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জীবন-সমস্যযার মীমযাংসযা

প্রিয় বন্ধু রযা,

যো�যাগের মূল উগদেশ্্য হল পরগমর সগগে প্মলন। আর আমযাগের রিপ্িদ্বপ্্বিিযা হল এই লগষ্্যর সগগে, প্নগজগেরগে 
সমূ্র্্ণরূগপ এেীভূি েরযার যোহিধু ।

আমযাগের প্রিয় ভযাই ডঃ ইচযাে অপ্ডগজস এেজন যোনিৃস্যানীয় ব্যবস্যাপনযা প্বগশ্ষজ্ঞ; প্িপ্ন েীভযাগব এই উগদেশ্্যর 
সগগে আমযাগের এেীভূি হওয়যা সম্ভব, িযার এেটি সহজ অনধুপযাি রিেযান েগরন। �প্েও অনধুপযািটি নযানযান সংস্যার জন্য 
উপ্দেষ্ট , িথযাপ্প আমরযা অভ্যযাসীরযা �যারযা আধ্্যযাপ্মিেিযার পগথ এেটি সফল পপ্রনপ্ি চযাই, িযাগের জগন্যও এটি  
সমযানভযাগব রিগ�যাজ্য।

অনধুপযািটি প্নম্নরূপ:

বযাপ্হ্যে সংহপ্ি
অন্ত:স্ অসংহপ্ি বযা প্বগভে} }f
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সহজ মযাগে্ণর ঐপ্িগহ্য, আমরযা এেটি আধ্্যযাপ্মিে �যাত্যা েপ্র, এেটি অন্তরস্ �যাত্যা, 
যো�খযাগন আমরযা সত্যার প্িনটি ঊর্ধ্ণ েযামী অপ্তিগবের তিগরর সযাগথ �ধুক্ত যোিগরযাটি 
চগরের মধ্্য প্েগয় চগল �যাই �যা হৃেয় অঞ্চল (প্পন্যা রিগেশ্), মন অঞ্চল এবং 
যোেন্দীয় অঞ্চল নযাগম পপ্রপ্চি।  এই অঞ্চলগুপ্লর মধ্্য প্েগয় প্বেপ্শ্ি হওয়যার 
সগগে সগগে আমরযা রেমবধ্্ণমযান এেীেরর্ খধুঁগজ পযাই, যো�খযাগন আমরযা প্ববপ্ি্ণ ি 

হগল ফলযাফলটি হয় রেমবধ্্ণমযান প্বগভে।

ভগ্যাংগশ্র হর এেটি সংস্যার অভ্যন্তরীর্ প্বগভে, এর সংঘযাি এবং অসগেপ্ি ও অননে্যগে রিপ্িপ্নপ্ধ্বে েগর। আর 
ভগ্যাংগশ্র লব ওই রিপ্িষ্যাগনর রিেৃি উগদেশ্্য বযা লগষ্্যর সগগে এেীভূি হওয়যার সযাফল্যগে রিেযাশ্ েগর। এখন, 
সযাফল্য অভ্যন্তরীর্ প্বগভগের মযাত্যার সগগে ব্যতিযানধুপযাপ্িেভযাগব �ধুক্ত।

এেটি সযাধ্যারর্ উেযাহরর্: চযােযায় সরবরযাহ েরযার জন্য এেটি েযাপ়্ির ইপ্জিন ১০০ যোরেে হস্ণপযাওয়যার (প্বএইচপ্প) শ্প্ক্ত 
উৎপন্ন েগর, প্েন্তু েযা�্ণি যোসই শ্প্ক্তর েিটধু কু চযােযায় যোপৌঁঁছযায়? সবটযা যোমযাগটও যোপৌঁঁছযায় নযা। এর প্েছধু  অংশ্ ঘষ্ণর্ 
এবং যোরিষগর্ ষ্য় হয় বযা হ্যাস পযায়। শুধ্ধুমযাত্ যোসই শ্প্ক্ত �যা যোসই ষ্গয়র পগরও অবপ্শ্ষ্ট থযাগে িযা চযােযায় প্েগয় 
যোপৌঁঁছযায়। �খন এেটি েযাপ়্ি ভযালভযাগব রষ্র্যাগবষ্র্ েরযা হয় িখন শ্প্ক্ত ষ্য় েম হয়, ফগল আরও যোবপ্শ্ শ্প্ক্ত 
চযােযায় যোপৌঁঁছযায়, এইভযাগব েযাপ়্ি ব্যবহযাগরর উগদেশ্্য আরও ভযালভযাগব পূরর্ েরযা হয়।

এেটি রিপ্িষ্যাগনর সীপ্মি শ্প্ক্ত অনধুমযানগ�যাে্যভযাগব রিবযাপ্হি হয়। এটি রিথগম িযার প্নজস্ব অভ্যন্তরীর্ প্বগভে িথযা 
অন্তস্ সংঘযাি ও অেষ্িযা দ্বযারযা ষ্য়রিযাপ্ত হয়। অভ্যন্তরীর্ চযাপ্হেযার জন্য �ি যোবপ্শ্ শ্প্ক্ত প্নগয়যাপ্জি েরযা হয় , সংস্যার 
উগদেশ্্যগে উৎসে্ণ েরযার জন্য িি েম শ্প্ক্ত পযাওয়যা �যায়।

