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০. অনুবন্ধ 

খ্রীঃ ১৯০০ শতকের প্রথমাকধে স্বামর চিকিোনন্দ আকমচরো যুক্তরাক র েলাচোক াচনে া 

রাকযলর সান্ ফ্রাচিককা এিং পার্শ্েিতের েক েচি শহকর অকনেগুচো িক্তৃতা দেন। তন্মকধল 

১৭চি িক্তৃতা চমস্ আইডা আনকসো নাম্নর যননো মচহোা সাকেচতে চোচপকত চোচি া 

োই াচিকোন। চতচন ঐ চোচপসকেত তিন মাত্র চশচি াকিন, পারেচশেতা যকন্ম নাই। 

োকযই স্বামরযরর েথা যা গা  যা গা  িাচি া যাও া তাাঁহার পকে স্বাবাচিেই চিো। 

চমস্ আনকসো চনকযর অনুধলাকনর যনলই স্বামরযরর িক্তৃতার সাকেচতে চোচপ 

োই াচিকোন, চোচপগুচো চিস্তার েচর া পূর্ে িক্তৃতার আোকর প্রোশ েচরিার দোন 

সেল্প তাাঁহার চিো না। পঞ্চাশ িৎসর চোচপগুচো তাাঁহার দনািিাতার মকধলই আি্ 

থাচেিার পর অকনকের অনুকরাকধ দেহতলাকগর চেিুোো পূকিে চমস্ আনকসো চোচপগুচো 

চিস্তার েচরকত আরম্ভ েকরন এিং ১৭চি িক্তৃতা সমূ্পর্ে েচরকত পাকরন। এই অংকশ 

অনূচেত িক্তৃতাগুচো চমস্ আইডা আনকসকোর ঐ দনাি হইকত প্রস্তুত। স্বামরযর দযমন দযমন 

িচো াচিকোন, দোচিো হুিহু তাহা িযা  রাচি াকিন, বাষা িা িলােরর্ সম্পােনা েকরন 

নাই। দয-সি স্থাকন চতচন চনকয স্বামরযরর েতেগুচো েথা ধচরকত পাকরন নাই, দসই 

যা গাগুচো েক েচি চিন্দু দ্বারা চিচিত েরা হই াকি। িন্ধনরর মকধলোর অংশ স্বামরযরর 

চনকযর উচক্ত ন , তাাঁহার দোন েথার সূত্র ধচর া চেিার যনল চোচপোর েতৃেে সম্বন্ধ। 

  

অনুিােেসল  
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১. আত্মা এবং ঈশ্বর 

২৩ মািে, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রাচিককা শহকর প্রেত্ত। 

  

মানুষকে সিেপ্রথম যাহা তাহার চনকযর অকপো উচ্চতর শচক্তসমূকহর চিষ  চি্া েচরকত 

প্রকরাচিত েচর াচিো, উহা ব  অথিা দেৌতূহো, তাহা আমাচেকগর আকোািনা েচরিার 

প্রক াযন নাই। এই বািগুচো হইকত মানুকষর মকন চিকশষ চিকশষ পূযার প্রিৃচত্ত উদূ্ভত 

হই াচিো। মানকিচতহাকস এমন দোন সম  িুাঁচয া পাও া যা  না, যিন দোন না দোন 

প্রোর পূযার আেশে িতেমান নাই। ইহার োরর্ চে? দেন আমরা ইচি ্াহল িস্তুর িাচহকর 

দোন চেিুর উপোচির যনল এত িলােুো হই? মকনারম প্রবাকতর স্পকশেই হউে অথিা 

মৃত আত্মার বক ই হউে, দেন আমরা অতরচিক র আকিশ অনুবি েচর?  … 

প্রানগচতহাচসে যুকগ যাইিার প্রক াযন নাই, দেননা এই িলাপারচি দুই হাযার িৎসর 

আকগও দযমন চিো, আযও দসইরূপ িতেমান। আমরা এিাকন পচরতৃচি িুাঁচয া পাই না। 

দয অিস্থাকতই আমরা থাচে না দেন, প্রিুর েমতা এিং ধননর্শ্যে সকত্বেওও চেকসর দযন 

এেিা অতৃচি আমাচেগকে িঞ্চো েকর। 

  

িাসনা অন্। উহার িচরতাথে চেন্তু িুিই সরমাি্। আমাকের িাও ার আর দশষ নাই, 

চেন্তু যাহা িাই তাহা যিন পাইকত যাই, তিনই সেি উপচস্থত হ । আচেম মানুকষর 

দেকত্রও এইরূপ ঘচিত। তাহার আোঙ্ক্ষা যচেও চিো স্বল্প, তিু উহা দস চমিাইকত পাচরত 

না। এিন আমাকের চশল্প-চিজ্ঞাকনর েত উন্নচত ও বিচিত্রল হই াকি, তথাচপ আমাকের 

িাচহো েূর হইকতকি না। এেচেকে িাসনা পচরপূচতের উপা গুচোকে আমরা চনপুর্তর 

েচর া িচো াচি, অপরচেকে িাসনাও ক্রমাগত িৃচ্ পাইকতকি।  

  

আচেমতম মানুষ দয-সি চযচনষ চনকয সম্পন্ন েচরকত পাচরত না, তাহাকের যনল 

স্ববািতই িাচহর হইকত সাহাযল িাচহত। … দোন চেিুর আোঙ্ক্ষা যাচগ াকি, অথি উহা 

পাও া যাইকতকি না। অতএি িাচহকরর শচক্তসমূকহর সহা তার চেকে তাহাকে তাোইকত 
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হইত। দস-োকোর দসই অজ্ঞ আচেম মানুষ আর িতেমাকনর সুসবল মানুষ উবক ই যিন 

বগিাকনর োকি দোন িাসনা-পচরপূচতের যনল চমনচত েচরকতকি, তিন উবক  এেই 

পযোক  পকি। দোন পাথেেল আকি চে? দেহ দেহ হ কতা িচোকিন, না, িহু পাথেেল আকি। 

চেন্তু আমার মকন হ  এই ধারর্া বুো। িস্তুতীঃ অকনে সমক ই আমরা সমোের্ 

িলাপারসমূকহর মকধল মনগিা প্রকবে িািা েচর। আচেম মানুষ ও সবল মানুষ এেই 

শচক্তর চনেি প্রাথেনা যানাইকতকি। ঐ শচক্তকে তুচম বগিান্ িা আল্লা িা চযকহািা যাহা 

িুশর িচোকত পার। মানুষ চেিু িা , আর চনকযর েমতা  যিন উহা আ ত্ত েচরকত পাকর 

না, তিন দোন এেযকনর সাহাযল িুাঁকয। এই প্রিৃচত্ত আচেমোকো দযমন চিো, এিনও 

দসইরূপ রচহ াকি। … আমরা প্রকতলকেই আচেম িিেররূকপ পৃচথিরকত আচস, ধরকর ধরকর 

চনযচেগকে সংকৃত েচর। … চনকযকের হৃে  অকেষর্ েচরকো এিাকন আমরা প্রকতলকেই 

এই সতলচি ধচরকত পাচরি। এিনও আমাকের অসহা তার ব  োকি নাই। িি িি েথা 

আমরা িচোকত পাচর, োশেচনে িচো া িলাচতও োাব েচরকত পাচর, চেন্তু যরিকন যিন 

আঘাত আকস, তিন আমরা দেচিকত পাই, আমরা আমরা েত দুিেো, আমাকের সাহাকযলর 

েত প্রক াযন! যত চেিু েুসংকার প্রিচোত আকি, আমরা সিগুচোকতই চির্শ্াস েচরকত 

থাচে। অিশল এমন দোন েুসংকার পৃচথিরকত নাই, যাহার চেিু না চেিু সতল চবচত্ত আকি। 

ধরুন আচম যচে সারা মুি ঢাচে া শুধু নাকের ডগাচি দেিাই, তিুও উহা দতা আমার 

মুকিরই এেচি অংশ। েুসংকার সম্বকন্ধও এইরূপ। এেচি িৃহৎ সকতলর েুর অ অংশগুচোও 

তুচ্ছ ন । দেিুন, মৃত িলচক্তকে েির দেও া িলাপারচি হইকতই ধকমের চনম্নতম চিোশ 

ঘচি াচিো। … প্রথকম মৃতকেহকে োপকি যিাই া চঢচির চবতর রাচি া দেও া হইত। 

মৃতিলচক্তর আত্মা রাকত্র আচস া চঢচিকত িাস েকর—ইহাই চিো প্রিচোত চির্শ্াস। … 

তারপর আরম্ভ হইো বূচমকত মৃতকেহ দপ্রাচথত েচরিার ররচত। … েিরস্থাকনর েরযা  

সহস্রে্র এে বরষর্া দেির োাঁিাই া! … ইহার পর আচসো মৃতকেহ োহ েচরিার প্রথা। 

ধারর্া চিো চিতাচির চশিা আত্মাকে ঊর্ধ্েকোাকে োই া যা । … চমশরিাসররা মৃকতর 

যনল িােল এিং যো োই া যাইত। 
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ইহার পরিতের উকল্লিকযাগল বাি হইো দগাষ্ঠরগত দেিতাকের ধারর্া। এেচি দগাষ্ঠরর 

উপাসল হইকোন এে দেিতা, অপর দগাষ্ঠরর আরাধল অপর এেযন দেিতা।  াহুের যাচতর 

ঈর্শ্র চযকহািা চিকোন তাহাকের চনযস্ব যাতর  দেিতা। ইচন অনলানল দগাষ্ঠরর উপাচসত 

দেিতাকের সচহত যু্ েচরকতন এিং তাাঁহার আচিত যাচতর মঙ্গকোর যনল সি চেিু 

েচরকত পাচরকতন। তাাঁহার আচিত ন —এমন এেচি সম্ যাচতকেও যচে চতচন চিন্ 

েচরকতন, তাহাকত িচোিার চেিু চিো না, তাহা নলাযল িচো াই চিকিচিত হইত। চতচন চেিু 

ে াও অিশল দেিাইকতন, চেন্তু দস েরুর্া এেচি েুর অ মানিকগাষ্ঠরর প্রচতই সরমাি্ চিো। 

  

ক্রমশীঃ উচ্চতর আেশে দেিা চেো। চিকযতা যাচতর চযচন অচধপচত, তাাঁহাকে সেো 

েোপচতর উপকর স্থান দেও া হইো। চতচন হইকোন দেিতাকেরও দেিতা। … পারসরেরা 

যিন চমশর য  েকর, তিন পারকসলর সম্রািকে এইরূপ মকন েরা হইত। দেি িা মানুষ 

দেহই তাাঁহার সমেে ন । এমন চে সম্রাকির চেকে েৃচ্পাত েরা চিো প্রার্েণ্ডকযাগল 

অপরাধ। 

  

ইহার পর দেচিকত পাই সিেশচক্তমান্ পরকমর্শ্করর ধারর্া—চযচন সেো েমতার আধার, 

সিেজ্ঞ এিং চির্শ্যগকতর পাোচ তা। তাাঁহার আিাসস্থান হইো স্বগে। মানুকষর চতচনই চিকশষ 

আরাধল, সিোকপো চপ্র , দেননা মানুকষর যনলই চতচন সি চেিুই সৃচ্ েচর াকিন। সারা 

পৃচথির মানুকষর দবাকগর উকেকশল সৃ্। সূযে, িি, তারাসমূহ তাহারই যনল। 

  

এই-সি ধারর্া যাহাকের, তাহাকের মন আচেম স্তকর রচহ াকি, িচোকত হইকি। তাহাকের 

আকেৌ সবল ও সংকৃত িোা িকো না। উচ্চতর ধমেসমূূ্কহর প্রসার হ  গঙ্গা ও ইউফ্রাচিস 

নেরদ্বক র মধলিতের অঞ্চকো। বারতিকষের িাচহকর স্বগেিাসর ঈর্শ্র-ধারর্ার অচতচরক্ত ধকমের 

আর দোন গবররতর চিোশ আমরা দেচিকত পাই না। বারকতর িাচহকর উচ্চতম ঈর্শ্রর  

জ্ঞান িচোকত এ পযে্ ইহাই পাও া চগ াকি। ঈর্শ্র স্বকগে িচস া আকিন আর চির্শ্াসররা 

মৃতুলর পর তথা  যাইকি। … আমার চিকেষকর্ ইহাকে মানুকষর এেচি অতল্ আচেম 

ধারর্া িোা উচিত। আচফ্রোর মাকম্বা-যাকম্বা আর এই স্বগেিাসর চপতা—এেই েথা। চতচন 

যগৎকে িাচোত েচরকতকিন এিং অিশল তাাঁহার ইচ্ছা সিেত্র পূর্ে হইকতকি। 
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প্রািরন চহব্রুরা স্বগেকে ্াহল েচরত না। যরশুখ্র্কে তাহাকের না মাচনিার ইহাই চিো 

অনলতম োরর্, দেননা চতচন মৃতুলর পর যরিকনর েথা িচোকতন। সংকৃত বাষা  স্বগে-

শকের অথে এই পৃচথিরর অতরত স্থান। অতএি পৃচথিরর যত চেিু অশুব সংকশাধকনর স্থান 

হইো স্বগে। আচেম মানুষ অশুকবর পকরা া েকর না। অশুব দেন থাচেকি, ইহা োই া দস 

প্রশ্ন তুকো না। 

  

… শ তান শেচি পারসরে। … পারসরে এিং চহন্দুরা ধকমের দেকত্র এেই আযে যাচতর 

চির্শ্াসসমূকহর উত্তরাচধোরর। তাহাকের বাষাকতও ঐেল চিো—তকি এে যাচতর বাষা  

‘শুব’িািে শেগুচো অপর যাচতর বাষা  ‘অশুব’ িুঝাইত। ‘দেি’ শেচি এেচি প্রািরন 

সংকৃত শে, উহার অথে ঈর্শ্র। পারসরে বাষা  উহার অথে হইো শ তান। 

  

পকর মানুকষর ধমেচিষ ে চি্া আরও চিোশপ্রাি হইকো নানা চযজ্ঞাসা উপচস্থত হইো। 

ঈর্শ্রকে িোা হইকত োাচগো মঙ্গোম । পারসরেকের মকত চির্শ্সংসাকরর অধরর্শ্র দুই 

যন—এেযন শুব, অনলযন অশুব। প্রথকম সি চেিুই চিো সুন্দর—চিরিস্যুক্ত মকনারম 

দেশ, মৃতুলহরন যরিন, িলাচধহরন শররর। অতীঃপর আচিবোি হইো অশুকবর অচধেতোর। 

ইচন বূচম স্পশে েচরকোন, সকঙ্গ সকঙ্গ আচসো িলাচধ, মৃতুল আিার মশে, িলাঘ্র, চসংহ 

প্রবৃচত ‘অচন্োরর’ ও চহংস্র যন্তুসমূহ। অতীঃপর আযেগর্ চপতৃবূচম পচরতলাগ েচর া 

েচের্ অচবমুকি যাত্রা েকরন। প্রািরন আকযেরা উত্তর অঞ্চকো িহুোো চিকোন।  াহুেররা 

শ তাকনর ধারর্া পারসরেকের চনেি হইকত পা । পারসরেরাও চশো চেত দয, এেচেন 

এই অশুব ঈর্শ্র চিন্ হইকিন। আমাকের েতেিল হইো শুব ঈর্শ্করর পকে থাচে া 

অশুকবর অধরর্শ্করর সচহত এই চির্ন সংঘকষে ঈর্শ্করর শচক্ত িৃচ্ েরা। … সমস্ত পৃচথির 

বস্মরবূত হইকি এিং প্রকতলকেই এেচি নূতন দেহ পাইকি। 

  

