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 েযাগদশর্ন যতkণ না েবাঝা যােব, ততkণ ধেমর্র বয্বহািরক o aিতিndয়তার pকৃত sরপূেক িঠক েবাঝা যােব না। েযােগ কlনা 
বা ধারণা বেল িকছু হয় না। দশর্েনর তtt সমদূয়েক নানা ভােব যিুk-িবচার কের, তািকর্ ক ভােব িবচার করার পর eকটা িসdােn uপিনত 
হবার পরi েসটােক সবাi সবর্সmত বেল মানেত বাধয্ হi। িকn েযােগর েkেt eসব িকছুর pেয়াজন হয় না, েযাগদশর্ন বলেব আিম ei ei 
ভােব সাধনা কেরিছ, ei ei তার শতর্ াবলী o িনয়ম পdিত আেছ, eগিুলেক aনসুরণ কের আিম ei ei ফল েপেয়িছ, তুিমo ei ভােব সাধনা 
কর তুিমo ei eকi ফল পােব। ei কারেণ ei েযাগেক বলা হয় রাজেযাগ।  

 
গীতােত বলা হেc – রাজিবদয্া রাজগহুয্ং। রাজা বলার aথর্, eখােন যা িকছু আেছ সব রাজকীয়, লেুকাচুিরর িকছু েনi। aনয্ানয্ 

েkেt েযমন আমরা েদেখিছ eকটা িকছু বলার পর বলেছ eর সািবর্ক aথর্ ei রকম িকn eর আসল aথর্ aনয্ রকম, রাজেযােগ e ধরেণর 
েকান িকছু েনi। রাজেযাগ eেকবাের সরাসির যা বলার বেল েদেব। eiজনয্ িক হয়, যারাi ধেমর্র সামিgক বাsব sরপূ সmেn জানেত আgহী, 
তােদরেক aবশয্i েযাগদশর্ন জানেত হেব। aেনেকi মেন কেরন েয ei েযাগদশর্ন শধুমুাt িহn ুধমর্াবলmীেদর জনয্, িকn তা নয়, যারাi 
িনেজেদর ধমর্েক eকিট পূণর্া  ধমর্ িহসােব sীকার করেত চাiেব তােদর pেতয্কেকi েযাগদশর্নেক তােদর ধেমর্র মেধয্ রাখেত হেব।  
 

iসলাম ধেমর্ সিুফ সmpদােয় aেনক বড় বড় মহাtােদর মেধয্ আল গাজালী বেল eকজন িবখয্াত সিুফ পি ত িছেলন।  িবিভn 
সমেয় রাজা, খিলফােদর সােথ তঁার aেনক িবেরাধ হেয় েযত বেল তঁােক েবিশর ভাগ সমেয়i কারাগাের রdুাবsায় থাকেত হত। যখনi 
েকাথাo েযেতন েসখান েথেক িকছু না িকছ িশkা িতিন gহণ করেতন, েযখােন েশখার িকছু থাকত না েসখােন িতিন বেস চুপচাপ বi পড়েতন। 
আর যখন তঁােক েজেল বnী কের রাখা হত, েজেলর মেধয্ িতিন সিুফ পdিতেত ধয্ান করেতন। আল গাজালী তঁার  সাধনা o uপলিb সmেn 
aেনক কথা িলিপবd কের েগেছন যার সােথ েযাগদশর্েনর aেনক িমল পাoয়া যায়। ী ান ধেমর্o েয Desert Father রা িছেলন তঁারাo 
েয ধরেণর সাধনার কথা বেলেছন – তুিম pাথর্না িকভােব করেব, ধয্ান িকভােব করেব, যখন ধয্ান করেব তখন তার pথেমর িদেক িক হেব, 
তার পেরর িদেক িক হেব, যার সােথ েযাগদশর্েনর aেনকাংেশi িমল আেছ। িকn পত িল েযাগ-দশর্ন িনয়ম o pণালীর মেধয্ সসুংবd eকিট 
দশর্ন, েকাথাo eকটু ফঁাক েফাকর পাoয়া যােব না। eক কথায় বলা েযেত পাের েয রাজেযাগ হেc পেুরাপিুর িবjান সmত। সাধক তার 
সাধনায় িকভােব eেগােব তার জনয্ ধােপ ধােপ িনিদর্  করা আেছ।  aনয্ানয্ যত মত পথ আেছ েসi সব পেথ সাধনা কের সাধেকর 
আধয্ািtকতার কতটা unিত হেয়েছ রাজেযাগ হেc তার মাপকািঠ, েস েয পেথর সাধকi েহাক না েকন, ৈব ব, শাk, ভk, jানী েযi েহান 
না েকন, েয মহুুেতর্  তােক েযােগর িনিরেখ িবচার করা হেব তখনi ধরা পেড় যােব েক কত বড় সাধক। েসiজনয্ েদখা যায় আধয্ািtকতার 
েkেt যারা দবুর্ল pকৃিতর, pথেমi তারা েযাগ েথেক সের যােব। মানষু যখন আধয্ািtক জীবেন eেগায় তখন তার িক িক হয় তার সnুর 
বণর্না কথামেৃত aেনক জায়গায় আেছ, েসi িজিনষগিুল আমােদর মেধয্ eেসেছ িকনা তার মাপকািঠ হেc রাজেযাগ। যখন হাiে ােজন 
aিkেজন িদেয় Water Molecule ৈতরী হয় তখন তার eকটা িনিদর্  67 িডিgর কাছাকািছ angle আেছ। eখন যিদ েকu বেল 
আমােদর eখােন হাiে ােজন aিkেজন 80 িডিgেত দঁাড়ায়, তাহেল বঝুেত হেব েস পির ার েবাকা বানােc। ঠাkেরর কথায় ‘আমার মামার 
েগায়ােল aেনক েঘাড়া আেছ’। েসiজেনয্ রাজেযােগ েবশী েলােক যায় না। কারণ রাজেযাগ হেc আtানভূুিত লােভর রাজকীয় মাগর্, eখােন 
লেুকাচুিরর িকছু েনi। 
 
 রাজেযােগর আেরকটা গরুtুপূণর্ িদক হেc যিদo রাজেযাগ খবু েবশী pচিলত নয়, িকn যারা যিুkবাদী, যারা বেল আমরা ধমর্েক 
মািননা, ভগবানেক মািননা – িঠক আেছ েতামােক িকছু মানেত হেব না, তুিম েতামােক মােনা েতা? েতামার শরীর আেছ eটা মানেছা েতা? 
হঁয্া, তা মািন। তাহেলi হেব, eiখান েথেকi েযাগ-দশর্ন শরু ুহেব।  
 
 রাজেযােগর মূল দশর্ন সাংেখয্র uপর দঁািড়েয় আেছ। তাi সাংখয্ দশর্নটা আেগ িঠক মত না বঝুেল েযােগর দশর্নেক সময্ক ভােব 
েবাঝা যােব না। ষড়দশর্েনর মেধয্ pথম েয দশর্ন তা হেc সাংখয্, যার udাবক হেcন কিপল মিুন। ভাগবত পরুােন কিপল-েদবাহুিত সংবােদ 
pথম সাংখয্ দশর্েনর কথা বলা হেয়েছ। কিপল মিুনেক বলা হয় সমs দশর্েনর জনক, কারণ পেুরা িবে  সাংখয্ দশর্নi হেc pথম eবং 
pাচীনতম দশর্ন। সাংেখয্র সে  aনয্ানয্ দশর্েনর েয pধান পাথর্কয্ তা হেc, সাংখয্ ঈ রেক মােন না। িহnধুেমর্র সমােলাচকরা বেল িহnরুা 
িচরকাল শধু ুভগবান, ঈ র আর েদবতা ছাড়া আর িকছুi জােননা। িকn িহnেুদর pথম েয দশর্ন েসখােন ঈ রেক মানা হেc না। শধু ুpথম 
দশর্নi নয়, সমs দশর্েনর িভিtর sরপূ হেc কিপেলর ei সাংখয্ দশর্ন, সাংখয্ ছাড়া ভারতবেষর্ েকান দশর্েনর কথা ভাবাi যায় না। িহnেুদর 
যত পূজা পdিত, ঘnা নাড়া েথেক ছাগ বিল েদoয়া সব িকছু দঁািড়েয় আেছ ei সাংেখয্র uপর। eখন যিদ েকu p  কের কালীঘােট েয ছাগ 
বিল েদoয়া হয়, eর সােথ সাংেখয্র িক সmকর্? eর সব িকছুi সাংেখয্র সােথ সরাসির যkু। কালীঘােট কার কােছ বিল েদoয়া হেc? মা 
কালীর কােছ। মা কালী েক? শিk। শিk েকাথা েথেক eেসেছ? pকৃিত েথেক। আর pকৃিত মােনi হেc সাংখয্। িহn ুধেমর্র যত গিুল দশর্ন 
আেছ, যত রকেমর িচnাধারা আেছ, pেতয্কিট দশর্ন, pেতয্কিট ভাবধারা, তােদর pেতয্েক েকান না েকান ভােব সাংেখয্র সে  যkু। সব েথেক 
েযটা গরুtু, তা হল, যখনi েকu ধেমর্র কথা বলেব তখনi তােক হয় জীবাtা, নয় আtা, নতুবা পরমাtােক িনেয় বলেত হেব। িকn আtার 
ধারণাটাi eেসেছ eকমাt সাংখয্ েথেক, তেব সাংেখয্ আtা শbটা বয্বহার না কের বলা হয় পুরষু।  
 
 সাংখয্ দশর্ন েমাটামিুট িতনিট িজিনেষর uপর দঁািড়েয় আেছ। pথম হেc পরুষু, পেরর িদেক aনয্ানয্ দশর্েন যােক আtা বলা 
হেয়েছ। িdতীয় হেc pকৃিত, যােক iংরাজীেত বলা েযেত পাের nature or matter, বা বলা েযেত পাের শিk aথবা মায়া। িকn 
সাংেখয্র pকৃিতর সােথ aনয্ানয্ দশর্ন যােক pকৃিত বা শিk বা মায়া বলেছ, তার সােথ িকছু সূk পাথর্কয্ আেছ। ei পাথর্কয্টা যিদ িঠক মত 
না ধরেত পারা যায় তাহেল eকটা দশর্ন বঝুেত িগেয় aনয্ দশর্েন ঢুেক পড়ব। যিদ পিৃথবী েথেক চঁােদ eকটা গিুল েছােড়, তখন বnেুকর নলটা 
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সামানয্ eকটু যিদ েবেঁক যায় তাহেল েয গিুলটা েছঁাড়া হেব েসটা চঁােদ না িগেয় ম ল gেহ চেল যােব। িহn ুধেমর্র দশর্েন ei সমসয্াটা হয়। যিদ 
েবাঝার eকটু eিদক oিদক হেয় যায় তাহেল েয দশর্নটােক জানেত চাiিছ তার বদেল aনয্ আেরকটা দশর্েনর মেধয্ িগেয় ঢুেক পড়ব।  
 
 শিk হেc ৈচতনয্ময়ী eবং জীেবর মেধয্ িচিত শিk রেূপ aবsান কের জীবেক চালােc, আর সাংেখয্র pকৃিত হেc পেুরা জড়, 
তার েকান ৈচতনয্ েনi, তার মােন হল pকৃিতর েকান িকছুর করার kমতা েনi। তেntর মেত েয েকান ধরেণর শিki েহাক না েকন, eর মলূা 
হেc আদয্াশিk পরমা pকৃিত, পিরদশৃয্মান ei জগেতর সমs শিk হেc তঁারi pকাশ। িকn সাংেখয্ ei শিki হেয় যায় pকৃিত। pথম যা 
িকছু হেc ei pকৃিত েথেক। পরবিতর্  কােল িবিভn দশর্ন pকৃিতেক িবিভn ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। িকn মূল হেc pকৃিত।  
 
 সাংেখয্ pকৃিত হেc খবুi eকটা তা�পযর্পূণর্ তtt, জগেত যা িকছু আেছ সব pকৃিতর anগর্ত। pকৃিত সmেn আরকটা েযটা খবু 
গরুtুপূণর্ ধারণা েপলাম তা হেc pকৃিত জড়। ei েটিবল, েচয়ার, gাশেক েযমন জড় বলা হয়, েসi রকম pকৃিত হেc জড়। পের আiনsাiেনর 
Theory of Relativity েত আমরা েপলাম জড় আর শিk aিভn, যা িকনা কিপল মিুন aেনক আেগ তঁার সাংখয্ তেtt বেল েগেছন। 
সাংেখয্ আকাশ আর pাণ দেুটাi হেc pকৃিত। আকাশ হেc সমs জড় পদােথর্র মূল, pাণ হেc সমs শিkর u�স। িকn ei দেুটাi হেc 
pকৃিতর anগর্ত। িকছু িদন আেগ আiনsাiন েযটা aে র মাধয্েম বিুঝেয় িদেলন, আর যােক িভিt কের িকছুিদন আেগ আণিবক েবামা 
আিব ার হল, েসi তttটােকi সাংখয্ দশর্ন হাজার হাজার বছর আেগ যিুk আর aনভূুিতর dারা pিতি ত কের িদেয়িছল।   
 
 সাংেখয্র তৃতীয় েযটা গরুtুপূণর্ তtt তা হল – চিbশ তtt, aথর্া� চিbশ রকেমর তtt। pকৃিত eকটা জায়গায় জড় হেয় বেস 
আেছ, আর েস যখন িনেজেক সmpসািরত করেত শরু ুকের, বিুড়র চুেলর মত িনেজেক ছড়ােত আরm কের, তখন pকৃিত ei চিbশ তেttর 
মধয্ িদেয় িনেজেক সmpসািরত করেত থােক। 
 

তtt আর শb বা নাম দেুটা পথৃক, তtt হেc eকটা ধারণা, েযমন eটা হেc জল, জলটা হেc eকটা শb, eটােকi িবিভn ভাষায় 
বলেব oয়াটার, পািন, eয্েকায়া, িকn যখনi eটা তtt হেয় যােব তখন জল তttেক আর িবিভn ভাষায় রপূাnিরত করা যােব না। আtা, 
ঈ ্ র, পরুষু, pকৃিত হেc eকটা ধারণা বা ভাব, eগিুলেক বয্াখয্া কের েবাঝান হয় ei তttটা িক, িকn eগিুলেক aনবুাদ করা যায় না। 
eখােন চিbশ তেttর aথর্ হেc, যখন pকৃিত িনেজেক ছড়ােত শরু ুকের তখন তার চিbশটা তেttর মাধয্েম িনেজেক সmpসারণ কের।  
 
 pকৃিত যখন িনেজেক ছড়ােত শরু ুকের তখন pথম েযটা তার রপূাnর হয় েসটা হেc মহ�, মহ�eর iংরাজী aনবুাদ হেc 
Cosmic Intelligence। eর িঠক পের আেস aহ ার (Cosmic Ego), আিমর aনভুব, আিম আিছ ei aনভুব। তারপেরi 
আসেছ প  তnাtা, eেক প  মহাভূতo বলা হয় বা প  সkূভূতo বেল। ei পাঁচটা েথেক আবার পাঁচটা িজিনষ েবর হয় – আকাশ, বায়ু, 
aিg, জল o পিৃথবী, eগেুলােক বলা হয় sলভূতূ । তারপর ei পাঁচটা sলভূেতরূ  পরsর সংিম েণ ৈতরী হেc ei দশিট iিndয়, eর সে i 
ৈতরী হেc eকাদশ iিndয়, যােক বলেছ মন। oপেরর িদেক িতনিট – pকৃিত, মহ� o aহ ার, মাঝখােন প  সূkভূত (তnাtা) আর প  
sলভূতূ  আর নীেচর িদেক দশটা iিndয় আর মন (3 + 5 + 5 + 10 + 1 = 24)। pথম েয প  সkূভূত বলেছ eটা হেc eেকবাের 
সkূ aবsায় (pure state) eরপের হয় প ীকরণ। েসখান েথেক আবার sলভূতূ  ৈতরী হয়। দশিট iিndয়েক ভাগ করা হয় পাঁচটা 
jােনিndয় আর পাঁচটা কেমর্িndয়েত। 
 
 সাংেখয্র সােথ রাজেযােগর eকটাi পাথর্কয্, রাজেযাগ ঈ রেক িনেয় আেস িকn সাংেখয্ ঈ েরর েকান বয্াপারi েনi, eখােন পরুষুi 
সব। পুরষু হেc শdু ৈচতনয্। আেরকটা েযটা সাংেখয্র খুব গরুtুপূণর্ িদক তা হেc, eখােন বলেছ পুরেুষর সংখয্া aনn। েসiজনয্ eকজেনর 
যখন মিুk হেয় যায়, তখন aপেরর মিুk হয় না।  
 

সাংখয্ তেttর িবরেুd েয সব আপিt করা হয় তার মেধয্ eকিট বড় যিুk েযটা তােদর িবরেুd আনা হয়, তা হেc – সাংখয্ বলেছ 
পরুষু o pকৃিতর সংেযােগর ফেলi  pকৃিত িনেজেক িবsার করেত থােক, িকn সাংখয্ মেত পরুেুষর মেধয্ েকান িkয়াশিk েনi, িkয়াশিk যা 
িকছু আেছ তা pকৃিতর মেধয্i আেছ, তাi যিদ হয় তাহেল eরা eেক aপেরর কােছ আেস িক কের? পরুষু িনিkয়, আর pকৃিত জড়, pকৃিতর 
মেধয্ ৈচতনয্ েবাধ েনi, তােক কার কােছ েযেত হেব, েকন েযেত হেব eসেবর েকান েবাধ েনi, আর পরুেুষর চলার শিk েনi, তাহেল দজুেন 
দজুেনর সংেযাগ হেব িক কের? সাংেখয্র eটাi eকটা রহেসয্র বয্াপার। 
 
 eখন সাংেখয্ aেনক uপমা িদেয় বলেব েযমিন pকৃিত পুরষুেক েদেখ তখিন েস নাচেত শরু ুকের েদয়। িকছুkেণর মেধয্i পরুষু মgু 
হেয় যায়। যখন পুরষু মgু হেয় যায় তখন েস েভেব পায় না আিম িক িছলাম, সmণর্ূ  ভােব েস িনেজর sরপূেক হািরেয়  pকৃিতর সে  িনেজেক 
eক কের েফেল pকৃিত েথেক aিভn মেন করেত থােক।  
 

সাংেখয্র ei পরুষু আর pকৃিত িকn নারী-পরুেুষর মত নয়, সব sামীরা পরুষু আর সব stীরা pকৃিত আসেল িকn eখােন 
eেকবােরi তা নয়। যত নারী আেছ তারাo সাংখয্ মেত পুরষু eবং pকৃিতর সােথ eক হেয় আেছ, যত পরুষু আেছ তারাo pকৃিতর সােথ eক 
হেয় আেছ। পরুষু আর নারীর ধারণা সাংেখয্র পরবিতর্  কােলর দশর্ন গিুলেত আেস। aধয্াt রামায়েণ, তেnt, পুরােন ei নারী-পরুেুষর ধারণা 
েদখেত পাi। aধয্াt রামায়েণ েদবিষর্ নারদ রামচndেক বলেছন – েহ রাম যা িকছু পংুবাচক সব আপনার aংেশ আর যা িকছু stীবাচক সব 
সীতার aংেশ। িহnেুদর েয pথম দশর্ন সাংেখয্ পরুষু আর নারীর েকান পাথর্কয্ েনi। েসi আtা পরুেুষর মেধয্ আবd েসi আtা নারীর মেধয্o 
আবd।  আtােক ei আবdটা েক কের েরেখেছ? pকৃিত। pকৃিত হেc আবার জড়, মাiেkােফানটা যতটা জড় ei শরীরটাo িঠক ততটাi 
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জড়। eখন ei আtা বা পরুষু ei জেড়র সােথ িনেজেক eক কের েস pকৃিতেকi িনেজর sরপূ বেল মেন করেছ। pকৃিতর সােথ পরুষু িনেজেক 
eক কের েনoয়া পেরi েভােগর বয্াপার eেস যােব, আর েভাগ েযখােন থাকেব েসখােন ভােলা আর মn ei দেুটাo থাকেব। ভােলা হেল খবু খিুশ 
হেয় আেরা pকৃিতর সােথ eক হেয় থাকেত চাiেছ। েযমন যারা মদ খায়, েনশা কের তারা pথম pথম খবু আনn পায়, তারপের যখন েরাগ-
বয্ািধ হেত থােক, আর টাকা পয়সা েবিরেয় েযেত থােক তখন বেল েছেড় েদ মা েকঁেদ বাঁিচ। পুরষু িঠক েতমিন ei pকৃিতর েথেক চড় থাpড় 
েখেত শরু ুকের, তখন পুরষু বেল ‘আর না, আর না’। যখন ‘আর না’ বেল তখন েস pকৃিত েথেক িনেজেক আলাদা কের েনoয়ার েচ া কের। 
ei িজিনষটাi চলেত থােক। কতিদন চেল? aনn কাল ধের চলেত থােক। ei কােলর পিরিধেক মাপা যায় না।  
 

পরুষু যখন pকৃিতর কাছ মার েখেত শরু ুকের তখন তার eকটু eকটু কের েচতনা আসেত থােক, তখন তার শােstর িদেক মন 
যােব, শাst পােঠর ফেল পরুষু আtিচnন করেত থাকেব, তখন েস ধীের ধীের িনেজেক pকৃিত েথেক আলাদা ভাবেত শরু ুকের। েযমন েযমন েস 
িনেজেক আলাদা করেত থােক েতমন েতমন তঁার েয আtশিk, পরুষু বা ৈচতেনয্র েয aনn শিk, েসটা ধীের ধীের জাগেত থােক, আর ততi 
িনজেক িবsার করেত শরু ুকের। pকৃিতর জােল বd হেয় থাকা পরুষু যত পিরমােণ বড় হেত থােক aনয্ িদেক pকৃিতo তখন েসi aনপুােত 
েছাট হেত থােক। িকভােব ei বয্বধাণটা কেম? ধয্ােনর মাধয্েম হয়। সাধক যত ধয্ােনর গভীের যােব ততi তার ৈচতনয্ শিk বিৃd হেত 
থােক, ৈচতনয্ শিkর pকাশ যত বাড়েত থােক pকৃিতo তত েছাট হেত থােক। eখন েযাগীর আর bhাে র আকােরর মেধয্ েয তুলনামূলক 
পাথর্কয্টা িছল েসটা kমাগত কমেত থােক। eiভােব চলেত চলেত eকটা সময় আসেব যখন পরুষু আর pকৃিতর আকার সমান হেয় যােব। 
 

তাহেল ei পরুষু pকৃিতর বnেন আবd হেয় pকৃিতর সে  িনেজেক eক কের েফেল িক কের? eiটাi রহসয্, েযটা আমরা েকu 
জািননা। আমরা শধু ুমাt জািন – আমার ei েদহ আেছ, আমার ei মন আেছ িকn আমার শরীর আমার কথা মত চেল না আর আমার মন 
সদা সবর্দা চ ল, আর শরীের নানান ধরেণর বয্ািধ েলেগi আেছ। রাজেযাগ বলেছ – িঠক আেছ, তুিম eটা বঝুেত েপেরছ েয েতামার eকটা 
শরীর আেছ আর েতামার eকটা মন আেছ যারা েতামার কথা মত চেল না। তুিম িক চাo েতামার শরীর আর মনেক েতামার মত চালােত? 
তাহেল তুিম আমার কােছ eেসা, েতামার মন আর শরীরেক িকভােব েতামার icামত চালােব আিম েতামােক িশিখেয় েদব। যিদ আমার কােছ 
িশkা েপেত চাo, তাহেল আমার কথা মত aভয্াস শরু ুকের দাo। যিদ বল eখােন েতা aেনক uঁচু uঁচু কথা বলা হেc, eগেুলা িক আিম 
বঝুেত পারব? রাজেযাগ বলেব – েতামােক oসব িনেয় ভাবেত হেব না, তুিম যিদ চাo তাহেল আমার কথা মত aনশুীলন আর aভয্াস শরু ু
কের দাo। aনশুীলন করেত থাকেলi তুিম পরুষু o pকৃিতর মেধয্কার পাথর্কয্গিুল eকটু eকটু কের ধরেত পারেব, যখন সামানয্ eকটু 
পাথর্কয্ ধরেত পারেব তখন েতামার িব াস জnােত আরm করেব, যখন িব াস হেত শরু ুকরেব, তখন তুিম আেরা েজার কদেম aভয্াস 
করেত থাকেব। যতi তুিম সাধনা করেত থাকেব ততi তুিম aনভূিতর রােজয্ pেবশ করেত থাকেব।  
 
 তৃতীয় o চতুথর্ দশর্ন হেc – নয্ায় আর ৈবশািষক। নয্ায় আবার ভগবান মােন, ৈবশািষক ভগবােনর uপর েবিশ েজার েদয় না। 
ঈ র লােভর েkেt ei দেুটা দশর্নেক আজকাল aচল বেল ধরা হয়। ৈবশািষেকর িকছু িকছু ধারণা aনয্ানয্ দশর্েন িমেশ েগেছ। কাযর্াকািরতার 
েkেt ৈবশািষক দশর্নেক iদািনং কােল েকান গরুtুi েদoয়া হয় না। 
 
 তারপর আসেছ প ম o ষ  – দেুটাi কমর্কাে র uপের – ei দেুটা দশর্নেক বলা হয় পূবর্মীমাংসা আর utরমীমাংসা বা পরবিতর্  
কােল যা েবদাn নােমi েবিশ পিরিচত। eরমেধয্ পূবর্মীমাংসাo বতর্মােন aচল, েযখােন েবেদর িবিভn যাগ যেjর কথা বলা হেয়েছ, ei যj 
করেল sেগর্ যােব, ei যj করেল সnান হেব বা যেুd জয় পােব। িকn কমর্কা ীেদর িকছু pথা পdিত চেল েগেছ পুরােন, আর িকছু েগেছ তেnt 
বতর্মােন eগেুলাi তােদর িনজs িkয়া পdিতেত দঁািড়েয় েগেছ। েবদাn ei পাঁচিট দশর্েনর মলূয্বান তttগিুল, েযগেুলা মানেবর আধয্ািtক 
সাধনার েkেt সাবর্জনীন ভােব pেযাজয্ েসগেুলােক eকt কের eকটা আলাদা দশর্েনর জn িদেলন। িকn েবদােnর িনজsতা হেc uপিনষদ, 
uপিনষদi হেc আসল েবদাn। 
 
 শ রাচাযর্েক বলা হয় ে  সম য়কারী। তঁার মত eত বড় সম য়কারী আচাযর্ ভারতবষর্ আজ পযর্n পায়িন। শ রাচাযর্ সাংখয্ 
েথেক সিৃ তttটা িনেলন, েকননা সিৃ তtt eত পির ার, যিুkযkু আর িবsতৃ  ভােব সাংেখয্র মত েকu িদেত পােরিন। েযাগ েথেক িতিন িনেলন 
সাধনার a গিুল। েবদােn িকভােব সাধনা কের uপেরর িদেক aৈdত jানানভূুিতর িদেক eেগােব তার পেুরাটাi িতিন িনেলন ei েযাগ েথেক। 
নয্ায় েথেক িনেলন িকভােব তুিম যিুk িদেয় eকটা তttেক pিতি ত করেব। ৈবশািষকেদর েথেক িতিন িকছু সkূ িজিনষ েবদােn িনেয় eেলন। 
আর কমর্কা ীেদর িতিন পির ার কের বেল িদেলন তুিম eখনo েবদাn o aৈdত jােনর জনয্ psত নয়, েসiজনয্ তুিম eখনo কাজ কের 
যাo। কমর্ না করেল কkণ কমর্মিুk হেব না। যখন শ রাচােযর্র পেথ আমরা কমর্েযাগেক gহণ করব তখন েদখেত পাব িতিন বলেছন – যখন 
িঠক িঠক কমর্েযাগ কের কমর্েক েছেড় েদেব তখন েতামার শািn eেস যােব, িকn aবsার পিরেpিkেত আবার যিদ কাজ করেত হয় তখন 
পনুরায় কেমর্র মেধয্ ঝঁািপেয় পড়েব। মলূ কথা কাজ করেছ িক কাজ করেছ না তােত তার িকছু আেস যায় না, কতটা aনাসk হেয় করেছ 
েসiটাi আসল। শ রাচাযর্ সব কটা দশর্নেক সম য় কের বতর্মান েবদােnর মূল দশর্নেক aধয্াt িপপাস ুমানেুষর জনয্ uপsাপন কের িদেলন।  
 
 রামকৃ  মঠ o িমশেনর আদশর্ হেc েবদাn। িকn সাংখয্ দশর্ন আর েযাগ দশর্ন ei দেুটা দশর্েনরi রামকৃ  িমশেনর ভাবধারােত 
eকটা িবরাট ভূিমকা আেছ। কারণ সিৃ তtt সাংখয্ ছাড়া হেব না, আর েযােগর aনশুীলন ছাড়া আধয্ািtক রােজয্ কখনi agসর হoয়া যােব 
না। sামীজী িনেজi ভাবী কােলর সাধকেদর জনয্ ei রাজেযােগর oপর aমূলয্ কাজ কের েগেছন। 
 
 বাংলায় a  করার সময় েয েযাগ িবেয়ােগর কথা বলা হয়, eiখােন েযাগ শbটাo েসi eকi ধাতু েথেক eেসেছ, যjু  ধাতু েথেক। 
যjু  ধাতুর মূল aথর্ হেc যkু করা, দেুটা িজিনষেক জেুড় েদoয়া। ei যjু  ধাতু েথেক িবিভn aথর্ হয়, a েত aথর্ হেc দেুটা বা তেতািধক 
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সংখয্ােক জেুড় েদoয়া। যখন কমর্েযাগ বেল তখন িনেজর মনষুয্েtর সে  aপেরর মনষুয্tেক eক কের েদoয়া। যখন আমরা বিল গরীেবর 
জনয্ িকছু কর, গরীেবর জনয্ দঃুখ pকাশ কর, তখন আমরা কমর্েযােগরi কথা বলিছ। যখন ভিk েযােগর কথা বলিছ তখন আমরা িনেজেক 
ঈ েরর সে  eকটা সmকর্  িনেয় যkু করার কথা বিল। যখন jানেযােগর কথা বলিছ তখন kdু  আিমেক বা জীবাtােক পরমাtার, 
পরbেhর সােথ eক করার কথাi বলিছ। যখন রাজেযােগ আসিছ তখন আমরা ei pকৃিতর দাসt েথেক মkু হেয় আমার েসi pকৃত sভাব 
শdু ৈচতেনয্র সােথ বা পরুেুষর sরেূপ pিতি ত হoয়ার কথাi বলিছ। সব পথi eকi কথা বলেছ তেব িভn িভn ভােব o আকাের বলেছ। 
েযােগর eকমাt লkয্ – আমার pকৃত েয sরপূ েসi sরেূপর সােথ িনেজেক aিভn েদখা, জগেত যা িকছু আেছ, সব িকছু েথেক িনেজেক আলাদা 
কের িনেজর s-sরেূপ pিতি ত হoয়া। eখন আমরা ei শরীর, মন, aহ ােরর সে  যkু হেয় রেয়িছ, িকn ei শরীর, মন o aহ ােরর 
েথেক িনেজেদর আলাদা কের যখন েসi uc aবsায় চেল যাi তখন আমরা আমােদর েসi uc সttার সােথ eক হেয় যাi। eটাi হেc 
রাজেযােগর eকমাt লkয্।  
 
 েযােগর uপকরণ গিুল আমরা uপিনষেদo পাi, uপিনষেদ আেছ মােন eগিুল েবেদi িছল। মহাভারেতo aেনক েযােগর কথা 
পাoয়া যায়, পুরােনo েযােগর সmেn aেনক কথা পাoয়া যায়। মহষ  পত িলেক আমরা েযােগর মূল pবkা বিল। পত িল িছেলন িবরাট 
jানী eবং uc আধয্ািtক পরুষু। ঈশামসুার জn েনoয়ার িতনশ বছর আেগ আজেকর ei েযাগ শাst eকটা সসুংবd দশর্েনর uপর দঁািড়েয় 
িগেয়িছল। েযাগ দশর্েনর কােছ ী ানরা েনহাতi িশশ।ু েযাগ দশর্নেক eকটা পুেরাপিুর ছেকর মেধয্ দঁাড় করােত িগেয় পত িল eকিটo িনেজর 
কথা েকাথাo বেলনিন। েযােগর uপাদান গিুল িবিভn শােstর মেধয্ ছিড়েয় িছিটেয় িছল, িতিন শধু ু েসগিুলেক সংgহ কের সtূাকাের uপsাপন 
করেলন। সেূtর ৈবিশ য্ হেc, eকটা গভীর তttেক কেয়কিট শেbর মেধয্ বেল েদoয়া হয়। eiটাi পেরর িদেক গরু ু েথেক িশষয্ পরmরায় 
চলেত থােক। 
 
 আেগকার িদেন গরুরু কােছ যখন েকান িশষয্ jানাজর্ েনর জনয্ েযত, গরু ুaেনক বছর ধের িবিভn কােজর মধয্ িদেয় িশেষয্র 
মনেক পিরশdু কের িনেতন। েকননা যতkণ মেনর শিুdকরণ না হেc ততkণ আধয্ািtক uc তেttর েকান ধারণাi েস করেত পারেব না। 
তাi িশষয্, েস েয বয়েসরi েহাক না েকন, pথেমi গরু ুবলেতন ‘আ েম থাকেত eেসছ, খবু ভােলা, থােকা’। িশষয্ হয়েতা জানেত চাiেছ তােক 
িক করেত হেব। pথেমi গরু ুতােক গর ুচড়ােত পািঠেয় িদেতন। তারপর েবশ কেয়ক বছর যখন গর ুচড়াল, গররু সংখয্া েবেড় েগেছ, তখন 
বলেতন ‘িঠক আেছ eখন আ েম েরাজ ঝঁাটা দাo’। eখন আ েম ঝঁাটা িদেc, জ ল েথেক কাঠ েকেট িনেয় আসেছ। ei কাজ গিুলo যখন 
েবশ কেয়ক বছর ধের করার পর eবার তােক ঘেরর েভতের pেবেশর aিধকার িদেয় বলেলন ‘আcা িঠক আেছ, oখােন গরুমুাতা আেছন, 
তঁার কােজ সাহাযয্ কেরা িগেয়’। eiভােব যখন দশ বােরা বছর হেয় েগেছ তখন মােঝ সােঝ দ ুচারেট কথা বলেত শরু ুকরেলন। সেnয্ েবলায় 
বেস আেছন, েকান কাজকমর্ েনi, aথবা খাoয়া দাoয়ার পর গরু ুশেুয় আেছন, িশষয্রা গরুরু পদেসবা করেছ, তখন গরু ুশেুয় শেুয়i ei 
কািহনী, েসi কািহনী েশানােতন। ei ভােব গরু ুিশষয্েদর মন বিুdেক পির ার করেতন। eবাের মন যখন aেনকটা পির ার হেয় েগল, তখন 
গরু ুeকটু eকটু কের খুব েছা  কের তtt কথা িদেত শরু ুকরেলন। eiভােব মন যখন আেরা শdু হেয় েগল তখন গরু ুিশষয্েক eকটা সtূ, িকংবা 
দেুটা সtূ বলেতন। 
 
 মনsুিতেতৃ  eকটা ে ােক আেছ েযখােন মন ুবলেছন ‘bাhণ িনেজর িবদয্া কাuেক না িশিখেয় মের যাক তাo ভােলা, িকn aপােt 
েযন ei িবদয্া দান না কেরন’। aথর্া� মন ুপির ার বেল িদেcন aপােt কkণ েতামার িবদয্া দান করেব না। না িশিখেয় মের যাoয়ার কথা 
েকন বলেছন? মােন তুিম কাuেক না েশখােল তুিম েকান িশষয্ পােব না, িশষয্ না েপেল দিkণা পােব না, দিkণা না েপেল িক হেব? েস না েখেয় 
মরেব। েসiজনয্ bাhণরা সহেজ কাuেক িবদয্া দান করেত চাiেতন না। আেগকার িদেন িশষয্েক কতভােব যাচাi কের, পরীkা কের bাhণরা 
িনেজেদর িশষয্ করেতন।  
 

বতর্মান যেুগ িবিভn িব িবদয্ালেয় শােstর uপের িডgী েকাসর্ ৈতরী কের aেনকেকi শাst পড়ান হেc। eখন eটা ভােলা না 
খারাপ? eটা িনভর্ র করেব ছােtর মানিসক গঠণ o তার দিৃ ভি র uপর, েস ei িবদয্াটা িকভােব িবচার করেছ আর কােজ লাগােc। সবর্ti 
েদখা যায় যখন সাধারণ মানেুষর মেধয্ uc jােনর pসার হেত শরু ুকের তখন সংখয্ার িদক িদেয় jােনর aেনক pসার হেc িঠকi িকn 
িশkার গণুগত মান aেনক িনmমখুী হেয় যায়। যখন িনিদর্  েযাগয্তা সmn কেয়কজনেক েবেছ েনoয়া হয় তখন গরুরু শিkটা eকটা 
জায়গােতi সীমাবd থাকার ফেল শিkর aপচয়টা বn হেয় যায়, আর িশkার গণুগত মানটা aেনক েবেড় যায়। sেলু  যত সংখয্ক ছাt-
ছাtীরা পেড় কেলেজ তার তুলনায় িকছু কম পড়েত যায়। আবার কেলজ েথেক িব িবদয্ালেয়র ছাt-ছাtীর সংখয্া আেরা কেম যায়। আবার 
যখন িপeiচিড করেত যােব তখন িশkক আর ছাt-ছাtীর aনপুাত eক eক হেয় যায়।   

 
 ei কারেণi আেগকার িদেনর গরুরুা েবেছ েবেছ িশষয্ করেতেন আর দশর্েনর তttগিুলেক সtূাকাের বয্বহার করা হত, যােত কের 
eকিদেক িশেষয্র বিুdর চচর্ া হত েযমন, আর aনয্ িদেক aেযাগয্ েলােকর হােত চেল যাoয়ার সmবনা কম হoয়ােত eর ভাব o তttগিুল িবকৃত 
হেত পারত না। 
 
 রাজেযােগ আমরা চারিট aধয্ায় পাi – (1) সমািধ-পাদ, (2) সাধন-পাদ, (3) িবভূিত-পাদ eবং (4) ৈকবলয্-পাদ। যােদর 
েযােগর uপর আgহ আেছ, তােদর জনয্ eকটা কথাi বার বার বলেত হয়, তাহেলা তারা aবশয্i sামীজীর রাজেযাগ বiটা পড়েবন। েসখােন 
দেুটা ভাগ আেছ, pথম ভােগ আেছ ‘সরল রাজেযাগ’, eিট eকিট aতয্n গরুtুপূণর্ pবn, িবjান সmত ধমর্টা িঠক িক, েসটােক জানেত হেল 
aবশয্i sামীজীর ‘সরল রাজেযাগ’ ei aধয্ায়টা পড়া দরকার, ei aধয্ায়টােক পেড় িনেল পেরর িদেক মলূ রাজেযাগ পড়বার সময় aেনক 
সহজ লাগেব। sামীজীর রাজেযাগ েবশ কেয়কবার পড়েত হেব, aধয্য়েণর সােথ সােথ সাধনা করেত থাকেল aেথর্র aনধুাবন হেয় যায়।  
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 রাজেযাগ হেc পেুরাপিুর মনেক িনেয়, আমােদর ei sলশরীরেকূ  িনেয় খুব সামানয্i বেলেছ, েযটা না বলার মতi। রাজেযাগ 
েথেকi eর eকটা শাখা েবিরেয়েছ, যােক বলা হয় হঠেযাগ। হঠেযাগ আবার পেুরাটাi ei sলশরীরেকূ  িনেয় বেল। হঠেযােগর সবেচেয় েযটা 
েগালমাল, তা হল, রাজেযাগ েযখােন eকটা িক দেুটা সেূt েকান eকটা িজিনষেক েছেড় িদেয়েছ, হঠেযাগ ঐটােক ধের তার সব িকছুেক েঢেল 
িদেয়েছ। রাজেযােগ pাণায়াম, আসেনর কথা eকটা সেূt বেল িদেয়েছ, িকn ei দেুটােক িনেয়i হঠেযাগ eকটা িবরাট িবjান বািনেয় িদেয়েছ। 
আর যা িকছুi হঠেযাগ করকু না েকন, eরা মেনর uপর েকান রকেমর েজারi েদয় না। oেদর মত হেc, যতkণ েতামার শরীরেক িনয়ntেণ না 
আনছ, ততিদন েতামার মনটা িনয়ntেণ আসেব না। হঠেযােগর সােথ রাজেযােগর িবরাট পাথর্কয্ তা হেc হঠেযাগ আেtাপলিbর বয্াপাের েকান 
গরুtুi েদয়না। ei সব কারেণ হঠেযাগেক িহn ুধেমর্ pকৃত দশর্ন বেল sীকার করা হয় না। িকn যােদর আসনািদ pাণায়াম সmেn জানার খুব 
আgহ আেছ তারা হঠেযােগর িবখয্াত বi ‘হঠেযাগpদীিপকা’ েদখেত পােরন। িকn রাজেযােগর মলূ uেdেশয্র েkেt ei বi eর েকান মূলয্i 
েনi।  
 
 p  আসেত পাের ei েযাগেক েকন রাজেযাগ বলা হয়। সব েযােগর মেধয্ ে  বেল ei েযাগেক রাজেযাগ বলা হয় না। েকননা েয 
েয পেথi আেছন েস েসi পথেকi ে  মেন করেবন। eকটা নামকরণ করেত হয়, তাi eনারা ei নামটা িনেয় িনেয়েছন। তেব িক, রাজেযাগ 
হেc ধেমর্র েয িবjােনর িদক আর ধেমর্র চম�কারীেtর িদকটােক eখােন eেকবাের যিুkর uপের দঁাড় করান হেয়েছ। আপিন আপনার 
আেtাপলিbর িদেক েয পথ িদেয় হঁাটেবন েসi পথটােক বলা হেc রাজপথ। রাজপথ িদেয় সবাi েচাখ বn কের চলেত পােরন, eখােন খানাখn 
আেছ, oখােন বাঁক আেছ eসব েকান িকছু ভাবেত হেব না। যিদ সিতয্কােরর আধয্ািtকতােক aজর্ ন করেত েকu চান তাহেল তােক ei 
রাজপথ িদেয়i হঁাটেত হেব। ei জনয্ eর নাম হেয় েগল রাজেযাগ। pথম িদেক eর আসল নাম িছল পত িল েযাগসূt। পেরর িদেক রাজেযাগ 
নামটা েকানভােব eেস েগেছ।  বতর্মােন sামীজী ei রাজেযাগ শbটােক েবিশ pচিলত কের িদেলন। তেব pথম েক eবং কেব েথেক ei 
রাজেযাগ কথাটা চাল ুকেরেছন আমােদর জানা েনi।  
 
 রাজেযােগর দ ু িতনেট খবু গরুtুপূণর্ িজিনষেক আেগ েবাঝা দরকার, eগেুলা িঠক মত না বঝুেত পারেল েযাগদশর্নেক েবাঝা যােব না। 
সবার আেগ েযােগ iিndয় আর iিndেয়র যnt বা েগালক বলেত কােক েবাঝােc আর eেদর মেধয্ িক সmকর্  েসi বয্াপাের পির ার হoয়া 
দরকার। আমােদর ei শরীর আেছ, eর মেধয্ iিndয় বলেত আমরা সাধারণ ভােব েচাখ, কান, নাক, িজhা o tক ei পাঁচিটেক। িকn েকu 
হয়েতা কথা বলেছ আিম তার িদেক তািকেয় আিছ, তার কথা শনুিছ, তার েঠাঁট নড়েছ েদখিছ, িকn তার কথা গেুলা আমার কােন যােc না। 
eiটা েকন হেc? আিম েচাখটা খেুলi েরেখিছ, দিৃ টাo বkার িদেক আেছ, িকn মেনর সে  েচােখর েযাগ হেc না বেল তার েকান কথাi আিম 
শনুেত পািc না। েচােখর সামেন িজিনষটা পেড় আেছ আমরা েদখেত পািc না। eখন েচােখর মেধয্ ঐ িজিনষটা িক েকান ছিব পাঠােc না? 
েচােখর বদেল যিদ কয্ােমরা থাকত, কয্ােমরাটা যিদ িkক করত তাহেল কয্ােমরােত ছিবটা uঠতi। কয্ােমরার মত েচাখo কখনi ভুল কের 
না, েচােখ িসg নাল যােবi, িকn েচাখ হাজারবার ভুল কের বেস। শালর্ক েহামেসর কািহনীেত eকটা িবখয্াত uিk আেছ – you are 
looking but you are not seeing. যােদর পযর্েবkণ শিk খুব েবিশ থােক তােদর নজের সব সময়েতi সাধারণ মানেুষর েথেক 
aেনক িকছু েবিশ ধরা পেড়। িবখয্াত যাদকুর ভুিদিন eকবার যিদ িকছু েদেখ িনেতন, তাহেল পের িতিন ঐ িজিনষটার সব িঠক িঠক বণর্না 
কের িদেত পারেতন। eকটা েদাকােন pচুর নানান ধরেণর িজিনষ রাখা আেছ, eকটা সাধারণ েলাকেক যিদ শধু ুeক নজর িদেয় েদাকানটােক 
েদখার পর েচাখ বn কের িদেয় তােক যিদ িজেjস করা হয় তখন েস েদাকােনর দশটার েবিশ িজিনেষর নাম করেত পারেব না। িকn ভুিদিন 
পিঁচশটা িজিনেষর বণর্না কের িদেতন। oনার আট বছেরর েছেল pায় প াশটা বেল িদেত পারত। ei কারেণ মন আর েচােখর সংযিুkকরেণর 
uপর সব েথেক pাধানয্ েদoয়া হয়। 
 
 িতনেট িজিনষেক মেন রাখেত হেব – মন, েচাখ আর েচােখর দিৃ টা মিsে র েযখােন পড়েব েসi sায়ুেকnd (mind, eye and 
vision centre)। েচােখর ঐ sায়ু-েকndিট যিদ না কাজ কের তাহেল যতi েচাখ েখালা থাkক না েকন আমােদর নজের িকছুi আসেব 
না। রাজেযােগ ei sলূ  েচাখ যntিটর েকান ভূিমকাi েনi, eখােন ei sায়ু-েকndিটi (vision centre) হেc pধাণ। েচাখ, কান, নাক iতয্ািদেক 
েযােগর ভাষায় বলা হয় করণ বা েগালক, aথর্া� েয িজিনষটার সাহােযয্ ei জগ�টােক জানা যায়। ei sলূ  েচাখটা হেc ঐ sায়ুেকেndরi 
সmpসািরত যnt মাt। তাহেল েয an, েবাবা বা কালা তার িক eকটা iিndয় কেম যােব? তাi যিদ হয় তাহেল েযােগর দশর্ন সmণর্ূ  িমথয্া হেয় 
যােব। েযাগ চিbশ তেttর কথাi বলেছ, যা িকছু আেছ সব ei চিbশ তেttর মেধয্i আেছ। ei েচাখ কান iতয্ািদ যnt গেুলা হেc মাt ঐ 
sায়ুেকেndর সmpসািরত aংশ মাt। pেতয্ক pাণীর েkেti চিbশ তtt থাকেত হেব। ei েচােখ যখন েটিলেsাপ লািগেয় িদিc তখন েসটাi 
আবার ei েচােখরi সmpসািরত যnt হেয় েগল। আবার েসi েটিলেsাপেক সmpসািরত করা হেc uপgেহ। েটিলেsাপটােক েযমন আমােদর 
iিndয় নয়, েতমিন sলূ  েচাখ, কানািদেকo iিndয় বলা যায় না। আমােদর আসল iিndয় হেc মিsে , e যিদ খারাপ হেয় যায় তখন েটিলেsাপ, 
মাiেkােsাপ বয্বহার কেরo েকান কাজ হেব না। কারণ ei সmpসািরত যেntর সােথ আর মিsে র sায়ু েকেnd েকান েযাগ আর হেব না। ei 
সংেযাগটাi হেc সব েথেক গরুtু। eiটাi হেc iিndয় আর করেণর মেধয্ পাথর্কয্। রাজেযাগ বলেব তুিম েতামার মিsে র ঐ sায়ু েকndগিুলেক 
আেগ িঠক কর তখন করণ sাভািবক ভােবi কাজ করেব। েযাগ দশর্েনর ei জিটল িজিনষটােকi আমােদর ভােলা কের বঝুেত হেব। 
 
 চিbশিট েয তtt আেছ তার মেধয্ সূk iিndয়i হেc সবর্েশষ তtt, ei iিndেয়র মাধয্েমi আমরা জগেতর যা িকছু জানিছ, েদখিছ, 
aিভjতা স য় করিছ। আমােদর iিndয় গিুল যিদ iেc কের েস েয েকান যntেক তার দরকাের কােজ লাগােত পাের। eমন িক eরা iেc 
করেল েকান যnt ছাড়াi কাজ করেত পাের। েকান কারেণ যিদ iিndয়গিুল বেল আমার ei করেণর েকান দরকার েনi, তখন েস sলূ  যnt 
বয্িতেরেকi জগেতর েয েকান ধরেণর jান আহরণ করেত সkম হেব। েযাগীেদর েkেt e ধরেণর িজিনষ সিতয্ সিতয্i হেয় থােক। তঁারা 
iিndয় আর করণেক পির ার ভােব আলাদা কের েদেখন। যখন ei দেুটােক আলাদা কের েদবার kমতা aজর্ ন করেত পারেব তখন ei দেুটার 
আর েকান সংেযাগ থাকেব না। eখন আমরা ei েচাখ, কান, নাক িদেয় সব jান আহরণ করিছ, িকn ei দেুটােক যখন আলাদা কের েদব 
তখন ei েচাখ, কান, নাক ছাড়াi আমরা iেc করেল েয েকান jান লাভ করেত পারব। রাজেযাগেক িঠক িঠক বঝুেত েগেল আমােদর ei 
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দেুটা িজিনষেক পির ার কের আেগ বেুঝ েনoয়া দরকার। iিndয়েক আমরা ভাষায় েবাঝাবার জনয্ বিল eটা মিsে র sায়ুেকnd, িকn eটা 
pচ  সkূ িজিনষ। মানষু যখন মারা যায় তখন ei iিndয়গিুলo তার সে  যায়। eটা যিদ মিsে রi eকটা sলূ  েকnd হত তাহেল কখনi 
মের যাoয়ার পর সে  েযেত পারত না। মিs  হেc sলূ  শরীেররi eকিট a , আর iিndয় হেc সkূ, মিsে র সােথo eর েকান সmকর্ i 
েনi। মিs  হেc মেনরi eকটা যnt িবেশষ। Brain centre আমরা বিল েবাঝাবার জনয্, িকn ei দেুটাi আলাদা। 
  

মন সব সময় তার কাজ কের যােc, আর মন কাজ কের মিsে র সাহােযয্, ei েচাখ েযমন দিৃ র দশর্েনিndয় যেntর কাজ কের। 
মিs  েথেক েবিশ গরুtু হেc দশর্নিndেয়র sায়ু েকnd, যত িদন না eকজেনর মিুk লাভ হেc ei দশর্েনিndেয়র sায়ু েকndিটর কখনi িবনাশ 
হেব না, eটা সব সময় থাকেব। আর ei েকndিট েয েকান িকছুেকi বয্বহার কের িনেজর কাজ চািলেয় িনেত পাের। ei বয্াপারটােক ভােলা 
েবাঝা যােব গাছপালােত o পশপুািখ বা কীট পতে র মেধয্। eেদর েয sায়ু েকndিট আেছ eখােন eরা eেকবাের aনয্ পdিতেত তােদর কাজ 
কের। pেতয্ক pাণীরi ei পাঁচিট iিndয় থাকেত হেব, আমরা েযমন করেণর সাহােযয্ কাজ কির পশ-ুপািখরা eেকবার aনয্ পdিতেত তােদর 
করণ গিুলেক বয্বহার কের। পশ-ুপািখেদর মেধয্ কাররু াণ শিk ভােলা, কাররু দিৃ  শিk ভােলা, কারণ তােদর iিndয় গিুল কেয়কটা িবেশষ 
করেণর মেধয্ েবিশ ভােব pকাশ কের। সব কিট iিndেয়র মেধয্ মানেুষর বয্বহার েবিশ হয় মেনর। eর ফেল মানেুষর মেনর kমতাটা সব 
েথেক েবিশ, েসiজনয্ মানষু ছাড়া aনয্ েয েকান pাণীর মিুkর সেুযাগo খবু কম। মিুk লােভর েkেt মেনর ভূিমকা হেc খবুi গরুtুপূণর্, 
eiজনয্ বেল মনi হেc সব িকছু। সব iিndেয়র মেধয্ মনi হেc pধাণ iিndয়।  
 
 রাজেযােগর আেরকিট খবু গরুtুপূণর্ িদক হেc মন যখন েকান কমর্ কের, ei eকi মন িচt, মনস, aহ ার o বিুd ei চার রকম 
ভােব কাজ কের। আেগকার িদেন দাশর্িনকরা aেনক সময় সাংেখয্র মহ� বা aহ ারেক বিুdর সে  eক কের েদখেতন। পরবিতর্  কােল তারা 
বিুdেক আলাদা কের িদেলন। মন কখন িকভােব কাজ কের eiটােক েবাঝার জনয্ eকটা uপমা িদেয় বঝুেল খুব সিুবধা হেব।  
 
 আপিন eকটা anকার রাsা িদেয় যােcন। আেলা আঁধািরেত েযেত েযেত হঠা� কের আপনার েচােখ eকটা িজিনষ পড়ল। 
iিndেয়র েচাখ যেntর মাধয্েম েসi বsটা আপনার মিsে  েয দশর্েনিndেয়র sায়ু েকnd রেয়েছ েসখােন েপৗঁছাল। iিndয় তােক আবার মেনর কােছ 
পািঠেয় িদল। eকটা িকছু েয েদখিছ েসটা িক িজিনষ, eiটােক sলূ  েচাখ o তার iিndয় বঝুেত পােরনা। iিndয় হেc শধু ুমাt বাহেকর ভূিমকা 
পালন কের।  ei দশটা iিndেয়র কাজi হেc যা িকছু েস gহণ করেব তারা েসটােক িচেtর কােছ পািঠেয় েদেব। িচt হেc আমােদর মেনর 
সমs িকছুর সংgহকারী – data collecting faculty of mind সংsেতৃ  বেল সংgহণািtকা।  
 
 িdতীয় হেc মনস। মেনর কাজ হেc স lািtকা o িবকlািtকা। েয িজিনষটা মেনর কােছ আসেছ েসটােকi মন aনসুnান 
করেত থাকেব – ei িজিনষটা িক হেত পাের? aথর্া� মন ei িজিনষটার সmেn িনি ত নয়। রােতর anকাের পেথ েযেত েযেত eকটা আেলা 
eেলা, মেনর কােছ তথয্ পাঠােনা হল, মন তখন aনসুnান করেত থাকেব, eটা মানষু না aনয্ িকছু, eটা েচার না পিুলশ, eটা বnু না শt। 
eiটাi হেc মেনর পরীkণ-িনরীkণ কাযর্ বা স l-িবকl।  
 
 eরপর আসেছ বিুd। বিুd বেল িদেc িক করেত হেব – determinative faculty of mind – িন য়ািtকা, িনি ত 
কের েদয়। anকাের েয িজিনষিটেক েদখা হেলা eখন েয িনি ত কের বেল িদেc েয eটা মানষু, েসi হেc বিুd। েতামােক eটা করেত হেব, 
তুিম eটা করেত েযo না, eiভােব িনি ত কের বিুd সবর্দা বেল িদেc। সাধারণ মানষু আর aসাধারণ মানেুষর মেধয্ পাথর্কয্ কের েদয় ei 
বিুd। সাধারণ মানষু সবর্দা মেনর িdতীয় aবsােতi েথেক যায়, সব সময় েদাদলুয্মান, করব িক করব না। বিুd যিদo বা বেল েদয় তুিম 
eটা করেব, তবoু েস েসিট করেত িdধাgs কের। যারা aসাধারণ বয্ািkt সmn মানষু তারা সব সময় বিুdেকi আ য় কের চেলন। আর 
সাধারণ মানষুরা মন েথেক েবেরােতi পাের না, করব িক করব না, আcা েদখিছ িক করা যায়, আcা aনয্ েকান পথ আেছ িকনা ভাবিছ, ei 
ভাবনাগিুলi eেদর মেনর মেধয্ ঘরুপাক েখেত থােক।  
 
 সব েশেষ আসেছ aহ ার, aহm । তথয্ সংgহ হেয় েগল, aনসুnান হেয় েগল, তারপর িনি ত হoয়া েগল। eবাের আসেছ েয 
িজিনষটােক জানা হল, eর সে  আমার িক সmকর্ । anকাের যােক েদখলাম, েদেখ েভেবিছলাম েস পরুষু না নারী, পিুলশ না েচার। বিুd বেল 
িদল ঐ েলাকিট eকজন পরুষু। aহ ার eবার বেল িদেc আমার সে  eর িক সmকর্  – o আমার বnু না শt। ei aহ ারেক বেল 
aিভমানািtকা। েদেখi বলেছ – আের ভাi eকা anকাের েযেত ভয় করিছল, ভািগয্স েতামার সােথ েদখা হেয় েগল। যখনi মন েকান কাজ 
কের তখন মন ei চারেট aবsার েয েকান eকটা aবsােতi কাজ কের।  
 
 ei aহ ারi আবার সমs িকছুর aশািnর মলূ। ei aহ ার েথেকi জn েনয় রাগ আর েdষ। আমরা েকান িজিনষেক সব সময় 
েপেত চাiিছ আর িকছু িকছু িজিনেষর েথেক সব সময় দেূর থাকেত চাiিছ। রাগ হেc েকান িজিনেষর pিত আমার আকষর্ণ আর েdষ হেc 
িকছু িকছু িজিনষেক আিম েপেত চাiিছনা। যােক েবিশ ভােলাবািস তােক েদখেলi আনn হেব। আবার িকছু েলাক আেছ যােদর পছn কির না, 
তােদরেক েদখেলi আমার িবরিk আসেব। যখনi েদখেবা ঐিদক েথেক পছেnর েলাক আসেছ আর aনয্ িদক েথেক aপছেnর েলাক আসেছ, 
তখন sাভািবক ভােব পছেnর েলােকর িদেক ঘেুর যােব। েযi মহুুেতর্  েস ঘেুর েগল তখনi pকৃিত তােক eকটা বnেন েফেল িদল।  
 
 আমরা বাংলায় েযটা বিল – িক, েতামার খবু aহ ার হেয়েছ তাi না। eখােন িকn ei aহ ােরর কথা বলা হেc না। eখােন 
aহ ার হেc িনেজেক েকান িকছুর সে  সmকর্  ৈতরী করা। aবশয্ বাংলায় েয aহ ারটা বলা হয় eিটo aহ ােররi পিরণত রপূ। েকান 
িজিনেষর pিত মায়া, মমতা eত েবিশ হেয় েগেছ, যার ফলsরপূ সব সময় ঐগেুলােক িনেয়i বয্s থাকেব। যার pচুর টাকা পয়সা হেয় েগেছ 
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তার ধেনর aহ ার হয়, মােন েস িনেজর সtােক aথর্-সmেদর সে  eক কের েফেল ধরােক সরা jান করেছ। ঠাkেরর গl আেছ – eকটা 
বয্াঙ েকান ভােব eকটা টাকা েপেয় িগেয়িছল। eখন eকটা হািত বয্ােঙর গতর্ টােক িডিঙেয় যােc েদেখ েস হািতেক লািথ েদিখেয় বলেছ ‘েতার 
eত দঃুসাহস আমার বািড়েক িডিঙেয় যাoয়া হেc’। ei aহ ােরর সে  রাজেযােগর েয aহ ােরর কথা বলা হয় তার eকটা েযাগ আেছ।  
 
 আেগi বলা হেয়েছ েয pকৃিত হেc জড়, তার িনজs েকান ৈচতনয্ বা আেলা েনi। পরুষু যখন pকৃিতর কােছ eেস যায় তখন 
pকৃিতেত পরুেুষর ৈচতেনয্র আেলা pিতফিলত হেয় pকৃিতেক ৈচতনয্ বেল মেন হয়। িসেনমা হেল েয িবরাট পদর্া লাগােনা থােক, eখন পদর্ার িক 
েকান িনজs আেলা আেছ? পদর্া হেc সmনর্ূ  জড় বs। িকn যখনi েpােজkরটা চাল ুহল তখনi পদর্াটা আেলাময় হেয় েগল। pকৃিতo িঠক ei 
িসেনমার পদর্ার মত। pকৃিতর িকছু েনi, হঠা� পরুেুষর আেলাটা eেস পড়ল, েযমিন পুরেুষর আেলা eেস পড়ল pকৃিত ঝকমক কের চনমিনেয় 
uঠল। পদর্া পদর্াi আেছ, তার িনজs েকান আেলা েনi।  
 
  হাজার হাজার, েকািট েকািট জn ধের ei pকৃিতেকi মানষু সতয্ বেল বd ধারণা কের আেছ। কলকাতার eকটা েছেল gােমর 
েkেতর পাশ িদেয় আসার সময় েদখেছ েkেতর মাঝখােন ফুলকিপ, েবগনু, টেমেটা ফেল রেয়েছ। েছেলিট েচঁিচেয় বলেছ ‘মা, দয্ােখা দয্ােখা 
gােমর েদেশ সbী গেুলা মােঠ হয়’! েছেলিট eতিদন ধের েভেব েরেখেছ পাকর্  sীেটর বাজাের েদাকােনর েশা-েকেসর মেধয্i সbীগেুলা জnায়। 
ei pথম েস মােঠ সbী েদখেছ। eকবার রাজsােন বােরা বছর বিৃ  হয়িন। বােরা বছর পর েযিদন pথম বিৃ  শরু ুহেয়েছ, েসi সময় েয বাcা 
গেুলার বয়স দশ eগােরা, আকাশ েথেক জল পড়েছ েদেখ িচ�কার কের পািলেয় ঘেরর েভতের ঢুেক েগেছ। বাcাগেুলা eত িদন জানত জল 
kেয়ার গভীের থােক। বাcােদর মত মানষুo pকৃিত েয eকটা জড় eটা ভাবেত psত নয়। েবদাn বলেব পরুষু, িযিন আtা, িতিনi eiগেুলা 
কlনা করেত থােকন। কlনাটা েকাথায় pিতফিলত হয়, pকৃিতরূপ ঐ িসেনমার পদর্ােত িগেয় পেড়। pকৃিতটা িক? বলেছ pকৃিতo কিlত। 
তাহেল eগেুলা যা হেc ei সমs িক? েবদাn বলেছ ei সবi হেc কlনা।  িকেসর কlনা? েpােজkর েথেক যখন আেলা আেস, েসটােতা 
িরেলর মধয্ িদেয় আসেছ, তখন িরেলর মেধয্ েয ছিবটা আেছ েসi ছিবেক আেলা পদর্ার মেধয্ pিতফিলত করেছ। িসেনমােত েয ছিব েদখিছ, তা 
েতা আেলা ছাড়া আর িকছুi নয়। আtার আেলাটা eকটা জায়গায় িগেয় বাধা পােc। বাধাটা িক? eটা হেc মন। েকাথায় িগেয় আtার 
আেলাটা পেড়? ei বিহজর্ গেত। তাহেল দঁাড়াল, আসেল িকছুi েনi। পদর্া বেল িকছুi েনi, মন বেল িকছুi েনi। তুিমi িনেজi িনেজেক সবটার 
মেধয্ িনেkপ করছ। তাহেল ei েয সবাiেক েদখিছ আলাদা আলাদা, eগিুল িক? িকছুi নয় eগিুল, সব মেনর কlনা। সাংখয্ আর েবদােn 
eiটাi হেc মলূ পাথর্কয্। রাজেযাগ বলেব – পরুেুষর আেলা pকৃিতর মেধয্ পড়েছ, pকৃিত নাচ কের কের তার েখলা েদখােত শরু ুকের। 
eiটােকi আেরা পির ার কের েবাঝার জনয্ আমরা eখন রাজেযােগর মূল দশর্েনর মেধয্ pেবশ করব।  
 
 মেন করনু eখােন যদ ুবাব ুআেছন, েবদােnর মত রাজেযাগ বলেব না েয eখােন যদ ুবাব ুেনi, eটা েতামার কlনা, রাজেযাগ eটাo 
বলেব না যদ ুবাব ুeখােন আেছন।  সূেযর্র আেলা eেস যদ ুবাবরু uপর পড়েছ, তার কাছ েথেক সেুযর্র আেলা pিতফিলত হেয় আমার েচােখ 
eেস পড়েছ। েচাখ েসi আেলার সে ত পািঠেয় িদল iিndেয়র কােছ। iিndয় েসটােক আবার মেনর কােছ পািঠেয় িদল। েযেহতু মেনর u�পিt 
হেc pকৃিত েথেক, pকৃিত িনেজ জড়, তাi মনo হেc জড়। েযেহতু pকৃিত েথেক জn তাi oর িনজs েকান বিুd েনi। িঠক eiভােব বিুdo 
হেc জড়। ভারতীয় আধয্াt-িবjােনর সােথ পা াতয্ আধয্াt-িবjােনর eiিটi হেc pধান পাথর্কয্। পা াতয্ দশর্ন যখন ৈচতেনয্েক 
বয্াখয্া করেত যায় তখন তারা মনেকo ৈচতনয্ বেল, িকn ভারতীয় দশর্েন মন হেc পেুরাপুির জড় eবং pকৃিতর anগর্ত। মন o বিুd 
পরুেুষর সব েথেক কােছ aবsান কের বেল ei দিুটেক েবিশ ৈচতনয্ময় মেন হয়।  
 
 েবদােnর মেত  মন ei চারিট pিkয়ার মাধয্েম েস তার িবষয়েক িনেয় পুরেুষর কােছ uপsাপন করার জনয্ হািজর হয়। eখােন 
আবার েযাগ দশর্েন তফা� হেয় যায়। েযাগদশর্েন বলেছ করেণর মাধয্েম iিndেয়র কােছ তথয্ আসেছ। iিndয় eগেুলা সংgহ কের মেনর কােছ 
পািঠেয় িদল। Processor যেntর মত মন ei তথয্গিুলেক pেসস কের বািড়েত েযমন কতর্ া আেছন, িগnী eেস বলল ‘বাজার েথেক মাছ 
আনেত হেব’। কতর্ া ‘হঁু’ কের aনেুমাদন করেলন। েকন করেলন? কারণ কতর্ া িগnীর সে  eক কের েরেখেছ িনেজেক, িগnী আবার তার 
বাcাগেুলার সােথ িনেজেক eক কের েরেখেছ। বাcাগেুলা আবার তােদর িkেদর সােথ eক হেয় আেছ। eখন বাজার েথেক মাছ আনেত হেব। 
কতর্ ােক হয়েতা েযেত হেব না, আরা কতর্ া যিদ রাজা হন তাহেল েতা যাoয়ার েকান p i হয় না। মntী েসনাপিত সবাi eেস রাজার হেয় কাজ 
কের েদেব। সাংখয্ দশর্েনর মেত েয েকান কমর্ eiভােবi হেয় থােক। সমs িকছুi িকn জেড়র মধয্ িদেয়i হেc, িকn সবার েশেষ িগেয় হািজর 
হেc ৈচতেনয্র কােছ। েকাথাo ৈচতনয্েক রাখেতi হেব, ৈচতনয্ যিদ না থােক তাহেল pকৃিতর েকান কাযর্i হেব না।  DR.R
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সমািধ-পাদ 
 
  পত িল েযাগসেূtর বয্াসভাষয্ আর েভাজবিৃt নােম দিুট িবখয্াত ভাষয্ পাoয়া যায়। বিৃtেত সেূtর শধু ুমাtা বয্াখয্া কেরi েছেড় 
েদoয়া হয় িকn ভাষয্ েকান সtূেক িবsািরত ভােব বয্াখয্ার মাধয্েম eকটা দশর্নেক pিতি ত কর েদেব। শ রাচাযর্ যা িকছু িলেখেছন েসগিুল 
সবi ভাষয্াকাের িলেখেছন। ভাষয্েক pথম েথেকi সবার uঁচুেত রাখা হয়। েকu যিদ েকান িকছুর ভাষয্ রচনা করেত চায় তাহেল তােক 
আগােগাড়া eকটা দশর্েনর ভাব েক বজায় েরেখ িলখেত হেব eবং eকটা িবেশষ uেdশয্ থাকেত হেব। কা হেc শধু ুসেূtর aথর্টােক সহজ 
কের বেল যাoয়া। েযমন গীতার uপর ধর sামীর খুব িবখয্াত কা আেছ। ধর কােত গীতা খবু সহজ কের aথর্ করা হেয়েছ।  কার 
uপের হেc বিৃt। বিৃtেত আেরকটু েবিশ বয্াখয্া করা হয়।  
 
 sামীজী যখন রাজেযাগ িলেখিছেলন তখন িতিন বয্াসভাষয্টা পানিন, েভাজবিৃtটাi িতিন েপেয়িছেলন। তাi sামীজীর রাজেযােগর 
বiিট েভাজবিৃtেক aবলmন কেরi েলখা। যিদo sামীজী েভাজবিৃtর uপর িভিt কের িলেখেছন িকn eটা পেুরাটাi িতিন তঁার িনজs 
িচnাধারা িনেয়i eকটা sতnt েযাগশাst সিৃ  কেরেছন। বতর্মান যেুগ sামীজীর রাজেযাগেকi েযাগদশর্েনর সব েথেক িনভর্ রেযাগয্ শাst বেল গণয্ 
করা হয়। sামীজীর রিচত রাজেযােগর গরুtু বয্াসভাষয্ বা েভাজবিৃtেক aিতkম কের েগেছ কারণ িতিন রাজেযাগেক aেনক যেুগাপেযািগ 
কের িলেখেছন আর aেনক apেয়াজনীয় িজিনষেক বাদ িদেয় েবিরেয় েগেছন।  
 

পত িলর েযাগসেূtর pথম সtূ হেc –aথ েযাগানশুাসনm । eর aথর্ হেc আমরা eখন েযাগ দশর্েনর কথা বলা শরু ুকরিছ। 
রাজেযােগর eটাi হেc pথম সtূ। সূt-ধম য় শােst pথেমi বেল েদয় িক িবষেয় বলেত যাoয়া হেc। eখােন বলেছ – aথ েযাগ aনশুাসনm , 
আমরা eখন েযােগর কথা বলিছ। bhসেূto pথেমi বলেছ ‘aথােতা bh িজjাসা’- মােন, আমরা bh িনেয় আেলাচনা শরু ুকরিছ। 
 
 েযােগর িdতীয় সtূ হেc – েযাগি tবিৃtিনেরাধঃ। েযাগ হেc িচtবিৃtর িনেরাধ। িচt িক আমরা আেলাচনা করলাম, বিৃtর 
আেলাচনা eখন করা হেব, িনেরাধ হেc আটেক েদoয়া। ei সেূtর সরল বাংলা হেc – িচtবিৃtর িনেরাধেকi েযাগ বলা হয়। 
 
 eiটাi হেc ভারতীয় শােstর eকটা aনয্তম ৈবিশ য্। pথেম বলেছ আমরা িক আেলাচনা করেত যািc? েযাগ সmেn আেলাচনা 
করেত যািc। আিম েতামােক িক েশখােত যািc? pথেমi বেল েদoয়া হল আিম েতামােক িচtবিৃt িনেরাধ েশখােত যািc। eiখােনi েকu যিদ 
বেল েদয় – ei বয্াপাের আমার েকান আgহ েনi। তাহেল ei শাst তার জনয্ নয়। িকছু িকছু শােst আেরা পির ার কের বেল েদেব – ei বiটা 
কার জনয্। েসখােন তারা শতর্  িঠক কের িদেc পাঠেকর িক িক িজিনষ থাকেল তেবi েস ei শাst পাঠ করার েযাগয্ হেব। eেকi বলা হয় 
aিধকারী, ei শাstপােঠ েক uপযkু। েযােগর েkেt eiভােব aিধকারী িনরপুণ কের েদoয়া হয় না। েযাগ বলেছ েয েকui ei দশর্নেক 
aধয্য়ণ করেত চাiেল েস aধয্য়ণ করেত পাের।  
 

eবার যিদ েকu িজেjস কের িচtবিৃt করেল িক হেব? তখন বলেব – ��� �������� 
���������������� । aথর্া� যার িচtবিৃt িনেরাধ হেয় েগল েস sরেূপ aবsান কের।  
 
 pথেম বেল িদল eটা িক িবষয়, িdতীয় সেূt বেল িদেc আিম েতামােক িক েশখােত যািc। pথম সেূt শরু ুহল আর িdতীয় লাiেন 
eেস বেল সব কািহনী েশষ কের িদল। মােঝর েয িবষয়বs, েসটা িনেয়i বাকীটা চলেত থাকেব। eiটাi হেc ভারতীয় শােstর aননয্ ৈবিশ য্ 
o u�কষর্তা। uপনয্াস রচনার েkেt pথেম বলেব aমকু জায়গায় জn হল। আর েশষ পাতায় বলা হেব aমকু জায়গায় মতুৃয্ হল। মাঝখােন 
পেুরা কািহনীটা। ভারতীয় ধমর্শােst pথম লাiেনi বেল েদেব aমকু জায়গায় জn হল, আর িdতীয় লাiেন বেল েদেব aমকু জায়গায় মতুৃয্ হল, 
আর েকান রহসয্ েনi।  
 
 িচt িক জানা হেয় েগেছ। পেরর শbটা হেc বিৃt। eকটা পkুর আেছ, পkুরটা শাn আেছ, ei শাn পkুের eকটা পাথর পড়ল, 
তখন ঐ পkুের পাথেরর আকৃিতর আর কতটা েজাের oi পাথরটা পড়ল েসi aনসুাের পুkেরর জেল েছাট েছাট েঢu বা তর  হত শরু ুকরেব। 
eখােন বিৃtটা হেc ripples eর মত, েছাট েছাট েঢu, wave বলেল বড় েঢu হেয় যােব, বিৃt হেc সব সময় েছাট েছাট েঢu।  
 
 আিম eখােন চুপচাপ বেস আিছ। আমার মনটা eখন eকটা িবেশষ aবsায় আেছ। আমার মেনর মেধয্ কটা বিৃt আেছ aথবা 
েকান বিৃti েনi, eiসব eখন আেলাচনা করিছ না। তবoু আমরা েবাঝার জনয্ ধের িনিc মনটা শাn aবsায় আেছ, যিদo মন কখনi শাn 
থােক না, েযটা আমরা eকটু পেরi বঝুেত পারব। eখন হঠা� eখােন েকu eল। আিম িক কের জানলাম? আমার েচাখটা েখালা রেয়েছ, যিদ 
েচাখ েখালা না থােক কান েখালা রেয়েছ। েচাখ বn কের শেুয় আেছন, দরজায় ঠক ঠক কের েটাকা পড়ল। কােনর কােছ খবর eেলা, কান তার 
iিndেয়র খােছ েসi খবর পািঠেয় িদল। িকn মেন করনু আিম জানলার ধাের বেস আিছ, আকােশ eকটা িচল uেড় েগেল আমার মেন েকান 
ধরেণর pিতিkয়া হেc না। সকােল খবেরর কাগেজ েদখেলন আমােদর মহাকােশ aেনক দেূর eকটা তারা িবেsারণ হেয় েগেছ, eটাo আমার 
মেন েকান েরখাপাত করেব না। আবার ধরনু আিম বেস আিছ হঠা� খবর eেলা eক িpয়জন মারা েগেছন, খবরটা কােন আসা মাti েদখা েগল 
সমs শরীর েযন aসার হেয় আসেছ, সে  সে  মনটা ভীষণ ভােব aিsর হেয় েগল। মেনর মেধয্ eকটা pিতিkয়া হেc আর েসi 
pিতিkয়াটােক বাiের ছুেড় িদেc।  
  

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 11 - 
 
 মন েয ei বাiের তার pিতিkয়াটা ছুেড় িদেc, eiটােক sামীজী তুলনা করেছন মkুার সােথ। বাiের েথেক eক িবn ুবালকুণা বা 
কীটাণ ুঐ সিুkর িভতের চেল েগল। সিুk বাiেরর ঐ বsটােক সহয্ করেত পাের না বেল তার েভতের uেtজনা আেস আর ঐ kdু  বsিটর 
চারপােশ eনােমেলর মত আবরণ িদেত থােক, আর eiভােব ধীের ধীের বালকুণাটাi মkুােত পিরণত হেয় যায়। ei জগেত যা িকছু আেছ সব 
ঐ বালকুণা বা aনয্ িকছু। রাজেযােগ েযটা বnেনর কথা বলেছ আর রাজেযােগ েযটা মিুkর কথা পের বলেব, ei পেুরা বয্াপারটাi দঁািড়েয় 
আেছ ei সেূtর uপের।  
 
 আেরা পির ার কের েবাঝার জনয্ আমরা িকছু uদাহরেণর সাহাযয্ েনব। রাsা িদেয় pিতিদন সকাল িবেকল দiু েবলা eকটা 
বািড়র সামেন িদেয় যািc, িকn বািড়টা আমার মেন েকান দাগ েফেল না, আর পাঁচটা বািড়র মতi মেন হয়। eখন eকটা েমাটা টাকার 
মাiেনর চাকির েপলাম। eখন আমার ei চাকিরটার inারিভu ঐ বািড়টােতi হেয়িছল। তারপর েথেক আমার কােছ ঐ বািড়টা, েযটা eত 
িদন যাব� েকান গরুtু িছল না, eখন েসi বািড়টা আমার কােছ গরুtু েপেয় েগল। কারণ ei বািড়েত আমার inারিভu হেয়িছল আর েসi 
inারিভuর জনয্i আজেক ei েলাভনীয় চাকিরটা েপেয়িছ। বািড়টা আেগo িছল আর বািড়টা eখনo আেছ িকn বািড়টার pিত আমার 
দিৃ ভি টা eখন পােl েগেছ। েকাn  িজিনষটা পােlেছ? আমার মেনর eকটা ভাব বািড়টার pিত িনেkপ কেরিছ। সিুk েযমন ভােব eনােমল 
িদেয়িছল eখন িঠক েসiভােব eখােন eনােমল েদoয়া হেc। ei েয eনােমল েদoয়া হেc ei eনােমলটাi হেc আমােদর জগ�। সংসারটা িক? 
সংসারটা হেc বাiেরর বsেত েয aনভূুিত িনেkপ করা হেc েসi aনভূুিতটাi হেc ei সংসার। ei জগেতর িবিভn বsর pিত আমােদর েয 
aনভূুিত হেc ei aনভূুিতটাi হেc সংসার। 
 
  বাiেরর েকান বsরi পিরবতর্ ন হেc না, বািড়টা েযমন িছল েতমনi আেছ। পিরবতর্ন হেয়েছ আমার মেনর মেধয্ বিৃt রেূপ। িক 
ভােব পিরবতর্ন আেস? রাগ o েdেষর মাধয্েম।  যখন বাiেরর েকান বs বা ঘটনা মেনর েভতের িগেয় কাযর্ কের তখনi মেন বিৃt ৈতরী হয়, 
বিৃt মােন মেনর মেধয্ তখন কmন হেত থােক। ei কmন েকান েকান সময় খুব মদৃ ুআবার েকান েকান সময় িবরাটাকার ধারণ কের। 
iিndেয়র েয করণগিুল রেয়েছ eগিুলর মাধয্েম সবর্দা আমােদর েভাগ হেc, আিম েদখিছ, আিম শনুিছ, eগেুলা aনবরত হেয়i চেলেছ, আর ei 
কারেণ মন kেণ kেণ eেকক সময় eেকক ধরেণর রপূ িনেয় িনেc। মেনর ei রপূ ধারণেক (mental modification or mental 
transformation) বলা হয় বিৃt। িচtবিৃt – মােন িচt েয আকার বা রপূ ধারণ করেছ।  
 

eখন েয ভােব িচt িবিভn রূপ বা আকার িনেয় িনেc, ei ভােব eর আেগ আেগo িচেtর নানান রকেমর রূপাnর হেয়িছল, ei 
জেn েযমন রপূ বা আকার িনেc আবার আেগর আেগর জেn আমােদর িচt eiভােব aেনক রপূ বা আকার ধারণ কেরিছল। ei ধরেণর 
সমs বিৃt, ei জn েথেক শরু ুকের আমার সিৃ র পর েথেক আমার যত জn হেয়িছল সব ei িচেt সি ত হেয় আেছ। কত বিৃt আমােদর 
িচেt জমা হেয় আেছ আমােদর পেk জানা aসmব। সংেkেপ বলা েযেত পাের aনn বিৃt জেম আেছ। aেনক বিৃt আেছ েযগেুলা aেনক িদন 
ধের সি ত হেয় বীজাকাের পেড় থােক। আমােদর মিs  সমs বিৃtেক ধের রাখেত পাের না। তাi েযগেুলােক েস ধের রাখেত পাের না, েসi 
বিৃt গিুলেক েছা  বীজাকাের েরেখ েদয়। aথর্া� ঐ বিৃtটা eখন সpু হেয় আেছ, িকn aনkুল পিরিsেত সেুযাগ েপেল সpুi আবার িবরাট রপূ 
ধারণ কের জীবেনর গিত পথেক aনয্ খােত pবািহত কের েদেব। মেন করনু েকu আমােক aপমান কেরেছ। aেনক িদন ধের, pায় পেনর 
kিড় বছর তার সােথ আর েদখা েনi। eখন ei বিৃtটা আেs আেs বীজাকাের েভতের চেল িগেয় িচেt জেম থাকেব। পেনর kিড় বছর পর 
হঠা� তার সােথ আবার েদখা হেয় েগল, তখন েসi সpুাকাের থাকা বিৃtটা পেুরা আকার িনেয় ভীষণ eকটা রূপ িনেয় েবিরেয় আসেব। সিৃ র 
িদন েথেক ei ধরেণর কত লk লk েকািট েকািট বিৃt আমােদর িচেtর মেধয্ বীজাকাের সpু হেয় রেয়েছ তার খবর আমরা িকছুi জািননা। 
মন আর সkূ iিndেয়র মাধয্েম ei বীজগিুল মতুৃয্র পের আবার যখন জn হেব েসখােনo তার সােথ থাকেব। জেnর সােথi ei বিৃtগিুল 
পাlােব না।  

 
aেনক েkেt েদখা যায় যােক ভােলা লাগল, তার সােথ েকান িমল েনi, েচহারা, চিরt, আচরণ, গণু েকানটােতi িমল েনi, তবoু 

তােক ভােলা েলেগ যােc। আমরােতা শধু ুei জnটােক েদখিছ আর মানিছ, িকn আমােদর মন আর iিndয় তােদর সিৃ  েথেক আজ পযর্n যা 
িকছু আেছ সব পটুিল েবেঁধ সে  কের বেয় েবড়ােc, শধু ুমাt বাiেরর pিতিkয়ার জনয্ aেপkা কের আেছ। বাiের েথেক িঢল পড়ল আর বিৃt 
শরু ুহেয় েগল। সমs শরীর মেনর মেধয্ রপূাnর হেত থাকল? আমরা জািননা েকন হয়? িকn eiটা জানিছ েয যতkণ ei িচেtর সমs 
বিৃtগিুলর িনেরাধ না হেয় যােc, ততkণ কাররুi মিুk েনi।  

 
ei aনn বিৃtেক নাশ করা eকটা eকটা কের কখনi সmব হেব না। ei aনn বিৃtেক নাশ কের মানবেক মিুkর িদেক িনেয় 

যাoয়ার জনয্i েযাগদশর্েনর আিবভর্ াব। েযাগদশর্ন আমােদর বেল েদেব িকভােব ei বিৃtগিুলেক িনেরাধ করেত হেব। শধু ুবিৃtগেুলােক িনেরাধ 
করেলi মিুk েনi, চরম লkয্ হেc েযগেুলা বীজাকাের িচেtর গভীের জেম আেছ েসi aনn বীেজর মেূলােcদ করা। eখনকার বিৃtগিুলেক শাn 
কের িদলাম, িকn েযগেুলা আেগ েথেক বীজাকাের পেড় আেছ িচেtর তলেদেশ, েসগিুল েথেক আবার বিৃtর জn হেব। েযাগদশর্ন বেল েদেব 
েসগিুলেক িকভােব িনব জ করেত হেব। তাi েযাগদশর্েনর uেdশয্ হল বতর্মান বিৃtগিুলেক বn কের আর বীজাকাের েয বিৃtগিুল জেম আেছ 
েসগিুলর নাশ কের আপনােক আপনার sরেূপ pিতি ত কের েদoয়া। 
 
 তাহেল িক হেব – There is no future, আমােদর েশখােনা হয় - Past is dead, future is unborn and 
take care of the present, but this is not in Yoga philosophy. Yoga philosophy is about 
stopping the present, destroying the past so that there is no future. �������� 
������ ��� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ��� 
���� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ ���� ������ 
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������ ���� ����� ��� �� �� ������ ��� ��� ���� 
������� ��� �� ����� ����� ��।  
 
 আমরা িচnােক িনেয় ভাবিছ না, কমর্েক িনেয় ভাবিছ না আর আমরা তার কথােকo গরুtু িদিc না। আমরা eকমাt ei 
বিৃtটােক সবার েথেক বড় কের ভাবিছ। ঐ েয মনটার eকটা িবরাট রূপাnর হেয় যায় eiটােকi আমরা ভােলা কের েদখব। aবশয্ eক 
রকেমরi রপূাnর হেব না, aেনক রকেমর আকার িনেয় িনেত পাের মন। কত রকেমর হেত পাের েসiটাi kমশ েদখেত থাকব।  
 
 িচt িক েদখলাম, বিৃt িক, েসটাo আেলাচনা করা হেয়েছ আর িনেরাধ হেc আটেক েদoয়া, মনেক আর েকান ভােব রূপাnিরত হেত 
না েদoয়া। েযমন কাদা মািটেত pচুর জল েঢেল েরেখেছন eখন েসi জল েয পােtেত ঢালা হেব কাদা জলটা েসi পােtর আকার িনেয় েনেব। যিদ 
মািটটা কাদা েথেক eকটু শk হেয় যায় তাহেল েসi মািটটােকi েকান আকার িদেত েগেল আেরা েবিশ পির ম করেত হেব। যিদ eেকবাের 
মািটটা শিুকেয় যায় তাহেল েকান আকার িদেত হেল আেরা তার েথেক েবিশ কাঠখড় েপাড়ােত হেব। শk মািটর েঢলাটােক ভা েত হেব, 
তারপর জল েঢেল নরম করেত হেব। িকn মািটটােক যিদ আগেুন পিুড়েয় েদoয়া যায় তাহেল ঐ মািট িদেয় আর েকান কাজ করা যােব না।
 pেতয্ক মানেুষর মন িঠক eiভােবi কাজ কের। আমােদর pেতয্েকর মন eখন কাদা জল েমশােনা aবsায় রেয়েছ। eকটু 
ভােলাবাসা েপেয় েগল আর সে  সে  মন আেবেগ বশীভূত হেয় েগল, eকটু বােজ কথা েকu বেল িদল ত�kণা� মেনর মেধয্ েkােভর ঝড় 
বiেত থাকল। aেটাআলা েথেক শরু ুকের aিফেসর কারখানার কমর্চারীরা, েকরানী েথেক aিফসার সবারi মেনর aবsা ei রকম। েযi িকছু 
েপেয় েগল তখন রাজা হেয় েগল। জেল আর কাদায় িমেশ থাকেল েযাগী হoয়া যায় না, েযাগী হেত েগেল মািটটা eকটু শk হেত হেব। মািটর 
মেধয্ েয জলটা িমেশ আেছ েসi জলটােক আেগ শিুকেয় েফলেত হেব, তা না করেল কাদাজল েয পােt রাখেবন েসi পােtর আকার িনেয় েনেব, 
ei হািস ei কাnা, ei ঝগড়া ei েpম। eক মহারােজর কােছ eক েশাকাতর্  ভdমিহলা কাnাকািট করিছল, িকছু িদন আেগ তার sামী মারা 
েগেছ। মহারাজ ঐ কাnার মেধয্i হঠা� ভdমিহলােক িজেjস করেছন ‘মা, আপনার নািতিট েকমন আেছ’। ভdমিহলার কাnা তkিণু  েথেম 
েগল, আর িক আেবেগর সে  বলেত শরু ুকের িদেলন ‘oঃ, নািতর কথা আর বলেবন না মহারাজ, িক িমি i না হেয়েছ, আর eখনi কত 
রকেমর দু ু িমi না করেত িশেখেছ’। ei কাnা ei হািস। নািতর কথা বলেতi মতৃ sামীর কথা ভুেল িগেয় মেুখ হািস ফুেট েগল। মেনর েকান 
ভারসাময্i েনi, েয েযাগী হেব েস যখন েয িচnাটােক ধের িনল তােক েসখান েথেক িকছুেতi আর িবচুয্ত করা যােব না। েযাগীর মন eত pচ  
শিkশালী হেয় যায় েয eমন িক েস িনেজর সবর্নাশেকo েkপ কের না। পরুােন িকছু িকছু কািহনীেতo আেছ, েকান ঋিষর eকটা েমেয়েক 
েদেখ পছn হেয়েছ, তখন পিৃথবীেত eমন েকান শিk েনi েয eখন ঐ ঋিষেক আটকােত পারেব। ঋিষর িনেজর সবর্নাশ েহাক িকংবা ঐ 
apরার সবর্নাশ করকু, েস যােবi। ei ধরেণর সবর্নােশর কবেল যােত েযাগীরা না পেড় যায় তাi pথম aবsােতi েযােগর িশষয্েদর িকছু 
pেয়াজনীয় pিশkণ েদoয়া হয়। ei pিশkণ গেুলা শধুমুাt েয যারা bhচারী সnয্াসী হেবন তােদর জনয্i নয়, eগেুলা গহৃs ভkেদরo aভয্াস 
করা aতয্n pেয়াজনীয়। যারাi জপ ধয্ান করেবন তােদরেকi সাবধাণ হেত হেব যােত না পরবিতর্  কােল মেনর ভারসাময্ ন  হেয় িগেয় 
সবর্ানােশর কবেল পেড় েযেত হয়। যারা খবু জপ ধয্ান কেরন কাররু uপের যিদ েকান কারেণ তােদর েkাধ eেস যায় তাহেল তার সবর্নাশ না 
হoয়া পযর্n েস শাn হেব না। জপ ধয্ান কের তার মেনর kমতা eখন aেনক েবেড় েগেছ, eখন যার uপের তার রাগ হেয়েছ, রােগর মাথায় 
যিদ বেল েদন oর সবর্নাশ েহাক, oর সবর্নাশ তখন হেত বাধয্। 
 
 eখন মেনর পাঁচিট aবsা িনেয় আেলাচনা করা হেব। আমােদর সবারi পাঁচ ধরেণর মেনর aবsা হয় – িkp, িবিkp, িবমঢ়ূ, 
িনরdু o eকাg। িkp মন হেc – মনটা eেকবাের চািরিদেক ছিড়েয় আেছ। ei ধরেণর মনi িবেশষ কের সবারi থােক। আকােশ ছড়ান 
েমেঘর মত মনটা। িবেশষ কের রাkস, ৈদতয্, পশেুদর মনটা eেকবাের ছড়ান। মনটা িনিদর্  eকটা িকছুেত বা জায়গায় িsর হেয় থাকেব না, 
মন ei eখােন রেয়েছ কেয়ক েসেকে র মেধয্i আবার aনয্ েকাথাo চেল যােc। িkp হেc sাভািবক। িবিkp হেc eর েথেক eকটু uপের, 
িবিkেp মনটা eকটু eকটু kিড়েয় আনেত সkম হেত থােক। হঠা� িকছুkেণর জনয্ মনটা kিড়েয় eকটা জায়গােত িsত হেয় যায়। ei 
ধরেণর মনo রাkস ৈদতয্েদর মেধয্i থােক। eরা েকান িকছুেতi মন েদেব না, িকn হঠা� eকটা িকছুেত মনটা চেল েগল তখন পেুরা মনটা 
ঐখােনi লািগেয় েদেব, তাo িকছুkেণর জনয্। িবমঢ়ূ হেc আেরকটু েবিশ kিড়েয় িনেয় eল। যারা েছাট েছাট েদবতা, যk, গnবর্, apরা 
eেদর ei ধরেণর িবমঢ়ূ মন হয়। eরা আেরা িকছুটা েবিশ সময় ধের েকান জায়গােত মনটােক িনবd কের রাখেত পাের। িনরdু হেc 
মনটােক kিড়েয় pায় eকটা জায়গায় িনেয় আসেত েপেরেছ। eেদর মনটা হয় one pointed, সাধারণত েদবতােদর, েযমন ind, িমt, 
বরণু, aিg, বায়ু eেদর মেনর eটাi sাভািবকতা। যখন েযখােন চাiেব, েয েকান িজিনেষ মনেক one pointed কের িদেত পাের। েসiজনয্ 
েদবতারা eত kমতাবান। aেনেক eেস বেল – েযখােনi মনটা লাগাব েসiখােনi যােত মনটা েলেগ যায় ei রকম eকটা িশkা িদেয় িদন। 
eiটা যিদ েকu করেত পাের তাহেল েসেতা েদবতা হেয় েগল। eখােন িকn ঈ েরর কথা বলা হেc না। আর eকাg হেc সmণর্ূ  ভােব মনটা 
eকটা জায়গায় িsর হেয় েগেছ, বাংলায় েযমন বেল eকাg হেয় কাজ করেছ। eকাg হেয় েগেল আর েকান িদেকi দিৃ  যােব না।  
 
 মানবজািতর মেধয্ ei সব কয়টা, পাঁচ ধরেণর মেনর aবsাi েদখা যায়। তেব েবিশর ভাগ মানেুষর মন িkp আর িবিkেpর 
িম ণ। eমিনেত েবিশর ভাগ েলাকi িkp িকn েকান িবেশষ িবেশষ েkেt, যখন খুব ভােলাবাসার িজিনষ, িকংবা pচ  আেবেগর যখন 
িশকার হেয় যায়, েযমন কারূর যিদ pচ  েkাধ থােক, িকংবা pচ  িহংসা থােক, aথবা pচ  রাগ থােক তাহেল eগেুলা যখন হয় তখন মন ঐ 
eকটা িজিনষেক িনেয়i থােক, আর েকান িদেক মন যায় না। তেব িkp o িবিkp মন িদেয় েকান মহ� কাজ হয় না। ei ধরেণর েলােকরা 
িবেশষ কের যারা িবিkp তারা সাধারণত ংসাtক pবণ হয়, কাuেক মারেত হেব, তখন িকভােব দল পািকেয় িকভােব গিুল চালােত হেব, 
েকu যােত না েটর পায়, ei সব বয্াপাের eেকবাের মনটা েলেগ আেছ। িবিkp বলেত আমরা আমােদর কথয্ ভাষায় যােদর পাগল বিল। িকn 
eখােন eর aথর্ তা নয়, িবিkেpর আসল aথর্ হেc darkening, মােন িকছুkেণর জনয্ মনটা eকটা জায়গােত িগেয় িsত হেয় থােক, 
িকn oটা সের েগেলi আবার েযi েক েসi। eর পর আসেছ িবমঢ়ূ। eটা মেনর আেরা eকটু uঁচু aবsা, িবেশষ কের যারা িবjানী তােদর ei 
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ধরেণর মন হয়। যারা েযাগ aনশুীলন করেত আেসন তারা খবু েচ া কের িনরdু পযর্n েপৗঁেছ যান। িকn যারা েযাগী হেয় যান তারা সব 
সময় মেনর eকাg aবsায় থােকন। যারা িনরdু েথেক নীেচ aবsান করেবন, মােন িkp, িবিkp o িবমঢ়ূ, তাহেল তােদর জনয্ েযাগ নয়। 
আেগ তােক িনরdুেত মনটােক িনেয় আসেত হেব তারপর তােক েযােগর কথা বলা েযেত পাের।  
 
 যারা ঠাkেরর ভk, aেনক িদন ধের জপ ধয্ান করেছন, তঁােদর কােছ eগেুলা খবু হতাশাবয্া ক মেন হেত পাের। িকn eiটাi 
বাsব। aথচ সমােজর চািরিদেক তািকেয় েদখুন, সবাi িকn চাiেছ েযাগ aভয্াস করেত। িকn ei েয পাঁচটা মেনর aবsার কথা বলা হল, 
eেদর মেধয্ ঈ র দশর্ন কার হেব? যােদর মন eকাg হেয় েগেছ, আর eকাgতাটাi হেc যােদর sাভািবক aবsা, খুব েবিশ হেল বাc  েখলা হেত 
পাের িনরdু আর eকাgর মেধয্, ei ধরেণর eকাg যােদর হেয়েছ তারাi ঈ র দশর্ন করেত পােরন। িকn যারা িবমঢ়ূ, িবমঢ়ূ হেc গnবর্, 
যk, িবদয্াধর, apরা eেদর sাভািবক aবsা, িকn ঈ র দশর্ন করার েkেt তােদরেকo বাদ িদেয় রাখা হেয়েছ। েদবতােদর aবsায় িকছুটা 
মানা যায়। মােন মন যখন ind, িমt, বরণু eঁেদর মত মন eকাg হেত শরু ুহেব তখন িঠক আেছ। শচীন েত ু লকার বা oর মত েযসব 
েখেলায়াড় েয িkেকটটা েখলেছ, eরা ei ধরেণর eকাg aবsায় আেছ বেলi eত দk। eরা যিদ জপ ধয্ােন েনেম পেড় তাহেল তােতo তারা 
খবু তাড়াতািড় unিত কের িনেত পারেব। aবশয্ aনয্ানয্ িদেক eরা িনেজেদর খবু েবিশ জিড়েয় েরেখেছ বেল েযােগর পেথ আসেবi না। িকn 
যিদ েযােগ েনেম পেড় তাহেল eরাi িবরাট েযাগী হেয় যােব।  
 
 রাজেযাগ আপনােক েকান uপেদশ েদেব না, আপনােক eটা oটা করেত বলেব না। ভিkেযাগ বলেব তুিম ei কর েসi কর, তnt 
বলেব তুিম eতবার মnt বল, eiভােব ফুল দাo। রাজেযাগ eসব িকছুi বলেব না, শধু ুবলেব তুিম aভয্াস করেত চাo? তাহেল তুিম আেগ 
িনেজেক িবে ষণ কের েদখ তুিম মেনর েকান aবsােত দঁািড়েয় আছ। আিম eখােন আিছ। িঠক আেছ তাহেল eখান েথেক আমােদর যাtা শরু ু
করা যাক।  
 
 ei জগেত যত সজীব পদাথর্ আেছ, iিndয় আর মন সবারi আেছ। সজীব আর িনজ ব ei দiুেয়র মেধয্ পাথর্কয্ কের েদয় ei 
iিndয় আর মন। eকটা জেলর েবাতেলর মন আর iিndয় েনi, eটা হেc জড় পদাথর্, প  sলূ  ভূত ছাড়া আর িকছু েনi। িকn যত সজীব 
পদাথর্, েস গাছ িকংবা eয্িমিবয়া েথেক মানষু পযর্n সমs pাণীরi eকাদশ iিndয় আেছ – দশিট iিndয় আর eকাদশ হেc মন। ei দেুটাi 
িকn েসi eক বs েথেকi u�পn হেc। ei েবাতলটারo িকছু পদাথর্ আেছ, েযগেুলা দেুটােতi বতর্মান। যিদ েবাতলটােক েকu েভে  েফলেত 
চায় তাহেল eo সামানয্ হেলo eকটা বাধা েদেব। eকটা পাথেরর uপের যিদ হাতুিড় েমের ভা েত যায় পাথরটাo বাধা েদেব, তাi pথেমi 
পাথরটােক ভা েত পারেব না। আমােকo যিদ েকu মারেত আেস আিম বাধা েদেবা। ei রকম িকছু সাধারণ িজিনষ দেুটােতi আেছ। িকn 
সব েথেক বড় পাথর্কয্ eেস যায় iিndয় আর মেনর বয্াপাের। iিndয় আর মন েনi বেল ei েবাতেলর েকান সkূ শরীর হয় না। সkূ শরীর হয় 
না বেল eেদর জীবাtা েনi। জীবাtা েনi বেল জেড়র পুনজর্nািদর p  েনi। তেব েকান েকান সময় জীবাtা ei জেড়র মেধয্ আ য় িনেয় 
aবsান কের। েযমন বািড়র েভতের আমরা আ য় িনেয় থািক। জড় আর েচতেনর মেধয্ eiটাi হেc সব েথেক বড় পাথর্কয্। 
 
 ei েয গাছপালা, পশপুািখ eেদরo িচt, মন আেছ। আচাযর্ জগদীশ চnd েবাস যখন বেলিছেলন েয গােছরo pাণ আেছ, রাজেযােগর 
দিৃ েকাণ েথেক িতিন েসিদন েকান নতুন কথা বেলনিন। রাজেযাগ বরাবর বেল eেসেছ ei গােছরo pাণ আেছ, আর রাজেযােগর েমৗিলক দশর্ন 
বলেছ গােছরo মন আেছ, গােছরo iিndয় আেছ, িকn ei iিndয় আর মন সpুাকাের আর িনিkয় aবsােত রেয়েছ। িকn মানেুষর েkেt 
eগিুল খবুi pকাশমান আর সিkয়। মানেুষর মেধয্ িচt, মন, বিুd আর aহ ার পির ার আলাদা ভােব েদখা যায়। রাজেযাগ পির ার ভােব 
বেল েদয় যতkণ ei চারেটেক s  কের আলাদা না করা যােc ততিদন েস পরুষুেক uপলিb করেত পারেব না। eiজনয্i বলা হয় মনষুয্ 
জni হেc ে  জn। কারণ ei মনষুয্ েদেহi ei চারেটেক, মােন িচt, মন, বিুd আর aহ ারেক আলাদা আলাদা কের েদখা সmব। তাহেল 
িক মানেুষর েথেকo েকান uc aবsা আেছ? aবশয্i আেছ। রাজেযাগ কখনi বলেব না েয মানব জািতi হেc সবর্ে । েয েকান pাণী যারা 
ei চারেটেক যত ভােব পাথর্কয্ করেত করেত যত দরূ যাoয়ার kমতা আেছ তারা তত unত। আর যত েস unত হেব তার তত িববতর্ন 
হেব। যার মেনর ei kমতা যত কম েস তত নীেচ। িঠক ei জায়গাটােত ডারuiেনর kম িববতর্নবাদেক রাজেযাগ পেুরা সমথর্ন কের। 
িdতীয় ে ণী আর dাদশ ে ণীর ei দiু kােশর বয্বধােণ আমােদর মেন aেনক িববতর্ন হেয় িগেয় eখন eকটা জায়গায় eেস েগেছন, eখান 
েথেক আেরা িববতর্ ন হেত হেত আেরা unত হেয় যােবা। aেনেক হয়ত বলেব বেুড়া মানেুষরা যবুক েছেলেদর সে  েটkা িদেত পারেব না, 
তাহেল eখােন িকেসর unিতর কথা বলা হেc? কারণ তারা িচt, মন, বিুd আর aহ ারেক al বয়সীেদর তুলনায় েবিশ আলাদা কের 
েদখেত পারেছ। তারা aনভুব করেত পােরন েয আমার শরীের eখন pিতিkয়া আসেছ, তাছাড়া মেনর আেবগ গিুলেক তারা aিভjতার 
িনিরেখ সহেজi বঝুেত পাের। বয়sেদর তুলনায় al বয়সী েছাকরােদর মন, শরীর আর iিndেয়র kমতা o েজার aেনক েবিশ থােক িকn 
তারা aতয্n আেবগpবণ হয় বেল ei চারেটেক পথৃক কের েদখেত পাের না। বয়sেদর iিndেয়র যntগিুল দবুর্ল হেয় েগেছ িঠকi, িকn েসi 
তুলনায় তােদর সূk iিndেয়র kমতা aেনক বিৃd েপেয়েছ, িবচার শিk আর aিভjতা aেনক েবিশ হয় বেল বয়s েলাকেদর কােছi মানষু 
পরামশর্ িনেত eিগেয় আেস। 
 
 আমােদর iিndেয়র েয েকান eকটা যnt – দিৃ , বণ, াণ, sশর্ iতয্ািদর মাধয্েম বাiের েথেক িকছু eকটা িচেtর মেধয্ পড়ল, 
আর সােথ সােথ িচেtর মেধয্ েতালপাড় হেত শরু ুকের িদল। ei েতালপাড় যখন শরু ুহয় তখন আবার নতুন aেনক িকছু হেত আরm কের 
েদয়। eগিুল হেc আিম কথা বলেত আরm করিছ, িকছু কাজ করেত আরm করিছ, আর আমার মন নানা ধরেণর িচnােত আcn হেয় পেড়। 
েযাগ বলেছ eiটােক আটেক দাo – বিৃt গেুলােক িনেরাধ কর। eখন না হয় িচtবিৃtেক আটেক েদoয়া হল। তারপর িক হেব? eiবার তৃতীয় 
সtূ েযটা আসেছ েসটােত বেল িদেc িচtবিৃt িনেরাধ হেল িক হেব। eiটাi হল রাজেযােগর েশষভাগ।  
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 pথম সেূt শধু ুবেল িদেc আমরা আেলাচনা শরু ুকরিছ, আর েযখােন বi শরু ুহেc েসখােন বেল িদেc রাজেযাগ িক িবষেয় বলেত 
যােc। িক বলেছ? িচtবিৃt িনেরাধ, eiটাi আমরা েশখােত যািc। িচtবিৃt যিদ িনেরাধ কের েদন তাহেল িক হেব? তদাd ু ঃ 
sরূেপহবsানm , যার িচtবিৃt িনেরাধ হেয় যােc েস তার বাsিবক sরেূপ aবsান করেব।  
 

আমােদর pকৃত sরপূটা িক? রাজেযাগ কখনi pকৃত sরেূপর বয্াখয্া করেব না। রাজেযােগর সাবর্জনীনতার মলূয্ ei তৃতীয় 
সেূtর মেধয্i রেয়েছ। যিদ মেন কের েয তার বাsিবক sরপূ হেc েস ভগবান রামকৃে র সnান, যখন িচtবিৃt তার িনেরাধ হেয় যােব 
তখন েস সিতয্ সিতয্i িনেজেক রামকৃে র সnান রেূপ েদখেত পােব। যিদ বেল ‘aহং bhািs’, িচtবিৃt যখন িনেরাধ হেয় যােব bেhর 
সে  িনেজেক eক েদখেব। িনেজর sরূপেক েযমন ভাবেব েসi sরপূেকi uপলিb করেব। েগাপীরা বলেছ – আিম কৃ  হেয়িছ, মােন eiটাi 
েগাপীেদর sরপূ। েগাপীেদর িচtবিৃt িনেরাধ হেয় যাoয়ােতi তারা কৃে র সে  িনেজেদর eক েদখেছ। কৃ , রাম, রামকৃ  eনারা 
হেcন ৈচতনয্sরপূ (conscious principle ।)  ������� �������� ����� ���� 
������ ��� ।   হয় ৈচতনয্েক েযমন রাজেযােগ পুরষু বলেছ আবার েবদােn, ভিkশােst aনয্ aনয্ নােম uেlখ করেব। 
 
 িচtবিৃt িনেরাধ হেল আিম আমার sরূপেক েদখব, eখন েয aবsাটা েদখিছ eটা তাহেল িক? eখন িক তাহেল আমার sরেূপ আিম 
েনi? আিম েতা জািন আিম eকজন গহৃী, িকংবা সnয্াসী। ei aবsাটােক েবাঝাবার জনয্ eiবার রাজেযাগ তার মূল বkবয্ শরু ুকরেব। 
eতkণ বলা হল আমােদর uেdশয্ হেc িচtবিৃtেক িনেরাধ করা, আর তারপের বলল িচtবিৃt িনেরাধ করেল িক হেব – তুিম েতামার sরেূপ 
aবsান করেব। িকn আমার েতা িচtবিৃt িনেরাধ হয়িন, তাহেল ei েয আিম েয িনেজেক eখন েয aবsায় েদখিছ eটা তাহেল িক? আিম িক, 
eখন িক রেূপ আিছ? eখন রাজেযাগ ei aবsাটােক পির ার কের েবাঝাবার জনয্ িবsতৃ  ভােব বলেব। 
 
