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১. ভচির লক্ষণ 

অকপটভবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভচিব াগ; প্রীচি ইহার আচি, মধ্য ও অন্ত। মুহূিতস্থায়ী 

ভগেৎ-বপ্রবমান্মত্তিা হইবিও শাশ্বিী মুচি আচসয়া থাবক। নারি িিীয় ‘ভচিসূত্র’-এ 

েচিয়াবেন, ‘ভগোবন পরম প্রপ্রমই ভচি।’ ‘ইহা িাভ কচরবি জীে সেতভূবি প্রপ্রমোন্ ও 

ঘৃণাশূনয হয় এেং অনন্তকাবির জনয িৃচি িাভ কবর।’ ‘এই প্রপ্রবমর ্ ারা প্রকান কাময ে্ 

িাভ হইবি পাবর না, কারণ চেষয়োসনা থাচকবি এই প্রপ্রবমর উিয়ই হয় না।’ ‘কমত, 

জ্ঞান এেং প্র াগ হইবিও ভচি অচধ্কিরা, কারণ সাধ্যচেবশষই উহাবির িক্ষ্য, চকন্তু 

ভচি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধ্নস্বরূপা।’ ১  

  

আমাবির প্রিবশর সকি মহাপুরুষই ভচিিবের আবিািনা কচরয়াবেন। শাচিিয, 

নারিাচি ভচিিবের চেবশষ েযাখ্যািাগণবক োচিয়া চিবিও স্পষ্টতঃিজ জ্ঞানমাগত-

সমথতনকারী েযাসসূবত্রর মহান্ ভাষযকারও ভচিসম্ববন্ধ অবনক ইচিি কচরয়াবেন। সমুিয় 

না হউক, অচধ্কাংশ সূত্রই শুষ্কজ্ঞানসূিক অবথত েযাখ্যা কচরোর আ্রহহ ভাষযকাবরর 

থাচকবিও সূত্রগুচির—চেবশষিজ উপাসনা-চেষয়ক সূত্রগুচির অথত চনরবপক্ষ্ভাবে 

অনুসন্ধান কচরবি সহবজ িাহাবির ঐরূপ েযাখ্যা িচিবি পাবর না। 

  

সাধ্ারণিজ প্রিাবক জ্ঞান ও ভচির মবধ্য  িটা পাথতকয আবে মবন কবর, োস্তচেক িাহা 

নাই। ক্রমশজ েুচিে, জ্ঞান ও ভচি প্রশবষ একই িবক্ষ্য চমচিি হয়। দুভতাগযেশিজ 

জুয়াবিার ও গুিচেিযার নাবম েিনাকারীবির হাবি পচিয়া রাজব াগ প্রায়ই অসােধ্ান 

েযচিবির িবক্ষ্ ধূ্চিচনবক্ষ্বপর উবেবশয েযেহৃি হয়। এরূপ না হইয়া মুচিিাবভর 

উবেবশয অনুচিি হইবি রাজব াগও প্রসই একই িবক্ষ্য প্রপ াোইয়া প্রিয়। 

  

ভচিব াবগ এক চেবশষ সুচেধ্া—উহা আমাবির িরম িক্ষ্য ঈশ্ববর প্রপ াচেোর সেতাবপক্ষ্া 

সহজ ও স্বাভাচেক পন্থা। চকন্তু উহাবি চেবশষ চেপিাশঙ্কা এই প্র , চন্নসস্তবরর ভচি অবনক 

সমবয় ভয়ানক প্রগাািাচমর আকার ধ্ারণ কবর। চহন্দু, মুসিমান ও খ্রীষ্টতঃ-ধ্মতান্তগতি প্রগাািার 
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িি—এই চন্নসস্তবরর ভচিসাধ্কগবণর মবধ্যই সেতিা চেবশষ ভাবে প্রিচখ্বি পাওয়া  ায়। 

প্র  ইষ্টতঃচনিা েযিীি প্রকৃি প্রপ্রম জবন্ম না, প্রসই ইষ্টতঃচনিাই আোর অবনক সময় অনয সকি 

মবির উপর িীব্র আক্রমণ ও প্রিাষাবরাবপর কারণ। সকি ধ্বমতর ও সকি প্রিবশর দুেতি 

অপচরণিমচস্তষ্ক েযচিগণ একচটমাত্র উপাবয়ই িাহাবির চনজ আিশত ভািোচসবি পাবর। 

প্রসই উপায়চট—অপর সমুিয় আিশতবক ঘৃণা করা। চনজ ঈশ্বরািবশত, চনজ ধ্মতািবশত একান্ত 

অনুরি েযচিগণ অনয প্রকান আিবশতর চেষয় শুচনবি ো প্রিচখ্বি প্রকন প্রগাািার মি 

িীৎকার কচরবি থাবক, িাহার কারণ ইহা হইবিই েুিা  ায়। এরূপ ভািোসা প্র ন প্রভুর 

সম্পচত্তবি অপবরর হস্তবক্ষ্প-চনোরবণর জনয কুকুর-সুিভ সহজ প্রেৃচত্তর মি। িবে 

প্রবভি এই—কুকুবরর এই সহজ প্রেৃচত্ত মানে ুচি অবপক্ষ্া উচ্চির; প্রভু প্র  প্রেশ ধ্চরয়াই 

আসুন না প্রকন, কুকুর িাাহাবক কখ্নও শত্রু েচিয়া ভুি কবর না। প্রগাািা চকন্তু সমুিয় 

চেিার শচি হারাইয়া প্রেবি। েযচিগি চেষবয় িাহার িৃচষ্টতঃ এি অচধ্ক প্র , প্রকান েযচি 

চক েচিবিবে, িাহা সিয চক চমথযা, িাহা শুচনোর ো েুচিোর প্রকান প্রবয়াজন প্রস প্রোধ্ 

কবর না: চকন্তু প্রক উহা েচিবিবে, প্রসই চেষবয়ই িাহার চেবশষ িৃচষ্টতঃ। প্র -বিাক 

স্বমিােিম্বী েযচিগবণর উপর িয়াশীি, নযায়পরায়ণ ও প্রপ্রম ুি, প্রস-ই চনজ 

সম্প্রিাবয়র েচহভূতি েযচিবির অচনষ্টতঃ কচরবি ইিস্তিজ কবর না। 

  

িবে এ আশঙ্কা প্রকেি ভচির চন্নসস্তবরই আবে—এই অেস্থার নাম ‘প্রগ ণী’। উহা পচরপক্ব 

হইয়া পরাভচিবি পচরণি হইবি আর এরূপ ভয়ানক প্রগাািাচম আচসোর আশঙ্কা থাবক 

না। এই পরাভচির প্রভাবে সাধ্ক প্রপ্রমস্বরূপ ভগোবনর এি চনকটিা িাভ কবরন প্র , 

চিচন আর অপবরর প্রচি ঘৃণার ভাে চেস্তার কচরোর  ন্ত্রস্বরূপ হইবি পাবরন না। 

  

এই জীেবনই প্র  আমরা সকবি সামঞ্জবসযর সচহি িচরত্র গচিয়া িুচিবি পাচরে, িাহা 

সম্ভে নয়; িবে আমরা জাচন—প্র -িচরবত্র জ্ঞান ভচি ও প্র াগ সমচিি হইয়াবে, প্রসই 

িচরত্রই সেতাবপক্ষ্া মহৎ। উচিোর জনয পাচখ্র চিনচট চজচনবষর আেশযক—দুইচট পক্ষ্ ও 

িািাইোর হািস্বরূপ একচট পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভচি দুইচট পক্ষ্, সামঞ্জসয রাচখ্োর জনয 

প্র াগ উহার পুচ্ছ।  াাহারা এই চিনপ্রকার সাধ্ন-প্রণািী একসবি সামঞ্জবসযর সচহি 
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অনুিান কচরবি না পাচরয়া ভচিবকই একমাত্র পথ েচিয়া ্রহহণ কবরন, িাাহাবির পবক্ষ্ 

এচট সেতিা স্মরণ রাখ্া আেশযক প্র , োহয অনুিান ও চক্রয়াকিাপ প্রথম অেস্থায় সাধ্বকর 

পবক্ষ্ অিযােশযক হইবিও ভগোবনর প্রচি প্রগাঢ় প্রপ্রবমর অেস্থায় আগাইয়া প্রিওয়া 

েযিীি এগুচির আর প্রকান উপব াচগিা নাই। 

  

জ্ঞানমাগত ও ভচিমাবগতর আিা তগবণর মবধ্য সামানয একটু মিবভি আবে,  চিও উভবয়ই 

ভচির প্রভাবে চেশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভচিবক মুচির উপায়মাত্র েচিয়া চেশ্বাস কবরন, চকন্তু 

ভবিরা উহাবক উপায় ও উবেশয—একাধ্াবর দুই-ই মবন কচরয়া থাবকন। আমার প্রোধ্ 

হয়, এ প্রবভি নামমাত্র। প্রকৃিপবক্ষ্ ভচিবক সাধ্ন-স্বরূপ ধ্চরবি চন্নসস্তবরর 

উপাসনামাত্র েুিায়, আর একটু অ্রহসর হইবি এই চন্নসস্তবরর উপাসনাই উচ্চস্তবরর 

ভচির সচহি অচভন্নভাে ধ্ারণ কবর। প্রিযবকই চনজ চনজ সাধ্ন-প্রণািীর উপর প্রিাাক 

চিয়া থাবকন। িাাহারা ভুচিয়া  ান—প্রকৃি জ্ঞান অ াচিি হইবিও পূণত ভচির সচহি 

আচসবেই আচসবে, আর পূণত জ্ঞাবনর সচহি প্রকৃি ভচিও অচভন্ন। 

  

এইচট মবন রাচখ্য়া েুচিোর প্রিষ্টতঃা করা  াক—এ চেষবয় প্রেিাবন্তর মহান্ ভাষযকাবররা চক 

েবিন। ‘আেৃচত্তরসকৃদুপবিশাৎ’—এই সূত্র েযাখ্যা কচরবি চগয়া ভগোন্ শঙ্কর েবিন, 

‘প্রিাবক এইরূপ েচিয়া থাবক—অমুক গুরুর ভি, অমুক রাজার ভি। প্র  গুরুর ো রাজার 

চনবিতশানুেিতী হয় এেং চনবিতশানুেিতনবকই একমাত্র িক্ষ্য রাচখ্য়া কা ত কবর, িাহাবকই 

ভি েচিয়া থাবক। প্রিাবক আরও এইরূপ েচিয়া থাবক—পচিপ্রাণা স্ত্রী চেবিশগি পচির 

ধ্যান কচরবিবে। এখ্াবনও একরূপ সা্রহহ অচেচচ্ছন্ন স্মৃচিই িচক্ষ্ি হইয়াবে।’২ শঙ্কবরর 

মবি ইহাই ভচি। 

  

আোর ভগোন্ রামানুজ ‘অথাবিা ব্রহ্মচজজ্ঞাসা’ সূবত্রর েযাখ্যায় েচিয়াবেনজ 

  

‘এক পাত্র হইবি অপর পাবত্র চনচক্ষ্ি অচেচচ্ছন্ন তিিধ্ারার নযায় প্রোচহি প্রধ্যয় ে্র 

চনরন্তর স্মরবণর নাম ধ্যান।  খ্ন ভগেৎ-সম্ববন্ধ এইরূপ অচেচচ্ছন্ন স্মৃচির অেস্থা ি্ 

হয়, িখ্ন সকি েন্ধন নাশ হয়।’ এইরূবপ শাস্ত্র এই চনরন্তর স্মরণবক মুচির কারণ 
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েচিয়াবেন। এইরূপ স্মরণ আোর িশতন করারই সাচমি। কারণ ‘প্রসই পর ও অের (িূর 

ও সচন্নচহি) পুরুষবক িশতন কচরবি হৃিয়্রহচন্থ নাশ হয়, সমুিয় সংশয় চেন্ন হইয়া  ায় 

এেং কমতক্ষ্য় হইয়া  ায়।’—এই শাবস্ত্রাি োবকয ‘স্মরণ’ িশতবনর সচহি সমাথতকরূবপ 

েযেহৃি হইয়াবে। চ চন সচন্নচহি, িাাহাবক িশতন করা  াইবি পাবর; চকন্তু চ চন িূরেিতী, 

িাাহাবক প্রকেি স্মরণ করা  াইবি পাবর; িথাচপ শাস্ত্র আমাচিগবক সচন্নচহি ও িূরস্থ 

উভয়বকই িশতন কচরবি েচিবিবেন, সুিরাং ঐরূপ স্মরণ ও িশতন এক প তাবয়র কা ত 

েচিয়া সূচিি হইি। এই স্মৃচি প্রগাঢ় হইবি িশতবনর িুিয হইয়া পবি। … আর উপাসনা-

অবথত সেতিা স্মরণ, ইহা শাবস্ত্রর প্রধ্ান প্রধ্ান প্রলাক হইবি িৃষ্টতঃ হয়। জ্ঞান— াহা চনরন্তর 

উপাসনার সচহি অবভি, িাহাও চনরন্তর স্মরণ-অবথত েযাখ্যাি হইয়াবে। … সুিরাং স্মৃচি 

 খ্ন প্রিযক্ষ্ানুভূচির আকার ধ্ারণ কবর, িাহাই শাবস্ত্র মুচির উপায় েচিয়া কচথি 

হইয়াবে। ‘নানচেধ্ চেিযা ্ ারা, েুচি ্ারা, চকংো েহু প্রেিাধ্যয়বনর ্ ারা আ্া িভয নন। 

 াাহাবক এই আ্া েরণ কবরন, চিচনই প্রসই আ্াবক িাভ কবরন, িাাহার চনকবট আ্া 

আপন স্বরূপ প্রকাশ কবরন।’ এস্থবি প্রথবম শ্রেণ, মনন ও চনচিধ্যাসন ্ারা আ্া ি্ 

হন না েচিয়া পবর েচিবিবেন, ‘আ্া  াাহাবক েরণ কবরন, িাাহার ্ারাই আ্া ি্ 

হন’; অিযন্ত চপ্রয়বকই ‘েরণ’ করা সম্ভে। চ চন আ্াবক অচিশয় ভািোবসন, আ্া 

িাাহাবকই অচিশয় ভািোবসন, এই চপ্রয় েযচি  াহাবি আ্াবক িাভ কচরবি পাবরন, 

িচ্ষবয় ভগোন্ স্বয়ং িাাহাবক সাহা য কবরন। কারণ ভগোন্ স্বয়ং েচিয়াবেন, ‘ াহারা 

চনরন্তর আমাবি আসি এেং প্রপ্রবমর সচহি আমাবক উপাসনা কবর, আচম িাহাচিবগর 

েুচি এমনভাবে িাচিি কচর,  াহাবি িাহারা আমাবক িাভ কবর।’৩ অিএে কচথি 

হইয়াবে প্র , প্রিযক্ষ্-অনুভো্ক এই স্মৃচি  াাহার অচি চপ্রয় (উহা ঐ স্মৃচির চেষয়ীভূি 

পুরুবষর অচি চপ্রয় েচিয়া) িাাহাবকই প্রসই পরমা্া েরণ কবরন, িাাহার ্ারাই প্রসই 

পরমা্া ি্ হন। এই চনরন্তর স্মরণ ‘ভচি’ শবের ্ারা িচক্ষ্ি হইয়াবে। 

  

পিঞ্জচির ‘ঈশ্বরপ্রচণধ্ানা্া’ সূত্রচটর েযাখ্যায় প্রভাজ েবিন—‘প্রচণধ্ান- অবথত প্রসইরূপ 

ভচি,  াহাবি সমুিয় েিাকাঙ্ক্ষা (ব মন ইচিবয়র প্রভাগাচি) িযি হইয়া সমুিয় কমত 

প্রসই পরম গুরুর উপর সমচপতি হয়।’৪ আোর ভগোন্ েযাস উহার েযাখ্যায় েবিন, 
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‘প্রচণধ্ান-অবথত ভচিচেবশষ,  দ্দ্বারা প্র াগীর চনকট প্রসই পরম পুরুবষর কৃপার আচেভতাে 

হয় এেং িাাহার োসনা সকি পূণত হয়।’৫ শাচিবিযর মবি ‘ঈশ্ববর পরমানুরচিই ভচি।’৬ 

ভিরাজ প্রহ্লাি চকন্তু ভচির প্র  সংজ্ঞা চিয়াবেন, িাহাই সেতাবপক্ষ্া প্রশ্রি। ‘অজ্ঞবিাবকর 

ইচিয়-চেষবয় প্র রূপ িীব্র আ্রহহ প্রিচখ্বি পাওয়া  ায়, প্রিামাবক স্মরণ কচরোর সময় 

প্রিামার প্রচি প্রসইরূপ িীব্র আসচি প্র ন আমার হৃিয় হইবি অপসাচরি না হয়।’৭ 

আসচি—কাহার জনয? পরম প্রভু ঈশ্ববরর জনয। আর কাহাবকও ভািোসা—িা চিচন  ি 

েিই হউন না প্রকন, িাাহাবক ভািোসা কখ্নই ‘ভচি’ হইবি পাবর না। ই্হার প্রমাণ 

স্বরূপ রামানুজ শ্রীভাবষয এক প্রািীন আিাব তর উচি উিৃি কচরয়াবেন,—‘ব্রহ্মা হইবি 

কু্ষ্দ্র িৃণ প তন্ত জগিন্তগতি সকি প্রাণী কমতবহিু জন্ম ও মৃিুযর েশীভূি; িাহারা অচেিযার 

অন্তগতি ও পচরেিতনশীি েচিয়া সাধ্বকর ধ্যাবনর সহায় নয়।’৮শাচিিযসূবত্রর ‘অনুরচি’ 

শে েযাখ্যা কচরবি চগয়া েযাখ্যাকার স্ববেশ্বর েবিন, ‘উহার অথতজ অনু—পশ্চাৎ, ও রচি—

আসচি অথতাৎ ভগোবনর স্বরূপ ও মচহমাজ্ঞাবনর পর িাাহার প্রচি প্র  আসচি আবস।’৯ 

িাহা না হইবি প্র -বকান েযচির প্রচি, প্র মন স্ত্রীপুত্রাচির প্রচি অন্ধ আসচিও ভচি হইয়া 

 ায়। অিএে আমরা স্পষ্টতঃ প্রিচখ্বিচে, সাধ্ারণ পূজাপাঠাচি হইবি আরম্ভ কচরয়া ঈশ্ববর 

প্রগাঢ় অনুরাগ প তন্ত আধ্যাচ্ক অনুভূচির জনয প্রিষ্টতঃাপরম্পরার নাম ভচি। 

  

  
  

১ ওা সা কস্মস্ম পরমবপ্রমরূপা।      —নারি-সূত্র, ১ম অনুোক, ২য় সূত্র 

ওা সা ন কাময়মানা চনবরাধ্রূপত্বাৎ।      —ঐ, ২।৭  

ওা সা িু কমতজ্ঞানব াবগবভযাঽপযচধ্কিরা।       —ঐ, ৪।২৫  

ওা স্বয়ং েিরূপবিচি ব্রহ্মকুমারাজ।      —ঐ, ৪।৩০  

২ িথা চহ প্রিাবক গুরুমুপাবস্ত ইচি ি  স্তাৎপব তণ গুেতািীননুেিতবি স এেমুিযবি। িথা 

ধ্যায়চি প্রপ্রাচষিনাথা পচিচমচি ো চনরন্তরস্মরণা পচিং প্রচি প্রসাৎক্া তসেমচভধ্ীয়বি। 