পারসরেকের ধারর্া চিো মন্দ দোাকেরাও এেচেন পচিত্রতা োাব েচরকি, তিন তাহাকের 

আর অশুব প্রিৃচত্ত থাচেকি না। আযেকের প্রেৃচত চিো দেহমমতাম  ও েচি্বপপ্রির্। দসযনল 

তাহারা অন্োো নরোচিকত েহকনর েথা বাচিকত পাচরত না। মৃতুলর পর মানুকষর নূতন 
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শররর হইকি। আর মৃতুল হইকি না। বারকতর িাচহকর ধকমের ধারর্া  ইহাই হইো িরম 

উৎেষে। উহার সচহত বনচতে উপকেশও রচহ াকি। মানুকষর েতেিল চতনচি চিষক  

মকনাকযাগ দেও া—সচচ্চ্া, সে ূ্িােল এিং সৎোযে। এই মাত্র। ইহা এেচি োযেের ও 

জ্ঞানগবে ধমে। ইহার মকধল চেিু েচিক্বপরও আচিবোি ঘচি াকি, চেন্তু েচি্বপ ও চি্াধারার 

উচ্চতর পচরর্চত আকি। 

  

বারকত দিকের প্রািরনতম অংকশ এই শ তাকনর ঈষৎ প্রসঙ্গ দেচিকত পাও া যা । তকি 

তাহার প্রবাি থা র ন , এেিার দেিা চে াই দস দযন গা ঢাো চে াকি। দিকে অশুকবর 

যনে এই শ তান দযন এেচি প্রহার িাই া পোা ন েচর াকি। বারত হইকত শ তান 

যিন িচো া দগো, তিন পারসরেরা তাহাকে ্ হর্ েচরো। আমরা তাহাকে পৃচথির হইকত 

একেিাকর চিতাচিত েচরিার দি্া েচরকতচি। পারসরেকের ধারর্া োই া আমরা তাহাকে 

এেচি সুসবল বর অকোাকে পচরর্ত েচরকত িাই। তাহাকে আমরা এেচি নি েকোির চেি। 

বারকতর শ তাকনর ইচতিৃত্ত এইিাকন দশষ হইো। 

  

চেন্তু পরকমর্শ্করর ধারর্া আগাই া িচোো। তকি এিাকন আর এেচি ঘিনা মকন রাচিকত 

হইকি। ঈর্শ্করর ধারর্ার সকঙ্গ সকঙ্গ মানির  প্রতাকপর ধারর্াও িাচি া িচো া অিকশকষ 

পারসলসম্রাকির মহামচহমা  চগ া দেচে াচিো। চেন্তু অনলচেকে, তত্বেওচিেলা ও েশেকনর 

উদ্ভি হইো। মানুকষর আবল্ররর্ সতল—আত্মার ধারর্া দেিা চেো এিং উহার ক্রমচিোশ 

ঘচিকত োাচগো। বারতিকষের িাচহকর অনলানল যাচতর ঈর্শ্করর ধারর্া এেচি িস্তুচনষ্ঠ 

আোকর চগ া থাচম াচিো। বারত এই ধাপ িাচনেিা অচতক্রম েচরকত তাহাচেগকে 

সাহাযল েচর াচিো। এই দেকশ (আকমচরো ) োে োে দোাে চির্শ্াস েকর দয, ঈর্শ্করর 

এেচি দেহ আকি। … দগািা সম্প্রো  এইরূপ িকো। তাহাকের ধারর্া, ঈর্শ্র সম্ 

যগকতর শাসে, চেন্তু এেচি চিকশষ স্থান আকি, দযিাকন চতচন সশররকর িাস েচরকতকিন। 

চতচন এেচি চসংহাসকনর উপর িচস া আকিন। দসিাকন প্রেরপ জ্বাচো া দেও া হ , দসই 

রাযাচধরাকযর উকেকশল গান গাও া হ —দযমন পৃচথিরর মচন্দকর আমরা েচর। 
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বারকত চেন্তু উপাসেকের যকথ্ োণ্ডজ্ঞান চিো। যাহার  কো তাহারা ঈর্শ্রকে েিনও 

দেহধারর েচর া তুকো নাই। বারকত ব্রকের দোন মচন্দর দেচিকত পাইকি না। ইহার োরর্ 

এই দয, আত্মার ধারর্া বারকত সিেোই চিেলমান চিো। চহব্রুযাচত েিনও আত্মা সম্বকন্ধ 

প্রশ্ন েকর নাই। িাইকিকোর ‘পুরাতন সমািাকর’ আত্মার দোন েথা পাও া যা  না। ‘নূতন 

সমািকর’ই উহা প্রথম দেচি। পারসরেরা চিো আশ্চযেরেকম েচরতেমো, যু চ্প্র , চিকযতা 

যাচত। তাহারা দযন িতেমান ইংকরযকের প্রািরন সংকরর্—প্রচতকিশর যাচতকের সচহত 

সিেো যু্ েচর া তাহাচেগকে র্ধ্ংস েচরকতকি। এই ধরকনর িলাপাকর তাহারা এত িলস্ত 

থাচেত দয, আত্মার সম্বকন্ধ চি্া েচরিার তাহাকের  ুরসত চিো না। 

  

আত্মার প্রািরনতম ধারর্া চিো এই দয, উহা স্থূোকেকহর অবল্কর এেচি সূ্ষ্ম  শররর- 

চিকশষ। স্থূোকেহ চিনাশ পাইকো সূ্ষ্ম কেকহর আচিবোি ঘকি। চমশরকেকশ চির্শ্াস চিো দয, 

সূ্ষ্ম কেকহরও মৃতুল আকি। স্থূোকেকহর চিোর ঘচিকো সূ্ষ্ম কেকহরও চিকেষ হইকত থাকে। 

এইযনল চমশকরর চপরাচমড চনচমেত হই াচিো—যাহাকত মৃত িলচক্ত অমৃত্বপ োাব েচরকত 

পাকর, এই আশা । চপরাচমকড রচেত মৃতকেহকে আরে প্রবৃচতর সহাক  সকতয রাচিিার 

দি্া েরা হইত। 

  

বারতিাসরকের মৃতকেকহর প্রচত দোন েৃচ্ নাই। তাহাকের বাি এইীঃ শিচিকে দোথাও 

োই া চগ া পুিাই া দ োা যাে। পুত্রকে চপতার মৃতকেকহ অচিসংকযাগ েচরকত হ । 

  

মানুষ দুই প্রেৃচতর—বেি ও আসুর। যাহারা বেি প্রেৃচতর তাহারা চনযচেগকে বিতনলম  

আত্মা িচো া বাকি। আসুর প্রেৃচতর মানুষ মকন েকর তাহারা দেহ। বারকতর প্রািরন 

োশেচনেগর্ চশো চেকতন, শররকরর দোন অপচরর্ামর সত্তা নাই। ‘দোন িলচক্ত দযমন 

পুরাতন িস্ত্র পচরতলাগ েচর া নূতন িস্ত্র পচরধান েকর, মানিাত্মাও দসইরূপ যরর্েকেহ 

িাচি া চে া আর এেচি নূতন দেহ ্হর্ েকর।’ আমার দেকত্র আমার পচরকি্নর ও 

চশোেরো আমাকে বারতর  েৃচ্বঙ্গরর চিপররত চেকে োই া যাইিার যনল উনু্মি চিো, 

দেননা আচম সোই মুসোমান ও খ্র্ানকের সচহত সংচে্ চিোাম। উহারা দেকহর প্রচত 

অচধে মকনাকযাগর। 
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দেহ হইকত আত্মা দতা মাত্র এেচি ধাপ। বারকত আত্মার আেকশের উপর িুি দঝাাঁে দেও া 

হইত। ঈর্শ্করর ধারর্ার সচহত আত্মার ধারর্া এে হই া চগ াচিো! আত্মার ধারর্াকে 

যচে প্রসাচরত েরা যা , তাহা হইকো আমাচেগকে এই চস া্ক্ আচসকতই হইকি দয, 

আত্মা নাম ও রূকপর অতরত। … বারতর  চশো হইো এই দয, আত্মা নাম চনরি ি। 

যাহা চেিুর আেৃচত আকি, তাহা দোন না দোন সমক  চিন্ হইকি। যিবূত ও শচক্তর 

সমকিত োযে চিনা দোন আেৃচতর উদ্ভি হইকত পাকর না। আর সেো সংহত িস্তুরই দতা 

চিকেষ অিশলম্ভাির। অতএি দতামার আত্মার যচে নাম ও রূপ স্বরোর ের, তকি আর 

তুচম অমর নও, তুচম মৃতুলর অধরন। আত্মা যচে স্থূো দেকহর অনুরূপ এেচি সূ্ষ্ম কেহমাত্র 

হ , তাহা হইকো আেৃচতমান্ িচো া উহা প্রেৃচতর অ্গেত এিং প্রেৃচতর যন্মমৃতুলর 

চন মও উহার প্রচত প্রযুক্ত হইকি। … বারকতর ঋচষরা উপোচি েচর াকিন—আত্মা মন 

ন , সূ্ষ্ম কেহও ন । 
  

চি্াসমূহ চন চিত ও সংযত েরা যা । … মনীঃসংযমকে েতেূর োই া যাও া যা , 

বারতর  দযাগররা তাহা চনর্ে  েচরিার উকেকশল সাধনা েচর াকিন। েকোর অবলাস দ্বারা 

চি্ার গচতকে সমূ্পর্ে চনশ্চো েরা যা । মনই যচে মানুকষর প্রেৃত স্বরূপ হইত, তাহা 

হইকো চি্ার ঊকর্ধ্ে মানুকষর মৃতুল ঘচিত। ধলাকন চি্া চিোুি হ , মকনর উপাোনগুচোও 

সিেকতাবাকি চস্তচমত হই া যা । রক্তপ্রিাহ িন্ধ হ , চনীঃর্শ্াস-প্রর্শ্াসও রু্ হ , চেন্তু 

সাধকের দতা মৃতুল হ  না। যচে চি্া সমচ্র উপর তাাঁহার যরিন চনবের েচরত, তাহা 

হইকো ঐরূপ অিস্থা  তাাঁহার দেহ-মন-সংঘাতচির চিনাশই চিো স্বাবাচিে। চেন্তু তাাঁহারা 

দেচি াকিন, ঐরূপ ঘকি না। ইহা পররচেত সতল। অতএি তাাঁহারা এই চস া্ক্ দপৌাঁচিকোন 

দয, মন ও মকনর চি্ারাচশ প্রেৃত মানুষ ন । চিিার েচর াও দেিা দগো দয, মন েিনও 

মানুকষর আত্মা হইকত পাকর না। 

  

আচম িচো, চি্া েচর, েথা িচো। এই-সমস্ত োকযর মকধল এেচি এেতার সূত্র রচহ াকি। 

চি্া ও েমেরাচশর অসংিল বিচিত্রল আমরা দেচিকত পাই, চেন্তু সেো বিচিকত্রলর মকধল 

অনুসূলত অপচরিতেনর  এেচি সত্তা চিরায েচরকতকি। দসই সত্তা েিনও শররর হইকত 
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পাকর না। শররর দতা প্রচত চমচনকি পচরিতেনশরো। উহা মনও হইকত পাকর না, দেননা 

মকনও দতা অযস্র নূতন নূতন চি্া সিেোই উচেকতকি। ঐ এেক্বপর চবচত্ত শররর-মকনর 

যুগ্ম সংহচত, ইহাও িোা িকো না। শররর, মন ও সংহচত প্রেৃচতর অ্গেত এিং প্রেৃচতর 

চন কমর অধরন। মন যচে মুক্তই হ , তাহা হইকো দস … 

  

অতএি চযচন প্রেৃত মানুষ, চতচন প্রেৃচতর এোাোর মকধল নন। ইচন দসই অপচরিতেনর  

বিতনলম  পুরুষ—যাহার দেহ ও মন অিশল প্রেৃচতর অধরন। ইচন প্রেৃচতকে িলিহার 

েচরকতকিন, দযমন দতামরা এই দি ারচি, এই েোমচি এিং এই োচোকে িলিহার ের। 

ইচনও দসইরূপ প্রেৃচতর সূ্ষ্ম  ও স্থূো আেৃচতকে োকয োাগাইকতকিন। স্থূো আেৃচত হইো 

দেহ, সূ্ষ্ম  আেৃচত মন। ইচন চনকয চনরি ি, সিেপ্রোর আেৃচতহরন। আোরসমূহ 

প্রেৃচতকত। প্রেৃচতর পাকর চযচন, তাাঁহার স্থূো িা সূ্ষ্ম —দোন আোর থাচেকত পাকর না। 

চতচন চনশ্চ ই অরূপ। তাাঁহাকে সিেিলাপরও হইকত হইকি। ইহা হৃে ঙ্গম েরা প্রক াযন। 

দিচিকোর উপর এই গ্লাসচির েথা ধর। গ্লাস এেচি আোর, দিচিোচিও এেচি আোর। 

ইহারা যিন বাচি া যা , তিন গ্লাসক্বপর এিং দিচিোক্বপর অকনেিাচনই িচো া যা । 

  

আত্মার দোন রূপ নাই িচো া দোন নামও নাই। ইচন দযমন এই গ্লাসচির মকধল ঢুচেকিন 

না, দসইরূপ স্বকগেও যাইকিন না, নরকেও ন । দয আধাকর ইচন িতেমান, দসই আধাকরর 

রূপ ইচন ্হর্ েকরন। আত্মা যচে দেকশ (space) না থাকেন, তাহা হইকো দুইচি চিেল্প 

সম্ভিপর। হ  চতচন দেকশ অনুসূলত অথিা দেশ তাাঁহাকতই অিচস্থত। দতামার দেহ দেকশ 

অিস্থান েচরকতকি িচো া দতামার এেচি আোর অিশলই প্রক াযন। দেশ আমাচেগকে 

সরমাি্ েকর, আমাচেগকে দযন িাাঁচধ া দ কো এিং আমাচেকগর উপর এেচি আেৃচত 

িাপাই া দে । পো্কর তুচম যচে দেকশ অিস্থান না ের দতা দেশ দতামাকতই চিেলমান। 

সেো স্বগে, সেো পৃচথির দসই বিতনলম  পুরুকষ অিচস্থত। 

  

ঈর্শ্র সম্বকন্ধও এইরূপ হইকত িাধল। ঈর্শ্র সিেত্র চিেলমান। ‘হস্ত না থাচেকোও চতচন সমস্ত 

িস্তু ধারর্ েকরন, পেচিহরন হইকোও চতচন সিেত্র চিিরর্ েকরন।’  … চতচন চনরাোর, 

মৃতুলহরন, অন্। ঈর্শ্করর এইরূপ ধারর্া চিোশপ্রাি হইো। … চতচন সেো আত্মার 
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অধরর্শ্র, দযমন আমার আত্মা আমার এই দেকহর অচধপচত। আমার আত্মা যচে দেহ 

িাচি া যান, তাহা হইকো দেহ এে মুহূতেও িাাঁচিকত পাকর না। দসইরূপ পরমাত্মা যচে 

আমার আত্মা হইকত চিযুক্ত হন, আত্মার অচস্ত্বপ সম্ভিপর ন । চতচন চির্শ্বুিকনর স্র্া, 

আিার যাহা চেিু র্ধ্ংস হইকতকি, তাহারও সংহতো চতচনই। যরিন তাাঁহার িা া, 

মৃতুলও       তাাঁহার িা া। 
  

প্রািরন বারকতর োশেচনেগর্ মকন েচরকতন, এই েোুচষত পৃচথির মানুকষর সমােকরর 

দযাগল ন । চে বাো, চে মন্দ—চেিুই এিাকন চিরস্থা র ন । 

  

আচম পূকিে িচো াচি, শ তান বারকত দিশর সুকযাগ পা  নাই। ইহার োরর্ চে? োরর্ 

এই দয, ধমেচি্া  বারতিাসর িুি সাহসর চিো। তাহারা ধকমের দেকত্র অকিাধ চশশুর নলা  

আিরর্ েচরকত িা  নাই। চশশুকের বিচশ্ল দতামরা োেল েচর াি চে? তাহারা সিেোই 

অপকরর উপর দোষ িাপাইকত িা । চশশুমন বুো েচরকো অনল োহাকেও দোষর েচরকত 

তৎপর। এেচেকে আমরা দিাঁিাই—‘আমাকে ইহা োও, উহা োও।’ অনলচেকে িচো—‘আচম 

ইহা েচর নাই। শ তান আমাকে প্রকোাচবত েচর াচিো। দস-ই ইহার যনল ো র।’ ইহাই 

মানুকষর ইচতহাস—দুিেো মানিযাচতর ইচতিৃত্ত! 

