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ভূিমকা  
 িহ  ধেম  যত শা  আেছ তার মেধ  ম  ৃিতই সব  থেক িবতিক ত শা । ম  ৃিতেক িনেয় আমােদর 
 দেশ আজ পয   যত  তালপাড় হেয়েছ অ   কান শা েক িনেয়  সই তুলনায় িকছুই আেলাড়ন হয়িন। িবিভ  
সমেয় িবিভ   নতা  থেক    কের ‘সমাজ সং ারক’  গিতশীল বুি জীিবেদর ম  ৃিত িনেয় িব প ম ব  
করাটা একটা ফ াশান হেয়  গেছ। তাই ভারতীয় রাজনীিতেত ম  ৃিত এখনও িবরাট ভূিমকা পালন কের 
চেলেছ। িবেশষ কের িন  জািতর   নীরা যখনই জাতপাত বা অ  িকছু িনেয় আে ালেন ঝাঁিপেয় পেড় 
তখনই ম  ৃিত পুিড়েয় িবে াভ  দখােনাটা একটা উপাচাের দাঁিড়েয়  গেছ। ম র িব ে   ধান অিভেযাগ 
িতিন শূ েদর িব ে  অেনক আপি কর িন াজনক কথা বেলেছন, নারীেদর িব ে  ম র কথা েলা 
অেযৗি ক এবং িতিন িছেলন  ঘার নারী- াধীনতার িবেরাধী। আসেল তা নয়, পুেরা ধারণাটাই ভুল। িহ েদর 
সামািজক ও পািরবািরক জীবেনর িবরাট একটা জায়গা এখনও িনয়ি ত হয় ম  ৃিতেক অবল ন কের। সম া 
হল  বশীর ভাগ  লাকই ম  ৃিত পাঠ কেরিন বেল এেদর  কান ধারণাই  নই ম  ৃিতেত ম  িক বেলেছন। 
এেদর  বশীর ভাগই এখান ওখান  থেক আর  লােকর মুেখ িকছু কথা  েন ভুলভাল ধারণার বশবত  ী হেয় 
নানা রকম িব াি কর ম ব  কের বেস।  

 

আমরা এখন ম  ৃিত িনেয় আেলাচনা করেত যাি । সম  ম  ৃিত িঠক িঠক ভােব অধ য়ন করেত 
একিট বছর  লেগ যােব। তাই এই    সমেয়র মেধ  ম  ৃিতর িকছু    পণূ  অংশ, ম  ৃিতর দশ  ন আর 
এর  াসি কতা িনেয় িকছু আেলাচনার মাধ েম ম  ৃিত স ে  একটা ধারণা করার  চ া করব। িক  সবারই 
একবার অ ত পুেরা ম  ৃিত অধ য়ন কের আমােদর ভারতীয় আধ াি ক ঐিতে  ম  ৃিতর ভূিমকা জানা 
দরকার এবং িবেশষ কের আজেকর িদেন ম র ব েব র সিঠক মূল ায়ন হওয়া অত   জ রী। ম  ৃিতর মূল 
আেলাচনায় যাওয়ার আেগ আমােদর ভারেতর িহ  ধেম র িকছু মূল িজিনষ েলা িনেয় আেলাচনা কের িনেল 
ম র ব ব েক আমরা িঠক িঠক অ ধাবন করেত পারব।  

  

পু ষাথ  
 িবে র  য  কান ধম  চারেট মূল  ে র উপর  িতি ত। িহ  ধম   এই চারেট মূল  ে র উপর 
দাঁিড়েয় চারেট পু ষােথ  র কথা বেল – ধম  , অথ  , কাম ও  মা । আমােদর এই জীবনটা িক, জীবেনর উে   
িক, এই জীবেন আমরা িক িনেয়  বঁেচ থাকব,  বঁেচ থাকেত হেল আমােদর িক করণীয়,  কান িজিনষেক 
অবল ন কের এই মানবজীবনেক চািলত কের একটা লে  র িদেক এিগেয় যাব – এত েলা  ে র উ র  য 
 ি য়ার মাধ েম সমাধান করা হয় তােক বলা হয় পু ষাথ  । পু ষােথ  র আেরকিট অথ   হল, মা ষ  যখােন 
 কান িকছুর জ   জার  েচ া চালাে । ঠা র বলেছন, যখন গ  িকনেত যায় তখন গ র  লেজ হাত িদেয় 
 দেখ। িকছু গ র  লেজ হাত িদেল  েয় পেড়, আর িকছু গ  িতিড়ং িবিড়ং কের লািফেয় ওেঠ। তার মােন 
যারা এই িতিড়ং কের লািফেয় উঠেছ তােদর মেধ  শি  আেছ, অথ  াৎ পু ষাথ  আেছ।  ভতের দম থাকা 
মােনই পু ষাথ । বত  মােন িহ  জািতটা এেকবাের ম াদামারা জািতেত পিরণত হেয়েছ,  ভতের  কান দম 
 নই। সকােল ঘ ুম  থেক উঠলাম,  খলাম, ঘ ুরলাম,  খলাম আবার  েয় পড়লাম, যা  হাক তা  হাক কের চেল 
 গেলই হল। এেদর অেনেকই আবার কত রকম ধম   পালন কের যাে , িক  শি টা  ভতের আসেছ না। 
এরই  ভতর আবার স ানািদও হে । তারাও জ   থেক এ েলাই িশখেছ। আমােদর ঋিষেদর মেধ  এই 
ধরেণর জীবন যাপন কখনই  দখা  যত না।  
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 একিট িচ া, একটা  কান কাজ িনেয় িদেন িতন চার ঘ টা  লেগ থাকা, তাও একিদন  িদন নয়, 
িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস  লেগ থাকেল  ভতের শি র  ুরণ হেত    কের। আমরা বলেত পাির, 
 কন? অিফেস  তা আিম টানা পাঁচ-ছয় ঘ টা কাজ করিছ। িক  ভােলা কের িচ া করেল  দখা যােব,  সখােনও 
আমরা অনবরত কাজ পা াি , আর এই  ি  াও তখন থােক কাজ না করেল অিফস  থেক তািড়েয়  দেব, 
মােসর  শেষ মাইেন পােবা না ইত ািদ। িক  এখােন বলা হে  িনেজর ই ােত। আিম এক মাস ছুিট িনেয় 
ফাঁকা আেছ, এখন আিম িক করব? িক  আমরা একিট িচ া, একিট কাজ িনেয় ঘ টার পর ঘ টা  লেগ থাকেত 
পাির না।  য মা ষ িনেজর ই ােত একটা িকছুেত টানা  লেগ আেছ  সটােকই বলা হয় পু ষাথ  । যখন িতন 
ঘ টা িসেনমা  দখিছ বা িটিভেত  খলা  দখিছ  সখােন আমােক িকছুই করেত হে  না, দ ৃ  েলা  চােখর 
সামেন িদেয়  ভেস যাে , আিম বেস বেস উপেভাগ করিছ। এটােক বেল Passive Participation। 
Passive participation  যখােন হয়  সটােক কখন প ুষাথ   বেল না।  যখােন Active participation আেছ 
 সটােকই বলা হেব পু ষাথ । পু ষাথ   মােন  যখােন সব িকছুর ব াপাের  জার  চ া চালান হে । এখন 
আমরা িকেস  চ া চালাি ?  রাজ সকােল নােক মুেখ  েজ অিফেস যাি , ব   যা বেল িদল  সই কাজটা 
কের িদি , আর মােসর  শেষ মাইেন পাি । এটাই  বশীর ভাগ মা েষর জীবেনর িদনগত পাপ য়, যা  হাক 
তা  হাক কের চেল  গেলই হল। এর মেধ  যােদর একটু পয়সাকিড় হেয়েছ তারা িক করেছ? আেগকার িদেন 
বড়েলাকরা, জিমদাররা  ঘাড়ার িপেঠ বেস ব ক ল র িনেয়  বিরেয় পড়ত, জ েল িগেয় িশকার করত, ফুিত   
করত। এখনকার িদেন গািড় িনেয়  বিরেয়  কান হিলেড িরসেট   িগেয়  হ ে াড় করেছ। এটাও পু ষােথ  র 
মেধ  পড়েব না। পু ষাথ   হল, আিম এই িজিনষটা  পেত চাই, এটা আমােক  পেত হেব, এবার আমার সাধনা 
হল ওই পাওয়াটােক সাথ  ক করেত কায়মেনাবােক  পুেরাদেম  চ া চািলেয় যাওয়া।  বশীর ভাগ ছা রা 
পড়ােশানা কের পরী ায় ভােলা ন র আর না হয় পাশ করার জ । এটাও পু ষােথ র মেধ  গণ  করা হয় 
না। প ুষাথ   হল আিম  চ া কের এই িবষয়টােক র  করব, তার জ  ঘ টার পর ঘ টা, িদেনর পর িদন, 
মােসর পর মাস  লেগ আিছ। 

 

 আমােদর ঋিষরা সবার জ  চারেট পু ষাথ   িনধ ািরত কের িদেলন – ধম  , অথ , কাম ও  মা । মা ষ 
যখন িঠক িঠক অেথ  াপাজ  ন করেত চাইেছ তখন তােক  চুর খাটেত হয়, মাথার ঘাম পােয়  ফেল অথ   
 রাজগােরর জ   লেগ থাকেত হয়। িক  অথ    রাজগােরর জ  এই  লেগ থাকাটা সব সময় ধম   স ত আর 
আইন স ত হেত হেব, তখন এই  লেগ থাকাটাই প ুষাথ   হেব, যােক বলা হেয় অথ  িসি । তাই বেল ডাকািত 
কের, রাত  জেগ  নাট জাল কের,  াি ং কের  য অথ   রাজগার করেছ তার িক  পু ষাথ  সাধন হে  না। 
অেথ  র জ   য পু ষাথ েক লাগাে   সটা সৎ ভােব হেত হেব, শা  স ত অথ  াৎ শা   যভােব অেথ াপাজ েনর 
কথা বেল িদেয়েছ  সইভােবই অেথ  াপাজ  ন করেত হেব। ধম   স ত ভােব অথ   উপাজ ন করার পর এই অথ  টা 
 ধু স য় কের রাখেল  কান কাজ হেব না। অেথ  র  েয়াজন  েটা   ে  – একটা কাম সাধন অথ  াৎ  ভােগর 
 েয়াজেন আর ধম   সাধেনর  েয়াজেন।  সইজ  অথ   সাধন যিদও িন  সাধন িক  অথ   সবার মূেল। অথ   না 
হেল ধম ও হেব না, কামও হেব না। অথ   না থাকেল িনেজর  ীও মানেব না, অথ  না থাকেল  ছেলও বাবােক 
মানেব না। িকছ ু িদন আেগ এক ভ েলাক ভােলােবেস িনেজর সব স ি   ছেলর নােম িলেখ িদেয়িছল। 
এরপর যা হয়,  ছেল আর  ছেলর বউ বুেড়া বাপেকই  দখেছ না। বুেড়া বাপ এখন কাঁদেত কাঁদেত 
আদালেতর  ার  হেয়েছ। আদালত বেল িদল, স ি  হ া র কের  দওয়ার পর স ি  আর  ফরত  নওয়ার 
 কান আইন  নই। ভ েলাক এখন িনেজর পিরিচতেদর সাবধান কের বেল  বড়াে ,  ছেলেক আপিন যতই 
ভােলাবা ন স ি  কখনই হাতছাড়া করেবন না,  শষ িদন পয    হােত  রেখ  দেবন।  সইজ  বলা হয় অথ   
হল মূেল। অথ   হল  ভােগর জ । বুেড়াবুিড় স ি   কন ধের রাখেব? যােত শাি েত মরেত পাের। শাি েত 
মরার ই াটাও কােমর মেধ । হােত যিদ টাকা না থােক তাহেল  ছেলবউ শাি েত মরেতও  দেব না।  

 

কাম হল, এই জগেত যা িকছু আমরা  ভাগ করেত চাইিছ। মৃতু র পেরও  য  খ পাওয়ার ই া,  সই 
 খ ধম   িদেয় অজ ন করেত হয়। এই জগেতর  খ  ভাগ  যমন অথ  িদেয় অজ ন করা হয়, মৃতু র পেরর  খ 
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ধম   িদেয় অিজ  ত হয়। আবার ধম   পালন করার জ  অেথ  র িবরাট  েয়াজন। ধম  মােন, দান দি ণা  দওয়া, 
তীথ  ািদ করা, সাধুেসবা করা ইত ািদ। যাঁরা এই িতনেটর মেধ   কানটাই চাইেছন না, তাঁরা হেলন  মা মাগ ী। 
এই িজিনষ  ধু িহ  ধেম  ই  নই সব ধম ই একই িজিনষ বলেছ।  ী ান, মুসলমানরাও তাই করেছ, তােদর 
ধম   বলেছ তুিম এই এই পালন করেব।  কন পালন করেব? মৃতু র পর তুিম  েগ   খ  ভাগ করেত পারেব। 
আমােদর ঋিষরা এ েলােক একটা নাম িদেয় িদেলন, ধম , অথ  , কাম ও  মা । 

 

িহ  ধেম র চারিট মলূ    

  েত ক ধম  ই আবার চারেট  ে র উপর দাঁিড়েয় আেছ।  থম হল দশ  ন, ি তীয় পুরান, তৃতীয় 
উপাচার আর চতুথ   িবিধ-িনেষধ। িহ  ধেম র দশ  ন উপিনষদ, পুরান হল ইিতহাস পুরান – বা ীিক রামায়ণ, 
মহাভারত আর আঠােরািট পুরান   । িহ  ধেম র পূজা অচ  নার উপাচার  েলা মূলতঃ ত   থেক আেস আর 
িকছুটা পুরান  থেকও আেস। িবিধ-িনেষধ আেস  ৃিত     থেক। িহ  ধেম র এই চারেটর যা িকছু আেছ 
সবটা  বেদই আেছ। িক   বেদর সম া হল,  া ণ ছাড়া  বদ অধ য়ন  কউ করেত পারত না। ি তীয় 
সম া হল,  বেদর অেনক িকছু খুব সংে েপ  দওয়া হেয়েছ,  সটােক িব ািরত কের না বেল িদেল সাধারণ 
মা ষ ধরেত পারেব না। এই ধরেণর িকছু সম া সমাধােনর জ   বেদর বাইের অ  ধরেণর িকছু ধম ীয় 
সািহেত র সৃি  হল – যার নাম  দওয়া হল  ৃিত।  সই  থেক  বদেক বলা হয়  িত আর  বেদর বাইের 
যাবতীয় ধম ীয়   েক  ৃিত বলা হয়।  সইজ  বা ীিক রামায়ণ, মহাভারত, পুরান ও অ া  ধম  ীয় 
শা  েলােক বলা হে   ৃিত। এই  ৃিতর সে  এখােন  য  ৃিতর আেলাচনা হে  তার  কান স ক    নই। 
ধম  শা  মােন,  য শা  আমােদর িশ া  দয় ধম  ীয় জীবন িক রকম হেব। ধম  ীয় জীবন বলেত  বাঝায়, 
সাংসািরক জীবন িকভােব চলেব আর তার সে  মৃতু র পর  গ   াি র জ  িক িক কম   ও আচরণ করেত 
হেব,  যটােক বলা হয় সদাচার। এ েলা  য শা  বেল িদে  তােক ধম  শা  বলেছ। ধম  শাে রই আেরকিট নাম 
 ৃিত। তাহেল এখােন  ৃিতর  িট অথ   এেস যাে ,  বদ ব িতেরেক যত ধম  ীয় প ুক আেছ তােক বলা হয় 
 ৃিত, আর ধম  শা েকও  ৃিত বলা হে । এই অেথ   মহাভারতও  ৃিত আবার ম  ৃিতও  ৃিত। িক  ম  ৃিতটা 
একটা নাম। িক  মহাভারতেক যখন  ৃিত বলা হে  তখন মহাভারত হল  ৃিতমূলক সািহত ,  েটা িক  
আলাদা িজিনষ। এই  ৃিতমূলক সািহেত র মেধ  বা ীিক রামায়ণ আেছ, তার সােথ মহাভারত ও আঠােরািট 
পুরান। আর এখােন আমরা  য  ৃিতর আেলাচনা করিছ এর আেরকটা নাম ধম শা । ধম  শা েক অেনক সময় 
সংিহতাও বলা হয়। ম র এই   েক ম  ৃিতও বলা হয় আবার ম সংিহতাও বলা হয়। বাংলােত ধম  শা  
মােন হয়  য  কান ধম  ীয় পু ক। িক  এখােন ধম  শা  মােন একটাই, ল বুক।  সিদক  থেক মহাভারতেক 
আমরা ধম শা  বলেত পািরনা, মহাভারতেক বাংলায় ধম শা  বলেছ। িক  আমােদর পর রােত ধম  শা  
সং ৃেত একটা আলাদা পিরভাষা। সং ৃেত এই ধরেণর িকছু  টকিনক াল শ  আেছ, এই শ  েলােক বাংলার 
 চিলত শে র সে   মলােত  নই। আমােদর িহ  ধেম   ৃিতর উপর যত বই আেছ তােদর ধম শা  বলা 
হে । ধম  শা  মােন  য শাে  ধেম র িবধান েলা  দওয়া হেয়েছ।  সই িদক  থেক বা ীিক রামায়ণ ধেম  র 
িবধান  দয় না, পুরানও ধেম র িবধান িদে  না। মহাভারেতর   ে  অেনক জায়গায় এমন িকছুর িবধান 
 দওয়া হেয়েছ  য মেন হেব ধম  শা , িক   সই অেথ  মহাভারতেকও ধম  শা  বলা যায় না। ধম  শা  হল 
ম সংিহতা বা ম  ৃিত। 

 

 বদ ও ধম শাে র  মৗিলক পাথ ক  
 আধ াি ক ব াপাের আমরা যা িকছু জানেত চাই তার সবই আমরা  বেদ  পেয় যাি  িক   দিনি ন 
জীবন িকভােব চালােত হেব  সই ব াপাের  বেদ িব ািরত ভােব  দওয়া  নই,  সইজ  ধম  শাে র  েয়াজন 
হল। যুেগর পিরবত  ন ও সমেয়র তােল তােল মা েষর অেনক িকছুই পাে  পাে  যায়। আবহাওয়ার 
পিরবত  ন,  ােনর পিরবত  েনর সােথ সােথ মা েষর খােদ র অভ াস,  পাশােকর ব বহার, আচার ব বহার 
পা ােত থােক। এই পিরবত  েনর জ  মা েষর জীবেনর িবিধ িনেষধ  েলাও পাে  যায়। ধম  শা  মােন িবিধ-
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িনেষধ।  য শা  আমােদর িবিধ আর িনেষধ বেল িদে ,  সই শা েকই একমা  ধম শা  বলা হয়। িবিধ মােন 
করণীয়, আমােক  য েলা করেত বলা হে  আর িনেষধ মােন  যটা অকরণীয় –  য শা  এই  েটােক িনেয় 
আেলাচনা কের  সই শা েক বলেছ ধম  শা  বা  ৃিত বা সংিহতা।  বেদ  যখােন ঋচা েলা আেছ  সই 
অংশেকও সংিহতা বলা হয়।  ৃিতকাররা বেলন  ৃিতর এই িবিধ িনেষধ  েলা  বেদর মতই  ামাণ , তাই 
এেক সংিহতা বলা হে ।  বেদর সংিহতার সােথ এই সংিহতার যােত  কান সংশয় না হয় তাই এই সংিহতােক 
আলাদা কের  ৃিতও বলা হয়। সংিহতা আসেল হল একটা জায়গায় সং হ কের সংর ণ করা।  বেদর 
 যখােন ম  েলােক সং হ কের রাখা হেয়েছ তােক বলা হয় ম -সংিহতা।  সই রকম  যখােন আচার ও িবিধ 
িনেষধ সং হ কের রাখা হেয়েছ  সটােক বলেছ আচার-সংিহতা। ম র  য আচার-সংিহতা এর নাম হল 
ম সংিহতা বা ম  ৃিত।  যমন  যমন পিরি িতর পিরবত  ন হে , রাজা পা াে ,  দশ পা াে , খাবার 
দাবােরর উপকরণ পা াে ,  সই অ সাের িবিধ িনেষধও পাে  যায়। িবিধ িনেষধ পাে  যায় বেল আচার-
সংিহতাও পাে  যায়। আচার-সংিহতা পাে  যাওয়া মােন ধম  শা ও পাে  যাে । িক   বেদর আধ াি ক  য 
সত  েলােক উে খ করা হেয়েছ,  বৃি ল ণ ও িনবৃি ল ণ ধেম র  য কথা েলা বলা হেয়েছ  স েলা  কান 
িদন পা ােব না। সি দান ই একমা  আেছন, জীবেনর উে   ঈ র লাভ, এই কথা েলা  বদবাক , 
এ েলা  কান িদন পাে  যােব না, িক  আিম িক খাব, িক পড়ব, িকভােব খাব, সকােল উেঠ িক করব, 
িকভােব ঘ ুেমাব এ েলা পিরি িত অ সাের পা ােত থাকেব। তাই  ৃিত  মাগত পা ােত থােক, িক   িত 
 য ভােব আেছ  সইভােব িচরিদন থাকেব।  িত আর  ৃিতর মেধ  এিট একিট িবরাট পাথ ক । আমরা এর 
আেগ  যমন বেলিছ,  ৃিত, পুরান, তে  যা িকছু বলা হেয়েছ সব  বেদই আেছ। তাই ম  ৃিতর মূল  য ব ব  
এও  বেদর মেধ  আেগই এেস িগেয়েছ।  বেদর আবার ছিট অ , সব কিটেক একসােথ বলা হয়  বদা । এই 
ছিট হল – িশ া, ক , ব াকরণ, িন  , ছ  ও  জ ািতষ। যাঁরা  বদ মুখ  করেতন তাঁেদর এই ছিট 
 বদা ও মুখ  করেত হত। 

 

 বদই ম  ৃিতর আধার 

  বিদক যুেগ ঋিষরা  য য  েলা করেতন,  সই সব যে র  চুর িনয়ম-কা ন িছল, যে র উপকরণ 
িক হেব, িক ভােব য  হেব, যে র িবিধ িবধান িক হেব ইত ািদ।  বদাে র কে  এ েলােক রাখা হেয়িছল।  
িদেন িদেন কে র কেলবর বৃি  হেত থাকল। আয়তন বাড়ার ফেল সম া হল এত িকছু মুখ  িকভােব করা 
যােব! তখন ঋিষরা িঠক করেলন যে র িবিধ-িবধান লেক সূ াকাের িলেখ রাখা  হাক। সূ াকাের  লখা 
হওয়ার জ  ফরমুলার মত সব সহেজ মুখ  কের  নওয়া  যত। এই সূ  েলােক একসােথ নাম িদেলন 
ক সূ । ক সূে র আবার  েটা ভাগ িছল –   ৗতসূ ,  িত  থেক   ৗতসূ  আর গৃ সূ । যখন  কান 
য  বািড়র বাইের জন সমে  করা হত,  যমন সাব  জনীন পূজা,  সই য   েলােক বলা হত   ৗতসূ । বািড়র 
মেধ  পিরবােরর সদ রা যখন য  করত  সই য   েলােক বলা হত গৃ সূ । এই গৃ সূে র মেধ  যে র 
িনয়মাবলীর িববরণ ছাড়াও অেনক আচার আচরণ, িবিধ-িনেষধও পাওয়া যায়। গৃ সূ ই পেরর িদেক অেনক 
িববত  েনর মেধ  িদেয় ধম  সূে র  প িনল।   ৗতসূ  েলা িক  ধম  সূে র মেধ   ান পায়িন। মূল     সই 
 বদ,  সই  বদ  থেক এল ক , ক   থেক  বিরেয় এল ক সূ , ক সূ   থেক আবার  বিরেয় এল 
  ৗতসূ  আর  াত  সূ ।   ৗতসূে  য ািদর িনয়মাবলীর সােথ িকছু িবিধ-িনেষধ ও আচােরর উে খ িছল। 
  ৗতসূ   থেক িকছু যে র িনয়মাবলী আর িবিধ-িনেষধ ও আচােরর অেনক িকছু িনেয়  তরী হল গৃ সূ । 
 াত  সূে  যা িকছু িছল  স েলা সং ােরর িদেক চেল  গল। গৃ সূে র উপর আলাদা বই আেছ, এখনও 
 গৗতম গৃ সূ  বই  দখা যায়। এই গৃ সূ  পড়েত  গেল  দখা যােব ম  ৃিতর অেনক িকছু এখােন  দওয়া 
আেছ।  তমিন ক  পড়েলও অেনক সময়  দখা যায় এরও অেনক িকছু ম  ৃিতেত এেস  গেছ। কে র 
িজিনষ েলা আবার পাওয়া যােব  বেদর  া েণ।  তরাং  য যাই বলুক ম  ৃিতর আধার িক   বদ, এর মূল 
যা িকছু আেছ সব  বেদই আেগ থাকেত রেয়েছ।  
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আইন  ণয়েনর ইিতহাস ও আইেনর উে   

 ম  ৃিতেত  ায়   হাজার আটশ মত   াক আেছ, এর মেধ  িকছু   াক  য েলা  বেদর  া ণ অংেশ 
পাওয়া যােব। বািক   াক েলা ম  িনেজই  যাগ কেরেছন। কারণ  া েণ অত কথা  নই, পেরর িদেক 
বাড়ােত হেয়েছ বেলই আলাদা কের ক  এেস িগেয়িছল। িক  ম র মূল ব ব  কখনই  বেদর বাইের যােব 
না, মূল ব ব েকই ম  িনেজর মত িব ার কের  গেছন। সূ  েলােত  য িবিধ-িনেষেধর কথা বলা হেয়েছ এই 
িবিধ-িনেষধ  ধু  য আমােদর  দেশই আেছ তা নয়, সারা িবে ই এই িবিধ-িনেষধ আেছ। সারা িবে  িতনেট 
নােম এই িবিধ-িনেষধ পাওয়া যায়।  থম নাম ল (Law), যােক বাংলায় বলেছ আইন, ল মােনই িবিধ 
ব ব া। ি তীয়, কমা েম টস। আজ  থেক িতন-চার হাজার বছর আেগ সমাজ ব ব া এখনকার মত এতটা 
 শৃ ল ভােব  গাছান অব ায় িছল না। তখন  য যখন রাজা হত  সই অেনক িবধান  তরী কের িদত। সব 
 থেক পুরেনা এই রকম এক রাজার নাম আমরা পাই িতিন হেলন  মেসাপেটিময়ার হামমুরবী। হামমুরবী িকছু 
আইন কের িগেয়িছেলন। এই আইন েলা িলিখত আকাের থাকার জ  এত িদন পেরও  স েলা  থেক  গেছ। 
হামমুরবীর আইন ব ব া জংলীেদর মত িছল,  যমন একটা িবখ াত আইন িছল ‘an eye for an eye and an 
arm for an arm’। যিদ  কউ এমন িকছু করল যার জন অ  একজেনর  চাখ চেল  গল, তখন আইন খুব 
 সাজা,  তামার  চাখ চেল  গেছ তুিমও ওর  চাখ উপেড় নাও। কা র জ  একটা হাত কাটা  গল, তারও 
হাত  কেট দাও, কা র দাঁত  ভেঙ  গেছ, যার জ   ভেঙেছ তারও দাঁত  ভেঙ দাও।  তামার উপর যা 
হেয়েছ ওর উপেরও তাই হেব। িবেশষ কের মুসিলমেদর মেধ  এখনও এই িবধান চেল, সািব  ক ভােব  কাে  
না চলেলও  ভতের  ভতের অেনক জায়গােতই চেল। আমােদর এখােনও  য সব সময় এই িবধান অ সরণ 
করা হে  না তা নয়, আমরাও করিছ। একজন খুন হল, খুনীর িবচােরর পর রায় হল এেকও  মের  ফলা 
 হাক। িকভােব? ফাঁিস িদেয়। আমরাও এই িবধানেক অ  ভােব অ সরণ করিছ। তেব  কউ চুির কের ধরা 
পের  গেল তারও বািড়েত িগেয় টাকা-পয়সা  কেড়  নওয়া হয় না। আবার  কউ আমােক অপমান কের  েটা 
গালাগাল িদেয়েছ বেল আমরাও তােক উে  গালাগাল িদেত যাই না। এ েলা বা ােদর মেধ  হয়, এক বা া 
আেরক বা ােক প াঁচা বেলেছ, বড়েদর কােছ নািলশ কেরেছ, বড়রা িশিখেয়  দয় তুইও ওেক গাধা বেল  দ 
তাহেলই  তা ঝােমলা িমেট যােব। আজ  থেক  -িতন হাজার  ী পূেব   এই িবধান বা আইন হামমুরিব কের 
 গেছন, হামমুরিব এভােবই িবধান িদেয়িছেলন। এই িবধান েলা খুব সহজ আর খুবই কাঁচা মােনর িবধান। 
 বশীর ভাগ  দেশই এই ভােবই আইন চেল। সব  দেশই আইন  বত  ন করার কতক েলা পিরি িত আেছ, 
এর উপর অেনক গেবষণাও আেছ। তেব আইন  বত  েনর  থম উে   হল সমাজেক র া করা। িবেশষ কের 
সমােজ যারা ভােলা  লাক, সৎ  লাক, িনরীহ,  ব ল  লাক আেছ তােদর িকভােব র া করা যােব এই িনেয় 
িচ া ভাবনা করা    হল।  সইখান  থেক আইেনর  বত  েনর     মাথায় এল। ি তীয়তঃ  কান  লাক  যন 
বদমাইিশ না করেত পাের। তৃতীয় অপরেক িশ া  দওয়ার জ । আমরা পুিলশ,  জল,  কাট  -কাছাির এ েলা 
 থেক ভেয় দূের থাকেত চাই,  সইজ  অেনক িকছু করার ই া থাকেলও কির না। এই ভয় যিদ কা র না 
থাকত তাহেল ভগবানই জােনন মা ষ িক কের  বড়াত। এই ধরেণর কেয়কিট কারেণ আইন  বত  ন করার 
 েয়াজনীয়তা অ ভব হয়।  

 

