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ত দশ ন  ও সাধনার সারসংে প 
(মহািন  াণ ত     ে র ভাবাল েন) 

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Tantra Philosophy and its practices before the 
students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, 

Belur Math in the year 2011 
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri) 

 ত  স ে   বিশর ভাগ মা েষর ধারণা  য এিট একিট রহে  ঢাকা িবদ া। এই কারেণ ত  স ে  
অেনক রকম সংশয় আর ত  সাধক বা তাি কেদর ব াপাের একটা অমলূক ভয় আমােদর মেনর মেধ  কাজ 
কের। িক  আমরা অেনেকই জািননা  য, ভারেতর  য  কান  াে  যখনই  কান  দব- দবীর পূজািদ হয় এবং 
ভারেতর বাইের িহ রা  যখােন িগেয় বসবাস করেছ,  সখােনও যত রকেমর পূজা অচ না করা হয় তার  ই 
তৃতীয়াংশ আচার-িবিধ ত  মেতই অ ি ত হেয় থােক। যারা পূেজা করেছ  বশীর ভাগ জােনও না  য তারা 
ত  মেত পূেজা করেছ। ভারেত সম  ধরেণর পূেজাই িতনেট মেত করা হয় – ১)  বিদক, ২)  পৗরািনক এবং 
৩) ত  মেত।  পৗরািনক পূেজা ব  অংেশ তে র  ারা  ভািবত।  ধু  বদ তে র সম  রকম  ভাব  থেক 
মু ।  বদ মেত যত পূেজা হয়  সখােন ত েক িকছুেতই তােদর ধাের কােছ আসেত  দওয়া হয় না। িক  
সাধারণ মা ষ  বিদক মেত পূজািদ করার সমেয়ও তে র অেনক আচার অ  ান অজাে ই পালন কের। এক 
িদেক ত   বদেক সবার  থেক উচঁুেত  ান  দয়, অ  িদেক  বদ আবার ত েক  ধু অ ীকারই কের না, 
তােদর ধাের কােছই আসেত  দয় না। এই সব িকছু িমিলেয় তে র ব পাের নানা রকেমর সংশয় ও রহ  
 তরী হেয়  গেছ।  

 

ত  স ে  সাধারণ মা েষর মেন সংশয় ও রহে র কারণ 

এই সংশেয়র মূল কারণ হল  থম  থেকই ত  দশ ন িঠক  ণালীব  ও  স   ভােব উপ ািপত করা 
িছল না। তে র ব াপাের সাধারণ মা েষর মেন অেনক  া  ধারণার মূেল এিট একিট অত      পূণ  কারণ। 
 বদ ও উপিনষদ, মুসলমানেদর  কারান বা  ী ানেদর বাইেবল সবই  থম  থেকই  ণালীব  ভােব  বেঁধ 
 দওয়া হেয় আেছ। তে র পুরান  যমন খাপছাড়া  তমিন তে র আচার-িবচার  েলাও  িনিদ    ভােব  কাথাও 
িনিদ   ভােব  বেঁধ  দওয়া হয়িন। তে র সব  থেক সম ার িদক হল, তে   য কত রকেমর বই আেছ তার 
িহেসব পি তরাও জােনন না।  বশীর ভাগ বই এখন ছাপা হেয়ই  বেরায়িন। অ  িদেক তে র কত  য শাখা-
 শাখা আেছ তারও  কান িহসাব  কউ িদেত পারেব না।  যসব পি তরা তে র জ  তাঁেদর জীবন িদেয় 
িদেলন, তাঁেদর অেনক শাখাই িবলু  হেয়  গেছ। ত  মেতর এমন অেনেক আেছন যাঁরা িকছু না  জেনবুেঝ 
অজাে ই অেনক িকছু নতুন নতুন আচার- থা তে র মেধ  িনেজর মত কের ঢুিকেয় িদেয়েছন। মেন করা যাক 
তে র দশিট শাখার দশ জন পি ত আেছন। আমার এক ন র পি েতর সে  ব ু  আেছ। ইিতমেধ  দশম 
জনও আমার সে  ব  ু কের িনল। এখন দশম জেনর সােথ ব  ু হওয়ােত তাঁর  ভাবও আমার মেধ  এেস 
 গেছ। ইিতমেধ  দশম জন মারা  গেলন। এখন দশম জেনর  ভাবটা আিম এক ন েরর উপের  ভািবত 
কেরিছ। এক ন র আবার এই  ভাবটা িগেয় িদে  নয় ন েরর উপর। নয় আর দশ ন েরর সােথ িছল 
ঝগড়া। এখন আমার  ভাব এেকর উপর, এেকর  ভাব নেয়র উপর, নয় আর দেশর ঝগড়া। এবার নয় ন র 
যাে  আট ন েরর কােছ আর এক ন রও যাে  আট ন েরর কােছ। ফেল আট ন েরর  য দশ নটা দাঁড়ােব 
 সটা  য িক হেব  বাঝা মুশিকল। এটাই হল তে র মূল সম া।  
  

  বৗ  ধম    থম  থেক িছল  বদ িবেরাধী ধম  । অ  িদেক ত  িনেজেক বলেছ আমরা  বেদর অংশ, 
 যেহতু  বদ মানেছ তাই ত  িহ েদরই অ ।  বৗ রা  বদেক মানল না িক  ত েক তােদর পিরকাঠােমার 
মেধ  ঢুিকেয় িনল। ত  আবার  বদেক  শষ কথা বলেছ,  বৗ রা আবার  বদেকই  ীকার কের না।  থেমর 
িদেক তাই ত েক  বৗ  ধম   ভািবত করল। ইিতমেধ   বৗ  ধম   তার  াথিমক অব ান  থেক সের আেরকটা 
জায়গায় চেল িগেয় তার কাঠােমার  পটা  গল পাে । পাে  যাওয়ার পর  সখান  থেক ঘ ুের এেস আবার 
তে র উপর অ  ভােব  ভাব িব ার করল।  যমন আমরা এক ন র আট ন েরর, দশ ন েরর কথা বললাম। 
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এইভােব  থেম  বদ, পের  বৗ , তারপর পিরবিত  ত  বৗ  ধম  সব িকছুর  ারা  ভািবত হয় তে র দশ  ন 
পুেরা তালেগাল পািকেয় এেকবাের জগািখচুিড় হেয়  গল। তে র  য কত হাজার হাজার বই আর সবই পুিঁথ 
আকাের পেড় আেছ তার  কান িহসাবই  নই। কা র সােথ কা র  কান িমল  নই। কেয়কিট বই,  য েলা খুব 
 চিলত হেয়িছল,  স েলাই ছাপা হেয়েছ। ত  দশ ন  যটা এখন  বাঝায়  সটা দাঁিড়েয়েছ এই কিট ছাপা বই 
 থেক।  সই বই েলাও সংখ ায়  ায় িতন-চারশ হেব।  য উপিনষদ ভারতেক এত  ভািবত কেরেছ, ভারতেক 
এত   রণা িদে   সই মূল উপিনষেদর সংখ া মা  এগােরািট।  সখােন তে র িতনেশার উপর ছাপা বই আর 
তার হাজার হাজার বই পুিঁথ আকােরই পেড় আেছ। 

  

 ি তীয় সম া হল, তে র জ   কাথায় িকভােব হেয়েছ  কউ জােন না। এই ব াপাের িবিভ  পি েতর 
িবিভ  মত। আমােদর তে র  য বই আেছ  সখােন পি তরা বলেছন  বদ হল  শষ কথা। িক  অ  িদেক 
এটাও বেলন  বদ সেব  া  িক  আমরা তার সমান।  কন সমান? কারণ  বদ হল   ার কথা,   ার মুখ 
 থেক  বিরেয়েছ আর ত  িশেবর মুখ  থেক  বিরেয়েছ। তাই ত  আর  বদ সমান। এেদর যুি  হল  বদ যিদ 
ভগবােনর মুেখর কথা হয় তাহেল ত ও  তা ভগবােনর মুেখর কথা। মুসলমানরা  বদ ও বাইেবেলর ব াপাের 
বেল, বাইেবল হল ভগবােনর কথা িক  িয র মুখ িদেয় এেসেছ।  বদও ভগবােনর কথা িক  ঋিষেদর মুখ 
িদেয় এেসেছ। িক   কারােনর কথা হল আ া সরাসির মহ দেক বেলেছন। তাই  কারান সবার  থেক    । 
তে র পি তরা তে র ব াপাের িঠক একই কথা বেলন। ত  বলেছ,  বদ     এেত  কান সে হ  নই, িক  
আমরা  বেদর সমান, ভাই ভাই। তাই আমরাও    ।  বদ কেব  লখা হেয়েছ, কেব সৃি  হেয়েছ এটােক 
জানার  কান উপায়  নই। তে র   ে ও িঠক একই সম া। ত  কেব সৃি  হেয়েছ জানার  কান উপায়  নই। 
তে র সব  থেক    পূণ   দবতা হেলন িশব, িশব ছাড়া তে র  কান ক নাই করা যায় না, যিদও 
 ব বতে  িশবেক  কান      দওয়া হয়িন, িক  এছাড়া সব ত  মােনই িশেবর কথা। 
 

আয রা িক বিহরাগত? 
 জন মাশ  াল যখন মেহ দােরা হর ােত   তাি েকর কাজ করিছেলন, তখন  সখােন িতিন িকছু মুিত   
 পেয়িছেলন  য েলা প পিত িশেবর সে  িমল পাওয়া যায়।  একজন  যাগমু ােত বেস আেছন, তাঁর পােশই 
আবার ষাঁড়ও আেছ। এই মুিত  র নামই  দওয়া হেয়িছল প পিত িশব। িক  এটা িশেবরই  িত প না  কান 
 যাগীর মুিত   তার  কান  মাণ  নই। এখান  থেক আমরা যিদ একটা ঐিতহািসক সত েক িবে ষণ কির তােত 
অ াসি ক িকছু হেব না বেল আশা করা যায়।  

 

ইংেরজরা  যিদন ভারেতর রাজদ   হণ করল  সিদন  থেকই তারা Divide & Rules নীিতেত 
 দশ শাসন করেত    করল।  সিদন  থেকই এই নীিতেক  েয়াগ কের ইংেরজ  েকৗশেল ভারেতর িবিভ  
স দােয়র মেধ  সা দািয়কতার িবষ ছড়াবার  চ া করল। িক  কৗশল? পুেরা ভারতেক িতন-চারেট টুকেরা 
কের  ভেঙ দাও। মুসলমান আর িহ েদর মেধ   চার কর মুসলমানরা  যমন ভারেতর বাইের  থেক এেসেছ, 
িহ রাও  তমিন বিহরাগত। আর উ র ভারেতর িহ েদর সােথ দি ণ ভারেতর িহ েদর মেধ ও একটা 
 রষােরিষর িবষ ছড়াল,  ািবড় বনাম আয   এই নােম।  ািবড় মােন ভারেতর আ িলক সং ৃিত আর আয   মােন 
িহ রা এেসেছ বাইের  থেক। িব  ইিতহাস  যখােন  যখােন  পৗঁেছ  গেছ তার  কাথাও একিট শ  উে খ 
 নই  য ভারতবেষ  িহ রা বিহরাগত।  বেদর  কাথাও এর বণ না  নই,  ামীজীও িঠক এই কথা বলেছন  য, 
 বেদর  কাথাও উে খ  নই  য আয রা বা িহ রা বাইের  থেক ভারেত এেসেছ।  

 

 েত ক জািতরই একটা racial memory থােক। আমােদর মুেখ মুেখ  য ইিতহাস চেল আসেছ 
 সই ইিতহাস কত দূর পয     গেছ? রামায়ণ পয    সহেজই  টেন  নওয়া যায়।  ীরামচ  অেযাধ ার রাজা 
িছেলন,  সই অেযাধ া এখনও আেছ। িতিন িক কেরিছেলন? ল া িগেয়িছেলন।  সই ল া এখনও আেছ।  সই 
ল ােত িতিন যু  কেরিছেলন। এটােকই বলা হয় racial memory।  কান জািত বা উপজািতর উপর যখন 
খুব বড় একটা িববত  ন বা  কান ঐিতহািসক ঘটনা সংঘিটত হয় তখন এই ঘটনা বা িববত  নটা খুব সহেজই 
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 সই জািতর পর রার মেধ   ায়ী ভােব  গঁেথ যায়, এর জ  খুব  বশী খাটেত হয় না।  য  কান িহ  িশ র 
মেন  ছাটেবলা  থেকই  ীরাম, সীতা, হ মান,  ীক ৃ, অজ  ুেনর কথা racial memory ত ঢুেক  গেছ। 
আবার অেনক িকছু আেছ  য েলা racial memory ত  ঢােক না। ইংেরজরা আমােদর উপর অত াচার 
কেরিছল, মুসলমানরা আমােদর উপর িনয াতন কেরিছল এ েলা আমােদর racial memory ত ঢুেক  গেছ। 
আমরা যতই  াত ৃেবাধ িনেয় কথা বিল না  কন, এ েলা িহ েদর  ৃিত  থেক  কান িদন চেল যােব না। 
এটােক ভাঙার জ  গা ীজী  থেক    কের  নেহ রা কত  চ া কেরিছেলন। িক  এখনও অেনক িহ র 
মেনর  ভতের একটা   াভ  থেক  গেছ।  

 

 একটা জািত  গাটা  দেশ পাকােপা  ভােব বেস িগেয় সারা  দশেক িনেজর সাং ৃিতক ব েন 
আে পৃে   বেঁধ  ফেলেছ আর  সই জািত িকনা বাইের  থেক  সই  দেশ এেসেছ, এটা িক কখন racial 
memory  থেক হািরেয় যােব? একটা জািত একটা  দেশ বাইের  থেক এেসেছ এটা কত বড় একটা 
জািতগত ঘটনা, আমরা বাইের  থেক এেসিছ,  যখান  থেকই এেস থািক না  কন সাইেবিরয়া, নথ  েপাল বা 
সাউথেপাল  যখান  থেকই  হাক এত বড় একটা ঘটনা ভারেতর মা ষরা কখনই ভুেল যােব না। তােদর 
racial memory ত কা র না কা র  থেক যােব। ইংেরজরা  েশা বছর ভারেত বসবাস কের  গেছ। চার 
 জে র অেনেকই আেছ যারা  কান িদন ইংল াে ই যায়িন িক  বেল ইংল া  হল তােদর  হাম। এখনও 
এ ংেলা ইি য়ানরা ভারতেক তােদর বািড় বেলই মেন কের না। এ েলাই racial memoryর  খলা। এটা 
িকছুেতই  যেত চায় না। লে ৗেয়র বেনদী মুসলমানেদর অেনেকর সে  কথা বলেল এখনও তারা বেল আমরা 
বাবেরর সমেয় তুক    দশ  থেক এেসিছলাম। এখােনও ইিতহাসেক পাচঁশ ছশ বছর এমিনই  ঠেল িনেয় যাে । 
ভারেতর ধম া িরত মুসলমান  থেক বেনদী মুসলমানরা সবাই বেল আমােদর ধম   ম া  থেক এেসেছ। এই 
racial memoryটা িকছুেতই যায় না। িহ রা  য ভারেত বিহরাগত এটা racial memoryর  কাথাও 
 নই। আর  বদেক যতই আমরা  টেনটুেন সামেনর িদেক িনেয় আিস, চার পাচঁ হাজােরর নীেচ  বদেক আনা 
যােব না।  ামীজীই বলেছন দশ হাজােরর নীেচ আনা যােব না।  সই  বেদর  কাথাও  কান  ত   বা পেরা  
ভােব উে খ  নই  য আমরা বাইের  থেক এেসিছ। িক  সােহবরা িনেজেদর রাজনীিতর  ােথ   জািতগত 
িবেভেদর  াচীর তুেল  দশেক লুট করার জ  এই মনগড়া ত  দাঁড় করােলন  য মুসলমানরা  যমন বাইের 
 থেক এই  দেশ এেসেছ িহ রাও  তমিন বাইের  থেক এেসেছ। িক   কান শাে ,  কান ইিতহােসর পাতােত 
এর  কান উে খ  নই। এমনিক পরবিত  কােল মুসলমানেদর  য সািহত  রচনা হেয়েছ তার মেধ  তারা গব   
কের বলেছ আমরা বাইের  থেক এেস এেদর িকভােব দািবেয়  রেখিছ। অথচ আয রা  কাথাও গব  কের বলেছ 
না  য আমরা বাইের  থেক এেস সারা ভারতেক িনেজেদর দখেল িনেয়িছ।  

 

 ইংেরজরা এই িতনেট ভােগ ভাগ কের সারা ভারেত এমন আ ন লািগেয় িদেয়  গেছ  য  সই 
আ েনর  লিলহান িশখােক এখনও ি িমত করা যাে  না।  ািবড়রা বলেছ আমরাই হলাম এই ভারতভূিমর 
মািলক, উ র ভারেতর িহ রা বলেছ  কাথাও উে খই  নই  য আমরা বাইের  থেক এেসিছ। মুসলমানরা 
বলেছ িহ রা যিদ বাইের  থেক এখােন বেস  যেত পাের তাহেল আমােদর বসেত অ িবধার িক আেছ। এই 
ভােব যখন এেক অপেরর সােথ ঝগড়া িববাদ লািগেয় িদেয় ইংেরজরা মজা লুটেছ, ইিতমেধ  হর া আর 
মেহ দােরার খনন কায      হল।  সখান  থেক অেনক ইিতহাস  বিরেয় এল। প পিতর মুিত   আিব ার 
হেতই ইংেরজরা বলেত    করল, এই  দখুন এই িশব হল  ািবড়েদর  দবতা আর ইিন আিদবাসীেদরও 
 দবতা। িহ রা বাইের  থেক এেদর  মের  কেট  শষ কের এখােন বেস িগেয়িছল।  

 

  সই সময় িহ েদর মেধ  ঐিতহািসক গেবষণার   ে  পির মী ও পারদিশ  পি েতর অভাব িছল। 
িহ  পি তেদর মেধ   ান অজ েনর  মতা ও  ৃহাটাই  বিশ মা ায় িছল। ফেল ইংেরজরা তখন যা বলত 
পি তরা সবাই তাই  মেন িনত। পের যখন িহেসব কের  দখা হেত    হল তখন িকছু িকছু তথ  সামেন 
আসেত    কের িদল।  থম হল িহ রা হল খুব িবিচ  জাত, িহ রা অেনক িকছুেক খুব সহেজ  মেন িনেয় 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

4 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 সটােক িনেজর  থা কের  নয়, আবার অেনক িকছুেক তারা মানেব না।  যমন  ী ানেদর অেনক িকছুেক 
িহ রা িনেজেদর কের িনেয়েছ।  যখােনই  দখেব  য এেত সাধারণ মা েষর  িবধা হেব তখনই  সটােক 
িনেজেদর  থাগত কের  নেব। আেগকার িদেন মুরগীর পালক গােয় লাগেল  ান করেত হত, িক  এখন 
 বশীর ভাগ িহ ই মুরগীর মাংস খাওয়ােত  কান  দাষ  দেখ না। িক   দবী- দবতার ব াপার যখন আেস 
তখন িহ রা খুব সহেজ অ  জািতর  দবতােদর  হণ করেব না।  যমন   হাজার বছর হেয়  গেছ িয েক 
িহ রা ভগবান বেল  মেন িনেয়েছ িক  িনেজর  দবী- দবতার সােথ  রেখ িয েক পূেজা করেব না। িহ রা 
িন  ণ িনরাকার বলেছ, আবার মুসলমানরাও িন  ণ িনরাকােরর কথা বলেছ, িক  আ ার নােম পূেজা  দেব না। 
আ া ভগবান িহ ও মানেছ, িক  পূেজা করার ব াপাের তুিম  তামার জায়গায় আিম আমার জায়গায়। এই 
যখন িহ েদর  বিশ  ,  সই জািত বাইের  থেক  ঘাড়ায়  চেপ এেস একটা জািতেক  মের  কেট  শষ কের 
িদেয়  সই িবিজত জািতর  দবতােক িনেজর  দবতা বেল কখন পূেজা করেত যােব! কখনই স ব নয়। 
ইংেরজরা  তা এই  দেশ  েশা বছর রাজ  কের  গেছ িক   কান  ী ান ভারেতর  কান  দবী- দবতােক 
িনেজর  দবী- দবতা বািনেয়েছ?  কান মুসলমান ভারেতর  দবী- দবতার পূেজা করেছ?  কান   ই উ ঠেব না। 
 য জািত পরািজত,  সই জািতর  দবী- দবতােক কখনই িবজয়ী জািত  হণ করেব না। িকছু  থােক িনেত 
পাের, িক   দবী- দবতােক ক ণ  নেব না। কেয়ক হাজার বছর যিদ হেয় যায়, তখন িনেলও িনেত পাের। 
িশব যিদ অনায  েদর  দবতা হন তাহেল মেহ দােরােত বা হর ােত িশব ঢুকেলন  কাথা িদেয়? তাহেল িহসােব 
 কাথাও একটা  গালমাল আেছ। 

 

 আসেল  সই সময় আমােদর পি তেদর মেধ  এইসব ব াপাের গেবষণার   ে  পির ম করার মেধ  
একটা ঘাটিত  হাক আর অনীহাই  হাক সব সময় িছল, সােহবরা যা বেল িদত  সটােকই অে র মত  মেন 
িনেতন। এরপর এেস  গল মা  ীয় ত , এরা সবাই বেল িদল এ েলা সবই   ণীসং ােমর ফসল। এইখান 
 থেক িশব আর িব ুর  াশ  ােগেলর ত  জ  িনল। ই  হেলন  া ণেদর  দবতা, িব  ুহেলন কৃষকেদর 
 দবতা আর িশব হেলন পাহাড়ীেদর বা অনায   আিদবাসীেদর  দবতা। এেদর মেধ     হেয়  গল   ণী 
সং াম। িক  এরা িহ েদর  মৗিলক চািরি ক  ভাবটােকই ভুেল বেস আেছ।  বলুড় মেঠ ঠা েরর পূেজার 
সােথ সােথ িবেশষ িবেশষ িদেন িয র নােম পূেজা করা হয়, আ ার নােম এবং আরও কেয়কজন অবতার 
প ুেষর পূেজা করা হয়।  কন এনােদর পূেজা করা হে ? ঠা র এনােদর সাধনা কেরিছেলন বেল। অ  
 কান কারেণ করা হে  না। এই হর া আর মেহ দােরা আিব ােরর পর আয  েদর ভারত আ মণ ও 
অ  েবশ এই মেতর উপর িবরাট    পেড়  গল। কারণ, বাইের  থেক একটা জািত যখন আেরকটা জািতর 
উপর িবরাট আ মণ করার পর যা যা ঘটনা ঘেট তার িকছু িকছু ছাপ ও িনদশ ন ব  বছর পয    পেড় থােক। 
এখান  থেক যা যা িনদশ  ন পাওয়া যাে  তার সােথ এই আয  রা বাইের  থেক এেসিছল এই ত টােক  কান 
ভােবই দাঁড় করান যাে  না। পুেরা একটা সভ তােক  মের উিড়েয়  দওয়া হেল কত হাজার হাজার  লােকর 
মৃত ু হেত পাের ভাবাই যায় না। তাহেল তােদর মৃত শরীর েলা  কাথাও না  কাথাও পাওয়া যােব। পুেরা 
মেহ দােরা হর ােত একিট ক াল পাওয়া দূেরর কথা একটা হাড়ও পাওয়া যায়িন। মৃতেদেহর  কান ক াল 
না পাওয়াটা এখন এেদর কােছ এক িবরাট সম া হেয়  গল। এইখান  থেক ঐিতহািসকেদর কােছ এক নতুন 
তথ  হািজর হল। নতুন তথ টা িক? ওখােন আয  রা আেগ থাকেতই িছল। বাইের  থেক  কউ আেসিন। িস ু 
অববািহকার ঐ অ েল  চুর ব া হত বেল তারা ঐ অ ল  ছেড় অ  িদেক সের  গেছ। 

 

 একটা জািত কখনই িনেজর সং ৃিতেক ত াগ করেব না। মেহ দােরা হর ােত সম  রা াঘাট  যভােব 
পাওয়া  গেছ তা এেকবাের  সাজা ল া,  কাথাও ট ারাব াঁকা  নই। বািড়ঘর সব   র পিরকি ত ভােব 
সাজান। তার মেধ  বড় বড়  ান ঘর আেছ,  যটা জনসাধারেণর  ােনর জ  করা। এরা কত উ ত জািত িছল 
এেতই  বাঝা যাে । এই  য পির   ও  গাছােনা ভাবটা তখন িছল একমা   া ণেদর মেধ । আরও সম া 
হল  সখােন এমন িকছু  বদী পাওয়া  গল,  য েলা  দেখ সােহবরা িকছু বুঝেতই পােরিন।  বেদ যে র  বদী 
িকভােব  তরী করেত হেব  স েলা মে  পাওয়া যায়।  দখা যাে   বেদর ঐ ম  অ যায়ী এই  বদী েলা 
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 তরী করা হেয়েছ। এিদেক এটা পির ার  য  বেদ িশেবর  ান  নই,  সখােন  ে র কথা বলা হে , িক  
 বেদ  ে র  সই রকম বড়  কান  ীকৃিত  নই। এখন  য মুিত   বা আকৃিত েলা পাওয়া  গেছ একজন  যাগী 
যে  বেস আেছন, তার পােশ একটা ষাঁড় আেছ আর হিরেণর মত একটা প  আেছ। এখন িতিন যিদ 
প পিত বা িশব হন তাহেল এরঁ িক কের এখােন এত স ান হল,  যখােন  বেদ  ে র  সই স ান  নই? 
এই সব িকছু িমিলেয় একটা তালেগােলর সৃি  হেয়েছ।  

 

তে র জ  ইিতহাস 

অেনেকর মেত ভারেতর আয  েদর মেধ   েটা মূল শাখা িছল। এ েলা সব ধারণা, একটা মত, িক  
 কউ সিঠক জােননা আসেল িক হেয়িছল। কাউেক যিদ তার ঠা দ  া-ঠা রমার িবেয়র আেগর ব াপাের িকছু 
িজে স করা হয় তখন এর সিঠক উ র  স  কাথা  থেক  দব! যিদ  কউ িজে স কের মুরগী আেগ না তার 
িডম আেগ? মুরগী না থাকেল িডম হেব না, আবার িডম না হেল মুরগী হেব না। এ েলা িব ানীেদর কােছ 
এক িবরাট সম া। ভগবােনর যিদ এখন ইে  হেয় থােক  য িতিন সৃি  করেবন। এখন িতিন আেগ িডম না 
সৃি  কের মুরগী সৃি  করেবন। িব ােনও  জেনিটক িনেয়  য গেবষণা চলেছ  সখােনও এখন বলেত    
করেছ মুরগী আেগ। সাধারণ বুি েত এর উ র  দওয়াটা সম া হেয় যায়। তাও মুরগী িডেমর ব াপাের িকছু 
একটা বলা যায়। িক   যটা এেকবাের অি  হীন, একটা িজিনষ িছল িক  চেল  গেছ। মেন করা যাক  চ  
শীত, শীেত কাঁপেত কাঁপেত আিম এই ঘের ঢুকলাম। ঘের ঢুেক  দখিছ  কাথাও িকছু  নই, লাইট  লেছ না, 
অ কার। িক  ঘরটা  চ  গরম। ঘেরর মাঝখানটা আরও  বশী গরম। আিম বুঝেত পারিছ  বশ গরম লাগেছ, 
িক  এই তাপটা  কাে েক এেসেছ? ঘের কয়লার উ ন িছল, না কােঠর উ ন িছল, নািক ইেলি ক উ ন িছল? 
এখন িক িছল আিম জািননা িক  তাপটা  থেক  গেছ।  বদ আর তে র   ে  িঠক এই সম াটা এেসেছ। 
ত   থেক  গেছ আর আ নটা চেল  গেছ। আ নটা  কাথায়  গেছ? ইিতহােসর গেভ  । এখন আিম িক করেত 
পাির? িনেজর মত একটা িহেসব কের আ াজ করা ছাড়া আর িকছুই করা যােব না। এ েলােক বলা হয় 

Pre-historical religions। ইিতহাস  যখান  থেক    হেয়েছ এটা তারও অেনক আেগকার ধম । 
 সইজ  এই ইিতহাস-পূব   ধেম  র ব াপাের সিঠক ভােব িকছুই বলা যায় না।  

 

 তে র জ  িনেয় ভারেত এখন িতনেট মত চলেছ – ১) ত  আেগ থাকেতই িছল  বদ তারপের 
এেসেছ। ২) িহ রা অথ াৎ আয  রা  বদ ও ত েক  মাটামুিট পাশাপািশ দাঁড় কিরেয় বলেছ,  বদ ও ত  
পর র একসােথই ভারেত চেল আসেছ। ৩) ত   বদ  থেক িকছু িকছু িজিনষ িনেয়েছ, এমনিক এটাও বলা 
হয়  য ত   বদ  থেকই  বিরেয়েছ।  বদ  থেক  বিরেয় ত  িনেজেক আে  আে     রহ  িবদ ার িদেক 
িনেয়  গল।    কের  দওয়ার ফেল মাঝখান  থেক ত  ভুেলই  গল  য আমরা  বদ  থেক  বিরেয়িছ। 
তাহেল  শষ পয    িতনেট মত এেস যাে  – ১) ত   বেদর  থেকও পুরেনা, ২) ত   বদ  থেক  বিরেয়েছ 
আর ৩)  বদ আর ত  পাশাপািশ চেলেছ। এত রকেমর মত ও তেথ র চােপ পেড় তে র জ  ইিতহাসেক 
জানা কত কিঠন হেয় যায় এটােক  বাঝানর জ ই এত কথা বলা হল। তে র উপর যত বই পাওয়া যায় 
 সখােন  লখক যিদ খুব িনরেপ  হন তাহেল িতিন এই িতনেট মতেকই  দিখেয়  দেবন। িনেরপ  যিদ না 
হন, আর তার সােথ যিদ গেবষণামূলক  লখা হেয় থােক তখন িতনেটর মেধ   কান একটা মতেক িনেয় যুি  
িদেয়  মাণ কের বেল  দেবন এটাই সত । সম া হল, যখন এেদর  লখা েলা িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট করব তখন 
ঘ ুিরেয় িফিরেয় এই িতনেট মতেকই পাওয়া যােব। পা াত  পি তরা  মাণ করার  চ া করেছন ত  আেগ 
িছল  বদ পেড় এেসেছ, আর পেরর িদেক  বদ এেস ত  অ গামীেদর মারেধার কের তািড়েয় িদেয়েছ।  বেদর 
পি তরা আবার তে র  লাকেদর চা াল বেল তােদর দূের সিরেয় রাখত। ত  তাই  লাকচ ুর আড়ােল চেল 
 গল, জন সমে  তে র  কান অ  ান  কউ করেত পারত না। সিত  বলেত ত  একট ুস ান  পেত    
করল ঠা েরর আিবভ ােবর পর। ঠা েরর আেগ তে র  কান স ানই িছল না। ত  মােনই  লােক কাপািলক, 
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তাি ক জিড়বুিট িনেয়, ম  িনেয়  কান িকছু িস াই  দখান, বাণ মারা, মারণ, উচাটন ইত ািদ বেল মেন 
করত।  

 

ত  দশ েন জন উডরেফর অবদান  

 আথ ার এ বলান নােম একজন িবচারক িছেলন। পের নাইট উপািধ  পেয় এবং আরও িকছু স ান 
পাওয়ার পর তাঁর নাম হেয় যায় জন উডর  । তাঁর িন া ও পির ম করার মানিসকতা  দখেল অবাক হেয় 
 যেত হয়। জন উডরেফর হঠাৎ ইে  হল ত  িজিনষটা িক  দখেত হয়। একজন সােহব ত  িনেয় পড়ােশানা 
করেত চাইেছন  দেখ অেনেক অেনক ভােব তাঁেক িবিভ  ভােব সাহায  করেত এিগেয় এল। ইদািনং কােল 
তে র  য কিট ভােলা ভােলা বই পাওয়া যায়,  য েলােক একট ু বাঝা যায়, তার সবই হল জন উডরেফর 
বই। তে র বই মােনই উডর  । উডর   সােহব যিদ না আসেতন ত  িজিনষটা  লাকচ ুর আড়ােলই  থেক 
 যত। তার আেগ ত  বলেতই মা েষর মেধ  রহ  আর আতে র িশহরণ হেত    করত। ত  স ে  এই 
ধারণাটা স ূণ  অমুলক। অথচ মজার ব াপার তে র সব ম  সব পূজােতই ব বহার করা হয়। একিদেক 
তাি েকর নাম  নেলই  লােক ঘাবেড় যাে  অথচ বািড়েত যখন পূজা করেছ তখন  সটা ত  মেত করেছ। 
 যমন পূেজার আেগ িনেজর  ি র জ  ম  বলেত ও ঁঅপিব ঃ বা পিবে া বা, যা িকছু আমার অপিব  সব 
পিব   হাক বেল গ াজল িছিটেয়  দওয়া হয়, এটা আসেল তে র ম । পূেজাটা   ই করা হে  ত  মেত। 
মা সর তীর পূেজা করেছ  বিদক মেত, মা দূগ ার পূজা করেছ, সব পূজা  বদ মে  করা হে  িক    টা 
করা হে  তে র ম  িদেয়। এই সব কারেণ ত েক িনেয় সাধারণ মা েষর মেধ  একটা িবরাট সংশয়  তরী 
হেয়েছ। জন উডরেফর বই আসার পর  থেক এই সংশয়  েলা কাটেত    কের। পের  গাপীনাথ কিবরাজ, 
খুব নামকরা একজন পি ত, বাংলােত ওনার তে র উপর খুব ভােলা ভােলা বই আেছ, তে র দশ নেক একটা 
জায়গায় দাঁড় করার জ  উিন অেনক কাজ কেরেছন। এই  জেনর বাইের তে র উপর  সই রকম ভােলা 
 কান বই পাওয়া যায় না। এখনও ত েক িনেয় িকছু িকছ ুমা েষর মেধ  একটা অমূলক আশ া  থেক  গেছ। 

 

  ার জন উডর   ত  িনেয়  চুর পড়ােশানা কেরেছন। তাঁরই  দৗলেত ত  একট ুস ােনর জায়গােত 
 পৗঁছােত  পেরেছ। তার আেগ ত েক সবাই এিড়েয়  যত। এখনও ভারতীয় মানিসকতােত তে র খুব একটা 
স ান  নই। তে র সব  থেক বড় সম া হল এর না আেছ  কান  স   দশ ন, আর সৃি র ব াপােরও 
পির ার  কান দশ  ন  নই। তে র অেনক িকছুই এখনও  ণালীব  করা  নই। এই সব কারেণ তে র ব াপাের 
সাধারণ মা েষর মেন অেনক উে াপা া ভুল ধারণা ঢুেক  গেছ। 

 

ত  স ে   া  ধারণার সূ পাত 

 তাি ক সাধনােত  েটা উপকরণ খুবই    পূণ , একটা হল মদ এবং ি তীয়িট হল নারী। মদ আর 
 মেয় মা ষ না থাকেল ত  সাধনা হেব না।  সইজ   ামীজী  বলুড় মেঠর স  াসীেদর ত  সাধনা করেত 
িনেষধ কের  গেছন। আসেল মদ ও  মেয় মা ষ তে  কতটা    পূণ    সটা আমরা আেলাচনা করেত করেত 
বুঝেত পারব। ইদািনং  বশীর ভাব পি তরা ত  দশ ন অধ য়ণ করার সময় মহািনব  াণত  বইিটেকই অ সরণ 
কেরন। মহািনব  াণত  অেনক পেরর বই বেল তে র সব িকছুেক এেত খুব   র ভােব সিজেয়- িছেয় 
পিরমািজ  ত  েপ উপ ািপত করা হেয়েছ। অেনক আেগ একটা সমেয়  বৗ ,  জন এমনিক  ব বরা পুেরাদেম 
তে র অ শীলন করেত    কের। িবেশষ কের  বৗ রা  তা খুব  বশী মা ায় ত  সাধনার উপর আক ৃ 
হেয়িছল।  বৗ  সমােজ অেনেক অেনক িকছু করেত পারত না, অ শাসেনর  বড়াজােল এেকবাের  বেঁধ রাখা 
হেয়িছল। তখন  বৗ রা লুিকেয় চুিরেয়  শােন মশােন িগেয় ত  অ শীলন করেত    কের িদেয়িছল।  সই 
 থেক তে র সব িকছুই  গাপনীয় হেয়  গল,  ভতের  ভতের  ক িক করেছ িকছুই জানেত পারত না। ফেল 
িদেন িদেন তে র মেধ  অনাচার আর ব ািভচােরর মা াটা অিতির  মা ায়  েবশ কের ত  িজিনষটােকই ন  
কের িদল। এমন িবকৃত হেয়  গল  য  লােক তাি ক  দখেলই  মের তাড়ােত    কের িদেয়িছল। এই হল 
তে র  মাটামুিট প াৎপট।  
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 রামকৃ  মঠ িমশেন  ামী সারদান জী (শরৎ মহারাজ) একমা  িছেলন িযিন ত টা িঠক িঠক 
জানেতন। উিন যখন ঠা েরর জীবনী লীলা স  িলখেছন  সখােন ঠা েরর ত  সাধনার অংশটা  লখার সময় 
তাঁর মেন হল এই জায়গাটা িতিন  যন িঠক বুঝেত পারেছন না। উিন তখন একজন শি  সাধেকর কােছ 
িগেয়েছন। শি  সাধক তখন শরৎ মহারাজেক বেল িদেলন ‘আপনােক আিম তে র অেনক কথাই বলেত পাির 
িক  পূণ ািভেষক না হেল এই কথা েলা আিম বলেত পারব না’।  মা া কথা হল মহারাজেক ত  মেত দী া 
িনেয় সাধনা করেত হেব। শরৎ মহারাজ আেগ থাকেতই ঠা েরর িশ , উপর  িতিন স  াসী, সব িকছু ত াগ 
কের িদেয়েছন। এখন িক কের িতিন পূণ ািভেষক করেবন, এই িনেয় সম া  দখা িদল। শি  সাধক না বেল 
িদেল মহারাজ আবার তে র অেনক িকছুই জানেত পারেবন না। যাই  হাক  শষ পয    মহারাজ পূণ ািভেষক 
করেলন, তারপর িতিন শরৎ মহারাজেক সব িকছু  শখােলন। পের িতিন ঠা েরর শি  সাধনার বণ না করার 
সময় খুব   র ভােব তে র ব াপাের সংে েপ  েয়াজনীয় তথ  েলা বণ না কেরেছন। শি  সাধনা বা ত  
সাধনা যিদ সংে েপ িঠক িঠক  কউ বুঝেত চায় তাহেল লীলা সে র এই অংশটু  পড়েল বুঝেত পারেব। 
শরৎ মহারাজ যিদ ত  মেত পূণ ািভেষক না করেতন তাহেল আমরা  কান িদন এ েলা জানেতই পারতাম না।  

 

 তাি করা তাই বেল ‘আমরা  কন  তামােক আমােদর সাধনার কথা বলেত যাব’। মুসিলমেদর সােথ 
আর  িফেদর এই িনেয়ই ঝগড়া। সবাই বেল মুসলমানরা  িফেদর গলা  কেট িদেয়িছল, আর তে র নােম 
বেল িহ রা তাি কেদর  মের তািড়েয় িদেয়িছল। কারণ  িফেদর সব িকছুই  গাপনীয়, এিদেক ত টাও 
 গাপনীয়।  জেনই বলেব আেগ তুিম আমার  চলা হও তেব আিম বলব আমরা িক কির।  িফরা বলেছ 
িসলিসলা, তুিম আমার কােছ আেগ দী া নাও তারপর পয়গ র মহ দ আমােদর যা বেল  গেছন,  যটা 
আমরা পর রায় ধের  রেখিছ, তার কথা  তামােক বলব। মুসলমানরা বলল, আমােদর যা িকছু আেছ সব 
 খালাখুিল লুেকাচুিরর িকছু  নই। িক  খালাখুিল? আমােদর মূল ম  একমা  আ াই আেছন।  সেতা আমােদর 
বলাই আেছ, তুিম আবার িক লুেকাচুিরর কথা বলছ, এই বেল  িফেদর গলা  কেট িদল। অ  িদেক িহ রা 
বলল আমােদর যা িকছু  বেদই সব  খালাখুিল বেল  দওয়া আেছ, এখােন  তামােদর লুেকাচুির করার িক 
আেছ, এই বেল িহ রাও তাি কেদর তািড়েয় িদল। অ  িদেক  িফরা অেনক িস াইেয়র  মতা  দখায়, 
তাি করাও তােদর  মতা  দখায়। এখােন ত  আর  িফেদর এক করা হে  না, িক  পাশাপািশ চেলেছ। 
 িফরা বেল আমােদর যা িকছু এেসেছ সব মহ েদর কাছ  থেক এেসেছ, মহ দ ওখােন তাঁর মুি েময় 
কেয়কজন িশ েদর ম  সাধনািদর যা িকছু িশিখেয়িছেলন  স েলােকই আমরা িনেয়িছ। িক  যারা  গাঁড়া 
মুসলমান তারা  িফেদর সব ধা াবাজ বেল িদল, মহ দ এই রকম কথা কখনই বলেত পােরন না। িঠক 
 তমিন িহ েদর   ে  ত েক িনেয় এই একই ব াপার হেয়েছ। 

 

 তাি কেদর সমাজচু ত কের তািড়েয়  দওয়ার পর এখন তাি করা যােব  কাথায়, কারণ এরাও  তা 
িহ । এরাই পের সব কাপািলক হেয়  শােন মশােন ঘ ুের  বড়াত, যােত ওরা িনি ে  সাধনা করেত পাের 
আর ওেদর  কউ  যন িবর  না করেত আেস। এেদর  থেক আেরকটু স ািনত তাি করা হেলন যাঁরা কালীর 
সাধনা করেছ বা মা দূগ ার সাধনা করেছন। ত  মত মূলতঃ শি  মত। তেব সব  থেক মজার ব াপার হল 
শি  সাধনার পে   যটা সব  থেক    পূণ  বই  সটােকই তে র বই বেল গণ  করা হয় না। শি  সাধনার 
সব  থেক    পূণ  বই হল  ী ীচ ী।  ী ীচ ী এেসেছ মােক  ে য় পুরান  থেক। ত  এক িদেক িনে   বদ 
 থেক, আর ত  যিদও মূলতঃ শি  মত  সই িদক  থেক তে র মূল িস া  েলা পাি  পুরােন। িবদ ারণ  
 ামীর একটা পুরেনা নামকরা বই আেছ যার নাম ‘সব  দশ ন সং হঃ’। তৎকালীন ভারেত যত রকেমর দশ  ন 
িছল সব কিট দশ নেক সং হ কের িতিন একটা বইেত সং িহত কের িদেয়েছন। সম  দশ েনর কথা  লখা 
হেলও এই বইিটেত ত  দশ  েনর িকংবা শি  মেতর  কান নামই উে খ  নই।  শব মত িদেয়েছন িক  শি  
মেতর  কান নামই করেলন না। তে র ব াপাের  য কত জিটলতা সৃি  হেয়েছ ক নাই করা যায় না। 
একিদেক চ ী পুরান  থেক আসেছ,  বেদর ম  েলা আবার তে  আসেছ, ঘের ঘের পূেজােত তে র ম , মত, 
উপাচার সব ঢুেক আেছ অথচ দশ েন ত েক  কান  ানই  দওয়া হে  না। িহ রা তাি কেদর একিদেক 
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সমােজ  ান িদে  না, অ  িদেক  লােকরা ঘুের ঘ ুের তােদর কােছই যাে । এইভােব তে র পুেরা ব াপারটা 
এেকবাের তালেগাল পািকেয়  গেছ। ফেল সাধারণ মা েষর মেনর মেধ  তে র ব াপাের িবিচ  রকেমর ধারণা 
জে   গেছ।  

 

 অেনেক মেন কেরন  বেদর কম কাে র অেনক িকছু পের  প পাে  ত  মেত ঢুেক  গেছ। এটাও 
একটা মত, তেব সবটাই তা নয়। তে র  লােকরা আবার বেল তে  অেনক িকছু িছল  যটা পের  বেদ ঢুেক 
 গেছ। িক  এটা কখনই হেত পাের না,  বেদ যা িছল এেকবাের  খালাখুিল আর  ত ।  বদ ত   ারা 
 ভািবত হেয়েছ এই স বনা খুবই কম। িক  পুরান অব ই ত   ারা খুব ভােলা ভােবই  ভািবত হেয়েছ। 
আবার পুরােনর অেনক িকছুই ঘ ুের আবার তে  িফের এেসেছ। এইভােব পুরান আবার ত েকও  ভািবত 
করেছ।  শষ পয     ক  কাথায় িগেয় কােক িঠক িঠক  ভািবত করেছ বলা খুব মুশিকল।  

 

ত  শে র অথ  
 ‘ত ’ শ েক পুরেনা কেয়কিট বই  যমন কাশীকাবৃি  আিদ বইেত িবিভ  ভােব অথ   করা হেয়েছ। 
তার মেধ  তে র একটা অথ   করা হে  িব ার করা বা ছড়ােনা। ত  বা তাঁত শ   যখান  থেক এেসেছ ত  
শ টাও  সখান  থেকই এেসেছ। তে র আেরকিট অথ   হল  যখান  থেক ব টা আসেছ অথ  াৎ  যখান  থেক 
সৃি  হে । তে র আেরকিট অথ    ান। আবার অেনেক এই িতনেট অথ  েক িমিলেয় তে র সং া িন পণ 
করেছন –  য শাে র  ারা  ান  সার  চার পায়  সই শা েক ত  শা  বলা হয়। এখােন  ান বলেত 
আ  ান বা ঈ র  ানেকই  বাঝাে ।  বদ এেসেছ িব   ধাত ু  থেক, িব   ধাত ুমােন জানা, মােন  ান। 
ত ও ওই অেথ  ই হয়, জানা বা  ান,  যখান  থেক  ান জ  িনে  বা  সািরত হে । ত শা  অধ য়ণ 
করেল  ােনর উে ষ হেব।  ান  ধু জ ই  নয় না, ওখান  থেক ঈ র  ান  সািরত হয়, বাড়েত থােক। 
তে র এটা হল শাি ক অথ  , ত  শে র এক কথায় মূল অথ  হল  যখান  থেক ঈ র  ান লাভ হয়। সং ৃেত 
 য  কান শে র একটা ধাত ুথােক, ধাতুটা হল উৎস। এই ধাতুর ব বহার লািটন ভাষােতও আেছ। ধাত ুিদেয় 
শে র অথ  টােক  বাঝা যায়।  যমন  বদ, িব   ধাত ু থেক  বদ আসেছ, িব   ধাতুর অথ   হল  ান বা জানা। 
ত  শে রও িঠক  সই ভােবই অথ   করা হয়।  

 

িকছু িকছু পি ত ত  শ টােক  েটা শে র সি  িহসােব  দেখন – শ   েটা হল ত  আর ম । 
ত +ম  িমেল হেয় যাে  ত । এর ব াখ া িদেত িগেয় পি তরা বলেছন ত  মােন ব র আসল  প।  ােনর 
ব াপাের  যমন বলা হয় ত  আর তথ , ত  মােন ব র সার। সাংখ  দশ  েন ত েক একটা িবেশষ অেথ    দখা 
হয়,  যটােক বলা হয় চি শ ত । সাংখ  মেত  কৃিতর চি শিট ত  আেছ। যখন এই চি শিট ত েক আিম 
 জেন  গলাম, আর যখন বুেঝ  গলাম আমার চািরিদেক চি শিট তে র  খলা চলেছ তখন আিম এই চি শ 
ত েক পার কের যাব। চি শ ত েক পার কের আিম  কাথায়  পৗঁছাব? পিঁচশ ন ের। িক  পিঁচশ ন রটা আর 
তে র মেধ  থাকেছ না, ওটাই হেয়  গল প ুষ বা  চত । আমরা সবাই এই চি শিট তে র মেধ  বাধঁা। 
এই চি শ তে র বাধােক অিত ম করেল আমরা পু েষ  পৗঁেছ যাব।  কৃিতর এই চি শ ত েক জানা আর 
 জেন এেক অিত ম কের যাওয়াটাই হল ত  ান। ত  ান হল যথাথ    ান। কারণ চি শ ত েক  জেন 
িনেল িক হেব?  জেন িকছুই হেব না, ঐ িজিনষটােক  ফেল  দওয়া হয়। ত  ানী চি শ তে র মেধ  আর 
আব  থােকন না। তাঁর   পেক জানা মােন, এই িব   া  িকেসর উপর চলেছ এই িজিনষটােক জানা। 
এটােকই বেল ত  ান।  

 

 সাংখ  মেত চি শিট ত । এই  াশ, বই,  টিবল সব চি শ তে র  খলা। এ েলােক আমরা  য 
 দখিছ এই  দখাটাও চি শ তে র  খলা। আিম িহমালেয়র  হায় বেস আিছ,  কউ আমােক  কান িবর  
করেছ না। হঠাৎ আমার মন অবসাদ   হেয়  গল। এটাই মেনর  খলা। যখন বুেঝ  গলাম এটা মেনর  খলা, 
আর মনটাও  কৃিতর অ গ ত, তার মােন এখােন  কৃিতরই  খলা চলেছ। িক  আিম  তা এই মেনর মেধ  
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আব  থাকেত চাইিছ না। তখনই আিম ত   জেন  গলাম। এই রকম পৃিথবী ত , জল ত , আকাশ ত , 
বায়ু ত  ও অি  ত  এই পাচঁিট সূ  উপাদান আেছ। এক একিট ত েক জয় করেল এেকক রকম  মতা 
চেল আেস। িব ােন বলা হে  ১১০  থেক ১১৫ রকেমর  মৗিলক পদাথ   আেছ। এই  মৗিলক পদাথ   িলেত 
আবার এ ট  ,   াটন, ইেল ন, িনউ ন এই রকম অেনক েলা উপাদান আেছ। সম  জগৎ এই উপাদান েলা 
িদেয়ই  তরী। সাংখ  এ ট   ইেল ন িদেয় যােব না, এখােন ত  িদেয় িবে ষণ করা হয়। ত  আর 
পািট  েকলেসর িক স ক  ?  সটা সাংখ দশ েনর মাথা ব াথা নয়। সাংখ  জগৎেক পুেরা অ  এক পথ িদেয় 
 দখেছ িব ানীরা আবার আেরক িদক িদেয়  দখেছ।  

 

ম  িব ান 

 ত ও বলেছ এই চি শ ত েক িঠক িঠক জানা আর  যটােক জানেল মুি   পেয় যােব, এটােক বলা 
হয় ত  ান। িকভােব হয়? ম  িদেয়। ম েক বলা হয় Science of mystic sound। আধ াি ক শে র 
িব ানেক বলা হয় ম ।  যমন ও,ঁ  ীং,  ীং এই বীজম  েলা  য ভােব কাজ কের  সই প িতটােক বলা 
হে  আধ াি ক শে র িব ান বা Science of mystic sound। যখন ওঁ িকংবা  ীং বলা হে  তখন এর 
একটা িবেশষ তাৎপয   আেছ, রাম,  াম, য , মধুর মত এই শ  েলা নয়। এটাই ম িব ান, এই মে র 
উ  ারেণর অ শীলন করেল অিত ীয় অ ভূিত েলা আসেত থােক। ত িব ান আর ম িব ান এই  েটা যখন 
িমেল যায় তখন জ   নয় ত । সাংখ  দশ নেক বলা হেয় ত িব ান।  বদা ও পের এই ত িব ানেক  হণ 
কেরেছ।  বদাে  ত দিশ  তাঁেকই বলা হয় যাঁর পরমা ার দশ  ন হেয়েছ বা    ান বা আ  ান হেয়েছ। 
িক  সাংখ দশ েনই িঠক িঠক ত  শে র ব বহার হয়। 

 

 িহ েদর সব িমিলেয় ছিট দশ  ন,  য ছিট দশ নেক এখনও পয     মেন  নওয়া হেয়েছ,  যটা পুেরাপুির 
 বদ  থেক  বিরেয়েছ। এ েলা হল – ১) সাংখ , ২)  যাগ, ৩)  ায়, ৪)  বষািশক, ৫) পূব  মীমাংসা বা 
কম  কা  এবং ৬) উ  রমীমাংসা বা  ানকা । এই ছিট দশ  নেক বলা হয় ষড়দশ ন। ভারেত িক  এই ছিট 
দশ নই  নই, এর বাইেরও অেনক দশ  ন আেছ। যারা    িহ  তােদরও অেনক আলাদা আলাদা দশ  ন আেছ, 
 যমন পা পত দশ  ন, যারা ভগবান িশবেক মানত। এছাড়া,  শব দশ ন, শা  দশ ন এই ধরেণর অেনক েলা 
দশ ন আেছ। িক  পেরর িদেক এই সব দশ  ন িলেক িমিলেয় িমিশেয় একটা জায়গায় িগেয়  ফেল িদেয় এই 
ছিট দশ  েনর মেধ   বেঁধ  দওয়া হেয়েছ। এই ছিট দশ  ন খুব িনয়মানা গ প িতেত দাঁড় করান হেয়েছ। যখনই 
বলা হয় ত িব ান তখন  সটা হেয় যােব সাংখ দশ  েনর কথা। িহ েদর যত দশ ন আেছ সবাই ঘ ুের িফের 
 কাথাও না  কাথাও  কান ভােব সাংখ  দশ েনর কােছ িগেয় দাঁিড়েয় যায়। এই কারেণ সাংখ  দশ নেক খুবই 
স ান  দওয়া হয়।  

 

 ম  িব ান িদেয় যখন ত  ান লাভ হয় তখন  সই িবষয়েক ত  বলা হয়। তার মােন তে র  েটা 
খুব    পূণ  িদক,  থম হল ম । ম  ছাড়া কখনই ত  হেব না। আর মে র মূল কাজ হল ত  ান  দওয়া। 
এইখােন এেসই বািক সব দশ ন ত   থেক আলাদা হেয় যায়।  যমন সাংখ  দশ  েন মে র  কান  ান  নই। 
 বেদও পেরর িদেক মে র উপর  সই রকম  জার  দওয়া  নই,  সখােন িবচার, ধ ান, ধারণার উপরই  জার 
 দওয়া হেয়েছ।  যাগশাে  বলেছ ত পথ ভাবনা  , এখােন বলেছ যিদ তাঁর অথ   ভাবনা সহকাের জপ করা হয় 
তােতও িসি  হয়। িক   ধু ম  িদেয়ই  য হেব তা নয়। ত  ােনর জ  যত রকেমর অ শীলন আেছ সব 
জায়গােত মে র  সই রকম খুব একটা  েয়াজেন আসেছ না। িবেদশীেদর একটা ধারণা  য িহ রা খািল জপ 
করা, ম  উ ারণ করাই জােন। িক  এই ধারণটা আদেপই িঠক নয়। িহ েদর  য কিট মূল দশ ন আেছ 
তােত ম  জেপর  ানই  নই। সাংখ  দশ  ন জােনই না ম  িজিনষটা িক।  ায় দশ েন মে র অ  একটু  ান 
থাকেলও তে র মত  নই। িক  মূল  য  যাগদশ ন তােত মে র  কান  ানই  নই। একটা জায়গায় খুব  ছা  
একট ুআেছ  সটা এই ত পথ ভাবনা   - ঈ েরর নাম জপ আর তার অথ   িচ ন। িক   যাগ বলেছ  কবল পদ 
লােভর অেনক েলা পেথর মেধ  এিটও একিট পথ, িক  এটাই  শষ কথা নয়।  
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 বদাে র মূল কথা হল িবচার। পের  বদা   থেক ভি  মােগ র যত শাখা  বিরেয়েছ  সখােন এেস 
এনারা  দখেছন সাধারণ মা ষ মন, বুি , িচ , অহ ার এ েলার িবচার করেত পারেব না। সাংখ  মেত 
তােদর যিদ  ধু ত িবচার করেত বলা হয়, তাও পারব না।  বদাে   নিত  নিত িবচার করেত বলেল তাও 
পারব না। সবটাই  তা সাধারণ মা েষর সােধ র বাইের তাহেল সাধ টা িক হেব? তখন বলা হল তুিম ম  জপ 
কের যাও। এই প িতেত সবারই  িবধা হেব।  সইজ  বলা হয় অ া  দশ  েন মে র  ান  নই। িক  ত  
দশ ন পুেরাপুির দাঁিড়েয় আেছ ম  িব ােনর উপর।   তবাদীরা পের এই ম  িব ানটােক ত   থেক  হণ 
কের িনেজেদর কের িনেয়েছ। ভি   বদাে র যত শাখা আেছ, রামা জ, মা াচায   এবং এমন িক পুরানও 
ম েক  চুর  ান িদেয় িদল। তার সােথ  ব,  িত,  াথ  না এ েলাও অেনক      পেয়  গল,  যটা িক  
 াচীন িহ  পর রােত আেগ িছল না। এখােনই  বাঝা যায় ত  িকভােব িহ েদর িচরাচিরত ভাবধারােক 
 ভািবত কেরেছ। তাহেল আমরা বুঝলাম  য, যখন আধ াি ক  ােনর জ  ম েক পুেরাদেম ব বহার করা হয় 
তখন তােক বলা হে  ত । যিদও তে র  চুর শাখা  শাখা আেছ, আর যতই শাখা  শাখা থা ক তে র 
একটাই সাধারণ িদক তা হল ম  সব শাখােত থাকেবই। আর সবাই মানেছ  য এই ম  িদেয় ত  ান হেব।  

 

কম কা ,  যাগ, পুরান ও  বদা   থেক ত  িক িক  হণ কেরেছ 

  বদাে র  যমন অেনক শাখা ও পর রা আেছ  সই িদক িদেয় বলেত  গেল সাংেখ র পৃথক  কান 
পর রা  নই, একটাই পর রা  থম  থেক চেল এেসেছ।  যােগরও একািধক পর রা  নই,  যাগও 
একটাই। তেব পেরর িদেক  যােগর অেনক িনজ  স দায়  তরী হেয়েছ িক  মূল  যাগটা পাে  যাে  না। 
িক   বদাে র অেনক আলাদা আলাদা পথ।  যমন অৈ ত  বদা , িবিশ াৈ ত,   ত, অিচ  েভদােভদ, 
  াৈ ত,   তাৈ ত কত  য দশ ন আেছ, সবাই সবার  থেক আলাদা আলাদা। িঠক  তমিন তে রও অেনক 
আলাদা আলাদা পর রা আেছ,  যমন  শব, শা ,  ব ব, গাণপত , পা রা সংিহতা ইত ািদ। এেদর মেধ  
অেনক েলা হািরেয়  গেছ,  ধু িকছু িকছু নামই আমরা  নেত পাই। যিদও সব কিট মতেক আলাদা আলাদা 
কের বেল িশবত , শা ত ,  ব বত  িক  পুেরা ব াপারটােক একে  বলা হয় ত । কালীপূজােত  য 
শি পূজা করা হয় এটা শা তে র িবিধ অ যায়ীই করা হয়। শি পূজা িক  তে র িবিধেত করা হে । 
মােক  ে য় পুরােন চ ীর মেধ   পৗরািনক ভাবধারা থাকেলও চ ী ত ।  কন এেদর ত  বলা হে ?  থমত 
মে র  াধা  আর বািক  েলা আমরা একটা একটা কের আেলাচনা করেত থাকব। 

 

  বেদর কম কাে  যত রকেমর উপাচার ও আচার িবিধ আেছ, এই ধরেণর যে  এই এই করেব, 
িববােহর সময় এই করেব, উপনয়েনর সময় এই ধরেণর আচার িবিধ পালন করেব, যত রকেমর উপাচার 
কম  কাে   দওয়া আেছ ত  পুেরা িজিনষটােক  টেন িনেয় িনেজর মত কের সংেশাধন কের িনেয়েছ। 
উপিনষেদর িবেশষ  হল উপিনষদ আমােদর ত ােগর িশ া িদে , তার সে  িবেবক িবচার মােন  নিত 
 নিতর কথা বলেছ।  য িজিনষ েলা  তামার পরমাথ  সাধেন অ েয়াজনীয়  সই িজিনষ েলােক  নিত  নিত 
কের ত াগ করেত বলা হে । ত ও  বরােগ র িশ া িদে । তার মােন উপিনষেদর  নিত  নিতর ত াগটােকও 
ত   হণ করেছ। িক রকম উ ট সংিম ণ হে , ত   বেদর কম  কাে র আচার প িতেক িনে  তার সােথ 
 বদাে র  বরােগ র িশ া িদে । রাজেযােগর মূল অ শীলন হল শরীর ও মেনর  ি করণ। রাজেযােগর  য 
দশ ন শরীর মনেক পিব  করা ত   সটােকও  হণ করেছ। পুরােনর  ধান  বিশ   হল ঈ ের পরাভি  লাভ। 
ঈ েরর  িত িক গভীর ভােলাবাসা হেত পাের  সটােক কািহনীর মাধ েম বণ না কের পুরান এই পরাভি  
লােভর উে ে র িদেক  ঠেল িদে । ভি  সাধারণতঃ  ই ধরেণর একটা  বধী ভি  আেরকটা পরাভি । 
 বধী ভি  হল গ া ান করা, তুলসী পাতা খাওয়া, এত উপাচাের পূজা করা, এত জপ করা ইত ািদ। এখান 
 থেকই আধ াি ক পেথর যা া    হয়। িবিধপূব  ক পূেজা যারা    কেরিন তােদর  ারা  কান িদন 
আধ াি ক পু ষ হওয়া যােব না। পুরান িক  এই িবিধবাদীয় ভি র উপর  িতি ত নয়, পুরান দাঁিড়েয় আেছ 
ঈ েরর  িত  গাঢ় ভােলাবাসার উপের। ত  পুরান  থেক ঈ েরর  িত এই িনিবড় ভােলাবাসাটােক িনেয়েছ। 
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তাহেল ত   কাথায় িগেয় দাঁড়াল? ত  তার িবিধর পুেরাটা িনে   বদ  থেক, উপিনষদ  থেক িনে  িবেবক-
 বরাগ , রাজেযাগ  থেক িনে   দহ মেনর  ি করণ আর পুরান  থেক িনে  ঈ েরর  িত ভােলাবাসােক। 
ত  সাধনায় এই চারিট িজিনেষরই আব ক। ত  মেত চলেত হেল আমােক িবিধ পালন করেতই হেব, 
িবেবক- বরােগ র অ শীলন করেতই হেব,  ি  করেতই হেব আর ঈ েরর  িত ভােলাবাসা জাগােতই হেব। 
ত  মেত এই চারিট িজিনষই একসে  চেল। ত  ঈ েরর কৃপা লােভর জ  পু ষকােরর উপর খুব  জার 
 দয়।  চ া আমােক চািলেয়  যেত হেব, ঈ েরর ই ায় হেয় যােব এই ভাবটা ত  মেত এেকবােরই মানা হয় 
না। তে র যারা ভ , যারা ত  মেত সাধনা করেছ তােদরেক সব সময় বলা হয়  তামােক  তামার  চ া 
চািলেয়  যেত হেব।  চ া করার সােথ সােথ শরণাগিতর ভাবেকও আনেত বলেব। একিদেক  চ া করার কথা 
বলা হে  অ  িদেক শরণাগিতর কথা বেল বলা হে  –  াথ  না কর, মা তুিম কৃপা কর। িতনেট িজিনষ 
একই সােথ চলেছ, তে র সাধকেক এক িদেক তােক িদেয়  চ া করান হে , ি তীয় অ  িদেক শরণাগেতর 
ভাব আনেত বলেছ আর তৃতীয় তাঁর কৃপা  াথ  না করেত বলা হে ।  

 

কথামৃত যাঁরা িনয়িমত খুব গভীর ভােব অধ য়ণ কেরন তাঁরা  দখেত পােবন ঠা র ত  আর  বদা েক 
এমন ভােব এক সে  িমিলেয় িদেয়েছন  য,  বাঝাই যায় না  কানটা ত  আর  কান জায়গাটা  বদা । 
 সইজ  কথামৃত পড়েত িগেয় অেনেকর সংশয় হয়, আিম  চ া করব নািক ঈ েরর ই ার উপর  ছেড়  দব, 
নািক  ধু  াথ নাই কের যাব। ত  িক  এই ব াপাের পির ার – তুিম  চ া কের যাও, শরণাগত হও আর 
তাঁর কৃপার জ   াথ  না কের যাও। এই িতনেট একসােথ চেল, এখােন  কান ছাড়াছািড়  নই। মুখ  ভ রা 
 যমন বেল আিম আর িক করব, তাঁর ই া হেল হেব, ত  এেদর  কান পা াই  দেব না। পুরান মেত অেনক 
কািহনী আেছ  সখােন ‘তাঁর কৃপা হেল হেয় যােব’ এই ভােবর উপর  জার িদেয়েছ। অজািমল  ছেলর নাম 
 রেখিছল হির, মৃত ুর সময়  ছেলেক হির বেল  ডেকেছ তােতই তার হির লাভ হেয়  গেছ। ত  মেত এই 
ধরেণর িকছু হেব না। তে  এক সে  বানেরর ছােয়র  ভাব আর  বড়ােলর ছানার ভাব  েটােকই রাখেত 
হেব, সােথ সােথ বা া  ছেল  যমন মােয়র কােছ নােছাড়বা া হেয়  াথ  না কের ‘মা!  িট পয়সা দাও ঘ ুিড় 
িকনব’ এইটাও কের  যেত হেব। এক সে  এই িতনেটেক িনেয় ত  চেল। কারণ সাধেকর  য চরম উপলি  
হয়  সটা তাঁর ই ােতই হয়, তাঁর ই া ছাড়া হয় না। আমােদর মন অিত সাধারণ কখন এিদেক যাে  কখন 
ঐিদেক যাে , কখন এইটােক িব াস কের কখন ঐটােক িব াস কের।  সইজ  ত  এই িতনেটেকই িদেয়ই 
সাধনােত নািমেয় িদে । তুিম িনেজর  চ া চািলেয় যাও, ভগবােনর উপর সব  ছেড় দাও আর তাঁর কৃপার 
জ   াথ  না কর। এক সে  এই িতনেটই চলেব, এটা আেগ কের িনেয় পের ওটা করব তা হেব না, এক 
সে  চলেব।    

 

তে  চারিট পু ষােথ র সরলীকরণ  ভাগ আর অপবগ  
 ত  মেত জীবেনর উে    ভাগ আর অপবগ ।  ভাগ মােন হল এই জগেতর  ভাগ আর অপবগ  মােন 
মুি  বা  মা । চ ীেত এই  েটা শ  অেনকবার এেসেছ, মা  ভাগ আর অপবগ   েটাই  দন। তাহেল এখােন 
 বদ ও মহাভারত এবং ত  মেত জীবেনর উে ে র ব াপাের  কাথায় পাথ  ক ? আসেল জীবেনর উে ে র 
ব াপাের ত  ও  বদ-মহাভারেতর ব েব   কান তফাৎ  নই। জীবেনর উে ে র ব াপাের  বদ যা বলেছ, 
মহাভারতও তাই বলেছ আর ত ও তাই বলেছ।  বদ ও মহাভারত বলেছ জীবেনর উে   চারেট প ুষাথ   – 
ধম  , অথ , কাম আর  মা । ত  িক করল? চারেট পু ষােথ  র  থম িতনেট ধম  , অথ  আর কামেক একসােথ 
 ভাগ বেল িদল আর  মা েক বেল িদল অপবগ । এেদর সবারই  সই এক কথা জীবেনর উে   ধম  , অথ , 
কাম আর  মা । ত  যিদও বলেছ  ভাগ আর অপবগ  িক   ভােগর আবার িতনেট িবভাগ হেয় যায় – ধম  , 
অথ   আর কাম। িক  ত   য  কান  ভাগকেকই  ভাগ শে র মেধ   ফেল িদে ।  তামার যিদ  গ েক  ভাগ 
মেন হয় তখন  সটাও তে র  ভােগর মেধ  পড়েব। চাকিরেত আিম একটা  েমাশন চাইিছ এটােক আিম 
িকেসর মেধ   ফলব? মহাভারত মেত যিদ যাই তাহেল এই ই াটােক কািমনীর মেধ  ধরা  যেত পাের, 
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কা েনর মেধ ও ধরা যােব আবার নাম-যেশর মেধ ও গণ  করা যােব। ত  মেত অত ঝােমলায় না িগেয় 
 সাজা এক কথায়  ভাগ শে র মেধ   ফেল িদল। এবার তুিম িচ া করেত থাক এটা ধেম  পড়েছ, না কােম 
পড়েছ, না অেথ   পড়েছ। তে র এই িনেয়  কান মাথা ব াথা  নই।  য  কান জাগিতক  ভাগেক এক কথায় ত  
বেল িদে   ভাগ।  ভােগর িবপরীত হল অপবগ , জগৎ  থেক মুি ।  

 

ত  মেত যাঁরা সাধনা কেরন তাঁরা এই  েটা পান –  ভাগ আর অপবগ । ত  বেল িদে  তুিম  েটাই 
পােব, তুিম  কানটা চাইছ তুিম িঠক কর। তে র একিট অ তম  ধান  বিশ  , তে  একই ম  িদেয় সাধক 
 ভাগও  পেত পাের আর অপবগ  মােন মুি ও  পেত পাের। িকভােব এটা পাে  যােব?  ধু আমার স  টা 
পাে  িদেত হেব। আিম িঠক করলাম – আিম এক বছর িদেন এক ঘ া ‘ও ঁনমঃ িশবায়’ এই ম  জপ কের 
যাব।  কন করব? যােত আমার  ছেলর একটা চাকির হয়। যিদ এই ম  িস    র কাছ  থেক আিম  পেয় 
থািক তাহেল এক ঘ া ধের এক বছর  চুর িন া িনেয় জপ করেল আমার  ছেলর চাকির হেয় যােব। আমারই 
আেরক ভাই িঠক করল  স এই ‘ও ঁনমঃ িশবায়’ ম  িন া িনেয় জপ কের যাব।  কন জপ করেব?  স বলেছ 
আিম মােয়র কৃপােত মুি   পেত চাই।  এইবার আিম আর আমার ভাই এই একই ম  একই সমেয় বেস জপ 
কের যাি । এক বছেরর মেধ  আমার  ছেলর চাকির হেয় যােব আর আমার ভাই মােয়র কৃপা  পেয় যােব। 
এর সব  থেক ভােলা িনদশ  ন হল চ ীেত  রথ রাজা আর সমািধ  ব   দবীসূ ম জপ কের  যেত লাগল। 
জপ করার পর  দবী আিবভূ  তা হেয় বর িদেত চাইেলন। সূরথ রাজা বলেলন আিম সম  ভূম েলর রাজা হেত 
চাই, সূরথ তাই হেয়  গল। আর সমািধ  ব  বলল আিম মুি  চাই। সমািধ মুি  চাইেত তার মুি  হেয় 
 গল। সূরথ আর সমািধ একই ম  পাশাপািশ বেস জপ কের একজন  পল  ভাগ আেরকজন  পেয়  গল 
অপবগ । এইটাই হল তে র অ তম  ধান িবেশষ ।  বদ মেত আমােক আলাদা িজিনেষর জ  আলাদা 
আলাদা মে া ারণ করেত হেব। স ান চাই, আলাদা ধরেণর যে  আলাদা ম । শ েক মারেত হেব, আলাদা 
ধরেণর মে  য  করেত হেব, টাকা-পয়সা চাইিছ আলাদা ধরেণর য  করেত হেব। ত  মেত আমার  যটাই 
ল    হাক ম  একই থাকেব।  ধু স  টা পাে  িদেত হেব।  

 

রামকৃ  মঠ িমশেন িবিভ  সমেয় িবিভ  উপলে  ঠা েরর পূেজা করা হয়, একই ম  একই আচার 
িক   ধু স  টা পাে   দওয়া হয়। এটা আবার গীতার সে ও িমেল যাে   যমনিট আিম সাধনা করব 
 তমনিট আমার িসি  হেব। স  াসীরা যখন ম দী া পান তখন তাঁেদর স   থােক আিম  যন  মা  পেথ 
এেগােত পাির। এই স   কের তারঁা জপ ধ ান করেছন। তাই স  াসী  ভাগ করেত চাইেলও  ভাগ করেত 
পারেব না। স  াসী যিদ  ভােগর মেধ   নেম পেড়ন তাহেল বুঝেত হেব মে র  কান শি   নই। কারণ িতিন 
 য ঠা েরর জপ-ধ ান কেরেছন  সখােন  থম  থেক তাঁর স   িছল আিম  যন ঠা েরর  িত ভি  লাভ 
করেত পাির,  ীরামকৃে র  যন  ীিত পাই। এই উ  স  টা থাকার ফেল  য  কান স  াসী চাইেলও  কান 
িদন কািমনী-কা ন, নাম-যশ এ েলা  ভাগ করেত পারেব না। আর যখন তাঁর উ  পিব  ভাব িছল তখনই 
িতিন িঠক িঠক জপ-ধ ান কেরিছেলন। ত  মেত স   কেরিছেলন  য আমার ত াগ  বরাগ  হেব, ঈ েরর 
 িত ভি  হেব। তার ফেল  সই সময় তাঁর শি টাও  বেড়  গেছ।  কান স  াসীই এই স   িনেয় কখনই 
জপ করেত বসেব না  য  হ ঠা র আিম  যন ঐ রাজ মারীেক  পেত পাির। কারণ  থেমই তুিম স   
অপবেগ র কেরছ  সইজ   তামার  ারা  কান িদন  কান জাগিতক  ভাগ হেব না। এই কারেণ স  াসীরা 
কখনই সাংসািরক জীবেন সাফল  পােবনা। 

 

 তে র আেরকিট িদক হল, ত  মেত জপ বা সাধনার  ারা সাধক তাঁর   িলনীেক জা ত কেরন। 
  িলনী শি  জা তা হেল,  সই শি র  জাের তে র সাধক জগেতর  য  কান িজিনষ  পেয়  যেত পাের। 
যিদ জাগিতক সমৃি  চায় তাহেল জাগিতক সমৃি  পােব,  স যিদ আধ াি ক  ান লাভ করেত চায় তাহেল 
এই শি র  জাের  স আধ াি ক  ানও  পেয়  যেত পাের। তে র আসল উে   হল ত  ান। ত  ান 
িকভােব হেব? ম  িদেয়। ম টা িক? Science of mystic sound, আধ াি ক শে র িব ানেক বলা হয় 
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ম ।  যখােনই শি র পূজা হে   সই পূজা  কান না  কান ভােব তে র সে  জিড়েয় আেছ। শি  পূজা ছাড়া 
িহ েদর আর বািক যত পূজা হয়  সই পূজার যত উপাচার তার  ই তৃতীয়াংশ ত  মেতই অ ি ত হয়। 
তে র সব  থেক বড় কথা হল সাধারণ মা ষ তে  একই ম  িদেয়  ভাগ ও অপবগ   েটাই  পেত পাের  ধু 
স  টােক আলাদা করেত হেব।  

 

ত   িতমূলক না  ৃিতমূলক শা  

  য  কান ধম   চারেট  ে র উপর দাঁিড়েয় আেছ।  থম হল দশ ন, ি তীয় পুরান, তৃতীয় পূজা উপাচার 
আর চতুথ   ৃিত। এই চারেটর উপর  য  কান ধম   দাঁিড়েয় থােক। িহ  ছাড়া অ া  ধেম   এই চারেট    
িমেল িমেশ এক হেয় আেছ, আলাদা কের  বাঝার উপায়  নই।  যমন  কারান,  কারান মুসলমানেদর একমা  
ধম     বেল চারেটই এর মেধ  িমেশ আেছ। িক  িহ  ধেম  চারেটেকই আলাদা আলাদা ভােব     ভােব 
 বাঝা যায়। িহ ধেম র দশ ন দাঁিড়েয় আেছ উপিনষেদর উপর। পুরান আসেছ ইিতহাস-পুরান মূলক    
 থেক। সামািজক রীিতনীত আচার-ব বহার েলা আসেছ  ৃিত   ািদ  থেক,  যমন ম  ৃিত, রঘ ুন ন  ৃিত 
ইত ািদ। িহ ধেম র পূজা-উপাচার প িত েলা আসেছ ত   থেক। তে র ব াপাের এটা খুবই  ঃখজনক  য, 
যিদও িহ ধেম র যাবতীয় পূজা উপাচার ত   থেক এেসেছ িক  তখনকার িদেন ত   কউ অ শীলন করেছ 
 নেল সমাজ তােক ভােলা  চােখ  দখত না। তে র অেনক িকছু পুরােনর মেধ  চেল এেসেছ।  সই পুরােনর 
 ভাব যখন বৃি   পল তখন  সখান  থেক  সই িজিনষ েলা তে  আবার িফের এেসিছল। িহ রা ছাড়াও 
ত েক  বৗ রা িনেয়েছ,  জনরা িনেয়েছ। ত  এই সব ধেম  ঢুেক  স আবার  সই সব ধেম র অেনক িকছুেক 
িনেজর মত কের িনেয় আবার মূল তে  িফের এেসেছ। তার ফেল তে র সািহত  িবশালাকার হেয়  গেছ, 
পুরানেকও ছািড়েয়  গেছ।  

 

  বদেক  িত বলা হয়।  বদেক  কন  িত বলা হয় এর  কান স  র  নই। িহ ধেম   একটা িজিনষ 
হেয় যাওয়ার পর তার পিরভাষাটা পের আেস।  বদেক  িত বলা হয়, এই পিরভাষা পের পত লী িদেয়েছন, 
কারণ  েন  নওয়া হত বেল।  িত  কন বলা হে ?    মুেখ  শানা হয়। সব িকছু  তা   মুেখই  শানা হয় 
আর  যাগসূ ও  তা   মুেখ এেসেছ। তাছাড়া তখন  তা অেনক িকছুই এমনিক  ৃিতও  েন  েনই চলত। 
আর  সই িদক  থেক  বদও  তা পেরর িদেক  লখা হত, তা নাহেল এত পুিঁথ এেলা  কাে েক। আসেল  িত 
একটা পিরভাষা,  িত মােন  বদ। এরপর এই িনেয়  বশী কাটা- ছ ঁ ড়া করেত  গেল এর  কান  ল িকনারা 
পাওয়া যােব না।  

 

ম া মুলার যখন  বদেক নানান ভােব   ণীিব াস করেত  গেলন তখন এই একই সম া হেয়িছল। 
তখন একটােক যখন ধরেত যাে ন তখন অ  িদকটা িমলেছ না। ঐ িদকটা িঠক করেত যাে ন তখন এই 
িদকটা আবার  কান ভােবই দাঁড়াে  না।  উিন তারপর বাধ  হেয়  যমনিট পর রােত সাজােনা িছল 
 তমনিটই  রেখ িদেলন। আমরা সবাই জািন  বেদর চারিট অ  – ম ,  া ণ, আরণ ক আর উপিনষদ। অথচ 
   যজুেব েদ  থেম ম , মে র পেরই  সাজা উপিনষেদ ঢুেক  গেছ,  া ণ আর আরণ ক    যজুেব েদ 
উধাও। তাহেল আমরা  কাথা  থেক  বেদর এই সং া বার করব  য  বেদর চারিট অ ?  সইজ  বলা হয় 
এ েলােক িনেয়  বশী টানা  হঁচড়া করেত  নই,  যমনিট আেছ  তমনিট  মেন নাও। আমােদর পর রােত এই 
রকম বলেছ, ব    এইখােনই সব তক   িবতক  েক থািমেয় িদেত হয়। িক  মূল কথা হল  বেদর আেরকিট নাম 
 িত। এইট ু বেল িদেলই সব িকছু িমেট  গল। এরপর এর অথ   খুঁজেত  গেল মাথা খারাপ হবার  জাগাড় 
হেব। তাই  বেদর বাইের তখনকার শা ীয় যা িকছু িছল সবটােকই  ৃিত বলা হে । তাই  ৃিতর মেধ  পড়েব 
 বদ বােদ বািক  েলা – ইিতহাস-পুরান,  ৃিতমূলক শা । তার মােন  বদ ও উপিনষদ চেল  গল  িতর 
মেধ  আর ইিতহাস পুরান আর ম  ৃিত আিদ    চেল  গল  ৃিতর মেধ । এখন পেড় রইল ত ,  যখান 
 থেক ধেম  র সম  আচার উপাচার িলেক সরবরাহ হেয়েছ। ত েক আমরা িকেসর মেধ   ফলব?  িত না 
 ৃিত? এখােন আমার আপনার কথােত চলেব না। পর রােত িক বলেছ  সটাই আমােদর  দখেত হেব। 
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 বেদর পি তরা তে র অ গামীেদর বেল িদল চা াল। তে র পি তরা আবার বেল আমরা হলাম  বেদরই 
অ ।  কন  বেদর অ ? তাঁরা  দখাে ন  বদ  বিরেয়েছ   ার মুখ  থেক আর ত   বিরেয়েছ িশেবর মুখ 
 থেক, তাই ত ও  বদ।  তরাং আমােদর ত  হল  িত। অ  িদেক  ৃিতর ব াপাের তে র পি তেদর নাক 
উচঁ,ু আমরা  কন  ৃিত হেত যাব! তে র পি তরা  ৃিতেক বেল  ছাট আর ত েক  বদ পা াই  দয় না। এই 
ভােব ত  না হল  িত, না হল  ৃিত।  সইজ  ত  পুেরা একটা আলাদা   ণীর শা । তাই ত েক  িত বা 
 ৃিতর  কানটার মেধ ই গণ  করা হয় না, সরাসির ত  বেলই  মেন  নওয়া হয়।  

 

 বদ, উপিনষদ, সাংখ  ও পুরােনর সােথ তে র িমল ও অিমল এবং তে র কেয়কিট  ধান  বিশ   
 তে   েটা শ  আেস – একটা আগম আর আেরকিট িনগম।  বদেক বলা হয় িনগম আর আগম 
বলেত ত েকই বলা হত। পেরর িদেক আগম আর িনগম এই  েটা শ ই তে র জ  ব বহার হেত    হল। 
একিদেক ত  িনেজেক  বদ আধািরত মেন কের তার সে   স িনেজেক  িত বলেছ। আগম িনগম শ  
এেনও ত   চ া কেরেছ  বেদর মেধ  ঢুকেত িক   বেদর পি তরা তােতও ত েক  কান মেতই ঢুকেত 
 দয়িন। সব িকছুেক িমিলেয়ও যিদ  চ া কির তাহেলও িকছুেতই  বাঝা যােব না  বদ আেগ না ত  আেগ, না 
 েটা একসােথই চলিছল।  যখােনই দশজন মা ষ আেছ আর  যখােন  বেদর মত িজিনষ রচনা হে ,  সখােন 
 কান কথা-কািহনী  নই,  কান গ  কথা হে  না, এটা হেত পােরনা। িঠক  তমিন  া ণরা য -যাগ করেছ 
আর সাধারণ  লাক অ  িকছু উপাচার করেছ না এটা কখনই হেত পােরনা। িকছু না িকছু উপাচার  েত ক 
সমােজ থাকেবই।  সইজ  বলা হয় ত  আর  বদ একসে ই চেলিছল আর মােঝ মােঝ  জেন  কাথাও 
 কাথাও িমিলত হেয়েছ। এইভােব  েটা একই সােথ িব ার কেরেছ।  বদ  য িজিনষটা সবাইেক  শখােত 
চাইেছ ত  িক   সই একই িজিনষ  শখায়।  বদ  যটা বলেছ ইসলাম িক  িঠক  সই কথাই বলেছ না, একটু 
আলাদা বলেছ। বাইেবেলর   ে ও িঠক তাই হয়,  বেদর  থেক একট ুআলাদা হেয় যায়। িক   বদ যা 
বলেত চাইেছ ত ও িঠক  সই একই কথা বলেত চাইেছ।  যমন ও ঁ হল  বেদর সার, তে র সারও হল ও।ঁ 
তে র মূল ম ই হল ও ঁসি েদক  ।  সইজ   বেদর উে   আর তে র উে   এক। িক   বেদর পেথর 
সােথ তে র পেথ িকছু িকছু পাথ  ক  এেস যায়। ত  িক   বদেক সেব  া  বেল মেন কের। সেব  া  মেন করার 
পেরই বলেব বত  মান যুেগ  বদ চেল না। ঠা রও িক  এই কথা বলেছন, কিলযুেগ  বদমত চেলনা। আর 
আমরা যিদ মেন কির ঠা েরর আিবভ  ােবর পর  থেক সত যুগ    হেয়েছ, তাহেল এখন আর ত  মত চলেব 
না। কারণ সত যুগ হল  বেদর মত। অ  িদেক যিদ বিল এখন কিলকাল চলেছ তাহেল ত  মতই কিলযুেগর 
মত। যাই  হাক ত  বলেব  বদ    তম িক  বত  মান যুেগ চেল না। 

 

  বেদর একটা  ধান িশ া হল  াকৃিতক শি র উপর আিধপত  করা।  কৃিত মা েষর িব ে  চলেছ, 
এই  কৃিতেক জয় করেত হেব।  যমন অনাবৃি  হেল খরা হেব, নানা রকম  রােগর  া ভ  াব হেব, তখন  বদ 
বলেছ  কৃিতর এই শি েক জয় করার জ   তামরা পজ   য  কর। এই পজ   য  করা হেল  মঘ সৃি  
হেয় বৃি  হেব এবং খরা চেল যােব।  ামীজীও বলেছ By controlling nature external and 
internal। ধেম র কাজ হল এই external and internal  ক control করা। িক  external nature 
 কানটা? external nature বলেত  কৃিতেক  বাঝােত পাের। আর external nature মােন শম, দম, 
বাইেরর ইি য় আর মনেক িনয় ণ করা এই অেথ  ও হেত পাের। িক   বদ এক সে   েটােক িনেয় চলেছ, 
 তামার  ভতের  য অ ঃ কৃিতর শি  আেছ  সটােক কে  ােল আনেত হেব সােথ সােথ  তামার 
বিহঃ কৃিতেকও জয় করেত হেব।  ামীজী  যটা বলেছন  বদও িক  এই িশ াই িদে ।  বদ কখনই বলেব 
না  য তুিম িহমালেয় বেস ধ ান কের সমািধেত ড ুেব থাক আর এটাই  তামার জীবেনর একমা  উে  ।  বদ 
কখনই বলেব না  য, গরম পেড়েছ তুিম গরম স  কর। বরং বলেব তুিম শা  মেত অথ   উপাজ ন কের 
বািড়েত এিস  মিশন লাগাবার  মতা অজ ন কের গরেমর সময় এিস  মিশন লাগাও। ক  করেত কখনই যােব 
না। িক  স  াসীর ধম   গৃহ  ধম    থেক আলাদা। স  াসীরা গােছর তলায় বা  যখােন  েযাগ পােব  সখােনই 
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পেড় থাকেব। গৃহ রা  দখেছ আমার    যখন এইভােব আেছ আমরা তাহেল আর অ  ভােব িক কের 
থািক। এরাও তখন এই রকেমর হেয়  গেছ।  বদ  কাথাও বলেব না  য তুিম অভােব রেয়ছ  সটােক  মেন 
নাও,  তামােক শ রা আ মণ কেরেছ তুিম মাথা  পেত দাও।  বদ  কাথাও এই ধরেণর উে াপা া কথা 
বলেব না।  বদ িক বলেছ? এ  তামার  শম   এেক তুিম মােরা, তার জ  এই ম  িদেয় য  কর।  তামার 
রাজ খ চাই? তুিম এই য  কর। মৃত ুর পর  তামার ই েলােকর  খ চাই? তুিম এই য  কর। স ান হে  
না? এই য  কর। টাকা-পয়সা হে  না? এই য  কর। ক ণ বলেব না তুিম অভােব  থেক মর। এমন িক 
 বশী গরম পড়েছ, বষ া আসেছ তােত সাপ িবেছর উপ ব হেত পাের, ও েলােক তাড়ােনার ম ও িদেয় িদে  
যােত সাপ িবেছ েলা কােছ আসেত না পাের।  

 

 ত ও িঠক  বেদর মত সবাইেক external and internal nature  ক control করেত বলেছ। 
 বদ আর তে র আেরকটা  যটা িমল তা হল  েটাই হল খুব highly ritualistic। একটা ধম    য কত বড় 
ritualistic হেত পাের  সটা  বাঝা যায় এই  বদ আর ত েক  দখেল। ত  আগােগাড়া পুেরাপুির আচার 
সব    ধম  ।  বেদ  সামরস খুব বড় ভূিমকা পালন করত। এমনিক  বেদ অেনক েলা ম  আেছ  য েলা 
 সামরেসর উে ে ই রিচত। তে   সামরেসর জায়গাটা িনেয়েছ মদ। িহ ধেম র অ া  যত েলা পথ আেছ 
 সখােন এই ধরেণর রস ব বহােরর  চলন  নই। যিদও প গেব র ব বহার আেছ িক   সই রকম      নই 
যতটা  সামরেসর  বেদ আেছ আর তে  মেদর আেছ। তে র পি তরা এটােকই এখন  বেদর িব ে  যুি  
 দখায় আপিন এখন যখন য  করেত যােবন তখন  কাথাও  সামরস পােবন না, িক  ত  করেত  গেল মদ 
খুব সহজলভ ।  

 

  বদ মেত  দবীর  থেক  দবতার সংখ া  বশী িক  ত  মেত  দবী  বশী। এেদর  জেনর  য কত 
 দবী  দবতা আেছ  শষ করা যােব না। সব িকছুর  দব  দবী আেছন। এই  দবী  দবতারা ভ েদর  সবা 
 নওয়ার জ  অধীর আ েহ বেস আেছন। এখন যিদ  কাথাও পূেজা হয় তখন ইহ গ  ইহ িত  ইত ািদ 
মে র  ারা  দবী বা  দবতােদর আবাহন করা হয়। এ েলা  বদ  চলন কের  গেছ।  বেদর মেত  দবতােদর 
আবাহন করা হয় আর শি  মেত  দবীেদর আবাহন করা হয়। িক  এখন  বশীর ভাগ  য পূেজা  েলা হয় 
িবেশষ কের শ রাচায    য প   দবতার  চলন করেলন, সব  দবী  দবতােদর িমিশেয় এক রকম কের  দওয়া 
হেয়েছ।  যমন  ীরামকৃ েক ভগবান  েপ পূেজা করেছন তখন তাঁরা িকছু ম   বদ  থেক িনে ন িকছু ত  
 থেক িনে ন আর একই প িতেত করেছন। িক  মূল কথা হল – ঠা রেক আবাহন করা হেব, িতিন 
আসেবন, িতিন এেস বসেবন তারপর আপনার  য পূজা, অপ  ণ,  নেবদ  সব  হণ করেবন। এই িজিনষটােক 
ত ই  বিশ  চিলত কের িদেয়িছল।  য িজিনষটা আেগ  া ণরা  দবতােদর জ  করেতন আর িনেজরাই যা 
করার করেতন,  সখােন  বদ মেত  দবতারা এেস য  ভাগ  হণ করেতন। ত েত এেস একই িজিনষ হল, 
িক  তে  আর এটােক য  বলা হে  না, এখন এেক পূজা বলেছ।  বেদ  যটা য  িছল  সটাই এখন 
পূজােত  পা িরত হেয়  গেছ। এই পূেজার ব াপাের  বদ আর ত  আলাদা। যিদও পুরান  বেদর  থেক  বশী 
 ভািবত িক  পূেজার  য প িত  সটা পুরান ত   থেক  টেন িনেয়েছ।  সইজ  যখনই  কান পূেজা হয় তখন 
 সটা  েটা মেত হয়, একটা ত  মত আেরকটা পুরান মত। যখন আমরা ভগবান িব ুর পূজা করিছ, ভগবান 
িব  ু তা  বেদর  দবতা নন আবার তে রও  দবতা নন, িতিন পুরােনর  দবতা। তাই ভগবান িব ুর পূজায় 
 য ম ািদ পূজা হয়  সটােক বলা হয়  পৗরািনক পূজা। িক  এখন যতেকান পূজা হয় সব জায়গােতও এই 
িতনেট মেত িমিলেয় িমেশ হয় –  বদ মত, পুরান মত আর ত  মত।  বলড়ু মেঠর দূগ াপূজা খুব ভােলা কের 
ল   কির তাহেল  দখব পূজােত সব  দবতােকই আবাহন করা হে । একিদেক িব ুর আবাহনও হে , সব 
 দবী  দবতােদর আ াণ করা হে  আবার গেণেশর ই ঁরেকও আবাহন করা হে । িক  মে র  বিশ   সব 
  ে ই এক রকেমর।  সইজ  আমরা   েতই বেলিছ ভারেতর  যখােনই  য  কান পূজা  হাক না  কন 
 সখােন  ই তৃতীয়াংশ ত  মেতই করা হে । িক  শি র পূজা  যখােনই হে , মা দূগ া, মাকালীর পূজা 
 সখােন পুেরাটাই ত  মেত করা হয়।  ধু সর তী পূজাই  বিদক মেত অ ি ত হয়। িক   থেমই  ি করেণর 
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 য ম  উ ারণ হে   সটা আবার তে র ম ,  সইজ   কান পূজােকই তে র  ভাব  থেক মু  বলা যােব 
না। 

 

 তে র আেরকিট খুব    পূণ  িদক হল –  বেদ মূল অংেশ প বধ খুব      পেয়েছ।  বেদর এই 
প বধ তে  এেস খুব    পূণ   ান  পেয়  গল। যার জ  যত  দবীর মি র আেছ  সখােন প বিলর  থা 
আেছ। তে র প র সংখ াও অেনক  বেড়  গেছ।  যমন কামাখ ােত পায়রা বিল হয়, আবার  কান  কান 
জায়গায়  মােষর বা া বিল  দওয়ার  থা আেছ।  বেদর প বিলর  থা ত  িনজ  প িতর মেধ  আবি ক 
কের িদেয়েছ। িক   পৗরািনক মেত বিল  থা এেকবােরই  নই।  য  কান শি পূজা চ ী ছাড়া হেব না, অথচ 
চ ী হল মােক  ে য় পুরােনর অ গ ত।  সইজ  সব িকছু িমেল িমেশ ত  জগািখচুড়ীর মত হেয় রেয়েছ।  

 

 তে র আেরকিট খুব    পূণ  িবষয় হে  –  বেদর  বিশ    থেক তে র সব  থেক     পাথ ক  
হল ত  হল পুেরাপুির পরী াল  িব ান, অথ  াৎ এখােন তে র িকছু  নই, এখােন সব িকছু হােতনােত করেত 
হেব। আর  য ত  অ শীলন করেব  স িনেজ িনেজর জ ই করেব। পেরর িদেক এখান  থেক একটু সের 
এেস তে  পূজারী আর যজমােনর  থা িনেয় আসা হল। িক  িঠক িঠক যারা তে র সাধনা কেরন তাঁেদর 
সাধনা পুেরাটাই experimental। এই experimental করেত িগেয় তাঁরা  েটা িজিনষেক কাজ লাগান – 
একটা হল use of ritual ি তীয় use of energy work,  আমােদর শরীেরর  ভতের  াণশি  রেয়েছ বা 
এই িব   া  জুেড়  য শি র  খলা চলেছ এইটােক এনারা কােজ লাগান।  যমন বেলন, আজেক অমাব া, 
আজেক  কৃিত এই রকম আেছ, আজ খুব কের পূেজা করেত হেব, আজ পূিণ মা তাই এই রকম পূেজা করেত 
হেব। িতিথর সে  পূেজােক এনারা  যাগ কের  দন, কারণ িবিভ  িতিথেত  কৃিতর মেধ   য শি র 
তারতেম র  খলা চেল  সটােক তে  কােজ লাগান হে । সােথ সােথ শরীেরর  ভতের  য  ািণক শি  চলেছ 
 সটােকও তে র পূেজােত কােজ লাগান হয়।  

 

 তে র আেরকিট অ তম  বিশ   হল  ূেলর সাহােয  সূে  যাওয়া। তে  প -মকােরর  য সাধন হয় 
এই প -মকার হল এেকবাের  ূেলর  প। এই প -মকার হল মাছ, মাংস, মদ,  মথুন ও মু া। মু া মােন 
 ছাল ভাজা চাল ভাজা ইত ািদ িবিভ  ভাজা। এ েলা সবই  ূল িজিনষ, এই িজিনষ িলেক সমাজ একট ু
খারাপ  চােখ  দেখ, মেন করা হয় এ েলা সবই  ভােগর িজিনষ। িক  তে  এরই সাহােয  সূ   ের যাওয়ার 
 চ া করা হয়। এ েলাই  মাটামুিট তে র  বিশ  । 

 

 আমােদর পি তেদর মেধ  তে র ব াপাের নানা রকেমর মত আেছ। তার মেধ  একটা মত হল,  বদ 
এত উ  িজিনষ িক  তার মেধ  ত  ঢুকল িক কের! এই ব াপাের তাঁরা বলেছন, সমেয়র পিরবত  েনর সােথ 
সােথ  বিদক  থা প িত েলা অচল হেয়  যেত থাকল। একটা সমেয়  বিদক প িত পুেরাপুির ব থ   হেয় 
 গল।  থম কথা  বদেক  া ণরা িনেজেদর  ি গত কের িনেয়িছল। তারপর  া ণরা সমােজ এমন এমন 
সব িনয়ম কা ন চালু করেত    কের িদেয়িছল  সটা আর  সই সময় সমােজর পে  এেকবােরই 
যুেগাপেযাগী িছল না। কারণ  বেদর  থম অব া  থেক সমাজ  ই িতন হাজার বছর এিগেয়  গেছ।  যমন 
আজ  থেক হাজার বছর আেগ সম  বই  লখা হত হয় ভুজ পে  নাহেল তালপাতায়। সাধারণ  য প িত িছল 
তােত বাঁেশর একটা কলেমর ডগায় একটা  লাহার শলা বা িপেনর মত থাকত।  সটা িদেয় তালপাতার উপর 
 লখা হত। এরপর িকছু িকছু িজিনষ পুিড়েয় কােলা রেঙর কািল  তরী কের তালপাতার উপর ছিড়েয় িদত। 
তালপাতার  লখার মেধ  কািলটা জেম িগেয়  লখা েলা ফুেট উ ঠত।  সখান  থেক আে  আে  কািল িদেয় 
 লখার প িত চাল ুহল। এর অেনক পের কাগজ আিব ার হল। এখন যিদ  কান পূজার উপাচাের বলা হয় 
তালপ  ছাড়া এই পূেজা হেব না। িক  এখন  কাথায় মা ষ তালগাছ পােব,  সই তালগােছ  লাক উেঠ 
তালপাতা পাড়েব,  পেড়  স েলােক কাগেজর মত সাইজ কের কাটেব। একজন  জন করেত পারেব, 
সাধারেণর পে  এখন এত িকছু  জাগাড় কর অস ব।  বেদ িঠক এই সম া হেয়িছল।  বেদর  া ণরা  য 
িজিনষ েলা চাইিছল  স েলা তখন আর পাওয়া যাি ল না। ত  তখন বেল িদল, এই িনেয়  তামােক িকছু 
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ভাবেত হেব না, আমার এই  সাজা একিট ম  আেছ আর তার সােথ চালভাজা,  ছালাভাজা, মদ, মাংস, মাছ 
এ েলা হেলই হেয় যােব। বলার সােথ সােথ ত  সাধারণ মা েষর কােছ জনি য় হেয়  গল। সমেয়র সে  
যিদ তাল না রাখা হয় তাহেল সম া হেবই।  বদ িক  িনেজর আেগর অব ানেক আঁকেড় ধের বেল িদল 
আমরা সমেয়র সে  তাল িদেয় িনেজেদর পা াব না। ফেল সাধারণ মা ষ আে  আে   বদ  থেক সের 
আসেত    কের িদল। একমা  যারা খুব  গাঁড়া  া ণ িছল তারাই ধের রাখল। বািকরা ধীের ধীের ত  
মেতর িদেক আক ৃ হেয়  সখােন ঢুেক  গল। আবার যারা খুব বুি মান িছল তারা  বেদর অেনক িকছুেক িনেয় 
তে র মেধ  ঢুেক ত  আর  বদেক িমিলেয় নতুন পূজা প িত    কের িদল। এই পূজা প িতেত  া ণ বা 
পেুরািহেতর খুব একটা  েয়াজন হত না।  য  কউ এই পূেজা করেত পারেব,  ধু তুিম একটা ম   জাগাড় 
কের িনেত পারেল সবই করেত পারেব।  মেয়, শূ  সবাই করেত পারেব। এই কের ত  রাতারািত জনি য় 
হেয়  গল। তে র জনি য়তার এটা একিট  ধান কারণ।  

 

 আরও  যটা  বেদর পে  খারাপ িদক হল,  বেদ  য  বশীর ভাগ  াথ  না েলা িছল তার  য উে   
িছল  সটােক  লােকরা অেনক দীঘ  কালীন বেল মেন করত।  বেদর  বশীর ভাগ  াথ না হল  গ  াি । মৃতু র 
পর আমার িক হেব  সটা িনেয়  ভেব আমার এখন িক সম া দূর হেব! আপৎধেম র আেলাচনায় মহাভারেত 
িব ািম  ঋিষ চ ালেক বলেছন মৃতু র পর আমার িক হেব এটা একটা সংশয়পূণ  িক  এখন আমার বত  মান 
জীবনেক সামলােত হেব। ত  এখােন িক বলেছ? তুিম িক চাইছ? সমৃি ? এই নাও, এই ম  িনেয় জপ 
করেত থাক  তামার এই জীবেন এই  ােনই  তামার সমৃি  এেস যােব। অ  িদেক উপিনষেদর  য সাধনা 
 সটা সাধারণ মা েষর পে  খুব কিঠন। আর পুরানেক মেন করত সব গালগ । এখন অেনেক  যমন বেল 
রাম আর ক ৃ নােম আেদৗ  কউ িছেলন িক িছেলন না  ক বলেব। আেগকার িদেনও িকছু িকছু  লােকেদর এই 
রকমই সংশয় িছল। সাধারণ মা ষ চাইিছল পাকােপা  িকছু আর তার সােথ  সটা  যন সহজ হয় আর তার 
সে   বশ জাঁকজমক থােক। এই িতনেট িজিনষ ত েক জনি য় কের িদেয়েছ concrete, simple and 
glamorous। মা েষর এ েলাই চািহদা। ঠা র বলেছন বামুেনর গাি  খােব কম নাদেব  বশী আর  ধ 
 দেব  ড় ড় কের।  া ণরা খুব গরীব িছল বেল তােদর যখন গ   দওয়া হত তখন  া ণ বলেছ এই রকম 
গ   দেব  য গ  ঘাস কম খােব,  চুর নাদেব, মােন  গাবর িদেয় ঘর-বাড়ী যােত ভােলা মত িনেকান যায় 
আর  ধ  ড় ড় কের  দেব। মা ষ পূজাপালােত এইটাই চায়, আিম  যন পির ার  দখেত পাই আিম ফল 
পাি , খুব সহেজ পূজাটা  যন করেত পাির আর খুব আিভজাত  থাকেব। মা ষ এই রকম ধম  েকই  খাঁেজ। 

 

 এর আেগ আমরা বেলিছ  য তে  একই ম  িদেয়  ভাগও করা যােব আবার  যাগও করা যােব,  ধু 
স  টা পাে  িদেত হেব।  বদ  যমন একটা িনয়েম বাধঁা িছল,  সই রকম বা ীিক রামায়েণর পুেরাটাই 
একটা  িনয়ি ত িনয়েমর মেধ  বাধঁা িছল। িক  ত   সই রকম ভােব বাঁধা িছল না। সব িদক িদেয়ই তে র 
জনি য়তা অজ ন করার সম  রকেমর মশলা িছল। অ  িদেক িনয়েম বাঁধা না থাকার ফেল ত  চািরিদেক 
িব ার করেত    কেরেছ। িব ার করেত করেত ত  অ া   দেশও অ  েবশ কের  গেছ।  যখােন  যখােন 
 য  দেশ ত  িব ার কেরিছল  সই সব  দেশ িগেয় ত  আবার  সখানকার িকছু উপাচার,  থা আর দশ  নেক 
িনেয়  সখানকার মত ত  হেয়  গল। তারপর  বশ িকছু িদন ঘ ুের ঘ ুের  সই ত  নতুন  েপ আবার ভারেত 
িফের এল। িত ত হল পুেরা  বৗ  ধেম র  দশ অথচ এিদেক পুেরা িত ত এখন তাি কেদর  দশ হেয়  গেছ। 
তে র অেনক বই এখন িত ত  থেক এেসেছ, ভারেত  সই বই েলার  কান অি  ই  নই। িত েত এই 
বই েলা িত তী ভাষায় চলেছ। িত তীরা এ েলা  থেম সং ৃত  থেক িত তী ভাষায় অ বাদ কের 
িনেজেদর ধম  ীয়  ান িলেত সংরি ত কের  রেখেছ। এর পর রা ল সাং ৃত ায়েনর মত অেনক পি তরা 
িত েত  বৗ  ধেম র  াচীন পা ুিলিপ খঁুজেত িগেয় এই অ বাদ েলা  দখেত পান। এনারা তখন  সখান  থেক 
আবার সং ৃেত পুন  বাদ কের ভারেত আনেলন। সং ৃত  থেক িত তী ভাষায় আবার িত তী ভাষা  থেক 
সং ৃেত অ বাদ হওয়ার জ  এই বই েলার িনভ  রেযাগ তা অেনক কেম  গেছ। 
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 িত েত একটা ঘটনা আেছ, যিদও কতটা সত  বা িমথ া আমরা জািননা িক  িত তীেদর কােছ এই 
কািহনী খুব     সহকাের  চার  পেয়িছল। এই ধরেণর অেনক অেলৗিকক কািহনী িত েতর আনােচ কানােচ 
ছিড়েয় আেছ। এক গরীব িবধবা িছল। তার একিট  ছেল িছল।  ােমর জিমদার চালািক কের িবধবার যা 
জিম-জায়গা িছল সব দখল কের তার উপর খুব অত াচার কেরেছ।  সই িবধবা সবাইেক িদন-রাত বলেত 
লাগল আিম এর বদলা না িনেয় ছাড়ব না।  ছেলেকও তািতেয় যাে   তামােক এর বদলাটা িনেত হেব।  ছেল 
একটু বড় হেতই মা তােক পািঠেয় িদল ত  িশখেত।  ছেলিট  বশ িকছু বছর  ায় সাত-আট বছর ত  মেত 
সাধনা কেরেছ। সাধনা কের তে র অেনক   াক ম িজক িশেখ  ােম িফের এেসেছ।  ছেল িফের আসার পর 
তার মা সবাইেক বেল  বড়ােত    করল আমার  ছেল িফের এেসেছ এবার  দখ িক হয়। আর  ছেলেক  ধ ু
এক কথা বেল যাে  তুিম বদলা নাও।  

 

 সই সময় জিমদােরর বািড়েত একটা িবেয়র অ  ান িছল। বািড়েত অেনক  লাকজন জেড়া হেয়েছ। 
 ছেলিটও  সখােন িগেয়েছ। জিমদােরর বািড়র কা র সােথ িকছু একটা কথা কাটাকািট হেতই  ছেলিট একটা 
হাত িদেয় িক একটা ম  বলেতই িবেয় বািড়র ম েপ চািরিদেক আ ন  লেগ  গেছ। িনেমেষর মেধ  পুেরা 
িবেয় বািড়র প া াল পুেড় ছাই হেয়  গেছ। এত েলা  লাক মেরেছ বেল  ছেলিটরও পাপ  লেগেছ। িবধবা মা 
এখন গব   কের বলেছ এবার আমার বুকটা একটু ঠা া হল। এই কা  ঘেট যাওয়ার পর  ােমর সব  লাক মা 
আর  ছেলর আতে   াম  ছেড় পালােত    করল। কারণ সবাই তােদর  চােখর সামেন ঐ  ছেলর  মতাটা 
 দেখেছ। তে র এমন একটা শি  লাগাল  য মু েত  র মেধ  সব িকছু পুেড় ছাই হেয়  গল। এটাই তে র 
glamour। ওই মিহলা বািড়  থেক  বিরেয়েছ  দখেলই  লাকজন রা াঘাট  ছেড় আতে  পািলেয়  যত। 
এিদেক এত েলা  লাক মারা যাওয়ােত  ছেলটার মেন  কাথাও একটা অপরাধ  বাধ  জেগ উেঠেছ। তখন 
একিদন মােক বেল িদল আিম বািড়  ছেড় চেল যাি । মিহলা  ছেলেক অেনক কের আটকাবার  চ া করেলন। 
িক   ছেলিট মার কথা  নল না।  ছেলিট  কাথায়  য চেল  গল  কউ জানেত পারল না। তারপর  তা মা 
 ছেলর  শােক  ায় না  খেয়  খেয়ই মারা  গল। আর যখন মারা  গল তখন  ােমর  কউ তােক  পাড়ােতও 
আেসিন। িবরাট ল া কািহনী। এই কািহনী িত েত খুব জীব  ভােব পর রােত বেস  গেছ। 

 

তারপের  শানা যায়  ছেলিট পের নািক  বৗ  হেয় িগেয়িছল।  বৗ েদর একটা সম া হল, িনেজেদর 
 িতপি  আর আিভজাত   দখােনার জ  অ েদর খুব খারাপ কের  দখায়।  লাকিট এত বােজ িছল  সখান 
 থেক  স এত ভােলা হেয়েছ।  ছেলিট একজন নামকরা  বৗ    র কােছ িগেয় বেলেছ আিম এই রকম 
কেরিছ।    িজে স করেলন তুিম এই কােজর জ  খুব অ ত ?  ছেলিট বলল  াঁ।    তখন বলেলন 
িঠক আেছ, আমার একটা বািড় দরকার, তার আেগ তুিম এখােন একটা  াচীর  তরী কর।  সই  বচারী   র 
আেদেশ কা র সাহায  ছাড়াই িনেজ  খেটখুেট একটা ল া  াচীর বািনেয়েছ। পুেরা  াচীর  শষ হওয়ার মুেখ 
   একিদন  দখেত এেসেছ।     দওয়াল  দেখই  ছেলিটেক খুব গালাগাল িদেয়েছ, এটা িক একটা পাঁিচল 
হেয়েছ! আিম এই রকম পািঁচেলর কথা বিলিন। ভােঙা এই  াচীরেক।  স  বচারী তখন পুেরা  দওয়ালটােক 
 ভেঙ িদল।     দিখেয় িদেলন এই রকম কের বানাও।  ছেলিট আবার নতুন কের বানােত  লেগ  গল। 
আবার    এেস গালাগাল িদেয়  াচীর ভািঙেয় িদেয়েছন। এই রকম কের দশ বছর ধের  ধ ুবানাে  আর 
   এেস  ভেঙ িদে ন।  ছেলিট মেনর মেধ  অ তােপ দ  হেয়  শষ হেয়  যেত লাগল, আিম একটা 
 দওয়ালও িঠক ভােব বানােত পারিছ না। খাওয়া-দাওয়া িকছু  নই। এইভােব যখন এেকবাের  ভেঙ পেড়েছ 
তখন    এেস বলেলন  তামার  ায়ি   এবার পুেরা হেয়েছ। এবার তুিম  বৗ  ধেম  দী া িনেত পারেব। 
তাি কেদর এই কািহনী েলা তখনকার িদেন খুব  চিলত িছল।  

 