 তখন রাজেযাগ বলেছ িচtবিৃt িনেরাধ যতkণ না হেc বাকী সময় তুিম ‘বিৃtসারূপয্িমতরt’ – aনয্ সমেয় তুিম বিৃtর সে  
eক হেয় আছ। যত pাণী আেছ, েদবতা, মানষু, পশ,ু পািখ, কীট, পত , বkৃ, লতা সবাi িচtবিৃtর সে  eকাt হেয় আেছ। িক রকম eক? 
ekিণু  যিদ েকu eেস গালাগাল েদয় তাহেলi মেনর মেধয্ েkাধ u�পn হেয় েসi রােগর সােথ eক হেয় যাব। িকn আসেল আিম আর আমার 
েkাধ দেুটাi আলাদা, িকn eখন eক হেয় েগেছ। eiখান েথেক আমরা মেনর সkূ aবsােত pেবশ করব। eখন eগিুলেক িনেয় আমরা যিদ 
িচnা ভাবনা না কির তাহেল রাজেযাগ িক বলেত চাiেছ তার িকছুi বঝুেত পারব না। eর আেগ যা যা বলা হেয়েছ তা হেc aনভূুিত সােপk, 
আর eখন েয কথা গেুলা বলা হেব eগেুলা aনভূুিত সােপk নয় eগেুলা হেc িচnা সােপk। েয েকান আচােযর্র পেk eগেুলা েবাঝান খবু মশুিকল 
হেব যিদ না আমরা আমােদর িচnােক pেয়াগ না কির।  
 
 eখন েকu pচ  েরেগ েগেছ, তােক যিদ েকu বারণ কের, ভােলা কের েবাঝায়, তবoু েস রাগ েথেক েবিরেয় আসেত পারেব না। 
আিম কাuেক pচ  ভােলাবািস, আমােক েকu যিদ বেল – আপিন িকn ভুল করেছন। আিম কণর্পাত করব না। ei েkাধ, ভােলাবাসা, দঃুখ 
eগেুলা সবi হেc eেককিট বিৃt, েযটা আমােদর িদেয় িকছু কিরেয় েনেব, আমােদর বয্ািkt eখন ei বিৃtর সােথ eক হেয় আেছ। কাররু oপর 
যিদ খুব িবরিk eেস যায় তখন তার সব িকছুi খারাপ বেল মেন হেব। েস যিদ সিতয্i েকান ভােলা কাজ কের থােক িকn ei েkাধ বিৃtেত 
আিম বলেত থাকব – ধযু্�, ছাড় েতা, o আবার ভােলা কাজ করেব! কারণ আমার মেন তার সmেn eেতা ঘণৃা eেস েগেছ েয oর নাম শনুেলi 
মনটা ঘণৃার eকটা আকার িনেয় িনেc।  
 
 লায়লা-মজনরু নামকরা কািহনী লায়লা নািক খুব কােলা িছল, আর েদখেতo নািক খবু eকটা আহামির িকছু িছল না। আর ei 
লায়লা মজনরু জনয্ দেুটা uপজািতর মেধয্ eক asিsকর লড়াi হেয়িছল। রাজা ei দiু uপজািতর পরsেরর লড়াiেত হsেkপ কের 
মজনেুক েডেক বলেছন ‘মজন,ু লায়লার েচহারার েতা ei িছিড়, তার oপের গােয়র রঙ eত কােলা, িক েদেখ তুিম oেক eেতা ভালবাসেত 
েগছ’। তখন মজন ুরাজােক েয কথা বলল eটাi পের eকিট িবখয্াত uিk হেয় িগেয়িছল। মজন ুবলেছ ‘জঁাহাপনা, আপনার েচাখ িদেয় 
লায়লােক েদখেবন না, আমার েচাখ িদেয় েদখুন’। eiটাi হেc আসল কথা। েশkিপয়র বলেছন ‘Beauty lies on the eyes of 
the beholder’. ������ ������ ���� – No it does not lie in the eyes of the 
beholder, it lies in the Vritti of the beholder. �� �� ����� �������� 
��������, ������ ����� �� ����� ���, ������ �� ������ 
��� ����� �� ����� ����� ��������� ���� ���, েছেলর কথা ভাবেলi মন 
েকমন হেয় oেঠ।  
 
 বলা হেয়েছ আমােদর িচেt বিৃtর েঢu oঠার িবরাম েনi। পkুেরর জল শাn, িকn kমাগত পুkেরর জেল চািরিদক েথেক পাথর 
পেড়i চেলেছ আর পkুের েঢu uেঠi চেলেছ, েঢuেয়র আর েশষ েনi। েযাগ বলেব pথেম ei পাথর েফলাটা বn কর। পাথর েছঁাড়া বn হল। 
তারপর বলেব েঢuটা eকটু থামেত দাo। েঢu েথেম েগল। eখন িক হেব? eবাের জানেত পারেব জেলর তলায় িক আেছ। মন হেc িঠক ei 
রকম, aনবরত মেনর মেধয্ তর  uেঠ মনটােক িবkbু  কের রাখেছ। শধু ুেয িবkbiু  কের েরেখেছ তা নয়, মন নানা আকৃিত িনেয় িনেc। 
িকেসর আকৃিত? আেগ েয uপমাটা েদoয়া হেয়িছল, কাদাজলেক েবাতেল িদেয় িদেল কাদাজল েবাতেলর আকার িনেয় িনল। যখন েয পােt িদেয় 
িদেcন েসi পােtর আকার িনেয় িনেc। মেনর বিৃtেক থামােনার কথা দরুs, মেন েয বিৃtটা uঠেছ েসi বিৃtর সােথ িমেশ িগেয় পেুরা ঐ বিৃtর 
রপূ িনেয় িনেc। 
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 eতkণ বিৃt বলেত িক েবাঝায় েসটা বলা হল। eবাের বলেছ বিৃt পাঁচ রকেমর – ‘বtৃয়ঃ প তষয্ঃ িk াহিk াঃ’ – বিৃt 
পাঁচ pকােরর তারমেধয্ কেয়কিট েkশ-যkু আর বাকী গেুলা েkশ-শনূয্।  
 

ei পাঁচটা বিৃt িক িক? বলেছ – ‘pমাণ-িবপযর্য়-িবকl-িনdা-sতয়ঃৃ ’ – মন ei পাঁচ রকেমর রপূ েনয়। pথম হেc 
pমাণ – pমাণ হেc pতয্k jান – pতয্মkানমুানাগমাঃ pমাণািন। আমার সামেন যা আেছ েসটােক আিম িনেজ েদেখ েয jান পািc 
েসটা হল pতয্k jান। িবপযর্য় হেc – িবপযর্েয়া িমথয্াjানমতdপpিত াm । যখন আমরা েকান িমথয্া jান লাভ কির, েযমন েমেঝেত 
eকটা দিড় পেড় আেছ আিম েসটােক সাপ েদখিছ। িবকl হেc – শbjানানপুাতী বsশূেনয্া িবকlঃ। বsশনূয্ ভাব। pথেম হল সতয্ 
jান, তারপের হেল িমথয্া jান, তৃতীয় হেc আদেপi িকছু েনi তা সেtto িমথয্া jান হেc। আমােক েকu গাধা বেল িদল, শেুন আিম চেট 
েগলাম। িকn আমার সােথ গাধার েকান িমল েনi তবoু আমার মেনর মেধয্ েতালপাড় হেয় েগল শধু ুআমােক গাধা বলা হেয়েছ বেল। চতুথর্ 
হেc িনdা – aভাব-pতয্য়ালmনা বিৃtিনর্dা। িনdা বিৃt হেc যখন aভাব eেস যােc, eখন েকান বিৃt েনi ঘিুমেয় পেড়েছ। িনdাবিৃtর 
আবার spািদ আেছ। িকn eখােন েয িনdার কথা বলেছ eটা সষুিুpর কথা বলা হেc। েশেষ প ম বিৃt হেc sিতৃ  বিৃt – 
aনভূুতিবষয়াসmpেমাষঃ sিতঃৃ । sিতরৃ  েয বিৃt েসটা আেগর চারেটর সব কয়িট েথেক ei বিৃt আেস। যখন েকান কাজ করেছন না, 
চুপচাপ বেস আেছন তখন মেনর মেধয্ sিতরৃ  বিৃt uেঠ আেস – eর আেগ আেগ েয েয ধরেণর aনভূুিতগিুল আেছ েসগেুলা ধরা আেছ – িক 
কেরিছ, িক করেত হেব ei সব নানান িকছুর মেধয্ মনটা ঘরুেছ।  মন ei পাঁচটার েয েকান eকিট aবsােত থাকেব।  
 
 eখােন েয sিতৃ  বিৃtর কথা বলা হল, ei sিতৃ  িনেজ কখন eকা চলেত পাের না, বািক চারেট বিৃtর েয েকান eকটা েথেক sিতরৃ  
জn হয়। েযমন েকান ভােলা sp েদেখেছ, sp আসেল িনdাবিৃt, eখন েসi ভােলা sেpর sিতৃ র uপের বেস আেছ। aথবা রােত ভােলা ঘমু 
হেয়েছ, সকােল ঘমু ভা ার পর েসi ভােলা ঘেুমর sিতৃ েক aবলmন কের বলােছ – oঃ িক দারণু ঘমু হেয়েছ কাল রােt। ei sিতৃ  আসেছ 
িনdাবিৃt েথেক, েয িনেজ aভাব বিৃt েথেক আসেছ, মেনর েভতের তখন িকছু িছল না, মনটা শূনয্ aবsায় িছল, তার িকছু মেন েনi। aবশয্ 
েযােগ েয িনdাবিৃtর কথা বলা হয় েসi িনdােত েকান spািদ িকছু থােক না, eখােন যিদo সষুিুp শbটােক বয্বহার করেছ না, িকn সষুিুpর 
ৈবিশ য্টােক িনেয় আসেছ। মানষু যখন েকান কারেণ শারীিরক িবপযর্েয় jান হািরেয় েফেল, েসi ajান aবsাটােকo eখােন ধরা হেc না।  
 
 েযােগর লkয্ হেc বিৃt িনেরাধ। eখন ei পাঁচটা বিৃtেক িনেরাধ করব িক কের? তার জনয্ বলেছন – ‘aভয্াসৈবরাগয্াভয্াং 
তিnেরাধঃ’ – eখােন েযটা বলা হল, eiটাi হেc আধয্ািtক পেথর pকৃত সাধনা। আমরা যাi কির না েকন, ভিk করা, jান সাধন 
করা, েখাল করতাল িনেয় হিরেবাল হিরেবাল করা, eমনিক aনয্ানয্ ধেমর্ ী ান মসুলমান, িকংবা iসকেনর ভk, েবদাnী, রামকৃে র 
ভk,  েয পথi েহাক না েকন সবাiর পরম সাধন হেc ei দেুটা – aভয্াস আর ৈবরাগয্। aভয্াস আর ৈবরাগয্i হেc সাধন।  
 
 মেন বিৃt uঠেছ eটা ঘটনা। আর মেনর বিৃtগিুল যতkণ না ঈ েরর বিৃt না হেc, aথর্া� জাগিতক বিৃt যতkণ েথেক যােc 
ততkণ িকn সেতয্র uপলিb হেব না। ei দেুটার uপের েকান p i চলেত পাের না। িবিভn ধমর্গরুরুা েয পথেকi aনসুরণ করেত বলনু না 
েকন তারা িকn পের িগেয় সবাi ei কথাi uেlখ করেছন। বিৃtগিুল েথেক েবিরেয় আসেত হেব। েkাধবিৃtর কথাi ধরনু। েkাধবিৃt হয়েতা 
pমাণ েথেকi eেসেছ। গ ার জেল েনেম বলিছ আিম আর জেল িভজেত চাiনা। তাহেল আমার কােছ eকটাi পথ আেছ, গ া েথেক uেঠ আসা। 
গ ার জল েথেক uেঠ আসাটাi হেc ৈবরাগয্। তাহেল েতা ৈবরাগয্ খবু সহজ হেয় েগল। িকn eর েথেক আেরা কিঠন যিদ হয়? যিদ আিম 
kেয়ােত পেড় যাi তখন আিম িক করব! eকi কথা বলেত হেব kেয়া েথেক েবিরেয় eেসা। িকভােব েবেরােব? েচ া কর। pথম pথম ধের ধের 
uঠেত িগেয় eকটু uেঠi পেড় যােব। তখন আবার েচ া কর। eiভােব দiু বার, িতন বার, পাঁচ বার, ছয় বার েচ া করেত করেত eকটা 
সময় ঐ anকার গভীর kেয়া েথেক েবিরেয় আসেত সkম হেব। eছাড়া আর েকান পথ েনi। eiটাi হেc ৈবরাগয্ আর aভয্াস, আমার 
েবিরেয় আসবার pচ  icা থাকা চাi আর সােথ সােথ icােক কাযর্করী করার জনয্ িনরnর aভয্াস চািলেয় েযেত হেব। আধয্ািtক সাধনার 
েশষ কথাi হেc aভয্াস আর ৈবরাগয্। মেনর বিৃt গিুলেক eকমাt aভয্াস আর ৈবরােগয্র dারাi িনেরাধ করা সmব। ৈবরাগয্ – eগেুলা েছেড় 
দাo। ছাড়েব িক কের, eকবাের ছাড়া যায় না, তাi aভয্াস কের যাo। গীতােতo ei eকi কথা ভগবান কৃ  aজুর্ নেক বলেছন – েহ 
aজুর্ ন তুিম যা বলছ িঠকi বলছ, মেনর বিৃtেক িনেরাধ করা aসmব বেলi মেন হয়, eেত েকান সংশয় েনi, িকn ‘aভয্ােসন তু েকৗেnয় 
ৈবরােগয্ণ চ গহৃয্েত’ aভয্াস আর ৈবরােগয্র dারাi সmব হেব। aজুর্ ন ভগবানেক বলিছেলন ‘pভু আপনার কথাগেুলা খবুi িমি  লাগেছ, 
বলেছন মনেক িনয়ntণ করেত হেব, িকn বায়ুেক েযমন েকাথাo বd করা যায় না, মনেকo েতমিন বেশ আনা যায় না’। ভগবান তখন 
বলেছন, aজুর্ ন তুিম যা বেলছ eেত েকান সেnহ েনi। তেব aভয্াস েযাগ আর ৈবরােগয্র dারা সmব।  সাফেলয্র েকান সহজ পথ হয় না, 
খাটেত হেব। জীবনমkু হেত েগেল eমিন eমিন হেয় যােব না, aভয্াস আর ৈবরাগয্ ei দেুটােক চাi।  ৈবরােগয্র সেবর্াc aবsা েকানটা? 
সাধনার uc aবsায় জীবনমkু হoয়ার বাসনােকo ৈবরাগয্ িদেয় েদয়, যিদo eটা খবুi uc aবsার কথা। eকটা খবু মজার কািহনী 
আেছ। eক রাজার দরবাের eক সাধবুাবা eেসেছ। সাধবুাবােক েদেখ রাজা খুব েমািহত হেয় েগেছ। রাজা সাধবুাবােক িকছু িদেত চাiল, িকn 
সাধবুাবা িকছু িনত চাiেলন না। রাজা সাধেুক বলেছ ‘সিতয্ আপনার িক ৈবরাগয্’! সাধবুাবা বলেছ ‘আপনার ৈবরােগয্র সামেন আমার আর 
িক ৈবরাগয্’। রাজা বলেছ ‘আপিন eটা িক বলেছন’! সাধবুাবা বলেছন ‘আিম আর িক তয্াগ কেরিছ, কটা টাকা আর ভােলা খাoয়া 
পড়ােকi না তয্াগ কেরিছ, আর জগেতর েযটা সব েথেক মলূয্বান বs ভগবান, আপিন েসটােকi ৈবরাগয্ িদেয় িদেয়েছন, আপনার ei 
ৈবরােগয্র সামেন আমার ei ৈবরাগয্ েতা aিত তুc’। যিদ েকu বেল আজ েথেক আমরা eiটা aভয্াস করব, আমার মনেক েকান িকছুেতi 
িবচিলত হেত েদব না, আমার মেনর মেধয্ যােত েকান pিতিkয়া না হয়, েসটা আিম আজ েথেক খবু কের aভয্াস করেত থাকব। আসেল তারা 
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িকn eখােন aভয্ােসর মেধয্ িদেয় pকৃত পেk ৈবরােগয্রi aনশুীলন করেত যােcন। ঠাkর বার বার কািমনী-কা েনর কথা বলেছন। 
কারণ ei বিৃtগিুল সব েথেক েবিশ েpরণা শিk পােc কািমনী-কা ন েভােগর েথেক। ৈবরাগয্ মােন বাiেরর েকান িকছুi েযন আমার মেনর 
মেধয্ েকান ধরেণর uেtজনা সিৃ  কের আমার মেনর মেধয্ বিৃtর কারণ না হয়।  
 
 aভয্াস eকিদন করেলi oটা sায়ী রূপ পােব না। লkয্ হেc ৈবরাগয্, আর ৈবরাগয্i হেc সব েথেক uc aবsা। েসiজনয্ বলেছ 
– ‘স তু দীঘর্কালৈনরnযর্স�কারােসিবেতা দঢ়ৃভূিমঃ’ েযােগ দশর্েনর eটা হেc খবুi eকিট aতয্n গরুtুপূণর্ সtূ। স তু – মােন ঐ 
িজিনষটা, মােন aভয্াসটা, দীঘর্কাল – aেনক িদন ধের, ৈনরnর – িনরnর, eকটুo ছাড় েদoয়া চলেব না, স�কারােসিবেতা – খুব dার 
সে  eiটােক aভয্াস করেত হয়। তখন িক হয়? দঢ়ৃভূিমঃ – সpুিতি ত হেয় aিবচল aটল হেয় েগল, তখন oখান েথেক পতন আর হেব না। 
েছাটেবলা কত ক  কের a আ ক খ িশেখেত হেয়িছল। আর আজেক সব কয়টা বণর্ eকবাের eক িনঃ ােস শিুনেয় িদেত পারেব। মােন ei 
বয্াপাের দঢ়ৃভূিম হেয় েগেছ। িকn eiখােন আসেত িগেয় কত aভয্াস করেত হেয়েছ, িনরnর aভয্াস কের কের আজেক বণর্মালার pিতিট 
akর eক িনঃ াস শিুনেয় েদoয়া সmব হেc। aিনcার সে  aভয্াস করেল হেব না, স�কারােসিবতা, dার সে  aেনক িদন ধের ei 
aভয্াস কের েযেত হেব। দীঘর্কাল িনরnর ভােব dার সে  aভয্াস কের েগেল মন িনয়ntেণ eেস যােব, আসেল মন িনয়ntেণ আসেছ না, মেনর 
pিতিkয়া, uেtজনা গেুলা িনয়ntেণ চেল আসেছ। বাiেরর uেtজনা সব সময় মনেক িসগনাল পাঠােতi থাকেব uেtিজত করবার জনয্, িকn 
মেনর তােত েকান pিতিkয়া হেব না, েকননা ei pিতিkয়াটা িনয়ntেণ চেল আসেব। e েযন িঠক যdুেkেtর a ােরাহী ৈসেনয্র মত। 
যdুেkেt সব েঘাড়াগেুলা ৈসনয্েদর িপেঠ িনেয় দঁািড়েয় আেছ। যেুdর িবuগl  েবেজ uঠল, েঘাড়াগেুলা eখন েতেড়ফুেড় ছুেট েযেত চাiেছ। িকn 
েয সoয়ার হেয় আেছ েস েঘাড়ার লাগামটােক শk কের ধের েঘাড়ােক িনয়ntেণ রাখেছ, েঘাড়া যিদ eিগেয় যায় তাহেল সবর্নাশিট হেয় যােব।  
 
 িনরnর aভয্াস করেত বলা হেc। eখন িঠক কের িনআম আিম কাররু uপর রাগ করব না, তখন eiটােকi aেনক িদন ধের 
aভয্াস কের েযেত হেব। aেনক িদন করেত করেত রাগবিৃtেক িনেরাধ করােত যখন pিতি ত হেয় যােব তখন আর ei রাগ বা েkাধ েথেক 
আর পতেনর ভয় থাকেব না।  
 
 ei েয বলেছন - দীঘর্কালৈনরnযর্স�কারােসিবেতা দঢ়ৃভূিমঃ – িক কের দঢ়ৃভূিম হেব? িক কের eটােত pিতি ত হেবন? 
িমিলটািরেত ৈসিনকরা দীঘর্ িদন ধের শধু ুেলফট রাiট কের যােc। aেনক িদন কের কের ৈসিনকেদর মেধয্ eকটা িডিসিpন ৈতরী হেয় যােc।  
সামেন গিুল চলেছ, oর কমা ার যখন বলেব – রান, ডয্াশ্ । েস েসাজা oখােন ছুেট যােব, গিুল চলেছ িক চলেছ না, েসিদেক তার েকান েkপ 
েনi, মনটােক eমন ভােব pিশkণ েদoয়া হেয়েছ, েস শধু ুজােন কমা ােরর আjােক পালন করেত হেব।  
 
 eরপের ৈবরাগয্েক আেরা পির ার কের বলা হেc – দৃ ানু িবকিবষয়িবতৃ সয্ বশীকারসংjা ৈবরাগয্m । আমােদর 
কােছ েয jান আেস েসi jােনর েপছেন আেছ েকান িকছু করার েpরণা, েpরণা েযটা আেস েসটা আবার দেুটা কারেণ আেস। eকটা হেc িনেজর 
aিভjতা, আেরকিট হেc aপেরর কােছ শেুন। ৈবরাগয্-শিkর িবকােশর মাধয্েম ei দেুটােক িনয়ntণ করার kমতা আেস। েসiজনয্ বলেছ 
মানেুষর স  খুব গরুtুপূণর্ ভূিমকা েনয়। যখনi কারেুক িকছু করেত েদখেলন বা িকছু েভাগ করেত েদেখ িনেলন তখনi ঐ ধরেণর aিভjতা 
আsাদেনর pবণতা আমােদর মেধয্ আসেব। eখন েয নানা ধরেণর ফয্াশন eেসেছ eগেুলা আসেছ eকটা েpরণা েথেক। ei েpরণা আবার 
আসেছ িনেজর সি ত aিভjতা o সংsার েথেক আর কাররু কাছ েথেক শেুন aথবা কাররুটা েদেখ। েযমন ৈশশব কােল েকu জােন না েয 
সবাiেক aথর্ uপাজর্ ন করেত হয়, সমােজ থাকেত েগেল eকটা মযর্াদা িনেয় থাকেত হয়। িকn বািড়র েলােকরা, পাড়ার েলােকরা, আtীয়রা 
aনগর্ল বলেত থাকেব – বাপ ুযিদ টাকা পয়সা না আয় করেত পােরা জীবেন িকছু হেব না, ei ভােব বেল বেল আমােদর মনটােক বাধয্ করা 
হয় eiভােব িচnা করেত। eটা েয সবাi িনেজর sভাববশতঃ েমেন িনেয়েছন তা নয়, সবার কােছ শনুেত শনুেত েভতের eকটা কতর্বয্াকতর্বয্ 
েবােধর জn েনয়। ঠাkেরর খুব সnুর uপমা আেছ। ভাiেপা মদ খায়, কাকা ভাiেপােক বার বার বারণ কের। ভাiেপা িবরk হেয় বলেছ 
‘খেুড়া, তুিম eকিদন েখেয়i েদেখা না, তারপর যিদ আমােক ছাড়েত বল আিম েছেড় েদব’। eকিদন কাকা মদ েখেয় eেস ভাiেপােক বলেছ 
‘তুi ছািড়স আর নাi ছািড়স আিম আর ছাড়িছ না বাপ’ু। তার ei মদ খাoয়ার বয্াপাের েpরণা েকােtেক eেলা, ভাiেপােক শধু ুমদ েখেত 
বারণ করেত িগেয়িছল আর ভাiেপার কােছ শেুন েস মদ েখেত চেল েগল। আমরা ঠাkেরর ei কািহনী গেুলা মজা কের িনi, িকn যখনi শাst 
aধয্য়ণ করেবন তখনi ঠাkেরর ei সব কথার গঢ়ূ তttগিুলেক ধারণা হেব। ঠাkর কখনi আমােদর মজা েদবার জনয্ বা আেমাদ করবার 
জনয্ eiসব কািহনী গিুল বলেতন না। eiসব শাst েয আমরা eখন পড়িছ, eগিুল পড়ার পর ঠাkেরর কথার েয িদগিদগn বয্ািp আেছ েসটা 
pকাশ হেয় যায়।  
 

আমােদর েয মিুk আেস েসটা ৈবরােগয্র মাধয্েমi আেস। ৈবরাগয্ আর মিুk ei দেুটা পরsেরর সে  সmিকর্ ত। ei জগেতর 
aিভjতা যখন আমােদর হেয় যােব তখন ei জগেতর বয্াপােরo ৈবরাগয্ eেস যােব। ৈশশেব আমরা েখলনা িনেয়, কত রকেমর পতুুল িনেয় 
েখলতাম। মন যখন ভের েযত তখন ঐ েখলনা গেুলা েফেল িদতাম। আপিন eখন kাশ ফাiেভ আবd হেয় আিছ। িকn যখন েজেন যাব kাশ 
ফাiেভ ei ei জানেত হয়, kাশ ফাiেভ যা জানার েসটা েজেন যাoয়া মােন ঐটার pিত ৈবরাগয্ eেস েগল। ৈবরাগয্ eেস েগল মােন eখন kাশ 
ফাiভ েথেক আিম মkু। ei জগেতর aিভjতা লােভর পর যখন ei জগেতর pিত যখন ৈবরাগয্ eেস যােব তখন আমরাo মkু হেয় যাব।  
 
 eখন eমন িকছু যিদ েভােগর সেুযাগ আেস েযটােক p য় িদেল দিুনয়ার েকu েকান িদনo জানেত পারেব না,  তখন েস যিদ oi 
েভােগর িদেক েকান েkপ না কর, তখন eiটাi হেব িঠক িঠক ৈবরাগয্। িকn েস যখন বেুঝ েগল েকu জানেত পারেব না, িঠক আেছ কের 
িনi, eমত aবsাতায় বলেত হেব তার eখন ৈবরাগয্ আেসিন। আেরকটা হেc স েদাষ, eকজেনর সে  aেনক িদন থাকেত থাকেত িকছু 
িজিনেষর pিত আকষর্ণ েবেড় যায় আর িকছু িকছু ধরেণর কাজ করার pবণতটা েবেড় যায়। আমােদর মেনর েভতের েকাথায় েকান বীজ 
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লিুকেয় আেছ জািননা, eকটু সামানয্ সেুযাগ েপেলi বীজ েথেক সব েবিরেয় eেস ঝঁািপেয় পড়েব। সিতয্কােরর ৈনিতকতা যখন আেস তখন 
েভতর েথেকi পির ার বঝুেত পারেব েয eটা সিতয্ সিতয্i েস েভাগ করেত চান না। 
 
 ৈবরাগয্টা েকন? যিদ আপিন গাnীজী েক িজেjস কেরন – আপিন সেতয্র েকন aনশুীলন কেরন? তঁার কােছ eকটাi utর, তঁার 
জীবনীেত বলেছন – eটাi আমার আধয্ািtক সাধনা। আমােদর যিদ িজেjস করা হয় আপিন েকন িমথয্া কথা বেলন না, িকংবা েকন চুির 
করেত চাননা। আমােদর কােছ eর েকান utর েনi। েকননা, আমােদর uপের যখনi েকান চাপ আসেব, eমন পিরিsিত eেস যােব যখন 
আমরা িমেথয্ কথাo বলব আবার দরকার পড়েল ঘষুo েনব। েযi মহুুেতর্  eকটা সামানয্ েলােভর বিৃt বা ভেয়র বিৃt, aিন য়তার বিৃt eেস 
যায় আমােদর ৈনিতকতা চুp েস যায়। সতয্ ছাড়া আধয্ািtকতার েকান কlনাi করা েযেত পাের না। সমােজo সেতয্র aেনক মূলয্ আেছ, সতয্ 
পেথ থাকেল সমাজ মসণৃ ভােব চলেত থােক। িকn েচােখর সামেনi েদখেত পািc সতয্েক বাদ িদেয় সমাজ িদিবয্ চেল যােc। িকn সতয্েক 
বাদ িদেল আধয্ািtকতার িকছুi থােকনা। িঠক েসi রকম ৈবরােগয্রo আধয্ািtক মলূয্ আেছ। ৈবরাগয্ ছাড়া আধয্ািtকতার েকান িকছু িচnাi 
করা যায় না। আবার ৈবরাগয্ aভয্ােসর ফেল িনেজর বয্ািkগত aেনক িকছুo ভােলা হয়। েয মদাসk, মদ েখেয় েখেয় শরীর খারাপ কেরেছ, 
ডাkােরর পরামেশর্ মদ খাoয়া েছেড় িদেল িনেজর শরীর-sাsয্ ভােলা হেয় যােব।  eখন দ-ুবছর মদ খােc না। দ-ুবছর পর ভাবেছ ei কয় 
বছরেতা মদ খাiিন, eখন eকটু খাoয়া েযেত পাের, eেত িকছু হেব না আমার। eখােন মেন হেব েকান ভুল েস হয়েতা করেছ না, আর 
eকিদেনi তার শরীরo আবার খারাপ হেয় যােব না। িকn eকজন আধয্ািtক সাধেকর পেk েস েয bতটা িনেয়েছ তার েথেক যিদ eকটু 
সামানয্ মহুুেতর্ র জনয্o িবচুয্ত হয় তাহেল ঐটুki তার পেk aবশয্াmািব পতেনর কারণ হেয় যােব। eকজন সnয্াসী, eকজন bhচারী, 
eকজন সাধক তারা েয bত িনেয়েছ, eরা িকn েকান aবsােতi চােপ পেড়i েহাক, বা eকটুখািন িনয়েমর বাiের কেরi েদখা যাক না, ei 
রকম কkণi করেবন না। কারণ তঁােদর লkয্ হেc ei সেবর েথেক aেনক uঁচুেত। 
 
 রাজেযােগ েযসব কথা আেলাচনা করা হেয়েছ eগেুলা সব তােদরi জনয্ যােদর লkয্ aেনক uঁচুেত। সবর্ে  ৈবরাগয্ যখন হেব 
তখন জগেতর সব িকছু eমনিক pকৃিতo তঁার কাছ েথেক খেস পেড় যােব। তখন িক হেব? ত�পরং পরুষুখয্ােতগুর্ণৈবতৃ য্ম। ৈবরােগয্র 
সেবর্াc aবsা, মােন যাঁর তীb ৈবরাগয্ লাভ হেয়েছ তার কােছ পরুেুষর pকৃত sরপূ pকািশত হেয় যায়।  
 
 রাজেযােগ দ-ুধরেণর সমািধর কথা uেlখ করা হেয়েছ। eকিট হেc সmpjাত। সmpjাত সমািধ আবার চার pকােরর – 
িবতকর্ িবচারানnািsতানগুমা� সmpjাতঃ। িবতকর্ , িবচার, আনn o aিsতা ei চার pকােরর সমািধেক বলা হয় সmpjাত। িকn 
যখন বলা হয় তখন pেতয্কিটর সােথ ‘স’ লািগেয় বলা হয় – সিবতকর্ , সিবচার, সানnা o সািsতা। িdতীয় সমািধর নাম aসmpjাত। 
 
 যখন েকান sলূ  িজিনেষর uপের আমরা ধয্ান করার েচ া কির, তখন মন ঐ বsিটর uপের পেুরা eকাg হেয় যায় – েযমন 
ভগবােনর েকান মিুতর্ র uপের ধয্ান করিছ, তখন মনটা ঐ মিুতর্ েতi ডুেব েগেছ, তখন eেক বলেছ সিবতকর্  সমািধ। িকn যখন মনেক েকান 
sলূ  বsর uপের eকাg করার পর েদখিছ বso েসi প  মহাভূেতর ৈতরী। eখন বsেক সিরেয় বsর ঐ প  মহাভূেতর uপের মনেক eকাg 
করলাম তখন সিবতেকর্ র আেরকটা নাম হেয় েগল িনিবর্তকর্  সমািধ। িনuটন িচnা করেত লাগেলন িক কারেণ আেপলটােক গাছ েথেক মািটেত 
পড়েত হল, eখন িনuটন ঐটােত eকাg কের িদেয় তার utর েপেয় েগেলন। িবjানীেদর েয ধরেণর আিব ার গিুল হেয় থােক েসগেুলা ei 
সিবতকর্  সমািধেতi হেয় থােক। িনিবর্তেকর্  িক হয়, ঐ sলূ  বsেত মনেক eকাg না কের বsর uপাদােনর uপের ধয্ান করেছ, ঐ ধয্ােনর 
মাধয্ম িদেয় আপিন বsর uপাদান গিুলেক েজেন েগল। 
 
 sলভূতূ  গিুল সিৃ  হেc প  তnাtা িদেয়, যখন ঐ aপ ীকৃ� তnাtার uপের eকাg করেছন তখন ঐ সমািধর নাম হেc সিবচার 
সমািধ। ei েয িবচার চলেছ, eটা চেল বিুdেত, বিুd িদেয়i িবচার করা হেc। eখন েয বিুd িদেয় িবচার করা হেc েসi বিুdর uপের যখন 
মনেক eকাg কের েয সমািধ হেc তােক বলেছ সানnা সমািধ। ei বিুdর েপছেন আেছ aহং তtt, eখন ei aহং eর uপর যখন ধয্ান করা 
হয় তখন বলা হয় সািsতা সমািধ। 
 
 eবাের eকটু িবsতৃ  ভােব বয্াখয্া কের েবাঝবার েচ া করিছ। eখন রামকৃে র uপের ধয্ান করিছ। pথেম েদখিছ ঠাkেরর 
ছিব, তারপর তঁার রপূ। যখন ধয্ান করা শরু ুহয়, pথেম হাত িকংবা পা, eরপর শরীেরর িবিভn a  আলাদা আলাদ ভােব ধয্ান করা হয়। 
eiভােব ধীের ধীের ঠাkেরর সমg শরীরটা ধয্ােন আসেত থােক। ঠাkেরর শরীরটা যখন ধয্ােন আেস তখন িকn মিুতর্  বা ছিবর রেূপ 
আেসনা, তখন ঠাkরেক সাkা� জীবn মেন হেব। যখন েকu কাuেক েদেখ তখন িতন মাtায় েদেখ (three dimensions) িকn আমরা 
যখন সাধারণ aবsায় ধয্ান কির তখন আমরা দiু মাtােতi (two dimensions) ধয্ান কির, আসেল আমরা ছিবটার ধয্ান কির না 
হয় মিুতর্ টার ধয্ান কির। eটােক ধয্ান বেল না, eটােক বলা হয় িচnন করা, eকটা িকছুেত মনটােক কlনা কের কের eকাg করার েচ া করা 
হেc। ধয্ান যখন করা হয় pথেমi eটা িতন মাtায় চেল যােব। িতন মাtায় যখন চেল েগল তখন মন eখন ধয্ােনর eকাgতায় চেল eেসেছ – 
সিবতেকর্  েপৗঁেছ েগল। eiখান েথেক িকছু aনভূুিত আসেত থাকেব। আমরা যখন ঠাkেরর কথা িচnা কির তখন মূলতঃ আমরা ঠাkেরর 
কlনাi কির। যাi েহাক, eখন ঠাkেরর খুব গভীর ধয্ান হেc, েসখােন েকান eকটা কারেণ েদখেলন ঠাkেরর eকটা হাত uপের uেঠ েগেছ। 
আিম চাiিছ ঠাkেরর হাতটা েযন েনেম আেস। িকn  মন eত eকাg হেয় আেছ oখােন েয আিম আর ঠাkেরর হাত নামােত পারিছ না। aথবা 
মেন হল ঠাkেরর গােল eকটা মািছ বেস আেছ। মন ধয্ােন eত eকাg হেয় েগেছ েয ঠাkরেক যতখািন জীবn মেন হেc ঠাkেরর গােলর 
মািছটােকo ততটাi জীবn মেন হেব। eখন আিম চাiেলo ঐ মািছটােক uিড়েয় িদেত পারব না। eগিুল হেc ধয্ােনর গভীরতার pাথিমক 
ধাপ।  
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 যত গভীের েযেত থাকেব ততi ei জগেতর বয্াপাের েয ধারণা গিুল আেছ তার পিরবতর্ন হেত থাকেব। ei জগ�টােক eত িদন 
sলূ  জড় পদােথর্র মেন হত, িকn ধয্ােনর গভীের যত pেবশ করেব তখন েদখেত থাকেব ei জগ� হেছ প ভূেতর সমি । ঠাkর বলেছন – 
রসেগাlােত িক আেছ, গলার তলায় চেল েগেলi েশষ হেয় েগল। লাট সােহেবর বািড় েদেখ বলেছন iেটর িঢিপ। লাট সােহেবর বািড়টা িক িদেয় 
ৈতরী? লাট সােহেবর বািড়টােক েয uপাদান িদেয় ৈতয়ারী হেয়েছ েসi িজিনষ গিুলেকi ঠাkর েদখেছন। রসেগাlােত িক – দধু, িচিন আর 
েলবরু রস। দেুধ েলব ু িদেল দধু ছানা হেয় েগল, ছানার সােথ িচিন িমিশেয় রেস ডুিবেয় িদেল রসেগাlা হেয় েগল। eখন দধু, িচিন আর েলব ু
িমিশেয় gােশ কের িদেল আর রসেগাlার মত িক eক িজিনষ হেব, আপাতভােব eক নয় িকn কাযর্ত eক। িকn রসেগাlা খাoয়ার সময় িক 
েকu বেল দধু আর িচিন খািc। eরপের eমন eকটা aবsা আসেব যখন দধু আর িচিনেকo আলাদা আলাদা কের তােদর তnাtা গিুলেকi 
পির ার েদখেত সkম হেব। 
 
 আেরা পির ার কের যিদ বলা হয়, সেূযর্ আসেল হাiে ােজন আর িহিলয়াম গয্াস ছাড়া আর িকছু েনi। েসiখান েথেক িবেsািরত 
হেয় পিৃথবীেত eেস eটা িমি  eটা েতেতা, করলা, েতঁতুল, আম, কলা, চাল, গম যা খািc, আর e সnুরী, e বিুড়, e বিুdমান, e মখুর্ eত 
রকেমর িবিভn িজিনষ eেস যােc। আর যিদ আiনsাiেনর সহজ িথেয়ািরেত চেল েগেল েসখােন পাব – All these matter, atom, 
electron are nothing but condensed form of energy.  িকn আমরা িক eনািজর্  েদখিছ? রাজেযাগ ei eকi িজিনষ 
বলেছ। েযাগ যখন তnাtার কথা বেল তখন তারা েসi aবsােত চেল েগেছ েযখােন েস আর িকছুi জড় েদখেছ না, েস শিkেকi েদখেছ, যিদo 
পদাথর্ িবjান েথেক িকছুটা আলাদা। আিম যিদ বিল ei েবাতল হেc কতকগিুল পরমাণ ুআর েবাতেলর জলo হেc পরমাণ।ু eগেুলা আমরা 
কlনাi শধু ুকরেত পাির, আমরা কখনi eর pকৃত sরূপেক েদখেত পাi না। আর যিদ বিল eরা সব হেc iেলক েনর সমি , সব eকi 
িজিনেষর সিৃ , সব eক। আেরা eিগেয় িগেয় যিদ বিল eগেুলা সব হেc eনািজর্ র ঘনীভূত রূপ, eনািজর্ র সমেুd eটা eকটা ঘনীভূত েঢu ছাড়া 
আর িকছুi নয়, eেত েকান ভুল েনi।  আমরা যা েদখিছ সব eনািজর্ র সমেুdর eেককটা েঢu রেূপ কখনi েদখিছ না। িকn যারা েদেখ তারা 
সিতয্i েসi eক বs েদখেছন। ঠাkর েযমন বলেছন – সেnশ আর িব া eক, েকান পাথর্কয্ েনi। তা eনারা িক তািttক jােনর দিৃ েত কথা 
গেুলা বলেছন? eনারা eকবাের সিতয্ সিতয্i eক িজিনষ েদখেছন। েযাগীরা ঐ aবsায় সব তnাtাi েদেখন। eটােকi আবার িবিভn শােst 
িবিভn ভােব বলেবন।   
 
 তnাtার পের চেল আসেছ বিুdেত। eখােন েদখেছন আের সমs িকছু হেc েকবল মেনরi pকাশ। eখন েস িবষয় বs ���� 
িনেজেক সmণর্ূ  আলাদা কের িনেয়েছ। ei জগেত যা িকছু আেছ সবi হেc আমারi মেনর pিতিkয়া। eখন আমার মনi হেc ধয্ােনর 
িবষয়। সব িকছু uেড় েগেছ, শধু ুমনটা পেড় আেছ। eখােন েয সমািধ হয় ei সমািধেক বলেছ সানnা।  
 
 পিরেশেষ আসেছ aিsতা, aহং ভাব। eখন আর িকছু েনi, মনo চেল েগেছ, েকবল aহংভাব পেড় রেয়েছ। জগেতর যা িকছু 
আেছ সব আিমi, আমারi pকাশ। আিমi eকমাt আিছ। ei আিমটা মেনরi eকটা িদক মাt। যখন eখােন eেস পেুরা eকাg হেয় সমািধ 
হয় তখন ei সমািধেক বেল সািsতা, আিম েবাধটা পেড় রেয়েছ আর বাকী সব uেড় েগেছ।  
 
 ei চার ধরেণর সমািধেক বলা হেc সবীজ সমািধ। সবীজ হেc – আমরা যখন ei িজিনষগেুলা িচnা করিছ, ধয্ান করিছ তখন 
সমািধ হেলo িচেt েয বীজ গিুল পেড় রেয়েছ েসগেুলা সব েথেক যায়। আমরা িচtবিৃt িনেরাধেক িনেয় আেলাচনা করিছলাম। eগেুলােত 
িচtবিৃt েথেম যায়, িকn আেগ o পেরর বীজগেুলা েথেক যায়, েসiজনয্ ei ধরেণর সমািধেক বলা হয় সmpjাত সমািধ। যখন সাধেকর ei 
সািsতা সমািধ হেয় যায় তখন তােক শােstর পিরভাষায় বলা হয় িবেদহ। তখন তঁার শরীরেবাধ আর থােকনা, শরীেরর সমs বাধা েথেক েস 
মkু হেয় যায়। eখন েস িনজেক aহংতেttর সােথ মােন aহ ােরর সােথ eক েবাধ করেছ।  
 

ei েয জগ�টা আেছ, ei জগ�eর sলূ  িবষেয়র সােথ আমরা eক হেয় আিছ। েযেহতু ei sলূ  িবষেয়র সােথ মন eক হেয় আেছ 
তাi আমার েয kমতা আর আমার ধারণ করবার শিk পেুরা sলূ  aবsায় থােক। ei sলেকূ  েছেড় যখন েকu তnাtােত চেল যােবন তখন 
তার হােত eক িবশাল সাmাজয্ eেস েগল, তখন েস ei তnাtার িনয়ntণ কতর্ া হেয় েগেলন। সব েথেক ভােলা uপমা হল পরমাণ ু েবামা। 
িবjানীরা করল িক তারা eনািজর্ র sের িগেয় পরমাণেুক ভা েলন। েছা  eকটা েবামা, তার েতজ আর শিk িক pচ । eখােন eনািজর্ র sর 
েথেক চেল েগলন তnাtােত। মনo যখন ei তnাtােত চেল যােব তখন েস সমs জড় জগেতর সব িকছুর jাতা, কতর্ া হেয় েগল।  
 
 ei জড় জগেতর যিদ েকu সmাট হেয় পিৃথবীর সমs সmেদর মািলক হেয় যায় তখন তার কােছ আিম যিদ িকছু চাi তখন তা 
িনেমেষর মেধয্ িদেয় েদoয়াটা েকান asাভািবক হেব না। eখন জড় জগতেক ছািড়েয় েয তnাtােত িব bhাে র যাবতীয় বsর সিৃ  হেc, 
েসi তnাtােকo জয় কের তnাtার িনয়ntণ kমতা আয়েt কের েনয় তখন পেুরা যা িকছু আেছ, জীবন, মতুৃয্, জড় প ভূত িদেয় যা িকছু সিৃ  
হেc তার মািলক হেয় েগল। সkূ জগেত eখন েস চেল েগেছ, ei সkূ জগেত চেল যাoয়ােত তার kমতা েকািট েকািট গণু েবেড় যােব। 
eরপের যখন সkূ জগতটােকo তয্াগ কের েদেব তখন েস মেনর pভু হেয় যােব। eখন তার kমতা eমন জায়গায় চেল েগল েয eখন জগেতর 
যত মন আেছ সব মনেকo েযমন খিুশ িনয়ntণ করেত পারেছ। তার icা মাt, েয েকান pাণীরi মেনর পিরবতর্ন হেয় যােব।  
 
 সবার েশেষ েস মনেকo পিরতয্াগ কের েবিরেয় eেসেছ। ei মনেক নাশ কের িদেল ei েয জগেত আমরা বহু েদখিছ, ei বহু েদখাটা 
বn হেয় যায়। eখন েস িবেদহ হেয় যােc, সমs রকেমর েদহভাব েথেক েস মkু হেয় েগল। আিম তুিম আলাদা ei ভাবটা খেস পেড় যায়। 
িবেদহেত সমসয্া িক হয়, ei aবsােত  bhেলাক পযর্n েযেত পারেব, িকn ei aবsােতo তার মিুk হেব না। িকছু িদন পের আবার oখান 
েথেক েনেম আসেত হেব। েযমন মতুৃয্র পর কাররু যিদ ভােলা কমর্ করা থােক েস েসi ভােলা কেমর্র েজাের েকান eক sেগর্ েযেত পারেব। sেগর্র 
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আবার নানান ভাগ আেছ, েসi sগর্ েথেক আেরা ucতর sেগর্ চেল েযেত পাের, িকn তার কমর্েভাগ েযi েশষ হেয় যােব েসখান েথেক তার 
আবার পতন হেয় যােব। ei জনয্ ei সেূt বলেছন – িবরাম-pতয্য়াভয্াসপূবর্ঃ সংsারেশেষাহনয্ঃ। 
  
  িকn যখন aসmpjাত সমািধ হেব তারপর আর তােক িফের আসেত হেব না। aসmpjাত সমািধ তখনi হেব যখন তার পূণর্ 
ৈবরাগয্ হেব, তখন ঐ aবsােত মানষু সব িকছুেক েছেড় েদয়, eর ফলsরপূ েয বীজগেুলা েভতের রেয়েছ েসগেুলা পেুরা পেুড় ছাi হেয় যায়। 
যিদ aসmpjাত সমািধ না হেয় শধু ুসmpjাত সমািধ হয় তাহেল eর পর িকছু িদন েভাগেটাগ হেয় যাবার পর আবার নীেচ েনেম আসেত 
হেব। েসখান েথেক তার েদবতােদর মেধয্ জn হেব, েসখান েথেক পের হয়েতা তার আবার মানষু রেূপ জn হেব।  
 
 যখন তার িচtবিৃt িনেরাধ হেয় যায় তখন েসিনেজর sরূেপর িদেক agসর হেত শরু ুকের। পত িল কখনi বলেছন না েয eটাi 
eকমাt পথ। িতিন বলেছন ei পথ ছাড়াo আরo aেনক িবকl রাsা আেছ। ei সেূt পত িল িঠক িবিভn পেথর কথা না বেল বলেত 
চাiেছন যারা সিতয্i সmpjাতেক েছেড় আরo ucতর sের েযেত চান তােদর িক ভােব েযেত হেব? বলেছন 
‘ dাবীযর্sিতসমািধpjাপূবর্কৃ  iতেরষাm ’ aসmpjাত সমািধর জনয্ dা, বীযর্, তীb আকাkা, pচ  eকাgতা eগেুলা লাগােত 
হেব। আর যােদর pচ  u�সাহ আেছ আgহ আেছ আর সাহস আেছ তারাi খবু তাড়াতািড় সাফলয্ পােব – পেরর সেূt বলেছন 
‘তীbসংেবগানামাসnঃ’। যার জনয্ গীতােত খবু েজার িদেয় কৃ  বলেছন ‘ধতুৃয্�সাহসমি তাঃ’। আধয্ািtক জীবেন u�সাহ খবু 
মলূয্বান, আমােক ei জীবেন eiটা েপেতi হেব, আর ei u�সাহেক বরাবেরর জনয্ ধের রাখেত হেব, ei দেুটা থাকেল সাফলয্ আসেবi।  
 
 তারপের বলেছন – ‘মদৃমুধয্ািধমাttা� তেতািপ িবেশষঃ’ u�সাহ যিদ সাধারণ থােক, মােন মধয্ম থােক তাহেল 
সাফলয্টাo সাধারণ হেব। যত েবিশ সাফলয্ েপেত চাiেব তত েবিশ েজার িদেত হেব।  
 
 িবকl পেথর কথা বলেত িগেয় পত িল বলেছন – ‘ঈ রpিণধানাdা’। যিদ eত িকছু করা সােধয্ না kলায় বা eত িকছু যিদ 
না করেত চান তাহেল তােদর জনয্ আেরকিট িবকl রাsা আেছ, তাহল মনেক ঈ ের িনিব  কের েদoয়ার কথা বলেছন। ঈ েরর uপের যিদ 
মন েদoয়া যায় তাহেলo ei সমািধ লাভ হয়। আমােদর uেdশয্ হেc িচtবিৃt িনেরাধ করা, eখন যিদ আমরা আমােদর পেুরা মনটােক 
রামচেndর uপের, িক কৃে র বা রামকৃে র eকাg কির তােতo আমােদর িচtবিৃt িনেরাধ হেয় সmpjাত সমািধ লাভ হেব। 

 
 আেগi বলা হেয়েছ েয সাংখয্ ঈ রেক মােন না িকn েযাগ ঈ েরর কথা বেল। ei সেূt েযাগ ঈ র সmেn যা বলবার eেকবাের 
s  কের বেল িদেc – ‘েkশকমর্িবপাকাশৈয়রপরামৃ ঃ’ পরুষুিবেশষ ঈ রঃ’ – aথর্া� ঈ র eক িবেশষ পুরষু যাঁেক েকান েkশ, কমর্, 
কমর্ফল আর বাসনা sশর্ করেত পােরনা। আিম আপিন েক? আিমo েসi পুরষু আপিনo েসi পরুষু, আমার েয েদহটা েসটাo pকৃিত েথেক 
ৈতরী আপনার েয েদহটা েসটাo pকৃিতর uপাদান িদেয় ৈতরী িকn জািত, বয়স, িল , সmpদায় eগেুলা আমার আপনার মেধয্ eকটা েভদ কের 
িদেc। আপনার আমার সােথ েয েভদ রেয়েছ িঠক eকi েভদ আপনার সােথ আর আপনার সnােনর সােথ eবং pেতয্েকর pেতয্েকর সােথ 
রেয়েছ, eছাড়া আর েকান পাথর্কয্ েনi। েসiজনয্ জািত, বয়স, িল , সmpদায় eগেুলােক েযােগ গণয্ করা হয় না। আিম আলাদা আপিন আলাদা 
ei েবাধটুki আেছ, eর েবিশ আর িকছু েনi। িকn আমার আপনার মেধয্ ঈ েরর বড় eকটা পাথর্কয্ হেc েয আিম আপিন িবিভn িজিনেষর pিত আকৃ  
হেয় আিছ, আর pকৃিতর মেধয্ আমরা স ু িচত o সীমাবd হেয় pকৃিতর kীড়নক হেয় আিছ। িকn ঈ র, িতিন হেc িবেশষ পুরষু, িতিনo 
পরুষু আপিন আিমo পরুষু িকn তঁােক দঃুখ, েkশ eগেুলা sশর্ কের না। তঁার েকান ধরেণর বাসনা েনi তাi তঁােক েকান কমর্ করেত হয় না, 
েসiজনয্ কেমর্র েকান ফলo তঁােক sশর্ কের না।   
 

েযােগর ei তttটা aেনকটাi ৈdতবাদী দশর্েনর মত। ঈ র আর জীব – ঈ র হেcন িবেশষ পুরষু আর জীব হেc সাধারণ পরুষু। 
ei েযাগi আবার যখন aৈdেত আসেব তখন বলেব ঈ েরর েয পরুষু আর জীেবর েয পরুষু আেছ eর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনi। িকn েযাগ 
িব াস কের ঈ র হেcন েসi আtা, েসi পরুষু, িকn িবেশষ।  
 
    আর সাধারণ মানেুষর মেধয্ jােনর eকটা েছাট িকরণ, রি , আেলার eকটা েরখা মাt থােক িকn ঈ েরর মেধয্ েসটাi হেয় 
যায় aনn jােনর ভা ার। বলেছন – ‘তt িনরিতশয়ং সবর্jtবীজm ’। eটাo eকটা খবু বড় পাথর্কয্ ঈ র আর সাধারণ মানেুষর 
মেধয্। সাধারণ পুরষুেক aথর্া� eকজন সাধারণ মানষুেক কেমর্ িলp হেত হয় কারণ তার মেধয্ রেয়েছ বাসনার বীজ, ঈ েরর েকান বাসনা 
থােকনা বেল েকান কমর্o তঁােক sশর্ করেত পােরনা। আর ঈ েরর মেধয্ রেয়েছ aনn jান আর সাধারণ পরুেুষর মেধয্ jােনর eকটা েছাট 
sিলু  মাt থােক, মানেুষর মেধয্ jান খবু সীিমত হয়।  
 
 সব েথেক গরুtুপূণর্ েযটা েসটা হেc – ‘স পূেবর্ষামিপ গরুঃু কােলনানবেcদা�’ – বলেছন িতিন, মােন ঈ র িযিন, হেcন 
গরুরু গরু।ু েসiজনয্ ঠাkরেক আমরা বিল ‘জয় গরুমুহারাজকী জয়’। বলেছন – কােলনানবেcদা� - বািক গরুরুা কােলর মেধয্ আবd, 
ঈ েরর েkেt কাল সীিমত নয়। তাi েযােগর দশর্ন aনযুায়ী রামকৃ েক ঈ র বলা যােব না। েযােগর ঈ র কখনi েদহ ধারণ করেত পােরন 
না। pথম কথা েযাগ aবতার তেtt িব াস কেরনা, েযাগ বেল েয ঈ র কখনi শরীর ধারণ কেরন না। েযােগর মেত রামকৃে র সােথ 
আপনার েকান পাথর্কয্ েনi। রামকৃ  হেcন aেনক বড় আধােরর পরুষু আর আিম আপিন aেনক েছাট আধােরর। ঈ র সব সময়i ঈ র, 
িতিন সমেয়র dারা আবd নন। রামকৃ  েকন ঈ র নন েযাগী বলেব – রামকৃ  1836 সােল জnােলন আর 1886 সােল েদহ েছেড় 
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িদেলন। আপিন বলেবন oটা মায়া, েযাগী বলেব – oটা আপনার কােছ মায়া, আমরা েযটা েচােখ েদখিছ েসiটাi সতয্। sামীজীo eক জায়গায় 
বলেছন ei িবরাট সিcদানn সাগের িযশ,ু বdু, কৃ  eনারা হেcন েযন eকটা িবরাট েঢu, আর আিম আপিন হিc জেলর েছাট বdুদু। 
 
 েযােগ ঈ েরর কথা বেল তঁার কেয়কিট গেুণর কথা বলা হল। 1) েকান দঃুখ ক  তঁােক sশর্ করেত পােরনা।  2) তঁার সবর্jt 
রেয়েছ, েযটা মানেুষর মেধয্ বীজ রেূপ রেয়েছ। তখন েযাগী p  তুলেবন – িযশ ুিক সংsতৃ  জানেতন? না, সংsতৃ  জানেতন না। তাহেল েতা 
িতিন সবর্j হেলন না। ঠাkর িক কয্ালkলাs  জানেতন? না, জানেতন না। তাহেল িতিনo েতা সবর্j হেলন না। েযাগীেদর মেত তাi eনারা 
ঈ র নন। িকn েযাগ বলেছ ঈ র আেছন। িকn সমসয্া হেc েযােগর েয ঈ র, তঁার জগেতর বয্াপাের েকান ভূিমকাi েনi। তাহেল সিৃ  েক 
কেরন? আমরা eর আেগ েয িবেদহ, pকৃিতলীন পুরেুষর কথা বললাম, সািsতা সমািধ যাঁর হেয়েছ িতিন pকৃিতলীন পরুষু হেয় যান। eর 
মেধয্ েয বির  pকৃিতলীন পরুষু থােকন িতিন মন ুরেূপ সিৃ র কাযর্ কেরন। সিৃ র কােযর্ ঈ র থােকন না। সিৃ র বয্াপাের ভাগবেত যা িকছু 
কlনা করা আেছ েযােগ eগেুলা েকানটাi pেযাজয্ হেব না। ঈ েরর েযটা pধান গরুtুপূণর্ ৈবিশ য্ তা হেc 3) কােলনানবেcদা�, িতিন কােলর 
aতীত, সমেয়র dারা তােক সীমািয়ত করা যায় না। িকn েযাগ েকন ঈ রেক eখােন িনেয় eেসেছ? আমােদর ধয্ােনর পেk খবু uপেযাগী হেব 
বেল ঈ রেক িনেয় আসা হেয়েছ। 
 
 তারপের বলেছন – ‘তসয্ বাচকঃ pণবঃ’ – বলেছন তঁােক জানা যােব না, আমােদর জানার দরকারo েনi। যিদ িতিন 
আমার আপনার জীবেনর দঃুখ-কে র িনবারণ নাi করেত পােরন তাহেল ei ঈ েরর িক pেয়াজন? েসiজনয্ েযাগ ঈ েরর কথা েবিশ বলেব 
না। িকn তবoু ঈ েরর কথা বলেত হেc েযাগেক। কারণ েযাগ বলেছ েতামার লkয্ হেc িচtবিৃtেক িনেরাধ করা, ঈ র আমােদর ei 
িচtবিৃtেক িনেরাধ করেত সাহাযয্ কেরন। িতিন হেcন েসi পরুষু, সিcদানn, আমরা েতা তার uপর মনেক eকাg কের িচেtর বিৃtগিুলেক 
আটকােত পাির। িকভােব eকাg করেত হেব েসiটােক বলেত িগেয় pথেম বলেছন ‘তসয্ বাচকঃ pণবঃ’। তঁার েয বাচক েসটা হেc oঁ। েকন 
আর িকভােব ঈ েরর বাচক oঁ, আর eর মমর্াথর্, ei বয্াপারটােক িনেয় খবু গভীর ভােব িবে ষেণর pেয়াজন আেছ।  
 

মলূ কথা হল, েযাগ বলেছ ei জগ� হেc জড়, িকn ei জেড়র েপছেন আেছ সkূ, সেূkর েপছেন আেছ মন, মন আবার দiু ভােব 
আেস, eর পর আসেছ pকৃিত, আর pকৃিতর পাের আেছ মিুk। eকবার ei pকৃিতেক aিতkম কের েগেল মিুk হেয় যােব। eনারা েয পেথর 
কথা বলেবন তােত pথেম বলেব আপিন েকান eকটা িবষেয়র uপের মনেক eকাg করনু, তারপর েসi িবষেয়র েয তnাtা গেুলা রেয়েছ তার 
oপের মনেক eকাg করেত বলেব। eiভােব মন eকাg হেত হেত eকটা সময় বs আর তার তnাtা গিুলেক আলাদা েদখা যায়। িকn eখন 
আমরা সব eকাকার েদখিছ। ধরনু আমােক েকu ডাকল, তখন আমােদর েkেt িক হয়, ঐ েয নাম ধের ডাকল, eখন ei নাম ধের ডাকার 
শb, শেbর েয রপূ, তার aথর্, তার pাসি কতা, eগেুলা সব আমােদর কােছ eক েজাট হেয় িখচুির পািকেয় eকটা eকক বs রেূপ গণয্ হয়। 
েযাগীরা িকn eর pেতয্কিটেক আলাদা আলাদা েদেখন। েকান gাম েদেশ যখন েকu কাuেক দরূ েথেক ডাকেছ তখন দরূ েথেক শbটা েভেস 
আেস। েকu হয়েতা বঝুেতo পারেব না েক কােক ডাকেছ, eকটা শb েযন দরূ েথেক েভেস আসেছ। তারপর s  বঝুেত পারেব, eকটা শb 
েভেস যােc কাররু uেdেশয্, িনেজেক ঐ শb েথেক পির ার আলাদা েদখা যায়। ei ধরেণর aিভjতা eখােন হেব না। ফঁাকা মােঠ েবিশ মেন 
হেব। বয্s জীবেনর মেধয্o শb েথেক, শধু ুশbi নয়, sশর্, েকান িকছুর গn, eকটা দশৃয্, eগিুল েথেক িনেজেক আলাদা েদখা যায়, eকটা sশর্ 
েপলাম, আিম আলাদা sশর্টা আলাদা। eগিুল আমার আপনার সবার হেব, তখনi হেব, আমরা যত আমােদর মনেক eকাg করেত পারব 
ততi eগেুলা পির ার হেত থােক। pথেমi eকটা তীb pিতিkয়া হেয় যায়। ei তীb pিতিkয়ার পের হেc িkয়া o pিতিkয়ােক আলাদা 
করা। আলাদা করা তখনi যােব যখন pিতিkয়ার সময়টা কেম আসেব আর িনেজর মেনর uপর যখন aেনক িনয়ntণ হেব। 
 

pিতিkয়ার সময় যখন ধীের ধীের কমেত থােক তখন মন তার িনেজর আসল জায়গায় pতয্াবতর্ন করেত থােক। মন যত িনেজর 
sরেূপ িমেশ েযেত থাকেব ততi ei জগেতর সােথ েয বাঁধনটা বাঁধা আেছ, েসটা আলগা হেত থােক। eখন ei েয িবরাট িব bhা েক 
আমােদর েচােখর সামেন েদখেত পািc, eর মেধয্ িনেজেক খবু kdু  েদখিছ। ধয্ােনর মাধয্েম যখন িনেজেক িবsার করেত শরু ুকরেব, aথর্া� 
তার pকৃত sরেূপর িদেক েস agসর হেত থাকেব তখন তার েপছেন েয িবশdু ৈচতনয্ রেয়েছ েসi ৈচতেনয্র মেধয্ েস িনেজেক েদখেত শরু ু
করেছ, েসi ৈচতেনয্র আেলা আেরা aিধক মাtা pকাশমান হেত থােক। eiভােব ei জগেতর গরুtু যত তার কােছ কমেত থােক ততi তার 
pকৃিতর uপর িনয়ntণ kমতা বাড়েত থােক eবং eকটা সময় আেস যখন ei িব  bhা েক সমেুdর eকটা জলকণার মত মেন হেব।  

 
পরুষু যখন িনেজেক আtsরপূ আর ei pকৃিতর jােনর মাধয্েম বাiের o েভতের িবsার করেত থােক তখনi তার কােছ জগ� 

তুc হেত থােক। জীবেনর িবিভn aিভjতার মাধয্েম যখন পরুষু o pকৃিতর jান eেস যায় তখন পির ার েবাঝা যায় ‘o ei বয্াপার’! 
ঠাkর বলেছন – eকজন মেুখাশ পেড় ভয় েদখািcল। যােক ভয় েদখািcল েস বলল ‘আের, তুi আমােদর েপােদা না’। েস যখন েপােদােক িচেন 
েফেল তখন েপােদা আেরক জনেক ভয় েদখােত চেল েগল। িঠক েসi রকম pকৃিত ei নাচ েদখােc আর েসi নাচ েদেখ পুরষু মgু হেয় িনেজেক 
eকটা গি র মেধয্ সীমাবd কের েফেল।  যখন ধয্ােনর pিkয়ায় পরুষু িনেজেক pকৃিত েথেক আলাদা কের িবsার করেত শরু ুকের িদল 
েসiখান েথেক pকৃিত তুc হেত থােক, তুc হেত হেত pকৃিতেক আর খুেঁজ পাoয়া যায় না তখনi পরুেুষর মিুk হেয় েগল। eখন শধু ুপরুষুi 
আেছ pকৃিত আর েনi। eiটাi হেc ৈকবলয্, ৈকবলয্ মােন েকবল মাt পরুষুi আেছন আর িকছু েনi। ৈকবলয্i রাজেযােগর চরম লkয্। ei 
পdিতর মাধয্েম রাজেযাগ মিুkর লেkয্ আমােদর িনেয় যায়। sামীজী কমর্েযােগ eকটা খবু সnুর uপমা িদেcন – eকটা বলদ ঘেুর েবড়ােc, 
eকটা মশা oর িশংeর uপর বেস আেছ। aেনকkণ বসার পর মশাটার িক মেন হল, েস বলেদর কােন িগেয় বলেছ ‘দাদা, aেনকkণ 
আপনার িশংe বেস আিছ, আপনার িন য় খবু ক  হেc, eর জনয্ আিম খুব দঃুিখত’। বলদ বলেছ ‘তুিম েতামার পিরবােরর সব সদসয্েক 
সে  িনেয় আমার িশং e aেনক িদন বসবাস কের যাo না েকন তােত আমার িকছুi যায় আেস না’। pকৃিত িঠক ei বলেদর িশংe বেস থাকা 
মশার মত হেয় যায়। eখােন বলদ হেc েসi পরুষু আর মশা হেc pকৃিত।  
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 আেগকার িদেনর শাstকাররা িনেজেদর মনগড়া িকছু িলখেতন না, পরmরােত েযগেুলা চািরিদেক ছিড়েয় আেছ, গরু ুমেুখ েসগেুলা 
শেুন িনেলন, তারপর আেরা চার পাঁচ জায়গায় শেুন তারপর মলূ তttগিুলেক শাstাকাের েবেঁধ িনেতন।  ঋিষরা ধয্ােনর গভীের যা uপলিb 
করেলন েসiটােকi পরবিতর্  কােল তঁােদর িশষয্েদর িশিখেয় িদেতন। আর িdতীয়তঃ, িবিভn গরুkুেল েয েয িজিনষেক িনেয় েয সব পযর্েবkণ 
হেয়েছ, েসগিুলেক েকান eকজন সাধক সংgহ কের eকটা পdিতেত েবেঁধ িদেতন। েযমন বাংলা aেনেকi বলেছ, কলকাতা, বdর্ মান, ঢাকা সব 
জায়গােতi বলেছ। eখন eকজন ভাষািবদ ei িবিভn কথয্ ভাষােক ভােলা কের পযর্েবkণ কের, গেবষণার িভিtেত eiটােকi eকটা 
বয্াকারেণর িনয়েম েবেঁধ িদেলন, েসiখােন েথেক eকটা িনয়ম দঁািড়েয় যায়। পত িলo ei ধরেণর কাজ কেরিছেলন, eখােন তঁার িনজs েকান 
মতেক kাপণ কেরনিন।  
 
 েযােগর েয ঈ র িঠক িঠক বঝুেত েগেল েকাথায় েযন আমােদর eকট েগালমাল েবেঁধ যায়, eখােন েবদােnর সে o েমেলনা আবার 
পরুােনর সােথo িমল খায়না; েযাগ eকিট কথােত বেল েদয় – ঈ র িতিন হেcন সব েথেক oপের, তঁার মেধয্ ৈচতনয্ েবাধ সবেথেক েবিশ, 
jান তঁার aনn, তঁােক সমেয়র dারা বাঁধা যায়না, িকn তারপের আর েকান ধরেণর বkবয্ েনi। সিৃ র বয্াপাের েযাগ পির ার বেল েদয় 
সিৃ  হেc pকৃিতর বয্াপার, ঈ েরর eখােন েকান ভূিমকা েনi, িতিন সব িকছু েথেক পথৃক, িতিন হেcন আবার গরুরুo গরু।ু েযােগর মেত 
আপিনo রামকৃে র মত হেত পােরন, িকn রামকৃে র জীবেনর aিচnনীয় সফলতা, েসi সফলতার লেkয্ েপৗঁছাবার জনয্ তঁার মেধয্ েয 
eকাgতার শিk o aনয্ানয্ েয সব গণুাবলী েযমন সতয্িন া, বয্াkলতা, দঢ়ৃতা িছল তার কণা মাto আমােদর মেধয্ েদখা যায় না। ei 
পাথর্কয্েক েযাগ বলেব না িকn তািttক িদক েথেক বলেব আপনার আর রামকৃে র মেধয্ মূলতঃ েকান pেভদ েনi। িকn ভাগবেদর দিৃ েত 
রামকৃ  েযােগর েথেক আলাদা হেয় যােবন। ভাগবদ বলেব রামকৃষহ হেcন ei েযােগর ঈ র আর িতিনi তঁার মায়া শিkেক আ য় কের 

েলাককলয্াণােথর্ মানষু রপূ ধারণ কের aবতরণ কেরন। িবেদশীরা বেল ঈ েরর eমন েকান ধারণা পিৃথবীেত েনi েযটা িহnরুা aেনক আেগi 
বয্াখয্া কের েরেখেছ। িহn ুদশর্েন েয েযভােব ঈ রেক ভাবেত চান, েয রেূপi ধারণা করেত চান না েকন, সব ভাবi eখােন আেছ, শধু ুেয আেছ 
তাi নয়, িহnেুদর সবার মেনর মেধয্ সমs ভাবi েগেঁথ আেছ।  
 
 েয সtূটা বলা হেয়েছ েসটা খবুi মূলয্বান সtূ – ‘তসয্ বাচকঃ pণবঃ’– eখােন pণব হেc oঁ, oঁ হেc ঈ েরর নাম। ‘AUM’ 

�� �� ���� ����� ���� ����� �� ।   নয় ������ �� 
������������ ���� ���� �� ���� ��� নয় ।  ������ ‘a’ ����� 
���� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� 
���� ���� ����� ���� ������� হয় ।  �� ���� ���� ������ 
��������� ������ ����।  ���� আিম ��� বল িছ তখন eর eকটা শb ৈতরী হেc িকn ei 
শেbর মেধয্ আেরা কেয়কটা শb যkু আেছ – র+আ+ম = রাম। �� ����� ���� ����� � 
�������� ���� েয িনেজi eকটা sতnt শb ৈতরী করেছ। সংsেতৃ  েয pতীকিটেত oঁকার েলখা হয় eিট সব িদক েথেক 
সmণর্ূ  রেূপ eকিট sতnt pতীক।   
 
 eর িঠক আেগর সেূt েযখােন বলা হেয়েছ ঈ র হেcন আেগর েয গরু ুিছেলন তঁারo গরু,ু েসi ঈ েরর বাচক হেc oঁ। বাচক বলেত 
eখােন নাম েবাঝায় না, বাচক কথার যথাথর্ aথর্ হেc যােক iি ত করা হেc। ঈ রেক িকভােব েদখােনা যায় বলেল তখন oঁ ei pতীেকর 
মাধয্েম তঁােক iি ত করা হয়। sামীজী আেলাচনা করেত িগেয় ভাষাতেttর dারা ‘oঁ’ eর তা�পযর্েক বিুঝেয়েছন, েযটােক িনেয় পরবিতর্  
কােল িরেজsাiন বেল eকজন আেমিরকান দাশর্িনক sামীজীর েদoয়া তেttর uপের aেনক আেলাচনা কেরেছন।  
 
 sামীজীর িছল anমুর্খী গভীর দিৃ । oঁ eর িবে ষণ করেত িগেয় িতিন বলেছন – আপিন েয েদেশরi েহান না েকন, েয জািতরi 
েহান না েকন ei পিৃথবীেত আমােদর সবারi িকছু িকছু eকi ধরেণর aনভূুিত বা আেবগ আেছ, িকn শb গেুলা eক নাo হেত পাের।  েযমন 
মা eমন eকটা সাধারণ শb যা েমাটামিুট সব ভাষােতi eক রকেমর েশানায়। মানষুেক বাদ িদন, eমন িক ছাগল গেুলা পযর্n ময্া ময্া কের, 
বাছুর গেুলা হাmা হাmা কের। খবুi আ যর্জনক। মা বলনু, আmা বলনু, ময্াম বলনু, মাদার বলনু সব েসi eক ভাব েথেক আসেছ। মা শbটা 
বাংলােতo আেছ, সংsেতৃ  আেছ, আর iuেরািপয়ানরাo মা বেল। 
  
 িকn যখন aনয্ানয্ িবষেয় িবিভn ভাষােত ভাব আর শb পেুরা আলাদা হেয় যায়। পিৃথবীর সব েদেশর েলােকেদর মেধয্ হয়েতা 
aেনক ভােবর িমল থাকেত পাের িকn শb আর ভাষােত িগেয় আলাদা হেয় যায়। যখন ভগবােনর কথা আসেছ, ভগবান, ঈ র হেc pেতয্ক 
জািত, ধমর্, সmpদােয়র eকটা ভাব, ঈ রেক যার যা ভাব েসi ভােব নাম িনেয় ডাকেছ। আমরা বলিছ েগালাপ iংরাজীেত বলেব েরাj , 
েসkিপয়র বলেছন েগালাপেক েয নােমi ডােকা েস গn েদেব। আমরা ভাব আর শেbর েয কথা বলিছ eটা ঈ েরর েkেto eকi হয়। ঈ েরর 
aেনক aেনক শb আেছ, গড, আlা iতয্ািদ।  
 

যখন বলিছ ঈ র তখন eর aথর্ িক দঁাড়ায় – ঈশ্  হেc িযিন শাসন কেরন। ভগবােনর aথর্ ভগ মােন হেc ঐ যর্ – যাঁর ঐ যর্ 
আেছ িতিনi ভগবান, েযমন ধনবান মােন যার ধন আেছ। সংsেতৃ  pেতয্কিট শbi eকটা িবেশষ ভাবেক pকাশ কের। িকn যখনi গড্  
বলেছ েসi রকম েকান ভাব ei শেbর মাধয্েম psিটতু  হেc না। িকn ঈ র শbটা ঈ েরর eকটা িবেশষ িদকেক েবাঝােc, আবার যখন 
বলেছন ভগবান তখন aনয্ eকটা িবেশষ ভাবেক সামেন িনেয় আেস।  
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ঋিষরা তঁারা oঁ শbটােক ঈ েরর বাচক রেূপ িনেয় eেলন। eiটা ei নয় েয eকটা শb আেছ েকান িচnা ভাবনা ছাড়াi েসi শেbর 

সিৃ  কের েদেব। মিুন ঋিষরা যখন সমািধর গভীের চেল েযেতন, eটা শধু ুেয িহn ুঋিষরাi uপলিb কেরিছেলন তাi নয়, iসলাম ধেমর্র যারা 
সn মহাপরুষু তঁারাo বেলেছন েয গভীর সমািধেত তঁারা eকটা িন শনুেত পান, ঘnার েযমন ঢং কের বাজার পর েশেষর িদেক eকটা শেbর 
েরশ েথেক যায় েযটা লmা eকটা ‘ম’eর মত েশানায়, তারপর শbটা েযন েকাথায় হািরেয় যায়, ঋিষরা বা সাধকরা যখন গভীর সমািধ েথেক 
েনেম আেসন তখন তঁােদর ei ঘnার ঢং শbটা িদেয় তঁােদর pথম েচতনাটা িফের আেস, ঢং eর ‘ঢ’ টা থােকনা, eকটা গভীর লmা ‘ম’, েযন 
গm , বাজেছ।  ei শbটােক ঋিষরা বেলন েsাট্ । তঁারা বেলন সিৃ  ei শb েথেকi pথম েবিরেয় আেস। তঁারা েয oঁ েক ঈ েরর pতীক রেূপ 
কlনা কেরেছন, eiটাo eকটা pধাণ কারণ হেত পাের। বেলন oঁ েথেকi সব সিৃ  হেয়েছ।  

 
 িকn েযটা সব েথেক যিুkযkু বয্াখয্া, যা আমরা uপিনষেদo পাi, আর sামীজীo eiটােক েবিশ েজার িদেয়েছন – ei িব bhাে  
যাবতীয় যা িকছু আেছ, েযটােক আমরা জানেত পারিছ, েদখেত পারিছ, আবার েযটােক জানেত পারিছ না, েদখেতo পারিছ না, সব িকছুর 
eকt সমি  হেcন ভগবান। pথেম সমs িবষয় + aদশৃয্, েযটােক আমরা জানিছ না = ঈ র। ঈ র মােন েতা তাi, েকান িকছুi েতা ঈ র 
ছাড়া েনi। িবহার iuিপর িদেকর ভাষার আর ভােবর মেধয্ eকটা খবু সাম সয্ লkয্ করা যায়। েযমন ধরনু েমাটর সাiেকলেক বলেব 
ফট্ ফিটয়া, েমাটর সাiেকল ফট্  ফট্  শb করেছ েসi ভােবর সােথ িমল েরেখ বsিটর িহnী নাম হেয় েগল ফট্ ফিটয়া। eখােন েবলড়ু মেঠর 
েখয়াঘােট েয েনৗকাগেুলা চেল eগিুলেক বলা হয় ভুট্ ভুিট, েকন? যখন চেল তখন ভুট্  ভুট্  আoয়াজ কের। pেতয্কটা বsরi eকটা িবেশষ 
ৈবিশ য্ o ভাব আেছ আর েসi বsিটেক েবাঝাবার জনয্ তার eকটা শb ভাষা আেছ, ঐ েয ভুট্ ভুট্  আoয়াজ করেছ আর বলেছ ভুট্ ভুিট, eর 
মেধয্ eকটা িমল আেছ। eখন pেতয্কিট বsi eকটা ভােবর মতুর্  রপূ, আবার pেতয্ক ভােবরi eকটা শb আেছ। সতুরাং আমােদর িতনিট 
ধাপ আেছ –   ক) িবষয়, খ) ভাব eবং গ) শb। ভাব রেয়েছ মেন, শb থােক িজhা আর েঠাঁেট আর বs বা িবষয় রেয়েছ বাiের। eখােন 
eকজন মানষু – েস হেc িবষয় বা বs, আিম বলিছ মানষু eটা হল শb, আর ei শেbর েয ভাব েসটা রেয়েছ মিsে । সতুরাং ei পিৃথবীেত 
েয েকান বsর কথাi বলা েহাক না েকন সব িকছুi হেc আমােদর েভেতেরর eেককিট ভােবর বিহঃpকাশ। ঐটােক যখন শেbর মাধয্েম pকাশ 
করিছ তখন েসটা হেয় যায় ঐ বsিটর শbরপূ। ভগবান হেcন সমs বs সমেূহর eকক সমি । ভগবােনর uপের সব িকছু দঁািড়েয় আেছ। 
ঈ র না হেল আর িকছুi িকছু নয়। আমরা eখন ভগবােনর ভাবেক েপেয় েগলাম। সমs ভােবর জn হয় মেন। িকn মন হেc খুব সীিমত। 
ভগবান হেcন সব িকছুর সমি । মন হেc kdু  আর ভগবান হেcন িবরাট। েসiজনয্ মন কখনi ভগবােনর ei ভাবটােক িবষয় রেূপ ধরেত 
পােরনা। eখন pেতয্কিট বsর eকটা েযমন ভাব আেছ আর pেতয্কিট ভােবর জনয্ eকটা শb আেছ। িকn pেতয্কিট ভােবর জনয্ eকটা 
বs নাo থাকেত পাের। eকটা uড়n েঘাড়ার ভাবেক যিদ িনেয় আসা হয়, তখন িকn ei ভােবর েকান বs থাকেত পােরনা। যারা 
কlকািহনী েলেখন তারা তােদর েলখার মেধয্ বা ছিবর মেধয্ ভাবেক বsেত বাsবািয়ত কের েদন। িকn eগেুলার আসেল েকান aিsti েনi, 
eটােকi বেল িবকl বিৃt। eখােন eেস েবাঝা যায় েয ধেমর্র তttগত ভাব aেনক গভীেরর িজিনষ। েছাট েছাট বাcারা দmু দাম কের শb ৈতরী 
করেছ, িকn eগেুলার মেধয্ েকান ভাব বা বsর aিsti েনi। eiভােব েয েকui eকটা ভাবেক মেনর মেধয্ িনেয় আসেত পাের েসটার হয়েতা 
েকান aিsti েনi আর eর হয়েতা েকান শb নাo থাকেত পাের।   
 

সতুরাং বs যিদ থােক আর তার যিদ শbরূপ না হয় আর ভাব না থােক তাহেল মানষু পাগল হেয় যােব। হঠা� eমন েকান eকটা 
pাণী েদখল েযটা eর আেগ েকান িদন েদেখিন, eখন েস িচnা করেত থাকেব eটা িক হেত পাের। িচnা কের কের pাণীটা িক বs যিদ বার 
করেত না পাের, তখন তার মেধয্ eকটা ভাব আসেব আর েসi ভাব aনযুায়ী eর eকটা নাম েদবার েচ া করেব, যােত কের aপরেক তার 
ei ভাবটােক েবাঝােত পাের েয আিম eকটা ei ধরেণর pাণীেক েদেখিছ।  
 
 িবষয়, ভাব আর শbেক েকnd কের eকটা িবরাট দশর্ন দঁািড়েয় যায়। িবষয় সব সময় িবjােনর aনসুnােনর বয্াপার হয়, ভােবর 
বয্াপারটা চেল যায় দাশর্িনকেদর কােছ, আর শbটা িকছু যায় ভাষািবদ বা বয্াকারেণ আর িকছুটা যায় দাশর্িনকেদর eিkয়াের। মজার 
বয্াপার হেc আমরা েয aেথর্ িবষয় বা বsেক বিুঝ েসভােব ভগবান েকান বs বা িবষয় নন। ভাব িহসােব ধারণা কির, িকn ভাব রেূপ ধরেল 
িতিন আেছন আবার িবষয় রেূপ ধরেল িতিন েনi – God is not an object but an idea. ভাব ei aেথর্ েয তঁার বাsিবক 
aিst আেছ, eটা েকান িনছক কlনা নয়, আেছ তথািপ িতিন object  নন। eখন আমােদর তঁােক eকটা নাম িদেত হেব। নাম িদেত েগেল 
আমােদর শেbর pেয়াজন। তাi আমরা নাম িদলাম গড্ , আlা, ভগবান, ঈ র। িকn েকাn  শbটা তঁার নাম আর ভােবর পেk সব েথেক 
সাম সয্পূণর্ হেব? eiখােন sামীজী বলেলন আমরা ঈ রেক oঁ শb dারা aিভিহত করেত পাির। sামীজী তঁার বkৃতায় ei oঁ eর oপর খবু 
েজার িদেলন। 
 
  আমরা যখন ‘a’ বলিছ তখন ei ‘a’ শbটা কn েথেক েবেরােc, ‘ম’ হেc েঠাঁেঠ আর ‘u’ শbটা গিড়েয় চেল। eখন েয 
েকান eকটা শb যিদ ৈতরী করেত চান েস েয েকান ভাষােতi েহাক না েকন, েয ভাষাগেুলা হেয় মের েগেছ, েয ভাষাগেুলা ভিবষয্েত আসেব, েয 
ভাষাগেুলা eখন আেছ, oঁ েক বাদ িদেয় বা oঁ েক aিতkম কের েকান শbi ৈতরী করা যােব না। আমােদর pথেম েকাথাo শরু ুকরেতi হেব, 
মােঝ েকাথাo ঘরুেতi হেব, আর ‘ম’ েত eেস েশষ করেতi হেব, eর বাiের িকছু করার েনi। েয েকান শbেক eiভােবi চলেত হেব। মেন 
করনু গড্  শbটা, গড্  শbটা ‘a’ eর eলাকা েথেক শরু ুহেc, েভতের ঢুকেছ ‘ড’ িকn েশেষ েঠাঁট পযর্n eেলাi না। েয েকান শb ei 
eতটুkর মেধয্i ঘরুেত হেব, কn েথেক েবিরেয় েঠাঁট পযর্n। eর বাiের েকান শb বারi করেত পারেবন না। আপিন আ েুল তুিড় মারেছন, 
eটা েকান ভাষা নয় eটা েকবল eকটা শb মাt। শb ৈতরীর জনয্ আমােদর েয সাu  বk রেয়েছ েসটােক কাজ করােত হেব। আর েসটার 
জনয্ কn েথেক েঠাঁট পযর্ni আপিন আবd, eর বাiের আপিন িকছুi করেত পারেবন না। eখন pথম শb হেc ‘a’ আর েশষ হেc ‘ম’। 
iংরাজীেত যতi শb আননু সব A to Z, �� ��������� ������� ����� �� ���� 
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�����ন  ��।  eটােক আেরা যিদ কিমেয় আেনন তাহেল শধু ুiংরাজীi নয় সমs ভাষােতi pেতয্কিট শb ei িতনেট শেbর 
মেধয্i আবd – a ঊ ম।  
 
 eখন ভগবান হেcন সমs বsর সমি  – God is matrix of all objects. �� ���� ��� �� 
������� ������ ��� ������� ���।  আ� ���� �� ���� ��� 
���� �� �� ������ ��� ���।  ��� ���� ����� �� �� �� �� 
���� ���� ������� ����� েদখেত পািc।  ����� ����� ���� ��� 
���� �����, ����� ����� ��������? ����� ������ �� 
����� �������, ������ � ���� ����, ���� ���� �� 
������� ���।  �� ����� সব  শ����� ����।  ���� �� ���� 
������ ������� �����।  �� ���� ��� ���� ��� base হেc ভগবান, আর 
যত শb হেত পাের তার base ����� �� eখন  , base and base েক িমিলেয় িদেলi ঈ র আর oঁ ei eকi ভাবেক 
iি ত করেব God and Aum is related.  তাi ‘তসয্ বাচকঃ pণবঃ’, ভগবােনর েয বাচক েসটা হেc oঁ। েকন বাচক oঁ? e 
ছাড়া aনয্ েকান কারণ বা যিুk েনi। eর েচেয় আর েকান সnুর শb হেত পােরনা। আগামীকাল আরo ভােলা শb বার কের আনেত পােরন 
িকn যত ভােলাi শb িনেয় আসনু oটােক যখন ei রকম সkূ ভােব কঁাটােছঁড়া শরু ুকরা হেব তখন েদখা যােব oঁ ছাড়া আর েকান শb eত 
ভােলা িঠক িঠক যিুkযkু ঈ েরর বাচক হেত পারেব না। সব েথেক মজার বয্াপার হেc ei oঁ eর ধারণা েবেদ aেনক আেগ থাকেতi eেস 
েগেছ। আর uপিনষদ েবেদর aেনেক িকছুেকi েছেড় িদল িকn েবেদর oঁ েক ছাড়ল না, oঁ েক ধের রাখল। eরপের eেলা পুরান, তারপের eেলা 
ৈdতবাদী, িবিশ াৈdতবাদী, aৈdতবাদী, তারপের েযাগ, সাংখয্ কত িক, িকn সবাi oঁ েকi ধের রাখল, oঁ েক েকui ছাড়েত পারল না।  
 

sামীজীর oঁ eর ei তttিট eকটা িবরাট আিব ার, িতিন দশর্েনর যিুk িদেয় েদিখেয় িদেয় বলেলন – েয েকান িহn ু েস েয 
ভগবানেকi মানকু না েকন, oঁ েক িকn েকu ছাড়েব না। িতিন েচেয়িছেলন িহn ুধেমর্র েযগেুলা সাধারণ তtt, েযগেুলা pেতয্ক িহniু sীকার 
কের, eবং েযটার dারা eকজন িহnেুক িহn ুবেল জানা যােব, oঁ হেc eর মেধয্ সব েথেক গরুtুপূণর্ eকিট সাধারণ ধারণা েযটার dারা সমs 
িহnেুক eক সেূtর বাঁধা যােব। েসiজনয্ sামীজী যখনi সেুযাগ েপেয়েছন িতিন oঁ eর oপের িকছু না িকছু আেলাকপাত কের েগেছন। যখনi 
িতিন েবদাn eবং িহnধুেমর্র aনয্ানয্ শাখার সাধারণ িভিtর কথা বেলেছন িতিন সবার দিৃ  pথেম oঁ eর uপেরi আকষর্ণ কেরেছন – সব 
িহnেুদর কােছi oঁ হেc aিত পিবt eকিট শb o pতীক। sামীজীর খবু iেc িছল eকটা মিnর করেত েযখােন শধু ুoঁ থাকেব, আর িকছু 
থাকেব না, েকননা আেগ eমন পিরিsিত িছল, eখনo aেনক জায়গায় আেছ েয ৈব বেদর মিnের শাkরা যােব না, শাkেদর মিnের 
ৈব বরা যােবনা। িকn শধু ুoঁ থাকেল ei িজিনষটা আর হেব না। sামীজী তঁার বয্াখয্ােত েযটােক েবিশ েজার িদেয়েছন তােত িতিন বলেছন 
েয ঈ েরর সােথ eক সmn হoয়ার জনয্i শধু ুনয়, ভারতবেষর্ যত িবিভn ধমর্ভােবর িবকাশ হেয়েছ oঁ ার তার pেতয্ক েসাপােনi পিররিkত 
হেয়েছ o তা ঈ র-সmnীয় িভn িভn ভাব েবাঝাবার জনয্ বয্ব ত হেয়েছ। uপিনষেদ িবেশষ কের মা ুকয্ uপিনষািদেত oঁ ােরর sিত করা 
হেয়েছ। ei sিত গিুল করা হেয়েছ মানেুষর মনটােক eiিদেক টানার জনয্।  
 
 sামীজী আরo বলেছন েয oঁ শেb ঈ েরর সব রকেমর ভাবi রেয়েছ। uদাহরণ িদেয় িতন বলেছন যখনi আপিন গড্  বলেছন 
তখনi ঈ রীয় ভাব খবু সীমাবd হেয় যায়। eখােন আপনােক িবেশষণ েযাগ করেত হেব – Personal God (����) �� 
Impersonal God (িনগুর্ণ). পূণর্ বা পরম, িকn oঁ াের ei সমসয্া েনi।  আপিন েয ঈ রেকi মাননু না েকন, আlা, গড্  যাi মাননু 
সবর্t ei o ঁশbেক বয্বহার করা েযেত পাের।  আরo েযটা মজার বয্াপার হেc সমািধেত েয গm  শb েশানা যায় েসi শbo ei oঁ ােরর 
মেধয্i িবদয্মান।  
 
 eখন েয আধয্ািtক পেথ eেগােত চাiেছ, েযাগসাধেন েস িকভােব eেগােত পাের? তখন পত িল বলেছন – তjপsদথর্ভাবনm  - 
তjপঃ – oঁ eর েকu যিদ জপ কের আর তদথর্ভাবনm  - সােথ সােথ oঁ eর aথর্টােকo েস যিদ িচnন করেত থােক তখনi ei oঁ তঁার িনেজর 
কাজ করেত শরু ুকরেব। যিদ শধু ুoঁ oঁ oঁ করেত থােকন, তাহেল িকছুi হেব না। aথর্ ভাবনা িক রকম – oঁ হেc ঈ র, o ঁহেc কৃ , oঁ 
হেc রামকৃ , oঁ i হেc ভগবান, oঁ েসi সিcদানnেকi iি ত করেছ। ei ভােব যখন aথর্ ভাবনা কের জপ করা হেব তখন ei oঁ ার 
তঁার িনেজর কাজ িঠক িঠক ভােব করেত আরm করেব। মেনর মেধয্ েয িবিভn pকার বিৃt বা তর  হেc আর মন েসi রকম রপূ বা আকার 
িনেয় িনেc, ei রূপ েনoয়াটা আটকােনাi হেc েযােগর মলূ লkয্। যখন শধু ুজপ করা হয় তখন িনেরাধ হয় না, িকn যখন oঁ eর েয 
anিনর্িহত aথর্ রেয়েছ েসi aথর্েক যখন িচnা কের জপ করা হয় তখন aনয্ানয্ েয বিৃtগিুল মেনর মেধয্ চলেত থােক েসগিুল িনেরাধ হেয় যায়। 
যারা i মnt লাভ কেরেছন, তারা যিদ i মntেক eiভােব জপ কের তােতo ei eকi ফল হেব, সমs i মnti oঁ িদেয়i শরু ুকরা হয়। আর 
যারা i মnt eখনo পানিন তঁারা যিদ শধু ুei oঁ ার জপ কেরন তােতo হেব, তেব aথর্ ভাবনা aথর্া� ঈ েরর িচnন কের েযেত হেব সােথ 
সােথ।  
 
 আমােদর সবারi মন aবাি ত aেনক ধরেণর সংsােরর dারা েবাঝাi হেয় আেছ। েস যত বড় ঋিষi েহান আর দাগী আসামীi 
েহাক না েকন, সবারi মেধয্ ei সংsার ভােলা মn সব রেূপi িমেশ রেয়েছ। eখন যখনi িচtবিৃtেক িনেরাধ করেত চাiেব, তখন িকn তােক 
পােয় েশকল েবেঁধ েপছেনর িদেক েটেন ধরেব। মানষু যখনi িন ার সােথ eকটু সাধন-ভজন শরু ুকরেত যায় তখন বাiেরর যত রকেমর 
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জাগিতক ঝ াটগিুল সব েতেড়ফুেড় uঠেব। যিদ েদেখন সাধেকর জীবেন েকান বাধা আসেছ না, সবাi খবু খািতর যt করেছ, েকান িকছুরi 
aভাব েনi, সব মসণৃ ভােব চেল যােc তাহেল বঝুেত হেব তার সাধনার েকাথাo েকান েগালমাল আেছ। 
 
 আমােদর মেনর মেধয্ যত রকেমর সংsার আেছ – ভােলামেnর, পাপ-পূেণয্র eগেুলােক যতkণ পযর্n িনিবর্েশেষ পিুড়েয় েফলা 
হেc ততkণ সাধক জীবেন eেগানi যােব না। eখন p  হেc িকভােব eগেুলার নাশ করা যােব। পদাথর্ িবjান বলেছ যখন েকান তর েক 
বািতল করেত হয় তখন ঐ তর টা েয মাtােত আেছ েসi eকi মাtােত িবপরীত আেরকটা তর  পািঠেয় pচ  কmন ৈতরী কের ঐ 
তর টােক ফািটেয় েদoয়া যায়। আমােদর মেন েয সংsারগেুলা আেছ সবi ei ধরেণর কmন িkয়া সmn। আমােদর বাiের েয িবশাল জগ� 
রেয়েছ আমরা েয িচnা করিছ েসi িচnার তর  ei জগ�eর মেধয্o কmন ৈতরী কের। যিদ বােজ িদেক ei তরে র কmন চেল যায় তখন 
eেকবাের েকাথায় িনেয় েয েফলেব েটর পাoয়া যােব না। েযমন তািলবানেদর সmpদােয়র মেধয্ eরা eকi মাtার তর  ছাড়েত থােক আর 
তােত িনেজo মের তার সােথ aপর কেয়কজনেক িনেয় েমের সমাজটােক ংেসর দেল েঠেল েদয়। eর েথেক বাঁচার eকমাt uপায় হেc eর 
িবপরীত িচnার তর  ৈতরী করা। যিদ িহংসা বিৃt েবিশ থােক তাহেল aিহংসা বিৃt আনেত হেব। যার মেধয্ যিদ েনাংরা বিৃt থােক তখন তার 
দরকার ভােলা o স�েলােকর স  করা। যােদর স�স  হেব না তােদর মেধয্ ঐ েনাংরা বিৃtগেুলা েথেক যােব। আর ei েনাংরা বিৃt িনেয় যিদ 
বােজ েলােকর সােথ ঘেুর েবড়ান হয় তাহেল তখন দেুটা eকi মাtােত িমেশ বmু  কের সব েফেট েবিরেয় আসেব। িকn ভােলা েলােকর স  করেল 
ঐ বিৃtগিুলi নাশ হেয় যােব। েসiজনয্ শ রাচাযর্ বলেছন kণিমহ সjনস িতেরকা ভবিত ভবাণর্ব-তরেণ েনৗকা। সাধসু  করেল সংsারগেুলা 
আেs আেs পাlােত শরু ুকের। ভােলা সংsার সবার মেধয্i আেছ আবার খারাপটাo আেছ, eiবার েযi সাধসু  হেত শরু ুহল তখন বােজ 
সংsারগেুলা ধীের ধীের নাশ হেত আরm কের। আসল কাজ হল সাধসু । ঠাkর েয বারবার সাধসুে র কথা বেল েগেছন তার pধাণ কারণ 
eiটাi। 
 
 eখন eমন eক sােন থাকেত হেc েযখােন স�স  করা সmব হেc না, aথবা মেন করনু রাsা ঘােট বােস ে েন কের যািc তখন 
ভােলা স  েকাথায় পাব, uেl েয সব স  আমােদর কপােল জেুট েযেত পাের যােত আমরা হয়েতা িবপেদ পেড় েযেত পাির। eiটা েথেক বাঁচেত 
হেল তখন খুব জপ করা শরু ুকের িদেত হয়। তjপsদথর্ভাবনm  - aথর্ ভাবনা সহ জেপ আমােদর স�স  হেয় যােc। যতkণ জপ করব 
ততkণ আমােদর স�স  হেব আর েনাংরা বিৃtগিুল সামেন আসেত পারেব না। eখােন জেপর বয্াপাের পত িল মেntর কথা বলেছন না, 
আমােদর েয i মেntর pথাটা aেনক পেরর িদেক eেসেছ, পত িলর সমেয় ei pথা তখন আেসিন। eখােন পত িল েকবল oঁ ােরর কথাi 
বলেছন। aবশয্ oঁ হেc েয েকান মেntর মতi eকিট মnt। যােদর eখন দীkা হয়িন তারা যিদ িন াস p ােসর সােথ ধীের ধীের oঁ ucারণ 
কের, িন াস িনেc গভীর oঁ, িন াস ছাড়েছ আবার গভীর oঁ ucারণ কের, তােতo মেntর ফল লাভ হেব। eiভােব oঁ জেপর মাধয্েম 
আমােদর স�স  হেয় যােc। 
 
 আমােদর মেন রাখেত হেব িবিভn শেbর সংিম েণ oঁ ৈতরী হেc না, oঁ হেc িনেজi eকটা sয়ং sতnt শb। oং ucারণ েযন 
কখনi না হয়, কারণ ei oং e দেুটা শেbর সংিম ণ হেয় যােc – ‘o’ eবং aনsুর ‘গ’ িমেল oং হেc। িকn oঁ হেc eকটা পেুরা sতnt 
িণ eবং oঁ শধু ুেয িণi নয় eটা eকটা sতnt akরo বেট। eকটা নতুন সফট্ য়ার েবিরেয়েছ েযখােন oঁ eর জনয্ eকটা key েক েছেড় 

রাখা হেয়েছ, oঁ eর তা�পযর্টা eরা ��� ������ �� �� ����� ���� sতnt ����� o 
������, ���� �����������র েkেt aেনক ধরেণর ������ ������� করা হয়, 
�� ����� িঠক েসi রকম eক িট ������।   
 
 আমরা েদখলাম েযাগ বলেছ তুিম eভােব oঁ ার জপ করেল েতামার েভতের েয সংsারগেুলা আেছ েসগেুলা আর oপের আসেত 
পারেব না। িকn পত িল eর েথেক আেরা aেনক eিগেয় বলেছন – ততঃ pতয্k েচতনািধগেমাহপয্nরায়াভাব  – eর aথর্ হেc, 
যখন মানষু সাধন পেথ যাtা শরু ুকের তখন তার aেনক রকেমর িব  আেস, বnন আেস। eখন ei oঁ ােরর যিদ জপ করা হয় আর eর 
aেথর্র ধয্ান করা হয় তখন ei িব  বা বnন গেুলােক pিতহত করা সmব হয়।  
 
 eখন ei িব গিুলর কথা বলেত পত িল েয সtূটা িদেcন eটা আমােদর সকেলর পেki aতয্n pেয়াজনীয়। eখেন eকটা েবশ 
বড় সেূt বলেছন – 
 
 বয্ািধsয্ানসংশয়pমাদালসয্িবরিত ািnদশর্নালb- 
 ভূিমকাtনবিsতtািন িচtিবেkপােsহnরায়াঃ।। 
 
 েরাগ, মানিসক জড়তা, সেnহ, uদয্মরািহতয্, আলসয্, িবষয়তৃ া, িমথয্া aনভুব, eকাgতা না হoয়া iতয্ািদ – eiগেুলা হেc 
িচtিবেkেপর কারণ। সবেথেক গরুtুপূণর্ হেc যারাi েযােগর পেথ সাধন ভজন কের আধয্ািtক জীবন-যাপন করেত চান, তারা যখন েযাগ 
পেথ নােমন তােদর pথেমi েযাগপেথর েয েয িব গিুল আেস eবং তার সmখীনু  হেত হয় তার eকটা তািলকা িদেয় িদেলন। 
 
 pথেমi বলেছন বয্ািধর কথা। েবিশর ভাগi যারা সাধক জীবেন pেবশ কের তােদর আজেক jর, কালেক সিদর্, তারপর েকামর 
বয্াথা, নানান েরাগ েলেগi আেছ। সবটাi েয মেনর বয্াপার তা নয়, িকn িব  রেূপ eগেুলা আেস। যারাi সাধক জীবন শরু ুকেরন তঁােদর 
সবেচেয় বড় িব  হেc বয্ািধ। তারপের হেc sয্ান – করিছ, করব, oসব বেুড়া বয়েস করা যােব iতয্ািদ। সংশয় – মােঝ মােঝ মেনর মেধয্ 
সেnহ হয় আেদৗ ভগবান বেল িকছু আেছ িকনা, আtা বলেত আদেপ িকছু হয় িকনা, iতয্ািদ। সংশয় হেc eকটা pধান িব , বলা হয় – 
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যারা সাধ ুহেয় যান, েদখা যায় েশেষর িদেক, সারাটা জীবন সাধজুীবন কািটেয় েশেষ তার মেন িনেজরi eকটা aিsেtর স ট eেস যায়। 
সংশয় হেc eকটা মাiলেsান, aেনক িদন সাধনা করার পর মেন যিদ সংশয় eেস যায় তাহেল বঝুেত হেব েয েস আধয্ািtক পেথ eেগােc। 
ঠাkেরর জীবেনo ei িজিনষ আমরা েদখেত পাi। শরীর যাবার পাঁচ বছর আেগo ঠাkর মা কালীর সামেন দঁািড়েয় বলেছন ‘মা, নেরন 
বলেছ eগেুলা নািক আমার মেনর ভুল, তুi িক আমােক েবাকা বানািল’! কেব বলেছন? তঁার aৈdত িসিd হেয় যাoয়ার পের ei কথা 
বলেছন। মা কালী যখন বলেলন ‘নেরন সব মানেব’ তখন ঠাkেরর শাn হেলন। pমাদ – eখােন pমাদ বলেত েবাঝােc iিndেয়র েভােগর 
pিত sহৃা। সাধক জীবেন eটাo eকটা িবরাট বাধা। মাংস খািc, মদ খািc, েটিলিভশেন নানা aনু ান েদখিছ, গান শনুিছ, ei ধরেণর েয 
েকান iিndেয়র রসাsাদন েথেক সাধকেক aেনক দেূর থাকেত হেব। eরপের হেc আলসয্, আলসয্ আবার দভুােব হয় eকটা মানিসক আলসয্ 
আর হেc শারীিরক আলসয্। শারীিরক আলসয্ হেc – বসেত ভােলা লাগেছ না, eকটু শেুয় িন, আর মানিসক আলসয্ হেc বেস আিছ িকn 
জপ ধয্ান করেত ভােলা লাগেছ না, মনটা থ হেয় পেড়। তারপর বলেছন ািnদশর্ন – আধয্ািtক সাধনায় ািnদশর্ন eকটা মারাtক 
বয্াপার, aেনেকi যারা pথম pথম দীkা েনয় িকছু িদেনর মেধয্i ঠাkর মােয়র দশর্ন েপেত শরু ুকেরন। রাজেযাগ eiসব বয্াপাের eেকবাের 
পির ার, pথেমi বেল িদেc েতামার িকn ািn দশর্ন হেব। েতামার মেন হেব আিম ঠাkরেক েদখিছ, আমার েজয্ািত দশর্ন হেc, েতামার মেন 
হেব আিম oঁ শনুেত পািc। eগেুলা হেল েতামােক বলা হেব তুিম আেগ ভােলা কের খাoয়া দাoয়া কর, eকটু শরীর চচর্ া কর, ডাkার েদখাo। 
যারা খবু আেবগ িpয়, ভিkেত eেকবাের গdদ ভােব ডুেব থােক aথচ মন কািমনী-কা েন পেড় রেয়েছ, তােদরi eiসব ািnদশর্ন েবিশ হয়। 
ei ধরেণর দশর্ন হেল বঝুেত হেব তার মানিসক েরাগ আেছ। মজার বয্াপার েয যারা মানিসক েরাগী আর যারা িঠক িঠক েযাগী তােদর মেধয্ 
aেনক বয্াপাের িমল থােক।  eখন যা িকছুরi দশর্নi েহাক না েকন, রাজেযােগর eকটাi পরীkা িচtবিৃt িনেরাধ হেc িক eেত? মেনর মেধয্ 
িচnা বা বিৃt যিদ eখনo uঠেতi থােক আর সব রকম দশর্নo যিদ হেত থােক তাহেল বঝুেত হেব মিsে  েগালমাল আেছা। তুিম bhা হেয় 
েযেত পােরা, িব ু  হেয় েযেত পােরা িকn েতামার ei eকটাi পরীkা, িচtবিৃt িনেরাধ হেয়েছ িক? eর পেরর িব  হেc eকাgতা লাভ না 
করা আর eকাgতা লাভ কেরo ধের রাখেত না পারা। েযখােন মন িদেc েসখােন মনেক ধের রাখেত পারেছ না, তার মােন তারন েভতের 
eখনo গলদ রেয়েছ। তেব eর েথেকo বােজ aবsা হেc eকাgতােক ধের না রাখা, eকাgতা েথেক পতন হoয়া আরo বােজ। eকটা uc 
aবsা েথেক পতন হoয়াটা েযােগর eকটা সাধারণ সমসয্া। বলা হয় সমািধর সব েথেক uc aবsা, মােন bhার মতন aবsােত চেল েগেলo 
েসখান েথেক পতন হoয়ার সmবনা সব সময় থাকেছ। েসiজনয্ েযাগশােst বলা হয় আপিন কত uc aবsায় চেল েগেলন eটা েকান গরুtু নয়, 
পবর্তােরাহীরা যখন পাহােড় uঠেত থােক তখন কটা পাহােড়র চূড়ায় uঠল েসিদেক না তািকেয় েবিশ নজর েদয় েয পযর্n uেঠেছ েসখান েথেক 
পতন েযন না হেয় যায়। েযাগo ei eকi সাবধাণ বাণী ucারণ করেছ। েবিশর ভাগ আধয্ািtক জীবন ei ধরেণর পতেনর ফেল হািরেয় 
যায়। ei ei িব  আেছ আর eগিুল েথেক পতন আসেবi, পত িল eেকবাের তািলকা িদেয় িদেয়েছন – ei সব কারেণ েতামার পতন হেত 
বাধয্। eরপের আেরকিট মারাtক িব  হেc িচেtর িবেkপ। রাsা িদেয় যািc সামেন eমন eকটা িকছু নজেরর মেধয্ চেল eেলা আর সে  
সে  আমার মনটা লkয্ েথেক সের েগল।  
 
 eগেুলা হেc সব বিহজর্ গেতর েয িব  – পির ার বঝুেত পারেছ জপ ধয্ান করেত যােc িকn ঘমু েপেয় যােc, আসেন বেসেছ িকn 
জপ করেত iেc করেছ না, সকােল uেঠ জেপ বসেব িকn িবছানা েছেড় uঠেত iেc করেছ না। eর েথেক আরo খারাপ হেcন মনেক eকাg 
না করেত পারা – eেক বেল aসমািহত িচt। গীতার িdতীয় aধয্ােয় েযখােন িsতpেjর লkণ বলা হেc েসখােন বলেছন – aশাnসয্ kতঃ 
সখুm  - িযিন aশাn তার সখু েকােtেক আসেব। আর শািn কখন হেব? যখন সমািহত িচt হেব – িচt যখন eকাg হয় তখনi শািn আেস।  
 
 eবাের বলেছন যিদ aসমািহত িচt হয় তখন তার িক িক খারাপ লkণ েবিরেয় আসেব? বলেছন – 
দঃুখেদৗমর্নসয্া েমজয়t াসp াসিবেkপসহভুবঃ। দঃুখ – কথায় কথায় কাnাকািট শরু ুকের েদয়, েকান eকটা বাহানা েপেয় েগল বয্s  
কাnা শরু ুকের েদেব, eটা হেc aসমািহত িচেtর লkণ। তারপের আেছ েদৗমর্নসয্ – সব সময় মন খারাপ কের থাকা। িকছুi হয়িন, িকn 
aকারেণ মন খারাপ কের থাকেব। আর িক হয় – a েময়জয়t, aেনেকর েদখেবন েকান কারণ েনi, হাত দেুটা কঁাপেত থােক। aেনেক আেছ 
বেস বেস পা নাড়েত থাকেব। হির মহারাজ (sামী তুরীয়ানnজী) eকবার eক মােড়ায়ািরর বািড়েত চঁাদা সংgেহর জনয্ িগেয়িছেলন, হির 
মহারােজর সামেন বেস ঐ মােড়ায়াির বেস পা নািড়েয়i যািcল। হির মহারাজ হঠা� eমন েচঁিচেয় বেল uঠেলন – পা নাড়া বn করনু। 
eরপের েশঠজী আর চঁাদা েদয়? চঁাদা না িনেয়i চেল eেলন। যারা সমািহত িচt তােদর সামেন বেস যিদ েকu পা নােড় তারা সহয্ করেত 
পারেবন না। eগেুলা হেc লkণ, েযগিুলর সাহােযয্ েবাঝা যােc আপনার িচt সমািহত নয়। আপনার মন যত েবিশ eকাg হেব আপনার 
শারীিরক নড়াচড়া aেনক কেম আসেব। িতন চার বছেরর বাcােদর েদখেবন সব সময় বাcাগেুলা হাত পা নািড়েয়i চেলেছ। িশশেুদর েkেt 
eগেুলা aতটা aেশাভন নয় িকn চিlশ প াশ বছেরর েকu যিদ হাত পা নাড়েতi থােক তখন আর েসটা েশাভনীয় থােকনা, েবাঝা যােc 
তার মন চািরিদেক ঘেুর েবড়ােc। আেরকিট লkণ হেc aিনয়িমত াস-p াস। আমরা যখন ভয় েপেয় যাi বা েরেগ যাi তখন লkয্ করেল 
েদখা যােব আমােদর িনঃ াস p ােসর গিত পােl েগেছ। eiগেুলা হেc aসমািহত িচেtর লkণ – সব সময় দঃুখ aনভুব করা, মনট সবর্দা 
aবসােদ ভের থাকা, শরীেরর িবিভn aে র কmন, aকারেণ হাত-পা নাড়া, আর aিনয়িমত িন াস-p াস পড়া।  
 
