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দেববাণী – ১ 

বুধবার, ১৯ জুন, ১৮৯৫ 

  

সহস্রদ্বীপপাদ্যাপন এই চদ্ন হইপে স্বামীজী চনয়চমে চিক্ষাদ্ান আরম্ভ কপরন। আমাপদ্র 

সকপে েখনও সমপবে হয় নাই, চকন্তু আিাপযের হৃদ্য় কাজ কচরপে শুরু কচরয়াপে; যয 

চেন-িারজন উপচিে চেোম, োহাচদ্গপক েইয়াই চেচন চিক্ষা চদ্পে আরম্ভ কচরপেন। 

  

স্বামীজী একখাচন বাইপবে হাপে কচরয়া োত্রগপের চনকট উপচিে হইপেন এবং উহা 

হইপে জপনর গ্রন্থখাচন১ খুচেয়া বচেপেন, যোমরা যখন সকপেই খ্রীষ্টান, েখন খ্রীষ্টীয় 

িাস্ত্র চদ্য়া আরম্ভ করাই ভাে। 

  

জপনর গ্রন্থ-প্রারপম্ভই আপেেঃ ‘আচদ্পে িব্দমাত্র চেে, যসই িব্দ ্রহপমেরর সচহেই চেে, আর 

যসই িব্দই ্রহমের।’  

  

চহন্দুরা এই ‘িব্দ’যক বপে থাপকন ‘মায়া’ বা ্রহপমেরর বযক্তভাব, কারে এচট ্রহপমেররই িচক্ত। 

যখন যসই চনরপপক্ষ ্রহমেরসত্তাপক আমরা চবশ্বজগপে প্রচেফচেে যদ্চখ, েখন োপক 

‘প্রকৃচে’ বপে থাচক। ‘িব্দ’-এর দুচট চবকাি, একচট এই ‘প্রকৃচে’—এইচটই সাধারে 

চবকাি; আর এর চবপিষ চবকাি হপে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈিা রামকৃষ্ণ প্রভৃচে অবোর-পুরুষগে। 

যসই চনর্গেে ্রহপমেরর চবপিষ চবকাি যয খ্রীষ্ট, োাঁপক আমরা যজপন থাচক, চেচন আমাপদ্র 

যেয়। চকন্তু চনর্গেে ্রহমেরবস্তুপক আমরা জানপে পাচর না। আমরা পরম চপোপক২ জানপে 

পাচর না, চকন্তু োাঁর েনয়পক৩ জানপে পাচর। চনর্গেে ্রহমেরপক আমরা শুধু মানবত্ব-রূপ 

রপের মধয চদ্পয় যদ্খপে পাচর, খ্রীপষ্টর মধয চদ্পয় যদ্খপে পাচর।  

  

জন-চেচখে গ্রপন্থর প্রথম পাাঁি যলাপকই খ্রীষ্টধপমের সারেত্ত্ব চনচহে। এর প্রপেযকচট যলাক 

গভীরেম দ্ািেচনক েপত্ত্ব পূেে। 
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পূেেস্বরূপ চযচন, চেচন কখনও অপূেে হন না। চেচন অন্ধকাপরর মপধযও আপেন বপট, চকন্তু 

ঐ অন্ধকার োাঁপক স্পিে করপে পাপর না। ঈশ্বপরর দ্য়া সকপেরই উপর রপয়পে, চকন্তু 

পাপ োাঁপক স্পিে করপে পাপর না। আমরা যনত্রপরাগাক্রান্ত হপয় সূযেপক অনযরূপ যদ্খপে 

পাচর, চকন্তু োপে সূযে যযমন যেমনই থাপক, োর চকেু এপস যায় না। জপনর ঊনচত্রংি 

যলাপক যয যেখা আপে, ‘চেচন জগপের পাপ দূ্র কপরন’—োর মাপন এই যয, খ্রীষ্ট 

আমাচদ্গপক পূেেো োভ করবার পথ যদ্চখপয় যদ্পবন। ঈশ্বর খ্রীষ্ট হপয় জন্মাপেন—

মানুষপক োর প্রকৃে স্বরূপ যদ্চখপয় যদ্বার জনয, আমরাও যয প্রকৃেপপক্ষ ব্র্হ্মেরস্বরূপ, 

এইচট জাচনপয় যদ্বার জনয। আমরা হচে যদ্বপত্বর উপর মনুষযপত্বর আবরে, চকন্তু 

যদ্বভাবাপন্ন মানুষ-চহসাপব খ্রীষ্ট ও আমাপদ্র মপধয স্বরূপেেঃ যকান পাথেকয যনই। 

  

চত্রত্ববাদ্ীপদ্র৪ যয খ্রীষ্ট, চেচন আমাপদ্র মে সাধারে মনুষয যথপক অপনক উপচে  অবচিে। 

একাত্ববাদ্ীপদ্র (Unitarians) খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন ননচেক সাধুপুরুষ। এ দুপয়র 

যকউই আমাপদ্র সাহাযয করপে পাপরন না। চকন্তু যয খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবোর, চেচন চনজ ঈশ্বরত্ব 

চবস্মৃে হনচন, যসই খ্রীষ্টই আমাপদ্র সাহাযয করপে পাপরন, োাঁপে যকানরূপ অপূেেো 

যনই। এই- সকে অবোরপদ্র রােচদ্ন মপন থাপক যয, োাঁরা ঈশ্বর—োাঁরা আজন্ম এচট 

জাপনন। োাঁরা যযন যসই-সব অচভপনোপদ্র মে, যাাঁপদ্র চনজ চনজ অংপির অচভনয় যিষ 

হপয় যগপে—চনপজপদ্র আর যকান প্রপয়াজন যনই, েবু যাাঁরা যকবে অপরপক আনন্দ যদ্বার 

জনযই রঙ্গমপে চফপর আপসন। এই মহাপুরুষগেপক সংসাপরর যকান মচেনো স্পিে 

করপে পাপর না। োাঁরা যকবে আমাপদ্র চিক্ষা যদ্বার জনয চকেুকাে আমাপদ্র মে মানুষ 

হপয় আপসন, আমাপদ্রই মে বদ্ধ বপে ভান কপরন, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ োাঁরা কখনই বদ্ধ 

নন, সদ্াই মুক্তস্বভাব। 

  

* * * 

  

মঙ্গে বা কেযােভাব সপেযর সমীপবেেী বপট, চকন্তু েবু পূেে সেয নয়। অমঙ্গে যযন 

আমাপদ্র চবিচেে করপে না পাপর, এচট যিখবার পর আমাপদ্র চিখপে হপব, মঙ্গেও 

যযন আমাপদ্র সুখী করপে না পাপর। আমাপদ্র জানপে হপব যয, আমরা মঙ্গে-অমঙ্গে 
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দুইপয়রই বাইপর। ওপদ্র উভপয়রই যয যথাপযাগয িান আপে, যসচট আমাপদ্র েক্ষয করপে 

হপব ও বুঝপে হপব—একটা থাকপেই অপরটাও থাকপবই থাকপব। 

  

নদ্বেবাপদ্র ভাবচট প্রািীন পারসীকপদ্র৫ কাে যথপক এপসপে। প্রকৃেপপক্ষ ভাে-মন্দ দুই-

ই এক চজচনষ এবং উভপয়ই আমাপদ্র মপন। মন যখন চির ও িান্ত হয়, েখন ভাে-মন্দ 

চকেুই োপক স্পিে করপে পাপর না। শুভাশুভ দুপয়রই বন্ধন কাচটপয় এপকবাপর মুক্ত হও, 

েখন এপদ্র যকউ আর যোমায় স্পিে করপে পারপব না, েুচম মুক্ত হপয় পরমানন্দ যভাগ 

করপব। অশুভ যযন যোহার চিকে, আর শুভ যসানার চিকে; চকন্তু দুই-ই চিকে। মুক্ত 

হও এবং জপন্মর মে যজপন রাপখা— যকান চিকেই যোমায় বাাঁধপে পাপর না। যসানার 

চিকেচটর সাহাপযয যোহার চিকেচট আেগা কপর নাও, োর পর দুপটাই যফপে দ্াও। 

অশুভ-রূপ কাাঁটা আমাপদ্র িরীপর রপয়পে; ঐ ঝাপেরই আর একচট (শুভ-রূপ) কাাঁটা 

চনপয় পূপবের কাাঁটাচট েুপে যফপে যিপষ দুপটাপকই যফপে দ্াও, এবং মুক্ত হও। 

  

জগপে সবেদ্াই দ্াোর আসন গ্রহে কর। সবেস্ব চদ্পয় দ্াও, আর চফপর চকেু যিও না। 

ভােবাসা দ্াও, সাহাযয দ্াও, যসবা দ্াও, যেটুকু যা যোমার যদ্বার আপে চদ্পয় যাও; 

চকন্তু সাবধান, চবচনমপয় চকেু যিও না। যকান িেে কর না, ো হপেই যোমার াাপেও যকান 

িেে িাপপব না। আমরা যযন আমাপদ্র চনপজপদ্র বদ্ানযো যথপকই চদ্পয় যাই—চিক যযমন 

ঈশ্বর আমাপদ্র চদ্পয় থাপকন। 

  

ঈশ্বর একমাত্র যদ্পনওয়াো, জগপের সকপেই যো যদ্াকানদ্ার মাত্র।… োাঁর সই-করা 

যিক যযাগাে কর, সবেত্রই োর খাচের হপব। 

  

ঈশ্বর অচনবিেনীয় যপ্রমস্বরূপ—চেচন উপেচির বস্তু; চকন্তু োাঁপক কখনও ‘ইচে ইচে’ কপর 

চনপদ্েি করা যায় না। 

  

* * * 
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আমরা যখন দুেঃখকষ্ট ও সংাপষের মপধয পচে, েখন জগৎটা আমাপদ্র কাপে একটা অচে 

ভয়ানক িান বপে মপন হয়। চকন্তু যযমন আমরা দুপটা কুকুর-বাচে াপক পরস্পর যখো 

করপে বা কামোকামচে করপে যদ্পখ যসচদ্পক আপদ্ৌ মপনাপযাগ চদ্ই না, জাচন যয 

দুপটাপে মজা করপে, এমন চক, মাপঝ মাপঝ যজাপর এক-আধটা কামে োগপেও জাচন 

যয, োপে চবপিষ চকেু অচনষ্ট হপব না, যেমচন আমাপদ্রও মারামাচর ইেযাচদ্ যা চকেু—

সব ঈশ্বপরর িপক্ষ যখো নব আর চকেু নয়। এই জগৎটা সবই যকবে যখোর জনয—

ভগবাপনর এপে শুধু মজাই হয়। জগপে যাই যহাক না যকন, চকেুপেই োাঁর যকাপ উৎপন্ন 

করপে পাপর না। 

  

* * * 

  

‘পচেপয় ভবসাগপর ডুপব মা েনুর েরী। 

মায়া-ঝে যমাহ-েুফান ক্রপম বাপে যগা িঙ্করী। 

এপক মন-মাচঝ আনােী, চরপু েজন কুজন দ্াাঁেী, 

কুবাোপস চদ্পয় পাচে, হাবুডুবু যখপয় মচর; 

যভপে যগপে ভচক্তর হাে, উপে যগে শ্রদ্ধার পাে, 

েরী হে বানিাে, উপায় চক কচর? 

উপায় না যদ্পখ আর, নীেকমে যভপবপে সার, 

েরপঙ্গ চদ্পয় সাাঁোর দুগোনাপমর যভো ধচর।’  

  

মা, যোমার প্রকাি যয শুধু সাধুপেই আপে আর পাপীপে যনই, ো নয়; এ প্রকাি 

যপ্রচমপকর চভেপরও যযমন, হেযাকারীর চভেপরও যেমচন রপয়পে। মা সকপের মধয 

চদ্পয়ই আপনাপক অচভবযক্ত করপেন। অশুচি বস্তুর উপর পেপেও আপোক অশুচি হয় 

না, আবার শুচি বস্তুর উপর পেপেও োর র্গে বাপে না। আপোক চনেযশুদ্ধ, সদ্া 

অপচরোমী। সকে প্রােীর যপেপনই যসই ‘যসৌমযাৎ যসৌমযেরা’, চনেযশুদ্ধস্বভাবা, সদ্া 

অপচরোচমনী মা রপয়পেন। 
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‘যা যদ্বী সবেভূপেষু যিেপনেযচভধীয়পে। 

নমস্তস্সয নমস্তস্সয নমস্তস্সয নপমা নমেঃ॥’ ৬ 

  

চেচন দুেঃখকপষ্ট, কু্ষধােৃষ্ণার মপধযও রপয়পেন, আবার সুপখর চভের, মহা্  ভাপবর চভেরও 

রপয়পেন। যখন ভ্রমর মধু পান কপর, েখন প্রভুই ভ্রমর-রূপপ মধু পান কপরন। ঈশ্বরই 

সবেত্র রপয়পেন যজপন োনী বযচক্তরা চনন্দা-স্তুচে দুই-ই যেপে যদ্ন। যজপন রাখ যয, 

চকেুপেই যোমার যকান অচনষ্ট করপে পাপর না। চক কপর করপব? েুচম চক মুক্ত নও? েুচম 

চক আত্মা নও? চেচন আমাপদ্র প্রাপের প্রাে, িকু্ষর িকু্ষ, যশ্রাপত্রর যশ্রাত্র-স্বরূপ।৭ 

  

আমরা সংসাপরর মধয চদ্পয় িপেচে, যযন পাহারাওয়াো আমাপদ্র ধরবার জনয চপেু চপেু 

েুটপে—োই আমরা জগপের যা যসৌন্দযে, োর শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই যদ্পখ থাচক। এই 

যয আমাপদ্র এে ভয়, ওটা জেপক সেয বপে চবশ্বাস করা যথপক এপসপে। যপেপন মন 

রপয়পে বপেই জেোর সত্তা োভ কপর আমরা জগৎ বপে যা যদ্খচে, ো প্রকৃচের মধয 

চদ্পয় প্রকাচিে ঈশ্বরই। 

  

রচববার, ২৩ জুন 

  

সাহসী ও অকপট হও—োরপর েুচম যয পপথ ইো ভচক্তচবশ্বাপসর সচহে িে, অবিযই 

যসই পূেে বস্তুপক োভ করপব। একবার চিকপের একটা কো যকানমপে যচদ্ ধপর যফে, 

সমগ্র চিকেটা ক্রপম ক্রপম যটপন আনপে পারপব! গাপের মূপে যচদ্ জে দ্াও, সমগ্র 

গােটাই জে পাপব। ভগবানপক যচদ্ আমরা োভ করপে পাচর, েপব সবই পাওয়া যগে। 

  

একপাপয় ভাবই জগপে মহা অচনষ্টকর। যোমরা চনপজপদ্র চভের যে চভন্ন চভন্ন ভাপবর 

চবকাি করপে পারপব, েেই জগৎপক চবচভন্নভাপব—কখনও োনীর দৃ্চষ্টপে, কখনও বা 

ভপক্তর দৃ্চষ্টপে সপম্ভাগ করপে পারপব। চনপজর প্রকৃচেটা আপগ চিক কর, োরপর যসই 

প্রকৃচে-অনুযায়ী পথ অবেম্বন কপর োপে চনষ্ঠাপূবেক থাক। প্রবেেপকর পপক্ষ চনষ্ঠাই 

(একটা ভাপব দৃ্ঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; চকন্তু যচদ্ যথাথে ভচক্তচবশ্বাস থাপক এবং যচদ্ 

‘ভাপবর াপর িুচর’ না থাপক, েপব ঐ চনষ্ঠাই যোমায় এক ভাব যথপক সব ভাপব চনপয় 
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যাপব। চগজো, মচন্দর, মে-মোন্তর, নানাচবধ অনুষ্ঠান, এর্গচে যযন িারাগােপক রক্ষা 

করবার জনয োর িারচদ্পক যবো যদ্ওয়া। চকন্তু যচদ্ গােটাপক বাোপে িাও, ো হপে 

যিপষ যসর্গচেপক যভপে চদ্পে হপব। এইরূপ চবচভন্ন ধমে, যবদ্, বাইপবে, মে-মোন্তর—

এ-সবও যযন িারাগাপের টপবর মে, চকন্তু টব যথপক ওপক একচদ্ন না একচদ্ন যবরুপে 

হপব। চনষ্ঠা যযন িারাগােচটপক টপব বচসয়া রাখা—সাধকপক োর চনবোচিে পপথ আগপে 

রাখা। 

  

* * * 

  

সমগ্র সমুপের চদ্পক যিপয় যদ্খ, এক-একচট েরপঙ্গর চদ্পক যদ্খ না; একটা চপাঁপপে ও 

একজন যদ্বোর চভের যকান প্রপভদ্ যদ্পখা না। প্রপেযকচট কীট প্রভু ঈিার ভাই। 

একটাপক বে, অপরটাপক যোট বপো চক কপর? চনপজর চনপজর িাপন সকপেই যয বে। 

আমরা যযমন এখাপন রপয়চে, যেমচন সূযে, িন্দ্র, োরাপেও আচে। আত্মা যদ্িকাপের 

অেীে ও সবেবযাপী। যয-পকান মুপখ যসই প্রভুর র্গেগান উচে াচরে হপে, োই আমার মুখ; 

যয-পকান িকু্ষ যকান বস্তু যদ্খপে, োই আমার িকু্ষ। আমরা যকান চনচদ্েষ্ট িাপন সীমাবদ্ধ 

নই; আমরা যদ্হ নই, সমগ্র ্রহমেরাণ্ডই আমাপদ্র যদ্হ। আমরা যযন ঐন্দ্রজাচেপকর মে 

মায়াযচষ্ট যাারাচে, আর ইোমে আমাপদ্র সমুপখ নানা দৃ্িয সৃচষ্ট করচে। আমরা যযন 

মাকেসার মে আমাপদ্রই চনচমেে বৃহৎ জাপের মপধয—মাকেসা যখনই ইো কপর, 

েখনই োর জাপের সুপোর্গপোর যয-পকানটাপে যযপে পাপর। বেেমাপন যস যযখাপন 

রপয়পে, যসইটাই জানপে পারপে, চকন্তু কাপে সমস্ত জােটাপক জানপে পারপব। আমরাও 

এখন যযখাপন আমাপদ্র যদ্হটা রপয়পে, যসখাপনই চনজ সত্তা অনুভব করচে, এখন একচট 

মচস্তষ্কমাত্র বযবহার করপে পাচর, চকন্তু যখন পূেেোন বা োনােীে অবিায় উপনীে হই, 

েখন আমরা সব জানপে পাচর, সব মচস্তষ্ক বযবহার করপে পাচর। এখনই আমরা 

আমাপদ্র বেেমান োনপক ধাক্কা চদ্পয় এমন যিপে চদ্পে পাচর যয, যস োর সীমা োচেপয় 

িপে চগপয় োনােীে বা পূেেোনভূচমপে কাজ করপে থাকপব।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমরা যিষ্টা করচে, যকবে অচস্ত-মাত্র, সৎস্বরূপ হপে; োপে ‘আচম’ পযেন্ত থাকপব না—

যকবে শুদ্ধ স্ফচটপকর মে হপব; োপে সমগ্র জগপের প্রচেচবম্ব পেপব, চকন্তু ো যযমন 

যেমনই থাকপব। এই অবিা োভ হপে আর চক্রয়া চকেু থাপক না, িরীরটা যকবে যপত্রেরর 

মে হপয় যায়; যস সদ্া শুদ্ধভাবাপন্নই থাপক, োর শুচদ্ধর জনয আর যিষ্টা করপে হয় না; 

যস অপচবত্র হপেই পাপর না। 

  

চনপজপক যসই অনন্তস্বরূপ বপে জান, ো হপে ভয় একদ্ম িপে যাপব। সবেদ্াই বপো, 

‘আচম ও আমার চপো (ঈশ্বর) এক।’ ৮ 

  

* * * 

  

আেুরগাপে যযমন যথাপো যথাপো আেুর ফপে, ভচবষযপে যেমনই যথাপো যথাপো খ্রীপষ্টর 

অভুযদ্য় হপব। েখন সংসার-পখো যিষ হপয় যাপব। সকপেই সংসার িক্র যথপক যবচরপয় 

মুক্ত হপয় যাপব। যযমন একটা যকটচেপে জে িোপনা হপয়পে; জে ফুটপে আরম্ভ করপে 

প্রথপম একটার পর একটা কপর বুদ্বুদ্ উিপে থাপক, ক্রপম এই বুদ্বুদ্র্গপোর সংখযা যবিী 

হপে থাপক, যিপষ সমস্ত জেটা টগবগ কপর ফুটপে থাপক ও বাষ্প হপয় যবচরপয় যায়। বুদ্ধ 

ও খ্রীষ্ট এই পৃচথবীর মপধয সবোপপক্ষা বে দুচট বুদ্বুদ্। মুিা চেপেন একচট যোট বুদ্বুদ্, 

োরপর ক্রমিেঃ বে বে আরও সব বুদ্বুদ্ উপিপে। যকান সমপয় চকন্তু জগৎসুদ্ধ এইরূপ 

বুদ্বুদ্ হপয় বাষ্পাকাপর যবচরপয় যাপব। চকন্তু সৃচষ্ট যো অচবরাম প্রবাপহ িেপেই, আবার 

নূেন জপের সৃচষ্ট হপয় ঐ পূবে প্রচক্রয়ার মধয চদ্পয় িেপে থাকপব। 

  

যসামবার, ২৪ জুন 

  

অদ্য স্বামীজী ‘নারদ্ীয় ভচক্তসূত্র’ হইপে িাপন িাপন পাি কচরয়া বযাখযা কচরপে 

োচগপেনেঃ 

  

‘ভচক্ত ঈশ্বপর পরমপপ্রম-স্বরূপ এবং অমৃে-স্বরূপ—যা োভ কপর মানুষ চসদ্ধ হয়, অমৃেত্ব 

োভ কপর ও েৃপ্ত হয়—যা যপপে আর চকেুই আকাঙ্ক্ষা কপর না, যকান চকেুর জনয যিাক 
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কপর না, কারও প্রচে যদ্বষ কপর না, অপর যকান চবষপয় আনন্দ অনুভব কপর না এবং 

সাংসাচরক যকান চবষপয়ই উৎসাহ যবাধ কপর না—যা যজপন মানব মত্ত হয়, স্তি হয় ও 

আত্মারাম হয়।’ ৯ 

  

র্গরুপদ্ব বেপেন, ‘এই জগৎটা একটা মস্ত পাগো-গারদ্। এখাপন সবাই পাগে, যকউ 

টাকার জনয পাগে, যকউ যমপয়মানুপষর জনয পাগে, যকউ নামযপির জনয পাগে, আর 

জনকেক ঈশ্বপরর জনয পাগে। অনযানয চজচনপষর জনয পাগে না হপয় ঈশ্বপরর জনয 

পাগে হওয়াই ভাে নয় চক? ঈশ্বর হপেন পরিমচে। োাঁর স্পপিে মানুষ এক মুহূপেে যসানা 

হপয় যায়; আকারটা যযমন যেমচন থাপক বপট, চকন্তু প্রকৃচে বদ্পে যায়—মানুপষর আকার 

থাপক, চকন্তু োর দ্বারা কারও অচনষ্ট করা যযপে পাপর না, চকংবা যকান অনযায় কমে হপে 

পাপর না।’  

  

‘ঈশ্বপরর চিন্তা করপে করপে যকউ কাাঁপদ্, যকউ হাপস, যকউ গায়, যকউ নাপি, যকউ যকউ 

অদু্ভে চবষয় সব বপে। চকন্তু সকপেই যসই এক ঈশ্বপররই কথা কয়।’ ১০ 

  

মহাপুরুপষরা ধমেপ্রিার কপর যান—চকন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃচের নযায় অবোপররা 

ধমে চদ্পে পাপরন। োাঁরা কটাপক্ষ বা স্পিেমাপত্র অপপরর মপধয ধমেিচক্ত সোচরে করপে 

পাপরন। খ্রীষ্টধপমে এপকই পচবত্রাত্মার (Holy Ghost) িচক্ত বপেপে—এই বযাপারপক েক্ষয 

কপরই ‘হস্ত-স্পিে’ - এর ( The laying-on of hands) কথা বাইপবপে কচথে হপয়পে। 

আিাযে (খ্রীষ্ট) প্রকৃেপপক্ষই চিষযগপের চভের িচক্তসোর কপরচেপেন। এপকই 

‘র্গরুপরম্পরাগে িচক্ত’ বপে। এই যথাথে বযাপচটজম্ই (Baptism—দ্ীক্ষা) অনাচদ্কাে 

যথপক জগপে িপে আসপে। 

  

‘ভচক্তপক যকান বাসনাপূরপের সহায়রূপপ গ্রহে করপে পারা যায় না, কারে ভচক্তই 

সমুদ্য় বাসনা-চনপরাপধর কারেস্বরূপ।’১১ নারদ্ ভচক্তর এই েক্ষের্গচে চদ্পয়পেন, ‘যখন 

সমুদ্য় চিন্তা, সমুদ্য় বাকয ও সমুদ্য় চক্রয়া োাঁর প্রচে অচপেে হয় এবং ক্ষেকাপের চনচমত্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োাঁপক চবস্মৃে হপে হৃদ্পয় পরম বযাকুেো উপচিে হয়, েখনই যথাথে ভচক্তর উদ্য় 

হপয়পে, বুঝপে হপব।’ ১২ 

  

‘পূপবোক্ত ভচক্তই যপ্রপমর সপবোচে  অবিা। কারে অনযানয সাধারে যপ্রপম যপ্রচমক 

যপ্রমাস্পপদ্র কাে যথপক প্রচেদ্ান িায়, চকন্তু ভক্ত এই যপ্রপম যকবে োাঁর সুপখ সুখী হপয় 

থাপক।’ ১৩ 

  

‘প্রকৃে ভচক্তোভ হপে যয সবচকেু েযাগ হয়—বো হপয়পে, োর োৎপযে—ভপক্তর সমুদ্য় 

যেৌচকক ও নবচদ্ক কমে েযাগ হপয় যায়।’  

  

‘যখন অনয সব েযাগ কপর চিত্ত ঈশ্বপরর চদ্পক যায়, োাঁর িরোগে হয়, োাঁর চবপরাধী 

সমুদ্য় চবষপয় উদ্াসীন হয়, েখনই বুঝপে হপব, যথাথে ভচক্তোভ হপে িপেপে।’ ১৪ 

  

যেচদ্ন না ভচক্তপে দৃ্ঢ়প্রচেচষ্ঠে হে, েেচদ্ন িাস্ত্রচবচধ যমপন িেপে হপব।’ ১৫ 

  

যেচদ্ন না যোমার চিপত্তর এেদূ্র দৃ্ঢ়ো হপে যয, িাস্ত্রচবচধ প্রচেপােন না করপেও 

যোমার হৃদ্পয়র যথাথে ভচক্তভাব নষ্ট হয় না, েেচদ্ন ঐর্গচে যমপন িে, চকন্তু োরপর 

েুচম িাপস্ত্রর পাপর িপে যাও। িাপস্ত্রর চবচধচনপষধ যমপন িোই জীবপনর িরম উপেিয নয়। 

আধযাচত্মক সপেযর একমাত্র প্রমাে—প্রেযক্ষ করা। প্রপেযকপক চনপজ চনপজ পরীক্ষা কপর 

যদ্খপে হপব। যচদ্ যকান ধমোিাযে বপেন, আচম এই সেয দ্িেন কপরচে, চকন্তু যোমরা 

যকান কাপে পারপব না, োাঁর কথায় চবশ্বাস কর না; চকন্তু চযচন বপেন, যোমরাও যিষ্টা 

করপে দ্িেন করপে পার, যকবে োাঁর কথায় চবশ্বাস করপব। জগপের সকে যুপগর সকে 

যদ্পির সকে িাস্ত্র—সকে সেযই যবদ্। কারে এই-সব সেয প্রেযক্ষ করপে হয়, আর 

যয-পকান মানুষই ঐ-সব সেয আচবষ্কার করপে পাপর। 

  

যখন ভচক্তসূপযের চকরপে চদ্গন্ত প্রথম উদ্ভাচসে হপয় ওপি, েখন আমরা সকে কমে, 

ঈশ্বপর সমপেে করপে িাই এবং এক মুহূেে োাঁপক চবস্মৃে হপে অেযন্ত দুেঃখ অনুভব কচর। 
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ঈশ্বর ও োাঁর প্রচে যোমার ভচক্ত—এ দুপয়র মাঝখাপন যযন আর চকেু না বাধা হপয় দ্াাঁোয়। 

োাঁপক ভচক্ত কর, োাঁর প্রচে অনুরাগী হও, োাঁপক ভােবাপসা, জগপের যোক যয যা বপে 

বেুক, গ্রাহয কর না। যপ্রমভচক্ত চেন প্রকার১৬—প্রথম প্রকাপর দ্াবীর ভাব, চনপজ চকেু 

যদ্য় না; চদ্বেীয় প্রকাপর চবচনমপয়র ভাব থাপক; েৃেীয় প্রকাপর প্রচেদ্াপনর যকান চিন্তা 

যনই; যযন আপোর প্রচে পেপঙ্গর ভােবাসা—পুপে মরপব, েবু ভােবাসপে োেপব না। 

  

‘এই ভচক্ত—কমে, োন ও যযাগ অপপক্ষাও যশ্রষ্ঠ।’ ১৭ 

  

কপমের দ্বারা কমেকেোর চনপজরই চিত্তশুচদ্ধ হয়, োর দ্বারা অপপরর যকান উপকার হয় না। 

কমে দ্বারা আমাপদ্র চনপজপদ্র সমসযা সমাধান করপে হপব, মহাপুরুপষরা যকবে 

আমাপদ্র পথ যদ্চখপয় যদ্ন মাত্র। যা চিন্তা কর, োই হপয় যাও—‘যাদৃ্িী ভাবনা যসয 

চসচদ্ধভেবচে োদৃ্িী।’ যীশুর উপর যচদ্ েুচম যোমার ভার দ্াও, ো হপে যোমায় সদ্া 

সবেদ্া োাঁপক চিন্তা করপে হপব, এই চিন্তার ফপে েুচম েদ্ভাবাপন্ন হপয় যাপব, েুচম োাঁপক 

ভােবাসপব। এইরূপ সদ্া সবেদ্া ভাবনার নামই ভচক্ত বা যপ্রম। 

  

‘পরা ভচক্ত ও পরা চবদ্যা এক চজচনষ।’  

  

েপব ঈশ্বর-সম্বপন্ধ যকবে নানা মে-মোন্তপরর আপোিনা করপে িেপব না। োাঁপক 

ভােবাসপে হপব এবং সাধন করপে হপব। সংসার ও সাংসাচরক চবষয় সব েযাগ কর, 

চবপিষেেঃ যেচদ্ন ‘িারাগাে’—মন িক্ত না হয়। চদ্বারাত্র ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যেদূ্র 

সম্ভব অনয চবষপয়র চিন্তা যেপে দ্াও। নদ্নচন্দন প্রপয়াজনীয় চিন্তার্গচে সবই ঈশ্বর-ভাচবে 

হপয় করা যযপে পাপর। 

  

‘িয়পন প্রোম-োন, চনোয় কর মাপক ধযান, আহার কর মপন কর, আহুচে চদ্ই িযামা 

মাপর।’  

  

সকে কাপযে, সকে বস্তুপে োপক দ্িেন কর। অপপরর সপঙ্গ ঈশ্বর-চবষপয় আোপ কর। 

এপে আমাপদ্র সাধনপপথ খুব সাহাযয হপয় থাপক।  
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ভগবাপনর অথবা োাঁর যযাগযেম সন্তান যয-সব মহাপুরুষ—োাঁপদ্র কৃপাোভ কর।১৮ এই 

দুইচট হপে ভগবানোপভর প্রধান উপায়। 

  

এই-সকে মহাপুরুপষর সঙ্গোভ হওয়া বেই কচিন, পাাঁি চমচনট কাে োাঁপদ্র সঙ্গোভ 

করপে সারাটা জীবন বদ্পে যায়।১৯ আর যচদ্ সেয সেয প্রাপে প্রাপে এই মহাপুরুষ-

সঙ্গ িাও, েপব যোমার যকান-না-পকান মহাপুরুপষর সঙ্গোভ হপবই হপব। 

  

এই ভপক্তরা যযখাপন থাপকন, যসই িান েীথেস্বরূপ হপয় যায়; োাঁরা যা বপেন, োই 

িাস্ত্রস্বরূপ; োাঁরা যয-পকান কাযে কপরন, োই সৎকমে; এমচন োাঁপদ্র মাহাত্ময।২০োাঁরা 

যয-িাপন বাস কপরপেন, যসই িান োাঁপদ্র যদ্হচনেঃসৃে পচবত্র িচক্ত-স্পন্দপন পূেে হপয় 

যায়; যারা যসখাপন যায়, োরাই এই স্পন্দন অনুভব কপর; োপে োপদ্রও চভেপর 

পচবত্রভাপবর সোর হপে থাপক। 

  

‘এইরূপ ভক্তগপের চভের জাচে, চবদ্যা, রূপ, কুে, ধন প্রভৃচের যভদ্ যনই। যযপহেু োাঁরা 

োাঁর।’ ২১  

  

অসৎসঙ্গ এপকবাপর যেপে দ্াও, চবপিষেেঃ প্রথমাবিায়। চবষয়ী যোকপদ্র সঙ্গ েযাগ কর, 

োপে চিত্তিােেয উপচিে হপয় থাপক। ‘আচম, আমার’—এই ভাব সমূ্পেেরূপপ েযাগ কর। 

জগপে যাাঁর ‘আমার’ বেপে চকেুই যনই, ভগবা্  োাঁরই কাপে আপসন। সব রকম মাচয়ক 

প্রীচের বন্ধন যকপট যফে। আেসয েযাগ কর। ‘আমার চক হপব?’—এরূপ ভাবনা এপকবাপর 

যভপবা না। েুচম যয-সব কাজ কপরে, োর ফোফে যদ্খবার জনয চফপরও যিও না। 

ভগবাপন সব সমপেে কপর কমে কপর যাও, চকন্তু ফোফপের চিন্তা এপকবাপর কর না।২২ 

যখন সব মনপ্রাে এক অচবচেন্ন ধারায় ভগবাপনর চদ্পক যায়, যখন টাকাকচে বা নামযি 

খুাঁপজ যবোবার সময় থাপক না, ভগবা্  োো অনয চকেু চিন্তা করবার অবসর থাপক না, 

েখনই হৃদ্পয় যসই অপার অপূবে যপ্রমানপন্দর উদ্য় হপব। বাসনার্গপো যো শুধু কাপির 

পুাঁচের মে অসার চজচনষ। 
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প্রকৃে যপ্রম বা ভচক্ত অস্হেুকী, ‘এপে যকান কামনা যনই, এচট চনেয নূেন ও প্রচেক্ষে 

বােপে থাপক’, এচট সূক্ষ্ম অনুভব-স্বরূপ। অনুভপবর দ্বারাই এপক বুঝপে হয়, বযাখযা কপর 

যবাঝাপনা যায় না।২৩ 

  

‘ভচক্তই সব যিপয় সহজ সাধন। ভচক্ত স্বাভাচবক, এপে যকান যুচক্তেপকের অপপক্ষা যনই; 

ভচক্ত স্বেেঃপ্রমাে, এপে আর অনয যকান প্রমাপের অপপক্ষা যনই।’২৪ যকান চবষয়পক 

আমাপদ্র মপনর দ্বারা সীমাবদ্ধ করাপক ‘যুচক্ত’ বপে। আমরা যযন (মনরূপ) জাে যফপে 

যকান বস্তুপক ধপর বচে, এই চবষয়টা প্রমাে কপরচে। চকন্তু ঈশ্বরপক আমরা কখনও জাে 

চদ্পয় ধরপে পারব না—যকান কাপেও নয়। 

  

ভচক্ত চনরপপক্ষ হওয়া িাই। এমন চক, আমরা যখন যপ্রপমর অপযাগয যকান বস্তু বা 

বযচক্তপক ভােবাচস, েখনও ো প্রকৃে যপ্রম, প্রকৃে আনপন্দর যখো। যপ্রমপক যযরূপপই 

বযবহার কচর না যকন, িচক্ত যসই একই। ‘যপ্রপমর প্রকৃে ভাব িাচন্ত ও আনন্দ।’ ২৫ 

  

হেযাকারী যখন চনজ চিশুপক িুম্বন কপর, েখন যস ভােবাসা োো আর সব ভুপে যায়। 

অহংটাপক এপকবাপর নাি কপর যফে। কাম যক্রাধ েযাগ কর—ঈশ্বরপক সবেস্ব সমপেে কর। 

‘নাহং নাহং, েুাঁহু েুাঁহু’—পুরােন মানুষটা এপকবাপর িপে যগপে, যকবে একমাত্র েুচমই 

আে। ‘আচম—েুচম’। কারও চনন্দা কর না। যচদ্ দুেঃখ চবপদ্ আপস, যজন—ঈশ্বর যোমার 

সপঙ্গ যখো করপেন, আর এইচট যজপন পরম আনচন্দে হও। ভচক্ত বা যপ্রম যদ্িকাপের 

অেীে, উহা পূেেস্বরূপ, চনরপপক্ষ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দেববাণী – ২ 

মঙ্গেবার, ২৫ জুন 

  

যখনই যকান সুখপভাগ করপব, োরপর দুেঃখ আসপবই আসপব—এই দুেঃখ েখন েখনই 

আসপে পাপর, অথবা খুব চবেপম্বও আসপে পাপর। যয আত্মা যে উন্নে, োর সুপখর পর 

দুেঃখ েে িীঘ্র আসপব। আমরা যা িাই, ো সুখও নয়, দুেঃখও নয়। এ উভয়ই আমাপদ্র 

প্রকৃে স্বরূপ ভুচেপয় যদ্য়। উভয়ই চিকে—একটা যোহার চিকে, অপরটা যসানার 

চিকে। এ উভপয়র পশ্চাপেই আত্মা রপয়পেন—োাঁপে সুখও যনই, দুেঃখও যনই। সুখ-দুেঃখ 

উভয়ই অবিাচবপিষ, আর অবিামাপত্রই সদ্া পচরবেেনিীে। চকন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ, 

অপচরোমী, িাচন্তস্বরূপ। আত্মাপক যয আমাপদ্র োভ করপে হপব, ো নয়; আত্মাপক 

আমরা যপপয়ই আচে, যকবে োাঁর উপর যয ময়ো পপেপে, যসচট ধুপয় যফপে োাঁপক দ্িেন 

কর।  

  

এই আত্মস্বরূপপ প্রচেচষ্ঠে হও, ো হপেই আমরা জগৎপক চিক চিক ভােবাসপে পারব। 

খুব উচে ভাপব প্রচেচষ্ঠে হও; আচম যয যসই অনন্ত আত্মস্বরূপ—এই যজপন আমাপদ্র 

জগৎপ্রপপের চদ্পক সমূ্পেে িান্তভাপব দৃ্চষ্টপাে করপে হপব। এই জগৎটা একচট যোট 

চিশুর যখোর মে; আমরা যখন ো জাচন, েখন জগপে যাই যহাক না যকন, চকেুপেই 

আমাপদ্র িেে করপে পারপব না। যচদ্ প্রিংসা যপপে মন উৎফুল্ল হয়, েপব চনন্দায় 

চনশ্চয় চবষণ্ণ হপব। ইচন্দ্রপয়র—এমন-চক মপনরও সমুদ্য় সুখ অচনেয; চকন্তু আমাপদ্র 

চভেপরই যসই চনরপপক্ষ সুখ রপয়পে, যয-সুখ যকান চকেুর উপর চনভের কপর না। ঐ সুখ 

সমূ্পেে স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ। সুপখর জনয বাইপরর বস্তুর উপর চনভের না কপর 

যে চভেপরর উপর চনভের করব—যেই আমরা ‘অন্তেঃসুখ, অন্তরারাম’ হব, েেই আমরা 

আধযাচত্মক হব। এই আত্মানন্দপকই ‘ধমে’ বো হয়। 
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অন্তজেগৎ—যা বাস্তচবক সেয, ো বচহজেগপের যিপয় অনন্তর্গপে বে। বচহজেগৎটা যসই সেয 

অন্তজেগপের োয়াময় প্রপক্ষপমাত্র। এই জগৎটা সেযও নয়, চমথযাও নয়, এটা সপেযর 

োয়ামাত্র। কচব বপেপেন, কল্পনা সপেযর যসানােী োয়া। 

  

আমরা যখন সৃচষ্টর মপধয প্রপবি কচর, েখনই ো আমাপদ্র পপক্ষ সজীব হপয় ওপি। 

আমাপদ্র বাদ্ চদ্পে জগৎটা অপিেন, মৃে জেপদ্াথে মাত্র। আমরাই জগপের 

পদ্াথেসমূহপক জীবন দ্ান করচে, চকন্তু আবার মূপখের মে ঐ কথা ভুপে চগপয় কখনও ো 

যথপক ভয় পাচে, কখনও আবার োই যভাগ করপে যাচে।  

  

যসই যমেুনীপদ্র মে হয় না। কপয়কজন যমেুনী আাঁষিুবচে মাথায় কপর বাজার যথপক 

বােী চফরচেে—এমন সময় খুব ঝেবৃচষ্ট এপো। োরা বােী যযপে না যপপর পপথ োপদ্র 

এক আোপী মাচেনীর বাগানবােীপে আশ্রয় চনপে। মাচেনী রাপত্র োপদ্র যয াপর শুপে 

চদ্পে, োর চিক পাপিই ফুপের বাগান। হাওয়াপে বাগাপনর সুন্দর সুন্দর ফুপের গন্ধ 

োপদ্র নাপক আসপে োগে—যসই গন্ধ োপদ্র এে অসহয যবাধ হপে োগপো যয, োরা 

যকানমপে াুপমাপে পাপর না। যিপষ োপদ্র মপধয একজন বেপে, ‘যদ্খ, আমাপদ্র 

আাঁষিুবচের্গপোপে জে েচেপয় চদ্পয় মাথার কাপে যরপখ যদ্ওয়া যাক।’ োই করাপে যখন 

নাপকর কাপে যসই আাঁষিুবচের গন্ধ আসপে োগপো, েখন োরা আরাপম নাক ডাচকপয় 

াুপমাপে োগে। 

  

এই সংসার আাঁষিুবচের মে—আমরা যযন সুখপভাপগর জনয ওর উপর চনভের না কচর; 

যারা কপর, োরা োমসপ্রকৃচে বা বদ্ধজীব। োরপর আবার রাজসপ্রকৃচের যোক আপে, 

োপদ্র অহংটা খুব প্রবে, োরা সদ্াই ‘আচম, আচম’ বপে থাপক। োরা কখনও কখনও 

সৎকাযে কপর থাপক, যিষ্টা করপে োরা ধাচমেক হপে পাপর। চকন্তু সাচত্ত্বক প্রকৃচেই 

সবেপশ্রষ্ঠ—োরা সদ্াই অন্তমুেখ—োরা সদ্াই আত্মচনষ্ঠ। প্রপেযক বযচক্তপেই এই সত্ত্ব, রজেঃ 

ও েপমার্গে আপে; এক এক সময় মানুপষ এক এক র্গপের প্রাধানয হয় মাত্র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সৃচষ্ট মাপন একটা চকেু চনমোে বা নেচর করা নয়, সৃচষ্ট মাপন—যয সাময-ভাব নষ্ট হপয় 

যগপে, যসইটাপক আবার চফপর পাবার যিষ্টা, যযমন একটা যিাোর চেচপ (cork) যচদ্ 

টুকপরা টুকপরা কপর জপের নীপি যফপে যদ্ওয়া যায়, ো হপে যসর্গপো যযমন আোদ্া 

আোদ্া বা একসপঙ্গ কেকর্গপো চমপে জপের উপপর যভপস ওিবার যিষ্টা কপর, যসই 

রকম। যযখাপন জীবন—যযখাপন জগৎ, যসখাপন চকেু না চকেু মন্দ, চকেু না চকেু অশুভ 

থাকপবই থাকপব। একটুখাচন অশুভ যথপকই জগপের সৃচষ্ট হপয়পে। জগপে যয চকেু চকেু 

মন্দ রপয়পে, এ খুব ভাে; কারে সামযভাব এপে এই জগৎই নষ্ট হপয় যাপব। সাময ও 

চবনাি যয এক কথা। যেচদ্ন এই জগৎ িেপে, েেচদ্ন সপঙ্গ সপঙ্গ ভাে-মন্দও িেপব; 

চকন্তু যখন আমরা জগৎপক অচেক্রম কচর, েখন ভাে-মন্দ দুপয়রই পাপর িপে যাই—

পরমানন্দ োভ কচর। 

  

জগপে দুেঃখচবরচহে সুখ, অশুভচবরচহে শুভ—কখনও পাবার সম্ভাবনা যনই; কারে 

জীবপনর অথেই হপে চবনষ্ট সামযভাব। আমাপদ্র িাই মুচক্ত; জীবন সুখ বা শুভ—এ-সপবর 

যকানটাই নয়। সৃচষ্টপ্রবাহ অনন্তকাে ধপর িপেপে—োর আচদ্ও যনই, অন্তও যনই, যযন 

একটা অগাধ হ্রপদ্র উপরকার সদ্া-গচেিীে েরঙ্গ। ঐ হ্রপদ্র এমন সব গভীর িান 

আপে, যযখাপন আমরা এখনও যপৌাঁেপে পাচরচন; আর কেকর্গপো জায়গা আপে, যযখাপন 

সামযভাব পুনেঃিাচপে হপয়পে—চকন্তু উপপরর েরঙ্গ সবেদ্াই িপেপে, যসখাপন অনন্তকাে 

ধপর ঐ সামযাবিা-োপভর যিষ্টা িপেপে| জীবন ও মৃেুয একটা বযাপাপররই চবচভন্ন 

নামমাত্র, একই মুোর এচপি ওচপি। উভয়ই মায়া—এ অবিাটা পচরষ্কার কপর যবাঝাবার 

যজা যনই; এক সমপয় বাাঁিবার যিষ্টা হপে, আবার পরমুু্হূপেে চবনাি বা মৃেুযর যিষ্টা। 

আমাপদ্র যথাথে স্বরূপ আত্মা—এ দুপয়রই পাপর। আমরা যখন ঈশ্বপরর অচস্তত্ব স্বীকার 

কচর, ো আর চকেু নয়, ো প্রকৃেপপক্ষ যসই আত্মাই—যা যথপক আমরা চনপজপদ্র পৃথ্ 

কপর যফপেচে, আর আমাপদ্র যথপক পৃথ্ বপে উপাসনা করচে! চকন্তু যসই উপাসয 

চিরকােই আমাপদ্র প্রকৃে আত্মা—এক ও একমাত্র ঈশ্বর, চযচন পরমাত্মা। 
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যসই নষ্ট সামযাবিা চফপর যপপে যগপে আমাপদ্র প্রথপম েমেঃপক বযথে করপে হপব রজেঃ 

দ্বারা, পপর রজেঃপক জয় করপে হপব সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অপথে যসই চির ধীর প্রিান্ত অবিা, 

যা ধীপর ধীপর বােপে থাপক, যিপষ অনযানয ভাব এপকবাপর িপে যাপব। বন্ধন চোঁপে যফপে 

দ্াও, মুক্ত হও, যথাথে ‘ঈশ্বরেনয়’ হও, েপবই যীশুর মে চপোপক যদ্খপে পাপব। ধমে ও 

ঈশ্বর বেপে অনন্ত িচক্ত, অনন্ত বীযে বুঝায়। দুবেেো—দ্াসত্ব েযাগ কর। যচদ্ েুচম 

মুক্তস্বভাব হও, েপবই েুচম যকবে আত্মামাত্র; যচদ্ মুক্তস্বভাব হও, েপবই অমৃেত্ব 

যোমার করেেগে; যচদ্ মুক্তস্বভাব হন, েপবই বেব—ঈশ্বর যথাথে আপেন। 

  

* * * 

  

জগৎটা আমার জনয, আচম কখনও জগপের জনয নই। ভাে-মন্দ আমাপদ্র দ্াসস্বরূপ, 

আমরা কখনও োপদ্র দ্াস নই। পশুর স্বভাব—উন্নচে করা নয়, বরং যয অবিায় আপে, 

যসই অবিায় পপে থাকা; মানুপষর স্বভাব—মন্দ েযাগ কপর ভােটা পাবার যিষ্টা করা। 

আর যদ্বোর স্বভাব—ভাে-মন্দ চকেুর জনয যিষ্টা থাকপব না—সবেদ্া সবোবিায় আনন্দময় 

হপয় থাকা। আমাপদ্র যদ্বো হপে হপব। হৃদ্য়টাপক সমুপের মে মহা্  কপর যফে; 

সাংসাচরক েুেোর পাপর িপে যাও; এমন-চক অশুভ এপেও আনপন্দ উন্মত্ত হপয় যাও; 

জগৎটাপক একটা েচবর মে যদ্খ; এইচট যজপন রাখ যয, জগপে যকান চকেুই যোমায় 

চবিচেে করপে পাপর না; আর এইচট যজপন জগপের যসৌন্দযে উপপভাগ কর। জগপের 

সুখ চক রকম জান?—যযমন যোট যোট যেপেরা যখো করপে করপে কাদ্ার মধয যথপক 

কাপির পুাঁচে কুচেপয় যপপয়পে। জগপের সুখ-দুেঃপখর উপর িান্তভাপব দৃ্চষ্টপাে কর, ভাে-

মন্দ উভয়পকই সমান বপে যদ্খ—দুই-ই ভগবাপনর যখো; সুেরাং ভাে-মন্দ, সুখ-দুেঃখ—

সপবপেই আনন্দ কর। 

  

* * * 

  

আমার র্গরুপদ্ব বেপেন, ‘সবই নারায়ে বপট, চকন্তু বাা-নারায়পের কাে যথপক সপর 

থাকপে হয়। সব জেই নারায়াে বপট, েপব ময়ো জে খাওয়া যায় না।’  
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‘গগনময় থাপে রচবিন্দ্র-দ্ীপক’ জ্বপে—অনয মচন্দপরর আর চক দ্রকার? ‘সব িকু্ষ যোমার 

িকু্ষ, অথি যোমার িকু্ষ যনই; সব হস্ত যোমার হস্ত, অথি যোমার হস্ত যনই।’  

  

চকেু পাবার যিষ্টা কর না, চকেু এোবার যিষ্টাও কর না—যা চকেু আপস গ্রহে কর, 

‘যদৃ্োোভসন্তুষ্ট’ হও। যকান চকেুপেই চবিচেে না হওয়াই মুচক্ত বা স্বাধীনো। যকবে 

সহয কপর যগপে হপব না, এপকবাপর অনাসক্ত হও। যসই ষাাঁপের গল্পচট মপন যরখ। 

  

একটা মিা অপনকক্ষে ধপর একটা ষাাঁপের চিপে বপসচেে—অপনকক্ষে বসবার পর োর 

চবপবক বুচদ্ধ যজপগ উিে; হয়পো ষাাঁপের চিপে বপস থাকার দ্রুন োর বে কষ্ট হপে—

এই মপন কপর যস ষাাঁেপক সপম্বাধন কপর বেপে োগে, ‘ভাই ষাাঁে, আচম অপনকক্ষে 

যোমার চিপের উপর বপস আচে, যবাধ হয় যোমার অসুচবপধ হপে, আমায় মাপ কর, 

এই আচম উপে যাচে।’ ষাাঁে বেপে, ‘না, না, েুচম সপচরবাপর এপস আমার চিপে বাস 

কর না—োপে আমার চক এপস যায়?’  