 ত  যখন িবেদেশ  গল তখন তােদর িনজ  ভাবধারা মেধ   সই  দেশর অেনক ভাবধার ঢেুক  গেছ। 
 যমন তারােদবী, আসেল তারােদবী হেলন  বৗ েদর  দবী। িক  তারােদবী িহ েদর কাছ  থেকই  বৗ েদর 
কােছ িগেয়িছল।  বৗ রা একজন তারােদবী বানােলন।  বৗ েদর কাছ  থেক ঘুের  সই তারােদবী আবার 
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িহ েদর কােছ িফের এেসেছ। কারণ এইসব স দায় েলার মেধ   িনয়ি ত বাঁধাধরা িনয়ম  কান িকছু িছল 
না, আিম এই বাধঁা িনয়েমর বাইের যাব না, এই ধরেণর  কান িনয় ন িছল না।  

 

  বশীর ভাগ তে   দখা যায় িশব পাব  তীেক মােন শি েক উপেদশ িদে ন। িক  উপেদশ  দওয়ার 
  ে   যখােন দশ  েনর িস া   েলা আসেছ  স েলা সব সময়  বদা   থেক  নওয়া হেয়েছ। আর ত  েলা 
সব সাংখ   থেক  নওয়া হয়। এটােকই আবার িশবতে  অথ  াৎ িশেবর মিহমােত িনেয় িগেয়  শেষ করা হয়। 
তার মােন, তে  সব সময় কািহনী    হেব িশব-শি  সংবাদ িদেয়, তারপর দশ  েনর কথা  সটাই বলেব  যটা 
উপিনষেদ বলা হেয়েছ এবং সৃি  ও তে র ব াপাের যা িকছু বলার  সটা সাংখ   থেক  নওয়া।  শষ করা হয় 
িশবতে , মােন পূেজা আিদ িদেয়।  সইজ  যত ণ সাংখ  আর  বদাে র দশ  ন িঠক িঠক না জানা থােক 
তত ণ তে র দশ ন  বাঝা যােব না। এর সােথ সােথ আসেছ তে র িবিভ  রকেমর উপাচার ও পূজা প িত। 
সাংেখ  এই ধরেণর  কান পূজা উপাচােরর  ান  নই, উপিনষেদও পূজার  কান  ান  নই। উপিনষদ আবার 
সাংেখ র সৃি  ত েক পুেরাপুির  হণ কের না। সাংখ  আবার উপিনষেদর  কান িজিনষই  নেব না। িক  তে  
এেস সাংখ  আর উপিনষেদর একটা সাম   ঘেট যাে । তে  আবার মে র িবরাট ভূিমকা িক  উপিনষদ 
আর সাংেখ  মে র  কান ভূিমকাই  নই।  

 

 ত  আর  ৃিতর মেধ ও অেনক তফাৎ। এমিনেতও ত   ৃিতেক খুব িন  দৃি েত  দেখ।  ৃিতেত 
সাধারণতঃ চারেট আ মেক মানা হয় –   চয , গৃহ , বাণ   আর স  াসী। ত  িক   ধু  েটা আ মেক 
মােন – গৃহ  আর স  াস।  ৃিতেত আবার চারেট জািতেক মানা হয় –  া ণ,  ি য়,  ব  ও শূ । তে  
এই চারেটর সােথ এরা আবার প ম একটা জািত িনেয় আেস যার পিরভাষা হল সামা ।   ৃিতেত  ষাড়শ 
সং ােরর কথা বলা হয় িক  ত  দশিট সং াের নািমেয় িদেয়েছ। সং ার মােন  ি করণ, গভ  াধান  থেক 
এেকবাের অে  ি  পয     েত কিট মা েষর জীবনেক এই দশিট সং ার িদেয়  ি  করা হয়। তে র দশিট 
সং ার  থেকই এেসেছ দশকম া ভা ার। িঠক  তমিন  ি করেণর আচারেকও ত  কম কের িদেয়েছ।  ৃিতেত 
 যখােন শ ূেক অেনক নীেচ কের  দওয়া হেয়েছ  সখােন ত  শূে র  ান অেনক উচঁ ুকের িদেয়েছ। নারীেক 
সতী করােক ত  পুেরাপুির িনিষ  কের িদেয়েছ। তেব আমােদর শাে   কাথাও সতীর উে খ পাওয়া যায় না, 
িক কের  য িহ   থােত সতীর ব াপার ঢুেক িগেয়িছল বলা যায় না। রাজা রামেমাহন রায়ও সতীদাহ  থার 
িব ে  আে ালেনর সময় এই কথাই বেলিছেলন শাে র  কাথাও সতী করার উে খ পাওয়া যায় না।  

 

িঠক  তমিন ত   ায়ি ে র িবধান েলােক অেনক সহজ কের িদেয়েছ। িক  ম  ৃিতেত  ায়ি ে র 
অেনক রকেমর কিঠন কিঠন  ায়ি    দওয়া আেছ। মা ষ  দাষ করার পর  য সাজা  দওয়া হত, ত  এই 
দ  িলেক অেনক নরম কের িদেয়েছ। ম  ৃিতেত সাজা েলা  ায়ি ে র মতই খুব কেঠার। িনেজর অজাে  
ভুলবশতঃ  য কাজ েলা কের  ফেলেছ  য েলা ধেম র িব ে   সই কােজর জ   ায়ি   করেত বলা হয় 
আর  দাষ হল সমাজ বা রাজার িব ে   জেন েন িকছু কাজ করা।   

 

ত  সািহেত র   িণিব াস 

 পুেরা ত  সািহত েক কেয়কিট ভােগ িবভািজত করা যায়। তার মেধ  একটা হল টাইপ। টাইেপর 
মেধ  আেছ ত , আগম, যামল আর িকছু িকছুেক বলা হয়  বৗ  ধম  ীয়  থা। িক  তে র খুব  চিলত িবভাগ 
হল ত , আগম আর যামল। এই িবভাগ িলর মেধ  খুব  বিশ পাথ  ক   দখা যায় না। তেব তে   য 
িবষয় িলেক িনেয় আসা হেয়েছ  স েলার পিরব াি  অেনক  বশী,  সই তুলনায় আগেম এেস এর পিরব াি  
অেনক কেম  গেছ এবং যামেল আরও কম। িব দজনরা বেলন তে র বই েলােত  ায় চি শ পিঁচশিট 
িবষেয়র উপর আেলাচনা করা হেয়েছ। আগমশাে  আেলাচনার িবষয় অেনক কম। আগেম িবষেয়র সংখ া দশ 
বােরািটর মেধ   নেম যায়। যামেলর িবষয় সংখ া আরও কেম যায়।  স যাই  হাক এই িতনেটেকই একে  
বলা হয় ত । ত  সািহত  এই িতনেটেক িমিলেয়ই বলা হয়।  
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 দশ ও কাল িদেয় যিদ িবভাজন করা হয় তখন তে র অেনক িবভাগ এেস যােব।  যমন একটা হল 
 করল ত ,  করল রােজ  আলাদা ত  অ সৃত হেয় আসেছ তােক  করল ত  বলা হয়। িঠক  সই রকম 
কা ীের  য ত  অ সরণ করা হয়  সটা আবার অ া  অংেশর ত   থেক পুেরাপুির আলাদা। পুেরাপুির 
আলাদা মােন অেনক    পূণ  দাশ িনক তে র ধারণায়  বশ িকছু পাথ  ক  রেয়েছ। আবার আেছ  গৗড়ত , 
বাংলা  দেশ এই ত েক অ সরণ করা হেয় থােক।  সই রকম মহািবলাসত  বেল একটা আ িলক ত  আেছ। 
যিদও এই ত  েলা আ িলকতার িদক  থেক আলাদা আলাদা, িক  কতক িল সাধারণ িজিনষ সব আ িলক 
তে ই িমেল িমেশ আেছ। এ েলা আর িকছু নয়, সাধক  থেমর িদেক হয়েতা এক ভােব সাধনা    
কেরিছেলন িক  সমেয়র পিরবত  ন সে  সে  সব িমেল িমেশ একাকার হেয়  গেছ।  থেমর িদেক  বেদর 
  ে ও িঠক একই িজিনষ হেয়িছল।  বেদর ঋিষরা  থেম  বেদর ঋচা েলা িনেয় হািজর হে ন। এরপর 
আরও ঋিষরা আসেছন তাঁরাও ঋচা িদেয় যাে ন,  সখান  থেক  বেদর সািহত  এত িবশাল হেয় যাি ল  য 
মুি েময় িশ েদর পে   বেদর এই িবশাল সািহত েক ধের রাখা অস ব হেয় যাি ল। পের  বদব াস এেস 
 বেদর ছড়ােনা  ছটােনা পুেরা সািহত েক একটা জায়গােত িনেয়   র কের সািজেয় িদেয় ঋ  , সাম, যজঃু ও 
অথব   এই চারেট ভােগ ভাগ কের িদেলন। চারেট ভােগ ভাগ কের  দওয়ার পর  বদব াস বেল িদেলন এরপর 
 থেক  বেদ আর  কান িকছু সংেযািজত করা যােব না। 

 

 তে র   ে   বদব ােসর মত  কান ঋিষ আেসনিন, িযিন সম  ত েক িতন চারেট  স    ণালীেত 
িবভাগ কের সািজেয় িদেয় বেল  দেবন  য এর পর আর তে  িকছু সংেযাজন করা যােব না। তার ফেল ত  
িদন িদন  বেড়ই চেলেছ। এখনও যিদ  কউ সাধনা কের  কান বই িলেখ ত  শ টা লািগেয়  দয়  সটাও তে  
সংেযািজত হেয় যােব। িক   কউ যিদ বেল আমার এই রচনাটাই  বদ, তখন  সটােক  কান ভােবই মানা হেব 
না। উপিনষদও অেনেকই িলেখ  গেছন িক  সব উপিনষদেকই  ামাণ  বেল  হণ করা হয় না।  যমন সব েশষ 
উপিনষদ হল আ ােহাপিনষদ, আকবর বা সাজাহেনর সময়  কউ একজন একটা উপিনষদ িলেখ এই নােম 
চািলেয় িদেয়েছ। উপিনষেদ  যমন বলা হয় সি দান ই সত , সবই সি দান , িঠক  তমিন এখােনও বলেছ 
আ াই সত , যা িকছু আেছ আ াই আেছন, যিদও উপিনষেদর  শলীেত  লখা। এখন এর  ব রা বেল 
 বেদর  য অংশ েলা হািরেয়  গেছ এটা  সই হািরেয় যাওয়ার অংশ।  বলুড় মেঠর খুব উ মােগ র একজন 
স  াসী  যমন িলেখেছন রামকৃে াপিনষদ। তে ও পেরর িদেক এইভােব অেনক িকছু রিচত হেয় তে র মেধ  
িমেশ  গেছ। 

 

 আগেমর আবার  েটা িবভাগ আেছ – আগম আর িনগম। িশব যখন শি েক উপেদশ  দন তখন 
তােক বলা হয় আগম। শি  যখন িশবেক উপেদশ  দন তখন তােক বলেছ িনগম। আগম ও িনগেমর 
ব াপাের পি তরা এইভােব একটা সং া িদেয়  রেখেছন। ত  আেলাচনার জ   য বইিটেক আমরা অ সরণ 
করব এর নাম মহািনব  াণত , যিদও ত  িক  আগম িনগেমর িদক  থেক এিট আগম। কারণ এখােন িশব 
পাব  তীেক বলেছন। তে র বই িলর মেধ  মহািনব  াণত  খুবই পূণ া । তেব কেব রিচত হেয়েছ  স ব াপাের 
 কউ িকছু বলেত পােরন না। অেনেক মেন কের এিট পেনেরা বা  ষাড়শ শতাি েত রিচত হেয়েছ। এই 
সময়কালটা যিদ িঠক হেয় থােক তাহেল একটা  িবধা  য ত  দশ ন এত িদেন একটা  সংব  ভােব 
সংগিঠেত  প  পেয়  গেছ। তে র এটাই সব  থেক বড় সম া এর দশ ন সংগিঠত নয়। তেব মহািনব  াণতে  
  িলনী ইত ািদর আেলাচনা খুব কম করা হেয়েছ।  

 

 আগেম িশব পাব  তীেক উপেদশ িদে ন আর িনগেম পাব  তী িশবেক বলেছন। তে র অেনক পি তই 
বেলন একিদেক আগেমর  বিশর ভাগই ত  দশ  েনর ত েক িবে ষণ করেছ আবার অ  িদেক আগম েলা হল 
তে র practical manual, িবিভ  উপাচার অথ  াৎ িকভােব ত  সাধনা করা হেব  স েলােকও বণ না করা 
হেয়েছ।  বেদর   ে   যমন যজুেব দ বেল িদে  এই যে র জ  এই ম  িঠক  তমিন আগম হল ত সাধন 
অ শীলেনর িনয়মাবলী। এই আগেমই ত , ম , য  ইত ািদ সব িকছুর িববরণ  যমন  দওয়া হেয়েছ তার 
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সােথ সােথ  ানেযাগ, রাজেযাগ, ভি েযাগ, ি য়ােযাগ ইত ািদ দশ  েনর কথাও বলা হেয়েছ। তে  ি য়া মােন 
পূজা উপাচার। আমােদর অ া  শাে  এই পূজা উপাচারেকই বলা হয়  বধীভি , তার মােন  বধীভি ই 
তে  িগেয় ি য়া হেয় যাে । ি য়ার সােথ আেস চিরয়া। চিরয়া মােন আরাধনা, তে  ি য়া আর চিরয়া 
 মাটামুিট এক সে ই ব বহার কের বলা হয় ি য়াচিরয়া। ি য়াচিরয়ার মেধ  িকছু িজিনষ আেছ  যটা পূেজােত 
িক ভােব আসেব আর িকছু িজিনষ হল আমার সামািজক আচরণ িক রকম হেব। আিম  কা   কাজ করব,  কা   
কাজ করব না এ েলা সব ি য়াচিরয়ার মেধ  আেস। এইভােব  দখা যায়  ান, ভি , কম   ও  যাগ এই 
চারেটই আগমশাে র মেধ  এেস  গেছ। তেব পত লী রাজেযাগ  যভােব বেলেছন  সভােব এখােন  নই, এই 
 যাগ তে র িনজ   যাগদশ ন।  সই রকম  ানেযাগ বা কম েযাগ পর রােত আমরা  য ভােব জািন  সইভােব 
তে   নই, এখােনও তে র িনজ  দশ  েনর আেলােক বলা হেয়েছ। িক  পির ার ভােব আলাদা কের িবভাগ 
কের  দওয়া হয়িন  য এই অংশটা রাজেযাগ, এই অংশটা কম েযাগ। সবটাই িমেলিমেশ একসােথ রেয়েছ। 

 

 এর বাইের আমরা ত শাে র আগেমর মেধ  অিত ীেয়র কথা পাব, সৃি  িকভােব হেয়েছ, সৃি র 
িব ার  কমন ভােব হেয়েছ তার িববরণ পাব, মুি র কথাও আেছ। এছাড়া ভি র কথা,  ােনর কথা, ধ ােনর 
কথা, দশ  েনর কথা আেছ।  ধু তাই নয় মে র কথা, মে র রহ  উ ঘাটেনর স ে  িবশদ ভােব বলা 
হেয়েছ। মে র সােথ সােথ িবিভ  যে র কথাও ত শাে  পাওয়া যােব। তে   েটা িজিনষ খুব    পূণ  
ভূিমকা পালন কের – একটা হল ম  আর ি তীয় য । ত  বই েলােত িবিভ  জ ািমিতক আকৃিত  দওয়া 
থােক এ েলােক বলা হয় য । বলা হয় ত  সাধক িবিভ  রকম যে র মাধ েম িবেশষ িবেশষ িস াই লাভ 
কের।  বিদক সমেয় যত রকেমর  বিদক উপাসনা িছল, যে র সময় যে র যত রকম  বদী িনিম ত হত 
 সখােনও এই যে র ব বহার িছল। তে র এই যে র  থা  সই  বদ  থেকই এেসেছ।  বেদর সময় যে র  য 
 বদী েলা  তরী করা হত  সখান  থেকই ভারেত বীজগিণেতর উ ব হেয়েছ। িক  তে র এই যে র  চলন 
 বেদর এইখান  থেক িনেয় আলাদা একটা তাৎপয   িদেয় অেনক দূর িনেয় চেল  গেছ। এছাড়া তে র অেনক 
 টাটকািদর  েয়াগ করা হয়,  যমন মারণ,  মাহন, উচাটন, বশীকরণ ইত ািদ। এছাড়া মি র িকভােব বানােত 
হেব, মুিত  বা  িতমা িকভােব  তরী করেত হেব, বািড়েত আিম িকভােব িক করব, িক করব না, সমােজর িক 
িনয়ম হেব, সামািজক উৎসব েলা িকভােব হেব এই রকম মা েষর  দনি ন জীবেনর  হন িজিনষ  নই যা 
তে  পাওয়া যােব না। 

 

 আগম আবার  মাটামুিট িতন ধরেণর বলা হয় – ১)  ব বত , ২) শা ত  এবং ৩)  শবত । যিদও 
ত  বলা হে  িক  এ েলার নামই আগম। এ েলােক কখন ত  বলা হয় কখন আগমও বলা হয়।  য নামই 
 হাক না  কন আগেমর এই িতনেট িবভাগ। এ েলা বলা হে  এটা  দখােনার জ  ত  সািহেত র কত 
িবশাল ব াি । এর মেধ  তে র একটা  ত  ধারা আেছ যােক বলা হয়  সৗরত । এই  সৗরত  আবার 
িতিরশটা আলাদা তে  িবভ , এেদর  েত েকর আবার আলাদা আলাদা িতিরশটা বই আেছ। এছাড়া 
 সৗরতে র িছয়ান ুইটা উপত  এবং  েটা যামল আেছ।  ব বতে র পচঁা রিট তে র বই পাওয়া যায় আর 
 েশা পাচঁ খানা উপতে র বই আেছ,  িড়িট ক  আেছ এবং একিট যামল আেছ। এেতই  বাঝা যায় তে  
কত বই আেছ।  সইজ  কা র পে  ত  দশ  নেক স ণূ  ভােব জানা  কান মেতই স ব নয়। কারণ জীবেন 
এত বই পেড়ই  কউ  শষ করেত পারেব না। সাধারণ মা েষর ধারণা ত  মােন  শােন একটা মরার খুিল 
িনেয় বেস পড়া। আদেপই তা নয়।  থেমই আমরা বেলিছ িহ েদর যত রকেমর পূেজা আেছ তার  ই-
তৃতীয়াংশ উপাচার ত   থেক এেসেছ।  ধু  বেদর  য িবেশষ য  েলা আেছ  সখােন তে র  কান িকছুেকই 
অ সরণ করা হয় না। এর বাইের সব রকেমর পূজােতই তে র  থা ও িনয়ম ব বহার হেয় চেলেছ। যামেলর 
 বিশ   হল এেত দশ  েনর িবষয় েলা অেনক কম আেলাচনা করা হেয়েছ। এ েলা এক ধরেণর িবেশষ বই। 
িকছু িকছু বইেয়র  শেষ যামল শ টা লািগেয়  দওয়া হয়,  যমন   যামল। যামল েলােত পূেজাপােঠর িদেক 
 বিশ  জার  দওয়া হেয়েছ।  

 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

22 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 বৗ েদর মেধ  তে র  ভাব ও তে র িবিভ  স দায় 

 একটা সময় তে র যখন খুব  সার হি ল তখন  বৗ েদর সাধনা প িত েলার  হণেযাগ তা সাধরণ 
মা েষর কােছ ন  হেয় যাি ল।  বদাে র  ানেযােগ  য িবচারপেথর কথা বলা হেয়েছ  সটাই  বৗ েদর 
ধ ান-ধারণােত হেয় যায় awareness, সাধকেক সব সময় সজাগ ও সেচতন থাকেত বলা হে । তুিম িক 
িচ া করছ, িক কথা বলছ ইত ািদ সব ব াপাের  তামােক সব সময় সেচতন ও সজাগ  থেক করেত হেব। 
 বৗ েদর অ া মােগ  সবটাই সম ক,  তামার কথা হেব সম ক,  তামার ব বহারটা হেব সম ক,  তামার িচ া-
ভাবনা হেব সম ক। সবটাই সম ক, মােন সব সময়ই  তামােক িবচার করেত হেব।  বৗ ধেম  যতই   র 
  র কািহনী থা ক না  কন, সাধারণ মা েষর জ   বৗ  দশ  ন কখনই হেত পাের না। উপিনষদও িঠক 
তাই, সবার জ  উপিনষদ নয়। আমরা যতই কেঠাপিনষদ আর ঈশাবাে াপিনষেদর  লকচার  িননা  কন, 
উপিনষেদর  ান  ভতের িকছুেতই আসেব না।  

 

 য  কান িজিনেষর  ান বা অ ভূিতর িতনেট িদক থােক – শ , অথ   ও  ান। শ  হল  ধু মা  
তথ , অথ   হল আিম বঝুেত পারিছ শে র অথ টা িক আর  ান বা অ ভূিত  যটা হয়  সটা  ভতর  থেক হয়। 
ঠা র খুব সহজ কের বেল িদেলন  কউ  েধর কথা  েনেছ,  কউ  ধ  দেখেছ আর  কউ  ধ  খেয়   প ু 
হেয়েছ। িতনেট আলাদা আলাদা অব া।  য  ধ  েনেছ,  সটা হেয়  গল শ ।  য  ধ  দেখেছ এটা হেয়  গল 
অথ  । িক   ধ  খেয় যখন   প ু হল তখন  সটাই হেয়  গল  ান। মা  ছেলেক ডাকেছ ‘খাবার  তরী হেয় 
 গেছ এেস  খেয় যা’। এখােন  থমটা হল শ । ি তীয়টা  ছেল বুেঝ  গল খাবার   ত, অথ টা পির ার হেয় 
 গল।  ছেল এবার বেস  খেয় িনল, খাদ টা তার শরীেরর কােজ  লেগ  গল। িঠক  তমিন উপিনষেদর 
ম  েলা আমরা  নিছ,  যমন ঈশা বা িমদং সব ং যৎ িক  জগত াং জগৎ, এরও িতনেট িদক আেছ – শ , 
অথ   আর  ান। আেগকার িদেন  া েণর  ছেল উপনয়েনর পর মাথা মুিড়েয়   গৃেহ িগেয়  স ঈশা বা িমদং 
মুখ  কের িনল, তখন এটা হেয়  গল তার কােছ শ । আেরকটু বড় হওয়ার পর আচােয  র ভা  পাঠ কের 
কের তার কােছ এই মে র অথ টা পির ার হেয়  গল। ভা ািদ পেড় অথ  টা পির ার হেয়  যেত পাের, িক  
তাও  বিশর ভাগ  লােকর কােছ অথ  টাও পির ার হয় না, শ েতই িচরকাল পেড় থােক। িক  যখন আরও 
গভীর ধ ান-ধারণা কের কের, তপ া কের কের  দখেত পায় যা িকছু আেছ সবই ঈ র, এই  বাতল তাঁরই 
 প, এই  াশ, এই  চয়ার- টিবল যা িকছু আেছ সব তাঁরই  প, এটাই  ান। এরপর আেরকটা অব া আেছ 
 সটােক বলেছন িব ান। িব ােন িগেয়  স িনেজেক সা াৎ  চতে র সােথ এক  দেখ। এটা অেনক উচঁু 
অব া, িক  আমরা এর অেনক নীেচর অব ার কথা বলিছ।  ােনর অব ােতও মা ষ  পৗছঁােত পােরনা। কারণ 
 ােনর অব ােত  যেত হেল মনেক এেকবাের    পিব  হেয় অেনক শি শালী হেত হেব।  সইজ  গীতা 
উপিনষদ শা  সাধারণ  লােকেদর জ  নয়।  

 

 মা েষর অত  ধয ও  নই আর অধ বসায়ও  নই। মা ষ চায় আিম হােতনােত  দখেত চাই আমার িকছু 
একটা হে । এক ঘ টা উপিনষেদর  লকচার  শানার  থেক মা ষ পছ  করেব কীত  েনর আসর জমােত, তার 
 থেকও  বিশ পছ  করেব নানা রকেমর উপাচাের পূেজা করেত। মা ষ এ েলাই চায়। কারণ উপিনষদ 
গীতার ত েক ধারণা করার মত  সই শি  মেনর  নই। যাঁেদর মেন শি  আেছ তাঁরা িচ ন কেরন িক  
যােদর মেন শি   নই তারা কাজ কের। চুপচাপ বেস থাকার  চেয় কাজ করা অেনক সহজ। একটা কািহনীেত 
আেছ এক বাবাজী সারািদন গােছর তলায় বেস থাকত, আেরকজন চাষী সারািদন মােঠ কাজ করত। চাষী 
বাবাজীেক খুব গালাগাল িদত – ব াটা সারািদন বেস থােক আর  লাকেদর কাছ  থেক খািল  ণামী িনেত 
থােক, আর আিম  খেট মরিছ। সাধুবাবা অেনকিদন ধের চাষীর কথা  েন আসেছ। একিদন সাধুবাবা চাষীেক 
 ডেক িজে স করেছ ‘ও ভাই! তুিম সারািদন  খেট িদেন কত মজুির পাও’?  লাকিট মজুিরর কথা বলল। 
সাধুবাবা চাষীেক বলল ‘আগামীকাল আিম  তামােক একিদেনর মজুিরটা  দব আর তুিম আমার কাজ কের 
 দেব’। পেরর িদন চাষী এেস বলেছ ‘বলুন আমােক িক কাজ করেত হেব’? ‘তুিম আমার পােশ বেসা’। 
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একটা আসন  দওয়া হল, তােত চাষী বসল। পাচঁ িমিনট হেয়  গল। চাষী িবর  হেয় বলেছ ‘কাজ িক করেত 
হেব  সটা বলুন’। সাধু বাবা বলেছন ‘চুপ কের তুিম বেস থাক’। দশ িমিনট হেয়  গল, আধ ঘ টা হেয়  গল। 
চাষী অৈধয   হেয় বলেছ ‘আের মশাই! আপিন কাজটা বলেবন  তা’। ‘বেস থাকাটাই  তামার কাজ, এটার 
জ ই  তামােক আিম আজেকর মজুির  দব’। এক ঘ টা হেয় যাওয়ার পর চাষী আর থাকেত না  পের বলেছ 
‘রাখুন মশাই আপনার টাকা! আিম চললাম’। সাধু বাবাও বলেছন ‘ যেত চাইছ যাও, এরপর িক  আমার 
নােম গালাগাল িদও না’। চুপ কের বেস থাকা  য কত কিঠন কাজ, যাঁরা বেস থােকন তাঁরাই জােনন। কারণ 
িচ ন সবার  ারা হয় না। যাঁরা উ তম পু ষ তাঁরা সমািধবান, তাঁেদর িচ াটাও  থেম  গেছ। তাঁেদর নীেচ 
যাঁরা তাঁরা গভীর িচ ন িনেয় থােকন। তাঁেদরও নীেচ যারা তারা সাধারণ িচ া-ভাবনা িনেয় থােক। িক  
শতকরা িনরান ুই জন মা ষ হল কিম  । এরা কাজ ছাড়া থাকেতই পারেব না, িকছু না িকছ ুকােজর মেধ  
জিড়েয় থাকেব।  কান কাজ যিদ না কের তাহেল বেস বেস হাত নাড়েব, পা নাড়েব।  

 

এই সম াটাই  দখা িদেয়িছল  বৗ  ধেম র সাধনা প িতেত, উপিনষেদর   ে ও একই সম া। 
উপিনষদ তার সম া স ে  খুব সেচতন িছল তাই তারা িক করল?  া ণ ছাড়া উপিনষেদর  কান ব াপাের 
কা র  কান অিধকার িদল না।  া ণ ছাড়া অ  কা র মেধ  উপিনষদ অধ য়ণ করার সং ারই  নই। তাও 
আবার িক রকম  া ণ হেব?  া েণর  ছেল  ভারেবলা  ান করেছ, খাওয়া-দাওয়া এেকবাের অিত সাধারণ, 
 বিশর ভাগ সময় হিব া  খাে , স  া-ব না করেছ,   গৃেহ সব ধরেণর কাজকম   করেছ, এই সব কের 
কের মনটা এেকবাের    পিব  হেয় যাে । একিদেক উপিনষদ মুখ  কের যাে , উপিনষেদর অেথ র উপর 
ধ ান-িনিধধ াসন করেছ। সাধারণ মা ষ এই ধরেণর তপ া করেতই পারেব না, তাই তােদর বেল  দওয়া হল 
 তামরা পূেজা-অচ  না কর, উপিনষদ  তামােদর জ  নয়। উপিনষেদর সীমােরখা এমন পয  ােয়  বেঁধ  দওয়া 
হল  য,  কান শূ  যিদ  বদ  েন  নয় তাহেল তার কােন গরম িশসা  ঢেল দাও। অব  কাউেক ঢালা হেয়েছ 
বেল  কান ঘটনা আজ পয    পাওয়া যায় না।  মা া কথা এটাই বেল  দওয়া  য তুিম বাপু উপিনষদ পােঠর 
 যাগ  নও কারণ  তামার মানিসকতা এখনও  সই  ের আেসিন  যখােন  গেল তুিম উপিনষেদর ত েক ধারণা 
করেত পারেব। িক   বৗ  ধেম  এই িজিনষটাই সবার জ  খুেল  দওয়া হেয়িছল। িকছু িদন  যেতই মা ষ 
উ  ত েক  হণ করেত পারেছ না। বািক যা িকছু করার আেছ  স েলা আবার  বৗ  ধেম  র স  াসীেদর করা 
িনেষধ, করেত  গেল আ ম  থেক বিহ ার কের  দেব। তখন এরা সবাই লুিকেয় ত  সাধনােত  নেম পড়ল। 
 বৗ  ধেম  আেরকিট সম া হল, তখনকার িদেন স  াসী হওয়াটা সমােজ খুব স ােনর ব াপার হেয় 
িগেয়িছল। মা-বাবারা বািড়  থেক  জার কের  ঠেল  ঠেল স ানেদর স  াসী বানােত    কের িদল। বাবা-মার 
এটা স ােনর ব াপার, অ  িদেক  ছেল স  াসী হেত চাইেছ না। িক  গােয়র  জাের এেদর স  াসী বািনেয় 
 দওয়া হল। এই িনেয়  বৗ  ধেম  তখন এক গভীর সম া  তরী হেয়িছল। তখন এই স  াসীরা  কামের 
গামছা  বেঁধ সব  নেম পড়ল ত  সাধনায়। ত  সাধনা করেল িক  িবধা? খুব কের মাংস  খেত পারেছ, মদ 
 খেত পারেছ,  মেয় মা ষ িনেয় রােতর অ কাের  শােন বা িনজ ন িনরালায় সাধনা করেত পারেছ। আ েম 
এ েলা  তা করেত পারেব না, তাহেল আ ম  থেক বার কের  দেব। এইভােব এরা একটা অিত     গাপন 
রহ ময় ত  সাধনার ধারােক  বত  ন কের িদল। এই ধারােকই বলা হয়  বৗ ত ।  বৗ তে রও আবার 
অেনক স দায় আেছ,  যমন ব যান। ব যান  বৗ তে র খুব নামকরা একটা স দায়।  

 

 িত তীরা মূলতঃ  বৗ , িক   বৗ েদর মেধ  ত  এেলা িক কের? আসেল মা ষ উ  িচ া িনেয় 
থাকেত পােরনা। মা ষ পারিছল না বেলই তে র িবিভ  উপাচারািদ এেস  গল।  ামীজীও বলেলন বেনর 
 বদা েক শহের িনেয় আসেত হেব।  ামীজী যখন ইংল াে  িছেলন তখন  জন ভ েলাক  ামীজীেক িজে স 
করেছন What are your rituals?  এই কথা  েন  ামীজী বলেছন We want rituals, জ   থেক মৃতু  
পয    rituals িদেয় মা ষেক  বেঁধ িদেত হেব rituals ছাড়া ধম   কখন চলেত পােরনা, আর rituals হে  
concretised philosophy।  সই সময়  বৗ েদর যারা স  াসী হেয়  গল তােদর অেনেকই  যাগ  নয়, 
অেনেক ই ার িব ে  স  াসীেত এেস পেড়েছ। এেদর আর িকছু করারও উপায়  নই। তখন তারা িক 
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করেব? ধীের ধীের তারা সবাই তে র মেধ  ঢুেক  গল। তে  ঢুেক িগেয় এরা এবার িনেজর মত িকছু করেত 
   কের িদল, কারণ তখন তে র  কান িকছুই িনিদ    ভােব বাঁধা িছল না। এ েলাই আবার পের ঘুের িহ  
তে র মেধ  ঢুেক  গেছ।  বৗ তে  িতনেট খুব নামকরা স দায় হল –       ১) ব যান, ২) সহজযান আর 
৩) কালচ যান। 

 ব যান ম , মু া আর ম ল এই েলার উপর খুব  জার  দয়। ম লও যে র মত িকছু ডায়া াম, ম  
হল  যমন বলা হয় ও ঁমিণপে    ঁ । মু া হল হাত িদেয় িকছু িকছু িজিনষ অি ত কের  দওয়া হয়। সহজযান 
আবার যত রকেমর  থা প িত আেছ, সব েলােক বাদ িদেয়  দয়।  যমন যত রকেমর মু া আেছ এ েলােক 
সহজযান বাদ িদেয়  রেখেছ। এরা  ধু মে র উপরই  জার  দয়, তুিম  য ম   পেয়ছ  সইটােক িনেয়ই তুিম 
সাধনা কের যাও। কালচ যান আবার এেদর  থেক আেরও অেনক ধাপ এিগেয় যায়। কালচ যান মু ত  , 
িতিথ, ন  ,  হ এ েলার উপর খুব  বিশ  জার  দয়। এইভােব কালচ যান  জ ািতষ িবদ ােকও সাধনার 
মেধ  িনেয় এেসেছ। 

 

 এ েলা সবই পর রা ভােব তে  চেল আসিছল। এেদর িনজ  শা ও আেছ। িক  এর বাইেরও 
আরও  বশ িকছু ধরেণর স দায় িছল, তার মেধ  একটা িছল  কৗল স দায়।  কৗল স দায়  কান িনিদ    
বাধঁাধরা দশ  নেক িনেয় চেল না। মৎে  নাথ বেল একজন বড় িস  সাধক িছেলন িতিনই  থম এই  কৗল 
স দায়    কেরিছেলন। এই রকম নাথ স দায় নােম একটা শাখা আেছ।  গার নাথ নােম একজন বড় 
িস  পু ষ এই নাথ স দায়  তরী কেরিছেলন। আবার একটা আেছ যার নাম  ব ব সহিজয়া। কথামৃেতও 
এই সহিজয়া স দােয়র উে খ পাওয়া যায়।  চত  মহা ভুর আেগ  থেকই এই  ব ব সহিজয়া স দায় 
বাংলা  দেশ  চিলত িছল।  ব ব সহিজয়ােত খুব মজার ব াপার হল এই স দােয়  ীরাধােক শি   েপ 
আর  ীকৃ েক ভগবান  েপ  হণ করা হয়।  ব ব সহিজয়ার বাইের অ  যত ত  আেছ সেবেতই িশব আর 
শি র  খলা। এই রকম অবধূত স দায় নােম আেরকিট নামকরা স দায় আেছ, এরা আবার নাথ স দায় 
 থেক  বিরেয়েছ। অ  িদেক বাউল স দায়রা  ব ব সহিজয়া স দায়  থেক  বিরেয়েছ। এই সব 
স দায় িলর িনজ   কান  াথিমক িনিদ    দশ  ন না থাকােত আর কেঠার িনয়ম-কা েন বাধঁা না হওয়ার জ  
যখন যার ই া হত একটা মত দাঁড় কিরেয় আলাদা স দায় কের িনত। 

 

  েত কিট স দায়ই আলাদা আলাদা পেথর িশ া  দয়। যার ফেল ত  এত িবশাল হেয়  গেছ  য 
ত েক সংে েপ দাঁড় করান খুব কিঠন। আমরা এখােন তে র স ে  একটা ধারণা যােত হেত পাের আর 
তে র ব াপাের আমরা এতিদন  য ভুল ধারণা  পাষণ কের এেসিছ  সটােক সংেশাধন যােত করা  যেত পাের 
 সটাই  চ া করা হে । তে র িবিভ  স দায়  য িবিভ  পেথর কথা বেল এ েলা হল  যমন  বদাচার, 
 ব বাচার,  শবাচার, দি ণাচার, বামাচার, িস নাথাচারী আর  কৗলাচার। 

 

ত  সাধনার িতনিট ভাব 

 ত  সাধনায় মূলতঃ িতনেট ভাবেক িনেয় চলা হয় – ১) প ভাব, ২) বীরভাব এবং ৩) িদব ভাব। ত  
দশ েনর আেলাচনা আর সাধনার কথা বলার সময় এই িতনেট ভােবর কথা বােরবাের আসেব। যত আলাদা 
আলাদা ত  স দায় আেছ তারা সবাই এই একটা জায়গােত এক, এেদর  য  ভতেরর ভাব  সটা এই 
িতনেটর মেধ ই ঘ ুরপাক করেব, প ভাব, বীরভাব আর িদব ভাব।  েত ক মা েষর মেধ  এই িতনেট ভােবর 
 য  কান একটা ভােবর মা া  বিশ থাকেব।  ামী সারদান   যমন লীলা সে  ঠা রেক িদব ভােবর বেল 
বণ না কেরেছন, ঠা েরর মেধ  প ভাব ও বীরভাব এেকবােরই িছল না।  

 

প ভাব 

যােদর মেধ  প ভাব  বিশ তােদর কােজর মাধ েমই ধম  ও অধম   হয়। আমরা যিদ এখন ত  সাধনা 
করেত যাই এরা আমােদর প ভােবর মেধ   রেখ  দেব। আমরা  য অেথ   কাউেক বিল তইু একটা প ,  সই 
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অেথ   এখােন প  বলা হে  না। প  মােন এখােন সাধারণ মা ষ। সাধারণ মা ষ যখনই  যমন  যমন ভােলা 
িকংবা খারাপ কাজ করেছ,  সই কাজ অ সােরই তার ধম   অধম   আেস। প ভােবর যত রকেমর কাজ, 
কথাবাত  া, িচ ন সবই বিহমু  িখ, অথ  াৎ এরা সব সময় বাইেরর জগৎেক িনেয়ই পেড় আেছ। এরা সব  দা িতনেট 
িজিনেষ বাঁধা থােক – ল া, ঘ ৃণা ও ভয়। ঠা র বারবার বলেছন ল া, ঘ ৃণা আর ভয় এই িতনেট থাকেল 
মুি  হয় না। ঠা র  য ল া, ঘৃণা আর ভয় এই িতনেটর কথা বলেলন এটা িতিন ত   থেক িনেয় মুি র 
িদেক িনেয় যাে ন। ল া, ঘৃণা আর ভয় িকেস থাকেব না? খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব বহার এইসব   ে  
ল া, ঘ ৃণা ও ভয়েক ত াগ করেত বলা হে  না। পাড়ার চ াংড়া  ছেলরা  মেয়েদর  দেখ িটটকাির করেছ 
এেত এেদর ল াও  নই, ঘ ৃণাও  নই আর ভয়ও  নই, তাহেল িক এরা মুি র পেথ চেল যােব? কখনই না। 
ভগবােনর নােম, ঈ েরর কাজকেম , িচ েন ল া, ঘ ৃণা ও ভয়েক ত াগ করেত বলা হে । সকােল গ া ান 
করেল আমার ঠা া  লেগ  যেত পাের, তার মােন আমার ভয় আেছ। আিম  ই বা  তুেল হিরনাম স ীত  ন 
কির তখন আমার ল ার ব াপার আসেব। আবার অেনেক ধেম র নােম  কান কাজ করেত বলেলই ঘ ৃণা আেস, 
কারণ কাল   মা   বেল িদেয়েছ ধম  হল আিফং। এখােন প  আর প ভােবর মেধ  িমিশেয়  ফলেল চলেব না। 
প ভাব মােন যার মেধ  ল া, ঘ ৃণা আর ভেয়র ভাব আেছ।  

 

 ল া, ঘ ৃণা ও ভয় যখন মা ষেক  বেঁধ রােখ তখন তার মনেক  স সব সময় সব িকছুেত জগেতর 
িদেক লািগেয় রাখেব। এই অব ায় মা ষ মেনর সম  আেবগজিনত ধেম র  ীতদাস হেয় থােক। ষড়িরপ ু
 েলা – কাম,   াধ,  লাভ, মদ,  মাহ ও মাৎসয  প ভােবর মা েষর মেধ  সব সময় থাকেব।  কউ যিদ বেল 
আমার অ   েলা  নই িক  ভােলা খাওয়া-দাওয়ার  িত  লাভ আেছ। িক  যিদ ভােলা খাওয়া-দাওয়ার  িত 
কা র  লাভ থােক তাহেল বুঝেত হেব তার মেধ  বািক পাঁচটাও আেছ। ছিটর একটা িরপুও যিদ থােক তার 
মােন  স প ভাব। তার মেধ  একিট না হেল ছিটই অ  িব র থাকেব। তার মােন সবটাই আেছ, ঐ একটা 
িরপুই তােক আবার এই পাচঁটা িদেয়  বেঁধ  ফলেব। তে   য প -মকার (মৎ , মাংস, মু া, মদ  এবং 
 মথুন) সাধনার কথা বলা হয়, প ভােবর সাধকেক  থেম এই প -মকার সাধন করেত  তা  দওয়াই হয় না 
এমন িক  শ   করেতও  দওয়া হয় না। প ভােবর সাধকেক মাছ, মাংস  খেত িনেষধ করা হে  না, িক  
সাধনা করার সময় প -মকার  ব  িদেয়  য সাধনা করা হয়  সটা এই প ভােবর সাধকেক করেত  দওয়া 
হয় না, এমন িক সাধনার সময় ছুঁেতও  দওয়া হয় না। প -মকােরর সাধনা যখন করা হয় তখন পুেরা পাচঁটা 
িজিনষেক িনেয়ই করা হয়, একটা িক  েটা িজিনষেক িনেয় করা হয় না।  

 

বীরভাব 

 ি তীয় হল বীরভাব। বীরভােবর সাধকরা রেজা ণী স   হেয় থােক। প ভাব তেমা ণী স  । 
বীরভােবর সাধকেক  চ  শি মান পু ষ হেত হেব। বীরভােবর সাধেকর মেধ  এই  তজ ও দৃঢ়তা থাকেব 
 য  স বলেব আিম আমার অ পাশ  েলােক পুিড়েয়  দওয়ার জ  আ েনর সে   খলা করব। আ ন িনেয় 
 খলাটা িক? এই প -মকার িনেয় সাধন। যারা বীরভােব আেছন তাঁরাই প -মকার সাধন করেত পারেব। 
ঠা র এক জায়গায় বলেছন আিম িক  বীরভােব সাধন কিরিন। অথ  াৎ প -মকার সাধন  যই অেথ   বলা হয় 
 সই অেথ  ঠা র সাধনা কেরনিন, এ েলা তে র অেনক ব াপার আেছ। বীরভােবর সাধকেদর আ িনয় ণ 
 মতা  চ , এত  মতা  য  কান িকছুর  েলাভন বা আকষ েণ তাঁর মন টেল যােব না। তাই বেল মদ  খেয় 
 দখেত যােব না  য আমার পা টলেছ িকনা। বীরভােবর সাধক জােন আমার পা টলেব না, িক  সাধনা িহসােব 
সাধক একট ুকারণ  ধা পান কের। বীরভােবর সাধকও জােনন  য আমার মেধ  পাশিবক বৃি  েলা রেয়েছ। 
এটা প ভাব নয়, কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ এ েলা বৃি   েপ আেছ, এই িরপু েলা পুেরাপুির  য সি য় হেয় 
আেছ তা নয় িক  বৃি  আকাের  থেক  গেছ। বীরভােবর সাধেকর স   হল এই বৃি  েলােক জয় করেত 
হেব। িক রকম জয় করেত হেব? আিম জািন আিম  চ  শি মান, এই নাও মাংস, এই নাও মাছ, এই নাও 
মদ। সব  খেলও আমার  কান িকছুই টলেব না। এইভােব মদ, মাংস, মােছর সাহােয ই কািটেয় ঐ 
বৃি  েলােক  ফেল  দওয়া হয়। বীরভােবর সাধেকর ব াপাের বলা হয়  য এেদর যা িকছু স  ,  য  কান 
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কােয  র  পছন যত রকম িচ া-ভাবনা হয়  স েলা সবই খুব পিব  হয়। এেদর কথাবাত  া খুব নরম  িম  
 মালােয়ম। শরীেরর গঠন খুব দৃঢ়। বীরভােবর সাধক সাধারণত ম ল ও  ভ কেম র  পছেনই  জার  দন। 

 

িদব ভাব 

 িদব ভােবর সাধক সব িকছু কামনা-বাসনার উে   চেল  গেছন। সব িকছুর উে   চেল  গেলও  কান 
একটা কারেণ চরম উপলি টা আটেক আেছ। উপলি র িঠক আেগর অব ায়  পৗেঁছ  গেছন। িদব ভােবর 
সাধক কথা খুব কম বেলন আর সচরাচর সবার  িত এনােদর একটা িনম  ল ভােলাবাসা থােক। িদব ভােবর 
সাধক খুব মননশীল, মেনর গভীরতম অ জ গেতই সব সময় িবচরণ কেরন। এেদর িদব ভােবর  কন বলা 
হে ? বলা হয়, িদব ভােবর সাধেকর মন  সব সময় অনািবল আনে  ভাসেত থােক। িকভােব আন  িদে ? 
বলেছ, মদ  আর  মথুন এই  েটার আন  এনারা সব সময় পাে ন। সাধারণ মা ষ একিট   রী নারীর স  
কের  য আন  পায় বা মদ পান কের  নশায়  য রকম আ   হেয় যায়, যাঁরা িদব ভােবর তাঁেদর এই একই 
অব া হয়। সাধারণ মা ষ বাইেরর ব েক অবল ন কের  য আন  পাে  িদব ভােবর সাধক তাঁর ইে র স  
কের  সটাই পাে  মেনর  ভতের। িদব ভােবর সাধক তাঁর ইে র িচ ায় এমন আিব  ভােব িনম  হেয় থােকন 
 য তাঁর মেধ  তখন একটা  ঘার  নশার মত আ   ভাব িবরাজ কের আর ইে র সাহচেয  র আনে  সব সময় 
মশ ল। ত  িবিভ  সাধনার প িতর মাধ েম প ভােবর সাধকেক বীরভােব িনেয় যায়, আর বীরভাব  থেক 
তােক িদব ভােব িনেয় যাে । বীরভােব এেস সাধেকর শি   চ   বেড় যায়।  স িনেজই িনেজর  ব  লতােক 
জয় করার জ  বলেব আমার খাওয়া-দাওয়া  িতর  ব  লতা আেছ? িঠক আেছ সাধনা কর, সাধনা কের মােক 
িনেবদন কের খাও। কালীপদ  ঘাষেকও ঠা র বলেছন ‘মদ খািবেতা মােক অপ  ণ কের খািব, িক  পা  যন না 
টেল’। িদব ভােবর সাধক প -মকােরর জায়গায় সৎ িচৎ আর আনে র িচ ােতই ড ুেব থােকন, এর বাইের 
তাঁরা আর  কান িদেকই যান না।  

 

 প -মকার সাধেনর   ে  প ভাব সাধকেক এ েলা  থেক দূের থাকেত বলেছ আর িদব ভােবর 
সাধক িযিন িতিন  ভতেরর আনে ই ম  হেয় আেছ তার জ  বাইেরর আর িকছু অবল েনর  েয়াজন হয় 
না। ঠা র িছেলন িদব ভােবর, িতিন িনেজও অেনকবার বেলেছন বীরভােব িতিন প -মকার সাধন কেরনিন। 
শরৎ মহারাজ অব  লীলা সে  উে খ করেছন  ভরবী  া ণী যখন ঠা রেক ত  মেত সাধনা করাি েলন 
তখন  ভরবী  কাথা  থেক এক যুবতীেক িনেয় এেস ঠা রেক বলেছন ওর  কােল বেস তুিম ইে র জপ কর। 
ঠা র যুবতীেক  দেখই জগ াতার ভােব সমািধেত লীন হেয়  গেছন। এর অথ   হল,  ভরবী ঠা রেক বীরভােব 
সাধন করােত চাইেছন িক  ঠা র চেল  গেছন িদব ভােব। ঠা র িক  বারবার বলেছন আিম বীরভােব সাধনা 
কিরিন। 

 

ত  মেতর িবিভ  পথ ও সাধনা 
 তে   মাট সাতিট পেথর উে খ করা হেয়েছ – এ েলা হল  বদাচার,  ব বাচার,  শবাচার, 
দি ণাচার, বামাচার, িস া াচার আর  কৗলাচার। এ েলার  ভতর বামাচার আর িস া াচার বীরভােবর 
সাধনার জ ।  থম িতনেট  বদাচার,  ব বাচার আর  শবাচার প ভােবর সাধেকর জ । যারা প ভাব 
 থেক বীরভােব আসার জ  সং াম করেছ তােদর জ  দি ণাচােরর সাধনা। দি ণাচার করার পর বীরভাব 
এেস যােব। যাঁেদর মেধ  িদব ভাব তাঁরা  ধু  কৗলাচার কেরন।  থম িতনেট  বদাচার,  ব বাচার আর 
 শবাচার খুব পুরেনা পথ। এই কিট পেথ নানান রকেমর অ ূত িনয়মাবলী ও শত    দওয়া আেছ।  যমন এক 
জায়গায় বলেছ,  য  া ণ সাধনা করেছ,  সই  া ণ সাধনার সময়  কান শূে র মুখ  দখেব না। আজেকর 
িদেন এেস এই িনয়ম পালন করা স ব নয়,  সই কারেণ এই পথ েলার জনি য়তা আে  আে  নীেচর িদেক 
চেল  গল। তার ফেল  শষ চারিট দি ণাচার, বামাচার, িস া াচার আর  কৗলাচার এ েলার জনি য়তা  থেক 
 গেছ। এর মেধ  আবার িস া াচার আর  কৗলাচারও িঠক মত ত  সাধনায় চলল না। কারণ  কৗলাচােরর 
জ   য ধরেণর িদব ভােবর সাধেকর দরকার  সই রকম অিধকারীর সংখ া কম হওয়ােত এটাও  সইভােব 
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চলল না। ত  পেথর িঠক িঠক জনি য় পথ িহসােব দাঁিড়েয়  গল বামাচার আর দি ণাচার। বািক িল নানান 
রকেমর িবিধ-িনেষধ িনয়ম-কা েনর  বড়াজােল আব  বেল জনি য় হেত পােরিন।  

 

তে র একটা বড় সম া হল,  য ধারা মা ষেক প  বািনেয়  দয়  সটােকই ধের িবপরীত িদেক 
 যেত বলা হয়,  যমন বলা হয় িবেষর ওষুধ হল িবষ। িঠক  সই রকম  য িজিনষ  তামােক প ভােব িনেয় 
এেসেছ  সই িজিনষটােক অবল ন কের তুিম ওপেরর িদেক চেল এস। মা ষেক  কা   িজিনষ প  বািনেয় 
িদেয়েছ? খাওয়া-দাওয়ার  লাভ,  ভােগর ই া, ইি য়  েখর ই া। এ েলার সাহােয ই  তামােক ওপেরর 
িদেক উঠেত হেব। এইখান  থেকই প -মকার সাধেনর ধারণার জ  হেয়েছ। প -মকার িক িক? মৎ , 
মাংস, মু া, মদ ও  মথুন। মা ষ মাে ই  ভাগ করেত চাইেছ আর জগেতর যাবতীয়  ভাগ  উপকরণেক এই 
পাঁচিটর  য  কান একিটর মেধ   ফেল  দওয়া যােব। বলেছন, এই পাঁচটােক অবল ন কের তুিম  ভাগ  থেক 
 বিরেয় এেস ওপেরর িদেক ওঠার  চ া কর। িকভােব করেব? এ েলােক মােয়র কােছ অপ  ণ কের দাও। এই 
 ভাগ  সাম ীেক সামেন  রেখ ভগবানেক অপ ণ কের জপ করছ, সাধনা করছ আর িনেজর মনেক এই  ভাগ 
 থেক িনয় ণ করছ এেতই তুিম এ েলার ঊে   চেল যােব। যার খাওয়া-পড়ার ব াপাের  কান আ হ  নই, 
কািমনীর ব াপােরও  কান আ হ  নই,  স এখন টাকা-পয়সা িনেয় করেবটা িক। তে  এটাই বলা হে , তুিম 
কািমনী-কা েনর আসি   থেক  বিরেয় উপেরর িদেক ওঠার  চ া কর।  থমটা হল কািমনী আর  ভাগ। 
কািমনী আর  ভােগর জ  দরকার কা ন। িক  তুিম  ভাগ িজিনষটােকই যিদ ত াগ কের দাও তখন কা ন 
িনেয় তুিম িক করেব?  

 

এখােন সাধেকর কথা বলা হে । যারা সংসাের আেছ তােদর দায়ী  আেছ, অেথ  র জ  তােদর  চ া 
করেত হেব। সাধক  কন অ সর হেত পারেছ না? কারণ এখনও তার  ভােগর িদেক দৃি  রেয়েছ। িকেসর 
 ভাগ? ইি য়  েখর  ভাগ। যিদ  কান রকেম খাওয়া-দাওয়া আর ইি য়  খ  থেক তার মনটােক তুেল  ফেল 
 দওয়া হয় তখন তার আর অেথ  র  কান  েয়াজন হেব না। মা ষ টাকা-পয়সার জ ই চািরিদেক ছুেট মরেছ। 
তার যখন আর  কান টাকা-পয়সাই লাগেছ না এইবার  স পুেরাপুির মনেক সি দানে  অেনক  বিশ কের 
একা  করেত পারেব। এখােন এেস সাধেকর সামেন আেরক সম া  তরী হয়। এখনেতা সাধেকর  কান কাজ 
 নই,  ধু ঈ ের মন একা  করা ছাড়া। এইবাের সাধকেক আল   াস কের  ফেল।  সইজ  ত  এত 
উপাচার আর িবিধবাদীয় িনয়ম িদেয়  বেঁধ িদেয়েছ যার ফেল সকাল  থেক সে  , বছেরর  থম িদন  থেক 
 শষ িদন পয    সাধক  কান  েযাগই পায়না  য  স অলস হেয় বেস বেস সময় কাটােব। 

 

 বামাচার ও দি ণাচাের সাধকেক বেল িদে ,  দেখা বাপু! তুিম িক  িমথ া ত াগ কেরা না, তুিম 
বা িবক ত াগ কর। তুিম  য বা িবক ত াগ কেরছ  সটা িক কের  বাঝা যােব? তুিম পূেজার সময় এ েলােক 
 ভাগ কর, িক  যখন  দখেব  তামার মন এই  ভােগর জ  চ ল হে  না, তার মােন এবার তুিম   ত। 
 বদা  আবার এই ধরেণর  ভােগর ব াপারেক মানেব না।  বদা  বলেব, আমরা জািন তুিম  ব  ল তাই তুিম 
যিদ এই  ভাগ ব   থেক িনেজেক দূের না রাখ তাহেল  তামার সম া  কান িদন দূর  তা হেবই না উপর  
 তামার অেনক সম া এেস যােব। এই ভােব  েটা পথ এেস  গল। একটা পেথ বলেছ যিদ  তামােক  যােগ 
এেগােত হয় তাহেল  ভাগ  থেক দূের থাক। যখন তুিম সব  জয়ী হেয় যােব তখন  তামােক  কান িকছুই বাধঁেত 
পারেব না। অ  পথ বলেব, এইভােব হেব না। তুিম এমিনেতই  ভােগ আব  হেয় আেছ, তাই এ েলােক 
তুিম যিদ একট ুএকটু কের  ভাগ কর তাহেল তুিম এ েলা  থেক  বিরেয় আসেত পারেব। রজনীেশর মত হল 
এই তে র মত। িতিন সব সময় উপিনষেদর িশ া িদেতন িক  তাঁর সাধনার প িতটা পুেরাপুির ত  মেতর। 
তুিম খুব কের  ভাগ কর,  ভাগ কের  তামার মন ভের যাক, তারপের  তামার  যাগ হেব। িক  বা ব   ে  
 য অিভ তা তােত বলেছ এইভােব কখনই হয় না। মহাভারেত যযািতর কািহনীেত এটাই বলা হেয়েছ, যযািত 
অেনক  ভাগ করার পেরও  দখেছ মেনর শাি  হে  না। ত   সইজ  মাঝামািঝ একটা পথ িনেয় এেসেছ। 
পূেজা করা হল, পূেজােত অপ  ণ করা হল,  সখান  থেক একট ু সাদ  পেল। ব স এইটু েত তুিম িনেজেক 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

28 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

িনয়ি ত রাখ। এটু  করার পেরও  তামার মন যিদ চ ল হয় তাহেল বুঝেত হেব উ  সাধনার জ  তুিম 
এখনও   ত হওিন। তাই  তামােক সাধনার মা া আরও বাড়ােত হেব। তুিম আেগ খুব মদ  খেত। এখন 
তুিম ত  মেত সাধনােত  নেমছ। মােয়র সামেন পূেজা কের মদ অপ  ণ করা হেয়েছ। ঐটা  দেখ  তামার মন 
িক চ ল হে ? যিদ হয় তাহেল  তামােক আরও সাধনা করেত হেব।  

 

 এর আেগ আমরা বেলিছ যারা বীরভােবর সাধক তােদর জ ই এই প -মকার সাধনা। এই  েটা 
িজিনষ মদ  আর  মথুেনর   ে  একমা  বীরভােবর সাধকেরই অ মিত আেছ, তারাই পূেজা িহসােব এই 
 েটা  ভাগ করেত পাের। প ভােবর জ  এই িজিনেষর  কান অ মিতই  নই আর িদব ভােবর সাধেকর  তা 
এই ব াপাের  কান আ হই  নই। ত  মেত যাঁরা আচায   বা    তাঁরা বেলন, মদ  আর  মথুেনর  ারা  খ 
অ ভেবর পর  তামার  য আন টা হে   সই আন টােক  রা কের তুিম ঈ েরর িদেক লািগেয় দাও। একটু 
মদ পান কের  তামার  য আন টা এল তখন  সই আন টােক তুিম ঠা েরর িদেক িনেয় যাও। এেত িক 
হেব,  তামার মেনর সম  ভাবটা ঈ েরর িদেক চেল যােব। এটাই ত  মত, তেব এটা  ধু মা  বীরভােবর 
সাধকেদর জ , প ভােবর সাধেকর জ  এটা িনিষ  আর িদব ভােবর সাধেকর এসেব  কান আ হই  নই। 
প ভােবর সাধকেক িনিষ  করা হে  শাে র িদক  থেক, িক   কউ যিদ কের তােক  তা  কউ আটকােত 
পারেব না। প ভােবর সাধক কখনই িনেজেক বলেত যােব না  য আিম প ভােব আিছ। অেনেক মেন করেছ 
আিম প ভাব  থেক  বিরেয় এখন বীরভােব চেল এেসিছ, আর তারপরই  স এইসেব ঝাঁিপেয় পেড়। 

 

 আেগ  যমন বলা হেয়েছ বীরভােবর সাধক আ ন িনেয়  খলা কের িনেজর ব ন েলােক পুিড়েয় 
 দওয়ার জ । বীরভােবর সাধকেদর মেধ  যার মনটা এখন  তরী হেয়  গেছ,    তখন তােক িকছু িনেদ শ 
িদেয় বেল  দন ‘তুিম এবার এই এই কর’।  যমন  তাতাপুির ঠা েরর কপােল কাঁেচর টুকেরা িদেয় আঘাত 
কের বলেছন ‘এই ব াথােত তুিম ধ ান কর’। িঠক  তমিন বীরভােবর সাধকেক    বেল  দন ‘ তামার এই 
 য আন  হে  এই আন টােক তুিম এবার ঈ েরর সে  লািগেয় দাও। এই ভাবটাই  তামার আনে  
পিরপূণ  মনেক ঈ েরর িদেক সহেজ িনেয় যােব। ত  িক  কখনই সাধনার অে র বাইের মদ পান করা বা 
নারীসে র অ মিত  দয় না।  ধু তাই নয়, ত  বলেছ  তামার যিদ   চয   ভ  হয়, তুিম যিদ  ধয  চু ত হও 
তাহেল  তামার শি   াস হেব আর সােথ সােথ  তামার জীবেনর পরমায় ুকেম যােব। এই ব াপাের তে র খুব 
কড়া মেনাভাব – সংযমহীন ব ি র শি  ও আয়ু কেম যায়।  সইজ  বলা হয় যারা  ব  ল, যােদর সংযম 
 নই তােদর জ  তে র সাধন নয়। এই িনেষধ বয় েদর জ ই নয়, কম বয়সী সাধেকর জ ও এই 
িনেষধা া  দওয়া হয়। ত  বেলই নয়, আধ াি ক সাধনার  য  কান পেথ এটা  ব সত   য, নারীস  আর 
শি   াস  েটাই পর র স ক   যু । পৃিথবীর সব ধেম  ই সাধকেক   চেয   উৎসািহত করা হয়। তেব ত  
বলেছ শি  সাধনায় এিগেয় যাওয়ার   ে  নারীরা সাহায  কের।  সইজ  সাধনার  য নারীরা সাধনায় 
এিগেয় যাওয়ার সাহায  করেছ তােদরেক সব সময় শি   েপ পূেজা করা হয়। তে র যত শাখা আেছ, তে র 
যত শা  আেছ সবাই এই ব াপাের এক মত। প -মকার সাধেন ত  নারীেক ব বহার করেছ িঠকই িক   সই 
নারীর  িত সব সময় অত     ার মেনাভাব রাখেত হেব। তাই নয়, ত  মেত বলেছ,  কান মিহলােক 
অপমান করা মােন অত   গিহ ত পাপকম  । মাংস আর মেদর ব াপাের তে র এই একই দৃি ভ ী। সাধনার 
বাইের মাংস ও মদ খাওয়ােক ত  কখনই উৎসািহত কের না। মহািনব  াণতে  প -মকারেক এেকবাের অ  
ভােব ব াখ া  দওয়া হেয়েছ। মহািনব  াণতে  মদেক অি তে র  তীক বেল  দখাে ,  সই রকম মৎ  হল 
জলত , মাংস বায়ুত , মু া পৃিথবী ত  আর  মথুন হল আকাশ ত । যারা ত  সাধনা কেরন এই পাচঁিটেক 
তাঁরা  দবীর  িত িনেবদন করার পর  সটােকই  সাদ  েপ  হণ কের। মহািনব  াণতে  এই পাঁচটা ত  
 দবীেক অপ  ণ করা হয়। এইভােব  য িজিনষ েলা সৃি র উপাদান, অথ াৎ সৃি ত   য তে র উপর দাঁিড়েয় 
আেছ এ েলােক িদেয় মােক পূেজা করা হে । 
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প ভােবর যারা তােদর মনটা এখনও খুব নীচু  ের পেড় আেছ। জগত- েখর িদেক যােদর এখনও 
মন পেড় আেছ ত  সাধনায় তােদর জ   চুর িবিধ-িনেষধ  দওয়া হেয়েছ, তা নাহেল মনটা িছটেক  বিরেয় 
যােব। এেদর সাধনা একটা িবেশষ ধরেণর হেয় থােক। সাধনা কের অেনকটা এিগেয় যাওয়ার পর সাধকেক 
বীরভােবর সাধনা  দওয়া হয়। বীরভােবর সাধক িনেজও বুঝেত পারেছ  য আিম  কান  কান জায়গায় আটেক 
যাি । তখন  য িজিনষ েলা ব েনর কারণ,  সই িজিনেষর সাহায  িনেয়ই তারা ব ন  থেক  বিরেয় যাবার 
 চ া কের।  হািমওপ ািথ িচিকৎসায়  যমন  য িজিনেষর জ  শরীের  কান ব ািধ বা ব িত ম  দখা  দয় ঐ 
িজিনষটাই মা া মত খাইেয় িদেল শরীেরর  সই ব ািধটা  সের যায়।  হািমওপ ািথর এটাই মূল িস া । 
সপ  দংশেন শরীের  য িবষি য়া হয়, ওই িবষি য়ােক ব  করার জ  সােপর িবষই আবার দরকার হয়, 
এ াি ট  ভনাম সােপর িবষ িদেয়ই  তরী। তে  িঠক এটােকই  নওয়া হেয়েছ,  য িজিনষ  তামার ব েনর 
কারণ, ব েনর কারণ মােন মেনর মেধ  সাংসািরক ভাব, সংসাের  ভাগ করার ই া এটাই ব ন। ত  বলেছ 
 তামার মেধ  সংসােরর  ভােগর ই া রেয়েছ? িঠক আেছ সাংসািরক  ভােগর িজিনষ েলা িদেয়ই  তামার এই 
ব নটা কাটান হেব। িক  আমরা  য অেথ   ভাগ বিল ত  িঠক  সই অথ   ভাগেক  নয় না।  থেমই যারা ত  
মেত সাধনা করেত আেস তােদরেক ত  বেল  দয় তুিম হেল প ভােবর,  তামার  ারা এখন  ভােগর িজিনষ 
িদেয় সাধনা হেব না। তুিম এখন িন া সহকাের খুব কের পূেজা অচ  নািদ করেত থাক। ত  খুব    কের 
বেল  দয় তুিম  য সর াম িদেয় পূেজা অচ  না করেব সব িকছু িনেজর হােত সং হ করেব, পূেজার যত 
রকেমর কাজকম   আেছ সব িনেজ করেব। অথ াৎ িনেজর হােত ফুল তুলেব, িনেজর হােত চ ন বাটেব, িনেজর 
হােত চাল, ফলমূল, বাসন  ধােব। সলেত পাকােনা  থেক  নেবদ   দওয়া পয    পূেজার সম  কাজ িনেজর 
হােত করেত হেব।  যভােব বলা হেয়েছ  সইভােব পূেজা অচ  না কের যাও আর  কান রকম  ভােগর িদেক মন 
 দেব না। এইভােব প ভােবর সাধকেক আেগ    হেত হেব। প ভাব মােন যারা তামিসক ভােবর। প ভােব 
সাধনা কের    হেয় তামিসক ভাব  থেক যখন রাজিসক ভােব চেল এল তখন তােদর বীরভােব সাধনা 
করেত বলা হেব।    এখন বুঝেত পারেছন এেক যিদ মাংস বা মদ খাইেয়  দওয়া হয় তােতও তার আর 
 ভােগর িদেক মন যােব না। ঐটু   ভােগেত  য আন টা হয়  সই আন টােক কােজ লাগান হয় ভগবােনর 
িদেক এেগানর ব াপাের। এরপর িদব ভােবর সাধক। িদব ভােবর সাধক খুবই উ েকািটর হন। ঠা র যখন 
ত  সাধনা কেরিছেলন তখন িতিন িদব ভােবই সাধনা কেরিছেলন। িদব ভােবর সাধকেদর সাধনার প িত 
আবার সবার জ  নয়, এনারা প -মকাের সাধনা কেরন না। ত  সাধনার সময় ঠা রেক যখন মদ  দওয়া 
হল তখন  সই মদ  দেখই তাঁর মন চেল  গেল কারেণ, কারণ  থেক  সই মহাকারেণ তাঁর মন পরম ে  লীন 
হেয়  গল। তাঁেক আর কারণ ধা পান করেত হল না। যারা বীরভােবর সাধক তারা ঐ মদটু  পান করেব, 
পান করার পর  য আেমজটা আসেছ,  সই আেমজটােক এবাের তাড়াতািড় ঠা েরর িদেক িদেয় িদে । 
িদব ভােবর সাধকেদর এটার  েয়াজন হয় না।  

 

তে র দশ  ন ও সৃি  ত  

 ত  মেত  শষ কথা, পরম সত  হেলন সি দান ।  বদ মেত  য সি দানে র কথা বলা হয় ত  
মেতও  সই সি দান ই  শষ কথা। ঠা র বলেছন  বেদ বলেছ ও ঁ সি দান    ঃ, পুরােন বলেছ ও ঁ
সি দান  ক ৃঃ এটাই তে  মেত বলেছ ও ঁসি দান  কালীঃ।  সই এক সি দান , সি দান েক যখন 
   বলেছ তখন  সটা  বদ মেত চেল যােব, যখন কৃ  বেল  দেব তখন পুরান মেত চেল যােব আর ত  
মেত বলেছ কালী। এইখােন উপিনষদ বা পুরােনর মেতর সােথ তে র  কান তফাৎ  নই। ত  সাধনা করেল 
আিম  কাথায়  পৗঁছাব? আর ত  মেতর  শষ কথা িক?  সই সি দান , সি দান  ছাড়া িকছু  নই। আমরা 
মেন কির ত  মেত  শষ কথা মা কালী, িক  তা নয়,  শষ কথা সি দান । ইসলােম  যমন বলেছ আ াই 
আেছন, আ া ছাড়া িকছু  নই। িহ েদরও িঠক তাই, সি দান ই আেছন, সি দান  ছাড়া আর িকছু  নই। 
তাই সি দান  আর আ ার মেধ   কাথাও  কান তফাৎ  নই।  কাথায় তফাৎ আেছ? ত  দশ ন আেলাচনা 
করেত করেত আমরা বুঝেত পারব  কাথায় তফাৎ। সামািজক ব ব া িনেয় এখােন  কান কথা বলা হে  না, 
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ত  কথা িনেয় বলা হে । ঠা র যখন সব মেতর সব ধেম র সাধনা করেছন িতিনও  সই এক সি দান েকই 
 দখেছন, িযিন আেছন িতিন ছাড়া আর িকছু  নই।  

 

 যিদও বলেছন সি দান  ছাড়া িকছু  নই িক  জগেত এত নাম- প  কাথা  থেক আর িকভােব 
এেসেছ। আমরা এখােন এত  লাক এক  হেয় শা  কথা  নিছ, িক  সবাই আমরা িনেজেদর আলাদা আলাদা 
মেন করিছ। এখােন একজন শা  আেলাচনা করেছন বািক সবাই  নেছন, তাহেল আচায   আর   াতােক িক 
কের এক বলব?   াতােদর মেধ ও কত তফাৎ রেয়েছ। একজন স  াসী আর একজন গৃহীর মেধ  কত 
পাথ  ক । আিম আলাদা আপিন আলাদা আবার অ  িদেক বলেছ আমরা সবাই এক। এই আলাদা  বাধটা 
 কাথা  থেক আসেছ?  বদা  বলেছ এই আলাদা  বাধটা মায়ার দ ণ হে । মায়ােত যখন সি দান  ঢাকা 
পেড় যায় তখন  সই এক সি দান ই নানান  েপ ও নানান নােম অিভব   হন। এই নানান  প আর 
নােমর অিভব ি টা িকভােব হয় এটােক সাংখ  মেত খুব   র ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ।  

 

আমােদর যত দশ ন আেছ তােত িবিভ  রকেমর মত ও ভাবন-িচ া িমেলিমেশ রেয়েছ। এখন আিম 
সি দান  বিল, আ া বিল, পু ষ বিল, ভগবান বিল িকংবা ঈ র বিল  যটাই বিল না  কন, একটা িজিনষ 
সবাই মানেছ। এটােক যিদ না মানা হয় তাহেল ধম   দাঁড়ােত পারেব না এবং িহ  মেত  সটা আর  কান 
দশ নই হেব না।  সটা হল  চত  স ার অি  েক  ীকার করা।  শষ কথা হল  চত  স া। তাহেল  চত  
স া আেছ আর তার সােথ জড় স া আেছ। আিম আিছ, আিম এই হাত-পা িবিশ  একিট মা ষ। আিম যখন 
মের যাব তখন আমার এই হাত-পা িবিশ  শরীরটা পেড় থাকেব। িক  যত ণ  বেঁচ আিছ তত ণ পির ার 
 বাঝা যাে   য আমার  ভতের একটা জীবনী শি  আেছ আর  চত  আেছ। যারাই ধম  ও ধেম  র দশ  নেক 
িনেয় আেছন তারা সবাই এই  েটা স ােক মােনন – িচৎ আর জড়।  সইজ  জীবমা েকই বলা হয় 
িচ ড় ি , যখন িচৎ আর জড় িমেল যায়।  

 

সৃি  তে র সব  থেক  চিলত ত  হল সাংেখ র সৃি  ত । সৃি  তে র  েটা মত, একটােক বলা হয় 
িববত  বাদ। সৃি  তে র আেরকিটেক বলা হয় পিরণামবাদ। পিরণামবাদ হল যখন একটা িজিনষ আেরকটা 
িজিনেষ পিরবিত  ত হয় তখন  সটােক বলা হয় িবপিরণমেত। িজিনষটা  য রকম িছল  সটা  সখান  থেক 
পিরবত  ন হেয় যাে , আর এই পিরবত  নটা বা িবক পিরবত  ন।  যমন  ধ  থেক দই হে , এটাই হল  েধর 
পিরবত  ন। কায   কারণ স েক    ধটা দইেয় িবপিরণমেত হে ।  ধটা যখন দইেয় পিরবত  ন হে  তখন এই 
 েটার মেধ   কান িমল বা স ক   থােক না। একটা কারণ আেছ,  সই কারণ  থেক একটা কায   হে ,  য 
কােয  র ফেল িজিনষটা পিরবিত  ত হেয় যাে । এটাই হল পিরণামবাদ। তার মােন আিম আর আপিন আেগ যাই 
থািক না  কন,  সখান  থেক আিম আর আপিন আলাদা হেয়  গিছ। আর আমার আপনার মেধ   য পিরণাম 
হেয়েছ এটা এেকবাের বা ব এবং সিত কােরর পিরবত  ন। আমার আর আপনার মেধ   য তফাৎটা  তরী 
হেয়েছ এটা এেকবাের বা ব এবং  ায়ী, এই ব াপাের  কান সে হ  নই। িক  মা ষ  েপ ভাবেল আমরা 
 জেনই সমান, ভারতীয় িহসােব আমরা  জেনই ভারতবাসী।  

 

  বদা  আবার এই পিরণামবাদেক মানেব না,  বদা  িববত  বাদেক  হণ কেরেছ।  বদা  বেল, তুিম যা 
িকছু পিরণাম  দখছ এটা িক  বা িবক পিরণাম নয়, এই পিরণামটা কা িনক( superficial), আভাস মা । 
 যমন জলেক  বিশ ঠা া করেল বরফ হেয় যাে  আর  বিশ গরম কের িদেল  সই জল বা  হেয় উেড় 
যাে ।  েটা   ে ই িক  থাকেছ H20। আিম বরফই িনই বা জলই িনই আর বা ই িনই সব   ে ই 
থাকেছ H20। এবার আিম যিদ কাউেক একটা বরেফর টুকেরা ছুেড় মাির তাহেল তার মাথাটা হয়েতা  ফেট 
 যেত পাের। আর যিদ কাউেক  সই বরেফর টুকেরােক গরম কের  ীম কে সড কের  দওয়া হয় তখন  স 
বুঝেতও পারেব না  য তার শরীের িকছু লাগেছ। অথচ সবটাই H20। এই  য অব ার পিরবত  ন, এটা িক 
বা িবক না আভাস মা ?  বদা  বলেছ এটা আভাস মা । তাহেল আমার আর আপনার মেধ   য তফাৎ 
 সটােক িক বলেব? এটাও আভাস মা । যিদ    করা হয় বরফ আর বাে র  য পিরবত  ন  দখা যাে  
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এটােক িক বলেব?  বদা  বলেব এটা নাম আর  েপর তফাৎ মা । একটার নাম বরফ আেরকিটর নাম  ীম 
আর তার  েপর পিরবত  ন আর িকছু িফিজক াল  পািট  র পাথ  ক  আেছ। এটােকই বলা হে  িববত  বাদ।  

 

 সারা িবে  যত দশ ন আেছ, ইসলাম,  ী ান আর এর সােথ িহ েদর অেনক মত আেছ,  যমন 
সাংখ  দশ ন,  যাগ দশ  ন,  ায় মত,  বশািষক মত সবাই এই পিরণামবাদেক িনেয়ই বলেছ। একমা   বদা  
িববত  বােদর কথা বেল। এটা আমােদর িক  ভােলা কের মেন রাখেত হেব এই পিরণামবাদ বা িববত  বাদ 
এ েলা সব  বদরই কথা।  বেদর কথা না হেল ভারেত  সই মত কখনই  কান িহ  মানেব না। একই ব াপার 
িক   বদ িজিনষটােক এইভােব  দখেছ, আেরকজন একট ুঅ  ভােব  দখেত িগেয় দশ  নটা পুেরা পাে  
যাে । 

 

 পিরণামবােদ  চত  শি েক বলা হয় পু ষ আর জড় মােন  কৃিত।  কৃিত সাধারণতঃ সাম  অব ায় 
থােক। িক  পু ষ মােন  চত  যখনই  কৃিতর কােছ আেস তখন  কৃিতর মেধ  একটা আেলাড়ন পেড় যায়, 
অথ  াৎ  কৃিতর সাম  অব াটা  ভে  যায়।  লাহার টুকেরার কােছ চু ক িনেয়  গেল  লাহা েলা  যমন নড়েত 
থােক িঠক  তমিন  চতে র কােছ এেলই  কৃিত নেড়চেড় ওেঠ।  কৃিতর সাম ভাব যখনই ন  হেয় যায় 
তখনই সৃি র  খলা    হেয় যায়। অেনক েলা  লাহার বলেক যিদ একটার উপর একটা সািজেয় রাখা হয় 
আর তার কােছ যিদ একটা চু ক িনেয় আসা হয় তখন বল েলার ব ােল  ন  হেয় সব মািটেত লাফােত 
থাকেব, এরপর একটার সে  একটা ধা া  খেত  খেত সারা ঘেরর মেধ  বল েলা ছিড়েয় পড়েব। এইভােব 
সৃি র  ি য়া চালু হেয়  গল। ইিতমেধ   য  চত   সও িনেজেক এই  খলার মেধ  জিড়েয়  ফেল। মেন করা 
যাক চ ুকটাও একটা বেলর আকৃিত। এখন সব  লাহার বল েলা যখন একটা একটার সে  ধা া  খেত    
কেরেছ তখন চ ুেকর বলটাও  লাহার বেলর মেধ  ঢুেক িগেয়  সও ধা া মারেত থাকেছ। ঐ পু েষর সে  
 কৃিত িমেলিমেশ একাকার হেয় এমন একটা িব ী কা  হেয় বেস  য ক নাই করা যায় না। িক  একটা 
জায়গায় িগেয়  থম ধা া  যটা িদেয়িছল  সই ধা াটা  থেম যায়।  সখান  থেক পু ষ আর  কৃিত আবার 
আলাদা হেত    কের। উপমার জ  আমরা ইেলে া ম াগেনটেক িনেয় আসেত পাির, একটা ইেলে া 
ম াগেনটেক একটু electrical impulse িদেয় িদেল  সখান  থেক  খলা    হেয়  গল। একটা  ের িগেয় 
electrical impuls ব   হেয়  গল।  যমিন ব  হেয়  গল তারপর  মােম টােম িকছু ণ চলেত থাকেব 
তারপর আে  আে  আেগর অব ায় এেস সব    হেয় যােব। এই  কৃিত  থেকই নানান রকম কায      হয়। 
কায      হওয়া মােন  কৃিত  থেক একটার পর একটা িজিনষ  বেরােত থােক আর  সখান  থেকই আমােদর 
 দহ, মন, ইি য় সব সৃি  হয়। এর মেধ ই  সই  চত  বা পু ষ অব ান কের থােক। সাংখ  মেত প ুষ 
অন  আর  কৃিতও অন । এখােন অন  মােন সংখ ায় বলা হে । তার ফেল পু ষ আর  কৃিতর িমলনও 
অন । তাই সৃি রও  কান িদন নাশ হেব না। িকছু পু ষ  য  কৃিতর সে  িমেল  গল, িকছু িদন পর তারা 
আবার আলাদা হেয়  গল তখন অ  প ুষ আর  কৃিতর লীলা  খলা চলেত থাকেব।  

 

  বদা  মেত পু ষ আর  কৃিতর সংখ ার এই অন টা পাে  যায়। সংখ ার অন টা সের িগেয় হেয় 
যায়  ধু অন । অথ  াৎ িযিন আেছন িতিনই আেছ, িতিন ছাড়া আর িকছু  নই, িতিনই একমা  স া। িক  
সাংখ  মেত আমরা পাি   েটা স া, প ুষ আর  কৃিত বা  চত  ও জড়। তাই এেদর মতেক বলা হয়   ত 
মত।  যখােন  েটা স ােক  হণ করা  নওয়া হল  সটাই   ত মত।   ত মেতও অেনক রকেমর িবভাজন 
এেস যায়।  যমন ইসলাম ধেম  আ া আলাদা আর তাঁর সৃি  আলাদা এই  েটার  কান স ক    নই। িক  
 সই ভগবানই হেলন এক আর তাঁর সৃি টা তাঁর  থেকই  বিরেয়েছ, যিদও আলাদা বলা হে । একিদেক   ত 
মত অ  িদেক ভগবান এক, আ াই আেছন। তাই এই মতেক বলা হয় এেক রবাদ। সাংখ  মেত আবার 
ঈ র বেল িকছু  নই তাই সাংখ েক এেক রবাদ বলা যায় না।  ী ান বা ইসলাম মেত বলা হয় – একজন 
ভগবান আেছন, িতিন রাজার মত বেস আেছন। িতিন বলেলন সৃি   হাক, সােথ সােথ সৃি  হেয়  গল। িক  
 সই আ া বা গড িতিন তাঁর এই সৃি র মেধ  ঢুকেছন না। িকছু িকছু  ী ানেদর মত হল ভগবান মা েষর 
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মেধ  ঢুেক আেছন, িতিন  ভতেরও আেছন বাইেরও আেছন। িহ েদর   ত মত এেদর  থেক পুেরাপুির 
আলাদা।  ী ান বা ইসলাম ধেম  ভগবান হেলন একজন শাসনকত  ার মত। িহ েদর   ত মেত ঈ র তা নয়। 
অেনক িদক  থেক িতিন আলাদা,  ধু আলাদাই নন, িতিন আবার নানা রকেমর  প ধারণ করেত পােরন। 
িতিন এক হেয়ও অেনক হেয়  যেত পােরন।  সই ক ৃ িশব হেয়েছন  সই ক ৃ আবার   া ও িব  ুহেয় 
আেছন। এই ধারণােক মুসলমানরা কখনই মানেব না। তারা বলেব আমার আ াই আেছন আ া ছাড়া আর 
িকছু  নই। যারা আেছ তারা আ ার নীেচ আেছ,  যমন এ ে ল, ফির া  েপ আেছ। িক  িহ রা বলেব 
ভগবান এক,  সই ভগবানই িব ু, িতিন আবার নানান  েপ  িতভািসত হন।  ীকৃ  অেনক  েপই থাকেত 
পােরন, িবিভ  যুেগ িবিভ  অবতার হেয় থাকেত পােরন। ইসলাম ও  ী ান ধম  েক তাই বলা হয় 
এেক রবাদ। িহ েদর মা াচােয  র   তবাদেকও মেন হেব  যন এেক রবােদর কথাই বলেছ, িক  আসেল 
এটােক এেক রবাদ বলা যােব না। িতিন এক আর িতিনই িনেজেক অেনক হেয়  দখাে ন, আর অেনক হেয় 
 য  দখাে ন এটা বা িবক। অ া  ধেম  র সােথ িহ েদর এইখােনই পাথ  ক  হেয় যায়।  

 

 ঈ র  থেক  য এই জগৎেক  দখিছ এটােক পুেরাপুির বা ব  দখিছ। সম া হল, ঋিষরা ধ ােনর 
গভীের িগেয় যা  দখেছন আমরা বলেত পারেবা না িতিন িক  দখেছন। তারপর িতিন ধ ােনর গভীর  থেক 
 নেম এেস িশ েদর মুেখ  যটা বলেছন  সটাও    নয়। কারণ তাঁেদর অ ভূিতেক ভাষায়  কাশ করা যায় 
না। তাঁর িশ রা এখন ঋিষর মুখিনঃসৃত বাণী েলা  েন  য  যরকম বুেঝেছ  সই  সইভােব িলিপব  কের 
িদেয়েছ। যারা িলিপব  কেরেছ তারাও আবার  সই রকম অ ভূিতস   নয়। ি তীয় সম া হল, যুি  িদেয় 
যখন  কান ত েক এিগেয় িনেয় যাওয়া হেব তখন আবার অেনক রকেমর সম া এেস দাঁিড়েয় যােব।  যমন 
এেক রবােদর ঈ রেক বলা হয় িতিন ক ণাময়, দয়াময় ইত ািদ। অ  িদেক জগেতর চািরিদেক  দখিছ 
মা েষর  ঃখ- দ  শার অ   নই, অশাি র  শষ  নই, গরীেবর আহার  নই, িচিকৎসা  নই, বাস ান  নই। 
িনরীহ মা ষেক িনিব চাের হত া করা হে , অ ায় অিবচার হেয়ই চেলেছ। এ েলা কার ই ােত হে ? 
ঈ েরর ই ােতই হে । তাহেল িযিন এত ক ণাময়, দয়াময় িতিন এত ক   কন  দেবন? তখন বলেব, ক , 
লা না ঈ েরর দয়া  েপ আসেছ। িক  আমার  তা এই রকম দয়া লাগেব না। আমরা দয়া বলেত মেন কির 
আমােদর মেনর মত সব িকছু চলেব, দয়া বলেত বুিঝ আমরা  খ সমৃি েত পিরপূণ  হেয় জীবন অিতবািহত 
করব। িক  আমােদর মেনর মত  তা িকছুই হে  না। এই সব  ে র উ র এরা কখনই িদেত পােরনা আর 
 দওয়াও যায় না।  

 

 এই ধরেণর ভগবােন যােদর িব াস তােদর কােছ অেনক সম া এেস যায়। িঠক  তমিন দশ েনর 
িদক  থেক পিরণামবােদও অেনক ধরেণর সম া এেস যায়। শ রাচায  , যাঁেক বলা হয় ভারেতর    তম বুি  
স   ব ি  । বার’শ বছর আেগ িতিন শাে র  য যুি -তক   িদেয়  গেছন এখনও  স েলা সাবলীল ভােব 
দাঁিড়েয় আেছ। শ রাচােয  র পর িতনশ বছর অিত া  হওয়ার পর রামা জ আিবভূ  ত হেয় বেল িদেলন 
শ রাচায   যা বেল  গেছন আিম তা মানব না। রামা জও যুি -তক   িদে ন। একই শা   থেক িতিনও 
শ রাচােয  র মতেক খ ন করেত  নেম  গেলন। তারপর এেলন মা াচায  । মা াচােয  র িছল তুেখাড় পাি ত । 
িতিন এক সে  শ রাচায   আর রামা জেক  কেট উিড়েয় িদেলন। িতিন এমন এমন সব যুি -তক   িনেয় 
আসেছন  বদা ীরা তার  কান উ  র িদেত পারেছ না। আবার এমন অেনক িকছু যুি -তক   আেছ  য েলা 
িদেয়  বদা ীরা মা াচায  েদর আ মণ করেছ তখন তারাও  কান উ  র িদেত পারেছ না।  সই আিদম কাল 
 থেক এই যুি -তেক  র লড়াই চেল আসেছ। িক  িহ ধম   িবেশষ কের  বদাে র দশ নেক সারা িবে র দৃি েত 
িববত  বাদ বেলই মানা হয়।  বদা  পুেরাপুির িববত  বােদর উপর দাঁিড়েয় আেছ। যিদও   তবাদী ও 
িবিশ াৈ তবাদীরা বেলন আমরাই িঠক িঠক  বদা ী িক  িববত  বাদ আর পিরণামবােদর িবতেক   এেস এেদর 
 জনেকই আর  বদা ী বেল মানা যায় না। 
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 অ  িদেক আচায   শ র িছেলন সম য়বাদী। িতিন সব িকছুেক মািনেয় একসােথ িনেয় এিগেয় 
 গেছন। শ রাচায   সাংেখ র এই পু ষেক পাে  িদেয় সি দান  কের িদেলন। সৎ িচৎ আর আন , িযিন 
সৎ িতিনই িচৎ িতিনই আন । এই সি দান  ছাড়া আর িকছু  নই, িতিনই  কবলমা  আেছন। সি দানে র 
মাঝখােন  থেক  থেক একটা পদ া এেস যায়। এই পদ  াটা হল অ ান পী পদ  া,  বদাে  এই পদ  ােকই মায়া 
নােম অিভিহত করেছ।   তী ও িবিশ াৈ তীরা এই পদ  ােক িনেয়ই  বদাে র উপর যত আ মণ কের। মায়ার 
অথ  ই হল  য িজিনষটােক জানা যায় না। মায়ার অি  েক যিদ  ীকার করা হয় তাহেল এটাও   তবাদ হেয় 
যােব। যিদ বিল সি দান  আেছন আর মায়া আেছ তাহেল এটাও   তবাদ হেয়  গল, তাহেল অৈ ত বেল 
 কান িকছুই থাকেব না। যিদ বিল মায়া  নই, তাহেল এই যাবতীয় যা িকছু  দখিছ এ েলােক তাহেল িকভােব 
ব াখ া করা যােব? এই মায়ােক ব াখ া করেতই  বদাে র পুেরাটা  লেগ যায়। িহ ধেম র অ া  শাখা েলা 
অৈ তবাদীেদর অৈ তবাদী বেল সে াধনই কের না, তারা এেদর বেল মায়াবাদী। এরা বেল  তামরা মায়ােক 
অ ান বলেছ, মায়ােক জানা যায় না বলছ িক   য সি দান     স , িযিন সব সময় িচৎ, িযিন  ান  প 
তার মেধ  অ ান  কাথা  থেক আসেব?  ামীজী মায়ােক ব াখ া কের বলেছন Maya is a statement of 
facts।  কাথা  থেক, িকভােব মায়া আসেছ এটা আমরা জািননা িক  এটাই বা ব। মায়ােক সিত  বেলই মেন 
হে  িক   ােনর পর, সমািধর অব ায়  দখেছ মায়া বেল িকছ ু  নই। আেছ অথচ  নই, এই রকম  কান 
িজিনষ আেছ নািক?  বদা  বলেব  কন থাকেব না! তুিম ম ভূিমেত যাও  সখােন তুিম মরীিচকা  দখেত 
পােব।  দখছ জল আেছ অথচ জল  নই। মায়াটাও মরীিচকার মত। এই জগত  যটা আিম  দখিছ মরীিচকার 
মত, এটা  কাথা  থেক আসেছ? মায়া  থেক আসেছ। িক  মায়ারও একটা অিধ ান দরকার, যার উপর মায়া 
দাঁড়ােব। জগেতরও একটা অিধ ান দরকার। এই অিধ ানিট িক? সি দান । সি দান  ছাড়া িকছু  নই।  

 

 িক  অৈ ত  বদা ীেদর বাইের যত পি ত আেছন তাঁরা ঘ ুের ঘ ুের মায়ােক আ মণ কেরন। এত িদেন 
বারশ বছেরর মেধ  অৈ তবাদীরা তাঁেদর মায়া িস া েক খুব পাকােপা  কের িনেয়েছ। যুি -তক   কের কের 
সব যুি -তক   েলা আরও ধারাল হেয়  গেছ। অ  িদেক পারমািথ  ক স ােক মুেখ বলা যায় না। তাই সম া 
হেয় যায় মায়ােক িনেয়। অৈ েতর  ব  ল জায়গা হল এই মায়া। এই মায়ােক যিদ অৈ ত কাউেক বুিঝেয় িদেয় 
মািনেয় িনেত পাের তারপর আর সব িদক িদেয় অৈ ত খুব সাবলীল ভােব এিগেয় যােব।  সইজ  মায়ােক 
অৈ তবাদীরা বেল statement of facts।  ামীজী উপমা িদে ন মা  দখেছ তার  ছেল  চার, বড় হেয় মহা 
বদমাইশ হেয়  গেছ। মদ  খেয় বািড়েত এেস  রাজ মােক মারেধার কের। মা তাও িনেজর স ানেক 
ভােলাবাসেত ছােড় না। এটাই মায়া।  িতিদন চািরিদেক  দখিছ মা ষ মরেছ, মা ষ ক  পাে  তাও মা ষ 
 েখর  পছেন ছুেট মরেছ। এটাই মায়া। আমােদর বুি টা  য ঢাকা পেড় যায় এটাই মায়া। 

 

 এই মায়ােক  বাঝানর জ  পুরােন একটা কািহনী িনেয় আসা হেয়েছ। সমু  ম ন করার ফেল হলাহল 
 বিরেয় এেসেছ। হলাহেলর  তেজ সম  জগত ন  হেয়  যেত বেসেছ। তখন  সই হলাহলেক িশব িনেজর 
ক েদেশ ধারণ কের  ব শঁ হেয় রইেলন। পের  শঁ হেল িশব খবর  পেলন সমু  ম েনর সময় িব ু  মািহনী 
 প ধারণ কেরিছেলন।  ব ে  িগেয় িশব িব ুেক ধেরেছন ‘আপনার  সই  মািহনী  পটা একবার আমােক 
 দখান’। িব  ুবলেছন ‘আপিন হেলন পূণ   ানী, কামেদবেক আপিন ভ ীভূত কের িদেয়েছন। এই জগেত 
 কান  পই আপনােক  মািহত করেত পারেব না’। িশব নােছাড়বা া। ‘আমােক  দখােতই হেব’। অেনকবার 
বলার পর হঠাৎ িশব  দখেছন িতিন  য িব ুেলােক দাঁিড়েয় িছেলন  সটা উধাও হেয়  গেছ। তার জায়গায় 
এেস  গেছ একটা   র বাগান আর  সই বাগােন এক অপ প  পসী নারী, িঢেলঢালা নরম ব  পিরধান 
কের আেছ আর  সই নারী তার  কামল শরীরেক িবিভ  ভােব স ালন কের একটা বল িনেয়  খলা কের 
যাে । ঐ নারীেক  দেখ িশেবর মনটা হেয়  গেছ মু । িশব এখন  মেয়টােক ধরবার জ  ছুটেত    
কেরেছন।  মেয়টা চিকেত একবার এিদক একবার ওিদক কের, এই বুিঝ ধরা িদল িদল কের ধরা যাে  না। 
আর িশব ততই ছুেট চেলেছন। পুরােন এর িবরাট ল া কািহনী িদেয় বণ না করা হেয়েছ। িশব  দৗেড়ই 
চেলেছন। ছুটেত ছুটেত কখন  য তাঁর  কামর  থেক ব া চম   খেস  গেছ  খয়ালই  নই। হঠাৎ তাঁর  চতনা 
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িফের আসেতই িতিন ভাবেছন ‘এ আিম িক করিছলাম’।  চাখ  মেল চািরিদেক অবেলাকন করেতই  দখেছন 
িতিন  সই িব ুেলােক দাঁিড়েয় আেছন, তাঁর  কামের ব া চম   নই, সবার নজর তাঁর িদেক। িব  ুতখন এিগেয় 
এেস িশবেক বলেছন ‘আপিন হেলন সা াৎ িশব, আপিন পূণ  ানী। তাই আপিনই এই মায়া  থেক  বিরেয় 
আসেত স ম হেয়েছন, অ   কউ এই মায়া  থেক  বেরােত পারত না’। এখন িযিন পূণ  ানী, িযিন 
কামেদবেক ভ  কের িদেয়েছন, যাঁর  ী পােশ দাঁিড়েয় আেছন, িতিন িক কের এক নারীর  পছেন  মােহর মত 
ছুেট  গেলন? এ েলা সব কািহনী, এই সব কািহনীেক আ িরক অেথ  িনেত  নই। এখােন  দখােনা হে  এই 
িজিনষ হেত পাের। িক হেত পাের? িযিন পূণ  ানী তাঁর মেধ ও  কাথা  থেক  মাহ অ ান এেস  যেত পাের। 
এইটাই মায়ার   প। 

 

 একজন রাজা জ েল একিদন িশকার করেত  গেছ। ঘ ুের ঘুের রাজার জল িপপাসা  পেয়েছ। জেলর 
স ান করেত িগেয় এক জায়গায় রাজা  দখেছ এক নীচ জািতর  লাক একটা মরা গ র চামড়া পির ার 
করেছ। ওই  দেখ রাজার খুব  ঘ া  লেগেছ। ইিতমেধ  ওই  লাকটারই  টীর  থেক এক পরমা   রী নারী 
 বিরেয় এেসেছ।   রী  দেখ রাজার মাথা  গেছ ঘুের। রাজার িনেজর রাজ পাট ভুেল িগেয় নীচ  লাকটােক 
বলেছ ‘আিম আপনার  মেয়েক িবেয় করব’।  মেয়র বাবা মত  দওয়ার পর রাজা এখন ঐ  মেয়েক িবেয় 
কের  সখােনই থােক আর   ড় বািড় যা কাজ  রাজ গ  চড়ায়, গ  মের  গেল গ র চামড়া পির ার কের 
বাজাের িব ী কের। ইিতমেধ    ড় মারা  গল, এখন সব গ র  সই মািলক।  সই  মেয়  থেক তার িকছু 
স ানািদ হেয়েছ। তারপর একবার  সই  ােম ব া হেয়েছ। ব ােত তার  ী  ভেস  গেছ। আর  খাঁজ পায়িন। 
 সই  ঃেখ   েড়র িভটাও ছাড়েত পারেছ না। একিদন রাে   স ঘ ুেমর মেধ      দখেছ –  স একজন 
রাজা। িশকাের  বিরেয়িছল। িশকাের  বিরেয় িকভােব িকভােব  স এক  মেয়ের  েপ মু  হেয় আটেক  গল। 
ঘ ুম ভাঙার পর রাজা হাসেত লাগল ‘িক সব আজ বী   , আিম আমার রাজা!’ একিদন রাজার ম ী এেস 
 সখােন হািজর হেয়েছ। ‘আমরা আপনােক কত িদন ধের খুঁেজ মরিছ। আপিন এখােন িক করেছন! আপিন 
িফের চলুন’। রাজা বলেছ ‘তুিম ভুলভাল কথা বলছ। আিম  কন রাজা হেত যাব। আিম  তা গ র চামড়া 
িব ী কির’। অেনক কের সবাই রাজােক ধের িনেয়  গেছ। রাজ াসােদ িনেয় এেস তােক আবার রাজা কের 
 দওয়া হেয়েছ। রাজা  সই রাজ াসােদ একিদন ঘ ুেমর মেধ   ে   দখেছ  স এক চামাড় হেয় গ র চামড়া 
পির ার করেছ। ইিতমেধ  ম ী এেস রাজােক ধা া িদেয় তুলেছ ‘রাজা মশাই আপিন  ে র মেধ  িক বকবক 
করেছন,  বলা হেয়  গেছ এবার উ ঠেত হেব, রাজকায  সামলােত হেব’।  শষ পয    রাজা িনেজই সংশায়া   
হেয়  গেছ, আিম িক সিত ই রাজা না চম  কার। চম  কােরর মেধ  রাজার     দখেছ আবার রাজা হেয়  সই 
চম  কােরর     দখেছ। কািহনীটা এখােনই  শষ। এরপর  বাঝার ব াপারটা আমােদর উপর  ছেড়  দওয়া 
হেয়েছ। অ ান  কাথা  থেক আেস,  কাথায় থােক, িকভােব আেস এই    েলার  কান উ র  দওয়া যায় 
না।  

 

 অৈ তবাদীরা এটাই বেলন, তুিম এমন এমন    করছ যার  কান উ রই হয় না। এনারা উপমা িদেয় 
বেলন,  যমন রােতর অ কারেক আেলা িদেয়  দখেত চাইেল  কান িদন  দখেত পারেব না। কারণ তখন আর 
অ কার থাকেব না। আর অ কারেক অ কার িদেয়  দখা যায় না। িঠক  সই রকম মায়ার ব াপাের    করা 
যায় না। সি দানে র উপর একটা মায়ার  রখা  টেন  দওয়ার পর মায়ার  রখার এই িদেক  য  কান 
িজিনষই স ব হেয় যাে ।  রখাের এপার  থেক সি দান েক  েটা ভােগ  দখােব – একটা  দখােব  চত  
আেরকটা  দখােব জগৎ। এইটাই িচৎ আর জড়। এই জায়গােটেক  মেন  নওয়ার পর সাংেখ র পিরণামবাদেক 
 মেন িনেত আর  কান সম া হয় না। শ রাচায   সইজ   চতে র মাঝখােন একটা লাইন  টেন িদেয় 
লাইেনর একটা িদকেক আলাদা স া মেন কেরন। এই স াটােক িতিন বলেছন ব বহািরক স া। ব বহািরক 
স ােতই এই জগৎটা চলেছ। তার মােন িগেয় দাঁড়াল যা িকছু পিরণাম ঘটেছ, কায  -কারণ স ক   যা আেছ 
সবটাই িঠক।  কাথাও  কান  গালমাল  নই। অথ াৎ সাংখ বাদীেদর সৃি র ব াপাের যত ত  আেছ তার সবটাই 
শ রাচায   পুেরাপুির  মেন িনে ন। পু ষ আর  কৃিত  য আলাদা স া িতিন  সটােকও মানেছন িক  বলেছন 
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তারও  পছেন রেয়েছ মায়া। মায়া আর  কৃিত এই  েটােক িতিন িমিশেয় িদেয়েছন।  কৃিত হল ি  ণাি কা, 
স ঃ, রজঃ ও তমঃ িদেয়  তরী। মায়ােকও িতিন স ঃ, রজঃ ও তমঃ বলেছন। এই  য জগৎ  যটা িচ ড় ি  
 সটােকও  মেন িনে ন। িক  সব িকছু  মেন িনেয়  শেষ বলেছন – এই যা িকছু তুিম  দখছ এ েলা সবই 
তুিম  তামার অ ানতা বশতঃ  দখছ, যখন তুিম  তামার অ ানেক নাশ কের  দেব তখন  দখেব সি দান  
ছাড়া িকছু  নই।  

 

 মুসলমানরা বেল আ াই একমা  ভগবান। অৈ তবাদীরাও তাই বেল। তফাৎটা হল, অৈ তবাদীরা 
বেল একমা  আ াই আেছন এটা িঠকই বলছ িক  বািক যা িকছু  দখছ  সটা  তামার ভুল। মুসলমানরা 
বলেব একমা  আ াই ভগবান আর অৈ তবাদীরা বলেব একমা  আ াই আেছন। যখন বেল  দব একমা  
আ াই আেছন, আ া ছাড়া িকছ ু নই, তখন আিম আ া হেয় যাি । আমার স া আ া  থেক আলাদা িকছু 
নয়। তখন মুসলমানরা বলেব  তামার এত  ঃসাহস  য, তুিম বলছ তুিম আর আ া এক! অথচ মুসলমানেদর 
মেধ ই একটা স দায় আেছ যারা বেল আিম আ ার সে  এক। সাধারণ মা েষর কােছ এ েলা খুবই জিটল 
ব াপার হেয় যায়। যাঁরা ধ ান, ধারণা ও সমািধর পেথ এেগাে ন তাঁরা িজিনষটােক এক রকম  দেখন,  সই 
িজিনষটােকই বুি  িদেয় যখন  দেখ তখন অ  রকম  দেখ। 

 

 মায়ার সম  কায  কলাপ এই ব বহািরক জগেত। মায়া কখন কাজ কের? সৃি , ি িত ও  লয় কােল 
কাজ করেছ। এর ফেল  বদা  মেত সৃি  কখন সত  নয়। ত  দশ ন  বাঝার জ  দশ েনর এই ত  েলােক 
ধারণা করা খুবই  েয়াজনীয়। সৃি েক যিদ সত  বেল  হণ করেত হয়, এই জীব-জগৎেক যিদ সত  বেল 
 হণ করেত হয় তাহেল আমােদর পিরণামবাদ মানেত হেব।  বদা  মেত এ েলা কখনই সত  নয়। কারণ 
সত  মানেলই  বদা    তবাদ হেয় যােব।  বদা  বলেব, এ েলা আেছ িক  এেদর  কান পারমািথ  ক স া 
 নই,  ধু নাম ও  েপর  ভেদর একটা আবরণ এেস  গেছ। তাি ক িদক  থেক এর  কান অি    নই। 
তাহেল আিম, আপিন, জীব, জ , ঘর, বািড় এত িকছু  কাে েক এল?  বদা  বলেব এটাই মায়া। মায়ার 
দ ণ একই ব েক  েটা আলাদা  েপ  দখাে । আর এই রকম িজিনষেক  য  দখা যায় না তাও নয়,  দখা 
যায়। কারণ যখন  তামার  ান হেব তখন তুিমই  দখেব  সই এক অিবভ  িব    চত  ছাড়া আর  কান 
িকছু  নই। 

 

 ত  মেত এেস  বদাে র মায়ার এই   েপর ধারণাটা পাে  যায়। তে  মেত সি দান  = িশব – 
শি । িশব আর শি র মাঝখােন  য একটা হাইেফন লাগান হেয়েছ এটাই খুব    পূণ । এই হাইেফনটােক 
যিদ সিরেয়  দওয়া হয় তাহেল তে র মতটাই পাে  যােব। এখােন িশব হেলন absolute,  শষ কথা আর 
শি  হে ন তাঁরই শি । িশব আর শি  সব সময় এক সে ই থােকন। শি  আর শি মানেক কখনই 
আলাদা করা যায় না।  যমন অি  আর তার দািহকা শি ,  ধ ও তার ধবল । ঠা রও বারবার এই একই 
কথা বেল  গেছন    ও শি  অেভদ। ত  মেত তাঁেক    আর তাঁর শি  না বেল বলেছ িশব ও তাঁর 
শি । যাঁেক সি দান  বলা হে  তে  তাঁেকই বলেছ িশব ও তাঁর শি । িশব হল কারণ আর শি  হল 
তাঁর কায । এর  থেকও  বিশ ভােলা উপমা হল অি  ও তার দািহকা শি , অি  আর তার দািহকা শি  
একই সে  থােক। িঠক  সই রকম িশব আর তাঁর শি  এক সে  থােক।  

 

 যিদ সি দান  = িশব  ধু কের  দওয়া হয় তাহেল িক  ওজেন কম পড়েব।  কন কম পড়েব? 
কারণ তাঁর শি টা চেল  গল। তখন এটাই মায়াবাদ হেয় যােব।  যমিন বেল  দব সি দান  মােন িশব, 
এটাই তখন  বদা বাদ হেয় যােব। যখন শি েক মানা হয় তখন  সটা হেয় যােব ত  মত। এই  য 
সি দান  তাঁর িনেজর শি  আেছ, যার দ ণ িতিন িনেজেক পিরবিত  ত কের িনেত পােরন। ঠা র বলেছন 
সাপ যখন   লী পািকেয় থােক তখনও  স সাপ আবার যখন িতয  ক গিতেত চলেছ তখনও  স সাপ।   লী 
পািকেয় পেড় থাকা আর িতয  ক গিতেত চলা এই  েটাই সােপর মেধ  আেছ। িঠক  সই রকম িশব শা  হেয়ও 
আেছন আবার িতিনই ি য়াশীল হে ন। ি য়াশীল যখন হে ন তখন এই জগৎ সামেন এেস যাে । যখন 
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ি য়াশীলতা থােক না তখন  ধু িতিনই আেছন। যখন ি য়া  নই তখন  ধু সি দান । তখনও শি টা 
 কাথাও যায়িন, তাঁর  ভতেরই এক হেয় আেছ। শি েক তখন আর আলাদা কের  বাঝা যায় না। এই শি ই 
কখন কখন ি য়া  েপ পিরবিত  ত হয়। যখন ি য়া  েপ পিরবিত  ত হয় তখন আমরা এই জগৎটােক  দখেত 
পাি । যখন  কান ি য়া থােক না তখন িশব আর শি  এক হেয় িমেশ থােক।  বদাে র সােথ তে র 
এইখােনই তফাৎ হেয় যায়।  বদা ীরা কখনই    আর মায়ােক এক বেল মানেব না।   ই মায়া আর মায়াই 
   এই ধরেণর কথা  বদা ীরা কখনই বলেব না। িক  ত  মেত বলেব িশব আর শি  এক। সি দান  
যখন ি য়াশীল হন তখন আমরা বলিছ িতিনই এই জগৎ  েপ  কাশমান। আর যখন সৃি , ি িত ও  লেয়র 
পাের চেল যাে ন তখন িতিন পূণ   । তখন তাঁর শি টা বাইের  কাথাও পেড় থােক না, তাঁর  ভতেরই পেড় 
থােক।   

 

 এই     চতে র, যাঁেক সি দান  বলা হে , তাঁর  েটা  প হেয় যায়।  থম  পটা হে  িব   
সৎ  প। িতিন আেছন আর তার সে  তাঁর শি  to become হওয়ার জ  পেড় থােক। একিদেক িতিন 
being, িতিনই আেছন িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। আবার কখন কখন িতিন পিরবিত  ত হেয় জগৎ  েপ 
 কাশমান হে ন। নদীর জল কখন শা , আবার কখন তার জেল  ঢউ উঠেছ। যখন  ঢউ উঠেছ তখন বলেছ 
সৃি , ি িত ও  লয় হে । নদীেত এই  ঢউ উঠল,  ঢউ ওঠা ব  হেয় আবার শা  হেয়  গল। নদীর  ঢউ ওঠা 
ব  হেয়  গেল তার শি টা তখন  কাথায় চেল  গল? ওই জেলর সােথই এক হেয় আেছ। আবার ঐ শি টা 
 ভতর  থেক এেস  ঢউ  েপ  বিরেয় আসেব। এ েলা উপমার জ  বলা হে । আিম বলেত পাির বাতােসর 
জ  আর পৃিথবীর মাধ াকষ েণর িনয়েমর জ ই জেলর ওঠা নামা হয়। আসেল তা নয়, এখােন উপমা িদেয় 
 বাঝান হে   য তাঁর ি য়া শি টা তাঁর  ভতেরই আেছ। তাঁর যখন ই া হয়, িতিন সি দান , িচৎ শি টা 
আেছ িতিন িচ া করেলন তখন তাঁর শি টা  কাশমান হেত    কের। 

 