 যেদর সমািহত িচt তােদর aত সহেজ দঃুখ হেব না। তেব দঃুখ িক আসেব না? িন য়i আসেব। মন িক eিদক oিদক যােব না? 
িন য়i যােব, িকn সে  সে  আবার েসাজা হেয় যােব। িকn মেনর aবসাদ কখনi আসেব না। তেব তার শারীিরক হঠা� েকান িবপযর্য় হেল 
সামানয্ সমেয়র জনয্ aবসাদ হেব িকn eকটু নেড়i আবার িঠক হেয় যােব। হাত পা কঁাপা, শরীর কঁাপা েকান ভােলা সাধরু মেধয্ কখন েদখা 
যােব না। কারণ শরীেরর কmন সরাসির sায়ুর dারা িনয়িntত, sায়ুেক আবার চালােc মিs , মিs েক িনয়ntণ করেছ মন। eখন eকাg 
মন মােন মন িনিkয়, মন িkয়াহীন হেয় পড়েল মিs o িনিkয় হেয় পড়েছ, মিs  িনিkয় হেয় পড়া মােন sায়ু িkয়াহীন হেয় েগল, sায়ু 
িkয়াহীন হেয় েগেল শরীর নড়েব না। তাi eক আসেন টানা দঘুnা যিদ না বসেত পাের তাহেল বঝুেত হেব মন eখন eকাg হয়িন। িকn 
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আমােদর িক হেয় পাঁচ িমিনট পেরi eকটু ঘাড় চুলাকােc, eকটু পা চুলকােc, কান চুলকােc eগেুলা আর িকছুi না, eর eকমাt কারণ হেc 
মেনর eকাgতার aভাব।  

 
যারা বেল তােদর ঠাkেরর ছিব েদখেলi েচাখ িদেয় জল পেড় তােদর বলনু আপিন আসেন বেস eকটু জপ করনুেতা। দ ুঘnা যিদ 

আসন না পােl বসেত পােরন তাহেল বঝুেত হেব আপনার মন eকাg হেয়েছ। ভিkেযাগ আর রাজেযােগ েকান পাথর্কয্ েনi, eরা পরsর 
সmকর্  যkু। রাজেযােগ যা যা গেুণর কথা বলেছ ভিkেযােগ েয ভk হেব তারo ei eকi গণুাবলী থাকেত হেব। কমর্েযাগী বলেছ আিম 
রাজেযাগ কিরনা আিম কমর্েযাগী, খুব ভােলা কথা। িকn তােক যিদ দ ুঘnা টানা বসেত বেলন আর যিদ না বসেত পাের তাহেল বঝুেত হেব 
েস কমর্েযােগo ফঁািক িদেc। রাজেযাগ হেc সবার পরীkাগার, eখােন সব েশেষ েতামার পরীkা হেব তুিম েয পেথi যাoনা েকন, েস পেথ তুিম 
িঠক িঠক চলছ িকনা ei রাজেযােগ eেস ধরা পেড় যােব। েসiজনয্ বলা হয় Raja Yoga is the ultimate Testing 
Laboratory of every kind of spirituality. eখােন কাররু েরহাi েনi, যতi বলকু আমার পথ আলাদা, আমার ভাব 
আলাদা, িকছু খাটেব না, pেতয্েকর পরীkা eখােন হেয় যােব, আর েস িঠক না েবিঠক সব রাজেযােগ eেস ধরা পেড় যােব। আিম েখাল-
করতাল িনেয় হিরেবাল করেত পাির, িদেন দবুার গ াsান কির, মিnর মিnের সারািদন ঘেুর েবড়াi িকn eগেুলার dারা pমাণ হয়না েয 
আিম eকজন ভk। ভk মােন টানা দ-ুঘnা আসেন বসেত হেব, aবসাদgs কখনi হেব না, যতi ঝড়ঝাpা আসকু কখনi েস টেল যােব না, 
শরীেরর েকান ধরেণর নড়াচড়া বা কmন হেব না।  
 
 তাহেল eগেুলা িকভােব িঠক করা যায়? পত িল বলেছন eগেুলােক সারােনা যায় না। eগেুলােক িনয়ntণ করার eকমাt uপায় 
হেc oঁ জপ করা। eটা েযমন েগল মেন মেন জপ করা। আর বলেছন কতকগিুল িজিনেষর aভয্াস করেল eগেুলা েক সারান যায়। ei সtূটা 
আমােদর পেk খবুi uপেযাগী, eটােক মখুs কের রাখা দরকার। বলেছন – 
 
 ৈমtী-করণুা-মিুদেতােপkাণাং সখুদঃুখপূণয্া- 
 পূণয্িবষয়াণাং ভাবনাতি tpসাদনm ।। 
 
 eখােন আমরা পািc ৈমtী, করণুা, মিুদত, আনn আর uেপkা, eখন eকটার সােথ আেরকটা সািজেয় িনেল আমােদর বঝুেত 
সিুবধা হেব  
 
 

 
 রাজেযােগ আমােদর িক িক aনশুীলন করেত হেব আমােদর জানা আেছ, আর eগেুলা কতটা aনশুীলন করেত পারেবা জািননা। 
িকn আমরা eখন েয িজিনষগিুল আেলাচনা করেত যািc eগেুলার যিদ সামানয্তম aনশুীলন করেত পাির তাহেল আমােদর জীবন aতীব 
ধনয্ হেয় যােব। বলেছন – েতামার েতা eকগাদা সংsার জেম আেছ আর eগেুলা সবi আবজর্ না, আর eেদর সােথ লড়াi যা করার পেড় হেব 
িকn নতুন েয সংsার গেুলা আসেছ আেগ েসগেুলার pবাহেক বn কর। বতর্মান যেুগ েয আধিুনক যdু হয় তখন pথেম শtপেkর সরবরােহর 
সংেযাগ মাধয্মটােক িবিcn কের েদoয়া হয়। েযটা সামেন আেছ তার সােথ না হয় যdু করব, িকn aনবরত ৈসনয্ আর astশst যিদ 
আসেতi থােক তাহেল আিম কতkণ লড়াi করব। eখােন আিমেতা আমার মেনর সে  লড়াi করিছ, িকn েদখেত হেব মেনর মেধয্ েযন নতুন 
েকান সংsার না ৈতরী হয়। তখন বলেছন – আমরা ei জগেতর সে  যখন সmকর্  ৈতরী কির তখন আমােদর মেনর চার ধরেণর আেবেগর 
মাধয্েমi ei সmকর্  ৈতরী হয়। pথেম হেc সখু, মােন তার eকটা আনn হেয়েছ। িক আনn? আমার েছেল েবােডর্  pথম হেয়েছ।  eটােত 
আিম সেুখ আিছ, আনেn আিছ। িdতীয় হেc দঃুখ – আমার েছেলর েসায়াiন ু  হেয়েছ। ei হেc সখু আর দঃুখ। আর হেc পূণয্ আর 
aপূণয্। eক জায়গায় েদখেত েপলাম েসখােন eক সাধ ুভােলা কাজ করেছ, েসবা কাজ করেছ, আিম বললাম ‘বাঃ, খবু ভােলা সাধেুতা’। eটা 
হেc পূণয্, মােন ভােলা কাজ। আবার eক জায়গায় েগলাম েসখােন েদখলাম eকজন আেরকজনেক ঠকােc, িকংবা মারামাির করেছ, মদ েখেয় 
মাতলােমা বা aসভয্তা করেছ – eগেুলা হেc aপূণয্, মােন খারাপ কাজ। 
 
 eখন ei দiু ধরেণর কাজ েদেখ আমার মেন দiু রকেমর pিতিkয়া হেc। eগেুলা েদেখ েতামার মেন যােত েকান রকেমর িবেkপ 
না হয় তার জনয্ তুিম িক করেব েসটাi eখেন বলা হেc। যখনi েকাথাo সখু েদখেব, eকজন েলাক আনেn আেছ, েস েযi েহাক, েসখােন 
েতামার ভাব হেব ৈমtী। পােশর বািড়র পিরবােরর সােথ আমার মেনামািলনয্ আেছ, কথা বn। eখন তার বািড়েত েমেয়র িবেয় েলেগেছ, তার 
বািড়েত আনেnর িদন eেসেছ। eখন তার আনn েদেখ আিম যিদ েভতের jলেত থািক তাহেল আমার েয মানিসক o শারীিরক েযটুk সখু 
শািn িছল েসগেুলা েতা েশষ হেয় যােবi আর তার সােথ সােথ আরo aেনক ধরেণর aশািn eেস আমােক গভীর সমসয্ার মেধয্ েফেল েদেব। 
িকn যিদ িনেজেক েযাগী বেল মেন কির তাহেল আমার pথম কাজ হেব যখনi েকাথাo কাররু সখু-শািn-আনn েদখব েসখােন মেনর মেধয্ 
বnু ভাব, ৈমtী ভাব আনব। েযাগী মােন তাi। েযাগী মােন হেc কাররু pিত তার আর িবরপূ ভাব থােকনা। েযাগীর দিৃ  সমান থাকেত 
পাের, িকn জগেত িক সবাi সমান, কkণi নয়।  তাi িযিন েযাগী হেত চাiেছন িতিন যখনi েকাথাo শভু, ভােলা, সখু েদখেব তখন সােথ 
সােথ ৈমtীভাব – বাঃ বাঃ, খবু ভােলা, eiেতা চাi, আেরা েহাক ei রকম। বnু বnেকু  েযভােব আhািদত হেয় u�ফুl pকাশ কের িঠক েসi 
রকম মেনর মেধয্ হেত হেব।  

েযখান সখু েসখােন ৈমtী 
েযখােন দঃুখ  েসখােন করণুা 
েযখােন পূণয্  েসখােন মিুদত 
েযখােন aপূণয্  েসখােন uেপkা 
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 তারপের বলেছন – ঐ সেুখর পােশi যিদ দঃুখ েদখ তখন করণুার ভাব pকাশ করেত হেব। িকn pকৃত রেূপ আমােদর িক হয়? 
eর িঠক uেlাটাi হয়। যখন পাড়া-pিতেবশীর ভােলা িকছু হয় তখন গা jালা কের আর যখন খারাপ িকছু হয় তখন আনেn মনটা ভের 
যায়। েযাগী আর েভাগীর মেধয্ eiগেুলাi পাথর্কয্ ৈতরী কের েদয়। আিম হয়েতা েpিসেডn মহারাজেক pণাম করেত পারলাম না, আমার 
পিরিচত আেরকজন েpিসেডn মহারাজেক pণাম করল, দেুটা লেজno েপেলা আর েস eেস যখন বলেব – আজেক আমার িক ভােলা েpিসেডn 
মহারােজর দশর্ন হেয়েছ, িতিন িনেজ কৃপা কের আমােক eকটা লেজn pসাদ িদেলন। তখন আিমoo িনেজেক সখুী মেন করব – আমার 
আজেক দশর্ন হেলা না, িঠক আেছ, আের আপনারেতা হেয়েছ তােতi আিম খুব খুশী মেন করিছ িনেজেক। ei মেনাভাব েযi eেস েগেলা তখন 
আর িচt িবেkপ হেব না। আর যিদ মেন করেত থািক েয আজ আিম কার মখু েদেখ েয uেঠিছলাম আমার গরু ুদশর্ন হেলা না, eর েকমন 
সnুর দশর্ন হেয়েছ – eসব ভাবনার uদয় হেলi িকn িচt িবেkপ হেয় যােব। eiজনয্ বলা হয় েযখােনi কাররু ভােলা িকছু েদখেব েসখােনi 
যিদ ৈমtীভাব িনেয় আেস তখন আর িচt িবেkপ হেব না। 
 
 িঠক েসi রকম েযখােন কাররু েকান রকেমর দঃুখ ক  নজের আসেব তখন সে  সে  করণুার ভাব িনেয় আসেত হেব। আবার 
েযখােনi েদখেবন শভু িকছু হেc তখন েসখােন হেব মিুদত। আেগ িছল ৈমtী মােন sense of friendliness িকn eখােন হেব মিুদত। 
বনয্া হেয় েগেছ, েলােকেদর খুব ক  হেc, ei ক  েদেখ আমার করণুা আসেছ, তারপেরi eকদল েলাক বনয্াপীিড়ত েলােকেদর েসবা o tাণ 
কােযর্ ঝঁািপেয় পেড়েছ, eiটা েদেখ আমার খবু খশুীেত ভের েগল, eেকi বলেছ মিুদত।  
 
 িকn আমরা ei সমােজ যখন কাজকেমর্র খািতের েঘারাঘিুর কির আমােদর েচােখ aশভু িজিনষটাi েবিশ নজের পেড় – eখােন 
গু ামী হেc, oখােন মদ েখেয় মাতলােমা করেছ, e ঘষু িনেc, o চুির করেছ, e oেক ছুির মারেছ, িছনতাi, নারীহরণ েলেগi আেছ – eখােন 
বলা হেc uেপkার ভাব aবলmন করেত। েবলড়ু মেঠ eেস ঠাkর দশর্ন করল, eকজন ভােলা সাধেুক দশর্ন কের খবু খুিশ হেয় েগল। তারপর 
েবলড়ু মঠ েথেক েবিরেয় িজিট েরােড বাস sয্াে  eেস েদখেছ eকজন মদ েখেয় মাতলােমা করেছ। আিম যিদ েযাগী হi তাহেল মেন করেত হেব 
ei েয েকu মদ খােc, eটা েযন েকান িকছুi হেcনা, সmণর্ূ  uেপkা কের িনেজর গnবয্sেল চেল যাব, eটা েকান ঘটনাi নয়। আমরা 
সাধারণত িক কির? eiটােক িনেয় ঘnার পর ঘnা আেলাচনা কের চিল – িছঃ িছঃ মেঠর সামেন যা শরু ুহেয়েছ না, মঠটােক আর পিবt 
রাখেত িদেলা না, আর সমাজটা ucেn েগেছ বেল মেন মেন খুব eকটা আtpসাদ লাভ কির। আসেল তা নয়, আমােদর মেনi রেয়েছ নানা 
ধরেণর েনাংরােমা, ei েনাংরােমা গেুলা িকভােব েবেরােব? eiভােব আেলাচনার মাধয্েম েনাংরা আবজর্না গেুলা েবিরেয় আেস। eটােক বলা হয় 
আsাদ, eiভােব আমরা aশভু িজিনষগিুলেক আsাদন কের থািক। েয িজিনষটােক িনেয় েয েবিশ আেলাচনা করেব তখন বঝুেত হেব 
েকানভােব ঐটার pিত েস আসk হেয় আেছ। রাজেযাগ তাi পির ার কের বেল িদেc – eটা যিদ সিতয্i aশভু হয় েসাজাসিুজ েসটােক uেপk 
করনু। aপেরর িনnা করা, aপেরর চিরt িনেয় আেলাচনা করা, aেনয্র কাযর্কলাপ িনেয় aবjা করা eগেুলা সবi হেc aপূণয্ কমর্। যা 
িকছু aপূণয্, aশভু িজিনষ, eগেুলা আেলাচনা করােতা দেূরর কথা, মাথােতo আসেত েদoয়া uিচ� নয়। eiটাi হেc uেপkা। যিদ েকu 
সিতয্কােরর েযাগী হেত চায় তাহেল ei চারিটেক – ৈমtী, করণুা, মিুদত o uেপkা িদেয় সারা জগ�েক জয় কের িনেত পারেব।  
 
 যিদ েকu েযাগী নাo হেত চায় িকn িতিন যিদ শািnপূণর্ বা eকটা মহ� জীবন যাপন করেত চাiেছন, তাহেল িতিন যিদ ei 
চারিটেক জীবেন িঠক িঠক ভােব পালন কেরন তাহেলi তার সমg জীবেনর পটভূিম নাটকীয় ভােব eকটা iিতবাচেক রপূাnিরত হেয় যােব। 
যখনi েকান িকছু আেলাচনা করেত যােc, েকান eকটা pিতিkয়া বয্k করেত যােc, ei েয pিতিkয়ােক বয্k করেত যােc eটাi হেc তার 
িচtবিৃt। যখন মেনর েকান pিতিkয়া বয্k করেত যােব তখন বয্k করার আেগ িচnা করেত হেব ei pিতিkয়া েযটা আমার মেধয্ হেc eটা 
ei চারেটর েকাn টােত পড়েছ। eটা জাগিতক সেুখর anগর্ত নািক েকান দঃুেখর মেধয্ পড়েছ aথবা eটা িক পূেণয্র মেধয্ নািক aপূেণয্র মেধয্ 
পড়েছ।  
 
 ৈমtী-করণুা-মিুদত-uেপkার ei চারিটর aনশুীলন করেল িক হয়? বলেছন  িচtpসাদনm  - মেনর শািn হেয় যায়। যােদর 
েদেখi মেন হয় মেনর মেধয্ aশািn রেয়েছ তােদরেক েবাঝােত হেব – ভাi তুিম সখু-দঃুখ-পূণয্-aপূণয্ eiগিুলর েkেt যথাkেম ৈমtী-করণুা-
মিুদত-uেপkার ei চারিটর aনশুীলন কর। যারi ভােলা হেc তুিম আনn কর, েযখােন দঃুখ হেc েসখােন করণুা pকাশ কর, েযখােনi শভু 
বা পূণয্ িকছু হেc েসখােন িগেয় তুিম বাহবা িদেয় u�সািহত কর আর েযখােন aশভু িকছু েদখছ েসখান েথেক সের eেসা। ei চারেটেক জীবেন 
aনশুীলন কের eকটা দৃ াnপূণর্ জীবন, eকটা সmািনত জীবন আর শািnপূণর্ জীবন যাপন কর। 
 
 মনেক িনয়ntণ করার েkেt eগেুলা খবুi গরুtুপূণর্ িদক। pথম হেc জপ, িdতীয় ধাপ হেc িবেবক িবচার। িবেবক িবচােরর কাজ 
হেc িবপরীত ভাবনার aভয্াস, eেত মন শাn হেয় যায়, utাল েঢu েযটা মেনর মেধয্ uঠেছ ঐটােক আেরকটা িবপরীত েঢu িদেয় েসটােক 
আটেক েদoয়া। তারপর তৃতীয় হেc pাণায়াম। iদািনং কােল pাণায়ামেক িনেয় েয ভােব সবাi েমেত uেঠেছ, েস ধরেণর েকান pাণায়ােমর 
কথা িকn রাজেযাগ বলেছ না আর তার েচেয় বড় বয্াপার হেc পত িল রাজেযােগ pাণায়ােমর uপের খবু কমi গরুtু িদেয়েছন। পেরর িদেক 
ei েযাগ েথেকi eকটা আলাদা শাখা েবিরেয় িনেজেদর হঠেযাগী বেল পিরচয় িদেত শরু ুকরল। হঠেযাগীরা পের আসন আর pাণায়ােমর uপর 
খবু েবিশ মাtায় েজার িদল। িকn রাজেযােগ ei দেুটােক সামানয্ eকটু শধু ু ছঁুেয় েগেছ মাt, েবিশ আেলাকপাত করা হয়িন। রাজেযােগর মূল 
লkয্ হেc িচtবিৃt িনেরাধ করা আর pাণায়াম হেc aনয্ানয্ uপােয়র মেধয্ eকটা uপায় মাt, eর বয্িতেরেক eরা আর aনয্ েকান ভূিমকাi 
েনi। pাণায়ােমর মূল কথা হেc, যা িকছু হেc সব pাণ েথেকi হেc, eখন ei pাণ শিkেক যিদ সিুনয়িntত করার েকৗশলটা রp করা যায় 
তাহেল মনেকo িনয়ntণ করা সmব হেব।  
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 আমােদর যা িকছুর আেলাচনা করা হেc ei সব িকছুi হেc যারা েযাগী বা যারা েযাগী হেত চান তােদর জনয্i। িকn আমরা 
েবিশর ভাগi হিc হয় েভাগী নয়েতা েরাগী, eখােন আমরা েকui েযাগী নi। তাi আমােদর সব িকছুi করা pেয়াজন আেছ, জপ করাo 
দরকার, eকটু িনঃ াস-p াস িনয়ntণ করাo দরকার, িবেবক-িবচােরর dারা িবপরীত ভাবনা আনাo দরকার। সবেথেক বড় কথা eiটা েয 
আমােদর ei বতর্মান শরীেরর েয রকম গঠণ, eটা েমােটi আধয্ািtক সাধনার জনয্ uপযkু নয়। আমােদর েবিশর ভােগরi শরীের রেয়েছ 
aতয্ািধক েমদ, আর তা নাহেল শীণর্কায়, শরীের eকটুo মাংস েনi। েযাগীর শরীর হেব eেকবােরi েমদশনূয্, আবার eেকবাের েরাগাo নয়, 
চাবেুকর মত শরীর, isােতর মত sায়ু হেত হেব, েস েয েকান েযাগীi েহান না েকন, ভিkেযাগ, রাজেযাগ, বা jানীi বলনু আর কমর্েযাগi 
বলনু েযাগীর শরীের eকটা আলাদা েসৗnযর্ েসৗ ব থাকেব। তেব জপধয্ান করেল, সাধন-ভজন করেল শরীেরর গঠনটাi পেুরা পােl যায়। 
pাণায়াম করেল শরীরটা আেরা সnুর আর েরাগমkু হেয় যায়। sামীজীo s  কের বলেছন েয, রাজেযােগ pাণায়াম aভয্াস শরু ুকরেল 
সাধেকর শরীেরর aেনক িকছু পিরবতর্ন হেত থােক eবং েযাগীর েচহারা আকষর্ণীয় হয়। কারণ মন আর শরীর ei দেুটা পরsর সmকর্  
যkু, মন শরীরেক িঠক কের আবার শরীরo মনেক সেতজ রােখ। eখন মন যিদ পশ ুsভােব পেড় থােক তখন তার শরীরটাo aসেুরর মত 
হয়। জপধয্ান, িবেবক-িবচার আর pাণায়ােমর মাধয্েম মন েযমন েযমন িনয়িntত হেত থাকেব শরীেরর গঠণটাo আেs আেs পাlােত 
থাকেব।  
 
 pাণায়াম সmেn বলেত িগেয় sামীজী eখােন eকটা uপমা আনেছন, মনটা হেc eকটা সচূ আর মিs  েযন মেনর সামেন eকটা 
নরম কাদার তাল। eখন সচূ িদেয় যিদ ফুেটা কের েদন ei কাদার তােলর মেধয্ িদেয় সহেজi চেল যােব। যখনi আমরা েকান িচnা মিsে র 
মেধয্ িদেয় েpরণ কির ততবারi মিsে র মেধয্ eকটা চয্ােনল ৈতরী হয়। আ েযর্র বয্াপার ei েয sামীজী যখন ei কথাগেুলা বলেছন 
তখনo আমােদর িনuেরা-সাin eতটা unত হয়িন। িকn sামীজী aত িদন আেগ েযটা বেল েগেছন eখন িনuেরা-সাin eকi িজিনষ 
বলেছ। eখন বলা হয় িনuেরানs , মিsে  েয েসল গেুলা রেয়েছ েসগেুলােক িনuেরান বেল। sামীজী েযটা িছেdর কথা বলেছন েসটা আমােদর 
েবাঝানর জনয্ বেলেছন, িকn িনuেরান গেুলা eেককটা চয্ােনল কের িনেc, যত aধয্য়ণ করিছ, যত নতুন নতুন িচnা েbেন পাঠািc মিsে  
তত চয্ােনল ৈতরী হেc। 
 

মিsে  ei রকম কত চয্ােনল আেছ েসiটা িদেয় িবচার করা হয় eকজন মানষু কত বড় jানী বা পি ত। খবু unত মিsে  সব 
েথেক েবিশ kিড়টা কের চয্ােনল থােক। ei kিড়টা চয্ােনল আবার kিড়টা িনuেরােনর সে  যkু, আবার pেতয্কিট িনuেরােনর আবার 
পেনেরা kিড়টা কের চয্ােনল রেয়েছ। ঐ চয্ােনল গেুলা ei িনuেরােনর চয্ােনেলর সােথ আবার সংযkু থােক। eiভােব pেতয্কিট িনuেরান 
পরsেরর সােথ সংযkু হেয় আেছ – িঠক inারেনেটর মত। eiভােব আমােদর মিsে  েমাটামিুট িহেসব কের েদখা েগেছ pায় দশ েকািট েসল 
রেয়েছ। আর আiনsাiেনর মত িবjানীরা eর শতকরা েচৗdভাগ বয্বহার কের িবjােনর কত িক তtt আিব ার কের িদেলন। িবjানীরা 
মেন কেরন েয মিsে র eকশ ভাগ েকui েকান িদন বয্বহার করেত পাের না, কারণ মিsে র িনেজেক কাজ করার জনয্ তার িনজs িকছুটা 
খািল জায়গার দরকার। মিsে র েkেt আমরা sাভািবক aবsােত শতকরা আট ভাগ েসল বয্বহার কের থািক। eখােন মেন হেত পাের আট 
আর েচৗdর মেধয্ িক আর eমন পাথর্কয্। িকn িবরাট পাথর্কয্i হেব, েকননা যখন eটােক 100 million e  ���� 
������� ��� �� ����� �������� ��� ����।  শতকরা চার ভাগ eিদক েসিদক হেয় 
েগেলi সমg সংখয্াটা েকাথায় চেল যােব আমরা ভাবেতi পারব না।  

 
ei কারেণ েদখা যায় eকটা বয়েসর পর মিs  আর নতুন েকান িচnা িনেত পাের না, েকননা েয চয্ােনল গেুলা আেগ হেয় েগেছ 

েসখােন আর নতুন চয্ােনল ৈতরী করেত চায় না, েসiজনয্ বয়স হেয় েগেল পুরেনা িজিনষেকi আঁকেড় থােক, নতুন িকছু gহণ করেতi চায়, 
মনটা েগাঁড়া হেয় যায়। বলা হয় বেুড়া িটয়া পািখেক নতুন বিুল েশখােনা যায় না। যত বয়স হেত থােক তত মিs  শk হেত থােক। যারা 
িবষয়ী েলাক তােদর আধয্ািtক কথা বলেত েগেলi তােদর েভতের pচ  িবরপূ pিতিkয়া হেয় যায়, আর েয েশানােc তােক সহয্ করেত পাের 
না। েকননা আধয্ািtকতার েয নতুন চয্ােনলটা মিsে  আসেছ েসটা আেগ থাকেত েয চয্ােনল গেুলা রেয়েছ েসগেুলার সােথ ei নতুন চয্ােনেলর 
েকান িমল েনi, eগেুলা তার কােছ eেকবােরi aপিরিচত, িকছুেতi েস ei নতুন চয্ােনলেক বরদাs করেত পােরনা।  মিs  তখন ধাkা মাের 
আর েসটাi বাiের eেস িkp হেয় pকাশ কের। aসরু pকৃিতর যারা, যারা খবু েভাগী eiজনয্ তােদরেক আধয্ািtক jােনর কথা েশানােত 
িনেষধ করা হয়।  
 

eখন েকাথাo শেুন িনল pাণায়াম করেল ei ei হেব, শরীর ভােলা থাকেব, জপ করেল মেন শািn আসেব, eগেুলা েশানার পর যখন 
েস pাণায়াম করেত শরু ুকরল তখন তার মিsে র ei চয্ােনল গেুলা নরম হেত শরু ুকের। eকটু নরম হেয় েগেল তখন নতুন চয্ােনল ৈতরী 
করা সmব হেব। eতkণ েয jানটা আসিছল েস নতুন চয্ােনল ৈতরী করেত পারিছল না, েয িজিনেষর েকান aিভjতা হয়িন, েয িজিনষেক েস 
েকান িদনi েভাগ কেরিন, তােক জমাট বাঁধা মিs  কখনi িনেত পােরনা, িকn েযi pাণায়াম, সাধন-ভজন করেত আরm কের িদল তখন 
তার মিs  নরম হেত শরু ুকরেব, eরপর ধীের ধীের তােক নতুন িচnা পাঠােল েস আর িবরূপ pিতিkয়া করেব না, নতুন আেরকটা চয্ােনল 
কের েদেব। িকn তার আেগ মিs েক সsু সেতজ রাখেত হেব। যিদ খবর েদoয়া হয় আজেক আমার বািড়েত েকান মহারাজ আসেবন তখন 
আিম ঘরেদার পির ার করেত শরু ুকের েদব, নতুন চােয়র কাপ িকনব, পির ার পদর্া লাগাব। আর যিদ eক মাস আেগ বলা হয় রামকৃ  
মেঠর aধয্k তঁার কেয়ক জন েসবকেক িনেয় আমােদর বািড়েত আসেবন, তখন আিম হয়েতা বািড়র নতুন রঙi কিরেয় িদলাম। eখােনo 
িঠক ei eকi িজিনষ করেত হয়। eকটা নতুন ভাবনা, নতুন jােনর আেলা পাঠােনা হেc, eখন িঠক ei ভােবi মিs টােক সাজােত হেব ঐ 
নতুন pjােলাকেক gহণ করার জনয্। তার আেগ মিsে র ঝাড়া েমাছা শরু ুকরেত হেব। ঝাড়া েমাছা হেc – জপ, িবেবক-িবচার, pাণায়াম, 
eগেুলা মনেক শাn করার জনয্i শধু ুনয়, মিsে র জনয্i eগেুলা করা সব েথেক েবিশ pেয়াজন। যত বয়স হেc মিsে র েসল গেুলা তত শk 
হেত থােক আর তার পেk নতুন কের িকছু আয়t করা কিঠণ হেয় পড়েছ। আর আধয্ািtকতার বয্াপাের eটা আরo কিঠণ হেয় পেড়। 
েসiজনয্ বয়স হেল বেল – তুিম বাবা করতাল বািজেয় হিরেবাল হিরেবাল কর, নাহেল হাততািল িদেয় হির oঁ কর, eছাড়া আর িকছু তুিম 
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পারেব না। eকটা বয়েসর পর মিs  eকটা পাথর হেয় যায়, নতুন েকান আiিডয়া িদেল মিs  িনেত না েপের মাথার িবকৃিতo আসেত পাের। 
sামীজীo eখােন বলেছন – সাধারণ েলােকরা যিদ েযাগ aভয্াস করেত আেস তাহেল তােদর মাথাটা খারাপ হেয় যায়। কারণ েযাগ হেc নতুন 
িচnা o ভােবর সমি । aনয্ানয্ পেথ িবেশষ কের ভিkেযােগ বলেব েতামার হেবi হেব। িকn রাজেযাগ সরাসির বেল েদেব – বাপ ু েতামার 
dারা হেব না, েকননা েতামার েbন ফিসল হেয় েগেছ। তাহেল আমার িক হেব? েযাগ বলেব eখন তুিম েচ া কর, পেরর জেn আবার ভােলা 
কের pথম েথেকi যােত েজার কদেম শরু ুকরেত পােরা তার জনয্ eখন েথেকi মেনর psিত নাo। রাজেযাগ বেলi িদেc –there is no 
easy method in spiritual life.  
 
 েসiজনয্ আমােদর মিুন ঋিষরা বহুকাল আেগi বেল িদেয়েছন েয আধয্ািtক সাধনা েছাটেবলা েথেকi শরু ুকরেত হয়। আর যিদ 
েছাট বয়স েথেক শরু ুনাo করা যায় তাহেল যখনi শরু ুকরেব েসখান েথেক ধােপ ধােপ eেগােত হেব। িকn েবিশর ভাগ েলাক কাররু কাছ েথেক 
eকটু িশেখ িনেয়i pথম িদন েথেক eক ঘnা ধের pাণায়াম করেত শরু ুকের েদেব। ei বয়েস যিদ pথম িদন েথেক eক ঘ া pাণায়াম করেত 
েগেল মাথাটা খারাপ হেবi হেব। টেচর্ র বয্াটািরর দিুদেক হাত িদেল সািকর্ টটা পণুর্ হেc িকn কােরn লাগেছ না। িকn 440 েভােl হাত িদেয় 
েদখনু তখন কােরn কােক বেল বিুঝেয় েদেব। ei বয়েস যতkণ আমরা হিরেবাল হিরেবাল করিছ তখন eটােত িকছু েগালমাল হেব না, eখােন 
েছাট বয্াটািরেক sশর্ করা হেc। িকn যখন pাণায়াম করেত নামেব তখন েস 440 েভাlেক িনেয় েখলা করেত শরু ুকরল।  
 
 যখন মানষু ei িজিনষগেুলা aনশুীলন করেত থােক, িকছু িদন পর েথেকi তার নানা ধরেণর িসdাi আসেত শরু ুকের েদয়। 
sামীজী বলেছন – যিদ নাসােg মনেক eকাg করা হয় তাহেল িকছু িদেনর মেধয্ সগুn েপেত শরু ুকের। যিদ িজhার মেূল ধয্ান করা যায় 
তাহেল বহু দেূরর কথা শনুেত পায়। সাত িদন করেলi eগেুলা আসেত থােক, aবশয্ যিদ িঠক িঠক েযাগী হেয় থােক। আর ei সব সাধনােত 
যিদ েকান রকেমর েভােগর p য় ���� ������ তা সাধেকর মাথাটা�� ���� ��� ����।  eর মেধয্ 
সব েথেক ভয় র বয্াপার হেc নারী-পরুষু স । েযােগ সাধন aবsায় যিদ নারীস  হয় তাহেল মাথাটা খারাপ হেবi হেব। ei কারেণ 
আধয্ািtক জীবেন bhচেযর্র uপের pচ  েজার েদoয়া হয়। েয েকান ধমর্পেথর সাধনায় যিদ েদখা যায় bhচেযর্র uপর েজার িদেc না তখন 
েসi ধমর্পেথ eক িবnoু িব াস রাখেত েনi। কারণ আধয্ািtকতা আর abhচযর্ হেc সmণর্ূ  ভােব পরsর িবেরাধী। েকu যিদ eক চুলo 
bhচযর্েক সিরেয় েরেখ ধেমর্র কথা বলেছ তাহেল বঝুেত হেব েস পির ার ভােব িমথয্া কথা বলেছ নয়েতা তার মাথােত িনঘর্া� গ েগাল আেছ। 
psychic energy দভুােব েবেরায় – eকিদেক আধয্ািtকতার িবকােশর মধয্ িদয় আর যিদ আধয্ািtকতা বn থােক তখন সnান 
u�পাদেনর মাধয্েম শিkটা েবিরেয় যায়। েকu যিদ িঠক কের থােক আিম সnান u�পাদনo করব আবার pাণায়ামo করব ধয্ানo করব 
তাহেল মাথা তার খারাপ হেবi হেব, েকui বাঁচােত পারেব না তােক। িdতীয় হেc eকিদেক েরাজ মরুগীর মাংস খােব মদ েনশা ভাঙ করেব 
আবার জপ করেব pাণায়ামo করেব তারo মাথাটা িনঘর্া� খারাপ হেবi হেব। eগেুলা সবi েযাগ সাধনার েkেt pচ  kিতকারক। আেগ 
মেনর কােছ পির ার হo – তুিম েভাগ চাo, না েযাগ চাo, েযাগ আর েভাগ কkণ eকসােথ হেব না।  
 
 যখন ei ধরেণর িকছু িসdাi আসেত শরু ুকের তখন মানেুষর আধয্ািtক িব াসটা দঢ়ৃ হয়। েকান aিব াসী যিদ ei েযােগর িকছু 
সাধন aবলmন করার পর eগেুলার বয্াপাের যিদ সিnহান থােক তখন িকছুিদন সাধনার পর ei সব aনভূুিত হেত থাকেল তার আর সেnহ 
থােক না, তখন েস আেরা েজার কদেম aধয্বসায় সহােয় সাধন করেত থােক। 
 
 eর পেরর সেূt বলেছন – ������ �� �����������। িবেশাকা হেc আমােদর দেয়র 
মেধয্ eকটা েজয্ািত আেছ, eখােন েসi েজয্ািতর কথাi বলা হেc। যার ভগবােন িব াস েনi েসo যিদ েসাজা বেস দেয়র মেধয্ eকটা পdফুল 
আেছ, পdফুলটা aেধামখুী, েসi aেধামখুী পd আেs আেs েসাজা হেয় uঠল, আর েসi পdফুেলর মাঝখােন সেূযর্র েযমন আেলা েবেরায়, েসi 
রকম eকটা েজয্ািত jলjল করেছ, ei েজয্ািতর যিদ েস িচnন কের তাহেল তারo মনটা শাn হেয় যােব। কlনা নয় িচnন করেত বলেছ। 
কlনা আর িচnেনর মেধয্ পাথর্কয্ হেc, কlনা হেc aিsরমনা, কখন eিদেক যােc কখন oিদেক যােc, িকn িচnন তা নয়, িচnন হেc 
eকটা িজিনষেক িনেয় eক ভােব ধের রাখা। িচnন করেত করেত মনটা গভীের চেল যায়। মন যখন গভীের চেল যায় তখন ei eতkণ েয 
aেনক েঢu uঠিছল, েসi েঢuগেুলা শাn হেয় যায়।  
 
 তারপেরর সেূt বলেছন – ����������� �� ������� । িযিন বীতরাগ, aথর্া� রাগ 
আর েdেষর পাের, তঁার িচnন করা। যিদ েকান মহাপুরষু, মহাtা, যাঁেকi মেন হেc েয iিন রাগ আর েdেষর পাের, তঁার ধয্ান করেল, িচnা 
করেলo িচেtর বিৃt গিুল শাn হেয় যায় আর মন ধীের ধীের পিবtতা লােভর িদেক agসর হয়। িকn তঁােক মানষু মেন কের ধয্ান করেল 
কাজ হেব না, িতিন eমন eকজন যাঁর মেধয্ রাগ o েdষ েনi, তঁার মেধয্ েকান ধরেণর কামনা বাসনা েনi, িতিন হেcন eেকবাের পূণর্ পরুষু, 
ei ধরেণর িচnন করেত হেব।  
 

েয ধরেণর সংsারযkু েলােকর স  করেব তার েভেতর েসi ধরেণর সংsার েজেগ uঠেব। িকছু খারাপ েলাক আেছ যােদর সােথ 
কথা বলেতi ভােলা লােগ না, তার কারণ হেc তার েভতের ঐ সংsারটা েনi েযটা ঐ খারাপ েলােকর মেধয্ আেছ। যিদ তার মেধয্ ঐ ধরেণর 
eকটু সংsারo থাকত ঐটাi েতেড়ফুেড় েবিরেয় eেস তার সােথ স  কিরেয় িনত। েকu মদ েখেয় হয়েতা মাতলােমা করেছ, আিম তােক েদেখ 
সের আসেলন, িকn aেনেক আেছ মাতাল েলাক মাতলােমা করেছ েদখেলi কােছ িগেয় তােক েখাঁচােব, িক খেুড়া েকমন আেছা, েতামার েনশােতা 
েদখিছ খুব জেমেছ তাi না – বেল খাস গl জেুড় িদেয় মজা করেব। েস হয়েতা মদ খায়না িকn েভতের মদ খাoয়ার সংsার আেছ বেল তার 
কােছ বেস গl কের, তার সােথ মজা কের, হািস-ঠা া কের আনn েপেত চাiেব। eরo আর েবিশ েদরী েনi মদ ধরল বেল। যখনi েকান 
িজিনষেক িনেয় েকu েবিশ pিতিkয়া েদখােc, েস েয েকান িজিনষেক িনেয়i েহাক না েকন, কাররু িকছু হেল করণুা েদখােত িগেয় িজেjস করেব 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 30 - 
 
eটা িক কের হল, eটা েকন হল, ei ধরেণর পাঁচটা p  যিদ কের তখন বঝুেত হেব েয eর েভতেরo িকছু েগালমাল আেছ, মােন তার েভতেরর 
চাপা সংsার জাগেত শরু ুকেরেছ। িঠক েতমিন কাররু খুব িনnা করেছ, িধkার িদেc তাহেলo বঝুেত হেব েগালমাল আেছ। eগেুলা হেc 
সংsার চাড়া মারেছ আর েসটাi আেগ েথেক জানান িদেc। আর যােদর সংsার েনi, কাররু িকছু হেল েস তার কােছ যােব eকটা করণুার ভাব 
িনেয় িজেjস করেব তারপর বলেব ‘যা হেয় েগেছ েছেড় দাo, eরপর যােত আর না হয় েচ া কর’, eiটুk বেল েবিরেয় যােব। সংsােরর 
কারেণ eiটা হয় না, pকৃত করণুা ভাব েথেক আেস, দঃুখ eেসেছ, আপনার eকটা িবপদ হেয় েগেছ, আপনার pিত করণুাবশতঃ সাntনা িদেয় 
েগল।  
 
 eখােন বলা হেc বীতরাগ – মােন eমন েলাক যার মেধয্ েকান ধরেণর কামনা-বাসনা েনi, তখন তঁার েয িচnন করেছ েসটা েয 
শধু ুিচnনi হেc তা নয়, তঁার স o হেc। পত িল বলেছন জপ করেল যা হয়, ei ধরেণর েকান সাধপুুরেুষর ধয্ান করেল েসi eকi িজিনষi 
হয়। aথবা েজয্ািতর uপের যিদ ধয্ান কেরন তােতo eকi ফল হেব। আবার সকােল সমেুdর মাঝখান েথেক লাল সূেযর্র uদয় হেc, eiটােক 
দেয়র মেধয্ ধয্ান করেলo ei eকi িজিনষ হেব। মেন েয হাজার ধরেণর বিৃt aহরহ uঠেছ, েযন েতন pকাের ঐ বিৃtর oঠাটােক আটেক 

েদoয়া। েযটােতi eকাg করকু না েকন েদখেত হেব ঐ িচnাটা েযন খুব শিkশালী হয়। েয েলাক খনু করেত যায় তারo িচnাটা pচ  আকাের 
শিkশালী থােক, eকটাi িচnা থােক আর েকান েঢu তার তখন থােক না, িকn ei িচnাটা মহ� নয়। তাi িযিন িচেtর বিৃtগিুলেক আটকােত 
চাiেবন তার দেুটাi থাকেত হেব eকটা হেc শিkশালী িচnা আর েসi িচnাটা েযন খবু পিবt, মহ�, সাধভুাব হয়। পত িল eকটার পর eকটা 
aেনকগেুলা uপায় আমােদর িদেয় যােcন, eর েয েকান eকিটেক aবলmন কের িচেtর বিৃtর েঢuগিুলেক আটকােনা েযেত পাের।  
 
 ei রকমi আেরকিট uপায় হেc – ������������������������ 
��। কথামেৃত sেpর বয্াপাের কেয়কটা ঘটনার uেlখ আেছ – েকu sেp িকছু েদেখেছ, েকu িকছু েপেয়েছ। sেpর মেধয্ েয িবিভn েদব 
েদবীর দশর্ন হয় েসi দশর্নগেুলা ভীষন জীবn হয়। eখন েকu যিদ spাদৃ  পিবt েকান িবষয় িনেয় ধয্ান করেত থােক, ধরনু েকu েদখল 
রামচnd তীর-ধনকু িনেয় তার সামেন দঁািড়েয় তার িদেকi িsত o িম  হািস মেুখ তািকেয় আেছন, আর তঁার aেশষ করণুা ঝের পড়েছ। 

sেp েদখা ei িচtিট মেনর মেধয্ গভীর ভােব বেস যােব। aনয্ সমেয় যখন iে র ছিবেক কlনা করবার েচ া করেব তখন িকn iে র 
pিতমিুতর্ টা eত পির ার েদখেত পােব না, িকছুটা as  েদখােব, িকn sেp েদখা েসi ছিবটাi জীবn o বণর্ময় রেূপ েদখেত পাoয়া যায়। 
ধয্ােনর সময় sেp েদখা ঐ জীবn বণর্ময় ছিবটােক িচnন করেত থাকেল ei হাজার রকেমর িচnার েঢu oঠাটা বn হেয় যােব, আর eiটাi 
েতা েযােগর uেdশয্।  
 

আমরা েয খবু uc আধয্ািtক তেttর কথা eখােন বলিছ তা নয়, রাজেযােগর eেকবাের pাথিমক তttগিুলi বলা হেc, বাcারা 
যখন sেলু  যায় তখন তােক েশখােনা হয় আতা গােছ েতাতা পািখ, ডািলম গােছ েমৗ, আমরা eখন ঐ aবsােতi আতা গােছ েতাতা পািখ 
আoড়ািc।   
 
 তারপের বলেছন – �����������������। pাণায়াম েথেক শরু ুকের eতkণ eকটার পর 
eকটা যা িকছু বলা হল েসগেুলা েতা তুিম করেতi পার, eছাড়া েতামার েযটা েবিশ ভােলা লােগ েসটাo তুিম করেত পার। আেগ আমরা eকটা 
সtূ েপিরেয় eেসিছ, েয সtূটােক আমরা রাজেযােগর সাধনার pধান েকndিবn ুবলেত পাির – স তু দীঘর্কালৈনরnযর্স�কারােসিবেতা দঢ়ৃভূিমঃ। 
আিম েযটারi ধয্ান কির না েকন েসটােক দীঘর্কাল, িনরnর ভােব, dার সে  েসবার মেনাভােব করার পর িচেtর দঢ়ৃভূিম হয়, তা নাহেল 
aদঢ়ৃভূিম হেয় থাকেব।  েচারাবািলর মেধয্ যিদ আমােক দঁাড় কিরেয় েদoয়া হয় তখন সড়া� কের েভতের িদেক ঢুেক যাব, eক েসেকে র 
জনয্o দঁাড়ােত পারেবন না। আমােদর যত সাধনািদ, জপ-তপ করিছ eগেুলা সব ei েচারাবািলর মত হেয় যােc। িকn eiটােক মােবর্ল 
েমেঝর মত দঢ়ৃভূিম করেত হেব। ei েমেঝর uপের আপিনo দঁাড়ােত পােরন আরo প াশ জনেক েচয়ার েটিবল িনেয় দঁাড় করােত পােরন। 
ei রকম দঢ়ৃভূিম করার জনয্ দীঘর্কাল, িনরnর আর dার সে  সাধনা কের েযেত হেব। যতিদন িদেন ছয়-সাত ঘnা না করা যােc তাo 
বহু িদন ধের না করেল িকছুi হয় না। sামী িবjানানেnর কােছ eকজন দীkা িনেয় বলেছন ‘গরুেুদব, আপিন েয বলেলন িদেন দবুার eকশ 
আটবার কের জপ করেত, eখন আিম যিদ না কির তাহেল আমার িক হেব’? িবjান মহারাজ বলেছন ‘িক আর হেব, েযটা হবার িছল েসটা 
হেব না’। eiভােব কখনi হয়না। eখন িনেজর কােছ িজেjস করনু আপিন িনেজ িক চান। আপিন িক চান আপনার ভােলা েহাক, আপিন িক 
চান আিম েযাগী হেত চাi, আপিন িক চান আমার ঈ র দশর্ন েহাক, যিদ চান তাহেল ei আবজর্না গেুলােক েফেল িদেত হেব।  
 
 তাi বলেছন েয েকান িজিনষ েযটাi ভােলা লাগেছ, েযমন ঠাkেরর কােছ eকজন মিহলা েযমন বেলিছেলন েয তার ভাiেপাটার 
oপর খবু মন, শেুনi ঠাkর বলেছন ‘তুিম ভাiেপােকi েগাপাল মেন কের ধয্ান করেব, oেক খাoয়াc িকn মেন করেব েতামার i  
েদবতােকi খাoয়াc’। eiভােব কের কের কেয়ক িদন পেরi তার ভাiেপার oপর েথেক মায়া মমতা চেল েগল। েয েকান েলাকেক, বািড়েত বা 
বnু-বাnবেদর মেধয্ যােক খুিশ,  েয েকান পরুষুেক েকান মিহলা বা েয েকান মিহলােক েকান পুরষু, বা তার সnান, sামী, তার ভাi, েবান, 
নািত, নাতনী েয কাuেক যিদ েকu বেল iিনi আমার i , আর িঠক ঐভােব যিদ তােক েদেখ iিনi আমার i , আর eiটােক িনেয়i েস যিদ 
ধয্ান কের তাহেল িকছুিদেনর মেধয্i তার সব িকছু পােl যােব। eর কারণ হেc আমােদর বাiেরর েয iিndয়gাহয্ sলূ  িবষয় রেয়েছ eর েকান 
মলূয্i েনi, তার েপছেন েয তnাtাগেুলা বা ভাব রেয়েছ েসটাi হেc আসল। sলূ , সkূ, সkূতর eবং শূনয্ ei চারেট aবsা চলেত থােক। 
েযমন pেতয্েকর eকটা নাম আেছ, িকn তার েপছেন eকটা সkূ বয্াপার রেয়েছ। েসi সেূkর েভতের আবার eকটা সkূতর বয্াপার আেছ। 
তারপের িক আেছ? শধু ু েসi সিcদানn, শূনয্, eখােন বsর িদক েথেক শূনয্ বলা হেc। uেdশয্ হেc েসi সিcদানেn েপৗঁছান, তাi ei 
sলটারূ  eেকবােরi েকান মূলয্i েনi। আমােদর মশুিকল হেc আমরা বহু জেnর সংsােরর ফেল eত জড় হেয় েগিছ, আর আমােদর বিুd eেতা 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 31 - 
 
কম, eত মnবিুd হেয় েগেছ েয, eটা েয শধু ুআমার আপনার কথা বলিছ তা নয়, সারা জগেত ei িজিনষi চলেছ। সkূ িজিনষ গেুলার 
ধারণা করা আমােদর পেk pায় aসmব বয্াপার হেয় েগেছ।  

 
 eতkণ েয িজিনষগেুলার বণর্না করা হল, eগেুলা করেল িক হয়? বলেছন েযাগীর মন বাধা মkু হেয় যায়। আমােদর মন eখন 
নানা ভােব বাধা pাp হেয় sলূ  হেয় আেছ। যখনi ei ধরেণর িচnা ভাবনা করেত থাকেব তখন ei বnন গেুলা আলগা হেত শরু ুকের, 
পাথেরর মত েযটা জমাট েবেঁধ আেছ oটা নরম হেত শরু ুকের। eখােন eকটা কয়লার টুকেরা রাখা আেছ, eটা eখন জমাট েবেঁধ আেছ। eখন 
যিদ eকটা হাতুিড়র ঘা কয়লার টুকেরাটা আেরা েছাট েছাট টুকেরার আকাের চেল যােব, আর যিদ আগনু িদেয় েদয় তাহেল ধেুয়া হেয় ছিড়েয় 
যযােব। eখন কয়লাটা েযখােন খিুশ েযেত পারেব, মােন কয়লটা eখন বnন মkু হেয় েগল। েযখান িদেয় খুিশ, জানলা িদেয়, দরজা িদেয়, 
েভিnেলটার িদেয় েবিরেয় েযেত পারেব। মেনরo িঠক তাi হয়, মন eখন eেকবার িনেরট পাথেরর মত হেয় আেছ, যখনi ধয্ান করেত শরু ু
হয় তখন ei জমাট aবsাটা আলগা হেত শরু ুকের। যখন আলগা হেত থােক তখন েস মkু হেত থাকল। মkু যখন হেয় েগল তখন ei মেনর 
পেk েয েকান িজিনেষর jান pাp করা সহজ হেয় যায়। মনটা eত কমনীয় o নমনীয় হেয় েগেছ েয েস eখন েয েকান িজিনষেক আয়t কের 
িনেত পারেব, েযমন ধেুয়া পেুরা ঘরটােকi েঢেক িদেত পাের। aথচ ঐটাi যখন কয়লার আকাের পের আেছ তখন েকান কাজ করেত পারেছ 
না। েযাগীর মন িঠক তাi, যখন তার মন েযখােন লাগােব েসiটার jানi pাp কের েনেব। যিদ েস গােছর বয্াপাের জানেত চাiেব তখন েস 
েযমিন পেুরা মনটােক গােছ লাগােব তখনi গােছর সব িবদয্াটা েস েজেন যােব। কারণ হেc তখন েযাগীর মিs টা সমs রকেমর pিতবnকতা 
o sিবরতা েথেক মkু হেয় যায়।  
 
 িকn েযাগীর কােছ eরo েকান গরুtু েনi। গরুtুটা িক ei সেূt বলেছন – 
���������������������� ������������-
��������������� �����-��������-���������। 
eখােন েযাগী িতনেট বsেক আলাদা আলাদা েদখেত পােc – gহীতা, gাহয্ o gহণ। gহীতা – eকটা িজিনষেক িযিন gহণ করেছন, gহণ – েয 
িজিনষটােক gহণ করা হেc তার pিkয়া gাহয্। ei িতনেটর বয্াপােরi েযাগীর মনটা eেকবাের পির ার হেয় যায় আর িতনেটেকi েস 
পির ার আলাদা েদখেত পায়। েযমন আিম ei ডাsারটােক েদখিছ, ei েদখার েয pিkয়া – েচাখ িদেয় যােc মিsে র sায়ুেত, sায়ু িদেয় 
যােc মেন, মন েসটােক পািঠেয় িদেc তার েপছেন েয ৈচতনয্ রেয়েছ, যােক আমরা পুরষু বা আtা বলিছ, তার কােছ। ���� ei 
�������� �������� পথৃক ভােব ����� �����, ��� ����� �����, 
��� ����� ������ �� ��� ����� �����।    
 
 জগেতর যত sূল িবষয় আেছ আর তার েয jান েসটা িচtেত িগেয় পড়েছ, যােক বলা হেয়িছল েয িচt হেc েযন eকটা pকা  
জলাশয় বা hেদর মত, ei িচti যখন আবার িবিভn ধরেণর ভূিমকা পালন কের তখন তােকi মন, বিুd, িচt, aহ ার বলা হয়। ei েয 
িচt, eখােন জগেতর সমs িকছুর েয jান সংgিহত হেc, আর ei jানটােক যার কােছ পাঠান হয় েস হেc ৈচতনয্, ei ৈচতনয্েকi বলা হয় 
পরুষু বা আtা বা জীবাtা। ei িচt, jান, আর পুরষু পুেরা আলাদা হেয় যায়। িকভােব হেয় যায় eiটাi পেরর সেূt বলা হেc। 
 
 ���� ��������������������� ��������� 
�������� ���������। েয েকান jােনর িতনেট ধাপ থাকেত হেব। pথম ধাপ হেc শb, িdতীয় হেc 
aথর্ eবং তৃতীয় হেc jান। েযমন ধরনু আপনারা আমােক শনুেছন, আমােক েদখেছন ei pিkয়াটা িতনেট ধােপ সmণর্ূ  হয়। pথম হেc 
আমার ei কথাগেুলা আপনােদর কােছ যােc, বাতােসর মাধয্েম কথাগেুলা েভেস আপনার কােন ধাkা মারেছ, েসখােন েথেক েসi শbটা 
আপনার মেনর কােছ পাঠান হেc। pথেম িগেয় শbটাi েলেগেছ। eiটাi হেc বাহয্ iিndয়ানভূুিত। যখন েসখান েথেক মেনর কােছ সরবরাহ 
হেc তখন েসখােন শেbর aথর্টােক েবাঝার কাজটা বিুd করেত থাকেছ, বিুd হেc িন য়িtকা, বিুd ei শbটােক িনি ত কের বেল েদয় eর 
ei aথর্। তারপের jােনর ei খবরটােক যখন িনেয় যাoয়া হয় েসi conscious principle aথর্া� �������� 
����, ���� ��� ���� � ������� ���� ���� ���� ����� ���।  
ei েয আবরণটােক ছঁুেড় িদল, eiটােকi বলেছ jান। 
 

ei িতনেট eমন িনিবড় ভােব িমেশ থােক আর আমােদর pিতিkয়ার সময় eত কম েয eেদর আলাদা aিst েবাঝাi যায়না। 
দজুেন ঝগড়া করিছ, আপিন আমােক eকটা গালাগাল িদেলন আিম তার pতুয্tের আেরকটা গালাগাল িদলাম, eiভােব eেক aপরেক 
গালাগাল িদেয়i চেলিছ। যখন রােতর anকাের aজানা eকটা বsেক েদেখ িবচার করেছ, িচnা করেছ আর বsটােক িনরূপণ করবার েচ া 
করেছন, িকn ঝগড়-ঝািট যখন হেc তখন িকn আর িবচার করা, সংশয়, সেnহ ei পাথর্কয্ গেুলা থাকেছ না। eখােন িক হেc – আপিন 
আমােক গাধা বলেলন, আিম আর িচnািটnা িকছুi করিছ না, না কের আিম সে  সে  বেল িদলাম আপিন েপচঁা, আমােক েকান িচnা করেত 
হেc না, মােন শb, aথর্ আর jান িমেশ েগেছ, চিbশ ঘnাi ei শb, aথর্ আর jান িমেশ থােক। চারেট েমেয়েক যিদ eক জায়গায় েছেড় 
েদoয়া হয় তখন oরা িক বলেছ আর িক শনুেছ িকছুi মােন েবাঝা যােবনা, চঁাi চঁাi কের কথার ফুলঝুিড় ঝরেতi থাকেব। দরূ েথেক আমরা 
মেন করিছ eরা না বেুঝ সব কথা বেল যােc। িকn না, eেদর শb, aথর্ আর jান িমেশ রেয়েছ। e eকটা কথা বলেছ, eর aথর্ যােc, তার 
jান ৈতরী হেc, jােনর আকার িনেc আর তার সােথ সােথi িকn oেদর utরটাo থােক। যখনi েদখেলন utর eেস েগেছ তখন eটা 
বিুঝেয় িদল েয েয শbটা িগেয়িছল তার jােনর আকার ধারণটা সmণর্ু  হেয় েগেছ।  
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 eবার হেc আসল বয্াপার। eiভােব যখন িতনেটেক আলাদা কের েনoয়া হল, তারপর ei শেbর oপের যখন মনেক eকাg কের 
কের যখন েসi aবsায় েয সমািধ হেব তার eকটা িবেশষ নাম আেছ। েয েকান শেbর uপেরi মন eকাg করেত পারা যায়। pথমটা হেc 
বিহজর্ গেতর েয েকান ধরেণর কmন, পাখা চলেছ, সবজু গাছপালা আেছ, আকাশ কােলা হেয় আসেছ, aথবা বাতােস েকান সগুn বা দগুর্n 
েভেস আসেছ, িকংবা আপনােক েকu sশর্ করেছ – ei সব িকছুi হেc শb। যখন ei শbটা আমার কােছ আসেছ তখন eর aথর্ ৈতরী 
হেc। আিম ei সবজু গােছর িদেক তাকালাম – pথেম হেc আমার েচােখর uপের বাiের েথেক eকটা আেলার কmন eেস পড়ল, েসi বাতর্ াটা 
বহন কের িনেয় েগল েভতের মিsে , aথর্ ৈতরী হেয় েগল - গাছ, আর সব েশেষ হেc jান। ei jান আর aথর্ ei দেুটার মেধয্ পাথর্কয্ 
আেছ। আসল aথর্ যখন হয় তখন তার সােথ pিতিkয়া জিড়ত থােক – যিদo aেনক সময় ei aথর্টা পির ার থােক না িকn pিতিkয়া 
থাকেবi। েযমন eখােন গাছটা েদেখ pিতিkয়া হেc – বাঃ, িক সnুর সবজু গাছ, eiটাi হল আপনার pিতিkয়া, বা আহা ের গাছটা মের 
যােc – eটা হেc aনয্ pিতিkয়া। ei pিতিkয়ােত েবাঝা যােc েয eখােন jানটা জিড়েয় আেছ।  
 
 হাoড়া েsশেন eেককটা ে ন eেস হাoড়া েsশেন থামেছ আর লk লk েলাক ছুেট চেলেছ সাবoেয় িদেয়। eর িকn সব কটারi 
শb হেc, aথর্ হেc আর jানo হেc। আমােদর jান হেc েলাকগেুলা ছুটেছ, eখন তার মেধয্ যিদ আমার েকান বnু থােক তখন, েস আমার 
নাম ধের েচঁিচেয় ডাক িদল আর আপনার সমs pিkয়াটা খযঁ্াচ কের ঐখােন িগেয় আটেক যােব। eiখােনo শb, aথর্ আর jান িমেশ আেছ 
আর eর pিতিkয়া মারাtক dতগিতেত সmn হেয় যায়।  
 
 শb, aথর্ আর jানেক আলাদা করার পর শেbর oপের ধয্ান কের েয সমািধ হয়, েসটা eক ধরেণর সমািধ, িকn eর েথেক 
আরo uc সমািধ হেব aেথর্র uপের মনেক eকাg করার পর েয সমািধ হয়। সহজ uদাহরণ েদoয়া হেc eকটা পাথরেক পkুের ছঁুেড় িদেল 
পাথরটা জেলর নীেচ চেল েগল িকn েঢuটা েথেক যায়। িঠক েতমিন eকটা বাiের েথেক যখন েকান udীপন আসেছ তখন udীপনটা বা 
কmনটা িকছু পেড় চেল যায় িকn তার aথর্টা েথেক যায়। রাsা িদেয় েযেত েযেত পােশর েঝােপ েদখেত েপলাম েকu কাuেক খনু করেছ। 
আিম তাড়াতািড় কের েসখান েথেক সের eলাম, িকn মন েথেক ei দশৃয্টা কখনi যােব না, মেনর মেধয্ eকটা ছাপ েথেক যােব, eেক বলেছ 
সংsার। িকছু িকছু ei ধরেণর সংsার আেছ েযগিুল মেনর খুব গভীের চাপা পেড় থােক। eখােন িকn বিহজর্ গেতর আর েকান িবষয় েনi 
িকn ঐ িবষেয়র ছাপটা মেনর েভতের েথেক েগল। eখােন ei সংsােরর uপের ধয্ান করার কথাi বলা হেc, eখােন সংsার হেc aথর্, আর 
েসখােন মেনর েয সমািধ হয় েসটা aেনক uc মােপর সমািধ। েযমন ধরনু যখন েকu ঠাkেরর uপের িক কৃে র uপের ধয্ান করেছ েসখােন 
eক ধরেণর সমািধ হেব। িকn আপিন রামকৃে র aেথর্র uপের ধয্ান করেবন তখন তা aনয্ eক িভn ধরেণর সমািধ হেব, আর eটা 
aেনক uc সমািধ। pথেম িতনেটেক আলাদা করেত হেব। আলাদা করা তখনi সmব হেব যখন pিতিkয়ার সময়টা কমেত থাকেব। 
pিতিkয়ার সময়টা িকভােব কমান যায় তার জনয্ আমরা িনেজরাi uেদয্াগ িনেয় বঝুেত পাির, যিদ িকছু সমেয়র জনয্ েসাজা হেয় চুপ কের 
বেস েচাখ বn কের েকাথায় েকাথায় িক িক শb আমােদর কােন আসেছ, শধু ুেসi শbগেুলার oপের মনেক eকাg কের লkয্ করেত থািক, েস 
েয েকান ধরেণর শbi েহাক না েকন। কেয়ক িমিনট চুপ কের বেস িবিভn ধরেণর শb শনুেত থাকব। তখন িক হেব বাiেরর pেতয্কিট শেbর 
বয্াপার আিম সজাগ হেয় িগেয় বঝুেত পারিছ eiটা পাখার শb, eiটা পািখর ডাক, দেূর eকটা জল পড়ার শb, আর দেূর eকটা িরkার 
পযঁ্াক পযঁ্াক আoয়াজ। ei শbগেুলা আেগo িছল, িকn তখন ei শbগেুলার বয্াপাের আমরা সজাগ িছলাম না। িকn ei eক িমিনট আমরা 
সজাগ থাকার জনয্ দরূ েথেক eকটা kীণ শb েভেস eেসিছল েসটাo আমােদর কােন eেস আঘাত কেরেছ। েযাগীরা যখন ধয্ান কেরন তঁােদর 
ei pিতিkয়ার aিভবয্িkর সময়টা aেনক ধীের হেত থােক। pিতিkয়ার সময়টা যত কমেত থােক ততi ei শb, aথর্ আর jান পির ার 
আলাদা েদখা েযেত থােক। eমিন সমেয় পাখা চলেছ আর তার েয শb হেc েসi শb aনয্ সব শেbর সে  িমেশ িগেয় eক হেয় থােক। িকn 
যখনi েচাখ কান বn কের eকাg করার েচ া করা হেব তখন পাখার আoয়াজ আলাদা আর পািখর ডাক আলাদা কের aনভুব করেত 
পারেব। ei আলাদাটা আেরা পির ার হেব যখন আেরা ধয্ােনর গভীের pেবশ করেব।  
 
 যখন আলাদা হেত শরু ুকের তখন তার anজর্ গেতর আেরা সkূ aবsার সnান পায়, েসi সূk aবsাটর uপর ধয্ান করেত 
যখন শরু ুকের তখন মন আরo unততর aবsােত েযেত শরু ুকরেব। আমরা রামকৃে র uপমা িনেয়িছলাম, রামকৃ  হেcন aেনক 
িকছু তেttর pিতমিূতর্ , pাথিমক aবsায় আমােদর কােছ রামকৃ  eকটা ছিব বা মিুtর্, আবার রামকৃ  হেcন aেনক গভীর তেttর 
মতুর্ রপূ। মিnের আমরা েয রামকৃে র মিুtর্ েদখেত পাi, েসi মিুtর্র ধয্ান করেত িগেয় যখন রামকৃে র aেথর্র uপের, েযমন তঁার সতয্, 
তয্াগ, তীb বয্াkলতা eiগেুলার uপের যখন ধয্ান শরু ুকির, আর মন যখন ঐ িজিনেষর েভতের েবিশ ডুেব েযেত থােক, তখন eকটা aনয্ 
ধরেণর eক uc সমািধর িদেক চেল যােব। 
 
 আমােদর যা িকছু হেc সব ei িচেtর মেধয্i হেc। যখন ei ধরেণর ধয্ান শরু ুহেব তখন বিুd পির ার হেত আরm কের। eকটা 
bয্াক েবাডর্ টা রেয়েছ তােত eখন িকছুi েলখা েনi। িকn েরাজ যিদ eর oপের িকছু না িকছু িলখেত থািক, িকছু িদন পর aেনক ধরেণর 
েলখােত েবাডর্ টা ভের যােব। aত েলখার oপেরi যিদ িকছু িলখেত যাi তখন েসi েলখাটা িকছুi েবাঝা যােব না। eখন যিদ আেs আেs 
eকটার পর eকটা আsরণ মছুেত শরু ুকরা হয় তখন আবার যখন নতুন িকছু েলখা হয় েসi েলখাটা পির ার পড়া যােব। িঠক েসi রকম 
আমােদর বিুdেত নানা ধরেণর সংsােরর uপের সংsার sের sের জেম রেয়েছ, আেগ ei সংsারগিুলেক সিরেয় বিুdেক পির ার করেত হেব। 
ei ভােব ধয্ােনর dারাi বিুd বা িচt পির ার হেত থােক। ধয্ােনর গভীের িগেয় আমরা বঝুেত পাির ei শbগেুলা বাiের েথেক আর েভতের 
েয sিতেতৃ  যা পেড় আেছ েসখান েথেক eবং sp েথেক আসেছ। ei েয নানান রকেমর শb আসেছ eগেুলা আেs আেs পির ার হেত থােক। 
eiভােব িচt যখন পির ার হেত শরু ুহয় তখন িবষেয়র আসল েয রপূ েসi রপূেকi পির ার েদখেত সkম হব। ei aবsায় আমরা শb, aথর্ 
o jানেক আলাদা করেত পারব। eiখান েথেকi েযােগর pথম পাঠ শরু ুহল।  
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 eখন বলেছন, যিদ eiটােকo েছেড় েদoয়া হয়, মােন শb o aথর্ বলা হল, eর েথেকo যিদ সূk sের চেল যায়, সkূ sর মােন 
যখন আমরা সাংেখয্ সিৃ তেttর কথা পড়িছলাম তখন সিৃ র সব েথেক oপের হেc pকৃিত, pকৃিত েথেক আসেছ মহ�, মহ� েথেক আসেছ 
aহ ার, aহ ার েথেক আসেছ তnাtা, তnাtা েথেক আসেছ মহাভূত, আর তnাtা েথেকi aনয্ িদেক সিৃ  হেc iিndয়গিুলর, বলেছ ei েয 
চিbশিট তtt রেয়েছ আর eiটার uপের আপিন ধয্ান করেত শরু ুকের তখন ধয্ােনর গণুগত মান আেরা aেনকটা uপের চেল eেলা। িঠক 
eখন আপিন রামকৃে র uপর ধয্ান করিছ, তারপের রামকৃে র aেথর্র uপের ধয্ান করেত আরm করলাম, eবাের ei দেুটাi েছেড় িদেয় 
মেনর uপেরi ধয্ান শরু ুকরলাম। মন ei বিহজর্ গেতর েকান sলূ  িবষয় নয়, মন হেc ei anজর্ গেতর িবষয় মােন সkূ। যখন চিbশ তেttর 
কথা বলা হয় তখন আমােদর ei sলূ  শরীরটার sান েকাথায় জানা দরকার। ei িজিনষটা আমােদর খবু ভােলা কের বঝুেত হেব। pকৃতপেk 
চিbশ তেttর েকাথাo ei sলূ  শরীরটােক রাখা যায়না, aথর্া� শরীরটা েযাগীেদর কােছ aতয্n নগণয্ eকটা িজিনষ, eর েকান মূলয্i েনi। 
চিbশ তtt শরু ুহেc sলূ  শরীেরর েপছেন েয সkূ শরীর আেছ, েসখান েথেক।  
 
 যখন ei ভােব িচnন করা হেত থােক তখন ei সkূ শরীেরর মেধয্ েয aেন aবাি ত বs িমেশ রেয়েছ েসগেুলা পির ার হেয় সkূ 
শরীরটা পাlােত শরু ুকের। আেগ মনেক sলূ  িবষেয়র uপের eকাg করার কথা বলা হেয়িছল। যিদo ঐ ধরেণর eকাgতা েয ধয্ান করা হয় 
েসটা িনm pকৃিতর ধয্ান, িকn সkূ sের ধয্ােনর বয্পাের ei eকাgতাi aেনকখািন eিগেয় িনেয় েযেত সাহাযয্ করেব। eখন সিৃ  তেttর 
uপের ধয্ান করেত যােc। eখন েছেলর কথা ভাবেছন না, েছেলর মােয়র কথা ভাবেত শরু ুকেরেছ। aথর্া� িকনা প  তnাtা েযটা আেছ, 
িkিত, aপ, েতজ, মর�ু, েবয্াম, েযগিুল িদেয় ei িবে র যা িকছু ৈতরী, েসটার uপের ধয্ান করেছ। তnাtার uপর ধয্ান করার জনয্ আেগ 
শb, aথর্ আর jান েযটা বলা হেয়িছল, েসটােক aিতkম কের আসেত হেব। eখন আমরা িকছুটা গভীের pেবশ কেরিছ। ei প  তেttর 
uপের যখন ধয্ান করেত শরু ুকরেলন তখন ei ধয্ানটা eেকবােরi eক aনয্ ধরেণর মাtা েপেয় েগল, েয jান eখন আসেত শরু ুকরেব 
েসটাo সmণর্ূ  aনয্ ধরেণর, আর েয শিk আমােদর মেধয্ জাগরিত হেব েসটাo eক aনয্ ধরেণর শিk। েযমন pকৃিতর পের েয মহ� আেছ 
eটার uপের যিদ ধয্ান করেত শরু ুকরেল সমs সৃ  পদােথর্র, aথর্া� পেুরা িব  bhাে  যা িকছু আেছ তার pভু হেয় যােব। যিদ iেc হয়েতা 
েস eকটা নতুন bhা i বািনেয় িদেত সkম হেব। তার নীেচ েয aহ ার আেছ বা তnাtা েযগেুলা আেছ তার uপের যিদ ধয্ান করা হুয় তখন 
aনয্ রকেমর শিk আসেব।  
 
 ei শরীেরর েপছেন েয তtt রেয়েছ, েয তেtt ei শরীরটা ৈতরী হেয়েছ, েসi তnাtার uপের ধয্ান কের eখন েস তnাtার মািলক 
হেয় েগেছ, eখন iেc করেলi েস েয েকান সময় েয েকান মহুুেতর্  ei শরীরটােকi পােl িদেত পারেবন। আর যিদ েস তnাtােকo ছািড়েয় যায় 
তখন েস যত খুিশ শরীর ৈতরী কিরেয় িনেত পারেব। eiভােব ধােপ ধােপ eেগােত থােক, eক নmের েপৗঁছাবার জনয্ দiু নmরেক আেগ েপেরােত 
হেব আবার দiু নmের আসেত হেল িতন নmরেক েপিরেয় আসেত হেব। যিদ েকবল িতন নmেরi আটেক থােক তাহেল ei িতেনর যা িকছু আেছ 
েসটার uপরi শধু ুকািরkির করেত পারেব। িকn যিদ eক নmরেক িনয়ntণ করার kমতা চেল আেস তখন দiু িতেনর যা িকছু আেছ সবi 
আয়েt চেল আসেব।  আর eেকবাের েশেষ যিদ pকৃিতেত েপৗঁেছ যায়, pকৃিতর সে  যিদ িনেজেক যkু কের িনেত পাের তাহেল েতা সব িকছুর 
পাের চেল যােব। তখন মা কালীর সে  eক হেয় েগল, eখন মা কালীর যা kমতা আেছ তার মেধয্o েসi eকi kমতা eেস েগল।  
 
 েসiজনয্ eiখােন বলেছ, েয চিbশ তtt রেয়েছ তার oপের যিদ ধয্ান করা হয় তখন তার aনয্ ধরেণর সমািধ হেব। িকn ei 
চিbশ তেttর েযটার uপরi সমািধ েহাক না েকন েসi সমািধ সবীজ সমািধ হেব। সমািধ হেয়েছ িকn েয বীজ েথেক জn-মতুৃয্ চk চলেত 
থােক েসi বীজগেুলা েথেক যায়। ei uc তttগিুলর uপর ধয্ান কের কের বড় েজার bhা হেয় েযেত পারেব। পরুােন আেছ, মন ুআেগ রাজা 
িছল িকn েস ভগবােনর েসবা কের, তপসয্া কের bhা হেয় েগল। তারপের bhা হবার পের আবার তার পতন হেয় িগেয়িছল, ঐ জায়গােত 
eকভােব তারা থাকেত পােরনা, কারণ তার মেধয্ জn-মতুৃয্ চেkর বীজটা রেয় েগেছ। bhাi হেয় যাo আর যাii হেয় যাoনা েকন সংসার 
বীজ েতামার মেধয্ থাকেবi। আর লk লk েকািট েকািট বছর মন ুিকংবা bhা হেয় রাজt করার পর আবার মানষু হেয় জn েনেব। পনুরিপ 
জননং পনুরিপ মরণং, পনুরিপ জননীজঠের শয়নm  - eiটাi চলেত থাকেব, eখান েথেক েবেরােত েকu পারেব না।   
 
 আমরা আহার, িনdা, ভয় আর ৈমথেুনi আবd হেয় আিছ। আহার, িনdা, ভয় আর ৈমথনু eগেুলা হেc শরীেরর ধমর্, িকn ei 
শরীর েথেক eকটু uপের চেল েগেলi ei আহার, ভয়, িনdা আর ৈমথনু তkিণু  খেস পেড় েগল। ei সমসয্াগেুলা েথেক যােব, িকn আমােদর 
সবর্kেণর লkয্ হেc শb, aথর্ o jানেক আলাদা করা। িকn যখনi ধয্ােনর মাধয্েম ei সkূ তttগিুলেক ধারণা করেত সkম হেবন তখন 
ei সমসয্া গেুলা ধীের ধীের হাlা হেত শরু ুকের েদয়। সমসয্া গেুলা থাকেব িকn eগেুলা আর েবিশ কাব ুকরেত পারেব না। ধয্ান কের যিদ 
সিতয্কােরর সাধ ুিকংবা েযাগী হেয় যায় তাহেল জগেতর েকান িকছুরi pিত তা আর আকষর্ণ থাকেব না। 
 
 ধয্ােনর uপেযািগতাটা eiখােন, ধয্ান সাধকেক kমশঃ uc েথেক ucতর aবsােত িনেয় যােব। িকn েযােগর eiটাi eকমাt 
লkয্ নয়, লkয্ হেc তদা d ু ঃ sরেূপহবsানm । যতi uপের যাক না েকন মাধয্াকষর্েণর িনয়মানসুাের আবার পতন হেব। eকটা হাoয়াiেক 
যত েজােরi oপের পাঠান েহাক না েকন, oটার গয্াস েযi ফুিরেয় আসেব তখিন নীেচ েনেম আসেব। কালীপূেজার সময় েয রেকটগেুলা ছাড়া হয় 
তখন কত েজাের oপের ছুেট যায় িকn িকছুটা uপের িগেয় আবার নীেচ েনেম আেস। ei পিৃথবীর মাধয্াকষর্েণর পেুরা শিkটােক aিতkম 
কের েপিরেয় যাoয়ার kমতা eেদর মেধয্ েনi, তাi সব িকছুi pকৃিতর মেধয্ আবd েথেক যায়।  
 

িকn েসi পরুেুষর uপের যখন ধয্ান করা হয় তখন ঋতmরা তt pjা, যখন ei পরুেুষর jান লাভ হয় তখন ei jানেক eকমাt 
সতয্ বেল aনভূুত হেত থােক, তার ফেল সেতয্র uপর মন eকাg হেয় যায়। pকৃিতর ei তttগুিল িনেয় আেs আেs ধয্ান কের েযখােনi েপৗঁছাক না েকন 
মিুk eেত হেব না, িকn যখন েসi সিcদানn পরুেুষর uপর মন eকাg হেত শরু ু হয় তখন ei ধয্ানi েযাগীেক মিুkর িদেক িনেয় যােব। 
রাজেযােগর eসব বয্াপার যতi খবু কিঠন মেন েহাক না েকন সবাiেকi ei পথ িদেয়i েযেত হেব। হেত পাের আিম bhা হেত চাiনা, indপদ 
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চাiনা, আিম sগর্ চাiনা, আিম ভিk মিুk চাi। িকn পাঁচশ টাকা iনিkেমn বn হেয় েগেল ekিণু  ঝা া িনেয় রাsায় েনেম আেnালন শরু ু
কের েদব। কারণ আমােদর েদৗড় ঐ পাঁচশ টাকার মেধয্i সীমাবd। আমােদর eখন েবাঝার kমতাi েনi indপদ বা bhপদ িক িজিনষ, aথচ 
সবাi বেল আমরা তয্াগী। িকেসর তয্াগী! আমরা ভিk মিুk িক িজিনষ িকছু বিুঝ না? গােনর মেধয্ দেুটা কথা শেুন িনেয়িছ আর বলিছ আিম 
ভিk চাi মিুk চাiনা। িকn চােয় eকটু িচিন কম েবশী হেয় েগেল আগনু েলেগ যায়। কারণ আমােদর েচতনার গি  eiটুkর মেধয্ আটেক 
আেছ। ভগবান িব ু  eকবার নারদেক aনমুিত িদেয় বলেলন েতামার যােক icা eকজনেক ৈবkে  পাঠােত পােরা। ভগবান িব ু র কথা 
শেুন মেতর্  eেস eক গবুের েপাকােক েদেখ নারেদর খবু দয়া হল। নারদ িগেয় গবুের েপাকােক বলেছ – oেহ, িক ei েগাবেরর মেধয্ িদন রাত 
পেড় রেয়ছ, তুিম ৈবk  ধােম যােব? গবুের েপাকা বলেছ – হঁয্া হঁয্া, আপিন বলেলi চেল যাব। িকn oখােন িক আেছ? নারদ বলেছন – 
oখােন খবু সেুখ আনেn থাকেব। গবুের েপাকা বলেছ – তা, oখােন ভােলা েগাবর পাoয়া যােব েতা? গবুের েপাকার পেুরা মনটা ঐ েগাবের 
আটেক আেছ, আর ঐটাi তার েচতনার েকndিবn,ু েস আর ৈবkে র িক ধারণা করেত পারেব। আমােদরo ei গবুের েপাকার মত aবsা। 
েয যাi করকু, jানেযাগ বা কমর্েযাগ করকু, িকংবা ভিkেযাগ aভয্াস করকু, আর মnt জপ করকু, সbাiেকi িকn ধয্ােনর গভীের েযেত 
হয়, আর যারাi িঠক িঠক ধয্ান করেব সবাiর ধয্ান িকn ei ভােবi eেগােব। আর eiভােব েযেত েযেত তার eকটা aবsা আসেব যখন 
বলা হেব েয আপিন eখন bhা হেয় েগেলন, eকটা সময় আসেব যখন সবার মনেক জানেত পারেব, যখন সবার মনেক তার িনেজর icামত 
িনয়ntণ করেত পারেব, েস েয পেথi যান না েকন।  
 
 uc সমািধেত িচেt েকবল মাt eকটাi বিৃt থােক। ঐ eকিট বিৃt বািক সব বিৃtেক িনেরাধ কের েদয়। eটােক বলা হয় 
bhাকারাকার বিৃt। যখন ঠাkর aৈdত সাধনা করিছেলন তখন মনেক িনিবর্কl সমািধেত িনেয় যাoয়ার সময় মা কালীর মিুtর্টা বার বার 
সামেন চেল আসিছল। eখােন বািক সব বিৃt চাপা পেড় eকটাi বিৃt মা কালীর বিৃtেত ঠাkেরর মনটা আটেক রiল। িকn ei বিৃtটােক না 
েছেড় িদেল িনিবর্কl সমািধ লাভ হেব না, িনব জ aবsায় যাoয়া যােব না। ঠাkরo মা কালীর ei বিৃtেক ছাড়েত পারেছন না। eiখােন 
eেসo েবশীর ভাগ সাধকরা আটেক যান। আমরা ঠাkরেক aবতার েদিখ, তাi ঠাkেরর জn-মতুৃয্র p i েনi, িকn ঠাkরেক যিদ aবতার 
রেূপ না েদেখ eকজন সাধক রেূপ ভাবা হয়, আর িতিন যিদ eiখােন eেস েছেড় েদন তখন তttগত ভােব বলেত েগেল eখােন বলেত হেব 
ঠাkরেক িকn আবার জn িনেত হেব।  কারণ ei সমািধ হেc সবীজ সমািধ। েসiজনয্ ei সেূt বলেছন – তসয্ািপ িনেরােধ সবর্ 
িনেরাদািnব জঃ সমািধঃ।  েশষ েয বিৃtটা আেছ যখন ঐটােকo িনেরাধ কের েদেব তখন সব েশষ, িনব জ সমািধ eেস েগল, জn-মতুৃয্র 
চk েথেক েস মkু হেয় েগল।  
 
 যােদর সাকার সমািধর aিভjতা লাভ হেয়েছ, তারা যখন সমািধেত থাকেবন না, তােদর বয্বহার চলেত থােক, সবার সােথi 
িতিন কথা বলেবন, তঁার মেধয্ েকান ধরেণর িবরিk ভাব আসেব না। িকn যখনi িতিন সমািধর ঐ aবsােক মেন করেবন তখনi বািক 
সব িকছু চাপা পেড় যােব, তার কােছ aনয্ সব বিৃtগিুল ভীত সnts থােক, oগেুলা আর তঁােক িবপােক েফলেত পারেবনা। আর েশেষ যখন 
সমািধর aবsায় ঐ েশষ বিৃtটােকo েছেড় েদেবন তখন পরুেুষর মেুখামিুখ হেয় যােবন। 
 
 sামীজী eখােন বয্াখয্া করেছন – যখনi িচেt েকান uেtজনা আসেছ, আিম আপনােক েদখিছ, আপিন আমােক েদখেছন eগিুল 
aনভূুিত, eগেুলা আবার িচেt uেtজনা ৈতরী করেছ, িচেt েঢu uঠেছ। েসi েঢu গেুলা আtা িযিন, িযিন পুরষু আেছন তঁােক েঢেক িদেc। 
েঢেক েদoয়ার ফেল আমরা পির ার o সিঠক ছিব েদখেত পারিছ না। িকn সব েশেষ eকটাi েঢu েথেক যায়, তখন িক হয়, eকটা আেলা 
আেছ িকn আেলার oপের eকটা কঁােচর আবরণ েদoয়া হেয় েগল। আেলা েদখেত পািc িকn eকটা আবরণ আেছ, আর ঐ আবরণটােক েভদ 
কেরi আেলাটা আমার কােছ আসেছ। ঐ আবরণটােকo যখন েভে  েদoয়া হয় তখনi আসল েজয্ািতমর্য় আেলা udািসত হেয় oেঠ। যতkণ 
ঐ eকটা েঢu আেছ, সগণু সাকার যতkণ আেছ ততkণ িকn sরপূেক জানা যােব না। েসiজনয্ pথেম বলেছন eকটা মাt েঢu যােত ৈতরী 
করেত পােরা তার েচ া কের যাo, যার ফলsরপূ বািক সব তর  গেুলা িsিমত হেয় যােব। আর সব েশেষ ঐ eকমাt েঢuটােকo বn কের 
িদেল তেবi মিুk। eiটাi হেc মিুkর eকমাt পnা, তার আেগ েকান মিুk আসেব না।  
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সাধন-পাদ 
 
 eতkণ যা বলা হেয়েছ eগেুলা হয়েতা আমােদর কিঠণ মেন হেত পাের, তাi eখােন আেরকটু সহজ িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত 
যােcন। েয সব সমািধর কথা বলা হল eগেুলা েয আমরা করেত পারেবা না তা পত িল মিুনo জানেতন। েসiজনয্ আেরকটু সহজ ভােব pথম 
পদেkপ শরু ুকরেলন - 
 
 তপঃsাধয্ােয় রpিণধানািন িkয়ােযাগঃ।       
 
 বলেছন তপঃ, sাধয্ায় আর ঈ র pিণধান – eগেুলা হেc িkয়ােযাগ। eতkণ আমােদর কােছ তttগিুলেক uপsাপন করা হল, 
আর eকটু pাণায়ামেক uেlখ করা হেয়েছ। eখন সাধেকর pকৃত aনশুীলন সmেn বলা হেc, েসiজনয্ ei aংেশর নাম হেc সাধন-পাদ। 
pথমটা িছল সমািধ-পাদ। সাধন-পােদর শরুেুতi বেল েদoয়া হল pতয্হ সাধকেক িক িক করেত হেব, েরাজ তপসয্া, sাধয্ায় আর ঈ র 
pিণধান ei িতনেট করেত হেব। ei িতনেট যিদ pেতয্ক িদন না করা হয় তাহেল িকn আেরা uc আি েকর ধয্ােন pেবশ করবার জনয্ 
িনেজেক ৈতরী করেত পারা যােব না। 
  
 pথেম তপসয্া – িবিভn শাst, পরুান, ভাগবত, uপিনষেদ তপসয্ােক aেনক ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। গ াসাগেরর েমলায় নাগা 
সnয্াসীরা শীেতর মেধয্ েখালা আকােশর নীেচ খািল গােয় ঘেুর েবড়ােc, েকান সnয্াসীেক েদখা যােব কঁাটার uপের শেুয় আেছন। eগেুলাo eক 
ধরেণর তপসয্া। eখােন তপসয্া বলেত কৃc সাধনেক েবাঝােc। রাজেযাগ িকn আমােদর eত িকছু করেত বলেছ না। কেঠাপিনষেদ তপসয্ার 
uপের খবু সnুর eকটা মnt আেছ, েসi মেnt বলা হেc eকটা রথেক পাঁচটা েঘাড়া েটেন চেলেছ, েঘাড়াগেুলার sভাব হেc রাsা েথেক েনেম িগেয় 
মােঠর িদেক ছুেট যাoয়া। আমােদর েয iিndয়গিুল আেছ, ei হাত, পা, েচাখ, কান iতয্ািদ eেদরেক রেথর েঘাড়ার সােথ তুলনা করা হেয়েছ, 
েঘাড়ার মত eেদরo sভাব হেc তােদর িবষেয়র িদেক ধািবত হoয়া। iিndেয়র িবষেয়র pিত, েভােগর িদেক েদৗড়ানটা বn করা হেc 
pাথিমক কাজ। আমােদর sাভািবক জীবন েথেক সের িগেয় পূেবর্ািlিখত ক সাধয্ িকছু করাটা আমােদর uেdশয্ নয়। iিndয়গেুলা যখনi েকান 
েভােগর িদেক যােc আর মনo েসiভােব ছুটেছ, যখন ঐ েভােগর েথেক, েস েয েকান ধরেণর েভাগi েহাক না েকন, িনেজেক সিরেয় িনেয় আসার 
ফেল iিndয় আর iিndেয়র িবষেয়র মেধয্ eকটা বয্বধান হেয় েগল। যখন িঠক কের িনল েয আিম আর eটার pিত আসk হব না, তখন িকn 
েস আর ঐ েভােগর িবষয় যতi সামেন আসকু না েকন ঐটােক আর কখনi p য় েদেব না। েযখান েথেক েঘাড়াটােক েটেন আনা হেয়েছ েসখােন 
আর oটােক েযেত েদoয়া চলেব না। eটাi হেc তপসয্ার খবু সহজ বয্াখয্া। ঠাkর, sামীজী eনারা শারীিরক কেঠারতার uপর কখনi েবিশ 
েজার েদনিন। aতয্ািধক শারীিরক কৃcতাo েযাগীর আধয্ািtক unিতর পেথ pিতবnক।  েযটুk েঝাল ভাত খািcল েসটােকo যিদ তপসয্ার 
নােম বn কের েদয় তাহেল তার শরীরটাi চেল যােব, আর ধয্ান করাi তার হেলা না। জামা কাপড় যিদ গােয় না রােখ তাহেল মশা কামড়ােব, 
গােয় েপাকা মাকড় uঠেব, ঠা া েলেগ সিদর্-কািশ হেব। eগেুলােক তপসয্া বেল না। ঠাkর sামীজী েযটােত েজার িদেয়েছন তা হেc – দয্ােখা, 
eকবার যখন বেুঝ েগেল eটা আমার পেk kিতকারক ত�kণা� ঐটােক তয্াগ কের েদoয়া, আর তয্াগ যখন কের িদেল তখন eটােকo 
িনি ত করেত হেব েয আর েকান aবsােতi ঐটােক আর কখনi gহণ না করা। eiটাi হেc তপসয্া। আধয্ািtক জীবেন তপসয্াi হেc 
pথম পাঠ। যিদ েস তপসয্া না কের তাহেল তার আধয্ািtক জীবন eখনo শরুiু হয়িন বলেত হেব। দিুনয়ার েবশীর ভাগ মানষুi eখন iিndয় 
েভােগর বয্াপাের p য় িদেয় যােc, েস েয েকান ধরেণর েভাগi েহাক না েকন, আমােদর পাঁচ যkু পাঁচ দশিট iিndয় আেছ, eখােন মনেক বাদ 
রাখা হল, eখন ei দশটা iিndেয়র দশ রকেমর েভােগর বs আেছ। েযমন আমােদর পা, পােয়র কাজ হঁাটা, eখন যার হঁাটেত খবু ভােলা লােগ 
বা েদৗড়ানটা খবু িpয়, েস িকn আজ েহাক কাল েহাক েগালমােল পেড় যােব। শরীেরর পেk যতটুk হঁাটাচলা, েদৗড়ান দরকার তার েবিশ 
করেত েনi। িঠক ei রকম আমােদর েয কিট iিndয় আেছ সব কয়টা iিndয়েকi েকবল মাt আমােদর আধয্ািtক unিতেত যতটা eিগেয় 
িনেত সাহাযয্ কের িঠক ততটাi বয্বহার করেত হয়। শধু ু মাt িবষয় েভােগর মেধয্i iিndেয়র শিkগিুলেক িনঃেশষ হেত েদoয়ার মত 
িবপjনক আর িকছু হেত পােরনা। 
  
 িdতীয় হেc sাধয্ায় – শােst বেল ‘আবিৃtঃ সবর্শাstাণাম েবাধাদিপ গরীয়িস’। বলেছ – িনতয্ শাst পাঠ করা, আবিৃt করা, eগেুলা 
শােstর aথর্ বেুঝ েনoয়ার েথেকo ে । েবদ, রামায়ণ, মহাভারত, পরুান, তnt সব বেুঝ েফেলেছ, খবু ভােলা eেত েকান সেnহ েনi, িকn েরাজ 
যিদ গীতার anত চারেট ে াক আবিৃt কের েসটা আেরা aেনক ভােলা। পত িলo ei িজিনষi বলেছন। েকন আবিৃtেক ে  বলা হেc? দেুটা 
িজিনষ হয় – eকটা িজিনষেক শধু ুেজেন িনেলi হয়না, বারবার ঐ িজিনষটােক িনেয় যতkণ না নাড়াচাড়া করেছ ততkণ পযর্n মেন গভীর 
ভােব ছাপ পড়েব না। িdতীয় েযটা েসটা হেc আবিৃtর ফেল স�স  হেয় যােc। sাধয্ায় eেকবাের িনয়িমত হoয়া চাi। যারা সাধক হেত চান, 
আধয্ািtক জীবেন যিদ unিত লাভ করেত চান, তাহেল িনয়িমত ভােব েরাজ আধঘnা িক eক ঘnা শাst আবিৃt করেত হেব। আধয্ািtক 
জীবেনর েছা  মnt হেc – জপ-ধয্ান-পাঠ, বয্াs  আর িকছু েনi, eiটাi সারা জীবন িনয়িমত িন া সহকাের কের েগেলi হেব। েযাগ বারংবার 
বলেব গভীর ভােব ধয্ােন ডুেব যাo, যিদ ধয্ান না করেত পার তেব aনরুােগর সােথ aননয্ িচেt জপ কর। eখন েকান কারেণ যখন ঐ 
জপটাo করেত পারেছ না, মনটা চ ল হেয় রেয়েছ তখন শধু ুsাধয্ায়, eকটা েকান শাst িনেয় আবিৃt করেত বলা হয়। ei েয নানান িজিনষ 
জানার জনয্ েয বi পড়া হয় eiটােক sাধয্ায় বলেছ না। sাধয্ায় সব সময় হেc েযটােক জানা হেয় েগেছ েসiটােকi পনুরায় েবশ কেয়ক িদন 
ধের পাঠ কের পাকােপাk কের েনoয়া। আর েসটােকi পড়েত হেব েযটা ভােবর সে  িমলেব। eটা েগেলা sাধয্ােয়র pথম িদক। িdতীয় হেc 
েযটা আেগ থাকেত জানা আেছ েসটােক আেরা দঢ়ৃ করার জনয্ েসi িজিনষটােকi আবার পেড় যাoয়া, eর বাiের আর িকছু পড়ার দরকার 
েনi। চারেট বi েবেছ িনেত হেব, আর ঐ চারেট বiেকi পারায়ণ করেত থাকেব। িনয়িমত েয েকান শােstর পারায়ণ, চ ী পাঠ, গীতা পাঠ, 
রামায়ণ পাঠ, কথামতৃ পাঠ pেতয্ক িদন িকছু না িকছু পাঠ করা হেc sাধয্ায়। আর েয যত েবশী করেব তত তার পেk ম ল। িকছু বঝুেত 
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হেব না। লীলাpসে  আেছ ঠাkেরর কােছ eকজন রামাiত সাধ ুeেসিছেলন। েসi সাধ ু েরাজ সকাল েবলায় eকটা পুিঁথ িনেয় বসত। ঠাkর 
eকিদন েদেখন সাধরু কােছ eকটা েমাটা পুিঁথ িকn oর মেধয্ িকছু েনi, pেতয্ক পাতায় শধু ু‘রাম’ ei কথাটা েলখা আেছ। পাতা uেl েসi 
রাম েলখা, যতবার পাতা ulােc ততবার ঐ রাম েলখাটা েদখেছ আর মেুখ রাম ucারণ করেছ। েলােকরা মেন করেছ সাধ ুকতi না পড়েছ। 
eiটাi িকn হেc pকৃত sাধয্ায়। eটেত িক হয়, েয িজিনষটা জানা আেছ েসi ভাবটা আেরা গভীের িগেয় দঢ়ৃ হেয় বেস যায়। আমােদর 
uেdশয্ হc ভাবটােক দঢ়ৃ করা।  
 
 তৃতীয় পদেkপ হেc ঈ র pিণধাণ – ঈ র pিণধান হেc, যা িকছু কাজ কমর্ করা হেc তার সব ফল ঈ ের aপর্ণ কের েদoয়া। 
ঈ রেক সব ফল aপর্ণ করাটাi eকটা খবু unত মােনর সাধনা-পdিত। যত বিৃt uঠেছ সব বিৃtগেুলােক িনেরাধ করা হেc আমােদর 
uেdশয্, বিৃtগিুলেক িনেরাধ করার যত পdিত আেছ, তার মেধয্ ঈ র pিণধান eকটা খবু শিkশালী পdিত। eখন েকu যিদ সকােল সাকর্ াস 
েদেখ, দপুেুর েরসেকােসর্ জয়ুা েখেল আর িবেকেল িসেনমা েদেখ, রােt মদ েখেয় বািড় িফের ঠাkরেক বেল – ঠাkর সারািদন আিম যা কেরিছ 
সব েতামােক সমপর্ণ কের িদলাম। eখন eটােত িক ঈ র pিণধান হেবব? করেতi পাের, েকন করেব না। েয েচার-ডাকাত আেছ েসo করেব। 
িকn eiভােব িঠক িঠক করেত পারেল eকটা সময় আসেব যখন তার মেন হেব – িছঃ আিম িক আেজ বােজ কাজ করিছ, আর িক ei সব 
কােজর ফল ঠাkরেক সমপর্ণ করিছ! eক সময় তার লjা েবাধ হেবi হেব। তখন হয় েস ভগবানেক েছেড় েদেব, তা নাহেল বােজ কাজেক 
েছেড় েদেব। eখন েস যিদ ভগবানেক ধের রােখ তখন েস সাধক, আর তােত বােজ কাজ গেুলা করা েথেক েস আেs আেs সের আসেব।  
 
 তপঃ, sাধয্ায় আর ঈ র pিণধান িঠক িঠক aনশুীলন আধয্ািtক aনভূুিতর রােজয্ িনেয় যায়। eখান েথেকi সাধনার পdিতগিুল 
িঠক িঠক শরু ুহয়। সব েথেক বড় কথা হেc েয, eতkণ েযসব পdিতর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ পত িল িকn eকটা িনিদর্  েকান 
পdিতেকi aনসুরণ করবার জনয্ বলেছন না। বলেছন না েয েতামােক ঈ রেক মানেত হেব, েতামােক eতবার জপ করেত হেব, eতবার sান 
করেত হেব। ei েয ঈ র pিণধােনর কথা বলেলন, যারা ঈ রেক মােন না তারা েয কাজi করকু না েকন, েসi কাজটা যিদ েস aনাসk ভােব 
কের, তােতo তার pভূত কলয্াণ হেব। aনাসk ভােব কমর্ করেল নতুন েকান কমর্ আর ৈতরী হেব না।  
 
 পেরর সূেt বলা হেc – �����-��������� 
������������������। যখন ei িতনেট তপঃ, sাধয্ায় আর ঈ র pিণধাণা িঠক িঠক করা হয়, 
তখন eiগিুলi ধয্ােন eবং সমািধর aভয্ােস সহায়তা কের। eর েথেকo েযটা বড় সিুবধা হেc েযগেুলা েkশজনক িব  েসগিুলেক কিমেয় েদয়। 
মানেুষর জীবেন দঃুখ-ক -বয্াথার েশষ েনi।  সবারi িকছু না িকছু েkশজনক িব  আেছ। িকেসর িব ? সমািধর পেথ িব । মন চাiেছ ধয্ান 
কির, িকn েkশরূপ িব  ধয্ােনর পেথ pাচীর তুেল েরেখেছ। আধয্ািtক জীবেনর agগিত েয েকান ক দায়ক aনভূুিতেত eেস আটেক যায়। 
েকান eকটা তীেথর্ যােব বেল সব psিত েশষ কের েরেখেছ, েসi সময় eকটা খবু খারাপ খবর eেস েগল, তখন হয়েতা আর তার যাoয়াi হল 
না, যিদo েজার কের েবিরেয় পেড় সারা তীথর্ মেণ শািn বা আনn আসেব না। ei ধরেণর েkশজনক িব  সাধারণ েলােকর মেধয্o থােক 
আবার যারা সাধক তােদর মেধয্o আেস। িকn যখন  তপঃ, sাধয্ায় আর ঈ র pিণধান ei িতনেটর aনশুীলেন েযমন ধয্ান o সমািধর 
aভয্ােস সাহাযয্ করেব আবার ei ধরেণর েkশজনক িব গিুলেক কিমেয় েদেব। েকu eেস যিদ বেল – দাদা মহা দঃুেখ আিছ, িক কির বলনু 
েতা? তার জনয্ eকটাi uপেদশ  – ভাi, তুিম তপসয্া কর, sাধয্ায় কর আর ঈ ের pিণধান কর। েস যিদ eগেুলা কের তার ক  aবশয্i 
কেম যােব। িকn pথম কথাi হেc eরা েকu করেব না। eগেুলা না বেল যিদ েকান েটাটকা িদেয় েদoয়া হয়, িকংবা eকটা তািবj  িদেয় িদেল 
েসগিুল হািস মেুখ িনেয় েনেব িকn িনেজ িকছু করেত চাiেব না। eরা আজ ei বাবাজী কাল ঐ বাবাজীর কােছ যােব যিদ িকছু েটাটকা পাoয়া 
যায়। িকn পিরণােম িকছুi হয় না, বরং েদৗড়ােদৗিড় কের আেরা দঃুখ-কে র মেধয্ পেড়। ঠাkর বলেছন – রাnা কের খাবার েবেড় িদেয়িছ 
শালারা তবoু েখেত চায়না। যারা সাধক তােদর ei িতনেট করেত হয়, আবার যারা িসd পরুষু তঁারাo eগেুলা কেরন। যারা সংসারী, েঘার 
কে  আেছ তােদরেকo eটা করেত হয়, যারা আনেn আেছন তােদরo ei িতনেট করেত হয়। তােত িক হয়, েযটুk eিগেয় েগেছ েসখান েথেক 
আর পতন হয় না।  
 
 পেরর সেূt সাধকেদর পেk েkশজনক িব গিুল সmেn বলা হেc। 
�������������������������������� 
�����������। aিবদয্া, aিsতা, রাগ, েdষ আর aিভিনেবশ ei পাঁচিট হেc েkশজনক িব ।  
 
 aিবদয্া হেc – ei বািক চারিট েkেশর u�পিtর মূল কারণ, ei চারেটর জননী, aিবদয্া আেছ বেল বািক চারেট আেছ। eখােন 
যিদo পাঁচটা েkেশর কথা বলা হেc, িকn আসেল pেতয্কিট চারেট aবsােতi থােক। েকন o িকভােব থােক তােত বলা হেc – aিবদয্া 
েktমtুেরষাং pসpুতনিুবিcেnাদারাণাm । ei চারেট েkশ েয aবsােত থােক  – pসpু, তন,ু িবিcn আর uদার। pসpু মােন ঘমুn, 
তন ুহেc হাlা, লঘ ুহেয় যাoয়া। তৃতীয় হেc িবিcn, মােন িছn িভn হেয় ছিড়েয় রেয়েছ। সবেশেষ হেc uদার, মােন িবsার কের আেছ।  
 
 যারাi ei জগেত আেছ, গাnীজী েথেক শরু ুকের রাsার িভখারী, সবার মেধয্ ei পাঁচিট বয্াথা, aিবদয্ােক েছেড় িদেল েযেহতু েস 
বািক চারেটর জননী, ei চারেট বয্াথা pসpু, তন,ু িবিcn আর uদার ei চারেটর েয েকান eকটা আকাের রেয়েছ। pসpু হেc – eকটা 
বাcা শেুয় আেছ, eখন েস বড় হেয় ডাকাত হেব না সাধ ুহেব eটা েকu বলেত পােরনা? িকn বাcািট যা হেব েসটা oর মেধয্ আেগ েথেকi 
আেছ, েস আর নতুন কের িকছু হেc না, oটা oর মেধয্ আেগ েথেকi িছল, ei েয সpু aবsােত রেয়েছ eটােকi বলেছ pসpু। আপনার আমার 
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সবার মেনর মেধয্i িকছু না িকছ রাগ িহংসা রেয়েছ িকn েসগেুলা pসpু হেয় আেছ, মােন চাপা আেছ, যখনi সেুযাগ পােব তখনi চাড়া েমের 
uঠেব।  
 
 িdতীয় হেc তন,ু তন ুমােন kীণ হেয় যাoয়া। aভয্াস করেত করেত েযগেুলা pসpু হেয় রেয়েছ েসগেুলা kীণ হেয় যায়, eটা 
সাধকেদর েkেt হেয় থােক। যারাi জপ, ধয্ান িনয়িমত করেত থােকন তােদর িকছু িকছু pবিৃt kীণ হেয় আেস, eেকবাের চেল যােব না, িকn 
সেূতার দােগর মত েরখামাt হেয় থাকেব, পের েকান সেুযাগ েপেল হয়েতা ঐ pবিৃtটা েজেগ uঠেব িকn তার েসi kমতা থাকেব না, uেঠi 
আবার িঝিমেয় পড়েব।  
 

ঠাkেরর গেl আেছ – eক বহুরপূী সাধ ু েসেজ eেসেছ, তােক জিমদার eক টাকা িদেত েগেল েসi বহুরপূী টাকা িনেলা না। পের 
সাধরু েপাষাক খেুল জিমদার বাবরু কােছ eেস বলেছ ‘তখন িক িদিcেল েসটা eখন দাo’। জিমদার বলেছ ‘তখন িদেত েগলাম িনেল না, eখন 
েকন আবার িনেত আসছ’। বহুরপূী বলেছ ‘তখন সাধরু েবেশ িছলাম বেল িনেত পািরিন’। bhচারী aবsায় pথম িদেক খুব তয্ােগর ভাব 
থােক। পের েদেখ িকছু টাকা না হেল চেলo না। আেগ িছল pসpু। িকn যখন টাকার pেয়াজন মেন কের েসi সময় যিদ আবার েকu দ-ুিতন 
লাখ টাকা িদেত আেস তখন আবার দম বn হেয় যােব, িনেত পারেব না, তার মােন eখন েসটা kীণ হেয় eেসেছ, তন ুহেয় েগেছ। 
 
 তৃতীয় হেc িবিcn overpowered। eটােত হয় িক েকান eকটা িবেশষ বিৃt eেস েগল তখন aনয্ বিৃtগেুলা চাপা পেড় যায়। 
েযমন মেন করনু কাররু মাংস ভাত খাoয়ার খবু বাসনা আেছ। েস মাংস ভাত রাnা কের েরেখেছ খােব বেল। হঠা� খবর eেলা তার 
পিরবােরর েকu মারা েগেছ, তখন িক আর মাংস ভাত েখেত পারেব? গলা িদেয়i আর নামেব না। িকn তাi বেল িক মাংস ভাত খাoয়ার 
pবল বাসনাটা চেল েগেছ? েমােটi নয়। তাহেল িক তন ুবা kীণ হেয় েগেছ? eেকবােরi নয়। তাহেল িক pসpু হেয় আেছ? েমােটi নয়। 
তাহেল? It has been overpowered. েযমিন ঐ overpowering emotion চেল যােব oটা আবার মাথা চাড়া িদেয় 
uঠেব।  
 