আধ্্যযাপ্মিে উচ্যােযাঙ্কী প্হসযাগব আমযাগের জন্যও এই এেই সি্য প্বে্যমযান। আমরযা �ি যোবপ্শ্ প্নগজগের মগধ্্য আমযাগের 
অভ্যন্তরীর্ জটিলিযা বযা প্বগভেগুগলযা প্নগয় জট পযােযাই বযা জপ়্িগয় পপ়্ি, ঠিে িিটযাই েম আমরযা আমযাগের রিেৃি 
লগষ্্যর সগগে এেীভূি হগি পযাপ্র। সহজ মযাে্ণ এই সমস্যযার সমযাধ্যান যোেয়। সহজ মযাগে্ণর ঐপ্িগহ্য, আমরযা এেটি 
আধ্্যযাপ্মিে �যাত্যা েপ্র, এেটি অন্তরস্ �যাত্যা, যো�খযাগন আমরযা সত্যার প্িনটি ঊর্ধ্ণ েযামী অপ্তিগবের তিগরর সযাগথ �ধুক্ত 
যোিগরযাটি চগরের মধ্্য প্েগয় চগল �যাই �যা হৃেয় অঞ্চল (প্পন্যা রিগেশ্), মন অঞ্চল এবং যোেন্দীয় অঞ্চল নযাগম পপ্রপ্চি।  
এই অঞ্চলগুপ্লর মধ্্য প্েগয় প্বেপ্শ্ি হওয়যার সগগে সগগে আমরযা রেমবধ্্ণমযান এেীেরর্ খধুঁগজ পযাই, যো�খযাগন আমরযা 
প্ববপ্ি্ণ ি হগল ফলযাফলটি হয় রেমবধ্্ণমযান প্বগভে।
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হৃেয় অঞ্চগলর ৫টি Cs এবং ৫টি Ds

বধুে এবং েলযা প্মগল হৃেয় অঞ্চগল যোমযাট পযঁাচটি চরে রগয়গছ। এই পযঁাচটি চগরের রিগি্যেটি প্চপ্নিি েরযা হয় এেএেটি 
পঞ্চভূগির  লষ্র্ীয় উপপ্স্প্ি দ্বযারযা , �যা রিেৃপ্ির পযঁাচটি অপপ্রহযা�্ণ উপযােযান।

চরে ১
প্ষ্প্ি বযা পৃপ্থবী 

(পৃথ্ী)

চরে ২
যোব্যযাম বযা মহযাশূ্ন্য 

(আেযাশ্)

চরে ৩
যোিজ বযা অপ্গ্ 

(অপ্গ্)

চরে ৪
অপ বযা জল  

(জল)

চরে ৫
মরুৎ বযা বযায়ধু 

(বযায়ধু)
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রিপ্িটি চগরেও এই পঞ্চভূি যোথগে উদ্ভূি প্বপরীিধ্মমী গুগর্র প্নজস্ব অনন্য জধু প়্ি রগয়গছ।

িধু প্ষ্ট (Contentment)

শ্যান্ত (Calm)

সমগবেনযা  (Compassion)

সযাহস (Courage)

স্বচ্ছিযা  (Clarity)

অসন্তুপ্ষ্ট (Discontentment)

অশ্যান্ত (Disturbance)

অরিসন্নিযা  (Displeasure)

প্নরুৎসযাহ (Discouragement)

প্বভ্রম   (Delusion)

চরে ১

চরে ২

চরে ৩

চরে ৪

চরে ৫



5 of 12

আপপ্ন হয়গিযা লষ্্য েগরগছন যো� ইপ্িবযাচে গুর্যাবলী সবগুগলযাই প্স(C) অষ্র প্েগয় শুরু হয় এবং যোনপ্িবযাচে 
গুর্যাবলী সবগুগলযাই প্ড(D) অষ্র প্েগয় শুরু হয়। আমরযা যোসগুগলযাগে “পযঁাচটি Cs” এবং “পযঁাচটি Ds” প্হগসগব 
উগলেখ েরগি পযাপ্র। পযঁাচটি Cs এবং পযঁাচটি Ds রিযায়শ্ই যোেযাদুল্যমযান অবস্যায় থযাগে, ও বযারবযারই ইপ্িবযাচে যোথগে 
যোনপ্িবযাচে হয় এবং আবযার প্ফগর আগস। এইভযাগব, আমরযা এেটি অপ্স্রিযা এবং অসংহপ্ির অবস্যার মগধ্্য থযাপ্ে ।

আমযাগের অবস্যা বযা ভযাব হযাগমশ্যাই Cs এবং Ds-এর প্মশ্রগর্ েঠিি হয়। এে তিগর সন্তুপ্ষ্ট থযােগি পযাগর, �খন আমরযা 
অন্য তিগর অশ্যাপ্ন্ত যোভযাে েপ্র। রিেৃিপগষ্, আমযাগের অন্তজ্ণ েগির অবস্যা বযা ভযাব জটিলিযায় পপ্রপূর্্ণ।

চগরের েযাজ প্েগসর দ্বযারযা প্নধ্্ণযাপ্রি হয়? �খন যোেযানপ্েছধু ই হতিগষ্প েগর নযা, চরেগুপ্ল স্বযাভযাপ্বেভযাগবই সংহপ্ি বযা 
এেীেরগর্র  প্েগে ঝধুঁ গে থযাগে; শুধ্ধুমযাত্ প্বগভগের অবস্যার এেযাপ্ধ্ে েযারর্ রগয়গছ। এই েযারর্গুপ্লর মগধ্্য রিধ্যান 
হল সংস্যাগরর উপপ্স্প্ি।

সংস্যার হল অিীগির ঘটনযাগুপ্লর ছযাপ �যা আমযাগের যোচিনযার েভীগর থযাগে। এই ছযাপ শুধ্ধুমযাত্ এেটি অিীি ঘটনযার 
সৃ্প্িই বহন েগর নযা, এর সগগে সম্প্ে্ণ ি আগবেও বহন েগর। বি্ণ মযান মধুহূগি্ণ র প্েছধু  �খন আমযাগের মগধ্্য সংস্যার 
প্হসযাগব অপ্কিি এেটি অিীগির ঘটনযার সযাগথ সযাদৃশ্্যপূর্্ণ হয়, িখন যোসই নিধু ন সংস্যারটি  মূল  সংস্যার েঠিি হবযার 
সময় উপপ্স্ি  আগবেগে উন্ধুক্ত েগর যোেয় । এটি মগ্নচিন্য তিগর ঘগট, অিীগির ঘটনযা আমরযা সগচিনভযাগব মগন 
রযাপ্খ বযা নযা রযাপ্খ । আমরযা অিীগির আগবেগুপ্লগে বি্ণ মযান পপ্রপ্স্প্ির উপর চযাপ্পগয় প্েই, ফলি অিীগির আগবেগুপ্ল 
আমযাগের উপপ্স্ি প্চন্তযাভযাবনযাগে রিভযাপ্বি েগর, �যা আমযাগের বি্ণ মযান মধুহূি্ণ টিগে ভধু ল ব্যযাখ্যযা েরযার ইন্ন যোজযােযায়। 
যোমৌঁপ্লেভযাগব, অিীগি আমরযা যো� প্জপ্নসগুপ্ল পছন্দ বযা অপছন্দ েগরপ্ছ িযাহযাই আমযাগের বি্ণ মযান সমগয় ঘটগি 
থযােযা প্জপ্নসগুপ্লগে  পছন্দ বযা অপছন্দ েরগি রিভযাপ্বি েগর।