 এই  য জগৎ আমরা  দখিছ, এইখােন এেস িশব আর শি  আলাদা হেয় যান। এই আলাদাটা 
পির ার  বাঝা যায়। তাই যত কািহনী আেছ তােত িশব-শি  সংবাদ িদেয়ই  লখা    হয়। এখন কায  টা 
মােন জগৎেক,  যখােন সৃি টা চলেছ পির ার  দখা যাে  আর  যন পির ার  বাঝা যায় িশব আর শি   যন 
আলাদা। এই আলাদা  বাধ হয় বেল জীব-জগৎেক সত  বেল মেন হয়। তাই ত  মেত জীব ও জগৎ সত , 
অথ  াৎ এেদর বা িবক স া আেছ।  বদা  মেত জগেতর বা জীেবর  কান বা িবক স া  নই। তাহেল এ েলা 
িক?  বদা  বলেব এ েলা সব নাম- েপর  খলা, আসেল সি দান  ছাড়া িকছু  নই। িতিন সা াৎ   , 
এেকবাের িব    চত । িক  তাঁর উপর  য মায়ার  খলা চলেত থােক  সই মায়ার দ ণই এই জীব জগৎ 
 দখাে । িক  একিদেক ত  মেত  থেমই বেল িদেয়েছ িশব আর শি  এক। যখন সংহার হেয় সব িকছুর 
িবনাশ হেয় যােব তখন িশব আর শি  এক হেয় যােব। তখন এই জগৎ শি র মেধ  চেল যােব। শি টা 
আবার  ে র মেধ  চেল যােব। জীবও শি র মেধ  চেল যােব, শি ও িশেবর মেধ  চেল যােব। তাহেল 
তখন জীব আর    এক হেয় যাে । জীব আর    যিদ এক হেয় যায় তাহেল  সটা আর   ত মত বা 
িবিশ াৈ ত মত থাকল না। িবিশ াৈ ত মেত  যমন গাছ আর গােছর পাতা, পাতা গােছর সে ই জুেড় আেছ 
িক  গাছ আর পাতা আলাদা।   ত মেত রাজা আর ভৃত , রাজা কখন ভৃত  হেব না আর ভৃত ও  কান িদন 
রাজা হেব না, এরা  জন সব সময় আলাদাই থাকেব। রাজা আেছন বেলই ভৃত  আেছ, িক  রাজা আর 
ভৃেত র মেধ  সরাসির  কান স ক    নই। িবিশ াৈ ত মেত গাছ আর গােছর পাতা অ া ী স ক  । হাতটা 
আমার, হাতটা আমার শরীেরর সে  জুেড় আেছ। আিম িক  হাত নই।  সইজ  জীব আর    অেভদ এই 
মতেক িবিশ াৈ ত কখনই মানেব না। অ  িদেক অৈ তবাদীরা জীব আর  ে র  ভদ কখন মানেব না। িক  
জীব আর  ে র মেধ  গাছ আর পাতার মত একটা স ক   আেছ এটােক আবার   তবাদীরা মানেব না। 
মুসলমানরা বেল আ া আমার   া, আিম তাঁর সৃি । মা াচায  ও তাই বলেছন।  ীকৃ  আেছন আর আিম 
আিছ, আিম তাঁর ভৃত , আিম তাঁর স ান এর বাইের আমার সােথ  ীকৃে র  কান স ক    নই। িক  
িবিশ াৈ তবাদীরা এক ধাপ এিগেয় বেল – না, আমার সােথ  ীকৃে র একটা স ক   থাকেব।  যমন গাছ আর 
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তার পাতার মেধ   য স ক  । গাছ আর তার ফল  েটার মেধ  স ক   িন য়ই আেছ িক  ফল কখনই গাছ 
হেত পারেব না আর গাছও কখন ফল হেত পােরনা – অ া ী স ক  । অৈ তবাদীরা বলেব –  তামরা সবই 
িঠক বলছ। িক  বলেব এটা  তামার মেনর ভুল। একটা এমন অব া আেস যখন জীব আর    এক হেয় 
যায়। এই  য তফাৎ  যটা  দখছ এটা  তামার মেনর ভুল। আর  তামরা  য সব উপমা িনেয় আসছ এ েলা 
সবই অবা িবক।  

 

   তবাদীরা মুসলমান বা  ী ানেদর মত জীেবর স ােক  ীকার করেছ। এেদর কােছ জগৎটা সত । 
সাংখ  মেত তাই জগৎটা সত । ত  মেতও জগৎটা সত । িক  জগৎ যিদ সত  তাহেল  চতে র সে  জীব-
জগৎ কখন এক হেব না। িক  একটা অব ার পর ত  মেত িশব আর শি েক এক কের িদে । এই 
জায়গােত এেস বািক সব মেতর  থেক ত  আলাদা হেয় যায়।  সইজ  ত  মতেক অৈ ত মত বলা যােব না, 
ত  মত   ত মতও নয় আর ত  মত িবিশ াৈ ত মতও নয়। তাই এই িতনেট মত   ত, িবিশ াৈ ত ও 
অৈ ত মেতর পের ত  হল চতুথ   আেরকটা মত। অব  অৈ ত মেতরও অেনক শাখা আেছ, অিচ েভদােভদ, 
  াৈ ত ইত ািদ।  

 

 ত  মেতর িবেশষ  হল জগেতর বা িবকতা, এই  চােখর সামেন  য জগৎটা আেছ  সটােক  হণ 
করেছ।  য জগৎটা পির ার আমার সামেন রেয়েছ, ত  মেত এটা পুেরাপুির সত । ঠা েররও এইটাই মত। 
আিম আলাদা তুিম আলাদা এটা এেকবাের সত ।  বদা  বলেব িন য়ই আলাদা িক  এই আলাদাটা ব বহার 
কােল, পারমািথ ক  েপ আলাদা নয়। এটা সিত ই আলাদা িক  তুিম সাধনা করেত করেত যখন  শষ অব ায় 
 পৗঁেছ যােব তখন তুিম মােয়র সে  এক হেয় যােব। তখন তুিম  দখেব িশব আর শি  এক। তখন  তামার 
উপলি  হেব সি দান ই আেছন, সি দান  ছাড়া িকছু  নই। ত  যা া    কের   ত মত  থেক আর 
যা ার পিরসমাি  হয় অৈ ত মেত িগেয়। এইটাই তে র িবেশষ । এইভােবই ত  মত িনেজেক দাঁড় 
কিরেয়েছ। যাঁরা িবদ  পি ত তাঁরা আবার তে র এই মতেক যুি -তেক   তুেলাধুেনা কের িদে । িক  এটাই 
ত  মত, আর এই মতেক িনেয় ত  uniformly এিগেয়  গেছ – সি দান  আেছন, তাঁর   প হেলন 
িশব, শি র   প। যখন িতিন শা  তখন িতিন িশব। মা ুেক াপিনষেদ বলেছ শা ং িশব   অৈ ত  । অৈ েতর 
িক নাম? শা । ভগবােনর একটা নাম শা । আর অৈ ত    ই বেল িকছু  নই। আর িশব  , িতিন  ভ, 
কল াণকর। ত  মত বলেছ,  দেখা উপিনষেদই বলেছ িশব হেলন অৈ ত। এবাের অ রা ব াখ া করেত 
থা ক িশেবর এখােন আলাদা অথ  । িক  িশব শ টা  তা আেছ। মা ুেক াপিনষেদর মত অ তম একিট     
উপিনষেদই িশব শ েক িনেয় আসা হেয়েছ।  যখােন সব িকছু শা  হেয় যায়  সখােন িক হয়? শা ং িশব   
অৈ ত  । ত  মত বলেছ, এই কথা আিমও  তা  তামােক বলিছ।  সইজ  ত  বলেছ আমরা  য উপিনষেদর 
বাইের  থেক িকছু িনেয় আসিছ, মন  থেক িকছু বািনেয় বলিছ তা কখনই নয়। আর এই  য কায     এটাই 
হল শি । কারণ   িশব। কায   কারেণ  কান তফাৎ  নই। যখন  কান তফাৎ থাকেছ না তখন সি দান ই 
আেছন। তাহেল ত   ে র কিট  প িদে ?  থম  সই    সি দান , ি তীয়  েপ    আে  কের  যন 
আলাদা হেয়  গেলন। সি দান  যখন আলাদা হেয় যাে ন তখন তাঁর  েটা  প হেয় যাে  –    আর 
শি । এটাই ত  িগেয় হেয় যায় িশব আর শি । ঠা র বলেছন    আর শি  িক  এটােকই ত  মেত 
বলেছ িশব আর শি । তারপের িশব  থেক শি  িনেয় শি  এবার পুেরাদেম আলাদা হেয়  বিরেয় পেড়েছন। 
তখন সাংখ  দশ  েনর পিরণামবাদ পুেরাপুির কায করী হেয় যাে , তার সােথ জীব জগৎ সব িকছু সত  হেয় 
যাে । সাধনা কের যখন একটা জায়গায়  পৗছঁাে   সখােন  দখেছ সবই িশব আর শি র  খলা। কাশীখে  
মুি র বণ নােত আেছ কাশীেত  কউ  দহ রাখেল মা জীেবর কােন তারকম  িদেয়  দন আর িশব  সখােন 
দাঁিড়েয়  থেক তােক  দখান ‘এই দ া   আমার অখ    প’। তার মােন িযিন অখ  িতিনই িশব আর শি র 
মত  দখাে ন, আর জীবেক  দখাে ন ‘এই দ া   আমার অখ    প’। তার মােন  য জীব  স অখে র 
সােথ এক হেয়  গল। তাহেল অখে র এিদেক  ক  ক  থেক যাে ? জগৎটা  থেক যাে , িশব  থেক যাে ন 
আর তাঁর শি ও  থেক যাে ন আর ঐিদেক অখ    পটাও রেয়েছ।  দখেত  গেল চারেট স া এেস যাে । 
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িক  অখ   যখােন বলা হয়  সটােক স া িহসােব  নওয়া হয় না। িযিন অখ  িতিনই িশব ও শি , িযিনই 
িশব শি  িতিনই আবার জীব, জগৎ  েপ ভাসমান। িক  শি  এেকবাের বা িবক, জীব আর জগৎ পুেরা 
বা িবক। অৈ ত মেত শি  বেল িকছু  নই,  সখােন মায়া বলা হয়। মায়া আর  ে র মেধ  আবার  কান 
স ক    নই। অৈ ত মেত এই জীব জগৎ হল  ম, মায়া। 

 

 গীতােত  যখােন পরা  কৃিত অপরা  কৃিতর কথা বলা হেয়েছ  সখােন  দখেল মেন হেব ত  মেতর 
কথাই বলা হেয়েছ।  সইজ  আচায    শেষর িদেক বলেছন শি  আর শি মান এক, ভগবান আর তাঁর শি  
এক। আচায  ও ত  মতেক  কাথাও অ ীকার করেছন না। ঠা র আবার    আর তাঁর মায়ােকও িনেয়েছন 
আবার    ও শি েকও িনেয়েছন। িতিন আবার বলেছন  বদা ীরা এটা মােন না। তার মােন ঠা র  েটােকই 
িনে ন। এখন আচােয  র পেরর  য দাশ  িনকরা এেস  ধু মায়ার উপর  জার িদেয়  গেছন  সটাই িক  বদাে র 
িঠক িঠক  প হওয়া উিচত, নািক ত  মেত  যটা বলা হেয়েছ  সটাই সিঠক  বদাে র  প হওয়া উিচত, 
এ েলা বলা খুব মুশিকল। কারণ যখন যুি -তেক    নেম পেড় তখন পুেরা িজিনষটা অ  রকম হেয় িগেয় 
অেনক সম া হেয় যায়।  

 

 ত  মেত সৃি  সত , জীব সত , শি  সত । ঠা র বারবার বলেছন শি  মানেত হয়। নেরন শি  
মানেত চাইেছ না, িক  নেরনেক িতিন শি  মানােবন। শি েক মানেল তখন শি র একটা ভাঙা-গড়ার  খলা 
   হেয় যায়। একটা পাথেরর মেধ   য শি  তার  থেক মা েষর মেধ   বিশ শি । আবার মা েষর মেধ  
শচীন  ত ুলকােরর শি  আমার  থেক  বিশ।  সইজ  গীতােত বলেছ  যখােন  যখােন  দখেব িবেশষ শি  
 সখােন  সখােন আিম িবেশষ  েপ আিছ।  বদা  মেত এটােক এক রকম ভােব ব াখ া করা হয় িক  ত  
মেত এটা  কান সম াই নয়। ত  বলেছ শি  আর শি মান এক, িশব আর শি  এক। শচীন  ত ুলকার 
আর আমার মেধ   য তফাৎ এটা এেকবাের বা ব। কারণ শচীন  ত ুলকােরর মেধ  শি র  কাশ  বিশ। 
শি র  কােশর তারতম  হেত বাধ , সমান কখনই হেত পােরনা। তখন বলেছ, এই  য শি  সবার মেধ  
সমান ভােব  কাশ হেত পারেছ না এটােক বলেছ পাশ। অথ  াৎ শি েক জীেবর মেধ   য সীিমত কের  সটােক 
বলা হয় পাশ। একজন মা েষর মেধ  শি র পূণ   কাশ  কন  নই? কারণ পাশ। এইখান  থেক এেসেছ 
অ পাশ – ল া, ঘ ৃণা, ভয়, জািত, মান,  ণ, শীল,  গাপেনর ই া এ েলা হল অ পাশ। আবার িরপু েলা 
রেয়েছ কাম,   াধ,  লাভ,  মাহািদ। শি  আমার মেধ  সব সময়  েবশ করেত চাইেছ িক  আিম এ েলা 
িদেয় শি র  েবশেক আটেক িদি । যারা এই কাম,   াধ,  লাভািদেক জয় কের িনেয়েছ তার মেধ  শি  
 ড়মুড় কের ঢুেক পড়েছ,  সখােন শি র  কাশও  বিশ হে । অ  িদেক আিম  ীরামকৃ  হেত চাইেল 
 কান িদন হেত পারেবা না। কারণ আমার মেধ  শি র  কাশ আর  ীরামকৃ  হেলন িশব। িশব আর শি  
এক। আমার মেধ  শি  ঢুেক  খলা কের। িক  ঠা েরর মেধ  শি  ঢুেক  খলা কের না। িশব আর শি   তা 
এক,  যখােন িশব  সখােন শি ,  যখােন শি   সখােনই িশব।  ীরামক ৃ হেলন িশব, তাঁর মত আিম  কান 
িদন হেত পারেবা না। িক  অ া  যাঁরা ঋিষ আেছন  চ া করেল আিম তাঁেদর মত হেত পারব। তাঁেদর 
মেধ ও শি   খলা করেছ। এই অ পাশ যখন মা ষেক  বেঁধ  ফেল তখন  স একটা প র মত আচরণ কের। 
পাশব েক বলা হয় জীব আর পাশমু েক বলা হয় িশব। পাশব  জীব পাশমুি র িদেক এেগাে  িকনা এটা 
িক কের  বাঝা যােব? তার মেধ  শি র  কাশ বাড়েত থাকেব।  

 

 ত  মেতর মূল উে   জীেবর এই পাশ েলােক িকভােব  কেট তােক পাশমু  করা যায়। 
পাশ েলােক  কেট িদেল  স মু , মু  মােন িশব। পাশমু  করাটাই ত  মেতর উে  ।  বদা  মেতর 
উে  ও একই।  বদা ও ব ন মুি র কথা বলেছ। িকেসর ব ন? মায়ার ব ন। তে  িক  মায়ার ব ন 
বলেছ না। সৃি র  থম  থেক তুিম িনেজেক এই অ পাশ, ষড়িরপু ইত ািদ নানান রকেমর ব েনর সােথ 
িনেজেক জিড়েয়  রেখ সব দরজা েলা ব  কের িদেয়ছ। এই দরজা েলা ব  থাকার ফেল  তামার  ভতের 
শি   েবশ করেত পারেছ না। ঘেরর সব দরজা জানলা ব  কের আিম বলিছ আমার ঘের আেলা বাতাস 
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আসেত পারেছ না। ত  বলেছ তুিম  তামার এই দরজা জানলা েলা খুেল দাও তাহেলই  তামার ঘের মু  
বাতাস আর আেলা আসেত    করেব। তখন  দখেব তুিমও ম ু। ত  মেতর এটাই মূল ব ব ।  বদা  
মেতও িঠক তাই।  বদা  মেতও বলেছ এই  য ব ন এ েলা  তামারই সৃি ,  তামারই ক না। এটা এক 
মু েত   চেল যােব। ত  মেত এক মু েত   যােব না। তুিম  যমন  যমন সাধনা করেব  তমন  তমন  তামার শি  
বাড়েব। িক   বদা  মেত মু েত  র মেধ   ান হেয়  যেত পাের। ত  মেত  সটা হেব না। হেব, িতিন যিদ 
কৃপা কেরন। ফেল এখন িক হে  – জীব আেছ, জগৎ আেছ, শি  আেছ আর িশব আেছ। সবটাই সত । 
িশব আমােক কৃপা করেত পােরন, শি  আমােক কৃপা করেত পােরন িক     কৃপা করেত পারেবন না, মায়া 
কৃপা করেত পারেব না িক  িশব আর শি  কৃপা করেত পােরন। অ  িদেক উপিনষদও বলেছ যেমৈবষ 
বৃণুেত  তন লভ  ৈ ব আ া িববৃণুেত তনূং  া   (কঠ-১/২/২৩), আ া যখন যােক বরণ কেরন তখনই  স 
আ ােক জানেত পাের। তাহেল শি  যিদ কাউেক বরণ কের  নয় তাহেল  সেতা শি েক  পেয় যােব, এটাই 
 াভািবক। উপিনষেদই এই কথা বলেছ। িক  উপিনষেদ আবার অ  রকম কথাও আেছ। অ  রকম কথা 
থাকার ফেল একটা মত  বদাে র িদেক চেল যাে  আবার ত  মত আেরক িদেক চেল যাে । এটােক 
আটকােনা যায় না। এই হল  মাটামুিট ত  দশ  েনর সার সংে প। 

 

  লীিন শি র জাগরণ 

 ভােলা ম   য কাজই কির না  কন সব কম  ই আমােদর মেনর সূ   ের একটা দাগ  ফেল, এটাই 
সং ার হেয় বীজ  েপ  থেক যায়। আমরা এখােন শা  কথা  নিছ, এখােন একটা  ভ সং ােরর ছাপ 
পড়েছ। শা   শানার পর যখন বািড় িফের যাব তখন আবার সংসােরর সব কাজ করেত হেব। বািড়  ফরার 
পেথ বােস   েন কা র সােথ ঝগড়া, কথা কাটাকািট করিছ  ভতের  স েলারও একটা ছাপ পড়েছ।  মাগত 
দাগ পড়েত পড়েত আমােদর  ভতের  য অন  িদব  শি  রেয়েছ  সটা চাপা পেড় যায়। এই িদব  শি  
 কািট  কািট সং ােরর পাহােড়র তলায় চাপা পেড় আেছ,  সই চাপা পড়া শি টােক জাগানই হল   লীিন 
শি র জাগরণ। আিম যতই বিল জগেতর সব িকছুই িশব-শি র লীলা, যতই মুেখ বিল সি দান ই ব , 
যত ণ   লীিন শি  জা ত না হে  তত ণ আমার আধ াি ক  চতনার উে ষ হেব না। সব ধম  ই এই 
কথা বলেছ। ত  শা  মেত এবং ঠা রও আমােদর বেল  গেছন,   লীিন শি  যখন জা ত হয় তখন  যমন 
 যমন জা ত হেব, অথ  াৎ আমােদর  চতনার  র  যমন  যমন উঠেব তখন িবিভ  রকেমর িদব  দশ ন হেব। 
এই িদব  দশ ন  ারাই  বাঝা যায় আমার  ভতের   লীিন শি  জা ত হে  িকনা।  ী ান সাধকরাও একই 
রকম কথা বেলন আর মুসলমানেদর মেধ  যারা সাধক তারাও একই কথা বেলেছন। আল গাজালী নােম 
একজন খুব িবদ  পি ত িছেলন, িতিন অেনক মুসলমান স , মহা া ও ফিকরেদর সে  আলাপ কের তােঁদর 
সাধনার অিভ তা ও ধ ােনর গভীের তাঁেদর উপলি র কথা েলা  নাট কেরিছেলন।   লীিন শি  জা ত হেয় 
 দেয় উেঠ আসার পর তখন  য ধরেণর  চত   জ ািত দশ েনর কথা আমােদর শাে  বলা হেয়েছ, িঠক একই 
কথা আল গাজালীও িলখেছন, যিদও তাঁর  বদাে র সে   কান স ক  িছল না।  ী  সাধকেদর অিভ তার 
বণ নাও একই রকম। 

 

 যিদও   লীিন শি র জাগরেণ  যসব িসি র বণ না করা হেয়েছ তার সােথ অ া  ধেম  র সাধকেদর 
বণ নার সােথ িমল পাওয়া যায় িক  ‘  লীিন’ শ টা তে র এেকবাের িনজ ।  যমন মায়া পুেরাটাই  বদাে র 
শ , িঠক  তমিন   লীিন তে র শ । ঠা র কথামৃেত   লীিন শ টা অেনকবার ব বহার কেরেছন, িক  সব 
জায়াগােতই িতিন তে র   ে ই ব বহার কেরেছন।  বদা  কখনই   লীিন শ  ব বহার করেব না। এক 
জায়গায় ঠা র বলেছন –  বেদ স  ভূিমর কথা আেছ। িক  স ভূিমেত  য দশ  নািদ হয়  স েলা আবার 
তে র সে  এক। িক  শ টা তাঁরা আলাদা আলাদা ব বহার কেরন। িঠক  তমিন মুসিলম বা  ী ান সাধকরা 
তে র এই   লীিনর ধারণাটােক  হণ করেবন না। িক   চত র উে েষর ফল  জেনর   ে ই সমান। 
সাধনার িবিভ   ের  য নানান রকম ভােবর কথা বণ না করা হেয়েছ, িদব  আেলা  দখেত পাওয়া, িনেজর 
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ইে র সােথ কথা বলা, ত  মেত এ েলা হল   লীিন শি র জাগরেণর ল ণ। অেনক মুসলমান সাধকেদর 
বলেত  শানা যায়  য তাঁর অমুক পীড় বা দরেবেশর দশ ন হেয়েছ,  ী ান সাধকেদর মেধ ও অেনকেক বলেত 
 দখা যায় আমার অমুক সে র দশ ন হেয়েছ, ত  মেত এ েলা হল   লীিন জাগরেণর  খলা।    

 

   লীিন শ েক সাধারণ ভােব  বাঝার জ  বলা হয় –  েত েক মা েষর মেধ  অন  শি  
িবদ মান।  বদা  মেত অন  শি  মােন  তামার মেধ   সই  চত  স া  য়ং িবদ মান, িক  তুিম িনেজেক 
জেড়র সােথ এক  বাধ কের আছ বেল  তামার মেধ   সই অন  শি র িবকাশ হেত পারেছ না।  য মু েত   
তুিম িনেজেক  চতে র সােথ এক মেন করেব তখন  তামার মেধ  অন  শি  জা ত হেয় যােব। ত ও 
বলেছ িব    াে র অন  শি  আমােদর  ভতেরই রেয়েছ। িকভােব এই অন  শি  িনেজেক    কের 
 রেখেছ? অ পােশ তুিম িনেজেক পাশব  কের রাখার জ   তামার মেধ   সই    অন  শি র উে াচন 
হেত পারেছ না।  

 

ত  মেত বলা হয় আমােদর শরীের নীেচর িদেক িতনেট  য আধার রেয়েছ মূলাধার,  ািধ ান আর 
মিণপুর, এই মূলাধাের একটা সাপ  যন   লী পািকেয় মুখ িদেয় িনেজর  লজেক ধের  রেখেছ। সাধক যখন 
সাধনা করেত থােক, সাধনা করেত করেত সাধেকর একটা উ  অব ায় সাপ িনেজর  লজটােক মুখ  থেক 
 ছেড়  দয়।  লজ আর মুখ  যটা আটেক িছল,  সটা এখন খুেল  গল। এরপর সাপটা সাধনার তী তা 
অ সাের আে  আে  উপেরর িদেক উ ঠেত    কের। ত  মেত বলা হয় আমােদর  ম দে  ঈড়া ও িপ লা 
নােম  েটা নাড়ী আেছ। এই নাড়ী  েটা বাংলা চার বা ইংরাজী আেটর মত পর রেক জিড়েয় আেছ। সাপটা 
ঈড়া ও িপ লা নাড়ীর এেকবাের নীেচ মূলাধাের   লী পািকেয় বেস থােক। ঈড়া আর িপ লা নাড়ীর মাঝখান 
িদেয় আেরকটা নাড়ী তলা  থেক উপের সহ ার পয   িব ৃত থােক। এই নাড়ীেক বলা হয়  ষ ুা।  ষ ুা নাড়ী 
সব সময় ব ই থােক। সােপর মুখটা যখন  লজ  থেক খুেল যায় তখন  ষু া নাড়ীটাও খুেল যায় আর ঐ 
সাপটা  ষু া নাড়ীর  ভতর িদেয় উপেরর িদেক উ ঠেত   ।  ামীজী  কাথাও ত  শ টা ব বহার কেরনিন 
িক  িতিন  যােগর   ে  এই   লীিন শি র জাগরেণর কথা ব বহার কেরেছন, যিদও পত লী  যাগশাে  
  লীিন শ   কাথাও আেস না। িক   ামীজী   লীিনেক  যাগ আর তে র সােথ এক কের িদেয় এই সপ  েক 
িদেয় িতিন   লীিনর ব াপারটােক ব াখ া কেরেছন।  ামীজীও বলেছন   লীিন জা ত না হেল আধ াি ক 
অ ভূিতর   ে  িকছুই হেব না।  

 

  লীিন শি   য আমার মেধ  জা ত হে  এটা আমরা িক কের বুঝব? বি মচ  চে াপধ ায় 
ঠা রেক বলেছন মানব জীবেনর উে   হল আহার, িন া আর  মথুন। সাধারণ মা েষর মন িল ,    আর 
নািভেতই পেড় থােক, অথ  াৎ জগেতর সব মা ষ খাওয়া-দাওয়া, আেমাদ-ফ ুিত   িনেয়ই  মেত থােক। এর বাইের 
মা ষ অ  িকছু িচ াই করেত পােরনা।   লীিন শি  যখন যার জা ত হয় তখন তার এই আহার, িন া ও 
 মথুেনর  িত আর মন  যেত চায় না। সােথ সােথ তাঁর মেধ  উ  িচ েনর   াত  বািহত হেত    কের। 
উ  িচ ন মােন, িতিন হয়েতা একজন বড় কিব হেয়  যেত পােরন, বড় গায়ক হেয়  যেত পােরন, বড় িশ ী 
হেয়  যেত পােরন িক  তার অথ  বা নাম-যেশর  িত আকষ ণ থাকেব না।  ভােব  স একজন সৃজনশীল   া 
হেয়  যেত পাের। শি  জা ত হেল এ েলা তার মেধ  এেস যােব।  

 

 চতুথ    ান হল  দয়।  দয় পয      লীিন শি  জা ত হেয়  যেত পাের িক   সখােন শি  ি র হয় 
না,  সখান  থেকও তার পতন হেয় যাওয়ার  চ  স বনা সব সময়  থেক যায়। এটা  দখাও যায়  য যারা 
খুব সৃজনশীল হন, কিব,  লখক বা িচ কাররা যখন তাঁর সৃি েত ম  হেয় যান তখন তাঁেদর জগেতর  কান 
িকছুর িদেক, খাওয়া, সাজ- পাশাক  কান িদেকই দৃি  থােক না, সৃি র  নশায় মশ ল হেয় থােকন।  যমিন 
তাঁর কাজ  শষ হেয়  গল, তখন তাঁেক ধেরর রাখার মত আর িকছু থােক না। তখন ঝপাং কের তাঁর   লীিন 
শি টা নীেচর িদেক চেল যায়। নীেচর িদেক চেল  যেতই  ভােগর িদেক তাঁর মনটা চেল যােব।  ভােগর িদেক 
মন যােবই, িকছু করার  নই।  সইজ   দখা যায় বড় বড় িশ ী সািহিত কেদর দা ত  জীবন খুব একটা 
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 েখর হয় না, কারণ একিট নারীেক  খী রাখার মত ফুসরৎ  যমন  নই আর তাঁরা নারীেক স   রাখার 
কায়দা-কা েনও অনিভ  হন। তাঁেদর মন অ  জগেত পেড় থােক। অ  িদেক যখন মনটা সৃি র ম তা 
 থেক সের আেস তখন তাঁেক  কাথায় িনেয় িক    কিরেয়  দেব তার  কান হিদসই পাওয়া যােব না।  স 
তখন গাঁজা খােব, িক মদ খােব িক অ   কান নারীর  িত আস  হেয় পড়েব তার  কান িঠক থােক না। 
এসব কথা সবাইেক বলাও যায় না আর  কউ পছ ও করেব না। িক  এটাই বা ব। ফেল  বিশর ভাগ   ে  
এরঁা িবেয় কেরন না, আর িবেয় করেল িবেয়  ভেঙ যায়। যিদ িবেয় না ভােঙ তাহেল বুঝেত হেব তাঁর  ী 
সা াৎ ভগবতী। সাধক যাঁরা হন তাঁেদর এই সম াটা হয় না। িশ ী আর সাধেকর এটাই তফাৎ।   লীিন 
শি র জাগরণেক ধের রাখেত পােরন একমা  সাধকরা।  

 

  দেয়   লীিন শি েক অেনক িদন ধের  রেখ সাধনা করেত করেত  সই শি  ক   দেশ আেস। 
কথামৃেত ঠা র এর খুব   র বণ না কেরেছন। ক   দেশ   লীিন শি  জা ত হেল ঈ রীয় কথা ছাড়া আর 
 কান িকছু তাঁর ভােলা লােগ না। আমরাও অেনেক বলেত পাির  য, আমারও ঈ রীয় কথা ছাড়া িকছু ভােলা 
লােগ না। বলেছন, তা নয়, ঈ রীয় কথা ছাড়া আর িকছু  নেত ভােলা না লাগাটাই  শষ কথা নয়,   লীিন 
শি র জা ত হওয়ার িকছু ল ণ আেছ।  দেয় যখন   লীিন শি   পৗছঁায় তখন  বশ িকছু ল ণ  দখা 
যায়,  যমন  চত   জ ািত দশ ন হয় বা িদব   িণ, অনাহত শ , নাদ  িণ, ওকঁার  িণ এ েলা আপনা 
 থেকই  বণ করা যায়। এই ল ণ  েলা হেয়িছ িক হইিন, যিদ না হেয় থােক তাহেল বুঝেত হেব এখনও 
 দেয়   লীিন শি  জা ত হয়িন।  

 

 এই   লীিন শি র জাগরণেক   ভােব  দখা হয়।  থমতঃ শি  জা ত হওয়া মােন আমার  ভতের 
 য অন  শি  আেছ  সই শি  অ  অ  কের  বিরেয় আসেত    কেরেছ। এখন আমােদর সাধারণ জীবন 
যা ায় আমরা যা িকছুই কিরনা  কন,  সই কেম  র  িত অধ বসায়, আমার  মধা, বুি র সাহােয  বড়  জার 
একজন আইএএস অিফসার হেত পারব, আেমিরকার   িসেড ট হেত পাির, এর জ  আমার   লীিন শি র 
জাগরণ হওয়ার  কান  েয়াজন  নই। এই ধরেণর  য কাউেক যিদ আেমিরকার   িসেড ট কের  দওয়া হয়  স 
িক    িসেডে র কাজ চািলেয় িদেত পারেব িক  তােক যিদ একটা কিবতা িলখেত বলা হয়,  স িক  তা 
পারেব না। সৃজনশীলতা স ূণ  আলাদা একটা িজিনষ। আেমিরকার   িসেড ট হে  একটা িবেশষ ধরেণর 
শি র  খলা, যার জ   সখােন  চত  স ার  ত   ভােব দরকার পেড় না। িশ  সৃি র   ে   চত  
স ার দরকার পেড়। শচীন  ত ুলকার, তার ঐ ি েকিটয়  িতভা হল শি র  খলা, এখােন  চত  স ার 
দরকার পড়েব না। তেব  াঁ, অ া েদর তুলনা শচীন  ত ুলকােরর মেধ  শি র  কাশ অেনক  বিশ। িক  
এই শি  একটা সীমার মেধ  ব । িক    লীিণ শি  যার মেধ  জা ত হেয়েছ তার  য সৃজন  সটা 
এেকবাের অ  ধরেণর হেব। এই ধরেণর কিব, যাঁেদর মেধ    লীিন শি  জা ত হেয়েছ, তাঁর কিবতার 
একটা পঙি   নেলই  াণ জুিড়েয় যােব।  

 

 ি তীয়তঃ   লীিন শি র জাগরেণর উে   আ   প দশ ন।   লীিন শি র জাগরণ হল, 
আমােদর মেধ   য অন  শি     হেয় পেড় আেছ,  সটােক জািগেয়  দওয়া। এ টম  বামােত পাঁচ িক ছয় 
িকেলা ব  আেছ  সটােক একটা িবেশষ  ি য়ায়  ছেড় িদেয় শি েত  পা িরত করেতই বু   কের  ফেট 
পড়েব। িঠক  তমিন মা েষর এইটু  শরীের মেধ   য শি টা ঘ ুিমেয় আেছ  সটােক জািগেয় িদেতই তার 
 ভতর  থেক অমানবীয় শি   ফেট  বিরেয় পড়েব। এই কারেণ  দখা যায় এই জগৎ সংসারেক আধ াি ক 
প ুষরাই সব  থেক  বিশ  ভািবত কের এেসেছন।   লীিন শি  জা ত হেলই নানান রকেমর িস াই 
আসেত    কের  দয়। িক  এ েলা   লীিন শি র জাগরেণর উে   নয়। উে   হল সি দানে র 
সা াৎ দশ ন। যখনই জগেতর যত রকেমর আন  উপকরেণর  ভাগেক অিত ম কের  গল, িস াইেয়র 
 লাভেক  পিরেয়  গল তখনই সাধক সি দানে র সা াৎ দশ  ন লাভ করেব, ওর মেধ  ক না বেল িকছু 
থাকেব না। 
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 এই   লীিন যখন জা ত হেয় উপেরর িদেক উঠেত থােক তখন  স িবিভ  চে র মধ  িদেয় 
এেগােত থােক। ত  মেত এই চ  িলেক প ফুল িদেয় বণ না করা হয়। এই প ফুল িল  যন অেধামুখ হেয় 
থােক। শি  যখন জা ত হেয়  ষু ার মেধ  িদেয় িগেয় চে   পৗছঁায় তখন অেধামুিখ প ফুলেক  শ   
করেতই  সাজা হেয়   ুিটত হেয় যায়। যখন প    ুিটত হেয়  গল তখন সাধেকর একটা দশ ন হয়। এই 
চে র পে র বণ না তার রঙ আর পাপিড়র সংখ া তে র িবিভ  পি ত বা সাধক িবিভ  ভােব বেলেছন। ত  
মেত  দেয়  য প  রেয়েছ  সিট অ দল প ।  শষ চ  হল মাথায় সহ ার। সহ াের পে র হাজারিট 
পাপিড়, সহ দল প । এই  ানই সি দানে র বাস।   লীিন শি  যখন সহ ােরর িগেয়  পৗছঁায় তখন 
সাধক সমািধেত চেল যান, মন তখন িবলীন হেয় যায়। ঠা র ধ ােনর গভীের   লীিন শি র জাগরণ 
পির ার  দখেত  পেতন। িতিন  দখেছন   লীিন শি  উ ঠেছ আর এক একিট চে  িগেয় অেধামুিখ প েক 
লকলেক িজভ িদেয়  শ  করেছ সে  সে  প ফুেলর পাপিড়  িল খুেল িগেয় ফুেট উঠল।  যাগীরা এই 
ধরেণর সা াৎ দশ  ন কেরন, আর ঠা র িনেজ এ েলােক বণ না কের  গেছন, তাই এই িনেয়  কান    করাই 
যায় না, এটাই সত । তাই বেল আিম মেন করিত পািরনা  য এত এত জপ ধ ান করিছ, পূজা করিছ, এত 
িকছু করিছ তাহেল আমারও   লীিন শি র জাগরণ হেয়  গেছ।   লীিন জাগরণ পির ার ধরা পেড় যােব 
এই অ ভূিত হেয়েছ িকনা। এখনও যিদ এই অ ভূিত না হেয় থােক তাহেল বুঝেত হেব সাধনায় িকছু  িট 
আেছ। 

 

  বদা  বলেছ আ শি র জাগরণ,  চত  স া আলাদা জড় স া আলাদা, আর সাধনার  ারা যখন 
 কান মা েষর  চত  শি  জা ত হয় তখন তার মেধ  অন  শি র িবকাশ হেয় যায়। এটােকই ত  বলেছ 
  লীিন শি র জাগরণ। এটা  কান কা িনক িকছু না, এটা সিত কােরর এইভােবই হয়।  সইজ  একজন 
সমািধবান পু েষর সােথ সাধারণ প ুেষর অেনক পাথ ক । আবার িযিন সমািধেত  গেলন এবং সমািধ  থেক 
 বিরেয় আসার পর সমািধর আেগ যা িছেলন তার  থেক এখন অেনক তফাৎ হেয় যােব। সমািধর অব ােক 
বলা হয়  ষুি র সমান। একজন মুখ   যখন গভীর িন ােত  ষুি েত যায় তারপর যখন  স  বিরেয় আেস তখন 
 স মুখ ই থােক। িক  এক মহামুখ   িনিব  ক  সমািধেত চেল যাওয়ার পর যখন  বিরেয় আসেব তখন  সই 
মহামুখ ই মহা ানী হেয়  বেরােব। এই দৃ া  লাটু মহারােজর   ে  সব  থেক ভােলা  দখা যায়। এক িনর র 
অিশি ত  াম  বালক,  য কলকাতার এক বািড়েত চাকেরর কােজ িনযু , িতিনই যখন সমািধ  থেক িফের 
এেলন তখন িতিন পূণ  ানী। মহ দ িক করেতন? উট,  মষ ইত ািদ প র  দখােশানা করেতন। সমািধেত 
িগেয় এমন  ানী হেয়  বেরােলন  য তাঁর ধম    চৗ শ বছর ধের চলেছ। নের নাথ দ  িনেজও পেরর িদেক 
িনেজর স ে  বলেতন ছা  জীবেন িতিন অে  খুব একটা ভােলা িছেলন না। িক  সমািধবান পু েষ পিরণত 
 েপ  ামীজী হেয় যখন সারা িবে  ব ৃতা িদেয়  বড়ােতন তখন  যখােন পদাথ  িব ান, রসায়ন িব ান িনেয় 
বলেতন তখন মেন হত  ামীজী  যন ঐ িবষেয়রই মা ার। এখােন  ামীজীর মাহাে  র  কান    উঠেছ না। 
 ামী িবেবকান  যিদ জ   থেক মহৎ হেতন তাহেল  ীরামকৃে র  ভােবর দাম  কাথায় রইল?  য একজন 
সাধু হওয়ার জ  স  াস িনেয়েছ িন য়ই তাঁর মেধ  িকছু  ব  লতা আেছ বেলই  স সাধু হেত এেসেছ।  স 
যিদ িস পু ষ হত তাহেল  স সাধু হেত আসেব  কন! িক  সাধনা কের যখন   লীিন শি  জাগরণ হয় তাঁর 
মেধ  সব রকেমর শি  এেস যােব। অিণমা, লিঘমা, গিরমা ইত ািদ যত রকেমর িস াই আেছ সব িস াই 
তাঁর মেধ  এেস যােব। এই কথা বেলই ত  িক  এটােক আটেক িদেয় বেল িদে  এই িস াই েলােক কখন 
 দখােত যােব না, বা  েয়াগ করেত যােব না, তাহেল  তামার সব  নাশ হেয় যােব। তাহেল ত  িক করেত 
বলেছ? ত  বলেছ  তামার   লীিন শি েক সহ াের িনেয় যাওয়ার জ  সাধনা করেত থাক।   লীিন শি  
যখন জা ত হেয় আে  আে  উপেরর িদেক যায় তােক িব দজনরা অ বাদ করেছন Level of 
Consciousness আর যখন সহ াের   লীিন যাে  তখন বলেছ Higest level of consciousness। 
িজ ােড  া নােম একজন নামকরা মন াি ক িশ ক িতিনও বারবার এই শ টা ব বহার কেরেছন Altered 
State of Consciousness, যিদও তাঁর  যােগর সে   কান স ক   িছল না। আমােদর সবার মেন একটা 
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 চতনার  াভািবক ভূিম আেছ,  সই  চতনার ভূিম অ সােরই আিম জগৎটােক  সই রকম  দখিছ। এইটাই যখন 
আমার Altered State of Consciousness হেয় যায়, অথ াৎ  চতনার ভূিমর অব ানটা পাে  যায়, 
মােন  চত েক ধারণা করার অব াটা যখন পাে  যাে , তখন এই জগৎেক আিম অ  রকম  দখব। ঠা র 
দি েণ ের পূেজা করেত বেস  কাশা িশেকও  চত   দখেছন।  কাশা িশেক  চত   দখেছন মােন আসেল 
িতিন িক  দখেছন আমরা  কান িদন এটা বুঝেত পারব না। কারণ এটা একটা Altered State of 
Consciousness।  য  চতনা ও মন িদেয় আিম জগতেক  দখিছ, ঠা েরর  সই মেনর অব াটাই পিরবিত  ত 
হেয়  গেছ। এই অব ায় যত ণ না আিম িনেজেক িনেয়  যেত পারিছ বা আমার  চতনার অব াটা পিরবিত  ত 
না হে  আিম  কান িদন বুঝেত পারব না ঠা র িঠক িক  দখেছন।   লীিন যখন জা ত হয় তখন িঠক এই 
িজিনশটাই হয়, এইটাই Altered State of Consciousness।  

 

  লীিন শি র জাগরেণ ই িন া 
   লীিন শি  জাগরেণর জ  ত  কেয়কিট পদে েপর কথা বলেছ। এর মেধ     পূণ  একিট 
পদে প হল ই িন া। সাধকেক একটা ই  িদেয়  দওয়া হয়।  সই ই  যিদ পু ষ হন তখন তাঁেক িশব বা 
কখন কখন কালৈভরব বলা হয়। িক  ত  সাধনা মূলতঃ  দবীর সাধনা।  যমন  ব ব সাধনা মূলতঃ পুং 
সাধনা,  ীক ৃই একমা  ই । রাধােক িনেয়ও সাধনা করা হয়, িক  রাধােক িনেয়  যখােন সাধনা করা হয় 
 সই সাধনা আবার ত   ারা  বিশ  ভািবত। ত  হল শি র দশ ন, তাই ত  পুেরাপুির নারী  কি ক সাধনা। 
তে  নারী না বেল শি  বলা হয়, শি   কি ক সাধনা। শি র যত রকেমর  প হেত পাের সব  পই নারীর 
এবং  য  কান একিট ই েক িনেয় সাধনা    করেত বলা হয়। ত  সাধনায় ইে র ভূিমকা  চ     পূণ । 
ইে র ধারণােক যিদ সিরেয়  দওয়া হয় তাহেল িক   সটা আর ত  দশ ন থাকেব না। ই  িঠক হেয় যাওয়ার 
পর আেস ই   ীিত।  

 

 আমােদর মূল হে   বদ,  বেদর দশ  ন হল  বদা ।  বদা  মেত সি দান ই আেছন। সম া হল 
সি দান ই আেছন না হয়  মেন িনলাম িক  এত নাম ও  প  কন  দখিছ?  বদা  বলেব এটা মায়া। মায়া 
বা বেক  ঢেক  দয় আর অবা বেক সামেন িনেয় আেস।  লােকরা বলেব, বা বেক অবা ব  দখােব, এই 
রকম ব পার হয় নািক?  বদা  বলেব,  কন হেব না? ম ভূিমেত  গেল তুিম মরীিচকা  দখেত পােব। 
ম ভূিমেত বািলটা বা ব িক   সখােন বা ব বািলেক  ঢেক িদেয় জল  দিখেয় িদে ।    ােজ েরর মাধ েম 
িসেনমা  দখান হে । আমােক িনেয়ই িসেনমা হেয়েছ, আিম সামেন বেস  দেখ যাি । সবটাই আেলার  খলা। 
িক  তারই মেধ  মা ষ হাসেছ কাঁদেছ, সব িকছুই হে ।  বদাে  মায়া হে  িমথ া। মায়া  নই সি দান ই 
আেছন। তুিম  যটা  দখছ  সটা  তামার মেনর ভুল,  সটা  তামার সম া। পুেরা  বদা  এই মতেক িনেয় 
চেল।  বদা  আবার িতনেট ভােগ িবভ  হেয় যায় –   ত, িবিশ াৈ ত ও অৈ ত। এর মেধ  িবিশ াৈ েতর 
দাম অেনক  বিশ, কারণ তারা জীব আর  ে র  ভদেক মানেছ আর  শষ অব ােতও মােন।  চতে র িদক 
 থেক জীব  ে র সােথ এক হেয়  গেলও তােদর অ া ী ভাব থােক।  যমন গাছ আর গােছর পাতা। যখন 
ত  মেত আেস তখন এরা  বদাে র  শষ কথা একমা  সি দান ই আেছন এটােকই  হণ করেছ, 
সি দান   থেকই    করেছ আর সি দানে ই  শষ করেছ। এই সি দান েক কখন  দখায় িন  ণ 
িনরাকার কখন  দখায় স ণ সাকার। যখন স ণ সাকার  দখান তখন িন  ণ    স ণ    হেয় িশব আর 
শি র মেধ  আলাদা হেয় যান। িশব থাকেলই শি  থাকেবন শি  থাকেলই িশব থাকেবন। িশবেক কখনই 
শি  ছাড়া ক না করা যায় না। যখন  লয় হয় তখন শি  িশেবর সে  িমেল যান আর তার সে  সে ই 
িশব িন  ণ িনরাকার হেয় যান। তার মােন িশেবর  িট  প – একিট িন  ণ  প আেরকিট স ণ  প। স ণ 
 প বলেলই বুঝেত হেব তাঁর সে  শি  আেছ।  

 

 এখন    যিদ সৎ হন, িতিন আেছন, তাহেল িশবও আেছন। িশব যিদ থােকন তাহেল শি ও 
আেছন। িশব যতটা সৎ শি ও ততটা সৎ।  বদাে র মায়া আর তে র শি র সােথ এটাই  মৗিলক পাথ  ক । 
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এই জায়গােত এেস  বদা  আর ত  আলাদা হেয় যায়। ত     কের  বদা   থেক, তারপর  বদা   থেক 
সের চেল আেস   তবােদ। সাধনার পেথ যখন  থম যায় তখন িবিশ াৈ ত হেয় যায়, আমরা শি র সে  
এক। তারপর  শেষ িগেয় বলেব শি ই িশব ও িশবই শি , িশব, শি ,    সব এক –  তার মােন অৈ ত। 
ত    ত, িবিশ াৈ ত ও অৈ ত িতনেটেকই িনে । আবার িতনেটেকই িতন জায়গায়  ফেল িদে । যখন ত  
বলেছ মায়া তার কােছ িমথ া নয়, তখন  স অৈ তেক  ফেল িদল।  বদাে  মায়া মােন িমথ া, সি দান ই 
আেছন িক  এই  য ব   দখাে  এটা মায়ার দ ন  দখাে  এবং এই মায়াটা িমথ া। ত  মেত মায়া িযিন 
িতিনই শি । মায়াটা িমথ া শি  িক  িমথ া নয় একবাের পুেরাপুির বা ব,     যমন সত  শি ও  তমনই 
সত । তাই শি  আর    এক।  সইজ   ী ীমােয়র  ণাম মে  বলা হয় – যথাে দ ািহকা শি । অি র 
 যমন দািহকা শি ,  েধর  যমন ধবল  িঠক  তমিন    আর শি । ত  তাই মায়ােক কখনই মানেব না। 
 বদা ীরা আবার এ েলা ফু  মের উিড়েয়  দেব।  

 

ঠা র িক   েটাই মানেছন। কথামৃত আগােগাড়া পড়েল  দখা যােব ঠা র বলেছন শি  সত , আবার 
কখন বলেছন  বদা ীেদর মেত সবটাই মায়া।  বদা  মতেকও িতিন না কের িদে ন না। আবার িতিন বলেছন 
– আমার এমন অব া হয় তখন  পটুপ সব উেড় যায়। তার মােন িক দাঁড়াে ? যাঁরই আেছ  প তাঁরই 
আেছ অ প। তাহেল মায়া িক সত  না অসত ? এর উ র আমােদর খুেঁজই  যেত হেব,  কান িদন মীমাংসা 
হেব না। আমরা যতই তক   কের যাই এই  ে র  কান উ র  নই। সবাই বেল শ রাচায   িছেলন অৈ তী। 
িক  শ রাচায   গীতার ভাে  বলেছন শি  আর শি মান এক। শি  আর শি মান যিদ এক হন তার মােন 
শি  আর    এক হেয়  গেলন। অথচ শ রাচায  েক সবাই বলেছ অৈ তী। ঠা র  য  বদাে র কথা বলেছন 
 সটা শ রাচােয   সে  আলাদা হেতই পােরনা। শ রাচােয  র সে  যিদ আলাদা না হয় তাহেল ত  মত আর 
 বদা  মত এক হেয় যাে । এর সহজ উ র ঠা র িনেজই  দখাে ন – তাঁর এমন অব া হে   য তখন 
শি  সত  আবার এমন অব া আসেছ যখন  পটুপ সব উেড় যাে । আেগকার ঋিষরা  য  কান কারেণই 
 হাক অেনেকই,  যমন  তাতাপুরী, এনারা শি  মানেতন না। পের  তাতাপুরী আবার শি  মানেলন। এই 
মানার  পছেন তাঁর  য  কান উ িত হেয়েছ বা অবনিত হেয়েছ তা নয়। মেনর অব াটা পাে   গেছ। িযিন 
 প মানেতন না, িতিন এখন  প মানেত    কেরেছন। ত  আগােগাড়া মায়ােক কখনই িমথ া বলেব না, 
যিদও মায়ােক শি  বলেছ, িক  এই শি  এেকবাের সত , ই  সত ।  সই ই  আিম যােকই কির না  কন। 
 চত  মহা ভু একজনেক বলেছন,  তার  ভড়াই আজ  থেক ই ।  সইভােবই িশ     করল আর তােতই 
তার  চত  হেয়  গল।  

 

 ই  সাধনায় যখন এেগােত থােক তখন তার মেধ    লীিন শি র জাগরণ হেত    কের। এই 
জায়গাটােক ত  বলেছ িসি র অব া। তখন পুেরা শি টা সাধেকর শরীেরর  ভতর িদেয়  তেড়ফঁুেড়  বিরেয় 
আসেত উ ুখ হেয় ওেঠ। আমরা এর আেগও বেলিছ ত  সাধনা  চ  বা বা গ সাধনা।  বদা  বা  যােগর 
সাধনার পথ অত   কিঠন পথ।  সই তুলনায় ত  সাধনা অেনক সহজ পথ। বত  মান যুেগ  যােগর  বিশর ভাগ 
  রা জােনন না িশ েক িদেয়  য  যাগ সাধনা করাে ন  সটা  কাথাও একটা জায়গায় এেস তে র সে  
এক হেয় যায়। িশ   তা জােনই না   ও জােনন না,  য সাধনাটা করেছ  সই সাধনাটা ত  মেতরই  কান 
একটা অ । অ  িদেক তে র িন া করেছ। ভারেত এমন  কান পথ  নই যারা এই ত  মেত সাধনা করেছ 
না। অজাে ই সব পেথর মেধ  ত  ঢুেক  গেছ।  

 

ম শি  জাগরেণর  ি য়া 
 তে র সাধনার  ধান অ  হল ম । ত  সাধনার পুেরাটাই ম েক  ক  কের চলেত থােক। যখন 
মে র অেথ র উপর িচ ন ও িবচার করা হয় বা িনিদধ াসন করা হয় তখন  সই ম  মুি র পথ  দিখেয়  দেব। 
মহািনব  াণতে র এক জায়গায় িশব বলেবন মে র অথ   যত ণ    না হয় আর ম  যত ণ জা ত না হে  
তত ণ ল  ল   কািট  কািট জপ কের িকছইু হেব না। মে র আসল শি  আসেব মে র অথ   যখন    



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

45 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

হেয় যায় বা যখন ম   চত  হেয় যায়। ম   চত  হেয়  গেছ এটা িক কের  বাঝা যােব? ত   থেম একটা 
 ছা  ম  িদেয়  দেব। ম  িদেয় বেল  দেব এই ম  জপ করেল তুিম  েটা িজিনষ পােব। তুিম যিদ িকছু 
কামনা কের থাক, আমার এই শ  আেছ এেক  শষ করেত হেব, তুিম টানা এক মাস ঐ ম টা জপ কের 
যাও  তামার সব কামনা িসি  হেত বাধ । এইজ ই  দেশ বড় বড়  নতা  থেক    কের গণমা  সবাই 
একজন তাি কেক ধের  রেখেছ। তাি কেদর এই কারেণই এত খািতর,  সই তুলনায়  বদা ী সাধুেদর  কান 
দামই  নই।  কান বড়  বদা ী সাধুর কােছ িগেয় যিদ  কউ বেল আমার এই শ  আেছ এেক িকছু একটা 
করেত হেব।  বদা ী সাধু  সাজা বেল  দেবন আমার  ারা হেব না বাপু। সাধারণ মা ষ মেন কের ত  ম  
িদেয় িকছু একটা কের  দখােব, মারণ  মাহন উচাটন িদেয়  ামীেক  ী বেশ িনেয় আসেব বা  ীেক  ামী বেশ 
িনেয় আসেব, এরাই িঠক িঠক সাধু।  বদা  মেত যাঁরা সাধু তাঁরা আদেপই এই ধরেণর সাধু হেবন না, কারণ 
এরা এই ধরেণর িকছু  মতা  দখােত যােবন না,  দখাবার কথাও নয়।  বদা ী সাধুর কােছ িগেয় যিদ বেল 
আিম আমার  ামীেক বেশ আনেত চাই, তখন  বদা ী সাধু বলেব ভােলা কের  ামীর  সবা কের যাও তােতই 
 ামী বেশ এেস যােব। তাি েকর কােছ  গেল একটা  কান ম  িদেয় মারন উচাটন কের  দেব তােতই বেশ 
এেস যােব।  সই একই ম  িনেয় আিম যিদ বিল – না, আিম এসব িকছুই চাইনা, আিম ঈ র পেথ এেগােত 
চাই। একই ম  আর একই সাধনা িদেয় তখন আমােক ঈ েরর িদেক এিগেয় িনেয় যােব। ত  তাই  ভাগ 
আর অপবগ    েটাই আমােক  দেব।  বদা ীরা  য িবচার করেছ তারও শি  সা ািতক, িতিন িস  প ুষও 
যিদ হেয় যান, তখন কাউেক আশীব  াদ করেতই তার িকছু একটা হেয় যােব িক   িত কা রই করেত যােবন 
না। 

 

 িঠক িঠক অেথ   ম   চত  মােন যখন  সই ম  িদেয় আিম ইে র িচ ন করিছ, িনিদধ াসন করিছ 
তখন  সই ম  িদেয়ই আমার মুি   রাি ত হেয় যােব।  যমন ও ঁনমঃ িশবায় এই মে র অথ   যখন আমার 
   হেব তখনই এই ম  আমার উপর কাজ করেত    করেব। আিম ও ঁ নমঃ িশবায় সারা িদন জপ কের 
যাি , িক  এেত িক ু হেব না। িক  ুহেব না মােন?  কান  লাক যিদ িদেন খুব কম কের ও ঁ নমঃ িশবায় 
হাজার বার জপ কের তখন তার  তা একটা শি  আসেবই,  সটােক অ ীকার করা হে  না। িক  মায়ার 
আবরণটা িছ ঁড়েত পারেব না। মায়ার আবরণ সরােত হেল ম  শি েক জা ত করেত হেব। ম  শি র জাগরণ 
তখনই হেব যখন ম   চত  হেয় উ ঠেব।  

 

এইখােন এেস ধম  ও আধ াি কতার তফাৎ হেয় যায়। ধম  হল, আিম ল  ল  জপ কের যাি  িক  
িকছুই হে  না, এটাই ধম  । আধ াি কতা হল ও ঁনমঃ িশবায় এই ম টাই আমােক এখন ধের িনল। আিম 
আর ধরিছ না, ম ই আমােক ধের িনেয়েছ। সাধনার একটা অব ায় ঠা রেক  দেখ একজন বলেছন ‘বাবাঃ! 
 দেখ  যন মেন হে  বােঘ ধেরেছ’। ধেম র বাঘ যখন সাধেকর ঘাড়টা ধের  নেব তখন তার আধ াি ক 
যা াটা    হয়। তখন ম শি  সাধকেক ধের িবিভ  অ ভূিতর মধ  িদেয় িনেয় যােব। ঠা র পূজ পাদ 
 কনারাম ভ াচােয  র কােছ শি  মে  দীি ত হেয় মা কালীর পূজা করেত    করেলন। তারপর  সই ম  
জা ত হেয় ঠা রেক নানা রকেমর অ ভূিতর মধ  িদেয় আধ াি ক রােজ র নানান িদক  দখােত    করল। 
তে র মূল হল ম েক জা ত করা অথ াৎ অথ  েক    কের ম েক  চত  করা।  থেম মে র অথ  সাধেকর 
কােছ    হেত হেব। আর িনেজর  েচ ায় মে র অথ     হওয়ার  কান স বনা  নই। সাধকেক মে র 
সাধন চািলেয়  যেত হেব, ম  কখন সাধকেক ধরেব তার  কান িনিদ   িদন  ণ  নই। ম  যখন একবার ধের 
িনেল  স আর সাধকেক ছাড়েব না। যিদ  কান সাধক আশা কেরন আিম আধ াি ক জীবন-যাপন করব তাহেল 
তােক কমপে  িদেন ‘ও ঁনমঃ িশবায়’ এই ধরেণর ম েক দশ হাজার কের জপ করেত হেব। গায় ী ম  হেল 
আেরকটু কম জপ করেলও হেব। অেনক সময় একা রী ম ও হয়,  যমন  ধু ‘ ীং’, তাহেল ল  জপ করেত 
হেব। এই মা ায় যিদ জপ করা যায় তাহেল বুঝেত হেব এইবার ম  সাধকেক ধের  নেব। অথ  াৎ সাধেকর 
এইবার ম   চত  হেয়েছ। 
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 ম েক বলা হয় িযিন ই  িতিনই ম , িতিনই য  (sound equivalent of Deity)।  যমন ও ঁনমঃ 
িশবায়, এই মে র  দবতা বা ই  হেলন িশব, এই মে র  য শ   সই শ  আর িশব এক।  যমন কাব  নডাই 
অ াইড, এই কাব  নডাই অ াইেডর হাজার হাজার পদাথ  ও রাসায়িনক উপাদান আেছ,  সটােক সংে েপ বলা 
হে  CO2। িযিন  কেমি  জােনন িতিন CO2 বলেলই কাব  নডাই অ াইেডর পুেরা উপাদান েলােক বুেঝ 
িনে ন। তাঁর কােছ CO2   । যারা মুখ   তার কােছ CO2 মােন CO2। এর বাইের  স িকছু বুঝেব না। 
িঠক  তমিন যখন ও ঁনমঃ িশবায় বলা হল, িযিন সাধনা কের এই মে র  চত েক জা ত কেরেছন তাঁর কােছ 
এই ম ই  দবতা।  দবতা আর তাঁর মে র  কাথাও  কান তফাৎ  নই।  ব বেদর নাম নামী অেভদ ত টা 
ত েতও আসেছ। ত   থেক  ব ব মেত নাম-নামী অেভদ ত টা এেসেছ না  ব ব দশ ন  থেক তে  এেসেছ 
এটা বলা খুব মুশিকল। তেব মেন করা হয়  ব বেদর  থেকই এেসেছ, কারণ ‘নাম’ এই ধারণাটা  ব বেদর 
মেধ   থম  থেক চেল আসেছ। তে  কখন নাম বলা হয় না, তে  নামেক ম  বলা হয়।  ব বেদর  যটা নাম 
বলা হয়  সটাই তে  এেস ম  হেয় যায়। যখন আিম বলিছ হের ক ৃ হের ক ৃ ক ৃ ক ৃ হের হের, তখন 
এটা িক  নাম। িক  যখন বলেব ও ঁক ৃায় নমঃ তখন এটাই ম  হেয় যােব। হের কৃ  হের ক ৃ যখন বলিছ 
তখন  সখােনও sound equivalent হেয় যাে , আবার যখন ও ঁ ক ৃায় নমঃ বলা হে  তখন  সটাও 
sound equivalent of God হেয় যাে । ভাগবেত ও ঁ ক ৃায় নমঃ না বেল বলা হে  ‘ও ঁ নেমা ভগবেত 
বা েদবায়’, এটা ম । যখন বলা হে  ‘ও ঁনেমা ভগবেত বা েদবায়’ তখন এটা হল sound equivalent 
of Lord Krishna। এখােনও ভগবান আর ভগবােনর নােমর মেধ   কান তফাৎ  নই,  েটাই এক। বািড়র 
 লাক, ব ুরা যখন আমার নাম ধের ডােক তখন আিম  সই ডােক সারা িদি , আিম আমার নােমর সােথ 
অিভ  হেয় আিছ বেলই সারা িদি । এই  বাধ যখন ধ ােনর গভীের আেস, নাম ও নামী অেভদ, ভগবােনর 
নাম বা ম  আর ভগবান এক, তখন ম   চত  লাভ কের।  

 

মে র বাি ক ও আভ  িরক  প 

 ত  মেত মে র  েটা িদক আেছ – বাি ক ও আভ  িরক। মে র আভ  িরক িদকটা হল িচৎ। 
িব  ৈচত  িযিন  সই সি দানে র  য িচৎ  সই িচৎই হল মে র  দয়। মে র বিহঃ কাশ  সটা হল 
ই মুিত  । তাহেল এই পুেরা ব াপারটােত ম  হেয়  গল  ধান। আিম বলিছ ও ঁনেমা ভগবেত বা েদবায়, এখন 
এই মে র মুখ মােন বিহঃ কাশটা হল অথ  াৎ এর বাইেরর িদকটা হল  ীকৃে র মুিত  ,  য মুিত েক আমরা পূজা 
করিছ। িবেদশীরা আমােদর  য বেল  তামার মুিত  পূজক। আমরা  কন পূজা করেবা না? কারণ ওঁ নেমা 
ভগবেত বা েদবায় আমার এই মে র বিহঃ কাশ হল আমার ইে র মুিত   ভগবান  ীক ৃ। তাহেল তার  দয়টা 
িক? তখন বলা হে , সি দানে র  য িচৎ,  চত টা হল মে র  দয়। আমরা এর আেগও অেনকবার বেলিছ 
িযিন সৎ িতিনই িচৎ, িযিন িচৎ িতিনই আন , িযিন আন  িতিনই সৎ - এই সৎ, িচৎ ও আন  িযিন িতিনই 
সি দান । িতনেট একই িজিনষ,  যখােন স া থােক  সখােনই িচিত থােক  যখােন িচিত থাকেব  সখােনই 
আন ও থাকেব। আচায   শ রই  থম  মাণ কের  দখান িযিন সৎ িতিনই িচৎ। এই িতনেট সি দানে র  ণ 
নয়, এ েলাই তাঁর   প। তাহেল মে র   পটা িক?  চত । মে র বাইেররটা িক? ভগবােনর মুিত  । আিম 
যখন  বলুড় মেঠ িগেয় ঠা রেক  ণাম করিছ, তখন  থমটা হল মুিত  , তার  ভতের হেব  ীরামকৃে র ম । 
আর  ীরামকৃে র  ভতের?  ীরামকৃে র ভাব। সি দানে র  য িচৎ  ীরামকৃে র সে  জিড়েয় আেছ এটাই 
হল  ীরামকৃে র ভাব। যখন আমােক বলা হে   ীরামকৃ েক ভি  করেত তখন িক আমােক  ীরামকৃে র 
মুিত েক ভি  করেত বলা হে ? আদেপই না। তাহেল িক ঠা েরর ম েক ভি  করেত বলা হে ? আদেপই 
না।  ীরামকৃে র  য ভাব, সি দানে র ঐ িচিতেক ভি  করেত বলা হে । তে র পুেরা দশ ন এই িতনেট 
িজিনষেক িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। একটা হল  চত ,  চতে র sound equivalent of God হল ম  আর 
মে র বিহঃ  প হল  দবতার িব হ। এটা  য একমা  তে রই িবেশষ  তা নয়। একই কথা  বেদও বলেছ 
িযিন সি দান  তাঁর sound equivalent হল ও ঁ। িযিন    িতিনই ও,ঁ িতিন ওঁএর বাচ । এখােনও নাম-
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নামী অেভদ ও ঁআর    িতিন এক। িঠক  তমিন ম  আর তার  দবতা এক। ম  আর  দবতা  যমন এক, 
িঠক  তমিন মে র সােথ  য  চত  জুেড় আেছ  সটাও সি দানে র িচিত অংেশর সােথ এক। 

 

িন  ণ-িনরাকার  চতে র  থম অিভব ি   িণ 

  চত  যখন িনেজেক অিভব   কেরন, তাঁর  থম অিভব ি  হে   িণ। এটাই ম ।  সইজ  
 ী ান ধেম   বেল In the beginning there was word and the word was with God and 
word was God।   থেম শ  িছল, শ  ভগবােনর সােথই িছল এবং শ ই ভগবান। ইসলােম বলেছ 
আ াই আেছন, আ ার িনরান ুইটা নাম আেছ। আ া  তা িন  ণ িনরাকার, তাহেল  কাথা  থেক তাঁর নাম 
আসেছ? িন  ণ িনরাকােরর সৃি  িক কের হেব?  সেতা সামা  বাল বুি  িদেয়ও এই কথা বেল  দওয়া যায়। 
িন  ণ িনরাকােরর না আেছ  কান  ণ, না আেছ  কান আকার, তােক িদেয় সৃি  িক কের হেব! বলেছন ধােপ 
ধােপ হয়। তাঁর  থম ধাপটাই হল শ । িন  ণ িনরাকার  থেক যখন নামেছ তার  থম ধাপটাই শ । িঠক 
একই িজিনষ মহ েদর হেয়িছল, িতিন যখন সাধনা কের ঐ অব া  থেক  নেম আসেছন তখন িতিন বলেছন 
লােয় া ইলা াহা। নানক যখন ড ুব িদেলন, ড ুব িদেয় যখন উেঠ আসেছন তখন তাঁর মুখ িদেয়  থম শ  
 বেরাল না  কাঈ িহ  না  কাঈ মুসলমান, আর ম   বিরেয় এল ‘ই ওমঁকার সৎ’। ও ঁআর সৎ সি দান ই 
সৎ। সবাই একই কথা বলেছন,  কাথাও  কান তফাৎ  নই। তাও সবাই সবার সােথ ঝগড়া িববাদ কের 
চেলেছ।  ী ানরা বলেছ ভগবােনর  থম অিভব ি  হে  শ । এই না    ে র কথা  বদ  থম  থেকই বেল 
আসেছ। ভগবােনর মুখ  থেক  থম শ   বেরায়,  বদ আর    এক।  ী ান, মুসলমান, িশখ সবাই একই 
কথা বলেছ িক  িহ রা  ী ান আর মুসলমানেদর কােছ হেয়  গল মুিত  পূজক।  ী ানরা যখন বাইেবেল 
বলেছ and the word was God  তখন  কান অপরাধ হে  না। মুসলমানরা যখন আ ার িনরান ুইটা নাম 
িন  তােত  কান  দাষ হে  না। িহ রা যখন বলেছ তখন তারা মুিত  পূজক হেয় যাে ।  

 

ত ও িঠক তাই বলেছ। এই িচিত িদেয় জগৎ সৃি  হেব না, কারণ  সেতা িন  ণ িনরাকার। যখন 
ওখান  থেক সৃি  এেগােব তখন িচিত  থেক  থম ধাপ আেস ম , sound equivalent এই িব    াে  
িযিন ব   হেয় আেছন  সই  ে র  থম equivalent হল    া। তারপর  থেক সব িকছু এেক এেক 
 বেরােত    কের।  ী ান ধেম   তাই বলেছ,  লােগাস  থেক পুেরা সৃি   বেরাে । িহ রাও তাই বলেছ ও ঁ 
 থেক পুেরা সৃি   বেরাে । এই ধারণা  েলা আসেল িছল িজউসেদর, িজউসেদর  থেক  ী ানরাও িনেয়েছ 
মুসলমানরাও িনেয়েছ। িজউসেদর সােথ  বেদর ঋিষেদর  তা  কান  দখা সা াৎ হয়িন। অথচ তারা সবাই 
একই কথা বেল আসেছন। তার  ধান কারণ হল, যাঁরা সমািধবান প ুষ তাঁরা ধ ােনর গভীের িগেয়  দেখন 
এই জগেতর সে  তাঁেদর সংেযাগটা  শষ  যখান  থেক িবি   হেয় যাে ,  সখােন তাঁরা একটা শ   নেত 
থােকন।  সটা  য িক  িণ  সটা িযিন  বণ কেরন িতিনই জােনন, আর কা র জানা স ব নয়। মি ের ঘ টা 
 িণেত যখন ঢং শ  হয় অেনকটা  সই রকম শ   নেত পান। এই শ টােকই  কউ বলেছ ও ঁ কউ বলেছন 
মা। ঠা র  যমন সমািধ  থেক  নেম মা মা বলেছন। মুসিলম পি ত আল গাজািলও তাঁর বইেত এই িজিনষটা 
িলিপব  কের  গেছন। সমািধ  থেক মনটা যখন আবার নামেত থােক,  থম  য িজিনষটা তাঁেক ধরেছ  সটা 
হল  িণ, তাঁরা তখন ও ঁ িণ  নেত পান। অ া  ধেম  ও ঁনা বেল অ  িকছু বেলন, িক  শে র এই 
ব াপারটােক সব ধম  ই মানেছ।  য  যমন সাধনা কেরেছন িতিন  সই ভােব ব াখ া কেরন। ব াখ া আলাদা 
হেলও  িণ সব সময় একই রকম থােক। আেমিরকা চােঁদ  য মহাকাশচারীেক পাঠাে   স চােঁদ  য মািট 
 দখেব রািশয়ার মহাকাশচারীও  সই একই মািট  দখেব। ধ ােনর গভীেরও সাধক একই িজিনষ  দেখ। সম া 
হল আমােদর বা িবক জগেতর সােথ এ েলার  কান িমল পাওয়া যায় না বেল ব াখ া  েলা পাে  যায়। িযিন 
মােয়র সাধক িতিন মা মা বলেবন, িযিন  বদা ী িতিন ও ঁও ঁকরেবন,  কউ বলেবন নাদ িণ,  কউ বলেবন 
অনাহত। নানান ভােব এটােক ব াখ া করেবন, িক  ভাবটা একই। ত  বলেছ, বিহজ  গত আর   ৈচতে র 
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মেধ  সংেযাগ  ািপত হয় মে র মাধ েম। এই     চত  এেকবাের ধরােছায়ঁার বাইেরও নয় অ  িদেক এই 
জগৎেক  যমন ধরা  ছাঁয়া যায়  সই রকমও নয়। 

 

    চত  স ার সােথ সাধেকর সংেযাগ সািধত হয় মে র সাহােয  
 এই  চত ই  য  কান ধেম র  ধান িবষয়। আমরা বিহজ  গত যখন  দখিছ তখন  সটােক জড়  েপ 
 দখিছ।  চতে র   েপর  য ভাব, এই ভাবেক যতই বুি মান  লাক  হাক না  কন ধারণা করেত পারেব না। 
সব ধম  ই এই কথা বলেছ। তুিম বড় িব ানী হেত পার, তুিম িবখ াত কিব বা সািহিত ক হেত পার, তুিম খুব 
 সয়ানা হেত পার  চতে র ভাবেক ধারণা করা  তামার পে  কখনই স ব হেব না। িব ানীর  য বুি   সই 
বুি ও জড় বুি র অিভব ি ।  চতে র অিভব ি  পুেরা আলাদা। লাটু মহারাজ িছেলন এক িনর র  াম  
 লাক, িক   চতে র ধারণার   ে  আইন াইন  থেক িতিন পুেরাপুির আলাদা।  চতে র ধারণার   ে  
লাট ুমহারােজর সােথ আইন াইেনর  কান তুলনাই করা চেল না।  চত েক ধারণার   ে  লাট ুমহারাজ 
আইন াইন  থেক     িছেলন, এই কথা বাইের বলেল  লােক হাসেব, িক  এটাই বা ব। িয   ী  িছেলন 
একজন সামা  কােপ   টােরর অিশি ত স ান। িক   কাথা  থেক তাঁর এই কথা েলা  বেরাল? কারণ তাঁর 
মেধ   চত  স ার  কাশ এেস  গেছ। এই  চত  স ার  কাশ মােন  সই  চত  শি  িযিন আেছন এটা 
তাঁরই  কাশ। আর এই শি েক ধরেত হেল ম  িদেয়ই ধরেত হয়।  

 

 ত  বলেছ, মহাজাগিতক সমি রই  ছা  একিট  প হল ক ন।  যমন  ব  িতক শি  হল একটা 
 চৗ ক    ,  যখােন একটা ক ন হে । এই ধরেণর যা িকছু ক ন হে  এ েলা সবই  সই মহাজাগিতক 
সমি  শি র খুব সাধারণ  ছা   ছা  অিভব ি । িঠক  তমিন ম   যটা আমরা উ ারণ করিছ,  যমন আিম 
বলিছ ও ঁবা  ীং বা  ীং, এ েলােত একটা ক ন হে । পদাথ   িব ানীরা সম  রকেমর জাগিতক শি েক 
চারেট ভােগ িবভ  কের িদেয়েছন। এই চারেট শি ই আবার একটা জায়গা  থেক  বিরেয়েছ, এেক এনারা 
এখন বলেছন Grand Unified Theory। এই চারেট শি  একটা জায়গা  থেক  বিরেয়েছ, যিদও 
mathematically এটােক এনারা এখনও কায কর করেত পােরনিন।  মাটামুিট িতনেট শি েক কের 
িদেয়েছন, চতুথ  টােক করেত পােরনিন। ত ও তাই বলেছ, মা হেলন িব   াে র শি । যখন মে র  ীং 
উ ারণ করা হে  তখন  সই শি র একটা ক ন হে । এই   েনর সাহােয  িব   াে র মূল   নেক 
ধের  নওয়া যায়। এটাই হল মে র সংেযাগ। যারা  বদা ী, যারা  ধু অব া েয়র িবচার কের যাে , অথ  াৎ 
জা ত,    ও  ষুি  এই িতনেট অব ােক িনেয় িবচার করা, এই সাধনাটাও এখন অেনক কেম  গেছ, যিদও 
এখন িকছু িকছু সাধু এই অব া েয়র িবচার িনেয়ই সব সময় পেড় আেছন িক  এখন  বদা ীেদর মেধ  
ওকঁােরর সাধনাটা  বিশ সামেন এেস  গেছ। ও ঁসাধনা আমরা উপিনষেদই পাই িক  ম   েপ একশ আট বার 
বা হাজার হাজার জপ করােক ত   বিশ  জার িদেয়েছ। সাধনা করেত করেত যখন সাধক একট ু উপেরর 
িদেক চেল আেসন তখনই িক  িতিন  দখেত পান ম  আর তাঁর ই   েটাই এক। যাঁরা ও ঁনমঃ িশবায় ম  
জপ কের যাে ন সাধনার উ  অব ার একটা  ের িগেয় তাঁরা  দখেত পান ও ঁনমঃ িশবায় ম  আর িশেবর 
 চত   প এক। তখন বলা হয়  য ম  জা ত হেয়েছ।  

 

ম , বীজ ও য  

ম  আবার িতন রকেমর হয় – প ুষ, নারী আর উভয় িল । পু ষ ম  েলা     আর ফ   িদেয়  শষ 
হয়।  যমন দূগ াপূজার সময় যখন অে র পূজা করা হয় তখন পূজারী ম  বেলন ‘ওঁ অ ায় ফ  ’।  বৗ  
সাধকরা সাধারণতঃ সম ক িবচার পেথর সাধক, িক  তারাও এই ম  তে   নেম  গল। এেদর খুব নামকরা 
ম  হল ‘ও ঁমিণপে     ’। ‘   ’ এই বীজ থাকেল বুঝেত হেব এটা পু ষ ম । আর নারী ম   বিশর ভাগই 
 শষ হয়  াহা িদেয় –  যমন  ীং কািলকাৈয়  াহা। এটা হেয়  গল  দবী ম । আর  য েলা িল  িনিব  েশষ 
ম ,  স েলা  শষ ‘নমঃ’ িদেয়।  যমন ওঁ নমঃ িশবায়, এটা হেয়  গল িল  িনিব  েশষ ম ।  
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িঠক  তমিন মে র বীজ আেছ।  বদা  ও  ব ব সাধনার  থেক ত  আলাদা হেয় যায় এই বীজেক 
িনেয়। যারা ভাগবত ধম  পালন কেরন তাঁরা বলেবন ও ঁনেমা ভগবেত বা েদবায়। এখােন ও ঁএেসেছ উপিনষদ 
 থেক,  যটা ত ও পুেরাপুির অ সরণ করেছ। িক  এই মে  বীজ  নই। তে র িবেশষ ই হল বীজ। বীজ 
ছাড়া তে র  কান অি  ই হয় না। ত   থেক যিদ বীজেক সিরেয়  দওয়া হয় তাহেল ত   বদাে রই  কান 
একটা অ  হেয় যােব, আর তা নাহেল ভাগবত ধেম  র অ  হেয় যােব। ও ঁআবার  বদাে  খুব    ভূিমকা 
পালন কের, ও ঁছাড়া  বদা েক  যমন ক না করা যায় না, িঠক  তমিন বীজ ছাড়া তে র ক না করা যায় 
না। ত  দশ েনর আেলাচনার জ  আমরা  য মহািনব  াণত েক অ সরণ করিছ, এই মহািনব  াণত  হল তে র 
সব  েশষ স াদনা।  য ত   থেম বীেজর উপরই  বিশ আেলাকপাত করত আর  বদাে   যখােন  থম  থেক 
 ধু ও ঁএর উপরই  জার িদে , মহািনব  াণত  এই  েটােক এক জায়গায়  ািপত কের িদেয়েছ। তার ফেল 
ইদািনং কােলর যত শি ম  আেছ,  যমন  ীং  ীং  ীং ইত ািদ বীজ মে   ণব লাগােনা থােক। এক িদেক ও ঁ 
 যমন একা, অ  িদেক বীেজর  কান  শষ  নই। মহািনব  াণতে  আমরা  দখব ঐং হল সর তীর বীজম , ঐং 
ছাড়া খুব নামকরা বীজম  হল  ীং,  ীং মায়ার ম । এখােন মায়ার অথ   হল    যখন জগৎ  েপ  কাশমান 
হে ন তখন মায়া জীব আর  ে র মাঝখােন অব ান কের। যাঁরা  ীং বীজমে  সাধনা কেরন তাঁরা মায়ােক 
জয় করার  চ া করেছন। পের বলেব,  য মায়ােক জয় কের  স পুেরা জগৎেক জয় কের  নয়। কারণ মায়াই 
হল এই জগেতর কারণাি কা। ও ঁ     িতপাদক, অথ  াৎ  ে র িদেক ইি ত করেছ। িক  আমরা এর 
আেগও বেলিছ ত  মেত সাধনায়  যাগ আর  ভাগ মােন  ভাগ আর অপবগ   েটাই হয়। ঐং মে  িযিন 
সর তীর সাধনা করেছন জগেতর যত িবদ া সব তাঁর কােছ এেস যােব। িক  িতিন যিদ  ধু মুি ই চান, 
তখন ঐ সর তীর ম  িদেয় পরািবদ া  পেয় যােবন,  সই পরািবদ া িদেয় িতিন জগৎেক অিত ম কের 
যােবন। িঠক  সই রকম  ীং হল ল ীর ম । আবার িকছু মে  একািধক বীজম  লািগেয়  দওয়া হয়,  যমন 
ও ঁঐং  ীং  ীং, যত  দবী আেছন ওই একিট মে  সবাইেক িনেয় আসা হে । এই ম  েলা খুব শি শালী 
ও কায করী। বীজ  ই রকেমর – পুং ও নারী। িকছু িকছু বীজেক পু ষ বীজ বলা হয়।  যমন  ীং,  ীংেক 
বেল কামেদবতার বীজম । পু ষ বীজম েক বলা হয়  দব আর নারী বা শি র বীজম েক বলা হয় িবদ া।    

 

 আমরা ম  আর বীজ িনেয় আেলাচনা করলাম। এরপর আেস য । য  হল Mystic Diagram। 
 চত  শি র িবিভ   প আেছ।  যমন িবদ া, িবদ ার  প হেয়  গল সর তী। সর তীর আবার একটা ম  
আেছ  যটােক বলা হে  Sound equivalent to Saraswati,  যটােক বলা হে  ঐং সর ৈত  নমঃ। 
িঠক তার আবার য  আেছ, পূেজার সময় এই য  আঁকা হয়,  বৗ  মেত এই য েক ম প বলা হয়। ম েপর 
ব াপার আরও খুব জিটল। িবেশষ িবেশষ পূেজার সময় িবেশষ িবেশষ য  আঁকার িনয়ম আেছ।  যমন 
আরিতর আেগ মািটেত একটা ি েকাণ আঁকা হয়, তার মাঝখােন একটা বৃ  আর তার মােঝ একটা বগ ে   
আঁকা হয়। এই যে র উপর প   দীপেক  াপন করা হয়। ই   চত  শি র মুত    প, ম  হল Sound 
equivalent আর য  হল Diagram equivalent। িতনেটর মেধ   কান তফাৎ  নই। পূেজার সময় ই , 
ম  ও য  এই িতনেটই লাগেব। এই পুেরা ব াপারটােক একসােথ বলা হে  ত ।  

 

তে র উপাচার 

 তে  যত রকেমর উপাচার আেছ সব উপাচােরর উে  ই হল  ভাগ আর অপবগ ।  যখােনই  কান 
িনয়ম অ সাের শারীিরক  ি য়া থাকেব  সটাই উপাচার।  ােশ িশ ক  েবশ করেল ছা রা উেঠ দাঁিড়েয় 
তাঁেক   া জানাল, এটাও একটা উপাচার। মহািনব  াণত  বলেব  যখােন  যাগ  সখােন  ভাগ হয় না, আর 
 যখােন  ভাগ  সখােন  যাগ হেতই পােরনা। িক  তে র িবেশষ  হল এখােন  যাগ আর  ভাগ এক সে  
চেল।  কন  যাগ আর  ভাগ এক সে  িনেয় চেল? একজন যুবক ত  মেত সাধনা করেত চাইেছন, এখন 
তােক  বদা  মেত যিদ বেল  দওয়া হয় ইহামু ফলেভাগিবরাগ, এই জগেতর আর পেরর জগেতর সব  খেক 
তুিম ত াগ কর, সাধক তখনই হতাশ হেয় সাধনা করা  থেক দশ হাত িপিছেয় এেস বলেব, থাক! আমার  ারা 
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সব ত াগ করা হেব না।  সই যুবক যিদ  যাগ সাধনা করেত যায় তখন তােক বেল  দওয়া হেব আেগ তুিম 
যম, িনয়ম, আসনািদ অ া   যাগ অ শীলন করেত থাক। অ া   যােগর ঐ তািলকা  দেখই  স বলেব এই 
জে  আমার  ারা  যাগ সাধনা হেব না। ত  বলেব, তুিম  থেম একটু  ধয   ধের সাধনা করেত থাক, পের 
 তামােক প -মকাের সাধন করান হেব। তখন মাছ, মাংস, মদ ইত ািদ সব খুব ভােলা কের  ভাগ করেত 
পারেব। এই কথা  েনই নব  সাধক ত  সাধনায় ঝাঁিপেয় পেড়। সাধনার সময়ও  ভাগ, যিদ আিম িকছু  পেত 
চাই তাহেলও  ভােগর ব াপারই থাকেব। যারাই   ম  িনেয়েছ,  স যিদ বেল আমার এই ফল চাই, তারপর 
 স একমাস টানা জপ করেত থাকল, তখন িক   সই ফলটা  স অব ই  পেয় যােব। িক  এ েলা খুব 
িবপ নক। কারণ, এেত তার  ভকম েকও  টেন িনেয় সব  নাশ কের  দেব।  

 

 ত  এই ব াপাের খুব  খালাখুিল, আিম জগতেক অ ীকার করিছ না, জগেতর বাইের যা আেছ 
 সটােকও অ ীকার করিছ না। এই ব াপাের ইসলাম ধেম র সােথ তে র খুব িমল। ধেম র মেধ  একমা  
ইসলাম ধম  ই জগেতর বা বতােক খুব      দয়।  ী ানরাও অতটা      দয় না, কারণ  ী ানরা বলেছ 
যারা গরীব তারাই  গ  পােব। এটােক আ মণ কের  ামীজী বলেছন আিম  সই ভগবানেক িব াস কির না  য 
ভগবান আমােক এখােন একটা  িট িদেত পােরনা অথচ আমার মৃত ুর পর আমােক  েগ  িনেয় যােব। 
ইসলােমর কােছ এই জগতটা পুেরাপুির সত ।  সই কারেণ জগেতর উপর ইসলােমর দশ ন খুব উ ত, তারা 
বলেছ এই জগতটা সত  কারণ এই জগৎ আ ার সৃি । আ া  যটা সৃি  করেবন  সটা সত  হেবই। তাঁর 
সৃি র সব িকছুেক স ান করেত হেব।  বদা  বলেছ জগতটা মায়া। তার ফেল িক হে ? জগতটা যিদ িমথ াই 
হয় তাহেল আিম জগেতর িদেক অত নজর িদেত যাব  কন! এই জগৎ  থেক িকছু  পেত যাব  কন! আর তার 
ফেল আেগকার িদেনর  বদাে র যত ঋিষ মুিনরা িছেলন তাঁরা এেকবাের িনঃ  হেয় থাকেতন।   র 
 দখােদিখ িশে র মেন যিদও িকছু  ভােগর ই া থাকত, ল ায় তারাও  ভাগ করেত পারত না, আমার    
এইভােব থােকন আিম িক কের  ভাগ করব! ফেল তারাও খুব সাধারণ জীবন-যাপন করেতন। জগৎেক 
বা িবক সত  মেন কের জগেতর  য কাজ েলা স   করা জ ির িছল,  সই কাজ েলা করার  বণতা 
ভারেতর  লােকেদর মেধ  জােগিন। ত  িক  কখনই এভােব  নেব না, তার কােছ  যাগ  যমন সত   ভাগটাও 
ততটা সত ।  কন সত ? শি  সত । শি  যিদ সত  হয় তাহেল জগতটাও সত । জগৎ যিদ সত  হয় তাহেল 
 ভাগ করাটাও সত ,  ভাগ করাটা যিদ সত  হয় তাহেল  ভাগ করার ই াটাও সত । আর যিদ বেল আমার 
অেনক  ভাগ করা হেয়  গেছ এবার আিম অপবেগ র িদেক যাব, তখন  সটাও সত । সবটাই সত  হেয় যাে । 
রামকৃ  িমশেনর িঠক িঠক দশ  ন এটাই।  ামীজী বারবার  সবার আদেশ র উপর  জার িদেয়  গেছন। জগতটা 
যিদ িমথ াই হয়, সৃি  যিদ মায়া হয় তাহল  সবা করার দরকার  কাথায়। তা নয়, শি  মেত জগতটা সত । 
 সইজ  ত  মেত এই জগেত যা িকছু হে  সবটাই সত । ইসলােমর দশ ন আর ত  দশ েনর সােথ এই 
জায়গাটােত িবরাট িমল আেছ। ইসলাম ছাড়া আর  কান ধম   জগৎেক এত  বিশ সত  বেল  হণ কের না। 
যিদও এই জায়গােত ত  আর ইসলােমর িমল আেছ িক  অ া   মৗিলক   ে  অেনক পাথ  ক  আেছ।  যমন 
তে  জীব  ে র সােথ এক হেয় যাে , ইসলাম কখনই এটা মানেব না। একজন মুসলমান আ ার সে  এক 
হেয় যােব, আ াও যা  সও তা, এটা কখনই ইসলাম বলেব না। 

 

 ত  যখন জগৎেক সত   েপ িনে  তখন জগেতর সম া েলাও সত । এই সম া েলােক 
 মাকািবলা করার জ  তে  উপাচােরর বা েল র  শষ  নই। তে   য কত রকেমর উপাচার রেয়েছ তা বেল 
 শষ করা যায় না। তে র  য সাধারণ আচার উপাচার রেয়েছ এর  বিশর ভাগই হল শরীেরর িবিভ  অে র 
 ি করণেক িনেয়। এছাড়া  াণায়াম,  াস, শারীিরক ও মানিসক পূজা এই ধরেণর নানান রকেমর আচার 
উপাচাের ভিত  । উপাচােরর উপর  যমন  জার  দওয়া হেয়েছ সােথ সােথ  ােনর উপেরও খুব  জার  দওয়া 
হেয়েছ।  ােনর মাধ েম  শৗেচর ব াপারটােক িনেয় আসা হেয়েছ।  লােকরা মেন কের তাি করা হাড়েগাড় িনেয় 
 নাংরা হেয় থােক, িক  তা নয়। ত  পির ার পির  তার উপর খুব      দয়। তে  আবার তপ  েণর 
ব াপারটা খুব      দওয়া হেয়েছ। তপ  ণ করেল  ভতের একটা মানিসক তৃি  আেস।  ান আর তপ  ণ এই 
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 েটার উপর ত  খুব  জার িদে । এরপর আেস ভূত ি । পুেজার সময় এই ভূত ি র উপাচার েলা করা 
হয়। ত  বলেছ আমােদর চািরপাশেক অেনক রকেমর ক ষ িঘের রােখ, ভূত ি  করেল এই ক ষ েলা সের 
যায়।  

 

এ েলা সব হেয় যাওয়ার পর ত  মেত ধ ােনর উপর  জার  দয়। ধ ােনর  ারা ইে র সে  সাধেকর 
এক  ভাবটােক জািগেয়  দওয়া হয়। সাধারণ ভােব  য  কান পূেজার পর  হাম করেত হয়।  হাম যখন করা 
হয় তখন সাধক পুেরাপুির  সই  হােমর ি য়ােত িনেজেক উৎসগ  কের  দয়।  হােমর ভাবটাও তাই, িনেজেক 
উৎসগ  কের  দওয়া।  হােমর পর সাধেকর িনজ  স ার  কান অি   থােক না, ইে র সােথ িনেজর ব ি   
এক হেয় যায়।  বেদর সােথ এই  ি য়া েলার অেনক িমল আেছ।  বেদ  য অি েহা ািদ কম   করা হত, 
 সটাই পরবিত   কােল িববিত  ত হেয়  হাম, হবন ইত ািদ ি য়ােত  পা িরত হেয়  গেছ। িক   বেদ য ািদ যা 
হত  সটা একটা িবেশষ উে   িনেয় করা হত, িক  তে  পূেজার পর  য  হাম করা হে   সখােন পূেজার 
সব িকছুেক উৎসগ  কের  দওয়া হে ।  সইজ  শ টাই হল  হাম, মােন আমার যত বাসনা আেছ সব  হাম 
কের িদলাম, মােন অি ত আ িত িদেয় িনব  ািপত কের িদলাম। এখােন য  করিছ বলা হয় না, িক  যখন 
 কান কম   করা হয় তখন বলা হয় য  করিছ। য  আর  হাম  েটা আলাদা।  হাম করা মােন িনেজেক  ঢেল 
 দওয়া, আর য  করা মােন একটা কম   করা। এই য ই পরবিত   কােল  হােম  পা িরত হেয়  গেছ।  

 

 আচােরর ব াপারটা  বেদর সময়  থেকই চেল আসেছ। ম  ৃিতেত এই আচারেকই  ষাড়শ সং াের 
 বেঁধ  দওয়া হয়। তে  এেস আবার এই সং ার েলার  পটা পুেরা পাে   গেছ। ত  এই  ষাড়শ সং ারেক 
কিমেয় দশ সং াের নািমেয় িদেয়েছ। এই দশ সং ােরর বাইের অ া  আচার েলাও তে  খুব    পূণ । 
এই আচার েলা  বেদর সময়  থেকই চেল আসেছ। অব  ম   ৃিতেতও  চুর আচার উপাচােরর কথা বলা 
হেয়েছ। রা া িদেয় চলেত চলেত আিম অমুক িকছু  দেখ  ফেলিছ, তার জ  সে  সে  একটা আচার িবিধ 
পালন করেত হেব, এই ধরেনর  চুর আচার িবিধ  দওয়া হেয়েছ। ম  ৃিতর আচার িবিধ েলা  ি র জ , 
িক  তে র আচার িবিধ  েলা পালন করা হয়  ধু পূেজা করেত বসার সময়। রা ায় চলেত িফরেত  য আচার 
িবিধ পালন করেছ তা নয়, মহািনব  াণতে র একটা জায়গায় বলেব,  তামােক  য ই ম   দওয়া হেয়েছ,  সই 
ই ম  জপ কের িদেলই সব  ি  হেয় যােব। আমার যিদ মেন হয় আিম অজাে  িকছু  গালমাল কের 
 ফেলিছ, চলেত চলেত  নাংরা িকছুেত পা পেড়  গেছ, ত  বেল িদে , তুিম দশবার ই ম  জপ কর তােতই 
 তামার  ি  হেয় যােব। িক  যারা আচাির  বিদক  া ণ তারা যত ণ  ান না করেছ, মাথায় গ াজল না 
িছটা িদে  তত ণ  স িনেজেক    মেন করেব না।  

 

ত  পুেরা দৃি ভি টােক পাে  িদে । তে র দৃি ভি  খুবই বা বধিম   আর সব িকছুই খুব সহজ 
সরল কের সমাধান কের িদে । ত েক  য যাই বলুক না  কন, তে র সব িকছুই অত   সরল। ত  স ে  
আমােদর  বিশর ভােগর মেন একটা অ  রকম ধারণা, িক  সারা ভারত এই ত  দশ  েনর উপরই চলেছ। যত 
পূেজা সব ত  মেত হে , দী ািদ সব ত  মেত, সাধনাও ত  মেত চলেছ। ইদািনং কােল ধম  ীয় যা িকছু 
হে  সব ত ,  যাগ,  বদা  িমেলিমেশ একটা নতুন আকাের  প িদেয় করা হে । ধেম  র এই নতুন 
আি েকর     দ ৃা  হেলন আমােদর ঠা র। িতিন সব িকছুেক   র ভােব সম য় কের আমােদর সামেন 
তুেল িদেয়েছন। িক  ঠা েরর কথামৃতেক আধার কের  য একটা নতুন সািব  ক দশ  ন আসেব,  য রকম ত  
দশ ন এেসেছ,  সই রকম িকছু এখনও আেসিন। ত ও অ া  অেনক দশ ন  থেক অেনক িকছুেক িনেজেদর 
মেধ   হণ কের ত  দশ নেক একটা নতুন  প িদেয়েছ। ত   যমন  যাগ  থেক অেনক িকছু িনেয়েছ,  তমিন 
 বদা   থেকও িনেয়েছ আবার  ানেযাগ  থেক িনেয়েছ, ভি   তা আেছই। ঠা েরর কথামৃত ত   থেক 
আবার এক ধাপ এিগেয়  গেছ। ঠা র ত েকও িনেয়েছন আবার  বদা েকও িনেয়েছন। আবার ত  আর 
 বদাে র মেধ  মায়া আর শি েক িনেয়  য  মৗিলক পাথ  ক  ঠা র  সটােকও   র ভােব সম য় কের 
 েটােক এক কের ভাবীকােলর আধ াি ক সাধেকর সাধনার অেনক িকছুেক সহজ সরল কের িদেয়েছন।  
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তে র  ি করণ  

  ভারেত যত দশ  ন আেছ,  য দশ ন  ধু মা  িচ া-ভাবনা   ত নয়, িবেশষ কের যােক জীবন-দশ  ন 
বলা হয়,  সই জীবন-দশ ন হল মানব-জীবেনর পূণ তার লে   সাধনার প িত, যার  ারা মা ষ তার িনেজর 
  পেক জানেত পারেব। কিব, সািহিত করাও িনেজর মত কের একটা জীবন-দশ েনর কথা বেলন িক  
 স েলা সাধনার পথ নয়। ভারেত দশ ন বলেত িঠক িঠক যা  বাঝায়  সটা  য  ধু মা  জীবন-দশ ন তা নয়, 
আেরক ধাপ এিগেয় বলা হয় সাধনার পথ। সাধনার পথ যত ণ না হে  ভারেত তত ণ  সটােক দশ ন বেল 
মানেব না। ওই সাধনার পথেক অবল ন করেল  সই সাধনার  য লে  র কথা   েত বেল  দওয়া হেয়েছ, 
 সই লে    স  পৗেঁছ যােব। এই িদক  থেক ত  হল পূণ  দশ ন। মা েষর আসল স াটা িক এই ব াপাের ত  
খুব    কের বেল িদেয়েছ। আর সাধনার  ারা মা ষ তার  কৃত   েপ িকভােব  পৗছঁােত পাের এবং তার 
জ  তােক িক িক ও িক ধরেণর সাধনা করেত হেব সব িকছুেকই পির ার কের ত  বেল িদেয়েছ।  

 

 তে   বিশর ভাগই হল িক করেব আর িক করেব না, অথ  াৎ কত  ব  আর অকত  েব র তািলকা আর 
এটাই ত  সাধেকর সাধনার পথ।  বদাে র িবচার ধারাও এক ধরেণর উপাচার িক   সটা আভ  রীণ 
উপাচার, মেন মেন চলেত থােক।  সখােন বাি ক জগেত  কান িকছু ি য়া করা হয় না। আমরা যখনই  কান 
পূজা অচ  না কির এ েলা সবই উপাচােরর মেধ  পড়েছ।  স বািহনীেত যখন সূেয াদেয়র আেগ   াগ উে ালন 
করা হয় আর সূয াে র পর  য   াগেক নামান হে  এটাও এক ধরেণর উপাচার। যারা ধম  মােন না, ভগবান 
মােন না, তােদরও অেনক িকছু উপাচার আেছ। বড় কাজ    করার আেগ একা  মেন তার  য   িত  নওয়া 
হয়  সটাই উপাচার।  

 

 তে  অেনক আলাদা আলাদা ধরেণর উপাচােরর কথা বলা হেয়েছ। এই সব উপাচােরর সােথ আবার 
আ ষাি ক কেয়কিট িজিনষ সংপৃ  হেয় আেছ।  যমন ম  তে র উপাচার েলার মেধ  জিড়েয় আেছ। মে র 
সে  আবার য  জিড়েয় আেছ। তার সে  আেছ ইে র সে  একা   বাধ। এই একা   বাধ করাটা ধ ােনরই 
পয  ায়। ম , য  আর ইে র সে   ীিত সং াপন এই উপাচার েলা সবই  কাে  করা হয়। তার সে  িকছু 
উপাচার  লাকচ ুর অ রােল গূ  ভােব করেত হয়। তে   মাটামুিট িতনিট গূ  উপাচােরর কথা পাওয়া যায়। 
একটােক বলা হয় প ত , আেরকিট চ পূজা আর অ িট প -মকার। এই ি য়া েলা  থেমই সবাইেক 
জানেত বা করেত  দওয়া হয় না, যারা এই ত  পেথ সাধনা করেত আেস তােদরেক এ েলা িবিভ   ের বেল 
 দওয়া হয় িকভােব এ েলা করেত হেব। যাঁরা ত  মেত দীি ত হন তাঁেদর উপি িতেতই এ েলা করা হয়। 
ম  জপািদ  যমন  যখােন খুিশ যখন তখন করা  যেত পাের, ই   ীিত যখন তখন করা যায় িক  প -
মকারািদ এ েলা যখন তখন,  যখােন  সখােন করা যায় না। ত  মেত  যসব উপাচার েলা করা হয় তার 
মেধ  খুব    পূণ  কেয়কিট উপাচার িনেয় আমরা সংে েপ আেলাচনা করিছ। 

 

  থম হল  ি করণ। একটা িজিনষ  য পথ ধের এিগেয় যায়,  সই পথ িদেয়ই  সই িজিনষটােক 
আবার িফিরেয় আনা যায়।  ি করেণর প ােত এটাই হে  মূল িস া । এটােকই  আইন াইেনর  
E=MC2 ত  িদেয়  ভােলা বুঝেত পারব,  যখােন তাঁর ব ব  িছল এণািজ   যটা িছল  সটা জড়েত 
 পা িরত হেয়েছ। তাহেল জড়েকও এণািজ েত  পা িরত করা  যেত পাের। এখােন তে ও তাই বলেছ,  য 
িজিনষ আমােক এিগেয় িনেয়  গেছ  সই িজিনষই আমােক িপিছেয় িনেয় আসেত পাের।  হািমওপ ািথ 
িচিকৎসায় বেল,  কান িবষি য়ায় যিদ    মা ষ অ   হেয় পেড় তাহেল ঐ অ  তায় যিদ  সই িবষটাই 
মা া পিরমাণ মত  দওয়া হেত থােক তাহেল তার শরীর    হেত থাকেব। তে  এই িস া টােকই কােজ 
লাগান হয়। ত  বলেছ মা ষ  ভাবতঃ পূণ    ।  য  কান কারেণই  হাক  স িনেজেক আব  মেন কের 
অপূণ  ভাবেছ। এই  য পূণ     িনেজেক শরীর, মন, ই ািদর সােথ আব  কের অপূণ  মেন করেছ, তার মােন 
একটা উ  অব া  থেক তার পতন হেয়  গেছ।  য কারেণ তার উ  অব া  থেক পতন হেয়েছ,  সই 
কারেণর সাহায  িনেয়ই  স আবার উপের উেঠ আসেত পাের। একজন ছােদ িছল,  স িসিঁড়  বেয় নীেচ  নেম 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

53 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

এেসেছ। এখন  স ছােদ িক কের িফের যােব? িসঁিড় িদেয়ই তােক ছােদ  যেত হেব। এটাই তে র িস া । 
িঠক িক  বিঠক িস া  তােত আমােদর িকছু যায় আেস না, এটাই তােদর িস া । ত  তাই বলেছ  য িবষ 
মা ষেক অ   কের িদে ,  সই িবষেকই যখন িব  পু ষরা িঠক ভােব  েয়াগ বা ব বহার কেরন  সটাই 
তখন ওষুেধর কাজ কের।  

 

 এই ব ব ােতও সম া এেস পেড়। সপ  দংশেনর  রাগীেক সােপর িবষ িদেয়ই িচিকৎসা করান হয়। 
িক   য  কান িবষ িদেয় িচিকৎসা করােলই সােপর িবষি য়া ন  হেব না। সােপ কামড়ােল  বিশর ভাগ 
 রাগীেক বেল ‘ ক সাপ  দেখেছন? পারেল সাপটােক  মের িনেয় আ ন’। িক সােপ কামেড়েছ জানেত পারেল 
িচিকৎসার  িবধা হয়। কারণ িবিভ  সােপর কামেড়র ওষুধ িবিভ  রকেমর হয়। তাই সাপ কামড়াল আর 
 যেকান িবষ িদেয় িদেল কাজ হেব না। যাঁরা অিভ  তাঁরা জােনন এই িবেষ এত মা ায় এই িবষ িদেত হেব। 
এখন পুেরা জগৎ  ভােগর  পছেন ছুেট চেলেছ। জগেতর সম া িক? আিম জ  িনেয়িছ, একিদন মারা যাব। 
এেত  কান সম া  নই। হাওড়া  থেক িদ ী যাব, রাজধানী   েন উেঠ পড়লাম,  য বাথ   আমােক  দওয়া 
হেয়েছ তােত  েয় পড়লাম,   েন যা খাওয়ার িদল  খেয় িনলাম, িদ ী এেস  গল আিমও  নেম  গলাম। এেত 
 কান সম া হয় না। িক  এই জগেত জীবন যা া পেথ  িতিনয়ত আমরা যা পাি  তােত কখনই শাি  
পাি  না।  খেত শাি   নই,  েত শাি   নই। জীবেনর  কান িকছুেতই শাি   নই। এর  থেক আরও  বিশ 
অশাি  হয়, আিম যা পাি  আেরকজন তার  থেকও ভােলা িজিনষ পাে , আমােকও ওই িজিনষ  পেত হেব। 
এই  য আমােক  পেত হেব  যটা অপের পাে  বা আমােক এমন িজিনষ  পেত হেব  যটা অপের  কউ 
পায়িন, এটােকই তখন আমরা বিল  ভাগ। সম াটা হয়  ভাগেক িনেয়। সাধারণ জীবন-যা ােক িনেয়  কান 
সম া হয় না। িক  যা আেছ এর  থেক আমার  বিশ চাই আর এমন পিরমােণ চাই যা অপের  কউ না  পেয় 
থােক। তার মােন জগৎ সংসাের জীবন-যা ার িবষ হল  ভাগ।  

 

 এই  ভাগেক  মাড় ঘ ুিরেয় এখন উে া িদেক িফিরেয় িনেয়  যেত হেব।  য িজিনষ আমােদর  ভােগর 
িদেক  দৗড় করাে  এবং  ভােগর মেধ  আব  কের  রেখেছ, এটােক এখন িকভােব  যােগ পিরণত করা যায়! 
তে র কােছ এটাই সম া।  বদাে র কােছ সম া হল অিবদ া। অিবদ া হল মূেল। পূণ    িযিন 
অিবদ াবশতঃ িতিন িনেজেক জীব মেন করেছন।  বদা  বলেছ তুিম এই অিবদ ােক নাশ কের দাও, তাহেল 
তুিম যা িছেল তাই হেব। এখােন ত  আরও practical। আমােদর মেধ   য অিবদ া আেছ এটা িক আমরা 
 কউ বুঝেত পারিছ? আিম যিদ বিল আমার মুি  চাই। িক  মুি  চাওয়ার আেগ  দখেত হেব আমার িক 
ব েনর  ান আেছ? আমােদর কা রই ব েনর  ান  নই।  ী, পু  সব িকছ ুিনেয়  বশ আনে ই  তা আিছ। 
যখন িবিরয়ািন খাি  তখন িক মেন কির আিম অিবদ ার ব েন আিছ বেল খাি ?  খেত ইে  হেয়েছ, িখেদ 
 পেয়েছ বেল খাি । অিবদ ার  তা  কান  বাধই আমােদর  নই। সব িকছু  য অ ান  থেক, অিবদ া  থেক 
আসেছ, এই  বাধ আমােদর থােক না।  সইজ   বদা  সবার জ  নয়, মুি মা  কেয়কজন  লােকর জ ই 
 বদা ।  কন নয়? কারণ, যত ণ আিম না বুঝিছ  য আিম ব েন আিছ, আমার মেধ  অিবদ া আেছ তত ণ 
আিম  কন সাধনা    করেত যাব? আিম  তা  বশ আিছ। যখন মা ষ ক  পায়,  কাথাও শাি  পাে  না, সব 
জায়গােত  ধু লা নাই  পেয় যাে , এই রকম যখন অশাি ,  ালা-য ণা  পেয়  পেয় ত িশেরাবৎ হেয় 
 বদাে র কােছ আসেব,  বদা  তখন বলেব তুিম িবচার কের  দখ  কন তুিম ক  পা । তারপর অেনক িদন 
ধের িবচার কের বুঝেত পাের অিবদ ার জ ই তার এই  ঃখ-ক । এইবার তুিম অিবদ া নাশ করার জ  
 লেগ পড়।  

 

 ত  এত িকছু বলেব না। ত  বলেব ‘এই  য তুিম িবিরয়ানী  খেত চাইছ,  তামার  ভােগর ই া 
হেয়েছ তাই  খেত চাইছ’। ‘আিমও জািন এটা  ভাগ’। ‘এইবার এই  ভাগটােক  যােগ পাে  িদেল  কমন 
হয়’? ‘এই  ভাগেক  যাগেক পাে  িদেল  তা আমার ভগবান লাভ হেয় যােব’। ত  তখন বলেব, ‘বাঃ! 
এইবার তুিম একটা কােজর কথা বেলছ’। ‘আমােক তাহেল িক সাধনা করেত হেব’? ‘ তামােক  বিশ িকছু 
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করেত হেব না, মাংস খােব, মাছ খােব আর নারী স  করেব’। ‘আপিন এ িক বলেছন, আিম  তা এই 
সাধনাই এত িদন ধের খুঁজিছলাম’।  য বাবাজীরা এই ভােব  লাকেক িশ া িদেত    করেব রাতারািত 
িবখ াত হেয় যােব।  রাগী যা যা চাইেছ বিদ   সটাই তােক ব ব া কের িদে , এই রকম  বদ   কাথায় 
পাওয়া যােব! এক মহা  েড়  লাকেক এক ডা ােরর কােছ িনেয় যাওয়া হেয়েছ।  লাকিট িজে স কেরেছ 
‘ডা ারবাবু আমােক িক ব ায়াম করেতই হেব’? তখন ডা ার বলেছ ‘আপিন যিদ একটা গািড়  কেনন,  সই 
গািড়টােক যত চািলেয়  দৗড় করােবন ততই গািড়র আয়ু কেম যােব। এই শরীরেক যিদ  বিশ খাটান, ব ায়াম 
কেরন তাহেল আপনার আয়ুেতা কেম যােব’।  েঁড়  লাকিট তখন বলেছ ‘ডা ারবাবু আপনার মতই ডা ার 
এত িদন খুঁজিছলাম। আ া খাওয়া-দাওয়া িক করব?’ ডা ার বলেছ ‘আের! গািড়েত  পে াল না িদেল গািড় 
চলেব িক কের, খাওয়া-দাওয়া যিদ ভােলা কের না কেরন তাহেল িক কের চলেব’।  লাকিট বলেছ ‘তাহেল 
আমার ক ালির  কালে ারাল  তা  বেড় যােব’। ‘আের ওইটাই  তা জীবন। ক লির আর  কালে ারালই  তা 
শি  িদে , চলেত  গেল এইটাই চাই’। ‘ওঃ! ডা ারবাব!ু আপনার মত ডা ার হয় না!’ িক  এই রকম 
ডা ার  কাথাও খঁুেজ পাওয়া যায় না। ডা াররা সব সময় বলেব ক ালির  কালে ারােলর িদেক ল   রাখুন, 
িসগােরট খাওয়া ব  ক ন, মদ খাওয়া কখন-সখন আর  িতিদন শরীরচচ  া ক ন। ত  হে  আমােদর মেনর 
মত ডা ার।  তামার িক িক  ভাগ করার ই া আেছ আমােক বল, আমার কােছ এেল সব করার  েযাগ 
যােব। এই  ভাগেক আমরা পাে   দব  যােগর মেধ । এইখান  থেকই তে র সাধনা    হয়।  থেম এই 
সব  ভােগর আকষ েণ অেনেকই সাধনােত  নেম পেড়, তারপর ত  সাধনার কেঠার অ শীলন আর খাটুিনর 
দাপেট এেদর মাথা ঘ ুরেত    কের। তে র  ি করণ এইখান  থেকই    হয়। এত িদন  য মনটা  ভােগর 
মেধ  পেড় আেছ,  সই  ভাগ  থেক মনেক  টেন িনেয় এেস পের ঐ িজিনষ েলাই তার সামেন িদেয়  চ া 
করা হেব ওেক  যােগ িকভােব িনেয় যাওয়া হেব।  াগাস  কাউেক যখন ডা ােরর কােছ িনেয় যাওয়া হয় 
তখন ডা ার  থেমই  াগ  নওয়া ব  না কের একট ুএকট ুকের তােক ঐ  াগটাই িদেত থােকন।  বদাে  
সম া হল,  থেমই বেল  দেব সব িকছু  ছেড় ধ ােন বেস যাও। রাজেযােগও বলেব সব িকছু ত াগ কের 
বেস পড়। ছাড়ার কথা  েনই  বিশর ভাগ  লাক পািলেয় যায়। আর যিদ বলা হয় ‘ ভাগ িকছু কেরছ’? ‘অ  
একটু কেরিছ’। ‘আরও করার ই া আে ?’ ‘ াঁ, আেছ’। ‘এস, সব ব ব া আেছ’।  চত  মহা ভ ুবলেলন 
মা র মােছর  ঝাল, িচর যুবতীর  কাল  বাল হিরেবাল। পের জানা  গল হিরনােম  য  চােখর জল  বেরােব 
 সটাই মা র মােছর  ঝাল, যুবতীর  কাল মােন হিরনােম ম  হেয় মািটেত গড়াগিড় িদেত হেব। আর তার 
সে  সব সময় হিরর নাম িনেয়  যেত হেব, এটাই  বাল হিরেবাল। ত ও িঠক তাই করেছ। তিুম ত  মেত 
সাধনা করেব? খুব ভােলা কথা, তুিম এেস  লেগ যাও। এবার  ি করণ।  তামার মন পুেরা  ভােগর রেঙ 
রািঙেয় আেছ,  সই  ভাগাস  মনটােক এবার এমন ভােব  িশ ণ  দওয়া হয় যার ফেল  সখান  থেক তুিম 
ধীের ধীের  ভাগ  থেক সের  যােগর িদেক এেগােত    করেব। এটাই হল তে র প িত। 

