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প্রিয় বন্ধুগণ,

 গত শতাব্দীর চপ্লিশশর দশশে বাব ধুজদী মহারাজ ববশ প্েছধু বই 
প্িশেপ্ছশিন যার মশ্যে প্তপ্ন মান ধুশের অন্তশদদেশশ বেন্দাপ্িম ধুেদী যাত্ার 
েথা বণদেনা েশরন- বেই পরম অবস্া যা এই মহাপ্বশবের েপৃ্টির পশূবদে 
প্ছি এবং েমস্ত প্েছধু েপৃ্টির উৎে। এই পশথ প্ে প্ে বা্ার েম্ধুেদীন 
হশত হয় এবং প্েিাশব বেই েব বা্া অপ্তক্রম েরশত হয় তাও 
প্তপ্ন বশিশছন। আশরা আশ্চশযদের প্বেয় হশিা বয প্তপ্ন বশিশছন এটি 
অতযেন্ত েহজ। প্তপ্ন পথরিদশদেশের িূপ্মো পািন েশরশছন, েহজ 
প্চশত্র োহাশযযে আমাশদর বধুপ্িশয়শছন বেই যাত্ার েথা- ম ধুক্তমশন বা্া 
ও েমেযোর েমা্ান প্েিাশব হশব তাও বশিশছন। েমগ্র জগশতর 
োশছ অেস্াৎ েবশচশয় গঢূ ও গিদীর রিজ্া রিোপ্শত হি। যারা 
তাঁর শরণাপন্ন হশয়শছ, বয়ে-প্ববোে-মতাদশদে প্নপ্বদেশশশে বাব ধুজদী তাশদর 
স্াগত জাপ্নশয়শছন। প্তপ্ন স্প্ন বদেশতন বয আমরা েেশি 
িাশিাশবশে বেন্দাপ্িম ধুশে অগ্রের হব এবং মান ধুে প্হোশব আমাশদর 
েশবদোচ্চ শপ্ক্ত আপ্বষ্ার েরব। প্তপ্ন তাঁর বযেপ্ক্তগত অপ্িজ্তা বথশে 

বরিশমর রপ্মিশত বরিপ্রত
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প্শক্া প্দশয়শছন, বেই যাত্াপথ প্বজ্ানেম্তিাশব বণদেনা েশরশছন এবং 
এই প্বেশয় তাঁর বযেবহৃত প্চত্েমহূ প্ছি েঠিে, পপ্রষ্ার এবং 
েহজশবা্যে।

এই প্চত্গুপ্ির মশ্যে এেটিশত আশছ ২৩ টি চক্র যার মা্যেশম 
আমাশদর বেন্দাপ্িম ধুেদী যাত্ার প্বপ্িন্ন স্তর বা পযদোয় রিদপ্শদেত হশয়শছ। 
আমরা পপ্রপ্্ বথশে শুরু েশর চক্রগুপ্ি অপ্তক্রম েরশত থাপ্ে যা 
আমাশদর বদশহর গঠনতন্ত্রশে উপস্াপ্পত েশর। বাব ধুজদী প্তনটি অঞ্চশির 
বণদেনা েশরশছন যাশদর মশ্যে এই চক্রগুপ্ি পাওয়া যায় - হৃদয় 

হারদেফধুিশনে বযাশগর ২৩টি বিয়

হৃদয় অঞ্চি
(পাঁচটি বতৃ্ত)
জাগপ্তে েত্তা মন অঞ্চি

(এগাশরাটি বতৃ্ত)
েকূ্ষ্ম েত্তা

বেন্দদীয় অঞ্চি
(োতটি দ ধুযেপ্তময় বিয়)
োযদেোরণেম্বন্দীয় েত্তা

বেন্দ
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আমরা এই অন্তযদোত্ায় অগ্রের হই প্েিাশব? আমরা বরিশমর রপ্মির 
মা্যেশম বরিপ্রত হই। প্েন্তু এই পশথ বা্া-প্বপপ্ত্তও আশছ। প্ে বেই 
বা্া-প্বপপ্ত্ত ? আমরা বেগুপ্ি প্েিাশব অপ্তক্রম েরশবা? 

ঠিে বযমনিাশব আশিােরপ্মি েবশচশয় স্চ্ছ োঁশচর মশ্যে প্দশয় 
বগশিও রিপ্তেতৃ হয় বরিশমর রপ্মিও বেরেম েশবদোত্তম ছাঁেপ্ন দ্ারা 
রিপ্তেতৃ হয়। যপ্দ এরেম বোন ছাঁেপ্ন না থােশতা, আমরা 
রিশতযেশেই বেন্দ বথশে আগত রিকৃত বরিম অনধুিব েরশত েমথদে 
হতাম এবং আমাশদর এই অন্তযদোত্ার রিশয়াজন হশতা না। প্েন্তু 
আমাশদর মানব অপ্স্তশবের রিকৃপ্ত এমনই বয আমাশদর মশ্যে এই 
ছাঁেপ্নগুপ্ি আশছ, যার ফশি আমাশদর ্াশপ ্াশপ প্নশজশদর ্ারণ 
ক্মতা এবং শপ্ক্ত বৃপ্ধি েশর বেশন্দর অপ্িমধুশে যাত্া েরশত হয় 
এবং এই  ২৩ টি চক্র অপ্তক্রম েরশত হয়। 

ঠিে বযমনিাশব আশিােরপ্মি েবশচশয় স্চ্ছ 
োঁশচর মশ্যে প্দশয় বগশিও রিপ্তেতৃ হয় 

বরিশমর রপ্মিও বেরেম েশবদোত্তম ছাঁেপ্ন দ্ারা 
রিপ্তেতৃ হয় । যপ্দ এরেম বোন ছাঁেপ্ন না 