—শাঙ্করভাষয, ব্রহ্মসূত্র, ৪। ১। ১  
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৩ ধ্যানং তিিধ্ারােিচেচচ্ছন্নস্মৃচিসন্তানরূপা ধ্রুো স্মৃচিজ। ‘স্মৃিুযপিবম্ভ সেত্রহন্থীনাং 

চেপ্রবমাক্ষ্জ’ ইচি ধ্রুোয়াজ স্মৃবিরপেবগতাপায়ত্বশ্রেণাৎ। সা ি স্মৃচিিতশতনসমানাকারা; 

‘চভিযবি হৃিয়্রহচন্থচিিযবন্ত সেতসংশয়াজ। ক্ষ্ীয়বন্ত িাসয কমতাচণ িচস্মন্ িৃবষ্টতঃ পরােবর’ 

ইিযবনস্মনকাথতযাৎ এেং ি সচি ‘আ্া োবর দ্রষ্টতঃেয’ ইিযবনন চনচিধ্যাসনসয িশতনরূপিা 

চেধ্ীয়বি। ভেচি ি স্মৃবিভতােনপ্রকষতােশতনরূপিা। োকযকাবরস্মণিৎ সেতং প্রপচিিম্। 

‘প্রেিনমুপাসনম্’ সযাৎ িচ্ষবয় শ্রেণাচিচি।’ সেতাসূপচনষৎসু প্রমাক্ষ্সাধ্নিয়া চেচহিং 

‘প্রেিনমুপাসনম্’ ইিুযিং ‘সকৃৎপ্রিযয়ং কুষাচ্ছোথতসয কৃিত্বাৎ প্রষাজাচিেৎ’ ইচি 

পূেতপক্ষ্ং কৃত্বা ‘চসিং িূপাসনশোৎ’ ইচি প্রেিনমসকৃিােৃত্তং প্রমাক্ষ্সাধ্নাচমচি চনণতীিম্। 

‘উপাসনং সযাদ্ ধ্রুোনুস্মৃচিিতশতনাচন্নেতিনাবচ্চচি’ িস্মসযে 

প্রেিনবসযাপাসনরূপসযাসকৃিােৃত্তসয ধ্রুোনুস্মৃচিত্বমুপেচণতিম্। প্রসয়ং স্মৃচিিশতনরূপা 

প্রচিপাচিিা, িশতনরূপা ি প্রিযক্ষ্িাপচত্তজ। এেং প্রিযক্ষ্িাপন্নামপেগতসাধ্নভূিাং স্মৃচিং 

চেচশনচষ্টতঃ—‘নায়মা্া প্রেিবনন িবভযা ন প্রমধ্য়া ন েহুনা শ্রুবিন ষবমস্মেষ েৃণুবি প্রিন 

িভযস্তস্মসযষ আ্া চেেৃণুবি িনুং স্বাম্’ ইচি অবনন 

প্রকেিশ্রেণমননচনচিধ্যাসনানামা্প্রািযনুপায়িামুক্ত্বা ‘ষমস্মেষ েৃণুবি প্রিস্মনে িভযজ’ 

ইিুযিম্। চপ্রয়িম এে চহ েরণীবয়া ভেচি,  সযায়ং চনরচিশয়চপ্রয়জ স এোসয চপ্রয়িবমা 

ভেচি।  থায়ং চপ্রয়িম আ্ানং প্রাবোচি, িথা স্বয়বমে ভগোন্ প্রষিি ইচি 

ভগেস্মিবোিং—‘প্রিষাং সিি ুিানাং ভজিাং প্রীচিপূেতকং। িিাচম েুচিব াগং িং প্র ন 

মামুপষাচন্ত প্রি’ ইচি ‘চপ্রবয়া চহ জ্ঞাচনবনাঽিযথতমহং স ি মম চপ্রয়জ’ ইচি ি। অিজ 

সাক্ষ্াৎকাররূপা স্মৃচিজ স্মষতমাণািযথতচপ্রয়বত্বন স্বয়মপযিযথতচপ্রয়া  সয স এে পরমা্না 

েরণীবয়া ভেিীচি প্রিস্মনে িভযবি পরমাব্িুযিং ভেচি, এেং রূপা ধ্রুোনুস্মৃচিবরে 

ভচিশবেনাচভধ্ীয়বি। 

—রামানুজভাষয, ব্রহ্মসূত্র, ১। ১। ১  

৪ প্রচণধ্ানং িত্র ভচিচেবশবষা চেচশষ্টতঃমুপাসনং সেতচক্রয়াণামচপ িত্রাপতণং। 

চেষয়সুখ্াচিকং েিমচনচ্ছন্ সেতাজ চক্রয়াস্তচস্মন্ পরমগুরােপতয়চি। 

—প্রভাজেৃচত্ত, পািঞ্জি প্র াগসূত্র, ১। ২৩ 
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৫ ‘প্রচণধ্ানাদ্ভচিচেবশষািােচজতি ঈশ্বরস্তমনুগৃহািযচভধ্যানমাবত্রণ’ ইিযাচি। 

৬ ‘সা পরানুরচিরীশ্ববর’        –শাচিিযসূত্র, ১। ২ 

৭  া প্রীচিরচেবেকানাং চেষবয়ম্বনপাচয়নী।  

ত্বামনুস্মরিজ সা প্রম হৃিয়ান্মাপসপতিু।। 

—চেষু্ণপুরাণ, ১। ২০। ১৯ 

৮ আব্রহ্মস্তম্বপ তন্তা জগিন্তেতযেচস্থিাজ। 

প্রাচণনজ কমতজচনিসংসারেশেচিতনজ।। 

 িস্তবিা ন প্রি ধ্যাবন ধ্যাচননামুপকারকাজ। 

অচেিযান্তগতিাজ সবেত প্রি চহ সংসারবগািরাজ। ।  

৯ ভগেন্মচহমাচিজ্ঞানািনু পশ্চাজ্জায়মানত্বািনুরচিচরিুযিম্। 

—স্ববেশ্বরটীকা, শাচিিযসূত্র ১। ২ 
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২. ঈশ্বররর স্বরূপ 

ঈশ্বর প্রক? ‘ াাহা ্ারা জন্ম, চস্থচি ও িয় হইবিবে’১০ চিচন ঈশ্বর—‘অনন্ত, শুি, 

চনিযমুি, সেতশচিমান, সেতজ্ঞ, পরমকারুচণক, গুরুর গুরু।’১১ আর সকবির উপর 

‘চিচন অচনেতিনীয় প্রপ্রমস্বরূপ।’ ১২ 

  

এগুচি অেশয সগুণ ঈশ্ববরর সংজ্ঞা। িবে চক ঈশ্বর দুইচট? ‘প্রনচি প্রনচি’ কচরয়া জ্ঞানী প্র  

সচচ্চিানবন্দ উপনীি হন, চিচন একচট এেং ভবির প্রপ্রমময় ভগোন্ আর একচট? না, 

প্রসই একই সচচ্চিানন্দ—প্রপ্রমময় ভগোন্, একাধ্াবর চিচন সগুণ ও চনগুতণ। সেতিাই 

েুচিবি হইবে, ভবির উপাসয সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইবি স্বিন্ত্র ো পৃথ্ নন। সেই প্রসই 

‘একবমোচ্িীয়ম্ ব্রহ্ম’। িবে চনগুতণ পরব্রবহ্মর এই চনগুতণ স্বরূপ অচি সূ্ষ্ম  েচিয়া প্রপ্রম 

ো উপাসনার পাত্র হইবি পাবরন না। এইজনয ভি ব্রবহ্মর সগুণ ভাে অথতাৎ পরমচনয়ন্তা 

ঈশ্বরবক উপাসযরূবপ চনেতািন কবরন। একচট উপমার ্ারা েুিা  াকজ 

  

ব্রহ্ম প্র ন মৃচত্তকা ো উপািান—িাহা হইবি অবনক ে্ চনচমতি হইয়াবে। মৃচত্তকারূবপ 

ঐগুচি এক েবট, চকন্তু রূপ ো প্রকাশ উহাচিগবক পৃথ্ কচরয়াবে। উৎপচত্তর পূবেত িাহারা 

ঐ মৃচত্তকাবিই অেযিভাবে চেি। উপািান চহসাবে এক, চকন্তু  খ্ন চেবশষ চেবশষ রূপ 

ধ্ারণ কবর, আর  িচিন প্রসই রূপ থাবক, িিচিন প্রসগুচি পৃথ্ পৃথ্। মাচটর ইাদুর 

কখ্নও মাচটর হাচি হইবি পাবর না। কারণ আকার ্রহহণ কচরবি চেবশষ আকৃচিই ে্র 

চেবশষবত্বর জ্ঞাপক। চেবশষ প্রকান আকৃচিহীন মৃচত্তকা চহসাবে অেশয উহারা একই। ঈশ্বর 

প্রসই পূণত সিযস্বরূবপর উচ্চিম অচভেযচি অথো মনুষযমবনর সবেতাচ্চ উপিচ্। সৃচষ্টতঃ 

অনাচি, ঈশ্বরও অনাচি। প্রেিান্তসূবত্রর িিুথত অধ্যাবয়র িিুথত পাবি মুিা্া প্র  প্রায়-

অনন্ত শচি ও জ্ঞাবনর অচধ্কারী হয়, িাহা েণতন কচরয়া েযাস আর একচট সূবত্র 

েচিবিবেন, ‘চকন্তু প্রকহই সৃচষ্টতঃ-চস্থচি-প্রিবয়র শচিিাভ কচরবে না, িাহা প্রকেি 

ঈশ্ববরর।’১৩ এই সূত্রেযাখ্যার সময় ত্িোিী ভাষযকারগণ পরিন্ত্র জীবের পবক্ষ্ ঈশ্ববরর 

অনন্ত শচি ও পূণত স্বিন্ত্রিা িাভ করা প্র  প্রকান কাবি সম্ভে নয়, িাহা অনায়াবস 
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প্রিখ্াইবি পাবরন। পূণত ত্িোিী ভাষযকার মধ্বািা ত েরাহপুরাণ হইবি একচট প্রলাক 

িুচিয়া িাাহার চপ্রয় সংচক্ষ্ি উপাবয় এই সূত্রচটর েযাখ্যা কচরয়াবেন। 

  

এই সূত্র েযাখ্যা কচরবি চগয়া চেচশষ্টতঃাস্ম্ি-ভাষযকার রামানুজ েবিনজ 

  

সংশয় উপচস্থি হয় প্র , মুিা্াচিবগর শচির মবধ্য পরম পুরুবষর অসাধ্ারণ শচি 

অথতাৎ জগবির সৃচষ্টতঃ-চস্থচি-িয়শচি ও সেতচনয়ন্তৃত্ব অন্তভুতি চকনা? অথো উহার অভাবে 

পরম পুরুবষর সাক্ষ্াৎ িশতনই প্রকেি িাাহাবির ঐশ্ব ত চকনা? মুিা্া জগবির চনয়ন্তৃত্ব 

িাভ কবরন, ইহা  ুচি ুি মবন করা  াক। প্রকন? কারণ শ্রুচি েবিন, ‘মুিা্া পরম 

একত্ব িাভ কবরন’ (মুিক উপচনষদ্, ৩।১।৩)। আরও উি হইয়াবে, ‘িাাহার সমুিয় 

োসনা পূণত হয়’। এখ্ন কথা এই, পরম একত্ব ও সকি োসনার পচরপূরণ পরম পুরুবষর 

অসাধ্ারণ শচি-জগচন্নয়ন্তৃত্ব েযিীি হইবি পাবর না। অিএে সকি োসনার পচরপূরণ 

ও পরম একত্ব িাভ হয় েচিবিই মাচনবি হইবে, মুিা্া সম্রহ জগবির চনয়ন্তৃত্বও িাভ 

কবরন। ইহার উত্তবর আমরা েচি, মুিা্া প্রকেি জগচন্নয়ন্তৃত্ব েযিীি আর সমুিয় 

শচিিাভ কবরন। ‘জগচন্নয়মন’ অবথত—জগবির সমুিয় স্থাের জিবমর চেচভন্ন প্রকার রূপ, 

চস্থচি ও োসনার চনয়ন্তৃত্ব। মুিা্াচিবগর চকন্তু এই জগচন্নয়মন—শচি নাই,  াহা চকেু 

ঈশ্ববরর স্বরূপ আেৃি কবর, িাাহাবির িৃচষ্টতঃপথ হইবি প্রস-সকি আেরণ িচিয়া চগয়াবে 

এেং িাাহাবির প্রিযক্ষ্ ব্রহ্মানুভূচি হয়—ইহাই িাাহাবির একমাত্র ঐশ্ব ত। ইহা চকরূবপ 

জাচনবি? চনচখ্ি-জগচন্নয়ন্তৃত্ব প্রকেি পরব্রবহ্মরই গুণ েচিয়া প্র  শাবস্ত্র কচথি হইয়াবে, 

প্রসই শাস্ত্রোকযেবিই ইহা জাচনয়াচে। ‘ াাহা হইবি সমুিয় ে্ জন্মায়,  াাহাবি অেস্থান 

কবর এেং  াাহাবি প্রিয়কাবি প্রবেশ কবর, িাাহার সম্ববন্ধ জাচনোর ইচ্ছা কর, চিচন 

ব্রহ্ম।’—(স্মিচত্ত. উপ., ৩।১)।  চি এই জগচন্নয়ন্তৃত্ব মুিা্াবিরও সাধ্ারণ গুণ হয়, িবে 

উিৃি প্রলাক ব্রবহ্মর িক্ষ্ণ হইবি পাবর না, কারণ িাাহার চনয়ন্তৃত্ব-গুবণর ্ারা িাাহার 

িক্ষ্ণ করা হইয়াবে। অসাধ্রণ গুণগুচিবকই চেবশষ িক্ষ্ণ েিা হয়। অিএে চনব্নসািৃি 

শ্রুচিোকযসমূবহ পরমপুরুষবকই জগচন্নয়মবনর কিতারূবপ েযাখ্যা করা হইয়াবে, আর ঐ 

ঐ স্থবি মুিা্ার এমন েণতনা নাই,  াহাবি জগচন্নয়ন্তৃত্ব িাাহাবির উপর আবরাচপি 
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হইবি পাবর। প্রেিোকযগুচি এইজ ‘েৎস, আচিবি একবমোচ্িীয়ম্ চেবিন। চিচন 

আবিািনা কচরবিন আচম েহু সৃচষ্টতঃ কচরে। চিচন প্রিজ সৃজন কচরবিন। প্রকেি ব্রহ্মই 

আচিবি চেবিন। চিচন পচরণি হইবিন। চিচন ক্ষ্ত্র নাবম এক সুন্দর রূপ সৃজন কচরবিন। 

েরুণ, প্রসাম, রুদ্র, পজতনয,  ম, মৃিুয, ঈশান এই-সকি প্রিেিাই ক্ষ্ত্র।’ ‘আচিবি আ্াই 

চেবিন। চক্রয়াশীি আর চকেুই চেি না। চিচন আবিািনা কচরবিন, আচম জগৎ সৃচষ্টতঃ 

কচরে—পবর চিচন এই জগৎ সৃজন কচরবিন।’ ‘একমাত্র নারায়ণই চেবিন। ব্রহ্ম, ঈশান, 

িযাো-পৃচথেী, িারা, জি, অচি, প্রসাম চকংো সূ ত—চকেুই চেি না, চিচন একাকী সুখ্ী 

হইবিন না। ধ্যাবনর পর িাাহার একচট কনযা ও িশ ইচিয় জচন্মি।’ ‘চ চন পৃচথেীবি োস 

কচরয়া পৃচথেী হইবি স্বিন্ত্র’, ‘চ চন আ্াবি োস কচরয়া’ ইিযাচি।১৪ 

  

পরসূত্র-েযাখ্যায় রামানুজ েচিবিবেন, ‘ চি েি ইহা সিয নয়, কারণ প্রেবি ইহার 

চেপরীিাথতপ্রচিপািক অবনক প্রলাক আবে, িাহা হইবি েচিে—িাহা চন্নসবিেবিাবক 

মুিা্ার ঐশ্ব ত-েণতনা মাত্র।’১৫ ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইি। চিও রামানুবজর 

মবি সমচষ্টতঃর ঐকয স্বীকৃি হইয়াবে, িথাচপ িাাহার মবি এই সমচষ্টতঃর মবধ্য চনিয 

প্রভিসমূহ আবে। অিএে এই মিও কা তিজ ত্ি েচিয়া জীো্ ও সগুণ ঈশ্ববরর স্পষ্টতঃ 

প্রভি রক্ষ্া করা রামানুবজর পবক্ষ্ সহজ হইয়াবে। 

  

এখ্ন আমরা েুচিবি প্রিষ্টতঃা কচরে, অস্ম্িমবির প্রশ্রি েযাখ্যািা এই চেষবয় চক েবিন। 

আমরা প্রিচখ্ে, অস্ম্িমি প্রকমন ত্িোিীর সকি আশা- আকাঙ্ক্ষা অকু্ষ্ণ্ণ রাচখ্য়া সবি 

সবি মানেজাচির মবহাচ্চ চিেযভাবের সচহি সামঞ্জসয রাচখ্য়া চনজ চসিান্ত স্থাপন 

কচরবিবেন।  াাহারা মুচিিাবভর পরও চনজ চনজ েযচিত্ব রক্ষ্া কচরবি ইচ্ছা কবরন, 

ভগোন্ হইবি স্বিন্ত্র থাচকবি িান, িাাহাবির আকাঙ্ক্ষা িচরিাথত কচরোর ও সগুণ ব্রহ্মবক 

সবম্ভাগ কচরোর  বথষ্টতঃ অেসর থাচকবে। ইাহাবিরই কথা ভাগেি-পুরাবণ এইরূপ েচণতি 

হইয়াবেজ ‘প্রহ রাজন্, হচরর এিািৃশ গুণরাচশ প্র , প্র -সকি মুচন আ্ারাম,  াাহাবির 

সকি েন্ধন িচিয়া চগয়াবে, িাাহারও ভগোবনর প্রচি অস্মহিুকী ভচি কচরয়া থাবকন।১৬ 
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সাংবখ্যরা ইাহাচিগবক ‘প্রকৃচিিীন’ েচিয়া েণতনা কচরয়াবেন। চসচিিাভ কচরয়া ইাহারা 

পরকবে কিকগুচি জগবির শাসনকিতারূবপ আচেভূতি হন। চকন্তু ইাহাবির মবধ্য প্রকহ 

কখ্নই ঈশ্বরিুিয হইবি পাবরন না।  াাহারা এমন এক অেস্থায় উপনীি হন, প্র খ্াবন 

সৃচষ্টতঃ সৃষ্টতঃ ো স্রষ্টতঃা নাই, প্র খ্াবন জ্ঞািা প্রজ্ঞয় ো জ্ঞান নাই, ‘প্রসখ্াবন প্রক কাহাবক প্রিবখ্?’—

এরূপ েযচি সমুিবয়র োচহবর চগয়াবেন,  াহাবক শ্রুচি ‘প্রনচি, প্রনচি’  েচিয়া েণতনা 

কচরয়াবেন। চকন্তু  াাহারা এরূপ অেস্থা িাভ কচরবি পাবরন না ো এরূপ অেস্থায়  াইবি 

ইচ্ছা কবরন না, িাাহারা প্রসই এক অচেভি ব্রহ্মবক প্রকৃচি, আ্া, এেং ঐ উভবয়র 

অন্ত তামী ঈশ্বর—এই চিনরূবপ চেভি প্রিচখ্বেন। ভচির আচিশব য প্রিিনার ্ধ্বতির 

স্তবর  খ্ন প্রহ্লাি চনবজবক ভুচিয়া প্রগবিন, িখ্ন চিচন জগৎ ও িাাহার কারণ—চকেুই প্রিা 