অেনক সময়  কান আইন আবার একটা সময় চেল না, পিরি িতটাই পাে   গেছ, িক  আইনটা 
এখনও চলেছ। মুঘলেদর সময় ভারেত খুব নামকরা একটা আইন িছল, মুঘলেদর পর ইংেরজরা মসনেদ বসার 
পরও ওই আইনটা চলেত থাকল। এই আইনটার নাম িদ ী সরাইখানা এ া । এই আইেন  মাঘলেদর সময় 
 থেকই বলা আেছ  য,  যখােন সরাইখানা থাকেব, সরাইখানা মােন িব ামাগার বা আজেকর িদেন  হােটল বা 
লজ,  সখােন িবনামূেল  জল পান করাবার ব ব া রাখা বাধ তামূলক িছল। ভারেত যত  হােটল  তরী হেয় 
আসেছ সব  হােটল এই িদ ী সরাইখানা এ াে র অধীেন অ েমািদেত হেয় আসেছ। এই এ াে র অধীেন যিদ 
তাজ  ব ল অ েমাদন  পেয় থােক তাহেল তাজ  ব েল আিম  গেল আমােক িবনামূেল  জল খাওয়ােত হেব। 
িঠক এই িনেয়ই কেয়ক বছর আেগ  বাে েত একটা ঘটনা হেয়িছল।  বাে র তাজ  ব ল  হােটেল এক 
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পুিলেশর দােরাগা  হােটেলর  কান কম  চারীর কাছ  থেক ঘুষ  চেয়িছল। পুিলশেক  সই কম  চারী ঘ ুষ  দয়িন। 
পেরর িদন  সই দােরাগা িসিভল   েস  হােটেল িগেয় একটা  চয়ার  টিবেল বসল। বসার পর বলেছ এক 
 াশ   ইন জল িনেয় এস। ওেয়টার বেল িদল আপনােক  তা জল  দওয়া হেব না, জল  খেত হেল আপনােক 
িমনােরল ওয়াটার িনেত হেব। তাজ  ব েল আবার এমিন সাধারণ জল পাওয়া যায় না, জল  খেত হেল 
িমনােরল ওয়াটার িনেত হেব যার দাম পেনর টাকা। দােরাগা বেল িদল িঠক আেছ িলেখ দাও  তামরা আমােক 
জল িদেত পারেব না। এবার ঝগড়া ঝািট    হেয়  গেছ। এরাও বুঝেত পােরিন  য এই  লাকিট  সই 
দােরাগা।  হােটল  থেকও িলেখ িদেয়েছ জল  দওয়া হেব না। ব   , এবার আর যােব  কাথায়, িদ ী 
সরাইখানা এ াে   হােটেল  নািটশ লািগেয় িদেয়েছ।  হােটল ব  হেয়  গল। কারণ িদ ী সরাইখানার এ াে  
 হােটল  খালা হেয়েছ, এ া  অ সাের জল চাইেল িবনামূেল  জল িদেত হেব।  হােটল  থেক জল  দওয়া 
হয়িন, তাও আবার িলিখত আকাের  ীকার কের  নওয়া হেয়েছ। এরপর মামলা    হল। মামলা গড়ােত 
গড়ােত হাইেকাট   পয    পৗঁেছ  গল। হাইেকােট  র িবচারক  তা  রেগ কাঁই হেয়  গেছন।  সই কেবকার 
 মাঘলেদর সমেয়র একটা আইন। তারপর ইংেরজরা যখন  হােটল খুলেত    করল তখন তারাও িদ ী 
সরাইখানা এ াে  খুলল। ইংেরজরাও ভারত  থেক  সই কত বছর আেগ চেল  গেছ, তারপর আরও কত িক 
হেয়  গেছ, িক   সই আইন এখনও একই ভােব চেল আসেছ। ইিতমেধ  জেলর ব বহারও সব জায়গায় 
পাে   গেছ। িবচারক  তা পুিলশেক খুব ধমক িদল, এ েলা িনেয় বাঁদরােমা ব  কর। গভণ েম টেক বেল িদল 
এ ুিণ এই আইনটােক, জল না িদেল লাইেস  চেল যােব, এটা ব  কর। আমােদর  বশীর ভাগ আইনই এই 
রকম পুরেনা আর িবিচ  রকেমর আইন। 

 

  রলওেয়েত এখনও  যসব আইন আেছ এই আইন েলার  বশীর ভাগই  থম ইংেরজেদর সময় যখন 
১৮৫৭ সােল  রলওেয়  তরী হেয়িছল  সই সময়কার। এখনও আইনী জিটলতােত উে খ করেত  দখা যায় 
আ ার িদ এ া  অফ ১৮৭০।  সই কেব আইন হেয় আেছ িক  এখনও তার িনয়ম পা াে  না। যখন  হৈচ 
হয় তখন আবার আমােদর  দেশর মাত ররা আইনটােক িঠক কের। এ েলােক বলা হে  ল। এর অ  িদেক 
আেছ কম া েম ট। কম া েম ট হল ঈ রীয় আেদশ। অেনক ধম ীয়  নতা ঈ রীয় আেদশ  পেয় সাধারণ 
মা ষেক বেল  দন –  তামরা এই রকমিট করেব বা  তামরা এই রকমিট করেব না। এর মেধ  খুব িবখ াত 
হল  মােজেসর  টন কম া েম ট  , িতিন দশটা আেদশ িদেয়িছেলন। িমেথ  কথা বলেব না, চুির করেব না, 
অপেরর  ীর  িত অশালীন আচরণ করেব না ইত াদী। কমা েম ট   আর আইেনর মেধ  পাথ  ক  হল, আইনটা 
 য  কান সময় পিরি িত অ যায়ী পাে   দওয়া  যেত পাের িক  কমা েম টসেক  কউ কখন পা ােত পারেব 
না। কমা েম টসেক পা ােত হেল অবতারেক আসেত হেব।  যমন জু িদরা িকছু িকছু কমা েম টস অেনক 
িদন ধের পালন কের আসিছেলন, িক  িয  অবতার হেয় আসার পর িতিন তার িকছু কমা েম টসেক পাে  
িদেলন। ঠা েরর আগমেনর আেগ  থেক আমােদর সমােজও অেনক িকছু িকছু িজিনষ  লােকরা কের আসিছল। 
িক  ঠা েরর আসার পর িতিন  যভােব জীবন-যাপন কেরেছন, যা িকছু আচরণ কেরেছন  স েলাই  লােকরা 
অ সরণ করেত থাকল। আেগ স  াসীরা মাছ  খত না, এখন স  াসীেদর মাছ খাওয়া  কান ব াপারই নয়। 
িক  কমা েম টস  েলা অত সহেজ পা ােনা যায় না, তেব ভারেত  সই ধরেণর  কান কমা েম টস িছল না। 
হঠাৎ  কান সাধু বেল িদল আমােক ভগবান আ া কেরেছন  তামােদর আেদশ করেত এই এই ভােব থােকা, 
এই ধরেণর  থা আমােদর ভারেত  কান িদন িছল না।  

 

ধম শাে র উে   

 নানান রকেমর ল, কমা েম টস এ েলার একিদেক উে   হল সমাজেক র া করা অ  িদেক মা ষ 
 যন  নাংরা পেথ না চেল যায়। আইেনর কাজ হল সমােজর  লাকেদর র া করা আর সাবধান করা তুিম যিদ 
 কান রকম  নাংরা কাজ কর তাহেল তুিমও শা  পােব। িক  আমােদর ভারতবেষ  এই আইন বা 
কমা েম টেসর ভূিমকা  ধানতঃ  ৃিতই পালন করত। আমােদর আচার িবিধেক বলা হত  ৃিত, আর  য শাে  
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এই  ৃিতর কথা বলা হত তােক বলা হয় ধম  শা  বা  ৃিতশা । শাে র উে  ই হল মা ষেক মুি র িদেক 
এিগেয় িনেয় যাওয়া। মুি র কথা না বলেলও চারেট পু ষােথ  র মেধ   য  কান একিট বা একািধক পু ষােথ  র 
িসি  কিরেয়  দেব। অ তঃ  য  কান একিট পু ষাথ   যিদ িসি  না হয় তাহেল িক  তােক শা  বলা যােব না। 
িক  শাে র িঠক িঠক অথ   হল মুি র িদেক িনেয় যাওয়া।  

 

 ম  ৃিত হল ধম শা । ধম শাে র কাজ হল মুি র িদেক িনেয় যাওয়া। তাই ম  ৃিত ল বুকও নয় 
আবার কমা েম টসও নয়। আইনজীিবরা  দেখন  চার বদমাইশেদর িকভােব আটকান যায় আর কমা েম টস 
 দখেব আমার যারা ভ  আেছ তােদর িকভােব আমার কােছ ধের রাখব। এই  েটার একিটও ধম  াশাে র 
কাজ নয়। ধম শা  কখন আমােদর আইেনর িবধান িদে  না, আর ধম শা  কখনই  কান একটােত  বঁেধ 
রাখেব না। ধম শা  বলেব – তুিম  য পিরি িতর মেধ  আছ  সই পিরি িতেক কাজ লািগেয়, িক ধরেণর 
আচরণ করেল তুিম মুি র িদেক এিগেয়  যেত পারেব। ধম  শা   কান  ল নয়,  কান এ া  নয়,  কান ল নয়, 
 কান কমা েম টসও নয়, এটা হল শা । তাই ম  ৃিতও শা । ম  ৃিতর কথা েলা যারা পালন করেব, যারা 
আচরণ করেব তার মুি র িদেক এিগেয় যােব। ম  ৃিতও িক  আচার-সংিহতা। িক  এই আচার-সংিহতা আর 
ভারেতর সংিবধান বা ভারতীয় দ িবিধেক যখন িমিলেয়  দওয়া হয় তখন ম  ৃিতর সােথ এ েলার খুব  বশী 
তফাৎ  নই বেল মেন হেব। িক  ভারতীয় সংিবধান, ইি য়ান  পনাল  কাড বা ি িম াল  িসিডওর  কাড 
এ েলার সােথ ম  ৃিতর  কান স ক  ই  নই। ম  ৃিতেত আমােদর আচার আচরণেক এমন ভােব  তরী করা 
হেয়েছ যােত আিম  যখােন  য অব ােতই থািক না  কন,  সখান  থেকই আিম ধম , অথ   ও কােমর সাধন কের 
উপেরর িদেক উেঠ আসেত পারব, আর চাইেল  মাে র িদেকও এিগেয়  যেত পারব। এই কারেণ ম  ৃিতেক 
বলা হয় ধম শা । অথচ ইি য়ান  পনাল  কােড  য কথা আেছ  সই একই কথা ম  ৃিতেতও পাওয়া যােব। 
যিদও আইিপিসর অেনক ধারা বা িনয়ম আেছ  য েলা আমােদর  ৃিতশা   থেকই  নওয়া হেয়েছ। বত  মান 
সমাজ ব ব ার অেনক িকছু এই  ৃিত আিদ শা   থেকই  হণ করা হেয়েছ। িক  তা সে ও  ৃিত পুেরাপুির 
আলাদা একিট  ত  শা , কারণ এেত এমন অেনক িকছু বলা হেয়েছ  য েলা পালন করেল আমরা ধীের 
ধীের মুি র িদেক এিগেয়  যেত পারব।  ধু ভারতীয় সংিবধান বা আইিপিস পেড়  গেল আমরা কখন মুি র 
িদেক এেগােত পারেবা না, এেদর উে   হল সমাজেক িকভােব র া করা যায়, আর  ৃিতশাে র কাজ হল 
ব ি েক সব িকছু  থেক র া কের তােক িকভােব মুি র িদেক এিগেয়  দওয়া যায়। 

 

ধম শা  এবং আইনশাে র পাথ ক  
 যিদও  ৃিত সমাজেক সামেল রাখেছ িক  তার দৃি  হল ব ি র  িত। িক  সংিবধােন  য আইন 
 ণয়ন করা হয়  সটা সব সময় সমাজেক লে    রেখই করা হয়।  সইজ  আইন সবাই ভাঙেব। মা ষ চুির 
করেব,  বআইনী কাজ করেব তার সে   চ া করেব যােত ধরা না পের। কারণ  স জােন আইন  তা সমােজর 
জ , আমার জ   থারাই। িক   ৃিতেক কখন  কউ ভাঙার  চ া করেব না, কারণ  স জােন এটা আমার 
জ , আমার ভােলার জ । তাই  ৃিতেক  কান মা ষ ভাঙেত চায় না, কারণ এটা আমার ম েলর জ । খুব 
সহজ দ ৃা  হল  ািফক আইন, রা ার িসগ াল যখন লাল থােক তখন রা া পারাপার করা যােব না।  কন 
বারণ করা হে ? গািড়র সে  ধা া  খেয় আিম জখম হেত পাির, মারাও  যেত পাির। এবার রােতর িদেক 
তাড়া েড়া কের যাি  রা ায় লাল িসগ াল,  কউ  দখার  নই, গািড় সংখ াও কম, তখন  কন আর আিম 
আইন মানেত যাব। তখন হয়েতা চারেট  রড িসগ ালেক পার কের চেল যাব। কারণ এখােন আমার  াথ   হল 
তাড়াতািড় যাওয়া। আবার  রেল একটা িনয়ম আেছ, আিম যিদ   াটফরম িটিকট  কেট থািক রাজধানী   েন 
উঠেত পারেবা না, যিদ ওেয়িটং িলে  নাম থােক অ    েন উঠেত পারব িক  রাজধানীেত উঠেত পারেবা 
না। এখন কা র খুব জ ির দরকার পেড়  গেছ  স  বচারা এখন িক করেব, ওেয়িটং িলে  নাম থাকেলও 
রাজধানীেত উেঠ পড়েব, যা হয় হেব। তখন এেক তােক ঘুষ  দেব, হয়েতা ফাইন িদেয়  দেব, যা হয় একটা 
িকছু কের  নেব।  কন এই আইন? কারণ রাজধানীেত বাবুরা যাতায়াত কেরন, িভড় বাড়ান চলেব না, ওেয়িটং 
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িলে র যা ীরা যােত না উেঠ িভড় বাড়ায়। এই আইন কার  িবধার জ ? বড়েলাকেদর  িবধার জ । আজ 
পয     কান  দেশ  কান আইন সাধারণ  লাকেদর জ  করা হয় না। আইন সব সময় বড়েলাকেদর  িবধার 
জ  করা হয়। যারা এয়াের  ােভল কেরন তােদর এয়ারেপােট  র িসিকউিরিটেদর হােত িক ভােব  হন া হেত 
হয় তার খুব ভােলা অিভ তা আেছ। কারণ ওেদর  ি  া আেছ সব বড়েলােকরা এয়াের যাতায়ত কের, যিদ 
একটা  বামা পেড় তাহেল বড়েলাকেদর িক হেব! অ  িদেক   েন  কািট  কািট  লাক যাে  তােদর জ  
কা র  কান মাথা ব াথা  নই।  

 

  ৃিত যারা পালন কের তারা কখনই  ৃিতর িবধান ল ন করেব না।  ৃিতেত  মেয়েদর বলেছ পর 
প ুষ স  করেব না। যিদ  কান  মেয়  ৃিতেক মােন তাহেল  স  য অব ােতই চেল যাক না  কন  কান িদন 
 কান ভােবই পর পু েষর স  করেব না। িন াবান  া ণ বা সাধারণ  কান িহ   কউ গ র মাংস খােব না। 
 কন  স খােব না? কেবকার  কান ঋিষ মহাভারেত বেল িদেয়েছন তুিম গ র মাংস খােব না।  সই তখন 
 থেক গ র মাংস খাওয়ার কথা ভাবেতই আমােদর গা িশউেড় ওেঠ। এটাই যিদ আইন িহসােব থাকত তখন 
িক  এই িনেয়  কউ এত িকছু ভাবত না। কারণ আইন সব সময়  ণয়ন হয় সমােজর  ােথ  আর  ৃিতর 
িবধান  তরী হয় ব ি র  ােথ  । মা ষ জােন এই িবধান আমার ভােলার জ ।  ৃিত  য িবধানেক  হণ কের 
 নেব,  স িক  আর কখন ওই িবধানেক ছাড়েব না। আইন আর  ৃিতর মেধ  এখােনই িবরাট তফাৎ হেয় 
যায়।  ৃিত  যেহতু ধম  শা  তাই আিম ধম েক কখনই ছাড়ব না। গীতায় ভগবান বলেছন  ধেম  িনধনং   য়ঃ 
পেরাধেম া ভয়াবহঃ। আিম আমার ধম    হণ কের িনেয়িছ,  যমন একজন স  াস ধম    হণ কের িনেয়েছ  স 
এখন বলেব আিম স  াসী, স  াস ধেম  যা যা আেছ সবটাই আিম পালন কের যাব, আিম মের যাব িক  
আিম আমার ধেম  র সােথ  কান ভােবই আেপাষ করেত যাব না। একজন বেল িদল আিম  া ণ ধেম  
 িতি ত, শূে র হােতর অ  আিম  হণ করেবা না, এখন  কান অব ােতই তােক িদেয় শূে র অ   হণ 
করান যােব না।  ি য় বলেছ, আিম  া  ধেম    িতি ত, যুে  আিম মের যােবা  তা  সও ভােলা িক   কান 
অব ােত আিম যুে  িপঠ  দখােবা না। এটােকই যিদ আইন কের বেল  দয় যুে র সময় তুিম পািলেয় আসেত 
পারেব না, তখন  স আর  সই আইন মানেত চাইেব না,  েযাগ  পেলই পািলেয় যােব। িক  ধেম র িদক 
 থেক  য এটা  মেন িনেয়েছ, এই ধম  আমার আে া িতর জ , তখন  স আর কখনই িপিছেয় আসেব না। 
 সইজ  আমােদর সবারই  ৃিতশা  জানা অত   জ রী।  

 

ভারেতর িবিভ   ৃিতশা  

  বেদর ব াপাের বলা হয় এবং এটা সবারই িব াস  য  বদ হল ভগবােনর মুেখর কথা।  যমন কম  মাগ  
আর  ানমােগ র কথা, এটা ভগবােনর কথা, ভগবানই এই  েটা মাগ  িঠক কের িদেয়েছন আর এই কথা  বেদ 
আেছ। ভগবােনরই কথা িক  ঋিষেদর মুখ িদেয়  বিরেয়েছ, তাই  বেদর কথােত হাত  দওয়া যােব না। িক  
 িৃত হল ম বাবার কথা।  ৃিতর ব াপাের এনারা কখনই বলেবন না  য এটা ভগবােনর কথা।  ৃিতেত বলা 
হয় অমুক ঋিষ এই িবধান িদেয়  গেছন। এরপর  সই কথা েলা  বেদর মত মূল  থাকল না। এর ফেল 
আমােদর অেনক েলা  ৃিত  তরী হেয়েছ। তার মেধ  আঠােরাটা  ৃিত খুব নামকরা। এ েলার মেধ  আমরা 
পাই ম  ৃিত, পরাশর  ৃিত, যা ব    ৃিত। যা ব    ৃিত আবার খুব নামকরা  ৃিত। বলা হয় যা ব   
 ৃিত আরও খুব পিরণত, িক  ম  ৃিতর আলাদা িনজ  একটা স ান আেছ। বত  মান কােল আমােদর 
িহ েদর  য আইনকা ন চলেছ এ েলা  বশীর ভাগই িমতা েরর  ৃিত  থেক এেসেছ। িমতা র িযিন িছেলন 
িতিনও অেনক িবধান িদেয়  গেছন। বাংলােত আবার রঘ ুন ন  ৃিতর খুব  চল, বা ালীেদর যা িকছু আচার 
সং ার আেছ সব রঘুন ন  ৃিতেক অ সরণ কের পালন করা হয়।  সইজ   শ, িতনশ বছর পর িবধান 
 েলা পাে  যায়। তখন আবার  ৃিতকাররা নতুন কের  ৃিতর িবধান েলা  তরী কেরন। িক  ম  ৃিত হল মূল 
  । যাঁরা  ৃিত রচনা কেরন তাঁরা ম  ৃিতেক আধার কেরই  লেখন। িক  তা সে ও অেনক িনয়ম-কা ন 
পাে  যায়। নতুন  ৃিত মােনই িনয়ম পাে   গেছ। তেব গত হাজার বছের ভারেত নতুন  কান  ৃিত রিচত 
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হয়িন, যিদও আমরা বলেত পাির ভারতীয় সংিবধান ও আইিপিস এেস  গেছ, িক  এ েলা  সই অেথ   
 ৃিতশা  নয়।  ামীজীও  চেয়িছেলন আমােদর একটা নতুন  ৃিত  লখা হওয়া উিচত।  

 

 ম  ৃিতর পর সব  থেক উে খেযাগ   ৃিতশা  আমরা পাই যা ব   ৃিত। বলা হয় ম  ৃিত  লখার 
 ায় সাত আটশ বছর পর যা ব   ৃিত  লখা হেয়িছল। ম  ৃিতর তুলনায় যা ব   ৃিতর   াক অেনক 
কম। ম  ৃিতেত িবষয়া র খুব  বশী  দখা যায়, একটা িবষয় িনেয় কথা চলেছ, হঠাৎ  সখান  থেক সের িগেয় 
অ  একটা িবষেয় চেল যাে ন। িক  যা ব   ৃিত এই িদক  থেক খুবই পির ার ও সাজান  গাছান। 
অব   থম  য কাজটা হয় তােত িকছু  িটিবচু িত থাকেতই পাের,  সই কাজটাই যখন ি তীয় বার করা হয় 
তখন অেনক পির ার আর  িটমু  হয়। যা ব   ৃিতর উপর িমতা রীর ভা  খুব িবখ াত। ভারত সরকার 
যত আইনকা ন  তরী হেয়েছ তার  বশীর ভাগই এই িমতা রীর ভা েক আধার কেরই  তরী করা হেয়েছ, 
িবেশষ কের স ি র উ রািধকারীর আইন, িববােহর আইন এবং িহ েদর অেনক আইনকা ন। ম  ৃিত 
দশ েনর িদেক  বশী  জার িদেয়েছ। িঠক িঠক শা  বলেত যা  বাঝায়,  সই িদক  থেক ম  ৃিত হল একিট 
পণূ া  শা ।  য কাজটা আটশ বছর পর হেব  সই কাজ আরও ভােলা ভােব সংগিঠত  প  নেব, কারণ  স 
সমােজর আরও অেনক িকছুর পিরণিত  দেখ িনেয়েছ, এই কারেণ যা ব   ৃিতর আইন  ণয়ন অেনক উ ত 
এবং বা েবািচত। 

 

 এই রকম আেরকিট  ৃিত হল পরাশর  ৃিত। তখনকার িদেন ঋিষরা িকছু িকছু িবধান ও িনয়ম কা ন 
িদেয়  গেছন  সই িনয়ম েলােকই পের  সই ঋিষর নােম  ৃিতশা   তরী করা হেয়েছ। পরাশর  ৃিতর  বিশ   
হল আপৎধম  । আপৎকালীন অব ায়  তামার িক রকম আচরণ হেব এটার উপর পরাশর  ৃিতেত  বশী  জার 
 দওয়া হেয়েছ। সব  ৃিতশা ই িকছ ু িজিনষেক ছাড় িদে  অ  জায়গায় আবার িকছু িজিনেষর উপর  জার 
িদে , িক  সব  ৃিতশাে র মূেল ম  ৃিত। 

 

ম র ইিতহাস 

 ম   ক িছেলন,  কান সময় িছেলন, এই ব াপাের আমােদর  কান সিঠক ধারণা  নই। পুরান মেত 
সৃি র  য ব াখ া আমরা পাই তােত  দখােনা হে    া যখন  থম সৃি র কােজ নামেলন তখন  থেম িতিন 
যা িকছু সৃি েত িনেয় এেলন তার সব িকছুই   া তাঁর মন  থেক কেরিছেলন। সব    থেম িতিন মন  থেক 
চারজন  মার সনক, সন ন, সনৎ ও সনাতন ঋিষেদর সৃি  করেলন। তারপর স িষ র সাতজন ঋিষেদর সৃি  
করেলন। িক  মন  থেক সৃি র  ি য়ায় সৃি টা খুব ম র গিতেত এেগাি ল। সৃি র  ি য়ায় গিত আনার জন 
িতিন িনেজেক  েটা ভােগ িবভ  কের িদেয় ম  আর শত পার সৃি  করেলন।  সখান  থেক এরপর পুেরাদেম 
সৃি  এেগােত    করল। সৃি র এই বণ না িবিভ  পুরােন িবিভ  ভােব করা হেয়েছ।  কাথাও  কাথাও এই 
বণ নার মেধ  পাথ  ক   দখা যায়। িক  ম   য   ার স ান এটা সবাই  মেন িনেয়িছেলন। ফেল ম র জানা 
িছল ভগবান িকভােব জগৎেক পিরচািলত করেত চাইেছন। আমরা যিদ এই  পৗরািনক কথা কািহনীেক সিরেয় 
রািখ তাহেলও আমরা পাই  য আেগকার িদেন ম  বেল একজন ঋিষ িছেলন যাঁর অগাধ  ানরািশ িছল,  য 
 ানরািশর  কান তুলনা করা  যেত পােরনা। সারাটা জীবন ম   যন  ােনর মেধ ই অিতবািহত কের  গেছন। 
িতিন  ান অজ েনর সােথ সােথ উপলি  করেলন সমােজ এখন িক চলেছ আর িকভােব চলেল সমাজ মসৃন 
ভােব চলেত পাের। তারপর িতিন  যন তাঁর এই উপল   ানেক  ৃিত আকাের রচনা কের িনেজর িশ েদর 
বেল  গেলন। পর রায় ম  কেয়কজন িশ েক বলেলন, তাঁরা আবার তাঁেদর িশ েক বলেলন, এইভােব 
চলেত চলেত একটা জায়গায় এেস আমরা ভৃ  নােম এক ঋিষর নাম পাই। িতিনও ম র কাছ  থেকই 
 নেলন। পুরেনা কািহনীেত যা হেয় থােক, গ  কািহনীেত মূল তথ  েলা হািরেয় যায়।  কউ বেলন 
ম  ৃিতেত মূলতঃ এক ল    াক িছল, পের  কউ একজন িকছু   াক কিমেয় িদেলন, এইভােব কমেত 
কমেত  শেষ যখন ভ ৃর কােছ এল িতিন এই  ৃিতেক  কেট  ছঁেট চার হাজার   ােক দাঁড় করােলন। িক  
বত  মােন আমােদর কােছ  য ম  ৃিত এেসেছ তােত িতন হাজােরর মত   াক আেছ।   
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 ম  ৃিতর বণ না ভৃ র মুখ  থেক    হয়। সবটা  যন ভ ৃই বলেছন। তােত  থেম সৃি র বণ না করা 
হেয়েছ, তারপর ম র ইিতহােসর কথা আেছ।  সখােন  দখােনা হে  ম র কােছ ঋিষরা িকছু    িনেয় 
এেসেছন। ম  ঋিষেদর বলেছন ‘আপনােদর যা    তার সব উ র িকছু আিম ভৃ েক বেল িদেয়িছ, ভ ৃই 
আপনােদর সব িকছু বেল  দেব’। তখন ভ ৃ খুব খুশী হেয় বলেত    কেরেছন। তাই ভ ৃ  যটা বলেছন 
এটাই ম  ৃিত। ম  ৃিতেত ভ ৃ িনেজ িকছু বেলনিন, তাঁর    ম  তাঁেক যা িকছ ু বেলেছন  সটাই িতিন 
ঋিষেদর বেল যাে ন।  

 

 এর আেগ আমরা ল, কমা েম টস আর  ৃিতর তুলনামূলক আেলাচনা করিছলাম।  সখােন আমরা 
বলিছলাম ল সব সময় বড়েলাকেদর র া করেছ, কমা েমে ট একজন িনেজেক     মেন কের বািকেদর  ছাট 
মেন কের  যন িকছু আেদশ কের বলেছন  তামরা এ েলা পালন করেব।  ৃিতেত এর  কানটাই হয় না। ম  
ল   কের  দখেলন সমােজ  বশীর ভাগ  লাক এই রকমিট চাইেছ বা এই রকমিট করেছ আবার িকছু  লাক 
 সই রকমিট করেছ না। ম  তাই িবধােন ওইটাই আনেলন  যটা  বশী  লাক পালন করেছ, আর পালন 
করেতও  িবধা।  য িজিনষ েলা  বশীর ভাগ  লাক পালন করেছ  স েলােক কের  দওয়া হল িবধান। যখন 
িবধান কের  দওয়া হল তখন  সই িবধানটাই ধম  স ত হেয়  গল। মুি েময় যার পালন করিছল না, তারাও 
 সটাই পালন করেত    কের িদল। তেব িক, আইন  হাক আর ধেম র িবধানই  হাক কখনই মা ষ মানেত 
চায় না। কারণ সমােজ শ ৃলাপরায়ণ মা েষর সংখ া সব সময় কম। শৃ লাপরায়ণহীন মা েষর সংখ াই 
 বশী, ধেম র ভয় যিদ না থােক আর শাি র ভয় বা পুিলেশর ভয় যিদ না থাকত তাহেল মা ষ  য িক কের 
বসত ক নাই করা যায় না। ভারেত যখন সব িকছু কম ই ধম  স ত হেয়  গল তখন চুির ডাকািত এ েলাও 
ধম   স ত হেয়  গল।  

 

 আেগকার িদেন িদ ী  থেক কলকাতা যাতায়ােতর পেথ িবেশষ ধরেণর ডাকােতর দল িছল, এেদর 
বলা হত ঠগী। এক ঠগী আেরক ঠগীেক িচনত একটা িবেশষ ধরেণর  েড়র মাধ েম। ওই  ড় খাওয়ােল বুেঝ 
িনত এই  লাকিট ঠগী, ওরাই  ধু এই ব াপারটা জানত। এই প িতেত যখন বুেঝ িনত এও ঠগী তখন এক 
অপরেক সাহায  করত। পিথকরা যাতায়াত করার সময় ঠগরা এেস তােদর সােথ িমেশ  যত। িমেশ িগেয় 
ধীের ধীের বুেঝ িনত এর কােছ িক পিরমাণ টাকা-পয়সা আেছ আর  কাথায় রাখা আেছ। একিদন,  িদন ধের 
একসােথ হাঁটেত হাঁটেত ব ু  কের িনত। এখন চুির ডাকািত  যটা করেব  সটাও ধম   স ত হেত হেব, তাই 
যখন বুেঝ িনত এবার এেক খুন কের টাকা-পয়সা যা িকছু আেছ সব িনেয় সের পড়েত হেব, তখন তারা 
কখনই এই পিথকেক ঘ ুম  অব ায় খুন করত না। রাি েবলা ঘ ুেমাে , হঠাৎ  য ঠগী  স সাপ সাপ কের 
িচৎকার কের উঠেব। সাপ সাপ িচৎকার  েন  যই পিথক ঘ ুম  থেক  জেগ  যত, ওেদর কােছ সব সময় 
একটা িসে র  মাল থাকত, তােত একটা টাকা বাঁধা থাকত,  সই  মালটােক গলার মেধ  ফাঁিসেয়  টেন 
িদত। এক  সেকে র মেধ   সই পিথক  শষ। তারপর তার সব িজিনষপ  িনেয়  বিরেয় চেল  যত। এখনও 
  েন যাতায়ােতর পেথ পােশর  লােকর সােথ ব  ু কের চােয়র মেধ  ঘুেমর ওষুধ খাইেয় সব িজিনষপ  
িনেয়  নেম যাে । মা ষ িচরিদন একই রকম আেছ। এখন যারা ডাকািত করেছ এরা  কান ধম  স ত ভােব 
করেছ না। িক  এই ঠগীরা পুেরা ধম   স ত ভােব যা িকছু করার করত। ঘুম  মা ষেক কখনই ওরা মারেব 
না। িদ ী কলকাতার পেথ এই ঠগেদর এত স াস িছল  য সবাই আতি ত হেয় পেড়িছল। পের উইিলয়াম 
 বি টং এেস পুেরা একা এই ঠগী বািহনীেক ঠা া কের িদেলন। মা েষর  ভােব িচরিদনই শ ৃলতার অভাব। 
এেদর ধম ও বাঁধেত পােরনা আইনও পেথ িনেয় আসেত পােরনা।  

 

ম  ৃিতর সময়কাল 

 ম  িছেলন একজন মহাপ ুষ, িতিন  দখেলন  য িজিনষ েলা পালন করেল সমােজর ম ল হেব, 
মা েষর ভােলা হেব,  স েলােক িতিন িবধান কের িদেলন। আমরা এখন  য ম  ৃিত পাি , িব দজনেদর 
ব ব  হল এই ম  ৃিত ঈশাপূব    েশা  থেক চারশ বছেরর মেধ  এর বত  মান মূল কাঠােমাটা  প  পেয়েছ। 
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যখনই শাে র সময়কাল িনেয় কথা বলা হয় তখন  সই শাে র  শষ  য  পটা  পেয়েছ  সটােক মাথায়  রেখই 
বলা হয়।  যমন গৃ সূে র কথা বলা হেয়েছ,  বেদর সমেয়ই গৃ সূ  এেস িগেয়িছল, তার মােন এর    
অেনক আেগই হেয়  গেছ। তারপর  মাগত চলেত চলেত এক সময় ম  কেব এটােক  শষ  প িদেলন, আর 
 সই ম   কান সময় িছেলন  সটা এখন বলা মুশিকল। ঐিতহািসক গেবষকরা নানান িদক  থেক িবিভ  
 রফাের   টেন  টেন একটা সময় বার করার  চ া কের  গেছন, িক  তাও সিঠক ভােব  কউ বলেত পারেছন 
না। তেব  মাটামুিট  যটা  বাঝা যাে  ঈশাপূব    েশা বছর  থেক    কের ঈশার পরবিত   েশা বছর এই 
চারশ বছেরর  কান এক সমেয় ধীের ধীের ম  ৃিত আজেকর এই অব ায় দাঁিড়েয়েছ। এরপর ম  ৃিতেত আর 
িকছু পিরবত  ন হয়িন।  