 

 ত  বেল িদে  তুিম পাশব  হেয় আছ তাই তুিম জীব।  ি করণ যখন    হেব তখন  তামার অ  
পাশ ল একটা একটা কের খুলেত থাকেব। সব পাশ খুেল যাওয়ার পর তুিম পাশমু  িশব। িযিন জীব িতিনই 
িশব, পাশব  জীব আর পাশমু  িশব। এই  য পাশব   থেক পাশমু  হেব এটাই হেব  ি করেণর মাধ েম। 
ত  এই  ি করেণর িশ া  দয়। মা েষর  দহ আর  দেহর মেধ   য আ া, তার মেনর মেধ   িচ া আর 
 িচ া এ েলার মেধ   মাগত লড়াই চলেছ। এটাই হল   ত িচ া।  ই ধরেণর িচ ােক  মেন  নওয়াটাই   ত 
িচ া।  ামীজী  যমন   ত িচ া কখনই মানেতন না। ভােলা-ম ,  দবতা-শয়তান এ েলা  ামীজী মানেতন 
না।  ী ান ধেম  বলা হয় এ ে লসরা সব সময় আমােদর ভগবােনর িদেক িনেয় যাে  আর  ডিভলস সব 
সময় আমােদর  াটােন র িদেক িনেয় যাে । এখােন ভােলা আর মে র  রখাটা     করা হেয়েছ।  য 
িজিনষ আমােক  দেহর মেধ  আব  করেছ  সটাই বােজ িজিনষ,  যটা আমােক  ভুর িদেক, আ ার িদেক 
িনেয় যাে   সটাই হেয়  গল ভােলা। তাই বােজ আর ভােলা এই  েটার  খলা সব সময় চলেছ। আমরা এর 
আেগও বেলিছ ত  িঠক িঠক   তবাদও নয় আবার অৈ তবাদও নয়। কারণ ত     করেছ   ত  থেক, 
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মাঝখােন িনে  িবিশ াৈ তেক িক   শষ করেছ অৈ েত িগেয়।  সইজ  ত েক কখনই বলা যােব না  য 
তারা   তবাদী বা িবিশ াৈ তবাদী িকংবা অৈ তবাদী। ত  স ূণ  একটা আলাদা  ত  মত ও পথ, ত  
ত ই। এই িদক  থেক িবচার কের অেনেক ঠা েরর মতেক বলেছন শা  অৈ ত। কারণ ঠা েরর মত আর 
তে র মত  ায় এক। তফাৎ হল, ঠা র মায়ােক মায়া বেলই  হণ কেরেছন আবার মায়ােক শি   েপও 
 হণ কেরেছন, অ  িদেক মায়ােক আবার  কৃিত  েপও  হণ কেরেছন। সাংেখ র  য দশ  ন  সটােকও ঠা র 
 হণ কেরেছন, তে র  য দশ  ন  সটােকও ঠা র িনেয়েছন আর তার সে   বদাে র  য িব    বদা  
 সটােকও িনেয়েছন। ঠা র  ধু বারবার বলেছন, সি দান েক  য  যমন ভােব  দখেছ  স  সই ভােব বলেছ। 
 য  য ভাব িনেয় এিগেয়  গেছ  সটাই তার ভাব। যারা এই সৃি , ি িত ও লয়েক  কৃিত  েপ  দখেছন তারা 
 কৃিতেকই মানেছন। যারা এটােক অিবদ া বা মায়া বেল মানেবন তােদর কােছ এটা অিবদ া মায়া। িক  যারা 
এটােক শি র  খলা  দখেব তােদর জ  ত । ঠা র সবটাই মানেতন। িক  িবিভ  সময় ঠা র িবিভ  
িজিনষ  মেনেছন।  

 

িশব ও শি র  খলা 
 তে র   ে  এসব মায়া-টায়া  কান িকছুেকই মানেব না, সব সময় বলেব শি । শি ই সত । িক 
রকম সত ?     যভােব সত , ভগবান  যভােব সত  এই শি ও  সই ভােব সত । িক   বদা  আবার 
এটােক মানেব না,  বদা  মায়ােক সব সময় মেন করেব িমথ া। তুিম  দখছ অথচ এটা  নই। ত  ও  বদাে র 
এটা হল িবরাট পাথ  ক । ত  যিদও মায়া মানেছ না িক  মহামায়া এই শ টা তে   ায়ই ব বহার হয়। মায়া 
আর মহামায়ার মেধ  তফাৎ আেছ। তে  মহামায়া আর শি  এক, এখােন শি েক মহামায়াও বলা হয় তাই 
শি ও যা মহামায়াও তাই। ত  মেতর শি  সাধক জগৎেক সত   েপ  হণ করেছ। জগৎেক যখনই সত  
বেল  হণ করেব তখন জগেতর ভােলা ও ম  এই  েটাও সত  হেয় যায়। তে র  শষ কথায় আবার ভােলা 
ম  বেল িকছু  নই। িক   থেমর িদেক ভােলা ম েক িনেয়ই এেগােত হেব।  বদাে   থম  থেকই বলা হয় 
ভােলা ম  বেল িকছু হয় না।  বদাে  সবটাই ঘটনা, ভােলাটাও ব ন আর ম টাও ব ন। তে  িক  তা নয়, 
এখােন ভােলাটা ভােলা আর ম টা ম । ইসলাম ও  ী ান ধেম  ও ভােলাটা ভােলা, ম টা ম । তে ও 
ভােলাটা ভােলা ম টা ম , িক  ত  বেল িদে  ভােলা ও ম  এই  েটার তফাৎ ও পিরণাম বুেঝ 
ভােলাটােক ধের আে  আে  উপেরর িদেক চেল এস। আমােদর আজেক  য এই  রব া তার কারণ আমােদর 
শরীর মনেক সব সময়  ভােগর িদেক টানেছ িক  আমােদর  ভতেরর     চত  আেছ,  স আমােদর 
ভগবােনর িদেক টানেছ। সে    বলায় এখন জপ করব িক  মন বলেছ  রেখ দাও  তামার জপ এখন িটিভেত 
এই িসিরয়ালটা একটা জমািটয়া জায়গােত এেস  পৗঁেছিছ, এইটােক  ছেড় তুিম এখন জেপ বসেত চাইছ! 
 তামার িক মাথা খারাপ হেয়েছ?  ভতেরর এই লড়াইটা নতুন িকছু নয়, এটা িচর ন।  

 

 মা ষ যখন  ভাগ কের,  সই  ভাগ যত ভােলাই  হাক, তখন তার প র সােথ  কান পাথ  ক  থােক 
না। এটাও িচর ন,  ভােগর সময় মা ষ প র সমান হেয় যায়। তা  য  কান  ভাগই  হাক না  কন। অেনেক 
এেস বেল সবাই যিদ স  াসী হেয় যায় তাহেল সৃি  িকভােব চলেব। আসেল তারা তােদর  ভােগর ই ােক 
দশ েনর উপর চািপেয় িদে । এটাই ত  বলেছ, ভগবােনর ই া যায়ী যিদ তুিম সৃি র কােজ  লেগ থাক, 
তখন এই সৃি র জ   য গৃহ  কম   করেত হেব  সটাও িক  প  আচরেণর সােথ  কান তফাৎ হেব না।   া 
যখন জগৎ চালােনার জ  সৃি  করেলন তখন  থেম িতিন চারজন  মােরর সৃি  করেলন – সনক, সন ন, 
সনাতন ও সনৎ মার। এই চারজন  মার জ  িনেয়ই   ােক বেল িদেলন আপিন আপনার সৃি  চািলেয় 
যান, আমােদর এই সৃি েত  কান আ হ  নই। তাঁরা চারজনই কম লু হােত িনেয় সংসার  ছেড়  বিরেয় চেল 
 গেলন। তারপের যাঁরা জ  িনেলন তাঁরাও সৃি র কােজ অংশ িনেত রাজী হেলন না। তখন  জাপিত   া 
 দখেলন এইভােব  তা সৃি েক এিগেয় িনেয় যাওয়া যােব না। যত ণ নারী পু েষর সংেযাগ না করা যায় 
তত ণ সৃি  এেগােব না। তখন   া িনেজই  েটা  েপ িনেজেক িবভ  কের িদেলন।  সই  থেক আে  
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আে  িকছু নারীর সৃি  হল,  সই নারীেদর আেগর ঋিষেদর কােছ পািঠেয় িদেলন।  সইখান  থেক প   ভাব 
   হেয়  গল। সৃি  চালােত  কউ িনেষধ করেছ না, িক  মেন যিদ ই া জােগ  সই ই াটাই প   ভাব। 
আমােক শরীর ধারেণর জ   খেত হেব, এটা আলাদা। িক  যিদ বিল আমােক এই ভােলা িজিনষটা  য 
ভােবই  হাক  খেত হেব,   র  বড়ালও খাবার  পেল খুব আনে   খেত থােক। এইটাই ত  বলেছ যতই 
ভােলা  হাক আর যাই  হাক এবং যতই  শংসা ক ক িক   ভােগর আচরণটাই হল প র আচরণ।  

 

 িক  যখনই আমরা দৃি টােক পাে  িনেয় িচ া কির জগেত যা িকছু চলেছ সবটাই িশব ও শি র 
 খলা, তখন  াভািবক ভােবই  ভােগর দৃি টা পাে  যােব। িশবেক আিম  চত   েপও িনেত পাির আর 
শি েক পদাথ    েপও ভাবেত পাির,  চত  আর পদাথ  িমেল এই সংসার চলেছ। তখন জগেতর  কান িকছুর 
 িত আমােদর আর আকষ ণ থাকেব না। িশব  কান িকছুেত িনেজেক জড়ান না। িশব হেলন  চত , যিদও 
মেন হে  িশব আর শি  আলাদা হেয়  গেছন। িক   খলা এই  েটারই, িশব না থাকেল শি  কখনই 
থাকেব না।  সইজ  িশব ও শি েক একসে  জিড়েয় বলা হয় এই জগৎ িশব শি র  খলা। ত  মেত এটার 
উপেরই  জার  দওয়া হয়।  

 

অধ া  রামায়েণ এই ভাবটােকই খুব   র ভােব িনেয় আসা হেয়েছ। নারদ এেস  ীরামচ েক 
বলেছন ‘ হ রাম! পুং বাচক যা িকছু আেছ সব আপিন আর  ী বাচক জগেত যা িকছু সব সীতা। আপনারা 
 জন ছাড়া জগেত আর িকছু  নই’। ঠা রও অধ া  রামায়েণর এই ভাবটােক কথামৃেত অেনকবার উে খ 
কেরেছন। তুলসীদাস এই ভাবেকই বলেছন ‘িসয়ারাম ম ায় সব জগ জা ’। সীতা আর রাম এ ছাড়া জগেত 
আর িকছু  নই।  য ক ৃভ   স যিদ বেল আিম সব িকছু ক ৃই  দখিছ, প ুষেদর মেধ ও কৃ েক  দখিছ 
আর নারীর মেধ ও ক ৃেকই  দখিছ। িঠকই  দখেছ, ভুল  কাথাও িকছু  নই। একই কথা বলা হে , কারণ 
িশব আর শি   তা আলাদা নয়। িযিন িশব িতিনই শি , িযিন শি  িতিনই িশব। িযিন রাম িতিনই সীতা, 
িযিন সীতা িতিনই রাম। িযিন ঠা র িতিনই  ীমা, িযিনই  ীমা িতিনই ঠা র।  কাথাও  কান তফাৎ  নই। িক  
আমরা  ছাটেবলা  থেক একটা িচ া-ভাবনা িনেয় বড় হেয়িছ,  সই িচ া-ভাবনােত আমােদর মেধ  নারী 
প ুেষর  ভদ খুব গভীর ভােব  গঁেথ আেছ। নারী-পু ষ  ভদ থাকার জ  িশব ও শি   েপ িনেল 
িজিনষটােক  দখেত সহজ হয়।  সইজ  বেল  দওয়া হয় সব প ুষেক  দখেব ঠা েরর  প আর সব নারীর 
মেধ   দখেব  ীমােয়র  প।  

 

 তে র মূল সাধনাই    হয় এই দৃি ভ ী িনেয়, জগেতর সব িকছুই হল িশব-শি র লীলা। আিম 
পাহােড় িগেয় খুব   র  নসিগ ক দ ৃ  দখিছ। আিম যিদ ত  মেতর সাধক হই তখন আিম ঐ দ ৃেকও 
িশব-শি র লীলা  েপ  দখব।  য  কান আকষ ণীয় বা রমণীয় দৃ ই তখন আমার কােছ মেন হেব িশব-
শি র লীলা।   রী নারী সবারই আকষ ণীয় ব , ত  সাধক  সখােনও  দখেব এও জগ ননীর একটা  প। 
    লােকর মেধ ও  দখেব এও  সই িশেবরই একটা  প। জগেত যা িকছু আেছ, যা িকছু হে  সব িকছুই 
িশব-শি র লীলা। আমার বুি  িবেবচনােত  যটা ভােলা  সটাও  যমন িশব-শি র লীলা  তমিন ম েতও 
িশব-শি র লীলা  দখিছ। আমরা িকছু িজিনষেক ভােলা বিল, িকছু িজিনষেক ম  বিল। িক  িবচার করেল 
ভােলা ম   কানটাই দাঁড়ায় না। এখােন িবচার করার  কান দরকারই হয় না, কারণ ভােলা ম  সবটাই িশব-
শি র লীলা। নারী-পু েষর  ভদ, িচৎ ও জেড়র  ভদ ও পদাথ   ও  চতে র  ভদ  শশবকাল  থেকই  মেন 
আসিছ। ত  বলেব, এই িবেভদ েলা যিদ তুিম  মেন থাক তােত  কান অ িবধা  নই। িশব ছাড়া িকছু  নই, 
িশব আর শি   জন আলাদা মেন হেলও ব ত তাঁরা এক। জগৎটােক তুিম িশব-শি র লীলা  েপ  দখেত 
থাক।  

 

 এইভােব  দখেল িক হেব? ত  বলেছ, ভােলা-মে র  য  খলা  দখছ, এই  য হাজার হাজার নাম ও 
 েপ খ  খ  জীব জগৎ, ইিন ভােলা, ইিন ম , এ  ছেল এ  মেয়, হাজার হাজার এই  য িবেভদ আমােদর 
 চােখর সামেন রেয়েছ এই ভােব  দখেল  তামার  ভদ বুি টা নাশ হেয় সব এক  দখেব। িক এক? িশব ও 
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শি র লীলা। তে র  ি করণ এইটাই – ভােলা  যটা  দখছ,  লাভনীয়  যটা  দখছ, আকষ ণীয়  যটা  দখছ, 
খারাপ যা িকছু  দখছ সবটাই িশব-শি র লীলা। খি ত টুকেরা টুকেরা  য জগৎ  দখিছলাম  সটা হেয়  গল 
এক। তে র সাধনার মূেল এই িব ি করণটা িনেয় আসা হেয়েছ। িক িব ি করণ?  যখােন খি ত  দখিছ 
 সখােন এক  দখব,  সখােন িশব-শি র  খলা  দখব।  যখােন আকষ ণ  দখিছ,  েলাভন  দখিছ  সখােন 
 দখব িশব-শি র লীলা।  যখােন ভােলা-ম   দখিছ  সটাও িশব-শি র লীলা। এটাই মূল কথা। ত  সাধনার 
মূল হল িব ি করণ। িব ি করেণর মূল হল এই িস া । ঠা র বলেছন সি দান ই ব  বািক সব অব । 
মূল কথা হল, আিম এতিদন  য দৃি ভ ী িদেয় জগৎেক  দখিছলাম, এই দৃি ভ ীটা পাে  িদেত হেব। যিদ 
আিম অ ান ও অিবদ ার ব াপারটা বুেঝ থািক তাহেল এই জগৎেক আিম  বদা  মেত  দখেত পাির – 
সি দান ই ব  বািক সব অব । িক  আমার যিদ এই  মতা না থােক, অ ান ও অিবদ ােক যিদ না বুেঝ 
থািক, এখনও যিদ আমার মেধ  পাপ  বাধ থােক, আকষ ণ থােক আর জাগিতক ভাব েলা থােক তাহেল 
আমােক ত  মেত এইভােব জগেতর  িত দৃি ভ ীটা পাে  িদেয় সব িকছুেত িশব ও শি র লীলােক  দখেত 
থাকব। িশব-শি র লীলা  েপ  দখেত থাকেল জগেতর আকষ ণীয় ব র  িত আর  সই আকষ ণটা থাকেব 
না। তখন যা িকছু কত  ব  িহসােব কের যােব আর কত  েব র বাইের  কান িকছুেত িনেজেক আর জড়ােব না। 
ঠা র দি েণ ের বড় বড় গাছ  দখেছন, গােছ ফুল আেছ পাতা আেছ।  সখােন িতিন িবরােটর পূজা 
 দখেছন। পুেরা গাছটাই একটা ফুেলর  তাড়া। ঠা েরর কথা েলা খুব উ  েরর হেলও িক  এইটাই সত । 
দীঘ  িদন ধের িনয়িমত সাধন-ভজন না থাকেল আর িচ ন মনন যিদ উ  ের না থােক তখন এই ভাব েলা 
ধারণা করা যায় না। িক  যখন ধারণা হয় তখন  দেখ এটাই সত , এর বাইের িকছু  নই।  যটােকই আমরা 
 ভােগর ব  বেল মেন করিছ,  যখােনই আকষ ণ আর  লােভর জ  হে  তে র মতা যায়ী  সটা বা িবক অেথ   
িশব-শি র লীলা। 

 

মহািনব াণতে র সংি   আেলাচনা 
 
 

িশব-পাব  তী সংবাদ িদেয় কািহনী    করার উে   

 ত  বইেয়র  বিশর ভাগ   ে   থেম  দখান হয়  কলােস ভগবান িশব ও মা পাব তী বেস আেছন। 
অেনক সময় পাব  তীর নাম না িদেয় শি র অ   কান নাম িদেয়    করেব। এটা তে র খুব  াচীন ধারা। 
িক  আমােদর যত েলা িশবপুরান আেছ,  যখােন িশেবর মাহাে  র কথা বলা হেয়েছ,  সখােন  বিশর ভাগ 
  ে   থেমই  দখােব  কলােস িশব ও পাব  তী বেস আেছন আর িশব পাব  তীেক উপেদশ িদে ন। অ  
িদেক   া পুরােন  যখােন   ার কথা  বিশ বলা হেয়েছ, অধ া  রামায়ণ এই   া পুরান  থেকই এেসেছ, 
 সখােনও  দখা যায়  কলােস িশব পাব  তীেক ব াখ া করেছন। এ েলা আমােদর খুব  াচীন ধারা। িশব 
পাব  তীেক উপেদশ িদে ন এর কারণ, িশব যিদ পাব  তীেক সব িকছু না বেলন তাহেল সাধারণ  লাক মানেত 
চাইেব না।  লখক যিদ বলেতন আমার অ রা া এই কথা বলেছ তাহেল  লােক হয়  নেব না আর তা নাহেল 
মানেব না। িক   থেমই যিদ বেল  দওয়া হয় ভগবান িশব বলেছন তখন  লােকেদর মানেত আর  কান 
আপি  থাকেব না। কািলদাস  কন পুরােনর মত জনি য় হেলন না? তার কারণ  সখােন িশব-পাব  তীর সংবাদ 
 েপ আেসিন। ভারতবষ  হল ধম   াণ  দশ। এখােন সাধু-মহা ার  যটা বেল  দেবন,  যটা করেবন  সটাই 
সারা  দশ  মেন িনেয় পালন করেত    কের  দেব। িকছু িন ক এর মেধ  িচরকালই থাকেব, আমােদর 
 যমন চাব  াকপি রা িছল।  বদ হল ভগবােনর কথা,  বেদর কথা  শষ কথা,  সখােন নতুন কের আর িকছু 
 যাগ করা যােব না।  ীরাম মা সীতােক বলেছন এটা  মেন  নেব, িক  খুব ভােলা জমেব না, এটােক 
কািহনীর মাঝখােন  ঢাকােত হেব। িব  ুল ীেক িকছু বলেছন এই ধরেণর  কান     নই।   কান  কান 
বইেয়র মাঝখােন একটা  েটা িব ু ও ল ীর কেথাপকথন আসেত পাের।   ারও  সই রকম  কান  ভাব 
 নই আর   ার মুখ  থেকই  বদ  বিরেয়েছ,  সইজ    ার  কান সংলােপর ব াপাের  কান কথাই হেত 
পােরনা।  সইজ   য    িল িশব-পাব  তীর সংলাপ িদেয়    হেয় পুেরাটাই িশব-পাব  তীর সংলােপ এিগেয় 
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চেল  সই বই েলার অত   মূল  ও স ান পায়।  বেদর পেরই িশব-পাব  তী সংবােদর বই েলাই  বিশ  াধা  
 পেয়েছ। একিদেক অধ া  রামায়ণ  যমন িশব-পাব  তী সংবাদ অ  িদেক তুলসীদােসর রামচিরতমানসও 
িশব-পাব  তী সংবােদর মাধ েমই রিচত হেয়েছ। িশব-পাব  তী সংবােদর বই েলার আলাদা একটা িবেশষ মূল  
আেছ। মহািনব  াণত ও িশব-পাব  তী সংবাদ। অব  সম  ত  বই েলাই িশব-পাব  তী সংবাদ। তে র বাইের 
পুরােনও এই িশব-পাব  তী সংবাদ আেছ,  যমন অধ া  রামায়ণ। 

 

িশেবর  ণাবলী কীত  ন 

 এখােন  থেমই  কলাস-পব  েতর  াকৃিতক  সৗ েয  র বণ না িদেয়    করা হে  – িগরী িশখের 
রেম  নানারে াপেশািভেত। নানাবৃ লতাকীেণ  নানাপি রৈবযু েত।।১/১।  কলাস পব  েতর িশখরেদশ নানান 
রকেমর বৃ লতারা  ারা সমা ািদত হেয় পরম রমণীয়  প ধারণ কের আেছ। তেব ইদািনং কােল যারাই 
 কলাস  থেক ঘ ুের এেসেছন তােদর অিভ তায়  স রকম িকছু বণ না পাওয়া যায় না। অত উ তায় এত 
রকেমর গাছপালা থাকার কথাও নয়। তেব  কলাস হল িশেবর বাস, িক  এখন যােক  কলাস বলা হয় পুরােন 
তােকই  কলাস বলত িকনা আমােদর জানার কথা নয়। যিদও  কলাস এখন চীেনর মেধ  চেল  গেছ তবু 
এখনও  কলাস মানস সেরাবর নােমই পিরিচত হেয় চেলেছ। িস চারণগ ব -গাণপত গৈণবৃ েত। ত  
 মৗনধরং  দবং চরাচরজগ      ।।১/৫।  কলােস িস গণ, চারণগণ, গ ব   ও িবনায়কগণ বাস কেরন। 
এনারা  কউ  ূল জগেতর বািস া নন। এনারা সূ  জগেত িবচরণ কেরন বেল আমরা কখনই এনােদর  ুল 
 চােখ  দখেত পারব না। ত   মৗনধরং  দবং চরাচরজগ        চরাচর-জগৎ-িপতা  দবািদেদব মহােদব 
শা মেন  মৗনাবল ন কের  খাসীন হেয় বেস আেছন। চর ও অচর,  যটা চলেছ আর  যটা চলেছ না, অথ  াৎ 
 াবর ও জ ম যা িকছু আেছ সব িকছুরই িতিন  দবতা। জগ       িতিন সম  জগেতর   , সি দান ই 
  ,    একমা  িশব।  যাগশা ও তাই বলেছ স পূেব  ষামিপ   ঃ কােলনানবে দাৎ, কােলর সীমােত িতিন 
আব  নন,  সইজ  িতিন   রও   । এখােন িশবেক বলা হে  িতিন সম  চরাচেরর অথ াৎ পুেরা জগেতর 
িতিন   । 

তারপের িশেবর  ণাবলীর বণ না কের বলেছন সদািশবং সদান ং ক ণামৃতসাগর  । 
কপূ র  ধবলং   স ময়ং িবভু  ।।১/৬। মহািনব  াণতে   য িশেবর  ণাবলীর বণ না করা হেয়েছ পেরর 
িদেক িশেবর যত  িত রিচত হেয়েছ সবই এই ধারণার উপর িভি  কেরই রিচত হেয়েছ। যিদও এ েলা তে র 
সে   কান স ক    নই। িশব শে র অথ  হল কল াণকর, িতিন সব  দাই ম লময়, কল াণকর। মা ুক  
উপিনষেদও এই ভাবটা আেস  যখােন বলা হে  শা ং িশব   অৈ ত  । িযিন আ া িতিন শা , কল াণকর 
এবং অৈ ত। িশব   শ টা উপিনষেদ আেগই এেস িগেয়েছ।  য িজিনষটা আমরা পছ  কির  সই িজিনষটা 
সব সময় িশব   হয় না। আমার অেনক অথ  স দ, ঐ য   থাকেত পাের িক   সই ঐ য    য সব সময় িশব   
হেব তার  কান িন য়তা  নই। িশব   সব সময়ই কল াণকারী, সাধু স  াসীরা  যমন সব সময় কল াণকারী 
হেয় থােকন।  যমন ভগবান িব  ুকল াণকারী, কখন কা র অম ল কেরন না। িক  যােদর মেধ  আ িরক 
শি  আেছ তারা সব সময় কল াণকারী হয় না। িসেনমার িহেরা িহেরাইনেদর কত স দ,   ামার,  দখেত 
  র িক  কল াণকারী নয়। কল াণকারীর  ধান  বিশ  ই হল এনারা সব সময় িনঃশত   ভােব কল াণকর 
ভােব সব িকছু কের যান।  ামীজী ঠা েরর নােম  েব বলেছন আচ ালা িতহতরেয়া য    ম বাহঃ, চ াল 
পয    তাঁর   ম সমান ভােব  বািহত হেয় চেলেছ, এটাই িশব  । ঠা র সবার জ ই কল াণকর, ঠা র তাই 
িশব। িশব সদািশব  । অিশব িতিন কখনই হন না। িক  িতিন যিদ  কান কারেণ    হেয় যান তখন তােঁক 
একটু  িত কের িদেল আর সামা  িকছু ফুল  বলপাতা িদেয় িদেলই িতিন     থেক ত ু হেয় শা  হেয় 
যান। সদািশব   মােনই তাই। এটাই িশেবর িবরাট  ণ।  
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িতিন সদান   , সব সময় িতিন আনে  পিরপূণ  হেয় আেছন। মা ষ সব সময় কখনই আনে  
থাকেত পাের না, তাই পেরর িদেক িশবেক ভাঙ খাইেয় িবেভার কের  দওয়া হল। ভাঙ  খেয়  নশা না করেল 
িক কের সব সময় আনে  থাকেব! এ েলা  কান কথাই নয়। িশব হেলন সমািধবান, তাঁেক টং হেয় থাকার 
জ  ভাঙ খাওয়ার  কান  েয়াজনই হয় না। ঠা র বলেছন – শালারা িনেজরা  যমন অপরেকও  তমন  দেখ। 
িনেজেদর  ঃখক   ভালার জ  মা ষ ভাঙ  খেয়, মদ  খেয় িবেভার হেয় থােক।  সই রকম িশবেকও মা ষ 
ভাঙ খাওয়ােত    করল। আর িশবেক বলা হল িতিন ভ   মেখ ভাঙ  খেয় বুদঁ হেয় থােকন। ভে র অথ   
হল িবভুিত। ভগবান িশব হেলন িবভুিতবান, িবভুিত মােন ঐ য   ও শি র  কাশ। জগেত যত রকেমর ঐ য   
ও শি  আেছ তার মািলক হেলন িশব। িবভুিতর আেরকটা অথ   হল ভ , এই অথ  টােক ধের িনেয় িশবেক 
ভ  মািখেয়  দওয়া হল। িশব সব সময় সমািধেত ম । িক রকম সমািধেত ম  হেয় আেছ? ভাঙ  খেয়  য 
রকম বুদঁ হেয় থােক। তাই িশবেক ভাঙ গা ঁজা খাওয়ােত    কের িদল।  দবািদেদব িশবেক িনেয় মা ষ এই 
রকম অেনক ভুল ধারণা িনেয় বেস আেছ। িশব হেলন স  াসীর   , অ  িদেক িতিন গৃহ েদরও রাজা। 
এ েলা সব পেরর িদেক কািহনী  তরী করেত হেব বেল রচনা করা হেয়েছ। িশব সব সময় আনে  আেছ। 
কথামৃেত মা ারমশাই ঠা রেক িঠক এইভােব বণ  না করেছন – ঠা েরর শরীের এত ক  িক  িতিন সদাই 
আন  সাগের ভাসেছন। সমািধবান পু ষেক কখন গাঁজা ভাঙ  খেয় আনে  থাকেত হয় না।  

১৯২০ সাল নাগাদ অ  েদেশ একজন সাধুবাবার ইিতহাস জানা যায় িযিন পের আবার বড় িব ানী 
হেয় িগেয়িছেলন। National Physical Labortoryর িতিন Assistant Director িছেলন। তখনও িতিন 
স  াসী নাম ও  পাষােকই িছেলন। িচরিদন িনেজর স  াসী নামটাই  রেখ িদেয়িছেলন। তাঁর নাম িছল  ামী 
 ানান । িতিন এক সময় িহমালেয় গে া ীর িদেক িবরাট সাধনায় িছেলন। সাধনা করেত করেত একটা 
সময় তাঁর শরীর এত গরম হেয় িগেয়িছল  য গে া ীর মত জায়গায় শীতকােল িতিন খািল গােয় ঘ ুের 
 বড়ােতন। তখন িতিন মা   িড় বছেরর এক যুবক। িটহিরর রাজা িবেশষ  লাক িনযু  করেলন যােত এই 
সাধুর য   নওয়া হয়। একটা ঘটনার বণ না আেছ,  য  লাকিটেক  দখােশানার জ  পাঠােনা হেয়েছ, সাধুর 
জ  খাওয়ার িনেয় আসার সময় তার আবার ঠা া  লেগ  গেছ। সাধুর কােছ এেস  স তার ঠা া হাতটােক 
সাধুর িপেঠ  রেখ হাতটােক গরম কের িনল। এই ধরেণর অেনক ঘটনা আেছ।  সইজ  যারা বেল শরীরেক 
গরম রাখার জ  সাধুরা ভাঙ গাঁজা খান, এটা তােদর এেকবােরই ভুল ধারণা।  

তারপর িশেবর শরীেরর বণ না িদেয় বলেছন কপ  ূর  ধবলং তাঁর শরীেরর বণ  কপূ  র ও   পুে র 
মত   ।   স ময়ং এইটাই িশেবর িঠক িঠক বণ না। ঠা র িছেলন   স ময়। িতনেট  ণ স ঃ, রজঃ আর 
তমঃ সব সময় একসােথ থাকেব,  সইজ    স  বলেত একশ ভাগ স ঃ কখন হেত পােরনা। স ঃ  যখােন 
থাকেব  সখােন রজঃ আর তমঃ থাকেবই। অথচ ভগবান িশবেক বলা হে    স ময়ং,   স  মােন একশ 
ভাগ স । এই ব াপাের ব াখা কের বলা হয়, িশেবর মেধ ও রজঃ  ণ ও তমঃ  ণ আেছ। রজঃ  ণ হল 
ি য়াশীল,  কান িজিনষেক চালানর জ   য চািলকা শি  দরকার  সটা রজঃ  ণ  থেক আসেছ। িশেবর মেধ  
 য স  ণ চলেছ, স  ণেক ধের আেছন এটা হে  রজঃ  েণর জ । রজঃ  ণ  ধু ধের  রেখেছ, এর 
বাইের রজঃ  েণর এখােন আর  কান ভূিমকা  নই। ভগবান িশব  য  দহ ধারণ কের আেছন, এই  দহটােক 
চালােনার জ   য   তম  যটু  রজঃ  েণর দরকার িঠক ততট ুই আেছ। আর তমঃ  ণটা অ কািশত হেয় 
 ভতের বীজাকাের পেড় আেছ। িশেবর মেধ  তমঃ  ণ এেকবােরই সি য় নয়। তমঃ  েণর যিদ  কান কাজ 
না থােক তাহেল িক হেব? তমঃ  ণ  থেক  য  মাহ, অ ান, িন া আেস, এই িজিনষ েলা তাঁর মেধ  কখনই 
আসেব না। ঠা েরর ঘ ুমটুম িছল না, আর  মাহ মােন একটা িজিনষেক অ  ভােব  দখা এই িজিনষ ঠা েরর 
মেধ  কখনই িছল না। এই তমঃ  ণ আেছ িক  চাপা  দওয়া আেছ। তমঃ  ণ না থাকেল ঘ ুম হেবই না, অ  
একট ু ঘুেমর জ ও তমঃ  েণর দরকার হেব। িক  ঐট ু তমঃ  ণেক ধত  েব র মেধ  আনা হয় না। আর 
িবভূ  , িতিন চািরিদেক ব া । 
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 িশবেক বলেছন ক ণামৃতসাগর  , ক ণা অমৃত সাগর িতিন। আমােদর শাে   ধু িশেবর জ ই এই 
শ  েলােক ব বহার করা হয়, ‘িশব’ ‘আন ’ ‘কল াণকর’। ঈশাবাে াপিনষেদ বলেছন যে   পং 
কল াণতম  ,  তামার  য কল াণ পী  প  সটা আমােক  দখাও। এইটাই পের িশেবর নােম চেল এেসেছ। 
তারপর বলেছন িদগ রং দীননাথং  যাগী ং  যািগব ভ  । গ াশীকরসংিস -জটাম লমি ত  ।।১/৭। 
িতিন িদগ র, িদক যাঁর অ র,  দেহ  কান ব  ধারণ কেরন না। দীননাথ  , দির , অসহায় যারা িশব তােদর 
ভত  া। দাির  ভারেত িচরকালই িছল। মহাভারেত িব ািমে র মত ঋিষ চ ােলর বািড়েত   েরর কাঁচা মাংস 
চুির কের  খেত যাে ন, এমনই দাির । ইদািনং ভারেত  য ধরেণর সমৃি  এেসেছ, আমােদর সংশয় আেছ 
ভারেতর ইিতহােস এই ধরেণর সমৃি  িছল িকনা। একশ  িড়  কািট  লাকেক খাওয়ান িক  সাজা কথা!  কান 
 িভ     নই, মহামারী  নই! এই সমৃি   কান িদন ভারেত িছল না। রাজা, জিমদার এেদর সমৃি  িছল িক  
সাধারণ  লাক খুব দির  িছল। শূ েদর  তা তখন মা ষ বেলই গণ  করত না, তারা  খেটই মরত িক  তােদর 
না িছল  কান ভােলা  পাষাক আর না িছল  পটভরা খাবার। িক  এখন সবাইেক সমান খাবার সরবরাহ কের 
যাে । এই সমৃি  ভারেত  কান িদন িছল না। তখন সাধারণ মা ষ ভাবত আমার খাওয়া ভগবান ছাড়া আর 
 ক  দেবন। ভগবান হেলন দীননাথ   ভগবান ছাড়া এই গরীবেদর  ক আর  দখেব।  যাগী ং  যািগব ভ  , 
একিদেক িতিন  যাগী , যত  যাগী আেছন িশব তাঁেদর ই  মােন িতিন সম   যাগীর মেধ     তম। 
 যািগব ভ  ,  যাগীরা  যখােন িগেয় আন  পান।  যাগীরা িশেবর ধ ান কের  য আন  পান  সই আন  
িতিনই  দন। গ ার পিব  বািরকণায় িস  তাঁর জটাম ল পরম রমণীয়  শাভা বধ ন করেছ। এইভােব িশেবর 
খুব   র বণ না িদেয়  িত করা হেয়েছ।  

সব   া পাব  তীর িশবেক    – িশব ও শি  অেভদ এই তে র সূ পাত 

 কলােস িশব আর পাব  তী বেস আেছন। তখন পাব  তী বলেছন  দবেদব জগ াথ ম াথ ক ণািনেধ। 
 দধীনাি   দেবশ তবা াকািরণী সদা।।১/১১। আপিন  দবািদেদব, সম  জগেতর নাথ ও আমারও নাথ 
এবং আপিন ক ণার সাগর।  দধীনাি   দেবশ,  হ ভগবান আিম আপনার অধীন এবং সব সময় আিম 
আপনারই আ া অ সােরই চিল। িবনা য়া ময়া িকি    ভািষতুং  নব শক েত। কৃপাবেলেশা মিয়  চৎ 
  েহাহি  যিদ মাং  িত। তদা িনেবদ েত িকি    মনসা যি চািরত  ।।১/১২। আপনার অ মিত 
ব ািতেরেক আিম িকছুই বলেত সমথ   হই না। যিদ আমার  িত আপনার িকছুমা  কৃপা ও   হ থােক তা হেল 
অ মিত ক ন আমার মেন  য    উেঠেছ  সটা িনেবদন কির।  দ ঃ সংশয় া  কি েলাক াং মেহ র। 
 ছ া ভিবতুমেহ া বা সব  ঃ সব শা িবৎ।।১/১৩।  হ মেহ র! এই ি েলােক আপিন ছাড়া অ   কউ আমার 
এই সংশয়  ছদন করেত সমথ   হেবন না, আপনার মত সব  শা - ব া ও সব    আর  ক আেছন? এই 
উ  েরর সে হেক  কউ দূর করেত পারেব না। 

  ীসদািশব উবাচ। এখােন িশব শ  বলা হে  না বা মেহ রও বলা হে  না, বলা হে  সদািশব। 
িকমুচ েত মহা াে  কথ তাং  াণব েভ। যদকথ ং গেণেশহিপ  ে   সনাপতাবিপ।।১/১৪।  হ 
 াণি েয়! তুিম িক কথা  নেত চাও আমােক বল, আিম সব কথা  তামােক বলব। আিম  য কথা  কান িদন 
গেণশেক বিলিন,  য কথা  সনাপিত কাি  কেকও বলব না,  সই কথা  তামােকই বলব। তুিম অিত বুি মিত, 
 তামার কােছ আমার লুিকেয় রাখার িকছু  নই। পের   াকিট খুব তাৎপয  পূণ  – তবাে  কথিয় ািম 
 েগাপ মিপ য েবৎ। িকমি  ি ষু  লােকষু  গাপনীয়ং তবা তঃ।।১/১৫। তেব  হ পাব  তী! তুিম  য    
করেত যা  তার আেগ আিম  তামােক বেল িনই, এই জগেত এমন িকছু িক আেছ  যটা তুিম না জান! সব 
িকছুই  তামার জানা। জগেতর  কান িকছুই  তামার কােছ  গাপন  নই। পের িশব বলেবন তুিম  কন সব িকছু 
জান। এখান  থেকই শি র ধারণা    হে । শি ই সব িকছু। ঠা র বারবার বলেছন    আর শি  
অেভদ। িযিন    িতিনই শি , িযিন শি  িতিনই   , তাই    আর শি  অেভদ। ঠা েরর এই গূঢ় তে র 
বীজ এইখােনই পাওয়া যাে । শি  আর শি মান এরঁা  জন অেভদ। আচায   শ রও এই কথা বলেছন। 
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ভগবান িশব তাই বলেছন ‘ হ পাব  তী! তুিম  তা সব িকছুই জান, জগেত এমন িকছু  নই যার ব াপাের তুিম 
অনিভ , তেব তুিম যখন    করছ তাই আিম  তামােক সব কথারই উ র  দব’। এই ভাব অধ া  
রামায়েণও এেসেছ। বিশ  মুিন যখন  ীরামচে র কােছ উপি ত হেয়েছন,  ীরামচ  তখন বিশ  মুিনর চরণ 
 ধৗত কের িদে ন। তখন বিশ  মুিন বলেছন ‘আিম জািন আপিন  সই পরেম র। আপিন এখন  লৗিকক 
দৃি েত  র-িশে র আচরণ করেছন। িঠক আেছ, আপিন যখন িশে র মত আচরণ করেছন তাই আিমও   র 
মতই আচরণ করিছ। িক  আিম  জেনিছ আপিন  সই সা াৎ পরেম র। আপিন আমার িপতামহ’। 
 ীরামচ েক বিশ  মুিন  কন বলেছন িপতামহ? কারণ   ার স ান হেলন বিশ ,   ার িপতা হেলন ভগবান 
িব ু। ভগবান িব ু  থেকই সব িকছু  বিরেয়েছ।  সই ভগবান িব  ু এখন  ীরামচ  হেয় শরীর ধারণ 
কেরেছন।  সই  ীরামচে র এখন    হেলন বিশ  মুিন। খুব জিটল স ক  । ঠা দ  া এখন িশ  হেয় 
এেসেছন। তাই বিশ  মুিন বলেছন ‘ হ ভগবান! আপিন যখন িশে র মত আচরণ করেছন তাই আমােকও 
  র মতই আচরণ করেত হেব’। িতিন  ীরামচ েক বলেছন ‘ হ রাম! আপিন সব  ব াপী ভগবান, আপিন 
সবই জােনর আিম িক বলেত চাইিছ। তাও আিম আপনােক সব বলব’। বিশ  মুিন উ  াসেন   র পেদ বেস 
আেছন আর ভগবান  ীরামচে র  ণামািদ  হণ করেছন। এই ভাবটাই এখােন িশব বলেছন ‘তুিম    করছ 
বেট িক  তুিম সবই জান, এই জগেত  তামার অজানা িকছুই  নই’।   

 

 অধ া  রামায়ণ  যমন িশব-পাব  তী সংবােদর উপর রিচত িঠক  তমিন তুলসীদােসর রামচিরতমানসও 
িশব-পাব  তী সংবােদর উপর আধার কের রিচত। এই  েটা   ে  পাব  তীর    েলা এেকবাের মূল   ।    
 েন  বাঝা যাে   য   কত  ীর সংশয় আেছ। িক  মহািনব াণতে   থেমই িশব পাব  তীেক বেল িদে ন ‘ হ 
 দবী! এমন িকছু জগেত  নই  যটা  তামার অজানা। তেব তুিম যখন    করছ আিম  তামার সব  ে রই 
উ র িদি ’।  

  

 এই   াকিটেত ত  দশ  েনর সার কথাটা বলা হে  – মম  পািস  দিব  ং ন  ভেদাহি   য়া মম। 
সব  া িকং ন জানািস  নিভে ব প ৃিস।।১/১৬। তুিম আর আিম অেভদ। িক রকম অেভদ?  যমন অি  
আর তার দািহকা শি ,  ধ আর তার ধবল । মম  পািস  দিব  ং, তুিম আমারই মূ    র মা ,  হ  দবী 
তুিম আমারই  প,  কাথাও  কান তফাৎ  নই।  সইজ  আমােত আর  তামােত  কান  ভদ  নই।  সানা িদেয় 
 েটা অল ার  তরী করা হল, একটা  ছাট আেরকটা বড়।  ছাট অল ারিট বড়িটেক বলেছ ‘দাদা! আিমও যা 
তুিমও তা,  তামার আর আমার   েপ  কান তফাৎ  নই। আমার এমন িকছু জানা  নই  যটা  তামার জানা 
 নই, আিম  যটাই জািন তুিম  সটাই জান’। কারণ  েটাই  সানা িকনা। িশব আর শি  অেভদ, এটাই ত  
দশ েনর সার ত । তে র িশব আর শি  এবং  বদাে র    আর মায়ার মেধ  এখােন এেসই একটা তফাৎ 
হেয় যায়। িক তফাৎ এেস যায়  সটা আমরা ধীের ধীের আেলাচনা করেত করেত বুঝেত পারব। 

 

পাব  তীর িশব িত – সত যুগ ও কিলযুেগর বণ  না 
 এরপর আসেছ পাব  তীর   ।  থেম    হে   ীআেদ াবাচ িদেয়। িযিন আদ া, অথ  াৎ িযিন  থেম 
হেয়েছন, এখােন মূলা কৃিত িযিন তাঁেকই আদ া বলেছন।  ীভগবতী বলেছন – ভগব   সব ভূেতশ 
সব ধম  িবদাং বর। কৃপাবতা ভগবতা   া য   িমনা পুরা।।১/১৮। পাব  তীও  থেম িশেবর  েণর বণ না িদেয় 
   করেছন, িতিন হেলন ভগবান। যাঁর ঐ য   আেছ তাঁেকই ভগবান বলা হয়, আর তাঁেক যখন সে াধন করা 
হয় তখন বলা হয় ভগব  । সব  ভূেতশ, িযিন সব জীেবর িনয় া এবং অ য  ামী  েপ িযিন সবার  ভতের িনবাস 
কেরন। সব  ভূেতশ, সম  ভূেতর, অথ াৎ  যখােনই জীব  সখােনই িতিন আেছন। সব  ধম  িবদাং বর, যত রকেমর 
ধম   হেত পাের তার সবটাই আপিন অবগত।  িতর  য ধম ,  ৃিতর  য ধম , সংিহতার  য ধম   সবটাই আপনার 
জানা। ধেম  এমন িকছু  নই  যটা আপনার জানা  নই। কৃপাবতা ভগবতা, আপিন কৃপাবান ভগবান আর 
  া য   িমনা পুরা, আপিন   ারও অ য  ামী। এইভােব িশেবর অেনক বণ না কের  থেম  দবী সত যুেগর 
বণ না করেছন।  
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 রাজানঃ সত স  াঃ  জাপালতনতৎপরাঃ। মাতৃবৎ পরেযািষৎ  প ুবৎ পর  ষু।।১/২৩। 
সত যুেগর যারা রাজা িছল তার িছল সত স  াঃ,  যটা মুখ িদেয় বেল  দেবন  সটাই তাঁরা করেবন। 
 জাপালতনৎপরাঃ,  জার  িত রাজার সব সময় দৃি , িকেস তােদর ম ল হয়। সত যুেগ অপেরর  ীেক সব 
সময় মােয়র মত  দেখ, পেরর স ানেক িনেজর স ান  েপই  দখেছ। সত যুেগর রাজা সব সময় সত ধেম  
 িতি ত আর  জারা  কউ িমথ া কথা বেল না,  কউ চুির কের না ইত ািদ। এমন িক কা র মেধ   কান 
িহংসা ভাব িছল না। সত যুেগর এই রকম অেনক কথা বলার পর  দবী বলেছন   াঃ প ুাঃ সদােরাগ া-
  েজা প ণাি তাঃ। ি েয়া ন ব ািভচািরণ ঃ পিতভি পরায়ণাঃ।।১/২৮। সত যুেগ মা ষ সব সময়   পু  
থাকত, তােদর সবারই শরীর    িছল আর সবাই  তজ ী,  পবা   ও  ণবান িছল। নারীরা সবাই পিতভি  
পরায়ণা িছল। তারপর িদনকাল পিরবত  েনর সােথ সােথ  সখান  থেক অব া খারােপর িদেক চেল  গল। এই 
ধরেণর বই িলেত  থেম সত যুেগর বণ না করার পর কিলযুেগর বণ না করেত    কের  দেব।  

 

অব া পিরবিত  ত হেয় কিলযুেগ িক রকম হল? আয়ােত পািপিন কেলৗ সব ধম িবেলািপিন।  রাচাের 
   পে    কম  ব  েক।।১/৩৭। এই পাপময় কিলযুেগর উপি িত হওয়ার পর  থেক সব ধম  েক কিলযুগ 
িবেলাপ কের িদেয়েছ। কিলযুেগ সবাই  রাচার কের,    প  কের আর    কম  কের। মা েষর  য আচরণ, 
তার  য কম  , তার  য িচ া ভাবনা সবটাই শা  ও ধম   িব  । এই পিরি িতেত িক হয়? ন  বদাঃ  ভব   
 ৃতীনাং  রণং  তঃ। নােনিতহাসযু ান  াং নানামাগ   দিশ না  ।।১/৩৮। কিলযুেগ এেস  বেদর শি  নাশ 
হেয় যায়।  য  া ণরা  বদেক ধের রােখ তারা এমনই  ব  ল হেয় যায়  য িনেজেদরেকই ধম  াচরেণ ধের 
রাখেত পােরনা তারা  বদেক আর িক ধের রাখেব। বলেছন ন  বদাঃ  ভব  ,  বেদর সামথ টা  াস  পেয় 
যায়, তার ফেল আিম  বদ পাঠ করেলও  কান ফল হেব না,  বেদর য  করেলও  স য   কান ফল  দেব 
না।  ৃতীনাং  রণং  তঃ,  যখােন  বেদরই  কান শি   নই  সখােন  ৃিত আর িক করেব। কারণ  বেদর 
উপরই  ৃিত েলা আধািরত। আর িক হয়? নােনিতহাসযু ান াং নানামাগ   দিশ না  , অ  িদেক নানান 
রকেমর ইিতহাস  কািশত হেত থাকেব আর সবাই নানান রকেমর সাধন-প া  বত  ন কের যােব। ব লানাং 
পুরাণানাং িবনােশা ভিবতা িবেভা। তদা  লাকা ভিব ি  ধম  কম  বিহম  ুখাঃ।।১/৩৯। যত পুরাণািদ    ও 
শা  আেছ কা রই  কান শি  থাকেব না, সবাই িবন  হেয় যােব। তদা  লাকা ভিব ি  ধম  কম  বিহমু খাঃ, 
এইটাই হল মূল কথা –  বেদর  ভাব  শষ,  ৃিতর  ভাব  শষ, পুরানও  কান িকছু করেত পারেছ না, 
ইিতহাস নানান রকেমর পেথর কথা বলেছ। ফেল ধম  েক ধের রাখার  কান িকছুই থাকেছ না।  সইজ  সম  
 লাক ধম  কেম   িবমুখ হেয় পড়েব। 

 

 এ েলার সােথ তে র  কান স ক    নই। যখনই  কান পুরােনর আেলাচনা    করেব তখন এই 
বণ না িদেয়ই    করা হয়। ধম  কম বিহমু  খাঃ, আমােদর অ ঃ েল  য মূল েবাধ রেয়েছ,  সই মূল েবাধেক 
আঁকেড় ধের থাকাটাই হল ধম  । ঐটাই যখন বাইের কােয   পিরণত হয় তখন  সটােকই বলা হয় কম  । আমরা 
ধম  কম   বলেত মেন কির বািড়র কাজকম  আর মি রািদেত যাওয়া, িব েহর পূজা করা। িক  আসেল তা নয়, 
আমার  ভতেরর  য িঠক িঠক ভাব  সটাই হল ধম  । আমার  য মানবধম , বািড়র ধম  ,  লধম , বণ া মধম   এই 
সব ধম   িমিলেয় আমার  য িনজ  একটা মূল েবােধর সং ার  ভতের  তরী হেয় আেছ  সটােক বলা হয় ধম । 
 যমন একজন  লাক বলেছ আিম সেত   িতি ত। এখােন সত  হল তার ধম  । এটাই যখন কােজ পিরণত হেব 
তখন তােক বলা হে  কম । এইভােব একটা হল ধম  , আেরকিট হল কম  । িক  কিলযুেগ মা েষর  ভতের না 
আেছ  কান ধম   আর না আেছ  কান কম  । ধেম র জ  কম   শি  ও   রণা পায় এবং কেম  র জ  আবার ধম   
শি  পায়। ধম   ও কম   এক অপেরর সােথ স ক  যু । আমার  ভতরটা যিদ মজবুত ও দঢ়ৃ থােক তাহেল 
আমার বাইেরর কাজ েলা ভােলা হেব। বাইেরর কাজ েলা যত ভােলা হেব  ভতের শি টাও বৃি  পােব। 
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একটা  ব  ল হেল অ টাও  ব  ল হেয় যায়। কিলযুেগ মা েষর  ভতরটাও  ব  ল হেয় যায় আর তার ফেল 
বাইেরর সব িকছুই উ ৃ ল হেয় যায়।  সটাই পেরর   ােক পাব  তী বলেছন। 

 

 উ ৃ লা মেদা  াঃ পাপকম  রতাঃ সদা। কামুকা  লালুপাঃ  ূরা িন ুরা  মু খাঃ শঠাঃ।।১/৪০। 
অধম পরায়ণ স   যত রকেমর খারাপ  লাক আেছ তােদর মানিসক বৃি  িক রকম হয়  সটাই এই   ােক 
বলা হে । এরা এতই উ ৃ ল হয় আর এতই অহ াের  ীত হেয় থােক  য একটু  মতা  পেয়  গেল  সই 
 মতােক আর হজম করেত পাের না। সব সময়  নাংরা ধরেণর কােজর মেধ ই ড ুেব থােক। ধম  েক ধের 
রাখার দায়ী  যােদর উপর িছল  সই  া ণরাও ন  হেয়  গেছ তােদর সােথ অ া  বেণ র  লাকও ন  হেয় 
 গেছ। কদাহারাঃ কদাচারা ধৃতকাঃ শ ূেসবকাঃ। শূ া েভািজনঃ  ূরা বৃষলীরিতকামুকাঃ।।১/৪৭। 
 া ণেদর অখাদ  খাবােরর  িত  িচ হেব ও কদয    আচার করেব। শূ ও যিদ  কান  া ণেক িনম ণ কের 
 লাভবশতঃ  সখােনও চেল যােব। অেথ  র  লােভ  া ণ  য  কান  লােকর দাস   হণ কের  নেব, নীচ জািতর 
নারীেক িববাহ করেত সব  দাই  লালুপ হেব। দা ি  ধনেলােভন  দারা   নীচজািতষু।  া ণ িচ েমতাবৎ 
 কবলং স ূধারণ  ।।১/৪৮। গলায়  পেত  দেখই  ধু  া ণেক  চনা যায় বািক  কান িকছু িদেয়  া ণেক 
 বাঝবার উপায়  নই। অেথ  র  লােভ িনেজর ধম  পি েক পয    নীচ জািতর কােছ  দান করেত  ি ত হয় না। 
 া ণেদরই যিদ এই অব া হয় তাহেল ধম    কাথায় িগেয় দাঁড়ােব।  নব পানািদিনয়েমা 
ভ  াভ  িবেবচন  । ধম শাে  সদা িন া সাধুে ােহা িনর র  ।।১/৪৯।  কাথায় িক খাে  িক পান করেছ 
 কান িকছুর িনয়মকা ন মানেব না। এেদর শাে র িদেকও মন থাকেব না আর যাঁরা সাধুপ ুষ তাঁেদর সব 
সময় িন া কের  বড়ােব।  

 

 কিলযুেগ ধেম  র িক পিরণিত হেব তার একটা বণ না  দওয়ার পর পাব  তী বলেছন িনগমাগমজাতািন 
ভুি মুি করািণ চ।  দবীনাং য   দবানাং ম য ািদসাধন  । কিথতা বহেবা  াসাঃ 
সৃি ি ত ািদল ণাঃ।।১/৫১।  হ ভগবান আপিন কিলযুেগর  ভােব কলুিষত জীেবর িন ােরর জ  ত শা  
 বত  ন কেরেছন এবং তােত আগম-িনগেমর, ত , ম , য ািদর িশ া িদেয়েছন। এখােন বলা হে  আগম ও 
িনগম এই  েটারই িশ া িশব িদেয়েছন। আর তােত আপিন িশিখেয়েছন শবাসনং িচতােরােহা ম ুসাধনেমব 
চ। লতাসাধনকম  ািণ  েয়া ািন সহ শঃ।। ১/৫৩। আপিন শবাসন, িচতাসন, মু সাধন, লতাসাধন  ভৃিত 
সহ  সহ  রকেমর আ িসি র উপায়ও িশিখেয়েছন। এখােন আমােদর মেন রাখেত হেব ত  সাধেনর পুেরা 
ধারণা এখােন এই অ  পিরসের  দওয়া স ব নয়। ত শা  ও তার সাধন  ি য়ার ব াি  িবশাল। আমরা 
খুব সংে েপ ত  স ে  একটা ধারণা যােত করেত পাির তারই একটা  েচ া করা হে । িশবেক পাব  তী 
বলেছন,  েয়া ািন সহ শঃ, আপিন হাজার হাজার সাধনার কথা বেল  গেছন। আর প ভাবিদব ভােবৗ 
 য়েমব িনবািরেতৗ। কেলৗ ন প ভােবাহি  িদব ভাবঃ  েতা ভেবৎ।।১/৫৪। এর সােথ সােথ আপিন 
প ভাব িদব ভাব এই সব সাধনার পেথর কথা বেলেছন। িক  কিলযুেগ মা েষর মেধ  প ভাবই আেস না 
 সখােন িদব ভাব হওয়া  তা অেনক দূেরর কথা। আমরা এর আেগও  বৗ ধম  ও উপিনষেদর আেলাচনােত 
বেলিছলাম  য মা েষর মেধ   সই  মতাই  নই িক  সাধনার মেধ   নেম পড়েছ। তার ফেল একট ুকরেত না 
করেতই পতন হেয় যাে । পাব  তী বলেছন কিলযুেগ মা েষর প ভােব সাধনা করার  মতাই  নই, িদব ভােব 
সাধনা িক কের করেব! প ং প ুং ফলং  তায়ং  য়েমবাহেরৎ প ঃ। ন শ ূদশ নং  য  াৎ মনসা ন ি য়ং 
 েরৎ।।১/৫৫। পাব  তী বলেছন, যারা প ভােবর সাধক তােদর  বলপাতা িনেয় আসা, ফুল  তালা, গ াজল 
িনেয় আসা, ফল কাটা এ েলা সব িনেজেকই করেত হয়, িনেজ না করেল  ি  হেব না। আর তার সে  শূ  
দশ ন করেব না এবং মনসা ন ি য়ং  েরৎ, খুব    পূণ  কথা বলেছন, যখন প ভােবর সাধন করেব তখন 
 স মন িদেয়ও  কান নারী িচ ন করেত পারেব না। আমরা প ভােব বলেত খুব সাধারণ মেন কির, িক  
আসেল তা নয়।  বত  ক সাধকেদর জ  খুব কড়াকিড় িবিধ িনেষধ থােক। ঠা র বলেছন চারাগাছেক  থম 
অব ায় চারিদেক খুব ভােলা কের  বড়া িদেয় রাখেত হয়।   চারী অব ায় খুব কড়াকিড় করা হয়। 
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কড়াকিড়র বাঁধনটা না থাকেল সব সংযম আলগা হেয় ন  হেয় যােব। প ভােবর এই   তা অজ ন করার 
জ   য  েচ া  সটাই কিলযুেগ মা ষ পারেছ না,  সখান  থেক িদব ভােব িক কের যােব! 

 

 একিদেক বলেছ  বদ তার শি  হািরেয়  ফেলেছ,  ৃিত ন  হেয়  গেছ, পুরানেকও মানা যাে  না, 
ইিতহাস নানান রকেমর সাধনার পথ িনেয় আসেছ িক  তে ও তার িনজ  সম া আেছ  যটা ভগবান 
বেলেছন। প ভােবর কথা বেল িদেয় বেলেছন মদ ং মাংসং তথা মৎ -ম ুা  মথনেমব চ। এতািন 
প ত ািন  য়া   া ািন শ র।।১/৫৯।  হ শ র! আপিন িনেজ এই পাচঁিট তে র কথা বেলেছন,  যটা 
প -মকার সাধনার (মদ, মাংস, মৎ , মু া ও  মথুন) কথা বলা হল। এ েলা আপিনই  তা বেলেছন িক  
এখন  য কিলজা মানবা লু াঃ িশে াদরপরায়ণাঃ।  লাভাৎ ত  পিত ি  ন কির ি  সাধন  ।।১/৬০। 
কিলযুেগর মা ষ  ভাগ ছাড়া িকছু  বােঝ না, তাই এ েলােক অবল ন কের সাধনা করেত িগেয়  লােভ পেড় 
যােব। পাব  তী িশবেক এই কথা বলেছন। বেল  সােদ  লাভ করেত  নই।  ীমা বলেছন, এখন ঠা রেক 
ভ রা কত িক  ভাগ  দয়, যখন শরীের িছেলন তখন তাঁেক  ক  দখত! কারণ মা ষ জােন  সাদ কের  স 
িনেজই  ভাগ করেব। আমরা িনেজরা  খেত ভােলাবািস বেলই এ েলা  ভাগ  দওয়া হয়। ঠা েরর  িত যিদ 
িঠক িঠক ভি  থােক তাহেল খুব   র ভােলা ভােলা িমি , িঘ ভাত  তরী কের, দশ রকেমর রা া কের, 
পােয়স বািনেয় ঠা রেক  ভাগ িদেয় ভ ,  া ণ বা গরীব কাঙাল সবাইেক  ডেক খাইেয় িদক আর িনেজ 
ভাত, ডাল আর আলুভােত  খেয় থা ক। তা কখনই করেত যােব না। এত রকেমর রা া কের ঠা রেক  কন 
খাওয়াে ? িনেজ আর পিরবােরর  লােকরা খােব বেল। তাই পাব  তী বলেছন আপিন  য এই প -মকােরর 
সাধনার কথা বলেলন এেত মা েষর  লাভাৎ ত  পিত ি ,  লােভ তােদর পতন হেয় যােব।  

 

 আর িক হয়? ইি য়াণাং  খাথ ায় পী া চ ব লং মধু। ভিব ি  মেদা  া 
িহতািহতিববি  তাঃ।।১/৬১। সাধনা করার সময় ইি য়  েখর জ  এরা অপিরিমত মদ  খেয় মেদা   হেয় 
পেড়। আপিন আদশ   েপ মদ, মাংস, মৎ , মু া ও  মথুন এ েলা বেল িদেয়েছন। িক  সাধনার সমেয়ই 
এরা  ভােগ আস  হেয় পড়েছ। ঐসব খাওয়ার পের তােদর মাথাটা যায় িবগেড়,  সখান  থেক তার িহতািহত 
 ান ল ু হেয় যায়। পাব  তী ভগবান িশবেক এইভােব বেল যাে ন, আপিন এই পথ েলা িদেয়েছন িক  
 দখুন আপনার পথ িদেয়ই এেদর িক  রব ার পিরণিত হে । এরপর আরও অেনক কথা বলেছন  যমন যারা 
ত  সাধনা কের তারা অপেরর  িত কত অভ  ও বােজ ব বহার কের। পর ীধষ  কাঃ  কিচ   দ েবা বহেবা 
ভুিব। ন কির ি   ত ম াঃ পাপা  যািনিবচারণ  ।।১/৬২। অেনেক আেছন যারা অপেরর  ীর সতী  নাশ 
কের, অেনেক দ  বৃি  করেত    কের  দয় আর পাপেযািনর  কান িবচার না কের  নাংরা ধরেণর কােজ 
 নেম পেড়।  ধু তাই নয়, সাধনার সময়  চুর মদ খাওয়ার ফেল শরীের নানা রকেমর ব িধর সং মণ হে । 
এই সেবর ফেল এরা শি হীন, বুি হীন হেয় পড়েছ। আপিনই এই পথ িদেয়েছন আর এইেতা এেদর 
 রব া। 

 

 সব বলার পর পাব  তী বলেছন যুগধম   ভােবণ  ভােবন কেলৗ নরাঃ। ভিব   িত বৃ  াঃ সব থা 
পাপকািরণঃ।।১/৬৯। কিলযুগ এমনই যুগ আর এই যুেগর  ভাব এমনই  রব ার কারণ হয়  য মা ষ 
এেকবােরই বরবাদ হেয় যােব। এই যুগধেম র  ভাব এমনই  য  যখােন পূেজা করেছ  সখােনও সবাই পাপ 
কেম   িল  হেয় পড়েছ।  তষামুপায়ং দীেনশ কৃপয়া কথয়  েভা। আয়ুরােরাগ ব   ৎ বলবীয  িবব  ন  । 
িবদ াবুি  দং নৃণাম য  ভ র  ।।১/৭০।  হ  েভা!  হ দীননাথ! আিম করেজােড় আপনার কােছ  াথ না 
করিছ, আপিন কৃপা কের উপেদশ িদন  যটােত আয়,ু আেরাগ ,  তজ, বল ও বীয    বৃি  া  হয়। বলুন িক 
উপােয় মা েষর িবদ া ও বুি   খর হেত পাের। কত ব ং যদকত  ব ং বণ  া মিবেভদতঃ। িবনা  াং 
সব েলাকানাং ক াতা ভুবন েয়।।১/৭৪।  কানটা কত  ব  ও  কানটা অকত  ব  এবং বণ া েমর  ভদ এই সব 
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িকছু আপিন পির ার কের বলুন। আপিন যিদ এই ব াপাের উপেদশ না  দন তাহেল মা ষ  কাথা  থেক 
উপায় খুঁেজ পােব।  

 

 মহািনব  াণতে র  থম অধ ােয়র মূল ব ব  হল। সত যুেগ সব িকছু ভােলা িছল িক  কিলযুেগ সব 
িকছুই খারাপ। কিলযুেগ সব মা ষ  লােভ পেড় আেছ আর তার সােথ সােথ ধেম রও নাশ হেয়  গেছ। যত 
রকেমর আমােদর শা  আেছ, এখােন বলা হে   িত,  ৃিত ও সংিহতা, মােন  বদ, উপিনষদ আর তার সে  
যত  ৃিতমূলক শা  আেছ। আর ইিতহােসর কথা বলেছন অথ াৎ রামায়ণ মহাভারেতর কথা বলা হে  এবং 
পুরােনর কথা বলেছন। বলেছন  কানটাই  কান কােজ লাগেছ না।  হ ভগবান িশব! তার সে  আপিন তে র 
কথা বেলিছেলন। িক   সখােনও  চুর সম া হেয়  গেছ। আপিন তে  প -মকার সাধেনর কথা বেল 
িদেয়েছন। িক  প -মকার সাধন কের  লােকেদর িক অব া হেয়েছ এই  দখুন।  বিশর ভাগই মদ  খেয় 
মাতলােমা করেছ আর  মথুেনর নােম পর ীর সতী  ন  কের িদে ।  কাথাও  কান িনয়ম-কা েনর বালাই 
 নই, সম  বণ া ম,  ল থা  ভেঙ চুরমার হেয়  গেছ। আপিন এবার এর একটা উপায় ক ন।  

 

 এরপর ভগবান িশব জীবিন ােরাপায়, মা ষেক িকভােব উ ার করা  যেত পাের  সই ব াপাের 
বলেবন।  সইখান  থেক ি তীয় অধ ায়    হে । 
 

 মহািনব  াণত  অেনক পেরর িদেকর রচনা বেল তে র সব িকছুই এর মেধ  খুব   র ভােব এবং 
সািব  ক  েপ পিরমািজ  ত কের পিরেবিশত করা হেয়েছ।  থম অধ ােয় পাব  তী িশবেক বলেছন সত যুেগ সব 
িকছুই কত ভােলা িছল িক  এখন এই কিলযুেগ এেস মা ষ ধম কম    ছেড় িদেয়  ভােগর মেধ  আস  হেয় 
 গেছ।  বদ মত এখন চেল না, সংিহতা, পুরান এ েলাও চলেছ না। আর আপিন  য ত  মত িদেয়েছ  সটাও 
অেনক  গালমােল পেড়  গেছ। ত  মেত সাধনার নাম কের  লাক েলা মদ খাে , সােথ সােথ ব ািভচাের 
িল  হেয় যাে । তাই আপিন একটা িকছু পথ বেল িদন। 

 

কিলযুেগ জীেবর িন ােরর উপায় 

 পাব  তীর কথা  েন  ীসদািশব খুব খুিশ হেয় বলেছন সাধু প ৃং মহাভােগ জগতাং িহতকািরিণ। 
এতাদৃশঃ  ভঃ  ে া ন  কনািপ পুরা কৃতঃ।।২/২। ‘ হ ভগবতী! তুিম খুব উ ম    কেরছ। এেতই  বাঝা 
যায় তুিম জগেতর যথাথ   িহতকািরণী। এর আেগ আমােক  কউ এই রকম ম লজনক    কেরিন। আিম 
 তামােক সব কথাই বলব। িক   সব  া  ং ি কাল া ধম   া পরেম ির। ভূতং ভব িব   ধম যু ং 
 য়া ি েয়।।২/৪।  হ পরেম রী! তুিম সব   া, সবই  তামার জানা আেছ। ি কাল া, ভূত, ভিব ত ও 
বত  মান এই িতন কােলর  কান িকছুই  তামার অজানা  নই। ধম   া, ধম   িক তাও তুিম জান। িঠক আেছ, তাও 
আিম  তামােক সব িকছু বলিছ’।  দবীর যা যা  ণ এখােন বলা হল। তুিম যা বেলছ িঠকই বেলছ। যথাত ং  
যথা ায়ং যথােযাগ ং ন সংশয়ঃ।। কিলক ষদীনানাং ি জাদীনাং  ের ির।  মধ ােমধ ািবচারাণাং ন 
 ি ঃ   ৗতকম ণা। ন সংিহতাৈদ ঃ  ৃিতিভ-ির িসি নৃ ণা েবৎ।। ২/৫-৬। তুিম  য অতীত, বত  মান ও 
ভিব ৎ িনেয়  য কথা েলা বেলছ  সটাই  কৃত ত , যেথাপযু  ও  ায়স ত।  হ  ের ির! কিলযুেগ 
চতুব  েণ র পিব  অপিবে র  কান িবচার থাকেব না। তাই  বেদর কম   ারাই যখন মা ষ     অজ ন করেত 
পােরনা  সখােন  ৃিত, পুরােনর  ারা িক কের আর    হেব। কিলযুেগ সব কম  ই অসফলতায় পয  বিসত হয়। 
সবাই  গ িতশালী আর মন ক েষ পূণ  হেয় আেছ।  সইজ  একটা উপায় বার করেত হেব। িক উপায়? 

 

 সত ং সত ং পুনঃ সত ং সত ং সত ং মেয়াচ েত। িবনা  াগমমােগ ণ কেলৗ নাি  গিতঃ 
ি েয়।।২/৭।  হ ি েয়! আিম  তামােক এেকবাের সত  সত  বলিছ। কিলযুেগ আগম ছাড়া অথ াৎ ত  ছাড়া 
 কান গিত  নই। যারাই ত  মত পালন করেব না, কিলকােল তােদর আর  কান গিত  নই। ঠা র আবার 
বলেছন কিলকােল নারদীয়া ভি ।  ব বরা আবার বেল ক ৃ ছাড়া গিত  নই। িক  এইখােন িশব বলেছন 
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আগম ছাড়া গিত  নই। এ েলােক বলা হয়    িত।    িতেক যখন বা ব সত  বেল  হণ করা হয় তখন 
আবার সম া হেয় যায়। সব   ই এই কথাই বলেছ, ত  ছাড়া কিলেত উপায়  নই, অধ া  রামায়েণ বলেব 
অধ া  রামায়ণ ছাড়া কিলেত উপায়  নই, ঠা র আবার বলেছন কিলেত নারদীয়া ভি । মুসলমানরা বেল 
ইসলাম ছাড়া গিত  নই। এ েলা হল    িত। িক  যিদ বেল  দয় এটােক যিদ না মােনা তাহেল  তামার 
গলা  কেট  দব, তখন সম া হেয় যায়।    িত আর সত েক এক কের িমিশেয় িদেত  নই।    িত না 
হেল মা ষ আক ৃই হেব না। যােদর বুি  কম তােদর যিদ বলা হয়  ীরামকৃ ও সত , িয ও সত , মহ দও 
সত , ক ৃও সত  তখন তারা সংশেয়র মেধ  পেড় যােব। িক  যিদ বেল  দওয়া হয়  শান ক ৃই একমা  
সত  িকংবা আ াই একমা  সত  আর বািক সব িমথ া, তখন তারা রাতারািত ক ৃভ  হেয় যােব আর তা 
নাহেল মুসলমান হেয় যােব।  সইজ  আগম শাে  বেল িদে  এটাই কিলযুেগর একমা  গিত। তখন 
পির ার হেয় যােব তােক িক করেত হেব।  

 

 একটা বড়  কা ািনেত  প ইনিসওের র কথা উেঠেছ।  প ইনিসওের   কা ািন  থেক বেল 
িদেয়েছ আপনােদর  কা ািনর সবাই যিদ সই না কের তাহেল িক  এি েম ট হেব না। একজন  লাক 
িকছুেতই সই করেত রাজী হে  না। তার ব -ুবা বরা সবাই  বাঝাে  িক   স িকছুেতই সই করেব না। 
 শেষ মািলেকর কােছ খবর চেল  গেছ। মািলক তােক  ডেক পািঠেয়েছ। মািলক  ডেক বেল িদল ‘তুিম সই 
কর, সই না করেল  তামার চাকির যােব’। সে  সে   লাকিট সই কের িদেয়েছ। সবাই ভাবেছ এত সহেজ 
িক কের সই কের িদল।  লাকিটেক িজে স করা হল ‘এত ণ সই করিছেল না  কন’?  লাকিট বলল ‘এত 
পির ার কের আমােক আেগ ব াপারটা  কউ বুিঝেয়  দয়িন’। মািলক পির ার ভােব বুিঝেয় িদল সই না 
করেল চাকির যােব। এইভােব যিদ বলা হয় তখন মা ষ বুঝেত পাের। এখােন িশব পির ার ভােব বেল 
িদেলন এছাড়া আর হেব না। শি েক যিদ না মােনা তাহেল  তামার সব  নাশ। এিদেক  ব বরা বেল ক ৃই 
একমা  এই ভবসাগেরর কা ারী। মরার পর তা নাহেল  বতরণীেত হাবুড ুবু খােব, কৃ  নাম ছাড়া গিত  নই। 
তখন শা রা বেল ‘আমার মা হেলন রাজরােজ রী। িতিন ক ৃেক মািঝ কের চাকর কের  রেখেছন, তাই ক ৃ 
 নৗেকা কের সবাইেক পার করাে ন’। এ েলা সব কথার  খলা।  

 

 ভগবান িশব তখন বলেছন  িত ৃিতপুরাণােদৗ মৈয়েবা ং পুরা িশেব। আগেমা িবধােনন কেলৗ 
 দবা   যেজৎ  ধীঃ।।২/৮।  িত,  ৃিত ও পুরান এ েলা আেগ আিমই বেলিছলাম।  কান কথাই ভগবােনর 
বাইের নয়, সবটাই আমার কথা। িক  যারা বুি মান  লাক তারা িক  কিলযুেগ এেস এই আগম মেতই সাধনা 
করেবন। িশব এই কথা বলেছন। সিত ই এমনই ভিবতব   য ঠা রও এই সব িকছু কেরেছন।  বলুড় মেঠ 
দূগ াপূজােত  য ম  েলা ব বহার করা হয়, সবই এই মহািনব  াণত   থেক  নওয়া। ঠা র বেল  গেছন ঘের 
ঘের তাঁর পূেজা হেব। এখন িটিভর মাধ েম ঘের ঘের  বলুড় মেঠর পূেজা চেল যাে , ঠা েরর ছিব ঘের ঘের 
পূেজা হে ।  সখােন এই আগম মত মােন ত  মেতর ম  েলা িটিভর  দৗলেত ঘের ঘের চেল যাে । যারা 
 কান িদন  বলুড় মেঠ আেগ আেসিন তারা এেস মহারাজেদর িজ াসা কের ‘ বলুড় মেঠ  কাথায় দূগ াপূজা 
হয়’। তােদরেক তখন মাঠটােক  দখােল অবাক হেয় িজে স কের ‘ সই বািড়টা  কাথায়’? ‘দূগ াপূজার সময় 
ওটা বানান হয়’। ‘বেলন িক!’  বদী, ম প  দেখ মেন হয়  ায়ী একটা িকছু হেব। ‘ঐ মােব  ল পাথর েলা িক 
সিত ই মােব  ল পাথেরর?’ ‘ াঁ সিত কােরর। পুেরাটাই নতুন কের বসান হয়। নতুন ইট, নতুন বািল, সব িকছু 
নতুন িদেয় ঐ ম প িনম াণ করা হয়’। পূেজা  শষ হেয়  গেল সব িকছু খুেল  ফেল  দওয়া হয়। তারা অবাক 
হেয় যায়। যারা  কান িদন  বলুড় মেঠ আেসিন, ঠা েরর িকছু  দেখিন। িক  িটিভর জ  ঠা র ঘের ঘের 
চেল যাে ন। যারা বুি মান  লাক, সাধু স ন  লাক, একটা সময় আসেব যখন তাঁরা এই আগম পেথই 
সাধনা করেব। ত  মেতর  লােকরা আবার বেল এটা মানেত হেব এটা িশেবর কথা। ভাগবেতর কথা কৃে র 
কথা,  ব বরাও বেল ভাগবেতর কথা মানেত হেব। যার  যমন   া  স  সইভােব চেল। িশব বলেছন যারা 
এই মাগ েক উ  ন করেব কিলকােল তােদর আর  কান গিত  নই।  
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 ভগবান িশব বলেছন সৈব েবৈদঃ পুরাৈণ   ৃিতিভঃ সংিহতািদিভঃ।  িতপােদ াহি  নাে াহি  
 ভ ু গিত মাং িবনা।।২/১০।  বদ, পুরাণ,  ৃিত আর সংিহতা যত রকেমর শা  আেছ সব শাে র  িতপাদ  
হলাম আিম। সম  শাে   য িবষয়ব র আেলাচনা হেয়েছ  সটা আিমই।  বদ আমারই কথা বলেছ। 
পুরানািদেত িশেবর কথাই বলেছ। তাহেল  বেদ  য এত  দবতা ই , িম , ব ণ, অি  এেদর অি ে র কথা 
বলা হেয়েছ? এরা সবাই আমারই  েপর অিভব ি । এখােন এেস অ া  ধেম  র এেক রবােদর সােথ তফাৎ 
হেয় যায়। নাে াহি   ভ ু গিত মাং িবনা, আিম ছাড়া এই জগেতর ি তীয়  ভ ুআর  কউ  নই। আিম এই 
জগেতর মািলক।  সইজ  সব শাে  আমারই কথা বলা হেয়েছ। কেলৗ তে ািদতা ম াঃ িস া ূণ  ফল দাঃ। 
শ াঃ কম   সেব ষু জপয ি য়ািদষু।।২।১৪। কিলযুেগ তে া  ম  েলা সব িস  ম  তাই ত  মেত 
সাধনােত ফল আ  দ, সােথ সােথ হােতনােত ফল  পেয় যােব।  ধু তাই না, ত  মেত জপ যিদ কর সে  
সে  ফল পােব, য  যিদ কর সে  সে  ফল পােব আর  য  কান ি য়ািদ যিদ করা হয় সে  সে  ফল 
 দেব। ত  মেত সাধনা করেল িক িক হেয় ভগবান িশব সরাসির বেল িদেলন। 

 

 অ া   য মত েলা আেছ  স েলা  সই রকম ফল  দেব না। িকছু িকছু গাছ আেছ  ধু ডালপালা 
ছিড়েয়ই যাে  িক  ফল হয় না, যিদও বা ফল হয়  স েলা  কান কােজ আেস না। তাই কিলযুেগ এই আগম 
মতটাই পালন করেত হেব। আমােদর মত সাধারণ মা ষ ত  বলেতই মেন কির এটা একটা রহ  িবদ া, 
মড়ার খুিল, ভূত-  ত িনেয় এেদর চলােফরা। আর ত  মােনই মদ আর  মেয় িনেয় সাধনা। িক  আদেপই 
ত  এসব িকছু নয়। অ  িদেক  বিশর ভাগ মা েষর মন িচরকালই  ব  ল  কৃিতর, িকছু িকছু অসাধু  লাক 
তাি েকর  ভক ধের মা েষর এই  ব  লতােক কােজ লািগেয়  চুর  লােকর  িত কেরেছ। এইসব কারেণ 
 াভািবক ভােবই মা ষ ত েক ভয় পায় ও ত   থেক দূের থাকেত চায়। তে র সাধনার প িত ও 
ি য়াকলােপ মা েষর মেন আেগ  থেকই অেনক সংশয়  তরী হেয় আেছ।  সইজ  তে র এত উ   দশ ন ও 
ত  পির ার ভােব সাধারণ মা েষর মেধ   সার হেত পারল না। ঠা েরর আগমেনর পের এই ত  মতটাই 
শি  মত িহসােব একটু পিরমািজ  ত হেয় মা েষর কােছ আসেত    কেরেছ। 

 

 ভগবান িশব বলেছন  বদানামাগমানা  ত াণা  িবেশষতঃ। সারম ৃুত   দেবিশ তবাে  কথ েত 
ময়া।।২/২৯। ‘ হ  দবী!  বদ, আগম, ত  এই শা  সমুদেয় যা িকছু আেছ এেদর সারত টা আিম  তামােক 
 থেম বেল িদি ’।  বদ, আগম ও ত  এই িতনেট  থেক মহািনব  াণত  আলাদা। িক  এর মূল দশ নটা ত  
দশ নই আর সাধনার প িত েলাও ত  মেতর। িক  এই মহািনব  াণত  হল ত  দশ  েনর সার, সােথ সােথ 
 বদা  দশ  েনরও সার।  সইজ  এই মহািনব  াণত  খুব মূল বান   । মহািনব  াণতে র িক িবেশষ ? যথা 
নেরষু ত  াঃ সিরতাং জা বী যথা। যথাহং ি িদেবশানা   আগমানািমদং তথা।।২/৩০। সাধারণ মা েষর 
মেধ  ত   বা পি ত ব ি র স ান  বিশ, নদীর মেধ  গ া    । যথাহং ি িদেবশানা   সম   দবেদবীর 
মেধ  আিম    , িঠক  তমিন আগমানািমদং তথা  আগম ও তে র উপর যত শা  আেছ তার মেধ  এই 
মহািনব  াণতে র স ান সব  থেক  বিশ। 

 

তে  পর     প িনণ  য় 

 এই সব বলার পর বলেছন আেগ ত টা জানেত হেব, ত   থেক সৃি  তারপর  সখান  থেক আবার 
িকভােব তে  িফের যােব। সম া হল মা ষ পাশব । মা েষর মেন নানান রকেমর কামনা বাসনা রেয়েছ, 
এই কামনা-বাসনা েলা মা ষেক আে পৃে   বেঁধ  রেখেছ। তাঁর সাহায  িনেয় এই অ পাশ  থেক  বিরেয় 
আসেত হেব। িক  তার আেগ জানেত হেব ত টা িক। তে র মূল ত টা িক? স এক এব স পঃ 
সেত াহৈ তঃ পরাৎপরঃ।   কাশঃ সদাপূণ  ঃ সি দান ল ণঃ। ।২/৩৪। এর আেগ আমরা  য 
সি দান  স ে  আেলাচনা কেরিছ,  সই সি দান েক বলেছন – ‘স’ মােন  সই পরমাথ   ত ।  সই 
সি দানে র িক িক  বিশ  ? এইটাই তে র পরমাথ   ত  –  থম িতিন হেলন একঃ। এই এক মােন এক, 
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 ইেয়র এক নয়। এখােন এক মােন িতিনই। ইসলাম ধম   বলেছ আ াই এক ঈ র। এই এক মােন এক, 
 ইেয়র এক অথ । তে  বা উপিনষেদ যখন একঃ বলেছ তখন এই এক বলেত  বাঝাে  িতিনই আেছন, 
এটাই অৈ ত। অৈ ত িক  এক এই অেথ  বলা হে  না। অৈ ত মােন  যখােন  ই  নই।  ই  নই তাহেল িক 
এক আেছ? না, িক আেছ  সটা মুেখ বলা যায় না। অৈ ত হল এক ও  েয়র পার। তাহেল অৈ ত িক শূ ? 
না, তাও নয়। তাহেল িক? যা আেছ তাই আেছ। িক  যার আেছ এক তার  ই থাকেব তার আবার শূ ও 
থাকেব। িক  এখােন বলা হে  অৈ ত  যখােন  ই নয়  সইজ  ইংরাজী অ বােদ বলা হয় non-duality। 
অৈ ত যিদ এক হত তাহেল একই বলেত পারত অত ঘ ুিরেয়  কন বলেত যােব। যখনই এক বেল  দব তখনই 
 সটা হেয় যােব ইসলােমর দশ  ন। যিদ বিল  ই স া তখন  সটা আবার অ  একটা মতাদশ   হেয় যােব। 
অৈ ত শূ ও না, একও না  ইও না। তাহেল িক আেছ? যা আেছ তাই আেছ।  সইজ  বলা হে  একঃ। 
এই একঃ িক  বাংলা বা সং ৃেতর এক নয়। এই এক হল আধ াি ক শাে র এক, মােন িতিনই আেছন, 
িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। এই এক  বাধ  য হেব তার জ  বুি র দরকার,  সই বুি টাই  তা  নই। এই 
িজিনষ মুেখ বেল িদেল িকছু হেব না, শা  পড়েলও    হেব না,  যিদন    হেব  সিদন িতিনই আেছন 
এটা    হেব। যত িদন    না হয় তত িদন আমােদর  ধু  েন  যেত হেব। একটু সাধন-ভজন ও তপ া 
না থাকেল এটােক ধারণা করা বা  বাঝা যায় না। 

 

 ি তীয় হল স পঃ। সৎ মােন িযিন আেছন, এই সৎেক কখন না করা যােব না। সৎএর িবপরীত অসৎ 
মােন  যটা  নই। িতিনই আেছন। এই সৎেক আিম িক কের  দখাব?  দখােনার িকছু  নই। কারণ িতিনই 
একমা  আেছন। এটা  কান কা িনক নয়। ি তীয়  কান স া থাকেল    করা  যত িক কের  দখােব। 
তৃতীয় বলেছন সত । আেগ বলেলন সৎ তারপের বলেছন সত । সৎ মােন স া আেছ আর সত  মােন,  সই 
সি দানে র বাইের সব িকছুই অসত । এটা খুব মজার ব াপার,  েটা শ েক পরপর ব বহার করা হে  
 থেম বলেছন স এক এব স পঃ, আসেল সৎ  থেকই স পঃ, সৎ এর  প অথ  াৎ িতিন আেছন। তারপেরর 
শ টাই হল সত ঃ, তাঁর বাইের সব িকছু অসৎ। সৎ মােন িতিন আেছন আর সত  মােন িতিন ছাড়া বািক সব 
অসৎ িতিন ছাড়া আর িকছু  নই  য। 

 

 তারপেরর শ  হল অৈ তঃ। অৈ েতর অথ   হল non-dual,  ই নয়, এক  ইেয়র পার। প ম শ  
হল পরাৎপরঃ। পর মােন দূর, পরাৎপর মােন  যটা সব  থেক দূের তার  থেকও দূের। িহ  মেত সব  থেক 
দূের   েলাক। বলেছন িতিন   েলাক  থেকও দূের।   েলাক  তা  শষ কথা, তার  থেক িক কের দূের 
হেব?  াঁ, তার  থেকও দূের। কারণ এটা ব র দূর  নয়। ব   েপ দূর  যত দূর পয   হেত পাের িতিন 
তারও বাইের।   া হেলন      দবতা, িতিন   ারও পাের। মায়ার মাধ েম যা িকছু  দখা যাে , মায়ার 
মাধ েম িব ুেক  দখা যাে ,   ােক  দখা যাে , িক  িতিন তারও পাের। আমােদর বুি  যত দূর  যেত 
পাের তার সেব  া  দরূ েক বলা হে  পর। আর  যখােন বুি   শষ হেয় িগেয়  যটা    হয়  সটাই পরাৎপর। 
পরাৎপেরর পর আর িকছু হয় না। পরাৎপর মােনই হল িতিনই  শষ কথা। 

 

 িতিন   কাশঃ। ভগবান িযিন িতিন সব সময়ই   কাশ।   কাশ, িতিনই সব িকছুেক  কাশ করেছন 
তাঁেক  দখার জ  অ   কান িকছুর দরকার পেড় না।  কান িকছুেক  দখার জ  আেলার দরকার হয়। 
ঈ রেক  দখার জ  আেলার দরকার পেড় না, কারণ িতিন   কাশ। আর ি তীয় কথা হল িতিনই সব 
িকছুেক  কাশ কেরন।  িতন সদাপূণ ঃ, সব  দাই িতিন পূণ । িতিন অখ , কখন তাঁেক খ  বা অংেশ িবভ  
করা যায় না।  য  কান   তবাদেক যখন আ মণ করা হয় তখন তােদর বলা হয়, ভগবান যখন সৃি  কেরন 
তখন িতিন সৃি র উপাদান  েলা  কাথা  থেক  জাগাড় কেরন। এই উপাদান েলা িক ভগবােনর মেধ  না তাঁর 
বাইের? তাঁর বাইের যিদ হয় তাহেল ভগবােনর বাইের িন য়ই িকছু আেছ। আর তাঁর  ভতের যিদ হয় তাহেল 
ওজেন কম পেড় যাে । এ েলা সবই তক   সােপ । িক  এটাই সত   য ঈ র সব সময়ই অখ । অখ  
হওয়ার জ  যা িকছু সৃি , ি িত ও  লয় সব তাঁরই  ভতের চলেছ। মহাসমু ,  ধু জল আর জল।  সই 
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সমুে র  কাথাও জল জেম বরফ হেয় যাে   কাথাও বরফ গেল জল হেয় যাে , িক  সম টাই অখ  সমু । 
ঈ েরর বাইের িকছু  নই, যা িকছু হে  সব তাঁরই মেধ  হে ।  সইজ   চত  স া আর তাঁর শি , এই 
 েটা এক।  চত ই শি  হে  আবার শি ই  চত  হে ।  

 

 পূণ   াত ীয় এই নােম তে  একটা শ  আেছ।  চত ই শি  হে  আর শি ই  চত  হে , 
এইটােক যখন  মেন  নওয়া হয় তখন পূণ   াত ীয় এেস যায়। পূণ   াত ীয় মােন িযিন ঈ র তাঁর স ূণ  
 াধীনতা আেছ। এই জায়গােত এেস ত  আবার ইসলাম ও  ী ান ধেম র মত হেয় যায়। ঈ র হেলন  াধীন, 
িতিন ই া করেলই তাঁর মেধ  অেনক িকছু এেস যায়। িতিন ই া করেলই তাঁর শি  এেস যায়। িতিন ই া 
করেলই ঐ শি টা  পা িরত হেত    কের।  বদা  মত এটােক আবার মানেব না। শি র যিদ  কান 
 পা র হয় তাহেল সি দান  িনেজই  পা িরত হেয় যােবন। তখন মায়ার আর  কান  েয়াজন হে  না। 
এই পূণ   াত ীয় হল তে র  য ঈ র তাঁর  ণ।  বদাে র ঈ েরর এই  ণ হেব না।  সইজ  তে র ঈ েরর 
 যটা  ান শি   সটা  থেম ই া শি েত পিরণত হেয় যায় –   যমন ‘আিম এক, আিম ব  হব’। এও 
উপিনষেদরই কথা।  যমিন িতিন িচ া করেলন ‘আিম এক, আিম ব  হব’ তখনই সৃি     হেয় যায়। ত ও 
বলেছ ‘ তামার উপিনষদই বলেছ এেকাহং ব  া    জায়ীিম’। ত  তাই বলেছ তাঁর  চত  শি  ই া 
শি েত  পা িরত হেয় যাে । ই া শি েত যখন বলেছ আিম ব  হব তখন  সটাই ি য়ােত পিরণত হেয় 
যায়, তখন  সটাই ি য়া শি  হেয়  গল। যিদও বলা হে  ি য়া শি েত ব  হে  িক  সােথ সােথ বলেছ 
সদাপূণ ঃ, অথ  াৎ ি য়া শি েত যা িকছু হে   সটা কখনই ঈ েরর বাইের যােব না। এই মে র  শেষ বলেছন 
সি দান ল ণঃ। তাঁর   প িচর ন, িচর ায়ী। তাই িতিন সৎ। িচৎ হল িচদান । িচৎেয়ই আন । আর 
িতিন  ানান , িতিন সব সময় আনে  পিরপূণ ।  

 

 তাঁর আর িক িক  বিশ  ? িনিব কােরা িনরাধােরা িনিব েশেষা িনরা লঃ।  ণাতীতঃ সব সা ী 
সব া া সব দৃি ভুঃ।।২/৩৫। িনিব  কারঃ, তাঁর  কান ধরেণর িবকার হয় না। িনরাধারঃ, তাঁর  কান আধার  নই, 
িতিনই সব িকছুর আধার।  যমন এই  বাতেলর জল, জেলর আধার হল  বাতল,  বাতেলর আধার হল এই 
 টিবল,  টিবেলর আধার হল এই  মেঝ,  মেঝর আধার পৃিথবী, পৃিথবীর আধার মাধ াকষ ণ শি , 
মাধ াকষ  েণর শি র আধার এই  সৗরজগত,  সৗরজগেতর আধার এই পুেরা   া , এইভােব  শষ আধার 
হেল ভগবান। আিম যিদ    কির ভগবােনর আধার  ক? এই   ই হয় না।  ায়শাে  একটা িনয়ম আেছ, 
তক    ারা িবচােরর একটা অব া আেছ,  য অব ায় আর  কান    হয় না। এই অব ােক  ায়শাে  বলা হয় 
অনব ােদাষ।  কাথাও িগেয় আমােক থামেত হয়। পদাথ   িব ােনও এই ধরেণর অব া আেছ। পদাথ  িব ােনর 
অেনক িনয়ম আেছ,  সই িনয়ম িলেক জুেড়  দওয়ার জ  আেছ Meta Laws। তারও আবার Meta 
Meta Laws আেছ। িক  তারও আিম কত দূর  যেত পারব? এটােকই বলেছ অনব ােদাষ, যার  কান 
অব ান পাওয়া যাে  না।  কবলই িপিছেয় িপিছেয় িনেয় যাওয়া হে , তক  শাে  এর অ মিত  দওয়া হয় না। 
একটা অব ায় িগেয় আমােক থামেত হেব। ভগবান হেলন  শষ অব া। ভগবােনর বাবা  ক? এই    হয় না, 
কারণ অনব ােদাষ এেস যাে । তাহেল ভগবােনর বাবারও একজন বাবা থাকেত হেব।  

 

আমরা মেন কির যাঁরা ধম  িনেয়, ধম  শা  িনেয় িদনরাত পেড় আেছ তাঁরা হয় মাথা  মাটা আর তা 
নাহেল পাগল। িক  তা নয়, ধম  শাে  সব িকছুেক যুি র উপর দাঁড় করােত হয়। ধম   সব সময় দশ েনর সােথ 
যু  থােক, দশ  ন সব সময় দাঁিড়েয় থােক যুি র উপর, তক  শাে র উপর। যুি , তেক  র ব াপােরর জ  পুেরা 
আলাদা একটা  ত  শা    ত হেয় আেছ। এই  ত  শাে র মেধ  অনব ােদাষ একিট খুব    পূণ  িবষয়। 
তক  শাে  অনব ােক  কান অব ােতই  মেন  নওয়া হয় না। এই কারেণ সি দানে র বাবা  ক, সি দানে র 
িক জাত, তাঁর বািড়  কাথায়? এই    েলা হয় না।  সইজ  এখােন বলেছন িনরাধারঃ, তাঁর  কান আধার 
 নই, িতিনই সব িকছুর আধার।  
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 িনিব  েশষঃ, সি দানে র  ভতের  কান  গত  ভদ  নই। আমার  য এই শরীর, এই শরীেরর হাত 
আলাদা, পা আলাদা। তার মােন, আমার িনেজর  ভতেরই একটা  ভদ আেছ, এটােক বলা হয়  গত  ভদ। 
সি দানে র এই  গত  ভদটাও  নই। িনরা লঃ,  কান িকছুেতই িতিন আ িলত হন না,  কান িকছুেতই 
িতিন ব ািথত বা ক  পান না।  ণাতীতঃ, স ঃ, রজঃ ও তমঃ, এই িতনেট  ণ আর তার  য ফল শীত, ঊ , 
 খ,  ঃখ ইত ািদ, সি দান  এই সব িকছুর অতীত। ভগবােনর িক ঠা া লােগ না, তাঁর িক িখেদ পায় না? 
না, িতিন  ণাতীত। অব ই হেব, যিদ িতিন অবতার হেয় মানব শরীর ধারণ করেবন। িক  ভগবােনর হেব 
না। কারণ ভগবান ি  ণাতীত। মহ েদর ক  হেব িক  আ ার হেব না। মহ দ হেলন আ ার পয়গ র। 
সব  সা ী, িতিনই সনাতন সা ী, িতিন সব িকছু সা ী  েপ  দেখ যাে ন। িক  তাঁর  কউ সা ী  নই। 
সব  া া, সম   ািণর  দেয় িতিন বাস কেরন। একিদেক িতিন সব িকছুর সা ী, িতিন সব িকছু  দখেছন আর 
িতিনই সবার  দেয়র  ভতের ঢুেক আেছন।  বেদও আেছ, িতিন রচনা করেলন, রচনা কের িতিন তাঁর  ভতের 
 েবশ কের  গেলন। সব  দৃি ভুঃ, িতিন সব িদেক  দখেছন। আর িবভু, তাঁর মেধ  সব রকেমর ঐ য   
িবদ মান।  

 

 িশব পাব তীেক সি দানে র িক   প বেল যাে ন। গূঢ়ঃ সেব ষু ভূেতষু সব ব াপী সনাতনঃ।। 
সেব ি য় ণাভাসঃ সেব ি য়িববিজ তঃ।।২/৩৬। গূঢ়ঃ সেব  ষু ভূেতষু,  েত কিট জীেবর  ভতের িতিন আেছন। 
সব  ব াপী, সব জায়গােত িতিনই ব া  হেয় আেছন। সনাতনঃ, তাঁর আিদ  নই অ   নই। আসেল সব িকছুর 
উৎপি  হে  একটা জায়গা  থেক, সি দান   থেক। িতিন সৎ, িযিন সৎ িতিন সব সময়ই সৎ। তাই িযিন 
সৎ, তাঁর  কান আিদ হেব না, তাঁর  কান অ ও হেব না। ভগবােনর যিদ অ  থােক তাহেল  কান একটা 
জায়গায় িগেয় িতিন অসৎ হেয় যােবন বা  কান একটা জায়গায় িগেয় যিদ বিল িতিন িছেলন না, তাহেল িতন 
অসৎ হেয় যােবন।  এই    কখন হয় না। আদ  অ ঃ শ ূ মােন, আসেল সব িজিনষ  বেরাে  ঐ একটা 
জায়গা  থেক সি দান   থেক।  

 

 সেব  ি য় ণাভাসঃ, আমােদর ইি য় সমুদয়  য কাজ করেছ, আিম হাত নাড়িছ, আিম কথা বলিছ, 
আমার  চাখ  দখেছ, তাঁর জ ই সব ইি য় েলা কাজ করেছ। সেব  ি য়িববিজ তঃ, আমােদর সম  ইি য় েলা 
কাজ করেছ তাঁর জ  অথচ তাঁর  কান ইি য়  নই। আরাি ক ভজেন  ামীজী ঠা েরর স ে  বলেছন 
িন  ণ ণময়, একিদেক িতিন িন  ণ অ  িদেক িতিন  ণময়। এই ধরেণর িবপরীতা ক ভাব েলািক িদেয় 
 দখােনা হয়, িতিন এই েলােত সীমাব  নন। আিম যিদ বিল িতিন যিদ সেব  ি য়িববিজ ত  , তার মােন িগেয় 
দাঁড়ল তাঁর  কান ইি য়  নই, তাই ভগবান হাত-পা ছাড়া ঠা র। না, িতিন সেব  ি য় ণাভাসঃ, যত ইি য় 
সমুদয় কাজ করেছ  সটা ইি য় িকছু করেছ না, িতিনই করেছন।  কান িদক িদেয়ই তাঁেক সীমাব  করা যােব 
না। কারণ িতিন অন  আর অন েক কখন বাঁধা যায় না। মুসিলম ধেম   য মারামাির  দখা যায়,  সটা িঠক এই 
কারেণই। ইসলােম বলেছ আ া হেলন অন , তাঁর  কান  প  নই। িঠক এই কথা  েলাই এখােন বলা হে । 
 থেম ঈ েরর   প বেল  দওয়ার পর  সই ভােবরই একটা িবপরীত ভাব এেন আেগর ভাব েলােক  কেট 
 য সিরেয়  দেব  সই রকম আধ াি ক ব ি ে র আিবভ  াব সব ধেম  হয়িন। ইসলাম ধেম  এই সম াটা 
আেগও িছল মা েষর মেন এই ভাবটা িক কের আনা যােব। ঠা র কামারপু ের  গেছন।  সখােন তাঁিতরা তাঁত 
বুনেছ। ঠা রেক  দেখ বলেছ ইিন  কান ক ৃ মােনন। ঠা র বলেছন একিদেক তাঁিত অ  িদেক ল া ল া 
কথা। ইসলাম ধম  সবার জ  বেল িদল আ া অন  ও িনরাকার। সাধারণ মা ষ িনরাকার িক িজিনষ তাই 
ধারণা করেত পাের না, তার উপর অন েক িনেয় ভাবেত হেব! অন  ও িনরাকার স ে  ধারণা করা, িকছু 
বলার আেগ অেনক   িতর দরকার। ইদািনং কােল একজন বাবাজী সবাইেক অহং   াি   শখাে ন। অহং 
  াি  বলার আেগ   িত লােগ।  

 

একিদেক বলেছন সেব  ি য় ণাভাসং, িতিন সব ইি েয়র  কাশাি কা আবার বলেছন 
সেব  ি য়িববিজ ত   িতিন সম  ইি য় িববিজ  ত। যখন এই ধরেণর অধ ােরাপ আর অিধেরাপ িদেয় িচ ার মেধ  
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সংশয়  তরী কের মি ে র অ শীলন করেত থােক তখন বুি  জা ত হেত    হয়। বুি  জা ত হেয় যখন 
একটা অব ায় িগেয়  পৗঁছায় তখন বেল সব  ধম   সমভাব। তখন তার উপলি  হয় এত কিঠন পথ অিত ম 
কের এখন বুঝেত পারিছ  য  যখােন আেছ  স িনেজর জায়গায় িঠক আেছ।  য লড়াই কেরিন, যার সাধনা ও 
তপ া  নই  স মেন কের এ েলা িকছুই না। এেদর মেধ  যারা মুিত  পূজার িবেরাধী তােদর গলা কাটেব আর 
যারা মুিত  পূজার পে  তারা িনরাকারাবাদীেদর িন া করেব। সাধনা না করেল, আধ াি ক জীবেন সং াম না 
করেল তার ফল এই রকমই হয়। ইসলাম বলেছ আ াই একমা  ঈ র, এটা উপিনষেদরই কথা সি দান ই 
একমা  ব । ইসলাম বলেছ আ াই একমা  আেছন,  সখােন তুিমও  নই আিমও  নই। এই িজিনষ সাধারণ 
মা ষ ধারণাই করেত পাের না। উপিনষদ বলেছ আ া বােদ িকছু  নই, সি দান  বােদ িকছু  নই। তুিম 
বলছ আ া একমা  ঈ র িক  আিম বলিছ আ া ব িতেরেক িকছু  নই। মহ দ অ  িবধম  ীেদর গলা  কেট 
িদেত বেলিছেলন অ  অেথ ,  সই অথ   বাঝার  মতা অেনেকরই  নই। সেব  ি য় ণাভাসং, সম  ইি েয় 
িতিনই ভাসমান অথচ সব িকছু  দখিছ বাইের।  তামার  ভতের  ক আেছন?  সই  ীরামকৃ । আমার  ভতেরও 
 সই  ীরামকৃ ।  ীরামকৃ  আবার মি ের মুিত েত পূিজত হে ন। এই ভাবটা যিদ আমার মেধ  এেস যায় 
তখন আিম কা র গলা কাটেত যাব না, কাউেক ক   দব না, কাউেক ঠকাব না। যারা িঠক িঠক সাধক তারা 
কখন নারী স  করেত পােরনা। কারণ সাধক  দেখ এই  য নারী  সও  সই শি   পা,  য শি   সই 
ঈ েরর সােথ এক। ঈ েরর সে  িক কের নারী স  করেত যােব! সাধেকর মন সাধনা কের এত উপের চেল 
যায়  য তার পে  এই ধরেণর িচ া করাই স ব হেব না।  লাভ কের  য কা র টাকা  নেব  সটাও  স িনেত 
পারেব না, কারণ আিম  তা  ীরামকৃে র টাকাই িনি । এই কারেণই তাঁর কাম,   াধ,  লাভ খেস পেড় 
যায়।  কান িচ া ভাবনা কের না,  কান িবচার কেরও না, এমন একটা উ  অব ায় চেল যাে ন  যখােন 
িতিন  দখেছন ঈ র ছাড়া িকছু  নই।  সই অব ায়     লাকেক দমন করেত পােরন না, কারণ  দখেছন 
িতিনই এই     লাক হেয়েছন। সৎ  লােকর  য িতিন  শংসা কের  বড়ােবন  সটাও করেত পােরন না, কারণ 
িতিনই  তা হেয়েছন  শংসা আর কার করেবন। কা র িজিনষ  য  কেড়  নেবন  সটাও তাঁর পে  স ব নয়, 
কারণ  যটা কাড়ব  সটাও  ীরামকৃ রই িজিনষ। এমন িক িবেয় থা কের সংসার করাও তাঁর পে  স ব নয়। 
দি েণ ের ঠা র যখন এেঁটা পাতা তুলেছন তখন হলধারী ঠা রেক বলেছন ‘তুিম এই রকম বােরা জােতর 
এেঁটা তুলছ  তামার স ােনর িবেয় হেব না’। ঠা র খুব  রেগ িগেয় বলেছন ‘ তামার এই বুি ! আমার আবার 
স ান হেব!’ িক কের িতিন স  করেবন, তাঁর পে  স বই না। ঠা র  ীমােক  দখছেন – িতিন তাঁর  ী, 
িতিনই তাঁর গভ  ধািরণী মা আবার িতিনই জগ াতা। এ েলা খুবই উচঁু কথা। ঐ অব ায় না  গেল এই কথা 
 েলা  বাঝা যায় না। িতিনই সম  ইি েয়র  কাশক আবার িতিন সম  ইি য় িববিজ  ত। 

 

 সি দানে র আর িক  ণ?  লাকাতীেতা  লাকেহতু-রবা নসেগাচরঃ। স  বি  িব ং সব  - ং ন 
জানািত ক ন।।২/৩৭। যত  লাক আেছ,  গ েলাক, মত   েলাক, পাতালেলাক এই সম   লােকর িতিন ঊে  । 
আবার যত  লােকর সৃি  হেয়েছ, এই সম  সংসােরর  হতু িতিন। আর অবা নসেগাচরঃ, িতিন মন ও বাণীর 
অেগাচর, অথ  াৎ এই বাক  ও মন িদেয় তাঁেক ধরা যায় না। মন িদেয় তাঁেক মাপা যায় না, মন িদেয় মাপা 
যায় না বেল বাক   ারা তাঁেক  কাশ করা যায় না। আিম মুেখ বলেত পাের িতিনই আেছন, িক  িতিন  য িক 
ব  মুখ িদেয়  সটা িঠক িঠক বলা হল না। একমা  আকার ইি েত ছাড়া তাঁর ব াপাের িকছু বলার পথ  নই। 
স  বি  িব ং সব   , িতিন সব   । সম  িব েক িতিন জােনন িক  তাঁেক  কউ জানেত পােরনা। ঠা র খুব 
সহজ ভােব বলেছন – সােজ  ট সােহেবর হােত ল ন আেছ। ল েনর আেলােত সবাই সবার মুখ  দখেত 
পাে , সােজ  টও সবাইেক  দখেত পাে ন িক  সােজ  টেক  কউ  দখেত পায় না। সােজ   টেক  কউ যিদ 
 দখেত চায় তখন তােক সােজ  ট সােহেবর কােছ  াথ না কের বলেত হয় ‘সােজ  ট সােহব ল েনর আেলাটা 
একবার  তামার মুেখর িদেক  ফরাও যােত আিম  তামােক  দখেত পাির’। সােজ  ট যখন ল নটা তাঁর মুেখর 
 দেখ  ফলেব তখন আেশপােশ যারা আেছ তারা অ কাের চেল যােব। িঠক তাই হয়। িস  পু ষরা  ােনর 
আেলােত ঈ রেক দশ  ন কেরন ফেল তাঁেদর আেশপােশর সব িকছু অ কাের চেল যায়।  সইজ  ঈ র  া 
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প ুেষর কােছ জগেতর  কান তাৎপয  ই থােক না। জগেতর ভােলা ম   কান িকছুর  িত আর তাঁর দৃি  যায় 
না,  ধু ঈ েরর িদেকই তাঁর দৃি । হেলর মেধ  নাটক বা িসেনমা    হেল পুেরা হল ঘরটা অ কার হেয় যায় 
আর সবারই নজর মে  বা পদ ার উপর িনিব  হেয় যায়, আেশপােশ িক হে  তার িদেক কা র  কান নজর 
থােক না। আর ঐ অ কার হেলর মেধ  িকছ ুহেল বুঝেতও পারা যােব না িক হে । পুরােন  যভােব ঈ েরর 
 েণর বণ না করা হেয়েছ এখােনও  সই একই রকম বলা হে । ত  মত ও পুরান মেতর  কাথাও আলাদা 
িকছু  নই।  ধু মায়ার িবভাজন  রখােত এেসই সব তফাৎ হেয় যায়। এখােনই অ া  মেত বলা হয় তাঁর 
ই ােতই সব হেয়েছ, তােকই ত  বলেছ িশব ও শি । 

 

 িতিনই সব  শি মান। পারমািথ  ক স ার আসল   েপর বণ না করার পর বলেছন – 
তৎসত তামুপাি ত  স  ািত পৃথ   পৃথ  ।  তৈনব  হতুভূেতন বয়ং জাতা মেহ ির।।২/৩৯। িতিন আেছন 
বেলই জগেত সব িকছু আলাদা আলাদা  দখিছ। এখােন শ টা হল ‘স  ািত’। িজিনষটা সৎ, সৎ মােন যার 
স া আেছ। সৎ ও অসৎেক িবিভ  দশ  েন িবিভ  ভােব ব াখ া করা হেয়েছ। এখােন সৎ মােন যার স া 
আেছ। অেনক সময় বলা হয় ভগবানই সৎ, আবার অেনক সময় বলা হয় ভগবান সৎ অসৎএর পাের।  কা   
দশ েন সৎ ও অসৎেক িকভােব  নওয়া হে  আচায   মুেখই বুঝেত হয়। এখােন বলেত চাইেছন, এই  য  চয়ার, 
এই  াশ এ েলােক আিম  দখেত পাি , এ েলার পৃথ   পৃথ   স া আেছ এবং িতিন আেছন বেলই 
এ েলােক  দখা যাে । িতিন না থাকেল এ েলা িকছুই  দখা  যত না।  যটা অসৎ, অথ  াৎ  যটা  নই,  যমন 
ব  াপু । এর বাইের যা িকছু আেছ িতিন আেছন বেলই  স েলা  দখা যাে ।  তৈনব  হতুভূেতন বয়ং জাতা 
মেহ ির, িশব পাব  তীেক বলেছন –  হ মেহ রী! িতিন আেছন বেলই আমােদর স া আেছ, িতিন না থাকেল 
আমােদরও  কান স া থাকত না। তার মােন বলেত চাইেছন ভগবান আেছন বেল িশেবরও স া আেছ, 
ভগবান না থাকেল আমােদর  জেনর স া থাকত না। কারণ ভগবােনর বাইের  কান স া হয় না। ভগবােনর 
বাইের যা িকছু বলা হেব  সটাই অলীক বা অসৎ, তার  কান স া  নই।  তৈনব  হতুভূেতন, িতিনই সম  
ভূেতর  হতু।  সইজ  ঠা র বলেছন এেকর িপেঠ যত শূ  বসােব ততই সংখ া বাড়েত থাকেব, একেক পুেঁছ 
িদেল  কান সংখ াই আর থাকেব না, শ ূ েলা তাৎপয  হীন হেয় যােব। তাই িতিন আেছন বেলই   া, িব  ুও 
মেহ র এই িতনজেনর স া আেছ। এখােন িক  ভগবান িবেশেষর কথা বলা হে  না, এখােন শ টা হল 
িতিন। সি দান ই ব । এখােন রাম, ক ৃ, িশব কা েক িনেয় বলা হে  না, সি দান ই একমা  ব । 
িহ  মুসলমানরা যখন মারামাির কের তখন  বাঝা যায় না এরা িক িনেয় মারামাির করেছ। মুসলমানরা বলেছ 
আ াই আেছন। িহ রাও এই একই কথা বলেছ সি দান ই ব ,  ধু আ ার জায়গায় বলেছ সি দান । 
সি দানে র পের যা িকছু আেছ  সটােক মানা না মানা িনেয় কথা উঠেত পাের। িক  এত মা ষ যিদ থাকেত 
পাের, মা ষেক মানেত পারিছ তাহেল  দবী  দবতােক মানেত অ িবধা  কাথায়!  কাথাও  কান অ িবধা  নই। 
আসেল মা ষ শা  পেড় না বেল এই  রব া। 

