্চযমরূস্প শ্রবণ কস্রন, আবার লস্নস্ক শুচন াও ইহাস্ক জাচনস্ে 

পাস্রন না।’  

  

চক্তু  এই আত্মর স্বজনস্ক বধ করা ময পাপ—এ-কর্া ব]ার মোোর লচধকার নাই; কারণ 

েপচে িচত্র  এবং বণমাশ্রে-লনপযা র যপদ্ধ করাই মোোর স্বধেম। … ‘সপখ্-দুীঃখ্, জ - 

পরাজ  েপ]য জ্ঞান কচর া যপদ্ধার্ম প্রস্তুে হও।’  

  

এখ্াস্ন গরোর লনয একচট চবস্শষ েেবাস্দর সূিনা করা হইস্েস্ —লনাসচক্তর উপস্দশ। 

লর্মাভ আেরা কাস্যম আসক্ত হই বচ] া আোস্দর কেমফ] মভাগ কচরস্ে হ । … 

‘মকব] মযাগযপক্ত হই া কেমস্বযর জনয কেমবয কচরস্] কেমব্ধ ন চ ্ন। হ ।’ সেস্ত চবপদ 

েপচে লচেক্রে কচরস্ে পাচরস্ব। ‘এই চনাাে কেমস্যাস্গর লল্পোত্র লনপ ান কচর া োনব 

জন্মেরণরূপ সংসাস্রর ভরষণ আবেম হইস্ে পচরত্রাণ ]াভ কস্র।’  

  

‘মহ লজপমন, মকব]োত্র চনশ্চ াচত্মকা একচন  বপচদ্ধ সফ]কাে হ । লচস্থরচিত্ত সকাে 

বযচক্তগস্ণর েন সহস্র চবষস্  চনচবষ্ট হও া  শচক্তর লপি  র্স্ট। লচবস্বকররা মবস্দাক্ত 

কস্েম লনপরক্ত; স্বগমাচদ ফস্]র জনক মবস্দর কেমকাস্ণ্ডর বাচহস্র চক প আস্ , এ-কর্া 

োাঁহারা চবশ্বাস কস্র না। কারণ োাঁহারা ববচদক চক্র াকাস্ণ্ডর সাহাস্যয মভাগসপখ্ ও স্বগম]াভ 

কচরস্ে িান এবং মসজনয যজ্ঞাচদ কস্রন।’  ‘এই সক] ম]াক যেিণ না ববষচ ক মভাগ-

সপস্খ্র প্রেযাশা েযাগ কস্রন, েেিণ োাঁহাস্দর আধযাচত্মক জরবস্ন সাফ]য আচসস্ে পাস্র 

না।’  

  

ইহাও গরোর আর একচট েহান্ উপস্দশ। চবষস্ র মভাগসপখ্ যেিণ না পচরেযক্ত হ , 

েেিণ আধযাচত্মক জরবন আরম্ভ হ  না। ইচন্দ্র -সস্ম্ভাস্গ সপখ্ মকার্া ? ইচন্দ্র গুচ] 

আোস্দর ভ্রে সৃচষ্ট কস্র োত্র। োনপষ েৃেপযর পস্র স্বগমস্]াস্কও একস্জা া িিপ ও নাচসকার 

কােনা কস্র। লস্নস্কর কল্পনা—এ-জগস্ে যেগুচ] ইচন্দ্র  আস্ , স্বস্গম চগ া েদস্পিা 

মবশরসংখ্যক ইচন্দ্র  পাও া যাইস্ব। লনন্তকা] ধচর া চসংহাসস্ন লসরে ভগবানস্ক—
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ভগবাস্নর পাচর্মব মদহস্ক োাঁহারা মদচখ্স্ে িান। এই সক] ম]াস্কর বাসনা—শররস্রর 

জনয, শররস্রর মভাগসপস্খ্র জনয, খ্াদয ও পানরস্ র জনয। স্বগম োহাস্দর চনকট পাচর্মব 

জরবস্নর চবস্তারোত্র। োনপষ ইহজরবস্নর লচেচরক্ত চক প চিন্তা কচরস্ে পাস্র না। এই 

শরররস্ক মকন্দ্র কচর া োহাস্দর জরবস্নর সব-চক প। ‘েপচক্তপ্রদ চনশ্চ াচত্মকা বপচদ্ধ এই 

মশ্রণরর োনস্বর চনকট একান্ত দু]মভ।’  

  

‘মবদ সত্ত্ব, রজীঃ ও েে—এই চত্রগুণাত্মক চবষ গুচ] চশিা মদ । ’  মবদ মকব] প্রকৃচের 

লন্তগমে চবষ গুচ] চশিা মদ । পৃচর্বরস্ে যাহা মদখ্া যা  না, ম]াস্ক োহা ভাচবস্ে পাস্র 

না। স্বগম ]ই া কর্া বচ]স্ে মগস্], োহাস্দর েস্ন জাস্গ—চসংহাসস্ন একজন রাজা বচস া 

আস্ ন, আর ম]াক োাঁহার চনকট ধূপ জ্বা]াইস্েস্ । সবই প্রকৃচে; প্রকৃচের বাচহস্র চক পই 

নাই। কাস্জই মবদ প্রকৃচে চভ্ন। লনয চক প চশিা মদ  না। ‘এই প্রকৃচের পাস্র যাও; 

লচস্তস্ির এই ববৎসে-ভাস্বর পাস্র যাও; মোোর বযচক্তগে মিেনার পাস্র যাও; মকান 

চক পস্ক গ্রাহয কচরও না, েঙ্গ] বা লেঙ্গস্]র চদস্ক োকাইও না।’  

  

আেরা চনজচদগস্ক মদস্হর সচহে লচভ্ন।ভাস্ব মদচখ্স্েচ । আেরা মদহোত্র, লর্বা মদহচট 

আোস্দর, আোর মদস্হ চিেচট কাচটস্] আচে িরভকার কচর। এ-সক]ই লর্মশূনয, কারণ 

আচে আত্মস্বরূপ। মদহস্ক আত্মার সচহে লচভ্ন।ভাস্ব চিন্তা করার জনযই এই দুীঃখ্-স্শাক 

কল্পনা, প্রাণর মদবো দানব, এই চবশ্বজগভ—প্রস্েযকচট চজচনষ আচস া পচ  াস্ । আচে 

বিেনযস্বরূপ। েপচে চিেচট কাচটস্] আচে মকন ]াফাই া উচঠব? … এই দাসি ]িয কর। 

]িা হ  না মোোর? আেরা নাচক ধাচেমক! আেরা নাচক দাশমচনক! আেরা নাচক ঋচষ! 

ভগবান্ েঙ্গ] করুন—আেরা কর? জরবন্ত নরক বচ]স্ে যাহা বপিা , আেরা োহাই। 

পাগ] বচ]স্ে যাহা বপিা , আেরা োহাই। 

  

আেরা আোস্দর শররস্রর ‘ধারণা’  াচ স্ে পাচর না। আেরা পৃচর্বরস্েই বদ্ধ আচ । এই 

সংকারগুচ]ই আোস্দর ব্ধ ন। এই-জাের  সহস্র সংকাস্রর ব্ধ স্ন বদ্ধ লবস্থা  আেরা 

শররর  াচ  া যাই। 
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এস্কবাস্র আসচক্তশূনয হই া মক কাজ কচরস্ে পাস্র? ইহাই প্রকৃে প্রশ্ন। ঐরূপ 

(আসচক্তশূনয) বযচক্তর চনকট কস্েমর সফ]ো ও চবফ]ো সোন কর্া। যচদ সারা 

জরবস্নর কেম একেপহূস্েম পপচ  া  াই হই া যা , োহা হইস্]ও ঐ বযচক্তর হৃভচপস্ণ্ড 

বাস্রস্কর জনযও বৃর্া স্পন্দন জাস্গ না। ‘ফস্]র কর্া চিন্তা না কচর া চযচন কস্েমর জনয 

কেম কচর া যান, চেচনই মযাগর। এইভাস্ব চেচন জন্মেৃেপযর যন্ত্রণাস্ক লচে্রে কস্রন—

এইভাস্ব চেচন েপক্ত হন।’ েখ্ন চেচন মদচখ্স্ে পান ময, সক] প্রকার আসচক্তই চের্যা 

ো া। আত্মা কখ্নও আসক্ত হইস্ে পাস্রন না। … োরপর চেচন সক] শাস্ত্র ও দশমস্নর 

পাস্র গেন কস্রন। 

  

গ্রন্থ ও শাস্স্ত্রর বৎসারা যচদ েন চবভ্রান্ত হ —এক েহা আবস্েমর েস্ধয আকৃষ্ট হ , োহা হইস্] 

এইসব শাস্স্ত্রর সার্মকো চক? মকান শাস্ত্র এই প্রকার বস্], লনযচট আর এক প্রকার বস্]। 