প্রিচখ্বি পাইবিন না, সমুিয়ই িাাহার চনকট নাম-রূপ ্ারা চেভি নয়—এমন এক 

অনন্তরূবপ প্রিীয়মান হইয়াচেি। চকন্তু  খ্নই িাাহার প্রোধ্ হইি—চিচন প্রহ্লাি, অমচন 

িাাহার চনকট জগৎ ও অবশষকিযাণগুণরাচশর আধ্ারস্বরূপ জগিীশ্বর প্রকাচশি হইবিন। 

মহাভাগা প্রগাপীচিবগরও এই অেস্থা ঘচটয়াচেি।  িক্ষ্ণ িাাহারা কৃবষ্ণর প্রচি গভীর 

অনুরাবগ ও প্রপ্রবম অহংজ্ঞানশূনয চেবিন, িিক্ষ্ণ িাাহারা সকবিই কৃষ্ণরূবপ পচরণি 

হইয়াচেবিন।  খ্ন িাাহারা কৃষ্ণবক আোর উপাসযরূপ পৃথ ্  ভাবে চিন্তা কচরবি 

িাচগবিন, িখ্ন িাাহারা আোর প্রগাপীভাে প্রাি হইবিন। িখ্নই ‘িাাহাবির স্ুবখ্ 

মুখ্কমবি মৃদুহাসয ুি, পীিাম্বরধ্ারী, মািযভূচষি ও সাক্ষ্াৎ মন্মবথর মন-মথনকারী কৃষ্ণ 

আচেভূতি হইবিন।’ ১৭ 

  

এখ্ন আোর আমরা আমাবির আিা ত শঙ্কবরর কথায় আচসবিচে। শঙ্কর েবিনজ  াাহারা 

সগুণব্রবহ্মর উপাসনা কচরয়া পরবমশ্ববরর সচহি চমচিি হন, অথি  াাহাবির মন িয় হয় 

না, অকু্ষ্ণ্ণ থাবক, িাাহাবির ঐশ্ব ত সসীম চক অসীম? এই সংশয় উপচস্থি হইবি  ুচি 

প্রিখ্াবনা হয় প্র , িাাহাবির ঐশ্ব ত অসীম, কারণ শাবস্ত্র পাওয়া  ায় ‘চিচন স্বারাজয িাভ 

কবরন’, ‘সকি প্রিেিা িাাহার পূজা কবরন’, ‘সম্রহ জগবি িাাহার কামনার পূচিত হয়।’ 

ইহার উত্তবর েযাবসর উচি ‘জগদ্ েযাপারেজতং; মুিা্াগণ জগবির সৃচষ্টতঃ, চস্থচি ও প্রিয় 

েযিীি অনযানয অচণমাচি শচি িাভ কবরন। জগবির চনয়ন্তৃত্ব প্রকেি চনিযচসি ঈশ্ববরর—
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কারণ সৃচষ্টতঃসম্ববন্ধ  ি শাস্ত্রীয় উচি আবে, সেগুচিবি িাাহারই কথা েিা হইয়াবে। প্রকান 

প্রসবি প্রসখ্াবন মুিা্াবির প্রকান উবেখ্ নাই। প্রসই পরম পুরুষ একাই জগচন্নয়ন্তৃবত্ব 

চন ুি। সৃষ্টতঃাচি চেষবয়  ি শ্রুচি আবে, সেই িাাহাবক িক্ষ্য কচরবিবে। আর িাাহার 

প্রসবি ‘চনিযচসি’ এই চেবশষবণও প্রিত্ত হইয়াবে। শাস্ত্র আরও েবিন, মুিা্াবির 

অচণমাচি-শচি ঈশ্ববরর উপাসনা ও অবিষণ হইবিই ি্ হয়। অিএে প্রসই শচিগুচি 

অসীম নয়—প্রসগুচির আচি আবে ও প্রসগুচি সীমােি, সুিরাং জগবির চনয়ন্তৃি-চেষবয় 

মুিা্াবির প্রকান স্থান নাই। আোর িাাহাবির চনজ চনজ মবনর অচস্তত্বেশিজ এরূপ সম্ভে 

প্র , পরস্পবরর ইচ্ছা চভন্ন চভন্ন হইবি পাবর; একজন হয়বিা সৃচষ্টতঃ ইচ্ছা কচরবিন, আর 

একজন নাশ ইচ্ছা কচরবিন। এই চেবরাধ্ এিাইোর একমাত্র উপায়—সমুিয় ইচ্ছা এক 

ইচ্ছার অধ্ীন করা। অিএে চসিান্ত এই প্র , মুি পুরুষগবণর ইচ্ছা প্রসই ‘পরম পুরুবষর 

অধ্ীন।’ ১৮ 

  

অিএে সগুণ ব্রবহ্মরই প্রচি ভচি প্রবয়াগ সম্ভে। ‘ াহারা অেযি চনগুতণ ব্রবহ্মর উপাসক 

িাহাবির প্রেশ অচধ্কির।’১৯ ভচি মানেপ্রকৃচির অনুকূবি সহজভাবে প্রোচহি। আমরা 

ব্রবহ্মর মানেীয় ভাে েযিীি অপর প্রকান ভাে ধ্ারণ কচরবি পাচর না—ইহা সিয কথা। 

চকন্তু আমাবির জ্ঞাি আর সকি ে্র সম্ববন্ধও চক ইহা সমভাবে সিয নয়? পৃচথেীর 

প্রশ্রি মবনাচেজ্ঞানচেৎ ভগোন্ কচপি েহু ুগ পূবেত প্রমাণসহ প্রিখ্াইয়াবেন প্র , আমাবির 

োহয ো আন্তর সেতপ্রকার চেষয়জ্ঞান ো ধ্ারণার মবধ্য মানেীয় প্রিিনা ো েুচি অনযিম 

উপািান। শরীর হইবি আরম্ভ কচরয়া ঈশ্বর প তন্ত চেিার কচরবি প্রিচখ্বি পাইে, 

আমাবির অনুভূি সমুিয় ে্ই েুচি ও িাহার সচহি অপর প্রকান ে্র চমশ্রণ, িা প্রসচট 

 াহাই হউক। আর  াহাবক আমরা সিরাির ‘সিয ে্’ েচিয়া মবন কচর, িাহা এই 

অচনো ত চমশ্রণ। োস্তচেকই েিতমাবন ো ভচেষযবি মানেমবনর পবক্ষ্ সবিযর জ্ঞান  িিূর 

সম্ভে, িাহা ইহার অচিচরি আর চকেু নয়। অিএে ঈশ্বর মানেধ্মতী েচিয়া িাাহাবক 

অসিয েিা চনেক োবজ কথা। এ প্র ন পাশ্চািয িশতবন চেজ্ঞানোি ( Idealism) ও 

োস্তেোবির (Realism) মবধ্য িুচ্ছ চেোবির মি। ঐ চেোি আপািিজ ভয়ােহ প্রোধ্ 

হইবিও োস্তে (real)-শবের অথত িইয়া মারপযাাবির উপর স্থাচপি। ‘সিয’ শবের ্ারা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ি প্রকার ভাে সূচিি হইয়াবে, প্রস-সে ভােই ‘ঈশ্বর’ ভােচটর অন্তগতি। জগবির অনযানয 

ে্  িিূর সিয, ঈশ্বরও িিিূর সিয। আর োস্তে-শেচট এখ্াবন প্র  অবথত প্র ুি হইি, 

ঐ শে্ারা িিবপক্ষ্া অচধ্ক আর চকেু েুিায় না। ইহাই চহন্দুিশতবন ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধ্ারণা। 

  

  
  

১০ জন্মািযসয  িজ।       —ব্রহ্মসূত্র, ১। ১। ২ 

১১  পািঞ্জি প্র াগসূত্র, ১। ২৫। ২৬ 

১২ স ঈশ্ববরাঽচনেতিনীয়বপ্রমস্বরূপ।       —শাচিিযসূত্র 

১৩ জগ্যাপারেজতং প্রকরণািসচন্নচহিত্বাচ্চ।        —ব্রহ্মসতূ্র, ৪। ৪। ১৭ 

১৪ চকং মুিস্মসযশ্ব তং জগৎসৃষ্টতঃযাচি পরমপুরুষাসাধ্ারণং সবেতশ্বরত্বমচপ উি িদ্রচহিং 

প্রকেিপরমপুরুষানুভেচেষয়চমচি সংশয়জ, চকং  ুিং, জগ্ীশ্বরত্বমপীচি, কুিজ চনরঞ্জনজ 

পরমং সামযমুস্মপিীচি পরমপুরুবষণ পরমসামযাপচত্তশ্রুবিজ সিযসংকেত্বশ্রুবিশ্চ, নচহ 

পরমসামযসিযসঙ্কেবত্ব সবেতশ্বরাসাধ্ারণজগ্যাপাররূপজগচন্নয়মবনন চেবনাপপবিযবি 

অিজ সিযসঙ্কেিাপরমসাবমযাপপত্তবয় সমস্তজগচন্নয়মনরূপমচপমুস্মিশ্ব তচমবিযেং 

প্রাবিজ,প্রি্ষ্ম বহ—জগ্যাপারেজতচমচি জগ্যাপাবরা চনচখ্িবিিনাবিিন-

স্বরূপচস্থচিপ্রেৃচত্তবভিচনয়মনন্ত্জতং চনরস্তচনচখ্িচিবরাধ্ানসয চনেতযাজব্রহ্মানুভেরূপং 

মুিস্মসযশ্ব তং কুিজ প্রকরণাৎ চনচখ্িজগচন্নয়মনং চহ পরং ব্রহ্ম প্রকৃিযা্নসায়বি, ‘ বিা ো 

ইমাচন ভুিাচন জায়বন্ত, প্র ন জািাচন জীেচন্ত,  ৎ প্র ন্তযচভসংচেশচন্ত িচ্চজজ্ঞাসস্ব 

ি্ব্রবহ্মচি’। বিযিচন্নচখ্িজগচন্নয়মনং মুিানামচপ সাধ্ারণং সযাৎ িিবশ্চিং 

জগিীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মিক্ষ্ণং ন সিচ্ছবি। অসাধ্ারণসয চহ িক্ষ্ণত্বং িথা ‘সবিে 

প্রসাবমযিম্রহ আসীবিকবমোচ্িীয়ং িস্মিক্ষ্ি েহু সযাং প্রজাবয়বয়চি িবত্তবজাহসৃজবিচি’ 

‘ব্রহ্ম ো ইিবমকবমো্রহ আসীত্তবিকং সন্নেযভেৎ, িবচ্ছবয়ারূপমিযসৃজি ক্ষ্ত্রং 

 াবনযিাচন প্রিেক্ষ্ত্রাণীবিা েরুণজ প্রসাবমা রুদ্রজ পজতবনযা  বমা মৃিুযরীশান’ ইচি ‘আ্া 

ো ইিবমক এো্রহ আসীৎ নানযৎ চকিনচমষৎ স ঐক্ষ্ি প্রিাকানু্নসৃজা ইচি স 

ইমাবোকানসৃজি ইচি’। ‘এবকা হ তে নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা প্রনশাবনা প্রনবম িযাোপৃচথেী 
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ন নক্ষ্ত্রাচণ নাবপা নাচিণত প্রসাবমা ন সূ তজ স একাকী ন রমবি িসয ধ্যানান্তস্থস্মসযকা কনযা 

িবশচিয়াচণ’ ইিযাচিষু  জ পৃচথেযাং চিিন্ পৃচথেযা অন্তর’ ইিযারভয ‘  আ্চন চিিন্ 

ইিযাচিষু ি চনচখ্িজগচন্নয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃস্মিযে শ্রূয়বি’ অসচন্নচহিত্বাচ্চ, ন তিবিষু 

চনচখ্িজগচন্নয়মনপ্রসবিষু মুিসয সচন্নধ্ানমচস্ত প্র ন জগ্যাপারস্তসযাচপ সযাৎ।        —

রামানুজভাষয, ব্র্হ্হ্মসূত্র, ৪। ৪। ১৭ 

১৫ ‘প্রিযবক্ষ্াপবিশাবন্নাচিবিন্নাচধ্কাচরকমিিবস্থাবিজ।’ এই সূবত্রর (ব্রহ্মসূত্র, 

৪।৪।১৮) রামানুজভাষয দ্রষ্টতঃেয। 

১৬ আ্ারামাশ্চ মুনবয়া চন্রহন্থতা অপুযরুক্রবম। 

কুেতন্তযস্মহিুকীং ভচিচমথুম্ভূিগুবণা হচরজ।       —শ্রীমদ্ভাগেি, ১।৭।১  

১৭ িাসামাচেরভূবচ্ছ রজ স্ময়মানমুখ্াম্বুজজ। 

পীিম্বরধ্রজ স্রগ্বী সাক্ষ্ান্মন্মথমন্মথজ।।        —শ্রীমদ্ভাগেি, ১০।৩২।২  

১৮ প্র  সগুণব্রবহ্মাপাসনাৎ সস্মহে মনবসশ্বরসা ুজযং ব্রজচন্ত চকবন্তষাং চনরে্রহহস্মমশ্ব তং 

ভেিযাবহাচস্বৎ সাে্রহহচমচি সংশয়জ। চকন্তােৎ প্রািম্? চনরঙ্কুশবমস্মেষাস্মমশ্ব তং ভচেিুমহতচি 

‘আবোচি স্বারাজযম্’ ‘সবেতহস্মস্ম প্রিো েচিমােহচন্ত’ ‘প্রিষাং সবেতষু প্রিাবকষু কামিবরা 

ভেচি’  ইিযাচিশ্রুচিভয ইবিযেং প্রাবি পঠচি—জগ্যাপারেজতচমচি। জগদুৎপত্তযাচি 

েযাপারং েজতচয়ত্বাঽনযিচণমািযা্কস্মমশ্ব তং মুিানাং ভচেিুমহতচি, জগ্যাপার্ 

চনিযচসিস্মসযবেশ্বরসয। কুিজ? িসয িত্র প্রকৃিত্বািসচন্নচহিত্বাবচ্চিবরষাম্। পর এে 

হীশ্ববরা জগ্যাপাবরহচধ্কৃিজ িবমে প্রকৃবিযাৎপত্তযাদুযপবিশাচন্নিযশেচনেন্ধনত্বাচ্চ। 

িিবিষণচেচজজ্ঞাসনপূেতকচমিবরষামাচিমস্মিশ্ব তং শ্রুয়বি। প্রিনাসচন্নচহিাবস্ত 

জগ্যাপাবর। সমনস্কত্বাবিে তিষামস্মনকমবিয কসযচিৎ চস্থিযাচভপ্রায়জ, কসযচিৎ 

সংহারাচভপ্রায় ইবিযেং চনবরাবধ্াঽচপ কিাচিৎ সযাৎ। অথ কসযচিৎ সঙ্কেমিনযসয সঙ্কে 

ইিযচেবরাধ্ সমবথতযি, পরবমশ্বরাকূিিন্ত্রত্ববমবেিবরষাচমচি েযেচিিবন্ত।        —

শাঙ্করভাষয, ব্রহ্মসূত্র, ৪। ৪। ১৭ 

১৯ গীিা, ১২। ৫ 
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৩. প্রত্যাক্ষানুভূচত্ই ধর্ম 

ভবির পবক্ষ্ এই-সকি শুষ্ক চেষয় জানার প্রবয়াজন—প্রকেি চনজ ইচ্ছাশচিবক িৃঢ় করার 

জনয। এি্যিীি উহাবির আর প্রকান উপব াচগিা নাই, কারণ চিচন এমন এক পবথ 

িচিয়াবেন  াহা শীঘ্রই িাাহাবক  ুচির অস্পষ্টতঃ ও চিত্তিিিকারী রাবজযর সীমা োিাইয়া 

প্রিযক্ষ্ানুভূচির রাবজয িইয়া  াইবে; চিচন শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অেস্থায় উপনীি 

হন, প্র খ্াবন পাচিিযাচভমাচনগবণর শুষ্ক  ুচি অবনক পশ্চাবি পচিয়া থাবক, আর েুচির 

সাহাব য অন্ধকাবর েৃথাবিষবণর পচরেবিত প্রিযক্ষ্ানুভূচির উজ্জ্বি চিোবিাক প্রকাচশি 

হয়। চিচন িখ্ন চেিার ো চেশ্বাস চকেুই কবরন না, চিচন প্রিযক্ষ্ অনুভে কবরন। চিচন 

আর িকত কবরন না, উপিচ্ কবরন। আর এই ভগোনবক প্রিখ্া, িাাহাবক উপিচ্ করা 

ও িাাহাবক সবম্ভাগ করা চক িকতচেিার হইবি উচ্চির নয়? শুধু্ িাই নয়, অবনক ভি 

আবেন,  াাহারা ভচিবক মুচি হইবিও েি েচিয়াও েণতনা কচরয়াবেন। আর ইহা চক 

আমাবির জীেবনর সবেতাচ্চ প্রবয়াজনও নয়? এমন প্রিাক জগবি আবেন, িাাহাবির 

সংখ্যাও অবনক,  াাহারা চস্থর চসিান্ত কচরয়াবেন,  াহা চকেু মানুষবক সুখ্ চিবি পাবর—

িাহারই োস্তচেক প্রবয়াজন ও উপকাচরিা আবে; ধ্মত, ঈশ্বর, পরকাি, আ্া এেং 

এইরূপ অনযানয চেষয়গুচি প্রকান কাবজর নয়, কারণ এগুচি ্ারা টাকাকচি ো তিচহক 

সুখ্ পাওয়া  ায় না। এরূপ প্রিাবকর মবি প্র -সকি পিাবথত ইচিয় িচরিাথত না হয়, 

প্রসগুচির প্রকান প্রবয়াজন নাই।  াহার প্র -চেষবয় প্র মন অভােবোধ্, িাহার 

প্রবয়াজনবোধ্ও প্রসই চেষবয় িিনুরূপ। সুিরাং  াহারা পান, প্রভাজন, অপিয-উৎপািন 

ও িারপর মৃিুয—ইহার উপর আর উচঠবি পাবর না, িাহাবির পবক্ষ্ িাভ-বোধ্ প্রকেি 

ইচিবয়র সুবখ্। িাহাবির হৃিবয় উচ্চির চেষবয়র জনয সামানয েযাকুিিা জচন্মবিও 

অবনক জন্ম িাচগবে। চকন্তু  াাহাবির চনকট আ্ার উন্নচি-সাধ্ন ঐচহক জীেবনর ক্ষ্চণক 

সুখ্ অবপক্ষ্া অচধ্কির মূিযোন্ প্রোধ্ হয়,  াাহাবির িবক্ষ্ ইচিয়-পচরিৃচি প্রকেি অবোধ্ 

চশশুর ক্রীিার মি মবন হয়, িাাহাবির চনকট ভগোন্ ও ভগেৎ-বপ্রবমই মানেজীেবনর 
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সবেতাচ্চ ও একমাত্র প্রবয়াজন েচিয়া চেবেচিি হয়। ঈশ্ববরচ্ছায় এই প্রঘার প্রভাগচিপ্সাপূণত 

জগবি এইরূপ মানুষ এখ্নও কবয়কজন জীচেি আবেন। 

  