িদুপপ্র, সংস্যারগুপ্ল িযামপ্সে, রযাজপ্সে বযা সযাপ্্বিে হগি পযাগর। িম, রজ এবং স্বি হল প্ত্গুর্ �যা রিেৃপ্ির ববপ্শ্ষ্ট্য 
ও ধ্ম্ণ। গুনগুগলযা েী? অগচিন সত্যা, রিেৃপ্ি প্নপ্ে্ণ ষ্ট েম্যাগকি স্পপ্ন্দি হয় �যা যোচিনযা বহন েগর এবং এর অপ্ভব্যপ্ক্ত 
প্নধ্্ণযারর্ েগর। রিেৃপ্ির প্িনটি রিযাথপ্মে স্পন্দন হল িম, রজ এবং স্বি। এই প্িনটি স্পন্দন যোচিনযার অপ্ভব্যপ্ক্তগে 
রূপযান্তপ্রি েগর, �যার ফগল িযা িযামপ্সে, রযাজপ্সে বযা সযাপ্্বিে হগয় ওগে। পূজ্য লযালযাজী মহযারযাজ যোচিনযার উপর 
গুনগুপ্লর রিভযাব ব্যযাখ্যযা েগরগছন:

অিীগি আমরযা যো� প্জপ্নসগুপ্ল পছন্দ েগরপ্ছ বযা 
অপছন্দ েগরপ্ছ িযার উপর প্ভপ্ত্ েগরই বি্ণ মযান 

সমগয় ঘটগি থযােযা প্জপ্নসগুপ্লগে আমযাগের পছন্দ বযা 
অপছন্দ েরগি উদ্বধুদ্ধ েগর। 
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“িমগে অজ্ঞিযা, শ্রমপ্বমধুখিযা, অলসিযা, সূ্লিযা, প্বভ্রযাপ্ন্ত ইি্যযাপ্ে প্হসযাগব ের্্য েরযা হয়। এইসবই 
রিযাথপ্মে বযা যোমৌঁপ্লে অনধুভূপ্ি বযা যোবযাধ্শ্প্ক্ত রিেযাশ্ েগর। রজগে মধ্্যম, বযা যোেন্দীয় যোষ্ত্ বলযা 
হয়। এর স্বভযাব সংগ্যাম, চঞ্চলিযা, প্চন্তযাভযাবনযা ইি্যযাপ্ে। এটি সব্ণেযা  অপ্তিগবের মধ্্যমতিরগে 
প্নগে্ণ শ্ েগর। স্বি অথ্ণ আনন্দ, সম্মপ্ি, উচ্িযা, সূক্ষ্মিযা, পপ্বত্িযা এবং মহ্বি। এটি সগব্ণযাচ্। 
এই সংজ্ঞযা বযা অথ্ণই সব্ণেযা েৃহীি হয়।”

প্িনটি গুগর্র রিপ্ি আমযাগের রিগরযাচনযা এবং প্বগদ্বষ আমযাগেরগে যোসই অনধু�যায়ী সংস্যার সংগ্হ েরযায়, �যা িযামপ্সে, 
রযাজপ্সে এবং সযাপ্্বিে রিবর্িযার প্বেযাগশ্র প্েগে পপ্রচযাপ্লি েগর।

এেটি সংস্যার সপ্রেয় হগল িযা হৃেগয়র চরে প্েগয় বিপ্র যোষ্গত্র দ্বযারযা  ইপ্িবযাচে বযা যোনপ্িবযাচে আগবগের প্েছধু  তির 
বিপ্র েগর। উেযাহরর্স্বরূপ, �প্ে এেটি সংস্যাপ্রে ইচ্ছযা পূর্্ণ হয়, রিথম চরেটি িৃপ্প্ত সহেযাগর স্পপ্ন্দি হয়। �যাইগহযাে, 
আবযার যোসই ইচ্ছযা অপূর্্ণ যোথগে যোেগল এেই চরে অসন্তুষ্ট হগয় েম্ন েরগব। প্বপরীিভযাগব, যোঘযার অপছগন্দর বস্তুর 
সযাগথ যো�যােযাগ�যাে এেটি প্নপ্ে্ণ ষ্ট তিগর অসগন্তযাষ বিপ্র েগর।

�প্ে এেটি সংস্যারমূলে ইচ্ছযা প্েছধু  সমগয়র জন্য অপূর্্ণ যোথগে �যায়, অসগন্তযাষ বৃপ্দ্ধ পযায়। অবগশ্গষ, প্দ্বিীয় চরেগিও 
আপগস বযাধ্্য হয়, ফলিঃ এর রিশ্যাপ্ন্তও প্বশৃ্ঙ্খলযাগি রূপযান্তপ্রি হগয় �যায়। এই ব্যযাঘযাি িৃিীয় চগরে অসন্তুপ্ষ্ট এবং 
চিধু থ্ণ চগরে প্নরুৎসযাহ রূগপ রিেযাপ্শ্ি হগি পযাগর। এর ফগল পরবিমী ধ্যাগপ প্চন্তযা রিপ্রেয়যাটি প্বভ্রযান্ত হগয় পগ়ি, ফলি 
পঞ্চম চগরে প্বপ�্ণয় আগস ও ভধু ল যোবযাঝযাবধু প্ঝর প্েগে প্নগয় �যায়।