 সব েশেষ হল uদার – মােন িবsতৃ । sাভািবক aবsায় সংsারগিুলর সবটাi আেছ, eকটু েভাগ করার iেc, eকটু নাম যশ 
পাoয়ার iেc – সব ধরেণর েভােগর icা খেুল রেয়েছ, যখন েযমন সেুযাগ আসেছ সংsারগেুলা েসi েসi মত কাযর্ করেত থােক। eiভােব 
আমােদর সংsার গেুলা চারেট aবsােত কাজ কের।  
 
 পেরর সেূt aিবদয্ার সংjা িনরপুণ করা হেc – aিনতয্াশিুচদঃুখানাtস ু িনতয্-শিুচ-সখুাtখয্ািতরিবদয্া। িনতয্েক 
aিনতয্ মেন করা আর aিনতয্েক িনতয্ মেন করা aথর্া� aনাt বsেক আtা আর আt বsেক aনাtা মেন করা হেc aিবদয্া। জগেতর 
েবিশর ভাগi েলাক মেন কের আtা বেল িকছু েনi আর শরীর েযটা আেছ েসটােকi আtা বেল মেন কের, মােন ei শরীরটাi তােদর কােছ সব 
িকছু। ei েয জগ� সংসার eটােকi আমরা েচতন বেল মেন কির, eবং eেকi সতয্ বেল দঢ়ৃ কের িনেয়িছ। আর ei জগ� সংসােরর েপছেন 
িযিন আেছন তঁােক আমরা িমথয্া বেল মেন কির। বিুdেক আমরা মেন করিছ েচতন aথচ বিুd হেc জড় িকn েযটা আসল ৈচতনয্ তঁার 
aিsেtর েকান ধারণাi করেত পারিছ না। সতুরাং িনতয্েক aিনতয্ মেন করা আর aিনতয্েক িনতয্ মেন করা eটােকi aিবদয্া বেল। ei 
aিবদয্া হেc aঘটন-ঘটন-পিটয়সী, েযটা নয় েসi িজিনষটােক পেুরা uেlা কের েদখােব।   
 
 aিবদয্া pথম িক করেছ? দgৃ দশর্নশেkয্ােরকাtৈতবাহিsতা। aিবদয্ার pথম পিরণাম হেc aিsতা। aিsতা আসেছ 
‘aিs’ শb েথেক, যার aথর্ হেc আিম েবাধ, aহ ার েবাধ। aহ ার িনেজেক জেড়র ধেমর্র সে  aেভদ েভেব তার িনেজর ধমর্ বেল মেন 
কের। pথমটা হেলা ভুল েবাঝা আর িdতীয়টা হেc িনেজেক ei aিনতয্ বsর সােথ eক কের েফলা। আমরা মেন কির আমরা হিc মন, মােন 
মেনর সে  িনেজেক eক কের েফলিছ, আমরা মেন করিছ আিম আর আমার ei েদহ aেভদ, iিndয়গেুলার সে  aেভদ মেন করিছ। আমার 
হােত বয্াথা েলেগেছ, eখন আমার সমs েবাধ হােতর বয্াথােত জিড়েয় েগেছ, eখন যতবার আিম আিম করিছ ততবারi হােতর uপের সব 
েজার িদিc, আমার হােত েচাট েলেগেছ, আমার হােত বয্াথা হেয়েছ, আমার হােত oষধু লাগােত হেব। িকn যার িঠক িঠক েবাধ হেয় েগেছ েয 
আিম হিc েসi আtা, তখন েস িক বলেব – o হােত েলেগেছ eকটু বয্াথা করেছ করকু, o িঠক হেয় যােব। ei জামাটা আিম পেড় আিছ, ei 
জামাটা যিদ িছেড়ঁ  যায় তাহেল আিম ei েছঁড়া জামাটা পােl আেরকটা জামা পেড় েনব। িকn eকটা বাcা েছেলর জামা যিদ িছেড়ঁ  যায় 
বাcাটা িক িচ�কার কের কাnা শরু ুকের েদেব। কারণ বাcাটা oর জামার সে  oর আিমtেক জিড়েয় েরেখেছ। েকান মিহলা eকটা দামী 
েনকেলস পেড়েছ, eখন যিদ েনকেলসটা েকান ভােব চুির হেয় যায় বা হািরেয় যায়, তখন তার িক করণু aবsা হেব ভাবেত পারা যােব না। 
কারণ তার আিমটা ঐ েনকেলেসর মেধয্ eক হেয় আেছ। ei ধরেণর েলাকi জগেত েবিশ আেছ যারা িনেজেদর সmিt, বয্া  বয্ােলn, 
িনেজেদর সnান, িনেজেদর জাতয্ািভমােনর সে  আিমটােক eক কের েরেখেছ। ei eকটার যিদ হািন হেয় যায় তাহেল হয়েতা আtহতয্াi কের 
বসেব। eর কারণ হেc ei aিsতা, আিম িনেজেক জেড়র সে  জেুড় িদেয়িছ।  
 
 তারপর হেc দgৃ  আর দশৃয্ – মােন d া আর দেৃশয্র যnt ei দেুটার সে  জেুড় িদেয় দেুটােক eক মেন করা। দরূবীন িনেয় িকছু 
েদখিছ তখন আিম আর দরূবীন দেুটাi আলাদা। িকn যিদ দরূবীেনর সে  িনেজেক eক কের িদi তাহেলi িকn িবপদ। eiটাi হেc আমােদর 
সব েথেক বড় সমসয্া। বিুd আর ei েয আমােদর দশিট iিndয়, eগেুলা হেc সব যnt, শােstর ভাষায় করণ বলা হয়, ei সব কয়টা যেntর 
সােথ eক কের করণ আর কতর্ ােক eক কের েফলিছ।  
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 aিsতা েথেক আমােদর যত দঃুখ ক । ei দঃুখ-ক  িক রেূপ আেস? রাগ আর েdষ রেূপ আেস। রাগ হেc আসিk, সেূt বলেছন 
সখুানশুয়ী রাগঃ।  pথেম iিndয় আর মেনর সােথ িনেজেক জেুড় িদেয় eক কের িনল তারপর মেনর মেধয্ যা িকছুi হেব েসটার সােথo 
িনেজেক eক কের েফলেব। মেনর মেধয্ যা িকছুi আসেছ তার সব িকছুi হয় সখুকর না হয় দঃুখজনক।  েয িজিনষ েথেক সখু েবাধ হয় 
েসiটােকi আমরা আবার েপেত চাi, ei আবার েপেত চাoয়াটােকi বলেছ রাগ। েয িজিনষটােক েভাগ কের আবার েভাগ করেত iেc হয় 
েসiটাi হেc সখু। ei ফলটা েখেয় বলিছ আিম ei ফলটা আবার েপেল খাব, মােন ei ফেলর আsাদ আমােক সখু িদেয়েছ।  আর aনয্ eকটা 
ফল েখেয় আমার মখুটা েতেতা হেয় েগল, eখন েকu ঐ ফলট যিদ পনুরায় িদেত আেস আিম েনব না, aথর্া� ঐ ফেলর pিত আমার eখন েdষ 
eেস েগেছ।  
 

পেরর সেূt বলেছন দঃুখানশুায়ী েdষঃ। েয েভাগটা আর পনুরায় করেত চাiিছ না তখনi বঝুেত হেব েসখােন দঃুখ হেয়েছ। 
আমরা pায়i জীবেনর েকান িকছুর aিভjতার কথা মেন পড়েলi বিল ‘বাপের, ঐ িদন েযন আর না েদখেত হয়’। মােন ঐটা আমার দঃুেখর 
aিভjতা।  
  
 আমরা aিবদয্া েদখলাম, aিsতা েদখলাম, সখু আর দঃুখেকo বয্াখয্া করা হল, সখু আর দঃুেখর u�পিt হেc রাগ আর েdষ। সব 
েশেষ আসেছ aিভিনেবশ – sরসবাহী িবদেুষাহিপ তথারূেঢ়াহিভিনেবশঃ। aিভিনেবশ হেc জীবেনর pিত মমt, জীবনেক ধের রাখার 
আpাণ েচ া। আমরা েয যতi বিল আিম মের েগেলi ভাল, িকn দভুর্ াগয্ eটাi েয আমরা েকui মরেত চাiনা, যিুধি র বলেছন পিৃথবীর সব 
েথেক আ যর্ হেc আমরা সবাiেক েদখিছ মের যােc িকn আিম মেন করিছ আমার মতুৃয্ হেব না, আসেল আমরা িনেজর মতুৃয্র কথা 
ভাবেতi পািরনা। eকটা েছা  িপপেড়েকoঁ  মারেত যান েসo মরার আেগ eকটা মরণ কামড় েদেব। ei জগেতর যা িকছু আেছ pেতয্েকi ei 
aিবদয্ার কারেণ মেন eেকবাের দঢ়ৃ ভােব েগেঁথ েরেখেছ েয আিম মরব না। যারা সাধক, যারা িবেবক িবচার কেরন, যারা পি ত তারাo 
aিsতােক, aথর্া� আিম েবাধটােক েছেড় েদন, রাগ-েdষেকo েছেড় েদন িকn তারা aিভিনেবশেক মােন েবেঁচ থাকার icােক ছাড়েত পােরন 
না। মানষু িনেজর সnােনর মাধয্েম েবেঁচ থাকেত চায়, েসiজনয্ েস চায় তার েযন সnান েহাক। বড় বড় মিnর কিরেয় েনয়, বা েকাথাo িকছু 
দান করল তারপর পাথের েখাদাi কের িনেজর নাম কিরেয় িদেয় aমর হেয় থাকেত চায়।  
 
 sামীজী ei সেূt aিভিনেবেশর বয্াপাের বয্াখয্া করেত িগেয় aেনক িকছুর aবতারণা কেরেছন, েযগেুলা আমােদর কােছ খবুi 
গরুtুপূণর্। sামীজী বলেছন – ভারতবেষর্ – জীবেনর ei মমতাi পূবর্সংsার o পূবর্জীবন pমাণ কিরবার aনয্তম যিুksরপূ হiয়ােছ। eকটা 
খবু সnুর uদাহরণ িদেয় sামীজী বলেছন – যিদ eকটা মরুগীর িডমেক eকটা হঁােসর িডেমর সে  েরেখ েদoয়া হয় আর হঁাস আর মরুগী যিদ 
দেুটা িডমেকi তা িদেত থােক। যখন িডম ফুটেব তখন হঁােসর বাcা জেলর িদেক ছুটেব আর মরুগীর বাcা জিমর িদেক যােব। eটা িক কের 
সmব হেc? েসi সময় যারা pাণীিবjানী িছেলন তারা eটােক শরীেরর ধমর্ বলেলন। তারপর েসটা েথেক তারা eেলন িডeনe (DNA) েত  
DNA  েথেক তারা eটােক বলেলন racial memory. Evolutionary Psychology বেল eকটা নতুন পিরভাষা eেসেছ, 
eটাo eকটা as  তtt। েসখােন বলেছ েববনু জাতীয় েছাট জােতর বানর আেছ, যারা সাপেক ভীষণ ভয় পায়, eমনিক যিদ eকটা েখলনা 
সাপo oেদর মেধয্ েছেড় েদoয়া হয় তাহেল বানর গিুল আতে  পািলেয় যােব। eiসব Evolutionary Psychologist রা বলেছ eটা 
হেc due to racial memory.  যিদ p  কেরন ei racial memory েকাথায় থােক? তখন তারা েকান utর িদেত পােরনা, 
sামীজী বলেছন eরা শধু ুeকটা পিরভাষা বয্বহার করেছ মাt বেট িকn েসi শেbর েকান বয্াখয্া তারা িদেত পারেছ না।  
 
 sামীজী eখােন বলেছন – eখন p  ei aনভূুিতটা কার – জীবাtার aথবা েকবল শরীেরর? eটা আমােদর পূবর্পরুষুগেণর 
aিভjতা েথেক আসেছ আবার শরীেরর মাধয্েমo আসেছ। আধিুনক িবjানীরা বেল eটা শধু ুতার শরীেরর ধমর্। িকn েযাগী বলেছ – eটা 
তার মেনর মেধয্ eকটা aনভূুিত রেূপ িছল আর যা িকনা শরীেরর মাধয্েম স ািলত হেc। হয়েতা ei দেুটা মেতর িম ণ থাকেত পাের। 
েকননা আমােদর েযাগীরা কখনi পূবর্পুরেুষর aবদানেক আর pভাবেক asীকার কেরন না, িকn েসখান েথেক আমােদর খবু সামানয্i pভাব 
আেস। তার েথেকo েযটা গরুtুপূণর্, তা হেc, pথেমi বেল েয যখন েকান আtা েকান গেভর্  যায় আেগ েস েদেখ েনয় ei গভর্ টা আমার পেk 
uপযkু িকনা। যিদ uপযkু না হয় তাহেল oখােন েস বাঁচেবi না। েবিশর ভাগ েkেt গেভর্ i তারা মারা যায়। আtা যিদ ভুল জায়গায় ঢুেক 
যায় তখন o েছেড় েবিরেয় যায়। েসiজনয্ েদখা যায় aেনক িশশ ুগভর্ াবsােতi মারা যায়, aথবা জেni মের যায়। আসেল জীবাtা যখন 
বেুঝ েনয় আিম eকটা ভুল জায়গায় eেস েগিছ, ভুল পিরবাের আমার জn হেয়েছ, িকছুিদন পের বাcা গেুলা মের যায়, হয় েকান দঘুর্টনায় বা 
হঠা� কের েকান িকছু েনi দmু  কের েকােtেক eকটা েরাগ হেয় মের যােব, e রকম পাঁচ ছয় বছেরর aেনক বাcােক মরেত েদখা যায়। 
 
 আমােদর ভারতীয়েদর eiটােত দঢ়ৃ িব াস হেয় আেছ েয আমােদর েয পূবর্ পূবর্ aিভjতা পূবর্পরুষুেদর মাধয্েমi আেস না, eটা 
আমােদর সkূ শরীেরর মাধয্েমi eকটা শরীর েথেক আেরকটা শরীের চলেত থােক। আপনার আমার েভতের যত রকেমর সংsার, 
aিভjতা, sিতৃ  জেম আেছ সব ei সূk শরীের জমা থােক আর ei গেুলাi সkূ শরীেরর মাধয্েম eকটা শরীর েথেক আেরকটা শরীের চলেত 
থােক। যখন েথেক সিৃ  হেয়েছ তখন েথেকi eiটা চলেছ, আর কত িদন ধের চলেব ei রকম? যত িদন না সkূ শরীেরর মিুk হেc। 
 
 aিবদয্া েথেক জn িনেc সেুখর pিত sহৃা, দঃুেখর pিত েdষ আর জীবেনর pিত aিভিনেবশ, ei িজিনষগিুল pচুর জপ, ধয্ান, 
তপসয্া কেরo যায় না। তাহেল যােব িকভােব? eগেুলা েযখান েথেক eেসেছ েঠেল েসখােন পািঠেয় িদেত হেব। ধয্ান জেপর মাধয্েম eেদর sলূ  
রপূ গেুলা ন  হেয় যায়, িকn সkূ রূপটা েথেক যায়।  েযমন ধরনু েলােকর সােথ বারবার আমার ঝগড়া হেয় যায়, ঝগড়া হেল আমার মন 
খারাপ হেয় যায়, eখন যিদ আিম ধয্ান করা শরু ুকির তাহেল আমার ঝগড়া করাটা বn হেয় যােব, িকn ঝগড়া হেল েয মন খারাপ হত, েসi 
মন খারাপ হoয়ার sভাবটা েথেক যােব।  
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 রাজেযােগ েকাথাo বলেব না েয সখু ভােলা না দঃুখ ভােলা, বলেছ ei সখুটাo েkশ দঃুখটাo েkশ। সখুটা যতটা ক দায়ক আবার 
দঃুখটাo িঠক ততটাi ক দায়ক। দঃুখ কের িক, বিৃtটােক আটকােত েদয় না, আর মনটােক সমািধর িদেক েযেত েদয়না। আর সেুখর সমসয্া 
হেc সব সময় দিু nা েলেগi থােক, আর বিুঝ সখু পােবা না, ei সখুটা আমার চেল যােব। eiটাi েkশ। িচtবিৃtেক িনেরাধ করার েkেt সব 
েথেক বড় বাধা হেc েkশ। আর ei েkষ পাঁচিট রেূপ আেস। ei িজিনষগেুলা খুব সkূ রেূপ কাজ কের, যােক বলা হেc সংsার। আমরা 
িচরnন কাল েথেক eকবার জn িনিc আবার মরিছ। েকান eকটা জেnর eকটা িবেশষ aিভjতা আমােদর পেরর জেn আসেতo পাের 
আবার নাo আসেত পাের, িকn ei েয আমরা যতবার মরিছ আর ei মতুৃয্র েয aিভjতা pেতয্ক জেn হেc eটা আমােদর pেতয্ক জেn 
আসেবi আসেব। েকননা pেতয্ক জেni আমােদর মতুৃয্র aিভjতা হেয় আেছ। eখন েকান জেn েকu ছাগল িছল তখন েস ঘাস েখেয়িছল 
আবার েকান জেn িসংহ হেয় জেnিছল তখন েসi জেn ঘােসর বদেল মাংস েখেয়িছল, েসiজনয্ eকটা eকi ধরেণর sিতৃ  ধারাবািহক ভােব 
তার নাo থাকেত পাের। িকn eকটা িনিদর্  sিতৃ  সব সময়েতi থাকেব, েসটা হেc ei মতুৃয্র sিতৃ । ei সংsারিট eেতা pবল আর 
শিkশালী েয েস যত বড়i িবjানী আর পি ত হন না েকন েকui ei সংsার েথেক েবিরেয় আসেত পােরনা। 
 

তারপেরর সেূt বলেছন – �� ��������������� ���������।  আেগ 
বলা হেয়িছল, েয সংsারগিুল সkূ রেূপ আেছ েসi সংsারগিুল জপ, ধয্ান কের যােব না, eটােক pিতpসব করেত হেব। pসব মােন জn 
েদoয়া। pসব েযটা হেয়েছ েসটােক pিতpসব করেত হেব, aথর্া� তার u�েস তােক েফরত পাঠােত হেব। বাiের েথেক েয বিৃtগিুল u�পn হেc 
ধয্ােনর dারা িনেজর মনেক বিুঝেয় বিুঝেয় েসi sলূ  বিৃtর pকাশ গিুলেক ন  কের বা আটেক েদoয়া যায়। েযমন ধরনু eকজন িবেশষ 
কাuেক েদখেলi আমার মেন uেtজনার uদয় হয়। eখন িদেনর পর িদন sতঃpবtৃ হেয় ধয্ান কের যািc আর মনেক ধীের ধীের েবাঝািc 
আিম িকn oর pিত আর রাগব না। eiভােব মনেক eতটাi েজার কের িনয়ntণ করেত পারব েয eখন আর ঐ িবেশষ েলাকিটেক েদখেল আিম 
আর uেtিজত হব না, িকn েkােধর বিৃtটা েযেহতু েভতের সkূ রেূপ েথেক যােব, তার ফেল eখন aনয্ েকান েলাকেক েদেখ েরেগ যাoয়ার 
বয্াপারটা sাভািবক ভােব েথেক যােব। েkাধ আসেছ রাগ আর েdষ েথেক। েয জায়গায় আসিk, ভােলাবাসা আেছ েসi জায়গা েথেক সিরেয় 
িদেল বা ভােলাবাসােত েকu বাধা েদয় তখন তার pিত েkাধ হেব।  তাi ei েয েkাধ বিৃt, eiটার েপছেন রেয়েছ িকn রাগ আর েdষ। 
আবার রাগ আর েdেষর মা হেc aিবদয্া। ei েয aিsতা, আিম েবাধ eরo মা হেc aিবদয্া। বলা হেc ধয্ান কের কের eiটােক নাশ করেত 
পারেবন না। তেব িকভােব নাশ হেব? েযখান েথেক eটা eেসেছ তার u�েস তােক েঠেল ঢুিকেয় িদেত হয়। আবার িকছু িজিনষেক েবাঝা যায় 
েয eটার eখান েথেক জn হেয়েছ, মেনর শিkেত েসটােক তার u�েস েঠেল িদেত হয় – আিম oটােক oখান েথেক িকছুেতi আর আসেত েদেবা 
না। an েলােকেদর eক ধরেণর লািঠ থােক, েসi লািঠ টানেত টানেত লmা হেয় যায়, যখন েছাট করেব তখন eকটু eকটু কের ঢুিকেয় ঢুিকেয় 
লািঠটােক েছাট করেত হয়। মেনর েkেto ei eকi িজিনষ করা হয়। েযটা pথেম আেছ েসটােক িdতীয়টােত েঠেল েদেব, আবার িdতীয়টােক 
তার মার কােছ েঠেল েদেব। তার মােক আবার তার মার কােছ পািঠেয় িদেত হেব।  
 
 eবাের বলেছন – �������������� �������। বাiেরর udীপনা েথেক েয তর  
গিুল েভতের uঠেছ eiগেুলােক ধয্ােনর dারা pশিমত করা সmব। আমােদর ei sলূ  শরীরেক রাজেযাগ েকান গরুtুi েদয় না। ei শরীেরর 
েপছেন েয সkূ শরীর রেয়েছ েসটাi হেc আসল শরীর। যারা েযাগী, তারা ei দেুটা শরীরেক s  আলাদা করেত েদখেত পােরন – eiটা হেc 
আমার sলূ  শরীর আর eiটা হেc আমার সkূ শরীর। eকজন েযাগীর কােছ েযটা সবেথেক গরুtু তা হেc ei সূk শরীরটােক নাশ করা। 
ei sলূ  শরীর oনার কােছ েকান মলূয্i েনi। ধয্ান যখন করা হয়, তখন েয েকান িজিনেষর েয sলূ  aিভবয্ািk রেয়েছ, ঐটােক আটেক েদoয়া 
যায়। ভােলাবাসা, দঃুখ, েkাভ, aিভমান ei ধরেণর যত রকেমর আমােদর মেনর বিৃt আেছ, আর eiগিুলর েয বািহয্ক pকাশ আেছ 
েসগিুলেক ধয্ােনর dারা িনেজর বেশ িনেয় আসা সmব হয়, িকn ei ধয্ােনর dারা সংsারগিুলেক িনয়ntেণ আনেত পারেব না। eটােক পেরর 
সেূt েটেন িনেয় আেলাচনা করেছ। 
 
 ei সtূিট িহn ু ধেমর্র eকিট aতয্n গরুtু িদক  – ��������� ������েয়া 
����������������������। eখােন eকিট শbেক বয্বহার করা হেয়েছ, তা হেc 
‘কমর্াশয়ঃ’, কমর্+আশয় = কমর্াশয়ঃ। ei eকিট শেbর মেধয্ িহn ুধেমর্র aেনক িকছু লিুকেয় আেছ। আশয় মােন হেc েযখােন জমােনা 
হয়, েযমন জলাশয়, জলেক েযখােন ধের রাখা হয়। কমর্াশয় মােন হেc েযখােন কমর্ জমা আেছ, কেমর্র পkুর। সিৃ র শরু ুেথেক ei bhাে র 
যত pাণী আেছ, েসi েপাকা মাকড় েথেক শরু ুকের েদবতােদর পযর্n সবাiেক তার িনেজর িনেজর কমর্াশয়েক জnজnাnের বহন কের চলেত 
হয়। কমর্াশেয় সবার যার যত কমর্ আেছ সব জমা থােক। িকn েযগিুল Dead Matter বা জড় পদাথর্ বেল যােক জািন তােদরi শধু ু
কমর্াশয় থােক না।  
 
 eবাের আেরা িবsতৃ  কের বলা হেc। আমরা ধের িনিc pেতয্ক মানেুষর িপেঠ eকটা বsা চলেছ। ei বsার মেধয্ িক রাখা 
আেছ? েসi সিৃ র আিদকাল েথেক যা িকছু কেরেছ, সব িকছু, ভােলা যা কেরেছ, মn যা কেরেছ, ভােলা-মn িম ণ যা কেরেছ, আবার ভােলা-
মn েকানটােতi পরেব না ei ধরেণর যা িকছু কেরেছ, সমs কমর্ বীজাকার হেয় ঐখােন জমা হেয় আেছ। বীজাকার মােন সkূ হেয় পেড় 
থােক। যিদ বেল eকটা গােনর িসিডেত গান েকাথায় েলখা আেছ? বলেত হয় oর মেধয্i েলখা আেছ। যিদ িসিডেত sলূ  আকাের গান খুজঁেত 
যান তখন েকাথাo পাoয়া যােব না, aথচ সবটাi ঐ িসিডর মেধয্i রেয়েছ। pেতয্ক pাণীর েয কমর্াশয় আেছ eিট িঠক ei রকম। আsরেণর 
পর আsরণ ঐখােন রাখা আেছ। আিম যা িকছু করিছ, আিম যিদ আপনােক মেন মেন গালাগািল িদi আর মেন করিছ আপিন েতা জানেত 
পারেলন না, িকn ঐ েয িচnা করলাম আপনােক গালাগাল েদoয়ার, েসটাi সংsার রেূপ পিরণত হেয় ঐ কমর্াশেয় চেল েগল। ei কমর্াশেয়র 
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েকান ধরেণর িবকার েনi, েকান তাড়াহুেড়া েনi, aনkুল সেুযাগ o পিরিsিতর জনয্ েস চুপচাপ aেপkা কের থাকেব।  কমর্াশেয় দৃ  জn আর 
aদৃ  জেnর যত কমর্বীজ আেছ সবi ei ভােব বীজকাের পেড় থাকেব।   
 
 দৃ  জn হেc ei eখন েয জেn আিম পেড় আিছ। aদৃ  জn মােন েয জnটা ভিবষয্েত আসেব। কমর্াশেয় যত বীজ পেড় আেছ 
সব বীজi eকিদন না eকিদন েবেরােবi। pেতয্কিট িচnা েযটা মেন মেন িচnা কেরিছল, pেতয্কিট কমর্ েযটা করা হেয় েগেছ, সব আবার িফের 
আসেব। আমরা মেন করিছ আিম eকটা খারাপ কাজ করলাম েকu েদখেলা না েকu জানেলা না, আিম েবেঁচ েগলাম। আমােদর যখন েথেক 
jান হেয়েছ তখন েথেক শেুন আসিছ anযর্ামী সব েদখেছন। রাজেযাগ িকn anযর্ামী বেল িকছু মােনi না, রাজেযাগ িব াস কের ei 
কমর্াশয়েক। আমােদর জীবেন যা িকছু eখন হেc, যা িকছুi ঘেট চেলেছ সব হেc ei কমর্াশয় েথেক।  
 
 sামীজী বলেছন যখনi েকান িকছু কমর্ করেলন েসটা eকটা দাগ েরেখ যায়, ঐটাi বীজাকাের কমর্াশেয় েথেক যায়। বীজাকাের 
আেছ মােন িচnা রেূপ খুব সkূ হেয়  জেম থােক। aনkুল পিরিsিত আর uপযkু পিরেবেশ ঐ সূk বীজাকাের েযটা িছল, েসটাi eকটা িবরাট 
বােনর জেলর েতােড়র মত েবিরেয় আেস। যারা জপ-ধয্ানািদ কেরন তারা eগেুলা আেরা ভােলা কের বঝুেত পােরন। বেস ধয্ান করেছ, হঠা� 
েকান eকটা কারেণ eকটা pচ  রাগ eেস েগল, েকান কারণ েনi পেুরা শরীরটা েkাধ বিৃtেত আগেুনর মত jলেত লাগল। েকাথা েথেক eেলা? 
েকাথা েথেকo আেসিন, েভতের জn-জnাnেরর েয েkাধ বিৃt গিুল কমর্াশেয় জেম িছল, eকটু রাsা পির ার েপেয়েছ েসi সেুযােগ েসiখান 
েথেকi েবিরেয় eেসেছ। eখােন েযটা জমা হয় তা ঘটনামলূক রেূপ জমা হয় না, eকটা ছাপ েথেক যায়। আমরা ei ঘের বেস আিছ। eখন ei 
ঘেরর eকটা ছিব তুেল িনেয় েসi ছিবটােক েছাট কের কের eকটা িবn ুআকাের েসটােক েরেখ েদoয়া হল। inারেনেট গগুলs  আথর্ বেল eকটা 
সাiট আেছ, েযখােন পেুরা িবে র ছিব েছা  কের পেয়n সাiেজ রাখা আেছ। েযমন েযমন ময্াগিনফাi করেত থাকেব েতমন েতমন েসটা 
বাড়েত থাকেব, আর বািড়েয় বািড়েয় েবলড়ু মেঠর চূড়া পযর্n েদখেত পাoয়া যােব। কমর্াশয় িঠক ei গগুলুs  আেথর্র মত, eেকবাের পেয়n 
সাiেজ সব িকছু জমা রেয়েছ। সেুযাগ যখনi পােব তখনi oটা বmু  কের েবিরেয় আেস।  
 
 বয্াসেদেবর eক িশষয্ িছল, eকিদন েস তার গরুেুদবেক বলেছ – গরুেুদব, আিম কাম জয় কের িনেয়িছ। বয্াসেদব বলেছন – না 
না, oরকম ভােব কােমর বয্ােপর িনি ত হেয়া না। িশষয্ তাo দঢ়ৃতার সােথ বলেছ – আিম িঠক uপলিb করেত পারিছ েয আমার কাম জয় 
হেয় েগেছ, কাম আর আমােক িকছু করেত পারেব না। তখন আর বয্াসেদব িক বলেবন, বলেছন – তা েবশ কথা, খবু ভােলা খবর। eকিদন 
সেnয্ েবলা pচ  বিৃ  পড়িছল। বয্াসেদব েসিদন আ েম িছেলন না। eক সnুরী যবুতী ঐ বিৃ র মেধয্ আ েম eেস বয্াসেদেবর িশেষয্র কােছ 
eকটু আ য় িভkা করেলন। িশষয্েতা িকছুেতi েমেয়িটেক আ য় েদেব না, েরেগেমেগ eেকবাের তািড়েয়i িদিcল। েমেয়িট খুব আতর্  ভােব 
আkিত িমনিত কের বলেছ – ei বিৃ র মেধয্ তায় আবার anকার হেয় েগেছ eখন আিম eকা eকা েকাথায় যােবা। আজেকর রাতটুk eকটু 
আ য় িদন, কাল েভার হেতi আিম eখান েথেক চেল যাব। িশষয্ তখন তােক আ েম ঢুিকেয় বলেছ – িঠক আেছ তুিম ঐ েকাণিটেত চুপিট 
কের বেস থাকেব। আেরা pচ  েজাের বিৃ  শরু ুহল, anকার খবু তীb হেয় eেসেছ। িশষয্ িজেjস করেছ – েকাথা েথেক eেসছ, eত রােত 
েকাথায় যািcেল? ei ভােব eকটা কথা হল, েসটা েথেক আেরা দেুটা কথা হল। eiভােব aেনক কথা হেত হেত সব েশেষ িগেয় িশষয্ বলেছ – 
তুিম আমােক িবেয় করেব? েমেয়িট বলেছ – িক কের িবেয় করব আপনােক, আপিন হেলন bhচারী, সাধ-ুসnয্াসী মানষু, eখন বলেছন বেট 
তেব দিুদন পের েতা আমােক েছেড় চেল যােবন। িশষয্ বলেছ – না না আিম েতামােক েকান িদনi ছাড়েবা না, আিম কথা িদিc। তখন েমেয়িট 
বলেছ – আিম িব াস কিরনা, তেব আপিন যিদ িদিবয্ েখেয় আমােক কঁােধ িনেয় সাতবার ei ঘরটা পিরkমা করেত পােরন তাহেল আিম 
িব াস করেত পাির। তখন িশষয্ েমেয়িটেক কঁােধ বিসেয় িদিবয্ েখেয় বলেছ – আিম েতামােক েকান িদন ছাড়েবা না। শপথ বাকয্ বলেত বলেত 
েস পিরkমা শরু ুকেরেছ। eকবার কের পিরkমা করেছ আর িশেষয্র মাথায় pচ  চািট পড়েছ। িশষয্ aবাক হেয় ভাবেছ আমার মাথায় েক 
চািট মারেছ। তখন েদেখ বয্াসেদবেকi কঁােধ কের িশষয্ পিরkমা কের চেলেছ। বয্াসেদব বলেছন – শালা, তুi নািক কাম জয় কেরিছস। 
বয্াসেদবi ঐ মিহলার রপূ ধের িশেষয্র ভুল ভা ােত eেসিছেলন।  
 
 eটা eকটা েছা  কািহনী হেত পাের, িকn ei েছা  কািহনীটাi কমর্াশেয়র আসল রহসয্টােক ধিরেয় িদেc। কমর্াশয় েয িকভােব 
মানষুেক েকাথায় িনেয় চেল যায় েকu বঝুেতi পােরনা, ei কািহনীটাi ei বkেবয্র সাkী িদেc।  
 
 eকজন মহারাজ, uিন pচ  তয্াগী, তপsী, eত ভােলা সাধ ুেয সবাi তােক aতয্n dা কের। িকছু িদন ধের uিন ডাiিনং হেল 
সাধেুদর পঙিkেত েখেত আসেছন না। খবর িনেয় জানা েগেল uিন iদািনং িবিভn ভkেদর বািড়েত েযেত শরু ুকেরেছন। ei রকম েবশ কেয়ক 
িদন চলার পর eকিদন eক িসিনয়র মহারাজ েডেক িজেjস করেছন – েতামােক সারাটা জীবন েকান িদন েকাথাo মেঠর বাiের েযেত েদিখিন, 
ei মেঠর বাiের তুিম েকান িদন েকাথাo েযেত না, আর eখন ei বেুড়া বয়েস ভkেদর বািড়েত ভা ারা েখেত যাoয়া শরু ুকরেল েকন? uিন 
বলেলন – তখন iেc করত না, eখন iেc করেছ তাi যািc।  
 
 eiটাi হেc সিঠক utর। তখন তার iেc করত না, aথর্া� তখন তার কমর্াশেয়র মেধয্ েয বীজগিুল তখন psিটতু  হিcল, েয 
সংsার গেুলা ফল pসব করিছল েসগেুলা িছল তয্ােগর। তাi বেল িক eখন তার তয্াগ চেল েগেছ? eেকবােরi যায়িন। িতিন pিতিদন েয 
িদনিলিপেত চলিছেলন eত িদন, েভার িতনেটর আেগ িবছানা তয্াগ, তারপর েসi েথেক মিnর যাoয়া, েসবা করা, eত কাজ করেছন, ei 
বয়েসo পূণর্ িন ার সে  eখনo কের যােcন। িকn তার মেধয্ েয aনয্ আেরা সংsার িছল েসগেুলা eখন সামেন আসেত শরু ুকেরেছ। ei 
িজিনষগেুলা গহৃীেদর েkেt কম হয়, িকn সাধ ুসnয্াসীেদর েkেt, িবেশষ কের যারা খবু জপ ধয্ান কেরন তােদর হঠা� কের eমন eকটা েতাড় 
আেস, আর ঐটাi েবশ িকছু িদন ধের চলেত থােক। চলেত চলেত ঐটা েশষ হেয় িগেয় আবার aনয্ ধরেণর আচরণ চলেত শরু ুকের। eর মলূ 
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হেc কমর্াশয়। কাররু কমর্াশয় ধীের ধীের ফল pসব কের, কাররু েkেt eটা খবু dত গিতেত েবেরােত থােক, যােদর dত গিতেত েবেরােত শরু ু
কের েসটা আবার aেনক িকছুর uপের িনভর্ র কের। 
 
 ei কমর্াশেয়র েশকড় হেc েসi পাঁচিট বnন রপূ েkেশ – aিবদয্া, aিsতা, রাগ, েdষ আর aিভিনেবশ। ei পাঁচটােক যিদ বট 
বেৃkর েশকড় মেন করা হয় তাহেল বেৃkর eকমাt ফল হেc ei কমর্াশয়। ei পাঁচিট িদেয় েস তার রস সংgহ করেত থােক। aিবদয্ার কারেণ 
আমরা িকছু করিছ, রাগ o েdষ বশতঃ আমরা িকছু িজিনষ করিছ iতয্ািদ, আর সমs বয্াপারটা ei কমর্াশেয় জেড়া হেত থােক। েযমন eকটা 
জলাধার আেছ আর পাঁচটা পাm লািগেয় পাঁচটা জায়গা েথেক ঐ জলাধাের জল ভরা হেc। সমs কমর্াশয়টাi হেc েkশযkু, eখােন যা িকছু 
আেছ সবটাi েkশ, ভােলা বেল িকছু েনi। েযটাi আেছ েসটাi হেc eকটা pিতবnক। েকন pিতবnক? কারণ eর সবটাi সমs েkেশর মূল। 
কাররু বািড়র েলােকরা হয়েতা খুব ভােলা, বnু ভাগয্ খুব ভােলা, টাকা, পয়সা, শরীর, sাsয্, রপূ সবi তার ভােলা। িকn েযােগর দিৃ েত ei 
সব িকছুi হেc েkশ। কারণ ei িজিনষগিুল েথেক eকটা িজিনষ যিদ চেল যায় তখন েস েভে  পড়েব। িকছু িকছু সিতয্কােরর েkশ আবার 
িকছু িকছু েkশ সpু থােক, িকn সবটাi েkশ। েসiজনয্ েবৗd ধমর্ বেল – দঃুখm  দঃুখm  সবর্ং দঃুখm । যখনi আিম েকান িকছু eকটা িজিনষেক 
েভাগ করেত চাiিছ, েয েকান িজিনষ, মেন করনু আমার েকান েনশা েনi, শধু ুei েমাহনবাগান আর isেব েলর েখলা েদখা ছাড়া আর েকান 
েনশা েনi, যখনi েকাথাo ময্াচ হেব তখনi  iেc করেব মােঠ েযেত। তার জনয্ িটিকট েযাগাড় করেত হেব, eিদেক oিদক েযেত হেব, িটিকট 
না পাoয়া েগেল eটা েসটা করেত হেব। েয েকান eকটা েভােগর বাসনা থাকেলi eiভােব েদৗড়ােত হেব। pথেমi আেস তৃ া, তৃ া eেস েগেলi 
নানা সমসয্া eেস েগল। আমরা সবাi ei রকম গভীর সমসয্ার মেধয্ ডুেব রেয়িছ – কারণ হেc ei পাঁচিট িব sরপূ েkশ।  
 
 eখন েয কাজটাi করেত যােব েভতেরর ei সংsারগিুল তখন কাজ শরু ুকের েদয়। আমরা েয সব সময় বিল িক আর করব সব 
কমর্ফল, িকn ei কমর্ফল গিুল কের িক, eকটা কমর্ করল েসটা eকটা মেনর মেধয্ ছাপ েরেখ সংsার রেূপ চেল েগল, সংsার রেূপ চেল িগেয় 
oটা সে  সে  িকn ফল pসব কের না, aেনক িদন oখােন পেড় েথেক aেপkা করেত থােক।  যখনi aনkুল আর uপযkু পিরেবশ েপেয় 
যােব তখনi েতেড়ফুেড় েবিরেয় আসেব। সংsােরর েkেt িকছু সংsার থােক খবু শিkশালী আবার িকছু সংsার থােক দবুর্ল। মনsুিতেতৃ  
আেছ aিত গিহর্ ত কমর্, ei aিত গিহর্ ত কমর্ যিদ কের তখন ei কেমর্র সংsার গেুলা aেনক িদন বেস থাকেব না, খবু তাড়াতািড় ফল িদেত 
শরু ুকের েদেব। খবু েবিশ িবষাk সাপ যিদ দংশন কের তাহেল সে  সে  তার মতুৃয্ হেয় যােব। আর েয al িবষাk সােপ দংশন কের তখন 
aত তাড়াতািড় মরেব না, আেs আেs েস মতুৃয্র েকােল ঢেল পেড়। িকছু িকছু কেমর্র ফল েদরীেত pসব কের, কতিদেন করেব েসটা বলা যায় 
না। েযমন ধরনু েকu খনু করল, েকu যিদ কাuেক মারাtক ভােব ঠিকেয় সmিt আtসা� কের, কাuেক যিদ খুব ক  েদয় মােন eমন ক  
িদেলন তার সব িকছু ন  হেয় েগল, তখন ei কেমর্র ফলগিুল েবিশ িদন বেস থােক না, ei জেni না হয়েতা িঠক পেরর জেn eiসব কেমর্র 
ফলগেুলা ফলেত শরু ুকের েদেব। আবার eমন িকছু হাlা কমর্ আেছ েযগিুলর ফল হয়েতা দশ জn িকংবা আেরা aেনক জেnর পর ফল pসব 
করেত শরু ুকরেব।  eখন হয়েতা eমন েকান িকছু হেয় েগল যার জনয্ েস ভাবেছ eটা েকাথা েথেক eেলা, হয়েতা দশ জn আেগ িকছু কেরিছল 
তার ফল eখন আসেত আরm কেরেছ। uপযkু পিরেবশ আর সিঠক সময় েপেলi ঐ িজিনষটা কাজ করেত শরু ুকের েদেব। আমরা বিল সখু 
দঃুখ িমিলেয়i জীবন। সখু-দঃুখ িমিলেয় জীবন নয়, জীবন eকটাi েসটা হেc ei কমর্াশয়, আর কমর্াশয় মােনi হেc েkশদায়ক আর 
ফলদায়ক।  
 
 aেনক সময় কাররু কাররু হঠা� রপূাnর েদখা যায়। ei ধরেণর রপূাnেরর েkেt বঝুেত হেব েসখােন পরsর িবেরাধী সংsার 
রেয়েছ।  eক ধরেণর িবেশষ সংsার eক ভােব কাজ করেব আবার েকাথাo eকটা সেুযাগ েপেয় েগল ঐ সংsারটা আবার বn হেয় েগল। তাi 
বেল aনয্টা চেল যােব না, দেুটাi থাকেব। কমর্াশয় েথেক েকান িকছুi েশষ হেয় যায় না। েযেহতু eগেুলােক েশষ করা যায়না তাi যখন েযটা 
কাজ করেব েসটা সেুযাগ েপেয়েছ বেল ফল িদেত শরু ুকেরেছ িকn বাকীগেুলা চাপা পেড় থাকেব। িসেনমা হেল বেস যারা িসেনমা েদখেছ সবারi 
বািড়েত িকছু না িকছু সমসয্া আেছ, েযi িসেনমা েশষ হেয় েগেল েসi সমসয্ার বয্াপাের মাথা ঘামােত শরু ুকরেব, িকn oটা তখন চাপা পেড় 
িছল। েযi িসেনমা হল েথেক েবিরেয় যােব তখন ঐ সমসয্াগেুলা আবার তােদর মাথায় ঘরুেত শরু ুকের েদেব। ei মহুুেতর্  eগেুলা eখন চাপা 
পেড় আেছ। িঠক েসi রকম eখন িনেজর জগেত েয েয কাজ গেুলা করেছ মােন েসi কেমর্র বীজগেুলা eখন তার কাযর্ করবার uপযkু সেুযাগ 
েপেয় েগেছ, আর বাকীগেুলা eখন চাপা আেছ। েযi ei কমর্গেুলা েশষ হেয় যােব তখন ঐগেুলা েখলা করেত শরু ুকরেব। েরাজ দঘুnা কের ধয্ান 
করেত শরু ুকরার দিুদন পর েথেক েদখা যােব েকাথা েথেক িক িক ধরেণর িচnা, িক ধরেণর aনভূুিত আসেছ, িক িক ভাব আসেত শরু ুকরেব 
ভাবেতi পারেব না। েযগেুলা eেস েগেছ েসগিুল িক েশষ হেয় েগল? কখনi েশষ হেয় যােব না। েযটা বীজ িছল েসটা েঢu হেয় uপের eেলা, 
আবার েযটা েঢu uেঠিছল েসটাi আবার শাn হেয় বীজ রেূপ নীেচ চেল েগল। eiটাi হেc িচরnন েখেল, েসi aনািদ কাল েথেক চেল আসেছ। 
 
 েযাগীরা তােদর বােজ সংsারগিুলেক দেূর সিরেয় রাখার জনয্ িনেজর শরীরটােকi পােl েনন। ধরনু আমার মেধয্ িহংs ভাব 
আেছ, িকংবা মাংস খাবার খুব pবিৃt আেছ, আর আিম eকজন িবরাট েযাগী। আিম িকn জািন o বিুঝ েয আমার e ধরেণর সংsার রেয়েছ, 
আিম তখন করব িক আমার শরীরটােক eকটা ছাগেলর শরীর বািনেয় েনেবা যােত আর মাংস েখেতi না পাের। eiভােব হয়েতা েদবতার 
শরীর িনেয় েনয় বা পাথেরর শরীর িনেয় েনয় যােত কের oখােন েকান েকান সংsার কাজ করেতi পারেব। তােক আর ei সংsার গিুল 
ঝােমলা করেত পারেব না, আর ei সেুযােগ েস সাধনা করেত থােক, মনেক পেুরা eকাg কের সাধনােত েঢেল িদেত পারেছ, েকননা সংsার 
গিুল ei শরীের তােদর কাজ করার সেুযাগi পােc না। eখন ei ভােব সাধনা করেত করেত েযi েস িনব জ সমািধ লাভ কের িনল তখন ei 
েয পেুরা কমর্াশয় িছল েসi কমর্াশেয়র সমs বীজ পেুড় ছাi হেয় েগল। েযাগীরা ভােলা ভােবi জােনন েয ধয্ান কের, সাধনা কের ei কমর্াশয়েক 
নাশ করা যােব না। িকn সব েথেক ম লজনক হেc েগালেমেল িজিনষ গিুলেক সামেন আসেত না েদoয়া। েবলড়ু মেঠর পিরম েল সnয্াসীরা 
িকছু িজিনষ করেত পােরন আবার িকছু িজিনষেক করেত পারা যােব না। িকছু িজিনষ করা েথেক যখন তােক িবরত রাখা হেc তখন েসi 
সংsারগিুল তার থাকেলo েসগেুলােক সামেন আসেত পারেছ না। eখন েসi সংsারগিুল দীঘর্ িদন পেড় থাকেত থাকেত দবুর্ল হেয় যােব। 
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 ei েয িব িবদয্ালয় গিুল আেছ, যারাi িব িবদয্ালেয় পড়াশনুা কের তারা সবাi বড় বড় sলার হয় না। তাi বেল িক 
িব িবদয্ালয় গিুল বn কের েদoয়া uিচ�। িকn না, তা করা যায় না। pথম হেc যােদর মেধয্ sলার হবার সংsার রেয়েছ েসটা যােত েজেগ 
oেঠ তার জনয্ ei িব িবদয্ালয় গিুল, আর িdতীয়ত aেনক আেজ বােজ িজিনষ ছিড়েয় আেছ আমােদর মেধয্ েসগিুলেক িনয়ntণ করা আর 
কিমেয় আনার জনয্o িব িবদয্ালেয়র দরকার। িবদয্ােকnd গিুল ৈতরী হেয়েছ ছাtেদর aনশুাসেনর মাধয্েম চিরt গঠণ করার জনয্, ei েয 
eত uc লতাৃ  চািরিদেক ছাtেদর মেধয্, eটা থাকেব না যিদ pথেমi যখন েকান ধরেণর aনয্ায় করেত যােc ধের আেগ খবু কের শািs িদেয় 
দাo তাহেল পেথ আসেব। যারা িনেজেদর ভােলা মn িবচার করবার বয়েসi েপৗঁছােত পারল না, তােদর sাধীনতা িদেল uছৃ লতােক বn 
করা যােব না, েসiজনয্ আেগকার িদেন িশkকরা pথেমi ধের দেুটা চড় েমের িদেতন তারপের ছােtর কথা শনুেতন, আেগ aনয্ায় কেরছ েসটা 
িঠক না েবিঠক পের েদখা হেব আেগ ছাtেক পেথ িনেয় eেসা। ei সব pিত ান গেুলা েকন করা হেয়েছ? িকছু ভােলা সংsারেক সামেন িনেয় 
আসার সেুযাগ কের েদoয়ার জনয্ আর িকছু িকছু বােজ সংsারেক িনয়ntণ কের তােক সিঠক পথ েদখােত সহায়তা করার জনয্। কমর্াশেয়র 
মেধয্ সমs ধরেণর সংsার রেয়েছ। আমােদর সবারi মেধয্ সংsার গেুলা িগj িগj  করেছ। আমরা eখন যাi কির না েকন eখন িকn 
pেতয্েকi eকজন pcn সpু দাগী আসামী। আমরা মািন আর নাi মািন eখন যােক দাগী আসামী বেল িচিhত করেছ েসo িকn eকজন সুp 
pcn সাধ,ু আর যােদর সাধ ুবেল সবাi জােন হয় েস হয়ত eকজন kখয্াত সpু িkিমনাল। রাজেযাগ তাi eেকবাের েখালাখুিল বাsবেক 
েদিখেয় বলেব – বাপ ুeটাi সতয্, eটা eভােবi চেল। েসiজনয্ eমন aনkুল পিরেবশ খুেঁজ বার কর েযখােন েতামার aশভু সংsার মাথা 
চাড়া িদেত না পাের। সবাi িকছু িদন েযাগাভয্াস কেরi বলেব আিম মs বড় েযাগী। যিদ eকটু েভােগর সেুযাগ তােক িদেয় েদoয়া হয় সব 
ধরা পেড় যােব েক কত বড় েযাগী। ঠাkেরর েকােল যখন যবুতী েমেয়েক বিসেয় েদoয়া হল, ঠাkেরর সমািধ হেয় েগল। তঁার মেন েকান 
ধরেণর িকছু িবকারi হল না। েযগেুলা আমােদর চরম বাসনা রেয়েছ েসi বাসনার িবষেয় েফেল িদেলi আমরা ধরা পেড় যােব। িকn ঠাkেরর 
মন eমন aবsােত চেল েগেছ তঁােক eগেুলা িকছুi করেত পারেব না। িকn েয যতi িনেজেক বাবাজী আর যাi বলকু আসল জায়গায় েফেল 
িদন সে  সে  ধরা পেড় যােব েস কত বড় েযাগী। েকন সnয্াসীরা হাত তুেল বেল েদয় েহ pভু আিম েগরয়ুা পেড় িনেয়িছ তুিম আমােক রkা 
কর? কারণ েস জােন আমার মেধয্o aশভু সংsার আেছ। kkেরর গলায় যিদ বকেলস লাগান থােক তখন েবাঝা যায় েয ei kkরটা কাররু 
েপাষা। িঠক েসi রকম েগরয়ুা বেল িদেc েস eখন ভগবােনর দাস, oেক েযন আর েকu িবরk করেত না পাের। িকn সnয্াসীেক যিদ 
কািমনী-কা ন েভােগর মেধয্ িনেয় যান তখন িক হেব? েদখা যােব eতিদন েভাগ কেরিন বেল হয়েতা আেরা িতন গণু েpরণা পােব ঐটােক 
েভােগর জনয্। তাi সnয্াসী সব িকছু েথেক িনেজেক বাঁিচেয় বাঁিচেয় চলেত থােক আর তার ফেল ei ভােব চলেত চলেত হয়েতা েকান িদন েস 
িনব জ সমািধ লাভ করেত সkম হেয় যায়। eকবার যখন ei িনব জ সমািধ েস লাভ কের েনয় তখন কমর্াশেয়র মেধয্ যত মাল মশলা িছল 
সব পেুড় ছাi হেয় েগল। eখন আপিন তােক যতi েভােগর িজিনেষর মেধয্ েফেল িদন, েকান িকছুেতi তার িবকার আসেব না।  
 
 তাi pথম লkয্ হল খুব সnপর্েণ পা েফলা। যিদ েকu বেল আপিন িকেসর সnয্াসী হেয়েছন েয আপনােক eখনo সামেল সমুেল 
চলেত হেc। আের আমরা পাkা সnয্াসী নi, েসiজনয্ আমােদর সামেল সমুেল চলেত হয়। ঠাkেরর কােছ সবাi যােc িকn নেরনেক বলেছন 
– o হেc দাবানল, oর মেধয্ কলাগাছ েফেল িদেলo পেুড় যােব। আর aনয্ানয্ েছেলেদর সামেল সমুেল রাখেছন – ei তুi eটা করিব না, ei 
তুi eখােন েবিশ যািব না, ei তুi oর সােথ েবিশ িমশিব না, ei তুi eগিুল েবিশ খািব না। sামীজী eমন aবsােত িছেলন, েয aবsায় তঁার 
বীজ বেল িকছুi িছলনা। আমােদর সবার মেধয্ িকn সব ধরেণর বীজ রেয়েছ, ভােলাটাo রেয়েছ খারাপটাo রেয়েছ।  
 

আমরা eকজন মহা আসk েভাগীেক আর eকজন মহা তয্াগpবর সnয্াসীেক আলাদা েদিখ, িকn eকজন সিতয্কাের েযাগী ei দiু 
জেনর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েদেখন না। েকননা যখন যার মেধয্ েযটা কাজ করেব েসi aনসুােরi েস তখন হয়েতা সnয্াসী আর আিম হয়েতা 
েকান েভাগী। তেব আসল েযটা েদখার িবষয়, েয সাধ ুবা সnয্াসী েস িনেজেক ei aশভু সংsার েথেক বাঁিচেয় চলেছ িকনা। কমর্াশেয়র 
বয্াপারটা খুবi জিটল eকটা িবষয়। েসiজনয্ ঠাkর বলেছন – হারা েজতা তঁার হােত। েক আেগ ভগবানেক পােব েক পের ভগবানেক পােব 
eটা তঁার হােত।  
 
 ei শরীেরর েথেক মেনর শিkটাi হেc সব েথেক কাযর্করী। িকn শরীরেক চালােত েগেল সমােজ থাকেত হেব, তখনi সমসয্া 
আসেব। েসiজনয্ েযাগীরা ei শরীের sায়ুর মাধয্ম িদেয় pাণ শিk সংgহ না কের তারা সরাসির aনয্ েকান িকছুর dারাi (েযাগশিk) তঁার 
pেয়াজনীয় শিkেক আহরণ কের িনেত পােরন। িযিন েযাগী িতিন ei sলূ  শরীেরর uপর িনভর্ র কেরন না।  েবেঁচ থাকা বা জীবনধারেণর 
জনয্ যা িকছু শিk সংgহ কির সবi েসi সেূযর্রi শিk। ei সেূযর্র শিkেক গাছপালা আহরণ করেছ, ছাগল, গর ুei গাছপালা খােc, মানষু 
ei পশরু মাংস খােc, গররু দধু খােc, েসi সেূযর্রi শিk িবিভn পথ ঘেুর ঘেুর আমােদর কােছ আসেছ। eখন যিদ sলূ  শরীেরর গঠনেক 
পােl েনoয়া যায় তখন েসi শরীর িদেয় সরাসির সেূযর্র শিkেক gহণ কের েসটােক শরীেরর pাণশিkেত রপূাnিরেত কের িনেত পারা যােব, 
তখন ei sলূ  শরীেরর আর েকান pেয়াজনi রiল না। sামীজী eকটা uপমা িদেয় বলেছন, আমরা েয iেলকি িসিট পাঠাi েসটা eকটা তােরর 
মাধয্েম পাঠাi, aথচ pকৃিত েকান িকছুর মাধয্ম ছাড়াi কেয়ক েকািট েভােlর iেলকি িসট আকােশর িবদযু্�eর মাধয্েম aনায়ােস পািঠেয় 
িদেcন। eটা ei নয় েয iেলকি িসিট তােরর মাধয্ম ছাড়া পাঠান যায় না, িন য়i পাঠান যায়, pকৃিতi েদিখেয় িদেc। িঠক েসi রকম ei 
শরীর ছাড়া আমরা আর েকান মাধয্েম শিk সংgহ করেত পারেবা না, eটা eেকবােরi িঠক নয়।   
 
 eকজন েলাক aিফস যাoয়ার জনয্ eকটা জামা পড়ল, জামা পেড় গািড়েত বসল, গািড়েত বসার আেগ ঘের তালা লাগাল েকননা 
সারািদন বািড়েত থাকেব না। ভােলা কের ে সে স িদেয় চলল, েকাথায় চলল? কােজ। কতkেণর জনয্ কাজ? আট ঘnার জনয্। েকন ei 
আট ঘnা পির ম করেব? যােত oi বািড়টা, েয বািড়টােত েস েবিশ সময় তালা িদেয়i রােখ, িনেজর মািলকানায় রাখেত পাের। oi গািড়টার 
জনয্, েয গািড়টার িpিময়াম েস eখনo িদেয় যােc েসটা েমটােত পাের, আর েয জামাটা েস পেড়েছ েসi জামাটা েযন আবার িকনেত পাের। যার 
গািড় বািড়র pেয়াজনi েনi েস িক করেত আট ঘnার পির ম করেত যােব। শরীেরর pেয়াজনীয় শিkেক ei pকৃিত েথেকi েটেন েনoয়ার 
েকৗশল ধয্ােনর মাধয্েমi আয়t করা সmব হেব। িকn েযi মহুুেতর্  pকৃিত েথেক ei pাণ শিkেক েটেন িনেত চাiেব pকৃিতo ei শরীরেক 
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টানেত থাকেব, আর তখনi যত রকেমর সমসয্া আসেব। যিদ েসi রকম েকান uপায় জানা থােক যােত eকটা আলাদা শরীর বািনেয় িনেত 
পাের, মন িকn সব সময়i েসখােন থাকেব, িকn eখন েয েদহটা আেছ eেক ছাড়াi pাণশিk আহরণ করেত পারেব, তখন ei শরীেরর েকান 
pেয়াজন েনi।  আমরা যারাi আিছ, সnয্াসীেদর কথা েছেড়i িদন, যারাi eখােন আেছন সবাi পেদ পেদ কাররু না কাররু দাসt কের যািc। 
েকu stীর দাস, যারা েমেয়রা আেছন তারা তােদর sামীর দাসt করেছন, িনজেদর বাcােদর দাস, ei সরকােরর দাস, সমােজর যত গু া 
বদমাiস আেছ তােদর দাস, কমর্েkেtর মািলেকর বা aিফসােরর দাস, েকাmািনর দাস, pেতয্েকi pিত পেদ পেদ কাররু না কাররু দাসt কের 
চেলেছ। আমরা kীতদাস েকন? েকননা আমরা ei বতর্মান aবsােত েবেঁচ থাকার েয ei sলূ  শরীেরর uপেররi িনভর্ র কের আিছ আর েকান 
uপায় আমােদর জানা েনi। িকn eকবার যিদ eর েথেক আেরা ভােলা uপায় আমােদর জানা থােক তখন েকন আমরা আর দাসt করেত যাব 
েসখােন। যাঁরা েযাগী তঁারা ei িজিনষটাi কেরন। pথেম যত ধরেণর দাসেtর শৃ ল আেছ সব কটােক খট্  খট্  কের েকেট uিড়েয় েদন। 
আমরা যােদর সে  ভােলাবাসার সmকর্  আেছ েসi সmকর্ েক িকছুেতi ন  হেত িদেত চাiনা। িকn েযাগীরা ei জাগিতক সmকর্ গিুলেক আেগ 
ন  কের েদন। তাi বেল তারা িক কাররু সােথ সmকর্  রাখেবন না? িন য়i রােখন। তঁার যখন দরকার পড়েব তখন িতিন সবার কােছi 
যােবন, আমার যখন তঁােক pেয়াজন হেব তখন আিম তঁার কােছ েগেল েসo আমােক সাদের gহণ করেবন। আমরা মেন কির eগিুল পাগেলর 
লkণ, িকn েযাগীর কােছ eগেুলা হেc তঁার দাসt েথেক শৃ ল মkু হoয়ার লkণ। সবাiেকi সমs রকেমর দাসt েথেক মkু হেত হেব, িকn 
আমােদর কােছ েশষ বnন হেc ei শরীরটা। আর ei শরীের নানান বয্ািধ েলেগi আেছ। eখন যিদ েসi kমতা থােক েয ei শরীরটা েথেক 
িনেজেক েবর কের eেন আরেকটা শরীরেক িনেয় িনেলন আর েসiটােক িনেয় কাজ চালােত লাগেলন আর েযi েরাগgs শরীরটােক কারখানায় 
পািঠেয় িদেলন েসখােন সারান হেত থাকল। বািড়েত দেুটা কmয্টারু  আেছ, eকটা খারাপ হেয় েগেল েসটােক সািভর্ স েসnাের পািঠেয় িদেলন 
আর aনয্টা িদেয় কাজ করেত থাকেলন। 
 
 আমােদর েযটা bিpn েসটা রেয়েছ সূk শরীের, আর ei সkূ শরীর aিত সহেজ েয েকান শরীর iেc করেলi িনেয় িনেত পাের। 
েযাগীর eiটা হেc eকটা মs বড় সিুবধা, িতিন তঁার ei sলূ  শরীরেক েযমন খশুী চালােত পােরন। sামীজীর ei ধরেণর eকটা ঘটনা আেছ। 
sামীজী েদখেছন দগুর্াপূজার সময় সব সnয্াসী bhচারীরা খবু খাটাখাটিন করেছ, ei সময় যিদ েকu eকটু ভুল-tিট কের েফেল আর sামীজী 
যিদ খুব বকাবিক কের েফেলন তাহেল eেদর মেন ক  হেব, তাi িতিন পূজার িতন িদন শরীের jর েডেক িনেয় ঘের পেড় রiেলন। পূজার িতন 
িদনi িতিন jের পেড় রiেলন। মা eেস বলেছন ‘বাবা নেরন পূেজা েশষ হেয় েগেছ’। sামীজী তkিণু  বলেছন ‘হঁয্া মা, ei আিম jরটােক 
েছেড় িদিc’। sামীজী িছেলন সিতয্কাের েযাগী, িতিন iেc করেলi শরীের বয্ািধেক েডেক িনেয় আনেত পােরন আবার iেc করেলi বয্ািধেক 
শরীর েথেক চেল েযেতo বলেত পােরন। আমােদর মত খুব সাধারণ মানেুষর পেk িব াস করা ভীষণ কিঠণ। িকn eগেুলা সবাi মেঠ িনেজর 
েচােখ েদেখেছন বেল আর aিব াস করার েকান p i আেস না। 
 
 রাজেযােগ েয aনশুীলেনর কথা বলা হেয়েছ, তার পেুরা নজর েদoয়া আেছ আমােদর ei কমর্াশয়েক িকভােব কিমেয় আনা যায়, 
আর ei কমর্াশয়েক িনেয় আমরা িকভােব ৈদনnীন জীবেন চলব। িবিভn েkেt েয আমােদর নানা ধরেণর pিশkণ েদoয়া হয়, eকজন ভােলা 
ময্ােনজার হেত েগেল িকভােব হেব, িকভােব জীবন-যেুd জয়ী হেব, জীবন-যাপন িকভােব করেত হেব, মলূতঃ eরা িকn ei কমর্াশয়েক িনেয়i 
aজােn আেলাচনা করেছ, িবিভn পিরিsিতেত আমােদর মেধয্ কমর্াশয় েথেক েয নানান ধরেণর সংsার চাড়া েমের uঠেব তখন েসটােক 
িকভােব সামলােত হেব, eiটােকi ভােলা কের েশখােনা হয়।  
 
 eখােন আমােদর মূল লkয্ হেc আমােদর pকৃত sরপূেক জানা। aনয্ানয্ েয সব েkেt আমােদর িশkা েদoয়া হয় তার uেdশয্ 
হেc eকটা িবেশষ িবষেয় সফল হoয়া আর তার জনয্ আমােক িকভােব ৈতরী হেত হেব আর েসi ৈতরীর েপছেন আমােদর েয আেবগগিুল কাজ 
কe তােক িক কের েমাকািবলা করেত হেব েসiটার বয্াপাের aবিহত করা। িকn রাজেযাগ েয eত কথা বলেছ, eত িকছু করেত বলেছ তার 
eকমাt লkয্ হেc িনেজেক জানা।  
 
 তারপেরর সেূt বলেছন – ��� ���� ��������� 
���������������।  িতন রকম ভােব ei কমর্াশয় কাজ কের। ভিবষয্েত েয জn হেব েদবতা হেয়, িকংবা 
মানষু িকংবা েকান পশ ুবা কীট রেূপ জn িনেত পােরন। ei জnটা িনধর্ািরত হয় যার যার কমর্াশেয়র dারা। িdতীয় েযটা আেস েসটা হেc েস 
কত িদন বাঁচেব, তার জীবনকাল sl না দীঘর্ হেব েসটাo িঠক কের িদেc ei কমর্াশয়। তৃতীয় হেc, জীবেন কতটা আনn েভাগ আর কতটা 
দঃুখ েভাগ করেত হেত পাের, েসটােক িনিদর্  কের িদেc ei কমর্াশয়।  
 
 মজার িজিনষ হেc ei েয বলেছ সিত মেূল তিdপােকা – aেনক িবjানীর েলখােতo েদখা যায় eকটা েকান কেমর্র জনয্ তােদর 
aেনক গেবষণা বানচাল হেয় যােc। েকায়া াম িথেয়ািরর aনয্তম pবkা পিল uেডর িবরাট aবদান আেছ ei েকায়াnাম িথেয়ািরেত। জনা 
দেশক িবjানী িমেল ei েকায়াnাম িথেয়ািরেক দঁাড় কিরেয়েছন। িথেয়াির aফ্  িরেলিটিভিট হেc eকমাt আiনsাiেনর aবদান। িকn 
েকায়াnাম িথেয়াির শধু ুeকজন িবjানীর নয় pায় জনা দেশক িবjানীর eেত aবদান আেছ। পিল িছেলন পেুরাপেুরা তািttক। েলােক বেল 
পিলর নােম eমন গজুব ছিড়েয়িছল যিদ েকান খুব গরুtুপূণর্ গেবষণা চেল আর েসi শহের যিদ পিল হািজর থােক তাহেল হয় েকান যnt েভে  
যাব, নয়েতা আগনু েলেগ যােব, মােন eমন তার কমর্ িছল েয oi experiment েকান না েকান ভােব িব  হেয় যােব। িবjানীরা পযর্n ei 
বয্াপাের ভীষণ ভােব সংsারcn িছেলন, eটা িবিভn জানর্ােল eখনo িলিপবd হেয় আেছ। 
 

eমন হেয়িছল পিল যখন িনেজর pয্ািkকয্াল পরীkা েদেব, েস লয্ােবােরটিরেত েকান েমিশনেক দঁাড় করােতi পারল না। বাiের 
েথেক িযিন পরীkক eেসিছেলন িতিন পিলেক েফল কিরেয় িদেয়েছন। তখন তার pেফসররা পরীkকেক বলেছন – সয্ার, eর মত েমধাবী ছাt 
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iuিনভািসর্িট েকান িদন েদেখিন আর েকান িদন েদখেবo না, আপিন oেক েফল কিরেয় ei aিবচার করেবন না, pয্ািkকয্ােল পােরনা িকn 
িথেয়ািরেত oর ধাের কােছ েকu দঁাড়ােত পারেব না। তারপের oেক পাশ কিরেয় িদল, িকn খবু কম নmর িদেয়, eেতা কম নmর িদেয়িছল েয 
পের েকাথাo pেফসর হেতi পারিছল না। পিলর eক বnু িছল েস আবার pচ   Experimentalist, পিলর কােছ যখন oর িকছু জানার 
িছল তখন লয্ােবর সব দরজা জানলা বn কের পিলেক েডেক দরজার বাiের দঁাড় কিরেয় রাখত আর দরজার তলা িদেয় eকটা িsপ গিলেয় 
িদত, আমার ei জানার আেছ তুিম বল, পিল বn দরজার বাiের েথেক দঁািড়েয় থাকত, oখােন oটার utর িলেখ আবার দরজার তলা িদেয় 
গিলেয় িদত। পিলেক ঢুকেত েদেব না, জােন o যিদ ei লয্ােবর েভতর ঢুেক যায় তাহেল তােদর Experiment গিুল খারাপ হেয় যােব, 
নয়েতা েকান যnt েভে  যােব aথবা খারাপ হেয় যােব।  
 
 িবjানীেদর কােছ e সেবর েকান বয্াখয্া েনi, কাকতালীয় বেল eিড়েয় যােব। ভারতীয়েদর কােছ রাজেযােগর দিৃ েকান িদেয় 
পিলর ei সমসয্াটােক বয্াখয্া করা খুব সহজ বয্াপার। রাজেযাগ বলেছ েতামার েয কমর্াশয় আেছ eটা িতন ভােব কাজ কের – জািত, আয়ু 
আর সখু-দঃুখ েভােগর মাধয্েম। আনn বা সখু েভাগ পূণয্ কেমর্র জনয্, যিদ কখন ভােলা কাজ কের, ধমর্ যিদ ভােলা থােক তখন েসটা সব 
সময় সখু o আনেnর রপূ িনেয় িফের আসেব আর aপূণয্ যিদ িকছু কের থােক তার ফল হেব দঃুখ। যিদ কাররু aেনক পূণয্ কমর্ করা থােক 
আর েস পেরর জেn জ েলo যিদ চেল যায়, েস িকn েসখােনo সিুবধা েপেয় যােব, েকu না েকu eেস যােব তার েদখােশানার জনয্। আর 
যােদর aেনক aপূণয্ কমর্ থােক তাহেল েস যিদ রাজমহেলo থােক েসখােনo তােক িবপদ o ঝােমলা তাড়া কের েবড়ােব।  
 

কাররু জীবন খবু ভােলা কের aনধুাবন করেল েদখা যায় যােদর কেমর্ েগালমাল আেছ তােদর িকছু না িকছু হেতi থাকেব। eটা 
িতন ভােব কাজ কের – eকটা হেc েস ন েযািনেত জnা েনেব, িdতীয় কতিদন বাঁচেব। aেনক সময় আমরা েদিখ সব িকছুi ভােলা িকn খবু 
al বয়েস মারা েগল, আবার aেনেক েরাগ-বাধর্েকয্o িদিবয্ েবেঁচ আেছ। e সবi কমর্াশেয়i িঠক করা আেছ। আর তৃতীয় হেc সখু-দঃুখ। 
eখন যত ভােলা কমর্i পূণয্ কমর্ করকু না েকন, তার ফল িকn eখন পােব না। utরাখে  সাধ ুমহাtারা মজা কের বেল – eকটা বড় 
হািড়েত রাnা হেc, জলটা টগবগ কের ফুটেছ, eখন eকটা হাতা িনেয় েসi হািড়র মেধয্ ঢুিকেয় নাড়া িদেয় হাতাটা হািড় েথেক বার করল। 
eখন হাতােত িক uঠেব? হািড়েত যা িদেয় েরেখেছ েসটাi েবেরােব, যিদ চাল িদেয় থােক তাহেল চাল েবেরােব, যিদ ডাল িদেয় থােক ডাল 
েবেরােব আর যিদ আল ুপটল িদেয় থােক তাহেল আল ুপটল েবেরােব। আর যিদ িকছুi না িদেয় থােক তাহেল িকছুi েবেরােব না, শধু ুজলi 
েবেরােব। আমরা যখনi েকান কাজ কির, তখন কমর্াশেয়র মেধয্ হাতাটা চালালাম। িকছু যিদ আেগ েথেক িকছু করা থােক তাহেলi হাতােত 
িকছু পাব। eখন েকu যিদ শাst aধয্য়ণ কের, তাi বেল িক েস eখনi শাstj হেয় যােব? কখনi না। িকn eগেুলা eখন চাল, ডাল, আল,ু 
েপেপ, করলা হেয় পড়েছ। eবার হাতাটা যখন েভতের েদেব তখন হাতার মেধয্o আেগ থাকেত িকছু রেয়েছ, েসগেুলা িগেয়o হািড়েত পড়েছ। 
পেরর বার যখন হাতাটা মারেব তখন eখন েযটা পেড়িছল েসটােক তুেল িনেয় আসেব। 
 
 যােদরi খবু নাম-যশ আেছ, িফlsারi বলনু, েলখক, রাজৈনিতক েনতা, েখেলায়াড়, যখন eেদর িবরাট েকান িবপযর্য় আেস 
তখন মেন হেব eগেুলার েকানটাi েযন তােদর pাপয্ িছল না। আiনsাiন েযিদন তঁার িথেয়াির িনেয় হািজর হেলন েসিদন েথেক িতিন সবার 
oপের রেয় েগেলন, pেতয্ক িদন খবেরর কাগেজ তার িবষেয় িকছু না িকছু েলখা হেc, িবjানীেদর কােছ আiনsাiন হেc eক আ যর্ পরুষু। 
eগেুলা হেc কেমর্র বয্াপার। আর যােদর সারা জীবন ধের খবু নাম-যশ, তােদর মেধয্ সব সময় িকছু পূণয্ কমর্ থাকেবi, eনারা খবু িবনয়ী 
হন, আiনsাiনo ভীষণ িবনয়ী পুরষু িছেলন। আর যার sl সমেয়র জনয্ নাম-যশ পান তােদর মেধয্ ei িজিনষ গিুল থােক না। যােদর 
সারাটা জীবন সফলতা আর নাম-যেশ পূণর্ তােদর মেধয্ pথম েথেকi িবনয় ভাব থাকেব, তার মােন িতিন তঁার পূবর্ জীবন েথেকi ei 
িবনয়ীর ভাবটােক বেয় িনেয় eেসেছন। আর eটােত pমাণ কের েয তার সফলতা পূবর্ পূবর্ জেno িছল। যারা সব সময় েদখেবন িবরk আর 
েkােধর ভাব িনেয় আেছ জানেবন তারা eখনo জীবেনর েকান েkেti সফলতার মখু দশর্ন কেরিন aথবা েস eখনo েকান রকম েকান পূণয্ 
কমর্ কেরিন। দেুটাi হেত পাের হয় তার মেধয্ aেনক কমর্i সpু রেয়েছ নয়েতা িকছুi কমর্ েনi। িকn যার পূণয্ কমর্ সpু আেছ, তার যিদ 
eকবার সাফলয্ আেস েস তখন আেs আেs আেরা সাফলয্ েপেত থাকেব। তার মােন তার aেনক পূণয্ কমর্ করা আেছ। তাi বলা হয় সখু, 
আনn েকাথা েথেক আেস? সব সময় পূণয্ কমর্ েথেক আেস।  eকমাt যখন পূণয্ কমর্ করা থােক তখনi তার ফল হেব সখু। আমরা সখু বলেত 
িক বিুঝ – নাম-যশ, টাকা-পয়সা, gয্ামার iতয্ািদ, আর eiগেুলা সবর্দা আমােদর aতীেতর পূণয্ কেমর্র uপরi িনভর্ র করেব। হাoড়া 
েsশেনর eকটা kিল আট ঘnা ধের কাজ কের, িক aমানিুষক শারীিরক পির ম কের কত টাকা আর আয় কের। aথচ aিফেস বাবরুা কত 
কম কািয়ক পির ম কের কত েবশী aথর্ েরাজগার করেছ। eগেুলা সবi িনভর্ র কের আেছ পূণয্ কেমর্।  
 
 eiটাi হেc ভারেতর ঐিতহয্। আিম িনধর্ন হi, আিম দঃুখ-কে র মেধয্ পেড় রেয়িছ, আিম যা কাজ করিছ সবi বয্থর্ হেয় যােc, 
তাহেল eর জনয্ েক দায়ী? aপর েকui দায়ী নন, আিম িনেজi eর সব িকছুর জনয্ দায়ী। কাuেকi eর জনয্ েকান ভােবi দায়ী করা যােব 
না।  তুিম আেগর আেগর জেn eমন eমন কমর্ কেরছ যার জনয্ তুিম আজ ei aবsার মেধয্ eেস পেড়ছ। আর তুিম যিদ আজ েথেক eখন 
েথেকi ei কমর্েক িঠক করেত থাক তাহেল আগামী িদন েথেক েতামার ei aবsার পিরবতর্ন হেত শরু ুকরেব। দঃুখ-ক , আপেদ-িবপেদ সব 
বয্াপােরi ভগবােনর কঁােধ েদাষ চািপেয় বিল ভগবানা আমার সহায় নন, ভগবান যিদ আমােক সিতয্i েমের থােকন, তাহেল আর েসখান েথেক 
েবিরেয় আসেত পারব না। েসiজনয্ িহn ু ধমর্ আর ei েযাগদশর্ন েক বলা হয় Optimistic Religion. িহn ু ধমর্েক েয aেনেক 
Pessimist  Religion  বেল, eটা ভুল কেরi বলা হয়। িহn ুধমর্ হেc highly Optimist Religion. যিদ আিম eখন েকান 
সমসয্ার মেধয্ পিড়, ei সমসয্াটা আিমi ৈতরী কেরিছ। আিমi যখন ৈতরী কেরিছ, তখন আিমi আবার পারব eটার সমাধান করেত, 
রাজেযাগ eiটাi বলেছ। 
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 আমােদর েয িবশাল jােনর ভা ার সমs শােst ছিড়েয় রেয়েছ, সবটাi ধয্ােনর গভীর েথেক uেঠ eেসেছ। ধয্ােনর গভীের েগেলi 
pকৃত সতয্েক জানা যায়। পা ােতয্র দাশর্িনকরা আজেক িচnা কের েয নতুন তtt আিব ার করল, আগামীকালi আেরকজন তািttক তার মন 
বিুd dারা িচnা কের আেগর তttটােক িমথয্া বেল pমািণত কের িদল। ভারতীয় সমােজ e ধরেণর িচnা ভাবনার েকান মূলয্i েনi। কারণ িচnা 
ভাবনা করেছ মন আর বিুd, িকn আমােদর কােছ মন বিুd হেc eকিট জড় বs মাt তাi ৈচতেনয্র কােছ জড় িকছুi নয়। মন জড় 
হoয়ােত েস েবিশ দরূ েযেত পাের না, মেনর kমতা সীমাবd। ভারেত কখনi েকu বলেব না েয িচnা ভাবনা করাi হেc jানাজর্ েনর eকমাt 
uপায়। ভারেতর মিুন ঋিষরা জানেতন বi পড়া, কথা বলা, িচnা ভাবনা eগেুলা jান লােভ েবিশ সহয়াক নয়; pকৃত jান আেস েকবল মাt 
ধয্ােনর গভীর েথেক।   
 
  eকটা বাcা েছেল েকান িদন বড় হেত পারেছ না। sেলু  পড়েছ। সেkিটস েথেক শরু ুকের তাবড় তাবড় দাশর্িনকরা eেক eেক eেস 
তােক পিড়েয় িদেয় যােcন। eখন pথম িশkক eেস পিড়েয় েগেলন। পেরর িশkক eেস pথেমi তােক িজেjস করেব, তুিম িক িক জান। 
েছেলিট pথম িশkক েথেক যা যা িশেখিছল সব বলল। িতিন শেুন বলেলন – o সব ফালতু িজিনষ, তুিম িকছুi েশেখািন। তখন িতিন তােক 
আবার নতুন কের িশিখেয় েগেলন। েবচারা েছেলিট সব মখুs কের িনল। eর পর তৃতীয় িশkক eেলন। িতিনo আেগর মত বলেলন তুিম যা 
জান সব ফালতু। eiভােব eক eক কের িশkক আসেছন, আর তার আেগর িশkক যা িকছু িশkা িদেয়িছেলন তার সবটাi ফালতু বেল 
uিড়েয় িদেয় যােcন। eখন েবচারা ছাtিট েকানটােক pকৃত সতয্ বেল জানেব! গত প াশ বছর ধের সবর্ েkেt, েভৗিতক িবদয্া েথেক শরু ু
কের দশর্ন, পা ােতয্ ei িজিনষটাi হেc, eকজন eেস eকটা িথেয়াির িনেয় আসেছন, তার িকছু িদন বােদ েসটােকi তুেলাধেুনা কের িমথয্া 
pমাণ কের আেরকটা িথেয়াির চেল eল, আর pেতয্েকi েনােবল pাiজ েপেয় যােc। বােয়ালিজেত eকজনেক েনােবল pাiজ েদoয়া হল, তার 
সাত বছর পের আরকজনেক বােয়ালিজেত েনােবল pাiজ েদoয়া হল িযিন আেগর িথেয়ারীটােক ভুল pমাণ কের িদেলন, েযটার জনয্ সাত 
বছর আেগ আরেক জনেক েনােবল pাiজ েদoয়া হেয়িছল। আজেক েযটা oরা বলেছ, দিুদন পেরi আেরক জন eেস েসটােক ভুল pমাণ কের 
িদেc।  
 
 িকn েযােগ ei ধরেণর েকান সমসয্াi হয় না। েযাগ বলেছ – তুিম ধয্ান কর, ধয্ােনর মেধয্i তুিম pকৃত jান েপেয় যােব, তুিম যা 
জানার সব ধয্ােনর মেধয্i েপেয় যােব। আমরা eখােন কমর্াশয়েক িনেয় আেলাচনা করিছ। কমর্াশয় িক কের? কমর্াশয় সখু-দঃুেখর ফল pসব 
কের। সখু আর দঃুখ হেc পূণয্ আর aপূণয্ কেমর্র ফল। েসiজনয্ শাst েযটােক বেল িদেc eটা পূণয্ কমর্ আর eটা aপূণয্ কমর্, েসiটাi 
আমােদর করেত হয়। েযাগীরা পাপ শb কখন বয্বহার কেরন না, eনারা পূণয্ আর aপূণয্ ei দিুট িজিনষেক মানেবন। যিদ েকu িনরেপk 
কমর্ কের, ধরনু eকজন সকাল েবলা ঘমু েথেক uেঠ িঠক করল আজেক সারািদন ধের খবেরর কাগজেক কঁািচ িদেয় কাটেত থাকব। সারািদন 
ধের কাগজটােক হাজার হাজার টুকেরা করেত থাকল। eখন eটা পূণয্ কমর্ না aপূণয্ কমর্? eটা হেc eকটা aপূণয্ কমর্ মাt, e ধরেণর কাজ 
তােক েকান বয্াপাের িকছুi সাহাযয্ করেছ না। পাপ কমর্ েযটা করা হয় েসটােকo বলেছ aপূণয্ কমর্। সখু দায়ক, আনn দায়ক যা িকছু আেস, 
eটা আেস শধু ুমাt পূণয্ কেমর্র dারাi। েকu যিদ েরাজ ei ভােব খবেরর কাগজ কাটেত থােক তাহেল িকছু িদন পের তার মাথাটাi খারাপ 
হেয় যােব।  
 
 eখােন সখু আর দঃুেখর কথা বলা হল। তারপেরi বলেছন – পিরণামতাপ-সংsারদঃুৈখগুর্ণবিৃtিবেরাধাc দঃুখেমব সবর্ং 
িবেবিকনঃ। যারা িঠক িঠক িবেবকী তারা িকn সখুটােকo দঃুখ রেূপ েদেখন।   ভগবান বdু বলেছন – সবর্ং দঃুখm । aেনেক ভগবান বেুdর 
ei সবর্ং দঃুখm  eর সমােলাচনা কের বেলন – বdু চািরিদেক খািল দঃুখi েদেখ েগেছন। যারা বেুdর িবরেুd ei কথা বেল তারা রাজেযােগর 
ei জায়গাটােক েছেড় েগেছ। শধু ুভগবান বdুi নন, েকবল েযাগদশর্েনi নয়, মানব জীবেনর ধমর্ শরুiু হেc দঃুখ িদেয়। যিদ মেন হয় সব িকছু 
ভােলা আেছ, আর সব িকছু ভােলাi চলেছ মেন কের তেব ধমর্ তার জনয্ নয়। sামীজী পির ার বেল িদেcন Religion begins with 
tremendous dissatisfaction with present state of affairs. েসiজনয্ িযিন িবেবকী পরুষু িতিন সবটাi দঃুখ েদেখন, 
সখুটােকo দঃুখ েদেখন, দঃুখটােকo দঃুখ েদেখন। জn িনলাম দঃুখ, বড় হিc দ;ুখ, িবেয় হেc, সnান হেc সব দঃুখ। গীতােত ভগবান 
কৃ o ei eকi কথা বলেছন – জn-মতুৃয্-জরা-বয্ািধ দঃুখান ু েদাষদশর্নm । িকn তাi বেল িক সখু েনi?  সখু িন য়i আেছ, িকn েসi 

সখুi জn িদেc ভিবষয্েতর দঃুখেক। তাহেল দঃুখটা িক? দঃুখ হেc িচtবিৃt িনেরােধর সব েথেক বড় বাধা। তাi আজেকর েয সখু, আনnেক 
আিম েভাগ করিছ, আগামীকাল েসটাi দঃুেখ পিরণত হেব, আর তা েযােগর সব েথেক বড় বাধা হেয় দঁাড়ােব। তাi বলা হেc ei দেুটােকi 
তুিম পিরতয্াগ কর। সখু-দঃুখ, ভােলা-মn, পূণয্-aপূণয্ েথেক েবিরেয় eেসা। uপিনষেদ, মহাভারেত, রামায়েণo ei কথাi বাের বাের বলা 
হেয়েছ ভােলা-মেnর পাের চেল যাo। মিুk মােন ভােলা িকছু হেয় যাoয়া নয়, মিুk হেc সব িকছুর ভােলা-মেnর পাের চেল যাoয়া। সখু 
পাoয়াটা মানব জীবেনর uেdশয্ নয়, সখু-দঃুেখর পাের যাoয়াটাi হেc জীবেনর uেdশয্। সখু-দঃুেখর জn হেc পূণয্-aপূণয্ েথেক, পূনয্-
aপূেণয্র জn হেc কমর্াশয় েথেক, আর কমর্াশেয়র মা হেc aিবদয্া, aিsতা, রাগ, েdষ o aিভিনেবশ। সবার মেূল aিবদয্া।  
 
 সাধক সাধনা করেত করেত েদেখ, তাiেতা, ei জগেত সখু বেল িকছু েনi। তখন ei জগেতর যত রকেমর গভীর ভােলাবাসা – 
বাব-মার ভােলাবাসা, সnােনর ভােলাবাসা, েpিমক-েpিমকার ভােলাবাস, বnু বাnবেদর ভােলাবাসা, সব েযন জ াল মেন হয়। ei েবাধ যখন 
আেস তখন িঠক িঠক ৈবরাগয্ eেস েগল। তাহেল িঠক িঠক ৈবরাগয্ আমার মেধয্ eেসেছ িক কের বঝুব? যখন আিম মেমর্ মেমর্ বেুঝ েনব েয 
ei জগেত শধু ুদঃুখi আেছ, আর যত রকেমর ei তথাকিথত ভােলাবাসা আেছ সব aিনতয্, ei রকম aবsা যখন কাররু হয় তখন বঝুেত 
হেব তার মেধয্ সিতয্কােরর ৈবরাগয্ eেসেছ।  
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িকn যখন েদখব ei জগেত eমন েকu েনi যােক আিম ভােলাবাসেত পারিছ, জগেত eমন েকu েনi েয আমােক ভােলাবাসেত 
পাের তখন আমরা পাগল হেয় যাব। ei জগেত েকui ভােলাবাসা ছাড়া বাঁচেত পােরনা, ভােলাবাসা না েপেল আর কাuেক ভােলাবাসেত না 
পারেল আমােদর sান হেব পাগলা গারেদ। তাহেল েকন বলা হেc েয সব ভােলাবাসােক জ াল মেন করেত? ভােলাবাসা ছাড়া বাঁচেত পাের 
eকমাt ৈবরাগয্বান েযাগী আর ৈবরাগয্বান সnয্াসী। ৈবরাগয্ eকমাt তখনi আসেব ভােলাবাসার সব u�স গিুলেক যখন িছnিভn কের দ ু
হাত uপের তুেল মন pাণ িদেয় বলেত পারেব ভগবান তুিম ছাড়া আমার আর েকu েনi। েকu যিদ সnয্াসী বা েযাগী না হন, আর যিদ 
কাuেক েস ভােলাবাসেত না পাের আর যিদ ভগবানেকo না ধের রাখেত পােরন তাহেল তার জীবনটা হেয় uঠেব দিুবর্ষহ, টুকেরা টুকেরা হেয় 
যােব, রাsায় রাsায় পাগেলর মত ঘেুর েবড়ােব। েসiজনয্ জীবনটােক ধের রাখার জনয্ aেনেক kkর, েবড়াল, পািখ পেুষ রােখ, oেদর 
aবলmন কের ভােলাবাসাটােক িমিটেয় েনয়। তাi বলা হয় সnয্াসী আর গহৃেsর পথ পেুরা আলাদা। A thing that will make 
you mad that may be thing makes a saint a saint.  
 
 eত িকছু বলার পের বলেছন – েহয়ং দঃুখমনাগতm  । দয্ােখা বাপ ু েযটা হেয় েগেছ আর েযটা হেc eটােক আর িকছু করেত 
পারেব না। িকn েয দঃুখটা আসেছ oiটােক আটকাo। আগামী িদেন েযটা হেব েসটােক আটকােনাটা আমার হােত আেছ। েকানটা? দঃুখm  
aনাগতm । েযটা eখন আেসিন, েযটা আগামী কাল েথেক কাজ করেত শরু ুকরেব ঐটােক আটকাo। েযাগী বলেছন েতামার কপােল েয দঃুখটা 
আেছ েসটােক তুিম আটকােত পারেব না, িকn েসটার তীbতােক eকটু কম কের িদেত পার। মা েযটা বলেছন – েযখােন ফাল লাগার কথা 
িছল েসখােন eকটা কঁাটা ফুটেব। িকছু না িকছু ফুটেবi, কমর্ েতামর িকছু েভাগ কিমেয় েদেব। মােন eiটাo কাজ করেব ঐটাo কাজ করেব। 
বািতল েকানটাi হয়না, সংsারেক কখন খ ন করা যায় না। েকননা যিদ ei ভােব খ ন করা েযত তাহেল কমর্াশয় বেল িকছু থাকতi না। 
যখন ঠাkেরর জপধয্ান করেছ, ঈ ের যখন িনেজেক সমপর্ণ কের েদয় তখন eটাo আসেব oটাo আসেব, e eক রকম ধাkা মারেব, o 
আেরক রকম ধাkা মারেব, িকn পেুরাটা খ ন কখনi হয় না। কারণ হেc ei কমর্াশয়, সবটাi যিদ খ ন হেয় েযত তাহেল কমর্াশয় বেল 
িকছু থাকত না। তাi বলেছন ei জেn তুিম বাপু বাঁচেব না, িকn পেরর পেরর জn েযগেুলা আসেছ েসগেুলা আটকােনা যায়। িক কের 
আটকােনা যায়? ei িনেয়i পেুরা রাজেযাগ।  
 
 সব েথেক বড় কথা হল d া আর দেৃশয্র সংেযাগ। পেরর সেূt বলেছ – d ৃ  দশৃয্েয়াঃ সংেযােগা েহয়েহতুঃ। ei সামানয্ 
কারেণi যত রকেমর সমসয্া। পরুষু হেc d া, আর pকৃিত হেc দশৃয্। পরুষু িনেজেক pকৃিতর সােথ eক মেন করেছ। eখােন pকৃিতর েকান 
বয্াপারi েনi, েস িনেজর মত আনেn আেছ। pকৃিতর ei বয্াপাের েকান মাথা বয্াথাi েনi। িকn েকন পরুষু pকৃিতর কােছ যায় আর েকন েস 
pকৃিতর সােথ িনেজেক eক কের েফেল আমরা েকui জািননা। িকn পরুষু িনেজেক pকৃিতর সােথ eক কের িনেজর sরপূেক ভুেল যােc। আর 
তােতi যত রকেমর সমসয্া শরু ুহেয় েগল। িকn তুিম মানছ েয েতামার দঃুখ আেছ? হঁয্া আিম মানিছ। তুিম িক মানছ েয ei সখু আর দঃুখ 
eকi গােছর ফল? হঁয্া মানিছ। eটা েথেক বাঁচেত চাo? হঁয্া চাi। তাহেল িঠক আেছ, িকn eটা েকাথা েথেক eেসেছ, কীভােব eেসেছ eসব 
বয্াপাের তুিম মাথা ঘািমo না। েকন তুিম মাথা ঘামােব না e বয্াপাের? েকননা েতামার uেdশয্ হেc eটা েথেক িকভােব েবেরােনা যায়।  
 
 ei দশৃয্ আর d ার মেধয্ িক িক হয়, আর িকভােব সব হয়? বলেছ pকৃিত হেc িতন ধরেণর –  pকাশ, িkয়া আর িsিত, ei 
িতনিটেকi বলা হয় সtt, রেজা আর তম। সtt, রেজা আর তেমা আিদেত সাময্ aবsােত থােক। িকn েকান eক aজানা কারেণ ei সাময্ 
aবsার মেধয্ আেলাড়ন হয়। আর তারপর েসখান েথেকi সিৃ র শরু ুহয়। pথেম আেস মহ�, তারপর েসখান েথেক aহ ার, aহ ার েথেক প  
তnাtা iতয্ািদ। তখন িক হয়, পরুষু ei েখলাটা েদখেত থােক আর মgু হেয় যায়। eকটা খবু ভােলা কািহনীর িসেনমা যখন আমরা েদখেত 
থািক যিদ aেনকkণ ধের চেল তখন িসেনমার ঐ চিরtগেুলার সােথ আমরা eকাt হেয় যাi আর আমরা সিতয্ সিতয্i িনজেদর হািরেয় েফিল, 
বঝুেতi পািরনা আমরা েকাথায় আিছ। পরুেুষরo িঠক ei aবsাটাi হয়।  
 
 pকৃিত েকন ei নাটক করেত থােক? বলেছন eর দেুটা কারণ। pকৃিত ei সব করেছ েভাগ আর aপবেগর্র জনয্। 
pকাশিkয়ািsিতশীলং ভূেতিndয়াtকং েভাগাপবগর্াথর্ং দশৃয্m । pকৃিত িকেসর জনয্? বলেছ েভাগ আর aপবেগর্র জনয্। েভাগ হেc 
সব িকছু েয আমরা েভাগ করিছ, সখু-দঃুখ েভাগ করিছ েসiটােক বলেছ, আর aপবগর্ হেc মিুk। তেnto ei aপবেগর্র কথা বলেছ। eটােকi 
েবেদ বলেছ pবিৃt আর িনবিৃt। pবিৃt জাগিতক কতর্ েবয্র িদেক িনেয় যায় আর িনবিৃt জাগিতক কতর্বয্ েথেক িনবtৃ কের মিুkর িদেক িনেয় 
যায়। েভাগ আর aপবগর্o িঠক তাi, েভাগ আপনােক জগেতর িদেক নািমেয় আেন আর aপবগর্ মিুkর িদেক িনেয় যায়।  
 
 pকৃিত পুরেুষর সামেন কের িক, েযােগ ei uপমাটা খুব বয্বহার করা হয়, বলেছ kশল নতর্কী, নাচ েদখােত শরু ুকের। eমন নাচ 
েদখােc েয পুরষু েসi নাচ েদেখ মgু হেয় যায়। eখন পরুষু যিদ বেল আমার আর নাচ েদখার iেc েনi – েতামার নােচ আমার েকান আgহ 
েনi, তখন pকৃিত aনয্ জায়গায় চেল যােব নাচ েদখােত। pকৃিত যতkণ নাচ েদখােc ততkণ েস পরুষুেক আমntণ জানােc েভােগর জনয্। 
যখন েস নাচ বn কের িদেc তখন aপবগর্। মা pকৃিত পরুেুষর হাত ধের বেল ei দয্ােখা আমার ei রূপ, ei দয্ােখা আমার ei েখলা, 
eiভােব েস েখলা েদিখেয় েদিখেয় পরুষুেক েভােগর মেধয্ িনেয় আেস, তারপর পরুষু যখন আর নাচ েদখেত চায়না, তখন pকৃিত আেs আেs 
পরুষুেক মিুkর িদেক িনেয় যায়। পরুষুেক েযন হাত ধের মা pকৃিত আবার মিুkর িদেক eিগেয় েদয়, ei মা কথাটা েযােগo বয্বহার করা 
হেয়েছ। তেnto আমরা ei তtt o ভাষা েদখেত পাi – তেnt বলেছ মা আদয্াশিk েভাগ o aপবগর্ দiুi েদন। দেৃশয্র িক কাজ? pথেম পরুষুেক 
ফঁােদ েফেল তারপের িতিনi আবার হাত ধের aপবেগর্র িদেক িনেয় যান। যিদ p  কেরন মা pকৃিত েকন কেরন? ei pে র েকান utর েনi। 
বলেব তঁার iেc। eখােন েবদাn eক ভােব বয্াখয্া করেব, েযাগ আেরক ভােব বলেব, িবিভn দশর্ন িবিভn ভােব বয্াখয্া করেব।  
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 পরুেুষর sভাব হেc সিcদানnm  – স�, িচ� o আনn। aিst, jান o েpম। পরুেুষর sভাবi ei িতনেট, eটাi তঁার sরপূ। 
পরুষু কখনi aিstহীন হয় না, পরুেুষর কখনi jােনর ঘাটিত হয় না, পুরেুষর কখনi েpেম কমিত হয় না। jান, েpম, aিst, আনn 
পরুেুষর eগেুলা িনজs sরপূ, তার মােন, pকৃিতর ei গণু গেুলা েনi। িকn িক হয়, sিটেকর সামেন যিদ লাল জবা ফুল রাখা হয় sিটকটােক 
লাল েদখােব, যিদ হলদু জবা থােক sিটকেক হলদু েদখােব। পুরষু েযমিন pকৃিতর কােছ চেল আেস জড় pকৃিত আেলািকত হেয় oেঠ। পুরেুষর 
যা যা গণু আেছ pকৃিত েসগিুল িনেজর মেধয্ িনেয় েনয়। pকৃিত যত পুরেুষর সংsেশর্ আেস ততi pকৃিতর মেধয্ পরুেুষর ei গণু গিুল 
pিতিবিmত হেত থােক। পূণর্ সttগেুণর জনয্ রামকৃে র মেধয্ েpম o jােনর pকাশ aেনক েবশী িছল। সtt গেুণর মাtা যত েবিশ হেব েpম o 
jােনর pকােশর মাtাo তত পির ার হেব। আর যত তেমা গেুণর pভাব বাড়েত থাকেব তত েpম o jােনর pকাশ কম হেত থােক। যার 
মেধয্ aপেরর pিত ভােলাবাসা েনi, যার মেধয্ আtjােনর aভাব, বঝুেত হেব তার মেধয্ তেমা গেুণর pাদভুর্ াবটা aেনক েবিশ। eকজন 
িবjানীর মেধয্ জগেতর সমs jান থাকেত পাের িকn তার মেধয্ আtjান নাo থাকেত পাের, িবjানী িনেজেক আর িনেজর সnান o stীেক 
খবু ভােলাবাসেত পাের িকn aপেরর pিত তার ভােলাবাসা নাo থাকেত পাের। সtt গেুণর যখন বিৃd েপেত থােক তখন ei দেুটা িজিনষ – 
aপেরর pিত ভােলাবাসা আর আtjান বাড়েত থােক। আিম েক, েকাথা েথেক আিম eেসিছ, eখােন আিম েকন eেসিছ, ei ধরেণর p  তখন 
মেনর মেধয্ আেস। 
 
 sিটেকর মেধয্ আেলা পেড়েছ, sিটক মেন করেছ eটা আমারi আেলা। আিম ভাবিছ আমার শরীরটা eখন সিkয়, ei 
শরীরটােক আিমi সিkয় করিছ, আিম মেন করিছ আমার মন বিুd হেc ৈচতনয্ সmn। ei শরীের পরুষু ৈচতনয্ আেছ বেলi শরীর সিkয়। 
eখন ei েয সাধনা করা হেc, eটা করা হেc ei ধরেণর ajানতা েথেক েবিরেয় আসার জনয্। সাধনা যখন করেত থােক তখন পুরেুষর 
ajানটা সরেত থােক আর jােনর আেলাটা বাড়েত থােক। যখন আtjান েযমন েযমন uেnাচন হেত থােক তত েস িনেজেক িবsার করেত 
থােক, pকৃিত েযমন থাকার েতমনi রiল। তারপর eকটা সময় আসেব যখন িনেজেক সবর্বয্াপী েদখেব আর তখন pকৃিত হেয় যােব eকটা 
েযন েছা  জেলর বা কণার মত। মিুk মােন িক? মিুk হেc িনেজেক িবsার করা, eত িবশাল তার aিst হেয় যায় েয ei pকৃিত তার 
কােছ eকটা aিত নগণয্ হেয় যায়। pকৃিত eেতা েছাট হেয় যায় েয নেখর ডগায় eকটা িপপেড়ঁ  বসেল েযমন ভােব আঙুল িদেয় েটাকা িদেয় 
েফেল েদন, েসi রকম ভােব pকৃিতেকo পিরতয্াগ কের েদন। িকn pকৃিত pকৃিতর মতi থাকেব।     
 
 eখন েয সtূিট আমরা আেলাচনা করেত যািc তােত pকৃিতর চারেট aবাsার কথা বলা হেc। বলেছন – 
িবেশষািবেশষিল মাtািল ািন গণুপবর্ািণ। চারেট িক িক রপূ? বলা হেc – িবেশষ, aিবেশষ, িল মাt o aিল ।  
 
 িবেশষ হেc ei েয জগ� আমরা েদখিছ, ei দশৃয্মান জগ�, মানষু েদখিছ, গাছপালা েদখিছ, ei যা িকছু েদখিছ eটােকi বলা হেc 
িবেশষ। aিবেশষ হেc, ei িবেশেষর েপছেন েয শিkটা কাজ করেছ, aথর্া� েয সkূ তnাtা িদেয় ei sলূ  জগ� ৈতরী হেয়েছ eটােকi বলা 
হেc aিবেশষ। আর তnাtা হেc িল , িল  বলেত eখােন মহ�েক েবাঝােc। aিল  হেc pকৃিত।  
 
 মহ�েক িল  আর pকৃিতেক aিল  েকন বলেছ? eখােন eকিট শb বয্বহার করা হেয়েছ িল , িল  মােন হেc িচh। eকটা 
িজিনষেক iি ত করার েkেt ei িল েক বয্বহার করা হয়। ী ানরা িল েক পুরষু নারীেক পাথর্কয্ করেতi শধু ুবয্বহার কের, eটা সmণর্ূ  
ভুল। আমােদর সমs শােst িল েক সব সময় েযাগয্তা সচূক িচh রেূপi uেlখ করা হেয়েছ। িব ু  আর িশবেক েকান িজিনষটা আলাদা করেছ? 
ei p  করেল বলা হেব, িল i আলাদা করেছ। eখােন মহ� েক বলা হেc িল । মহ� েক িল  বলা হেc কারণ pকৃিতেক জানা যায় না, আর 
pকৃিতর pথম েযটা পিরণাম হয় েসটা হেc মহ�। তার েপছেন রেয়েছ aিল । aিল  হেc মহ�eর মা, িকn মােক জানা যায় না, মােন তঁােক 
িনিদর্  কের বলা যায় ন। pকৃিত হেc সব িকছুর eকমাt u�স, িকn তঁার েকান রূপ েনi। ei িজিনষ গিুলেক সাধারণ েলােকরা বঝুেত 
পােরনা, তাi পরবিতর্  কােল েযসব দাশর্িনকরা eেলন তারা pকৃিতেক বািনেয় িদেলন সীতা মাঈয়া, কালী মাঈয়া, দগুর্া মাঈয়া। িকn সাংখয্ 
দশর্েন, েযটা আমরা eখন আেলাচনা করিছ, pকৃিতর েকান রপূ েনi, বলা হয় aিল । কাযর্েkেt েবাঝার সিুবধার জনয্ বলা হয় bh o pকৃিত 
বা পরুষু আর pকৃিত বা আtা আর pকৃিত eক। িকn eকটা েমৗিলক পাথর্কয্ আেছ েসটা হেc ৈচতনয্েক িনেয়। পুরষু বা আtা হেc ৈচতনয্ 
আর pকৃিত হেc জড়। আমােদর কাযর্েkেt সমসয্টা িক হয়, পরুষু যখন pকৃিতর কােছ চেল আেস তখন pকৃিত পরুেুষর ৈচতেনয্র আেলােক 
িনেয় েনয়, pকৃিতর িনজs েকান আেলা েনi, তার েয আেলা েসটা পরুেুষর কাছ েথেক ধার করা আেলা। েযমন চঁাদ, চঁােদর িনজs েকান আেলা 
েনi সেূযর্র আেলােত েস আেলািকত হেয় আেছ। গয্ািলিলoর আেগ েলােক জানত চঁাদ িনেজi eকিট আেলািকত নkt, িকn আজ েকu িব াস 
করেব না ei কথা। pকৃিতরo েকান িনজs আেলা েনi, পুরেুষর আেলােক েস আেলািকত হয়। তাi মেন হয় েযন eর বিুd আেছ, িকn pকৃিতর 
বিুd েনi। pকৃিতর েকান আকার েনi, শধু ুeর িতনেট গণু আেছ – সtt, রজঃ আর তমঃ। আর ei গণু গেুলা েকান বs কণা নয় েয eটােক 
িনিদর্  কের ধরেত পারেব। pকৃিতর pথম aিভবয্ািk হেc মহ� e। তাi মহ� েক বলা হয় িল  আর pকৃিতেক বলা হেc aিল । মহ� হেc 
িব bhা  জেুড় েয বিুd তার সমি  হেc মহ�। আিম, আপিন সবাi হিc েসi মহ� eর েছাট েছাট aংশ। সমs মানেুষর যত বিুd আেছ সব 
বিুdেক eকt কের আর েয বিুdর eখনo বয্k হয়িন েসi বিুdেকo eকt কের েয সমি  বিুd তােক বলা হয় মহ�। েয sলূ  uপাদান গিুলেক 
আমরা েদখেত পািc eটা হেc িবেশষ আর েয বs গিুলেক আমরা েদখেত পািcনা, aথর্া� eগেুলা হেc তnাtা, ei তnাtােক আমরা েদখেত 
পািcনা, eটােক বলা হেc aিবেশষ। যখন সাধক ধয্ান করেত শরু ুকের eবং ধয্ান কের যখন গভীের যায় তখন েস সিতয্i ei তnাtা 
গিুলেক েদখেত পায়। তেব ei তnাtা গিুলেক েয েদখা হেc েসটা ei sলূ  েচাখ িদেয় েদেখ না। সাধেকর ei েচােখর েপছেন েয power of 
perception রেয়েছ েসটা আেরা সূk হেয় যায়।  
 
 িহnেুদর eকটা খুব সাধারণ ধারণা আেছ েয pেতয্ক মানেুষর sলূ  শরীর েযটা রেয়েছ েসটা eকটা আেলােত ঢাকা থােক। ী ান 
সাধকেদর মেধয্o ei ধরেণর eকটা ভাবনা কাজ কের, তারা যখন েকান ছিব বা মিুতর্  ৈতরী কের তখন ছিবর েপছেন eকটা আেলার আভা 
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িদেয় েদয়, eiটােক বেল Halo। বলা হয় যারা মহাপরুষু তােদর ei হয্ােলা eত pবল থােক েয েসটা আর তnাtা aবsায় থােক না, oটা sলূ  
aবsায় চেল আেস eবং পির ার েদখেত পাoয়া যায়। আেমিরকােত eকজন মিহলা ভk oখানকার আ েমর বড় মহারােজর kাশ শনুেত 
েযেতন। িতিন তঁার aিভjতার কথা বলেত িগেয় বলেছন – বkৃতা িদেত িদেত মহারাজ েযন aনয্ জগেত চেল েযেতন। আিম পির ার েদখেত 
েপতাম ঐ সময় মহারােজর হাত গেুলা, পেুরা শরীরটা আেলার শরীর হেয় েযত, আেলার আকাের েযন eকটা মানষু দঁািড়েয় আেছ, তখন তঁার 
হাত পা গিুলেক মানেুষর বেল মেন হত না। েচাখ সরান েযত না। kাশ যখন েশেষর িদেক আসেত থাকত তখন তঁার শরীরটা আবার আেs 
আেs sাভািবক আকাের চেল আসত।  
 