 

 ম র িচ াধারা  থেক এটা খুব পির ার  বাঝা যাে   য িতিন  মেন িনে ন  কান মা ষ সমান নয়। 
আমােদর  গিতবাদী সমােজ  যমন আজকাল সবাই আেলাচনা কের আমরা সবাই সমান, িক  ম  এটা 
কখনই মানেবন না। ম র ব ব  হল, সি দান ই আেছন। িক   য  কান ভােবই  হাক অিবদ া বা অ ান 
এেস িঘের  ফলেছ। অ ান ও অিবদ া  থেক জ  িনেয়েছ কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনার পুিত  র জ  
মা ষেক কম   করেত হয়।  যমন  যমন কম   কের  তমন  তমন তার  ভাব  তরী হয়। এই  ভােবর  ভােবই 
মা ষ ধম   অধম   পালন কের। ধম   অধম   পালেনর অ সাের তার িবিভ   যািনেত জ  হেত থােক। িবিভ  
 যািনেত  য তার জ  হে  তখন  সই  যািনগত ধম  টাও তার মেধ  ঢ ুেক যায়। তখন আবার ওই ধম  টা পালন 
করেত করেত  স বড় হেত    কের। ম  বলেছন যত রকম  যািন বা  াণী  দখা যায় তার মেধ  মা ষ হল 
     াণী। কারণ মা েষর মেধ  ধম   পালেনর  মতা আেছ। অ   াণী ধম  পালন করেত পােরনা। আইন 
মানেত পাের, অ শাসন মানেত পাের,  যমন   রেক  িশ ণ িদেল  স অেনক আেদশ পালন কের, িক  
এেক ধম   পালন করা বলা যায় না। একমা  মা ষই পাের ধম   পালন করেত। আবার মা েষর মেধ  যাঁরা 
িচ নশীল তাঁরা    তম। ম  বলেছন মানবজীবেনর উে   ধেম র আচরণ করা।  কন এই উে   এ েলা 
আমরা পেরর িদেক িবশদ ভােব আেলাচনা করব, এখন  ধু মূল কেয়কিট  ারি ক িবষয়েক তুেল ধরা হে । 
ধেম র আচরণ করেল মা ষ ধেম  উ িত করেত পাের, তার কােমর পুিত   হয় আর পরেলােক  খেভাগ পাওয়ার 
 মতাটা  বেড় যায়। আর িঠক িঠক ধম  পালন করেল  স  মাে র িদেকও চেল  যেত পাের।  

 

ধেম র কথা  কাথা  থেক জানা যায় 

 মা ষ  য ধেম র পালন করেব  সই ধম েক মা ষ িকভােব ও  কাথায়  কাথায় জানেত পারেব? ম  
বলেছন মা ষ ধেম র কথা  থম জােন  বেদ,  বেদ যা িকছু বলা হেয়েছ  সটাই ধম । ি তীয়  স  ৃিতশা  
 থেক ধেম  র কথা জানেত পাের, এই  ৃিতশা  মােন রামায়ণ, মহাভারত। তৃতীয় হল মহাজেনা  যন গতঃ স 
প াঃ, মহাপু ষরা  য পথ অবল ন কের  গেছন, তাঁেদর জীবন  থেক ধেম র িশ া পাওয়া যায়। এই িতনেট 
জায়গা  থেক মা ষ ধেম র আচরণ িকভােব করেব জানেত পাের।  বদ ও  ৃিতশাে  আমরা অেনক ধেম র কথা 
পাই, িক  পরবিত  কােল  যসব মহাপু ষরা এেসেছন তাঁরাও অেনক িকছু কের  গেছন  সই সব কথা আমরা 
 ৃিতশাে  পাইনা।  যমন ঠা র  ামীজী এনারা অেনক িকছু কেরেছন  য েলা আমরা  ৃিতশাে  পাইনা। কারণ 
অেনক িদন ধের নতুন কের আর  ৃিতশা   লখা হয়িন। এই িতনেটর বাইের সব  থেক    পূণ  চতুথ   উৎস 
হল, িনেজর    পিব  মন। এই চারেট িমিলেয় মা ষ ধম   িক জানেত পাের আর ধম াচরণ  সইভােবই কের। 

 

ধম শাে র কাজ 

ম র ব ব  হল আমরা  য পিরেবেশর মেধ   দন ীন জীবন যাপন কের চেলিছ  সখােন এমন 
অেনক িকছু আচরণ আেছ  য েলার সংেশাধন করা দরকার।  য  য জায়গায়  য  য িজিনষ েলােক িঠক করা 
দরকার, এই আেলাচনা করার সময়  কান িবষয়েক িতিন বাদ  দনিন। একিদেক  যমন আধ াি ক 
িদক েলােক িনেয় আেলাচনা করেছন আবার অ  িদেক িনরাপ ার ব াপাের আমরা িকভােব  রি ত থাকব, 
 যমন এই িনরাপ ার ব াপাের িবধান িদে ন বাছুর বা গ  যিদ দিড় িদেয় বাঁধা থােক তখন  সই দিড়েক 
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কখন ল ন কের যােব না, এই ধরেণর  ছাটখােটা িবষয় িনেয়ও িবধান িদেয় িনয়ম কের িদে ন। বাছুর দিড় 
িদেয় বাঁধা থাকেল  কন দিড় িডেঙােত িনেষধ করেছন? ব াপারটা এমন িকছুই নয়, গ  হঠাৎ দিড়    ু
দাঁিড়েয়  গেল দিড়েত  হাঁচট  খেয় পেড়  গেল হাত পা  ভেঙ অেনক িকছু হেত পাের। িনয়মটা আমােদর 
িনরাপ ার জ  করা হেয়েছ। ইদািনং গািড়েত  য িসট  ব  লাগােত হয়, এই আইনটা আমােদর িনরাপ ার 
জ ই করা হেয়েছ।  লােক আইন মানেত চায় না, মেন কের পুিলশেক  ধাকা িদেয় আিম িবরাট িকছু 
করলাম। ট ু ইলার চালাবার সময়  হলেমট লাগােনা বাধ তামূলক, এ েলা আমােদর ভােলার জ ।  ঘ  টনা 
 তা একবারই হেব, তাই সাবধান কের  দওয়া হে ।  সখান  থেক ব ি গত আচার িক রকম হেব, িনেজেক 
িকভােব পির ার রাখেব, দাঁত িকভােব মাজেব,  ােনর সময় গােয় মািট িদেয় িকভােব পির ার করেব, জামা-
কাপড় িকভােব পির ার রাখেব এই ধরেণর সব কথা ম  বলেছন। তারপর অপেরর সােথ কথা বলা, 
চলােফরার সময় ব বহার িক রকম হেব, মা ষেক অিভবাদন িকভােব করেব এ েলা সব িবশদ ভােব ম  
আেলাচনা করেছন, যােত আমােদর ব ি ে  ভ তা ও দৃঢ়তার  কাশ হয়।  

 

 ম  বলেছন, মা ষ  য  কান কাজই ক ক সব কােজর  পছেন কামনা-বাসনা থাকেবই।  েয়াজন যিদ 
না থােক, ধা া যিদ না থােক একজন মহামুখ  ও িক  কাজ কের না। িক  সব সময় যিদ ধা া িনেয়ই সব 
কাজ কের তাহেল মা ষ তামিসক হেয় যােব। এই তামিসকতােক দূর করার জ , আমােদর সাধারণ 
 বৃি  েলােক  িনয়ি ত করার জ ই ধম শা । ধম  শা  মা েষর তামিসক বৃি  েলা  শিমত কের সাি ক 
বৃি  িলেক জািগেয়  দয়।  তামার খাওয়ার  বৃি  আেছ, মাংস  খেত ইে  করেছ, িবিরয়ািন  খেত ইে  
করেছ, তােত  কান  িত  নই। িক   লােভ পেড় কখন খাওয়ার জ  ঝাঁিপেয় পেড়া না। যখন খাওয়ােত 
ঝাঁিপেয় পড়েছ তখন এটাই হল তামিসক ব বহার, তার মােন ই াটা এমন  বল  য মেনর  কান িনয় ন 
 নই, মনেক ইি য় এেকবাের খাবােরর মেধ   টেন িনেয় যাে । ধম  শাে র উে   হল এই  বৃি েক আটেক 
মনেক  িনয়ি ত করা। িঠক  তমিন  যখােন টাকা-পয়সার ব াপার আেছ, কািমনী-কা েনর ব াপার আেছ, 
নাম-যেশর ব াপার আেছ সব জায়গােতই মা ষ ঝাঁিপেয় পড়েত চাইেছ। আমােক  কউ বলল যখন দরকার 
হেব আপিন আমার গাছ  থেক  েটা  লবু িনেয় যােবন। আিম এখন  দখিছ, আের এইেতা  েযাগ। এখন 
আিম  েটার জায়গায় গােছ যত  লবু আেছ সব িনেয় এলাম। যারা চ ল মেনর, যােদর মেধ   ভ সং ার 
 তরী হয়িন, ভ তা  শেখিন এেদর মেধ  এই ধরেণর  বৃি  থােক। সবেচেয় বড় ব াপার হল বুি  যােদর 
পিরপ  হয়িন  লােভর িজিনষ  দখেল এরা আর িনেজেদর সামেল রাখেত পােরনা, এেকবাের ঝাঁিপেয় পেড়। 
এই ধরেণর মনেক িকভােব  িনয়ি ত করা যায় ম  তার জ  আমােদর আচার আচরণ িলেক  বঁেধ িদে ন। 

 

 া েণর স ান  কন 

 শশবকাল  থেক িকভােব তােক  িশ ণ  দওয়া  যেত পাের  সটার উপর  বশী  জার িদেত হেব, সব 
 থেক  বশী নজর িছল  া ণ স ানেদর  িত। কারণ এরা হল    তম।  থেম এেদরেক  িশ ণ িদেয়  তরী 
কেরা তাহেল পুেরা সমাজও িঠক থাকেব। িশ  মা ই একটু  লাভী হয়। শূে র পিরবার এেকই গরীব,  সই 
গরীব বািড়র  ছেলেক যিদ  খেত পড়েত না  দওয়া হয় তাহেল িক কের চলেব! ম  এেদর  ছেড় িদে ন, 
তুিম যা করছ কর।  ব েদর   ে ও তাই,  ি য়েদর   ে ও একই িনদান। িক   া ণ স ানেদর জ  
বলেছন, পাঁচ ছয় বছর হেয়  গেছ এবার এেক উপনয়ন কিরেয়   চারী কের দাও। এখন  থেকই    হেয় 
যাক এর তপ া। কারণ পের এরাই িনেজর ত াগ ও পাি ত  িদেয় সমাজেক সামলােব। ম  এেদর  চ  
স ান িদে ন। িক  তার আেগ তােক ত াগ আর পাি ত  অজ ন করেত হেব। ম  তাই বার বার বলেছন  য 
 া ণ পুেরা  বদ জােন না,  য  া েণর আচার  নই  সেতা  া ণ নয়,  স শূ । এখােন একটা শ  আমােদর 
মাথায় রাখেত হেব, আমরা এখােন  য  া ণ শূ  বলিছ, আজেকর িদেন  য শূ , মায়াবতী  য অেথ  িনেজেক 
বলেছ আিম একজন শূ , এই অেথ   ম  িক  বলেছন না। এটা আমােদর এক পুরেনা সম া। যিদও বলা হয় 
  ার মুখ  থেক  া ণ  বিরেয়েছ, হাত  থেক  ি য়,  ই জ া  থেক  ব  আর পা  থেক শূ   বিরেয়েছ। 
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আমরা যিদ সমােজর িদেক দৃি পাত কির তখন  দিখ িকছু  লােকর মেধ  ত াগ  বরােগ র ভাব  বশী, িকছু 
মা ষ  মতা অজ ন করেত চায়, িকছু মা ষ  চুর অথ   উপাজ ন করেত চাইেছ আর চতুথ  এক ধরেণর  লাক 
আেছ যারা িনেজর  াথ   ছাড়া আর িকছু  বােঝ না। এই চার ধরেণর মেনাভাবা স    লাকেক  া ণ,  ি য়, 
 ব  আর শূে  এনারা   ণী িবভাগ কের িদে ন। এর  থেকও আরও মারা ক ব াপার হল বাইের  থেক 
 যসব বিহরাগত জািত েলা ভারেত  েবশ করিছল এেদরেক  তা সে  সে  সমাজ উ   ান  দওয়া যােব না। 
এেদরেকও এনারা িনয় ণ করেছন। এ েলা হল  ই  থেক আড়াই হাজার বছর আেগকার কথা। আজেকর 
িদেন বত  মান ভারতবেষ   ি য়,  ব  আর শূে র  কান তাৎপয    নই। ভারেত যারাই িহ  সবাই  া ণ। িক  
সংর েণর  েযাগটা  কউ ছাড়েত চাইেছ না। আেগ  যমন সবাই  া ণ হেত চাইত এখন সবাই সংর েণর 
 িবধা পাওয়ার জ  শ ূ হেত চাইেছ। কারণ  লাভ মা েষর  থেকই যায়,  লাভটা এখন যােব  কাথায়! 

 

 ম   যটা বলেছন  সটা আড়াই হাজার বছর আেগকার কথা, আজেকর িদেন  কান মেতই আর 
 েযাজ  নয়। কারণ তখনকার সম া আর আজেকর সম ার মেধ  অেনক তফাৎ হেয়  গেছ। তখন বাইের 
 থেক িবিভ  জািত েলার অ  েবশ হে , এেদর িনেয় সমােজ নানা সম া হেত    হল। এেদরেক তাই 
বলা হল  তামােদর মেধ  এখনও িহ  সং ারািদ  ঢােকিন, তাই  তামরা িকছু িদন শ ূ হেয় থাক, পের 
 তামােদর ব ব া করা হেব। শ ূেদর মেধ  যারা কাজকম  কের ধনী হেয়  যত এেদরেক তখন শূ   থেক 
 ি য় কের  দওয়া হত।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন শ রাচায  ও  করেলর অেনক  জেলেক  া ণ কের 
িদেয়িছেলন। এই ধরেণর অেনক দৃ া  পাওয়া যায়, মহাপু ষরা অেনক সময় কাউেক সমােজ ভােলা  ান 
িদেয় িদেতন।  

 

 সমাজেক চালােত  গেল সব রকম  লােকরই দরকার। এক িদেক িব ান পি ত দরকার আবার অ  
িদেক সমাজেক র া করার জ   ি েয়র দরকার, সমােজর অথ নীিতেক চা া করার জ   বে র দরকার 
আবার  সবাকােয  র জ  শূে রও দরকার। সব িকছু িমিলেয় ম  তাঁর িবধান  েলা  তরী কেরিছেলন, িক  
আজেকর িদেন  সই িবধান েলা চলেব না। িক  ভারেতর আধ াি ক ঐিতে েক জানেত হেল আমােদর জানা 
দরকার িকভােব িহ  সমাজ গিঠত হেয়েছ, আমােদর মূল আদশ   িক,  য িনয়ম-কা ন েলা আমােদর পূব  জরা 
পালন কের এেসেছন  স েলা িকেসর িভি েত পালন করেত হেয়িছল। এই িজিনষ ল আমরা সব ম  ৃিতেত 
পাি । ম র মূল কথা হল, জগেত তুিম একা এেসছ একা যােব,  তামার বাবা,  তামার মা,  তামার  ী, 
 তামার প ু এরা  কউ  তামােক  কান িকছুেত সাহায  করেব না। তুিম যখন পরেলােক যা া করেব তখন 
এরা  কউ  তামােক সাহায  করেত আসেব না। আর এই জগেত  তামােক এরা সাহায  করেব বেল  য ভাবছ, 
এটা  তামার ভুল ধারণা।  সইজ  তুিম সবার আেগ িনেজর জীবেনর িদেক দৃি  দাও।  

 

 আমােদর সবারই মেধ  ভােলাবাসা আেছ। আমরা অেনকেকই ভােলাবািস, িনেজর ব ুেদর ভােলাবািস, 
আ ীয় জনেদর ভােলাবািস,  য  িত ােন কাজ করিছ তার  িত একটা ভােলাবাসা আেছ আর তার সােথ 
সােথ িনেজর স ান,  ী, বাবা-মার  িত  তা ভােলাবাসা আেছই। ভােলাবাসা মােনই  ত াশা, যােক 
ভােলাবাসিছ তার কাছ  থেক আিম িকছু  ত াশা করিছ। যখনই  দেখ  ত াশার পুিত   হে  না তখনই মা ষ 
 ভেঙ পেড়। জাগিতক ভােলাবাসা  ত াশা ছাড়া কখনই হেব না। ভােলাবাসা  যখােন খুব িনিবড় হেয় যায়, 
 যখােন   য়সী তার ি য়তমেক সব    মন,  াণ িদেয় ভােলাবােস  সখােনও যিদ  ােথ র কারেণ একট ুফাটল 
ধের তখন  জেনর  সই িনিবড় স ক ও  ভেঙ চুরমার হেয় যায়। এখােনই আমরা ভুল কের বিস। ম  এটাই 
বলেছন, তুিম  য মেন করছ এই ভােলাবাসার ব েন তুিম আর  তামার  ী এক, িক  কখনই  তামরা  জেন 
এক নয়, স ূণ  আলাদা। এই ভােলাবাসার মেধ   তামার িনেজর একটা  ত াশা লাগান আেছ আর িনেজর 
িচ া ভাবনা ক না িদেয় তুিম  তামার ভােলাবাসার পাে র সােথ জুেড় িনেয় মেন করছ এক, িক   কান 
অব ােতই এক নয়। তুিম আর  স সব সময়ই আলাদা। জুেড়ও যিদ নাও তােত  কান আপি   নই, সম া 
হেব যখন মৃত ু এেস িশয়েড় দাঁড়ােব। মৃতু   তামােক  টেন িনেয় চেল যােব, তারপর তুিম  সই একাই হেয় 
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 গেল,  তামার আশা িনরাশায় পিরণত হেয়  গল। হয়েতা  তামার ব ,ু বা ব, আ ীয় পিরজনেদর তুিম 
ভােলােবেস এেসছ, তারাও িচরিদন  তামার পােশ এেস দাঁিড়েয়েছ, জীবেন তুিম  কান িদন কা র কােছ 
আঘাত পাওিন, তুিম বলেব, শাে  জীবেনর অেনক  ঃখ-কে র কথা আেছ িঠকই িক  আিম  তা কখন  ঃখ-
ক  পাইিন। িঠকই বলছ তুিম, িক  তুিম  তা মৃতু েক  দখিন তাই এই কথা বলেত পারছ। যখন মৃতু  আসেব 
তখন  তামােক আলাদা হেতই হেব,  কান পথ  নই। তুিম বলেব আিম মৃতু র পর িকছু আেছ মািননা। তুিম 
মান আর নাই মান, পরেলাক আেছ আর  সখােন  তামােকও  যেত হেব। আর এটাও িঠক যারা মৃতু র পর 
িকছু আেছ মােন না তােদর জ  এই ধম  শা  নয়। 

 

 ধম  শা  বা ধেম  র কথা মা ষেক ধের  বঁেধ  শখােনা যায় না। উপেদশ  দওয়ার জ  ধম শা  নয়। 
একটা হল পািরবািরক সং ৃিত,  য সং ৃিতর  ভােব  শশব  থেকই ধম  ও ধম  ীয় আচরণ করার একটা 
মানিসকতা তার মেধ   তরী হেয় যায়। আর ি তীয় মা ষ যখন  চুর সম ায় জজ িরত হেয়  ঃখ-কে র মেধ  
পেড় তখন তােক ধেম  র কথা বলা হয়।  সইজ  আেগকার িদেন এই পেথ  া ণ বািড়র স ানরাই আসত। 
তােদর বাপ-ঠা দ ার কােছ  কান পয়সা-কিড় িছল না, যার জ  তারা বাধ  হেয় িবদ াজ েনর জ    গৃেহ 
চেল  যত।  ছাটেবলা  থেকই তােদর বলা হত,  দেখা বাপু বড়েলাকেদর স  করেব না,  তামােদর জিম-
জায়গা  নই, তুিম িবদ াজ েনর িদেক মন দাও, িবদ া ছাড়া আর  কান স দ  তামার  নই। মন  দওয়ারও 
 কান দরকার হত না, পাঁচ বছর হেলই মাথা মুিড়েয় উপনয়ন কিরেয়   গৃেহ পািঠেয় িদত।   রাও িছেলন 
কাঙাল। িশ রা িভ া কের যা িনেয় আসত  সখান  থেক   ও  খত িশ রাও  পেটর  ুধা িনবৃ  করত 
আর  বদ অধ য়ন কের  যত। িক কেঠার জীবন ভাবাই যায় না।  সই পাঁচ বছের ঢ ুেক সাতাশ বছর ধের  ধু 
 বদ মুখ  কের  যত। িশ া সমা  কের বি শ িক  তি শ বছর বয়েস   গৃহ  থেক গৃেহ  ত াবত  ন করত। 
িতিরশ বছর ধের  য  া ণ   চারী হেয় শা  পেড়  গেছ এরপর বািড় িফের িবেয় কের  স িক িনেজর  ীেক 
খুশী রাখেত পারেব!  ধু তাই নয়, িশ া সমা  কেরই  তা আর অথ   উপাজ ন করেত পারেছ না। এখন  যমন 
ইউিনভািস িটেত পড়েত পড়েতই  কা ািন চাকির িদেয় িদে । এখােন িক হে , তুিম পাি ত  অজ ন কের 
িনেজর এলাকায় িফের এেসছ,  তামার এলাকার  লােকরা জানেব তােদর মেধ  একজন পি ত হেয় এেসেছন। 
এরপর কেব কার িবেয় হেব,  া  হেব তারা  সই পি তেক ডাকেব, িকছু দি ণা িদল িক িদল না,  -চার 
পয়সা যা হত তাই িদেয়  স সংসােরর ভরণেপাষণ করত। এইভােব একটা স দায় আট হাজার দশ হাজার 
বছর ধের এই উ  সং ৃিতেক ধের  রেখিছেলন। তাঁেদর কােছ এটাই বা ব,   গৃেহর সং ৃিতেত তাঁরা বড় 
হেয়েছন। যতই কাঙাল  হাক, িক  ত াগ  বরােগ র ফেল এঁেদর মেধ   য  তজ ও শি  িবকিশত হেয়িছল, 
 সই  তজ আর শি র সামেন কা র দাঁড়াবার সাহস িছল না। ফেল  মতাবান  লাকরাও তাঁেদর সামেন 
িবন  ও সংযত হেয়  যত। এেদর  দখােদিখ অ া   ি য়,  ব  ও শূ রাও এই ত াগী  া ণেদর খুব 
সমীহ কের চলত। যাঁর মেধ  আ বল আেছ, ত াগ তপ ার  তজ আেছ, তাঁেদর সামেন অ রা দাঁড়ােত 
পােরনা, সমােজ তাঁেদর স ানও তাই সবার  থেক  বশী। 

 

 ম  যখন ধেম র িবধান ও তার ভাব েলােক সমাজ জীবেন িনেয় আসিছেলন তখন এই  া ণরাই 
পুেরা শি  িদেয় এই ভাব েলােক পালন কের ধের রাখেত  য়াসী হল।  া ণরা যখন এ েলােক পুেরা দেম 
ধের রাখেছ তখন অ  বেণ র  লাকরাও তাঁেদর  দখােদিখ ধেম র এই উ  আদশ   হণ করার জ  এিগেয় 
এল। ম  জানেতন, সমােজ িকছু  লাক আেছ যার এেকবাের িবিশ , যােদর পাি ত  আেছ, ত াগ তপ া 
আেছ এরা হেলন সব  থেক    । এেদর স ান সবার  থেক  বশী,  েযাগ  িবধাও অেনক  বশী। িক  
তাঁেদর কাছ  থেক সমােজর  ত াশাও অেনক  বশী। ম  এই ধরেণর      া ণেদর িঠক কের িদেলন 
 তামার আচার ব বহার খুব উ  মােনর হেব। এক জায়গায় ম  বলেবন, শ ূ চুির কের  য পিরমাণ শাি  
পােব  ব  চুির করেল তার  ই  ণ শাি   দেব,  ি য় িতন  ণ আর  া ণ যিদ চুির কের তাহেল চার  ণ 
শাি  পােব। তার মােন, একই  দােষর জ  শূ েক যিদ একশ টাকা ফাইন িদেত হয়  া ণেক  সখােন চারশ 
টাকা ফাইন িদেত হেব। কারণ  া ণেক আমরা স ান িদি । আবার অ টাও আেছ  কাথাও  কাথাও 
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 া েণর জ  কম শাি র কথা বলা হেয়েছ। ম  িবধান িদেয় িদেয়েছন,  কা   জায়গাটায়  া ণেক অ মিত 
 দওয়া হেব, আবার  কা   জায়গােত  া ণেক  বশী শাি   দওয়া হেব। কারণ  তামার কােছ সমাজ িকছু 
িজিনষ  ত াশা করেছ। আবার এক জায়গােত িবধান আেছ, একটা  দাষ যিদ সাধারণ  লাক কের তখন তােক 
 য পিরমাণ শাি   দওয়া হেব  সই  দাষ রাজা করেল দশ  ণ শাি   দেব। ম র কােছ সহজ যুি , আমার 
সমােজর িকছু  লােকর দরকার যাঁরা খুব উ  মােনর হেবন। এই উ মােনর  লাকেদর সমাজ অেনক স ান ও 
িবেশষ অিতির  সামািজক  েযাগ  িবধা  দেব, িবিনমেয় তাঁেদর কাছ  থেক মা েষর  ত াশাও অেনক  বশী 
থাকেব। 

 

ম র কেয়কিট  মৗিলক িচ া-ভাবনা 
 ম  ৃিতর আধার হল  বষম ।  কান মা ষই সমান নয়, আর  কান িদন সমান হেত পারেব না। সমান 
করার  চ াও করা হেব না। সমান হেব একমা  আধ াি ক  ের িগেয়। আধ াি কতার দরজা ম  আবার 
সবার জ  খুেল িদে ন –  তামরা সবাই আধ াি ক হেয় যাও, তাহেল সবাই সমান হেয় যােব। অ  িদেক 
সং ৃিতর   ে  ম র ল   িছল যারা িন  ের আেছ, যারা শূ , তােদরেক িকভােব আে  আে   া েণর  ের 
উ ীণ  করা যায়।  ামীজীও এই কথা ম র নােম বেলিছেলন, পের িতিন ‘ভারেত িবেবকান ’  ে র ব ৃতায় 
বলেছন আমােদর উে   হল শ ূেক  া েণর  ের উ ীত করা। সামািজক সম া েলা যখন সামেন চেল 
আেস তখন িবিভ  সমাজিব ানী, িবিভ   ৃিত েণতারা িবিভ  দৃি েকান  থেক এই সামািজক সম া েলার 
মূল ায়ন কের তার সমাধান িদে ন। ম   য দৃি ভি  িনেয়িছেলন তােত িতিন এই সমাধান িদেয়েছন –  দেখা 
ভাই হােতর পাঁচ আঙুল সমান নয়, সমােজ যারা জ  িনে  এরা  কউই সমান নয়, আর  কান িদন এরা 
সমান হেবও না। সং ৃিতর িদেক  থেকও এরা সমান নয়। িক  িকভােব এই  বষেম র মেধ  একটা সম য় 
করা যায়, িকভােব যারা নীেচ পেড় আেছ তােদর উ ীত করা যায়।  ামীজীও তাই  চেয়িছেলন – এক  দশ, 
এক সং ৃিত ও এক জািত গেড়  তালার  েচ া।  জন কখনই সমান হেব না। আমােদর ঋিষরাও  দেখেছন 
 জন সমান হেব না, িক   চ া কের যতটা কাছাকািছ িনেয় আসা যায়। িঠক িঠক সমান হেব আধ াি ক 
 ােন। তার আেগ পয     বষেম র মেধ  ভারসাম  িকভােব আনা যায় তার  েচ া চলেত পাের। বাজাের এক 
মাছওয়ালা অ  মাছওয়ালােক ঠকায় না িক  খে রেক  বাকা বািনেয়  দেব। যারা ব বসা কের তারা জােন 
 কাথাও চালািক করেত হেব  কাথায় চালািক করা যােব না।  

 

 ইংেরজেদর সময় রাজ ােন িতন  থেক চার হাজার জািত িছল। এখন  তা জািতর সংখ া আরও  বেড় 
 গেছ। তািমলনাড়ুেত গত  িড় বছের  েশা জািত  বেড়  গেছ। িবিভ  জািতর মেধ  অসবেণ র িববাহ হে  
আর জািতও  সই অ পােত  বেড় যাে । ম র কােছ এই সম াটা িছল। এই  য হাজার হাজার জািত 
উপজািত িছল ম  সব কটা জািতেক চারেট বেণ র মেধ   বঁেধ িদেলন।  া েণর মেধ   য  ছাট  ছাট জািত 
িছল,  সই রকম কায় ,  ব  এেদরও অেনক জািত উপজািত িছল। ম  বেল িদেলন সব  া েণর আচার 
আচরণ এক রকম হেব।  ছাট খােটা আচার আচরণ পা ােব, িক  সাধারণ আচার আচরণ সবার   ে  এক 
হেব।  ি য়েদর   ে ও িতিন এক কের িদেলন। ভারতেক একটা জািতেত ম ই  িতি ত কেরিছেলন, ম  
আসেল িছেলন ঐক  সাধনকারী এক বিল   নতা। ম  এটাও জানেতন িবিভ   য জািত, উপজািত,  গাি , 
পিরবার িছল এেদর সবারই িনজ  অেনক আচার, রীিতনীিত ও সং ৃিত িছল। ম   সখােন  কান হাত  দনিন। 
কারণ কা রই িনজ  সং ৃিতেক গােয়র  জাের পা ােত  নই। আবার রাজােক বলেছন, তুিম সব সময় যু  
জয় করেব, নতুন নতুন রাজ  অিধ হণ করেব িক  ওখানকার মা েষর িনজ  রীিতনীিত সং ৃিতর উপর 
কখনই আঘাত করেব না। িক  মুসলমানরা িঠক এর উে া কাজ করল,  ী ানরাও িঠক তাই। এরা  যখােনই 
িনজেদর অিধকার  হণ কের  নেব  সখােন  থেমই িগেয় বলেব এখানকার সং ৃিতেক  ংস কের দাও। িহ  
ধেম র মেধ  এখনও  য একটা অখ  ভাব এটা ম র জ ই হেয়েছ। যারা ধম   পেথ যাে  তােদর আচার 
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ব বহার  কমন হেব আর  ধু িঠক িঠক আচার ব বহার পালেনর ব পাের ম  ৃিতেক  য অ সরণ করেব তারও 
িক  আধ াি ক  ান হেব। 

 