এেটি প্নপ্ে্ণ ষ্ট লগষ্্য সফলভযাগব যোপৌঁঁছযাগি ইপ্িবযাচে C এবং যোনপ্িবযাচে D গুপ্ল  মিযামি প্হসযাগব েযাজ েগর। ধ্রযা 
�যাে, যোসই লষ্্যটি সংস্যারমূলে - এেটি ইগচ্ছ অথবযা অপ্নগচ্ছ - যোসগষ্গত্  আমরযা যোসই ইচ্ছযা বযা অপ্নচ্ছযার রিযাপ্প্ত বযা 
অরিযাপ্প্তর উপর প্ভপ্ত্ েগর C বযা D গুপ্ল অনধুভব েপ্র। রিেৃিপগষ্, সংস্যারগুপ্ল েপ্ম্উটযার ভযাইরযাগসর মগিযা: 
িযারযা চরে রির্যালীগে সংরেযাপ্মি েগর এবং এর প্রেয়যােলযাগপর উপর েিৃ্ণ বে রিপ্িষ্যা েগর। �খন সংস্যার প্নয়ন্ত্রগর্ 
থযাগে, িখন আমরযা C-এর অবস্যা গুপ্ল অনধুভব েরযার জন্য সংস্যাগরর পূর্্ণিযার উপর প্নভ্ণ র েপ্র। অন্যথযায়, আমরযা 
D-তিগর, দুে্ণ শ্যায় থযাপ্ে।

গুর্গুগলযা েী? অগচিন সত্যা, রিেৃপ্ি, প্নপ্ে্ণ ষ্ট েম্যাগকি েম্ন েগর �যা 
যোচিনযা বহন েগর এবং এর অপ্ভব্যপ্ক্ত প্নধ্্ণযারর্ েগর। রিেৃপ্ির প্িনটি 
রিযাথপ্মে েম্যাকি হল িম, রজ এবং স্বি। এই প্িনটি েম্ন যোচিনযার 

অপ্ভব্যপ্ক্তগে পপ্রবি্ণ ন েগর, �যার ফগল িযা িযামপ্সে, রযাজপ্সে বযা সযাপ্্বিে 
হগয় ওগে।
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পপ্রপূর্্ণিযা, �যা প্নপ্ে্ণ ষ্ট পপ্রপ্স্প্ির উপর প্নভ্ণ রশ্ীল, িযা অস্যায়ী এবং অবযাতিব। বযাতিব পূর্্ণিযায়, এেজন স্বযাভযাপ্বেভযাগবই 
পূর্্ণিযা এবং অপূর্্ণিযার সমতি ধ্যারর্যা ভধু গল �যায় এবং এর পপ্রবগি্ণ  এমন এেটি হযালেযা অবস্যায় থযাগে যো�খযাগন C এবং 
D গুপ্লর মগধ্্য যোেবলমযাত্ নূ্যনিম যোেযাদুল্যমযানিযা থযাগে। এটি েযা�্ণেরীভযাগব এেটি ভযারসযাগম্যর অবস্যা, এেটি 
যোপন্ধু লযাগমর প্চর-সংেীর্্ণ বরেপগথর মগিযা, �যা ধ্ীগর ধ্ীগর িযার েপ্িপগথর যোেন্দপ্বন্দধু গি এগস প্স্র হয়, এপ্েগেও 
�যায় নযা ওপ্েগেও �যায় নযা।

পূজনীয় বযাবধুজী এই ভযারসযাগম্যর অবস্যাটিগে এই বযাে্যযাংশ্ প্েগয় বর্্ণনযা েগরগছন, “এটি এবং ওটি এখন চগল যোেগছ”, 
�যার অথ্ণ প্বপরীগির যোেযাদুল্যমযানিযা বযা দ্ব্বিগুপ্ল অপ্িরেম েগরগছ। �খন “এটি এবং ওটি চগল যোেগছ “, িখন 
প্বপরীগির মগধ্্য যোেযালযাচল এিই সূক্ষ্ম হয় যো� প্বপরীিগুপ্ল রিযায় এেই হগয় �যায়। িযাই এই অবস্যাগে বলযা হয় 
অব্যক্তেপ্ি, “প্বগভেহীন অবস্যা”। ব্যক্ত অথ্ণ “রিেযাপ্শ্ি”, িযাই অব্যক্ত মযাগন “অরিেযাপ্শ্ি।” ওই দ্ব্বিগুপ্ল বযা 
প্বপরীিগুপ্ল অরিেযাপ্শ্ি থযােগলও িযা িযাগের প্বলধু প্প্ত যোবযাঝযায় নযা। দ্ব্বিগুপ্ল প্বে্যমযান িবধুও িযারযা অরিেযাপ্শ্ি থযাগে। 
অথ্ণযাৎ, িযারযা সম্ভযাব্য যো� যোেযান সময় রিেট হগি পযাগর - এবং িযারযা হয় । িযারযা রিগয়যাজন অনধু�যায়ী প্বগশ্ষ মধুহূগি্ণ   
উদ্যাপ্সি হয়। িযাগের রিেযাগশ্র এেটি েযারর্ হল  C এবং D গুপ্ল প্নে্ণমগনর মযাধ্্যগম আমযাগেরগে উৎসযাপ্হি েরযা 
ও পথরিেশ্্ণন েরযা অথবযা প�্ণযায়রেগম, আমযাগের সিে্ণ  েরযা।