মকান্ গ্রন্থ লব]্বনন কচরস্ব? একাকর দণ্ডা োন হও। চনস্জর আত্মার েচহো মদখ্! মোোর 

কেম কচরস্ে হইস্ব, েস্বই েপচে দৃঢ়প্রচেজ্ঞ হইস্ব। 

  

লজপমন চজজ্ঞাসা কচরস্]ন, ‘চস্থেপ্রজ্ঞ বযচক্ত মক?’ ‘চযচন সক] বাসনা েযাগ কচর াস্ ন। 

চক পই আকাঙ্ক্ষা কস্রন না, এেন চক এই জরবনও ন , স্বাধরনো ন , মদবো ন , কেম 

ন , মকান চক পই ন ; যখ্ন চেচন পচরেৃপ্ত অন, েখ্ন আর লচধক চক প িাচহবার োাঁহার 

নাই।’ চেচন আত্মার েচহো প্রেযি কচর াস্ ন এবং চনস্জর েস্ধয সংসার মদবো স্বগম—

সক]ই প্রেযি কচর াস্ ন। েখ্ন মদবোরা আর মদবো র্াস্কন না, েৃেপয আর েৃেপয 

র্াস্ক না, জরবন আর জরবন র্াস্ক না। প্রস্েযকচট চজচনষই পচরবচেমে হই া যা । ‘যচদ 

কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হ , োাঁহার েন যচদ দুীঃস্খ্ চবিচ]ে না হ , যচদ চেচন মকান প্রকার 

সপস্খ্র আকাঙ্ক্ষা না কস্রন, যচদ চেচন সক] প্রকার আসচক্ত, সক] প্রকার ভ , সক] 

প্রকার মক্রাধ হইস্ে েপক্ত হন, েস্ব োাঁহাস্ক চস্থেপ্রজ্ঞা ব]া হ ।’  

  

‘কচ্ছপ মযেন কচর া োহার পাগুচ]স্ক লভযন্তস্র টাচন া ] , োহাস্ক আর্াে কচরস্] 

একচট পা-ও বাচহস্র আস্স না, চঠক মেেচন মযাগর োাঁহার ইচন্দ্র গুচ]স্ক লভযন্তস্র টাচন া 

]ইস্ে পাস্রন।’  মকান চক পই ঐ (ইচন্দ্র )-গুচ]স্ক মজার কচর া বাচহস্র আচনস্ে পাস্র 
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না। মকান প্রস্]াভন বা মকানচক পই োাঁহাস্ক ট]াইস্ে পাস্র না। সারা চবশ্ব োাঁহার িেপচদমস্ক 

িূণম হই া যাক, উহা োাঁহার েস্ন একচট েরঙ্গও সৃচষ্ট কচরস্ব না। 

  

লেীঃপর একচট লচেপ্রস্ াজনর  প্রশ্ন আচস া পস্ । লস্নক সে  ম]াস্ক বহুচদন ধচর া 

উপবাস কস্র, মকান চনকৃষ্ট বযচক্ত কপচ  চদন উপবাস কচরস্] মবশ শান্ত হই া উস্ঠ। এই 

উপবাস আর আত্মপর ন—সারা পৃচর্বরর ম]াক কচর া আচসস্েস্ । কৃস্ের ধারণা  

এইসব লর্মশূনয। চেচন বস্]নীঃ ময োনপষ চনস্জর উপর উভপর ন কস্র, োহার চনকট 

হইস্ে ইচন্দ্র গুচ] চক পকাস্]র জনয চনবৃত্ত হ , চক্তু  চবশগুণ লচধক শচক্ত ]ই া 

পপনীঃপ্রকাচশে হ । েখ্ন েপচে চক কচরস্ব? ভাবখ্ানা এই ময, স্বাভাচবক হইস্ে হইস্ব। 

কৃচ্ছসাধন নস্হ। লগ্রসর হও, কেম কর, মকব] দৃচষ্ট রাচখ্ও মযন আসক্ত হই া না প । 

ময বযচক্ত লনাসচক্তর মকৌশ] জাস্ন না বা োহার সাধনা কস্র না, োহার প্রজ্ঞা কখ্নও 

দৃঢ়ভাস্ব প্রচেচ ে হইস্ে পাস্র না। 
  

আচে বাচহস্র চগ া মিাখ্ মেচ]]াে, যচদ চক প র্াস্ক, আচে লবশযই মদচখ্স্ে পাইব, না 

মদচখ্ া পাচর না। েন ইচন্দ্রস্ র পশ্চাস্ে ধাচবে হ । এখ্ন ইচন্দ্র গুচ]স্ক ময-স্কান প্রকার 

প্রকৃচে-জাে প্রচেচক্র া বজমন কচরস্ে হইস্ব। 

  

‘ যাহা সংসাস্রর চনকট ল্ধ কার রাচত্র, সংযের পপরুষ োহাস্ে জাগচরে র্াস্কন। ইহা 

োাঁহার চনকট চদবাস্]াক। আর ময চবষস্  সারা সংসার জাগ্রে, োহাস্ে সংযের 

চনচদ্রে।’২০ এই সংসার মকার্া  জাগ্রে?—ইচন্দ্রস্ । োনপষ িা  মভাজন, পান আর সন্তান; 

োরপর কপকপস্রর েে েস্র। … মকব] ইচন্দ্র -বযাপাস্রই োহারা সবমদা জাগ্রে। োহাস্দর 

ধেমও ঐজনযই। োহারা আরও কাচেনর, আরও কািন, আরও সন্তান ]াস্ভর জনয একচট 

ভগবান্ আচবাার কচর াস্ । লচধকের মদবি]াস্ভ সাহাযয কচরবার জনয ভগবানস্ক িা  

নাই। 

  

‘মযখ্াস্ন সারা জগভ জাগ্রে, মসখ্াস্ন মযাগর চনচদ্রে, মযখ্াস্ন লস্জ্ঞরা চনচদ্রে, মযাগর 

মসখ্াস্ন জাগ্রে’; মসই আস্]াস্কর রাস্জয—মযখ্াস্ন োনপষ চনস্জস্ক পাখ্রর েে, পশুর েে 
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শররর োত্র বচ] া মদস্খ্ না—মদস্খ্ লনন্ত েৃেপযহরন লের আত্মারূস্প। এখ্াস্ন লস্জ্ঞরা 

সপপ্ত অন; োহাস্দর বপচিবার সে  নাই, বপচদ্ধ নাই, সাধয নাই। মসখ্াস্ন মকব] মযাগরই জাগ্রে 

র্াস্কন, োহাই োাঁহার চনকট চদবাস্]াক। 

  

‘পৃচর্বরর নদরগুচ] লচবরে োহাস্দর জ]রাচশ সেপস্দ্র ঢাচ]স্েস্ , চক্তু  সেপস্দ্রর সপন্দর 

গম্ভরর প্রকৃচে লচবিচ]ে, লপচরবচেমেই র্াস্ক। মেেচন ইচন্দ্র গুচ] একস্যাস্গ প্রকৃচের 

সক] সংস্বদন আচনস্]ও জ্ঞানরর হৃদ  মকানপ্রকার চবস্িপ বা ভস্ র কর্া ভাচবস্ে পাস্র 

না।’ ]ি ]ি মস্রাস্ে দুীঃখ্ আসপক, শে শে মস্রাস্ে সপখ্ আসপক! আচে দুীঃস্খ্র লধরন 

নই—আচে সপস্খ্র ক্ররেদাসও নই। 
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গীতা—৩ 

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মে সান ফ্রাচিস্কাস্ে প্রদত্ত বক্তৃোর সংচিপ্ত অন লনপচ]চপ  

  

লজপমন শ্ররকৃেস্ক চজজ্ঞাসা কচরস্]নীঃ আপচন আোস্ক কস্েমর উপস্দশ চদস্েস্ ন, লর্ি 

ব্রহ্মজ্ঞানস্ক জরবস্নর উচ্চেে লবস্থা বচ] া প্রশংসা কচর াস্ ন। মহ কৃে, যচদ জ্ঞানস্ক 

কেম লস্পিা মশ্র  েস্ন কস্রন, েস্ব কস্েমর উপস্দশ চদস্েস্ ন মকন? 

