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প্রিয় বন্ধুগণ,

সকল আধ্যাপ্মিক অভ্যাসীরই একটি সযাধযারণ লক্্ থযাকক, তযা হকলযা আমি-
পপ্রবত্তন l অকনক আধ্যাপ্মিক যযাত্যাপকথ গুরুর উপর প্নভ্তরতযার প্বষকয় 
জ�যার জেওয়যা হকয়কে, যপ্েও অন্ কযাকরযার উপকর প্নভ্তরশীল হকল প্নক�র 
মকধ্ পপ্রবত্তন আনযা অসম্ভবl এই পপ্রবত্তন তখনই আনযা সম্ভব যখন 
আমরযা প্নক�রযা েযাপ্য়ত্ব প্নকয় বলকত পযারব, “আমযাকক করকতই হকব”। 
এমনপ্ক ঈশ্বকরর উপকর প্নভ্তর করযাও প্নক�র েযাপ্য়ত্ব এপ়্িকয় যযাওয়যারই 
নযামযান্তর।

আপ্ম যপ্ে আমযার গুরু বযা অন্ কযাউকক আমযার প্ববত্তন বযা পপ্রবত্তকনর 
�ন্ েযায়ী কপ্র, আমযার মকধ্ পপ্রবত্তন আসকব নযা। কযারণটি সহ�: ঈশ্বর 
এবং গুরু যযা রিকয়যা�ন তযা ককর প্েকয়কেন। এবযার অভ্যাসী প্হকসকব আমযার 
কযা� হকলযা, আমযার হৃেকয় বী�রূকপ যযা রিেত্ত হকয়কে জস প্বষকয় ধযারণযা 
করযা ও জসইসব বী�কক জেনযা এবং তযাকের অঙ্ধুকরযােগম ও বপৃ্ধিকত অনধুমপ্ত 
জেত্তয়যা। অেকৃটের উপকর প্নভ্তর করযা আরও প্নষ্ফল - যপ্েও এটযা সপ্ত্ 
জয, ককম্তর মযাধ্কম আমরযা আমযাকের ভযাগ্ প্নক�রযাই ততপ্র কপ্র। 

 জরিকমর পকথ 
অগ্রগপ্ত

রিকৃত যযাত্যা :
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প্নক�কের মকধ্ পপ্রবত্তন আনযার আন্তপ্রক আকযাঙ্কযা থযাককল আমরযা জেপ্খ 
জয আধ্যাপ্মিকতযা (প্বকশষত ভযারতীয় রিথযা অনধুযযায়ী) বলকত জবযাঝযায় 
কম্তকযযাগ, জ্যানকযযাগ ও ভপ্তিকযযাগ। হযাট্তফধুলকনস পথ রিকৃতই এই প্তকনর 
সধুন্দর সমন্বয়। তযা সক্বেও এই পকথ যখন যযাত্যা কপ্র, যযাত্যাপকথ অকনক 
প্বপে আমযাকের জেযাকখ পক়ি, কযারণ আমরযা কম্ত আর জ্যানকযযাকগর উপর 
খ ধুব জবপ্শ গুরুত্ব প্েকয় জফপ্ল। অপ্ধক গুরুত্ব প্েকল এগুপ্ল এই পকথর 
সকূ্ষ্মতযার পপ্রপন্ী হকয় েযাঁ়িযায়।

জতযামরযা ব্যাহ্মণকের তযাঁকের আধ্যাপ্মিক উচ্চতযা জথকক পপ্তত হকয় ব্হ্মদেকত্ 
পপ্রণত হওয়যার কথযা; আর জযযাগীকের অতীব উচ্চযাসন জথকক অবনমকনর 
ফকল জযযাগভ্রটে হওয়যার কথযা শুকন থযাককব। তযাকের জযযাকগর যযাত্যা অসম্ণূ্ত 
জথকক জযকত পযাকর অসংখ্ কযারকণর �ন্। জ্যানী বযা কম্তকযযাগীর পতন 
ঘটকত পযাকর, প্কন্তু কখকনযা প্ক শুকনকেযা এক�ন ভতি সযাধককর পতকনর 
কথযা? ভপ্তিভ্রটে কথযাটির অপ্তিত্বই জনই কযারণ ভকতির জখয়যাল রযাকখন স্বয়ং 
রিভধু। জয শরণযাগপ্ত অ�্তন ককরকে, অথ্তযাৎ জয অপযার শ্রধিযায় প্নক�কক 
সমপ্তণ ককরকে, রিভধু তযাকক রক্যা ককরন। সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন 

আমরযা কত্তযা হকয় যযাই। জকযান ভকতির কখকনযা আধ্যাপ্মিক পতকনর 
অপ্ভজ্তযা হয় নযা। যপ্ে জসটযা কখকনযা হয়ও, তযা জকবল রিকৃত ভপ্তির বযা 
শরণযাগপ্ত অভযাকব হয়।

