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১. ভচির প্রস্তুচি-িযাগ 

গ ৌণী ভচির কথা সংক্ষেক্ষপ গেষ কচরয়া আমরা পরাভচির আক্ষ ািনায় প্রক্ষেে 

কচরক্ষেচি। এখন এই পরাভচি-অভযাক্ষসর জনয প্রস্তুে হইোর গেষ সাধনচির কথা 

চেক্ষেিনা করা যাক। সেবপ্রকার সাধক্ষনর উক্ষেেয আত্মশুচি—নাম-সাধন, প্রেীক ও 

প্রচেমাচির উপাসনা এেং অনযানয অনুষ্ঠান গকে  আত্মশুচির জনয। চকন্তু শুচিকারক 

সমুিয় সাধক্ষনর মক্ষধয েযা ই সেবক্ষেষ্ঠ—উহা েযেীে গকহ এই পরাভচির রাক্ষজয প্রক্ষেেই 

কচরক্ষে পাক্ষর না। অক্ষনক্ষকর পক্ষে এই েযা  অচে ভয়ােহ েযাপার গোধ হইক্ষে পাক্ষর, 

চকন্তু েযা  েযেীে গকানরূপ আধযাচত্মক উন্নচেই সম্ভে নয়; সক  গযাক্ষ ই এই েযা  

আেেযক। এই েযা ই ধক্ষমবর গসাপান—সমুিয় সাধক্ষনর অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেক্ষপ েচ ক্ষে 

গ ক্ষ —েযা ই প্রকৃে ধমব। যখন মানোত্মা সংসাক্ষরর সমুিয় েস্তু িূক্ষর গলচ য়া  ভীর 

েত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান কক্ষর, যখন চিেনযস্বরূপ মানে েুচিক্ষে পাক্ষর, গিহরূপ জক্ষে েি 

হইয়া জে হইয়া যাইক্ষেচি এেং ক্রমেঃ চেনাক্ষের পক্ষথ অগ্রসর হইক্ষেচি, েখন গস 

জেপিাথব হইক্ষে চনক্ষজর িৃচি সরাইয়া  য়—েখনই েযা  আরম্ভ হয়, েখনই প্রকৃে 

আধযাচত্মক উন্নচে আরম্ভ হয়। কমবক্ষযা ী সমুিয় কমবল  েযা  কক্ষরন, চেচন গয-সক  

কমব কক্ষরন, োহার লক্ষ  চেচন আসি হন না, চেচন ঐচহক ো পারচত্রক গকান  াক্ষভর 

জনয আগ্রহাচিে হন না। রাজক্ষযা ীর মক্ষে সমুিয় প্রকৃচের  েয—পুরুষ ো আত্মাক্ষক 

চেচিত্র সুখদঃখ গভা  করাক্ষনা। ইহার লক্ষ  আত্মা েুচিক্ষে পাক্ষরন, প্রকৃচে হইক্ষে চেচন 

চনেয স্বেন্ত্র ো পৃথক্। মানোত্মাক্ষক জাচনক্ষে হইক্ষে—চেচন চিরকা  চিেনযস্বরূপই চিক্ষ ন, 

আর জক্ষের সচহে োাঁহার সংক্ষযা  গকে  সামচয়ক, েচণকমাত্র। রাজক্ষযা ী প্রকৃচের 

সমুিয় সুখদঃখ গভা  কচরয়া অচভজ্ঞোর চভের চিয়া চেরাক্ষ যর চেো  াভ কক্ষরন। 

জ্ঞানক্ষযা ীর চেরা য সেবাক্ষপো কক্ষ ার। কারণ োাঁহাক্ষক প্রথম হইক্ষেই এই োস্তেরূক্ষপ 

িৃেযমান প্রকৃচেক্ষক চমথযা মায়া েচ য়া জাচনক্ষে হয়। োাঁহাক্ষক েুচিক্ষে হয়, প্রকৃচেক্ষে যে 

চকিু েচির প্রকাে গিচখক্ষেচি, সেই আত্মার েচি, প্রকৃচের নয়। োাঁহাক্ষক প্রথম হইক্ষেই 

জাচনক্ষে হয়, সেবপ্রকার জ্ঞান—সেবপ্রকার অচভজ্ঞো আত্মাক্ষেই অন্তচনবচহে রচহয়াক্ষি, 
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প্রকৃচেক্ষে নাই। সুেরাং গকে  চেিারজচনে ধারণার েক্ষ  োাঁহাক্ষক এক্ষকোক্ষর সমুিয় 

প্রাকৃচেক েন্ধন চিন্ন কচরক্ষে হয়। প্রকৃচে ও প্রাকৃচেক সমুিয় পিাথব ইন্দ্রজাক্ষ র নযায় 

োাঁহার সম্মুখ হইক্ষে অন্তচহবে হয়, চেচন স্ব-মচহমায় চেরাজ কচরক্ষে গিিা কক্ষরন। 

  

সক  প্রকার চেরা য অক্ষপো ভচিক্ষযা ীর চেরা য খুে স্বাভাচেক। ইহাক্ষে গকান 

কক্ষ ারো নাই, গজার কচরয়া চকিু িাচেক্ষে হয় না। ভক্ষির েযা  অচে সহজ—িাচরচিক্ষকর 

িৃক্ষেযর মেই অচে স্বাভাচেক; এই েযাক্ষ রই প্রকাে আমরা আমাক্ষির িেুচিবক্ষক প্রচেচিন 

গিচখক্ষে পাই—যচিও অল্প-চেস্তর চেকৃেরূক্ষপ। গকান পুরুষ গকান নারীক্ষক ভা োচসক্ষে 

শুরু কচর ; চকিুচিন োক্ষি গস আর একজনক্ষক ভা োচস , প্রথমচিক্ষক িাচেয়া চি । ঐ 

প্রথম নারীচির চিন্তা ধীক্ষর ধীক্ষর োন্তভাক্ষে োহার মন হইক্ষে িচ য়া গ  ; গস আর ঐ 

নারীর অভাে গোধ কচর  না। এোর মক্ষন কক্ষরা গকান নারী গকান পুরুষক্ষক 

ভা োচসক্ষেক্ষি। গস আোর যখন অপর এক পুরুষক্ষক ভা োক্ষস, েখন এই প্রথম 

পুরুষচির কথা গযন োহার মন হইক্ষে সহক্ষজই িচ য়া যায়। গকান গ াক হয়ক্ষো চনক্ষজর 

েহরক্ষক ভা োক্ষস। ক্রমেঃ গস চনক্ষজর গিেক্ষক ভা োচসক্ষে আরম্ভ কচর । েখন োহার 

চনক্ষজর েুদ্র েহক্ষরর জনয গয প্র াঢ় ভা োসা, োহা স্বভােেই িচ য়া গ  । আোর মক্ষন 

কর, গকান গ াক সমুিয় জ ৎক্ষক ভা োচসক্ষে চেচখ , েখন োহার স্বক্ষিোনুরা , চনজ 

গিক্ষের জনয প্রে  উন্মত্ত ভা োসা িচ য়া যায়। োহাক্ষে োহার চকিু কি হয় না। এই 

ভাে োোইোর জনয োহাক্ষক চকিু গজার কচরক্ষে হয় না। অচেচেে গ াক ইচন্দ্রয়সুক্ষখ 

উন্মত্ত, চেচেে হইক্ষে থাচকক্ষ  গস েুচিেৃচত্তর িিবায় অচধকের সুখ পাইক্ষে থাক্ষক। েখন 

গস চেষয়ক্ষভাক্ষ  আর েে সুখ পায় না। কুকুর ও েযাঘ্র খািয পাইক্ষ  গযরূপ স্ফূচেবর সচহে 

গভাজন কচরক্ষে থাক্ষক, গকান মানুক্ষষর পক্ষে গসরূপ সম্ভে নয়। আোর মানুষ েুচিেক্ষ  

নানা চেষয় জাচনয়া ও নানা কাযব সম্পািন কচরয়া গস সুখ অনুভে কক্ষর, কুকুর কখনও 

োহা অনুভে কচরক্ষে পাক্ষর না। প্রথক্ষম ইচন্দ্রয় হইক্ষে সুখানুভূচে হইয়া থাক্ষক, চকন্তু যখনই 

গকান প্রাণী জীেক্ষনর উচ্চস্তক্ষর উন্নীে হয়, েখনই এই চনম্নজােীয় সুক্ষখর মূ য োহার 

কাক্ষি কচময়া যায়। মনুষযসমাক্ষজ গিখা যায়, মানুষ যেই পশুর েু য হয়, গস েেই 

েীব্রভাক্ষে ইচন্দ্রয়সুখ অনুভে কক্ষর; আর যেই োহার চেোচির উন্নচে হয়, েেই 
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েুচিেৃচত্তর পচরিা নায় ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চেষক্ষয় োহার সুখানুভূচে হইক্ষে থাক্ষক। 

এইরূক্ষপ মানুষ যখন েুচির ো মক্ষনােৃচত্তর অেীে ভূচমক্ষে আক্ষরাহণ কক্ষর, যখন গস 

আধযাচত্মকো ও চিেযানুভূচের ভূচমক্ষে আক্ষরাহণ কক্ষর, েখন গস এমন এক আনক্ষের 

অেস্থা  াভ কক্ষর, যাহার েু নায় ইচন্দ্রয়েৃচত্ত ো েুচিেৃচত্ত-পচরিা নাজচনে সুখ েূনয 

েচ য়া মক্ষন হয়। এরূপ হওয়া খুেই স্বাভাচেক। যখন িন্দ্র উজ্জ্ব ভাক্ষে গোভা পায়, েখন 

োরা ণ চনষ্প্রভ হইয়া যায়। আোর সূযব উচিে হইক্ষ  িন্দ্রও চনষ্প্রভ ভাে ধারণ কক্ষর। 

ভচির জনয গয চেরাক্ষ যর প্রক্ষয়াজন, োহা গকান চকিুক্ষক নি কচরয়া পাইক্ষে হয় না। 

গযমন গকান ক্রমেধবমান আক্ষ াক্ষকর চনকি অক্ষল্পাজ্জ্ব  আক্ষ াক স্বভােেই ক্রমেঃ চনষ্প্রভ 

হইক্ষে হইক্ষে গেক্ষষ এক্ষকোক্ষর অন্তচহবে হয়, গসইরূপ ভ েৎক্ষপ্রক্ষমান্মত্তোয় ইচন্দ্রয়েৃচত্ত ও 

েুচিেৃচত্ত-জচনে সুখসমূহ স্বভােেই চনষ্প্রভ হইয়া যায়। 

  

এই ঈশ্বরক্ষপ্রম ক্রমেঃ েচধবে হইয়া এমন এক ভাে ধারণ কক্ষর, যাহাক্ষক ‘পরাভচি’ েক্ষ । 

গয সাধক ঈশ্বক্ষরর জনয ঐরূপ গপ্রম  াভ কচরয়াক্ষিন, োাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠাক্ষনর আর 

আেেযকো থাক্ষক না, োক্ষের গকান প্রক্ষয়াজন থাক্ষক না; প্রচেমা, মচের, ভজনা য়, 

চেচভন্ন ধমবসম্প্রিায়, গিে, জাচে—এই-সে েুদ্র েুদ্র সীমােি ভাে ও েন্ধন আপনা 

হইক্ষেই িচ য়া যায়। চকিুই আর োাঁহাক্ষক োাঁচধক্ষে পাক্ষর না, চকিুই োাঁহার স্বাধীনো নি 

কচরক্ষে পাক্ষর না। জাহাজ হ াৎ িুম্বকপ্রস্তক্ষরর পাহাক্ষের চনকি আচসক্ষ  গপক্ষরকুলচ  আকৃি 

হইয়া পচেয়া যায়, আর েিাুলচ  জক্ষ র উপর ভাচসক্ষে থাক্ষক। ভ েৎকৃপা এইরূক্ষপ 

আত্মার েন্ধন অথবাৎ োহার স্বরূপ-প্রকাক্ষের চেঘ্নসমুহ অপসাচরে কচরয়া গিয়, েখন উহা 

মুি হইয়া যায়। সুেরাং ভচি াক্ষভর উপায়-স্বরূপ এই চেরা য-সাধক্ষন গকান কক্ষ ারো 

নাই, গকান ককবে ো শুষ্ক ভাে নাই, গকানরূপ সংগ্রাম নাই। ভিক্ষক োাঁহার হৃিক্ষয়র গকান 

ভােই িমন কচরক্ষে হয় না, িাচপয়া রাচখক্ষে হয় না, োাঁহাক্ষক েরং গসই-সক  ভাে প্রে  

কচরয়া ভ োক্ষনর চিক্ষক িাচ ে কচরক্ষে হয়। 
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২. ভক্তির বৈরাগয প্রপ্রমপ্রসূি 

প্রকৃচেক্ষে আমরা সেবত্রই গপ্রক্ষমর চেকাে গিচখক্ষে পাই। সমাক্ষজর মক্ষধয যাহা চকিু সুের 

ও মহৎ—সেই গপ্রমপ্রসূে; আোর কুৎচসে এেং চপোচিক েযাপারুলচ ও গসই একই 

গপ্রমেচির চেকার মাত্র। গয চিত্তেৃচত্ত হইক্ষে পচেপত্নীর চেশুি িাম্পেযক্ষপ্রম উদূ্ভে, অচে 

নীি কামেৃচত্তও গসই খচন হইক্ষে সঞ্জাে। ভাে গসই একই, েক্ষে চেচভন্ন গেক্ষত্র উহার 

প্রকাে চেচভন্ন। এই একই গপ্রম কাহাক্ষকও ভা  কাক্ষজ গপ্ররণা গিয় এেং গস িচরদ্রক্ষক 

সেবস্ব অপবণ কক্ষর আোর গকহ ো ইহারই প্রভাক্ষে চনজ ভ্রাোর   া কাচিয়া োহার 

যথাসেবস্ব অপহরণ কক্ষর। চিেীয় েযচি চনক্ষজক্ষক গযমন ভা োক্ষস, প্রথম েযচি অপরক্ষক 

গসইরূপ ভা োক্ষস। চিেীয় েযচির গেক্ষত্র গপ্রম ভ্রান্ত পক্ষথ িাচ ে; চকন্তু প্রথম গেক্ষত্র উহা 

চ ক পক্ষথ প্রযুি। গয-অচিক্ষে আমাক্ষির খািয প্রস্তুে হয়, োহাই আোর একচি চেশুক্ষক 

িগ্ধ কচরক্ষে পাক্ষর। ইহাক্ষে অচির চকিু গিাষ নাই, েযেহাক্ষর ও লক্ষ  োরেময হয়। 

অেএে গয-ক্ষপ্রমক্ষক দই েযচির প্রে  আসঙ্গসৃ্পহা ে া যায়, োহাই আোর অেক্ষেক্ষষ 

উচ্চনীি সেবপ্রাণীর গসই এক স্বরূক্ষপ চে ীন হইোর ইচ্ছারূক্ষপ সেবত্র প্রকাচেে। 

  

ভচিক্ষযা  গপ্রক্ষমর এই উচ্চেম চেকাক্ষের চেজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাচি ক্ষক চনয়চন্ত্রে 

কচরোর, গপ্রমক্ষক যথাথব পক্ষথ পচরিা না কচরোর, উহাক্ষক একচি নূেন উক্ষেক্ষেয েযেহার 

কচরোর এেং উহা হইক্ষে গেষ্ঠ ল —আধযাচত্মক োচন্ত ও আনে  াভ কচরোর উপায় 

প্রিেবন কক্ষর। ভচিক্ষযা  েক্ষ  না—েযা  কর ো িাচেয়া িাও; শুধু েক্ষ —ভা োক্ষসা, গসই 

উচ্চেম আিেবক্ষক ভা োক্ষসা। যাহার গপ্রক্ষমর আস্পি ঐরূপ, সেবপ্রকার নীিভাে 

স্বভােেই োহার মন হইক্ষে অন্তচহবে হইক্ষে। 

  