  

মন্দ আচসো দেন? যগৎ এেচি যঘনল দনাংরা গকতের মত দেন? আমরাই ঐরূপ 

েচর াচি। অনল দেহ দোষর ন । আমরাই আগুকন হাত চে াচি িচো া হাত পুচি া 

চগ াকি। বগিান্ আমাচেগকে আশরিোে েরুন। মানুষ যাহা পাইিার দযাগল, তাহাই পা । 

বগিান্ দতা েরুর্াম । আমরা যচে তাাঁহার চনেি প্রাথেনা েচর, চতচন আমাচেগকে চনশ্চ ই 

সাহাযল েকরন। চতচন দতা চনকযকে আমাকের মকধল চিোাই া চেকত প্রস্তুত। 

  

ইহাই বারতর  েৃচ্বঙ্গর। বারতিাসরর প্রেৃচত োিল-কঘাঁষা। োকিলর যনল তাহারা পাগো। 

তাহাকের েশেনও োিল। দয েশেকনর েথা িচোকতচি, উহা এেচি েচিতা। সংকৃত বাষা  

যাহা চেিু উচ্চচি্া, সিই েচিতা  দোিা। তত্বেওচিেলা, দযলাচতচিেেলা—সিই োিল। 
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হাাঁ, আমরাই ো র। আমরা দুীঃি পাই দেন? িচোকত পার, ‘আচম যচন্ম াচি দুীঃির েচরকর অর 

ঘকর। সারা যরিন চে েকোর সং্াম েচর াচি, তাহা দিশ যাচন।’ োশেচনকেরা ইহার 

উত্তকর িচোকিনীঃ হাাঁ, এই দুীঃিকবাকগর যনল তুচমই ো র। দয দুীঃি ও োচরকর অলর েথা 

িচোকো, উহা চে অোরর্ ঘচি াকি িচোকত িাও? তুচম দতা যুচক্তিাের। দতামার যরিকনর 

ঘিনাসমূকহর োরর্-পরম্পরা রচহ াকি। উহার দেি তুচমই। তুচমই সিেের্ দতামার 

যরিন চন চিত েচরকতি। … স্বর  যরিকনর িাাঁি দতামারই গিা। দতামার যরিন-গচতর 

যনল তুচম চনকযই ো র। োহাকেও দোষ চেও না, দোন শ তানকে আসামর িািা েচরও 

না। তাহাকত দতামারই শাচস্তর মাত্রা িাচিকি।  

  

এে িলচক্তকে মৃতুলর পর ঈর্শ্করর চিিার-সবা  হাচযর েরা হইো। ঈর্শ্র তাহার শাচস্ত 

চেে েচরকোন—চত্রশ ঘা দিত। অপর এে িলচক্ত দয পৃচথিরকত চনকয চেিু উপোচি না 

েচর া ধকমোপকেশ চেত, মৃতুলর পর ঈর্শ্করর চিিার-সবা  নরত হইকো ঈর্শ্র হুেুম 

চেকোন—ইহার চনকযর পাকপর যনল চত্রশ ঘা দিত এিং অপরকে বুো উপকেশ চে াকি 

িচো া আরও পনর ঘা দিত। ধকমোপকেশ দেও ার এই চিপে। আমার বাকগল চে আকি, 

আচম যাচন না। আচম দতা পৃচথিরর সিেত্র ধমে-িক্তৃতা েচর া দিিাই। যত দোাে আমার 

উপকেশ শুচন াকি, প্রকতলকের যনল যচে আমাকে পনর ঘা দিত িাইকত হ , তকি দতা 

সমূহ চিপে!২ 

  

আমাচেগকে এই বািচি িুচঝকত হইকি—ঈর্শ্করর মা া বেির। উহা তাাঁহার চক্র াশচক্ত। 

িরেৃষ্ণ গরতা  িচো াকিন, ‘আমার এই বেির মা া দুরচতক্রমর্র া। চেন্তু যাহারা আমার 

শরর্ ো , তাহারা মা াকে অচতক্রম েচরকত পাকর।’ আমরা দেচিকত পাই দয, চনকযকের 

দি্া  এই মা ার মহাসমুর অ পার হও া অতল্ েচেন; এেপ্রোর অসম্ভি। দসই পুরাতন 

মুরগর ও চডকমর প্রশ্ন—দোন্ চি আকগ? দয-কোন েমে ের, উহা  ো প্রসি েচরকি। েমেচি 

োরর্,  োচি হইো োযে। চেন্তু  োচি আিার দতামাকে নূতন েকমে প্রিৃত্ত েকর। এিাকন 

 োচি হইো োরর্, নূতন েমেচি হইো োযে। এইবাকি োযে-োরর্-পরম্পরা িচোকত 

থাকে। এেিার গচত আরম্ভ হইকো উহার আর চিরচত ঘকি না। বাো িা মন্দ দোন োয 
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েচরকো উহার চক্র া শুরু হই া যাইকি। উহা থামাইিার উপা  নাই। অতএি এই 

েমেিন্ধন হইকত চনষৃ্কচত পাও া অচত েচেন। োযে-োরকর্র চন ম অকপো অচধেতর 

শচক্তশাোর যচে দেহ থাকেন এিং চতচন যচে আমাকের উপর প্রসন্ন হন, তাহা হইকো চতচন 

আমাচেগকে েমেিকক্রর িাচহকর িাচন া আচনকত পাকরন।  

  

আমরা িচো, এইরূপ এেযন আকিন। চতচন ঈর্শ্র—অসরম েরুর্াম । চতচন আকিন 

িচো াই আমাকের মুচক্ত সম্ভি। চনকযর ইচ্ছাকত চে তুচম মুক্ত হইকত পার? ‘ঈর্শ্র-েৃপা  

মুচক্ত’—এই মতিাকের অ্চনেচহত েশেন িুচঝকত পাচরকতি চে? দতামরা পাশ্চাতলিাসররা 

িুি চনপুর্-িুচ্—চেন্তু যিন দতামরা োশেচনে তকত্বেওর িলািলা েচরকত িস, তিন সিই িি 

যচিো েচর া দতাো। মুচক্ত অকথে যচে প্রেৃচতর িাচহকর যাও া িুঝা , তাহা হইকো েমে 

দ্বারা দতামরা চে েচর া মুচক্তোাব েচরকি? মুচক্তর অথে ঈর্শ্কর অিস্থান। ইহা তিনই 

সম্ভি, যিন তুচম চনকযর আত্মার প্রেৃত স্বরূপ চিচনকত পার—দয আত্মা প্রেৃচত ও তাহার 

যািতর  চিোর হইকত পৃথক্। এই আত্মাই ঈর্শ্র—চির্শ্প্রেৃচত এিং যরিনসমূকহর মকধল 

ওতকপ্রাত। 

  

আমার িলচ্ আত্মার সচহত আমার শররকরর দয সম্পেে, পরমাত্মার সচহত িলচ্ 

আত্মাসমূকহরও দসই প্রোর সম্বন্ধ। আমরা িলচ্রা হইোাম পরমাত্মার দেহ। ঈর্শ্র, আত্মা 

ও প্রেৃচত—চতনই এে। চেন্তু আমরা দেচি াচি, োযে-োরকর্র চন ম প্রেৃচতর প্রচতচি 

অংকশ পচরিলাি। প্রেৃচতর  াাঁকস এেিার আিোই া পচিকো আর িাচহর হই া আসা 

যা  না। োযে-োরকর্র চন কম এেিার ি্ হইকো সম্ভািল পচরত্রার্ দতামাকের অনুচষ্ঠত 

সৎেমে দ্বারা হইিার ন । যগকতর প্রকতলেচি মাচির যনল দতামরা হাসপাতাো চনমোর্ 

েচরকত পার …এরূপ সৎেমে েিনই দতামাচেগকে মুচক্ত চেকি না। এই-সি দোােচহতের 

েরচতেেোাপ গকি আিার বাকি। মুচক্তোাব সম্ভিপর যচে এমন দেহ থাকেন চযচন েিনও 

প্রেৃচতকত িাাঁধা পকিন নাই, চযচন প্রেৃচতর অধরর্শ্র। প্রেৃচত তাাঁহাকে অচববূত েচরকত 

পাকর না, চতচনই প্রেৃচতকে চন চিত েকরন। চন ম তাাঁহাকে িাচোত েকর না, তাাঁহারই 

ইচ্ছা  চন ম িাোু হ । … চতচন চনতল িতেমান, তাাঁহার েরুর্ার অ্ নাই। দয মুহূকতে তুচম 
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তাাঁহাকে চেে চেে িুাঁচযকি, দসই মুহূকতেই চতচন দতামাকে মুক্ত েচরকিন। দেননা চতচনই 

দয দতামার প্রেৃত স্বরূপ। 

  

দেন পরমাত্মা আমাচেগকে উ া্র েকরন নাই? আমরা তাাঁহাকে িাই নাই িচো া। আমরা 

তাাঁহাকে িািা অনল সি চেিু িাই। তাাঁহার যনল যিনই প্রগাঢ় িলােুোতা যাচগকি, তিনই 

তাাঁহাকে দেচিকত পাইি। আমরা বগিানকে িচো, ‘প্রবু, আমাকে এেচি সুন্দর িাির োও, 

আমাকে স্বাস্থল োও, এই চিপেচি োিাই া োও’ ইতলাচে। মানুষ যিন তাাঁহাকে িািা 

আর চেিুই িা  না, তিনই চতচন দেিা দেন। এেচি বকক্তর প্রাথেনাীঃ 

  

‘দহ প্রবু, ধনর িলচক্তর স্বর্ে দরৌকপলর এিং অনলানল সম্পচত্তর উপর দযমন প্ররচত, দতামার 

প্রচত আমার দসইরূপই বাোিাসা দযন যাকগ। আচম পৃচথির িা স্বকগের সুি িাই না, রূপ-

দযৌিন িাই না, চিেলা-কগৌরি িাই না। মুচক্তও িাই না। িার িার যচে নরকে যাইকত হ , 

তাহাকতও আমার ব  নাই। চেন্তু আমার োমল শুধু এেচি িস্তু—দতামাকে বাোিাসা—

বাোিাসার যনলই বাোিাসা—যাহার চনেি স্বগে অচত তুচ্ছ।’  

  

মানুষ যাহা িা , তাহাই পা । যচে সিেো শররকরর ধলান ের, পুনরা  শররর ধারর্ েচরকত 

হইকি। এই শরররচি দগকো আিার এেচি আচসকি, এেচির পর এেচি শররর-পচর্হ 

িচোকত থাচেকি। যিবূতকে বাোিাচসকো যিবূকতই আি্ হই া থাচেকত হইকি। প্রথকম 

আকস পশুযন্ম। এেচি েুেুরকে যিন হাি োমিাইকত দেচি, তিন িচো, ‘বগিান্, 

আমাচেগকে রো েরুন—দযন েুেুর-যন্ম না হ !’ অতল্ দেহাসচক্তর পচরর্াম েুেুর 

চিিাো হই া যন্মান। আরও যচে অিনত হও, তাহা হইকো িচনয প্রস্তরাচে হইকি—শুধু 

যিচপণ্ড, আর চেিু ন । 

  

অপর অকনে িলচক্ত আকিন, যাাঁহারা দোন আপস েচরকত যাইকিন না। সতলকে ধচর াই 

মুচক্তপকথ যাও া যা । ইহা হইো আর এেচি মূোমি। … 

  

মানুষ যিন শ তানকে োাচথ মাচর া েূর েচর া চেো, তিনই তাহার যথাথে আধলাচত্মে 

উন্নচত শুরু হইো। দস সাহকসর সচহত িািা হই া োাঁিাইো এিং সংসাকরর দুীঃিেক্র 
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োচ ্বপ চনকযরই ককন্ধ োইো। পো্কর যিনই দস বূত-বচিষলকতর চেকে তাোই াকি 

এিং োযে-োরকর্র চন ম োই া মাথা ঘামাই াকি, তিনই তাহাকে নতযানু হই া 

োাঁচে া িচোকত হই াকি, ‘প্রবু, আমাকে িাাঁিাও। তুচমই দতা আমাকের স্র্া ও চপতা, 

আমাকের পরম িনু্ধ।’ ইহা োিল, তকি আমার মকন হ , িুি উৎেৃ্ োিল ন । ইহা দযন 

অন্কে রূপাচ ত েরা। প্রকতলে বাষা  এইরূপ অসরমকে রূপাচ ত েচরিার চনেশেন 

আকি। চেন্তু এই অন্ যথাথে অন্ নন—ইহা আমাকের ইচি -সৃ্প্ অন্—আমাকের 

মাংসকপশর-চিধৃত অন্। … 

  