পূবেতই েচিয়াচে, ভচি পরা ও প্রগ ণী—এই দুই ভাবগ চেভি; ‘প্রগ ণী’ অথতাৎ সাধ্ন ভচি, 

‘পরাভচি’ উহারই পূণত ো িরম অেস্থা। ক্রমশজ েুচিবি পাচরে, এই ভচিমাবগত অ্রহসর 

হইবি হইবি সাধ্নােস্থায় কিকগুচি োহয সহায় না িইবি িবি না। োস্তচেক সকি 

ধ্বমতর প্রপ রাচণক ও রূপক ভাগই প্রথমােস্থায় উন্নচিকামী আ্াবক ভগোবনর চিবক 

অ্রহসর হইবি সাহা য কবর। আর ইহাও একচট চেবশষ িক্ষ্য কচরোর চেষয়— াহাবির 

ধ্মতপ্রণািী প্রপ রাচণকভােেহুি ও অনুিানপ্রিুর, প্রসই-সকি সম্প্রিাবয়ই েি েি ধ্মতেীর 

জচন্ময়াচেবিন।  াহা চকেু কচেত্বময়,  াহা চকেু সুন্দর,  াহা চকেু মহান্,  াহা চকেু 

ভগেৎ-পবথ স্খচিিিরবণ অ্রহসর সুকুমার মবনর িৃঢ় অেিম্বন-স্বরূপ, প্রসই ভােগুচিবক 

প্র -সকি শুষ্ক প্রগাািাচমপূণত ধ্মতপ্রণািী এবকোবর উৎপাটন কচরয়া প্রেচিবি িায়—প্র -

সকি ধ্মতপ্রণািী আধ্যাচ্ক হবমতযর োবির অেিম্বন স্তম্ভগুচিবক প তন্ত ভাচয়য়া প্রেচিবি 

প্রিষ্টতঃা কবর এেং সিযসম্ববন্ধ অজ্ঞান ও ভ্রমপূণত ধ্ারণা িইয়া  াহা চকেু জীেনপ্রি,  াহা 

চকেু মানেহৃিবয় ক্রমেধ্তমান আধ্যাচ্ক জীেনরূপ িারাগােচটর গঠবনাপব াগী উপািান, 

প্রসগুচি প তন্ত িূর কচরয়া চিবি িায়, প্রিচখ্বি পাওয়া  ায়—প্রসই-সকি ধ্মত শীঘ্রই একচট 

আধ্াবর, শেরাচশ ও িকতাভাবসর একচট কাঠাবমাবি প তেচসি হইয়াবে। হয়বিা একটু 

সামাচজক আেজতনা-িূরীকরণ ো িথাকচথি সংস্কার-চপ্রয়িার আভাস ুি হইয়া পচিয়া 

রচহয়াবে। 

  

 াহাবির ধ্মত এইরূপ, িাহাবির মবধ্য অবনবকই জ্ঞািসাবর ো অজ্ঞািসাবর জিোিী; 

িাহাবির ঐচহক ও পারচত্রক জীেবনর িক্ষ্য প্রকেি প্রভাগ; উহাই িাহাবির মবি 

মানেজীেবনর সেতস্ব। মানুবষর ঐচহক স্বাচ্ছবন্দযর জনয অচভবপ্রি রাস্তা-ঘাট পচরষ্কার রাখ্া 

প্রভৃচি কা তই২০ ইহাবির মবি মানে-জীেবনর সেতস্ব। এই অজ্ঞান ও প্রগাািাচমর অদু্ভি 

চমশ্রবণর অনুগাচমগণ  ি শীঘ্র িাহাবির স্বরূপ প্রকচটি কচরয়া োচহর হয় এেং নাচস্তক 

জিোিীবির িবি প্র াগ প্রিয়—ইহাই িাহাবির করা উচিি—িিই সংসাবরর মিি। 
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একচেন্দু ধ্মতানুিান ও অপবরাক্ষ্ানুভূচি রাচশ রাচশ ো্ প্রপি ও মূখ্ত-সুিভ ভাবোচ্ছ্বাস 

অবপক্ষ্া সহস্রগুবণ প্রশ্রি। অজ্ঞান ও প্রগাািাচমর এই শুষ্ক ধূ্চিময় প্রক্ষ্বত্র একজন—মাত্র 

একজন অচমিবিজা ধ্মতেীর জচন্ময়াবেন, প্রিখ্াও প্রিা! না পার, িুপ কচরয়া থাক, হৃিবয়র 

িরজা-জানািা খ্ুচিয়া িাও, সবিযর চেমি আবিাক প্রবেশ করুক, িেিশতী প্রসই ভারিীয় 

সাধু্গবণর পিিবি োিবকর নযায় েচসয়া প্রশান, িাাহারা চক েচিবিবেন।  

  

২০ ইষ্টতঃাপূিত 
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৪. গুরুর প্ররয়াজনীয়ত্া 

জীো্ামাবত্রই পূণতিা িাভ কচরবেই—প্রশষ প তন্ত সকবিই চসিােস্থা িাভ কচরবে। আমরা 

এখ্ন  াহা হইয়াচে, িাহা আমাবির অিীি কা ত ও চিন্তাশচির েিস্বরূপ। আর 

ভচেষযবি  াহা হইবে, িাহা েিতমাবন প্র রূপ চিন্তা ও কা ত কচরবিচে িাহার েিস্বরূপ 

হইবে। চকন্তু আমরা চনবজরাই চনবজবির অিৃষ্টতঃ গঠন কচরবিচে েচিয়া প্র  োচহর হইবি 

আমাবির প্রকান সহায়িার আেশযক নাই, িাহা নয়। েরং অচধ্কাংশ প্রক্ষ্বত্র এরূপ 

সহায়িা একান্ত ভাবে প্রবয়াজন।  খ্ন এই সহায়িা পাওয়া  ায়, িখ্ন আ্ার উচ্চির 

শচি ও আপাি-অেযি ভােগুচি েুচটয়া উবঠ, আধ্যাচ্ক জীেন সবিজ হইয়া উবঠ, 

উহার উন্নচি ত্বরাচিি হয়, সাধ্ক অেবশবষ শুিস্বভাে ও চসি হইয়া  ায়। 

  

এই সঞ্জীেনী শচি ্রহন্থ হইবি পাওয়া  ায় না। একচট আ্া প্রকেি অপর এক আ্া 

হইবি এই শচি িাভ কচরবি পাবর, আর চকেু হইবিই নয়। আমরা সারাজীেন পুস্তক 

পাঠ কচরবি পাচর, খ্ুে একজন েুচিমান্ হইয়া উচঠবি পাচর, চকন্তু প্রশবষ প্রিচখ্ে—

আধ্যাচ্ক উন্নচি চকেুই হয় নাই। েুচিেৃচত্তর উন্নচি হইবিই প্র  সবি সবি আধ্যাচ্ক 

উন্নচিও খ্ুে হইবে, িাহার প্রকান অথত নাই। ্রহন্থপাঠ কচরবি কচরবি অবনক সময় 

ভ্রমেশিজ ভাচে, আমাবির আধ্যাচ্ক উপকার হইবিবে। চকন্তু ্রহন্থপাবঠ আমাবির চক 

েি হইয়াবে, িাহা  চি ধ্ীরভাবে চেবলষণ কচর, িবে প্রিচখ্ে েিবজার আমাবির 

েুচিেৃচত্তর উন্নচি হইয়াবে, অন্তরা্ার চকেুই হয় নাই। আমাবির মবধ্য প্রায় সকবিরই 

আধ্যাচ্ক োকযচেনযাবস অদু্ভি তনপুণয থাচকবিও কা তকাবি—প্রকৃি ধ্মতভাবে জীেন-

 াপন কচরোর সময়—প্রকন এি ভয়ােহ ত্রুচটচেিুযচি িচক্ষ্ি হয়, িাহার কারণ—

আধ্যাচ্ক জীেবনর উন্নচির পবক্ষ্ ্রহন্থরাচশ প তাি নয়। জীো্ার শচি জা্রহি কচরবি 

হইবি অপর এক আ্া হইবি শচি সিাচরি হওয়া আেশযক। 

  

প্র  েযচির আ্া হইবি অপর আ্ায় শচি সিাচরি হয়, িাাহাবক ‘গুরু’ েবি; এেং 

প্র  েযচির আ্ায় শচি সিাচরি হয়, িাাহাবক ‘চশষয’ েবি। এইরূপ শচিসিার কচরবি 
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হইবি প্রথমিজ চ চন সিার কচরবেন, িাাহার এই সিার কচরোর শচি থাকা আেশযক; 

আর  াাহাবি সিাচরি হইবে, িাাহারও ্রহহণ কচরোর শচি থাকা আেশযক। েীজ সবিজ 

হওয়া আেশযক, ভূচমও ভািভাবে কচষতি থাকা প্রবয়াজন। প্র খ্াবন এই দুইচট চেিযমান 

প্রসখ্াবনই প্রকৃি ধ্বমতর অপূেত চেকাশ িৃষ্টতঃ হয়। ‘ধ্বমতর প্রকৃি েিা অেশযই আশ্চ ত পুরুষ 

হইবেন, প্রশ্রািারও সুচনপুণ হওয়া িাই।’২১  খ্ন উভবয়ই আশ্চ ত ও অসাধ্ারণ হয়, 

িখ্নই আশ্চ ত আধ্যাচ্ক উন্নচি ঘবট, অনযত্র নয়। ঐরূপ েযচিই প্রকৃি গুরু, এেং 

এইরূপ েযচিই প্রকৃি চশষয—মুমুকু্ষ্ সাধ্ক। আর সকবি ধ্মত িইয়া প্রেবিবখ্িা কচরবিবে 

মাত্র। িাহাবির প্রকেি একটু প্রক িূহি, একটু জাচনোর ইচ্ছামাত্র হইয়াবে, চকন্তু িাহারা 

এখ্নও ধ্মতিক্রোবির েচহবিতবশ রচহয়াবে। অেশয ইহারও চকেু মূিয আবে, কারণ সমবয় 

ইহা হইবিই প্রকৃি ধ্মত-চপপাসা জাচগবি পাবর। আর প্রকৃচির এই চেচিত্র চনয়ম প্র , 

 খ্নই প্রক্ষ্ত্র উপ ুি হয়, িখ্নই েীজ চনশ্চয়ই আচসবে—আচসয়াও থাবক।  খ্নই 

আ্ার ধ্মতিাবভর আ্রহহ প্রেি হয়, িখ্নই ধ্মতশচি-সিারক পুরুষ প্রসই আ্ার 

সহায়িার জনয অেশযই আচসবেন, আচসয়াও থাবকন।  খ্ন ্রহহীিার ধ্মতাবিাক আকষতণ 

কচরোর শচি পূণত ও প্রেি হয়, িখ্ন প্রসই আকষতবণ আকৃষ্টতঃ আবিাকশচি অেশযই 

আচসয়া থাবক। 

  

িবে পবথ কিকগুচি মহাচেঘ্ন আবে,  থা—ক্ষ্ণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসবক প্রকৃি ধ্মত-চপপাসা 

েচিয়া ভ্রম হইোর সম্ভােনা। আমরা চনবজবির জীেবনই ইহা িক্ষ্য কচরবি পাচর। 

আমাবির জীেবন অবনক সময় এরূপ প্রিখ্া  ায়জ হয়বিা কাহাবকও খ্ুে ভািোচসিাম, 

িাহার মৃিুয হইি, আঘাি পাইিাম। মবন হইি,  াহা ধ্চরবিচে িাহাই হাি েসকাইয়া 

িচিয়া  াইবিবে, আমাবির প্রবয়াজন একচট িৃঢ়ির উচ্চির আশ্রয়—আমাচিগবক 

অেশযই ধ্াচমতক হইবি হইবে। কবয়কচিবনই ঐ ভােিরি প্রকাথায় িচিয়া প্রগি! আমরা 

প্র খ্াবন চেিাম প্রসখ্াবনই পচিয়া রচহিাম। আমরা সকবিই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসবক প্রকৃি 

ধ্মতচপপাসা েচিয়া অবনক সময়ই ভুি কচরবিচে। চকন্তু  িচিন এই ক্ষ্ণস্থায়ী 

ভাবোচ্ছ্বাসবক ভ্রমেবশ প্রকৃি ধ্মতচপপাসা মবন কচরে, িিচিন ধ্বমতর জনয  থাথত স্থায়ী 

েযাকুিিা জচন্মবে না, আর িিচিন শচিসিারকারী পুরুবষরও সাক্ষ্াৎ পাইে না। এই 
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কারবণ  খ্নই আমাবির মবন হয়, সিযিাবভর জনয আমাবির এ-সকি প্রিষ্টতঃা েযথত 

হইবিবে, িখ্নই ঐরূপ মবন করা অবপক্ষ্া চনবজবির অন্তবরর অন্তস্তবি অবিষণ কচরয়া 

প্রিখ্া উচিি, হৃিবয় প্রকৃি আ্রহহ জচন্ময়াবে চকনা। এরূপ কচরবি অচধ্কাংশ স্থবিই 

প্রিচখ্ে, আমরা সিয্রহহবণর উপ ুি নই—আমাবির প্রকৃি ধ্মতচপপাসা জাবগ নাই। 

  

আোর শচিসিারক গুরুসম্ববন্ধ আরও অবনক চেঘ্ন আবে। অবনবক আবে  াহারা স্বয়ং 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কাবর চনবজবির সেতজ্ঞ মবন কবর, শুধু্ িাই নয়, অপরবকও চনজ 

স্কবন্ধ িইয়া  াইবে েচিয়া প্রঘাষণা কবর। এইরূবপ অন্ধ অন্ধবক পথ প্রিখ্াইয়া িইয়া 

 াইবি  াইবি উভবয়ই খ্ানায় পচিয়া  ায়। ‘অজ্ঞাবন আচ্ছন্ন, অচি চনেুতচি হইবিও 

চনবজবির মহাপচিি মবন কচরয়া মূঢ় েযচিগণ অবন্ধর ্ারা নীয়মান অবন্ধর নযায় প্রচি 

পিচেবক্ষ্বপই স্খচিিপি হইয়া পচরভ্রমণ কবর।’ ২২ 

  

এইরূপ মানুবষই জগৎ পচরপূণত। সকবিই গুরু হইবি িায়। চভখ্ারীও িক্ষ্ টাকা িান 

কচরবি িায়। এইরূপ প্রিাক প্র মন সকবির চনকট হাসযাস্পি হয়, এই গুরুগণও প্রিমচন। 

  

২১ ‘আশ্চব তা েিা কুশবিাঽসয ি্া’ ইিযাচি।—কঠ উপ., ১।২। ৭ 

২২ অচেিযায়ামন্তবর েিতমানাজ… …অবিস্মনে নীয়মানাজ  থান্ধাজ—মুিক উপ., 

১। ২। ৮;  কঠ উপ. ,  ১। ২। ৫ 
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৫. গুরু ও চিরযযর লক্ষণ 

িবে গুরু চিচনে চকরূবপ? সূ তবক প্রকাশ কচরবি মশাবির প্রবয়াজন হয় না। সূ তবক 

প্রিচখ্োর জনয আর োচি জ্বাচিবি হয় না। সূ ত উচঠবি আমরা স্বভােিই জাচনবি পাচর 

প্র  সূ ত উচঠয়াবে; এইরূপ আমাচিগবক সাহা য কচরোর জনয প্রিাকগুরুর আচেভতাে হইবি 

আ্া স্বভােিই জাচনবি পাবর প্র , িাাহার উপর সবিযর সূ তাবিাক-সম্পাি আরম্ভ 

হইয়াবে। সিয স্বিজপ্রমাণ, উহা প্রমাণ কচরবি অপর প্রকান সাবক্ষ্যর প্রবয়াজন হয় নাই—

উহা স্বপ্রকাশ; সিয আমাবির অন্তস্তবি প্রবেশ কবর, উহার সমবক্ষ্ সম্রহ জগৎ িাািাইয়া 

েবি—‘ইহাই সিয।’ প্র -সকি আিাব তর হৃিবয় জ্ঞান ও সিয সূ তাবিাবকর নযায় 

প্রচিভাি, িাাহারা জগবির মবধ্য সবেতাচ্চ মহাপুরুষ, আর জগবির অচধ্কাংশ প্রিাকই 

িাাহাচিগবক ঈশ্বর েচিয়া পূজা কবর। চকন্তু আমরা অবপক্ষ্াকৃি অেজ্ঞানীর চনকটও 

আধ্যাচ্ক সাহা য িাভ কচরবি পাচর। িবে আমাবির এরূপ অন্তিৃতচষ্টতঃ নাই প্র , আমরা 

আমাবির গুরু ো আিাব তর সম্ববন্ধ  থাথত চেিার কচরবি পাচর; এই কারবণ গুরুচশষয 

উভবয়র সম্ববন্ধই কিকগুচি পরীক্ষ্া আেশযক। 

  

চশবষযর এই গুণগুচি আেশযক—পচেত্রিা, প্রকৃি জ্ঞানচপপাসা ও অধ্যেসায়। অশুিা্া 

পুরুষ কখ্নও ধ্াচমতক হইবি পাবর না। কায়মবনাোবকয পচেত্র না হইবি প্রকহ কখ্নও 

ধ্াচমতক হইবি পাবর না। আর জ্ঞানিৃষ্ণা সম্ববন্ধ েিা  াইবি পাবর প্র , আমরা  াহা োই, 

িাহাই পাই—ইহা একচট সনািন চনয়ম। প্র  ে্ আমরা অন্তবরর সচহি িাই, িাহা োিা 

আমরা অনয ে্ িাভ কচরবি পাচর না। ধ্বমতর জনয প্রকৃি েযাকুিিা েি কচঠন চজচনষ; 

আমরা সিরাির  ি সহজ মবন কচর, উহা িি সহজ নয়। শুধু্ ধ্মতকথা শুচনবি আর 

ধ্মতপুস্তক পচিবিই  বথষ্টতঃভাবে প্রমাচণি হয় না প্র , হৃিবয় ধ্মতচপপাসা প্রেি হইয়াবে। 

 িচিন না প্রাবণ েযাকুিিা জাগচরি হয় এেং  িচিন না আমরা প্রেৃচত্তর উপর জয়িাভ 

কচরবি পাচর, িিচিন সিাসেতিা অভযাস ও আমাবির পাশে প্রকৃচির সচহি চনরন্তর 

সং্রহাম আেশযক। উহা দু-এক চিবনর কমত নয়, কবয়ক েৎসর ো দু-এক জবন্মরও কমত 
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নয়; শি শি জন্ম ধ্চরয়া এই সং্রহাম িচিবি পাবর। কাহারও পবক্ষ্ অেকাবির মবধ্যই 

চসচিিাভ ঘচটবি পাবর, চকন্তু  চি অনন্তকাি অবপক্ষ্া কচরবি হয়, তধ্ব তর সচহি িাহার 

জনযও প্র্ি থাকা িাই। প্র  চশষয এইরূপ অধ্যেসায়-সহকাবর সাধ্বন প্রেৃত্ত হয়, িাহার 

চসচি অেশযম্ভােী। 

  

গুরু সম্ববন্ধ এইটুকু প্রিচখ্বি হইবে, চিচন প্র ন শাবস্ত্রর মমতজ্ঞ হন। জগবির সকবিই প্রেি 

োইবেি ো প্রকারান পাঠ কচরবিবে, চকন্তু শাস্ত্রসমূহ শুধু্ শে এেং েযাকরণ—ধ্বমতর 

কবয়কখ্ানা শুষ্ক অচস্থমাত্র। প্র  গুরু শে িইয়া প্রেশী নািািািা কবরন ও মনবক প্রকেি 