‘গোমার সম্বক্ষন্ধ আচম আর চকিু েচ ক্ষে পাচর না, শুধু েচ ক্ষে পাচরঃ েুচম আমার 

গপ্রমাস্পি। েুচম সুের, আহা! অচে সুের, েুচম স্বয়ং গসৌেযবস্বরূপ!’—হৃিক্ষয়র উচ্ছ্বাক্ষস 

ভক্ষিরা চিরকা  এইরূপ েক্ষ ন। ভচিক্ষযাক্ষ  আমাক্ষির শুধু এইিুকু কচরক্ষে হইক্ষে—

সুেক্ষরর প্রচে আমাক্ষির গয স্বাভাচেক আকষবণ, োহা ভ োক্ষনর চিক্ষক িাচ ে কচরক্ষে 
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হইক্ষে। প্রাক্ষণর সচহে ভা োস। মানুক্ষষর মুক্ষখ, আকাক্ষে, োরায় অথো িক্ষন্দ্র গয 

গসৌেক্ষযবর চেকাে গিখা যায়, োহা গকাথা হইক্ষে আচস ? উহা গসই ভ োক্ষনর সেবেযাপী 

গসৌেক্ষযবর আংচেক প্রকাে মাত্র। শ্রুচেক্ষে ে া হইয়াক্ষি, ‘োাঁহারই প্রকাক্ষে সকক্ষ র 

প্রকাে।’১ ভচির এই উচ্চভূচমক্ষে িণ্ডায়মান হও। উহা এক্ষকোক্ষর গোমাক্ষির েুদ্র আচম্ 

ভু াইয়া চিক্ষে। জ ক্ষের েুদ্র স্বাথবপর আসচিসমূহ েযা  কর। গকে  মানুষক্ষকই গোমার 

সাধারণ ো েিক্ষপো উচ্চের কাযবপ্রেৃচত্তর একমাত্র  েয মক্ষন কচরও না। সাচেরূক্ষপ 

অেচস্থে হইয়া প্রকৃচের সমুিয় েযাপার পযবক্ষেেণ কর। মানুক্ষষর প্রচে আসচিেূনয হও। 

গিখ, জ ক্ষে এই প্রে  গপ্রক্ষমর ভাে চকরূক্ষপ কাযব কচরক্ষেক্ষি। কখনও কখনও হয়ক্ষো 

একিা ধাক্কা আচস ; উহাও গসই পরমক্ষপ্রম াক্ষভর গিিার আনুষচঙ্গক েযাপার মাত্র। 

হয়ক্ষো গকাথাও একিু িন্দ্ব ো সংঘষব ঘচি , হয়ক্ষো কাহারও পিস্খ ন হই —এ-সেই 

গসই প্রকৃে উচ্চের গপ্রক্ষম আক্ষরাহণ কচরোর গসাপানমাত্র। সাচেস্বরূপ একিু িূক্ষর 

িাাঁোইয়া গিখ, চকভাক্ষে এই িন্দ্ব ও সংঘষব মানুষক্ষক প্রকৃে গপ্রক্ষমর পক্ষথ আ াইয়া গিয়। 

যখন গকহ এই সংসার-প্রোক্ষহর মক্ষধয থাক্ষক, েখন গস ঐ সংঘষবুলচ  অনুভে কক্ষর। চকন্তু 

যখনই উহার োচহক্ষর আচসয়া গকে  সাচেরূক্ষপ পযবক্ষেেণ কচরক্ষে, েখন গিচখক্ষে—অনন্ত 

প্রণা ীর মধয চিয়া ভ োন্ চনক্ষজক্ষক গপ্রমরূক্ষপ প্রকাচেে কচরক্ষেক্ষিন। 

  

‘গযখাক্ষনই একিু আনে গিচখক্ষে পাওয়া যায়, গসখাক্ষন গসই অনন্ত আনেস্বরূপ স্বয়ং 

ভ োক্ষনর অংে রচহয়াক্ষি, েুচিক্ষে হইক্ষে।’২ অচে চনম্নভাক্ষের আসচিক্ষেও ভ েৎক্ষপ্রক্ষমর 

েীজ অন্তচনবচহে আক্ষি। সংস্কৃে ভাষায় ভ োক্ষনর একচি নাম ‘হচর’। ইহার অথব এই—

চেচন সক ক্ষকই চনক্ষজর কাক্ষি আ-হরণ কচরক্ষেক্ষিন ো আকষবণ কচরক্ষেক্ষিন। োস্তচেক 

চেচনই আমাক্ষির ভা োসার একমাত্র উপযুি পাত্র। এই গয আমরা নানাচিক্ষক আকৃি 

হইক্ষেচি, চকন্তু আমাচি ক্ষক িাচনক্ষেক্ষি গক? চেচনই আমাচি ক্ষক োহার চিক্ষক ক্রমা ে 

িাচনক্ষেক্ষিন। প্রাণহীন জে—গস চক কখনও চিেনযোন্ আত্মাক্ষক িাচনক্ষে পাক্ষর? কখনই 

পাক্ষর না, কখনও পাচরক্ষেও না। একখাচন সুের মুখ গিচখয়া একজন উন্মত্ত হই । 

গ ািাকেক জে পরমাণু চক োহাক্ষক পা   কচর ? কখনই নয়। ঐ জে-পরমাণুসমূক্ষহর 

অন্তরাক্ষ  চনশ্চয়ই ঐশ্বচরক েচি ও ঐশ্বচরক গপ্রক্ষমর  ী া চেিযমান। অজ্ঞ গ াক্ষক উহা 
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জাক্ষন না, েথাচপ জ্ঞােসাক্ষর ো অজ্ঞােসাক্ষর গস উহা িারাই—গকে  উহা িারাই আকৃি 

হইক্ষেক্ষি। সুেরাং গিখা গ  , অচে চনম্নেম আসচিও ঈশ্বর হইক্ষে েচি সংগ্রহ কক্ষর।—

‘গহ চপ্রয়েক্ষম, পচের জনয গকহ পচেক্ষক ভা োক্ষস না, আত্মার জনযই পত্নী পচেক্ষক 

ভা োক্ষস।’ গপ্রচমকা পত্নী ণ ইহা জাচনক্ষে পাক্ষর, না জাচনক্ষেও পাক্ষর, েথাচপ েত্ত্বচি 

সেয। ‘গহ চপ্রয়েক্ষম, পত্নীর জনয পত্নীক্ষক গকহ ভা োক্ষস না, আত্মার জনযই পত্নী চপ্রয়া 

হয়।’৩  

  

এইরূপ গকহই চনক্ষজর সন্তানক্ষক অথো আর কাহাক্ষকও োহাক্ষিরই জনয ভা োক্ষস না, 

আত্মার জনযই ভা োচসয়া থাক্ষক। ভ োন্ গযন একচি েৃহৎ িুম্বক-প্রস্তর, আমরা গযন 

গ ৌহিূক্ষণবর নযায়। আমরা সকক্ষ ই সিাসেবিা োাঁহার িারা আকৃি হইক্ষেচি। আমরা 

সকক্ষ ই োাঁহাক্ষক  াভ কচরোর জনয গিিা কচরক্ষেচি। জ ক্ষে এই গয নানাচেধ গিিা—

এই-সকক্ষ র একমাত্র  েয গকে  স্বাথব হইক্ষে পাক্ষর না। অজ্ঞ েযচি ণ জাক্ষন না, োহারা 

চক কচরক্ষেক্ষি। োস্তচেক োহারা জীেক্ষনর সক  গিিার মধয চিয়া ক্রমা ে গসই 

পরমাত্মা-রূপ েৃহৎ িুম্বক্ষকর চনকিেেবী হইক্ষেক্ষি। আমাক্ষির এই কক্ষ ার জীেন-সংগ্রাক্ষমর 

 েয—োাঁহার চনকি যাওয়া এেং গেষ পযবন্ত োাঁহার সচহে একীভূে হওয়া। 

  

ভচিক্ষযা ীই এই জীেন-সংগ্রাক্ষমর অথব জাক্ষনন ও উহার উক্ষেেয েুক্ষিন, চেচন এই সংগ্রাম 

অচেক্রম কচরয়া আচসয়াক্ষিন; সুেরাং চেচন জাক্ষনন, উহার  েয চক, এই জনয চেচন 

সেবান্তঃকরক্ষণ এুলচ  হইক্ষে মুচি পাইক্ষে ইচ্ছা কক্ষরন। এ-সক  এোইয়া চেচন সক  

আকষবক্ষণর মূ কারণ হচরর চনকি এক্ষকোক্ষর যাইক্ষে িান। ইহাই ভক্ষির েযা —ভ োক্ষনর 

প্রচে এই প্রে  আকষবণ োাঁহার আর সক  আসচিক্ষক নাে কচরয়া গিয়। এই অনন্ত গপ্রম 

োাঁহার হৃিক্ষয় প্রক্ষেে কক্ষর, অনযানয আসচির গসখাক্ষন স্থান হয় না। ইহা িাো আর চক 

হইক্ষে পাক্ষর? ঈশ্বর-রূপ গপ্রমসমুক্ষদ্রর জক্ষ  ভচি েখন ভক্ষির হৃিয় পচরপূণব কচরয়া 

গিয়। গসখাক্ষন গিািখাক্ষিা ভা োসার স্থান আর গনই। ইহাই ভক্ষির েযা  ো চেরা য। 

োৎপযব এইঃ ভ োন্ চভন্ন সমুিয় চেষক্ষয় ভক্ষির গয চেরা য, োহা ভ োক্ষনর প্রচে পরম 

অনুরা  হইক্ষে উৎপন্ন। 
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পরাভচি- াক্ষভর জনয এইভাক্ষে প্রস্তুে হওয়াই আেেযক। এই চেরা য- াভ হইক্ষ  

পরাভচির উচ্চেম চেখক্ষর উচ োর িার গযন খুচ য়া যায়। েখনই আমরা েুচিক্ষে আরম্ভ 

কচর, পরাভচি চক। আর চযচন পরাভচির রাক্ষজয প্রক্ষেে কচরয়াক্ষিন, একমাত্র োাঁহারই 

েচ োর অচধকার আক্ষি, ধমবানুভূচের জনয োাঁহার পক্ষে প্রচেমাপূজা ো অনুষ্ঠানাচি 

চনষ্প্রক্ষয়াজন। চেচনই গকে  গসই পরম গপ্রমােস্থা  াভ কচরয়াক্ষিন, গযখাক্ষন সক  

মানক্ষের ভ্রােৃ্ অনুভে করা সম্ভে; অপক্ষর গকে  ইহা  ইয়া েৃথা োকযেযয় কক্ষর। চেচন 

েখন আর গকান গভি গিচখক্ষে পান না; মহান্ গপ্রমসমুদ্র োাঁহার অন্তক্ষর প্রক্ষেে কচরয়াক্ষি; 

েখন চেচন আমাক্ষির মে মানুষ পশু েরু  ো সূযব িন্দ্র োরা গিক্ষখন না, চেচন সেবত্র সে 

চকিুর মক্ষধয োাঁহার চপ্রয়েমক্ষক গিচখক্ষে পান। যাহার মুক্ষখর চিক্ষক চেচন োকান, োহারই 

চভের চেচন হচরর প্রকাে গিচখক্ষে পান। সূযব ো িক্ষন্দ্রর আক্ষ াক োাঁহারই প্রকােমাত্র। 

গযখাক্ষনই চেচন গকান গসৌেযব ো মহত্ত্ব গিচখক্ষে পান, গসখাক্ষনই চেচন অনুভে কক্ষরন—

সেই গসই ভ োক্ষনর। এরূপ ভি জ ক্ষে এখনও আক্ষিন, জ ৎ কখনই এরূপ ভি-

চেরচহে হয় না। এরূপ ভি সপবিি হইক্ষ  েক্ষ —আমার চপ্রয়েক্ষমর চনকি হইক্ষে িূে 

আচসয়াচি । এইরূপ েযচিরই গকে  চেশ্বজনীন ভ্রােৃভাে সম্বক্ষন্ধ চকিু েচ োর অচধকার 

আক্ষি। োাঁহার হৃিক্ষয় কখনও গক্রাধ ো গোক্ষভর সঞ্চার হয় না। োহয ইচন্দ্রয়গ্রাহয জ ৎ 

োাঁহার চনকি হইক্ষে চিরকাক্ষ র জনয অন্তচহবে। যখন গপ্রমেক্ষ  অেীচন্দ্রয় সেযক্ষক চেচন 

সেবিা গিচখক্ষে পান, েখন চক কচরয়া চেচন কু্রি হইক্ষেন? 
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৩. ভচিক্ত াক্তগর স্বাভাচৈকিা ও উহার 

রহসয 

অজুবন েীভ োনক্ষক চজজ্ঞাসা কচরয়াচিক্ষ ন, ‘যাাঁহারা সেবিা অেচহে হইয়া গোমার 

উপাসনা কক্ষরন, আর যাাঁহারা অেযি চনুলবক্ষণর উপাসক, এেদভক্ষয়র মক্ষধয কাহারা গেষ্ঠ 

গযা ী?’ েীভ োন্ েক্ষ ন, ‘যাাঁহারা আমাক্ষে মন সং ি কচরয়া চনেযযুি হইয়া পরম 

েিার সচহে আমার উপাসনা কক্ষরন, োাঁহারাই আমার গেষ্ঠ উপাসক, োাঁহারাই গেষ্ঠ 

গযা ী। যাাঁহারা ইচন্দ্রয়সংযম ও চেষক্ষয় সমেুচি অে ম্বন কচরয়া চনুলবণ, অচনক্ষিবেয, 

অেযি, সেবেযাপী, অচিন্তয, চনচেবকার, অি  চনেযস্বরূপক্ষক উপাসনা কক্ষরন, গসই 

সেবভূেচহক্ষে রে েযচি ণও আমাক্ষক  াভ কক্ষরন। চকন্তু যাাঁহাক্ষির মন অেযক্ষি আসি, 

োাঁহাক্ষির অচধকের কি হইয়া থাক্ষক; কারণ গিহাচভমানী েযচি অচে কক্ষি এই চনুলবণ 

ব্রক্ষে চনষ্ঠা  াভ কচরক্ষে পাক্ষর। চকন্তু যাাঁহারা সমুিয় কাযব আমাক্ষে সমপবণ কচরয়া 

মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধযান ও উপাসনা কক্ষরন, আচম োাঁহাচি ক্ষক েীঘ্রই পুনঃপুনঃ 

জন্মমৃেুযরূপ মহাসমুদ্র হইক্ষে উিার কচর, কারণ োাঁহাক্ষির মন সেবিাই আমার প্রচে 

সমূ্পণবরূক্ষপ আসি।’৪এখাক্ষন জ্ঞানক্ষযা  ভচিক্ষযা  উভয়ক্ষকই  েয করা হইয়াক্ষি। এমন 

চক, উিৃোংক্ষে উভক্ষয়রই  েণ প্রকাে করা হইয়াক্ষি, ে া যাইক্ষে পাক্ষর। জ্ঞানক্ষযা  

অেেয অচে মহান্; উহা েত্ত্বচেিাক্ষরর িারা পরব্রেক্ষক অনুভে কচরোর পথ। আর 

আশ্চক্ষযবর চেষয়, প্রক্ষেযক্ষকই ভাক্ষে—েত্ত্বচেিাক্ষরর িারা গস সে চকিু কচরক্ষে পাক্ষর। চকন্তু 

োস্তচেক জ্ঞানক্ষযা  অনুসাক্ষর জীেন-যাপন েে কচ ন েযাপার, উহাক্ষে অক্ষনক চেপিাে্া 

আক্ষি। 

  

জ ক্ষে দই প্রকার গ াক গিচখক্ষে পাওয়া যায়। একি  আসুর-প্রকৃচে—োহারা এই 

েরীরিাক্ষক সুখস্বাচ্ছক্ষেয রাখাই জীেক্ষনর িরম উক্ষেেয মক্ষন কক্ষর। আর যাাঁহারা 

গিেপ্রকৃচে, োাঁহারা এই েরীরক্ষক গকে  গকান চেক্ষেষ উক্ষেেয-সাধক্ষনর উপায় মক্ষন 
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কক্ষরন। োাঁহারা মক্ষন কক্ষরন, উহা গযন আত্মার উন্নচেসাধক্ষনর যন্ত্রচেক্ষেষ। কচথে আক্ষি, 

েয়োন চনজ উক্ষেেযচসচির জনয উিৃে কচরক্ষে পাক্ষর, কচরয়াও থাক্ষক। সুেরাং জ্ঞানমা ব 

গযমন সাধুেযচির উচ্চেম আিেব াক্ষভর প্রে  উৎসাহিাো, গসইরূপ অসাধু েযচিরও 

কাক্ষযবর সমথবক েচ য়া মক্ষন হয়। জ্ঞানক্ষযাক্ষ  ইহাই মহা চেপিাে্া। চকন্তু ভচিক্ষযা  অচে 

স্বাভাচেক ও মধুর। ভি জ্ঞানক্ষযা ীর মে অে উচ্চ স্তক্ষর উক্ষ ন না, সুেরাং োাঁহার  ভীর 

পেক্ষনর আে্াও নাই। এইিুকু েুচিক্ষে হইক্ষে গয, সাধক গয পক্ষথই অে ম্বন করুন না 

গকন, যেচিন না সমুিয় েন্ধন গমািন হইক্ষেক্ষি, েেচিন চেচন কখনই মুি হইক্ষে পাক্ষরন 

না। প্রশ্ন করা যাইক্ষে পাক্ষর, ভি এই সহজ পথ োচিয়া  ইয়া চকভাক্ষে মুচি াভ 

কচরক্ষেন? 