থােশতা, আমরা রিশতযেশেই বেন্দ বথশে 
আগত রিকৃত বরিম অনধুিব েরশত েমথদে 

হতাম। 

অঞ্চি, মন অঞ্চি এবং বেন্দদীয় অঞ্চি। এগুপ্ি বেন্দাপ্িম ধুশে যাত্ার 
পশথ নানা পযদোয়। যপ্দ আপপ্ন বাব ধুজদীর বণদেনার েশগে পপ্রপ্চত না 
থাশেন, তাহশি এই প্বেশয়  বাব ধুজদীর বিো এই বইগুপ্ি পড়শত পাশরন 
-  রিতধুযেশে েতযে (Reality at Dawn), অনশন্তর অপ্িমধুশে (Efficacy 
of Rajyoga), অনন্তর আপ্্মধুশে  (Towards Infinity)। আরও 
উত্তম হয় যপ্দ আপপ্ন এই যাত্ার অপ্িজ্তা প্নশজ প্নশত পাশরন। 
অবশযেই এই  23টি চক্র বাস্তশব বনই, ঠিে বযমন মানপ্চশত্র 
অক্শরো ও দ্াপ্িমাশরোর বাস্তব অপ্স্তবে বনই। এগুশিা আেশি 
প্নশদদেশপ্বন্ ধু।
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পপ্রপ্্ এবং বেশন্দর মশ্যে অশনে ছাঁেপ্ন আশছ। পপ্রপ্্শত আমাশদর 
বরিম বপ্হম ধুদেেদী হয়, যা আমাশদর োমনা-বােনার হ্াে-বৃপ্ধির চাপ্হদা 
পরূণ েশর। উদাহরণস্রূপ, এেটি প্শশুর িাশিাবাোর রান তার 
প্পতামাতা এবং বেিনার রিপ্ত, তরুণ-তরুণদীর রান বরামাপ্টিেতা এবং 
বন্ধুশবের রিপ্ত, আবার রিাপ্তবয়স্কশে রাশন তার পাপ্রবাপ্রে জদীবন, 
বপশা, বেিা্ ধুিা, হপ্ব, েম্পপ্ত্ত এবং প্িপ্জরাি গযোশজর।

েেশনা আবার বিাি,  ঈেদো, রিপ্তশযাপ্গতা ও দ ধুঃে এগুশিাশে 
ছাপ্ড়শয় যায়। িাশিাবাো তেন অপ্্োরশবা্-েবদেস্ এবং আত্মশেপ্ন্দে 
হশয় যায়। যেন এরেম িশর, আমাশদর বরিম ফাঁশদ পশড় যায়, 
বযিাশব আশিােরপ্মি মহাোশশ কৃষ্ণগহ্বশরর ফাঁশদ বপ্ন্ হয় এবং 
পািাশনার পথ পায় না। 

আমাশদর যাত্া শুরু হয় হৃদশয়, হৃদয় অঞ্চশির পাঁচটি 
চক্র বথশে। রিপ্তটি েপ্ন্স্শির েশগে েংপ্লিটি থাশে 
এেটি আশবশগর ছাঁেপ্ন, যার শুরু আমাশদর োমনা-
বােনা প্দশয়। এই  ছাঁেপ্নগুপ্ি তযোগ েরারাই 
আমাশদর ক্রমাগত রূপান্তশরর মা্যেশম অগ্রের হওয়ার 
যাত্া।

্ারাবাপ্হেিাশব অনধুশদীিশনর মা্যেশম,  েঠিে প্চন্তা ও উপিপ্ধির দ্ারা 
আমরা এই েব আশবশগর উপর রিিধুবে অজদেন েরশত পাপ্র এবং 
উচ্চতর পপ্রশরিপ্ক্শত আমাশদর িক্যে প্স্র েপ্র। আমরা আমাশদর 
পপ্রবার ও বপশাশে বযমন িািবােশত থাপ্ে, আমাশদর মশ্যে উচ্চতর 
েশচতনতাও  ততপ্র হয়। আশবশগর উপর রিিধুবে আমাশদর রিথম 
্াশপ প্নশয় আশে। এইিাশব এই পশথ প্বপ্িন্ন েপ্ন্স্শি আমাশদর 
প্নশজশদর মধুশোম ধুপ্ে হশত হয়। 

আমাশদর যাত্া শুরু হয় হৃদশয়-- হৃদয় অঞ্চশির পাঁচটি চক্র বথশে। 
রিপ্তটি েপ্ন্স্শির েশগে েংপ্লিটি থাশে এেটি আশবশগর ছাঁেপ্ন, যার 
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শুরু হয় আমাশদর োমনা-বােনা প্দশয়। এই  ছাঁেপ্নগুপ্ি তযোগ 
েরারাই আমাশদর ক্রমাগত রূপান্তশরর মা্যেশম অগ্রের হওয়ার যাত্া।