  

বুধবার, ২৬ জুন 

  

যখন আমাপদ্র অহংোন থাপক না, েখনই আমরা সবপিপয় ভাে কাজ করপে পাচর, 

অপরপক আমাপদ্র ভাপব সবপিপয় যবিী অচভভূে করপে পাচর। বে বে প্রচেভািােী 

যোপকরা সকপেই এ-কথা জাপনন। ঈশ্বরই একমাত্র যথাথে কেো—োাঁর কাপে হৃদ্য় খুপে 

দ্াও, চনপজ চনপজ চকেু করপে যযও না। শ্রীকৃষ্ণ গীোয় বপেপেন, ‘ন যম পাথোচস্ত কেেবযং 

চত্রষু যোপকষু চকেন।’—যহ অজুেন, চত্রপোপক আমার কেেবয বপে চকেুই যনই। োাঁর উপর 

সমূ্পেে চনভের কর, সমূ্পেেভাপব অনাসক্ত হও, ো হপেই যোমার দ্বারা চকেু কাজ হপব। 

যয-সব িচক্তপে কাজ হয়, যসর্গচে যো আর আমরা যদ্খপে পাই না, আমরা যকবে 

োপদ্র ফেটা যদ্খপে পাই মাত্র। অহংপক সচরপয় দ্াও, নাি কপর যফে, ভুপে যাও; 

যোমার চভের চদ্পয় ঈশ্বর কাজ করুন—এ যো োাঁরই কাজ। আমাপদ্র আর চকেু করপে 

হপব না—যকবে সপর দ্াাঁোপে হপব, োাঁপক কাজ করপে চদ্পে হপব। আমরা যে সপর যাব, 
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েেই ঈশ্বর আমাপদ্র চভের আসপবন। ‘কাাঁিা আচম’টাপক দূ্র কপর দ্াও। যকবে ‘পাকা 

আচম’টাই থা্। 

  

আমরা এখন যা হপয়চে, ো আমাপদ্র চিন্তারই ফেস্বরূপ। সুেরাং যোমরা চক চিন্তা কর, 

যস চবষপয় চবপিষ েক্ষয যরপখা। বাকয যো যগৌে চজচনষ। চিন্তার্গচেই বহুকােিায়ী, আর 

োপদ্র গচেও বহুদূ্রবযাপী। আমরা যয-পকান চিন্তা কচর, োপেই আমাপদ্র িচরপত্রর োপ 

যেপগ যায়; এইজনয সাধুপুরুষপদ্র িাট্টায় বা গাোগাচেপে পযেন্ত োাঁপদ্র হৃদ্পয়র 

ভােবাসা ও পচবত্রোর একটুখাচন রপয় যায় এবং ো আমাপদ্র কেযােসাধনই কপর। 

  

চকেুই কামনা কর না। ঈশ্বপরর চিন্তা কর, চকন্তু যকান ফে-কামনা কর না। যাাঁরা 

কামনািূনয, োাঁপদ্রই কাজ ফেপ্রসূ। চভক্ষাজীবী সন্নযাসীরা যোপকর দ্বাপর দ্বাপর ধমে বহন 

কপর চনপয় যান, চকন্তু োাঁরা মপন কপরন, আমরা চকেুই করচে না। োাঁরা যকানরূপ 

দ্াবীদ্াওয়া কপরন না, োাঁপদ্র কাজ অোেসাপরই হপয় থাপক। যচদ্ োাঁরা (ঐচহক) োন-

বৃপক্ষর ফে২৬ খান, ো হপে যো োাঁপদ্র অহংকার এপস যাপব, আর যা চকেু যোক-

কেযাে োাঁরা করপবন—সব যোপ যপপয় যাপব। যখনই আমরা ‘আচম’ এই কথা বচে, 

েখনই আমরা আহামক বপন যাই আর বচে, আমরা ‘োন’ োভ কপরচে, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ 

‘যিাখ-ঢাকা বেপদ্র মে’ আমরা াাচনপেই ক্রমাগে াুরচে। ভগবা্  যবি ভােভাপব 

আপনাপক েুচকপয় যরপখপেন, োই োাঁর কাজও খুব ভাে। এইরূপ চযচন আপনাপক সমূ্পেে 

েুচকপয় রাখপে পাপরন, চেচন সবপিপয় যবিী কাজ করপে পাপরন। চনপজপক জয় কর, ো 

হপেই সমুদ্য় জগৎ যোমার পদ্েপে আসপব। 

  

সত্ত্বর্গপে অবচিে হপে আমরা সকে বস্তুর আসেস্বরূপ যদ্খপে পাই, েখন আমরা 

পপেচন্দ্রয় এবং বুচদ্ধর অেীে যদ্পি িপে যাই। অহংই যসই বজ্রদৃ্ঢ় প্রািীর, যা আমাপদ্র 

বদ্ধ কপর যরপখপে—সপেযর মুক্ত বাোপস যযপে চদ্পে না—সকে চবষপয়ই, সকে কাপজই 

‘আচম, আমার’ এই ভাব মপন এপন যদ্য়—আমরা ভাচব, আচম অমুক কাজ কপরচে, েমুক 

কাজ কপরচে, ইেযাচদ্। এই কু্ষে আচমত্বটাপক দূ্র কপর দ্াও, আমাপদ্র মপধয এই যয 

অহংরূপ িয়োচন ভাব রপয়পে, োপক এপকবাপর যমপর যফপো। ‘নাহং নাহং, েুাঁহু েুাঁহু’ 
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এই মত্রের উচে ারে কর, প্রাপে প্রাপে এটা অনুভব কর, জীবপন ঐ ভাবটাপক চনপয় এস। 

যেচদ্ন না এই অহংভাব-গচিে জগৎটাপক েযাগ করপে পারচে, েেচদ্ন আমরা কখনই 

স্বগেরাপজয প্রপবি করপে পারব-না—যকউ কখনও পাপরচন, আর পারপবও না। সংসার 

েযাগ করা মাপন—এই ‘অহং’টাপক এপকবাপর ভুপে যাওয়া, অহংটার চদ্পক এপকবাপর 

যখয়াে না রাখা; যদ্পহ বাস করা যযপে পাপর, চকন্তু আমরা যযন যদ্পহর না হপয় যাই। 

এই দুষ্ট ‘আচম’টাপক এপকবাপর নষ্ট কপর যফেপে হপব। যোপক যখন যোমায় মন্দ বেপব, 

েুচম োপদ্র আিীবোদ্ কর; যভপব যদ্খ, োরা যোমার কে উপকার কপরপে; অচনষ্ট যচদ্ 

কারও হয়, যো যকবে োপদ্র চনপজপদ্র হপে। এমন জায়গায় যাও, যযখাপন যোপক 

যোমাপক াৃো কপর; োরা যোমার অহংটাপক যমপর যমপর যোমার যভের যথপক বার কপর 

চদ্্—েুচম ো হপে ভগবাপনর খুব কাপে অগ্রসর হপব। বানরী যযমন োর বাচে াপক আাঁকপে 

ধপর থাপক, চকন্তু পচরপিপষ বাধয হপে োপক েুাঁপে যফপে চদ্পয় োপক পদ্দ্চেে করপেও 

পশ্চাৎপদ্ হয় না, যসইরূপ আমরাও সংসারটাপক যেচদ্ন পাচর আাঁকপে ধপর থাচক, চকন্তু 

অবপিপষ যখন োপক পদ্দ্চেে করপে বাধয হই, েখনই আমরা ঈশ্বপরর কাপে যাবার 

অচধকারী হই। নযায়ধপমের জনয যচদ্ অপপরর অেযািার সহয করপে হয় যো আমরা ধনয; 

যচদ্ আমরা চেখপে পেপে না জাচন যো আমরা ধনয; ঈশ্বপরর কাে যথপক আমাপদ্র 

েফাে করবার চজচনষ অপনক কপম যগে। 

  

যভাগ হপে েক্ষফো সাপ—োপক আমাপদ্র পদ্দ্চেে করপে হপব। আমরা এই যভাগ 

েযাগ কপর অগ্রসর হপে থাচক; চকেুই না যপপয় হয়পো আমরা ননরাপিয অবসন্ন হই। চকন্তু 

যেপগ থাক, যেপগ থাক—কখনই যেে না। এই সংসারটা একটা অসুপরর মে। এ যযন 

একটা রাজয—আমাপদ্র কু্ষে ‘অহং’ োর রাজা। োপক সচরপয় চদ্পয় দৃ্ঢ় হপয় দ্াাঁোও। 

কাম-কােন, নাম-যি েযাগ কপর দৃ্ঢ়ভাপব ঈশ্বরপক ধপর থাক, অবপিপষ আমরা সুপখ 

দুেঃপখ সমূ্পেে উদ্াসীনো োভ করব। ইচন্দ্রয়-িচরোথেোই সুখ—এ ধারো এপকবাপর 

জেবাদ্ী। ওপে এক কোও যথাথে সুখ যনই; যা চকেু সুখ, ো যসই প্রকৃে আনপন্দর 

প্রচেচবম্বমাত্র। 
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যাাঁরা ঈশ্বপর আত্মসমপেে কপরপেন, োাঁরা েথাকচথে কমেীপদ্র যিপয় জগপের জনয অপনক 

যবিী কাজ কপরন। আপনাপক সমূ্পেে শুদ্ধ কপরপে, এমন একজন যোক হাজার 

ধমেপ্রিারপকর যিপয় যবিী কাজ কপর। চিত্তশুচদ্ধ ও যমৌন যথপকই কথার চভের যজার আপস। 

  

পপের মে হও। পে এক জায়গাপেই থাপক, চকন্তু যখন ফুপট ওপি, েখন িারচদ্্ যথপক 

যমৌমাচে আপচন এপস যজাপট। 

  

শ্রীযুক্ত যকিবিন্দ্র যসন ও শ্রীরামকৃপষ্ণর মপধয একচট চবপিষ পাথেকয চেে। শ্রীরামকৃষ্ণপদ্ব 

জগপের চভের পাপ বা অশুভ যদ্খপে যপপেন না—চেচন জগপে চকেু মন্দ যদ্খপে যপপেন 

না, কাপজই যসই মন্দ দূ্র করবার জনয যিষ্টা করারও যকান প্রপয়াজন যবাধ করপেন না। 

আর যকিবিন্দ্র একজন মস্ত ননচেক সংস্কারক, যনো এবং ভারেবষেীয় ্রহমেরসমাপজর 

প্রচেষ্ঠাো চেপেন। দ্বাদ্ি বষে পপর এই িান্তপ্রকৃচে দ্চক্ষপেশ্বপরর মহাপুরুষ শুধু ভারপে 

নয়, সমগ্র জগপের ভাবরাপজয এক চবরাট পচরবেেন এপন চদ্পয় যগপেন। এই-সকে নীরব 

মহাপুরুষ বাস্তচবক মহািচক্তর আধার—োাঁরা যপ্রপম েন্ময় হপয় জীবন-যাপন কপর ভব-

রঙ্গমে হপে সপর যান। োাঁরা কখনও ‘আচম, আমার’ বপেন না। োাঁরা চনপজপদ্র ঈশ্বপরর 

যত্রেরস্বরূপ োন কপরই ধনয মপন কপরন। এরূপ বযচক্তগেই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ-সকপের চনমোো। 

োাঁরা সদ্াই ঈশ্বপরর সপঙ্গ সমূ্পেেভাপব োদ্াত্ময োভ কপরন, এই বাস্তব জগৎ যথপক 

বহুদূ্পর এক ভাব-জগপে বাস কপরন। োাঁরা চকেুই িান না এবং োেসাপর চকেু কপরনও 

না। োাঁরাই প্রকৃেপপক্ষ জগপের সবেপ্রকার উচে ভাপবর যপ্ররকস্বরূপ—োাঁরা জীবনু্মক্ত, 

এপকবাপর অহংিূনয। োাঁপদ্র কু্ষে অহংোন এপকবাপর উপে যগপে, যকান আকাঙ্ক্ষা 

এপকবাপরই যনই। োাঁপদ্র বযচক্তত্ব েুপ্ত হপয় যগপে, োাঁরা শুধুই েত্ত্বস্বরূপ। 

  

বৃহস্পচেবার, ২৭ জুন 

  

(স্বামীজী অদ্য বাইপবপের চনউ যটস্টাপমণ্ট েইয়া আচসপেন এবং পুনবোর ‘জপনর গ্রন্থ’ 

পচেয়া বযাখযা কচরপে োচগপেন।)  
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যীশুখ্রীষ্ট যয িাচন্তদ্াো পাচিপয় যদ্পবন বপেচেপেন, মহমদ্ আপনাপক যসই ‘িাচন্তদ্াো’ 

বপে দ্াবী করপেন। োাঁর মপে—যীশুখ্রীপের অপেৌচকক ভাপব জন্ম হপয়চেে, এ-কথা 

স্বীকার করবার চকেুমাত্র প্রপয়াজন যনই। সকে যুপগ, সকে যদ্পিই এইরূপ দ্াবী যদ্খপে 

পাওয়া যায়। সকে মহামানব দ্াবী কপরপেন, যদ্বো যথপকই োাঁপদ্র জন্ম। 

  

োন আপপচক্ষক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হপে পাচর, চকন্তু োাঁপক কখনই জানপে পাচর না। 

োন একটা চনম্নের অবিামাত্র। যোমাপদ্র বাইপবপেও আপে, আদ্ম যখন ‘োন োভ’ 

করপেন, েখনই োাঁর পেন হে। োর পূপবে চেচন স্বয়ং সেযস্বরূপ, পচবত্রো-স্বরূপ, 

ঈশ্বরস্বরূপ চেপেন। আমাপদ্র মুখ আমাপদ্র যথপক চকেু পৃথ্ পদ্াথে নয়, চকন্তু আমরা 

কখনও আসে মুখটা যদ্খপে পাই না, শুধু প্রচেচবম্বটাই যদ্খপে পাই। আমরা চনপজরাই 

যপ্রমস্বরূপ, চকন্তু যখন ঐ যপ্রমসম্বপন্ধ চিন্তা করপে যাই, েখনই যদ্চখ—আমাপদ্র একটা 

কল্পনার আশ্রয় গ্রহে করপে হয়। োপেই প্রমাে হয় যয, জেবস্তু চিন্তারই বচহেঃপ্রকাি।  

  

চনবৃচত্ত-অপথে সংসার যথপক সপর আসা। চহন্দুপদ্র পুরাপে আপে, প্রথম সৃষ্ট িারজন 

ঋচষপক২৭ হংসরূপী ভগবা্  চিক্ষা চদ্পয়চেপেন—সৃচষ্টপ্রপে যগৌেমাত্র; সুেরাং োাঁরা আর 

প্রজাসৃচষ্ট করপেন না। এর োংপযে এই যয, অচভবযচক্তর অথেই অবনচে; কারে আত্মাপক 

অচভবযচক্ত করপে যগপে িব্দ দ্বারা ঐ অচভবযচক্ত সাচধে হয়, আর ‘িব্দ ভাবপক নষ্ট কপর 

যফপে’।২৮ ো হপেও েত্ত্ব জোবরপে আবৃে না হপয় থাকপে পাপর না, যচদ্ও আমরা 

জাচন যয অবপিপষ এইরূপ আবরপের চদ্পক েক্ষয রাখপে রাখপে আমরা আসেটাপকই 

হাচরপয় যফচে। সকে বে বে আিাযেই এ-কথা যবাপঝন, আর যসইজনযই অবোপররা 

পুনেঃপুনেঃ এপস আমাপদ্র মূে েত্ত্বচট বুচঝপয় চদ্পয় যান, আর যসইকাপের উপপযাগী োর 

একচট নূেন আকার চদ্পয় যান। আমার র্গরুপদ্ব বেপেনেঃ ধমে এক; সকে অবোরকল্প 

পুরুষ একপ্রকার চিক্ষাই চদ্পয় যান, েপব সকেপকই যসই েত্ত্বচট প্রকাি করপে যকান-

না-পকান আকার চদ্পে হয়। যসইজনয োাঁরা োপক োর পুরােন আকার যথপক েুপে চনপয় 

একচট নূেন আকাপর আমাপদ্র সামপন ধপরন। যখন আমরা নাম-রূপ যথপক—চবপিষেেঃ 

যদ্হ যথপক মুক্ত হই, যখন আমাপদ্র ভাে-মন্দ যকান যদ্পহর প্রপয়াজন থাপক না, েখনই 
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যকবে আমরা বন্ধন অচেক্রম করপে পাচর। ‘অনন্ত উন্নচে’ মাপন অনন্তকাপের জনয বন্ধন; 

োর যিপয় সকে রকম আকৃচের ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। সব রকম যদ্হ, এমন-চক যদ্বপদ্হ 

যথপকও আমাপদ্র মুচক্তোভ করপে হপব। ঈশ্বরই একমাত্র সেযবস্তু, সেযবস্তু কখনও দুচট 

থাকপে পাপর না। একমাত্র আত্মাই আপেন, এবং ‘আচমই যসই’ ।  

  

মুচক্তোপভর সহায়ক বপেই শুভকপমের যা মূেয; যয কাজ কপর, ঐ কমে দ্বারা োরই কেযাে 

হয়—অপর কারও চকেু হয় না। 

  

* * * 

  

োন মাপন—যশ্রেীবদ্ধ করা, কেকর্গচে চজচনষপক এক যশ্রেীর চভের যফো। আমরা একই 

প্রকাপরর অপনকর্গচে চজচনষ যদ্খোম—যদ্পখ যসই সবর্গচের একটা যকান নাম চদ্োম, 

োপেই আমাপদ্র মন িান্ত হে। আমরা যকবে কেকর্গচে ‘াটনা’ বা ‘েথয’  আচবষ্কার 

কপর থাচক, চকন্তু যকন যসর্গচে াটপে, ো জানপে পাচর না। অোপনর অন্ধকাপরই আরও 

খাচনকটা যবিী জায়গা এক পাক াুপর এপস আমরা মপন কচর, চকেু োনোভ করোম। 

এই জগপে ‘যকন’র যকান উত্তর পাওয়া যযপে পাপর না; ‘যকন’র উত্তর যপপে হপে 

আমাপদ্র ভগবাপনর কাপে যযপে হপব। ‘োো’যক কখনও প্রকাি করা যায় না। এ যযন 

এক-টুকপরা নুপনর সমুপে পপে যাওয়া—যযই পেে, অমচন গপে সমুপে চমপি যগে। 

  

নবষমযই সৃচষ্টর মূে—একরসো বা সমোই ঈশ্বর। এই নবষমযভাপবর পাপর িপে যাও; 

ো হপেই জীবন ও মৃেুয—দুই-ই জয় করপব, এবং অনন্ত সমপত্ব যপৌাঁেপব, েখনই ্রহপমের 

প্রচেচষ্ঠে হপব—্রহমেরস্বরূপ হপব। মুচক্তোভ কর, যস যিষ্টায় প্রাে যায়, োও স্বীকার। 

একখানা বইপয়র সপঙ্গ োর পাোর্গচের যয সম্বন্ধ, আমাপদ্র সপঙ্গ জন্মান্তপরর 

জীবনর্গচেরও যসই সম্বন্ধ; আমরা চকন্তু অপচরোমী, সাচক্ষস্বরূপ, আত্মা; আর োাঁরই উপর 

জন্মান্তপরর োয়া পেপে; যযমন একটা মিাে খুব যজাপর যজাপর যাারাপে থাকপে যিাপখ 

একটা বৃপত্তর প্রেীচে হয়। আত্মাপেই সমস্ত বযচক্তপত্বর সঙ্গচে; আর যযপহেু আত্মা অনন্ত, 
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অপচরোমী ও অিেে, যসপহেু আত্মা ্রহমেরস্বরূপ—পরমাত্মা। আত্মাপক জীবন বেপে পারা 

যায় না, চকন্তু োই যথপকই সুপখর উৎপচত্ত হয়। 

  

* * * 

  

আজকাে জগপের যোক ভগবানপক পচরেযাগ করপে, কারে োপদ্র ধারো—জগপের 

যেদূ্র সুখস্বােন্দয চবধান করা উচিে, ো চেচন করপেন না; োই যোপক বপে থাপক, 

‘োাঁপক চনপয় আমাপদ্র োভ চক?’ ঈশ্বরপক একজন চমউচনচসপযাচেচটর কেো বপে ভাবপে 

হপব নাচক? 

  

আমরা এইটুকু করপে পাচর যয, আমাপদ্র সব বাসনা, ঈষো, াৃো, যভদ্বুচদ্ধ—এইর্গচেপক 

দূ্র কপর চদ্পে পাচর। ‘কাাঁিা আচম’যক নষ্ট কপর যফেপে হপব, মনপক যমপর যফেপে 

হপব—একরকম মপন মপন আত্মহেযা করা আর চক! িরীর ও মনপক পচবত্র ও সুি রাখ—

চকন্তু যকবে ঈশ্বরোভ করবার যত্রেররূপপ; এইটুকু এপদ্র যথাথে প্রপয়াজন। যকবে সপেযর 

জনযই সপেযর অনুসন্ধান কর; োর দ্বারা আনন্দোভ হপব, এ-কথা যভব না। আনন্দ 

আপনা হপে আসপে পাপর, চকন্তু োর জনযই যযন সেযোপভ উৎসাচহে হপয়া না। 

ঈশ্বরোভ বযেীে অনয যকান উপেিয যরখ না। সেযোভ করবার জনয যচদ্ নরপকর চভের 

চদ্পয় যযপে হয়, োপেও যপে-পা হপয়া না। 
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দেববাণী – ৩ 

শুক্রবার, ২৮ জুন 

  

(অদ্য সকপেই স্বামীজীর সচহে বনপভাজপন যাত্রা কচরয়াচেপেন। যচদ্ও স্বামীজী 

যযখাপনই থাচকপেন, যসখাপনই অচবরাম চিক্ষা চদ্পেন, অদ্যকার উপপদ্পির যকান প্রকার 

‘যনাট’ রাখা হয় নাই; োই চেচন যাহা বচেয়াচেপেন, োহার চকেুই চেচপবদ্ধভাপব নাই। 

েপব বাচহর হইবার পূপবে প্রােরাপির সময় চেচন এই কপয়কচট কথা বচেয়াচেপেনেঃ) 

  

সবেপ্রকার অপন্নর জনয ভগবাপনর প্রচে কৃেে হও—অন্নই ্রহমেরস্বরূপ। োাঁর সবেবযাচপনী 

িচক্তই আমাপদ্র বযচষ্টিচক্তপে পচরেে হপয় আমাপদ্র সবেপ্রকার কাযে করপে সাহাযয 

কপর থাপক। 

  

িচনবার, ২৯ জুন 

  

( অদ্য স্বামীজী গীো হাপে কচরয়া উপচিে হইপেন।)  

  

গীোয় ‘হৃষীপকি’ অথোৎ ইচন্দ্রয় বা (ইচন্দ্রয়যুক্ত) জীবাত্মাগপের ঈশ্বর কৃষ্ণ—

‘র্গোপকি’যক অথোৎ চনোর অধীশ্বর (অথোৎ চনোজয়ী) অজুেনপক উপপদ্ি চদ্পেন। এই 

সংসারই ‘ধমেপক্ষত্র’ কুরুপক্ষত্র। পেপাণ্ডব (অথোৎ ধমে) িে যকৌরপবর (আমরা যয-সকে 

চবষপয় আসক্ত এবং যাপদ্র সপঙ্গ আমাপদ্র সেে চবপরাধ োপদ্র) সপঙ্গ যুদ্ধ করপেন! 

পেপাণ্ডপবর মপধয যশ্রষ্ঠ বীর অজুেন (অথোৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) যসনাপচে। আমাপদ্র সবপিপয় 

আসচক্তর বস্তু—সমুদ্য় ইচন্দ্রয়সুপখর সপঙ্গ যুদ্ধ করপে হপব, োপদ্র যমপর যফেপে হপব। 

আমাপদ্র চনেঃসঙ্গ হপয় দ্াাঁচেপয় থাকপে হপব। আমরা ্রহমেরস্বরূপ, আমাপদ্র আর সমস্ত 

ভাবপক এইভাপব ডুচবপয় চদ্পে হপব। 
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শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই কপরচেপেন, চকন্তু আসচক্তবচজেে হপয়। চেচন সংসাপর চেপেন বপট, 

চকন্তু কখনই সংসাপরর হপয় যানচন। সকে কাজ কর, চকন্তু অনাসক্ত হপয় কর; কাপজর 

জনযই কাজ কর, কখনও চনপজর জনয কর না। 

  

* * * 

  

নামরূপাত্মক যকান চকেু কখনই মুক্তস্বভাব হপে পাপর না। মৃচত্তকা-রূপ আত্মা যথপক 

াটাচদ্র মে আমরা হপয়চে: এ অবিায় আত্মা সীমাবদ্ধ—আর মুক্ত নন; আপপচক্ষক 

সত্তাপক কখনও মুক্ত বো যযপে পাপর না। াট যেক্ষে াট থাপক, েেক্ষে যস কখনই 

বেপে পাপর না, ‘আচম মুক্ত’; যখনই যস নাম-রূপ ভুপে যায়, েখনই মুক্ত হয়। সমুদ্য় 

জগৎটাই আত্মস্বরূপ—বহুভাপব অচভবযক্ত, যযন এক সুপরর মপধযই নানা রেপরং যোো 

হপয়পে—ো না হপে একপাপয় হপয় পেে। সমপয় সমপয় যবসুপরা বাপজ বপট, োপে বরং 

পরবেেী সুপরর ঐকোন আরও চমষ্ট োপগ। মহা্  চবশ্বসঙ্গীপে চেনচট ভাপবর চবপিষ প্রকাি 

যদ্খা যায়—সাময, িচক্ত ও মুচক্ত। 

  

যচদ্ যোমার স্বাধীনো অপরপক কু্ষণ্ণ কপর, ো হপে বুঝপে হপব—েুচম স্বাধীন নও। 

অপপরর যকান প্রকার ক্ষচে কখনও কর না। 

  

চমল্টন বপেপেন, ‘দুবেেোই দুেঃখ।’ কমে ও ফেপভাগ—এই দুচটর অচবচেন্ন সম্বন্ধ। অপনক 

সমপয়ই যদ্খা যায়, যয যবিী হাপস, োপক কাাঁদ্পেও হয় যবিী—যে হাচস েে কান্না। 

‘কমেপেযবাচধকারপস্ত মা ফপেষু কদ্ািন’—কপমেই যোমার অচধকার, ফপে নয়। 

  

* * * 

  

জেবাপদ্র দৃ্চষ্টপে যদ্খপে কুচিন্তার্গচেপক যরাগজীবােু বো যযপে পাপর। আমাপদ্র যদ্হ 

যযন যেৌহচপপণ্ডর মে আর আমাপদ্র প্রপেযক চিন্তা যযন োর উপর আপস্ত আপস্ত হােুচের 

াা মারা—োই চদ্পয় আমরা যদ্হটাপক যযভাপব ইো গিন কচর।  
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আমরা জগপের সমুদ্য় শুভচিন্তারাচির উত্তরাচধকারী, অবিয যচদ্ যসর্গচেপক আমাপদ্র 

মপধয অবাপধ আসপে চদ্ই। 

  

িাস্ত্র যো সবসময় আমাপদ্র মপধযই রপয়পে। মূখে, শুনপে পাে না চক, যোমার চনজ 

হৃদ্পয় চদ্বারাত্র যসই অনন্ত সঙ্গীে ধ্বচনে হপে—‘সচচে নানন্দেঃ সচচে দ্ানন্দেঃ, যসাংহং 

যসাংহম্।’  

  

আমাপদ্র প্রপেযপকর চভের—চক কু্ষে চপপীচেকা, চক স্বপগের যদ্বো—সকপেরই চভের 

অনন্ত োপনর প্রস্রবে রপয়পে। প্রকৃে ধমে একচটই। আমরা োর চবচভন্ন রূপ চনপয়, চবচভন্ন 

প্রেীক চনপয়—োর চবচভন্ন প্রকাি চনপয় ঝগো কপর মচর। যারা খুাঁজপে জাপন, োপদ্র 

কাপে সেযযুগ যো এখনই রপয়পে। আমরা চনপজরাই নষ্ট হপয়চে, আর মপন করচে—জগৎ 

সংসার যগাল্লায় যগপে। 

  

এ জগপে পূেেিচক্তর যকান কাযে থাপক না। োপক যকবে ‘অচস্ত’ বা ‘সৎ’ মাত্র বো যায়, 

োর দ্বারা যকান কাজ হয় না। 

  

যথাথে চসচদ্ধোভ এক বপট, েপব আপপচক্ষক চসচদ্ধ নানাচবধ হপে পাপর। 

  

রচববার, ৩০ জুন 

  

একটা চকেু কল্পনা আশ্রয় না কপর চিন্তা করবার যিষ্টা আর অসম্ভবপক সম্ভব করবার 

যিষ্টা—এক কথা। আমরা যকান একচট চবপিষ জীবপক অবেম্বন না কপর স্তনযপায়ী যকান 

জীপবর ধারো করপে পাচর না। ঈশ্বপরর ধারোসম্বপন্ধও ঐ কথা।  

  

জগপে যেপ্রকার ভাব বা ধারো আপে, োর যয সূক্ষ্ম সারচনষ্কষে, োপকই আমরা ‘ঈশ্বর’ 

বচে। 
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প্রপেযক চিন্তার দুচট ভাগ আপে—একচট হপে ভাব, আর চদ্বেীয়চট ঐ ভাবপদ্যােক ‘িব্দ’; 

আমাপদ্র ঐ দুচটপকই চনপে হপব। চক চবোনবাদ্ী (Idealist), চক জেবাদ্ী (Materialist), 

কারও মে খাাঁচট সেয নয়। ভাব ও োর প্রকাি দুই-ই আমাপদ্র চনপে হপব। 

  

আমরা আরচিপেই আমাপদ্র মুখ যদ্খপে পাই—সমুদ্য় োনও যসইরকম প্রচেচবচম্বে 

বস্তুরই োন। যকউ কখনও োর চনপজর আত্মা বা ঈশ্বরপক জানপে পারপব না, চকন্তু 

আমরা স্বয়ংই যসই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। 

  

েখনই যোমার চনবোে-অবিা োভ হপব, যখন যোমার ‘েুচমত্ব’ থাকপব না। বুদ্ধ 

বপেচেপেনেঃ যখন ‘েুচম’ থাকপব না, েখনই যোমার যথাথে অবিা—েখনই যোমার 

সপবোচে  অবিা অথোৎ যখন কু্ষে বা কাাঁিা আচমটা িপে যাপব। 

  

অচধকাংি বযচক্তর মপধয যসই অভযন্তরীে চদ্বয যজযাচেেঃ আবৃে ও অস্পষ্ট হপয় রপয়পে; 

যযন একটা যোহার চপপপর চভের একটা আপো রপয়পে, ঐ আপোর একচট রচিও বাইপর 

আসপে পারপে না। একটু একটু কপর পচবত্রো ও চনেঃস্বাথেো অভযাস করপে করপে 

আমরা ঐ মাপঝর আোেটাপক ক্রমিেঃ পােো কপর যফেপে পাচর। অবপিপষ যসটা 

কাপির মে স্বে হপয় যায়। শ্রীরামকৃপষ্ণ যযন ঐ যোহার চপপপ কাপি পচরেে হপয়পে। 

োর মধয চদ্পয় যসই অভযন্তরীে যজযাচেেঃ যথাথেরূপপ যদ্খা যাপে। আমরা সকপেই 

এইরূপ কাপির চপপপ হবার পপথ িপেচে—এমন-চক, এর যিপয়ও উচে ের চবকাপির আধার 

হব। চকন্তু যেচদ্ন পযেন্ত আপদ্ৌ যকান চপপপ রপয়পে, েেচদ্ন আমাপদ্র জে উপাপয়র 

সাহাপযযই চিন্তা করপে হপব। অসচহষু্ণ বযচক্ত যকান কাপে চসদ্ধ হপে পাপর না। 

  

* * * 

  

বে বে সাধুপুরুপষরা আদ্িে েপত্ত্বর (Principle) দৃ্ষ্টান্তস্বরূপ; চকন্তু চিপষযরা বযচক্তপকই 

আদ্িে বা েত্ত্ব কপর যোপে, আর বযচক্তপক নাোিাো করপে করপে েত্ত্বটা ভুপে যায়। 
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বুদ্ধ সর্গে ঈশ্বর-ভাবপক ক্রমাগে আক্রমে কপরচেপেন বপেই ভারপে প্রচেমাপূজার 

সূত্রপাে হে! নবচদ্ক যুপগ প্রচেমার অচস্তত্বই চেে না, েখন যোপক সবেত্র ঈশ্বর দ্িেন 

করে। চকন্তু বুপদ্ধর প্রিাপরর ফপে আমরা জগৎস্রষ্টা ও ‘আমাপদ্র সখা’ ঈশ্বরপক হারাোম, 

আর োর প্রচেচক্রয়াস্বরূপ প্রচেমাপূজার উৎপচত্ত হে। যোপক বুপদ্ধর মূচেে গপে পূজা 

করপে আরম্ভ করপে। যীশুখ্রীষ্ট-সম্বপন্ধও োই হপয়পে। কাি-পাথপরর পূজা যথপক যীশু-

বুপদ্ধর পূজা পযেন্ত—সবই প্রচেমাপূজা, চকন্তু যকান-না-পকানরূপ মূচেে বযেীে আমাপদ্র 

িেপে পাপর না। 

  

* * * 

  

যজার কপর সংস্কাপরর যিষ্টার ফে এই যয, োপে সংস্কার বা উন্নচের গচেপরাধ হয়। 

কাউপক বে না—‘েুচম মন্দ’, বরং োপক বে—‘েুচম ভােই আে, আরও ভাে হও।’  

  

পুরুেরা সব যদ্পিই অচনষ্ট কপর থাপক; কারে োরা যোকপক গাে যদ্য় ও োপদ্র 

সমাপোিনা কপর। োরা একটা দ্চে ধপর টান যদ্য়, মপন কপর—যসটাপক চিক করপব, 

চকন্তু োর ফপে আর দু-চেনটা দ্চে িানভ্রষ্ট হপয় পপে। যপ্রপম কখনও যকউ গাে-মন্দ 

কপর না, শুধু প্রচেষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাপেই মানুষ ঐ রকম কপর থাপক। ‘নযায়সঙ্গে রাগ’ বপে 

যকান চজচনষ যনই। 

  

যচদ্ েুচম কাউপক চসংহ হপে না দ্াও, ো হপে যস ধূেে িৃগাে হপয় দ্াাঁোপব। স্ত্রীজাচে 

িচক্তস্বরূচপেী, চকন্তু এখন ঐ িচক্ত যকবে মন্দ চবষপয় প্রযুক্ত হপে। োর কারে, পুরুষ 

োর উপর অেযািার করপে। এখন যস িৃগােীর মে; চকন্তু যখন োর উপর আর অেযািার 

হপব না, েখন যস চসংহী হপয় দ্াাঁোপব। 

  

সাধারেেেঃ ধমেভাবপক চবিার-বুচদ্ধ দ্বারা চনয়চমে করা উচিে। ো না হপে ঐ ভাপবর 

অবনচে হপয় ওটা ভাবুকো-মাপত্র পচরেে হপে পাপর। 

  

* * * 
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আচস্তকমাপত্রই স্বীকার কপরন যয, এই পচরোমী জগপের পশ্চাপে একটা অপচরোমী বস্তু 

আপে—যচদ্ও যসই িরম পদ্াপথের ধারো-সম্বপন্ধ োাঁপদ্র মপধয মেপভদ্ আপে। বুদ্ধ এটা 

সমূ্পেে অস্বীকার কপরচেপেন। চেচন বেপেন, ‘্রহমের বা আত্মা বপে চকেু যনই।’  

  

িচরত্র-চহসাপব জগপের মপধয বুদ্ধ সকপের যিপয় বে; োরপর খ্রীষ্ট। চকন্তু গীোয় শ্রীকৃষ্ণ 

যা বপে যগপেন, োর মে মহা্  উপপদ্ি জগপে আর যনই। চযচন যসই অদু্ভে কাবয রিনা 

কপরচেপেন, চেচন যসই-সব চবরে মহাত্মাপদ্র মপধয একজন, যাাঁপদ্র জীবন দ্বারা সমগ্র 

জগপে এক এক নবজীবপনর যস্রাে বপয় যায়। চযচন গীো চেপখপেন, োাঁর মে আশ্চযে 

মাথা মনুষযজাচে আর কখনও যদ্খপে পাপব না! 

  

জগপে একটামাত্র িচক্তই রপয়পে—যসইপটই কখনও মন্দ, কখনও বা ভােভাপব অচভবযক্ত 

হপে। ঈশ্বর আর িয়োন একই নদ্ী—যকবে যস্রােটা পরস্পপরর চবপরীে-গামী। 
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দেববাণী – ৪ 

যসামবার, ১ জুোই 

  

(শ্রীরামকৃষ্ণপদ্ব) 

শ্রীরামকৃপষ্ণর চপো একজন খুব চনষ্ঠাবা্  ্রহামেরে চেপেন—এমন-চক, চেচন সকে প্রকার 

্রহামেরপেরও দ্ান গ্রহে করপেন না। জীচবকার জনয োাঁর সাধারপের মে যকান কাজ করবার 

যজা চেে না। পুাঁচথ চবচক্র করবার বা কারও িাকচর করবার যজা যো চেেই না, এমন-চক, 

োাঁর যকান যদ্বমচন্দপর যপৌপরাচহেয করবারও উপায় চেে না। চেচন একরূপ আকািবৃচত্ত 

অবেম্বন কপর চেপেন, যা অযাচিেভাপব উপচিে হে, োপেই োাঁর খাওয়া-পরা িেে; 

চকন্তু োও যকান পচেে ্রহামেরপের কাে যথপক চেচন গ্রহে করপেন না। চহন্দুধপমে 

যদ্বমচন্দপরর যেমন প্রাধানয যনই। যচদ্ সব মচন্দর ধ্বংস হপয় যায়, োপেও ধপমের 

চবন্দুমাত্র ক্ষচে হপব না। চহন্দুপদ্র মপে চনপজর জনয বােী নেচর করা স্বাথেপরোর কাজ; 

যকবে যদ্বো ও অচেচথপদ্র জনয বােী নেচর করা যযপে পাপর। যসই জনয যোপক 

ভগবাপনর চনবাস- রূপপ মচন্দরাচদ্ চনমোে কপর থাপক। 

  

অচেিয় পাচরবাচরক অসেেো যহেু শ্রীরামকৃষ্ণ অচে অল্পবয়পস এক মচন্দপর পূজারী 

হপে বাধয হপয়চেপেন। মচন্দপর জগজ্জননীর মূচেে প্রচেচষ্ঠে চেে—োাঁপক প্রকৃচে বা কােীও 

বপে থাপক। একচট নারীমূচেে একচট পুরুষমূচেের উপর দ্াাঁচেপয় আপেন—োপে এই প্রকাি 

হপে যয, মায়াবরে উপন্মাচিে না হপে আমরা োনোভ করপে পাচর না। ্রহমের স্বয়ং স্ত্রী 

বা পুরুষ চকেুই নন—চেচন অোে ও অপেয়। চেচন যখন চনপজপক অচভবযক্ত কপরন, 

েখন চেচন চনপজপক মায়ার আবরপে আবৃে কপর জগজ্জননীরূপ ধারে কপরন ও 

সৃচষ্টপ্রপপের চবস্তার কপরন। যয পুরুষমূচেেচট িয়ানভাপব রপয়পেন, চেচন চিব বা ্রহমের, 

চেচন মায়াবৃে হপয় িব হপয়পেন। অস্দ্বেবাদ্ী বা োনী বপেন, ‘আচম যজার কপর মায়া 

কাচটপয় ্রহমেরপক প্রকাি করব।’ চকন্তু নদ্বেবাদ্ী বা ভক্ত বপেন, ‘আমরা যসই জগজ্জননীর 
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কাপে প্রাথেনা করপে চেচন দ্বার যেপে যদ্পবন, আর েখনই ্রহমের প্রকাচিে হপবন, োাঁরই 

হাপে িাচব রপয়পে।’  

  

প্রচেচদ্ন মা-কােীর যসবা-পূজা করপে করপে এই েরুে পুপরাচহপের হৃদ্পয় ক্রপম এমন 

েী্রহ বযাকুেো ও ভচক্তর উপেক হে যয, চেচন আর চনয়চমেভাপব মচন্দপর পূজার কাজ 

িাোপে পারপেন না। সুেরাং চেচন ো পচরেযাগ কপর মচন্দপরর এোকার চভেপরই 

যযখাপন একপাপি যোটখাপটা জঙ্গে চেে, যসইখাপন চগপয় চদ্বারাত্র ধযানধারো করপে 

োগপেন। যসচট চিক গঙ্গার উপপরই চেে; একচদ্ন গঙ্গার প্রবে যস্রাপে চিক একখাচন 

কুচটর-চনমোপের উপপযাগী সব চজচনষপত্র োাঁর কাপে যভপস এে। যসই কুচটপর যথপক চেচন 

ক্রমাগে প্রাথেনা করপে োগপেন ও কাাঁদ্পে োগপেন—জগজ্জননী োো আর যকান 

চবষপয়র চিন্তা, চনপজর যদ্হরক্ষার চিন্তা পযেন্ত োাঁর রইে না। োাঁর এক আত্মীয় এই সমপয় 

োাঁপক চদ্পনর মপধয একবার কপর খাইপয় যযপেন, আর োাঁর েত্ত্বাবধান করপেন। চকেুচদ্ন 

পর এক সন্নযাচসনী এপস োাঁপক োাঁর ‘মা’যক পাবার সহায়ো করপে োগপেন। োাঁর যয-

যকান প্রকার র্গরুর প্রপয়াজন হে, োাঁরা চনপজ যথপকই োাঁর কাপে এপস উপচিে হপেন। 

সকে সম্প্রদ্াপয়র যকান-না-পকান সাধু এপস োাঁপক উপপদ্ি চদ্পয়চেপেন, আর চেচন 

আগ্রহ কপর সকপেরই উপপদ্ি শুনপেন। েপব চেচন যকবে যসই জগন্মাোরই উপাসনা 

করপেন—োাঁর কাপে সবই ‘মা’ বপে মপন হে। 

  

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও চবরুপদ্ধ কখনও কো কথা বপেনচন। োাঁর হৃদ্য় এে উদ্ার চেে যয, 

সকে সম্প্রদ্ায়ই ভাবে—চেচন োপদ্রই যোক। চেচন সকেপকই ভােবাসপেন। োাঁর 

দৃ্চষ্টপে সকে ধমেই সেয, োাঁর কাপে সকপেরই িান চেে। চেচন মুক্তস্বভাব চেপেন, চকন্তু 

সকপের প্রচে সমান যপ্রপমই োাঁর মুক্ত স্বভাপবর পচরিয় পাওয়া যযে, বজ্রবৎ কপিারোয় 

নয়। এইরূপ যকামে থাপকর যোপকরাই নূেন ভাব সৃচষ্ট কপরন, আর ‘হাাঁক-পডপক’ থাপকর 

যোক ঐ ভাব িাচরচদ্পক েচেপয় যদ্ন। যসণ্ট পে এই যিষ থাপকর চেপেন। োই চেচন 

সপেযর আপোক িেুচদ্েপক চবস্তার কপরচেপেন। 
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যসণ্ট পপের যুগ চকন্তু এখন আর যনই। আমাপদ্রই এ যুপগর নূেন আপোক হপে হপব। 

আমাপদ্র যুপগর এখন চবপিষ প্রপয়াজন—এমন একচট সঙ্ঘ, যা আপনা হপেই চনপজপক 

যদ্িকাপের উপপযাগী কপর যনপব। যখন ো হপব, েখন যসইচটই হপব জগপের যিষ ধমে। 

সংসার িক্র িেপব—আমাপদ্র োপক সাহাযয করপে হপব, োপক বাধা চদ্পে িেপব না। 

নানাচবধ ধমেভাবরূপ েরঙ্গ উিপে পেপে, আর যসই-সকে েরপঙ্গর িীষেপদ্পি যসই যুপগর 

অবোর চবরাজ করপেন। রামকৃষ্ণ বেেমান যুপগর উপপযাগী ধমেচিক্ষা চদ্পে এপসচেপেন, 

োাঁর ধমে গিনমূেক, এপে ধ্বংসমূেক চকেু যনই। োাঁপক নূেন কপর প্রকৃচের কাপে চগপয় 

সেয জানবার যিষ্টা করপে হপয়চেে, ফপে চেচন নবোচনক ধমে োভ কপরচেপেন। যস-

ধমে কাউপক চকেু যমপন চনপে বপে না, চনপজ পরখ কপর চনপে বপে; বপে, ‘আচম সেয 

দ্িেন কপরচে, েুচমও ইো করপে যদ্খপে পার। আচম যয-সাধন অবেম্বন কপরচে, েুচমও 

যসই সাধন কর, ো হপে েুচমও আমার মে সেয দ্িেন করপব।’ ঈশ্বর সকপের কাপেই 

আসপবন—যসই সামঞ্জসয সকপেরই আয়পত্তর চভের রপয়পে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপপদ্ি 

চদ্পয় যগপেন, যসর্গচে চহন্দুধপমের সারস্বরূপ, োাঁর চনপজর সৃষ্ট যকান নূেন বস্তু নয়। আর 

চেচন যসর্গচে োাঁর চনজস্ব বপে কখনও দ্াবীও কপরনচন; চেচন নামযপির চকেুমাত্র 

আকাঙ্ক্ষা করপেন না। োাঁর বয়স যখন প্রায় িচল্লি, যসই সময় চেচন প্রিার করপে আরম্ভ 

কপরন। চকন্তু চেচন ঐ প্রিাপরর জনয কখনও বাইপর যকাথাও যানচন। যারা োাঁর কাপে 

এপস উপপদ্ি গ্রহে করপব, োপদ্র জনয চেচন অপপক্ষা কপরচেপেন। 

  

চহন্দুসমাপজর প্রথানুযায়ী োাঁর চপোমাো োাঁর যযৌবপনর প্রারপম্ভ পাাঁি বেপরর একচট যোট 

যমপয়র সপঙ্গ োাঁর চবপয় চদ্পয়চেপেন। বাচেকা এক সুদূ্র পল্লীপে োাঁর চনজ পচরজপনর 

মপধযই বাস করপে থাপকন—োাঁর যুবা পচে যয চক কপিার সাধনার চভের চদ্পয় ঈশ্বপরর 

পপথ অগ্রসর হচেপেন, োর চবষয় চেচন চকেু জানপেন না। যখন চেচন বে হপেন, েখন 

োাঁর স্বামী ভগবৎপপ্রপম েন্ময় হপয় চগপয়পেন। চেচন যহাঁপট যদ্ি যথপক দ্চক্ষপেশ্বর 

কােীবােীপে োাঁর কাপে উপচিে হপেন। স্বামীপক যদ্পখই চেচন বুঝপে পারপেন—োাঁর 

চক অবিা; কারে চেচন স্বয়ং মহা পচবত্রা চবশুদ্ধা ও উন্নেস্বভাবা চেপেন। চেচন োাঁর কাপজ 
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যকবে সাহাযয করবার ইোই কপরচেপেন; োাঁর কখনও এ-ইো হয়চন যয, োাঁপক গৃহপির 

পযোপয় যটপন নাচমপয় আপনন। 

  

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারপে মহা্  অবোরপুরুষগপের মপধয একজন বপে পূচজে হপয় থাপকন। 

োাঁর জন্মচদ্ন যসখাপন ধপমোৎসব-রূপপ পচরগচেে হপয় থাপক। 

  

* * * 

  

একচট চবচিষ্টেক্ষেযুক্ত যগাোকার চিো চবষু্ণ অথোৎ সবেবযাপী ভগবাপনর প্রেীকরূপপ 

বযবহৃে হপয় থাপক। প্রােেঃকাপে পুপরাচহে এপস যসই িােগ্রামচিোপক পুষ্পিন্দন 

ননপবদ্যাচদ্ দ্বারা পূজা কপরন, ধূপকপূেরাচদ্র দ্বারা আরচে কপরন, োরপর োাঁর িয়ন চদ্পয় 

ঐভাপব পূজা করার জনয োাঁর কাপে ক্ষমা প্রাথেনা কপরন। ঈশ্বর স্বরূপেেঃ রূপচববচজেে 

হপেও চেচন ঐরূপ প্রেীক বা যকানরূপ জেবস্তুর সাহাযয বযেীে োাঁর উপাসনা করপে 

পারপেন না, এই যদ্াষ বা দুবেেোর জনয পূজারী োাঁর কাপে ক্ষমা প্রাথেনা কপরন। চেচন 

চিোচটপক স্নান করান, কাপে পরান এবং চনপজর নিেনযিচক্ত দ্বারা োাঁর প্রাে প্রচেষ্ঠা 

কপরন। 

  

একচট সম্প্রদ্ায় আপে, োরা বপে—ভগবানপক যকবে চিব ও সুন্দর-রূপপ পূজা করা 

দুবেেোমাত্র, আমাপদ্র অচিব রূপপকও ভােবাসপে হপব, পূজা করপে হপব। এই 

সম্প্রদ্ায় চেব্বে যদ্পির সবেত্র চবদ্যমান, আর োপদ্র চভের চববাহ-পদ্ধচে যনই। এই 

সম্প্রদ্াপয়র ভারপে প্রকািযভাপব থাকবার যজা যনই, সুেরাং োরা যগাপপন যগাপপন 

সম্প্রদ্ায় কপর থাপক। যকান ভেপোক র্গপ্তভাপব চভন্ন এই-সকে সম্প্রদ্াপয় যযাগ চদ্পে 

পাপরন না। চেব্বে-পদ্পি চেনবার সমাচধকারবাদ্২৯ কাপযে পচরেে করবার যিষ্টা 

হপয়চেে, চকন্তু প্রচেবারই যস-পিষ্টা চবফে হয়। োরা খুব েপসযা কপর, আর িচক্ত 

(চবভূচে)-োপভর চদ্্ চদ্পয় খুব সাফেযও োভ কপর থাপক। 

  

‘েপস্’ িপব্দর ধাত্বথে োপ যদ্ওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাপদ্র উচে  প্রকৃচেপক ‘েপ্ত’ 

বা উপত্তচজে করবার সাধনা বা প্রচক্রয়াচবপিষ। যযমন, হয়পো উদ্য়াস্ত জপ করা—
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সূপযোদ্য় হপে সূযোস্ত পযেন্ত ক্রমাগে ওঙ্কার-জপ। এই-সকে চক্রয়ার দ্বারা এমন একটা 

িচক্ত জন্মায়, যাপক—আধযাচত্মক বা যভৌচেক—যয-পকানরূপপ ইো পচরেে করা যযপে 

পাপর। এই েপসযার ভাব সমগ্র চহন্দুধপমে ওেপপ্রাে রপয়পে। এমন-চক চহন্দুরা বপেন যয, 

ঈশ্বরপকও জগৎসৃচষ্ট করবার জনয েপসযা করপে হপয়চেে। এটা যযন মানচসক 

যত্রেরচবপিষ—এ চদ্পয় সব করা যযপে পাপর। িাপস্ত্র আপে—‘চত্রভুবপন এমন চকেু যনই, যা 

েপসযা দ্বারা পাওয়া যায় না।’  

  

যয-সব যোক এমন সব সম্প্রদ্াপয়র মোমে বা কাযেকোপ বেেনা কপর, যযর্গচের সপঙ্গ 

োপদ্র সহানুভূচে যনই, োরা োেসাপর বা অোেসাপর চমথযাবাদ্ী। যারা 

সম্প্রদ্ায়চবপিপষ দৃ্ঢ়চবশ্বাসী, োরা অপর সম্প্রদ্াপয় যয সেয আপে, ো বে একটা যদ্খপে 

পায় না। 

  

ভক্তপশ্রষ্ঠ হনুমানপক একবার চজোসা করা হপয়চেে—আজ মাপসর যকা্  োচরখ? চেচন 

োপে উত্তর চদ্পয়চেপেন, ‘রামই আমার চিরচদ্পনর সন োচরখ সব। আচম আর যকান 

োচরখ গ্রাহয কচর না।’  

  

মঙ্গেবার, ২ জুোই 

  

(জগজ্জননী) 

িাপক্তরা জগপের যসই সবেবযাচপনী িচক্তপক মা বপে পূজা কপর থাপকন—কারে মা-নাপমর 

যিপয় চমষ্ট নাম আর চকেু যনই। ভারপে মাোই নারী-িচরপত্রর সপবোচে  আদ্িে। ভগবানপক 

মােৃরূপপ, যপ্রপমর উচে েম চবকািরূপপ পূজা করাপক চহন্দুরা ‘দ্চক্ষোিার’ বা ‘দ্চক্ষেমাগে’ 

বপেন, ঐ উপাসনায় আমাপদ্র আধযাচত্মক উন্নচে হয়, মুচক্ত হয়—এর দ্বারা কখনও ঐচহক 

উন্নচে হয় না। আর োরাঁ ভীষে রূপপর—রুেমূচেের উপাসনাপক ‘বামািার’ বা ‘বামমাগে’ 

বপে; সাধারেেেঃ এপে সাংসাচরক উন্নচে খুব হপয় থাপক, চকন্তু আধযাচত্মক উন্নচে বে 

একটা হয় না। কাপে ঐ যথপক অবনচে এপস থাপক, আর যারা ঐ সাধন কপর, যসই 

জাচের এপকবাপর ধ্বংস হপয় যায়। 
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জননীই িচক্তর প্রথম চবকাি-স্বরূপ, আর জনপকর ধারো যথপক জননীর ধারো ভারপে 

উচে ের চবপবচিে হপয় থাপক। মা-নাম করপেই িচক্তর ভাব, সবেিচক্তমত্তা—ঐশ্বচরক 

িচক্তর ভাব এপস থাপক, চিশু যযমন চনপজর মাপক সবেিচক্তময়ী মপন কপর ভাপব—মা সব 

করপে পাপর। যসই জগজ্জননী ভগবেীই আমাপদ্র অভযন্তপর চনচেো কুণ্ডচেনী—োাঁপক 

উপাসনা না কপর আমরা কখনও চনপজপদ্র জানপে পাচর না। 

  

সবেিচক্তমত্তা, সবেবযাচপো ও অনন্ত দ্য়া—যসই জগজ্জননী ভগবেীর র্গে। জগপে যে 

িচক্ত আপে, চেচনই োর সমচষ্টরূচপেী। জগপে যে িচক্তর চবকাি যদ্খা যায়, সবই যসই 

মা। চেচনই প্রােরূচপেী, চেচনই বুচদ্ধরূচপেী, চেচনই যপ্রমরূচপেী। চেচন সমগ্র জগপের 

চভের রপয়পেন, আবার জগৎ যথপক সমূ্পেে পৃথ্। চেচন একজন বযচক্ত—োাঁপক জানা 

যযপে পাপর এবং যদ্খা যযপে পাপর (পযমন রামকৃষ্ণ োাঁপক যজপনচেপেন ও যদ্পখচেপেন)। 

যসই জগন্মাোর ভাপব প্রচেচষ্ঠে হপয় আমরা যা খুিী োই করপে পাচর। চেচন অচে সত্বর 

আমাপদ্র প্রাথেনার উত্তর চদ্পয় থাপকন। 

  

চেচন যখন ইো—যয-পকানরূপপ আমাপদ্র যদ্খা চদ্পে পাপরন। যসই জগজ্জননীর নাম ও 

রূপ—দুই-ই থাকপে পাপর, অথবা রূপ না যথপক শুধু নাম থাকপে পাপর। োাঁপক এই-

সকে চবচভন্ন ভাপব উপাসনা করপে করপে আমরা এমন এক অবিায় উপনীে হই, 

যযখাপন নামরূপ চকেুই যনই, যকবে শুদ্ধসত্তামাত্র চবরাচজে।  

  

যযমন যকান িরীরচবপিপষর সমুদ্য় যকাষর্গচে (cells) চমপে একচট মানুষ হয়, যসইরূপ 

প্রপেযক জীবাত্মা যযন এক-একচট যকাষস্বরূপ, এবং োপদ্র সমচষ্ট ঈশ্বর—আর যসই অনন্ত 

পূেে েত্ত্ব (্রহমের) োরও অেীে। সমুে যখন চির থাপক, েখন োপক বো যায় ‘্রহমের’, আর 

যসই সমুপে যখন েরঙ্গ ওপি, েখন োপকই আমরা ‘িচক্ত’ বা ‘মা’ বচে। যসই িচক্ত বা 

মহামায়াই যদ্িকােচনচমত্ত-স্বরূপ। যসই ্রহমেরই মা। োাঁর দুই রূপ—একচট সচবপিষ বা 

সর্গে, এবং অপরচট চনচবেপিষ বা চনর্গেে। প্রথপমাক্ত রূপপ চেচন ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; 

চদ্বেীয় রূপপ চেচন অোে ও অপেয়। যসই চনরুপাচধক সত্তা যথপকই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ 
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এই চত্রত্বভাব এপসপে। সমস্ত সত্তা—যা চকেু আমরা জানপে পাচর, সবই এই চত্রপকাোত্মক 

অচস্তত্ব; এচটই চবচিষ্টাস্দ্বে-ভাব। 

  

যসই জগদ্ম্বার এক কো—এক চবন্দু হপেন কৃষ্ণ, আর এক কো বুদ্ধ, আর এক কো 

খ্রীষ্ট। আমাপদ্র পাচথেব জননীপে যসই জগন্মোর যয এক কো প্রকাি রপয়পে, োরই 

উপাসনাপে মহত্ত্ব োভ হয়। যচদ্ পরম োন ও আনন্দ িাও, েপব যসই জগজ্জননীর 

উপাসনা কর। 

  

বুধবার, ৩ জুোই 

  

সাধারেভাপব বেপে যগপে বো যায়, ভপয়পেই মানুপষর ধপমের আরম্ভ। ঈশ্বরভীচেই 

োপনর আরম্ভ। চকন্তু পপর ো যথপক এই উচে ের ভাব আপস যয, ‘পূেে যপ্রপমর উদ্পয় ভয় 

দূ্পর যায়।’ যেক্ষে পযেন্ত না আমরা োনোভ করচে, যেক্ষে পযেন্ত না আমরা জানপে 

পারচে—ঈশ্বর চক বস্তু, েেক্ষে পযেন্ত চকেু না চকেু ভয় থাকপবই। যীশুখ্রীষ্ট মানুষ চেপেন, 

সুেরাং চেচন জগপে অপচবত্রো যদ্খপে যপপেন—আর োর খুব চনন্দাও কপর যগপেন। 

চকন্তু ঈশ্বর অনন্তর্গপে যশ্রষ্ঠ, চেচন জগপে চকেু অনযায় যদ্খপে পান না, সুেরাং োাঁর 

যক্রাপধরও যকান কারে যনই। অনযাপয়র প্রচেবাদ্ বা চনন্দাবাদ্ কখনও সপবোচে  ভাব হপে 

পাপর না। যডচভপডর হস্ত যিাচেপে কেুচষে চেে, যসই জনয চেচন মচন্দর চনমোে করপে 

পাপরনচন।৩০ 

  

আমাপদ্র হৃদ্পয় যপ্রম, ধমে ও পচবত্রোর ভাব যেই বােপে থাপক, েেই আমরা বাইপর 

যপ্রম, ধমে ও পচবত্রো যদ্খপে পাই। আমরা অপপরর কাপযের যয চনন্দাবাদ্ কচর, ো 

প্রকৃেপপক্ষ আমাপদ্র চনপজপদ্রই চনন্দা। েুচম যোমার কু্ষে ্রহমেরাণ্ডটাপক চিক কর—যা, 

যোমার হাপের চভের রপয়পে—ো হপে বৃহৎ ্রহমেরাণ্ডও যোমার পপক্ষ আপনা-আপচন চিক 

হপয় যাপব। এ যযন জেচিচেচবোপনর (Hydrostatics) সমসযার মে—একচবন্দু জপের 

িচক্তপে সমগ্র জগৎপক সামযাবিায় রাখা যযপে পাপর। আমাপদ্র চভেপর যা যনই, 

বাইপরও ো যদ্খপে পাচর না। বৃহৎ ইচঞ্জপনর পপক্ষ েৎসদৃ্ি অচে কু্ষে ইচঞ্জন যযরূপ, 
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সমগ্র জগপের েুেনায় আমরাও যসইরূপ। কু্ষে ইচঞ্জনচটর চভের যকান যগােমাে যদ্পখ 

আমরা বৃহৎ ইচঞ্জনচটপেও যকান যগাে হপয়পে, এরূপ কল্পনা কপর থাচক।  

  

জগপে যথাথে যা চকেু উন্নচে হপয়পে, ো যপ্রপমর িচক্তপেই হপয়পে। যদ্াষ যদ্চখপয় যদ্চখপয় 

যকান কাপে ভাে কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বের ধপর যসটা পরীক্ষা কপর যদ্খা 

যগপে। চনন্দাবাপদ্ যকানই ফে হয় না। 

  

যথাথে নবদ্াচন্তকপক সকপের সচহে সহানুভূচে করপে হপব, কারে অস্দ্বেবাদ্ বা সমূ্পেে 

একত্বভাবই যবদ্াপন্তর সারমমে। নদ্বেবাদ্ীরা সাধারেেেঃ যগাাঁো হপয় থাপক—োরা মপন 

কপর, োপদ্র পথই একমাত্র পথ। ভারপে নবষ্ণব সম্প্রদ্ায় নদ্বেবাদ্ী, আর োরা অেযন্ত 

যগাাঁো। নিপবরা আর একচট নদ্বেবাদ্ী সম্প্রদ্ায়; োপদ্র মপধয াণ্টাকেে নামক এক ভপক্তর 

গল্প প্রিচেে আপে। যস চিপবর এমন যগাাঁো ভক্ত চেে যয, অপর যকান যদ্বোর নাম 

কাপন শুনপব না। পাপে অপর যদ্বোর নাম শুনপে হয়, যসই ভপয় যস দু-কাপন দুচট াণ্টা 

যবাঁপধ রাখে। চিব োর প্রগাঢ় ভচক্তপে সন্তুষ্ট হপয় ভাবপেন, চিব ও চবষু্ণপে যয যকান 

প্রপভদ্ যনই, ো এপক বুচঝপয় যদ্ব। যসইজনয চেচন োর কাপে অধেচিব অধেচবষু্ণ অথোৎ 

হচরহর-মূচেেপে আচবভূেে হপেন। যসই সময় াণ্টাকেে োাঁপক আরচে করচেে। চকন্তু োর 

এমন যগাাঁোচম যয, যখন যস যদ্খপে ধূপধুনার গন্ধ চবষু্ণর নাপক যাপে, েখন চবষু্ণ যাপে 

যসই সুগন্ধ উপপভাগ করপে না পান, যসজনয োাঁর নাক যিপপ ধরপে! 