প্বপ্ভন্ন চগরের স্পন্দগনর প্নেশ্্ণনগুপ্লর প্বগশ্ষ স্বযাষ্র রগয়গছ, উেযাহরর্স্বরূপ, �খন আমরযা আমযাগের সন্তযান বযা স্তী 
বযা ব্যবসযাপ্য়ে সহেমমীগের সযাগথ যোমলযাগমশ্যা েপ্র। আমযাগের বযাচ্যাগের সগগে থযােযার মগধ্্য আমরযা যো� আরযাম এবং 
অসযাধ্যারর্ শ্যাপ্ন্ত পযাই িযা অনন্য। এে মধুহূগি্ণ র জন্য েল্পনযা েরুন যো� আপনযার যোছগল আপনযার যোেযাগল বগস আগছ। 
আপনযার হৃেগয়র প্ভিগরর স্পন্দনশ্ীল অবস্যা প�্ণগবষ্র্ েরুন। এমনপ্ে �খন এেটি প্শ্শু যোখলনযার জন্য বযায়নযা েগর, 
বযা পগর �খন যোস এেটি অবযাধ্্য প্েগশ্যার হয় ওগে , যো� মধুহূগি্ণ  যোস এগস আপনযার পযাগশ্ এগস বগস, আপনযার হৃেগয়র 
স্পন্দনশ্ীল অবস্যাটি প�্ণগবষ্র্ েরুন। আপনযার সম্ে্ণ  �িই সমস্যযা�ধুক্ত যোহযাে নযা যোেন, িযার সগগে চধু পচযাপ বগস 
থযােযাটযাও  এেটি প্নপ্ে্ণ ষ্ট স্পপ্ন্দি অবস্যা বিপ্র েগর আমযাগের প্দ্বিীয় চগরে , �যা আমিযার সযাগথ সং�ধুক্ত। েযারর্, রিথমি, 
এটি আমযাগের প্রিয়জগনর আমিযা যো� আমযাগের উপর দৃপ্ষ্ট প্নবদ্ধ েগরগছ এবং আমযাগেরগে প্পিযামযািযা প্হসযাগব যোবগছ 
প্নগয়গছ । েভ্ণ ধ্যারগর্র অগনে আগে যোথগেই যোসখযাগন প্েছধু  তিগরর অনধুরর্ন প্ছল।

মযাগঝ মযাগঝ এই বন্ন এিটযা জটিল ও েগেযার হগয় ওগে, আমরযা সম্ে্ণ  সম্বগন্ যোখই হযাপ্রগয় যোফপ্ল আর প্চৎেযার 
েগর বপ্ল, “যোেন এই সন্তযানই!” িবধুও, এই এেই বন্ন যোশ্ষ প�্ণন্ত আনন্দেযায়ে হগয় ওগে, শ্যাপ্ন্ত স্যাপন েগর। 

পপ্রপূর্্ণিযা, �যা প্নপ্ে্ণ ষ্ট পপ্রপ্স্প্ির উপর প্নভ্ণ রশ্ীল, িযা অস্যায়ী এবং অবযাতিব। 
বযাতিব পূর্্ণিযায়, এেজন স্বযাভযাপ্বেভযাগবই পূর্্ণিযা এবং অপূর্্ণিযার সমতি ধ্যারর্যা 
ভধু গল �যায় এবং এর পপ্রবগি্ণ  এমন এেটি হযালেযা অবস্যায় থযাগে যো�খযাগন Cs 

এবং Ds এর মগধ্্য যোেবলমযাত্ নূ্যনিম যোেযাদুল্যমযানিযা থযাগে।
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উভয় পপ্রপ্স্প্িগি, প্দ্বিীয় চগরের স্পন্দনগুপ্ল অগনেপ্েছধু  যোবযাঝযায় । �খন আমরযা আমিচগরে স্পন্দন অনধুভব েপ্র 
এবং রিশ্যাপ্ন্ত পযাই, িখন আমরযা অনধুমযান েরগি পযাপ্র যো� যোসখযাগন প্েছধু  তিগরর আমিীে অনধুরর্ন আগছ। যোসই সমগয়, 
এই চগরে হযালেযাভযাব বযা প্নিগ্ধিযার অনধুভূপ্ি থযাগে। এই শ্যাপ্ন্ত অনধুভব েরযার সময়, আমরযা �প্ে িৃিীয় চগরে স্পন্দন 
অনধুভব েপ্র এবং অনধুভূপ্িটি ভযারী নযা হগয় েগল �যাওয়যার মগিযা নরম হয়, িগব আমরযা আরও আমিপ্বশ্যাগসর সযাগথ 
অনধুমযান েরগি পযাপ্র যো� এই সম্ে্ণ টি আমিীে ভযাবপূন্ণ হগি চগলগছ। আরও প্নপ্চিিেগর যোবযাঝযার উপযায় হগলযা যো� 
হৃেয় এে মধুক্ত, যোবযাঝযাহীন, প্বতৃিি, হযালেযা এবং আনগন্দর যোবযাধ্ েরগব, আর এটি িখনই ঘগট �খন আমযাগের 
প্ববি্ণ গনর জন্য ভযাল প্েছধু  ঘটগি চগলগছ। যোসজন্য আমরযা আমযাগের মযাস্যারগের মগিযা মহযান ব্যপ্ক্তগবের পযাগশ্ বগস 
অিধু লনীয় আনন্দ অনধুভব েপ্র। এই ধ্রগর্র সংগেগির উপর প্ভপ্ত্ েগর, আমরযা এে প্নরযাপে উপসংহযাগর যোপৌঁঁছযাগি 
পযাপ্র যো� এেটি মজবধুি সম্ে্ণ  েগ়ি উেগব এবং িযা ফলরিসূ হগব। প্বপরীিরেগম , �প্ে িৃিীয় চগরে ভযারীভযাব এবং 
রিথম চগরে অন্তি প্েছধু টযা ভযারীভযাব থযাগে িগব প্নপ্চিিভযাগব যোজগন রযাখযা ভযাগলযা যো� এই সম্ে্ণ টি েযা�্ণের হগব নযা।

জীবগনর প্সদ্ধযান্ত যোনওয়যার আগে, আপপ্ন এমনও অনধুভব েরগি পযাগরন যো�ন পধুগরযা েেনিন্ত্রটি দুটি প্বশ্যাল পযাহযাগ়ির 
মগধ্্য প্পষ্ট হগয় �যাগচ্ছ। �খন আপনযার এমন অনধুভূপ্ি হয় যো� আপপ্ন চূর্্ণপ্বচূর্্ণ বযা প্নপ্পিষ্ট হগচ্ছন, িখন আপপ্ন �যা 
অনধুসরর্ েরগছন, অনধুগ্হ েগর িযা বযাে প্েন । িদ্ব্যিীি, �প্ে এেজন ব্যপ্ক্তর উপপ্স্প্িগি আপনযার রিশ্যাপ্ন্ত প্বপ্নিি 
হয় এবং প্দ্বিীয় চগরে ভযারীভযাব অনধুভূি হয়, িগব যোজগন রযাখধুন যো� এই সম্ে্ণ টি পপ্রি্যযাে েরযা উপ্চি।