 ৃিতর দশ ন 

 আমােদর এখন জানেত হেব যত  ৃিতশা  আেছ এর দশ নটা িক, িকেসর উপর এই  ৃিতশা  দাঁিড়েয় 
আেছ।  েত ক  দেশরই একটা িনজ  সংিবধান থােক। এই সংিবধান  লখার আেগ  থেম একটা   াবনা 
 নওয়া হয় যােত শপথ  নওয়ার মত িকছু কথা বলা হয়, আমরা এই সংিবধান  কন  তরী করেত যাি , 
আমরা িক চাইিছ। সংিবধােনর অথ   হয় আমরা একটা নতুন িকছ ু   করেত যাি । িববােহর সময় পা -পা ী 
 যমন অি েক সা ী  রেখ  িত া কের আমরা  জন  জেনর হাত ধরলাম, সারা জীবন আমরা  জন  জেনর 
 েখ  েখ সব সময় একসােথ থাকব। িববাহ মােন একটা নতুন জীবন    হে । জীবন    করিছ মােন, 
এর আেগ  তামার জীবন এক রকম িছল  সখান  থেক তুিম আেরকটা নতুন জীবন    করার  িত া করছ। 
 বশীর ভাগ  দশই তােদর সবারই িকছু না িকছু সম া থাকেব। িশ া ও অিভ তা স েয়র মাধ েম তারা 
এই সম া  থেক বাঁচার জ  একটা নতুন জীবন    কের।  যমন  সই  বিদক যুগ  থেক ভারেতর বুেক 
অেনক িকছুই ঘেট  গেছ। এরপর মুসলমানরা এেসেছ, ইংেরজরা এেস  েশা বছর ভারতেক শাসন করল। 
তারপর ১৯৪৭ সােল ১৫ই আগ  ভারত  াধীন হওয়ার পর ভারেতর জাতীয়  নতারা িঠক করেলন আমরা 
একটা নতুন জীবন    করেত যাি । সবাই িমেল বেস আেলাচনা কের রিচত করেলন ভারতীয় সংিবধান। 
 

পৃিথবীেত একিটই  দশ যার  কান সংিবধান  নই,  সই  দশিট হল ইংল া । ইংল াে   সইভােব নতুন 
কের িকছু    হয়িন,  যখােন সবাই িমেল বলেব  য আমরা নতুন িকছু    করিছ।  ায় হাজার বছর আেগ 
ইংল াে র কেয়কজন িমেল একটা  ছা  কাগেজ ম গনা কাট  া বেল একটা চাট  াের সই কেরিছল। তারপর  থেক 
ইংল াে র জীবন একই ভােব চলেছ, তােদর  য  কান িবরাট িব ব হেয়  গেছ,  সই রকম িকছুই হয়িন। এই 
ম গনা কাট  া ছাড়া ইংল াে র সংিবধান বেল িকছু  নই। ওেদর  য নতুন  কান পিরবত  ন হেয়েছ তাও না। িক  
মজার ব াপার হল, ইংল াে   চুর আইন  ণয়ণ হেয়েছ। এক সময় ইংল াে র  লাকরা িঠক করল এখােন 
রাজা আর রাে র  মতায় থাকেব না, এখন  থেক পাল  ােমে টই সব িকছু িনধ ারণ হেব।  সই সময় ইংল াে র 
একটা নতুন সংিবধান হওয়া উিচৎ িছল, কারণ তারা একট নতুন িকছু    করেত যাে । অথ  াৎ রাজা  থেক 
পাল  ােম ট এটােক তারা নতুন    বেল মেন করেছ না, আমরা  যমন িছলাম  তমনই আিছ। আমােদর  যমন 
মােঝ মােঝই সংিবধােনর সংেশাধন হয়, ইংল াে ও আইেনর সংেশাধন হয়, আর এেদর আইন সংেশাধেনর 
সেব  া  অিধকারী হল  কাট  । ইংল াে র িসিভল িসে মটা ভারেতও এেসেছ। 

 

 ইংল াে  যত আইন পাস হয় সব  কােট  ই ওেঠ, আজ  থেক  কাট   এই অ সাের আইন  দেব, আর 
 কােট  র অধীেন সবাই। যিদও পাল  ােম ট সবার উপের, িক  পাল  ােম ট  যটা আইন করেব  সটা  কাট  একবার 
খিতেয়  দখেব আইনটা িঠক হে  িক হে  না। অ া   দেশ আইন পাস হওয়ার আেগ খিতেয়  দেখ 
সংিবধােনর িব ে  যাে  িকনা। িক  ইংল াে র  তা সংিবধানই  নই, িকেসর িব ে  তাহেল খিতেয়  দখেব। 
ভারেতও কেয়কবার এই সম া হেয়িছল, পাল  ােমে ট  কান একটা আইন পাস হওয়ার পর   ীম  কাট   বেল 
িদল এই আইন সংিবধােনর এই এই ধারার িব ে  যাে ,  সইজ  এই আইন মা  হেব না। পািক ােনও 
 ধানম ী, রা পিত, পাল  ােম ট আর   ীম  কােট  র মেধ  এই িনেয় এক তী  লড়াই চলেছ। এমনও হেয়েছ 
পাল  ােম ট গতকাল  য আইনটা পাস কেরিছল পেরর িদনই   ীম  কাট    স আইন খািরজ কের িদেয়েছ।  কান 
আইন পাস হওয়ার আেগ সংিবধােনর সােথ ভােলা কের িমিলেয় িমিলেয়  দখা হয় এই আইন পাস হেল 
সংিবধােনর িব ে  যােব িকনা। ইংল াে   কান সংিবধানই  নই, হাজার বছর আেগ  য ম গনা কাট  া িছল, ওই 
কাগেজর টুকেরােত  তমন িকছু  নই,  ধু কেয়কজন িমেল একটা চাট  াের সই করেছ যােত  লখা আমরা 
কেয়কজন িমেল এই  দশটােক এিগেয় িনেয় যাব। িক  ইংল াে  এেকর পর এক আইন  তরী হেয়  গেছ। 
 সই আইন েলােক পাল  ােম ট পাস কের, পের আইন েলা  কাট   িবচার কের  দখেব আইন  ণয়ন হেল ভােলা 
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হেব িক হেব না। বািক সব  দেশই সংিবধান আেছ।  কাথাও বা রাজা যা বলেব  সটাই িবধান, িক  এর 
সংখ া খুব কম।  য কিট সাব  েভৗম রা  আেছ তােদর সবারই সংিবধান আেছ,  সই সংিবধান অ সােরই 
তােদর সব িকছু চেল। 
 

 আেমিরকার সংিবধােনর  থেম   াবনােত বলেছ By the people for the people of the 
people, এটা হল আেমিরকা সংিবধােনর মূল   । আমােদর  দেশর রাজা যারা হেব তারা এইভােব হেব – 
সাধারণ  লােকেদর  ারা  স িনব  ািচত হেব,  দশবাসীেদর জ  করেব আর  দশবাসীেদরই হেব। ভারেতও 
যখন সংিবধান রিচত করা হল তখনও এই কেয়কিট িজিনষেক মাথায়  রেখ িঠক করেল আমরা  াধীনতা  দব, 
বাক  াধীনতা, িশ ার অিধকার, স ি র অিধকার এই ধরেণর িকছু  মৗিলক অিধকার  দব। সংিবধােনর 
 থেম Preamble, তারপের থাকেব Fundamental Rights,  শেষ থাকেব Derived Rirghts। 
এ েলা িনেয় আবার অেনক িবতক ও হয়। িকছু িদন আেগ   ীম  কাট   একটা    পূণ  রায় দান কেরেছন। 
 টিলেফােনর  র েলটির অেথািরিট  থেক একটা িনয়ম করা হেয়িছল একই  ফােনর িস    থেক িদেন  েশার 
 বশী এসএমএস পাঠােনা যােব না। এই িনয়মেক অেনেক আপি  কেরেছ, কারণ অ  বয়সী  ছেলেমেয়রা 
অেনক এসএমএস পাঠায়, আবার যারা মূক বিধর তারা এসএমএেসর উপর িনভ  র কের। আসেল এই িনয়মটা 
করা হেয়িছল িবিভ   কা ানী  থেক িব াপেনর জ  যােত  চুর এসএমএস পািঠেয় সাধারণ মা ষেক িবর  
না করেত পাের। এই িনয়েমর িব ে   টিলেফান  কা ানী  িলর তরফ  থেক   ীম  কােট   একটা মামলা 
করা হল। তােত তারা এটাই বলল – ভারতীয় সংিবধান অ সাের আমােদর বা    াধীনতা আেছ, এই িনয়েমর 
 ারা এই ি ডম অফ  ীেচ হ ে প করা হেয়েছ, আমরা  কন এসএমএস পাঠােত পারব না বলেত হেব। 
এর উপর গতকালই   ীম  কাট   তাঁর রায় িদেয় বেল িদেলন  েশার  য সীমা  বঁেধ  দওয়া হেয়েছ এটা 
থাকেব না। এই রায় িদেয় এটাও বলেছন  য, আপনার  যমন বা    াধীনতা আেছ  তমিন সাধারণ  লােকর 
রাইট টু  াইেভিস আেছ। আপনার বা    াধীনতা িদেয় অপেরর রাইট টু  াইেভিসেক ন  করেত পােরন না। 
 সইজ    ীম  কাট    কা ানী  েলা  য  চুর এসএমএস পাঠােতা  সটােক ব  কের িদেলন। সংিবধােন এই 
ধরেণর অেনক সম া ও জিটলতা উ ব হয়। 
 

 িবখ াত আিট    মাকবুল িফদা  হােসেনর উপর আেরকিট খুব নামকরা মামলা আেছ। মাকবুল িফদা 
 হােসেনর আেট  র একটা  বিশ   হল  বশীর ভাগ ছিবেত িতিন মুখ আঁকেতন না, খুব িবিচ  ধরেণর ছিব 
আঁকেতন। একবার মা সর তীর ছিব এঁেকেছন িবনা বে র। এই িনেয় সাধারণ মা ষ  তা আপি  করেবই। মা 
সর তীেক ভারতীয় সমােজ এই ভােব  দখা হয় না। এই ছিবর িব ে  আপি  কের  কােট    কস করা 
হেয়েছ। মাকবুল িফদার আইনজীিবরা বলেছ আমার ি ডম অফ এ  ে শান আেছ। যারা আপি  কেরেছ তারা 
বলেছ  তামার ছিব আমার ধম ী ভাবােবগেক আঘাত করেছ। িহ   দবেদবীেক িনেয় ছিব আঁকার সময় ি ডম 
এ  ে শােনর    ওেঠ, মাকবুল িফদা  হােসনেক বলা  হাক মহ েদর  কান  ীেক িনেয় মা সর তীর মত 
একটা ছিব আঁকেত, তাহেলই বুঝেত পারেবন ি ডম অফ এ  ে শান কােক বেল। ২০০৮ সােল   ীম 
 কােট  র রায় মাকবুল িফদার অ কেল িগেয়িছল।   ীম  কােট  র খুব সহজ যুি  হল ভারেত এই ধরেণর 
 পইি টং  য হয় না তা নয়, এই ধরেণর  পইি টং  া চার ভারেত আিদম কাল  থেক হেয় আসেছ। আর 
যাঁরা িশ ী তাঁেদর  তা ি ডম এ  ে শান িদেতই হেব। যাই  হাক, এই রােয়র িব ে  আর  কউ  সারেগাল 
 তােলিন। িক   হােসন  সই  য ভারত ছাড়েলন তারপর আর  ফরত আেসনিন। সংিবধােনর অেনক িকছ ুিনেয় 
এই ধরেণর নানান জিটলতা  তরী হয়। 
 

যখন আমরা গণত েক  মেন িনেয়িছ, তখন গণতাি ক  দেশ ি ডম অফ এ  ে শান থাকেবই। িক  
তার সােথ আমারও  তা রাইট টু সারভাইভ আেছ। বে   কােট   একবার একটা মজার মামলা উেঠিছল। 
ইদািনং লাফটার  াব নােম িকছু সং া গিজেয়েছ,  যখােন সবাই একেজাট হেয় হাঃ হাঃ কের হাসেব। বে র 
একজেনর বািড়র সামেন একটা লাফটার  াব হেয়েছ। িবচারক  ােবর কত  ৃপ েক বেলেছন, আপনারা  য 
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হাসেছন এেতা খুবই ভােলা কথা, মা েষর জীবন  থেক হািস হািরেয় যাে । িক  আপনােদর হািস যিদ 
অপেরর কা ার কারণ হয়,  সই হািস চেল না।  য  কান গণতাি ক রাে  এই ধরেণর সম া হেব। একিদেক 
রা  ি ডম অফ এ  ে শান িদে  আবার অ  িদেক বলেছ  েত ক ধম  েক স ান িদেত হেব। িক  এই 
 েটার মেধ  যখন স াত হেব তখন আপিন  কান িদেক যােবন! মহাভারত ও রামায়েণর এটাই  বিশ  , তারা 
একটা িজিনষেক িঠক আেরকিটেক ভুল কখনই বলেব না। এনারা এটাই বলেবন, এটাও িঠক ওটাও িঠক। 
এবার যিদ  েটার মেধ  স াত লােগ তখন আিম  কানটােক  বেছ  নব? এখন মাকবুল িফদা  হােসন িহ  
 দবেদবীেদর িনেয় এই ধরেণর ছিব আঁকেত    কেরেছন, িহ রা তখন িক করেব! আমােদর হয়ত  সই 
রকম িকছু মেন হেব না। িক  আজেক যিদ  কান িশ ী  ীমা সারদােদবীর  কান ছিব িবনা বে  আঁেকন 
তাহেল ঠা েরর ভ ম লী িক এটােক  মেন  নেব? কখনই মানেব না। িঠক  তমিন যারা সর তী  দবীর ভ , 
সীতার ভ  তারা  কন  মেন িনেত চাইেব! যিদও বলা হয়  কানারক ও অ া  মি েরর গাে   য ধরেণর 
মুিত  করা হেয়েছ িক   সখােন  কান  নেগিটভ অ ভূিত আেস না, এখােন এেস  বাঝা যায় এটা একটা িশ । 
তাছাড়া এক সময় এই ধরেণর িশে র  চলন হেয়িছল, িক  এখন িদনকাল অেনক পাে   গেছ, ধম  ীয় 
অসিহ ুতা, জাতপােতর লড়াই, সা দািয়কতা অেনক  বেড়  গেছ তাই ি ডম অফ এ  ে শানেক িনেয় নতুন 
কের ভাবার সময় হেয়েছ। 

 

 ম  ৃিত রচনার সময়  ৃিতকারেদর কােছও এই ধরেণর অেনক সম া িছল। তখনকার  ৃিতকাররা 
 ৃিতশা  রচনার মাধ েম একটা দশ  নেক সামেন িনেয় আসেছন, এই দশ নেক আধার কের তাঁরা িবিভ  িবধান 
 তরী করেছন। িবধান যখন  তরী করেত যাে ন তখনই স াত লাগেছ। আমরা এর আেগও বেলিছ, এখনও 
বলিছ, আজ  থেক আড়াই হাজার বছর আেগ ম  ৃিত িলিপব  হেয় িগেয়েছ। এর মেধ   য িনয়ম-কা ন েলা 
আেছ  স েলাও আরও হাজার বছর আেগকার। এখন  কান কারেণ যিদ এমন  কান   াক বা কথা আেস 
 যটােত কা র ব ি গত, পািরবািরক িকংবা জািতগত ভােব  কান আপি জনক িকছু মেন হয়,  সটােক কখন 
ব ি গত ভােব  নওয়াটা িঠক হেব না। ইদািনং ম  ৃিতেক  যভােব আমােদর সামেন তুেল ধরা হে  আসেল 
 সই ভােব ম  ৃিত কখনই িছল না।  
 

 তখনকার িদেন যত  ৃিতকাররা িছেলন তাঁরা সবাই  দখেলন পুেরা িব   া  জুেড় যা িকছু আেছ সব 
িকছুর মেধ ই জীবন আেছ।  সখান  থেক তাঁরা চার রকেমর  চতে র কথা বলেলন। যা িকছু জড় পদাথ   
আেছ, এই  াশ,  টিবল, মাইে ােফান এই জড় পদােথ  র মেধ   চত  ঘ ুিমেয় আেছ (Sleeping 
consciousness), গাছপালার মেধ   চত  ি র হেয় আেছ (Static Consciousness), প পািখর মেধ  
 চত  চলেত পাের (Walking Consciousness) আর মা েষর   ে  বেল জা ত  চত (Self বা  
Thinking Consciousness), আিম আিছ এই  বাধটা এেস যায়। এিট একিট অত      পূণ  ত । 
এখােনই  বাঝা যায় এনােদর িচ াভাবনা কত উ মােনর িছল। আেগকার িদেনর  লােকরা মানতই না  য 
প পািখেদর মেধ ও আ া আেছ। আচায   জগদীশ চ   বাস যখন বলেলন গােছরও  চতনা আেছ তখন 
পা াত  জগৎ মানেতই চাইল না। িতিন পরী া  ারা  দিখেয় িদে ন এই  দখুন গাছও িক রকম 
সংেবদনশীল। অথচ আমােদর  ৃিতকাররা আজ  থেক আড়াই হাজার বছর আেগ তারা এটােক এেকবাের 
নিথব  কের মা তা িদেয় িদে ন।  ধু  চতনা আেছ বেল  ছেড় িদে ন না,  চতনা  কান  ের আেছ  সটাও 
বেল িদে ন – এেদর মেধ   চতনা ঘ ুিমেয় আেছ, গােছর   ে  দাঁিড়েয় আেছ, প পািখেদর   ে   চতনা 
চলেছ আর মা েষর   ে   চত  িনেজেক জানেত পারেছ,  যখান  থেক তার আ েবাধ এেস যাে । 
 

যত েলা  ৃিত আেছ তার preamble এর  থম পেয় ট – সম    া   চতে  পিরপূণ ।  চত  বা 
জীবন ছাড়া এই   াে  িকছ ু নই। এখােন কাউেকই তাি ল  করা যােব না।  বদাে  বা ঈশাবাে াপিনষদ  
এবং সম  উপিনষদও একিট কথাই বলেছ    আ াই আেছন। এই ত  ম  ৃিতও  হণ করেছ।    আ া 
যখন এই  াশ  েপ  িতভািসত তখন  চতনা এর মেধ  ঘুিমেয় আেছ।  সই    আ াই বৃ   েপ িবরাজ 
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করেছন তখন তার  চতনা দাঁিড়েয় আেছ। প পািখর মেধ  হাঁটেছ আর মা েষর মেধ  পূণ   কাশ। আ ৈচত  
ছাড়া অ  িকছু  নই। কািট  শান িডভাইড বলেছ জড় আর মন, এটা জড়  তা জড়ই আর মন মােন  চত । 
আজেকর িদেনও িব ান এই কািট  শান িডভাইেডর ত   মেনই চলেছ।  ােশর মেধ ও  চতনা আেছ, পাথেরর 
মেধ ও  চতনা আেছ এটা িব ান আজেকর িদেনও মানেব না, উে  তারা হােস। এই িব ানীরাই একশ বছর 
আেগ যখন গােছরও  চতনা আেছ বলেল তারা হাসত। আরও আেছ,  বড়াল   েরর আ া  নই বেলই 
 ী ানরা মানত। জীব  মা েষর উপর এইজ  কাঁটােছড়া কের পরী া করা হয় না, কারণ মা েষর  ভতের 
আ া আেছ িক  ই ঁর, ব ােঙর মেধ  আ া  নই বেল এেদরেক যত পার কাঁটােছড়া কেরা।  
 

 একজন জাপানী  লখক ইংরাজীেত উপ াস  লেখন, তাঁর নাম ইিশ েরা। ইিশ েরার অেনক েলা 
নামকরা উপ াস আেছ। এর মেধ  একটা উপ ােসর িবষয় হল সমাজ এখন অেনক এিগেয়  গেছ। সমাজ 
এিগেয় যাে  বেল মা েষর অেনক িকছুর দরকার হে । যার বয়স হেয় যাে  তার একটা হাত দরকার, 
িলভার দরকার, হাট   দরকার। সমাজ এত উ ত হেয়  গেছ  য এখন সব িকছুই  া  া ট করা যাে । িক  
 া  া ট করেত  গেল শরীেরর এত অ  পােব  কাথা  থেক। তখন এরা িঠক করল যােদর যাব ীবন 
কারাদ  হেয়েছ তােদর   ান বািনেয়  নওয়া  হাক।   ািনং কের  য মা ষ  তরী হেব, তা  মেয় িকংবা  ছেল 
যাই  হাক, এেদর শরীেরর  থেক অ  েলা বার কের  নওয়া  যেত পাের। এেদর অ  েলা বার কের িনেয় 
সভ  সমােজর মা েষর জ  ব বহার করা যােব। এই উপ ােসর চির  েলা হল   ািনং কের যােদর  তরী 
করা হে । সমােজর িব াস  য, এই   ািনং করা মা ষেদর আ া  নই।  সইজ  এেদর অ  েলা  কেট 
িনেত  কান অ িবধা  নই। এখন একজন মিহলা  দখােত চাইেছন এেদর মেধ ও আ া আেছ, এেদর মেধ ও 
অেনক মানিবক  ণ আেছ যা সাধারণ মা েষর মেধ  থাকেল তার অেনক স ান হয়। এেদরও অেনক 
শারীিরক চািহদা আেছ। মিহলা  মািণত করেত চাইেছন এরা সিত কােরর মা ষই, এেদরও আ া আেছ, 
এেদর মেনও ভাব জােগ। এর মেধ  আবার  দখাে    ািনং করা একিট  ছেল আের  মেয়  জেনর মেধ  
ভােলাবাসা হেয়েছ, তারা িবেয় করেত চাইেছ। িক  এেদর পািলেয় যাবার অ মিত  নই। খুব িবেয়াগা ক আর 
অত    বদনাদায়ক উপ াস। এতই  বদনাদায়ক  য উপ াসটা  শষ পয    পড়াও যায় না। এই হল পা াত  
জগৎ। যারা প পািখ  ছেড় িদন, গাছপালা  ছেড় িদন, এমনিক মা েষরও যিদ   ািনং হয়  সটােকও তারা 
মােন না  য এর মেধ  আ া আেছ।  সইজ  পা াত  জগেত যত িনয়মকা ন আেছ তােদর সােথ আমােদর 
িনয়মকা েনর িবরাট তফাৎ। আমােদর কােছ  কান িকছু  নই যার মেধ  জীবন  নই, সব িকছুর মেধ ই  চতনা 
আেছ। তােদরও  ঃখ  বদনা,  খ আেছ, িক   বােধর তারতম  আেছ। এটাই হল  থম িনয়ম  যটােক আধার 
কের ম  ৃিত চলেছ। 
 

 বষম ই জগেতর ধম  
 ি তীয় খুব    পূণ  িনয়ম হল  বষম ই জীবেনর  বিশ  । আমরা এত িদন উে া  েন এেসিছ – 
আমরা সবাই সমান। ম  খুব ভােলা ভােবই জানেতই সমান বেল জগেত িকছু হয় না,  বষম ই জগেতর ধম । 
মােয়র পাঁচিট স ান, পাঁচিট স ানেকই মা সমান ভােলাবােস িক  তার মেধ   কান এক স ানেক একট ু বশী 
ভােলাবােস, এটাই িনয়ম। িকছু করার  নই। িশ েকর যিদ  কান ি য় ছা  না থােক তাহেল বুঝেত হেব  সই 
িশ েকর মেধ  িকছু  িট আেছ। যিদ িশ ক বেল আিম সব ছা েক সমান ভােলাবািস, তাহেল বুঝেত হেব 
 সই িশ ক  কান ছা েকই ভােলাবােস না। ম  এটােক  মেনই চেলেছন  য, জগেত  বষম  আেছ। আর এরই 
ি তীয় িনয়ম হল  কান িদন এই  বষম  দূর হেব না। যখন  কউ বলেছ সবাইেক সমান করেত হেব, তখন 
 েটা পথ আেছ – হয় সবাইেক  া ণ কের দাও, তা নয়েতা সবাইেক শূ  কের দাও। ভারত সরকার উেঠ 
পেড়  লেগেছ সবাইেক শ ূ কের  দওয়ার জ । এখন  কউ আইনকা ন মানেছ না, সবাই তাই শূ   ের চেল 
যাে । আবার  ামীজী বলেছন সবাইেক  া ণে র  ের িনেয় আসেত হেব। কারণ  দশ এমন অধঃপতেন 
চেল িগেয়িছল  য তখন কখনই বলা যায় না  য  বষম  থাকেব। যিদও ম  ৃিতর কাজই হল মা ষেক তার 
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িন  র  থেক  টেন  া ণে র িদেক িনেয় আসা। ম  এও বলেছন এই  বষম  সাম েত  পা িরত হেব 
একমা  আধ াি ক  ের িগেয়। আধ াি ক  র ছাড়া  বষম  দূর হেব না।  
 

আমােদর পর রােত এই ধরেণর অেনক দ ৃা  আেছ, িব ািম   থেম িছেলন  ি য় িক  আধ াি ক 
 ের উ ীত হেয় িতিনও বিশে র সমান  া ণ  অজ ন করেলন। অ  িদেক এর  থেকও ভােলা দ ৃা  আমরা 
পাই লাটু মহারাজ আর  ামীজীর জীবেন। লাট ু মহারাজ আর  ামীজীর মেধ  সব িকছুেতই  বষম  িছল। 
পািরবািরক িদক িদেয়  বষম , িবদ ার িদক িদেয়  বষম , ব ব  রাখার ব াপাের  বষম । িক   ামীজীই 
বলেছন ঠা েরর কৃপায় লাটু ওইখােনই  পৗঁেছেছ  যখােন আমরা  পৗঁেছিছ। সাম  একমা  হেত পাের এই 
আধ াি ক  ের। অ  িদেক ম  এটাই মেন করেছন না  য  বষম  সব সময় থাকেব। এখােন িনয়মটা হল 
 বষম ই জীবন। তাই বেল  য ধনী  স িচরিদন ধনী থাকেব আর  য গরীব  স িক সব সময় গরীব  থেক 
যােব?  সটা ম  একবারও বলেছন না। এটা পিরবত  নশীল, বড়েলাক গরীব হেয়  যেত পাের, গরীব বড়েলাক 
হেয়  যেত পাের। তেব সমাজেক পিরচািলত করার জ  যিদ এই  বষম  থােক তােত  কান  দাষ  নই। িক  
তাই বেল  য কাউেক নীেচই  ফেল রাখেব আর কা র জ  এমন ব ব া কের  দওয়া হেব  য তারা  যন 
কখন উপর  থেক নীেচ না পেড় যায়। ব াপারটা তা নয়,  স যােত  াভািবক ভােব উপের উেঠ আসেত পাের 
তার জ  সমাজেক সব সময়  চ া করেত হেব।  থম ব ব  হল যত যাই করা  হাক না  কন  বষম  
থাকেবই। ি তীয় ব ব  হল আধ াি ক  ের িগেয় এই  বষম টা দূর হেয় যায়। তৃতীয় ব ব  হল এই  বষম  
 ায়ী নয়, পিরবত  নশীল, এই পিরবত  নশীলতার জ ই সমাজ িঠক থােক। 
 

 এখন  যমন  দেশ  কমন একটা সাম বােদর  ঢউ এেসেছ। এটা খারাপ িকছু নয়,  কননা এই 
সাম বােদর পেরই সমাজ পা ােত    করেব। এর ফেল অ  িদেক হােতর কাজ করার  লাক, যারা রা া 
পির ার করেব, বাথ ম পির ার করেব তােদর পাওয়া যাে  না, চািরিদেক িবরাট সম া। িবেদেশ বড় বড় 
পিরবােরর  লােকরা িনেজর বাথ ম, পায়খানা িনেজরাই পির ার কের, িক  ভারেতর  লােকরা িকছুেতই 
পির ার করেত চায় না। অথচ  ামীজী অেনক বছর আেগই বেল িদেয়েছন বত  মান শূে র  য কাজ অদূর 
ভিব েত এই কাজ  মিশন িদেয়ই করেত হেব। এখন সিত ই তাই হে ,  রলওেয়েত এখন বড় বড় এয়ার 
  সার িদেয় সম    ন পির ার করা হে । এখন না হয়  মিশেন করা হে  িক   সই সময়  তা  মিশন 
িছল না,  ৃিতকাররা এ েলােক আধার কের বেলিছেলন সমাজেক    ভােব িটেক থাকেত হেল সব রকম 
 লােকরই দরকার। িক  তাই বেল  য  য কাজ করেছ  স  সই কাজই িচরিদন কের যােব, তুিম  যখােন আছ 
 সখােনই থাকেব,  সটা বলেছন না। সবাইেকই সব রকেমর  েযাগ  িবধা িদেয়    ভােব বাঁচার ব ব া কের 
 দওয়া হেয়েছ, আর তারই মেধ  বত  মান অব া  থেক উপের িনেয় আসার  চ াও করা হেয়েছ। 
 

বণ া ম, কম বাদ ও পুনজ  বাদ 
 এই  বষেম র একটা বড় আধার হল বণ া ম ধম  । ভারেত  য কিট  ৃিত   আেছ  েত কিট  ৃিত   
বণ া ম ধম  েক সিঠক বেল  হণ কেরেছ। এই বণ া ম আবার কম  বােদর উপর  িতি ত। কম বাদেক  হণ 
করেল পুনজ  েকও মানেত হেব। বণ া ম, কম  বাদ আর পুনজ   এই িতনেট িতনেটেক ছাড়া চলেব না।  কউ 
যিদ বেল আিম কম  বাদেক মািন িক  পুনজ  েক মািননা। িক  কম  বাদ মানেল পুনজ  বাদেকও মানেত হেব, 
কম  বাদ না মানেল পুনজ  বাদও মানা যােব না। পুনজ   আর কম  বাদ যিদ না মােন তাহেল বণ া ম ধম   
মানেবই না। আমােদর সংিবধান  েণতারা সংিবধান রচনার সময় কম বাদ, পুনজ   আর বণ া ম এই িতনেটেক 
বাদ িদেয়েছ। এই িতনেটেক বাদ িদেয় যখন আইন  তরী হেয়েছ তখন আমােদর সংিবধান  য রকম হবার 
 সই রকমই হেয়েছ। িক   ৃিত সািহত  এই িতনেট িবষয়েক আধার কেরই রিচত হেয়েছ। কম বাদ মােন, তুিম 
 যমনিট কম   করছ  তমনিট ফল পােব,  তামার জীবেন ভােলা ম  যা িকছু ঘটেছ সব  তামার িনেজর জ , 
বাইের  থেক িকছু হে  না। ি তীয়,  য কম   েলা  তামার বািক  থেক  গেছ তার জ   তামােক আবার জ  
িনেত হেব।  যমন  যমন কম   কেরছ  সই অ সাের তুিম জ   নেব,  চুর ভােলা কম  করেল  া ণ বংেশ জ  
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 নেব, আর খুব খারাপ কম   করেল চ াল হেয় জ ােব। আদশ  একিদেক  া ণ  অ  িদেক এেকবাের চ াল, 
মােন  ােমর বাইের  শােনর িদেক থাকা। িক  ভারতীয় সংিবধান এই িজিনষেক আেদৗ অ মিত  দয় না। 
তুিম  া ণ বেল আলাদা কের  কান িবেশষ  েযাগ  িবধা পােব না, আর তুিম চ াল হেল  তামার  িত  য 
অিবচার করা হেব তা নয়। আইেনর দৃি েত আজেক সবাই সমান। এটা ভােলা িক খারাপ এই আেলাচনার 
মেধ  আমােদর যাওয়া উিচৎ হেব না, কারণ সমেয়র পিরবত  েনর সােথ সােথ মা েষর জীবনযা াও অেনক 
পাে   গেছ। আর আমরা  য িবধান ও িনয়ম েলা পড়েত যাি   স েলা  ই  থেক আড়াই হাজার বছর আেগ 
রিচত হেয়িছল। আজেকর িদেন  যটা হওয়া দরকার তা হল ভারতীয় সংিবধান  য আদশ   েলা  রেখেছ, 
 স েলার সােথ বণ া েমর আদশ   এ েলােক    াপেট  রেখ এবার সংিবধান  য সবার জ  সমান  েযােগর 
কথা বলেছ  সটােক কায  করী করা। আেগকার িদেন আমােদর সমােজ  য  গালমালটা হেয় িগেয়িছল তা হল – 
সাম  আর সমান  েযাগ  দওয়া। সাম  আর সমান  েযাগ  েটা আলাদা িজিনষ।  ৃিত যখন বলেছ  বষম ই 
হল জগেতর িনয়ম তখন তারা িক  সবার জ  সমান  েযাগটােক বাদ িদেয় িদেলন। এটাই একটা ম  ভুল 
তারা কেরিছেলন। আমােদর  ৃিতকাররা  েযাগ  দওয়ার ব াপাের সমান থাকেলন না। আমােদর সংিবধান 
 বষম েক সিরেয় সমান  েযাগ কের িদল। আজেকর িদেন একজন শ ূ যিদ বেল আিম  বদ অধ য়ন করেত 
চাই, একজন মুসলমানও যিদ বেল আিম  বদ পাঠ করেত চাই, তখন  কউ আর তােদর বাধা িদেত পারেব 
না। আজ ভারেত  য  কান  লাক  য  কান সং ােত িগেয় পড়েত পাের। বণ  ব ব ার িব ে  বলেত িগেয় 
 ামীজীও এই কথা বেলিছেলন, বণ া ম ধেম র সােথ িবেশষ িকছু  লাকেক  িবধা  েযাগ  দওয়ার ব াপারটােক 
দূর করেত হেব। এই ব াপারটা দূর করা মােন, সবার জ  সমান  েযাগ।  ৃিতকাররা এই জায়গাটােত ভুল 
কেরিছেলন।  
 