এই ছাঁেপ্নগুপ্ির অপ্স্তশবের অপ্িজ্তা আেশি আমাশদর িাশিাই 
আশছ। উদাহরণস্রূপ, দাম্পতযে বা বরিশমর েম্পশেদে অপ্্োংশ েময় 
আমরা এশে অপরশে বপ্ন্ েশর বফপ্ি। এেশশাটির মশ্যে বড়শজার 
েশয়েটি েম্পেদে োশিিশদ্ বদো যায় যাশদর মশ্যে রিকৃত বরিম 
বতদেমান।  অপ্্োংশই অপ্্োরশবা্-েবদেস্। অনযে ছাঁেপ্নগুপ্ির মশ্যে 
আশছ আমাশদর প্ববোেতন্ত্র। বযমন, আমাশদর ্মদেদীয় প্ববোে। এর 
বথশে প্িন্ন প্ববোে বা মতাবিম্বদীশদর  প্বরুশধি প্বশদ্ে ততপ্র হয়,  তা 
বে আঞ্চপ্িে, রাজননপ্তে বা আদশদেগত প্বেয় যাই বহাে না বেন। 
এরপশরও আশছ আমাশদর নদীপ্তেমহূ, যা আমাশদর োশছ ে ধুবই 
মিূযেবান। বযমন, েততা ও নযোশয়র রিশয়াজনদীয়তা। যপ্দও এই েমস্ত 
নদীপ্তর অশনেগুপ্ি অতযেন্ত মহান,  প্েন্তু প্নশজশদর মশত অনমনদীয় 
থােশি আমরা ক্মা েরশত এবং তযোগ েশর অগ্রের হশত পারব 
না, তার বদশি প্নশজশদর অরি প্ববোে প্নশয় িড়শত থােব। এোশনই 
প্বচধু যেপ্ত িশর যায় - এমনপ্ে আমাশদর মান ধুশের রিপ্ত িণৃাও ততপ্র 
হশত পাশর - এবং িাশিাবাোর রপ্মির গপ্তপথ বেশন্দর অপ্িমধুে 
বথশে প্বচধু যেত হশয় যায়।

জনপ্রিয় কৃপ্টির মশ্যে স্ার ওয়ােদে এর অযোনাপ্েন স্কাইওয়াোশরর 
উদাহরণটি রিােপ্গেে। অযোনাপ্েশনর মশ্যে প্নবদোপ্চত বজপ্িশদর মশ্যে 
এেজন হওয়ার বযাগযেতা প্ছি, বয ক্মতার িারোমযে প্ফপ্রশয় আনশত 
পারশব। বে প্ছি  যত্নশদীি ও েহান ধুিূপ্তেম্পন্ন এে   যধুবে। প্েন্তু 
পরবতদেদীোশি তার মা এবং বরিপ্মো পযোিশমর মতৃধু যের বশাশে বে 
মধুহযেমান হশয় পশড় এবং এর ফশি বে পপ্রবপ্তদেত হশয় িাথদে 
বিিার-এ পপ্রণত হয়।

অপ্স্তশবের অন্োর প্দশে থাশে অহং। আমরা আমাশদর অপ্স্তশবের 
বেন্দপ্স্ত আশিার উৎে বথশে যত দশূর থােশবা, ততই এই 
অন্োশরর ছায়া দদীিদেতর অনধুিব েরশবা। অহংশবা্ বোন প্জপ্নেশে 
বা োশে েন্তুটি েশর? অনযেশদর রিবি প্বশরাপ্্তার মধুশে পড়শি বেউ 
যপ্দ তেন আমার েশগে এেমত হয়, বেই হশয় যায় আমার েবশচশয় 
প্রিয় বন্ধু ! বেন? আবার অপর প্দশে আমাশদর ে ধুব োশছর বেউ 
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যপ্দ আমাশদর মশতর তদীব্র প্বশরাপ্্তা েশর, তাহশি আমরা বমজাজ 
ঠিে রােশত পাপ্রনা।

অহংশবাশ্র বচশয় োমনা-বােনা জয় েরা অশনে েহজ। োরণ 
বােনা পরূণ হশি আর জাশগ না। এশদর প ধুনরাবৃপ্ত্ত িরশত পাশর 
তশব িক্ণদীয়িাশব  েমশয়র বযেব্ানটি েম্ভ্রম-উশদ্েোরদী। তাছাড়া 
োশদযের জনযে ও অনযোনযে ইপ্ন্দয়জ চাপ্হদা রি্ানত রিাকৃপ্তে। প্েন্তু 
অহংশবা্ প্নরবপ্চ্ছন্ন এবং এর বথশে ছাড়া পাওয়ার উপায় বনই। 
ক্মতা এবং পদ অহংশবা্শে বপ্্দেত েশর, বরং বিা যায় যা প্েছধু 
অপ্স্তশবের িড়াইশয় টঁিশে থােশত োহাযযে েশর তাই অহংোরশে 
পপ্রপ ধুটি েশর। এই তবপ্শটিযেটি পশুশদর রাশজযে বাপ্েশদর বথশে 
আমাশদর আিাদা েশরশছ। যা আমাশদর উন্নপ্তর জনযে রিশয়াজন, 
তাই আবার বচতনার প্বসৃ্তপ্তর পশথ রিপ্তবন্ে। এই পতশনর িয় 
পশুপাপ্ে বা গাশছশদর বনই,  প্েন্তু বচতনার এই প্ববতদেশনর েধুশযাগও 
তাশদর বনই।  গাছ বা পশুপাপ্েশদর মশতা আচরণ েরশি আমাশদর 
বচতনায় প্ববতদেন হশব না, োরণ তাশদর অহংশবাশ্র অপ্স্তবে বনই। 
আমরা বেবি প্নশজশদর অেদীম চাপ্হদা বথশে এবং অহংশবাশ্র িার 
বথশে মধুক্ত হশয় হািো হশত পাপ্র, অেদীম েমধুশদ্ প্মশশ প্গশয় অদশৃযে 
বেই তদবশবের েশগে প্নশজশে এে েরশত পাপ্র। যেন বপ্হজদেগশতর 
মশ্যে প্নশজশে প্চপ্ন, আমরা তার েশগেই বযেস্ত থাপ্ে এবং এর বোশনা 
বশে বনই। এ বযন প্নশজ জাি বধুশন বেই জাশি প্নশজই জপ্ড়শয় 
যাওয়া। 