  

এই কক্ষয়কচি গলাক্ষক গিখা যায়, প্র াঢ় ভচি িারা চকরূক্ষপ জননকা ভা যেেী গ াপীর 

জীোত্মার পাপপুণযরূপ েন্ধন িূণব হইয়া চ য়াচি । ‘ ভ োক্ষনর চিন্তাজচনে পরমা্াক্ষি 

োাঁহার সমুিয় পুণযকমবজচনে েন্ধন েয়প্রাপ্ত হই , আর ভ োনক্ষক কাক্ষি না পাওয়ার 

মহাদঃক্ষখ োাঁহার সমুিয় পাপ গধৌে হইয়া গ  । েখন গকান েন্ধন না থাকায় গসই 

গ াপকনযা মুচি াভ কচরক্ষ ন।’৫ এই োেোকয হইক্ষে গেে েুিা যায়, ভচিক্ষযাক্ষ র 

ুলহয রহসয এই গয, মনুষযহৃিক্ষয়র যে প্রকার োসনা ো ভাে আক্ষি, উহার গকানচিই 

স্বরূপেঃ মে নয়; উহাচি ক্ষক ধীক্ষর ধীক্ষর চনয়চন্ত্রে কচরয়া ক্রমেঃ উচ্চাচভমুখী কচরক্ষে 

হইক্ষে—যেচিন না ঐ ভােুলচ  িরক্ষমাৎকষব  াভ কক্ষর। উহাক্ষির সক্ষেবাচ্চ  চে ভ োন্ , 

এেং অনযানয সক   চেই চনম্নাচভমুখী। ল  অনুসাক্ষর আমাক্ষির সমুিয় মক্ষনাভােক্ষক দই 

ভাক্ষ  চেভি করা যায়—সুখ ও দঃখ; গেক্ষষাি মক্ষনাভােক্ষক চক কচরয়া উচ্চাচভমুখী করা 

যায়, োহা ভাচেয়া সাধক চিক্ষেহারা হন। চকন্তু ভচিক্ষযা  চেো গিয়—ইহা সেয-সেযই 

সম্ভে। দঃক্ষখর প্রক্ষয়াজনীয়ো আক্ষি। চেষয় ো ধন  াভ কচরক্ষে না পাচরয়া যখন গকহ 

দঃখ পায়, েখন দঃখেৃচত্তক্ষক ভু  পক্ষথ িাচ ে করা হইক্ষেক্ষি। ‘গকন আচম গসই পরম 

পুরুষক্ষক  াভ করক্ষে পাচর াম না? গকন আচম ভ োনক্ষক পাই াম না?’—এই েচ য়া 

যচি গকহ যন্ত্রণায় অচস্থর হয়, েক্ষে গসই যন্ত্রণা োহার মুচির কারণ হইক্ষে। কক্ষয়কচি মুদ্রা 

পাইক্ষ  যখন গোমার আ্াি হয়, েখন েুচিক্ষে হইক্ষে, েুচম গোমার আ্াি-েৃচত্তক্ষক ভু  
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পক্ষথ িা াইক্ষেি। উহাক্ষক উচ্চের চেষক্ষয় গপ্ররণ কচরক্ষে হইক্ষে, আমাক্ষির সক্ষেবাচ্চ  েয 

ভ োক্ষনর চিন্তায় আনে গোধ কচরক্ষে হইক্ষে। অনযানয ভাে সম্বক্ষন্ধও এই একই কথা। 

ভি েক্ষ ন, উহাক্ষির গকানচিই মে নয়; সুেরাং চেচন ঐ ভােুলচ  েেীভূে কচরয়া 

চনচশ্চেভাক্ষে ঈশ্বরাচভমুখী কক্ষরন। 
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৪. ভচির প্রকাশক্তভদ 

ভ োক্ষন ভচি যেভাক্ষে প্রকাচেে হয়, এখাক্ষন োহার কক্ষয়কচি আক্ষ াচিে হইক্ষেক্ষি।৬ 

প্রথম—‘েিা’। গ াক্ষক মচের ও েীথবস্থানসমূক্ষহর প্রচে এে েিাসম্পন্ন গকন? এই-সক  

স্থাক্ষন ঈশ্বক্ষরর পূজা হয় েচ য়া, এই-সক  স্থাক্ষন গ ক্ষ  ঈশ্বক্ষরর ভাক্ষের উেীপনা হয় 

েচ য়া, এই-সক  স্থাক্ষনর সচহে ঈশ্বক্ষরর সত্তা জচেে। সক  গিক্ষেই গ াক্ষক 

ধমবািাযব ক্ষণর প্রচে এে েিাসম্পন্ন গকন? োাঁহারা সকক্ষ ই গসই এক ভ োক্ষনর মচহমাই 

প্রিার কক্ষরন; োাঁহাক্ষির প্রচে েিাসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাচেক। এই েিার মূ  ভা োসা। 

যাহাক্ষক আমরা ভা োচস না, োহার প্রচে েিাসম্পন্ন হইক্ষে পাচর না। 

  

োরপর ‘প্রীচে’—ভ েচচ্চন্তায় সুখ ো আনে অনুভে। ইচন্দ্রক্ষয়র চেষক্ষয় মানুষ চক েীব্র 

আনে অনুভে কচরয়া থাক্ষক! ইচন্দ্রয়সুখকর দ্রেয  াভ কচরক্ষে মানুষ সেবত্র িুচিয়া যায়, 

মহা চেপক্ষিরও সম্মুখীন হয়। ভক্ষির িাই চ ক এই প্রকার ভা োসা। ভ োক্ষনর চিক্ষক 

এই ভা োসার গমাে চলরাইক্ষে হইক্ষে। 

  

োরপর মধুরেম যন্ত্রণা ‘চেরহ’—গপ্রমাস্পক্ষির অভােজচনে মহাদঃখ। এই দঃখ জ ক্ষে 

সক  দঃক্ষখর মক্ষধয মধুর—অচে মধুর। ‘ভ োনক্ষক  াভ কচরক্ষে পাচর াম না, জীেক্ষন 

একমাত্র প্রাপ্তেয েস্তু পাই াম না’ েচ য়া মানুষ যখন অচেেয় েযাকু  হয় এেং গসজনয 

যন্ত্রণায় অচস্থর ও উন্ত্ত্ত হইয়া উক্ষ , েখনই েুচিক্ষে হইক্ষে ভক্ষির চেরহ-অেস্থা। মক্ষনর 

এই অেস্থা হইক্ষ  গপ্রমাস্পি েযেীে আর চকিু ভা   াক্ষ  না (ইের-চেচিচকৎসা)। পাচথবে 

গপ্রক্ষমও মাক্ষি মাক্ষি উন্মত্ত গপ্রচমক-ক্ষপ্রচমকার মক্ষধয এই চেরহ গিখা যায়। নর-নারীর 

পরস্পর-মক্ষধয প্র াঢ় প্রণয় হইক্ষ  োহারা যাহাচি ক্ষক ভা োক্ষস না, োহাক্ষির সাচন্নক্ষধয 

স্বভােেই একিু চেরচি গোধ কক্ষর। এইরূক্ষপ যখন পরাভচি হৃিক্ষয় প্রভাে চেস্তার 

কচরক্ষে থাক্ষক, েখন গয েস্তু চেষয় ো েযচি সাধক ভা োক্ষসন না, গসুলচ  সহয কচরক্ষে 

পাক্ষরন না। েখন ভ োন্ েযেীে অনয চেষক্ষয় কথা ে াও ভক্ষির পক্ষে চেরচিকর হইয়া 

পক্ষে। ‘োাঁহার চেষক্ষয়, গকে  োাঁহার চেষক্ষয় চিন্তা কর, অনয সক  কথা েযা  কর।’৭ 
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যাাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বক্ষন্ধ কথা েক্ষ ন, ভি োহাচি ক্ষকই েনু্ধ েচ য়া মক্ষন কক্ষরন; চকন্তু 

যাাঁহারা অনয চেষক্ষয় কথা েক্ষ ন, োাঁহাচি ক্ষক েত্রু েচ য়া মক্ষন হয়।  

  

আরও এক উচ্চ অেস্থা আক্ষস, যখন এই জীেনধারণও শুধু গপ্রমাস্পক্ষির জনয। উহা 

েযেীে এক মুহূক্ষেবর জনযও জীেনধারণ করা ভক্ষির পক্ষে অসম্ভে গোধ হয়। এই 

অেস্থার োেীয় নাম ‘েিথবপ্রাণস্থান’। আর গসই চপ্রয়েক্ষমর চিন্তা হৃিক্ষয় েেবমান থাক্ষক 

েচ য়াই এই জীেনধারক্ষণ সুখক্ষোধ হয়। সংক্ষেক্ষপ—চপ্রয়েক্ষমর চিন্তা আক্ষি েচ য়াই জীেন 

েখন মধুর েচ য়া মক্ষন হয়। 

  

েিীয়ো—োাঁহার হইয়া যাওয়া; ভচিমক্ষে সাধক যখন চসিােস্থা প্রাপ্ত হন, েখন এই 

‘েিীয়ো’ আক্ষস। যখন চেচন ভ োক্ষনর পাি স্পেব কচরয়া ধনয হন, েখন োাঁহার প্রকৃচে 

সমূ্পণবরূক্ষপ পচরেচেবে হইয়া যায়, চেশুি হইয়া যায়; েখন োাঁহার জীেক্ষনর উক্ষেেয পূণব 

হইয়া যায়। েথাচপ অক্ষনক ভি গকে  ঈশ্বক্ষরর উপাসনার জনযই জীেনধারণ কক্ষরন। 

এই জীেক্ষন ইহাই োাঁহাক্ষির একমাত্র সুখ—এচি োাঁহারা িাচেক্ষে িান না।‘গহ রাজন্, হচরর 

এোিৃে মক্ষনাহর ুলণরাচে গয, যাাঁহারা আত্মায় পরম েৃচপ্ত  াভ কচরয়াক্ষিন, যাাঁহাক্ষির 

হৃিয়গ্রচি চিন্ন হইয়াক্ষি, োাঁহারাও ভ োনক্ষক চনষ্কামভাক্ষে ভচি কচরয়া থাক্ষকন।’৮ ‘এই 

ভ োনক্ষক গিে ণ, মুমুেু ও ব্রেোিীরাও উপাসনা কচরয়া থাক্ষকন।’৯ যখন মানুষ 

চনক্ষজক্ষক এক্ষকোক্ষর ভুচ য়া চ য়াক্ষি েখনই এই ‘েিীয়ো’-অেস্থা  াভ হয়। সাধারণ 

ভা োসাক্ষেও গযমন গপ্রমাস্পক্ষির সক  চজচনষই গপ্রচমক্ষকর িক্ষে অমূ য েচ য়া গোধ 

হয়, গেমচন ভক্ষির চনকি সক ই পচেত্র েচ য়া গোধ হয়, কারণ সেই গয োাঁহার 

গপ্রমাস্পক্ষির। চপ্রয়েক্ষমর এক িুকরা েেও গস ভা োক্ষস; এরূক্ষপ গয ভ োনক্ষক 

ভা োক্ষস, গস সমুিয় জ ৎক্ষকও ভা োক্ষস; কারণ সমুিয় জ ৎই গয োাঁহার। 
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৫. চৈশ্বক্তপ্রম ও আত্মসমপপণ 

প্রথক্ষম সমচিক্ষক ভা োচসক্ষে না চেচখক্ষ  চকরূক্ষপ েযচিক্ষক ভা োসা যায়? ঈশ্বরই সমচি। 

সমগ্র জ ৎক্ষক যচি এক অখণ্ডস্বরূক্ষপ চিন্তা করা যায়, োহাই ঈশ্বর; আর িৃেযমান জ ৎ 

যখন পৃথক্ পৃথক্ রূক্ষপ গিখা যায়, েখনই উহা েযচি। সমচিক্ষক,  গসই সেব-েযাপীক্ষক—

গয এক অখণ্ড েস্তুর ভাক্ষের মক্ষধয েুদ্রের অখণ্ড ভােসমূহ (unities) অেচস্থে, োাঁহাক্ষক 

ভা োচসক্ষ ই সমগ্র জ ৎক্ষক ভা োসা সম্ভে। ভারেীয় িােবচনক ণ ‘চেক্ষেষ’  

( particular)  ইয়াই োন্ত নন, োাঁহারা েযচির চিক্ষক চেপ্রভাক্ষে িৃচিপাে কক্ষরন এেং 

োরপরই েযচি ো চেক্ষেষ ভােুলচ  গয সামানয ভাক্ষের অন্ত বে, োহার অক্ষিষক্ষণ প্রেৃত্ত 

হন। সেবভূক্ষের মক্ষধয এই ‘সামানয’  ( universal) ভাক্ষের অক্ষিষক্ষণই ভারেীয় িেবন ও 

ধক্ষমবর  েয। জ্ঞানীর  েয—যাাঁহাক্ষক জাচনক্ষ  সমুিয় জানা যায়, গসই সমচিভূে, এক, 

চনরক্ষপে, সেবভূক্ষের মধয ে সামানযভােস্বরূপ পুরুষক্ষক জানা। ভি িান—যাাঁহাক্ষক 

ভা োচসক্ষ  এই িরাির চেশ্বব্রোক্ষণ্ডর প্রচে ভা োসা জক্ষন্ম, গসই সেব ে পুরুষপ্রধানক্ষক 

সাোৎ উপ চি কচরক্ষে; গযা ীর আকাঙ্ক্ষা—গসই সকক্ষ র মূ ীভূে েচিক্ষক জয় করা, 

যাহাক্ষক জয় কচরক্ষ  সমুিয় জ ৎক্ষক জয় করা যায়। ভারেোসীর মক্ষনর ইচেহাস 

পযবক্ষেেণ কচরক্ষ  জানা যায়, চক জেচেজ্ঞান, চক মক্ষনাচেজ্ঞান, চক ভচিেত্ত্ব, চক িেবন—

সেব চেভাক্ষ ই উহা চিরকা  এই েহুর মক্ষধয এক সেব ে েক্ষত্ত্বর অপূেব অনুসন্ধাক্ষন 

চনক্ষয়াচজে। 

  

ভি ক্রক্ষম এই চসিাক্ষন্ত উপনীে হন গয, যচি একজক্ষনর পর আর একজনক্ষক 

ভা োচসক্ষে থাক্ষকা, েক্ষে েুচম অনন্তকাক্ষ র জনয উত্তক্ষরাত্তর অচধকসংখযক েযচিক্ষক 

ভা োচসয়া যাইক্ষে পার, চকন্তু সমগ্র জ ৎক্ষক গমাক্ষিই ভা োচসক্ষে সমথব হইক্ষে না। চকন্তু 