‘ তাাঁহাকে সূযে প্রোশ েচরকত পাকর না, িি িা তারোরাচয িা চিদুলৎও ন ।’৩ ইহা 

অনক্র আর এেপ্রোর চিত্রর্—চনকষধাত্মে বাষা । … উপচনষকের অধলাত্মিাকে 

অন্কে এইবাকি িরম ির্েনা েরা হই াকি। দিো্ পৃচথিরর শুধু দিষ্ঠ েশেনই ন , ইহা 

দিষ্ঠ োিলও িকি। … 

  

এিন বাো েচর া োেল েচরও, দিকের প্রথম ও চদ্বতর  অংকশর মকধল পাথেেল হইো এইীঃ 

প্রথম বাকগর চিষ িস্তু ইচি কিেল যগৎ। িচহযেগকতর আন্ল, প্রেৃচত ও প্রেৃচতর 

অচধেতো—ইহা োই াই দিকের প্রথম বাকগর ধমেেমে। চদ্বতর  বাগ অথোৎ দিোক্র 

অকে্িল চবন্ন। এিাকন মানি-মনরষা ঐ-সেোকে িািাই া চগ া অচবনি আকোাকের 

সন্ধান পাই াকি। দেশগত আনক্ল দস তৃচি পা  নাই। উপচনষকের দঘাষর্াীঃ 

‘স্বতীঃিতেমান পরমাত্মা মানুকষর ইচি চনি কে িচহমুেি েচর া গচি াকিন। যাহাকের েৃচ্ 

িাচহকর, তাহারা আ্র সকতলর সন্ধান পা  না। তকি এমন দেহ দেহ আকিন, যাাঁহারা 

সতলকে যাচনিার ইচ্ছা  চনকযকের েৃচ্ চবতকরর চেকে চ রাই া চে া অ্করর অ্কর 

প্রতলাগাত্মার মচহমা উপোচি েচর াকিন।’ ৪ 

  

আত্মার আন্ল দেশগত আন্ল ন , এই আন্লই যথাথে আন্ল—উহা দেশ ও োকোর 

ঊকর্ধ্ে। … পাশ্চাতল এই দেশোোাতরত অধলাত্মযগকতর সন্ধান পা  নাই। …তাহাকের 

মন িচহীঃপ্রেৃচত এিং উহার অধরর্শ্করর চেকেই চনক াচযত। আপন অ্কর তাোই া হারান 

সতলকে িুাঁচয া িাচহর ের। এই সংসার-স্বপ্ন হইকত মন চে দেিতাকের সহা তা চিনা 
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যাচগ া উচেকত পাকর? এেিার যচে সংসাকরর িাো ঘুচরকত আরম্ভ েকর, তাহা হইকো 

েৃপাম  পরমচপতা আমাচেগকে উহা হইকত িাচহর েচর া না আচনকো আমাকের উপা  

নাই। 

  

তকি েরুর্াম  বগিাকনর চনেি দগকোও উহা িরম মুচক্ত হইকি না। োস্বপ 

োস্বপই।কসানার চশেোও দোাহার চশেকোর নলা ই চিপজ্জনে। চনষৃ্কচতর পথ আকি চে? 

  

না, তুচম ি্ নও। দেহই দোন োকো ি্ চিো না। আত্মা সংসাকরর অতরত। আত্মাই 

সি। তুচমই দসই এে। দুই নাই। ঈর্শ্র হইকোন মা ার পেো  দতামারই প্রচতচিম্ব। আত্মাই 

প্রেৃত ঈর্শ্র। মানুষ যাাঁহাকে অজ্ঞানিকশ পূযা েকর, চতচন আত্মারই প্রচতচিম্ব। স্বগেিাসর 

চপতাকে বগিান্ িোা হ । চেন্তু বগিাকনর বগিত্তা চেকস? চতচন দতামার চনকযরই 

প্রচতচিম্ব িচো া সিেো দয তুচম বগিানকে দেচিকতি, ইহা িুচঝকত পাচরকো চে? দতামার 

যত চিোশ ঘকি, দসই প্রচতচিম্বও তত স্প্তর হইকত থাকে। 

  

‘ এেই িৃকে দুইচি সুন্দর পাির৫ িচস া আকি। উপকরর পািরচি হইো চস্থর, শা্, গম্ভরর। 

নরকিরচি চেন্তু সো িঞ্চো—চম্ ও চতক্ত  ো িাই া েিনও সুির, েিনও দুীঃির।—

যরিাত্মারূপর নরকির পািরচি যিন পরমাত্মারূপর উপকরর পািরচিকে চনকযর স্বরূপ িচো া 

িুচঝকত পাকর, তিনই তাহার দুীঃকির অিসান হ ।’  

  

… ‘ঈর্শ্র’ িচোও না; ‘তুচম’ িচোও না; িো ‘আচম’। বদ্বতিাকের বাষা হইো—‘দহ ঈর্শ্র, 

তুচম আমার চপতা।’ অনদ্বকতর বাষা হইোীঃ ‘আত্মা’ আমার চনকযর অকপোও চপ্র । 

অ্রতম সকতলর দোন নাম আচম চেি না। চনেিতম শে যচে চেিু থাকে, তাহা ‘আচম’ ।  

… 

  

‘ঈর্শ্রই সতল। যগৎ স্বপ্নমাত্র। ধনল আচম দয, আচম এই মুহূকতে যাচনকতচি—আচম 

চিরোোই মুক্ত চিোাম, চিরোোই মুক্ত থাচেি। আচম দয পূযা েচরকতচি, আচমই উহার 

োেল। প্রেৃচত িা অজ্ঞান দোন চেিুই আমাকে অচববূত েকর নাই। প্রেৃচত আমা হইকত 

চতকরাচহত, দেিতারা আমা হইকত চতকরাচহত, পূযা … েুসংকার সিই আমা হইকত 
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চতকরাচহত। আচম আমাকে যাচনকতচি। আচমই দসই অন্। ইচন অমুে বর অকোাে, ইচন 

অমুে মচহোা; োচ ্বপ, সুি, দুীঃি প্রবৃচত সি িুচ্ই ো  পাই াকি। আচমই দসই বূমা। 

আমার মৃতুল চে সম্ভিপর, অথিা যন্ম? োহাকে আচম ব  েচরি? আচমই দসই এে। 

আচম চে চনকযকে ব  েচরি? অপর দে আকি, যাহা হইকত ত্রাস যচন্মকি? এেমাত্র সত্তা 

আচমই। অপর চেিু নাই। আচমই সি।’  

  

িাই শুধু চনকযর চিরমুক্ত স্বরূকপর স্মৃচত। েমে-সম্পােল মুচক্ত িুাঁচযও না। ঐ মুচক্ত েিনও 

পাও া যা  না। তুচম দয িরািরই মুক্ত রচহ াি।  

  

আিৃচত্ত েচর া িো—‘মুকক্তাঽহম্’। যচে পরমুহূকতে দমাহ আকস এিং িচোকত হ  ‘আচম 

ি ’্—তাহাকতও চপিাইও না। এই দগািা সকমাহনচিকেই েূর েচর া োও। 

  

এই তত্বেও প্রথকম শুচনকত হ । শুচন া চেকনর পর চেন উহা চি্া েচরকত থাে। অকহারাত্র 

মন এই বািনা দ্বারা পচরপূর্ে রাি। 

  

‘আচমই ঐ পরম সতল। আচমই চিকর্শ্র অচধপচত। দমাহ েিনও চিো না।’ মকনর সেো 

শচক্ত চে া এইবাকি ধলান েচরকত থাে, যত চেন না িাস্তচিে প্রতলে ের দয, এই 

দেও াোগুচো, গৃহগুচো, িাচরচেকের সি চেিু গচো া যাইকতকি, শররর হইকত আরম্ভ 

েচর া যািতর  চিষ  অেৃশল হইকতকি। ‘এোের আচম োাঁিাই া থাচেি। আচম দসই 

এে।’ দি্া েচর া িো। বািনা চেকসর? আমরা িাই মুচক্ত; অকোৌচেে শচক্ত আমাকের 

োমল ন । সেো পৃচথির আমরা তলাগ েচরোাম; সেো স্বগে, সেো নরে আমরা তুচ্ছ 

েচরোাম। অচতপ্রােৃত েমতা, এই ঐর্শ্যে, অমুে চিবূচত—এ-সেো োই া আচম চে মাথা 

ঘামাইি? মন িশরবূত হইো চে না হইো—তাহাকতই িা আমার চে আকস যা ? মন যচে 

দেৌিাইকত িা , দেৌিাে। আচম দতা মন নই, দস যথা রুচি িোুে।  

  

সৎ অসৎ দুক রই উপর সূযে সমবাকি চেরর্ দে । োহারও দিাকির দোকষর যনল সূকযের 

চে দোন হাচন হ ? ‘দসাঽহম্’। মন যাহা চেিু েকর, তাহা আমাকে স্পশে েকর না। 
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অপচরচ্ছন্ন স্থাকন সূকযের আকোাে পচিকো সূযে দতা তাহা দ্বারা অপচিত্র হ  না। আচম 

সৎস্বরূপ। 

  

ইহাই হইো অনদ্বত-েশেকনর ধমে। ইহা েচেন। চেন্তু সাধন েচর া িো। সেো েুসংকার 

েূর েচর া োও। গুরু িা শাস্ত্র িা দেিতা চিো  হউন। মচন্দর, পুকরাচহত, প্রচতমা, 

অিতার—এমন চে ঈর্শ্রকে পযে্ চিো  োও। ঈর্শ্র িচো া যচে দেহ থাকেন, দস ঈর্শ্র 

আচমই। সতলাকেষর োশেচনেগর্, উচত্তষ্ঠত। অবরীঃ। ঈর্শ্র ও যগৎরূপ েুসংকাকরর েথা 

িচোও না। ‘সতলকমি য কত।’ আর ইহাই সতল। আচমই অন্। 

  

ধকমের েুসংকারসমূহ অসার েল্পনামাত্র …। এই সমায—এই দয আচম দতামাচেগকে 

সমুকি দেচিকতচি, দতামাকের সচহত েথা িচোকতচি—এ সিই চমথলা প্রতরচত। এ সিই 

তলাগ েচরকত হইকি। বাচি া দেি, তত্বেওজ্ঞ োশেচনে হইকত দগকো চে প্রক াযন হ ! এই 

সাধনপ্রর্াোরকে জ্ঞানকযাগ িকো—জ্ঞান চিিাকরর পথ। অনলানল পথ সহয ও মন্থর … চেন্তু 

জ্ঞানপকথ প্রিণ্ড মকনর িো আিশলে। দুিেো িলচক্তর যনল ইহা ন । দতামার িোা িাইীঃ 

  

‘আচম আত্মা—চনতলমুক্ত; আমার েিনও িন্ধন চিো না। োো আমাকত চিেলমান, আচম 

োকো নই। আমারই মকন ঈর্শ্করর যন্ম। যাাঁহাকে চপতা ঈর্শ্র অথিা চির্শ্স্র্া ঈর্শ্র িোা 

হ , চতচন আমারই মানস-সৃ্।’  

  

দতামরা যচে চনকযকের োশেচনে িো দতা োকয উহা দেিাও। এই পরম সকতলর অনুধলান 

ও আকোািনা ের। পরস্পর পরস্পরকে এই পকথ সাহাযল ের এিং সেো প্রোর েুসংকার 

িযেন ের। 
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২. প্রাণায়াম  

২৮ মািে, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রাচিককাকত প্রেত্ত। 

  

অচত প্রািরনোো হইকত বারতিকষে চনীঃর্শ্াস-প্রর্শ্াকসর চন ির্-অবলাস যনচপ্র তা োাব 

েচর া আচসকতকি। এমন চে ইহা মচন্দরেশেন িা স্তিকস্তাত্রাচে পাকের মত ধমেিারকর্র 

এেচি অঙ্গরূকপ পচরর্ত হই াকি। … আচম এই চিষক র প্রচতপােলগুচো দতামাকের চনেি 

উপস্থাচপত েচরিার দি্া েচরি। 

  

দতামাচেগকে আচম িচো াচি, বারতর  োশেচনে চেবাকি সম্ চির্শ্ব্রোণ্ডকে দুচি িস্তুকত 

পযেিচসত েকরন—প্রার্ ও আোশ। প্রার্-অকথে শচক্ত। যাহা চেিু গচত িা সম্ভািল গচত, 

িাপ, আেষের্ … চিদুলৎ, িুম্বেশচক্ত, শররকরর চক্র াচনি , মকনর স্পন্দন প্রবৃচত-রূকপ 

প্রোশ পাইকতকি, সিই দসই এে মূোশচক্ত প্রাকর্র অচবিলচক্ত। প্রাকর্র দিষ্ঠ চিোশ 

হইো—যাহা মচস্তকষ্ক িুচ্র আকোােরূকপ অচবিলক্ত। 

  

শররকর প্রাকর্র যত চেিু অচবিলচক্ত, তাহার প্রকতলেচিকে মন দ্বারা চন চিত েরা উচিত। 

… শরররকে সমূ্পর্েবাকি মকনর অচধোকর আনা িাই। আমাকের সেকোর পকে ইহা সম্ভি 

ন ; িরং আমাকের অচধোংকশর দেকত্র ইহার চিপররতচিই সতল। যাহা হউে আমাকের 

োেল হইো—মনকে এমনবাকি বতরর েরা, যাহাকত িুশরমত দস শররকরর প্রকতলে অংশ 

শাসন েচরকত পাকর। ইহাই তত্বেওচিিার ও েশেকনর েৃচ্বঙ্গর। অিশল আমরা িাস্তি-কেকত্র 

যিন আচস, তিন ইহা িাকি না। তিন আমরা গািরচিকে দঘািার আকগ স্থাপন েচর া 

িচস। শরররই তিন মকনর উপর েতৃে্বপ েকর। আিুকো দেহ চিমচি োচিকো আচম যির্া 

দিাধ েচর। দেকহরই প্রবাি মকনর উপর িচোকত থাকে। দেকহ অিাঞ্ছনর  চেিু ঘচিকো 

আমার দুচশ্চ্ার অিচধ থাকে না, আমার মকনর সামলিুলচত ঘকি। এই অিস্থা  শরররই 

আমাকের মকনর প্রবু। আমরা দেকহর সচহত এে হই া যাই। চনযচেগকে শররর িাড া 

আর চেিু বাচিকত পাচর না। 
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তত্বেওেশের আচস া আমাচেগকে এই দেহাত্মিুচ্র িাচহকর যাইিার পথ দেিান। আমাকের 

প্রেৃত স্বরূপ চে, তাহা চতচন আমাচেগকে চশো দেন। তকি যুচক্তচিিার দ্বারা িুচ্কত ইহা 

ধারর্া েরা ও স্বরূকপর প্রতলোনুবূচত—এই দুই-এ সুেরঘে িলিধান রচহ াকি, দযমন এেচি 

িাড রর নক্সা ও িাস্তি িাড রচির মকধল প্রিুর পাথেেল থাকে। অতএি ধকমের প্রেৃত োকেল 

দপৌাঁচিিার যনল নানা প্রর্াোর থাো িাই। পূিেিতের আকোািনা  আমরা তত্বেওজ্ঞাকনর পন্থা 

অনুশরোন েচরকতচিোাম—আত্ম-স্বরূকপ োাঁড াই া সি চেিুকে চন চিত েরা—আত্মার 

মুক্তস্ববাি দঘাষর্া েরা—শররকরর সাহাযল না োই া শরররকে য  েরা। গরতা িকোন, 

ইহা িুিই েচেন। সেকোর যনল এই পথ ন । দেহাসক্ত িলচক্তর পকে এই সাধনা দুষ্কর। 

(গরতা, ১২ ৷  ৫)  