  

* * * 

  

মাংসািী প্রােী—যযমন চসংহ—এক আাাে কপরই ক্লান্ত হপয় পপে, চকন্তু সচহষু্ণ বেদ্ 

সারাচদ্ন িপেপে, িেপে িেপেই যস যখপয় ও াুচমপয় চনপে। িেে, সদ্াচক্রয়ািীে 

‘ইয়াচঙ্ক’ (মাচকেন) ভােপখপকা িীনা কুচের সপঙ্গ যপপর ওপি না। যেচদ্ন ক্ষাত্রিচক্তর 

প্রাধানয থাকপব, েেচদ্ন মাংসপভাজন প্রিচেে থাকপব। চকন্তু চবোপনর উন্নচের সপঙ্গ 

সপঙ্গ যুদ্ধচবগ্রহ কপম যাপব, েখন চনরাচমষািীর দ্ে প্রবে হপব।  

  

* * * 
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যখন আমরা ভগবানপক ভােবাচস, েখন যযন আমরা চনপজপক দু-ভাগ কপর যফচে—

আচমই আমার অন্তরাত্মাপক ভােবাচস। ঈশ্বর আমাপক সৃচষ্ট কপরপেন, আবার আচমও 

ঈশ্বরপক সৃচষ্ট কপরচে। আমরা ঈশ্বরপক আমাপদ্র অনুরূপ কপর সৃচষ্ট কপর থাচক। আমরাই 

ঈশ্বরপক আমাপদ্র প্রভু হবার জনয সৃচষ্ট কপর থাচক, ঈশ্বর আমাপদ্র োাঁর দ্াস কপরনচন। 

যখন আমরা জানপে পাচর, আমরা ঈশ্বপরর সপঙ্গ এক, ঈশ্বর আমাপদ্র সখা, েখনই 

প্রকৃে সামযাবিা োভ হয়, েখনই আমাপদ্র মুচক্ত হয়। যসই অনন্ত পুরুষ যথপক যেচদ্ন 

েুচম আপনাপক এক িুেও েফাে করপব, েেচদ্ন ভয় কখনও দূ্র হপে পাপর না। 

  

ভগবৎ-সাধনা কপর—ভগবানপক ভােপবপস জগপের চক কেযাে হপব?—যবাকার মে এই 

প্রশ্ন কখনও কর না। িুপোয় যাক জগৎ, ভগবানপক ভােবাস—আর চকেু যিও না। ভােবাস 

এবং অপর চকেু প্রেযািা কর না। ভােবাস—আর সব মে-মোন্তর ভুপে যাও। যপ্রপমর 

যপয়াো পান কপর পাগে হপয় যাও। বে, ‘যহ প্রভু, আচম যোমারই—চিরকাপের জনয 

যোমারই’—এবং আর সব ভুপে চগপয় ঝাাঁপ দ্াও। ‘ঈশ্বর’ বেপে যয ‘যপ্রম’ োো আর 

চকেুই বুঝায় না। একটা চবোে োর বাচে াপদ্র ভােপবপস আদ্র করপে যদ্পখ যসইখাপন 

দ্াাঁচেপয় যাও, আর ভগবাপনর উপাসনা কর। যসই িাপন ভগবাপনর আচবভোব হপয়পে। 

এটা অক্ষপর অক্ষপর সেয, এ কথা চবশ্বাস কর। সবেদ্া বে, ‘আচম যোমার, আচম 

যোমার’; কারে আমরা সবেত্র ভগবানপক দ্িেন করপে পাচর। োাঁপক যকাথাও খুাঁপজ যবচেও 

না—চেচন যো প্রেযক্ষ রপয়পেন, োাঁপক শুধু যদ্পখ যাও। ‘যসই চবশ্বাত্মা, জগপজ্জযাচেেঃ প্রভু 

সবেদ্া যোমাপদ্র রক্ষা করুন।’  

  

* * * 

  

চনর্গেে পর্রহমেরপক উপাসনা করা যযপে পাপর না, সুেরাং আমাচদ্গপক আমাপদ্রই মে 

প্রকৃচেসম্পন্ন োাঁর প্রকাি-চবপিষপক উপাসনা করপেই হপব। যীশু আমাপদ্র মে 

মনুষযপ্রকৃচেসম্পন্ন চেপেন—চেচন ‘খ্রীষ্ট’ হপয়চেপেন। আমরাও োাঁর মে খ্রীষ্ট হপে পাচর, 

আর আমাপদ্র ো হপেই হপব। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবিা-চবপিপষর নাম—যা আমাপদ্র োভ 
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করপে হপব। যীশু ও যগৌেপমর মপধয যসই যসই অবিা প্রকাি যপপয়চেে। জগন্মাো বা 

আদ্যািচক্তই ্রহপমেরর প্রথম ও সবেপশ্রষ্ঠ প্রকাি—োরপর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগে োাঁর যথপক প্রকাি 

হপয়পেন। আমরাই আমাপদ্র পাচরপাচশ্বেক অবিা গিন কপর চনপজপদ্র বদ্ধ কচর, আবার 

আমরাই ঐ চিকে চোঁপে মুক্ত হই। আত্মা অভয়স্বরূপ। আমরা যখন আমাপদ্র আত্মার 

বাইপর অবচিে ঈশ্বপরর উপাসনা কচর, েখন ভােই কপর থাচক, েপব আমরা যয চক 

করচে, ো জাচন না। আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানপে পাচর, েখনই ঐ রহসয বুচঝ। 

একত্বই যপ্রপমর সবেপশ্রষ্ঠ অচভবযচক্ত। 

  

পারসীক সুফীচদ্পগর কচবোয় আপেেঃ 

  

‘একচদ্ন এমন চেে, যখন আচম নারী ও চেচন পুরুষ চেপেন। উভপয়র মপধয ভােবাসা 

বােপে োগে—যিপষ চেচন বা আচম যকউই রইোম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাপব 

স্মরে হয় যয, এক সমপয় দুজন পৃথ্ যোক চেে; যিপষ যপ্রম এপস উভয়পক এক কপর 

চদ্পে।’ ৩১  

  

োন অনাচদ্ অনন্তকাে বেেমান—ঈশ্বর যেচদ্ন আপেন, োনও েেচদ্ন আপে। যয-বযচক্ত 

যকান আধযাচত্মক চনয়ম আচবষ্কার কপরন, োাঁপকই ‘ inspired’ বা প্রেযাচদ্ষ্ট পুরুষ বা ঋচষ 

বপে; চেচন যা প্রকাি কপরন, োপক ‘ revelation’ বা অপপৌরুপষয় বােী বপে। চকন্তু এরূপ 

অপপৌরুপষয় বােীও অনন্ত—এমন নয় যয এ-পযেন্ত যা হপয়পে, োপেই ো যিষ হপয় 

যগপে, এবং এখন অন্ধভাপব োর অনুসরে করপে হপব। চবপজোরা চহন্দুপদ্র ধমেপক 

এেচদ্ন ধপর সমাপোিনা কপর এপসপে যয, এখন োরা (চহন্দুরা) চনপজরাই চনপজপদ্র 

ধমে সমাপোিনা করপে সাহস কপর, আর এর ফপে োরা স্বাধীনপিো হপয় চগপয়পে। 

োপদ্র নবপদ্চিক িাসনকেোরা অোেসাপর চহন্দুপদ্র পাপয়র যবচে যভপে চদ্পয়পে। 

চহন্দুরা জগপের মপধয সব যিপয় ধাচমেক জাচে হপয়ও বাস্তচবকই ভগবচন্নন্দা বা ধমেচনন্দা 

কাপক বপে, ো জাপন না। োপদ্র মপে ভগবা্  বা ধমেসম্বপন্ধ যয-পকান ভাপব আপোিনা 

করা যহাক না, োপেই পচবত্রো ও কেযাে োভ হপয় থাপক। আর োরা অবোর বা িাস্ত্র 

বা ধমেধ্বচজোর প্রচে যকান প্রকার কৃচত্রম শ্রদ্ধা বা ভচক্ত যদ্খায় না। 
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খ্রীপষ্টর ধমেসম্প্রদ্ায় খ্রীষ্টপক োপদ্র চনপজর মোনুযায়ী কপর গপে যোেবার যিষ্টা করপে, 

চকন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদ্পিে চনপজপদ্র গেবার যিষ্টা কপরচন। এজনযই খ্রীষ্ট-সম্বপন্ধ যয-সকে 

গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদ্াপয়র সামচয়ক উপেিয চসদ্ধ করবার সহায় হপয়চেে, যকবে যসর্গচেপকই 

রাখা হপয়চেে। সুেরাং যসই গ্রন্থর্গচের উপর কখনই চনভের করা যযপে পাপর না। আর 

এইরূপ গ্রন্থ বা িাস্ত্র-উপাসনা সবোপপক্ষা চনকৃষ্ট যপৌত্তচেকো—ওটা আমাপদ্র হাে-পা 

এপকবাপর যবাঁপধ যরপখ যদ্য়। এপদ্র মপে চক চবোন, চক ধমে, চক দ্িেন—সবচকেুই ঐ 

িাপস্ত্রর মোনুযায়ী হপে হপব। প্রপটস্টাণ্টপদ্র এই বাইপবপের অেযািার সবোপপক্ষা ভয়ানক 

অেযািার। খ্রীষ্টান যদ্িসমূপহর প্রপেযপকর মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড চগজো িাপান 

রপয়পে, আর োর উপপর একখানা ধমেগ্রন্থ, চকন্তু েবুও মানুষ যবাঁপি রপয়পে, আর োর 

উন্নচেও হপে। এপেই চক প্রমাচেে হপে না যয, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ? 

  

জীপবর মপধয মানুষই সপবোচে  জীব, আর পৃচথবীই সপবোচে  যোক। আমরা ঈশ্বরপক মানুপষর 

যিপয় বে বপে ধারো করপে পাচর না; সুেরাং আমাপদ্র ঈশ্বর মানুষ—আবার মানুষও 

ঈশ্বর। যখন আমরা মনুষযভাপবর উপপর উপি োর অেীে উচে ের যকান চকেু সাক্ষাৎ 

কচর, েখন আমাপদ্র এ জগৎ যেপে, যদ্হ-মন-কল্পনা—এ-সপবরই বাইপর োফ চদ্পে 

হয়। আমরা যখন উচে াবিা োভ কপর যসই অনন্তস্বরূপ হই, েখন আর আমরা এ জগপে 

থাচক না। আমাপদ্র এই জগৎ োো অনয যকান জগৎ জানবার সম্ভাবনা যনই, আর মানুষই 

এই জগপের সপবোচে  সীমা। পশুপদ্র সম্বপন্ধ আমরা যা জানপে পাচর, ো যকবে 

সাদৃ্িযমূেক োন। আমরা চনপজরা যা চকেু কপর থাচক অথবা অনুভব কচর, োই চদ্পয় 

আমরা োপদ্র চবিার কপর থাচক। 

  

সমুদ্য় োপনর সমচষ্ট সবেদ্াই সমান—যকবে যসটা কখনও যবিী, কখনও কম অচভবযক্ত 

হয়—এই মাত্র। ঐ োপনর একমাত্র উৎস আমাপদ্র চভেপর এবং যকবে যসইখাপনই ঐ 

োন োভ করা যায়। 

  

* * * 
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সমুদ্য় কাবয, চিত্রচবদ্যা ও সঙ্গীে যকবে ভাষা, বেে ও ধ্বচনর মধয চদ্পয় ভাপবর 

অচভবযচক্ত োো আর চকেুই নয়। 

  

* * 

  

* 

  

ধনয োরা, যারা িীঘ্র িীঘ্র পাপপর ফে যভাগ কপর—োপদ্র চহসাব িীঘ্র িীঘ্র চমপট যগে। 

যাপদ্র পাপপর প্রচেফে চবেপম্ব আপস, োপদ্র মহা দুস্দ্েব—োপদ্র যবিী যবিী ভুগপে 

হপব। 

  

যাাঁরা সমত্বভাব োভ কপরপেন, োাঁরাই ্রহপমের অবচিে বপে কচথে হন। সকে রকম াৃোর 

অথে—যযন আত্মার দ্বারা আত্মার হনন। সুেরাং যপ্রপমই জীবপনর যথাথে চনয়ামক। যপ্রপমর 

অবিা োভ করাই চসদ্ধাবিা; চকন্তু আমরা যেই চসচদ্ধর চদ্পক অগ্রসর হই, েেই আমরা 

কম কাজ (েথাকচথে কাজ) করপে পাচর। সাচত্ত্বক বযচক্তরা জাপনন ও যদ্পখন যয, সবই 

যেপেপখোমাত্র, সুেরাং োাঁরা যকান চকেু চনপয় মাথা াামান না। 

  

এক াা চদ্পয় যদ্ওয়া যসাজা, চকন্তু হাে র্গচটপয় চির হপয় যথপক ‘যহ প্রভু, আচম যোমারই 

িরোগে হোম’ বো এবং চেচন যা হয় করুন বপে অপপক্ষা কপর থাকা খুবই কচিন। 

  

শুক্রবার, ৫ জুোই 

  

যেক্ষে েুচম সপেযর অনুপরাপধ যয-পকান মুু্হূপেে বদ্োপে প্রস্তুে না হে, েেক্ষে েুচম 

কখনই সেয-োভ করপে পারপব না; অবিয যোমাপক দৃ্ঢ়ভাপব সপেযর অনুসন্ধাপন যেপগ 

থাকপে হপব। 

  

* * * 
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িাবোপকরা ভারপের একচট অচে প্রািীন সম্প্রদ্ায়—োরা সমূ্পেে জেবাদ্ী চেে। এখন যস-

সম্প্রদ্ায় েুপ্ত হপয় যগপে, আর োপদ্র অচধকাংি গ্রন্থও যোপ যপপয় যগপে। োপদ্র মপে 

আত্মা—যদ্হ ও যভৌচেক িচক্ত যথপক উংপন্ন বপে যদ্পহর নাপি আত্মারও নাি, এবং 

যদ্হনাপির পরও যয আত্মার অচস্তত্ব থাপক, োর যকান প্রমাে যনই। োরা যকবে 

ইচন্দ্রয়জনয প্রেযক্ষ োন স্বীকার করে—অনুমান দ্বারাও যয োন-োভ হপে পাপর, ো 

স্বীকার করে না।  

  

সমাচধ-অপথে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অপভদ্ভাব, অথবা সমত্বভাব োভ করা। 

  

জেবাদ্ী বপেন, আচম মুক্ত বপে আমাপদ্র যয োন হয়, যসটা ভ্রমমাত্র। চবোনবাদ্ী 

বপেন, আচম বদ্ধ বপে যয োন হয়, যসটাই ভ্রম। যবদ্ান্তবাদ্ী বপেন, েুচম মুক্ত ও বদ্ধ 

দুই-ই। বযাবহাচরক ভূচমপে েুচম কখনই মুক্ত নও, চকন্তু পারমাচথেক বা আধযাচত্মক ভূচমপে 

েুচম চনেযমুক্ত। 

  

মুচক্ত ও বন্ধন উভপয়রই পাপর িপে যাও। 

  

আমরাই চিবস্বরূপ, অেীচন্দ্রয়, অচবনািী োনস্বরূপ। প্রপেযক বযচক্তর পশ্চাপে অনন্ত 

িচক্ত রপয়পে, জগদ্ম্বার কাপে প্রাথেনা করপেই ঐ িচক্ত যোমাপে আসপব।  

  

‘যহ মােেঃ বাগীশ্বচর, েুচম স্বয়ম্ভু, েুচম আমার চজহ্বায় বা্-রূপপ আচবভূেো হও!’  

  

‘যহ মােেঃ, বজ্র যোমার বােীস্বরূপ—েুচম আমার চভের আচবভূেো হও! যহ কাচে, েুচম 

অনন্ত কােরূচপেী, েুচম অপমাা িচক্তস্বরূচপেী!’  

  

িচনবার, ৬ জুোই 

  

(অদ্য স্বামীজী বযাসকৃে যবদ্ান্তসূপত্রর িাঙ্করভাষয অবেম্বন কচরয়া উপপদ্ি চদ্পে 

োচগপেন।) 
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ওাঁ েৎ সৎ! 

  

িঙ্কপরর মপে জগৎপক দু-ভাপগ ভাগ করা যযপে পাপর—অস্মদ্ (আচম) ও যুস্মদ্ (েুচম)। 

আর আপো ও অন্ধকার যযমন সমূ্পেে চবরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুচটও যসরূপ; সুেরাং বো বাহুেয, 

এ দুপয়র যকানচট যথপক অপরচট উৎপন্ন হপে পাপর না। এই আচম বা চবষয়ীর (subject) 

উপর েুচম বা চবষপয়র (object) অধযাস হপয়পে। চবষয়ীই একমাত্র সেয বস্তু, অপরচট 

অথোৎ চবষয় আপােপ্রেীয়মান সত্তামাত্র। ইহার চবরুদ্ধ মে অথোৎ চবষয় সেয ও চবষয়ী 

চমথযা—এ মে কখনও প্রমাে করা যযপে পাপর না। জেপদ্াথে ও বচহজেগৎ শুধু আত্মারই 

অবিাচবপিষ। প্রকৃেপপক্ষ একচট সত্তাই রপয়পে। 

  

আমাপদ্র অনুভূে এই জগৎ সেয ও চমথযার চমশ্রপে উৎপন্ন। যযমন বে-সামান্তচরপক৩২ 

দুই চবচভন্নমুখী বেপ্রপয়াপগর ফপে একচট বস্তুপে কেোচভমুখী গচের উৎপচত্ত হয়, যসরূপ 

এই সংসারও আমাপদ্র উপর প্রযুক্ত চবচভন্ন চবরুদ্ধ িচক্তসমূপহর ফেস্বরূপ। এই জগৎ 

্রহমেরস্বরূপ ও সেয; চকন্তু আমরা জগৎপক যসভাপব যদ্খচে না; যযমন শুচক্তপে রজে-ভ্রম 

হয়, যেমচন আমাপদ্রও ্রহপমের জগদ্ ভ্রম হপয়পে। এপকই বপে ‘অধযাস’। যয সত্তা একটা 

সেয বস্তুর অচস্তপত্বর উপর চনভের কপর, োপকই অধযস্ত সত্তা বপে। যযমন পূপবে যয দৃ্িয 

যদ্পখচে, এখন োর স্মরে হে। যসই সমপয়র জনয যসটা সেয বপে যবাধ হয় বপট, চকন্তু 

প্রকৃেপপক্ষ ো সেয নয়; অথি অধযাপসর দৃ্ষ্টান্ত অপপর এইরূপ যদ্ন—উষ্ণো জপের ধমে 

বা র্গে নয়, অথবা যযমন আমরা জপে উষ্ণো কল্পনা কপর থাচক। সুেরাং অধযাস মাপন 

‘অ-েচস্ম্  েদ্ বুচদ্ধেঃ’—যয বস্তু যা নয়, োপে যসই বুচদ্ধ করা। অেএব যবাঝা যাপে যয, 

আমরা যখন জগৎ যদ্খচে, েখন আমরা সেযপকই দ্িেন করচে, চকন্তু যয মাধযপমর যভের 

চদ্পয় যদ্খচে—োর দ্বারা সেয চবকৃেভাবাপন্ন হপয় যদ্খা যাপে। 

  

েুচম চনপজপক বাইপর চবষয়রূপপ প্রপক্ষপ না কপর কখনও চনপজপক জানপে পার না। ভ্রাচন্তর 

অবিায় আমাপদ্র সামপনর বস্তুর্গপোপকই আমরা সেয বপে মপন কচর, অদৃ্ষ্ট বস্তুপক 

কখনও সেয বপে আমাপদ্র যবাধ হয় না। এইরূপপ আমরা চবষয়পক (object) চবষয়ী 

( subject) বপে ভুে কপর থাচক। আত্মা চকন্তু কখনও চবষয় (object) হন না। মপন হপে 
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অন্তেঃকরে বা অন্তচরচন্দ্রয়, আর বচহচরচন্দ্রয়র্গচে োরই যত্রেরস্বরূপ। চবষয়ীপে চকচেৎ 

পচরমাপে বচহেঃপ্রপক্ষপিচক্ত (objectifying power) আপে—োর দ্বারাই চেচন জানপে 

পাপরন, ‘আচম আচে’। চকন্তু যসই আত্মা বা চবষয়ী চনপজরই চবষয়—মন বা ইচন্দ্রপয়র চবষয় 

নন। েপব আমরা একটা ভাবপক (idea) আর একটা ভাপবর উপর অধযাস করপে পাচর—

যযমন আমরা যখন বচে, ‘আকাি নীে’—আকািটা একটা ভাবমাত্র, আর নীেত্বও একটা 

ভাব—আমরা নীেত্ব ভাবটা আকাপির উপর আপরাপ বা অধযাস কপর থাচক।  

  

চবদ্যা ও অচবদ্যা বা োন ও অোন—এই দুই চনপয় জগৎ, চকন্তু আত্মা যকান কাপে 

অচবদ্যায় আেন্ন হয় না। আপপচক্ষক োনও ভাে, কারে যসটা যসই িরম োপন আপরাহে 

করবার যসাপান। চকন্তু ইচন্দ্রয়জ োন বা মানচসক োন, এমন চক যদ্ব-প্রমােজনয োনও 

কখনও পরমাথে সেয হপে পাপর না; কারে ঐর্গচে সবই আপপচক্ষক োপনর সীমার 

চভের। প্রথপম ‘আচম যদ্হ’ এই ভ্রম দূ্র কপর দ্াও, েপবই যথাথে োপনর আকাঙ্ক্ষা হপব। 

মানবীয় োন পশুোপনরই উচে ের অবিামাত্র। 

  

* * * 

  

যবপদ্র এক অংপি কমেকাণ্ড—নানাচবধ অনুষ্ঠানপদ্ধচে, যাগ-যে প্রভৃচের উপপদ্ি আপে। 

অপরাংপি ্রহমেরোন ও যথাথে আধযাচত্মকো ও ধপমের চবষয় বচেেে আপে। যবপদ্র এই ভাগ 

আত্মেত্ত্ব-সম্বপন্ধ উপপদ্ি যদ্ন, আর যসইজনযই যবপদ্র ঐ ভাপগর োন যথাথে পারমাচথেক 

োপনর অচে সমীপবেেী। যসই অনন্ত পূেে পর্রহপমেরর োন যকান িাপস্ত্রর উপর বা অপর 

চকেুর উপর চনভের কপর না; এই োন স্বয়ংপূেে-স্বরূপ। বহুিাস্ত্রপাপিও এই োন োভ হয় 

না; এ যকান মেচবপিষ নয়, এ োন অপপরাক্ষানুভূচে। আরচির উপর যয ময়ো রপয়পে, 

ো পচরষ্কার কপর যফে। চনপজর মনটা পচবত্র কর, ো হপেই দ্প্ কপর যোমার এই 

োপনর উদ্য় হপব যয, েুচম ্রহমের। 

  

শুধু ্রহমেরই আপেন—জন্ম যনই, মৃেুয যনই, দুেঃখ যনই, কষ্ট যনই, নরহেযা যনই, যকানরূপ 

পচরোম যনই, ভােও যনই, মন্দও যনই,—সবই আমরা ‘রজ্জুপক সপে’ মপন করচে—ভ্রম 
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আমাপদ্রই। আমরা েখনই যকবে জগপের কেযাে করপে পাচর, যখন আমরা ভগবানপক 

ভােবাচস, এবং চেচনও আমাপদ্র ভােবাপসন। হেযাকারী বযচক্তও ্রহমেরস্বরূপ—োর উপর 

হেযাকাচররূপ যয আবরে রপয়পে, যসটা োপে অধযস্ত বা আপরাচপে হপয়পে মাত্র। আপস্ত 

আযস্ত হাে ধপর োপক এই সেয জাচনপয় দ্াও। 

  

আত্মাপে যকান জাচেপভদ্ যনই; আপে—ভাবাটাই ভ্রম। যসই রকম আত্মার জীবন বা মরে 

বা যকান প্রকার গচে বা র্গে আপে—এরূপ ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পচরোম হয় না, 

আত্মা যকাথাও যানও না, আপসনও না। চেচন োাঁর চনপজর সমুদ্য় প্রকাির্গচের অনন্ত 

সাচক্ষস্বরূপ, চকন্তু আমরা োাঁপক ঐ ঐ প্রকাি বপে মপন করচে। এ এক অনাচদ্ অনন্ত ভ্রম 

চিরকাে ধপর িপেপে। েপব যবদ্পক আমাপদ্র ভূচমপে যনপম এপস উপপদ্ি চদ্পে হপে, 

কারে যবদ্ যচদ্ উচে েম সেযপক উচে েম ভাপব বা ভাষায় আমাপদ্র কাপে বেপেন, ো 

হপে আমরা বুঝপেই পারোম না। 

  

স্বগে আমাপদ্র বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার-মাত্র, আর বাসনা চিরকােই বন্ধন—অবনচের 

দ্বারস্বরূপ। ্রহমেরদৃ্চষ্ট োো আর যকানভাপব যকান বস্তুপক যদ্পখা না। ো যচদ্ কর, ো হপে 

অনযায় বা মন্দ যদ্খপব; কারে আমরা যয বস্তু যদ্খপে পাই, োর উপর একটা ভ্রমাত্মক 

আবরে প্রপক্ষপ কচর, োই মন্দ যদ্খপে পাই। এই-সব ভ্রম যথপক মুক্ত হও এবং 

পরমানন্দ উপপভাগ কর। সব রকম ভ্রম যথপক মুক্ত হওয়াই মুচক্ত। 

  

এক চহসাপব সকে মানুষই ্রহমেরপক জাপন; কারে যস জাপন, ‘আচম আচে’; চকন্তু মানুষ 

চনপজর যথাথে স্বরূপ জাপন না। আমরা সকপেই জাচন যয, আমরা আচে, চকন্তু চক কপর 

আচে, ো জাচন না। অস্দ্বেবাদ্ োো জগপের অনযানয চনম্নের বযাখযা আংচিক সেযমাত্র। 

চকন্তু যবপদ্র েত্ত্ব এই যয—আমাপদ্র প্রপেযপকর চভেপর যয আত্মা রপয়পে, ো ্রহমেরস্বরূপ। 

জগৎপ্রপপের মপধয যা চকেু সব—জন্ম, মৃেুয, বৃচদ্ধ, উৎপচত্ত চিচে ও প্রেয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। 

আমাপদ্র অপপরাক্ষানুভূচে যবপদ্রও অেীে; কারে যবপদ্রও প্রামােয ঐ 

অপপরাক্ষানুভূচের উপর চনভের কপর। সপবোচে  যবদ্ান্ত হপে—প্রপোেীে সত্তার েত্ত্বোন।  
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‘সৃচষ্টর আচদ্ আপে’ বেপে সবেপ্রকার দ্ািেচনক চবিাপরর মূপে কুিারাাাে করা হয়। 

  

জগৎপ্রপপের অন্তগেে অবযক্ত ও বযক্ত িচক্তপক ‘মায়া’  বযে। যেক্ষে যসই মােৃরূচপেী 

মহামায়া আমাপদ্র যেপে না চদ্পেন, েেক্ষে আমরা মুক্ত হপে পাচর না। 

  

জগৎটা আমাপদ্র উপপভাপগর জনয পপে রপয়পে; চকন্তু কখনও অভাবপবাধ কপর চকেু 

যিও না। অভাবপবাধ করাটা দুবেেো, অভাবপবাধই আমাপদ্র চভকু্ষক কপর যফপে। আমরা 

চভকু্ষক নই, আমরা রাজপুত্র! 

  

রচববার, ৭ জুোই, প্রােেঃকাে 

  

অনন্ত জগৎপ্রপেপক যেই ভাগ করা যাক না যকন, ো অনন্তই থাপক, আর োর প্রপেযক 

ভাগটাও অনন্ত। 

  

পচরোমী ও অপচরোমী, বযক্ত ও অবযক্ত—উভয় অবিাপেই ্রহমের এক। োো ও যেয়পক 

এক বপে যজন। োো, োন ও যেয়—এই চত্রপুটী জগৎপ্রপেরূপপ প্রকাি পাপে। যযাগী 

ধযাপন যয ঈশ্বর দ্িেন কপরন, ো চেচন চনজ আত্মার িচক্তপেই যদ্পখ থাপকন। 

  

আমরা যাপক স্বভাব বা অদৃ্ষ্ট বচে, ো যকবে ঈশ্বপরো মাত্র। যেচদ্ন যভাগসুখ যখাাঁজা 

যায়, েেচদ্ন বন্ধন যথপক যায়। যেক্ষে অপূেে থাকা যায়, েেক্ষেই যভাগ সম্ভব; কারে 

যভাপগর অথে অপূেে বাসনার পচরপূচেে। জীবাত্মা প্রকৃচেপক সপম্ভাগ কপর থাপক। প্রকৃচে, 

জীবাত্মা ও ঈশ্বর—এপদ্র অন্তচনেচহে সেয হপেন ্রহমের। চকন্তু যেচদ্ন আমরা োাঁপক বাইপর 

প্রকাি না করচে, েেচদ্ন োাঁপক আমরা যদ্খপে পাই না। যযমন াষেপের দ্বারা অচন 

উৎপাদ্ন করপে পারা যায়, যেমচন ্রহমেরপকও মন্থপনর দ্বারা প্রকাি করপে পারা যায়। 

যদ্হটাপক চনম্ন অরচে, প্রেব বা ওঙ্কারপক উত্তরারচে বপে কল্পনা কর, আর ধযান যযন 

মন্থন।৩৩ ো হপে আত্মার মপধয যয ্রহমেরোন-রূপ অচন আপে, ো প্রকাি হপয় পেপব। 

েপসযা দ্বারা এইপট করপে যিষ্টা কর। যদ্হপক সরে ভাপব যরপখ ইচন্দ্রয়র্গচেপক মপন 

আহুচে দ্াও। ইচন্দ্রয়পকন্দ্রর্গচে সব চভেপর, োপদ্র যত্রের বা যগােকর্গচে যকবে 
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বাইপর।সুেরাং োপদ্র যজার কপর মপন প্রপবি কচরপয় দ্াও। োরপর ধারো-সহাপয় 

মনপক ধযাপন চির কর। যযমন দুপধর চভের সবেত্র চা রপয়পে, ্রহমেরও যসইরূপ জগপের 

সবেত্র রপয়পেন। চকন্তু মন্থন দ্বারা চেচন এক চবপিষ িাপন প্রকাি পান। যযমন মন্থন করপে 

দুপধর মাখন উপি পপে, যেমচন ধযাপনর দ্বারা আত্মার মপধয ্রহমেরসাক্ষাৎকার হয়।৩৪ 

  

সমুদ্য় চহন্দুদ্িেন বপেন, আমাপদ্র পাাঁিচট ইচন্দ্রয় োো একচট ষষ্ঠ ইচন্দ্রয় আপে। োই 

চদ্পয়ই অেীচন্দ্রয় োনোভ হপয় থাপক। 

  

* * * 

  

জগৎটা একটা অচবরাম গচে-স্বরূপ; আর াষেে (friction) হপেই কাপে সমুদ্পয়র নাি 

হপব; োরপর চদ্ন-কেক চবশ্রাম হপয় আবার সব আরম্ভ হপব। 

  

যেচদ্ন এই ‘ত্বগম্বর’ মানুষপক যবষ্টন কপর থাপক, অথোৎ যেচদ্ন যস চনপজপক যদ্পহর 

সপঙ্গ অচভন্ন ভাবপে, েেচদ্ন যস ঈশ্বরপক যদ্খপে পায় না। 

  

ঐ চদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

ভারপের েচট দ্িেনপক ‘আচস্তক দ্িেন’ বপে; কারে োরা যবপদ্ চবশ্বাসী। বযাপসর দ্িেন 

চবপিষভাপব উপচনষপদ্র উপর প্রচেচষ্ঠে। চেচন সূত্রাকাপর অথোৎ যযমন বীজগচেেিাপস্ত্র 

খুব সংপক্ষপপ কপয়কটা অক্ষপরর সাহাপযয ভাব-প্রকাি করা হয়, যেমচন ভাপব এটা 

চেপখচেপেন—এপে কেো চক্রয়া বে একটা যনই। বযাসসূত্র এইরূপ সংপক্ষপপ রচিে 

হওয়ায় যিপষ োর অথে বুঝপে এে যগাে হে যয, ঐ এক সূত্র যথপকই নদ্বেবাদ্, 

চবচিষ্টাস্দ্বেবাদ্ এবং অস্দ্বেবাপদ্র উৎপচত্ত হে। এই অস্দ্বেবাদ্ই ‘যবদ্ান্ত-পকিরী’। আর 

এই-সব চবচভন্ন মপের বে বে ভাষযকাপররা যবপদ্র অক্ষর-রাচিপক োাঁপদ্র দ্িেপনর সপঙ্গ 

খাপ খাওয়াবার জনয সমপয় সমপয় ‘যজপন শুপন চমথযাবাদ্ী’ হপয়পেন।  
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উপচনষপদ্ যকান বযচক্তচবপিপষর কাযেকোপপর ইচেহাস অচে অল্পই পাওয়া যায়; চকন্তু 

অনযানয প্রায় সকে ধমেগ্রন্থই প্রধানেেঃ যকান বযচক্তচবপিপষর ইচেহাস। 

  

যবপদ্ প্রায় শুধু দ্ািেচনক েপত্ত্বরই আপোিনা আপে। দ্িেনবচজেে ধমে কুসংস্কাপর চগপয় 

দ্াাঁোয়, আবার ধমেবচজেে দ্িেন শুধু নাচস্তকোয় পচরেে হয়। 

  

চবচিষ্টাস্দ্বেবাদ্ মাপন অস্দ্বেবাদ্, চকন্তু চবপিষযুক্ত। োর বযাখযাো রামানুজ। চেচন বপেন, 

‘যবদ্রূপ ক্ষীরসমুে মন্থন কপর বযাস মানবজাচের কেযাপের জনয এই যবদ্ান্তদ্িেন-রূপ 

মাখন েুপেপেন।’ চেচন আরও বপেপেন ‘জগৎপ্রভু ্রহমের অপিষকেযাের্গে-সমচিে 

পুরুপষাত্তম।’ মধ্ব পুপরাদ্স্তুর নদ্বেবাদ্ী। … চেচন বপেন, স্ত্রীপোপকর পযেন্ত যবদ্পাপি 

অচধকার আপে। চেচন প্রধানেেঃ পুরাে যথপক োাঁর মে-িাপপনর জনয যলাক উদৃ্ধে 

কপরপেন। চেচন বপেন, ্রহমের মাপন চবষু্ণ—চিব নন, কারে চবষু্ণ চভন্ন মুচক্তদ্াো আর যকউ 

যনই। 
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দেববাণী – ৫ 

যসামবার, ৮ জুোই 

  

মধ্বািাপযের বযাখযার চভের চবিাপরর িান যনই—চেচন িাস্ত্রপ্রমাপেই সব গ্রহে কপরপেন। 

  

রামানুজ বপেন, যবদ্ই সবোপপক্ষা পচবত্র পিনীয় গ্রন্থ। নত্রবচেেক অথোৎ ্রহামেরে, ক্ষচত্রয় ও 

নবিয—এই চেন উচে  বপেের সন্তানপদ্র যপোপবীে-গ্রহপের পর অষ্টম, দ্িম বা একাদ্ি 

বষে বয়পস যবদ্াধযয়ন আরম্ভ করা উচিে। যবদ্াধযয়পনর অথে র্গরুগৃপহ চগপয় চনয়চমে স্বর 

ও উচে ারপের সচহে যবপদ্র িব্দরাচি আদ্যন্ত কণ্ঠি করা। 

  

জপপর অথে—ভগবাপনর পচবত্র নাম পুনেঃপুনেঃ উচে ারে; এই জপ করপে করপে সাধক 

ক্রপম ক্রপম যসই অনন্তরূপপ উপনীে হন। যাগযোচদ্ যযন ভঙু্গর যনৌকা। ্রহমেরপক জানপে 

হপে ঐ যাগযোচদ্ োো আরও চকেু িাই। আর ্রহমেরোনই মুচক্ত। মুচক্ত আর চকেু নয়—

অোপনর চবনাি; ্রহমেরোপনই এই অোপনর চবনাি হয়। যবদ্াপন্তর োৎপযে জানপে যগপে 

যয এই-সব যাগযে করপেই হপব, োর যকান মাপন যনই; যকবে ওঙ্কার জপ করপেই 

যপথষ্ট। 

  

যভদ্-দ্িেনই সমুদ্য় দুেঃপখর কারে, আর অোনই এই যভদ্-দ্িেপনর কারে। এইজনযই 

যাগযোচদ্ অনুষ্ঠাপনর যকান প্রপয়াজন যনই; কারে োপে যভদ্োন আরও বাচেপয় যদ্য়। 

ঐ-সকে যাগযোচদ্র উপেিয চকেু (পভাগসুখ) োভ করা—অথবা যকান চকেু (দুেঃখ) 

যথপক চনস্তার পাওয়া। 

  

্রহমের চনচিয়, আত্মাই ্রহমের, এবং আমরাই যসই আত্মস্বরূপ—এই প্রকার োপনর দ্বারাই 

সকে ভ্রাচন্ত দূ্র হয়। এই েত্ত্ব প্রথম শুনপে হপব, পপর মনন অথোৎ চবিার দ্বারা ধারো 

করপে হপব, অবপিপষ প্রেযক্ষ উপেচি করপে হপব। মনন অপথে চবিার করা—চবিার দ্বারা, 

যুচক্তেপকের দ্বারা ঐ োন চনপজর চভের প্রচেচষ্ঠে করা। প্রেযক্ষানুভূচে ও সাক্ষাৎকাপরর 
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অথে সবেদ্া চিন্তা বা ধযাপনর দ্বারা োাঁপক আমাপদ্র জীবপনর অঙ্গীভূে কপর যফো। এই 

অচবরাম চিন্তা বা ধযান যযন একপাত্র যথপক অপর পাপত্র ঢাো অচবচেন্ন নেেধারার মে। 

ধযান চদ্বারাত্র মনপক ঐ ভাপবর মপধয যরপখ যদ্য় এবং োইপে আমাপদ্র মুচক্তোভ করপে 

সাহাযয কপর। সবেদ্া ‘যসাংহম্, যসাংহম্’ চিন্তা কর—অহরহ এইরূপ চিন্তা মুচক্তর প্রায় 

কাোকাচে। চদ্বারাত্র বে—‘যসাংহম্, যসাংহম্’। সবেদ্া এইরূপ চিন্তার ফপে 

অপপরাক্ষানুভূচে োভ হপব। ভগবানপক এইরূপ েন্ময়ভাপব সদ্াসবেদ্া স্মরপের নামই 

‘ভচক্ত’ ।  

  

সব রকম শুভকমে এই ভচক্তোভ করপে যগৌেভাপব সাহাযয কপর থাপক। শুভ চিন্তা ও শুভ 

কাযে—অশুভ চিন্তা ও অশুভ কমে অপপক্ষা কম যভদ্োন উৎপন্ন কপর, সুেরাং যগৌেভাপব 

এরা মুচক্তর চদ্পক চনপয় যায়। কমে কর, চকন্তু কমেফে ভগবাপন অপেে কর। যকবে োপনর 

দ্বারাই পূেেো বা চসদ্ধাবিা োভ হয়। চযচন ভচক্তপূবেক সেয-স্বরূপ ভগবাপনর সাধনা 

কপরন, োাঁর কাপে যসই সেয-স্বরূপ ভগবা্  প্রকাচিে হন। 

  

আমরা যযন প্রদ্ীপ- স্বরূপ, আর ঐ প্রদ্ীপপর জ্বাোটাপকই আমরা ‘জীবন’ বচে। যখনই 

অম্লজান ফুচরপয় যাপব, েখনই আপোটাও চনপব যাপব। আমরা যকবে প্রদ্ীপটাপক সাফ 

রাখপে পাচর। জীবনটা কেকর্গচে চজচনপষর চমশ্রপে উৎপন্ন, সুেরাং জীবন অবিযই োর 

উপাদ্ান-কারের্গচেপে েীন হপব। 

  

মঙ্গেবার, ৯ জুোই 

  

আত্মা-চহসাপব মানুষ বাস্তচবক মুক্ত, চকন্তু মানুষ-চহসাপব যস বদ্ধ, প্রপেযকচট প্রাকৃচেক 

পচরপবপি যস পচরবচেেে হপে। মানুষ-চহসাপব োপক একটা যত্রেরচবপিষ বো যায়, শুধু 

োর চভের একটা মুচক্ত বা স্বাধীনোর ভাব আপে—এই পযেন্ত। চকন্তু জগপের সবেপ্রকার 

িরীপরর মপধয এই মনুষয- িরীরই যশ্রষ্ঠ িরীর, আর মনুষয-মনই যশ্রষ্ঠ মন। যখন মানুষ 

আপত্মাপেচি কপর, েখন যস আবিযকমে যয-পকান িরীর ধারে করপে পাপর; েখন যস 

সব চনয়পমর পাপর। এটা প্রথমেেঃ একটা উচক্তমাত্র; এপক প্রমাে কপর যদ্খাপে হপব। 
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প্রপেযক বযচক্তপক কাপযে এটা চনপজ চনপজ প্রমাে কপর যদ্খাপে হপব; আমরা চনপজর মনপক 

বুঝাপে পাচর, চকন্তু অপপরর মনপক বুঝাপে পাচর না। ধমেচবোপনর মপধয একমাত্র 

রাজপযাগই প্রমাে কপর যদ্খাপনা যযপে পাপর, আর আচম চনপজ প্রেযক্ষ উপেচি কপর যা 

চিক বপে যজপনচে, শুধু োই চিক্ষা চদ্পয় থাচক। চবিার-িচক্তর সমূ্পেে চবকািপ্রাপ্ত অবিাই 

প্রাচেভ োন, চকন্তু ো কখনও যুচক্তচবপরাধী হপে পাপর না। 

  

কপমের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুেরাং কমে—চবদ্যা বা োপনর সহায়ক। যবৌদ্ধপদ্র মপে মানুষ 

ও জীবজন্তুর চহেসাধনই একমাত্র কমে; ্রহামেরেপদ্র মপে উপাসনা ও সবেপ্রকার 

যাগযোচদ্-অনুষ্ঠানও চিক যসইরূপ কমে এবং চিত্তশুচদ্ধর সহায়ক। িঙ্কপরর মপে—

‘শুভাশুভ সবেপ্রকার কমেই োপনর প্রচেবন্ধক।’ যয-সকে কমে অোপনর চদ্পক চনপয় যায়, 

যসর্গপো পাপ—সাক্ষাৎসম্বপন্ধ নয়, চকন্তু কারেস্বরূপপ, যযপহেু যসর্গচের দ্বারা রজেঃ ও েমেঃ 

যবপে যায়। সপত্ত্বর দ্বারাই যকবে োনোভ হয়। পুেয ও শুভকপমের দ্বারা োপনর আবরে 

দূ্র হয়, আর যকবে োপনর দ্বারাই আমাপদ্র ঈশ্বরদ্িেন হয়।  

  

োন কখনও উৎপন্ন করা যযপে পাপর না, োপক যকবে অনাবৃে বা আচবষ্কার করা যযপে 

পাপর; যয যকান বযচক্ত যকান বে আচবচিয়া কপরন, োাঁপকই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাচেে 

( inspired) পুরুষ বো হয়। যকবে যচদ্ চেচন আধযাচত্মক সেয আচবষ্কার কপরন, আমরা 

োাঁপক ঋচষ বা অবোর বচে; আর যখন যসটা জেজগপের যকান সেয হয়, েখন োাঁপক 

নবোচনক বচে। যচদ্ও সকে সপেযর মূে যসই এক ্রহমের, েথাচপ আমরা প্রথপমাক্ত 

যশ্রেীপক উচে ের আসন চদ্পয় থাচক। 

  

িঙ্কর বপেনেঃ ্রহমের সবেপ্রকার োপনর সার—েত্ত্ব-স্বরূপ; আর োো-োন-পেয়-রূপ যয 

অচভবযচক্ত, ো ্রহপমের কাল্পচনক যভদ্মাত্র। রামানুজ ্রহপমের োপনর অচস্তত্ব স্বীকার কপরন। 

খাাঁচট অস্দ্বেবাদ্ীরা ্রহপমের যকান র্গেই স্বীকার কপরন না—এমন-চক সত্তা পযেন্ত নয়, সত্তা 

বেপে আমরা যাই যকন বুচঝ না। রামানুজ বপেনেঃ আমরা সিরাির যাপক ‘োন’ বচে, 

্রহমের োাঁরই সার-স্বরূপ। অবযক্ত বা সামযভাবাপন্ন োন—বযক্ত বা নবষমযাবিাপ্রাপ্ত হপেই 

জগৎপ্রপপের উৎপচত্ত। 
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* * * 

  

জগপের উচে েম দ্ািেচনক ধমেসমূপহর অনযেম যবৌদ্ধধমে ভারপের আপামর সাধারে 

সকপের চভের েচেপয় পপেচেে। যভপব যদ্খ যদ্চখ, আোই হাজার বৎসর পূপবে আযেপদ্র 

সভযো ও চিক্ষা চক অদু্ভে চেে, যাপে োরা ঐরূপ উচে  উচে  ভাব ধারো করপে 

যপপরচেে! 

  

ভারেীয় যশ্রষ্ঠ দ্ািেচনকগপের মপধয একমাত্র বুদ্ধই জাচেপভদ্ স্বীকার কপরনচন, আর এখন 

ভারপে োাঁর একচটও অনুগামী যদ্খপে পাওয়া যায় না। অনযানয দ্ািেচনপকরা সকপেই 

সামাচজক কুসংস্কারর্গপোর অল্পচবস্তর দ্াোে চেপেন; োাঁরা যেই উাঁিুপে উপি থাকুক না 

যকন, োাঁপদ্র মপধয একটু-আধটু ‘চিে-িকুচনর ভাব’ চেে। আমার র্গরুপদ্ব যযমন 

বেপেন, ‘চিে-িকুচন এে উাঁিুপে ওপি যয, োপদ্র যদ্খা যায় না; চকন্তু োপদ্র নজর 

থাপক যগা-ভাগাপে—যকাথায় এক টুকপরা পিা মাংস পপে আপে!’  

  

* * * 

  

প্রািীন চহন্দুরা অদু্ভে পচণ্ডে চেপেন—যযন জীবন্ত চবশ্বপকাষ। োাঁরা বেপেন, চবদ্যা যচদ্ 

পুাঁচথগে হয়, আর ধন যচদ্ পপরর হাপে থাপক, কাযেকাে উপচিে হপে যস-চবদ্যা চবদ্যা 

নয়, যস- ধনও ধন নয়।৩৫  

  

িঙ্করপক অপনপক চিপবর অবোর বপে োন কপর থাপক। 

  

বুধবার, ১০ জুোই 

  

ভারপে সাপে ে-পকাচট মুসেমান আপে—োপদ্র মপধয কেক সুফী আপে। এই সুফীরা 

জীবাত্মাপক পরমাত্মার সচহে অচভন্ন োন কপর। আর োপদ্র মাধযপমই ঐ ভাব ইওপরাপপ 

এপসপে। োরা বপে, ‘আ্  আল্ হ্’ অথোৎ আচমই যসই সেয-স্বরূপ। েপব োপদ্র চভের 
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বচহরঙ্গ (বা প্রকািয), এবং অন্তরঙ্গ (বা র্গহয) মে আপে। যচদ্ও মহমদ্ চনপজ এ মে 

যপাষে করপেন না। 

  

‘হািাচিন’ িব্দ যথপক ইংপরজী assassin (হেযাকারী) িব্দ এপসপে। মুসেমানপদ্র একচট 

প্রািীন সম্প্রদ্ায় ধমেমপের অঙ্গ মপন কপর কাপফর বা অচবশ্বাসীপদ্র হেযা করে। 

  

মুসেমানপদ্র উপাসনার সময় এক কুাঁপজা জে সামপন রাখপে হয়। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ 

পচরপূেে কপর রপয়পেন, এটা োাঁরই প্রেীক-স্বরূপ।৩৬ 

  

চহন্দুরা দ্িাবোপর চবশ্বাস কপরন। োাঁপদ্র মপে নয় জন অবোর হপয় যগপেন, দ্িম 

অবোর পপর আসপবন। 

  

* * * 

  

যবপদ্র সকে বাকয েৎপ্রিাচরে দ্িেপনর সমথেক—এইচট প্রমাে করপে িঙ্করপক কখনও 

কখনও কূট েপকের আশ্রয় চনপে হপয়পে। বুদ্ধ অনয সকে ধমোিাপযের যিপয় যবিী সাহসী 

ও অকপট চেপেন। চেচন বপে যগপেন, ‘যকান িাপস্ত্র চবশ্বাস কর না। যবদ্৩৭ চমথযা। যচদ্ 

আমার উপেচির সপঙ্গ যবদ্ যমপে, যস যবপদ্রই যসৌভাগয। আচমই সবেপশ্রষ্ঠ িাস্ত্র; যাগযে 

ও যদ্পবাপাসনায় যকান ফে যনই।’ মনুষযজাচের মপধয বুদ্ধই জগৎপক প্রথপম সবোঙ্গসম্পন্ন 

নীচেচবোন চিক্ষা চদ্পয়চেপেন। মঙ্গপের জনযই চেচন মঙ্গেময় জীবন যাপন করপেন, 

ভােবাসার জনযই চেচন ভােবাসপেন; োাঁর অনয অচভসচন্ধ চকেু চেে না। 

  

িঙ্কর বপেন, ্রহমেরপক যুচক্ত চদ্পয় চবিার করপে হপব, মনন করপে হপব, কারে যবদ্ 

এইরূপ বেপেন। চবিার অেীচন্দ্রয় োপনর সহায়ক। যবদ্ এবং অনুভূে যুচক্ত বা বযচক্তগে 

অনুভূচে উভয়ই ্রহপমেরর অচস্তপত্বর প্রমাে। োাঁর মপে যবদ্ এক প্রকার অনন্ত োপনর সাকার 

চবগ্রহ-স্বরূপ। যবপদ্র প্রমাে এই যয, ো ্রহমের হপে প্রসূে হপয়পে, আবার ্রহপমেরর প্রমাে 

এই যয, যবপদ্র মে অদু্ভে গ্রন্থ ্রহমের বযেীে আর কারও প্রকাি করবার সাধয যনই। যবদ্ 

সবেপ্রকার োপনর খচনস্বরূপ; আর মানুষ যযমন চনেঃশ্বাপসর দ্বারা বায়ু বাইপর প্রপক্ষপ কপর, 
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যসইরূপ যবদ্ও োাঁর যভের যথপক প্রকাচিে হপয়পে; যসইজনযই আমরা জানপে পাচর, 

চেচন সবেিচক্তমা্  ও সবেে। চেচন জগৎ সৃচষ্ট কপর থাকুন বা না থাকুন, োপে বে চকেু 

আপস যায় না; চকন্তু চেচন যয যবদ্ প্রকাি কপরপেন, এইপটই বে চজচনষ। যবপদ্র 

সাহাপযযই জগৎ ্রহমের-সম্বপন্ধ জানপে যপপরপে—োাঁপক জানবার আর অনয উপায় যনই। 

  

িঙ্কপরর এই মে, অথোৎ যবদ্ সমুদ্য় োপনর খচন—এটা সমগ্র চহন্দুজাচের এমন মজ্জাগে 

হপয় যগপে যয, োপদ্র মপধয একটা প্রবাদ্ এই যয, গরু হারাপেও যবপদ্ ো খুাঁপজ পাওয়া 

যায়। 

  

িঙ্কর আরও বপেন, কমেকাপণ্ডর চবচধচনপষধ যমপন িোই োন নয়। ্রহমেরোন যকানপ্রকার 

ননচেক বাধযবাধকো, যাগযোচদ্-অনুষ্ঠান বা আমাপদ্র মোমপের উপর চনভের কপর না; 

যযমন একটা িােুপক একজন ভূে মপন করপে বা অপর একজন িােুোন করপে, োপে 

িােুর চকেু আপস যায় না। 

  

যবদ্ান্তপবদ্য োন আমাপদ্র চবপিষ প্রপয়াজন, কারে চবিার বা িাস্ত্রদ্বারা আমাপদ্র ্রহমের 

উপেচি হপে পাপর না। োাঁপক সমাচধ দ্বারা উপেচি করপে হপব, আর যবদ্ান্তই ঐ 

অবিাোপভর উপায় যদ্চখপয় যদ্য়। আমাপদ্র সর্গে ্রহমের বা ঈশ্বপরর ভাব অচেক্রম কপর 

যসই চনর্গেে ্রহপমের যপৌাঁেপে হপব। সব অনুভূচের যভের প্রপেযক বযচক্তই ্রহমেরপক অনুভব 

করপে৩৮; ্রহমের োো আর অনুভব করবার চদ্বেীয় বস্তুই যনই। আমাপদ্র চভের যযটা 

‘আচম, আচম’ করপে, যসটাই ্রহমের। চকন্তু যচদ্ও আমরা চদ্নরাে োাঁপক অনুভব করচে, 

েথাচপ আমরা জাচন না যয, োাঁপক অনুভব করচে। যয মুু্হূপেে আমরা ঐ সেয জানপে 

পাচর, যসই মুহূপেেই আমাপদ্র সব দুেঃখকষ্ট িপে যায়; সুেরাং আমাপদ্র ঐ সেযপক 

জানপেই হপব। একত্ব-অবিা োভ কর, ো হপে আর নদ্বেভাব আসপব না। চকন্তু 

যাগযোচদ্ দ্বারা োনোভ হয় না; আত্মাপক অপিষে করা, উপাসনা ও সাক্ষাৎ করা—

এই-সকপের দ্বারাই যসই োনোভ হপব। 
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্রহমেরচবদ্যাই পরা চবদ্যা; অপরা চবদ্যা হপে চবোন। মুণ্ডপকাপচনষৎ অথোৎ সন্নযাসীপদ্র 

জনয উপচদ্ষ্ট উপচনষৎ এই উপপদ্ি চদ্পেন।৩৯ দুই প্রকার চবদ্যা আপে—পরা ও অপরা। 

েন্মপধয যবপদ্র যয অংপি যদ্পবাপাসনা ও নানাচবধ যাগযপের উপপদ্ি—যসই কমেকাণ্ড 

এবং সবেচবধ যেৌচকক োনই অপরা চবদ্যা। যয চবদ্যা দ্বারা যসই অক্ষর পুরুষপক োভ 

করা যায়, োই পরা চবদ্যা। যসই অক্ষর পুরুষ চনপজর মপধয যথপকই সমুদ্য় সৃচষ্ট 

করপেন—বাইপর অপর চকেু যনই, যা জগৎকারে হপে পাপর। যসই ্রহমেরই সমুদ্য় 

িচক্তস্বরূপ, ্রহমেরই যা চকেু আপে—সব। চযচন আত্মযাজী, চেচনই যকবে ্রহমেরপক জাপনন। 

মূপখেরাই বাহয পূজাপক যশ্রষ্ঠ মপন কপর, অোনবযচক্তরাই মপন কপর, কপমের দ্বারা আমাপদ্র 

্রহমেরোভ হপে পাপর। যাাঁরা সুষুম্নাবপত্মে (পযাগীপদ্র মাপগে) গমন কপরন, োাঁরাই শুধু 

আত্মাপক োভ কপরন। এই ্রহমেরচবদ্যা চিক্ষা করপে হপে র্গরুর কাপে যযপে হপব। 

সমচষ্টপেও যা আপে, বযচষ্টপেও োই আপে; আত্মা যথপকই সব চকেু প্রসূে হপয়পে। ওঙ্কার 

হপে যযন ধনু, আত্মা হপে যযন েীর, আর ্রহমের হপেন েক্ষয। অপ্রমত্ত হপয় োাঁপক চবদ্ধ 

করপে হপব। োাঁপে চমপি এক হপয় যযপে হপব।৪০ সসীম অবিায় আমরা যসই অসীমপক 

কখনও প্রকাি করপে পাচর না। চকন্তু আমরাই যসই অসীমস্বরূপ। এইচট জানপে আর 

কারও সপঙ্গ আমরা েকে কচর না। 

  

ভচক্ত, ধযান ও ্রহমেরিপযের দ্বারা যসই চদ্বযোনোভ করপে হপব। ‘সেযপমর জয়পে নানৃেম্, 

সপেযস্নব পন্থা চবেপো যদ্বযানেঃ।’৪১ সপেযরই জয় হয়, চমথযার কখনই জয় হয় না। 

সপেযর চভের চদ্পয়ই ্রহমেরোপভর একমাত্র পথ রপয়পে; যকবে যসখাপনই যপ্রম ও সেয 

বেেমান। 

  

বৃহস্পচেবার, ১১ জুোই 

  

মাপয়র ভােবাসা বযেীে যকান সৃচষ্টই িায়ী হপে পাপর না। জগপের যকান চকেুই সমূ্পেে 

জেও নয়, আবার সমূ্পেে চিৎও নয়। জে ও চিৎ পরস্পর-সাপপক্ষ—একটা দ্বারাই 

অপরটার বযাখযা হয়। এই পচরদৃ্িযমান জগপের যয একটা চভচত্ত আপে, এ-চবষপয় সকে 
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আচস্তকই একমে, যকবে যসই চভচত্তিানীয় বস্তুর প্রকৃচে বা স্বরূপ-সম্বপন্ধই োাঁপদ্র 

মেপভদ্। জেবাদ্ীরা জগপের ঐরূপ যকান চভচত্ত আপে বপে স্বীকারই কপর না। 

  

সকে ধপমের োনােীে বা েুরীয় অবিা এক। যদ্হোন অচেক্রম করপে চহন্দু, খ্রীষ্টান, 

মুসেমান, যবৌদ্ধ—এমন-চক যারা যকানপ্রকার ধমেমে স্বীকার কপর না, সকপেই চিক 

একই প্রকার অনুভূচে হপয় থাপক। 

  

যীশুর যদ্হেযাপগর পাঁচিি বৎসর পপর োাঁর চিষয টমাস (Apostle Thomas) কেৃেক 

জগপের মপধয সবপিপয় চবশুদ্ধ খ্রীষ্টান সম্প্রদ্ায় ভারপে প্রচেচষ্ঠে হপয়চেে। অযাংপো-

সযাক্সনরা (Anglo-Saxons) েখনও অসভয চেে—গাপয় চিত্র-চবচিত্র আাঁকে ও পবেের্গহায় 

বাস করে। এক সমপয় ভারপে প্রায় ৩০ েক্ষ খ্রীষ্টান চেে, চকন্তু এখন োপদ্র সংখযা 

প্রায় ১০ েক্ষ হপব। 

  

খ্রীষ্টধমে চিরকােই েরবাচরর বপে প্রিাচরে হপয়পে। চক আশ্চযে, খ্রীপষ্টর নযায় চনরীহ 

মহাপুরুপষর চিপষযরা এে নরহেযা কপরপে! যবৌদ্ধ, মুসেমান ও খ্রীষ্ট ধমে—জগপে এই 

চেনচটই প্রিারিীে ধমে। এপদ্র পূবেবেেী চেনচট ধমে, যথা—চহন্দু, য়াহুদ্ী ও জরথুপের 

(পারসী) ধমে কখনও অপরপক ধমোন্তচরে কপর দ্েপুচষ্ট করপে যিষ্টা কপরচন। যবৌপদ্ধরা 

কখনও নরহেযা কপরচন, োরা শুধু যকামে বযবহাপরর দ্বারাই এক সপময় জগপের চেন-

িেুথোংি যোকপক চনজমপে চনপয় এপসচেে। 

  

যবৌপদ্ধরা চেে সবপিপয় যুচক্তসঙ্গে অপেয়বাদ্ী। বাস্তচবকই িূনযবাদ্ বা অস্দ্বেবাদ্, এই 

দুপয়র মাঝখাপন সচেয যকাথাও থামপে পার না। যবৌপদ্ধরা চবিাপরর দ্বারা সব যকপট 

চদ্পয়চেে—োরা োপদ্র মে যুচক্ত দ্বারা যেদূ্র চনপয় যাওয়া িপে, ো চনপয় চগপয়চেে। 

অস্দ্ধেবাদ্ীরাও োপদ্র মে যুচক্তর িরম সীমায় চনপয় চগপয়চেে এবং যসই এক অখণ্ড 

অদ্বয় ্রহমেরবস্তুপে যপৌাঁপেচেে—যা যথপক সমুদ্য় জগৎপ্রপে বযক্ত হপে। যবৌদ্ধ ও 

অস্দ্বেবাদ্ী উভপয়রই একই সমপয় একত্ব ও বহুত্ব (অপভদ্ ও যভদ্)-পবাধ আপে। এই 

দুচট অনুভূচের মপধয একচট সেয, অপরচট চমথযা হপবই। িূনযবাদ্ী বপেন, পৃথকত্ব বা 
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বহুত্বপবাধ সেয; অস্দ্বেবাদ্ী বপেন, একত্বপবাধই সেয; সমগ্র জগপে এই চববাদ্ই 

িপেপে। এই চনপয়ই ধস্তাধচস্ত (tug of war) িপেপে। 

  

অস্দ্বেবাদ্ী চজোসা কপরন, িূনযবাদ্ী একপত্বর যকান ভাব পান চক কপর? াূেেমান 

আপোটা (অোেিক্র) বৃত্তাকার মপন হয় চক কপর? একটা চিচে স্বীকার করপে েপবই 

গচের বযাখযা হপে পাপর। সব চজচনপষর পশ্চাপে একটা অখণ্ড সত্তা প্রেীয়মান হপে, যসটা 

িূনযবাদ্ী বপেন—ভ্রমমাত্র; চকন্তু এরূপ ভ্রপমাৎপচত্তর কারে চক, ো চেচন যকানরূপপ বযাখযা 