অেক্ষেক্ষষ যখন এই মূ  সেয অে ে হওয়া যায় গয, ঈশ্বর সমুিয় গপ্রক্ষমর সমচিস্বরূপ, 

মুি মুমুেু েি—জ ক্ষের সক  জীোত্মার সক  আকাঙ্ক্ষার সমচিই ঈশ্বর, েখনই 

সাধক্ষকর পক্ষে সেবজনীন গপ্রম সম্ভে হইক্ষে পাক্ষর। ভি েক্ষ নঃ ভ োন্ সমচি এেং গসই 
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িৃেযমান জ ৎ ভ োক্ষনর পচরচচ্ছন্ন ভাে—ভ োক্ষনর অচভেযচি মাত্র। সমচিক্ষক 

ভা োচসক্ষ  সমুিয় জ ৎক্ষকই ভা োসা হই । েখনই জ ক্ষের প্রচে ভা োসা ও 

জ ক্ষের চহেসাধন—সেই সহজ হইক্ষে। প্রথক্ষম ভ েৎপ্রক্ষমর িারা আমাচি ক্ষক এই 

েচি াভ কচরক্ষে হইক্ষে, নেুো জ ক্ষের চহেসাধন করা সম্ভে হইক্ষে না। ভি েক্ষ নঃ 

সেই োাঁহার, চেচন আমার চপ্রয়েম, আচম োাঁহাক্ষক ভা োচস। এইরূপ ভক্ষির চনকি 

ক্রমেঃ সেই পচেত্র েচ য়া গোধ হয়, কারণ সেই োাঁহার। সকক্ষ ই োাঁহার সন্তান, োাঁহার 

অঙ্গস্বরূপ, োাঁহারই প্রকাে। েখন চকভাক্ষে অপরক্ষক আঘাে কচরক্ষে পাচর? চকরূক্ষপই ো 

অপরক্ষক ভা  না োচসয়া থাচকক্ষে পাচর? ভ েৎক্ষপ্রম আচসক্ষ ই োহার সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ োহার 

চনচশ্চে ল স্বরূপ সেবভূক্ষে গপ্রম আচসক্ষে। আমরা যেই ভ োক্ষনর চিক্ষক অগ্রসর হই, 

েেই সমুিয় েস্তুক্ষক োাঁহার চভের গিচখক্ষে পাই। যখন সাধক এই পরাভচি াক্ষভ সমথব 

হন, েখন ঈশ্বরক্ষক সেবভূক্ষে িেবন কচরক্ষে আরম্ভ কক্ষরন, এইরূক্ষপ আমাক্ষির হৃিয় 

গপ্রক্ষমর এক অনন্ত প্রস্রেণ হইয়া িাাঁোয়। যখন আমরা এই গপ্রক্ষমর আরও উচ্চস্তক্ষর 

উপনীে হই, েখন এই জ ক্ষের সক  পিাক্ষথবর মক্ষধয গয পাথবকয আক্ষি, োহা এক্ষকোক্ষর 

িূরীভূে হয়। মানুষক্ষক েখন আর মানুষ েচ য়া গোধ হয় না, ভ োন্ েচ য়াই গোধ হয়; 

অপরাপর জীেজন্তুও আর জীেজন্তু েচ য়া গোধ হয় না, ঈশ্বর েচ য়াই গোধ হয়। এমন 

চক, েযাঘ্রক্ষকও েযাঘ্র েচ য়া গোধ হইক্ষে না, ভ োক্ষনরই এক প্রকাে েচ য়া গোধ হইক্ষে। 

‘এইরূক্ষপ এই প্র াঢ় ভচির অেস্থায় সেবপ্রাণীই আমাক্ষির উপাসয হইয়া পক্ষে। সেবভূক্ষে 

হচরক্ষক অেচস্থে জাচনয়া জ্ঞানী েযচি সক ক্ষক অচেিচ েভাক্ষে ভা োক্ষসন।’ ১০ 

  

এইরূপ প্র াঢ় সেবেযাপক গপ্রক্ষমর ল  পূণব আত্মচনক্ষেিন ও ‘অপ্রচেকূ য’; এ অেস্থায় িৃঢ় 

চেশ্বাস হয় গয, সংসাক্ষর যাহা চকিু ঘক্ষি, োহার চকিুই আমাক্ষির অচনিকর নয়। েখনই 

গসই গপ্রচমক পুরুষ—দঃখ আচসক্ষ  ে ক্ষে পাক্ষরন, ‘স্বা ে দঃখ’; কি আচসক্ষ  েচ ক্ষে 

পাক্ষরন, ‘এস কি, েুচমও আমার চপ্রয়েক্ষমর চনকি হইক্ষে আচসক্ষেি।’ সপব আচসক্ষ  

সপবক্ষকও চেচন স্বা ে সম্ভাষণ কচরক্ষে পাক্ষরন। মৃেুয আচসক্ষ  এরূপ ভি মৃেুযক্ষক সহাক্ষসয 

অচভনেন কচরক্ষে পাক্ষরন। ‘ধনয আচম, আমার চনকি ইহারা আচসক্ষেক্ষি, সকক্ষ ই 

স্বা ে।’ ভ োন্ ও যাহা চকিু োাঁহার—গসই সকক্ষ র প্রচে প্র াঢ় গপ্রম হইক্ষে প্রসূে এই 
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পূণব চনভবরোর অেস্থায় ভক্ষির চনকি সুখ ও দঃক্ষখর চেক্ষেষ প্রক্ষভি থাক্ষক না। চেচন েখন 

দঃখকক্ষির জনয আর অচভক্ষযা  কক্ষরন না। আর গপ্রমস্বরূপ ভ োক্ষনর ইচ্ছার উপর সমূ্পণব 

চনভবরো অেেযই মহােীর্পূণব কাযবক াপজচনে যক্ষোরাচে অক্ষপো অচধকের 

োঞ্ছনীয়।’  

  

অচধকাংে মানুক্ষষর কাক্ষি গিহই সেবস্ব। গিহই োহাক্ষির চনকি সমগ্র চেশ্ব, গিক্ষহর সুখই 

োহাক্ষির িরম  েয। এই গিহ ও চিচহক গভা যেস্তুক্ষক উপাসনা করা-রূপ আসুচরক ভাে 

আমাক্ষির সকক্ষ র চভের প্রক্ষেে কচরয়াক্ষি। আমরা খুে  ম্বা-িওো কথা েচ ক্ষে পাচর, 

যুচির স্তক্ষর খুে উক্ষচ্চ উচেক্ষে পাচর, েথাচপ আমরা েকুচনর মে; যেই উক্ষচ্চ উচ য়াচি 

মক্ষন কচর না গকন, আমাক্ষির মন ভা াক্ষে  চ ে েক্ষের মাংসখক্ষণ্ডর প্রচে আকৃি। চজজ্ঞাসা 

কচর, আমাক্ষির েরীরক্ষক েযাক্ষঘ্রর কে  হইক্ষে রো কচরক্ষে হইক্ষে গকন? েযাক্ষঘ্রর েুধা 

চনোরক্ষণর জনয আমরা এই েরীর োহাক্ষক চিক্ষে পাচর না গকন? উহাক্ষে গো েযাক্ষঘ্রর 

েৃচপ্ত হইক্ষে; এই কাক্ষযবর সচহে আক্ষত্মাৎস ব ও উপাসনার চক খুে গেেী প্রক্ষভি? অহংক্ষক 

সমূ্পণবরূক্ষপ নাে কচরক্ষে পার না চক? গপ্রমধক্ষমবর ইহা অচে উচ্ি িূো, আর অচে অল্প 

গ াকই এই অেস্থা  াভ কচরয়াক্ষি। চকন্তু যেচিন না মানুষ সেবিা এইরূপ আত্মেযাক্ষ র 

জনয সেবান্তঃকরক্ষণ প্রস্তুে হয়, েেচিন গস পূণব ভি হইক্ষে পাক্ষর না। আমরা সকক্ষ ই 

কমক্ষেেী চকিু কাক্ষ র জনয েরীরিাক্ষক োাঁিাইয়া রাচখক্ষে পাচর এেং অল্পাচধক 

স্বাস্থযসক্ষম্ভা ও কচরক্ষে পাচর, চকন্তু োহাক্ষে চক হই ? আমরা েরীক্ষরর যেই যত্ন  ই না 

গকন, েরীর গো একচিন যাইক্ষেই। ইহার গকান স্থাচয়্ নাই। ধনয োহারা, যাহাক্ষির 

েরীর অপক্ষরর গসো কচরক্ষে কচরক্ষে মৃেুযমুক্ষখ পচেে হয়। ‘সাধু েযচি গকে  অপক্ষরর 

গসোর জনয ধন, এমন চক প্রাণ পযবন্ত উৎস ব কচরক্ষে সিা প্রস্তুে হইয়া থাক্ষকন। এই 

জ ক্ষে মৃেুযই একমাত্র সেয—এখাক্ষন যচি আমাক্ষির গিহ গকান মে কাক্ষজ না চ য়া ভা  

কাক্ষজ যায়, েক্ষে োহা খুে ভা  েচ ক্ষে হইক্ষে।’১১ আমরা গকান রূক্ষপ পঞ্চাে—গজার 

এক-ে েির োাঁচিক্ষে পাচর, চকন্তু োর পর?—মৃেুয। যাহা চকিু চমেক্ষণ উৎপন্ন, োহাই 

চেচলি হইয়া চেনি হইয়া যায়। এমন সময় আচসক্ষে, যখন উহা চেচলি হইক্ষেই হইক্ষে। 
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ঈো, েুি, মহম্মি, জ ক্ষের েে েে মহাপুরুষ এেং আিাযবরা সকক্ষ ই এই পক্ষথ 

চ য়াক্ষিন। 

  

ভি েক্ষ ন—এই েণস্থায়ী জ ক্ষে, গযখাক্ষন সেই ক্রমেঃ েয় পাইক্ষেক্ষি, এখাক্ষন আমরা 

যেিুকু সময় পাই, গসিুকুরই সিযেহার কচরক্ষে হইক্ষে। আর োস্তচেক জীেক্ষনর গেষ্ঠ 

েযেহার—জীেনক্ষক সেবভূক্ষের গসোয় চনযুি করা। ভয়ানক গিহেুচিই জ ক্ষে সেবপ্রকার 

স্বাথবপরোর মূ । আমাক্ষির মহাভ্রমঃ এই েরীরচি আচম; গয গকান প্রকাক্ষর হউক, উহাক্ষক 

রো কচরক্ষে হইক্ষে ও উহার স্বাচ্ছেয চেধান কচরক্ষে হইক্ষে। এই ভােই আমাক্ষির পরাক্ষথব 

জীেন উৎস ব কচরক্ষে গিয় না। যচি চনচশ্চেভাক্ষে জাক্ষনা গয, েুচম েরীর হইক্ষে সমূ্পণব 

পৃথক্ , েক্ষে এই জ ক্ষে এমন চকিুই নাই, যাহার সচহে গোমার চেক্ষরাধ উপচস্থে হইক্ষে; 

েখন েুচম সেবপ্রকার স্বাথবপরোর অেীে হইয়া গ ক্ষ । এই জনয ভি েক্ষ ন, 

‘আমাচি ক্ষক জ ক্ষের সক  পিাথব সম্বক্ষন্ধ মৃেেৎ থাচকক্ষে হইক্ষে,’ এেং ইহাই োস্তচেক 

আত্মসমপবণ—েরণা চে। ‘গোমার ইচ্ছা পূণব হউক’—এই োক্ষকযর অথবই ঐ আত্মসমপবণ 

ো েরণা চে। স্বাক্ষথবর জনয সংগ্রাম করা এেং সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ মক্ষন করা—ভ োক্ষনর ইচ্ছাক্ষেই 

আমাক্ষির দেব ো ও সাংসাচরক আকাঙ্ক্ষা জচন্ময়া থাক্ষক, ইহা চনভবরো নয়। হইক্ষে পাক্ষর, 

আমাক্ষির স্বাথবপূণব কাযবাচি হইক্ষেও ভচেষযক্ষে আমাক্ষির মঙ্গ  হয়, চকন্তু োহা ভ োন্ 

গিচখক্ষেন, োহাক্ষে গোমার আমার চকিু কচরোর নাই। প্রকৃে ভি চনক্ষজর জনয কখনও 

চকিু ইচ্ছা কক্ষরন না ো গকান কাযব কক্ষরন না। ‘প্রভু গ াক্ষক গোমার নাক্ষম েে েে মচের 

চনমবাণ কক্ষর, গোমার নাক্ষম কে িান কক্ষর; আচম িচরদ্র, আমার চকিু নাই, োই আমার 

এই গিহ গোমার পািপক্ষে সমপবণ কচর াম। প্রভু, আমায় েযা  কচরও না।’—ইহাই 

ভিহৃিক্ষয়র  ভীর প্রক্ষিে হইক্ষে উচিে প্রাথবনা। চযচন একোর এই অেস্থার আস্বাি 

পাইয়াক্ষিন, োাঁহার চনকি এই চপ্রয়েম প্রভুর িরক্ষণ আত্মসমপবণ—জ ক্ষের সমুিয় ধন, 

প্রভু্, এমন চক মানুষ যেিূর মান যে ও গভা সুক্ষখর আো কচরক্ষে পাক্ষর, োহা 

অক্ষপোও গেষ্ঠ েচ য়া প্রেীে হয়। ভ োক্ষন চনভবরজচনে ‘এই োচন্ত আমাক্ষির েুচির 

অেীে’ ও অমূ য। আত্মসমপবণ হইক্ষে এই ‘অপ্রাচেকূ য’-অেস্থা  াভ হইক্ষ  সাধক্ষকর 

আর গকানরূপ স্বাথব থাক্ষক না; আর স্বাথবই যখন নাই, েখন আর োাঁহার স্বাথবহাচনকর েস্তু 
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জ ক্ষে চক থাচকক্ষে পাক্ষর? এই পরম চনভবক্ষরর অেস্থায় সেবপ্রকার আসচি সমূ্পণবরূক্ষপ 

অন্তচহবে হয়, গকে  গসই সেবভূক্ষের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভ োক্ষনর প্রচে সেবাে াহী 

ভা োসা অেচেি থাক্ষক। ভ োক্ষনর প্রচে এই আসচি জীোত্মার েন্ধক্ষনর কারণ নয়, 

েরং উহা চনঃক্ষেক্ষষ োহার সেব েন্ধন গমািন কক্ষর।  
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৬. পরাচৈদযা ও পরাভচি এক 

উপচনষদ্ পরা ও অপরা নামক দইচি চেিযা পৃথক্ ভাক্ষে উক্ষেখ কচরয়াক্ষিন; আর ভক্ষির 

চনকক্ষি এই পরাচেিযা ও পরাভচিক্ষে োস্তচেক চকিু প্রক্ষভি নাই। মুণ্ডক উপচনষক্ষি কচথে 

আক্ষি, ‘ব্রেজ্ঞানীরা েক্ষ ন, জাচনোর গযা য দই প্রকার চেিযা—পরা ও অপরা। উহার মক্ষধয 

অপরা চেিযা—ঋক্ষেি, যজুক্ষেবি, সামক্ষেি, অথেবক্ষেি, চেো অথবাৎ উচ্চারণ যচে ইেযাচির 

চেিযা, কল্প অথবাৎ যজ্ঞপিচে, েযাকরণ, চনরুি অথবাৎ চেচিক ে্দসসমুক্ষহর েুযৎপচত্ত ও 

োহাক্ষির অথব গয োক্ষের িারা জানা যায়, এেং িেঃ ও গজযাচেষ। আর পরাচেিযা োহাই, 

যাহা িারা গসই অেরক্ষক জাচনক্ষে পারা যায়।’ ১২ 

  