 আপ্ম রিথম যখন সহ�মযাকগ্তর সযাকথ পপ্রপ্েত হলযাম, আমযার রিপ্শক্ক 
ভপ্গনী জ্রৌপেী আমযাকক একটি জমরৌপ্লক রিশ্ন করকলন, “আপপ্ন জকন ধ্যান 
করকত েযান?” আপ্ম উত্তকর বললযাম, “আপ্ম ঈশ্বরকক খ ধু�ঁপ্ে।” আ� যখন 
আমযার প্কেধু ব্প্তিগত প্বশ্বযাসকক প্ফকর জেপ্খ, আপ্ম প্বষয়গুপ্লকক প্ভন্নভযাকব 
বধুপ্ঝ এবং উপলপ্ধি কপ্র জয তখন আমযার ধযারনযা কত ভধুল প্েল।যখন 
আমযাকের মকধ্ অপ্ধকযাংশই বকল জয তযারযা ঈশ্বকরর সন্যান করকব, আমযার 

রিভধু তযাকক রক্যা ককরন, জয শরণযাগপ্ত অ�্তন ককরকে, 
অথ্তযাৎ অপযার শ্রধিযায় জয প্নক�কক সমপ্তণ ককরকে। 
সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন আমরযা কত্তযা হকয় যযাই। 
জকযান ভকতির কখনও আধ্যাপ্মিক পতকনর অপ্ভজ্তযা হয় 
নযা; সযাধযারণত এটযা কখকনযাই হয় নযা।
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কযাকে তযা জবশ হযাস্কর জশযানযায়। ক্ধু্ বস্তুকক হয়কতযা জেযাকখ জেখযা যযায় 
নযা, প্কন্তু যযার অপ্তিত্ব সব্তব্যাপী তযা প্কভযাকব আমযাকের জেযাখ এপ়্িকয় জযকত 
পযাকর? একইসকগে, যযা সব্তস্থকল প্বে্মযান তযা আমরযা জেখকত পযাই নযা, ঠিক 
জযমন সযারযা �ীবন সমধুক্ অপ্তবযাপ্হত ককরও মযাকের ধযারণযা জনই জয সমধ্ু  
কত সধুপ্বশযাল। অন্ভযাকব বলকত জগকল, আমরযা ঈশ্বরকক মযাপ্ত্কভযাকব 
অসীম মকন কপ্র এবং হতবযাক হকয় যযাই, কযারণ কখকনযা জেপ্খপ্ন বযা 
ধযারণযাও করকত পযারকবযানযা অপ্তিকত্বর েরূতম রিযাকন্ত প্ক আকে। তেবত্ব 
ক্ধু্যাপ্তক্ধু্ বযা অসীম তিকর অেশৃ্তযাকক আরও জবপ্শ স্বীকযার ককর। 

এমনপ্ক আপ্ম যপ্ে তযাকক খ ধু�ঁকত শুরু কপ্র, আমযার সীপ্মত ধযারণযা প্নকয় 
প্কভযাকব অসীমকক বধুঝব, যপ্ে নযা তযার প্েক জথকক প্কেধুটযা হকলও জস 
সকেটে থযাকক? অসীমকক ধরযা যযায় নযা — প্কভযাকব তযার পপ্রমযাপ করকবযা 
যযা ক্ধু্তম অকপক্যাও ক্ধু্ আবযার বহৃত্তম অকপক্যাও বহৃৎ? তযােযা়িযা 
আকরকটি সমস্যাও আকে, কযারণ সূ্থল কখনও সকূক্ষ্মর অপ্তিত্ব সম্কক্ত 
অবগত হয় নযা। 

সধুতরযাং ভপ্তি ও শ্রধিযার সকগে শরণযাগপ্তর পথ অনধুসরণই একমযাত্ উপযায়। 

वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझे पहचाने!
জকযাথযা হকত জস হৃেয় আপ্ন
জয শুধধু রিভধু জতযামযাককই জেকন 

এই সমতি প্কেধুর বযাইকর, আমযাকের একটযা জমরৌপ্লক ধযাঁধযার সমযাধযান করকত 
হকব - রিথমত, আমরযা তযাঁর জথকক আলযােযা হলযাম কখন জয তযাঁকক এখন 
জখযাঁ�যার েরকযার প়িকে? হযাপ্রকয় যযাওয়যা জযযাগসতূ্ প ধুনঃস্থযাপ্পত করকত হকল 
আমযাকের জসই সমতি প্বষয় জেনযা এবং েরূ করযা েরকযার যযা এই প্বকছেকের 
�ন্ েযায়ী। রিকৃত যযাত্যার এটযাই হকলযা শুরু।

আমরযা তযাঁর জথকক আলযােযা হলযাম কখন জয 
তযাঁকক এখন জখযাঁ�যার েরকযার প়িকে? হযাপ্রকয় 

যযাওয়যা জযযাগসতূ্ প ধুনঃস্থযাপ্পত করকত হকল 
আমযাকের জসই সমতি প্বষয় জেনযা এবং েরূ 
করযা েরকযার যযা এই প্বকছেকের �ন্ েযায়ী। 