 

 কারণং সব ভূতানাং স একঃ পরেম রঃ।  লােকষু সৃি করণাৎ   া  ে িত গীয়েত।।২/৪০।  সই 
একমা  পরেম র সব  ভূেতর কারণ। তাঁর ই ােতই   া, িব  ুও মেহ র উৎপ  হেয় এই জগেতর সৃি , 
ি িত ও  লয় কেরন। িব ুঃ পালিয়তা  দিব সংহ  াহং তিদ য়া। ই াদেয়া  লাকপালাঃ সেব  
ত শবি  নঃ।।২/৪১।  সই সি দানে র ই া সােরই িব  ু সৃ  জগেতর পালন কেরন আর তাঁর ই ােতই 
আিম এই জগেতর সংহার কােয   িনযু  হই। আমরা জািন   া, িব ,ু মেহশ এই িতনজন এক, িক  ত  
মেত এই িতনজন এক নন, তাঁরা িতনজনই আলাদা।  সই সি দান  যখন সৃি  করেছন তখন তাঁেক আমরা 
  া বলিছ। িক    া  েপ  দখেল িতিন িক  সি দানে র সােথ এক হে ন না। সি দান ই   া 
হেয়েছন,   া িক  সি দান  নন। িক  িশেবর ব াপাের পেরর িদেক বলা হেব, িতিন ধ ােনর গভীের িগেয় 
সি দানে র সােথ এক হেয় যান। িক   য কাজ েলা হে , সৃি র কাজ, সিৃ েক পালেনর কাজ, সৃি েক 
আবার সংহার করার কাজ, এই কাজ েলা হে  তাঁর ই ােত।  
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তাঁর ই ার অথ   আর িক হেব, তাঁর ই ার বাইের আর কা র  কান ই া করার  মতাই  নই। 
 চত   তা একমা  িতিনই। একটা পিরবাের  ামী,  ী, বা া আর ঠা দ  া ঠা রমা এই পাঁচজন আেছ, 
পিরবাের এখন ঈ েরর ই ােক জুেড় ছজেনর ই া কাজ করেছ। আধ াি ক মেত তা নয়। আমরা যখন বিল 
ঠা েরর ই া, তখন আমােদর সম া হল আমরা ঠা েরর ই ার সােথ আমােদর ই াটােকও জুেড় িদেয় 
ঠা েরর ই া বিল। িক   চত  বলেত  তা একমা  ঠা রই।  তরাং তাঁর ই ােতই সব িকছু চলেব। পুতুল 
নাচ যখন হয় তখন আিম বলেত পাির না  য, িকছু িজিনষ বািজকর তার ই ােত  দখাে  আর িকছু িজিনষ 
পুতুেলর ই ােত  দখাে । পুতুেলর ই া বেলেতা িকছু  নই, িক  মেন হে  পুতুেলর ই া। আিম মেন করিছ 
এই পুতুল এই বলেছ আর ওই পুতুল এই বলেছ। িক  পুতুল  খলােত একজেনর ই াই চলেছ। আমােদর 
সম া হল আমরা যখন িচ া ভাবনা কির তখন মেন কির আমারও ই া আর তাঁরও ই া আেছ, কখন 
আমার ই ার আেগ ঠা েরর ই া উপের এেস  গেছ। িক  তা নয়, তাঁর ই া ছাড়া িকছু  নই। যখন 
মাধ াকষ  ণ কাজ করেছ  সটাও তারঁ ই ােতই হে , ল া কামড় িদেল ঝাল লাগেছ  সটাও তাঁর ই া,  বামা 
ফাটেছ, আইন াইেনর E=MC2  সটাও তাঁর ই া। তাঁর ই া ছাড়া িকছু  নই, কারণ বািকেদর ই া করার 
 মতাই  নই। আিম িক বলেত পাির এই  াশটা  টিবল  থেক িনেজ  থেক নেড় অ   টিবেল  যেত পারেব? 
পারেব না, কারণ  ােশর ই া শি   নই। ই া শি  যিদও থােক িক  ি য়াশি   নই। িক  আমােদর ই া 
শি ও আেছ ি য়াশি ও আেছ। িক   সটাও  তা আিম মেন করিছ  য আমার ই া শি  ও ি য়াশি  
আেছ। ঠা র বলেছন হািড়েত আল ুপটল লাফাে , মেন করেছ আিম লাফাি । িক   স জােন না  য তলায় 
আ ন আেছ বেল আল ুপটল  েলা লাফাে । আসল শি টা আ েনর। আসল িচ া ভাবনার শি  একমা  
তাঁর, তাঁর ছাড়া আর কা র এই শি   নই। তাহেল আমরা  য বিল ঠা েরর ই া এটাও  বাকাম, তাঁর ই া 
ছাড়া আর িকছু আেছ নািক?  কননা িতিনই  তা একমা   চত  স া বািক সব জড় অৈচত । এই  য 
বলেছন   া, িব  ুও মেহশ তাঁর ই ােত সব িকছু করেছন। তাঁর ই ােত করেবন না  তা কার ই ােত 
করেবন? িনেজর ই া বেল  তা িকছু  নই। মুসলমানরাও বেল ইনসা াহা, আ ার মিজ , আ ার ই া হেল 
হেব। আ ার ই া মােন,  তামার  কান ই া আেছ নািক? ই া একমা  আ াই করেত পােরন, আ া ছাড়া 
আর কা র ই া করার  মতাই  নই, বািক সবাই পুতুল। ই া একমা  িতিনই করেত পােরন, তাঁেক 
সি দান ই বলুন, আ াই বলুন, ক ৃ বলুন, গড বলুন একই িজিনষ। সি দান  একটা  কান নাম নয়, 
ঈ েরর   প, সৎ মােন িতিন আেছ, িচৎ মােন িতিন  চত    প আর আন  মােন িতিন আন    প। 
িযিন সৎ িতিনই  চত , িযিন  চত  িতিনই আন , এই িতনেট এক।  

 

 বলেছন  ধু   া, িব  ুআর মেহ রই নন, তাঁেদর পেরও যাঁরা আেছন, ই   ভৃিত  য  লাকপালগণ 
আেছন, বায়ু  য  বািহত হে , অি  দাহ করেছ, ল া ঝাল িদে , সবাই তাঁর ই ােতই িনেজর িনেজর কাজ 
কের চেলেছ। এটােকই  বেদ বলেছ ঋত  , Universal/Cosmic Laws। মহাজাগিতক িনয়ম অ সাের 
এ েলা এইভােব চলেত থােক। িশব বলেছন –  তনা য ািম েপণ ত ি ষয়েযািজতাঃ।   কম     ব ি  ন 
 ত াঃ কদাচন।।২/৪৩। িতিন অ য  ািম হেয় সবারই  ভতের িবরাজ কের আেছন। বািজকর আঙুল নাড়েছ 
বেল দিড় নড়েছ, দিড় নড়েছ বেল পুতুল েলা নড়েছ। িক  এখােন আমরা  তা  দখেত পাি   কান দিড়  নই, 
তাহেল তাঁর ই ােত িক কের চলেছ? িশব তাই বলেছন িতিন অ য  ািম হেয় সবারই  ভতের বেস আেছন, আর 
িতিন  যমনিট ই া করেছন  তমনিট ভােব িতিন নাড়াে ন আর  সই ভােবই সব িকছু চলেছ।  

 

কালং কালয়েত কােল মৃেত ামৃ ত ুিভ েয়া ভয়  ।  বদা েবেদ া ভগবা   য  ে াপলি তঃ।। 
২/৪৫। িতিন কােলর কাল মহাকাল।  সইজ  িশেবর আেরক নাম মহাকাল। এটা খুব মজার ব াপার, 
 সেমিটক ধেম  বেল ভগবান একিদন,  িদন, িতনিদন ধের এইভােব সৃি  করেলন, িক  িহ েদর মেত তা হয় 
না। িহ েদর মেত সমেয়র জ  অেনক পের হয়, ভগবান তারও অেনক পাের। সমেয়র যখন জ  হয় তখন 
 সটােক বলা হয় কাল। আর একটা সময় আেস যখন কালেকও িতিন িগেল  ফেলন, তখন  সখােন কাল, 
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 ান, ব  বেল িকছু থােক না। আেগকার িদেন  ান  নই, কাল  নই এই কথা েলােক  লােকরা আজ িব গে া 
বেল মেন করত। িক  এখন পদাথ  িব ােনর উ িতর জ  এ েলােক  কউ আজ িব গে া বেল মেন করেত 
পারেছ না। Modern physics এর মেত এটাই fundamental। পদাথ  িবদরাও বলেছন একটা stage এর 
পের time আর space  নই। ি েফন হিকংস যখন  থম বলেত    করেলন time has a 
beginning,সমেয়র জ  হল তখন  লােক বলেত    করল এই  লাকটা আেবাল-তােবাল বকেত    
কেরেছ। আর আমােদর পি তরাও হাসিছেলন, কারণ আমােদর  য মুিন ঋিষেদর এরা মুখ   বলত তাঁরা  থম 
 থেকই বেল আসেছন সমেয়রও জ  আেছ। কেব,  কাথায় সমেয়র জ  হয়? ভগবান যখন ই া করেলন 
সৃি  হেব তখন সৃি  যখন    হেব সবার  থেম জ  হয় সমেয়র। আবার  লেয়র সময় সবার  শেষ যায় 
কাল। সমেয়র জে র পেরই অ া  সব িকছু পর পর সৃি  হেত    কের। এখােন বলেছন  য কাল 
সবাইেকই  খেয়  নয়,  য কাল কাউেক ছােড় না,  সই কালেকই ভগবান িগেল  ফেলন। তাই তাঁেক বলা হয় 
মহাকাল। মৃত ুেক সবাই ভয় পায় িক  মৃতু ও ভগবানেক ভয় পায়। কারণ ভগবােনর আেদেশই মৃত ু তার 
িনেজর কাজ কের চেলেছ। মহাভারেতও  দখান হেয়েছ মৃত ুেক িকভােব সৃি  করা হেয়েছ।   া এেস মৃত ুেক 
বলেলন জগেত  ািণর সংখ া  বেড়  গেছ, পৃিথবী আর এত  ািণর ভার িনেত পারেছ না, যাও তুিম  তামার 
কাজ    কর।  সই মৃতু ও ভগবানেক ভয় পায়।  বদা েবেদ া ভগবা   য  ে াপলি তঃ  বদা  মেত িযিন 
ভগবান, এই যা িকছু  দবতািদ আেছন িতিনই এই সব িকছু হেয়েছন। ভগবানেক উপলি ত করা হয় ‘যৎ 
তৎ’ শ  িদেয়। ‘যৎ তৎ’ ভগবােনরই নাম, তেব  বিশর ভাগ সময় তৎ শ  িদেয় বলা হয়। ভগবান িতিন িক 
 সটা মুেখ বলা যায় না বেল তাঁেক ইি ত ইশারা কের বলা হয় ‘যৎ তৎ’।  

 

বলেছন সেব   দবা   দব   ত য়াঃ  রবি েত। আ    পয   ং ত য়ং সকলং জগৎ।।২/৪ ৬। 
 হ  দবী  রপুজীেত! সমুদায়  দব ও  দবীগণ এমনিক   া  থেক তৃণ   পয    ত য়ং সকলং জগৎ, িতিনই 
সকল জগেত ব  । তাঁর বাইের িকছু হেত পােরনা। ভােলা ম ,  ভ অ ভ  কান িকছুই তার বাইের  নই। 
অ ভ বেল তাই িকছু হেত পােরনা।  ামীজী আেমিরকােত  ী ান ধম  েক িঠক এই জায়গােতই আ মণ 
কেরিছেলন। তুিম যিদ  কবলই অ ভ অ ভ কর তাহেল বলেত হেব  াটান  মােন শয়তান ভগবােনর  থেক 
 বিশ শি শালী। শয়তান যিদ মা ষেক অিধকার কের  নয়, সাধুেদর যিদ ভুল পেথ চািলত কের তাহেল  তা 
এইটাই বলেত হেব ভগবােনর  থেক শয়তান  বিশ শি শালী। এ ে লসেদর  থেক  ডিভেলর  মতা  বিশ। 
 ধু এ ে লসেদর  থেক  মতাশালী হে  না, এ ে লসেদর িযিন মািলক  সই ভগবােনর  থেক  ডিভেলর 
 মতা  বিশ হেয় যাে । এই কথা েলা বাল লভ কথা। এই ব াপাের িহ রা খুব পির ার, িহ রা কখনই 
বলেব না ভােলাটা ভগবােনর আর খারাপটা অ  কা র। ম টাও ভগবােনর আর ভােলাটাও তাঁর।  বদা ও 
তাই বলেব, মহাভারত, পুরান, ত ও একই কথা বলেছ। কারণ ভগবান ছাড়া ি তীয় স া বেল িকছু  নই। 
মৃত ুটা তাঁর জীবনটাও তারঁ।  য িজিনষ েলা আিম পছ  করিছ না, আমার লাগেব না  স েলােক ভগবােনর 
বাইের কের  দব, তা করেল চলেব না।  নিতকতার মূল িভি টা  কাথায়?  য িজিনষ েলা আিম চাইিছ না 
 সটা অপেরর সে  না করাটাই  নিতকতার মূল িভি । আিম চাইনা আমােক  কউ  বাকা বানাক, তার মােন 
 লাকেক  বাকা বািনেয় ঠকােনাটা অৈনিতক। আমােদর সম া হল আমরা চাই জগৎেক ঠিকেয় যাব িক  
আমােক  যন  কউ না ঠকায়। ভারেত যখন  পনাল  কাড  তরী করা হল তখন তার উে   িছল  দাষী যারা 
তারা  যন ধরা পড়েত পাের। িক  এখন যারা  মতাবান তারা িক করেছ? সাধারণ  লাক পাঁচ টাকা চুির 
করেল তােক  জেল পুের িদে , অ  িদেক পাঁচ হাজার  কািট টাকা যারা চুির করেছ তােদর  কউ িকছু 
করেত পারেছ না। এখন যারা  লাকপাল িবল পাস করােত চাইেছ তারা বঝুেত পারেছ না, যারা  লাকপাল 
িবল  তরী করেছ তারাই কালেক চুির করেত    করেব।  

 

 এক রাজার সে হ হল তার  গায়ালা তােক জল িমিশেয়  ধ িদে ।  গায়ালা যিদ  েধ জল না 
 মশায় তাহেল তার বাছুর মের যােব।  গায়ালােক  েধ জল  মশােতই হেব তা নাহেল তার বাছুর মের যােব, 
যিদও তারা মানেত চায় না।  চ াই মেঠ একবার অেনেক অিভেযাগ করল  েধ জল  মশােনা হে । 
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 গায়ালােক বলা হল, তুিম গ টােক এখােন িনেয় আসেব আর আমােদর সামেন  ধ  ইেব। তারপর িদন  থক 
 গায়ালা ম লারিতর পর গ টােক িনেয় সবার সামেন  ধ  ইেয়  ধটা িদেয় চেল যায়। তাও এেদর সে হ 
হে ,  েধ জল  কাে েক আসেছ! তারপর একিদন  গায়ালার আসেত  দরী হেয়েছ। সবাই  দেখ  গায়ালা 
আদেপই  কান গ  আেনিন, একটা বলদ িনেয় এেসেছ।  ধ আদেপই  স  ইেছ না।  গায়ালার  কান  ঁশই 
 নই  স গ  এেনেছ িক বলদ এেনেছ। বলদ িনেয় এেস আ েমর সামেন দাঁড় কিরেয়  রেখেছ।  গায়ালাটা 
ওখােন বেস আেছ, আর আেগ  থেকই জল  মশােনা  ধ িনেয় এেস  ধ  দাওয়ার মত  ইেয় যাে । হঠাৎ 
সকাল হেয়  গেছ। সবাই  দখেছ, আের! এেতা গ ই আেনিন একটা বলদ িনেয় এেসেছ! এই রকম রাজারও 
সে হ হেয়েছ  গায়ালা  েধ জল  মশাে । রাজা ম ীেক িনেদ  শ িদেয়েছ  খাঁজ িনেত।  গায়ালা আসেতই ম ী 
বলেছ আমােক কিমশন িদেত হেব। তারপর আরও জল  মশােত    কের িদেয়েছ। রাজা  দখেলন  ধ আরও 
পাতলা হেয়  গেছ। তারপর আরও একজন  পািরনেটনেড ট বসােত হেব।  পািরে টনেড ট বসােত আরও জল 
 মশােত    কেরেছ। এইভােব হেত হেত  দেখ  ধ বেল িকছুই  নই সবটাই জল। কারণ এখন পুেরাটাই 
কিমশেনই চেল যাে   গায়ালা িক িদেয় সামাল  দেব! রাজা তখন একজন িসিনয়রেক বলল তুিম যত 
 পািরে টনেড ট আেছ সবাইেক সিরেয় দাও। সিরেয় িদেতই রাজা  দখেছ  েধর  কায়ািলিট  বেড়  গেছ। 
আমােদরও িঠক এই অব া হেয়েছ। আমােদর   ীম  কাট   আেছ, িসিবআই আেছ, িভিজেল  আেছ, এখন 
আেরকটা লাগান হেব। তােত িক হেব?  ন ীিত আরও বাড়েব। কারণ মা েষর  ভাবই এমন  য  কউ  নিতক 
মূল েবাধ স   হেত চায় না। সবাই মেন কের আিম আমারটা িঠক মত িনেয়  নব, অপের ঠ ক িক  আিম 
 যন না ঠিক।  

 

  েয়ন সাং চীেনর একজন িবখ াত  বৗ  স  াসী িছেলন। রাজা হষ বধ েনর সময় িতিন চীন  দশ  থেক 
ভারেত এেসিছেলন। ভারেত আসার জ  সব িমিলেয়  ায় িতিন দশ হাজার িকেলািমটার পথ পােয়  হঁেট 
পািড় িদেয়িছেলন। পাচঁশ শতা ীেত, আজ  থেক  ায় পেনরশ বছর আেগ ভারেতর নােম তখনকার িদেন 
িতিন খুব  ামািণক কথা িলেখ  গেছন। ভারতীয়েদর নােম তাঁর  থম উি  হল ভারতীয়েদর উপর কখনই 
িনভ  র করা যায় না, অনায়ােস এরা িমথ া কথা বেল। খুব  ঃখ কের    কের বলেছন চুির চামাির,  লাক 
ঠকােনা এেদর কােছ  কান ব াপারই নয়। আর অপরেক দািবেয় িনেজেক এিগেয় িনেয় যাওয়াটা এেদর 
 াভািবক  বৃি । পড়েল মেন হেব িতিন আজেকর ভারেতর বণ না করেছন। তার সে  সে  এটাও বলেছন 
ভারেতর  লােকরা  চ  আধ াি ক। িহ রা খুব পির ার িক  িনেজর বািড়টা পির ার কের পােশর বািড়েত 
ময়লাটা  ফেল  দেব। িনেজর জায়গাটু   ধু পির ার রাখেব িক  অপেরর জায়গার িদেক তােদর দৃি   নই। 
মূল েবাধ  যটা আমােদর মেধ  আেস  সটা এই ত   থেকই আর  হে , িতিনই আেছন, িতিন ছাড়া আর 
িকছু  নই।  

 

 এরপর খুব নামকরা একিট   াক আসেছ  যটা িবিভ    ে  ব বহার হয়। তি ং ে  জগ ু ং 
 ীিণেত  ীিণতং জগৎ। তদারাধনেতা  দিব সেব  ষাং  ীণনং ভেবৎ।।২/৪৭। মূল কথা হল িতিন স   হেল 
সারা জগৎ স   হয়। িতিন যিদ আমার উপর  ীত হন তাহেল সারা জগৎ আমােক ভােলাবাসেব। িশব 
পাব  তীেক বণ না কের যাে ন,  সই সি দান েক যিদ ত ু করা যায়,  স তুিম িহ ই হও, মুসলমান হও, 
 ী ান হও, জ িদই হও তুিম যাই হও না  কন িযিন  তামার ই , যাঁেক তুিম ভজনা করছ তাঁেক  খী করার 
 চ া কর। িতিন  স  হেল সবাই  স  হেব,  তামােক আর  কউ িকছু করেত পারেব না। এর বাইের 
 তামােক আর িকছু করেত হেব না। আর তুিম সারা জগৎেক  খী করার  চ া করেল  তামার  কান লাভ হেব 
না। এর উপমা িদে ন, গােছর  শকেড় জল িদেল সব জায়গায় জল চেল যায়, ভগবান হেলন  সই  শকড়। 
 সখােন যিদ আরাধনা করা হয়, তাঁেক যিদ অচ  না করা হয় তাহেল  সই পূজা সবার কােছ  পৗঁেছ যােব। 
 সইজ  সব িকছু  ছেড় তাঁেক খুশী করার  চ া করেত হয়।  
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 িশব বলেছন –  যা  যা যা   যা   যেজৎ  দবা     য়া য  যদা েয়। ত  দািত 
 সাহধ  ৈ ৈ ে  বগৈণঃ িশেব।।২/৫১। মা ষ যাঁেকই পূজা করেব আর  যভােবই পূজা ক ক, সব পূজা 
ঘ ুের ঘ ুের তাঁর কােছই চেল যােব। আর িতিন হেলন অধ  , তাই তাঁর ই া মতই সব িকছু হেব। তার মােন, 
যিদ  কউ িশেবর ভজনা কের বেল ‘ হ িশবঠা র! আমার এই ব ব া কের দাও’। িশবঠা র তার জ  
অব ই ব ব া কের  দেবন। কারণ, িযিন সি দান  িতিন অধ  , িতিন এই দায়ী  িদেয়  রেখেছন  কউ 
যিদ িশেবর আরাধনা কের  স তার এই ফল পােব।  সইজ  আিম কার ভজনা করিছ তােত িকছ ুআেস যায় 
না।  তরাং  াম  দেশ  য গােছর পূজা করেছ, পাথেরর পূজা করেছ  সও ফল অব ই পােব। পা ােত র 
পি তরা এই দশ নটােক বুঝেত পােরনা। এখােন মা ষ পাথেরর পূজা করেছ না, তারা সি দান েকই 
এইভােব পূজা করেছ। গীতােত ভগবান এই কথাই বলেছন – িক  ভ  ােগ র কথা যখন মা ষ  ছাট  ছাট 
 দবতােদর পূজা করেছ তখন  স অতটু ই ফল পােব িক  ঐ একই খাটুিনেত  স যিদ আমার ভজনা কের, 
এখােন আমার মােন যিদ সি দানে র ভজনা কের তাহেল  স  সই িজিনষটাও পােব আর সে  আমার  িত 
ভি টাও পােব। তাও মা ষ  কন ক  কের  ছাট  ছাট  দবতার পূজা করেছ, এইটাই  ভ  ােগ র কথা।  যমন 
আিম যিদ পরী ার ন েরর জ ই পড়ােশানা কির তােত আিম হয়েতা পরী ােত ভােলা ন র  পেয় যাব িক  
আমার  ান হেব না। িক  আিম যিদ  ান লােভর জ  পড়ােশানা কির তখন আমার  ানটাও হেব সােথ 
সােথ পরী ােত ভােলা ন রও আসেব। আর বলেছন  য ভাব িনেয় আিম আরাধনা করব িতিন আমােক  সই 
ভাবটা িদেয়  দেবন।  যমন  যমন আমার সাধনা হেব আমার িসি টাও  তমনই হেব। আিম চাইিছ আমার 
অেনক টাকা পয়সা  হাক, এই ভাব িনেয় আরাধনা করেল িতিন অব ই আমােক টাকা-পয়সা  দেবন। িক  
ঠা র ঐ কথা বলেছন – িতিন ক ত , ক ত র কােছ যা চাইেব িতিন তাই  দেবন। ক ত র কােছ 
িগেয়  কউ লাউ  মেড়া ফল চায়? তা আমার তাই  পেত যখন ইে  হে , আিম  খেট খুেট ক ত র 
বৃ মূেল িগেয় লাউ  মেড়া ফলই চাইব।  

 

 এইসব বেল িশব বলেছন ‘ হ পাব  তী! কত কথা আর  তামােক বলব ব না  িকমুে ন তবাে  
কথ েত ি েয়।  ধ য়ঃ পূজ ঃ  খারাধ  ং িবনা নাি  ম ুেয়।।২/৫২।  তামার সামেন আিম এর  বিশ িক 
কথা বলব। তাঁর কৃপা ছাড়া গিত হয় না। সি দানে র আরাধনা না করেল কখনই মুি  হেব না। ত  
দশ েনর মূল কথা এইটাই। আরাধনা কার করেত হেব? সি দানে র আরাধনাই করেত হেব, এটাই  থম আর 
এটাই তে র  শষ কথা। এর তার আরাধনা করেল আিম জাগিতক ফল  পেত পাির, মুি  িক  হেব না। 
মুি র জ  সি দানে র আরাধনাই করেত হেব। সি দানে র আরাধনার  িবধা িক? নায়ােসা  নাপবাস  
কায়ে েশা ন িবদ েত।  নবাচারািদিনয়েমা  নাপাচারা  ভূিরশঃ।।২/৫৩। িবিভ  মেত িবিভ  সাধনার পথ 
আেছ, তােত িবিভ  িজিনেষর দরকার পেড়।  কাথাও খুব খাটুিনর দরকার পেড়,  কাথাও  চুর উপাসািদ 
করেত হয়। িক  এই পর   সি দানে র আরাধনায়  কান পির ম হয় না,  কান ধরেণর উপবাস করেত হয় 
না। আর কায়ে েশা ন িবদ েত, শরীেরর  কান ক  করেত হয় না। আচার, িনয়ম, উপাচার  কান িকছু করার 
দরকার হয় না। সি দানে র উপাসনার রা ার পুেরাটাই সহজ পথ। ঠা রও বলেছন ভি র পথ সহজ পথ, 
কিল যুেগ নারদীয়া ভি । ত  পথ মূলতঃ ভি  পথ। ভি   যখােন, ভােলাবাসা  যখােন  সখােন আচার 
উপাচার  কান িকছুই লােগ না। খুব খাটেত হেব, পির ম করেত হেব, উেপাসািদ করেত হেব এ েলা িকছুই 
করেত হেব না। আর িক করেত হয় না? িদ  কােলর িবচার করেত হেব না। িদ  কাল িবচার হল, অেনক 
ধরেণর সাধনা আেছ যা িদবা রাি র সময়া সাের ও িতিথ ন ে র অব ান অ সাের িঠক  সই সমেয়ই করেত 
হেব।  যমন সকাল হেয়েছ এখন স  াগায় ী করেত হেব, আজেক অ ভ িতিথ, এখন অ ভ ন   চলেছ। 
সি দানে র আরাধনােত এ েলার  কান িবচার করার  েয়াজন হয় না। আর মু া,  াস এ েলা িকছু করেত 
হয় না। িশব তাই বলেছন, এত সহজ পথ থাকেত মা ষ এই পথেক  ছেড়  কন এিদক ওিদক যােব। 
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 এই সি দান , িযিন ভগবান, তাঁর ই ােতই সব িকছু চলেছ। তাঁর  মতােতই বলীয়ান হেয়   া, 
িব  ুও মেহশ কাজ করেছন। তাঁর ই া ছাড়া িকছু চেল না। তাঁর সাধনার পথ খুব সহজ। িশেবর মুেখ এই 
সব কথা  েন পাব তী বলেছন ‘এই  য আপিন সি দানে র কথা, ভগবােনর কথা বলেলন, িক উপােয় তাঁেক 
 স  করা হয়? আপিন  দবতােদর   , আপিন বলেছন সি দানে র কৃপা ছাড়া মুি  হেব না। তাই  কান 
উপােয় এবং িক করেল তাঁেক  স  কের তাঁর কৃপা পাওয়া যায়? তাঁর সাধনটা িক? তাঁর ম  িক? তাঁর ধ ান 
িকভােব হেব? তাঁর িবধান িক’? পাব  তীর এই  ে র মাধ েম ত  মেতর সাধনার প িতেত িনেয় যাওয়া হে । 
‘এ েলা আপনার মুখ  থেক আমার খুব  শানার ই া, আপিন আমােক সব বলুন’। আপিন  তা বেল িদেলন 
তি ং  ে  জগ ু ং, িক  তাঁেক ত ু িকভােব করা হেব?  সইজ  ত  খুবই বা ব দশ  ন, বা ব ধম   এবং 
বা ব স ত িশ া। কারণ  বদা  ও  যােগর পথ খুব কিঠন িক  তে র পথ খুব সহজ পথ।    

 

 ে র   প ও তট  ল ণ 

 ভগবান িশব বলেছন   য়ং ভবিত ত     সি ি  ময়ং পর  । যথাবৎ তৎ  েপণ ল ৈণ  া 
মেহ ির।। ৩/৬। ‘ হ মেহ রী! আেগ ভগবােনর ব াপারটােক তুিম জান। এই  য  তামােক ভগবান 
সি দানে র কথা বলিছ িতিন হেলন   । তাঁর   পই হল   , িযিন সব  ব াপী। আর তাঁর ল ণ আেছ’। 
আমােদর শা  বলেছ, একটা িজিনষেক   ভােব জানা যায়।  থম হল   প আর ি তীয় হল ল ণ।   প 
হল তাঁর  ভতেরর ভাব আর ল ণ হল  যটা বাইের  দখা যায়। সি দানে রও  িট  প, একটা   প 
আেরকিট ল ণ। এই ল ণেক অেনক সময় বলা হয় তট  ল ণ।   প হল   । িক রকম   ? উপিনষেদ 
 ে র  য রকম বণ না পাই, িতিনই আেছন িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। িক  আমরা  তা এর িকছুই বুঝেত 
পারিছ না, আিম পির ার এখােন তাহেল এত িকছু নাম ও  েপ ব  িক কের  দখিছ? এই  চয়ার, এই 
 টিবল, এই মাইে ােফান এ েলা তাহেল িক? তখন বলেছন এই   েক ল ণ িদেয়  বাঝা যায়। এইখােন 
এেস ত   ায়শাে র সাহায  িনে ।  যমন আিম একটা ঘট  দখিছ, এই ঘট  দখেল আমার   কােরর কথা 
মেন আসেব। যখন এই  াশ  দখিছ তখন আিম মেন মেন জানিছ  য এই  াশেক একজন  কউ  তরী 
কেরেছন। িঠক  সই রকম সৃি েক যখন  দখিছ তখন সৃি কত  ার কথা মেন আসেব। লাটু মহারােজর সে  
একজন ঈ র িনেয় তক   করিছেলন, ঈ র আেছন এর িক  মাণ। ঠা র খুব অবাক হেয় লাট ুমহারাজেক 
বলেছন ‘ কন তুই বলেত পারিল না ভগবান এই জগৎেক সৃি  কেরেছন’! যাবতীয় যা িকছু  দখিছ সব 
ভগবানরই সৃি । যুি  িবচার কের ভগবােনর সৃি েক  বাঝা যায় না। পদাথ   িব ােনর দৃি েত িব ানী বলেব 
এই সৃি  িব   ব ঙ  থেক এেসেছ। িব   ব ঙ হওয়ার পর একটার পর একটা পদাথ    প পিরবত  ন করেত 
করেত জগৎটা এই  েপ দাঁিড়েয়  গেছ। িক  আধ াি ক িব ানী বলেব ‘তা নয়, এটা হল ল ণ’। ল ণ 
িদেয় জানা যাে  এই িব    া  তাঁর সৃি । আর এই সৃি  আেছ বেল সৃি  কত  ার কথা মেন পেড়।  

 

  কান িজিনষেক জানার  েটা পথ। একটা হল ইি য় া  জগৎ, অ িট হল অতীি য় জগৎ। 
ইি য় া  জগৎ হল যা আমরা ইি েয়র  ারা বুঝেত পাির। অিত ীয় জগেতর কথা সব সময়   মুেখ  নেত 
হয়। ঠা র খুব   র উপমা িদে ন, মা  ছেলেক বেল িদেয়েছ ও  তার দাদা হয়,  ছেলর ি র িব াস  য  স 
তার দাদা। যখন আমরা বুঝেত পাির আমােদর এই ইি য় েলার  মতা সীিমত তখন   বােক  িব াস 
করেত হয়।    বেল িদেয়েছন এই সৃি টা ভগবােনর।     দখেল  যমন   কােরর কথা মেন পেড় িঠক 
 তমিন সৃি   দখেল সৃি কত  ার কথা মেন পেড়। এই কথােক তত ণই  মেন িনেয় এেগােত হেব যত ণ না 
আিম সাধনার  ারা অ  রকম  দখিছ। ভগবান বু   থেম সাধনা করেলন পর রা অ সাের। িক  পের 
 ানলােভর পর তাঁর  য অ ভূিত হেয়িছল  সটা অ  রকম হেয়িছল। অ  রকম আমরা বলিছ, কারণ তাঁর 
অ ভূিতর  ায় পুেরাটাই  বদাে র সে   মেল। যত ণ অ ভূিত না হে  তত ণ     যটা বেল িদেয়েছন 
 সটােক  মেন িনেয় চলেত হয়।  
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 এখােন বলেছন  সই সি দান েক  ই ভােব জানা যায়। একটা হল   েপর  ারা,     যটা 
উপিনষেদর কথা। আর ি তীয় ল ণ, এই জগেতর সৃি  হেয়েছ, মা ষ, প , পািখ, গাছপালা,  হ, ন   সৃি  
হেয়েছ – এই ল ণ িদেয় তাঁেক জানা যায়।   পেক িক  েপ জানা যায়? বলেছন স ামা ং িনিব েশষ   
অবাঙমনসেগাচর  । অসি েলাকীস াণং   পং   ণঃ  তৃ  ।।৩/৭। স ামা   , িতিন আেছন, এর  বিশ 
আর িকছু বলা যােব না। সি দানে র সৎই হল স ামা ং। তাঁর  য দশটা হাত আেছ, চারেট মাথা আেছ, তা 
নয়, স ামা ং িতিন আেছন। আর  বদা  বলেছ িযিন সৎ িতিনই িচৎ, িযিন িচৎ িতিনই আন , িযিন স ামা ং 
িতিনই সৎ িতিনই সি দান । িনিব  েশষ  , সি দান েক  য িবেশষ ভােব জানব তা কখনই হেব না। অথ  াৎ 
তাঁর  কান িবেশষ ল ণ  নই।  গতেভদ রিহত,  যমন আমার শরীেরর হাত আর পা আলাদা। হােতর একটা 
িবেশষ ভাব আেছ আবার পােয়র একটা িবেশষ ভাব আেছ। ভগবােনর এই রকম  কান  ভদ  নই, িতিন 
 গতেভদ রিহত বেল তাঁেক জানা যায় না।  যমন আিম একটা  দাকােন িগেয় কাঁেচর  িল িকনেত চাইলাম। 
 দাকানদার আমােক একটা প ােকট বার কের িদল, তার মেধ  একশ খানা কাঁেচর  িল আেছ। সব  িল 
একই রকম  দখেত।  কানটা কার সে  িক তফাৎ আিম ধরেত পারব না। এটােকই বলা হে   গতেভদ 
রিহত। িক  কাঁেচর  িল আর তার বা  আলাদা,  সটা  দেখ  বাঝা যাে  এটা  িল আর এটা বা । িক  
একটা  িলর সােথ আেরকটা  িলর  কান তফাৎ  নই, সব  েলাই সমান। অবাঙমনসেগাচর  , অথ  াৎ বাক  
আর মন িদেয় সি দান েক জানা যায় না। মন িদেয় তাঁেক জানা যােব না আর বাণী িদেয় তাঁেক ব   করা 
যােব না। এই অবাঙমনসেগাচর   শ িট উপিনষেদ বারবার আেস।  ত রীয় উপিনষেদ বলেছ যেতা বােচা 
িনবত  ে  অ াপ  মনসা সহ। এটাই ভগবােনর একটা নাম অবাঙমনসেগাচর  ।  

 

এই  য বলা হয় িহ রা মুিত   পূজারী, িক  যাঁেক বাক  িদেয়  কাশ করা যায় না, মন িদেয় ধরা যায় 
না, তাঁর িক কখন মুিত   পূজা হয়! এর  থেক কাঁচা কথা আর িক হেত পাের।  সইজ  িহ রা আদেপই মুিত   
পূজক নয়। িহ েদর স ে  এটা স ূণ  একটা ভুল ধারণা। িহ রা জােন সি দান েক মন ও বাণী িদেয় 
ধরা যায় না। তাই তখন  স একটা  তীক িনেয়  নয়।  তীক আর মুিত    েটা আলাদা। আমরা  য  কান 
িজিনষেক  তীক কের িদেত পাির, আিম বলেত পাির আমার  ছেলেকই আিম আমার ই   েপ  দখিছ। িক  
তারপের আমার স ােনর মেধ ই ই েক  দখেত হেব। নারীেদর তাই বলা হত তুিম  তামার  ামীর মেধ ই 
 তামার ই   দখ, তােতই  তামার মুি  হেব। আেগকার িদেন তাই  মেয়রাই ধম টােক ধের  রেখিছল। িকভােব 
ধের  রেখিছল? তারা  ামীেক এেকবাের পুেরা ই  ছাড়া িকছু  দখত না। তার  থেক এক চুল যিদ কম হেয় 
যায় তাহেল িক   সই নারীর সাধনায় কম পেড় যােব। এখন িদনকাল পাে   গেছ। িকছু িদন আেগ বে  
মাতর   িনেয় অেনক িবতক   হেয়িছল। মুসলমানরা বেল িদল মােক আমরা   া কির িক  মােক আমরা পূজা 
কির না। মুসলমানরা তাই বে  মাতর   গান করেত রাজী হল না। ইসলাম ধেম র িদক  থেক তারা এেকবাের 
িঠক কথাই বেলেছ। ইসলােম আ াই একমা । িক  িহ েদর  থম  থেকই বেল  দওয়া হেয়েছ বাণী িদেয় 
মন িদেয় ভগবানেক ধরা যায় না। এই  য মহ দ বেল িদেলন আ ার  কান ছিব হেব না।  কন ছিব হেব না? 
তার কারণও এইটাই, িতিন অবাঙমনসেগাচর  । িহ রাও বলেছ সি দানে র ছিব হেত পােরনা।  যটা মন 
িদেয় ধরা যাে  না তার ছিব িক কের  তরী করেব! িক   েত ক মা ষ একটা  তীকেক অবল ন কের 
ভগবানেক আ াদ করেত চায়। তাই মা েষর জ  একটা  তীক চাই। মুসলমানেদরও অবল ন আেছ। তা 
নাহেল হজ করেত ম া যাে   কন! ওখােন কাবা পির মা করেছ  কন। একই িজিনষ করেছ। ক াথিলকরা 
 রাম যাে ,  সখােন এই করেছ  সই করেছ আর তারা িহ েদর বলেছ মুিত   পূজক, িক   তামরা  তা 
িহ েদর  থেকও  ঘার মুিত   পূজক। িহ রা কথায় কথায় বলেব িতিন অবাঙমনসেগাচর  , কারণ সি দান  
যিদ অবাঙমনসেগাচর   না হন তাহেল পুেরা আধ াি ক দশ  ন  ভেঙ চুরমার হেয় যােব। ঠা রও বলেছন, আিম 
 তামােদর বলেত চাইিছ িক  পারিছ না, আমার মুখ  ক  যন  চেপ ধরেছ। এত বৃহৎ  য আর বলা যায় না।  
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 চতুথ  তঃ বলেছন অসি েলাকীস াণ  , িতনেট  লােকর  য কথা বলা হয় এই িতনেট  লাক হল অসৎ, 
এই িতনেট  লােকর  কান স া  নই। িক  ভগবােনর জ ই এই িতনেট  লাকেক সৎ ভােবই  দখাে । 
ভাসমােনর িতিন অিধকরণ।  যমন মরীিচকা, মরীিচকার  কান স া  নই, পুেরাপুির িমথ া। িক  মরীিচকা  কন 
 দখাে ? ম ভূিম আেছ বেল। কারণ তারও একটা অিধকরণ দরকার, মরীিচকার অিধকরণ হল ম ভূিম। 
ম ভূিম আেছ বেলই মরীিচকা  দখা যাে ।  ে র িক   প? িতিন  সই আধার,  য আধােরর উপের অসৎ 
িতনেট  লাকেক সৎ  েপ  দখাে । িতিন না থাকেল এই িতনেট  লাক অসৎ হেয় যােব। এটাও  ে র একটা 
  প।  

 

 ত  শাে  যখন ভগবােনর   েপর কথা বলা হয় তখন  মাটামুিট তাঁর এই চারেট   েপর কথা বলা 
হয় – স ামা , িনিব  েশষ  , অবাঙমনসেগাচর   আর অসি েলাকীস াণ   -  য িতনেট  লাক িমথ া  সই 
িতনেট  লাকেক সৎ  েপ  দখায়। ইংরাজীেত এই অসি েলাকীস াণম ক বলা হয় real behind the 
apparent। এই  ােশ আমরা  দখেত পাি  প াশ জেনর মত বেস আেছন, এটা হল apparent। শা  
মেত িতিন ছাড়া  তা িকছু  নই। তাহেল িক কের সবাইেক সৎ  দখাে ? এটাই তাঁর একটা  বিশ  , িতিন 
আেছন বেলই অসৎ সৎ  েপ  দখায়।  বদা  বলেব এটা মায়ার জ , মায়া সৎেক অসৎ  েপ  দখায় আর 
অসৎেক সৎ  েপ  দখায়। এখােন এই ব াপার িনেয় আেলাচনা করেছন না। এখােন বলেছন িতিন অিধকরণ। 
িতিন অিধকরণ না থাকেল এই অসৎেক কখনই সৎ  েপ  দখােব না। এখান  থেক ত   বদা  বা  বৗ  ধম   
 থেক আলাদা হেয় যায়। এই ব াপাের  বৗ  ধম  আর  বদা   ায় এক। িক   বৗ  ধম   আর  বদা  একটা 
জায়গায় িগেয় আলাদা হেয় যায়,  বৗ  ধম   বলেব এখােন িকছু  নই। এটা হল  িণক িব ান – একটা  থেক 
একটা, আেরকটা  থেক একটা চলেছ। িক  ত  বলেব – না এর একটা অিধকরণ আেছ। গ ার জল সব 
সময় পাে  পাে  যাে । িক  গ ার একটা আধার আেছ,  সই আধার আেছ বেল গ া বেয় যাে ।  তামার 
এই িচ া-ভাবনা, আিম আিছ এই  বাধটা  থেক যাে ।  কন  থেক যাে ? কারণ তার নীেচ একটা অিধকরণ 
আেছ।  সই অিধকরণটা িক? আ া। এই আ া িক? এটাই সি দান । এই অিধকরণ যিদ না থােক তাহেল 
এ েলা িকছুই  দখা যােব না। এটাই তাঁর  বিশ  , যাঁর এমনই  মতা  য যা অসৎ তােক িতিন সৎ  েপ 
 দিখেয়  দন। তা নাহেল অসৎ অসৎই  থেক যােব।  

 

  েক   প  ােন ও তট  ল েণ জানার উপায় 

 সমািধেযাৈগ ে দ ং সব   সমদৃি িভঃ।   াতীৈতিন  িব কৈ -   হা াধ াসবিজ  ৈতঃ।।৩/৮।    
িযিন, িযিন সি দান  তাঁর   পটা বেল  দওয়া হল। িক  তাঁেক জানেব িক কের? ত  সি দান েক জানার 
পথ িহসােব পাঁচিট পেথর কথা বলেছ – ১) সমািধেযাগ, সমািধ ছাড়া তােঁক জানা যায় না। ২) সমদৃি , সব    
সমদৃি , সমদৃি  না হেল, যত ণ আমার  ভদ দৃি  থাকেব তত ণ তাঁেক জানা যােব না। যারা মারামাির 
কাটাকািট করেছ ত  মেত তােদর কখনই ঈ র দশ ন হেব না। ৩)   াতীত, যত রকেমর    আেছ  খ-
 ঃখ, শীত-উ , জ -মৃতু , এ েলার পাের িযিন চেল  গেছন িতিনই   াতীত। এটাও  ভদ দৃি । ৪) 
িনিব  ক , নানা ক না শ ূ। আমােদর মেনর মেধ  নানান রকেমর জ না ক না চলেতই থােক। যার মেন 
নানা রকেমর জ না ক না ঘুরেত থােক তার ঈ র দশ ন হেব না। সব ক না িবক  হেয় যাে । িবক  
মােন  যটা আেছ  সটা পাে  যাে ।  শেষ বলেছন – ৫)  দহা বুি  বিজ  ত।  দহেবােধর ভাব যার মেধ  
আেছ তার  ারা ঈ র দশ  ন হয় না। ঈ র দশ েনর জ  তােক  দহবুি   থেক  বিরেয় আসেত হেব। আমরা 
মেন কির সব িকছু এই  দহবুি   থেক আেস। িক  এটা আসেল    হয় উে া িদক  থেক।  থেম 
 দহবুি েক ত াগ করেত হয়, তারপর মেনর জ ন-ক না েলােক ত াগ করেত হেব,  সখান  থেক  স 
  াতীত হেয় যায়।   াতীত  যই হেয় যায় তখন তার সব    সমদৃি  হেবই। সবাইেক  স সমান ভােব 
 দখেব। িযিন   াতীত হেয়  গেলন তাঁর পে  তখন সমািধেযাগ খুব সহজ হেয় যােব।  
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 যাঁর   প  ান হেয়  গেছ িতিন  তা তখন মহাপ ুষ। এত ণ   প িনেয় বলা হল এবার তাঁর 
ল েণর ব াপাের বলেছন। যেতা িব ং সমু ূতং  যন জাত  িত িত। যি    সব ািণ লীয়ে    য়ং 
ত     ল ৈণঃ।। ৩/৯। বলেছন   েক তাঁর ল ণ িদেয় জানা যায়। তাঁর ল ণ িক?  যখান  থেক এই 
িব    াে র জ  হে ,  যখােন এই িব   িতি ত আর  যখােন এই িবে র লয় হয়। এই সৃি , ি িত ও 
লয় এই িতনেটই   , এটাই  ে র ল ণ। সব ধেম ই একই কথা বলেছ, ঈ র  থেক সৃি  হয়, ঈ েরর 
মেধ ই অব ান কের আর ঈ েরই িবলীন হেয় যায়।  তে রীয় উপিনষেদ বলেছ যেতা বা ইমািন ভূতািন 
জায়ে ।  যন জাতািন জীবি ।। যাঁর  থেক এই অিখল ভূতবগ  উৎপ  হয়, উৎপ  হেয় যাঁর  ারা বিধ ত হয় 
এবং িবনাশকােল যাঁর মেধ  গমন কের ও যাঁেত িবলীন হয় তাঁেক জানার  চ া কর, িতিনই   । এটাই 
 ে র ল ণ। এই জগেত  তা  েটাই মত আেছ, িব ানী বলেছ এই জীবনটা হল accidental, ি তীয়টা 
হল, না, এর  পছেন একটা pattern আেছ। িক pattern? িতিনই সব িকছুর জ  িদে ন। িব ানী বলেব 
আমরা এ েলা মািননা। মানেত না চাইেল মানেব না,  কউ  তামােক মানেত বাধ  করেছ না। আমরা আেগই 
বেলিছ ইি য় িদেয় সব িকছু জানা যায় না। যিদ  তামার মেন হয় ইি য় িদেয় সব িকছু জানেব, সব িকছু 
চালােব তাহেল চালাও,  কউ  তামােক িনেষধ করেছ না আর  কউ  তামােক এিদেক আসেতও বলেছ না। 
এিদেক যিদ আসেত চাও তাহেল     যটা বেল িদেয়েছন  সটােকই িব াস করেত হেব। িক িব াস করেত 
হেব? সৃি , ি িত ও লয় সব  সখান  থেক হে । তখন বারবার ভাবেত হেব একটা িজিনষ িছল না, িক  
এেস  গল।  কাথা  থেক এল?  কাথায় িছল? আবার  কাথায় চেল  গল? তাঁর কাছ  থেক এেসিছল, তাঁর 
কােছই িছল আবার তাঁর কােছই আেছ। 

 

   পবু  া যে দ ং তেদব ল ৈণঃ িশেব। ল ৈণরা  ু িম ুন াং িবিহতং ত  সাধন  ।।৩/১০। 
একটা কায  েক  দেখ কারণেক  বাঝা যাে , এই সৃি টা হল কায  , এই কােয  র  পছেন  দখা যাে  কারণেক। 
এই  য তট  ল ণ  ারা যাঁেক জানা যায়,   প ল ণ িদেয়  সই তাঁেকই জানা যায়। তার অথ   হল আমােক 
 য সব সময় উপিনষেদর সাধকই হেত হেব তা নয়, আিম যিদ বিল ভগবান হেলন যাঁর কাছ  থেক সৃি  ি িত 
লয় হে । কথামৃেত ও লীলা সে  এক জায়গায় ঠা র খুব   র বণ না করেছন – একজন সাধক িছল,  য 
সকাল  থেক িবেকল আকােশর িদেক তািকেয় থাকত আর  ধু বলেত থাকত ‘বাঃ বাঃ’, মােন ঈ েরর সৃি র 
িক লীলােখলা। তার মােন এই সাধেকর তট  ল ণ  ান হেয়  গেছ। ল ণ  ােনর সােথ   প  ােনর  কান 
পাথ  ক   নই। যােদর এই  বাধটা এেসেছ, হয়   প না হয় ল ণ বা   প  ান না হয় ল ণ  ান, সাধনা 
তােদর জ ই। তেব িক যিদও এখােন পির ার কের বলা  নই, যাঁর   প  বাধ হেয়  গেছ তাঁর আর 
সাধনার দরকার  নই। তট  ল েণর  বাধ যােদর হেয়েছ সাধনা তােদর জ । তট  মােন, আিম একটা নদীর 
তীের দাঁিড়েয় আিছ,  সখান  থেক আিম নদীর ঐ পাের দূের ঘর বািড়  দখেত পাি । তার মােন আিম বুেঝ 
 গলাম  সখােন িন য়ই  লাকজন আেছ। আিম হয়েতা জ েল পথ হািরেয় ঘুরেত ঘ ুরেত নদীর তীের এেস 
দাঁিড়েয়িছ, এইবার যিদ নদী  পিরেয় ঐ পাের যাই তাহেল আমার  লাকজেনর সােথ  দখা হেয় যােব। একটা 
কায  েক  দেখ কারণেক  বাঝা যায়। যারা সাধারণ মা ষ িক  যােদর এই  বাধটা  জেগেছ  য এই জগৎ যখন 
আেছ তখন এর একজন কত  াও আেছন। এই  বাধ যােদর  জেগেছ সাধনা তােদর জ ই। িক  যারা বলেছ 
আমরা এ েলা িব াস কিরনা, িব   ব ঙ হেয়েছ,  সখান  থেক এণািজ , ম াটার আবার ম াটার এণািজ   হেয় 
হেয় আর এণািজ  ও ম াটােরর কি েনশেন consciousness হেয়েছ, ব    এর  বিশ িকছু  নই। এরা  কান 
িদন সাধনা করেত পারেব না।  সইজ  বেল যারা খুব িবচার কের চেল তােদর  ারা সাধনা হয় না।  

 

 ত ও  বদাে র কথাই বলেছ,   ই একমা  ব ।   েক তে র ভাষায় বলেছ সি েদক  ।   া, 
িব  ুও মেহশ  থেক    কের সব িকছুর উৎপি  এই সি েদক    থেকই। সি দান  আেছন বেলই সবাই 
িনেজর িনেজর কায   করেছন।  য কাল সবাইেক  াস কের  নয়, সি দান   সই কালেকও  াস কের  নন। 
মৃত ুও তাঁেক ভয় পায়। কেঠাপিনষেদও িঠক এই কথাই বলেছ – ভয়াদ াি  পিত ভয়া পিত সূয ঃ। 
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ভয়ািদ   বায় ু মৃতু ধ াবিত প মঃ।। ২/৩/৩। পাঁচজন  দবতার (অি , সূয  , ই , বায়ু ও যম) নাম কের 
বলেছন এরা  সই পরেম েরর ভেয়  কেম    ব ৃ হে ।   েক এখন যা বলা হয় তােত তাঁেক িন  ণ 
িনরাকার বলা হয়, িক  কেঠাপিনষেদ িঠক এইভােব আসেছ।  কেনাপিনষেদও এইভােবই বলা হে  – 
 দবা র সং ােম জয়ী হওয়ার পর  দবতারা িনেজেদর শি  ও  মতার গেব   ীত হেয় আন  করেছন। 
তখন    এক রহ ময়  প ধারণ কের বায়ু, অি েক  দিখেয় িদেলন  য এই  দবতােদর  কান  মতাই 
 নই, িতিন আেছন বেলই  দবতােদর এই  মতা। তার মােন, বায়ু আর অি  বােদ বািক যত  দবতা আেছ 
তােদর  কান  মতাই  নই। িতিন  দবতােদর  পছেন আেছন বেল তাঁেদর যত  মতা। উপিনষেদর এই 
ধারণাটা, যিদও ত   থেম সি দান   থেক    করেব পের চেল আসেব শি েত। মা ঐ শি টা িদেয়েছন 
বেলই সবাই কাজ করেছ। ভগবান  ীক ৃ গীতােত বলেছন  যখােন  দখেব িবেশষ শি র  কাশ,  সখােন 
বুঝেব আিম আিছ,  সখােন আমার িবেশষ কৃপা আেছ। এই  য  েটা ভাব, একটা হল সি দান  আেছন 
বেলই  দবতারা সব িকছু করেছন, ি তীয় ভাব হল তাঁর শি র  কাশ  যখােন  সখােন এটা পির ার  বাঝা 
যায়। ব াপারটা একই, কারণ ত  মেতও বলেছ শি  আর শি মান এক। িক  মূল কথা হল,  যখােনই আিম 
একটা ব ি  িবেশষ িনেয় আসব, িতিন  যই  হান না  কন,  দবতা হন আর অ রাই হন, আর   া, িব  ুও 
মেহশই হন িতিন আেছন বেলই তাঁরা তাঁেদর িনজ িনজ কেম    বৃ  হেত পারেছন। এই কথা েলা িশব 
পাব  তীেক বলেছন, িশব বলেছন আিম  য সংহার কির, িতিন আেছন বেলই আিম সংহার করেত পারিছ। 
আমার  য শি  তাহল সি দানে র। এই সি দান েক িকভােব জানিছ? িশব বলেছন সি দান েক জানার 
 েটা পথ – একটা হল   প ল ণ িদেয় আর আেরকিট তট  ল ণ িদেয়।  

 

   প ল েণ িশব সি দানে র কেয়কিট  েণর কথা বলেলন –  যমন স ামা   , িনিব  েশষ  , 
অসি েলাকীস াণং, অবাঙমনসেগাচর  । যিদ িজে স করা হয়  ে র   প িক? তখন বলেত হেব    
সি দান , মােন িযিন সৎ িতিনই িচৎ, িযিন িচৎ িতিনই আন , িযিন আন  িতিনই সৎ, এটা একটা  ে র 
 ণ।   েক মন িদেয় ধরা যায় না ও বাণী িদেয় তাঁেক  কাশ করা যায় না, এটাও তাঁর   প। িতিন 
অসৎেক সৎ  েপ  দখান, এই  চয়ার,  টিবল এখােন  দখাে  িক  এেদর বা িবক স া িকছু  নই। বা িবক 
স ার িক সং া?  যটা  দশ, কাল ও ব  এই িতনেট িদেয় অপিরি   নয়  সটাই সৎ। এই িতনেটেত  য 
িজিনষ বাধঁা হেয় আেছ  সটাই অব । তাহেল ব  িক?  যটা  দশ, কাল ও সীমার বাইের।  যমন এই  াশ, 
আজেক এখােন  াশটা আেছ আগামীকাল, আগামীকাল না হেলও িকছু িদন পের এটা  ভেঙ যােব, এই  াশটা 
একটা সমেয়  তরী হেয়েছ,  তরী হওয়ার আেগ  াশটা িছল না। আিম বলেত পাির এই  াশটা আমার 
ঠা রদার সময়  থেক আেছ। থাকেত পাের, এমনও হেত পাের এই  াশ সৃি   থেক চেল আসেছ, এটাও হেত 
পাের সৃি র  শষ পয    চলেব। িক  এই  াশ আর  টিবল আলাদা, তাহেল  াশ সীমাব  হেয়  গল।  কাথায় 
সীমাব  হেয়  গল? ব তঃ সীমাব  হেয়  গল। তাহেল এই  াশটা অসৎ। আমরা জ িদন পালন কির, তাহেল 
আমরা জে র আেগ িছলাম না। গীতােত ভগবান অজু নেক বলেছন অব  ািদনী ভূতািন ব  মধ ািন ভারত। 
অব  িনধানাে ব ত  কা পিরেদবনা। জে র আেগ তুিম অব   িছেল, মৃতু র পের অব   হেয় যােব, 
মাঝখােন কিট িদেনর জ  ব  , এইট ুর জ  এত িচ া করার িক আেছ। তার মােন আমরা কােলর  ারা 
পিরি   হেয়  গলাম। জ   থেক মৃত ু পয   ই আিম িছলাম, তার আেগও িছলাম না আর তার পেরও থাকব 
না, তাই আিম কােলর  ারা বাধঁা হেয়  গলাম।  বদাে র পিরভাষায় আিম অসৎ। আিম এই  চয়াের বেস আিছ 
িক  ঐ  চয়াের বেস  নই, তাই আিম  দেশর  ারাও পিরি   হেয়  গলাম।  য  কান িজিনষ  যটা  দেশর 
সীমােত আব , কােলর সীমােত আব  বা ব র সীমােত আব   সটাই অসৎ।  যটা এই িতনেট  থেকই মু  
 সটাই সৎ। এই িতনেটর  ারা  ক আব  নন? একমা  ভগবান। িহরণ কি প ুযখন   াদেক িজে স করেছ 
 তামার িব  ুিক এই  ে র মেধ ও আেছ?  াঁ এই  ে র মেধ ও আেছন? িহরণ কি পু তেলায়ার চালােতই 
থাম  থেক িব ু  বিরেয় এেসেছন। থােমর  ভতের িক নরিসংহ অবতার লুিকেয় বেসিছেলন। কািহনীেক 
আ িরক িনেত হেব না, িক  এই কািহনীর ভাবটােক িনেত হেব। িক ভাব? ভগবান সব জায়গােত আেছন। 
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িতিন  দশেতা কালেতা ব েতা অপিরি  । িতিন এই  ােশও আেছন, এই চেকর মেধ ও আেছন, িতিন 
মাইে ােফােনও আেছন আবার আমােদর সবার মেধ ও আেছন। এখন  ী ান ধেম র  য ভগবান িতিন সীমাব  
হেয় যাে ন।  কন? কারণ তারা বলেছ ভগবান ভােলােত আেছন ম েত  নই।  য  কান ধম    থেক  বদা  
এখােনই আলাদা, ভােলাটাও ভগবােনর ম টাও ভগবােনর, জীবনটাও তাঁর মৃতু টাও তাঁর,  সৗ য ও তাঁর আর 
ভয় র  পটাও তাঁর, মা কালীেক  সইভােবই  দখান হে ।  বদা  এই পূণ া   পটা িনে  বেল ভগবান 
 দশ, কাল ও ব েত আব  হে ন না। িহ  ধেম র যত শাখা আেছ সবার এটাই  মৗিলক িস া , ভগবান 
 দশ, কাল ও ব  িদেয় অপিরি  । আিম  ব ব মেত যাি , িক ত  মেত যাি , িকংবা  বদা  মেত যাে  
তােত িকছু আেস যায় না। ভগবােনর এই সং ােক আিম  কাথাও পা ােত পারেবা না। যিদ বলা হয় িহ  
 ক?  য মুসলমান নয়  স িহ ,  য পািস  নয়  স িহ ,  য  ী ান নয়  সই িহ । এই পাথ  ক   তা 
আেপি ক, িক  আসল পাথ  ক   কাথায়? আসল পাথ  ক  এই বােক ই ধরা পেড়। িহ  তুিম  যভােবই হেয় 
থাক, তুিম  ব ব, তুিম শা , তুিম  বদা ী  যভােবই হও না  কন  তামার  য ভগবান িতিন  দশ, কাল ও ব  
অপিরি  । ভগবােনর এটাই মূল সং া। 

 

 সই কারেণ সৃি   যটা সৎ বেল মেন হয়  সটা িক  শি  মেতও বলেব না। ভগবান  য ভােব সৎ, 
 য ভােব তাঁর স া আেছ  সই ভােব সৃি র স া  নই। এই কথা ত ও বলেব। সি দানে র িক  বিশ  ? ত  
বলেছ,  য িজিনষটা অসৎ  সই িজিনষটােকও সৎ  েপ  দিখেয় িদে । এইখােনই ভােলা কের নজর  দওয়ার 
িবষয়,  কাথায়  বদাে র একটা ছাপ পেড় যাে  এখােন।  যমন এই  াশ, এই  াশটা  টিবল নয়, তার মােন 
এটা অসৎ। অথচ আমােদর মন বলেছ  াশটা সৎ,  াশটা আেছ। এইটাই শি র  খলা। সি দান  আেছন 
বেলই  াশ  যটা অসৎ  সটােক সৎ  েপ  দখাে ।  বদাে র এটা খুব সাধারণ িস া  –  যটাই ভগবােনর 
বাইের  সটাই অলীক,  যমন ব  া পু । ব  া পুে র  কান অি    নই। আকাশ  ম, আকােশ কখন   ম 
হয় না। আকাশ  েম ঈ েরর স া  নই।  যখােনই ঈ েরর স া  নই  সটাই অলীক।  সইজ  এই  ােশ 
ঈ েরর স া আেছ বেল অসৎ হওয়া সে ও  াশেক সৎ  েপ  িতপ  হে । এটা হল ভগবােনর   প 
ল ণ।   প ল েণর বাইের হল তট  ল ণ। সাধারণ  লাক অবাঙমনসেগাচর   বলেত িক বুঝেব,  বাঝার 
 মতা  কাথায়  য সি দান  আন   প। আমােদর কােছ এ েলা কথার কথা।  সইজ  আমােদর জ  
তট  ল ণ, ি য়া িদেয়   েক  বাঝা।  ছেলেক  দেখিছ,  ছেল আেছ মােন তার বাবাও আেছ। িয  এটাই 
বলেছন You have seen the son, you have seen  God। তুিম যখন কায  েক  দেখ িনেয়ছ  সখান 
 থেক তুিম কায  েক বুেঝ নাও। এই  য জগৎ চলেছ এটাই কায  । এই কােয  র কারণ িক? কারণ হল ঈ র।  

 

এখন যিদ বিল আিম  তা এটা িব াস কিরনা, কারণ পদাথ  িব ান বেল িদে  িবগ ব ঙ  থেকই সব 
িকছু হেয়েছ।  সখান  থেক এেসেছ chance theory। তাহেল বাপু সাধনা  তামার জ  নয়, এই পথ 
 তামার জ  নয়।  বদা   সইজ  ক ণ ধম  া েরর পেথ যায় না।  ী ান, ইসলাম  যভােব ধম  া রণ কের 
 সই ভােব  বদা  কখনই কের না। কারণ ধম  া করণ কায ত কখনই স ব নয়। ধ ন একজন মুসিলম এক 
িহ েক এেস বলল তুিম ইসলাম ধম    হণ কর।  সই িহ  রাজী হেয় িজে স করল আপিন িক বলেত চান? 
আ াই একমা  ভগবান। িহ  তখন বলল আিম মানেত চাই িক  তার আেগ আমার একটা  ছা  িজ াসা 
আেছ, আমার িক  ভগবােনই িব াস  নই।  য বলেছ আমার ভগবােনই িব াস  নই  স িক কের বলেব 
আ াই একমা  ঈ র? এই কথা বলেল যিদ িহ   দেখ আমার জীবন িবপ  হেত পাের  স তখন ভেয় ভেয় 
ধম  া রণেক  মেন িনেত বাধ  হেব।  কননা তার কােছ জীবেনর মূল  অেনক  বিশ।  বদা  জােন সবাই 
এ েলা মানেব না, তাই কখনই ধম  া রণ করেব না।  বদা  বরং িজে স করেব  তামার িক সম া? আিম 
খুব গরীব, আমার িকছু টাকা-পয়সা হেল ভােলা হয়। এই ব াপাের আিম  কান ম ািজক  দখােত পারব না, 
িঠক আেছ তুিম এই ম টা জপ করেত থাক, এেত যিদ হেল হল, না হেল িকছুই হেব না। আেরক জন এেস 
বলল, আিম আর পারিছ না, এই সংসার আমার কােছ দাবানেলর মত মেন হে , আিম  েল পুেড় যাি । 
 বদা  তখন বলেব, তুিম বুেঝ  গছ  তা এই জগেত িকছু  নই। এবাের  তামােক একটা পথ বেল িদি । 
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 তামার  তা একজন বাবা িছল?  াঁ িছল। এই জগেতরও একজন বাবা আেছন, িতিন হেলন ভগবান। তুিম িক 
এটা মানেত চাও? না, আিম মািননা। তাহেল যাও আরও িকছু িদন নরক  ভাগ কের এস। এটাই হল অ া  
ধেম র সােথ  বদাে র মূল পাথ  ক । এই িতনেট ধম  , জুদাই, জুরাি   আর িহ  এরা এই কারেণ কখন 
ধম  া রণ কের না। জুদাই আর জুরাি  রা বেল এটাই আমােদর জীবন যাপেনর পথ, এটাই  তামােক করেত 
হেব। িহ  ধম   বেল এটা আমােদর জীবন যাপেনর পথ আর আমােদর এই এই সাধনা। সাধনাটা িক? তুিম 
সংসােরর  ালায়  েল পুেড় মরছ িক?  াঁ, আিম  েল পুেড় মরিছ। িঠক আেছ আিম  যটা বলিছ তুিম  সটা 
করেত থাক। না, আমার  ারা হেব না। তাহেল যাও আরও িকছু িদন  েল পুেড় মরার পর আমার কােছ এস। 
ত  এখােন এটাই বলেছ, তট  ল েণ যােদর িব াস সাধনা তারাই করেত পাের।   প ল েণ যােদর 
িব াস তারা  তা উ মােগ র হেয়  গল। জগৎ আেছ আর জগেতর একজন   া আেছন, এতট ু যার িব াস 
আেছ তােতই সাধনা    করা যােব।  সইজ  এখােন  কউ ধম  া রণ কের না,  যমিন  কউ এেস বলেব আিম 
যুি েত িব াস কির, আিম িব ােন িব াস কির, আিম িব াস কির িব   ব েঙর িথেয়ািরেত। তাহেল ভাই এই 
পথ  তামার জ  নয়। তুিম ি েফন হিকংেক ভগবান মােনা, ডারউইনেক ভগবান মােনা, আমরা  তামার জ  
নই। সংসার দাবানেল যখন  েল পুেড় ছাই হেয় আমার কােছ আসেব তখন আিম  তামােক বলব জগৎ আেছ 
জগেতর একজন   া আেছন। আিম অতটা মানেত রাজী নই, তেব আপিন যা বলেবন আিম করব। িঠক আেছ 
অতটু ই করেত    কর বািকটু  এমিনই হেয় যােব।  

 

িহ ধম   জােন ধম  া রণ কের িকছ ুহেব না, যত ণ জগেতর  ঃখ কে   েল পুেড়  শষ না হে  
তত ণ ধম   তােদর  ারা হেব না। আর তােদর উ রণেক  দেখ সাধারণ  লাক উৎসািহত হেয় বেল আিমও 
আধ াি ক হব। অেনেক মেন কের িহ রা  বিশর ভাগই মুসলমান হেয়িছল গলা কাটা যাওয়ার ভেয়। 
মুসলমানরা  জার কের ধম  া রণ কেরিছল িক  এটা এেকবােরই ভুল ধারণা। ভারেতর ঐিত  হল এখােন সাধু 
স  াসীেদর  চ  স ান  দওয়া হয়। আর  িফরা এত উ েকািটর িছেলন, তাঁেদর সং েশ   যত িহ রা 
এেসেছ তারা সবাই তাঁেদর অ গামী হেয়  গেছ। পুেরা কা ীর উপত কা ধম  া িরত হেয়িছল  িফ স েদর 
 ারা। অ  িদেক অেনক মুসলমান আবার িহ  স  াসীেদর িশ    হণ করেতও  দখা  গেছ। কারণ 
ভারেতর মািটেত যার জ  হেয়েছ,  স  য ধেম রই  হাক, আধ াি কতার ভাব তার মেধ  িকছু না িকছু 
থাকেবই।  যখােনই িকছু আধ াি কতার ভাব  দখেব, িহ  না মুসলমান  দখেত যােব না,  সখােনই ঝাঁিপেয় 
পড়েব। ভারেতর অেনক স  াসী স দােয়  চুর  গাঁড়া মুসলমান পাওয়া যােব যারা  ধু দী াই  নয়িন, 
স  াস িনেয়  সই স দােয়র মেধ  িমেশ  গেছ। ভারত স ান কের সাধু স  াসীেদর,  সই সাধু মুসলমান না 
িহ  তােত তােদর িকছু আেস যায় না। িহ েদর কােছ আধ াি কতা তােদরই জ  যারা জগৎ  ালায় অিত  
হেয়  গেছ। তােক এখন যা করেত বলা হেব  স  মেন  নেব।  

 

ি তীয়তঃ, এেদর আধ াি কতার উ িতর ধারােক  দেখ আবার িকছু  লাক অ  ািণত হেয় উৎসািহত 
বশতঃ আধ াি কতার ব াপাের অ সি ৎ  হয়। এেদর জ ই এই ত  েলা। ভগবােনর উপর পুেরাপুির হয়ত 
িব াস  নই, িক  তারাও এই পেথ চলেত    কের। অব  ভগবােন পুেরাপুির িব াস আমােদর কা রই 
 নই, কারণ ভগবােনর দশ  ন না হেল ভগবােনর উপর িঠক িঠক িব াস হয় না। তার আেগ ঈ ের িব াস রাখ 
যারা বেল এ েলা তােদর মুেখর কথা। ঠা র বলেছন – িটয়া পািখ এমিন সমেয় রাম রাম বেল আর  বড়ােল 
ধরেল ট াঁ ট াঁ কের। ঠা েরর ই ােতই সব িকছু হয়, এই কথা কখন িব াস হেব? যখন সিত ই  দখেব 
ঠা রই সব িকছু করেছন।  ীক ৃ যখন গীতার একাদশ অধ ােয় অজু নেক  দখাে ন দ ােখা এেদর সবাইেক 
আিম আেগ  থেকই  মের  রেখিছ। অজু নও িঠক তাই  দখেছ। তখনই িঠক িঠক িব াস হয় সিত ই তাই, 
িতিনই সব িকছু করেছন, তাঁর ই ােতই সব িকছু হে । তখনই িঠক িঠক মেন হেব আিম তাঁর হােতর িনিম  
মা  – গীতােত ভগবান অজু নেক এই উপেদশই িদে ন িনিম মা ং ভব সব সাচীন,  হ অজু ন তুিম িনিম  
মা  হেয় যু  কর। অধর  সন  ডপুিট ম িজে ট হেয়েছন। ঠা র বলেছন তাঁর ই ােতই তুিম  ডপুিট হেয়ছ। 
িতিন কােক িদেয় িক করােবন আমরা তাঁর িকছুই জািননা। এই কথা ঠা েরর মুেখ সােজ, আমােদর মুেখ 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

84 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

সােজ না। কারণ আমােদর ভগবান দশ  ন হয়িন। যােদর ভগবান দশ ন হয়িন তােদর জ ই তট  ল ণ। আিম 
এই পৃিথবীেত এেসিছ, আিম আকাশ  থেক  নেম আিসিন। আমার একজন বাবা ও মা আেছন। িঠক  তমিন 
এই জগেতর একজন বাবা ও মা আেছন। তট  ল ণ এই যুি েক অবল ন কের এিগেয় পেড়। আিম যিদ 
বিল আিম এই যুি  মািননা, তাহেল এই শা  আমার জ  নয়। ধম   ও আধ াি ক সাধনার এটাই  াথিমক 
শত  । 

 

  মে া ার 

 িশব পাব  তীেক সি দানে র   েপর কথা বলেলন, তট  ল েণর কথা বলেলন। এরপর বলেছন 
 ণবং পূব ম ৃুত  সি ৎপদমুদাহেরৎ। একং পদাে   ে িত মে া ারঃ  কীিত তঃ।।৩/১২। িহ েদর এটা 
একটা পুরেনা ব ািধ,  সাজা কথােক  বিঁকেয় বলা। সব িকছুর গূঢ়াথ  েক কিবতার ছেল বলাটা এেদর একটা 
পুরেনা  থা। কিবতার ছে  বলেত িগেয় ত টােক এেতা জিটল কের  দন  য সাধারণ  লাক বুঝেতই 
পােরনা। খুব বড় মুসিলম পি ত আলেব িন ভারেতর ধম   ইিতহাসেক পয  েব ণ করার পর  য বই িলেখেছন 
 সখােন কথায় কথায় িতিন ভারতীয়েদর িন া কেরেছন। িতিন িলখেছন, িহ েদর এই একটা  রাগ, সব 
িকছুেক কিবতার মাধ েম বেল  দেব। দশ  ন কিবতােত, িব ান কিবতােত,  জ ািতিব   ান কিবতােত, 
ভা ারাচায , আয  ভ  সব কথা তাঁরা কিবতােত িলেখ  গেছন। কিবতােত িলখেল মুখ  করেত খবু  িবধা হয় 
িঠকই। িক  কিবতা িলখেত িগেয় সম া হল ছ   মলােত পদেক বাড়ােত কমােত হয়, ফেল অথ  টাই পাে  
যায়।  সইজ  িহ েদর ধম টা হেয়  গল পি তেদর ধম  । পি ত ছাড়া শা   কউ জানত না। িনেজ  থেক 
গীতা পাঠ করেল আিম িকছুই বুঝেত পারেবা না। কারণ গীতা পদ ও ছ  িদেয় কিবতায় ও সূ াকাের  লখা। 
সূে র ব াখ া একমা  করেত পারেতন পি তরা।  সইজ  িহ েদর সব িকছু হেয়  গল   মুখী িবদ া। 
গীতা, উপিনষদ যত ণ   মুেখ না  শানা হেব তত ণ আমরা এর অথ  বুঝেতই পারেবা না। এখােন এই 
  ােক খুব সাধারণ কথাই বলা হে  – এই  য এত ণ সি দানে র কথা বলা হল, তাঁর ম  হল ওঁ 
সি েদকং   । এটাই তে র মূল ম । এখােন  দখান হে  ম  িকভােব উ ার করেত হেব।  ণবং 
পূব  মু ৃত ,  থেম  ণব লাগােত হেব। তারপর সি ৎপদমুদাহেরৎ, ও ঁ এর পের সৎ িচৎ এই পদটা লাগােত 
হেব।  শেষ একং পদাে , এই  য সি ৎ পদ হল এর সে  এক   লাগােব। আের এেকবাের  শেষ  ে িত, 
মােন    লািগেয় িদেল ম  হেয় যােব। এইভােব মে া ার করেল ‘ও ঁসি েদকং   ’ এই ম টা  বিরেয় 
আসেব – এটাই তে র মূল ম ।  

 

 তারপর বলেছন সি  েমণ িমিলতঃ স ােণ  াহয়ং ম মত ঃ। তারহীেনন  দেবিশ ষ  বেণ  াহয়ং 
ম ভ েবৎ।। ৩/১৩। এই ম   থেক যিদ ও ঁ ক সিরেয়  দওয়া হয় তাহেল এর ছয়িট  িণ থাকেব। আর ও ঁ
রাখেল সি  েম িমিলত হেয় সাতিট  িণ হেব। তখন ম   বিরেয় আসেব – ও ঁসি েদকং   । িশব বলেছন 
সব মে া মঃ সা াৎ ধম াথ কামেমা দঃ। না  িস াদ েপ াি  নািরিম ািদদূষণ  ।।৩/১৪। যত ম  আেছ, 
সম  মে র মেধ  এিট সব  ে   ম । এই ম  সা াৎ ধম  , অথ  , কাম ও  মা  এই চারেটই িদেয়  দেব। 
মহাভারেত ধম , অথ  , কাম ও  মাে র কথা ঘুের ঘ ুের বলা হেয়েছ।  সখােন বলা হে  ধম   সাধন করেত হেল 
এই এই করেত হেব, অথ   সাধন করেত  গেল এই করেত হেব, কাম সাধেনর জ  এই করেত হেব,  মা  
সাধেনর জ   তামােক এই এই করেত হেব। িক  এখােন িশব বেল িদে ন যিদ  কউ ও ঁসি েদকং    
এই ম  িদেয় সাধনা কের তখন  স যিদ ধম    পেত চায়  পেয় যােব, অথ  চাইেল  পেয় যােব, কাম চাইেল 
কাম  পেয় যােব আর যিদ  কউ  মা  চায় তাও  পেয় যােব।  মেয়র িবেয় হে  না, ও ঁসি েদকং    জপ 
করেল িবেয় হেয় যােব। কা র স ান হে ন, ওঁ সি েদকং    জপ ক ক  স স ান  পেয় যােব। পেরা  
ভােব না, এেকবাের  ত   ভােব  পেয় যােব যিদ  স ওঁ সি েদকং    জপ করেত থােক। এখােন মেনর 
মেধ   কান সংশয় রাখা চলেব না,  কউ যিদ ও ঁ নমঃ িশবায় জপ কের তােতও একই িজিনষ হেব।  িট ম  
একই কথা বলেছ। িক  ত  এখােন এই ম েক  রেখ িদল, অ া  ম   থেক  য এই মে র িবেশষ মূল  
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আেছ তা নয়। এখােন মূল কথা বলেত চাইেছ, এই ম  যারাই জপ কের তারা সব  িসি   পেয় যায়। না  
িস াদ েপ াি  নািরিম ািদদূষণ  , এই মে র িবেশষ  কী? এই মে র জ   কান িস , সাধ ,  িস  অির, 
িস সাধ , সাথ িস  এসেবর  কান িকছুর দরকার পেড় না।  কান শ -িমে র অেপ া রােখ না।  য  কউ 
অনায়ােস এই ম  জপ কের  যেত পাের। 

 

  মে র  শংসা 

 ন িতিথন   চ ন  ং ন রািশগণন থা।  লা লািদিনয়েমা ন সং ােরাহ  িবদ েত। সব থা 
িস মে াহয়ং না  কায  া িবচারণা।।৩/১৫। এই ম   হণ করার জ  বা জপ করার জ  বার, িতিথ, 
ন  , রািশ,  দখার  কান  েয়াজন পেড় না।  যমন কাউেক বলা হল আপনার এই সম া হেয়েছ? এই 
সম া কাটাবার জ  তাঁেক বলা হল আপিন একাদশী  ত ক ন। এখন একাদশী িতিথ ছাড়া এই  ত করেত 
পারেব না। যিদ  কউ চা ায়ণ  ত করেত চায় তখন এই  ত করার জ  পূিণ মা অমব ার দরকার। স ােনর 
ম েলর জ  অেনেক ষি  ত কের, ষি  িতিথ ছাড়া এই  ত করা যােব না। মােয়েদর বেস থাকেত হেব কেব 
ছট আসেব তখন তারা ষি  ত করেব। িক  এই ওঁ সি েদকং    ম  জপ করার জ   কান বার, িতিথ, 
ন  , রািশর অেপ া করেত হেব না। তুিম  ধু জপ কের যাও। আর বলেছন,  ল মােন যার বংশ পিরচয় 
আেছ আর অ ল যার  কান বংশ পিরচয়  নই, এই ম  জেপর জ  এ েলা  দখার  কান অেপ া রােখ না। 
 া ণেদর  যমন িকছু িকছু িনয়মািদ আেছ  য েলা  ধু  া ণরাই করেত পাের,  তমিন  ি য়েদরও িকছু 
িনয়ম আেছ যা  ধু  ি য়রাই করেত পাের, এখােন এসব িকছু  নই সবাই করেত পাের, সবারই এক ম । 
অেনক িকছু করার আেগ নানািবধ সং ার করেত হেয়, এখােন  কান সং ােরর অেপ া রােখ না। এই ম  
সব  েতাভােব িস  ম , তাই  কান িকছুর িবচােরর অেপ া রােখ না। 

 

 এই ম     ছাড়া পাওয়া যায় না। ব জ ািজ  ৈতঃ পূৈণ ঃ স    য িদ লভ েত। তদা ত   তা 
ল া জ সাফল মা ুয়াৎ।।৩/১৬। অেনক জে র সাধনা করা থাকেল তেবই স     পাওয়া যায়। আমরা 
ম শি র কথা অেনকবার  েন এেসিছ এবং এই িনেয় ব  জায়গায় আেলাচনাও হেয়েছ। এই ম শি র 
ধারণা,  যখােন   শি র কথা বলা হয়, এটা আমরা  বদ উপিনষেদই  দখেত পাই। মুে ােকাপিনষেদ 
বলেছন – তি  ানাথ ং স   েমবািভগে ৎ - তুিম যিদ  সই িবদ াটা  পেত চাও তাহেল  তামােক   র 
কােছ  যেত হেব। সমৎপািণঃ   াি য়ং   িন    - খািল হােত তুিম   র কােছ যােব না, খািল হােত যিদ 
তুিম িবদ া  হণ কর  তামার  সই িবদ া কখনই সফল হেব না। িক রকম   র কােছ যােব?   াি য়ং 
  িন    -   র  েটা  বিশ   হেব, িতিন   াি য় মােন  বদ াতা হেবন অথ  াৎ তাঁর শা   ান আেছ আর 
তার সে  িতিন   িন    হেবন। তাঁর  ধু তাি ক  ানই থাকেব না সােথ সােথ িতিন  সই তে র উপলি  
স   ব ি   হেবন।   র এই  েটা  বিশে  র সােথ আরও  যটা    পূণ  তা হল িতিন এই িবদ ার জ  
 কান অথ   িশে র কাছ  থেক  হণ কেরন না। যিদ  কান    আধ াি ক িবদ াদােনর জ  িশে র কাছ 
 থেক অথ    হণ কেরন তাহেল িতিন কখনই  কৃত আধ াি ক    বেল গণ  হেবন না। যিদ  তামােক 
িশে র কাছ  থেক অথ  িনেত হেব তাহেল তুিম অ  ধম ীয় স দােয় যাও, িহ   বদা  ঐিতে  এই িজিনষ 
কখন হেতই পাের না।   েক িশ  িনেজ  থেক  য দি ণা  দেব  সখােন িকছু বলা হে  না, িক   যমিন 
বেল  দেব  তামােক এত অথ  িদেত হব তখনই  সটা আর অধ া  িবদ া থাকেব না।  বদা  পর রােত 
এটাই   র িচরাচিরত  ণাবলীর শত  ।  ামীজীেক িবেদেশ যখন অথ   নওয়ার জ  আেবদন করা হেয়িছল 
তখন িতিন তা  ত াখান কের বেল িদেলন আিম অথ   মূল  িদেয় ভাষণ িদেত পারেবা না। আেমিরকানরা বলল 
এখােন এটাই  থা। এই িনেয় অেনক অশাি  হেয়িছল। স    র এ েলাই ল ণ, কািমনী-কা েনর  িত তাঁর 
 কান  ব  লতা থাকেব না, নাম-যেশর  িত  কান দৃি  থাকেব না, িতিন   াি য় হেবন আর   িন   , ঈ র 
িচ ন ছাড়া অ   কান িকছু িতিন িচ াই করেবন না। ঠা র সাধুর সং া িদেত িগেয় বলেছন, যাঁর মন  াণ 
ঈ ের গত িতিনই সাধু। যখন অপেরর সে  কথা বলেছন  সটাও ঈ রীয় কথাই বলেছন। এরঁাই হেলন 
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স    । স    র শি  সি দান   থেকই আসেছ। বাকীরাও    িক  শি  কম  বিশ হেব। এখন যিদ 
 কউ বেল  ীরামকৃ েক যিদ আিম     েপ না পাই তাহেল আিম দী াই  নব না, তাহেল তােক অদীি ত 
 থেকই এই জীবনটা কািটেয় িদেত হেব।  সানােক যতই ঘষা  হাক একট ুখাদ  থেকই যায়,    যাই হেয় 
থা ন িক  অি েম  য  ােনর আেলা আসেছ  সটা সি দান   থেকই আসেছ।   র শি  একটু  থেকই 
যােব।  সই শি   থেক িশ   যরকম সাধনা করেব তারও  সই রকমই শি  আসেত থাকেব। আ েনর 
 ুিল   সটা  ছাট না বড় তােত িকছু আেস যায় না। িশে র  ভতের বা দ থাকেল ঐ একটু  ুিল ই তােক 
 ািলেয়  দেব।  সইজ  বলা হয় ‘যিদও আমার     িঁড় বািড় যায়। তদ ািপ আমার    িনত ান  রায়’। 
এখােন তাই িশব বলেছন এই রকম স     লাভ হেল এই ম   জ  সফল হয়।  

 

 এই রকম স    র কাছ  থেক ও ঁসি েদকং    ম   পেয়  গেল তখন আর  তামার িকছুই দরকার 
পড়েব না। অ ৎ েল  লে ে া জােতা  ে াপেদিশকঃ। িকম াকং গয়ািপৈ ঃ িকং 
তীথ  া তপ ৈণঃ।।৩/২১। একবার যখন এই ম   পেয়  গেল তখন তুিম হেয়  গেল এেকবাের    তম। 
এরপর আর  কান িকছু করার  েয়াজন হয় না।  য  েল  স জে েছ  সই  েলর িপতৃপু ষেদর জ  আর 
 কান  া , তপ  ণািদর  েয়াজন পেড় না, অ   কান মে র জপ করার দরকার পেড় না, দান করার দরকার 
হয় না ইত ািদ বেল ম  িত করা হে । 

 

ম - চত  

 ম  িত করার পর এবার িশব ম   চতে র কথা বলেছন। ম াথ ং ম ৈচত ং  যা ন জানািত 
সাধকঃ। শতল  জে াহিপ ত  মে া ন িস  িত।।৩/৩১।  য সাধেকর এই  েটা িজিনষ হয়িন – মে র 
অথ   আর মে র  চত  যার অবগত হয়িন শতল  জ ে াহিপ ত  মে া ন িস  িত, শত ও ল  জপ 
করেলও মে র  কান ফল পােবনা। বা ীিকেক িনেয় কািহনী আেছ, যিদও এটা কািহনী এর  কান কথাই সত  
নয়, তােত বলা হে  বা ীিকেক নািক ঋিষরা রাম রাম জপ করেত বেল িদেলন। িক  বা ীিক এমনই নীচ 
 কৃিতর অধম  য  স রাম বলেত পারেছন না, িতিন মরা মরা জপ করেত থাকেলন। এই কািহনী  য সত  নয় 
এখােনই  বাঝা যায়। মরা মরা মে  িসি লাভ করাটা শাে র িস াে র িব ে  চেল যাে । মে র অথ   যিদ 
   না হয়, মে র  চত  যিদ না হয় তাহেল ফল  দেব িক কের! পি তরা মরা শে র অথ  করেলন ‘ম’ 
মােন ঈ র’ আর ‘রা’ মােন জগৎ, আেগ ঈ র তারপর জগৎ। সং ৃেত  েত কিট অ েরর নানান রকম অথ   
করা হয়। িক  সিত  কথা বলেত িক এটা এইভােব হয় না। কারণ আমরা বা ীিক রামায়েণই পাই বা ীিক 
আদেপই  কান ডাকাত িছেলন না। িতিন  া ণ বংেশর উ েকািটর সাধক িছেলন। পেরর িদেক যত রামায়ণ 
রিচত হেয়েছ  সখােন রােমর মিহমােক বড় করার জ  বা ীিকেক দ   বানােত হেয়িছল, িতিন  ীরামচে র 
নাম জপ কের দ    থেক ঋিষ হেয়  গেলন। আমরা সবাই  ছাটেবলা  থেক তাই  েন এেসিছ। রামায়িণ 
সাধুরা আবার র াকর দ   িকভােব বা ীিক হেলন কত ভােব তার ব াখ া করেছন। তাঁরা বলেছন বা ীিক 
এই জে  ডাকাত িছেলন না, তাঁর আেগর জে  এই রকম ডাকাত িছেলন। তাঁর আেগর জ  িতিন িক িছেলন 
 সই িনেয়  কান কথা চলেত পােরনা, আমরা যখন আেলাচনা কির তখন এই জ  িনেয়ই কির। বা ীিকেক 
দ   র াকর  মাণ করবার জ  পি তরা এটা  থেক  সটা  মলােত িগেয়  চ   রব ার মেধ  পেড় যান। 
আর আেগকার িদেন সাধারণ মা ষ শা  পড়ত না,  সই রকম  েযাগও িছল না। এখন সব বই ছাপা হেয় 
 গেছ, সব রকম শা ই বাজাের সহজলভ  হেয়  গেছ। আর ই টারেনেটর  দৗলেত   ল   সাচ    তা এখন 
মহা   হেয়  গেছ, একটা    কের সােচ    ফেল িদেল সব উ  র  বিরেয় আসেছ।  

 

 সিত  কথা বলেত মরা মে  কখনই িসি  হেত পােরনা।  কন হেত পােরনা? এখােন এই  েটা শত   
বেল  দওয়া হেয়েছ। ম াথ   আর ম ৈচত , ম  িসি র জ  এই  েটাই হওয়া চাই। মুসলমানরা মালােত 
িনরান ুইটা আ ার নাম জপ কের। যিদ আ া নােমর অথ     না হয়, আর আ া নােমর  চত  যিদ না হয় 
তাহেল যতই জপ ক ক িকছ ুহেব না। ম িসি র ব াপাের এই িস া  িক  সব ধেম  ই এক, এর সােথ তে র 
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 কান স ক    নই।  েত ক নােমর মেধ  বাচ  ও বাচক থাকেব। আিম একজনেক রাম বেল ডাকলাম, এখােন 
রাম একটা শ  মা , িক  রাম শ  িদেয় যােক ইি ত করেছ, তােক যত ণ না  বাঝা যাে  তত ণ রাম 
শে র  কান অথ  হয় না। আিম রা া িদেয় যাি , আমার  পছন  থেক একজন ‘এই, এই  য  নেছন’ বেল 
যতই  চচঁােত থা ক আিম কখনই  পছন িফের তাকােত যাব না। িক   যই আমার নাম ধের ডাকেব আিম 
তখনই তার িদেক তাকাব। মে র   ে  বাচ  ও বাচেকর এই সংেযাগটা খুব    পূণ । ঠা র বলেছন, 
কলকাতায়  ব ারা ল  ল  জপ করেছ িক  িকছুই  তা হয় না। হওয়ার  তা কথা নয়, মে র অথ  েক িনেয় 
তারা  তা কখন িচ া করেছ না। 

 

  মে র  িতিট পেদর অেথ  া ার 

 এরপর  থেম ও,ঁ পের সৎ িচৎ এক   ও  ে র পর পর ব াখ া করেছন।  থেম ও ঁ  ক িনেয় 
বলেছন। ওকঁােরর সাধনা মা ুেক াপিনষেদ খুব   র ভােব বলা হেয়েছ। অেনক বইেয় ওএঁর অেনক রকম 
ব াখ া করা হেয়েছ, ও ঁএর উপর বইেয়র পর বই  লখা হেয়েছ। আমরা  থেম বেলিছলাম নাম আর নামী 
অেভদ। জগেত যা িকছু আেছ সব িকছুরই একটা নাম আেছ –  াশ,  টিবল, মাইক,  চয়ার, রাম,  াম 
ইত ািদ। আিম যিদ সব িকছুর নাম জানেত পাির তাহেল আমার সব ব েক জানা হেয়  গল। সব িকছুর নাম 
সং ৃত ভাষার বণ মালার মেধ  বাঁধা আেছ। বণ মালা    হয় ‘অ’ িদেয় এবং ‘ম’ িদেয়  শষ হয় আর 
মাঝখােন ‘উ’ অ রটা মুেখর মেধ  গড়ােত থােক। ও ঁ এই িতনেট অ র িদেয় হয় – ‘অ’, ‘উ’ ও ‘ম’। এই 
অ, উ ও ম িতনেট অ েরর মেধ  সম  বণ মালাই চেল আসেছ। অ, উ আর ম িমিলেয়  য শ টা হয়  সটা 
ও।ঁ তাই ও ঁ যখন বলিছ তখন তােত স ূণ  বণ মালাই অ ভ  ু  হেয় যাে । ও ঁ এর মেধ  যখন স ূণ  বণ মালা 
চেল আসেছ তখন যত রকেমর শ  হেত পাের সব শ ই ও ঁএর মেধ  বাধঁা হেয় আেছ। ইংরাজী বণ মালা 
িদেয় এটা হেব না, কারণ ইংরাজী বণ মালার  থম অ র হল ‘এ’ (A)। ইংরাজী বণ  িলর উ ারণ একই 
রকম  থেক যায়,  যমন B, C, D, G, P,T সব কটা বণ েতই E হেয় যাে । িহ ী, বাংলা, সং ৃেত এই 
সম াটা হয় না, এখােন উ ারণ পা ােত থােক। A to Z পািরভািষক অেথ  বলেত পাির িক  িব ান স ত 
ভােব ধরেত  গেল এর  কান অথ ই হয় না। িক  যখন আিম বলিছ ও ঁ তখন এটাই খুব িব ানস ত হেয় 
যাে । ‘অ’ এর উৎস হল আমােদর ক , গলা  থেক ‘অ’ শ টা  বেরায় আর ‘ম’টা  েটা  ঠাঁেট এেস  শষ 
হে ।  যমন  যমন ক খ িকংবা গ ঘ, চ ছ আসেছ  তমন  তমন শে র  িণেত  জার  দওয়া হে । আর 
 যমন  যমন নীেচর িদেক যায়  তমন  তমন মুেখর িদেক এেগােত থােক।  যমন অ সব  থেক নীেচর িদেক, 
ক তার  থেক একট ুউপের, চ আেরকট ুউপের, ত  ত এেস এেকবাের দে  চেল আসেছ আর প  ঠাঁেট চেল 
এল। ক   থেক    কের  ঠাঁট পয    পুেরা শ েক  বেঁধ  দওয়া হয় এই ও ঁ  িণ িদেয়। পৃিথবীর  কান শ ই 
ও ঁএর বাইের  যেত পারেব না। ইংরাজীেত বেল িদেত পাির A to Z, িক  এখােন আমােক ট ুবলেত হে । 
ইংরাজী সািহেত  যা িকছু আেছ সব এই A to Z এ বাঁধা, এর বাইের  কান ইংরাজী শ   যেত পারেব না। 
িঠক  তমিন ও ঁবেল িদেল িবে র যত রকম শ  হেত পাের সব এই ও ঁএর মেধ  বাঁধা, ওএঁর বাইের  কান 
শ ই  যেত পারেব না। িবে  যা িকছু আেছ সবারই একটা নাম আেছ, নাম থাকা মােন সব িকছু ওএঁর মেধ  
বাধঁা হেয়  গল। নাম আর নামী অেভদ, তাই ও ঁবলেত পুেরা িব   া েক  বাঝায়। সংসার আর সংসােরর 
কত  া এক,  সইজ  ওঁেক বলা হয় বাচক, এই কারেণ ওেঁক বলা হয়    বাচক, নাম আর নামী অেভদ তাই 
   আর ও ঁ এক। সম  সৃি ,  ধু সৃি ই নয়, সৃি র আেগ  য অব া, যােক তুরীয় বলেছ, আমােদর িতনেট 
অব া – জা ত,    ও  ষুি ,  ষুি র পাের হল তুরীয়, সবটাই ও ঁিদেয় জানা হয়। ও ঁহল  শষ,  সইজ  
ওেঁক অ   কান শ  িদেয় পিরপূরক করা যায় না। কারণ    হে  ‘অ’ িদেয়  শষ হে  ‘ম’ িদেয়। ‘ম’ 
এর পর আর  কান  িণ আসেত পােরনা। ‘ম’ এর পর সব বণ  িণ  শষ হেয় যায়। সব িশ   থম যখন 
শ  উ ারণ কের তখন তারা মা িদেয়    কের।  থেম মা অথবা পা বেল, পা টা  াভািবক  িণ। বা ােদর 
যখন উ ারণ  শখান হয় তখন পাপা বাবা মামা িদেয়  শখান হয়, কারণ  ঠাটঁ যখন  খােল তখন ঐটাই  থম 
 িণ আেস। মা তাই  থম  িণ। মােক যখন উে   দওয়া হয় তখন  সটা ও ঁ এর িদেক চেল যায়। পৃিথবী 
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যত  িণ হেত পার সব এই ও ঁএর কাঠােমােত বাধঁা। সব  িণর একটা  প থাকেব। তার মােন, সৃি েত যত 
নাম ও  প আেছ, য ূতং য  ভব   , সৃি র আেগ আেগ যা হেয়  গেছ আর পের যা যা আসেব আমােদর 
অত িহেসব রাখার দরকার  নই, ও ঁবলেল সব িকছুেকই বুিঝেয়  দওয়া হেয়  গল। এটা হল ও ঁএর  ছা  
একটা ব াখ া,  যটা আমরা খুব সংে েপ আেলাচনা করলাম। 

 

 ত  মেত ‘অ’, ‘উ’ আর ‘ম’ ক এই ভােব ব াখ া করা হে  – অকােরণ জগৎপাতা সংহত া 
 া কারতঃ। মকােরণ জগৎ  া  ণবাথ  উদা তঃ।।৩/৩২। ‘অ’কােরর অথ   হল িযিন জগৎপাতা, অথ  াৎ 
িযিন জগৎেক সামেল রােখন, আমরা এেঁক িব  ুবলেত পাির। সংহত  া  া কারতঃ, ‘উ’কার বলেত সংহার 
কত  ােক  বাঝায়, িতিন িশব। সংহার কত  ােক আিম িশব বিল, িকংবা কালী বিল তােত িকছু আেস যায় না। 
জগৎেক আিম  দখেত পাি , এই জগৎ  দশ, কাল আর ব েত আব । তার মােন এই জগেতর সৃি  হেয়েছ, 
সৃি  যখন হেয়েছ এর একটা ি িত আেছ আর এর একটা লয় হেব। িযিন   া তাঁর একটা নাম, িযিন পাতা, 
পালন করেছন তরঁ একটা নাম আর িযিন লয় করেছন তাঁরও একটা নাম আেছ। িযিন পাতা, পালন করেছন 
িতিন ‘অ’, সংহার কত  ােক বলেছন ‘উ’ আর মকােরণ জগৎ  া, ‘ম’ িদেয় জগৎ  ােক  বাঝাে । ব াপারটা 
খুব মজার, িজিনষটা উে  যাে । আসেল ‘অ’ হওয়ার কথা িছল জগৎ  া, িক  এখােন তা হে  না, আর 
এখােন আমরা এই পিরভাষা েলােক পা ােত পািরনা। তাই ‘অ’ হেলন জগৎপাতা িব ু। ‘উ’ হেলন িশব, 
িযিন সংহত  া। আর ‘ম’ হেলন   া িযিন জগৎেক সৃি  কেরেছন। এটাই হল ত  মেত ‘অ’, ‘উ’ এবং ‘ম’ 
শে র অথ । অ, উ আর ম িদেয়  য  ণব  িণ হে ,  সই ওকঁাের অথ   এই ভােব ত  উপ ািপত করেছ। 

 

 আর িক বলেছন? স ে ন সদা  ািয় িচৈ ত ং  কীিত ত  ।।৩/৩৩। সৎ মােন িচর ন, সদা ায়ী, 
অপিরবত  নীয়, যাঁর কখনই  কান ধরেণর পিরবত  ন হয় না, এর আেগ আমরা বেলিছলাম  দশেতাহকােলােতাহ-
পিরি  ঃ। িচৈ ত ং  কীিত     , িচৎ মােন  চত । ম টা িছল ও ঁসি েদকং   , ও ঁ বেল  দওয়া হেয়েছ, 
অ, উ আর ম, সৎ মােন বেল  দওয়া হল, িচৎ মােন  চত । তারপের বলেছন একমৈ তমীশািন বৃহ া     
গীয়েত। ম াথ ঃ কিথেতা  দিব সাধকাভী িসি দঃ।।৩/৩৪। মে  বলা হেয়েছ সি েদক  , আবার এখােন 
আমরা খুব    পূণ  জায়গােত এেস  গিছ।  সই সৎ িচৎ হেলন এক  , িতিন এক। এখােন এেস অেনেক মেন 
কের অৈ ত মােন এক। িক  তা নয়, এখােন ব াখ া কের বেল িদে ন একমৈ তমীশািন, অৈ ত মােন 
 যখােন  ই  নই।  ই  নই মােন এক নয়।  যমিন এক বেল  দওয়া হেব তখন  সটা হেয় যােব আ া বা 
 ী ানেদর গ  । িক  এই জায়গােত আমােদর খুব ভােলা কের বুঝেত হেব  য অৈ ত মােন এক নয়। িহ ধম   
এেক রবাদী নয়, এক রবাদী ধম   হল  ী ান, জুদাই, জুরা   আর ইসলাম। িতিন ছাড়া িকছু  নই, আবার 
িতিন ছাড়া িকছু  নই এটা মুেখ বলা যায় না।  সইজ  বলা হয় অৈ ত, অৈ ত মােন এক  ইেয়র পার। ঈ র 
এক নন, িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। সি েদকং, সি দান  এক নন, িতিন এক  ইেয়র পার। এখােন 
বলেছন এক   অৈ ত  , িতিনই আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। িতিন আেছন বলেত আমরা সব সময় ভুল 
কির িতিন এক। না, িতিন একা নন, এক নন, িতিন এক  ইেয়র পার। কারণটা হল, যত ণ মন না আসেছ 
তত ণ এক  ই গণনা করা যায় না। িক  িতিন মেনর পার, অবাঙমনসেগাচর  । িতিন যা আেছন তাই 
আেছন, এর  বিশ িকছু মুেখ বলা যােব না। িশব বলেছন এই আিম  তামােক মে র অথ   বেল িদলাম। এই 
ম  জেপর  ারা সাধেকর অভী  িস  হয়।  

 

  ম   থেকই ব িবধ মে া ার 

 ও ঁসি েদকং     য ম  বলা হল, এর সােথ বীজ সংয ু করা যায়। ম  যিদ  কউ জপ করেত চায় 
তাহেল ও ঁ  ক বাদ িদেয় তার জায়গায় বীজ লািগেয়  দওয়া যায়। িক িক বীজ লাগান যায়? 
বা  মায়াকমলােদ ন তারহীেনন পাব িত। দীয়েত িবিবধা িবদ া মায়া  ীঃ সব েতামুখী।।৩/৩৭। বাঙ, মায়া, 
কমলা অথ  াৎ এখােন বাঙ মােন বা  েদবী, বা  েদবীর বীজ ম  ঐং, তার মােন ও ঁনা বেল আিম ঐং সি েদকং 
   বলেত পাির।  তমিন মায়ার বীজম   ীং আর কমলা মােন ল ীর বীজম   ীং। এই বীজম  েলার  য 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

89 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 কান একটােক িনেয় এই ম  জপ করা  যেত পাের।  যমন  ীং সি েদকং   । তােরণ তারহীেনন 
 েত কং সকলং পদ  । যু যু  েমণািপ মে াহয়ং িবিবেধা ভেবৎ।।৩/৩৮। আিম তার মােন ও ঁলাগােত 
পাির আর নাও লাগােত পাির। এইভােব এর  েত কিট পদ একিট কের ম  হেয় যায় –  যমন ও ঁ ঐ ঁ 
সি েদকং   । এই মে ও আমার অিভ  িসি  হেব। আর যিদ ও ঁলাগান না হয় তখন তােক ম  বলা হয় 
না, তখন তােক িবদ া বলা হয়। এইভােব য ু যু  পেদ  ণব  যাগ কের বা  ণব রিহত কের নানা  কার 
ম  হেত পাের। এই  ি য়ায় ম  ও িবদ া িমিলেয় ৮৫িট ম  হেয় যায়।  যমন  ধু ও,ঁ ও ঁসৎ, ও ঁ িচৎ, ও ঁ 
এক  , ও ঁ   এ েলা সব ম  হেয় যাে । আর  ধু সৎ এটাই একটা ম  হেয় যায়,  তমিন িচৎ এটাও 
একটা ম , এক   এটাও ম  হেয় যায়,    এটাও ম  হেয় যােব। তার মােন আিম যিদ  ধু সৎ সৎ সৎ জপ 
কির তােতও মে র কাজ করেব। এটাই এখােন বলা হে , তােরণ তারহীেনন, আিম ও ঁ লাগােত পাির আবার 
ইে  করেল ও ঁনাও লাগােত পাির বা একা রাখেত পাির বা একটার সে  জুেড় রাখেত পাির। পূণ  ম  হল ওঁ 
সি েদকং   । আিম এখন এই ম েক  ধু ও ঁসি েদকং বলেত পার, ও ঁসৎ িচৎ বলেত পাির, ও ঁসৎ বলেত 
পাির বা  ধু সৎ বলেতও পাির।  

 

 এরপর  থেক  াসািদ স ে  িব ািরত ভােব বলা হে ।  াস বলেত হােতর আ ুেলর িবিভ  মু ােত 
িকভােব  কান অে   কান মে   ি  করেত হয় বলা হেয়েছ।  যমন নমঃ,  াহা, বষ    ,ঁ  বৗষ  , ফ   ইত ািদ 
শ   ারা  ােসর িবিধ অ সাের কর াস করেত হয়।  াসািদ করার পর সাধনার   েত  াণায়াম করেত 
হয়।  াণায়ােমর পর ধ ান করেব। এ েলা করার সময় মেন মেন ম  জপ করেত হয়।  

 

পর ে র ধ ান  

ধ ান  কাথায় িকভােব করেব –  দয়কমলমেধ  িনিব েশষং িনরীহং হিরহরিবিধেবদ ং 
 যািগিভধ   ানগম   । জননমরণভীিত ংিশ সি ৎ  পং সকলভুবনবীজং     চত মীেড়।।৩/৫০। এিট 
মূলতঃ ধ ােনর ম । িকভােব  কাথায় ধ ান করেত হেব বলেত িগেয় বলেছন  দয়কমেল মেধ  ধ ান করেব। 
কার ধ ান করেব? িযিন  চত  তাঁর ধ ান করেব,  চতে রই ধ ান করেত বলা হে । এরপর বলেছন 
হিরহরিবিধেবদ ং, যাঁর ধ ান করিছ তাঁেক  বদ ং এইভােব  জেন িনেয়  দখেত হেব, িতিনই হির, িতিনই হর 
িতিনই িবিধ। িবিধ হল ধম , ভগবান বু   চলন করেলন ধম  চ , িতিনই যা িকছু িনয়ম, িবিধ বা ধম  । 
হিরহরিবিধ এখােন িতনেট নাম  নওয়া হেয়েছ, হির আর হর, মােন িব  ুআর িশব। তার সে  তৃতীয় নামিট 
হল িবিধ বা ধম  ।  

 

িবিধেক নানান ভােব ব াখ া করা যায়। িবিধেক আমরা একটা অথ   করেত পাির সনাতন িনয়ম,  বেদ 
যােক বলেছ ঋত  , ভগবান বু  বলেছন ধম  । আর ঈ েরর  য নানান  প তাঁর  য  কান  পেক অবল ন 
কের ধ ান করা  যেত পাের। মহািনব  াণত  বইিটেক িযিন স াদনা কেরিছেলন তাঁর নাম হিরহরান । ত  
সাধকেদর মেধ  অেনেকই আে প কের বেলন একিদেক িতিন  যমন ত  দশ  েন  বদাে র অেনক িকছুই 
ঢুিকেয় িদেয়েছন,  তমিন সােথ সােথ তে র খুব  চিলত অেনক িকছুেক উেপ া কের বাদ িদেয়  গেছন। 
তে র অ া  বই েলা যিদ  কউ পেড় থােকন তাহেল তাঁরা ভােলা কের অ ধাবন করেত পারেবন  য, 
অ া  ত  বই েলার  থেক মহািনব াণত  অেনক  বিশ সাজােনা  গাছান ও পিরমািজ  ত। হির, হর ও িবিধ, 
এই িতনেট ভগবােনরই নাম। ভগবােনর এই িতনেট নাম িদেয়  বাঝােত চাইেছন িব ু, িশব ও   া এেদর 
মেধ   কান তফাৎ  নই,  কউ িব ুর নাম িচ া ক ক,  কউ িশবেক ধ ান ক ক বা   ার কথা িচ া ক ক 
বা অ   য  কান  দবেদবীর নাম িচ া ক ক তােত  কান িকছুই আেস যায় না। ত  এমিনেত খুবই  গাঁড়া, 
ত ও বেল শি  মত ছাড়া গিত  নই। িক  অ  িদেক ত  ভগবান বলেত িশব, িব ,ু   া এবং অ া  
 দবেদবী সবাইেক  মেন িনে । এই  য ভগবান তাঁর ধ ান করেছ িকভােব?  চত   েপ।  
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িহ ধেম  ত  ছাড়া যত দশ  ন আেছ, সবারই উে   একটা,  সখােন উে   কখনই ভগবান লাভ 
নয়। ভগবান বলেতই আমরা মেন মেন ক না কির ভগবান রাজার মত  কাথাও বেস আেছন, তাঁর ই ােতই 
সব িকছু চলেছ এবং মেন কির আমােদর উে   হল তাঁর দশ ন পাওয়া। িক  িহ  ধেম র উে   তা নয়। 
ঠা রও যখন বলেছন মানব জীবেনর উে   ঈ র দশ ন, এই ঈ র দশ ন বলেত  বাঝাে  ঈ র  ান। ঈ র 
 ান মােন  চতে র  ান। আিমও যা আপিনও তাই, এই  বাধটা অেনক পের আেস। আমােদর সম া হল 
আমরা  য  যই  চতনার  ের আিছ  সই  র অ যায়ী ভগবানেক  সই  েপই ক না করেত অভ  । আিম 
িনেজেক মা ষ মেন করিছ, তাই ভগবানেক মানব  পধাির এক  চ   মতাবান রাজার মত ক না করেত 
ভােলাবািস। আর আমার  য সীমাব  আিম, আমার  য সীিমত  বাধ  সই  বাধেক ছািড়েয় ঈ রেক ক না 
কির। তার মােন ঈ েরর অসীম  মতা, িতিন ইে  করেল কাউেক শাি  িদেত পােরন, কাউেক বরদান িদেত 
পােরন, আর তাঁর মেধ  অসীম ক ণা। আর ঈ রেক আমরা পু ষ  েপই  বিশ ক না করেত ভােলাবািস। 
িহ  শা  কখনই এই ধরেণর ক নােক   য়  দয় না। িহ ধেম  যখনই কাউেক িশবম  বা ক ৃম  বলেছ 
তােক বেল  দওয়া হয় িতিন হেলন  চত    প।  