করপে পাপরন না। আবার অস্দ্বেবাদ্ীও যবাঝাপে পাপরন না যয, এক বহু হে চক কপর। 

এর বযাখযা যকবেমাত্র পপেচন্দ্রপয়র অেীে অবিায় যগপেই পাওয়া যযপে পাপর। 

আমাপদ্র েুরীয় ভূচমপে উিপে হপব, এপকবাপর অেীচন্দ্রয় অবিায় যযপে হপব। অেীচন্দ্রয় 

িচক্ত যযন ঐ অবিায় যাবার একচট যত্রেরস্বরূপ, আর োর বযবহার অস্দ্বেবাদ্ীরই করায়ত্ত। 

চেচনই ্রহমেরসত্তাপক অনুভব করপে সমথে; মানুষ ‘চবপবকানন্দ’ চনপজপক ্রহমেরসত্তাপে 

পচরেে করপে পাপর, আবার যসই অবিা যথপক মানবীয় অবিায় চফপর আসপে পাপর। 

সুেরাং োর পপক্ষ জগৎসমসযার মীমাংসা হপয় যগপে, আর যগৌেভাপব অপপরর পপক্ষও 

ঐ মীমাংসা হপয় যগপে, কারে যস অপরপক ঐ অবিায় যপৌাঁেবার পথ যদ্চখপয় চদ্পে পাপর। 

এইরূপপ যবাঝা যাপে, যযখাপন দ্িেপনর যিষ যসখাপন ধপমের আরম্ভ। আর এইরূপ 

উপেচির দ্বারা জগপের কেযাে এই হপব যয, এখন যা োনােীে রপয়পে, কাপে ো 

সবেসাধারপের পপক্ষ োনগময হপয় যাপব। সুেরাং জগপে ধমেোভই হপে সবেপশ্রষ্ঠ কাযে; 

আর মানব অোেসাপর এইচট অনুভব কপরপে বপেই যস আবহমান কাে ধমেভাবপক 

আশ্রয় কপর রপয়পে। 

  

ধমে যযন বহুর্গেিাচেনী পয়চস্বনী গাভী; যস অপনক োচথ যমপরপে, চকন্তু োপে চক? যস 

অপনক দুধও যদ্য়। যয-গরুটা দুধ যদ্য়, যগায়াো োর োচথ সহয কপর যায়। 

  

‘প্রপবাধিপন্দ্রাদ্য় নাটক’-এ আপে, মহাপমাহ ও চবপবক—এই দুই রাজায় েোই যবপধচেে। 

চবপবক-রাজার সমূ্পেে জয় আর হয় না। অবপিপষ চবপবক-রাজার সপঙ্গ উপচনষদ্-পদ্বীর 

পুনচমেেন হয়, এবং োাঁপদ্র প্রপবাধ-রূপ পুপত্রর জন্ম হে। আর যসই পুপত্রর প্রভাপব োাঁর 
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িত্রু বপে আর যকউ রইে না। েখন োাঁরা পরমসুপখ বাস করপে োগপেন। আমাপদ্র 

প্রপবাধ বা ধমেসাক্ষাৎকার-রূপ মস্হশ্বযেবা্  পুত্রোভ করপে হপব। ঐ প্রপবাধ-রূপ পুত্রপক 

খাইপয় দ্াইপয় মানুষ করপে হপব, ো হপেই যস মস্ত একটা বীর হপয় দ্াাঁোপব। 

  

ভচক্ত বা যপ্রপমর দ্বারা চবনা যিষ্টায় মানুপষর সমুদ্য় ইোিচক্ত একমুখী হপয় পপে—স্ত্রী-

পুরুপষর যপ্রমই এর দৃ্ষ্টান্ত। ভচক্তমাগে স্বাভাচবক পথ এবং োপে যযপেও যবি আরাম। 

োনমাগে চক রকম?—না—যযন একটা প্রবে যবগিাচেনী পাবেেযনদ্ীপক যজার কপর যিপে 

োর উৎপচত্তিাপন চনপয় যাওয়া। এপে অচে সত্বর বস্তুোভ হয় বপট, চকন্তু বে কচিন। 

োনমাগে বপে, ‘সমুদ্য় প্রবৃচত্তপক চনপরাধ কর।’ ভচক্তমাগে বপে, ‘যস্রাপে গা ভাচসপয় দ্াও, 

চিরচদ্পনর জনয পূেে আত্মসমপেে কর।’ এ পথ দ্ীাে বপট, চকন্তু অপপক্ষাকৃে সহজ ও 

সুখকর। 

  

ভক্ত বপেনেঃ ‘প্রপভা চিরকাপের জনয আচম যোমার। এখন যথপক আচম যা চকেু করচে 

বপে মপন কচর, ো বাস্তচবকই েুচমই করে—আর ‘আচম’ বা ‘আমার’ বপে চকেু যনই।’  

  

‘যহ প্রপভা, আমার অথে যনই যয, আচম দ্ান করব; আমার বুচদ্ধ যনই যয, আচম িাস্ত্র চিক্ষা 

করব; আমার সময় যনই যয, যযাগ-অভযাস করব; যহ যপ্রমময়, আচম োই যোমাপক 

আমার যদ্হ-মন অপেে করোম।’  

  

যেই অোন বা ভ্রান্তধারো আসুক, চকেুই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মপধয বযবধান াটাপে 

পাপর না। ঈশ্বর বপে যকউ যচদ্ নাও থাপকন, েবু যপ্রপমর ভাবপক দৃ্ঢ়ভাপব ধপর থাক। 

কুকুপরর মে পিা মো খুাঁপজ খুাঁপজ মরার যিপয় ঈশ্বপরর অপিষে করপে করপে মরা ভাে। 

সবেপশ্রষ্ঠ আদ্িে যবপে নাও, আর যসই আদ্িেপক োভ করবার জনয সারা জীবন চনপয়াচজে 

কর। মৃেুয যখন এে চনচশ্চে, েখন একটা মহা্  উপেপিযর জনয জীবনপাে করার যিপয় 

আর বে চজচনষ চকেু যনই।৪২ 

  

ভচক্তদ্বারা চবনা আয়াপস োনোভ হয়—ঐ োপনর পর পরাভচক্ত আপস। 
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োনী বে সূক্ষ্ম চবিার করপে ভােবাপস, অচে সামানয চবষয় চনপয়ও একটা নহ-স্ি বাচধপয় 

যদ্য়; চকন্তু ভক্ত বপে, ‘ঈশ্বর োাঁর যথাথে স্বরূপ আমার কাপে প্রকাি করপবন’; োই যস 

সবচকেুই গ্রহে কপর। 

  

রাচবয়া 

  

রাচবয়া যরাপগপে হপয় মুু্হযমান 

চনজ িযযা ’পপর আচেো িয়ান। 

এপহন কাপেপে চনকপট োাঁহার 

আগমন হে দুই মহাত্মার;— 

পচবত্র মাচেক, োনী যস হাসান, 

পূপজন যাাঁপদ্র সব মুসেমান। 

কচহো হাসান সপম্বাচধয়া োাঁপর, 

‘পচবত্র ভাপবপে প্রাথেনা যয কপর, 

যয িাচস্ত ঈশ্বর চদ্ন-না োহাপর, 

সচহষু্ণো-বপে বহন যস কপর।’  

পচবত্র মাচেক—গভীরাত্মা চযচন, 

বচেপেন চনজ অনুভব-বােী, 

‘প্রভুর যা ইো, োই চপ্রয় যার, 

আনন্দ হইপব িাচস্তপে োহার।’  

রাচবয়া শুচনয়া দু-জপনর বােী, 

স্বাথেগন্ধপেি আপে োপহ গচে; 

কচহো, ‘যহ ঈি, কৃপার ভাজন, 

দুাঁহু প্রচে এক কচর চনপবদ্ন— 

যয-জন যদ্পখপে প্রভুর বদ্ন, 

আনন্দ-পাথাপর হইপব মগন। 
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প্রাথেনার কাপে মপনপে োহার 

উচিপব না কভু এমে চবিার— 

িাচস্ত পাইয়াচে আচম যকানকাপে; 

জাচনপব না কভু িাচস্ত কাপর বপে।’  

  

—পারসী কচবো 

  

শুক্রবার, ১২ জুোই 

  

(অদ্য যবদ্ান্তসূপত্রর িাঙ্করভাষয হইপে পো হইপে োচগে।)  

  

িেুথে বযাসসূত্র—‘েৎ েু সমিয়াৎ’—আত্মা বা ্রহমেরই সমুদ্য় যবদ্াপন্তর প্রচেপাদ্য। 

  

ঈশ্বরপক—যবদ্ান্ত যথপক জানপে হপব। সমুদ্য় যবদ্ই—জগৎকারে সৃচষ্ট-চিচে-প্রেয়-কেো 

ঈশ্বপরর কথা বেপে। সমুদ্য় চহন্দু যদ্বপদ্বীর উপর ্রহমের, চবষু্ণ ও চিব এই যদ্বত্রয় 

রপয়পেন। ঈশ্বর এই চেপনর একীভাব। 

  

যবদ্ যোমাপক ্রহমের যদ্চখপয় চদ্পে পাপর না। েুচম যো যসই ্রহমেরই রপয়ে। যবদ্ এইটুকু 

করপে পাপর, যয-আবরেটা আমাপদ্র যিাপখর সামপন যথপক সেযপক আোে কপর 

যরপখপে, যসইপটই দূ্র কপর চদ্পে সাহাযয করপে পাপর। প্রথম িপে যায় অোনাবরে, 

োরপর যায় পাপ, োরপর বাসনা আর স্বাথেপরো দূ্র হয়; এইভাপব সব দুেঃখ-কপষ্টর 

অবসান হয়। এই অোপনর চেপরাভাব েখনই হপে পাপর, যখন আমরা জানপে পাচর যয, 

্রহমের ও আচম এক; অথোৎ চনপজপক আত্মার সপঙ্গ অচভন্ন বপে যদ্খ, মানবীয় উপাচধর্গচের 

সপঙ্গ নয়। যদ্হাত্মবুচদ্ধ দূ্র কপর দ্াও যদ্চখ, ো হপেই সব দুেঃখ দূ্র হপব। মপনর যজাপর 

যরাগ ভাে কপর যদ্ওয়ার এই রহসয। এই জগৎটা একটা সপমাহপনর (hypnotism) 

বযাপার; চনপজর ওপর যথপক এই সপমাহপনর আপবিটা দূ্র কপর যফে, ো হপেই যোমার 

আর কষ্ট থাকপব না। 
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মুক্ত হপে যগপে প্রথপম পাপপর মধয চদ্পয় যযপে হয়, োরপর পুেয অজেন করপে হয়, 

যিপষ পাপ-পুেয দুই-ই েযাগ করপে হপব। প্রথপম রজেঃ দ্বারা েমেঃপক জয় করপে হপব, 

পপর উভয়পকই সত্ত্বর্গপে েয় করপে হপব—সবেপিপষ এই চেন র্গেপকই অচেক্রম করপে 

হপব। এমন একটা অবিা োভ কর, যযখাপন যোমার প্রচে শ্বাসপ্রশ্বাস োাঁর উপাসনা-

স্বরূপ হপব। 

  

যখনই  যদ্খ যয অপপরর কথা যথপক যকান চকেু চিখে (বা োভ করে), যজপনা যয 

পূবেজপন্ম যোমার যসই চবষয় সম্বপন্ধ অচভেো হপয়চেে, কারে অচভেোই আমাপদ্র 

একমাত্র চিক্ষক।৪৩ 

  

যেই ক্ষমো-োভ হপব, েেই দুেঃখ যবপে যাপব, সুেরাং বাসনাপক এপকবাপর নাি কপর 

যফে। যকান চকেু বাসনা করা যযন ভীমরুপের িাপক কাচট যদ্ওয়া। আর বাসনার্গপো 

যসানার পােপমাো চবপষর বচে—এইপট জানার নামই নবরাগয। 

  

‘মন ্রহমের নয়।’ ‘েত্ত্বমচস’—েুচমই যসই, ‘অহং ্রহমেরাচস্ম’—আচমই ্রহমের। যখন মানুষ এইচট 

উপেচি কপর, েখন ‘চভদ্যপে হৃদ্য়গ্রচন্থচিদ্যপন্ত সবেসংিয়ােঃ’।৪৪ োর সব হৃদ্য়গ্রচন্থ 

যকপট যায়, সব সংিয় চেন্ন হয়। যেচদ্ন আমাপদ্র উপপর যকউ, এমন চক ঈশ্বর পযেন্ত 

থাকপবন, েেচদ্ন অভয় অবিাোভ হপে পাপর না। আমাপদ্র যসই ঈশ্বর বা ্রহমের হপয় 

যজপে হপব। যচদ্ এমন যকান বস্তু থাপক যা ্রহমের যথপক পৃথ্ ো চিরকােই পৃথ্ থাকপব; 

েুচম যচদ্ স্বরূপেেঃ ্রহমের যথপক পৃথ্ হও, েুচম কখনও োাঁর সপঙ্গ এক হপে পারপব না; 

আবার চবপরীেক্রপম যচদ্ েুচম এক হও, ো হপে কখনই পৃথ্ থাকপে পার না। যচদ্ 

পুেযবপেই যোমার ্রহপমেরর সচহে যযাগ হয়, ো হপে পুেযক্ষপয়ই চবপেদ্ আসপব। আসে 

কথা, ্রহপমেরর সচহে যোমার চনেয যযাগ রপয়পে—পুেযকমে যকবে আবরেটা দূ্র করবার 

সহায়ো কপর। আমরা ‘আজাদ্’ অথোৎ মুক্ত, এইচট আমাপদ্র উপেচি করপে হপব। 

  

‘যপমস্বষ বৃেুপে’—যাাঁপক এই আত্মা বরে কপরন৪৫—এর োৎপযে, আমরাই আত্মা এবং 

আমরাই চনপজপদ্র বরে কচর। 
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্রহমেরদ্িেন চক আমাপদ্র চনপজপদ্র যিষ্টা ও পুরুষকাপরর উপর চনভের করপে, অথবা 

বাইপরর কারও সাহাপযযর উপর চনভের করপে?—আমাপদ্র চনপজপদ্র যিষ্টার উপর এটা 

চনভের করপে। আমাপদ্র যিষ্টার দ্বারা আরচির উপর যয ময়ো পপে রপয়পে, যসইপট 

অপসাচরে হয়—আরচি যযমন যেমচন থাপক, পচরবচেেে হয় না। োো, োন ও যেয়—

এ চেপনর বাস্তচবক অচস্তত্ব যনই। ‘চযচন জাপনন যয চেচন জাপনন না, চেচনই চিক চিক 

জাপনন। চযচন যকবে একটা মে অবেম্বন কপর বপস আপেন, চেচন চকেুই জাপনন না।’৪৬ 

আমরা বদ্ধ—এই ধারোটাই ভুে। 

  

ধমে চজচনষটা জাগচেক নয়; ধমে হপে চিত্তশুচদ্ধর বযাপার; এই জগপের উপর এর প্রভাব 

যগৌে মাত্র। মুচক্ত চজচনষটা আত্মার স্বরূপ হপে অচভন্ন। আত্মা সদ্া শুদ্ধ, সদ্া পূেে, সদ্া 

অপচরোমী। এই আত্মাপক েুচম কখনও জানপে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বপন্ধ 

‘যনচে যনচে’ োো আর চকেুই বেপে পাচর না। িঙ্কর বপেন, ‘যাপক আমরা মন বা 

কল্পনার সমুদ্য় িচক্ত প্রপয়াগ কপরও দূ্র করপে পাচর না, োই ্রহমের।’  

  

* * * 

  

এই জগৎপ্রপে ভাবমাত্র, আর যবদ্ এই ভাবপ্রকািক িব্দরাচিমাত্র। আমরা ইোমে এই 

সমগ্র জগৎপ্রপে সৃচষ্ট করপে পাচর, আবার েয় করপে পাচর। এক সম্প্রদ্াপয়র—কমেী (বা 

কমোনুষ্ঠানকারী)-পদ্র মে এই যয, িপব্দর পুনেঃপুনেঃ উচে রপে োর অবযক্ত ভাবচট জাগচরে 

হয়, আর ফে-স্বরূপ একচট বযক্ত কাযে উৎপন্ন হয়। োাঁরা বপেন, আমরা প্রপেযপকই এক 

একজন সৃচষ্ট কেো। িব্দচবপিষ উচে ারে করপেই েৎসংচলষ্ট ভাবচট উৎপন্ন হপব, আর োর 

ফে যদ্খা যাপব। চহন্দু দ্িেপনর এক সম্প্রদ্ায়—মীমাংসকগে বপেন, ভাব হপে িপব্দর 

িচক্ত, আর িব্দ হপে ভাপবর অচভবযচক্ত। 

  

িচনবার, ১৩ জুোই 

  

আমরা যা চকেু জাচন, োই চমশ্রে-স্বরূপ; আর আমাপদ্র সমুদ্য় চবষয়ানুভূচে চবপলষে 

যথপকই এপস থাপক। মনপক অচমশ্র, স্বেত্রের বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই নদ্বেবাদ্। িাস্ত্র বা বই 
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পপে দ্ািেচনক োন বা েত্ত্বোন হয় না; বরং যে বই পেপব, েেই মন র্গচেপয় যাপব। 

যয-সব দ্ািেচনক েে চিন্তািীে নন, োাঁরা ভাবপেন—মনটা একটা অচমশ্র বস্তু; আর োই 

যথপক োাঁরা ‘স্বাধীন ইো’ নামক মেবাপদ্ চবশ্বাসী হপয়চেপেন। চকন্তু মপনাচবোন 

( Psychology) মপনর অবিাসমূপহর চবপলষে কপর যদ্চখপয়পে যয, মন একটা চমশ্রবস্তু; 

আর যযপহেু প্রপেযক চমশ্রবস্তু যকান-না-পকান বাহয িচক্তবপে চবধৃে থাপক, যসইপহেু মন 

বা ইোও বচহেঃি িচক্তসমূপহর সংপযাপগ চবধৃে রপয়পে। এমন চক, যেক্ষে না মানুপষর 

কু্ষধা পাপে, েেক্ষে যস খাবার ইো করপেও পাপর না। ইো বা সঙ্কল্প (will) বাসনার 

( desire) অধীন। চকন্তু েবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব—সকপেই এটা অনুভব কপর 

থাপক। 

  

অপেয়বাদ্ী বপেন, এই ধারোটা ভ্রমমাত্র। ো হপে জগপের অচস্তপত্বর প্রমাে চকরূপপ 

হপব? এর এই মাত্র প্রমাে যয, আমরা সকপেই জগৎ যদ্খচে ও োর অচস্তত্ব অনুভব 

করচে। ো হপে আমরা যয সকপেই চনপজপদ্র মুক্তস্বভাব বপে অনুভব করচে, এ 

অনুভবও যথাথে না হপব যকন? যচদ্ সকপে অনুভব করপে বপে জগপের অচস্তত্ব স্বীকার 

করপে হয়, েপব সকপেই যখন চনপজপদ্র মুক্তস্বভাব বা স্বাধীন প্রকৃচে অনুভব করপে, 

েখন োরও অচস্তত্ব স্বীকার করপে হয়। েপব ইোটাপক আমরা যযমন যদ্খচে, যসভাপব 

োর সম্বপন্ধ ‘স্বাধীন’ কথাটা প্রপয়াগ করা িপে না। মানুপষর চনজ মুক্ত স্বভাব সম্বপন্ধ এই 

স্বাভাচবক চবশ্বাসই সমুদ্য় েকে যুচক্ত চবিাপরর চভচত্ত। ‘ইো’—বদ্ধভাবাপন্ন হবার আপগ 

যযরূপ চেে, োই মুক্ত স্বভাব। এই যয মানুপষর স্বাধীন ইোর ধারো—এপেই প্রচেমুহূপেে 

যদ্খাপে যয, মানুষ বন্ধন কাটাবার যিষ্টা করপে। একমাত্র বস্তু, যা প্রকৃে মুক্তস্বভাব হপে 

পাপর—ো অনন্ত, অসীম, যদ্ি-কাে-চনচমপত্তর বাইপর। মানুপষর চভের এখন যয স্বাধীনো 

রপয়পে, যসটা একটা পূবেস্মৃচেমাত্র—স্বাধীনো বা মুচক্তোপভর যিষ্টামাত্র। 

  

জগপে সকে চজচনষ যযন াুপর একটা বৃত্ত সমূ্পেে করবার যিষ্টা করপে—োর উৎপচত্তিাপন 

যাবার, োর একমাত্র যথাথে উৎস আত্মার কাপে যাবার যিষ্টা করপে। মানুষ যয সুপখর 

অপিষে করপে, যসটা আর চকেু নয়—যস যয সামযভাব হাচরপয়পে, যসইটা চফপর পাবার 
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যিষ্টা করপে। এই যয নীচেপােন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইোর মুক্ত হবার যিষ্টা, আর এই 

যথপকই প্রমাচেে হয় যয, আমরা পূেোবিা যথপক যনপম এপসচে। 

  

* * * 

  

কেেপবযর ধারোটা যযন দুেঃখরূপ মধযাহ্ন-মােেণ্ড—আত্মাপকই যযন দ্্ধ  কপর যফেপে। ‘যহ 

রাজ্ , এই এক চবন্দু অমৃে পান কপর সুখী হও।’ আত্মা অকেো—এই ধারোই অমৃে। 

  

চক্রয়া হপে থাক, চকন্তু োর প্রচেচক্রয়া যযন না আপস; চক্রয়া যথপক সুখই হপয় থাপক, 

সমুদ্য় দুেঃখ হপে প্রচেচক্রয়ার ফে। চিশু আর্গপন হাে যদ্য়—োর সুখ হয় বপেই; চকন্তু 

যখনই োর িরীর প্রচেচক্রয়া কপর, েখনই পুপে যাওয়ার কষ্টপবাধ হপয় থাপক। ঐ 

প্রচেচক্রয়াটা বন্ধ করপে পারপে আমাপদ্র আর ভপয়র কারে চকেু যনই। মচস্তষ্কপক চনপজর 

বপি চনপয় এস, যযন যস প্রচেচক্রয়াটার খবর না রাখপে পাপর। সাচক্ষস্বরূপ হও, যদ্খ—

যযন প্রচেচক্রয়া না আপস, যকবে ো হপেই েুচম সুখী হপে পারপব। আমাপদ্র জীবপনর 

সবপিপয় সুখকর মুহূেে যসইর্গচে, যখন আমরা চনপজপদ্র এপকবাপর ভুপে যাই। 

স্বাধীনভাপব প্রাে খুপে কাজ কর, কেেপবযর ভাব যথপক কাজ কর না। আমাপদ্র যকানই 

কেেবয যনই। এই জগৎ যো একটা যখোর আখো—এখাপন আমরা যখেচে; আমাপদ্র 

জীবন যো অনন্ত আনপন্দর অবকাি! 

  

জীবপনর সমগ্র রহসয হপে চনভেীক হওয়া। যোমার চক হপব—এ ভয় কখনও কর না, 

কারও উপর চনভের কর না। যয মুহূপেে েুচম সকে সাহাযয প্রেযাখান কর, যসই মুহূপেেই 

েুচম মুক্ত। যয স্পঞ্জটা পুপরা জপে শুপষ চনপয়পে, যস আর জে টানপে পাপর না। 

  

* * * 

  

আত্মরক্ষার জনযও েোই করা অনযায়, যচদ্ও গাপয় পপে অপরপক আক্রমে করার যিপয় 

যসটা উাঁিু চজচনষ। ‘নযায়সঙ্গে যক্রাধ’ বপে যকান চজচনষ যনই, কারে সকে বস্তুপে 

সমত্ববুচদ্ধর অভাব যথপকই যক্রাধ এপস থাপক। 
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রচববার, ১৪ জুোই 

  

ভারপে দ্িেন-িাপস্ত্রর অথে হপে—যয িাস্ত্র বা যয চবদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বর-দ্িেন করপে 

পাচর। দ্িেন হপে ধপমের যুচক্তসঙ্গে বযাখযা। সুেরাং যকান চহন্দু কখনও ধমে ও দ্িেপনর 

চভের সংপযাগসূত্র চক, ো জানপে িায় না। 

  

দ্ািেচনক চিন্তাপ্রোেীর চেনচট যসাপান আপেেঃ (১) িূে বস্তুসমূপহর পৃথ্ পৃথ্ োন 

( concrete); (২) ঐর্গচেপক এক এক যশ্রেীপে যশ্রেীভুক্ত করা বা ঐর্গচের মপধয ‘সামানয’ 

আচবষ্কার করা (generalised); (৩) যসই সামানযর্গচের চভের আবার সূক্ষ্ম চবিার দ্বারা 

ঐকয আচবষ্কার করা (abstract)। সমুদ্য় বস্তু যযখাপন একত্ব-প্রাপ্ত হয়, যসই িূোন্ত বস্তু 

হপেন অচদ্বেীয় ্রহমের। ধপমের প্রথমাবিায় চভন্ন চভন্ন প্রেীক বা রূপচবপিপষর সহায়ো 

গৃহীে হপয় থাপক, যদ্খা যায়; চদ্বেীয় অবিায় নানাচবধ যপৌরাচেক বেেনা ও উপপদ্পির 

বাহুেয; সবেপিপষ অবিায় দ্ািেচনক েত্ত্বসমূপহর চববৃচে। এপদ্র মপধয প্রথম দুচট শুধু 

সামচয়ক প্রপয়াজপনর জনয, চকন্তু দ্িেনই ঐ-সকপের মূে চভচত্তস্বরূপ, আর অনযর্গচে যসই 

িরমেপত্ত্ব যপৌাঁেবার যসাপান মাত্র। 

  

পাশ্চােয যদ্পি ধপমের ধারো এই—বাইপবপের চনউ যটস্টাপমণ্ট ও খ্রীষ্ট বযেীে ধমেই হপে 

পাপর না। য়াহুদ্ীধপমেও মুিা ও প্রপফটপদ্র সম্বপন্ধ এই রকম এক ধারো আপে। এরূপ 

ধারোর যহেু এই যয, এই-সব ধমে যকবে যপৌরাচেক বেেনার উপর চনভের কপর। প্রকৃে 

সপবোচে  ধমে এই-সকে যপৌরাচেক বেেনা োচেপয় ওপি; যস-ধমে কখনও শুধু এর্গচের উপর 

চনভের করপে পাপর না। আধুচনক চবোন বাস্তচবকই প্রকৃে ধপমের চভচত্তপক আরও দৃ্ঢ় 

কপরপে। সমুদ্য় ্রহমেরাণ্ডটা যয এক অখণ্ড বস্তু, ো চবোপনর দ্বারা প্রমাে করা যযপে পাপর। 

দ্ািেচনক যাপক ‘সত্তা’  ( being) বপেন, নবোচনক োপকই ‘ জে’  ( matter) বপে 

থাপকন; চকন্তু চিক চিক যদ্খপে যগপে, এপদ্র দুজপনর মপধয যকান চবপরাধ যনই, কারে 

েত্ত্বেেঃ দুই- ই এক চজচনষ। যদ্খ না—পরমােু অদৃ্িয ও অচিন্তয, অথি োপে ্রহমেরাপণ্ডর 
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সমুদ্য় িচক্ত ও সম্ভাবনা রপয়পে। যবদ্ান্তীরাও আত্মা সম্বপন্ধ চিক এইভাপবর কথাই বপে 

থাপকন। প্রকৃেপপক্ষ সব সম্প্রদ্ায়ই চবচভন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বেপেন। 

  

যবদ্ান্ত ও আধুচনক চবোন উভয়ই জগপের কারেস্বরূপ এমন এক বস্তুপক চনপদ্েি 

করপেন, যা হপে অনয চকেুর সাহাযয বযেীে জগপের প্রকাি হপয়পে। যসই এক কারেই 

চনচমত্ত-কারে, আবার সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদ্ান-কারে—সবই। যযন কুম্ভকার 

মৃচত্তকা যথপক াট চনমোে করপে—এখাপন কুম্ভকার হপে চনচমত্ত-কারে, মৃচত্তকা হপে 

সমবায়ী উপাদ্ান- কারে, আর কুম্ভকাপরর িক্র অসমবায়ী উপাদ্ান-কারে। চকন্তু আত্মাই 

এই চেন। আত্মা কারেও বপট, আবার অচভবযচক্ত বা কাযেও বপট। যবদ্ান্তী বপেন, এই 

জগৎটা সেয নয়, আপােপ্রেীয়মান মাত্র। প্রকৃচে আর চকেুই নয়, অচবদ্যাবরপের মধয 

চদ্পয় প্রকাচিে ্রহমেরমাত্র। চবচিষ্টাস্দ্বেবাদ্ীরা বপেন, ঈশ্বর—প্রকৃচে বা এই জগৎপ্রপে 

হপয়পেন। অস্দ্বেবাদ্ীরা চসদ্ধান্ত কপরন, ঈশ্বর এই জগৎপ্রপেরূপপ প্রেীয়মান হপেন 

বপট, চকন্তু চেচন এই জগৎ নন। 

  

আমরা অনুভূচে-চবপিষপক একটা মানচসক প্রচক্রয়ারূপপই জানপে পাচর—এপক মানচসক 

একচট াটনারূপপ এবং মচস্তপষ্কর মপধয একটা দ্াগরূপপ জানপে পাচর। আমরা মচস্তষ্কপক 

সমুপখ বা পশ্চাপে িাোপে পাচর না, চকন্তু মনপক পাচর। মনপক ভূে, ভচবষযৎ ও বেেমান—

সমুদ্য় কাপেই প্রসাচরে করা যযপে পাপর; সুেরাং মপনর মপধয যা যা াপট, ো 

অনন্তকাপের জনয সচেে থাপক। মপনর মপধয সব াটনা পূবে যথপকই সংস্কাপরর আকাপর 

রপয়পে; মন সবেবযাপী চকনা। 

  

‘যদ্ি-কাে-চনচমত্ত যয চিন্তারই প্রোেীচবপিষ’—এই আচবচিয়াই কযাপণ্টর যশ্রষ্ঠ কৃচেত্ব। 

চকন্তু যবদ্ান্ত বহু পূপবেই এই েত্ত্ব চিক্ষা চদ্পয়পে, আর এপক ‘মায়া’ নাপম অচভচহে কপরপে। 

যিাপপনহাওয়ার শুধু যুচক্তর উপর দ্াাঁচেপয় যবপদ্াক্ত েত্ত্বর্গচের যুচক্তসঙ্গে বযাখযা করবার 

যিষ্টা কপরপেন। িঙ্কর যবদ্পক ‘আযে’ বপে যগপেন। 

  

* * * 
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সকে বৃপক্ষর মপধয যয এক বৃক্ষত্ব রপয়পে—যসইপট জানার নামই ‘োন’। আর সপবোচে  

োন হপে— এই একপত্বর োন।… 

  

সমুদ্য় জগৎপ্রপপের িরম সামানয বা সাধারে ভাবই সর্গে ঈশ্বর; যকবে যসটা অস্পষ্ট, 

এবং সুচনচদ্েষ্ট ও দ্ািেচনক চবিারসমে নয়।… 

  

যসই এক েত্ত্ব স্বয়ং অচভবযক্ত হপে, ো যথপকই যা চকেু সব হপয়পে।… 

  

পদ্াথে-চবোপনর কাজ াটনাবেী আচবষ্কার করা, দ্িেন যযন ঐ চবচভন্ন াটনারূপ ফুের্গচে 

চনপয় যোো বাাঁধবার সুপো। চিন্তাসহাপয় ঐকয আচবষ্কাপরর যিষ্টামাত্রই দ্িেপনর এোকায়। 

এমন চক, একটা গাপের যগাোয় সার যদ্ওয়ার বযাপাপরও এইরূপ একটা প্রোেীর 

সহায়ো চনপে হয়।… 

  

ধপমের চভের—িূে, অপপক্ষাকৃে সূক্ষ্ম েত্ত্ব ও িরম একত্ব—এই চেনচট ভাবই আপে। 

যকবে িূে বা চবপিষ চনপয়ই পপে যথপকা না। যসই িরম সূক্ষ্ম েপত্ত্ব—যসই একপত্ব িপে 

যাও। 

  

* * * 

  

অসুপররা েমেঃপ্রধান যত্রের, যদ্বোরা সত্ত্বপ্রধান যত্রের; চকন্তু দুই-ই যত্রের; মানুষই যকবে 

যিেন, জীবন্ত। যত্রেরবৎ ভাবটাপক দূ্র কপর দ্াও; ধারো কর, েুচম যত্রের চনপয় কাজ করে—

েুচম যত্রের নও, েপবই মুক্ত হপে পারপব। এই পৃচথবীই একমাত্র িান, যযখাপন মানুষ চনপজর 

মুচক্তসাধন করপে পাপর। 

  

‘যপমস্বষ বৃেুপে যেন েভযেঃ’—এই আত্মা যাপক বরে কপরন, এ কথাটা সেয। বরে বা 

মপনানীে করাটা সেয, চকন্তু চভেপরর চদ্্ যথপক এর অথে করপে হপব। বাইপর যথপক 

যকউ বরে করপে—কথাটার যচদ্ এইরূপ অদৃ্ষ্টবাদ্মূেক বযাখযা করা যায়, েপব যো এটা 

ভয়ানক কথা হপয় দ্াাঁোয়। 
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দেববাণী – ৬ 

যসামবার, ১৫ জুোই 

  

যযখাপন স্ত্রীপোকপদ্র বহুচববাহ-প্রথা প্রিচেে আপে, যযমন চেব্বপে, যসখাপন 

স্ত্রীপোকপদ্র িারীচরক িচক্ত পুরুপষর যিপয় যবিী। যখন ইংপরজরা ঐ যদ্পি যায়, এই 

স্ত্রীপোপকরা যজায়ান যজায়ান পুরুষপদ্র াাপে চনপয় পাহাে িোই কপর। 

  

মাোবার যদ্পি অবিয যমপয়পদ্র বহুচববাহ যনই, চকন্তু যসখাপন সব চবষপয় োপদ্র 

প্রাধানয। যসখাপন সবেত্রই চবপিষভাপব পচরষ্কার-পচরেন্ন রাখবার চদ্পক নজর যদ্খা যায়, 

আর চবদ্যািিোয় যারপরনাই উৎসাহ। ঐ যদ্পি যদ্পখচে—অপনক যমপয় ভাে সংস্কৃে বেপে 

পাপর, চকন্তু ভারপের অনযত্র দ্ি েপক্ষর মপধয একচট যমপয়ও সংস্কৃে বেপে পাপর চকনা 

সপন্দহ। স্বাধীনোর উন্নচে হয়, আর দ্াসত্ব যথপক অবনচেই হপয় থাপক। যপােুেগীজ বা 

মুসেমান কারও দ্বারাই মাোবার কখনও চবচজে হয়চন। 

  

োচবেীরা মধয-এচিয়ার এক অনাযেজাচে—আযেপদ্র পূপবেই োরা ভারপে এপসচেে, আর 

দ্াচক্ষোপেযর োচবেীরাই সব যিপয় সভয চেে। োপদ্র মপধয পুরুপষর যিপয় নারীর 

সামাচজক অবিা উন্নে চেে। পপর োরা ভাগ হপয় যগে; কেকর্গচে চমিপর, কেকর্গচে 

বযাচবপোচনয়ায় িপে যগে, অবচিষ্ট ভারপেই রইে। 

  

মঙ্গেবার, ১৬ জুোই 

  

(িঙ্কর) 

  

অদৃ্ষ্ট (অথোৎ অবযক্ত কারে বা সংস্কার) আমাপদ্র যাগযে উপাসনাচদ্ করায়, ো যথপক 

বযক্ত ফে উৎপন্ন হপয় থাপক। চকন্তু মুচক্ত োভ করপে হপে আমাপদ্র ্রহমের সম্বপন্ধ প্রথপম 

শ্রবে, পপর মনন, োরপর চনচদ্ধযাসন করপে হপব।  
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কপমের ফে আর োপনর ফে সমূ্পেে পৃথ্। সবেপ্রকার নীচে-ধপমের মূে হপে 

চবচধচনপষধ—‘এই কাজ কর’ এবং ‘এই কাজ কর না’; চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ যদ্হমপনর সপঙ্গই 

এর্গচের সম্বন্ধ। সবেপ্রকার সুখদুেঃখ ইচন্দ্রপয়র সপঙ্গ অপেদ্যভাপব জচেে; সুেরাং সুখদুেঃখ 

যভাগ করপে যগপেই িরীপরর প্রপয়াজন। যার যদ্হ যে উন্নে, োর ধমে বা পুপেযর আদ্িে 

েে উচে ; এই রকম ্রহমেরা পযেন্ত; এ পযেন্ত সকপেরই িরীর আপে। আর যেক্ষে িরীর 

আপে, েেক্ষে সুখদুেঃখ থাকপবই; যকবে যদ্হভাবমুক্ত হপেই সুখদুেঃখ অচেক্রম করা 

যযপে পাপর। িঙ্কর বপেন, আত্মা যদ্হহীন। 

  

যকান চবচধ-চনপষপধর দ্বারা মুচক্তোভ হপে পাপর না। েুচম সদ্া মুক্তই আে। যচদ্ েুচম পূবে 

হপেই মুক্ত না থাক, েপব চকেুই যোমায় মুচক্ত চদ্পে পাপর না। আত্মা স্বপ্রকাি। 

কাযেকারে আত্মাপক স্পিে করপে পাপর না—এই যদ্হিূনয ভাব বা চবপদ্হ অবিার নামই 

মুচক্ত। ভূে, ভচবষযৎ ও বেেমান—সবচকেুর পাপর ্রহমের। যচদ্ মুচক্ত যকান কপমের ফে হে, 

েপব োর যকান মূেযই থাকে না, যসটা একটা যযৌচগক বস্তু হে, সুেরাং োর চভের 

বন্ধপনর বীজ চনচহে থাকে। এই মুচক্তই আত্মার একমাত্র চনেযভাব, োপক োভ করপে 

হয় না, যসটা আত্মার যথাথে স্বরূপ। 

  

েপব আত্মার উপর যয আবরে পপে রপয়পে, যসইপট সরাবার জনয—বন্ধন ও ভ্রম দূ্র 

করবার জনয—কমে ও উপাসনার প্রপয়াজন; এরা মুচক্ত চদ্পে পাপর না বপট, চকন্তু েথাচপ 

আমরা যচদ্ চনপজরা যিষ্টা না কচর, ো হপে আমাপদ্র যিাখ যফাপট না, আমরা আমাপদ্র 

স্বরূপ জানপে পাচর না। িঙ্কর আরও বপেন, অস্দ্বেবাদ্ই যবপদ্র যগৌরব-মুকুট; চকন্তু 

যবপদ্র চনম্নের ভাগর্গচেরও প্রপয়াজন আপে, কারে োরা আমাপদ্র কমে ও উপাসনার 

উপপদ্ি চদ্পয় থাপক, আর এইর্গচের সাহাপযযও অপনপক ভগবাপনর কাপে চগপয় থাপক। 

েপব এমন অপনপক থাকপে পাপর, যারা যকবে অস্দ্বেবাপদ্র সাহাপযযই যসই অবিায় 

যাপব। অস্দ্বেবাদ্ যয-অবিায় চনপয় যায়, কমে এবং উপাসনাও যসই অবিাপেই চনপয় 

যায়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 71 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িাস্ত্র ্রহমের-সম্বপন্ধ চকেু চিক্ষা চদ্পে পাপর না, যকবে অোন দূ্র কপর চদ্পে পাপর। িাপস্ত্রর 

কাযে নািাত্মক (negative)। িঙ্কপরর প্রধান কৃচেত্ব এই যয, চেচন িাস্ত্রও যমপনচেপেন, 

আবার সকপের সামপন মুচক্তর পথও খুপে চদ্পয়চেপেন। চকন্তু যাই বপো, োাঁপক ঐ চনপয় 

িুেপিরা চবিার করপে হপয়পে। প্রথপম মানুষপক একটা িূে অবেম্বন দ্াও, োরপর 

ধীপর ধীপর োপক সপবোচে  অবিায় চনপয় যাও। চবচভন্ন প্রকার ধমে এই যিষ্টাই করপে, আর 

এ যথপক যবাঝা যায়—যকন ঐ-সকে ধমে জগপে এখনও রপয়পে এবং চক কপর প্রপেযকচটই 

মানুপষর উন্নচের যকান-না-পকান অবিার উপপযাগী। িাস্ত্র অচবদ্যা দূ্র করপে সাহাযয 

কপর, চকন্তু িাস্ত্রও ঐ অচবদ্যার অন্তগেে। িাপস্ত্রর কাজ হপে োপনর উপর যয অোনরূপ 

আবরে এপস পপেপে, ো দূ্র করা। ‘সেয অসেযপক দূ্র কপর যদ্পব।’ েুচম মুক্তই আে, 

যোমাপক মুক্ত করা যায় না। যেক্ষে পযেন্ত েুচম ধমেমেচবপিষ অবেম্বন কপর আে, 

েেক্ষে েুচম ্রহমেরপক োভ করচন। ‘চযচন মপন কপরন—আচম জাচন, চেচন জাপনন না।’৪৭ 

চযচন স্বয়ং োোস্বরূপ, োাঁপক যক জানপে পাপর?৪৮ দুচট চিরন্তন বস্তু আপে—্রহমের ও 

জগৎ। প্রথমচট অথোৎ ্রহমের অপচরোমী, চদ্বেীয়চট অথোৎ জগৎ পচরোমী। জগৎ অনন্তকাে 

ধপর রপয়পে। যযখাপন পচরোম কেখাচন হপে, মন ো ধরপে পাপর না, যোমরা যো 

োপকই অনন্ত বপে থাক। জগৎ ও ্রহমের এক বপট, চকন্তু একই সমপয় যো যোমরা দুপটা 

যদ্খপে পাও না—একখানা পাথপরর উপর একটা েচব বা মূচেে যখাদ্াই করা রপয়পে; যখন 

যোমার পাথপরর চদ্পক যখয়াে থাপক, েখন যখাদ্াই-এর চদ্পক থাপক না; আবার যখন 

যখাদ্াই-এর চদ্পক মন দ্াও, েখন পাথপরর যখয়াে থাপক না; অথি দুই- ই এক।  

  

েুচম চক এক মুহূপেের জনযও চনপজপক সমূ্পেে চির িান্ত করপে পার? সকে যযাগীই 

বপেন, এটা করা সম্ভব। 

  

* * * 

  

সকপের যিপয় যবিী পাপ হপে—চনপজপক দুবেে ভাবা। যোমার যিপয় বে আর যকউ যনই; 

উপেচি কর যয, েুচম ্রহমেরস্বরূপ। যকান বস্তুপে েুচম যয িচক্তর চবকাি যদ্খ, যস িচক্ত 

যোমারই যদ্ওয়া। 
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আমরা সূযে িন্দ্র োরা অচেক্রম কপর রপয়চে, আমরা জগৎপ্রপপেরও উপপর। চিক্ষা দ্াও, 

মানুষ ্রহমেরস্বরূপ। মন্দ বপে চকেু আপে—এচট স্বীকার কর না, যা যনই—োপক আর নূেন 

কপর সৃচষ্ট কর না। সদ্পপে বে—আচম প্রভু, আচম সকপের প্রভু। আমরাই চনপজপদ্র িৃঙ্খে 

চনপজরা গপেচে, আর আমরাই যকবে ঐ চিকে ভােপে পাচর। 

  

যকান প্রকার কমে যোমায় মুচক্ত চদ্পে পাপর না, যকবে োপনর দ্বারাই মুচক্ত হপে পাপর। 

োন অপ্রচেপরাধয; ইো হে োপক গ্রহে করোম, ইো হে েযাগ করোম—এরূপ হপে 

পাপর না। যখন োপনাদ্য় হপব, মনপক ো গ্রহে করপেই হপব। সুেরাং এই োনোভ 

মপনর কাযে নয়, েপব মপন ঐ োপনর প্রকাি হপয় থাপক বপট।  

  

কমে বা উপাসনার ফে এইটুকু যয, ওপে যোমার যয-স্বরূপ ভুপে চেপে, ো চফপর পাও। 

আত্মা যয যদ্হ, এইপট মপন করাই সমূ্পেে ভ্রম; সুেরাং আমরা এই িরীপর থাকপে 

থাকপেই মুক্ত হপে পাচর। যদ্পহর সপঙ্গ আত্মার চকেুমাত্র সাদৃ্িয যনই। মায়ার অথে ‘চকেু 

না’ নয়, ‘অসৎ’যক ‘সৎ’ বা সেয বপে গ্রহে করা। 

  

বুধবার, ১৭ জুোই 

  

রামানুজ জগৎপ্রপেপক চিৎ (জীবাত্মা বা প্রােী), অচিৎ (জেপ্রকৃচে), এবং ঈশ্বর—এই 

চেন ভাপগ ভাগ কপরপেন; অথবা যিেন, অবপিেন ও অচধপিেন—এই চেন ভাগ। িঙ্কর 

চকন্তু বপেনেঃ (জীবাত্মা) চিৎ ও (পরমাত্মা) ঈশ্বর বা ্রহমের একবস্তু। ্রহমের সেযস্বরূপ, 

োনস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সেয, োন ও অনন্ত োাঁর র্গে নয়। ্রহমেরপক চিন্তা করপে 

যগপেই োাঁপক চবচিষ্ট করা হয়; োাঁর সম্বপন্ধ বে যজার বো যযপে পাপর ‘ওাঁ েৎ সৎ’—

অথোৎ চেচন সত্তাস্বরূপ, চেচন অচস্তস্বরূপ—এই মাত্র। 

  

িঙ্কর আরও চজোসা কপরন, েুচম চক সত্তাপক আর সব বস্তু যথপক পৃথ্ কপর যদ্খপে 

পার? দুচট বস্তুর মপধয ‘চবপিষ’ বা পাথেকয যকা্  খাপন? ইচন্দ্রয়োপন নয়, কারে ো হপে 

সব চজচনষই এক রকম যবাধ হে। আমাপদ্র চবষয়-োন একটার পর আর একটা, এই 
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ক্রপম হপয় থাপক। একটা বস্তু চক, ো জানপে যগপেই সপঙ্গ সপঙ্গ জানপে হয়, যসটা চক 

নয়। দুচট বস্তুর মপধয পাথেকযর্গচে আমাপদ্র স্মৃচের মপধয অবচিে, আর চিপত্ত যা সচেে 

রপয়পে, োরই সপঙ্গ েুেনা কপর আমরা এর্গচে জানপে পাচর। বস্তুর স্বরূপপর মপধয যভদ্ 

যনই, যসটা আমাপদ্র মচস্তপষ্ক রপয়পে। বাইপর এক অখণ্ড বস্তুই রপয়পে; যভদ্ যকবে 

যভেপর, আমাপদ্র মপন; সুেরাং বহুোন মপনরই সৃচষ্ট।  

  

এই ‘চবপিষ’র্গচেই র্গেপদ্বািয হয়—যখন োরা পৃথ্ থাপক, অথি যকান একচট চজচনপষর 

সপঙ্গ জচেে থাপক। এই ‘চবপিষ’ চজচনষটা চক, ো আমরা চিক কপর বেপে পাচর না। 

আমরা চবচভন্ন বস্তুর মপধয যদ্খপে পাই ও অনুভব কচর যকবে সত্তা বা একটা ‘অচস্ত’ভাব। 

আর যা চকেু সব আমাপদ্রই মপধয রপয়পে। যকান বস্তুর সত্তাসম্বপন্ধই শুধু আমরা 

চনেঃসংিয় প্রমাে যপপয় থাচক। চবপিষ বা যভদ্র্গচে প্রকৃেপপক্ষ যগৌেভাপব সেয—যযমন 

রজ্জুপে সপেোন, কারে ঐ সপেোপনরও সেযো আপে; ভুেভাপব হপেও একটা চকেু যো 

যদ্খা যাপে। যখন রজ্জুোন বাচধে হয়, েখনই সপেোপনর আচবভোব হয়, আবার 

চবপরীেক্রপম সপেোপনর যোপপ রজ্জুোপনর আচবভোব। চকন্তু েুচম একটা মাত্র চজচনষ 

যদ্খে বপে প্রমাচেে হয় না যয, অনয চজচনষটা যনই। জগৎ-োন ্রহমেরোপনর প্রচেবন্ধক 

হপয় োপক আবরে কপর যরপখপে, োপক দূ্র করপে হপব, চকন্তু োর যয অচস্তত্ব আপে, 

এ-কথা স্বীকার করপেই হপব। 

  

িঙ্কর আরও বপেন যয, অনুভূচেই (perception) অচস্তপত্বর িরম প্রমাে। অনুভূচে 

স্বয়ংপজযাচেেঃ ও আত্মসপিেন, কারে ইচন্দ্রয়োপনর বাইপর যযপে যগপে আমরা োপক 

োেপে পাচর না। অনুভূচে যকান ইচন্দ্রয় বা কারে-সাপপক্ষ নয়, সমূ্পেে চনরপপক্ষ। যিেনা 

( consciousness) বযেীে অনুভূচে হপে পাপর না; অনুভব স্বপ্রকাি, োরই চনম্নের মাত্রার 

প্রকািপক ‘যিেনা’ বপে। যকান প্রকার অনুভব-চক্রয়াই যিেনারচহে হপে পাপর না, 

প্রকৃেপপক্ষ প্রপেযক অনুভূচের স্বরূপই হপে যিেনা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুচট 

পৃথ্ পৃথ্ ভাব এক সপঙ্গ যজাো নয়। যার যকান কারে বা প্রপয়াজন যনই, োই অনন্ত; 

সুেরাং অনুভূচে যখন চনপজই চনপজর িরম প্রমাে, েখন অনুভূচেও অনন্তস্বরূপ; অনুভূচে 
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সবেদ্াই স্বসংপবদ্য। অনুভূচে চনপজই চনপজর োোস্বরূপ; এটা মপনর ধমে নয়, চকন্তু ো 

যথপকই মন হপয়পে; অনুভূচে চনরপপক্ষ, পূেেই একমাত্র োো, সুেরাং প্রকৃেপপক্ষ 

অনুভূচেই আত্মা। অনুভূচে স্বয়ং অনুভব কপর, চকন্তু আত্মাপক ‘োো’ বো যযপে পাপর 

না; কারে ‘োো’ বেপে োনরূপ চক্রয়ার কেোপক বুঝায়। চকন্তু িঙ্কর বপেন, আত্মা 

‘অহং’ নন, কারে োাঁপে ‘আচম আচে’ এই ভাবচট যনই। আমরা (অহং ভাব) যসই আত্মার 

প্রচেচবম্বমাত্র, আত্মা ও ্রহমের এক। 

  

যখনই েুচম যসই পূেে্রহমের সম্বপন্ধ চকেু বপো বা ভাপবা, েখনই আপপচক্ষকভাপব ঐ 

কাজর্গচে করপে হয়, সুেরাং যসখাপন এই-সকে যুচক্তচবিার খাপট। চকন্তু যযাগাবিায় 

অনুভব ও অপপরাক্ষানুভূচে এক হপয় যায়। রামানুজ-বযাখযাে চবচিষ্টাস্দ্বেবাদ্ 

আংচিকভাপব একত্ব-দ্িেন, এবং অস্দ্বোবিার অচভমুপখ একচট যসাপানস্বরূপ। ‘চবচিষ্ট’ 

মাপনই যভদ্ বা পৃথ্ করে। ‘প্রকৃচে’ মাপন জগৎ, আর োর সদ্া পচরোম বা পচরবেেন 

হপে। পচরবেেনিীে চিন্তারাচি—পচরবেেনিীে িব্দরাচি দ্বারা অচভবযক্ত হপয় কখনও যসই 

পূেেস্বরূপপক প্রমাে করপে পাপর না। ঐরূপ কপর আমরা শুধু এমন একটা বস্তুপে উপনীে 

হই, যা যথপক কেকর্গচে র্গে বাদ্ যদ্ওয়া হপয়পে, চকন্তু যা স্বয়ং ্রহমেরস্বরূপ নয়। আমরা 

যকবে িব্দগে একপত্ব যপৌাঁেই, োর যিপয় আর িরম ঐকয বার করা যায় না, চকন্তু োপে 

আপপচক্ষক জগপের চবপোপ-সাধন হয় না। 

  

বৃহস্পচেবার, ১৮ জুোই 

  

(অদ্যকার আপোিয চবষয়েঃ প্রধানেেঃ সাংখযদ্িেপনর চসদ্ধাপন্তর চবরুপদ্ধ িঙ্করািাপযের 

যুচক্ত।) 

  

সাংপখযরা বপেন, োন একচট চমশ্র বা যযৌচগক পদ্াথে, আর োরও পাপর চবপলষে করপে 

করপে যিপষ আমরা সাচক্ষস্বরূপ পুরুপষর অচস্তত্ব অবগে হই। এই পুরুষ—সংখযায় বহু; 

আমরা প্রপেযপকই এক-একচট পুরুষ। অস্দ্বে-পবদ্ান্ত চকন্তু এর চবরুপদ্ধ বপেন, পুরুষ 

যকবে একচটই হপে পাপরন, যসই পুরুষ যিেন; চেচন অপিেন বা যকান র্গেসম্পন্ন হপে 
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পাপরন না, কারে র্গে থাকপেই যসর্গচে োাঁর বন্ধপনর কারে হপব, পচরোপম যসর্গচের 

যোপও হপব। অেএব যসই এক বস্তু অবিযই সবেপ্রকারর্গেরচহে, এমন চক—োন পযেন্ত 

োপে থাকপে পাপর না, এবং যসই পুরুষ জগৎ বা আর চকেুর কারে হপে পাপর না। যবদ্ 

বপেন, ‘সপদ্ব যসাপমযদ্মগ্র আসীপদ্কপমবাচদ্বেীয়ম্’—যহ যসৌময, প্রথপম যসই এক 

অচদ্বেীয় সৎই চেপেন।৪৯ 

  

যযখাপন সত্ত্বর্গে যসইখাপনই োন যদ্খা যায় বপে প্রমাচেে হয় না যয, সত্ত্বই োপনর 

কারে; বরং, মানুপষর চভের োন পূবে হপেই রপয়পে, সপত্ত্বর সাচন্নপধয যসই োন উদ্ বুদ্ধ 

হয় মাত্র। যযমন আর্গপনর কাপে একটা যেৌহপগােক রাখপে ঐ আর্গন যেৌহপগােকটার 

চভের পূবে হপেই যয যেজ অবযক্তভাপব চেে, োপকই বযক্ত কপর যগােকটাপক উত্তপ্ত 

কপর—োর চভেপর প্রপবি কপর না, যসই রকম। 

  

িঙ্কর বপেন—োন একটা বন্ধন নয়, কারে োন যসই পুরুষ বা ্রহপমেরর স্বরূপ। জগৎ বযক্ত 

বা অবযক্তরূপপ সবেদ্াই রপয়পে, সুেরাং চিরন্তন যেয় বস্তু একচট আপেই। োন-বে-

চক্রয়াই ঈশ্বর। োনোপভর জনয োাঁর যদ্পহচন্দ্রয়াচদ্ যকান আকাপররই প্রপয়াজন যনই; যয 

সসীম, োর পপক্ষ যসই অনন্ত োনপক ধপর রাখবার জনয একটা প্রচেবন্ধপকর (অথোৎ 

যদ্পহচন্দ্রয়াচদ্র) প্রপয়াজন আপে বপট, চকন্তু ঈশ্বপরর ঐরূপ সহায়োর আপদ্ৌ যকান 

আবিযকো যনই। বাস্তচবক এক আত্মাই আপেন, চবচভন্ন-পোকগামী ‘সংসারী’ জীবাত্মা 

বপে স্বেত্রের আত্মা চকেু যনই। পে প্রাে যাাঁপে একীভূে হপয়পে—এই যদ্পহর যসই যিেন 

চনয়ন্তাপকই ‘জীবাত্মা’ বপে, চকন্তু যসই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যযপহেু আত্মাই সব। েুচম 

োপক যয অনযরূপ যবাধ করে, যস ভ্রাচন্ত যোমারই, জীপব যস ভ্রাচন্ত যনই। েুচমই ্রহমের, 

আর েুচম চনপজপক আর যা চকেু বপে ভাবে, ো ভুে। কৃষ্ণপক কৃষ্ণ বপে পূজা কর না, 

কৃপষ্ণর মপধয যয আত্মা রপয়পেন, োাঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার উপাসনাপেই 

মুচক্তোভ হপব। এমন চক, সর্গে ঈশ্বর পযেন্ত যসই আত্মার বচহেঃপ্রকািমাত্র। িঙ্কর 

বপেপেন, ‘স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভচক্তচরেযচভধীয়পে।’—চনজ স্বরূপপর আন্তচরক 

অনুসন্ধানপকই ভচক্ত বপে। 
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আমরা ঈশ্বরোপভর জনয যে চবচভন্ন উপায় অবেম্বন কপর থাচক, যস সব সেয। যযমন 

ধ্রুবোরাপক যদ্খাপে হপে োর আিপাপির নক্ষত্রর্গচের সাহাযয চনপে হয়, এও যেমচন। 

  

* * * 

  

ভগবদ্গীো যবদ্ান্তসম্বপন্ধ যশ্রষ্ঠ প্রামাচেক গ্রন্থ। 

  

শুক্রবার, ১৯ জুোই 

  

যেচদ্ন আমার ‘আচম, েুচম’ এইরূপ যভদ্োন রপয়পে, েেচদ্ন একজন ভগবা্  

আমাপদ্র রক্ষা করপেন, এ-কথা বেবার অচধকারও আমার আপে। যেচদ্ন আমার 

এইরূপ যভদ্পবাধ রপয়পে, েেচদ্ন এই যভদ্পবাধ যথপক যয-সকে অচনবাযে চসদ্ধান্ত 

আপস, যসর্গচেও চনপে হপব, ‘আচম, েুচম’ স্বীকার করপেই আমাপদ্র আদ্িেিানীয় আর 

একচট েৃেীয় বস্তু স্বীকার করপে হপব, যা আচম-েুচমর মাঝখাপন আপে; যসইচটই 

চত্রভুপজর িীষেচবন্দুস্বরূপ। যযমন বাষ্প েুষার হয়, েুষার যথপক জে হয়, যসই জে আবার 

গঙ্গাচদ্ নানা নাপম প্রচসদ্ধ হয়; চকন্তু যখন বাষ্পাবিা, েখন আর গঙ্গা যনই; আবার যখন 

জে, েখন োর মপধয বাষ্প চিন্তা কচর না। 

  

সৃচষ্ট বা পচরোপমর ধারোর সপঙ্গ ইোিচক্তর ধারো অপেদ্যভাপব জচেে। যেচদ্ন পযেন্ত 

আমরা জগৎপক গচেিীে যদ্খচে, েেচদ্ন োর পশ্চাপে ইোিচক্তর অচস্তত্ব আমাপদ্র 

স্বীকার করপে হয়। ইচন্দ্রয়জ োন যয সমূ্পেে ভ্রম, পদ্াথেচবোন ো প্রমাে কপর যদ্য়; 

আমরা যকান চজচনষপক যযমন যদ্চখ, শুচন, স্পিে ঘ্রাে বা আস্বাদ্ কচর, স্বরূপেেঃ চজচনষটা 