বপ্হজদেগৎ আমাশদর রিাকৃপ্তে বা ইপ্ন্দয়জ বােনা পরূশণর জনযে 
রিশয়াজনদীয়; প্নিদেরতা বপ্হম ধুদেেদী। এই প্নিদেরতা আমাশদর োমনার দাে 
েশর বতাশি। বাি বমাে ও হপ্রণশে হতযো েশর ববশঁচ থাোর রিবৃপ্ত্ত 
দ্ারা চাপ্িত হশয়।  প্েংহ তার দশি ছয়টি প্েংহদী রাশে রিজনশনর 
রিশয়াজশন। এরাই রিকৃপ্ত। আরও ঠিেঠাে বিশত বগশি, বাইশরর 
রিকৃপ্ত। আমরা রেশগালিা, প্বপ্রয়ানদী বথশে দশূর থােশত পাপ্র, প্েন্তু 
োবার বথশে দশূর থােশত পাপ্র না। মান ধুশের অহংশবা্ প্েিাশব 
পপ্রপ ধুটি হয় ? অহংশবা্ প্ে ঈবেশরর দান? এটি আমাশদর েটৃি।  
এটি প্িতশরর অদশৃযে জগত বথশে আশে।

আমরা ক্ধু্া ও প্পপাো প্নবৃপ্ত্তর রিশয়াজনদীয়তা েহশজই বধুিশত পাপ্র। 
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বধুপ্ি বযৌনরিবৃপ্ত্ত চপ্রতাথদে েরার রিশয়াজনদীয়তা। এগুপ্ি অপ্ত আবশযেে 
এবং রিকৃপ্তর পপ্রেল্পনার অংশ। অহংশবা্ও প্ে রিকৃপ্তর উপহার? 
যেন বপশর িারশবা্ হয় এবং েটি হয়, তেন আেশি প্িতর বথশে 
েংশেত আশে বয এর বচশয় ববপ্শ োবার বেশি আমাশদর েমেযো 
হশত পাশর। যা রিশয়াজনদীয় নয়, ো্ারণত তা গ্রহশণ বা্া বদওয়ার 
জনযে েংশেত আশে। অহংশবা্ অনাবশযেে, আর অনাবশযেশের 
পপ্রপ ধুপ্টি বযেপ্ক্তর স্াশস্যের পশক্ ক্প্তোরে, তা বে শারদীপ্রে, 
মানপ্েে, আশবগজপ্নত, আ্যোপ্ত্মে, বয স্াস্যেই বহাে না বেন।

আপ্ম যেনই বোনও রিশয়াজনপ্িপ্ত্তে বমইি পাই, হয় আপ্ম উত্তর 
প্দই বা ফাইি েশর রাপ্ে। যেন উত্তর প্দই না, বরিরে বিশেন, “ 
দাজদী, আপপ্ন প্ে আমার উপর ক্ধুধি?” তারা বোনওিাশব আমাশে 

উত্তর প্দশত বা্যে েরশত চায়, যাশত আপ্ম বপ্ি, “না, না,আপ্ম 
বতামার উপর ক্ধুধি  নই।” এই ্রশনর েথাবাতদো অথদেহদীন এবং এশত 
উিয়পশক্রই েমশয়র অপচয় হয়। যারা অহংশবা্শে এিাশব আদর 
ও রিশ্রয় প্দশয় বাপ্ড়শয় বতাশি, তারা েেশনাই অন্তযদোত্ায় গিদীর স্তশর 
বপৌছঁশত পাশরনা। অহংশবা্ েবদেদাই বাইশর বথশে প্চত্তােেদেে রিশ্রয় 
চায়,  রি্ানত তার োশছই চায় যার োশথ তার রিকৃপ্ত বমশি 
অথদোৎ েমমনস্ক মান ধুে, বা এমন বেউ যাশে বে ে ধুবই শ্রধিা েশর।

তারা বেন এেই ্রশণর? িারতদীয় পািদোশমশটি েধুযের ও রাই  পরার 
প্ে দরোর? বে আপনাশে ঈেদো েরশব? স্ামদী প্বশবোনন্ বা 
রামকৃষ্ণ পরমহংশের োমশন হদীরার বনেশিে এবং বোনার ে ধুশতা 
প্দশয় ততপ্র ব্াউজ পশর েদী িাি? তারা প্ে ঈেদোপ্বিত হশবন? বরং 
তাঁশদর রিশংোর অিাব আপনার অহংশবা্শে আহত েরশব। অহং 

বনেহ গিদীর হশয় বরিশম পপ্রণত 
হয়, এবং অবশশশে েমপদেশণর 
অবস্ায় প্বিদীন হয়। তেনই 
বনেহ িপ্ক্তশত পণূদেতা পায়।
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হি এশেবাশর বাইশরর েদীমানা যা আপনাশে আপনার বেন্দ বথশে 
দশূর েপ্রশয় প্নশয় যাশচ্ছ। বেই বাইশরর েদীমানা বথশে, আপনার 
প্নশজর হৃদশয়র েথা বশানা বড় েঠিন হশয় পশড়। এর বচশয়, 
আপপ্ন অনযোনযে বিাে ও তাশদর মতামশতর েশগে অশনে ববপ্শ 

িপ্ক্ত আমাশদর অন্তঃপ্স্ত যাত্ার জদীবনশরো; এটি 
আমাশদরশে িািবাোর রপ্মির োশথ েংযধুক্ত 
রাশে। ঠিেঠাে বিশত বগশি, িপ্ক্তই বরিশমর 
রপ্মিশে বরিরণা বযাগায়।