 

আলেব িন ভারেত এেস তাঁর অিভ তার কথা বলেত িগেয় বলেছন িহ রা  য  কান অমুত  েক 
 থেমই তােক একটা  প বা শরীর বািনেয়  দেব। তারপর তার একটা িবেয় িদেয়  দেব, িবেয়  দওয়ার পর 
তার একটা স ান িদেয়  দেব। এইভােব ঋতু, িদন-রাত, সূয  -চ মা, সূেয র  য রি , চ মার  য িকরণ, যত 
অমূত   িজিনষ আেছ সবাইেক একটা শরীর িদেয়  দেব। শরীর বািনেয়  দওয়ার পর তােক যিদ পু ষ বানান 
হয় তাহেল তার জ  একটা  মেয়  জাগাড় কের  দেব, আর যিদ  মেয় বানায় তাহেল তার জ  একটা পু ষ 
 জাগাড় কের  দেব। আর িবেয় যখন হেয়  গল তখন তােদর একটা স ান  দেবই। এটা হল সাধারণ 
 লােকেদর জ । আলেব িন বলেছন, িক  যাঁরা উ  িচ ন িনেয় থােকন, যাঁরা  া ণ পি ত তাঁরাও এ েলা 
অ েদর বেলন িক  মেন মেন হােসন আর জােনন আসেল এ েলা িকছুই নয়। এ েলা সাধারণ মা েষর 
জ , সাধারণ মা ষ এর বাইের িচ া করেত পােরনা। িহ ধেম  উ  আধ াি ক   ে  সাধকেক তার মূল 
িচ াশি েক  চত  স ার উপর  ক ীভূত করেত বলা হয়। িক  আমরা যতই উ  আধ াি ক তে র 
আেলাচনা কির না  কন আমােদর জড় স া  থেক িকছুেতই  বিরেয় আসেত পািরনা। আিম  য িকছু েণর 
জ  ভাবব এই  য জল এটাও  সই সূেয রই রি , এই  বাতল এটাও সূেয র রি , পাখা চলেছ এটাও সূেয র 
রি , যা িকছু পৃিথবীেত আেছ সব  সই সূেয  র রি ।  য সূেয র রি  আমােদর শরীের পড়েছ  সই রি ই 
 পা িরত হেয় এত িকছু ব র  প িনে , এটা আমােদর িচ ােতই আেস না। ঠা র এক জায়গায় বলেছন 
িযিন সি দান   চত   সখান  থেক এই জগৎ িক কের  বিরেয়েছ। একটা কােঠর টুকেরা িদেয় শরীের 
আঘাত করেল আমার ব াথা অ ভব হে ,  চত  স া এত কিঠন িক কের হেত পাের? ঠা রই আবার তার 
উ ের বলেছন –  কন হেব না, তা নাহেল তরল   া   থেক এই হাড়-মাংেসর জীবেদহ িক কের  তরী 
হে । ঠা র িনেজই    করেছন িনেজই আবার তার উ র িদে ন। এ েলা খুবই রহ ময়, যার জ  বলা 
হয়  বদা  অধ য়ণ করেত  গেল খুব কিঠন মেন হয়। আমােদর যত ধম   দশ ন আেছ তার মেধ   বদা  সব 
 থেক কিঠন। আর  বদা  দশ েনর কথা কখনই সহজ কের বলা যায় না।  যমিন জা ত,    ও  ষুি  এই 
অব া য় িবচােরর   ে  যখন   েক িনেয় িবচার করেত    কের তখন বলেব  ে  তুিমই কত  া তুিমই 
 ভা া তখনই আমােদর মাথা িঝ  িঝ   করেত    করেব। আবার যখন বলেব     যমন িমথ া, জা তটাও 
 তমনই িমথ া, এ েলােক যখন যুি  িবচার িদেয় িবে ষণ করেত    করেব তখন আমােদর মি   িনে জ 
হেয় িঝিমেয় পেড়, িকছুই ধারণা করেত পােরনা। একটা সীমা পয    িনেয়  নেব তারপর মি   িঝ    মের 
যায়।  

 

িক  যাঁরা আমােদর এই তাি ক দশ ন িদেয়  গেছন তাঁরা িক   কান যুি  তক   িদেয় বেলনিন, তাঁরা 
এই রকমিটই  দেখেছন। ঠা র যখন তারঁ উপলি  ও অ ভূিতর কথা বলেছন অেনেক অিব াস  লভ ম ব  
করােত িতিন বলেছন, আিম  তামােদর িক বলব, আিম  য এই রকমই  দেখিছ।  যটা  দেখেছন  সটােক িতিন 
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িক কের না কের  দেবন। ঠা রেক অেনেক িজে স করেতন আিম  কা    েপ তাঁর ধ ান করব? ঠা র 
বলেছন  য  কান  েপর ধ ান করেলই হল, হির, িশব, কালী  যটা  তামার ভােলা লােগ। িক  আমরা সবাই 
বিল আিম ধ ান কির। বলা হয়,  য যার ধ ান কের  স তাঁর স া পায়, আমরা  কউ ঠা েরর ধ ান করিছ, 
 কউ  ীমার ধ ান করিছ, িক   কউই আমরা ঠা েরর স া পাি  না আর  ীমার স াও পাি  না। তাহেল 
িন য়ই  কাথাও আমােদর ধ ান করার প িতগত  িট হে । এই  িটটা ধরা পেড় যােব যিদ আমরা বুঝেত 
পাির আমরা িকেসর ধ ান করিছ। আমরা বলিছ বেট আিম ঠা েরর ধ ান করিছ, িক  আসেল আমরা  কউই 
ঠা েরর ধ ান করিছ না, সবাই ঠা েরর ছিবর ধ ান কির, আর তা নাহেল আেরক ধাপ এিগেয় ঠা েরর মুিত  র 
ধ ান করিছ। িঠক িঠক ঠা েরর ধ ান যিদ  কউ কের িতন মােসর মেধ ই িতিন িস  প ুষ হেয় যােবন। এই 
সম া সব মেত, সব ধেম ই আেছ। মহ দ মুিত   পূজা িনেষধ কের িদেলন, িতিন িনেজর ছিবও রাখেত িদেলন 
না।  কন? সারা ভারত ধ ান কের যাে , ম ােনজেমে ট, ইি িনয়ািরংএর ইয়ং  ছেলেমেয়  থেক    কের 
সবাই ধ ান কের যাে , িক  তা সে ও এই  রব া  কন? কারণ হল  কউই ঠা েরর ধ ান কের না, ধ ান 
করেছ ঠা েরর ছিবর বা হ  ঠা েরর মুিত  র।  

 

ত  এই মে  িক বলেছ? হিরহরিবিধেবদ ং বেল  শেষ বলেছ  চত মীেড়, তুিম যাঁরই ধ ান কর না 
 কন, িতিন  য  চত    প  সই   েপর ধ ান করেব, আর আমরা ধ ান করিছ ছিব  েপর।  ীমার উি েক 
উ ৃিত িদেয় আমরা বলেত পাির ছায়া কায়া সমান। ছায়া কায়া সমান   ার দৃি েত। ঠা েরর সব িকছুেত 
 যমন   া  দখােত হয়  সইভােব ঠা েরর ছিবেকও   া  দখােত হেব। ছায়া আর কায়া সমান তখনই হেব 
যখন  ীক ৃ আর তাঁর ছিব এই  েটােক এক  বাধ হেব। িক  যখন  ীকৃে র ছিবর ধ ান করিছ তখন  সই 
ছিব  তা আমােক  কাথাও িনেয় যােব না, কারণ ছিব হল কাগেজর উপর আেলা আঁধােরর  খলা।  ক আমােক 
এিগেয় িনেয় যােব?  চত  স া এিগেয় িনেয় যায়। তাই  ীকৃে র  য  চত  স া,  ীকৃে র  য  কৃত   প 
 সইটােক ধ ান করেত বলা হে । ত ও তাই মূল জায়গােত আমােদর িনেয় িগেয় বলেছ ধ ান যখন করেব 
তখন তাঁর  চত  স ার ধ ান করেব।  াস,  াণায়ামািদ করার পর  য ধ ােনর কথা বলা হে ,  সই ধ ানটা 
হেব  চত  স ার ধ ান। এখােন  সই  চত  স ােক িক  িনরাকার বলা হে  না, হিরহরিবিধ, িশব  েপ 
করেত পাের বা িব ু  েপও করেত পাের তােত িকছু আেস যায় না। মূল কথা হল  চত   েপ ধ ান করেত 
হেব। কারণ  চতে র  কান ধরেণর িবকার থােক না। আমরা যখন  থম  থম ধ ােনর পেথ এেগাবার  চ া 
করিছ,  াথিমক অব ায় আমােদর মেন হওয়াটা  কান অ াভািবক নয়  য িশব আলাদা, িব ু আলাদা, আ া 
আলাদা।  

 

 সইজ  বলা হয়  ভদ দৃি  ধেম  র মেধ ই থােক। আমরা যতই ধম   সম েয়র কথা বিল না  কন, ধম   
সম য় বেল িকছু হয় না, হেত পােরনা। ধেম  ধেম   ভদ িচরিদনই থাকেব, মুসলমান মুসলমানই থাকেব, িহ  
িহ ই থাকেব। ঐক  ও সম য়  কাথায় হয়? আধ াি কতােত িগেয় এক হয়। যখন মুসলমান সাধনা কের 
কের  সই অব ায় িগেয়  দখেছ আ া ছাড়া িকছু  নই, আর িহ ও যখন ঐ অব ায় িগেয়  দখেছ সি দান  
ছাড়া িকছু  নই, এই িতিন ছাড়া িকছুই  নই অব ায়  পৗেঁছ  গল তখন  জনই এক জায়গােত  পৗঁেছ িগেয় 
িমেলিমেশ এক হেয়  গল। তখন আর সম েয়র কথাই ওেঠ না, তখন  তা এক হেয়  গল।  ামীজী সব  ধম   
সম েয়র ব াপাের বলেত চাইেছন তুিম  য পথ িদেয়ই যাও না  কন, তুিম  পৗছঁােব  সই চরম আধ াি ক 
স ােত। সম য়  যটা আেস  সটা সব সময়ই আেস আধ াি ক  ের, ধম  ীয়  ের কখনই সম য় হয় না। 
 জহাদী মুসলমান আর কাশীর  কান পি ত পর রেক কখনই  কান িদন বলেব না  য আিমও যা তুিমও তা। 
এক হেব ঐ একটা জায়গােতই িগেয়ই, িতিন ছাড়া িকছু  নই এই  বােধ। এই িতিনেক তুিম আ া বলছ, িক 
রামকৃ  বলছ, িক কালী বলছ, িক রাম বলছ তােত িকছু আেস যায় না। আিম বলিছ িতিন ছাড়া িকছু  নই, 
আপিন বলেছন িতিন ছাড়া িকছু  নই, এই িতিনর নামটু   ধু পা াে , তখন এটাই সম েয়র রা ায় আসেত 
পাের। িক  এটাই যখন ধেম র মেধ   নেম যােব তখন  ভদােভদ থাকেবই।  ামীজী তাই বারবার বেল িদে ন 
 তামােক িকছু  হণ করেত হেব না,  তামােক  মেন িনেত হেব। িক  ধম  ীয়  ের তুিমও যা আিমও তাই এটা 
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 কান িদনই হেব না। কারণ  তামার পথ আলাদা আমার পথ আলাদা,  তামার ভাব আলাদা আমার ভাব 
আলাদা। তেব তুিম  তামার ভাব িনেয় চল আমােকও আমার ভাব িনেয় চলেত দাও।  তামার ভাব ও পেথর 
 িত আিম  যমন   া রাখব তুিমও আমার পথ ও ভােবর  িত   া রাখেব, আমরা  কউ কা র  িত িবে ষ 
ভাব রাখব না। যখন আমরা আধ াি কতার ঐ  ের চেল যাব তখন  দখব তুিমও যা আিমও তাই। তুিম যাঁর 
ভজনা করিছেল আিমও তাঁরই ভজনা করিছলাম। এরপর  সই  র  থেক যখন আবার জাগিতক   ে   নেম 
আসব তখন আিম িহ ই থাকব তুিম মুসলমানই থাকেব, তেব আমরা জািন তুিম  যখােন  পৗেঁছছ আিমও 
 সইখােনই  পৗেঁছিছ। তখন  দেখ  কাথাও  কান িবেভদ  নই। তার আেগ পয    যতই আমরা বিল না  কন 
আমরা এক, ঈ র এক, এ েলা সব মুেখর কথাই  থেক যায়। ঈ র এক তখনই হয় যখন সাধনা কেরেছ।  

 

এখােন ঈ েরর কেয়কিট  বিশে  র কথা বলেছন।  যািগিভধ  ানগম   , িতিন  যাগীেদর কােছ ধ ােন 
 কািশত হন। এই ব াপারটা খুবই অ ধাবনেযাগ । আিম মেন করিছ যাঁর ধ ান করিছ, িশব, রাম, কালী বা 
কৃে র যাঁরই ধ ান কির না  কন িতিন আমার সামেন এেস সশরীের দাঁিড়েয় যােবন। িক  এরকমিট কখন হয় 
না। মা  ছেলেক বেল িদেয়েছ বেনর পথ িদেয় যাওয়ার সময় যিদ তুিম ভয় পাও তাহেল তুিম মধুসূদন 
দাদােক ডাকেব িতিন এেস  তামােক িনেয় যােবন।  ছেল ভয়  পেয় মধুসূদন দাদােক ডাকেতই মধুসূদন দাদা 
এেস হািজর হেয়  গেলন। এ েলা কািহনী, ঈ রীয় স ার িঠক িঠক  বাধ একমা  হয়  যািগিভধ  ানগম   । 
 যাগীেদর ধ ােনর মেধ ই িতিন িনেজর   পেক  কািশত কেরন,  যাগীেদর ধ ানেযােগই িতিন একমা  লভ । 
 ীমা বলেছন – ঈ রেক চম  চে  ঠা র আর নেরন ছাড়া  ক  দেখেছ? ঠা র, নেরন, রাখাল এনােদর আলাদা 
থাক। অ   যাগীরা ক ণ চম  চে   দখেত পােবন না।  কাথায়  দখেত পান? বলেছন  বােধ  বাধ কেরন। 
 যাগীর  য অ িন িহত  চত   সখােন িতিন  চতে র সােথ এক হেয় যান। এই একা   বাধটােকই বলা হয় 
ধ ানগম   , ধ ান ছাড়া এটা হয় না। ধ ােনর অব ােতই এই  বাধ হেব, আর যখন ঐ অব া  থেক  ফরত 
আেসন তখন িতিন এক অ  মা ষ হেয় িফের আেসন, এই অব াটা তার আর কখনই পাে  যােব না। িতিন 
যখন ইে  করেবন তখনই ধ ােনর গভীের আবার ঐ অব ায় চেল  যেত পারেবন।  যাগীরা যাঁরা এত উ  
অব ায় চেল যান, তাঁরাও কখনই চম  চে   দেখন না  য ঠা র সশরীের  চােখর সামেন ঘ ুের  বড়াে ন।  

 

এটা  যমন একটা তাঁর  বিশ  ,  তমিন তাঁর আেরকিট  বিশ   হল –  জননমরণভীিত ংিশ, 
অন কাল ধের মা ষ জ -মৃত ুর  িত একটা ভীিতেক পালন কের আসেছ, এই জ -মৃত ুর ভীিতেক িতিন 
নাশ কেরন। ঈ র দশ  ন না হেল এই ভীিত নাশ হয় না। ঠা রেক একজন ভ  বলেছ আমার আেরকবার 
জ  িনেত ভয়  নই। আমােদর  য আবার জ  হেত পাের এই  বাধটাই  নই। মা েষর  ভাবই এমন  য 
মা ষ তার  ঃেখর কথা, কে র  ৃিতেক মেন রাখেত পােরনা, ভােলা িজিনেষর  ৃিতটাই  থেক যায়। 
উেড়াজাহােজ কের যাওয়ার সময় একটা দূর   থেক নীেচর সব িকছুেক সমান মেন হয়। নীেচ নামেল  বাঝা 
যায়  কাথায় উঁচ ু কাথায় িনচু। িঠক  তমিন আমরা যখন  পছেনর িদেক তাকাই তখন িমি  িমি  মধুর ঘটনা 
 েলাই মেন আেস। িক  খুব গভীের যখন িচ া করেত  চ া কির তখন বা া বয়েসর ক  – বাবা-মার হােত 
মার খাওয়া,  ুেল িশ েকর  ব াঘাত, ব ুেদর হােত মার খাওয়া,  হন ক   নই  যটা মেন পড়েব না। 
তারপের  ুেল পাশ- ফেলর ভয়  থেক    কের কত রকেমর ভয়, আর বড় হেয়  িত া পাওয়ার   ে  ওই 
লড়াইেয়র িত  অিভ তা সব মেন পড়েব। জ   থেক এই কে র কথা মেন করেত পািরনা বেল আমরা বেল 
 ফিল জ  িনেত আিম ভয় পাইনা। আমরা আবার মৃত ুেকও ভয় পাইনা, কারণ আমরা মেন করিছ আমােদর 
কখন মৃতু  হেব না। সাধারণ অব ায় আমােদর মৃত ু ভয় থােক না, িক   নৗকা কের পার হওয়ার সময়  নৗকা 
যিদ একটু  লেত থােক তােতই সবাই অি র হেয় উঠেব িকংবা অ কার রা ায় যিদ  কউ আমার িপেঠ ছুির 
 ঠিকেয় ধের তখন  বাঝা যােব মৃত ু ভয় কােক বেল। প রাও মৃত ু ভেয় আতি ত হেয় থােক। আমরা মৃত ু 
ভয় বুঝেত পািরনা। আিম যিদ  জেন যাই, আজ সে    বলা আিম মারা যাব, তারপর আিম আর িকছু িক 
করেত পারব? মৃত ু  বাধটা, আিমও একিদন মারা যাব এই  বাধটা আমােদর থােক না, মৃতু র সময় যত কােছ 
এিগেয় আসেত থােক ততই তখন মৃত ু ভয়টা হেত    কের। যারা  চতনার  ের আরও উপের উেঠ  গেছ 
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তারা পুনজ  টােকও ভয় পায়। যখন মৃতু  ভেয়র মত আবার জ ােত হেব এটা  ভেবই  য আতি ত হেব, 
তখনই বলা  যেত পাের এবার  স মুি র িদেক এেগাে ।   েপর  ান হেয়  গেল তখন সম  ভয়  থেকই 
মু  হেয় যায়। তাই বলেছন, ভগবােনর  িত ভি  হেল িক লাভ হয়? জননমরণভীিত ংিশ, জ -মৃত ুর 
ভীিতটা ভগবােনর  িত ভি  হেল নাশ হেয় যায়।  

 

আর সি ৎ  পং, তাঁর   প হল িতিন সৎ আর িচৎ। এই  য  বাতল, এর  ভতের জল আেছ, 
আমরা বলিছ  বাতলটা আেছ, জল আেছ। এই  বাতল আর জেলর নাম আর  পেক যিদ সিরেয়  দওয়া হয় 
তখন অি মা  থাকেব।  বাতল আর জলেক যিদ িপওর এণািজ েত পাে  িদই, তাহেল িক বলব? এণািজ   
আেছ। অি র ব াপারটা  থেক যাে । িব ান এণািজ  পয    যাে , িক  অধ া  আরও এক ধাপ এিগেয় যায়। 
যখন এণািজ টাও চেল যােব তখন িক থাকেব? অি মা   । এই অি মা   , িজিনষটা আেছ, এটােক বলেছ সৎ। 
িযিন সৎ িতিনই িচৎ। কারণ িচৎ আর সৎ কখনই আলাদা হয় না। যখনই  কান িজিনেষর িচ া করা হয় তখন 
ঐ িজিনষটা আেছ বেলই িচ া করেত পারেছ। িচ া ভাবনা  যটাই হয়  সটা একটা সৎ িজিনষেক িনেয়ই হয়। 
অসৎ িজিনেষর কখন ক না হয় না। আর  যটাই সৎ, মােন আেছ  সটাই ক না সৃি  কের। ঈ র িযিন িতিন 
সৎ আর িচৎ, এটাই তাঁর   প। আমােদর এখনকার  য   প এটা সৎ ও িচৎ নয়। আিম এই  চয়াের বেস 
আিছ, আমার একটা নাম আেছ, কেয়ক বছর পর আিম বুেড়া হেয় জুবুথুবু হেয় যাব। তার মােন, আমার 
 পটা পিরবিত  ত হেয় যােব। আরও িকছু বছর পর আিম মের যাব আমার এই  দহটােক পুিড়েয়  দওয়া হেব। 
আিম আর থাকব না, তাই আিম সৎ হলাম না। মৃত ুর পর আিম আর থাকব না, থাকব িক  অ   েপ। 
ঈ েরর  প পা ায় না, কারণ িতিন সব সময়ই সৎ   প।  

 

 শেষ বলেছন সকলভুবনবীজং – এই   াে  যা িকছু আেছ িতিন হেলন সব িকছুর বীজ।  বদা  
বলেব িতিনই আেছন, এ েলা তাঁর   প। শা  মেত অথ াৎ ত  মেত এটা পাে  যায়।  বদা  আর তে  
এিট একিট বড় পাথ ক ।  বদা     ছাড়া সব িকছুেক বলেছ মায়া। মায়া মােন, নাম  েপর  ভদ, নাম  প 
সিরেয় িদেল  দখেব িতিন ছাড়া িকছু  নই। নাম আর  পটাই িমথ া। এই িমথ ােক বাদ িদেয়  দেল  দখেব 
তুিমও যা আিমও তা,  কাথাও  কান তফাৎ  নই। শি  মেত জগেতর  কান িকছুেকই এইভােব িমথ া বেল 
উিড়েয়  দেব না, এই সৃি  এেকবাের সত । আিম তুিম সবাই সত , আমার আর  তামার মেধ   য  ভদ 
 সটাও সত । আিম আর তুিম যিদ সিত ই আলাদা হই, তাহেল আমােদর সবারই একটা বীজ আেছ। এই 
বীজটা  ক? এখােন বলেছন সকলভুবনবীজং, সম  জগৎ, জগেতর সৃি , তার সব িকছুর বীজ িতিন। তাঁর 
 থেকই সব িকছু  বিরেয়েছ। এখােন আবার এক হেয়  গল।  বদা  মেত ঈ র ছাড়া িকছু  নই, ত  মেতও 
ঈ র ছাড়া িকছু  নই।  ধু তফাৎটা হল, ত  মেত এই জগৎ বীজ  থেক একটার পর একটা পরপর  বিরেয় 
আেস।  বদাে  মায়ার দ ণ সব িকছ ুহে  আর নাম ও  েপর  য িবেভদ এটা িমথ া। শি  মেত এই জগৎ 
পুেরাপুির বা িবক। আিম আর আপিন আলাদা, আমােদর  জেনর িববত  ন আলাদা হেব, আমােদর সাধনা 
আলাদা িক  আমােদর সবারই   প এক,  সই সি দান    প। ত  বলেছ  তামােক এই ভােব ঈ েরর 
িচ া করেত হেব।  

 

যখন বলা হল      চত মীেড়, আিম  সই  চতে র ধ ান করিছ  যখান  থেক সম  জগৎ 
 বিরেয়েছ। আর তাঁর মেধ  এই  ণ েলা  দখেত পাওয়া যায়। িতিন সম  জীেবর বীজ। তাঁর দশ ন হেল 
জ -মৃত ুর ভয় নাশ হেয় যায়। িতিন সৎ িচৎ   প। িতিনই  যাগীেদর ধ ানগম   ,  যাগীরা তাঁেক ধ ােনর 
গভীের  বােধ  বাধ কেরিছেলন। এই  য হিরহরিবিধেবদ ং, আমরা যাঁরই ধ ান কির না  কন আপি   নই, িক  
যখন ধ ান করেব তখন এইভােবই এক এক কের ধ ান করেত হয়।  ামীজী গ  বলেছন, আেলকজা ার 
একজন  যাগীেক বলেছ ‘ তামােক আমার  দেশ িনেয় যাব’।  যাগী বলেছ ‘আিম  কাথাও যাই না’। 
আেলকজা ার তাঁেক ভয়  দিখেয় বলেছন ‘তুিম আমার সােথ না  গেল  তামােক  কেট  ফলা হেব’।  যাগী 
তখন বলেছন ‘জীবেন তুিম এর  থেক বড় িমথ া কথা বেলািন’। মুসলমান ধেম  যাঁরা ফিকর িছেলন তা ঁেদরও 
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এই একই অব া হেয়িছল, মৃত ুেক তাঁরা ভয়  পেতন না। তাঁরাও  দখেতন আ া  থেকই সব িকছু  বিরেয়েছ, 
 সই সকলভুবনবীজং, একই কথা  ধু নামটা পাে  যায়। িক  ধ ােন  সই  চত েকই  বােধ  বাধ হয়।  

 

গীতার নবম, দশম ও একাদশ এই িতনেট অধ ােয় ধ ােনর িবষয় পাে  যায়,  সখােন   প িচ ন, 
 ণ িচ ন ও  প িচ ন এই িতন  কার ধ ােনর কথা বলা হেয়েছ। এর বাইের ঈ েরর একটা ত  আেছ। 
এখােন তে  তে র িদকটােক বলা হল। ঈ েরর িকছু িকছু  ণ আেছ,  যটা গীতার দশম অধ ােয় ভগবান 
বলেছন,  যখােন  যখােন     যা িকছু  দখেব  সটা আিম।  যমন   াতসামি  জা বী, নদীেদর মেধ      
হল গ া,  সটা আিম, আিমই জা বী। এই  য বলা হল আিম নদীেদর মেধ  জা বী, এটাও একটা ধ ােনর 
পথ। আর ঈ েরর  প িচ ন, ঈ েরর  প িক রকম, গীতার একাদশ অধ ােয় তার বণ না করা হেয়েছ। 
 ীরামকৃে র যখন ধ ান করা হেব তখনও িঠক এইভােবই ধ ােনর  ি য়ােক এিগেয় িনেত  যেত হেব।  থেম 
লীলা িচ ন। িক রকম লীলা িচ ন? ঠা র কামারপু ের আেছন িকংবা দি ণ েরর  সই  ছাট ঘের  ছা  
খাটিটেত বেস ভ েদর উপেদশ িদে ন। কামারপু ের এই এই কেরিছেলন, কাশীপুের এই কেরিছেলন। 
তারপর আেস  প িচ ন, ঠা রেক ছিবেত  যমনিট  দখিছ  সইভােব িতিন আমার  দেয়  জ ািতম য়  েপ 
িবরাজ কের আেছন।    বেল  দন িক  েপ তুিম ধ ান করেব।  য  কান একটা  েপর ধ ান করেলই  িবধা 
হয়। সব  থেক     হল  ণ িচ ন।  ামীজী রিচত ঠা েরর আরাি ক ভজেন  যভােব ঠা েরর বণ না করা 
হেয়েছ, এ েলাই ঠা েরর  ণাবলী। এই  ণ েলােক িনেয় িচ ন করাটাই  ণ িচ ন। সব  শেষ হল ত  
িচ ন।  ীরামকৃ  িঠক িঠক িক? শা  অধ য়ণ করা না থাকেল ত  িচ ন হয় না। গীতা, উপিনষদ, মহাভারত 
পড়েল  বাঝা যায় ঈ েরর ত টা িক।  

 

সাধারণ ভােব ধ ান এই িতন রকেমর হয় – লীলািচ ন,  পিচ ন আর ত িচ ন। ভাগবতািদ  ে র 
এত মাহা   এই কারেণই, এখােন ভগবােনর  ধুই লীলািচ ন করা হেয়েছ।  ণিচ ন অেনক সময় আলাদা 
কের  দখান হেলও এটা ত িচ েনর মেধ  পেড়।  েণর   ে  অেনক সময় পাথ  ক  থাকেত পাের িক  
ত িচ েন কখনই আলাদা হেব না। আ ার ত  আর  ীরামকৃে র ত  কখনই আলাদা হেব না, ত তঃ এক 
হেব।  ীরাম আর  ীকৃ  ত তঃ ক ণ আলাদা হেবন না। িক  লীলা,  প এই  েটা পাে  যােব।  ণও 
িকছু িকছু পাে  যােব। ধ ান এইভােবই করেত হেব।   

 

এরপর পূজাে া , কবচািদ পাঠ,  ণাম ম  আর  শেষ  িত।  এ েলা  বিশর ভাগই হল সাধনার অ  
িহসােব িকভােব পূজািদ করেত হয়। তেব আমরা  য  যখােন দী া িনেয়িছ আর    যােক  যভােব যা যা 
করেত বেল িদেয়েছন আমােদর  সই ভােবই করেত হেব। িক  মূল কথা এখােন  যটা বেল  দওয়া হেয়েছ 
 সটােক আধার কেরই সাধনার ল   িনধ ািরত করা হেয়েছ। এটােকই আধার কের সব ধ ান ম  করা হেয়েছ। 
ত  মূলতঃ শি  মেত সাধনা,  বদাে র সােথ  কাথাও িবেশষ িকছু তফাৎ  নই।  ধু  বদাে র মায়ার সং াটা 
তে  এেস পাে  যাে  আর সাধনার প িতটাও অ  রকম হেয় যায়। তে র  বিশর ভাগ অংশই সাধনিবিধ। 
ত  পুেরাপুির অ শীলন সােপ । আমােদর সাধনিবিধর িব ািরত আেলাচনােত যাওয়ার  কান  েয়াজন  নই। 
আমােদর উে   হল ত  দশ  ন িঠক িক বলেত চাইেছ জানা আর এর সােথ সােথ  বদা ,  ব ব ধারার সােথ 
তে র  কাথায় িমল  কাথায় অিমল  দখা। 

 

মানিসক পূজার  ণালী, জপ, জপ সমপ  ণ এবং বাি ক পূজা 
 ধ ােনর কথা বলার পর মানিসক পূজার কথা বলেছন। ধ ান করার পর ভি  ভােব অ ের তাঁর 
মানিসক পূজা করার কথা বলা হে । তারপর বিহরে র পূজা করেত হয়। মেন মেন পূজা করার পর ই েক 
আরিত করেব, সিত কােরর আরিত করেত বলেছন না। আরিতেত পাঁচিট  ব  লােগ, মেন মেন িচ া কের 
আরিত কের ওই পাঁচিট  ব েক িনেবদন করেত বলেছন। এই পাঁচিট  ব  পাচঁিট ত েক আধার কের  তীক 
 েপ ঈ রেক আরাধনা করা হয়। এই পাচঁিট ত  হল – আকাশ, বায়,ু  তজ, জল ও পৃি । ধ ােনর পর এই 
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পাঁচিট ত  িদেয় পূজা করা হয়। আরিতেত  থেম প   দীপ িনেয় আরিত করা হয়। শে র মেধ  জল িদেয় 
আরাধনা করা হে , এটা হল জল তে র  তীক। শে র জল িদেয় আরিত করার পর ব  িদেয় আরিত করা 
হয়। ব  হল আকাশ তে র  তীক। রামকৃ  মঠ িমশেনর পর রােত এইভােবই করা হয়। তে  এটােক 
একটু পাে  িদেয়েছ।   ল িদেয়  য ধুপধুেনা  দওয়া হয় এটােক এখােন গ  ত  মােন পৃি  ত  বলেছন। 
আর ফুল িদেয় আরিত করা মােন, ফুল হল আকাশ ত ।  গ  অেনক সময় চ ন িদেয়ও  বাঝান হয়। ধূপ 
হল বায়ুত , দীপ অি ত ,   ল হল পৃি ত । আর মেন মেন  য  নেবদ   দওয়া হে   সটােক বলেছন 
জলত । চামর িদেয় ব জন করা হল বায়ুত । 

 

 মূল কথা হল আিম যাঁর ধ ান করিছ তারঁ  থেকই সব িকছু  বিরেয়েছ।  য িজিনষ েলা  বিরেয়েছ  সই 
িজিনষ িদেয়ই তাঁেক আবার পূজা করা হে । যা িকছু তাঁর কাছ  থেক এেসেছ সব    িদেয় তাঁেক অপ  ণ করা 
হে । মানিসক পূজার পর জপ করেত হেব। কত জপ করেত হেব? এইটাই আসল সাধনা। জেপর সংখ ার 
 কান সীমা  নই। যত পারা যােব তত জপ করেত হেব, হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার, যত পারা যায় তত 
জপ করেত হেব। জপ করার পর সমপ  ণ করেত হেব – তেতা জ া মহাম ং মনসা সাধেকা মঃ। সমপ   
  েণ প াৎ বিহঃপূজাং সমারেভৎ।।৩/৫৩। মেন মেন   দ  মহাম  জপ করার পর জেপর ফল পর ে  
সমপ  ণ করার পর বাি ক পূজা    করেত হেব। ভি শাে র এটা মূল  বিশ  , আিম যা িকছু অজ ন করলাম 
আিম তা ঈ েরর কােছ সমপ  ণ কের িদলাম। এেত ভি  বৃি  হয়। গীতােতও ভগবান বলেছন – যৎকেরািষ 
যদ ািস য ুেহািষ দদািস যৎ। যৎতপ িস  কৗে য় তৎ  ষ   মদপ ণ  ।।৯/২৭। তুিম যা িকছু করছ,  যটা খা , যা 
অজ ন করছ, তপ া যা করছ, য  করছ, দান করছ, সব আমােক অপ  ণ কের দাও। এখােনও তাই বলা 
হে  তুিম  য সাধনা করেল, তপ া করেল, জপ করেল তার সব ফল তুিম পর ে  সমপ ণ কের দাও। 

 

 এইসব করার পর বাি ক পূজা করেত বলা হে । বাি ক পূজা হেয় যাওয়ার পর মহািনব  াণত  
বইেত একটা বড়   া   দওয়া আেছ  সটােক পাঠ করেত বলা হে । ইদািনং কােল যত সাধনা করা হেয় 
তােত বাি ক পূজা আেগ কের  নওয়া হয়। িক  ত  মেত সব  থেক ভাল হল আসেন বেস  থেম  াস, 
 াণায়ামািদ কর, তারপর   র ধ ান কর,   র ধ ােনর পের ইে র ধ ান কর। ইে র ধ ান করার পর সব 
িকছু অপ  ণ কের জপ করেত হেব। জপ হেয় যাওয়ার পর সে  সে  আসন  থেক উেঠ আসেত িনেষধ করা 
হে । কারণ এত ণ মন একটা অ  জগেত িছল, সে  সে  জাগিতক কােজ যােত না জিড়েয় পেড় তাই 
ধােপ ধােপ মনটােক নামাবার জ  বলা হে  এবার বাি ক পূজা কর।  বলুড় মেঠর দূগ াপূজা যিদ ভােলা 
কের ল   করা হয় তাহেল  দখা যােব এখােনও িঠক এই প িতেতই পূজা করা হে । িক  যখন  কান 
সাব  জনীন পূজা থােক  সখােন একশ আট জেপ  বিশ কের না। দূগ াপূজািদেত বাি ক পূজােকই  বিশ     
 দওয়া হয় বেল এই মানস পূজা  বিশ করা যায় না। িক  সাধক যখন সাধনা করেছ তখন  স জপটাই  বিশ 
কের। 

 

 এখােন  য   া টা  দওয়া হেয়েছ এটা মূলতঃ  ণিচ ন করার জ । তেব যারা  য মেত দী ািদ 
িনেয়েছন তাঁরা  স মেতর   া ািদ পাঠ করেবন, সবার জ  এক   া  হেত পােরনা। িক  এখােন  থম 
  াে  বলেছন ও ঁনমে  সেত সব েলাকা য়ায় নমে  িচেত িব  পা কায়। নেমাহৈ তত ায় মুি  দায় 
নেমা   েণ ব ািপেন িন  ণায়।।৩/৫৯। আিম  সই সৎেক  ণাম করিছ িযিন সব  েলােকর আ য়। ঈ র িযিন, 
িতিন জগেতর যা িকছু আেছ সব িকছুর আ য়, আিম তাঁর ধ ান করিছ। এখােন ভােলা কের  খয়াল রাখেত 
হেব  য  ীরামক ৃ দি েণ ের সাধনা করেতন এখােন  সই  ীরামকৃে র ধ ান করা হে  না।  য  ীরামক ৃ 
সম  িবে র আ য় তাঁর ধ ান করার কথা বলা হে ।  চত  সাধনা এটাই। নমে  িচেত িব  পা কায়, 
জড়,  চতন, িনজ ীব, জীব যা িকছু জগেত আেছ িতিনই সব িকছুর  ভতের আেছন, সব িকছু তাঁরই িবিভ  
 েপর  কাশ। নেমাহৈ ত ায় মুি  দায়, িতিন অৈ ত ত , িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। আর িতিনই 
মুি  দায়, আমার এই  বাধ আেছ  য িতিনই মুি   দান কেরন।  ঘার  বদা ীরা ঈ েকরই মােন না,  যখােন 
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ঈ রেকই মানা হয় না  সখােন মুি   দােনর  কান   ই হয় না। ত  মেত, ভি  মেত এেস এটা পাে  
যায়। 

 

   া  পােঠর পর পূজািবিধ স ে  বলেছ। পূজািবিধর মেধ  আেছ কবচ। ত  মেতর সাধকরা মেন 
কের বাইেরর অ ভ শি  সব সময় তার সাধনায় িব  সৃি  করেত চাইেছ। এই িব েক আটকবার জ  সাধক 
শরীেরর িবিভ  অ - ত ে  হাত  রেখ নানা রকেমর মে া ারণ কের। কবচ ম  পাঠ করার পর পূজািদ সব 
স   হেয় যাওয়ার পর  ণাম করার িবিধ।  ণাম ম ও খুব   র – ও ঁ নমে  পরমং   নমে  
পরমা েন। িন  ণায় নম ভ ং স পায় নেমা নমঃ।।৩/৭৪। তুিম পরম  ,  তামােক নম ার। তুিম 
পরমা া,  তামােক নম ার। তুিম  ণাতীত,  তামােক নম ার। তুিম সৎ  প,  তামােক পুনঃপুন নম ার। 
িহ  ধেম  যত মত ও পথ আেছ সব মেতই একই কথা ঘ ুের ঘ ুের আসেব। নমে  পরমং  , িযিন  শষ কথা, 
িযিন     তাঁেক আিম  ণাম করিছ, তাঁেক ছাড়া আর কাউেক  ণাম করিছ না। ই ািদ  দবতােদর আমরা 
 ণাম করিছ না, আসেল ই ািদ  দবতােদর  ণাম করার মাধ েম িযিন পরম  ,  শষ কথা িযিন, তাঁেকই 
 ণাম করা হয়। নমে  পরমা েন, িযিন আ ারও আ া তাঁেকই  ণাম করিছ। িযিন িন  ণ তাঁেকই  ণাম 
করিছ, িন  ণায় নম ভ ং। আর িতিন স পায় নেমা নমঃ, িতিন সৎ   প। একিদেক বলিছ িতিন িন  ণ, িন  ণ 
বলেল মেন হেত পাের িতিন  নই। না, িতিন আেছন।  ণ বলেত  বাঝায়,  যমন এই  বাতেলর রঙ সবুজ, 
এটা  বাতেলর  ণ। জেলরও একটা  ণ আেছ, জেলর শীতলতা  দান করাটা জেলর  ণ। অি র একটা ধম   
বা  ণ আেছ। তাঁর এই ধরেণর  কান  ণ  নই। আমােদর ধারণা হেত পাের  য িজিনষটা  নই  সই 
িজিনষটাও িন  ণ। না, িতিন  নই বলা যােব না, িতিন আেছন। এটাই তাঁর সৎ  প, তাই বলেছন স পায় 
নেমা নমঃ। সাধক সাধনা করেত করেত তাঁর মেধ  একটা অব া আেস, যখন এ েলা আে  আে  জা ত 
হেত    কের। তখন মেন হয় তাঁর স ে   য কথা েলা বলা হেয়েছ এ েলা িঠকই বলা হেয়েছ। 

 

ভাব ি র  য়াস 

 এরপর বলেছন বািচকং কািয়কং বািপ মানসং বা যথামিত। আরাধেন পেরশ  
ভাব ি িবধীয়েত।। ৩/৭৫। এই পরম ে র আরাধনা বািচক, মােন শ  িদেয়, কািয়ক, মােন শরীর িদেয় বা 
মানিসক অথ  াৎ মন িদেয় যতটা পারেব করেব। এই ভােব আরাধনা কের  তামার ভাব ি  করেব। গীতােতও 
এই ভাব ি র কথা অেনকবার বলা হেয়েছ – ভাবসং ি িরেত  তৎ তেপা মানসমুচ েত। সাধনা করার, 
তপ া করার মূল উে   হল ভাবসং ি ।  য  কান সাধনাই  হাক না  কন, আিম ইসলাম মেত সাধনা 
করিছ, িক  ী ান মেত সাধনা করিছ,   ত মেত, িক অৈ ত মেত,  য মেতই সাধনা কির না  কন তােত িকছু 
আেস যায় না। সাধনা মােন একটাই ভাব ি । আমরা সব সময়ই  কান না  কান একটা ভাবেক আ য় কের 
থািক। আিম শরীর, আিম মন, আিম আমার অহ ােরর সােথ জিড়েয় আিছ, এটাই আমার ভাব, তেব অ   
ভাব। আিম  য ঈ েরর িদেক,  চতে র িদেক এেগাি , এই  য ভাব ি  হে , এই ভাব ি  িকভােব হয়? 
ঈ েরর যখন আরাধনা করা হয়। আিম মুখ িদেয় উৈ ঃ ের যত শা  পাঠ করিছ, আিম শরীর িদেয় যত 
তীথ  ািদ করিছ, ফ ুল তুলিছ, চ ন ঘষিছ আর মন িদেয় যত পূেজা করিছ, এ েলা করেত করেত ধীের ধীের 
আমার ভাব ি  হেত থােক।  কউ যিদ    কের এত এত স  াসী আেছ, এত িদন ধের স  াসী  থেক এেদর 
হেয়েছটা িক? িকছুই হে  না এটা িক কখন স ব! তখন বলেত হয় ভাব ি  হে । একজন ক ু টার 
ইি িনয়ার যিদ অমরনাথ যা ী একজন স  াসীেক বেল আিম এই ক ু টার লাইেন পেনর বছর ধের কাজ 
কের ক ু টােরর  কাথায় িক হে , িক হে  না, িক  থেক িক হে  সব বেল িদেত পাির, এখন ক ু টার 
আমার কথা মত চেল আর আপিন  িড় বছর ভগবােনর লাইেন আেছন এেত আপনার ভগবােনর স ে  িক 
লাভ হেয়েছ? আপনার কথা িক ভগবান  নেছন? আপিন অমরনােথ িশেবর দশ েন যাে ন, খুব ভােলা। আপিন 
িশেবর কােছ একট ু  াথ  না করেবন যােত কা ীের একটু শাি  হয়, আমরা এখােন খুব সম ায় আেছ। 
স  াসী এই ক ু টার ইি িনয়ারেক এই  ে র িক উ র  দেব! এই ধরেণর সাধারণ  লােকরা যখন    কের 
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মা ষ  য এত ঈ েরর কােছ  াথ  না করেছ, পূেজা করেছ এেত িক হে ? এর একটাই উ র হয়, এেদর 
সবার ভাব ি  হে । আমরা অেনকেক  দেখ বিল  লাকিট একিদেক মি ের িগেয়  াথ  না কের অ  িদেক 
 নাংরা কাজ কের। আসেল তা নয়।  াথ না করেত করেত তার ভাব ি  হেত থােক। ভাব ি  হেত হেত হঠাৎ 
একিদন তার মেন হেব, আিম এ েলা িক করিছ। সব  ফেল িদেয় তখন  স ঈ েরর পেথ  বিরেয় যায়। এই 
ধরেণর  পা র সব ধেম ই হয়।  

 

একটা বয়েসর পর মা েষর আর িকছুই পাওয়ার থােক না, িকছু করারও থােক না। স ােনর  িত 
কত  ব  করা  শষ হেয়  গেছ, সংসােরর  িত আর  কান দায়  নই। এখন  স িক করেব? িকছু মা ষ আেছ 
যারা সামা  অেথ র ব ব া কের সংসার  থেক আলাদা হেয় একটা  ছা  আ ানা কের থােক আর সারািদন 
জপ ধ ান কের কািটেয় িদে । এটা সব ধেম ই  দখা যায়, এটাই বাণ  ী। জীবেনর আর িক আেছ, িকছুই 
 নই এ েলা যিদ আেগ থাকেত িবচার করা না হেয় থােক তাহেল এই ভাব  কান িদন দঢ়ৃ হেয়  ভতের 
জাগেব না। এখন একমা  কাজ হল, এই ভাব ি  কের এিগেয় যাওয়া। একট ুযিদ  কউ সংসাের জিড়েয় 
থােক তাহেল ঐ একটু  থেক  স পুেরাটাই সংসাের জিড়েয় পড়েব। চাকির  থেক অবসর  নওয়ার পরও মা ষ 
িনেজেক কাজ  থেক  িটেয় আনেত পােরনা, আবার নতুন নতুন কােজর স ােন  নেম পেড়। িতিরশ বছর ধের 
কাজ কের এেসেছ, আর কত কাজ করেব! িক  পাের না, কারণ এেদর ভাব ি   নই। ভাব ি   নই বেল 
সংসােরর কাজ এেদর  টেন িনেয় সংসাের জিড়েয় রাখেছ।  সইজ  আে  আে  িনেজর  দনি ন  িটনটা 
পাে   ফলেত হয়।  য কেরই  হাক সকােল চার ঘ টা, িবেকেল চার ঘ টা সাধন-ভজেন িনেজেক  ছেড় িদেত 
হেব, সবাইেক বেল িদেত হেব আমােক আর এই সময় পাওয়া যােব না। এটাই এখােন বলা হে , এই 
ভাব ি র জ  বািচক, কািয়ক ও মানিসক এই িতন িদক  থেক  নেম পড়েত হেব।  

 

 ভাব ি র জ  এখােন বলেছন পূজেন পরেমশ  নাবাহনিবসজ েন। সব   সব কােলষু 
সাধেয়    সাধন  ।।৩/৭৭। সব সময়, সব জায়গায়   সাধন করার  চ া কের যােব। এই পরম ে র 
পূজার  কান আবাহনও  নই িবসজ  নও  নই। সকাল িবেকল একশ আটবার জপ করার কথা এখােন বলা হে  
না। সব   , তুিম  যখােনই থাক না  কন,  ান করেত বাথ েম ঢুেকছ  সখােনও সাধনা করেব, মি ের  গছ 
 সখােনও করেব। আর সব  কােলষু, সকােল  হাক, িবকােল  হাক,  পুের  হাক, গভীর রাে   হাক, সব সময় 
সব   কােল এটাই করেব।  

 

পর ে  অিপ  ত ব র মাহা   

 যখন এইভােব    িচ ন িনেয় সব সময় থাকেছ, তখন িক হয়? িশব বলেছন – গ ােতােয় 
িশলােদৗ চ  ৃ েদােষাহিপ বত েত। পর  ািপ েত  েব   ৃ া ৃ ং ন িবদ েত।।৩/৮০। গ াজল সব 
িকছুেক    কের, তােতও িক   শ েদাষ হয়। গ াজেলর পাে    র যিদ মুখ িদেয়  দয় বা চ াল যিদ 
ছুঁেয়  দয় গ াজলটা অ   হেয় যায়। নারায়ণশীলা অত পিব  িক  এরও  ি  অ ি  হয়।  য বািড়েত 
শাল াম শীলাপূেজা হয়,  সই বািড়েত কা র মৃত ু বা জ  হেল বািড়েত অেশৗচ পালন করেত হয় তখন 
বািড়র  লােকরা শাল াম শীলার পূজা করেত পােরনা, যােদর অেশৗচ হয়িন তােদর িদেয় পূজা করান হয়। 
িক  পর  ািপ  েত  েব    ৃা  ৃং ন িবদ েত,  য  কান িজিনষেক যিদ পর ে  অপ  ণ কের  দওয়া হয় 
তখন তার আর  কান  শ    দাষ থােক না। ঠা র কথামৃেত ক ৃিকেশােরর স ে  বলেছন – ক ৃিকেশার 
কাশী বৃ াবেন তীথ ািদ করেত  গেছ। এক জায়গায় ক ৃিকেশােরর  ত া  পেয়েছ, একজেনর কােছ জল 
চাইেছ।  স বলেছ আিম নীচ জািত। ক ৃিকেশার বলেছ ‘তুই বল িশব িশব’। নীচ জািত    হেয়  গল, তার 
জলটাও    হেয়  গল। ঠা র বলেছন, ক ৃিকেশােরর িক িব াস, অত আচাির  া ণ  সও িকনা নীচ জািত 
িশব িশব বলােত তার হােত জল  খল। এটা একটা ভাব। এই ভাবটা একমা  মুসলমানেদর মেধ  খুব দঢ়ৃ 
ভােব  দখা যায়। তুিম  যখান  থেকই এেস থাক, একবার যিদ তুিম কলমা পেড় নাও তাহেল আমার আর 
 তামার মেধ   কান তফাৎ থাকেব না। এই  ছাঁয়াছুিয়র ব পারটা িহ েদর মেধ ই  বিশ। যিদও ত  এত কের 
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বলেছ িক  এই  ছাঁয়াছুিয়র ব াপার িহ েদর  ভতর  থেক যাবার নয়।  ামীজী যখন  বলুড় মঠ  াপনা 
করেলন তখন এখােন অেনক সাঁওতালীরা কাজ করত।  ামীজীর একবার খুব ইে  হল সাঁওতালেদর একিদন 
 পটভের খাওয়ােবন। সাঁওতালরা বেল িদল, আমােদর ভােতর িকছু িদও না,  তামােদর  ছাঁয়া  খেল আমােদর 
সমাজচু ত হেয়  যেত হেব। মােন  বাঝােত চাইেছ,  তামরা হেল স  াসী,  তামােদর িক জাত  সটাই জানা 
 নই। ভাবা যায়!  ামীজীেক জােতর নােম  হয় করেছ। কারা করেছ? সাঁওতালরা, যারা মািট কাটেছ, আর 
 ামীজীর মত জগ    খাওয়ােত চাইেছন! তাঁেক বলেছ  তামােদর  ছাঁয়া আমরা িক  খাব না।  শেষ তােদর 
পুির-সি  খাওয়ান হল, এটােত  দাষ লাগেব না। এই হল ভারতবষ । িমসাইল, ক ু টােরর যুেগ এেসও 
ভারেত এর িকছুই পা ায়িন।  

 

 যাই  হাক, এখােন ত  বেল িদে । তুিম যিদ িনেজেক আধ াি ক  ের উ ীত করেত চাও আর 
 তামার মেন যিদ  কান িকছুর ব াপাের খুঁতখঁুত থােক, শ া হয় তখন তুিম সব িকছু পর ে  অিপ  ত কের 
দাও তখন  তামার মেন  কান শ া থাকেব না, কারণ যিদ  কান  দাষ  থেক থােক তাহেল পর ে  অিপ  ত 
করার সােথ সােথ সব  দাষ  কেট যােব। প ং বািপ ন প ং বা মে ণােনন মি ত  । সাধেকা   সাৎ 
কৃ া ভ ুীয়াৎ  জৈনঃ সহ।।৩/৮১।  য  কান  ব   সটা রা া করাই  হাক আর রা া করা নাই  হাক, অথ  াৎ 
ফলমূল  হাক বা রা া করা অ   হাক যিদ একবার ও ঁসি েদকং    এই মে  অিভমি ত কের  দওয়া হয় 
তখন সব িকছুই  হণ করা যায়। পরমহংস স দােয়র  কান িনেষধ থােক না,  য যা িকছু  দেব  সটা  খেত 
তাঁেদর  কান আপি  থােক না। এইসব কারেণ অেনেক মহািনব  াণতে র সমােলাচনা কেরন। অেনেক মেন 
কেরন রাজা রামেমাহন রােয়র  ভাব এই মহািনব  াণতে  পেড়িছল, তাঁরা বেলন হিরহরান  ও রাজা রামেমাহন 
রােয়র মত িঠক িঠক িহ  মত নয়। িক  আ েয  র ব াপার এটাই  য ঠা েরর সমেয় এেস িঠক এই 
 ছাঁয়াছািয়র ব াপারটা আে  আে  পাে   গেছ। পরমহংস স দােয়র কােছ  তা এ েলা  কান ব াপারই নয়, 
যা পােব  সটােক  ে  অপ  ণ কের  দওয়া হেয়  গেল আর  কান  দাষ থােক না। 

 

না  বণ িবচােরাহি   নাি  ািদিবেবচন  । ন কালিনয়েমাহপ    শৗচােশৗচং তৈথব চ।।৩/৮২। 
এরপর আরও পির ার কের বেল িদে ন,   -িনেবিদত মহা সাদ  ভাজেন  কান জািতিবচার  নই, 
উি  ািদরও িবচার  নই, সাধক মহা সাদ  েপ যা পােব সবই  ভাজন কের িনেত পারেব। উি ে র মেধ  
 েটা ব াপার থােক একটা  শৗচ আর ি তীয় ত া া।  শৗচটা আিম ঈ রেক অপ  ণ কের কািটেয় িদেত পাির। 
 কউ  ছালা খাি ল, আমার খুব িখেদ  পেয়  গেছ। তােক বললাম ভাই  তামার  থেক  েটা  ছালা দাও।  স 
বলল এটােতা আমার মুেখর এেঁটা হেয়  গেছ। তােত আমার িকছু হেব না। আিম তার  থেক িনেয়   া ভি র 
সােথ ঈ ের অপ  ণ কের িদলাম, সে  সে  ওখােনই  শৗেচর ব াপারটা িমেট যােব, এরপর ওটা  খেয়  নওয়া 
যায়। িক  ঐ  লাকটা  য  ছালা খাি ল তার সােথ তার ত া াটা  লেগ  গেছ। ত া া যু  হওয়ার জ  
সাধারণ অব ায় কখনই ওই  ছালা খাওয়া উিচৎ হেব না। বলা হয়  সাদ কখন উি   হয় না, কারণ ঈ রেক 
অপ  ণ করা হেয়েছ।  

 

 ত  সাধক সাধনার সময় িঠক িঠক ভােব  কান িকছু যখন ঈ েরর উে ে  অপ  ণ কের  দওয়া হেয় 
যায়, তারপর  সটা চ াল মুখ িদক, িক   ের এেস মুখ লাগাক তােত কখনই  কান  দাষ লাগেব না। যিদ 
 া ীচজাতীয়   অ ং   িণ ভািবত  । তদ ং   ৈণ  া    অিপ  বদা পারৈগঃ।।৩/৯১। যিদ  কান নীচ 
জািত, চ াল, শূে র অ    ািপ  ত হয়, তাহেল  সই অ   বদ   া ণেকও  হণ করেত হেব। যিদ  হণ না 
কের তাহেল তােত তার  সাদেক অবেহলা করার পাপ হেব। জািতেভেদা ন কত ব ঃ  সােদ পরমা নঃ। 
 যাহ  বুি ং   েত স মহাপাতকী ভেবৎ।।৩/৯২। পরমা ার  সােদ কখন জািতেভদ করেব না। 
মহা সােদ  য ব ি র অ    বাধ হেব  স মহাপাতকী। তার মােন ঈ েরর  িত  তামার িবে ষ ভাব এেস 
 গেছ। ত  এইভােব  গাঁড়া িহ েদর অেনক   থা  েলােক  ভেঙ িদেয়েছ।  সােদর অ ভাগ বেলও িকছু হয় 
না। 
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  ম  সাধেকর কিতপয় আবি ক  ণাবলী 
 এরপর সাধেকর িকছু িকছু আবি ক  ণাবলীর কথা বলা হে ।  য ত  মেত সাধন করেত চাইেছ 
তার িক িক  ণ থাকেত হেব। যারা   মে  সাধন করেছ তােদর  কান ভােব  কান পাপ লােগ না, এমন িক 
তােদর অপিব  কম  ও পিব  হেয় যায়, আর  কান রকম আচােরই অথ  াৎ  বদাচার,  ব বাচার,  শবাচার 
ইত ািদ  কান আচােরই ব  থাকেত হয় না। তেব সাধেকর মেধ  িকছু  ণ থাকেত হেব,  যমন বলেছন 
অি    ধেম  মেহিশ  াৎ সত বাদী িজেতি য়ঃ। পেরাপকারিনরেতা িনিব কারঃ সদাশয়ঃ।। 
মাৎসায  হীেনাহদ ী চ দয়াবা     মানসঃ। মাতািপে াঃ  ীিতকারী তেয়াঃ  সবনতৎপরঃ।।৩/৯৯-১০০। 
  ম  সাধকেক (১) সত বাদী হেত হেব। (২) িজেতি য় হেবন। (৩) পেরাপকাির হেবন। (৪) িনিব  কার, 
 কান িকছুেত সাধেকর মন চ ল হেব না। (৫) সদাশয়ঃ, সাধেকর সাধু  ভাব হেব। (৬) মাৎসয   হীন,  কান 
ধরেণর িহংসা ভাব থাকেব না। (৭) অদ ী, িনেজেক জািহর করেত যােব না, আিম অমুক, আিম কত বড় 
সাধক। (৮) দয়াবা  , সব  ভূেত দয়া থাকেব। (৯)   মানসঃ, মন    হেব, মেনর মেধ   কান রকম ছল-কপট 
থাকেব না। আর (১০) মাতািপে াঃ  সবনতৎপরঃ, মা-বাবা  িত ি য়কারী ও তাঁেদর  সবায় সব সময় তৎপর 
হেত হেব। এরপর সাধেকর আরও িকছু আবি ক  েণর কথা বলা হে  –   ে াতা   ম া 
  াে ষণমানসঃ। যতা া দৃঢ়বুি ঃ  াৎ সা া   ে িত ভাবয়  ।।৩/১০১। (১১)   ে াতা, ঈ েরর 
িবষয়ক  স  ছাড়া অ   কান কথা  নেব না। (১১)   ম া, মেন মেন সব সময়  ে র বা ঈ েরর িচ া 
করেব। (১২)   াে ষণমানসঃ, সাধেকর মন যখন এমিন ঘুরঘুর করেছ তখনও   েক িনেয়ই িচ া কের 
যাে  আর যখন  কান িদেক মন যাে  না তখন সেচতন ভােব  ধু  ে র অে ষণ কের যাে । যখন কথা 
 নেব ঈ রীয় কথাই  নেব, যখন মন ঘুের  বড়াে  তখন ঈ রীয় িবষেয়ই মন ঘ ুরেব আর যখন িচ া-ভাবনা 
করেব তখন ঈ েরর িচ া-ভাবনাই করেব, ঈ েরর বাইের িকছু করেব না। এইভােব অেনক  েণর কথা বেল 
যাে ন। 

 

 ন িমথ াভাষণং  য  াৎ ন পরািন িচ ন  । পর ীগমনৈ ব   ম ী িবব  েয়ৎ।।৩/১০২। তুিম 
কখন িমথ া ভাষণ করেব না, একিদেক তুম জপ কের যা  অ  িদেক িমথ া কথা বলছ, এরকমিট কখনই 
করেব না। অপেরর অিন  িচ া কখন করেব না। অিন  কথার অথ  িক বলেছ? আিম চাইিছ না এই ধরেণর 
িকছু আমার সে   হাক, অপেরর   ে ও  সই ধরেণর যােত িকছু না হয়  দখেত হেব। আিম চাইিছ না 
আমােক  কউ ঠকাক, আিমও তাই কাউেক ঠকাব না। পর ীগমনৈ ব, পর ীেত গমন স ূণ  ভােব িনিষ , 
িচ ােতই আসেত িদেত  নই। সাধেকর এই িতনেট িবষেয় খুব ভােলা কের নজর রাখেত হেব – িমথ া কথা 
বলেব না, অপেরর অিন  িচ া করেব না আর পর ী গমন করেব না। 

 

 তৎসিদিত বেদে িব  ারে  সব কম  ণাম।   াপ  ণম  বাক ং পানেভাজনকম  েণাঃ।।৩/১০৩। 
যখনই  কান কাজ    করেব  থেম ‘ও ঁতৎসৎ’ এই বাক  উ ারণ কের    করেব। গীতােতও িঠক একই 
কথা বলা হেয়েছ,  য  কান কাজ    করার আেগ বলেব ও ঁতৎসৎ।  কান িকছু খাওয়া-দাওয়ার সময় ‘ওঁ 
  াপ  ণম ’ বেল  ভাজন    করেব। যা িকছু  ভাজন করা হে  সব িকছু আ ােত অথ  াৎ  ে  আ িত  েপ 
অপ  ণ করা হে । খুব    পূণ  হল  যেনাপােয়ন মত  ানাং  লাকযা া  িস  িত। তেদব কায  ং   ৈ -
িরদং ধম  ং সনাতন  ।।৩/১০৪। িনেজর যােত ভােলা হয় তার জ  জগেতর সবাই কত িক কাজ কের যাে , 
িক  যাঁরা     পু ষ বা যাঁরা এই পেথর পিথক, তাঁেদর একমা  কাজ হল অপেরর ম ল সাধন করা। 
 ামীজী তাই রামক ৃ মঠ ও িমশেনর সামেন উে    রেখ িদেলন – আ েনােমা াথ  ং জগি তায় চ। 
জগেতর িহেতর জ   য  েচ া করা হে  এেতই তাঁর অ িন িহত শি র িবকাশ হয়। সাধারণ মা েষর সম  
 েচ া  লাকযা ােতই  শষ হেয় যায়, তােদর িনেজর জীবন চালােতই সম  শি  িনঃেশিষত হয় যাে । িক  
যাঁরা আধ াি ক পেথর পিথক, যাঁরা ম  সাধন করেছন তাঁেদর জ  তা নয়। অপেরর  সবা করাটাই তাঁেদর 
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মূল উে  । তে   থেমই বেল  দওয়া হেয়েছ সাধক যিদ জগেতর  খ  পেত চায়  স  সই  খ পােব। 
সাধক যিদ চায় পরমাথ   সাধন তাহেল তার তাও হেব। যিদ সাধক উ তম অব া লাভ করেত ই ুক হয় 
তাহেল তােক এই কেয়কিট  ণেক অজ ন করেত হেব। তার মেধ  একটা    পূণ  হল, সাধারণ মা ষ  য 
উৎসাহ িনেয় িনেজর  ােথ  র জ  কাজ কের, সাধক ঐ একই উৎসাহ িনেয় পেরর ম েলর জ  কাজ করেব। 

 

 এরপের বলেছন, যিদ পার তাহেল কখন পুর রণ করেব। পুর রেণ িক িক করেত হয় বেল িদে ন। 
বি শ হাজার জপ করেত হয়, বি শ হবন করেত হয়, িতনশ  িড় তপ  ণ আর বি শ বার আচমন করেত হয়। 
এটােক এক সে  করেল পুর রণ হয়। এর জ  িবিভ  ম ািদ িঠক করা আেছ, আচমন করার সময় িক ম  
হেব, তপ  ণ করার সময় িক মে  তপ  ণ করেব, হবন িক মে  করা হেব। বলা হয়, যখন খুব আপদ-িবপদ 
চলেত থােক, মন খুব চ ল হয় পেড় তখন পুর রণ কের আপদ-িবপদ  কেট যায় আর মেনর চ লতা 
 শিমত হয়। 

 

   সাধনা ও পরমা কৃিতর সাধনার ফল একই 

   দী া,   ম  স ে  বলার পর সব  শেষ িশব পাব  তীেক বলেছন যথা  ে াপেদেশন িবমু ঃ 
সব পাতৈকঃ। গ ি    সাযুজ ং তৈথব তব সাধনাৎ।।৩/১৫৪। মহািনব  াণতে র এই অধ ায়িটেত পুেরাটাই 
   সাধনার কথা বলা হেয়েছ। িশব বলেছন ‘ হ  দবী!  তামােক সাধনার অেনক কথা বললাম, এই    
সাধনায় সব পাপ  থেক মুি   পেয় যায়, সব  িসি  হেয় যায়। িঠক একই িজিনষ হয়  তামার সাধনা করেল’। 
এরপর  থেকই িঠক িঠক ত     হয়। এত ণ    সাধনার কথা বলা হল।  য়ং িশেবর মুেখ এই কথা 
 শানার পর পাব  তী  যন একট ুঅবাক হেয়  গেলন ‘আমার সাধনা কের! আপিন  য এত ণ    সাধনার 
কথা এত িব ািরত ভােব বলেলন, এরপর আমার িক সাধনা হেত পাের? আমার সাধনা করেব িক কের? 

 

  এতে িদতুিম ািম মদীয়সাধনং পর  ।   সাযুজ জননং য য়া কিথতং  েভা।।৪/৫।  হ  েভা! 
আপনার কােছ আিম জানেত  চেয়িছলাম ত  সাধনা িক।  সখােন আপিন আমােক    সাধনার কথা বলেলন, 
   সাধনার কথা বলার পর বলেছন আমার সাধনা করেল    সাধনার একই ফল  াি  হয়। আমার  সই 
সাধনাটা িক আমােক বলুন’। তখন িশব বলেবন ত  মেত শি  সাধনাটা িক। এইবার িঠক িঠক ত  সাধনার 
কথা    করেছন। অেনক মেন কেরন মহািনব  াণতে র মত বই িলেত  বদা  মতেক শি  মেতর সােথ 
সম য় করা হেয়েছ। অেনেক আবার এই সম য়েক মানেত চান না। অধ া  রামায়েণর দশ  ন আর তে র দশ  ন 
 মাটামুিট একই, যিদও  সখােন শি  মেত সাধনার কথা বলা হয়িন। িক  শি র  িত অধ া  রামায়েণ  য 
দৃি ভ ী  নওয়া হেয়েছ তার সােথ মহািনব  াণতে র অেনক িমল পাওয়া যােব। আর ঠা েরর  য ভাব,  য ভাব 
আমরা কথামৃেত পাই  সই ভাবও মহািনব  াণতে র সােথ এক। মহািনব  াণত  যিদ আেগ পড়া থােক তাহেল 
ঠা েরর অেনক কথা বুঝেত সহজ হেব।  

 

 কৃিত ও  ে র ত  িন পণ 

 মা পাব  তী িশেবর কথা  শানার পর বলেছন ‘আমার সাধক িকভােব আমার সাধনা করেল এই একই 
ফল পােব আিম জানেত ই ুক’। এই অংশটােক বলা হয় আগমত , আগমত  মােন িশব পাব  তীেক উপেদশ 
িদে ন। এবার িশব বলেছন  তামার সাধনা িকভােব করা হয়। িশব পাব  তীেক বলেছন  ং পরা  কৃিতঃ 
সা াৎ   ণঃ পরমা নঃ।  ে া জাতং জগৎ সব  ং  ং জগ ননী িশেব। ।৪/১০। এই   াকিটই 
শি  মে র  দয়।  বদা  আর ত  এই   ােক এেস পুেরা আলাদা হেয় যায়। শি  সাধনার  ারা    ান 
িকভােব হয় এই   াকিট হল তারই বীজ। আমরা এর আেগ আেলাচনা কেরিছলাম ঈ েরর যখন ধ ান করা 
হয় তখন তাঁেক  চত   েপই ধ ান করেত হয়, ছিব  েপ নয়। এই একিট কথা আমরা অেনকবার আেলাচনা 
কেরিছ, পের আরও আেলাচনা কের কের এটােক মাথার মেধ  বিসেয় িনেত হেব।  য যার ধ ান কের বা িচ া 
কের  স তাঁর স া পায়। আমরা  বিশর ভাগ সময় িকেসর ধ ান বা িচ া কির? টাকা-পয়সা আর ইি য় 
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 েখর। টাকা-পয়সা আর ইি য়  খ হল জড়। যারা জেড়র িচ ন কের তারা জেড়র স াই পােব। যুি বাদীরা 
 য বেল মৃতু র পর িকছুই  নই, মৃতু েত সবই  শষ। িঠকই বেল তারা, কারণ তােদর জ  িকছুই  নই। কারণ 
এরা জেড়র িচ া করেত করেতই মরেছ তাই মৃত ুর পর জেড়র স াই পােব। এেদর  য আবার জ  হেব তা 
নয়, ঐ জেড়র মেধ  িমেশ এক হেয় থাকেব।  য  ী ান িয র ধ ান করেছ, তার  েটা িজিনষ হেব। জীিবত 
অব ায় িয র মেধ   য  ণ েলা আেছ  সই  ণ েলা তার মেধ  িবকিশত হেব।  য মহ েদর ধ ান করেছ, 
িকংবা  ীরামকৃে র ধ ান করেছ জীব  অব ায় এেদর মেধ  মহ েদর বা  ীরামকৃে র  ণাবলী  েলা ফুেট 
উ ঠেব। মৃতু র পর যাঁর ধ ান কেরিছল তাঁর স াটা  স  পেয় যােব। এই  েটা িজিনষ হেব।  

 

যু বাদীর বলেব  ক জােন মৃত ুর পর আিম  েগ  যাব িক নরেক যাব, আিম সাপ হেয় জ াব িক 
মুি  পাব? আমরা  মাণ চাই, মৃতু র পর  েগ  যাে , মুি  পাে  এ েলা  ক  দেখেছ? িক  মাণ আেছ? 
তখন এটাই বলা হে , আিম যখন িঠক িঠক কা র   প িচ ন করব তখন তার এই  েটা িজিনষ হেব, 
 ভতের আর বাইের।  ভতের  য িজিনষটা ঘটেছ  সটা মৃতু র পর হেব।  সটােত আমার  কান আ হ  নই। 
িক  বাইের িক হেব  সটা হােতনােত  মাণ হেয় যােব। আমার  য  ভাব, আিম যাঁর িচ ন করিছ, অব  যিদ 
িঠক িঠক তাঁর   েপর িচ ন কের থািক তাহেল আমার ব ি   পুেরাপুির ঐ ব ি ে র ধাঁেচ  পা িরত হেয় 
যােব। িক  আিম যিদ আজমীেরর দরগা শিরেফ িগেয় চাদর চিড়েয়  াথ  না কির আমার অ খ ভােলা হেয় 
যাক, আমার চাকির  হাক, আমার গািড়, বািড়  হাক। এ েলা তার হেতও পাের নাও হেত পাের। িক  একটা 
িজিনষ গ ারাি ট িদেয় বলা যায়, দরগা শিরেফর  য  ণ েলা িছল তার একটা  ণও আমার মেধ  আসেব না। 
আিম যিদ ঠা েরর মি ের মাথা ঠ ুেক ঠ ুেক বিল  ভ ুআমার এই কের দাও,  সই কের দাও। এ েলা হেব িক 
হেব না  কউ বলেত পারেব না, িক  ঠা েরর  ণ বা ভাব তার িকছুই আমার মেধ   য আসেব না, এটা 
িনি ত কের বেল  দওয়া যায়। অ  িদেক িযিন ঠা েরর ধ ান করেছন, ঠা েরর িচ ায় এেকবাের িনম  হেয় 
আেছন, আমােদর  চােখর সামেন তখন একটা িজিনষ    ভােব  দখা যােব, ঠা েরর  ণ েলা তাঁর মেধ  
  ুিটত হেত পির ার  দখা যােব। ঠা র  যমন ঈ র িচ া ছাড়া অ  িকছু িচ া করেতন না, িতিনও ঈ র 
িচ ার বাইের আর িকছু িচ া করেছন না, ঠা েরর মত সব ধেম র  িত তাঁর সমান   া, কা র  িত  কান 
িবেভদ থাকেব না।  ীমা বলেছন িতিন িছেলন ত ােগর বাদশ।  সই ত ােগর ভাবটা তাঁর জীবেন  দখা যােব। 
অেনেকই বেলন আিম ঠা েরর ভ , িক  তােদর মেধ  ত ােগর ভাব  দখেত পাওয়া যায় না। তার মােন  স 
ভে র নামাবিল গােয় িদেয়েছ আর তা নাহেল ঠা েরর ধ ােন ড ুব িদেত পােরিন। লাট ুমহারােজর জীবেন 
একটা ঘটনা আেছ। তখনও রামকৃ  মঠ িমশেনর  প  নয়িন। লাটু মহারােজর একবার  খয়াল হল ঠা েরর 
জ  একটা  েপার খাট বানােবন। হঠাৎ তাঁর  খয়াল হল, ঠা র িছেলন ত ােগর বাদশা আর আিম তাঁর জ  
 েপার খােটর কথা ভাবিছ, িছঃ! ঠা েরর ভাব  য তাঁর মেধ  ঢেুকেছ এটাই তার সা াৎ  মাণ।  

 

ধ ােন লীলািচ ন একটা ব াপার,  ণিচ ন আেরকটা ব াপার িক  িঠক িঠক আধ াি ক উ িত 
ত িচ েনই হয়।  ীরামকৃে র ত টা  জেন িনেয় যত আিম তাঁর তে র কথা িচ া করব তত  সিদেক আমার 
ব ি ে র  সার হেব।  ীরামকৃে র একটা ত  হল িতিন অন । এখন আিম কার ধ ান করিছ?  ীরামকৃে র। 
িতিন িক? িতিন অন । তখন আমার  ভতের এই ত টাই কাজ করেত    করেব। আমার  য আ ীয় পিরজন 
আেছ আিম তােদর মেধ   কন সীমাব  করব? তখন আমার ভােলাবাসা ঐ সীমাটা অিত ম কের িব ার হেত 
   করেব।  ীরামকৃে র আেরকিট ত  হল, িতিন অিবনাশী।  ীরামকৃ  অিবনাশী, এই ধ ান করেল আমার 
সিত  সিত  মৃতু  ভয় চেল যােব। শরীেরর িকছু হেল ভাবব এটা  দেহর ব াপার এর সােথ আমার িকছু স ক   
 নই। সিত কােরর এই ভাবটা চেল আসেব।  

 

 মা পাব  তীেক িক  েপ িচ া করেত বলা হে ?  ং পরা  কৃিতঃ সা াৎ,  হ  দবী তুিম হ  সা াৎ 
পরা  কৃিত। অপরা  কৃিত বলা হে  না, মা পরা  কৃিত। গীতােত ভগবান স ম অধ ােয় এই পরা ও অপরা 
 কৃিতর কথা বেলেছন। অপরা  কৃিত জড় আর পরা  কৃিত ঈ েরর  চতে র  প। জড় আর  চতে র 
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িম েণ সৃি  এিগেয় চেল। জড় আর  চতে র  কান তফাৎ  নই, গীতায় ভগবান বলেছন অপরা ও পরা  কৃিত 
এ  েটা আমার  থেকই আসেছ। িক  অপরা হল ভগবােনর িনক ৃা  কৃিত আর ভগবােনর  ক ৃা  কৃিত হল 
 চত ,  যটােক পরা  কৃিত বলেছন।  ভগবােনর অপরা  কৃিত আট রকম,  কৃিতর ধা। িশব বলেছন,  হ 
 দবী তুিম হেল ভগবােনর পরা  কৃিত, তুিম অপরা  কৃিত নও। মায়া হল অপরা  কৃিতর। সা াৎ   ণঃ, 
তুিম  সই সা াৎ   । এখােন  য মােক সা াৎ    বলা হল, এইটাই অ া  যত দশ  ন আেছ, ভারেত যত 
রকেমর িচ া ভাবনা আেছ সবার  থেক ত েক আলাদা কের িদে ।  

 

সা াৎ   ণঃ সা াৎ  কৃিতেতও  েযাজ  হেত পাের আবার   েতও  েযাজ  হেত পাের। ভাগবত 
মেত  ীক ৃ হেলন ক ৃ  ভগবান  য়ং। অ া  মেত  যখােন নারী চির  আসেব  সখােন খুব হেল মায়ার 
সে  যু  করা হয় বা  কিৃতর সে   যাগ করা হয়।  য ল ী  দবীেক ভগবান িব ুর সে  এক কের রাখা 
হেয়েছ,  সখােনও ল ীেক  সই স ান  দওয়া হয় না,  য স ান পাব  তীেক ত  িদে । ল ীর জ ই হেয়েছ 
অেনক পের, িব  ুতাঁর অেনক আেগ  থেকই আেছন।  বদা  মেত এেকই মায়া বলেছ। মায়া মােন  যটা  নই 
– মা+য়া, ‘মা’ মােন  নই, ‘য়া’ মােন অি  , যার অি    নই  সটাই মায়া। সাংখ  মেত এটাই হেয় যায় 
 কৃিত, িক  সাংেখ র  কৃিত হল জড়। ত  মেত হেয় যায় শি ।    আর শি  অেভদ। িযিন    িতিনই 
শি , িযিন শি  িতিনই   । এটাই তে র মূল ত ,  যটা সম  দশ ন  থেক ত  আলাদা হেয় যাে ।  ং 
পরা  কৃিতঃ সা াৎ   ণঃ, মা! তুিমই  সই সা াৎ পরা  কৃিত, তুিমই    আর পরমা নঃ। িযিন    
িতিনই পরমা া, এটা আমরা গীতােতই পাি । গীতােত ভগবান এটাও বলেছন িযিন পরমা া িতিনই পরা 
 কৃিত। গীতােত ভগবান বলেছন পরা  কৃিতটা আমার, িক  এখােন বলেছ  হ  দবী!  সটা তুিম। এই  য 
 দবীেক  সই পরা  কৃিত,   , পরমা ােত িনেয় যাওয়া হে , অ   কান ধম   দশ  েন এটা করেব না, ত  
এই ব াপাের এেকবাের দৃঢ়। িযিন    িতিনই শি , িযিন শি  িতিনই    – এটা  বদা  কখনই মানেব না 
আর সাংখ ও ক ণ মানেব না।  

 

 কেনাপিনষেদ একটা কািহনী আেছ। একবার  দবতা আর অ রেদর মেধ  সং াম হেয়িছল।  সই 
সং ােম  দবতারা জয়ী হওয়ার পর তাঁেদর খুব অহ ার হেয়েছ।  দবতারা সবাই ভাবেছন তাঁেদর শি েতই 
জয় এেসেছ। তখন     দখেলন এেদরেক একটা িশ া িদেত হেব।    িনেজেক এক িবিচ   েপ অব ান 
কের  দবতােদর দৃি  আকষ ণ করেলন।  দবতারা বুঝেত পারেছন না িজিনষটা িক।  দবতারা বায়ু  দবতােক 
পাঠােলন  খাঁজ িনেয় আসেত িজিনষটা িক। বায়ু  দবতা এেস দাঁড়ােতই    িজে স করেছন  তামার িক 
নাম, তুিম িক কর? বায়ু  দবতা িনেজর নাম বেল বলেলন আমার কাজ হল আিম সব িকছুেক উিড়েয় িদই। 
   তখন একটা ঘােসর টুকেরা বায়ু  দবতার সামেন িদেয় বলেলন ‘এটােক উিড়েয়  দখাও তুিম িক রকম 
সব িকছু উিড়েয় িদেত পার’। বায়ু  দবতা অেনক  চ া কেরও ঘােসর টুকেরােক নড়ােতই পারল না। বায়ু 
 দবতা ল ায় মাথা  হঁট কের  দবতােদর মেধ  িফের এেসেছন। এরপর অি   দবতােক পাঠােনা হল। অি  
িগেয় তাঁর এই নাম  সই নাম বলল।  তামার িক কাজ? আিম সব িকছুেক পুিড়েয় িদই। এই ঘাসটােক পুিড়েয় 
 দখাও তুিম িক রকম সব িকছু পুিড়েয় িদেত পার। অি   দবতা সম  শি  িদেয়  চ া কেরও ঘােসর 
টুকেরাটােক  পাড়ােত পারল না। এবার  দবতােদর রাজা ই   সখােন  যেতই    তাঁেক  কান পা াই িদেলন 
না। িতিন  সখান  থেক অ ধ ান হেয়  গেলন। তখন আকােশ  দবতারা  দখেছন,  কেনাপিনষেদ বণ না করেছ 
– ব েশাভামানামুমাং  হমবতী  । হঠাৎ  দবতার  দখেছন  সই আকােশ অিত  েশাভনা নারী উপি ত হেলন। 
সা  ে িত  হাবাচ – িতিন  দবরাজ ই েক বলেছন –   েণা বা এতি জেয় মহীয় িমিত তেতা  হব 
িবদা কার  ে িত।  তামার যাঁেক  দেখছ ইিনই   ,  ে রই এই িবজেয়  তামরা িনেজেদর মিহমাি ত মেন 
করছ। উমা  দবী  দবতােদর বলেছন  ে র শি েত  তামােদর এই জয় এেসেছ, আমার শি েত হেয়েছ 
বলেলন না। উমা যিদ বেল িদেতন আমার শি েত  তামােদর জয় হেয়েছ তাহেল উপিনষদ আর ত  মেতর 
মেধ   কান পাথ ক  থাকত না। এখােন িশব িঠক উে া বলেছন – তুিমই  সই সা াৎ   , তুিমই  সই 
পরমা া। 
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  ে া জাতং জগৎ সব  ং, এই   াে  যাবতীয় যা িকছু আেছ সব  তামার  থেকই সমুৎপ  হেয়েছ। 
ভােলাটাও  তামার  থেক এেসেছ ম টাও  তামার  থেক এেসেছ। আমার মেনর মেধ   য িচ া-ভাবনা জ  
িনে  এটা এই জগেতর মেধ ই জ  িনে , জগেতর সব িকছুই মা পাব  তীর  থেকই জ  িনে । আমার শীল 
আচার,  ভ ভাবনা, ম ল িচ া সব মা পাব  তীর  থেকই জ  িনে , আমার খারাপ যা িকছু  সটাও মা 
পাব  তীর  থেকই আসেছ।  সইজ  যখন বলা হয় ঈ েরর ই ােতই সব িকছু হয়, তখন এই অেথ  ই বলা হয়। 
ঈ র ছাড়া  কান িকছুর অি    নই, যা িকছু উৎপ  হে  তাঁর  থেকই উৎপ  হে , আবার তাঁর মেধ ই 
িবলীন হেয় যাে । ঠা র বলেছন যার এই  বাধ হেয়েছ তাঁর ই ােতই সব িকছু হে ,  সেতা জীবনমু । 
জীবনমুে র উপের আর িকছু হয় না, এটাই আধ াি ক জগেত সেব  া  অব া।  বদাে   যভােব জীবনমুে র 
সং া িন পণ করা হে ,  য সাধক  য ভাব িনেয়,  য  দবতা বা ইে র সাধনা কের চরম অব ায়  পৗেঁছ যান 
তাঁর মেধ   বদাে র ঐ একই ভাব এেস যায়। একজন  ী ান খুব ভি  সহকাের িয র িচ া কের কের যখন 
িয র  ণ েলা তার  ভতের ফুেট উঠেব তখন  সও িক  জীবনমু । একজন মুসলমানও যখন আ ার ধ ান 
কের আ ার নাম জপ কের কের তার মেধ  আ ার  চত  জা ত হেয় যােব  সও জীবনমু  হেয় যােব। 
 বদা  জীবনমু  বলেছ িনেজর দশ  েনর দৃি েত, িক  মুি  এেদরও হেয়  গেছ। জীবনমুে র শ টা  ধু অ  
রকম হেব। এখন যিদ কা র মেধ  এই ভাব এেস যায় জগেত যা িকছু আেছ সবই মােয়র স ান, কারণ সব 
িকছুর জ  হেয়েছ মােয়র কাছ  থেক। তখন আমার মেধ   য ভােলা িচ া আসেছ  সটাও মােয়র কাছ  থেক 
আসেছ, ম  িচ া  যটা আসেছ  সটাও মােয়র কাছ  থেকই আসেছ। আমার কােছ ভােলা ম  যা িকছু আসেছ 
সবই মােয়র কাছ  থেকই আসেছ। এই ভাবটা যখন এেস  গল তখন  সেতা জীবনমু  হেয়  গল। 

 

  ং জগ ননী িশেব,  হ পাব  তী! তুিম এই জগেতর জননী। গীতােত একই িজিনষ বলা হে , িক  
 সখােন অ  ভােব বলেছন – িপতাহম  জগেতা মাতা ধাতা িপতামহঃ, আিম এই জগেতর বাবা,  ধু বাবা 
নয়, আিম এই জগেতর মা, আিমই এই জগতেক ধারণ কের আিছ তাই আিম এর ধাতা, আবার এই জগেতর 
ঠা দ  াও আিম। যিদ  কৃিতেক মা  েপ  দখা হয় তাহেল  কৃিতর বাবা হেলন  ীক ৃ, তাই িতিন িপতামহ 
হেয়  গেলন।  কৃিত  যটা  সটাও ভগবান িনেজই তাই িতিন মা। আর পু ষ িতিন  সইজ  িতিন বাবা। িতিন 
সব িকছুেক ধারণ কের আেছন, সবার  পাষণ করেছন তাই িতিন ধাতা। ভগবান একাধাের িপতা, মাতা, ধাতা 
আর িপতামহ। গীতার মেত সৃি  তাই িকভােব হে ? ভগবান আেছন, িতিন ছাড়া িকছু  নই। ভগবােনর  েটা 
 প হেয় যায়, পরা  কৃিত আর অপরা  কৃিত। অপরা  কৃিত মােন জড় আর পরা  কৃিত মােন  চত । জড় 
আর  চতে র যখন সংেযাগ হয় তখন এই জগেতর সৃি     হয়। ভগবােনর অপরা  কৃিত  যন মাতৃ প 
আর  চত  হল িপত ৃপ। মাতা-িপতার সংেযাগ  যমন স ান জ   নয় িঠক  তমিন জড় আর  চতে র 
সংেযােগ এই সংসার জ  িনে । এই সংসােরর মা হল  কৃিত,  সটা ভগবােনরই  প। িপতা  চত ,  সটাও 
িতিন। আর এই যােক মা বলা হে  তাঁর বাবা হেলন ভগবান।  সইজ  িতিন িপতামহ। এখােন একই কথা 
বলেছন  ে া জাতং জগৎ সব  ং,  তামার  থেকই এই জগেতর জ  হেয়েছ। আর  ং জগ ননী িশেব,  হ 
দূেগ ! তুিমই জগ ননী। 

 

জগেতর আিদ হেলন মা, তাই িতিন আদ া 

 মহদাদ ণূপয   ং যেদতৎ সচরাচর  ।  ৈয়েবাৎপািদতং ভে   দধীনিমদং জগৎ।।৪/১১। সাংখ  
দশ নেক সম  দশ েনর জনক বলা হয়। সাংখ  দশ েনর  ব া কিপল মুিনেক তাই বলা হয় Father of 
Indian philosophy। িতিন সৃি  তে র  য কাঠােমা িদেয়  গেছন পেরর িদেক সব দশ  নই সৃি র ব াপারেক 
 মাটামুিট ভােব এই কাঠােমার মেধ ই  হণ কেরেছন। সাংখ  মেত বলেছ  থেম  সই পু ষ,  বদা  যাঁেক 
বলেছ সি দান  বা পরম  ।  সখান  থেক সি দানে র  েটা  প হেয় যাে  একটা  চত  আেরকটা কম 
 চত ,  যটােক আমরা বলিছ জড়। এই জড়েক সাংখ  মেত বলা হয়  কৃিত।  থেম  সই     চত ই 
আেছন, িক   চতে র উপর একটা আবরণ পেড় যায়, এই আবরণেক এনারা বলেছন  কৃিত। গীতােত এই 
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 কৃিতেক বলা হয় অপরা  কৃিত আর পু ষেক বলেছ পরা  কৃিত। পু ষ আর  কৃিতেক িমিলেয় বলেছন 
  । যখন সৃি     হেয় যায় তখন বেলন ভগবান। এই জায়গােত এেস িবে  যত ধম  আেছ, যত দশ  ন 
আেছ সবার সম া হেয় যায়। ইসলাম,  বৗ ,  ী ান,  জন,  বদা , সাংখ , শা  সবার এই পু ষ িক আর 
 কৃিত িক, আর এেদর মেধ  স ক   িক এই িনেয় সম া। সাংখ  দশ ন বেল িদে   কৃিত হল জড়,  কৃিত 
অন  আর প ুষ  য  চত   সও অন । যখন যখন এেদর  জেনর  মল হয় তখন সৃি  চলেত    কের। 
যখন  জেনর ছাড়াছািড় হেয় যায় তখন সৃি  লয় হেয় যায়। লয় হেয় িকছু িদন পেড় থাকার পর আবার 
 কাথাও িগেয় িমেল যায় আবার সৃি  চলেত থােক। অনািদ অন কাল ধের এইভােবই চলেছ।  

 

 যারা  সেমিটক ধেম র তারা বলেব এই জগেতর বাইের আেছন ভগবান, িতিন তারঁ ই ােত সৃি  কের 
িদেলন, তারপর সংসার চলেত থাকল। সৃি র উপাদান িদেয় িতিন মা ষ  তরী কের তার মেধ   চত  
সাংেখ র পু ষেক ঢুিকেয় িদেলন। সবার মেধ ই  চত  আেছ িক  আলাদা আলাদা। এবার তুিম তাঁর ই া 
মত কাজ করেত থাক তাহেল মৃতু র পর  েগ   যেত পারেব। িক  Bottom line একই  থেক যাে ।  বদা  
বলেব, িতিন ছাড়া িকছু  নই। ভগবান যখন ই া করেলন জগৎ সৃি   হাক, তখন এই সৃি টা  তা তাঁর বাইের 
হেত পারেব না। তাঁর ই ােতই যখন হে  তখন জগৎটা  তা তাঁর মেনর মেধ ই  থেক যাে । কারণ 
ভগবােনর বাইের  তা িকছু হেত পােরনা।  বদা  আবার সাংেখ র এই  কৃিতেক মােন না, তারা বেল মায়া। 
প ুষ আর  কৃিতেক মানেলই  সটা   তবাদ হেয় যােব।  বদা   সইজ  বেল িদে  মায়া। মায়া িক? এটা 
 নই, এর  কান অি  ই  নই,  নই অথচ  দখায়।  নই মােন ব  াপুে র মত  নই বলা হে  না। মায়াটা হল 
যা কেরর  ভলিক  খলার মত, িজিনষ  যটা আেছ  সটােক  দখাে  অ  রকম। আেছ অথচ  নই, এেকবাের 
 য  নই তাও নয়। পুেরাপুির  য আেছ তাও না, ভগবান  য রকম আেছন মায়া  স রকমও  নই।  সইজ  
মায়া এক অ ুত িজিনষ। মায়ার কাজই হল একটা িজিনেষর সত েক ঢাকা িদেয় অ  একটা িজিনষ  দিখেয় 
 দওয়া।  চতে র উপর আবরণটা পেড় যাওয়ার পর পুেরা অ  িজিনষ  দখােত    কেরেছ। অ  িজিনষ 
 দখােনাটােক বলেছন িবে প,  সখান  থেক আবার আরও অ  িজিনষ  বেরাে । এই  কৃিত বা মায়া  থেক 
সবার আেগ  যটা  বিরেয় আসেছ তােক বলেছন মহৎ। মহৎএর একটা পিরভাষা আেছ এেক বলেছন সমি  
বুি  (Cosmic Inteligence)। আমােদর সবারই  য িনজ  ব ি  মন, বুি  আেছ, এই মহৎ হল সম  
িব   াে র সব বুি  িমিলেয়  য সমি  বুি  হে  তােক বলা হে ।  কৃিত,  কৃিত  থেক মহৎ। মহৎ  থেক 
 বিরেয় আসেছ অহ ার। এইভােব অহ ার  থেক প  ত া া  সখান  থেক  ূল ত া া ইত ািদ  বিরেয়  শষ 
হে  এই মা ষ, জীব, জগৎ, িজিনষপে । আমােদর দৃি েত এই  ি য়ায় সৃি র সব  থেক  হয় িনক ৃ  কান 
িজিনষ? একটা মরা  কেনা কাঠ বা বািলকণা, অথ  াৎ  য  কান  া  পদাথ । একটা বািলকণার নীেচ  তা আমরা 
 যেত পারব না। এেকবাের তাি ল  পদাথ  ,  সইজ  এর নাম  দওয়া হল অ  বা  া । িশব বলেছন 
মহদাদ ণূপয   , মহৎ  থেক অ  পয    আমােদর  য সৃি  আেছ যেদতৎ সচরাচর  , চর অচর যা িকছু আেছ 
 ৈয়েবাৎপািদতং ভে   দধীনিমদং জগৎ,  তামার  থেকই এরা জ  িনেয়েছ আর  তামার অধীেনই থােক। 
ঠা র তাই বলেছন অবতারও শি র অ াের।  কন শি র অ াের? কারণ মহৎ, মহেতর আেগ  তা আর সৃি  
যােব না, তাই মহৎ  থেক    কের  া  পয    যা িকছু আেছ সব  তামার  থেকই জ  িনেয়েছ আর  তামারই 
অধীেন থােক।  

মােয়র   েপর মূল কথা বলার পর িশব বলেছন  মাদ া সব িবদ ানা   অ াকমিপ জ ভূঃ।  ং 
জানািস জগৎ সব ং ন  াং জানািত ক ন।।৪/১২।  মাদ া, তুিম হেল আিদ। সাধক কিব তাঁর গােন বলেছ 
আিদভূতা সনাতিন, তুিম সব িকছুর আিদ। এখােন একটা কথাই বারবার বলেব।  বদাে  বলেব জগৎ এবং 
জগেতর সব িকছুই মায়া, মায়া একটা  পেক সামেন উপ াপন করেছ। এই কথা বলেলও একটা পেয় ট আেছ 
 যখােন    ও জগেতর মাঝখােন  যন মায়ার একটা িবভাজন  রখা এেস যায়, বলা হয় িবভাজেনর এই িদেক 
একটা পেয় ট  থেক সব িকছু    হয়। যখন সাংখ  মেত বলেব তখনও তােক বলেত হে  একটা পেয় ট 
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 থেক    হে । ত  মেতও একই িজিনষ হয়। তফাৎটা হল  য পেয় টটা  থেক    হয়,  য িবভাজন 
 রখাটা টানা হেয়েছ সাংখ  মেত  সটা জড়,  বদা  মেত  সটা মায়া আর ত  মেত  সটা শি । তে  শি  ও 
   অেভদ। এই িতনেটর  কানটা িঠক এর মীমাংসা আমরা করেত পারব না। সাংখ  মেত  য যুি  তক   
রেয়েছ  স েলা  নেল মেন হেব সাংখ  িঠকই বেলেছ,  কৃিতেক  সখান জড় বেলই মেন হেব।  বদাে র যুি  
 নেল মেন হেব এটােক মায়া ছাড়া আর  কান িকছু িদেয় ব াখ া করা যায় না। আবার ত  মেত  দখেল মেন 
হেব এটা সিত ই শি র  খলা। তার কারণ হে , আচায  রা যাঁরা এই সব রচনা কেরেছন তাঁরা জগেতর 
অেনক িকছুেক িনেয় সবটােক  মলাবার  চ া কেরেছন।  মলােত িগেয় অেনক জায়গায় তাঁরা অেনক িকছুেক 
বাদ িদেয়  ফেলেছন। সাংখ  অেনক িকছুেক বাদ িদেয়েছ,  বদা   য িজিনষ েলােক বাদ িদেয়েছ  সই 
িজিনষ েলােক যখন ধের িনেয় আেরকটা িদক িদেয়  মলােত যাে  তখন  সটা অ  িকছু দািঁড়েয় যাে । ত  
মেতও িঠক তাই হেয়েছ, তারা আেরক িদক িদেয় যাে । ঠা র তাই বলেছন,  বদা ীেদর মেত সব   বৎ। 
এ েলা সবই এেককিট মত।  কউ এই জায়গাটােক বলেছ   বৎ,  কউ বলেছ এটা জেড়র মেধ  পেড় যাে , 
 কউ বলেছ এটা িচ ড় ি ,  কউ বলিছ এটা শি র  খলা। িক  পুেরা ভারেতর  য মূল দশ  ন এই একটা 
জায়গােত এেস িবভাজন হেয় যায়,  যখান  থেক সৃি     হে ।  সইজ  এটােক বলা হয় আিদভূতা। 
প মহাভূেতর এটাই আিদ অব া, এইখান  থেকই সম  ভূেতর   । তাই বলেছন আিদভতূা। আিদভূতা বেল 
তাঁর নাম হল আদ া। মােয়র একটা নাম আদ া, কারণ িতিন হেল আিদকািরণী। িশব তাই বলেছন  মাদ া, 
তুিম  সই আিদভূতা।  

 সব  িবদ ানা  ,  হ  দবী! তুিম  ধু প ভূেতর আিদ নও, সব  িবদ া, যত  কােরর িবদ া আেছ, পদাথ   
িব ান, রসায়ন িব ান, অ শা ,  বদা ািদ সব িবদ ার তুিম হেল আিদ,  তামার  থেকই সব িবদ া এেসেছ। 
এরপর খুব    পূণ  কথা বলেছন – অ াকমিপ জ ভূঃ, আমরা, মােন   া, িব  ুও মেহশ, আমােদর 
জ ও  তামার  থেক হেয়েছ। এটােকই ঠা র ইংরাজী শ  ব বহার কের বলেছন অবতারও শি র অ াের। 
এই  য িনরাকার আর সাকােরর কথা বলা হয়,  সটা এই অেথ ই বলা হেয় থােক – িযিন িনরাকার    িতিনই 
শি , িযিন শি  িতিনই   । যখন শি র  খলা    হয় তখন  সই িনরাকার    সাকার     েপ িনেজেক 
অিভব   কেরন। তখন িতিন িশব, িতিনই িব ু আবার িতিনই   া হেয় আেসন। িক  মা যিদ না থােকন, 
শি র  খলা যিদ না থােক তাহেল এনারা  কউ সাকার  প ধারণ করেত পারেবন না। এটা খুবই তাৎপয   
পূণ । সব িকছুর আিদ বেল আরও  েটা বলেলন, তুিম  ধু জগেতর আদ া নও, যত রকেমর িবদ া আেছ সব 
 তামার  থেকই  বিরেয়েছ আর আমরা অথ  াৎ   া, িব  ুআর আিম িশব, আমােদরও জে র  ান তুিম।  

 

  ং জানািস জগৎ সব  ং ন  াং জানািত ক ন, তুিম আিদভূতা  সইজ  তুিম সবাইেকই জান িক  
 তামােক  কউ জানেত পােরনা। মা  ছেলর সব িকছুই জােন,  ছেল মার সব িকছু জানেত পােরনা। ঠা র খুব 
  র উপমা িদেয় বলেছন, সােজ  ট সােহব ল ন িনেয় ঘ ুরেছন। ল েনর আেলাত সবাই সবার মুখ  দখেত 
পারেছ িক  সােজ   সােহবর মুখ  কউ  দখেত পায় না। সােজ  ট সােহবেক  দখার একটাই উপায়। তাঁর কােছ 
 াথ  না করেত হয় ‘সােহব দয়া কের ল েনর আেলাটা একবার  তামার মুেখর িদেক  ফল তাহেল আমরা 
 তামার মুখটা একট ু দখেত পাির’। সােজ  ট সােহব আেলাটা িনেজর িদেক  ফলেল তখন িক হেব? তখন অ  
আর িকছুই  দখা যােব না,  ধু সােহেবর মুখটাই  দখা যােব। হয় আিম জগৎেক  দখেত পাব আর তা নাহেল 
 ধু সােজ   টেকই  দখেত পারব। এ েলা হল উপমা, উপমা সব সময় একেদশীয়। ঠা র এই উপমাটা সাধারণ 
সাধকেদর   ে  ব বহার কেরেছন। সাধারণ সাধকরা যখন সাধনা কের এিগেয় যায় তখন তােদর  য ঈ র 
দশ ন হয়  সটা এই  েপই হয়, এই   ে  জগৎ ভুল হেয় যায়। ঠা র আবার  চতন সমািধর কথাও বলেছন। 
 চতন সমািধেত সবটাই  দখেত পারেছ, তাঁেকও  দখেছ আবার জগৎেকও  দখেছ।  যমন সূয  উদয় হেল সব 
িকছুই  দখা যায়। অথ  াৎ তখন জগেতর ব াপারেক িতিন আর জড়  দখেছন না। সবটাই  চত ময়  দেখন। 
িক  মূল কথা হল  ং জানািস জগৎ সব  ং, তুিম সম  জগৎেক জান িক   তামােক  কউ জানেত পােরনা।  
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  ধু  য  তামােকই জানেত পাের না তা নয়,  তামার  য কম    সটাও  কউ বুঝেত পােরনা। ঠা র 
বলেছন তাঁর কায  িক  বাঝা যায় গা। িতিন  য িক কেরন,  কন কেরন আমরা িকছুই বুঝেত পািরনা। আর 
জগেতর সব দশ ন  শেষ িগেয়  েটা দশ েনই দাঁড়ায়। হয় পুনজ   আেছ, না হয়েতা পুনজ    নই। মৃতু র পর 
আমরা  কান না  কান  েপ থাকব, আর তা নাহেল মৃত ুর  কান িকছুই  নই,  চাখ ব  করেলই সব  শষ। 
এই  েটা ছাড়া আর  কান পথ  নই। আমােদর যত ক  মৃতু েক িনেয়ই, আিম একিদন মারা যাব, আমার 
ি য়জন মারা  গেছ এ ছাড়া  তা আর  কান ক   নই। িক  যাঁরা িঠক িঠক িব াস কেরন মৃত ুর পর সব িকছু 
 শষ হেয় যায় না, মৃত ুর পর আিম আেরকটা  েপ থাকব, তাঁেদর জীবন ধারা অ  রকম হেয় যায়, তাঁেদর 
জ ই ধম  , আধ াি কতা। আমােদর সম া হল, আমরা  য িজিনষটােক,  য মা ষটােক ভােলাবািস  স চেল 
 গেছ। তখন ক  পাই। তখন আমরা  যটাই  াথ না কির  সটা যখন ফল   হয় না তখন আমরা ভািব এটা 
িক হেয়  গল! িক   যটা হল,  সটা সিত ই ম  না সিত ই ভােলা এ েলা  বাঝা খুব মুশিকল। 

 

 একটা খুব মজার ঘটনা আেছ। ইংল াে র  ধানম ী উইন ন চািচ  ল খুব বেনিদ পিরবােরর স ান 
িছেলন। ওনার ঠা দ াও ইংল াে র  ধানম ী হেয়িছেলন। চািচ লেদর িবরাট বড় বাগানবািড় িছল,  যখােন বন, 
খাল,  ছাট  ছাট সাঁেকা কৃি ম ভােব  তরী করা িছল। উইন ন চািচ  ল বােরা- তেরা বছর বয়েস বািড়র অ  
বা ােদর সােথ একবার লুেকাচুির  খলিছল। একটা জায়গায় এেস উইন ন ধরা পেড় যাি ল বুঝেত  পের 
সাঁেকা  থেক খােলর জেল ঝাঁপ িদেয়  দয়। অগভীর ও অ  জেল ঝাঁপ  দওয়ার ফেল উইন ন হাঁটুেত  চাট 
পায়। সে  সে  ভাই  বানরা সবাই ধরাধির কের ঘের িনেয় এেসেছ। হাঁটুর এই  চাটটা চািচ  েলর সারাটা 
জীবন  থেক িগেয়িছল। ঐ সময় সবারই ভয় হেয় িগেয়িছল  শষ পয     খাঁড়া না হেয় যায়। সবারই মন 
খারাপ বা াটার িক হেয়  গল, সারাটা জীবন  খাঁড়া ল াঙড়া হেয় থাকেত হেব িকনা  ক জােন! পের 
 লখাপড়া  শষ করার পর চািচ  ল  সনাবািহনীেত  যাগ  দন,  থম িব যুে র সময় িতিন অেনক িদন 
 সনাবািহনীেত কাজ কেরিছেলন। ভারেতও িতিন একটা ব ােটিলয়ােনর কমা ার হেয়  বশ িকছু িদন িছেলন। 
পেরর িদেক আি কার একটা যুে  ি িটশ আিম  র সােথ তাঁেক অংশ িনেত হেয়িছল। ি িটশ আিম  রা  সই যুে  
 ায় িজেত িগেয়িছল। চািচ  েলর পােয় হা া সম া িছল বেল  সনাবািহনীর িকছু িকছু িনয়ম  থেক তাঁেক 
অব বহিত  দওয়া হেয়িছল। অ া  কমা ারেদর িনয়ম িছল তারা সবাই পােয়  হঁেট যােব আর  হঁেট যাওয়ার 
সময় কড়া িনয়ম িছল সে  রাইেফল িনেয় চলেত হেব। িক  চািচ  লেক এই ব াপাের ছাড়  দওয়া হেয়িছল, 
 ঘাড়ার িপেঠ কের যাওয়ার অ মিত তারঁ িছল। আর  ঘাড়া িপেঠ যারা  যত তােদর রাইেফল িনেয়  যেত হত 
না, তােদর সে  িরভলবার িনেয়  যেত হেব। ি িটশ আিম  রা পুেরা যু টা  ায় িজেত িগেয়িছল। যু ভূিমর মধ  
িদেয় ি িটশ আিম  রা িফের আসেছ। পেথর মেধ  অেনক আি কান মৃত  স  পেড় আেছ। হঠাৎ একটা মৃত 
আি কান  স      কের লািফেয় উেঠ হােত একটা ধারাল অ  িনেয়  সাজা চািচ  লেক আ মণ করল। 
আসেল  স িট মরার মত পেড়িছল, এরাও  ভেবিছল  স িট মারা  গেছ। আি কান  স িট আেগ  থেকই 
িঠক কের  রেখিছল কমা ারটােক মারেত হেব তাই মরার ভাণ কের পেড়িছল। চািচ  ল িনেমেষর মেধ  
িরভলবারটা বার কের  িল কের  লাকিটেক  মের িদল। 

 

 পের চািচ  ল িনেজর বােয়া ািফ  লখার সময় পির ার বলেছন ওই বা া বয়েস যিদ আিম পােয়  চাট 
না  পতাম, তাহেল আমােক  সিদন রাইেফল িনেয় মািটেত  হঁেট চলেত হত। ঐ অব ায় রাইেফল বার কের 
ওেক মারার আিম সময়  পতাম না আর আিমও আজেক  বেঁচ ইংল াে র  ধানম ী হেত পারতাম না। 
িরভলবার িনেয়  ঘাড়ার িপেঠ চলিছলাম বেলই  বেঁচিছ। কেব িতিন তারঁ পােয়  চাট  পেয়িছেলন আর  সটাই 
যু ভূিমেত তাঁর  াণ র া করল, নাহেল আজেক কবের  েয় থাকেত হত। এই ঘটনার  কান ব াখ া আমােদর 
কােছ  নই বেল এটােক আমরা বিল কম । যারা ভ  তারা বলেব মােয়র ই া। মােয়র ই া যখন বেল তখন 
তার সে   যাগ করা হয় মােয়র ই া  বাঝা যায় না।  কন িতিন পােয়  চাট  পেলন, িক কেরই বা িতিন র া 
 পেলন এ িল আমরা িকছুই জািননা। চািচ  েলর পােয়র ব াথাটা সারা জীবন িছল। িক  এই ব াথাটাই 
এেকবাের স ট মু েত   তাঁর  াণ বাঁিচেয় িদেয়িছল।  
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  সটাই এখােন িশব বলেছন  ং জানািস জগৎ সব  ং ন  াং জানািত ক ন,  হ  দবী! সারা জগেতর 
সব িকছুই তুিম জােনা, পুেরাটাই  তামার জানা িক  জগৎ  তামােক জানেত পােরনা। ঠা র তাই বারংবার 
বলেছন – এটা  থেক  সটা হয়  সটা  থেক এটা হয় এইভােব কখন িবচার করেত  নই। মােয়র উপর সবটাই 
 ছেড় িদেত হয়, কারণ সবটাই িতিন জােনন। বেলই ঠা র বলেছন – মা জােনন তাঁর ছানােক  কাথায় 
রাখেবন,  হঁেসেল রাখেবন না িবছানায় রাখেবন মায়ই ভােলা জােনন।  

 

 িশব বলেছন  ং কালী তািরণী  গ া  ষাড়শী ভুবেন রী। ধূমাবতী  ং বগলা  ভরবী 
িছ ম া।।৪/১৩। এ েলা সব মােয়র িবিভ  অব ার িবিভ  নাম।  হ  দবী! তুিমই কালী, তুিমই তারা, তুিমই 
 গ া, তুিমও  ষাড়শী, তুিমই ভুবেন রী, তুিমও ধূমাবতী, তুিমই বগলা, তুিমই  ভরবী, তুিমই িছ ম া। 
 ম পূণ া বা  েদবী  ং  দিব কমলালয়া। সব শি   পা  ং সব  েদবময়ী ত ঃ।।৪/১৪। মা! তুিমই 
অ পূণ া, কাশীেত  য অ পূণ ােদবীর পূজা হয় তাঁর কথাই এখােন বলা হে । তুিমই বা  েদবী, সর তী তুিমই, 
তুিমই কমলা বা ল ী। এই একই ভাব আমরা অধ া  রামায়েণও পাই। নারদ যখন  ীরামচে র  িত 
করেছন তখন বলেছন ‘ হ রাম! আপিনই   া, আপিনই িব ,ু আপিনই িশব, আপিনই সম   দবতা’। সীতার 
নােম  িত কের বলেছন ‘সীতাই হেলন ল ী, সর তী’। এই একই িজিনষ বলা হয় যখন শি   েপ 
আরাধনা করা হয় তখন শি র যত  প আেছ সবটাই িতিন।  বেদর  দবী হেলন সর তী আর পুরােনর  দবী 
হেলন ল ী।  বদ  হাক আর পুরান  হাক, যত ভােব  দবীর  প ভাবা  হাক সবটাই তুিম।  

 

কিলযুেগ  দবীর সাধেন বীরভাবই  শ  

 এরপর আসেছ সাধনার ব াপার।  দবীর সাধনা িকভােব করেল  সটাই    সাধনা হেয় যায়  সটাই 
এখন িশব বলেছন। প ভাবঃ কেলৗ নাি  িদব ভােবাহিপ  ল  ভঃ। বীরসাধনকম  ািণ  ত  ািণ কেলৗ 
যুেগ।।৪/১৯। িশব বলেছন কিলযুেগ প ভাব র া করা যায় না। এখােন প  বলেত আমরা  য অেথ   প  মেন 
কির  সই অেথ  বলা হে  না। প  মােন যারা সাধনার  াথিমক  ের রেয়েছ। মেঠর   চারীেদর জ   যমন 
অেনক কেঠার িনয়ম-কা ন থােক, সাধনার  থম অব ায় সবাইেক এই িনয়ম-কা েনর  বড়া িদেয় র া করা 
হয়। ঠা র বলেছন চারা গাছেক  থেম  বড়া িদেত হয় যােত ছাগল গ  মুখ না িদেত পাের। প ভােব হল 
এই  বড়া  দওয়া। িক  তে  এত িনয়ম-কা ন করা হেয়েছ  সইজ  মহািনব  াণতে  বলা হে  কিলযুেগ এত 
িকছু করা স ব নয়।  যমন  া ণ ছাড়া কা র বািড়েত যােব না,  া ণ ছাড়া কা র িজিনষ  হণ করেব না, 
িনেজর হােত পূজার সব িকছু আেয়াজন করেব। সমাজ ব ব া এখন অ  রকম হেয়  গেছ, এই কারেণ এত 
িকছু বত  মান সামািজক কাঠােমার মেধ  করা স ব হয় না। ঠা র  যমন বলেছন কিলেত  বদমত চেল না। 
 বেদর  কান য  করেত  গেল তার  য িজিনষ প  লাগেব আজেকর িদন অত িকছু  জাগাড় করাই স ব না। 
 যমন  সামরস, এখন  কাথাও পাওয়া যােব না।  সইজ  িশব  থেমই বেল িদেলন প ভাব কিলযুেগ চেল 
না। আর িদব ভােবাহিপ  ল  ভঃ, িদব ভাব হল সাধেকর িনেজর সব িকছুর উপর পূণ  িনয় ণ রেয়েছ। কত উ   
অব ােত যাওয়ার পর এই ধরেণর  মতা হেব  য সম  িকছুর উপর পূণ  িনয় ণ আসেব, অত    ল  ভ। 
 সইজ  কিলযুেগ এই িদব ভাবও চেল না। যিদও মহািনব  াণত  যত এেগােব  শেষর িদেক িদব ভােবর উপর 
 জার িদেত থাকেব। আর লীলা সে  আমরা  ীরামকৃে র িদব ভােবর বণ না পাই। িদব ভাব অিত উ  
আধ াি ক ভাব, তে র িদব ভাব আর  বদাে র    ান  ায় কাছাকািছ।  সইজ  িশব বলেছন বীরসাধনাই 
কিলযুেগর পথ। 