বাস্তচবক ো নয়। চবপিষ চবপিষ প্রকাপরর স্পন্দন চবপিষ চবপিষ ফে উৎপন্ন করপে, 

আর যসইর্গচে আমাপদ্র ইচন্দ্রপয়র উপর চক্রয়া করপে; আমরা যকবে আপপচক্ষক সেযই 

জানপে পাচর। 

  

‘সেয’-িব্দ ‘সৎ’ যথপক এপসপে। যা ‘সৎ’ অথোৎ ‘আপে’, যযচট ‘অচস্তস্বরূপ’ যসচটই সেয। 

আমাপদ্র বেেমান দৃ্চষ্ট যথপক এই জগৎপ্রপে ইো ও োনিচক্তর প্রকাি বপে যবাধ হপে। 
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আমাপদ্র কাপে আমাপদ্র অচস্তত্ব যেটুকু সেয, োাঁর চনপজর কাপে সর্গে ঈশ্বপরর অচস্তত্বও 

েেটুকু সেয, েদ্পপক্ষা অচধক সেয নয়। আমাপদ্র রূপ যযমন যদ্খা যায়, ঈশ্বরপকও 

যেমচন সাকারভাপব যদ্খা যযপে পাপর। মানুষ-চহসাপব আমাপদ্র একচট ঈশ্বপরর 

প্রপয়াজন; আত্মস্বরূপপ আমাপদ্র ঈশ্বপরর প্রপয়াজন থাপক না। যসইজনযই শ্রীরামকৃষ্ণ যসই 

জগজ্জননীপক সদ্াসবেদ্া োাঁর কাপে বেেমান যদ্খপেন—োাঁর িারপাপির অনযানয সকে 

বস্তু অপপক্ষা োাঁপকই যবিী বাস্তব বপে যদ্খপেন; চকন্তু সমাচধ-অবিায় োাঁর আত্মা বযেীে 

আর চকেুর অনুভব থাকে না। যসই সর্গে ঈশ্বর ক্রমিেঃ আমাপদ্র কাপে এচগপয় আসপে 

থাপকন, যিপষ চেচন যযন গপে যান, েখন ‘ঈশ্বর’ও থাপকন না, ‘আচম’ও থাপক না—সব 

যসই আত্মায় েীন হপয় যায়। 

  

যিেনার যবাধ একটা বন্ধন। ‘সৃচষ্ট যদ্পখ স্রষ্টার কল্পনা’-রূপ এক মে আপে, োপে 

রূপাচদ্-সৃচষ্টর পূপবে বুচদ্ধর অচস্তত্ব স্বীকার কপর যনওয়া হয়। চকন্তু বুচদ্ধ যচদ্ চকেুর কারে 

হয়, েপব ো আবার অপর চকেুর কাযেস্বরূপ। এপকই বপে ‘মায়া’। ঈশ্বর আমাপদ্র সৃচষ্ট 

কপরন, আবার আমরা ঈশ্বরপক সৃচষ্ট কচর—এই হে মায়া। সবেত্র এইরূপ িক্রগচে যদ্খা 

যায়েঃ মন যদ্হ সৃচষ্ট করপে, আবার যদ্হ মন সৃচষ্ট করপে; চডম যথপক পাচখ, আবার পাচখ 

যথপক চডম; গাে যথপক বীজ, আবার বীজ যথপক গাে। এই জগৎপ্রপে এপকবাপর নবষপময 

পূেে নয়, আবার পুপরাপুচর সমভাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন—োপক এই দুই ভাপবর উপপর 

উিপে হপব। এ দুপটাই চনজ চনজ প্রকািভূচমপে সেয বপট, চকন্তু যসই যথাথে সেয—যসই 

অচস্ত-স্বরূপপক োভ করপে যগপে আমরা এখন যা চকেু অচস্তত্ব, ইো, যিেনা, করা, 

যাওয়া, জানা বপে জাচন, যস-সব অচেক্রম করপে হপব। (পৃথ্ বা স্বেত্রের) জীবাত্মার 

প্রকৃে বযচক্তত্ব যনই—ওটা চমশ্র বস্তু হপে যো কাপে খণ্ড খণ্ড হপয় নষ্ট হপয় যাপব। যাপক 

আর যকানরূপপ চবপলষে করা যায় না, যকবে যসই বস্তুই অচমশ্র এবং যকবে যসইচটই 

সেযস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃে ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বােত্রেরযপক রক্ষা করবার 

জনয যে যিষ্টা, সবই বাস্তচবক পাপ, আর ঐ স্বােত্রেরযপক নাি করবার সমুদ্য় যিষ্টাই ধমে 

বা পুেয। এই জগপে সব চকেুই োেসাপর বা অোেসাপর এই স্বােত্রেরযপক ভােবার যিষ্টা 

করপে। িাচরত্রযনীচের (morality) চভচত্ত হপে—এই পাথেকযোন বা ভ্রমাত্মক স্বােত্রেরযপক 
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ভােবার যিষ্টা, কারে এইচটই সকে প্রকার পাপপর মূে; িাচরত্রযনীচে আপগ যথপকই 

রপয়পে, ধমেিাস্ত্র ঐ নীচে পরবেেী কাপে চবচধবদ্ধ কপরপে মাত্র। প্রথপম সমাপজ নানাচবধ 

প্রথা স্বভাবেই উৎপন্ন হপয় থাপক, যসর্গচে বযাখযা করার জনয পপর পুরাপের উৎপচত্ত। 

যখন াটনাসমূহ াপট যায়, েখন যসর্গচে যুচক্ত-চবিাপরর যিপয় উচে ের যকান চনয়পমই 

াপট থাপক, যুচক্তচবিাপরর আচবভোব হয় পপর—ঐর্গচে যবাঝবার যিষ্টায়। যুচক্তচবিাপরর 

যকান চকেু াটবার িচক্ত যনই, এ যযন াটনার্গচে াপট যাবার পপর যসর্গচের জাবরকাটা। 

যুচক্তেকে যযন মানুপষর কাযেকোপপর ঐচেহাচসক (historian) ।  

  

বুদ্ধ একজন মহা নবদ্াচন্তক চেপেন (কারে যবৌদ্ধধমে প্রকৃেপপক্ষ যবদ্াপন্তর একচট িাখা 

মাত্র), আর িঙ্করপকও কখনও কখনও ‘প্রেন্ন যবৌদ্ধ’ বো হয়। বুদ্ধ চবপলষে কপরচেপেন, 

িঙ্কর যসইর্গচে সংপলষে বা সমিয় করপেন। বুদ্ধ কখনও কারও কাপে মাথা যনায়ানচন—

যবদ্, জাচেপভদ্, পুপরাচহে বা সামাচজক প্রথা—কারও কাপে নয়। যেদূ্র পযেন্ত 

যুচক্তচবিার িেপে পাপর, েেদূ্র চনভেীকভাপব চেচন যুচক্তচবিার কপর যগপেন। এরূপ 

চনভেীক সেযানুসন্ধান, আবার সকে প্রােীর প্রচে এমন ভােবাসা—জগপে যকউ কখনও 

যদ্পখচন। বুদ্ধ যযন ধমেজগপের ওয়াচিংটন চেপেন, চেচন চসংহাসন জয় কপরচেপেন শুধু 

জগৎপক যদ্বার জনয, যযমন ওয়াচিংটন মাচকেনজাচের জনয কপরচেপেন। চেচন চনপজর 

জনয চকেুর আকাঙ্ক্ষা করপেন না। 

  

িচনবার, ২০ জুোই 

  

প্রেযক্ষানুভূচেই যথাথে োন বা যথাথে ধমে। অনন্ত যুগ ধপর আমরা ধমে সম্বপন্ধ যচদ্ যকবে 

কথা বপে যাই, োপে কখনই আমাপদ্র আত্মোন হপে পাপর না। যকবে মেবাপদ্ চবশ্বাসী 

হওয়া ও নাচস্তকোয় চকেু েফাে যনই। মানুষ-চহসাপব এ দুপয়র মপধয নাচস্তকই যবিী 

খাাঁচট। যসই প্রেযক্ষানুভূচের আপোপক আচম যয কয় পা অগ্রসর হব, ো যথপক যকান চকেুই 

আমাপক কখনও হটাপে পারপব না। যকান যদ্ি যখন েুচম স্বয়ং চগপয় যদ্খপে, েখনই 

যোমার োর সম্বপন্ধ যথাথে োন হে। আমাপদ্র প্রপেযকপক চনপজ চনপজ যদ্খপে হপব। 

র্গরু যকবে আমাপদ্র কাপে ‘আধযাচত্মক খাবার’ এপন চদ্পে পাপরন—ঐ খাদ্য যথপক 
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পুচষ্টোভ করপে যগপে আমাপদ্র ো যখপে হপব। েকেযুচক্ত কখনও ঈশ্বরপক প্রমাে করপে 

পাপর না, যকবে যুচক্তসঙ্গে একটা চসদ্ধান্তরূপপ োাঁপক উপিাচপে কপর। 

  

ভগবানপক আমাপদ্র বাইপর পাওয়া অসম্ভব। বাইপর যা ঈশ্বরেপত্ত্বর উপেচি হয়, ো 

আমাপদ্র আত্মারই প্রকািমাত্র। আমরাই হচে ভগবাপনর সবেপশ্রষ্ঠ মচন্দর। বাইপর যা 

যদ্খা যায়, ো আমাপদ্র চভেপরর চজচনপষরই অচে অস্পষ্ট অনুকরে-মাত্র। 

  

আমাপদ্র মপনর িচক্তর্গচের একাগ্রোই আমাপদ্র ঈশ্বরদ্িেপন সহায়ো করবার একমাত্র 

যত্রের। যচদ্ েুচম একচট আত্মাপক (চনজ আত্মাপক) জানপে পার, ো হপে েুচম ভূে, 

ভচবষযৎ, ও বেেমান সকে আত্মাপকই জানপে পারপব। ইোিচক্ত দ্বারাই মপনর একাগ্রো-

সাধন হয়—যুচক্ত, চবিার, ভচক্ত, ভােবাসা, প্রাোয়াম ইেযাচদ্ চবচভন্ন উপাপয়র দ্বারা এই 

ইোিচক্ত উদ্বুদ্ধ ও চনয়চত্রেরে হপে পাপর। একাগ্র মন যযন একচট প্রদ্ীপ—এর দ্বারা আত্মার 

স্বরূপ েন্ন েন্ন কপর যদ্খা যায়। 

  

একপ্রকার সাধনপ্রোেী সকপের উপপযাগী হপে পাপর না। চকন্তু এই-সকে চবচভন্ন 

সাধনপ্রোেী যয যসাপাপনর মে একটার পর একটা অবেম্বন করপে হপব, ো নয়। 

চক্রয়াকোপ অনুষ্ঠানাচদ্ সবেচনম্ন সাধন, োরপর ঈশ্বরপক আমাপদ্র বাইপর যদ্খা, োরপর 

অন্তযোচমরূপপ যদ্খা। িেচবপিপষ, একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রম আবিযক হপে 

পাপর, চকন্তু অচধকাংি িপে যকবে একটা পথই প্রপয়াজন। ‘োনোভ করপে হপে 

যোমাপক কমে ও ভচক্তর পথ চদ্পয় প্রথপম যযপেই হপব’—সকেপকই এ-কথা বো িরম 

মূখেো। 

  

যেচদ্ন না যুচক্তচবিাপরর অেীে যকান েত্ত্বোভ করে, েেচদ্ন েুচম যোমার যুচক্তচবিার 

ধপর থাপকা, আর ঐ অবিায় যপৌাঁেপে েুচম বুঝপব যয, যসটা যুচক্তচবিাপরর যিপয় যশ্রষ্ঠ 

চজচনষ, কারে ঐ অবিা যোমার যুচক্তর চবপরাধী হপব না। যুচক্তচবিার বা োপনর অেীে 

এই ভূচম হপে সমাচধ, চকন্তু স্নায়বীয় যরাপগর োেনায় মূেোচবপিষপক সমাচধ বপে ভুে 

কর না। অপনপক চমোচমচে সমাচধ হপয়পে বপে দ্াবী কপর থাপক, স্বাভাচবক বা সহজ 
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োনপক সমাচধ-অবিা বপে ভ্রম কপর থাপক—এ বে ভয়ানক কথা। বাইপরর যকান েক্ষে 

যদ্পখ চনেেয় করবার উপায় যনই—যথাথে সমাচধ হপয়পে চকনা, চনপজ চনপজই ো যটর 

পাওয়া যায়। েপব যুচক্তচবিাপরর সাহাযয চনপে ভুেভ্রাচন্ত যথপক রক্ষা পাওয়া যায়, সুেরাং 

এপক বযচেপরকী পরীক্ষা বো যযপে পাপর; ধমেোভ মাপন হপে—যুচক্তেপকের বাইপর 

যাওয়া, চকন্তু ঐ ধমেোভ করবার পথ একমাত্র যুচক্তচবিাপররই চভের চদ্পয়। সহজাে 

োন যযন বরফ, যুচক্তচবিার যযন জে, আর অপেৌচকক োন বা সমাচধ যযন বাষ্প—সব 

যিপয় সূক্ষ্ম অবিা। একটার পর আর একটা আপস। সব জায়গাপেই এই চনেয যপৌবোপযে 

বা ক্রম রপয়পে—যযমন অোন, সংো বা আপপচক্ষক োন ও যবাচধ; জে পদ্াথে, যদ্হ 

মন। আর আমরা এই িৃঙ্খপের যয পাবটা (llll) প্রথম ধচর, যসইটা যথপকই 

চিকেটা আরম্ভ হপয়পে—আমাপদ্র কাপে এই রকম যবাধ হয়। অথোৎ যকউ বপে—যদ্হ 

যথপক মপনর উৎপচত্ত, যকউ বা বপে থাপক—মন যথপক যদ্হ হপয়পে। উভয় পপক্ষই যুচক্তর 

সমান মূেয, আর উভয় মেই সেয। আমাপদ্র ঐ দুপটারই পাপর যযপে হপব—এমন 

জায়গায় যযপে হপব, যযখাপন যদ্হ বা মন যকানচট-ই যনই। এই যয ক্রম—এও মায়া। 

  

ধমে যুচক্তচবিাপরর পাপর, ধমে অচে-প্রাকৃে। চবশ্বাস-অপথে চকেু যমপন যনওয়া নয়, চবশ্বাপসর 

অথে—যসই িরম পদ্াথেপক ধারো করা, চবশ্বাস হৃদ্য়-কন্দর উদ্ভাচসে কপর যদ্য়। প্রথপম 

যসই আত্মেত্ত্ব সম্বপন্ধ যিান, োরপর চবিার কর—চবিার দ্বারা উক্ত আত্মেত্ত্ব সম্বপন্ধ 

কেদূ্র জানপে পারা যায় ো যদ্খ; এর উপর চদ্পয় চবিাপরর বনযা বপয় যাক—োরপর 

বাকী যা থাপক, যসইটুকু গ্রহে কর। যচদ্ চকেু বাকী না থাপক, েপব ভগবানপক ধনযবাদ্ 

দ্াও যয, েুচম একটা কুসংস্কাপরর হাে যথপক যবাঁপিে। আর যখন েুচম চির চসদ্ধান্ত করপব 

যয, চকেুই আত্মাপক উচেপয় চদ্পে পাপর না, যখন আত্মা সবেপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীেে হপব, 

েখন োপক দৃ্ঢ় ভাপব ধপর থাক এবং সকেপক ঐ আত্মেত্ত্ব চিক্ষা দ্াও; সেয কখনও 

পক্ষপােী হপে পাপর না, এপে সকপেরই কেযাে হপব। সবপিপষ চিরভাপব ও িান্তচিপত্ত 

োাঁর উপর চনচদ্ধযাসন কর বা োাঁর ধযান কর, যোমার মনপক োাঁর উপর একাগ্র কর, ঐ 

আত্মার সপঙ্গ চনপজপক একভাবাপন্ন কপর যফে। েখন আর বাপকযর যকান প্রপয়াজন 

থাকপব না, যোমার ঐ যমৌনভাবই অপপরর চভের সেয েত্ত্ব সোর করপব। বৃথা কথা 
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বপে িচক্তক্ষয় কর না, িুপিাপ ধযান কর। আর বচহজেগপের গণ্ডপগাে যযন যোমাপক 

চবকু্ষি না কপর। যখন যোমার মন সপবোচে  অবিায় উপনীে হয়, েখন েুচম ো জানপে 

পার না। িুপিাপ যথপক িচক্তসেয় কর, আর আধযাচত্মকোর চবদুযদ্াধার (dynamo) হপয় 

যাও। চভখারী আবার চক চদ্পে পাপর? রাজাই যকবে চদ্পে পাপর—যসও আবার শুধু েখনই 

চদ্পে পাপর, যখন যস চনপজ চকেু িায় না। 

  

* * * 

  

যোমার যা টাকাকচে, ো যোমার চনপজর মপন কর না, চনপজপক ভগবাপনর ভাণ্ডারী বপে 

মপন কর। ধপনর প্রচে আসক্ত হপয়া না। নামযি টাকাকচে সব যা্, এর্গচে সব ভয়ানক 

বন্ধন। মুচক্তর অপূবে পচরপবি অনুভব কর। েুচম যো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত; অচবরে বে, 

আচম ধনয, আচম আনন্দময়, আচম মুক্তস্বরূপ, আচম অনন্তস্বরূপ, আমার আত্মাপে আচদ্ 

যনই, অন্ত যনই; সবই আমার আত্মস্বরূপ। 

  

রচববার, ২১ জুোই 

  

(পােঞ্জে যযাগসূত্র) 

  

চিত্ত বা মন যাপে বৃচত্তরূপপ চবভক্ত না হপয় পপে, যযাগিাস্ত্র োই চিক্ষা চদ্পয় থাপক—

‘যযাগচশ্চত্তবৃচত্তচনপরাধেঃ।’ মনটা চবষয়-সমূপহর োপ ও অনুভূচের, অথোৎ চক্রয়া ও 

প্রচেচক্রয়ার চমশ্রস্বরূপ, সুেরাং ো চনেয হপে পাপর না। মপনর একটা সূক্ষ্ম িরীর আপে, 

যসই িরীর দ্বারা মন িূে যদ্পহর উপর কাযে কপর থাপক। যবদ্ান্ত বপেন, মপনর পশ্চাপে 

যথাথে আত্মা আপেন। যবদ্ান্ত অপর দুচটপক—অথোৎ যদ্হ ও মনপক স্বীকার কপর থাপকন; 

আর একচট েৃেীয় পদ্াথে স্বীকার কপরন—যা অনন্ত, িরমেত্ত্ব-স্বরূপ, চবপলষপের যিষ 

ফেস্বরূপ, এক অখণ্ড বস্তু—যাপক আর ভাগ করা যযপে পাপর না। জন্ম হপে পুনপযোজন, 

মৃেুয হপে চবপয়াজন, সব চকেু চবপলষে করপে করপে যিপষ আত্মাপক পাওয়া যায়। 

আত্মাপক আর ভাগ করপে পারা যায় না, সুেরাং আত্মাপে যপৌাঁেপে চনেয সনােন েপত্ত্ব 

যপৌাঁোন যগে। 
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প্রপেযক েরপঙ্গর পশ্চাপে সমগ্র সমুেটা রপয়পে—যে চকেু অচভবযচক্ত, সবই েরঙ্গ, েপব 

কেকর্গচে খুব বে আর কেকর্গচে যোট, এইমাত্র। চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ ঐসব েরঙ্গ স্বরূপেেঃ 

সমুে—সমগ্র সমুে; চকন্তু েরঙ্গ-চহসাপব প্রপেযকচট অংি মাত্র। েরঙ্গসমূহ যখন িান্ত হপয় 

যায়, েখন সব এক। পেঞ্জচে বপেন,—‘দৃ্িযচবহীন েষ্টা’। যখন মন চক্রয়ািীে থাপক, 

েখন আত্মা োর সপঙ্গ চমচিয়া থাপকন। অনুভূে পুরােন চবষয়র্গচের দ্রুে পুনরাবৃচত্তপক 

‘স্মৃচে’ বপে। 

  

অনাসক্ত হও। োনই িচক্ত আর োনোভ করপেই যোমার িচক্তও আসপব। োপনর দ্বারা 

এমন চক এই জে জগৎটাও েুচম উচেপয় চদ্পে পার। যখন েুচম মপন মপন যকান বস্তু 

যথপক এক একটা কপর র্গে বাদ্ চদ্পে চদ্পে ক্রপম সব র্গেই বাদ্ চদ্পে পারপব, েখন 

েুচম ইপে করপেই সমগ্র চজচনষটাপক যোমার োন যথপক দূ্র কপর চদ্পে পারপব। 

  

যারা উত্তম অচধকারী, োরা যযাপগ খুব িীঘ্র িীঘ্র উন্নচে করপে পাপর—ে-মাপস োরা 

যযাগী হপে পাপর। যারা েদ্পপক্ষা চনম্নাচধকারী, োপদ্র যযাপগ চসচদ্ধোভ করপে কপয়ক 

বৎসর োগপে পাপর, আর যয-পকান বযচক্ত চনষ্ঠার সপঙ্গ সাধন করপে, অনয সব কাজ 

যেপে চদ্পয় যকবে সদ্া সবেদ্া সাধপন রে থাকপে দ্বাদ্ি বপষে চসচদ্ধোভ করপে পাপর। 

এই-সব মানচসক বযায়াম না কপর যকবে ভচক্ত দ্বারাও ঐ অবিায় যযপে পারা যায়, চকন্তু 

োপে চকেু চবেম্ব হয়। 

  

মপনর দ্বারা যসই আত্মাপক যযভাপব যদ্খা বা ধরা যযপে পাপর, োপকই ‘ঈশ্বর’ বপে। োাঁর 

সবেপশ্রষ্ঠ নাম ‘ওাঁ’, সুেরাং ঐ ওঙ্কার জপ কর, োর ধযান কর, োর চভের যয অপূবে 

অথেসমূহ চনচহে রপয়পে, ো ভাবনা কর। সবেদ্া ওঙ্কার জপই যথাথে উপাসনা। ওঙ্কার 

সাধারে িব্দমাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ। 

  

ধমে যোমায় নূেন চকেুই যদ্য় না, যকবে প্রচেবন্ধর্গচে সচরপয় চদ্পয় যোমার চনপজর স্বরূপ 

যদ্খপে যদ্য়। বযাচধই প্রথম মস্ত চবঘ্ন—সুি িরীরই যসই যযাগাবিা োভ করবার সপবোকৃষ্ট 

যত্রেরস্বরূপ। ‘যদ্ৌমেনসয’ বা মন খারাপ হওয়া-রূপ চবঘ্নচটপক দূ্র করা একরকম অসম্ভব 
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বেপেই হয়। েপব একবার যচদ্ েুচম ্রহমেরপক জানপে পার, পপর আর যোমার মন খারাপ 

হবার সম্ভাবনা থাকপব না। সংিয়, অধযবসাপয়র অভাব, ভ্রান্ত ধারো—এর্গচেও অনযানয 

চবঘ্ন। 

  

* * * 

  

প্রাে হপে যদ্হি অচে সূক্ষ্ম িচক্ত—যদ্পহর সবেপ্রকার গচের উৎস। প্রাে সবেসুদ্ধ দ্িচট—

েন্মপধয পাাঁিচট অন্তমুেখ আর পাাঁিচট বচহমুেখ। একচট প্রধান প্রােপ্রবাহ উপপরর চদ্পক 

প্রবাচহে হপে, অপরর্গচে নীপির চদ্পক। প্রাোয়াপমর অথে শ্বাসপ্রশ্বাপসর চনয়মপনর দ্বারা 

প্রােসমূহপক চনয়চমে করা। শ্বাস যযন ইন্ধন, প্রাে বাষ্প এবং িরীরটা যযন ইচঞ্জন। 

প্রাোয়াপম চেনচট চক্রয়া আপেেঃ পূরক—শ্বাসপক চভেপর টানা, কুম্ভক—শ্বাসপক চভেপর 

ধারে কপর রাখা, আর যরিক—বাইপর শ্বাস চনপক্ষপ করা। 

  

র্গরু হপেন যসই আধার, যাাঁর মধয চদ্পয় আধযাচত্মক িচক্ত যোমার কাপে যপৌাঁেয়। যয-

যকউ চিক্ষা চদ্পে পাপর বপট, চকন্তু র্গরুই চিপষয আধযাচত্মক িচক্ত সোর কপর থাপকন, 

োপেই আধযাচত্মক উন্নচেরূপ ফে হপয় থাপক। চিষযপদ্র মপধয পরস্পর ভাই-ভাই-সম্বন্ধ, 

আর ভারপের আইন এই সম্বন্ধ স্বীকার কপর থাপক। র্গরু োাঁর পূবে পূবে আিাযেপদ্র কাে 

যথপক যয মত্রের বা ভাবিচক্তময় িব্দ যপপয়পেন, োই চিপষয সংক্রাচমে কপরন—র্গরু বযেীে 

সাধনভজন চকেু হপে পাপর না; বরং চবপপদ্র আিঙ্কা যপথষ্ট আপে। সাধারেেেঃ র্গরুর 

সাহাযয না চনপয় এই-সকে যযাগ অভযাস করপে যগপে কাপমর প্রাবেয হপয় থাপক, চকন্তু 

র্গরুর সাহাযয থাকপে প্রায়ই এটা াপট না। প্রপেযক ইষ্টপদ্বোর এক-একচট মত্রের আপে। 

ইষ্ট-অপথে চবপিষ উপাসপকর চবপিষ আদ্িে বুচঝপয় থাপক। মত্রের হপে ঐ চবপিষ ভাব-

বযঞ্জক িব্দ। ঐ িপব্দর ক্রমাগে জপপর দ্বারা আদ্িেচটপক মপন দৃ্ঢ়ভাপব রাখবার সহায়ো 

হপয় থাপক। এইরূপ উপাসনাপ্রোেী ভারপের সকে সাধপকর মপধয প্রিচেে। 
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দেববাণী – ৭ 

মঙ্গেবার, ২৩ জুোই 

  

(ভগবদ্ গীো—কমেপযাগ) 

  

কপমের দ্বারা মুচক্তোভ করপে হপে চনপজপক কপমে চনযুক্ত কর, চকন্তু যকান কামনা কর 

না—ফোকাঙ্ক্ষা যযন যোমার না থাপক। এইরূপ কপমের দ্বারা োনোভ হপয় থাপক—ঐ 

োপনর দ্বারা মুচক্ত হয়। োনোভ করবার পূপবে কমেেযাগ করপে োপে দুেঃখই এপস থাপক। 

‘আত্মা’র জনয কমে করপে ো যথপক যকান বন্ধন আপস না। কমে যথপক সুপখর আকাঙ্ক্ষাও 

কর না; আবার কমে করপে কষ্ট হপব—এ ভয়ও কর না। যদ্হ-মনই কাজ কপর থাপক, আচম 

কচর না। সদ্াসবেদ্া চনপজপক এই কথা বপো এবং এচট প্রেযক্ষ করপে যিষ্টা কর। যিষ্টা 

কর—যাপে যোমার যবাধই হপব না যয, েুচম চকেু করে।  

  

সমুদ্য় কমে ভগবাপন অপেে কর। সংসাপর থাপকা, চকন্তু সংসাপরর হপয় যযও না—যযমন 

পেপপত্রর মূের্গচে পাাঁপকর মপধয থাপক, চকন্তু ো যযমন সদ্াই শুদ্ধ থাপক, যসইরূপ যোপক 

যোমার প্রচে যযরূপ বযবহার করুক না, যোমার ভােবাসা যযন কারও প্রচে কম না হয়। 

যয অন্ধ, োর রপের োন যনই, সুেরাং আমার চনপজর চভের যদ্াষ না  থাকপে অপপরর 

চভের যদ্াষ যদ্খব চক কপর? আমরা আমাপদ্র চনপজপদ্র চভের যা রপয়পে, োর সপঙ্গ 

বাইপর যা যদ্খপে পাই, োর েুেনা কচর এবং েদ্নুসাপরই যকান চবষপয় আমাপদ্র 

মোমে চদ্পয় থাচক। যচদ্ আমরা চনপজরা পচবত্র হই, েপব বাইপর অপচবত্রো যদ্খপে 

পাব না। বাইপর অপচবত্রো থাকপে পাপর, চকন্তু আমাপদ্র পপক্ষ োর অচস্তত্ব থাকপব না। 

প্রপেযক নরনারী, বােকবাচেকার চভের ্রহমেরপক দ্িেন কর, ‘অন্তপজেযাচেেঃ’ দ্বারা োাঁপক 

যদ্খ, যচদ্ সবেত্র যসই ্রহমেরদ্িেন হয়, েপব আমরা আর অনয চকেু যদ্খপে পাব না। এই 

সংসারটাপক যিও না, কারে যয যা িায়, যস োই পায়। ভগবানপক—যকবে ভগবানপকই 

অপিষে কর। যে অচধক ক্ষমো-োভ হপব, েেই বন্ধন আসপব, েেই ভয় আসপব। 
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একটা সামানয চপাঁপপের যিপয় আমরা কে অচধক ভীে ও দুেঃখী। এই সমস্ত জগৎপ্রপপের 

বাইপর ভগবাপনর কাপে যাও। স্রষ্টার েত্ত্ব জানবার যিষ্টা কর, সৃপষ্টর েত্ত্ব জানবার যিষ্টা 

কর না। 

  

‘আচমই কেো ও আচমই কাযে।’ ‘চযচন কামপক্রাপধর যবগধারে করপে পাপরন, চেচন 

মহাপযাগী-পুরুষ।’ ৫০ 

  

‘অভযাস ও নবরাপগযর দ্বারাই যকবে মনপক চনপরাধ করা যযপে পাপর। ’ ৫১  

  

* * * 

  

আমাপদ্র পূবেপুরুপষরা ধীর চির হপয় ধমে ও ঈশ্বর সম্বপন্ধ চিন্তা কপর যগপেন, ফপে 

আমাপদ্রও ঐ উপেপিয বযবহার করবার জনয মচস্তষ্কটুকু রপয়পে। চকন্তু এখন আমরা 

োপভর আিায় যয-রকম েুপটােুচট আরম্ভ কপরচে, োপে যসচট নষ্ট হবার যযাগাে হপে। 

  

* * * 

  

িরীপরর চনপজরই চনপজপক আপরাগয করবার একটা িচক্ত আপে—আর মানচসক অবিা, 

ঔষধ, বযায়াম প্রভৃচে নানা চবষয় এই আপরাগয-িচক্তপক জাচগপয় চদ্পে পাপর। যেচদ্ন 

আমরা প্রাকৃচেক অবিািপক্রর দ্বারা চবিচেে হই, েেচদ্ন আমাপদ্র জপের সহায়ো 

প্রপয়াজন। আমরা যেচদ্ন না স্নায়ুসমূপহর দ্াসত্ব কাটাপে পারচে, েেচদ্ন জপের সাহাযয 

আমরা উপপক্ষা করপে পাচর না। 

  

আমাপদ্র সাধারে োনভূচমর নীপি মপনর আর এক ভূচম আপে—োপক ‘অোনভূচম’ বা 

‘অবপিেন মন’ বো যযপে পাপর; আমরা যাপক সমগ্র মানুষ বচে, োন োর একটা 

অংিমাত্র। দ্িেনিাস্ত্র মন সম্বপন্ধ কেকর্গচে আন্দাজমাত্র। ধমে চকন্তু প্রেযক্ষানুভূচের উপর 

প্রচেচষ্ঠে—প্রেযক্ষদ্িেন োপনর একমাত্র চভচত্ত। মন যখন োপনরও অেীে ভূচমপে িপে 

যায়, েখন যস যথাথে বস্তু—যথাথে চবষয়পকই উপেচি কপর। ‘আপ্ে’ োাঁপদ্র বপে, যাাঁরা 
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ধমেপক প্রেযক্ষ কপরপেন। োাঁরা যয উপেচি কপরপেন, োর প্রমাে এই যয, েুচমও যচদ্ 

োাঁপদ্র প্রোেী অনুসরে কর, েুচমও প্রেযক্ষ করপব। প্রপেযক চবোপনরই চনজস্ব চবপিষ 

প্রোেী ও চবপিষ যপত্রেরর প্রপয়াজন। একজন যজযাচেচবেদ্ রান্নাাপরর সমস্ত হাাঁচেকুচের 

সাহাযয চনপয় িচনগ্রপহর বেয়র্গচে যদ্খাপে পাপরন না, োর জনয দূ্রবীক্ষেযত্রের প্রপয়াজন। 

যসইরূপ ধপমের মহা্  সেযাসমূহ যদ্খপে হপে, যারাাঁ পূপবেই যসর্গচে প্রেযক্ষ কপরপেন, 

োাঁপদ্র প্রোেীর্গচে অনুসরে করপে হপব। যয চবোন যে বে, োর চিক্ষা করবার উপায়ও 

েে নানাচবধ। আমরা সংসাপর আসবার পূপবেই ভগবা্  এ যথপক যবরুবার উপায়ও কপর 

যরপখপেন। সুেরাং আমাপদ্র িাই—শুধু যসই উপায়টাপক জানা। েপব চবচভন্ন প্রোেী চনপয় 

মারামাচর কর না; যকবে যাপে যোমার অপপরাক্ষানুভূচে হয়, োর যিষ্টা কর, আর যয 

সাধনপ্রোেী যোমার পপক্ষ সবপিপয় উপপযাগী হয়, োই অবেম্বন কর। েুচম আম যখপয় 

যাও, অপপর ঝুচেটা চনপয় ঝগো করুক। খ্রীষ্টপক দ্িেন কর, েপব েুচম যথাথে খ্রীষ্টান হপব। 

আর সবই বাপজ কথামাত্র—কথা যে কম হয়, েেই ভাে। 

  

জগপে যার চকেু বােো বহন করবার বা চিক্ষা যদ্বার থাপক, োপকই ‘বােোবহ’ বা দূ্ে 

বো যযপে পাপর; যদ্বো থাকপে েপবই োপক মচন্দর বো যযপে পাপর, এর চবপরীেটা 

সেয নয়। 

  

েেচদ্ন পযেন্ত চিক্ষা কর, যেচদ্ন পযেন্ত না যোমার মুখ ্রহমেরচবপদ্র মে প্রচেভাে হয়, 

যযমন সেযকাপমর হপয়চেে।৫২ 

  

আনুমাচনক োপনর চবরুপদ্ধ আনুমাচনক োন চনপয় কথা বেপেই ঝগো বাপধ। চকন্তু যা 

প্রেযক্ষ দ্িেন কপরে, োরই সম্বপন্ধ কথা বে যদ্চখ—যকান মনুষযহৃদ্য়ই োপক স্বীকার না 

কপর পারপব না। প্রেযক্ষানুভূচে করাপেই যসণ্ট পল্ পক (St. Paul) ইোর চবরুপদ্ধ খ্রীষ্টধমে 

গ্রহে করপে হপয়চেে। 

  

ঐচদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

(মধযাহ্ন-পভাজপনর পর অল্পক্ষে কথাবােো হয়—যসই কথাবােো-প্রসপঙ্গ স্বামীজী বপেনেঃ) 
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ভ্রমই ভ্রমপক সৃচষ্ট কপর থাপক। ভ্রম চনপজপকই চনপজ সৃচষ্ট কপর, আবার চনপজপকই চনপজ 

ধ্বংস কপর। এপকই বপে ‘মায়া’। যযপহেু েথাকচথে সমুদ্য় োপনরই চভচত্ত মায়া, ঐ 

োন ‘অপনযানযাশ্রয়পদ্াষদুষ্ট’। এমন এক সময় আপস—যখন ঐ োন চনপজই চনপজপক নষ্ট 

কপর। ‘যেপে দ্াও রজ্জ—ুযাপহ আকষেে।’ ভ্রম কখনও আত্মাপক স্পিে করপে পাপর না। 

যখনই আমরা যসই দ্চেটাপক ধচর, মায়ার সচহে চনপজপদ্র এক কপর যফচে, েখনই 

মায়া আমাপদ্র উপর িচক্ত চবস্তার কপর। মায়াপক যেপে দ্াও, যকবে সাচক্ষস্বরূপ হপয় 

থাক। ো হপেই অচবিচেে যথপক জগৎপ্রপে-রূপ েচবর যসৌন্দপযে মু্ধ  হপে পারপব। 

  

বুধবার, ২৪ জুোই 

  

চযচন যযাপগ সমূ্পেে চসচদ্ধোভ কপরপেন, োাঁর পপক্ষ যযাগচসচদ্ধর্গচে চবঘ্ন নয়, চকন্তু 

প্রবেেপকর পপক্ষ যসর্গচে চবঘ্নস্বরূপ হপে পাপর, কারে ঐর্গচে প্রপয়াগ করপে করপে ঐ-

সপব একটা আনন্দ ও চবস্মপয়র ভাব আসপে পাপর। চসচদ্ধ বা চবভূচের্গচে যযাগসাধনার 

পপথ যয চিক চিক অগ্রসর হওয়া যাপে, োরই চিহ্নস্বরূপ; চকন্তু যসর্গচে মত্রেরজপ, 

উপবাসাচদ্, েপসযা, যযাগসাধন, এমন চক ঔষধ-চবপিপষর বযবহাপরর দ্বারাও আসপে 

পাপর। যয যযাগী যযাগচসচদ্ধসমূপহও নবরাগয অবেম্বন কপরন এবং সমুদ্য় কমেফে েযাগ 

কপরন, োাঁর ‘ধমেপমা’ নাপম সমাচধোভ হয়। যযমন যমা বৃচষ্ট বষেে কপর, যেমচন চেচন 

যয যযাগাবিা োভ কপরন, ো িাচরচদ্পক ধমে বা পচবত্রোর প্রভাব চবস্তার করপে থাপক। 

  

যখন একরূপ প্রেযপয়র ক্রমাগে আবৃচত্ত হপে থাপক, েখনই যসটা ধযান-পদ্বািয, চকন্তু 

সমাচধ এক বস্তুপেই হপয় থাপক। 

  

মন আত্মার যেয়, চকন্তু মন স্বপ্রকাি নয়। আত্মা যকান বস্তুর কারে হপে পাপর না। 

চকরূপপ হপব? পুরুষ প্রকৃচেপে যুক্ত হপব চকরূপপ? পুরুষ প্রকৃেপপক্ষ কখনও প্রকৃচেপে 

যুক্ত হন না, অচবপবপকর দ্রুন যবাধ হয়—পুরুষ প্রকৃচেপে যুক্ত হপয়পে। 

  

* * * 
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যোকপক করুোর িপক্ষ না যদ্পখ, অথবা োরা অচে হীন দ্িায় পপে আপে—এ-রকম মপন 

না কপর, অপরপক সাহাযয করপে চিক্ষা কর। িত্রু-চমত্র উভপয়র প্রচে সমদৃ্চষ্ট হপে চিক্ষা 

কর; যখন ো হপে পারপব, আর যখন যোমার যকান বাসনা থাকপব না, েখন যোমার 

িরমাবিা োভ হপয়পে—বুঝপে হপব। 

  

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষপক অনাসচক্তরূপ কুিার দ্বারা যকপট যফে, ো হপেই ো এপকবাপর 

িপে যাপব—ও যো একটা ভ্রমমাত্র। ‘যাাঁর যমাহ ও যিাক িপে যগপে, চযচন সঙ্গপদ্াষ জয় 

কপরপেন, চেচনই যকবে ‘আজাদ্’ বা মুক্ত।’  

  

যকান বযচক্তপক চবপিষভাপব—বযচক্তগেভাপব ভােবাসা হপে বন্ধন। সকেপক সমানভাপব 

ভােবাপসা, ো হপে সব বাসনা িপে যাপব। 

  

সবেভক্ষক কাে এপে সকেপকই যযপে হপব; অেএব পৃচথবীর উন্নচের জনয—ক্ষেিায়ী 

প্রজাপচেপক রংিপে করবার জনয যকন যিষ্টা কর? সবই যো যিপষ িপে যাপব। সাদ্া 

ইাঁদুপরর মে খাাঁিায় বপস যকবে চডগবাচজ যখও না; সদ্াই বযস্ত অথি প্রকৃে কাজ চকেু 

হপে না। বাসনা ভােই যহাক আর মন্দই যহাক, বাসনা চজচনষটাই খারাপ। এ যযন 

কুকুপরর মে মাংসখণ্ড পাবার জনয চদ্নরাে োফান, অথি মাংপসর টুকপরাটা ক্রমাগে 

সামপন যথপক সপর যাপে, আর যিষ পযেন্ত কুকুপরর মে মৃেুয। ও-রকম হপয়া না। সমস্ত 

বাসনা নষ্ট কপর যফে। 

  

* * * 

  

পরমাত্মা যখন মায়াধীি, েখন চেচন ঈশ্বর; পরমাত্মা যখন মায়ার অধীন, েখনই চেচন 

জীবাত্মা। সমুদ্য় জগৎপ্রপপের সমচষ্টই মায়া, একচদ্ন যসটা এপকবাপর উপে যাপব। 

  

বৃপক্ষর বৃক্ষত্বটা মায়া—গাে যদ্খবার সময় আমরা প্রকৃেপপক্ষ ্রহমেরস্বরূপপকই যদ্খচে, 

মায়া-আবরপে ঢাকা। যকান াটনা সম্বপন্ধ ‘যকন’—এই প্রশ্ন চজোসাটাই মায়ার অন্তগেে। 
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সুেরাং ‘মায়া চকরূপপ এে?’—এ প্রশ্ন চজোসা করা বৃথা, কারে মায়ার মধয যথপক ওর 

উত্তর কখনও যদ্ওয়া যযপে পাপর না; আর মায়ার পপর যক ঐ প্রশ্ন চজোসা করপব? মন্দ 

বা মায়া অসদ্ দৃ্চষ্টই ‘যকন’—এই প্রপশ্নর সৃচষ্ট কপর, চকন্তু ‘যকন’ প্রশ্ন যথপক মায়া আপস 

না—মায়াই ঐ ‘যকন’ চজোসা কপর। ভ্রমই ভ্রমপক নষ্ট কপর যদ্য়। যুচক্ত-চবিার চনপজই 

একটা চবপরাপধর উপর প্রচেচষ্ঠে, সুেরাং এটা একটা িক্রস্বরূপ, কাপজই যুচক্ত চনপজই 

চনপজপক ধ্বংস করপব। ইচন্দ্রয়জ অনুভূচে একটা আনুমাচনক োন, আবার সব আনুমাচনক 

োপনর চভচত্ত অনুভূচে। 

  

অোপন যখন ্রহমেরপজযাচেেঃ প্রচেফচেে হয়, েখনই অোন দৃ্িয হয়।স্বেত্রেরভাপব ধরপে 

যসটা িূনয োো চকেুই নয়। যমপা সূযেচকরে প্রচেফচেে না হপে যমাপক যদ্খাই যায় না। 

  

* * * 

  

িারজন যোক যদ্িভ্রমে করপে করপে একটা খুব উাঁিু যদ্ওয়াপের কাপে এপস উপচিে 

হে। প্রথম পচথকচট অচে কপষ্ট যদ্ওয়াে যবপয় উিে, আর যপেন চদ্পক যিপয় না যদ্পখই 

যদ্ওয়াপের ওপাপর োফ চদ্পয় পেে। চদ্বেীয় পচথকচট যদ্ওয়াপে উিে, যভেপরর চদ্পক 

যদ্খপে, আর আনন্দধ্বচন কপর যভেপর পেে। োরপর েৃেীয়চটও যদ্ওয়াপের মাথায় 

উিে, োর সঙ্গীরা যকাথায় চগয়াপে—যস চদ্পক েক্ষয কপর যদ্খপে, োরপর আনপন্দ হােঃ 

হােঃ কপর যহপস োপদ্র অনুসরে করপে। চকন্তু িেুথে পচথকচট যদ্ওয়াপে উপি োর 

সঙ্গীপদ্র চক হে যজপন যোকপক ো জানাবার জনয চফপর এে। এই সংসার-প্রপপের 

বাইপর যয চকেু আপে, আমাপদ্র কাপে োর প্রমাে হপে—যয-সকে মহাপুরুষ মায়ার 

যদ্ওয়াে যবপয় যভেপরর চদ্পক পপেপেন, োাঁরা পেবার আপগ যয আনপন্দ ‘হােঃ হােঃ’ কপর 

যহপস উপিন, যসই হাসয। 

  

* * * 

  

আমরা যখন যসই পূেে সত্তা যথপক চনপজপদ্র পৃথ্ কপর োপে কেকর্গচে র্গপের আপরাপ 

কচর, েখন োাঁপকই আমরা ‘ঈশ্বর’ বচে। ঈশ্বর হপেন—আমাপদ্র মপনর দ্বারা দৃ্ষ্ট এই 
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জগৎপ্রপপের মূে সত্তা। জগপের সমুদ্য় মন্দ ও দুেঃখরাচিপক কুসংস্কারােন্ন মন যযভাপব 

যদ্পখ, োপকই ‘িয়োন’ বপে। 

  

বৃহস্পচেবার, ২৫ জুোই 

  

(পােঞ্জে যযাগসূত্র) 

  

কাযে চেন প্রকাপরর হপে পাপর—কৃে (যা েুচম চনপজ করে), কাচরে (যা অপপরর দ্বারা 

করাে), আর অনুপমাচদ্ে (অপপর করপে—োপে যোমার অনুপমাদ্ন আপে, যকান আপচত্ত 

যনই)। আমাপদ্র উপর এই চেন প্রকার কাপযের ফে প্রায় একরূপ। 

  

পূেে ্রহমেরিপযের দ্বারা মানচসক ও আধযাচত্মক িচক্ত খুব প্রবে হপয় থাপক। ্রহমেরিারীপক 

কায়মপনাবাপকয নমথুনবচজেে হপে হপব। যদ্হটার যত্ন ভুপে যাও। যেটা সম্ভব, যদ্হপিেনা 

ভুপে যাও। 

  

যয অবিায় চিরভাপব ও সুপখ অপনকক্ষে বপস থাকপে পারা যায়, োপকই ‘ আসন’ বপে। 

সবেদ্া অভযাপসর দ্বারা এবং মনপক অনন্তভাপব ভাচবে করপে পারপে এচট হপে পাপর। 

  

একটা চবষপয় সবেদ্া চিত্তবৃচত্ত প্রবাচহে করার নাম ‘ধযান’। চির জপে যচদ্ একটা প্রস্তরখণ্ড 

যফো যায়, ো হপে জপে অপনকর্গচে বৃত্তাকার েরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তর্গচে সব পৃথ্ 

পৃথ্, অথি পরস্পর পরস্পপরর উপর কাযে করপে। আমাপদ্র মপনর যভেপরও এইরূপ 

বৃচত্তপ্রবাহ িপেপে; েপব আমাপদ্র যভের যসচট অোেসাপর হপে, আর যযাগীপদ্র যভের 

ঐরূপ কাযে োাঁপদ্র োেসাপর হপয় থাপক। আমরা যযন মাকেসার মে চনপজর জাপের 

মপধয রপয়চে, যযাগ-অভযাপসর দ্বারা আমরা মাকেসার মে জাপের যয অংপি ইো যযপে 

পাচর। যারা যযাগী নয়, োরা যযখাপন রপয়পে, যসই চনচদ্েষ্ট িে-চবপিপষই আবদ্ধ থাকপে 

বাধয হয়। 

  

* * * 
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অপরপক চহংসা করপে বন্ধন হয় ও আমাপদ্র সামপন যথপক সেয ঢাকা পপে যায়। শুধু 

চনপষধাত্মক ধমেসাধনাই যপথষ্ট নয়। মায়াপক আমাপদ্র জয় করপে হপব, ো হপে মায়াই 

আমাপদ্র অনুসরে করপব। যখন যকান বস্তুপক আমাপদ্র আর বাাঁধপে পাপর না, েখনই 

আমরা যসই বস্তু পাবার যযাগযো োভ কচর। যখন চিক চিক বন্ধন েুপট যায়, েখন সবই 

আমাপদ্র চনকট এপস উপচিে হয়। যারা যকান চকেু িায় না, শুধু োরাই প্রকৃচেপক জয় 

করপে। 

  

এমন যকান মহাত্মার িরোগে হও, চযচন চনপজর বন্ধন চেন্ন কপরপেন, কাপে চেচনই 

কৃপাবপি যোমায় মুক্ত কপর যদ্পবন। ঈশ্বপরর িরোগে হওয়া—এর যিপয় উচে ভাব, চকন্তু 

অচে কচিন। প্রকৃেপপক্ষ এচট কাপযে পচরেে কপরপে—এমন যোক িোব্দীর চভের 

বেপজার একজন যদ্খা যায়। চকেু অনুভব কর না, চকেু যজপনা না, চকেু কর না, চনপজর 

বযে চকেু যরখ না—সবচকেু ঈশ্বপর সমপেে কর আর সবোন্তেঃকরপে বে, ‘যোমারই ইো 

পূেে যহাক।’  

  

আমরা বদ্ধ—এই ভাব আমাপদ্র স্বপ্নমাত্র। যজপগ ওি—বন্ধন িপে যাক। ঈশ্বপরর িরোপন্ন 

হও, এই মায়া-মরু অচেক্রম করবার এই একমাত্র উপায়। 

  

‘যেপে দ্াও রজ্জু, বপো যহ সন্নযাচস, ওাঁ েৎ সৎ ওাঁ।’ ৫৩ 

  

আমরা যয অপপরর যসবা করপে পারচে, এ আমাপদ্র একটা চবপিষ যসৌভাগয—কারে 

ঐরূপ অনুষ্ঠাপনর দ্বারাই আমাপদ্র আপত্মান্নচে হপব। যোপক যয কষ্ট পাপে, োর কারে 

োর উপকার কপর আমাপদ্র কেযাে হপব। অেএব দ্াো দ্ান করবার সময় গ্রহীোর 

সামপন হাাঁটু যগপে বসুন এবং োপক ধনযবাদ্ চদ্ন, গ্রহীো সমুপখ দ্াাঁচেপয় যথপক দ্ান 

করপে অনুমচে চদ্ন। সব প্রােীর মপধয যসই প্রভুপক দ্ান কপর োাঁপকই দ্ান কর। যখন 

আমরা আর মন্দ চকেু যদ্খপে পাব না, েখন আমাপদ্র পপক্ষ জগৎপ্রপেই আর থাকপব 

না, কারে প্রকৃচের অচস্তপত্বর উপেিযই হপে—এই ভ্রম যথপক আমাপদ্র মুক্ত করা। 

অপূেেো বপে চকেু আপে—এইপট ভাবাই অপূেেো সৃচষ্ট করা। আমরা পূেেস্বরূপ ও 
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ওজেঃস্বরূপ, এই চিন্তাপেই যকবে ওটা দূ্র হপে পাপর। যেই ভাে কাজ কর না যকন, 

চকেু মন্দ োপে যেপগ থাকপবই থাকপব। েপব সমুদ্য় কাযে চনপজর বযচক্তগে ফোফপের 

চদ্পক দৃ্চষ্ট না যরপখ কপর যাও, সব ফে ঈশ্বপর সমপেে কর, ো হপে ভাে মন্দ চকেুই 

যোমায় অচভভূে করপে পারপব না। 

  

কাজ করাটা ধমে নয় বপট, েপব চিক চিক ভাপব অনুচষ্ঠে কাজ মুচক্তর চদ্পক চনপয় যায়। 

প্রকৃেপপক্ষ অপরপক করুোর িপক্ষ যদ্খা অোনমাত্র, কারে আমরা করুো করব কাপক? 