রিকৃত যযাত্যার এটযাই হকলযা শুরু।
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কল্পনযা কর তধুপ্ম সমধ্ু তকট জেউকয়র নতৃ্ উপকভযাগ করে। প্কন্তু তধুপ্ম 
গভীর সমধুক্র �ল জেখকত পযাছে নযা, কযারণ তধুপ্ম জকবল পকৃঠের তরগেগুপ্ল 
জেখকত পযাছে। তরগেগুপ্লও জযন প্�জ্যাসযা ককর েকলকে, “সম ধ্ু  জকযাথযায়?” 
তযারযাও তযাকের সন্যাকন অপ্স্থর। জয মধুহূকত্ত তযারযা ধীর হকয় যযায় ও প্তিপ্মত 
হয়, তল ও তরগেগুপ্ল সমধুক্র সকগে একীভূত হকয় স্পটেতযার রূপ জনয়।

তরগেগুপ্ল ভধু কল যযায় জয তযাকের উৎস হল সমধ্ু  - জসগুপ্ল জসখযান জথকক 
উৎপন্ন হকয় আবযার জসখযাকনই প্মকশ যযায়। তরগে এবং সমধ্ু  এক হকয় 
যযাওয়যার �ন্ মলূ শত্তটি হ’ল ধীর হওয়যা, থযামযা এবং প্স্থর হওয়যা। েূ়িযান্ত 
প্বরপ্ত হ’ল মতৃধু্। স ধুতরযাং, আমরযা যপ্ে অন্তত মতৃধু্র তবপ্শটে্গুপ্লও 
অনধুকরণ ও অনধুমযান করকত পযাপ্র, এবং �ীবনৃ্ত হকয় উঠি তকব অনধুকূল 
স্বীকৃপ্ত আমযাকের হৃেকয় স্বয়ংপ্রিয়ভযাকব �ন্ জনকব। এখন, আসল মহযাসযাগকরর 
সকগে এক হওয়যার শুভ মধুহূত্তটি শুরু হকব, এটি একটি সমযাপ্ধর প্স্থপ্ত যযা 
মলূ সমযাপ্ধর অনধুরূপ। শযারীপ্রক মতৃধু্ সমস্যার সমযাধযান ককর নযা। 
রিকৃতপকক্, সমস্যাটি আমযাকের সকূ্ষ্ম অপ্তিত্বগুপ্লকক প্নকয় আবতৃ থযাকক এবং 
�ন্ ও মতৃধু্র েরিটি অনযাপ্েকযাল পয্তন্ত অপ্বরত থযাকক।

প্নক�কক বশীভূত ককর আরযাকধ্র রিপ্ত জরিকমর রিকযাশই হল ভপ্তি। এটি 
সধুপ্নপ্ে্তটেভযাকব হয় যখন আমরযা প্নক�কক অপ্তরিম কপ্র এবং তখনই 
সমযাধযানটি পযাওয়যা যযায়।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। 
सब अँदियािा दमट गया, िीपक िेखा माही।।
হপ্র প্েল নযা, যকব প্েলযাম ‘আপ্ম’,
এখন হপ্র আকে, তযাই জনই ‘আপ্ম’।
সকল আঁধযার েরূ হল,
যকব আমযাকত জেকখপ্ে আকলযা। 

আমরযা যপ্ে অন্তত মতৃধু্র তবপ্শটে্গুপ্লও অনধুকরণ 
ও অনধুমযান করকত পযাপ্র, এবং �ীবনৃ্ত হকয় উঠি 
তকব অনধুকূল স্বীকৃপ্ত আমযাকের হৃেকয় 
স্বয়ংপ্রিয়ভযাকব �ন্ জনকব। এখন, আসল 
মহযাসযাগকরর সকগে এক হওয়যার শুভ মধুহূত্তটি শুরু 
হকব, এটি একটি সমযাপ্ধর প্স্থপ্ত যযা মলূ সমযাপ্ধর 
অনধুরূপ।
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আপ্মত্বকবযাকধর অন্কযারই হল মযায়যা যযা আমযাকের রিভধুর রিপ্ত েপৃ্টেকক 
রিপ্তকরযাধ ককর। প্তপ্ন যখন হৃেকয় উপপ্স্থত থযাককন তখন জকবল আকলযা 
থযাকক এবং আমযাকের প্ভতকরর বযা আপ্মকত্বর অন্কযার মধুকে যযায়।