পপ্রপ্চত। এই ্রশনর রিবণতা এেজন আ্যোপ্ত্মে বযেপ্ক্তর জনযে 
ক্প্তের।

অহংশবা্ রিায়শই েমপ্টি দ্ারা প্চপ্নিত েরা হয়: উদাহরণস্রূপ, 
আপনার বদশ অনযেশদর বচশয় বেরা, এই প্ববোশে আপপ্ন জাতদীয় 
বগৌরব অজদেন েরশত পাশরন। প্বজ্ানদী এবং আ্যোপ্ত্মে বিাশেরাও 
েংেদীণদে মশনর হশত পাশরন, যারা তাশদর মতামতশেই এেমাত্ েঠিে 
বশি প্ববোে েশরন। “আপ্ম জাপ্ন। আপ্মই ঠিে”, েম্ভবত আমরা 
েেশিই পপৃ্থবদীবযোপদী েবশচশয় বড় এই মহামারদীর েম্ধুেদীন। এটি 
এেটি গুরুবেপণূদে ছাঁেপ্ন যা বরিশমর রপ্মিশে প্বচধু যেত েশর।

আমরা আমাশদর প্ববোে, নদীপ্ত ও কুেংস্কাশরর েশগে যত ববপ্শ 
জপ্িশয় থােব, বরিশমর রপ্মিশে রিপ্তহত েরার বা্াগুপ্ি তত বড় 
হশব, েশবদোপপ্র  এটি আমাশদর গন্তশবযে বপৌছঁশত বা্া বদশব। 
আমাশদর েপ্ম্প্িত অহংশবা্ প্বশশে প্বপজ্জনে োরণ এটি েপ্ম্প্িত 
বক্রাশ্র জন্ম বদয়। ্মদেদীয় বগাঁড়াপ্মর বক্শত্ আমরা এরা বদপ্েl  
যেন েমাজগুশিা রাজননপ্তে বমরুেরশণর প্শোর হয় এবং এই 
কুেংস্কারগুপ্ি িণৃা, প্হংো, বা েেশনা েেশনা যধুশধির প্দশেও 
পপ্রচাপ্িত েশর। এই ্রশনর পপ্রশবশশ, আমাশদর আশশপাশশর 
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েপ্তযেোশরর িপ্ক্ত পাওয়ার জনযে 
আমাশদর িাশিাবাোর ক্মতা বািাশত 

হশব, আকুি হশত হশব, ্দীশর ্দীশর বস্তু 
বপপ্রশয় প্বশবের রিপ্ত বযোকুি হশয় উঠশত 
হশব। হৃদশয়র এমনতর শুধি উদারতাই 
আ্যোপ্ত্মে ো্নার এে এবং এেমাত্ 

ফি।

বিােজশনরা রিায়ই আমাশদর অনযোনযেশদর দপৃ্টিশোণ বথশে বদেশত 
োহাযযে েরার পপ্রবশতদে আমাশদর প্নশজশদর প্ববোেশে শপ্ক্তশািদী েশর। 
আমরা আরও েংেদীণদে মশনর হশয় যাই।

তশব বনেহ আমাশদর বন্ধুও হশত পাশর, আমাশদর বাইশর বথশে 
প্বপরদীত প্দশে, অথদোৎ অন্তিধু দেপ্ক্তর প্দশে প্নশয় বযশত পাশর। বনেহ 
রিকৃত অশথদে বরিমময় হশি এটি িশর। ফশি আমাশদর েশচতনতা 
রিোপ্রত হয় এবং এটিই হি আমাশদর আ্যোপ্ত্মে যাত্া। আমরা 
প্েিাশব আেেদেণ েম্পশেদে জানশত পাপ্র? গিদেস্ অবস্া বথশেই আমরা 
মাশয়র েশগে এটি অনধুিব েরশত শুরু েপ্র। আমরা যেন বড়  হই, 
আমরা বযেব মান ধুশের েশগে আত্মদীয়তা অনধুিব েপ্র তাশদর োশথ 
বদো েপ্র। আমরা প্শশুশদর রিপ্ত বনেহশদীি হই এবং েমবয়েদীশদর  
জানাই িািবাো। গুরু অথদোৎ প্যপ্ন আমাশদর পথ বদোন, প্তপ্ন েহ 
বড়শদর রিপ্ত আমরা প্ববোে, িাশিাবাো ও আস্া অনধুিব েপ্র। 
এগুপ্ি েবই অনধুরাশগর েশগেই উদূ্ত হশয়শছ, এবং আমাশদর 
অন্তঃপ্্হত যাত্া অবযোহত রােশি এটি বাশি ও েশম। আমরা এই 
েমস্ত প্জপ্নেগুপ্ি অনধুিব েপ্র ও প্নশজশদর প্জজ্াো েপ্র, “োশে 
িািবােশবা?” “োর োশথ বমিাশমশা েরশবা?” “োশে প্ববোে 
েরশবা?” এইিাশব বনেহ গিদীর হশয় বরিশম পপ্রণত হয়, এবং 
অবশশশে েমপদেশণর অবস্ায় প্বিদীন হয়। তেনই বনেহ িপ্ক্তশত পণূদেতা 
পায়।

বরিশমর রপ্মি আশিার বচশয় দ্রুততর গপ্তশত এপ্গশয় চশি, তাই 
আমরা যপ্দ েমস্ত ছাঁেপ্নগুপ্ি েপ্রশয় বফিশত পাপ্র তশব আমরা 
তৎক্ণাৎ বেশন্দ বপৌছঁাশত পারব। যেন এই ছাঁেপ্নগুপ্ির দ্ারা েটৃি 
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বা্া বেন্দ বথশে বরিশমর রপ্মিশে দশূর েপ্রশয় বদয়, তেন আমরা 
ে ধুবই েটি পাই। প্েছধু ছাঁেপ্ন, বযমন কুেংস্কার, প্হংো, বিাি এবং 
রাগ - এতরাই োযদেেরদী বয তারা এেটি িূগিদেস্ পারমাণপ্বে 
বাঙ্াশরর মশতা োজ েশর - তারা বোন প্েছধুই রিশবশ েরশত বদয় 
না। তারা বরিশমর রপ্মিশে তার  ঐন্দজাপ্িে রিিাব প্বস্তার েরশত 
বা্া বদয়।