  

শ্ররকৃেীঃ লচে প্রািরনকা] হইস্ে দুইচট সাধনপর্ প্রিচ]ে আস্ । জ্ঞানানপরাগর দাশমচনকগণ 

জ্ঞানস্যাস্গর এবং চনাােকচেমগণ কেমস্যাস্গর কর্া বস্]ন। চক্তু  কেম েযাগ কচর া শাচন্ত 

]াভ কচরস্ে পাস্র না। এ-জরবস্ন কেম ব্ধ  কচর া র্াকা েপহূেমোত্র সম্ভব ন । প্রকৃচের 

গুণগুচ]ই োনপষস্ক কেম কচরস্ে বাধয কস্র। ময বযচক্ত বাহয কেম ব্ধ  কচর া েস্ন েস্ন 

কস্েমর কর্া চিন্তা কস্র, মস চক পই ]াভ কচরস্ে পাস্র না। মস চের্যািারর হই া যা । চক্তু  

চযচন েস্নর শচক্ত বৎসারা ইচন্দ্র গুচ]স্ক ধরস্র ধরস্র বশরভূে কচর া কস্েম চনযপক্ত কস্রন, 

চেচন পূস্বমাক্ত বযচক্ত লস্পিা মশ্র । লেএব েপচে কেম কর।  

  

‘যচদ েপচে এ রহসয বপচি া র্াক ময, মোোর মকান কেমবয নাই—েপচে েপক্ত, ের্াচপ 

লপস্রর ক]যাস্ণর জনয মোোস্ক কেম কচরস্ে হইস্ব। কারণ মশ্র  বযচক্তগণ যাহা আিরণ 

কস্রন, সাধারণ ম]াস্ক োহাই লনপসরণ কস্র।’  

  

পরা শাচন্তর লচধকারর েপক্ত েহাপপরুষ যচদ কেমেযাগ কস্রন, েস্ব যাহারা মসই জ্ঞান ও 

শাচন্ত ]াভ কস্র নাই, োহারা েহাপপরুষস্ক লনপকরণ কচরবার মিষ্টা কচরস্ব এবং োহাস্ে 

চবভ্রাচন্তর সৃচষ্ট হইস্ব। 

  

‘মহ পার্ম, চত্রভপবস্ন আোর লপ্রাপ্ত অন বা প্রাপ্ত অনবয চক পই নাই, ের্াচপ আচে সবমদা কস্েম বযাপৃে 

আচ । যচদ আচে েপহূস্েমর জনয কেম না কচর, েস্ব চবশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হই া যাইস্ব।’ ২৫ 
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‘লজ্ঞ বযচক্তরা ফ]াকাঙ্ক্ষর হই া মযরূপ কেম কস্র, জ্ঞাচনগণস্ক লনাসক্তভাস্ব এবং মকান 

ফস্]র আকাঙ্ক্ষা না কচর া মসইরূপ কেম কচরস্ে হইস্ব।’  

  

আপচন যচদ জ্ঞাস্নর লচধকারর হন, েবপ লজ্ঞান বযচক্তস্দর বা]সপ]ভ চবশ্বাসস্ক চবভ্রান্ত 

কচরস্বন না। পর্তু  োহাস্দর স্তস্র নাচে া আচস া োহাচদগস্ক ক্রেশীঃ উ্ন।ে কচরবার 

মিষ্টা করুন। ইহা একচট লচেশ  শচক্তশা]র ভাব, এবং ভারস্ে ইহাই আদশম হই া 

চগ াস্ । োই মদখ্া যা , ভারেবস্ষম জ্ঞানর েহাপপরুষগণ েচন্দস্র যান, প্রচেোপূজাও 

কস্রন—ইহা কপটো ন । 

  

গরোর পরবেমর লধযাস্  পচ , শ্ররকৃে বচ]স্েস্ নীঃ যাাঁহার ভচক্তপূবমক লনযানয মদবোর 

পূজা কস্রন, োাঁহারা বস্তুেীঃ আোরই পূজা কস্রন।২৭ এই ভাস্ব োনপষ সািাভ 

ভগবাস্নরই পূজা কচরস্েস্ । ভগবানস্ক ভপ] নাস্ে ডাচকস্] চক চেচন ক্রপদ্ধ হইস্বন? যচদ 

ক্রপদ্ধ হন, েস্ব চেচন ভগবান্ নস্হন। এ কর্া চক বপচিস্ে পার না, োনপস্ষর হৃদস্  যাহা 

আস্ , োহাই ভগবান্?—যচদও ভক্ত চশ]াখ্ণ্ড পূজা কচরস্েস্ , োহাস্ে চক আস্স যা ? 

  

ধেম কেকগুচ] েেবাস্দর সেচষ্ট—এই ধারণা হইস্ে যচদ আেরা একবার েপক্ত হইস্ে 

পাচর, েস্বই চবষ চট ভা] কচর া বপচিস্ে পাচরব। ধস্েমর একচট ধারণাীঃ আাচদ োনব 

আদে জ্ঞানবৃস্ির ফ] খ্াই াচ স্]ন বচ] াই পৃচর্বরর সৃচষ্ট—আর পা]াইবার পর্ নাই। 

যরশু খ্রস্ষ্ট চবশ্বাস করুন—লর্মাভ বযচক্তচবস্শস্ষর েৃেপযস্ে চবশ্বাস করুন! চক্তু  ভারস্ে 

ধস্েমর ধারণা লনযরূপ। মসখ্াস্ন ধেম োস্ন লনপভূচে, উপ]চক; লনয চক প ন । িার মর্া ার 

জপচ গা রস্ে, ববদুযচেক শকস্ট লর্বা পদব্রস্জ—চকভাস্ব ]স্িয মপৌাঁচ স্]ন, োহাস্ে চক প 

আস্স যা  না। উস্েশয এক। খ্রষ্টানস্দর পস্ি সেসযা—চকভাস্ব এই ভরষণ ঈশ্বস্রর মক্রাধ 

হইস্ে লবযাহচে পাও া যাইস্ব। ভারের স্দর সেসযা—চনস্জর স্বরূপ উপ]চক করা এবং 

চনস্জস্দর হারান আত্মভাবস্ক চফচর া পাও া। 

  

আপচন চক উপ]চক কচর াস্ ন—আপচন আত্মা? যচদ বস্]ন—‘হাাঁ’, েস্ব ‘আত্মা’ বচ]স্ে 

আপচন চক মবাস্িন? আত্মা চক এই মদহ-নােক োংসচপণ্ড, লর্বা লনাচদ লনন্ত চিরশান্ত 
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মজযাচেেম  লেৃেি? আপচন মশ্র  দাশমচনক হইস্ে পাস্রন, চক্তু  যেিণ আপচন চনস্জস্ক 

এই মদহ েস্ন কচরস্েস্ ন, েেিণ আপচন আপনার পাস্ র নরস্ির ঐ িপদ্র করস্টর সোন। 

এ লপরাস্ধর োজমনা নাই, আপনার লবস্থা আরও মশািনর ; কারণ আপচন দশমনশাস্ত্র 

সবই জাস্নন, লর্ি মদহস্বাধ হইস্ে ঊস্ধ্বম উচঠস্ে পাচরস্েস্ ন না। শরররই আপনার 

ভগবান্—ইহাই আপনার পচরি ! ইহা চক ধেম? 

  

আত্মাস্ক আত্মস্বরূস্প উপ]চক করাই ধেম। আেরা চক কচরস্েচ ? চঠক ইহার চবপররে। 

আত্মাস্ক জ বস্তুরূস্প লনপভব কচরস্েচ ! লেৃেস্বরূপ ঈশ্বর হইস্ে আেরা েৃেপয ও জ বস্তু 

চনেমাণ কচর, এবং প্রাণহরন জ বস্তু হইস্ে মিেন আত্মা ‘সৃচষ্ট’ কচর! 

  

ঊধ্বমবাহু ও মহাঁটেপণ্ড হই া কস্ঠার েপসযা বৎসারা লর্বা চত্রেপণ্ডধারর পাাঁি হাজার মদবোর 

আরাধনা বৎসারা যচদ ব্রহ্মবস্তু উপ]চক করা সম্ভব হ , েস্ব সানস্ন্দ ঐগুচ]স্ক গ্রহণ করুন। 

মযভাস্বই হউক, আত্মজ্ঞান ]াভ করুন। এ চবষস্  মকান সোস্]ািনার লচধকার কাহারও 

নাই। োই শ্ররকৃে বচ]স্েস্ নীঃ যচদ মোোর সাধন-পদ্ধচে উচ্চের ও উ্ন।েের হ  এবং 

লপস্রর পদ্ধচে খ্পব খ্ারাপ বচ] াই েস্ন হ , ের্াচপ োহার চনন্দা কচরবার মকান 

লচধকার মোোর নাই। 

  

ধেম কেকগুচ] লর্মহরন শস্ের সেচষ্ট ন , পর্তু  ধেমস্ক ক্রেচবকাশ বচ] া েস্ন কচরস্ে 

হইস্ব। দুই সহস্র বভসর পূস্বম এক চবচশষ্ট বযচক্তর ঈশ্বরদশমন হই াচ ]; েপশাও (Moses) 

দাবাচির েস্ধয ঈশ্বরস্ক মদচখ্ াচ স্]ন। েপশা ঈশ্বরদশমন কচর া যাহা কচর াচ স্]ন, 

োহাস্ে চক আপনাস্দর পচরত্রাণ হই াস্ ? লপস্রর ঈশ্বরদশমস্নর কর্া আপনাস্দর েস্ধয 

মপ্ররণা চদ া ঈশ্বরদশমন কচরবার জনয উভসাচহে কচরস্ে পাস্র, এেবৎসযেরে আর এেটপকপ 

সাহাযয কচরস্ে পাস্র না। পূবমবেমর েহাপপরুষগস্ণর দৃষ্টান্তগুচ]র ইহাই েূ]য, আর মবশর 

চক প ন । সাধনার পস্র্ এইগুচ] চনস্দমশক-স্তম্ভ োত্র। একজন আহার কচরস্] মযেন 

লপস্রর িপধা দূর হ  না, মেেচন একজস্নর ঈশ্বরদশমস্ন লপস্রর েপচক্ত হ  না। চনস্জস্কই 

ঈশ্বরদশমন কচরস্ে হইস্ব। োাঁহার একচট শররস্র চেনচট োর্া লর্বা   চট মদস্হ পাাঁিচট 

োর্া—ভগবাস্নর প্রকৃচে স্বনস্্ধ  এইরূপ লর্মহরন ক]স্হই এই-সক] ম]াক প্রবৃত্ত হ । 
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আপচন চক ঈশ্বরদশমন কচর াস্ ন? না। … এবং ম]াস্ক চবশ্বাস কস্র না ময, োহারা 

কখ্নও ঈশ্বরস্ক দশমন কচরস্ে পাস্র। েস্েমযর োনপষ আেরা চক চনস্বমাধ! চনশ্চ ই, পাগ]ও 

বস্ট! 