সুেরাং স্পি গিখা গ   গয, এই পরাচেিযাই ব্রেজ্ঞান। গিেীভা েক্ষে১৩ পরাভচির এই 

 েণুলচ  পাইঃ চে  গযমন এক পাত্র হইক্ষে পাত্রান্তক্ষর ঢাচ োর সময় অচেচিন্ন ধারায় 

পচেে হয়, গেমচন মন যখন অচেচচ্ছন্নভাক্ষে ভ োনক্ষক স্মরণ কচরক্ষে থাক্ষক, েখনই 

পরাভচির উিয় হইয়াক্ষি েুচিক্ষে হইক্ষে। অচেচচ্ছন্ন অনুরাক্ষ র সচহে ভ োক্ষনর চিক্ষক 

হৃিয় ও মক্ষনর এরূপ অচেরে ও চনেয চস্থরোই মানে-হৃিক্ষয় সক্ষেবাচ্চ ভ েৎ-ক্ষপ্রক্ষমর 

প্রকাে। আর সক  প্রকার ভচি গকে  এই পরাভচির—‘রা ানু া’ ভচির গসাপানমাত্র। 

যখন সাধক্ষকর হৃিক্ষয় পরানুরাক্ষ র উিয় হয়, েখন োাঁহার মন সেবিাই ভ োক্ষনর চিন্তা 

কচরক্ষে, আর চকিুই োাঁহার স্মৃচেপক্ষথ উচিে হইক্ষে না। চেচন চনজ মক্ষন েখন ভ োক্ষনর 

চিন্তা িাো অনয গকান চিন্তাক্ষক স্থান চিক্ষেন না। োাঁহার আত্মা সমূ্পণব পচেত্র হইয়া 

মক্ষনাজ ক্ষের ও জেজ ক্ষের স্থূ  সূক্ষ্ম সেবপ্রকার েন্ধন অচেক্রম কচরয়া োন্ত ও মুি 

ভাে ধারণ কচরক্ষে। এরূপ গ াকই গকে  ভ োনক্ষক চনজ হৃিক্ষয় উপাসনা কচরক্ষে সেম| 

োাঁহার চনকক্ষি অনুষ্ঠান-পিচে, প্রেীক ও প্রচেমা, োোচি ও মোমে সেই অনােেযক 

হইয়া পক্ষে—উহাক্ষির িারা োাঁহার আর গকান উপকার হয় না। ভ োনক্ষক এরূপভাক্ষে 

ভা োসা েে সহজ নয়। 
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সাধারণ মানেীয় ভা োসা—গযখাক্ষন প্রচেিান পায়, গসখাক্ষনই েৃচি পায়; গযখাক্ষন 

প্রচেিান না পায়, গসখাক্ষন উিাসীনো আচসয়া ভা োসার স্থান অচধকার কক্ষর। চনোন্ত 

অল্প গেক্ষত্রই চকন্তু গকানরূপ প্রচেিান না পাইক্ষ ও গপ্রক্ষমর চেকাে গিখা যায়। একচি 

িৃিান্ত চিোর জনয আমরা অচির প্রচে পেক্ষঙ্গর ভা োসার সচহে ইহার েু না কচরক্ষে 

পাচর। পেঙ্গ আুলনক্ষক ভা োক্ষস, আর উহাক্ষে আত্মসমপবণ কচরয়া প্রাণেযা  কক্ষর। 

পেক্ষঙ্গর স্বভােই এইভাক্ষে অচিক্ষক ভা োসা। জ ক্ষে যে প্রকার গপ্রম িৃি হয়, েন্মক্ষধয 

গকে  গপ্রক্ষমর জনযই গয গপ্রম, োহাই সক্ষেবাচ্চ ও পূণব চনঃস্বাথব গপ্রম। এইরূপ গপ্রম 

আধযাচত্মকোর ভূচমক্ষে কাযব কচরক্ষে আরম্ভ কচরক্ষ ই পরাভচিক্ষে  ইয়া যায়। 
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৭. প্রপ্রম চত্রক্তকাণাত্মক 

গপ্রমক্ষক আমরা একচি চত্রক্ষকাণ-রূক্ষপ প্রকাে কচরক্ষে পাচর, উহার গকাণুলচ ই গযন উহার 

চেনচি অচেভাজয চেচেক্ষিযর প্রকােক। চেনচি গকাণ েযেীে একচি চত্রক্ষকাণ ো চত্রভুজ 

সম্ভে নয়, আর এই চেনচি  েণ েযেীে প্রকৃে গপ্রম সম্ভে নয়। গপ্রম-রূপ এই 

চত্রক্ষকাক্ষণর একচি গকাণঃ গপ্রক্ষম গকান ির-কষাকচষ ো গকনা-ক্ষেিার ভাে নাই। গযখাক্ষন 

গকান প্রচেিাক্ষনর আো থাক্ষক, গসখাক্ষন প্রকৃে গপ্রম সম্ভে নয়; গস- গেক্ষত্র উহা গকে  

গিাকানিাচরক্ষে পচরণে হয়। যেচিন পযবন্ত আমাক্ষির ভ োক্ষনর প্রচে ভয়চমচেে েিা ও 

আনু েয পা ক্ষনর জনয োাঁহার চনকি গকান-না-ক্ষকান অনুগ্রহ-প্রাচপ্তর ভাে থাক্ষক, েেচিন 

আমাক্ষির হৃিক্ষয় প্রকৃে গপ্রম থাচকক্ষে পাক্ষর না। ভ োক্ষনর চনকি চকিু প্রাচপ্তর আোয় 

যাহারা উপাসনা কক্ষর, োহারা ঐ অনুগ্রহ-প্রাচপ্তর আো না থাচকক্ষ  োাঁহাক্ষক উপাসনা 

কচরক্ষে না। ভি ভ োনক্ষক ভা োক্ষসন—চেচন গপ্রমাস্পি েচ য়া, প্রকৃে ভক্ষির এই চিেয 

ভাোক্ষেক্ষ র আর গকান গহেু নাই। 

  

কচথে আক্ষি, গকান সমক্ষয় এক েক্ষন এক রাজার সচহে জননক সাধুর সাোৎ হয়। চেচন 

সাধুর সচহে চকয়ৎেণ আ াপ কচরয়াই োাঁহার পচেত্রো ও জ্ঞাক্ষনর পচরিয় পাইয়া েেই 

সন্তুি হইক্ষ ন। পচরক্ষেক্ষষ োাঁহাক্ষক অনুক্ষরাধ কচরক্ষে  াচ ক্ষ ন, ‘আমাক্ষক কৃোথব কচরোর 

জনয আমার চনকি চকিু গ্রহণ কচরক্ষে হইক্ষে।’ সাধু চকিু গ্রহণ কচরক্ষে অস্বীকার কচরক্ষ ন 

ও েচ ক্ষ ন, ‘েক্ষনর ল  আমার প্রিুর আহার, পেবে-চনঃসৃে পচেত্র সচরৎ আমার পযবাপ্ত 

পানীয়, েৃে্ক্ আমার পযবাপ্ত পচরক্ষধয় এেং চ চরুলহা আমার যক্ষথি োসস্থান। গকন আচম 

গোমার ো অপক্ষরর চনকি চকিু  ইে?’ রাজা েচ ক্ষ ন, ‘আমাক্ষক অনু ৃহীে কচরোর জনয 

আমার সচহে রাজধানীক্ষে রাজপ্রসাক্ষি ি ুন এেং আমার চনকি হইক্ষে চকিু গ্রহণ করুন।’ 

অক্ষনক অনুনক্ষয়র পর চেচন অেক্ষেক্ষষ রাজার সচহে যাইক্ষে স্বীকার কচরক্ষ ন এেং োাঁহার 

সচহে প্রাসাক্ষি গ ক্ষ ন। িান কচরোর পূক্ষেব রাজা পুনঃপুনঃ প্রাথবনা কচরক্ষে  াচ ক্ষ নঃ গহ 

ভ োন্ আমাক্ষক আরও সন্তান-সন্তচে িাও, আরও ধন িাও, আরও রাজয িাও, আমার 
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েরীর নীক্ষরা  কর, ইেযাচি। রাজার প্রাথবনা গেষ হইোর পূক্ষেবই সাধু নীরক্ষে ঘক্ষরর োচহক্ষর 

িচ য়া গ ক্ষ ন। ইহা গিচখয়া রাজা হেেুচি হইয়া োাঁহার পশ্চাদ্  মন কচরক্ষে কচরক্ষে 

ডাচকয়া েচ ক্ষে  াচ ক্ষ ন, ‘প্রভু, আমার িান গ্রহণ না কচরয়াই িচ য়া গ ক্ষ ন?’ সাধু 

োাঁহার চিক্ষক চলচরয়া েচ ক্ষ ন, ‘চভেুক্ষকর কাক্ষি আচম চভো কচর না। েুচম চনক্ষজ গো 

একজন চভেুক; েুচম আোর চকভাক্ষে আমাক্ষক চকিু চিক্ষে পার? আচম এে মূখব নই গয, 

চভেুক্ষকর চনকি িান গ্রহণ কচরে। যাও আমার অনুসরণ কচরও না।’  

  

এই  ল্পচিক্ষে ধমবরাক্ষজয চভেুক আর ভ োক্ষনর প্রকৃে ভিক্ষির চভের গেে প্রক্ষভি 

গিখাক্ষনা হইয়াক্ষি। গকান ের াক্ষভর জনয, এমন চক মুচি াক্ষভর জনযও ভ োক্ষনর 

উপাসনা করা অধম উপাসনা। গপ্রম গকান পুরস্কার িায় না, গপ্রম সেবিা গপ্রক্ষমরই জনয। 

ভি ভ োনক্ষক ভা োক্ষসন, কারণ চেচন না ভা োচসয়া থাচকক্ষে পাক্ষরন না। িৃিান্তঃ 

েুচম একচি সুের প্রাকৃচেক িৃেয গিচখয়া উহা ভা োচসয়া গলচ ক্ষ ; েুচম ঐ িৃক্ষেযর 

চনকি হইক্ষে গকানরূপ অনুগ্রহ চভো কর না, আর গসই িৃেযও গোমার চনকি চকিুই 

প্রাথবনা কক্ষর না; েথাচপ উহা িেবন কচরয়া গোমার মক্ষন আনক্ষের উিয় হয়—উহা গোমার 

মক্ষনর অোচন্ত িূর কচরয়া গিয়, উহা গোমাক্ষক োন্ত কচরয়া গিয়, গোমাক্ষক েণকাক্ষ র 

জনয একরূপ মেবয স্বভাক্ষের ঊক্ষবব  ইয়া যায় এেং এক স্ব বীয় আনক্ষে মনক্ষক োন্ত 

কচরয়া গিয়। ইহাক্ষে প্রকৃে গপ্রক্ষমর ভাে, এেং এই চেচেিযই উি চত্রক্ষকাণাত্মক গপ্রক্ষমর 

একচি গকাণ। অেএে গপ্রক্ষমর পচরেক্ষেব চকিু িাচহও না, সেবিা িাোর আসন গ্রহণ কর। 

ভ োনক্ষক গোমার গপ্রম চনক্ষেিন কর, পচরেক্ষেব োাঁহার চনকি চকিু িাচহও না। 

  

গপ্রমরূপ চত্রক্ষকাক্ষণর চিেীয় গকাণঃ গপ্রক্ষম গকানরূপ ভয় নাই। যাহারা ভক্ষয় ভ োনক্ষক 

ভা োক্ষস, োহারা মনুষযাধম; োহাক্ষির মনুষযভােই পূণব চেকচেে হয় নাই। োহারা 

োচস্তর ভক্ষয় ভ োনক্ষক উপাসনা কক্ষর। োহারা মক্ষন কক্ষর ভ োন্ এক চেরাি পুরুষ, 

োাঁহার এক হক্ষস্ত িণ্ড, এক হক্ষস্ত িােুক; োাঁহার আজ্ঞা পা ন না কচরক্ষ  োহারা িচণ্ডে 

হইক্ষে। ভ োনক্ষক িক্ষণ্ডর ভক্ষয় উপাসনা করা অচে চনম্নক্ষেণীর উপাসনা। এইরূপ 

উপাসনাক্ষক যচি উপাসনা েচ ক্ষে হয়, েক্ষে উহা অচে অপচরণে ভাক্ষেরই উপাসনা। 
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যেচিন হৃিক্ষয় গকানরূপ ভয় থাক্ষক, েেচিন গসখাক্ষন ভা োসাও থাচকক্ষে চক কচরয়া? 

গপ্রম স্বভােেই সমুিয় ভয়ক্ষক জয় কচরয়া গলক্ষ । কল্পনা কর, এক েরুণী জননী পক্ষথ 

িচ য়াক্ষিন; একচি কুকুর ডাচকক্ষ ই চেচন ভয় পাইয়া োোোচে চনকিেম গকান  ৃক্ষহ 

প্রক্ষেে কক্ষরন। চকন্তু যচি োাঁহার চেশু োাঁহার সক্ষঙ্গ থাক্ষক এেং যচি একচি চসংহ চেশুচির 

উপর  ালাইয়া পক্ষে, েখন গসই জননী গকাথায় থাচকক্ষেন?—চসংক্ষহর মুক্ষখ। চেশুচিক্ষক 

োাঁিাইোর জনয অেেযই চেচন আপ্রাণ গিিা কচরক্ষেন। ভা োসা সেবচেধ ভয়ক্ষক জয় কক্ষর। 

আচম জ ৎ হইক্ষে পৃথক্—এই প্রকার একচি স্বাথবপর ভাে হইক্ষেই ভয় জক্ষন্ম। মনক্ষক 

স্ীণব কচরয়া আচম চনক্ষজক্ষক যে স্বাথবপর কচরয়া গলচ ে, আমার ভয়ও গসই পচরমাক্ষণ 

েৃচি পাইক্ষে। যচি গকহ মক্ষন কক্ষর, গস গকান কাক্ষজর নয়, চনশ্চয়ই গস ভক্ষয় অচভভূে 

হইক্ষে। আর চনক্ষজক্ষক যেই েুচ্ছ ও েুদ্র েচ য়া না ভাচেক্ষে, েেই গোমার ভয় কচময়া 

যাইক্ষে। যেচিন গোমার একচেেু ভয় আক্ষি, েেচিন গোমার মক্ষধয গপ্রম থাচকক্ষে পাক্ষর 

না। গপ্রম ও ভয় দইচি একত্র থাচকক্ষে পাক্ষর না। যাাঁহারা ভ োনক্ষক ভা োক্ষসন, োাঁহারা 

কখনই োাঁহাক্ষক ভয় কচরক্ষেন না। ‘ভ োক্ষনর নাম েৃথা  ইও না’—এই আক্ষিে শুচনয়া 

প্রকৃে ভ েৎক্ষপ্রচমক হাচসয়া উক্ষ ন। গপ্রক্ষমর ধক্ষমব ভ েচন্নো গকাথায়? গযরূক্ষপই হউক, 

প্রভুর নাম যে  ইক্ষে পার, েেই মঙ্গ । প্রকৃে ভি োাঁহাক্ষক ভা োক্ষস, োই গো োাঁহার 

নাম কক্ষর। 

  

গপ্রমরূপ চত্রক্ষকাক্ষণর েৃেীয় গকাণঃ গপ্রক্ষম প্রচেিন্দ্বীর স্থান নাই। গপ্রচমক্ষকর আর চিেীয় 

ভা োসার পাত্র থাচকক্ষে না, কারণ গপ্রক্ষমই গপ্রচমক্ষকর সক্ষেবাচ্চ আিেব রূপাচয়ে। যেচিন 

না ভা োসার পাত্র আমাক্ষির সক্ষেবাচ্চ আিেব হইয়া িাাঁোয়, েেচিন প্রকৃে গপ্রম সম্ভে 

নয়। হইক্ষে পাক্ষর, অক্ষনক স্থক্ষ  মানুক্ষষর ভা োসা ভু  পক্ষথ িাচ ে হয়, অপাক্ষত্র অচপবে 

হয়, চকন্তু গপ্রচমক্ষকর পক্ষে োাঁহার গপ্রমাস্পি সেবিা োহার সক্ষেবাচ্চ আিেব। একজন হয়ক্ষো 