োম্প্রপ্তে েমশয়, আপ্ম আরও ববপ্শ েশর েশচতন হশয়প্ছ বয রিাচদীন 
িারতদীয় ঐপ্তহযেগুপ্ি আমাশদর এই প্বেশয় অশনে প্েছধু বশোয়, 
প্বশশে েশর িপ্ক্ত েূত্ েম্পশেদে। আমরা ো্ারণত িপ্ক্তশে “বরিম 
এবং িপ্ক্ত” প্হশেশব অনধুবাদ েপ্র, প্েন্তু এটি তার বচশয় ববপ্শ 
বমৌপ্িে। এটি হৃদশয়র মা্যেশম েমস্ত প্েছধুর েশগে েংযধুপ্ক্তর অনধুিূপ্ত 
- েবদেজনদীন ঐবেপ্রে বচতনার োশথ আমাশদর বযেপ্ক্তগত বচতনার 
েংশযাগ। িপ্ক্ত ছাড়া, আমরা যা প্েছধু মশন েপ্র এবং োজ েপ্র, 
তাশত উৎোহ এবং আনশন্র গুরুবেপণূদে উপাদান অনধুপপ্স্ত, তাই তা 
উশদেশযেপ্বহদীন। িপ্ক্ত আমাশদর অন্তঃপ্স্ত যাত্ার জদীবনশরো; এটি 

আমাশদরশে িািবাোর রপ্মির োশথ েংযধুক্ত রাশে। ঠিেঠাে বিশত 
বগশি, িপ্ক্তই বরিশমর রপ্মিশে বরিরণা বযাগায়।

অহংশবা্ শু্ধুমাত্ আপ্্পতযে প্বস্তার এবং বযেপ্ক্তগত প্বজশয়র িাো 
জাশন, বরিশমর নয়। নম্রতা, নামহদীনতা  এবং বোিা মশনর 
নমনদীয়তার িাো এেজন অহংোরদীর োশছ প্িনশদশদীয়, যা প্তপ্ন 
বধুিশত পাশরন না। িক্যে বা বেন্দ অপ্িমধুশে যাত্া আমাশদরশে 
ক্রমাবিশয় এেটি বৃত্ত বথশে পশররটির প্দশে, এে মাত্া বথশে অনযে 

ো্ারনত, প্চন্তা বথশে বচতনার অগ্রগপ্ত 
বিশত বনেহ বথশে িািবাো এবং বশে 
অবপ্্ শ্রধিা।
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মাত্ায় প্নশয় যায় এবং আমরা যপ্দ েমবিয় না েপ্র তাহশি 
আমাশদর রিপ্তটি নতধুন পপ্রশবশশর োশথ োপ োইশয় প্নশত েটি হয়। 
এজনযে ঋপ্েরা চপ্রত্ পপ্রমাজদেন, ‘আেিাে’-এর েথা বশিন। তাঁরা 
অপ্িজ্তা বথশে জাশনন বয আমাশদর আ্যোপ্ত্মে প্স্প্তর পপ্রবপ্তদেত 
অিযেন্তরদীণ পপ্রশবশশর েশগে আমাশদর আচরশণর োমঞ্জেযে আনশত হশব 
এবং বরিম বেই েমবিয় িরায়। উদাহরণস্রূপ, আমরা যেন হৃদয় 
অঞ্চশির চক্র ২-এ বপৌশঁছাই, বযটি শাপ্ন্ত, প্স্প্ত ও জাগপ্তে দ ধুপ্নয়া 
বথশে মধুপ্ক্তর এে আনন্ময় ঐবেপ্রে স্ান, তেন প্ে প্রিয়জশনর েশগে 
প্চৎোর েরা যধুপ্ক্তযধুক্ত হশব? এই ্রশণর বজারাশিা আচরণ চক্র 
২-এর অিযেন্তরদীণ মাত্ার োশথ বমশি না।