  

ভারেবস্ষম এই ঐচেহয িচ] া আচসস্েস্ —যচদ ঈশ্বর র্াস্কন, েস্ব চেচন লবশযই 

আপনারও ঈশ্বর, আোরও ঈশ্বর। সূযম কাহার বযচক্তগে সম্পচত্ত? আপনারা বস্]ন, শযাে 

খ্পস্ া সকস্]রই খ্পস্ া। যচদ ঈশ্বর র্াস্কন, েস্ব চনশ্চ  আপচন োাঁহাস্ক মদচখ্স্ে পাস্রন, 

নেপবা মসরূপ ঈশ্বস্রর চিন্তাই কচরস্বন না। 

  

প্রস্েযস্ক েস্ন কস্রন, োাঁহার পর্ই মশ্র  পর্। খ্পব ভা]! চক্তু  েস্ন রাচখ্স্বন—ইহা 

আপনার পস্িই ভা] হইস্ে পাস্র। একই খ্াদয যাহা একজস্নর পস্ি দুষ্পাািয, লপস্রর 

পস্ি োহা সপপািয। মযস্হেপ ইহা আপনার পস্ি ভা], লেএব আপনার পদ্ধচেই 

প্রস্েযস্কর লব]্বননর —সহসা এরূপ চসদ্ধান্ত কচর া বচসস্বন না। জযাস্কর মকাট সবসে  

জন বা মেররর গাস্  না-ও ]াচগস্ে পাস্র। যাহাস্দর চশিা-দরিা নাই, যাহারা চিন্তা কস্র 

না—এরূপ নরনাররস্ক মজার কচর া এই রকে একটা ধরাবাাঁধা ধেমচবশ্বাস্সর চভের 

ঢপকাই া মদও া হ ! স্বাধরনভাস্ব চিন্তা করুন; বরং নাচস্তক বা  জ বাদর হও াও ভা], 

েবপ বপচদ্ধবৃচত্তর বযবহার করুন! এ বযচক্তর পদ্ধচে ভপ]—এ-কর্া বচ]বার লচধকার আপনার 

আস্ ? আপনার চনকট ইহা ভ্রান্ত হইস্ে পাস্র, চক্তু  ইহার চনন্দা কচরবার লচধকার 

আপনার নাই। লর্মাভ এই েে লব]্বনন কচরস্] আপনার লবনচে হইস্ব; চক্তু  এ-কর্া 

ব]া যা  না ময, ঐ বযচক্তও লবনে হইস্ব; োই শ্ররকৃস্ের উপস্দশীঃ যচদ েপচে জ্ঞানর 

হও, েস্ব একজস্নর দুবম]ো মদচখ্ া োহাস্ক েন্দ বচ]ও না।  

  

যচদ পার োহার স্তস্র নাচে া োহাস্ক সাহাযয কর। ক্রস্ে ক্রস্ে োহাস্ক উ্ন।ে হইস্ে 

হইস্ব। পাাঁি র্োর েস্ধয আচে হ স্ো োহার েগস্জ পাাঁি িপচ  ের্য সরবরাহ কচরস্ে 

পাচর, চক্তু  োহাস্ে োহার কর ভা] হইস্ব? পূবমাস্পিা হ স্ো োহার লবস্থা খ্ারাপই 

হইস্ব। 
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কস্েমর এই ব্ধ ন মকার্া হইস্ে আস্স? আেরা আত্মাস্ক কেমবৎসারা শৃঙ্খচ]ে কচর। আোস্দর 

ভারের  েস্ে সত্তার দুইচট চদ্—একচদস্ক প্রকৃচে, লনযচদস্ক আত্মা। প্রকৃচে বচ]স্ে শুধপ 

বচহজমগস্ের বস্তুসেূহ মবািা  না; আোস্দর শররর েন বপচদ্ধ—এেন চক ‘লহোর’ পযমন্ত 

এই প্রকৃচের লন্তগমে। লনন্ত মজযাচেেম  শাশ্বে আত্মা এই সকস্]র ঊস্ধ্বম। এই েস্ে 

আত্মা প্রকৃচে হইস্ে সমূ্পণম স্বেন্ত্র, আত্মা চিরকা] চ স্]ন এবং চিরকা] র্াচকস্বন। … 

মকান সেস্ ই আত্মাস্ক েনবপচদ্ধর সচহেও লচভ্ন।রূস্প গণয করা যা  না …(স্দস্হর সস্ঙ্গ 

মো দূস্রর কর্া)। 

  

ইহা স্বেীঃচসদ্ধ ময, আোস্দর ভপক্ত খ্াদযই চিরকা] েন সৃচষ্ট কচরস্েস্ ; েন জ পদার্ম। 

আত্মার সচহে খ্াস্দযর মকান সম্পকম নাই। খ্াও া বা না খ্াও া, চিন্তা করা বা না করা 

… োহাস্ে আত্মার চক প আস্স যা  না। আত্মা লনন্ত মজযাচেীঃস্বরূপ। এই মজযাচে চিরকা] 

সেভাস্ব র্াস্ক। আস্]ার সমপস্খ্ নর] বা সবপজ—ময কাাঁি চদ াই মদখ্ না মকন, োহাস্ে 

আস্]ার চক প আস্স যা  না; েূ] আস্]ার রয় লপচরবেমনর । েনই চবচভন্ন পচরবেমন 

আস্ন—নানা রয় মদখ্া । আত্মা যখ্ন এই মদহ েযাগ কস্র, েখ্ন এ-সবই টপকরা টপকরা 

হই া যা । 

  

প্রকৃচেরও প্রকৃে স্বরূপ আত্মা। সভস্বরূপ আত্মাই জরবাত্মারূস্প (আোস্দর শররর-েস্নর 

েধয চদ া) ি]া মফরা কস্র, কর্া বস্] এবং সব চক প কেম কস্র। জরবাত্মার শচক্ত, েন-

বপচদ্ধ ও প্রাণই জস্ র বৎসারা চবচভ্ন।ভাস্ব প্রভাচবে হইস্েস্ । যচদও মিেন আত্মা আোস্দর 

চিন্তা, শাররচরক কেম ও সব-চক পর কারণ, যচদও আত্মার মজযাচে সবমত্র প্রচেফচ]ে, 

ের্াচপ ভা]েন্দ সপখ্-দুীঃখ্ শরে-উে প্রভৃচে প্রকৃচেগে যাবের  বৎসন্দ্ব ও ববৎসেভাব আত্মাস্ক 

স্পশম কস্র না। 

  

‘মহ লজপমন, এই সেস্ত চক্র া প্রকৃচের লন্তগমে। আোস্দর শররর েস্নর েধয চদ া প্রকৃচে 

োহার চন োনপসাস্র কাজ কচর া িচ]স্েস্ । আেরা প্রকৃচের সচহে চনজচদগস্ক লচভ্ন। 

েস্ন কচর া বচ]স্েচ —আচে এই সক] কস্েমর কেমা। এইভাস্ব আেরা ভ্রাচন্তর কবস্] 

পচ ।’  
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মকান না মকান চক পর বাধয হই াই আেরা কেম কচর। িপধা বাধয কস্র, োই আচে খ্াই। 