C এবং D উভগয়ই মগনযাগ�যাে যোেওয়যা উপ্চি। উেযাহরর্স্বরূপ, চিধু থ্ণ চরে যোথগে উদ্ভূি সযাহগসর অভযাব, আপপ্ন 
প্বগবচনযা েরগছন এমন এেটি েযাজ পপ্রি্যযাে েরযার এেটি গুরুবেপূর্্ণ সংগেি হগি পযাগর  । েল্পনযা েরুন �প্ে আপনযার 
সবসময় সযাহস থযাগে। আপপ্ন প্জজ্ঞযাসযা েরগি পযাগরন: প্েগসর জন্য সযাহস? উেযাহরর্ স্বরূপ, অননপ্িে প্েছধু  েরযার 
সযাহস প্ে েখনও েযাগজ লযাগে? েখনও েখনও, পঞ্চম চরে আপনযাগে যোেযান স্পষ্টিযা রিেযান েগর নযা। আপপ্ন প্নগজগে 
প্জজ্ঞযাসযা েরগি পযাগরন, “আপ্ম প্েগসর জন্য এই স্পষ্টিযা ব্যবহযার েরযার পপ্রেল্পনযা েরপ্ছ?” এগি হৃেগয়রই উগদেশ্্য 
েী? আপপ্ন �প্ে যোসই স্পষ্টিযার সগগে প্েছধু  ভধু ল েরযার উপরেম েরগছন, িগব ঈশ্রগে ধ্ন্যবযাে প্েন যো� আপনযার 
েযাগছ িযা যোনই।

মগনর অঞ্চগল “যোস ও আপ্ম”-র রিসযার

হৃেয় অঞ্চগল যো�খযাগন পযঁাচটি বদ্বিিযা রগয়গছ (পযঁাচটি চগরের রিপ্িটির জন্য এেটি বদ্বি), মগনর অঞ্চগল যোেবলমযাত্ 
এেটি : যোস এবং আপ্ম, অথ্ণযাৎ রিভধু  এবং আপ্ম প্নগজই৷ আপ্ম �ি যোবপ্শ্ উপপ্স্ি থযাপ্ে, প্িপ্ন িি েম উপপ্স্ি, 

�খন “এটি এবং ওটি চগল যোেগছ”, িখন প্বপরীগির মগধ্্য 
যোেযালযাচল এিই সূক্ষ্ম হয় যো� প্বপরীিগুপ্ল রিযায় এেই হগয় �যায়। 

িযাই এই তিরগে বলযা হয় অব্যক্তেপ্ি, “প্বগভেহীন তির”।
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এবং আপ্ম �ি েম উপপ্স্ি থযাপ্ে, প্িপ্ন িি যোবপ্শ্ প্বরযাজ েগরন। মন অঞ্চগলর প্শ্ষ্যা হল প্নগজগে প্নমূ্ণল েরযা 
এবং প্নপ্চিি েরযা যো� শুধ্ধুমযাত্ প্িপ্নই আপনযার জীবগন রযাজবে েরগছন বযা আপ্ধ্পি্য প্বতিযার েগর আগছন।

িযঁার এে সহগ�যােীগে যোলখযা প্চঠিগি বযাবধুজী প্লগখপ্ছগলন, “িযঁার স্রর্ ছযা়িযা হযাপ্রগয় �যাওয়যা এে প্মপ্নটও অনধুিযাপ 
ভগর �যাওয়যা উপ্চি।” এটি ইহুপ্ে ধ্যারর্যার পযাপ বযা হিযাগে স্রর্ েরযায়, �যার অথ্ণ প্বপথেযামী হওয়যা বযা উৎস যোথগে 
দূগর সগর �যাওয়যা। এটি আপনযার যোসল যোফযানটিগে প্বমযান যোমযাগড রযাখযার মগিযা: সংগেিটি সব্ণেযা উপপ্স্ি, প্েন্তু আপপ্ন 
এটি গ্হর্ েরযা যোথগে প্নগজগে অবরুদ্ধ েগরগছন৷ এেইভযাগব, আমরযা �যাগে ঐশ্প্রে সংগেি বলগি পযাপ্র িযা সব্ণেযা 
আমযাগের েযাগছই থযাগে। আমযাগের যোেবল এটিগে গ্হর্ েরযার মযানপ্সেিযায় ও অবস্যায় থযােগি হগব। হযাপ্রগয় �যাওয়যা 
সৃ্প্ির মধুহূি্ণ গুগলযার জন্য অনধুিপ্ত হওয়যার অথ্ণ হিযাশ্যা বযা অপরযাধ্গবযাগধ্ পগ়ি �যাওয়যা বযা মনঃষ্ধু ন্ন হওয়যা নয়। অনধুিযাপ 
হল আমিপ্বশ্যাগসর সযাগথ উৎগস প্ফগর �যাওয়যার সংেল্প েরযা। এটি হগলযা যোরিম �যা আমযাগের পথ রিশ্তি েগর।

শ্যারীপ্রে অপ্তিগবের তিগর, যোরিম রিেযাশ্ পযায় ইপ্ন্দগয়র মযাধ্্যগম, েযাম ও েযামধুেিযা প্হসযাগব । সৃপ্ষ্টর বস্তুেি ববপ্শ্ষ্ট্য 
িম-এর সযাগথ প্নগজগেরগে প্চপ্নিি েগর আমরযা িযামপ্সে তিগর পূর্্ণিযা খধুঁ প্জ । বেপ্হে সধুখ েখগনযা হৃেয়গে িৃপ্ত 
েরগি পযাগর নযা। রিেৃিপগষ্, েযাম পূর্্ণ হওয়যার পগর, হৃেগয়র সন্তুপ্ষ্টর অভযাব দুই ব্যপ্ক্তর মগধ্্য বৃহত্র ব্যবধ্যান সৃপ্ষ্ট 
েগর, �যার েযারগর্ অনধুগশ্যাচনযা বিপ্র হয়।