 আসেল eগিুল হেc তnাtার বয্াপার। িযিন যত সািttক হন তঁার তnাtার আেলা তত ujjল আর নমনীয় হেব। যারা রাজিসক 
তােদর oটা eকটু লালেচ লালেচ আেলা হেব। আর যারা তামিসক তােদর কােলা তnাtা হেব। ei িজিনষটা সমs pাণীর মেধয্i আেছ িকn 
আমরা েদখেত পাiনা। pেতয্ক মানেুষর আসল বয্ািkt ৈতরী হেc ei তnাtার dারা, তnাtা েয ধরেণর হেব তার বয্ািkt, sভাব েসi 
ধরেণরi হেব। বড় বড় সাধরুা যারা আেছন সবার সে  েমেশন না। কথা বলার আেগi িতিন বেুঝ েনেবন েলাকিট িক ধরেণর তnাtা dারা 
আcািদত হেয় আেছ। েসiজনয্ সাধকেদরo বলা হয় সবার সােথ েমলােমশা করেত েনi। েদখেত সnুর, ভােলা কথা বলেত পােরন, বিুd ভােলা 
– e সেবর েকান দাম েনi, মলূয্বান হেc তnাtাটা িক রকম। যখন তnাtায় তnাtায় পরsর েমলােমশা হয় তখন েযটা তামিসক তnাtা, 
েসটা aনয্ তnাtা gাস কের েফেল। েসiজনয্ খারাপ েলােকরা তারা aিত সহেজ ভােলা েলাকেদর খারাপ পেথ িনেয় েযেত পাের। যিদ কাররু 
েকান uপায় না থােক, তােক e ধরেণর েলােকেদর সে  েমলােমশা করেত হেবi, বা েস েয পিরবাের আেছ েসi পিরবােরi যিদ তামিসক 
তnাtার েলাক থােক, তখন eটােক কাটাবার জনয্ তােক aেনক েবশী খাটেত হয়। sামীজী বয্াখয্া করেত িগেয় বলেছন – েযমন ফুল গn 
ছড়ায় িকn আমরা েসটা েদখেত পাiনা, েকননা eটা হেc খবু সkূ কিণকা মাt, েয তnাtার কথা eখােন বলেছ eগেুলাo সkূ কণা মাt, 
েকননা pকৃিত েথেক েযটাi েবিরেয় আসেছ সবটাi হেc সkূ কিণকা। pকৃিত হেc িতনেট গেুণর সংিম ণ। েসখান েথেক মহ� েযi েবিরেয় 
eেলা েসটা হেc সব েথেক সkূ কিণকা। েসখান েথেক aহ ার, সkূতা আেরকটু কমল, েসখান েথেক যখন প  তnাtা eেলা তখন oi গেুলা 
আেরকটু ভারী হল। িকn ভারী হেল িক হেব, ei েচাখ িদেয়েতা েদখাi যােব না, eমনিক মাiেkােsাপ বা েটিলেsাপ িদেয়o েদখা যােব না। 
আমরা েতা iেলক নi েদখেত পািc না, তnাtা েতা আেরা aেনক দেূরর বয্াপার। ei তnাtা গেুলা যখন পরsর িমশেত শরু ুহয় তখন 
আেরা eকটু ভারী হয়, eখনo eেক েদখা যােব না। eগেুলা যখন আেরা িমশেত থােক আর ঐখান েথেক যখন sলূ  জগেতর রপূ েনেব, মািট, 
গাছপালা জীব জn ৈতরী হেব তখন আমরা েদখেত পােবা। যা িকছুi আমরা েদখেত পািc সবi হেc সkূভূত িদেয় ৈতরী, ei সkূভূত গিুল 
ৈতরী হয় আেরা সkূ ভূত িদেয়, েশেষ িগেয় দঁাড়ােc মেন, ei মনটাo খবু সূk কিণকা িদেয় ৈতরী। মন বলেত আমরা িক ভািব, eকটা েযন 
েকান বায়বীয় পদাথর্। িকn তা নয়, মনটাo খবু সkূ ভূত িদেয় ৈতরী হেয়েছ। eখন ei েয ফুেলর গnটােক আমরা েদখেত পাiনা, েকাথা 
েথেক ei গnটা আসেছ? ফুেলর গnটাo কতকগিুল খবু সkূ কিণকা। eiখােন তnাtা গেুলা িকছুটা েবাঝা যায়। েsা, পাuডার গিুলেক 
আমরা েদখেত পাi, কারণ eর particles গিুল darker and heavier। িকn ফুেলর েয গnটা েসটা েদখা যােc না, ফুেল পিৃথবী আর 
জল আেছ। িকn েসটাi যখন যােc তখন খবু সkূ হেয় গn ৈতরী কের আমােদর নােক আসেছ আর বলিছ ফুেলর িক সnুর গn।  
 
 িঠক েসi রকম আমােদর শরীরটা েয পদাথর্ কিণকা, যােক আমরা তnাtা বলিছ, েসi তnাtা িদেয় ৈতরী। ei তnাtা গেুলা 
আমােদর েযমন িঘের েরেখেছ েতমিন শরীরo ei তnাtা গিুল aনবরত বাiের েছেড়i যােc, আর শরীরi েয শধু ুছাড়েছ তা নয়, শরীর যা 
িকছু বয্বহার কের চেলেছ েযমন ei ঘিড়টা আেছ, eo তnাtা েছেড় যােc। eকi েকাmািনর ঘিড় যিদ aনয্ েকu বয্বহার কের থােক oর 
তnাtা তখন আলাদা হেব। ei ঘিড়টা আমার শরীর েথেক, আমার েয sভাব, সংsার আেছ েসখান েথেক িকছু তnাtা িনেয় িনেc, 
আেরকজেনর ঐ eকi েকাmািনর ঘিড় তার েয শরীর, sভাব, চিরেtর ৈবিশ য্ aনযুায়ী তnাtা িনেয় িনেc। আর ei ঘিড়র েয তnাtা 
েসটা আিম gহণ করিছ। েযমন ধরনু eখন যিদ কাররু হােত eকটা তরবাির িদেয় েদoয়া হয়, তখন তার iেc হেব তেরায়ালটােক িনেয় 
েঘারােত, মােন তরবািরর তnাtা তােক িঘের েফেলেছ। eকটা িপsল হােত িনেলi iেc হেব eকটা িকছুেক তাg  কের গিুল ছুিড়। েভতের িহংসা 
বিৃt েযটা সkূ হেয় রেয়েছ িপsেলর তnাtা েসi িহংসা বিৃtেক জািগেয় িদল। দজুেন eকi সে  বাজাের িগেয় eকi েদাকান েথেক eকi 
েকাmানীর ঘিড় eকi সমেয় িকনল। eখন দiু বছর বয্বহার করার পর যিদ েকান েযাগীেক েদoয়া হয় তখন িতিন পির ার বেল েদেবন – 
eiটা eকটা ভােলা েলােকর িজিনষ আর eiটােক েয বয্বহার কেরেছন িতিন eকজন মn েলাক। েযাগীরা eগেুলা পির ার েদখেত পান। 
েসiজনয্ ভkরা তােদর গরুরু েকান িজিনষ, সাধেুদর বয্বহার করা েকান িজিনষ েকানভােব সংgহ কের িনেয় িনজেদর কােছ েরেখ েদবার জনয্ 
আgহ কেরন। েকননা ঐ িজিনষ গিুলর সােথ ভােলা তnাtা জিড়েয় আেছ। মঠ েথেক খুব কড়া কের িনেষধ করা আেছ, েকান সnয্াসী েযন 
গহৃেsর েকান িজিনষ বয্বহার না কের, eক িমিনেটর জনয্o নয়। শধু ুতাi নয়, েকান গহৃেsর েয িজিনষটার pিত আসিk আেছ েসi 
িজিনষটাo সাধরুা বয্বহার করেব না। কারণ তnাtা মারাtক ভােব pভাব েফেল। আর খাoয়া-দাoয়ার বয্পাের েতা ভগবানi সnয্াসীেদর 
রkা কেরন। েয পােt রাnা হেc েসi পােt তnাtার ভাiরাস কmয্টােররু  ভাiরসােরর মত িগj িগj  করেছ।  
 
 sামীজী তnাtার ei বয্পারটােক আবার aনয্ িদেক িনেয় িগেয় বলেছন – েয েকান মিnের িগেয় আমােদরর ভােলা লােগ কারণ 
oখানকার তnাtা গেুলা ভােলা। ঠাkেরর মিুতর্  আেছ বেল িক oখানকার তnাtা গেুলা ভােলা হেয় েগল? আদেপi না। oখােন যারাi েগেছন 
তারা স� িচnন কেরেছন, ফেল িক হেয়েছ, মন, েয মনটা হেc জড় বs, মনটাo aেনক তnাtা িদেয় গিঠত, স� িচnন কের কের েয তnাtা 
oখােন ছাড়া হেয়েছ তার ফেল ঐখানকার তnাtা গিুল ভােলা হেয় েগেছ। ছয় সাত মাস েবলড়ু মেঠ ঠাkেরর মিnের সব সাধেুদর েঢাকা বn 
কের িদেয় তার বদেল যত ডাকাত, sাগলার, েচার, বদমাiসেদর oখােন িনেয় আসেত থাkন, কেয়ক িদন পের ei পিবt েবলড়ু মেঠর 
মিnরi eকটা কষাi খানার মত মেন হেব।  
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 আবার দিkেণ র মিnর যান, েসখােন েবলড়ু মেঠর মত dা ভিkর ভাব আেস না। েবলড়ু মেঠর েমiন েগট িদেয় েভতের ঢুকেলi 
সবারi aনয্ রকম মেনর ভাব হেয় যায়। iদািনং কােল দিkেণ র মিnের সব িকছুi হেc, আর যা হেc েসখােন, তা দিkেণ েরর ভােলা 
তnাtা গিুলেক খারাপ কের িদেc, েযমন েতমন তnাtা নয়, sয়ং ভগবান রামকৃ  সাধনা কের কের েয pচ  শভু শিkশালী তnাtা 
oখােন ৈতরী কের িগেয়িছেলন েসi শিkশালী তnাtা গিুলেকo ন  কের িদেয়েছ। eটা সিতয্i খবু ভয় র িজিনষ। েসiজনয্ যারা সাধক হন 
তােদরেক িনেষধ করা হয় eিদক েসিদক েযেত, িবেশষ কের যারা রাজেযােগর সাধনা কেরন তােদরেক কেঠার ভােব িনেষধ করা হয় িভড় 
ে েন বােস েবশী েঘারাঘিুর করেত, যার তার সে  েমলা েমশা করেত। কাররু সােথ apেয়াজনীয় কথাবাতর্ া বলা বারণ করা হয়। আেরা বােজ 
হয় যিদ েকান দু িরt বদ েলােকর কাছাকািছ দঁািড়েয়o থােক তােতo তার েয শভু ভােলা তnাtা গিুল ৈতরী হেয়েছ েসগিুলেক ন  কের েদেব। 
েস যিদ হাত ধের, পােয় হাত েদয় তােতo aপেরর তnাtা খারাপ হেয় যােব।  আর ei ধরেণর েলােকর েকান িজিনষ যিদ বদলা-বদিল কের 
তখন তার সবর্নাশ হেত আর েদরী হেব না। বাiের েহােটল েরsুেরেn েয সব েpেট খাoয়া েদoয়া হয় েসগিুলেত েয িক পিরমাণ aশভু তnাtা 
রেয়েছ ভাবাi যায় না। বাধয্ হেয় আমােদর েখেত হয়, িকছু করার থােক না। িকn যােদর শভু তnাtা খবু strong থােক তােদর বিম েপেয় 
যােব। aবশয্ আমােদর মত সাধারণ েলােকেদর eগেুলা েবশী িচnা করেল শিুচবাঈ eেস যােব, তাi eকটা সাম সয্ েরেখ চলেত হয়, তা নাহেল 
আমরা েকাথাo চলা েফরাi করেত পারেবা না। িকn েযটা বলা হল eটা ঘটনা, তnাtা ei ভােবi কাজ কের।  
 
 েয েকui সাধনা কের কের যখন গভীের যােব তখন ei িজিনষগিুলেক েস পির ার েদখেত পারেব। eর pতয্k pমাণ রেয়েছ 
ঠাkেরর জীবেনর aেনক ঘটনায়। েকান খারাপ েলাক জল িনেয় eেসেছ, ঠাkর না েজেন eকটু মেুখ িদেয়i oয়াk  থ ুকের েফেল িদেয়েছন। 
ঠাkর তােক েচেনi না, েস েক, িক কের, েকাথায় থােক। নেরndনাথ পরবিতর্  কােল ঐ েলাকিটর বয্াপাের aনসুnান িনেয় েদেখন েলাকিট সিতয্i 
খবু দু িরt িছল। আেরকবার নেরndনাথ ঠাkরেক eকবার পরীkা করার জনয্ তঁার িবছানার চাদেরর তলায় eকটা eক টাকার মdুা লিুকেয় 
েরেখিছল। ঠাkর eেস িবছানােত বসেত িগেয়i iেলকি ক শk  খাoয়ার মত লািফেয় uঠেলন। ধাতুর তnাtােক ঠাkর িকছুেতi িনেত 
পারেতন না। েযেহতু িতিন েকান ধাতু dবয্েক sশর্ করেত পারেতন না তাi িবছানােত বসেত িগেয়i ঐ ধাতুর তnাtা তঁােক িবদযু্েতর মত 
শk  েমেরেছ, িতিনo তার ফেল লািফেয় uঠেলন। eকিদন রাজা মহারাজ, তখন িতিন িছেলন রাখাল, কাuেক েকান িমেথয্ কথা বেল বাiের 
েথেক ঘেুর দিkেণ ের eেসেছন। ঠাkর রাখালেক েদেখi বলেছন ‘আিম েতার মেুখর িদেক তাকােত পারিছ না। তুi েকাথায় িক েগালমাল কের 
eেসিছস’? িমেথয্ কথা বলােত রাখােলর তnাtা ন  হেয় িগেয়িছল, িকn oখােন আর েকu রাখােলর মেধয্ েয পিরবতর্ন হেয়িছল েসটা 
ধরেতi পারেলন না। আমরা eর eকটােক গালগp মেন করেত পাির, িকn গালগp িতিন েকন িদেত যােবন যাঁর জীবেন ei ধরেণর pচুর 
ঘটনা েদখেত পাi। রামকৃ  রাখালেক ei কথা বলেত যােcন না েয পের oনার নােম বi েলখা হেব, আর েসi বiেত ei ঘটনার uেlখ 
থাকেব। আ েযর্র বয্াপার েয, পরবিতর্  কােল রাখাল মহারাজ িনেজ তঁার sিতৃ  কথােত eiটােক uেlখ কেরেছন। িনেজেক েছাট করা হেব না 
েভেব িতিন sীকার কের বলেছন ‘হঁয্া, িতিন আমােক ei কথা বেলিছেলন’। eগেুলা ঘটনা, আর সিতয্i ei রকমi হয়। sামীজী eটােকi খুব 
িবsািরত কের বয্াখয্া কেরেছন ei সেূt। িতিন বলেছন দু  েলাকগেুলা যিদ স� জায়গায় েযেত শরু ুকের তাহেল ঐ স� জায়গাটা aস� জায়গা 
হেয় যােব। বnৃাবেন ঠাkর রামকৃে র ei eকi িজিনষ হেয়িছল। বnৃাবেনর aেনক জায়গােতi ঠাkর িগেয়িছেলন িকn সব জায়গােত 
তঁার িকছুi ভাব বা aনভূুিত হয়িন। িকn aনয্ eক জায়গা িদেয় যােcন িতিন েসখােন িদেয় েযেতi ভােব েবহঁুশ হেয় েগেলন কারণ কৃে র 
সময়কার তnাtাগেুলা eখনo েসখােন আেগর মতi িবিকরণ িদেয় যােc।  
  
 সাধনা কের কের aনভূুিত যত গাঢ় হেব তখন ei তnাtা গিুলেক pতয্k করা যায়। যখন আেরা eেগােত থাকেব যখন মহ� তেtt 
চেল যােব তখন েস cosmic mind েক েদখেত পােবন, cosmic mind েক যখন েদখেত সkম হেয় েগল তখন সবার মেন িক হেc, 
আিম িক িচnা করিছ, uিন িক িচnা করেছন সব জানেত পারেব। শধু ুজানেত পারাi নয়, তখন iেc করেল কাররু sভাব, চিরtেকo পােl 
িদেত পারেব। যারা সিতয্কােরর বড় মহাtা সাধ ুহন তঁারা iেc করেলi আমােদর sভাবেক পােl িদেত পােরন। আমরা বেুdর জীবেন, 
যীশু ীে র জীবেন ei ধরেণর বহু ঘটনা েদখেত পাi। eকটা শb বয্বহার কেরi তঁারা কত েলােকর জীবনেক anকার েথেক আেলার মেধয্ 
িনেয় eেসেছন। েকাথা েথেক তঁােদর ei শিk eেসেছ? কারণ তঁারা মহ� eর pভু হেয় িগেয়িছেলন, cosmic mind েক eনারা জয় কের 
িনেয়িছেলন।  
 

ধয্ােনর মেধয্ িনেজর তnাtাগিুলেক যখন পির ার েদখেত সkম হেব, তখন েস aনয্ সবার তnাtােকo েদখেত পারেব। েযমন 
বািড়েত িকভােব iেলকি ক লাiন করা হয়, িকভােব iেলকি ক েটs করা হয় eটা যিদ েকu িশেখ েনয়, তখন েস িনেজর বািড় ছাড়াo েয 
েকান বািড়েতi iেলকি ক েটs করেত পারেব। তnাtার েkেt েযমন হেব, মেনর েkেto িঠক তাi হেব। যখিন িনেজর মনেক িনয়ntণ করার 
kমতা আয়t কের েনেব তখন bhাে র সমs মেনর িনয়ntণo িতিন করেত পারেবন। তেব েযাগীরা িবেশষ িকছু কারেণ eগেুলা কেরন না, 
েজেন িনেয় চুপ থােকন।    
 
 পা াতয্ িবjান আর ভারতীয় আধয্ািtকতার মেধয্ তুলনামলূক আেলাচনা কের sামীজী বলেছন – pেতয্ক ধমর্i বলেছ ei 
জগ� ৈচতনয্শিk েথেক eেসেছ। আধিুনক িবjােনর মেত pথেম জড়i িছল, জেড়র মেধয্ িববতর্ন যখন হেত থাকল তখন জীবেকাষ, uিdদ, 
জীবান,ু বয্াকেটিরয়া, তারপের জীবজn েথেক মানেুষর সিৃ  হল। আর আেs আেs ৈচতনয্o unত েথেক unততর হেত থাকল। িকn 
েবদােnর মত হেc ei ধারণার িঠক িবপরীত। েবদাn বলেছ pথম েথেক ৈচতনয্i আেছ, আর ৈচতেনয্র unিতর ধারা aনসুাের িবিভn 
sলভূেতরূ  pকাশ হেত থােক আর eiভােবi আজেকর মানবজািতর আিবভর্ াব হেয়েছ। sামীজী বলেছন ei দিুট িসdাni সতয্। sামীজী 
েবাঝাবার জনয্ বলেছন – eকিট aনn শৃ ল মেন কর, েযমন ক+খ+ক+খ+ক+খ eiভােব। ‘ক’ হেc ৈচতনয্ আর ‘খ’ হেc জড়। 
ৈচতনয্ েথেক জড় eেসেছ তারপর আবার জড় েথেক ৈচতেনয্, আবার ৈচতনয্ েথেক জড়, আবার জড় েথেক ৈচতনয্ – eটা েযন eকটা aনn 
শৃ ল, aনn কাল ধের চলেছ। eখন ei শৃ লটােক েকাথায় ধেরেছ তার oপর িনভর্ র কের বলেব জড় েথেক ৈচতেনয্র জn না ৈচতনয্ েথেক 
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জেড়র জn হেc। ভারতীয়রা eটােক oপর েথেক নীেচর িদেক িনেয় eেসেছ আর িবjানীরা eর িঠক িবপরীত িদক েথেক, মােন নীচ েথেক 
oপেরর িদেক েগেছ।   
 
 িকn আমােদর কােছ eগেুলার েকান মূলয্ েনi, আমােদর কােছ মলূ বয্াপার হেc uেdশয্টা িক। আমােদর uেdশয্ হেc ei সব 
িকছুর পাের েয পরুষু বা আtা রেয়েছন তঁােক জানা। পরুষু, িতিন হেcন pকৃিতর পাের। আর ei পরুেুষর েয ৈচতনয্, তার েয আেলা, েসi 
আেলােত সমg pকৃিত আেলািকত। আিম যখন আপনার pশংসা কের বিল – e খবু ভােলা েলাক, oেক েদখেত কত সnুর, তােক িক ujjল 
েদখােc। আিম সবার িকেসর pশংসা করিছ? হয় শরীেরর pশংসা করিছ, িকn শরীরটা eকটা জড় পদাথর্, নয়েতা বিুdর pশংসা করিছ, 
চিরেtর pশংসা করিছ, মন, বিুd eগেুলাo সব জড় বs। েযেহতু পরুষু সব িকছুর েপছেন aবsান করেছ, েসi েহতু eেদর সব িকছু ঝk  ঝk  
করেছ। িকn সমসয্াটা হেc েসi পরুেুষর িদেক আমরা তাকাi না, েয আেলাটা pিতিবিmত হেc েসi pিতিবিmত আেলােতi আবd হেয় আিছ, 
u�েসর িদেক দিৃ  িদiনা।  
 

সবাi চঁােদর pশংসা কের যােছ, চঁাদ িক সnুর আেলা িদেc, িকn সূযর্ েয পিরমাণ আেলা চঁাদেক িদেc তার মাt শতকরা ছয় 
ভাগ আেলা চঁাদ িবিকরণ কের েফরত েদয়। িবjােনর দিৃ েত চঁাদ আসেল eকটা আয়না, আমরা েয ধরেণর আয়না সচরাচর বয্বহার কের 
থািক েসi তুলনায় চঁাদ হেc aিত জঘনয্। েমেয়েদর যিদ চঁােদর মত eকটা আয়না েদoয়া হয়েতা তারা আছাড় িদেয় েভে i েফলেব, কারণ 
চঁােদর uপিরভাগ eত eবেড়া-েখবেড়া েয eর pিতফলন kমতা মাt ছয় শতাংশ। eকটা েবলিজয়াম আয়নার pিতফলন kমতা নbiু েথেক 
পচঁানbiু শতাংশ। েবলিজয়াম আয়নােক িনেয় েকান কিব eখেনা পযর্n েকান কিবতা রচনা কেরন িন। আর চঁােদর eত জঘনয্ pিতফলন 
kমতা হoয়া সেtto েয েকান কিব তার জীবেনর pথম কিবতাi হয়েতা রচনা শরু ুকরেব চঁাদেক িনেয়i – আহা েতামার িক িsg েকামল 
িকরণ, িকn সযূর্েক িনেয় েকu কিবতা িলখেত যায় না। eiটাi হেc ajােনর লkণ। 

  
 eত কথা বলার পর বলেছন – তদথর্ eব দশৃয্সয্াtা।  িযিন d া িতিন দশৃয্ েথেক আলাদা। িযিন d া িতিনi েসi দশৃয্েক আেলা 
িদেয় যােcন। েযটােত আেলা আেছ আমরা েসi িজিনষটােকi েদিখ, anকারেক আমরা কখনi েদখেত যাi না। eiখােন পরুষু আর pকৃিতর 
েkেt মজার কা  হল – pকৃিত হেc anকার, আর তােক েদখার জনয্ েয আেলার দরকার, েসi আেলাটার বয্বsা কের িদেcন d া। eর 
েথেকo েযটা পিরহােসর বয্াপার তা হেc – ঐ anকারেক েদেখ d া মgু হেয় যােc।  কৃ  হেcন রাজা আর তঁার বnু সদুামা খুব গরীব 
আর aিত সাধারণ েলাক। eখন কৃ  িকছু সmিt সদুামার কােছ পািঠেয় িদেলন। তারপর কৃ  সদুামার বািড়েত িগেয়েছন, েসখােন 
সদুামার ঐ যর্ েদেখ সিতয্কােরর মgু হেয় কৃ  বnু সদুামােক বলেছন – আের বাবা, সদুামা তুিম কেরছ িক, েতামার eেতা সmিt, eটা 
েতামার, ঐটা েতামার, ei pাসাদটা েতামার! আমােদরo িঠক ei aবsা। সদুামার েয সmিt েদেখ কৃ  aবাক হেয় েগেছন েসটা তার 
aনn সmেদর eকটা aত kdু  কণা মাt, uপরn eটা তঁারi েদoয়া, aথচ কৃ  aবাক হেয় বলেছন – সদুামা েতামার eেতা! আমরা 
জগতেক েদেখ মgু হিc। আমরা ei জগেতর pিত pচ  আকষর্ণ েবাধ কির, আর eটা জািননা েয ei েয জগেতর eত আকষর্ণ করার kমতা, 
ei kমতাটা িকn আমার কাছ েথেকi ei জগ� েপেয়েছ। 
 
 pকৃিত হেc জড়, মােন ei িব bhাে  যত বs আেছ সবi জড়, aেচতন আর পরুষু হেc ৈচতনয্। pকৃিত আর ৈচতনয্ ei দেুটা 
হেc েযােগর পিরভাষা মাt। পরবিতর্  কােল ei পরুষু আর pকৃিতেক নারী o পরুষু বািনেয় িদেয় বলেব িশব o শিk। eখােন রাজেযােগ িশব 
o শিk বলেব না, eখােন িশব o শিkর সংেযাগেক বলেব িচjড়gিn – পরুেুষর িচ� আর pকৃিত জেড়র সে  সংেযাগ হেয় দঁাড়ােc 
িচjড়gিn। eখন তtt aj সাধারণ েলাকেদর েবাঝান খুব মিুsল। তাi oনারা eত কথা না বেল বেল িদেলন ‘দয্ােখা বাবা, uিন হেcন িশব 
আর uিনi হেcন আসল। আর িশব আেছন বেলi ei মা কালী আেছন। িতিন নাচেছন েতা নাচেছনi, আর িশব শব হেয় পেড় আেছন। িশব 
িকছুi কেরন না, তাi িতিন শেুয় আেছন। পরুষু িক কেরন? িকছুi কেরন না। pকৃিত িক কের? নাচ েদখায়। eটােকi েবাঝাবার জনয্ েদিখেয় 
িদেc িশব শেুয় আেছন আর তার oপের কালী নাচ কের যােcন। কালী েকন নতৃয্ করেছন, েকননা পরুষু হেc িনিkয়, aথচ পরুষু না থাকেল 
pকৃিত িকছুi না, েসiজনয্ ei ভাবটােক pতীক করেছ িশব েযন শব হেয় পেড় আেছ। eটাi হেc েযাগ দশর্েনর মূল কথা।  
 
 তারপের বলেছন – d া দিৃশমাtঃ শেুdাহিপ pতয্য়ানপুশয্ঃ। েয েকান েলােকর মেধয্ মিুkর aনভুব েযমন আেছ বnেনর 
aনভুবo আেছ। কারণ সমs েলােকর মেধয্, মিহলা েহাক আর েছেলi েহাক, েযii েহাক না েকন সবার মেধয্ আtা রেয়েছন eবং েসi আtেনর 
aনভূুিত আমরা সবাi েকান না েকান ভােব পাi। আমরা sভাবতi মkু কারণ আমােদর মেধয্ েসi আtানভূুিত রেয়েছ। িকn েসi আtা 
আমােদর বিুdর সােথ, শরীেরর সােথ সংযkু হেয় রেয়েছ। শরীেরর আবার aেনক সীমাবdতা আেছ। যিদ েকu iেc কের আিম েদoয়ােলর 
মাঝখান িদেয় চেল যাব, েস কখনi তা পারেব না। pিত পেদ পেদ আমােদর েয বnন আেছ েস সmেn ভােলা ভােবi aবিহত হিc।  েভতের েয 
আtা আেছন তঁার েয kীণ আoয়াজ, েসi আoয়াজ েথেকi বঝুেত পাির আমােদর বnন আেছ আবার আমােদর মিুko আেছ। িকn যখনi 
ei kdু  আিমেক আমরা িবsার করেত থাকব তখনi ধীের ধীের মেন হেত থাকেব eগেুলা হেc সব pকৃিতর েখলা, তখন আমােদর মেধয্ 
মিুkর aনভূুিত হেত থাকেব। যতkণ শরীর, মন, বিুd eগিুলর মেধয্ আবd থাকেব তখন ei মিুkর aনভূুিত আসার েকান p i হেত 
পােরনা। pথম বাধা হেc তnাtা, যখন ei তnাtার বাধােক aিতkম কের েনেব, তখন aবাক হেয় ভাবেত থাকেব – আের আিম ei 
েনাংরা শরীরটার মেধয্ আবd হেয় আিছ! তnাtােক যখন  িনয়ntেণ আনেত পারেব তখন সমs bhা  তার হােতর মেুঠায় চেল eল। eখন েস 
ei পাঁচটার মািলক eখন, তার মেন েয iেcর uদয় হেব েসi তkিণু  তাi করেত পারেব। ei েয bhা  েদখিছ eটা েতা তnাtারi যত 
কারসািজ। তাi eখন েযাগী যা িকছু icা করেবন তাi eেস যােব, e ধরেণর িজিনষ েযাগীেদর সিতয্ সিতয্i হেয় থােক। তেব েযাগীরা 
pকৃিতর সােথ ei ধরেণর েখলা কেরন না, pকৃিত pকৃিতর মত চলেছ, েকন আিম eর মেধয্ হsেkপ করেত যাব। ঠাkর খুব সnুর কের 
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বলেছন – যj বািড়র কতর্ া যখন যj হয় তখন ভঁাড়ােরর কাজ কমর্ েদখার জনয্ eকজন েলাকেক িনযkু কেরন। ভঁাড়ারী যখন ভঁাড়ােরর 
ভার িনেয় িনল, তখন মািলেকর কােছ eেস যিদ েকu িকছু চায় তখন মািলক বেল েদয় ভঁাড়ারী রেয়েছ তার কােছ েচেয় নাo। েস কতর্ া, 
ভঁাড়াের eখন eকজন রেয়েছন, িতিন eখন তার কােজ হsেkপ করেত যােবন না। িঠক েসi রকম pকৃিতর িনয়মেক েদখােশানার জনয্ 
pকৃিতi আেছ, েযাগী eখন pকৃিতরo oপের, iেc করেল েস pকৃিতর কােজ হsেkপ করেত পােরন, িকn িতিন তা কেরন না। কারণ 
eকজনেক kমতা েদoয়া আেছ িনয়মেক রkা করার জনয্, েসখােন আেরক জেনর হsেkপটা aেশাভনীয় হেয় যায়। কখন সখন েয কেরন না 
তা নয়, ঠাkেরর জীবেন আেছ, িতিন কাশীপেুর aসsু হেয় িবছানায় পেড় আেছন, নীেচর ঘের মা বেস কাজ করেছন, হঠা� েদেখন ঠাkর 
িসিঁড় িদেয় তীর েবেগ েনেম চেল েগেলন। িকছুkণ পের আবার তীর েবেগ িসিঁড় িদেয় oপের uেঠ িবছানায় শেুয় পড়েলন। মা ভাবেছন 
িযিন নড়েত পােরন না, eকজেনর সাহাযয্ বয্িতেরেক িবছানায় eক পাশ েথেক আেরক পাশ হেত পােরন না, িতিন িক কের eiভােব িসিঁড় 
িদেয় eকবার েনেম েদৗেড় েগেলন আবার তীর েবেগ eেস িসিঁড় িদেয় uপের uঠেলন। মা িজেjস করােত ঠাkর বলেছন – খবর েপলাম 
েছেলরা আজেক রােt েখজরু গােছর রস খােব। িকn েদখলাম oi গােছর তলায় eক কাল সপর্ রেয়েছ, দংশন করেলi েশষ, েসiজনয্ oেক 
তািড়েয় িদেয় eলাম। pকৃিতর িনয়ম বলেছ, oখােন সাপ আেছ, তার েয িবষ আেছ, েসi সাপ দংশন করেল তুিম মারা যােব। িকn কাশীপেুর 
pকৃিতরo মািলক রেয়েছন, pকৃিতর িনয়েম তঁার শরীর eখন েভে  িবছানায় পেড় রেয়েছ িকn িতিন aসsু শরীেরর েয pকৃিতর িনয়ম করা 
আেছ েসটােত হsেkপ কের সাপটােক সিরেয় িদেয় eেলন। িবেশষ িবেশষ েkেt িকছু কারেণ pকৃিতর িনয়েমo হsেkপ করা যায়। ঠাkর 
pকৃিত েথেক eকটা শরীর িনেয় িনেলন, েসটােত শিk স ার কের েসi শরীরটা িনেয় সাপটােক তািড়েয় িদেলন। তারপর ঘের িফের eেস 
আবার নাটক শরু ুকের িদেলন। ঠাkর যিদ iেc করেতন তাহেল িতিন তঁার ঐ শরীরটােক আেরা aেনক খবু সহেজi ধের রাখেত পারেতন। 
িকn eনারা কথায় কথায় pকৃিতর িনয়েমর মেধয্ সব বয্াপাের মাথা গলান না।  
 
 িকn যােদর েযৗিগক শিk আেছ তােদর যিদ eকবার কািমনী-কা েন মন eেস যায় তাহেলi তার oi শিk ন  হেয় যােব। iিndয় 
েভােগর কােজ যখনi ei শিkেক বয্বহার করেব তখনi েস ei pকৃিতর ফঁােদ পেড় েগল, তাi েযৗিগক শিk আর কাজ করেব না। মনটা 
জগেতর মেধয্ ছিড়েয় েগেল তnাtার aবsা েথেক তার মনটা খেস যােব। ঠাkেরর আেগ bাhণীর eক জন িশষয্ িছল, তার ei ধরেণর িকছু 
েযৗিগক শিk িছল, েস aদশৃয্ হেয় চলােফরা করেত পারত। িকn েস ei শিkটােক িনেজর iিndয় লালসার চিরতাথর্ করেত বয্বহার করার 
ফেল তার েযাগশিk আেs আেs kীণ হেত হেত েশেষ তার েস েযাগশিk চেলi েগল।  
 
 eরপের বলেছন – তদথর্ eষ দশৃয্সয্াtা। pকৃিতর ei যা িকছু আেছ পরুষু, মােন আtা িযিন আেছন, তঁােক মিুkর িদেক িনেয় 
যাoয়ার জনয্i ei সব িকছু।  
 
 িকn মিুkর জনয্ pকৃিতেকi বা eত িকছু করেত হয় েকন? তখন বলেছন ssািমশেkয্াঃ sরূেপাপলিbেহতুঃ সংেযাগঃ। ei 
েয পরুষু আর pকৃিতর সংেযাগ হয় আর যখন ei সংেযাগ েকেnd চেল যােব তখন েস পরুেুষর আর pকৃিতর আসল sরপূেক েজেন যােব। েযমন 
হাoড়া bীেজর মাঝখােন eেস দঁাড়ােল eক িদেক হাoড়া েsশনটা েকমন আর oi িদেক বড়বাজারটা েকমন জানেত পারা যােব।  
 

ei সংেযােগর েহতু িক? বলেছন তসয্ েহতুরিবদয্া। aিবদয্া, ajানi হেc ei সংেযােগর েহতু। আমরা জািননা ajান েকাথা 
েথেক আেস, aিবদয্া েকাথা েথেক আেস, eiটাi হেc রহসয্। আমােদর কােছ eখন aিবদয্া, মায়া, pকৃিত, শিk সব িকছুেক eক কের েদoয়া 
হেয়েছ। িকn pাচীন কােল ei শb গিুলেক আলাদা আলাদা কের বয্বহার করা হত। pকৃিত হেc জড়, aিবদয্া হেc েহতু। িকেসর েহতু? 
aিবদয্াi পরুষুেক আর pকৃিতর সে  eক কের িদেc। ei িনেয় সাংখয্ eক রকেমর বয্াখয্া েদেব আবার েযাগ aনয্ ভােব বয্াখয্া করেব। িকn 
েযাগ হেc আেরা unত িবjান। আবার েবদাn েযােগর েথেক আেরা unত িবjান। েযাগ েয পdিতেত চেল েসi পdিতেত চলেত চলেত eকটা 
জায়গায় িগেয় সমসয্া আসেব। আবার েবদাn েযভােব িনেয় যায়, েসi ধারােত েগেল aনয্ ধরেণর সমসয্া eেস যায়, িকn েবদােnর সমসয্াটা 
aেনক কম হয়। কারণ হেc েযাগ পুরষু আর pকৃিত দেুটােকi সতয্ বেল মেন করেছ। িকn েবদােn pকৃিত হেc মায়া বা িমথয্া আর aিবদয্ার 
সােথ pকৃিতেক জেুড় েদoয়া হেয়েছ। েবদােnর ei তttিট দশর্েনর েkেt aেনক িকছুেক সহজ কের েদয়। ঐ জায়গাটােত সিতয্কােরর িক হেয় 
থােক েকu জােননা, আর িযিন জােনন িতিন আবার েসটােক বয্াখয্া কের েবাঝােত পােরন না। আমরা eখােন কত সহজ কের বেল িদিc েয 
eiভােব পরুষু আর pকৃিতর সংেযাগ হয়, eiভােব চলেল মিুk হয়, িকn আমরা জািনi না মিুk হেল িক হয়। aথচ যারা জােনন তঁারাo 
বলেত পােরন না। ফেল িক হয়, েকu জানেতi পােরন না পরুষু েকন pকৃিতর সে  িনেজেক eক কের েফেল। eখােন সাংেখয্র েকান utর েনi। 
েযাগ সাংখয্ েথেক eকটু eিগেয় eেস বলেছ – তসয্ েহতুরিবদয্া। পুরষু আর pকৃিতর সংেযােগ aিবদয্া হেc কারণ। েযাগদশর্ন হেc eকিট 
সmূণর্ শাst আর সব িকছুেকi েস আেলাচনা করেছ, তা সেtto যিদ িজেjস করা হয় – aিবদয্াটা িক? eখােন েযােগর েকান utর েনi, তাi 
েযাগশােsto aেনক ফঁাক েদখা যায়। েসiজনয্ শ রাচাযর্o েযােগর aেনক িকছুেতi আপিt কেরেছন। িকn ei েয িতনেট গেুণর কথা বলা 
হেয়েছ েসটা েযাগo মানেছ আবার aৈdত েবদাno মানেছ। pকৃিত েয েভাগ কিরেয় কিরেয় মিুkর িদেক িনেয় যােc eটােক েবদাno েমেন 
িনেc।  
 
 বলেছন – তদভাবা� সংেযাগাভােবা হানং তdেশঃৃ  ৈকবলয্ম। ajানi হেc aিবদয্া। আমােদর েবাধ সবর্kণ ei শরীেরর 
সে  রেয়েছ। যখন শরীেরর িকছু হয় তখন বিল আমার বয্াথা লাগেছ, আমার শীত করেছ, আমার গরম করেছ। িকn aেনক সময় িক হয়, 
যখন আমরা খুব আনেn আিছ িকংবা aতয্n দঃুেখর মেধয্ রেয়িছ, তখন িকn বয্াথা েবাধ, শীত েবাধ, গরম েবাধ থােক না। eর dারা েবাঝা 
যােc আমােদর যখন শরীর েবাধ থােক না তখন শরীেরর েকান িকছুi আমােদর মেধয্ েকান pিতিkয়া করেত পাের না। aথর্া� আমরা েসi 
পরুষু-pকৃিতর সংেযাগ sেল যখন েপৗঁেছ যাi তখন পির ার দেুটা আলাদা জগ�েক েদখেত পাi। aিবদয্াi হেc সংেযােগর েহতু, aিবদয্াi ei 
পরুষু আর pকৃিতেক eক কের িদেc। ei aিবদয্ােত েপৗঁছানi হেc লkয্, েযখান েথেক আমরা পির ার পুরষু আর pকৃিতেক আলাদা েদখেত 
পারব। eকবার যিদ বেুঝ িনেত পাের েয ei aিবদয্ার জনয্ ei যত েখলা হেc তখনi ei d া আর দশৃয্েক েয eক কের েরেখেছ েসটা 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 52 - 
 
িচরকােলর মত আলাদা হেয় যােব। eকটা গাদােবাট যােc তার সে  eকটা েনৗকা দিড় িদেয় বাঁধা রেয়েছ, eখন েয গাদােবােট বেস আেছ েস 
দিড়টােত আগনু ধিরেয় িদল, তখন িক হেব – গাদােবােটর সােথ েনৗকার সংেযাগ িছn হেয় যােব। 
 
 ei সেূti sামীজীর েসi িবখয্াত uিkর uেlখ পাi – Each soul is potentially divine, the goal is to 
manifest this divinity, by controlling nature external and internal – আtামােti aবয্k bh। বাহয্ o 
anঃpকৃিত বশীভূত কিরয়া আtার ei bhভাব বয্k করাi জীবেনর চরম লkয্। আেরকটা েযটা খবু গরুtুপূণর্ িজিনষ আমরা eখােন পাi 
েসটা হেc রামকৃ  মঠ o িমশেনর েয মেনাgাম বয্বহার করা হয়, তার রূপেরখা sামীজী eiখােন বণর্না কেরেছন। eকটা সাপ চkাকাের 
িঘের েরেখেছ তার মেধয্ জল রেয়েছ, জেলর মেধয্ পdফুল, রাজহঁাস আর uদীয়মান সূযর্ রেয়েছ।  
 
 েযা েসা কের আমােদর ei bhভাবেক বয্k করেত হেব, মিুk আমােদর েপেতi হেব। তেnাহংসঃ pেচাদয়া�, আমােক েসi 
পরেম েরর কােছ েপৗঁছােত হেব। িকভােব েপৗঁছাব? বলেছন – বাiের েয সপর্টা রেয়েছ েসটা হেc রাজেযাগ, uদীয়মান সযূর্ jানেযােগর 
pতীক, তর ািয়ত জল কমর্েযাগ আর পdফুল ভিkেযাগেক েবাঝােc। sামীজী বলেছন ei চারেট েযােগর মেধয্ েয েকান eকটা পথেক 
aবলmন কের aথবা সব কয়টা পথেক সম য় কের ঐ রাজহংস aথর্া� পরমহংেসর কােছ েপৗঁছােত হেব তারপর তুিম ঐ হংেসর সােথ eক হেয় 
যাo। eiটাi হেc সমs ধেমর্র লkয্ aথর্া� তুিম ei ajানেক ei aিবদয্ােক aিতkম কের েতামার েয সিতয্কােরর sরপূ আেছ েসi sরেূপ 
pিতি ত হেয় যাo। তেnাহংসঃ pেচাদয়া� - মােন হেc পরমহংস আমােদর বিুdেক jােনর আেলােক udীp করনু। pেচাদয়া� মােন িনেয় 
যাoয়া aথবা u�সািহত করা, িতিন আমােদর বিুd িদন, আমােদর বিুdেক আেলািকত করনু, হংস হেcন েসi পরেম র ভগবান। ei 
uিkেক িভিt কেরi sামীজী েবলড়ু মেঠর pতীকিট ৈতরী কেরিছেলন।    
 
  sামীজী বলেছন – িযিন anঃpকৃিত জয় কিরয়ােছন, সমদুয় জগ� তঁাহার বশীভূত, তঁাহার দাসsরপূ। েসiজনয্ বলা হয়, যারা 
বেল আিম eখন জগেতর ভােলা করেত যািc, আিম eখন সংসার, বnু-বাnবেদর pিত, জগেতর pিত কতর্বয্ করিছ – কতর্বয্ aবশয্i 
করেত হেব িকn তার আেগ িনেজর anঃpকৃিতেক বশীভূত করেত হেব, িনেজর iিndেয়র oপর িনয়ntণ আনেত হেব, মেনর লাগামেক শk 
হােত ধরেত হেব, যিদ eiটা কের িনেত পাের তাহেল সমs জগ� তার বশীভূত হেয় যােব।  তখন কাররু kমতা হেব না েয তার েকান কথােক 
না কের েদেব। েস যিদ বেল পাহাড়টা ঐখান েথেক সের যাক, পাহাড়টা সের যােব। sামীজীর ei বয্াপাের খুব দঢ়ৃ িব াস িছল বেলi িতিন 
আমােদর eত েজার িদেয় বলেলন। eগেুলা আমােদর pাচীন ঐিতহয্ বেলi নয়, সিতয্ সিতয্i ei রকম হয়, eর েকানটাi aেযৗিkক নয়, 
pেতয্কিট যিুkর dারা pিতি ত।  
 
 আমােদর েয শরীর রেয়েছ, আর আমােদর েয মন রেয়েছ, ei শরীর হেc মেনর eকিট বািহয্ক আবরণ মাt। মন বিহজর্ গ� েথেক 
সমs ধরেণর বsেক gহণ করেছ, েস েযমন েযমন বs gহণ কের শরীরo েসiভােব গেড় oেঠ। আমরা যিদ িচnা কের েদিখ তাহেল েদখেত পাব 
েয আমরা েযমন ধরেণর খাবার খািc েসi খাoয়ার েথেক েযমন েযমন িkয়া িবিkয়া হেc েসi রকম ভােবi আমােদর শরীর পিু  লাভ 
করেব। মন হেc eকমাt েয িকনা বাiেরর সব sলূ  বsেক ভয্াkয্ম kীনােরর মত েভতের টানেছ। েকাথা িদেয় টানেছ? ei যত গেুলা শরীের 
িছd আেছ, সব কটা িছd িদেয় টানেছ – বাতাস িনেc, কথা িনেc, দশৃয্ িনেc, খাবার িনেc eবং ei েদহটাo েসi ভােব ৈতরী হেc।  
 

eখন যিদ েস ei শরীর আর মনেক বশীভূত কের েনয় তাহেল েয েকান সময় েস েয েকান eকটা শরীর ৈতরী কের িনেত পারেব। 
মেনর শরীর ৈতরী করেত ei মহুুেতর্  দরকার eকটা মখু, eকটা পাকsলী, আর হজম pিkয়া। eখন যিদ মন খুব শিkশালী হেয় যায় তখন 
আর হজম pিkয়ার িকেসর জনয্ দরকার হেব। চাল, গমi েতা খােব, না হয় ছাগল, মরুগী। ছাগল, মরুগী আসেল িক, চাল গমi েতা। চাল 
গম েকাথা েথেক eেসেছ? সেূযর্র শিk েথেক eেসেছ। সেূযর্র শিk গাছপালােত রপূাnিরত হেc, েসi গাছপালা ছাগল মরুগীেত যােc, আমরা েসi 
সেূযর্র শিk ছাগল মরুগীর েথেক িনিc। সেূযর্র শিk মখু িদেয় পাকsলীেত যােc েসখােন িগেয় হজম হেয় আমার ei শরীের সেূযর্র শিk িগেয় 
শরীরটােক চালােc। িবিভn মাধয্েমর dারাi ei সব হেc। তার মন eখন েযৗিগক শিkেত শিkমান হেয় েগেছ, তার eখন eত ভায়া িমিডয়া 
যাoয়ার আর েকান দরকার েনi। সূযর্ রেয়েছ, বায়ু রেয়েছ আর জলo রেয়েছ, আিম বেস বেসi eগেুলা সরাসির িনেয় িনেত পারিছ, ভায়া 
িমিডয়া িদেয় িনেত তখন আমার েকান দরকারi েনi। যারা েযাগী তার সিতয্i eটাi কেরন। কারণ তঁােদর কােছ ei খাoয়া-দাoয়া করা, 
eগেুলা সব বােজ কাজ। ei েয sলূ  শরীর eটা তােদর কােছ eকটা িবরিkকর িজিনষ। ei শরীরটা eকটা যnt মাt। eকটা গািড় খবু েজার 
কত িদন চলেব? েমের েকেট দশ েথেক পেনর বছর। সরকার েথেক েতা বেলi িদেয়েছ পেনর বছেরর পুরেনা হেয় েগেল গািড়েক skয্াপ iয়ােডর্  
েফেল িদেত হেব। আর আমােদর শরীরটা প াশ ষাট হেয় েগেছ িকn eখনo েটেন চেলিছ, আরo কত বছর টানেত হেব ভগবানi জােনন।  
 
 েযাগীরা কেয়ক বছর পর পর শরীরটােক পােl েনয়। িকn আবার জn িনেত হেব, জn িনেত েগেল আবার কাররু গেভর্  আ য় 
িনেত হেব, েযটা eেকবােরi েকান েযাগীর কাময্ নয়, তােদর কােছ eগেুলা জ াল। তাi তারা সkূ শরীরেক বার কের িনল, আর eমন eকটা 
শরীর িনেজর মত ৈতরী কের িনল যার জনয্ েস সযূর্, বায়ু আর জল েথেক সরাসির শিk gহণ কের সcেn চালােত থাকল আর সােথ সােথ 
িনেজর সাধনােক চািলেয় েযেত থাকল। েকন সাধনা করেত থােক? েকননা িতিন তnাtােক বশীভূত কেরেছন, িকn তাi বেল িতিন মkু হেয় 
যানিন। ভাবা যায়, eকজন েযাগী েয তnাtােক বশীভূত কের িনেজর iেc মত শরীর িনেয় িনেc, সমs pকৃিতেক েস িনয়ntণ করেত পারেছ, 
eiখােনo েস েযােগর রােজয্ িকছুi নয়, eখান েথেক তার মিুk eখনo aেনক দেূর। আর আমরা ভাবিছ দেুবলা eকশ আট বার নাম করেলi 
ঠাkর েকােল কের রামকৃ েলােক িনেয় যােবন। আধয্ািtকতা eেতা সহজ নয়। pেতয্কেকi ei পথ িদেয়i েযেত হেব। ভki েহাক, jানীi 
েহান আর কমর্েযাগীi েহান সবাiেকi ei পথ িদেয়i েযেত হেব।  
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 যত িদন েকu সাধনােত না নামেছ আর েবশ িকছু বছর ধের রাজেযােগর সূtগিুলর ভাষয্ িবেশষ কের sামীজীর রাজেযাগ গভীর 
ভােব aধয্য়ণ না করেছ ei তtt গেুলার ধারণা হেব না। আবার েবশ িকছু িজিনষ আেছ েযগেুলা খবুi সহজ আর সবার জনয্i েসগেুলা বলা 
হেয়েছ। িকn যখন বলেছ তnাtা আলাদা হেয় যােc sলভূতূ  গেুলা আলাদা আলাদা হেয় যােc, eগেুলা বঝুেত েগেল aেনক সময় লাগেব। 
আর pকৃিত, চিbশ তttািদ eগেুলা aেনক িদন aধয্য়ণ করেল িঠক িঠক েবাঝা যায়। eমিনেতi েয েকান িজিনষ pথমবার শনুেল eকটু কিঠণ 
লাগেব। তেব শাst শেুন রাখা ভাল, পের যখন আবার সেুযাগ আসেব তখন পনুবর্ার শনুেল বঝুেত ততটা আর কিঠণ মেন হেব না। শাst বার 
বার শনুেত হয়। 
 
 রাজেযােগ aিবদয্ােক বয্াখয্া করা হেc না। িযিন পরুষু িতিনi হেcন সিcদানn, eখােন সিcদানn বলেত পরুােন েয ভগবানেক 
বলা হেয়েছ তা নয়, eখােন সিcদানn হেcন স�, িচ� o আনn, িযিন আtা ei িতনিট হেc তঁার সহজাত গণু। গণু দiু রকেমর – েযমন 
েকান ফুল লাল হয়, েকান ফুল নীল আবার েকান ফুল হলদু হয়। eখােন ফুেল গেুণর কথা বলা হেc, যিদ বলা হয় eটা লাল রেঙর েগালাপ, 
িকn eিট েগালােপর সহজাত গণু নয়, eটা হেc আেরািপত গণু। ei কথা গেুলা শনুেল pথেমi মেন হেব িক সব কথা বেল যােc। িকn যখন 
শাst aধয্য়ণ করেত িগেয় শােstর মেধয্ ঢুকব তখন ei শbগিুলi হেয় যায় pচ  দরকাির o aথর্েবাধক শb। eগেুলা েক িঠক মত ধরেত না 
পারেল দশর্নটাi মাঝখান েথেক হািরেয় যােব। eখন ei লাল েগালাপ েয েকান aবsােত লাল েগালাপi থােক। িকn aনয্ েকাথাo সাদা বা 
হলদু েগালাপo থাকেত পাের। eখন aনয্ িদেক যিদ eকটা sিটক রাখা হয় আর তার পােশ যিদ eকটা লাল েগালাপ েরেখ েদন তখন sিটেকর 
রঙ হেয় যােc লাল। sিটেকর লাল রঙ আর েগালােপর লাল রেঙর তফা� আেছ। লাল েগালােপর লাল রঙ যতi জল িদেয় েধায়া েহাক না 
েকন oটা লাল রঙi থাকেব। sিটেকর পােশ েয লাল েগালাপটা আেছ oiটােক সিরেয় যিদ eকটা সাদা েগালাপ েরেখ েদন তখন sিটেকর রঙ 
সাদা েদখােব। তার মােন sিটেকর েয রঙ হেc েসটা হেc aিজর্ ত রঙ, েয বs রাখা হেব sিটক েসi বsর রঙেক ধের েনেব। িকn লাল 
েগালাপ হেc লাল েগালাপ। তেব লাল েগালােপর েkেt সমসয্া হেc লাল েগালােপর েয রঙ oটা হেc তার সংেযািজত গণু, তার আরo aেনক 
িকছুর মেধয্ ঐ লাল রঙটাo eকটা গণু। তাo িbিচং পাuডার বা aনয্ েকান রাসায়িনক িদেয় িদেল রঙটা aনয্ রকম হেয় যােব। 
 
 uপিনষেদর পুরষু, েযােগর পুরষু আর ভাগবেতর পরুষু আলাদা। সবেচেয় বড় তফা� হেc েবদােn যাঁেক পরুষু বলা হেc, তােত 
বলেছ িতিনi আেছন, তঁার বাiের আর িকছুi েনi। েযােগর পুরষু িযিন িতিন হেcন aনn। আমার মেধয্ িযিন আtা, আপনার মেধয্ িযিন 
আtা সব আলাদা। েসiজনয্ িক হয়, যখন কাররু মিুk হেয় েগল তখন আিম িকn বnেন থাকব। sামী িবেবকানেnর মিুk হেয় েগেছ aথর্া� 
sামীজীর মেধয্ েয আtা আেছন েসi আtা মিুk েপেয় েগেছ, িকn আমার েভতের েয আtা আেছন তঁার eখেনা মিুk হয়িন। েবদাn মেত িকn 
তা হয়না, েবদােn বলা হয় েসi eকi আtা, আর আtা ছাড়া আর িকছু েনi। eগেুলা খবু সূk তফা�, িকn eiটুk সkূ তফা�eর জনয্ 
পেুরা দশর্নটাi পােl যায়।  
 
 eখন েযােগ েয পুরেুষর কথা বলা হয় িতিন হেcন স�, মােন তঁার েকান aবsােতi নাশ হয় না, িতিন হেcন িচ�, সব সময় তঁার 
ৈচতনয্ আেছ, মােন eখন তঁার বিুdটা pখর। বেুড়া বয়েস বহু কে  তার sরেণ আসেছ না েকাথায় চািবটা েরেখিছ মেন করেত পারিছ না, ei 
aবsা পরুেুষর কখনi হেব না। িতিন হেcন আনnsরপূ, সকাল েবলায় খবেরর কাগেজ েদখলাম eকটা লটাির েপেয় েগিছ আর খবু আনn 
হেc, িবেকেল জানা েগল oটা aনয্ কাররু নmর, তখন মষুেড় পড়লাম, পুরেুষর তা হয় না। তাi ei সিcদানn লাল েগালােপর মত নয়। ei 
সিcদানn লাল sিটেকর মতo নয়। eiটাi তঁার sভাব। ei িতনিটেক তঁার গণু বলেলo িঠক হেব না, ei িতনেট হেc তঁার sভাব, বলা 
হয় সহজাত sভাব। েযমন আমরা বিল uিন ভdেলাক আর uিন aভd েলাক, ভd o aভd হেc তার গণু, িকn বরফ হেc ঠা া, ei ঠা াটা 
হেc বরেফর sভাব। oটা যিদ ঠা া না হয় তাহেল বঝুেত হেব oটা আদেপi বরফ নয়। িকn বরফেক গিলেয় জল করেত পােরন, জলেক 
আেরা গরম কের বা  কের িদেত পােরন। িকn পুরষুেক আপিন যা খিুশ কের িদন িকn তঁার স� কখনi aস� হেব না, িচ� কখনi aিচ� 
হেব না আর আনn কখনi িনরানn হেব না। আমােদর eখনকার aবsা হেc sিটেকর মত। sিটেকর পােশ েয রেঙর িজিনষ েরেখ েদেব 
sিটক েসi রেঙর আকার ধারণ কের েনেব। পরুেুষর েয সমসয্াটা হয় তা হেc, পরুষু যখন pকৃিতর কােছ আেস তােত pকৃিতর িকছু হয় না, 
েস িনেজর মত নাচেছ। যখন েকান eকটা িজিনষ বn  বn  কের ঘরুেত থােক আর oটার িদেক েবশীkণ তািকেয় থাকেল আমােদর মাথা ঘরুেত 
থােক। eটাi হেc মেনর লkণ। আমােদর চািরপােশ যা িকছু ঘটেত থােক মন ঐগেুলার সােথ িনেজেক eক কের েফেল, আর েসo তখন তাi 
করেত শরু ুকের। িঠক েসi রকম pকৃিত িনেজর মত নাচ কেরi চেলেছ, পুরষু যখন pকৃিতর কােছ চেল আেস তখন পরুষু ei pকৃিতর সে  
িনেজেক aিবেcদয্ রেূপ eকাt কের েনয়। eকাt কের িনেয় pকৃিতর যা িকছু ভােলা মn ঘটেছ েসiটােক েদেখ পুরষু িনেজেক সখুী মেন কের 
আবার কখন িনেজেক দখুী মেন কের। ভােলা আর মnটা আসেল িক? ভােলা আর মn যা িকছু হেc পরুষু eগেুলা িনেজ েথেক তঁার ঘােড় 
চািপেয় েনয়। আমার জনয্ eটা ভােলা আমার জনয্ eটা মn।  
 
 বাণর্াড ‘শেয়র eকটা নামকরা নাটক আেছ, েযটােক aবলmন কের My Fair Lady নােম িবখয্াত িসেনমা হেয়িছল, oখােন 
eকটা চিরt আেছ েস যা টাকা পয়সা পায় সব মদ েখেয় uিড়েয় েদয়। িকn খবু মজার চিরt। eিদেক ei মাতালেক eকজন নামকরা েলাক 
sীকৃিত িদেয়েছন েয iিন হেcন ল েনর সব েথেক চিরtবান বয্িkt। িকছু িদন পের ei মাতাল েলাকিট েয তােক sীকৃিত িদেয়েছ তােক 
গালাগাল িদেত শরু ুকেরেছ। iিতমেধয্ েসi মাতাল েলােকর েয েমেয় তােক রাsা েথেক তুেল িকছু েলাক েলখাপড়া েশখােc। যারা েশখােc তারা 
ভাবেছ তার েমেয়র জনয্i হয়েতা গালাগাল িদেত eেসেছ। মাতাল েলাকটা বলেছ ‘না, েমেয়টােক আপনারা েরেখ িদন, oেত আমার শািn হেব, 
আিম েসজনয্ আিসিন’। ‘তাহেল িকেসর জনয্ eেসেছন’? ‘আিম eত লk ডলার utরািধকাির সেূt েপেয়িছ আপনার ei sীকৃিত েদoয়ার 
জনয্’। ‘আমার জনয্’! ‘েকন, আপিন েয আমার নােম sীকৃিত িদেয়িছেলন, তাi েদেখ eকজন খবু বড়েলাক মরার আেগ আমােক ei eত 
টাকা uiল কের েগেছ, আর আমার জীবেনর সবর্নাশ কের েগল’। ‘eেত আপনার িক সবর্নাশ হেয় েগল’? ‘আের েদখেছন না আমােক eখন 
ভdেলােকর মত জামা-কাপড় পড়েত হেc, িদেন দেুটা কের ভাষণ িদেত হেব, েকননা শেতর্  তাi েলখা রেয়েছ। যারা আমােক িচনত না তারা 
eখন আমার দরজার সামেন দঁািড়েয় আেছ, যিদ িকছু টাকা িদেত পাির। প াশ বছের আমার েকান আtীয় িছলনা আর eখন শত শত 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 54 - 
 
আtীয় দঁািড়েয় েগেছ’। বাণর্াড’শ খুব সnুর মজা কের বণর্না কেরেছন। তখন ঐ ভdেলাক বলেছন ‘েতামার টাকা িনেত হেব না, েছেড় দাo। 
eর আেগ েতামােক আিম দশ পাu  িদেত েচেয়িছলাম তুিম িনেল না, মাt eক পাu  িনেয়িছেল।’ মাতাল বলেছ ‘তুিম িঠক কথা বলছ, 
তখন আিম িনiিন, িকn আজেক িক আমার েসi তয্ােগর kমতা আেছ? আমােক eত টাকা িনেয় িনেত হেয়েছ, আিম না করেত পািরিন’। ei 
েয েলাকটার eখন নাম হেয় েগেছ, eখন ei নামডাক হেয়েছ েস ei নামযশেকi eখন গালাগাল িদেc। আর যার জনয্ তার eত নাম হেয় েগল 
তােকo eখন েস গালাগাল িদেত শরু ুকেরেছ। মােন – তুিম আমার সবর্নাশ কের িদেয়ছ। তখন eখান oখান েথেক দ-ুচারেট পয়সা েযাগাড় 
কের মদ েখেয় থাকতাম। আেগ েস eকটা মিহলার সে  থাকত, েসi মিহলা তােক তখন িবেয় করেত চাiত না, eখন টাকা েপেয় েগেছ শেুন েস 
eখন eেক িবেয় করেত চাiেছ, যােত e মের েগেল েসi টাকাটা েযন েপেয় যায়। aেনক ধরেণর জিটলতা ৈতরী হেয় েগেছ। 
 
 ei কািহনীিটেক আমরা িকভােব েনব, বাণর্াড’শর eটা eকটা বয্া াtক রচনা। সমােজ যা িকছুেক ভােলা মেন করা হয় বাণর্াড’শ 
eত সkূ ভােব েদখােলন েয oi ভােলাটােকi বােজ বেল েদিখেয় িদেলন। মানষুেতা eটাi চাi, eকটা সিুsর জীবন হেব, টাকা পয়সা হেব, মান 
সmান হেব। eকজন মাতালেক িদেয় ঐগেুলােকi গালগাল েদoয়ােনা হেc। েকানটা িঠক? েকানটাi নয়। ঘটনা ঘটনাi। আপনার আমার 
িনেজর েযটা িচnা ভাবনােক যখন েসi ঘটনার uপর েফলব তখন বঝুব েকানটা িঠক আর েকানটা েবিঠক। বয্াপারটা হেc গহৃsেদর যখন 
িবপদ হয়, মােন তােদর যিদ ঘর-বািড় ন  হেয় যায়, টাকা পয়সার aনটন হেয় যায় তখন েসটাi তার িবনােশর কারণ হেয় যােব। িকn 
সnয্াসীর যিদ eটা হয় তখন তার পেk েসটা েসৗভাগয্। তুিম েতা ঈ রেক পাoয়ার জনয্ oগেুলা সব েছেড় িদেয়ছ। তাi সnয্াসীেক েযখােনi 
থাকেত েদoয়া েহাক না েকন তার িকছুi যায় আেস না। যিদ eকজন গহৃsেক তার কমর্sল েথেক বদিল কের aেনক দেূর পািঠেয় েদoয়া হয়, 
eখন তােক পিরবার পিরজনেক েছেড় বাiের থাকেত হেব, তার েয িক aবsা হেব িচnা করা যােব না। েযটা আিম ভােলা মেন করেছন েসটাi 
আবার aনয্জন খারাপ মেন কেরেব। 
 
 পরুেুষর িঠক তাi হয়। pকৃিত িনেজর মত নাচ করেছ, তার েকানটা ভােলা েকানটা মn, eসেবর েকান িকছুেতi েনi। পরুষু 
িনেজর মত েভেব েনয় – eটা আমার ভােলা eটা আমার খারাপ। বাcা েছেল মেন কের চকেলট খাoয়া ভােলা, পড়াশনুা না করা ভােলা, শধু ু
েখলাটাi ভােলা, eগিুল হেc তার িনেজর িচnা ভাবনা। েসiজনয্ ei সব িজিনেষর েশষ কথা েনi। eগেুলার মেূল ajানতা। ajানটা িক? 
eবাের েসi sিটেকর কথা ভাবনু। মেন করনু sিটেকর ৈচতনয্ আেছ, oর বিুd হেয় েগেছ। eবার eকটা লাল রেঙর েগালাপ ফুল sিটেকর 
সামেন eেস েগল। eখন sিটক মেন মেন নাচেত শরু ুকেরেছ আিম লাল, আিম লাল। তারপেরi eকটা হলদু জবা eেস েগল। তখন sিটক 
বলেছ আিম েকন হলদু হেয় েগলাম। তারপর কােলা রেঙর িকছু eেস েগল – আিম েকন কােলা হেয় েগলাম, িছ িছ, আিম িক িবিcির কােলা হেয় 
েগিছ। কাnাকািট শরু ুকের িদেয়েছ। আসেল িকছুi েতা তার হেc না। তাহেল হেcটা িক? দশৃয্টা শধু ুপাlােc। রঙ aনবরত পাlােc আর 
sিটক েবাকার মেন করেছ আিম পােl যািc। আর ei ধরেণর পিরবতর্ন দীঘর্ িদন ধের চলেত থাকেল eটাi oর sভােব দঁািড়েয় যােব।  
 

eখন েকান ভােব, গরু ুবা সাধ ুমেুখ শেুন বা ধাkাটাkা েখেয় পরুেুষর যখন েবাধ হেত শরু ুকরল, তখন আেs আেs aবsাটা 
পাlােত শরু ুকের। তারপর eকটা সময় আেস তখন েস বঝুেত পাের েয ei েয পিরবতর্ন হেc oটা আলাদা আর আিম আলাদা। আর eক 
সময় তার িঠক িঠক েবাধ হয় েয আের আের eটার সে  েতা আমার েকান বয্াপােরi সmকর্  েনi। তখন িক হয়, oর চািরিদেক েয পিরবতর্নটা 
হিcল েসটাo বn হেয় যায়। পিরবতর্নটা হিcল ei কারেণi েয eটােত o মজা পািcল, েযi েস মজা পাoয়াটা বn কের েদয়, তখন পিরবতর্ ন 
হoয়াটাo বn হেয় যায়। ঠাkর কথামেৃত eটােকi খবু সnুর কের বলেছন – eকজন মেুখাশ পেড় eেস সবাiেক ভয় েদখােc। তারপর 
eকজন েদেখ বলল – আের তুi আমােদর েপােদা না। তখন েপােদা িখk িখk  কের েহেস আেরক জনেক ভয় েদখােত ছুেট যায়। যখন বেুঝ েনয় 
ei েয আমার চািরিদেক পিরবতর্ন হেc eর সােথ আমার েকান িকছুর েলনােদনা েনi, আিম sিটক, আিম িনিলর্p, আিম িনিবর্কার আমার 
েকান পিরবতর্ন েনi। ei িজিনষটােকi eখােন বয্াখয্া করা হেয়েছ। যা িকছু হেc সব ajানতা, aিবদয্ার জনয্। aিবদয্া হেc আমােদর েয 
আসল sরূপ েসটােক ভুেল িগেয় aনয্ েকান িকছুর সােথ িনেজেক eকাt কের েনoয়ােকi aিবদয্া বা ajান বেল। sিটক িক করিছল? েস 
িনেজর sভাবটােক ভুেল িগেয়িছল আর aপেরর েয sভাব েসটােকi েস মেন করেছ eটাi আমার। আমরাo eiটাi করিছ – আমরা আমােদর 
পিরবার, আমােদর মযর্াদা, আমােদর সmেদর সােথ eকাt হেয় আিছ আর আমার েয sভাব, আমার েয pকৃত sরপূ েসটােক ভুেল েগিছ।  
 

আেরা েযটা সমসয্া তা হেc, যিদ রাজেযাগ পেড় সব েছেড় ছুেড় ei বািড় গািড়, ভােলা েপাষাক, দািম েমাবাiল েফান সব েফেল 
িদলাম। eেত িক হেব? আমার জীবেন চরম সবর্নাশ েনেম আসেব। েকন? আমার কমর্াশেয়র কারেণ। বাiেরর সব িকছু আিম তয্াগ কের 
িদেয়িছ, িকn কমর্াশয়েতা েথেক যােc। আমার কেমর্র েয পুটঁিলটা বেয় িনেয় চেলিছ, েসটা েতা রেয় েগেছ। কেয়ক িদন পেরi কমর্াশয় েথেক 
eকটা েতাড় আসেব। িকেসর? মেন করনু েরাগ-বয্ািধ, েরাগ-বয্ািধর যntণার িবরেুd লড়াi করার শিk আমার eখনo আেসিন। আমােক 
eখন হাসপাতােল িনেয় েযেত হেব, হাসপাতােলর খরচা েমটাবার পয়সা েকাথায় পাব? তখন আিম আফেশাষ করেত থাকব, আর বলব – e 
আিম িক করলাম, আিম েকাথায় eেস পড়লাম। সাধনা কের কের মেনর আবজর্নাগেুলা আেগ পির ার করেত হেব, সাধনা করেত থাকেল েদখা 
যায় ei ধরেণর ঝােমলার সংখয্াo কেম যায়। েসiজনয্ ঠাkর বলেছন ঘা যখন কঁাচা থােক মামিড় েজার কের তুলেত েনi। ঘা না শিুকেয় 
থাকেল েজার কের তুলেত েগেল ঘা আেরা েবেড় যােব।  
 

মানষুেতা বেুড়া বয়েস জীবন েথেক কত িবরk হেয় যায়, আর বেল – আর না, আর না। aথচ মের িগেয় আবার যখন নতুন 
জn িনেc তখন েসi eকi েখলা চলেত থােক। কারণ, ei জীবেনর মত যত কমর্ িছল েসi পুটঁিলটা পির ার হেয় েগল। িকn বাকী হাজার 
হাজার জেnর েয কেমর্র পুটঁিলটা আেছ েসটা েকাথায় যােব? েসiজনয্ বলা হয় যতkণ না সমািধ িনব জ সমািধ হেc তত িদন েকান িন য়তা 
েনi, আবার েয েকান aবsা েথেক পতন হেত পাের। যিদo uc সমািধ মােন সিবকl সমািধ হেc, েযখােন bhা হেয় যােc, েসখােনo কমর্বীজ 
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েথেক যােc, েকান জেn eকটা মশা হেয় eকটা েমাষেক কামেড় িছেল, েসটা িকn রেয় েগেছ। ei কমর্বীেজর েশষ েনi। েকান aবsােতi 
কমর্াশেয়র বীজগিুল েশষ হয় না, েশষ হয় যিদ আগনু লািগেয় িদেত পােরন। ei আগনু লােগ eকমাt িনিবর্কl সমািধেত – েযােগ িনিবর্কl 
শbটা বয্বহার করা হয় না, eখােন বলা হয় িনব জ সমািধ। সমs বীজেক পুিড়েয় েফলার পর তখন ei কমর্াশেয়র আর েকান kমতা থােক 
না। ছড়া আেছ ‘মরেব সাধ ুuড়েব ছাi তেব সাধরু গণু গাi’। সাধ ুযখন মতুৃয্ শযয্ায় থােক তখনo তঁার পতেনর সmাবনা আেছ, তাi মের 
েগেল eবার পিুড়েয় িদেলন ছাi হেয় েগল তখন তঁার গণু গাiব। যতkণ না িনব জ হেc ততkণ িন য়তা েনi। 
 
 তেব েযটা কাযর্করী হয় েসটা হল, েযেহতু সারাটা জীবন সাধ ুজীবন-যাপন কেরেছন তাi তঁার সংsার খুব সবল o দঢ়ৃ হেয় যায়। 
মরার সময় oi সংsার গিুল খুব িkয়াসmn o শিkশালী থােক বেল িতিন আবার েসi ধরেণর শরীরi েনেবন েয শরীর তঁার বাকী পেথর 
সাধনােত সহায়ক হেব। বহু জেn জেn সাধনা করেত করেত েকান জেn তঁার মেধয্ eমন eকটা েজার eেস যায় েয তখন মেন হেব, েয কেরi 
েহাক আমােক িনব জ সমািধ লাভ করেতi হেব। তখন যা িকছু তঁার িছল, ভােলা মn, সব িকছুেত আগনু লািগেয় িদেলন। eটাi হেc েযােগর 
লkয্। রাজেযােগ ঈ র দশর্েনর েকান গরুtুi েনi। jানেযােগo তাi, ঈ র দশর্ন তােদর কােছ িকছুi নয়। যারা বলেছন, িতিনi ভিk মিুk 
সব েদন, তােদর কােছ eটা িঠক আেছ। িকn েযাগদশর্েন eর েকান মলূয্i েনi। কারণ যতkণ বীজ চলেত থাকেব, আর ঈ র দশর্নo হেc 
বীজ, কারণ েসখােনo আকার েথেক যােc। েসiজনয্ ঠাkেরর সাধনােতo আমরা েদখেত পাi, েয মা কালীর জনয্ তঁার eত বয্াkলতা, মার 
সােথ তঁার eেতা ঘিন তা, িকn েতাতাপরুী যখন ঠাkরেক িনিবর্কl সমািধর িদেক িনেয় েযেত চাiেছন, মা কালীর রূপ, মােন েসi আকার eেস 
ঠাkরেক বার বার আটেক িদেcন। তখন রামকৃ  তঁার jান খ  িদেয় মা কালীর েসi আকারেক িdখি ত কের িদেলন। আমােদর 
ভাষােত, মােন রাজেযােগর ভাষােত, তারপেরi রামকৃে র মন িনব জ হেয় েগল।  
 

ঠাkর বলেছন jানীরাo ভয়তরােস, eখােন jানী বলেত তােদরেকi বলেছন যাঁরা সিবকl সমািধেত েপৗঁেছ েগেছন। িবjানীরা 
ভয় পায়না, আtjান হেয় েগেল আর পতেনর ভয় থােক না। িহnেুদর eiটা eকবাের তােদর েভতরকার িজিনষ, আtjান না হেল িকছুi 
হেব না, যত িদন না তুিম েতামার িনেজর sরপূেক জানেত পারেছা ততিদন েতামার েকান িকছুi িকছু নয়, ঈ র দশর্নo িকছুi নয়। েসiজনয্ 
ভkরা বেল – েহ ঠাkর েতামার sিতৃ , েতামার ভাব আমার মন েথেক েযন কখন না চেল যায়।  
 
 eখন আমরা েদখেবা ei aিবদয্ােক িকভােব নাশ করা যায়। বলেছন – িবেবখয্ািতরিবpবা হােনাপায়ঃ – িনরnর ei িবেবক 
িবচােরর aভয্াসi হেc eকমাt uপায় ei aিবদয্া নােশর। সব সময় িবচার কের েযেত হেব। িক িবচার করেব? আিমi হিc েসi স িচ� o 
আনn, িকn মবশতঃ আিম িনেজেক pকৃিতর সে  eকাt কের েরেখিছ। আিম হিc েসi আtা, িকn ভুেল িগেয় জেড়র সে  জিড়েয় িনেয় 
িনেজেক eক কের েরেখিছ, আর জেড়র ধমর্েক আমার িনেজর ধমর্ মেন করিছ। ei বাকয্েক েয uপলিbবান পরুষু মেন কিরেয় েদেবন, িতিনi 
আমার গরু,ু পথpদশর্ক, আপনজন।   
 
 রাজেযােগর খুবi uc aবsার কথাi eখােন বলা হেc। ভগবান বdু সমs সাধনা কের িনেয়েছন, িকn eখনo মনটা তঁার 
ছটফট কের যােc, মনটা eখনo িনিবর্কl সমািধেত যাবার জনয্ psত হেত পারেছ না। িঠক ei জায়গাটার কথাi eখােন বলা হেc। তখন 
মেন হেব aিবদয্া ajানতা আমােক িঘের েফলেছ, তারপর আসেব pেলাভন, আসেব আত , ভয়। িকn েযাগী e সমs বাধা কািটেয় uপের 
uেঠ যােবন। যখন ভয় েদখােc তখন েযাগী ভয় পােবন না, যখন  pেলাভন েদখােc তখন pেলািভত হেবন না, েযাগী তখন বেুঝ েগেছন েয 
eগেুলা সব ajানতা েথেক আসেছ। িযশরু েশষ pেলাভন যখন eেসিছল, ভগবান বdুেক যখন মাড় eেস ভয় েদখােc, েসi সমেয়র কথা 
eখােন বলেছ।  
 
 বলেছন তসয্ সpধা pাnভূিমঃ pjা – আমরা িক কের জানব েয আমােদর ajান কমেত শরু ুকেরেছ? আমার েয pকৃত 
sরপূ েসটা ধীের ধীের uেnাচন হেc িক কের বঝুব? রাজেযাগ eর সাতটা লkেণর কথা বলেছ। eগেুলা হেc খবুi aিত ucsেরর েযাগীেদর 
aবsা, আমােদর মত সাধারেণর েলােকর কথা বলা হেc না। sামীজী তাi েশেষ বলেবন – আমরা eতkণ aেনক ucতর কথা বললাম, eটা 
aেনক uঁচুেত, aেনক দেূরর বয্াপার। 
 
 pথম হেc মেনর মেধয্ েয ছটফটািন ভাবটা থােক েযমন, eকটু eটা জানব, eকটু oটা করব, eকটু oটা েদখব, eগেুলা বn হেয় 
যায়। গীতােতo eটােকi eকটু aনয্ ভােব বলা হেয়েছ – ৈনব তসয্ কৃেতনােথর্া নাকৃেতেনহ ক ন। ন চাসয্ সবর্ভূেতষ ুকি দথর্বয্াপা য়ঃ।। 
তার কােছ কতর্বয্ কমর্ বেল িকছু aবিশ  থােক না। eটা করেত হেব, েসটা করেত হেব, ei েবাধটা তার িমেট যায়। আঁটপেুরর eকজন 
ঠাkেরর কােছ মাiেkােsাপ িনেয় eেসিছল। ঠাkর জানেত চাiেলন ei মাiেkােsাপটা িক, eেত িক হয়। িতিন যখন েচাখটা মাiেkােsােপ 
েদেবন তার আেগi তঁার মনটা সমািধেত চেল েগল। কথামেৃত আেছ, সযূর্gহণ হেয়েছ। ঠাkর মাsার মশাiেক িজেjস করেছন সূযর্gহণ িক 
কের হয়। বলেছন ‘aত দেূরর খপর েতামরা জােনা িক কের’? মাsার মশাi তখন মািটেত দাগ েকেট eটা সূযর্, eটা চnd eঁেক eঁেক ঠাkরেক 
েবাঝােত আরm কেরেছন। িকছুkণ পের েদখেছন ঠাkেরর মনটা aনয্ িদেক চেল েগেছ। ঠাkর িক aমেনােযাগী? েমােটi না, কারণ তঁার মন 
eখন হাজারটা িবষয়েক জানেত আgহী নয়। ঠাkর oi eকটা িজিনষেক ধের িনেয়েছন uিন আর তার বাiের যােবনi না। ei রকম 
প াশটা িজিনষ যা আেগ কের যািcল, েসগেুলা বn হেয় যায়। uপিনষেদo ei ধরেণর ভাব আেস – কিsন ন ুভগেবা িবjােত সবর্িমদং 
িবjাতং ভবিত - েহ pভু, েয িবদয্াটা জানেল সব িবদয্াটা জানা হেয় যায় আমােক েসi িবদয্াটা িশিখেয় িদন। oটা যখন েজেন েগল, তারপর 
সাধনার dারা মন uc েথেক ucতর aবsােত চেল েগেছ, তখন েসখান েথেক েনেম eেস ei সব িকছু জানার আর েকান iেci হেব না। 
সাংসািরক িবদয্াটা হেc eর েথেক aেনক নীেচর।  
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 িdতীয় হেc সমs দঃুেখর িনবিৃt। মেনর েয বয্াথা, েবদনা, দঃুখ পেুরাপিুর বn হেয় যােব। ei সংসার eেতা তুc নগণয্ হেয় যােব 
েয েকu আর েকান ভােবi বয্াথা েবদনা িদেত পারেব না। কারণ জগ� সংসােরর কাররু uপরi েযাগীর সখু দঃুখ িনভর্ র কের না, তাহেল 
িকেসর uপর িতিন িনভর্ র কের আেছন?  েযাগী eখন িনেজর uপেরi িনেজ িনভর্ র কের আেছন। ei জগতটা তঁার কাছ েথেক আেs আেs খেস 
পেড় যােc, আর anজর্ গেত kমশ িবsার হেcন। সমs বয্াথা চেল যােব িকn হাত পা েকেট েগল তাi বেল িক তঁার তখন বয্াথা লাগেব না? 
লাগেব, িকn েস বলেব o oটা চামড়ার বয্াথা করেছ, আমার িকছু হয়িন। ঠাkেরর হাত েভেঙ িগেয়িছল, ঠাkর ডাkারেক বলেছন – বাপ,ু 
আমার ব  লাগেছ, তুিম ei আমার হাতটার আরাম কের দাo িদিখিন। িকn ঠাkর েসi aবsােতo সমািধেত চেল যােcন। তাi িdতীয় 
লkণিট খুবi তা�পযর্, anর o বাহয্ জগেতর যত রকেমর বয্াথা েবদনা আেছ, সমs চেল যােব। 
 
 তৃতীয় হেc পূণর্ jানলাভ। eiখােন পূণর্jান হেc জাগিতক jান – ei পিৃথবীেত eমন িকছু িজিনষ েনi েযটােক েযাগী জানেত 
iেc করেল জানেত পারেবন না। pথেম বেলিছল eটা েসটা জানার আgেহর বয্াপারটা থােক না। িকn eখােন বলেছন যিদ তঁার জানবার 
iেc হয় েতা িতিন জানেত পারেবন। েমরী লiু বােকর্ র খুব সnুর eকটা বণর্না আেছ – sামীজী আেমিরকােত আেছন, eকিদন eক ঘেরায়া 
আেলাচনােত েকu sামীজীেক িহn ুধমর্ সmেn িকছু বলেত বলেলন, sামীজী িহn ুধেমর্র uপের বলেত শরু ুকরেলন। তার িকছুkণ পের 
eকজন পা াতয্ দশর্েনর uপর িকছু বলেত বলেলন, sামীজী সে  সে  পা াতয্ ধেমর্র uপর বলেত শরু ুকরেলন। তারপর হঠা� eকজন 
পদাথর্ িবjান িনেয় িকছু বলেত aনেুরাধ করেতi sামীজী িনেমেষর মেধয্ পদাথর্ িবদয্ার uপের বলেত আরm করেলন, শধু ুতাi নয়, েসi 
সময়কার িফিজেkর যত বi িছল তার নাম কের কার েলখা বiেত নতুন িক বলা হেয়েছ, কার বiটা eখন সব েথেক ভােলা সব িকছু ঝেড়র 
েবেগ বেল েগেলন। তারপর eকজেনর aনেুরােধ রসায়ন িবদয্া িনেয় বলেত শরু ুকরেলন। তেব সব েথেক েযটা aবাক কা , eর পেরi েকu 
েকu ী ান ধেমর্র uপের কেয়কটা ভােলা ভােলা বiেয়র নাম করার জনয্ sামীজীেক aনেুরাধ কের বসেলন। আেমিরকােত ী ানরা িহn ু
ধেমর্র eক সnয্াসীেক িজেjস করেছন ী ান ধেমর্র uপের ভােলা িক বi আেছ। মহুুেতর্ র মেধয্ oi ঘরটা িনsb হেয় েগল। যাi েহাক sামীজী 
কেয়কটা বieর কথা তােদর বেল িদেলন। ভাবনু sামীজীর িক পিরমাণ jােনর দখল িছল। আেরকটা বয্াপার ei েয, sামীজী িছেলন কলা 
িবভােগর ছাt, িবjান তার িবষয় িছল না। 
 

আেরকটা ঘটনা আেছ, sামীজীর সে  eকজন iেলকি কয্াল iি িনয়ােরর সে  ডায়নােমা িনেয় কথা হেc। িকছুkণ পেরi 
iেলকি কয্াল iি নয়ার বলেছন ‘sামীজী, েদখিছ iেলকি িসিটর eমন িকছু েনi েয েযটা আপিন জােনন না’। েসi সময় iেলকি িসিট হেc 
eেকবােরi নতুন িজিনষ, eিডশন তখন সেব আেমিরকার বাজাের pেবশ করেত শরু ুকেরেছ। িকn sামীজী ei িবষেয়o jান লাভ কের 
েফেলেছন। ei হেc সবর্েjর লkণ। েয েকান িবষয় ধিরেয় িদন েদখা যােব েসটােতo তঁার পূণর্ দখল আেছ। eগেুলা েকান কl কািহনী নয়, 
eগেুলা ei রকমi হয় আর eটাi হয়। আমরা বিল ঠাkর িকছুi জানেতন না, িকn কথামতৃ পেড় েদখনু, েহন িজিনষ েনi েয ঠাkর জানেতন 
না। ei িনেয় মহারাজেদর মেধয্ খবু মজা কের কথা হয় েয চড়াi পািখ কতবার িক কের, আর েসi তুলনায় িসংহ িক কের সব ধরেণর তথয্ 
ঠাkেরর জানা িছল। আবার aধয্াt রামায়েণ িক আেছ েসটাo বেল িদেcন। eকজন বলেছ – আপিন েতা পড়াশনুা কেরন িন, eসব জানেলন 
িক কের। ঠাkর বলেছন – িক বলছ েগা, আিম কত শেুনিছ েয। েতাতাপরুীেক বলেছন – যত িদন না তুিম আমােক সব িশিখেয় িদc তত 
িদন েতামােক আিম eখান েথেক েযেত িদিc না। েয েতাতাপরুী িতন রািtর েবিশ েকাথাo থাকেতন না, েসi েতাতাপরুী ঠাkেরর জনয্ eগার 
মাস দিkেণ ের কািটেয় েগেলন। কথামেৃতর েকাথাo আপিন েবদােnর সার েযটা আেছ তার সােথ েকান িবেরাধ পােবন না। 
 
 চতুথর্ হেc েযাগীর সমs ধরেণর কতর্বয্ েবােধর aবসান হেয় যােব। কতর্বয্ েবাধ হেc – আমােদর aেনেকর থােক, ei আমার 
েদেশর pিত eকটা কতর্বয্ আেছ, সমােজর pিত আমার কতর্বয্ আেছ, আমার পিরবােরর pিত, stী-পেুtর pিত কতর্বয্ আেছ। ei ধরেণর সমs 
কতর্বয্ েবাধ খেস যােব। গীতার েযi ে াকটা আেগ বলা হেয়েছ – ৈনব তসয্ কৃেতনােথর্া নাকৃেতেনহ ক ন। ন চাসয্ সবর্ভূেতষ ু
কি দথর্বয্াপা য়ঃ।। কতর্ েবয্র েবড়াজােল েস আর আবd নয়। তাi বেল যিদ েকu বেল কাল েথেক আিম আর aিফস যােবা না, আর েকান 
কাজ করব না। কাররু stী যিদ বেল আিম আর রাnাবাnা করব না, েকননা আমার আর েতামার pিত েকান কতর্বয্ েনi। তাহেল িক হেব? stী 
sামীেক গালাগাল েদেব বা stীেক sামী গালাগাল েদেব। রাজেযাগ বলেব আপিন িক সবর্j হেয় েগেছন? েতামার িক সব মেনর দঃুখ েবদনা চেল 
েগেছ? না হয়িন। যখন েকu ei গেুলােক aিতkম কের যােব, েকবল তখনi েস বলেত পারেব েয আমার আর েকান কতর্বয্ েনi। যিদ বেল 
আমার আর েকান কতর্বয্ েনi, আর তখন যিদ েকu eেস তার গােল দেুটা চড় মাের তার িকn েকান দঃুখ বা aপমান েবাধ হেব না। eiগেুলা 
হেc ধাপ, ei ধাপ গেুলা েপিরেয় eেল শধু ুতখনi আর কতর্বয্ থাকেব না।  
 
 প ম হেc িচেtর িবমিুk। িচেtর িবমিুk হেয় যাoয়া মােন মেনর মেধয্ েয নানান রকেমর রূপাnর হিcল েসটা আর হেc না। 
eকটা পাথর পাহাড় েথেক গিড়েয় পড়েছ, পাথরটা গড়ােত গড়ােত মািটেত eেস পেড় েথেম েগল। মািটেত eেস পেড় যাoয়ার পর আর তােক 
গড়ােত হেব না। eতkণ মন েয নানান ধরেণর রূপ িনিcল েসটা বn হেয় যােব – িক ধরেণর রপূ? eর আেগ সমািধ-পােদ েযটা বলা 
হেয়িছল ‘pমাণ-িবপযর্য়-িবকl-িনdা-sতয়ঃৃ ’ মন ei রূপগিুল আর েনেব না।  
 
 ষ  হেc – আমােদর যা িকছু সব েতা মনেক িনেয়i, ei মেনর সাবর্জনীন পিরভাষা হেc িচt। ei মেনরi িবিভn aবsােক 
কখন বিুd বলেছ, কখন aহ ার বলেছ, কখন িচt বলেছ। সব েশেষ িচt বরেফর মত গেল েযেত থােক (melting away)। বরেফর 
পাহােড় যখন বরেফর স নােম তখন eকটা িবরাট বরেফর চঁাi নীেচর িদেক গড়ােত থােক, গড়ােত গড়ােত নীেচ পাহােড়র পাদেদেশ মািটর 
সংsেশর্ eেস েথেম েগল। সpম aবsায় eখন আর তােক গড়ােত হেc না, eখন িক হেব? পাহােড়র uপর যতkণ িছল ততkণ িছল, িকn 
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eখন েস নীেচ পেড় েগেছ, eখন েস গলেত শরু ুকরেব। বরেফর চঁাiেয়র মত িচt তার u�েসর সােথ eখন kমশ িমেশ েযেত শরু ুকেরেছ। তার 
u�স হেc মহ�। মহ� eেসেছ pকৃিত েথেক। িচেtর তখন িনজsতা বেল আর িকছু থােক না। eকটা বড় বরেফর চঁাi যিদ সমেুdর মেধয্ েভেঙ 
পেড় তখন েস ঐ জেলর মেধয্i গেল েযেত থাকেব। pথেম ভাবেত থােক e আমার িক হল, িকছুkণ পের েদেখ েস আর েস েনi। আর aবেশেষ 
েস তার িনেজর মেধয্i িনেজেক pিতি ত কের, েস যা িছল তাi হেয় যায়। েসেতা জলi িছল িকn বরফ হেয় িগেয়িছল, বরেফর চঁাiটা েসi 
সমেুdর জেলi পেড়েছ, eখন েস গেল গেল েসi সমেুdর জলi হেয় েগেছ, েসেতা ei সমেুdর জলi িছল। যিদ বেল বরেফর ঐ বলটা েকাথায় 
েগল? েকাথাo যায়িন েস সমdু িছল সমdুi হেয় েগেছ। আমরাo িঠক ei বরেফর বেলর মত। গড়ািc েতা গড়ািci, কত যগু, কত জn ধের 
গিড়েয়i চেলিছ। eকিদন eেস ei সিcদানn সাগের পেড় েগল, eখন েস ei সমেুdরi eকটা aংশ, গলেত শরু ুকরল, গেল গেল সিcদানn 
সাগেরর জেল িমেশ েগেলন, eখন েস আর aংশ েনi, সিcদানেnর সােথ eকীভূত হেয় েগল। pকৃিত আর পরুেুষ িঠক ei িজিনষটাi হয়। ei 
হেc সাতটা ধাপ। সpম aবsােত পরুষু পরুেুষ pিতি ত হেয় যায়।  
 
 eগেুলা হেc খবু uc aবsার কথা, আমােদর পেk েবাঝা খবুi কিঠণ। েসiজনয্ আমরা আেরা সহজতম িজিনষেক িনেয় 
আেলাচনা করব, েযগেুলা আমােদর পেk েবাঝা সহজ হেব। তাi eখন বলেছন oiগেুলা েতা aেনক uঁচু কথা হল, eখন ঐখােন িকভােব 
েপৗঁছােত হেব েসi কথা বলা হেc। 
 
 তখন asা -েযােগর কথা বলেত শরু ুকরেলন। েযাগী হoয়ার জনয্ আটিট ধােপর মেধয্ িদেয় সবাiেক েযেত হেব। সেূt বলেছ – 
��-�������-��������-����������-�����-
������������������। যম, িনয়ম, আসন, pাণায়াম, pতয্াহার, ধারণা, ধয্ান o সমািধ েযােগর ei 
আটিট a  – eক সােথ কের সিn কের বলা হয় asা েযাগ।  
 
 pথেম যম aভয্াস করেত হেব, eটা হেc pথম ধাপ। ������-����������-
������������������ ����। aিহংসা, সতয্, aেsয়, bhচযর্ eবং aপিরgহ ei পাঁচিট 
হেc যম। েযাগাভয্াস আরm করার শরুেুত, aথর্া� িকনা আধয্ািtক জীবেনর যাtা শরু ুকরেত যারাi আসেব pেতয্ক নবাগত সাধকেক ei 
পাঁচটা িদেয়i শরু ুকরেত হেব। ei পাঁচটা িকভােব করা যােব, করেল িক হয়, েসi সmেn পর পর eখন আেলাচনা করা হেc। 
 
 pথেম হেc aিহংসা, aিহংসা হেc, েয েকান ধরেণর িহংসা, বাiের িহংসােক েদখােনা েতা দেূরর কথা মেনর মেধয্o িহংসা ভাব 
থাকেব না। সিতয্কােরর aিহংসা হেc – ধরনু আমােক েকu eকটা গালাগাল িদল, তার pতুয্tের আিম তােক eকটা চড় মারলাম, সবাi 
eটােক বলেব িহংসা। িকn eখােন pকৃত িহংসা হেব না। আবার ধরনু eকজন ভdেলাকেক আিম গালাগাল িদলাম uিন চড় না েমের, চুপচাপ 
সহয্ কের েগেলন। িকn তঁার শরীেরর মেধয্ eকটা পিরবতর্ন েদখা েগল, ঘন ঘন িনঃ াস পড়েত থাকল eবং িতিন েসটােকo েচেপ িদেলন, 
eখােন aিহংসা হল না। aিফেসর বেসরা যখন গালাগাল েদয় তখন মেুখ িকছু না বলেলo েভতের েভতের aনয্ রকম হেত থােক। িতন বছেরর 
িশশ ুদাদরু েকােল uেঠ দাদরু গােল চড় মারেছ, কান ধের টানেছ, তােত দাদরু বয্াথাo লাগেছ িকn দাদ ুিক বাcাটােক মারেত যােব, দাদরু 
মেন েকান ধরেণর িহংসা বিৃti হেc না। aিহংসােত ei ধরেণর েকান রকেমর aনভুবi আসেব না। aিহংসা মােন ei নয় েয আমােক েকu 
মারল আর আিম তােক আেরক গাল বািড়েয় েদব। িযশ ুবলেছন েতামােক যিদ েকu মাের তাহেল তুিম েতামার আেরকটা গাল বািড়েয় দাo। 
aনয্ গালটা বািড়েয় েদoয়ার মােনটা িক? eকটা সnুর গl আেছ। বাণর্াড’শেয়র eকটা খবু সnুর েকৗতুক গl – eকজন মlবীর ী ান 
ধমর্ িনেয়েছ। eকিদন eক েরাগা পয্াটকা ী ান তােক িজেjস করেছ – তুিম িক ী ান? হঁয্া। েযi হঁয্া বেলেছ েস ঐ মlবীেরর গােল ঠাস 
কের eক চড় কিষেয় িদেয় বলেছ – িযশ ুবেলেছ েতামার গােল েকu চড় মারেল তুিম েতামার aনয্ গালটাo বািড়েয় েদেব। মlবীর তখন তার 
aনয্ গালটাo বািড়েয় িদেয়েছ। েরাগ পয্াটকা েলাকটা ঐ গােল ঠাস কের আেরকটা চড় েমের িদল। তখন মlবীর বলেছ – আমার ei দেুটা 
গালi আেছ, তৃতীয় গাল েনi। ei বেল তােক েবধড়ক েপটােত লাগল। রাজেযােগ eখােন বলেছ না েয তুিম আেরকটা গাল বািড়েয় েদেব। মেন 
যিদ েকান ধরেণর pিতিkয়াi না আেস, তেবi েসটা িঠক িঠক aিহংসা হেব। pিতিkয়া eেলা আর েসটােক দিমেয় েদoয়াটােকo eখােন 
aিহংসা বলেছ না। আমােক যিদ েকu গালাগাল েদয় pথেম শরীরটা গরম হেত শরু ুকরেব, তারপের কান, মখু, েচাখ সব লাল হেত শরু ুহেব। 
eরপেরi মখু িদেয় পাlা গালাগাল হেব, েশেষ হাত থাকেত মেুখ েকন, শরু ুহেয় েগল হাতাহািত। eগেুলা eত dত ঘেট যায় েয আমরা ধরেতi 
পািরনা। েযাগী হেল মেনর মেধয্ েয পিরবতর্ন গেুলা eেক eেক হেc eগেুলা েক ধের েফলেব – eবার গালাগাল িদেত iেc করেছ, eবার মারেত 
iেc করেছ। েযােগর েkেt aিহংসা হেছ aতয্n গরুtুপূণর্, eত pেয়াজনীয় েয েযাগী হেত হেল aিহংসা িদেয়i শরু ুকরেত হয়। aিহংসােত 
pিতি ত না হেল কখনi েযাগী হoয়া যায় না। সিতয্ সিতয্i েস কাuেক আঘাত িদেত চাiেছ না, িকn িকছু eমন eকটা কের েফলল যার ফেল 
eকটা িহংসার কাযর্ হেয় েগল, তখন িকn eটা তােক sশর্ করেব না। ei কােযর্র জনয্ মেন aনেুশাচনা o aনয্ aেনক িকছু হেব িকn oটার 
জনয্ তার েকান দাগ লাগেব না। eখন ধরনু মশা কামড়ােc, মশার কামেড় আমােদর aেনক ধরেণর aসখু হেয় েযেত পাের, তার েথেক রkা 
পাoয়ার জনয্ মশা যােত না আেস তার সব বয্বsাi করেত হেব আর দ ুচারেট মশা তােত যিদ মেরo যায় তােত েকান িহংসা হেব না, েকন না 
আমােদরo েতা বাঁচেত হেব। সাবরমিতেত গাnীজীর আ েম সাপ মারা িনেষধ িছল, সাপ গেুলা oখােন ঘেুর েবড়াত, িকn তার জনয্ সবাiেক 
aেনক সাবধাণতা aবলmন করেত হত, সতকর্  থাকেত হত। িনেজর রkার জনয্ আেগ বয্বsা কের রাখেত হেব। যিদ েসটােতo না হয় তাহেল 
তখন আtরkার জনয্ িকছু িকছু pাণীর pাণ নাশ করেত হয়, িকn eটা aবশয্i িহংসা eবং kিত কের। গােয় মশা কামড়ােল েয মশা মারিছ 
eেত aবশয্i আমােদর পাপ লাগেছ, িকn eখন আমরা িক করব, আবার না েমেরo uপায় েনi। েসiজনয্ আেগ েথেক জাল লািগেয়, মশার ধূপ 
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jািলেয় বয্বsা কের িনেত হয়, যােত িহংসাটা না করেত হয়। মশা যখন কামড়ায় আর তখন শরীের েয jালা ৈতরী হয় েসটাi আমােদর 
মেনর মেধয্ িহংসা বিৃtটােক জািগেয় েদয়। িহংসা বিৃt েযi েজেগ েগল তখন মনটােক েটেন নািমেয় েদেব। 
 

দিkেণ ের প ব েত রািtেবলা িগিরশ েঘাষ আর sামীজী বেস ধয্ান করেছন। িগিরষ েঘাষ ঠকাs  ঠকাs  কের মশা েমের চেলেছন 
আর তার পােশ sামীজী বেস আেছন েদখেছন sামীজীর গােয় eত মশা বেস আেছ মেন হেc েযন sামীজী কmল চাপা িদেয় বেস আেছন। িকn 
তঁার েকান েবাধi েনi, িতিন সmণর্ূ  ভােব ধয্ােনর গভীের ডুেব েগেছন। যখন তঁার ধয্ান ভাঙেব, যখন শরীর েবাধ িফের আসেব তখন তঁার 
jালা aবশয্i করেব, িবষ গেুলা যােব েকাথায়। আমরা জািন েয sামীজীর মেধয্ নািক িহংসা বিৃt কখনi িছল না। তার ফেল িক হেc মশা 
যখন কামড়ােc তঁার তখন িকছুi মেন হত না। 

   
 িdতীয় হেc সতয্। eখােন সতয্ হেc মেন েকান ধরেণর দরুিভসিn, কাuেক ঠকােনা, িনেজর রাগ o েdষবশতঃ িমথয্ার আ য় না 
েনoয়া। মহাভারেত েকৗিশকী মিুনর কািহনীেত eকজন পিথকেক হতয্া কের সবর্s লnুন করবার aিভpােয় িকছু ডাকাতরা তােক তাড়া 
কেরিছল। েবচারা পিথক তাড়া েখেয় েকৗিশকী মিুনর আ েমর eক েঝােপর মেধয্ লিুকেয় িছল। ডাকাতরা eেস েকৗিশকী মিুনেক পিথেকর 
বয্াপাের িজেjস করেছ। মিুন সতয্ বi িমথয্া বলেবন না, িতিন েঝােপর িদেক পিথকেক েদিখেয় িদেলন। ডাকাতরা পিথকেক ধের িনেয় তােক 
খনু কের সব েকেড় িনল আর পেুরা পাপটা েকৗিশকী মিুনর েলেগ েগল। িকn রাজেযােগর আদশর্ aনসুাের ঐ aবsায় েযাগী িক করেব? s  
কের েস ডাকাতেদর বেল েদেব - আিম বলব না েতামােক, তুিম আমােক িজেjস করেছা েতা, আিম েতামােক বলব না। িকংবা েমৗন থাকেব। 
সেতয্র জনয্ আিম জািন না, ei িমেথয্ কথাটাo েস বলেব না। আবার েস eমন িকছু বলেব না েযটা েথেক েকান িহংসার কারণ হেব। সতয্ আর 
aিহংসা eর মেধয্ বাকয্ মােন িক বলেছ েসটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মেনর aিভpায়।   
 
 aেsয় হেc চুির না করা। aেsয় শেbর সহজ aথর্ চুির না করা হেলo ei শbিটর ভাব o তা�পযর্ aেনক বয্াপক o গভীর। চুির 
না করা হেc, কাররু িজিনষ না বেল েনoয়া। িকn aেsয় আর েলাভ a া ী ভােব জিড়ত। কাররু eকটা ভােলা িজিনেষর pিত নজর েগেছ, 
আর ভাবেছ যিদ েকান রকম ভােব ঐ িজিনষটা oর কাছ েথেক আদায় করেত পাির, যিদ িদেয় েদয়, ei ধরেণর সমs মেনাভাবi হেc aেsয় 
বিৃt। যারা চুির কের তােদর aেনেকi aভােব চুির কের আর aেনেকর sভাব হেয় যায়, আর বাকীরা কের েলােভ পেড়।  
 
 তারপর হেc bhচযর্। আধয্ািtক জীবেন bhচযর্ aপিরহাযর্। bhচযর্ ছাড়া আধয্ািtক জীবন aসmব। েয পেথরi আর েয 
ধেমর্রi সাধক েস েহাক না েকন, jানমাগ i েহাক, িক ভিkমাগ i েহাক, ী ান েহাক িক মসুলমান েহাক, যখনi বলেব আিম সাধক তখনi 
েদখেত হেব েস bhচযর্ িঠক িঠক aনশুীলন করেছ িকনা। যারা কয্াথিলক বা েবৗd eরা িবেয়র aনমুিত েদয় না। িকn bhচেযর্র সােথ িবেয়র 
েকান সmকর্  েনi, সnান হেয়েছ তার সােথo bhচেযর্র েকান সmকর্  েনi। েযিদন বলেব – আিম আজ েথেক সাধনা করব, েসিদন েথেক তার 
আচরণ বা কথায় েকান ধরেণর abhচেযর্র pকাশ েতা থাকেবi না, আচরণ আর কথার বয্াপার ভুেল যান, বলেছ মেনর মেধয্o abhচেযর্র 
েকান ধরেণর িচnা আসেব না। যিদ aবেচতন ভােবo e ধরেণর িকছু eেস যায় তাহেল তােক আবার pথম েথেক শরু ুকরেত হেব, আর 
সেচতন ভােব করার েতা p i আেস না। রাsা িদেয় যােc বা েকান পিtকা হােত eেস েগল তােত eমন িকছু িজিনষ েচােখ পেড় েগল, আর 
েসখান েথেক মনটা eকটা বিৃt িনেয় িনেলা, বলেছ eগেুলা েথেকo বাঁচেত হেব। েসiজনয্ pাচীন কােল সাধ ুসnয্াসীরা বেন জ েল িগেয় তপসয্া 
করত, গহুায় আ য় িনত, যােত ঐ ধরেণর েকান িকছু েচােখর মেধয্ না আেস। bhচযর্ ছাড়া আধয্ািtক জীবন কlনাi করা যায় না।   
 

েশষ ধাপ হেc aপিরgহ – কাররু কাছ েথেক েকান ধরেণর uপহার না েনoয়া। েয সাধক তােক eেস eকজন বলল – বাবাজী 
আপনার জনয্ মাংস রাnা কের িনেয় eেসিছ। যিদ েস oiটা িনেয় েনয় তkিণু  eকশ হাত নীেচ েনেম যােব। কারণ েয eটা িনেয় eেসেছ েসটা ঐ 
বয্িkর তnাtােকo বহন করেছ, েযi সাধকেক িদেয় িদল েসi তnাtা eখন তােক হsাnর কের িদল, eখন ei তnাtাi তােক িবিষেয় েদেব। 
েযাগীর মন eতi পিবt হেয় যায় েয eেকবাের সাদা কাপেড়র মত ধb ধেব। সাদা কাপেড় যিদ কােলা দাগ পেড় তাহেল oi দাগটা দরূ েথেকo 
েদখা যােব। িকn কােলা েপাষােক দাগ িদেল েবাঝা যােব না। েসiজনয্ সাধারণ েলােকর কােছ eগেুলা িকছুi নয়, িকn eকজন েযাগীর কােছ 
eগেুলা মারাtক আকার ধারণ কের েনয়।  
 
 aপিরgেহর িdতীয় েযটা খবু মারাtক িদক, তা হেc, যখন িজিনষপtগিুল আসেত থােক তখন েযাগীর মনটা aনয্ িদেক চেল 
যায়, eকাgতটা েভে  যায়। তাহেল িক েযাগীরা িকছুi েনেব না? বলেছ – যতটুk pেয়াজন ততটুki েনেব, তার aিতিরk eকটুo নয়। 
eখন pেয়াজন কতটা? eখােনo বলেছ – জীবন ধারণ করেত েগেল, জীবন িনবর্ােহর জনয্ েযটুk দরকার িঠক ঐটুki তঁার pেয়াজন তার 
বাiের িকছুi নয়।  
 
 eতটা বলার পর পত িল বলেছন – eেত জািত -েদশ-কাল-সময়ানবিcnাঃ সাবর্েভৗমা মহাbতm । বলেছন, ei েযগেুলা 
বলা হল aিহংসা, সতয্, aেsয়, bhচযর্ o aপিরgহ, eগেুলা শধু ুআধয্ািtক unিতর জনয্i aপিরহাযর্ নয়, েয েকান েদেশর, েয েকান জািতর, 
েয েকান সমােজর মানেুষর জনয্, েয েকান যেুগ ei পাঁচিট হেc মহাbত। েয েকান েদশ, েস আি কা েহাক, আেমিরকা েহাক, আজ েথেক দ ু
হাজার বছর আেগ েহাক বা আজ েথেক দ ুহাজার বছর পের েহাক েয েকu ei পাঁচিট bতেক পালন করেব তার আর বাকী যা আেছ সব eেস 
যােব। গাnীজী বেলিছেলন সতয্ আর aিহংসা ei দেুটােক পালন করেলi হেব। বলা হয় ei পাঁচিট হেc েযােগর পেথ pথম ধাপ, িকn যিদ 
েকান সাধারণ মানষুo, যার আধয্ািtক জীবেনর pিত েকান আgহi েনi, েসo যিদ েয েকান েদেশ, েয েকান সমেয় aনশুীলন কের তাহেলi 
তার জীবন পােl যােব। পত িল দ ুহাজার বছর আেগ ei কথা গেুলা বেলিছেলন, গাnীজী িকছু বছর আেগ মাt eর দেুটা aিহংসা আর সতয্ 
aনশুীলন কের জগ� িবখয্াত হেয় েগেলন, আর ei িকছু িদন আেগ েনলসন েমে লা ei দেুটােক aনশুীলন কের েকাথায় uেঠ েগেলন।  
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   িdতীয় হেc িনয়ম। pথমটােত aথর্া� যেমর েয পাঁচটা bত েদখলাম eগেুলা আমােদর ভd সভয্ কের। যম েথেক আসল েযাগ শরু ু
হয় না, েযাগ শরু ুহয় িনয়ম েথেক। িনয়ম হেc – েশৗচ-সেnাষ-তপঃ-sাধয্ােয় রpিণধানািন িনয়মঃ। িনয়ম aনশুীলন করেত শরু ু
করল মােন eখন েস েযােগর সাধনা শরু ুহল। আিম িঠক করলাম eখােন eকটা বাগান ৈতরী করব। সবার আেগ আমােক যত জ ল, আগাছা 
আেছ সব পির ার করেত হেব। তারপর াkর িদেয় জিমর মািটটােক িঠক করেত হেব, তারপর সার েদoয়া, বীজ েদoয়া iতয্ািদ পর পর 
চলেত থােক। যম হেc জ ল পির ার করা আর িনয়ম হেc াkর িদেয় জিমর মািটটােক বীজ বপেনর uপযkু কের েতালা। 
 