সকেতনতযার েূ়িযান্ত সীমযা হ’ল সম্ণূ্ত প্েব্তযা জবযাধ। সকেতনতযার উচ্চতযা 
এবং গভীরতযা জেতনযার মহযাসযাগকর এমপ্নই খ ধুকঁ� পযাওয়যা যযায়। যখন 
আমরযা এটি বধুঝকত পযাপ্র, তখন আমরযা প�ূ্ বযাব ধু�ীর তীক্ষ্ণ ও গভীর 
অন্তেৃ্তপ্টেসম্ন্ন রিকশ্নর অথ্ত বধুঝকত পযাপ্র: “এই জেতনযাটি কী ধযারণ ককর?” 
জকবলমযাত্ যখনই আমরযা ভযালবযাসযা এবং মহ্বেকক অস্বীকযার কপ্র তখনই 
আমরযা আমযাকের প্ন�স্ব সত্তযার উচ্চতযা এবং গভীরতযার েপৃ্টে হযারযাকত থযাপ্ক 
এবং যযা আমযাকেরকক একটি সংকীণ্ত সকেতনতযার প্েকক প্নকয় যযায়।

জয ব্প্তি তযার অন্তঃপ্স্থত কম্যাস হযাপ্রকয় জফকলকে বযা যযার অন্তঃপ্স্থত 
কম্যাসটি জসইপ্েককর প্েকক েপৃ্টে প্নবধি ককর আকে যযা জেবতযার প্বপরীকত 
রকয়কে তযার জেকয় জবপ্শ জকউ গপ্রব (তধুছে, আরও খযারযাপ) হকত পযাকর 
নযা। প্রিয়�কনর রিপ্ত প্নপ্ব়ি ভযালবযাসযা, আকবকগর রিমবধ্তমযান ও পপ্তত 
তরগেকক প্বস্তৃ ককর এক হকয় ওঠযার এবং এক হকয় যযাওয়যার এক অপ্ভন্ন 
ঐশ্বপ্রকতযা হল ভপ্তি। প্বপরীকত, এটি প্রিয়তকমর সকেতনতযা জথকক েকূর 
সপ্রকয় প্নকয় যযায় যযা ব্থযা এবং ে ধুে্তশযা প্নকয় আকস।

ইহুপ্ে ঐপ্তহ্ অনধুসযাকর ‘পযাপ’-এর সংজ্যা খ ধুব পপ্রষ্যার ককর বলযা হকয়কে 
- যযা প্কেধু উপযাস্, তযার জথকক েকূর সকর যযাওয়যাই হকলযা পযাপ। বযাব ধুপ্� 
বকলকেন অকৃতজ্তযা হল পযাপ। যখনই আমরযা অকৃতজ্ হই, তখনই 

প্রিয়�কনর রিপ্ত প্নপ্ব়ি ভযালবযাসযা, আকবকগর 
রিমবধ্তমযান ও পপ্তত তরগেকক প্বস্তৃ ককর 
এক হকয় ওঠযার এবং এক হকয় যযাওয়যার 

এক অপ্ভন্ন ঐশ্বপ্রকতযা হল ভপ্তি। 
প্বপরীকত, এটি প্রিয়তকমর সকেতনতযা জথকক 
েকূর সপ্রকয় প্নকয় যযায় যযা ব্থযা এবং ে ধুে্তশযা 

প্নকয় আকস।
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রিকৃত সম্ক্ত জথকক প্বেধু ্প্ত, শযাখযা-রিশযাখযা জমলকত শুরু ককর। অকৃতজ্তযা 
জথকক প্বভ্রযাপ্ন্তর শুরু; সধুতরযাং তযা পযাপ। জরিম তখন অপ্তিত্বহীন, আর তযাই 
সম্ক্তও জশষ। সম্ক্ত জশষ ককর জকযাথযায় যযাকব? ধকরযা, জকযানও জেউকক 
যপ্ে প্�জ্যাসযা করযা হয়, “ওকহ রিকযান্ড জেউ, তধুপ্ম এই মহযাসযাগর জেকে 
েকূর জকযাথযায় যযাকব?”
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এই পপ্রকরিপ্ক্কত বলযা যযায়, জয জকযানও প্বেধু ্প্ত, যযা আমযাকের সকেতনতযাকক 
পযাপ্থ্তব সম্ে, জেহ, মন, বধুপ্ধি এবং অহংকযাকরর সকগে এক ককর জেখযায়, 
তযা জকন্দ্র জথকক, �ীবকনর উৎস জথকক, অথ্তযাৎ আমিযার কযাে জথকক েকূর 
প্নকয় যযায়। বযাব ধুপ্� জযভযাকব সহ� ককর সযাংখ্-তক্বের ধরকন েপ্বকত 
জতইশটি েকরির মযাধ্কম মযায়যা এবং অহং-এর উপস্থযাপনযা ককরকেন, তযা 
খ ধুবই সধুন্দর l এই জরখযাপ্েকত্ মযায়যার জকবল ৫টি েরি, জযখযাকন অহংকযাকরর 
১১টি েরি। এর একমযাত্ অথ্ত হ’ল, অহং অথ্তযাৎ অহঙ্যারই আমযাকেরকক 
জকন্দ্র জথকক েকূর পপ্রপ্ধর প্েকক েযাপ্লত করকে। অহঙ্যার মযায়যার জেকয় 
অকনক জবপ্শ শপ্তিশযালী পথভ্রটেকযারী। এটি এক ধরকণর প্বভ্রম।