েুচম ঈশ্বরপক করুোর িপক্ষ যদ্খপে পার চক? ঈশ্বর োো আর চকেু আপে চক? ঈশ্বরপক 

ধনযবাদ্ দ্াও যয, চেচন যোমাপক যোমার আপত্মান্নচের জনয এই জগৎরূপ একচট ননচেক 

বযায়ামিাো চদ্পয়পেন, চকন্তু কখনও যভপবা না—েুচম এই জগৎপক সাহাযয করপে পার। 

যোমায় যচদ্ যকউ অচভিাপ যদ্য়, োর প্রচে কৃেে হও, কারে গাোগাচে বা অচভিাপ 

চজচনষটা চক, ো যদ্খবার জনয যস যযন যোমার সমুপখ একখাচন আরচি ধপরপে, আর 

যোমাপক আত্মসংযম অভযাস করবার অবসর চদ্পে। সুেরাং োপক আিীবোদ্ কর ও সুখী 

হও। অভযাস করবার অবকাি না হপে িচক্তর চবকাি হপে পাপর না, আর আরচি সামপন 

না ধরপে আমরা চনপজর মুখ চনপজ যদ্খপে পাই না। 

  

অপচবত্র চিন্তা ও কল্পনা অপচবত্র চক্রয়ার মেই যদ্াষাবহ। কামনা দ্মন করপে ো যথপক 

উচে েম ফেোভ হয়। কাম-িচক্তপক আধযাচত্মক িচক্তপে পচরেে কর, চকন্তু চনপজপক 

পুরুষত্বহীন কর না, কারে োপে যকবে িচক্তর অপিয় হয়। এই িচক্ত যে প্রবে থাকপব, 

এর দ্বারা েে অচধক কাজ সম্পন্ন হপে পারপব। প্রবে জপের যস্রাে যপপে েপবই 

জেিচক্তর সাহাপযয খচনর কাজ করা যযপে পাপর। 

  

আজকাে আমাপদ্র চবপিষ প্রপয়াজন এই যয, আমাপদ্র জানপে হপব, একজন ঈশ্বর 

আপেন, আর এখাপন এবং এখনই আমরা োাঁপক অনুভব করপে—যদ্খপে পাচর। চিকাপগার 

একজন অধযাপক বপেন, ‘এই জগপের েত্ত্বাবধান েুচম কর, পরপোপকর খবর ঈশ্বর 

যনপবন।’ চক আহামচক কথা! যচদ্ আমরা এই জগপের সব বপন্দাবস্ত করপে পাচর, েপব 

পরপোপকর ভার যনবার জনয আবার অকারে একজন ঈশ্বপরর চক দ্রকার? 
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শুক্রবার, ২৬ জুোই 

  

(বৃহদ্ারেযক উপচনষৎ) 

  

সব চকেু ভােবাস, যকবে আত্মার চভের চদ্পয় এবং আত্মার জনয।  

  

যােবল্ক্য োাঁর স্ত্রী নমপত্রয়ীপক বপেচেপেন, ‘আত্মার দ্বারাই আমরা সব চজচনষ জানপে 

পারচে।’ আত্মা কখনও োপনর চবষয় হপে পাপর না—যয চনপজ োো, যস চক কপর যেয় 

হপব?৫৪ চযচন চনপজপক আত্মা বপে জানপে পাপরন, োাঁর পপক্ষ আর যকান চবচধচনপষধ 

থাপক না। চেচন জাপনন—চেচনই এই জগৎপ্রপে, আবার এর স্রষ্টাও বপট। 

  

* * * 

  

পুরােন যপৌরাচেক বযাপারর্গচেপক রূপপকর আকাপর চিরিায়ী করবার যিষ্টা করপে এবং 

োপদ্র চনপয় যবিী বাোবাচে করপে কুসংস্কার উৎপচত্ত হয়, আর এটা বাস্তচবকই দুবেেো। 

সপেযর সপঙ্গ যযন কখনও চকেুর আপস না করা হয়। সপেযর উপপদ্ি দ্াও, আর যকান 

প্রকার কুসংস্কাপরর যদ্াহাই চদ্পে যিষ্টা কর না, অথবা সেযপক চিক্ষাথেীর ধারোিচক্তর 

উপপযাগী করবার জনয নাচমপয় এন না। 

  

িচনবার, ২৭ জুোই 

  

(কপিাপচনষৎ) 

  

অপপরাক্ষানুভূচে-সম্পন্ন বযচক্ত বযেীে অপর কারও কাপে আত্মেত্ত্ব চিক্ষা করপে যযও 

না। অপপরর কাপে ো যকবে কথার কথামাত্র। প্রেযক্ষানুভূচে হপে মানুষ ধমোধমে, 

ভূেভচবষযৎ—সবেপ্রকার দ্বপের পাপর িপে যায়। ‘চনষ্কাম বযচক্ত যসই আত্মাপক দ্িেন 

কপরন, আর োাঁর আত্মার শ্বাশ্বেী িাচন্ত এপস থাপক।’৫৫ শুধু কথা বো, চবিার, িাস্ত্রপাি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 94 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ও বুচদ্ধর িূোন্ত পচরিােনা করা, এমন-চক যবদ্ পযেন্ত মানুষপক যসই আত্মোন চদ্পে 

পাপর না। 

  

আমাপদ্র চভের পরমাত্মা ও জীবাত্মা—দুই-ই আপেন। োনীরা জীবাত্মাপক োয়াস্বরূপ, 

আর পরমাত্মাপক যথাথে সূযেস্বরূপ বপে জাপনন। 

  

আমরা যচদ্ মনটাপক ইচন্দ্রয়র্গচের সপঙ্গ সংযুক্ত না কচর, ো হপে আমরা িকু্ষ, কেে, 

নাচসকা প্রভৃচে ইচন্দ্রয় দ্বারা যকান োনই োভ করপে পাচর না। মপনর িচক্ত দ্বারাই 

বচহচরচন্দ্রয়র্গচেপক বযবহার করা হপয় থাপক। ইচন্দ্রয়র্গচেপক বাইপর যযপে চদ্ও না, ো হপে 

যদ্হ এবং বচহজেগৎ—এই উভপয়রই হাে যথপক মুচক্ত পাপব। 

  

এই যয অোে বস্তুটাপক আমরা বচহজেগৎ বপে যদ্খচে, মৃেুযর পর চনজ চনজ মপনর 

অবিানুসাপর এপকই যকউ স্বগে, যকউ নরক বপে যদ্পখ। ইহপোক পরপোক—এ দুপটাই 

স্বপ্নমাত্র, পপররচট আবার প্রথমচটর োাঁপি গো। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন যথপকই মুক্ত হও, 

জাপনা—সবই সবেবযাপী, সবই বেেমান। প্রকৃচে, যদ্হ ও মপনরই মৃেুয হয়, আমাপদ্র মৃেুয 

হয় না; আমরা যাই-ও না, আচস-ও না। এই যয মানুষ ‘স্বামী চবপবকানন্দ’—এর সত্তা 

প্রকৃচের চভের, সুেরাং এর জন্মও হপয়পে এবং মৃেুযও হপব। চকন্তু আত্মা—যাাঁপক আমরা 

স্বামী চবপবকানন্দ-রূপপ দ্িেন করচে—োাঁর কখনও জন্ম হয়চন; চেচন কখনও মরপবন না—

চেচন অনন্ত ও অপচরোমী সত্তা। 

  

আমরা মনেঃিচক্তপক পাাঁিটা ইচন্দ্রয়িচক্তপেই ভাগ কচর বা একটা িচক্তরূপপই যদ্চখ, 

মনেঃিচক্ত এক-রকমই থাপক। একজন অন্ধ বপে, ‘প্রপেযক চজচনপষর চভন্ন চভন্ন রকপমর 

প্রচেধ্বচন আপে, সুেরাং আচম হােোচে চদ্পয় চবচভন্ন চজচনপষর প্রচেধ্বচন দ্বারা আমার 

িেুচদ্েপক যকাথায় চক আপে, চিক চিক বেপে পাচর।’ সুেরাং ান কুয়ািার চভের একজন 

অন্ধ একজন িকু্ষষ্মা্  যোকপক অনায়াপস পথ যদ্চখপয় চনপয় যযপে পাপর, কারে োর 

কাপে কুয়াসা বা অন্ধকাপর চকেু েফাে হয় না। 
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মনপক সংযে কর, ইচন্দ্রয়র্গচেপক চনপরাধ কর, ো হপেই েুচম যযাগী; োরপর বাকী যা 

চকেু—সবই হপব। শুনপে, যদ্খপে, ঘ্রাে বা স্বাদ্ চনপে অস্বীকার কর; বচহচরচন্দ্রয়র্গচে 

যথপক মনেঃিচক্তপক সচরপয় নাও। েুচম যো অোেসাপর এচট সদ্াসবেদ্াই করে—যযমন 

যখন যোমার মন যকান চবষপয় মন থাপক; সুেরাং েুচম োেসাপরও এচট করবার অভযাস 

করপে পার। মন যযখাপন ইো ইচন্দ্রয়র্গচেপক প্রপয়াগ করপে পাপর। যদ্পহর সাহাপযযই যয 

আমাপদ্র কাজ করপে হপব, এই মূে কুসংস্কারচট এপকবাপর যেপে দ্াও। ো যো করপে 

হয় না। চনপজর াপর চগপয় বস, আর চনপজর অন্তরাত্মার চভের যথপক উপচনষপদ্র েত্ত্বর্গচে 

আচবষ্কার কর। েুচম সকে চবষপয়র অনন্তখচনস্বরূপ, ভূে-ভচবষযৎ সকে গ্রপন্থর মপধয 

েুচমই যশ্রষ্ঠ গ্রন্থ। যেচদ্ন না যসই চভেপরর অন্তযোমী র্গরুর প্রকাি হপে, েেচদ্ন বাচহপরর 

উপপদ্ি সব বৃথা। বাচহপরর চিক্ষাদ্বারা যচদ্ হৃদ্য়রূপ গ্রন্থ খুপে যায়, েপবই োর চকেু 

মূেয আপে—বো যযপে পাপর। 

  

আমাপদ্র ইোিচক্তই যসই ‘কু্ষে মৃদু বােী’; যসই যথাথে চনয়ন্তা, যয আমাপদ্র বেপে—

এই কাজ কর, এই কাজ কর না। এই ইোিচক্ত আমাপদ্র যে বন্ধপনর মপধয এপনপে। 

অে বযচক্তর ইোিচক্ত োপক বন্ধপন যফপে, আর যসইপটই োনপূবেক পচরিাচেে হপে 

আমাপদ্র মুচক্ত চদ্পে পাপর। সহস্র সহস্র উপাপয় ইোিচক্তপক দৃ্ঢ় করা যযপে পাপর, 

প্রপেযক উপায়ই এক এক প্রকার যযাগ; েপব প্রোেীবদ্ধ যযাপগর দ্বারা এটা খুব িীঘ্র 

সাচধে হপে পাপর। ভচক্তপযাগ, কমেপযাগ, রাজপযাগ ও োনপযাপগর দ্বারা খুব চনচশ্চেরূপপ 

কৃেকাযে হওয়া যায়। মুচক্তোভ করবার জনয যোমার যে প্রকার িচক্ত আপে, সব প্রপয়াগ 

কর; োনচবিার, কমে, উপাসনা, ধযান—সব পথই অবেম্বন কর, সব পাে এক সপঙ্গ েুপে 

দ্াও, সব কের্গচে পুপরাদ্পম িাোও, আর গন্তবযিাপন উপনীে হও। যে িীঘ্র পার, েেই 

ভাে। 

  

* * * 

  

খ্রীষ্টানপদ্র বযাচিজ ম্ (baptism) সংস্কার একটা বাহযশুচদ্ধ-স্বরূপ—এচট অন্তেঃশুচদ্ধর 

প্রেীক। যবৌদ্ধধমে যথপক এর উৎপচত্ত। 
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খ্রীষ্টানপদ্র ইউকযাচরস্ট নামক অনুষ্ঠান অসভয জাচেসমূপহর একচট অচে প্রািীন প্রথার 

অবপিষ। ঐ-সব অসভয জাচে—কখনও কখনও োপদ্র বে বে যনোরা যয-সব র্গপে 

মহৎ হপয়পেন, যসইর্গচে পাবার আিায় োাঁপদ্র যমপর যফেে এবং োাঁপদ্র মাংস যখে। 

োপদ্র চবশ্বাস চেে, যয-সকে িচক্তপে োপদ্র যনো বীযেবা্ , সাহসী ও োনী 

হপয়চেপেন, এই উপাপয় যসই িচক্তর্গচে োপদ্র চভের আসপব, আর যকবে এক বযচক্ত 

ঐরূপ বীযেবা্  ও োনী না হপয় সমগ্র জাচেটাই ঐরূপ হপব। নরবচে-প্রথা য়াহুদ্ীজাচের 

চভেরও চেে, আর োপদ্র ঈশ্বর চজপহাবা—ঐ প্রথার জনয অপনক িাচস্ত চদ্পেও োপদ্র 

চভের যথপক এপকবাপর যোপ পায়চন। যীশু চনপজ িান্তপ্রকৃচে ও যপ্রচমক পুরুষ চেপেন, 

চকন্তু োাঁপক য়াহুদ্ীজাচের চবশ্বাপসর সপঙ্গ খাপ খাইপয় প্রিার করবার যিষ্টার ফপে 

খ্রীষ্টানপদ্র মপধয এই মেবাপদ্র উৎপচত্ত হে যয, যীশু ক্রপি চবদ্ধ হপয় সমগ্র মানবজাচের 

প্রচেচনচধ-রূপপ চনপজপক বচে চদ্পয় ঈশ্বরপক সন্তুষ্ট করপেন। য়াহুদ্ীপদ্র মপধয পূপবে এক 

প্রথা চেে—োাঁপদ্র পুপরাচহপেরা মত্রেরপাি কপর োগপের উপর মানুপষর পাপ িাচপপয় চদ্পয় 

োপক জঙ্গপে োচেপয় চদ্পেন—এখাপন োগপের বদ্পে মানুষ, এই েফাে। এই চনষ্ঠুর 

ভাব প্রপবি করার দ্রুন খ্রীষ্টধমে যীশুর যথাথে চিক্ষা যথপক অপনক দূ্পর সপর যগে এবং 

োর চভের পপরর উপর অেযািার করবার ও অপপরর রক্তপাে করবার ভাব এে।  

  

* * * 

  

যকান কাজ করবার সময় বে না, ‘এটা আমার কেেবয’; বরং বে, ‘এটা আমার স্বভাব’ ।  

  

‘সেযপমব জয়পে নানৃেম্’—সপেযরই জয় হয়, চমথযার হয় না। সপেযর উপর প্রচেচষ্ঠে 

হও, ো হপেই েুচম ভগবানপক োভ করপব। 

  

অচে প্রািীনকাে যথপক ভারপে ্রহামেরেজাচে চনপজপদ্র সবেপ্রকার চবচধচনপষপধর অেীে 

বপে যাাষো কপরপেন, োাঁরা চনপজপদ্র ‘ভূপদ্ব’ বপে দ্াবী কপরন। োাঁরা খুব দ্চরেভাপব 

থাপকন, েপব োাঁপদ্র যদ্াষ এই যয, োাঁরা আচধপেয বা প্রভুু্ত্ব যখাাঁপজন। যাই যহাক, 

ভারপে প্রায় েয় যকাটী ্রহামেরপের বাস; োাঁপদ্র যকানপ্রকার চবষয়-আিয় যনই, োাঁরা যবি 
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ভাে যোক, নীচেপরায়ে। আর এইরূপ হবার কারে এই যয, বােযকাে যথপকই োাঁরা 

চিক্ষা যপপয় আসপেন যয, োাঁরা চবচধচনষপধর অেীে, োাঁপদ্র যকানপ্রকার িাচস্তর চবধান 

যনই। োাঁরা চনপজপদ্র ‘চদ্বজ’ বা ঈশ্বরেনয় োন কপর থাপকন। 

  

রচববার, ২৮ জুোই 

  

(দ্ত্তাপত্রয়৫৬-কৃে অবধূে-গীো) 

  

‘মপনর চিরোর উপর সমুদ্য় োন চনভের করপে।’  

  

‘চযচন সমগ্র জগৎপ্রপপে পূেেভাপব চবরাজ করপেন, চযচন আত্মার মপধয আত্ম-স্বরূপ, 

োাঁপক আচম নমস্কার কচর চকরূপপ?’  

  

আত্মাপক আমার চনপজর স্বভাব—চনপজর স্বরূপ বপে জানাই পূেেোন এবং প্রেযক্ষানুভূচে। 

  

‘আচমই চেচন, এ-চবষপয় চকেুমাত্র সংিয় যনই।’  

  

‘যকান চিন্তা, যকান বাকয বা যকান কাযেই আমার বন্ধন উৎপন্ন করপে পাপর না। আচম 

ইচন্দ্রয়ােীে, আচম চিদ্ানন্দস্বরূপ।’  

  

‘অচস্ত নাচস্ত’ চকেুই যনই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সবই আপপচক্ষক ভাব। সমুদ্য় দ্বে দূ্র কপর 

দ্াও, সব কুসংস্কার যঝপে যফে, জাচে কুে যদ্বো—আর যা চকেু—সব িপে যাক। ্রহমের 

হওয়া বা হপয় যাওয়া—এ-সপবর কথা যকন বে? নদ্বে-বা অস্দ্বেবাপদ্র কথাও যেপে দ্াও। 

েুচম দুই চেপে কপব যয, দুই ও এপকর কথা বেে? এই জগৎপ্রপে যসই চনেযশুদ্ধ 

্রহমেরমাত্র, চেচন োো আর চকেু নয়। যযাপগর দ্বারা শুদ্ধ হব—এ-কথা বে না, েুচম স্বয়ং 

যয শুদ্ধ-স্বভাব। যকউ যোমায় চিক্ষা চদ্পে পাপর না। 

  

চযচন এই গীো চেপখপেন, োাঁর মে যোকই ধমেটাপক জীবন্ত যরপখপেন। োাঁরা বাস্তচবকই 

যসই ্রহমেরস্বরূপ উপেচি কপরপেন। োাঁরা যকান চকেু গ্রাহয কপরন না, িরীপরর সুখদুেঃখ 
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গ্রাহয কপরন না, িীে-উষ্ণ বা চবপদ্-আপদ্ বা অনয চকেু— যমাপটই গ্রাহয কপরন না। 

জ্বেন্ত অঙ্গার োাঁপদ্র যদ্হপক দ্্ধ  করপে থাকপেও োাঁরা চির হপয় বপস আত্মানন্দ সপম্ভাগ 

কপরন, গা যয পুেপে, ো োাঁরা যটর পান না। 

  

‘োো-োন ও যেয়-রূপ চত্রচবধ বন্ধন যখন দূ্র হপয় যায়, েখনই আত্মস্বরূপপর প্রকাি 

হয়।’  

  

‘যখন বন্ধন ও মুচক্ত-রূপ ভ্রম িপে যায়, েখনই আত্মস্বরূপপর প্রকাি হয়।’  

  

‘মনেঃসংযম কপর থাক োপেই বা চক, না কপর থাক োপেই বা চক? যোমার অথে থাপক 

োপেই বা চক, না থাপক োপেই বা চক? েুচম চনেযশুদ্ধ আত্মা। বপোেঃ আচম আত্মা, যকান 

বন্ধন কখনও আমার কাপে যাাঁষপে পাপরচন। আচম অপচরোমী চনমেে আকাি-স্বরূপ; 

নানাচবধ চবশ্বাস বা ধারোরূপ যমা আমার উপর চদ্পয় িপে যযপে পাপর, চকন্তু আমাপক 

োরা স্পিেই করপে পাপর না।’  

  

‘ধমোধমে—পাপপুেয উভয়পকই দ্্ধ  কপর যফে। মুচক্ত যেপেমানুচষ কথামাত্র। আচম যসই 

অচবনািী োন-স্বরূপ, আচম যসই পচবত্রো-স্বরূপ।’  

  

‘যকউ কখনও বদ্ধ হয়চন, যকউ কখনও মুক্তও হয়চন। আচম োো যকউ যনই। আচম 

অনন্তস্বরূপ, চনেযমুক্তস্বভাব। আমাপক আর যিখাপে এস না—আচম চিদ্ ানস্বভাব, চকপস 

আমার এই স্বভাব বদ্োপে পাপর? কাপকই বা যিখান যযপে পাপর? যক যিখাপে পাপর?’  

  

েকেযুচক্ত, োনচবিার েুাঁপে আাঁস্তাকুপে যফপে দ্াও। 

  

‘বদ্ধস্বভাব যোকই অপরপক বদ্ধ যদ্পখ, ভ্রান্ত বযচক্তই অপরপক ভ্রান্ত মপন কপর, যয 

অপচবত্র যসই অপচবত্রো যদ্পখ থাপক।’  

  

যদ্ি-কাে-চনচমত্ত—এ সবই ভ্রম। েুচম যয মপন করে েুচম বদ্ধ আে, মুক্ত হপব—এটাই 

যোমার যরাগ। েুচম অপচরোমী সত্তা। কথা বন্ধ কর, িুপ কপর বপস থাক—সব চজচনষ 
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যোমার সামপন যথপক উপে যাক—ওর্গচে স্বপ্নমাত্র। পাথেকয বা যভদ্ বপে যকান চকেু যনই, 

ও-সব কুসংস্কারমাত্র। অেএব যমৌনভাব অবেম্বন কর, আর চনপজর স্বরূপ অবগে হও। 

  

‘আচম আনন্দ-স্বরূপ।’ যযমন আদ্পিের অনুসরে করবার দ্রকার যনই—েুচম োো আর 

চক আপে? চকেুপে ভয় যপও না। েুচম সারসত্তা-স্বরূপ। িাচন্তপে থাপকা—চনপজপক 

বযচেবযস্ত কর না। েুচম কখনও বদ্ধ হওচন। পুেয বা পাপ যোমাপক স্পিে কপরচন। এই 

সমস্ত ভ্রম দূ্র কপর চদ্পয় িাচন্তপে থাক। কাপক উপাসনা করপব? যকই বা উপাসনা কপর? 

সবই যো আত্মা। যকান কথা কওয়া, যকানরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। বার বার বে—

‘আচম আত্মা, আচম আত্মা।’ আর সব উপে যাক। 
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দেববাণী – ৮ 

যসামবার, ২৯ জুোই, প্রােেঃকাে 

  

আমরা কখনও কখনও যকান চজচনষ চনেেয় করপে হপে োর পচরপবি বেেনা কপর থাচক। 

এ-পক েটি েক্ষে বপে। আমরা যখন ্রহমেরপক ‘সচচে দ্ানন্দ’ নাপম অচভচহে কচর, 

প্রকেৃপপক্ষ আমরা েখন যসই অচনবোিয সবোেীে সত্তারূপ সমুপের েপটর চকেু চকেু বেেনা 

করচে মাত্র। আমরা এ-পক ‘অচস্ত’ বেপে পাচর না, কারে ‘অচস্ত’ বেপে যগপেই োর 

চবপরীে ‘নাচস্ত’র োনও হপয় থাপক, সুেরাং োও আপপচক্ষক। োাঁর সম্বপন্ধ যকান ধারো, 

যকান প্রকার কল্পনা চিক চিক হপে পাপর না। যকবে ‘যনচে, যনচে’—এ নয়, ও নয়—এই 

বপেই োাঁপক বেেনা করা যযপে পাপর, কারে োাঁপক চিন্তা করপে যগপেও সীমাবদ্ধ করপে 

হয়; সুেরাং চিন্তা দ্বারা োাঁপক পাওয়া যায় না।  

  

ইচন্দ্রয়র্গপো চদ্বারাত্র যোমায় (ভুেোন এপন চদ্পয়) প্রোচরে করপে। যবদ্ান্ত অপনককাে 

আপগ এচট আচবষ্কার কপরপেন। আধুচনক চবোন সপবমাত্র ঐ েত্ত্বচট বুঝপে আরম্ভ 

কপরপে। একখানা েচবর প্রকৃেপপক্ষ যকবে নদ্ােয ও প্রি আপে। চকন্তু চিত্রকর েচবখাচনপে 

কৃচত্রমভাপব গভীরোর ভাব ফচেপয় প্রকৃচের প্রোরো অনুকরে কপর থাপক। দুজন যোক 

কখনও এক জগৎ যদ্পখ না। িূোন্ত োনোভ হপে েুচম যদ্খপে পাপব, যকান বস্তুপে যকান 

প্রকার গচে—যকান প্রকার পচরোম যনই। যকান প্রকার গচে বা পচরবেেন আপে, আমাপদ্র 

এই ধারোই মায়া। প্রকৃচেপক সমচষ্টভাপব আপোিনা কর অথোৎ গচের েত্ত্ব আপোিনা 

কর। যদ্হ ও মন যকানটাই আমাপদ্র যথাথে আত্মা নয়—দুই-ই প্রকৃচের অন্তগেে, চকন্তু 

কাপে আমরা এপদ্র চভেপরর সারসেয—যথাথে েত্ত্বপক জানপে পাচর। েখন আমরা যদ্হ-

মপনর পাপর িপে যাই, সুেরাং যদ্হ-মপনর দ্বারা যা চকেু অনুভব হয়, োও িপে যায়। 

েখন েুচম এই জগৎপ্রপেপক যদ্খপে পাপব না বা জানপে পারপব না, েখনই যোমার 

আপত্মাপেচি হপব। আমাপদ্র বাস্তচবক প্রপয়াজন এই নদ্বে বা আপপচক্ষক োনপক 

অচেক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত োন বপে চকেুই যনই, কারে মন ও োন—উভয়ই 
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সসীম। আমরা এখন আবরপের মধয চদ্পয় যদ্খচে—োরপর ক্রমিেঃ আবরেপক অচেক্রম 

কপর আমরা আমাপদ্র সমুদ্য় োপনর সারসেয-স্বরূপ যসই অোে বস্তুর কাপে যপৌাঁেব। 

  

যচদ্ আমরা একটা কাডেপবাপডের যোট ফুপটার মধয চদ্পয় একখানা েচব যদ্চখ, ো হপে 

আমরা ঐ েচবর সম্বপন্ধ একটা সমূ্পেে ভ্রান্ত ধারো োভ কচর; েথাচপ আমরা যা যদ্চখ, 

ো বাস্তচবক েচবটাই। ফুপটাটা যে বে করপে থাচক, েেই আমরা েচবটার সম্বপন্ধ 

পচরষ্কার ধারো যপপে থাচক। আমাপদ্র নামরূপপর ভ্রমাত্মক উপেচি অনুসাপর আমরা 

সেয চজচনষটারই সম্বপন্ধ চবচভন্ন ধারো কপর থাচক। আবার যখন আমরা কাডেপবাডেখানা 

যফপে চদ্ই, েখনও আমরা যসই একই েচব যদ্পখ থাচক, চকন্তু এবার েচবটাপক চিক চিক 

যদ্খপে পাই। আমরা ঐ েচবটাপে যে চবচভন্ন প্রকার র্গে বা ভ্রমাত্মক ধারো আপরাপ কচর 

না যকন, ো দ্বারা েচবটার চকেু পচরবেেন হয় না। এইরূপ—আত্মাই সকে বস্তুর মূে 

সেযস্বরূপ; আমরা যা চকেু যদ্খচে, সবই আত্মা—চকন্তু আমরা যযভাপব এপদ্র 

নামরূপাকাপর যদ্খচে, যসভাপব নয়। ঐ নামরূপ আবরপের অন্তগেে—মায়ার অন্তগেে। 

  

ঐর্গচে যযন দূ্রবীপনর কাপির উপপরর দ্াগ; আবার যযমন সূপযের আপোপকর দ্বারাই 

আমরা ঐ দ্াগর্গচে যদ্খপে পাই, যসইরূপ ্রহমেররূপ সেযবস্তু পশ্চাপে না থাকপে আমরা 

মায়াটাপকও যদ্খপে যপোম না। ‘স্বামী চবপবকানন্দ’ বপে মানুষটা ঐ দূ্রবীপনর কাপির 

উপর একটা দ্াগমাত্র। প্রকৃে ‘আচম’ সেযস্বরূপ অপচরোমী আত্মা, আর যকবে যসই 

সেযবস্তুটাই আমাপক—(নামরূপাত্মক) স্বামী চবপবকানন্দ যদ্খপে সমথে করপে। প্রপেযকচট 

ভ্রপমরও সারসত্তা আত্মা—আর যযমন সূযে কখনও ঐ কাপির উপপরর দ্াগর্গচের সপঙ্গ এক 

হপয় যায় না, দ্াগর্গচে আমাপদ্র যদ্চখপয় যদ্য় মাত্র, যসইরূপ আত্মাও কখনই নামরূপপর 

সপঙ্গ চমচিপয় যান না। আমাপদ্র শুভ ও অশুভ কমেসমূহ ঐ দ্াগর্গচেপক যথাক্রপম কমায় 

বাোয় মাত্র, চকন্তু োরা আমাপদ্র অন্তযোমী ঈশ্বপরর উপর যকান প্রভাব চবস্তার করপে 

পাপর না। মপনর দ্াগর্গচে সমূ্পেেরূপপ পচরষ্কার কপর যফে। ো হপেই আমরা যদ্খব—

‘আচম ও আমার চপো এক।’  
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আপগ আমাপদ্র অনুভূচে হয়, যুচক্তচবিার পপর এপস থাপক। আমাপদ্র এই অনুভূচে োভ 

করপে হপব, আর এই প্রেযক্ষানুভূচেই হে বাস্তচবক ধমে। যকান বযচক্ত িাস্ত্র, ধমেমে বা 

অবোপরর কথা কখনও না শুপন থাকপে পাপর, চকন্তু োর যচদ্ প্রেযক্ষ অনুভূচে হপয় 

থাপক, েপব আর চকেু দ্রকার যনই। চিত্ত শুদ্ধ কর—এই হপে ধপমের সার কথা; আর 

আমরা চনপজরা যেক্ষে না মপনর ঐ দ্াগর্গপো দূ্র করচে, েেক্ষে আমরা যসই 

সেযস্বরূপপক চিক চিক দ্িেন করপে পাচর না। চিশু যকাথাও যকান পাপ যদ্খপে পায় না, 

কারে বাইপরর পাপটার পচরোম চনেেয় করবার যকান মাপকাচি োর চনপজর চভের যনই। 

যোমার চভের যয যদ্াষর্গচে আপে, সব দূ্র কপর যফে—ো হপেই েুচম আর বাইপর যকান 

যদ্াষ যদ্খপে পাপব না। যোটপেপের সামপন িুচর-ডাকাচে হপয় যাপে, োর কাপে এর 

যকান অথেই যনই, যস এর চকেুই যবাপঝ না। ধাাঁধার েচবর চভের েুকাপনা চজচনষটা একবার 

যচদ্ যদ্খপে পাও, ো হপে পপরও সবেদ্াই যদ্খপে পাপব। এইরূপপ যখন েুচম একবার 

মুক্ত ও চনপদ্োষ হপয় যাপব, েখন জগৎপ্রপপের চভের েুচম মুচক্ত ও শুদ্ধো োো আর 

চকেু যদ্খপে পাপব না। যসই মুহূপেেই হৃদ্পয়র গ্রচন্থ সব চেন্ন হপয় যায়, সব বাাঁকাপিারা 

চসধা হপয় যায়, আর এই জগৎপ্রপে স্বপপ্নর মে চমচেপয় যায়। আর াুম ভােপে যভপব 

আশ্বযে হই যয চক কপর এই সব বাপজ স্বপ্ন আমরা যদ্খচেোম।  

  

‘যাাঁপক োভ করপে পবেেপ্রমাে দুেঃখও হৃদ্য়পক চবিচেে করপে পাপর না’, োাঁপক োভ 

করপে হপব।৫৭ 

  

োনকুিার দ্বারা যদ্হমনরূপ িক্রদ্য়পক পৃথ্ কপর যফে, ো হপেই আত্মা মুক্তস্বরূপ 

হপয় পৃথ্ ভাপব দ্াাঁোপে পারপব—যচদ্ও পুরােন যবপগ েখনও যদ্হমনরূপ-িক্র 

খাচনকক্ষপের জনয িেপব। েপব েখন িাকাচট যসাজাই িেপব, অথোৎ এই যদ্হমপনর দ্বারা 

েখন শুভ কাযেই হপব। যচদ্ যসই িরীপরর দ্বারা চকেু মন্দ কাযে হয়, ো হপে যজপনা যস 

বযচক্ত জীবনু্মক্ত নয়—যচদ্ যস আপনাপক ‘জীবনু্মক্ত’ বপে দ্াবী কপর, েপব যস চমথযা কথা 

বেপে। এটাও বুঝপে হপব যয, েখন চিত্তশুচদ্ধর দ্বারা িপক্রর যবি সরে গচে এপস যগপে, 

যসই সময় োর উপর কুিারপ্রপয়াগ সম্ভব। সকে শুচদ্ধকর কমেই োেসাপর বা 
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অোেসাপর ভ্রম বা অোনপক নষ্ট করপে। অপরপক পাপী বোই সবপিপয় গচহেে কাজ। 

ভাে কাজ না যজপন করপেও োর ফে একই প্রকার হয়—ো বন্ধন-পমািপনর সহায়ো 

কপর। 

  

দূ্রবীপনর কাপির দ্াগর্গচে যদ্পখ সূযেপকও দ্াগমুক্ত মপন করাই আমাপদ্র যমৌচেক ভ্রম। 

যসই ‘আচম’-রূপ সূযে যকানপ্রকার বাহযপদ্াপষ চেপ্ত নন—এইচট যজপন রাপখা, আর চনপজপক 

ঐ দ্াগর্গচে েুেপে চনযুক্ত কর। যে প্রােী সম্ভব, োর মপধয মানুষই যশ্রষ্ঠ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও 

খ্রীপষ্টর নযায় মনুপষযর উপাসনাই সবেপশ্রষ্ঠ উপাসনা। যোমার যা চকেুর অভাব যবাধ হয়, 

োই েুচম সৃচষ্ট কপর থাক;—বাসনামুক্ত হও। 

  

যদ্বোরা ও পরপোকগে বযচক্তরা সকপে এখাপনই রপয়পেন—এই জগৎপকই োাঁরা স্বগে 

বপে যদ্খপেন। একই অোে বস্তুপক সকপে চনজ চনজ মপনর ভাব অনুযায়ী চভন্ন চভন্ন 

রূপপ যদ্খপে। এই পৃচথবীপেই চকন্তু ঐ অোে বস্তুর উৎকৃষ্ট দ্িেনোভ হপে পাপর। কখনও 

স্বপগে যাবার ইো কর না—এইপটই সব যিপয় চনকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃচথবীপেও খুব যবিী পয়সা 

থাকা ও যাার দ্াচরেয, দুই-ই বন্ধন—দুই-ই আমাপদ্র ধমেপথ যথপক, মুচক্তপথ যথপক দূ্পর 

রাপখ। চেনচট চজচনষ এ পৃচথবীপে বে দুেেভেঃ প্রথম—মনুষযপদ্হ (মনুষযমপনই ঈশ্বপরর 

উৎকৃষ্ট প্রচেচবম্ব চবদ্যমান; বাইপবপে আপে, ‘মানুষ ঈশ্বপরর প্রচেমূচেেস্বরূপ’)। চদ্বেীয়—

মুক্ত হবার জনয প্রবে আকাঙ্ক্ষা। েৃেীয়—মহাপুরুপষর আশ্রয়োভ, চযচন স্বয়ং মায়াপমাহ-

সমুে পার হপয় যগপেন, এমন মহাত্মাপক র্গরুরূপপ পাওয়া৫৮। এই চেনচট যচদ্ যপপয় 

থাক, েপব ভগবানপক ধনযবাদ্ দ্াও, েুচম মুক্ত হপবই হপব! 

  

যকবে েকেযুচক্তর দ্বারা যোমার যয সপেযর োন োভ হয়, ো একটা নূেন যুচক্তেপকের 

দ্বারা উপে যযপে পাপর, চকন্তু েুচম যা সাক্ষাৎ প্রেযক্ষ অনুভব কর, ো যোমার যকান কাপে 

যাবার নয়। ধমে সম্বপন্ধ যকবে বিনবাগীি হপে চকেু ফে হয় না। যয-পকান বস্তুর সংস্পপিে 

আসপব—যযমন মানুষ, জাপনায়ার, আহার, কাজকমে—সকপের উপর ্রহমেরদৃ্চষ্ট কর; আর 

এইরূপ সবেত্র ্রহমেরদৃ্চষ্ট করাপক একটা অভযাপস পচরেে কর। 
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ইঙ্গারপসাে৫৯ আমায় একবার বপেন, ‘এই জগৎটা যথপক যেদূ্র োভ করা যযপে পাপর, 

োর যিষ্টা সকপের করা উচিে—এই আমার চবশ্বাস। কমোপেবুটাপক চনংপে যেটা সম্ভব 

রস বার কপর চনপে হপব, যযন এক যফাাঁটা রসও বাদ্ না যায়; কারে এই জগৎ োো 

অপর যকান জগপের অচস্তত্ব সম্বপন্ধ আমরা সুচনচশ্চে নই।’ আচম োপক উত্তর 

চদ্পয়চেোমেঃ এই জগৎরূপ কমোপেবু চনংোবার যয প্রোেী আপচন জাপনন, োর যিপয় 

ভাে প্রোেী আচম জাচন, আর আচম ো দ্বারা যবিী রস যপপয় থাচক। আচম জাচন—আমার 

মৃেুয যনই; সুেরাং আমার ঐ রস চনংপে যনবার োো যনই। আচম জাচন, ভপয়র যকান 

কারে যনই; সুেরাং যবি কপর ধীপর ধীপর আনন্দ কপর চনংোচে। আমার যকান কেেবয 

যনই, আমার স্ত্রীপুত্রাচদ্ ও চবষয়সম্পচত্তর যকান বন্ধন যনই, আচম সকে নরনারীপক 

ভােবাসপে পাচর। সকপেই আমার পপক্ষ ্রহমেরস্বরূপ। মানুষপক ভগবা্  বপে ভােবাসপে 

চক আনন্দ—একবার যভপব যদ্খুন যদ্চখ! কমোপেবুটাপক এইভাপব চনংোন যদ্চখ—

অনযভাপব চনংপে যা রস পান, োর যিপয় দ্িহাজারর্গে রস পাপবন—একচট যফাাঁটাও বাদ্ 

যাপব না। প্রপেযকচট যফাাঁটাই পাপবন। 

  

যাপক আমাপদ্র ‘ইো’ বপে মপন হপে, যসটা প্রকৃেপপক্ষ আমাপদ্র অচধষ্ঠানস্বরূপ আত্মা, 

এবং বাস্তচবকই ো মুক্তস্বভাব। 

  

ঐচদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

যীশুখ্রীষ্ট অসমূ্পেে চেপেন, কারে চেচন যয আদ্িে প্রিার কপরচেপেন, েদ্নুসাপর 

সমূ্পেেভাপব জীবনযাপন কপরনচন, আর সপবোপচর চেচন নারীগেপক পুরুপষর েুেয মযোদ্া 

যদ্নচন। যমপয়রাই োাঁর জনয সব করপে, চকন্তু চেচন য়াহুদ্ীপদ্র যদ্িািার দ্বারা এেদূ্র 

বদ্ধ চেপেন যয, একজন নারীপকও চেচন ‘যপ্রচরে চিষয’  ( Apostle) পপদ্ উন্নীে করপেন 

না। েথাচপ উচে েম িচরত্র চহসাপব বুপদ্ধর পপরই োাঁর িান—আবার বুদ্ধও যয এপকবাপর 

সমূ্পেে চনখুাঁে চেপেন, ো নয়। যাই যহাক, বুদ্ধ ধমেরাপজয পুরুপষর সচহে স্ত্রীপোপকর 

সমানাচধকার স্বীকার কপরচেপেন, আর োাঁর চনপজর স্ত্রীই োাঁর প্রথম ও একজন প্রধানা 

চিষযা। চেচন যবৌদ্ধ চভকু্ষেীপদ্র অচধনাচয়কা হপয়চেপেন। আমাপদ্র চকন্তু এই-সকে 
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মহাপুরুপষর সমাপোিনা করা উচিে নয়, আমাপদ্র শুধু উচিে—োাঁপদ্র আমাপদ্র যিপয় 

অনন্তর্গপে যশ্রষ্ঠ োন করা। ো হপেও চযচন যে বেই যহান না যকন, যকান মানুষপকই 

আমাপদ্র শুধু চবশ্বাস কপর পপে থাকপে িেপব না, আমাপদ্রও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হপে হপব। 

  

যকান বযচক্তপকই োর যদ্াষ বা অসমূ্পেেো যদ্পখ চবিার করা উচিে নয়। মানুপষর যয বে 

বে র্গের্গচে যদ্খা যায়, যসর্গচে োর চনপজর, চকন্তু োর যদ্াষর্গচে মনুষযজাচের সাধারে 

দুবেেো মাত্র; সুেরাং োর িচরত্র চবিার করবার সময় যসর্গচে কখনও গেনা করপে যনই। 

  

* * * 

  

ইংপরজী ভািুে (virtue)-িব্দচট সংস্কৃে ‘বীর’  ( vira) িব্দ যথপক এপসপে, কারে 

প্রািীনকাপে যশ্রষ্ঠ যযাদ্ধাপদ্রই যোপক যশ্রষ্ঠ ধাচমেক যোক বপে চবপবিনা করে। 

  

মঙ্গেবার, ৩০ জুোই 

  

খ্রীষ্ট ও বুপদ্ধর মে মহাপুরুপষরা যকবে বচহরবেম্বন; োাঁপদ্র উপর আমাপদ্র চভেপরর 

িচক্তর্গচে আমরা আপরাপ কপর থাচক মাত্র। প্রকৃেপপক্ষ আমরাই আমাপদ্রই প্রাথেনার 

উত্তর চদ্পয় থাচক। 

  

যীশু যচদ্ না জন্মাপেন, েপব মনুষযজাচের কখনও উদ্ধার হে না—এরূপ ভাবা 

ঈশ্বরচনন্দার সমান। মনুষয-স্বভাপবর চভের যয ঐশ্বচরক ভাব অন্তচনেচহে রপয়পে, োপক 

ঐ রূপ ভুপে যাওয়া বে ভয়ানক—ঐ ঐশ্বচরক ভাব যকান-না-পকান সমপয় প্রকাচিে হপবই 

হপব। মনুষয-স্বভাপবর মহত্ত্ব কখনও ভুপো না। ঈশ্বর অেীপে যা হপয়পেন, ভচবষযপে যা 

হপবন, োর মপধয যশ্রষ্ঠ প্রকাি আমরাই। ‘আচম’ই যসই অনন্ত মহাসমুে—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগে 

োরই উপপর েরঙ্গ-মাত্র। যোমার চনপজর অন্তরাত্মা বযেীে আর কারও কাপে মাথা নে 

কর না। যেক্ষে না েুচম চনপজপক যসই যদ্বপদ্ব বপে জানপে পারে, েেক্ষে যোমার 

মুচক্ত হপে পাপর না। 
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আমাপদ্র সকে অেীে কমেই বাস্তচবক ভাে, কারে কমের্গচেই আমাপদ্র িরম আদ্িে 

োভ কচরপয় যদ্য়। কার কাপে আচম চভক্ষা করব?—আচমই যথাথে সত্তা, আর যা চকেু 

আমার স্বরূপ যথপক চভন্ন বপে প্রেীয়মান হয়, ো স্বপ্নমাত্র। আচম সমগ্র সমুে; েুচম চনপজ 

ঐ সমুপে যয একচট কু্ষে েরপঙ্গর সৃচষ্ট কপরে, যসটাপক ‘আচম’ বে না। যসটা ঐ েরঙ্গ 

োো আর চকেুই নয় বপে যজন। সেযকাম (অথোৎ সেযোপভর জনয যাাঁর প্রবে আকাঙ্ক্ষা 

হপয়পে) শুনপে যপপেন—োাঁর অন্তপরর বােী োাঁপক বেপে, ‘েুচম অনন্তস্বরূপ, যসই 

সবেবযাপী সত্তা যোমার চভেপর রপয়পে।’ চনপজপক সংযে কর, আর যোমার যথাথে আত্মার 

বােী শ্রবে কর। 

  

যয-সকে মহাপুরুষ প্রিারকাপযের জনয প্রােপাে কপর যান, োাঁরা—যয- সকে মহাপুরুষ 

চনজেপন নীরপব মহাপচবত্র জীবনযাপন কপরন, বে বে ভাব চিন্তা কপর যান এবং ঐরূপপ 

জগপের সাহাযয কপরন—োাঁপদ্র েুেনায় অপপক্ষাকৃে অসমূ্পেে। ঐ-সকে িাচন্তচপ্রয় 

চনজেনবাসী মহাপুরুষ এপকর পর এক আচবভূেে হন—যিপষ োাঁপদ্র িচক্তরই 

িরমফেস্বরূপ এমন এক িচক্তসম্পন্ন পুরুপষর আচবভোব হয়, চযচন যসই েত্ত্বর্গচে 

িাচরচদ্পক প্রিার কপর যবোন। 

  

* * * 

  

োন স্বেই বেেমান রপয়পে, মানুষ যকবে যসটা আচবষ্কার কপর মাত্র। যবদ্সমূহই এই 

চিরন্তন োন—যার সহায়োয় ঈশ্বর এই জগৎ সৃচষ্ট কপরপেন। ভারপের দ্ািেচনকগে 

উচে েম দ্ািেচনক েত্ত্ব বপে থাপকন, আর এই প্রিণ্ড দ্াবীও কপর থাপকন। 

  

সেয যা, ো সাহসপূবেক চনভেীকভাপব যোপকর কাপে বপো,—ঐ সেয প্রকাপির জনয 

বযচক্তচবপিপষর কষ্ট হে বা না হে, যস চদ্পক যখয়াে কর না। দুবেেোপক আমে চদ্ও না। 

সপেযর যজযাচেেঃ বুচদ্ধমা্  যোকপদ্র পপক্ষও যচদ্ অচেমাত্রায় প্রখর যবাধ হয়, োাঁরা যচদ্ 

ো সহয করপে না পাপরন, সপেযর বনযা যচদ্ োাঁপদ্র ভাচসপয় চনপয় যায়, ো যাক—যে 

িীঘ্র যায়, েেই ভাে। যেপেমানুষী ভাব—চিশুপদ্র ও বুপনা অসভযপদ্রই যিাভা পায়; 
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চকন্তু যদ্খা যায়, ঐ-সব ভাব যকবে চিশুমহপে বা জঙ্গপেই আবদ্ধ নয়, ঐ-সকে ভাপবর 

অপনকর্গচে ধমেপ্রিারকপদ্রও কুচক্ষগে। 

  

আধযাচত্মক উন্নচেোভ হপে আর সম্প্রদ্াপয়র গচণ্ডর মপধয আবদ্ধ থাকা খারাপ। ো যথপক 

যবচরপয় এপস স্বাধীনোর মুক্ত বাোপস যদ্হপাে কর।  

  

উন্নচে যা চকেু, ো এই বযাবহাচরক বা আপপচক্ষক জগপেই হপয় থাপক। মানবপদ্হই 

সবেপশ্রষ্ঠ যদ্হ এবং মানুষই সপবোচে  প্রােী, কারে এই মানবপদ্পহ—এই জপন্মই আমরা 

সমূ্পেেরূপপ এই আপপচক্ষক জগপের বাইপর যযপে পাচর, সেয সেযই মুচক্তর অবিা োভ 

করপে পাচর, আর ঐ মুচক্তই আমাপদ্র িরম েক্ষয। শুধু যয আমরা পাচর ো নয়, অপনপক 

সেয সেযই ইহজীবপন মুক্তাবিা োভ কপরপেন, পূেেো-প্রাপ্ত হপয়পেন। সুেরাং যকউ এ 

যদ্হ েযাগ কপর যেই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মের যদ্হ োভ করুক, যস েখনও এই আপপচক্ষক 

জগপের চভেরই রপয়পে, যস আর আমাপদ্র যিপয় যবিী চকেু করপে পাপর না, কারে 

মুচক্তোভ করা োো আর চক উচে াবিা োভ করা যযপে পাপর। 

  

যদ্বোরা (angels) কখনও যকান অনযায় কাজ কপরন না, কাপজই োাঁরা িাচস্তও পান না; 

সুেরাং োাঁরা মুক্ত হপেও পাপরন না। সংসাপরর ধাক্কাই আমাপদ্র জাচগপয় যদ্য়, এই 

জগৎস্বপ্ন ভােবার সাহাযয কপর। ঐরূপ ক্রমাগে আাােই এই জগপের অসমূ্পেেো 

বুচঝপয় যদ্য়, আমাপদ্র এ সংসার যথপক পাোবার—মুচক্তোভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাচগপয় 

যদ্য়। 

  

* * * 

  

যকান বস্তু—যখন আমরা অস্পষ্টভাপব উপেচি কচর, েখন আমরা োর এক নাম চদ্ই, 

আবার যসই চজচনষপকই যখন সমূ্পেে উপেচি কচর, েখন অনয নাম চদ্ই। আমাপদ্র 

ননচেক প্রকৃচে যে উন্নে হয়, আমাপদ্র উপেচিও েে উৎকৃষ্ট হয়, আমাপদ্র 

ইোিচক্তও েে অচধক বেবেী হয়। 
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ঐচদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

আমরা যয জে ও চিন্তারাচির চভের সামঞ্জসয যদ্খপে পাই, োর কারে উভয়ই এক 

অোে বস্তুর দুচট চদ্্ মাত্র, যসই চজচনষটাই দুভাগ হপয় বাহয ও আন্তর হপয়পে। 

  

ইংপরজী ‘পযারাডাইস’  ( Paradise)-িব্দচট সংস্কৃে ‘পরপদ্ি’ িব্দ যথপক এপসপে, ঐ 

িব্দটা পারসয ভাষায় িপে চগপয়চেে—(ফার-পদ্ৌস)-এর িব্দাথে হপে যদ্পির পাপর, অথবা 

অনয যদ্ি বা অনয যোক। প্রািীন আপযেরা বরাবরই আত্মায় চবশ্বাস করপেন, োাঁরা 

মানুষপক যকবে যদ্হ বপে কখনও ভাবপেন না। োাঁপদ্র মপে স্বগে নরক—দুই-ই অচনেয 

ও সান্ত, কারে যকান কাযেই কখনও োর কারে-নাপির পর িায়ী হপে পাপর না, আর 

যকান কারেই চিরিায়ী নয়; সুেরাং কাযে বা ফেমাপত্রর নাি হপবই। এই রূপকচটপে৬০ 

সমগ্র যবদ্ান্তদ্িেপনর সার রপয়পেেঃ  

  

যসানার মে পােকযুক্ত দুচট পাচখ একটা গাপে বপস আপে। উপপর যয পাচখটা বপস আপে, 

যস চির িান্তভাপব চনজ মচহমায় চনপজ চবপভার হপয় রপয়পে; আর যয পাচখটা নীপির ডাপে 

রপয়পে, যস সদ্াই িেে—ঐ গাপের ফে খাপে—কখনও চমষ্ট ফে, কখনও বা কটু ফে। 

একবার যস একটা অচেচরক্ত কটু ফে যখপে, েখন যস একটু চির হপয় উপপরর যসই 

মচহমময় পাচখটার চদ্পক িাইপে। চকন্তু আবার যস িীঘ্রই োপক ভুপে চগপয় পূপবের মে 

যসই গাপের ফে যখপে োগপো। আবার একটা কটু ফে যখপে—এইবার যস টুপ টুপ কপর 

োচফপয় উপপরর পাচখটার দু-এক ডাে কাপে যগে। এইরূপ অপনকবার হে, অবপিপষ 

নীপির পাচখটা এপকবাপর উপপরর পাচখটার জায়গায় চগপয় বসে, আর চনপজপক হাচরপয় 

যফেে। যস অমচন বুঝপে যয, দুপটা পাচখ যকান কাপেই চেে না, যস চনপজই বরাবর 

িান্ত—চিরভাপব চনজ মচহমায় চনপজ মন—উপপরর পাচখই চেে। 

  

বুধবার, ৩১ জুোই 
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প্রপটস্টাণ্টধমে-সংিাপক েুথার ধমেসাধপনর চভের যথপক সন্নযাস বা েযাগ বাদ্ চদ্পয় োর 

িাপন যকবে নীচেমাত্র প্রিার কপর ধপমের সবেনাি কপর যগপেন। নাচস্তক ও জেবাদ্ীরাও 

নীচেপরায়ে হপে পাপর, যকবে ঈশ্বর-চবশ্বাসীরাই ধমেোভ করপে পাপর | 

  

সমাজ যাপদ্র অসৎ বপে, োরা মহাপুরুষপদ্র পচবত্রোর জনয মূেয যদ্য়—সুেরাং োপদ্র 

যদ্পখ, াৃো না কপর ঐ কথাই ভাবা উচিে। যযমন গরীব যোপকর পচরশ্রপমর ফপে বে 

যোপকর চবোচসো সম্ভব হয়, আধযাচত্মক জগপেও যসইরূপ। ভারপের সাধারে যোপকর 

যয এে অবনচে যদ্খা যায়, যসটা মীরাবাঈ, বুদ্ধ প্রভৃচে মহাত্মাপদ্র উৎপন্ন করার জনয 

যযন প্রকৃচেপক োর মূেয ধপর চদ্পে হপয়পে। 

  

* * * 

  

‘ আচমই পচবত্রাত্মাপদ্র পচবত্রো’ ‘আচমই সকপের মূে, প্রপেযপক চনপজর মে কপর যসচট 

বযবহার কপর থাপক, চকন্তু সবই আচম।’ ‘আচমই সব করচে, েুচম চনচমত্তমাত্র।’ ৬১  

  

যবিী কথা বে না, যোমার চনপজর চভের যয আত্মা রপয়পেন, োাঁপক অনুভব কর, েপবই 

েুচম োনী হপব। এই হে োন, আর সব অোন। জানবার বস্তু একমাত্র ্রহমের, চেচনই 

সব।  

  

* * * 

  

সত্ত্ব মানুষপক সুখ ও োপনর অপিষপে বদ্ধ কপর, রজেঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ কপর, েমেঃ 

ভ্রমোন আেসয প্রভৃচে দ্বারা বদ্ধ কপর।৬২ রজেঃ ও েমেঃ—এই দুচট চনম্নের র্গেপক সপত্ত্বর 

দ্বারা জয় কর, োরপর সমুদ্য় ঈশ্বপর সমপেে কপর মুক্ত হও। 

  

ভচক্তপযাপগর দ্বারা সাধক অচে িীঘ্র ্রহপমেরাপেচি কপরন ও চেন র্গপের পাপর িপে যান।৬৩ 

  

ইো, যিেনা, ইচন্দ্রয়, বাসনা, চরপু—এইর্গচে চমচেে হপয় যা হপয়পে, োপক আমরা 

‘জীবাত্মা’ বপে থাচক। 
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প্রথম হপে প্রেীয়মান আত্মা (পদ্হ); চদ্বেীয়, মানস আত্মা—যয ঐ যদ্হটাপক ‘আচম’ বপে 

মপন কপর (এইচট মায়াবদ্ধ ্রহমের); েৃেীয়, যথাথে আত্মা, চযচন চনেযশুদ্ধ—চনেযমুক্ত। োাঁপক 

আংচিকভাপব যদ্খপে ‘প্রকৃচে’ বপে যবাধ হয়, আবার োাঁপকই পূেেভাপব যদ্খপে সমস্ত 

প্রকৃচে উপে যায়; এমন চক োাঁর স্মৃচে পযেন্ত েুপ্ত হপয় যায়। প্রথম—পচরোমী ও অচনেয 

(মরেধমেী বা ধ্বংসিীে), চদ্বেীয়—সদ্া পচরবেেনিীে, চকন্তু প্রবাহরূপপ চনেয (প্রকৃচে), 

েৃেীয়—কূটি চনেয (আত্মা)। 

  

* * * 

  

আিা সমূ্পেেরূপপ েযাগ কর, এই হে সপবোচে  অবিা। আিা করবার চক আপে? আিার 

বন্ধন চোঁপে যফে, চনপজর আত্মার উপর দ্াাঁোও, চির হও; যাই কর না যকন, সব ভগবাপন 

অপেে কর, চকন্তু োর চভের যকান কপটো যরখ না। 

  

ভারপে কারও কুিে চজোসা করপে ‘স্বি’ (যা যথপক ‘স্বািয’ কথাটা এপসপে) এই সংস্কৃে 

িব্দচট বযবহৃে হপয় থাপক। ‘স্বি’ িপব্দর অথে—স্ব অথোৎ আত্মাপে প্রচেচষ্ঠে থাকা। যকান 

চজচনষ যদ্পখচে, এটা বুঝাপে হপে চহন্দুরা বপে থাপক, ‘আচম একটা পদ্াথে যদ্পখচে।’ 

‘পদ্াথে’ চক না পদ্ বা িপব্দর অথে, অথোৎ িব্দপ্রচেপাদ্য ভাবচবপিষ। এমন চক এই 

জগৎপ্রপেটা োপদ্র কাপে একটা ‘পদ্াথে’ (অথোৎ িপব্দর অথে) ।  

  

* * * 

  

জীবনু্মক্ত চসদ্ধ পুরুপষর যদ্হ আপনা-আপচন নযায় কাযেই কপর থাপক (োর দ্বারা অনযায় 

কাযে হয় না)। োাঁর িরীর যকবে শুভ কাযেই করপে পাপর, কারে ো সমূ্পেে পচবত্র হপয় 

যগপে। অেীে সংস্কাররূপ যয যবপগর দ্বারা োাঁপদ্র যদ্হিক্র পচরিাচেে হপে থাপক, ো 

সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দ্্ধ  হপয় যগপে। 

  

* * * 
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যসই চদ্নপকই যথাথে দুচদ্েন বো যায়, যয চদ্ন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না কচর; চকন্তু যয 

চদ্ন যমা-ঝে-বৃচষ্ট হয়, যস চদ্নপক প্রকৃেপপক্ষ দুচদ্েন বো যায় না।৬৪ 

  

যসই পরম প্রভুর প্রচে ভােবাসাপক যথাথে ‘ভচক্ত’ বো যায়। অনয যকান পুরুপষর প্রচে 

ভােবাসাপক—চেচন যে বেই যহান না যকন—‘ভচক্ত’ বো যায় না। এখাপন ‘পরম প্রভু’ 

বেপে পরপমশ্বরপক বুঝাপে, যোমরা পাশ্চােয যদ্পি বযচক্ত-ভাবাপন্ন ঈশ্বর (Personal 

God) বেপে যা যবাঝ, োপক অচেক্রম কপর আপে এই ধারো। ‘যা হপে এই 

জগৎপ্রপপের উৎপচত্ত হপে, যাাঁপে এর চিচে, আবার যাাঁপে েয়, চেচনই ঈশ্বর—চনেয, 

শুদ্ধ, সবেিচক্তমা্ , সদ্ামুক্তস্বভাব, দ্য়াময়, সবেে, সকে র্গরুর র্গরু, অচনবেিনীয়-

যপ্রমস্বরূপ।’  

  

মানুষ চনপজর মচস্তষ্ক যথপক ভগবানপক সৃচষ্ট কপর না; েপব োর যেদূ্র িচক্ত, যস 

যসইভাপব োাঁপক যদ্খপে পাপর, আর োর যে ভাে ভাে ধারো োাঁপে আপরাপ কপর। এই 

এক-একচট র্গেই ঈশ্বপরর সবটাই, আর এই এক-একচট র্গপের দ্বারা সবটাপক যবাঝাপনাই 

বাস্তচবক বযচক্ত-ঈশ্বপরর (Personal God) দ্ািেচনক বযাখযা। ঈশ্বর চনরাকার, অথি োাঁর 

সব র্গে রপয়পে। আমরা যেক্ষে মানবভাবাপন্ন, েেক্ষে ঈশ্বর, প্রকৃচে ও জীব—এই 

চেনচট সত্তা আমাপদ্র যদ্খপে হয়। ো না যদ্পখ থাকপেই পাচর না।  

  

চকন্তু ভপক্তর পপক্ষ এই-সকে দ্ািেচনক পাথেকয বাপজ কথা মাত্র। যস যুচক্ত-চবিার গ্রাহযই 

কপর না, যস চবিার কপর না—যস যদ্পখ, প্রেযক্ষ অনুভব কপর। যস ঈশ্বপরর শুদ্ধ যপ্রপম 

আত্মহারা হপয় যযপে িায়; আর এমন অপনক ভক্ত হপয় যগপেন, যাাঁরা বপেন, মুচক্তর 

যিপয় ঐ অবিাই অচধকের বাঞ্ছনীয়। যাাঁরা বপেন, ‘চিচন হওয়া ভাে নয় মন, চিচন যখপে 

ভােবাচস’৬৫ —আচম যসই যপ্রমাস্পদ্পক ভােবাসপে িাই, োাঁপক সপম্ভাগ করপে িাই। 

  

ভচক্তপযাপগ চবপিষ প্রপয়াজন এই যয, অকপটভাপব ও প্রবেভাপব ঈশ্বপরর অভাব যবাধ 

করা। আমরা ঈশ্বর োো আর সবই িাই, কারে বচহজেগৎ যথপকই আমাপদ্র সাধারে সব 

বাসনা পূরে হপয় থাপক। যেচদ্ন আমাপদ্র প্রপয়াজন বা অভাবপবাধ জেজগপের 
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চভেপরই সীমাবদ্ধ, েেচদ্ন আমরা ঈশ্বপরর জনয যকান অভাবপবাধ কচর না; চকন্তু যখন 

আমরা এ জীবপন িারচদ্্ যথপক প্রবে াা যখপে থাচক, আর ইহজগপের সকে চবষপয়ই 

হোি হই, েখনই উচে ের যকান বস্তুর জনয আমাপদ্র প্রপয়াজন যবাধ হপয় থাপক, েখনই 

আমরা ঈশ্বপরর অপিষে কপর থাচক। 

  

ভচক্ত আমাপদ্র যকান বৃচত্তপক যভপঙ্গিুপর যদ্য় না, বরং ভচক্তপযাপগর চিক্ষা এই যয, 

আমাপদ্র সব বৃচত্তই মুচক্তোভ করবার উপায়স্বরূপ হপে পাপর। ঐসব বৃচত্তপকই 

ঈশ্বরাচভমুখী করপে হপব—সাধারেেেঃ যয ভােবাসা অচনেয ইচন্দ্রয়-চবষপয় নষ্ট করা হপয় 

থাপক, যসই ভােবাসা ঈশ্বরপক চদ্পে হপব। 

  

যোমাপদ্র পাশ্চােয ধপমের ধারো যথপক ভচক্তর এইটুকু েফাে যয, ভচক্তপে ভপয়র িান 

নাই—ভচক্ত দ্বারা যকান পুরুপষর যক্রাধ িান্ত করপে বা কাউপক সন্তুষ্ট করপে হপব না। 

এমন-চক এমন সব ভক্তও আপেন, যাাঁরা ঈশ্বরপক োাঁপদ্র সন্তান বপে উপাসনা কপর 

থাপকন—এরূপ উপাসনার উপেিয এই যয, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়চমশ্র ভচক্তর যকান 

ভাব না থাপক। প্রকৃে ভােবাসায় ভয় থাকপে পাপর না, আর যেচদ্ন পযেন্ত এেটুকু ভয় 

থাকপব, েেচদ্ন ভচক্তর আরম্ভই হপে পাপর না। আবার ভচক্তপে ভগবাপনর কাপে চভক্ষা 

িাওয়ার, আদ্ান-প্রদ্াপনর ভাব চকেুই নাই। ভগবাপনর কাপে যকান চকেুর জনয প্রাথেনা 

ভপক্তর দৃ্চষ্টপে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবাপনর চনকট আপরাগয বা ঐশ্বযে, এমন-

চক স্বগে পযেন্ত কামনা কপরন না। 

  

চযচন ভগবানপক ভােবাসপে িান, ভক্ত হপে িান, োাঁপক ঐ-সব বাসনা একচট পুাঁটচে 

কপর দ্রজার বাইপর যফপে চদ্পয় যভেপর ঢুকপে হপব। চযচন যসই যজযাচের রাপজয প্রপবি 

করপে িান, োাঁপক এর দ্রজা চদ্পয় ঢুকপে যগপে আপগ যদ্াকানদ্াচর ধপমের পুাঁটচে বাইপর 

যফপে আসপে হপব। এ-কথা বেচে না যয, ভগবাপনর কাপে যা িাওয়া যায়, ো পাওয়া 

যায় না—সবই পাওয়া যায়, চকন্তু ঐরূপ প্রাথেনা করা অচে নীিু দ্পরর ধমে, চভখারীর ধমে। 

  

‘উচষত্বা জাহ্নবীেীপর কূপং খনচে দুমেচেেঃ।’  
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যস বযচক্ত বাস্তচবকই মূখে, যয গঙ্গােীপর বাস কপর জপের জনয আবার কুয়া যখাাঁপে। 

  

এই-সব আপরাগয, ঐশ্বযে ও ঐচহক অভুযদ্পয়র জনয প্রাথেনাপক ভচক্ত বো যায় না—এর্গচে 

অচে চনম্নস্তপরর কমে। ভচক্ত এর যিপয় উাঁিু চজচনষ। আমরা রাজরাপজর সামপন আসবার 

যিষ্টা করচে। আমরা যসখাপন চভখারীর যবপি যযপে পাচর না। যচদ্ আমরা যকান মহারাজার 

সমুপখ উপচিে হপে ইো কচর, চভখারীর মে যোঁো ময়ো কাপে পপর যগপে যসখাপন 

চক ঢুকপে যদ্পব? কখনই নয়। দ্পরায়ান আমাপদ্র ফটক যথপক বার কপর যদ্পব। ভগবা্  

রাজার রাজা—আমরা োাঁর সামপন কখনও চভকু্ষপকর যবপি যযপে পাচর না। 

যদ্াকানদ্ারপদ্র যসখাপন প্রপবিাচধকার যনই—যসখাপন যকনাপবিা এপকবাপরই িেপব না। 

যোমরা বাইপবপেও পপেে, যীশু যক্রো-চবপক্রোপদ্র মচন্দর যথপক বার কপর 

চদ্পয়চেপেন। 

  