  

চেিু স্থূো সহা তা পাইকো মন স্বাচ্ছন্দল দিাধ েকর। মন চনকযই এই িরম আধলাচত্মে 

সকতলর অনুবূচত যচে সম্পােন েচরকত পাকর, তাহা হইকো তেকপো সঙ্গত আর চেিু 

আকি চে? চেন্তু দুীঃকির চিষ , মন তাহা পাকর না। আমাকের অচধোংকশর দেকত্র স্থূো 

সাহাকযলর প্রক াযন হ । রাযকযাকগর প্রর্াোর হইো—এই স্থূো সাহাযলগুচো ্হর্ েরা। 

উহা আমাকের শররকরর চবতর দয-সি শচক্ত ও সামথেল রচহ াকি, দসগুচোকে োকয 

োাগাই া েতেগুচো উন্নত মানচসে অিস্থা সৃচ্ েকর এিং মনকে উত্তকরাত্তর সিো েচর া 

উহাকে তাহার হৃত সাম্রাযল পুনীঃপ্রাচিকত সহা তা েকর। দেিো ইচ্ছাশচক্ত প্রক াগ েচর া 

দেহ যচে িরম আত্মতত্বেও উপোচি েচরকত পাকর, তাহা দতা অচত উত্তম। চেন্তু আমরা 

অকনকেই দতা উহা পাচর না। দসযনল আমাচেগকে স্থূো সাহাযল অিোম্বন েচর া ক্রমশীঃ 

ইচ্ছাশচক্তকে োেলপকথ োই া যাইকত হইকি। 

  

… সম্ যগৎ হইো িহুক্বপ এেক্বপর এেচি চিপুো চনেশেন। মাত্র এে সমচ্ মন 

রচহ াকি। উহারই চিচবন্ন অিস্থা চিচবন্ন নাকম পচরচিত। মনরূপ মহাসমুকর অ ঐগুচো দযন 

েুর অ েুর অ আিতে। আমরা এেই সমক  সমচ্ ও িলচ্। এইবাকি দিোা িচোকতকি …। 

িাস্তিপকে এেক্বপর েিনও চিিুলচত ঘকি না। যি পোথে, মন এিং আত্মা—চতন- ই এে।  
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এই-সেো চিচবন্ন নাম মাত্র। চির্শ্ব্রোকণ্ড শুধু এেচিই সতল আকি, পৃথক্ েৃচ্কোর্ হইকত 

আমরা উহাকে প্রতলে েচর। এেচি েৃচ্কোকর্ উহা যিিস্তুরূকপ প্রতরত হ , অনল 

েৃচ্কোর্ হইকত উহাকেই দেচি মনরূকপ, দুই িস্তু চেিু নাই। এেযন এেচি েচিকে সাপ 

িচো া বুো েচর াচিো। বক  অচস্থর হই া দস অপর এেযনকে সাপচিকে মাচরিার যনল 

ডাচেকত োাচগো। তাহার ো ুমণ্ডোরকত েম্পন শুরু হইো, িুে ধিাস ধিাস েচরকত আরম্ভ 

েচরো। ব  হইকতই এই- সি োের্ দেিা চে াচিো। অিকশকষ দস যিন আচিষ্কার 

েচরো, উহা েচি, তিন সি চিোর িচো া দগো। আমরাও চির্ন সতল-িস্তুকে এইরূপ 

নানা চমথলা আোকর দেচিকতচি। আমাকের ইচি ্াহল চিষ , আমরা যাহাকে যি পোথে 

িচো, উহাও দসই সৎস্বরূপ। তকি আমরা দযবাকি দেচিকতচি, উহা তাহা ন । দয-মন েচি 

দেচি া উহাকে সাপ িচো া বাচি াচিো, দস-মন দয দমাহ্স্ত হই াচিো, তাহা ন ; তাহা 

হইকো দস চেিুই দেচিত না। এেচি চযচনষকে অপর চযচনষ িচো া দেিা, একেিাকর 

যাহার অচস্ত্বপ নাই—এমন চেিু দেিা ন । আমরা শররর দেচিকতচি, অন্কে যিিস্তু 

িচো া মকন েচরকতচি। আমরা সকতলরই সন্ধান েচরকতচি। আমরা েিনও প্রিচঞ্চত নই। 

সিেোই আমরা সতলকেই যাচনকতচি, তকি সকতলর প্রচতচ্ছচি েিনও েিনও আমাকের 

োকি বুো হইকতকি, এই মাত্র। এেচি চনচেে্ মুহূকতে দেিো এেচি িস্তুকেই দেিা িকো। 

যিন আচম সপেকে দেচিকতচি, রজ্জু তিন সমূ্পর্ে চতকরাচহত। আিার যিন রজ্জু দেচি, 

তিন সপে আর নাই। এে সমক  এেচি মাত্র িস্তু প্রতলে হইকত পাকর। 

  

আমরা যিন যগৎ দেচিকতচি, তিন ঈর্শ্রকে দেচিি চেরূকপ? ইহা মকন মকন দিশ বাচি া 

দেি। ‘যগৎ’ অকথে ইচি সমূকহর মাধলকম িহু িস্তুরূকপ প্রতর মান ঈর্শ্রই। যিন তুচম 

সাপ দেচিকতি, তিন েচি আর নাই। যিন বিতনল সত্তার দিাধ হইকি, তিন অপর যাহা 

চেিু সি দোাপ পাইকি। তিন আর যিিস্তুকে দেচিকি না, দেননা যাহাকে যিিস্তু 

িচোকতচিকো, তাহা বিতনল িািা আর চেিু ন । আমাকের ইচি চনি ই িহুর ‘অধলাস’ 

োই া আকস। 
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যোাশক র সহস্র সহস্র তরকঙ্গ এেই সূযে প্রচতচিচম্বত হই া সহস্র সহস্র েুর অ সূকযের সৃচ্ 

েকর। ইচি  দ্বারা যিন আচম ব্রোকণ্ডর চেকে তাোই, তিন উহাকে যিিস্তু ও শচক্ত 

িচো া িলািলান েচর। এেই সমক  উহা এে ও িহু। িহু এেকে ন্ েকর না, দযমন 

মহাসমুকর অর দোচি দোচি তরঙ্গ সমুকর অর এে্বপকে েিনও িলাহত েকর না। সিেো উহা 

দসই এে মহাসমুর অ। যিন যগৎকে দেচিকতি, মকন রাচিও—আমরা উহাকে যি িা শচক্ত 

দুইক কতই পচরর্ত েচরকত পাচর। আমরা যচে দোন িস্তুর দিগ িািাই া চেই, উহার বর 

( mass) েচম া যা  …। পো্কর বর িৃচ্ েচরকো দিগ হ্রাস পা । … এমন এেচি 

অিস্থা  প্রা  দপৌাঁিান যাইকত পাকর, দযিাকন িস্তুর বর সমূ্পর্ে দোাপ পাইকি। 

  

যিকে শচক্তর োরর্ অথিা শচক্তকে যকির োরর্ িোা িকো না। উবক র সম্পেে এমন 

দয, এেচি অপরচির মকধল চতকরাচহত হ । এেচি তৃতর  পে অিশলই থাো প্রক াযন, 

উহাই মন। চির্শ্যগৎকে যি িা শচক্ত দোনচি হইকতই উৎপন্ন েরা যা  না। মন যি ন , 

শচক্তও ন , অথি সিেোই যি ও শচক্তর প্রসি েচরকতকি। আকিকর মন হইকতই সেো 

শচক্তর উদ্ভি। ‘চির্শ্-মন’—এর অথে ইহাই—সেো িলচ্-মকনর সংহচত। প্রকতলে িলচ্-মন 

সৃচ্ েচর া িচো াকি, আর সি সৃচ্ এেত্র দযাগ েচরকো অচিো চির্শ্প্রপঞ্চ িািা হ । 

িহুক্বপ এে্বপ—এেই সমক  িহু ও এে। 

  

িলচক্ত-ঈর্শ্র হইকোন সেো যরকির সমচ্, আিার তাাঁহার এেচি স্বের  স্বাতিলও আকি—

দযমন আমাকের দেহ অসংিল দোকষর সমচ্, চেন্তু দগািা দেহচির এেচি পৃথক্ স্বাতিল 

রচহ াকি। 

  

যাহা চেিুর গচত আকি, উহা প্রার্ িা শচক্তর অ্গেত। এই প্রার্ই নেত্র সূযে িিকে 

ঘুরাইকতকি; প্রার্ই মাধলােষের্ … ।  

  

অতএি প্রেৃচতর যািতর  শচক্তই চির্শ্মকনর সৃচ্। আর আমরা ঐ চির্শ্-মকনর েুর অ েুর অ 

অংশরূকপ বূমাপ্রেৃচত হইকত প্রার্কে আহরর্ েচর া চনকযকের িলচ্-প্রেৃচতকত দেকহর 

চক্র া, মকনর চি্া সৃচ্ প্রবৃচত োকয োাগাইকতচি। যচে িো—চি্া সৃচ্ েরা যা  না, 
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তাহা হইকো েুচি চেন না িাই া দেি, চেরূপ দিাধ হ । … চি্াও আমাকের বুক্ত িােল 

দ্বারাই উৎপন্ন। ইহাকত দোন সকন্দহ নাই। 

  

দয-প্রার্ সি চেিুকে িাোাইকতকি, উহাকে আমাকের দেকহর মকধল চন িকর্র নাম 

‘প্রার্া াম’। সহয িুচ্কত আমরা দেচিকত পাই, আমাকের দেকহর যািতর  চক্র ার মূকো 

রচহ াকি আমাকের র্শ্াসপ্রর্শ্াস। চনীঃর্শ্াস িন্ধ েচরকো দেকহর িলাপারও িন্ধ হই া যা । 

পুনরা  র্শ্াস োইকো চক্র া আরম্ভ হ । তকি প্রার্া াকমর োেল র্শ্াস-চনকরাধ মাত্র ন , 

র্শ্াকসর পশ্চাকত এে সূ্ষ্ম তর শচক্তকে িকশ আনা। 

  

যননে রাযা মিরর প্রচত দোন োরকর্ অসন্তু্ হই া এেচি উচ্চ গম্বুকযর উপর তাাঁহাকে 

িন্দর েচর া রাচিিার আকেশ দেন। মিরর স্ত্রর রাকত্র স্বামরর সচহত দেিা েচরকত আচসকো 

মির িচোকোন, ‘োন্নাোচি েচর া োাব নাই িরং সুকেৌশকো আমাকে এেচি েচি পাোই া 

চেও।’ মিরপত্নর এেি গুিকর দপাোর এেচি পাক  এেগাচি দরশকমর সুতা িাাঁচধ া উহার 

মাথা  িাচনেিা মধু মািাই া উহাকে িাচি া চেকোন। দরশকমর সুতার সচহত প্রথকম 

িাচনেিা দমািা সুতা এিং পকর দমািা দিা াইন সুতার গুচি সংোি চিো। দিা াইকনর 

গুচিচিকত িাাঁধা চিো এেগাচি শক্ত দমািা েচি। মধুর গকন্ধ দপাোচি ধরকর ধরকর উপকর 

উচেকত োাচগো এিং ক্রকম িুরুকযর মাথা  উচেো। মির দপাোচি ধচরকোন এিং ক্রমশীঃ 

চসকের সুতা, দমািা সুতা এিং দিা াইকনর সুতা ধচর া দমািা েচিগাচিচি নরি হইকত 

উপকর িাচন া তুচোকোন এিং উহার সাহাকযল িুরুয হইকত পোা ন েচরকোন। আমাকের 

দেকহ চনীঃর্শ্াস-প্রর্শ্াস দযন ঐ দরশমর সুতা। উহাকে আ ত্ত েচরকো ক্রমশীঃ আমরা 

ো ুমণ্ডোররূকপ দমািা সুতা এিং চি্ারূকপ দিা াইকনর সুতাকে ধচরকত পাচর। অিকশকষ 

আমরা হাকত পাই প্রার্রূপ শক্ত রজ্জু। প্রার্-চন ির্ দ্বারা আমরা মুচক্ত োাব েচর। 

  

যিস্তকরর িস্তুর সাহাকযল আমাচেগকে সূ্ষ্ম  ও সূ্ষ্ম তর অনুবূচতকত উপচস্থত হইকত হইকি 

চির্শ্যগৎ এেচিই সত্তা, উহার দয চিন্দুকতই স্পশে ের না দেন, সি চিন্দুই ঐ এে 

চিন্দুরই দহরক র। এেচি এেতা সিেত্র অনুসূলত। অতএি র্শ্াস-প্রর্শ্াসরূকপ স্থূো 

িলাপারকে ধচর াও সূ্ষ্ম  বিতনলকে অচধগত েরা যা । 
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এিন শররকরর দয-সি স্পন্দন আমাকের জ্ঞানকগাির ন , প্রার্া াকমর অবলাস দ্বারা 

উহাচেগকে আমরা ক্রমশীঃ অনুবি আরম্ভ েচর। আর ঐ-সি স্পন্দন-অনুবকির সকঙ্গ 

উহারা আমাকের িকশ আকস। আমরা িরযাোকর চনচহত চি্াগুচোকে দেচিকত পাইি এিং 

উহাচেগকে আ ত্ত েচরকত পাচরি। অিশল আমাকের সেকোরই দয ইহা সম্পােকনর 

সুকযাগ িা ইচ্ছা িা বধযে িা ি া্ আচসকি তাহা ন , তকি এই-সম্পেের  সাধারর্ জ্ঞানও 

প্রকতলকের চেিু না চেিু উপোর সাধন েকর। 

  

প্রথম সু ো স্বাস্থল। আমাকের শতেরা চনরানব্বই যন যথাযথবাকি চনীঃর্শ্াস োই না। 

 ুস ুকস যকথ্ িাতাস আমরা িাচন া োই না। … র্শ্াস-প্রর্শ্াসকে চন চমত েচরকত 

পাচরকো শররর শু্ হ , মন শা্ হ  …। োেল েচর া থাচেকি—মকনর যিন শাচ্ থাকে—

তিন চনীঃর্শ্াস ধরকর ধরকর এিং তাকো তাকো পচড কত থাকে। দসইরূপ চনীঃর্শ্াসকে যচে চস্থর 