শবের েযাখ্যা ্ারা িাচিি হইবি প্রিন, চিচন ভাে হারাইয়া প্রেবিন। শাবস্ত্রর মমত চ চন 

জাবনন, চিচনই  থাথত ধ্মতািা ত। শাবস্ত্রর শেজাি প্র ন মহারণয, মানুষ চনবজবক উহার 

চভির হারাইয়া প্রেবি, পথ খ্ুাচজয়া পায় না। ‘শেজাি মহারণযসিৃশ, চিবত্তর ভ্রমবণর 

কারণ।’২৩ ‘শেব াজনা, সুন্দর ভাষায় েিৃিা ও শাস্ত্রমমত েযাখ্যা কচরোর চেচভন্ন উপায়—

পচিিচিবগর চেিার ও আবমাবির চেষয়মাত্র, উহা ্ারা চসচি ো মুচিিাবভর সহায়িা 

হয় না।’২৪  াহারা ধ্মতেযাখ্যার সময় এইরূপ প্রণািী অেিম্বন কবর, িাহারা প্রকেি 

চনবজবির পাচিিয প্রিখ্াইবি ইচু্ছক, িাহাবির ইচ্ছা—প্রিাবক িাহাচিগবক মহাপচিি 

েচিয়া স্ান করুক। জগবির প্রধ্ান ধ্মতািা তগণ প্রকহই এইভাবে শাবস্ত্রর েযাখ্যা কচরবি 

অ্রহসর হন নাই। িাাহারা শাবস্ত্রর প্রলাবকর অথত  বথচ্ছ েযাখ্যা কচরবি কখ্নও প্রিষ্টতঃা কবরন 

নাই, শোথত ও ধ্াত্বথত িইয়া ক্রমাগি মারপযাাি কবরন নাই। িাাহারা শুধু্ জগৎবক শাবস্ত্রর 

মহান্ ভাে চশক্ষ্া চিয়াবেন। আর  াহাবির চশখ্াইোর চকেুই নাই, িাহারা হয়বিা শাস্ত্র 

হইবি একচট শে িইয়া িাহারই উপর এক চিনখ্বি এক পুস্তক রিনা কবর। প্রসই শবের 

আচি চক, প্রক ঐ শেচট প্রথম েযেহার কচরয়াচেি, প্রস চক খ্াইি, কিক্ষ্ণ ঘুমাইি, 

এইরূপ চেষয় িইয়াই প্রকহ হয়বিা আবিািনা কচরয়া প্রগবিন।  

  

ভগোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ একচট গে েচিবিনজ এক আম-োগাবন কবয়কজন প্রিাক প্রেিাইবি 

চগয়াচেি; োগাবন ঢুচকয়া িাহারা গচনবি আরম্ভ কচরি, কটা আম গাে, প্রকান্ গাবে কি 

আম, এক-একটা ডাবি কি পািা, আবমর েণত, আকার, প্রকার ইিযাচি নানাচেধ্ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিব াগ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাচিিযপূণত চেিার কচরবি িাচগি। আর একজন চেি চেিক্ষ্ণ, প্রস এসে ্রহাহয না কচরয়া 

আম পাচিবি িাচগি ও খ্াইবি িাচগি। েবিা প্রিচখ্, প্রক প্রেশী েুচিমান্? আম খ্াও, প্রপট 

ভচরবে, প্রকেি পািা গচনয়া—চহসাে কচরয়া িাভ চক? এই পািা-ডািপািা প্রগানা ও 

অপরবক উহার সংখ্যা জানাইোর প্রিষ্টতঃা এবকোবর োচিয়া িাও। অেশয এরূপ কাব তর 

উপব াচগিা আবে, চকন্তু ধ্মতরাবজয নয়।  াহারা এরূপ পািা গচনয়া প্রেিায়, িাহাবির 

চভির হইবি কখ্নও একচটও ধ্মতেীর োচহর কচরবি পাচরবে না। ধ্মত— াহা 

মানেজীেবনর সবেতাচ্চ িক্ষ্য, মানুবষর প্রশ্রি প্রগ রবের চজচনষ, িাহাবি পািা-বগানারূপ 

অি পচরশ্রবমর প্রবয়াজন নাই।  চি িুচম ভি হইবি িাও, িাহা হইবি কৃষ্ণ মথুরায় চক 

ব্রবজ জচন্ময়াচেবিন, চিচন চক কচরয়াচেবিন ো চঠক প্রকান্ চিবন গীিা েচিয়াচেবিন, িাহা 

জাচনোর চকেু আেশযক নাই। গীিায় কিতেয ও প্রপ্রম সম্ববন্ধ প্র  সুন্দর চশক্ষ্া আবে, 

আ্রহবহর সচহি িাহা অনুসরণ করাই প্রিামার কাজ। উহার সম্ববন্ধ ো উহার প্রবণিার 

সম্ববন্ধ অনযানয চেবশষ চেেরণ জানা প্রকেি পচিিবির আবমাবির জনয। িাহারা  াহা 

িায় িাহা িইয়াই থাকুক। িাহাবির পচিিী িকতচেিাবর ‘শাচন্তজ শাচন্তজ’ েচিয়া এস 

আমরা আম খ্াইবি থাচক। 

  

চ্িীয়িজ গুরুর চনষ্পাপ হওয়া আেশযক। অবনক সমবয় প্রিাবক েচিয়া থাবক, ‘গুরুর 

িচরত্র, গুরু চক কবরন না কবরন, প্রিচখ্োর প্রবয়াজন চক? চিচন  া েবিন িাহাই চেিার 

কচরবি হইবে। প্রসইচট িইয়াই কাজ করা প্রবয়াজন।’ এ কথা চঠক নয়। গচি-চেজ্ঞান, 

রসায়ন ো অনয প্রকান জি-চেজ্ঞাবনর চশক্ষ্ক  াহাই হউন না প্রকন, চকেু আবস  ায় না। 

কারণ উহাবি প্রকেি েুচিেৃচত্তর প্রবয়াজন হয়। চকন্তু অধ্যা্চেজ্ঞাবনর আিা ত অশুিচিত্ত 

হইবি িাাহাবি আবি  ধ্মতাবিাক থাচকবি পাবর না। অশুিচিত্ত েযচি কী ধ্মত চশখ্াইবে? 

চনবজ আধ্যাচ্ক সিয উপিচ্ কচরোর ো অপবর শচি সিার কচরোর একমাত্র 

উপায়—হৃিয় ও মবনর পচেত্রিা।  িচিন না চিত্তশুচি হয়, িিচিন ভগেেশতন ো প্রসই 

অিীচিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভে। সুিরাং ধ্মতািাব তর সম্ববন্ধ প্রথবমই প্রিখ্া 

আেশযক চিচন চক িচরবত্রর প্রিাক; িারপর চিচন চক েবিন িাহাও প্রিচখ্বি হইবে। িাাহার 

সমূ্পণতরূবপ শুিচিত্ত হওয়া আেশযক, িবেই িাাহার কথার প্রকৃি একটা গুরুত্ব থাবক; 
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কারণ িাহা হইবিই চিচন প্রকৃি শচি-সিারবকর প্র াগয হইবি পাবরন। চনবজর মবধ্যই 

 চি প্রসই শচি না থাবক, িবে চিচন সিার কচরবেন কী? গুরুর মন এরূপ প্রেি 

আধ্যাচ্কস্পন্দন-চেচশষ্টতঃ হওয়া িাই প্র , িাহা প্র ন সমবেিনােবশ চশবষয সিাচরি হইয়া 

 ায়। গুরুর োস্তচেক কা তই এই—চকেু সিার করা, প্রকেি চশবষযর েুচিশচি ো অনয 

প্রকান শচি উবত্তচজি কচরয়া প্রিওয়া নয়। প্রেশ স্পষ্টতঃ েুচিবি পারা  ায়, গুরু হইবি চশবষয 

 থাথতই একচট শচি আচসবিবে। সুিরাং গুরুর শুিচিত্ত হওয়া আেশযক। 

  

িৃিীয়িজ প্রিখ্া আেশযক, গুরুর উবেশয চক? গুরু প্র ন অথত, নাম- শ ো প্রকান 

স্বাথতচসচির জনয ধ্মতচশক্ষ্ািাবন প্রেৃত্ত না হন—সম্রহ মানেজাচির প্রচি শুি প্রপ্রমই প্র ন 

িাাহার কাব তর চনয়ামক হয়। আধ্যাচ্ক শচি শুি প্রপ্রবমর মাধ্যবমই সিাচরি করা 

 াইবি পাবর। প্রকানরূপ স্বাথতপূণত ভাে, িাভ ো  বশর ইচ্ছা এক মুহূবিত এই সিাবরর 

মাধ্যম নষ্টতঃ কচরয়া প্রেবি। ভগোন্ প্রপ্রমস্বরূপ, আর চ চন ভগোনবক প্রপ্রমস্বরূপ েচিয়া 

জাচনয়াবেন, চিচনই মানুষবক ভগেদ্ ভাে চশক্ষ্া চিবি পাবরন। 

  

 চি প্রিখ্—গুরুবি এইসে িক্ষ্ণ েিতমান, িবে জাচনবে প্রিামার প্রকান আশঙ্কা নাই। নিুো 

িাাহার চনকট চশক্ষ্ায় চেপি আবে; প্র বহিু চিচন  চি হৃিবয় সদ্ ভাে সিার কচরবি না 

পাবরন, চিচন হয়বিা অসদ্ ভাে সিার কচরবেন। এই চেপি হইবি চনবজবক সেতবিাভাবে 

সােধ্ান রাচখ্বি হইবে। ‘চ চন চে্ান্ চনষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, চ চন প্রশ্রি ব্রহ্মচেৎ’,২৫ 

চিচনই প্রকৃি সদ্ গুরু। 

  

 াহা েিা হইি, িাহা হইবি ইহা সহবজই প্রিীি হইবে প্র , ধ্বমত অনুরাগী হইোর, ধ্বমতর 

মমতবোধ্ কচরোর এেং উহা জীেবন পচরণি কচরোর উপব াগী চশক্ষ্া প্র -বকান েযচির 

চনকট হইবি পাওয়া  ায় না। ‘চশিাখ্বির চনকট ধ্বমতাপবিশ-শ্রেণ, নিীর কিনাবি 

্রহন্থপাঠ ও সেতত্র শুভিশতন’২৬ আিঙ্কাচরক েণতনাচহসাবে সিয েবট, চকন্তু  াহার চনবজর 

মবধ্য সিয চেকচশি হয় নাই, প্রস কখ্নও এগুচি হইবি এিটুকু জ্ঞান আহরণ কচরবি 

পাবর না। পেতি, নিী প্রভৃচি কাহাবক চশক্ষ্া চিবি পাবর?— াহার পচেত্র হৃিবয় ভচিকমি 

েুচটয়া উচঠয়াবে, প্রসই মানো্াবক। আর প্র  আবিাবক এই কমি সুন্দররূবপ েুচটয়া 
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উবঠ, িাহা ব্রহ্মচেৎ সদ্ গুরুরই জ্ঞানাবিাক।  খ্ন এইভাবে হৃিয় উনু্মি হয়, িখ্ন প্রসই 

হৃিয়—পেতি, নিী, িারা, সূ ত, িি অথো এই চেবশ্ব  াহা চকেু আবে, িাহা হইবিই 

চশক্ষ্া িাভ কচরবি পাবর। চকন্তু  াহার হৃিয় এখ্নও উনু্মি হয় নাই, প্রস এ-সকবি 

পেতিাচি েযিীি আর চকেু প্রিচখ্বি পাইবে না। চিত্রশািায় চগয়া অবন্ধর চকেু িাভ নাই। 

আবগ িাহাবক িকু্ষ্ িাও, িবেই প্রস প্রসখ্ানকার িশতনীয় ে্সমূহ হইবি চক চশক্ষ্া পাওয়া 

 ায়, েুচিবি পাচরবে। 

  

গুরুই ধ্মতচশক্ষ্াথতীর িকু্ষ্ খ্ুচিয়া প্রিন। সুিরাং প্রকান েযচির সচহি িাহার েংশধ্বরর প্র  

সম্বন্ধ, গুরুর সচহি চশবষযরও চঠক প্রসই সম্বন্ধ। গুরুর প্রচি চেশ্বাস, চেনয়নম্র আিরণ, 

িাাহার চনকট শরণ্রহহণ ও িাাহার প্রচি গভীর শ্রিা েযচিবরবক আমাবির হৃিবয় ধ্বমতর 

চেকাশ হইবিই পাবর না। আর ইহাও চেবশষ িক্ষ্য কচরোর চেষয় প্র , প্র -সে প্রিবশ 

গুরুচশবষযর এরূপ সম্বন্ধ আবে, প্রকেি প্রসই-সে প্রিবশই অসাধ্ারণ ধ্মতেীরগণ সকি 

জচন্ময়াবেন; আর প্র -সে প্রিবশ গুরুচশবষযর এ সম্বন্ধ রক্ষ্া করা হয় নাই, প্রস-সে প্রিবশ 

ধ্বমতর চশক্ষ্ক প্রকেি েিামাত্র। চনবজর প্রাবপযর চিবকই িাাহার িৃচষ্টতঃ, আর চশষয প্রকেি 

গুরুর কথাগুচিবিই মাথা পচরপূণত কবরন এেং অেবশবষ উভবয়ই চনজ চনজ পথ প্রিবখ্ন,—

এবক আর অপবরর চিন্তা কবরন না, এরূপ প্রক্ষ্বত্র ধ্মত প্রায়ই অজ্ঞািই থাচকয়া  ায়; 

আধ্যাচ্ক শচিসিার কচরোর প্রকহ নাই, ্রহহণ কচরোরও প্রকহ নাই। এই-সে প্রিাবকর 

কাবে ধ্মত প্র ন েযেসাবয় পচরণি। িাহারা মবন কবর, অথত ্ারা ধ্মত ক্রয় করা  ায়। 

ঈশ্ববরচ্ছায় ধ্মত  চি এি সুিভ হইি! িাহাবির দুভতাগয এই প্র , এরূপ হইোর নয়। 

  

ধ্মত—সবেতাচ্চ জ্ঞানস্বরূপ প্র  ধ্মত, িাহা ধ্ন-চেচনমবয় চকচনোর চজচনষ নয়, ্রহন্থ হইবিও 

িাহা পাওয়া  ায় না। জগবির সেতত্র ঘুচরয়া আচসবি পার, চহমািয় আেস্ কবকসস্ 

প্রভৃচি অবিষণ কচরবি পার, সমুবদ্রর িিবিবশ আবিািন কচরবি পার, চিব্ববির 

িাচরবকাণ অথো প্রগাচে-মরুর িিুচিতবক িন্ন িন্ন কচরয়া খ্ুাচজবি পার, চকন্তু  িচিন না 

প্রিামার হৃিয় ধ্মত ্রহহণ কচরোর উপ ুি হইবিবে এেং  িচিন না িুচম গুরুিাভ 

কচরবিে, প্রকাথাও ধ্মত খ্ুাচজয়া পাইবে না। চেধ্ািৃচনচিতষ্টতঃ এই গুরু  খ্নই িাভ কচরবে, 
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অমচন োিকেৎ চেশ্বাস ও সরিিা িইয়া িাাহার প্রসো কর, িাাহার চনকট প্রাণ খ্ুচিয়া 

িাও, িাাহাবক সাক্ষ্াৎ ঈশ্বর-রূবপ প্রিখ্।  াহারা এইরূপ প্রপ্রম ও শ্রিাসম্পন্ন হইয়া 

সিযানুসন্ধান কবর, িাহাবির চনকট সবিযর ভগোন্ সিয চশে ও সুন্দবরর অচি আশ্চ ত 

িেসমূহ প্রকাশ কবরন। 

  

২৩ শেজািং মহারণযং চিত্তভ্রমণকারণম্।—চেবেকিূিামচণ, ৬০ 

২৪ োস্মগ্বখ্রী শেিরী শাস্ত্রেযাখ্যানবক শিম্। তেদুষযং চেদুষাং ি্দু্ভিবয় ন িু মুিবয়॥—

ঐ, ৫৮ 

২৫ প্রশ্রাচত্রবয়াঽেৃচজবনাঽকামহবিা প্র া ব্রহ্মচেত্তমজ। —চেবেকিূিামচণ, ৩৩ 

২৬ And this our life exempt from public haunt, Finds tongues in trees, books in 

the running brooks, Sermons in stones and good in every thing. — Shakespeare’s 
‘As you Like It,’ Act II, Sc. I 
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৬. অবত্ার 

প্র খ্াবন প্রিাবক িাাহার (ঈশ্ববরর) নামকীিতন কবর, প্রসই স্থান পচেত্র; আর প্র -েযচি 

িাাহার নাম কবরন, চিচন আরও কি পচেত্র! আর  াাহার চনকট আধ্যাচ্ক আবিাক প্রাি 

হই, িাাহার চনকট কিই না ভচির সচহি অ্রহসর হওয়া উচিি! ঐরূপ প্রশ্রি ধ্মতািাব তর 

সংখ্যা খ্ুে চেরি েবট, চকন্তু জগৎ এবকোবর এই-সকি আিা ত-চেরচহি হয় না। প্র  

মুহূবিত পৃচথেী এবকোবর আিা তশূনয হয়, প্রসই মুহূবিতই উহা এক ভয়ানক নরককুবি 

পচরণি হয় ও চেনাবশর চিবক ধ্াচেি হয়। আিা তগণই মানেজাচির সুন্দরিম 

প্রকাশস্বরূপ এেং ‘অবহিুকিয়াচসনু্ধ’ । ২৭ 

  

শ্রীকৃষ্ণ ভাগেবি েচিয়াবেন, ‘আমাবক আিা ত েচিয়া জাচনও।’২৮ অথতাৎ সাধ্ারণ 

গুরুবশ্রণী অবপক্ষ্া উন্নিির আর এক প্রশ্রণীর গুরু আবেন—ঈশ্ববরর অেিারগণ। ইহারা 

স্পশত ্ারা, এমন চক—প্রকেি মাত্র ইচ্ছা ্ারাই অপবরর চভির ভগেদ্ভাে সিার কচরয়া 

চিবি পাবরন। িাাহাবির ইচ্ছায় অচি দুশ্চচরত্র েযচিও মুহূবিতর মবধ্য সাধু্ হইয়া  ায়। 

ইাহারা গুরুরও গুরু, মানুবষর চভির ভগোবনর প্রশ্রি অচভেযচি; আমরা িাাহাবির চভির 

চিয়া েযিীি অনয উপাবয় ভগোনবক প্রিচখ্বি পাচর না। মানুষ িাাহাচিগবক উপাসনা না 

কচরয়া থাচকবি পাবর না; আর োস্তচেক এই আিা তগণবক উপাসনা কচরবি আমরা োধ্য। 

  

এই- সকি নররূপধ্ারী ঈশ্বর েযিীি ভগোন  ্ বক প্রিচখ্োর আমাবির আর অনয প্রকান 

উপায় নাই। আমরা  চি আর প্রকান রূবপ িাাহাবক প্রিচখ্বি ইচ্ছা কচর, িবে আমরা একটা 

চকম্ভূিচকমাকার ে্ গঠন কচর এেং উহাবকই প্রকৃি ঈশ্বর েচিয়া মবন কচর। গে 

আবে—এক আনািীবক চশে গচিবি েিা হয়; অবনক চিন প্রিষ্টতঃা কচরয়া প্রস একচট োনর 

গচিয়াচেি। প্রসইরূপ ভগোনবক চনগুতণ পূণতস্বরূবপ  খ্নই আমরা ভাচেবি  াই, িখ্নই 

আমরা প্রশািনীয়ভাবে চেেি হই; কারণ  িচিন আমরা মানুষ, িিচিন িাাহাবক 

মানুষভাবে োিা অনযভাবে কখ্নই ভাচেবি পাচরে না। অেশয এমন সময় আচসবে,  খ্ন 

আমরা মনুষযপ্রকৃচি অচিক্রম কচরয়া িাাহার স্বরূপবোবধ্ সমথত হইে, চকন্তু  িচিন 
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সীমােি মানুষ থাচকে, িিচিন মানুবষর চভির ও মানুষরূবপই িাাহাবক উপাসনা কচরবি 