দুীঃখ্স্ভাগ হরনোর দাসি। প্রকৃে ‘আচে’ (আত্মা) চিরচদন েপক্ত। মক োহাস্ক কস্েম বাধয 

কচরস্ে পাস্র? কারণ সপখ্-দুীঃস্খ্র মভাক্তা মো প্রকৃচের লন্তগমে। যখ্ন আেরা মদস্হর 

সচহে চনস্জস্ক লচভ্ন। বচ] া ভাচব, েখ্নই বচ], ‘আচে লেপক, আচে এই দুীঃখ্স্ভাগ 

কচরস্েচ । এইরূপ যে বাস্জ কর্া।’ চক্তু  চযচন সেযস্ক জাচন াস্ ন, চেচন চনস্জস্ক সব 

চক প হইস্ে পৃর্্ কচর া রাস্খ্ন। োাঁহার শররর চক কস্র বা েন চক ভাস্ব, োহা চেচন 

গ্রাহয কস্রন না। চক্তু  োনব-সোস্জর এক চবরাট লংশই ভ্রাচন্তর বশরভূে; যখ্নই োহারা 

মকান ভা] কাজ কস্র, েখ্ন চনস্জস্দর ইহার কেমা বচ] া েস্ন কস্র। োহারা এখ্নও 

উচ্চ দাশমচনক েত্ত্ব বপচিস্ে পাস্র না, োহাস্দর চবশ্বাস চবিচ]ে কচরও না। েন্দ  াচ  া 

োহারা ভা] কাজ কচরস্েস্ ; খ্পব ভা], োই করুক! … োহারা ক]যাণকেমর। ক্রেশীঃ 

োহারা বপচিস্ব, ইহা লস্পিা আরও মগৌরব আস্ । োহারা সাচিোত্র—কাজ স্বেই হই া 

যা , ক্রেশীঃ োহারা বপচিস্ব। যখ্ন লসভকেম এস্কবাস্র েযাগ কচর া মকব] সভকেম 

কচরস্ে র্াচকস্ব, েখ্নই োহারা বপচিস্ে আরম্ভ কচরস্ব ময, োহারা প্রকৃচের ঊস্ধ্বম। 

োহারা কেমা ন , োহারা কেম হইস্ে পৃর্্ , োহারা সাচিোত্র। োহারা শুধপ দাাঁ াই া 

মদস্খ্। প্রকৃচে হইস্ে চবশ্বসংসার উভপ্ন। হইস্েস্ । োহারা এ-সক] হইস্ে উপরে। ‘মহ 

মসৌেয, সৃচষ্টর পূস্বম একোত্র সভস্বরূপই চ স্]ন আর চক পই চ ] না। মসই সভ ঈিণ 

কচরস্]ন এবং জগস্ের সৃচষ্ট হই]।’ ‘জ্ঞানরও প্রকৃচের বৎসারা িাচ]ে হই া কাযম কস্র। 

প্রস্েযস্কই প্রকৃচের লনপযা র কাযম কস্র। মকহ প্রকৃচেস্ে লচেক্রে কচরস্ে পাস্র না।’  

লণপও প্রকৃচের চন ে ]ঙ্ঘন কচরস্ে পাস্র না। চক লন্তজমগস্ে, চক বচহজমগস্ে লণপস্কও 

চন ে োচনস্েই হইস্ব। ‘বাচহস্রর সংযস্ে চক হইস্ব?’  

  

জরবস্ন মকান চক পর েূ]য চকস্সর বৎসারা চনণমরে হ ? মভাগসপখ্ বা ধনসম্পস্দর বৎসারা ন । 

সব চজচনষ চবস্লষণ করুন। মদচখ্স্বন আোস্দর চশিার জনয লচভজ্ঞো  া া মকান 

চক পরই েূ]য নাই। লস্নক সে  মভাগসপখ্ লস্পিা দুীঃখ্কষ্টই আোস্দর আরও ভা] 
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লচভজ্ঞো মদ । লস্নক সে  সপখ্াস্বাদ লস্পিা আর্ােগুচ]ই আোস্দর জরবস্ন েহত্তর 

চশিা চদ া র্াস্ক। দুচভমস্িরও একটা েূ]য আস্ । 

  

শ্ররকৃস্ের েস্ে আেরা এস্কবাস্র সস্দযাজাে নূেন জরব নই। আোস্দর সত্তা পূস্বমও চ ]। 

আোস্দর েনবপচদ্ধও এস্কবাস্র নূেন ন । আধপচনক চবজ্ঞান বস্] ময, প্রস্েযকচট চশশু 

মকব] লেরে োনব-জরবস্নর লচভজ্ঞো ন , োহার পূবমবেমর উচদ্ভদ্-জরবস্নর লচভজ্ঞো 

এবং স্মৃচেও সস্ঙ্গ ]ই া আস্স। োহার সংকাস্র লেরে লধযা গুচ] সব আস্ —বেমোন 

লধযা  আস্ , আর আস্  সমপস্খ্ ভচবষযস্ের লস্নকগুচ] লধযা । প্রস্েযস্কর জরবনপর্ 

পূবম হইস্েই পচরকচল্পে, োনচিস্ত্র আাঁকা রচহ াস্ । এই ল্ধ কার সস্ত্ত্বও মকান র্টনা বা 

লবস্থার উদ্ভব কারণ বযেরে হইস্ে পাস্র না। লজ্ঞানই ইহার কারণ। কাযমকারস্ণর 

লন্তহরন শৃঙ্খস্] একচটর পর একচট চশকচ] বাাঁধা রচহ াস্ । চবশ্বব্রহ্মাণ্ড এইরূপ শৃঙ্খস্] 

আবদ্ধ। কাযম ও কারস্ণর চবশ্ববযাপর এই শৃঙ্খস্]র একচট চশকচ] আপচন ধচর াস্ ন, আচে 

আর একচট। ঐ শৃঙ্খস্]র মসই লংশটপকপ আোস্দর চনজস্ব প্রকৃচে। 

  

এখ্ন শ্ররকৃে বচ]স্েস্ নীঃ চনস্জর প্রকৃচেগে পস্র্ িচ]স্ে িচ]স্ে েরাও ভা]। লপস্রর 

পর্ লব]্বনন কচরস্ে মিষ্টা কচরও না।এই আোর চনস্জর পর্ এবং োহাস্েই আচে 

িচ]স্েচ । আপচন উপস্রর পস্র্ িচ]স্েস্ ন। চনস্জর পর্  াচ  া আচে ঐ পস্র্ যাইস্ে 

সবমদা প্র]পদ্ধ হইস্েচ  এবং ভাচবস্েচ  আপনার সহযাত্রর হইব। যচদ আচে ওখ্াস্ন যাই, 

েস্ব আচে ‘ইস্ো নষ্ট স্তস্ো ভ্রষ্টীঃ’ হইব। এই সন্বস্্ধ  আোস্দর সস্িেন হইস্ে হইস্ব। 

এ-সবই ক্রস্ো্ন।চের কর্া। উ্ন।চের পর্ ধরস্র ধরস্র। লস্পিা করুন, সব পাইস্বন। নেপবা 

পস্রর পন্থা লব]্বনন কচরস্] আধযাচত্মক জরবস্ন চবপদ মদখ্া চদস্ব। ধেম চশিা চদবার 

এইচট মেৌচ]ক রহসয। 

  

োনপস্ষর পচরত্রাণ বচ]স্ে আপনারা চক মবাস্িন? সক]স্ক একই ধেমেস্ে চবশ্বাস কচরস্ে 

হইস্ব? কখ্নই োহা ন । লবশয এেন কেকগুচ] উপস্দশ বা আদশম আস্ , মযগুচ] সেগ্র 

োনবসোস্জর পস্ি প্রস্যাজয। যর্ার্ম আিাযম আপনার প্রকৃচে এবং মকান্ পর্ আপনার 

পস্ি মশ্র , োহা বচ] া চদস্ে পাস্রন। আপচন হ স্ো চনস্জর প্রকৃে স্বরূপ জাস্নন না; 
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আপনারা চনজচদগস্ক ময সাধনপস্র্র লচধকারর বচ] া ভাচবস্েস্ ন, োহা ভপ]ও হইস্ে 

পাস্র। এ চবষস্  এখ্নও আপনার মিেনা চবকচশে হ  নাই। চক্তু  প্রকৃে আিাযমস্ক উহা 

জাচনস্ে হইস্ব। আপনাস্ক একবার মদচখ্ াই চেচন বপচিস্ে পাচরস্বন, আপচন মকান্ পস্র্র 

লচধকারর, এবং চেচনই আপনাস্ক মসই পর্ ধরাই া চদস্বন। ল্ধ কাস্র পর্ খ্পাঁচজ া এধাস্র 

ওধাস্র নানাপ্রকার মিষ্টা কচরস্]ও আেরা এেটপকপ লগ্রসর হইস্ে পাচর না। োরপর 

যর্াসেস্  সদগুরুর জরবন-প্রবাস্হ পচ  া আেরা দ্রুে লগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপা  চনদশমন 

এই ময, লনপকূ] মস্রাে পাইবার শুভ েপহূস্েম আেরা ভাচস া র্াচক। োরপর আর সংগ্রাে 

নাই। মসই পর্ খ্পাঁচজ া বাচহর কচরস্ে হইস্ব। ঐ পর্ েযাগ কচর া লনয পর্ লব]্বনন 

করা লস্পিা বরং ঐ পস্র্ (িচ]স্ে িচ]স্েই) েচরস্ে হইস্ব।  

  