ও িকন্দাি্ েরা যা  দতা মকনরও শাচ্ আকস। অপরপকে মন যিন উচদ্বি, তিন 

চনীঃর্শ্াকসর তাোও োচি া যা । অবলাকসর দ্বারা চনীঃর্শ্াসকে চন চিত েচরকত পাচরকো 

মকনর শাচ্ অিশলই সুোবল। মন যচে উকত্তচযত হ , ঘকর চগ া েরযা িন্ধ ের এিং 

মনকে চস্থর েচরিার দি্া না েচর া েশ চমচনি তাকো তাকো চনীঃর্শ্াস োইকত থাে। দেচিকি 

মন শা্ হই া আচসকতকি। এই ধরকনর অবলাসগুচো হইো সাধারর্ দোাকের উপকযাগর 

এিং উপোরর। অপরগুচো দযাগরকের যনল। 

  

গবরর র্শ্াস-প্রর্শ্াকসর চক্র াগুচো ধাপমাত্র। চিচবন্ন চক্র ার যনল প্রা  িুরাশরচি আসন 

আকি। দেহ দেহ প্রার্া ামকে যরিকনর প্রধানতম অনুশরোনরূকপ ্হর্ েচর াকিন। 

চনীঃর্শ্াকসর গচতকে োেল না েচর া তাাঁহারা দোন োযই েকরন না। সিেো তাাঁহাকের েৃচ্ 

থাকে দোন্ নাকে দিশর র্শ্াস িচহকতকি। েচের্ নাসারকে র্শ্াকসর গচত থাচেকো তাহারা 

েতেগুচো োয েচরকিন, িামচেকে র্শ্াস িচহকো অনল েতেগুচো োয। যিন উব  

নাসাপকথই র্শ্াসগচত সমান থাকে, তিন তাাঁহারা বগিদুপাসনা েকরন। র্শ্াকসর এইরূপ 

অিস্থা  মনীঃসংযম সহয হ । র্শ্াকসর দ্বারা দেকহর োয ুপ্রিাহকে ইচ্ছামত শররকরর দয 
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দোন অংকশ িাচোত েরা যা । দোন অঙ্গ পরচিত হইকো প্রার্প্রিাহ দসই অঞ্চকো 

চনক াচযত েচর া পরিার উপশম েরা িকো। 

  

আরও নানাপ্রোর দযৌচগে চক্র া প্রিচোত আকি। েতেগুচো সম্প্রো  আকি, যাহারা র্শ্াস-

িলাপারকে থামাই া রাচিকত িা । তাহারা এমন চেিু েচরকি না, যাহাকত দিশর চনীঃর্শ্াস 

োইকত হ । তাহারা এেপ্রোর ধলানস্থ হই া থাকে। শররকরর অঙ্গ-প্রতলকঙ্গর োয তিন 

প্রা  সিই িন্ধ। হৃে ূ্যকির স্পন্দনও এেপ্রোর স্তি। … এই সি চক্র া  িুি চিপে 

আকি। আরও েতেগুচো েচেন চক্র ার উকেশল উন্নততর দযৌচগে শচক্ত োাব েরা। 

োহারও দি্া থাকে—র্শ্াসরু্ েচর া শরররকে হাো েচর া দ োা। তিন তাহারা শূকনল 

উচেকত পাকর। আচম েিনও োহাকেও এইরূপ শূকনল উচেকত িা িাতাকস উচিকত দেচি 

নাই। তকি দযাকগর পুাঁচথকত এইরূপ েমতার উকল্লি আকি। এই সেকোর প্রতলে জ্ঞাকনর 

বান আচম েচরকত িাই না। তকি আচম অকনে আশ্চযে দযৌচগে চক্র া দেচি াচি। … 

এেিার এে িলচক্তকে শূনল হইকত  ো ও  ুো িাচহর েচরকত দেচি াচিোাম। 

  

… দযাগর দযাগশচক্ত দ্বারা স্বর  দেহকে এত েুর অ েচর া দ চোকত পাকরন দয, উহা এই 

দেও াোকে দবে েচর া যাইকত পাকর। আিার তাাঁহার শরররকে এত বারর েরাও সম্ভি 

দয, দুই শত দোাে তাাঁহাকে তুচোকত পাচরকি না। যচে ইচ্ছা েকরন দতা চতচন পািরর নলা  

আোকশ উচি া যাইকিন। দোন দযাগরর চেন্তু ঈর্শ্করর নলা  েমতাোাব েরা সম্ভি ন । 

তাহা যচে হইত, তাহা হইকো এে দযাগর হ কতা সৃচ্ েচরকতন, অপর এে দযাগর উহা 

র্ধ্ংস েচর া চেকতন। … দযাগচিষ ে ্কন্থ এই-সেো েথা আকি। আমার চনকযর পকে 

এইসি চির্শ্াস েরা েচেন, তকি আচম অচির্শ্াসও েচর না। চনকযর দিাকি দয-সি চিষ  

দেচি াচি, দসইগুচোকত দোন সকন্দহ নাই। 

  

যগকতর জ্ঞান-আহরর্ যচে সম্ভিপর হ  দতা উহা প্রচতদ্বচিতা দ্বারা ন , মনকে চন চিত 

েচর া। পাশ্চাতলকেশর রা িকোন, ‘ইহা আমাকের স্ববাি, আমরা উহা িেোাইকত পাচর 

না।’ চেন্তু এই প্রোর মকনাবাি দ্বারা সামাচযে সমসলার সমাধান হ  না, যগকতরও দোন 

উন্নচত ঘকি না। 
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িোিান রা সি চেিু ্ াস েচর া োইকতকি, দুিেকোরা দুীঃিকবাগ েচরকতকি। যাহার োচি া 

োইিার েমতা 

  

আকি, তাহার দোাকবরও সরমা নাই। িচঞ্চকতরা ধনরর প্রচত প্রিো ঘৃর্া োই া চনকযকের 

সুকযাকগর অকপো েচরকতকি। তাহাকের হাকত যিন েমতা আচসকি, তিন তাহাকের 

আিরর্ও হইকি অনুরূপ। ইহাই প্রচতদ্বচিতার ররচত, অচন চিত দবাগপ্রিৃচত্তর পচরর্াম। 

সমসলার সমাধান হইকত পাকর শুধু মানুকষর মনকে সুপচরিাচোত েচর া। … মানুষ যাহা 

েচরকত িা  না, তাহা তাহাকে আইকনর দযাকর েরান যা  না। …দস যচে আ্চরে সৎ 

হইকত িা , তকিই দস সৎ হইকত পাকর। আইন-আোোত েিনও তাহাকে সৎ পকথ 

আচনকত পাকর না। 

  

মানুকষর মকনই সেো জ্ঞান। এেচি পাথকর দে জ্ঞান দেচি াকি? দযলাচতচিেেলা চে 

তারাগুচোকত? মানুষই জ্ঞাকনর আধার। আসুন আমরা উপোচি েচর দয, আমরা অন্ 

শচক্তস্বরূপ। মকনর েমতার সরমা দে িাচনকত পাকর? আমরা সেকোই দসই অন্ 

মনস্বরূপ, আসুন আমরা ইহা অনুবি েচর। প্রকতলেচি যোচিন্দুর সচহত সম্ সমুর অচি 

রচহ াকি। মানুকষর মন ঐ মহাসমুকর অর মত। বারত-মনরষা মকনর এই শচক্ত ও 

সম্ভািনাগুচোর আকোািনা েচর াকি এিং উহাকের চিোশসাধকন দস তৎপর। পূর্েতার 

উপোচি সম -সাকপে। বধযে ধচর া অকপো েরা িাই। যচে পঞ্চাশ হাযার িৎসর োাকগ, 

তাহাকতই িা চে? মানুষ যচে দস্বচ্ছা  তাহার মকনর দমাড  চ রাই া পূর্েতার অচবোাষর 

হ , তকিই পূর্েতার উপোচি সম্ভিপর। 

  

রাযকযাকগ চিকঘাচষত সি চিষক  দতামাকের চির্শ্াস েচরিার প্রক াযন নাই। তকি এেচি 

চিষ  অতল্ প্রক াযনর , উহা হইো মানুকষর দেি্বপোাকবর সামথেল। মানুষ যিন তাহার 

চনকযর মকনর চি্াসমূকহর উপর সমূ্পর্ে প্রবু্বপ অযেন েকর, তিনই ঐ দেি্বপ-চিোশ 

সম্ভিপর। … মকনর বািনা ও ইচি সমূহ আমার আজ্ঞািহ বৃতল, আমার িাোে ন —

এইরূপ অিস্থা আসা িাই, তকিই সি অশুব দোাপ পাইকি। 
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মনকে রাচশ রাচশ তথল চে া বচর া রািার নাম চশো ন । মনরূপ যিচিকে সুষ্ঠুতর 

েচর া দতাোা এিং উহাকে সমূ্পর্ে িশরবূত েরা—ইহাই হইো চশোর আেশে। মনকে যচে 

এেচি চিন্দুকত এো্ েচরকত িাই, উহা দসিাকন যাইকি; আিার দয মুহূকতে আচম উহাকে 

ডাে চেি, উহা দসই চিন্দু হইকত দযন চ চর া আচসকত পাকর।  

  

ইহাই চিষম সেি। অকনে েক্ আমরা চেিু এো্তার শচক্ত োাব েচর। মন েতেগুচো 

চিষক  োাচগ া থাচেকত পাকর। চেন্তু সকঙ্গ সকঙ্গ অনাসচক্তর েমতা আমরা অযেন েচর 

না। মনকে এেচি চিষ  হইকত ইচ্ছামত িাচন া আচনকত পাচর না, এমন চে অকধেে যরিন 

চেকত রাযর হইকোও না। 

  

মনকে এো্ েরা ও চিযুক্ত েরা—দুই েমতাই আমাকের থাো প্রক াযন। দয িলচক্ত 

এই দুইচিকতই চনপুর্, চতচনই যথাথে মনুষল্বপ োাব েচর াকিন। সমস্ত চির্শ্ব্রোণ্ড আিাড  

িাইকতকি শুচনকোও চতচন দুীঃির হইকিন না। এইরূপ চস্থরতা চে পুাঁচথ পচড  া োাব েরা 

যা ? রাচশ রাচশ িই পচড কত পার … চশশুর মাধা  এে মুহূকতে পনর হাযার শে ঢুোই া 

চেকত পার, যতচেিু মতিাে, যতচেিু েশেন আকি, সি তাহাকে চশিাইকত পার … মাত্র 

এেচি চিজ্ঞান আকি, যাহা দ্বারা মকনর প্রবু্বপ োাব েরা যা —মকনাচিেলা … প্রার্া াম 

হইকতই ইহার আরম্ভ। 

  

ধরকর এিং ক্রকম ক্রকম মকনর চিচবন্ন েকে প্রকিশ েচরকত পারা যা  এিং অিকশকষ মন 

িকশ আকস। ইহা সুেরঘে অবলাকসর িলাপার। হাো দেৌতূহো িচরতাথে েচরিার যনল ইহা 

েিনই অবলাস েরা উচিত ন । যাহার যথাথে আ্হ আকি, দস এেচি চন চেে্ প্রর্াোর 

অনুসরর্ েকর। রাযকযাগ দোন চির্শ্াস, মতিাে িা ঈর্শ্করর েথা িকো না। যচে দতামার 

দুই হাযার দেিতার উপর আস্থা থাকে, দিশ দতা ঐ চির্শ্াকসর পকথই িো না। েচত চে? 

চেন্তু রাযকযাকগ পাও া যা  িলচক্ত-সম্পেেশূনল তত্বেও। 

  

মহা মুশচেো এই দয, আমরা িিন ও মতিাে ঝাচড কত িৃহস্পচত। চেন্তু এই িাকেলর 

দিাঝা অচধোংশ মানুষকে দোনই সাহাযল েকর না। তাহাকের প্রক াযন িাস্তি চযচনকষর 
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সংস্পশে। িড  িড  োশেচনে তকত্বেওর েথা িচোকো তাহারা ধারর্া েচরকত পাচরকি না, 

তাহাকের মাথা গুোাই া যাইকি। সরো র্শ্াসপ্রর্শ্াকসর অবলাকসর েথা অল্প অল্প েচর া 

চশো চেকো িরং তাহারা িুচঝকত পাচরকি এিং অবলাস েচর া আনন্দও পাইকি। ধকমের 

ইহা প্রাথচমে পাে। র্শ্াসপ্রর্শ্াকসর অবলাস দ্বারা প্রিুর উপোর হইকি। আমার চমনচত—

আপনারা শুধু উপর উপর দেৌতূহোর হইকিন না। েক েচেন অবলাস েচর া দেিুন। যচে 

 ো না পান, আচস া আমাকে গাচো চেকিন। 

  

সম্ ব্রোণ্ড এেচি পুঞ্জরবূত শচক্ত। ঐ মহাশচক্ত প্রচত চিন্দুকত িতেমান। উহার এে ের্াই 

আমাকের সেকোর পকে পযোি, যচে আমরা যাচন চে েচর া উহা আ ত্ত েরা যা । 

  

‘অমুে োয আমাকে েচরকতই হইকি’ —এই িুচ্ই আমাচেগকে ন্ েচরকতকি, ইহা 

ক্ররতোকসর িুচ্। … আচম দতা চিরমুক্ত। আমার আিার েতেকিলর িন্ধন চে? আচম যাহা 

েচর, তাহা আমার দিোা। এেিু আকমাে েচর া োই … এই পযে্। 
  

দপ্রতাত্মারা দুিেো। তাহারা আমাকের চনেি হইকত চেিু প্রার্শচক্ত পাইকত দি্া েচরকতকি। 

  

এেচি মন হইকত অপর মকন আধলাচত্মে দতয সংক্রাচমত েরা যা । চযচন দেন, চতচন 

গুরু; দয ্হর্ েকর, দস চশষল। এইবাকিই পৃচথিরকত আধলাচত্মে শচক্ত চিেরর্ে হ । 

  

মৃতুলর সম  ইচি সমূহ মকন ো  পা , মন োরন হ  প্রাকর্। আত্মা দেহ হইকত চন্া্ 

হইিার সম  মন ও প্রাকর্র িাচনেিা অংশ সকঙ্গ োই া যান। সূ্ষ্ম -কেকহর ধারে চহসাকি 

চেিু সূ্ষ্ম  উপাোনও দনন। দোন প্রোর িাহন িলতরত প্রার্ থাচেকত পাকর না। … প্রার্ 

সংকারসমূকহ আি  পা । নূতন শররর পচর্হ োকো উহা পুনরা  পৃথক্ হ । যথাোকো 

নূতন দেহ ও নূতন মচস্তষ্ক চনচমেত হ । আত্মা উহার মাধলকম পুনরা  অচবিলক্ত হন। 

  

দপ্রতাত্মারা শররর সৃচ্ েচরকত পাকর না। তাহাকের মকধল যাহারা িুি দুিেো, তাহারা দয 

দেহ তলাগ েচর াকি, তাহাই স্মরর্ েচরকত পাকর না। তাহারা অপর মানুকষর শররকর 

প্রকিশ েচর া পৃচথিরর চেিু দবাগসুি োাব েচরিার দি্া েকর। দয-কেহ ঐ দপ্রতাত্মাকের 
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প্রি  দে , তাহাকের সমূহ চিপে ঘচিকত পাকর, দেননা দপ্রতাত্মারা তাহার যরিনরশচক্ত 

দশাষর্ েকর। 

  

এই যগকত ঈর্শ্র িলতরত আর চেিুই চির্ন ন । … মুচক্ত-অকথে সতলকে যানা। আমরা 

নূতন চেিু হই না, আমরা যাহা তাহাই থাচে। আত্মসকতল ি া্ আচনকত পাচরকোই মুচক্ত 

সম্ভি, েমে দ্বারা ন ; ইহা জ্ঞাকনর প্রশ্ন। তুচম দে—ইহা দতামাকে উপোচি েচরকত হইকি, 

আর চেিু ন । সংসার-স্বপ্ন তৎের্াৎ ঘুচি া যাইকি। দতামরা এিং অনলানল সেকো এই 

পৃচথিরকত নানা স্বপ্ন দেচি া িচো াি। মৃতুলর পর স্বকগে চগ া আিার নূতন এে স্বপ্ন দেিা 

শুরু হইকি। ঐ স্বপ্ন িচোকি চেিুোো। উহার অিসান ঘচিকো পুনরা  শররর পচর্হ েচর া 

পৃচথিরকত আসা—হ কতা িুি সদ বাকি যরিনযাপন, অকনে োন-ধলান। চেন্তু তাহা দতা 

আর আত্মজ্ঞান আচন া চেকি না। প্রেৃত োন অকথে হাসপাতাো চনমোর্ ন —ইহা আমরা 

েকি িুচঝি? 