 িনয়েমর pথম হেc েশৗচ। eখােন েশৗচ বিহঃেশৗচ। িনেজেক পির ার পিরcn রাখা, জামা কাপড় পির ার রাখা আর ঘর-বািড় 
সাফশতুেরা রাখা। aেনেক বেলন েশৗচ মােন মেনর পিবtতা। eখােন িকn েশৗচ মেনর পিবtতােকi েবাঝােc না, েকননা মেনর পিবtতার 
জনয্i eগেুলা করা। eখােন েশৗচ হেc বিহঃেশৗচ। 
 
 তারপর আসেছ সেnাষ, মােন সnি র ভাব। যা আেছ তােতi সn  থাকা আর যা েনi তা িনেয় aসেnাষ করেত েনi।   
 
 তৃতীয় হেc তপঃ – তপঃ মােন তপসয্া। eখােন তপসয্া হেc কৃc সাধন, শরীরেক eকটু ক  েদoয়া, মােন uেপাস করা, সকােল 
uেঠ sান করা। মনsুিতেতৃ  o মহাভারেত aেনক ধরেণর তপসয্ার বণর্না আেছ। তপসয্া সবারi খবু দরকার। যিদ েকu eেস বেল আিম 
eকজন সাধক তাহেল বলেব খবু ভােলা কথা, তা েতামার তপসয্া িক িক, মােন তুিম pিতিদন িক ধরেণর কৃcতা করছ? eখেনা gাম েদেশর 
bাhণরা  pিতিদন যা কেরন েসটা তােদর কােছ তপসয্া বেল মেনi হয় না। িকn eনারা pেতয্ক িদন িনয়িমত ভােব eটা বংশ পরmরায় 
কেরi যােcন। সকাল েবলায় সেূযর্াদেয়র আেগ িগেয় নদীেত sান করেব, বািড়েত eেস সব ভােলা কের পির ার পিরcn করেব, খািল পােয় 
মিnের আসেব, জল ঢালেব, পূেজা করেব, যতkণ পূেজা না েশষ হেব ততkণ িকছু খােব না। িবধবারাo কত রকেমর uেপাস কের – e সবi 
তপসয্া।  
  
 ৈজনেদর পরব আেছ, যােত পেনর িদন যাব� সাধরুা িকছু খােব না, শধু ুগরম জল পান কেরন, আর িকছুi খােবন না। ভারতীয় 
েসনা িবভাগ েথেক eেদর ei uেপােসর uপের গেবষণা করেত যােc, ei েয পেনর িদন ধের না েখেয় থােকন তােত eেদর শরীর o মেনর মেধয্ 
িক ধরেণর pভাব পেড়। কারণ ৈসনয্েদর eমন aেনক পিরিsিতর মেধয্ পড়েত হয় যখন তারা েকান খাoয়া পায়না। eখন ৈজন সাধেুদর ei 
তপসয্াটােক িকভােব েসনােদর কােজ বয্বহার করা যায় তাi িনেয় গেবষণা শরু ুহেয়েছ।  
 
 ei ধরেণর তপসয্ােত eকটা সমসয্া হয় িক, ei েয শরীরেক ক  েদoয়া, ei জায়গােত eেসi aেনেক আটেক থােক, eখান েথেক 
েয আেরা eিগেয় েযেত হেব লেkয্র িদেক েসটাi ভুেল যায়। তখন শরীরেক ক  েদoয়াটাi েযন জীবেনর লkয্ হেয় দঁাড়ায়। eটা েয শধু ু
তপসয্ােতi হয় তা নয়, েশৗচ করেত করেত aেনেকর মেধয্ শিুচবাঈ eেস যায়। 
 
 তারপর আসেছ sাধয্ায় – eখােন sাধয্ায় হেc জপ করা আর িনয়িমত শাst পাঠ করা। যারা মেন কেরন েয আমরা ভােলা জীবন 
যাপন করেত চাi, সকােল যত তাড়াতািড় পারেলন ঘমু েথেক uেঠ sান কের গীতা eক aধয্ায় পাঠ করেলন িকংবা চ ী eক aধয্ায় পড়েলন 
বা রামায়ণ পড়েলন, িকংবা হনমুান চািলশা পাঠ করেলন, িবিভn পিরবাের িবিভn pথা আেছ, তেব যাi pথা েহাক না েকন েযটা করেব 
pেতয্ক িদন িনয়িমত করেত হেব। eiটাi sাধয্ায়, আেরকিট sাধয্ায় হেc জপ, যত পারা যায় জপ কের েযেত হয়। sাধয্ায় হেc eমন eকটা 
িজিনষ েযটা আমােদর সবার জনয্i খুব দরকার। 
 
 েশেষ হেc ঈ র pিণধান। ঈ র pিণধান হেc ভগবােনর পূজা, তঁার েকান িবgহ বা পেট িনয়িমত পূজা করা আর সব সময় 
ঈ েরর uপর শরীর, মন, সব কমর্ সমিপর্ত করা।  
 
 eর পেরর সেূt বলেছন – িবতকর্ বাধেন pিতপkভাবনm । েযাগ সাধনায় আমােদর মেন নানা ধরেণর বাধা ৈতরী হয়, ei 
বাধাগিুলেক আটকােত হেব। eখন ei বাধাগিুলেক িকভােব আটকােত হেব? বলেছন – pিতপkভাবনm , মেনর মেধয্ েয িজিনষটা হেc েসটার 
িবপরীত ভাবনার aনশুীলন করেত বলা হেc।  
 

েযমন কাররু েরেগ যাoয়ার sভাব আেছ, েkাধ হoয়া মােন েযােগর সাধনায় eকটা বাধা, তখন ভােলাবাসার, েpেমর ভাব িদেয় 
েসi বাধােক আটকােত হয়। েকান কারেণ যিদ েদখা যায় কাররু মেধয্ হতাশার ভাব আসেছ তখন eমন িকছুর িদেক মনটােক িনেয় েযেত হয় 
েযটার কথা ভাবেল তার হতাশ ভাবটােক দরূ কের েদেব। ei কারেণ রাজেযাগ কখনi সবার জনয্ eক ধরেণর িনয়ম েবেঁধ েদন না, েকননা 
eক জেনর েযটা িবতকর্  েসটা aেনয্র েkেt নাo হেত পাের। েসiজনয্ েদেখ িনেত হয় েকাn  েকাn  aবsাটা তার জীবেনর পেk আনnদায়ক, 
তারর জীবেনর খুব সnুর, খবু িpয় িজিনষগিুল িক। eখন যখন মেনর মেধয্ িবমষর্ ভাব আসেছ তখন েসi িজিনষটােক ভাবেত থাkন েযটা 
তার খবু িpয়, আনnদায়ক। িকছুkণ পের েদখা যােব তার সব হতাশ ভাব েকেট িগেয় মনটা শাn হেয় েগল। মেনর মেধয্ যখন pচ  রাগ বা 
েkাধ আসেছ তখন যার pিত খবু ভােলাবাসা আেছ তার কথা ভাবেত হেব, তার কথা িচnা করেত থাকেল আেs আেs েkাধ বিৃtটা চেল 
যােব। িঠক েতমিন যিদ কাররু িবেশষ েকান বয্ািkর pিত খবু আসিk আেছ, ei আসিk হেc eক ধরেণর aপিবt বিৃt, ei ধরেণর বিৃtেক 
আটকােনা েযেত পাের েকবল শধু ুপিবt িচnার dারা। তখন েকান পিবt িকছুর িচnা করেত হেব। আমােদর কােছ পিবt িজিনষ হেc েযমন 
গ া sান, ঠাkেরর সামেন দঁাড়ােনা। আর মা হেc পিবtতাsরিূপনী, যিদ েসi সময় মনেক eকমাt মােয়র oপের েফেল রাখা যায় 
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তখন ধীের ধীের মেনর ঐ aপিবt ভাবটা ধেুয় পির ার হেয় যােব। eখন aেনেক বলেত পাের েয – oঃ ঐ সময় aেনক েচ া কের েদেখিছ 
হয়না। শধু ুতারi নয়, aেনেকরi হয় না। েকন হয় না? কারণ তার যম o িনয়ম িঠক মত aনশুীলন করা হয়িন। ei িবতকর্ বাধন তখনi 
কাযর্কর হেব যখন যম o িনয়ম িঠক িঠক aনশুীলন কের আসেব।  
 

আমােদর িকছু িকছু aতীেতর ভােলা o আনnদায়ক ঘটনােক sিতেতৃ  েরেখ িদেত হয়, যখনi েকান েনিতবাচক িচnা আসেত থােক 
তখন oi sিতৃ  গিুলেক িদেয় েনিতবাচক ভাবটােক আটেক িদেত হয়। eটা সব সময় েখয়াল রাখেত হেব মেন েযন কখনi েনিতবাচক ভােবর 
uদয় না হয়। sামীজী খবু সnুর uদাহরণ িদেয় বলেছন – মা তার sামীর uপের pচ  েরেগ আেছন, esার িক osার হেয় যােব। আর েসi 
সময় তার েছা  িশশিুট eেস মােক জিড়েয় ধের আদর করল, েদখা েগেলা মার েkাধটা গেল জল হেয় েগল। িক কের হল? েkাধ বিৃt eেসিছল, 
েসখােন ভােলাবাসার বিৃt eেস েkাধ বিৃtটােক বয্থর্ কের িদল।  
 
 eরপের eকটা বড় সূেt বলেছন – ������� �������� 
����������������� ������������������ 
����������������� ����������������� ��� 
��������������� ।   eখােন যেম েয পাঁচিট bেতর কথাগেুলা বলা হেয়েছ তার িবপরীত গিুলi সমােজর 
পেk পাপ বা িনnনীয় কাজ বেল মেন করা হয়। েযমন aিহংসা, aিহংসার িবপরীত হেc িহংসা, সেতয্র িবপরীেত aসতয্, aেsেয়র uেlা 
হেc চুির বা েলাভ, bhচেযর্র uেlা হেc abhচযর্ আর aপিরgেহর uেlা হেc পিরgহ। eiগেুলা হেc pধান িবতকর্ । eর আেগ বেলিছল 
��� ���� -���-���-��������������� ��������� 
���������  - মহাbত েথেক abত হেয় যােc। যখনi িহংসা বিৃt আসেছ, ei িহংসা আবার েলাভেকo িনেয় আেস, ঘণৃাo 
আেরক ধরেণর িহংসা। কাররু নােম যখন েকu িনnা করেছ তখন তার মেন েকাথাo লিুকেয় আেছ oর ei েহাক েসi েহাক, eটাo pতয্k রেূপ 
িহংসার সে  যkু। তাi eটাo েনিতবাচক। eকটা শb ‘িহংসা’ বেল িদেয়েছ, eখন ei শbটােকi িবচার করেত করেত, ভাঙেত ভাঙেত েদখা 
যােব aেনক িকছুi ei িহংসা বিৃtর সােথ জিড়েয় রেয়েছ। সতয্েকo যিদ িবে ষণ করা হয় তখন েদখা যােব jানত বা ajানত কত রকম 
ভােব েয আমরা িমথয্ােক p য় িদেয় যািc, কত ভােব েয িমথয্ার আ য় িনi, aস� আচরণ কির কlনাo করেত পারব না। যিদ িনেজেকi 
িনেরেপk ভােব িবে ষণ করা যায় তাহেল েদখা যায় েয কত িকছু েত আমরা pতয্k বা পেরাk ভােব িমথয্ার সােথ যkু থািক েয aবাক হেয় 
েযেত হয়, িবেশষ কের মানিসক িদক েথেক। bhচযর্েতo ei eকi িজিনষ েদখেত পাoয়া যােব। ঠাkর বলেছন – সnয্াসী যবুতী েমেয়র ছিব 
পযর্n েদখেব না। আমরা িক sের েয abhচযর্েক কদর কের যািc ভাবেল িশuেড় uঠেত হেব। ভাগবেত আমরা েপেয়িছলাম bhচেযর্র সে  
কত রকম ভােব মানষু সমেঝাতা কের েনয়। eকা eকা কাররু সােথ কথা বলা, িকংবা িনেজi eকা eকা িচnা করা, লিুকেয় চুিপ চুিপ কথা 
বলা, যার pিত দবুর্লতা আেছ তার েকান িজিনষ কােছ েরেখ েদoয়া, eগেুলা সবi হেc abhচযর্। বdৃ েহাক, নপংুসক েহাক, কাররু েরহাi েনi, 
সবারi মাথায় ei েপাকা বেস আেছ। তােদর বাiেরর iিndয়টা akম বা দবুর্ল হেত পাের, িকn eখােন বাiেরর iিndেয়র েকান ভূিমকাi েনi, 
েসi মিsে র sায়ুেত েয iিndয়টা রেয়েছ েসiখােন সব জেম রেয়েছ, ঐখান েথেকi সবাiেক নাচােব। েয মহুুেতর্i েস সেুযাগ পােব বােঘর মত 
ঝঁািপেয় পড়েব, তাi eেক u�স েথেকi নাশ করেত হেব।  
 
 eখােন বলেছন িবতকর্  েযটা হয় েসটা িতনিট আকাের হয় – কৃত, কািরত o aনেুমািদত। কৃত মােন িনেজ কেরেছ, কািরত হেc 
কিরেয়েছ আর aনেুমািদত হেc আিম কিরিন িকn aনেুমাদন কেরিছ। েকu িনেজ খুন কেরেছ, না কাuেক িদেয় খুন কিরেয়েছ aথবা 
aনেুমাদন কেরেছ – রাজেযােগর তেtt সব eকi aপরাধ। আমােদর বতর্মান আiেনর পিরকাঠােমােত ei িতনেটর মেধয্ aপরােধর মাtার 
পাথর্কয্ করেব িকn েযােগ ei িতনিটi সমান aপরাধ, েকান তারতময্ েনi। eর সে  েযটা আসেছ তা হল 
������������������ , েয িতনেট আকােরর কথা বলা হল, ei িতনেটর আবার কারেণর u�স হেc ei 
িতনিট – েলাভ, েমাহ o েkাধ। তারপের বলেছন - ����������������� – মদৃ,ু মধয্ o aিধমাtা – কম, 
মাঝাির o েবিশ। eখন েশেষ বলেছন ei েয িবতকর্  েয রকমi েহাক না েকন – তার ফল �����������������  
ei সমেsর ফল হেc aনn দঃুখ o  aনn ajান। 
 
 পাঁচিট যেমর কথা বলা হেয়িছল মােন – aিহংসা, সতয্, aেsয়, bhচযর্ o aপিরgহ, বলেছন ei পাঁচটার সে  যিদ িবতকর্  কেরন 
– িহংসা, িমথয্া, চুির, abhচযর্ o পিরgহ eiগেুলা যিদ েকu িনেজ কের বা aপরেক িদেয় করান হয়, িকংবা করার জনয্ aনেুমাদন কেরেছ, 
কম েহাক, মাঝাির েহাক বা েবিশ েহাক আর eগেুলা েলােভ পের েহাক বা েমােহ পের েহাক বা েkােধ পের েহাক বা aজােni কের eর ফল সবর্দাi 
aনn দঃুখ o aনn ajান। মােন আিম হিc েসi আtা, িকn মায়ার জােল েফঁেস আিছ, িকn  যিদ eগেুলােক p য় িদi বা িনেজ কির তাহেল 
মায়ার জালটা আেরা ঘন হেয় েগল। েগালমালটা েছাট কেরিছল িক বড় কেরিছল eখােন েসটােক েদখেবi না। িনেজ কেরিছল না কাuেক িদেয় 
কিরেয়িছেল বা aনেুমাদন কেরিছল েস সমান ভােব দায়ী। ধেমর্র পথ aত সহজ নয়। ধেমর্র গিত েয aিত সkূ েকন বলা হয়, ei সেূt eেস 
েবাঝা যায়। 
 
 eখন বলেছন ei েয যম o িনয়ম ei গেুলা আধয্ািtক unিতর িদেক eিগেয় িনেয় যােব। আর ei েয জগেতর aেনক িকছুেক 
েছেড় িদেc eর পিরবেতর্  িকছু ভােলা িজিনষ েদoয়া হেব। eখন েস েয আধয্ািtক পেথ eেগােc িক কের বঝুেব? বলেছন – 
aিহংসাpিত ায়াং ত�সিnেধৗ ৈবরতয্াগঃ । pথেমi বলেছন যখন aিহংসােত েকu pিতি ত হেয় যােব তখন তার সামেন েকান রকেমর 
িহংসাtক িকছু হেব না। তার সামেন েকu ঝগড়া-ঝািট করেব না। eiটাi হেc েযাগিসিd। আমরা aেনক কািহনীেতo পাi, eক মিুনর 
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আ ম িছল, েসi মিুনর আ েম বাঘ আর হিরণ পাশাপািশ জ েল ঘেুর েবড়াত, েকu কাuেক িহংসা o ভয় করত না। আমােদর কােছ eগেুলা 
গl হেত পাের িকn েযােগ eগেুলা সতয্। েকন সতয্? যখন েকu সেতয্ pিত  হেয় েগল তখন তার শরীর মন েথেক েয তnাtা গেুলা েবেরােব 
েসগেুলা pচ  শিkশালী তnাtা েবেরােব আর েসi তnাtা পেুরাটাi ভােলাবাসা o েpেমর তnাtা। ei ধরেণর েযাগী েযখােনi থাকেবন 
েসখােনi oi তnাtাটা ছিড়েয় যােব, eখন েসখােন যিদ বাঘ আর হিরণ আেস, eেদর দজুেনর মেধয্ েয তnাtা িহংসা আর ভেয়র, েসi 
তnাtগিুলেক েযাগীর ei তnাtাটা েঢেক েদেব। 
 
 িজম করেবেটর eকটা ঘটনা eখােন uেlখ করা েযেত পাের – রdুpয়ােগর মানষুেখেকা িচতাবাঘ। ei মানষুেখেকা িচতাবাঘ কম 
কের pায় পাঁচশ েলাকেক েমেরিছল। বাঘটােক তাড়া কের কের eকটা a েলর মেধয্ oর চলােফরােক সীমাবd কের েদoয়া হেয়েছ। oi a ল 
িদেয় জনা প ােশক েলাক বdীনােথর িদেক যােc, রাত হেয় যাoয়ায় তারা ঐখােনi েকান eকটা জায়গায় বারাnায় শেুয় আেছ। oেদর মেধয্ 
eকজন মিহলা, পােশর gাম েথেক eেসিছল, েস pচ  ভয় েপেয় েগেছ। তার আর ঘমুi আসেছ না, বািক সবাi বলল েয আমরা প াশ জন 
েলাক eখােন আিছ িচতা eেস িকছু করেব না। মিহলািট তবoু ভয় িকছুেতi কাটােত পারেছ না। তখন সবাi বলল েয িঠক আেছ আমােদর 
সবার েশষ pােn মিহলার িবছানা করা েহাক। িচতা যিদ আেস মিহলা েক আkমণ করার আেগ িচতােক েতা ei প াশ জনেক টপকােত হেব। 
মিহলা িনরপুায় হেয় েকান রকেম রাজী হেয় েগেছ। রািtেবলা oi িচতা eেসেছ, oi প াশটা েলাকেক টপেকেছ, তােদর oপর িদেয় িগেয় oi 
মিহলােক তুেল িনেয় চেল েগেছ। মিহলােক েয তুেল িনেয় যােc েকu েকান েটরi েপেলা না। সকােল যখন পূজারী eেসেছ েদখেছ oi মিহলা েনi। 
তখন েখাঁজ েখাঁজ পেড় েগল। মিহলার শরীেরর কেয়কটা a  আর শািড়টা eক জায়গায় পেড় থাকােত সবাi বয্াপারটা বঝুেত পারল। িজম 
করেবট eখােন খবু দারণু eকটা কথা বলেছন। িচতা বােঘর যিদ িkেদটাi বয্াপার থাকত তাহেল েয েকান eকজনেক তুেল িনেলi পারত। 
প াশ জনেক টপেক যাoয়া চারিট খািন কথা না, আর েয ভয় েপেয়িছল তােকi িগেয় ধরল। িতিন ei কথা বেল েশষ করেছন – Is it 
some way that the fear of that lady was transmitted to the leopard, who came and took her. 
eটা সিতয্i eক রহসয্। িজম করেবট ei িজিনষ গেুলা জানেতন তাi যখনi ei ধরেণর িকছু ঘটনা িতিন েদখেতন ei গেুলােক তঁার েলখােত 
uেlখ কেরেছন। oi মিহলা ভেয়র তnাtােক ছাড়িছল, oi তnাtা িচতার মেধয্ স ািরত হেত িচতা eেস িঠক oi মিহলােকi তুেল িনেয় 
েগল।  
 
 েগৗহািট রামকৃ  মেঠর aধয্k, sামী িবjানানnজী মহারােজর িশষয্, eক সমেয় িবpবী দেলর সে  যkু িছেলন, েবামা, গিুল, 
বnকু pচুর বয্বহার কেরিছেলন oi সমেয়। িকn সnয্াসী হেয় যাoয়ার পর িতিন খবু শাn sভােবর হেয় যান, আর তার িম  sভােবর জনয্ 
সবারi খবু িpয় িছেলন। েগৗহািটর aধয্k থাকাকালীন uিন eকবার ে েন কের যািcেলন, েসi ে েন eক দল ডাকাত uেঠেছ। মহারাজ খুব 
িচnায় পেড় েগেছন, আ েমর কােজর জনয্ েবশ িকছু টাকা পয়সা সে  িনেয় আসিছেলন। uিন ভাবেছন টাকা গেুলােক িকভােব লেুকােবন। 
ডাকাত গেুলা oনার কােছ eেস বলেছ ‘বাবাজী আপনার ভয় টেয়র িকছু েনi, আপনােক আমরা েছঁাব না’। ডাকাত গেুলা ডাকািত কের যখন 
ে ন েথেক েনেম যােব তখন oেদর সবাi মহারাজেক pণাম কের ে ন েথেক েনেম েগল।  
 
 a লুীমােলর গেlo িঠক ei িজিনষi হেয়েছ। েদৗেড় eেসেছ ভগবান বdুেক মারেব বেল। বdুেক েদেখi েস েভে  পড়ল আর তার 
তেরায়াল হাত েথেক খেস পেড় েগল। eটা হেত বাধয্, ei রকম যিদ না হত তাহেল রাজেযােগর দশর্ন িমথয্া বেল pমািণত হেয় েযত। যারা 
িকছু মাt aিহংসা aভয্াস কেরন তােদর কােছ বাঘ আর ছাগল হয়েতা শাn হেয় নাo বেস থাকেত পাের, িকn েদখা যায় তােদর কােছ েগেল 
মানেুষর মনটা আপনা আপিন শাn হেয় যায় আর তােদর সামেন েবিশ ঝগড়া-ঝািটo হয় না বা কাররু ঝগড়া করার iেcটাi হেব না। 
েচরাপু ীর কােছ eকটা পাহাড়ী uপজািত আেছ যারা kkেরর মাংস খায়। oi াiবেদর েথেক েকu যিদ েচরাপু ীেত বা িশলং e আসত, 
তােক েদখেলi রাsার সমs kkর গেুলা তারsের েঘu েঘu করত। িশলংেয়র eক মহারাজ বলেতন – আমরা kkেরর আoয়াজ শেুনi বেুঝ 
েযতাম েয oi াiবেদর েথেক েকu eখােন eেসেছ। eখন kkর গেুলা জােন িক কের েয ei েলাকটা kkর খায় আর e তােদর ধরেত পাের? 
িকছুi না, েসi তnাtার েখলা চলেছ eেদর মেধয্।  
 
 kkর আর বানেরর মেধয্ েদখা হেলi মারামাির হেব। eকজন মহারাজ িছেলন তার দেুটা kkর িছল। আর uিন েযখােন িছেলন 
েসখােন aেনক বানরo িছল। েকাথা েথেক eকটা বানর oখােন eেস পেড়, পেড় িকছুিদন বােদ েদখা েগল বানরটা kkেরর গােয়র uপের শেুয় 
থাকত। eগেুলা না েদখেল িব াস করা যায় না। িকn রাজেযােগ বলেছ eগেুলা সmব হয়, যখন মানেুষর sভাব পিরবতর্ন হেয় যােব তখন 
আেগকার  তnাtা বn aনয্ ধরেণর তnাtার িবিকরণ হেত থাকেব। 
 
 eরপের বলেছন – সতয্pিত ায়াং িkয়াফলা য়tm । িযিন সেতয্ pিতি ত হেয় েগেছন, মেনo তার িমথয্া কথা oেঠ না 
তখন তার িkয়াফলা য় হেয় যায়। িkয়াফলা েয়র aথর্ হেc, েকান কাজ না কেরo যিদ েসi কােজর ফলটা আকাkা কেরন িতিন েসi 
কেমর্র ফলটা েপেয় যােবন। eকজন েযাগী gােম িভkা করেত েগেছন, eকজন মিহলা eেস তঁােক সmান িদেয় dা সহকাের িভkা িদেলন। 
eখন েযাগী েসi মিহলার pিত কৃপাপরবশ হেয় আশীবর্াদ করেলন ‘পtুবতী ভব’। eখন েসi মিহলার যিদ sামী মের িগেয় থােক, িকংবা েস 
যিদ বnয্া নারীo হয় তার সnান হেবi হেব। েকন? িkয়াফলা য়tm । eকটা িkয়া করেল েয ফল হয়, েসi ফলটা তঁােক আ য় কের েনয়। 
আ য় কের েনয় মােন? িতিন েযটা বেল েদেবন েসটা হেবi হেব, েযভােবi েহাক না েকন েসটা ফলেবi ফলেব। েযাগীরা েযটা বেল েদন, েসটা যিদ 
aসmবo হয়, িকn েসi aসmবটাo সmব হেয় যায়। িযশ ু ী  লয্াজারাসেক িগেয় বলেছন ‘লয্াজারাস, তুিম uেঠ eেসা’। লয্াজারাস মতৃ, 
িকn েস িযশরু আhাণ েশানা মাt কবর েথেক uেঠ দঁািড়েয় চলেত শরু ুকরল। সিতয্কােরর মহাtা যাঁরা হন তঁারা িকছু বেল িদেল েসটা হেবi 
হেব, তঁারা হেcন pকৃিতরo oপের। জীবন o মতুৃয্ হেc pকৃিতর বয্াপার, eখন িতিন pকৃিতর মািলক, িতিন যিদ মরা েলাকেকo বেলন uেঠ 
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দঁাড়াo, েতা েস সে  সে  uেঠ দঁাড়ােব। তেব eনারা pকৃিতর িনয়েম কখন হsেkপ করেত চান না। িকn তঁারা iেc করেল জগেতর িহেতর 
জনয্ pকৃিতর িনয়েম হsেkপ কের িনয়মেক পাlােতo পােরন।  
 
 তারপের আেছ – aেsয়pিত ায়াং সবর্রেtাপsানm ।  যিদ aেsয়েত pিতি ত হেয় যায়, েস েয েকান ধনরt icামাti েপেয় 
যােবন। িনেজ েথেকi eেস যােব। িতিন যিদ চান eকটা মিnর করব, তখন েকাথা েথেক টাকা পয়সা চেল আসেব েটরi পােবনা। aেsয়র 
সােথ eখােন শধু ু চুির না করােকi েবাঝায় না, েলাভ না করােকo ধরেত হেব। আের ভাi aমেুকর গািড়টা িক সnুর, is  আমার যিদ ei 
রকম eকটা গািড় থাকত, aমেুকর বািড়টা িক ভােলা, aমেুকর শািড়টা িক দামী, ei ধরেণর দিৃ ভি  থােক তাহেল িকn আর aেsয় হল 
না, যিদo eখােন চুির করেছ না, িকn মেন মেন আকা া করেছ। যার aথর্ হেc পেুরাপিুর িনবর্াসনা থাকেত হেব। ei িনবর্াসনা যার eেস 
যােব তাহেল জগেতর সমs ধন-সmদ তার পােয়র তলায় eেস পেড় যােব। sামীজী eখােন খুব সnুর ভােব বলেছন – তুিম যতi pকৃিত 
হiেত পলায়েনর েচ া কিরেব, pকৃিত ততi েতামায় aনসুরণ কিরেব, আর তুিম যিদ েস pকৃিতর pিত িকছুমাt লkয্ না কর, তেব েস েতামার 
দাসী হiয়া থািকেব।   
 
 তা aেনেক বলেত পাির আিম িকn aেsয়েত pিতি ত আিছ, েকননা সিতয্i েতা আমরা িক কাররু িজিনষ না বেল িনi, কখনi 
িনi না, আমােদর ভdতােতo েশাভা পায়না। আিম চুির কির না, ei কথা আমরা েকন বলেত পারেবা না? েকননা আমরা eখনo েস রকম 
aবsার সmখীনু  হয়িন। মহাভারেত িব ািমেtর eকটা কািহনী আেছ। যখন সারা েদশ জেুড় দিুভর্k হেয় েগেছ তখন িব ািমেtর মত ঋিষ 
িখেদর jালায় চ ােলর বািড়েত িগেয় kkেরর মাংস চুির কের েখেত েগেছন। আমরা eখন pাচুেযর্র মেধয্ রেয়িছ, তাi আমােদর চুির করেত 
হেc না। তাi বেল আমােদর তnাtা গেুলা সব পির ার হেয় েগেছ? েমােটi না। সময় o পিরিsিতর িনিরেখ eখেনা আমােদর পরীkা হয়িন। 
েযাগী যখন হেব তখন তার পরীkা আেস। aেনক দনু িতgs aিফসারেক বলেত শেুনিছ, আমার েতা দরকার েনi আমার বueর জনয্ চুির 
কেরিছ, আমার েছেলর জনয্ চুির কেরিছ। কিঠন aবsার মেধয্ পড়েল তখন যিদ িনেজেক িঠক রাখেত পারা যায় তখন বলা েযেত পাের েয 
আিম চুির করিছ না।  
 
 bhচযর্pিত ায়াং বীযর্লাভঃ। bhচেযর্ যখন pিতি ত হেয় যায় তখন তার বল আেস। বল মােন eখােন oজঃ শিkর কথা 
বলা হেc, েয শিkর dারা তার আধয্ািtকতার তttগিুল ধারণা করার kমতা বােড়। bhচযর্ aভয্ােস ei oজঃ শিkর বিৃd হয়। sামীজী 
তাi bhচেযর্র oপের খবু েজার িদেতন। sামীজী িনেজi খবু oজঃ শিk সmn পরুষু িছেলন। প াশ ষাট বছর বয়েস সবাi bhচযর্ পালন 
করেত পাের িকn েসi সমেয় আর oজঃ হয়না। যখন কাম o আসিkর েতাড় আেস তখন যিদ bhচযর্ পালন করা হয় তখন ei শিk িঠক 
মত আেস।  
 

আর হেc aপিরgহৈsেযর্ জnকথnাসংেবাধঃ। যিদ েকu aপিরgহেত pিতি ত হেয় যায় তাহেল পূবর্ পূবর্ জেnর কথা, 
আেগর আেগর জেn েস িক ধরেণর েযািনেত িছল আর িকভােব তার জীবন aিতবািহত হেয়েছ সব েজেন যােব।  
 
 যম িঠকমত করেল eiগেুলা লাভ হেব। aিহংসােত pিতি ত হেয় েগল, মােন সমs ধরেণর ৈবরীভাব তয্াগ কের িদল, তার সামেন 
েকu আর ঝগড়া-ঝািট করেব না। যিদ সেতয্ pিতি ত হেয় যান তখন তােক আর িচnা করেত হেব না েয আমার কাজটা হেব িক হেব না। 
যিদ aেsয়েত pিতি ত হয় তখন যা টাকা পয়সা লাগেব েস েয কেরi েহাক সব eেস যােব। bhচেযর্ pিতি ত হেল তার মেধয্ েশৗযর্, বীযর্, 
oজঃ শিk চেল আসেব। আর সব েশেষ যিদ aপিরgেহ pিতি ত হেল িক হেব? পূবর্ পূবর্ জেnর বtৃাn েজেন যােব।  
 

eখন যিদ েকu বেল আেগর আেগর জেnর কথা েজেন আমার লাভটা িক হেব?  আমােদর eকটা কথার কথা েয পূবর্ জn হয়, 
eটােক আমরা িব াস কির মাt িকn েকান aিভjতা আমােদর কাররু েনi। eখন aপিরgহেত pিতি ত হেল পূবর্ জেnর কথা েজেন েগেল 
আমােদর ei জn-মতুৃয্ চেkর হােত েথেক পািলেয় যাoয়ার তীb আকা া েজেগ uঠেব। আিম আেগর জেn ei িছলাম, তার আেগর জেn ei 
িছলাম, িছ িছ ei kkর েবড়াল হেয় ঘেুরিছ, eর পেরর জেn িক হব? ভগবান জােনন িক হব? ei জn-মতুৃয্র চk েথেক পালাo পালাo 
ভাবটা eেস যােব। যিদ েকu খবর পায় েয তার বািড়েত আগনু েলেগ েগেছ, আর dত গিতেত আগনু ছিড়েয় পড়েছ, eখন েস িক ঘের বেস 
িটিভ েদখেব না ঘর েথেক pাণ েছেড় পালােব?  eকবার েজেন েগল ei ei ধরেণর কা  তার সােথ আেগ আেগ করা হেয়েছ আর ভিবষয্েতo েয 
হেব না তার েকান িন য়তা েনi, তখন ei চk েথেক যত তাড়াতািড় পািলেয় বাঁচেত চাiেব, aেনক হেয়েছ বাবা আর নয়, eখান েথেক 
পালাo পালাo।  
  
 ei হেc েযাগশিk। েকu eেস যিদ বেল আিম রাজেযােগর দশটার মেধয্ ei িজিনষটা কির, তাহেল আেগ েদখেত হেব oiটা করেল 
িক িক ফল হয়, eখন oi ফলটা oনার আেছ িকনা েদখেলi েবাঝা যােব িতিন কতটা িক কেরন। েযাগী যারা হন তারা eর সব কটােতi 
pিতি ত থােকন। যার জনয্ ভগবান িশবেক েযাগী র, েযাগীরাজ বলা হয়, িশব গােয় ভs আর eকটা বােঘর ছাল পেড় বেস আেছন, িকn 
িতিন যখন েযটা চান েসটাi হেয় যায়। bhচযর্pিত ায়াং বীযর্লাভঃ, aথচ তঁার বu হেলন পাবর্তী, আর যিদ kমারসmব বiেত বণর্না আেছ 
িশব পাবর্তীর সে  েযভােব কামলীলা করেছন, বতর্মান কােল েকান পেণর্াgািফর েলখকo oi রকম বণর্না িদেত পারেব না। aথচ েদখুন তঁার 
িকরকম বীযর্লাভ, রাবণ যখন ৈকলাস তুেল িদেলা িশব পােয়র আংটা িদেয় eকটু েচেপ িদেতi রাবণ পেড় েগল। তার মােনটা িক? বােহয্িndেয়র 
সােথ anেরিndেয়র েকান সmকর্ i েনi।  
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 sামীজী যখন আেমিরকােত Sisters & Brothers বেল সেmাধন করেলন তখন সমs েলাক সেmািহত হেয় েগল। পের 
sামীজী eiটার বয্াখয্া করেত িগেয় বলেছন – oi শেbর েপছেন aখ  bhচযর্ িছল। েসiজনয্ িবে র েকান শিk িছলনা েয sামীজীর সামেন 
দঁাড়ােব। sামীজী িঠক িঠক bhচেযর্ pিতি ত িছেলন। bhচেযর্ pিতি ত হেল িক হেব? বীযর্লাভঃ। বীযর্লাভ হেল িক হেব? িসংহ যিদ তার 
সামেন চেল আেস kkর হেয় তার পােয় পেড় যােব। sামীজীর জীবেন আেলাকপাত করেলi েদখেত পাব, েকu তঁার সামেন কখন দঁাড়ােত 
পােরিন। eiটা হেc িঠক িঠক bhচেযর্ pিতি েতর লkণ। রাজেযােগ eখােন eেস সব ধরা পেড় যােব েক কতখািন bhচেযর্ pিতি ত। শধু ুেয 
রাজেযােগর েkেti eগেুলা pেযাজয্ তা নয়, যারা ভিk পেথ আেছ, যারা ৈব ব তারাo েতা aিহংসােক পরম ধমর্ বলেছ, আর সব েমেয়র মেধয্ 
ভগবতীেক েদখেত বলেছ।  
 
 eবার িনয়েমর পাঁচিট করেল িক িক হয় বলা হেc। েশৗচা� sা জগুpুা পৈররসংসগর্ঃ -  আধয্ািtক জীবেন সব েথেক বড় 
eকটা িব  হল, aপেরর িজিনষ আর aপেরর শরীেরর pিত আকষর্ণ। িবেশষ কের aপেরর শরীেরর pিত আকষর্ণ সাধকেক েশষ কের েদয়। 
বলেছন ei েশৗেচ pিতি ত হেল sা জগুpুা, মােন িনেজর শরীেরর pিতo িবতৃ া eেস যায়, আর পৈররসংসগর্ঃ, মােন aনয্ কাররু শরীেরর 
সংsশর্ হেলi েঘnায় আঁতেক oেঠ। aেনেক anর েশৗচ বলেত মনেক েবাঝায়, িকn eখােন মেনর কথা বলেছ না, েশৗচ হেc anঃেশৗচ আর 
বিহঃেশৗচ, বাহয্ আর আnর uভেয়র েশৗেচর কথা বলা হয়। িনেজর শরীরটােক পির ার রাখা, জামা কাপড় পির ার রাখা, ঘর-বািড় সব 
ঝকঝেক রাখা। েযাগীরা pচ  পির ার হয়, তঁােদর জামা কাপড় েবিশ থাকেব না িকn সব সময় পির ার আর িফটফাট থাকেব। িঠক িঠক 
েশৗেচ pিতি ত না হেল aেনক সমসয্া আেস, হয়েতা কাররু নbiু শতাংশ েঘnা ধের েগেছ, িকn েকান eকজন বা দজুেনর শরীেরর pিত তার 
আকষর্ণ রেয় েগেছ, আর eটাi পের িগেয় তােক সবর্নােশর িদেক েঠেল েদেব। তেব যারা েযাগী তােদর কােছ eটা েকান সমসয্া নাo হেত পাের 
েকননা যখন েস নbiু শতাংশেক পার কের িদেয়েছ বাকীটাo েস পার কের েদেব আর তাছাড়া aনয্ আেরা িকছু েয েস aভয্াস কের চেলেছ 
েসগিুলo তােক eটা েথেক রkা কের েদেব। 
 
 তারপের বলেছন – সttশিুd-েসৗমনৈসয্কােgয্িndয়জয়াtদশর্নেযাগয্tািন চ।  েশৗেচ pিতি ত হেল সাধেকর মন খবু 
েগাছাল হেয় যায়। েযাগী যখন eকটা কাগজ ভঁাজ করেব তখন তঁার oi কাগজ ভঁাজ করা েদেখi েবাঝা যােব তার মন কতটা unত। sামী 
bhানnজী মহারাজ eকবার সব bhচারীেদর েডেক বলেছন ‘কার েকমন েতােদর ধয্ান হেc, আয় আিম েতােদর বেল িদিc’। িতিন সবাiেক 
eকটা কের েখাসা সেমত আল ু েসd িদেয় েখাসাটা ছািড়েয় আনেত বলেলন। সবাi ছািড়েয় িনেয় আসার পর eকটা আলেুক েদিখেয় বলেছন 
‘ei আলটুা েয ছািড়েয়েছ তার ধয্ান ভােলা হয়’। পরবিতর্  কােল oi মহারাজ রামকৃ  মঠ o িমশেনর aধয্k হেয়িছেলন। আধয্ািtক 
জীবেনর গণুগত মান মানেুষর ৈদনnীন জীবেনর কমর্েকo সরাসির pভািবত করেব।  আবার যারা েযমন িন া আর েগাছান মন িনেয় 
ৈদনিnন কাজ করেছ েসটা আবার তােদর আধয্ািtক জীবেনo pভাব েফেল। যারা খবু সংsতবানৃ , সmাn েলাক হন তােদর কাজকমর্ খুব 
েগাছাল হয়, eত িনখুতঁ ভােব কাজ কেরন েদখেল aবাক হেয় েযেত হয়, তােদর মন আেগ থাকেতi unত, oনারা আধয্ািtক জীবেন eকটু 
েচ া করেলi aেনক eিগেয় যােবন। আর যােদর মেনর েভতরটা aেগাছাল, aিনয়িntত তােদর বাiেরর আচরেণo ধরা পেড় যায়, তােদর সব 
িকছুi aেগাছাল হয়। eর েকান বয্ািতkম হেতi পাের না। ঠাkেরর pেতয্কিট িজিনষ কত িনখুতঁ ভােব থাকত। িতিন িনেজi বলেছন – 
‘আমার গােয়র কাপেড়র িঠক থােক না, িকn আমারo েকান িকছুেত ভুল হয় না’। িতিন মহুুমুর্হু সমািধেত চেল যােcন িকn sাভািবক 
aবsােত তার সব িকছু েগাছান থাকত।  
 
 ei সেূt বলা হেc যখন েকu েশৗচেত pিতি ত হেয় যায়, aথর্া� যার মন সসুংগিঠত থােক তখন তার মেধয্ aনয্ aেনক িকছু 
িজিনষ হেত থােক। আেগ েযমন বেলিছল িনেজর শরীেরর pিত ঘণৃা eেস যায়, aপেরর শরীরেক sশর্ করেত iেc হয় না। eর সােথ আেরা 
েযটা হেc, তার মন আেরা sc, পিবt হেয় যায়। মন যত শdু হেত থাকেব শােstর সkূ তttগিুলেক ধারণা করার kমতাo pচ  ভােব 
বাড়েত থাকেব। িdতীয় েযটা হয় তা হল, মেনর মেধয্ সবর্দা pফুl ভাব চেল আেস, েকান aবsােত তার মেন কখনi িবষn, িবমষর্, দঃুখ ভাব 
আসেব না। sামীজী eখােন খবু সnুর eকটা কথা বলেছন – িবষাদেমঘাcn মখু লiয়া িক হiেব? uহা ভয় র। eiরপূ েমঘাcn মখু লiয়া 
বািহের যাio না, কখন eiরূপ হiেল dার aগর্লবd কিরয়া সারািদন ঘের কাটাiয়া দাo। সমােজ, সংসাের ei বয্ািধ সংkািমত কিরবার 
েতামার িক aিধকার আেছ? তৃতীয় হেc মেনর eকাgতা। যিদ বাiেরর কােজ কেমর্ মন aেগাছাল হয় তাহেল ধয্ান েকান মেতi ভােলা হেব 
না। তারপের আসেছ ‘eকােgয্িndয়’, iিndয়গেুলা তার সব সংযত হেব। েবিশর ভাগ েলােকরা যখন েকান কাজ েনi হাত নাড়েব, পা নাচােব, 
নখ খটুেব। আর নয়েতা হঠা� কের বলেব ei চল েবিড়েয় আিস, ei চল িসেনমা েদিখ, মােন তার iিndয়গেুলা বেশ নয়। iিndয়গেুলা যার বেশ 
থাকেব তখনi েস আধয্ািtক aনভূুিতর জনয্ psত বঝুেত হেব।  
 
 eখন েকu মেন করেত পাের যারা বড়েলাক, সmাn পিরবার, তােদর সব িকছুi েতা পির ার পিরcn আর িফটফাট থােক, তারা 
েকন েযাগী হয় না। িকn eেদর বািড়েত aেনক েবতনেভাগী কােজর েলাক থােক, আর eরাi সব িকছু কের। eখন eেদর কােজর েলাকেদর 
যিদ েছেড় িদেয় বলা হয় eকা থাকেত তখন eরা ধরা পেড় যােব eরা কতটা েগাছােলা আর aেগাছােলা।  
 
 sামীজী eখােন মেনর pফুlতা িনেয় aেনক িকছু বেলেছন। যাবতীয় দঃুখযntণা তেমাগণুpসতূ। েকান ধরেণর যিদ ক  aনভুব 
হয়, েকান কারেণ যিদ দঃুখ আেস তখন বঝুেত হেব তেমাগণু তােক িঘের েরেখেছ। েয মানষু সব সময় আনেn আেছ, তা বেল েনশা কের 
আনেn থাকােক েবাঝােc না, তখন বঝুেত হেব েয তার তেমাগণু কেম েগেছ। িকছু িকছু েলাকেক েদখেলi মেন হেব েযন সারাটা জীবন দঃুেখর 
মেধয্i আেছ, কখনi তােদর মেুখ pসn ভাব েদখা যায় না। sেলরু  নীচু kােশর বাcারা সব সময় চনমেন, মেুখর মেধয্ সবর্দা আনেn ভরপরু। 
িকn যত বয়স বাড়েত থােক তত তােদর মেধয্ তেমাগণুটা ঢুকেত শরু ুকের। বয়স বিৃdর সােথ সােথ oেদর মেনর মেধয্ যখন নানান ধরেণর 
বাসনা, জিটলতা আসেত শরু ুহয় তখন তােদর মখুটা কখন িবষn হেc, কখন িবশােদ ভের যােc, eগেুলা হেc তেমাগেুণর লkণ। দঃুখ েযটা 
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হয় তার pধান u�স হেc পাপ। আমােদর সবারi মেধয্ পাপেবাধ আেছ। eখন যিদ পাপেক বয্াখয্া করেত বেলন, তাহেল পাপেক বয্াখয্া করা 
যােব না। eকজেনর েয পাপ েবাধ আর aপেরর েয পাপ েবাধ ei দেুটা আলাদা। গীতােত ভগবান বলেছন – ন হনয্েত হনয্মােন শরীের। 
কৃ েক যিদ েকেট েদন তাহেল তঁার েকান পাপেবাধ হেব না, কারণ তঁার পূণয্েবাধ বেলo িকছু েনi। িকn আমার আপনার েসটা আেছ। তাi 

পাপ হেc eমন িজিনষ যা বয্ািkেত বয্ািkেত তফা� হেব। যখন তার ঐ িনজs পাপেবােধর জায়গাটােত হাত েদেব তখন তার মেনর মেধয্ 
oটা ঘরুপাক েখেত শরু ুকরেব আর আেs আেs েচহারাটা কােলা হেয় আসেব, কারণ তমস eখন তােক আ য় কের িনেয়েছ। েসiজনয্ েযটােক 
পাপ বেল মেন হেব, কkণ oi ধরেণর িকছুেক p য় িদেত েনi। আর তা যিদ না করেত পাের তাহেল তার পােপর পিরভাষােকi পােl িদেত 
হেব। ei েয aেনক িkিমনাল যারা আেছ, তারা তােদর পাপেবাধটােকi পােl িদেয়েছ, ei জনয্ তারা eত aনয্ায় কাজ কেরo তােদর মেনর 
মেধয্ িকছু মাt aনতুাপ হয় না। সntাসবাদীরা eেতা েলাকেক মারেছ, eরা পাপেক িনেজেদর মত বয্াখয্া কের িনেয়েছ। িকn যার কােছ পাপ 
কাজ আর পাপেবােধর সংjা থােক তাহেল কখনi oi ধরেণর কাজ করেত যাoয়া uিচ� হেব না। আর েয বয্িk চািরিদেকi পাপ েদখেত 
থােক তাহেল েকান মহাtা বা গরুজুেনর সে  কথা বেল তােক িনেজেক পিরবতর্ন করেত হেব, তা নাহেল oi পােপর মেধয্i আবd হেয় থাকেত 
হেব, তার ফেল জীবেন েকান িদন েস শািn পােবনা। জীবেন যিদ শািn না আেস, হািস না আেস তাহেল আধয্ািtক জীবেনর রাsা িচরতের 
বni থাকেব।  
 
 তারপর বলেছন – সেnাষাদনtুমঃ সখুলাভঃ। সেnােষ pিতি ত হেয় েগেল সখু লাভ হেয় যায়। আমার কােছ যা আেছ, যা 
িনেজ েথেক আসেছ সব িকছুেতi আমার মেধয্ সn  ভাব থাকেছ।  
 
 eরপর আসেছ – কােয়িndয়িসিdরশিুdkয়াtপসঃ। তপসয্া করেল আমােদর শরীর আর iিndেয়র মেধয্ েয মিলনতা গিুল 
রেয়েছ, েসগেুলা পির ার হেয় যায়। iিndেয়র aপিবtতা গিুল পেুড় েগেল iিndয়গিুল আরo শিkশালী হেয় যায়। দশর্ন শিk আেরা তীb হেয় 
যায়, বণ শিk আেরা েজার েপেয় যায়, াণ শিk আেরা েবেড় যায়।  তপসয্া হেc – েয িজিনষগিুল করব বেল িঠক করল, েযমন আিম 
সকােল uেঠ sান করব, েরাজ পূজা করব, সpােহ eত িদন বা মােস ei কয়িদন uেপাস করব। eগেুলা িনয়িমত করেত থাকেল iিndয় গেুলা 
খবু সেতজ o তীk হেয় oেঠ। eখােন iিndয় মােন বাiেরর হাত পা েচাখ কান নাকেক বলেছ না, আমােদর মেনর মেধয্ েয iিndয় গেুলা আেছ 
তার কথাi বলা হেc।  
 
 তারপের বলেছন sাধয্ায় করেল িক হয় – sাধয্ায়ািদ েদবতাসmpেয়াগঃ। sাধয্ায় করেল যার েয i  েদবতা, বা যােক িনেয় 
েস সাধনা করেছ, তঁার দশর্ন হয়। sামী তুরীয়ানnজী বলেতন গীতার eকটা ে াকেক িনেয় যিদ eক মাস ধের িচnন কের েগেল তখন oi 
ে ােকর িঠক িঠক aথর্টা pকািশত হেয় যােব। oi eক মাস aনয্ িকছু পড়েব না, আর aনয্ েকান িকছু িচnাo করেব না, তাহেলi ে াক তার 
aথর্েক udািসত কের েদেব। িঠক েতমিন েকu হয়েতা aেনক বছর ধের গেণশ ঠাkেরর মnt জপ কের যােcন, তখন গেণশ ঠাkর তার কােছ 
িনেজেক pকািশত কের েদন। eiটাi হেc িঠক িঠক sাধয্ায়। িযিন আtানভূুিত েপেত চাiেছন, যাঁরা ei জn-মতুৃয্র চk েথেক েবিরেয় 
আসেত চাiেছন, তখন আর তঁার দশটা শাst পড়েত বা জানেত iেc করেব না। আিম pকৃত jান লাভ করেত চাi, িক কের েসটা সmব? 
তার জনয্ eকটা uপায় হেc ei sাধয্ায়। eকটা মnt জপ করেব আর eকটা বi পাঠ করেব। eiটাi যখন দীঘর্কাল ধের কের যােব, তখনi 
মnt বা শােstর anিনর্িহত aেথর্র uেnাচন হেয় যােব।  
 
 eরপর হেc – সমািধিসিdরী রpিণধানা�। বলেছন – মানষু যিদ সব িকছুর বয্াপাের ঈ েরর uপের িনভর্ র কের, সব িকছু 
যিদ ঈ ের সমপর্ণ কের েদয় তখনi েস সমািধ লাভ কের। eখােন সমািধর aথর্ হেc ঈ েরর pিত eকািgত মন।  
 
 eখন বলেছন আসন বলেত িক েবাঝােc? বলেছন – িsরসখুামাসনm । েয আসেন বসেল eকাসেন aেনkণ বসেত পাের েসটাi 
হেcন িঠক িঠক আসন। িজম করেবট eক জায়গায় বলেছন – যখন িতিন বােঘর িশকাের েযেতন, তখন রািt েবলা গােছর েয েকান eকটা 
ডােল বসেতন েসi গােছর ডােল িতিন সারা রাত বেস কািটেয় িদেতন বা সারা রাত oi eক আসেন ঘিুমেয় কািটেয় িদেতন। eগেুলা হেc 
েযাগীর লkণ। আমােদর িক হয়, িকছুkণ বসেত না বসেতi eকবার ঘাড় চুলকােবা, দবুার পা চুলকািc। িsরসখুামাসনm  মােন হেc দiু 
ঘnা, চার ঘnা, ছয় ঘnা বেস আেছ েতা আেছi, তার েকান রকম aনভূুিতi েনi েয আিম বেস আিছ, আমার পা আেছ িকনা, শরীর আেছ 
িকনা ei ধরেণর সমs aনভুব চেল যােব।  
 

আমােদর pেতয্েকরi মেন eকটা aিsরতার ভাব আেছ, সাধনা কের কের যখন oi aিsর ভাবটা যখন িsিমত হেয় যায়, আর 
আমরা েসi aনেnর ধয্ান করেত থািক তখন oi আসনটা আপনা আপিনi িsর হেয় যায়। মেন করা যাক ঘেরর eকটা েটিবেলর uপের ধয্ান 
করেত বসলাম। eখন ei ঘের aেনক িকছুi আেছ, লাiটা আেছ, পাখা আেছ, জানলা আেছ, দরজা আেছ, েচয়ার আেছ আর আিমo আিছ, 
তখন মনটা eিদক oিদক নড়াচড়া করেত চাiেব, িকn যিদ ভাবেত থািক েয ei সমg bhা  হেc aনn, আর ei aনn আমার anের o 
বািহের পিরবয্াp হেয় আেছ। েযমন সমdু আেছ আর সমেুdর মেধয্ eকটা িসিল ার ঢুিকেয় েদoয়া হেয়েছ, িসিল ােরর েভতেরo জল eেস েগেছ 
আর তার বাiেরo জল। ei sলূ  শরীরটা ei বািহর আর িভতেরর মেধয্ পথৃকীকরণ কের িদেc। েভতের aনn বাiের aনn। ei aনnেক 
যখন আসেন বসার সময় িচnা করা হয় তখন আসন েযটা আেছ েসটা দঢ়ৃ হেয় যায়। তাi eখােন বলা হেc – 
��������������������������������� । পত িল বেল যােcন 
েকানটা করেল িক হয়, eখােন iিন eকটা uপায় বেল িদেলন েয যখন তুিম আসেন বসেত যাc তখন যিদ ei ভােব aনেnর ধয্ান করা হয়, 
মােন eকটা aনn সমdু আেছ, তার মেধয্ আিমo আিছ, আিন েসi aনেnরi eকটা aংশ, আর ei aনn আমার anর o বািহের পিরপূণর্ হেয় 
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রেয়েছ, তখন আসনটা িsর হেয় যায়। যখন ei ভােব িনজেকi aনেnর মেধয্ িচnা করেত থাকেব তখন তার শরীেরর েকান aংেশরi 
নড়াচড়া হেব না, আর তখনi আসন িsরসখুামাসনm  হেব। আসন যতkণ না িsর হেc ততkণ আধয্িtক aনভূুিতর িকছুi আশা করা যায় 
না। আধয্ািtক aনভূুিত আর আসন পরsর সmকর্  যkু। যােদর back pain হয়, তারা েমেঝেত বসেত পােরন না, িকn তারা যিদ 
েচয়ােরo বেসন েকান aসিুবধা েনi, eকi বয্াপার, েমেঝেত বসাo যা েচয়াের বসাo বসা। তা েমঝেতi েহাক আর েচয়ােরi েহাক, েযখােনi 
বসা েহাক না েকন, নড়াচড়া েযন না করেত হয়। িকn বসেত েগেল শেুত iেc করেছ, শেুত েগেল বসেত iেc করেছ, ei রকম েযন না হয়। 
 
 eর পর বলেছন – ��� ����������������। আসন যখন িsর হেয় যােব, aথর্া� 
ঘnার পর ঘnা eক আসেন বসেত পারেছ তখন dnd-পরmরা, েযমন গরম লাগা, খুব শীত করা, জল েত া পাoয়া, ei ধরেণর সমs িব  
গেুলা েকেট যায়। dndi হেc আধয্ািtক সাধনার pধান িব  – সখু-দঃুখ, k�ু -িপপাসা, শীত-u , জীবন-মতুৃয্, িদন-রাত iতয্ািদ সমs 
ধরেণর dnd আমােদর আেsপেৃs েবেঁধ েরেখেছ। ei সমs dnd েথেক েবিরেয় না eেল িকছুi করা যােব না। dnd েথেক েবিরেয় আসার aথর্ ei 
নয় েয সব dnd চেল যােব। dnd গিুল কখনi যােব না, eগিুল চলেতi থাকেব িকn িনেজেক ei dndাtক িবষয় েথেক সিরেয় আনেত হেব। 
তারপেরo eগেুলা আসেব যােব, িকn তা সাধকেক িবচিলত করেব। ei গিুল েথেক িনেজেক তখনi বার কের আনেত সkম হেব যখন আসন 
িsর o দঢ়ৃ হেয় যােব।  
 
 eখন pাণায়াম সmেn বলা হেc – �������  ��� 
���������������������������� ����������। 
pাণায়াম মলূতঃ িতন ধরেণর – িন াস েনoয়া, p াস ছাড়া আর িন াস বn রাখা। pাণায়াম হেc জাগিতক শিkর সমি , সমs জগতবয্াপী 
েয pাণ পিরবয্াp। েযখােন েকান িকছুi েনi েসiখােনo pাণ শিk রেয়েছ। ei pাণ শিki জড় জগেতর সমs িkয়াশীলতার কারণ। 
আiনsাiেনর তঁার িথেয়ািরেত বলেছন জড় আর শিk eক। ei pাণ শিki আমােদর শরীেরর uপের কাজ কের eবং তার ফেলi শরীেরর 
যা িকছু হেc। সাধারণ মানষু মেন কের াস-p ােসর মাধয্েম সবাi ei শিkেক আহরণ করেছ। িকn াস-p াসi pাণ শিkর সব িকছু 
নয়। যারা েযাগী তারা শধু ু িনঃ াস gহেণর মাধয্েমi pাণ শিkেক আহরণ কেরন না, pকৃিত েথেক সরাসির ei pাণ শিkেক িনেজেদর 
pেয়াজেন যখন iেc েটেন েনন। গাছপালা সব সময় aিkেজন িনেc না, তাহেল তারা িকভােব েবেঁচ থােক, কারণ তারা েয পdিতেত pাণেক 
gহণ করেছ েসটা eেকবােরi পথৃক eকিট পdিতেত িনেc।  
 

eখন েদখেত হেব েয ei pাণ শিk আমােদর সমg েদহ o মেন eকটা সাম সয্ েরেখ কাজ কের চলেছ িকনা। eটা েগল eকটা িদক। 
আেরকটা িদক হেc, েযটা aতয্n গরুtুপূণর্ তা হেc ei pাণ শিkেক, েয েকান সময়, িনেজর iেc মত, শরীেরর েয েকান eকিট িনিদর্  
জায়গায় pবাহ করা। মেন করনু আিম ei হাত িদেয় eক পােলায়ানেক eকটা ঘিুষ মারেত চাiিছ, আর eক ঘিুষেতi েস েযন kেপাকা� হেয় 
যায়। তাহেল eখন আমােক করেত হেব িক, আমার শরীেরর যত pাণ শিk আেছ তােক েটেন িনেয় েসi সমg শিkটােক হােতর মিু র মেধয্ 
িনেয় আসেত হেব। আর ধরনু ei আমার আেশপােশ যত েলাক আেছ তােদরo সব pাণ শিkেক েটেন eেন হােতর মেুঠায় িনেয় আিস, তাহেল 
িক হেব েকu বলেত পারেব না। আর যিদ সমs জগেতর pাণ শিkেক েটেন িনেয় আিস, তাহেল িক হেব ভগবান জােনন। আর বাsিবকi eটা 
করা যায়। ভরেtালকরা যখন েকান ভারী িজিনষ তুলেব তখন েজাের eকটা িনঃ াসেক েটেন িনেয় দমটােক আটেক ভারী িজিনষটা তুলেব। 
েসi মহুুেতর্  েভতের েয pাণ আেছ েসটােক িনঃ ােসর মাধয্েম েটেন িনল, কারণ pাণ শিkেক েটেন েনoয়ার জনয্ িনঃ াস-p াস বয্িতেরেক 
আমােদর aনয্ েকান পdিত জানা েনi। িনঃ ােসর মাধয্েম pাণ শিkেক েটেন eকটা ঝাkিন িদেয় oi ভারী িজিনষটােক েটেন তুেল িনেয় 
তারপর মখু িদেয় িনঃ াসেক েছেড় িদেয় pাণ শিkটােক েছেড় িদল। তারপর pাণ আবার শরীের sাভািবক হেয় েগল।  
 
 িঠক eকi ভােব, খবু রহসয্জনক eকটা িসেনমা েদখেছ আর eকটা uেtজনাপূণর্ জায়গায় eেস েগেল দম বn হেয় যায়, তখন 
aজােn আমােদর kmক হেয় যােc। kmক হেc িনঃ াসটােক sিmত কের েদoয়া, হয় িনঃ াস িনেয় aথবা িনঃ াস েছেড়। ei kmেকর সময় 
মন sাভািবক ভােবi eকাg হেয় যায়। আর ei সময় শরীেরর েযখােন খিুশ pাণেক তখন ধের রাখা যায়। েযাগীরা কেরন িক, যখন তােদর 
শরীেরর েকান জায়গায় যিদ kত হয় বা বয্াথা aনভুব কেরন তখন তঁারা pাণেক েটেন eকt কের oi kত sােন ধের েরেখ আেরাগয্ কের 
েনন। আজকাল িবিভn ময্াগািজেন েদখা যায় Pranik Healing eর কথা, eখােনo িযিন healing করেছন, িতিন তার হােতর 
মেুঠায় pাণ শিkটােক েটেন িনেয় শরীেরর aসsু aে  হাত বিুলেয় েদন।  
 
 eগিুল িকভােব হয় েসটােত বলেছন – �������  ��� 
���������������������������� ����������। াস-p াস েযটা চলেছ 
eর গিতটােক িবেcদ কের েদoয়া, মােন িনঃ াস েথেম যায়, aথর্া� kmক হেয় যায়। তখনi pাণ তার কাজ করেত শরু ুকের। eেত েয তার 
শারীিরক kািn আসেব তা নয় বরং মানিসক ভােবo েস েবশ সেতজ থাকেব। আধয্ািtক জীবেন pােণর eকটা খুবi গরুtুপূণর্ ভূিমকা আেছ। 
যখন েযাগাভয্াস করেব তখন িনঃ াস-p াস pায় বni হেয় যােব, আর eটাi sাভািবক, খবু সামানয্ িনঃ াস হয়েতা যােব, িকn তােতi 
pাণ আপনা েথেকi pবািহত হেয় যােব। েকান বাiেরর বsেত বা েদেহর aভয্nের েকান sােন মনেক eকাg করেলo sাভািবক ভােবi kmক 
হেয় যায়। দেয় গভীর ভােব েকu ঠাkেরর ধয্ান করেছন oi ধয্ােনর মেধয্ যিদ েস লkয্ কের তাহেল েদখেত পারেবন েয তঁার াস-p াস 
বn হেয় আেছ। eখােন আর িনেজেক েচ া কের kmক করেত হেc না। িকn pথম aবsায় কাররু আেগ থাকেতi মনটা pিশkণ pাp থােক 
আবার কাররু মন psতi নয়। যােদর মন eকাg নয়, pাণ সংযত নয় তােদর িমিলটাির কায়দােত েলফট্ -রাiট্  কের ি ল করােত হয়। 
আধয্ািtক সাধনােত kmেকর pেয়াজনীয়তা আেছ, যিদ sাভািবক kmক না হয়, তখন িনঃ ােসর বয্ায়াম করােব – িনঃ াস টােনা, eবার 
িনঃ াস ছােড়া, eবার িকছুkণ দম বn কর। ei ভােব kmক aভয্াস যখন আয়t কের িনল তখন বলা হেব eখন ei kmক aবsায় েতামার 
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pাণ শিkেক শরীেরর িবিভn aে  স ার করেত থাক। িকn যারা pচ  গভীর িন া o dা সহকাের আধয্ািtক সাধনা কেরন তােদর েক 
eiভােব kmক িশখেত হয় না। 
 
 pাণ শিkেক যখন িনয়ntণ করেত সkম হেয় েগেল তখন িক হেব েসi সmেn বলেছন – ততঃ kীয়েত pাকাশাবরণm । ei 
pাণ শিkর uপর কতৃর্ t eেস েগেল ei pjােলােকর আবরণটা িনরাভরণ করেত পারা যােব। েয েকান নাnিনক সজৃনমলূক সিৃ র েkেt 
kmেকর িবশাল ভূিমকা। kmক aবsােতi anেরর কnsরেক শনুেত পারা যায় আর েস িক বলেত চাiেছ তার aথর্েকo aনধুাবন করা 
যায়।  
 
 িবেটােফন িমuিজক কেmাজ করেতন, আঠােরা ঊিনশ বছর বয়েস িতিন পেুরাপিুর বিধর হেয় যান। কােন িকছুi শনুেত েপেতন 
না, eকটা বাজনা বাজােল েয তার সরুটা িবেটােফেনর কােন যােব তার েকান uপায় িছল না। aিববািহত িছেলন। েভার পাঁচটায় ঘমু েথেক 
uেঠ eকটা কাগজ আর কলম িনেয় িনেজর েডেs বসেতন, েসi েথেক দপুরু দেুটা আড়াiেট পযর্n বেস থাকেতন। আর তঁার মেনর েভতের সুর 
বাজেত থাকত। তঁার anেরর মেধয্ েয িনঃsbতা িবরাজ করত েসi সময় তার মেধয্ pাণ শিk তার মেনর মেধয্ িkয়া করত, তার মেনর 
েভতেরi সেুরর তর  uঠেত থাকত। কােন িকছু যােc না, মেনর মেধয্i সরু বাজেছ, আর েসiখান েথেক িতিন েসটােক ধের eেন eক টুকেরা 
কাগেজর মেধয্ সেুরর তর  গেুলােক sরিলিপর মাধয্েম ধের রাখেতন। যখন oi কাগজটা বাদয্কাররা বাজােতন তখন েবাঝা েযত oটা িক 
ধরেণর স ীত, তার আেগ েকu জানেতi পারেতন না। িবেটােফন হয়েতা েদখেছন েকu িপয়ােনা বাজােc, েয বাজােc িপয়ােনার রীেডর তার 
আঙুেলর uপর oঠানামা েদেখ িতিন বেল িদেতন িক বাজােc।  
 

ei েয বলেছ ততঃ kীয়েত pাকাশাবরণm  - আমােদর pেতয্েকর েভতের aনn jান রেয়েছ িকn েসটার oপের আবরণ পেড় 
রেয়েছ। েসiজনয্ আমরা jােনর আেলা েথেক বি ত হেয় আিছ, আমােদর oi আবরণটােক দরূ করেত হেব। ei আবরণটা সের েগেলi aনn 
jােনর ভা ার আমােদর সামেন uেnািচত হেয় যােব। তাহেল ei আবরণটা িকভােব সরান যােব? িনয়িমত pাণায়ােমর aনশুীলেনর dারাi 
ei আবরণ দরূীভূত হয়। 
 
 asা েযােগর যম, িনয়ম, আসন o pাণায়াম িনেয় বলা হল। eখন বাকী রiল pতয্াহার, ধারণা, ধয্ান o সমািধ।  
 
 ধারণার সmেn বলেছন – ধারণাস ুচ েযাগয্তা মনসঃ। kmক আয়t eেস েগেল মনo তখন ধারণার জনয্ psত হেয় েগল। 
যম, িনয়ম, আসনািদ সব eক সােথo aভয্াস করা যায়, eকটােক েশষ কের আেরকটা করেত হেব eর েকান মােন েনi। িকn ধারণার েkেt 
eটা সmব হেব না। বলেছন pাণায়ােমর dারা যতkণ pাণেক বেশ না আনেত পারা যােব ততkণ ধারণা করার েযাগয্তা aজর্ ন করা যােব 
না। েবিশর ভাগ ভkরাi বেল – ধয্ান করেত বসেল িকছুi হয় না। িকছু হয় না কারণ kmকেক eখন আয়t করেত পােরিন। kmক না হেল 
মন িsর হেব না।  
 
 আমরা eখনo রাজেযােগর বাiেরi ঘরু ঘরু করিছ, eখনo anরমহেল ঢুিকিন। ei ধারণােত eেস eখন েভতের েঢাকার দরজার 
কােছ দঁািড়েয়িছ, eiবাের আমােদর গভীর েথেক গভীের eিগেয় েযেত হেব। ধারণােক আয়t করার জনয্ আেগ pাণায়াম o kmকেক আয়t 
করেত হেব।  
 
 eরপর আসেছ pতয্াহার। eখােন েয ভােব pতয্াহারেক বলা হেব তার সােথ েবদাn pতয্াহারেক েয ভােব বয্াখয্া কেরেছ তার মেধয্ 
aেনক পাথর্কয্ আেছ। েবদােn ei pতয্াহারেক বলেব শম, দম, uপরিত o িতিতkা। শম o দম হেc anেরিndয় o বিহেরিndেয়র িনয়ntণ। 
িকn েযােগ pতয্াহােরর বয্াখয্া aনয্ ভােব করা হয়।  
 

eকটা হািত aপেরর বাগােন িগেয় কলাগাছ খািcল। হািতটােক তািড়েয় িদল। িকn িক িন য়তা আেছ েয হািতটা আবার িগেয় 
কলাগােছ মখু েদেব না? eiটাi হেc আমােদর আধয্ািtক সাধনার ৈদনিnন সমসয্া। কাররু হয়েতা িবেশষ েকান eকটা খাবােরর pিত 
দবুর্লতা আেছ। eখন যখনi খবর পােব েয oi খাবারটা oখােন পাoয়া যােc েস েসiখােন েপৗঁেছ যােব। তােক েকu eকজন িনেষধ কের বলল 
eটা করেবন না। েস মনটােক oi খাবার েথেক তুেল িনল। eখন েতা তুেল িনল িকn ভিবষয্েত িক হেব? আমােদর মেনর মেধয্ েয সূk 
iিndয়গিুল আেছ েসগেুলাi ei ধরেণর সমসয্া িনেয় আেস, যার ফেল আমােদর sলূ  iিndয়গিুল, হাত, পা eরা সিkয় হেয় oেঠ। মন আর ei 
সkূ iিndয়গিুলর মেধয্ েকান তফা� েনi, eরা সব কটাi eকi uপাদান িদেয় ৈতরী। iিndয়গিুল মেনরi িবিভn aবsা মাt। eরা কের িক – 
মন বলল oখােন ভােলা গান হেব, চেলা যাoয়া যাক। মন eখন ei গােনর আকার ধারণ কের িনল। মেনর iেছ হেলi েতা আর হেব না, সkূ 
o sলূ  iিndেয়র dারাi সমs কাযর্ সাধন করেত হেব। মন তার পা েক বলল – িক যাoয়া যােব েতা? পা বলল – খবু ভােলা কথা, আমার 
বিহেরিndেয়র েয দেুটা পা আেছ o দেুটা ৈতরী আেছ। তারপর েস হঁাটা আরm করল। িকn েয সাধক, e ধরেণর গােনর আসের যাoয়া মােন 
তার সাধনার িব  ৈতরী করা। তাi pথম কাজ হেব পােয়র নড়াচড়ােক বn করা। িdতীয় ধাপ হেc – পােদিndয় েয গােনর রূপ িনেc ei 
রপূ েনoয়াটা বn করেত হেব। পােদিndয়েক মেনর সে  িমিশেয় িদেত হেব। মন যখন খবর েপল েয আজ সnয্ায় গােনর আসর হেব তখন মন 
েয রূপ িনেc েসi সে  পােদিndয় েযন েসi রূপটা না েনয়, েস যিদ transform হেয় যায় তাহেল েয কেরi েহাক েস তার পা দেুটােক চলেত 
বলেব আর o oখােন েপৗঁেছ যােবi। 
 
 েযাগী েয হেত চাiেছন েস যিদ েদেখ েকান খাবােরর pিত তঁার eখনo আকষর্ণ আেছ বা েকান েচহারার pিত আসিk আেছ তাহেল 
তঁােক তার sলূ  iিndয়েক সkূ iিndয় েথেক তুেল েনেবন। eখন ei েয তুেল েনoয়া হল eখন েদখেত হেব েস েযন আর েকান ভােবi ছাড়া না 
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েপেয় যায়। eর জনয্ শিkর দরকার। হািতটােক েতা তািড়েয় িদেয় eল, িকn তােতi েতা সব েশষ হেয় যােব না, oটােক eবার েচেন বাঁধেত 
হেব। হািতটােক িনেয় আসা যতটা সহজ সাধয্ হয় েচেন বাঁধাটা aেনক কিঠণ। েবড়ােলর গলায় ঘnাটা বাঁধেব েক, ঘnা বাঁধাটাi হেc যত 
ঝােমলার বয্াপার। 
 
 pতয্াহার হেc eiটাi – দিড় িদেয় বাঁধা। pথম শিk হেc িবষয় েথেক মনেক তুেল আনা, আর িdতীয় শিk হেc মন যােত আর 
ei িবষেয়র pিত আর ধািবত না হয়। েয িজিনষ েথেক যখন মনেক তুেল েনoয়া হেব, িচরিদেনর মত তার সে  িবেcদ হেয় েগল, আর কখনi 
েসi িবষেয় মন যােব না। eiটাi হেc pতয্াহার।  
 
 pতয্াহাের pিতি ত হেয় েগেল িক হেব? বলেছন – ততঃ পরমা বশয্েতিndয়াণাm । তখন সমs iিndয়গিুল বশীভূত হেয় যােব।  
iিndয়গেুলা বশীভূত হেয় েগেল সমs শরীরটা িনয়ntেণ eেস যায়। sামীজী বলেছন – ‘যখন iিndয়গণ সংযত হiেব, তখন েযাগী সবর্pকার 
ভাব o কাযর্েক জয় কিরেত পািরেবন; সমg শরীরটাi তঁাহার বশীভূত হiেব। eiরপূ aবsা লাভ হiেলi মানষু েদহধারেণর আনn aনভুব 
কের। তখনi েস িঠক িঠক বিলেত পাের ‘জিnয়ািছলাম বিলয়া আিম সখুী’। িযিন েযাগী িতিন কখনi বলেবন না েয শরীরটা eকটা জ াল। 
বরং িতিন িনেজেক ধনয্ মেন করেবন ei রকম eকটা সnুর শরীর পাoয়ার জনয্। pিশkণ pাp েঘাড়ার মত শরীরেক eকটু iশারা করেলi 
বেুঝ েনয় তােক িক করেত হেব – কখনi েস ভুল জায়গায় চেল যায় না, কখনi তার মেধয্ েকান ধরেণর uেtজনা আেস না, কখনi েস 
aবসn হয় না, কখনi তােক েকান ধরেণর েরাগ বয্ািধ আkমণ করেত পাের না, তার েকান ধরেণর চািহদাo েনi। তখন েযাগী িনেজেক ধনয্ 
মেন কেরন।  
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িবভূিত-পাদ 
 
 ei aধয্ােয়র নাম হেc িসিdপাদ বা িবভূিত-পাদ। যখন সাধনা করা হেc তখন িক ধরেণর িসিd আসেত পাের, েসi সmেn 
eখন বলা হেc। ei িসিdর বয্াপার গেুলা জানেল দেুটা িজিনষ হয় – সাধনা কের কের েকাn  sের েপৗঁেছেছ েবাঝা যায়, মােন িনেজেক eকটা 
তুলনামলূক িবচার করা যায়। িdতীয় েযটা হয়, eেত সাধেকর আtিব াস আর মেনাবলটা বিৃd পায়। তেব েযটা সব েথেক গরুtুপূণর্ বয্াপার, 
তা হেc, সব কয়টা aধয্ায়েতi সব িকছু িমেশ রেয়েছ। সমািধ-পােদ সমািধর কথা বলা হেলo aনয্ানয্ িজিনষ গিুলেকo আেলাচনা করা 
হেয়েছ। আবার সাধন-পােদ সাধনার কথা বলা হেলo েসখােন িসিdর কথা বলা হেয়েছ, ei aধয্ােয়o শধু ু িসিdর কথাi বলেছ না, িসিdর 
সােথ সােথ aনয্ানয্ aেনক িকছু সmেno বলা হেc। 
 
 eর আেগ pতয্াহার সmেn আেলাচনা করা হেয়েছ। eখন আসেছ ধারণা। ধারণােত বলেছন – েদশবnি tসয্ ধারণা। েয েকান 
িবষেয়র uপর যখন মনটােক aেনকkণ ধের রাখা হয় তখন তােক বলা হয় ধারণা। আমরা কথায় কথায় বিল – ei িবষেয় েতামার েকান 
ধারণা েনi, eখােন ei ধারণার কথা বলা হেc না। eখােন বলেত চাiেছ eকটা িজিনেষর uপের েবশ িকছুkণ মনটােক eকাg কের রাখা। 
যিদ বলা হয় ঠাkেরর িবgেহরর uপর মনটােক দ ুিমিনেটর জনয্ eকাg করেত, তখন হয়েতা eকাg করেত পারব। িকn িকছুkণ পেরi মন 
oখান েথেক িছটেক যােব, হাজারটা িচnার েsাত eেস ঠাkেরর েথেক মনেক aনয্ িদেক ভািসেয় িনেয় যােব। যখন েবশ িকছু সময় ধের 
ঠাkেরর oপের মনটােক eকাg কের ধের রাখেত সkম হেব তখন তােক বলেব ধারণা। িকn মন েয িছটেক যায় eেত েকান সেnহ েনi। 
বলেছন – ei ধারণা শরীেরর েভতের হেত পাের আবার শরীেরর বাiের aনয্ েকান পিবt বsর uপেরo হেত পাের। েযমন ধরনু িনেজর 
নাসােg মনটােক eকাg করেছ িকংবা দiু র সংেযাগ sেল বা দেয়, েয েকান জায়গােত করেত পাের, eটােকo তখন ধারণা বলা হয়।  
 
 eবাের ধয্ােনর কথা বলা হেc – ���� �������������� ������� । 
eকতান হেc eক ভােব pবািহত হoয়া। ei ধারণা যখন aেনকkণ ধের চলেত থােক তখন তােক ধয্ান বলা হয়। sামীজী eখােন বয্াখয্া 
করেত িগেয় বলেছন েয eকটা বs বা শরীেরর েকান sােন মনেক ধের রাখার পর শরীর মেনর সবর্ pকােরর aনভূুিত oi aংশ িদেয়i 
আসেত থাকেব আর eর বাiের যা িকছু আেছ তােদর আর েকান গরুtু থাকেব না। ধারণা আর ধয্ােনর মেধয্ পাথর্কয্ হেc eকাgতার 
গভীরতা o sািয়েtর মেধয্। েকান েকান েযাগীর মেত বােরা েসেক  েকান িজিনেষর uপর মনটােক ধের রাখেল eকটা ধারণা হেব, আর 
বােরাটা ধারণা হেল হেব ধয্ান eবং বােরাটা ধয্ান হেল হেব সমািধ। সমািধেত আেরা গভীরতা হয়। 
  
 সমািধর বয্াপাের বলেছন – তেদবাথর্মাtিনভর্ াসং sরূপশূনয্িমব সমািধঃ। যখন সমs বsর যত রকেমর আকার হেত 
পাের, সমs আকার পিরতয্াk হেয় যায় আর eকমাt বsর aেথর্র uপর মনেক ধের রাখেছ তখন তােক বলেছ সমািধ। সমািধর দেুটা িদক 
– কত গভীর আর টানা কতkণ থাকা হেc। িকn eর েথেকo েযটা সব েথেক গরুtুপূণর্ তা হেc, সমািধেত সমs রকেমর বািহয্ক রূপ বা 
আকােরর েলাপ হেয় যায়। ei জায়গাটােত eেস eকজন আচােযর্র পেk তার ছাt বা িশষয্েদর ধয্ান আর সমািধর বয্াপারটা িঠক মত েবাঝান 
কিঠণ হেয় দঁাড়ায়। কারণ ei জায়গাটােক বঝুেত হেল যারা eখােন েপৗঁেছ aিভjতা লাভ কেরন তারাi বঝুেত পােরন, eকমাt িনেজর 
aিভjতা ছাড়া ei জায়গাটােক েবাঝান আর েবাঝা দেুটাi aসmব।  
 
 যখন রামকৃে  pথম ধয্ান করেত শরু ুকরেব তখন রামকৃ েক eকজন রkমাংেসর মানষু বা বয্ািk বেলi মেন হেব। 
pথেমi আমরা রামকৃ েক ফেটাgাফ বেল ধয্ান কির িকn pকৃতপেk রামকৃ  ফেটাgাফ কখনi নয়। eর পর ফেটাgাফ েথেক েবিরেয় 
eেস রামকৃ েক eকটা মিুতর্  মেন কের ধয্ান করেত শরু ুকরেছ। eটাo েকান ধয্ান নয়, eগেুলা িনছক কlনা মাt। eরপের দেয় 
রামকৃ েক eকজন জীবn বয্ািk বেল ধয্ান করেত শরু ুকরল। eখন আর েকান কlনা েনi, সিতয্ সিতয্i জীবn aনভুব করেছ। eখােন 

eেস ধারণার sের েপৗঁছাল। eখন ei ধারণা ধীের ধীের গভীর েথেক গভীের েযেত আরm করেছ। রামকৃে র ei ধারণার মেধয্ আর েকান 
ধরেণর aনয্ েকান িচnা pেবশ করেছ না, রামকৃে র ei ধারণার মেধয্ eখন ��� ������� ���। eর পেরর ধাপ 
হেc ধয্ান, ধয্ােন শরীর, মন েথেক শরু ুকের সমs িকছুর aনভূুিত চেল যােব। আর েশষ ধােপ aথর্া� যখন সমািধেত চেল যােব, তখন ei েয 
রামকৃে র রপূ েযটা eতkণ িছল, েসi রপূটাo uেড় যােব। তাহেল িক পেড় থাকেব? রামকৃে র ভাব, রামকৃে র aথর্টাi তখন শধু ু

থাকেব। eখন রামকৃে র aথর্ িক? eiটােকo aনয্েদর েবাঝান খুব কিঠণ, যারা েবােঝন তারাi েবােঝন। তাi sামীজী eখােন uপমা 
িহসােব eকটা পsুেকর কথা uেlখ কেরেছন। েয েকান বiেয় িকছু কথা েলখা থােক। oi বiিট যখন পড়েত থাকেব তখন oi বiেয়র মেধয্ েস 
িনিব  হেয় যােব তখন িক হয়, বiেয়র েয বkবয্ আর তার েয সtা, ei দেুটা eক হেয় িমেশ যায়। আমরা যখন েকান িসেনমা েদখেত থািক 
তখন oi িসেনমার েকান চিরেtর সােথ িনেজেক eকীভূত কের িনi, িসেনমােত কতটা িনিব  িচt হেয় েগিছ েবাঝা যােব যখন আমরা eর 
েকান চিরেtর সােথ কতটা eকাt হেয় যািc। িসেনমা েশষ হেয় েগেল আমােদর েযi সিm� িফের আেস তখন সব িকছু আবার sাভািবক হেয় 
আেস। বi পড়ার েkেto িঠক ei িজিনষটাi হয়। যখন িনিব  হেয় েকান বiেয়র মেধয্ ঢুেক যািc, তখন oi বi েয ভাবটা িদেত চাiেছ, েসi 
ভােবর সে  আমার সtা িমেশ যায়। ei eকাt হoয়াটা যত গভীর হেব েসটাi তখন ধয্ােনর সংjা লাভ করেব। eকi ভােব যখন েকান 
িবgেহর বা েদবতার ধয্ান করেছ তখন েস আলাদা আর িবgহ বা েদবতা আলাদা মেন হেব। eখন েস তঁার কােছ eেস েগেছ, eখান েথেক আেs 
আেs eকাt হেত থাকেব। ei eকাt হেয় যাoয়ার পর তখন আর দiু থােক না, তার েয সtা আর েসi িবgেহর সtা eকাt হেয় যায়। তখন 
িবgেহর বা েদবতার aথর্টা শধু ুথােক।  
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 সমািধেত দেুটা stা eকi ভােবর মেধয্ eক হেয় যায়। রামকৃ  হেc eকটা ভাব আর আিমo eকটা ভাব, সমািধেত ei দেুটা 
ভাব aিবিcn ধারায় eেস িমিলত হেয় eক হেয় যায়। িকn রাজেযােগর আদেশর্ ei সমািধ িকছুi নয়, খবুi সাধারণ।  
 
 ধারণা হেc মনেক বsর বািহয্ক আকােরর uপের ধের রাখা, ধয্ান হেc eকমাt aনভূুিতর uপের ধের রাখা আর সমািধেত শধু ু
aেথর্র uপর মন eকাt হেয় যায়।  যখন েকান শেbর uপেরi মনেক ধের রাখেছন তখন eটা eক ধরেণর eকাgতা হেc। eরপর শbটােক 
েছেড় িদেয় sায়ুর মেধয্ েয কmন aনভূুত হয় েসটার uপর মনটােক ধের রাখেছ, তখন eটা িdতীয় ধরেণর eকাgতা হল। eরপর শb আর 
তার aনভূুিত দেুটােকi তয্াগ কের েকবল মাt শেbর েয aেথর্র uপেরi মনেক eকাg করেছ, যখন ei তৃতীয় ধরেণর eকাgতা eেস েগেল 
তখন eটাi সাধকেক আেরা গভীের িনেয় যােব।   
 
 eরপর বলেছন, যখন ধারণা, ধয্ান আর সমািধ, ei িতনেট যখন eক সে  হয় তখন তােক বলা হয় সংযম – tয়েমকt 
সংযমঃ। আমরা যখন বিল েতামার বাk  সংযম কর, েতামার iিndয়েক সংযম কর, ei সংযেমর সােথ eখােন েয সংযেমর কথা বলা হেc 
তার েকান সmকর্  েনi।  ei সংযম হেc েযােগর eকটা পিরভাষা, যখন ধারণা, ধয্ান o সমািধ eক সে  হেব তখন তােক সংযম বলা হয়।  
 
 সংযমেক আয়t করেল িক িক হয় েসiটাi eরপর বলেবন। pথেম বলেছন – তjয়া� pjােলাকঃ। যিদ সমািধ লাভ হয় তখন 
pjােলাকঃ হেয় যায়, মােন জগেতর েকান jান তার কােছ ajাত থাকেব না। েয েকান jােনর িতনেট িদক আেছ, pথম হেc eকজন েকান 
িকছু বলেছ, তার শbগেুলা আমার কােন বাজেছ, িdতীয় তার eকটা pিতিkয়া হেc eবং তৃতীয় আিম oi শেbর aথর্টােক বেুঝ িনিc, jান 
ei ভােব িতনেট পযর্ােয় হেয় থােক, আর ei িতনেট eক সে  িমেশ eকাকার হয় থােক। ধারণা, ধয্ান o সমািধর aভয্াস কের মেনর kমতা 
যখন aেনক েবেড় যায় তখন ei িতনিটেক – শb, aথর্ o jানেক s  ভােব আলাদা করা যায়। আর ei িতনেটেক ei ভােব যিদ আলাদা 
কের েদoয়া যায় তখন েয েকান বsর রহসয্ uেnাচন হেয় যােব।  
 
 ajানতা o sলূ  শরীেরর সীমাবdতার জনয্ আমরা aেনক িকছুর রহসয্েক ধরেত পািরনা। ধারণা, ধয্ান আর সমািধর dারা 
যখন eকাgতার শিk বিৃd হয় তখন ei eকাgতা শিkর মাধয্েম ei রহসয্টােক ধের েফলা যায় তখন আর েকান িকছুi আমােদর কােছ 
ajাত থােক না। ei কারেণ sামীজী মেনর eকাgতার oপের খুব েজার িদেয়েছন, eকাgতাi হেc জগেতর যা িকছুর jান লােভর 
চািবকািঠ।  
 
 তারপর বলেছন – তসয্ ভূিমষূ িবিনেয়াগঃ। ei েয ধারণা, ধয্ান o সমািধর কথা বলা হল, eগেুলােক ধােপ ধােপ pেয়াগ 
করেত হয়, কখনi তাড়াহুেড়া করেত েনi। uেঠ পেড় খুব েজার িদেয় মেন করিছ al কেয়ক িদেনর মেধয্ সব েসের েফলেবা, eেত েতা িকছুi 
হেব না বরং kিতo হেয় েযেত পাের, eiটাi সাবধাণ কের িদেcন। pথম িদেনi aেনকkণ ধের pচুর বয্ায়াম করেল েসটা েযমন শরীেরর 
পেk kিতকারক জপধয্ানo শরুেুতi aেনকkণ ধের করেল িহেত িবপরীেত হেয় যায়। েযৗিগক sােsয্র সষুম িবকাশ বলেত েবাঝায় েযােগর 
ei গেুলা ধােপ ধােপ pেয়াগ করেত হেব। eকটা ধাপ যখন আয়েt eেস যােব, তখন তার পেরর ধােপর aভয্াস করেত হয়, ei ভােব eেগােল 
পতেনর আর েকান ভয় থােক না। 
 
 eখন বলেছন আেগর পাঁচিটর তুলনায় ei িতনিট হেc আেরা anর  সাধন –  tয়মnর ং পূেবর্ভয্ঃ। যম, িনয়ম, আসন, 
pাণায়াম o pতয্াহার eগেুলা হেc েমাটামিুট বিহরে র সাধন, আর ধারণা, ধয্ান o সমািধ হেc আেরা anর  সাধন। যিদo ei িতনিট 
anরে র সাধন িকn eরা সাধকেক িনিবর্কl সমািধেত িনেয় েযেত পাের না – তদিপ বিহর ং িনব জসয্। eখনo আমরা pকৃিতর 
eলাকায় পেড় আিছ। ei েয eত jান লােভর কথা বলা হল, সমািধর কথা বলা হল eগেুলা pকৃত েয আেtাপলিbর jান তার তুলনায় 
িনকৃ । িকn eগেুলার মেধয্ িদেয় না েগেল আেtাপলিbর aবsােত েপৗঁছান যােব না।  
 

সাধনার িতনেট sরেভদ আেছ – pথম হেc বিহর  সাধনা, যার মেধয্ যম, িনয়ম, আসন, pাণায়াম o pতয্াহারেক ধরা হয়। 
িdতীয় হেc মধয্ভাব, eর মেধয্ আেছ ধারণা, ধয্ান o সমািধ। আর েশেষ anর , eখােনi আেস িনব জ সমািধ। pকৃত jান বলেত েযটােক 
েবাঝায়, আিম েক, আমার sরপূ িক, ei jান আসেব eকমাt িনব জ সমািধেত। েযাগীর লkয্ হেc ei িনব জ সমািধেক pাp হoয়া। asা  
েযােগর কথা যা বলা হেয়েছ eর সব িকছুi েসi লেkয্ িনেয় যাoয়ার জনয্ সব রকেমর psিত কিরেয় েদেব। িকn oi asা  েযােগর 
সমািধেত চেল েগেলo েসখান েথেকo িবশাল পতন হoয়ার সmবনা থােক।  

 
 eর পেরর সtূিট aেনক বড় সtূ, বলেছন –  

বযু্tান-িনেরাধসংsারেয়ারিভভবpাদভুর্ ােবৗ।  
িনেরাধkণিচtাdেয়া িনেরাধপিরণামঃ। 

 
 মেন নানান ধরেণর বিৃt uঠেছ, যার মন যত েবিশ aিsর তার মেন তত েবিশ বিৃt uঠেছ। মনেক শাn করেত েগেল আেগ ei 
নানান ধরেণর িচnাগিুলেক বn করেত হেব। িকn ei aসংখয্ বিৃtেক বn করা খবু সহজ বয্াপার নয়। eকটা aনয্ বড় ধরেণর শিkশালী 
বিৃtেক িদেয় েছাট েছাট সব বিৃtগেুলা েক বn করেত হেব। েসi বহৃ� শিkশালী বিৃtটা হেc সমািধ। ei সমািধটাo eকটা বিৃt। িকn e হেc 
pধাণ মl। পাড়ায় যিদ eকজন বড় মsান থােক তখন েসi পাড়ােত িছচেকঁ  েচার, পেকট মার, িছনতাiবাজেদর েদৗরাt কম থােক। বড় 
মsান েছাট েছাট গু া মsানগেুলােক দািবেয় ঠা া কের রােখ। সমািধo ei ধরেণর, মেনর মেধয্ েয েছাট েছাট বানর গেুলা রেয়েছ, সমািধর 
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dারা সব কটােক দাবেড় েদoয়া হল। েযমন আমােদর কােছ রামকৃ  বিৃt, রামকৃ েক িচnা করেত থাকেল আেs আেs রামকৃ  বিৃt 
মেনর মেধয্ eকটা খবু শিkশালী বিৃtেত রপূাnিরত হেয় যােব। তখন রামকৃ  বিৃt মেনর মেধয্ যত রকেমর বিৃt uঠিছল, সব বিৃtেক বn 
কের েদেব। িকn ei েয রামকৃ  বিৃt, ei বিৃtেক আিমi uিঠেয়িছ, আমার মনi ei বিৃtেক ৈতরী কেরেছ। িকn আমার লkয্ হেc ei 
মেনরo নাশ করা, েকননা মন pকৃিতর anভূর্k। আমােদর সবার মলূ লkয্ হেc pকৃিতর পাের যাoয়া। তাi ei রামকৃ  বিৃtেকo 
িনবর্ািপত করেত হেব। েসiজনয্ eiখােন েয সমািধর কথা বলা হেয়েছ, ei সমািধ ে  aবsা নয়। ে  aবsা হেc আtjান। শ রাচাযর্o 
ei eকi কথা pথম েথেক বেল েগেছন, আtjান ছাড়া মিুk হেব না। eটা শধু ু েয রাজেযাগ বলেছ বেল নয়, jানেযাগo ei কথা বলেছ। 
তেব সাহস েদoয়ার জনয্, u�সাহ েদoয়ার জনয্ কমর্েযােগ, ভিkেযােগ হাজারটা কথা বলা হয়। aেনেক aেনক রকম কথা বলেব িকn আমরা 
েকui জািন না মিুk িকেস হয়, তাi আমােদর শােstর uপের িনভর্ র করেত হয়। শাst ei বয্াপাের eেকবাের পির ার, যতkণ না িনেজর 
sরপূেক জানেত পারেছ ততkণ মিুk েনi। েসটা িক ভােব আসেব? তখন িবিভn মত িবিভn পেথর কথা বেল েদেব। কমর্েযাগ বলেব – তুিম 
িনঃsাথর্ ভােব কাজ কের যাo, আর কােজর েকান ফেলর আকা া রাখেব না, ei ভােব কাজ করেত করেত েতামার মেনর বাসনা েযগেুলা 
আেছ েসগেুলা পির ার হেয় যােব, তখন েতামার িচt পিরশdু হেয় যােব, শdু িচেt তখন jােনর pকাশ হেয় যােব। রাজেযাগ িক বলেছ? ei 
eকi কথা বলেছ, তেব কমর্েযাগ হেc বাহয্জগতেক িনেয় বলেছ আর রাজেযাগ anজর্ গেতর কথা বলেছ। আসেল বাহয্জগ� আর anজর্ গেতর 
মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনi। েয েকান কারেণi েহাক না েকন, eখন েতামার মেধয্ েয বিৃtগিুল আসেছ, eগেুলা েতামার পূবর্ পূবর্ জেnর কমর্ফেল 
আসেছ, আর তুিম ei বিৃt েথেক কখনi েবিরেয় আসেত পারেব না, তাi তুিম eটােক eর েথেকo আেরকটা বড় শিkশালী বিৃtেক মেনর মেধয্ 
eেন eটার uপের চািপেয় দাo। িক েসi শিkশালী বিৃt? রাজেযাগ বলেব oটা আমার বয্াপার নয়, তুিম িঠক কের নাo েতামার পেk েকাn টা 
িঠক িঠক শিkশালী বিৃt হেব, হেত পাের eটা eকটা uদীয়মান সযূর্, aথবা eকটা েকান সnুর দশৃয্, বা ভগবান, েকান েদবতা, েযটা খিুশ হেত 
পাের।  
  
 pথেমi আমরা জািন না রামকৃে র sরপূ িক। িকn রামকৃে র uপের েযিদন েথেক সাধনা শরু ুকের হল, তারপর েথেক ei 
রামকৃে র বিৃtটাi শিkশালী হেত হেত eকিদন eমন eকটা জায়গায় িনেয় যােব েযখােন সিতয্ সিতয্i eক চরম aনভূুিত হেব, েয 

aনভূুিতেত রামকৃে র sরপূ আমােদর কােছ ধরা পেড় যােব, রামকৃ i েয েসi স� িচ� আনn েসটা আর কাuেক বিুঝেয় িদেত হেব না। 
িকn  রামকৃ েক যিদ eকজন বয্ািk মাt রেূপ ভাবা হয় তখন িকn আমরা সমসয্ায় পেড় যাব। কারণ েযেহতু রামকৃ েক eকজন সাধ ু
বা মহাtা বা সাধারণ eকজন বয্ািk রেূপ কlনা করিছ েসiজনয্ জনয্ রামকৃ  বিৃt েসi রকম শkশালী হেব না, যার dারা েকািট েকািট 
বিৃtর সব কটা বিৃtেক আটকােত পারব, েকননা আমােদর লkয্ হেc সমs বিৃtর নাশ।  
 

েকu যিদ বেল  – আমার নািত e হেc সাkা� ভগবান কৃ  বা e হল রামকৃে র গদাi। ei ভাব িনেয়o যিদ সিতয্i েকu 
সাধনা কের তাহেল তার সমs বিৃtেক আটকােত eটাi যেথ  হেয় যােব, তােক আর িকছু করেত হেব না। েযভােবi েহাক যিদ েস ei eকিট 
মাt বিৃtেকo পার কের িনেত পােরন তাহেল তারo িনব জ সমািধ হেয় যােব। েসiজনয্, জাগিতক সmকর্  েথেক সের eেস যােদর মেধয্ মহ� 
গণু আেছ – রামকৃ , কৃ , রাম, বdু, যীশ ুবা আরo ei রকম যাঁরা আেছন eঁেদর েয মহ� গণু গিুল আেছ েসi গণু গিুলর uপের 
মনেক eকাg করেল aনয্ানয্ বিৃtর নাশ করা খবু সহজ হেয় যােব।  
 
 eiভােব মনেক eকাg করার aভয্াস করেল িক হয় – ���� ��������������� 
���������। aেনক িদন ধের যখন ei eকটা বিৃtেক aভয্াস কের যােcন তখন ei িনরnর েচ ার aভয্াসটাi িsর 
হেয় যায়। eর aথর্ হেc – আমােদর সবাiেক সারািদন কাজকমর্ েতা করেত হেব, সংসারo চালােত হেব, eর oর সােথ কথা বলেত হেব, 
িমশেত হেব, আর eর সােথ সােথ eগিুল েথেক আমােদর েবিরেয় আসার েচ াo করেত হেব। eখন aভয্াস কের কের eমন eকটা aবsায় চেল 
েযেত হেব, েযi মহুুেতর্  ধয্ােন বসার eকটু সেুযাগ েপেয় যাব তখনi মনেক eকাg করেত পারব। মহাপরুষু মহারাজ, sামী িশবানnজী eকবার 
eকটা কেথাপকথেন বেলিছেলন ‘সকাল েবলা ঘমু েথেক uেঠ দ ুঘnা ধয্ান কির, আর তােতi মন eমন ডুেব যায়, েসখান েথেক যা পাi তােতi 
আমার সারাটা িদন eকটা েঘাের েকেট যায়’। েছাটেবলায় কত ক  কের আমােদর a, আ, ক, খ িলখেত হত, কত বার ভুল হেয় েযত, িকn 
eখন যিদ েকu িলখেত েদয় েকান ঝােমলাi হয় না। eটােক aভয্াস কের কের eত দঢ়ৃ হেয় েগেছ েয আর কখনi ভুল হয় না। সমািধর েkেto 
ei eকi িজিনষ হয়। গভীর ভােব aেনক িদন ধের aভয্াস কের কের eমন হেয় েগেছ েয যখনi eকটু সেুযাগ েপেয় যাব তখনi মনেক eকাg 
কের ধয্ােন বেস েযেত পারব। যিদo eটা uc aবsার সমািধ নয়, েযটা আমরা আেগo বেলিছ, িকn যত রকেমর িহিজিবিজ, আজগিুব বিৃt 
গিুল িছল সব চেল িগেয় eকটা বিৃti থাকেছ। েছেল িবেদেশ থােক, বািড়েত কােজ কেমর্ বয্sতার মেধয্ সব সময় েছেলর কথা মার মেন পেড় 
না, িকn যখনi eকটু aবসর েপেয় যােব তখনi তার সnােনর কথা ভাবেত শরু ুকের েদেব, আর িকছু সমেয়র মেধয্i সnােনর মেধয্ মা 
িনেজেক হািরেয় েফলেব। আধয্ািtকতার েkেto ei eকi িজিনষ হয় – েযমিন eকটু ফঁাকা েপল, aমিন েস ঝঁািপেয় পড়েব তার ভােলাবাসার 
িবষেয়র িচnায় – ei ভােলাবাসার িবষয়িট িক? েসi eকিট মাt বিৃt, single বিৃt, তা যাi েহাক না েকন, তার জনয্ িকছু যায় আেস না। 
মানেুষর eকটা sভাবi থােক, েযখােন তার ভােলা লাগার বয্াপারটা আেছ, ফঁাকা েপেলi েস েসiটােক িনেয় িচnা করেত শরু ুকের েদেব। ei 
single বিৃtটা যখন পাকা েপাk হেয় যােব, তখন আবার নতুন ধরেণর সংgাম শরু ুহেব, েসটা হেc ei single বিৃtটােকo নাশ করা। 
েসটা সহজ হেব িক কিঠণ হেব eটা aনয্ বয্াপার, তার েথেক বড় কথা জগেতর যত আবজর্না আমার মেধয্ িছল েসগিুল পির ার হেয় েগেছ।  
 
 বড় বড় িবjানীরা, িনuটন, আiনsাiন, eনারা িনেজেদর ৈদনnীন জীবেন সব িকছুi করেছন আবার যখন েকান িবjােনর 
সমসয্া িনেয় িচnা করেত শরু ুকরেতন তখন তােতi ডুেব েযেতন। আiনsাiন যখন Special Theory of Relativity িনেয় 
িলখেছন, তখন তঁার কেয়ক মােসর eকিট েছাট েছেল িছল, তােক eক হােত চাপড় িদেয় ঘমু পাড়ােcন, আর aনয্ হােত িদেয় িলেখ যােcন, 
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আর তঁার পাঁচ বছেরর বড় েছেল বাবােক সমােন িকছু eকটা িজেjস কের যােc, আর uিন শধু ু‘হঁয্া বাবা ei হেয় eল, ei হেয় েগল, ekিণু  
বলিছ’ ei বেল বেল বড় েছেলেক সামলােcন আর বাঁ হাত িদেয় েছাট েছেলেক থাবেড় যােcন। ভাবনু ei aবsােত আiনsাiন েয 
িথেয়ািরটা জগ�বাসীেক িদেয় েগেছন, eখনo eর পেুরা pেয়ােগর বয্াপারটা েকu বার করেতi পারল না, মন িবjােনর মেধয্ কতটা eকাt 
হেয় েগেল oi aবsােত ei িজিনষ েবেরােত পাের। ei হেc মেনর eকাgতা শিk। ঠাkর রামকৃে র জীবনীেত আেছ, িতিন যখন 
প ব েত ধয্ান করেতন, তখন পািখগেুলা তঁার মাথায় eেস বসত। পািখরা মেন করত eটা বিুঝ েকান িনজ ব পদাথর্, আর ঠাkেরর চুেলর 
মেধয্ খাবার খুজঁত। সাপ আসত, তঁার গােয়র uপর িদেয় েহঁেট চেল েযত, সাপo কখন বঝুেত পারেতা না েয eটা eকটা জীবn মানেুষর 
শরীর। ei হেc eকাgতার pকৃত ছিব।  
  
 িক কের বঝুব েয আমার ধয্ান হেc? ei সেূt বলা হেc – ���������� 
������������� �����������������������। যখন 
aতীত o বতর্মানেক eক মেন হেব। আসল কথা হেc মন যখন িঠক িঠক eকাg হয় তখন সমেয়র েকান jান থােক না। eটা খবু সহজ 
ভােব েবাঝা যােব যখন আমরা েকান কােজর মেধয্ িনিব  হেয় যাi, eকটা বi পড়িছ, িকংবা eকটা িসেনমা বা িটিভেত েকান েখলা েদখিছ – 
যখন েশষ হেয় েগল তখন ঘিড়টার িদেক তািকেয় aবাক sের বিল – আের েকাথা িদেয় eত সময় চেল েগেল বঝুেতi পারলাম না! eটােত 
েবাঝােc মন কতটা eকাg হেয়িছল। Theory of Relativity র দিৃ েত সময়েক সmnযkু বেল সময়েক aনয্ ভােব বয্াখয্া করা হয়। 
েযােগ aনয্ দিৃ  িদেয় বয্াখয্া করা হয় – বলেছন aতীত আর বতর্মােনর মেধয্ েকান বয্বধাণ েনi, দেুটাi িমেশ eকাকার হেয় আেছ। ধয্ােনর 
গভীের aতীত আর বতর্মান দেুটা িমেশ eক হেয় যায়। aতীত আর বতর্মােনর বয্বধাণ যিদ মেুছ যায় তখন েবাঝা যােব েয মন গভীর ধয্ােন 
চেল িগেয়িছল।   
 
 ei িতনেট aবsা ধারণা, ধয্ান o সমািধর পর আবার িতনেট তtt আসেছ। ei িতনিটেক বলা হেc – eেতন ভূেতিndেয়ষ ু
ধমর্লkণাবsা পিরণামা বয্াখয্াতাঃ। aথর্া� ei িতনিট হেc ধমর্, লkণ o aবsা।  
 

ei জগেত যা িকছু আেছ সবi িতনিট িবিভn aবsার মেধয্ তার aিstেক pকাশ কের। ধমর্ হেc তার আকার, লkণ হেc সময় 
বা কাল, aবsা হেc তার ei aবsারপূ পিরণাম। sামীজী eiটােক বয্াখয্া করেত িগেয় eকটা uপমা িদেয় বলেছন – ধরনু েসানার eকটা 
টুকেরা রেয়েছ, ei েসানা েথেক eকটা েনকেলস বানাল, ei েসানা েথেকi eকটা কােনর দলু বা aনয্ েকান eকটা িজিনষ বািনেয় িনেত পাের। 
েসানা িজিনষটা eখােন েসানাi রেয়েছ িকn যখন তােক েনকেলস বা কােনর দলু বািনেয় েদoয়া হল তখন তার ধমর্ বা আকারটা পােl েগল। 
eকতাল েয েসানাটা িছল তার ধমর্টা পিরবতর্ন হেয় েগল।  
 

eরপর আসেছ সমেয়র বয্াপার। যতবার eর আকার পাlােc তার েয eকটা আকার েথেক আেরকটা আকাের পিরবতর্ন হেc 
eiটােকi বলেছ লkণ – বা সময়। পদাথর্ িবjানীেদর কােছ সময় সব েথেক েবশী সমসয্া ৈতরী কের। আবার িহn ুদাশর্িনকেদর কােছo সময় 
eকটা খবু uেlখেযাগয্ িবষয়। aনয্ানয্ ধেমর্ েকu িব াস করেতi চায় না েয সময় হেc পিরবতর্নশীল। আমরা e বয্াপাের সবাi খুব সেচতন 
েয সময় তার িনেজর গিতেত বেয় চেল। িকn আiনsাiন বলেছন সমেয়র ei ভােব কখনi পিরবতর্ন হয় না। সমেয়র েয পিরবতর্ েনর মাtা 
eটা সব সময় oঠানামা কের। আসেল eটা ei রকমi হেয় থােক। দশ বছেরর দiু যমজ ভাi আেছ, eেদর eকজনেক eকটা মহাকাশ যােন 
মহাকােশ িনেয় যাoয়া হল, আর ধরা যাক oi মহাকাশিট আেলার গিতর pায় নbiু শতাংশ গিতেত ছুেট চেলেছ। eখন ei গিতেত আিশ 
বছর ধের মহাকাশ পিরkমা করার পর েসi ভাi িফের eল। তখন েদখা যােব মহাকাশ যােন েয ভাi িগেয়িছল তার বয়স পেনর বছর হেয়েছ 
আর aনয্ ভাiেয়র বয়স আিশ বছর হেয় েগেছ। eটা সিতয্i ei রকমi হয়, সময় oi ভাiেয়র েkেt েথেম িগেয়িছল, বা সমেয়র গিত aিত 
মnরতা pাp হেয়িছল। পরীkাগাের গেবষণা কের eটা pমািণত হেয়েছ। যখন গিত বিৃd েপেত থাকেব আর ei গিত যত আেলার গিতর 
কাছাকািছ আসেত থাকেব, সময় তার aথর্েক পাlােত শরু ুকরেব।  