 

 এখােন এেস ত  তার  কৗল মতেক  ািপত করেছ।  লাচারং িবনা  দিব কেলৗ িসি ন   জায়েত। 
ত াৎ সব  যে ন সাধেয়ৎ  লসাধন  ।।৪/২০।  লাচার মােন ত  সাধনা যিদ না করা হয় তাহেল 
কিলযুেগ িসি   পেত পােরনা।  সইজ   য কেরই  হাক সব রকম ভােব  য শীল হেয়  লসাধন করা 
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কিলযুেগর সাধেকর সব  েতা ভােব কত  ব । রামকৃ  মঠ ও িমশেনর আদশ  েক যিদও  বদা ী বা অৈ তবাদী বলা 
হয় িক  খুব ভােলা কের ল   করেল  দখা যােব আমােদর অেনক আচার আচরণ এই ত  মেত চেল।  

 

িনি য়  ে র ি য়াশি র মূেল মােয়র ই াশি  

  ং সব  িপণী  দবী সেব ষাং জননী পরা। ত ুায়াং  িয়  দেবিশ সেব ষাং  তাষণং ভেবৎ।।৪/২৪। 
 দিব! তুিম সব    িপণী, তুিমই সকেলর জননী, তুিম সবার উপের  তামার উপের  কউ নয়। তুিম যিদ কা র 
উপর তু  হেয় যাও তাহেল সারা জগৎ তার উপর তু  হেয় যােব।  সইজ  বলা হয় আেগ  দবীেক ত ু কর, 
সাধনা যখন করা হয় তখন তার মূল হে   দিবেক তু  করা। এখােন সি দানে র সােথ তুলনা কের বলা 
হে  স পং সব েতাব ািপ সব মাবৃত  িত িত। সৈদক পং িচ া ং িনিল   ং সব ব ষু।।৪/২৭। সি দান  
িযিন িতিন সৎ   প ও সব  ব ািপ এবং সব পদােথ   িতিন পিরব   হেয় আেছন। সি দানে র  কান রকম  াস 
বৃি  বা পিরণাম হয় না, িতিন সব সময় একই রকম থােকন। িক  ন কেরািত ন চা ািত ন গ িত ন 
িত িত। সত ং  ানমনাদ     অবা নসেগাচর  ।। ৪/২৮। িন  ণ     কান িকছুই কেরন না, িতিন িনি য় 
তাই  কান িকছুেত তাঁর কত  ৃ   নই। িতিন আহার কেরন না, িতিন গমনাগমন রিহত। িতিন  কান  ান িবেশেষ 
অব ানও কেরন না। িতিন সত   প ও  ান  প, িতিন অনািদ ও অন  এবং বাক  ও মেনর অেগাচর।  

 

িক  তাহেল এই জীব-জগৎ পী সংসার িকভােব হে ? তে  ামা মাল    ং মহােযািগনী পরা। 
কেরািষ পািস হং ে  জগেদত রাচর  ।।৪/২৯। এই  য জগেতর সৃি  হে , জগেতর  য লয় হে   ধু 
 তামার ই া মাে ই হে । মােয়র  য ই াশি , এই ই াশি েতই সব িকছু হে । এই জায়গােত এেস ত  
  ত মেত ঢুেক পেড়।   ত মেত মা আলাদা জগৎ আলাদা। তাঁর ই ােত এই জগৎ সৃি  হে ,  য কথা 
 ী ান ও ইসলাম ধম ও বলেছ। িক  এই ত ই আবার ইসলাম ও  ী ান  থেক আলাদা হেয় যায়, কারণ 
সাধক  শেষ  দেখ  স আর তার মা এক আর মা ও    এক এবং সব িকছু িমেল এটাই  থেক যায়, তাঁর 
বাইের িকছু  নই।  সইজ  ত েক িঠক   ত মতও বলা যায় না।  

 

কােলর কাল মহাকােলর মহাত  

 তব  পং মহাকােলা জগৎসংহারকারকঃ। মহাসংহার সমেয় কালঃ সব ং  িস িত।।৪/৩০। 
জীেবর মৃত ু বা আরও ব ি েত বলা যায় আমরা রাে   য ঘ ুিমেয় পিড়, রাে র এই ঘ ুমটাই যখন ল া  টেন 
 দওয়া হয় তখন  সটাই হেয় যায় জীেবর মৃত ু, ঐ ঘুম  থেক  স আর জা ত হয় না। তারপেরও আেরকটা 
 র আেছ,  সটা হল পুেরা জগৎটাই যখন ঘ ুিমেয় পেড়।  সইজ  অেনক সময় সমােলাচনা কের বলা হয় 
একটা উপমােক বািড়েয় িদেয় অেনক উপের চেল  গেছ। মা েষর  যটা ঘুম  সটা এক রাে র জ  অদৃ  
আর মৃত ু এক জীবেনর মত অদ ৃ, আেরকটা  যটা হয় পুেরা জগৎটাই অদৃ  হেয় যায়। িকভােব হয়? তব 
 পং মহাকােলা,  তামাির আেরকটা  প হল মহাকাল।  তামার এই মহাকাল  প িক কের? মহাসংহােরর সময় 
যখন আেস তখন  তামার এই মহাকাল  প সব িকছুেক নাশ কের  দয়। কালঃ সব  ং  িস িত, কাল সব 
িকছুেক  াস কের  নয়। কলনাৎ সব ভূতানাং মহাকালঃ  কীি  তঃ। মহাকাল  কলনাৎ  মাদ া কািলকা 
পরা।।৪/৩১। কলন শ েক  খেয়  নওয়ার অেথ   বলা হয়, িহ ীেত একটা শ ই আেছ কেলবা, কেলবার অথ   
হল  াস করা বা  খেয়  নওয়া। কাল শ টাও এেসেছ  াস করার অেথ । কােলর আেরকটা অথ   হল সময়। 
সময় সব িকছুেক  খেয়  নয়, কলনাৎ সব  ভূতানাং। সম  িকছুেক কাল  খেয়  নয়,  কান িকছুেকই  স ছােড় 
না।  য জ   নয় তার মৃতু  হেবই। িক  যার মৃতু  হয় তার আবার জ  নাও হেত পাের আবার হেতও পাের। 
যারা জ ােল মরেত হেব আর মৃত ুর পর জ  হেব এই ত  িব াস কের না, তারা মেন করেছ তােদর আর 
জ  হেব না। আর যারা  বদা  মেত িব াস কেরন তাঁরা বেলন যাঁরা মু  পু ষ, যাঁরা  ান লাভ কেরেছন 
তাঁেদর আর জ  হয় না।  সইজ  বলা হয় যারা মেরেছ তারা  য আবার জ ােব তার  কান গ ারাি   নই। 
িক   য জে েছ  স মরেবই। এই জগেতর  কাথাও এমন  কান িকছু  নই  যটার নাশ হেব না।  শষ হওয়াটা 
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হল চরম সত । এই জগেতর একটাই সত   সটা হল জগেতর িবনাশ।  সইজ  সময় ও িবনাশ এই  েটােক 
পর র জুেড়  দওয়া হেয়েছ।  েটার একই নাম কাল। এই কাল  েপ মা জগেতর সব িকছুেক  াস কের 
িনে ন বেল তাঁর আেরকিট নাম কালী এবং  সই কালী সকেলর আিদ। মা সকেলর কাল  পা এবং সকেলর 
আিদভূতা অথ  াৎ কারণ  পা তাই মােক সবাই আদ াকালী বেল।  

 

 সময় আবার সব িকছুেক নাশ কের না।  যমন আজেক যারা মারা  গল তােদর জ  সময়  শষ হেয় 
 গল িক  যারা  বঁেচ রইল তােদর জ  সময়  শষ হয়িন।  সইজ  বলা হয়, কাল  তামার  পছেন ঘুরেছ। 
তাই বেল কাল সবার  পছেন এক সে   ঘাের না। যখন কাল একসােথ সবার  পছন  ঘাের তখন তােক 
বলেছন মহাকাল। ব ি  আর সমি েক আলাদা করার জ  এেক বলা হয় মহাকাল। মহাকাল  কলনাৎ, তুিম 
এই মহাকালেকও  খেয় নাও। কাল সব িকছুেক  খেয়  নয়, মহাকাল সূ  যা িকছু আেছ  সটােকও  খেয় 
 ফেল। যখন সৃি র সংহার হয় তখন মহাকাল সব িকছুেক  শষ কের  দয়। িক  মা কালী এই মহাকালেকও 
 খেয়  নন। আধুিনক পদাথ  িব ােন টাইমেক িনেয়  চুর গেবষণা চলেছ। Birth of Time, Death of 
Time  অেনক ধরেণর কথা বলা হে । সময়  কাথায় িগেয়  শষ হয় আর  কাথা  থেক    হে  িব ােনর 
কােছ এটা একিট সম া। আমােদর কােছ  কান সম া  নই। সময়  কাথায় িগেয়  শষ হয়? মা কালীেত 
িগেয়  শষ হয়। তারপর  ক  থেক যায়? শি  মা । শি  ছাড়া আর িকছুই থােক না। তাই শি  আেগ সময় 
পের। এই সমেয়র যখন জ  হেয়  গল তখন point of reference এেস যায়।  য  কান িজিনেষর যখন 
অি   পাে , এই  যমন  াশ, এই  ােশর একটা আকার আেছ। এখন আমরা যিদ িব   াে র একটা 
মানিচ   তরী কির,  সই মানিচে র  কাথাও আমােদর এই  সৗরজগৎও  দখেত পাব।  সই  সৗরজগৎএর 
 কান একটা জায়গায় পৃিথবীেক খুঁেজ পাব। পৃিথবীর যখন একটা   াব বানাব তখন  সখান ভারত বেল একটা 
 দশ,  সখান  থেক হেয় হেয় পি মব , কলকাতা,  বলুড় মঠ, িব িবদ ালয়  পেয় যাব। িব িবদ ালেয়র এই 
পেয়ে ট এেস আিম পির ার বলেত পারব এই পেয়ে ট  াশ আেছ। Two dimensionএ  গেল এর 
চওড়াটা  পেয় যাব, আর three dimensionএ  গেল  ােশর উ তাও বেল  দেব। িক  আগামীকাল যখন 
 ােশর নাশ হেয় যােব তখনও এর coordinates থাকেব। এটােকই আইন াইন বলেছন space and 
time। একটা  াশ যখন আেছ তখন  স   েস আেছ আর টাইেম আেছ, চারেট িজিনষেক িনেয় এেসেছ। 
আইন াইেনর িথেয়াির অ যায়ী   স আর টাইম এক সে ই চেল যিদও টাইমটাই আেগ আেস। এখন 
টাইমটাই যখন  শষ হেয়  গল তাহেল   সটা  াভািবক ভােবই আর থাকেব না। তাহেল এই  েটা  গল 
 কাথায়? মহাকােলর গেভ   চেল  গল। তখন শি ট ু  থেক যায়।  সই শি র তখন  কান  প  নই। আর 
 শেষ শি টু ও বলেছন  ে র সােথ এক হেয় যায়। আমােদর বুি  খুবই সাধারণ, আমরা জািন মা ষ মারা 
যায়  কন? কাল তােক িগেল  নয়। আমরা সবাই িব াস কির িব   া  িচরিদন থাকেব না। িক  অেনেক 
মেন কের িব   া  িকছু সময় এই ি তা অব ায় থাকেব আর এটা এভােবই চলেব। এই মতেক এখন আর 
 কউ মােননা। একটা সময় আসেব যখন এই িব   াে র সব িকছু  শষ হেয় যােব। সব িকছুই যখন  শষ 
হেয় যােব তখন এত িকছু  কাথায় যােব? মহাকােলর গেভ  ।  সই  য মহাকাল তােকও মা িগেল  ফলেছন। 
তখন আর  কান দৃ   নই   াও  নই। তখন    আর শি । সবার  শেষ িক হয়? শি   ে র সােথ িমেশ 
এক হেয় যাে । এর উপমা িহসােব যিদ  দখা হয়, নথ েপােল সমু  আেছ আর তার  ঢউ আেছ মােন শি  
আেছ।  সই সমুে র জেলর  খলােতই বরফ আসেছ, বরফ  থেক আইসবাক    তরী হে , আইসবােক  র নানা 
রকেমর আকৃিত হে , জেল ভাসেছ, এর ওর সােথ ধা া লাগেছ, আকার পাে  যাে । আবার একটা সময় 
আসল যখন সব বরফ গেল জেলর সােথ িমেল  গল,  ঢউও শা  হেয়  গল তখন  য সমু  িছল  সই সমু ই 
রইল। আবার কখন সমু  উে িলত হেয় উ ঠেব, তখন আবার এই একই রকম  খলা চলেত থাকেব।  কাথা 
 থেক উে িলত হে ? সূেয র শি েত। এই   ে  িক  তা হয় না। সমুে র   ে   যমন শি  বাইেরর  থেক 
আসেছ, সূয    থেক আসেছ, এখােন  ে র মেধ ই শি টা এক হেয় আেছ। মােঝ মােঝ শি টা চাড়া  মের 
ওেঠ।  কন চাড়া মাের এটা আমরা  কান িদন জানেত পারেব না। কারণ আমােদর বুি   সখােন কখনই 
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 পৗঁছােত পারেব না।  সইজ  বলেছন কালসং সনাৎ কালী সেব ষামািদ িপণী। কাল াদািদভূত াৎ আদ া 
কালীিত গীয়েত।।৪/৩২। তুিম কালেক  খেয় নাও বেল  তামার নাম কালী। সেব  ষামািদ িপণী, যা িকছু আেছ 
সব িকছুর আিদ তুিম, তুিমই সব িকছুর কারণ।  তামার আেরকিট নাম আদ াকালী, কারণ তুিম সব িকছুর 
আিদভূতেক িগেল  ফল।  

 

 কৗল মেতর  শংসা,  যাগ আর  ভাগ একই সােথ চেল 

মােয়র িবিভ  নােমর ব াখ া করার পর এবার  লাচােরর  শংসা করেছন। এই   াকিটই তে র 
িবেশষ েক ব াখ া করা হে  – য াি   ভাগবা ল ং ত   যাগ  কা কথা।  যােগহিপ  ভাগিবরহঃ 
 কৗল ূভয়ম ুেত।। ৪/৩৯।  যখােন  চুর  ভাগ  সখােন  যাগ িক কের হেব? এটা আমােদর খুব পুরেনা মত, 
 যখােন  ভাগ  সখােন  যাগ হয় না। তুলসীদাসও বলেছন যহঁা রাম অঁহা নিহ কাম। য ঁহা কাম অঁহা নিহ রাম। 
  ৗ ন িমেল এক থা  । রাম আর কাম কখন এক জায়গায়  মেল না। তাই যারা  যাগী তারা  ভাগ করেত 
পােরনা।  যখােনই  ভাগ বা ল  থাকেব  সখােন  যাগ হেব না, আেমিরকার মত পা াত   দেশ কখনই  যাগ 
স ব হেব না। ভারতবষ  আবার  যাগীেদর  দশ। উ রকাশীেত একবার এক সাধু তপ া করেত িগেয়িছেলন। 
 সখােন অ  এক সাধুেক িজে স করেছন ‘এখােন  ায় পাচঁ ছশ সাধু বাস কেরন, এনােদর সাধন-ভজন িক 
রকম চলেছ’? উিন তখন খুব মজার কথা বলেলন ‘আপিন সাধুেদর কথা  ছেড়ই িদন, উ রকাশীেত  কান 
 লাক যিদ  ভাগ করেত চায় িকছুই  ভাগ করেত পারেব না। িকছুই  তা  নই  ভাগ করেব িক িদেয়!’ 
উ রকাশীেত সিত ই িকছু  নই, আমােক যিদ  চুর টাকা িদেয়  দওয়া হয়  সই টাকা িদেয় আিম িক করব? 
িকেস খরচা করব? আিমষ খাবার িনিষ , একটা িসেনমা হল তাও পুরেনা আিদ কােলর একটা িহ ী িসেনমা 
অেনক িদন ধের চলেব। এক িসেনমা কতবার  দখেব!  জলার সদর শহর িক   কান এসিপ  নই। ভারেতর 
একমা   জলা সদর  যখােন  কান এসিপ  নই। কারণ ওখােন  কান  াইমই  নই।  কউ যিদ কাউেক একটা 
চড় মাের  সটাই পেরর িদন কাগেজ  হডলাইন খবর। এখােন সাধারণ মা ষ িক  ভাগ করেব! কারণ এটা 
 যাগীেদর জায়গা। গে া ীর মত জায়গায় মা ষ িকছুই  ভাগ করেত পারেব না।  যটা  যােগর  ান  সখােন 
 ভােগর  কান   ই উ ঠেব না।  যাগীেদর মেধ  যারা খুব সাধারণ  ের রেয়েছ তােদরও  ভাগ করা চলেব না, 
উ   েরর  যাগীেদর ব াপাের  কান কথাই বলা যােব না।  সখােন ত  িক বলেছ?  কৗল ূভয়ম ুেত,  কৗল 
মােগ   যাগ আর  ভাগ  েটা এক সে ই চেল।  

 

সাধারণ অব ায়  যখােন  যাগ  সখােন  ভাগ হেব না,  যখােন  ভাগ  সখােন  যাগ হেব না। ঠা েরর 
কােছ এক  বদা ী আসত। তার নােম অেনক   ািরি ক  কম    শানা  যত। ঠা র তােক বলেছন – একিদেক 
তুিম  বদাে র কথা বেল  বড়াও আর এসব িক করছ!  বদা ী বলেছ – এই জগৎ িমথ া আমার এই কায  ও 
িমথ া। এভােব ধম  াচরণ চেল না। একিদেক  বদাে র কথা বলেব আর অ  িদেক বলেব আমার এই 
  িরে র কায  েলা মায়া, িমথ া!  বদা  এভােব চেল না। িক  িযিন ত  সাধক িতিন বলেবন, আমার এসেব 
িকছু আেস যায় না, আিম  তা এ েলা  ভােগর জ ই কেরিছ, আমার সাধনা  ভাগ করার জ ই।  বদা ী 
সাধুর কােছ যিদ টাকা-পয়সা থােক,  ভাগ বা ল  থােক তাহেল বঝুেত হেব তার  বদাে  িকছু  গালমাল 
আেছ। আিম ঈ রেকও ভােলাবাসব আবার জগৎেকও ভােলাবাসব  বদাে  চলেব না। ঈ রেকও ভােলাবাসব 
আর জগৎেকও ভােলাবাসব  কাথায় চেল? ত  মেত চেল। কারণ ত  বেলই িদেয়েছ  য ম  িদেয় আমার 
 ভাগ িসি  হয়  সই ম  িদেয় আবার মুি ও পাওয়া যায়,  ভাগ আর অপবগ   েটাই ঐ একই ম  িদেয় 
হেব। ত  মেতর এটাই িবেশষ । এর আেগ ত  বলেছ    আর শি  অেভদ, আর এই ল  েক িনেয়ই ত  
চেল। িক  অ া  মেত  ভাগ আর  যাগ একসােথ চেল না, িক  ত  মেত চেল।  

 

 ত  মেতর আরও িক িবেশষ ?  পেচাহিপ  ল ানী  া ণাদিতিরচ েত।  লাচারিবহীন   া ণঃ 
 পচাধমঃ।।৪/৪২।  বদাে  যাঁেক    ানী বলা হয় ত  মেত তাঁেক বলেছন  ল ানী।  ল মােন  কৗল, 
িশেবর উপেদশ িযিন জােনন। যিদ  কান চ ালও  লত   হন তাহেল তােক  া েণর  থেকও     বেল 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

111 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

মেন করেত হেব।  য  া েণর মেধ   লাচার  নই  স িক  চ ােলর  থেকও অধম।  লাচার বলেত আমরা 
 ায়ই মেন কির বংেশর আচার, িক   লাচার বলেত এখােন  বাঝায় ত  মেত  য সাধনার কথা বলা হেয়েছ।  

 

 িশব বলেছন, সত ং  বীিম  ত  দিব  িদ   াবধরায়। সব ধেম  া মাৎ  কৗলাৎ পেরা ধেম  া ন 
িবদ েত।। ৪/৪ ৪।  হ  দবী!  তামােক আিম  দেয় বিসেয় সত  কের বলিছ  কৗল ধম   থেক উ ম    তর 
ধম   আর  নই। িহ রা  সটােকই িব াস করেব  য কথা ঈ েরর মুখ  থেক  বিরেয়েছ। মুসলমানেদর মেধ ও 
আেছ,  কারােনর বাইের আর  কান িকছুেক তারা িব াস করেব না।  ী ানরও বাইেবেলর কথাই িব াস 
করেব, বাইেবেলর বাইের একিট কথােকও িব াস করেব না। ত  মত হল িশেবর কথা।  যেহতু িশেবর কথা 
তাই এর  কান কথােক কাটেত পারেব না। আমরা  যমন বিল কথামৃেতর কথা ঠা েরর কথা, ঠা েরর কথােক 
কাটা যােব না।  

 

কিলযুেগর ল ণ ও কিলর  েকাপ  থেক পির ােণর উপায় 

 কিলযুেগ ত  মতেক     মত বলার পর কিলযুেগর একটা িবরাট বণ না িদে ন। কিলযুেগর নারীেদর 
নােম বলেছন যদা ি েয়াহিত   া াঃ কক শাঃ কলেহ রতাঃ। গিহ  ি  চ ভ  ারাং তৈদব  বলঃ 
কিলঃ।।৪/৫১। কিলযুেগর  মেয়রা অিত   া  হেয় যায়, কক  শ  ভাব ও কলহ িববাদ িনেয়ই থােক,  ামীেদর 
িন া ও িবে ষচারণ করেব।  মেয়রা যখন এই রকম হেয় যােব তখন বুঝেব কিলযুগ  বল হেয়  গেছ। তখন 
 লাচার ছাড়া আর িকছু চলেব না। যাঁরা  কৗল মেত সাধনা করেছন, তাঁরা যিদ কেয়কটা িজিনষ কেরন 
তাহেল কিলযুগ তাঁেদর  কান  িত করেত পারেব না।     ষেণ যু া ভ া মাতৃপদা ুেজ। অ র াঃ 
 দােরষু ন িহ তা   বাধেত কিলঃ।। ৪/৫৮। যাঁরা   র  সবায় িনযু , যাঁরা মাতািপতার চরণকমেল 
ভি যু , যাঁরা িনেজর  ী ছাড়া অ  নারীর  িত আস  হয় না, এেঁদরেক কিল কখন উৎপীড়ন করেত 
পারেব না। আর কােদর কিলযুগ বাধঁেত পােরনা? সত  তাঃ সত িন াঃ সত ধম  পরায়ণাঃ।  লসাধনসত া 
 য ন িহ তা   বাধেত কিলঃ।।৪/৫৯। যাঁরা সব  ে ে  সত েক অবল ন কের  রেখেছন, িযিন ত  সাধনা 
করেছন, এই পাঁচটা আচরণ যাঁরা করেব তাঁেদরেক কিলর  েকাপ িকছুই করেত পারেব না, অথ  াৎ তােঁদর 
জীবেন  কান রকম বাধা িব  আসেব না। 

 

 কিলযুেগ িক হয়?  কেটহ  কেলৗ  দিব সেব  ধম া   ব লাঃ।  া েত কং সত মা ং ত াৎ 
সত মেয়া ভেবৎ।।৪/৭৩। মহাভারেতও অেনকবার বলা হেয়েছ  য কিলযুেগ ধম   ব  ল হেয় যায়,  বদ  ব  ল 
হেয় যায়।  সইজ  বলা হয় সত যুেগ ধম  চারেট পােয় দাঁিড়েয় থােক,   তা িতন পােয়,  াপের  ই পােয় 
আর কিলযুেগ এেস ধম েক এক পােয় দাঁিড়েয় থাকেত হয়। কিলযুেগ ধেম র একটা পা হেয় যাওয়া মােন ধম   
খুব  ব  ল হেয় যায়।  কউ ধেম র কথা  নেতও চায় না, মানেতও চায় না। শা  যা যা িবিধ িবধান িদেয়েছ 
 স েলা  কউ পালন কের না।  সইজ  বলেছন  া েত কং সত মা ং ত াৎ সত মেয়া ভেবৎ, সত  ছাড়া 
বািক যত ধম   আেছ সব িকছু ন  হেয় যায়। ঠা র তাই বলেছন সত  হল কিলযুেগর তপ া। একমা  সত ই 
কিলযুেগ দাঁিড়েয় থােক, সত  ছাড়া অ   কান িকছু থােক না, কারণ সব িকছুই  ব  ল হেয় যায়। তাই ত  
মেত সত  সাধন হল সব  থেক     সাধন। ম  ৃিতেত অেনক িকছু করেত বলা হয়, এটা করেব  সটা করেব 
না, মহাভারেতও অেনক ধেম র কথা বলা হেয়েছ িক  তে  এেস সব িকছুেক সিরেয় িদেয়  ধু একটার উপর 
দাঁড় কিরেয় িদে , সত  সাধন।  

 

সত ই কিলর তপ া 
ন িহ সত াৎ পেরা ধেম া ন পাপমনৃতাৎ পর  । ত াৎ সব া না মত  ঃ সত েমকং 

সমা েয়ৎ।।৪/৭৫। িমথ া কথার মত পাপ  নই আর সত  কথার মত ধম    নই। তে র আেরকিট    পূণ  
  াক হল সত হীনা বৃথা পূজা সত হীেনা বৃথা জপঃ। সত হীনং তেপা ব থ -মুষের বপনং যথা।।৪/৭৬। 
আমরা যত পূজাই কির না  কন, সত েক অবল ন না কের থাকেল সব পূজাই বৃথায় পয  বিসত হয়। জপ 
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করেছ িক  সিত  কথা বেল না, সব জপ তার িন ল হেয় যায়। উষর ভূিমেত, মােন ম ভূিমেত বীজ বপন 
করেল  যমন বীেজর অ ুেরা গম হয় না, িঠক  তমিন তপ া করেছ িক  সত েত অিবচল নয় সব তপ া 
বৃথা হেয় যােব। জপ, তপ ও পূজা এই িতনেট িজিনষেক িনেয় বলা হল। ত  মূল েবাধ ও  নিতকতার  বিশ 
আেলাচনায় যােব না, িক  সেত র উপর সব িকছুেক  াপন কের িদে । সত ই সব। আসল কথা হল, সেত  
যিদ  কউ  িতি ত হেয় যায় বািক সব িকছু তার কােছ এমিনই চেল আসেব। ধ ন একজন চুির কের  বড়ায়, 
িক   স িঠক কের  ফেলেছ এবার  থেক আিম সত  কথা বলব। এরপর একিদন পুিলশ তােক িজে স করল 
‘তুিম চুির কেরিছেল?’  স যিদ সেত   িতি ত থােক তাহেল তােক বলেত হেব  াঁ, আিম চুির কেরিছ। 
তাহেল  তা  স  বচারা  ফঁেস িগেয় হাজেত চেল যাব। হাজত বাস আটকােত তােক হয় চুির ছাড়েত হেব, 
নয়েতা সত েক ছাড়েত হেব। না, আিম সত েক ছাড়ব না। তাহেল চুির করাটা তার ব  হেয়  গল। আিম অ  
 কান বদমাইিশ কির। আমােক বদমাইিশ কির িকনা  কউ িজে স করেল আমােক  াঁ বলেত হেব। তাই 
সেত  যিদ  কউ  িতি ত হেয় যায় সব ধম   আপনা আপিনই এেস পড়েব। িবরি  হেয়ই তােক বািক সব িকছু 
 ছেড় িদেত হেব। সত েক পালন করাটা  ধু আ  ািনক ভােব পালন করা যায় না, সত  পালন করেত হেল 
মন মুখ এক করেত হেব। আিম আপনার উপর খুব অস  , আপিন আমােক িজে স করেলন আপিন িক 
আমার উপর অস  ? আপনার মন র া আর স ক   র া করেত হেল আমােক িমেথ  কথাই বলেত হেব, 
িক   য সেত   িতি ত হেত চাইেছ, সত িন  হেল তােক বলেত হেব  াঁ আিম আপনার উপর অস  । 
তাহেল স ক টা ন  হেয় যােব, আর তা নাহেল হয়েতা আপনার  থেক আমােক দূের থাকেত হেব, সেত  
িন া রাখেত  গেল এই রকম িবরাট সম া এেস যােব।   

 

 পেরর   ােক িশব তাই বলেছন সত  পং পরং    সত ং িহ পরমং তপঃ। সত মূলাঃ ি য়াঃ 
সব াঃ সত াৎ পরতেরা ন িহ।।৪/৭৭। সত ই পরম ে র   প, সেত র সাধন করেল  সই পরম ে র সাধন 
করাই হয়। আর সত ং িহ পরমং তপঃ, সত  সাধনই পরম তপ া।  কউ যিদ িঠক কের  নয় আিম সত  
কথাই বলব, তােক  য কত রকম ঝ াট, ঝােমলার মেধ  পড়েত হেব ক নাই করা যােব না, শত ঝ াট ও 
ঝােমলার মেধ ও সেত  অিবচল থাকাটাই তখন তার িবরাট তপ া হেয় যায়। সম  রকেমর ি য়ার মূেল 
সত ই আেছ, সেত র উপের আর  কান িকছু হয় না।  

 

দশ সং ার ও িনত ৈনিমি ক কম  ািদ 

 শাে  চার রকম কেম  র কথা বলা হেয়েছ, িনত কম  ,  নিমি ক কম ,  ায়ি   কম   ও কাম  কম । 
আেরকটা বলা হয় িনিষ  কম  , শা   য কম   করেত িনেষধ করেছ।  বেদর সময়  ায়  চৗষি িট সং ার কম  
িছল। ম  ৃিতেত এেস এই  চৗষি  সং ার কম  েক কিমেয়  ষালিট কেম   িনেয় আসা হেয়েছ। তে  এেস এটাই 
দশিট কেম   দাঁড় করান হেয়েছ। এই দশিট কেম  র সােথ বািক  য িনত কম   আেছ  স েলােক িমিলেয় িশব 
বলেছন দী া, জপ, পূজা,  হাম, পু  রণ, তপ  ণ,  ত, পুংসবনং, সীমে া য়  , জাতকম , নামকরণ, 
চূড়াকরণ, অে  ি ি য়া ও িপতৃ া  সব িকছু আগম অথ াৎ ত  অ সােরই করেব। এর সােথ তীেথ   িগেয় 
 া ািদ করেব, এছাড়া বৃেষাৎসগ , শারেদাৎসব, যা া, গৃহ েবশ, নূতন ব াল ারািদ পিরধান, বাপী,  প, 
তড়াগ  ভৃিত খনন ও সং ার, িতিথকৃত , গৃহারা  ও গৃহ িত া,  দবতা  াপন এবং িদবাকৃত ং িনশাকৃত ং 
পব কৃত ং তৈথব চ। ঋতুমাসবষ কৃত ং িনত ং  নিমি ক  যৎ।।৪/৮৯।  িদবাকৃত , িকছু িকছু কম  আেছ 
 য েলা িদেনর  বলােতই করেত হয়,  সই রকম িকছ ু িকছু কম  রাে ই করেত হয়  স েলােক বলেছন 
রাি কৃত ,  তমিন পব  কৃত , মাসকৃত , িবেশষ ঋতুেত করেত হয় ঋতুকৃত   যমন শারেদাৎসব, বষ কৃত  ইত ািদ 
 তামার যত রকম কম   আেছ তার সােথ িনত কম  ,  নিমি িক কম  সব তে র িবধান অ সােরই করেব।  

 

 যিদ  বু  ি বশতঃ বা অ  া  হত ুবা  মাহ   হেয় এ েলা না কর তাহেল িক হেব – ন  য  া  যিদ 
 মােহন  ম  ত া  য়ািপ বা। িবন ঃ সব কম  েভ া িব ায়াং স ভেবৎ কৃিমঃ।।৪/৯১। তাহেল  তামার সব িকছু 
নাশ হেয় যােব। সব িকছুেতা নাশ হেয় যােবই আর মৃত ুর পর তুিম িব ার কৃিম হেয় জ   নেব। এরপের পর 
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পর বেল  গেছন  কৗল মেত িক িক করেত হেব। এই একই িজিনষ  কউ  ৃিত মেত করেছ,  কউ ত  মেত, 
 কউ  ব ব মেত করেছ। মহাভারত, ত , ম  ৃিতেত এই ধরেণর যা িকছু করেত বলা হেয়েছ এর মূেল হল, 
মা ষেক উ  আদেশ র িদেক  টেন আনা। আসেল মা ষ অত    াথ  পরায়ণ ও স ীণ  মেনাভাবাপ । এই 
 াথ  পরয়াণতা ও স ীণ তা  থেক মা ষেক  বর কের উ  আদেশ  র িদেক  ঠেল  দওয়ার উে ে ই সব শাে  
এই সম  কেম র কথা বলা হেয়েছ। এর আেগ আমরা একটা খুব    পূণ  কথা বেলিছলাম, তা হল ভাব ি । 
পূেজা, অচ  না, জপ, তপ,  হাম,  াধ ায় এই কম  েলা করেত করেত আমােদর ভাব ি  হয়। সাধারণ অব ায় 
আমার িক ভাব? আিম একটা শরীর, আিম মন, আিম বুি , আমার অহ ার হয়, এই ভাব  থেক  লাভ, ঘ ৃণা, 
িবে ষর মত বৃি  েলা শি শালী হেয় আমােক প েত পিরণত কের িদে । িক  এই কম  েলা করেত করেত 
আিম  দহ, আিম মন, আমার অহ ার এই স ীণ  ভাবটা    হেয় মূল     চত ,  যটা আমােদর  কৃত 
ভাব,  সই ভাবটা দঢ়ৃ হেত    কের। 

 

শি  মে া ার 

 আমরা এর আেগও বেলিছ  য, মহািনব  াণতে   বদাে র সে  ত েক সম য় করা হেয়েছ।  বদাে র 
অহং   াি  এই তে   পৗঁছানর জ   য নানান পেথর কথা বলা হেয়েছ মহািনব  াণত  বলেছ তার মেধ  
ত ও  যন একটা পথ। িক   বদাে  মায়ােক  যভােব  দখা হয় তে  শি েক  সই ভােব  দখা হয় না। 
 বদাে র মায়া িমথ া িক  তে  শি  সত ।  থেম িতনেট অধ ােয়    ত  আেলাচনা করার পর িশব 
বলেছন ‘ হ  দবী!  কউ যিদ  তামার আরাধনা কের তাহেল  সও  সই একই ফল পােব  য ফল ও ঁ 
সি েদক  , সি দান ই সব এই ত েক িনেয় আরাধনা কের পােব। িশেবর মুেখ এই কথা  শানার পর মা 
পাব  তী খুব অবাক হেয় িজে স করেছন এটা িক কের স ব হয়। তখন িশব বলেছন ‘তুিম আছ বেলই   া, 
িব  ু ও মেহ র এেদর সবার জ  হেয়েছ। তব কা ণ েলেশন  লত াগমািদষু।  তষাম  াসাধনািন 
কিথতািন যথামিত।।৫/৩।  হ  দবী! এই ত  িবদ ার, আগেমর কথা েলা আমার মুখ  থেক  বিরেয় আসেছ 
এটা  তামার ক ণা,  তামার এত কৃপা আেছ বেলই আমার মুখ  থেক  বিরেয় আসেছ’। অথ  াৎ এই ক ণা 
যিদ আর কা র উপর হত তখন িতিনই এই কথা েলা বলেতন। এটাই তে র মূল ভাব, শি  সব িকছুর 
উপের। িশব যাঁর সি  শি , তে র এই মূল ভাবটােকই  কিটত কের বলেছন  তামার শি  আর কৃপােতই 
এটা স ব হে । ঠা রও বলেছন – অবতারও শি র অ াের। শি  আেছ বেলই অবতােরর আিবভ  াব, তে র 
শি েক এতটাই স ান  দওয়া হেয়েছ। অ  িদেক  বদা  মেত শি েক  সই অেথ    কান  ান  দওয়া হয়িন।  

 

 ত  সাধনার আরও গভীের  েবশ কের িশব বলেছন ত ােদৗ শৃণ  দেবিশ মে া ার মং িশেব। 
য   বণমাে ণ জীব  ুঃ  জায়েত।।৫/৯।  হ  দবী!  তামার নামজপ যিদ  কউ কের তাহেল   সাধন 
বা আ সাধন কের  য ফল পাওয়া যায়  সও  সই একই ফল পােব। িক  তার আেগ তােক জানেত হেব 
 তামার ম  িকভােব উ ার করা হয়। এখােন মূলতঃ িশব বলেবন ম  িকভােব  তরী হে ।  তামার মে া ার 
ব াপাের আিম বলিছ। মে া ােরর এই কথা েলা  নেলও মা ষ জীবনমু  হেয় যায়। তে  মে া ােরর 
ব াপাের  বদা  মেতর সাধনা ত  মেতর সাধনা  থেক আলাদা হেয় যায়। আসেল  য েলা এেকবাের    
 বদা  মত  সখােন ত  মেতর  কান ব াপারই  নই,  সখােন সব সময় িবচার কের  যেত হয়, িবচার ছাড়া 
িকছু  নই।  বদা  যখন বেল িদে  তুিমই  সই   , তখন  সও িবচার করেত থােক অহং   াি । এখােন 
অহং   াি  িক  জপ করা হে  না। কারণ  বদা  মেত জেপর  কান  ানই  নই, এখােন  ধু িবচার। 
িকেসর িবচার? সব িকছুর িবচার, িনত ািনেত র িবচার, জা ত,    ও  ষুি  এই অব া েয়রর িবচার। িবচার 
কের  যটােকই তার    বেল িবচাের আসেছ না,  সটােকই তৎ ণাৎ ত াগ কের  দেব, অিনত  ব েত মনেক 
 কান ভােবই থাকেত  দেব না। জা ত অব ায় যা িকছুর পিরবত ন হে   সটােক তলুনা করা হে    াব ার 
সে ।  য  কান িজিনেষর অব ার পিরবত  ন হওয়ােক বুেঝ িনে   সটােকই তৎ ণাৎ ত াগ। যিদও ত  মত 
আর  বদা  মতেক  মলানর  চ া করা হে , িক   জেনর পথ পুেরাপুির আলাদা। ত  মত পুেরাটাই চেল ম  
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জেপর উপর। পুরােনও ম  জেপর  থা আেছ। িক   বদাে   ধু িবচার। ঠা র অব  কথামৃেত বলেছন, 
 বদাে র িবচার আমার ভাব নয়।  বদাে  সব িকছু িবচার কের  ফেল  দয়। এই িবচার করেত িগেয়  দহ, 
মন, বুি , অহ ার সবই উেড় যায় তার সােথ জগৎটাও উেড় যায়।  য িঠক িঠক  বদা ী তার হাত যিদ ছুির 
বা   ড িদেয় কাটা হয় তখন তারা ঐ ব াথাটােকও উিড়েয়  দেব।  বদা  মেত আবার িকছু নকল  বদা ীও 
আেছ যারা জপ, ধ ান করেব না, সাধনা তপ া িকছুই করেব না, বেস বেস বলেত থাকেব আিম িবচার 
করিছ, এরা শঠ তপ ী। িক  ত  মেত এসব ধা াবাজী িকছুেতই চলেব না। ত  মেত বলেব তুিম সাধনা 
করছ বলছ, খুব ভােলা, িক  কত ণ আর কত জপ কর?  বদা  মেত কাউেক যিদ িজে স করা হয় কত ণ 
িবচার কর? বলেব আিম সব সময় িবচার করিছ। ত  মেত বলেব তুিম কত জপ করছ, দশ হাজার িক  িড় 
হাজার? এখােনই  স ধরা পেড় যােব। জপ যিদ না কের থােক, তাহেল তােক িমথ া কথাই বলেত হেব। িক  
িবচার যারা কের  সখােন তারা হয়ত িমথ া কথা বেল না, িক  খুব উ  মােগ র না হেল িবচােরর মেধ  অেনক 
 নানাজলও ঢুেক পেড়।  সইজ  বলাই হয়  বদাে র িবচার খুব উ মােগ র সাধেকর জ । সাধারণ মা েষর 
জ   বদাে র পথ এেকবােরই নয়। িক   বদাে  পেরর িদেক গীতার মাধ েম  য ভি পথ এেসেছ  সটা 
আবার  পৗরািনক মত।  সইজ  এই পথটােক অেনেক বেলন ভাগবত ধম  ।  ীম াগবেত  য ধেম  র কথা বলা 
হেয়েছ গীতারও একই ধম । ভাগবত ও গীতার দৃি ভ ী এক। যিদও তে     বা সি দান ই  শষ কথা িক  
পথ পুেরা আলাদা আর ত  মত পুেরাটাই দাঁিড়েয় আেছ মে র উপর। 

 

 ত  মেতর পি তেদর মেত তে র ম  েলা অত     । ত  চায় না  য  কউ এই ম  েলা  জেন 
যাক। যারা অভ , যুি বাদী, যারা বালবুি  স   এেদর কােছ এই ম  েলা সহেজ উপল  হেয়  গেল পুেরা 
িজিনষটাই  খেলা হেয় যায়।  সইজ  যােক তােক মে র কথা বলেত  নই। আেগকার িদেন  া ণ পিরবােরর 
বা ার  ছাটেবলা  থেকই জানত  পেত হওয়া মােন িবরাট িকছু, আর গায় ীম  মােন অত      ব াপার। 
 পেত হওয়া আর  পেত না হওয়ার মেধ  এই  বাধটাই  বিশ মা ায় থাকত, আিম গায় ীম  জািন তুিম 
জাননা। গায় ীমে র ব াপাের  ছাটেবলা থােকই মনটা এমন ভােব  তরী হেয়  যত  য এই গায় ীম  অত   
পিব  আর খুব   , বাইের  কান মেতই  কাশ করা যােব না। তে র মে র   ে ও এই একই মেনাভাব 
 নওয়া হয়, এই ম   যন  কউ না জানেত পাের। অথচ এই মহািনব  াণতে  সব িকছুই  দওয়া হেয়েছ। সব 
িকছু  দওয়া হেলও এনারা ভাষা এমন ভােব ব বহার কেরেছন  য িকছুেতই  বাঝা যায় না  কান ম  িকভােব 
বলেত বলা হেয়েছ। জন উডরফ দীঘ   িদন যাবৎ  া ণেদর  পছেন ঘুরঘুর কের কের ত  মতটা িশেখিছেলন। 
পের িতিন তে র  য ভা  িলেখেছন  সখান  থেকই আমরা আজেক জানেত পারিছ তে র  ভতের িক আেছ। 
তার আেগ ত  এত     য িঠক িঠক   র কােছ অধ য়ণ করা না থাকেল িকছুই জানা  যত না। এখােন 
কেয়কিট   াক আেছ, কা র  মতা  নই  য এই   াক েলােক উ ার কের বলেব  য িক বলেত চাইেছ। 
আমরা এখন এই রকম িকছু   াকেক িনেয় আেলাচনা করব। 

 

এই   াকিটেত বলা হে   ােণশৈ জসা েঢ়া  ভ  ােব ামিব মা  । বীজেমতৎ সম ৃুত  
ি তীয়মুে রৎ ি েয়।।৫/১০। এই   ােক িকছু সাে িতক শ   দওয়া হেয়েছ, এর  থেক মে া ার করেত 
বলা হে ।  তজস আ ড়ঃ, অথ  াৎ  তজেসর উপর আ ঢ় হেয়। এখন  তজেসর উপর আ ঢ় হওয়ার িক অথ   
হেত পাের, এটা আমােদর ধরার  মতাই  নই।  তজস শে র অথ  আমরা জািন এিট জা ত,    ও  ষুি র 
সে  স ক  যু  একিট শ । এখােন এনারা  তজেস আ েঢ়র অথ  করেছন  র  ।  তজস আ ঢ় করা মােন 
 র  ।    পর রায় যারা জােন তারাই বুঝেত পারেব এখােন িক বলেত চাইেছ।   াকটা হে  – 
 ােণশৈ জসা েঢ়া,  ােণশ  তজেসর উপর আ ঢ় হেয় আেছন। এনারা  ােণশ বলেত  বাঝাে ন ‘হ’। 
 ােণশ বলেত  কন ‘হ’ হয়  বাঝােত িগেয় বলেছন, আমােদর যত বণ মালা  াণ  থেক  বেরাে , তার  শষ 
বণ মালা হল ‘হ’। তাই  ােণশ মােন ‘হ’।  ভ  ার মােন ‘ঈ’কার।  ভ  া বলেত ‘ঈ’কার  কন হয় এর 
উ র কা র জানা  নই, একমা  যাঁরা ত  জােন তাঁরাই এর অথ   জােনন। এই অথ   করার  পছেন িক যুি  
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আেছ যিদ জানেত চাওয়া হয়,  সটাও তাঁরা যুি  িদেয়  দিখেয়  দেবন। তার সে  বলেছন  ব ামিব মা  , 
 ব াম মােন আকােশ, আকােশ িব  মােন অ  র। তাহেল িক দাঁড়াল, ‘হ’ বেস আেছ  রেফর উপের, অথ  াৎ 
 ােণশ  তজেসর উপের বেস আেছন, এই ভােব ‘হ’ আর ‘র’ িমেল ‘ ’ হেয়  গল। তারপর বলেছন 
 ভ  া, মােন ‘ঈ’কার যু  হেয় ‘ ী’ হেয়  গল। এবার  ব ামিব ,  ব ামিব  মােন অ  র, অ  র যু  
হেয় দাঁড়াল  ীং। এইভােব ম  উ ার করা হে ।  ীং হল মায়াম , যাঁরা  ীং জপ কেরন তাঁরা মায়ােক জয় 
কেরন। এই  ীং খুব গভীর ও    পূণ  একিট বীজ। বীজেমতৎ সমু ৃত , এইভােব  থম বীজ  ীং উ ার 
করার পর এর পেরর বীজ উ ার করেত হেব। এইভােব পর পর অেনক েলা বীজমে র উ ােরর  ি য়া বেল 
যাে ন। 

 

 তারপেরর বীজ উ ােরর জ  বলেছন স  া র সমা ঢ়া বামেনে  সংযুতা। তৃতীয়ং শৃণ ুকল ািণ 
দীপসং ঃ  জাপিত।।৫/১১। এখােনও সাে িতক ভােব ি তীয় বীজ উ ার করা হে । বীজেকাষ নােম একটা 
বই আেছ তােত যত বীজ আেছ সব বীজেক এই রকম সাে িতক ভােব বণ না কের তারপর িকভােব উ ার 
করা হেব খুব   র ভােব বলা হেয়েছ। এখােন বলেছন স  া র সমা ঢ়া, স  া মােন ‘শ’কার। স  া মােন 
 কন ‘শ’কার হয় এর    কারণ যাঁরা ত  মেত দীি ত বা ত  িনেয় পড়ােশানা কেরেছন তাঁরা স  া শ  
 নেলই বেল  দেবন এখােন ‘শ’কার বলেছ। র সমা ড়া, স  া রে র ‘র’ য়র উপর আেরাহণ কের আেছ। 
বামেনে  সংযুতা, বামেন  মােন ‘ঈ’কার। এর আেগর   ােকই বলা হেয়িছল  ভ  া মােন ‘ঈ’কার, এখােন 
বামেন েক বলেছন ‘ঈ’কার, ি তীয়   ােক এেসই ‘ঈ’কােরর সাে িতক শ  পাে  িদেলন।  তারপর আেছ 
িব সংয ুা, এই কের অ  ার যু  হেয় ‘ ীং’ এই বীজম   বিরেয় আসেছ। একই ভােব তৃতীয় বীজম  
‘ ীং’ উ ার করেত বলেছন।  এইভােব বীজম  উ ার কের  য মূল ম টা  তরী হে   সটা হল  ীং  ীং  ীং 
পরেম ির  াহা। এটা তে র অত   উ শি  স   ও    ম , সব জায়গায় এই ম  িলখেত বা আেলাচনা 
করেত  নই। যাঁরা ত  মেত দী া িনেয় সাধনা কেরন তাঁরাই এই ম  েলা জানেত পােরন। ত  মেত যখন 
অিভিষ  করা হয় তখন   র িশ া িদেয় এই বীজম  িলেক িমিলেয় িমিশেয় িকভােব অেনক ম   তরী করা 
হয়  দিখেয়  দন। 

 

  ীং  ীং  ীং পরেম ির  াহা এই ম েক তে  বলা হয় দশা ির ম ।  যমন বলা হয়   র নাম 
িনেত  নই, িঠক  তমিন এই মে র নাম  নওয়া হয় না। ত  মেতর সাধকেদর এক অপেরর সে   দখা হেল 
 কউ কাউেক বলেব না  য তুিম এই ম   পেয়ছ িকনা, বলেব দশা ির  পেয়ছ? িশব বলেছন  ীং  ীং  ীং 
পরেম ির  াহা এই ম  যিদ  কউ জপ কের তাহেল ত  মেতর যত িসি র কথা বলা হয় সবটাই  স  পেয় 
যােব। ত  মেত  য  কান ম  সাধারণ ভােব চারেট শ  িদেয়  শষ হয় – (১)    ,  যমন িশবায়    । ২) 
ফট,  যমন অ ায় ফ  ।     ও ফ   িদেয় যত ম   শষ হে  সবই পুং ম । ৩)  াহা িদেয় যত ম   শষ হয় 
সব  দবী ম । আর ৪) নমঃ, িদেয় যত ম   শষ সব উভয় িল ,  যমন ও ঁ গ াৈয় নমঃ, ও ঁিশবায় নমঃ, ও ঁ 
সর ৈত  নমঃ আবার ও ঁসর ৈত   াহাও বলা  যেত পাের। িঠক  তমিন ও ঁিশবায়      যমন বলা  যেত পাের 
 তমিন ও ঁিশবায় নমঃও বলা  যেত পাের। িক  ও ঁিশবায়  াহা বলা যােব না। যখন  হামািদ হয় তখন অব  
আ িতর   ে   াহাই বলা হয়।  যমন ও ঁঐং সব  েদবেদবী  পায় রামাক ৃায়  াহা বেল  হােম আ িত 
 দওয়া হয়। এই  াহা আসেছ  বদ ম   থেক। িক  তে  ম   ধু    , ফ  ,  াহা ও নমঃ িদেয়ই  শষ হয়। 
এই পয  ােয় ম  িতন রকেমর হেয় যায় – পুংিল ,  ীিল  এবং উভয়বাচক। আমরা এর আেগও অেনকবার 
বেলিছ  য ভারেত অমুত   যা িকছু আেছ িহ রা সবাইেক আেগ একটা শািড় িকংবা ধুিত পিড়েয় তােক  ী 
িকংবা প ুষ বািনেয়  দেব। এখােনও  সইভােব ম েকও পুং বা  ী িল  কের  দওয়া হেয়েছ।  

 

 মে র  যমন িল  িবভাগ করা হেয়েছ িঠক  তমিন বীেজরও িল   ভদ করা হয়। বীজ যিদ পুংিল  
হয় তখন  সই বীজেক বলা হয়  দব, বীজ যিদ  ীিল  হয় তখন তােক বলা হয় িবদ া। চারেট খুব নামকরা 
বীজ  ীং,  ীং,  ীং, ঐং এ েলা িবদ া। অ  িদেক  ীং পু ষ বীজ। এখন তে র এই মূল ম   ীং  ীং  ীং 
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পরেম ির  াহা, এই মে র  ীং মায়ােক অিভব   কের।  ীং মে  যারা মায়ার সাধনা কের তারা ধম   লাভ 
কের।  যমন  কউ যিদ  ধু  ীং পরেম ির  াহা এই ম  জপ কের তখন তার ধম   াি  হেব।  ীং, এই বীজ 
মে র যারা সাধনা কের তােদর  য  কান কামনা-বাসনা পূণ  হয়, টাকা-পয়সা, নাম-যশ, স দ  যটাই  স 
কামনা কের থা ক  সটাই তার লাভ হয়। আর  ীং বীজ মে র সাধনা করেল সাধেকর  ধু অথ   লাভই হেব। 
এই িতনেটেক িমিলেয় যিদ সাধনা করা হয় তখন ধম , অথ  ও কাম এই িতনেটরই িসি   পেয় যােব। ত  
মেত কা র যিদ উে      সাধন হয় তখন এর সােথ ও ঁলািগেয় িদেয় বলেবন ও ঁ ীং  ীং  ীং পরেম ির 
 াহা। ও ঁলািগেয় িদেল পূণ  সাধন হেয় যােব।  কউ যিদ  ধু ও ঁ  ীং এটু  সাধন কেরন  যমন  ামীজী 
বলেছন ওঁ  ীং ঋত  , তখন    ম  সাধেনর সােথ সােথ ধম   ম  সাধনও হেয় যােব। অথ  াৎ সাধক স  েণ 
 িতি ত হেয়  সখান  থেক  স    সাধেন এিগেয় যােব। গৃহ রা চায় টাকা-পয়সা, চায় কাম সাধন তাই 
তারা পুেরাটাই জপ কের  যেত পাের। এই ম  েলা ত  মেতর মূল ম , এ েলা সবাইেক সব জায়গায় বলা 
হয় না। এই ম   কাথাও িলখেতও িনেষধ করা হয়,  সইজ  এ েলােক   ােকর মাধ েম রহ  কের বলা 
হে । আর এইসব ম  িস    র মুেখ  েনই সাধনা করেত হয়, বই পেড় বা  কাথাও  েন িনেয় জপ 
করেল িকছু হেব না। 

 

আদ াকালী মে র  কারেভদ 

 এরপের িশব পাব  তীেক বলেছন দশাণ  াম ণপদাৎ কািলেক পদম ুেরৎ। পুনরাদ  য়ং বীজং 
বি জায়াং তেতা বেদৎ।।৫/১৬। এই দশা র মে র সে াধন পেদর  শেষ আবার কািলেক এই পদ উ ারণ 
করা যায়। কািলেক লািগেয় িদেল এই ম   বিরেয় আসেব  ীং  ীং  ীং পরেম ির কািলেক  াহা। আবার 
কািলেক এই সে াধন পদ যু  করার পর আবার ঐ িতনেট বীজম েক উ ারণ করেল আেরকটা ম   বিরেয় 
আসেব,  যমন  ীং  ীং  ীং পরেম ির কািলেক  ীং  ীং  ীং  াহা। এই ম   ষাড়শ অ র যু  বেল বলা হয় 
 ষাড়শীয়  ।  ষাড়শী পূজার ভাবনা এখান  থেকই এেসেছ। িশব বলেছন  হ  দবী! এই  ষাড়শ বণ ময়ী ম  সব 
 থেক    ম , এই অত      ম  আিম  তামােক বললাম। এই ম েক  ষাড়শ বণ ময়ী আকাের রাখা যায় 
আবার দশা েরও নামান যায়। িক  তারপরই বলেছন তব মে া  সংখ াতাঃ  কািটেকাট    দা থা। 
সংে পাদ  কিথতা ম াণাং  াদশ ি েয়।।৫/১৮।  হ  দবী পাব  তী!  তামার মে র  কান  শষ  নই,  কািট 
 কািট  তামার ম  আেছ।  য  কান বেণ   র   বা ‘ল’ লািগেয় এই রকম অসংখ  বীজম  বানান যায়। তারপর 
এই বীজমে  একটার সােথ একটা সংেযাগ কের িদেয় অসংখ  ম   তরী করা যায়।  যমন  ীং  ীং  ীং 
পরেম ির  াহা এই ম েক  ীং  ীং,  ীং  ীং,  ীং  ীং,  ীং  ীং এই রকম কের  শষ পরেম ির  াহা িদেয় 
অেনক ম  করা যায়। এইভােব  তামার ম  অসংখ ,  তামার মে র সংখ া অন ।  ব বরা বেল ক ৃ নাম না 
িনেল  তামার মুি  নাই, ও ঁ নেমা ভগবেত বা েদবায় এই ম  না িনেল  তামার মুি  হেব না। িক  ত  মেত 
বলেছন ‘ হ পাব  তী!  তামার ম  অসংখ ,  কািট  কািট। আর  য  কান মে র সােথ  য কামনা স ক  যু , 
 সই ম  সাধনা করেল তার  সই কামনা িস  হয়। মা েষর কামনারও  শষ  নই, ত  মেত  সইজ  
 েত কিট বীেজ আলাদা আলাদা ভাবযু  কামনার কথা বলা হয়। ত  সাধকরা সাধনা কের অেনক রকম ম  
বার কেরেছন। আর তে র মূল  য     সটাই হাজার হাজার, ফেল এত ম  আেছ  য বেল  শষ করা যায় 
না। এখােন িশব বলেছন সংে েপ আিম  তামােক এই কিট ম  বেল িদলাম, এই ম  িদেয় আবার আরও 
অেনক ম  বািনেয়  নওয়া যায়। িশব বলেছন  যষু  যষু চ তে ষু  য  য ম াঃ  কীি  তাঃ।  ত সেব   তব 
ম াঃ   -  মাদ া  কৃিতয তঃ।। ৫/১৯।  য িবিভ  তে  অেনক রকম মে র কথা বলা হেয়েছ িক   য  য 
তে   য  য ম  বলা হেয়েছ সব ম  সমুদয়  তামারই ম , সব িকছুর  যটা আিদ  সটা  তামােক িদেয়ই    
হেয়েছ, কারণ তুিমই আদ া  কৃিত। আর এই  য  থম ম  বলা হল  ীং  ীং  ীং পরেম ির  াহা, এটাই মূল 
ম । এই ম   থেকই বািক সব ম   বিরেয়েছ।  
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প -মকার সাধনায় প তে র  েয়ােগর  ণালী 

  লাচারং িবনা  দিব শি মে া ন িসি দঃ। ত াৎ  লাচাররতঃ সাধেয় ি সাধন  ।।৫/২১। 
িশব বলেছন, যত ণ  লাচার না করা যায় অথ  াৎ  কৗল মেত যত ণ সাধন না করা হয় তত ণ শি মে  
িসি  হয় না। এর আেগ আেগ িশব  য ভােব সাধেনর কথা বেলিছেলন  থেম জল িদেয়  ি করণ করেব, 
আসেন বসেব, ধ ান করেব, পূজা করেব, মেন মেন ই েক িবিভ  উপকরণ অপ  ণ কের অ ঃপূজা করার পর 
বিহঃপূজা করেব। এই সম  প িতেকই বলা হয়  লাচার। এই  লাচােরর মেধ ই আসেছ প -মকার সাধনা। 
প -মকার মােন, মদ , মাংস, মৎ , মু া ও  মথুন। এই পাঁচিট ‘ম’ িদেয় যত ণ না সাধন করা হে  
তত ণ  লাচার সাধন কখনই স ূণ  হেব না। প -মকার সাধন  েত ক ত  সাধেকর অব ই করণীয়। 
 লাচার সাধন যত ণ পূণ  াে  না করা হে  শি মে  কখনই সাধন িসি  হেব না।  লাচাের প -মকার 
সাধন অপিরহায  । মহািনব  াণতে  এই প -মকােরর পাঁচিট িজিনষ অথ  াৎ মদ , মাংস, মৎ , মু া ও  মথুনেক 
িবিভ  ভােব ব াখ া করা হেয়েছ। তার মেধ  স  ারিতেকও প -মকার সাধেনর মেধ ই  দখান হেয়েছ। 

 

 আেগকার িদেন ত  মেত  যখােন প -মকার করা হত  সখােন সাধেনর সময় এই পাচঁিট িজিনষেক 
মদ , মাংস, মৎ , মু া ও  মথুন সিত কােরর সামেন  রেখই করা হত। মহািনব  াণত  অেনক পেরর িদেকর 
রিচত বেল অেনক িকছুেক আরও মািজ  ত কের প -মকার সাধেন অেনক পিরবত  ন িনেয় এেসেছ। এই 
পিরবত  েনর মেধ  সব  থেক  যটা    পূণ  হল,  বদাে র প ত , আকাশ, বায়,ু  তজ, জল ও পৃিথবী এই 
পাঁচটা ত েক মহািনব  াণত  তে র প -মকােরর পাচঁিট িজিনেষর সােথ জুেড় িদেয়েছ। এই পাচঁিট তে র 
সােথ স ক   কের িদেয় বলেছন এই প -মকার সাধন তুিম অব ই করেব। এই কারেণ তে র  েটা পথ 
হেয়  গেছ, একটা পেথ তে র সাধকরা আ িরক অেথ ই প -মকার সাধন করেছ, মদ, মাংস, মাছ, চাল 
ভাজা,  ছালা ভাজা,  মেয় সামেন  রেখ সাধনা করেছ। আবার অ  পেথ প -মকার সাধেন প ত েক এই 
পাঁচিট  েব র িবক   েপ  েয়াগ কের প -মকার সাধনা করেছ।  যমন আরিতর সময় দীপ, ব , শে র 
জল, প ু ও চামর িদেয় আরিত করেছন, এই পাঁচটাই হেয়  গেল প -মকােরর িবক  প মহাভূত। 
প মহাভূত, প -মকার আর আরিতর এই পাঁচিট সামি েক  মলব ন কের প -মকােরর সাধনােক অ   প 
িদেয়  দওয়া হল। এটাই মহািনব  াণতে র  বিশ  ।  সইজ  িশব বলেছন মদ ং মাৎসং তথা মৎ ং ম ুা 
 মথনেমব চ। শি পূজািবধাবােদ  প ত ং  কীি  ত  ।।৫/২২। আিদেত তাই শি পূজায় িবিহত মদ , 
মাংস, মৎ , মু া ও  মথুন এই প ম-মকার প ত  বেলই কীিত  ত হেয় থােক। যিদ এই প ত  ব তীত 
পূজা করা হয় তাহেল এটা িকছুেতই শি  মেত পূজা হেব না। আর প ত  ব তীত পূজা করেল িক হেব? 
িশব বলেছন প ত ং িবনা পূজা অিভচারায় ক েত।  ন ািসি ভ েবৎ ত  িব    পেদ পেদ।।৫/২৩। 
এই   ােক িশব তে র  াচীন  য পর রা মত  সটােকই উে খ কের বলেছন প -মকার সাধন যিদ তুিম না 
কর তাহেল  তামার ই  সাধন হেব না। িসি   তা  তামার হেবই না, তার সােথ সােথ িব    পেদ পেদ, 
প -মকার অথ  াৎ এই প তে র সাধনা যিদ না করা হয় তাহেল সাধনার  েত কিট পদে েপ  তামার িব  
আসেব। িশলায়াং   বােপ চ যথা  নবা ুেরা ভেবৎ। প ত িবহীনায়াং পূজায়াং ন ফেলা বঃ।।৫/২৪। 
পাথেরর উপর শ  বপন করেল  যমন বীেজর অ ুেরা গম হয় না, িঠক  তমিন প -মকাের সাধনা যিদ না 
করা হয় তাহেল  সটা শি  মেতর সাধনা হয় না।   

 

 াতঃকৃত ,   ধ ান, তাি ক স  া, অ  াসািদর সংি   িববরণ 

 প তে র কথা বলার পর সাধন ভজন িকভােব করেত হেব বলেছন।  াত ঃকৃত ং িবনা  দিব 
নািধকারী ত ুকম  । ত াদােদৗ  ব  ািম  াতঃকৃত ং যেথািচত  ।।৫/২৫।  হ  দবী! সকােল  াত ঃকৃত  
কের সাধন ভজন না করা হেল  স কখনই  তামার পূজার অিধকারী হয় না। এই কারেণই আিম  থেমই 
 তামােক যথািবিহত  াতঃকৃত  বলিছ। রজনীেশষযাম   শষা  ম েণাদয়ঃ। তদা সাধক উ ায় ম ু াপঃ 
কৃতাসনঃ। ধ ােয়ি রিস   াে  ি েন ং ি ভুজং     ।।৫/২৬। রাত যখন  শষ হেয় আসেছ, অ েণাদয় 
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হেত এখন  দরী আেছ  সই সময় শয া ত াগ কের আসেন বসেত হেব। ত  মেত এটােক খুব      দওয়া 
হয়।  বদা  মেত  যমন বেল সব সময় তুিম অব া য় িবচার করেব, ত  মত অ  ধরেণর। ত  মেত 
পির ার ভােব    কের বলা হে   তামােক ভাই সাধন ভজনট ু কের  যেত হেব – আসেন বসেব, ধ ান 
করেব, জপ করেব, পুেজা করেব।    ভােব বেল  দওয়া হে , এখােন আর  কান িচ া-ভাবনার িকছু  নই। 
আমােক এ েলা যখন করেতই হেব তাহেল আমােক কখন  থেক    করেত হেব? বলেছন  ভারেবলায় 
সূেয াদেয়র অেনক আেগ  থেক    করেব।  চােখ জেলর িছটা  মের, ঘ ুম ত ােক কািটেয়  সাজা কৃতাসনঃ, 
প াসেন বা অ   কান িবিহত আসেন বেস পের ধ ান করেত    কের  দেব।  থেম কার ধ ান করেব? 
বলেছন  থেম   র ধ ান করেব।   েক িক রকম ধ ান করব? ি েন ং ি ভুজং,   েক মা ষ  েপই ধ ান 
করেব, তাঁর  িট  চাখ,  িট হাত। আর   তা রপরীধানং   তমাল া েলপন  । বরাভয়করং শা ং 
ক ণাময়িব হ  ।।৫/২৭। আমােদর শাে    র নানা রকেমর ধ ােনর কথা বলা হেয়েছ, যাঁরা দী ািদ 
িনেয়েছন তাঁেদর    বেল িদেয়েছন িকভােব ধ ান করেব। এখােন যিদও   তপ াসেনর উে খ  নই, িক  
সচারচর যখন   র ধ ান করেত বলা হয় তখন বলা হয়       প  ফুেলর আসেন বেস আেছন। িকভােব 
বেস আেছন?   তা রপরীধানং,    সব সময়   ত ব  পিরধান কের আেছন। তাঁর গলায়  য মালা  সিটও 
  তবণ  আর তাঁর সব  া    ত চ েন চিচ  ত। বরাভয়করং,    সব সময় এক হােত বর আর এক হে  অভয় 
 দান করেছন, তার সে  িতিন এেকবাের শা  মুিত  েত িবরাজমান। ক ণাময়িব হ  ,   র  য মুিত র ধ ান 
করিছ  সই মুিত   সব  দা ক ণাময় মুিত  । এখােন    ই  এক কের বলা হে  না, িযিন আমােক কৃপা কের ম  
 দান কেরেছন  সই   র ধ ােনর কথা বলা হে । এইসব ধ ান যার যার পর রােত  যভােব বেল  দওয়া 
হেয়েছ তােক  সইভােবই সাধনা করেত হয়। িক  মহািনব  াণত  হল Manual of Spiritual Practices। 
এ েলা   েদর পঠনীয়,   রা পেড় িনেয় িশ েক দী ািদ  দান কের িকভােব সাধনা করেব বেল  দন। 

 

 মেন মেন ধ ান করার কথা বলার পর বলেছন যথাশি  জপং কৃ া  দব া বামকেরহপ  েয়ৎ। 
মে ণােনন মিতমা    ণেমিদ েদবতা  ।।৫/৩৪।   র ধ ান করার পর যতটা শি  সামেথ    লােব ততটা 
জপ করেব, জেপ ত  খুব  জার িদে ।    একশ আটবার জপ করেত বেল িদেয়েছন বেল  কান রকেম 
একশ আটবার জপ করেত বলা হে  না, যথাশি , যতটা পারেব জপ চািলেয় যােব। আিম যখন আসন  থেক 
উেঠ পড়েত চাইিছ তখন িবচার করেত হেব, আিম  কন আসন  ছেড় উেঠ যাব। আিম আসন  থেক না উঠেল 
িক বািড়  ভেঙ পড়েব, সংসার িক  ভেস যােব? িকছুই হেব না। জপ করেত বসেলই  দখা যায় যত রকেমর 
কােজর িচ া মাথার মেধ  ঘ ুরেত    কের  দেব। আমােদর জেপ বসাটা হে   যন গ ােস  ধ বিসেয় জপ 
করেত বসা।  ধেক গ ােস বিসেয় জপ করেত বসেল কতটা আর জপ হেব? মন সারা ণ  েধর উপেরই পেড় 
থাকেব, এই বুিঝ  ধ উথেল পড়ল। আমােদর মেনর অব াও এই রকম।  সইজ  বলা হয় যাবতীয় যত 
রকেমর কাজ  শষ কের জেপ বসেব। এখন  ভারেবলােত কা র  কান কাজ থােক না, বািড়েত বািকরা সবাই 
ঘ ুেমাে । তুিম তখন িনেজেক  তরী কের জপ করেত    কের দাও। এই সময়  তামােক  কউ িবর  করেত 
আসেব না, কিলং  বল বাজেব না,  ফান আসেব না। জপ কের ওঠার পর ঘেরর সব কাজকম     হেব। জপ 
কের জেপর ফল  দবীর বামকের অপ  ণ করেত হয়। বাম হে   কন জেপর ফল িদেত বলা হে  এর  কান 
ব াখ া  দওয়া  নই। আমােদর ঠা র, মা,  ামীজীর ভাবধারায় বলা হয় জেপর ফল সব ঠা েরর পাদপে  
অপ  ণ করেব। এখােন মােয়র বাম হে  অপ  ণ করেত বলা হে । মােয়র বাম হে  জেপর ফল অপ  ণ কের ঐ 
ম   ারাই ই েক  ণাম করেব।  

 

 এসব করার পর নম ৃত  বিহগ ে ৎ বামপাদপুরঃসর  । ত   া ম ূপুরীষ  
দ ধাবনমাচেরৎ।।৫/৩৬। এইভােব ই েদবতােক  ণাম িনেবদন করার পর বাম চরণ  ফেল বিহগ মন করেব। 
তারপর  তামার সকােলর যত কাজ সব করেব। এরপর িকভােব তুিম  ান করেব, কতটা জেল  নেম, কতবার 
ড ুব িদেয়  ান করেত হেব পর পর বেল  গেছন।  ানািদ করার পর আবার যখন পূজােত বসেব তখন  সই 
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পূজা িকভােব িক উপাচাের করেত হেব তার একটা িবশদ িববরণ িদেয় যাে ন। এ েলার আেলাচনােত 
আমােদর িবেশষ  কান  েয়াজন  নই।  যমন পূজার  ােন  য জল রাখা হেব  সই জেল আঙুল ড ুিবেয় বলেত 
হেব গে  চ যমুেন  চব  গাদাবির সর িত। নম  েদ িস  ুকােবির জেলহি    সি িধং   ।।৫/৪৬। এটা 
হল স  তীথ   আবাহন ম ,  হ গে ! যমুেন!  গাদাবির! সর িত! নম  েদ! িস ু! কােবির!  তামরা এই জেল 
অিধ ান কর। এ েলাই মূলতঃ অৈ ত ভাব।   

 

 পূজািদর অেনক উপাচােরর কথা বলার পর বলেছন পূজািদ করার সময় অেনক রকম  াস করেত 
হয়। পূজােত যত রকেমর  াসািদ করেত হেব তার স ূণ  তািলকা এখােন  দওয়া হেয়েছ। দূগ াপূজা বা 
কালীপূজার সময় ত ধারক ও পূজারীরা এইভােব অ  াস করার পর মূল পূজা    কেরন। আমােদর 
বণ মালা আর শরীেরর সে  যু  কের  দেহর  েত কিট অে র অ া াস করেত হে ।  যমন অ আর আ এর 
মাঝখােন ক  থেক ঙ পয    এইভােব বেল যােব অং কং খং গং ঘং ঙং আং অ  ুাভ াং নমঃ। তারপর আসেছ 
ই আর ঈ আর ব  নবেণ র চ  থেক ঞ – ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তজ নীভ াং  াহা। পর পর এইভােব 
তজ নীর পর অনািমকািদ হেয় করতল,  দয়, িশর, িশখা ইত ািদ কের পুেরা অ   ি  কের  নওয়া হয়।  

 

ই েদবীর মানসপূজা 
  অ  ােসর পর ধ ান ও পূজািদ    করেত হেব।  থেম মানস পূজা িদেয়    করেত হেব। িকভােব 
করেব?  ৎপ মাসনং দদ াৎ সহ ারচু তামৃৈতঃ। পাদ ং চরণেয়াদ  াৎ মন  ঘ  ং িনেবদেয়ৎ।।৫/১৪৩। 
পূজার উপকরণ সব সং হ কের উপ ািপত করার পর  দবীর একটা  েপর বণ না করা হেয়েছ।  মঘা ীং 
শশীেশখরাং ি নয়নাং র া রং িব তীং পািণভ ামভয়ং বর  িবকস কারিব ি তা  । নৃত ং পুরেতা 
িনপীয় মধুরং মা ীকমদ ং মহা-কালংবী   িবকািসতাননবরামাদ াং ভেজ কািলকা  ।।৫/১৪১। মা  মেঘর 
 ায় নীলবণ া, তাঁর ম েক চে র  শাভা, মা ি নয়না এবং তাঁর পিরধােন র ব , িতিন এক হােত ভ েক 
বরদান কেরন অ  হে  অভয়  দান করেছন, িতিন   ুিটেত র  পে  উপিব , মহাকাল মদ পান কের 
মার স ুেখ নৃত  করেছন আর এই নৃত  দশ  ন কের মােয়র মুখম ল আনে  উ ািসত হেয় আেছ। আিম এই 
 েপ আদ াকালীর ভজনা কির।  দবীর এই  পেক  দেয় ধ ান করেত হেব। এখােন ত  মেত বলা হে  বেল 
 দবী ই , িক  অ া  মেত যার  য ই  তাঁেক  দেয় ধ ান করেত হয়। একটা ফুল িনেয় মাথায়  রেখ ধ ান 
করা    হয়। িকভােব ধ ান কের? মন  ঘ  ং, যাঁরা িঠক িঠক সাধক তাঁরা সবাই মানস অঘ   ই িনেবদন কেরন। 
 শেষ এখােনও বলেব পূেজার  থেক জপ ভােলা, জেপর  থেক ধ ান ভােলা আর ধ ােনর  থেক সব সময় 
অ িচ ন    । মানস অঘ    িকভােব িনেবদন করেব?  ৎপ মাসনং, িযিন  তামার ই , মা দূগ া, মা কালী  যই 
 হান, তাঁেক  থেম বসার আসন িদেত হেব। মােক িক আসন  দেব?  ৎপ মাসনং,  দয়ি ত  য প   সটাই 
মার আসন। আর সহ ারচু তামৃৈতঃ, আেগকার িদেন বািড়েত  কান অিতিথ এেল  থেমই তাঁেক পা  ধাওয়ার 
জ  শীতল জল  দওয়া হত, এই জলেক বলা হয় পাদ   । আেগকার িদেন অিতিথ  সবায় পাদ    খুব 
আবি ক িছল। আমার ই েদবী মা এেসেছন, তাঁেক পাদ ম  েপ িক জল  দওয়া হেব? সহ ার  থেক অমৃত 
ধারা সব সময় নীেচ  বািহত হেয় চেলেছ। িনেজর সহ ার  থেক  য অমৃত চুেয় চুেয় নামেছ,  সই অমৃতেক 
পাদ     েপ মােক িদেত হেব। মা তুিম আমার  দেয়র প াসেন আসীন হেয়ছ  তামােক এই জল িদলাম 
 তামার পা  ধাওয়ার জ ,  য জল আমার সহ ার  থেক িনগ  ত হেয় চেলেছ। মােয়র পা  ধাওয়া হেয় যাওয়ার 
পর মােক এবার অঘ   িদেত হেব। িক অঘ    দেব?  তামার  য মন, মন  ঘ  ং, িনেজর মনেক অঘ     েপ মােয়র 
চরেণ উৎসগ  করেব। অঘ    বলেত আমরা বুিঝ সাধারণত বিল ফুল,  বলপাতা ইত ািদ মােয়র চরেন িনেবদন 
করােক। আসন, পাদ ম ও অঘ     দওয়া হেয়  গল।  

 

  তনামৃেতনাচমনং  ানীয়মিপ ক েয়ৎ। আকাশত ং বসনং গ   গ ত ক  ।।৫/১৪৪। এই  য 
সহ ার  থেক ট   ট   কের অমৃত ঝের পড়েছ,  যটা িদেয় পাদ     দওয়া হল মােক,  সই জলেকই এবার 
মােয়র  ােনর জ  িদেত হেব, এটাই হল  ানীয়  । মা এেস  তা আর  ান করেছন না, এটা হল মােয়র হাত 
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মুখ  ধাওয়ার জল। মােয়র এবার পূজা করেত হেব। আকাশত ং বসনং, এখােন আবার প ত  িদেয় পূজার 
কথা বলা হে । আকাশ হল  থম ত , ব েক আকাশ তে র  তীক  েপ ক না করা হে । মােক এবার 
ব  বা বসন    দওয়া হে , তার মােন মােক আিম আকাশ ত  অপ ণ করলাম। আকাশ সব িকছুেক 
আ ািদত কের রােখ। এই  বাতেলর বাইের িক আেছ? আকাশত । আিম বলেত পাির আকাশ  কন হেব 
বাতাস আেছ। িক  বাতােসর বাইের  ক আেছ? আকাশ ত  হল  শষ, আকাশত  সবাইেক  ঢেক রাখেছ। 
ব েক আকাশতে র  তীক  েপ ক না করা হে , তাই  থেম মােক ব   দান করেব। ব   দওয়াটা  যমন 
একটা স ােনর ব াপার,  যমন ল া িনবারেণর একটা উপায় িঠক  তমিন ব  আকাশত েকও  বাঝায়। 
এরপর মােক  গ ী  ব   যটা  দওয়া হেব  সটা গ তে র (পৃিথবী ত )  তীক িহসােব  দওয়া হে ।  য 
 কান ধরেণর  গ ী বা চ ন এ েলা হল গ ত ।  

 

 িচ ং  ক েয়ৎ প ুং ধূপং  াণা    ক েয়ৎ।  তজ    দীপােথ   নেবদ   
 ধা ুিধ  ।।৫/১৪৫।  তামার িচ ই হল  সই ফুল  যটা মােক  দওয়া হেব। আসল ফ ুল িনেয় তুিম িচি ত হেব 
না,  তামার  য িচ   সটাই মােয়র আসল ফ ুল, এই ফ ুলই মােক িনেবদন করেব। িচ  হল মেনরই একটা 
িদক, আমরা জািন িচ , মন, বুি  ও অহ ার মেনরই চারিট ভাগ। মেনর মেধ  যখন হাজারটা তথ  আসেত 
থােক  স েলা তখন  যখােন সং হ হয়  সটােক  যমন িচ  বলা হয় আর এই চারেট িমিলেয়ও িচ  বলা হয়। 
 যমন  যােগর িচ  মােন সামি ক মন। িচে র আেরকটা িদক হল সং হণাি কা, মেনর  য অংশ বাইের 
 থেক যা িকছু তথ  আসেছ  সটােক  ভতের সং হ কের রাখেছ। এই িচ েক তুিম ফুল  েপ মােক িনেবদন 
করেব আর ধূপং  াণা    ক েয়ৎ, িনেজর  য  াণ, এখােন  াণ মােন জীবনী শি েক বলা হে  না, 
আমােদর শরীেরর  য প  াণ চলেছ  সই  ােণর কথা বেল বলেছন এই  াণেক ধূপ  েপ ক না করেব। মা 
আিম  তামার মানস পূজা করিছ, আমার শরীেরর মেধ   য প  াণ কাজ করেছ  সটােকই আিম  তামােক ধূপ 
 েপ িনেবদন করিছ।  তজ    দীপােথ , মােয়র স ুেখ  য দীপ   িলত করা হে  এটাই হল  তজত , 
মােক আিম এই  তজত  িদেয় পূজা করিছ।  নেবদ    ধা ুিধ  , মােক  নেবদ েত খাবার জ  অ  িকছুই 
 দওয়ার  েয়াজন  নই  ধু  ধা, অথ  াৎ অমৃেতর সমু  িনেবদন করেব। এ েলা সবই ক নার মেধ  িনেয় 
এেস মােক িনেবদন করেত হয়। 

 

 অনাহত িনং ঘ াং বায়ুত   চামর  । নৃত িমি য়কম  ািণ চা ল ং মনস থা।।৫/১৪ ৬।  পূজার 
সময় ঘ া বাজান হয়। িক  এখােন মানিসক  ি য়ায় পূজা চলেছ, বলেছন  তামার  দেয়  য অনাহত  িণ 
হে   সটােকই পূজার ঘ া  েপ ক না করেব।  যাগীরা  কান ধরেণর বাি ক পূজা কেরন না িঠকই িক  
তাঁরাও এইভােব অনাহত  িণেক মােয়র কােছ অপ  ণ কের িদেয় পূজার  ি য়ােক অ  ভােব সমান কের 
িদে ন। বায়ুত   চামর  , বাি ক পূজায় চামেরর  য ব বহার করা হে ,  সটােক এখােন মানস পূজায় 
বায়ুত  িদেয় পূরণ করা হে । মেন মেন আিম মােক চামর িদেয় ব জ   করিছ, তার মােন মােক আিম 
বায়ুত  িনেবদন করিছ। নৃত িমি য়কম ািণ, আেগকার িদেন যখন পূজািদ হত তখন সাধকরা নৃত  করেতন, 
িনেজ না করেলও নৃেত র ব ব া করেতন। এখন তারই  িতফলন হল মােয়র সামেন ধ ুিচ িনেয় নৃত  করা। 
তুিম  তা এখােন মানস পূজা করছ,  কাথা  থেক নােচর ব ব া করেব, তাই মেনর  ভতের ইি েয়র  য 
কম   েলা চলেছ আর তার ফেল মেনর মেধ   য চা ল  হে  এটাই মেন মেন মােক বলেব – মা  তামার 
পূজােত  য নৃত কম  ািদর  য আেয়াজন করা হয়  সটােতা এখােন করা স ব হে  না, িক  আমার মেনর  য 
চ লতা, ইি েয়র  য ল ঝ  চলেছ এটাই  তামার সামেন নৃত   েপ উপ াপন করিছ।  

 

পেনর রকেমর পু  িদেয় মােয়র অচ  না 
 এরপর তুিম মােক ফুল িদেয় সাজােত    করেব। িক রকম ফুল আর িক িক ফুল িদেয় মােক 
সাজােব? িশব বলেছন পু ং নানািবধং দদ াৎ আ েনা ভাবিস েয়। অমায়মনহ ার   
অরাগমমদ থা।।৫/১৪৭। মােয়র পূেজােত যিদ  তামার  কান ভাব বা বাসনা থােক, আর  সই বাসনা বা ভাব 
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িসি র জ  মােক  তামার নানান রকেমর ফুল িদেত হেব। এমিনেত সব পূজােতই ফুল অত   অপিরহায   
উপকরণ। এখােন তুিম মানস পূজা করছ, এই মানস পূজােতও ভাব ি র জ  নানান রকেমর ফুল িদেত 
হেব। কত রকেমর ফুল িদেত হেব?  থেম বলেছন দশ রকেমর ফুল িদেত হেব। দশ রকেমর  েত কিট 
ফুলই ‘অ’ িদেয়   । ফুল েলা হল,  থেম বলেছন অমায়  , অমায়   মােন মায়ার অভাব। ি তীয় 
অনহ ার  , অহ ার মােন আ পূজার ভাব। আিম িনেজেক বড় মেন কির আর আিম চাই অপেরও আমােক 
বড় মেন ক ক। এই ভােবর অভাব হল অনহ ার। মােক আমার অহ ার নাশ করার জ   াথ না করিছ, 
আমার এই অনহ ার  প ফুল  তামােক িনেবদন করিছ। আমার  ভতের যিদ অহ ার ভিত   থােক তাহেল 
মােক আর আিম িক  দব!  সইজন আেগ িনেজেক অহ ার শূ  করেত হয়, অহ ার শ ূ করেল তেবই 
অনহ ারেক িনেবদন করেত পারব। আিম মায়ােত আব , জগেত যা িকছু আেছ সবই আিম চাইিছ, সব িকছুর 
 িত আমার আকষ ণ, তখন আিম িক কের অমায়   িনেবদন করব! তৃতীয় ফুল অরাগঃ, অরাগ মােন  কান 
িকছুর  িত আকষ ণ  নই। চতুথ   ফুল অমদঃ, মদ হল দ , আমার এত টাকা আেছ, আমার এত িবদ া, আিম 
এত  মতাবান, আিম অমুক ইত ািদ। তুিম জােনা না আিম  ক? এই ভাব হল মদ। দে র অভাব হল অমদঃ, 
এটাই মােক ফুল  েপ অপ  ণ করেব।  

 

পেরর   ােক বািক ফুেলর কথা বলা হে  – অেমাহকমদ   অে ষাে াভেক তথা। 
অমাৎসয  মেলাভ  দশপ ুং  কীিত ত  ।।৫/১৪৮। প ম ফুল অেমাহ  ,  মাহশূ তা।  মাহ হল অিবেবক, 
িবেবক না থাকা মােন িমথ া ও অিনত  িজিনেষর সে  িনেজেক জিড়েয় রাখা।  সই অিবেবেকর আেগ 
আেরকটা ‘অ’ লািগেয়  দওয়া হে , মােন অিবেবক তার  নই, এটাই অেমাহ। ষ  ফুল অদ , অেনক সময় 
িহ ী বাংলােত অহ ােরর অেথ   দ েক ঘাম  বেল। িক  একই রকম শ  বেল দ েক এখােন কপট এই 
অেথ   িনেয়েছন,  কান ধরেণর ছল-চাতুির কপটতা শূে র ভাব। আচায   শ র এই দ েক মােঝ মােঝ বলেছন 
ধম   িজত  । ধম   িজত   মােন,  ভতের  কান সার পদাথ   নই িক  ধেম র পতাকা খুব উ ঁচুেত ওড়াে । 
 য়াগ, হির ার মত তীথ    ােন যখন   েমলা বা অ   কান  মলািদ হয় তখন  য আখড়ার পতাকা সব  থেক 
উচঁু থােক  সই আখড়ার মহ  সব  থেক বড় সাধু। স ম প ু হল অে ষ। কা র  িত   ষ না রাখা।   ষ 
মােন অ ীিত, কাউেক অপছ  করা। অ ম ফুল অে াভ, কা র  িত  কান   াভ না রাখা।   ােভর 
আেরকটা অথ  করা হয়  থেক  থেক হাত পা নাড়া, কান চুলকােনা, মন এিদেক ওিদক ছুেট  বড়াে , এ েলা 
হল  ভতের   াভ জ  িনেয়েছ। আমরা অেনক সময় বিল আমার মেন   াভ হেয়েছ, অথ  াৎ অকারেণ মনটা 
চ ল হেয়  গেছ। নবম পু  হল অমাৎসয   , মাৎসেয  র অথ   হল িহংসা, অপেরর ভােলা িকছু  দখেল মেনর 
মেধ   লন হেত    কের। অমাৎসয     হল এই িহংসার অভাব।  শেষ দশম ফুল হল অেলাভ  ,  কান িকছুেত 
 লাভ না করা। এই দশিট ফুল মােয়র পূজার    তম ফুল, মােক িনত  এই ফুল িদেয় পূজা করেত হয়।  

 

 এই দশিট ফুল িদেয় পূজা করার পর আরও পাঁচিট ফুল িদেয় মােয়র পূজা করেত হয়,  য 
ফুল েলােক বলা হয় অত       ফ ুল। অিহংসা পরমং পু ং প ুিমি য়িন হঃ। দয়া মা ানপু ং 
প পু ং ততঃ পর  । ইিত প দৈশঃ পুৈ -ভ  াব ৈপঃ  পূজেয়ৎ।।৫/১৪৯।  থম ফুল অিহংসা, ি তীয় 
ইি য়িন হ, তৃতীয় দয়া, চতুথ    মা ও প ম পু  হল  ান। এই  য দশ আর পাঁচ িমিলেয় পেনরিট ফুেলর 
কথা বলা হল, এই ফ ুল েলা হল    তম ফুল,  য ফুল মােয়র পূেজােত আব ক। িনত পূজােত এই পেনরিট 
ফুল যিদ না  দওয়া হয় তাহেল  সটা পূজা বেলই গণ  করা হয় না। এই পেনরিট ফুল িদেয় পূজা করার সে  
তুিম িক করেব?   ধা ুিধং মাংসৈশলং ভি  তং মীনপব ত  । ম ুারািশং  ভ   ঘৃতা ং পায়সং 
তথা।।৫/১৫০। মেন মেন মােক  চুর মাংস অপ  ণ কের মাংেসর পাহাড় দাঁড় কিরেয়  দেব। আর ভি  ত 
মােছর পব  ত, মু ার পাহাড়, িঘেয়র  প  পরমা  ইত ািদ  চুর পিরমােণ িনেবদন করেব। এর সােথ সােথ িক 
করেব?  লামৃত  তৎপ ুং পীঠ ালনবাির চ। কামে ােধৗ িব কৃেতৗ বিলং দ া জপং চেরৎ।।৫/১৫১। 
এছাড়া  লামৃত অথ  াৎ এক ধরেণর শি ঘিটত অমৃত িবেশষ,  লপু  অথ  াৎ প িবধ  ীপ ু ও  ী অ  
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িবেশষ  ধাওয়ার জল মেন মেন িনেবদন কের বিল  দেব।  য  কান সাধনার সব  থেক বড় িব  হল কাম আর 
  াধ।  সইজ  এখােন  য বিল  দওয়ার কথা বলেছ,  সটা িক বিল  দেব? মূল পূজা    করার আেগ 
 তামার কাম আর   াধ এই  েটােক বিল  দেব। মহাশি র পূজা, এখােন বিলর িবিধ আবি ক। কাম আর 
  ােধর বিল িদেয় আবার জপ করেত  নেম পড়েব।  যটা মূল পূজা  সটা এইভােব করেব। 

 

প -মকার সাধনার  ি য়া 
 প -মকার সাধনা তে র একিট খুব বাধ তামূলক সাধনা।  থেমর িদেক তে   য প -মকার সাধনা 
করা হত তখন আ িরক ভােবই  য পাঁচিট িজিনেষর কথা বলা হেয়েছ  স েলােক িনেয়ই সাধনা করা হত। 
িক  পেরর িদেক ভারেত িবিভ  ধরেণর িচ াধারার িবকাশ ও অ া  ধেম র িচ া   াত যত ভারেতর 
সং ৃিতর মেধ  ঢুকেত    করল ততই তে র অেনক িকছুরই  প পা ােত থােক। আর আেগকার িদেন 
অেনক তাি ক িছেলন যাঁরা তে র নােম ব   বিশ অনাচার কের  বড়াত। তে র আেরকটা িদক হল,  সটা 
ভােলা িক ম  বলা যােব না, যারা ত  সাধনা কের তারা  বিশর ভাগ সময়  শােন মশােন ঘ ুের  বড়ায় বেল 
ভয়ডর বেল িকছু জােন না। আর  য িজিনষ েলা সাধারণ মা েষর কােছ অত   ঘণৃ  বা  নাংরার ব াপার 
 স েলা তাি কেদর কােছ  কান ব াপারই নয়।  শােন িচতা  লেছ, তার পােশই  কান তাি ক বেস আেছ 
যােত শবদাহ হেয়  গেল  ল  কাঠটা িনেয় িনেজর রা া    কের িদেত পাের। ভয়ডর বলেত  যমন 
এেকবােরই থােক না  সই রকম  শৗচ অেশৗচ বেলও িকছুই থাকত না। মড়া মা েষর খুিল িনেয় তার মেধ ই 
ভাত রা া করা তােদর কােছ  কান ব াপারই নয়। এই সব  পশািচক কা  কারখানা  দেখ সাধারণ মা ষ এই 
ধরেণর তাি কেদর  থেক দূের দূের থাকত। একিদেক প ম-কােরর সাধেনর নাম কের মদ  খেয় মাতলােমা 
আেরক িদেক  মথুেনর নােম নানা রকেম অনাচার ব ািভচার    কের িদেয়িছল। এই সব কারেণ তাি ক নাম 
 নেলই খুব ঘ ৃণার দৃি েত  দখেত    করল। ি তীয়  য ব াপারটা হেয়িছল, তােত  বৗ রা অেনেকই ত েক 
িনেজর মত কের র  কের িনেয়িছল, আর ভগবান বুে র উ  আদশ েক ধের না রাখেত  পের তারা পুেরাপুির 
তে র িদেকই চেল িগেয়িছল। তােদর আবার কা র মেধ  িস াই এেস িগেয়িছল। িস াই িদেয় এরা আবার 
নানা রকেম অেলৗিকক কা   দিখেয়  বড়ােত লাগল, এর ফেল  লােক তাি েকর নাম  নেলই ভেয়ই  হাক বা 
ঘ ৃণােতই  হাক, িপিছেয় আসত। পেরর িদেক যখন মহািনব  াণত   লখা হল তখন ত  সাধনার সব িকছুেক 
সম য় কের ত েক একটা স ােনর জায়গায় িনেয় আসার  চ া করা হল।  

 

 ত  সাধনার কথা বলার পর আরও িকছু ব াপাের বেল একটা জায়গায় িগেয় িশব বলেছন সামর ং 
তেয়া   ধ া া তদমৃত ুত  ।  ব ং িবভাব  তে াে   মূলং  াদশধা জেপৎ।।৫/২০৩। স ানটা িক ভােব 
িনেয় আসা হল  সটাই এখােন বলা হে । প -মকার সাধনা সবার জ  নয়। যারা িঠক িঠক ত  সাধন 
করেত চাইেছন তােদর জ ই বলা হে । বলেছন সিত কােরর মদ রাখেব আর  সটােক মেন করেব িশব ও 
শি র িমলন এবং  সই িমলেনর  য পূণ তা  াি  হে , মদ  সই িমলেনর পূণ তােক অিভব   করেছ। প -
মকার সাধনায় এই ভাবনাট মাথার মেধ  রাখেত হেব। আন ৈভরব আর আন ৈভরবীর ঐেক র ধ ান কের 
ভাবেত হেব তাঁেদর িমলন সম ূত অমৃত  ারা এই  রা পির ুত হেয়েছ। এই ভাবনা িনেয় মদ  পাে র মেধ  
আঙুল  রেখ বােরা বার মূল ম  জপ করেত হেব। মূল ম  জপ করার পর  সই মদ  হেয়  গল    ও পিব । 
এই মদ েক তখন  দবতা  েপ  দখেব। এখােন  দবতা বলেত িশবেকই  বাঝাে । িকছু ফুল িনেয় জপ কের 
ঐ মদ  পাে  অপ  ণ করেব। ধূপদীপািদ িদেয় ঘ টা বািজেয় এই মদ  পা েক  দশ ন কের পূজা করেব। 
এখােন পির ার িশব বেল িদে ন মদ িদেয় পূজা করা এই নয়  য মদ  খেয় মাতলােমা করা, মদেক পূজা 
করেত হেব। িকভােব মদেক পূজা করেত বলেছন? এই ভাবেক অবল ন কের পূজা করেব এটা হল  দবতা ও 
 দবীর িমলেনা ূত আন   ধা। িশব বলেছন ই ং তীথ   সং ারঃ সব দা  দবপূজেন।  েত  হােম িববােহ 
চ তৈথেবাৎসবকম  িণ।।৫/২০৫। যখনই  কান উৎসব করেব,  ত করেব,  হাম করেব, িববাহ কােল পূজােত 
মেদর  য ব বহার করেব  সটা এইভােব পূজা কের সং ার করেব। যারা  লাচার কেরন, অথ  াৎ ত  মেত 
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চেলন তােদর কােছ পূজার অ া  উপকরেণর মেধ  মদ ও একিট  ধান উপকরণ। আর এই মদেক িকভােব 
ব বহার করেত হেব  সটাও বেল িদেলন। এইভােব পূজা করার পর এবার মদটাই হেয়  গল  সাদ। ঠা র 
কালী সাদেক বলেছন – তুিম পান কর িক  মােক অপ  ণ কের পান করেব। তার মােন ঠা র  সাদ  েপ 
 হণ করেত বলেছন। িশবও তাই বলেছন,  শাধন কের মােক অপ  ণ করার পর তুিম  সাদ  েপ  হণ 
করেব। 

 

 িঠক  তমিন মাংেসর ব াপাের বলেছন মাংসমানীয় পুরত-ি েকাণম েলাপির। ফটাভ ু   বায়ুবি -
বীজাভ াং ম েয়ি ধা।।৫/২০৬। ি েকান ম ল  তরী কের তার উপর মাংস  াপন করেত হেব। মাংস  াপন 
করার পর ফ   ম  িদেয়  ি  করেত হেব। পের যং রং বীজ ম  িদেয় অিভমি ত করার পর  ং এই ম  
উ ারণ কের অব  ন মু া িদেয় অব ি ত করার পর ফ   ম   ারা র া করেত বলেছন। এইভােব মাংসেক 
অিভিষ  করার পর  দবীেক অপ  ণ কের বলেত হেব িবে াব  িস যা  দবী যা  দবী শ র  চ। মাংসং  ম 
পিব ী      তি ে াঃ পরমং পদ  ।।৫/২০৮। মে  বলেছন  য  দবী িব ুর  দেয় থােকন,  য  দবী 
শ েরর  দেয়ও অিধ ান কেরন িতিন আমার সমীপ  মাংসেক পিব  ক ন এবং  শাধনি য়া  ারা  শািধত 
এই মাংস আিম  দবীেক সমপ  ণ করা  হতু িতিন আমােক  সই িব ুর পরম পদ  দান ক ন। এই  য মাংসটা 
আিম খাব, এই মাংস  যন আমার আধ াি ক অ গিতর বাধক না হেয় দাঁড়ায়। আিম  যন আধ াি ক জীবন 
উ িত লাভ করেত পাির। উ িত লাভ কের আিম  কাথায় যাব?  সই পরমপদ িব ু পাদপে  আিম  যন  ান 
পাই। আমরা  যমন বিল ঠা েরর পাদপে  আিম  যন  ান পাই। 

 

 ী ীচ ীেত মােয়র  িত কের  দবতারা বলেছন  ং  ব বীশি রন বীয  া,  হ  দিব, আপিন অন বীয  া 
 ব বী শি , অথ  াৎ আপিন িব ুর জগৎপািলকা শ । িব ুর িযিন স ী,  ী বা ল ী, তাঁেক িক  এর আেগ 
শি র স ান  দওয়া হয়িন।  ী বা ল ীেক িঠক িঠক স ান  দওয়া    হেয়েছ এই ত  মেত এেস। ত  
মেত এেস িযিন পাব  তী, িযিন  গ  া তাঁর সােথ ল ীেক এক সে  কের  দওয়া হেয়েছ। িযিন শি  িতিনই 
ল ী, িযিন শি  িতিনই পাব  তী িতিনই  গ া। এই মে  মা ল ীর  িত স ােনর এই ভাবটােকই  কিটত করা 
হেয়েছ, িযিন িব ুর  দেয় বাস কেরন  ব বী আর িযিন শ েরর  দেয় বাস কেরন, তাঁেক মা  গ  া বলুন, মা 
পাব  তী বলুন,  সই  দবী আমার  ারা অিপ  ত এই মাংসেক পিব  ক ন।  

 

মাংসেক আমােদর সং াের খুব অপিব  মেন করা হয়, তাি করাও মাংসেক অপিব  মেন কেরন। 
তােদর কােছ বিল  থা আেছ িঠকই িক   সখােন প বধ বলেছন না, বলেছন জীবহত া হে ।  বেদর 
পর রােত  য বিল  থা িছল  সটােকও খুব িন া করা হেয়েছ।  বৗ  ধেম র আগমেনর পর অিহংসা  থার 
উপর  জার  দওয়ােত জীবহত ার কারেণ  বেদর অেনক য েক ব  কের  দওয়া হেয়িছল। তে  িক  িহংসার 
িবধানটা  থেক িগেয়িছল। িহংসার িবধান  থেক যাওয়ার জ  অেনেকই এটােক পছ  করেতন না। 
ম  ৃিতেতও বলেছ মাংস, মাছ মা ষ  খেতই পাের,  খেল  দাষ িকছু  নই িক  যারা মাংস মাছ খায়না তার 
ভােলা। এই সম টা তে   থেক  গেছ। তে র  থেমর িদেক আেলাচনা করেত িগেয় আমরা বেলিছলাম 
মা েষর  কান িজিনেষর  িত  ব  লতােক সহেজ দূর করা যােব না,  স েলােক ত  পূজােত  পা িরত কের 
িদেয়েছ। মা ষ মাংস  খেত চায়, মাছ  খেত চায়,  মথুনািদেত আস  হেত চায় তার সােথ মদ পানও করেত 
চায়। ত  বেল িদল,  তামার যিদ ইে  কের তাহেল এ েলা কর, িক   যভােব বেল  দওয়া হেয়েছ  সইভােব 
পূজািদ কের মােক অপ  ণ কের যিদ করেত পার  কান  দাষ থাকেব না। পূেজা না কের যিদ এ েলা  হণ কর 
তাহেল িক  তুিম পাপকেম   িল  হেয়  গেল। ত  এ েলােক িনয়ি ত কের  বেঁধ িদেয় মা েষর  য মনটা 
 ভােগর িদেক পেড় আেছ  সটােক অ  িদেক ঘ ুিরেয় িদল।   

 

 িঠক  তমিন মৎ েকও এইভােব অপ  ণ করেত বলেছন। িকভােব অপ  ণ করেব? বলেছন মৎ েক 
 বিদক ম   ারা অিভিষ  করেব। িক ম ? ও ঁ   কং যজামেহ  গি ং পুি বধ ন  । উ  া কিমব ব না  -
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মৃেত াম  ু ীয় মামৃতাৎ।।৫/২১০। এটা  বেদর ম ।  বেদর ম  হেলও তে  িনেয় আসা হেয়েছ।    কং, িতন 
মুিত ,   া, িব  ুও মেহ র,  সই িতেনর িযিন   া,  গি ং, যাঁর পুণ কীিত  চতুিদ েক িব ৃিত রেয়েছ আিম 
তাঁর পূজা করিছ। পুি বধ ন  , িতিন সংসারেক ধারণ কের তার পুি  বধ ন করেছন,  পাষণ করেছন। ব নাৎ 
মৃেত াম  ু ীয়, িতিন  যন আমােদর কম  ব ন  থেক মুি   দন। িক রকম মুি   দেবন? উ  া কিমব, কে  াট 
ফল  যভােব আপনা  থেক খেস পেড় িঠক  তমিন িতিন  যন আমােদর এই মরণ সংসার ব ন  থেক মু  
কেরন। 

 

 এরপর মু া মােন  ছালাভাজা, চালভাজা এেন মােয়র সামেন রাখেব। মু ােকও  শাধন করেত হেব। 
 শাধন ম  হল – ও ঁতদিবে াঃ পরমং পদং সদা প ি  সূরয়ঃ। িদবীব চ ুরাতত  ।।৩/২১১। িশব 
বলেছন  হ  দিব! সংে েপ আিম  তামােক সব বললাম। ন চা   ত বােয়াহি  না ৈব ণ দূষণ  । সত ং 
সত ং পুনঃ সত    ইিত শ রশাসন  ।।৫/২১৬। িশব বলেছন, এই ভােব যখন সাধনা করা হয় তখন এেত 
 কান  ত বায় হয় না। তুিম যিদ  কান িদন এই পূেজা না কর তােত কখনই  তামার  কান পাপ হেব না, 
 কান অ ৈব ণ  ঘটেব না আর এটাই সত , সত , আবার বলিছ এটা স ূণ   েপ সত  আর এটাই শ েরর 
শাসন।  

 

 রা ও মাংেসর  কারেভদ 

 িশেবর সব কথা  শানার পর  দিব তখন বলেছন –  হ নাথ! আপিন পূজা  ভৃিতর সময়  য রকম 
ভােব প ত   শাধন কের িনেবদেনর কথা বলেলন, এট ুেত িঠক জমল না, আপিন যিদ কৃপা কের একটু 
িব ািরত কের বেলন। িব ারিত ভােব বলেত িগেয় িশব বলেছন মদ  িতন রকেমর হয় –  গৗড়ী  প ী তথা 
মা ী ি িবধা  চা ম  রা।  সব নানািবধা   া া তলখজূ রস বা।।৬/২। উ ম  রা িতন রকেমর – 
 গৗড়ী,  ড়  থেক  য মদ  তরী হয়।  যখােন আেখর রস  থেক  ড়  তরী হয় তার পােশই মদ  তরীর 
ভািটখানা থােক।  প ী,  কান ফল বা শ েক িপেষ  য মদ  তরী করা হয়,  যমন আঙুরেক িপেষ মদ  তরী 
করা হে । মা ী, ফুেলর মধু  থেক  য মদ  তরী হয়,  যমন ম য়া ফ ুল  থেক মদ  তরী করা হে । িশব 
বলেছন মদ  যভােবই  তরী করা  হাক না  কন,  য  কান  দশ  থেক বা  য  কান  লাকই িনেয় আ ক না 
 কন  শাধন কের মােক অপ  ণ করেল িসি   দান কেরন,  রা িবষেয়  কান জািতিবচার  নই।  

 

 িতন রকেমর মেদ র কথা বলার পর িশব বলেছন মাংসও িতন রকেমর মাংস  ি িবধং   া ং 
জলভুচরেখচর  । য াৎ ত াৎ সমানীতং  যন  তন িবঘািতত  ।।৬/৪। িতন রকেমর মাংস িক িক? জল, 
ভুচর ও  খচর। এই মাংস  য  কান  ান  থেক,  য  কান ব ি   ারা আনীত  হাক না  কন সবই  দবতার 
 ীিতকর হেব এেত  কান সে হ  নই। এর পেরই িশব বলেবন যা যা িনেজর পছ  ও ি য় িজিনষ সব 
 তামার ইে র জ ই িনেবিদত  ব   েপ ক না করেব। মদ ও মাংেসর ব াপার বলার পর বলেছন 
এ েলার িদেক  বিশ তাকােত  নই সাধেক া বলবতী  দেয় ব িন  দবেত। য  যদা ি য়ং  ব ং 
ত িদ ায় ক েয়ৎ।।৬/৫। এই   াকিটই মূল।  দবীেক যা িকছু অপ  ণ করা হয় তখন িক িক অপ  ণ করেব? 
বলেছন  তামার যা যা ি য়, তুিম  যটা  খেত ভােলাবাস,  য  য িজিনষ  তামার  পেত ই া কের,  তামার 
 যটা পছ   সটাই  দবীেক অপ  ণ করেব।  

 

কেয়ক বছর আেগ একজন ফরাসী  লখক ভারেত সাধুেদর সে  সে  ঘ ুের ঘ ুের অিভ তা স য় কের 
একটা বই িলেখেছন। সাধুেদর সে  িমেশেছন, স  াস িনেল সাধুেদর সােথ চলােফরা আর িবিভ  ধম ীয়  ােন 
 ঘারা- ফরাটা সহজ হেয় যােব তাই স  াসও িনেয় িনেলন। স  াস জীবেন িতিন অেনেকর সােথ  দখা কের 
সাধুেদর িবিচ  অিভ তার কথা  েনেছন। তাঁর বণ নায় িতিন বলেছন অেনক সাধুেক বলেত  দখা  গেছ 
আমরা বা া বয়স  থেকই স  াসী। বা া বয়স  থেক িক কের স  াসী হল? তখন বলেছন আমার বাবা-মার 
 কান স ান িছল না আর স ান হবার  কান আশাও িছল না। বাবা-মা  জেন এক সাধুবাবার কােছ  গেলন 
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যিদ িকছু আশীব  াদ কের  দন যােত একিট স ান অ তঃ হয়। সাধুবাবা বেল িদেলন  তামার একিট স ান 
 কন, পাচঁ পাঁচিট স ান হেব, আর প ম স ানিট  তামরা ভগবানেক িদেয়  দেব। স ান হওয়ার পর চারিট 
 ছেল বািড়েতই বড় হেত থাকল। আর এমনই কপাল  য প ম স ানিটর  ছাট বয়স  থেকই ঈ েরর িদেক 
মন। কম বয়েসই তাই  স ভগবােনর িদেক চেল  গল। রামকৃ  মঠ ও িমশেনর ইিতহােসও এই রকম একটা 
ঘটনা আেছ। রাজা মহারাজ ( ামী   ান ) তখন দি ণ ভারেত আেছন। অেনকেক দী া িদে ন। একজন 
মিহলাও দী া  নওয়ার পর একিদন এেস িজে স করেছন ‘মহারাজ আপনােক িক  দব’। রাজা মহারাজ 
বলেলন ‘ তামার সব  থেক  যটা ি য়  সটাই  দেব’। বািড়েত এেস মিহলা ভাবেত বেসেছন আমার সব  থেক 
ি য় িক িজিনষ।  ভেব  দখেছন আমার সব  থেক ি য় হল আমার স ান।  কােল কের  সই স ানেক িনেয় 
রাজা মহারােজর চরেণর কােছ িনেবদন কের বলেছন ‘এই আমার সব  থেক ি য়’। পরবিত  কােল এই স ানই 
রামকৃ  মঠ ও িমশেনর খুব নামকরা স  াসী হেয়িছেলন আর িতিন মেঠর ভাইস-  িসেড টও হেয়িছেলন।  

 