  

চিজ্ঞ িলচক্ত িকোন, ‘সেো িাসনা আমা হইকত িচো া চগ াকি। আচম আর চক্র াোকণ্ডর 

মকধল যাইি না।’ চতচন তত্বেওজ্ঞাকনর প্র াসর হই া েকোর সাধনা  োাচগ া যান। অিকশকষ 

এেচেন দেচিকত পান—এই যগদ নিচিত্রল ের চমথলা েল্পনা, ের দুীঃস্বপ্ন, আর স্বগে িা 

দোাে-কোাো্করর প্রসঙ্গ আরও চনেৃ্তর  াাঁচে!—তিন চতচন হাচস া উকেন। 
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৩. য াগের মূল সত্য 

৫ এচপ্রো, ১৯০০, সান্ ফ্রাচিককা শহকর প্রেত্ত। 

  

ধকমের অবলাস সম্বকন্ধ োহারও ধারর্া চনবের েকর—দস চনকয োযেোচরতা িচোকত চে িুকঝ 

এিং দোন্ েৃচ্কোর্ হইকত দস শুরু েচরকতকি, তাহার উপর। চতন বাকিই আমরা ধকমের 

অবলাস েচরকত পাচর—েমেকে অিোম্বন েচর া, পূযাপ্রর্াোরর মাধলকম চেম্বা জ্ঞানচিিার 

দ্বারা। 

  

চযচন োশেচনে, চতচন চি্া েচর া িকোন …। িন্ধন ও মুচক্তর পাথেেল—জ্ঞান ও অজ্ঞাকনর 

তারতমল হইকতই ঘকি। োশেচনকের োেল হইো সকতলর উপোচি, তাাঁহার চনেি ধকমের 

িলিহাচরে উপকযাচগতার অথে তত্বেওজ্ঞানোাব। চযচন উপাসে, তাাঁহার িলিহাচরে ধমে হইো 

বচক্ত ও বাোিাসার েমতা। োযেের ধমে িচোকত েমের িুকঝন—সৎ োয েচর া যাও া। 

অনলানল প্রকতলে চিষক র মত ধকমের দেকত্রও আমরা প্রা ই অপকরর আেকশের েথা মকন 

রাচি না। সারা পৃচথিরকে আমরা আমাকের চনকযকের আেকশে িাাঁচধকত িাই। 

  

হৃে িান্ িলচক্তর ধমোিরর্ হইো—মানুকষর উপোর-সাধন। যচে দেহ হাসপাতাো-

চনমোকর্ তাাঁহাকে সাহাযল না েকর, তাহা হইকো তাাঁহার মকত দস এো্ই অধাচমেে। চেন্তু 

সেোকেই দয উহা েচরকত হইকি, তাহার দোন যুচক্ত আকি চে? োশেচনেও এইরূকপ দয-

দেহ তত্বেওজ্ঞাকনর ধার ধাকর না, তাহাকে হ কতা প্রোশলবাকি চনন্দা েচরকত থাচেকিন। 

দেহ দেহ হ কতা চিশ হাযার হাসপাতাো চনমোর্ েচর াকি, োশেচনে দঘাষর্া েচরকিন, 

উহারা দতা দেিতাকের বারিাহর পশু। উপাসকেরও োযেের ধমে সম্বকন্ধ চনযস্ব ধারর্া ও 

আেশে রচহ াকি। তাাঁহার মকত যাহারা বগিানকে বাোিাচসকত পাকর না, তাহারা যত িি 

োযই েরুে না দেন, বাো দোাে ন । দযাগর মনীঃসংযম এিং অ্ীঃপ্রেৃচতর যক  

উকেলাগর। তাাঁহার প্রশ্ন শুধুীঃ ঐ চেকে েতিা আগাই াি? ইচি  ও দেকহর উপর েতিা 
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আচধপতল োাব েচর াি? আমরা দযমন িচো াচি, ইাঁহাকের প্রকতলকেই চনয চনয আেশে 

অনুযা র অপকরর চিিার েচর া থাকেন। 

  

আমরা সিেোই িলিহাচরে ধকমের েথা িচো া থাচে। চেন্তু এই িলিহাচরে্বপ আমাকের 

চনযস্ব ধারর্া অনুযা র হও া িাই, চিকশষতীঃ পাশ্চাতল দেশসমূকহ।  দপ্রাকি্াণ্টকের 

আেশে হইো সৎেমে। তাাঁহারা বচক্ত িা োশেচনে জ্ঞাকনর িি ধার ধাকরন না, তাাঁহারা মকন 

েকরন, উহাকত দিশর চেিু নাই। ‘দতামার আধলাচত্মে জ্ঞান আিার চে? মানুকষর চেিু েমে 

েরা িাই’—ইহাই হইো তাাঁহাকের মকনাবাি। … মানিচহনতষর্ার এেিু চিিাক াাঁিা! 

গরযোসমূহ দতা মুকি চেিারাত্র সহানুবূচতহরন অকজ্ঞ িাকের চিরুক্ গাচোিষের্ েচরকতকি, 

চেন্তু তিুও মকন হ  োযেতীঃ উহারই চেকে তাহারা দ্রুত আগাই া িচো াকি। নররস 

উপকযাগিাকের ক্ররতোস! উপকযাচগতার ধমে! িতেমাকন দতা দেিা যাইকতকি—এই 

বািচিই িুি প্রিো। আর এইযনলই পাশ্চাকতল দোন দোন দিৌ্মত িুি যনচপ্র  হইকতকি। 

ঈর্শ্র আকিন চেনা, আত্মা িচো া চেিু আকি চেনা, তাহা দতা সাধারর্ মানুকষর 

জ্ঞানকগাির ন , অথি যগকত অকশষ দুীঃি। অতএি যগকতর েোলার্চিেরষোই প্রতলে 

নরচত হই া োাঁিাই াকি। 

  

আমাকের আকোািল দযাগ-মকতর েৃচ্বঙ্গর চেন্তু এরূপ ন । ইহা িকো দয, মানুকষর আত্মা 

সতলই আকি এিং উহারই মকধল সেো শচক্ত চনচহত রচহ াকি। আমরা যচে শরররকে 

সমূ্পর্ে আ কত্ত আচনকত পাচর, তাহা হইকো অ্করর ঐ শচক্ত চিেচশত হইকি। আত্মাকতই 

সেো জ্ঞান। মানুকষর এত সং্াম দেন? দুীঃকির উপশকমর যনল …। শররকরর উপর 

আমাকের আচধপতল নাই িচো াই আমরা যত দুীঃি দবাগ েচর। আমরা অকর্শ্র পুকরাবাকগ 

শেিচিকে যুচত া চেকতচি। উোহরর্স্বরূপ সৎেকমের েথা ধরা যাে।  

  

আমরা বাো োয েচরকত দি্া েচরকতচি … েচরকর অর দসিা েচরকতচি। চেন্তু আমরা 

দুীঃকির মূো োরকর্র চেকে েৃচ্পাত েচর না। ইহা দযন এেচি িাোচত োই া সাগকরর 

যো দিাঁচিকত যাও া—দযিুেু যো িাচো েরা দগো, তাহার দিক  অকনে দিশর যো সিেের্ 

হাচযর হইকতকি! দযাগর দেকিন, ইহা অথেহরন প্রকি্া। চতচন িকোন, দুীঃি হইকত 
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পচরত্রাকর্র উপা  হইো—প্রথকম দুীঃকির মূো অকেষর্। … িলাচধ যচে দুচশ্চচেৎসল হ , 

তাহা হইকো উহা আকরাগল েরার দি্া চনরথেে। যগকত এত দুীঃি দেন? আমাকেরই 

চনিুেচ্তার যনল। আমরা আমাকের শরররকে আ ত্ত েচর নাই। যচে চনকযর দেকহর উপর 

প্রবু্বপ োাব েচরকত পার দতা যগকতর সেো দুীঃি েূর হইকি। প্রকতলেচি হাসপাতাো িা , 

দিশর দিশর দরাগর দযন আকস। যতিার তুচম চেিু োন েচরিার েথা বাচিকতি, ততিারই 

দতামাকে—দতামার োন দয ্হর্ েচরকি, দসই চবেুকের েথাও বাচিকত হ । যচে িো, 

‘দহ বগিান্ , পৃচথির দযন োনশরো িলচক্তকত বচর া যা ’—দতামার েথার তাৎপযে এই 

োাঁিা  দয, পৃচথির দযন চবেুকের দ্বারাও পচরপূর্ে হ । দোােচহতের োকয যচে যগৎ 

পচরিলাি দেচিকত িাও দতা যগৎকে দুীঃিেক্ পচরপূর্ে দেচিকতও প্রস্তুত থাচেও। 

  

দযাগর িকোন, দুীঃকির োরর্ চে—তাহা প্রথকম িুচঝকো ধকমের িলিহাচরে উপকযাচগতা 

হৃে ঙ্গম হ । যগকতর যািতর  দুীঃি আমাকের ইচি সমূকহর সচহত সংচে্। সূযে, িি 

অথিা তারাসমূকহর চে িলাচধ আকি? দয আগুন চে া বাত রাাঁচধকতি, উহাই চশশুর হাত 

েগ্ধ েচরকত পাকর। উহা চে আগুকনর দোষ? অচি ধনল, এই চিদুলৎশচক্ত ধনল, ইহারা 

আকোাে চেকতকি। … দোথাও তুচম দোষ িাপাইকত পার না। মূো বূতগুচোর উপরও না। 

যগৎ বাোও ন , মন্দও ন , যগৎ যগৎই। আগুন আগুনই, উহাকত যচে তুচম হাত 

দপািাও, দস দতামারই দিাোচম। যচে আগুনকে রন্ধন এিং েুচন্নিৃচত্তর োকয োাগাইকত 

পার দতা তুচম চিজ্ঞ। ইহাই পাথেেল; দোন অিস্থা-চিকশষকে েিনও বাো িা মন্দ িোা 

িকো না। বাো িা মন্দ িলচক্ত-মানকির দেকত্রই প্রকযাযল। যগৎকে বাো িা মন্দ িোার 

দোন অথে আকি চে? ইচি পরিশ িলচক্ত-মানিই সুি িা দুীঃকির অধরন হ । 

  

দযাগররা িকোনীঃ প্রেৃচত দবাগল, আত্মা দবাক্তা। চিষক র সচহত ইচি গুচোর স্পশে হইকতই 

সুি িা দুীঃি, শরত িা উকষ্ণর জ্ঞান হ । আমরা যচে ইচি গুচো আ ত্ত েচরকত পাচর এিং 

এিন দযমন দসগুচো আমাচেগকে িাোাইকতকি, দসইরূপ না হই া যচে আমরা তাহাচেগকে 

িুশরমত িাোাইকত পাচর, আমাকের আজ্ঞািহ বৃতল েচর া রাচিকত পাচর, তাহা হইকো 
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তৎের্াৎ সমসলার সমাধান হই া যা । িতেমান অিস্থা  ইচি গুচো আমাকে িাাঁচধ া 

রাচি াকি এিং আমাচেগকে দিোাই া দিিাইকতকি, সিেোই দিাো িানাইকতকি। 

  

ধরুন এিাকন এেচি দুগেন্ধ রচহ াকি। উহা আমার নাকের সংস্পকশে আচসকো আচম 

চিরক্তকিাধ েচরি। আচম দযন আমার ঘ্রাকর্চিক র দগাোাম। তাহা যচে না হইতাম, তাহা 

হইকো আচম ঐ দুগেকন্ধর পকরা া েচরকত যাইি দেন? এেযন আমাকে েিুেথা িচোো। 

উহা আমার োকন ঢুচে া দেহ ও মকনর মকধল রচহো। আচম যচে আমার দেকহচি  মকনর 

প্রবু হই, তাহা হইকো আচম িচোি, ‘ঐ শেগুচো িুকোা  যাে, আমার োকি ঐগুচো চেিুই 

ন , আমার দোন ে্ নাই, আচম ্ াহল েচর না।’ ইহাই হইো পচরষ্কার সরো সহয সতল। 

  

প্রশ্ন উচেকত পাকরীঃ ইহা চে োকয পচরর্ত েরা যা ? মানুষ চে চনকযর দেহমনকে এই 

বাকি য  েচরকত পাকর? … দযাগিকো ইহা অিশলই সম্ভি। … যচে না-ও হ , যচে 

দতামার মকন সংশ  থাকে, তিু দতামাকে দি্া েচরকত হইকি। চনষৃ্কচতর অনল পথ নাই। 

  

তুচম সিেো সৎ োয েচর া যাইকত পার, তথাচপ দতামার ইচন্দ সমূকহর োস্বপ ঘুচিকি 

না, দতামাকে সুি-দুীঃকির অধরন হই া থাচেকত হইকি; হ কতা তুচম প্রকতলে ধকমের েশেন 

অধল ন েচর াি। একেকশ দতা দোাকে গাো গাো িই োই া চ কর। তাহারা পচণ্ডত মাত্র, 

চেন্তু ইচিক র োস্বপ হইকত পচরত্রার্ পা  নাই। সুিদুীঃি-কিাধ তাহাকের অিশলম্ভাির। 

তাহারা দুই-হাযার িই পচিকত পাকর, তাহাকত িচোিার চেিু নাই, চেন্তু দযই এেিু ে্ 

আচসো, তাহাকের দুবোিনার আর অ্ থাকে না। … ইহাকে চে মনুষল্বপ িো? ইহা দতা 

িরম চনিুেচ্তার পচরিা ে। 

  