সুেরাং বোই বাহুেয যয, ভক্ত হবার জনয আমাপদ্র প্রথম কাজ হপে, স্বগোচদ্র কামনা 

এপকবাপর দূ্র কপর যদ্ওয়া। এরূপ স্বগে এই জায়গারই—এই পৃচথবীরই মে, না হয় এর 

যিপয় একটু ভাে। খ্রীষ্টানপদ্র স্বপগের ধারো এই যয, যসটা একটা েী্রহ যভাপগর জায়গা। 

ো চক কপর ভগবা্  হপে পাপর? এই যয সব স্বপগে যাবার বাসনা—এ সুখপভাপগরই কামনা। 

এ বাসনা েযাগ করপে হপব। ভপক্তর ভােবাসা সমূ্পেে চবশুদ্ধ ও চনেঃস্বাথে হওয়া িাই—

চনপজর জনয ইহপোপক বা পরপোপক যকান চকেু আকাঙ্ক্ষা করা হপব না।  

  

সুখদুেঃখ, োভক্ষচে—এ-সকপের বাসনা েযাগ কপর চদ্বারাত্র ঈশ্বপরাপাসনা কর, এক 

মুহূেেও যযন বৃথা নষ্ট না হয়। 

  

আর সব চিন্তা েযাগ কপর চদ্বারাত্র সবোন্তেঃকরপে ঈশ্বপরর উপাসনা কর। এইরূপপ 

চদ্বারাত্র উপাচসে হপে চেচন চনজ স্বরূপ প্রকাি কপরন, চেচনই োাঁর উপাসকপদ্র িচক্ত 

যদ্ন—যাপে োরা োাঁপক অনুভব করপে পাপর। 

  

বৃহস্পচেবার, ১ অগাস্ট 
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প্রকৃে র্গরু চেচন, আমরা যাাঁর আধযাচত্মক উত্তরাচধকারী। চেচনই যসই প্রোেী, যাাঁর মধয 

চদ্পয় আধযাচত্মক প্রবাহ আমাপদ্র মপধয প্রবাচহে হয়, চেচনই সমগ্র আধযাচত্মক জগপের 

সপঙ্গ আমাপদ্র সংপযাগসূত্র। বযচক্তচবপিপষর উপর অচেচরক্ত চবশ্বাস যথপক দুবেেো ও 

যপৌত্তচেকো আসপে পাপর; চকন্তু র্গরুর প্রচে প্রবে অনুরাপগ খুব দ্রুে উন্নচে সম্ভবপর 

হয়, চেচন আমাপদ্র চভেপরর র্গরুর সপঙ্গ সংপযাগ কপর যদ্ন। যচদ্ যোমার র্গরুর চভেপর 

যথাথে সেয থাপক, েপব োাঁর আরাধনা কর, ঐ র্গরুভচক্তই যোমাপক অচে িরম অবিায় 

চনপয় যাপব। 

  

শ্রীরামকৃপষ্ণর পচবত্রো চেে চিশুর মে। চেচন জীবপন কখনও টাকা স্পিে কপরনচন, আর 

োাঁর চভেপর কাম এপকবাপর নষ্ট হপয় চগপয়চেে। বে বে ধমোিাযেপদ্র কাপে জেচবোন 

চিখপে যযও না, োাঁপদ্র সমগ্র িচক্ত আধযাচত্মক চবষপয় প্রযুক্ত হপয়পে। শ্রীরামকৃষ্ণ 

পরমহংপসর চভের মানুষ-ভাবটা মপর চগেে, যকবে ঈশ্বরত্ব অবচিষ্ট চেে। বাস্তচবকই 

চেচন পাপ যদ্খপে যপপেন না—যয-পিাপখ মানুষ পাপ বা অনযায় যদ্পখ, োর যিপয় োাঁর 

দৃ্চষ্ট পচবত্রের চেে। এইরূপ অল্প কপয়কজন পরমহংপসর পচবত্রোই সমগ্র জগৎটাপক 

ধারে কপর যরপখপে। যচদ্ এাঁপদ্র ধারা েুপ্ত হপয় যায়, সকপেই যচদ্ জগৎটাপক েযাগ কপর 

যান, ো হপে জগৎ খণ্ড খণ্ড হপয় ধ্বংস হপয় যাপব। োাঁরা যকবে চনপজ মপহাচে  পচবত্র 

জীবন যাপন কপর যোপকর কেযাে-চবধান কপরন, চকন্তু োাঁরা যয অপপরর কেযাে 

করপেন, ো োাঁরা যটরও পান না; োাঁরা চনপজরা আদ্িে জীবনযাপন কপরই সন্তুষ্ট থাপকন। 

  

* * * 

  

আমাপদ্র চভের যয োনপজযাচেেঃ বেেমান রপয়পে, িাস্ত্র োর আভাস চদ্পয় থাপক, আর 

োপক অচভবযক্ত করবার উপায় বপে যদ্য়, চকন্তু যখন আমরা চনপজরা যসই োনোভ 

কচর, েখনই আমরা চিক চিক িাস্ত্র বুঝপে পাচর। যখন যোমার চভেপর যসই অন্তপজেযাচের 

প্রকাি হয়, েখন আর িাপস্ত্র চক প্রপয়াজন?—েখন যকবে অন্তপরর চদ্পক দৃ্চষ্টপাে কর। 

সমুদ্য় িাপস্ত্র যা আপে, যোমার চনপজর মপধযই ো আপে, বরং োর যিপয় হাজার র্গে 
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যবিী আপে। চনপজর উপর চবশ্বাস কখনও হাচরও না, এ জগপে েুচম সব করপে পার। 

কখনও চনপজপক দুবেে যভব না, সব িচক্ত যোমার চভের রপয়পে। 

  

প্রকৃে ধমে যচদ্ িাপস্ত্রর উপর বা যকান মহাপুরুপষর অচস্তপত্বর উপর চনভের কপর, েপব 

িুপোয় যাক সব ধমে, িুপোয় যাক সব িাস্ত্র। ধমে আমাপদ্র চনপজপদ্র চভের রপয়পে। 

যকান িাস্ত্র বা যকান র্গরু আমাপদ্র োাঁপক োভ করবার জনয সাহাযয োো আর চকেু 

করপে পাপরন না। এমন-চক এপদ্র সহায়ো োোও আমাপদ্র চনপজপদ্র চভেপরই সব 

সেয োভ করপে পাচর। েথাচপ িাস্ত্র ও আিাযেগপের প্রচে কৃেে হও, চকন্তু এরা যযন 

যোমায় বদ্ধ না কপরন; যোমার র্গরুপক ঈশ্বর বপে উপাসনা কর, চকন্তু অন্ধভাপব োাঁর 

অনুসরে কর না। োাঁপক যেদূ্র সম্ভব ভােবাস, চকন্তু স্বাধীনভাপব চিন্তা কর। যকানরূপ 

অন্ধচবশ্বাস যোমায় মুচক্ত চদ্পে পাপর না, েুচম চনপজই চনপজর মুচক্ত-সাধন কর। 

ঈশ্বরসম্বপন্ধ এই একচটমাত্র ধারো যপাষে কর যয, চেচন আমাপদ্র চিরকাপের সহায়। 

  

স্বাধীনোর ভাব এবং উচে েম যপ্রম—দুই-ই একসপঙ্গ থাকা িাই, ো হপে এপদ্র মপধয 

যকানটাই আমাপদ্র বন্ধপনর কারে হপে পাপর না। আমরা ভগবানপক চকেু চদ্পে পাচর 

না, চেচনই আমাপদ্র সব চদ্পয় থাপকন, চেচন সকে র্গরুর র্গরু। চেচন আমাপদ্র আত্মার 

আত্মা, আমাপদ্র যথাথে স্বরূপ। যখন চেচন আমাপদ্র আত্মার অন্তরাত্মা, েখন আমরা যয 

োাঁপক ভােবাসব, এ আর আশ্চযে চক? আর কাপক বা যকা্  বস্তুপক আমরা ভােবাসপে 

পাচর? আমরা হপে িাই যসই চির অচনচিখা—যার োপ যনই, যধাাঁয়া যনই! যখন যোমরা 

যকবে ্রহমেরপকই যদ্খপব, েখন আর কার উপকার করপে পারপব? ভগবাপনর যো আর 

উপকার করপে পার না? েখন সব সংিয় িপে যায়, সবেত্র সমত্বভাব এপস যায়। যচদ্ 

েখন কারও কেযাে কর যো চনপজরই কেযাে করপব। এইচট অনুভব কর যয, দ্ানগ্রহীো 

যোমার যিপয় বে, েুচম যয োর যসবা করে, োর কারে—েুচম োর যিপয় যোট; এ নয় 

যয, েুচম বে আর যস যোট। যগাোপ যযমন চনপজর স্বভাপবই সুগন্ধ চবেরে কপর, আর 

সুগন্ধ চদ্পে বপে যস যমাপটই যটর পায় না, েুচমও যসই ভাপব চদ্পয় যাও। 
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যসই মহা্  চহন্দু সংস্কারক রাজা রামপমাহন রায় এইরূপ চনেঃস্বাথে কপমের অদু্ভে দৃ্ষ্টান্ত। 

চেচন োাঁর সমুদ্য় জীবনটা ভারপের সাহাযযকপল্প অপেে কপরচেপেন।  চেচনই সেীদ্াহ-

প্রথা বন্ধ কপরন। সাধারেেেঃ যোপকর চবশ্বাস, এই সংস্কার কাযে সমূ্পেেরূপপ ইংপরজপদ্র 

দ্বারা সাচধে, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ ো নয়। রাজা রামপমাহন রায়ই এই প্রথার চবরুপদ্ধ 

আপন্দােন আরম্ভ কপরন এবং এপক রচহে করবার জনয গভনেপমপণ্টর সহায়োোপভ 

কৃেকাযে হন। যেচদ্ন না চেচন আপন্দােন আরম্ভ কপরচেপেন, েেচদ্ন ইংপরজরা চকেুই 

কপরচন। চেচন ‘্রহামেরসমাজ’ নাপম চবখযাে ধমেসমাজও িাপন কপরন, আর একচট 

চবশ্বচবদ্যােয়-িাপপনর জনয চেন েক্ষ টাকা িাাঁদ্া যদ্ন। চেচন োরপর সপর এপেন এবং 

বেপেন, ‘আমাপক যেপে যোমরা চনপজরাই এচগপয় যাও।’ চেচন নামযি একদ্ম িাইপেন 

না, চনপজর জনয যকানরূপ ফোকাঙ্ক্ষা করপেন না। 

  

ঐচদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

জগৎপ্রপে অনন্তভাপব অচভবযক্ত হপয় ক্রমাগে িপেপে, যযন নাগরপদ্াো—আত্মা যযন ঐ 

নাগরপদ্াোয় িপে াুরপে। এই ক্রম চিরন্তন। এক একজন যোক ঐ নাগরপদ্াো যথপক 

যনপম পেপে বপট, চকন্তু চিরকাে যসই একরকম াটনাই বার বার াটপে, আর এই 

কারপেই যোপকর ভূে-ভচবষযৎ সব বপে যদ্ওয়া যযপে পাপর; কারে প্রকৃেপপক্ষ সবই 

যো বেেমান। যখন আত্মা একটা িৃঙ্খপের চভের এপস পপে, েখন োপক যসই িৃঙ্খপের 

যা চকেু অচভেো োর চভের চদ্পয় যযপে হপব। ঐরূপ একটা িৃঙ্খে বা যশ্রেী যথপক 

আত্মা আর একটা িৃঙ্খে বা যশ্রেীপে িপে যায়, আর যকান যকান যশ্রেীপে এপে োরা 

আপনাপদ্র ্রহমেরস্বরূপ অনুভব কপর এপকবাপর ো যথপক যবচরপয় যায়। ঐরূপ যশ্রেীর বা 

াটনা-পরম্পরার একচট প্রধান াটনাপক অবেম্বন কপর সমুদ্য় াটনা-িৃঙ্খেটাই যটপন 

আনা যযপে পাপর, আর োর চভেপরর সমুদ্য় াটনাই যথাযথ পাি করা যযপে পাপর। এই 

িচক্ত সহপজই োভ করা যায়, চকন্তু এপে বাস্তচবক যকান োভ যনই, আর ঐ িচক্তোপভর 

সাধনায় আমাপদ্র সমপচরমাে আধযাচত্মক িচক্ত বযচয়ে হপয় যায়। সুেরাং ও-সব 

চবষপয়র যিষ্টা কর না, ভগবাপনর উপাসনা কর। 
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শুক্রবার, ২ অগাস্ট 

  

ভগবদ্-উপেচির জনয প্রথপম চনষ্ঠা দ্রকার।  

  

‘সব পস রচসপয় সব পস বচসপয় সব কা েীচজপয় নাম। 

হাাঁ জী হাাঁ জী কর পে রচহপয় নবচিপয় আপনা িাম॥’  

  

সকপের সপঙ্গ আনন্দ কর, সকপের সপঙ্গ বস, সকপের নাম েও, অপপরর কথায় ‘হাাঁ, 

হাাঁ’ করপে থাক, চকন্তু চনপজর ভাব যকান মপে যেে না। এর যিপয় উচে ের অবিা—

অপপরর ভাপব চনপজপক যথাথে ভাচবে করা। যচদ্ আচমই সব হই, েপব আমার ভাইপয়র 

সপঙ্গ যথাথেভাপব এবং কাযেেেঃ সহানুভূচে করপে পারব না যকন? যেক্ষে আচম দুবেে, 

েেক্ষে আমাপক চনষ্ঠা কপর একটা রাস্তা ধপর থাকপে হপব; চকন্তু যখন আচম সবে হব, 

েখন অপর সকপের মে অনুভব করপে পারব, োপদ্র সকপের সপঙ্গ সমূ্পেে সহানুভূচে 

করপে পারব। 

  

প্রািীনকাপের যোপকর ভাব চেে—অপর সকে ভাব নষ্ট কপর একটা ভাবপক প্রবে করা। 

আধুচনক ভাব হপে—সকে চবষপয় সামঞ্জসয যরপখ উন্নচে করা। একটা েৃেীয় পন্থা হপে—

মপনর চবকাি করা ও োপক সংযে করা, োরপর যযখাপন ইো োপক প্রপয়াগ কর—োপে 

ফে খুব িীঘ্র হপব। এইচট হপে যথাথে আপত্মান্নচের উপায়। একাগ্রো চিক্ষা কর, আর 

যয চদ্পক ইো োপক প্রপয়াগ কর। এরূপ করপে যোমার চকেুই ক্ষচে হপব না। যয 

সমগ্রটাপক পায়, যস অংিটাপকও পায়। নদ্বেবাদ্ অস্দ্বেবাপদ্র অন্তভুেক্ত। 

  

‘আচম প্রথপম োপক যদ্খোম, যসও আমায় যদ্খপে; আচমও োর প্রচে কটাক্ষ করোম, 

যসও আমার প্রচে কটাক্ষ করপে’—এইরূপ িেপে োগপো। যিপষ দুচট আত্মা এমন 

সমূ্পেেভাপব চমচেে হপয় যগে যয, োরা প্রকৃেপপক্ষ এক হপয় যগে।৬৬  

  

* * * 
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সমাচধর দু-চট ভাব আপেেঃ এক ভাপব আচম চনপজরই ধযান কচর, আর এক ভাপব বাইপরর 

বস্তু ধযান কচর। োরপর ধযাপনর ধযাো যধযয় অপভদ্ হপয় যায়। 

  

প্রপেযক চবপিষ চবপিষ ভাপবর সপঙ্গ যোমাপক সহানুভূচে-সম্পন্ন হপে হপব, োরপর 

এপকবাপর উচে েম অস্দ্বেভাপব োচফপয় যযপে হপব। চনপজ সমূ্পেে মুক্ত অবিা োভ কপর 

োরপর ইো করপে চনপজপক আবার সীমাবদ্ধ করপে পার। প্রপেযক কাপজ চনপজর সমুদ্য় 

িচক্ত প্রপয়াগ কর। খাচনকক্ষপের জনয অস্দ্বেভাব ভুপে নদ্বেবাদ্ী হবার িচক্তোভ করপে 

হপব, আবার যখন খুিী যযন ঐ অস্দ্বেভাব আশ্রয় করপে পারা যায়।  

  

* * * 

  

কাযে-কারে সব মায়া, আর আমরা যে বে হব, েেই বুঝব যয, যোট যেপেপদ্র পরীর 

গল্প এখন যযমন আমাপদ্র কাপে যবাধ হয়, যেমচন যা চকেু আমরা যদ্খচে, সবই ঐরূপ 

অসম্বদ্ধ। প্রকৃেপপক্ষ কাযে-কারে বপে চকেু যনই, আর আমরা কাপে ো জানপে পারব। 

সুেরাং যচদ্ পার যো যখন যকান রূপক-গল্প শুনপব, েখন যোমার বুচদ্ধবৃচত্তপক একটু 

নাচমপয় এন, মপন মপন ঐ গপল্পর পূবোপর সঙ্গচের চবষপয় প্রশ্ন েুপো না। হৃদ্পয় রূপক-

বেেনা ও সুন্দর কচবপত্বর প্রচে অনুরাপগর চবকাি কর, োরপর সমুদ্য় যপৌরাচেক 

বেেনার্গচেপক কচবত্ব মপন কপর উপপভাগ কর। পুরাে-িিোর সময় ইচেহাস ও 

যুচক্তচবিাপরর দৃ্চষ্ট চনপয় এস না। ঐ-সব যপৌরাচেক ভাবর্গচে যোমার মপনর চভের চদ্পয় 

প্রবাহকাপর িপে যাক। যোমার যিাপখর সামপন োপক মিাপের মে যাারাও, যক মিােটা 

ধপর রপয়পে—এ প্রশ্ন কর না, ো হপেই একটা আপোক-িক্র যদ্খপে পাপব; এপে যয 

সপেযর কো অন্তচনেচহে রপয়পে, ো যোমার মপন যথপক যাপব।  

  

পুরাে-পেখপকরা সকপেই—োাঁরা যা যা যদ্পখচেপেন বা শুপনচেপেন, যসইর্গচে রূপকভাপব 

চেপখ যগপেন। োাঁরা কেকর্গচে প্রবাহকার-চিত্র এাঁপক যগপেন। োর চভের যথপক যকবে 

োর প্রচেপাদ্য চবষয়টা বার করবার যিষ্টা কপর েচবর্গচেপক নষ্ট কপর যফে না। যসর্গচেপক 
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যথাযথ গ্রহে কর, যসর্গচে যোমার উপর কাজ করুক। এপদ্র ফোফে যদ্পখ চবিার 

কর—োপদ্র মপধয যযটুকু ভাে আপে, যসইটুকুই নাও। 

  

যোমার চনপজর ইোিচক্তই যোমার প্রাথেনার উত্তর চদ্পয় থাপক—েপব চবচভন্ন বযচক্তর 

মপনর ধমেসম্বন্ধীয় চবচভন্ন ধারো অনুসাপর যসটা চবচভন্ন আকাপর প্রকাি পায়। আমরা 

োপক বুদ্ধ, যীশু, চজপহাবা, আল্লা বা অচন—যযমন ইো নাম চদ্পে পাচর, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ 

এই হপে আমাপদ্র ‘আচম’ বা আত্মা। 

  

আমাপদ্র ধারোর ক্রপম উৎকষে হপে থাপক, চকন্তু ঐ ধারো যয-সকে রূপকাকাপর 

আমাপদ্র কাপে প্রকাচিে হয়, োপদ্র যকান ঐচেহাচসক মূেয যনই। আমাপদ্র অপেৌচকক 

দ্িেনসমুহ অপপক্ষা মুিার অপেৌচকক দ্িেপন ভুপের সম্ভাবনা অচধক, কারে আমাপদ্র 

অচধকের োন এবং চমথযা ভ্রম দ্বারা প্রোচরে হবার সম্ভাবনা আমাপদ্র অপনক কম। 

  

যেচদ্ন না আমাপদ্র হৃদ্য়-রূপ আশ্রয় খুেপে, েেচদ্ন িাস্ত্রপাি বৃথা। েখন ঐ িাস্ত্রর্গচে 

আমাপদ্র হৃদ্য়িাপস্ত্রর সপঙ্গ যেটা যমপে, েেটাই োপদ্র সাথেকো। িচক্ত চক, ো 

িচক্তমা্  বযচক্তই বুঝপে পাপর; হাচেই চসংহপক বুঝপে পাপর, ইাঁদুর কখনও চসংহপক 

বুঝপে পাপর না। আমরা যেচদ্ন না যীশুর সমান হচে, েেচদ্ন আমরা যকমন কপর 

যীশুপক বুঝব? দুখানা পাাঁউরুচটপে ৫০০০ যোক খাওয়াপনা, অথবা ৫ খানা পাাঁউরুচটপে 

দুজন যোক খাওয়াপনা—এই দুই-ই মায়ার স্বপ্নরাপজয। এপদ্র মপধয যকানটাই সেয নয়, 

সুেরাং এই দুপটার যকানটাই অপরচটর দ্বারা বাচধে হয় না। মহত্ত্বই যকবে মহপত্ত্বর আদ্র 

করপে পাপর, ঈশ্বরই ঈশ্বরপক উপেচি করপে পাপরন। স্বপ্ন যসই স্বপ্নেষ্টাই—ো োো 

আর চকেু নয়, োর অনয যকান চভচত্ত যনই। ঐ স্বপ্ন বা স্বপ্নেষ্টা পৃথ্ বস্তু নয়। সমগ্র 

সঙ্গীেটার চভের ‘যসাংহম্, যসাংহম্’—এই এক সুপর বাজপে, অনযানয সুরর্গচে োরই 

ওেট-পােট মাত্র, সুেরাং োপে মূে সুপরর—মূে েপত্ত্বর চকেু এপস যায় না। জীবন্ত িাস্ত্র 

আমরাই, আমরা যয-সব কথা বপেচে, যসর্গচেই িাস্ত্র বপে পচরচিে। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, 

জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐভাপব সব দ্িেন কর। মানুষপক অধযয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাবয। জগপে 

এ পযেন্ত যে বাইপবে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হপয়পেন, সব আমাপদ্রই আপোপক আপোচকে। এই 
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আপোক বযেীে ঐর্গচে আমাপদ্র পপক্ষ আর জীবন্ত থাকপব না, মৃে হপয় যাপব। যোমার 

চনজ আত্মার উপর দ্াাঁোও। 

  

মৃেপদ্পহর সপঙ্গ যযরূপ বযবহারই কর না, োপে যস কু্ষি হয় না। আমাপদ্র যদ্হপক ঐরূপ 

মৃেবৎ কপর যফেপে হপব, আর যদ্পহর সপঙ্গ যয আমাপদ্র অচভন্ন ভাব রপয়পে, যসটা দূ্র 

কপর যফেপে হপব। 

  

িচনবার, ৩ অগাস্ট 

  

যয-সকে বযচক্ত এই জপন্মই মুচক্তোভ করপে িায়, োপদ্র এক জপন্মই হাজার বেপরর 

জীবন যাপন করপে হয়। োরা যয যুপগ জপন্মপে, যসই যুপগর ভাপবর যিপয় োপদ্র অপনক 

এচগপয় যযপে হয়; চকন্তু সাধারে যোক যকানরকপম হামার্গচে চদ্পয় অগ্রসর হপে পাপর। 

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগপের উৎপচত্ত এইরূপপই। 

  

* * * 

  

একদ্া এক চহন্দু রানী৬৭ চেপেন, োাঁর যেপেরা এই জপন্মই মুচক্তোভ করুক—এ চবষপয় 

োাঁর এে আগ্রহ হপয়চেে যয, চেচন চনপজই োপদ্র োেন-পােপনর সমূ্পেে ভার 

চনপয়চেপেন। োাঁপদ্র নিিপব যখন চেচন োপদ্র যদ্াে চদ্পয় চদ্পয় াুম পাোপেন, েখন 

সবেদ্া োপদ্র কাপে এই একচট গান গাইপেন—‘েত্ত্বমচস, েত্ত্বমচস’—েুচম যসই আত্মা, 

েুচম যসই ্রহমের। োপদ্র চেনজন সন্নযাসী হপয় যগে, চকন্তু িেুথে পুত্রপক রাজা করবার জনয 

অনযত্র চনপয় চগপয় মানুষ করা হপে োগে। চবদ্ায় যদ্বার সময় মা োপক এক টুকপরা 

কাগজ চদ্পয় বেপেন, ‘বে হপে পে এপে চক যেখা আপে’। যসই কাগজখানাপে যেখা 

চেে—‘্রহমের সেয, আর সব চমথযা। আত্মা কখনও মপরন না, কখনও মাপরনও না। চনেঃসঙ্গ 

হও, অথবা সৎসপঙ্গ বাস কর।’ যখন রাজপুত্র বে হপয় যেখাচট পেপেন, চেচনও েখনই 

সংসারেযাগ কপর সন্নযাসী হপয় যগপেন। 
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েযাগ কর, সংসার েযাগ কর। আমরা এখন যযন একপাে কুকুর—রান্নাাপর ঢুপক পপেচে, 

এক টুকপরা মাংস খাচে, আর ভপয় এচদ্্ ওচদ্্ যিপয় যদ্খচে, পাপে যকউ এপস 

আমাপদ্র োচেপয় যদ্য়। ো না হপয় রাজার মে হও—যজপনা যয, সমুদ্য় জগৎ যোমার। 

যেক্ষে না েুচম সংসার েযাগ করে, যেক্ষে সংসার যোমায় বাাঁধপে থাকপব; েেক্ষে ঐ 

ভাবচট যোমার আসপেই পাপর না। যচদ্ বাইপর েযাগ করপে না পার, মপন মপন সব েযাগ 

কর। অন্তপরর অন্তর যথপক সব েযাগ কর। নবরাগযসম্পন্ন হও। এই হে যথাথে আত্মেযাগ—

এ না হপে ধমেোভ অসম্ভব। যকান প্রকার বাসনা কর না; কারে যা বাসনা করপব োই 

পাপব। আর যসইটাই যোমার ভয়ানক বন্ধপনর কারে হপব, যযমন যসই গপল্প আপে—এক 

বযচক্ত চেনচট বর োভ কপরচেে এবং োর ফপে োর সবোপঙ্গ নাক৬৮ হপয়চেে, বাসনা 

করপে চিক যসই রকম হয়। যেক্ষে না আমরা আত্মরে ও আত্মেৃপ্ত হচে, েেক্ষে 

মুচক্তোভ করপে পারচে না। ‘আত্মই আত্মার মুচক্তদ্াো, অনয যকউ নয়।’  

  

এইচট অনুভব করপে চিক্ষা কর যয, েুচম অনয সকপের যদ্পহও বেেমান—এইচট জানবার 

যিষ্টা কর যয, আমরা সকপেই এক। আর সব বাপজ চজচনষ যেপে দ্াও। ভােমন্দ কাজ 

যা কপরে, যসর্গচে সম্বপন্ধ একদ্ম যভব না—যসর্গচে থু থু কপর উচেপয় দ্াও। যা কপরে, 

কপরে। কুসংস্কার দূ্র কপর দ্াও। সমুপখ মৃেুয এপেও দুবেেো আশ্রয় কর না। 

  

অনুোপ কর না—পূপবে যয-সব কাজ কপরে, যস-সব চনপয় মাথা াাচমও না; এমন চক—

যয-সব ভাে কাজ কপরে, োও স্মৃচেপথ যথপক দূ্র কপর দ্াও। আজাদ্ (মুক্ত) হও। দুবেে, 

কাপুরুষ ও অে বযচক্তরা কখনও আত্মাপক োভ করপে পাপর না। েুচম যকান কপমের 

ফেপক নষ্ট করপে পার না—ফে আসপবই আসপব; সুেরাং সাহসী হপয় োর সমুখীন 

হও, চকন্তু সাবধান, যযন পুনবোর যসই কাজ কর না। সকে কপমের ভার ভগবাপনর উপর 

যফপে দ্াও, ভাে-মন্দ—সব দ্াও। চনপজ ভােটা যরপখ যকবে মন্দটা োাঁর াাপে িাচপও 

না। যয চনপজপক চনপজ সাহাযয কপর, ভগবা্  োপকই সাহাযয কপরন।  

  

* * * 
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বাসনা-মচদ্রা পান কপর সমস্ত জগৎ মত্ত হপয়পে। ‘যযমন চদ্বা ও রাচত্র কখনই একসপঙ্গ 

থাকপে পাপর না, যসইরূপ বাসনা ও ভগবা্  দুই কখনও একসপঙ্গ থাকপে পাপর না।’৬৯ 

সুেরাং বাসনা েযাগ কর। 

  

‘খাবার, খাবার’ বপে যিাঁিান এবং খাওয়া, ‘ জে, জে’ বপে যিাঁিান এবং জে পান করা—

এই দুপটার চভের আকাি-পাোে েফাে; সুেরাং যকবে ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর’ বপে যিাঁিাপে 

কখনও ঈশ্বপরর প্রেযক্ষ উপেচির আিা করপে পারা যায় না। আমাপদ্র ঈশ্বরোভ 

করবার যিষ্টা ও সাধনা করপে হপব। 

  

সমুপের সপঙ্গ চমপি এক হপয় যগপেই েরঙ্গ অসীমত্ব োভ করপে পাপর, চকন্তু েরঙ্গরূপপ 

নয়। োরপর সমুেস্বরূপ হপয় চগপয় আবার েরঙ্গাকার ধারে করপে পাপর ও যে বে 

ইো েে বে েরঙ্গ হপে পাপর। চনপজপক েরঙ্গপ্রবাহ বপে মপন কর না; যজন যয েুচম 

মুক্ত। 

  

প্রকৃে দ্িেনিাস্ত্র হপে—কেকর্গচে প্রেযক্ষানুভূচেপক প্রোেীবদ্ধ করা। যযখাপন 

বুচদ্ধচবিাপরর যিষ, যসইখাপনই ধপমের আরম্ভ। সমাচধ বা ঈশ্বরভাবাপবি যুচক্তচবিাপরর 

যিপয় যঢ়র বে, চকন্তু ঐ অবিায় উপেি সেযর্গচে কখনও যুচক্তচবিাপরর চবপরাধী হপব 

না। যুচক্তচবিার যমাটা হাচেয়াপরর মে, ো চদ্পয় শ্রমসাধয কাজর্গচে করপে পারা যায়, 

আর সমাচধ বা ঈশ্বরভাবাপবি ( inspiration) উজ্জ্বে আপোপকর মে সমগ্র সেয যদ্চখপয় 

যদ্য়। চকন্তু আমাপদ্র চভের একটা চকেু করবার ইো বা যপ্ররো আসাপকই ঈশ্বরভাবাপবি 

( inspiration) বেপে পারা যায় না। 

  

মায়ার চভের উন্নচে করা বা অগ্রসর হওয়াপক একচট বৃত্ত বপে বেেনা করা যযপে পাপর—

এপে এই হয় যয, যযখান যথপক েুচম যাত্রা কপরচেপে, চিক যসইখাপন এপস যপৌাঁেপব। 

েপব প্রপভদ্ এই যয, যাত্রা করবার সময় েুচম অোন চেপে, আর যখন যসখাপন চফপর 

আসপব, েখন েুচম পূেে োন োভ কপরে। ঈশ্বপরাপাসনা, সাধু-মহাপুরুষপদ্র পূজা, 

একাগ্রো, ধযান, চনষ্কাম কমে—মায়ার জাে যকপট যবচরপয় আসবার এই-সব উপায়; েপব 
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প্রথপমই আমাপদ্র েী্রহ মুমুকু্ষত্ব থাকা িাই। যয যজযাচেেঃ দ্প্ কপর প্রকাি হপয় আমাপদ্র 

হৃদ্য়ান্ধকার দূ্র কপর যদ্পব, ো আমাপদ্র চভেপরই রপয়পে—এ হপে যসই োন, যা 

আমাপদ্র স্বভাব বা স্বরূপ (ঐ োনপক আমাপদ্র ‘জন্মগে অচধকার’ বো যযপে পাপর 

না, কারে প্রকৃেপপক্ষ আমাপদ্র জন্মই যনই)। যকবে যয যমার্গপো ঐ োনসূযেপক যঢপক 

যরপখপে, যসইর্গপো আমাপদ্র দূ্র কপর চদ্পে হপব।  

  

ইহপোপক বা স্বপগে সবেপ্রকার যভাগ করবার বাসনা েযাগ কর (ইহামুত্র-ফেপভাগ-চবরাগ)। 

ইচন্দ্রয় ও মনপক সংযে কর (দ্ম ও িম)। সবেপ্রকার দুেঃখ সহয কর, মন যযন জানপেই 

না পাপর যয, যোমার যকানরূপ দুেঃখ এপসপে (চেচেক্ষা)। মুচক্ত োো আর সব ভাবনা দূ্র 

কপর দ্াও, র্গরু ও োাঁর উপপদ্পি চবশ্বাস রাখ। েুচম যয চনশ্চয়ই মুক্ত হপে পারপব, এচটও 

চবশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই যহাক না যকন, সবেদ্া বে, ‘যসাংহম্, যসাংহম্’। যখপে যবোপে, 

কপষ্ট পপেও বে ‘যসাংহম্, যসাংহম্’; মনপক অচবরে ভাপব বে—এই যয জগৎপ্রপে 

যদ্খচে, যকান কাপে এর অচস্তত্ব যনই, যকবে আচম-মাত্র আচে (সমাধান)। যদ্খপব—

একচদ্ন দ্প্ কপর োপনর প্রকাি হপয় যবাধ হপব—জগৎ িূনযমাত্র, যকবে ্রহমেরই আপেন। 

মুক্ত হবার জনয প্রবে ইোসম্পন্ন হও (মুমুকু্ষত্ব)।৭০ 

  

আত্মীয় ও বনু্ধবান্ধব সব পুরাপনা অন্ধকূপপর মে; আমরা ঐ অন্ধকূপপ পপে কেেবয, বন্ধন 

প্রভৃচে নানা স্বপ্ন যদ্পখ থাচক—ঐ স্বপপ্নর আর যিষ যনই। কাউপক সাহাযয করপে চগপয় 

আর ভ্রপমর সৃচষ্ট কর না। এ যযন বটগাপের মে ক্রমাগে ঝুচর নাচমপয় বােপেই থাপক। 

যচদ্ েুচম নদ্বেবাদ্ী হও, েপব ঈশ্বরপক সাহাযয করপে িাওয়াই যোমার মূখেো। আর যচদ্ 

অস্দ্বেবাদ্ী হও, েপব েুচম যো স্বয়ংই ্রহমেরস্বরূপ—যোমার আবার কেেবয চক? যোমার 

স্বামী, যেপেপুপে, বনু্ধবান্ধব—কারও প্রচে চকেু কেেবয যনই।৭১ যা হপে হপয় যা্, 

িুপিাপ কপর পপে থাক। 

  

“রামপ্রসাদ্ বপে—ভব-সাগপর বপস আচে ভাচসপয় যভো; 

যখন আসপব যজায়ার উচজপয় যাব, ভাচটপয় যাব ভাটার যবো॥”  
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িরীর মপর মরুক—আমার যয একটা যদ্হ আপে, এটা যো একটা পুরাপনা উপকথা নব 

আর চকেুই নয়। িুপিাপ কপর থাক, আর জান, আচম ্রহমের।  

  

যকবে বেেমান কােই চবদ্যমান—আমরা চিন্তায় পযেন্ত অেীে ও ভচবষযপের ধারো করপে 

পাচর না; কারে চিন্তা করপে যগপেই োপক ‘বেেমান’ কপর যফেপে হয়। সব যেপে দ্াও, 

োর যযখাপন যাবার যভপস যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র, এটা যযন যোমায় 

আর প্রোচরে করপে না পাপর। জগৎটা যা নয়, েুচম োপক োই বপে যজপনে, অবস্তুপে 

বস্তু োন কপরে, এখন এটা বাস্তচবক যা, এপক োই বপে জান। যচদ্ যদ্হটা যকাথাও 

যভপস যায়, যযপে দ্াও; যদ্হ যযখাপনই যাক না যকন, চকেু গ্রাহয কর না। কেেপবযর 

চনদ্ারুে ধারো ভীষে কােকূট-স্বরূপ, জগৎ ধ্বংস কপর যফেপে। 

  

স্বপগে যগপে একটা বীো পাপব, আর োই বাচজপয় যথাসমপয় চবশ্রাম-সুখ অনুভব করপব—

এর জনয অপপক্ষা কর না। এইখাপনই একটা বীো চনপয় আরম্ভ কপর দ্াও না যকন? স্বপগে 

যাবার জনয অপপক্ষা করা যকন? ইহাপোকটাপকই স্বগে কপর যফে। স্বপগে চববাহ করা যনই, 

চববাহ যদ্ওয়াও যনই—োই যচদ্ হয়, এখনই ো আরম্ভ কপর দ্াও না যকন? এইখাপনই 

চববাহ েুপে দ্াও না যকন? সন্নযাসীর নগচরক বসন মুক্তপুরুপষর চিহ্ন। সংসাচরত্ব-রূপ 

চভকু্ষপকর যবি যফপে দ্াও। মুচক্তর পোকা—নগচরক বস্ত্র ধারে কর।  

  

রচববার, ৪ অগাস্ট 

  

‘অে বযচক্তরা যাাঁপক না যজপন উপাসনা করপে, আচম যোমার চনকট োাঁরই কথা প্রিার 

করচে।’  

  

এই এক অচদ্বেীয় ্রহমেরই সকে োে বস্তুর যিপয় আমাপদ্র অচধক োে। চেচনই যসই 

এক বস্তু, যাাঁপক আমরা সবেত্র যদ্খচে। সকপেই োপদ্র চনজ আত্মাপক জাপন; সকপেই—

এমন-চক পশুরা পযেন্ত জাপন যয ‘আচম আচে’। আমরা যা চকেু জাচন সব আত্মারই 

বচহেঃপক্ষপ—চবস্তার-স্বরূপ। যোট যোট যেপেপদ্র যিখাও, োরাও এ েত্ত্ব ধারো করপে 
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পাপর। অোেসাপর হপেও প্রপেযক ধমে এই আত্মাপকই উপাসনা কপর এপসপে, কারে 

আত্মা োো আর চকেু যনই। 

  

আমরা এই জীবনটাপক এখাপন যযমন ভাপব জাচন, োর প্রচে এরূপ অপিাভন আসচক্ত 

সমুদ্য় অচনপষ্টর মূে। এই যথপকই যে সব প্রোরো ও িুচর হপয় থাপক। এরই জনয যোপক 

টাকাপক যদ্বোর আসন যদ্য়, আর ো যথপকই যে পাপ ও ভপয়র উৎপচত্ত। যকান 

জেবস্তুপক মূেযবা্  বপে মপন কর না, আর োপে আসক্ত হপয়া না। েুচম যচদ্ চকেুপে, 

এমন-চক জীবপন পযেন্ত আসক্ত না হও, ো হপে আর যকান ভয় থাকপব না। ‘মৃপেযােঃ স 

মৃেুযমাপপ্নাচে য ইহ নাপনব পিযচে’৭২ চযচন এই জগপে নানা যদ্পখন, চেচন মৃেুযর পর 

মৃেুযপক প্রাপ্ত হন, বরাবর চেচন মৃেুযর কবপে পপেন। আমরা যখন সবই এক যদ্চখ, েখন 

আমাপদ্র িারীচরক মৃেুযও থাপক না, মানচসক মৃেুযও থাপক না। জগপের সকে যদ্হই 

আমার, সুেরাং আমার যদ্হ চিরকাে থাকপব; কারে গােপাো, জীবজন্তু, িন্দ্রসূযে, এমন-

চক সমগ্র জগদ্ ্রহমেরাণ্ডই আমার যদ্হ—ঐ যদ্পহর আর নাি হপব চক কপর? প্রপেযক মন, 

প্রপেযক চিন্তাই যয আমার—েপব মৃেুয আসপব চক কপর? আত্মা কখনও জন্মানও না, 

মপরনও না—যখন আমরা এইচট প্রেযক্ষ উপেচি কচর, েখন সকে সপন্দহ উপে যায়; 

‘আচম আচে’, ‘আচম অনুভব কচর’, ‘আচম ভােবাচস’—‘অচস্ত, ভাচে, চপ্রয়’—এর্গচের উপর 

কখনই সপন্দহ করা যযপে পাপর না। আমার কু্ষধা বপে চকেু থাকপে পাপর না, কারে 

জগপে যয-পকউ যা-চকেু খাপে, ো আচমই খাচে। যচদ্ একগাো িুে উপি যায়, আমরা 

মপন কচর না যয আমরা মপর যগোম। যসই রকম যচদ্ একটা যদ্পহর মৃেুয হয়, যস যো 

ঐ একগাো িুে উপি যাওয়ারই মে। 

  

যসই োনােীে বস্তুই ঈশ্বর—চেচন বাপকযর অেীে, চিন্তার অেীে, োপনর অেীে। … 

চেনপট অবিা আপে—পশুত্ব (েমেঃ), মনুষযত্ব (রজেঃ) ও যদ্বত্ব (সত্ত্ব)। যাাঁরা সপবোচে  অবিা 

োভ কপরন, োাঁরা অচস্তমাত্র বা সৎস্বরূপ হপয় থাপকন। োাঁপদ্র পপক্ষ কেেবয এপকবাপর 

যিষ হপয় যায়, োাঁরা মানুষপক যকবে ভােবাপসন, আর িুম্বপকর মে অপরপক োাঁপদ্র 

চদ্পক আকষেে কপরন। এরই নাম মুচক্ত। েখন আর যিষ্টা কপর যকান সৎকাযে করপে হয় 
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না, েখন েুচম যয কাজ করপব োই সৎকাযে হপয় যাপব। ্রহমেরচবৎ সকে যদ্বোর যিপয়ও 

বে। যীশুখ্রীষ্ট যখন যমাহপক জয় কপর বপেচেপেন, ‘িয়োন, আমার সামপন যথপক দূ্র 

হপয় যা’ ,  েখনই যদ্বোরা োাঁপক পূজা করপে এপসচেপেন। ্রহমেরচবৎপক যকউ চকেু 

সাহাযয করপে পাপর না, সমগ্র জগৎপ্রপে োাঁর সামপন প্রেে হপয় থাপক, োাঁর সকে 

বাসনাই পূেে হয়, োাঁর আত্মা অপরপক পচবত্র কপর থাপক। অেএব যচদ্ ঈশ্বরোপভর 

কামনা কর, েপব ্রহমেরচবপদ্র পূজা কর। যখন আমরা চেনচট যদ্বানুগ্রহ—মনুষযত্ব, মুমুকু্ষত্ব 

ও মহাপুরুষসংশ্রয় োভ কচর, েখনই বুঝপে হপব—মুচক্ত আমাপদ্র করেেগে।’৭৩  

  

* * * 

  

চিরকাপের জনয যদ্পহর মৃেুযর নামই ‘চনবোে’। এটা চনবোে-েপত্ত্বর ‘না’-এর চদ্্, এপে 

বপে—আচম এটা নই, ওটা নই। যবদ্ান্ত আর একটু অগ্রসর হপয় ‘হাাঁ’-এর চদ্কটা বপেন—

ওরই নাম মুচক্ত। ‘আচম সৎ-চিৎ-আনন্দ, যসাংহম্—আচমই যসই’; এই হে যবদ্ান্ত—

চনখুাঁেভাপব নেরী একচট চখোপনর যযন িীষেপ্রস্তর। 

  

যবৌদ্ধধপমের মহাযান-সম্প্রদ্াপয়র যবিীর ভাগ যোকই মুচক্তপে চবশ্বাসী—োরা যথাথেই 

নবদ্াচন্তক। যকবে চসংহেবাসীরাই চনবোপের ‘চবনাি’ অথে গ্রহে কপর। 

  

যকানরূপ চবশ্বাস বা অচবশ্বাস ‘আচম’যক নাি করপে পাপর না। যার অচস্তত্ব চবশ্বাপসর 

উপর চনভের কপর এবং অচবশ্বাপস উপে যায়, ো ভ্রমমাত্র। আত্মাপক চকেুই স্পিে করপে 

পাপর না। ‘আচম আমার আত্মাপক নমস্কার কচর।’ ‘স্বয়ংপজযাচেেঃ আচম চনপজপকই নমস্কার 

কচর, আচম ্রহমের।’  এই যদ্হটা যযন একটা অন্ধকার ার; আমরা যখন ঐ াপর প্রপবি 

কচর, েখনই ো আপোচকে হপয় ওপি, েখনই ো জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাি 

যজযাচেপক চকেুই স্পিে করপে পাপর না, এপক যকানমপেই নষ্ট করা যায় না। এপক আবৃে 

করা যযপে পাপর, চকন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না। 

  

বেেমান যুপগ ভগবানপক অনন্তিচক্তস্বরূচপেী জননী-রূপপ উপাসনা করা কেেবয। এপে 

পচবত্রোর উদ্য় হপব, আর এই মােৃপূজায় আপমচরকার মহািচক্তর চবকাি হপব। এখাপন 
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(আপমচরকায়) যকান মচন্দর (পপৌপরাচহেযিচক্ত) কাউপক দ্াচবপয় রাখপে না, অপপক্ষাকৃে 

গরীব যদ্ির্গচের মে এখাপন যকউ কষ্টপভাগ কপর না। নারীজাচে িে িে যুগ ধপর 

দুেঃখকষ্ট সহয কপরপে, োই োপদ্র চভের অসীম নধযে ও অধযবসাপয়র চবকাি হপয়পে। 

োরা একটা ভাব আাঁকপে ধপর থাপক, সহপজ োেপে িায় না। এই জনযই সকে যদ্পি 

োরা এমন-চক কুসংস্কারপূেে ধমেসমূু্পহর এবং পুপরাচহেপদ্র পৃষ্ঠপপাষক-স্বরূপ হপয় 

থাপক, আর এইপটই পপর োপদ্র স্বাধীনোর কারে হপব। নবদ্াচন্তক হপয় আমাপদ্র 

যবদ্াপন্তর এই মহা্  ভাবপক জীবপন পচরেে করপে হপব। জনসাধারেপকও ঐ ভাব চদ্পে 

হপব—এটা যকবে স্বাধীন আপমচরকাপেই কাপজ পচরেে করা যযপে পাপর। ভারপে বুদ্ধ, 

িঙ্কর ও অনযানয মহামনীষী বযচক্তরা এই-সকে ভাব প্রিার কপরচেপেন, চকন্তু জনসাধারে 

যসর্গচেপক ধপর রাখপে পাপরচন। এই নূেন যুপগ জনসাধারে যবদ্াপন্তর আদ্িোনুযায়ী 

জীবনযাপন করপব, আর যমপয়পদ্র দ্বারাই এটা কাপজ পচরেে হপব।  

  

‘যেপন হৃদ্পয় যরপখা আদ্চরেী িযামা মাপক, 

মন, েুচম যদ্খ আর আচম যদ্চখ, আর যযন যকউ নাচহ যদ্পখ।  

কামাচদ্পর চদ্পয় ফাাঁচক, আয় মন চবরপে যদ্চখ, 

রসনাপর সপঙ্গ রাচখ, যস যযন ‘মা’ বপে ডাপক। (মাপঝ মাপঝ) 

কুবুচদ্ধ কমুত্রেরী যে, চনকট হপে চদ্পয়া নাপকা, 

োন-নয়পন প্রহরী যরপখা, যস যযন সাবধাপন থাপক।’  

  

যে চকেু প্রােী জীবনধারে করপে, েুচম যস-সকপের পাপর। েুচম আমার জীবপনর 

সুধাকর-স্বরূপ, আমার আত্মারও আত্মা। 

  

ঐচদ্ন, অপরাহ্ণ 

  

যদ্হ যযমন মপনর হাপে একটা যত্রেরচবপিষ, মনও যেমচন আত্মার হাপে একটা যত্রেরস্বরূপ। 

জে হপে বাইপরর গচে, মন হপে চভেপরর গচে। কাপেই সমুদ্য় পচরবেেন বা পচরোপমর 

আরম্ভ ও সমাচপ্ত। আত্মা যচদ্ অপচরোমী হন, চেচন চনচশ্চে পূেেস্বরূপ; আর যচদ্ পূেেস্বরূপ 
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হন, েপব চেচন অনন্তস্বরূপ; আর অনন্তস্বরূপ হপে অবিযই চেচন অচদ্বেীয়; কারে দুচট 

অনন্ত থাকপে পাপর না, সুেরাং আত্মা ‘একপমবাচদ্বেীয়ম্’ই হপে পাপরন। যচদ্ও আত্মাপক 

বহু বপে মপন হয়, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ চেচন এক। যচদ্ যকান বযচক্ত সূপযের অচভমুপখ িেপে 

থাপক, প্রচে পদ্পক্ষপপ যস এক- একটা চবচভন্ন সূযে যদ্খপব বপট, চকন্তু বস্তুেেঃ সবর্গচে যো 

যসই একই সূযে। 

  

‘অচস্তভাব’ই হপে সবেপ্রকার একপত্বর চভচত্তস্বরূপ, আর ঐ চভচত্তপে যযপে পারপেই পূেেো 

োভ হয়। যচদ্ সব রংপক এক রপে পচরেে করা সম্ভব হে, েপব চিত্রচবদ্যাই যোপ যপপয় 

যযে। সমূ্পেে একত্ব হপে চবশ্রাম বা েয়; আমরা বপে থাচক—সকে প্রকািই এক ঈশ্বর 

যথপক হপয়পে। োও-বাদ্ী৭৪, কংফুে (Confucius)-মোবেম্বী, যবৌদ্ধ, চহন্দু, য়াহুদ্ী, 

মুসেমান, খ্রীষ্টান ও জরথুে-চিষযগে (Zoroastrians) সকপেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় 

এই মহৎ নীচে প্রিার করপেন, েুচম অপপরর কাে যথপক যযরূপ বযবহার িাও, অপপরর 

প্রচে চিক যসইরূপ বযবহার কর’—চকন্তু চহন্দুরাই যকবে এর বযাখযা চদ্পয়পেন; কারে 

োাঁরা এর যুচক্ত যদ্খপে যপপয়চেপেন। মানুষ অপর সকেপকই অবিয ভােবাসপব; কারে 

যসই অপর সকপে যয যস চনপজ, যসই এক বস্তুই রপয়পেন চকনা।  

  

জগপে যে বে বে ধমোিাযে হপয়পেন, োাঁপদ্র মপধয যকবে োওৎপস, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত 

নীচেরও উপপর চগপয় চিক্ষা চদ্পয় যগপেন—‘যোমার িত্রুপদ্রও উপকার কর, যারা 

যোমায় াৃো কপর, োপদ্রও ভােবাপসা।’  

  

েত্ত্বসমূহ পূবে যথপকই রপয়পে; যসর্গচে আমরা সৃচষ্ট কচর না, আচবষ্কার কচর মাত্র। ধমে 

যকবে প্রেযক্ষানুভূচে। চবচভন্ন মোমে—প্রোেী মাত্র, ওর্গচে ধমে নয়। জগপের যে ধমে, 

সব চবচভন্ন জাচের প্রপয়াজন অনুযায়ী ‘ধমে’-এরই চবচভন্ন প্রপয়াগমাত্র। শুধু মেবাদ্ যকবে 

চবপরাধ বাচধপয় যদ্য়; যদ্খ না, যকাথায় ঈশ্বপরর নাপম যোপকর িাচন্ত হপব—ো না হপয় 

জগপে যে রক্তপাে হপয়পে, োর অপধেক ঈশ্বপরর নাম চনপয় হপয়পে। এপকবাপর মূপে 

যাও; স্বয়ং ঈশ্বরপকই চজোসা কর—োাঁর স্বরূপ চক? যচদ্ চেচন যকান উত্তর না যদ্ন, 

বুঝপে হপব—চেচন যনই। চকন্তু জগপের সকে ধমেই বপে যয, চেচন উত্তর চদ্পয় থাপকন। 
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যোমার চনপজর যযন চকেু বেবার থাপক, ো না হপে অপপর চক বপেপে, োর যকানরূপ 

ধারো করপে পারপব যকন? পুরােন কুসংস্কার চনপয় পপে যথক না, সবেদ্াই নূেন 

সেযসমূপহর জনয প্রস্তুে হও। ‘মূখে োরা, যারা োপদ্র পূবেপুরুষপদ্র যখাাঁো কুয়ার যনানো 

জে খাপব, চকন্তু অপপরর যখাাঁো কুয়ার চবশুদ্ধ জে খাপব না।’ আমরা যেক্ষে না চনপজরা 

ঈশ্বরপক প্রেযক্ষ করচে, েেক্ষে োাঁর সম্বপন্ধ চকেুই জানপে পাচর না। প্রপেযক বযচক্তই 

স্বভাবেেঃ পূেেস্বরূপ। মহাপুরুপষরা োাঁপদ্র এই পূেেস্বরূপপক প্রকাি কপরপেন, আমাপদ্র 

চভের এখনও ওটা অবযক্তভাপব রপয়পে। আমরা চক কপর বুঝব যয, মুিা ঈশ্বর দ্িেন 

কপরচেপেন— যচদ্ আমরাও োাঁপক যদ্খপে না পাই? যচদ্ ঈশ্বর কখনও মুিার কাপে এপস 

থাপকন যো আমার কাপেও আসপবন। আচম এপকবাপর যসাজাসুচজ োাঁর কাপে যাব, চেচন 

যযন আমার সপঙ্গ কথা কন। চবশ্বাসপক চভচত্ত বপে আচম গ্রহে করপে পাচর না—যসটা 

নাচস্তকো ও যাার ঈশ্বরচনন্দা। যচদ্ ঈশ্বর দু-হাজার বের আপগ আরপবর মরুভূচমপে 

যকান বযচক্তর সাপথ কথা বপে থাপকন, আজ আমার সপঙ্গও চেচন কথা কইপে পাপরন। 

ো না হপে চক কপর জানব, চেচন মপর যানচন? যয-পকান পপথ যহাক, ঈশ্বপরর কাপে এস—

চকন্তু আসা িাই। েপব আসবার সময় যযন কাউপক যিপে যফপে চদ্ও না। 

  

োনী বযচক্তরা অোন বযচক্তপদ্র করুো করপবন। চযচন োনী, চেচন একটা চপাঁপপের জনয 

পযেন্ত চনপজর যদ্হ েযাগ করপে ইেুক থাপকন, কারে চেচন জাপনন যদ্হটা চকেুই নয়। 
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দেববাণী – ৯ 

যসামবার, ৫ অগাস্ট 

  

প্রশ্ন এইেঃ সপবোচে  অবিা োভ করপে যগপে চক সমুদ্য় চনম্নের যসাপান চদ্পয় যযপে হপব, 

না এপকবাপর োচফপয় যসই অবিায় যাওয়া যযপে পাপর? আধুচনক মাচকেন বােক আজ 

যয চবষয় পাঁচিি বেপর চিপখ যফেপে পাপর, োর পূবেপুরুষপদ্র যস-চবষপয় চিখপে এক-

ি বের োগে। আধুচনক চহন্দু এখন চবি বেপর যসই অবিায় আপরাহে কপর, যয-অবিা 

োভ করপে োর পূবেপুরুষপদ্র আটহাজার বের যেপগচেে। িরীপরর দৃ্চষ্ট যথপক যদ্খপে 

যদ্খা যায়, গপভে ভ্রূে যসই প্রাথচমক জীবােুর ( amoeba) অবিা যথপক আরম্ভ কপর নানা 

অবিা অচেক্রম কপর যিপষ মানুষরূপপ ধারে কপর। এই হে আধুচনক চবোপনর চিক্ষা। 

যবদ্ান্ত আরও অগ্রসর হপয় বপেন, আমাপদ্র শুধু মানবজাচের সমগ্র অেীে জীবনটা 

যাপন করপেই হপব না, সমগ্র মানবজাচের ভচবষযৎ জীবনটাও যাপন করপে হপব। চযচন 

প্রথমচট কপরন, চেচন চিচক্ষে বযচক্ত; চযচন চদ্বেীয়চট করপে পাপরন, চেচন ‘জীবনু্মক্ত’ ।  

  

কাে বা সময় যকবে আমাপদ্র চিন্তার পচরমাপক মাত্র, আর চিন্তার গচে অভাবনীয়ভাপব 

দ্রুে। কে দ্রুে আমরা ভাবী জীবনটা যাপন করপে পাচর, োর যকান সীমা চনপদ্েি করা 

যযপে পাপর না। সুেরাং মানবজাচের সমগ্র ভচবষযৎ জীবন চনজ জীবপন অনুভব করপে 

কেচদ্ন োগপব, ো চনচদ্েষ্ট কপর বেপে পারা যায় না। এক মুহূপেে হপে পাপর, কারও বা 

পোি জন্ম োগপে পাপর। এটা বাসনা বা ইোর েী্রহোর উপর চনভের করপে। সুেরাং 

চিপষযর প্রপয়াজন অনুযায়ী উপপদ্িও চভন্ন চভন্ন প্রকাপরর হওয়া দ্রকার। জ্বেন্ত আর্গন 

সকপের জনযই রপয়পে—োপে জে, এমন চক বরপফর িাঙ্গে পযেন্ত চনেঃপিষ কপর যদ্য়। 

একরাি েট রা চদ্পয় বন্দুক যোে, অন্তেেঃ একটাও োগপব। যোকপক এপকবাপর এক রাি 

সেয চদ্পয় দ্াও, োরা োর মপধয যযটুকু চনপজর উপপযাগী ো চনপয় যনপব। অেীে বহু 

জপন্মর ফপে সংস্কার গচিে হপয়পে, চিপষযর প্রবেো অনুযায়ী োপক উপপদ্ি দ্াও। োন, 

যযাগ, ভচক্ত ও কমে—এর মপধয যয-পকান একচট ভাবপক মূে চভচত্ত কর; চকন্তু অনযানয 
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ভাবর্গচেও সপঙ্গ সপঙ্গ চিক্ষা দ্াও। োপনর সপঙ্গ ভচক্ত চদ্পয় সামঞ্জসয করপে হপব, 

যযাগপ্রবে প্রকৃচেপক যুচক্তচবিাপরর দ্বারা সামঞ্জসয করপে হপব, আর কমে—েত্ত্বপক কাপজ 

পচরেে করার সাধনা যযন সকে পপথরই অঙ্গস্বরূপ হয়। যয যযখাপন আপে, োপক 

যসইখান যথপক যিপে এচগপয় দ্াও, ধমেচিক্ষা যযন ধ্বংসমূেক না হপয় সবেদ্া গিনমূেক 

হয়।  

  