হইবে।  াই েি না প্রকন,  িই প্রিষ্টতঃা কর না প্রকন, ভগোনবক মানে-ভাবে োিা আর 

প্রকান ভাবেই চিন্তা কচরবি পার না। ঈশ্বর সম্ববন্ধ ো জগবির অনযানয ে্ সম্ববন্ধ খ্ুে 

 ুচিিকত-সমচিি েিৃিা চিবি পার, খ্ুে  ুচিোিী হইবি পার, আর ভগোবনর এই-

সকি মনুষয-অেিাবরর কথা সে ভ্রমা্ক—এ-কথা চনবজর সবন্তাষজনকভাবে প্রমাণ 

কচরবি পার, চকন্তু ‘সহজ’ েুচিবি চক েবি িাহা একোর পরীক্ষ্া কচরয়া প্রিখ্া  াক। এই 

প্রকার অসাধ্ারণ েুচিেৃচত্তর পশ্চাবি চক আবে? চকেুই নাই—শূনয, প্রকেি কিকগুচি 

োকযািম্বর মাত্র। িারপর  খ্ন প্রিচখ্বে, প্রকান প্রিাক এইরূপ অেিারপূজার চেরুবি 

মহা ুচিিবকতর সচহি েিৃিা কচরবিবে, িাহাবক ধ্চরয়া চজজ্ঞাসা করজ ঈশ্বর সম্ববন্ধ 

প্রিামার চনবজর ধ্ারণা চক? ‘সেতশচিমত্তা’, ‘সেতেযাচপিা’ ও এইরূপ শেগুচি ্ারা চক 

প্রোি? প্রিচখ্বে, ঐগুচির োনান েযিীি প্রস আর অচধ্ক চকেু প্রোবি না। এ-সকি শবের 

্ারা িাহার মবন প্রকান অবথতরই প্রোধ্ হয় না, এমন প্রকান ভাে ্ারা প্রস ঐগুচি েযি 

কচরবি পাবর না,  াহা িাহার মানেীয় প্রকৃচি ্ারা প্রভাচেি হয় নাই। এই চেষবয় রাস্তার 

প্র  প্রিাকটা একখ্ানা পুাচথও পবি নাই, িাহার সচহি এ েযচির চকেুমাত্র প্রবভি নাই। 

িবে প্রস প্রিাকটা শান্তপ্রকৃচি, জগবির শাচন্তভি কবর না, আর এই েিা সমাবজ অশাচন্ত 

ও দুজখ্ সৃচষ্টতঃ কবর। োস্তচেক প্রিযক্ষ্ানুভূচিবিই ধ্মত, সুিরাং শূনযগভত েিৃিা ও 

প্রিযক্ষ্ানুভূচির মবধ্য আমাবির চেবশষ প্রবভি করা আেশযক। আ্ার গভীরিম প্রবিবশ 

আমরা  াহা অনুভে কচর, িাহাবকই প্রিযক্ষ্ানুভূচি েবি। এই চেষবয় ‘সহজ’ জ্ঞান  ি 

দুিতভ, আর চকেুই িি দুিতভ নয়। 

  

আমাবির েিতমান প্রকৃচি প্র রূপ, িাহাবি আমরা সীমােি; ভগোনবক আমরা মনুষয-

রূবপ প্রিচখ্বি োধ্য। মবন কর, মচহষবির ভগোনবক পজূা কচরোর ইচ্ছা হইি—িাহাবির 

স্বভাে অনু ায়ী িাহারা ভগোনবক একচট েৃহৎ মচহষরূবপ প্রিচখ্বে। মৎসয  চি ভগোবনর 

আরাধ্না কচরবি ইচ্ছা কবর, িবে িাহাবক ভাচেবি হইবে, ভগোন্ একচট েৃহৎ মৎসয। 

মানুষবকও ভাচেবি হইবে, ভগোন্ মানুষ; আর ঐ-সকি সীমােি চেচভন্ন ধ্ারণা চেকৃি-

কেনাসম্ভূি নয়। মানুষ, মচহষ, মৎসয—এগুচি প্র ন চভন্ন চভন্ন পাত্রস্বরূপ, সেগুচি 
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ভগেৎ-সমুবদ্র চনজ চনজ ধ্ারণ-শচি ও আকৃচি অনুসাবর পূণত হইয়াবে। মানুবষ ঐ জি 

মানুবষর আকার ধ্ারণ কচরি, মচহবষ মচহবষর আকার ও মৎবসয মৎসযাকার ধ্ারণ কচরি। 

প্রবিযক পাবত্র প্রসই এক ঈশ্বর-সমুবদ্রর জি রচহয়াবে। চনজ মবনর প্রকৃচি ও শচি 

অনু ায়ী  চি প্রকহ ঈশ্বর সম্ববন্ধ প্রকান ধ্ারণা কবর, আমরা িাহাবক প্রিাষ চিবি পাচর না। 

সুিরাং ঈশ্বরবক মানুষরূবপই উপাসনা করা োিা আমাবির আর অনয প্রকান পথ নাই। 

  

প্রকার প্রিাক ভগোনবক মানুষরূবপ উপাসনা কবর না। প্রথম—নরপশুগণ,  াহাবির 

প্রকানরূপ ধ্মতজ্ঞান নাই; চ্িীয়—পরমহংসগণ,  াাহারা মনুষযসুিভ সমুিয় দুেতিিা 

অচিক্রম কচরয়া মানেপ্রকৃচির সীমা োিাইয়া চগয়াবেন। সমুিয় প্রকৃচিই িাাহাবির 

আ্স্বরূপ হইয়া চগয়াবে। িাাহারাই প্রকেি ভগোনবক িাাহার স্বরূবপ উপাসনা কচরবি 

পাবরন। অনয সে চেষবয় প্র মন, এখ্াবনও প্রিমচন—দুইচট িরম চেপরীি ভাে একরূপ 

প্রিখ্ায়। অচিশয় অ-জ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী—এ-দুবয়র প্রকহই উপাসনা কবর না; নরপশুগণ 

অজ্ঞান েচিয়া উপাসনা কবর না, জীেনু্মি পুরুষগণ সেতিা আ্ার মবধ্য পরমা্াবক 

অনুভে কচরবিবেন েচিয়া িাাহাবির আর স্বিন্ত্র উপাসনার প্রবয়াজন হয় না। প্র -েযচি 

এই দুই িূিান্তভাবের মধ্যেিতী, অথি েবি—আচম ভগোনবক মনুষযরূবপ উপাসনা কচরবি 

ইচ্ছা কচর না, চেবশষ  বের সচহি প্রসই েযচির প্রিখ্াশুনা করা আেশযক। কবঠারির 

ভাষা প্রবয়াগ না কচরয়াও েচিবি হয়, প্রস প্রিাপ েচকবিবে, প্রস ভুি কচরয়াবে; িাহার 

ধ্মত চেকৃিমচস্তষ্ক ও েুচিহীন েযচিগবণরই উপ ুি। 

  

ভগোন্ মানুবষর দুেতিিা েুবিন, এেং মানুবষর চহবির জনযই মানুষরূবপ অেিীণত 

হন।২৯ ‘  খ্নই ধ্বমতর গ্লাচন ও অধ্বমতর অভুযত্থান হয়, িখ্নই আচম চনবজবক সৃজন 

কচর। সাধু্বির রক্ষ্া, পাচপগবণর দুষৃ্কচিনাশ ও ধ্মতসংস্থাপবনর জনয আচম  ুবগ  ুবগ 

জন্ম্রহহণ কচর।’৩০ ‘জগবির ঈশ্বর আচম,—আমার প্রকৃি স্বরূপ না জাচনয়া অজ্ঞ েযচিরা 

মনুষযরূপধ্ারী আমাবক উপহাস কবর।’ ৩১  

  

অেিার সম্ববন্ধ গীিায় ভগোন্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা প্রঘাষণা কচরয়াবেন। ভগোন্ 

শ্রীরামকৃষ্ণবিে েচিবিন, ‘ খ্ন প্রেি েনযা আবস, িখ্ন সে প্রোট প্রোট নিী ও খ্ানা 
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কানায় কানায় ভচরয়া  ায়; প্রসইরূপ  খ্ন অেিার আবসন, িখ্ন আধ্যাচ্ক িরি 

জগৎবক ভাসাইয়া িইয়া  ায়, সাধ্ারণ মানুষও িখ্ন হাওয়াবিই ধ্মতভাে অনুভে কবর।’  

  

২৭ চেবেকিূিামচণ, ৩৫ 

২৮ আিা ত মাং চেজানীয়াৎ….। শ্রীমদ্ভাগেি, ১১। ১৭। ২০ 

২৯ সযাৎ পরবমশ্বরসয অচপ ইচ্ছােশান্মায়াময়ং রূপং সাধ্কানু্রহহাথতম্। 

—শাঙ্করভাষয, প্রেিান্তসূত্র, ১। ১। ২০ 

৩০  িা  িা চহ ধ্মতসয গ্লাচনভতেচি ভারি। 

অভুযত্থানমধ্মতসয িিা্ানং সৃজামযহম্।। 

পচরত্রাণায়া সাধূ্নাং চেনাশায় ি দুষৃ্কিাম্। 

ধ্মতসংস্থাপনাথতায় সম্ভোচম  ুবগ  ুবগ।। —গীিা, ৪। ৭- ৮ 

৩১ অেজানচন্ত মাং মূঢ়া মানুষীং িনুমাচশ্রিম্। পরং ভােমজানবন্তা মম ভূি মবহশ্বরম্।। 

—গীিা, ৯। ১১  
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৭. র্ন্ত্র 

আমরা চকন্তু এখ্াবন মহাপুরুষ ো অেিারগবণর কথা েচিবিচে না; এখ্ন আমরা চসি 

গুরুচিবগর চেষয় আবিািনা কচরে। িাাহাচিগবক সিরাির মন্ত্র ্ারা চশষযগবণর চভির 

আধ্যাচ্ক জ্ঞাবনর েীজ েপন কচরবি হয়। এই মন্ত্রগুচি চক? ভারিীয় িশতবনর মবি 

সমুিয় জগৎ নামরূপা্ক। এই কু্ষ্দ্র ব্রহ্মািরূপ মনুষযচিবত্ত এমন একচট িরি থাচকবি 

পাবর না,  াহা নামরূপা্ক নয়।  চি ইহা সিয হয় প্র , প্রকৃচি সেতত্র এক চনয়বম গচঠি, 

িাহা হইবি এই নামরূপা্কিা চেরাট ব্রহ্মাবিরও চনয়ম েচিবি হইবে। ‘প্র মন একচট 

মৃৎচপিবক জাচনবি আর সমস্ত মৃচত্তকাবকই জাচনবি পারা  ায়,’৩২প্রিমচন এই কু্ষ্দ্র ব্রহ্মাি 

ো প্রিহচপিবক জাচনবি পাচরবি চেরাট ব্রহ্মািবকও জাচনবি পারা  ায়। রূপ ে্র 

োচহবরর আেরণ ো প্রখ্াসা, আর নাম ো ভাে প্র ন উহার অন্তচনতচহি শসয। কু্ষ্দ্র ব্রহ্মাি 

শরীরই রূপ, আর মন ো অন্তজকরণই নাম, এেং ো্ শচি ুি প্রাচণসমূবহ এই নাবমর 

সচহি উহাবির োিকশেগুচি চনিয ুিভাবে েিতমান। অনযভাষায় েচিবি প্রগবি েযচি-

মানুবষর চভিবরই ‘েযচষ্টতঃমহৎ’ ো চিবত্ত এই চিন্তািরিগুচি উচত্থি হইয়া প্রথবম সূ্ষ্ম  শে 

ো ভােরূপ—পবর িিবপক্ষ্া স্থূিির আকার ধ্ারণ কবর। 

  

েৃহৎ ব্রহ্মাবিও ব্রহ্মা, চহরণযগভত ো ‘সমচষ্টতঃমহৎ’ প্রথবম চনবজবক নাবম, পবর রূপাকাবর 

অথতাৎ পচরিৃশযমান জগদ্রূবপ অচভেযি কবরন। এই েযি ইচিয়্রহাহয জগৎই ‘রূপ’; 

ইহার পশ্চাবি অনন্ত অেযি ‘প্রফাট’ রচহয়াবে। ‘প্রফাট’ েচিবি সমুিয় জগবির 

অচভেযচির কারণ ‘শেব্রহ্ম’। সমুিয় নাম ো ভাবের উপািান-স্বরূপ চনিয প্রফাবটই প্রসই 

শচি,  াহা ্ারা ভগোন্ এই জগৎ সৃচষ্টতঃ কবরন; শুধু্ িাই নয়, ভগোন্ প্রথবম চনবজবক 

প্রফাটরূবপ পচরণি কচরয়া পবর অবপক্ষ্াকৃি স্থূি এই পচরিৃশযমান জগদ্রূবপ চেকচশি 

কবরন। এই প্রফাবটর একচটমাত্র োিক শে আবে—‘ওা’। আর প্রকানরূপ চেবলষণ-েবিই 

 খ্ন আমরা ভাে হইবি শেবক পথৃ্ কচরবি পাচর না, িখ্ন এই ওঙ্কার ও চনিয-বফাট 

অচেভাজযরূবপ েিতমান। এজনয শ্রুচি েবিন, সমুিয় নামরূবপর উৎস—ওঙ্কার-রূপ এই 
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পচেত্রিম শে হইবি এই স্থূি জগৎ সৃষ্টতঃ হইয়াবে। িবে  চি েবিা—শে ও ভাে চনিযসম্বন্ধ 

েবট, চকন্তু একচট ভাবের োিক চেচেধ্ শে থাচকবি পাবর, সুিরাং সমুিয় জগবির 

অচভেযচির কারণস্বরূপ ভাবের োিক প্র  এই একচট চেবশষ শে ওঙ্কার, িাহা মবন 

কচরোর প্রকান প্রবয়াজন নাই। এই আপচত্তর উত্তবর আমরা েচি, ওঙ্কারই এইরূপ সেতভাে-

প্রকাশক োিক শে, আর প্রকান শে ইহার িুিয নয়। প্রফাটই সমুিয় ভাবের উপািান, 

ইহা প্রকান একচট চেবশষ ভাে নয়; অথতাৎ চেচভন্ন ভােগুচির মবধ্য পরস্পর প্র  তেচশষ্টতঃয 

আবে, িাহা  চি িূর কচরয়া প্রিওয়া  ায়, িাহা হইবি এই প্রফাটই অেচশষ্টতঃ থাচকবে। 

প্রবিযকচট োিক শে এক-একচট ভাে প্রকাশ কবর, অিএে উহা প্রফাবটর প্রিীক হইবি 

পাবর না। কারণ প্রফাট সেতভাবের সমচষ্টতঃ। আর প্রকান োিক শে ্ারা অেযি প্রফাটবক 

প্রকাশ কচরবি হইবি উহা িাহাবক এিিূর চেচশষ্টতঃ কচরয়া প্রেবি প্র , িাহাবি আর সমচষ্টতঃ-

ভাে থাবক না, উহা একচট চেবশষ ভাবে পচরণি হয়। অিএে প্রফাটবক েুিাইবি হইবি 

এমন একচট শে খ্ুাচজয়া োচহর কচরবি হইবে,  াহা ্ারা প্রফাট খ্ুে অে পচরমাবণ 

চেবশষভাোপন্ন হয় এেং সবি সবি উহার চেশ্বেযাপী প্রকৃচি প্রায়  থা থভাবে প্রকাশ 

কবর, িাহাই উহার সেতাবপক্ষ্া শুি প্রিীক ো োিক। 

  

শ্রুচি েবিন, ওঙ্কার—প্রকেিমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ শেপ্রিীক। কারণ অ, উ, ম—এই 

চিনচট অক্ষ্র একবত্র ‘অউম’ এইরূবপ উচ্চাচরি হইবি উহাই সেতপ্রকার শবের সাধ্ারণ 

োিক হইবি পাবর। সমুিয় শবের মবধ্য ‘অ’ সেতাবপক্ষ্া কম চেবশষভাোপন্ন। এই 

কারবণই শ্রীকৃষ্ণ গীিায় েচিয়াবেন, ‘অক্ষ্বরর মবধ্য আচম অকার।’৩৩ আর সমুিয় 

স্পবষ্টতঃাচ্চাচরি শেই মুখ্গহ্ববরর মবধ্য চজহ্বামূি হইবি আরম্ভ কচরয়া ওি প তন্ত স্পশত 

কচরয়া উচ্চাচরি হয়। ‘অ’ ক্ হইবি উচ্চাচরি, ‘ম’ প্রশষ ওিয েণত। আর ‘উ’ চজহ্বামূি 

হইবি প্র  শচি আরম্ভ হইয়া ওবি প্রশষ হয়, প্রসই শচিচট প্র ন গিাইয়া  াইবিবে—এই 

ভাে প্রকাশ কবর। প্রকৃিরূবপ উচ্চাচরি হইবি এই ওঙ্কার সমুিয় শবোচ্চারণ েযাপারচটর 

সূিক; অনয প্রকান শবেরই প্রসই শচি নাই; সুিরাং এই শেচটই প্রফাবটর প্র াগযিম 

োিক, আর এই প্রফাবটই ওঙ্কাবরর প্রকৃি োিয। এেং োিয হইবি োিক পৃথ্ করা 

 াইবি পাবর না, সুিরাং এই ‘ওা’ এেং ‘প্রফাট’ এক ও অচভন্ন। এই জনয প্রফাটবক েিা 
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হয় ‘নািব্রহ্ম’, আর প্র বহিু এই প্রফাট েযি জগবির সূ্ষ্ম ির চি্ েচিয়া ঈশ্ববরর 

চনকটির এেং ঈশ্বরীয় জ্ঞাবনর প্রথম প্রকাশ, প্রসই প্রহিু ওঙ্কারই ঈশ্ববরর প্রকৃি োিক। 

আর প্রসই একমাত্র ‘অখ্ি সচচ্চিানন্দ’ ব্রহ্মবক প্র মন অপূণত জীো্াগণ চেবশষ চেবশষ 

ভাবে ও চেবশষ চেবশষ গুণ ুিরূবপ চিন্তা কচরবি পাবর, প্রিমচন িাাহার প্রিহরূপ এই 

জগৎবকও সাধ্বনর মবনাভাে-অনু ায়ী চভন্ন চভন্নরূবপ চিন্তা কচরবি হইবে। 

  

উপাসবকর মবন সে, রজজ ও িমজ—এই চিনচট গুবণর  খ্ন প্র চট প্রেি থাবক, িখ্ন 

িাহার মবন ঈশ্বর সম্ববন্ধ িিনু ায়ী ভােই উচিি হয়। ইহার েি এই—একই ব্রহ্ম চভন্ন 

চভন্ন গুণপ্রাধ্াবনয িৃষ্টতঃ হইবেন, আর প্রসই এক জগৎই চভন্ন চভন্ন রূবপ প্রচিভাি হইবে। 