 তখনকার িদেন সবার সমান  েযাগ িছল না। সমান  েযাগ না থাকা মােন শ ূ  বদ অধ য়ন করেত 
পারেব না।  কউ খারাপ কেম  র জ  শ ূ বা চ াল হেয় জে েছ িঠক আেছ, িক  accidental birth  তা 
হেত পাের।  স হয়েতা  া ণ হওয়ার জ ই  যাগ  িছল িক   ঘ  টনা বশতঃ  স শ ূ বংেশ িগেয় জ  
িনেয়েছ। এই ধরেণর ঘটনা  তা  য কা র পে  হেত পাের। একবার এক  ি য় কেয়কজন   ৃতেদর হােত 
মারা  গেছ।  ামী মারা যাওয়ার পর অ  বয়সী  ী বােপর বািড় চেল আসেছ আর  ামীর   তা া  ীর 
 পছেন  পছেন চেলেছ।  সই সময় এক মুিচর অ ঃস া  মেয়ও ওখান িদেয় যাি ল, আর ঐ   তা া মুিচর 
 মেয়র গেভ   ঢুেক  গেছ, কারণ তার  তা এখনও মরার সময় হয়িন। এটাই হেয়  গল accidental birth। 
যখন মুিচর বািড়েত জ  হেয়েছ তখন তার  ৃিত  থেক  গেছ  য আিম হলাম রাজপুত ঠা র। তারপর 
চািরিদেক  খাঁজ িনেয়  দখার পর জানা  গল অমুক  ি য় যুবকেক খুন করা হেয়িছল। বা ািটেক তার 
পূব  জে র বািড়েত িনেয় যাওয়ার পর  স সব িঠক িঠক বেল িদে  অমুক জায়গায় আমার অমুক িজিনষ রাখা 
আেছ,  দখা  গল সব িমেল যাে ।  ছেলিট আর এখান  থেক  যেত চাইেছ না। আর যার  ছেল মারা 
িগেয়িছল  সও মেন করেছ আমার  ছেল আবার িফের এেসেছ,  ছেলিটেক িনেজর কােছ  রেখ িদেয়েছ। এই 
িনেয় অেনক জলেঘালা হল, ওখােন বলা হেয়িছল  য It was a case of accidental birth।  যখােন জ  
 নওয়ার কথা  সখােন জ  না িনেয় অ  জায়গায় জ  িনেয়েছ।  শষ পয     ছেলিটর পের আর িবেয়ই হল 
না। কারণ  ছেলিট বলেছ আিম  কান মুিচেক িবেয় করব না, আিম হল রাজপুত ঠা র। অ  িদেক  কান 
ঠা র তার  মেয়েক এর সােথ িবেয় িদেত রাজী নয়, তারা বলেছ জ   তা  স মুিচর ঘেরই িনেয়েছ।  স 
 বচারী অিববািহত  থেকই মারা  গল। বণ া ম ধম  েক  মেনও যিদ আমরা এই accidental birth  ক  মেন 
িনই তাহেল তখন আমােদর সমান  েযাগ িদেত হেব। এই  গালমালটা  ৃিতকাররা কের িগেয়িছেলন।  
 

 যিদও ম  অেনক জায়গায় বেলেছন যিদ একজন শূে র আচার  া েণর মত হয়  স  া ণ। িক  
কায  ে ে  তখনকার িদেনর সমাজ এই িচ াধারােক  কান িদন  হণ করল না।  ামীজীও অেনক জায়গায় 
বেলেছন আচায   শ র অেনক সময় িন  জািতেদর  া ণ বািনেয় িদেয়েছন, কাউেক  ি য় বািনেয় িদেয়েছন। 
আমােদর ঋিষেদর িক   কাথাও  দখা যায়িন  য এই ধরেণর িকছু করেত। একমা   চত  মহা ভ ুপুেরা 
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দলেক দল সবাইেক  ব ব বািনেয় িদেয়িছেলন। এই  ব বেদর মেধ ই তখন সব িকছু, িবেয় থা হেত    
করল।  সই  থেক একটা ভ  বংশ  েপ আলাদা একটা জািত দাঁিড়েয়  গল। আমরা  যভােব মেন কির  য 
তখনকার িদেন জািত থা খুব কেঠার ভােব চেল আসিছল, িঠক ততটা িছল না। বড় বড় মহা া মহাপু ষরা 
 কউ  কউ এই জািত থােক  ভেঙ িদেতন। তখন আবার ঐটাই একটা নতুন জািত  েপ দাঁিড়েয়  যত।  
 

  যখােন  বষম ই জীবেনর ধম  , কম  বাদ, পুনজ   এ েলােক না মানা হেব  ৃিত  সখােন চলেব না। 
আজেক  য চািরিদেক এত উ ৃ লতা, ব িভচার, অনাচার  বেড়  গেছ, এত  রব া  কন? তার একমা  
কারণ ভারেত আজ  ৃিতশাে র মূল  হািরেয়  গেছ। এখন ভারেতর সব িকছুেত  ধু সংিবধান আর দ ধারা। 
যিদ তুিম আইেনর মেধ  থাক তাহেল তিুম যা খুিশ করেত পার আর আইন িবেরাধী যিদ  কান জঘ  কাজ 
কর তখন ধরা যিদ না পড় তােতও  কান  দাষ  নই। িক  মা েষর মেধ  িসিভক  স , মূল েবাধ, ভ  
আচরণ  য িজিনষ েলা সমােজর র াকবচ, সমাজেক    ভােব এিগেয় িনেত সাহায  কের, এ েলােক আইন 
কের  তা চািপেয়  দওয়া যায় না। আইন কের বলা যােব না  য   েন বােস সাধু স  াসীেদর  দখেল সীট 
 ছেড় িদেত হেয়, বৃ -বৃ ােদর বসেত িদেত হেব। বােসর  দওয়ােল িলেখ  দওয়া  যেত পাের িক   কউ 
মানেব িক মানেব না  সটা ব ি র উপর িনভ  র কের। যার ফেল  দেশর সব িকছু আজ লাগাম ছাড়া হেয় 
 গেছ। দি ণ ভারেত তাও এখনও িকছুটা ভ তা আেছ িক  উ র ভারত, িবেশষ কের িবহার ইউিপর অব া 
 তা ক নাই করা যায় না, িবহার ইউিপ িদেয়   েন কের যাতায়াত করা  তা এখন রীিতমত আতে র 
ব াপার।  কন এই  রব া?  ৃিত শাে র িবধান েলা আমরা উিড়েয় িদেয়িছ।  ৃিত শাে র িবধােন িক বলেছ? 
কম  ফল আেছই আেছ, পুনজ   থাকেবই, আজেক  য  তামার  রব া এর জ  তুিম িনেজ দায়ী।  সইজ  
 তামার জ  এই িবধান িদেয়  দওয়া হল, তুিম যিদ  মেন চল  তামার জীবন উ ত হেব। সংিবধান িক 
বলেছ,  পনাল  কাড িক বলেছ এ েলার সে  তার  কান স ক    নই।  তামােক  তামার িনেজর জীবন 
িনেজই সামলােত হেব, িনেজর জীবন িনেজেকই চালােত হেব। এই পুেরা ব াপারটােক  ৃিতশা  ব াখ া 
করেছ।  
 

আমােদর আচার আচরণ  কমন হেব এটা  ৃিত শা  বেল িদে । আমােদর  দেশর এই  রব ার 
 ধান কারণ হল আমােদর  কউ আজ ম  ৃিত পেড় না, ম  িৃত  বােঝ না, ম  ৃিতর িবধান অ যায়ী আচরণ 
কের না। িক  এর আেগও আমরা বেলিছ, ম  ৃিত  তা আর চলেব না। কারণ  বদ হল ভগবােনর কথা, তাই 
ওখােন হাত  দওয়া যােব না। িক   ৃিত হল ঋিষেদর কথা, ঋিষরা যতই  হাক ওনারা মা ষ,  সইজ  তাঁর 
কথােক পাে   দওয়া যােব। আজেক ম  একটা িবধান িদেয়  গেলন, আগামী িদেন যা ব   এেস অ  
একটা িবধান িদেয় িদেলন, পাে   গল িজিনষটা। বত  মান কােলর জ  একটা নতুন  ৃিতর  েয়াজন। জীবন 
এভােব চলেব না, চলেত পােরনা। ওেক  বাঝােত হেব  তামার জীবন  তামার হােত, আজেক  য  তামার 
 রব া কারণ আেগ তুিম িঠক ভােব চেলািন। ঠা র বলেছন – িক জােনা, আেগর জে  একটু দান পূণ  করা 
থাকেল এই জে  টাকা-পয়সা থােক। একটা িনিদ     মতার মেধ  যিদ  াণখুেল  কউ দান কের  দখা যােব 
কিদন পের তার অব টা পাে   গেছ। আিম যিদ অপরেক স ান করেত থািক  দখা যােব কিদন পর  থেক 
আিমও স ান  পেত থাকব। িক   িতদান আর ফলাকা া িনেয় দান করেল  কান িদন তার ফল পাওয়া যায় 
না।  যিদন আিম মেন করব দান করাটা আমার ধম   তাই দান করিছ তখনই িঠক িঠক ধম  পালন হেব, আর 
তার ফলও আসেত থাকেব।  ৃিতশা  মােন তাই,  ৃিতশা  বেল  দেব এই হল িবধান, তুিম আেগ িঠক কর 
 কান িজিনষেক তুিম  তামার ধম   েপ  হণ করছ। ওই ধম  া সাের আচরণ করেল ব ি   ধীের ধীের অ  
রকম হেয় যােব। যখন তুিম  ভতর  থেক িনেজেক পা ােত    করেব তখন  তামার চারপােশর সব িকছুও 
পা ােত    করেব আর তুিম  সটাই  পেত    করেব  যটা তুিম  ভতর  থেক অপরেক িদ ।  ভতর  থেক 
হওয়া চাই। একটা িহ ী গান আেছ ত ু  এক পয়সা  দওেগ ও দশ লাখ  দে । তুিম যিদ এক পয়সা দান 
কর ভগবান  তামােক দশ লাখ  দেব। যার জ  একজন ভগবানেক বলেছ ‘ হ ভগবান!  তামােক  কউ এক 
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পয়সা িদেল তুিম দশ লাখ দাও, তুিম বর  এক কাজ কর, আমােক এক পয়সা  কন িদেত হেব, একটা টাকা 
তুিম  রেখই দাও বািকটা আমােক িদেয় দাও’। এই ধরেণর  বেন বুি  থাকেল ধম   পালন হয় না।  
 

  ৃিত চেল ধেম র উপর। এটা আমার ধম  , আমােক এবার িক করেত হেব বলুন। কারণ কম ফল সত , 
পুনজ   সত  আর আিম আজ  য অব ায় আিছ তার জ  আমার পূব   পূব   কম  ই দায়ী। হাসপাতােল  রাগীেদর 
মেধ   ায়ই  শানা যায়  স ইনেফকশা   হে ।  স ইনেফকশান হেলা একজন  রাগীর অপােরশন হেয়েছ, 
 ায়  সের এেসেছ, হঠাৎ তার ম ােলিরয়া হেয়  গল। ম ােলিরয়া হেয়িছল আেরকজেনর  সখান  থেক তার 
সং মণ হেয়  গেছ। এবার তার ম ােলিরয়ার িচিকৎসার    হেয়  গল। ম ােলিরয়া যত েণ  সের  গেল 
তত েণ তার আবার জি স হেয়  গল। কারণ  স ইনেফকশা   হেয়  গেছ।  কন  স ইনেফকশা   হে ? 
 রাগীর শরীর এখন  ব  ল,  রাগ  িতেরাধ  মতা কম। এই  ব  ল শরীের যখনই  কান বাইের  থেক আঘাত 
আসেছ তখনই তােক  রাগ আ মণ করেছ। আমােদর কম  টাও িঠক তাই, আমােদর  ভতের যিদ খারাপ কেম  র 
 বাঝা থােক তখন একটা  ছা  ধা াই তােক িছটেক  ফেল িদে । খারাপ িকছু হেলই আমরা বিল ওর জ  
আজ আমার এই অব া হল। কা র জ ই  তামার িকছু হয়িন। একটা মশা ধা া মারেল আমরা কখনই উে  
পড়ব না, হািত ধা া মারেল সে  সে  উে  পড়ব।  ব  লতা আমােদর  ভতেরই।  ব  লতা  যভােব  ভতের 
থােক িঠক  সই ভােব শি ও আমােদর  ভতের আেছ। বাইের  থেক একটা উে জনা এেস  ধু আমােদর 
নািড়েয় িদে , বািকটা িনেজ  থেকই হেত থােক। এই  য িনেজ  থেক হেব, এটার   িত হয় ধেম র মাধ েম। 
 যমন  যমন আমরা ধম াচরণ করব  তমন  তমন আমার ব ি    তরী হেব।  
 

 একটা সময় ভাবেল অবাক হেয়  যেত হয় আমােদর  দশ  কান িদেক যাে । িকছু িদন আেগ 
 য়াহািটর মত রাজধানী শহের  কা  রা ায় একটা  মেয়েক পঁিচশ জন িমেল িকভােব শীলহািন করল। এই 
ধরেণর ঘটনা এখন হােমশাই হে ।  দশ  য  গা ায় যাে  পির ার  বাঝা যাে । এই  দশেক এখন  য 
বাঁচােত যােব  সও মরেব। এক সময়  ামীজী দূর দৃি েত বেলিছেলন আগামী িদেন চীন সারা িব েক শাসন 
করেব। এমন সময়  ামীজী এই ভিব ৎবাণী কেরিছেলন যখন চীন  দেশর িকছুই িছল না।  সই চীন ভারেত 
ঢ ুকল বেল, এরাই কিদন পাের ভারতেক চালােব। এই পিরণােমর িদেক আমরা খুব  তগিতেত এিগেয় 
চেলিছ। আমােদর এখন  নিতকতা বেল িকছু  নই, চির  বেল িকছু  নই, িশ া বেল িকছু  নই, সিহ ুতা, 
ভােলাবাসা সব হািরেয় যাে । মুসলমান, বৃিটশ  য পিরি িতেত  য ভােব ভারেত ঢ ুেকিছল, িঠক  সই পিরি িত 
আবার এেস  গেছ চীনেকও আমরা ভারেত  েবশ করার ব ব া কের িদি ।  সইজ  ম  এই ধরেণর িবধান 
ও িনয়ম কের  গেছন। তুিম আেগ  বাঝ কম  বাদ সত , পুনজ   সত , বণ া ম সত । বুেঝ িনেয় এমন ভােব 
এমন ধম  কর, এমন কম   কর  যন  তামােক িবপেদ না পড়েত হয়। এটা হল ম  ৃিতর দশ েনর একিট অ । 
 

ধম শা ই  মাণ 
 গীতায় বলেছন ত া া ং  মাণং  ত কায াকায ব বি েতৗ, শা   যটা বলেছ  সটাই  মাণ,  সইভােবই 
তুিম িক কায   করেব িক কায   করেব না িঠক কের নাও। আমরা যখন িবচার করেত বিস, এই কাজ করব িক 
করব না, তখন আমরা আমােদর বুি  িদেয়ই িবচার কির। িক  আমােদর বুি  কতট ু! আর এই বুি টু  
আবার কামনা-বাসনােত রি ত হেয় আেছ। িহ  বািড়র  ছেল একটা মুসলমান  মেয়েক ভােলােবেসেছ। 
 ছেলিটর বাবা-মা, বািড়র  লাক  বাঝােত চাইেব, এটা িক করছ তুিম, এর পিরণােমর কথা তুিম একবারও 
 ভেব  দখেল না! আমরা এই িজিনষ  মেন িনেত পািরনা। এবার  ছেলিট মােক  বাঝােব – মা! মা ষেক 
ভােলাবাসা িক খারাপ? তুিম িক  মেয়িটর র  পরী া কের বলেত পারেব ও িহ  না মুসলমান। এই ধরেণর 
নানা রকেমর যুি  িনেয় আসেব। এমন সব যুি  দাঁড় কিরেয়  দেব তার উ র  কউ িদেত পারেব না। আমরা 
মেন করিছ এই ধরেণর কা   ধু অ  বয়সী যুবক যুবতীরাই করেছ। না, আমরা সবাই করিছ। যখনই আমরা 
 কউ  কান  গালমাল কির তখন  সটােক সিঠক  মািণত করার জ  বুি র উপর ভরসা কির। এই বুি  
আবার সব সময় কামাস । এই কামাস  বুি  আমােদর সামেন এমন সব যুি  দাঁড় কিরেয়  দেব যা িকনা 
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সব সময় আমােদর  গালমােলর িদেক  টেন িনেয় যােব।  সইজ  বলেছন ত া া ং  মাণং শা   যটা বলেছ 
তার বাইের তুিম যােব না।  ৃিতশা  রচনার সময়  ৃিতকারেদর মাথায় এটাই িছল।  ৃিতকাররা এটাই 
বলেছন,  তামােক আর বুি  খাটােত হেব না,  তামার যা িকছু করার এখােন  বঁেধ  দওয়া হল। এর বাইের 
 তামােক িকছু করেত হেব না। আর তুিমই  ধ ুমানেব না, সবাই মানেব। সবাই যিদ মােন তখন আর  কান 
সম া হেব না। 
 

  ৃিতকাররা কখনই বলেছন না  য  তামার সবাই অপদাথ  ,  তামােদর মেধ  সব আবজ  নােত ভিত  । 
 ী ানরা  যমন বেল জ   থেকই তুিম হেল পাপী, তাই  তামােক যা বলা হে  তুিম  সটা পালন কর। িক  
 ৃিতকারেদর অ  ধরেণর দৃি ভি , মা ষেক ধীের ধীের উপেরর িদেক  টেন তুলেছন।  ৃিতশা  এত 
   পূণ  িক  মহাভারত, রামায়ণ, পুরান  যভােব জনি য়তা অজ ন কেরেছ  সইভােব  ৃিতশা  সাধারণ 
মা েষর কােছ  হণেযাগ তা অজ ন করেত পােরিন। তার কারণ  ৃিতশা  হল আইন িবষয়ক বই। অথচ 
 েত ক িহ র একবার অ তঃ ম  ৃিত পড়া দরকার। পড়েল একটা ধারণা  তরী হয়, আমরা  ক, আমরা 
িকেসর জ  এই জগেত আিছ, আমােদর জীবেনর িক উে  , িকভােব জীবনেক চািলত করব। এনােদর ঘ ুের 
ঘ ুের এই কথাটাই আসেব, জীবেনর উে   হল আ  ান। আ  ান পাওয়ার জ  অত      পণূ  পথ হল 
ধম   পালন। এই পেয়ে টই যিদ উপিনষদ বা গীতােত যাওয়া যায়  সখােন  দখব আচায   বার বার  িট পেথর 
কথা বলেছন –  বৃি মাগ  আর িনবৃি মাগ । ম  ৃিত  বৃি মােগ র িব ািরত বণ না িদে । িনবৃি মােগ  রও বণ না 
 দওয়া হেয়েছ,  সখােন বলেছন স  াসী িকভােব থাকেব, িক িক করেব। 
 

 ৃিতশাে র আেলাচ  িবষয় 
 ভারেত অেনক েলা  ৃিতশা  আেছ, এই  ৃিতশা   িলর মেধ  িকছু িকছু পাথ  ক  ল   করা যায়। 
িকছু পাথ  ক  থাকেলও  দখা যায় অিধকাংশ িবিধ েলা  ায় একই আেছ। ভােবর ব াপাের  বশীর ভাগ  ৃিতর 
মেধ  খুব একটা তারতম   দখা যায় না।  ৃিতশা   মাটামুিট িতনেট িবষয়েক িনেয় আেলাচনা কের।  থম হল 
আচার, আমার িনেজর আচার, আিম িক ধরেণর আচরণ করব, িকভােব আিম িনেজর জীবনেক অিতবািহত 
করব। আচার হল িনেজর  ি করেণর  েচ া।  দহ ও মেনর  শৗচ িকভােব করব, শা  অধ য়ণ িকভােব 
করব। সব  ৃিতশা  আচার িনেয় আেলাচনা করেবই। ি তীয় ব বহার, সমাজ ও পিরবােরর সবার সােথ যখন 
আিম  মলােমশা করব তখন তােদর সােথ আমার ব বহারটা  কমন হেব। বাংলায় আমরা  যমন  ায়ই বলেত 
 িন  তামার আচার ব বহারটা িঠক কর। তৃতীয়  ায়ি  ,  াত বা অ াতসাের আমরা সবাই িকছু না িকছু 
ভুল কাজ বা শা িবেরাধী কাজ কের  ফিল। এই ভুল কােজর জ  আমােদর মেনর মেধ   য কািলমা পেড়েছ 
 সটােক িকভােব দূর করা  যেত পাের। এই ব াপাের  ৃিতশা  িবিভ  ভুল কােজর জ  িবিভ  রকেম 
 ায়ি ে র িবধান িদেয়েছন। সাধারণতঃ  বশীর ভাগ  ৃিতশা  িতনেট িবষয় – আচার, ব বহার আর 
 ায়ি  েক িনেয়ই আেলাচনা কের, িকছু  ৃিতশা  এই িতনেট িবষেয়র বাইের অ া  িবষয় িনেয়ও 
আেলাচনা কের, আবার িকছু  ৃিতশা  হয়ত  স েলা নাও আেলাচনা করেত পাের, তারা হয়ত অ  িকছু 
িবষয় িনেয় আেলাচনা করেছ িক  এই িতনেট হল সাধারণ।  
 

ি তীয় কথা হল  েত ক  ৃিত আচার ব বহার আর তার সােথ আইন এই  েটােক িমিলেয়ই একসােথ 
আেলাচনা কেরন। অ া   দেশ ব ি র আচরণ আর আইন এই  েটােক পুেরা আলাদা কের  দখা হয়। িক  
ভারেতর  ৃিতকারেদর কােছ  েটা আলাদা নয়। এনারা  েটার মেধ   কান তফাৎ  দখেতন না। ব ি র আচার 
আচরণ ব ি র মেধ   যমন আধ াি ক িবকােশ সাহায  করেছ, আর সাধারেণর জ   য আইন  ণয়ন হেয়েছ 
তারও উে   তাই। আমােদর ঋিষরা জানেতন ব ি গত আচার আচরেণর মাধ েম  য  কান মা ষ তাঁর 
আে া িত ঘটােত পাের। িক  এর বাইের এমন িকছু িকছু িজিনষ আেছ  য েলা ব ি র মেধ  সীমাব  না 
 থেক আরও অেনেকর সােথ জিড়েয় থােক,  যখােন  কান ভুল কাজেক  ায়ি    ারা  মটান যােব না। 
 ায়ি   িদেয় হেত পাের,  সই ভুল কােজর জ  যার  িত হেয়েছ  স যিদ  মেন  নয়।  যমন  কউ যিদ 
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আমার সােথ  ব   বহার কের তােক আিম বলেত পাির, তুিম এ িক ধরেণর আচরণ করছ!  লাকিট ভুল বুঝেত 
 পের আমােক বেল িদল – সির সির, ভুল হেয়  গেছ। এই  য সির বেল িদল এটাই  লাকিটর  ায়ি  । 
 ব   বহার করার জ   য পাপ হেয়িছল তখন  সটা  কেট  গল। এর বাইের আেরকটা অ  উপায় আেছ। 
আিম  সাজা থানায় িগেয়  লাকিটর নােম ডাইির কের িদেত পাির। তখন এটাই আইনী ব াপার হেয়  গল। 
 সখােনও একই ব াপার হে ,  লাকিট একটা  দাষ করেছ তােত তার একটা শাি  হল। আইনগত ভােব যখন 
কাউেক শাি   দওয়া হয় তখন তার উে   পুেরাপুির আলাদা। আইেনর িদক িদেয় যখন কাউেক শাি  িদেয় 
 দওয়া হল তখন তার  য ঔ তটােক  শিমত কের  দওয়া হল। এর আেরকটা িদক হল, তােক এমন একটা 
সাজা  দওয়া হল  যটা অ েদর কােছ একটা দৃ া  হেয় থাকল, এই রকম অ ায় করেল এই রকম শাি  
 পেত হেব। তার সােথ সাধারণ ভােব সমাজেক িনরাপ া  দওয়াও হেয়  গল। সাধারণতঃ  ৃিতশাে র 
 ায়ি  টা চেল  ধু িনেজেক িনেয়। 

 

 সব  ৃিতশা ই গৃহ  ধেম  স  া ব নািদেক খুব     িদেয় আেলাচনা কেরেছন। এর সােথ প  
মহায   েত ক গৃহ েক অব ই করেত বলা হেয়েছ।  ৃিতকাররা  থম  থেকই গৃহ ধম  েক খুব উ  ান িদেয় 
এেসেছন। কারণ   চয  া ম, বাণ  া ম আর স  াসা ম এই িতনেট আ মই দাঁিড়েয় আেছ গৃহে র উপর। 
গৃহ  যিদ এই িতনেট আ মেক সব িদক িদেয় সহায়তা ও পৃ েপাশকতা না কের, এই িতনেট আ ম চলেতই 
পারেব না, কারণ গৃহ  ছাড়া বািক িতনেট আ ম  কান উপাজ ন কের না।  সইজ  গৃহ ধেম  র িদেক ম র খুব 
 খর দৃি  িছল যােত গৃহ  সব িদক িদেয় িঠক থােক। গৃহ  যিদ কৃপণ হয়, ধম    থেক সের আেস তাহেল 
বািক িতনেট আ মও ন  হেয় যােব।  কউ যিদ বেল স  াসীরা আজকাল সব  গালেমেল হেয়  গেছ। তােদর 
ভাবা উিচৎ স  াসীরা  কউ আকাশ  থেক আসেছ না, আমার আপনার পিরবার, এই সমাজ  থেকই আসেছ। 
সমাজটাই এখন  গালেমেল হেয়  গেছ। িকছুিদেন আেগ একজন  খ াত চলি   পিরচালকেক    করা 
হেয়িছল আেগর মত এখন আর ভােলা ভােলা িসেনমা  তরী হে  না  কন। তার উ ের িতিন বলেছন – 
সমাজ িক আর আেগর মত  সই রকম ভােলা আেছ নািক, সমােজ যা িকছু হেব তারই  িত িব িসেনমােত 
িনেয় আসা হে । ম  এই ব াপাের খুব সজাগ িছেলন। িরডাস  ডাইেজে  িকছু িদন আেগ একিট  লখােত 
একজন বলেছন আেমিরকােত  য এত এত িরসাচ   হে   সখােন  বশীর ভাগ িরসােচ  র  য  পপার  তরী হয় 
 স েলা ডলার  প কের অ  একজনেক িদেয়  লখান হয়। এই কােজর জ   পশাদার  লাকই আেছ, যারা 
সারা িদন অপেরর িরসাচ    পপার িলেখ যাে । িযিন িপএইচিড করেছন িতিন খুব মজা কের বলেছন – 
আপনারা আমার ধাের কােছ দাঁড়ােত পারেবন না, আিম এ ে ািফিজ , িনউি য়ার িফিজ , বােয়ালিজ এই 
রকম দশ খানা সাবেজে র উপর িপএইচিড  পেয়  গিছ, তাছাড়া িমিলটাির সাইে র উপর আমার এত েলা 
 পপার আেছ। আসেল এর িনেজর একটাও  পপার  তরী করেত হয়িন, িবিভ   লাক এই কােজর জ  বেস 
আেছ।  ধু বেল িদেত হেব আিম এই সাবেজে র উপর িপএইচিড করেত চাই।  গৃহ  যিদ িঠক না থােক 
তাহেল পুেরা সমােজর িশ া,  া  , িশ , সং ৃিত, সভ তা সব িকছুই ন  হেয় িগেয় পুেরা সমােজ পচন 
ধের যােব। িঠক সময় অিফেস যাে  না, অিফেস িগেয় কাজ িঠক ভােব করেছ না, ঘ ুষ না িদেল কাজ করেব 
না, এর স ান আর িক রকম হেব! আর তার দােনর অথ  যারা উপেভাগ করেব তােদর িক হেব! ম  এই 
িজিনষটা বুঝেতন।  

  

িহ েদর  ৃিতশা  ও অ া  ধেম  র আচার িবিধ  

 পা াত  জগৎ অেনক আেগ  থেকই এই  েটা িজিনষেক স ূণ  আলাদা কের িদেয়েছ – আপনার 
আচার আচরণ আলাদা আর আইন পুেরা আলাদা। ইসলাম ধেম  আবার আমােদর  ৃিতশাে র মত চেল, 
 সখােন  কারান আর হািদস এই  েটােক িমিলেয় যত রকম আইন আর তােদর  য আচার আচরণ এক সে ই 
পুেরাটা চেল।  সইজ  মুসলমানরা সব সময় বেল যত ণ একটা রা  পুেরাপুির মুসিলম রা  না হে , 
পুেরাপুির শিরয়ৎেক িনেয় না চেল তাহেল িক  ইসলাম ধম  িঠকভােব পালন করা যােব না। এই িনেয় 
মুসলমানেদর মেধ  িবরাট সম া। িকছু মুসিলম অধু িষত রা  আেছ  সখােন গণতাি ক প িতেত রা  
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পিরচািলত হে  আবার আলাদা সংিবধানও আেছ, মুসলমানরা বেল এইসব রাে  ইসলাম ধম   পালন করা 
যােব না। যার ফেল পািক ােন এটা একটা িবরাট সম া হেয় দাঁিড়েয়েছ। পািক ান যখন    হল তখন 
এইভােব তারা আলাদা হেয়িছল  য এটা পািক ান আর ওরা িহ  ান, যিদও আমােদর  দেশর নাম ভারতবষ  
বা ইি য়া। পািক ান রা  গঠেনর পর িজ া বেল িদেলন আমােদর একটা সংিবধান  তরী করেত হেব, এখােন 
সবাই থাকেত পারেব, তেব মুসিলম  াধা  রা । অ  িদেক ভারত হল িহ   ধান িক  ধম  িনেরপ  রা । 
আমােদর সংিবধান আলাদা হেব, অ া  সব িকছুই আলাদা হেব িক   েটা রা ই গণতাি ক প িত  হণ 
করল। িক  পেরর িদেক পািক ান বেল িদল এই প িত চলেব না। তারপর িজয়াউল হেকর সময় 
পািক ানেক ইসলািমক রা  কের  দওয়া হল। ইসলািমক রা  কের িদেল আবার সব িকছু তােদর শিরয়িতর 
িনয়ম অ যায়ী চলেত হেব। অ  িদেক মধ  াচ   দশ িল পুেরাপুির শিরয়িত আইেন চেল।  
 