চক্তু  সাধারণেীঃ চক হ ? আেরা একচট ধেমসম্প্রদা  প্রচে া কচর া কেকগুচ] ধরাবাাঁধা 

েে স্থাপন কচর, োনপস্ষর প্রকৃে ]িয ভপচ] া যাই। সক]স্ক এক প্রকৃচের েস্ন কচর া, 

মসরূপ বযবহার কচর। চক্তু  দুইচট োনপস্ষর কখ্নও একই মদহ, একই েন হ  না; দুইচট 

বযচক্তর ধেম বা সাধনপর্ কখ্নও এক হইস্ে পাস্র না। যচদ ধেমপস্র্ লগ্রসর হইস্ে িান, 

েস্ব মকান সংগচঠে ধস্েমর (organized religion) বৎসারস্থ হইস্বন না। ঐগুচ] বৎসারা ভা] 

লস্পিা শেগুণ েন্দই হই া র্াস্ক, কারণ উহাস্ে বযচক্তগে উ্ন।চে রুদ্ধ হই া যা । 

েস্নাস্যাস্গর সচহে সব চক প মদখ্পন, চক্তু  চনস্জর পস্র্ চন া রাখ্পন। যচদ আোর পরােশম 

মশাস্নন, েস্ব মকান ফাাঁস্দ পা চদস্বন না। যখ্নই মকান সম্প্রদা  োহাস্দর ফাাঁস পরাইবার 

জনয মিষ্টা কচরস্ব, েখ্নই চনস্জস্ক মসখ্ান হইস্ে েপক্ত কচর া লনযত্র িচ] া যান। মযেন 

েধপকর বহু ফপ] হইস্ে েধপ সংগ্ররহ কস্র, লর্ি মকান ফপস্] আবদ্ধ হ  না, মেেনই 

সংগচঠে, ধস্েম প্রস্বশ করুন, চক্তু  আবদ্ধ হইস্বন না। ধেম আপনাস্ক ও আপনার ঈশ্বরস্ক 

]ই া; মকান েৃের  বযচক্ত আপনাস্দর উভস্ র েস্ধয আচসস্ব না। একবার ভাচব া 

মদখ্পন—এই সংগচঠে ধেমগুচ] কর কচর াস্ ! মকান মনস্পাচ] স্নর লেযািার এই সক] 

ধেমর  চনযমােন লস্পিা ভ ের চ ]—যচদ আেরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, লেচন লপরস্ক রৃ্ণা 

কচরস্ে আরম্ভ কচর। একজনস্ক ভা]বাসার লর্ম যচদ লপরস্ক রৃ্ণা করাই বপিা , োর 

মিস্  ভা] না বাসাই ভা]। এ ভা]বাসা ন , নরক! যচদ চনস্জর ম]াকগুচ]স্ক ভা]বাসার 
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লর্ম লপর সক]স্ক রৃ্ণা করা, েস্ব োহা চন ক স্বার্মপরো ও পশুি; ইহার ফস্] পশুস্ে 

পচরণে হইস্ে হইস্ব। লেএব লপস্রর ধেম যেই ব  বচ] া েস্ন হউক না মকন, োহা 

লব]্বনন করা লস্পিা চনস্জর (গুণগে) ধেম পা]ন কচর া েরাও মশ্র । 

  

‘লজপমন, সাবধান! কাে ও মক্রাধ োনপস্ষর পরে শত্রু। ইহাচদগস্ক সংযে কচরস্ে হইস্ব। 

ইহারা চবজ্ঞ বযচক্তস্দর চবস্বকও আচ্ছ্ন। কচর া মফস্]। এই কাস্ের লন] দুষ্পাূরণর । 

ইচন্দ্র সেূস্হ এবং েস্ন কাস্ের লচধ ান। আত্মা চক পই কােনা কস্রন না।’  

  

‘পপরাকাস্] এই মযাগ আচে সূযমস্ক চশখ্াই াচ ]াে। সূযম উহা (রাজচষম) েনপস্ক চশিা মদন। 

এইভাস্ব মযাস্গর জ্ঞান এক রাজা হইস্ে লনয রাজা  পরম্পরাক্রস্ে িচ] া আচস াস্ ; 

চক্তু  কা]ক্রস্ে মযাস্গর েহভ চশিা নষ্ট হই া যা । োই আজ আচে আবার মোোর 

চনকট োহা বচ]স্েচ ।’  

  

েখ্ন লজপমন চজজ্ঞাসা কচরস্]ন, ‘আপচন এরূপ বচ]স্েস্ ন মকন? আপচন মো মসচদন 

জচন্ম াচ স্]ন, এবং (সূযম আপনার বহু পূস্বম জচন্ম াস্ ন)—আপচন সূযমস্ক এই মযাগ 

চশখ্াইস্ স্ ন, োহা চকরূস্প সম্ভব?’  

  

উত্তস্র শ্ররকৃে বচ]স্েস্ নীঃ মহ লজপমন, আোর ও মোোর বহু জন্ম লেরে হই াস্ ; েপচে 

মসগুচ] স্বনস্্ধ  সস্িেন নও। আচে লনাচদ জন্মরচহে সবমভূস্ের লধরশ্বর। চনজ প্রকৃচে-

সহাস্  আচে মদহধারণ কচর। যখ্ন ধস্েমর গ্লাচন ও লধস্েমর লভপযত্থান হ , েখ্ন আচে 

োনপষস্ক সাহাযয কচরবার জনয আচবভূমে হই। সাধপচদস্গর পচরত্রাণ, দুাৃচের চবনাশ এবং 

ধেমসংস্থাপস্নর জনয আচে যপস্গ যপস্গ লবেমরণম হই। ময ময-ভাস্ব আোস্ক পাইস্ে িা , 

মসই ভাস্বই আচে োহার কাস্  যাই। চক্তু  মহ পার্ম, জাচনও মকহই আোর পর্ হইস্ে 

কখ্নও চবিপযে হইস্ে পাস্র না। 

  

মকহ কখ্নও চবিপযে হ  নাই। আেরাই বা চকরূস্প হইব? মকহই ভগবাস্নর পর্ হইস্ে 

চবিপযে হ  না। 
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সক] সোজই একটা যা ো কচর া খ্া া করা সাধারণ চন স্ের উপর প্রচেচ ে। ত্রুচটহরন 

সাধারণরকরস্ণর উপরই (যর্ার্ম) চন ে গচঠে হইস্ে পাস্র। প্রািরন প্রবাদ চক? প্রস্েযক 

চন স্ের বযচেক্রে আস্ । যচদ উহা সেযই চন ে হ , েস্ব োহা ]ঙ্ঘন করা যা  না। 

মকহই উহা ]ঙ্ঘন কচরস্ে পাস্র না। আস্প] চক োধযাকষমস্ণর চবচধ কখ্নও ]ঙ্ঘন কস্র? 

চন ে ]চঙ্ঘে হইস্] চবশ্বব্রহ্মাস্ণ্ডর লচস্তি আর র্াস্ক না। এক সে  আচসস্ব, যখ্ন 

আপচন চন ে ]ঙ্ঘন কচরস্বন, এবং মসই েপহূস্েম আপনার মিেনা েন ও মদহ চব]রন হই া 

যাইস্ব। 

  

ঐ মো একজন িপচর কচরস্েস্ । মকন মস িপচর কস্র? আপনারা োহাস্ক শাচস্ত মদন। মকন, 

আপনারা োহার কেমশচক্ত চক মকান কাস্জ ]াগাইস্ে পাস্রন না? আপনারা বচ]স্বন, মস 

পাপর। লস্নস্কই বচ]স্বন, মস আইন ]ঙ্ঘন কচর াস্ । চবশা] োনবস্গা রস্ক মজার 

কচর া (নবচিত্রযহরন) একই মশ্রণরর লন্তভপমক্ত করা হই াস্ । মসই জনযই এে সব দুীঃখ্ 

যন্ত্রণা পাপ ও দুবম]ো। পৃচর্বরস্ক যেটা খ্ারাপ বচ] া েস্ন করা হ , পৃচর্বর চক্তু  েেটা 

খ্ারাপ ন । েূখ্ম আেরা পৃচর্বরস্ক এেটা খ্ারাপ কচর াচ । আেরা চনস্জরাই ভূেস্প্রে 

বদেযদানব সৃচষ্ট কচর, এবং পস্র োহাস্দর হাে হইস্ে লবযাহচে পাই না। আেরা 

চনস্জস্দর মিাখ্ র্াচক া িরভকার কচর, ‘মকহ আচস া আোচদগস্ক আস্]া মদখ্ান।’—

চনস্বমাধ! মিাখ্ হইস্ে হাে সরাই া ]ও! োহা হইস্]ই সব চঠক হই া যাইস্ব। 

আোচদগস্ক রিা কচরবার জনয আেরা মদবোস্দর আহ্বান কচর, মকহই চনস্জর উপর 

মদাষাস্রাপ কস্র না। বাস্তচবক ইহাই দুীঃস্খ্র চবষ । সোস্জ এে েন্দ মকন? েন্দ কাহাস্ক 