মহপ্ষ্ত পতঞ্জপ্ল একক বকলকেন ভ্রযাপ্ন্তেশ্তন অথ্তযাৎ ভধুল ধযারণযা। আপ্ম পযাপ্থ্তব 
সম্ে সংগ্রকহর প্বরুকধি নই, প্কন্তু বযাপ্হ্ক সমপৃ্ধি ও সম্েসংগ্রহকক 
আমযাকের অন্তকরর েপ্র্তযার রিপ্তফলন বকলই প্েপ্নিত কপ্র। এইধরকনর 
সম্ে শুধধুমযাত্ ভ্রযাপ্ন্ত অথ্তযাৎ মযায়যা বযা প্নরযাপত্তযাহীনতযা সপৃ্টে ককর। অভ্যাস�প্নত 
মযায়যার উপর ভর ককরই �ীবন বকয় েকল। আমযাকের মকধ্ যযারযা জশ্রঠে 
তযাঁরযাও এই সত্টযা উপলপ্ধি করকত পযাকরন নযা। 

এইসব মযায়যা, অজ্তযার অন্কযার ও অজ্যাকনর অস্পটেতযার মকধ্ �ীবনযযাপন 
করযা নরকবযাকসর মকতযা। অথে স্বছে সরল ও আনন্দময় �ীবনযযাপনই 

স্বগ্তীয় বযা প্েব্ �ীবন। ভপ্তি এবং তযার সকগে যযা প্নকয় আকস এটযা তযারই 
মযাহযামি্। যখন আমরযা এই অন্কযারযাছেন্ন �ীবনযযাপকন বীতশ্রধি হকয় উঠি 
তখন েরম হতযাশযায় আমরযা জঘযাষণযা কপ্র, ‘এখন জথকক এমন একটযা 
�ীবনদশলী গ্রহণ করকবযা যযা আমযাকক অন্তমধু্তখী হকত সযাহযায্ করকব।’

এইসব মযায়যা, অজ্তযার অন্কযার ও 
অজ্যাকনর অস্পটেতযার মকধ্ �ীবনযযাপন 

করযা নরকবযাকসর মকতযা। অথে স্বছে সরল 
ও আনন্দময় �ীবনযযাপনই স্বগ্তীয় বযা প্েব্ 
�ীবন। ভপ্তি এবং তযার সকগে যযা প্নকয় 

আকস এটযা তযারই মযাহযামি্।
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এটযাই সমধুক্র উপপ্রভযাকগর তরগেভকগের শযান্ত হওয়যা শুরু। আমযাকের 
সবরকম েযাপ্হেযা পরূকণর �ন্ তেনপ্ন্দন কযায্তকলযাপ জথকক উদূ্ত দ্বন্দ্ব 
একধরকণর তপস্যা বযা সযাধনযা হকয় উঠকত পযাকর। এটযা যপ্ে তপস্যায় 
পপ্রনত হয়, তকব প্নপ্চিতভযাকব আমযাকের কত্তব্ পযালন আমযাকের প্রিয় 
রিভধুর �ন্ ভযাকলযাবযাসযার সকগে কত্তব্ সম্যােন হকয় ওকঠ। এই কক্পকথর 
পপ্রসমযাপ্তি হয় প্বশুধি ভপ্তিকত। 

ভপ্তির অথ্ত এটযাও হয় জয জ্যাকনর আকলযাকক 
�ীবকনর সবধরকণর প্বরুধিতযা সম্বকন্ সম্ণূ্ত 
অবপ্হত হকয় তযাকক জমকন প্নকয় �ীবনযযাপন 
করযাও। ধ্যান মযাকন জকবলমযাত্ একটযা মযানপ্সক 
প্রিয়যাই নয় বরং জেহ মকনর অতীত 
প্কেধু।অকনককই অপ্ভকযযাগ ককরন জয প্বপ্ভন্ন 
প্বপ্ক্তিতযায় ধ্যান লক্্েধু ্ত হকয় পকে। প্কন্তু 
ভপ্তির সকগে ধ্যান করকল আরও প্নখ ধুতঁভযাকব 
জসই অেশৃ্কক গ্রহণ করকত সক্ম হয়; কযারণ 
তযাকের মন সবরকম জ্যানসঞ্জযাত বযা আকবগতযাপ্েত 
আসপ্তি জথকক মধুতি থযাকক।