মানুষ আর পশুকত প্রকবে চে? … আহার, চনর অা, ব  ও িংশচিস্তার দতা সেো প্রার্রর 

সাধারর্ ধমে। মানুকষর দেকত্র বিচশ্ল এই দয, দস এগুচো আ ত্ত েচরকত পাকর এিং 

এগুচোর উপর প্রবু্বপ োাব েচর া ঈর্শ্করর তত্বেও উপোচি েচরকত পাকর। পশুর পকে ইহা 

সম্ভি ন । পকরাপোর-সাধকন মানুকষর চিকশষ চে েৃচত্বপ? ইতরপ্রার্রও পকরাপোর 

েচরকত পাকর। চপপরচোো, েুেুর—ইহাকের মকধলও উহা দেিা চগ াকি। মানুকষর স্বাতিল 
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হইো আত্মযক । দোন চেিুর সংস্পশে-যচনত প্রচতচক্র াকে দস িাধা চেকত পাকর। 

ইতরপ্রার্রর এই সামথেল নাই। সিেত্র দস প্রেৃচতর রজ্জু দ্বারা িাাঁধা। মানুষ প্রেৃচতর অধরর্শ্র, 

পশু প্রেৃচতর ক্ররতোস—ইহাই হইো এেমাত্র প্রকবে। প্রেৃচত চে?—পকঞ্চচি  …।  

  

দযাগমকত অ্ীঃপ্রেৃচত-য ই চনষৃ্কচতর পথ। … বগিাকনর যনল িলােুোতাই ধমে। 

…সৎেমে প্রবৃচব মনকে এেিু চস্থর েকর—এই মাত্র। দযাগাবলাস—পরূ্েতার উপোচি 

আমাকের পূিেসংকাকরর উপর চনবের েকর। আচম দতা সারাযরিন ইহাই অনুশরোন 

েচরকতচি, তিু এিন পযে্ সামানলই আগাইকত পাচর াচি। তকি ইহাই দয এেমাত্র িাাঁচি 

পথ, তাহা চির্শ্াস েচরিার মত সু ো আচম পাই াচি। এমন চেন আচসকি, যিন আচম 

আমার চনকযর প্রবু হইকত পাচরি। এ যকন্ম না হ  দতা অপর এে যকন্ম চনশ্চ ই ইহা 

ঘচিকি। দি্া আচম েিনও িাচিি না। চেিুই ন্ হইিার ন । এই মুহূকতে যচে আমার 

মৃতুল হ , আমার সমুে  অতরত সাধনা আমার সকঙ্গ যাইকি। মানুকষ মানুকষ পাথেেল চেকস 

হ ? তাহার পূিোনুচষ্ঠত েমে দ্বারা। অতরত অবলাস এেযনকে েকর মনস্বর এিং অপরকে 

েকর চনকিোধ। অতরকতর অচযেত শচক্ত থাচেকো তুচম পাাঁি চমচনকিই হ কতা দোন োয 

চস্ েচরকি। শুধু িতেমান দেচি া দোন চেিু সম্বকন্ধ বচিষলদ্বার্র েরা িকো না। আমাকের 

প্রকতলেকেই দোন না দোন সমক  পূর্েতা োাব েচরকত হইকি। 

  

দযাগররা িলিহাচরে দয-সি অবলাস চশো দেন, দসগুচোর অচধোংশই মনকে োই া—

এো্তা ধলান ইতলাচে। আমরা এত যকির অধরন হই া পচি াচি দয, চনকযকের চিষ  

চি্া েচরকো আমরা দেিো আমাকের শরররচিই দেচি। দেহই আমাকের আেশে হই াকি, 

আর চেিু ন । অতএি শাররচরে চেিু অিোম্বকনর েরোর। 

  

প্রথম, আসন। এমন এেচি বঙ্গরকত িচসকত হইকি, দয-অিস্থা  অকনেের্ চস্থরবাকি 

িচস া থাো যা । শররকরর ো ুপ্রিাহগুচো দমরুেকণ্ডর মধল চে া প্রিাচহত। দমরুেণ্ড 

শররকরর বার ধারর্ েচরিার যনল ন । অতএি এমন আসকন িসা প্রক াযন, যাহাকত 

দেকহর ওযন দমরুেকণ্ডর উপর না পকি। দমরুেণ্ডকে সেো িাপ হইকত মুক্ত রাচিকত 

হইকি। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । সংবিপ্তবিবি-অিিম্ববন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আরও েক েচি প্রাথচমে চিষ  আকি। িােল ও িলা াকমর গুরুতর প্রশ্নচি উকল্লিকযাগল। 

  

িােল িুি সাোচসধা হও া উচিত। মাত্র এেিার িা দুইিাকর চেকনর সম্ আহাযে উেরসাৎ 

না েচর া অল্পমাত্রা  েক েিার িাও া বাো। েিনও েুধা-পরচিত হইও না। চযচন 

অতলচধে দবাযন েকরন, চতচন দযাগর হইকত পাকরন না। চযচন দিশর উপিাস েকরন, 

তাাঁহারও পকে দযাগ েচেন। অচতমাত্রা  চনর অা িা অচধে রাচত্র যাগরর্, একেিাকর োয 

না েরা িা অতল্ পচরিম েরা—এগুচোও দযাকগর অনুেূো ন ।৬ দযাকগ সা কোলর যনল 

চন চমত আহার ও পচরিম, চন চমত চনর অা ও যাগরর্—এই-সি প্রক াযন। যথাকযাগল 

িােল চে, তাহা চনকযকেরই চস্থর েচরকত হইকি। অপর দেহ উহা িচো া চেকত পাকর না। 

এেচি সাধারর্ চিচধ এই দয, উকত্তযে িােল িা দিশর মশোা-কেও া রান্না িযেনর । … 

আমাকের োকযর পচরিতেকনর সচহত িাকেলরও দয পচরিতেন আিশলে, তাহা আমরা োেল 

েচর না। আমরা অকনে সমক  বুচো া যাই দয, আমাকের যত চেিু সামথেল, তাহা আমরা 

িােল হইকতই োাব েচর া থাচে। 

  

অতএি দয পচরমাকর্ ও দয ধরকনর শচক্ত আমরা িাই, আমাকের আহাযেও তেনুযা র 

চনরূপর্ েচর া োইকত হইকি। … 

  

প্রিণ্ড িলা াকমর দোন প্রক াযন নাই। … মাংসো শররর যচে িাও, দযাগ দতামার যনল 

ন । িতেমাকন দয দেহ আকি, তাহা অকপো অকনে সূ্ষ্ম তর এেচি যি চনমোর্ েচরকত 

হইকি। গুরুতর োচ ে পচরিম দযাকগর পকে িুিই অচন্ের। … যাহাচেগকে অতলচধে 

পচরিম েচরকত হ  না, এমন দোাকের চবতর িাস েচরও। প্রিণ্ড দমহনত না েচরকো 

েরঘো ু হইকত পাচরকি। অপচরচমত-বাকি জ্বাোাইকো প্রেরপ দযমন পুচি া যা , দসইরূপ 

মাংসকপশরকে দিশর মাত্রা  িািাইকো উহার ে  ্বপরাচেত হ । যাহারা মচস্তকষ্কর োয 

েকর, তাহারা অকনে োো িাাঁকি। … প্রেরপকে ধরকর ধরকর এিং মৃদুবাকি জ্বচোকত োও। 

দিশর জ্বাোাই া শরঘ্র শরঘ্র উহা পুিাই া দ চোও না। প্রকতলেচি উকদ্বগ, প্রকতলেচি উোম 
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োম্ফ-ঝম্প—শাররচরে অথিা মানচসে যাহাই হউে—দতামার আ ুকে ে  েচরকতকি, 

মকন রাচিও। 

  

দযাগররা িকোন, প্রেৃচতর চতনচি গুর্ অনুযা র চতন প্রোকরর মন আকি। প্রথম— তামস 

মন, উহা আত্মার আকোা ঢাচে া রাকি। চদ্বতর —রাযচসে মন, যাহা মানুষকে িুি েমেিলস্ত 

রাকি। তৃতর —সাচত্বেওে মন, উহার োের্ হইো চস্থরতা ও শাচ্।  

  

এমন দোাে আকি, যাহাকের যন্ম হইকতই সিেের্ ঘুমাইিার ধাত; তাহাকের রুচি— পিা 

িাসর িাকেল। যাহারা রকযাগুর্র, তাহারা ঝাো ও ঝাাঁযযুক্ত িােল পিন্দ েকর। … সাচত্বেওে 

দোাে িুি চি্াশরো, ধরর ও সচহষু্ণ প্রেৃচতর হ ; তাহারা অল্প পচরমাকর্ িা  এিং 

েিনও উ্ র অিল িা  না। 

  

দোাকে আমাকে প্রা ই চযজ্ঞাসা েকর, ‘মাংস িাও া িাচি া চেি চে?’ আমার গুরুকেি 

িচোকতন, ‘তুচম দোন চেিু িাচিকত যাইকি দেন? উহাই দতামাকে িাচি া যাইকি।’ তুচম 

চনকয প্রেৃচতর চেিুই িযেন েচরকত যাইও না, চনকযকে িরং এমন েচর া গচি া দতাো, 

যাহাকত প্রেৃচত চনকযই দতামার চনেি হইকত সচর া যাইকি। এমন এে সম  আচসকি, 

যিন দতামার পকে মাংস িাও া স্ববািতই সম্ভি হইকি না। উহা দেিা মাত্রই দতামার 

ঘৃর্ার উকর অে হইকি। এমন চেন আচসকি, যিন এিন দয-সি চযচনষ িাচিিার যনল তরব্র 

দি্া েচরকতি, দসগুচো আপনা হইকতই চিরস ও নলক্কারযনে মকন হইকি। 

  

র্শ্াস-চন িকর্র নানা প্রর্াোর আকি। এেচি অবলাস েচরকত হ  চতন ধাকপ—চনীঃর্শ্াস 

িাচন া োও া, চনীঃর্শ্াসকে রু্ রািা এিং উহা িাচি া দেও া। েতেগুচো প্রর্াোর দিশ 

েচেন। েতেগুচো যচিো প্রর্াোর যথাকযাগল আহাযে চিনা অবলাস েচরকত দগকো িুিই 

চিপজ্জনে হইকত পাকর। দযগুচো িুি সরো, দসইগুচো িািা অনল প্রর্াোরগুচো দতামাচেগকে 

আচম অবলাস েচরকত পরামশে চেি না। 

  

এেচি গবরর চনীঃর্শ্াস োই া  ুস ুস পচরপূর্ে ের। ধরকর ধরকর উহা িাচি া োও। এইিার 

এে নাকে র্শ্াস িাচন া ধরকর ধরকর অপর নাে চে া উহা িাচহর েচর া োও। আমাকের 
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দেহ দেহ পুরা র্শ্াস োইকত পাচর না, দেহ দেহ িা  ুস ুসকে যকথ্ িাতাস বচর া চেকত 

সমথে নই। উপচর-উক্ত অবলাসগুচো এই ত্রুচি দিশ সংকশাধন েচরকি। সোকো ও সন্ধলা  

আধঘণ্টা েচর া অবলাস েচরকত পাচরকো তুচম নূতন মানুষ হই া যাইকি। এই ধরকনর 

র্শ্াস-চন ির্ আকেৌ চিপজ্জনে ন । অনলানল অবলাসগুচো আকস্ত আকস্ত আ ত্ত েচরকত 

হ । চনকযর শচক্ত আন্দায েচর া িচোকি। েশ চমচনি যচে ক্লাচ্ের োাকগ দতা পাাঁি 

চমচনি েচর া ের। 

  

দযাগরকে চনকযর শররর সুস্থ রাচিকত হইকি। এই-সি প্রার্া াম শররকরর চিচবন্ন অঙ্গ-

প্রতলকঙ্গর চন িকর্ প্রিুর সহা তা েকর। দেকহর সিেত্র িা ুপ্রিাকহ দযন বচর া যা । 

চনীঃর্শ্াস-গচত দ্বারা আমরা সেো অকঙ্গর উপর প্রবু্বপ োাব েচর। শররকরর দোথাও অসামল 

ঘচিকো ো ুপ্রিাহ ঐ চেকে িাচোত েচর া উহা আ কত্ত আচনকত পারা যা । দযাগর িুচঝকত 

পাকরন, শররকরর দোন্ স্থাকন েিন প্রার্শচক্তর নূলনতািশতীঃ যির্া হইকতকি। তাহাকে 

তিন প্রার্সামল দ্বারা ঐ নূলনতা েূর েচর া চেকত হ । 

  

দযাগচসচ্র এেচি অনলতম শতে হইো পচিত্রতা। সেো সাধকনর ইহাই মূো চবচত্ত। 

চিিাচহত িা অচিিাচহত সেকোর পকেই পূর্ে ব্রেিযে রো েরা প্রক াযন। ইহা অিশল 

এেচি েরঘে আকোািনার চিষ , তকি আচম দতামাচেগকে েক েচি েথা িচোকত িাই। 

সিেসাধারকর্র োকি এই চিষক র আকোািনা একেকশ রুচিসমত ন । পাশ্চাতল দেশগুচো 

দোাে-চশেকের িদ্মকিকশ এেকির্রর অচত হরন িলচক্তকত বচর া চগ াকি। ইহারা 

নরনাররকে উপকেশ দে  দয, যচে তাহারা দযৌন-সংযম অবলাস েকর দতা তাহাকের সমূহ 

েচত হইকি। এই-সি তথল ইহারা দোথা  পাইো? … আমার চনেি এই প্রশ্ন োই া িহু 

দোাে আকস। তাহাচেগকে দেহ িচো াকি দয, পচিত্র যরিন যাপন েচরকো তাহাকের 

স্বাস্থলহাচন ঘচিকি। … এই-সি চশেে ইহা যাচনো চেরূকপ? তাহারা চনকযরা ব্রেিযে 

পাোন েচর াকি চে? এই অপচিত্র চনকিোধ োমুে পশুরা সম্ যগৎকে তাহাকের পযোক  

িাচন া আচনকত িা ! 
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আত্মতলাগ চিনা চেিুই পাও া যা  না। … মানি-কিতনা  যাহা পচিত্রতম—মহত্তম িৃচত্ত, 

তাহাকে েোুচষত েচরও না। … পশুস্তকর উহাকে নামাই া আচনও না। চনযচেগকে বর অ 

েচর া দতাো। … হও শুচি, হও পচিত্র। … অনল পথ নাই। যরশুখ্র্ চে অপর দোন পকথর 

সন্ধান পাই াচিকোন? … যচে দতামার দযৌনশচক্তকে রো েচর া যথাযথ প্রক াগ েচরকত 

পার, তাহা হইকো উহা দতামাচেগকে বগিাকনর চনেি োই া যাইকি। ইহার চিপররত যাহা 

আচসকি, তাহা নরেতুোল। 

  

িাচহকরর িলাপাকর চেিু েরা অকনে সহয, চেন্তু পৃচথিরর চযচন দিষ্ঠ দযা া্, চতচনও যিন 

মনীঃসংযম েচরকত যান, তিন চনকযকে চশশুর নলা  অসহা  দিাধ েকরন। অ্ীঃসাম্রাযল 

য  েরা আরও দিশর েচেন। তকি চনরাশ হইও না। উে যাগ, োকেল না দপৌাঁিান পযে্ 

দি্া হইকত চিরত হইও না। 
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