মযানপ্সে অপ্তিগবের তিগর, ভযালবযাসযা রিেযাপ্শ্ি হয় যোরিম রূগপ, আগবেপূর্্ণ মযানপ্সে যোরিম প্হগসগব। মন ও আগবগের 
রযাজপ্সে এবং অি্যন্ত পপ্রবি্ণ নশ্ীল অপ্তিগবের তিগরর সগগে প্নগজগেরগে প্চপ্নিি েরযার মযাধ্্যগম আমরযা যোসই তিগর 
পপ্রপূর্্ণিযা খধুঁ প্জ। �যাইগহযাে, রযাজপ্সে পূর্্ণিযা িযার অন্তপ্ন্ণপ্হি অপ্স্রিযার েযারগর্ সব্ণেযা অধ্রযা। রজ দ্বযারযা উৎপযাপ্েি 
অপ্স্রিযার েযারগর্, যোরিমী অপ্নপ্চিি যোথগে �যায়, রেমযােি সম্গে্ণ র পধুনমূ্ণল্যযায়ন েগর, অিীগির ঘটনযা এবং ভপ্বষ্যগির 
সম্ভযাবনযা প্নগয় প্চন্তযা েগর। যোরিগমর রযাগজ্য পূর্্ণিযা েখনই প্নপ্চিিপ্নরযাপে নয় এবং সব্ণেযা প্েছধু  তিগরর এপ্েে ওপ্েে 
জপ়্িি থযাগে।

আধ্্যযাপ্মিে অপ্তিগবের তিগর, ঈশ্গরর রিপ্ি সগব্ণযাচ্ সং�ধু প্ক্তর উগদেগশ্্য যোরিম ভপ্ক্তর প্েগে আগরযাহর্ েরগি পযাগর,  
এই শ্গি্ণ  যো� এটি ঐশ্প্রে ববপ্শ্ষ্ট্য বযা গুর্যাবলীর রিপ্ি আসপ্ক্তও ছযাপ়্িগয় চগল �যায়, �যার অথ্ণ হগলযা স্বিগুর্। ভেবযান 

আপ্ম �ি যোবপ্শ্ উপপ্স্ি থযাপ্ে, প্িপ্ন িি েম উপপ্স্ি থযাগেন এবং আপ্ম �ি 
েম উপপ্স্ি থযাপ্ে, প্িপ্ন িি যোবপ্শ্ প্বরযাজ েগরন। মন অঞ্চগলর প্শ্ষ্যা হল 
প্নগজগে প্নমূ্ণল েরযা এবং প্নপ্চিি েরযা যো� শুধ্ধুমযাত্ প্িপ্নই আপনযার জীবগন 

রযাজবে েরগছন বযা আপ্ধ্পি্য প্বতিযার েগর আগছন।
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শ্রীেৃষ্ণ বগলগছন ভপ্ক্ত সেল গুগর্র ঊগর্ধ্ণ । গুর্যাবলীর যোনশ্যায় মত্ হগয় আমরযা রিেৃি অগথ্ণ ঈশ্গরর েযাগছ যো�গি 
পযাপ্র নযা।

রূপ এবং ববপ্শ্গষ্ট্যর সযাগথ সং�ধু প্ক্ত বযাে প্েগল আমরযা যোেবলমযাত্ প্নরযােযার এবং গুর্হীন (প্নগু্ণর্) এর মধুগখযামধু প্খ হগি 
পযাপ্র। উেযাহরর্স্বরূপ, আমরযা �প্ে শ্যাপ্ন্ত বযা এমনপ্ে রেহ্মপ্বে্যযা (ঐশ্প্রে জ্ঞযান) সহ সযাপ্্বিে গুর্যাবলীর আেযাঙ্কযা প্নগয় 
ঈশ্গরর েযাগছ �যাই, িযাহগল পরগমর সযাগথ আমযাগের সম্ে্ণ  েলপ্কিি হয়। যোসই এেে ইচ্ছযার উপপ্স্প্ির েযারগর্ 
সম্ে্ণ  যোলনগেগন পপ্রনি হগয় �যায়। আমরযা �প্ে ঋপ্ষ অষ্টবগরের উপগেশ্ অনধুসরর্ েপ্র এবং ইচ্ছযাগে প্বষ প্হসযাগব 
প্বগবচনযা েপ্র িগব আমরযা বধুঝগি পযারব যো� এে যোফযঁাটযা প্বষও পপ্বত্ সম্ে্ণ গে নষ্ট েরগি পযাগর এবং ভপ্ক্তর 
পপ্রপক্কিযাগে প্বপন্ন েরগি পযাগর।

ভপ্ক্ত গুরুর মযানপ্সে েভ্ণ গে রিভযাপ্বি েগর এবং ভপ্ক্ত �প্ে ভযালবযাসযায় ভরযা, শ্রদ্ধযাপূর্্ণ, েৃিজ্ঞিযার মযাধ্্যগম প্স্র 
থযাগে, িযাহগল আগলযাপ্েি জেগি এেটি নিধু ন সত্যা - আধ্্যযাপ্মিে সত্যা - র জন্ হয়। এটযা আপনযার প্নজস্ব সত্যা । 
আপপ্ন অন্য েযারও সত্যা গ্হর্ েরগি পযারগবন নযা, ঠিে যো�মন আপপ্ন অন্য েযারও ভপ্ক্ত অনধু প্লপ্প েরগি পযারগবন 
নযা।

রিগি্যগেরই এমন এেটি ঐশ্প্রে সত্যা -  প্নজস্ব যোেববে পযাওয়যার জন্য প্ববপ্ি্ণ ি হওয়যা উপ্চি। অভ্যযাসীগে িযার 
মযানপ্সে েগভ্ণ  ধ্যারর্ েরযার জন্য মযাস্যাগরর পূব্ণশ্ি্ণ  হল অভ্যযাসী যো�গনযা িযার প্েে যোথগে ভযালবযাসযার জন্য যোরিম েগর, 