 
ঘিড়র কঁাটার িদেক যিদ লkয্ করা যায় তখন েদখব েসেকে র কঁাটাটা ঘরুেছ eর পিরবতর্ন হেc েবাঝা যােc, oi পিরবতর্ েনর 

মাtা েযটা হেc eiটাi হেc সময়। eখন যিদ েসেকে র কাটাটা আেলার গিতর কাছাকািছ ঘরু পাক েখেত থােক তখন আমার কােছ oটা eকi 
গিতেত যােব িকn oর কােছ ঘিড়র কঁাটাটার কােছ সমেয়র আর েকান aথর্ থাকেব না। যিদ আেলার গিতেত ঘরুেত থােক তখন সময় েথেম 
যােব তখন Time=0  হেয় যােব। েযাগীরা eখােন লkণ সmেn আসেল eটােকi েবাঝােত চাiেছন। যখন eকটা িজিনেষর eকটা আকার 
েথেক আেরকটা আকাের পিরবিতর্ত হেc তার ei পিরবতর্ েনর মাtােক যখন পিরমাপ করা হেব তখন েসটাi সমেয়র িহেসব িদেয় েদেব। েশেষ 
হেc aবsা – েসানা িছল, েসানা eখন পিরবতর্ েনর মাধয্েম কােনর দলু হেয় েগল তখন তার ধমর্ পিরবতর্ন হেয় েগল। আর ei পিরবতর্নটা 
সমেয়র মেধয্i হেয়েছ। eেত সময় o aবsার পিরবতর্ন হেয় যায়। eর aথর্ িগেয় দঁাড়াল eক তাল েসানা eকটা সমেয়র পিরমােপর সােথ 
িবিভn আকাের পিরবতর্ন হেয় যােc, আর eর pেতয্কটা আকারেক আলাদা কের পাথর্কয্ করা যােব। পরবিতর্  সtূগিুলেত ei িজিনষটাi 
eকটা বড় ভূিমকা েনেব।  
 
 রাজেযােগর সমs রকেমর বkবয্, তtt, দশর্ন হেc মনেক িনেয়, বিহজর্ গতেক িনেয় েবিশ িকছু বলেব না। তাi ধমর্, লkণ o 
aবsায় মেনর মেধয্ িক িক ৈবিশ য্তা পিরলিkত হয় েসটােকi eখােন বলেব। মন িতনেট aবsার মেধয্ িদেয় পিরবিতর্ত হয়। eকটা হেc, 
েযখােন মনেক েজার কের আটেক রাখা হেc, িdতীয় হেc মনটা েযখােন আটেক আেছ েসটােক আেরকটা বড় kমতাশালী িচnাধারা িদেয় েবেঁধ 
রাখা হেয়েছ আর সব েশেষ eর দেুটার েকানটাi eখন আর েনi, আর সমান ভােব eকটা তৃতীয় িজিনষ েযটা eক ভােব িনরnর মেনর মেধয্ 
বেয় চেলেছ। ধারণােত েয িবষেয়র uপের মনেক eকাg করা হেc, েযমন কৃে র িবgহ, আমরা কৃে র িবgেহর uপর মনটােক েজার 
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কের ধের রাখেত েচ া করিছ। আবার যখন ধয্ােনর মেধয্ আসিছ তখন কৃে র কথা আর েজার কের ভাবেত হেc না, তঁার aনভূুিতটা 
পািc বেল eখন আর েজার করেত হেc না। সমািধেত িক হেc – কৃে র মিুতর্o চেল েগেছ আর তঁার aনভূুিতটাo চেল েগেছ eকমাt 
jানটাi পেড় রেয়েছ। ধমর্, লkণ o aবsা, eর েয পিরণাম তা সমs জগেতর যা িকছু পিরবতর্ ন হেc তার eক মাt কারণ। eকটা বীজ 
িছল, েসi বীজটােক বপন করেলন, েসখান েথেক eকটা গাছ হল। eখন েসi গােছর মেধয্ aেনক রকেমর রপূাnর হেত থাকল, আর ei সবi 
eকটা সমেয়র েথেক আেরকটা সমেয়র মেধয্ হেc। eকটা গাছ আেরকটা গাছ েথেক পথৃক। eiভােব eেলা িবিভnতা। েশষ পযর্n যা িকছু 
পিরবতর্ন হেc সবi িকn সমেয়র মেধয্i হেc।  
 

eবাের যখন বািহয্ক রূপ, aনভূুিত আর jান ei িতনেটেক, aথর্া� েয েকান িবষেয় সংযম করা হেব তখন িঠক oi িবষেয়র 
aতীত o ভিবষয্েতর jান লাভ হেয় যােব। আমরা pেতয্েকi pেতয্েকর েথেক আলাদা, িকn সবার প ােত eকটা aিভn সtা রেয়েছ। িযিন 
ধারণা, ধয্ান o সমািধেত িসd হেয় েগেছন, আর িতিন যিদ কাররু uপর সংযম pেয়াগ কেরন, িতিন পির ার েদখেত পােবন তার শরীর েসi 
eকi িজিনষ েথেক ৈতরী হেয়েছ – মােন শরীর েযটা আেছ eটা pকৃিত েথেক eেসেছ, েযেহতু েস ধমর্ পিরবতর্ন, লkণ পিরবতর্ন o aবsা 
পিরবতর্ েনর মেধয্ িদেয় eেসেছ আর তােক aনয্ানয্েদর েথেক পথৃক করেছ ei ধমর্, লkণ o aবsা। ei িতনেটর যিদ পিরবতর্ন না হত 
তাহেল আমােদর মেধয্ সবাiেকi eক মেন হত। বলা হেc ei aিভn সtার uপের যখন সংযম pেয়াগ করেছ তখন েস aতীত, বতর্মান o 
ভিবষয্েতর jাতা হেয় যােc।  
 
 eবাের বলেছ যিদ েযাগী শb, aথর্ o jােনর uপের সংযম কেরন তখন িতিন পশ,ু পািখ েথেক শরু ুকের েয েকান pাণীর ভাষা 
বঝুেত পারেবন। বলেছন – শbাথর্pতয্য়ানািমতেরতরাধয্াসা� স রs�pিবভাগসংযমা� সবর্ভূতরূতjানm । Assisi র েসn 
ািnস eকবার চােচর্  সারমন pীচ করিছেলন আর েসi সময় চড়ুi পািখগিুল ভীষন রকেমর িকিচরিমিচর করিছল, তখন েসn ািnস চড়ুi 

পািখগিুলর িদেক দিৃ  িনেkপ কের বলেছন Sister sparrows, I am talking about God let me have my say 
and then you can talk, িনেমেষর মেধয্ সব পািখগিুল চুপ কের েগল। তারপর িতিন বkৃতা িদেয় চলেলন, eক ঘnা পর বkৃতা েশষ 
করেতi চড়ুi পািখগিুল আবার িকিচরিমিচর শরু ুকের িদেয়েছ। eটা েকান ভারতীয় কািহনী নয়, eটা হেc েসn ািnেসর জীবেনর ঘটনা যা 
িকনা aেনেকর েচােখর সামেন ঘেটেছ। েসn ািnস পত িল েযাগসtূ কখনi পেড়ন িন, িকn তঁার িক কের হল? না েজেন বেুঝ সাধনা কের 
তারo ei িজিনষ হেয়িছল। আেগ আেগ আমরা aেনক গl েছাটেবলায় পেড়িছলাম েয eক চাষী িছল েস তার বলেদর ভাষা বঝুেত পারত, 
eগেুলা কািহনী িকn সিতয্ সিতয্i e ধরেণর হয়।  
 
 আমরা েছাটেবলা েথেক িশkা েপেয়িছ শb হেল কmন হয়, কmন কােন েগেল েশান যায়, আর শেুন আমােদর মেন eকটা 
pিতিkয়া হয়। যিদ বিল চক – চক শbটা কােন েযেতi বেুঝ িনলাম চেকর কথা বলেছ, েযটা িদেয় েবােডর্  েলখা হয়।  
 
 িনuটন বলেলন েয শিk আেপলটােক গাছ েথেক নামাল েসi eকi শিk পিৃথবীেক সেূযর্র চািরিদেক pদিkণ করােc, তার মােন 
িনuটন eখােন পেুরা িজিনষটােকi েভতের িনেয় িনেলন। তারপের ময্াkoেয়ল বলেলন, iেলিkিসিট, ময্াগেনিটিসিজম, আেলা iতয্ািদ সব 
eকi িনয়েমর dারা পিরচািলত হয়। মােন পেুরা বয্াপারটােকi িতিন pতয্k করেছন, ei িজিনষগিুলেক eনারা েদখেত পােcন িকn আমরা 
েদখেত পািc না। েকননা আমােদর মিs  েসভােব িচnা করার pিশkণ পায়িন। 
 
 পেনর িদেনর eকটা বাcা যিদ কঁাদেত শরু ুকের তখন আমােদর কােছ সব বাcার কাnা eক মেন হেব, িকn oর মা বেল েদেব oর 
eখন িখেদ েপেয়েছ, oর eখন ঘমু েপেয়েছ, oর eখন জলেত া েপয়েছ। aেনয্র বাcার কাnােত েসটা নাo বলেত পাের, িকn িনেজর বাcার 
কাnা শনুেলi বেল েদেব বাcা eখন িক চাiেছ। কারণ িক? কারণ আর িকছুi না – শb, aথর্ আর jান। বাcার কাnার েয শb, aথর্ আর 
jান আমােদর কােন ঝালাপালা লাগেছ, িকn বাcার মার কােছ oi বাcার কাnার েয শb, তার েয aথর্, আর েসi aেথর্র েয jান ei 
িতনেটi পির ার আলাদা আলাদা কের ধরা িদেc। বাcাটা েয আoয়াজ করেছ eকটা uেdশয্ িনেয়i করেছ, আমার কােছ eটা শb আর aথর্ 
ধরা েদেব িকn eর jানেক ধরেত পারেবা না। যখন jােনর uপের মনেক eকাg করব তখন শেbর jানটাo আমার কােছ pকািশত হেয় 
যােব। আমােদর েkেt তাi হয় শb আর jান ei দেুটার েযাগ আেছ। আিম যিদ aনয্ িদেক তািকেয় কাররু নাম ধের ডািক, তখন েস বঝুেত 
পারেব েয আিম তার দিৃ  আকষর্ণ করিছ। শb আর jান দেুটা সংযkু। িকn kkর যখন েঘu েঘu করেছ তখন তার aথর্টা আমরা বঝুেত 
পারিছ না, কারণ আমরা eখেনা eটােক বঝুেত েগেল েয ধরেণর pিশkেণর আবশয্কতা  েসi ধরেণর pিশkণ লাভ করেত পািরিন। eকজন 
েযাগী তার মনo ei ধরেণর িশkণ পায়িন, িকn েস eখােন সংযমেক pেয়াগ কেরন, সংযমেক যখন pেয়াগ করেবন তখন শb তার aথর্েক 
pকাশ কের েদেব। েয েকui েয ভাষােতi কথা বলকু, eমন িক েযাগীেক যিদ আি কান াiবালেদর মেধয্ েছেড় েদoয়া হয় েসখােন আি কান 
াiবালরা কথা বলেব, েযাগী তার সংযমেক pেয়াগ কের তােদর ভাষার aথর্েক udার কের েনেব।  

 
 দiু iংেরজ সাহেবর মেধয্ eকবার কথা কাটাকািট েথেক খবু মারামাির হেয়িছল। eকজন আেরকজেনর নােম মামলা রজু ু
কেরিছল। eখন eকজন সাkী দরকার। তখন েয মামলা কেরিছল েস বলল েয তােক যখন e মারিছল তখন oi ঘটনাsেল eকজন পি ত 
oখােন দঁািড়েয় দঁািড়েয় েদখিছল। eখন েসi পি তেক খুেঁজ eেন আদালেত হািজর করান। পি ত iংরাজী eেকবােরi জােননা, aথচ েদখা েগল, 
eেদর দজুেনর মেধয্ িক িনেয় কথা কাটাকািট হেয়েছ iংরাজীেত সব বেল িদল। িক কের সmব? মেনর eকাgতার শিk eত pচ  েয যা যা 
বলেছ সব তার মেনর মেধয্ েটপ েরকডর্ ােরর মত েরকডর্  হেয় েগেছ। মন eত eকাg েয েস মতলবটাo বেুঝ েনেব। মােন jানটা তার পির ার 
হেয় যােc। িকn তার আেগ ধারণা, ধয্ান আর সমািধর aনশুীলেনর dারা মনেক েসi জায়গায় িনেয় েযেত হেব।  
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 eবার বলেছন – সংsারসাkা�করণা� পূবর্জািতjানm । আমােদর মেধয্ েয সংsারগেুলা রেয়েছ, েসi সংsারগিুলর uপের 
যিদ সংযম করা হয় তাহেল পূবর্ পূবর্ জেnর jান চেল আসেব। পূবর্ পূবর্ জেn আিম িক িক কেরিছ সব িকছুi জানেত পারব।  
 
 তারপের বলেছন – pতয্য়সয্ পরিচt-jানm । কাররু শরীেরর uপের যিদ দিৃ  েদoয়া হয় তখন েসi বয্ািkর মানিসক গঠণ 
জানা যােব। আমােদর pেতয্েকর শরীেরর কতকগিুল িবেশষ িবেশষ লkণ আেছ, আর eগিুল pেতয্করi আলাদা, শরীেরর ei িচhগিুলর িদেক 
দিৃ  িদেলi তার মেনর গঠণেক জান যােব। ঠাkরo বলেছন – কাররু শরীেরর িচh েদেখi আিম বঝুেত পাির েলাকিট িক রকম। aবশয্ 
েযাগীরা মেনর গঠণ বেল িদেত পারেলo তার মেন িক হেc েসটা বলেত পাের না – ন চ ত� সালmনং তসয্ািবষয়ীভূতtা�। েসটা 
জানেত েগেল তার oi মেনর গঠেণর uপের eকাg করেত হয়। ei aধয্ােয়র নাম হেc িবভূিত-পাদ, ei ধরেণর িসিd সিতয্i হয়, আর 
eগেুলা আমরা ঠাkেরর জীবেন aহরহ েদখেত পাi।  
 
 eর পেরর সেূt আেরা বড় িসিdর কথা বলা হেc, িকভােব anধর্ান হয় েসটা বলা হেc – কায়রূপসংযময্td gাহয্শিk-sেm 
চkঃpকাশাহসmpেয়াগহnধর্ানmূ  । sামীজী eখােন বলেছন – মেন কর, েকান েযাগী ei গেৃহর মেধয্ দঁাড়াiয়া রিহয়ােছন, িতিন 
আপাতদিৃ েত সকেলর সমেk anিহর্ ত হiেত পােরন। eখােন িক করেছ, শধু ুিনেজর sলূ  শরীেরর uপর সংযম pেয়াগ কের eটা কের িনেcন।  
যখন িনেজর শরীেরর uপের সংযম কের িনেc, তখন ei েদেহর যত aণগুেুলা আেছ েসগেুলা as if scattered হেয় যায়। aণগুেুলা যিদ 
ছিড়েয় যায় তখন eখােন আর িকছুi েদখা যােব না। তখন েযাগী েকাথায় যােব? েকাথাo যােব না, eখােনi েস বেস থাকেব, েস সব িকছু 
েদখেত পারেব, সব িকছু শনুেত পারেব, িকn তঁােক েকu েদখেত পারেব না। eখােন বলেছ েযাগীর শরীর আর আপনার দিৃ র মেধয্ েযাগীর 
শরীেরর আকারটা রেয়েছ েসটােক আলাদা কের েদoয়ার ফেল eকটা আবরণ eেস যােব, ei আবরেণর জনয্ আিম আপিন েযাগীেক েদখেত 
পারব না, তাi মেন হেব েযাগী েযন anধর্ান হেয় েগেছন।  
 
 ei রকেমরi আেরকটা িসিdর কথােত বলেছন – eেতন শbাতয্nধর্ানমkুm । aেনক েলােকর মাঝখােন েযাগী eকজন কাuেক 
িকছু বলেত চাiেছন, েস eর dারা বলেল oi eকজনi বঝুেব বাকীরা বঝুেব না। িকভােব? েযাগী সংযেমর dারা শেbর aথর্টােক eমন ভােব 
েঢেক েদন েয যার uেdেশয্ বলা হেয়েছ েকবল েসi বঝুেত পারেব।  
 
 তারপের বলেছন আমােদর েয কমর্গিুল আেছ েসগেুলা দiু ধরেণর – eকটা হেc ei শরীের িকছু কমর্ eখন হেc আর িকছু কমর্ 
ভিবষয্েত হেব, েযটা কমর্াশেয়র আেলাচনায় িবsতৃ  ভােব বলা হেয়েছ। eখােন eখন বলেছন – েসাপkমং িনরপুkম  কমর্ 
ত�সংযমাদ-পরাnjানমিরে েভয্া বা। যিদ েযাগী িনেজর বা aপেরর কেমর্র uপের সংযম pেয়াগ কেরন তাহেল িতিন িনেজর বা 
aপেরর মতুৃয্র কথা জানেত পােরন। েকাn  িদন, কটার সময়, eমন িক কত িমিনেটর সময় তঁার বা aপেরর মতুৃয্ হেব বেল িদেত পােরন। 
eটা খবুi sাভািবক, যখন কেমর্র সব খবর েজেন যােব তখন সব িকছুi জানা হেয় যােব। রামকৃ  িমশেন aেনক সাধরু জীবেনi eট েদখা 
েগেছ। েবলঘিরয়া রামকৃ  িমশেন sামী িনেবর্দানnজী খবু ucেকািটর সাধ ুিছেলন। িতিন েযিদন মারা যােবন েসিদন তঁার কােছ aেনেক বেস 
আেছ, তঁার eক ডাkার ছাto বেস আেছ, িতিন বলেত লাগেলন ‘েশান, eবার িকn আিম আমার শরীর তয্াগ করব’। সবাi ভাবেছ েয 
মহারাজ eসব িক আেবাল-তােবাল কথা বলেছন। িকn িতিন ei কথা বেলi বেস পড়েলন আর সবাiেক বলেছন ‘eবার আমার pাণবায়ু 
আমার পা েছেড় িদেয়েছ’। সবাi পা ছঁুেয় েদেখ সিতয্i পা ঠা া। তারপেরi বলেছন ‘eবার আমার pাণশিk আেs আেs েটেন িনিc’। পেুরা 
বণর্না কের যােcন, েযন মতুৃয্র ধারািববরণী িদেcন। ‘eবার আমার েকামের হাত িদেয় েদেখা আমার েকামরটা ঠা া। eবার আমার বেুক 
হাত িদেয় েদেখা আমার বকুটাo ঠা া হেয় েগেছ’। সবাi হাত িদেয় েদেখ মরা মানেুষর মত সিতয্i ঠা া হেয় েগেছ। eকটু পেরi বলেছন ‘ei 
eখন আিম সব েছেড় িদলাম’। বেলi িতিন মতুৃয্র েকােল ঢেল পড়েলন। ডাkার তার িনেজর sিতকথায়ৃ  uেlখ কেরেছন েয eটা তার েচােখর 
সামেন ঘেটেছ, আিম আমার েচাখেকo িব াস করেত পারিছলাম না। 
 
 কাশী aৈdত আ েম আেরকজন মহারাজ িছেলন। oনােক েদখা েযত েরাজ েভার েথেক সেnয্ পযর্n eকটা বািটেত িকছু না িকছু 
eকটা রাnা করেছন আর খােcন। uিন েয িক করেতন েকu বঝুেত পারেতা না। হঠা� eকিদন সব মহারাজেদর েডেক বলেছন ‘আcা 
মহারাজরা, আপনারা সবাi সnয্া আরিতর পের আমার ঘের eকটু আসেবন’। সাধরুা eকটু মেন মেন িবরk হল, সেnয্ েবলা জপধয্ান না 
কের oনার ঘের েযেত হেব, িনেজo জপধয্ান করেব না আমােদরo করেত েদেব না। তখন মহারাজরা বলেলন ‘আজেক েতা eকাদশী আেছ, 
আরিতর পর রামনাম আেছ’। ‘o আcা, আcা, তেব রামনােমর পেরi আসেবন, আপনারা িকn সবাi আসেবন’। সবাi রামনােমর পর 
েগেছ oনার ঘের। uিন িবছানায় শেুয় পড়েলন, শেুয় িনেয় বলেলন ‘eবার আমার শরীরটা তয্াগ করব, আপনারা সবাi eকটু ঠাkেরর নাম 
করনু’। uিনo শেুয় পড়েলন, আর মহারাজরা সবাi ‘হির oঁ রামকৃ ’ করেত আরm করেলন। হির oঁ রামকৃ  করেত করেতi হঠা� eকটা 
সময় তঁার শরীরটা িনথর হেয় েগল। সবাi বেুঝ িনেলন েয িতিন শরীর তয্াগ কের িদেয়েছন। e ধরেণর aসংখয্ ঘটনা যােদর েচােখর সামেন 
ঘেটেছ তােদর মেুখ েশানা। 
 
 রাজেযােগ যত িসিdর কথা বলা আেছ eর eকটাo েকান কাlিনক নয়, সব কটাi েয ভােব বণর্না করা হেয়েছ িঠক েসi রকমi 
হেয় থােক। তারপের বলেছন – ৈমtয্ািদষ ুবলািন। eর আেগ আমােদর মানিবক মলূয্েবােধর েয গণুগিুলর কথা বলা হেয়িছল, েযমন ৈমt, 
করণুা, মিুদত, uেপkা iতয্ািদ, eগেুলার েয েকান eকটা uপর েকu যিদ সংযম কের তাহেল েসর গেুণর u�কষর্তা pচ  ভােব েবেড় যােব। 
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 তারপের বলেছন – বেলষ ুহিsবলাদীিন। হািতর uপর সংযম করেল হািতর মত বল শরীের eেস যােব। phাদেক যখন পাহাড় 
েথেক েফেল িদেc তখন phাদ আসেল তার মনেক বায়ুর uপের সংযম কের িদেc তার ফেল তার শরীরটা বায়ুর মত হেয় যােc। eখন 
বায়ুেক পাথেরর uপের েফেল িদেল িকছুi হেব না। তারপর তার uপের eকটা পাথর ভাঙেত শরু ুকেরেছ, phাদ তখন তার শরীরটােক 
isােতর মত কের িনল। isােতর ধমর্ তার শরীের eেস পড়ায় পাথর তার uপের ভাঙেত eেল পাথরi গেুড়া হেয় যােc। যখন তােক 
সমেুdর মেধয্ িনেkপ করা হল তখন phাদ লঘতুার uপের সংযম কের েনoয়ায় তার শরীর হাlা হেয় যাoয়ােত সমেুdর জেল ডুেব না িগেয় 
েভেস রiল। মীরাবাঈেয়র জীবেনo ei ধরেণর ঘটনা েদখা যায়। মীরাবাঈর জীবননােশর জনয্ রাণাজী িবষ পািঠেয়েছ। মীরাবাঈ েসi িবষ 
পান কের িনল, aথচ তঁার িকছুi হল না। েকন? তখন িতিন সবর্বয্াপী েয জীবনীশিk সমs pাণীর মেধয্ oেতাpেতা হেয় রেয়েছ েসi 
জীবনীশিkর uপের সংযম কেরিছেলন বেল তঁার মতুৃয্ হল না।  
 
 তারপের বলেছন – pবtৃয্ােলাকনয্াসা� সূkবয্বিহতিবpকৃ jানm । দেয়র মেধয্ েয েজয্ািত আেছ, তার uপর যিদ েকu 
সংযম কেরন তখন দিৃ  পেথ েয আবরণ রেয়েছ েসটা aপসারণ হেয় যায়। ঘেরর মেধয্ আমার দিৃ টা ei েদoয়ােল আটেক যােc। ei 
েদoয়ালটা আসেল কতকগিুল aণ ুছাড়া আর িকছুi নয়, আর আেলা তাo কতকগিুল aণরু সংিম ণ। eখন আিম যা িকছু েদখেত পািc মােন 
আমার েচােখর aণগুিুল েসi বsর aণগুিুলেক gহণ করেছ – ei দiু aণরু মধয্বত  জায়গােত আেরা িকছু aণ ুআসেছ যােc, েযগেুলা ei 
েদoয়াল, েটিবল, েচয়ার iতয্ািদর মাধয্েম দিৃ র মাঝখােন বাধা ৈতরী করেছ। িকn anের েয েজয্ািত রেয়েছ তার uপের মনেক সংযম করেল 
ei বাধাগিুল aপসািরত হেয় যায়, তখন sলূ  েচােখর দিৃ  সমs বাধাগিুলেক েভদ কের চেল যােব।  
 
 তারপর বলেছন – ভুবনjানং সূেযর্ সংযমা�। যিদ সূেযর্র uপর মনেক সংযম করা হয় তাহেল পিৃথবীর সমs jান লাভ কের 
েনেব, ei জগ�টা িক, ei জগ� িক ভােব কাজ কের ei jানগিুল তখন eেস যায়। 
 
 চেnd তারাবযু্হjানm । চেndর uপের সংযম করেল সমs নkেtর jান eেস যােব। তারপর বলেছন – েব তdিতjানm । 
ব তারােত মনেক সংযম করেল নkেtর গিত পেথর jান লাভ হেয় যােব। aেনক ধেমর্, িবেশষ কের iসলাম ধেমর্ িব াস কের আকাশ হেc 

িsর আর তােত নkt তারাগিুল িটuব লাiেটর মত eকi জায়গােত িsর ভােব ঝুলেছ, eেদর মেত সব নkti হেc fixed। িকn িবjান 
eর িবপরীত কথা বলেছ। িবjান বলেছ ei িব bhাে  েকান িকছুi িsর েনi, সব িকছুরi eকটা িনজs গিত রেয়েছ। আর eটাi আ েযর্র 
িবষয় েয পত িলo িঠক ei eকi কথা বলেছন েব তdিতjানm । তারা গিুল েয সের সের যােc, তােদর েয eকটা িনিদর্  গিতপথ আেছ, 
বতারােত মন সংযম করেত পারেল েসi গিতর jান লাভ হয়। ভারেত যারা েজয্ািতিবর্jানী িছেলন, আযর্ভ , ভাsরািদেদর গািণিতক 

jানo িছল আবার ei েযৗিগক শিko তােদর িছল।  
 
 তারপর বলেছন নািভচেk কায়বযু্হ-jানm । নািভচেk যিদ মনেক সংযম করা হয় তাহেল তার শরীেরর কাযর্াবলীর jান 
eেস যােব। ক kেপ k�িপপাসািনবিৃtঃু  – কে  মনেক সংযম করেল kধাু , িপপাসার uপর পেুরা িনয়ntণ শিk eেস যােব। তখন আর 
শরীর রkার জনয্ খাoয়া, পানািদ করার দরকার হেব না। তারপর বলেছন – kমর্নাডয্াং ৈsযর্m । kমর্ নােম আমােদর শরীের eকটা 
িবেশষ নািড় আেছ, বলেছন – যিদ kমর্ নািড়র uপর মনেক সংযম করা হয় শরীরটা িsর হেয় যােব, শরীরটােক aকারেণ নড়াচড়া করােত 
হেব না। ধয্ােন eটা আমােদর খবু সাহাযয্ কের।  মূধর্েজয্ািতিষ িসdদশর্নm । মিsে র েজয্ািতর uপের যিদ েকu সংযম কেরন তখন যারা 
িসdপরুষু আেছন, তােদর দশর্ন করেত পােরন। 
 
 তারপের খবু গরুtুপূণর্ eকিট সেূt বলেছন – pািতভাdা সবর্m । pািতভা হেc spontaneous enlightenment ei 
ধরেণর uc pিতভা-শিk পিবtতা েথেকi eকমাt আসেত পাের। শরীর, মন eেকবাের পিবt হেয় েগেছ – ei aবsাটােক বলা হেc 
pািতভা। pিতভা আর pািতভার মেধয্ পাথর্কয্ আেছ, pিতভা হেc talent আর pািতভা হেc eকটা িবদয্া। ei pািতভার জনয্ িক হয়, ei 
েয eতkণ যত রকেমর িসিdর কথা বলা হেয়েছ, eগেুলা sাভািবক ভােবi চেল আেস। কাররু যিদ pািতভা লাভ হয় aথর্া� শরীর মেনর 
পিবtতা eমন পযর্ােয় চেল যােব েয তখন আর ei ধরেণর েকান রকেমর aভয্াস করার pেয়াজন হেব না। ঠাkেরর ei ধরেণর সব িসিd 
িছল, িকn িতিন েকান িদনi eটা-oটার oপের েকান ধরেণর সংযমািদর pেয়াগ কেরনিন, িকn েযেহতু িতিন পিবtতার পরাকা া িছেলন 
েসiেহতু সব কটা িসিdi তঁার মেধয্ sাভািবক ভােবi িবদয্মান িছল।   
 
 eরপের বলেছন – দেয় িচtসিm�। যিদ েকu দেয় সংযম কেরন তাহেল কার মেন িক হেc সব জানেত পারেব।  
 
 তারপের বলেছন – সttপরুষুেয়ারতয্nাসংকীণর্েয়াঃ pতয্য়িবেশষাd । েভাগঃ পরাথর্tাদনয্sাথর্সংযমা� পরুষুjানm ।। 
ei সেূt বলেছন যখন sাথর্-বিুdেত pিতিবিmত পুরেুষর uপর সংযম করেব তখন পরুেুষর jান হয়। pথম aবsায় আমােদর সব িমেল িমেশ 
eকাকার হেয় থােক। যখন আিম রামকৃ েক, কৃ েক ভাবিছ তখন িতিন জেড়র সে  িমেল িমেশ রেয়েছ। িকn যখন পুরেুষর uপের 
মােন শdু ৈচতেনয্র uপের সংযম করা হেব তখন eগেুলা আলাদা হেয় যায়। eর aথর্ হেc ধয্ােন েসi শdু ৈচতেনয্র uপেরi সংযম করেত 
বলেছ। েযখােন েযখােন ei ৈচতেনয্র পূণর্ pকাশ তারi ধয্ান করেত হেব, তাi কৃ , রাম, রামকৃে র মত aবতার পুরষুেদর বা েকান 
পিবt দয় সmn বয্ািkর ধয্ান করার জনয্ বলা হয়। 
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 eতkণ aেনক রকেমর িসিdর কথা বলার পর বলেছন ei িজিনষগিুলেক জাগিতক aেথর্ িসিd বলা হয় িকn িনব জ সমািধর 
জনয্ eগেুলাi আবার pচ  বাধা sরূপ। েসiজনয্ ei সেূt েযাগীেক সতকর্  করা হেc – �� ������������� 
���������� �������। যখন সাধনা করেত করেত ei িসিd গেুলা আসেত থােক তখন বঝুেত হেব 
েযাগীেক মহামায়া মােন pকৃিত ফঁােদ েফলেত চাiেছন। মেনর মেধয্ যিদ মান-যেশর বাসনা থােক, জাগিতক েভােগর আকাkা েজেগ oেঠ 
তখন ei ধরেণর িসিdর আবেতর্র মেধয্ ঘরুপাক েখেত থােক। eর মেধয্ eকবার পেড় েগেল েবিরেয় আসা খুব দঃুসাধয্ হয়। যার ফেল েযােগর 
লkয্টা হািরেয় যায়, িনব জ সমািধর িদেক আর eেগােত পাের না। িকn যিদ সাধেকর মেধয্ pািতভার pকাশ হয়, েসi চরম jান যা িকনা 
পিবtতা েথেকi আেস, েয jােনর dারা পরুষু আর pকৃিতেক আলাদা েদখেত পারেছ, তখন েসi aবsাi হেc সব েথেক uc aবsা, ei 
aবsাi সাধকেক মিুkর িদেক িনেয় যােব। 
 
 পত িল আবার িসিdর কথােত eেস েগেছন, বলেছন – ����������������� 
���������������� �������� �����������। িতিন বলেছন 
যিদ মনেক eকটু পিরশdু কের েনoয়া যায়, মেনর মেধয্ েয বnন গেুলা রেয়েছ েসগেুলােক যিদ eকটু িশিথল কের েদoয়া যায়, আর যিদ 
শরীেরর কতকগিুল নাড়ীর uপর মনেক সংযম করা হয়, তখন eকটা িবেশষ kমতা eেস যােব। ei kমতার ফেল েযাগী েয েকান শরীেরর 
মেধয্ ঢুেক েযেত পারেবন, eমনিক যিদ েকান মতৃ শরীেরর মেধয্ pেবশ কের যান তখন েস মতৃ শরীরo দঁািড়েয় পড়েব। শ রাচােযর্র মেধয্ ei 
kমতার pকাশ o pেয়াগ আমরা েদখেত পাi। ম ন িমে র stীেক নারী-পরুেুষর সmেকর্ র িবষেয় pে র utর েদবার জনয্ শ রাচাযর্ রাজার 
মতৃ শরীেরর pেবশ কের ei িবষেয়র jান লাভ কের আবার িনজ শরীের pেবশ কের utর িদেত চেল েগেলন। ঠাkর নেরনেক বলেছন – 
আমার শিk েতার শরীর িদেয় কাজ করেব। তঁার শিkটা কাজ করেব মােন, ঠাkেরর শিkটা নেরেনর শরীের pেবশ করেব। শdু ৈচতনয্ 
েকান কমর্ করেত পাের না, শdু ৈচতনয্েক যিদ েকান কাজ করেত হয় তােক িকছুর মাধয্েম কাজ করেত হয়। শdু ৈচতনয্, শdু মনেক কাজ 
করেত হেল eকটা মাধয্ম দরকার, তাi েস েয েকান eকটা শরীরেক আ য় কের িনেয় কাজ কের।  
 
 তারপের বলেছন – �����������-����-��������������� 
�������������। uদান বায়ুেক যিদ সংযেমর dারা জয় কের েনoয়া যায় তাহেল েস eমন হাlা হেয় যােব েয 
aিত সহেজ জেলর uপর িদেয় েহঁেট চেল যােব।  
 
 eরপর বলেছন – �������� ������������ । যিদ সমান বায়ুেক eiভােব জয় কের 
েনoয়া যায় তখন েযাগীর শরীর েথেক েজয্ািত েবেরােত থােক। eগেুলা যা যা বলা হেc, যিদ েকu পিবtতা লাভ কের, তাহেল তার ei সমs 
িসিd আপনা েথেকi eেস যােব।  
 
 ei রকম বলেছন – ে াtাকাশেয়াঃ সmnসংযমািdবয্ং ে াtm । কণর্ o আকােশর মেধয্ েয পরsর সmn আেছ তার uপের 
সংযম করেল িদবয্ িণ শনুেত পায় eবং aেনক দেূরর কথাবাতর্ া যিদ েশানবার iেc কের তাo েস শেুন িনেত পাের।  
 
 eরপের েয সtূটা বলেছন eটা খবুi aনধুাবনীয় eকটা সtূ – বিহরকিlতা বিৃtমহািবেদহা ততঃ pকাশাবরণkয়ঃ। 
আমােদর মন সব সময় আমার সােথ, আমার aহ ার, বিুdর সােথ জিড়েয় সব সময় ‘আিম’ ‘আিম’ েবাধ হেc। eখন িনেজেক যিদ ei 
‘আিম’ েবাধ েথেক সিরেয় িনেত পারা যায় তাহেল েস েদখেত পােব েয ei সমg জগ� jান o ৈচতেনয্ পিরপূণর্। সবার মেধয্ েয েসi eকi 
ৈচতনয্ সtা িবদয্মান।  
 
 eবাের আেরকিট িসিdর কথা আসেছ, বলেছন – sলsরূপূ -সূknয়াথর্বtt-সংযমাdতজয়ঃূ । ei জগেত pেতয্ক বsরi sলূ , 
সkূ, তnাtার aবsা আেছ। ei সেূt বলেছন যিদ েদেখ েনয় েয ei যত বs আেছ সব তnাtা, আর েসi তnাtােতi যিদ েস সিতয্i সংযম 
করেত পাের, তখন তার মেধয্ eকটা aনয্ ধরেণর শিk চেল আসেব। িক েসi শিk? যত ভূত আেছ ei জগেত সমs ভূতেকi েস জয় কের 
েনেব।  তখন সমs ভূেতর সmাট িশেরাপা েপেয় যােব। iেc করেলi েস সামানয্ জলেক সsুাদ ুঠা া পানীয় বািনেয় িদেত পারেব। বািড়েত মা 
রিুট বানােc, বাcা বলেছ – আিম েরাজ েরাজ েগাল েগাল রিুট খােবা না, আমার িতন েকাণা রিুট চাi। মা বলেব – েন খয্াপা, েন েতার িতন 
েকাণা রিুট। মা বািনেয় িদেলা িতন েকাণা সাiেজর পেরাটা। েছেল আবার eকিদন বলেছ – আিম িতন েকাণা রিুট খােবা না, আমার চার েকাণা 
রিুট চাi। মা eবার চার েকাণা রিুট বািনেয় বলেছন – েন খয্াপা, েতার চার েকাণা রিুট। িক কের বানােc মা? আর েকনi বা বানােত পারেব 
না। মার কােছ আটা আেছ, েবলনা আেছ, জল আেছ আর uিন eসেবর osােদর িশেরামিণ, েযমন আকার চাiেব েতমন আকার বািনেয় 
েদেবন। বাcার কােছ eটা ময্ািজক, মার কােছ eটা জলভাত। 
 
 eবাের ei তnাtােক জয় কের িনেল আেরা িক হয় েস বয্াপাের বলেছন – রূপ-লাবণয্-বল-বjসংহননtািন কায়সm�। 
ei তnাtােক জয় কের েস eখন িনেজর শরীেরর oপেরo pেয়াগ করেত পাের। শরীেরর তnাtার uপের সংযম করেল শরীেরর রপূ লাবণয্ 
বিৃd পােব। েযাগীরা iেc করেল িনেজেদর খুব সnুর েদহ বািনেয় িনেত পােরন। eধরেণর েযাগীরা eখনo আেছন, তেব তঁারা সাধারণ 
েলােকেদর সােথ েবশী সmকর্  রােখন না, েলাকচkরু  আড়ােল থাকেতi তঁারা ভােলাবােসন।  
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 eতkণ আমরা জড় বs, শরীর ei সেবর uপর সংযম করেল িক িক হয় েদখলাম। eবাের আসেছ iিndয়। iিndেয়র uপের সংযম 
করেল িক িক হেত পাের তাi িনেয় বলেছন। eর পেরর সেূt বলেছন –gহণsরূপািsতাdয়াথর্বttসংযমািদিndয়জয়ঃ। যখন েকান বাহয্ 
বsর aনভূুিতর uপর সংযম করেছ, েযমন eকটা চক আেছ, eটা eকটা বাহয্ বs, আমার মেন চেকর eকটা aনভূুিত আেছ। eখন ei 
চেকর aনভূুিতর uপর eকাg করেত করেত আেs আেs গভীর েথেক গভীের েযেত থাকল, pথেম আসেব মন, মেনর পের আেছ aহ ার। ei 
েয aহ ার, eটাi হেc aিsতার u�স, pকৃিতর সােথ eর েকান েলনােদনা েনi। eiবাের যখন ei aিsতার uপের সংযম করেব তখন 
সমs iিndয়েক জয় কের েনেব। sামীজী eখােন uপমা িদেcন – েয েকান বs তুিম েদিখেতছ বা aনভুব কিরেতছ – যথা eকখািন পsুক – 
তাহা লiয়া তাহার uপর সংযম pেয়াগ কর। তারপর পুsেকর আকাের েয jান রিহয়ােছ, তাহার uপর সংযম pেয়াগ কর। ei aভয্ােসর 
dারা সমদুয় iিndয় জয় হiয়া থােক। ei বiটােক েক েদখেছ? ei বiটার jান েক পােc? আিম েদখিছ, আিম jান পািc। বলেছন ei 
আিমটার uপের সংযম কর। ei ভােব যিদ ei আিমর uপের সংযম করেত করেত eেগােত থােক, তখন eকটা জায়গায় eেস েদখেব েস তার 
সমs iিndয়েক জয় কের িনেয়েছ।  
 
 iিndয়েক জয় করার ফেল তার িক হেব? বলেছন – তেতা মেনাজিবtং িবকরণভাবঃ pধানজয় । iিndয়েক জয় কের 
িনেল েগাটা েদহটা মন েয গিতেত চেল েসi গিত েপেয় যায়। iিndয় হেc শরীেরর তুলনায় aতয্n হাlা o সkূ। মন আর iিndেয়র eকটা 
জায়গায় শধু ুতফা� থােক। iিndেয়র পের সব িকছুর oজন aেনক েবশী েবেড় যায়, তার ফেল মন eiখান েথেক ekিণু  আমার বািড় চেল 
যােব িকn শরীর েযেত পারেব না তার oজন েবশী হoয়ার জনয্। িকn eখন েযাগী তঁার সব কটা iিndেয়র pভু, েসiজনয্ েযi iিndয়েক 
আেদশ করেছন iিndয় েগাটা শরীরটােক িনেয় চেল যােc। eখােন aবশয্ আমােদর কােছ eটা পির ার নয় েয iিndয় ei শরীরটােক বহন কের 
িনেয় যায় না oখােন িগেয় আেরকটা শরীর ৈতরী কের েনয়। িনu িডসকভািরেত িববতৃ sামীজীর eকটা ঘটনার কথা eখােন uেlখ করা 
েযেত পাের। sামীজী eকিদন ঘেরর মেধয্ ধয্ান করিছেলন। eকজন পরীkা করবার জনয্ ভাবেলন েদিখেতা sামীজী কত বড় েযাগী। ei েভেব 
েস দরজাটা বাiের েথেক বn কের িদেয় চেল েগেছ। েসিদন sামীজীর kাশ িছল, eিদেক kােশর সময় হেয় েগেছ। েসi বয্ািkিট তারপর তার 
িনেজর বািড় েথেক kােশ িগেয় েদখেছ sামীজী oখােন যথারীিত kাশ িনেcন। েস েতা ঘাবেড় িগেয় ভাবেছ sামীজী দরজা খেুল েবিরেয় eেলন 
িক কের। তkিণু  sামীজীর েলকচার না শেুন oখান েথেক েবিরেয় eেস sামীজীর ঘেরর কােছ eেস েদখেছ দরজা বাiের েথেক বn। আেs কের 
দরজা খেুল ঘের ঢুেক েদেখ sামীজী oখােন বেস ধয্ান করেছন। আবার oখান েথেক েদৗেড় eেস েদখেছ sামীজী eখােন kাশ িনেcন। েদখেছ 
দেুটা জায়গােতi sামীজী eকi সােথ aবsান কের আেছন – eক জায়গায় ধয্ান করেছন, আেরক জায়গায় িতিন েলকচার িদেয় যােcন। 
ঠাkেরর জীবেনo আেছ – ঠাkর বাংলােদেশ েযখােন িবজয়কৃ  েগাsামী থাকেতন, েসখােন চেল েগেছন। িবজয়কৃ  েগাsামী বলেছন – আিম 
গা িটেপ িটেপ েদেখিছ। eগেুলা েযাগীেদর পেk সmব তঁারা iেc করেল eকi সােথ eক বা eকািধক জায়গায় aবsান করেত পােরন।  
 
 পেরর সেূt বলেছন – সttপরুষুানয্তাখয্ািতমাtসয্ সবর্ভাবািধ াতৃtং সবর্jাতৃt । বলেছন পরুষু আর pকৃিত আলাদা, 
eiটার uপের সংযম করেল েযাগী  সবর্jtতা লাভ করেবন আর সব িকছুর kমতা চেল আসেব। 
 
 eরপেরi আসল কথাটা বলেছন – তৈdরাগয্াদিপ েদাষবীজkেয় ৈকবলয্m । ei যত িসিd বা kমতার কথা বলা হল, ei সব 
িকছু েথেক eমন িক সবর্শিkমtা o সবর্jতা – ei শিk দেুটার uপেরo যখন ৈবরাগয্ চেল আসেব তখনi েযাগী ৈকবেলয্র িদেক যাoয়ার 
েযাগয্তা েপেয় েগেলন। ৈকবলয্ হেc েকবলm , eকমাt, মিুk। পুরষু আর pকৃিতর pেভদটা যখন বেুঝ িনল তখন যিদ ei pেভেদর uপর 
মনেক সংযম করা হয় তখনi ei সংেযাগটা েকেট পরুষু pকৃিত েথেক আলাদা হেয় যােব। েযাগীর মন eখন eকিট uc kমতাসmn যnt, 
ি িলং েমিশেনর মত। যত বড় েমাটা ভারী পাথরi েহাক না েকন ি িলং েমিশন তােকo িছd কের েদেব। আসল বkবয্ হেc পরুষু হেcন 
sয়ংেজয্ািত, শdুতা o পিবtতায় পিরপূণর্। মনটাo eখন পিবt, ফেল eখন েস pকৃত jান লােভর জনয্ ৈতরী হেয় েগল। মন pকৃিতরi eকটা 
aংশ, মেনরo তখন নাশ হেয় যায়, eকমাt পুরষুi থােকন। েযাগী যখন ৈকবেলয্র িদেক eেগােত থােক েস েযন িনেজর সব িকছুেক িবsার 
করেত থােক, িনেজেকo মেন কের েস েযন eখন aেনক িবশাল হয় যােc, আর aনয্ িদেক pকৃিত েযন তার তুলনায় েছাট হেত শরু ুকের। েশেষ 
েযাগী eত িবশাল হেয় যায় েয তখন pকৃিতেক eকটা িবnরু মত মেন হয়। যখন ei িসিdগিুল আসেত থাকেব তখনi েযাগী বঝুেত পােরন 
আমার কত শিk kমতা eেস েগেছ, icামাt আিম সব িকছু করেত পারিছ, মােন আমার আকার o kমতার িবsার হেc। হেত হেত 
pকৃিতেক eক সময় aিত নগণয্ মেন হেব।   
 
 eর পের পত িল আেরা িকছু িসিdর কথা বেল বলেছন – েদবতারা হেc মহা ঈষর্াপরায়ণ, eনারা চাননা েয েকu মিুk েপেয় 
যাক। তাi যখন েদেখ েকu ৈকবেলয্র িদেক eিগেয় যােc তখন েদবতারা নানা রকেমর pেলাভন েদখান। েসi সময় যিদ েযাগী pেলাভেনর 
ফঁােদ পা েদন তখন তঁারা পেড় িগেয় েযাগ  হেয় যান, eনারাi মতুৃয্র পর েদবতািদ হেয় পের আবার মানষু হেয় জn gহণ কের। আবার 
বলেছন েযমন সময় বা কােলর সkূতম aংেশর uপর সংযম করেল িবেবক jান u�পn হয়। ei হেc িবভূিত-পাদ। আগামীকাল েথেক 
আমরা ৈকবলয্-পাদ িনেয় আেলাচনা করব। 
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ৈকবলয্-পাদ 
 
 ৈকবলয্ হেc েকবলm , eকমাt, alone, pকৃিতর সােথ আর েলজ ধের থাকেত হেc না। রাজেযােগর ei েশষ aধয্ােয়র 
আেলাচনার আেগ আমােদর কেয়কটা িজিনেষর েবাধগময্ হoয়া খবু আবশয্ক।  
 
 ei সিৃ র মেধয্ িবিভn ধরেণর িজিনষ রেয়েছ, জড় রেয়েছ, মানষু রেয়েছ, মানেুষর মন রেয়েছ, eকটার সােথ আেরকটার িবিভn 
সংিম ণ হেয় আেরা হাজারটা িজিনষ ৈতরী হেc। pেতয্কিট িজিনেষরi িকছু ধমর্ আেছ, িনয়ম আেছ, pেতয্েকi িকছু িনয়েমর dারা চািলত 
হেc। ধয্ােনর গভীের িগেয় বা িচnার গভীের pেবশ কের যখন ধের েফলা যায় েয ei িজিনষটার ei জায়গাটােত eকটা িনয়ম বা ধমর্ আেছ, 
ei ধমর্টাi ei িজিনষটােক চালােc। েযমন েকান uিdদ িবjানী eকটা আমেক িনেয় গেবষণা কের আেমর েজেনিটকs টােক বার কের 
বলেলন, আমটা ei েজেনিটকস িদেয় ৈতরী। যখন আেমর ei েজেনিটকস গঠণটা েজেন িনল, eখন eটােকi যিদ aনয্ েকান িজিনেষ pেয়াগ 
কেরন তাহেল েসi িজিনেষর মেধয্ আেমর ei ধমর্টা েপেয় যােবন। eকবার যখন েকান িজিনেষর েজেনিটক গঠন বা তার িনয়মটােক েটেন বার 
কের িনেত সkম হেব, আর তারপর ঐটােকi eেকবাের aনয্ eকটা িবধম  বsর মেধয্ pেয়াগ করেব, তখন সmণর্ূ  eকটা নতুন pজািত 
েবিরেয় আসেব। eকটা সহজ uদাহরণ হেc যিদ আগনু jালান হয় তাহেল েসখােন তাপ সিৃ  হেব। আমােদর পূবর্পুরেুষরা েদখেলন যিদ আগনু 
jালােনা যায় তাহেল িকছু িজিনষ পেুড় যায়। eখন ei ধমর্টাi কত বয্াপক ভােব pেয়াগ হেc, আমরা েয রাnা কের খাoয়া দাoয়া করিছ সব 
eরi pেয়ােগ ফেল সmব হেc। তাi বলা হেc, pথেম কতকগিুল িনয়মেক ধরেত হেব, তারপর েসটা pেয়াগ করেত হেব। যত ভােলা ei িনয়ম 
o ধমর্েক ধরা যােব, pেয়াগ তত ভােলা হেব।  
 
 আiনsাiন বার করেলন E = MC2  ei ফরমলুােকi পের িবjানীরা pেয়াগ করেলন আণিবক েবামা ৈতরীেত। eখন 
পিৃথবীেত eয্টিমক eনািজর্  েথেক যা িকছু হেc তা eকটা খবু সহজ িজিনষ েথেক হেc আর তা হল  E = MC2। িবjানীরা যখন ei 
িনয়মটােক aনয্ িজিনেষ pেয়াগ কের িদেc তখন িবjান হেয় যােc Technology। িবjােনর eকটা িদক হেc তািttক, যা িবjােনর 
েমৗিলক িনয়মগিুলর গেবষণার মেধয্ শধুমুাt সীমাবd। িবjােনর েমৗিলক িনয়মগিুলর যখন জাগিতক aভুয্দেয় বয্বহািরক pেয়াগ হেব তখন 
ei িবjান হেয় যােব কািরগির িবjান। সািহেতয্র েkেto িঠক তাi হয়। মানেুষর মেনর িবিভn আেবগ আর তার কাযর্কলােপর েকান 
eকটা িবেশষ জায়গােক িনেয় যখন গেবষণা কের, তার মলূ েয কাঠােমা, ৈবিশে য্র েয মূল গঠনটােক aথর্া� blue print টােক ধের িনেয় 
েসi কাঠােমাটােক আেs কের বার কের েনoয়া যায়, তখন ei কাঠােমাটােক aবলmন কের নতুন ধরেণর সিৃ  করা সmব হেব। eখন েয 
নতুন েয সিৃ টা হেব, কািরগির িবjােনর মত েয যত eেক ভােলা pেয়াগ করেত পারেব েসটা তত সnুর হেব। যিদ েস খবু ভােলা িকছু নাo 
িদেত পাের তাo eটা িনেজর েথেকi সnুর হেব েযেহতু েস মলূ কাঠােমাটােক ধরেত সফল হেয়েছ। ei ধরেণর হাজার িনয়ম o ধমর্ রেয়েছ যা 
আমরা eখনo আিব ার করেত পািরিন। 

 
বয্াসেদব িঠক ei িজিনষটাi কেরিছেলন। মানষু নােম েয জািত আেছ েসi জািতর পিরচেয়র িকছু মলূ লkণ আেছ। তার েয 

নানান রকেমর আেবগ – ভd ভাব, িহংসা ভাব, িন ু রতার ভাব, েpম ভাব, েলাভ, ভয় ভীিত, সাহস, ভীরতুা, তয্াগ, সিহ ু তা, 
পেরাপকািরতা মানেুষর ei ভােলা-মn গণুগিুলেক বয্াসেদব ধের িনেয়িছেলন। eiটােক ধের িনেয় বয্াসেদব মহাভারেত যত চিরt আেছ – 
পা ব, েকৗরব, ঋিষমিুনরা যত আেছন তােদর বয্িkেtর মেধয্ eiগেুলােক বিসেয় নতুন কতকগিুল চিরt সিৃ  করেলন, আর তার ফল িত 
হেc মহাভারেতর pেতয্কিট চিরt আজo aমর হেয় আেছ। েয েকান aমর সিৃ র eiটাi eকমাt পথ। েয েকান eকটা blue print েক 
িনেয়, আর তার oপর  সিৃ টা pেয়াগ করেল েযটা েবিরেয় আসেব েসটাi হেব aমর সিৃ ।  
 
 েযমন দগুর্া pিতমা বানান হেয় েগেছ আর pিতমার সব সাজেগাজ যা হবার সব হেয় েগেছ, eখন eর uপর আমরা নতুন িক আর 
সংেযাজন করেত পারব, খবু েজার eকটা শািড় খেুল আেরকটা শািড় পড়ান যােব, eকটা aল ােরর uপর আেরকটা aল ার েদoয়া েযেত 
পাের, eর েথেক েবিশ িকছু করা যােব না। িকn যিদ মািটর কাঠােমাটােক ধের েনoয়া যায় তখন pিতমার নানা রকেমর আকৃিত িদেত পারব, 
েরাগা, েমাটা, পাতলা, মাঝাির েয রকেমর icা রপূ েদoয়া যােব। আর যিদ oi মািটর কাঠােমাটােকo সিরেয় িদেয় oর েভতেরর খেড়র 
কাঠােমাটােক ধের িনi, তখন দগুর্ার বদেল আেরা দশটা ঠাkেরর pিতমা বানােত পারব সরsিত, লkী, কালী যা iেc করেত পারা যােব। 
আর যিদ খেড়র কাঠােমাটােকo বাদ িদেয় বাঁেশর কাঠােমাটােকi ধের িনেত পাির তখন েয েকান আকৃিত বািনেয় িনেত পারব। ei 
কাঠােমাটাi হেc মূল। েয েকান বsর যত েভতের িগেয় তার মলূ কাঠােমাটােক ধরা যােব তত েসটা েথেক িবিভn ধরেণর ৈবিচtয্ময় িজিনষ 
বািনেয় িনেত পারব। 
 
 আধয্ািtকতার েkেto িঠক eকi িজিনষ হয়। aধয্াt িবjােনরo কতকগিুল েমৗিলক িনয়ম o ধমর্ আেছ। যখন eর েকান eকটা 
িনয়মেক েকu ধের িনেয় েসটােক সামািজক েkেt বা আধয্ািtক সাধনায় pেয়াগ কেরন তখন িতিনi eকজন মহাtা হেয় যােবন। sামীজীo 
আসেল ei িজিনষটাi কেরেছন। iদািনং েয eত Practical Vedanta eর কথা বলা হয়, sামীজী েবদােnর কেয়কিট েমৗিলক তttেক 
ধের িনেয়িছেলন, েসটােকi িতিন বতর্মান যেুগর েpkাপেট pেয়াগ কের েদিখেয় িদেলন, আর eটাi হেয় েগল Practical Vedanta, আজ 
sামীজী জগ� িবখয্াত।  
 
 ঠাkর aধয্াt িবjােনর আরo েয aেনক েমৗিলক তtt o িনয়ম রেয়েছ, েসগিুলেক ধের েফেলিছেলন যা কথামেৃতর পাতায় পাতায় 
ছিড়েয় আেছ। আমরাo েতা কথামতৃ পড়িছ, িকn আমােদর মেধয্ কাজ করেছ না, কারণ আমরা েসগেুলা েক ধরেত পারিছ না। আমরা E = 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 78 - 
 
MC2  eiটােক জানেত পারিছ, িকn আণিবক েবামা বানােত সkম হব না। েসটা করেত হেল সাধনার aেনক গভীের েযেত হেব। আর 
যতটুki করা েহাক না েকন তা কখনi আমােদর মহান করেব না, েকননা eর আেগi েকu না েকu েসটােক আিব ার কের েরেখেছন। 
আধয্ািtকতার েkেt েযটা আেরা েবিশ হয়, তা হেc, আমরা eর aেনক িকছুi হয়েতা জািন, িকn িনেজেক েসটা আেগ uপলিb কের িনেত 
হেব, তা নাহেল oটা েজেন িনেলo িকছুi করেত পারব না। রাজেযাগ পেুরাটাi হেc মেনর laws and principles েক িনেয়। মন 
িকভােব কাজ কের, eর sভাব, গিতpকৃিত, মন েকাথা েথেক আসেছ, িকভােব আসেছ, েকন আসেছ eর পেুরা িনয়মগিুলেক পত িল ধরেত 
েপেরিছেলন। ধের িতিন eর pেয়াগটােকo েদিখেয় িদেলন।  
 
 পূেবর্ েয িবিভn িসিdর কথা বলা হেয়েছ, eসবi হেc মেনর laws and principles eর pেয়াগ। যাঁরা েযাগী তারা মেনর 
ei laws and principlesেক আিব ার কের যখন pেয়াগ কেরন তখন ei িসিd গিুল তঁােদর আয়েt চেল আেস। aধয্াt িবjােনর 
েkেt েযাগীরা মেনর ধমর্ o িনয়মগিুলেক যখন pেয়াগ কেরন তখন বলা হয় Spirituality and its practical application. 
িসিdগিুল েযােগর practical application। িকn eর uেdশয্টা হেc পেুরা আলাদা। েযমন sামীজী বলেছন িবjােনর লkয্ হেc 
জগেতর ঐকয্েক আিব ার করা। িঠক েসi রকম আধয্ািtকতার মলূ লkয্ হেc জগেতর ঐকয্েত েপৗঁছান।   
 
 jান হেc ei ধমর্ o িনয়মগিুলেক জানা। eর েয েকান eকিট িনয়মেক, েস েয েকান েkেti েহাক না েকন, যিদ আিব ার করেত 
পাের তাহেল েস জগিdখয্াত হেয় যােব। যিদ আিব ারo না কের শধু ুেয িনয়মগিুল iিতমেধয্ আিব তৃ  হেয় েগেছ,  তার েয েকান eকটার নতুন 
pেয়াগ েকৗশল েদখােত পাের তােতo েস িবখয্াত হেয় যােব। আর যিদ দেুটাi eক সে  করেত পাের তাহেল েতা জগিdখয্াত হেয় থাকেব। 
েফরােড যখন iেলিkিসিট আিব ার করেলন তখন রানী iেলিkিসিটর বয্াপারটা বঝুেত eেসিছেলন। েদখার পর রানী িজেjস করেছন – 
Mr. Ferrade, what uses of this thing is, the new thing that you have invented. তখন েফরােড 
বলেছন – Her highness, what use of a new born child? েফরােড বলেলন eকটা িশশ ুজেnেছ, eেত আমােদর িক হেব, 
আমােদর ei বাcা িকভােব সাহাযয্ করেব, eখন েতা oর েকান pেয়াজনi েনi আমােদর কােছ, িকn পিঁচশ বছর পর জানা যােব েস আমােদর 
জনয্, সমােজর জনয্ িকভােব কােজ আসেছ । আজেক  iেলিkিসিট ছাড়া মানব সভয্তা কlনা করা যায়না। েফরােড pকৃিতর eকটা েমৗিলক 
তttেক ধের েফলেলন। aথচ েদখুন ei তtt, মােন iেলিkিসিট ei জগেতর সিৃ র শরু ু েথেকi আেছ। pকৃিত আমােদর কেব েথেক বjপােতর 
মাধয্েম কত iেলিkিসিট ছঁুড়েছ, আমরা জানতাম না েয eটাi iেলিkিসট। pকৃিত ei ধরেণর হাজার হাজার তtt, িনয়মেক আমােদর িদেয় 
যােc, আর eর সবটাi আমােদর আেশ পােশi ঘেুর েবড়ােc, িকn আমরা জািনi না েতা তােক ধরা দেূর থাক, কারণ আমােদর মন oগেুলােক 
ধরার মত eকাg নয়।  
 
 আমােদর েভতের পশসুলুভ আর েদবসলুভ সংsার দেুটাi আেছ। পশসুলুভ সংsারেক দমন করার জনয্i আেগকার িদেন আমােদর 
বাবা মা, িশkকরা aনশুাসেনর মধয্ িদেয় েছেলেমেয়েদর মানষু করেতন। eখন আর েসi ধরেণর শাসন েনi। সবাi বলেছ িডিসিpন না হেল 
চলেব না, িকn eরা জােননা েয িডিসিpন পের, আেগ শাসেনর মাধয্েম চিরt ৈতরী করেত হেব। সারা িবে  েয eত গ েগাল, নানান সমসয্া 
চলেছ eর eকমাt কারণ হেc চিরেtর aভাব। িকn সারা দিুনয়া িচ�কার করেছ Discipline has to come from 
freedom, িকn েগাড়ােতi ভুল কের বেস আেছ, eেদর জানা েনi েয discipline never comes from freedom, 
discipline always comes from taking away the freedom.  
 
 যখন বাcােক বলেব তুিম eভােব বড়েদর মেুখর uপর কথা বলেব না, বলার পর আবার কথা বেলেছ তখন ঠাস কের eকটা চড় 
মারল। eখন oর মেধয্ দেুটা িজিনষi েথেক যােব, pথেম েস েয aনয্ায়টা কেরেছ, েসi সংsারটাo েভতের েথেক যােব, মার খাoয়ার পর েস 
ভােলাভােব চেল েয নতুন সংsার ৈতরী হেc েসটাo মেনর গভীের িগেয় ছাপ েফলেব। eগিুল কের িক েভতের সkূ শরীের eকটা আকার িনেয় 
িনেc। িসিডেত গান আেছ, eখন িসিডেত গান কখনi েদখা যােব না, aথচ রেয়েছ। eখােন িকn তাo হয় না, শধু ুmould টা পােl যায়। 
eখন eকটা পিরিsত eেলা, েযখােন েস িনেজর iেc মত যা খিুশ করেত পাের, eখন বলা যােব না েস িক ধরেণর আচরণ করেব। কারণ দ ু
ধরেণর সংsারi oর মেধয্ রেয়েছ, েয aনয্ায় কাজ কেরিছল েসটাo রেয়েছ আবার শাসেনর মধয্ িদেয়  তােক িঠক পেথ আনা হেয়িছল েসটাo 
রেয়েছ। েসiজনয্ ei ধরেণর পিরিsিতেত েবিশর ভাগ েলােকরাi েদেখ eখােন আমার িক ধরেণর পিরেবশ আেছ, যিদ েদেখ eখােন আমােক 
শািs েদবার েকu েনi, আমার জনয্ েকান পুরsারo রাখা েনi, তখন েবিশর ভাগ েkেt েদখা যায় েস েনিতবাচক ভূিমকােত কাজ করােক 
agািধকার েদেব।  
 
 ei জnাজnাnেরর েয সংsার গিুল আমােদর মেধয্ জেম আেছ, িবিভn পিরেবেশ পিরিsিতেত েসগেুলা আমােদর িবিভn কােজর 
মেধয্ েঠেল েদয়। দেুটাi তখন আমােক েঠলেব, িকn aবsা aনযুায়ী eকটা েবিশ শিkশালী থােক আেরকটা কম শিkশালী থােক, িকn দেুটাi 
আমােক েঠলেত থাকেব। আমােদর লkয্ হেc ei দেুটা েথেকi েবিরেয় আসা। শধু ু েয খারাপগেুলা েথেক েবিরেয় আসেত হেব তা নয়, ভােলা 
খারাপ দেুটা েথেকi েবিরেয় আসেত হেব। িক কের েবেরান সmব? বলেছ – pিতpসব। pিতpসেবর aথর্ হেc, েয িজিনষটা েযখান েথেক জn 
িনেয়েছ, মােন pসব কেরেছ, েসটােক েসiখােন েঠেল ঢুিকেয় েদoয়া।  
 
 pথম কাজ হেc বীজেক pকৃিতর মেধয্ েঠেল িদেয় eবার পরুষুেক pকৃিত েথেক আলাদা কের েদoয়া। িকn eরােতা আবার জেুড় 
েযেত পাের। িকn না, আর জড়ুেব না, কারণ েস যখন বেুঝ েনেব েয আিম ajানতা বশতঃ িনেজেক pকৃিতর সােথ eক কের েরেখিছলাম, 
আিম eখন বেুঝ েগিছ আিম হিc sতnt, pকৃিতর সােথ আমার েকান সmকর্ i েনi। সিবকl সমািধ বা সবীজ সমািধ হেc pিতpসব। 
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pিতpসব হেc counter creation, িকn pিতpসব করেত করেত যখন pকৃিতেত চেল েগেল তখন েস pকৃিতেক জয় কের েনেব, মােন 
তখন bhা হেয় েগল। িকn তােত িক হেব? ঐখান েথেক তােক আবার ei জগেতর মেধয্ েনেম আসেত হেব। কারণ বীজটা রেয় েগেছ। 
pিতpসব করেল িক হেব বীজটা েতা েশষ পযর্n েথেকi যােc। বীজটােক িনব জ করেত হেব। পুরষুেক pকৃিত েথেক আলাদা কের িদেল িনব জ 
হেয় যােব। িনব জ আর সবীজ হেc eiটা। সব িকছুi হেc সবীজ, eকমাt যখন েযাগী আtjােন pিতি ত হেয় যােবন, রাজেযােগর কথােত 
পরুষু যখন ৈকবলয্ লাভ কের তখনi oটা িনব জ হেয় যােব। তার আেগ পযর্n সব িকছুi হেc সবীজ। যত uc sেরi িতিন থাkন না েকন 
সবর্ sেরi সবীজ েথেক যােবন, যতkণ না তঁার আtjান হেc। 
 
 eর আেগ েয সব িসিdর কথা বলা হেয়িছল, ei সব িসিd ছাড়াo েদখা যায় েয িকছু েলােকর aেনক রকম kমতা থােক, িকছু 
েলােকর মেধয্ aেনক aসাধারণt েদখা যায়। eটা িকভােব হয়? eটােক েবাঝােত িগেয় পত িল eকটা খবু মজার সtূ বলেছন, যিদo ei 
সtূটা খবু eকটা গরুtুপূণর্ নয়। eখােন দেুটা িজিনষেক িনেয় চলেত হেব – eকটা হেc মজার আেরকটা হেc গরুtুপূণর্। মজার সtূ হেc েয 
সtূগিুল আমােদর িকছু িজিনেষর ধারণা কিরেয় েদেব িকn eগিুল যিদ নাo জানা থােক তােত িকছু যায় আেস না, দশর্েনর মূল তtt জানার 
বয্াপাের eগেুলা আমােদর সাহাযয্ করেব না। িঠক ei ধরেণর eকটা মজার সেূt বলেছন – জেnৗষিধমntতপঃসমািধজাঃ িসdয়ঃ। 
eখােন িসিd বলেত আtjান বা ঈ র jানেক বলেছ না, বা আমরা েযমন বিল, uিন িসd পরুষু, eখােন তা বলা হেc না, িসিd eখােন 
িসdাiেকi েবাঝােc। িসিd নানা ধরেণর হয়। ei সমs িসিd – eগেুলা িকভােব মানেুষর মেধয্ আেস? eর আেগ েদখলাম েকu যিদ aমকু 
িজিনেষর uপের সংযম কের তাহেল তার ei ei িসিd আসেব। িকn কাররু মেধয্ যিদ পিবtতা eেস যায় তখন ei সমs িসিdগিুল তার 
মেধয্ sাভািবক ভােবi eেস যােব, তার মােন তখন আর তােক নানান িজিনেষর uপের সংযম pেয়াগ করেত হেব না। eখন পিবtতা আর 
সংযম ছাড়া ei িসিd আর িক িক ভােব আেস, বলেছন পাঁচ ভােব ei িসিd গিুল আসেত পাের – জn, ঔষিধ, মnt, তপঃ o সমািধ ei 
পাঁচিটর মাধয্েম িসিd পাoয়া যায়। 
 
 জn মােন হেc – িকছু িকছু েলােকর জn েথেকi িসdাi থােক। আমরা সব সময় মেন কির আধয্ািtক জীবেনi শধু ুিসdাi হয়। 
না তা নয়, িসিd েয েকান েkেti আসেত পাের। িবjান, সািহতয্, স ীত, িশlকলা, েখলাধলূা aনয্ানয্ েkেto ei িসdাi গিুল আসেত পাের। 
আমরা aেনক সময়i েদিখ েয eকটা বাcা েছাটেবলােতi েকান েকান েkেt িবরাট িকছু হেয় যায়। েশkিপয়ার েথেক শরু ুকের যত pিতভাবান 
েলাক আর েয েকান েkেti েহাক না েকন eরা েয ei eক জেni pিতভাবান হেয় জেnিছেলন তা নয়।  েবেটােফেনর সmণর্ূ  বিধর হেয়o 
িবে র eকজন aনয্তম ে  িমuিজক কেmাজার রেূপ sীকৃিত েপেলন, িক কের সmব হেয়েছ? ei জেnর আেগর আেগর জেn eনােদর 
সাধনা করা আেছ।  িকn ei ধরেণর িসিd eনােদর কত িদন থাকেব? ভগবান জােনন, েযমন েযমন তপসয্া কেরিছেলন েসi রকম চলেব। 
কিপল মিুনেক বলা হয় েয িতিন জn েথেকi িসd িছেলন – গীতায় আেছ – িসdানাং কিপেলা মিুনঃ। - িসd পুরষুেদর মেধয্ আিম (ভগবান) 
কিপল মিুন। 
 
 িdতীয় হেc ঔষিধ। eখােন ঔষিধ হেc রাসায়িনক। রাসায়িনক িকছু িজিনেষর বয্বহার কের িসিd পাoয়া যায়। আমােদর 
েদেশর pাচীনকােল েলােকেদর মেধয্ িব াস িছল িকছু রাসায়িনক dেবয্র মাধয্েম িসিd হেত পাের,  gীক েদেশo আেগেকর িদেন e ধরেণর 
িব াস িছল। pাচীন কােল রাসায়ন শােst বলা হত েকu যিদ ei ei িজিনষেক েসবন কের েনন তাহেল তার মেধয্ ei ei গণু বা kমতা চেল 
আসেব, তার মেধয্ eকটা িছল aমরt লাভ করা। িকছু রাসায়ন dবয্ িছল েযগিুল েসবন করেল মানষু দীঘর্ জীবন লাভ করত। পত িল eগেুলা 
েক sীকার কের িনেয় বলেছন, eমন িকছু রসায়ন dবয্ আেছ েযগিুলর সিঠক pেয়ােগর dারা মানেুষর aিত মানিবক িকছু kমতা eেস যায়। 
aমরনােথ oi ঠা ার মেধয্ িদেয় যােc সবাi ঠk  ঠk  কের কঁাপেছ, আেরক জন বাবাজী গাঁজা েটেন শরীর গরম কের খািল গােয় েবয্াm  েবয্াm  
করেত করেত চেল যােc, eটাo িসিd। িকn আসল িসিd হেc েসi রসায়নেক পাoয়া েয রসায়েনর সাহােযয্ মানষু aমর হেয় েযেত পাের। 
sামীজীo eখােন বলেছন – িকছু িকছু েযাগীরা আেছন যারা রসায়েনর মাধয্েম eখনo তঁােদর পরুাতন শরীরেক ধারণ কের রাখেত সkম 
হেয়েছন। eটা পত িলo asীকার কেরনিন। 
 
 তারপের তৃতীয় হেc মnt। েকান েকান মেntর যিদ aনশুীলন কের তাহেল িবেশষ িবেশষ িসিd লাভ হেত পাের। েযমন সযূর্ pণাম 
aভয্াস করেল নািক মানষুেক সেmািহত করার শিk eেস যায়। যিদ েরাজ চ ী পাঠ কেরন বা aেনক িদন ধের চ ীর পারায়ণ কেরন তাহেল 
বািড়র aেনেক িব  নাশ হেয় যায়, eছাড়াo চ ী পােঠ eকটা িবেশষ শিk আেস। বািড়েত aথবা কাররু জীবেন aেনক েগালমাল চলেছ তখন 
যিদ েরাজ dা সহকাের eক aধয্ায় চ ী পাঠ কের তখন সব েগালমাল চেল যােব, েযেত বাধয্। ei ধরেণর মnt dারা িসিd লাভেক পত িলo 
sীকৃিত িদেcন।  
 
 চতুথর্ হেc তপসয্া। দীঘর্ িদন ধের যিদ েকান িকছুর aভয্াস করা হয় তখন িকছু শিk চেল আসেব। মসুলমানরা eক মাস ধের 
েরাজা কের আর িদেন পাঁচ বার নমাজ পড়েছ, eiটােতi eেদর eেতা শিk। eেদর পেুরা শিkটাi েরাজা েথেক আসেছ। আর eিদেক নমাজ 
পড়েছ তােত মntশিk েপেয় যােc। আর েরাজােত তপসয্ার শিk েপেয় যােc। uপাসািদ করেল শরীের eকটা িসdাi আস। 
 
 eক বয্ািk গ ার ধাের েরাজ পয়সা কামাবার জনয্ eকটা আসেন েযাগীবাবা েসেজ বেস থাকত। আর oi আসনটা কখনi পাlাত 
না। গ া েথেক sান কের যখন েকu uঠত তখন েস সবাiেক শিুনেয় শিুনেয় রাম রাম কের জপ করত, কখন বা ভজন আরm কের িদত। 
েলােকরা ভিk কের েকu আট আনা িক চারা আনা কের িকছু eকটা pণািম িদেয় িদত। ei ভােব েস আট বছর দশ বছর ধের বsার oপের 
আসন কের eকাসেন বেস কািটেয়েছ। আর যা টাকা পয়সা পড়ত তােতi oর খাoয়া-দাoয়া, েনশা করা সব হেয় যািcল। eিদক িক হেয়েছ, 
sানীয় িকছু চয্াংড়া েছেল eকটু চা খাoয়া গl গজুব করার জনয্ eর কােছ আসেত শরু ুকেরেছ। eকিদন uিন eকটা েছেলেক দেুটা টাকার 
eকটা েনাট িদেয় লা ু  িনেয় আসেত বলেলন। েস েছেল েতা লা ু  িনেয় eেসেছ। ei বাবাজী সব সময় িহেসব রাখেছ কটা চার আনা, কটা 
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আট আনা পড়েছ। আবার িকছুkণ পের বলেছ – আcা চা িনেয় eেসা। বেল বsার তলায় হাত ঢুিকেয়েছ, েদখেছ আেরকটা দ ুটাকার েনাট। 
িকn তঁার পির ার মেন আেছ েয আজেক eকটাi দ ুটাকার েনাট পেড়িছল। িকn eখন ei দ ুটাকার েনাটটা কখন পড়ল েখয়াল পড়েছ না। 
েসi যাi েহাক, তখন েস eটােক তত গরুtু িদল না। পেরর িদন েছেলরা eেস তার কােছ আবার িকছু েখেত চাiেছ, েস বsার নীেচ হাত িদেয়েছ, 
িদেয়i েদেখ আবার eকটা দ ুটাকার েনাট। eবাের িকn o আ যর্ হেয় েগেছ। তখন েস করল িক, pেতয্ক েনােটর মেধয্ eকটা িচh িদেয় 
রাখেত শরু ুকরল। পেরর িদন ei রকম eকটা িচh েদoয়া দ ুটাকার েনাট িদেয় পািঠেয় িদেলন। িকছুkণ পের যখন বsার নীেচ হাত িদেয়েছন 
েদখেছন oi িচh েদoয়া েনাটটাi েফরত চেল eেসেছ। eটা েয eকটা aেলৗিকক কা  eটা বঝুেতi বাবাজীর মেধয্ আত  ঢুেক েগল – আিম 
িসdাi eর কথা শেুনিছলাম, eেতা েদখিছ আমার িসdাi eেস েগেছ। েয টাকাটাi আিম খরচা করিছ, েসi টাকাটাi েফরত চেল আসেছ। েকাথা 
েথেক চেল আসেছ, িকভােব চেল আসেছ েসটা aনয্ বয্াপার, িকn eেস েয যােc eটা পির ার। eখন বয্াপারটা জানাজািন হেয় েগেল িক েথেক 
িক হেয় যােব। েসi রােti বsাফsা গিুটেয় গ ায় েফেল িদেয় িচরিদেনর মত oi জায়গা েছেড় utরকাশীেত চেল eল। েসখােন িগেয় পের িতিন 
আবার বড় সাধ ুহেয় িগেয়িছেলন। eiটাi হেc তপসয্ার ফল। বাcােদর sেলু  eত কড়া িডিসিpেন রাখা হয়, চুপ কের বেস থাকেব, মন িদেয় 
কথা শনুেব, কথা বলেব না, eগিুলi হেc আসল তপসয্া। বাcােদর যত িডিসিpেন রাখা হেব তত eেদর তপসয্া হেয় যােc। যত তপসয্া েস 
করেব ততi তার jান aজর্ ন আর শিk বিৃd হেব।  
 
 েশেষ হেc সমািধ। পত িল eখােন েযটােত আমােদর দিৃ  আকষর্ণ করেছন তা হেc – ei েয িজিনষগেুলা eতkণ বলা হল eগেুলা 
হেc aিত সাধারণ। eগেুলার তত গরুtু েনi, গরুtু হেc সমািধ। সমািধর মেধয্ িদেয় েয শিk আেস েসটাi হেc সিতয্কােরর শিk। jান, 
আধয্ািtকতা, ৈনিতকতা, েযটাi চাoয়া েহাক না েকন, সমািধেত ei িজিনষগিুলর সেবর্াc u�কষর্তা aজর্ ন হয়। জn, ঔষিধ, মnt, তপঃ 
eগিুলেত যতi িসিd আসকু না েকন, েয েকান মহুুেতর্  আবার পতন হেত পাের। েযােগর লkয্ হেc মেনর মেধয্ যত রকেমর বাসনা আেছ, তার 
েথেক িনবtৃ হoয়া। aেনক বেলন আমার ঈ র দশর্ন হেয়েছ, eটােকi তারা সব িকছু মেন কেরন। আমােদর মিsে  eকটা িবেশষ নাভর্  
েসnার আেছ, েসখােন যিদ iেলেkা ময্াগেনট লািগেয় সiুচ aন কের েদoয়া হয় তাহেলo aেনক িকছুর দশর্ন হেয় যােব, হয়েতা রামকৃ েকi 
সামনা সামিন েদখেত পারব। েজয্ািত দশর্ন করেত চান? ei সiুচটা aন কের িদন, েজয্ািত দশর্ন হেয় যােব। আবার aেনেক বলেছ সখু-
দঃুেখর পাের েযেত হেব, তা আিফং েখেল বা গাঁজা েখেল যতkণ েনশা থাকেব ততkণ েতা েস সখু-দঃুেখর পােরi চেল যােc। eগিুলর সে  
আধয্ািtকতার পাথর্কয্ েকাথায়? পাথর্কয্ হেc বাসনার িনবিৃtেত। েয েলাকটা েনশা কর বুদঁ হেয় আেছ তখন সখু-দঃুেখর পাের চেল যায়, 
িকn তার যখন েনশার েঘারটা েকেট যায় তখন তার আবার সখু-দঃুখ গিুল আেরা েবিশ মাtায় িফের আেস। িকn যার সমািধ হেয় যায় েসi 
সিতয্কােরর সখু-দঃুেখর পাের চেল যায়। sামীজীর মেধয্ েয িসিd িছল সবটাi তঁার সমািধ েথেক, পিবtতা েথেকi eেসিছল, সেতয্র মেুখামিুখ 
িতিন হেয়িছেলন বেলi তঁার মেধয্ েয শিk eেসিছেল েসটােক িতিন মানব কলয্ােণ আর মানেুষর আিtক unিতর কােজ লাগােত পারেলন। যিদ 
সিতয্i েকu ei ধরেণের শিk লাভ করেত চান তাহেল তঁােক সমািধর জনয্ uেঠ পেড় লাগেত হেব, aথর্া� আtjােনর পেথ েযেত হেব। 
 
 eত কথা বলার পর পত িল eখন সmণর্ূ  aনয্ pসে  চেল eেলন, ei pস িট হেc েযােগর মেত kমিববতর্ ন িকভােব হয়। 
বলেছন – জাতয্nর-পিরণামঃ pকৃতয্াপূরা�। ei েয িবিভn ধরেণর জািত, pজািত আেছ, eখন eকটা জািত েথেক আেরকটা জািতেত 
িকভােব জnাnেরর মাধয্েম পিরণত হয়। িহnেুদর িবরেুd ী ান pভৃিত aনয্ানয্ ধমর্ েথেক সব েথেক বড় আর aিত সাধারণ েয aিভেযাগটা 
হয় তা হেc, মানষু আবার েকনi বা আর িকভােবi বা বাঘ, েঘাড়া, গর,ু েবড়াল হেয় জnােব। ei সেূt পত িল তারi জবাব িদেcন। eকটা 
জািত েথেক আেরকটা জািতেত েয িববতর্ন হয়, মানষু েথেক আবার েকন েস পশ ুহয় তােত িতিন বলেছন – pকৃতয্াপূরা�, তার pকৃিতর 
আপূরেণর dারাi। ভাষয্কাররা eটােক িবিভn ভােব বয্াখয্া কেরন। eখােন আমরা দ ুধরেণর বয্াখয্া পাi। eখােন বলেছ pকৃিত যখনi 
েকাথাo খািল sান পােব েসখােন pকৃিত তার তnাtা o প মহাভূত িদেয় েস েসi খািল জায়গাটা ভরাট কের েদেব, pকৃিত কখনi খািল িকছু 
থাকেত েদেব না। eটা হেc বিহঃpকৃিতর েkেt। িকn পত িল আসেল বলেত চাiেছন anঃpকৃিতর কথা। পেরর সেূt, েযটা আমােদর পেk 
সব েথেক গরুtুপূণর্, eটােক আেরা পির ার কের বলা হেয়েছ।  
 
 বলেছন – িনিমtমpেয়াজকং pকৃতীনাং বরণেভদs ততঃ েkিtকব�। sামীজী ei সেূtর aনবুােদ বলেছন – স� o 
aস� কমর্ pকৃিতর পিরণােমর সাkা� কারণ নয়। eখােন pকৃিত হেc anঃpকৃিত, বিহঃpকৃিতর কথা বলা হেc না। যিদ ভােলা িকছু করা 
হয় তােত েয pকৃিত ভােলা হেয় যােব তার েকান মােন েনi, আবার বােজ কাজ যিদ করা হয় তােতo pকৃিত খারাপ হেয় যােব তারo েকান 
মােন েনi। িকn ei ধরেণর কমর্ anঃ o বিহঃpকৃিতর িববতর্ েনর পেথ েয বাধাগেুলা রেয়েছ েসগেুলােক aপসািরত কের। pকৃিত যখন 
িববিতর্ত হেত থােক, pকৃিতর সামেন কতকগিুল িব  থােক, স� o aস� কমর্ ei বাধাগেুলােক সিরেয় েদয়। ei eকিট সtূ েযাগদশর্ন, িবjান 
o আধয্ািtকতােক eক সেূt gিথত কেরেছ। eখােন পত িল মূলতঃ বলেত চাiেছন – আপিন যিদ ভােলা িকছু কেরন তাi বেল েয আপিন 
ভােলা হেয় যােবন তা নয়, আর বােজ িকছু কাজ করেছন তােত েয আপিন খারাপ হেয় যােবন তাo নয়। যখন বিৃ  হয় তখন gাম েদেশ 
চাষীরা েকান uঁচু জিমেত চািরিদেক আেলর বাঁধ িদেয় বিৃ র জলটােক ধের রােখ। যখন তার েkেত জেলর দরকার হয় তখন oi জিমর 
আলটােক eকটু েকেট েদয়, আলটা েকেট িদেল জলটা তখন মধয্কষর্েণর িনয়েম েবিরেয় েkেত চেল আেস – eiটােকi পত িল eখােন বলেছন 
ততঃ েkিtকব�। eকটা জেলর টয্া  রেয়েছ, আর তার গােয় দশটা কল লািগেয় েদoয়া হেয়েছ। যখন েযমন েযমন কলগিুল খেুল েদেব েসখান 
িদেয় জল েবেরােত থাকেব, eiটাi হেc েসi কমর্াশয়।  
 
 চািষর যখন জেলর pেয়াজন হয় তখন েস eকটা আল েভে  েদয়, েভে  িদেতi জল oখান েথেক েবিরেয় েগল। যখন েকান স� কাজ 
করল তখন eকটা িবেশষ বাধাটা েভে  যায়, তখন িক হয়, oখান িদেয় কমর্াশয় েথেক হুড়মড়ু কের িকছু কমর্ফল েবিরেয় েগল। আবার যখন 
বােজ কাজ করেছ তখনo আবার হুড়মড়ু কের িকছু কমর্ েবিরেয় যােc। আমােদর যা িকছু আেছ, আেগ েথেকi সব কমর্াশেয় জমা আেছ। 
যখন ভােলা কাজ করেছন তখন ভােলা েযগেুলা জমা আেছ েসগেুলা েবিরেয় আসেব, যখন বােজ কাজ করেছন তখন বােজ েযগেুলা জমা আেছ 
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েসগেুলা েবেরােব। eটা কখনi িঠক নয় েয বােজ কাজ কেরেছ বেল বােজ ফল পােc, যত ধরেণর বােজ িজিনষ েভতের জমা আেছ েসগেুলাi 
েবিরেয় আেস। eকজন সাধ ুযিদ eখন eকটা ভুল িকছু কেরন, eখন িক তার িকছু খারাপ হেব? িকছুi হেব না, েকননা তার বােজ িজিনষ 
েভতের িকছুi েনi, িকছুi েবেরােব না। আবার aেনেক বেল যা ভােলা কাজ কির িকছুi হয় না, uেl বদনাম হেয় যায়। েভতের তার eত 
েগালমাল জেম আেছ, কমর্াশেয়র সব েগট গেুলা খেুল িদেলo ভােলা িকছুi েবেরােব না। তা কত িদন ei রকম চলেব? যত িদন কমর্াশয়েত 
নতুন কমর্ না জমেব। আেগ েয স� কাজ বা aস� কাজ কেরেছ, সব ei কমর্াশেয় সংsার রেূপ জমা আেছ। eবার েয মহুুেতর্  ভােলা েকান কাজ 
করেত যােc তখন আেগর সব ভােলা গেুলা েঠেল েবিরেয় আসেব। আবার যখন খারাপ িকছু করেত যােব তখন সব বােজ িজিনষ গেুলা েঠেল 
েবিরেয় আসেব। 
 
 িহn ুধেমর্র ভাবধারা aনযুায়ী বিহঃ pকৃিতর েকান মূলয্ েনi, anঃ pকৃিতi হেc আসল জায়গা। সব েথেক মজার বয্াপার হেc 
িবjান আর  িহn ুধেমর্ pকৃিত শেbর aথর্ ei দ ুভােবi করা হয় – pকৃিতর iংরাজী শb nature যার aথর্ eকজেনর sভাবo হেত পাের 
আবার pকৃিত ei aেথর্o বয্বহার হেত পাের। sামীজীর িবখয্াত uিk ei সেূtর বয্াখয্ােতi আমরা পাi – Education is the 
manifestation of the perfection already in man, eখােন িতিন েযটা বলেত চাiেছন তা হেc সবার মেধয্ আেগ 
থাকেতi সবর্pকার unিত, jান o শিk রেয়েছ। িকn েকন েসগেুলা pকাশ পােc না? eiটােকi eখােন পির ার কের বলা হেc। িহnধুেমর্র 
িচnাধারার গিতpকৃিত িঠক িঠক বঝুেত হেল ei জায়গাটােত খবু মন িদেয় বঝুেত হেব।  
 
 পা ােতয্ েবিশর ভাগ িচnািবদরা সবার মিs েক eকটা পির ার bয্াক েবােডর্ র সে  তুলনা কেরন। িশশ ুযখন জn েনয় তখন 
পির ার eকটা bয্াক েবাডর্  িনেয় েস জn িনেc। বয়স বাড়ার সােথ সােথ যত বাiেরর কমর্ জগেত জিড়েয় পড়েত থাকেব, যত বাiেরর িজিনষ 
েভতের pেবশ হেত থাকেব ততi তার মিs  সিkয় হেত থােক। িবেদেশ sামীজী যখনi সেুযাগ েপেতন তখনi পা ােতয্র ei মতবাদেক তীb 
সমােলাচনা করেতন। িহn ুধেমর্র ঐিতহয্ aনযুায়ী সমs jান, eমন িক আtjানo আমােদর মেধয্ আেগ থাকেতi িবদয্মান। িহnরুা বলেব 
ভগবান েতামার মেধয্i aনnকাল ধের রেয়েছন। যিদ kমতা, শিk, বল েপেত চায়, তখনo িহnধুমর্ বলেব সমs jান, সমs শিk, সমs 
kমতা, সমs পূণর্তা েতামার মেধয্ আেগ থাকেতi রেয়েছ।  
 
 যিদ বলা হয় আপিন িকভােব িশkা পােবন? পা াতয্ িচnািবদরা বলেবন – তােক িবিভn তথয্ দাo, েসi তথয্েক িবচার িবে ষণ 
িকভােব করেব বেল দাo, িকভােব eগেুলা কাজ কের েসটা aবগত করাo। িকn িহn ুধেমর্র ঋিষর eবং মণীিষরা বলেছন – গরু ু েসবা কর 
আর গায়tী মnt জপ কর।  ei করেত করেত গরু ুতােক দ ুচারেট কথা বেল েদেবন, oেতi তার সমs jান হেয় যােব। eটাi িছল আমােদর 
pাচীন িশkাদােনর পdিত।  কারণ েয jানটা আমরা লাভ করব, েসটা আমােদর মেধয্ আেগ থাকেতi রেয়েছ, িকn ঢাকা পেড় আেছ। eকটা 
হাজার oয়ােটর বােlর বাiের িদেয় eকটা পাতলা কঁাচ লািগেয় েদoয়া হল, oi কঁােচর oপের আেরকটা কােলা কঁাচ লািগেয় েদoয়া হল eবাের 
oi কােলা কঁােচর oপর িদেয় eকটা জাল িদেয় বst dারা আcািদত কের িদল, eকটা হাজার oয়ােটর আেলােক ei ভােব eকটার পর eকটা 
aেনক গিুল আবরণ িদেয় ঢাকা েদoয়ার পরo হয়েতা eকটু eকটু kীণ আেলা েদখা যােc। পা াতয্ দাশর্িনকেদর মেত eখন oখােন eকটা 
আেলা jািলেয় oi আেলাটােক আেলািকত করেত হেব। পত িলর মত ভারতীয় দাশর্িনকরা বলেব – না না, oখােন আর আেলা jালাবার 
pেয়াজন েনi, oটার মেধয্i আেলা রেয়েছ, শধু ু েয আবরণ গিুল oর oপর রেয়েছ েসগেুলা সিরেয় দাo তাহেলi pকৃত আেলাটা েপেয় যােব। 
eখােন আবরণ গিুলi হেc সংsার, ভােলা-খারাপ সংsার সবi কমর্ রেূপ আমােদর পূণর্তা, আমােদর পূণর্jান, পূণর্ শিk, সব িকছুেক েঢেক 
েরেখেছ। ভােলা সংsার গিুল েযন sc কঁােচর বা সাদা কাপেড়র আবরণ, খারাপ গেুলা হেc কােলা পদর্ার আবরণ। খারাপ গেুলা আেলােক 
বাiের আসেত িদেc না। ভােলা সংsার যা আেছ েসটাo আেলােক বাiের আসেত বাধা িদেc িকn েযেহতু eর ধমর্ হেc scতা তাi িকছু 
আেলা eর মেধয্ িদেয় eেস পড়েছ।  
 
 sামীজী uপমা িদেয় বলেছন – চাষী তার জিম ৈতরী কের েরেখেছ, জলo জমােনা আেছ, eখন aনয্ েkেত জল িনেয় েযেত হেব, 
িক করেব েস? েয আল িদেয় জলটােক আটেক রাখা হেয়েছ েসগেুলােক েভে  িদেত হেব। eখন ei বাধা গেুলা aপসািরত করেল জল তার 
িনেজর গিতেতi েবিরেয় যােব, চাষীেক আর িকছু করেত হেব না। িঠক েসi রকম আমােদর েভতের আেগ থাকেতi পূণর্ jান রেয়েছ, েসটােক 
বাiের আসার রাsা কের িদেত হেব, তাi jান কখনi বাiের েথেক আেস না।  
 
 সব েথেক ভােলা uপমা হেc ঠাkেরর জীবন। ঠাkর pচ  সাধনা কেরিছেল। eখন রামকৃ  সাধনার িকছুi জানেত না। িতিন 
আধয্ািtকতার চরম সতয্েক জানেতন না, uিন শধু ুেচােখর জল েফলেত েফলেত মার কােছ pাথর্না করেতন, আর তােতi আধয্ািtকতার যা 
িকছু আেছ সবi িতিন uপলিb কেরিছেলন। পের িতিন জানেলন েয ei ei ভােব সাধনা করেল ei ei িজিনষেক পাoয়া যায়। িনuটন, 
আiনsাiন িবjােনর যত নতুন নতুন তথয্ িনেয় eেলন, eগেুলা তঁােদর েভতেরi িছল। জগেতর যত ধরেণর jান আেছ তা আমােদর 
েভতেরi আেছ। িনেজর pকৃত sরেূপর যখন সnান করেত পেথ নামেব তখনi ei েভতেরর িজিনষ গিুল েবেরােত শরু ুকরেব। ei রdু কপাট 
গেুলােক খুলেত হেব। পূণর্তা আমােদর anিনর্িহত ভাব, িকn aগর্ল িদেয় বn কের রাখা হেয়েছ। aগর্লটােক ভা েত হেব।  
 
 আমরা যােক খারাপ েলাক মেন করিছ, তার েয ভােলা গণু গেুলা ei ভােব আটকােনা আেছ, eখন যিদ েকান রকেম ei বাধাটােক 
েভে  েদoয়া হয় তাহেল সব ভােলা গণুগেুলা েবিরেয় আসেব, ী ািনিটেত eেক বলা হয় sudden conversion, হঠা� িসd। লালা 
বাবরু েযটা হেয়িছল, েস eকটা কথা শনুেতi তার েসi aগর্লটা েভে  েগল, আর িতিন সব েছেড় সnয্ািস হেয় চেল েগেলন। তার মেধয্ ei 
ভাবটা আেগ থাকেতi চাপা িছল। আমার আপনার েভতের সpু িসংহ বেস আেছ, খাঁচাটা েখালা েপেলi েস েবিরেয় পড়েব। eiজনয্i বলা হয় 
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ৈদনিnন পািরপাি র্ক পিরেবশ আমােদর জীবেনর পিরবতর্ েনর েkেt aতয্n গরুtুপূণর্ ভূিমকা েনয়। আমরা কার সে  িমশিছ, কার সে  েবিশ 
কথা বলিছ, িক ধরেণর বi পড়িছ, িক ধরেণর মিুভ েদখিছ eগেুলার uপর িনভর্ র করেছ আমােদর েকান ধরেণর বাধাটা খলুেব। 
  
 আমােদর মেন হেত পাের তাহেল eটােতা চলেতi থাকেব – ভােলা কাজ করেল ভােলা সংsারগিুল েবেরােব আর খারাপ কাজ 
করেল খারাপ সংsার গেুলা েবেরােব আর  ei সংsােরর ফেল েয কমর্ করা হেব েসটাo আবার বীজাকাের েভতের পরবিতর্  কােল েবেরাবার 
জনয্ aেপkা করেত থাকেব।  েযাগ বলেব – হঁয্া ei রকমi চলেত থাকেব। িকn ভােলা কােজ, স� কােজ হয় িক, মানষু িনেজেক আেরা 
unত করার সেুযাগ েপেয় যােc। eiভােব unত হেত হেত েকান রকেম যিদ eকবার িনব জ সমািধটা েপেয় যায় তাহেল যত সংsার 
বীজাকাের জেম আেছ সবi jেল পেুড় েশষ হেয় যােব। তখন আর তােক েকu িকছু করেত পারেব না। ei কারেণ aস� স  েথেক সব সময় 
aেনক দেূর থাকেত বলা হয়। sামীজী eখােন বলেছন – ধািমর্ক হiবার জনয্ যাহা িকছু সাধন o েচ া, তাহা েকবল িনেষধমখু কাযর্মাt – 
েকবল pিতবnক aপসািরত কিরয়া েদoয়া, জnগত aিধকারsরপূ পূণর্তার dার খিুলয়া েদoয়া – পূণর্তাi আমােদর pকৃত sভাব। আমরা 
যখন ভিkর aনশুীলন করিছ, জপ করিছ, শাst পাঠ করিছ, eগেুলা আর িকছুi করেব না, শধু ুআমােদর েভতের েয পূণর্তাটা আেগ থাকেত 
রেয়েছ েসটােক েয aগর্েলর dারা আটকােনা রেয়েছ েসi aগর্লটােক ভা েত থােক।  
 
 sামীজী ei সেূtর বয্াখয্া করার সময়  ডারuiেনর kমিবকােশর িথেয়াির িনেয়o আেলাচনাo কেরেছন। sামীজীর সমেয়র 
পা াতয্ িচnািবদরা ডারuiেনর Theory of Evolution, েযৗন িনবর্াচন o েযাগয্তেমর ujীবন, eগিুলেক খবু েবিশ pাধাণয্ িদত। 
িকn sামীজী ei মতবাদেক eেকবাের aেযৗিkক আখয্া িদেয় বলেলন ডারuiেনর তtt eকিট aসmণর্ূ  তtt। eকটা সnুর uপমার dারা eর 
aেযৗিkকতােক pমাণ কের বলেলন – মেন করা যাক মানেুষর jান eতদরূ unত হল েয তার ফেল eমন eকটা সমাজ সিৃ  হল েসখােন আর 
েকান শরীর ধারণ আর স ী িনবর্াচেনর pিতেযািগতাi থাকল না, তাহেল েসi সমােজর বা জািতর িক পিরণিত হেব? ডারuiেনর মত 
aনযুায়ী ei জািতর আর েকান unিত হেব না। আর sামীজী বলেলন eর unিত হেব। কারণ শধুমুাt pিতেযািগতা েথেক েবিরেয় আসাটাi 
মানব জািতর eকমাt লkয্ নয়। মানেুষর মেধয্ েয anিনর্িহত েদবt রেয়েছ েসi েদবt aনবরত সংgাম করেছ ei বাধােক aপসারণ কের 
েবিরেয় আসার জনয্, ei জাগিতক pিতেযািগতার বয্াপাের তার েকান মাথাবয্াথা েনi।  
 
 ল েন eকবার eকটা পরীkা হেয়িছল। eকটা েগালকধাঁদা বািনেয় তার মেধয্ eক pােn িকছু চীj  েরেখ েদoয়া হেয়িছল। eবাের 
aনয্ pােn িকছু i ঁদরুেক েছেড় েদoয়া হল eiটা েদখার জনয্ েয তারা েকান সহজ পথ বার কের oi চীেজর কােছ েপৗঁছােত পাের িকনা। তারপের 
েদখা েগল িতন চার বার েচ া কের তারা খবু কম সমেয় eবং সব েথেক কম দরূt aিতkম কের চীেজর কােছ েপৗঁেছ েযেত সkম হল। িকছু 
সমেয়র পের চীj  েদoয়াটা বn কের েদoয়া হল। তারপর েদখা েগল i ঁদরু গেুলা আেরা কেয়কবার েগল, তারপর আেs আেs তারা যাoয়া বn 
কের িদল। চীজ যখন আর পাoয়া যােcনা তােদর আgহo চেল েগল। পরীkাটােক সমাp করবার জনয্ েহj  িদেয় বড় আকাের eকটা 
েগালকধাঁদা বানােনা হল। eরপর েঘাষণা করা হল েয বয্ািk যত কম দরূt aিতkম কের oi pােn েপৗঁছােত পারেব তােক পাঁচ পাu  
পরুsার েদoয়া হেব। েদখা েগল সকাল েথেকi েলাকজন জেড়া হেয় েচ া করেত আরm করল েক oi pােn কম সমেয় সব েথেক কম দরূt 
aিতkম কের েপৗঁছােত পাের। েযভােব i ঁদেুরর uপের পরীkা করা হেয়িছল eiখােন িঠক েসiভােব মানষুেক িনেয় পরীkা চলেত লাগল। পাঁচ 
িদন পর oi পাঁচ পাuে র পরুsারটা তুেল েনoয়া হল। যার iেc হেব েস িনেজ েথেক েচ া করেত পাের। েদখা েগেল আেগo যত েলাক আসিছল 
eখনo িঠক েসi তত েলাক eেস েচ া কের যােc। i ঁদেুরর েkেt যখন pাiজ সিরেয় েনoয়া হেয়িছল i ঁদরুেদর u�সাহ হািরেয় িগেয়িছল। আর 
মানেুষর েkেt u�সাহ বজায় রiল।  
 
 ei পরীkার ফলটা িগেয় ডারuiেনর িথেয়ারীেক িবরাট ধাkা মারল। ডারuiন বা কালর্মাkর্েদর বkবয্ হেc মানব জািতর লkয্ 
হেc জাগিতক unিত, আর eরi জনয্ মানষু লড়াi করেছ, পরsেরর মেধয্ pিতdিndতা কের চলেছ।  িকেসর জনয্ লড়াi? িকেসর জনয্ 
pিতেযািগতা? কারণ মানষু িকছু েপেত চাiেছ। িক েপেত চাiেছ? শািররীক, মানিসক সখু েয সখু জাগিতক বsেক েকnd কের আসেব। িকn 
ভারেতর মিুন-ঋিষেদর মত হেc kমিবকাশ বা পিরণামবােদর মূল রহসয্ হেc pেতয্েক বয্ািkেত েয পূণর্তা anিনর্িহত আেছ, তারi িবকাশ 
মাt। িকভােব িবকাশ হেব? িবিভn ভােব হেব, দiু pকৃিত, anর আর বাiেরর pকৃিতেক জয় কের িব bhাে র িনয়nা হেয় যােব। ঠাkেরর 
জীবেন আেলাকপাত করেল েদখা যােব ঠাkেরর জীবেন েকান ধরেণর pিতেযািগতাi িছল না। িকছুi েনi, তবoু িতিন eকটার পর eকটা 
সংgাম কের েগেছন। ডারuiন, েহেগল, মাkর্ eরা ভারেতর সমাজেক েদেখiিন, আমােদর মিুন ঋিষেদর কথা eনারা েকান িদন েশােনiিন। 
ভারতীয় সমাজ সmেn তােদর েকান ধারণাi েনi।  
 
 পেরর সূেt aনয্ eকটা তttেক পত িল আনেছন – 
�����������������������������। eতkণ বাধা গিুল সের েগেল িকভােব 
কমর্াশয় েথেক সংsারগিুল েবিরেয় আেস বলা হেয়েছ। eখান েথেক সের eেস পত িল eখন মনেক িনেয় বলেছন – ei মন েকাথা েথেক জn 
েনয়? মন জn েনয় aহ ার েথেক। পুরষু িযিন আেছন, তঁার সামেন eকটা পদর্া ঝুিলেয় েদoয়া হেয়েছ, eখন পরুষু তঁার িনেজর sরূপেক সmণর্ূ  
ভােব ভুেল েগল। eiখান েথেক তার মেধয্ eেস েগল aিsতা। ei aিsতা েথেকi মেনর জn হেc। েযাগীরা যখন ei aিsতােক ধের েফেলন 
তখন তঁারা িনেজরাi িনেজেদর pেয়াজেন eকটা নতুন মনেক সিৃ  কের িদেত সkম হেয় যান। যখন নতুন মন ৈতরী কের েনoয়ার kমতা 
eেস যায় তখন েসi মন িদেয় তঁারা নতুন eকটা শরীরেকo বািনেয় িনেত পােরন। eরপর েসখান েথেক েযাগী আরo eকটা তৃতীয় মন ৈতরী 
কের িনল, eiভােব িতিন যত খিুশ মন বািনেয় িনেত পােরন, আপনার আমার জনয্ নয়, সব িনেজর জনয্। েযাগী িকn aপেরর জনয্ মন বা 
শরীর বানােত পারেব না, সবi িনেজর জনয্ করেত পারেবন। ei ভােব শরীর o মন ৈতরী করােক বলা হয় কায়বযু্হ – কায় হেc শরীর, 
আর বযু্হ হেc বহু েদেহর সংিম ণ। েযাগীরা িহেসব কের েদখেতন আমার aেনক কমর্ eখেনা বাকী আেছ। যিদ বেল আরo দশ জn লাগেব 
ei কমর্েক েশষ করেত। িকn েযাগী আরo দশ জn aেপkা করার ৈধযর্ েনi – বাবাঃ আরo দশ জn! তত িদেন যিদ আবার নতুন েগালমাল 
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েদখা েদয়, মন যিদ aনয্ িদেক িছটেক যায়, তখন েতা আরo দশ জn েকন হাজার জno েলেগ েযেত পাের। িঠক আেছ, দশ জn বলছ েতা, 
ei আিম দশটা শরীর বািনেয় িনলাম। েযাগী দশটা শরীর দঁাড় কিরেয় িদল, eরপর েযাগী তার oi দশ জেnর যত কমর্ জমা আেছ েসগিুল oi 
দশটা শরীর িদেয় kয় কিরেয় িদেত লাগল। েযাগীর িনেজর aিsতা eকটাi আেছ, eকটাi, মন, eকটাi শরীর, eকটাi কমর্াশয় িকn eখন 
েযাগী দশটা শরীর ৈতরী কের eক জেni তার সব কমর্গিুলেক kয় কিরেয় িদেলন। 
 
 eখােন সব েথেক মজার বয্াপার েযটা তা হেc েযাগীর েযটা আসল মন, েস িকn বািক সব মনগিুলর pভু। পেরর সেূt eiটাi 
বলেছন – ������������� �������� 
����������������� । েযমন eকজন েযাগী হয়ত eকটা kkর রেূপ, eকটা েবড়াল রেূপ, eকটা হািত 
রেূপ, ei রকম দশটা শরীর িনেয় কাজ কের যােc, eগেুলা েযাগী িনেজ জানেত পারেছন, েযাগী েযমন আেছন েসi রকমi সবাi তােক েদখেবন 
তার িকn বািক শরীরগিুলেক েকu ধরেত বা বঝুেত পারেব না। েযাগী যিদ েদেখ  তার মেধয্ aেনক িহংসা মারামািরর সংsার রেয়েছ, 
eiটােক kয় করবার জনয্ েস eকটা kkেরর শরীর িনেয় িনল, েযাগী eখন িকn েসi kkরটােক সব সময় লkয্ করেত থাকেব, যােত 
kkরটা নতুন আবার েকান কমর্ েযন না ৈতরী কের, তাহেল েতা েযাগীর কমর্ েকান িদনi েশষ হেব না। সীমা পিরসীমােক েযন না aিতkম না 
কের যায়, eকটা aবsা পযর্n oi শরীরটােক কিরেয় েনoয়ার পর আেs আেs oi শরীরটােকo গিুটেয় েফলেব। eখােন েয েযাগীরা িবিভn 
শরীর িনেcন মেন রাখেত হেব eটা করা হেc শধু ুতার কমর্গিুলেক kয় করবার জনয্, আর aনয্ েকান uেdশয্ eখােন েনi। sামীজী বলেছন, 
ভূত (সkূ o sলূ ) o মন েযন দিুট aফুরn ভা ার। eখন েযাগী চাiেছন eকটা শরীর ৈতরী করেত, pথেম সব েথেক pেয়াজন হেc পুরেুষর, 
পরুষু eখােন আেছi, aিsতাo আেছ। eখন মন মেনর পেk শরীর ৈতরী করা েকান সমসয্াi নয়, কারণ বাতাস আেছ, oখােন প মহাভূত 
েপেয় যােবন। যিদ eখান েথেক না হয় তাহেল সযূর্ আেছ, চnd, তারা আেছ oখান েথেক প মহাভূত eেস যােব। আর iদািনং কােল িবjান 
বলেছ ei bhাে  েয কত ভূত আেছ কlনাi করা যােব না। তাi বলেছন শরীর ৈতরী করেত েয প মহাভূেতর দরকার bhা  হেc ei 
প মহাভূেতর aফুরn ভা ার 
 
 eরপের পত িল aনয্ eকটা মnবয্ করেছন, যিদo পত িল ei সমs সtূগিুলেক িবিভn জায়গা েথেক সংgহ কেরেছন, eরপেরo 
িতিন িনেজ িকছু িকছু মnবয্ করেছন। eখােন েযমন বলেছন – ���� ������������� । ধয্ােনর মেধয্ 
িদেয় েয মন সমািধ লাভ কের েসi মনi হেc সকল বাসনা েথেক মkু। ei েয নানান ধরেণর মেনর কথা বলা হেয়েছ, েযাগীরা েয িবিভn মন 
ৈতরী করেছ, আবার েয মন জn, ঔষিধ, মnt iতয্ািদর dারা িসdাi লাভ করেছ, িকn মন যতi শিk বা িসিd লাভ করকু না েকন, ei মন 
বাসনাশূনয্ কখনi নয়। িকn ধয্ান aভয্াস কের সমািধ লােভর পর েয শdু মন থােক েসi মনi হেc সmণর্ূ  ভােব বাসনা মkু। sামীজীo ei 
কথাi বলেছন – পূণর্ eকাgতা বা সমািধ-aবsা হেc সেবর্াc aবsা, েকননা ei aবsােত েযাগী সমs বাসনা েথেক মkু হন। েয বাসনা-
শনূয্ তােক আর েকান িকছুi sশর্ করেত পাের না।  
 