বস্]?—মদহসপখ্ ও শ োচন ভাব। েন্দস্ক প্রাধানয দাও মকন? েন্দগুচ]স্ক এে ব  কচর া 

মদচখ্স্ে মকহ মো বস্] নাই। ‘মহ লজপমন, আোর পর্ হইস্ে মকহই সচর া যাইস্র্ পাস্র 

না।’ আেরা চনস্বমাধ, আোস্দর পর্ও চনস্বমাস্ধর পর্। এই সব ো ার চভের চদ া 

আোস্দর লগ্রসর হইস্ে হইস্ব। ভগবান্ স্বগমই সৃচষ্ট কচর াস্ ন, োনপষ চনস্জর জনয নরক 

সৃচষ্ট কচর াস্ । 
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‘মকান কেম আোস্ক স্পশম কচরস্ে পাস্র না। কেমফস্] আোর সৃ্পহা নাই। ময-স্কহ 

আোস্ক এইভাস্ব জাস্ন, মস কেমস্কৌশ] জাস্ন এবং কেমবৎসারা কখ্নও আবদ্ধ হ  না। 

প্রািরন ঋচষগণ এই েত্ত্ব জাচন া চনচবমস্ে কস্েম চনযপক্ত হইস্েন। মহ লজপমন, েপচে মসইভাস্ব 

কেম কর।’  

  

‘চযচন প্রিণ্ড কস্েম গভরর শান্তভাব এবং গভরর শান্তভাস্ব প্রিণ্ড কেম দশমন কস্রন, চেচনই 

প্রকৃে জ্ঞানর।’ এখ্ন প্রশ্ন এইীঃ প্রচেচট ইচন্দ্র  প্রচেচট স্না প কেমপরা ণ হইস্]ও আপনার 

েস্ন গভরর প্রশাচন্ত আস্  চক?—মকান চক প আপনার েনস্ক িি] কস্র না মো? কেমিি] 

বাজাস্রর রাস্তা  দাাঁ াই া গা রর জনয লস্পিা কচরস্েস্ ন, িাচরচদস্ক চভ  র্পরপাক 

খ্াইস্েস্ , োহার েস্ধয আপনার েন চক ধযানেি ধরর ও শান্ত? লর্বা চগচরগুহা  স্তক 

নররবোর েস্ধয চক আপনার েন েরব্রভাস্ব চক্র াশর]? যচদ এইরূপ হ , েস্ব আপচন 

মযাগর—েপক্ত পপরুষ, নেপবা নন। 

  

‘যাাঁহার প্রস্েযকচট কেমপ্রস্িষ্টা ব্ধ নহরন, ফ]াকাঙ্ক্ষাশূনয ও স্বার্মরচহে, সেযদ্রষ্টাগণ 

োাঁহাস্কই জ্ঞানর বচ] া র্াস্কন।’ যেিণ স্বার্মস্বাধ র্াচকস্ব, েেিণ আোস্দর চনকট 

প্রকৃে সেয উদ্ঘাচটে হইস্ব না। চনস্জস্দর লহোর বৎসারা আেরা সবচক পস্ক রচেে কচর। 

বস্তুগুচ] চনজস্ব রূস্পই আোস্দর চনকট উপচস্থে হ ; োহারা ময আবৃে োহা ন , চক পই 

আবৃে র্াস্ক না। আেরা োহাচদগস্ক আবৃে কচর। আোস্দর েনবপচদ্ধর েপচ] চদ া 

চভ্ন।ভাস্ব োহাচদগস্ক চিচত্রে কচর। ময-সক] চজচনষ আেরা প ন্দ কচর না, মসগুচ] 

কাস্  আচসস্] আেরা মসগুচ]র উপর একটপ েপচ] বপ]াই া চদই, োরপর মসগুচ]র চদস্ক 

োকাই া র্াচক। … আেরা মকান চক প জাচনস্ে িাই না। সব চজচনষস্ক আেরা চনস্জর 

রস্য় রায়াই া ]ই। স্বার্মই সক] কস্েমর মপ্ররণাশচক্ত। বস্তুর স্বরূপ আোস্দর বৎসারাই আবৃে 

রচহ াস্ , গুচটস্পাকার েে চনস্জস্দর িাচরচদস্ক জা] সৃচষ্ট কচর া আেরা োহার েস্ধয 

আবদ্ধ হই। গুচটস্পাকা োহার চনস্জর জাস্]ই চনস্জ আবদ্ধ হ । আেরাও চঠক োহাই 

কচরস্েচ । যখ্নই ‘আচে’ শেচট উচ্চারণ কচর, েখ্নই একচট পাক খ্াই]। ‘আচে ও 

আোর’ ব]াোত্র আর এক পাক খ্াই]। এইরূস্প িচ]স্ে র্াস্ক। 
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কাজ না কচর া আেরা এক েপহূেম র্াচকস্ে পাচর না। কাজ কচরস্েই হইস্ব। চক্তু  

প্রচেস্বশর যখ্ন বস্], ‘এস, সাহাযয কর’, েখ্ন েস্ন ময ভাব উচদে হ , চনস্জস্ক সাহাযয 

কচরবার সে ও মসই ভাব মপাষণ কচরস্বন। ইহার মবশর ন । লপস্রর শররর লস্পিা 

আপনার শররর মবশর েূ]যবান ন । লপস্রর মদস্হর জনয যেটপকপ কচর া র্াস্কন, চনস্জর 

শররস্রর জনয োর মবশর কচরস্বন না। ইহাই ধেম।  

  

‘যাাঁহার সক] কেমপ্রস্িষ্টা ফ]েৃো ও স্বার্মবপচদ্ধ রচহে, চেচনই জ্ঞানাচি বৎসারা কস্েমর এই 

সক] ব্ধ ন দ্ধ  কচর াস্ ন, চেচন জ্ঞানর।’  শুধপ পপস্তকপাস্ঠর বৎসারা এই লবস্থা ]াভ হ  

না।একচট গদমস্ভর পৃস্ষ্ট মগাটা গ্রন্থাগারচট িাপাই া মদও া যাইস্ে পাস্র, োহাস্ে মস 

মোস্টই জ্ঞানর হই া উচঠস্ব না। কাস্জই বহু পপস্তক পচ বার প্রস্ াজন চক? ‘কস্েম আসচক্ত 

পচরেযাগপূবমক সবমদা পচরেৃপ্ত অন র্াচক া এবং মকান ]াস্ভর প্রেযাশা না কচর া জ্ঞানর বযচক্ত 

কেম কস্রন, লর্ি কস্েমর ঊস্ধ্বম লবস্থান কস্রন।’  

  

োেৃগভম হইস্ে উ]ঙ্গ লবস্থা  এই পৃচর্বরস্ে আচস াচ ]াে, উ]ঙ্গ লবস্থাস্েই চফচর া 

যাইব। লসহা  লবস্থা  আচস াচ ]াে, লসহা  লবস্থাস্েই িচ] া যাইব। এখ্নও আচে 

লসহা । আোস্দর গন্তবয মকার্া , ]িয চক—এ লবস্থার কর্া চিন্তা করাও আোস্দর 

পস্ি ভ াবহ। কে লদ্ভপে লদ্ভপে ভাব আোস্দর পাই া বস্স, োহাও আেরা জাচন না। 

আেরা মপ্রোত্মার চেচড াস্ের কাস্  যাই—ভূে-স্প্রে যচদ মকান সাহাযয কচরস্ে পাস্র। 

ভাবপন কর দুবম]ো! ভূেস্প্রে, শ োন, মদবো—সব এস! পপস্রাচহে, ভণ্ড, হােপস্ —ময 

মযখ্াস্ন আ , সকস্] এস! ময েপহূস্েম আেরা দুবম] হই চঠক েখ্নই োহারা আোস্দর 

পাই া বস্স এবং যে মদবো আেদাচন কস্র। 

  

আোর মদস্শ মদচখ্ াচ , মকহ হ স্ো শচক্তোন্ ও চশচিে হই া দাশম চনকভাস্ব বস্], 

‘এই সব প্রার্মনা পপণযস্নানাচদ লর্মহরন।’  … োরপর োহার চপো মদহেযাগ কচরস্]ন, 

োহার োেৃ-চবস্ াগ হই]। চহন্দপর পস্ি এই মশাক এক প্রিণ্ড আর্াে। েখ্ন মদখ্া যাইস্ব 

পূস্বমাক্ত বযচক্ত প্রচেচট কদমোক্ত কপস্ণ্ড স্নান কচরস্েস্ , েচন্দস্র যাইস্েস্ , সকস্]র দাসি 
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কচরস্েস্ —ময পার, সাহাযয কর! চক্তু  আেরা লসহা ! কাহারও চনকট হইস্ে মকান 

সাহাযয আস্স না। ইহাই সত্য।  

  

োনপস্ষর সংখ্যা হইস্ে মদবোর সংখ্যা মবশর, েবপও মকান সাহাযয আস্স না। কপকপস্রর েে 

আেরা েচর, েবপ মকান সাহাযয নাই। সবমত্র পশুর েে বযবহার, দুচভমি মরাগ দুীঃখ্ 

লসভভাব! সকস্]ই সাহাস্যযর জনয িরভকার কচরস্েস্ , চক্তু  মকান সাহাযয নাই। মকান 

আশা না র্াচকস্]ও আেরা সাহাস্যযর জনয িরভকার কচর া িচ] াচ । চক মশািনর  লবস্থা! 