আধ্্যযাপ্মিে অপ্তিগবের তিগর, যোরিম ভপ্ক্তর প্েগে আগরযাহর্ েরগি পযাগর, ঈশ্গরর 
রিপ্ি সগব্ণযাচ্ সং�ধুপ্ক্ত, এই শ্গি্ণ  যো� এটি ঐশ্প্রে ববপ্শ্ষ্ট্য বযা গুর্যাবলীর রিপ্ি 

আসপ্ক্ত ছযাপ়্িগয় �যায়, �যার অথ্ণ স্বিগুর্। ভেবযান শ্রীেৃষ্ণ বগলগছন ভপ্ক্ত সেল 
গুগর্র ঊগর্ধ্ণ । গুর্যাবলীর যোনশ্যায় মত্ হগয় আমরযা রিেৃি অগথ্ণ ঈশ্গরর েযাগছ 

যো�গি পযাপ্র নযা।

আরযাধ্নযার খযাপ্িগর উপযাসনযা েগর এবং শ্রদ্ধযার খযাপ্িগর শ্রদ্ধযা েগর - যোরিম, আরযাধ্নযা এবং শ্রদ্ধযার প্বপ্নময় েরযার জন্য 
নয়। যোসখযাগন যোেযাগনযা ব্যপ্ক্তেি ইচ্ছযা বযা আেযাঙ্খযা থযােগি পযাগর নযা, যোেযাগনযা ধ্রগর্র আশ্যা বযা চযাপ্হেযা পূরগর্র অগপষ্যাও 
থযাগে নযা।

এেজন ভক্ত শ্রর্যােপ্ির জীবন�যাপন েগর, �যা এেটি উগদ্বে-মধুক্ত আমিসমপ্ণগর্র অবস্যা অথ্ণযাৎ যো�খযাগন িযারযা 
সধুখীভযাগব অসধুরপ্ষ্ি  

থযােগি যোবগছ যোনয়। শ্রর্যােপ্িগি যোরিম আগছ, প্েন্তু যোরিগমর ধ্যারর্যা অনধুপপ্স্ি; শ্রদ্ধযা বি্ণ মযান, প্েন্তু “আপ্ম শ্রদ্ধযা 
েপ্র” এই ধ্যারর্যা অনধুপপ্স্ি; েৃিজ্ঞিযা বি্ণ মযান, প্েন্তু “আপ্ম েৃিজ্ঞ” এই ধ্যারর্যা লীন হগয়গছ। এমনপ্ে শ্রর্যােপ্ির 
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ধ্যারর্যাও অনধুপপ্স্ি, যো�গহিধু  পযাশ্প্বে অহং সমূ্র্্ণভযাগব বশ্ীভূি। েযাগছর জগন্র পগর বীজ অবশ্্যই অদৃশ্্য হগয় 
�যাগব। আধ্্যযাপ্মিে সত্যার জগন্র জন্য, “আপ্ম” অদৃশ্্য হগি হগব। িযারপগর, আমরযা বযাবধুজী মহযারযাগজর অবস্যার 
েযাছযােযাপ্ছ  যো�গি পযাপ্র - �যা হগলযা এে সূক্ষ্মভযাব, যো�খযাগন েযাগরযা উপর প্েছধু  চযাপ্পগয় যোেওয়যা নয়, বরং িযার চযারপযাগশ্ 
ঘগট �যাওয়যা প্জপ্নসগুপ্ল এমপ্নই ঘগট �যায় ।

ভপ্ক্ত গুরুর মযানপ্সে েভ্ণ গে রিভযাপ্বি েগর এবং ভপ্ক্ত �প্ে ভযালবযাসযায় ভরযা, 
শ্রদ্ধযাপূর্্ণ, েৃিজ্ঞিযার মযাধ্্যগম প্স্র থযাগে, িযাহগল এেটি নিধু ন সত্যা - 

আধ্্যযাপ্মিে সত্যা - উজ্জ্বল জেগির জন্ হয়। এটযা আপনযার প্নজস্ব সত্যা। 
আপপ্ন অন্য েযারও ভপ্ক্ত গ্হর্ েরগি পযারগবন নযা, যো�মন আপপ্ন অন্য 

েযারও ভপ্ক্ত অনধুপ্লপ্প েরগি পযারগবন নযা।



২৩, ২৪ ও ২৫এ জধুলযাই ২০২২ ব্যযাপী পূজ্য শ্রী চযারীজী মহযারযাগজর ৯৫িম 
জন্বযাপ্ষ্ণেী উপলগষ্্য প্লপ্খি

২৩, ২৪ ও ২৫এ জধুলযাই ২০২২

অভ্যন্তরীর্ প্বপ্চ্ছন্নিযার অবস্যা, �যা আমরযা েখনও েখনও প্নগজগের মগধ্্য খধুঁগজ পযাই িযার েযারর্ হগলযা অসংখ্য সংস্যার 
- �যাগের পযারস্পপ্রে প্রেয়যা-রিপ্িপ্রেয়যা যোথগে উদ্ভূি জটিলিযা আমযাগের দৃপ্ষ্টভপ্গেগে আচ্ছন্ন েগর; প্িনটি গুর্  - �যা 
আমযাগের রিেৃপ্িগে রঙীন েগর এবং প্পন্ রিগেগশ্ উপপ্স্ি পযঁাচটি বদ্বিিযা। এই জটিলিযার এেটি উত্র আগছ। এটি 
“যোস এবং আপ্ম” এর সরল বদ্বিিযা। প্নম্ন রিেৃপ্িগে লীন েগর, িযঁার রিেৃপ্ি উপপ্রপৃগষ্ আগস এবং “প্িপ্ন এবং 
আপ্ম” এর বদ্বিিযা অবগশ্গষ “প্িপ্ন” এর এেেগবে পপ্রর্ি হয়।

যো�মন পূজ্য লযালযাজী মহযারযাজ প্লগখগছন: “ঈশ্র প্নগজগে আপনযার অন্তগর লধু প্েগয় যোরগখগছন এবং আপনযাগে রিেযাশ্ 
েগরগছন। প্নগজগে আ়িযাল েরুন এবং ঈশ্রগে রিেযাশ্ েরুন! এটযাই আসল সযাধ্নযা।”

ভযালবযাসযা ও শ্রদ্ধযাসহ, 
েমগলশ্