সেতাবপক্ষ্া অে চেবশষভাোপন্ন সােতবভ ম োিক ওঙ্কাবর প্র মন োিয ও োিক ঘচনি 

সম্ববন্ধ সম্বন্ধ, প্রিমচন এই োিয-োিবকর অচেচচ্ছন্ন সম্বন্ধ ভগোবনর ও জগবির চেবশষ 

চেবশষ খ্িভাে সম্ববন্ধও খ্াচটবে। আর ইহার সেগুচিরই চেবশষ চেবশষ োিক শে থাকা 

আেশযক। মহাপুরুষবির গভীর আধ্যাচ্ক অনুভূচি হইবি উচত্থি এই োিক শেসমূহ 

 থাসম্ভে ভগোন্ ও জগবির এই চেবশষ চেবশষ খ্িভাে প্রকাশ কবর। ওঙ্কার প্র মন 

অখ্িব্রবহ্মর োিক, অনযানয মন্ত্রগুচিও প্রসইরূপ প্রসই পরমপুরুবষর খ্ি-ভােগুচির োিক। 

ঐ সেগুচিই ঈশ্বরধ্যাবনর ও প্রকৃি জ্ঞানিাবভর সহায়ক। 

  

৩২ ‘ থা প্রস স্মমযবকন মৃৎচপবিন সেতং মৃন্ময়ং চেজ্ঞািং সযাৎ ইিযাচি।–োবন্দাগয উপ., 

৬। ১। ৪ 

৩৩ অক্ষ্রাণামকাবরাঽচস্ম।–গীিা, ১০। ৩৩ 
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৮. প্রত্ীক ও প্রচত্র্া-উপাসনা 

এইোর প্রিীবকাপাসনা ও প্রচিমাপূজার চেষয় আবিািনা কচরে। প্রিীক অবথত প্র - সকি 

ে্ ব্রবহ্মর পচরেবিত উপাসনার প্র াগয। প্রিীবক ভগেদুপাসনার অথত চক? ভগোন্ রামানুজ 

েচিয়াবেনজ ‘ব্রহ্ম নয়, এমন ে্বি ব্রহ্মেুচি কচরয়া ব্রবহ্মর অনুসন্ধানবক প্রিীবকাপাসনা 

েবি।’৩৪ শঙ্কারািা ত েচিয়াবেনজ ‘মনবক ব্রহ্মরূবপ উপাসনা কচরবে—ইহা আধ্যাচ্ক, 

আকাশ ব্রহ্ম—ইহা আচধ্স্মিচেক। মন আধ্যাচ্ক প্রিীক, এেং আকাশ োহয প্রিীক—এই 

উভয়বকই ব্রহ্মস্বরূবপ উপাসনা কচরবি হইবে। এইরূপ আচিিযই ব্রহ্ম, ইহাই 

আবিশ…চ চন নামবক ব্রহ্মরূবপ উপাসনা কবরন—ইিযাচি স্থবি প্রিীবকাপাসনা সম্ববন্ধ 

সংশয় হয়।’৩৫ প্রিীক শবের অথত—োচহবরর চিবক  াওয়া, আর প্রিীবকাপাসন-অবথত 

ব্রবহ্মর পচরেবিত এমন এক ে্র উপাসনা,  াহা একাংবশ অথো অবনকাংবশ ব্রবহ্মর খ্ুে 

সচন্নচহি, চকন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুচিবি েচণতি প্রিীবকর নযায় পুরাণ-িবন্ত্রও েহু প্রিীবকর েণতনা 

আবে। সমুিয় চপিৃ-উপাসনা ও প্রিবোপাসনা এই প্রিীবকাপাসনার অন্তভুতি করা  াইবি 

পাবর। 

  

এখ্ন কথা এইজ ঈশ্বরবক—প্রকেি ঈশ্বরবক উপাসনা করার নামই ভচি। প্রিে, চপিৃ অথো 

অনয প্রকান উপাসনা ভচি-শেোিয হইবি পাবর না। চভন্ন চভন্ন উপাসনা কমতকাবির 

অন্তভুতি; উহা উপাসকবক প্রকেি প্রকান প্রকার স্বগতবভাগরূপ চেবশষ েি প্রিান কবর, 

চকন্তু উহাবি ভচির উিয় হয় না—উহা মুচিও চিবি পাবর না। সুিরাং একচট কথা 

চেবশষরূবপ মবন রাখ্া আেশযক। িাশতচনক িৃচষ্টতঃবি পরব্রহ্ম হইবি জগৎকারবণর উচ্চিম 

ধ্ারণা আর হইবি পাবর না; প্রিীবকাপাসক চকন্তু অবনক স্থবি এই প্রিীকবক ব্রবহ্মর 

আসবন েসাইয়া উহাবক আপন অন্তরা্া ো অন্ত তাচমরূবপ চিন্তা কবরন, এরূপ স্থবি প্রসই 

উপাসক সমৃ্পণত চেপবথ িাচিি হন, কারণ প্রকৃি প্রস্তাবে প্রকান প্রিীকই উপাসবকর আ্া 

হইবি পাবর না। চকন্তু প্র খ্াবন ব্রহ্মই উপাসয, আর প্রিীক প্রকেি উহার প্রচিচনচধ্স্বরূপ 

অথো উহার উেীপক কারণমাত্র, অথতাৎ প্র খ্াবন প্রিীবকর সহায়িায় সেতেযাপী ব্রবহ্মর 
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উপাসনা করা হয়, প্রিীকবক প্রিীকমাত্র না প্রিচখ্য়া জগৎকারণরূবপ চিন্তা করা হয়, 

প্রসখ্াবন এইরূপ উপাসনা চেবশষ উপকারী। শুধু্ িাই নয়, প্রেিতকচিবগর পবক্ষ্ উহা 

এবকোবর অচনো তরূবপ প্রবয়াজনীয়। সুিরাং  খ্ন প্রকান প্রিেিাবক অথো অনয প্রাণীবক 

ঐ প্রিেিা ো প্রাণী-রূবপই উপাসনা করা হয়, িখ্ন এরূপ উপাসনাবক একচট আনুিাচনক 

কমতমাত্র েিা  াইবি পাবর। আর উহা একচট ‘চেিযা’ েচিয়া উপাসক ঐ চেবশষ চেিযার 

েি িাভ কচরয়া থাবকন। চকন্তু  খ্ন প্রকান প্রিেিা ো অনয প্রকহ ব্রহ্মরূবপ িৃষ্টতঃ ও উপাচসি 

হন, িখ্ন উহা সেতচনয়ন্তা ঈশ্ববরর উপাসনার সচহি িুিয হইয়া পবি। ইহা হইবিই েুিা 

 ায়, অবনক স্থবি শ্রুচি, স্মৃচি—সেতত্রই প্রকান প্রিেিা, মহাপুরুষ ো অনয প্রকান অবি চকক 

পুরুবষর েযচিগি প্রকৃচি ভুচিয়া চগয়া িাাহাচিগবক ব্রহ্মরূবপ উপাসনা করা হয় প্রকন। 

েযাখ্যাস্বরূবপ অস্ম্িোিী েবিন, ‘নামরূপ োি চিবি সকি ে্ই চক ব্রহ্ম নয়?’ 

চেচশষ্টতঃাস্ম্িোিী েবিন, ‘প্রসই প্রভুই চক সকবির অন্তরা্া নন?’ শঙ্কর িাাহার 

ব্রহ্মসূত্রভাবষয েচিয়াবেন, ‘আচিিযাচির উপাসনার েি ব্রহ্মই প্রিন, কারণ চিচনই 

সকবির অধ্যক্ষ্। প্র মন প্রচিমাচিবি চেষু্ণ-আচি িৃচষ্টতঃ আবরাপ কচরবি হয়, প্রিমচন 

প্রিীবকও ব্রহ্মিৃচষ্টতঃ আবরাপ কচরবি হয়, সুিরাং এখ্াবন প্রকৃিপবক্ষ্ ব্রবহ্মরই উপাসনা 

করা হইবিবে েুচিবি হইবে।’ ৩৬ 

  

প্রিীক সম্ববন্ধ প্র -সকি কথা েিা হইি, প্রচিমা সম্ববন্ধও প্রসই-সকি কথা খ্াচটবে, 

অথতাৎ  চি প্রচিমা প্রকান প্রিেিা ো সাধু্সবন্তর সূিক হয়, িাহা হইবি প্রসইরূপ 

উপাসনাবক ভচি েিা  াইবে না, সুিরাং উহা হইবি মুচিিাভ হইবে না। চকন্তু উহা 

প্রসই এক ঈশ্ববরর সূিক হইবি উহার উপাসনায় ভচি ও মুচি—উভয়ই িাভ হয়। 

জগবির প্রধ্ান প্রধ্ান ধ্মতগুচির মবধ্য প্রেিান্ত, প্রে িধ্মত ও খ্রীষ্টতঃধ্বমতর প্রকান প্রকান সম্প্রিায় 

সাধ্কবির সহায়িার জনয অোবধ্ পূবেতািভাবে প্রচিমার স্যেহার কচরয়া থাবকন; 

প্রকেি মুসিমান ও প্রপ্রাবটস্ট্যাণ্ট ধ্মত এই সহায়িা অস্বীকার কবরন। িাহা হইবিও 

মুসিমাবনরা িাাহাবির সাধু্সন্ত ও শহীিগবণর কের অবনকটা প্রিীক ো প্রচিমারূবপই 

েযেহার কচরয়া থাবকন। প্রপ্রাবটস্ট্যাণ্টরা ধ্বমত োহয সহায়িার আেশযকিা উিাইয়া চিবি 

চগয়া ক্রমশজ আধ্যাচ্ক ভাে হইবি চেিুযি হইয়া পচিবিবেন, আর আজকাি খ্াাচট 
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প্রপ্রাবটস্ট্যাবণ্টর সচহি অগস্ট্ কম্ বির প্রিিা ো নীচিমাত্র-প্রিারক ও অবজ্ঞয়োিীবির প্রকান 

প্রবভি নাই। আোর খ্রীষ্টতঃ ো ইসিাম ধ্বমত প্রচিমাপূজার প্র টুকু অেচশষ্টতঃ আবে, প্রসটুকুবি 

প্রকেি প্রিীক ো প্রচিমাই উপাচসি হয়, ব্রহ্মিৃচষ্টতঃবস ক তাবথত নয়। সুিরাং উহা েিবজার 

কমতকাবির অন্তগতি মাত্র। অিএে উহা হইবি মুচি ো ভচিিাভ হইবি পাবর না। এই 

প্রকার প্রচিমাপূজাবি সাধ্ক সেতচনয়ন্তা ঈশ্বর চভন্ন অনয ে্বি আ্সমপতণ কবর, সুিরাং 

মূচিত ো কের, মচন্দর ো স্মৃচিস্তবম্ভর এইরূপ েযেহারই প্রকৃি পুিুিপূজা। চকন্তু িাহা 

হইবিও উহা প্রকান পাপকমত ো অনযায় নয়, উহা একচট অনুিান—একচট কমতমাত্র; 

উপাসবকরা অেশযই উহার েি পাইয়া থাবকন। 

  

৩৪ অব্রহ্মচণ ব্রহ্মিৃষ্টতঃযাঽনুসন্ধানম্। রামানুজ ভাষয, ব্রহ্মসূত্র, ৪। ১। ৫ 

৩৫ মবনা ব্রবহ্মিুযপাসীবিিযধ্যা্ম্। অথাচধ্স্মিেিমাকাবশা ব্রবহ্মচি। িথা আচিবিযা 

ব্রবহ্মিযাবিশজ। স প্র া নামব্রবহ্মিুযপাবস্ত ইবিযেমাচিষু প্রিীবকাপাসবনষু সংশয়জ।–

শাঙ্করভাষয, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪। সংশবয়র উত্তর পরেিতী সূবত্রর ভাবষয প্রিত্ত হইয়াবে। 

৩৬ েিন্ত…আচিিযাদুযপাসবনঽচপ ব্রস্মহ্মে িাসযচি সেতাধ্যক্ষ্ত্বাৎ।…ঈিৃশং িাত্র ব্রহ্মণ 

উপাসযত্বং  ৎ প্রিীবকষু িদ্ িৃষ্টতঃযধ্যাবরাপণং প্রচিমাচিষু ইে চেষ্ণবািীনাম্।–শঙ্করভাষয, 

ব্রহ্মসূত্র ৪। ১। ৫ 
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৯. ইষ্টচনষ্ঠা 

এইোর ইষ্টতঃচনিা সম্ববন্ধ আমাচিগবক আবিািনা কচরবি হইবে। প্র  ভি হইবি িায়, 

িাহার জানা উচিি, ‘ ি মি িি পথ’—িাহার জানা উচিি, চেচভন্ন ধ্মতসম্প্রিায় প্রসই 

একই ভগোবনর মচহমার চেচভন্ন চেকাশমাত্র। 

  

‘প্রহ ভগোন্, প্রিাবক প্রিামাবক কি চেচভন্ন নাবম ডাচকয়া থাবক—প্রিাবক প্রিামাবক চেচভন্ন 

নাবম প্র ন ভাগ কচরয়া প্রেচিয়াবে। চকন্তু প্রবিযকচট নাবমই প্রিামার পূণতশচি েিতমান। প্র  

উপাসক প্র  নাবম উপাসনা কচরবি ভািোবস, িাহার চনকট িুচম প্রসই নাবমর চভির 

চিয়াই প্রকাচশি হও। প্রিামার প্রচি অন্তরা্ার ঐকাচন্তক অনুরাগ থাচকবি প্রিামাবক 

ডাচকোর প্রকান চনচিতষ্টতঃ কাি নাই। প্রিামার চনকট এি সহবজ  াওয়া  ায়, চকন্তু আমার 

দুস্মিতে—প্রিামার প্রচি অনুরাগ জচন্মি না।’ ৩৭ 

  

শুধু্ িাই নয়, ভি প্র ন চেচভন্ন সম্প্রিাবয়র প্রচিিািা প্রজযাচির িনয়গণবক ঘৃণা না 

কবরন; এমন চক িাাহাবির সমাবিািনা-চেষবয়ও প্র ন চেবশষ সিকত থাবকন; িাাহাবির 

চনন্দা প্রশানাও িাাহার উচিি নয়। অেশয এমন প্রিাক অচি অেই আবেন,  াাহারা উিার, 

সহানুভূচিসম্পন্ন, অপবরর গুণ্রহহবণ সমথত, আোর গভীর ভগেৎ-বপ্রমসম্পন্ন। সিরাির 

প্রিখ্া  ায়, উিারভাোপন্ন সম্প্রিায়গুচি আধ্যাচ্ক গভীরিা হারাইয়া প্রেবি। ধ্মত 

িাহাবির চনকট একপ্রকার রাজনীচিক-সামাচজক-ভাোপন্ন সচমচির কাব ত পচরণি হয়। 

আোর খ্ুে সঙ্কীণত সাম্প্রিাচয়ক েযচিগবণর চনজ আিবশতর প্রচি খ্ুে ভািোসা আবে েবট, 

চকন্তু িাহাবির এই ভািোসার প্রচিচট চেন্দু অপর সকি সম্প্রিাবয়র—প্র গুচির মবির 

সচহি িাহাবির এিটুকুও পাথতকয আবে—প্রসগুচির উপর ঘৃণা হইবি সংগৃহীি হইয়াবে। 

ঈশ্ববরচ্ছায় জগৎ  চি পরম উিার অথি গভীরবপ্রমসম্পন্ন জনগবণ পূণত হইয়া  াইি, েি 

ভাি হইি! চকন্তু এইরূপ মহা্ার সংখ্যা অচি চেরি। িথাচপ আমরা জাচন, জগবির 

অবনকবক এই আিবশত চশচক্ষ্ি করা সম্ভে; আর ইহার উপায় এই ‘ইষ্টতঃচনিা’ ।  
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প্রবিযক ধ্বমতর প্রচিচট সম্প্রিায় মানুষবক শুধু্ চনবজর আিশতচট প্রিখ্াইয়া প্রিয়, চকন্তু 

সনািন তেিাচন্তক ধ্মত ভগোবনর প্রসই মচন্দবরর অভযন্তবর প্রবেশ কচরোর অনন্ত ্ার 

খ্ুচিয়া প্রিন, এেং মানবের সমবক্ষ্ প্রায় অসংখ্য আিশত স্থাপন কবরন। প্রসই আিশতগুচির 

প্রবিযকচটই প্রসই অনন্তস্বরূবপর এক-একচট চেকাশ মাত্র। অিীি ও েিতমাবনর 

মহামচহমময় ঈশ্বরিনয় ো ঈশ্ববরর অেিারগণ মনুষযজীেবনর োস্তে ঘটনােিীর কচঠন 

পেতি কাচটয়া প্র - সকি চেচভন্ন পথ োচহর কচরয়াবেন, পরমকরুণাপরেশ হইয়া প্রেিান্ত 

উহা মুমুকু্ষ্ নরনারীগণবক প্রিখ্াইয়া প্রিন, আর োহু প্রসাচরি কচরয়া সকিবক—এমন চক 

ভচেষযৎ মানেবকও প্রসই সিয ও আনবন্দর ধ্াবম আহ্বান কবরন, প্র খ্াবন মানো্া 

মায়াজাি হইবি মুি হইয়া পূণত স্বাধ্ীনিা ও অনন্ত আনবন্দর অেস্থায় উন্নীি হয়। 

  

ভচিব াগ এইরূবপ ভগেৎপ্রাচির চেচভন্ন পথগুচির একচটবকও ঘৃণা ো অস্বীকার কচরবি 

চনবষধ্ কবরন। িথাচপ গাে  িচিন প্রোট থাবক, িিচিন প্রেিা চিয়া রাচখ্বি হয়। 

অপচরণি অেস্থায় নানাপ্রকার ভাে ও আিশত স্ুবখ্ রাচখ্বি ধ্মতরূপ প্রকামি িচিকা 

মচরয়া  াইবে। অবনক প্রিাক উিার ধ্মতভাবের নাবম অনেরি ভাোিশত পচরেিতন কচরয়া 

চনবজবির েৃথা প্রক িূহি মাত্র িচরিাথত কবর। নূিন নূিন চেষয় প্রশানা িাহাবির প্র ন 

একরূপ েযারাম—একরূপ প্রনশার প্রিাাবকর মি। িাহারা খ্াচনকটা সামচয়ক স্নায়েীয় 

উবত্তজনা িায়, প্রসচট িচিয়া প্রগবিই িাহারা আর একচটর জনয প্র্ি হয়। ধ্মত িাহাবির 

চনকট প্র ন আচেবমর প্রনশার মি হইয়া িাািায়, আর ঐ প তন্তই িাহাবির প্রি ি। ভগোন্ 

শ্রীরামকৃষ্ণ েচিবিনজ আর এক প্রকার মানুষ আবে, িাহারা মুিা-চিনুবকর মি। মুিা-

চিনুক সমুদ্রিি োচিয়া স্বািীনক্ষ্বত্র পচিি েৃচষ্টতঃ-জবির জনয উপবর আবস।  িচিন না 

ঐ জবির একচট চেন্দু পায়, িিচিন প্রস মুখ্ খ্ুচিয়া উপবর ভাচসবি থাবক, িারপর গভীর 

সমুদ্রিবি ডুে প্রিয় এেং প্র  প তন্ত না েৃচষ্টতঃচেন্দুচট মুিায় পচরণি হয়, প্রস প তন্ত 

প্রসইখ্াবনই চেশ্রাম কবর। 

  