চক ভ ের বযাপার! চনস্জস্দর লন্তস্র লনপস্ধ ান করুন। আোস্দর এই দীঃখ্-কস্ষ্টর 

লস্ধমস্কর জনয আেরা মদাষর নই; চপোোোই দা র। আেরা এই দুবম]ো ]ই া 

জচন্ম াচ —এবং পস্র আরও মবশর দুবম]ো আোস্দর োর্া  ঢপকাই া মদও া হই াস্ । 

  

চনস্জস্ক লসহা  েস্ন করা—দারুণ ভপ]। কাহারও কাস্  সাহাযয িাচহও না। আেরা 

চনস্জরাই চনস্জস্দর সাহাযয কচর। যচদ োহা না পাচর, েস্ব আোস্দর সাহাযয কচরবার 

মকহ নাই। 

  

‘েপচে চনস্জস্ক মোোর একোত্র ব্ধ প এবং েপচে চনস্জই মোোর একোত্র শত্রু। আত্মা বা 

েন  া া লনয মকান শত্রু নাই, আত্মা বা ব্ধ প  া া লনয মকান ব্ধ প নাই।’৪২ ইহাই মশষ 

ও মশষ উপস্দশ। চক্তু  ইহা চশচখ্স্ে কে কা]ই না ]াস্গ! লস্নক সে  েস্ন হ , এই 

আদশম আেরা মযন ধচর া মফচ] াচ , চক্তু  পরেপহূস্েম পপরােন সংকার আচস া পস্ । 

আোস্দর মেরুদণ্ড ভাচয় া যা । দুবম] হই া আবার মসই ভ্রান্ত সংকার ও লপস্রর 

সাহাযযস্কই আাঁক াই া ধচর। লপস্রর সাহাযয পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবেমর হই া 

আোস্দর ময চবরাট দুীঃখ্ মভাগ কচরস্ে হ , োহা একবার ভাচব া মদখ্পন! পপস্রাচহে 

োস্দর চন েেে পূজা বা প্রার্মনার েন্ত্র উচ্চারণ কচর া সম্ভবেীঃ চক প প্রেযাশা কস্র। ষাট 

হাজার ম]াক আকাস্শর চদস্ক োকাই া প্রার্মনা কস্র এবং প্রার্মনাস্ন্ত পপস্রাচহস্ের প্রাপয 

লর্ম মদ । োস্সর পর োস ম]াক আকাস্শর চদস্ক োকাই া র্াস্ক, প্রার্মনা কস্র ও 

পপস্রাচহেস্ক টাকা মদ ; একবার ভাচব া মদখ্পন! ইহা চক পাগ]াচে ন ? পাগ]াচে  া া 

ইহাস্ক আর চক ব]া যা ? ইহার জনয দা র মক? আপনারা ধেমপ্রিার কচরস্ে পাস্রন, ইহা 
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শুধপ লপচরণে চশশুস্দর েন উস্ত্তজনা করা! ইহার জনয আপনাস্দর দুীঃখ্ মভাগ কচরস্েই 

হইস্ব। লন্তস্রর লন্তস্তস্] আপনারা চক? ময দুবম] চিন্তাগুচ] আপচন লস্নযর োর্া  

ঢপকাই া চদ াস্ ন, োহার প্রস্েযকচটর জনয আপনাস্ক িক্রবৃচদ্ধ হাস্র সপদ সহ েূ]য চদস্ে 

হই মব। কস্েমর চন ে োহার প্রাপয আদা  কচরস্বই।  

  

জগস্ে একচটোত্র পাপ আস্ , োহা দুবম]ো। বা]যকাস্] যখ্ন েহাকচব চেল্টস্নর 

‘পযারাডাইস ]ষ্ট’ কাবয পচ  াচ ]াে, েখ্ন শ োনস্কই একোত্র সভ বযচক্ত বচ] া শ্রদ্ধা 

কচরোে। চেচনই েহাপপরুষ, চযচন কখ্নও দুবম]োর বশরভূে হন না, সবমপ্রকার 

বাধাচবস্ের সমপখ্রন হন এবং জরবনপণ কচর া সংগ্রাে কস্রন। ওঠ, জাগ, ঐ প্রকার 

সংগ্রাস্ের জনয প্রস্তুে হও …। পাগস্]র সংখ্যা আর বা াইও না। ময লচনষ্ট লবশযম্ভাবর, 

োহার সচহে আর মোোর দুবম]ো যপক্ত কচরও না। জগস্ের কাস্  আচে এই কর্া বচ]স্ে 

িাই। শচক্তোন্ হও; ভূেস্প্রে ও শ োস্নর কর্া মোেরা ময ব], আেরাই মো জরবন্ত 

শ োন। শচক্ত ও ক্রস্ো্ন।চেই জরবস্নর চিহ্ন। দুবম]ো েৃেপযর চিহ্ন, যাহা চক প দুবম], 

োহাস্ক এ াই া ি]। উহাই েৃেপয। উহা যচদ শচক্ত হ , েস্ব োহার জনয নরস্কও যাও 

এবং শচক্ত ]াভ কর। সাহসররাই েপচক্তর লচধকারর। ‘বররপপরুষরাই স্ত্রররত্ন]াস্ভর মযাগয।’ 

আর যাহারা সবমাস্পিা বরর, শুধপ োহারাই েপচক্ত]াস্ভর মযাগয। কাহার নরক? কাহার 

লেযািার? কাহার পাপ? কাহার দুবম]ো? কাহার েৃেপয কাহার মরাগ? 

  

আপনারা ঈশ্বস্র চবশ্বাস কস্রন, যচদ যর্ার্ম চবশ্বাস কচরস্েই হ , েস্ব প্রকৃে ঈশ্বস্র 

চবশ্বাসর হউন। ‘েপচে পপরুষ, েপচে স্ত্রর, েপচে সব] যপবস্কর পদচবস্িস্প িচ]স্ে , আবার 

জারগ্রস্ত বৃদ্ধ দণ্ডসহাস্  িচ]স্ে ।’ েপচেই দুবম]ো, েপচেই ভ , েপচেই স্বগম এবং েপচেই 

নরক; েপচে সপম হই া দংশন কর, মরাজা হই া চবষেপক্ত কর—েপচেই ভ -েৃেপয ও দুীঃখ্-

রূস্প উপচস্থে হও। 

  

সক] দুবম]ো, সক] ব্ধ নই আোস্দর কল্পনা। সস্জাস্র একচট কর্া ব], ইহা শূস্নয 

চে]াই া যাইস্ব। দুবম] হইও না, ওঠ, বাচহর হইবার আর লনয মকান পর্ নাই। শক্ত 

হই া দাাঁ াও, শচক্তোন্ হও ভ  নাই। কপসংকার নাই। নি সস্েযর সমপখ্রন হও। দুীঃখ্-
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কস্ষ্টর িরে—েৃেপয যচদ আস্স, আসপক। প্রাণপণ সংগ্রাস্ের জনয আেরা কৃেসেল্প। ধেম 

বচ]স্ে আচে ইহাই জাচন, আচে ইহা ]াভ কচর নাই, ]াভ কচরবার মিষ্টা কচরস্েচ । আচে 

সফ] হইস্ে না পাচর, মোেরা পাচরস্ব। লগ্রসর হও। 

  

‘মযখ্াস্ন একজন লপরস্ক মদস্খ্ এবং একজন লপরস্ক মশাস্ন, যেিণ ববৎসেস্বাধ আস্ , 

েেিণ ভ  র্াচকস্বই, এবং ভ ই সেস্ত দুীঃস্খ্র কারণ।’  

  

যখ্ন মযখ্াস্ন একজন লপরস্ক মদস্খ্ না, মযখ্াস্ন সবাই এক—মসখ্াস্ন দুীঃখ্র হইবার 

মকহ নাই, লসপখ্র হইবারও মকহ নাই। একই আস্ ন, চবৎসের  নাই—‘একস্েবাচবৎসের ্’। 

কাস্জই ভ  কচরও না; ওঠ, জাগ, ময পযমন্ত ]িযস্থস্] না পাঁহুচ স্ে , মস পযমন্ত র্াচেও 

না। 
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