জঘনযেম েযচিক্ষক ভা োচসক্ষেক্ষি, আর একজন—মহত্তম এক েযচিক্ষক ভা োচসক্ষেক্ষি, 

ো সক্ষত্ত্বও উভয়ত্র চনজ আিেবক্ষকই ভা োসা হইক্ষেক্ষি। প্রক্ষেযক েযচির উচ্চেম 

আিেবক্ষকই ‘ঈশ্বর’ ে া হয়। অজ্ঞ ো জ্ঞানী, সাধু ো পাপী, নর ো নারী, চেচেে ো 
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অচেচেে—সকক্ষ রই উচ্চেম আিেব ঈশ্বর। সমুিয় গসৌেযব, মহত্ত্ব ও েচির উচ্চেম 

আিেবসমূহ সমচিে কচরক্ষ ই গপ্রমময় ও গপ্রমাস্পি ভ োক্ষনর পূণবেম ভাে পাওয়া যায়। 

  

এই আিেবুলচ  প্রক্ষেযক েযচির মক্ষন গকান না গকানরূক্ষপ স্বভােেই েেবমান। উহারা গযন 

আমাক্ষিরই মক্ষনর অঙ্গ ো অংেচেক্ষেষ। মানেপ্রকৃচেক্ষে গয সক  চক্রয়ার চেকাে গিচখক্ষে 

পাওয়া যায়, ঐুলচ  সেই আিেবক্ষক েযােহাচরক জীেক্ষন পচরণে কচরোর গিিা। আমরা 

আমাক্ষির িেুচিবক্ষক সমাক্ষজ গয নানাচেধ কক্ষমবর প্রকাে ও আক্ষো ন গিচখক্ষে পাই, োহা 

চভন্ন চভন্ন আত্মার চেচভন্ন আিেবক্ষক কাক্ষযব পচরণে কচরোর গিিার ল মাত্র। চভেক্ষর যাহা 

আক্ষি, োহাই োচহক্ষর আচসোর গিিা কচরক্ষেক্ষি। মানেহৃিক্ষয় আিক্ষেবর এই চিরপ্রে  

প্রভাক্ষেই একমাত্র গপ্ররণােচি, যাহা মানেজাচের মক্ষধয সেে চক্রয়ােী । হইক্ষে পাক্ষর, 

েে েে জক্ষন্মর পর, সহস্র সহস্র েৎসর গিিার পর মানুষ েুচিক্ষে পাক্ষর—আমাক্ষির 

অন্তক্ষরর আিেব আনুযায়ী োচহরক্ষক  চেয়া েুচ োর গিিা ো োচহক্ষরর অেস্থাসমূক্ষহর 

সচহে চভেক্ষরর আিেবক্ষক সমূ্পণব খাপ খাওয়াইোর গিিা েৃথা। এইচি েুচিক্ষে পাচরক্ষ  

সাধক েচহজব ক্ষে চনক্ষজর আিেব প্রক্ষেপ কচরোর গিিা পচরেযা  কচরয়া গসই উচ্চেম 

গপ্রক্ষমর ভূচম হইক্ষে আিেবক্ষকই আিেবরূক্ষপ উপাসনা কক্ষর। সমুিয় চনম্নস্তক্ষরর আিেবুলচ  

এই পূণব আিক্ষেবর অন্ত বে। 

  

সকক্ষ ই এই কথার সেযো স্বীকার কক্ষরন গয, কুরূপার মক্ষধযও গপ্রচমক গহক্ষ ক্ষনর গসৌেযব 

গিচখয়া থাক্ষকন। োচহক্ষরর গ াক েচ ক্ষে পাক্ষর, গপ্রম অপাক্ষত্র প্রিত্ত হইক্ষেক্ষি, চকন্তু গপ্রচমক 

কুরূপা গিক্ষখন না, চেচন োাঁহার গহক্ষ নক্ষকই গিচখয়া থাক্ষকন। সুের ো কুৎচসে যাহাই 

হউক, গপ্রক্ষমর আধার প্রকৃেপক্ষে গযন একচি গকন্দ্র, োহার িাচরচিক্ষক আমাক্ষির 

আিেবুলচ  রূপাচয়ে হয়। সাধারণেঃ মানুষ চকক্ষসর উপাসনা কক্ষর?—অেেয গেষ্ঠ ভি 

গপ্রচমক্ষকর সেবােগ্রাহী পূণব ভাোিেব নয়। নরনারী ণ সাধারণেঃ চনজ চনজ অন্তক্ষরর 

আিেবক্ষকই উপাসনা কক্ষর। প্রক্ষেযক্ষকই চনজ চনজ আিেবক্ষক োচহক্ষর আচনয়া োহারই 

সম্মুক্ষখ ভূচমষ্ঠ হইয়া প্রণাম কক্ষর। োই গো আমরা গিচখক্ষে পাই, যাহারা চনক্ষজরা চনষ্ঠুর 

ও রিচপপাসু, োহারা এক রিচপপাসু ঈশ্বর কল্পনা কক্ষর, কারণ োহারা গকে  চনজ 
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চনজ ভাক্ষের উচ্চেম আিেবক্ষকই ভা োচসক্ষে পাক্ষর। এই জনযই সদ্ ভাোপন্ন েযচির 

ঈশ্বক্ষরর আিেব অচে উচ্চ, োাঁহার আিেব অপর েযচির আিেব হইক্ষে অেযন্ত পৃথক্। 
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৮. প্রপ্রক্তমর ভগৈাক্তের প্রমাণ চিচেই 

গয গপ্রচমক েযচি স্বাথবপরো,  াক্ষভর আকাঙ্ক্ষা ও পচরেেব-ভাক্ষের ঊক্ষবব উচ য়াক্ষিন এেং 

ঈশ্বর সম্বক্ষন্ধ যাাঁহার গকান ভয় নাই, োাঁহার আিেব চক? মহামচহমময় ঈশ্বরক্ষকও চেচন 

েচ ক্ষেন, ‘আচম গোমাক্ষক আমার সেবস্ব চিয়াচি, আমার চনক্ষজর েচ ক্ষে আর চকিুই নাই, 

েথাচপ গোমার চনকি হইক্ষে আচম আর চকিুই িাই না। োস্তচেক এমন চকিুই নাই, যাহা 

আচম ‘আমার’ েচ ক্ষে পাচর।’ সাধক যখন এই িৃঢ় চেশ্বাস  াভ কক্ষরন, েখন োহার 

আিেব গপ্রমজচনে পূণব চনভবীকোর আিক্ষেব পচরণে হয়। এই প্রকার সাধক্ষকর সক্ষেবাচ্চ 

আিক্ষেব গকান প্রকার ‘চেক্ষেষ্’রূপ স্ীণবো থাক্ষক না। উহা সােবক্ষভৌম গপ্রম, অনন্ত ও 

অসীম গপ্রম, উহাই গপ্রমস্বরূপ। গপ্রক্ষমর এই মহান্ আিেবক্ষক েখন গসই সাধক গকানরূপ 

প্রেীক ো প্রচেমার সহায়ো না  ইয়াই উপাসনা কক্ষরন। এই সেবাে াহী গপ্রমক্ষক ‘ইি’ 

েচ য়া উপাসনা করাই পরাভচি। অনয সক  প্রকার ভচি গকে  উহা  াক্ষভর 

গসাপানমাত্র। 

  

এই গপ্রমধমব অনুসরণ কচরক্ষে কচরক্ষে আমরা গয সল ো ো চেল োর সম্মুখীন হই, 

গস-সে এই আিেব াক্ষভর পক্ষথই ঘক্ষি। অন্তক্ষর একচির পর একচি েস্তু  ৃহীে হয় এেং 

আমাক্ষির আিেব উহার উপর এক্ষক এক্ষক প্রচেপ্ত হইক্ষে থাক্ষক। ক্রমেঃ এই সমুিয় 

োহযেস্তুই ক্রমচেস্তারেী  গসই অভযন্তরীণ আিেবক্ষক প্রকাে কচরক্ষে অেম হয়, এেং 

ভি স্বভােেই একচির পর একচি আিেব পচরেযা  কক্ষরন। অেক্ষেক্ষষ সাধক েুচিক্ষে 

থাক্ষকন, োহযেস্তুক্ষে আিেব উপ চি কচরোর গিিা েৃথা, আিক্ষেবর সচহে েু নায় সক  

োহযেস্তুই অচে েুচ্ছ। কা ক্রক্ষম চেচন গসই সক্ষেবাচ্চ ও সমূ্পণব গপ্রম  াভ কক্ষরন। উহা 

োাঁহার অন্তক্ষর জীেন্ত ও সেযস্বরূক্ষপ অনুভূে হয়। যখন ভি এই অেস্থায় উপনীে হন, 

েখন ‘ভ োনক্ষক প্রমাণ করা যায় চকনা? ভ োন্ সেবজ্ঞ ও সেবেচিমান চকনা?’—এই 

সক  প্রশ্ন চজজ্ঞাসা কচরক্ষে োাঁহার আর ইচ্ছাই হয় না। োাঁহার চনকি ভ োন্ গপ্রমময়, 

গপ্রক্ষমর সক্ষেবাচ্চ আিেব এেং এই ভােই োাঁহার পক্ষে যক্ষথি। গপ্রমরূপ েচ য়া ঈশ্বর 
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স্বেঃচসি, অনযপ্রমাণ-চনরক্ষপে। গপ্রচমক্ষকর চনকি গপ্রমমক্ষয়র অচস্ত্-প্রমাক্ষণর চকিুমাত্র 

আেেযকো নাই।োসক ঈশ্বক্ষরর অচস্ত্ প্রমাণ কচরক্ষে অনযানয ধক্ষমবর অক্ষনক যুচি 

আেেযক হয় েক্ষি, চকন্তু ভি এরূপ ঈশ্বক্ষরর চিন্তা কক্ষরন না ো কচরক্ষে পাক্ষরন না। এখন 

োাঁহার চনকি ভ োন্ গকে  গপ্রমস্বরূক্ষপ েেবমান। সকক্ষ র অন্তযবা চমরূক্ষপ োাঁহাক্ষক অনুভে 

কচরয়া ভি আনক্ষে েচ য়া উক্ষ ন, ‘গকহই পচের জনয পচেক্ষক ভা োক্ষস না, পচের 

অন্তযবামী আত্মার জনযই পচেক্ষক ভা োক্ষস। গকহই পত্নীর জনয পত্নীক্ষক ভা োক্ষস না, 

পত্নীর অন্তযবামী আত্মার জনযই পত্নীক্ষক ভা োক্ষস।’  

  

গকহ গকহ েক্ষ ন, স্বাথবপরোই মানুক্ষষর সেবপ্রকার কক্ষমবর মূ । উহাও গপ্রম, েক্ষে (ক্ষকান 

েস্তু ো েযচিক্ষে সীমােি হইয়া) ‘চেক্ষেষ’-ভাোপন্ন হওয়ায় উহা চনম্নস্তক্ষর নাচময়া চ য়াক্ষি 

মাত্র। যখন আচম চনক্ষজক্ষক জ ক্ষের সক  েস্তুক্ষে অেচস্থে ভাচে, েখন আমার গপ্রম 

চেশ্বেযাপী হয় এেং আমাক্ষে স্বাথবপরো থাচকক্ষে পাক্ষর না। চকন্তু যখন আচম ভ্রমেেেঃ 

চনক্ষজক্ষক চেশ্ব হইক্ষে চেচচ্ছন্ন েুদ্র প্রাণী মক্ষন কচর, েখন আমার গপ্রম স্ীণব ও ‘চেক্ষেষ’ 

ভাে ধারণ কক্ষর। গপ্রক্ষমর চেষয়ক্ষক স্ীণব ও সীমােি করায় আমাক্ষির ভ্রম িৃঢ় হইয়া 

যায়। এই জ ক্ষের সক  েস্তুই ঈশ্বর-প্রসূে, সুেরাং ভা োসার গযা য। চকন্তু ইহা সেবিা 

স্মরণ রাখা উচিে গয, সমচিক্ষক ভা োচসক্ষ  অংেুলচ ক্ষকও ভা োসা হই । এই 

সমচিই—গপ্রক্ষমর সক্ষেবাচ্চ স্তক্ষর উপনীে ভি ক্ষণর ভ োন্। ঈশ্বর-চেষয়ক অনযানয ভাে, 

যথা—স্ব বস্থ চপো, োস্তা, স্রিা, নানাচেধ মোমে, োে প্রভৃচে এরূপ ভক্ষির চনকি 

চনরথবক; োাঁহাক্ষির চনকি এ-সক্ষের গকান প্রক্ষয়াজনীয়ো নাই, কারণ পরাভচির প্রভাক্ষে 

োাঁহারা এক্ষকোক্ষর এই-সকক্ষ র ঊক্ষবব উচ য়া চ য়াক্ষিন। 

  

যখন অন্তর শুি, পচেত্র এেং ঐশ্বচরক গপ্রমামৃক্ষে পচরপূণব হয়, েখন ‘ঈশ্বর গপ্রমস্বরূপ’—

এই ভাে েযেীে ঈশ্বক্ষরর অনয সেবপ্রকার ধারণা ো ক্ষকাচিে ও অসমূ্পণব ো অনুপযুি 

েচ য়া পচরেযি হয়। োস্তচেক পরাভচির প্রভােই এইরূপ। েখন গস চসি ভি োাঁহার 

ভ োনক্ষক মচেক্ষর ো চ জবায় িেবন কচরক্ষে যান না; চেচন এমন স্থানই গিচখক্ষে পান না—

গযখাক্ষন ভ ােন্ নাই। চেচন োাঁহাক্ষক মচেক্ষরর চভেক্ষর গিচখক্ষে পান, োচহক্ষরও গিচখক্ষে 
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পান, সাধুর সাধুোয় গিচখক্ষে পান, পাপীর পাক্ষপও গিচখক্ষে পান, কারণ চেচন গয পূক্ষেবই 

োাঁহাক্ষক চনেযিীচপ্তমান্ ও চনেযেেবমান এক সেবেচিমান্ অচনেবাণ গপ্রমক্ষজযাচেঃরূক্ষপ চনজ 

হৃিক্ষয় স্বমচহমায় প্রচেচষ্ঠে কচরয়াক্ষিন। 
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৯. মােৈী ় ভাষা ় ভগৈৎ-ক্তপ্রক্তমর 

ৈণপো 

মানেীয় ভাষায় গপ্রক্ষমর এই সক্ষেবাচ্চ আিেব প্রকাে করা অসম্ভে। উচ্চেম মানে-কল্পনাও 

উহার অনন্ত পূণবো ও গসৌেযব অনুভে কচরক্ষে অেম। েথাচপ সেবক্ষিক্ষের চনম্ন ও উচ্চ 

ভাক্ষের গপ্রমধক্ষমবর সাধক ণক্ষক োাঁহাক্ষির গপ্রক্ষমর আিেব েুচিক্ষে ো েুিাইক্ষে চিরকা ই 

এই অনুপক্ষযা ী মানেীয় ভাষা েযেহার কচরক্ষে হইয়াক্ষি। শুধু োহাই নয়, চেচভন্ন প্রকাক্ষরর 

মানেীয় গপ্রমই এই অেযি ভ েৎ-ক্ষপ্রক্ষমর প্রেীকরূক্ষপ  ৃহীে হইয়াক্ষি। মানে ঐশ্বচরক 

চেষয়সমূহ চনক্ষজর মানেীয় ভাক্ষেই চিন্তা কচরক্ষে পাক্ষর, এেং গসই পূণব গকে  আমাক্ষির 

আক্ষপচেক ভাষাক্ষেই আমাক্ষির চনকি প্রকাচেে হইক্ষে পাক্ষর। সমুিয় জ ৎ আমাক্ষির 

চনকি গযন সীমার ভাষায় গ খা অসীক্ষমর কথা। এই কারক্ষণই ভক্ষিরা ভ োন্ ও োাঁহার 

উপাসনা-চেষক্ষয় গ ৌচকক গপ্রক্ষমর গ ৌচকক ভাষা ও ে্দসসমূহ েযেহার কচরয়া থাক্ষকন। 

  