ভপ্তির অথ্ত এটযাও হয় জয জ্যাকনর আকলযাকক �ীবকনর সবধরকণর প্বরুধিতযা 
সম্বকন্ সম্ণূ্ত অবপ্হত হকয় তযাকক জমকন প্নকয় �ীবনযযাপন করযা। ধ্যান 
মযাকন জকবলমযাত্ একটযা মযানপ্সক প্রিয়যাই নয় বরং জেহ মকনর অতীত 
প্কেধু।অকনককই অপ্ভকযযাগ ককরন জয প্বপ্ভন্ন প্বপ্ক্তিতযায় ধ্যান লক্্েধু ্ত 
হকয় পকে। প্কন্তু ভপ্তির সকগে ধ্যান করকল আরও প্নখ ধুতঁভযাকব জসই 
অেশৃ্কক গ্রহণ করকত সক্ম হয়; কযারণ তযাকের মন সবরকম জ্যানসঞ্জযাত 
বযা আকবগতযাপ্েত আসপ্তি জথকক মধুতি থযাকক। প্বপ্ভন্নধরকণর মযানপ্সক 
প্বেধু ্প্তর ফল হকলযা প্েত্তপ্বকক্প। এই মযানপ্সক প্বেধু ্প্তর �ন্ েযায়ী 
আমযাকের মকনর গঠন যযাকক আমরযা বপ্ল সংস্যার।

আমযাকের সংস্যারগুপ্ল ধীকর ধীকর েরূ ককর মনকক বকশ আনযা অপ্ধকযাংশ 
জক্কত্ই সময়সযাকপক্ হকয় থযাকক। অন্তকরর অবস্থযার সকগে মযাপ্নকয় প্নকত 
আমযাকের েীঘ্ত সময় লযাকগ।কযারণ সংস্যারগুপ্ল প্ভতকরর �যায়গযা সহক� 
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েযােকত েযায় নযা। তখনই আমরযা উপলপ্ধি কপ্র জয শুধধু যন্ত্রনযা নয় আনন্দ 
সহ্ করযার জক্কত্ও আমযাকের সীমযাবধিতযা রকয়কে। 

এক�ন অভ্যাসীর জক্কত্ এবং রিপ্শক্ককর জক্কত্ও আনন্দপণূ্ত বযা প্বষন্ন 
অবস্থযায় উপনীত হওয়যা সহ�যাতভযাকবই এইসব �টিলতযাকক প্েন্ন ককরই 
হয়। যতক্ন আমযাকের ইছেযাপরূণ হয় আমযাকের গভীর প্বশ্বযাস �ন্যাকত 
থযাকক। জয মধুহূকত্ত আমযাকের জকযান ইছেযা েীঘ্ত সময় প্বলপ্ম্বত হয়, আমযাকের 
হয় সংস্থযার উপর নয় অভ্যাকসর উপর নযাহকল গুরুর উপর অপ্বশ্বযাস 
�ন্যাকত থযাকক। জযমন এক�ন অভ্যাসী প্লকখকেন, ‘েযা�ী , আমযার অবস্থযা 
এখন খ ধুব ভযাকলযা। আপনযার আশীব্তযাকে আমযার জমকয়র প্বকয় হকয় জগকে। 
আপ্ম এখন সম্ণূ্ত ম ধুতি। আমযার এখন আর জকযাকনযা ে ধুঃখ জনই, আপ্ম 
ঠিক ককরপ্ে সযারযা�ীবন আপনযার জসবযা ককর যযাব।’ ককয়ক সতিযাহ পকর 
জসই একই জলযাক অপ্ভকযযাগ করকলন, এমনপ্ক আমযায় পক্পযাতে ধুটে বলকলন। 
আপ্ম যখন তযার এরকম বপ্হঃরিকযাকশর কযারণ �যানকত েযাইলযাম উপ্ন স্পটে 
বকল প্েকলন, ‘আপপ্ন আমযার স্তীকক তযার অসধুস্থতযার সময় সযাহযায্ ককরনপ্ন। 
এখন আমযার স্তী মযারযা জগকেন। আপ্ম সমতি হৃেয় প্েকয় আপনযার কযাকে 
রিযাথ্তনযা ককরপ্েলযাম, জেখ ধুন তযার ফল প্ক হকলযা! এখন আমযার প্বশ্বযাস েকল 
জগকে এবং আপ্ম আর ধ্যান করকত পযারপ্ে নযা। আমযার মকন হয় বযাব ধু�ী 
যপ্ে থযাককতন প্তপ্ন অবশ্ই আমযার স্তীকক ভযাকলযা ককর প্েকতন। ‘

জরযা� জরযা� এইরকম অপ্ভজ্তযা লযাভ ককর আমরযা নযারে ভপ্তিসকূত্র ৫৪ 
নযাম্বযার সকূত্র সত্তযা উপলপ্ধি কপ্র।

गुण-िदहतं कामना-िदहतं प्रदतक्षण-वि्धमानं, 
अदवच्छिनं् सूक्मतिं अनुभव-रूपम्।  
(नाििभच्तसूत्ादण ५४) 

যযার হৃেকয় ভপ্তি আকে রিভধুর রিপ্ত পণূ্ত প্বশ্বযাস 
আকে জস রিভধুর রিপ্ত আস্থযা স্থযাপন ককর। 
এইধরকণর স্থযানযান্তরকরণ তযাকক মহযান ককর 
জতযাকল, উচ্চতিকর তধুকল ধকর। ভকতির আস্থযা 