মানুপষর প্রপেযক প্রবৃচত্তই োর অেীপের কমে-সমচষ্টর পচরিায়ক। এচট যযন যসই যরখা বা 

বযাসাধে, যযচট ধপর মানুষপক িেপে হপব। সকে বযাসাধে অবেম্বন কপরই যকপন্দ্র যাওয়া 

যায়। অপপরর স্বাভাচবক প্রবেো উেপট যদ্বার এেটুকু যিষ্টাও কর না, োপে র্গরু এবং 

চিষয উভপয়ই যপচেপয় যায়। যখন েুচম ‘োন’ চিক্ষা চদ্ে, েখন যোমাপক োনী হপে 

হপব আর চিষয যয- অবিায় রপয়পে, যোমাপক মপন মপন চিক যসইখাপন যযপে হপব। 

অনযানয যযাপগও এইরূপ। প্রপেযকচট বৃচত্ত এমন ভাপব চবকচিে করপে হপব যয, যযন 

যসচট োো আমাপদ্র অনয যকান বৃচত্তই যনই—এই হপে েথাকচথে সামঞ্জসযপূেে 

উন্নচেসাধপনর যথাথে রহসয, অথোৎ গভীরোর সপঙ্গ উদ্ারো অজেন কর, চকন্তু গভীরো 

হাচরপয় উদ্ারো যিও না। আমরা অনন্তস্বরূপ; আমাপদ্র মপধয যকান চকেুর ‘ইচে’ করা 

যযপে পাপর না। সুেরাং আমরা সবপিপয় চনষ্ঠাবা্  মুসেমাপনর মে গভীর, অথি যাারের 

নাচস্তপকর মে উদ্ার-ভাবাপন্ন হপে পাচর। 

  

এচট কাপযে পচরেে করার উপায় হপে মনপক যকান চবষয়চবপিপষ প্রপয়াগ করা নয়, আদ্ে 

মনটারই চবকাি করা ও োপক সংযে করা। ো হপেই েুচম োপক যযচদ্পক ইো যফরাপে 

পারপব। এইরূপপ যোমার গভীরো ও উদ্ারো দুই-ই োভ হপব। োন এমনভাপব 

উপেচি কর যয, যযন োনই একমাত্র রপয়পে। োরপর ভচক্তপযাগ, রাজপযাগ, কমেপযাগ 

চনপয়ও ঐভাপব সাধন কর। েরঙ্গ যেপে চদ্পয় সমুপের চদ্পক যাও, েপবই যোমার ইোমে 

েরঙ্গ উৎপন্ন করপে পারপব। যোমার চনপজর মন-রূপ হ্রদ্পক সংযে কর, ো না হপে 

েুচম অপপরর মন-রূপ হ্রপদ্র েত্ত্ব কখনও জানপে পারপব না। 
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চেচনই প্রকৃে আিাযে, চযচন োাঁর চিপষযর প্রবেো অনুযায়ী চনপজর সমগ্র িচক্ত চনপয়াচজে 

করপে পাপরন। প্রকৃে সহানুভূচে বযেীে আমরা কখনই চিক চিক চিক্ষা চদ্পে পাচর না। 

মানুষ যয দ্াচয়ত্বপূেে প্রােী—এ ধারো যেপে দ্াও; যকবে পূেেো-প্রাপ্ত বযচক্তরই দ্াচয়ত্বোন 

আপে। অোন বযচক্তরা যমাহমচদ্রা পান কপর মাোে হপয়পে, োপদ্র সহজ অবিা যনই। 

যোমরা োনোভ কপরে—যোমাপদ্র োপদ্র প্রচে অনন্ত-স্ধযেসম্পন্ন হপে হপব। োপদ্র 

প্রচে ভােবাসা োো অনয যকান প্রকার ভাব যরখ না; োরা যয-পরাপগ আক্রান্ত হপয় 

জগৎটাপক ভ্রান্ত দৃ্চষ্টপে যদ্খপে, আপগ যসই যরাগ চনেেয় কর; োরপর যাপে োপদ্র যসই 

যরাগ যসপর যায়, আর োরা চিক চিক যদ্খপে পায়, যস চবষপয় সাহাযয কর। সবেদ্া স্মরে 

যরখ যয, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুপষরই যকবে স্বাধীন ইো আপে—বাকী সকপেই বন্ধপনর 

চভের রপয়পে—সুেরাং োরা যা করপে, োর জনয োরা দ্ায়ী নয়। ইো যখন ইোরূপপ 

প্রকাচিে, েখন ো বদ্ধ। জে যখন চহমােপয়র িূোয় গেপে থাপক, েখন স্বাধীন বা 

উনু্মক্ত, চকন্তু নদ্ীরূপ ধারে করপেই েপটর দ্বারা বদ্ধ হপয় যায়; েথাচপ োর প্রাথচমক 

যবগই োপক যিপষ সমুপে চনপয় যায়, যসখাপন ঐ জে আবার পূপবের স্বাধীনো চফপর পায়। 

প্রথমটা যযন ‘মানপবর পেন’  ( Fall of Man) ও চদ্বেীয়চট যযন ‘পুনরুত্থান’  

( Resurrection)। একটা পরমােু পযেন্ত চির হপয় থাকপে পাপর না—যেক্ষে না যসচট 

মুক্তাবিা োভ করপে। 

  

কেকর্গচে কল্পনা অনয কল্পনার্গচের বন্ধন ভােপে সাহাযয কপর। সমগ্র জগৎটাই 

কল্পনা, চকন্তু একরকপমর কল্পনাসমচষ্ট অপর প্রকাপরর কল্পনাসমচষ্টপক নষ্ট কপর যদ্য়। 

যয-সব কল্পনা বপে—জগপে পাপ দুেঃখ মৃেুয রপয়পে, যস- সব কল্পনা বে ভয়ানক; চকন্তু 

আর একরকপমর কল্পনা বপে—‘আচম পচবত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আপেন, জগপে দুেঃখ নাই’, 

এইর্গচেই শুভ কল্পনা, আর এর্গচেই অনযানয কল্পনার বন্ধন ভােপে সাহাযয কপর। সর্গে 

ঈশ্বরই মানপবর সপবোচে  কল্পনা, যা আমাপদ্র বন্ধন-িৃঙ্খপের পাবর্গচে সব যভপে চদ্পে 

পাপর। 
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‘ওাঁ েৎ সৎ’ অথোৎ একমাত্র যসই চনর্গেে ্রহমেরই মায়ার অেীে, চকন্তু সর্গে ঈশ্বরও চনেয। 

যেচদ্ন নায়াগারা-প্রপাে রপয়পে, েেচদ্ন োপে প্রচেফচেে রামধনুও রপয়পে; চকন্তু 

এচদ্পক প্রপাপের জেরাচি ক্রমাগে প্রবাচহে হপয় যাপে। ঐ জেপ্রপাে জগৎপ্রপে 

স্বরূপ, আর রামধনু সর্গে ঈশ্বরস্বরূপ; এই দুইচটই চনেয। যেক্ষে জগৎ রপয়পে, েেক্ষে 

জগদ্ীশ্বর অবিযই আপেন। ঈশ্বর জগৎ সৃচষ্ট করপেন, আবার জগৎ ঈশ্বরপক সৃচষ্ট করপে—

দুই-ই চনেয সেয। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাে ও রামধনু উভয়ই 

অনন্ত কাে ধপর পচরবেেনিীে—এরা মায়ার মধয চদ্পয় দৃ্ষ্ট ্রহহ্ম। জরাথুেীয় ও 

খ্রীষ্টাপনরা মায়াপক দু-ভাপগ ভাগ কপর ভাে অপধেকটাপক ‘ঈশ্বর’ ও মন্দ অপধেকটাপক 

‘িয়োন’ নাম চদ্পয়পেন। যবদ্ান্ত মায়াপক সমচষ্ট বা সমূ্পেেভাপব গ্রহে কপরন এবং োর 

পশ্চাপে ্রহমেররূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার কপরন। 

  

মহমদ্ যদ্খপেন খ্রীষ্টধমে যসচমচটক ভাব যথপক দূ্পর িপে যাপে, ঐ যসচমচটক ভাপবর 

মপধয যথপকই খ্রীষ্টধপমের চকরূপ হওয়া উচিে—োর যয একমাত্র ঈশ্বপর চবশ্বাস করা 

উচিে—এইচটই োাঁর উপপদ্পির চবষয়। ‘আচম ও আমার চপো এক’—এই আপযোচিে 

উপপদ্পির উপর চেচন বেই চবরক্ত চেপেন, ঐ উপপদ্পি চেচন ভয় যপপেন। প্রকৃেপপক্ষ 

মানব যথপক চনেয পৃথ্ চজপহাবা-সম্বন্ধীয় নদ্বে ধারোর যিপয় চত্রত্ববাদ্ (Trinity) অপনক 

উন্নে। যয ভাব-পরম্পরা ক্রমিেঃ ঈশ্বর ও মানপবর একত্বোন এপন যদ্য়, অবোরবাদ্ 

োর প্রথম ভাব। যোপক প্রথম যবাপঝ, ঈশ্বর একজন মানপবর যদ্পহ আচবভূেে হপয়চেপেন, 

োরপর যদ্পখ চবচভন্ন সমপয় চেচন চবচভন্ন মানবপদ্পহ আচবভূেে হপয়পেন, অবপিপষ যদ্খপে 

পায়—চেচন সব মানুপষর চভের রপয়পেন। অস্দ্বেবাদ্ সপবোচে  অবিা, এপকশ্বরবাদ্ োর 

যিপয় নীপির স্তর। চবিারযুচক্তর যিপয়ও কল্পনা যোমায় িীঘ্র ও সহপজ যসই সপবোচে  

অবিায় চনপয় যাপব। 

  

অন্তেেঃ কপয়কজন যোক যকবে ঈশ্বরোপভর জনয যিষ্টা করুক, আর সমগ্র জগপের জনয 

ধমে চজচনষটা রক্ষা করুক। ‘আচম জনক রাজার মে চনচেেপ্ত’— একথা বপে ভান কর না। 

েুচম জনক বপট, চকন্তু যমাহ বা অোপনর জনকমাত্র।৭৫ অকপট হপয় বে, ‘আদ্িে চক, 
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ো আচম বুঝপে পারচে বপট, চকন্তু এখনও োর কাপে এপগাপে পারচে না।’ বাস্তচবক 

েযাগ না কপর েযাগ করবার ভান কর না। যচদ্ বাস্তচবক েযাগ কর, েপব দৃ্ঢ়ভাপব ঐ 

েযাগপক ধপর থাক। েোইপয় এক-ি যোপকর পেন যহাক না, েবু েুচম পোকা েুপে 

নাও এবং এচগপয় যাও; যয পপে পেুক না যকন, ো সপত্ত্বও ঈশ্বর সেয। যুপদ্ধ যার পেন 

হপব, যস যযন অপপরর হাপে পোকাচট চদ্পয় যায়—যাপে যস ঐ পোকা বহন কপর চনপয় 

যযপে পাপর। পোকা কখনও ভূেুচণ্ঠে হপে পাপর না। 

  

* * * 

  

বাইপবপে আপে—প্রথপম ভগবাপনর রাজয অপিষে কর, আর যা চকেু ো যোমাপক চদ্পয় 

যদ্ওয়া হপব। চকন্তু আচম বচে, যখন ধুপয় পুাঁপে পচরষ্কার হোম, েখন আবার অশুচিো 

আমাপে জুপে যদ্বার চক দ্রকার? োই বচে, প্রথপমই স্বগেরাজয অপিষে কর, আর বাকী 

যা চকেু সব িপে যাক। যোমাপে নূেন চকেু আসুক—এ কামনা কর না, বরং সবচকেু 

েযাগ করপে পারপেই খুিী হও। েযাগ কর, আর যজন—েুচম যদ্খপে না যপপেও সফেো 

োভ েুচম করপবই। যীশু বারচট যজপে চিষয যরপখ চগপয়চেপেন, চকন্তু ঐ অল্প ক-চট 

যোপকই প্রবে যরামক সাম্রাজয উচেপয় চদ্পয়চেে। 

  

ঈশ্বপরর যবদ্ীপে পৃচথবীর মপধয পচবত্রেম ও সপবোৎকৃষ্ট যা চকেু, োই বচেস্বরূপ অপেে 

কর। চযচন েযাপগর যিষ্টা কখনও কপরন না, োাঁর যিপয় চযচন যিষ্টা কপরন, চেচন অপনক 

ভাে। একজন েযাগীপক যদ্খপেই হৃদ্য় পচবত্র হয়। ঈশ্বরপক োভ করব—যকবে োাঁপকই 

িাই—এই বপে দৃ্ঢ়পপদ্ দ্াাঁোও, দুচনয়ার যা হবার যহাক; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুই-এর 

মপধয যকান আপস করপে যযও না। সংসার েযাগ কর, যকবে ো হপেই যদ্হবন্ধন যথপক 

মুক্ত হপে পারপব। আর ঐরূপপ যদ্পহ আসচক্ত িপে যাবার পর যদ্হেযাগ হপেই েুচম 

‘আজাদ্’ বা মুক্ত হপে। মুক্ত হও, শুধু যদ্পহর মৃেুয আমাপদ্র কখনও মুক্ত করপে পাপর 

না। যবাঁপি থাকপে থাকপেই আমাপদ্র চনজ যিষ্টায় মুচক্তোভ করপে হপব। েপবই যখন 

যদ্হপাে হপব, েখন যসই মুক্ত পুরুপষর আর পুনজেন্ম হপব না। 
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সেযপক সপেযর দ্বারা চবিার করপে হপব, অনয চকেুর দ্বারা নয়। যোপকর চহে করাই 

সযেযর কচষ্টপাথর নয়। সূযেপক যদ্খবার জনয আর মিাপের দ্রকার কপর না। যচদ্ সেয 

সমগ্র জগৎপক ধ্বংস কপর, ো হপেও ো সেযই—ঐ সেয ধপর থাপকা। 

  

ধপমের বাহয অনুষ্ঠানর্গচে করা সহজ—এর্গচেই সাধারেপক আকষেে কপর, চকন্তু প্রকৃেপপক্ষ 

বাহয অনুষ্ঠাপন চকেু যনই। 

  

‘মাকেসা যযমন চনপজর চভের যথপক জাে চবস্তার কপর, আবার োপক চনপজর চভের 

র্গচটপয় যনয়, যসইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপে চবস্তার কপরন, আবার চনপজর চভের যটপন 

যনন!’ ৭৬ 

  

মঙ্গেবার, ৬ অগাস্ট 

  

‘আচম’ না থাকপে বাইপর ‘েুচম’ থাকপে পাপর না। এই যথপক কেকর্গচে দ্ািেচনক এই 

চসদ্ধান্ত করপেন যয ‘আমাপে’  োো বাহয জগপের স্বেত্রের অচস্তত্ব যনই। ‘েুচম’ যকবে 

‘আমা’যেই রপয়পে। অপপর আবার চিক এর চবপরীে েকে কপর প্রমাে করবার যিষ্টা 

কপরপেন যয, ‘েুচম’ না থাকপে ‘আমার’ অচস্তত্ব প্রমােই হপে পাপর না। োাঁপদ্র পপক্ষও 

যুচক্তর বে সমান। এই দুপটা মেই আংচিক সেয—খাচনকটা সেয, খাচনকটা চমথযা। যদ্হ 

যযমন জে ও প্রকৃচের উপাদ্াপন গচিে, চিন্তাও োই। জে ও মন উভয়ই একটা েৃেীয় 

পদ্াপথে অবচিে—এক অখণ্ড বস্তু আপনাপক দু-ভাগ কপর যফপেপে। এই এক অখণ্ড বস্তুর 

নাম ‘আত্মা’ ।  

  

যসই মূে সত্তা যযন ‘ক’, যসচটই মন ও জে—উভয়রূপপ চনপজপক প্রকাি করপে। এই 

পচরদৃ্িযমান জগপে এর গচে কেকর্গচে চনচদ্েষ্ট প্রোেী অবেম্বন কপর হপয় থাপক, 

যসর্গচেপকই আমরা ‘চনয়ম’ বচে। এক অখণ্ড সত্তা-রূপপ ো মুক্তস্বভাব, বহু-রূপপ যসচট 

চনয়পমর অধীন। েথাচপ এই বন্ধন সপত্ত্বও আমাপদ্র চভের একটা মুচক্তর ধারো 

সদ্াসবেদ্া বেেমান রপয়পে, এরই নাম চনবৃচত্ত অথোৎ ‘আসচক্ত েযাগ করা’। আর 
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বাসনাবপি যয-সব জেত্বচবধাচয়নী িচক্ত আমাপদ্র সাংসাচরক কাপযে চবপিষভাপব প্রবৃত্ত 

কপর; োপদ্রই নাম প্রবৃচত্ত। 

  

যসই কাজটাপকই নীচেসঙ্গে বা সৎ কমে বো যায়, যা আমাপদ্র জপের বন্ধন যথপক মুক্ত 

কপর; োর চবপরীে যা, ো অসৎ কমে। এই জগৎপ্রপেপক অনন্ত যবাধ হপে, কারে এর 

মপধয সব চজচনষই িক্রগচেপে িেপে; যযখান যথপক এপসপে, যসইখাপনই চফপর যাপে। 

বৃপত্তর যরখাচট বচধেে হপয় আবার চনপজর সপঙ্গ চমপে যায়, সুেরাং এখাপন—এই সংসাপর—

যকানখাপন চবশ্রাম বা িাচন্ত যনই। এই সংসার বৃত্ত যথপক আমাপদ্র যবরুপেই হপব। মুচক্তই 

আমাপদ্র একমাত্র েক্ষয—একমাত্র গচে। 

  

মপন্দর যকবে আকার বদ্োয়, চকন্তু োর র্গেগে যকান পচরবেেন হয় না। প্রািীনকাপে 

যার িচক্ত চেে, যসই িাসন করে, এখন ধূেেো িচক্তর িান অচধকার কপরপে। দুেঃখকষ্ট 

আপমচরকায় যে েী্রহ, ভারপে েে নয়; কারে এখাপন (আপমচরকায়) গরীব যোক 

চনপজপদ্র দুরবিার সপঙ্গ অপপরর অবিার খুব যবিী প্রপভদ্ যদ্খপে পায়। 

  

ভাে মন্দ—এই দুপটা অপেদ্যভাপব জচেে—একটাপক চনপে যগপে অপরটাপক চনপেই 

হপব। এই জগপের িচক্তমানসমচষ্ট যযন একটা হ্রপদ্র মে—ওপে যযমন েরপঙ্গর উত্থান 

আপে, চিক েদ্নুযায়ী একটা পেনও আপে। সমচষ্টটা সমূ্পেে এক—সুেরাং একজনপক 

সুখী করা মাপনই আর এক জনপক অসুখী করা। বাইপরর সুখ জেসুখ মাত্র, আর োর 

পচরমাে চনচদ্েষ্ট। সুেরাং এককো সুখও যপপে যগপে ো অপপরর কাে যথপক যকপে না 

চনপয় পাওয়া যায় না। যকবে যা জেজগপের অেীে সুখ, ো কারও চকেু হাচন না কপর 

পাওয়া যযপে পাপর। জেসুখ যকবে জেদুেঃপখর রূপান্তর মাত্র। 

  

যারা ঐ েরপঙ্গর উত্থানাংপি জপন্মপে ও যসইখাপন রপয়পে, োরা োর পেনাংিটা—আর 

োপে চক আপে, ো যদ্খপে পায় না। কখনও মপন কর না, েুচম জগৎপক ভাে ও সুখী 

করপে পার। াাচনর বেদ্ োর সামপন বাাঁধা খপের যগাো পাবার জনয যিষ্টা কপর বপট, 

চকন্তু যকান কাপে োর কাপে যপৌাঁেপে পাপর না, যকবে াাচন যাারাপে থাপক মাত্র। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 137 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমরাও এইরূপপ সুখরূপ আপেয়ার অনুসরে করচে—সবেদ্াই যসটা আমাপদ্র সামপন 

যথপক সপর যাপে, আর আমরা শুধু প্রকৃচের াাচনই যাারাচে। এইরূপ াাচন টানপে টানপে 

আমাপদ্র মৃেুয হে, োরপর আবার াাচন টানা আরম্ভ হপব। যচদ্ আমরা অশুভপক দূ্র 

কপর চদ্পে পারোম, ো হপে আমরা কখনই যকান উচে ের বস্তুর আভাস পযেন্ত যপোম 

না; আমরা ো হপে সন্তুষ্ট হপয় থাকোম, কখনও মুক্ত হবার জনয যিষ্টা করোম না। যখন 

মানুষ বুঝপে পাপর, জেজগপে সুখ অপিষপের সকে প্রপিষ্টা এপকবাপর চনরথেক, েখনই 

ধপমের আরম্ভ। মানুপষর যে রকম োন আপে, সবই ধপমের অঙ্গমাত্র। 

  

মানবপদ্পহ ভাে-মপন্দর এমন ভারসাময বজায় আপে যয, োইপেই মানুপষর এ উভয় 

যথপক মুচক্তোভ করবার ইোর সম্ভাবনা রপয়পে। 

  

মুক্ত যয, যস যকানকাপেই বদ্ধ হয়চন। মুক্ত চক কপর বদ্ধ হে—এই প্রশ্নটাই অপযৌচক্তক। 

যযখাপন যকান বন্ধন যনই, যসখাপন কাযেকারে-ভাবও যনই। ‘স্বপপ্ন আচম একটা যিয়াে 

হপয়চেোম, আর একটা কুকুর আমায় োো কপরচেে’—এখন আচম চক কপর প্রশ্ন করপে 

পাচর যয, কুকুর যকন আমায় োো কপরচেে? যিয়ােটা স্বপপ্নরই একটা অংি, আর 

কুকুরটাও ঐ সপঙ্গ আপনা হপেই এপস জুটে; চকন্তু দুই-ই স্বপ্ন, বাইপর এপদ্র স্বেত্রের 

অচস্তত্ব যনই। আমরা যাপে এই বন্ধপনর বাইপর যযপে পাচর, চবোন ও ধমে দুই-ই 

আমাপদ্র যস-চবষপয় সাহাযয করপে যিষ্টা করপে। েপব ধমে চবোপনর যিপয় প্রািীন, আর 

আমাপদ্র এই কুসংস্কার রপয়পে যয, ধমে চবোপনর যিপয় পচবত্র। এক চহসাপব পচবত্রও 

বপট, কারে ধমে নীচে বা িচরত্রপক ( morality) োর একচট অেযাবিযক অঙ্গ বপে মপন 

কপর, চকন্তু চবোন ো কপর না। 

  

‘পচবত্রাত্মারা ধনয, কারে োাঁরা ঈশ্বরপক দ্িেন করপবন। যচদ্ সব িাস্ত্র এবং সব অবোর 

েুপ্ত হপয় যায়, েথাচপ এই একচটমাত্র বাকয সমগ্র মানবজাচেপক রক্ষা করপব। অন্তপরর 

এই পচবত্রো যথপকই ঈশ্বর-দ্িেন হপব। সমগ্র চবশ্বসঙ্গীপে এই পচবত্রোই ধ্বচনে হপে। 

পচবত্রোয় যকান বন্ধন যনই। পচবত্রো দ্বারা অোপনর আবরে দূ্র কপর দ্াও, ো হপেই 

আমাপদ্র যথাথে স্বরূপপর প্রকাি হপব, আর আমরা জানপে পারব—আমরা যকান কাপে 
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বদ্ধ হইচন। নানাত্ব-দ্িেনই জগপের মপধয সব যিপয় বে পাপ—সবচকেুপকই আত্মরূপপ 

দ্িেন কর ও সকেপকই ভােবাপসা। যভদ্ভাব সব এপকবাপর দূ্র কপর দ্াও।  

  

* * * 

  

চপিািপ্রকৃচে যোকও ক্ষে বা যপাো াাপয়র মে আমার যদ্পহর একটা অংি। যত্ন কপর 

োপক ভাে কপর েুেপে হপব। দুষ্ট যোকপকও ক্রমাগে সাহাযয করপে থাক, যেক্ষে না 

যস সমূ্পে যসপর যাপে এবং অবার সুি ও সুখী হপে। 

  

আমরা যেচদ্ন আপপচক্ষক বা নদ্বেভূচমপে রপয়চে, েেচদ্ন আমাপদ্র চবশ্বাস করবার 

অচধকার আপে যয, এই আপপচক্ষক জগপের বস্তু দ্বারা আমাপদ্র অচনষ্ট হপে পাপর, আবার 

চিক যসই ভাপব সাহাযযও যপপে পাচর। এই সাহাযয-ভাপবর সূক্ষ্মেম ভাবপকই আমরা 

‘ঈশ্বর’ বচে। ঈশ্বর বেপে আমাপদ্র ধারো আপস যয, আমরা যে প্রকার সাহাযয যপপে 

পাচর, চেচন োর সমচষ্টস্বরূপ। 

  

যা-চকেু আমাপদ্র প্রচে করুোসম্পন্ন, যা-চকেু কেযােকর, যা-চকেু আমাপদ্র সহায়ক, 

ঈশ্বর যসই সকপের সার সমচষ্টস্বরূপ। ঈশ্বরসমপন্ধ আমাপদ্র এই একমাত্র ধারো থাকা 

উচিে। আমরা যখন চনপজপদ্র আত্মরূপপ ভাচব, েখন আমাপদ্র যকান যদ্হ যনই, সুেরাং 

‘আচম ্রহমের, চবষও আমার চকেু ক্ষচে করপে পাপর না’—এই কথাটাই একটা অসম্ভব 

বাকয। যেক্ষে আমাপদ্র যদ্হ রপয়পে, আর যসই যদ্হটাপক আমরা যদ্খচে, েেক্ষে 

আমাপদ্র ঈশ্বপরাপেচি হয়চন। নদ্ীটাই যখন েুপ্ত হে, েখন োর চভেপরর যোট আবেেটা 

চক আর থাকপে পাপর? সাহাপযযর জনয কাাঁদ্ যদ্চখ, ো হপে সাহাযয পাপব—আর অবপিপষ 

যদ্খপব, সাহাপযযর জনয কান্নাও িপে যগপে, সপঙ্গ সপঙ্গ সাহাযযদ্াোও িপে যগপেন; যখো 

যিষ হপয় যগপে, বাকী রপয়পেন যকবে আত্মা।  

  

একবার এইচট হপয় যগপে চফপর এপস যযমন খুিী যখো কর। েখন আর এই যদ্পহর দ্বারা 

যকান অনযায় কাজ হপে পাপর না; কারে যেচদ্ন না আমাপদ্র চভেপর কুপ্রবৃচত্তর্গপো সব 
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পুপে যাপে, েেচদ্ন মুচক্তোভ হপব না; যখন ঐ অবিাোভ হয়, েখন আমাপদ্র সব 

ময়ো পুপে যায়, আর অবচিষ্ট থাপক চনধূেম চিখা, োপ যনই—আপো আপে।৭৭ 

  

েখন প্রারি আমাপদ্র যদ্হটাপক িাচেপয় চনপয় যায়, চকন্তু োর দ্বারা েখন যকবে ভাে 

কাজই হপে পাপর, কারে মুচক্তোভ হবার পূপবে সব মন্দ িপে যগপে। যিার কু্রপি চবদ্ধ 

হপয় মরবার সময় োর প্রাক্তন-কপমের ফে োভ করপে। পূবেজপন্ম যস যযাগী চেে, 

যযাগভ্রষ্ট হওয়াপে োপক জন্মাপে হয়; এ জপন্মও পেন হওয়াপে োপক যিার হপে 

হপয়চেে। চকন্তু পূবে জপন্ম যস যয শুভকমে কপরচেে, োর ফে ফেে। োর যখন মুচক্তোভ 

হবার সময় হে, েখনই োর যীশুখ্রীপষ্টর সপঙ্গ যদ্খা হে, আর োাঁর এক কথায় যস মুক্ত 

হপয় যগে। 

  

বুদ্ধ োাঁর প্রবেেম িত্রুপকও মুচক্ত চদ্পয়চেপেন, কারে যস বযচক্ত োাঁপক এে যদ্বষ করে 

যয, ঐ যদ্বষবপি যস সবেদ্া োাঁর চিন্তা করে। ক্রমাগে বুপদ্ধর এে চিন্তায় োর চিত্তশুচদ্ধ-

োভ হপয়চেে, আর যস মুচক্তোভ করবার উপযুক্ত হপয়চেে। অেএব সবেদ্া ঈশ্বপরর চিন্তা 

কর, ঐ চিন্তার দ্বারা েুচম পচবত্র হপয় যাপব। 

  

* * * 

  

(এই ভাপবই যিষ হইয়া যগে আমাপদ্র চপ্রয়েম র্গরুপদ্পবর ‘চদ্বযবােী’, পরচদ্ন স্বামীজী 

সহস্রদ্বীপপাদ্যান হইপে চনউ ইয়পকে চফচরয়া যান।)  
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০. পটভচূিকা 

[ইংপরজী Inspired Talks গ্রন্থারপম্ভর পূপবে চমস ওয়াপডা-চেচখে মেূযবা্  ভূচমকাচটর 

ইংপরজী চিপরানামা ‘Introductory Narrative’—যদ্ববােী পুস্তপক ইহার বােো অনুবাদ্ 

‘ আযমচরকায় স্বামীজী’, উক্ত প্রবপন্ধর প্রথমাংপি স্বামীজীর আপমচরকায় পদ্াপেে কাে 

হইপে চিকাপগা ধমে-মহাসভা, এবং োরপর পূবে উপকূপে চবচভন্ন িাপন প্রিারকাপযের কথা 

সংপক্ষপপ চেচপবদ্ধ। যিষাংি ‘যদ্ববােী’র পটভূচমকারূপপ এখাপন প্রদ্ত্ত হইে।  

  

অবপিপষ স্বামীজী অনুভব কচরপেন, স্বীয় আিাযে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদ্পবর সকে ধপমের 

সেযো ও যমৌচেক একত্ব-প্রচেপাদ্ক উপপদ্িবােী পাশ্চােয জগপের চনকট প্রিার করা-

রূপ চনজ অভীচিে মহাকাপযে চেচন যবি চকেুটা অগ্রসর হইয়াপেন। ক্লাসচট এে িীঘ্র 

বাচেয়া উচিে যয, আর উপপরর যোট ারচটপে িান হয় না, সুেরাং নীপিকার বে 

নবিকখানা-দুচট ভাো েওয়া হইে। এইখাপনই স্বামীজী যসই ঋেুচটর যিষ পযেন্ত চিক্ষা 

চদ্পে োচগপেন। এই চিক্ষা সমূ্পেেরূপপ চবনা যবেপন প্রদ্ত্ত হইে; প্রপয়াজনীয় বযয়, 

যস্বোয় চযচন যাহা দ্ান কচরপেন, োহাপেই িাোইবার যিষ্টা করা হইে। চকন্তু সংগৃহীে 

অথে—ারভাো ও স্বামীজীর আহারাচদ্-বযপয়র পপক্ষ যপথষ্ট না হওয়ায় অথোভাপব ক্লাসচট 

উচিয়া যাইবার উপক্রম হইে। অমচন স্বামীজী যাাষো কচরপেন যয, ঐচহক চবষপয় চেচন 

সাধারপের সমপক্ষ কেকর্গচে চনয়চমে বক্তৃো চদ্পবন। যসর্গচের জনয পাচরশ্রচমক েইপে 

োাঁহার বাধা চেে না, যসই অপথে চেচন ধমেসম্বন্ধীয় ক্লাসচট িাোইপে োচগপেন। চেচন 

বুঝাইয়া চদ্পেন যয, চহন্দুপদ্র িপক্ষ শুধু চবনামূপেয চিক্ষা চদ্পেই ধমেবযাখযার কেেবয যিষ 

হইে না, সম্ভবপর হইপে োাঁহাপক এই কাপযের বযয়ভারও বহন কচরপে হইপব। পূবেকাপে 

ভারপে এমনও চনয়ম চেে যয, উপপদ্ষ্টা চিষযগপের আহার ও বাসিাপনর বযবিা 

কচরপবন। 

  

ইপোমপধয কচেপয় োত্র স্বামীজীর উপপদ্পি এেদূ্র মু্ধ  হইয়া পচেয়া-চেপেন যয, 

যাহাপে োাঁহারা পরবেেী গ্রীষ্ম ঋেুপেও ঐ চিক্ষাোভ কচরপে পাপরন, যসজনয সমুৎসুক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । দেিিাণী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 141 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হইপেন। চকন্তু চেচন একচট ঋেুর কপিার পচরশ্রপম ক্লান্ত হইয়া পচেয়াচেপেন এবং পুনরায় 

গ্রীপষ্মর সময় ঐরূপ পচরশ্রম করা সম্বপন্ধ প্রথপম আপচত্ত কচরয়াচেপেন। োরপর অপনক 

োত্র বৎসপরর ঐ সমপয় িহপর থাচকপবন না। চকন্তু প্রশ্নচটর আপনা-আপচন মীমাংসা হইয়া 

যগে। আমাপদ্র মপধয একজপনর যসণ্ট েপরন্স নদ্ীবক্ষি বৃহত্তম দ্বীপ ‘সহস্র-

দ্বীপপাদ্যাপন’ ( Thousand Island Park) একখাচন যোট বােী চেে; চেচন উহা স্বামীজী এবং 

আমাপদ্র মপধয যে জপনর উহাপে িান হয়, েে জপনর বযবহাপরর জনয োচেয়া চদ্বার 

প্রস্তাব কচরপেন। এই বযবিা স্বামীজীর মনেঃপূে হইে; চেচন োাঁহার জস্নক বনু্ধর ‘যমইন 

কযাম্প’ ( Maine Camp) নামক ভবন হইপে প্রেযাগে হইয়াই আমাপদ্র চনকট যসখাপন 

আচসপবন বচেয়া স্বীকৃে হইপেন। 

  

যয োত্রীচট বােীখাচনর অচধকাচরেী চেপেন, োাঁহার নাম চেে চমস্ ডািার। চেচন বুচঝপেন 

যয, এই উপেপক্ষয একচট পৃথ্ কক্ষ চনমোে করা আবিযক—যযখাপন যকবে পচবত্র ভাবই 

চবরাজ কচরপব, এবং োাঁহার র্গরুর প্রচে প্রকৃে ভচক্ত-অােয-চহসাপব আসে বােীখাচন যে 

বে, প্রায় েে বেই একচট নূেন পাশ্বে সংপযাজন কচরয়া চদ্পেন। বােীচট এক উচে ভূচমর 

উপর অচে সুন্দর িাপন অবচিে চেে; সুরময নদ্ীচট অপনকখাচন এবং উহার বহুদূ্রচবস্তৃে 

সহস্রদ্বীপপর অপনকর্গচে েথা হইপে দৃ্চষ্টপগাির হইে। দূ্পর যক্লটন অল্প অল্প যদ্খা 

যাইে, আর অপপক্ষাকৃে চনকটবেেী চবস্তৃে কযানাডা উপকূপে উত্তপর দৃ্চষ্ট অবপরাধ কচরে। 

বােীখাচন একচট পাহাপের গাপয় অবচিে চেে; পাহােচটর উত্তর ও পচশ্চম চদ্্ হিাৎ 

ঢােু হইয়া নদ্ীেীর ও উহারই যয কু্ষে অংিচট চভেপরর চদ্পক ঢুচকয়া আচসয়াপে, োহার 

েীর পযেন্ত চগয়াপে যিপষাক্ত জেভাগচট একচট কু্ষে হ্রপদ্র নযায় বােীখাচনর পশ্চাপে 

রচহয়াপে। বােীখাচন সেয সেযই (বাইপবপের ভাষায়) ‘একচট পাহাপের উপর চনচমেে’, 

আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার িাচরচদ্পক পচেয়াচেে। নবচনচমেে সংপযাজনচট পাহাপের 

খুব ঢােু অংপি দ্ণ্ডায়মান থাকায় যযন একচট চবরাট আপোকস্তপম্ভর মে যদ্খাইে। 

বােীচটর চেন চদ্পক জানাো চেে এবং উহা চপেপনর চদ্পক চত্রেে ও সামপনর চদ্পক 

চদ্বেে চেে। নীপির ারচটপে োত্রগপের মপধয একজন থাচকপেন; োহার উপরকার 

ারচটপে বােীখাচনর প্রধান অংি হইপে অপনকর্গচে দ্বার চদ্য়া যাওয়া যাইে, এবং প্রিস্ত 
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ও সুচবধাজনক হওয়ায় উহাপেই আমাপদ্র ক্লাপসর অচধপবিন হইে, এবং যসখাপনই 

স্বামীজী অপনক াণ্টা ধচরয়া আমাচদ্পগর সুপচরচিে বনু্ধর মে উপপদ্ি চদ্পেন। এই াপরর 

উপপরর ারচট শুধু স্বামীজীরই বযবহাপরর জনয চনচদ্েষ্ট চেে। যাহাপে উহা সমূ্পেেরূপপ 

চনরুপেব হইপে পাপর, যসজনয চমস্ ডািার বাচহপরর চদ্পক একচট পৃথ্ চসাঁচে করাইয়া 

চদ্য়াচেপেন। অবিয উহাপে যদ্ােোর বারান্দায় আচসবার একচট দ্রজাও চেে। 

  

এই উপরেোর বারান্দাচট আমাপদ্র জীবপনর সচহে অচে াচনষ্ঠভাপব সংচলষ্ট চেে; কারে 

স্বামীজীর সকে সান্ধয কপথাপকথন এই িাপনই হইে। বারান্দাচট প্রিস্ত থাকায় উহাপে 

কেকটা জায়গা চেে। উহার উপপর োদ্ যদ্ওয়া চেে, এবং উহা বােীখাচনর দ্চক্ষে ও 

পচশ্চমাংপি চবস্তৃে চেে। চমস্ ডািার উহার পচশ্চমাংিচট একচট পদ্ো চদ্য়া সযপত্ন পৃথ্ 

কচরয়া চদ্য়াচেপেন, সুেরাং যয-সকে অপচরচিে বযচক্ত এই বারান্দা হইপে েত্রেয অপূবে 

দৃ্িযচট যদ্চখবার জনয যসখাপন প্রায় আগমন কচরপেন, োাঁহারা আমাপদ্র চনস্তিো ভঙ্গ 

কচরপে পাচরপেন না। 

  

এইখাপনই আমাপদ্র অবিান-কাপের প্রচে সন্ধযায় আিাযেপদ্ব োাঁহার দ্বাপরর সমীপপ 

বচসয়া আমাপদ্র সচহে কথাবােো বচেপেন। আমরাও সন্ধযার চস্তচমে আপোপক চনবোক 

হইয়া বচসয়া োাঁহার অপূবে োনগভে বিনামৃে সাগ্রপহ পান কচরোম। িানচট যযন সেয 

সেযই একচট পুেযচনপকেন চেে। পাদ্চনপম্ন হচরৎপত্রচবচিষ্ট বৃক্ষিীষের্গচে হচরৎসমুপের মে 

আপন্দাচেে হইে, কারে সমগ্র িানচট ান অরপেয পচরবৃে চেে। সুবৃহৎ গ্রামচটর একখাচন 

বাচেও যসখান হইপে দৃ্চষ্টপগাির হইে না, আমরা যযন যোকােয় হইপে বহু যযাজন দূ্পর 

যকান চনচবে অরেযানী-মপধয বাস কচরোম। বৃক্ষপশ্রেী হইপে দূ্পর চবস্তৃে যসণ্ট েপরন্স 

নদ্ী; উহার বপক্ষ মাপঝ মাপঝ দ্বীপসমূহ; উহাপদ্র মপধয কেকর্গচে আবার যহাপটে ও 

যভাজনােপয়র উজ্জ্বে আপোপক চঝকচমক কচরে। এর্গচে এে দূ্পর চেে যয, উহারা সেয 

অপপক্ষা চিচত্রে দৃ্িয বচেয়াই মপন হইে। আমাপদ্র এই চনজেন িাপন জনপকাোহেও 

চকেুমাত্র প্রপবি কচরে না। আমরা শুধু কীটপেঙ্গাচদ্র অস্ফুট রব, পচক্ষকুপের মধুর 

কাকচে, অথবা পাোর মধয চদ্য়া সেরমাে বায়ুর মৃদু মমেরধ্বচন শুচনপে পাইোম। 
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দৃ্িযচটর চকয়দ্ংি চস্ন্ধ  িন্দ্রচকরপে উদ্ভাচসে থাচকে, এবং চনপম্নর চির জেরাচিবপক্ষ 

দ্পেপের নযায় িপন্দ্রর মুখেচব প্রচেচবচম্বে হইে। এই অপূবে মায়া-রাপজয আমরা 

আিাযেপদ্পবর সচহে সােচট সপ্তাহ চদ্বযানপন্দ োাঁহার অেীচন্দ্রয় রাপজযর বােোসমচিে 

অপূবে রিনাবেী শ্রবে কচরপে কচরপে অচেবাচহে কচরয়াচেোম—েখন আমরা জগৎপক 

ভুচেয়া চগয়াচেোম, জগৎও আমাচদ্গপক ভুচেয়া চগয়াচেে। এই সমপয় প্রচেচদ্ন সান্ধয-

যভাজন-সমাপনাপন্ত আমরা সকপে উপরকার বারান্দায় চগয়া আিাযেপদ্পবর আগমন 

প্রেীক্ষা কচরোম। অচধকক্ষে অপপক্ষা কচরপে হইে না, কারে আমরা সমপবে হইপে না 

হইপেই োাঁহার গৃহদ্বার উনু্মক্ত হইে এবং চেচন ধীপর ধীপর বাচহপর আচসয়া োাঁহার অভযস্ত 

আসন গ্রহে কচরপেন। চেচন আমাচদ্পগর সচহে প্রেযহ দুই াণ্টা এবং অপনক সমপয়ই 

েদ্চধক কাে যাপন কচরপেন। এক অপূবেপসৌন্দযেময়ী রজনীপে (পস চদ্ন চনিানাথ প্রায় 

পূেোবয়ব চেপেন) কথা কচহপে কচহপে িন্দ্র অস্ত যগে; আমরাও যযমন কােপক্ষপপর 

চবষয়ই চকেুই জাচনপে পাচর নাই, স্বামীজীও মপন হয় চিক যেমচন চকেুই জাচনপে পাপরন 

নাই। 

  

এই-সকে কপথাপকথন চেচপবদ্ধ কচরয়া েওয়া সম্ভব হয় নাই; ঐর্গচে শুধু যশ্রােৃবৃপন্দর 

হৃদ্পয়ই গ্রচথে হইয়া আপে। এই চদ্বয অবসপর আমরা যয উচে াপঙ্গর গভীর ধমোনুভূচে 

োভ কচরোম, োহা আমাপদ্র যকহই ভুচেপে পাচরপব না। স্বামীজী ঐ সমপয় োাঁহার 

হৃদ্পয়র দুয়ার খুচেয়া চদ্পেন। ধমেোভ কচরবার জনয োাঁহাপক যয-সকে বাধা-চবঘ্ন 

অচেক্রম কচরয়া যাইপে হইয়াচেে, যসর্গচে যযন পুনরায় আমাপদ্র দৃ্চষ্টপগাির হইে। 

োাঁহার র্গরুপদ্বই যযন সূক্ষ্মিরীপর োাঁহার মুখাবেম্বপন আমাপদ্র চনকট কথা কচহপেন, 

আমাপদ্র সকে সপন্দহ চমটাইয়া চদ্পেন, সকে প্রপশ্নর উত্তর চদ্পেন এবং সমুদ্য় ভয় 

দূ্র কচরপেন। অপনক সময় স্বামীজী যযন আমাপদ্র উপচিচেই ভুচেয়া যাইপেন—েখন 

আমরা পাপে োাঁহার চিন্তাপ্রবাপহ বাধা চদ্য়া যফচে এই ভপয় যযন শ্বাস রুদ্ধ কচরয়া 

থাচকোম। চেচন আসন হইপে উচিয়া বারান্দাচটর সঙ্কীেে সীমার মপধয পায়িাচর কচরয়া 

যবোইপে যবোইপে অনগেে কথা বচেয়া যাইপেন। এই সমপয় চেচন যযরূপ যকামেপ্রকৃচে 

চেপেন এবং সকপের ভােবাসা আকষেে কচরপেন, যেমন আর কখনও যদ্খা যায় নাই; 
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োাঁহার র্গরুপদ্ব যযরূপপ োাঁহার চিষযবগেপক চিক্ষা চদ্পেন, ইহা হয়পো অপনকটা যসইরূপ 

বযাপার—চেচন চনপজই চনজ আত্মার সচহে ভাবমুপখ কথা কচহয়া যাইপেন, আর চিষযগে 

শুধু শুচনয়া যাইপেন। 

  

স্বামী চবপবকানপন্দর নযায় একজন যোপকর সচহে বাস করাই অচবশ্রান্ত উচে  উচে  অনুভূচে 

োভ করা। প্রােেঃকাে হইপে রাচত্র পযেন্ত যসই একই ভাব—আমরা এক ানীভূে ধমেভাপবর 

রাপজয বাস কচরোম। স্বামীজী মপধয মপধয বােপকর নযায় ক্রীোিীে ও যকৌেুকচপ্রয় 

হইপেও এবং যসাল্লাপস পচরহাস কচরপে ও কথার চক্ষপ্র ও সরস প্রেুযত্তর চদ্পে অভযস্ত 

থাচকপেও কখনও মুহূপেের জনয জীবপনর মূেসুর হইপে যবিীদূ্পর যাইপেন না। প্রচে 

চজচনষচট হইপেই চেচন চকেু না চকেু বচেবার অথবা উদ্াহরে চদ্বার চবষয় পাইপেন, 

এবং এক মুহূপেে চেচন আমাচদ্গপক যকৌেুকজনক চহন্দু যপৌরাচেক গল্প হইপে এপকবাপর 

গভীর দ্িেপনর মপধয েইয়া যাইপেন। স্বামীজী যপৌরাচেক গল্পসমূপহর অফুরন্ত ভাণ্ডার 

চেপেন, আর প্রকৃেপপক্ষ এই প্রািীন আযেগপের মে আর যকান জাচের মপধযই এে অচধক 

পচরমাপে যপৌরাচেক গপল্পর প্রিেন নাই। চেচন ঐ-সকে গল্প শুনাইয়া প্রীচে অনুভব 

কচরপেন এবং আমরাও ঐর্গচে শুচনপে ভােবাচসোম, কারে চেচন কখনও এই-সকে 

গপল্পর অন্তরাপে যয সেয চনচহে আপে, োহা যদ্খাইয়া চদ্পে এবং উহা হইপে মূেযবা্  

ধমেচবষয়ক উপপদ্ি আচবষ্কার কচরয়া চদ্পে চবস্মৃে হইপেন না। আর যকান ভাগযবা্  

োত্রমণ্ডেী এরূপ প্রচেভাবা্  আিাযে-োপভ চনজচদ্গপক ধনয োন কচরবার এমন সুপযাগ 

পাইয়াপেন চকনা সপন্দহ। 

  

আশ্চযে, চিক দ্বাদ্ি জন োত্রী ও োত্র ‘সহস্রদ্বীপপাদ্যান’-এ স্বামীজীর অনুগমন 

কচরয়াচেপেন এবং চেচন বচেয়াচেপেন যয, চেচন আমাচদ্গপক প্রকৃে চিষযরূপপ গ্রহে 

কচরয়াপেন; এবং যসজনযই চেচন আমাচদ্গপক এরূপ চদ্বারূপ প্রাে খুচেয়া োাঁহার চনকট 

যাহা চকেু যশ্রষ্ঠ বস্তু চেে, োহাই চিক্ষা চদ্পেন। এই বাপরা জপনর সকপেই এক-সমপয় 

একত্র হয় নাই, ঊধ্বেসংখযায় দ্ি জপনর অচধক যকান সমপয় উপচিে চেপেন না। 

আমাপদ্র মপধয দুইজন পপর ‘সহস্রদ্বীপপাদ্যা’  এই সন্নযাসদ্ীক্ষা গ্রহে কচরয়া সন্নযাসী 
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হইয়াচেপেন। চদ্বেীয় বযচক্তর সন্নযাপসর সময় স্বামীজী আমাপদ্র পাাঁিজনপক ্রহমেরিযে্রহপে 

দ্ীচক্ষে কচরয়াচেপেন এবং অবচিষ্ট কয়জন পপর চনউ ইয়কে নগপর স্বামীজীর েত্রেয অপর 

কপয়কজন চিপষযর সচহে একসপঙ্গ দ্ীক্ষা গ্রহে কচরয়াচেপেন।  

  

‘সহসযদ্বীপপাদ্যান’-এ গমনকাপে চিরীকৃে হইয়াচেে যয, আমরা পরস্পর চমচেয়া চমচিয়া 

একপযাপগ বাস কচরব; প্রপেযপকই গৃহকপমের চনজ চনজ অংি সম্পন্ন কচরপবন, োহাপে 

যকান বাপজ যোপকর সংস্পপিে আমাপদ্র গৃপহর িাচন্তভঙ্গ হইপে পাচরপব না। স্বামীজী 

একজন পাকা রাাঁধুনী চেপেন, এবং আমাপদ্র জনয প্রায়ই উপাপদ্য় বযঞ্জনাচদ্ প্রস্তুে 

কচরপেন। োাঁহার র্গরুপদ্পবর যদ্হাপন্তর পপর যখন চেচন োাঁহার র্গরুভ্রােৃগপের যসবা 

কচরপেন, যসই সময় চেচন রন্ধনকাযে চিচখয়াচেপেন। এই যুবকগে সংাবদ্ধ হইয়া যাহাপে 

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রিাচরে সেযসমূহ সমগ্র জগপে েোইয়া চদ্বার উপযুক্ত অচধকারী হইপে 

পাপরন, যসই উপেপিয োাঁহার র্গরুপদ্ব কেৃেক আরি চিক্ষা সমূ্পেে কচরবার ভার োাঁহারই 

উপর পচেয়াচেে। 

  

প্রচেচদ্ন প্রােেঃকাপে আমাপদ্র প্রপেযপকর চনচদ্েষ্ট কাযের্গচে যিষ হইবামাত্র (অপনক সময় 

োহার পূপবে) স্বামীজী আমাচদ্গপক—যয বৃহৎ নবিকখানাচটপে আমাপদ্র ক্লাপসর অচধপবিন 

হইে, যসখাপন সমপবে কচরয়া চিক্ষাদ্ান আরম্ভ কচরপেন। প্রচেচদ্ন চেচন যকান একচট 

চবপিষ চবষয় চনবোিন কচরয়া েইয়া েৎসম্বপন্ধ উপপদ্ি চদ্পেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীো, 

উপচনষৎ বা বযাসকৃে যবদ্ান্তসূত্র প্রভৃচে যকান ধমেগ্রন্থ েইয়া োহার বযাখযা কচরপেন। 

যবদ্ান্তসূপত্র যবদ্াপন্তর অন্তগেে মহাসেযর্গচে যেদূ্র সম্ভব স্বল্পাক্ষপর চনবদ্ধ আপে। 

োহাপদ্র কেো চক্রয়া চকেুই নাই এবং সূত্রকারগে প্রপেযক অনাবিযক পদ্ পচরহার 

কচরপে এে আগ্রহাচিে থাচকপেন যয, চহন্দুগপের মপধয একচট প্রবাদ্ আপে—সূত্রকার 

বরং োাঁহার একচট পুত্রপক পচরেযাগ কচরপে প্রস্তুে, চকন্তু োাঁহার সূপত্র একচট অচেচরক্ত 

অক্ষরও বসাইপে প্রস্তুে নন। 

  

অেযন্ত স্বল্পাক্ষর—প্রায় যহাঁয়াচের মে বচেয়া যবদ্ান্তসূত্রর্গচেপে ভাষযকারগপের মাথা 

খাটাইবার যপথষ্ট অবকাি আপে, এবং িঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, এই চেনজন চহন্দু 
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মহাদ্ািেচনক উহাপদ্র উপর চবস্তৃে ভাষয চেচখয়াপেন। প্রােেঃকাপের কপথাপকথনর্গচেপে 

স্বামীজী প্রথপম এই ভাষযর্গচের যকান একচট েইয়া, োরপর আর একচট ভাষয এইরূপ 

কচরয়া বযাখযা কচরপেন এবং যদ্খাইপেন—চকরূপপ প্রপেযক ভাষযকার োাঁহার চনজ 

মোনুযায়ী সূত্রর্গচের চবকৃোথে করার অপরাপধ অপরাধী, এবং যাহা োাঁহার চনজ বযাখযাপক 

সমথেন কচরপব, চনেঃসপঙ্কাপি যসইরূপ অথেই যসই সূপত্রর মপধয ঢুকাইয়া চদ্য়াপেন! যজার 

কচরয়া মূপের চবকৃোথে করা-রূপ কদ্ভযাস কে পুরােন, োহা স্বামীজী আমাচদ্গপক 

প্রায়ই যদ্খাইয়া চদ্পেন। 

  

কাপজই এই কপথাপকথনর্গচেপে যকানচদ্ন মধ্ববচেেে শুদ্ধাস্দ্বেবাদ্, আবার যকান চদ্ন বা 

রামানুজ-প্রিাচরে চবচিষ্টাস্দ্বেবাদ্ বযাখযাে হইে। েপব িঙ্কপরর বযাখযায় অেযন্ত িুোপিরা 

চবিার আপে বচেয়া উহা সহজপবাধয চেে না, সুেরাং যিষ পযেন্ত রামানুজই োত্রগপের 

মপনর মে বযাখযাকার রচহয়া যাইপেন। 

  

কখনও কখনও স্বামীজী ‘নারদ্ীয় ভচক্তসূত্র’ েইয়া বযাখযা কচরপেন। এই সূত্রর্গচেপে 

ঈশ্বরভচক্তর সংচক্ষপ্ত আপোিনা আপে, এবং উহা পাি কচরপে কথচেৎ ধারো হয়—

চহন্দুপদ্র প্রকৃে সবেগ্রাসী আদ্িে ঈশ্বরপপ্রম চকরূপ! যস-পপ্রম সেয সেযই সাধপকর মন 

হইপে অপর সমুদ্য় চিন্তা দূ্র কচরয়া োহাপক ভূপে-পাওয়ার মে পাইয়া বপস! 

চহন্দুগপের মপে ভচক্ত ঈশ্বপরর সচহে োদ্াত্মযভাব োভ কচরবার একচট প্রকৃষ্ট উপায়, এ 

উপায় ভক্তগপের স্বভাবেই ভাে োপগ। ঈশ্বরপক—যকবে োাঁহাপকই ভােবাসার নাম 

ভচক্ত। 

  

এই কপথাপকথনর্গচেপেই স্বামীজী সবেপ্রথম আমাচদ্পগর চনকট োাঁহার মহা্  আিাযে 

শ্রীরামকৃষ্ণপদ্পবর কথা সবেচবস্তাপর বেেনা কপরন—চকরূপপ স্বামীজী চদ্পনর পর চদ্ন োাঁহার 

সচহে কাে কাটাইপেন এবং চকরূপপ োাঁহাপক চনজ নাচস্তক মপের চদ্পক যঝাাঁক দ্মন 

কচরবার জনয কপিার যিষ্টা কচরপে হইে এবং উহা যয সমপয় সমপয় োাঁহার র্গরুপদ্বপক 

সন্তাচপে কচরয়া োাঁহাপক কাাঁদ্াইয়াও যফচেে—এই সকে কথা বচেপেন। শ্রীরামকৃপষ্ণর 

অপর চিষযগে প্রায়ই উপল্লখ কচরয়াপেন যয, শ্রীরামকৃষ্ণ োাঁহাচদ্গপক বচেপেন, স্বামীজী 
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একজন মুক্ত মহাপুরুষ, চবপিষভাপব োাঁহার কাপজ সাহাযয কচরবার জনযই আগমন 

কচরয়াপেন এবং চেচন যক, োহা জাচনবামাত্র িরীর োচেয়া চদ্পবন। চকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 

আরও বচেপেন যয, উক্ত সময় উপচিে হইবার পূপবে স্বামীজীপক শুধু ভারপেরই 

কেযাপের জনয নয়, চকন্তু অপর যদ্িসমূপহর জনযও যকান একচট চবপিষ কাযে কচরপে 

হইপব। চেচন প্রায় বচেপেন, ‘বহুদূ্পর আমার আরও সব ভক্ত আপে; োহারা এমন সব 

ভাষায় কথা বপে, যাহা আচম জাচন না।’  

  

‘সহস্রদ্বীপপাদ্যান’-এ সাে সপ্তাহকাে অচেবাচহে কচরয়া স্বামীজী চনউ ইয়পকে প্রেযাবেেন 

কচরপেন এবং পপর অনযত্র ভ্রমপে বাচহর হইপেন। নপভম্বপরর যিষ পযেন্ত চেচন ইংেপণ্ড 

বক্তৃো চদ্পে এবং োত্রগেপক েইয়া ক্লাস কচরপে োচগপেন। োরপর চনউ ইয়পকে 

প্রেযাবেেন কচরয়া যসখাপন পুনরায় ক্লাস আরম্ভ কচরপেন। এই সমপয় োাঁহার োত্রগে 

জস্নক উপযুক্ত সাপঙ্কচেক-চেখনচবৎপক (stenographer) সংগ্রহ কচরয়াচেপেন এবং 

এইরূপপ স্বামীজীর উচক্তর্গচে চেচপবদ্ধ করাইয়া রাচখয়াচেপেন। এই ক্লাপসর বক্তৃোর্গচে 

চকেুচদ্ন পপরই পুস্তকাকাপর প্রকাচিে হইয়াচেে। এই পুস্তকর্গচে ও পুচস্তকাকাপর চনবদ্ধ 

োাঁহার সাধারেসমপক্ষ বক্তৃোর্গচেই আজ স্বামী চবপবকানপন্দর আপমচরকায় প্রিারকাপযের 

িায়ী স্মৃচেচিহ্নরূপপ বেেমান রচহয়াপে। আমাপদ্র মপধয যাাঁহারা এই বক্তৃোর্গচেপে 

উপচিে থাচকবার যসৌভাগয োভ কচরয়াচেপেন, োাঁহাপদ্র চনকট মুচেে পৃষ্ঠার্গচেপে 

স্বামীজীপক যযন আবার জীবন্ত যবাধ হয় এবং চেচন যযন োাঁহাপদ্র সচহে কথা 

কচহপেপেন, এইরূপ মপন হয়। োাঁহার বক্তৃোর্গচে যয এরূপ যথাযথভাপব চেচপবদ্ধ 

হইয়াচেে, যসজনয কৃচেত্ব একজপনর—চযচন পপর স্বামীজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত 

হইয়াচেপেন। র্গরু ও চিষয উভপয়রই কাযে চনষ্কামপপ্রম-প্রসূে চেে, সুেরাং ঐ কাপযের 

উপর ঈশ্বপরর আিীবোদ্ বচষেে হইয়াচেে। 

  

এস. ই. ওয়াপডা 

( S .  E .  Wa l d o )  

  

চনউ ইয়কে, ১৯০৮ 
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