অনশন্তর প্দশের প্বপ্িন্ন চশক্রর উপর েদীিাশব মশনাশযাগ বেন্দদীিূত 
হয় বে েম্পশেদে বাব ধুজদী প্বস্তাপ্রত বযোেযো েশরশছন।  হৃদশয়র রিথম 
চশক্র, ্যোশনর েময় মাস্ার আমাশদর মশনর বিতর বয েতত 
েন্তুপ্টির অবস্া জাপ্গশয় তধুিশছন তার েম্পণূদে বচতনা বপশত বশিন, 
তারপর এটিশে ্ারণ েরশত, এবং এর োশথ এোত্ম হশয় বযশত 
হশব। রিথম চশক্রর এই রিপ্ক্রয়ার মা্যেশম আমরা ্দীশর ্দীশর 
প্নশজশে, প্নশজর আত্মরিিধুবেশে বপপ্রশয় বৃহত্তর বনেশহর পথ ে ধুশঁজ 
পাই। এরপর প্দ্তদীয় চশক্র বাব ধুজদী স্রণ েপ্রশয় প্দশয়শছন িপ্ক্তর 
িাব; যা রিিধু দশদেশণর উপায় হশয় ওশঠ, যাশে পরমিশক্যের 
পথপ্নশদদেপ্শোও বিা বযশত পাশর। এবং এেজন অিযোেদীর প্দ্তদীয় 
চশক্রর রিশবপ্শোরও েমান ধুপাপ্তে এই িপ্ক্তর োশথ; স্ািাপ্বেবিাশবই 
িপ্ক্তর তদীব্রতা যত বািশব ততই বে প্দ্তদীয় চশক্রর োপ্ন্ন্যে িাি 
েরশব। বাব ধুজদীর েথায় এরা অনধুরাশগর এেরা গিদীর স্তর। এরপর 
তৃতদীয় চশক্র এশে আমরা েপ্তযেোশরর বরিশমর আগুন অনধুিব েপ্র, 
যা পরবতদেদীশত ঐবেপ্রে অনধুগ্রহশে আকৃটি েশর, পরমানশন্র প্দশে 
আমাশদর যাত্াও এেপ্দশে দদীিদে অনযেপ্দশে প্দবযোনশন্ িরপ ধুর হশয় 
ওশঠ। অনধুরাশগর এই গিদীর অপ্িজ্তা এত শপ্ক্তশািদী বয এরা 
অন্তস্ঃি বথশে আনন্ উৎোপ্রত েশর এবং চশক্রর রিপ্তরা মাত্া 
তার পবূদেবতদেদীটির ওপর প্নিদের েশর। এইিাশব  বেশন্দর োছ বথশে 
এেটি রিপ্তপ্ক্রয়া প্ফশর প্ফশর আশে আর চশক্রর রিপ্তরা মাত্া 
আমাশদর বরিশমর আশিায় আশটিপশৃঠে জপ্িশয় বাহযে বথশে প্নশয় চশি 
প্বশবেদী মধুপ্ক্তর প্দশে।
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েম্পেদে বথশে আমরা িাশিাবাো প্শপ্ে। ওরা আমাশদর বরিশমর 
রিপ্শক্ণ বেন্দ। শু্ধু েদী পপ্রবাশরর েদেযেশদর বনেহ, িািবাোয় 
আগশি রাোই েম্পেদে? বরং তার বচশয়ও ববপ্শ িাশিাবাো আমাশদর 
েমান েশর বদেশত বশোয়, প্েন্তু বেোশনও বতা আবার অহং এশে 
হাপ্জর। আত্মেমদীক্ণ দরোর; প্নশজশে রিশ্ন েরা দরোর; এরা এমন 
এেরা প্জপ্নে যা ে ধুক্ বধুপ্ধি, োপ্্বিে বধুপ্ধি, স্চ্ছ বধুপ্ধির প্দশে আমাশদর 
অগ্রের েশর এবং বয বোন প্বেশয় প্চন্তার প্বিপ্ক্তশে বরা্ েশর এই 
আত্মেমদীক্ণ। আর এরা এেমাত্ িািবােশিই েম্ভব; বরিমই আমাশদর 
রধুেশরা রধুেশরা রিাণ বথশে প্নশয় চশি এেে পরশমর প্দশে।

এই িাশিাবাো, এই বরিম গশি বতািার জনযে যপ্দও বনেহ এেটি 
রিশয়াজনদীয় পদশক্প, তশব এরা আবার এেরা ফাঁদও হশত পাশর। 
যপ্দ আমরা বোন প্বশশে স্তশর েংযধুক্ত হশয় যাই, আমরা আরশে 
পিব। উদাহরণস্রূপ, যেন আমরা শু্ধুমাত্ পপ্রবাশরর প্দশে 
মশনাপ্নশবশ েপ্র, তেন আমরা আমাশদর িািবাো েম্প্রদাশয়র প্দশে, 
অথবা বৃহত্তর মানবজাপ্তর প্দশে , অথবা েমস্ত েপৃ্টির প্দশে রিোপ্রত 
েরশত পাপ্র না। বরিশমর পথ রিশস্ত না হশি েবাইশে রিাণ প্দশয় 
পপ্রশবপ্টিত েরশত পাপ্রনা আমরা। েপ্তযেোশরর িপ্ক্ত পাওয়ার জনযে 
আমাশদর িাশিাবাোর ক্মতা বািাশত হশব, আকুি হশত হশব, ্দীশর 
্দীশর বস্তু বপপ্রশয় প্বশবের রিপ্ত বযোকুি হশয় উঠশত হশব এবং 
হৃদশয়র এমনতর শুধি উদারতাই আ্যোপ্ত্মে ো্নার এে এবং 
এেমাত্ ফি।

ো্ারনত, প্চন্তা বথশে বচতনার অগ্রগপ্ত বিশত বনেহ বথশে িািবাো 
এবং বশে অবপ্্ শ্রধিা। শ্রধিা হি এেটি উচ্চতর অজদেন বযোশন 
রিকৃত প্ববোে আত্মেমপদেশণ প্বেপ্শত হয়। রিপ্তপ্দশনর প্চন্তা, রিাথদেণার 
মশ্যে প্দশয় আমরা এই েব রিগপ্তশদীি পযদোয় অপ্তক্রম বতা েরপ্ছ, 
প্েন্তু এরপর প্ে হশব ? বোথায় এর বশে? বোথায় থামব আমরা? 
িপ্ক্তর উশদেশযে আেশি েেি বাহযে রিপ্তবন্েতা বপপ্রশয় আমাশদর 
বরিশমর রপ্মিশত জপ্িশয় বনওয়া এবং বশেশমশ পরশমর োশথ প্মপ্শশয় 
বদওয়া। অথদোৎ এেত্দীেরণ; আমাশদর আোঙ্কা, আমাশদর আশবগ 
এবং আমাশদর অহংোশরর জাপ্ি গুশিা পপ্রষ্ার েরশি পথরা মেণৃ 
হশব, বপৌছঁশনারা েহজ হশব; প্েন্তু, আপপ্ন হয়শতা িাবশছন এতক্শণ 
আমরা বেশন্দ বপৌশঁছ বগপ্ছ, তা নয়। আশরা আশছ। এেত্দীেরশণর 
এই অবস্ায় বপৌশঁছ বেবিমাত্ েপ্তযেোশরর রিকৃত যাত্া শুরু হয়! 
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বোজা েথায়, এেবার আপপ্ন আপনার আোঙ্কা বাদ প্দন, বতা 
মধুপ্ক্ত প্নপ্শ্চত; অহং বাদ প্দন, তৎক্ণাৎ এেত্দীেরণ প্নপ্শ্চত। 