কখনও ককম নযা, এটযা প্েরবধ্তমযান।
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গুণ রপ্হতং কযামনযা রপ্হতং রিপ্তক্নং বধ্তমযানং ,
অপ্বপ্ছেন্নম সূক্ষ্মতরং অনধুভবরূপম।(নযারেভপ্তিসূত্যাপ্ণ ৫৪)
ভপ্তি জকযান তবষপ্য়ক গুণ বযা ইপ্ন্দ্রয় পপ্রতৃপ্তির প্বষয় নয়। এটযা 
সেযাবধ্তমযান, অত্ন্ত সূক্ষ্ম অপ্ভজ্তযার প্বষয়। 

সপ্ত্কযাকরর ভপ্তি জকযান প ধুরস্যার বযা অপ্তপ্রতি প ধুরস্যাকরর অভযাকব প্বেপ্লত 
হয় নযা। সকল পপ্রপ্স্থপ্তকতই এটযা বপৃ্ধি পযায়। আপনযার স্বযামী বযা স্তী বযা 
সন্তযানকের সকগে আনন্দ করযার জক্কত্ এটযা জকযান বযাধযা সপৃ্টে ককর নযা। 
এইরকম ভতি যখন রিপ্তকূল অবস্থযায় পকে জসটযাককও আনন্দ ও কৃতজ্তযার 
সকগে গ্রহণ ককর। ভপ্তি কখকনযা শত্তযাধীন হকত পযাকর নযা। এটযা হৃেয়-মন 
এবং যধুপ্তি-অন ধুভব এ ে ধুইকয়র অতীত। উচ্চতিকরর �ীবকন শুধি জেতনযা লযাভ 
করযার জক্কত্ ভপ্তি একমযাত্ উপযােযান যযা সব্তযাকপক্যা গুরুত্বপণূ্ত। 

ভযাকলযাবযাসযা হকলযা ভকতির প্বকশষ অপ্ধকযার। ভযাকলযাবযাসযার মযাকনই হকলযা 
জেওয়যা, েযান। েয়যা ও প্কেধু জেবযার ইছেযা। অপরপকক্ আসপ্তি হকলযা জকযান 

প্কেধু েখল করযা বযা অকন্র কযাে জথকক জকযান সধুপ্বধযা আেযায় করযার ইছেযা। 
একটযা সেয়, সহযান ধুভূপ্তশীল হৃেয় অকপক্যা করকত �যাকন; প্কন্তু এক�ন 
আসতি ব্প্তি অকপক্যা করকত পযাকর নযা। সধুতরযাং আমরযা এই প্সধিযাকন্ত 
আসকত পযাপ্র জয এটযা একটযা শযাশ্বত ঘটনযা - কপ্লযধুগই জহযাক বযা সত্য ধুগ 
- এক�ন আসপ্তিকত মগ্ন ব্প্তি কখকনযাই তযাকের প্বশ্বযাস করকত পযাকর নযা। 
এক�ন ব্প্তি যযার হৃেকয় ভযাকলযাবযাসযা রিমবধ্তমযান জসও কখকনযা প্নক�র 
উপর, কখকনযা অকন্র উপর প্বশ্বযাকসর ব্যাপযাকর অপ্নপ্চিত থযাকক - অথ্তযাৎ 
জস কখকনযা প্নক�কক প্বশ্বযাস ককর নযা, কখকনযা অন্কক প্বশ্বযাস ককর নযা। 
যযার হৃেকয় ভপ্তি আকে রিভধুর রিপ্ত পণূ্ত প্বশ্বযাস আকে জস রিভধুর রিপ্ত 
আস্থযা স্থযাপন ককর। এইধরকণর স্থযানযান্তরকরণ তযাকক মহযান ককর জতযাকল, 
উচ্চতিকর তধুকল ধকর। ভকতির আস্থযা কখনও ককম নযা, এটযা প্েরবধ্তমযান।

আমযাকের হৃেয়কক ভপ্তিপণূ্ত, উৎসগ্তীকৃত ও 
আমিসমপ্প্তত ককর ততরী করযার �ন্ই 
আমরযা অভ্যাস কপ্র। হৃেয়কক শনূ্ করযার 
এই রিস্তুপ্তই জসই পরমকক আকষ্তণ ককর।
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একবযার ১৯৮১ সযাকল আকমেযাবযাকে থযাককত বযাব ধু�ী একটযা সহ� বযাত্তযা 
প্েকয়প্েকলন। প্তপ্ন কুসলভযাই প্যাকটকলর সকগে আপ্রিকযা যযাপ্ছেকলন এবং 
মযাত্ ে ধু’রযাত এখযাকন প্েকলন। জসই সহ� বযাত্তযাটযা এখনও আমযার কযাকন 
বযা�কে -