শিরয়িত  থায় পুেরাপুির শাসন চালােত িগেয় বত  মান যুেগ আবার অেনক সম াও হেয় যায়। এর 
মেধ  তুিক   বা তুর  হল এক অ ৎু ধরেণর রা । তুিক  রা হল পুেরা গণতাি ক প িতর  ারা শািসত। এরা 
কখন  মা ােদর সামেন আসেত  দয় না। এই িনেয় ওখােন  চুর ঝ াট। অেনক মুসলমানরা বেল ইসলােমর 
 ােথ  আমরা এই আইন েলা কােয়ম করেত চাই। িক  ওখানকার রা   ধানরা এেদরেক  কান পা াই  দয় 
না। এই িনেয় অেনক অশাি   লেগ আেছ। ইরান আবার  থম  থেকই খুব  খালােমলা  দশ িছল। িক  ১৯৭৯ 
সােল আয়াতু া  খােমইিন ইরােনর রা   মতায় আসার পর  থেক ইরান পুেরাপুির শিরয়ার উপর চলেছ। 

 

ম  ৃিত আর মুসিলম ল অথ  াৎ শিরয়ার মেধ  িমল হল জাগিতক আইন আর ব ি র আইন  েটাই 
এক, কারণ  েটাই ভগবােনর কাছ  থেক এেসেছ। িক  পা ােত র িচ াধারায়  েটা আলাদা। এরা বেল িকছু 
িকছু িনয়ম মা েষর ব ি গত ব াপার,  যমন মা স ােনর সােথ িক ধরেণর ব বহার করেব, এটা স ূণ  তার 
ব ি গত ব াপার, তার পিরবাের  য পর রা আেছ  সই অ সাের  স চলেব, আইন  সখােন  কান হ ে প 
করেত পারেব না। িক   য  কান  ৃিত ব ি গত ব াপারেকও ছাড়েব না, তারা পির ার বেল িদে  স ােনর 
সােথ মা এই এই আচরণ করেব। স ানেক িকভােব পালন করেব এর উপর আমােদর  ৃিতশাে  খুব নামকরা 
িবধান  দওয়া আেছ। পাঁচ বছর পয    পু েক খুব আদর য  কর, আর আগামী দশ বছর স ানেক কেঠার 
অ শাসেনর মেধ  রাখেব।  ষাল বছর হেয় যাওয়ার পর পুে র সােথ ব ুর মত আচরণ করেব। এই িবধানেক 
যিদ না পালন কর তাহেল িক   ছেল মা ষ হেব না। এই িবধােনর  ারা বুিঝেয় িদে ন সমাজেক তাঁরা 
িকভােব    ভােব চালনা করেত চাইেছন। িহ েদর সব বাবা-মােক এখন এই িবধানই পালন করেত হেব, 
এটাই তােদর  িত িনেদ শ কের িদে ন। িক  ইদািনং এমন অেনক আইন  ণয়ন হে   যখােন এই ধরেণর 
অেনক িবধান পালন করেল ভারতীয় দ িবিধ উ  ন হেয় যােব।  যমন ধ ন  কান িশ ক যিদ  কান ছা  
অ ায় করার পর শাি   দয় তাহেল িশ েকর িব ে  পুিলশ  কস হেয় যােব। এই আইনটা কারা করল? 
 লাকসভার সদ রা এই আইনেক  লাকসভায় পাশ করাল।  বশীর ভাগ এমিপ এমএলএরা  কান িদন 
 ছেলেমেয়েদর পড়ায়িন। যাঁরা িশ কতা করেছন তাঁরা জােনন িক ধরেণর ছা েদর িনেয় তাঁেদর চলেত হয়। 
এেদর এখন  কান শাসন করা যােব না। িশ া ব ব াও তাই  সই রকম িদন িদন অধঃপতেনর িদেক যাে । 
ছা রাই এখন উে  িশ কেদর শারীিরক িন হ করেছ। আমােদর  ৃিতকাররা কখন    দা   কের যখন তখন 
 কান আইন কের িদেতন না। হাজার হাজার বছর ধের সমােজ যা িকছু চেল আসেছ,  সখান  থেক তাঁেদর  য 
অিভ তার অ ভূিত হেয়েছ  সই িদেয় তাঁরা এই িবধান িল রচনা কেরিছেলন। তেব সব িবধান েলা  য একই 
ভােব চলেব তা নয়, একভােব  কান িকছুই চলেত পােরনা। স ানেক পালন করার চাণেক র  য নীিত  সটাও 
পা ােব, পাে  তারা বেল  দেবন সমােজ আেগ এই িবধান িছল িক  এখন এই িবধান চলেত পােরনা। 
কারণ সমাজ এখন অ  রকম হেয়  গেছ। আেগকার িদেন সবারই অেনক েলা কের স ান হত, এখন সবারই 
একিট িক  িট স ান, এেত বাপ-মােয়র  ি  াও অেনক  বেড়  গেছ। সমােজর এই পিরবত  ন সােথ সােথ 
এই িবধান েলা পাে  িদেত হয়।  
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  ৃিতকাররা যখন রাজধেম  র িবধান  তরী করেছন,  যমন একটা  চারেক িক ধরেণর সাজা  দওয়া 
 যেত পাের,  সখােনও তাঁেদর উে   িছল অ  তােক দূের কের  ি  করা। পাপকম    যটা হেয়  গেছ, যার 
ফেল তার  ভতের অ ি র ছাপ পেড়  গেছ,  সই অ ি েক দূর কের িকভােব  ি  করা যায় এটাই তাঁেদর 
িচ ার মেধ  থাকত যখন তাঁরা এই িবধান েলা রচনা করেতন।  তামােক এমন এক সাজা িদলাম যােত তুিম 
জীবেন আর এই ধরেণর পাপকম   না করেত পার। ি তীয়ত এই সাজা  থেক সমােজর বািকরা  যন সবাই 
িশ া  পেয় যায়, ভিব েত এই পাপকম    যন  কউ না কের। উে   িছল, তুিম একটা  দাষ কেরছ, এই 
 দাষ  তামােক  শষ কের  দেব, আিম  তামােক তাই  ি  কের িদলাম। মা  যমন  ছেল অ ায় করেল 
 ছেলেক উ ম-মধ ম  দয় আবার ভােলাও বােস, এই মােরর  পছেন একটা ভােলাবাসা আেছ। িঠক  তমিন 
এনারা  য সাজা িদেতন এই দৃি ভ ী িনেয়ই সাজা িদেতন।  সইজ  আইন ও ব ি গত আচার ব বহােরর 
সােথ তারা  কান পাথ  ক  করেতন না। এখন অব  আমােদর  দেশ এই  েটােক আলাদা কের  দওয়া 
হেয়েছ, যিদও মুসিলম রাে  আলাদা কেরিন।  
 

 আমােদর যত  ৃিতকাররা িছেলন সবাই বণ া মেক অব ই আেলাচনার মেধ  িনেয় আসেবন।  েত ক 
মা ষেক সমােজ একটা  ান িদেত হেব। সবাই  যন জানেত পাের সমােজ আমার এই  ান। বত মান যুেগ 
যখন িশ া সমা  কের যুব স দায়  ুল কেলজ  থেক  বিরেয় আসেছ তােদর সবার অব া এেকবাের 
ছ ছাড়া।  ছেলেমেয়রা হায়ার  সেক ারী পাশ করার পর কেলেজ কেলেজ ছুেট  বড়াে ,  কা   কেলেজ িক 
সাবেজ  পাওয়া  যেত পাের,  কা   ইি িনয়ািরং কেলেজ িক িক   ড পাওয়া যাে । ত  ত  কের  খাঁজ খবর 
 নওয়ার জ  সবাইেক  দৗড়ােত হে । িক  আেগকার িদেন  যই িশ র জ  িনল তখনই তার পথ এেকবাের 
পির ার, তুিম জ  িনেয়ছ, সমােজ এই জায়গািটেত  তামার  ান। ব স, এবার তুিম  সইভােব চল। এখন 
যিদ কা র স ােনর জ   বলুেড় হয় তখন বা ার ছয় বছর  থেক বাবা-মার িচ া    হেয় যাে , বা ােক 
 বলুেড় ভিত   করাব, নািক িললুয়ােত ভিত   করাব।  ুল ফাইনাল পাশ করার পর আবার  টনশান, কলকাতায় 
পড়াব না, লালবাবােত পড়াব।  শষ পয    যখন একটা িড ী িনেয়  বিরেয় এল তখন আবার  টনশান, িকেস 
আর  কাথায় চাকির করেব।  য আইআইিট  থেক পাশ করেছ  স বলেছ আিম ম ােনজেম ট িনেয় পড়ব। 
ম ােনজেম ট পাশ কের  শেষ সাবান  া ু িব ী কের  বড়াে ।  স   িনং িনেয়েছ ইেলি ক াল ইি িনয়ােরর 
িক  িব ী কের  বড়াে  সাবান।  ৃিতকাররা এই ছ ছাড়া অব াটা কখনই হেত িদেতন না। বণ া ম ধম   
মােনই এটা – জ  সূে  তুিম এই পিরবাের জ  িনেয়ছ, এখােন  তামার এই বণ  আর এই আ ম। এখন 
তুিম ছা , এখন তুিম গৃহ , এখন তুিম বাণ  ী।  তামার এই এই বয়েস এই এই ধম  , এর বাইের তুিম যােব 
না। এটাই িছল সাধারণ িনয়ম। এখােন এর ভােলা ম  িনেয় আেলাচনা করেত যাি  না, আমরা  ধু  দখিছ 
ওনারা িকভােব এ েলােক  দখেতন। এখন স ােনর জ   থেকই আমরা  যমন  টনশােন থািক, তখনকার 
সময় িক  কা রই  কান  টনশান িছল না,  ছেল জ  িনল এবার জােন ওেক িক করেত হেব।  ছেল খুব 
 িতভাবান, তােক   র আ েম পািঠেয় িদল। খুব ভােলা কথা, তুিম বড় হেয় পি ত হেব। তার  থেক একটু 
কম  িতভা িঠক আেছ  কান  টােল িশ কতা করেব।  সটাও যিদ না পাের পুেরািহত কম   করেব। তাও যিদ 
না পাের তাহেল চাষবাশ কের খােব। এইটাই িছল তখনকার প িত।  
 

 রাজধেম র উপর সব  ৃিতকাররাই খুব  জার িদেতন। রাজকর িকভােব আদায় করেত হেব, দ  
িকভােব  েয়াগ করেব এই িজিনষ েলােক এেকবাের পির ার কের বেল িদে ন। রাজা  য িনেজর  খয়াল 
খুশী মত চলেব, যােক ইে  খুশী দ  িদেয়  দেব,  ৃিতকাররা এভােব রাজােক এেকবােরই চলেত িদেতন না। 
রাজার  মতােক এনারা িনয় ণ কের পির ার ভােব  বঁেধ িদে ন। এই হল  তামার সীমােরখা এর বাইের 
তুিম কখনই  যেত পারেব না। এখন পাল  ােমে ট  য দেলর সংখ াগির  তারা  যমন যা খুশী কের িনেত পাের, 
 য  কান িবল পাশ কিরেয় িনেত পাের। এরপর যখন রা পিতর কােছ িবল সইেয়র জ  পাঠােনা হয় 
রা পিতর যিদ তখন পছ  নাও হয়, তখন আবার িবলটা  ফরত আসেব। আবার পাশ কের পাঠােব, এবার 
রা পিতেক সই করেতই হেব, সই ক ক আর নাই ক ক এটাই এখন আইন হেয় যােব।  
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 ১৯৫৩ সােল জহরলাল  নেহ  পাল  ােমে ট িনেয় এেলন িহ  ম ােরজ এ  । এই আইেন  কান িহ  
প ুষ  েটা িবেয় করেত পারেব না। সংখ াগির তার দ ন  লাকসভা আর রাজ সভায় পাশ হেয়  গল। ডঃ 
রােজ   সাদ তখন িছেলন রা পিত। উিন বেল িদেলন আিম সই করব না। িবল  ফরত চেল এল। আবার 
পাশ হল, পাশ হেয় আবার যখন রা পিতর কােছ  গেছ, ডঃ রােজ   সাদ বেল িদেলন আিম সই করব না। 
তাঁেক বলা হল, সই না করেলও  তা এটা আইন হেয় যােব, যখন সংিবধান  তরী হেয়িছল তখন  সই 
কিমিটেত আপিনও িছেলন। আপিন িক তখন এটা জানেতন না  য, ি তীয়বার যিদ  লাকসভা আর রাজ সভায় 
পাশ হেয় যায় আপনােক তখন সই করেতই হেব। আপিন যিদ সই নাও কেরন তাও এটা আইন হেয় যােব। 
তারপর  সটাই আইন হেয়  গেল রা পিত িকছু করেত পারেলন না। রা পিত হেলন  দেশর রাজা, িক  িকছু 
করেত পারেলন না। অ  িদেক যখন শাহাবা র রায় এল। শাহাবা র তালাক হেয় িগেয়িছল, শিরয়ার আইেন 
 স মােস একশ টাকা কের  পত। শাহাবা  এখন  কস কের িদেয়েছ।  কস চলেত চলেত   ীম  কােট    পৗঁেছ 
 গল।   ীম  কাট   শাহাবা র অ  েল রায় িদেয় িদল। এবার সারা  দেশ আ ন  লেগ  গল।  মৗলবী  থেক 
   কের  মা ারা সব ইন াব িজ াবাদ    কের িদল।  সই সময় রাজীব গা ী  দেশর  ধানম ী, িতিন 
তখন তিড়ঘিড় কের একটা িবল িনেয় এেলন।  সই িবেল বলা হল  কান মুসলমান মিহলা িডেভাস   কেস 
আিথ ক  িতপূরেণর অিনয়েমর িব ে   কান ভােবই  কােট    যেত পারেব না, তােদর মুসিলম পােস ানাল আইন 
অ সাের চলেত হেব। এখনও রাজীব গা ীর িব ে  এই িনেয়  চ  সমােলাচনা হয়। এটা তাহেল িকেসর 
 দশ! একিদেক বলেছ ধম  িনরেপ  গণতাি ক  দশ, একিদেক বলেছন পাল  ােম ট সেব  া ,   ীম  কাট   
সেব  া । সম  ভারতীয় নাগিরক   ীম  কােট র অধীেন।  সখােন এটা িকেসর আইন! কার  াথ   র া হে । 
সংখ াগির ার  জাের আইন পাশ হেয়  গল, রা পিতর সইও হেয়  গল।   ীম  কাট    য আইন িদেয়িছল  সটা 
খািরজ হেয়  গল। এই ধরেণর  নাংরা কাজ  ৃিতকাররা কখনই রাজােক করেত িদেতন না। এখন রাজা যিদ 
িবরাট  মতাবান ও শি মান হয় তখন  সই রাজা একটা িবরাট  কান পি তেক  ডেক এেন বেল  দেব তুিম 
একটা নতুন  ৃিত িলেখ দাওেতা। এখন  সই পি ত রাজার আেদেশ একটা নতুন  ৃিত িলেখ িদল। নতুন 
 ৃিত িলেখ িদেলই  তা  সটা  ৃিত হেয় যােব না,  দেশর অ া   ৃিতকাররা  সটা মানেল তেবই  ৃিত হেব।  
 

  নেপািলয়ন  াে র রাজা হওয়ার পর িতিনও এই ধরেণর অেনক িকছু করেত    কেরিছেলন। 
অেনক িকছু িজিনষ  য েলা  ব-আইনী  নেপািলয়ন  স েলা কের  দওয়ার পর বাকীেদর িগেয় বলেতন – িক! 
এটা িক  কান ভুল হেয়েছ?  নেপািলয়েনর িব ে   ক কথা বলেত যােব – না না, সব িঠক হেয়েছ। 
 ৃিতকাররা ধেম র নাম কের, ধম  েক সামেন  রেখ  েত কিট মা ষেক িনয় েণর মেধ  িনেয় এেসিছেলন। 
অেনেক মুেখ  র মত ম  ৃিতর িব ে  বেল ম  নারীেদর িন া কের অস ান কেরেছন। ম  বেলেছন  মেয় 
যখন কম বয়েসর তখন  স বাবার অধীেন থাকেব, িবেয়র পর  ামীর অধীেন আর বয়স কােল পুে র অধীেন 
থাকেব। ম র এই িবধােনর জ  অেনেক ম র  চুর সমােলাচনা কেরেছ। িক  এর আসল উে  টা িক 
সমােলাচকরা ধরেতই পারেব না। ম র কােছ  েটা সম া িছল। নারীেক যিদ পূণ   াধীনতা িদেয়  দওয়া হয় 
তাহেল নারী  য  কাথায় িক কের বসেব  কান িঠক থাকেব না। ি তীয় হল,  কান পু েষর  িত যিদ  কান 
িকছু হেয় যায় তার  ভাব খুব একটা  বশী সমােজ পেড় না, িক   মেয়েদর সে  যিদ  কান  গালমাল হেয় 
যায় তখন পুেরা সমাজেক ভুগেত হয়।  েটা িদক িচ া কের ম  এই িবধান িদেয়িছেলন – একটা িদক হল 
 মেয়েদর  র া  দওয়া আর অ  িদক হল সমাজেক অধঃপতন  থেক র া করা। মুসিলমেদর মেধ  এটােক 
অ  দৃি ভ ীেত  নওয়া হয়। ইসলািমক  দশ েলােত খুব কড়া আইন,  কান  মেয় একা রা ায়  বেরােত 
পারেব না। 
 

 িকছু িদেন আেগও, এমনিক এখনও  কাথাও  কাথাও  দখা যায় িবধবােদর  বাকা বািনেয় তার 
আ ীয়  জনরা স ি  িলিখেয় িনেয় তােক পেথ বিসেয় িদে ।  সইজ  ম  বেল িদে  িবধবােদর কখন 
একা একা  কাথাও ছাড়েব না,  কাথায়  ক িক কের বসেব, িনেজ িক ভুল কের বসেব  কান িন য়তা  নই। 
 ামীজীর সমকালীন রমাবাঈ বেল একজন সমাজসং ারক ভারেত এেসিছেলন। রমাবাঈ খুব অ  বয়েস 
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িবধবা হেয় িগেয়িছেলন, পের িতিন  ী ান ধম    হণ কেরিছেলন।   ী ান হেয় যাওয়ার পর পা াত  
 দশ েলােত িতিন ব ৃতা িদেত    করেলন আর তােত িতিন িহ ধেম   মেয়েদর  রব ার কথা সিব াের 
বণ না করেতন। কথামৃেতই রমাবাঈেয়র উে খ পাওয়া যায়। একজন ভ  ঠা রেক বলেছ, রমাবাঈ বেল 
একজন মিহলা  দেশর জ  অেনক কাজ করেছন। ঠা র রমাবাঈেয়র নাম কখন  শােননিন। সব  শানার পর 
ঠা র বলেছন –  তামার কথাটথা  েন মেন হে  ওর একটু  লাকমা  হওয়ার ইে  আেছ। পেরর িদেক 
 দেশ িবেদেশ অেনক রমাবাঈ সেক  ল হেয়  গল। রমাবাঈ সােক  েলর কাজ িছল িক কের িহ   মেয়েদর র া 
করা যায়, তােদর জ  িক িক করা  যেত পাের। এই সব করেত িগেয় তারা অথ   সং হ করত আর ইংল া  
আেমিরকােত ব ৃতা িদেয়  বড়াত।  ামীজীও ধম  সে লন উপলেক আেমিরকােত যাওয়ার পর িবিভ  জায়গায় 
ব ৃতা    করেলন। এবার এই রমাবাঈ সােক  লও  ামীজীর উপর তী  আ মণ করেত    কের িদল। 
 ামীজী  থেম  ী ানেদর উপর আ মণ করেতই রমাবাঈরা  ফাঁস কের উেঠেছ।  ামীজীর কােছ  ধান 
সম া হল রমাবাঈ সােক  ল ওখানকার সংবাদপ েক পুেরাদেম ব বহার করা    কের বড় বড়  বে  িহ রা 
িকভােব িনেজেদর  মেয়েদর উপর অত াচার কের তার বণ না ছাপেত থাকল।  ামীজীেকও এসেবর জবাব 
 দওয়ার জ  অেনক মহল  থেক অ েরাধ করা হেয়িছল। িক   ামীজী  কাথাও সরাসির এেদর জবাব না 
িদেয় ভারেতর নারীর আদেশ র উপর অেনক েলা ব ৃতা িদেলন।  
 

 এরপর পুেরা ব াপারটা অত    নাংরািম পয  ােয় চেল  যেত  ামীজীর একজন অত   অ রাগী 
আেমিরকান ভ  সংবাদপে  একটা ল া িচিঠ িলখেলন। তােত িতিন  েত কিট পেয় টেক ধের ধের 
রমাবাঈেয়র ব ব েক খ ন করেলন। আর িঠক  সই সময়েতই ম া মূলােরর ম  ৃিতর বইটা অ বাদ হেয় 
 বিরেয়িছল (Laws of Manu)।  সই সময় িতিন ম  ৃিত  থেক উ ৃিত তুেল তুেল  দখােলন ম   মেয়েদর 
নােম এই এই বেলেছন।  সখােন এক জায়গায় িতিন বলেছন িববােহর সময় ক ার িপতা ক ােক যা ধন 
স দ  দেব তােত পুেরাটাই ক ার অিধকাের থাকেব, এর নামই হল  ীধন। ম  আইন কের িদেলন  কান 
পিরি িতেত  ামী এই  ীধন দাবী করেত পারেব না।  ধু তাই নয়, িববােহর পেরও ক ার বােপর বািড় 
 থেক  কউ যিদ ক ােক িকছু উপহার  দয়  সটাও  ীধেনর অ গ ত।  ীর মৃত ুর পর  ামী জীিবত থাকেল 
এই  ীধন  ামী  কান মেতই পােব না, ওই  ীধন তার  ছেল পােব,  ছেল যিদ না থােক  মেয় পােব।  ছেল 
বা  মেয় যিদ না থােক তাহেল তােদর স ান পােব,  ামী  কান িদন পােব না। এই আইন কেরই ম   া  
থােকনিন, িতিন আবার রাজােক আেদশ করেছন,  ীধেনর এই িনয়মটা যােত িঠক িঠক পািলত হয়  সই 
ব াপাের রাজােক িনি ত হেত হেব। এরপর তৃতীয় আেরকটা িবধান িদে ন যারা এই আইন মানেব না 
তােদর উপর ভগবােনর অিভশাপ বিষ ত হেব। ভ েলাক তাঁর  বে  িলখেছন  যখােন িহ ধেম র আইেন বেল 
 দওয়া হে   ীধেনর উপর  ামীর  কান িদন অিধকার থাকেব না এরপর আপিন িক বলেত চাইেছন পির ার 
কের বলুন। তাও  লােক বেল ম  নািক নারীেদর িব ে  িছেলন। িক  িববােহর পর  ী যিদ চাকির কের  য 
অথ   উপাজ ন করেব  সই অথ    ীধন  েপ গণ  করা হেব না, ওই অেথ  র উপর  ামীরও অিধকার আেছ। 
 ামীজী একটা িচিঠেত তাই খুব  ঃখ কের িলখেছন িহ েদর মত অকৃত  জািত িবে  আর  কাথাও  নই। 
আিম হাজার হাজার মাইল দূের িহ ধেম র জ  একা লড়াই কের যাি  আর  তামরা  দেশ সবাই নােক  তল 
িদেয় ঘুেমা । ম  ৃিত আজ পয     কউ খুেল একবারও পেড়িন, ম  িকভােব  ীজািতেক র া করার  চ া 
কের  গেছন।  ধু ম  ৃিতই নয় যত েলা  ৃিতশা  আেছ তােদর একটা সিবেশষ দায়ী  হল নারীেদর িক িক 
দায়ী   দওয়া যায়, আর সব িদক  থেক তােদর  র া িকভােব  দওয়া  যেত পাের তার িবধান  তরী কের 
 দওয়া।  ামীজীও এক জায়গায় ম েক উ ৃিত িদেয় বলেছন  যখােন  যখােন নারীর পূজা ও স ান করা হয় 
 সখােন  দবতারা বাস কেরন।  
 

 সব  ৃিতশাে র আেরকিট    পণূ  আেলাচ  িবষয় হল সং ার।  বেদর সময়  চৗষি  রকম সং ােরর 
িবধান িছল।  েত ক মা ষেক তার জে র আেগ  থেকই এই সং ার েলা পালন করা    হেয়  যত।  থম 
সং ার হল গভ  াধান।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন,  য িশ  ঈ েরর  াথ  না ছাড়া পৃিথবীেত জ  িনে   সই 



30 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

িশ  সমােজর পে  একটা অিভশাপ। আেগকার িদেন উ বেণ র মেধ  একটা িনয়ম িছল, যখনই কা র স ান 
 াি র ই া হত তখন তাঁরা রীিতমত একটা িবেশষ য  করেতন, অথ  াৎ একটা িবেশষ ধরেণর পূজাও বলা 
 যেত পাের, যার নাম গভ  াধান সং ার। এই িবেশষ য  বা পূজা করার পরই  ামী- ীর স ক   হত।  থম 
সং ার হল গভ  াধান, জে র আেগ থাকেতই মা ষেক সং ােরর মেধ   বঁেধ  ফলা হত। এই রকম  চৗষি িট 
সং ােরর িবধান আমরা  বেদ পাি , যার মেধ   শষতম সং ার হল দাহসং ার। ঈেশাপিনষেদ বলেছন অে  
নেয়  পথা রােয় অ া  , এবার আমােক অি েত দাহ করেত িনেয় যাওয়া হেব তাই  হ অি  মহাঘ   ব লােভর 
জ  আমােক  পেথ িনেয় যান, এখােনও  সই দাহসং ােরর কথাই বলা হে । দাহসং ার হেয় যাওয়ার পর 
আর  কান সং ার অবিশ  থােক না। এরপর  া ািদ কম  থােক, এ েলােক সং ার না বেল কম   বলা হয়। 
ম  এবং অ া   ৃিতকাররা  বেদর এই  চৗষি  সং ারেক কিমেয়  ষালিট সং াের িনেয় এেলন। তে  এেস 
এটাই দশিট সং াের দাঁিড়েয়  গেছ। 

 

 সং ােরর মূল উে   হল জে র আেগ  থেক এবং জ   নওয়ার পর  থেক যত রকেমর আবজ  না 
আমােদর  দহ মেনর মেধ  সি ত হে , এই আবজ  না েলােক সমেয় সমেয় ধুেয় মুেছ পির ার কের  দওয়া। 
 যমন িববাহ একিট সং ার, যে র অি েক সাি   রেখ একজন নারী ও প ুষ ধম   স ত ও পিব  ভােব 
িববািহত জীবন যাপেনর অি কার করেছ। এেক ওর ভােলা  লেগ  গল আর সে  সে   জেন হাত ধের িনেয় 
বেল িদল আজ  থেক আমরা  ামী  ী, এই ধরেণর িজিনষ েলােক  ৃিতকাররা আটেক িদে ন।  কােট  িগেয় 
িবেয় কের িনলাম,  সটাও  ৃিতকারেদর িবধান অ যায়ী চলেব না।  তামার িববাহটাও একটা সং ার, তা 
নাহেল তুিম একা আধ াি ক লে  র িদেক চলেত পারেব না। সমােজ, পিরবাের জীবনযা া একা কখনই 
চলেত পাের না। তাই  তামােক একজেনর হাত ধরেত হেব। এই হাত ধরাটাও একটা সং ােরর মেধ   বঁেধ 
 দওয়া হে । সং ার হল  কান িকছুেক  ি করণ করা। িক  একবার যিদ  কউ স  াস ত িনেয়  নয় তখন 
তাঁেক আর সং ার পালন করেত হেব না, কারণ স  াসীর  কান সং ার থােক না। স  াস  নওয়ার সময় 
িবরজা  হাম কের স  াস িনেত হয়। িবরজা  হাম মােন – িবঃ রজ, রজ মােন ধুেলা, ধুেলা  যটা এত কাল 
যাবৎ জেমেছ  সটােক পির ার করাই হল িবরজা  হাম।  সইজ  অেনক স  াসী িনয়িমত মানিসক  ি য়ােত 
িবরজা  হাম কের িনেজেক পির ার কেরন। এই  য সং ার করেত বলা হে , এর উে  ই হল মানব 
জীবনেক  সং ৃত করা। গভ  াধান না কের যিদ স ােনাৎপি  হয় তাহেল  সই স ান আর সং ৃত হল না। যিদ 
নামকরেণর সং ার করা না হয় তাহেলও তার  ি করণ করা হল না।  তমিন চূড়াকরণ একিট অ তম 
সং ার, যােত জাতকেক  থম মুি ত করা হয়। মােয়র গভ    থেক  য চুল িনেয় জাতক এেসেছ  সই চুল 
অ  , তাই এই চূড়াকরণ সং ােরর মাধ েম ওই অ   চুলেক পির ার কের মুি ত কের  দওয়া হয়। 
তারপর উপনয়ন খুব    পণূ  সং ার। সম  সং ােরর মাধ েম মা েষর শারীিরক, মানিসক সং ার েলােক 
 ি করণ  ারা একটা  সভ  চির বান ব ি ে  দাঁড় করান হে । 
 

 এখন একটা শূকর কাদার মেধ  পেড় আেছ, আপিন চাইেছন এই শূকরিটেক কাদা  থেক তুেল ধুেয় 
মুেছ সং ার করেবন। িক  শূকরিট বলেছ, আমােক ধুেয় মুেছ িদেল িক হেব, আিম  তা আবার এেতই নামব, 
এটাই আমার জীবন, এখােনই আমার  খ, পাঁেকই আমার আন ,  বশী  ান না িদেয় এখান  থেক ভােলায় 
ভােলায়  কেট পড়ুন। এখন সম  িহ জািত বলেছ আমরা পাঁেকই আন  পাই, পাঁকই আমােদর জীবন। 
এেদর আপিন িক িশ া  দেবন! এটাই আজেকর িদেন আমােদর  ভ  াগ ,  য জািতর কােছ সং ার,  ি করণ, 
পিব তাই িছল আদশ , এই আদশ েক জলা লী িদেয় সবাই অ ি করেণ নামার  িতেযািগতায় ছুেট চেলেছ। 
 

 সাজা বা দ  আর  ায়ি ে র ব াপাের সব  ৃিতশা ই আেলাচনা কের। এনােদর ধারণা িছল আমরা 
যা িকছু কম   করিছ সব কেম র একটা ফল হেবই।  কান  দাষযু  কম   করেল তারও একটা ফল হেব।  কা   
কম   েলা  দাষযু   সটা  ৃিত পির ার কের বেল িদেয়েছ – িক িক কম   করেত হেব আর িক িক কম   না 
করাটা  দাষ বা করেল  দাষ। এই িনয়ম েলা পিরি িত ও সমেয়র পিরবত  েন পা ােত থােক। যিদ তুিম 
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 দাষয ু কম   কর, তখন এটাও একটা কম  , তাই  তামােক সাজা  পেত হেব। যিদ তুিম  ায়ি   কের নাও 
তাহেল তুিম    হেয় যােব। িকছু িকছু   ে   ায়ি ে র  ারাও    হওয়া যােব না,  সই সব   ে  রাজা 
যিদ দ  িদেয়  দন তাহেল  স আবার আেগর মত    পিব  হেয় যােব। রাজা যিদ দ  না  দন তাহেল তার 
আর  ি করণ হল না,  নাংরাটা তার  থেক  গল। তার ফেল তার নানান রকেমর  িত হেত    করেব। 
 সইজ  ম   যসব সাজার িনদান িদেয়েছন পড়েল গা িশউেড় উঠেব।  ৃিতকারেদর এটা ধারণা িছল তুিম 
যিদ দ  না িনেয় নাও তাহেল চািরিদক  থেক  তামার িবিভ  রকেমর  িত হেত থাকেব। এটা সিত ই  দখা 
যায়, যখন  কউ  কান অপরাধ কের যিদ  ায়ি   না কের তাহেল তােক িতনেট   ে  মার  খেত হেব। শাি  
যিদ কা র হেয় যায় তখন আবার সমােজ তার  ন াম হেয় যায়। আমরা সবাই চাই যােত আমার  ন াম না 
 হাক,  সইজ  আমরা শাি েক এিড়েয়  যেত চাই। িক  কেম র এমনই িবধান  য, এই কম   িক  কাউেক 
ছাড়েব না। অ  একটা জায়গােত তার কল  হেয় যােব। যিদ  কান ভােব কল   থেক  বঁেচ যায় তাহেল 
এবার তােক শরীেরর  কান একটা  কান অে   সটা আঘাত হেয় আসেব। একটা অ ই হয়ত চেল যােব। 
 