এরা হি ম্যে অঞ্চি; মািামাপ্ি এেরা জায়গা, যার মশ্যে োতটি 
বৃত্ত রশয়শছ, যা ‘প্রংে অফ ব্লেন্ার’ নাশম পপ্রপ্চত। এই অঞ্চি হি 
প্চন্তা বথশে বচতনায় ঢধু শে পিার এেরা পপ্রের এবং যত আমরা 
এই অঞ্চশি এশগাশত থাপ্ে তত আমাশদর বচতনা অপ্ত-বচতনায় 
পপ্রনত হশত থাশে। আমাশদর ইশচ্ছ, আশবগ এবং অহংোশরর 
বাইশর এরা এেরা এমন বক্ত্ বযোশন আমরা স্ধুি বথশে েূশক্ষ্মর 
প্দশে, েত্তা বথশে অেত্তার প্দশে, প্চন্তা বথশে তচতশনযের প্দশে এবং 
স্ বথশে স্রূশপর প্দশে অগ্রের হশত থাপ্ে।এই অঞ্চশি, বচতনা তার 
মিূ রূপ ্ারণ েশর। এোশন আপপ্ন আর আপনার েতদো নন, 
রিকৃপ্তর োশথ েংযধুক্ত হশয়  প্নতযেম ধুক্ত, বন্নহদীন এবং স্য়ংপ্ক্রয়। এে 
েথায় এোশন আপপ্ন েহজ। আপনার বোশনা োশজই আর প্নশজশে 
েতদো িাবার অনধুিূপ্ত বনই এবং এই অেতৃদেবেই আপনাশে ক্রমাগত 
প্নশয় চশিশছ বেশন্দর প্দশে।  

পরবতদেদী পযদোশয়, এই স্য়ংপ্ক্রয়তার অনধুিূপ্তরাও অদশৃযে হশয় যায়। েদী 
েশর বধুিশবন? েবশচশয় েহজ উদাহরণ ববা্হয় রিাতযেপ্হে জদীবশন 
প্ফশর যাওয়ার েময় গিদীর ি ধুশমর অবস্ারা এেবার েল্পনা েরা। 
বযোশন অজানা এে অবস্ায় প্ক্রয়াগুপ্ি বোন ছাপ বফশি না। 
বযোশন মশনর বিতর প্চন্তা্ারা বা েশমদের বোন বজারাজ ধুপ্র বনই। 

বনেহ বথশে িপ্ক্ত আর িপ্ক্ত বথশে বরিম- বরিশমর রপ্মিগুশিা আমাশদর 
যেন বেশন্দর আরও োছাোপ্ছ প্নশয় চশিশছ তেন আমরাও আরও 
প্বশুধি আরও অপ্নিদের হশয় উঠপ্ছ। বেশন্দর োছাোপ্ছ এশে েমস্ত 
বাস্তপ্বে আশয়াজন হশয় উঠশছ অথদেহদীন, পথ হশয় ঊশঠশছ 
পপ্রমাপ্জদেত। বদে ধুন েমস্ত েদীমাবধিতা চশি বগশছ, চাপ্রপ্দশে বেমন 
এেরা বা্াবন্হদীন, অথদেহদীন  অথচ োহপ্জে আনন্ময় উপপ্স্প্ত; 
অথচ এরাও বশে নয়। এেনও েধুপ্ত গপ্ত আশছ। 

এরপর আমরা বেশন্দর প্দশে োঁতার োরশত থাপ্ে। বাব ধুজদী বতা বেই 
‘বেশন্দ’র েথাই বারবার বশিশছন যা গপ্তহদীন, যা প্নশজর মশ্যেই 
অেদীম এবং বযোশন েবদেবযোপদী এে প্বশুধি প্বস্য়। শূনযেময় প্নস্পন্ 
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শ্রদী েমশিশ পাশরশির
৬৬তম জন্মবাপ্েদেেদী উপিশক্যে রপ্চত

২৮ বেশটেম্বর ২০২১

advancing in love

প্স্র এেরা না থাোশেই বাব ধুজদী েবদেময় থাো বশিশছন। গপ্তহদীনতার 
মশ্যেই এই বেই েধুপ্ত গপ্ত যা মহাপ্ববেশে ্ারণ েশর রশয়শছ। 

বাব ধুজদী বারবার এই বেশন্দর েথা বশিশছন, বশিশছন বেন্দ বথশে 
প্নগদেত বে আশিাে বিশয়র েথা, আবার বাব ধুজদীই স্য়ং বশিন এই 
“আশিা”বে বণদেনা েরার জনযে েপ্তযেই বোন শব্ বনই। েম্ভবত  
দশৃযে বথশে অদশৃশযের মাশি, অপ্স্প্ত বথশে প্স্প্তর মাশির আশিাই 
বক্ত্টির নাম বদয় “প্রংে অফ ব্লেন্ার”। এেন আপপ্ন প্ে মশন 
েশরন? এেটি এেটি েশর চক্র বপপ্রশয় মাশির বেন্দদীয় অঞ্চশি 
রিশবশশর জনযে বে বাপ্িশয় বদশব হাত? জদীবন বথশে বজযোপ্তমদেশয়র 
প্দশে বে বশি বদশব বেই পথ?  বরিম এবং এেমাত্ বরিম। বরিমই 
হি এেমাত্ উপায় যা আপনাশে পরমেত্তার প্দশে রিোপ্শত েরশত 
পাশর আর এই বরিশমর জনযে রিশয়াজন মাস্াশরর রিপ্ত পণূদে প্নিদেরতা; 
েবদেেমপদেণ।

আন্তপ্রে রিাথদেনােহ, 

েমশিশ
োনহা শাপ্ন্ত বনম