िाहें तलब में ऐसे बेख़बि हो गए,  
मंदिल पे आके मंदिल को ढूंढते हैं। 

পকথর সন্যাকন এমনই বধুপ্ধিভ্রটে হকয়কে
জয গন্তকব্ একসও গন্তব্ খ ধুকঁ� জবেযাকছে

তযারযা পকথর সন্যাকন এমনই বধুপ্ধিভ্রটে হকয় জগকে জয গন্তকব্ একসও 
গন্তব্ খ ধুকঁ� জবেযাকছে।

কথযাগুকলযা শুকন আপ্ম আনকন্দর উচ্ছযাকস জভকস প্গকয়প্েলযাম। এটযা আমযাকের 
গন্তকব্ জপরৌেঁযাকনযাটযা প্নপ্চিত ককরপ্েকলযা। এক�ন ভকতির কযাকে এই 
যযাত্যাপথটযাই বস্তুতঃ গন্তব্ হকয় উঠকত পযাকর। এটযা প্নপ্চিতভযাকবই তযাঁরই 
অনধুগ্রহ ও করুণযা ফলশ্রুপ্ত। অন্থযায় আমযাকের পক্ জথকক আমরযা প্কেধুই 
কপ্রপ্ন। 

গুরু বযা ঈশ্বর সম্বকন্ প্ক বলকবযা। ঈশ্বর যপ্ে প্কেধু েযাবী ককরন তযাহকল 
জতযা প্তপ্নও এক�ন প্ভক্ধুক হকয় জগকলন। আমরযা তযাঁকক আমযাকের পয্তযাকয় 
নযাপ্মকয় আনকত পযাপ্র নযা। এক�ন গুরু প্যপ্ন সমতি প্বরুধিতযাকক, �ীবনৃ্ত 
অবস্থযাকক অপ্তরিম ককর পরকমর সকগে প্মপ্লত হকয়কেন প্তপ্ন প্ক কখকনযা 
তযাঁর প্শষ্কের তযাঁকক প�ূযা করযার অনধুমপ্ত জেকবন? প্তপ্ন প্নক�র গুরুত্বও 
েযান নযা, যশ বযা রিেযারও েযান নযা। এক�ন সেগুরুর এই লক্ণগুপ্ল মকন 
রযাখকলই আমরযা জবযাধহয় ফযাঁকে পেযার হযাত জথকক রক্যা পযাকবযা। ভতি 
প্হসযাকব আমরযা অবশ্ই তযাঁর সকগেই একসধুকর বযাঁধকবযা যযাঁকক আমরযা 
মকনযাকযযাগ, উপযাসনযা ও ভযাকলযাবযাসযার জযযাগ্ বকল মকন করকবযা।

আমরযা প্নক�র জেটেযায় যযাই অ�্তন কপ্রনযা জকন ঈশ্বকরর কযাে জথকক পযাওয়যা 
উপহযাকরর তধুলনযায় জসসবই ম্যান। আমযাকের সযাধনযা ও বেকরর পর বের 
ধকর একপ্নঠে অভ্যাকসর জ�যাকর আমরযা েযাপ্ব করকত পযাপ্র নযা জয ঈশ্বর 
আমযাকের হৃেকয় সম্ণূ্তভযাকব ধরযা জেকবন। আমযাকের হৃেয়কক ভপ্তিপণূ্ত, 
উৎসগ্তীকৃত ও আমিসমপ্প্তত ককর ততরী করযার �ন্ই আমরযা অভ্যাস 
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২৪ � ধুলযাই ২০২১-এ

প�ূ্ শ্রী েযারী�ী মহযারযাক�র
৯৪তম �ন্বযাপ্ষ্তকী উপলকক্্ রিকযাপ্শত

advancing in love

কপ্র।হৃেয়কক শনূ্ করযার এই রিস্তুপ্তই জসই পরমকক আকষ্তণ ককর। 
ভগবদ্ীতযার প্দ্বতীয় অধ্যাকয়র ৪৭ নম্বর জ্যাকক আমরযা এই জ্যান লযাভ 
কপ্র :

कम्धणयेवादिकािसते मा फलेषु किाचन।  
मा कम्धफलहेतुभु्धमा्ध ते संगोऽस्तवकम्धदण ॥
কম্তকণ্ব্যাপ্ধকযারকতি মযা ফকলষধু কেযােন। 
মযা কম্তফলকহতধুভূ্ত মযা জত সকগেযাস্তু অকম্তপ্ণ। 

জতযামযার প্নপ্ে্তটে কম্ত করযাকতই জতযামযার অপ্ধকযার। কম্তফকল জতযামযার 
জকযান অপ্ধকযার জনই। জতযামযার কযাক�র ফকলর জহতধু প্হকসকব কখনও 
প্নক�কক মকন করকব নযা। জতযামযার কত্তব্ কম্ত নযা করযার রিপ্ত জযন 
জতযামযার আসপ্তি নযা �ন্যায়। 

আন্তপ্রক রিযাথ্তনযাসহ,

কমকলশ

৪ � ধুলযাই ২০২১
কযানহযা শযাপ্ন্ত বনম 