িবে র সব ডা াররাই বলেছন ব াক  পইন বেল  কান  রাগ হয় না। ব াক  পইন মােনই তার মেন 
িকছু একটা ব াথা বা  ঃখ আেছ। মি ে   সই মানিসক ব াথাটা জেম থােক। িকছু িদন পর মি    দেখ এই 
ব াথাটা আিম আর ধের রাখেত পারিছ না, আিম যিদ এেক ধের রািখ তাহেল আমার সব িকছু িবকল হেয় 
যােব। মি ে র পর সব  থেক শি শালী অ  হল  কামর, মি   তখন  সটােক  কামেরর উপর  ফেল  দয়। 
ব াক  পইন মােনই তাই, তার মেনর মেধ  এমন একটা ক  আেছ  যটা িকছুেতই  স বার করেত পারেছ না। 
আর কখন সখন িকছু   ে  যিদ তার  কান জ ির কাজকম  থােক, তখন  সটা  পেটর উপর  ফেল  দয়। 
তখন  পেট  ায়ী ভােব নানা রকম  রাগ, বদহজম,  কা কািঠ  ইত ািদ  দখা  দেব। ইদািনং আেমিরকার 
ডা ারাও বলেছ  যটা করেল আপনার  কামর িঠক থােক আপিন তাই ক ন – যিদ ওষুধ  খেল িঠক থােক 
তাহেল ওষুধ খান, যিদ  যাগ করেল কেম তাহেল  যাগ ক ন, যিদ ও ঁজপ কের িঠক থােক তাহেল তাই 
ক ন। কারণ এর  কান িচিকৎসাই  নই। অেনেক জােনও না তার মেনর গভীের িক ক  আেছ। কা র যিদ 
 কান অ  হািন থােক তাহেল বুঝেত হেব  কাথাও তার একটা পাপকম   করা আেছ,  যটা  স িনেজও জােন 
না। পেরর িদেক এ েলা আবার অ  একটা খারাপ িদেক  মাড় িনেয় িনল। আলিব নী িহ েদর ধম  ীয় ধ ান-
ধারণার উপর একটা বই িলেখেছন তােত িতিন একটা িবরাট তািলকা িদেয়েছন  কা    কা    রাগ িক কেম র 
জ  হেয়েছ। অথ াৎ এই জে  যিদ আপনার এই  রাগ হয় তাহেল বুঝেত হেব এর আেগর আেগর জে  
আপিন এই পাপকম   কেরিছেলন,  যটার  ায়ি   করা হয়িন।  ীমাও বলেছন  ায়ি   না কের মরেল পেরর 
জে  শরীের  রাগ িনেয় জ ােব।  
 

 িকছু িদন আেগ  বলুড় মেঠ একিট বা া  ছেল বািড়র  লাকেদর সােথ  বড়ােত এেসিছল।  াশ িস  
 সেভেনর  ছেল হেব, তার কপােল একটা িবরাট অ ুত ধরেণর িতলক সবারই দৃি  আকষ ণ করিছল।  বাঝাও 
যাে  না বাঙালী না মারাঠী। একজন মহারাজ িহ ীেত িজে স করেত িকছুই বুঝেত পারেছ না। পের 
বাংলােত িজ াস করােত  বাঝা  গল,  ছেলিট বাঙালী, দমদেম বািড়। এই রকম অ ূত িতলক  কন লািগেয়ছ 
িজ াসা করােত  ছেলিট বলল, আমার মা লািগেয়েছ। মা  কন লািগেয়েছ?  ছেলিট বলল, মা  ে  আেদশ 
 পেয়েছ। দূের একজন মিহলা বেস িছেলন তাঁরও কপােল এই ধরেণর িতলক লাগান। মাথায় গ েগাল আেছ 
 কান সে হ  নই,     যটা  দেখেছ  সটােতও  কান সে হ  নই। িন য়ই তার মেন এমন  কান ব াথা 
আেছ যার  কান পথ  স খুঁেজ পাে  না।  ে ই হয়ত পথ  পেয়েছন, এেত  কান সে হ  নই। আর  ে  
যিদ িকছু িনেদ  শ  পেয় থােক তাহেল  সটা অব ই পালন করা উিচৎ। পালন করেলই  য  রাগ ব াথার 
উপশম হেয় যােব তা নয়, িক  অব ই পালন করা দরকার। যিদ না করা হয় তাহেল এটা িনি ত  য সম া 
আরও বাড়েব বই কমেব না।  ৃিতকাররা এই িজিনষ েলা মানেতন। এই ধরেণর িচ া-ভাবনা  য আমােদরই 
িছল তা নয়,  ী ানেদর মেধ  পােপর  ীকােরাি  একটা    পণূ   ায়ি  । আপিন যিদ  কান  দাষ কের 
থােকন তাহেল আপিন ফাদােরর কােছ যােবন, ফাদার আপনার মুখ  দখেত পারেব না, আপিনও ফাদােরর মুখ 
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 দখেত পারেবন না িক  আপিন  ধু বেল যােবন আিম এই পাপ কেরিছ,  সই পাপ কেরিছ। এই িনেয়  জেক 
 চ ারনেনর ‘ফাদার  াউন’ নােম একটা নামকরা উপ াসই আেছ। ফাদার  াউন ি িমনালেদর এত 
 ীকােরাি   েনেছন  য, িকভােব  াইম হয় সবটাই তার জানা হেয় িগেয়িছল।  সখান  থেক িতিন একজন 
িবরাট  গােয় া হেয়  গেলন।  ৃিতকারেদর এই মত িছল, তুিম যিদ  দাষ কর তাহেল তার জ   ায়ি   
অব ই করেত হেব।  ায়ি   যিদ না কর তাহেল পােপর জ  সাজা  তামােক অব ই  ভাগ করেত হেব। 
 কান কারেণ যিদ  ায়ি   না কর, সাজা যিদ না পাও তাহেল ওই কম   তামােক িতনেট জায়গায় মারেব। 
 থেম তার কল  হেয়  যেত পাের, ি তীয় অে  মারেব, তারপর মি ে  মারেব। মি ে  মারা মােন, তার 
ঘ ুম ন  কের  দেব, শাি  িবি ত হেব, তােক জপ-ধ ান করেত  দেব না, তােক পড়ােশানা করেত  দেব না, 
িশ া আর সং ৃিতেত তার  কান উ িত হেব না, এরপর আে  আে  মানিসক  রােগর িদেক  ঠেল  দেব। এটা 
হল সব  থেক মারা ক পিরণিত। কলি ত হেয় যাওয়া এর  থেক অেনক ভােলা, খুব স ায় অে র উপর 
িদেয়  কেট  গল।  কান কারেণ যিদ কলি ত হেয় যাওয়া  থেক  বঁেচ যায় তাহেল তােক অে  মারেব, অে র 
উপর মারটাও যিদ  বঁেচ যায় তাহেল এবার তার সব  নাশিট হেয় ছাড়েব, আ হত াও কিরেয় িদেত পাের। 
একজন ভ   ীমােক বলেছন – মা ঠা র বেলেছন ঈ েরর নােম পাগল হেয়  যেত, আপিন আমােক 
আশীব  াদ ক ন যােত আিম পাগল হেয়  যেত পাির।  ীমা  েন বলেছন – ওেগা! ও রকমিট বেলা না, অেনক 
জ  পাপ করেল মা ষ পাগল হয়। ম  এবং আমােদর  ৃিতকাররা এটা জানেতন।  সইজ  তাঁরা সবার জ  
িবেশষ কের মিহলােদর িবধান কের িদেলন, সারা িদন বেস তুিম  ধু পূজা অচ  না কের যাও। পূজা অচ  না 
আসেল মূলতঃ  ায়ি  । মােয়রা যখনই  কান পূজা কেরন তখন তারা এই  ভেবই কেরন  য এই পূেজাটা 
আমার  ছেলর জ , এই উেপাসটা আমার  ামীর জ , এই  তটা আমার  মেয়র জ । সব সময় তাঁরা 
এটাই কের যাে ন। মা  যটাই কেরন স ােনর ম েলর জ ই কেরন। িহ েদর এ েলা খুব উ  আদশ  িছল।  
 

 রমাবাঈ সােক েলর িব ে  িলখেত িগেয়  সই ভ েলাক িলখেছন – রমাবাঈরা িবধবােদর কথা িলখেত 
িগেয় যত কথা বলেছ  সখােন তারা একবারও বলেছ না  য, এই িবধবারা সব গরীব, আর গরীব  লােকর ক  
সারা িবে  সমান। পুেরা ভারতটাই গরীব  দশ িছল,  েবলা  পট ভের  খেতই পায় না। গরীব মােনই সব 
জায়গােত তােদর একই সম া। যারা িনেজরাই  খেত পায় না তারা তােদর িবধবােক খাওয়ােব  কাথা  থেক। 
তার জ  ধম  েক  দাষ  দওয়া  কান মেতই উিচৎ নয়। িহ ধেম   কাথায় বেলেছ  য নারীেদর উপর িনয  াতন 
কর! বরং নারীেদর িহ ধম   সব িদক  থেক  বশী র াকবচ িদেয় তােদর  র া িদেয়েছ। 
 

 মূল কথা হল,  ায়ি   আর দ  বা সাজা  ৃিতশাে  একটা মুখ  আেলাচনার মেধ  গণ  করা হেয়েছ। 
যিদ  দখা যায় জ   থেক  কান অে র  িট থােক তাহেল বুঝেত হেব গত জে   স এমন িকছু খারাপ কাজ 
কেরিছল  য কােজর জ   স  ায়ি   কেরিন বা  কান দ ও  স পায়িন। িকছু  গালেমেল কাজ আমরা সবাই 
কের থািক, িক   ায়ি   যিদ কের  নওয়া হয় তাহেল এ েলা িমেট যায়।  কান খারাপ কােজর জ  িক 
 ায়ি   করেত হেব এর িবশদ আেলাচনা সব  ৃিতকাররাই কের থােকন। তার সােথ  শৗেচর ব াপােরও 
আেলাচনা করা হয়। জামা-কাপড় িকভােব পির ার রাখেত হেব,  ান করা, দাঁত মাজা, িনেজেক িফটফাট 
রাখা এ েলা সবই  ৃিতশাে  বলা হেয়েছ।  
 

 একটা উ ট িজিনষ িছল  যটা সাধারণত অ া  জায়গায়  দখা যায় না। একই কম   একটা   ে  
হেয় যায় সামা  ধম   আবার অ  জায়গায় ওই একই কম   না করেল  সটা হেয় যােব উ  ধম  । যিদ ওই 
কাজটা  কউ কের তাহেল  স সাধারণ বা সামা  ধম   পালন করল, আর যিদ  স ওই কাজটা না কের তাহেল 
 স অসাধারণ বা উ  ধম   পালন করেছ।  যমন বলেবন, যিদ  কউ মাছ-মাংস খায় তােত  কান  দাষ  নই – 
এটা হেয়  গল সাধারণ ধম  ।  য মাছ-মাংস না খায় তাহেল  স িবিশ । যিদ  কউ সিত  কথা বেল তখন এটা 
সাধারণ ধম  , িক  কা র ভােলার জ  িকংবা কা র  াণ র ার জ   স যিদ সিত  কথা না বেল তখন 
এটাই িবিশ  ধম   বা উ  ধম  । িঠক  তমিন িববাহ করাটা সাধারণ ধম  , িক   কউ যিদ িববাহ না কের ঈ েরর 
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 িত িনেজেক সমিপ  ত কের  দয় তখন  সই িববাহ না করাটাই হেয় যােব উ  ধম  । অব  ম র কােছ িববাহ 
করাটা খুব    পূণ  । িহ  সমাজ ছাড়া আর  কান সমােজ এই িজিনষ পাওয়া যােব না।  েত ক  ৃিতকাররা 
এই সামা  ধম   ও উ  বা িবিশ  ধম  েক িনেয় আেলাচনা কেরেছন।  
 

এর আেগও আমরা বেলিছ  য ম র ইিতহাস আমােদর কােছ পির ার নয়।  েত ক ম  ের একজন 
কের ম  আেসন। ভারত সবার কথা  নেত ও মানেত চায় না।  বদ হল ভগবােনর কথা, ভারত তাই  বেদর 
কথােক  শষ কথা বেল মােন। বা ীিক, ব াসেদব বড় ঋিষ িছেলন তাঁেদর কথােক কথা ও কািহনী  েপ  মেন 
িনে । িক  যখন  দন ীন আচরেণর িনয়ম িবিধ আেস  সখােন সম ার ব াপার হেয় যায়।  তামার কথা  ক 
 নেত চাইেছ?  সইজ  ম  ৃিতর ম  শ টা যখনই আেস তখন সবার মাথায় এটাই আেস, িতিন হেলন  সই 
ব ি  িযিন এই ম  ের  থম জ  িনেলন। মানবজািতর জীবন-যাপন িকভােব হেব  সটা নািক   া ম েকই 
আেদশ িদেয়  গেছন।  সই আেদশই পর রা ভােব চলেত চলেত আজ আমােদর কােছ এেসেছ। এটা  গল 
 পৗরািনক দৃি েকান িদেয়  দখা। িক  যিদ আেরকটু বা ব দৃি েকান িদেয়  দখা হয় তাহেল আমােদর  সই 
 বেদ িফের  যেত হেব। য  িকভােব হেব তার িবিধ িবধান েলােক একটা  া বুেকর মত বইেত িলেখ রাখা 
হত।  সটােক বলা হে  ক সূ । এ েলা আমরা এর আেগও আেলাচনা কেরিছ। ক সূে   ই ধরেণর সূ  
থাকত – একটা হল   ৗতসূ  আেরকিট গৃ সূ । পািরবািরক  য য ািদ হত তার িবধানািদ  লখা থাকত 
গৃ সূে । এই গ ৃসূে র মেধ  িকছু িবধান িছল  য েলা পের  ৃিতশাে র আকার ধারণ কেরেছ।  যমন 
একজন বালক  বদ কেব অধ য়ন করেত    করেব, এ েলা সব গৃ সূ   থেকই এেসেছ। গৃ সূে র এই 
ধরেণর িকছু িকছু িবধান আেগ থাকেতই অ শীলন করা হেয় আসিছল, আবার অেনেক এমন িকছু িবধান 
অ শীলন করিছেলন  য েলা গৃ সূে র মেধ  উে খ িছল না।  কান একজন  তজ ী মুিন এই ধরেণর সব 
িবধান েলােক সং হ কের একটা জায়গােত িলিপব  কের রাখেলন। 
 

 িহ েদর মানিসকতায় সম েয়র অভ াস  াভািবক ভােবই চেল আসিছল, তারা সব িকছুেক একসে  
িনেয় চলেত জানত। কারণ িহ রা পুেরা িজিনষটােক সামি ক ভােব এক  দখেছ।  যমন এর আেগ বলা 
হেয়িছল এনারা পুেরা িব   া  জুেড় যা িকছ ুআেছ সব িকছুেত  সই  চত েকই  দখেছন। িব ানেক যিদ 
   করা হয়, িব ানীরা িক  কান িদন ভগবানেক খঁুেজ পােব? এর একটাই উ র,  কান িদন খুঁেজ পােব না। 
এই ব াপাের িহ েদর তরফ  থেক মজা কের বলা হয়। ভগবােনর বণ না হল িতিন অেণারিনয়াম 
মহেতামহীয়ান, িতিন অ   থেকও অ  আর বৃহৎ  থেকও বৃহৎ। যখন অ   থেক অ েত যাওয়া হেব  সখােন 
তখন হাইেজনবােগ র Uncertainity Principle এেস যায়। হাইেজনবােগ র Uncertainity Principle বেল 
ইেলে ান   াটন  ের পরী া করেত  গেল িঠক িঠক  কান িজিনষেক জানা যায় না। এই কথা  কান ধম   
শা েক বলেত হে  না, পদাথ  িব ানীরাই এই কথা বলেছন।  সইজ  িব ানীরা অেণারণীয়াম কখন 
জানেতই পারেব না। মহেতামহীয়ােনর সম া হল Whole is always more than sum of its parts। 
 যমন মা ষ, মা েষর হাত, পা, মাথা,  চাখ, কান এ েলাই মা ষ নয়। মা ষ সব সময়ই এর  থেক একটু 
 বশী হেয় যায়। িকছু িব ানী িছেলন যােদর বলা হত Reductionist, এনারা বলেছন,  কান একটা 
িজিনষেক টুকেরা টুকেরা কের  ভেঙ দাও,  যমন পাঁচ  যাগ িতন। এটা একটা সম া, Reductionist 
methodeএ এই সম ার সমাধান করেত িগেয় তারা পাঁচেক এক এক কের টুকেরা কের পাঁচ কের িদেলন, 
এবার িতনেকও এক এক কের টুকেরা কের িতন কের িদেলন, এবার সব কিট এক  যাগ কের িদেল আট 
চেল আসেব। এর সারমম   হল  য  কান িজিনষেক যিদ টুকেরা কের  দওয়া হয় তখন মূল িজিনষটা যা তার 
টুকেরাটাও তাই।  যমন এই  বাতল, এর  াি ক, এর জল আর ক াপ সব কিটেক আলাদা কের িদেল 
আলাদা হেয়  গল। সব কিটেক আবার িমিলেয় িদেল যা িছল তাই থাকল। িক  একটা  েরর পর এই িনয়মটা 
ঘটেব না, এটােক বেল Wholeism। এেত িক হয়? The whole is more than sum of its parts।  কান 
িজিনেষর সব অংশেক যিদ িমিলেয়  দওয়া হয় তাহেল তার পিরমাণ  থেক মূল িজিনষটা সব সময়  বশী হেব। 
মহেতামহীয়ােনর   ে  সব িকছুেক িমিলেয় বলা হে , তাহেল সব িকছুেক িমিলেয়  যটা হেব তার  থেক 
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আসল ব  অথ  াৎ ভগবান  বশী হেবন। তাই িব ান অেণারণীয়ামেকও জানেত পারেব না আর 
মহেতামহীয়ানেকও জানেত পারেব না,  তরাং ভগবােনর ব াপাের িব ানী িকছুই বলেত পারেব না। 
 

 িকছু িদন আেগ একজন তার একিট  বে  িলখেছন – বলা হয় পা াত  জগেত আইন াইন িছেলন 
মানব ইিতহােসর সবেচেয় বড় বুি জীিব, িক  আমার মেত পািণিন িছেলন সবেচেয় বড় বুি মান। িবে র  য 
 কান ভাষা িকভােব  তরী হেব পািণিন  সটা চার হাজার সূে র মেধ  সমাধান কের িদেয়েছন। আইন াইন 
 ধু জড় ও শি  এ েলার একটা সম য় করেলন। িক  িবে র যত রকেমর ভাষা হেত পাের সব কিট 
ভাষােক  ধু চার হাজার সূ  িদেয় পািণিন বেল িদেলন িবে র  যেকান ভাষােক এই চার হাজার সূ  িদেয় 
দাঁড় কিরেয়  দওয়া যায়। ক ু টাের  য ‘িস’ ল াে ােয়জ ব বহার করা হয় তােত পািণিনর চার হাজার সূে র 
 মৗিলক িনয়মেক অ সরণ কেরই ব বহার করা হে । িযিন এই ‘িস’ ল াে ােয়জ আিব ার কেরিছেলন িতিন 
পািণিনর চার হাজার স ূ  থেক একশটা সূ   থেকই এটােক বার কেরিছেলন। এই ‘িস’ ল ে ােয়জেক 
ব বহার কের পরবিত   কােল ক ু টােরর আরও অেনক ল াে ােয়জ  তরী হেয়েছ। ক ু টােরর উইনেডা 
পুেরাটাই ‘িস’র উপর দাঁিড়েয় আেছ। ক ু টারটাও একটা ভাষা,  সই ভাষােত এই একশিট িস া েক ব বহার 
করা হেয়েছ। পািণিনেক তাই     বুি জীিব, কারণ পুেরা ভাষা িব ানটােক িতিন কেয়কিট িস াে র মেধ  
 বঁেধ িদেলন,  যখােন িতিন  দখাে ন এই চার হাজার িনয়েমর বাইের কখনই  কান ভাষা  যেত পারেব না। 
িঠক  তমিন ম  তখনকার িদেন যত রকম আচার ব বহার সমােজ অ শীিলত হি ল,  সই আচার ব বহােরর 
 পছেন িক িস া  আেছ, তার পিরণিত িক হেত পাের এই সব িকছুেক আড়াই হাজার   ােকর মেধ  নািমেয় 
িদেলন।  তামার  কান আচার ব বহার এর বাইের যােব না। তাহেল বলেত পাের সংিবধানটা িক? আসেল 
সংিবধানও এর বাইের যায় না, িকছু িজিনষেক িনে  িকছু িজিনষেক সিরেয় িদে , িক  এর মেধ ই ঘ ুরঘ ুর 
করেব। 
 

 থেমাহধ ায় 
ম  ৃিতর সৃি   করণ 
 এবার আমরা ম  ৃিতর মূল  ে   েবশ করব। ম  ৃিতর কািহনী হল, ম  সম  িকছুেক এই আড়াই 
হাজার িস াে র মেধ   বঁেধ  দওয়ার পর তাঁর বয়স হেয়  গেছ।  সই সময় কেয়কজন ঋিষ তাঁর কােছ 
উপি ত হেয়    করেছন জীবন যা া  কমন হেব এই ব াপাের আপিন িকছু বলুন। ম  তখন ঋিষেদর 
বলেলন ‘আমার যা িকছু ব ব  আমার িশ  ভৃ েক বেল িদেয়িছ।  তামার ভ ৃর মুখ  থেক  েন নাও। ভৃ  
যা বলেব সব আমারই কথা’। এরপর ভ ৃই সব বলেলন, এটাই ম সংিহতা। ভ ৃর িনেজরও একটা আলাদা 
 ৃিতশা  আেছ যার নাম ভ ৃসংিহতা,  সখােন আবার ভিব ৎবাণীই  বশী  দওয়া হেয়েছ। ঠা রও িঠক 
নেরেনর নােম বলেছন ‘নেরন িশে   দেব’। নেরন িশে   দেব মােন িক িশ া  দেবন? ঠা েরর যা ব ব  
 সটাই নেরন জগৎেক বলেব। িক  এখােন তা হে  না, ম   য রকমিট বেলেছন ভ ৃ িঠক  সই রকমিট 
 রেখেছন।  
 

 এখন অেনক    ওেঠ, ম  বেল আেদৗ  কান ঋিষ িছেলন িক িছেলন না, নািক ভৃ  িনেজই এভােব 
রচনা কের ম র কথা বেল তুেল ধরেছন। নািক,   ার  য ম  নােম প ু িছল তাঁর  য িস া   েলা িছল 
 সই িস া ই এই ম র কাছ  থেক ভ ৃ  েনিছেলন। এর উ র িচরিদেনর মত ইিতহােসর গেভ   হািরেয়  গেছ। 
আমরা  ধু জািন এই বইেয়র নাম ম  ৃিত বা ম সংিহতা। এর আেলাচনা    কের ভ ৃ  থেম বলেছন 
 য়ংভুেব নম ৃেত  অিমতেতজেস ম  ণীতাম – এই যা িকছু বলা হে  এটা ম   ণীত, ম ই এই িবধান 
রচনা কেরেছন।   ােক  ণাম কের এই ম  ৃিতর কথা    করিছ।  



35 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 ঋিষরা এেস ম েক বলেছন ‘আপিন অেনক িকছু জােনন। সমাজ ও ব ি র িবধােনর ব াপাের আর 
 া ণািদ চারিট বণ , সূত ও অ া  জািতর কত  ব  িক আর অকত ব ই বা িক হেব। এই সব িবষেয় উপেদশ 
দােন একমা  আপিনই অি তীয়। আপিন আমােদর িকছু বলুন তখন ম  বলেছন – 
 

আসীিদদং তেমা তেমাভূতম  াতমল ণ  । 
অ তক  মিবে য়ং    িমব সব তঃ।।১/৫।  

 

যিদও এটা ম  ৃিত, িবধানশা , িক  িনেয় যাে   সই সৃি র  করেণ। কারণ যত ণ সৃি েক ব াখ া 
না করা হয়, জগৎ িক, ঈ র িক, জীব িক এ েলােক যিদ পির ার কের না ব াখ া করা হয় তত ণ িবধােনর 
কথা বেল িকছু কাজ হেব না। কাউেক যিদ বেল  দওয়া হয় তুিম এই রকমিট আচরণ করেব তখন তার মেন 
   আসাটা  কান অ ায় হেব না  য আিম  কন এই রকম আচরণ করেত যাব। আেগকার িদেন  ীস  দেশ 
িকছু দাশ  িনক িছেলন তাঁরা সব িকছুেক    করেতন।  য  কান পিরি িতেত,  য  কান অব ােত তাঁরা  ধু 
  ই কের  যেতন। এই রকম একজন দাশ িনক রাি েবলা িক কের নদ  মায় পেড়  গেছ। তার িশ   সই রা া 
িদেয় যাি ল। িশ   দখল তার    নদ  মায় পেড় আেছন, িক  তাঁেক না তুেল চেল  গল। পের অ   লাকরা 
িমেল তাঁেক নদ  মা  থেক তুেলেছ।  তালার পর তারা বলেছ ‘আপনার িশ   দখল আপিন পেড় আেছন িক  
তাও  স আপনােক না তুেল চেল  গল’। দাশ  িনক তখন বলেছন ‘চলুন,  দখা যাক  কন  স আমােক নদ মা 
 থেক না তুেল চেল  গল’। িশ েক িগেয় িজ াস করা হল। তুিম  কন আমােক নদ  মা  থেক তুলেল না। 
িশ  বলেছ ‘ ার! আিম নদ মার পােশ অেনক ণ দাঁিড়েয়িছলাম, দাঁিড়েয় অেনক ণ িচ া করলাম  য, আিম 
যিদ আপনােক নদ মা  থেক তুিল এেত আপনার সিত ই িক িকছু ভােলা হেব, নািক নদ  মায় পেড় থাকেল 
আপনার ভােলা হেব। িক  আিম উ র িকছু খুঁেজ  পলাম না,  সইজ  আিম আপনােক  ছেড় চেল এেসিছ’। 
এরাই িঠক িঠক সংশয়বাদী। যারা সিত কােরর যুি বাদী তােদর এই রকম িবচার কের  দখেত হয়, আিম 
িবচার কের িকছু  পলাম না, নদ  মায় পেড় থাকেল আপনার  বশী ভােলা হেব, নািক নদ  মা  থেক তুেল আনেল 
আপনার  বশী ভােলা হেব। আমােক  কউ যিদ বেল আপিন এই িনয়ম পালন ক ন তাহেল আপনার ভােলা 
হেব।  থেম আিম তােক িজে স করব ‘আপিন আেগ বলুন  তা আপিন  ক’? তারপর এক এক কের    
করেত থাকব ‘আমার ভােলা মােন িক’? ‘ভােলা আমার  কনই বা চাইব’?  ুেলর ছা রাও  ায়ই    কের 
‘এটা পেড় আমার লাভ িক’? 
 