 বাসনাশূনয্ মেনর কথা বেলi পত িল বলেছন যারা েযাগী তঁােদর জনয্ কেমর্র েকান রঙ হয় না, বাকীেদর জনয্ কােজর িতনেট রঙ 
হয়, ভােলা, মn o ভােলা-মn িম  aথবা বলা যায় শkু, কৃ  o িম  – ����������������� 
����������������������� ।  েযাগীেদর কােজর েকান রঙ হয় না েকন? বলেছন – 
েযাগী কেমর্ আসk নয়, aনাসk হেয় কমর্ফেলর েকান আকাkা না েরেখ কমর্ করা হয় বেল তঁােদর কােজর েকান রঙ হয় না – গীতােত েযমন 
ভগবান বলেছন – কমর্েণয্বাধািকরেs মা ফেলষ ুকদাচন –কােজর যিদ েকান রঙ না হয় তাহেল িক হয় – ন হনয্েত হনয্মােন শরীের। েযাগী 
যিদ কাররু গলা েকেট েদয় পাপ লাগেব না আবার তারo যিদ েকu গলা কাটেত আেস তােত েযাগীরo িকছু হয় না। ধমর্ o aধমর্, পাপ o পূণয্ 
েযাগীর কােছ eগেুলা aনথর্ক। আমােদর কােছ েযগেুলা aতয্n গিহর্ ত কমর্, েযাগীর েkেt eগেুলা িকছুi নয়। েসiজনয্ িযিন িঠক িঠক েযাগী 
তঁােক ভােলা কমর্ িক মn কমর্ বা ভােলা-মn িম  কমর্, েকান কমর্i sশর্ করেব না। sশর্ করেব কখন? eকটা িবদযু্েতর তােরর মেধয্ তিড়� 
pবাহ থাকেব যখন িবদযু্েতর েমiন বেkর সােথ সংেযাগ থাকেব। বাসনার সােথ যিদ কেমর্র সংেযাগ থােক তাহেলi তােক sশর্ করেব। যিদ 
ei সংেযাগেক েকেট েদoয়া হয়, তাহেল আর তােক আর িবদযু্ত sশর্ করেব না। পরুষু আর pকৃিতর িবেভদ হেয় েগেছ। ভােলা, মn o িম  
সব pকৃিতর anগর্ত, েযাগী pকৃিতর সে  েয সংেযাগ িছল েসটােক েকেট িদেয়েছন। তাi eখন েযাগীেক কেমর্র েকান ফল sশর্ করেত পারেব 
না। ei িজিনষটা eকমাt pেযাজয্ হেব সমািধবান পুরেুষর েkেt। বাকী সবার েkেt ভােলা, মn o িম  ei িতন ভােব কেমর্র ফল হয়।  
 
  পেরর সেূt বলেছন – 
����������������������������������������
����� । eিট eকিট aতয্n গরুtুপূণর্ সtূ। েয যা কাজ করেছ তার ফল তােক েপেত হেব। িকভােব ফল পােব? তার েয িবিভn জn 
হেব তােত েস িবিভn রকেমর শরীর পােবন। eখন েসi বাসনা গিুলi কাজ করেব েয বাসনাগেুলা েসi শরীেরর পেk uপযkু হেব। eকজন 
sামী ভূেতশানnজীেক িজেjস কেরিছেলন – মহারাজ, আমার মাংস খাবার খবু iেc, আমার িক হেব? তখন sামী ভূেতশানnজী বলেলন – 
িক আর হেব, মের শkন হেব তখন খবু কের মাংস খােব। শেুন িতিন খুব ঘাবেড় েগেছ েদেখ uিন বলেলন – না, না, আিম েতামােক মজা 
করার জনয্ বলিছ। eটা িকn খুবi aনধুাবনীয়, মেন যিদ খবু মাংস খাবার iেc থােক, eখন যা পােc তােতo িকছুেতi মন ভরেছ না, 
তখন িক হেব? ei মানব শরীের েতা eর েবিশ মাংস েখেত পারেব না, তখন তােক খুজঁেত হেব eমন eকটা শরীর েয শরীর িদেয় মন-pাণ 
ভের মাংস খাoয়া েযেত পাের। তার মােন, হয় তােক শkন হেয় নয়েতা বাঘ িসংহ েশয়াল হেয় জnােত হেব। তখন ভাতo েখেত হেব না, শধু ু
মাংসi খােব।  তাi eখােন বলা হেc – যা ভােলা, মn o িম  কমর্ কাজ করেব eখন েস েয শরীের আেছ েসi শরীেরর সামথর্তা o 
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uপযkুতা aনযুায়ীi কাজ করেব। তাহেল কমর্াশেয়র বািক গেুলার িক হেব? oগেুলা ঐভােবi পেড় থাকেব, আর aেপkা করেব েসi শরীেরর 
জনয্ েযটা তােদর পেk uপযkু হেব। শধু ুuপযkু শরীরi নয় েসi কেমর্র aনkুল পিরেবশ o পিরিsতo েপেত হেব।  
 
 আনােতােল া  িবখয্াত ফরাসী সািহিতয্ক িছেলন। oনার eকটা বi আেছ Thais, ফরাসী সািহেতয্র eকিট খবু নামকরা 
সািহতয্।   
 
 eর কািহনী হেc, eকজন েলাক eকিট নতর্কীেক ভােলাবাসেতা। েলাকিট বেুঝ িগেয়িছল েয েস েমেয়িটেক যতi ভােলাবাসকু oেক 
পােব না, েসi দঃুেখ eকিদন েস সব েছেড়ছুেড় সাধ ুহেয় েগেছ। সাধ ুহেয় pচ  তপসয্া, সাধনা কের খুব kমতা o নাম-যশ হেয় েগেছ। eবার 
েস িফের আসেছ থাiসেক নতর্কীর জীবন েথেক বার করেব। েফরত আসার পেথ েলাকিটর সােথ eকজন ভারতীয় সাধরু েদখা হেয়েছ। 
ভারতীয় সাধ ুতার িদেক তািকেয় গmীর sের বলেছন ‘হঁু, জগ� udােরর চলেলেতা, ফঁাসেব ফঁাসেব’। শহের eেসেছ, শহের eেস েস তার eক 
বnরু  মাধয্েম ভােলা জামা কাপড় পেড় থাiেসর কােছ েগেছ। oখােন সবাiেক িনেজেক eকজন েযাগী বেল ধারণা কিরেয় িদেয়েছ। েলাকিটর 
কথাবাতর্ ােত, বয্বহাের থাiস eমন মgু হেয় েগল েয oর aনগুািমনী না হেয় আর থাকেত পারল না। থাiসেক েলাকিট ধেমর্র ভােলা ভােলা 
আদেশর্র কথা eমন েবাঝােত লাগল েয েশেষ েদখা েগল থাiস সেmািহত হেয় oর পােয় পেড় বলেছ – আপিন যা বলেবন আিম তাi তাi করব। 
তখন েলাকটা বলেছ েতামার যা িকছু আেছ সব পিুড়েয় দাo।  
 
 পেরর িদন েস তার সব চাকর বাকরেদর ছািড়েয় িদল। আর সব দামী দামী িবলাস সামgী, েপাষাক, গয়না সব পিুড়েয় িদেত শরু ু
করল। িবরাট লmা কািহনী। সব েছেড়ছুেড় থাiস eকটা Nunnery Convent � ���� েযাগ িদেয়েছ।  েসখােন িগেয় থাiস 
eমন সাধনা করেত শরু ুকেরেছ, েকান িদেকi তার আর মন েনi। েকান িবলােশ মন েনi, শরীেরর pিত মমt েনi। সব েছেড় িদেয় eমন েজার 
সাধনােত ডুেব েগল েয তার শরীর আর টানেত পারিছল না। চরম কেঠারতা কের েশেষ থাiস মতুৃয্ শযয্ায় চেল েগল। ����� �� 
������� ������ �� ������ ���� ���� তুেল ���� ����� ���� 
����� ��� �������� ��� ����� ���-�� ��� ����।  ���� 
���� ����� েযাগীবাবা ��� ������ ���� ������।  eিদেক ভdেলােকর কােছ খবর eল েয 
থাiস কেঠার তপসয্া কের মতুৃয্ শযয্ায় চেল েগেছ। েশষ দেৃশয্ েদখােc থাiস oi কনেভেn যতkেণ েপৗঁেছেছ ততkেণ থাiেসর শরীর চেল 
েগেছ। থাiেসর িবছানার কােছ েপৗঁেছi েসi ভdেলাক বেুকর মেধয্ থাiেসর মতৃ শরীরটােক জিড়েয় বলেত শরু ুকেরেছ – থাiস, তুিম েকন চেল 
েগেল, েতামােক ভােলােবেসi আিম eত িকছু করলাম, আমার যত তপসয্া েতামােক পাবার জনয্i। ei রকম aেনক কথা বলেত বলেত pলাপ 
করেছ। eর ei কা  েদেখ কনেভেnর েয িসsাররা িছল তারা eেস বলেত শরু ুকেরেছ – where from this devil has come, 
throw him out, throw him out েশষ পযর্n ভdেলাকেক েটেন িহচেড়ঁ  oখান েথেক েবর কের েদoয়া হল। ei uপনয্ােসর 
anিনর্িহত েয গভীর তা�পযর্ eটা ী ানেদর পেk েবাঝা সmবi নয়। ei েয সtূটা eখােন বলা হেয়েছ, ei সtূটােক বঝুেত পারেল ei 
uপনয্ােসর বkবয্টােক েবাঝা যােব। থাiেসর eকটা িবেশষ সংsার িছল েযটা তােক নতর্কী বািনেয়িছল। িকn থাiেসর আধয্ািtকতার 
সংsারটা িছল pবল, িকn চাপা িছল। যখন oi েলাকটার কথােত েস কনেভেn চেল eেলা তার ei আধয্ািtকতার সংsারটা তীb ভােব 
েবিরেয় eেলা, েকননা না েস সিতয্i ধািমর্ক িছল। আর oi েলাকটা েয eত িদন ধের তপসয্া করিছল তার েভতের uেdশয্ eকটাi িছল, 
িকভােব েস থাiসেক পােব। তপসয্া কের েস কতক গিুল িসdাi েপেয়িছল িঠকi িকn তার sভােবর েকান পিরবতর্ন আেসিন। ফেল থাiেসর 
pিত েয ভােলাবাসা, আসিk িছল েসটা েথেক েস েবেরােত পােরিন। তাi থাiেসর মতৃ শরীরেক েস জিড়েয় ধের বলেছ – আিম েতামােক 
ভােলাবািস, েতামােক আিম বেুক জিড়েয় রাখব, তুিম আমার সােথ চল, iতয্ািদ। আমােদর মেধয্ েয সংsার, েয কমর্গিুল রেয়েছ েসগিুল তখনi 
ফল েদেব যখন oi কেমর্র uপযkু শরীর আর uপযkু পিরেবশ েস পােব। যতi চাপা িদেয় রাখা েহাক না েকন, oরা oেদর মত সেুযােগর 
aেপkা কের থাকেব। ei রকম কত লk লk েকািট েকািট সংsার, কামনা, বাসনা, িহংসা ভাব, েলাভ আমােদর মেধয্ জেম আেছ জািননা, 
uপযkু সময় যখন আসেব তখনi eরা েফেট পড়েব। েসiজনয্ sামীজীo পিরেবশেক ভােলা করার uপের খবু েজার িদেত বলেছন। পিরেবশ 
যিদ সnুর থােক, যিদ সবর্দা ভােলা মানেুষর স  কের তখন eগেুলা েবিশ মাথা তুলেত পাের না। আমােদর আগামী জnটা িক রকম হেব, 
েসটার িদেক নজর েদoয়া েবিশ দরকার, কারণ আিম েযমন েযমন কমর্ করব েতমন েতমন সংsার ৈতরী হেব, আর oi সংsার েযমন শরীর 
হেব েসi ভােব েবেরােত থাকেব। েসiজনয্ aস�স েক পিরহার করেত হয়, বােজ ধরেণর িসেনমা, িটিভ িসিরয়াল েদখেত েনi। ফেল ভােলা 
ভােলা সংsার গেুলা যখন েবিরেয় আসেত থােক, তখন মেনর মেধয্ সাধনা করার iেc যােগ, ei iেcটােক কােজ লািগেয় খুব সাধনা, 
তপসয্ািদ কের েচ া করেত হেব িনব জ সমািধর লােভর জনয্। িনব জ সমািধ হেয় েগেল ei জn-মতুৃয্ চেkর নাটেকর পিরসমািpo হেয় 
যােব। 
   
 আেগর সংsার েথেকi ei শরীর িনমর্াণ হেয়েছ, েসটাi eখন ফল িদেত থাকেছ। িকছু ভk আেছন যারা সারািদন ধের ঠাkর 
েদবতার পূেজা কের যােcন িকn েদখা যায় তােদর নানান ঝােমলার েযন আর an হয় না। বnু-বাnবরা তােদরেক মজা কেরi েহাক িকংবা 
ভােলােবেসi েহাক বেল – তুিম ei ঠাkর েদবতার পূজা বn কের দাo তাহেল েতামার দঃুখ-ক  ঘেুচ যােব। ei েয ভkেদর ঝােমলা গেুলা 
আসেছ eগেুলা তােদর আেগর আেগর জেnর কেমর্র ফল েথেক। আমােদর যা িকছু, বয্ািধ, aভাব, মামলা মেকাdমা, দঘুর্টনা, সব আেগর জn 
েথেক আসেছ। েযমন েযমন বীজ বপন করেব েতমন েতমন ফসল পােব। আজেক ভােলা েকান কাজ করেছ, হয়েতা দশ জn পের িগেয় তার 
ফল পােব। ei িনয়েমর েকান বয্ািতkম েনi, pেতয্কেক ei িনয়েমর মেধয্ িদেয়i চলেত হেব। তাi মহাপরুষুরা বেলন – যা িকছু হেয় েগেছ, 
বা েযটা হেc eটােক তুিম েকানভােবi খ ােত পারেব না, িকn তুিম েতামার ভাবী কােলর সখু-সমিৃd eখন েথেকi ৈতরী করেত পার। 
িকভােব করেব? যিদ তুিম েকান রকেম েতামার মেন েয বিৃtগিুল uঠেছ েসগেুলােক িঠক করেত পার। eর জনয্ পত িল বলেছন – 
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aভয্াসৈবরাগয্াভয্াং তিnেরাধঃ – aভয্াস আর ৈবরাগয্ কের কের যিদ তুিম িনেজেক মন, বিুd, িচt o aহ ার েথেক আলাদা কের নাo, 
asা েযােগর সাধন কের কের যিদ তুিম িনব জ সমািধ লাভ কের ei েয কমর্ বীেজর িবরাট পুটঁিলটা রেয়েছ েযগেুলা েবেরাবার জনয্ aেপkা 
কের আেছ, oiটােক পিুড়েয় দাo, তাহেলi সব িকছু েশষ হেয় যােব। eরপরo যিদ ei শরীের েবেঁচ থােক তখনo ক  িকn ঘচুেব না। েকান 
ঋিষ, তঁার যখন িনিবর্কl সমািধ হেয় যােব, তারপর িক তঁার ভােলা ভােলা খাবার দাবার জটুেত থাকেব? ভােলা িকছুi জটুেব না, েয কমর্টার 
জনয্ ei শরীর িনেয় জেnিছেলন েস কমর্টাi চলেত থাকেব। িতিন েযমন রিুট তরকাির খািcেলন েসi রকম খাবারi েখেত থাকেবন। িতিন 
eরপর নতুন যা িকছু কাজ করেবন, oi কাজটা তঁােক আর sশর্ করেব না। িকn মেন রাখেত হেব িতিন pকৃিতেক জয় কের িনেয়েছন, িতিন 
iেc করেল তঁার পরুেনা কেমর্র pারbেক বn কের িদেত পােরন, িকn িতিন তা করেবন না, েকননা সমািধবান েযাগীরা pকৃিতর িনয়মেক 
কখন ul ন কেরন না, তঁারা pকৃিতেক িনেজর মত চলেত েদয়। শরীর যখন িনেজর েথেক পেড় যােব তখন তঁার মিুk হেয় যােব।  
 
 জািতেদশকালবয্বিহতানামপয্ানnষর্ং sিতসংsারেয়ােরকরূপtা�ৃ । ei সtূিট ভারতীয় দশর্ন o িহn ুধেমর্র সাধক o 
িচnািবদ ei uভেয়র েkেt aতয্n গরুtুপূণর্। িহn ুধেমর্র িবরেুd েযসব aেযৗিkক সমােলাচনা আনা হয়, পত িল তার সব িকছুর utর ei 
সেূtর মাধয্েম িদেয় িদেয়েছন। রাজেযােগ মন হেc সব েথেক গরুtুপূনর্। আমােদর সবার মন সব আলাদা আলাদা িকn সব মেনর সােথ eকটা 
েযাগ আেছ। ei সেূt েযটা বলেত চাiেছ তা হেলা –ধরনু দশ জn আেগ আিম মানষু িছলাম। oi মানষু জেn আিম যত ধরেণর কাজ করার 
কেরিছ, তারপের আমার জীবনযাtার মান eমন খারাপ হেয় েগল েয েসi কমর্ফলানসুাের আিম পেরর জেn পশরু শরীর েপলাম। দশ জn পশ ু
েযািনেত থাকার পের আিম আবার মানষু শরীের জn িনলাম। eখন আমার মনষুয্ জীবন িঠক েকাথা েথেক শরু ুহেব?  ei মনষুয্ জীবনটা িক 
িঠক আেগর পশ ুজn েথেক শরু ুহেব না িক ei মনষুয্ জীবনটা শরু ুহেব িঠক দশ জn আেগ আিম যখন মানষু শরীর েপেয়িছলাম েসখান 
েথেক? ei সtূানযুায়ী আমার মনষুয্ জীবন শরু ুহেব দশ জn আেগ িঠক েসi জায়গা েথেক েযখােন আমার মনষুয্ জীবন েশষ হেয়িছল।  
 
 গীতােত আেছ – মতুৃয্র সময় মানেুষর মেন েয িচnাটা থােক েস েসi িচnানযুায়ীi জn হয়। মরার সময় েযমন জড়ভরেতর মেন 
পড়ল হিরেণর কথা। েস হিরণ হেয় জn িনল। মেন হেত পাের জড়ভরত েয eত তপসয্া করেলন, েস তপসয্ার ফল েকাথায় েগল? হিরণ শরীর 
িনেয় eখন জড়ভরত িক কাজ করেবন িযিন িকনা সারাটা জীবন bh িচnেন কািটেয় িদেয়িছেলন, আর মতুৃয্র সময় শধু ু হিরেণর কথা 
ভাবেলন বেল হিরণ শরীর েপেত হল। eখন ভরত িক করেবন ei হিরণ শরীর িনেয়? eiটাi হেc িজjাসয্। ei সেূtর মেধয্ eর সমাধান 
পাoয়া যােc। মেন করনু রাজা ভরত eর eকশ িক দেুশা জn আেগ পশ ুেযািনেত বা হিরণ েযািনেত জn িনেয়িছেলন। eখন েযi িতিন হিরণ 
েযািনেত জn িনেলন েসi দেুশা বছর আেগ েয হিরণ হেয় জn িনেয়িছেলন েসখান েথেক লাফ িদেয় ei হিরণ জnেক ধের িনেয়েছন। eখন 
আমরা যিদ ধের িনi ei মনটাi ধারাবািহক ভােব চলেছ, তাহেল েয মানষু জn িনেয় দ ুপােয় ভর িদেয় মািটর uপর চলেত aভয্s, আর 
পেরর জেn দmু  কের িটকিটিক হেয় জেn েদoয়ােলর uপর িদেয় েস চলেব িক কের? যিদ মাছ হেয় জnায় তখন জেলর মেধয্ aিkেজন েনেব 
িক কের, মানষুেক জেলর মেধয্ eক িমিনট ডুিবেয় রাখেলi দম বn হেয় মের যােব। ei সেূt eiটাi বলেছ েয – েকান জেn যখন িটকিটিক 
বা মাছ হেয় জেn িছল েসi জেnর সােথ ei িটকিটিক বা মাছ জেnর েযাগ হেয় যােব, ei েযাগ হoয়ার সে  সে  েস oi জেn যা যা করত, 
েয ভােব চেল িফের েবড়াত, েসi sভাবটাi eেস যােব। ei দেুটা জেnর মেধয্ ধারাবািহকতার েকান aভাব তার নজের পড়েব না। িকn 
ধারাবািহকতার aভাবটা েকাথায় েদখা যােব? মাঝখােন েয আরo eক লk জn হেয় েগেছ, েসiটােক ধরা যােব না। পা ােতয্ েজেনিটক 
িবjান িনেয় িবjানীরা যা বলেছন আমােদর সে  তার েকান িমল েনi। আমরা িব াস কির ei জnটাi সব নয়, সিৃ  েথেক মিুk পযর্n েয 
দীঘর্ জীবনধারা রেয়েছ ei পেুরাটােকi আমরা সব িকছুর মেধয্ িবেবচয্ িহসােব মাথায় রািখ। েজেনিটক িবjানীরা বেলন বাবা-মা েথেক 
সnান, আমরা বিল বাবা-মা েথেক েছেল নয়, তুিম েথেকi তুিম। িকn আমরা পিরেবশেক asীকার কিরনা, েকননা পিরেবেশর ভূিমকা aতয্n 
গরুtু।  
 
 ei সেূtর মলূ বkবয্ হেc, যখন পর পর eকi েযািনেত জn েনেব তখন তার কমর্ oi আেগর শরীেরর মতi চলেত থাকেব। 
eখন যারা শাst aধয্য়ণ করেছ, যতটুki পেড় থাkক, eর পেরর জেn তারা যিদ মানষু হেয় জn gহণ কের তখন আবার ঐখান েথেকi শরু ু
করেব। তখন মেন হেব না েয হঠা� ei শাst পােঠর iেc েকাথা েথেক eেস েগেছ। আেগর আেগর জn গিুলেক যিদ েদখা যায় তখন মেন হেব 
খাপছাড়া চলেছ। িকn েকান খাপছাড়া চেল না, eকi েযািনেত েযািনেত, eকi জািত জািতেত েযাগ থাকেব। যিদo বা eরা সময় o sােনর 
বয্বধােন জn েনয়, েকu হয়েতা আজেক ভারেত জn িনেয়েছ, eর দশ জn পের েস যিদ আেমিরকায় িগেয় জn gহণ কের, তখন  ভারেত 
থাকাকালীন তার sভাবটাi আেমিরকােতo চলেত থাকেব, েসখােন েকান পিরবতর্ন হেব না। তাi বলেছন sান, কাল o জািত ei িতনেটেক 
আলাদা করেত পারা যায় না। মানষু জেnর পর েকান কারেণ aেনক িনm েযািনেত চেল েগল, তা ei মানষু শরীের যা যা ভােলা কাজ কেরেছ 
oগেুলা aেপkা কের থাকেব, আবার যখন মানষু েযািনেত আসেব তখন আবার eগেুলা েবিরেয় আসেব। যিদ কাররু oপের আমার pচ  রাগ 
থােক, েস হয়েতা মের আবার দশ জn পের মানষু হেয়েছ বা  মিুk েপেয় েগেছ,  তখন ei রাগটা েকাথায় যােব? েযাগদশর্েন েকাথাo বলেছ না 
েয কেমর্র ফল কমর্ রেূপi pসব করেব, কেমর্র ফল সংsার রেূপi জn েনেব। আমরা িক ধরেণর কাজ করিছ, কােক মারিছ, কােক গালাগাল 
িদিc েযাগদশর্েন e সেবর েকান গরুtু েনi। েযটা সব েথেক গরুtু তা হেc – যাi করা েহাক না েকন oi কেমর্র েপছেন eকটা সkু সংsার 
থােক, ei সkূ সংsারগিুলi বড় আকার েপেত েপেত শিkশালী হেয় oেঠ। েয ধরেণর সংsােরর চচর্ া করেত থাকেব েসi সংsারগিুলর 
kমতাi েবেড় যায় eবং uপযkু সমেয় oi সংsার কমর্ রূেপ েবিরেয় আেস। আর ei সংsারগিুলi জেn জেn eকটা শরীর েথেক আেরকটা 
শরীের sানাnিরত হেত থােক। eখন eকজন আেছন খবু িহংs আর েkাধী, িতিন েকান কারেণ, িকছু eকটা বয্াপাের মের ছাগল হেয় েগল। 
eখন ছাগেলর শরীের তার িহংs ভাব কাজ করেত পারেব না েকননা ছাগল aিত িনরীহ pাণী। তাহেল িক হেব? eখন ছাগেলর শরীেরর পেk 
েযটা uপযkু েসi কমর্সংsার গিুলi েবেরােত থাকেব, আর ei িহংs সংsারগেুলা জমা থাকেব। eর েযন েকান েশষ েনi। তাহেল কত জn 
লাগেব? ভগবান জােনন কত জn লাগেব, েকািট েকািট। িকn সবারi eকিদন মিুk হেব। তেব ei জn-মতুৃয্র চkেক তাড়াতািড় েশষ কের 
েদoয়ার েকৗশেলটা eকমাt রাজেযাগi িশkা েদয়।  
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 েসiজনয্i রাজেযাগ বলেছ েতামার মনi হেc আসল, মেনi সব িকছু হেc। রাজেযাগ শরুেুতi তাi বেল িদেয়েছ ei জগেত যত 
জীব আেছ, সবারi eকটা মন আেছ, আর ei মন সবর্kণ পাঁচ ধরেণর রপূ িনেc – pমাণ-িবপযর্য়-িবকl-িনdা-sতয়ঃৃ । মেনর ei িবিভn 
রপূ হেc বেল আসল বsেক আমরা বঝুেত পারিছ না। েযমন ei সমdু আেছ, আর সমেুd aনবরত েঢu uেঠi চেলেছ, েঢuেয়র জনয্ সমেুdর 
নীেচ িক আেছ আমরা েদখেত পািc না। েযাগদশর্ন আমােদর িশkা েদয় ei েঢu oঠাটােক িকভােব বn করেত হেব আর তুিম েতামার 
বাsিবক sরপূেক িকভােব জানেব। বলেছন েযটা েতামার sরপূেক আটকােc েসiটােক তুিম আটেক দাo।  
 
 eকটা pেজkর িদেয় েদoয়ােল kমাগত নানান রকেমর ছিব েফলা হেc। eখন eকজন বলেছ েয েদoয়ােল িক আেছ আিম েদখেত 
চাi। েদoয়ালেক েদখেত হেল তােক আেগ pেজkরটা বn করেত হেব। pেজkরটা কখন বn হেব যখন oর মেধয্ েয রীলটা ঘরুেছ, েসটা ঘেুর 
ঘেুর যখন েশষ হেয় যােব। িকn e রীল হেc aফুরn e চলেতi থাকেব। েস বলেছ আমার aত ৈধযর্ েনi। aত ৈধযর্i যখন েনi তাহেল oi 
রীলটােক েকেট দাo। েযাগ আমােদর েশখােc িকভােব ei রীলটােক কাটেত হেব। রীল েযi েকেট িদল তখন িক হেব, তখন েদoয়ােল আর ছিব 
পড়েব না। যখন েদoয়ােল আর েকান ছিব পড়েব না তখন বেুঝ েগল েদoয়ােল িক আেছ, েদoয়ালটা িক রকম? বলেছন তদা d ু ঃ 
sরেূপহবsানm । তখন িযিন েদখেছন িতিন তঁার pকৃত sরেূপ aবsান কেরন।  
 
 েযােগর ei কথাগেুলা কতটা সতয্, আর কতটাi বা কাযর্কর আমরা eখন জািননা। আমােদর েয বিুdর েদৗড় েসi িদেয় েযাগীেদর 
aেনক িকছুi ধরেত পারব না। িকn eকটা বয্াপাের আমরা িনি ত েয, আমরা ঠাkেরর জীবেন, sামীজীর জীবেন aেনক িকছুi েদখেত পাi 
eবং aনয্ানয্ aেনক েযাগীেদর জীবেন eমন aেনক িকছু আেছ যা যিুk তেকর্ র বাiের, েযগিুল েকান িদন যিুk িদেয় ধরা যােব না। েযাগীরা 
কখনi িনেজেদর pচার কেরন না, কাuেক িকছু বলেত যান না, িনেজর কেয়কজন মিু েময় িশষয্েদর কােছ িকছু িকছু বেল েযেতন – ei 
রকম করেল ei রকম হয়, oi রকম করেল েসi রকম হয়। তঁােদরi িকছু িকছু সংgহ কের পত িল সংgিহত কের িবsতৃ  ভােব িলিপবd 
কেরেছন। পত িল বলেছন – আজেক েযটা তুিম হেয়ছ েসটা গতকাল যা কেরিছেল তার জনয্। আজেক তুিম েযটা করছ, eটা eখন িকছুi হেব 
না। তাi েযাগ বলেছ আমরা aতীত আর বতর্মানেক পাlােত পারব না, িকn ভিবষয্তেক eখন েথেকi পিরবতর্ন করা শরু ুকের িদেত পাির। 
পা ােতয্ iদািনং eকটা েsাগানেক খবু আকষর্ণীয় কের সবাiেক uপেদশ ছেল বলেছ – live in the present, take care of the 
present। বতর্মান আপনার হােতর বাiের, আপিন বতর্মানেক কখনi পাlােত পােরন না। িকn েযাগ বলেছ – take care of the 
future. sামীজীর েলখা, বkৃতার মেধয্ ei বাণীেত ছড়ােনা রেয়েছ – আজেক েতামার যা ভােলা মn আেছ eর সবi েতামার aতীেতর 
জনয্, eখন তুিম যা করছ েসটা ভিবষয্ত বলেব তুিম িক কেরছ। মহাভারেত eবং aনয্ানয্ aেনক শােst ei িনেয় বহুবার ei িবষয়িট 
আেলাচনােত আেস, েকানটা pধান – পরুষুাথর্ না ৈদব। েকানটাi pধান নয়। যখন কমর্ হেc, েয কমর্টা eখন করা হেc eটা সে  সে  তার 
বয্াে  েসিভংস eয্কাuেn টাকা জমা েদoয়ার মত কমর্াশেয় ভিবষয্েতর জনয্ জমা পেড় েগল। েসiজনয্ আমােদর মহাপরুষুরা বেলন – তুিম 
আেগ যা কেরছ কেরছ, হয়েতা তখন েতামার েসi িবেবক িবচার িছল না, eখন েতামার িবেবক eকটু জাgত হেয়েছ, জাgত হেয়েছ মােন, 
eখন তুিম শাst পড়ছ, েতামার স�স  হেc, তাi eখন েতামার জীবনেক eমন ভােব ৈতরী কের নাo, যােত ভােলা িকছু সংsার anত েযন 
জিমেয় িনেত পার। আর যিদ তা না করেত পার, তাহেল e জেn েযমন কঁাদছ সামেন েতামার যত জn পেড় আেছ সব জেn েকবল কঁাদেতi 
থাকেব।  
 
 eরপের পত িল মেনর গিতpকৃিতর আেরা সkূ িবে ষণ কের েদখােcন। েযােগর মেত ei িজিনষগেুলােক pােয়ািগক aেথর্ 
বয্বহার করা হয়। েযাগদশর্ন aধয্য়ণ করেত েগেল eগেুলােকo আমােদর েবাঝা দরকার। েযােগর মেত পরুষুi হেcন সিcদানn। তঁার sভাব 
হেc ৈচতনয্, ৈচতনয্ eকমাt পরুেুষরi থােক। pকৃিতর েকান ৈচতনয্ েনi। pকৃিতেক আমরা দেুটা আকাের পাi – eকটা হেc জড় আেরকটা 
হেc মন। মন হেc খবু সkূ আর জড় হেc aেনক sলূ । eখন পুরষু যখন pকৃিতর কােছ চেল আেস তখন পুরষু pকৃিতেক তঁার আেলা েদয়। 
pকৃিত যখন পরুেুষর েথেক আেলা েপেয় েগল তখন মন আেলািকত হেয় েগল। মন ৈচতেনয্র আেলােত eমন jেল uঠল তখন মেন হয় মনi েযন 
sয়ংৈচতনয্। েযমন আমরা মেন করিছ িটuেবর সাদা কঁাচটাi jলেছ। িকn কঁােচর েভতের েয গয্াস আেছ তােত তিড়� pবাহ হেলi গয্ােস 
sাকর্  হেত থােক তােত গয্াসটা েথেক আেলার িবিকরণ হেত থােক, আর আমরা মেন করিছ কঁাচটাi আেলা িদেc। aথচ কঁাচটার িনজs েকান 
আেলা েনi। িঠক eকi িজিনষ মেনর েkেt হয়। মেনর িনজs েকান ৈচতনয্i েনi, তথািপ মনেকi ৈচতনয্ময় বেল মেন কির। বলেছন – 
�������������������� ����������। সেুখর বাসনাi সবাi কের, তাi 
মানেুষর কােছ সখু হেc িনতয্ আর বাসনারo তাi তার েশষ েনi। মানেুষর েয ei চািহদা – আিম সখুী হব, মানষু aনয্ যা িকছুi করকু, 
দঃুখেক েকui চায় না। জগেতর আমরা সব িকছুেকi েছেড় িদেত রাজী হব িকn সখুেক, েযটােত শািn পাoয়া যায় েসটােক িকছুেতi ছাড়েত 
চাiব না, বেল শািn েকাথায় পাব। মানষু মেন কের – সখু sপেন শািn শ ােন। শ ােনi বা েকাথায় শািn, েসখােনo aশািn। শ ােন aশািn 
েকন? মানষু মের যাoয়ার পর তার শরীরটােক যখন চুlীর েভতের েঢাকােc তখন সkূ শরীরটােতা তার বাiের দঁািড়েয় আেছ। সkূ 
শরীরটা eখন যােব েকাথায়, েসেতা বিুdটা িনেয়i দঁািড়েয় আেছ। তখনেতা তার আেরা দিু nা হেয় যােc, eখন আিম েকান শরীরটা পােবা। 
শ ােন েpতাtােদর েয িক ভয় র aশািn হয় আমরা কlনাi করেত পারেবা না। যতkণ ei sলূ  শরীের আেছ ততkণ িনি ত েয আিম 
েযখােনi থািক না েকন, বািড়েত েগেল খাবার পাব, বািড়েত েগেল িনি েn eকটা ঘেুমাবার জায়গা পােবা। িকn যখন েpতাtা হেয় েগল তখন 
েতা তার দিু nার আর েশষ েনi, েকননা েকাn  শরীর পােব িকছুi িঠক েনi। েকননা যমরাজ যখন eক শরীর েথেক aনয্ শরীের িনেয় যান 
তখন েpতাtার sিতটােকৃ  েঢেক েদন। িকn যাঁরা খবু uc েযাগী তঁারা মেন রাখেত পােরন। েযমন জড় ভরত যখন হিরণ হেয় জn িনেলন 
তখন তঁার sিতৃ  পেুরা জাgত িছল – আের আিম িছলাম রাজা, eখন হিরণ হেয় eেসিছ। বলেছন – আমরা সব সময় বলিছ সখু চাi সখু চাi, 
ei েয েবাধ eটা হেc anহীন কামনা। যিদ িজেjস করা হয় কামনা কেব েথেক শরু ুহল – বলেছ eটা aনািদ, কেব েথেক শরু ুহেয়েছ েকu 
বলেত পারেব না। সিৃ  যখন েথেক হেয়েছ তখন েথেকi চেল আসেছ। যিদ েকu pথেমi কামনাশূনয্ হেয় থাকত তাহেল তার শরীর ধারণi হত 
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না। েযেহতু আমার আপনার কামনা আেছ তাi আমরা কমর্ করিছ। যত কাজ কমর্ করা হয় সবi কামনার জনয্i করা হয়। েযােগর ei 
aনয্তম তttিট হেc েযােগর দাশর্িনক িদক। 
 
 eখন কামনা িকভােব কাজ করেছ? বলেছন – েহতুফলা য়ালmৈনঃ সংগহৃীতtােদষামভােব তদভাবঃ। েহতু, ফল, আ য় 
o আলmন ei চারেটর জনয্ কামনা কাজ করেছ। ei েয সংসার চলেছ eটা পেুরাপিুর কামনা বাসনার জনয্i চলেছ। িকn যিদ কামনা বাসনা 
না থােক, যখন িনবর্াসনা হেয় যায় তখন তার শরীর ধারেণর আর েকান pেয়াজনীয়তা থােক না। তােক আর জni িনেত হেব না। েয েকান 
কােজর েপছেন েয শিk েpিরত করেছ আমােদর তা হেc ei কামনার শিk। eখন ei কামনা িকভােব কাজ করেছ? চারভােব কাজ করেছ – 
েহতু, ফল, আ য় o আলmন। ei চারেট মাধয্েম কামনা কাজ কের। আেরা সহজ কের ei চারেটেক বলা হয় কাযর্, কারণ, আধার o িবষয়।
 েয েকান বাসনার মলূ কারণ হেc রাগ o েdষ, eগেুলা হেc দঃুখদায়ক িব । রাগ আর েdষ ei দেুটাi কামনা ৈতরী কের – 
েসiজেনয্ কমর্েযােগ sামীজী বলেছন – avoid not, seek not.  
 
 আমার মেধয্ যখনi েdষ আসেছ তখন আিম েকান িকছুর েথেক পালােত চাiিছ, আবার যখন েকান িজিনেষর pিত ভােলাবাসা বা 
আকষর্ণ হেc েসi বsর িদেক ছুেট যািc। eiভােব কখেনা আিম েকান িকছুর িদেক ছুেট যািc আবার কখন েকান িকছুর েথেক পালােত চাiিছ 
– রাগ আমােক েসi িবষেয়র িদেক েদৗড় করােc আর েdষ েসi িবষয় েথেক পালােত বলেছ। ei দেুটার eকিটi পিরণাম, তা হেc কামনা। 
আমােক eখান েথেক পালােত হেব আর আমােক ei িজিনষটা েপেত হেব। ei রাগ o েdেষর কারেণ যখন কামনার u�পn হেয় মানষু কাজ 
করেত শরু ুকের তখন সব সময় তার ei িজিনষগিুল ফল হেয় েবেরােব জািত, িভn পরমায়ু o সখুদঃুখািদ েভাগ। আেগ ei বয্াপারটা 
েপেয়িছলাম সিত মূেল তিdপােকা জাতয্ায়ুেভর্ াগাঃ ei সেূt । সতুরাং েয েকান কামনার কারণ হেc রাগ o েdষ – আর eর ফল সব সময় 
জািত, আয়ু o েভাগ। 
 
 eবাের কামনার eকটা আ য় চাi, মন িনেজi হেc সমs কামনার আ য়। eকটা িবরাট গদুাম ঘেরর মত মেনর মেধয্ সব জমেছ 
আবার oখান েথেকi সব েবেরােc। িবষয় হেc েয িজিনষটার জনয্ সব িকছু হেc। েযমন eকজন িকছু েখেত ভােলাবােস। েকন েস িবেশষ 
খাদয্েক েখেত চাiেছ? কারণ তার eকটা কামনা রেয়েছ। েকন কামনা হেc? কারণ হেc রাগ, তার oiটার pিত eকটা আকষর্ণ আেছ। oiটা 
থােক েকাথায়? তার মেন। eখন eiটােক িকভােব কাযর্কর করা হেব? তার িবিরয়ানী েখেত ভােলা লােগ, িবিরয়ানীটা হেয় েগল eর িবষয়। 
eখন িবিরয়ানী েযাগাড় করেত থাকল। আর যখন খােব তখন eর পিরণাম িক হেব? েপটবয্াথা হেব, েকালেsারাল েবেড় যােব। ei হেc 
চারেট – েহতু, ফল, আ য় o আলmন। 
 
 eখন বলেছন, যিদ েকান ভােব ei চারেট েথেক িনেজেক সিরেয় েনয় তাহেল তখনi েকবল কামনা িন মর্া হেয় যােব, তখন ei েয 
বাসনা, কামনা যা আেছ eরা আর িকছু কাজi করেত পারেব না। কামনা-বাসনাi হেc সব িকছুর মূল। ei কামনাi আমােদর সবাiেক 
নাচােc, যিদ eর হাত েথেক বাঁচেত চান তাহেল চারেট িজিনষেক আেগ আয়t িনেয় আসেত হেব – pথম হেc েহতু – কামনার কারণ, িdতীয় 
হেc ফল – its effect,  তৃতীয় হেc আ য়, েযখােন oটা দঁািড়েয় আেছ, চতুথর্ হেc িবষয়। eর েয েকান eকটা যিদ না থােক তাহেলi 
িকn কামনা কাজ করেত পারেব না। যিদ মন খবু পিবt হেয় যায়, িনব জ যিদ হেয় যায়, তাহেল কামনা কাজ করেব না আর যিদ িবষয়i 
যিদ না থােক তাহেলo কামনা েকান কাজ করেত পারেব না। েসiজনয্ সাধকেদর বলা হয় েয ভাi েতামার রাগ েdষ eখনo েতামােক ছােড়িন, 
মনটােক েতা ছাড়েতi পােরািন, তাi েতামার সাধনার সময় তুিম িবষয় েথেক যতটা পার দেূর থাক। িবষয় যিদ সামেন না থােক, িবষয়েক 
যিদ সামেন না িনেয় আসা হয় তখন কামনাo আেs আেs সের যােব। 
 
 সnয্াসীেদর িবেশষt হেc eiটাi, তঁারা িবষয়েক তঁােদর সামেন েথেক সিরেয় িদেয়েছন। eকটা িকছু েভাগ করার জনয্ বs বা 
িবষেয়র দরকার, িবষয় যিদ না থােক তাহেল েভাগ হেব িক কের? যখনi েগরয়ুা িনেয় িনেলন তখনi kkেরর গলায় বকেলs  লাগােনা হেয় 
েগল। েগরয়ুা েপেয় েগল মােন েস eখন ভগবােনর েপাষা kkর হেয় েগল। সnয্াসীেদর েভতেরo রাগ o েdষ রেয় েগেছ, eখনo কামনা বাসনার 
আ য়sল মন বাবাজী বহাল তিবয়েত রেয়েছ। তাহেল সnয্াসীরা িকছু করেছ না েকন? কারণ তার িবষয় েথেক সের আেছ। িবষেয়র সামেন 
েগেল েবাঝা যােব েক কতটা রাগ o েdষ েথেক েবিরেয় eেসেছ। যিদ রাগ o েdষ েথেক েবিরেয় আসেত পারল তখন যত িবষয়i eেস যাক না 
েকন, িকছুi হেব না, রাsা িদেয় েযেত েগেল যিদ পেথ লk টাকার বাি লo পেড় থােক তঁারা তািকেয়o েদখেব না, রাsার আবজর্ নার মত মেন 
হেব।  
 
 ei হেc কামনা বাসনার কাটােছঁড়া। কামনার বয্বেcদ যখন করা হয় তখন ei চারেট িজিনষ েবিরেয় আেস – েহতু (রাগ o 
েdষ), ফল (জািত, আয়ু o েভাগ), আ য় (মন) আর িবষয় (যার uপর েভাগ হেব)। ফেলর েkেt সব িকছুেতi েয eকi জািত হেব, সব 
িকছুেতi জীবেনর আয়ুেক কিমেয় েদেব বা বািড়েয় েদেব তা নয়, eেকক েkেt eেকক রকেমর হেত পাের। eকটা গািড়েক েযমন iি েনর শিk 
েটেন িনেয় যায় িঠক েতমিন কামনােক েটেন িনেয় যােc রাগ o েdষ। 
 
 রাজেযােগর চতুথর্ aধয্ায় ৈকবলয্-পাদ রাজেযােগর মূল দশর্নেক েবিশ কের সামেন িনেয় আসেছ আর েবৗd দশর্ন eবং েবদােnর 
সােথ েযােগর পাথর্কয্গিুলেক ধিরেয় িদেc। eর পেরর সেূti eটা ধরা পড়েছ – aতীতানাগতং sরূপেতাহsয্ েভদাষধমর্াণাm । aতীত 
o ভিবষয্ত বsর pকৃিতর মেধয্i রেয়েছ। েকন রেয়েছ? েযেহতু বsর ধমর্ বা গণু িবিভn রপূ ধারণ কেরেছ বেল। েবদাn বলেছ েকান aতীত 
েনi ভিবষয্ত েনi eগেুলা সব মেনরi কlনা, িকn েযাগ ei কথা বলেছ না, েযাগ বলেছ েযটার aিst আেছ যা িকনা স� তা কখনi aনিst 
বা aস� েথেক আসেছ না। eখােন দশর্েনর eকটা সkূ তা�পযর্ আেছ। িবjানীেক ei সিৃ টা েকাথা েথেক eেসেছ যিদ িজেjস করা হয় তখন 
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িবjানী বলেব বs েথেক eেসেছ, oi বsটা েকাথা েথেক eেসেছ যিদ িজেjস করা হয় তাহেল তারা pচ  সমসয্ায় পেড় যায়। েকান েকান 
ধমর্াবলmীেদর মেত বলেছ creation comes out of nothing, aস� েথেক সিৃ  eেসেছ, ভগবােনর iেc হল িতিন দmু  কের 
জগ�েক সামেন িনেয় eেলন। িহnরুা তা বলেব না, তারা বলেব স� েথেকi সব িকছু eেসেছ, আর সব িকছুরi সিতয্কােরর aিst আেছ। 
আর aতীত o ভিবষয্ত কােলর িনয়েম দেুটা পির ার আলাদা। eiটােক িনেয় পের আেরা বলেবন। 
 
 বলেছন – েত বয্kসূkা গণুাtানঃ। মােঝ মােঝ eরা বয্k হয় আবার কখন কখন aবয্k হয়। aথর্া� মােঝ মােঝ aতীতেক 
েবাঝা যায় আবার কখেনা কখেনা aতীতেক েবাঝা যায় না। ভিবষয্তেকo িঠক কখেনা েবাঝা যায় আবার কখেনা েবাঝা যায় না। ei তেttর 
পির ার aথর্টা িক েবাঝার জনয্ ei সূtটা খবুi গরুtুপূণর্ সtূ। 
 
 যখন েকান ঘটনা ঘেট, েসi ঘটনার dারাi আমরা সময়েক পিরমাপ কির। ঘিড়র কঁাটা নড়েছ বেল আমরা সময় জানেত পারিছ। 
eখন ei ঘিড় যিদ না থােক, আমরা ঘেরর মেধয্ বেস আেছ, ঘের েকাথাo ঘিড় েনi, আমরা সময়েক জানেত পারব না। িকn ঘিড় যিদ নাo 
থােক তবoু আমরা িকছু িকছু ঘটনার মাধয্েম সময়েক বঝুেত পাির। যিদ জানলা েখালা থােক, েসখান িদেয় েদখেত পািc সযূর্ uঠেছ, িকংবা 
সযূর্ as যােc, তখন সমেয়র eকটা আnাজ েপলাম। িকছু িকছু ধরেণর ঘটনার pকােশর মাধয্েম আমরা সময়েক বঝুেত পারিছ। eখন েকান 
ঘটনারi যিদ pকাশ না থােক তাহেল আমােদর সমেয়র বয্াপাের েকান ধারণাi আসেব না। eেককটা ঘটনার সােথ আেরা িকছু ঘটনার কােলর 
বয্বধােণর পিরমাপটাi হেc সময়। বলা হয় সময় হেc ঘটনার পিরমাপ। িনuটন আর আiনsাiন সময় সmেn েয তtt িদেয়েছ, ei সেূti 
eেস েসটা পােl যায়। সব েথেক েযটা আ যর্, েযাগদশর্ন সমেয়র তttেক eেকবাের aনয্ আি েক বয্াখয্া করেছ, eবং বয্াখয্া কের েয িসdােn 
eেস দঁাড়ােc, তার সােথ িকছু িদন আেগ আiনsাiন েয িসdােn েপৗঁেছেছন, ei দেুটা িসdাn হুবহু eক। আiনsাiনo সময়েক ঘটনার 
পিরমাপ বলেছন। eখন েযােগর েয চরম uপলিbর কথা বলা হেc, েসi চরম uপলিbেত সময় িচরিদেনর মত sb হেয় যায়।  
 
 আiনsাiেনর Theory of Relativity েয আেলার কিণকা গেুলা আেলার গিতেত ছুেট যােc, মেন করা যাক ei আেলার 
কিণকা গিুলর েচতনা আেছ o আিম েবাধ আেছ, আর তারা সমেয়র পিরমাপ করেত পাের। সূযর্ েথেক আেলার রি  পিৃথবীেত আসেত লাগেছ 
আট িমিনট েতিtশ েসেক । িকn সেূযর্র আেলার েকান কিণকােক যিদ িজেjস করা হয় – কতkণ লাগল েহ েতামার পিৃথবীেত আসেত? েস 
utর েদেব – শনূয্ েসেক । তার কােছ সযূর্ েথেক পিৃথবীর সফর হেc েচােখর পাতার পলক পড়েত যত সময় লােগ তার েথেকo aেনক কম 
সময়। eেতা েগল সেূযর্র আেলার কথা। েকান েকান নkেtর আেলা পিৃথবীেত আসেত চার বছর লাগেছ, মেন করনু দiু বnরু  eকজন oi 
নkেt আেছ aনয্জন পিৃথবীেত আেছ, নkt েথেক েফােন পিৃথবীর বnেকু  বলল ‘িকের েকমন আিছs ’?  পিৃথবীর বnু কথাটা চার বছর পর 
কথা শনুেত পােব, আবার েস িজেjস করব – ‘তুi oখােন েকনন আিছস’। ei কথাটাo চার বছর পর নkেtর বnরু  েফােন েবেজ uঠেব। 
দেুটা কথা আদান-pদােনi আট বছর চেল েগল। eবার যিদ নkেtর আেলার কিণকােক িজেjস করা হয় – কতkণ লাগেলা ভাi েতামার ei 
পিৃথবীেত আসেত? েস বলেব – শনূয্ েসেক । েকন? আেলার গিতেত সময় পেুরাপিুর েথেম যায়। েয েকান িজিনষ যখন েস আেলার গিতেত 
চলেব তার কােছ সময় েথেম যােব িচরিদেনর মত। eটা েকন হয় eর utর িবjান eখনo িদেত পােরিন। আiনsাiন eটােকi গিণেতর 
সাহােযয্ িহেসব কেরেছন মাt, িহেসব কের িতিন িসdােn eেলন – As your speed increases the time stretches. 
Time looses its meaning in the speed of light and there is no change. িঠক েসi রকম ei েয িবিভn 
িজিনষ বয্k হেc, eেদর বয্k হoয়ােতi আমােদর সমেয়র jান হেc। eখন যিদ েকান িকছুi বয্k না হয় তাহেল িক হেব? তখন সমেয়র 
েকান aিsti থাকেব না। তাহেল িক হেব? তখন না আেছ সময় না আেছ েকান িকছুর পিরবতর্ন। eiটােকi আমরা ei aধয্ােয় আেলাচনা 
করিছ – eটােকi বলা হেc ৈকবলয্m । েকবলm  মােন eক, েকবল eকi আেছ। যখন পুরষু েসi aবsায় চেল যায়, তখন িক হয়? pকৃিত তঁার 
কােছ েছাট হেয় যায়। pকৃিত েছাট হেয় েগেল িক হেব? তখন আর েকান িকছুরi pকাশ থাকেব না, pকৃিতর েকান িকছুরi বয্k রূপ েনi। 
pকৃিতর আর েকান েখলাi েনi, তাহেল সমেয়র িক হেব? বলেছন সময় তখন েথেম যােব।  
 
 সময় েক িনেয়i যত সমসয্া। eখন শরীর আেছ আগামীকাল ei শরীর থাকেব না, আবার aতীেত ei শরীরটা িছল না। eগেুলা 
সব হেc বয্k আর pকােশর েখলা। eiভােব aনnকাল ধের আমরা সমেয়র পিরমাপ কের যািc। ৈকবেলয্ pকৃিত সের েগেছ, সােথ সােথ 
সময়o তার aথর্ হািরেয় েফেলেছ। কালীর রপূ ei তtt েথেকi eেসেছ। িশবেক বলা হয় মহাকাল, িতিনi হেcন সমs ঘটনার িবনয্াশকারী। 
ঘটনা না থাকেল সময় েনi, eখন pকৃিতর েখলা েশষ, pকৃিত আর বাঁধেত পারেছ না, তাi সময়o তার aথর্েক হািরেয় েফেলেছ।  
 
 eখন েয সtূটা বলেছন eর মেধয্ গভীর eকটা aথর্ আেছ, যিদo েবাধগময্ করেত কিঠণ হেত পাের, বলেছন – 
���������������������������� । েবৗdেদর eকটা শাখা আেছ যােক বলা 
হয় kিণক িবjানবাদ। তােত বলা হয় – One moment of consciousness that gives birth another moment 
of consciousness and it produces a sense of continuity. েযমন eকটা পাখা ঘরুেছ, পাখােত িতনেট েbড আেছ, 
িকn eেতা dত ঘরুেছ মেন হেc েযন eকটা চাকিত ঘরুেছ, িতনেট েbডেক আলাদা কের েবাঝা যােc না। িকn পাখাটােক থািমেয় িদেল 
েদখেত পােবা িতনেট আলাদা আলাদা েbড রেয়েছ। eiটাi হয়, যখনi েকান িজিনেষর aবsান খবু dত পিরবতর্ন হেত থােক তখন 
পিরবতর্নটা েবাঝা যায় না মেন হেব েযন eকi ভােব রেয়েছ। আমােদর শরীেরর aনবরত পিরবতর্ন হেc, ei পিরবতর্নটা pিত িনয়ত, মােন 
pিত েসেকে  হেc। েসi রকম সমs bhা  pিত মহুুেতর্  পােl যােc, তথািপ আমরা েদখিছ েসi eকi bhা , eকi সযূর্ েযটা গতকাল 
েদেখিছলাম। গ ার জল pিত িনয়ত বেয় চেল যােc, তার জায়গায় আবার aনয্ জল আসেছ, aথচ আমরা েদখিছ েসi eক গ া েযটা 
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কালেকo িছল। ei েয eকটার পর eকটা আসেছ আর চেল যােc, ei পারmযর্তার মেধয্ eকটা সাম সয্ রেয়েছ, তার ফেল েগাটা 
বয্াপারটােক eকটা বs বেলi মেন হয়। eকটার পর eকটা পযর্ায় kেম েযটা আসেছ, eগেুলা যিদ pিত মহুুেতর্  পােl যােc তবoু eকটাi মেন 
হেc। িঠক ei eকi িজিনষ আমােদর শরীর o মেন হেয় চেলেছ। eখােন বলেত চাiেছ েতামার শরীর, েতামার মেনর aনবরত পিরবতর্ন 
হেc। eকাকী বেস থাকেল মেনর মেধয্ হাজার রকেমর িচnা আসেছ যােc। িকn তথািপ ei পিরবতর্ন eকটা eকেtর aনভূুিত িদেc। েকন 
মেন হেc? কারণ pেতয্কটা িচnা মেনর মেধয্ আসেছ, pেতয্কিট aণ ুশরীের ৈতরী হেc আবার ভা েছ, eর সবাi িনিবড় ভােব পরsর 
সmn যkু। eর eকটা aিবিcnতা রেয়েছ, ei aিবিcnতার জনয্ eকt aনভুব হেc। মলূ কথা েযটা বলেত চাiেছন তা হল pকৃিতেত যা 
িকছু আেছ  - জড়, শরীর, মন eেদর সব সময় পিরবতর্ন হেয় চেলেছ িকn তথািপ ei পিরবতর্ েনর েপছেন eকটা aপিরবতর্নীয় বs রেয়েছ, 
েসi aপিরবতর্নীয় বsিটi হেcন পরুষু। 
 
 বলেছন – ��� ����������������������������� 
����������������������। ei bhাে  যা িকছুi আমরা েদখিছ সবi হেc েভৗিতক o 
মেনাময়। eকটা ঘিড় আিম েদখিছ ei ঘিড়টা হেc জড় আর আিম েয eেক জানিছ eiটা হেc মেনাময়। জড় o মন ei দেুটারo aনবরত 
পিরবতর্ন হেc তা সেtto ঘিড়র েয jান আমার মেধয্ আসেছ েসটা সমান ভােব আসেছ। েকন দেুটা পিরবতর্নশীল বsর aনবরত পিরবতর্ েনর 
মেধয্ িদেয় jান সমান ভােব আসেত থােক? কারণ eেদর েপছেন েসi ৈচতনয্ তtt আেছ বেল।   
 
 ei জায়গােত eেস eকটা িবরাট িবতিকর্ ত দশর্েনর জn িনেc। ei েয দেুটা িজিনেষর সদা পিরবতর্ন হেয় চেলেছ, eটা িক িমথয্া 
না সতয্? েবদাn ei পিরবতর্নটােক িমথয্া বলেছ। আবার eটাi েবৗdেদর কােছ eকটা adতূ  তtt। রাজেযােগর যখন ei pণালীবd দশর্ন 
েলখা হেয়িছল েসi সময় েবৗd দশর্ন eকটা ভােলা জায়গােত pিতি ত হেয় িগেয়িছল। েবৗdরা eেক বলেছন, eকটা দীপ েথেক েযমন আেরকটা 
দীপ jালােনা হয়, েযটােক আলাd  বলা হয়, আলাd  হেc eকটা jলn মশাল, আর েসটােক যিদ খবু dত চkাকাের েঘারােত থােক তখন eকটা 
আেলার বলয় ৈতরী হয়, মেন হেব েযন eকটা েগালাকার আেলা। আসেল েতা আেলাটা েতা েগালাকার নয়, িকn eত dত sান পিরবতর্ন হেc 
েয মেন হেব eকটাi েগালাকার আেলা রেয়েছ। িঠক েসi রকম মেনর মেধয্ েয িচnা বা বিৃt ৈতরী হেc eরo eত dত পিরবতর্ন হেc মেন 
হেব eকটাi বs। 
 
 িহn ুদাশর্িনকরা, েবদাn o েযােগর uভেয়র দাশর্িনকরা বেলন – হঁয্া, eটা সতয্, িকn ei েয পিরবতর্ন হেc ei পিরবতর্ন হoয়ার 
জনয্ eকটা আধার দরকার। eটাo আবার aেনক িবতকর্  সিৃ  কের। আiনsাiেনর Theory of Relativity েত বলেছ space 
itself is not fixed. িকn আমরা েদখিছ ei িজিনষটা েকাথায় দঁািড়েয় আেছ, space eর মেধয্i দঁািড়েয় আেছ। যা িকছু আেছ সব 
space eর মেধয্i আেছ। িকn আiনsাiন তঁার িথেয়ািরেত বলেছন space itself is not something permanent, 
space is not absolute and space is curved. Curved মােন সযূর্ েযখােন আেছ েসখােন space টা েযন oiখােন eকটু 
েবেঁক েগেছ। আর েযখােন ভারী িকছু েনi েসখােন space সমান আেছ। eটা িক সিতয্ ei রকম হয়? eেত িক েবাঝােত চাiেছ আমরা বলেত 
পারব না। eটা িক Mathamatical reality? Mathematical reality েত েয ভােব pমাণ করেছ eখােন ei রকম হেc না। 
সযূর্gহেণর সমেয় নkেtর আেলােক ফেটাgািফ কের িবjানীরা েদখেলন নkেtর আেলা সেূযর্র কােছ eেস সিতয্i েবেঁক যােc। েকন েবেঁক 
যােc? তখন ei িথেয়ািরত বলেছ space itself is curved, যখন পয্াে ল হয় তখন পয্াে ল uপের যিদ ভাির িকছু েফেল েদoয়া হয় 
তখন পয্াে েলর চােলর কাপড়টা নীেচর িদেক ঝুেল যােব, যার েযমন oজন েসখােন েতমন ঝুলেব, eবাের পয্াে েলর eক pাn েথেক আেরক 
pাn eকটা েরখা বরাবর টানেল েযখােন ঝুেল েগেছ েসখােন eেস েবেঁক যােব। eগিুল আমােদর মেধয্ aেনক সংশয় ৈতরী কের। তেব আমােদর 
মলূ িবষয়টা জানা িনেয় কথা। eখােন েযটা বলা হেয়েছ েবৗdরা kিণক িবjানবােদ eটাi বলেছ – তারা বলেছ there is nothing 
called absolute, neither time is absolute, nor mind is absolute, nor space is absolute, its all 
are relative. িকn যারা েবদাnী তারা ei কথা কখনi বলেব না। েবদাnীরা eেদরেক বলব, ভাi তুিম যাi pমাণ কের দাo না েকন, 
আিম মানেত পারিছ না। যা িকছু িদেয়i pমাণ করা েহাক না েকন, গিণত, পদাথর্, রসায়ণ যাi িদেয় pমাণ করনু না েকন আিম িব াস কির 
না। আমরা eiটাi িব াস কির – িনতয্ বেল eকিট আেছ, েসi িনেতয্র uপেরi ei aিনতয্তােক pতীয়মান হেc। আপিন েযটা বলেছন েয – 
space is not absolute, আিম eটা পেুরা মানিছ, আপিন যখন বলেছন – time is not absolute, then we not only 
agree but we propose it. Neither time is absolute nor space is absolute, nothing is absolute. 
িকn আমরা জািন o িব াস কির ei aিনেতয্র মেধয্ eমন িকছু আেছ েযটা হেc িনতয্। েসi িনতয্ বsিট িক – শdু ৈচতনয্। ei শdু 
ৈচতনয্েকi েযােগ বলেছ পরুষু, েবদােn বলেছ আtা। আর সব েথেক েযটা মজার বয্াপার তা হল, তুিম েতামার ei যিুk, বিুd, িবjান িদেয় 
েকানিদন ei ৈচতেনয্ েপৗঁছােত পারেব না। kিণক িবjানবাদ আর েবদােnর মেধয্ ei জায়গায় eেস সামনয্ eকটু পাথর্কয্ eেস যায়। kিণক 
িবjানবাদ বলেব – eটা হেc eকটা pবােহর মত, িনরnর eর পিরবতর্ন হেc। েবদাn বলেছ হঁয্া িঠকi বলছ পিরবতর্ন aনবরত হেc িকn 
তুিম েয পিরবতর্নটা েদখেছ েসটা েতামার মেন েদখছ, িকn ৈচতেনয্র েকান পিরবতর্ন হয় না।  
 
 sামীজী eকটা খবু যিুkযkু uপমা িদেয় েবদােnর ei িজিনষটােক েজাড়াল ভােব বিুঝেয়েছন, sামীজী বলেছন – েযমন ময্ািজক 
ল ন হiেত আেলাক আিসয়া িsর বstখে র uপর pিতফিলত হiয়া uহােত নানা বেণর্র িচt u�পn কের, aথচ েকান রেূপ uহােক মিলন বা 
রি ত কের না, িঠক েসiভােবi ei সব সংsার িsর পুরেুষর uপর pিতফিলত হiেতেছ মাt। িসেনমা হেল পদর্ার uপের eকটার eকটা িচt 
পড়েছ েতা পড়েছi। িসেনমােত েদখিছ eকটা গাড়ী ছুেট আেরকটা গািড়েক তাড়া কেরেছ, আসেল ei ছিবগেুলার pেতয্কিটi হেc িsর িচt। 
ei িsর িচtগিুলেক পর পর eকটা িরেলর মেধয্ ধের রাখা হেয়েছ, েসi িরলটােক pেজkেরর মেধয্ ঢুিকেয় েঘারান হেc আর িরেলর মেধয্ 
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eকটা আেলা েফলা হেc েসi আেলাটা িরেলর মেধয্ িদেয় িগেয় পদর্ায় uপের পড়েছ আর আমরা েদখিছ গািড় ছুেট যােc। ei মনটাo হেc 
eকটা িসেনমার পদর্ার মত। ধরনু ei েদoয়ালটা eকটা পদর্া, eকটা pেজkর িদেয় িসেনমা চালান হেc, আমরা িসেনমা েদখিছ। িসেনমা 
েদখেত েদখেত আিম বললাম – aেনক হেয়েছ, আর নয়। িসেনমার pেজkরটা বn কের েদoয়া হল। eখন িক েদখব? েদoয়ােল eকটা িsর 
ছিব েদখা যােc। তারপর আপিন বলেলন oটাo বn কের দাo, িরলটােক খেুল দাo। তখন েদoয়ােল শধু ুআেলা থাকেব, eiটাi হেc শdু 
ৈচতেনয্র আেলা। 
 
 সাধনােতo িঠক ei িজিনষi হয়। আমােদর েচােখর সামেন pকৃিত aনবরত নাচ েদিখেয় যােc। সাধক সাধনা আরm করল, 
সাধনা করেত করেত eকটা সময় বলেছ ei নাচ বn কর। যখন বলল ei জগ� সংসােরর নাটক বn কের দাo, তখন eকটা িsর ফেটাgাফ 
েথেক যায়। ei িsর ফেটাgাফটা িকেসর? যারা রামকৃে র সাধনা করেছন তােদর কােছ eiটাi হেয় যােব রামকৃে র িsর িচt, যারা 
কৃে র সাধনা করেছন তােদর কােছ oটাi কৃে র ছিব। ei eকটাi িsর িচেt সাধক eখন আটেক আেছ। সব েশেষ বলেছ – eটােকo 

বn কের দাo। বয্s , ei ছিবটাo সিরেয় েনoয়া হল। eখন িক থাকেব? েকবল মাt েদoয়ালটা, সাধেকর শdুিচtটাi পেড় রেয়েছ। আর oi 
pেজkরটা েকাথায় আেছ? eখন েস aনয্ েদoয়ােল ছিব মারেত শরু ুকের েদেব, ei েদoয়ােল আর ছিব মারেব না। েসiজনয্ েযাগদশর্েন aনn 
পরুেুষর কথা বলা হয়। কত আtা আেছ? aসংখয্ আtা আেছ। েবদােnর সােথ েযােগর eiখােন eেস পাথর্কয্ হেয় যায়। েবদাn বলেছ – eক 
aখ  ৈচতনয্i আেছন। েযাগ বলেছ – যত শরীর তত আtা, আর ei আtা গিুল হেc েযন েছাট েছাট পদর্া, যােত pকৃিত তার েখলা েদিখেয় 
যােc, পরুষু েসi েখলা েদখেত থােক আর ei েখলার সােথ িনেজেক eকাt কের েনয়। ei সেূt eiটাi বলেছ, পরুষু েপছেন আেছন বেলi মেনর 
বা িচেtর বিৃt গিুলেক সব সময় েবাঝা যােc। 
 
 েবৗdরা eখােন বলেব – েয ছিবগেুলা eকটার পর eকটা যােc eiটাi হেc সতয্, eiটােক বn কের িদেলi সব েশষ, আর িকছুi 
থাকেব না সব শনূয্। িকn িহn ুদশর্েন, িবেশষ কের েবদাn বলেব – না, ei ছিব গেুলা েযটার oপের হেc েসটাi হেc আtা বা পরুষু, েযটা 
পিরবতর্ন হেc তার েপছেন eকটা aপিরবিতর্ নীয় বs আেছ, শূনয্ বেল িকছু েনi। েবৗdরা eটােক মােন না, aবশয্ ভগবান বdু িনেজ ei 
তttেক িনেয় িকছু বেলনিন, ei মতবাদটা েবৗdেদর মেধয্ পরবিতর্কােল eেসেছ। 
 
 eত কথা বলার পর ei পিরবতর্নশীল েয মন তার সmেn েযটা বলা হেc েসটােত ei তttেক আেরা দঢ়ৃভূিমেত দঁাড় কিরেয় িদেc। 
বলেছন – ন ত� sাভাসং দশৃয্tা�। িহnেুদর ei ধারণাটা aতয্n গরুtু, মন েয আtা নয় eটা িক কের বঝুেবা, বলেছন – anything 
which is an object that can never be self-luminous. Self-luminous হেc sয়ংpকাশ। আেলার িদেক আিম 
তাকােত পারব না, সেূযর্র িদেক তাকােত পারব না। আমার ডান হাত িদেয় সব কাজ করেত পারব, দিুনয়ার সব িকছুেক ডান হাত িদেয় ধের 
েনব িকn শধু ুডান হাতটােকi ধরেত পারব না। িঠক েতমিন ei েচাখ িদেয় সবাiেক েদখেত পািc িকn িনেজর েচাখেক েদখেত পািcনা। 
েসiজনয্ বলা হয় কতর্ া কখনi কমর্ হয় না। িবjাতারমেরকনm  িবজানীয়া�, েয িবjাতা তঁােক েক জানেব? যখন বলিছ আমার মন আজ 
ভােলা েনi, আমার মন আজেক ভােলা, তার মােন eখােন মন হেয় েগল object, েযi object হেয় েগল তখন মন আর sয়ংpকাশ হেত 
পারেছ না।  েয sয়ংpকাশ হেব েস কখনi object হেব না। মন হেc আপনার jােনর িবষয়, মন েযেহতু jােনর িবষয় হেc তখন মন 
কখনi কতর্ া হেব না। যখন মন sয়ংpকাশ নয় তখন েস ৈচতনয্o নয়। কতর্ া o িবষয় ei দেুয়র dnd সমs ধেমর্i আেছ। েসiজনয্ বলা হয় 
আtjান কখনi হয় না। আtjান মােন আtােক জান, তাহেল আtাo িবষয় হেয় েগল। আtা সব সময় কতর্ া, কতর্ ােক কkণ জনা যােব 
না। সব িকছুর jান লাভ করেত পারব িকn আtার jান কখনi হেব না। মন েয আtা নয় eর পেk eiটাi হেc সব েথেক েজাড়ােলা 
যিুk। 
 
 িবjানীরা eখন ৈচতনয্েক িনেয় নানান ধরেণর গেবষণা কের চেলেছ, িকn তারা যতi গেবষণা করকু না েকন, তারা সব সময় 
মনেকi ৈচতনয্ ধের িনেয় গেবষণার কাজ চািলেয় যােc, েসiজনয্ তারা ৈচতনয্েক েকান িদনi ধরেত পারেব না। যখনi তারা বিুdর কথা 
বলেব তখন বিুdেক ৈচতনয্ আখয্া েদেব। ভারতীয় দশর্েন মেনর সােথ আtার েকান সmকর্ i েনi। মন হেc ei রকম – eকটা আেলা আেছ 
তার সামেন eকটা কঁােচর িজিনষ রাখা আেছ, েসi কঁাচটার গােয় সাদা রঙ করা হেয়েছ, eখন আেলা যখন বাড়েব oi কঁাচটােক আেলািকত 
লাগেব, িকn আেলাটা কঁাচার িনজs আেলা নয়। েযমন চঁাদ – চঁােদর িনজs েকান আেলা েনi, pিতফিলেত আেলা, িকn আমােদর কােছ মেন 
হেc চঁাদ তার িনেজর আেলা িদেয় পিৃথবীেক আেলািকত করেছ। aনয্ানয্ যত gেহর আেলা সব সেূযর্র আেলা েসখােন পেড় pিতফিলত হেc। 
মেনর েkেto ei eকi িজিনষ হেc। আtার বা পরুেুষর ৈচতেনয্ মনেক মেন হেc ৈচতনয্ময়। 
 
 pথেম আলাদা করেত হেব জড়, মন o ৈচতনয্েক। জড় ভূত আেছ, েসi জড় েথেক সের eেলন মেনেত। মনেক মেন হেব জীবn, েয 
িজিনষটােক সজীব বেল মেন হেব তখনi বঝুেত হেব েসi িজিনষটার মন আেছ। জড় বা ভূেতর যা আেছ সব জেড়র uপরi কাজ করেব। 
েতমিন মন মেনর uপের ৈচতনয্ ৈচতেনয্র uপেরi কাজ করেব। eরা িকn eেক aপেরর সােথ িমেশ যােব না। eকটা বs েসটা জীবn না 
মতৃ, মন িকn তা�kিণক েজেন যায় েয eরo eকটা মন আেছ। eকটা মানষু যখন পেড় থােক আপিন sতঃsতর্ু  ভােব বেল িদেত পােরন েয 
ei েলাকটা eখেনা মারা যায়িন িকংবা েলাকটা মারা েগেছ। eকটা দম েদoয়া পতুুল নাচেছ আর তার পাশ িদেয় eকটা েপাকা েহঁেট যােc – 
eক নজর েদেখi বেল েদoয়া যােব েয eটা হেc জীবn আর eটা হেc eকটা িনজ ব েখলনা মাt। কারণ মন মনেক জােন। িঠক েসi রকম 
ৈচতনয্ ৈচতনয্েক জােন। মন কখনi ৈচতনয্েক জানেত পাের না। 
 
 eর পেরর কেয়কটা সেূt eকটা পর eকটা যিুk িদেয় পত িল েবাঝােত েচেয়েছন মনেক েকন িনকৃ তম বলা হেc। eখন বলেছন 
– িবেশষদিশর্ন আtভাব-ভাবনা-িবিনবtৃঃ।  ei সtূিট িহn ুধেমর্র ঐিতেহয্েক সামেন িনেয় আসেছ। eত আেলাচনা কের মলূ কথােত 
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eেস বলেছন – যখন িবচার করেত শরু ুকরেব তখন পরুষু েয মন নন েসটা আেs আেs পির ার হেত থাকেব। আধয্ািtক জীবন িকn েবাকা 
মখুর্েদর জনয্ নয়। যাঁরা খবু uc আধয্ািtক সmn পুরষু, তঁােদর বিুd খুব pখর হয়, েকান িজিনষ eকবার েদেখi বা শেুনi চট্  কের ধারণা 
কের েনন। কথামেৃত, ঠাkেরর কথাবাতর্ া গিুলেত িক pখর o তীk বিুdর ছাপ, aথচ ei মানষুিটর পিৃথবীর েকান sলু , কেলজ বা 
িব িবদয্ালেয়র িডgী েনi। sামীজীরo আহামির িকছু িডgী েনi, িকn সারা জগ� তঁার েমধা, বিুd o পাি েতয্র সামেন sিmত। লাটু 
মহারাজেক ঠাkর ‘ক’ েশখােত িগেয় হাল েছেড় িদেলন, িকn মলূ িজিনষ েযটা িতিন েসi সাধনাটা েদিখেয় িদেলন আর oi সাধনা কের কের 
লাটু মহারােজর বিুd িক তীk হেয় িগেয়িছল। আধয্ািtক জীবেনর eটা হেc aনয্তম eকিট েমৗিলক শতর্ , সাধেকর মন o বিুd খুব তীk হেত 
হেব। ei কথাগেুলা ei জনয্i বলা হল েয eখন েয তttগিুলেক িনেয় আসা হেc eগেুলা েবাঝার জনয্ চাi তীk o pখর বিুd আর তীb 
সাধনা। 
 
 মন হেc জড়, আর eর সােথ পরুষু িমেশ eক হেয় আেছ, তাi eখন eেকo কঁাটা েছড়া করেত হেব। eখন eেক িকভােব কঁাটা 
েছড়া করেত হেব, ei মনেক িদেয়i করেত হেব। মন িদেয়i মনেক সংে ষণ িবে ষণ করেত হেব, মােন িবেবক িবচারশীল মন িদেয়। ei মন 
িদেয়i মনেক আর পরুষুেক আলাদা করেত সkম হেব।  ei সtূিট হেc eকিট গরুtুপূণর্ সtূ। যিদ মন o পরুষুেক আলাদা না করা যায় তাহেল 
তার জনয্ েকান আধয্ািtকতার কথাi েনi। আমােদর সমসয্াটা হেc, আমরা যতi jান লাভ, িবদয্া লাভ কির না েকন, বিুdর eলাকা েথেক 
আমরা িকছুেতi েবেরােত পাির না। বিুdর eলাকা েথেক েবিরেয় আসা মােন pকৃিতর eলাকােক পার কের যাoয়া। েযাগী িঠক বেুঝ যায় – 
oের বাp , eটা হেc মেনর সাmাজয্, ei রাজয্ েছেড় আমােক েবিরেয় আসেত হেব, মেনর রােজয্র বাiের হেc পুরষু। েযাগী eটা পির ার ধের 
েফেল, আর ei িজিনষটােক ধরার জনয্ চাi তীk মন o pচ  kরধারু  বিুd। eকটা সময় আসেব যখন ei সব িকছুেক কাটােত হেব, তা 
নাহেল oর েভতের েয আেরা সkূতম িজিনষ আেছ oটােক ধরা যােব না। ei েয আমােদরেক বলা হয় ধমর্-aধেমর্র পার, পাপ-পূেণয্র পার, 
eটা েকাথায়? eটাi হেc আtার ধমর্। আর যখন মেনর ধেমর্ আেস, তখন পাপ-পূণয্ আেছ, ধমর্-aধমর্ আেছ। তাi আমােদর আtােক মন 
েথেক আলাদা কের মেনর eবং ধমর্-aধমর্, পাপ-পূেণয্র পাের েযেত হেব। aথচ মেন েয eত েখলা চলেছ পুরষু আেছ বেলi মেনর eত েখলা 
চেল, পরুষু যিদ না থােক তখন মেনর িকছু করার kমতাi থােক না। 
 
 eটােকi পেরর ei সেূt েটেন িনেয় বলেছন – তদা িবেবকিনmং ৈকবলয্pাg ভাবং িচtm ।  eখােন বলা হেc – িচt বা মন 
যখন িবেবকpবণ হেয় যায় তখনi ৈকবেলয্র পূবর্াবsা লাভ হয়। সাধক যখন তািttক ভােব বেুঝ েগল েয আমার মন আর পুরষু হেc আলাদা, 
eবার েস যখন aদময্ ভােব eiটার uপের েজার িদেয় সব শিk, eকাgতা লািগেয় িদল তখন মন আর পরুেুষর মেধয্ িচড় ধের দেুটা ভাগ হেয় 
আলাদা হেয় যায়। তখন পির ার দেুটােক আলাদা েদখেত পারেব েয েলজ েযটা জেুড় িছল েসটা েকেট েগল। 
 
 সমািধ-পােদ eকটা সtূ িছল – স তু দীঘর্কালৈনরnযর্স�কারােসিবেতা দঢ়ৃভূিমঃ – aেনক িদন ধের যখন খবু dার সে  eiটা 
করেছ, তখন ei িবভাজনটা sায়ী হেয় যায়। ei পথৃকীকরণটা সিতয্কােরর শরু ুহয় যখন বেুঝ েনয় েয eটা হেc মেনর eলাকা, eটা হেc 
পরুেুষর eলাকা eবং আিম িক চাiিছ। যিদ আিম পুরষুেকi চাi, আিম আtােকi চাi, তখনi আিম পারব pকৃিতর হাত েথেক েবিরেয় 
আসেত। eর pথম লkণ হেc, েয েকান ধরেণর ভয় চেল যায়, আর নানান ধরেণর েয বs আেছ েসগিুল েথেক িনেজেক আলাদা কের েনয় আর 
আtার সে , পরুেুষর সে  িনেজেক aিভn মেন করেত থােক। জগেতর সব িকছু েথেক েস িনেজেক সিরেয় িনেয়েছ, েস েজেন েগেছ েয মন আর 
আtা আলাদা। ei aবsােত েপৗঁেছ যাoয়ার পর আবার তার aনয্ eক ধরেণর সমসয্া বা িবে র আিবভর্ াব হয়। eটা িকn খুব uc aবsার 
কথা বলা হেc, ei সমসয্া বা িব  ei uc aবsােতi আেস।   
 
 িক সমসয্া – ����������� ��������������� 
������������। আেগর আেগর েয সংsারগিুল eতিদন ধের মেধয্ জমা িছল, েসi সংsারগিুল eবাের েঠেল 
uপেরর িদেক আসেত থােক। eখন aনয্ েকান ধরেণর িবষয় বা বs তার সামেন েনi, িকn ei সংsারগিুলi eখন তার িবষয় রেূপ সামেন 
আসেত শরু ুকের। ভগবান বেুdর জীবেনo eেসিছল, েশষ রােt তঁার কােছ মাড় eেস দঁািড়েয়েছ বা িযশরু আেছ – Last Temptation . 
ঠাkরo বলেছন েগারা eেলা, কত রকেমর pেলাভন েদখাল। েকাথা েথেক eেলা? সংsার েথেক uেঠ আসেছ। সংsারগিুল েয শধু ুমেনর মেধয্ 
িচnা রেূপi আসেব তা নয়, eরা শরীর রপূ ধারণ কেরo আেস। আসেল বাiের িকছুi েনi, সবi মন েথেক েবেরােc। 
 
 আর বলেছন – �������� ������������� । আেগর aধয্ােয় েkশগিুল েথেক 
িনেজেক মkু করবার জনয্ pিতpসব করার কথা বলা হেয়িছল, aথর্া� ei েkশগেুলা েযখান েথেক eেসিছল েসখােন ঢুিকেয় দাo। pিতpসব 
মােন েযখান েথেক eর জn হেয়িছল েসখােনi তােক ঢুিকেয় েদoয়া। সতুরাং ei েয েkশগেুলা, িক িক েkশ িছল েসগেুলা আেগ আমরা িবsতৃ  
ভােব আেলাচনা কেরিছ। েযমন বলেছ িহংসাদয়ঃ – েযমন িহংসা ভাব, aিহংসা ভাব যিদ লাগান তখন িহংসা ভাব চেল যােব। তারপের sলূ  
েয িজিনষগিুল আেছ েসগিুল তnাtা েথেক eেসেছ, তnাtা েযগেুলা আেছ েসগেুলা আবার aহ ার েথেক eেসেছ, eiভােব pিতpসব চলেত 
থাকেব।  
 
 ei aবsােত েপৗঁছােনার পর যা িকছু eখন সিৃ  হয় সবটাi মেনর ৈতরী, eখােন শরীেরর েথেক িকছু আর সিৃ  হয় না। আেগ 
েkেশর েkেt েযমন বলা হেয়িছল eখােনo িঠক েসiভােবi eটােকo েঠেল েঠেল েযখান েথেক eেসেছ েসখােন পািঠেয় িদেত হেব। eiভােব েঠেল 
িদেল িক হেব বলেছন – ����������������������� 
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��������������������������� ������। যখন oi aবsায় 
আেছ, চরম uপলিbর িঠক আেগর মহুুেতর্ , পূণর্ uপলিb তখনo হয়িন, তখন সংsারগিুল সামেন আসেত শরু ুকের, ei সংsারগিুল েথেক যখন 
কেঠার ভােব সংgাম করেছ েবিরেয় আসেত, তখন নানান রকেমর িসdাi আসেত শরু ুকের েদয়। oi িসdাiগিুলেকo যখন pতয্াখয্ান কের 
িদেc, তখন েযাগীর মেধয্ eকটা িবেশষ আ যর্ ধরেণর jান আেস eেক বলা হেc ধমর্েমঘঃ।  ধেমর্র েয স� গণু েসi গেুণর েমঘ তােক েঢেক 
িদেয়েছ, েমঘ হেল েযমন বিৃ  পেড়, ei aবsােত সব ভােলা ভােলা গণু গিুল বিৃ র মত বিষর্ত হেব, sামীজী eখােন বলেছন – iিতহাস েয-
সকল ধমর্গরুরু কথা বণর্না কিরয়ােছ, তঁাহারা সকেলi ei ধমর্েমঘ-সমািধ লাভ কিরয়ািছেলন। ভগবান িযশ,ু ভগবান বdু eঁরা সকেলi 
ধমর্েমঘ-সমািধ লাভ কেরিছেলন। যাঁেদর ধমর্েমঘ-সমািধ লাভ হয়, কাররু েকান দঃুখ-ক  েদখেলi তঁােদর দয়টা করণুায় বয্িথত হেয় oেঠ। 
eঁেদর মনটা দয়া, ভােলাবাসা, েpেম সব সময় পূণর্ হেয় থােক। সমs রকেমর kমতা o শিkর aিভমানেক তয্াগ কের েদoয়ার ফেল শািn, 
িবনয় o পূণর্ পিবtতা তঁােদর িনজs sভােব পিরণত হয়। pথম aবsােত েযটা েফঁাটা েফঁাটা পড়িছল eখন েসiটাi ঝm ঝm  কের পড়েত থােক। 
মহাপরুষুরা তঁােদর ei িজিনষগিুল েযখােন েসখােন েদিখেয় েবড়ান না, eগেুলা তঁােদর খবু আলগা হেয় থােক েযখােনi জীেবর েকান িকছু ক  
নজের পড়েব তখনi ei গণুগিুল ঝের পড়েত থােক। 
 
 সাধেকর যখন ধমর্েমঘ-সমািধ হেয় যায় তখন িক হয়? বলেছন – ততঃ েkশকমর্িনবিৃtঃ। তখন সাধেকর দেুটা িজিনষ হয়, 
pথম েযটা হয় তার েকান ধরেণর েkশ, দঃুখ হেব না, আমার ei িজিনষ েনi, আমার ei িজিনষ চাi ei ধরেণর েকান দঃুখ বা aভাব েবাধ 
তার আর হেব না। আর িdতীয়তঃ সাধেকর eiখােন eেস ৈন মর্িসিd লাভ হেয় যায়, মােন তখন আর েস েকান কাজ করেব না। গীতায় েযটা 
বলেছ – ন হনয্েত হনয্মােন শরীের – ei aবsাটা হেc eiখােন eেস। 
 
 তারপের বলেছন – তদা সবর্াবরণমলােপতসয্ jানসয্ানnয্াj েjয়মlm । তখন িক হয়? jােনর সমs রকেমর আবরণ 
আর aশিুdতা খেস পেড় বেল সাধেকর jান aনn হেয় যায়। যত রকেমর সীমাবdতা, আবরণ সের েযেত থােক বেল jােনর pকাশটা 
বাড়েত থােক। যখন kাশ েসেভন েথেক kাশ eiেট চেল েগল তখন িক তার মাথায় aিতিরk িকছু jােনর pেবশ কেরেছ? kাশ িসেkর েয 
jান েসটাo তার েভতেরi িছল আবার যখন kাশ েটেন যােব তখন েসi kাশ েটেনর jানo তার েভতের আেগ থাকেতi রেয়েছ। পা াতয্ 
িশkািবদরা ei বয্াপাের aনয্ মত েপাষণ কেরন। িকn েযাগদশর্ন বলেছ – বাiের েথেক েতামার েভতের েকান jানi pেবশ করেছ না, 
েতামার েভতের পূবর্ েথেকi aনn jান রেয়েছ, িকn jােনর oপের আবরণ পেড় রেয়েছ। eখন আবরণ aেনক সের েগেছ বেল িজিনষ গিুল 
সহজ হেয় েগেছ। যিদ বাiের েথেক আমােদর jান লাভ হত তাহেল kাশ েসেভেন সবাi pথম হত। ভারতীয় দশর্ন কখনi ei কথা বলেব না 
েয তুিম সব jান বাiের েথেক পাc। মাsাররা ছাtেক বেল – আিম েতামােক eেতা বার েবাঝালাম তুিম বঝুেত পারছ না েকন? কারণ তার 
েভতের েয jান রেয়েছ েসটা ঢাকা রেয়েছ বেল যতi েবাঝান হেc েস বঝুেত পারেছ না, তাi ছােtর মেধয্ jােনর েয আবরণটা রেয়েছ আেগ 
েসটােক সরােত হেব। পােt যখন জল ঢালা হয় তখন সব পােti জেল ভের যােব। সব ছােtর মেধয্ যিদ েকান jান না থাকত, খািল পােtর 
মত যিদ তার েভতরটা হত, তাহেল বাiের েথেক িশkক jান ঢালেলi সবারi jান হেয় যাoয়ার কথা। িকn তা হেc না। তথাকিথত 
পা াতয্ িশkািবদেদর আর েযাগদশর্েনর মেধয্ eiটাi হেc েমৗিলক পাথর্কয্। কাuেক যখন িশkা েদoয়া হয়, jান েদoয়া হয় তখন তার 
েভতের িশkা বা jান েদoয়া হেc না, তার েভতেরর jান েযটা আবরেণর dারা চাপা রেয়েছ তােক সরান হেc।   
 
 ei েয ধমর্েমঘ-সমািধর কথা বলা হেc, ei সমািধেত েভতের jােনর যত আবরণ আেছ সমs রকেমর আবরণ eখন সের েগেছ। 
jান eখন aনn হেয় েগেছ। েযাগদশর্েনর ei তttেক যিদ না মানা হয় তাহেল আtjান বা bhjান, বা আধয্ািtক েয uপলিbগিুলেক 
কখনi বয্াখা করা যােব না। আধয্ািtক jানটা িক? আমার sরেূপর jান, আিম েয েসi পরুষু ei jানটা ধমর্েমঘ-সমািধেত বাড়েত আরm 
কের, আর pকৃিত আেs আেs েছাট হেত থােক। িবশালt আর aনn ei দেুটা পেুরা আলাদা কথা। পরুেুষর েয eর েকান আয়তন েনi, মােন 
aনn jান। গণুগত পাথর্কয্ eেস যায়, পরুেুষর তুলনায় ei িব -pকৃিত েয শধু ুeকটা িবnরু মত হেয় যায় তা নয়, পরুেুষর কােছ তখন eর 
েকান aিsti থােক না। eক িবরাট িবে  eকটা িপপেড়ঁ  েক েকu খুেঁজ পােব না, pকৃিত িঠক ei িপপেড়রঁ  মত গরুtুহীন হেয় যায়।  
 
 eখন বলেছন – ততঃ কৃতাথর্ানাং পিরণামkমসমািpগুর্ণানাm । pকৃিতর েয িতনেট গণু – সtt, রজঃ o তমঃ, সব সময় 
eেদর পিরবতর্ ন হিcল, ei িতনিট গেুণর নাশ হেয় েগেছ। ei িতন গেুণর আর েকান গরুtুi েনi। যিদ eকটা িপপেড়ঁ  ei পিৃথবীর িদেক 
তািকেয় েচাখটা েনেড় বড় কের তাকায়, তােত পিৃথবীর িকছুi যায় আেস না। pকৃিতর মেধয্ যখন েখলা চেল, তখন pকৃিতর ei গণুগিুলo 
েনেচ েবড়ায় িকn eখন eগেুলার েকান মূলয্i েনi েযাগীর কােছ। Transformation হেল িক হয়? Modification হয়, 
modification হেল িক হয়? আজেক আমােক ভােলা েদখােc, গতকাল ভােলা েদখািcল না, eখন আমার মডু ভােলা আেছ, সকােল মডু 
ভােলা িছল না, ei ধরেণর হাজারটা রেূপর o গেুণর পিরবতর্ন হেc। iিতমেধয্ jােনর আয়তন eত িবরাট হেয় েগেছ েয ei িতনেট গণু 
তােদর aিsti হািরেয় েফেলেছ। তার ফেল িক হল – রপূ o গেুণর ei ধরেণর সমs পিরবতর্ ন হoয়াটা বn হেয় েগল। সময়o েথেম েগেছ। 
আর েকান িদেনর জনয্, েকান কােলর জনয্ গণুগিুল পিরবিতর্ত হেব না। তখন মনটা eত sc o পিবt হেয় যায় েয েসi মেন eকমাt েসi 
পরুেুষর সতয্ sরেূপর pকাশ হেয় েসi চরম সেতয্ pিতি ত হেয় যায়।  
 
 চরম সেতয্ যখন pিতি ত হেয় যায় তখন েস সবর্t সবর্িবদয্মানতােক (omnipresence) uপলিb কের। সবর্t িবদয্মানতা 
হেc – তখন আর েকান kম থােক না, মােন eকটার পর eকটা েয হেত থােক েসটা বn হেয় যায়। eiটাi ei সেূt বলা হেc – 
������������� ������������������������� 

DR.R
UPN

AT
HJI 

( D
R.R

UPA
K 

NAT
H )

www.astrology-tantra.com



 - 93 - 
 
�����। eকটার পর eকটা পিরবতর্ন েকাথায় হেব? pকৃিতেতi হেব। eখন েতা pকৃিতi েনi। েসi পরুষুi িছল েসi পরুষুi eখন 
আেছ।   
 
 েযেহতু পরুেুষ েকান ধরেণর আর kমানসুাের পিরবতর্ন হেc না, তাi aতীত o ভিবষয্ত বেলo িকছু থােক না, সময় বতর্মােন 
হািরেয় েগেছ। eকটা েনৗকা eখন ei ঘােট বাঁধা আেছ, িকছুkণ আেগ নদীর oপাের িছল, আবার eকটু পের নদীর মাঝখােন থাকেব। 
eiভােব আমরা aতীত, বতর্মানেক বিুঝ আর ভিবষয্েতর ধারণা কির। িকn েনৗকাটা যিদ eiখােনi বাঁধা থােক, গতকালo eখােন বাঁধা 
িছল, eখনo আেছ আর আগামীকালo বাঁধা থাকেব। তার মােন েনৗকাটা িsর হেয় আেছ। িকn িsর হেয় থাকেলo েনৗকার িনজs aেনক 
িকছুi পিরবতর্ন হেতi থাকেব। িকn পরুেুষর েকান পিরবতর্ন েনi। গেুণরi সব সময় পিরবতর্ ন হেc। তাi pিতিট মহুুতর্i পরুেুষর কােছ 
বতর্মান। পুরেুষর েকান aতীতo েনi ভিবষয্তo েনi। sামীজী খুব সnুর কের বলেছন – তঁাহার পেk সবi বতর্মান হiয়া িগয়ােছ। েকবল 
ei বতর্মানi তাহার িনকট uপিsত আেছ, ভূত o ভিবষয্ত তাহার jান হiেত eেকবাের চিলয়া িগয়ােছ। তখন েসi মন কালেক জয় কের, 
আর সমদুয় jানi তাহার িনকট মহুুেতর্ র মেধয্ udািসত হয়। তখন jান আর eকটু eকটু কের হয় না, পেুরা jানটাi দp  কের েজেগ oেঠ।  
 
 রাজেযােগর েশষ সেূt পত িল বলেছন – পরুষুাথর্শূনয্ানাং গণুানাং pিতpসবঃ ৈকবলয্ং sরূপpিত া বা 
িচিতশেkিরিত। jান eতkণ িক করিছল? pকৃিতেক জানার েচ া করিছল, িকn eখন pকৃিতর কাজ েশষ, তার আর েকান গরুtু েনi, 
েকান কাজ েনi – ei হেc ৈকবলয্। েকবল পরুষুi আেছন, পুরষু eখন িনরেুdগ। pকৃিত তুিম যতi নাচ, যতi েতামার েখলা েদখাo আমার 
আর eেত েকান রকম আgহ েনi – েকন? eখন পরুষু হেc স� িচ� o আনn, েযটা তঁার আসল সtা েসiখােন েস pিতি ত হেয় আেছ, তার 
আর েকান িকছুর pেয়াজন েনi। sামীজী eখােন বলেছন – �������� ����� ������� ������ 
��� ��������� ������ ������� ����� ����� �� 
���������� ����� ��� ������� ���������, ���� ������।  
 
 pকৃিত মােয়র মত eকটা দায়ীt িনেয়িছল। িক দায়ীt িনেয়িছল? েভাগ আর aপবগর্। pকৃিত পুরষুেক িনেজর নাচ েদখািcল – 
দয্ােখা েখাকা, আমার ei রপূ। তখন pকৃিত তার নানান রকেমর রপূ েদখােত শরু ুকের। েদিখেয় েদিখেয় pকৃিত বেল – ei সব রপূ আমার যা 
আেছ েতামােক েদখালাম, আমার আর িকছু েনi। িতন ঘnার িসেনমা েশষ, eবার তুিম েতামার বািড় যাo। িনেজর বািড় মােন  - ৈকবলয্ম। 
িসেনমা েদখেত িগেয়েছ, িতন ঘnা িসেনমা েদখল, িসেনমার চিরেtর সে  িমেলিমেশ eকাকার হেয় তােদর সে  হাসল, কঁাদল, সব েদখার পর 
িসেনমা েশষ হেয় েগল। eবাের তুিম বািড় িফের যাo, েতামার বািড় হেc েতামার িনেজর sরপূ। েতামার sরপূ িক? তুিম আনn sরপূ, 
েতামার aনn jান আর তুিম সবর্দা ৈচতনয্sরপূ। আমরা eখন ei জগেত আিছ eখােন আমােদর সীিমত jান, আনno kিণক। িকn eখন 
সীমাহীন আনn আর aনn jানরািশ আমার মেধয্। sামীজী বলেছন – তঁাহার(pকৃিত) েযন আtিবsতৃ জীবাtার হাত ধিরয়া তঁাহােক 
জগেত যত pকার েভাগ আেছ, ধীের ধীের সব েভাগ করাiেলন; যত pকার pকৃিতর aিভবয্িk – িবকার আেছ, সব েদখাiেলন। আtা, িযিন 
পরুষু, েস েযন িনেজেক ভুেল িগেয়িছল। যখন েস ভুেল িগেয়িছল তখন pকৃিত eেস তার হাত ধরল, হাত ধের িনেজর সব েখলােটলা েদিখেয়, 
জগ� ঘিুরেয়, েমলা েদিখেয় তার িনেজর জায়গায় িনেয় eেস বলেছ – ei নাo েতামার আসল sরপূ।  
 
 eiখােন আমােদর p  আসেত পাের, পরুেুষর মেধয্i রেয়েছ aনn jান িকn েস িক কের তার sরপূেক ভুেল যায়। ei িনেয় 
aেনক তকর্ িবতকর্  হয়, আর েবদাn আর েযাগ ei জায়গাটােক িভn িভn ভােব বয্াখয্া কের। sামীজী বলেছন – (pকৃিত)- kমশঃ তঁাহােক 
নানািবধ শরীেরর মধয্ িদয়া uc হiেত ucতর েসাপােন লiয়া যাiেত লািগেলন, েশেষ আtা িনজ হারােনা মিহমা িফিরয়া পাiেলন, িনজ 
sরপূ পনুরায় তঁাহার sিতপেথৃ  uিদত হiল। েকান eকটা কারেণ পরুেুষর মেন বাসনার জn হল। বাসনার জn হেতi পরুষু যায় েফঁেস। তখন 
pকৃিত তঁােক বলেছ – তুিম আমার রূপ েদখেত eেসিছেলেতা, ei নাo দয্ােখা। পরুষুেক িনmেযািন েথেক আেs আেs ucতর েযািনর মেধয্ িদেয় 
িনেত িনেত pকৃিত তার েখলা েদখােত থােক। eক সময় পুরেুষর মেন পেড় যায় – আের আের আিম িক েবাকামi করিছ। আtা েকান কারেণ 
িনেজর sরূপেক ভুেল যায়, িক কারেণ ভুেল যায় বলা বা বয্াখয্া করা খুবi কিঠণ। িকn েবদাn eiটােকi বলেছ মায়া, েবদাn বেল মায়ার 
জনয্ পুরষু িনেজর sরপূেক ভুেল যায়, তখন পরুষুেক pকৃিত নাচ েদখােত শরু ুকের – ei দয্ােখা, লাগ েভl িক লাগ, জাদ ু েদখােত থােক 
পরুষুেক। জাদ ুেদখােত েদখােত নানা শরীর মেনর মধয্ িদেয় িনেয় িনেয় তােক মিুkর িদেক িনেয় যায়। 
  
 eখােন eকটা মজার বয্াপার হয়। েবদাn মেত আtা িনিkয় েস িকছুi কের না, েকাথাo েস যায় না। pকৃিতেত যা িকছু হেc 
িসেনমার পদর্ার মত যা িকছু হoয়ার তার কােছ হেc। eখন মেন করনু ei েয েদoয়ালটা আেছ, eর oপের eকটা মিুভ চলেছ, আর মেন করা 
যাক েদoয়ালটার ৈচতনয্ আেছ। তাহেল eখন িক হেব? eখন ei েদoয়ােলর uপের েয নানা ধরেণর ছিব পড়েছ তােত েস মেন করেছ আিম 
eখন কাঙাল, আিম eখন িভখাির, আিম eখন মntী, আিম eখন রাজা। আর হঠা� ছিব পড়া বn কের িদল, তখন েদoয়াল aবাক হেয় েদখেব 
আর বলেব – আের আিমেতা eগেুলা কখনi িছলাম না, আিম িনেজ শধু ুকlনাi করিছলাম মাt। েবদােn িঠক ei িজিনষটাi বলেছ। আtা 
শধু ুবেস বেস েভেবi চেলেছ – আিম ei, আিম kাশ করিছ, আমােক বািড় িফরেত হেব, আমার eত িবেদয্, আমার eত টাকা আেছ। eগেুলা 
আসেল িকছুi নয়, পরুষু বেস বেস শধু ুভাবেছ, আসেল েস েসi িনতয্-শdু-বdু-মkু-আtা। 
 
 িকn েযাগ ei কথা বলেব না। েযােগর মেত – পরুষু েয eত িকছু েভেব চেলেছ eiগেুলা িনছক কlনা মাt নয়, eগেুলা হেc বাsব 
সতয্, যা িকছু পিরবতর্ন রূপাnর হেc eগিুল সিতয্ সিতয্i ei রকমi হেয় থােক। eiটাi হেc েবদাn আর েযােগর মেধয্ মূল pেভদ। েযেহতু 
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eখন েযােগর কথা আেলাচনা হেc তখন ei িজিনষটােক আমরা আেরা সহজ ভােব যােত বঝুেত পাির তারi েচ া করব। পরুষু ভুেল 
িগেয়িছল, pকৃিত তােক েখলা েদিখেয় েদিখেয় পুরেুষর ভুলটােক ভািঙেয় েদয়। sামীজী বলেছন -  তখন েসi করণুাময়ী জননী েয পেথ 
আিসয়ািছেলন, েসi পেথi িফিরয়া েগেলন eবং যাহারা ei পদিচhহীন জীবেনর মরেুত পথ হারাiয়ােছ, তাহািদগেক আবার পথ েদখাiেত pবtৃ 
হiেলন।  ei জগত েযন মরভূুিমর মত, eখােন েকান পথ েনi, সব আtাগিুল eখােন পথ হািরেয় ঘেুর েবড়ােc। pকৃিত কের িক, eকজনেক 
যখন মিুkর পেথ তুেল িদেয় িদল তারপর আেরকজেনর হাত ধের িনল। eকটা িবরাট েমলােত eকশটা বাcা ঘেুর ঘেুর েমলা েদখেছ। 
বাcাগেুলা eখন পথ হািরেয় েফেলেছ, eিদেক েমলােত নানা রকেমর েখলা চলেছ, তারা েসi েখলা েদখেত eমন ডুেব েগেছ েয, তারা েয পথ 
হািরেয় েফেলেছ ei কথাটাi মেন েনi। যখন তােদর েখলা েদখেত আর ভােলা লাগেছ না তখন তােদর হঁুশ হয় আের আমরা েতা পথ হািরেয় 
েফেলিছ। তখন eকজন স দয় পুিলশ eেস eেদর হাত ধের বেল েদয় – oi েয েদাকানটা েদখছ, oi েদাকােনর সামেন িদেয় eকটা রাsা েগেছ, 
েসi রাsা ধের eকটু eেগােলi েমiন েগট েদখেত পােব, আর েগেটর বাiের েতামােদর sেলরু  বাস দঁািড়েয় আেছ।  
 
 করণুাময়ী pকৃিত িঠক ei কাজটাi কেরন। ei জগেত যা িকছু আেছ, eকটা kdু  িপপেড়ঁ , পািখ, মানষু, কত রকেমর পশ ুযা 
আেছ সব হেc পরুষু। ei জীবেনর মরভূুিমেত সব পথ হািরেয় েবাকার মত ঘেুর েবড়ােc। pকৃিত িকn তার হাত সব সময় ধের আেছ, আর 
হাত ধের ধের তােক সব েখলা েদিখেয় যােc – ei ভােলাবাসা েদখােc, যখন ei ভােলাবাসায় মন ভরেছ না তখন গােল কিষেয় eক চড় 
মারেছ। যখন েবিশ চড় খােc তখন েস যখন বেল আর দরকার েনi eiসেব, তখন আবার তােক eকটু েবিশ কের ভােলাবাসা িদেয় আটেক 
রাখেছ। আবার যখন eকটা জায়গায় oর েবিশ ভােলা লাগেছ তখন তােক েসiখােন েবিশkণ ধের ঘিুরেয় ঘিুরেয় েদখােত থােক। যখন বেল না 
না, ei জায়গাটােত আমার িঠক জমেছ না, তখন oiখান েথেক তােক তাড়াতািড় কের বার কের eেন আেরক জায়গা েদখােত শরু ুকের। 
sামীজী eiখােন eকটা খবু গরুtুপূণর্ মnবয্ করেছন - eiভােব িতিন aনািদ aনn কাল কাযর্ কিরয়া চিলয়ােছন। pকৃিতর আিদo েনi ano 
েনi। বলা হয় পরুষু আর pকৃিত েযন দেুটা িনতয্ pবােহর ধারা, eiজনয্ েযাগেক ৈdতবাদ বলা হয়। পরুষু েযমন িনতয্ pকৃিতo িনতয্, েবদােn 
jান হেল মায়া চেল যায়, িকn েযােগ pকৃিত aনnকাল ধেরi থাকেব, আপনার jান হেয় েগেল েস আেরকজনেক েখলা েদখােত থাকেব, 
pকৃিতর েখলা চলেতi থাকেব। সবাi যিদ মিুk েপেয় যায় তাহেল pকৃিতর িক হেব? িকছুi হেব না। pকৃিতর েখলা চলেতi থাকেব। 
 
 eiভােব ঘেুর ঘেুর, মার েখেয়, দঃুখ েপেয় েপেয়, যntণা েপেত েপেত  সব েশেষ তার মেধয্ jান আসেত আরm কের, তখন েস বঝুেত 
থােক েয – আিম eর েথেকo aেনক শিkমান।  sামীজী বলেছন -  eiরেূপ সখুদঃুেখর মধয্ িদয়া, ভালমেnর মধয্ িদয়া জীবাtাগণ aনn 
েsােত pবািহত হiয়া িসিd o আtসাkা�কাররূপ সমেুdর িদেক চিলয়ােছন। গ া নদীর জল েযমন বেয় যােc েসi রকম aনn আtা বা পুরষু 
েদৗেড় যােc – নদী েযমন আপন েবেগ সমেুdর িদেক েধেয় চেলেছ, aনn আtাo েসi রকম মিুkর িদেক ছুেট চেলেছ। মিুk েপেয় েগল, তাi 
বেল িক pকৃিতর েখলা েশষ হেয় যােব? েকান িদনi েশষ হেব না। e চলেতi থাকেব চkাকাের। 
 
 sামীজী সব েশেষ pাথর্না করেছন – যাঁরা িনজেদর sরপূ েজেন মkু হেয় েগেছন তঁােদর জয় হuক আর তঁােদর আশীবর্াদ েযন 
সবর্দা আমােদর uপের থােক। আমরাo ei pাথর্না জািনেয় রাজেযােগর আেলাচনা জয় ঠাkর বেল েশষ করিছ।   
 

oঁ শািnঃ শািnঃ শািnঃ। 
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