এই উিাহরবণ ইষ্টতঃচনিা-ভােচট প্র রূপ হৃিয়স্পশতী কচেবত্বর ভাষায় েুচটয়া উচঠয়াবে আর 

প্রকাথাও প্রসরূপ হয় নাই। ভচিপবথ প্রেিতবকর এই একচনিা একান্ত প্রবয়াজন। হনুমাবনর 
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নযায় িাাহার েিা উচিি, ‘ চিও ি্ষ্ম ীপচি ও সীিাপচি পরমা্স্বরূবপ অবভি, িথাচপ 

কমিবিািন রামই আমার সেতস্ব।’৩৮ অথো সাধু্ িুিসীিাস প্র মন েচিবিন, ‘সকবির 

সবি েবসা, সকবির সবি আনন্দ কর, সকবির নাম ্রহহণ কর; প্র   াহাই েিুক না প্রকন 

সকিবকই হাা হাা েবিা, চকন্তু চনবজর ভাে িৃঢ় রাচখ্ও’৩৯, ভচিব াগীরও প্রসই প্রকার 

আিার অেিম্বন করা উচিি। ভিসাধ্ক  চি অকপট হন, িবে গুরুিত্ত ঐ েীজমন্ত্র 

হইবিই আধ্যাচ্ক ভাবের সুেৃহৎ েটেৃক্ষ্ উৎপন্ন হইয়া শাখ্ার পর শাখ্া ও মূবির পর 

মূি চেস্তার কচরয়া ধ্মতজীেবনর সম্রহ প্রক্ষ্ত্র োইয়া প্রেচিবে। পচরবশবষ প্রকৃি ভি 

প্রিচখ্বেন—চ চন সারা জীেন িাাহার চনবজর ইষ্টতঃবিেিা, চিচনই চেচভন্ন সম্প্রিাবয় চেচভন্ন 

নাবম চেচভন্ন রূবপ উপাচসি। 

  

৩৭ না্নসামকাচর েহুধ্া চনজসেতশচি-  

স্তত্রচপতিা চনয়চমিজ স্মরবণ ন কািজ। 

এিািৃশী িে কৃপা ভগেন্ মমাচপ 

দুস্মিতেমীিৃশাচমহাজচন নানুরাগজ।। —চশক্ষ্াষ্টতঃকম্, শ্রীকৃষ্ণস্মিিনয 

৩৮ শ্রীনাবথ জানকীনাবথ অবভিজ পরমা্চন। 

িথাচপ মম সেতস্বজ রামজ কমিবিািনজ।। 

৩৯ সব বস েচসয়া সব বস রচসবয় সব কা িীচজবয় নাম। 

হাা জী হাা জী কর বি রচহবয় তেচঠবয় আপনা ঠাম।।—প্রিাাহা, িুিসীিাস 
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১০. ভচির সাধন 

ভচিিাবভর উপা ় ও সাধ্নসম্ববন্ধ ভগোন্ রামানুজ িাাহার প্রেিান্তভাবষয চিচখ্ ়াবেনজ 

  

‘চেবেক, চেবমাক, অভযাস, চক্র ়া, কিযাণ, অনেসাদ্ ও অনুিষত হইবি ভচিিাভ হ ়।’ 

‘চেবেক’ অবথত রামানুবজর মবি খ্ািযাখ্ািযচেিার। িাাহার মবি খ্ািযদ্রবেযর অশুচির 

কারণ চিনচটজ (১) জাচিবিাষ অথতাৎ খ্াবিযর প্রকৃচিগি প্রিাষ,  থা—রশুন, প্রপা ়াজ প্রভৃচি 

স্বভােিজ অশুচি খ্াবিযর প্র  প্রিাষ; (২) আশ্র ়বিাষ অথতাৎ পচিি ও অচভশি েযচির হবস্ত 

খ্াইবি প্র  প্রিাষ; (৩) চনচমত্তবিাষ অথতাৎ প্রকান অশুচি ে্র,  থা-বকশ, ধূ্চি আচি 

সংস্পশতজচনি প্রিাষ। শ্রুচি েবিন, ‘আহার শুি কচরবি চিত্ত শুি হ ়, চিত্ত শুি হইবি 

ভগোন্ বক সব্বতিা স্মরণ কচরবি পারা  া ়।’ ৪০  রামানুজ োবন্দাগয উপচনষদ্ হইবি 

এই োকয উিৃি কচর ়াবেন। 

  

এই খ্ািযখ্ািযচেিার ভচিমাগতােিচম্বগবণর মবি চিরকাবিই একচট গুরুির চেষ ় েচি ়া 

পচরগচণি হই ়াবে। অবনক ভিসম্প্রিা ় এ-চেষ ়চটবক অিযন্ত অস্বাভাচেক কচর ়া 

িুচি ়াবেন েবট, চকন্তু ইহার মবধ্য প্র  একচট গুরুির সিয চনচহি আবে, িাহা অস্বীকার 

করা  া ় না। আমাবির মবন রাখ্া উচিি, সাংখ্যিশতবনর মবি সে, রজজ িমজ—এই চিন 

গুবণর সামযােস্থা প্রকৃচি, এেং তেষমযােস্থা প্রাি হইবি উহারাই জগদ্রূবপ পচরণি হ ়; 

এগুচি প্রকৃচির গুণ ও উপািান দুই-ই; সুিরাং ঐ সকি উপািাবনই প্রবিযকচট মানুবষর 

প্রিহ চনচমতি। উহাবির মবধ্য সেগুবণর প্রাধ্ানযই আধ্যাচ্ক উন্নচির পবক্ষ্ অিযােশযক। 

আমরা আহাবরর ্ ারা শরীবরর চভির প্র  উপািান ্রহহণ কচর, িাহাবি আমাবির মানচসক 

গঠবনর অবনক সাহা য হ ়, সুিরাং আমাচিগবক খ্ািযাখ্ািযচেষব ় চেবশষ িৃচষ্টতঃ রাচখ্বি 

হইবে। চকন্তু অনযানয চেষব ়র নযা ় এ চেষব ়ও চশবষযরা চিরকাি প্র  প্রগাাড়াচম কচর ়া 

থাবক, িাহা প্র ন আিা তগবণর উপর আবরাচপি না হ ়।  
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োস্তচেক খ্াবিযর শুচি-অশুচি চেিার প্রগ ণমাত্র। পূবেতািৃি ঐ োকযচটই শঙ্কর িাাহার 

উপচনষদ্ভাবষয অনযরূবপ েযাখ্যা কচর ়াবেন। ঐ োকযস্থ ‘আহার’ শেচট  াহা সিরাির 

খ্ািয অবথত গৃহীি হই ়া থাবক, িাহা চিচন অনয অবথত েযাখ্যা কচর ়াবেন। িাাহার মবি 

‘ াহা আহৃি হ ়, িাহাই আহার। শোচি চেষব ়র জ্ঞান প্রভািার অথতাৎ আ্ার 

উপবভাবগর জনয চভিবর আহৃি হ ়। এই চেষ ়ানুভূচিরূপ জ্ঞাবনর শুচিবকই ‘আহারশুচি’ 

েবি। সুিরাং আহারশুচি অবথত আসচি-ব্ষ- ো প্রমাহ-শূনয হই ়া চেষব ়র জ্ঞান আহরণ। 

সুিরাং এইরূপ জ্ঞান ো ‘আহার’ শুি হইবি এইরূপ েযচির সে অথতাৎ অন্তচরচি ় শুি 

হই ়া  াইবে। সেশুচি হইবি অনন্ত পুরুবষর  থাথত স্বরূপজ্ঞান ও অচেচচ্ছন্ন স্মৃচি 

আচসবে।’ ৪১   

  

শঙ্কর ও রামানুবজর েযাখ্যা দুইচট আপািচেবরাধ্ী েচি ়া প্রোধ্ হইবিও উভ ়চটই সিয ও 

প্রব ়াজনী ়। সূ্ষ্ম  শরীর ো মবনর সং ম স্থূি শরীবরর সং ম হইবি উচ্চির কাজ েবট, 

চকন্তু সূক্্ষ্বমর সং ম কচরবি হইবি অব্রহ স্থূবির সং ম চেবশষ আেশযক। অিএে আহার 

সম্ববন্ধ গুরুপরম্পরা প্র -সকি চন ়ম প্রিচিি আবে, প্রেিতবকর পবক্ষ্ প্রসগুচি পািন করা 

আেশযক। চকন্তু আজকাি ভারিী ় অবনক সম্প্রিাব ় এই আহারাচি চেিাবরর এি 

োড়াোচড়, এি অথতহীন চন ়বমর োাধ্াোাচধ্, এি প্রগাাড়াচম প্রিখ্া  া ় প্র , মবন হ ় ধ্মত 

প্র ন রান্নাঘবর আশ্র ় িই ়াবে। কখ্ন প্র  ধ্বমতর মহান্ সিযসমূহ প্রসখ্ান হইবি োচহর 

আচস ়া আধ্যাচ্কিার সূ তাবিাবক উদ্ভাচসি হইবে, িাহার প্রকান সম্ভেনা নাই। এরূপ 

ধ্মত একপ্রকার জড়োিমাত্র। উহা জ্ঞান ন ়, ভচি ন ়, কমতও ন ়। উহা এক চেবশষ প্রকার 

পাগিাচম মাত্র।  াহারা এই খ্ািযাখ্াবিযর চেিারবকই জীেবনর সার েচি ়া চস্থর কচর ়াবে, 

িাহাবির গচি ব্রহ্মবিাবক না হই ়া সম্ভেিজ োিুিািব ়র চিবকই হইবে। সুিরাং ইহা 

 ুচিচসি প্রোধ্ হইবিবে প্র , খ্ািযাখ্াবিযর চেিার মবনর চস্থরিারূপ উচ্চােস্থািাবভর জনয 

চকেুটা আেশযক, অনযথা এই চস্থরিা সহবজ িাভ করা  া ় না।  

  

িারপর ‘চেবমাক’ । চেবমাক অবথত ইচি ়গুচির চেষ ়াচভমুখ্ী গচি চনোরণ ও উহাচিগবক 

সং ি কচর ়া চনজ ইচ্ছার অধ্ীবন আন ়ন এেং ইহা সকি ধ্মতসাধ্বনরই প্রকিী ় ভাে। 
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িারপর ‘অভযাস’ অথতাৎ আ্সং ম ও আ্িযাবগর অভযাস। চকন্তু সাধ্বকর প্রাণপণ 

প্রিষ্টতঃা ও প্রেি সং বমর অভযাস েযিীি ঈশ্বর ও আ্চেষ ়ক অনুভূচি কখ্নই সম্ভে ন ়। 

মন প্র ন সেতিাই প্রসই ঈশ্ববরর চিন্তা ় চনচেষ্টতঃ থাবক। প্রথম প্রথম ইহা অচি কচঠন প্রোধ্ 

হ ়, চকন্তু অধ্যেসা ়-সহকাবর প্রিষ্টতঃা কচরবি কচরবি এরূপ চিন্তা করার শচি ক্রমশজ 

েচধ্তি হ ়। শ্রীকৃষ্ণ গীিা ় েচি ়াবেন, ‘প্রহ প্রক বন্ত ়, অভযাস ও তেরাবগযর ্ারা মন 

চনগৃহীি হই ়া থাবক।’ ৪২ 

  

িারপর ‘চক্র ়া’ অথতাৎ  জ্ঞ। পি মহা বজ্ঞর চন ়চমিরূপ অনুিান কচরবি হইবে। 

  

‘কিযাণ’ অবথত পচেত্রিা, আর এই পচেত্রিারূপ একমাত্র চভচত্তর উপর ভচিপ্রাসাি 

প্রচিচিি। োহযবশ ি অথো খ্ািযাখ্ািয-সম্ববন্ধ চেিার—এ উভ ়ই সহজ, চকন্তু অন্তজশুচি 

েযচিবরবক উহাবির প্রকান মূিয নাই। রামানুজ অন্তজশুচিিাবভর উপা ়স্বরূপ চন্নসচিচখ্ি 

গুণ গুচির কথা েণতনা কচর ়াবেনজ সিয, আজতে—সরিিা, ি ়া—চনজস্বাথত পবরাপকার, 

িান, অচহংসা—কা ়মবনাোবকয অপবরর চহংসা না করা, অনচভধ্যা—পরদ্রবেয প্রিাভ, েৃথা 

চিন্তা ও পরকৃি অচনষ্টতঃািারবণর ক্রমাগি চিন্তা-পচরিযাগ। এই িাচিকার মবধ্য অচহংসা 

গুণচটর সম্ববন্ধ চেবশষভাবে চকেু েিা আেশযক। ভিবক সকি প্রাচণসম্ববন্ধ এই 

অচহংসাভাে অেিম্বন কচরবিই হইবে। প্রকহ প্রকহ মবন কবরন, মনুষযজাচির প্রচি 

অচহংসাভাে প্রপাষণ কচরবিই  বথষ্টতঃ, অনযানয প্রাচণগবণর প্রচি চনিত ় হইবি প্রকান ক্ষ্চি 

নাই; অচহংসা োস্তচেক িাহা ন ়। আোর প্রকহ প্রকহ প্র মন কুকুর-চেড়ািবক িািন পািন 

কবরন ো চপপীচিকাবক চিচন খ্াও ়ান, চকন্তু মানুষ-ভ্রািার গিা কাচটবি চ্ধ্া প্রোধ্ কবরন 

না, অচহংসা েচিবি িাহাও েুিা ় না। চেবশষ িক্ষ্য কচরোর চেষ ় এই প্র , পৃচথেীর প্রা ় 

প্রচিচট মহৎ ভােই প্রশষ প তন্ত 

  

=========== 

  

চেরচিকর হই ়া  াইবি পাবর, ভাি রীচিনীচিও  চি অন্ধভাবে অনুিান করা হ ়, িবে 

প্রশষ প তন্ত প্রসগুচিও অকিযাবণর কারণ হই ়া িাাড়া ় এেং দুজবখ্র চেষ ়, অচহংসানীচিও 
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এ চন ়বমর েযচিক্রম ন ়। কিকগুচি ধ্মতসম্প্রিাব ়র অপচরষ্কার সাধ্বকরা স্নান কবর না, 

পাবে িাহাবির গাব ়র প্রপাকা মচর ়া  া ়, চকন্তু প্রসজনয িাহাবির 

  

চমচসং 

=========== 

  

অনুিানগুচিবক মরণ-কামবড় ধ্চর ়া থাবক, প্রকানমবি োচড়বি িা ় না।  চি ঐ 

অনুিানগুচি আধ্যাচ্ক জীেবনর পচরিা ়ক হ ়, িবেই উহাবির উপব াচগিা আবে 

েচিবি হইবে। প্রাণশূনয হইবি উহাচিগবক চনিত ়ভাবে উৎপাটন কচর ়া প্রেিা উচিি। 

  

‘অনেসাি’ ো েি ভচিিাবভর পরেিতী সাধ্ন। শ্রুচি েবিন, ‘েিহীন েযচি িাাহাবক 

িাভ কচরবি পাবর না।’৪৩ এখ্াবন শারীচরক ো মানচসক উভ ় প্রকার প্রি েতিয িচক্ষ্ি 

হই ়াবে। ‘ েচিি, দ্রচঢ়ি’৪৪ েযচিই প্রকৃি চশষয হও ়ার উপ ুি। দুেতি, শীণতকা ়, 

জরাজীণত েযচি কী সাধ্ন কচরবে? শরীর ও মবনর মবধ্য প্র  অদূ্ভি শচিসমূহ িু্াচ ়ি 

আবে প্রকানরূপ প্র াগাভযাবসর ্ ারা িাহারা চকচিৎ পচরমাবণ জা্রহি হইবিও দুেতি েযচি 

এবকোবর খ্ি খ্ি হই ়া  াইবে।  ুো, সুস্থকা ়, সেি েযচিই চসি হইবি পাবরন। 

সুিরাং চসচি িাবভর জনয মানচসক েি প্র  পচরমাবণ প্রব ়াজন, শারীচরক েিও প্রসই 

পচরমাবণ িাই। ইচি ়সং বমর প্রচিচক্র ়া খ্ুে সেি প্রিহই সহয কচরবি পাবর। অিএে 

ভি হইবি  াাহার সাধ্, িাাহাবক সেি ও সুস্থকা ় হইবি হইবে।  াহারা দুেতি িাহারা 

 চি প্রকানরূপ প্র াগাভযাবসর প্রিষ্টতঃা কবর, িবে হ ় িাহারা প্রকান দুচশ্চচকৎসয েযাচধ্্রহস্ত 

হইবে, নিুো মনবক ভ ়ানক দুেতি কচর ়া প্রেচিবে। ইচ্ছাপূেতক শরীরবক দুেতি করা 

ভচি-ো জ্ঞান িাবভর অনুকূি েযেস্থা ন ়। 

  

 াহার চিত্ত দুেতি, প্রসও আ্িাবভ কৃিকা ত হ ় না। প্র  ভি হইবি ইচু্ছক, প্রস সেতিা 

প্রেুে থাচকবে। পাশ্চাবিয অবনবকর কাবে ধ্াচমতক এর িক্ষ্ণ—প্রস কখ্নও হাচসবে না, 

িাহার মুখ্ সেতিা চেষািবমবঘ আেৃি থাচকবে, িাহার প্রিা ়াি েসা ও মুখ্ িম্বা হও ়া 

আেশযক। শুষ্কশরীর ও িম্বামুখ্ প্রিাক ডািাবরর িোেধ্াবনর প্র াগয েবট, চকন্তু িাহারা 
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কখ্নও প্র াগী হইবি পাবর না। প্রেুেচিত্ত েযচিই অধ্যেসা ়শীি হইবি পাবর। িৃঢ়বিিা 

েযাচিই সহস্র োধ্া-চেঘ্ন অচিক্রম কচর ়া  াইবি পাবর। মা ়াজাি চেন্ন কচর ়া োচহবর 

 াও ়া—প্র াগ সাধ্ন করা মহা কচঠন কা ত, িৃঢ় ইচ্ছাশচিসম্পন্ন েীরগবণর ্ারাই ইহা 

সম্ভে। 

  

৪০ আহারশুবি  সেশুচিজ সেশুবিাজধ্রুো স্মৃচিজ।—োবন্দাগয উপচনষদ্, ৭। ২৬২ 

৪১ আচিয়বি ইিযাহারজ শোচিচেষয়জ্ঞানম্ প্রভািুবভতাগায়াচিয়বি। িসয 

চেষবয়াপিচ্িক্ষ্ণসয চেজ্ঞানসয শুচিরাহারশুচিজ রাগব্ষবমাহবিাস্মষরসংসৃষ্টতঃং 

চেষয়চেজ্ঞানাচমিযথতজ। িসযামাহারশুবি  সিযাং ি্বিাহন্তজকরণসয সেসয শুচিস্মনতিযাং 

ভেচি; সেশুবি  ি সিযাং  থােগবি ভূমা্চন ধ্রুোচেচচ্ছন্না স্মৃচিরচেস্মরণং ভেচি।—

শাঙ্করভাষয, োবন্দাগয উপচনষি, ৭। ২৬ 

৪২ অভযাবসন িু প্রক বন্তয় তেরাবগযণ ি গৃহযবি। —গীিা, ৬। ৩৫ 

৪৩ ‘নায়মা্া েিহীবনন িভযজ।’ —মুিক উপ., ৩। ২। ৪ 

৪৪ আচশবিা দ্রচঢ়বিা েচিিজ।’ —তিচত্ত. উপ., ২। ৮। ১  
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