এখােন িশব তাই বলেছন ঈ রেক,  তামার ই েদবী িক  দেব?  যটা সব  থেক  তামার ি য় িজিনষ। 
 ীমা বলেছন ‘ লােকরা এখন কত রকেমর রা া কের ঠা রেক  দয়, িনেজরা খােব িকনা। যখন িতিন  বেঁচ 
িছেলন তখন  ক আর িদত’। ত  মেত বলেছ  তামার  যটা ভােলা লােগ  সটাই তুিম  দেব তােত  কান  দাষ 
 নই। ত  মেতর এটাই  বিশ  , ধম  ীয় আচার  েলার ব বহািরক  েয়াগ িকভােব করেত হয়, ত  এেকবাের 
বা ব   ে  কের  দিখেয় িদল। মা েষর মেধ   লাভ থাকাটা  াভািবক, ত  এই  লাভটােক অ  িদেক 
ঘ ুিরেয় িদে ।  তামার ভােলা ম   খেত ইে  করেছ? িঠক আেছ খাও  কান  দাষ  নই, িক  মােক িনেবদন 
কের খাও,   াপ  ণং কের খাও।  বদা  মেত বেল  দেব  তামার  ভতের  লাভ আেছ,  তামার  ভাগ করার 
ইে  আেছ তাই  তামার  ারা  বদা  সাধন হেব না, ইহামু ফলেভাগিবরাগ  তামার পে  স ব নয়। এই 
জগেত  তামার অেনক ই া আকা া আেছ, মৃতু র পরও  তামার অেনক ই া আকা া আেছ,  বদা  সাধন 
 তামার জ  নয়। এখন তুিম অেনক কের  ভাগ করেত থাক।  বশ কেয়ক জ  ধের  ভাগ করার পর যখন 
অেনক  ঃখ আঘাত  পেয়  ভােগর ই া যােব তখন আমার কােছ এস।  যাগ দশ  নও বেল িদে   যখান  ভাগ 
 সখােন  যাগ হেব না,  যখােন  যাগ  সখান  ভাগ  কান মেতই হেব না। ত  মেত িক  কখনই এইভােব 
কাউেক িন ৎসািহত করেছ না। ত  মেত বলেছ  ভাগ িদেয় আিম  তামােক  যােগর চরম লে   িনেয় যাব। 
ত  আবার খুব  জার গলায় বেল িদে ,  য ম  িদেয় তুিম মুি  পােব  সই একই ম  িদেয় তুিম  ভাগ 
চাইেল  ভাগও  পেয় যােব।  ধু  তামােক  তামার স  টা পাে  িদেত হেব। ত   দখেছ মা ষ  ভােগ িল , 
 ভাগ  থেক  জার কের  টেন আনেল িহেত িবপরীত হেয় যােব, আবার উ  আদশ েকও তারা িনেত পারেব 
না। তাহেল িক এরা  ধু  ভােগর মেধ ই পেড় থাকেব? তাই ত  বেল িদল  তামার যা যা ি য়,  স েলা 
ভােলা কের বানাও, বািনেয় মােক অপ  ণ কর। তুিম মাছ, মাংস, মদ  খেত ভােলাবাস  তা, িঠক আেছ 
এ েলাও তুিম িনেয় এেস মােয়র সামেন অপ  ণ কর। আর িকভােব তুিম অপ  ণ করেব?  যভােব অপ  ণ করার 
প িত ও উপাচার আেগ বেল  দওয়া হেয়েছ, িঠক  সই ভােব অপ  ণ কর। অপ  ণ করার পর তুিম এ েলা 
 সাদ  েপ  হণ করেব। িকভােব  হণ করেব  সটাও ত  বেল িদে ।  থেম মদ  স ে  বেল  দওয়া হল। 

 

 এরপর বিলদান িবিধ বলা হে । বিলদানিবেধৗ  দিব িবিহতঃ প ুষঃ প ঃ।  ীপ ন   চ হ ব -   
শা বশাসনাৎ।।৬/৬।  ী প েক কখন বিল  দেব না। এইজ  মােয়র বিলেত কখন খািসর বিল হয় না আর 
ছাগেলর বিলও  দওয়া হয় না। মােয়র বিলেত  ধু পাঁঠাই বিল হয়। শা বশাসনাৎ, মহােদেবর আ া আেছ 
 য,  ীপ  কদািপ বিলদান করা যােব না। এরমেধ   াকৃিতক ভারসােম র ব াপারটাও মাথায় রাখা হেয়েছ।  

 

একই ভােব মােছর   ে ও িতন রকম মােছর অ েমাদন  দওয়া হেয়েছ।  উমাি িবধা মৎ া 
শালপাঠীনেরািহতাঃ।।মধ মাঃ ক ৈকহীনা অধমা ব ক কাঃ।  তহিপ  দৈব   দাতব া যিদ    ু
িবভািজতাঃ।। ৬/৭-৮। শাল মাছ,  বায়াল মাছ ও  ই মাছ এই িতন রকম মাছই উ ম। বলেছন কাঁটা িবহীন 
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মাছ ভােলা মাছ, মাঝাির কাঁটাযু  মাছ মধ ম আর ব  কাঁটাযু  মাছ অধম, এই মাছ মােক িনেবদন করেত 
 নই। িক  ইিলশ, খয়রা ইত ািদ ব  ক কযু  মাছ উ ম  েপ ভাজা হেল  দবীেক  দওয়া  যেত পাের।  

 

 িশব তারপর বলেছন  ি ং িবনা মদ পানং  কবলং িবষভ ণ  । িচরেরাগী ভেব  ী 
  ায়ুি  য়েতহিচরাৎ।।৬/১৩। যিদ  ি  না কের  কউ মদ পান কের এটা এেকবাের িবষভ ণ। বত  মান যুেগ 
 য সবাই য  ত  মদ পান করেছ, পািট  েত,  ােব, িপকিনেক, উৎসব অ  ােন  য ঢালাও মদ খাওয়ার ব ব া 
করা হয় তে  এটােক কেঠার ভােব িনেষধ করা হে । মদ পান করা িবষপােনর সমান,  ি  কের পান করেত 
বলা হে । িবেশষ কের তে র ম   সাধকেক বলা হে   তামরা যিদ  ি  ব িতেরেক  রাপান কর তাহেল 
তুিম িচরেরাগী আর   ায় ুহেয় অিচেরই কােলর কবেল পিতত হেব।  

 

  শষ ত   মথুেনর ব াপাের িশব বলেছন  শষত ং মেহশািন িনব ীেয    বেল কেলৗ।  কীয়া 
 কবলা   য়া সব েদাষিববি  তা।।৬/১৪।  বল কিলযুেগ মা ষ  মশই িনব  ীয    হেয় পড়েব,  তরাং  শষ 
তে  একমা  িনেজর  ী ছাড়া অ  অপর নারীর সােথ িকছু করেত যােব না। কিলযুেগ  মথুনও ঈ রেক 
অপ  ণ কেরই করেত হেব,  সটাও আবার িনেজর  ী ব িতেরেক অপর  কান নারীর সােথ  তা  কান মেতই 
নয়। র  চ ন িদেয় এই  মথুেনর অথ  াৎ  শষ তে র  িতিনিধ   প  তীক  েপ  দান করা যায়। মােয়র 
কােছ যখন র  চ ন  দওয়া হে  তখন এটাই  মথুনেক  িতিনিধ  করেছ। হয় িনেজর  ী আর তা নাহেল 
র  চ ন িদেয় মােয়র পূজা কর। এই   ােক এটাই িশব বলেছন অথবা   য়  ািদ   মং  াণব েভ। 
কিথতং তৎ িতিনেধৗ  ষীদং পিরকীি  ত  ।।৬/১৫। ি তীয় কথা হল শি  পূজায় শি   ই রকেমর, 
একটােক বলা হয় পূজ া আেরকিটেক বেল  ভাগ া।  ভাগ া বামপাে   আর পূজ া দি ণপাে   অব ান করেব। 
িযিন পূজ া, িযিন দি ণপাে   অব ান করেছন, তাঁর সে   কান ধরেণর  মথুন কেঠার ভােব িনিষ  করা 
হেয়েছ।  ভাগ া িযিন বামপাে   অব ান করেছন িতিন সাধেকর  ী ছাড়া আর  কান নারী হেত পারেব না। 
সাধক যিদ অিববািহত বা  ী যিদ না থােক তাহেল র চ ন িদেয়  শষতে র কাজটা চািলেয় িনেত হেব।  

 

 অেনক সময়  মথুেনর নােম  কান নারীেক িনেয় এেস বিসেয় িদেত হয়। অদীি তা যদা নারী কেণ   
মায়াং সম ুেরৎ। শ েয়াহ াঃ পজূনীয়া নাহ া াড়নকম  িণ।।৬/২০।  ীরামচ  যখন অ েমধ য  করেত 
যােবন তখন  ীরামচ েক বলা হল  ী ছাড়া অ েমধ য  করা যােব না  সইজ  আপিন আেরকটা িবেয় কের 
িনন।  ীরামচ  ি তীয় িবেয় করেত রাজী হেলন না। তখন সীতার একটা  ণ মুিত    তরী কের  নওয়া হল। 
িঠক  তমিন  কান কারেণ ত  সাধনা যিদ শি েক িনেত হয় বা  কান নারী যিদ পূজার সাহােয র জ  এিগেয় 
আেস, তার হয়েতা  কৗল মেত দী া হয়িন, তখন তার কােন মায়াবীজ ( ীং) বেল  দওয়া যায়। িক   সই 
অব ায়  মথুন কম  এেকবাের িনিষ  বরং তােদর গ , পু , ব , অল ারািদর  ারা পূজা করেত হেব।  

 

বিলর িবধান ও প গায় ী 

 এরপর বিলর িবধান বলা হে । কৃ া ছাগায় পশেব নম ইত মুনা  ধীঃ। সংপূজ  গ িস র-
প ুৈনেবদ পাথসা। গায় ীং দি েণ কেণ   জেপৎ পাশিবেমাচনী  ।।৬/১০৮।  য প  বিল  দওয়া হেব, 
তােক আেগ িস র, ফুল,  নেবদ  িদেয় পূেজা করেত হয়। বিল  দওয়ার আেগ িনয়ম আেছ প র দি ণ কেণ  
প গায় ীম  বলেত হয়। যারা  কাথাও বিল  দেখ থােকন তাহেল  দখেত পাওয়া যােব প েক আেগ  ান 
কিরেয় িস র লাগান হয় ও মালা পরান হয়। তারপর তার কােন একটা ম  বলা হয়। ম টা হল – 
প পাশায় িব েহ িব কম  িণ ধীমিহ। তে া জীবঃ  েচাদয়াৎ। এই ম েক বলা হয় প গায় ী। প পােশ 
এই ছাগ আব  হেয় আেছ, এই প পাশ  যন এ মুি  পায়।  থম কথা আিম  তামার মাংস খাব, ি তীয় 
আমার পূজােত তুিম সাহায  করছ তাই আিমও  িতদােন  তামােক সাহায  করব। িকভােব সাহায  করব? 
আিম  তামার প েযািন  থেক মুি র ব ব া কের িদি । যত ণ গায় ী  ভতের না যাে  তত ন কা র 
মুি  হেব না।  সইজ  আিম  তামার জ   সই ভগবােনর কােছ  াথ  না করিছ, িযিন আমােদর সবাইেক সৃি  
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কেরেছন, িতিন  যন  তামােক  তামার এই প  জীবন  থেক মু  কের  দন। এইভােব প র দি ণ কেণ  
প গায় ী বলার পর খ ািদর পূজা কের তারপর তােক বিল  দওয়া হেব। আেগ তে  িনয়ম িছল, প র 
কােন যখন প গায় ী ম   দওয়া হত তখন পাঠা নািক ঘাড় নাড়ত। এটা এখনও সিত ই  দখা যায়  য পাঠার 
কােন প গায় ী  দওয়ার পর  স ঘাড় নাড়েবই। যত ণ ঘাড় না নাড়েব তত ণ তােক বিল  দওয়া যােব না। 
ঘাড়  নেড় পাঠা তার স িত জািনেয় িদল, আিম এখন   ত। একজন  কউ যিদ  দবীর কােছ মানত কের 
থােক আমার যিদ এমন িকছু হেয় যায় তাহেল আিম  তামার পূেজােত বিল  দব। এখন বিল িদেত িগেয় যিদ 
পাঠা ঘাড় না নােড় তাহেল তার মেন  চ   ি  া এেস যােব।  স ভাবেব পূজােত িন য়ই িকছু  দাষ হেয় 
 গেছ। তখন তার মন আরও ঈ েরর িদেক যােব, আরও  স িন া ভি  িনেয় পূজা করেত চাইেব। মূল ভাব 
এটাই। 

 

  , ম  ও ই  অেভদ  ােন জেপর িবধান 

 এইভােব অেনক িকছু িবধােনর কথা বলার পর বলেছন িবধানং শৃণ ু দেবিশ  যন িবদ া  সীদিত। 
 দবতা  ম াণা   ঐক ং স াবেয়ি য়া।।৬/১৬৬। এই িবধানা সাের জপ করেল িবদ া  স  হেয় কৃপা 
কেরন – ই ,    ও ই ম  এই িতনেট এক। বলেছন  য ব ি    , ম  ও ই  এই িতনেক অেভদ িচ া 
পূব  ক অচ  না কের  সই ব ি ই উ ম িসি লােভ সমথ  হয়। মে র উপর আেলাচনা সময় বলা হেয়িছল িযিন 
 দবতা অথ  াৎ িযিন ই  তাঁর sound equivalent হল ম  আর য  হল তাঁর diagram equivalent। 
তাই য , ম , ত  সব ইে রই  িতিনিধ   প। সাধকেক এই  বাধটা দঢ়ৃ করেত হেব – আমার ই , আমার 
   আর আমার ই ম  এই িতনেটই এক। িযিন আমার    িতিনই আমার ই , িযিন আমার ই  িতিনই 
আবার আমার ম । ম াণ  া  দবতা   া া  দবতা    িপণী। অেভেদন যেজ  য  ত  
িসি র  মা।।৬/১৬৭। িসি  কখন পায়? যখন  দেখ    আর ই  এক এবং ই  আর ম  এক। আিম   র 
 য  ূল শরীর  দখিছ এই  ূল শরীেরর      নই, তাঁর মূলটা হে  তাঁর   ৈচত । িঠক  তমিন 
 ীরামকৃে র মুিত   বা ছিবটা     নয়,  ীরামকৃে র মেধ   য অখ   চত  স ার  কাশ  সটাই    পূণ । 
ইে র এই  চত   প আর   র  য  চত   প  সটা এক। এই  বাধ না আসা পয    িনেজর  য  চত   প 
তার সে  এক হওয়া যায় না।  

 

যার সাধনা অহং   াি , আিম  সই   , িক  িনেজর  দহেবাধ থাকা পয    তা অহং   াি   বাধ 
হেব না। কথামৃেত বা লীলা সে  ঠা র  কাথাও একবারও বেলনিন আিম  সই    বা অহং   াি । ঠা র 
অব  এটা বলেছন, ‘ য রাম  সই ক ৃ ইদািনং রামকৃ ’ বা বলেছন ‘এই ছিব ঘের ঘের পূজা হেব’। িক  
 কাথাও বলেছন না আিম  সই   । তার কারণ হল, অহং   াি  বলা যায় না, এটা  বােধ  বাধ করা হয়। 
যখন  কউ বলেছ আিম অমুক,  স ঐ ব ি  িক  ঐ ব ি  িবেশষ  তা    নয়, তার  য  চত   সটাই   । 
িক  আিম আপিন িক কের তা বলেত পাির। অহং   াি  যখন বলা হয় তখন অহং এর মেধ   য 
সীমাব তার ব াপারটা আেছ  সটােক আেগ সরােত হেব। আমােদর  ভতরকার  ে র এই সীমাব  ভাবটােক 
আেগ সরােত হেব, সিরেয় িদেল তখন  দখেব সব এক। িক  যখন  দখেব সব এক  সই  চত ই আেছ 
তখন  স আর অহং   াি  বলেত পারেব না। যিদ  কউ বেল অহং   াি , বুঝেত হেব  স িমেথ  কথা 
বলেছ। অহং   াি  কখনই মুেখ বলা যায় না,  বােধ  বাধ করেত হয়। যখনই বলিছ অহং   াি  তখনই 
আিম  দহ মেনর  য সংঘাত  সই আিমটাই বলেছ অহং   াি । ঐ ‘আিম’  তা কখনই    হেত পােরনা। 
 সইজ  ঠা র  কাথাও বলেছন না অহং   াি । এখােন যখন বলেছন ই  িযিন,   ও িতিন আর ম ও 
িতিন তখন   ৈচত   েপই এক বলা হে , জেড়র  পটােক বলা হে  না।  

 

সমপ  ণ ম  

 িশব বলেছন জা ত,    ও  ষুি  অব ায় মন, বাক  ও শরীেরর  ারা যাবতীয় যা িকছু কম   ি য়ািদ 
করা হেয়েছ সব কেম  র ফল মা আদ াকািলর পাদপে  অপ  ণ কের  দেব। (সমপ  ণ ম  – ইতঃ পূব  ং 
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 াণবুি েদহধম  ািধকারেতা জা ৎ   ষু  ব া  মনসা বাচা কম ণা হ াভ াং প  ামুদেরণ িশ য়া যৎ কৃতং যং 
 ৃতং য  ং তৎ সব  ং   াপ  ণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাধ াকালীপদাে ােজহপ য়ািম ওঁ তৎ সৎ।) কম  ফল 
মার কােছ সমপ  ণ না কের িদেল সব িনেজর কােছ থােক,  সই কম  ফল  থেক আবার কম      হেত থাকেব।  

 

 রা  হেণর কিতপয় িবিধ 

আেলাচনার মেধ  মেদর কথা অেনকবার ঘ ুের আেস। একটা জায়গায় বলেছন অিলপানং  ল ীণাং 
গ  ীকারল ণ  । সাধকানাং গৃহ ানাং প পা ং  কীিত ত  ।।৬/১৯৪। বলেছন মেদর গ েক যিদ  াণ 
করা হয় তােতও  তামার মদ পােনর ি য়া হেয় যােব। যিদ  কান গৃহ  পূজায় িনেবিদত মদ  পান করেত চায় 
তাহেল  স পাঁচটা চুমুক িনেত পাের। িক   নশা   যিদ হেয় যায় তাহেল  সটা অিবিধ হেয় যােব। মূল কথা 
হল মদ  পান কের কখন  নশা   হওয়া চলেব না। এখােন পির ার কের বেল িদে ন যাব  চালেয়ৎ দৃি ং 
যাব  চালেয় নঃ, ততটাই মদ  পান করেব যােত  তামার পা না টেল। ঠা রও একই কথা বলেছন – মােক 
অপ  ণ কের খােব আর পা  যন না টেল। তেবই মদ  িদেয় পূজা হেব তা নাহেল  সটা আর পূজা হেব না। 

 

  প -মকার সাধেন সব িকছু শি েক অপ  ণ করেত হয়। তে  সব সময়  েটা িজিনষেক মেন রাখেত 
হেব মা েষর  য িজিনেষর  িত  বিশ আকষ ণ রেয়েছ,  য িজিনেষর  িত সাধারণ মা েষর  ব  লতা আেছ ত  
বলেছ তুিম এ েলা  ভাগ কর িক  আেগ মােক অপ  ণ কের তারপর  ভাগ কর। একটা িজিনষ অেনক িদন 
ধের করেত থাকেল  বশ িকছুিদন পর  সটাই আমােদর  াভািবক হেয় যায়।  যমন আেগকার িদেন পূজায় 
কাঁসার বাসেনর ব বহার করাই  থা িছল। এখনও পূজােত মা ষ কাঁসার বাসন ব বহার করােক পিব  মেন 
কের,  ীেলর বাসেনর চল হওয়া সে ও পূজািদর   ে  কাঁসার বাসনই ব বহার করাটা  কউ ব  করেত 
পারেছ না।  াি েকর পা ও মি ের ঢুকেত  দওয়া হয় না। অেনক জায়গায় আে  আে  কাঁসার পিরবেত   
অ  ধাতুর বাসন ব বহার    হে । তখনকার িদেন  কান  কান ঋিষ মুিনরা  দখেলন মা ষ মাছ, মাংস 
এ েলা  খেত ভােলাবােস, মদটদও খায়, তাই এেদর িদেয় এমন সাধন করােত হেব যােত  ভাগও করেত 
পাের আর সােথ সােথ ধেম র অ শাসেন আে  আে  তােক ত ােগর পেথও িনেয় আসা যায়। তাই বেল িদেলন 
এ েলা সব মােক অপ  ণ কের তুিম সাধনা করেব।  

 

ি তীয়  ের এইভােব অপ  ণ কের কের মা েষর মেধ  যখন একট ু  চতনা জাগেত    করল, যখন 
বুঝল এ েলা ভােলা নয় তাঁরা তখন আেরক ধাপ এিগেয় এেন এেদর বেল িদেলন তুিম অপ  ণ করেব িক  
এ েলা মেধ  িনেজেক জড়ােব না।  যমন মেদর ব াপাের বলেছন অপ  ণ করার পর মেদর গ  একট ুআ াণ 
কের িনেলই হেব। আেরকটা জায়গায় বেল  দওয়া হল গৃহ  পাচঁ চুমুক পান করেত পাের, আবার বলেছন 
পান করেব িক  মাথা না  ঘাের আর পা না টেল। িতনেট  েরর মা ষেক িতন রকম করেত বলা হে । যারা 
 ভাগ করেত চাইেছ তােদর বলেছন তুিম মােক অপ  ণ করার পর  ভাগ কর। ি তীয়  ের বলা হল, গৃহ  যিদ 
পান করেত চায় তাহেল  স পাঁচ চুমুক  খেত পাের িক  পা  যন না টেল। এর  থেক আেরকটু যারা এিগেয় 
 গেছ তৃতীয়  ের বলেছন যারা গৃহ  এবং িঠক িঠক ত  মেত সাধনা করেত চাইেছ, তােদরেক বলেছন তুিম 
একট ু াণ িনেয় িনেলই হেব। অ ণাচল  েদেশ চাল  থেক এক ধরেণর মদ  তরী করা হয়,  ানীয় ভাষায় 
এই মদেক বলা হয় আপং। এই আপংেক বাঁেশর পাে   ঢেল তারা অিতিথেক আপ ায়ন কের।  কান অিতিথ 
যিদ আপং না পান কের তাহেল গৃহ  খুব অপমািনত  বাধ কের। অ ণাচেল যখন  থম রামকৃ  িমশন চালু 
হল তখন মহারাজরা কা র বািড়েত  গেল এই মদ িদেয় আপ ায়ন করেল তারা খােবন িক কের, এই িনেয় 
খুব সম া  তরী হেয়িছল।  সইজ  আেগ  থেক  ােমর আিদবাসী  ধানেক ভােলা কের বুিঝেয়  দওয়া হত 
 তামরা স  াসীেদর মদ িদেয় আপ ায়ন করেব না। স ানীয় অিতিথেক আপং িদেয় আপ ায়ন করা হেব না 
এটা এরা ক নাই করেত পােরনা।  সইজ  িঠক করা হল তারা স  াসীেদর হােত  দওয়ার পর স  াসী 
হােত  হণ কের একট ু  ঁেক িনেয় এক পােশ  রেখ  দেবন। পেরর িদেক এরাও বুেঝ িগেয়িছল  য 
স  াসীেদর মদ িদেয় আপ ায়ন করেত  নই।  মথুেনর ব াপােরও এই একই অ শাসন লািগেয়  দওয়া হেয়েছ। 
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পূজােত  মথুন  কান মেতই চলেব না, িনেজর  ী যিদ হয়  সখােনও যিদ না করা হয় খুবই ভােলা। আর এই 
 মথুেনর বদেল যিদ  ধু র  চ ন মােক অপ  ণ কের দাও তােতই  তামার প -মকােরর  মথুেনরই  তীক 
 েপ গণ  করা হেব।  

 

 এই িজিনষ েলা আমােদর  দেশ ত  সাধনায় িতন-চার হাজার বছর ধের চেল আসেছ। তার মেধ  
একটা হল  য িজিনষ েলা  তামার অিত ি য়,  য েলা তুিম খুব ভােলাবাস  স েলা ভগবানেক অপ  ণ করেব। 
তে র খারাপ িদক েলা আমােদর মূল পূজােত এেকবােরই   য়  দওয়া হত না।  যমন  বেদ সব িকছু 
এেকবাের কেঠার ভােব  বেঁধ  দওয়া হেয়েছ, এই এই িজিনষ তুিম করেব না, অ শাসেনর  াচীর খুব শ  
ভােব তুেল  দওয়া হেয়িছল। িক  অেনক মা ষ আেছ যারা এই  নাংরাম  িলই জােন, এর বাইের িকছু জােন 
না। একটা কািহনী আেছ  যখােন একিট বা া  ছেল চার-পাচঁটা বল িনেয় খুব   র জাগিলং করেত পারত। 
 ছেলিট  দেখ অেনেক চােচ   িগেয় িয র  িতকৃিতর সামেন অেনক িকছু কের  দখায়।  ছেলিট ভাবল আিমও 
িয েক আমার জাগিলং  দখাব।  পুরেবলা  ছেলিট  ুল  থেক পািলেয় চােচ  র  ভতের এেস িয র  িতকৃিতর 
সামেন  রাজ জাগিলং  দখােত    করল। ফাদার ভাবেছ  ছেলিট  রাজ  ুল  থেক পািলেয়  কাথায় যায়! 
একিদন অ সরণ কের  দখল  ছেলিট চােচ  র  ভতের চেল যায়। ফাদারও লুিকেয় আড়াল  থেক  দখেছ 
 ছেলিট িয র সামেন জাগিলং কের যাে , আর মুিত    থেক িয  বেল যাে ন ‘বাঃ বাঃ’। মূল হল, আমার 
 ভতের  যটা ভােলা আেছ  সটাই  তা আিম  তামােক  দব। একজন মদ  খেত চায়, মাংস  খেত চায়, এখন 
 স  সটাই মােক অপ ণ করেছ।  থেমর িদেক  য  ভােগর ই াটা রেয়েছ  সটা ভগবানেক অপ  ণ কের িদে । 
গীতােতও আেছ তুিম যা িকছু করছ, ভােলা ম  যাই কর, সব ভগবানেক অপ  ন কের দাও। এটা হল উ   
ত ােগর ল ণ। ত  বলেছ িতিন হেলন স ণ-সাকার ভগবান, তাঁেক খুশী করেত হেব। িকভােব খুশী করেব? 
 তামার  যটা ভােলা লােগ  সটাই তাঁেক অপ  ণ করেব। এবার যােদর মাছ, মাংস, মদ ভােলা লােগ তারা 
এইভােবই কের। এমন অেনক আেছন যারা মাছ, মাংস, মদ এ েলা আর পছ  কেরন না। এরা তাহেল ত  
সাধনা িক কের করেব? পেরর িদেক ত  তাই এই িজিনষ েলার  পটােক পাে  িদেয় পিরমািজ  ত কের িদল। 
যার জ  বেল িদেলন যিদ  মথুেনর বদেল র চ ন মােক িদেয়  দওয়া হয় তাহেলই হেব।  

 

মাকালীর শত নাম 

 মহািনব  াণতে র সে াম ােস মা কালীর একশিট নাম উে খ করা হেয়েছ।  েত কিট শে র একটা 
অথ   থােক, এখােনও একশিট নােমর িভ  িভ  অথ  আেছ। মজার ব াপার হল একশিট নােমর সবকিট নামই 
‘ক’ িদেয়   । ত  মেত বলা হয় শি  আরাধনায় মােয়র একশিট নাম পাঠ করা খুব মাহা   পূণ । তে র 
মূল ম  হল  ীং  ীং  ীং।  ীং বীজমে  যাঁরা সাধন কেরন তাঁেদর  চুর ধন স দ হয়।  ীং বীজমে র যাঁরা 
সাধন কেরন তাঁেদর সব রকেমর কাম উপলি  হয়। আর  ীং বীজমে র সাধেকর ধম   সাধন হয়। ও ঁহল 
 মা  াি র সাধনা। এখন  কউ যিদ এই ম  জপ কের ও ঁ  ীং  ীং  ীং পরেম ির  াহা,  থেম তার 
পরেম িরর সাধনার িসি  হেব, তারপের তার ধন  দৗলত হেব, এরপর সব রকেমর কাম সাধন হেব আর ধম   
সাধন হেব। ধম  সাধন হওয়া মােন, ইহেলাক ও পরেলােক যত ভােলা  ণ আেছ সব তার মেধ  এেস যােব। 
আর ও ঁসাধনা করেছ বেল  মা   পেয় যােব। িক   বদা  শাে র অেনক জায়গায় বলা হেয়েছ  য ও ঁসাধনা 
করেছ তার সব মনঃ কামনা ও ই া পূণ   হয়। শি  মেত আবার অ  ভােব িনেয় যাওয়া হয়। ত  মেত এই 
বীজমে র  চ  মাহা   ও  মতা, বলা হয়  ণব আর বীজম  যিদ একসােথ থােক তাহেল  সই ম  খুব 
শি শালী হয়। তেব সব ম ই   মুেখ লাভ করেত হয়,   মুেখ না  পেল,    শি  স ার না করেল  কান 
কাজ হয় না। মা কালীর একশিট নাম এইভােব    করা হয়,   াে র মেধ   থেমই এই িতনেট বীজেক 
সংল  কের  দওয়া হেয়েছ – 

 

  ীং কালী  ীং করালী চ  ীং কল াণী কলাবতী। কমলা কিলদপ   ী কপ  ীশকৃপাি তা।।১২ 

 কািলকা কালমাতা চ কালানলসম  িতঃ। কপি  নী করালা া ক ণামৃতসাগরা।।১৩ 
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 কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা। কৃশা ঃ কিপলা ক ৃা ক ৃান িববি  নী।।১৪ 

 কালরাি ঃ কাম পা কামপাশিবেমািচনী। কাদি নী কলাধারা কিলক ষনািশনী।।১৫ 

  মারীপূজন ীতা  মারীপূজকালয়া।  মারীেভাজনান া  মারী পধািরণী।।১৬ 

 কদ বনস ারা কদ বনবািসনী। কদ পু সে াষা কদ পু মািলনী।।১৭ 

 িকেশারী কলক া চ কলনাদিননািদনী। কাদ রীপানরতা তথা কাদ রীি য়া।।১৮ 

 কপালপা িনরতা ক ালমাল ধািরণী। কমলাসনস  া কমলাসনবািসনী।।১৯ 

 কমলালয়মধ  া কমলােমাদেমািদনী। কলহংসগিতঃ   ব -নািশনী কাম িপণী।।২০ 

 কাম পকৃতাবাসা কামপীঠিবলািসনী। কমনীয়া ক লতা কমনীয়িবভূষণা।।২১ 

 কমনীয় ণারাধ া  কামলা ী কৃেশাদরী। কারণামৃতসে াষা কারণান িসি দা।।২২ 

 কারণান জােপ া কারণা  নহিষ তা। কারণাণ বসংম া কারণ তপািলনী।।২৩ 

 ক ূরীেসৗরভােমাদা ক ূরীিতলেকা লা। ক ূরীপূজনরতা ক ূরীপূজকি য়া।।২৪ 

 ক ূরীদাহজননী ক ূরীমৃগেতািষণী। ক ূরীেভাজন ীতা কপ  ূরােমাদেমািদতা। 

কপূ  রমালাভরণা কপূ  রচ নেমাি তা।।২৫ 

 কপূ  রকারণা াদা কপূ  রামৃতপািহনী। কপ  ূরসাগর াতা কপূ  রসাগরালয়া।।২৬ 

    বীজজপ ীতা    জাপপরায়ণা।  লীনা  কৗিলকারাধ া  কৗিলকি য়কািরণী।।২৭ 

  লাচারা  কৗতুিকনী  লমাগ  দিশ নী। কাশী রী ক হ  ী কাশীশববরদািয়নী।।২৮ 

 কাশী রকৃতােমাদা কাশী রমেনারমা।।২৯ 

 কলম রীচরণা  ণৎকা ীিবভূষণা। কা নাি কৃতাগারা কা নাচলেকৗমুদী।।৩০ 

 কামবীজজপান া কামবীজ  িপণী।  মিত ী  লীনাি  -নািশনী  লকািমনী।।৩১ 

  ীং  ীং  ীং ম বেণ ন কালক কঘািতনী। ইত াদ াকািলকােদব াঃ শতনাম  কীি  ত  ।।৩২ 

 

 এ েলা সবই মা কালীর নাম। এ শিট   ােক মা কালীর একশিট নাম বেল  দওয়া হল।  শষ   ােক 
ম েক একটু পাে  িদেয় বলেছন  ীং  ীং  ীং ম বেণ ন কালক কঘািতনী। মােয়র যখন পূজা করা হয়, 
অথ  াৎ শি  পূজায় মােয়র একশিট নাম িদেয়ই পূজা করেত হয়। অেনক পি তেদর মত  য কথামৃেতর িঠক 
আেগ মহািনব  াণত  বইিট রিচত হেয়েছ। মহািনব  াণতে  এেস সামািজক, ধম ীয়, আধ াি ক ও দাশ িনক 
দৃি ভ ীেক অেনক  খালাখুিল ও সহজ ভােব যুেগাপেযািগ কের  দওয়া হেয়েছ। 

 

িচ  ি েতই ম  ফল   হয়  

 মহািনব  াণতে   যসব অেনক সামািজক আচার িবিধর কথা  দওয়া হেয়েছ বা  শৗচািদ ও  ি করেণর 
কথা বলা হেয়েছ ম  ৃিতর সােথ এর একটা তুলনামূলক আেলাচনা করা  যেত পাের।  শৗচ,  ি ,  ায়ি  , 
সামািজক ও পািরবািরক আচার-আচরণ িবিধর উপর ম  ৃিতেত িবশাল এক ল া তািলকা  দওয়া হেয়েছ। 
িক  মহািনব  াণত  এর সব িকছুেক খুব সরল কের িদেয় বলেছন িচ সং ি েরবা  মি ণাং 
ফলদািয়নী।।৭/৯১।  ীং  ীং  ীং পরেম ির  াহা তে র মূল ম  হেলও এই মে র বাইেরও বলেছন  কািট 
 কািট ম  আেছ। আমােদর যত বণ  আেছ তার সােথ র, ল, ব লািগেয় িদেয় একটা বীজ  তরী কের  দওয়া 
যায়। আর  শেষ    , ফ   ও  াহা বা নমঃ এই চারিটর  য  কান একটা লািগেয় িদেল ম টা পূণ  হেয় যায়। 
 য  কান মে র  শষ হয়     থাকেব, নয়েতা ফ   িকংবা  াহা আর নাহেল নমঃ থাকেব।  াহা থাকেল 
 দবীম ,     ও ফ   থাকেল  দবতাম  বা পু ষম  আর নমঃ থাকেল উভয়বাচক, অথ  াৎ  িদেকই হেত 
পাের। এখন  কান সাধক ধ ান করেত বেস মেন হল আিম ‘প’ বণ  িদেয় একটা ম   তরী করব, ধ ােনর 
মেধ  একটা ই া হল। তখন  স ‘প’ য়র সােথ ‘র’ লািগেয় িদেয় ‘ ’ বািনেয়  সটা িদেয়  ীং কের িদেলন 
বা ল লািগেয়  ীং বা  াং কের িদেলন। িক  এই বীজ েলার  কান অথ   হয় না। এনারা তাই  দিখেয়  দন 
িবিভ  বেণ র সংেযাগ িকভােব বীেজর উৎপি  হয়, িক  তাই বেল  য এ েলার  কান িবেশষ অথ   হেব তা 
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নয়।  যমন গেণশ ঠা েরর ম  হল ও ঁগাং গেণশায় নমঃ। সাধারণত এইসব মে র  থেম ও ঁথােক, এখােন 
গাং হল বীজ। 

 

 ত  বেল িদে   তামার উে   হল ম  সাধন।   র কােছ তুিম  য ম   পেয়ছ  সই মে র সাধন 
করেলই  তামার সব িকছু হেয় যােব। িক  সকাল  থেক রাত পয    যিদ কাউেক শাে র আচার িবচার পালন 
কের চলেত হয়, সকােল উেঠ অমুেকর মুখ  দেখিছ আমােক এখন  ান করেত হেব, রা া িদেয়  যেত পােয় 
 নাংরা  লেগ  গেছ বা  কউ আমােক ছুঁেয় িদল, চলল এবার গ া  ান কের    হেত। ম  ৃিতেত এই 
ধরেণর  চুর আচােরর কথা বলা হেয়েছ, আেগকার  া ণরা আচার পালন করেত করেতই সারাটা িদন 
লািগেয় িদত। ত  এেস সব সহজ সরল কের িদল। রামকৃ  মঠ ও িমশেনর মেতর সােথ এখােন তে র িমল 
আেছ। ত  বেল িদে   তামার জীবেনর উে   শারীিরক  ি  নয়, সামািজক  ি  নয়, উে   হল 
িচ  ি । সাধনার উে  ই হল িচ  ি । িচ  যিদ    হেয় যায় তাহেলই িক  ম  ফল  দেব। আেগই এর 
ব াখ া করা হেয়  গেছ  যখােন বলা হেয়িছল অ া   থার মে র সােথ তে র মে র পাথ ক  আেছ। অ া  
 থায় বলেব  তামার উে  টা িক, আিম  যমন স   করব তার মতই আিম িসি  পাব। িক  আমার যিদ 
িচ  ি  হেয় থােক আর আিম যিদ একটা স   কের ম  জপ কির তােতই আমার  সই স   িসি  হেয় 
যােব।  

 

একজন ফরাসী  লখক ধম   স  ীয় অেনক বই িলেখেছন। িতিন  দখেছন এখন  যভােব  ভৗিতকবাদ 
চািরিদেক  ভাবশালী হেয়  গেছ এেত জগৎ এেকবাের রসাতেল যােব। তাঁর একবার ইে  হল ভারতবষ  খুব 
ধম   াণ  দশ একবার এই  দশটােক  দখেল হয়। ভারেত এেস  থেম িতিন কাশীেত দশা েমধ ঘােটর কােছ 
বেস বেস সাধুেদর চলােফরা, কথাবাত  া ল   করেতন। কাশীর  নাংরা পিরেবশ, ধুেলাবািল, গািড়েঘাড়ার 
যানজট যাই হেয় থা ক সাধুেদর কথাবাত  া ব বহার  মাটামুিট তাঁর দৃি েত সব িকছু ভােলা  লেগেছ। এরপর 
িতিন  দেশ িফের িহ ী িশখেত    কের িদেলন। তারপর হঠাৎ একিদন ল া ছুিট িনেয় আবার ভারেত চেল 
এেলন। আবার  সই কাশীর ঘােট বেস  গেছন।  সখােন সাধুেদর সে  গ  করেছন, গাঁজা খাে ন, চরস 
খাে ন। এইভােব িতিন সাধুেদর খুব কােছর একজন হেয়  গেলন। একিদন এক সাধুর সােথ আলাপ হেয়েছ 
যােক  দেখই  লখেকর খুব ভােলা  লেগ  গেছ। এই সাধুিটর মুেখ  ধ ু  বদাে র কথা আর সাধারণ মা ষ 
এেল তােদর  ঃখ-কে র কথা  নেল তােদর  েটা ভােলা কথা বেল  ঃখ- বদনা দূর কের িদেতন। এরপর 
 লখক এই সাধুর সে   ঘারার জ  স  াসী হেয়  গল। তার আেগ সাধুিট বেল িদেয়িছল, দ ােখা ভাই! 
আমার সােথ ঘ ুরেত হেল পেকেট একিট পয়সা রাখা চলেব না। সে  সে  ফরাসী ভ েলাক তাঁর   িডট 
কাড   েলা কাঁিচ িদেয়  কেট জেল  ফেল িদেলন, পেকেট হাজার ডলােরর মত িছল,  সটা িদেয় সাধুেদর 
ভা ারা আর গরীবেদর দান কের িদেলন। কাঁেধ একটা  ঝালা ব াগ তােত িকছু বই আর  েটা ক ল, একটা 
 পেত  শাওয়ার জ  আেরকটা গােয়  দওয়ার জ । বাবার সে  এবার  বিরেয়  গল। বাবাও খুব মজার। 
 কাথাও   েনর িটিকট কােটন না। যিদও বা িটিকট কােটন তাও  য   শেনর িটিকট কাটা হেয়েছ তার 
আেগই মাঝখােন  কান ফাঁকা িনজ ন জায়গা  দখেল  সখােন  নেম পেড়  কান গােছর তলায় বেস িতন-চারিদন 
কািটেয় িদেতন। আবার  কান মি েরর চাতােল িগেয় িকছু িদন পেড় থাকেতন।  

 

এই  লখক পের িনেজর এই  ঘারার অিভ তার কথা িলখেত িগেয় একটা জায়গায় চমৎকারীর কথা 
বণ না কের যাে ন,  ায়  -িতন পাতা জুেড়  ধু চমৎকারীর কথা।  কাথায়  কাথায়  কান সাধুবাবা িক িক 
চমৎকারী  দখাে  তার বণ না কের যাে ন। সবটােতই িতিন বলেছন এ েলা আিম এেকবােরই িব াস কিরনা। 
িক  হঠাৎ কের বলেছন এেকবােরই  য চমকাৎরী হয়িন তাও না। তারপর একটা মজার ঘটনা বলেছন। 
একবার  ফজাবােদ ঘুরেত ঘ ুরেত  লখক স  াসী তার   র কাছ  থেক িবি   হেয় হািরেয়  গেছ। বলেছন 
 ফজাবােদ  হন গিল,  দাকান, আখড়া  নই  য আিম ত  ত  কের   েক খুঁেজিছ।     চলােক,  চলা 
  েক সব জায়গােত এক অপরেক খুঁেজ  বড়াে ।  জেনর ছাড়াছািড় হেয়  গেছ।  লখক একটা আখড়ার 



DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

132 

 

Tantra-2011/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

ধাের বেস কাঁদেত    কেরেছ। এেকই িবেদশী, তারপর এখােন িকছুই জােননা, টাকা-পয়সা িকছুই  নই, 
  ও ছাড়া হেয়  গল। কার কােছ যােব িবেদশী স  াসী সবাই সহেজ িব াসও করেব না। িনেজেক খুব 
অসহায় মেন হেত লাগল। ঐখােনই এক সাধুবাবা চাতােল  েয় িছল। সাধুিট  লখকেক  ডেক বলেলন তুিম 
খুব কের   র নাম নাও  দখেব     তামার সামেন এেস যােব।  লখক মজা কের বলেছ  েনিছ ভগবােনর 
নােম িনেল ভগবান এেস যান িক  মা ষ িক কের আসেব। সাধুবাবািট বলেলন তুিম কেরই  দখনা। তারপর 
উিন দশ িমিনট ধের   র নাম খুব িন া িনেয়  ডেক  গেছন। দশ িমিনট পের  চাখটা একট ুখুেলই হঠাৎ 
 দখেছন তাঁর    এেস হািজর হেয়  গেছন। স  াসী   েক িজে স করল ‘আপিন িক আমার ডাক  নেত 
পাি েলন?’ ‘না, আিম  তা এমিনই এেস হািজর হেয়িছ’। তখন ঐ বুেড়া সাধুিট বলেছ ‘ দখেল! আিম  তা 
 তামােক বেলই িছলাম   র নাম িনেত,  দখেল  তা  তামার    এেস  গল’।  

 

 এই চমৎকার  েলা িক কের হে ? যিদ  তামার িচ  ি  হেয় থােক মে র ফল তুিম পােবই। যারা 
 যাগী, তাি ক, সাধনা কের কের এেদর িচ     হেয়  গেছ। এখােন িক বলেছ? িচ সং ি েরবামা  মি ণাং 
ফলদািয়নী, এখােন অত   মাহা  পূণ  কথা হল িচ সং ি , িচ  যিদ    থােক তাহেলই ম  ফল িদেয় 
 দেব। যাব  িচ কিললং হাতমুুৎসহেত  তী। তাবৎ কম    ব  ীত  লভি সমি তঃ।।৭/৯২। আর যত ণ 
িচ  ি  না হে , যত িদন পয    িচে র কলুষতা দূর করেত পারেছ না, তাবৎকাল  লভি  হেয় তে া  
কেম  র অ  ান কের  যেত হেব। িচ  ি  হে  অযথা রাগ-  ষ  ারা পিরচািলত না হওয়া।  

 

এই ফরািস  লখক িলখেছন  কাথাও যিদ ভা ারােত সাধুেদর িনম ণ হয় তখন সাধুেদর িক উৎসাহ। 
আর ওখােন িগেয় পর র ঝগড়া করেব, আিম এটা পাইিন,  সটা পাইিন, ও  বিশ  পেয়েছ ইত ািদ। আবার 
 কান সাধুর সে   দখা হল  য িকছুই পায়িন সবাই তখন  মিড়  খেয় পড়েব তােক িকছু  দওয়ার জ , আ া 
আমারটা নাও, আেরকজন বলেব আমারটা নাও। পর র িমেলিমেশ িক ভােব সবাই ভাগাভািগ কের িনেত 
পাের সাধুেদর না  দখেল িব াস হেব না।  নওয়ার সময় ঝগড়া কের িনে  িক   কান সাধু যিদ িকছু না 
 পেয় থােক তার সােথ সবাই িমেল ভাগাভািগ কের  নেব। এটাই হল িচ  ি র ল ণ। সাধুেদর ভা ারায় 
 দখা যায় সাধুরা   ম িদে  ‘এ ই আমার জ  এটা িনেয় এস,  সটা িনেয় এস’। এটা  য  স অ   িচে র 
জ  করেছ তা নয়, মুি েময় কেয়কজন হয়ত অ   িচে র জ ও করেত পাের। আসেল সাধুেদর  ভাবটা 
একটা বা ার মত হেয় যায়। একটা ভােলা িকছু  দখল তখন বলেব এটা আমার চাই, বেলই িনেয় িনেব। 
অ   িচ  হল,  যটা আমার কােছ  নই  সটােকই ক না কের যাে ।  

 

সাধুেদর নােম  লােক  য যাই গালাগািল িদক িক   য  কান একজন সাধুেক যিদ িজ াসা করা হয় 
আগামী জে  আপিন িক হেয় জ  িনেত চান। তখন  স িক   ভতর  থেক বলেব আগামী জ টাই আিম 
চাইনা। তার জ   সই রকম  চ া হয়ত  স চালাে  না, িক  তার  ােণর  থেক বলেব আর জ  আিম 
চাইনা। যিদ জ  চায়? তাহেল িক সাধু শচীন  ত ুলকােরর মত িকংবা  কান িফ  ার হেত চাইেবন? কখনই 
না। িতিন চাইেবন আবার যিদ জ  িনেত হয় তাহেল আিম সাধু হেয়ই জে  আরও উ  সাধুই হব। তার 
মােন, তাঁর আসি র  তা  সখােনই সমাি  হেয়  গেছ। এখন  চােখর সামেন  কান ভােলা খাবার এেস  গেছ, 
একটু  খেয়ই  দখা যাক, িকংবা ভােলা গািড়  দখল একটু  চেপ িনল। এ েলােক আসি  বলা হয় না। 
আসি , অথ  াৎ রাগ   ষ  যটা  চােখর সামেন  নই  সটাই সব সময় মাথার মেধ   বাঁ  বা ঁকের ঘ ুরেত থাকেব, 
 চােখর সামেন  য েলা আেছ  স েলােক ধত  েব র মেধ  রাখা হয় না। িচ  ি  মােন এটাই। কাউেক একা 
িনজ ন জায়গায়  কান একটা বািড়েত  রেখ  দওয়া হেয়েছ, এবার  দখেত হেব  স মেন মেন িক িক িচ া 
করেছ আর িক িক চাইেছ। তার  সই চাওয়ার তািলকাটা িবরাট ল া হেবই। সবার  ভতের অেনক রকেমর 
চাওয়া-পাওয়ার িচ া ঘ ুরেত থােক, আমার একটা ভােলা বািড় থাকেব,  সখােন একটা  ছা  বাগান থাকেব, 
রা াবা া করার জ  চারেট  লাক থাকেব, গািড় থাকেব, অেনক জায়গায় ঘ ুরেত হেব। সবারই মাথার মেধ  
এ েলা ঘুরঘুর করেত থাকেব। এটাই িচে র অ ি তার ল ণ। 
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 এই িচ  ি  যিদ না হেয় থােক, যিদ  দেখা  তামার মেন কাম,   াধ,  লাভ,  মাহািদ জেম আেছ 
তখন  তামােক  য এত ণ  লাচারা যায়ী বিহঃপূজার কথা বলা হল এ েলা ভি  িন া িনেয় করেত থাক। 
বিহঃপূজা কত ণ করেব? যত ণ না  তামার িচ  ি  হে । িচ  ি  হেয়  গেল এই বিহঃপূজা করার 
দরকার পের না। িচ  ি  হেয়  গেল ম জপটা  বিশ কের করেব। আিম ধ ান করেত চাইিছ, যিদ  দিখ ধ ােন 
টানা  -ঘ টা বসেত পারিছ না, তখন আমােক জপ করেত হেব। জপ করেত বেস  দখিছ একা  মেন জপ 
করেত পারিছ না, এক হাজার,  -হাজার জপ করার পর  দখিছ আর পারিছ না। তার মােন জেপর জ ও 
আমার   িত হইিন। তখন আমার জ  িনদান হল বিহঃপূজা। একাসেন  -িতন হাজার জপ না করেত পারেল 
বুঝেত হেব আমার এখনও িচ  ি  হয়িন। যার িচ  ি  হেয়  গেছ, তার ভগবােনর  িত  ীিত  জেগ যােব, 
তখন  স আরামেস হাজার হাজার জপ কের  যেত পারেব। জপ যিদ না করেত পাের তাহেল তুিম  লাচােরর 
পূজা অচ  না করেত থাক। খুব িন া িনেয় ফুল তুলেব, চ ন ঘষেব, িব হেক সাজােব,  ভাগ  দেব। এ েলা 
করেত করেত  তামার িচ  ি  হেত থাকেব। িশব বলেছন িচে   ে  মেহশািন    ানং  জায়েত। 
   ােন সমুৎপে  কৃত াকৃত ং ন িবদ েত।।৭/৯৪। িচ  ি  হেয়  গেল    ান পয    হেয়  যেত পাের। 
   ান হেয়  গেল িক হেব? কৃত াকৃত ং ন িবদ েত, আমােক এটা করেত হেব, এটা করার দরকার  নই 
এ েলা আর থাকেব না, অথ াৎ কত  ব  ও অকত  েব র বা িবিধ িনেষেধর পাের চেল যােবন।  

 

 ল ও  লাচােরর ব াখ া 
 পাব  তী আবার    করেলন  ল িক?  লাচারই বা কােক বেল এবং প তে র ল ণ িক? িশব 
বলেছন জীবঃ  কৃিতত   িদ  কালাকাশেমব চ। ি ত ে েজাবায়ব   লিমত ািভধীয়েত।।৭/৯৬। 
এখােন  েলর ব াখ া িদে ন জীব,  কৃিত, িদ  , কাল আর প ত  (আকাশ, বায়,ু অি , অপঃ ও পৃিথবী) 
এই নয়িট  ল নােম অিভিহত হেয় থােক। এই   ােক এেস ত   বদা  ও সাংখ   থেক আলাদা হেয় যাে । 
সাংখ  আর  বদা  মেত  থেম  কৃিত,  কৃিত  থেক মহৎ, মহৎ  থেক অহ ার। তে  িক   কৃিতর পেরই 
িনেয় আসেছ িদ   আর কাল (space & time)। এ েলা  েটা দশ  েনর মেধ  খুব সূ   েভদ। এটা খুব 
মজার পয েব ণ,  কৃিতর পেরই দশটা িদকেক িনেয় ভাবা হেয়েছ। িদেকর পেরই জ  িনে  কাল অথ  াৎ 
সময়। সমেয়র জ  হওয়ার পর আসেছ আকাশ। আকাশ হল পদাথ  , ঈথার পািট  েকল  । এই নিটেক বলা 
হে   ল,  ল মােন সমূহ। এই নিট িজিনষ  ে র সে  অেভদ, এই  বাধটােকই বলা হয়  লাচার। এই 
ত েক  বােধ  বাধ কের  নওয়ার পর   তঃ  দখেত পায় আকাশ যা   ও তাই, বায়ু যা   ও তাই। এই 
 লাচার  থেকই ধম  , অথ  , কাম ও  মা  এই চারেট পু ষাথ  পাওয়া যায়। উপিনষদও বলেছ িদ   এটাই 
  । ত  মেতও এই একই কথা বলেছ।  

 

 ব জ াি  ৈতঃ পুৈণ ঃ তেপাদানদৃঢ় ৈতঃ।  ীণাঘানাং সাধকানাং  লাচাের মিতভ েবৎ।।৭/৯৯। 
যারা এর আেগর আেগর জে  অেনক তপ া কেরেছ, দান কেরেছ, দঢ়ৃ তঃ হেয় পূণ াজ ন কেরেছ আর 
যােদর পাপ  ীণ হেয়  গেছ তােদরই এই  লাচােরর িদেক মিত হয়।  য  কান ধম  ীয় স দােয় ধেম  র িদেক 
মিত ত  মেত  যভােব বলেছ  সভােবই হয়। আেগর আেগর জে  তপ া করা থাকেল তেবই হেব। 
 লাচারগতা বুি ভ েবদা   িনম লা। তদাদ াচরণাে ােজ মিতে ষাং  জায়েত।।৭/১০০। মন যখন 
 লাচােরর িদেক যায়, সাধনা কের কের এই িজিনষটা বঝুেত পারেছ  য  ে র সে  এই নিট িজিনষ এক 
তখন বুঝেত হেব  য তার বুি  এখন িনম  ল হেয়েছ। এবার আদ ােদবীর চরণকমেল তার মন বেস যােব। 
স   েরাঃ  সবয়া  াপ  িবদ ােমনাং পরাৎপরা  ।  লাচাররতা ভ ূা প তৈ ঃ  েল রী  ।।৭/১০১।  কউ 
যিদ জীবেন িসি  চায় তার জ  তার কেয়কিট িজিনষ চাই।  থেম বলেছন স   , আর স   র  সবা 
করেত হেব। গীতােতও বলেছ তি ি   িণপােতন পির ে ন  সবয়া। আমােদর আধ াি ক ঐিতে   সবােক 
অত        দওয়া হয়। িবেশষ কের   েসবা না করেল কখনই তার িসি  হেব না। ি তীয় স     াি  
ও   েসবার  ারা তােক িবদ া াি  করেত হেব। িবদ া মােন,  লাচােরর  য ত  বলা হল  সই তে র 
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িবদ া াি । িবদ া াি েত এই তে র  ভতেরর রহ  উ ঘািটত হয়। তৃতীয় হল িন া সহকাের প ত   ারা 
পূজা। আর  শেষ চতুথ   হল আদ াকালীর  িত ভি । এর আেগ আদ াকালীর ব াখ া করা হেয়েছ, আদ াকালী 
হেলন  য কাল সব িকছুেক  াস করেছ আর িযিন এই কালেকও  াস কের  নন িতিনই আদ াকালী। এই 
চারেট িজিনষ হেল জীবেন  স সব িকছু  পেয় যােব, এই  াি   থেক  কউ আর তােক আটকােত পারেব না।    

 

প তে র তাি ক িবে ষণ 

  য প ত   ারা িন া সহকাের পূজা করার কথা বলা হেয়িছল, এবার এই প তে র খুব   র 
িবে ষণ করা হে । মেহৗষধং য ীবানাং  ঃখিব ারকং মহৎ। আন জনকং য  
তদাদ ত ল ণ  ।।৭/১০৩।  থম তে র ল ণ বলা হে , সাধারণ জীেবর জ  এিট মেহৗষধ যা জীেবর 
সব রকেমর  ঃখেক দূর কের। আর আন জনকং,  ধু  য  ঃখই দূর কের তা নয়, জীবেক  চুর আন  
 দয়। এটাই  থম তে র ল ণ। এটা িক িজিনষ? মদ । মেদর িক িক  ণ বলা হল, মহা ঔষধ। যার খুব 
 ঃখ আেছ পান করেলই সব  ঃখ ভুেল যােব, আর  চুর আন   দয়। এই কথা বলার পেরই বলেছন 
অসং ৃত  য  ং  মাহদং  মকারণ  । িববাদেরাগজননং ত াজ ং  কৗৈলঃ সদা ি েয়।।৭/১০৪। এই মদ 
যিদ মা কালীেক  যভােব অপ  ণ করেত বলা হেয়েছ  সই ভােব অপ  ণ কের  শািধত না করা হয় তখন এই 
মদই  মাহ আর  েমর কারণ হেব আর িববাদ ও  রােগর আকর হেয় দাঁড়ােব। মদ পান করার সময়  েটা 
িজিনেষর  িত  তামােক িন া রাখেত হেব। মদ যখন পান করছ তখন  সটা  যন একটা সীমা না অিত ম 
কের, আর ি তীয় তুিম আ িরক অেথ   মদ িদেয় যিদ পূজা করেত না চাও তাহেল এর  তীক িদেয় পূজা 
করেলই হেব,  দবীর যখন পূজা করেব তখন অি  িদেয় পূজা করেব, প  দীপ িনেয়  য রকম আরিত করা 
হয়। কারণ অি  হল ত  মেত  থম ত ।  

 

 ি তীয় ত  মাংেসর ব াপাের বলেছন  াম বায়ব ব ানা   উ ূতং পুি ব  ন  । বুি েতেজাবলকরং 
ি তীয়ত ল ণ  ।।৭/১০৫।  ােম  য প  েলা পািলত হে ,  যমন ছাগ,  মষািদ,  য বাতােস চেল মােন 
িতিতর জাতীয় কেয়ক ধরেণর পািখ আর ব  মৃগািদ এই ধরেণর প র মাংসেক িন ার সে  পালন করেত 
হয়। িক  যারা মাংস খায় না, তােদর বায়ুত  িদেয় মােক পূজা করেত হেব, অথ াৎ চামর িদেয় মােক ব জন 
করেত বলা হে । ত  মেত বায়ু ি তীয় ত । মাংেসর  তীক  েপ তুিম মােক চামর িদেয় ব জন করেল 
ি তীয় ত  িদেয়ই পূজা করার সমান হেয় যােব।  

 

 ত  মেত তৃতীয় ত  হল জল। জেলর িজিনষ মাছ হল জল ত । আরিতর সময় শে র মেধ  জল 
িদেয় আরিত করা হয়, এটাই তে র তৃতীয় ত । ত  মেত চতুথ   ত  হল  ােমর মািটেত যা িকছু জ ায়। 
 ােমর মািটেত চাল,  ছালা, যব এ েলাই  বিশ হয়। চাল,  ছালা  ভেজ যা  দওয়া হয় এটােকই বলা হয় 
মু া। ফুল হল মু ার পিরপূরক।  সইজ  ফুল িদেয় পূজা করা হয়। প ম ও  শষ তে  বলেছন 
মহান করং  দিব  ািণনাং সৃি কারণ  । অনাদ  জগ ূলং  শষত   ল ণ  ।।৭/১০৮।  য িজিনষটা 
জীব মা েকই  চুর আন   দয় আর  য িজিনষটা  াণীবেগ র সৃি র  হত ুএবং  য িজিনষটার আিদ ও অ  
 নই, এটাই  মথুন এবং প ম ত ।  

 

 প তে র কথা বলার পেরই সে  সে  িশব বলেছন আদ ত ং িবি   তেজা ি তীয়ং পবনং ি েয়। 
অপ ৃতীয়ং জানীিহ চতুথ ং পৃিথবীং িশেব।। প মং জগদাধারং িবয়িবি  বরানেন।।৭/১০৯-১১০।  তজই 
আদ  ত , িক   থেম এই ত েকই বলা হেয়িছল মেহৗষধং য ীবানাং  ঃখিব ারকং মহৎ, যার  ারা জীবগণ 
সম   ঃখরািশেক ভুেল থােক। এইটাই তে র িবরাট বড় সম া। তে র পি তরা সব িকছু ঘিুরেয়  পিঁচেয় 
বলেবন, যােত সবাই সব িকছু জানেত না পাের।  য  কান তাি েকর সে  আলাপ করেত  গেল তাঁরা  থেমই 
   দা   কের একটা  েটা   াক  িনেয়  দেবন।   ােকর অথ   আিম হয়ত এক রকম ভাবব, িক  িতিন ঘ ুিরেয় 
বলেবন ‘না, অথ  টা এই রকম হেব’। অেনেক গান বা কিবতায়  ই রকম অথ   করা থােক। িক  তে  আরও 
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মারা ক ব াপার হয়।  থেম বেল িদেলন এই  থম ত  জীবেক সব  ঃখ ভুিলেয়  দয় আর  সবন করেল 
আন  সাগের হাবুড ুবু খায়। এখােন এেস বলেছন  থমটা হল  তজ ত , আদ ত ং িবি   তেজা, আর ি তীয় 
বায়ুত , ি তীয়ং পবনং ি েয়। তৃতীয় ত  অপঃ মােন জল, চতুথ   পৃিথবী ত  আর প ম ত  জগদাধারং 
মােন জগেতর আধার অ রী ই প ম ত । িক  আেগ িক বলেলন? মহান করং  দিব  ািণনাং সৃি কারণ  । 
অনাদ  জগ ূলং...... জগেতর মূল আর সৃি র কারণই হল প ম ত । সাধারণ মা ষ  াভািবক ভােবই মেন 
করেব এখােন  মথুেনর কথাই বলা হে ,  মথুন মা ষেক আন   দয় আর  মথুনই সৃি র কারণ। িক  ১১০ 
নং   ােক এেস বেল িদেলন এটা হল জগদাধারং, জগৎএর আধার হল আকাশ, আকােশর মেধ ই সব িকছু 
িবরাজ কের আেছ। আমরা  য আকাশ  দখিছ এই আকােশর কথা বলা হে  না, এটা হল আকাশ ত । এটা 
িদেয়ই মােয়র পূজা করেব।  সইজ   থম  থেক  তামােক এই পাচঁটা ত েক মাথায় রাখেত হেব। এই 
পাঁচিট ত েক যিদ মাথায়  রেখ িন া িনেয় মােক সব সময় পূজা করা হয় আর এই িবচার যখন সব  দা করা 
হে   য এই প ত      থেক অিভ  তখন সাধক আে  আে   লাচােরর িদেক এিগেয় যােব।  লাচােরর 
িদেক যখন এিগেয় যােব তখন সব শি   স  পেত    করেব আের  সখান  থেক  স চরম উপলি র িদেক 
এিগেয়  ে র সে  এক হেয় যােব। এই হল স েমা াস, এখােন সাধনা িকভােব করা হেব বলা হেয়েছ। 

 

ত  মেত আ ম ধম   
 অ েমা ােস কত  ব  কম   িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। মহাভারত ও ম  ৃিতেত চারিট আ েমর কথা 
বলা হেয়েছ –   চয  া ম, গৃহ া ম, বাণ  া ম ও স  াসা ম। তে  এেস এই চারেট আ ম পাে  যাে । 
এখােন  ধু মা   িট আ েম িনেয় আসা হেয়েছ –   চয  া েমা নাি  বান ে াহিপ ন ি েয়। গাহ ে া 
িভ ুকৈ ব আ েমৗ   ৗ কেলৗ যুেগ।।৮/৮।  হ ি েয় পাব  তী! কিলযুেগ   চয    ও বান   বেল  কান 
আ ম হয় না। কিলযুেগ  েটা আ ম, একটা গৃহ া ম আর ি তীয় িভ ু মােন স  াসা ম। আ েমর ব াপাের 
তে  এেস একটা িবরাট পিরবত  েনর সূচনা হেয়  গল। আমােদর যত শা  আেছ  কউই সাহস কের ম  ৃিত 
বা মহাভারেতর ধারােক পিরবত  ন করেত পােরিন। িক  ত  খুব কেঠার ও দঢ়ৃ ভােব বেল িদল আ ম  িট – 
গৃহ  ও স  াস।  

 

  ধু  য আ েমর ব াপাের ত  একটা িবরাট পিরবত ন িনেয় এল তা নয়, অ  িদেক বেল িদল  বেদ 
যত কেম  র কথা বলা হেয়েছ তার সব কম   গৃহ েকই করেত হেব। অথ  াৎ   চয   া েমর যত কম   আেছ 
বান  া েমর যত কম   আেছ সব কম   গৃহ বাসীরাই করেব। জাতমাে া গৃহ ঃ  াৎ সং ারাদা মী ভেবৎ। 
গাহ   ং  থমং  য   াৎ যথািবিধ মেহ ির।।৮/১৪। বলেছন জ  মা ই মা ষ গৃহ  হেয় থােক। এখােনও 
 বেদর ধম    থেক একটা িবরাট পিরবত  ন সূিচত হে । এরপর যখন সং ার করা হে , জাতকম ািদ, 
নামকরণ, উপনয়ন হে   সই অ সাের তােক গৃহ  আর গৃহ া ম  থেক পৃথক কের িদে ন।  ৃিতেত  ষাড়শ 
সং ােরর কথা বলা হেয়েছ িক  তে   সটা দেশ নািমেয়  দওয়া হেয়েছ। এই দশিট সং ার যখন িঠক িঠক 
করা হেব তেবই  সই  কৃত গৃহ া েম  েবশ করেত পারেব। আর স  াসীেদর   ে  বলেছন ত  ােন 
সমুৎপে   বরাগ ং জায়েত যিদ। তদা সব ং পিরত জ  সং াসা মমা েয়ৎ।।৮/১৫। কা র যিদ  কান 
ভােব  ভতের ত  ােনর উদয় হয়, ঈ রই ব  বািক সব অব  এই  বাধ যিদ কা র এেস যায়, তখনই সব 
িকছু পিরত াগ কের িভ ুক হেয় স  াসা ম অবল ন করেব। এই ত  ান যিদ না হেয় থােক তাহেল 
গৃহ া ম ত াগ করা তার পে  ম লদায়ক হেব না।  

 

গৃহ া েমর ধম   ও কত  ব  কম   

 গৃহ া েমর িক িক কম  ? িবদ ামুপা  েয়ৎ বােল  ধনং দারাং   যৗবেন।   ৗেঢ় ধ   ািণ ক  ািণ 
চতুেথ    েজৎ  ধীঃ।।৮/১৬। মহাভারত বা ম  ৃিতেত  য   চয   া েমর কথা বলা হেয়েছ এখােন তে  
 সটােকই বলা হে  বাল কােল।  তামােক এখন   গৃেহ   চয    হেয় থাকেত হেব না, তুিম গৃহ া েমই 
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থাকেব। িক   তামার কাল পাে  যাে । বাল কােল তুিম িক করেব? িবদ ামুপা  েয়ৎ,  তামােক িবদ াজ ন 
করেত হেব।  যৗবনকােল ধন উপাজ ন ও দারপির হ করেব।   ৗঢ়কােল ধম  কেম   মন  দেব, ধম   কম  ছাড়া 
আর িকছুর িদেক মন  দেব না। আর চতুথ   অব ায় যখন বৃ াব ায় পিরণত হেব তখন স  াসা ম অবল ন 
কের ঘরবািড়  ছেড়  বিরেয় যাও।  কান বৃ া েম িগেয় থােকা, িকংবা কাশীেত  কান আ েম িগেয় থাক, 
অথ  াৎ তুিম মৃত ুর জ    িত িনেয় নাও। 

 

 এর পেরর   াকটােত ত  িক  স  ােসর িব ে ই বলেছ মাতৃঃ িপত ৃ  িশশূ   দারা    জনা   
বা বানিপ। যঃ   জিত িহৈ তা   স মহাপাতকী ভেবৎ।।৮/১৮। মাতািপতা, পিত তা ভায   া এবং িশ  
স ান আর  জন বা ব ুবা ব সবাইেক পিরত াগ কের স  াস  হণ করেল  স মহাপাতকী হয়। ত  মত 
আসেল িঠক িঠক গৃহ েদর ধম  । অব  পেরর িদেক আবার স  াসা মেকও খুব  শংসা করা হেয়েছ।   

 

 এখােন এেস পাব  তী িজে স করেছন  কা বা ধেম  া গৃহ   িভ ুক  চ িকং িবেভা। িব   
িব িভ ানাং সং ারাদীিন  ম বদ।।৮/২১। গৃহ েদর িক ধম  ? স  াসীেদর ধম   িক রকম হয়?  া ণ ও 
 া ণ ছাড়া অ া  বেণ র সং ার  ভৃিত িক রকম আপিন আমােক বলুন। ম  ৃিত আিদ    িলেত এই 
ব াপাের িবরাট এক তািলকা  দওয়া হেয়েছ িক  ত  এটােক খুব সংি   কের িদেয়েছ। যারা গৃহ  তারা সব 
সময়  চ া করেব যােত ভগবােনর িদেক মন থােক। কােয  র মেধ  বলেছন ন িমথ াভাষণং  য  াৎ ন চ শাঠ ং 
সমাচেরৎ।  দবতািতিথপূজা  গৃহে া িনরেতা ভেবৎ।।৮/২৪। গৃহ  কখন িমথ া কথা বলেব না,  কান 
ধরেণর ছলচাতুিরর আ য়  নেব না।  দবতা ও অিতিথর পূজায় িনরত থাকেব। মাতরং িপতরৈ ব সা াৎ 
 ত  েদবতা  । ম া গৃহী িনেষেবত সদা সব  য তঃ।।৮/২৫। মা বাবােক সা াৎ  দবতার মত  দখেব। 
ত  মেত মা ও বাবােক খুব উ  ান  দওয়া হয়।  সইজ  বলেছন গৃহী  ত    দবতা  ােন সব দা বাবা-মার 
 সবায়  য বান থাকেব। বলেছন স ান যিদ ভােলা হয় আর  স যিদ বাবা-মােক ভগবান  ােন  সবা কের 
তাহেল  সই গৃহে র গৃহ পিব  হেয় যায়। আর ঔ ত ং পিরহাস  ত  নং পিরভাষণ  । িপে ারে  ন 
   ীত যদীে দা েনা িহত  ।।৮/৩০।  য গৃহ  িনজ গৃেহর ম ল ও িহত কামনা কের  সই গৃহ  মা-বাবার 
সামেন কখন ঔ ত  কাশ করেব না। মা িকংবা বাবা একটা কােজর কথা বলেল, কখন বলেব না  য আিম 
 কন করেত যাব! আর মা-বাবার সােথ কখন পিরহাস করেব না। এখন  তা মা-বাবা  ছেল- মেয় সবাই এক 
সে  বেস  টিলিভশন  দখেছ, তার মেধ  কত রকেমর দ ৃ, কথাবাত  া হে   য েলা মা-বাবারও উিচৎ নয় 
স ানেদর িনেয় একসােথ বেস উপেভাগ করা। ত  এখােন কেঠার ভােব িনেষধা া িদে । তুিম যখন বাবা-
মােক  দবতা  েপ  দখছ তখন  তামােক এ েলা করা যােব না। ত  নং পিরভাষণ  , বাবা-মার সােথ কখন 
তজ ন-গজ ন বা  বচন  েয়াগও করেব না। যখনই বাবা িকংবা মােক  দখেব তখন উেঠ দাঁড়ােব, যত ণ 
বসেত না বলেছ বসেব না। িবদ াধনমেদা ে া যঃ  য  াৎ িপতৃেহলন  । স যািত নরকং  ঘারং 
সব ধম  বিহ ৃতঃ।।৮/৩২।  য গৃহে র অেনক টাকা-পয়সা আেছ, িবদ া আেছ  সই গৃহ  যিদ ধন ও িবদ ােত 
ম  হেয় মা-বাবােক অবেহলনা কের তার িক  সব  ধম    থেক বিহ ৃত হেয়  ঘার নরেক গিত হয়।  

 

  ীর  িত কত  ব  বলার আেগ বলেছন স ধ ঃ প ুেষা  লােক স কৃতী পরমাথ িবৎ।   িন ঃ 
সত সে া  যা ভেব ুিব মানবঃ।।৮/৩৮।  য  কান মা ষ যিদ  িট িজিনষ কের, একটা সব সময়    িচ ন 
করেছ আর সত িন ােত দৃঢ় থাকেছ  সই  কৃত মা ষ, এরাই  কৃত ম  স ান। কথামৃেত ঠা র  িট কথা 
অেনকবার বলেছন, একটা কথা বলেছন মানব জীবেনর উে   হল ঈ র দশ  ন। ি তীয় কথা বলেছন সত  
হল কিলর তপ া। এই  েটার উপর মহািনব  াণত ও বার বার  জার িদে । তিুম গৃহ  হেত পার িক  
 তামার উে  ও এক   িন া আর সত িন া। স  াসীেতা    িচ ন িনেয় থাকেবই, িক  তুিম গৃহ  হওয়া 
সে ও  তামােকও   িন া থাকেত হেব। মানব বলেত  বাঝায় ম র স ান, এই  েটা   িন া আর সত িন া 
 তামার  ভতের থাকেল তেবই তুিম িঠক িঠক ম র স ান। আর  ীর  িত  ামীর কত  েব র কথা বলেত িগেয় 
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বলেছন ন ভায  া াড়েয়ৎ  ািপ মাতৃবৎ পালেয়ৎ সদা। ন ত েজৎ  ঘারকে হিপ যিদ সা ী 
পিত তা।।৮/৩৯।  ীর গােয় কখন হাত তুলেব না,  কান ভােব  হার করেব না। মাতৃবৎ পালেয়ৎ সদা, 
মােক  যমন  সবা   ষা করছ  ীেকও  সইভােব মাতৃ ােন  সবা   ষা করেব। ভায   া যিদ পিত তা ও 
সা ী হয় তাহেল  তামার যত ক ই আ ক কখনই তুিম  ীেক পিরত াগ করেব না। ঠা রও বলেছন  ী যিদ 
পিত তা িবদ া িপিণ হয় তাহেল তার  িতপালেনর ব ব া রাখেত হেব। িবেয় কের তুিম গৃহ া েম  থেক ত  
সাধনা যাই কর না  কন পর ীর  িত  কান ভােবই মন  দেব না।  ীেক িক করেব? ধেনন বাসসা    া 
  য়ামৃতভাষৈণঃ। সততং  তাষেয়ৎ দারা   নাি য়ং  িচদাচেরৎ।।৮/৪২।  ীেক সব সময় টাকা-পয়সা, 
ব ,   ম-ভােলাবাসা,   া ও িমি  কথা িদেয়  িখ ও স   রাখেব।  ী হল শি , সব সময় তােক স   
রাখার  চ া কের  যেত হেব। এই কথা বেলই আবার কত েলা ব াপাের িনেষধ করা হে । বলেছন  যখােন 
অেনক  লােকর সমাগম হয়,  যমন  মলা, যা া, িসেনমা, িথেয়টার, তীথ   এসব জায়গায়  ীেক কখন একা 
পাঠােব না। এর  েটা অথ   হয়। একটা হল  ীর িনরাপ ার িদকটা ভাবেত বলা হে  আর  ীেক  বিশ 
 াধীনতা িদেত িগেয়  কান  গালমাল না কের বেস।  ীেক বাইের একা কখনই ছাড়েব না, সে  সব সময় 
 যন  কউ না  কউ থােক।  

 

 স ােনর  িত কত  েব র ব াপাের তে র সােথ চাণক  নীিত িকছুটা আলাদা। চাণক  নীিতেত বলা হয় 
পাঁচ বছর পয    পু েক ভােলাবাসেব, আগামী দশ বছর কড়া শাসেন রাখেব।  ষাল বছর হেয়  গেল পুে র 
সােথ ব ুর মত আচরণ করেব। এই িতনেটর মেধ  একটা যিদ িঠক মত না হয় তাহেল  তামার পু   গা ায় 
যােবই। তে  বলেছ চতুব ষ াবিধ  তা   লালেয়ৎ পালেয়ৎ িপতা। ততঃ  ষাড়শপয   ং  ণা   িবদ া  
িশ েয়ৎ।।৮/৪৫। চার বছর বয়স পয    প ুেক   হ ও ভােলাবাসা িদেয় পালন করেব। তারপর  ষাল বয়স 
পয    তােক নানান রকম িবদ া, স   ণাবলীর িশ া  দান করেত থাকেব। তারপের তােক আ তুল , মােন 
ব ুর মত   হ করেব।  মেয়েকও িঠক এইভােব খুব সাবধােন ও য  িনেয় বড় করেব তারপর অেনক ধনর  
িদেয় িব ান  ছেলর সােথ িবেয়  দেব। 

 

 গৃহ   যন কখনই িন াল ং  দহয ং  কশিব াসেমব চ। আসি মশেন বে  নািতির ং 
সমাচেরৎ।। ৮/৫১। িন া, আল ,  দহয ,  কশিব াস, অসন ও বসেন আস  না হেয় পেড় আর এ েলা 
কখনই অপিরিমত ভােব করেব না। এরপর সাধারণ িকছ ু মূল েবােধর কথা বলার পর গৃহ   শৗচ িকভােব 
পালন করেব বলেছন। শূরঃ শে ৗ িবনীতঃ  াৎ বা েব   সি েধৗ। জু ি তা   ন মে ত নাবমে ত 
মািননঃ।।৮/৫৩। গৃহ  কখন  যন িমনিমেন িপনিপেন  ভােবর না হয়, শ  ও     লােকর সামেন  স তার 
 শৗয   বীয    দখােব, ব ুবা ব ও   জনেদর সামেন িবনয়  দশ ন করেব, খারাপ ও বদ  লাকেক কখনই 
সমাদর করেব না আর স া  পু েষর স ান র া করেব। 

 

গৃহে র  শৗচািদ 

  শৗচ  ি িবধং  দিব বা াভ  রেভদতঃ।   ণ া াপ ণং য ৎ  শৗচমা িরকং  ৃত  ।।৮/৭০।  হ 
 দবী!  শৗচ  ই  কােরর বা  ও আভ  র  শৗচ। সম  আধ াি ক শাে  িবেশষ কের  যাগশা   শৗেচর উপর 
খুব  জার  দওয়া হেয়েছ। যাঁরাই আধ াি ক জীবন যাপন করেত চাইেছন তােদর কােছ  শৗচ অত   
   পূণ । িবেদশীরা আেগ  শৗেচর ব াপাের ভারতীয়েদর  চুর সমােলাচনা করত, ভারতীয়রা নািক সবাই 
 িচবায়ু  । িক  এখন যারাই বাইেরর  দশ  থেক আসেছ আমােদর  শৗেচর ব াপারটা তােদর অবাক কের 
 দয়। গৃহ  িনেজর যত কাজ করেব, যা িচ া ভাবনা করেব  ে র  িত আ সমপ  ণ ভাব িনেয় করেব। 
এটােকই বলেছন আ িরক  শৗচ।  

 

বা   শৗচ আবার  ই রকেমর বলেছন অি   া ভ না বািপ মলানামপকষ  ণ  ।  দহ ি ভ েব  েযন 
বিহঃেশৗচ ত চ েত।।৮/৭১। জল  ারা আর ভ   ারা শরীেরর  নাংরা পদােথ  র অপনয়ন কের  য  দহ ি  
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করা হয় তােক বাি ক  শৗচ বলা হয়। যিদও এখােন উে খ করা হয়িন িক  মৃি কা  শৗেচর একিট অত   
আবি ক উপকরণ। ম  ৃিতেত প ত েক আধার কের  শৗেচর ব াখ া করা হেয়েছ।  য  য ব   থেক অ িচ 
হে   সই  সই িজিনষ িদেয় তােক    করেত বলা হেয়েছ।  যমন অি েত  শৗচ হয়, জেল  শৗচ হয়,  তমিন 
মািট িদেয়, বাতােস  রেখ িদেল আর এমিন  ছেড় িদেল  শৗচ হেয় যােব। এইভােব ম  ৃিত পাচঁ রকেমর 
বিহঃেশৗেচর কথা বলেছ। এখােন ত  আরও সংি   কের িদেয়েছ। অেনক িকছু আেছ অি েত  শ   কের 
িদেল  ি  হেয় যায়, এমিনেতও বলা হয় অি  সব িকছুেক    কের। যার জ  মৃতেদহেক অি েত দাহ 
কিরেয়  দওয়া হয়, যা িকছু িছল সব  ি  হেয়  গল। যখনই  কান িকছুেত অ ে র ব াপাের সে হ হয়, 
 সটােক আ েন  ঠিকেয় িনেল    হেয় যােব। তে   ধু জল আর ভ  িদেয়  ই রকেমর বিহঃ ি র কথা 
বলেছ। এখােন বলেছন জেলর মেধ  গ ার জল সব  থেক    । হােতর কােছ যিদ গ াজল পাওয়া যায় 
তাহেল এর উপের আর িকছু  ি র উপকরণ  নই। গ াজল  থেক  েম  েম নামেত নামেত  শেষ বলেছন 
 েয়ার জেলও  ি  করা যায়। যিদ  কান জল না পাওয়া যায় তখন  েয়ার জল িদেয়ই  ি  কের  দওয়া 
যােব। যে র ভ েক বলা হয়    তম ভ । 

 

 গৃহে র জ  পাঁচটা অব ার কথা বলেছন যখন  শৗচ করার দরকার। িন াে   মথুন াে  ত াগাে  
মলমূ েয়াঃ।  ভাজনাে  মেল পৃে  বিহঃেশৗচং িবধীয়েত।।৮/৭৫।  থম হল িন াে , যখন ঘুম  থেক 
উ ঠেব তখন তােক  শৗচ করেত হেব। ি তীয়  মথুন াে ,  ামী- ীর  দিহক স েক  র পর তােক  শৗচ 
করেতই হেব। তৃতীয় ত াগাে  মলমূ েয়াঃ, মলমূ  ত ােগর পর অব ই  শৗচ করেত হেব। চতুথ   ভাজনাে , 
খাওয়ার  শেষ জল িদেয় ভােলা কের হাত-মুখ-পা  ধৗত কের একবাের    হেত হেব। এখনকার িদেন 
সামািজক অ  ান িলেত খাওয়ার  শেষ সবাই  াপিকন িদেয় হাত আর মুখটা  কান রকেম মুেছ  নয়। তে  
এটােক িনেষধ করা হে । ম  ৃিতেত খাওয়ার পের আরও কত ভােব  য  ধৗত করেত বেলেছ, কতবার 
 ল িচ করেব, হাত কত বার কের  ধােব ইত ািদর  শষ  নই। আর  শেষ প ম বলেছন মেল পৃে , ময়লা 
 শ  করেল  শৗচ ি য়ািদ কের    হেত হেব।   

 

 শৗচািদ পালেনর উে   

 এখােন আমােদর    হেত পাের এত রকেমর  য  শৗেচর কথা বলা হেয়েছ এেত িক সব িকছু  ি  
হেয় যায়? অথচ  থম   ােকই মূল কথাটা বেল  দওয়া হেয়েছ  ে  আ সমপ  ণ কের সম  কাজকম , িচ া 
ভাবনা করেলই আ িরক  শৗচ হেয় যাে , তাহেল এত  শৗেচর কথা বলার িক দরকার? এখােন আমােদর 
জানা দরকার শা   ই ধরেণর মা েষর জ  হয়। বা া বয়স  থেক আমরা  েন আসিছ গ া  ান করেল সব 
পাপ ধুেয় যায়, সব কম  নাশ হেয় যায়। কত ল  ল   লাক গ ায়  ান করেছ িক  কা রই  তা এক পয়সার 
পিরবত  ন হে  না। তখন বলা হয়, ধুেয় যায় িঠকই িক  যখন তুিম গ ায় যা  তখন  তামার  ভতেরর সব 
পাপ েলা গােছ উেঠ বেস থােক। আর যখন  ান কের িফের আসছ তখন পাপ েলা গাছ  থেক  নেম আবার 
 তামার মেধ  চেল আেস। ধম   ত  যখন  বাঝান হয় তখন  ই রকেমর  লােকর জ   বাঝান হয় – একজন 
হেলন সাধারণ আর আেরকজন হেলন অিতমানব। সাধারণ  লােকর জ  আধ াি কতা হয় না। আধ াি কতা 
সব সময় অিতমানবেদর জ ই িনিদ  । এনারা ভােলা কেরই জােনন গ া ান করেল িকছুই হয় না। সাধারণ 
 লােকর কােছ বলা হয় নম দা দশ  ন করেলই পূণ  হয়। িক  যাঁরা  ানী তাঁরা জােনন নম  দা দশ ন করেল যা, 
নদ  মা দশ  ন করেলও তাই। সাধারণ  লাকেদর তাহেল ধেম  র িদেক আনেব িক কের? সাধারণ  লাকেক যিদ 
বলা হয় নম দা দশ  ন করেলও যা হেব নদ মা দশ  ন করেলও তাই হেব। তাহেল সবাই িবেদশীেদর মত অনাচার 
করেত    কের  দেব।  সইজ  সাধারণ  লাকেদর বলা হয় তুিম অব ই গ া ান করেব, অব ই নম দা 
দশ ন করেব। 

 

 এর আেগ  য ফরাসী স  াসী  লখেকর কথা বলা হেয়েছ। তাঁর  সই  লখােত একটা খুব মজার ঘটনা 
উে খ আেছ।  য ঘটনাটা  বশ কেয়ক বছর আেগ খবেরর কাগেজও  বিরেয়িছল। এই ফরাসী স  াসীর    
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িছেলন  ঘার  বদা ী,  বদাে র একটুও ডানিদক বাঁিদক যােবন না। একবার একটা  ােম িগেয়  দখেছন 
 সখানকার সম  বািড়র সব দরজা জানলা ব ,  দাকানপাট সব ব ।  দেখই  বাঝা যাে   ােম িকছু 
 গালমাল হেয়েছ। সব  দাকান ব , তারমেধ  একটা কাপেড়র  দাকােনর শাটার অে  ক নামান। ফাঁক িদেয় 
 দখা যাে  একজন  দাকােন বেস আেছ। এনারা তখন িতনজন িছেলন,   , তাঁর  ই িবেদশী িশ  একজন 
ফরাসী আেরকজন অে িলয়ার।  দাকােন ঢুেক িজে স করেত  গেছন।  দাকানদার ঘাবেড় িগেয় বলেছ 
‘আপনারা স  াসী, এমন এক িদেন এেসেছন  য আপনােদর আজেক এক কাপ চাও খাওয়ােত পারেবা না। 
সব িকছুই ব ’। এনারা জানেত চাইেলন িক হেয়েছ।  দাকানদার তখন পুেরা ঘটনা খুেল বলেত    কেরেছ 
‘খুব অ ায় হেয়  গেছ’। খুব অ ি  িনেয়  দাকানদার সব ঘটনা বলেত লাগল।  

 

এই  ােমর এক মিহলা মা কালীর ভ । িতিন  সিদন রাে      দখেছন মা কালী এেস বলেছন 
একটা  মারী  মেয়র হাত  কেট যিদ মি ের  পাতা হয় তাহেল তার তলায়  চুর ধনর  পাওয়া যােব। পেরর 
িদন  সই মিহলা িনেজর বািড়রই একটা সাত বছেরর  মেয়র হাত  কেট মি ের পুেত িদেয়েছ। তারপের যখন 
মািট  খাড়া হল  দখেছ িকছুই  নই। এরপর পুিলেশ খবর  গেছ। পুিলশ এেস ঐ মিহলা সেমেত আরও 
কেয়কজনেক ধের িনেয়  গেছ। ফরাসী  লখক খুব  ঃখ কের িলখেছন ধেম র নােম কত  নাংরা আর নৃশংস 
কাজ মা ষ করেত পাের। এিদেক  ােমর  লােকরা একবার বলেছ মা কালী এেদর  বাকা বািনেয়েছ, মা    
িদেয়ও কথা রােখনিন। আবার বলেছ মা কালী িন য়ই  রেগ  গেছন, মা কালী  রেগ না  গেল এরকম ভুল 
    কন  দেবন।  ােমর  লােকরা এতই অিশি ত  য ভাবাই যায় না।  

 

  জী সব িকছু  েন ভাবেছন এেতা মহা মুশিকল ব াপার, এভােব চলেল  লাক েলা  তা মের যােব। 
 ােম হাজার খােনক পিরবার, সবারই দরজা ব , ভেয়  কউই  বেরাে  না। মা কালী নািক   া হেয় 
আেছন।   জী অেনক  ভেব  দখেছন নাঃ, এভােব চলেত পােরনা, এেদর জ  িকছু একটা করেত হেব। 
  জী িশ েদর বলেলন ‘চল, আেগ আমরা পু ের িগেয় ভােলা কের  ান কের আিস’।  ান কের এেস 
িশ েদর বলেলন ‘ তামরা  ােম িগেয় রিটেয় দাও মা কালী এই  ােমর উপর খুব   া হেয় আেছন। 
 সইজ  একজন বড় বাবাজী এেসেছন িতিন এখােন এক িবরাট বড় য  করেবন। আর সবাই  যন বািড় 
 থেক িকছু িকছু িজিনষ িনেয় আেস’।  ােমর  লােকর  দখেছ একজন সাধুবাবা  ােম এেসেছন, িতিন য  
করেবন, আর আমরা  যটা ভাবিছলাম মা কালী আমােদর উপর   া হেয়েছন  সটা সাধুবাবাও বলেছন।    
িক  এিদেক  ঘার  বদা ী, এমন  ঘার  বদা ী  য মা কালীেকই মােন না, অথচ বেল  বড়ােলন মা কালী   া 
হেয়েছন।   

 

 পেরর িদন সে    বলা প ােয়ৎ  যখােন বেস  সখােন একটা বড় ধুনী  ািলেয় বেস যে র আেয়াজন 
কেরেছন। আে  আে   ােমর  ায় সবাই হােত িকছু না িকছু িনেয়  সখােন হািজর হেয়  গেছ।   ও সারা 
রাত ধের য  কের  গেছন। সাধু  তা, তা  য মােগ  রই  হান না  কন, িকছু ম ট   তা জানেবনই। খুব কের 
 ম ফ    াহা ইত ািদ মে া ারণ  ারা আ িত চলেছ। যে র  শেষ নারেকল  ভেঙ তার জল িদেয় শাি জল 
 তরী করা হল। সবার কপােল ভ  লাগান হল। সবার কপােল ভ  লাগােনার পর   জী বলেলন ‘এবার মা 
কালী  তামােদর উপর খুব খুশী হেয়েছন’।  বদা ী িকনা তাই খুব কায়দা কের ঘ ুিরেয় িদেয় বলেলন ‘মা 
 রেগ িগেয়িছেলন কারণ  তামােদর িনেজেদর   েক মা কালীর নােম চািলেয় িদেয়িছেল। সব সময় মেন মেন 
টাকা-পয়সার িচ া করছ আর  সটাই  ে   দেখ মােয়র নােম চািলেয় একটা  মেয়েক  কেট  মের িদেল আর 
তারই হাত মােয়র মি ের পুেত িদেল। জােনা না ঐ  মেয়িট মােয়রই একটা  প। এবার  তামরা এখােন ঐ 
 মেয়র নােম একট ফলক লাগােব। যাই  হাক এবার িতিন স   হেয়েছন’। এই য  স   হওয়ার পর  থেক 
পুেরা  াম আবার আে  আে   াভািবক হেয়  গল। 

 

 সাধু মহা ারা এটাই কেরন।  লােকরা  য অ ােনর মেধ  পেড় আেছ এনারা  সই অ ােনর মেধ ই 
ঢুেক যান,  সখােন ঢুেক িগেয় তােদর ধীের ধীের  টেন ওপেরর িদেক িনেয় আেসন। গীতায় ভগবান বলেছন 
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 জাষেয়ৎ সব  কম  ািণ িব া   যু ঃ সমাচর  ।  ানী অ ানীেদর আচরেণর মেধ   নেম তােদর মতই আচরণ 
করেত    কের  দন।  ােমর  লাক বলেছ মা কালী  রেগ  গেছন,   জী িযিন একজন ক র  বদা ী, িক  
 ানী বেল িতিন এেদর বুি েভদ না কিরেয় বলেলন ‘ াঁ িঠকই মা কালী  রেগ  গেছন। একটা বড় য  
করেত হেব’। এরা জােন মা কালীেক ত ু করেত হেল য  করেত হয়। এনারাও য  কের,  মেয়িটর নােম 
একটা ফলক লািগেয় পুেরা  ামেক একটা মন াি ক িচিকৎসা কের এনারা  সখান  থেক চেল  গেলন। 

 

 এক হােট  র  রাগী ডা ােরর কােছ  গেছ। ডা ার  রাগীর খুবই পিরিচত।  রাগীর  ভাব চির  
ডা ােরর খুব ভােলা কের জানা।  দখেছন  ধু ওষুধ  খেল এ ভােলা হেব না, িদেন অ তঃ িতন চার 
িকেলািমটার এর  রাজ হাঁটা দরকার। িক   ধু হাঁটেত বলেল ততটা  া  করেব না। তাই ডা ারবাব ুওষুধ 
িদেয় বেল িদেলন ‘দ ােখা, এই ওষুধ  খেল তুিম ভােলা হেব িক  এর সােথ  তামােক িঠক মত পথ   খেত 
হেব।  তামার পথ  হল  রাজ একেপা কের কােলা গ র  ধ  খেত হেব, তা নাহেল ওষুধ কাজ করেব না’। 
এখন কােলা গ র  ধ  কাথায় পাওয়া যােব? ডা ারবাবুই বেল িদেলন ‘অমুক জায়গায় এক  গায়ালা আেছ 
িকছু িদন আেগ তার একটা কােলা গ  বা া িদেয়েছ, তুিম তার কােছ িগেয় আমার নাম কের বলেব 
ডা ারবাবু পািঠেয়েছন’। এই  গায়ালার বািড়  রাগীর বািড়  থেক  ায়   িকেলািমটার দূের। ডা ারবাবু 
আরও বেল িদেলন ‘তুিম িনেজ িগেয়  ধ িনেয় আসেব, এেন দশ িমিনট  ফাটােব পাঁচ িমিনট ঠা া করেত 
 দেব। তারপর ঐ  ধটা খােব’। এবার এই  রাগী  রাজ সকােল   িকেলািমটার  হেঁট যাে  আর  হেঁট 
িফরেছ। এই কের তার চার িকেলািমটার হাঁটা হেয় যাে । িকছ ুিদন পর ডা ারবাবুেক িগেয় বলেছ ‘আপিন 
িঠক বেলেছন ঐ পথ   খেয় এখন আিম অেনক ভােলা আিছ’।  

 

এ েলা হল পথ  খাওয়ােনার মত। তুিম গ া  ান কর, নম  দা দশ  ন কর যখন বেল িদল তখন  স 
এ েলাই করেত থাকেব। িক  যখন আরও উ  েরর  বদা ী হেয় যায় তখন বুঝেত পাের এ েলা িকছুই না। 
আবার  য  বদা ী সাধু জােনন নম দা দশ েন পাপ যায় এ েলা িকছুই না, িতিনই আবার যখন  কান কােজ 
ইে ার যান তখন একবার ও ঁাের েরর িশবেক দশ ন কের আেসন। কারণ তাঁর মাথার মেধ  বেস আেছ 
ও ঁাের র হল আচায  শ েরর স  ােসর  ান, কত ঋিষ মহা ারা এখােন তপ া কেরিছেলন। িতিন শ েরর 
পর রা। তাই ও ঁ াের র  গেলই তাঁর মেধ  এই অ ভূিতটা  জেগ ওেঠ। গ ার তীের যখনই  বদা ী  কান 
সাধু এেস দা ঁড়ান তখনই তাঁর মেনর মেধ   জেগ ওেঠ এই গ া ভারেতর আধ াি কতা ও ধম ীয় ভাবেক ধারণ 
কের কত যুগ ধের  বািহত হেয় চেলেছ। গ া নম  দার সােথ কত মুিন ঋিষ মহা ােদর কত কািহনী, কত 
তপ া, সাধন, ভজেনর ইিতহাস জিড়েয় রেয়েছ। এই অ ভূিত  েলা  জেগ যাওয়ার জ  তারঁ  চতনার  রটা 
আরও স সািরত হওয়ার   রণা পাে ।  

 

  সইজ  এখােন যখন আভ  র  শৗেচর কথা বলা হে , এ েলা করেল  য আমার  ভতেরর কাম, 
  াধ,  লাভ,  মাহ িরপু েলা চেল যােব তা নয়। এ েলা সাধারণ  লাকেদর জ  বলা হে । ঠা র বলেছন 
তুিম যত পূব িদেক যােব পি ম িদক তত  তামার  পছেন সের যােব। যত তুিম ঈ র িচ ন করেত থাকেব 
ততই  তামার জগৎ িচ ন কমেত থাকেব। জগৎ িচ ন চেল যাওয়া মােন কাম,   াধ এ েলা চেল যােব।  

 

আমােদর মূল সম া হল অিবদ া। অিবদ াটা িক? আিম আমার  কৃত   পেক ভুেল  গিছ। ভুেল 
িগেয় আমার এই  রব া। িক  আিম িক বুঝেত পারিছ আিম আমার   পেক ভুেল বেস আেছ? আমােক 
যতবারই বলা  হাক না  কন তুিম  তামার  কৃত   পেক ভুেল  গছ, ততবারই আিম বলব ‘ কন আিম  তা 
অমুক ব ি , আমার এই নাম আিম িক কের আমার   প ভুেল  গিছ বলেছন’? তখন এটােকই নানান ভােব 
ঘ ুিরেয় প াশ রকেমর কথা বেল বেল আমােক ধা া মারা হয়। ঠা র যখন নেরনেক ছুঁেয় িদেয় বলেছন ‘তুিম 
 সই স ঋিষর একজন’। নের নাথ দ ও বেলিছল ‘িক বলেছন মশাই! আিম নের নাথ দ  আিম িব নাথ 
দে র স ান’।  সখান  থেক ঠা র নের নাথ দ েক আে  আে   টেন উপের তুেল িনেয় তাঁর িদব  স ােত 
 িতি ত কের িদেলন।  সইজ   েটা পেথর কথা বলা হয়, যাঁরা অেনক উ  েরর তাঁেদর একটা কথা বেল 
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িদে ন    িচ ন কর আর তার সে  িকছু বা   ি   সটাও করেব। এখােন মেন রাখেত হেব ত  সবার 
জ  নয়, ম  ৃিত সাধারণ  লােকর জ । ম  ৃিতেত যা িকছু বলা হেয়েছ  সটা সবাইেক করেত হেব, কারণ 
সাধারণ  লােকর মেধ  এখনও অেনক  নাংরাম করার  বৃি  আেছ। এেদর  বেঁধ রাখার জ  ম  ৃিত এত 
িকছু করার কথা বলেছ। িক  মহািনব  াণতে  ত  মেতর সাধেকর জ  এই কথা েলা বলা হে । সাধক  বিশ 
   করেত যােব না,  স জােন আমােক এেগােত হেব তাই আমার জ   যটা করা উিচৎ বলা হেয়েছ  সটাই 
আমােক করেত হেব। ভারতীয়  য দ িবিধ  ণয়ন করা হেয়েছ (Indian Penal Code), এ েলা িক 
রামকৃ  িমশেনর সাধু স  াসীেদর কথা  ভেব করা হেয়েছ?  কখনই নয়। সাধারণ মা েষর মেধ  যারা  চার, 
  া, বদমাইশ,  ন ীিত   তােদর জ ই করা হেয়েছ। এরা িনয়ম-কা ন মানেত চায়না, তােদর কথা  ভেবই 
এই িনয়ম-কা ন  তরী করা হেয়েছ। এখন রামকৃ  িমশেনর সাধুরা  দেশর নাগিরক বেল  ীকৃত তাই তাঁরাও 
এই িনয়ম-কা েনর মেধ  অ ভ  ু  হেয় আেছন। ম  ৃিতও িঠক তাই যােদর  বৃি েত এখন পাশিবক  বৃি  
রেয়েছ তােদরেক  বেঁধ রাখার জ । িক  যাঁরা উ  ের আেছন তাঁেদরেক বেল িদে ন  তামােদর এ েলা 
অত মানেত হেব না, তুিম এসব  ছেড় উ  িচ ন িনেয় থাক। এ েলা আবার জনসমে  সবাইেক বলা যায় 
না, কারণ জনসমে  বলেল যারা ফাঁিকবাজ তারাও সব িকছু  ছেড় িদেয় আরও  নাংরািম করেত    কের 
 দেব। ঠা র বেলেছন  িচ অ িচর পাের চেল  যেত। এ েলা  তা সাধারণ  লােকর জ  নয়। এখন তাই 
হে ,  ানও কের না,  স ট লািগেয়  বিরেয় যাে । এই িজিনষ েলা ভারতীয় সমােজ আেগ  কউ িচ াই 
করেত পারেতা না।  ান করার পর  য  ি   বাধ হেব, গােয়  স ট  দওয়ার পর  সই  ি   বাধ কখনই হেব 
না। এখােন মূল কথা হল  তামার  দহেক    কর আর মনেক    রাখেব। মন    ঈ র িচ েন হয় আর 
 দহ  ে র জ  পাঁচিট িনয়ম বেল িদেলন, এই পাঁচ ভােব তুিম  দহেক    করেব। 

 

কিলেত অ গত  াণ 

 এরপর বলেছন কলাব গত াণা  নাপবাসঃ  শ েত। উপবাস িতিনেধৗ একং দানং 
িবধীয়েত।।৮/৯৪। এর আেগ িশব  কা   িদন িক িক কত  ব  কম   করেত হেব তার একটা বড় তািলকা 
িদেয়েছন। সব িকছু বলার পর এখােন খুব মূল বান একটা কথা বলেছন কেলৗ অ গত াণা। ঠা রও কথামৃেত 
বলেছন কিলেত অ গত  াণ। ঠা েরর এই কথাটা ত   থেক এেসেছ।  সইজ  বলেছন  নাপবাসঃ 
 শ েত, এখােন  কান উপবােসর  থা  নই। িক করেব তাহেল?  যিদন  যিদন উপবােসর কথা বলা হেয়েছ 
 সিদন যিদ  কান অিতিথ িকংবা বাইেরর কাউেক খাইেয় দাও তাহেলই উপবােসর কাজ হেয় যােব। 
মুসলমানরা  য এক মাস  রাজা পালন কের  সখােন  থম িদেক মহ দ বেলিছেলন তুিম যিদ  রাজা না 
রাখেত পার তাহেল একজনেক খাইেয়  দেব। কাউেক খাইেয় িদেল বা দান কের িদেল উপবাস করার দরকার 
হয় না। িক  এই িবধান  দওয়ার   বছর পেরই মহ দ সবার জ   রাজা বাধ তামূলক কের িদেলন, 
সবাইেকই  রাজা রাখেত হেব। তার মেধ  বা া, যারা  মেণ বাইের আেছ আর যারা অ   তােদর জ  
 রাজা ছাড় িদেলন।  

 

 এরপর তে র নানান রকেমর চে র,  ভরবীচ , ত চ  ইত ািদ চে র কথা বলা হে । এই চ  
স  াসী িকভােব করেব,  া ণ গৃহ  িকভােব করেব সব িব ৃত ভােব নানা রকেমর বণ না করা হেয়েছ। 
এরমেধ  স  াসীর ধম   িক রকম হেব তাও বলা হে । স  াসীেদর িবধােন  যমন একটা কথা বলেছন 
সং ািসনাং মৃতং কায়ং দাহেয়  কাদাচন। সংপূজ  গ প ুাৈদ ঃ িনখেন া  ু ম েয়ৎ।।৮/২৮৪। 
স  াসীর মৃতেদহেক কখন দাহ করেব না, গ পু ািদ  ারা ভােলা কের অচ  না কের হয় তাঁর  দহেক মািটেত 
সমািধ  করেব নয়েতা সিলল সমািধ  দেব।  ামীজী ঠা েরর নােম তাঁর একটা িচিঠেত খুব  ঃখ কের ই া 
 কাশ কেরিছেলন ঠা েরর ন র  দহেক দাহ করা িঠক হয়িন, কারণ ঠা র িঠক িঠক স  াসী িছেলন িকনা, 
তাঁেক সমািধ  করা উিচৎ িছল।  
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ত  ান ও মুি র উপায় 

 সােথ সােথ রাজধম  িক রকম হেব, নানান রকেমর িনেদ িশকা যার মেধ  িবিভ   াে র কথা, 
উপনয়েনর িনয়ম, িববােহর িবিধ, িব হ  িত ার িবিধ ইত ািদ অেনক রকেমর িবিধর কথা বেল  শেষর িদেক 
বলেছন  বাল ীড়নবৎ সব ং  পনামািদক ন  । িবহায়   িনে া যঃ স মুে া না  সংশয়ঃ।।১৪/১১৭। 
এই যত নাম  েপর ক না করা হেয়েছ এটা হল বা ারা  যমন  খলা কের,  ে র নাম  েপর ক না করা 
 সটাও একটা বা ােদর  খলার মত। নাম  েপর ক না ত াগ কের িযিন   িন  হেয়  গেছন িতিন মু  হেয় 
যােবন এই ব াপাের  কান সে হ  নই। জগেত যারা নাম ও  প িনেয় বা ােদর মত  খলা করেছ তারাই 
সংসারী। স  াসী  য  কান িজিনষ  থেক তার নাম আর  পটােক উিড়েয়  দয়, আর নাম ও  েপর  পছেন  য 
 কৃত স া িবদ মান, িযিন   , তাঁর িদেকই দৃি পাত কেরন। এই  ে র িদেক  য দৃি   দয়  সই মু  হেয় 
যায়। মুি  মােন? নাম- পেক  ছেড় আসল তে  চেল যাওয়া। ব নটা িক? আসল ত , মােন   েক  ছেড় 
নাম- েপ ড ুেব থাকা।    ছাড়া, ঈ র ছাড়া িকছুই  নই, সি দান ই ব । আমােদর সম াটা  কাথায়? 
টাকা-পয়সা, ধনেদৗলত, ঐ য  , নারীর  সৗ য    সব ঠা েররই  প। আমরা এ েলােতই মু  হেয় রেয়িছ। 
এখােন  ধু বলা হে  নাম- পটােক  ছেড় িদেয় আসল তে র িদেক  যেত হেব।  

 

ঈশাবাে াপিনষেদর  থম মে ই বলেছন ঈশা বা িমদং সব  ং যৎ িক  জগত াং জগৎ।  তন ত ে ন 
ভু ীথা মা গৃধঃ ক  ি  ন  ।। এই জগেত যা িকছু আেছ সব িকছুেক ঈ েরর  ারা আবৃত করেত বলা 
হে । ঈ েরর  েটা  প একটা     প আেরকটা নাম- প বা ব   প। আমােদর সম া হল আমরা 
  েক ব   েপ  দখেত চাইিছ। টাকা যখন  দখিছ তখন টাকা  েপই  দখিছ, টাকােক     েপ  দখিছ না। 
ঋিষরা বলেছন টাকােক যিদ ব   েপ  দখ তাহেল তুিম ক  পাব, এই টাকােক যিদ     েপ নাও তখন 
আর ক  পােব না। আর টাকােক যিদ সিত কােরর     েপ  দখ তখন অপেরর টাকােত  লাভ হেব না, মা 
গৃধঃ ক  ি  ন  । এক নারী তার   র কােছ এেস কাঁদেছ ‘আমার  ামী অ  , আিম আর পারিছ না’। 
   তখন খুব   র বলেছন ‘ যমন তুিম অপেরর  ঃখেক িনেজর  ঃখ বেল মেন করছ, িঠক  তমিন অপেরর 
 খেকও িনেজর  খ বেল িনেত  চ া কর’। আমরা আমােদর িনেজেদর  ী, পু ,  ামী, ক ার  খ  ঃখেক 
িনেজর উপর আেরাপ করিছ,  সই রকম অপেরর  খ- ঃখেক িনেজর  খ- ঃখ বেল মেন করেত    করা 
উিচৎ। যাঁরা উ মােগ র সাধু তাঁরা এটাই কেরন। আমার কােছ  নই অপেরর কােছ আেছ তােতই িতিন আন  
করেত থােকন।  যাগশাে   য বলেছ  ম ী-ক ণা-মুিদত-উেপ া,  সখােন  ম ী মােন  খ, যারই  খ আেছ 
তার  িত  তামার  ম ীভাব রাখ, তখন  তামার  কান অশাি  হেব না। আমােদর সম া হল, আমােদর দৃি টা 
এত স ীণ   য এই  ছা  গ ীর মেধ  আিম িনেজেক আব  কের  রেখিছ। তার জ ই আমােদর এত ক । 

 

 তে র মূল ভাব হল উ েমা   স ােবা ধ ানভাব  মধ মঃ।  িতজ েপাহধেমা ভােবা 
বিহঃপূজাধমাধমা।। ১৪/১২২।  চারেট ভােবর কথা বলেছন, উ ভাব  থেক িন ভাব এই  মপয  ােয় 
বলেছন।  থেম হল   ভাব, সব িকছুেত আিম   েকই িচ া করিছ,    িচ ন ছাড়া আর িকছু  নই। ি তীয় 
ধ ানভাব, টানা ল া ধ ােনই  বিশর ভাগ সময় কািটেয় িদে ন। তৃতীয় জপ আর  িত। চতুথ   বিহঃপূজা, এটা 
হল অধমা অধম ভাব। উ ম ভাব হল   ভাব, তার নীেচ ধ ানভাব মধ ম, জপ ও  িত ভাব অধম আর 
বিহঃপূজা অধমাধমা।    ানং পরং  ানং য  িচে  িবরাজেত। িক   জপয াৈদ ঃ 
তেপািভিন য়ম ৈতঃ।।১৪/১২৪।    ােনর উপের আর  কান  ান  নই,      ান। যাঁর  দেয় এই পরম 
 ান  জেগ  গেছ তাঁর আর জপ, য , তপ া, িনয়ম,  ত িকছুরই আব ক  নই।  সই অব ায় িক হয়, 
যখন ধ ােনর িদেক অ সর হন?  ানং   য়ং তথা  াতা ি তয়ং ভািত মায়য়া। িবচায  মােণ ি তেয় 
আৈ ৈবেকাহবিশ েত।।১৪/১৩৮। গীতােত এই িবষয়টা অেনকবার এেসেছ। মায়ার ধম  ই হল একমা  ব  
  েক িতনেট  প িদেয়  ম  তরী কের  দওয়া। একটা হল  াতা, ি তীয়   য় – আিম  াতা আর এই 
 বাতলটা   য়। এই  েটােক জুেড় িদে  িক িদেয়,  সটাই হল তৃতীয়  প অথ  াৎ  ান িদেয়। একটা  প 
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িবষয়, আেরকটা  প িবষয়ী আর মাঝখােন ি য়া। িতনেট একই িজিনষ, িযিন িবষয় িতিনই িবষয়ী, িযিন 
িবষয়ী িতিনই আবার িবষয়, িতিনই আবার ি য়া। গীতােত বলেছ কারক, ি য়া আর ফল এই িতনেটই এক। 
কারক এখােন কত  া, কম  , করণ, স দান ইত ািদ। িক  এখােন খুব সংে েপ বেল িদেলন  ানং   য়ং তথা 
 াতা, এটাই মায়ার  খলা। এটা বলার পর বলেছন  ানমাৈ ব িচ েপা   য়মাৈ ব িচ য়ঃ। িব াতা 
 য়েমবা া  যা জানািত স আ িবৎ।।১৪/১৩৯।  ান িক? আ াই িচৎ  েপ ভািসত হে ন। আর   য় 
িক? আ াই িচ য়, এই িচ য় আ াই   য়। িব াতা  ক?  য জােন আিমই  সই সা াৎ পূণ  আ া, িতিনই 
আ িবৎ বা পূণ  ানী।  

 

 তে র মূল কথাই হল সি দান ই ব , সি দান  ছাড়া আর িকছু  নই। আর িযিন শি   িপণী, 
সৃি , ি িত ও লয় করেছন িতিনও সত ।    ও শি  অেভদ। উপিনষেদ  যমন  ে াপসনার কথা বলা 
হেয়েছ, ত  িঠক  সই রকম শি র উপাসনার কথা বলেছ। শি  উপসনার কথা বেল ত  বলেছ  ে াপসনা 
কের যা হয় শি  উপসনা করেলও তাই হয়। শি  উপসনার প িত বলা হে  তাই এখােন ম , ত  ও য  
খুব    পূণ , আর তার সােথ মুিত   পূজার কথা বলা হে । তে  সব িকছুেক  নওয়া হেয়েছ, আচারসংিহতা 
 দওয়া হেয়েছ, পূজা প িত স ূণ  ভােব বণ না করা হেয়েছ,  ােনর কথা পুেরা  দওয়া হেয়েছ তাই ত  
একিট পূণ া  শা । এই হল তে র দশ ন ও সাধনার সারসংে প।    

 
 

ওঁ শাি ঃ শাি ঃ শাি ঃ। হির ওঁ তৎসৎ। 
ওঁ  ীরামকৃ াপ ণম  ।। 
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