পরাভচির কক্ষয়কজন গেষ্ঠ েযাখযাো এই চিেয গপ্রম চেচভন্ন উপাক্ষয় েুচিক্ষে ো েুিাইক্ষে 

গিিা কচরয়াক্ষিন। ইহার মক্ষধয সেবচনম্ন অেস্থাক্ষক ‘োন্ত ভচি’ েক্ষ । যখন মানুক্ষষর হৃিক্ষয় 

গপ্রমাচি প্রজ্বচ ে হয় নাই, োহয অনুষ্ঠানমূ ক প্রেীক্ষকাপাসনা অক্ষপো একিু উন্নে 

সাধারণ োন্ত ভা োসার উিয় হইয়াক্ষি মাত্র, উহাক্ষে েীব্রক্ষে সম্পন্ন গপ্রক্ষমর উন্মত্তো 

গমাক্ষিই নাই, েখন ঐ ভােক্ষক ‘োন্ত ভচি’ েক্ষ । গিচখক্ষে পাই, জ ক্ষে কেক গ াক 

আক্ষিন, োাঁহারা ধীক্ষর ধীক্ষর সাধনপক্ষথ অগ্রসর হইক্ষে ভা োক্ষসন, আর চকিু গ াক 

আক্ষিন, োাঁহারা িক্ষের মে গেক্ষ  িচ য়া যান। ‘োন্ত-ভি’ ধীর োন্ত নম্র। েিক্ষপো 

একিু উচ্চের ভাে—‘িাসয’; এ অেস্থায় মানুষ চনক্ষজক্ষক ঈশ্বক্ষরর িাস ভাক্ষে। চেশ্বাসী 

ভৃক্ষেযর প্রভুভচিই োাঁহার আিেব। 
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োর পর ‘সখয-ক্ষপ্রম’—এই সখয-ক্ষপ্রক্ষমর সাধক ভ োনক্ষক েচ য়া থাক্ষকন, ‘েুচম আমার 

প্রাক্ষণর সখা।’১৪ এরূপ ভি ভ োক্ষনর কাক্ষি হৃিয় উনু্মি কক্ষর, গযমন মানুষ েনু্ধর 

চনকি চনক্ষজর হৃিয় গখাক্ষ , এেং জাক্ষন—েনু্ধ োহার গিাক্ষষর জনয োহাক্ষক কখনই 

চেরস্কার কচরক্ষে না, েরং সেবিায় সাহাযয কচরক্ষে গিিা কচরক্ষে। েনু্ধিক্ষয়র মক্ষধয গযমন 

একিা সমান সমান ভাে থাক্ষক, গসইরূপ সখয-ক্ষপ্রক্ষমর সাধক ও োাঁহার সখারূপ 

ভ োক্ষনর মক্ষধয একিা সমভাক্ষের আিান প্রিান িচ ক্ষে থাক্ষক। সুেরাং ভ োন্ আমাক্ষির 

হৃিক্ষয়র অচে সচন্নচহে েনু্ধ হইক্ষ ন—গসই েনু্ধর চনকি আমরা আমাক্ষির জীেক্ষনর সে 

কথা খুচ য়া েচ ক্ষে পাচর, আমাক্ষির অন্তক্ষরর  ভীরেম প্রক্ষিক্ষের ুলপ্তভােুলচ  োাঁহার 

চনকি জানাইক্ষে পাচর। সমূ্পণব ভরসা আক্ষি গয, চেচন যাহাক্ষে আমাক্ষির মঙ্গ  হয়, োহাই 

কচরক্ষেন। এই ভাচেয়া আমরা এক্ষকোক্ষর চনচশ্চন্ত হইক্ষে পাচর। এ-অেস্থায় ভি 

ভ োনক্ষক োাঁহার সমান মক্ষন কক্ষরন। ভ োন্ গযন আমাক্ষির গখ ার সাথী, আমরা সকক্ষ  

গযন এই জ ক্ষে গখ া কচরক্ষেচি। গিক্ষ রা গযমন গখ া কক্ষর, গযমন মহামচহমাচিে 

রাজামহারাজা ণও গযমন চনজ চনজ গখ া গখচ য়া যান, গসইরূপ গপ্রমময় ভ োন্ ও চনজ 

জ ক্ষের সচহে গখ া কচরক্ষেক্ষিন। চেচন পূণব, োাঁহার চকিুরই অভাে নাই। োাঁহার সৃচি 

কচরোর প্রক্ষযাজন চক? আমরা কাযব কচর, োহার উক্ষেেয গকান অভােপূরণ, আর অভাে 

েচ ক্ষেই অসমূ্পণবো েুিায়। ভ োন্ পূণব, োাঁহার গকান অভাে নাই। গকন চেচন এই চনয়ে 

কমবময় সৃচি  ইয়া েযস্ত থাক্ষকন? োাঁহার উক্ষেেয চক? ভ োক্ষনর সৃচির উক্ষেেয-চেষক্ষয় 

আমরা গয-সক  উপনযাস কল্পনা কচর, গসুলচ   ল্প-চহসাক্ষে সুের হইক্ষে পাক্ষর, চকন্তু 

ঐুলচ র অনয গকান মূ য নাই। োস্তচেক সেই োাঁহার  ী া ো গখ া। এই জ ৎ োাঁহার 

গখ া—ক্রমা ে এই গখ া িচ ক্ষেক্ষি। োাঁহার পক্ষে সমুিয় জ ৎ চনশ্চয়ই গেষ পযবন্ত 

একচি মজার গখ ামাত্র। যচি েুচম িচরদ্র হও, েক্ষে িাচরদ্রযক্ষকই একচি গকৌেুক েচ য়া 

উপক্ষভা  কর; যচি ধনী হও, েক্ষে ঐ অেস্থাও আর একচি োমাোরূক্ষপ সক্ষম্ভা  কর। 

চেপি আক্ষস গো গেে মজা, আোর সুখ আচসক্ষ  মক্ষন কচরক্ষে হইক্ষে, এ আরও মজা। 

সংসার একচি ক্রীোক্ষেত্র—আমরা এখাক্ষন গেে নানারূপ গকৌেুক উপক্ষভা  কচরক্ষেচি—

গযন গখ া হইক্ষেক্ষি, আর ভ োন্ আমাক্ষির সচহে সেবিাই গখ া কচরক্ষেক্ষিন, আমরাও 
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োাঁহার সচহে গখচ ক্ষেচি। ভ োন্ আমাক্ষির অনন্তকাক্ষ র গখ ার সাথী, গকমন সুের 

গখ া গখচ ক্ষেক্ষিন! গখ া সাঙ্গ হই —এক যু  গেষ হই । োরপর অল্পাচধক সমক্ষয়র 

জনয চেোম—োরপর আোর গখ া আরম্ভ—আোর জ ক্ষের সৃচি! যখন ভুচ য়া যাও সেই 

গখ া, আর েুচমও এ-ক্ষখ ার সহায়ক, েখনই—গকে  েখনই দঃখকি আচসয়া উপচস্থে 

হয়; েখনই হৃিয় ভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার গোমার উপর প্রিণ্ড েচিক্ষে িাচপয়া েক্ষস। 

চকন্তু যখনই েুচম এই দ-িণ্ড জীেক্ষনর পচরেেবনেী  ঘিনাে ীক্ষে সেযেুচি েযা  কর, 

আর যখন সংসারক্ষক  ী াভূচম ও চনজচি ক্ষক োাঁহার  ী াসহায়ক েচ য়া মক্ষন কর, 

েখনই গোমার দঃখ িচ য়া যাইক্ষে। প্রচে অণুক্ষে চেচন গখ া কচরক্ষেক্ষিন। চেচন গখ া 

কচরক্ষে কচরক্ষে পৃচথেী, সূযব, িন্দ্র প্রভৃচে চনমবাণ কচরক্ষেক্ষিন। চেচন মনুষযহৃিয়, প্রাণী ও 

উচদ্ভদ্ সমূক্ষহর সচহে গখ া কচরক্ষেক্ষিন। আমরা গযন োাঁহার হাক্ষে িাোক্ষোক্ষের ঘুাঁচি, 

একচি িক্ষক েসাইয়া চেচন গযন গসুলচ  িাচ ক্ষেক্ষিন। চেচন আমাচি ক্ষক প্রথক্ষম একচিক্ষক, 

পক্ষর অপরচিক্ষক সাজাইক্ষেক্ষিন—আমরাও জ্ঞােসাক্ষর ো অজ্ঞােসাক্ষর োাঁহারই গখ ার 

সহায়ক। চক আনে! আমরা োাঁহার গখ ার সহায়ক। 
  

পরেেবী ভােক্ষক ‘োৎস য’ েক্ষ । উহাক্ষে ভ োনক্ষক চপো না ভাচেয়া সন্তান ভাচেক্ষে হয়। 

এচি চকিু নূেন রকক্ষমর গোধ হইক্ষে পাক্ষর, চকন্তু উহার উক্ষেেয ঈশ্বর সম্বক্ষন্ধ আমাক্ষির 

ধারণা হইক্ষে ঐশ্বক্ষযবর ভােুলচ  িূর করা। ঐশ্বযব-ভাক্ষের সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গই ভয় আক্ষস। 

ভা োসায় চকন্তু ভয় থাকা চ ক নয়। িচরত্র-  ক্ষনর জনয ভচি ও আজ্ঞােহো অভযাস 

করা আেেযক েক্ষি, চকন্তু একোর িচরত্র  চ ে হইয়া গ ক্ষ  গপ্রচমক যখন োন্ত-ক্ষপ্রক্ষমর 

একিু আস্বাি পান, আোর গপ্রক্ষমর েীব্র উন্মত্তোও চকিু আস্বাি কক্ষরন, েখন োাঁহার আর 

নীচেোে, চেচধচনয়ম প্রভৃচের চকিুমাত্র প্রক্ষয়াজন থাক্ষক না। ভি েক্ষ ন, আচম ভ োনক্ষক 

মহামচহম, ঐশ্বযবো ী, জ িীশ্বর গিেক্ষিেরূক্ষপ ভাচেক্ষে িাই না। ভ োক্ষনর ধারণা হইক্ষে 

এই ভক্ষয়াৎপািক ঐশ্বযবভাে িূর কচরোর জনয চেচন ভ োনক্ষক চনজ চেশুসন্তান-রূক্ষপ 

ভা োক্ষসন। মাোচপো সন্তানক্ষক ভয় কক্ষরন না, োহার প্রচে োাঁহাক্ষির ভচিও হয় না। 

সন্তাক্ষনর কাক্ষি োাঁহাক্ষির প্রাথবনা কচরোরও চকিু থাক্ষক না। সন্তান সেবিাই গ্রহীো, 

সন্তাক্ষনর প্রচে ভা োসার জনয মাোচপো েে েেোর েরীর েযা  কচরক্ষে প্রস্তুে। 
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োাঁহাক্ষির একচি সন্তাক্ষনর জনয োাঁহারা সহস্র জীেন উৎস ব কচরক্ষে প্রস্তুে। এই ভাে 

হইক্ষে ভ োনক্ষক োৎস যভাক্ষে ভা োসা হয়। গয-সক  ধমবসম্প্রিায় চেশ্বাস কক্ষরন, 

ভ োন্ নরক্ষিক্ষহ অেেীণব হন, োাঁহাক্ষির মক্ষধযই এই োৎস যভাক্ষে উপাসনা স্বাভাচেক। 

মুস মানক্ষির পক্ষে ভ োনক্ষক োৎস যভাক্ষে উপাসনা করা অসম্ভে, োাঁহারা ভক্ষয় এ-

ভাে হইক্ষে িূক্ষর সচরয়া যাইক্ষেন। চকন্তু খ্রীিান ও চহেু সহক্ষজই ইহা েুচিক্ষে পাক্ষরন, 

কারণ োাঁহাক্ষির মােৃক্ষক্রাক্ষে যীশু ও কৃক্ষের চেশুমূচেব রচহয়াক্ষি। ভারেীয় নারী ণ অক্ষনক 

সময় চনজচি ক্ষক েীকৃক্ষের মাো েচ য়া চিন্তা কক্ষরন; খ্রীিান জননী ণও চনজচি ক্ষক 

খ্রীক্ষির মাো েচ য়া চিন্তা কচরক্ষে পাক্ষরন। ইহা হইক্ষে পাশ্চাক্ষেযর গ াক্ষকরা ঈশ্বক্ষরর 

মােৃভাে সম্বক্ষন্ধও জাচনক্ষে পাচরক্ষেন; আর ইহা োাঁহাক্ষির চেক্ষেষ প্রক্ষয়াজন। ভ োক্ষনর 

প্রচে ভয়ভচিরূপ কুসংস্কার আমাক্ষির অন্তক্ষরর অন্তস্তক্ষ  িৃঢ়মূ  হইয়া আক্ষি। এই 

ভয়চমচেে ভচি, ঐশ্বযব ও মচহমার ভাে গপ্রক্ষম এক্ষকোক্ষর চনমচিে কচরয়া চিক্ষে অক্ষনক 

চিন  াক্ষ । 

  

মানেীয় ভাক্ষের আর একচি রূক্ষপ ভ েৎ-ক্ষপ্রক্ষমর আিেব প্রকাচেে হইয়াক্ষি, উহার নাম 

‘মধুর’-ভাে, সেবপ্রকার ভাক্ষের মক্ষধয উহাই গেষ্ঠ। এ- সংসাক্ষর প্রকাচেে সক্ষেবাচ্চ গপ্রক্ষমর 

উপর উহার চভচত্ত—আর মানেীয় অচভজ্ঞোয় যে প্রকার গপ্রম আক্ষি, োহার মক্ষধয উহাই 

উচ্চেম ও প্রে েম। েী-পুরুক্ষষর গপ্রম গযরূপ মানুক্ষষর সমুিয় প্রকৃচেক্ষক ও ি-পা ি 

কচরয়া গিয়, আর গকান্ গপ্রম গসরূপ কচরক্ষে পাক্ষর? গকান্ গপ্রম মানুক্ষষর প্রচেচি পরমাণুর 

মধয চিয়া সঞ্চাচরে হইয়া োহাক্ষক পা   কচরয়া েুক্ষ ?—োহার চনক্ষজর প্রকৃচে ভু াইয়া 

গিয়?—মানুষক্ষক হয় গিেো, নয় পশু কচরয়া গলক্ষ ? চিেয গপ্রক্ষমর এই মধুরভাক্ষে ভ োন্ 

আমাক্ষির পচে। আমরা সকক্ষ  েী ো প্রকৃচে, জ ক্ষে পুরুষ আর গকহ নাই। একমাত্র 

পুরুষ আক্ষিন—চেচনই, আমাক্ষির গসই গপ্রমাস্পিই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ নারীক্ষক এেং 

নারী পুরুষক্ষক গয ভা োসা চিয়া থাক্ষক, গসই ভা োসা ভ োনক্ষক অপবণ কচরক্ষে হইক্ষে। 

  

আমরা জ ক্ষে যে প্রকার গপ্রম গিচখক্ষে পাই, যাহা  ইয়া আমরা অল্পাচধক পচরমাক্ষণ 

গখ াই কচরক্ষেচি, ভ োন্ ই গসুলচ র একমাত্র  েয। েক্ষে দঃক্ষখর চেষয়, গয অনন্ত 
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সমুক্ষদ্র এই গপ্রক্ষমর প্রে  গস্রােস্বেী অচেরেভাক্ষে প্রোচহে হইক্ষেক্ষি, মানে োহা জাক্ষন 

না; সুেরাং চনক্ষেবাক্ষধর নযায় গস মানুষরূপ েুদ্র েুদ্র পুেুক্ষ র প্রচে উহা প্রক্ষয়া  কচরক্ষে 

গিিা কক্ষর। মানে-প্রকৃচেক্ষে সন্তাক্ষনর প্রচে গয প্রে  গেহ গিখা যায়, োহা গকে  একচি 

সন্তানরূপ েুদ্র পুেুক্ষ র জনয নয়; যচি েুচম অন্ধভাক্ষে ঐ একচিমাত্র সন্তাক্ষনর উপরই 

উহা প্রক্ষয়া  কর, েক্ষে গসজনয গোমাক্ষক চেক্ষেষ কি পাইক্ষে হইক্ষে। চকন্তু ঐ কিক্ষোধ 

হইক্ষেই গোমার এই গোধ আচসক্ষে, গোমার চভের গয-ক্ষপ্রম আক্ষি, োহা যচি গকান 

মনুক্ষষয প্রক্ষয়া  কর, েক্ষে েীঘ্রই হউক ো চে ক্ষম্বই হউক, মক্ষন দঃখ ও গেিনা পাইক্ষে। 

অেএে আমাক্ষির গপ্রম গসই পুরুক্ষষাত্তমক্ষকই চিক্ষে হইক্ষে—যাাঁহার চেনাে নাই, যাাঁহার 

কখনও গকান পচরেেবন নাই, যাাঁহার গপ্রমসমুক্ষদ্র গজায়ার-ভাাঁিা নাই। গপ্রম গযন োাঁহার 

প্রকৃে  ক্ষেয উপনীে হয়, গযন উহা ভ োক্ষনর চনকি গপৌাঁিায়—চযচন প্রকৃেপক্ষে গপ্রক্ষমর 

অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ, গপ্রম গযন োাঁহারই চনকি গপৌাঁিায়। সক  নিীই সমুক্ষদ্র চ য়া পক্ষে, 

একচি জ চেেুও পেবে াত্র হইক্ষে পচেে হইয়া নিীক্ষে থাচমক্ষে পাক্ষর না, ঐ নিী যে 

েেই হউক না গকন! অেক্ষেক্ষষ গসই জ চেেু গকান না গকানরূক্ষপ সমুক্ষদ্র যাইোর পথ 

কচরয়া  য়। ভ োন্ ই আমাক্ষির সেবপ্রকার ভাোক্ষেক্ষ র একমাত্র  েয। যচি রা  কচরক্ষে 

িাও, ভ োক্ষনর উপর রা  কর। গোমার গপ্রমাস্পিক্ষক চেরস্কার কর, েনু্ধক্ষক ভৎবসনা কর; 

আর কাহাক্ষক েুচম চনভবক্ষয় চেরস্কার কচরক্ষে পার? মেবয-জীে গোমার রা  সহয কচরক্ষে 

না; প্রচেচক্রয়া আচসক্ষেই। যচি েুচম আমার উপর কু্রি হও, আচমও অেেযই সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ 

গোমার উপর কু্রি হইয়া উচ ে, কারণ আচম গোমার গক্রাধ সহয কচরক্ষে পাচরে না। 

গোমার গপ্রমাস্পিক্ষক েক্ষ া, ‘েুচম আমার কাক্ষি গকন আচসক্ষেি না? গকন েুচম আমাক্ষক 

এভাক্ষে একা গলচ য়া রাচখয়াি?’ ভ োন্ িাো আর চকক্ষস আনে আক্ষি? গিাি গিাি 

মাচির চিচপক্ষে আর চক সুখ? অনন্ত আনক্ষের ঘনীভূে ভােক্ষকই অক্ষিষণ কচরক্ষে হইক্ষে—

ভ োন্ ই এই আনক্ষের ঘনীভূে ভাে। আমাক্ষির সক  ভাোক্ষে  গযন োাঁহারই সমীক্ষপ 

উন্নীে হয়। ঐুলচ  োহারই জনয অচভক্ষপ্রে;  েযভ্রি হইক্ষ  ঐুলচ  নীিভাক্ষে পচরণে 

হয়; গসাজা  েযস্থক্ষ  অথবাৎ ঈশ্বক্ষরর চনকি গপৌাঁচিক্ষ  অচে চনম্নেম েৃচত্ত পযবন্ত রূপান্তচরে 

হয়। মানুক্ষষর েরীর ও মক্ষনর সমুিয় েচি গযভাক্ষেই প্রকাচেে হউক না গকন, ভ োন্ই 
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উহাক্ষির একমাত্র  েয—‘একায়ন’। মনুষযহৃিক্ষয়র সে ভা োসা—সে প্রেৃচত্ত গযন 

ভ োক্ষনর চিক্ষকই যায়; চেচনই একমাত্র গপ্রমাস্পি। এই হৃিয় আর কাহাক্ষক 

ভা োচসক্ষে? চেচনই পরম সুের, পরম মহীয়ান—গসৌেযবস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। োাঁহা 

অক্ষপো সুের জ ক্ষে আর গক আক্ষি? চেচন েযেীে স্বামী হইোর উপযুি জ ক্ষে আর 

গক আক্ষি? জ ক্ষে ভা োসার উপযুি পাত্র আর গক আক্ষি? অেএে চেচনই গযন 

আমাক্ষির স্বামী হন, চেচনই গযন আমাক্ষির গপ্রমাস্পি হন।  

  

অক্ষনক সময় গিখা যায়, চিেযক্ষপ্রক্ষম মাক্ষোয়ারা ভি ণ এই ভ েৎক্ষপ্রম েণবনা কচরক্ষে 

চ য়া সেবপ্রকার মানেীয় গপ্রক্ষমর ভাষাই েযেহার কচরয়া থাক্ষকন, উহাক্ষকই যক্ষথি 

উপক্ষযা ী মক্ষন কক্ষরন। মূক্ষখবরা ইহা েুক্ষি না—োহারা কখনও ইহা েুচিক্ষে না। োহারা উহা 

গকে  জেিৃচিক্ষে গিচখয়া থাক্ষক। োহারা এই আধযাচত্মক গপ্রক্ষমান্মত্তো েুচিক্ষে পাক্ষর না। 

গকমন কচরয়া েুচিক্ষে? ‘গহ চপ্রয়েম, গোমার অধক্ষরর একচিমাত্র িুম্বন! যাহাক্ষক েুচম 

একোর িুম্বন কচরয়াি, গোমার জনয োহার চপপাসা েচধবে হইয়া থাক্ষক। োহার সক  

দঃখ িচ য়া যায়। গস গোমা েযেীে আর সে ভুচ য়া যায়।’১৫ চপ্রয়েক্ষমর গসই িুম্বন—

োাঁহার অধক্ষরর সচহে গসই স্পক্ষেবর জনয েযাকু  হও—যাহা ভিক্ষক পা   কচরয়া গিয়, 

যাহা মানুষক্ষক গিেো কচরয়া েুক্ষ । ভ োন্ যাাঁহাক্ষক একোর োাঁহার অধরামৃে চিয়া 

কৃোথব কচরয়াক্ষিন, োাঁহার সমুিয় প্রকৃচেই পচরেচেবে হইয়া যায়। োাঁহার পক্ষে জ ৎ 

অন্তচহবে হয়—োাঁহার পক্ষে সূযব-িক্ষন্দ্রর আর অচস্ত্ থাক্ষক না, সমগ্র জ ৎপ্রপঞ্চই গসই 

এক অনন্ত গপ্রক্ষমর সমুক্ষদ্র চে চ ে হইয়া যায়। ইহাই গপ্রক্ষমান্মত্তোর িরম অেস্থা। 

  

প্রকৃে ভ েৎ-ক্ষপ্রচমক আোর ইহাক্ষেও সন্তুি নন। স্বামী-েীর গপ্রমও োাঁহার চনকি েে 

উন্মািক নয়। ভক্ষিরা অনেধ (পরকীয়) গপ্রক্ষমর ভাে গ্রহণ কচরয়া থাক্ষকন, কারণ উহা 

অচেেয় প্রে । উহার অনেধো োাঁহাক্ষির  েয নয়। এই গপ্রক্ষমর প্রকৃচে এই গয, যেই 

উহা োধা পায়, েেই উগ্রভাে ধারণ কক্ষর। স্বামী-েীর ভা োসা সহজ স্বচ্ছে—উহাক্ষে 

গকান োধাচেঘ্ন নাই। গসই জনয ভক্ষিরা কল্পনা কক্ষরন, গযন গকান নারী োাঁহার চপ্রয়েম 

পুরুক্ষষ আসি, এেং োাঁহার চপো, মাো ো স্বামী ঐ গপ্রক্ষমর চেক্ষরাধী। যেই ঐ গপ্রম 
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োধাপ্রাপ্ত হয়, েেই উহা প্রে  ভাে ধারণ কচরক্ষে থাক্ষক। েীকৃে েৃোেক্ষন চকরূপ  ী া 

কচরক্ষেন, চকরূক্ষপ সকক্ষ  উন্মত্ত হইয়া োাঁহাক্ষক ভা োচসে, চকরূক্ষপ োাঁহার কণ্ঠস্বর 

শুচনোমাত্র গ াপীরা—গসই ভা যেেী গ াপীরা সেচকিু ভুচ য়া—জ ৎ ভুচ য়া, জ ক্ষের 

সক  েন্ধন, সাংসাচরক কেবেয, সংসাক্ষরর সুখদঃখ ভুচ য়া—োাঁহার সচহে সাোৎ কচরক্ষে 

আচসে, মানেীয় ভাষা োহা প্রকাে কচরক্ষে অেম। মানুষ—মানুষ, েুচম ভ েৎ-ক্ষপ্রক্ষমর 

কথা েক্ষ া, আোর জ ক্ষের সে অসার চেষক্ষয় চনযুি থাচকক্ষেও পার; গোমার চক মন 

মুখ এক? ‘গযখাক্ষন রাম আক্ষিন, গসখাক্ষন কাম থাচকক্ষে পাক্ষর না। গযখাক্ষন কাম, গসখাক্ষন 

রাম থাচকক্ষে পাক্ষরন না; এই দইচি কখনও একত্র থাক্ষক না। আক্ষ া এেং অন্ধকার (রচে 

ও রজনী) কখনও একসক্ষঙ্গ থাক্ষক না।’  
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১০. উপসংহার 

যখন গপ্রক্ষমর এই উচ্চেম আিক্ষেব উপনীে হওয়া যায়, েখন িেবনোে গলচ য়া চিক্ষে 

হয়, গক আর েখন ঐুলচ র জনয েযস্ত হইক্ষে? মুচি, উিার, চনেবাণ—এ-সেই েখন 

গকাথায় িচ য়া যায়! এই ঈশ্বর-ক্ষপ্রম সক্ষম্ভা  কচরক্ষে পাইক্ষ  গক মুি হইক্ষে িাই? 

‘ভ োন্, আচম ধন জন গসৌেযব চেিযা—এমন চক মুচি পযবন্ত িাই না। জক্ষন্ম জক্ষন্ম 

গোমাক্ষে গযন আমার অনহেুকী ভচি থাক্ষক।’১৭ ভি েক্ষ ন, ‘চিচন হওয়া ভা  নয়, 

চিচন গখক্ষে ভা োচস।’ েখন গক মুি হইোর ইচ্ছা কচরক্ষে? গক ভ োক্ষনর সচহে এক 

হইয়া যাইোর আকাঙ্ক্ষা কচরক্ষে? ভি েক্ষ ন, ‘আচম জাচন— চেচন ও আচম এক, েথাচপ 

আচম োাঁহা হইক্ষে চনক্ষজক্ষক পৃথক্ রাচখয়া চপ্রয়েমক্ষক সক্ষম্ভা  কচরে।’  

  

গপ্রক্ষমর জনয গপ্রম—ইহাই ভক্ষির সক্ষেবাচ্চ সুখ। চপ্রয়েমক্ষক সক্ষম্ভা  কচরোর জনয গক না 

সহস্রোর েি হইক্ষে? গকান ভিই গপ্রম েযেীে অনয চকিু কামনা কক্ষরন না; চেচন স্বয়ং 

ভা োচসক্ষে িান, আর িান ভ োন্ গযন োাঁহাক্ষক ভা োক্ষসন। োাঁহার চনষ্কাম গপ্রম—গযন 

উজান োচহয়া যাওয়া। গপ্রচমক গযন নিীর উৎপচত্তস্থাক্ষনর চিক্ষক—গস্রাক্ষের চেপরীে চিক্ষক 

যান। জ ৎ োাঁহাক্ষক পা   েক্ষ । আচম একজনক্ষক জাচন, গ াক্ষক োাঁহাক্ষক পা   েচ ে! 

চেচন উত্তর চিক্ষেন, ‘েনু্ধ ণ, সমুিয় জ ৎ গো একিা োেু া য়। গকহ সাংসাচরক গপ্রম 

 ইয়া উন্মত্ত, গকহ নাক্ষমর জনয, গকহ যক্ষের জনয, গকহ অক্ষথবর জনয, আোর গকহ ো 

স্ব ব াক্ষভর জনয পা  । এই চেরাি োেুো ক্ষয় আচমও পা  , আচম ভ োক্ষনর জনয 

পা  । েুচম িাকার জনয পা  , আচম ঈশ্বক্ষরর জনয পা  । েুচমও পা  , আচমও 

পা  । আমার গোধ হয়, গেষ পযবন্ত আমার পা  াচমই সে গিক্ষয় ভা ।’ প্রকৃে ভক্ষির 

গপ্রম এই প্রকার েীব্র উন্মত্তো, উহার কাক্ষি আর সে আকষবণই অন্তচহবে হয়। সমুিয় 

জ ৎ োাঁহার চনকি গকে  গপ্রক্ষম পূণব—গপ্রচমক্ষকর িক্ষে এইরূপই গোধ হয়।মানুক্ষষর হৃিক্ষয় 

যখন এই গপ্রম আচেভূবে হয়, েখন চেচন অনন্তকাক্ষ র জনয সুখী— চিরকাক্ষ র জনয মুি 
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হইয়া যান। ভ েৎ-ক্ষপ্রক্ষমর এই পচেত্র উন্মত্তোই গকে  আমাক্ষির সংসার-েযাচধ 

চিরকাক্ষ র জনয আক্ষরা য কচরক্ষে পাক্ষর। 

  

চিেভাে  ইয়াই আমাচি ক্ষক গপ্রক্ষমর ধমব আরম্ভ কচরক্ষে হয়। আমাক্ষির মক্ষন হয়, 

ভ োন্ আমাক্ষির হইক্ষে পৃথক্ , আর আমরাও চনজচি ক্ষক োাঁহা হইক্ষে চভন্ন গোধ কচর। 

উভক্ষয়র মক্ষধয গপ্রম আচসয়া চম ন সম্পািন কক্ষর। েখন মানুষ ভ োক্ষনর চিক্ষক অগ্রসর 

হইক্ষে থাক্ষক, আর ভ োন্ ও ক্রমেঃ মানুক্ষষর চনকিের হইক্ষে থাক্ষকন। মানুষ সংসাক্ষরর 

সে সম্বন্ধ—গযমন চপো, মাো, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃচের ভাে  ইয়া োহার গপ্রক্ষমর 

আিেব ভ োক্ষনর প্রচে আক্ষরাপ কচরক্ষে থাক্ষক। োহার চনকি ভ োক্ষনই সেবরূক্ষপ 

চেরাচজে। আর েখনই সাধক উন্নচের িরম সীমায় উপনীে হন, যখন চেচন চনজ উপাসয 

গিেোয় সমূ্পণবরূক্ষপ মি হইয়া যান। প্রথম অেস্থায় আমরা সকক্ষ ই চনক্ষজক্ষক ভা োচস। 

এই েুদ্র অহং-এর অসঙ্গে িােী ভা োসাক্ষকও স্বাথবপর কচরয়া েুক্ষ । অেক্ষেক্ষষ চকন্তু 

পূণব জ্ঞানক্ষজযাচের চেকাে হয়, েখন গিখা যায়—এই েুদ্র ‘অহং’ গসই অনক্ষন্তর সচহে 

একীভূে হইয়া চ য়াক্ষি, মানুষ স্বয়ং এই গপ্রমক্ষজযাচের সম্মুক্ষখ সমূ্পণবরূক্ষপ পচরেচেবে 

হইয়া যায়। পূক্ষেব অল্পাচধক পচরমাক্ষণ োাঁহার গয-সক  মচ নো ও োসনা চি , েখন 

গসুলচ  সে িচ য়া যায়। অেক্ষেক্ষষ চেচন এই সুের প্রাণস্পেবী সেয অনুভে কক্ষরন—গপ্রম, 

গপ্রচমক ও গপ্রমাস্পি একই। 
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