 িদ ীর এক নামকরা বড়  ুেলর একজন ইংরাজী িশ ক খুব  ঃখ কের বলেছন  য, উিন  ােশ 
পড়াে ন তখন  ছেল েলা বলেছ ‘আমরা  কন ইংরাজী পড়ব, ইংরাজী পেড় আমােদর িক লাভ’? ছা েদর 
বাবারা সব বড় বড়  কা ানীর মািলক। িশ ক তখন বলেছন  তামরা ইংরাজী িশখেল    ইংরাজীেত িচিঠ 
িলখেত িশখেব।  ছেল েলা বলেছ ‘আমরা  কন িলখেত যাব! পয়সা িদেয়  লাক রাখব’। ‘তাহেল িক করেত 
 ুেল এেসছ’। ‘ কন, বাবা মা পািঠেয় িদেয়েছ তাই আসেত হে ’। এই হল অব া। ভােলা মােন িক, আমার 
ভােলা  কন চাই, আিমই বা  ক, আিম  তা মের  গেলই  শষ, এই    েলা যােত না ওেঠ  সইজ    েতই 
সৃি র  করণ িনেয় আেলাচনা করেত যাে ন। সৃি  িজিনষটা িক? তুিম  ক?  তামার ল   িক?  তামার  শষ 
যা া  কাথায়? যত ণ এই    েলার মীমাংসা না হে  তখন আমরা এেগাব িক কের!  ামীজীও এক 
জায়গায় উে খ করেছন, আেলকজা ার যখন ভারেত এেসিছেলন তখন তাঁর সােথ অেনক দাশ িনকরাও 
এেসিছেলন। এেদরই এক দাশ িনেকর সােথ এক িদ  গজ  া ণ পি েতর সে  কথা হি ল।  ীক দাশ িনকরা 
 বশীর ভাগই ব বাদী, তাঁরা জগৎেক িনেয়  বশী িচ াভাবনা কেরন।  সই  া ণ পি ত খুব অবাক হেয় তাঁেক 
বলেছন ‘তুিম ঈ রেকই যিদ না জান তাহেল জগৎেক িক কের জানেব’! এটা এেকবাের  াথিমক সম া।  
 

িব ান আর িহ ধেম র মেধ  এটাই  মৗলক পাথ  ক । িব ান বলেছ তুিম আেগ জগৎেক জান, ঈ র 
আেছ িক  নই আমরা জািননা। ধম   সব সময় বলেব কি  ু ভগেবা িব ােত সব িমদং িব াতং ভবতীিত, তাঁেক 
জানেল সব জানা হেয় যােব, ঈ রেক না জানেল  কান িকছুই জানেত পারেব না।  সইজ  ম     করেছন 
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আসীিদদং তেমা তেমাভূতম এই পিরদ ৃমান িব সংসার সৃি র পূেব   গাঢ় তমসা   িছল। তেমাভূত   বলেত 
 বাঝাে  ি র, মােন সৃি টা তখন  নই।  বেদ সৃি  তে   ই ধরেণর দৃি ভ ী  নওয়া হেয়েছ – একটা হল 
আেগ সৎ িছল, আেরকটা দৃি ভ ীেত বলেছন আেগ অসৎ িছল। উপিনষদ  েটােক িনেয়ই চেল। উপিনষেদ 
 কাথাও বলেছ আেগ সৎ িছল আবার  কাথাও বলেছ আেগ অসৎ িছল। নাসদীয় সূে  এই  েটােক সম য় 
করা হেয়েছ। ম র দৃি ভ ী হল আেগ অসৎই িছল। িক  অসৎেক িতিন ভাবা বাদ কের তেমাভূত   বলেছন। 
এর অথ  হল িকছুই  দখা যাি ল না। অসৎএর একটা অথ   এইভােব করা  যেত পাের – রােতর অ কাের 
একটা ঘের অেনক  লাক বাস করেছ। কাউেক বলা হল  দেখ এেসােতা এই ঘের িকছু আেছ িকনা। অ কার 
ঘর, িকছুই  দখা যাে  না।  লাকিট  দেখ এেস বলল ঘের িকছু  নই। তারপর  ভােরর আেলা ফুটেতই  দখা 
যাে  ওই ঘর  থেক এক এক কের সব িকছু  বেরােত    হেয়  গল। এটােক বলেছন অসৎ  থেক সৃি । 
িক  এর িঠক িঠক অথ   হল,  য িজিনষটােক জানা যায় না। অসৎ মােনও তাই,  যটােক জানা যায় না। 
এটােকই আবার বলা  যেত পাের সব িকছু তেম লীন িছল, আসেল িজিনষটা তাই। বটবৃ  সৃি র আেগ 
 কাথায় িছল? বীেজর মেধ  লীন িছল। বীেজ লীন থাকা মােন তেমােত লীন িছল।  
 

 তখন আর িক িছল? অ  াত   অল ণ  , সৃি  তখন অে য় অব ায় িছল, িক িছল জানা যােব না, 
কারণ সব িকছু ইি েয়র বাইের। অল ণ  ,  কান ল ণ িদেয় অ মান করা যােব না  য সৃি  আেছ। ঈ রেক 
িকভােব জানা  যেত পাের? তট  ল ণ  ারা, সৃি  হল তট , সৃি  আেছ তাই সৃি েক  দখা যায়,  বাঝা যায় 
এই সৃি র  পছেন এর একজন   া বা কত  া আেছন। ধঁুেয়া উঠেল  যমন বলা  যেত পাের ওখােন  লাকজন 
আেছ। িক  তখন  কান িচ ই িছল না। সৃি ই িছল না, তাই িচ   কাথা  থেক আসেব। অ তক     
অিবে য়  ,  কান ধরেণর  মাণ ও যুি  তেক  র  ারাও জানা যােব না। শ   মাণ ছাড়া আর  কান  মাণ 
িদেয় জানা যােব না। শ েক এখােন আনা হে  না এই কারেণ  য, আমরা বা ব সৃি েক িনেয় কথা বলিছ। 
   িমব সব তঃ, সব  েতাভােব  যন  গাঢ় িন ায় ঘ ুিমেয় আেছ। এই ভাবটা আমােদর শাে  বারংবার ঘুের ঘ ুের 
আেস।  থেম  যন সৃি েত িকছুই িছল না, িক   সই িকছু  নই ঐ অব া  থেক  যন সব িকছু  বিরেয় এল। 
ঠা র এর  েটা উপমা িদে ন। বািড়র িগ ীর কােছ একটা হািড় থােক। তােত শশার বীিচ,  মেড়ার বীিচ, 
সমুে র  ফনা সব পুটিল কের সামেল  রেখ  দয়। যখন সময় হয় তখন  সই পুটিল  থেক বার কের চাষবাশ 
   কের। িক  এখােন বণ  নাটা হল িজিনষটা আেছ অথচ  বাঝা যাে  না। িজিনষটা আেছ িক   বাঝা যাে  
না এটারও ঠা র একটা উপমা িদেয় সৃি র অেথ   বুিঝেয় িদে ন – পায়রােক চাল গম খাওয়ােনার পর  বাঝা 
যায় না  য ওর  ভতের িকছু আেছ, িক  পায়রার গলােত হাত িদেল  বাঝা যায় সব জমা করা আেছ। যা িকছু 
খােব সব গলার মেধ  জিমেয় রােখ। আসেল পািখর  তা দাঁত থােক না, তাহেল এই চাল গম এ েলা ভাঙেব 
িক কের? তাই ওেদর গলার মেধ  এক ধরেণর িসে শান হয়, তােত গলায়  ছাট  ছাট পাথর  তরী হয়। চাল 
গম  গাটা  গাটা িগেল গলার মেধ   রেখ পায়রা েলা  য  টুর  গাঁ  টুর  গাঁ কের আওয়াজ কের তখন 
পাথর েলা নড়েত থােক, পাথর নড়ার ফেল ওই চাল গম  েলা িপেশ যায়।  ভতের ওেদর পাথর  তরী হে , 
যিদ এই পাথর কেম যায় তখন বাইের  থেক পায়রা েলা  ছাট  ছাট  িড় পাথর  খেয়  নয়। ঠা র বলেছন 
পায়রােক  দখেল িকছু  বাঝা যায় না, িক  গলায় হাত িদেয়  দখ, পির ার বুঝেত পারেব ওর গলায় চাল 
গেম িগজিগজ করেছ। এখােন িঠক তাই,  কান  মাণ  নই,  কান ল ণ  নই িক  আেছ। 
 

 তারপর  সখান  থেক ভগবান আকাশািদ মহৎ ত  সৃি  কের িনেজ  কট হেলন। পরমা া, িযিন 
অিত ীয়, সূ   প িতিনই  থেম  কট হেলন।  বদাে র দৃি েত ভগবােনর   প হল িতিন িন  ণ িনরাকার 
সি দান , িক   য  কান কারেণই  হাক মায়ার একটা আবরণ চেল আেস। মায়ার আবরেণর  ভতর িদেয় 
যখন  য সি দান েক  দখা যাে  তখন িতিনই ভগবান। তখন  সই ভগবােনর মেন ই া জােগ, আিম একা 
আিম ব  হব। মায়ার আেগ ভগবান িক আমরা  কান িদন জানেত পারব না। মায়া এেস যাওয়া মােন  ান, 
কাল ও কারণ এেস যাওয়া। এরপর  থেক আমরা আেলাচনা করেত পাির। িক  িন  ণ িনরাকাের মায়ার 
আবরণ  কন আেস এর উ র আমােদর কােছ  নই,  বদাে র কােছও  কান উ র  নই। যাই  হাক মায়ার 



37 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

আবরণ এেস যাওয়ার পর  তা ভগবান এেলন, িক  এখন িতিন থাকেবন  কাথায়। পুরােন এর খুব   র 
  র বণ না আেছ।  থেম একটা িডম  তরী হল, পের  সই িডমটা মাঝখান  থেক  ফেট  গল।  ফেট িগেয় 
একটা হেয়  গল অ রী  আেরকটা নীেচর ভঃূ। এখন ভগবান থাকেবন  কাথায়? 
  

 িতিন তখন জল সৃি  করেলন। এখােন সামা  একটু তফাৎ আেছ। সৃি  তে  আসেল যা বলা হে  
এ েলা বা িবক নয়। নাসদীয় সূে  খুব   র বলেছ – সৃি  িকভােব হেয়  ক বলেত পারেব!  দবতােদরই 
সৃি  পের হেয়েছ তারা জানেব  কাথা  থেক! সৃি র ব াপাের নানা রকেমর ত  আেছ। িক  এখােন বলেছন 
ভগবান  থেম কারণ সিলেলর সৃি  করেলন, সৃি  কের ওই কারণ সিলেল িনেজর বীজ  ি   করেলন। 
ভগবােনর বীজ িক? তাঁর িনেজর শি  – তা  বীজমবাসৃজৎ। বীজ ছাড়েতই  সই বীজ সে  সে  সূেয র মত 
 ভা িবিশ  একটা  বণ  িডেম পিরণত হল। এই  বণ  অ   থেক   া জ  িনেলন। ম র সৃি র বণ না খুব 
একটা পির ার নয়। পুরােনর সৃি র বণ না েলা আরও পির ার।  সখােন এই কারণ সিললেক বলেছ নারা, 
এই নারার উপর িতিন বাস কেরন, নারাটাই তাঁর অয়ন,  সইজ  ভগবানেক বলা হয় নারায়ণ। ম  এখােন 
বলেছন – 
 

   য ৎ কারণমব  ং িনত ং সদসদা ক  । 
   তি স ৃঃ স প ুেষা  লােক  ে িত কীত  েত।।১/১১। 
 

 সৃি   করেণর ব াখ ােত অব  , সৎ, অসৎ, কারণ এই শ  েলা ঘ ুের ঘুের আেলাচনােত আসেব। 
িক  িবিভ   ে  এর অথ   এক এক রকম হয়। য ৎ কারণমব    , িযিন আিদকারণ িতিন অব  । অব ে র 
একটা অথ    কৃিত। এখােন অব  েক  কৃিত অেথ   িনেল সব িকছুর সৃি   কৃিত  থেক হে  বেল মানেত 
হেব। অব ে র আেরকটা অথ   যটা ব   নয়, অথ  াৎ ইি য় িদেয় যাঁেক জানা যায় না। এই অথ   িনেল সব 
িকছুর কারণ হেয় যােবন ভগবান। িহ েদর দশ  ন িলেত এই এক িবরাট সম া।  যমন সৃি   কাথা  থেক 
হল।  কন এইেতা বলেছন য ৎ কারণমব  ং িনত ং, অব   মােন  কৃত, তাই  কৃিত  থেক সৃি ।   সূে  
যখন    উঠেছ জ াদ  যতঃ,  যখান  থেক জ  হে ,  সখােন আচায  , রামা জ ও মা াচায   িতনজনই 
বলেবন ভগবান  থেক সৃি  হয়। িক  সাংখ াবাদীরা ভগবান  থেক সৃি  হয় মানেবন না, তাঁরা বলেবন  কৃিত 
 থেক সব িকছুর সৃি  হে । আর এখােন  তা বলাই হে  অব    , অব   মােন  কিৃত। এবার 
সাংখ বাদীেদর িক জবাব  দেব! এইজ  শা  অত    েব  াধ , কিঠন এবং সূ  িবষয়। এবার সাংখ বাদীেদর 
িব ে  এনারা বলেবন, তুিম যিদ বল  কৃিত  থেক সৃি  হেয়েছ, আমােদর  মেন িনেত  কান আপি   নই। 
িক   কৃিত স , রেজা ও তেমা এই িতনেট  েণর আধার। আবার  তামরাই বলছ যখন সৃি   নই তখন এই 
িতনেট  ণ সব সময় সাম  অব ায় থােক। সৃি র জ  রেজা েণর  াবল  দরকার। সৃি  মােনই কায  , কায   
রেজা েণর এলাকা।  তামরা িনেজরাই বলছ সব কিট সমান সমান, িতনেটই সাম  অব ায়। তাহেল যখনই 
রেজা এেগােত চাইেব তখন তেমা এেস আটেক  দেব, এরপর  থেক যােব স , স  িদেয় সৃি  হেব না, 
তাহেল  কৃিত  থেক  তামার সৃি  হেব িক কের! আর যত ণ রেজা  বশী না হেব তত ণ সৃি র কায  ও    
হেব না। সাংেখ র িব ে  এটা সব  থেক  জারােলা যুি । একবার সৃি     হেয় যাওয়ার পর  কৃিত িনেজ 
 থেকই সব িকছু দায়ী  িনেয়  নেব, কারণ তখন তার সাম  অব া ভ  হেয়  গেছ। িক   থমটা িক কের 
হেব? সাংেখ র কােছ এটা এক িবরাট সম া।  
 

সাংেখ র দশ নটা  য িদেন িদেন হািরেয়  গল িঠক এই কারেণই। সাংখ বাদীরা িকছুেতই এর উ র 
িদেত পারল না। এর উ ের সাংখ বাদীরা অব  বেল  য, যখন পু ষ অথ াৎ  চত   কৃিতর কােছ আেস 
তখন  কৃিত নেড় ওেঠ, তখনই  কৃিতর এই িতনেট  েণর সাম  অব টা ন  হেয় যায়। সাংখ বাদীেদর এই 
যুি ও কায ত দাঁড়ােত পারল না, কারণ  তামার যুি েতই সৃি র কারণ  তা  কৃিত থাকল না,  চত েক 
আসেত হে । এবার পেয় টটা পাে   গল।  থেম    িছল সৃি  িক অব    থেক হয়?  সখােন  বদা ীরা 
বলেছন অব    থেক িক কের হেব,  তামার দশ েনর যুি েত তুিম িনেজই  ফঁেস যা । তাহেল সৃি টা কার 
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 থেক হে ? ওই  য  থেম বলেলন অব    থেক, এখােন তাহেল অব ে র সং াটা পা ােত হেব। 
 বদা ীর কােছ অব ে র সং া অিত সরল, বলেছন  যটােক ইি য় িদেয় জানা যায় না  সটাই অব  । ইি য় 
িদেয় কােক জানা যায় না? ভগবানেক। তাহেল সৃি   কাথা  থেক আসেছ? ভগবান  থেক। অব ে র আেরকিট 
সং া হল  কৃিত। আর সাধারণতঃ সব জায়গােত অব ে র অথ   কৃিত  েপই  হণ করা হয়। িক  যিদ 
কখন শাে  বলা হয় অব   বা অসৎ  থেক উৎপি , তখন এর সব সময় অথ   হয় যাঁেক ইি য় িদেয় জানা 
যায় না। 
 

 এখােন এটাই বলা হে  য ৎ কারণ  , িযিন সব িকছুর কারণ।  ক সব িকছুর কারণ? অব     িতিন 
সামেন আসেন না। িনত ং, িতিনই আেছন আর সদসদা ক  , িতিন সৎ অসৎ   প। এখােন বলেছন িতিন 
সৎ অসৎ   প, নাসদীয় সূে  িঠক এর উে াটা বলেছন ন সৎ ন অসৎ। ম  ৃিত  য কথা বলেছ নাসদীয় 
সূে  এই একই কথা ঘুিরেয় বলেছ। নাসদীয় সূে  বলা হে  িতিন সৎ নন অসৎও নন, ম  ৃিতেত বলেছ 
িতিনই সৎ িতিনই অসৎ, সদসদা ক  এর এটাই অথ  । িতিন আেছন, এটা বলেত পারেব না  য িতিন  নই, 
শ ূ  থেক িকছু সৃি  হে  না। সৎ মােন িতিন আেছন আর অসৎ মােন তাঁেক ইি য় িদেয় জানা যায় না। 
িব ান  যমন  টিলে াপ মাইে াে াপ িদেয় সব িকছুেক  মেপ িনে ,  সইভােব  কান িদন তুিম তাঁেক 
জানেত পারেব না। তাহেল িক িতিন  নই? না, িতিন আেছন। িতিন যিদ না থােকন তাহেল এটাই শূ বাদ 
হেয় যােব। িতিন  নই এই অেথ  যিদ বলা িতিন অসৎ তখন এটাই  বৗ  ধেম  র শূ বােদ চেল যােব। আর 
যিদ  ধু বেল িদই িতিন সৎ তখন এটাই   তবাদী হেয় যােব তখন িহ ধেম র সােথ ইসলাম ও  ী ান ধেম  র 
 কান পাথ ক  থাকেব না। ইসলাম ও  ী ান ধেম  ভগবান সব সময় সৎ, িহ েদর কােছ ভগবান হেলন 
সদসদা ক  । এক ভগবানই যখন আেছন তখন এেক রবাদ,  সখান  থেক যখন সৃি  হয় তখন ভগবান সৎ। 
 যমিন বেল  দব এক ভগবানই আেছন, তাঁেক জানা যায় তখন ভগবান হেয়  গেলন সৎ, তখনই  সটা ইসলাম 
বা  ী ান ধম   হেয় যােব। িহ ধেম র দশ নেক  বাঝা তাই খুব কিঠন, এই সদসদা ক   একটা কথা িঠক িঠক 
বুঝেত  গেল অেনক িদন  লেগ যােব। আর এই সদসদা ক  ই হেলন িহ েদর ঈ েরর   প। এক সে ই 
িতিন  েটা, িতিন সৎ মােন িতিনই আেছন, আেছন এই অেথ   বলা হে  িক  আমােদর মন, বুি , ইি য় 
 কানটা িদেয়ই তাঁেক জানা যােব না, তাই িতিন অসৎ। 
 

 তি সৃ ঃ স পু েষা  লােক  ে িত কীত   েত,  সই ঈ র  থম যাঁেক রচনা করেলন জগৎ তাঁেক   া 
বেল জােন। পুরােন এই িজিনষটােক খুব   র ভােব বণ না করা হয়, যখন ভগবান ই া করেলন সৃি   হাক, 
তখন একটা  বণ  অ   তরী হল।  সই  বণ  অে  কারণ সিলেলর উৎপ  হল,  সই কারণ সিলেল ভগবান 
শািয়ত হেলন। ভগবােনর নািভ  থেক একটা পে র সৃি  হল,  সই পে র উপর   ার আিবভ  াব হল। এত 
িকছু পুরােনর কথােত না িগেয় যিদ সাংখ ,  বদাে র দৃি েকান  থেক  দখা হয় তখন আমরা  দখিছ – ভগবান 
আেছন, ভগবান  থেক শি র সৃি  হল, শি  মােন  কৃিত।  যমিন  কৃিত হল এবার  থম ভগবানেক  দখা 
যাে  মােন স ণ ঈ র।  সই িন  ণ িনরাকার ঈ রেক যখন মায়ার  ভতর িদেয়  দখা হয় তখন তাঁেকই স ণ 
সাকার ঈ র  েপ  দখা যায়। এবার এই ঈ েরর পের  থম  য সৃি টা হেব িতিন হেলন   া। তাহেল সাংখ  
মেত মহৎ  যটােক বলেছ  সই মহৎেকই বলেছন   া (Cosmic Mind)। তেব এর মেধ  অেনক িকছু 
এিদক  সিদক করা হয়।  কাথাও এেক িহরণ গভ   বলেছ  কাথাও সূ া া বলেছ। তেব ম   পৗরািণক মতটােক 
এখােন িনেয়েছন।  
 

   া  সই িডেমর মেধ  সংবৎসরকাল বাস কের  সই িডম  থেক  বিরেয় এেসেছন। এখােন আবার 
ি তীয় িডেমর কথা এেস  গেছ। ম র মেত  য সৃি র বণ না একট ুঅ  রকেমর, এটা সাংেখ র সােথও  মেল 
না, আবার  বদা  িকংবা পুরােনর সােথও  মেল না। যাই  হাক, এখােন বলেছন   া  থম মেনর সৃি  
করেলন, আর মেনর আেগ অহং এর সৃি  করেলন –  থেম  কৃিত,  কৃিত  থেক মহৎ, মহৎ এর পর 
অহ ার। িক   কৃিত িনেজ স , রেজা আর তেমা এই িতনেট  েণর সাম  অব া। পের এই িতনেট  ণ স , 
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রেজা ও তেমা  ণ িদেয় ইি য়ািদ ও ইি েয়র িবষয়েক সৃি  করেলন। এই হল ম  ৃিতর  মাটামুিট সৃি  
তে র ব াখ া। এরপর আমরা অ   েয়াজনীয়  সে  চেল যাি । এরপর বলেছন – 
 
 

   কম া না   দবানাং  সাহসৃজৎ  ািণনাং  ভঃু। 
   সাধ ানা  গণং স ূং য ৈ ব সনাতন  ।।১/২২। 
 

 এই স ূ ও  ূল ভূত সব  তরী হেয় যাওয়ার পর   া যত রকেমর ই ািদ  দবতােদর সৃি  করেলন। 
আর কম  া না, কেম   বৃ  শরীরযু  জীব অথ  াৎ মা েষর সৃি  করেলন। এমনিক প পািখ এরাও কম   
 ভাবযু ।  দবতােদর কম   ভাব নয়, তাঁরা কাজ কেরন না, আমরা  য যে  আ িত িদই  সটা িদেয়ই 
তাঁেদর সব িকছু চেল। এছাড়া  সই  ভ ু  া নানান রকেমর ঋিষগণ, সাধ গণ এবং নানা রকেমর ব র সােথ 
য ািদর রচনা করেলন।  ে াপিনষেদ ভগবান িকভােব একটার পর একটা সৃি  কেরেছন তার বণ না করা 
হেয়েছ। এরপর এই যে র িসি র জ  অি , বায়ু ও সূয  আর তার সে  িতনিট  দবতা  থেক ঋ  , যজঃু ও 
সাম এই িতনেট  বদ রচনা করেলন।  
 

 এরপর িতিন মেনর ধম  েলােক আলাদা ভােব সৃি  করেলন। এইভােব তপ া, বাক , রিত অথ  াৎ 
িচে র পিরেতাষ, কামনা,   ােধর সৃি  হল। এ েলােক সৃি  করার জ  এবং নানান রকেমর  জািদর সৃি  
করার জ  কেম  র িবেবচনােথ   ধম   ও অধম েক পৃথক পৃথক  েপ সৃি  করেলন। আবার সম   জােক  খ ও 
 ঃেখর  ে র সােথ যু  কের িদেলন। তার মােন,   া  থেম সৃি  করেলন, সৃি  কের  থেম মেনর িবিভ  
ধেম র রচনা করেলন, মেনর ধম   রচনা কের  লােকর মেন  খ আর  ঃখ  েটাই িদেয় িদেলন। আমরা  য বিল 
শাি   কাথায় পাব। শাি  িক কের পােব! িতিন  তা  থেমই    সৃি  কের আমােদর শাি  অশাি   েটাই 
িদেয়  রেখেছন,  খ- ঃখ  েটাই িদেয়  রেখেছন,  ান-অ ান  েটাই িদেয়েছন।  সইজ  ভগবান গীতায় 
বলেছন িন  ে া িনত স ে া িনেয  াগে ম আ বা  । তুিম িন  ে া হও, তুিম  খ- ঃেখর পাের যাও, পাপ-
পূেণ র পাের যাও, যত রকেমর    হেত পাের তার  থেক  বিরেয় এস। এই  ে র জ  আমােদর কা রই 
মেন শাি   নই। কার শাি  িছল? ঠা েরর শাি  িছল?  দয়রােমর মম  পীিড়ত বােক  জজ িরত হেয় িতিন 
গ ায় ড ুেব মরেত িগেয়িছেলন।  ীমার শাি  িছল? ওই রাধু, মা , নিলনীর মত  মেয়েদর িনেয় কা র 
শাি েত থাকা স ব!  ামীজীর শাি  িছল? শাি  থাকেল পাগেলর মত সারা জগৎ িক িতিন  দৗেড়  বড়ােতন! 
রাবেণর ব ীদশায় সীতার শাি  িছল? একিট আধ াি ক পু ষ  নই িযিন শাি েত িছেলন। সাধু জীবন, স  াস 
জীবন, আধ াি ক জীবন মােনই কখন শাি  নয়। আধ াি ক জীবেনর পেথ  য পা  রেখেছ তার মােন তার 
 খ শাি  সব  গল। ইিতহােসই  কান দৃ া   নই।  ীরামচে র জীবন  দখুন,  ীকৃ , বু , িয   ীে র জীবন 
 দখুন সবাই সারা জীবন  ধু ক ই  পেয়  গেলন। আধ াি ক জীবেনর উে   িক শাি লাভ করা? কখনই 
নয়, আধ াি ক জীবেনর একমা  উে   আ  ান লাভ করা। আ  ােনই একমা  পরমশাি । পরমশাি  
আবার আলাদা িজিনষ। আমােদর কা রই শাি   নই কারণ   া যখন সৃি র রচনা করেলন তখনই এই   টা 
 ভতের  াপন কের িদেয়েছন, একটা থাকেল আেরকটাও থাকেব,  যমিন  খ আসেব তার সােথ  ঃখটাও 
আসেব, শাি ও আসেব অশাি টাও আসেব।  
 

 সৃি র ব াপাের পুরােনর  য ধ ান-ধারণা,  ৃিতকাররা, িবেশষ কের ম ও  মাটামুিট ওই একই 
ধারণােক িনেয় এিগেয়  গেছন। সি দান ই আেছন, িক  মায়ার জ ই  হাক বা অ   কান কারেণই  হাক, 
তাঁর  যন ইে  হল আিম একা আিম ব  হব, আিম সৃি  করব।  কন ইে  হয় এটা আমরা  কান িদন বুঝেত 
পারব না। কারণ মায়ার এই  রখার ওপাের িক হয় আর িক না হয়, আমােদর বুি  িদেয়  সটা  কান িদন 
 বাঝা যােব না। যাই  হাক সি দানে র যখন ই া হল আিম ব  হব, তখন  সই িন  ণ িনরাকার  থেম 
স ণ সাকাের িনেজেক  কাশ করেলন। স ণ সাকার যখন হেয়েছন তখন তাঁেক  কাথাও একটা জায়গায় 
থাকেত হেব। িনেজেক  াপন করার জ  িতিন কারণ সিলল সৃি  করেলন। কারণ সিলল মােন  যখান  থেক 
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সব িকছুর সৃি  হেব, সৃি র বীজ  যখােন সি ত হেয় আেছ। আমরা  য  ূল, সূ  ও কারেণর কথা বিল, এই 
কারণ  থেকই সব িকছু এেসেছ এটােক  বাঝাবার জ  এইভােব কারণ সিলেলর কথা বলা হে । এই কারণ 
সিলেল স ণ সাকার সি দান  হাজার বছর যাবৎ পেড় রইেলন। তারপর  সই স ণ সাকার  থেক   া জ  
িনেলন।   া জ  িনেয়ই এক বৎসরািধক কাল ধ ােন িনম  হেয় রইেলন। তারপর তাঁর মেনর মেধ     
উঠল আমােক  কন সৃজন করা হেয়েছ। িনেজর  ভতর  থেকই িতিন উ র  পেলন আমােক সৃি র কায   করেত 
হেব। সৃি র ব াখ া িবিভ  শাে  িবিভ  ভােব করা হেয়েছ। সাংখ  এক রকম বলেছ,  বদা সার আবার 
আেরক রকম বলেছ, পুরােণ অ  রকম, ম  ৃিত আবার অ  ভােব বলেছ। আেমিরকা  থেক  ামীজী একবার 
িনেজর   ভাইেদর একটা িচিঠেত বলেছন আমােদর শাে র যত রকেমর সৃি র বণ  না করা হেয়েছ  স েলােক 
এক জায়গায় সং হ কের আমার কােছ পাঠাও। বেল িতিন বলেছন, এটা খুব কিঠন কাজ িক  এটােক 
 তামরা হা া ভােব করার  চ া কেরা না, আমার  েত কিট কথা চাই। িক   শষ পয     সই কাজটা করা হেয় 
ওেঠিন। আমােদর মেন  াভািবক ভােব ঔৎ কতা আসেত পাের  ামীজী  কন এই সৃি র ব াপাের  জার 
িদেয়িছেলন।  য  কান পাঁচটা বই  থেক সৃি -রহে র ব াখ ােক সং হ করেত  গেলই আমােদর মাথা  িলেয় 
যােব,  সখােন আঠােরাটা পুরান, আঠােরাটা উপপুরান আর  েত ক জায়গায় সৃি র এক এক রকেমর বণ না। 
 ধু  ীম াগবেতই িতন চার রকেমর সৃি র বণ  না পাওয়া যােব। যাই  হাক আমােদর অত িকছুেত না িগেয় 
এখােন  ৃিতশা  িক বলেছ  দখা যাক।  
 

   া যখন সৃি  করেত যাে ন তখন িচ া    করেলন সৃি  কম  িকভােব করা যােব।   া তখন 
আেদশ  পেলন এর আেগর কে  িঠক  যভােব িছল সৃি  িঠক  সইভােবই হেব, নতুন কের িকছু হেব না। 
সাংেখ  একটা ধারণা আমরা পাই,  যখােন বলেছ  কৃিত অন   থেক অন  কােলর িদেক এিগেয় চেলেছ, আর 
প ুষও অন  কাল  থেক অনে র িদেক বহমান হেয় চেলেছ।  কৃিত আর পু ষ  যন আবহমানকাল  থেক 
 বািহত  িট নদী, যােদর  কান আিদ  নই অ   নই। পু ষ যখনই  কৃিতর স েক   চেল আেস তখনই সৃি  
   হয়। আবার যখন পু েষর নানা রকেমর  ভাগ  থেক িনবৃি  হেয় যায়,  কৃিত তখন মু  কের  দয়। 
 

 িবিভ  দশ েন িবিভ  রকেমর সৃি র বণ না করা হেয়েছ। এখােন এনােদর ধারণা হল সৃি  সব সময়ই 
অন ,   া যখন নতুন কের সৃি  করেবন তখন িতিন আেগ  যমনিট সৃি  িছল এখনও  তমনিট হেব। িক িক 
িতিন সৃি  করেছন ই ািদ  দবতােদর, কম   ভাব  াণীেদর, মােন মা ষ কাজ ছাড়া থাকেত পাের না, আবার 
অ াণী, যােদর  াণ ি য়া কের না। এখােন বলা মুশিকল অ াণী বলেত িঠক কােদর  বাঝােত চাইেছন। তেব 
সাধ ািদর মত যাঁরা খুব উ মােনর ঋিষেদর কথা হয়ত বলেছন, কারণ আমরা  াণহীন ি য়া বলেত  যভােব 
বুিঝ  সই অেথ   এনােদর  াণহীন ি য়া হয় না। বা ীিক রামায়েণ আমরা পাই  যখােন িকছু ঋিষেদর বণ না 
করা হেয়েছ যাঁরা সূয রি  পান কেরই  বঁেচ থাকেতন। পাথরািদর সৃি  হল, অথ  াৎ সম  জড় পদােথ র সৃি  
করেলন। এর আেগর সৃি  যাঁরা  যমনিট িছেলন তাঁরা  তমনিটই  থেক  গেলন, নতুন কের তাঁেদর  কান 
পিরবত  ন হল না।  যমন এই   ােক বলেছন – 
 

   িহংে ািহংে  মৃ  ূের ধম  াধম াবৃতানৃেত। 
   য  য   সাহদধাৎ সেগ   তৎ ত   য়মািবশৎ।।১/২৯ 
 

 মেনর  য িবিভ   ণ ও ধম   হেত পাের এবং  য  াণীর  যমনিট  ভাব এই সৃি েত িঠক  তমনিট  ণ, 
ধম   ও  ভাব তােদর মেধ   িব  হল। িক িক  স  ণ বা  ভাব? িহং , অিহং , মৃ তা,  রুতা, ধম  , অধম  , 
সত  এবং িমথ া।  যমন ঋতুর পিরবত  েনর সােথ সােথ নতুন  য ঋত ুআেস তখন  সই ঋতুর ল ণ  েলা 
আসেত    কের।  যমন শীেতর পের বস  ঋতুর আগমেন গােছর কিচ পাতা, নানান ফুেলর বাহার আর 
প পািখেদর মেধ  চা ল তা  দেখ  বাঝা যায়  য বস  ঋতুর আিবভ  াব হেত যাে । ঋত ুআর ঋতুর িচ  
 যমন এক সােথ চেল িঠক  তমিন  াণী আর তার  ভাব এক অপরেক  াভািবক ভােবই িনেজ  থেকই  া  
কের  নয়। এর আেগর সৃি েত িঠক  যভােব  াণী আর তার  ভাব এক সােথ চলিছল, এই সৃি েতও  সই 
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একই ভােব চলেব। সৃি র ব াপাের অেনক  ে র উ র  দওয়া যায় না। এই  লাকিটর  ভাব এত  রু  কন? 
তখন বলেব আেগর জে  তার এই  ভাবই িছল। তার আেগর জে   কন িছল? কারণ তার আেগর জে ও 
 স এই রকমই িছল। িসংহেক  ক এত  রু  ভােব  তরী কেরেছ?  কউই  তরী কেরিন, এর আেগর জে ও 
 সই  রুই িছল। এটাই  থম  থেক চেল আসেছ, এটাই তার  ভাব। এই সব  ে র উ র  দওয়া যাওয়া 
না। উ র  দওয়া যায় না বেলই আেগর জে   ঠেল িদে , আেগর জে   স এই রকমই িছল।  
 

 একটা উপজািতর বণ নােত পাওয়া যায়  য, তােদর ইিতহােসর ব াপাের  কান অ ভূিত  নই। 
পূব  কােলর ব াপাের তােদর যিদ  কান    করা হয়, তখন তারা এটাই বেল – িচরিদন এটা এই রকমই িছল। 
যিদ    করা হয় এই পৃিথবীটা আেগ িক রকম িছল। তখন তােদর একটাই উ র পৃিথবী িচরিদন এভােবই 
িছল। আমরা  যমন বিল একটা সমেয় পৃিথবীর জ  হেয়েছ। বলার পর বিল এর আেগর কে  িজিনষটা এই 
রকমই িছল। এই উপজািতর  লােকরা কতকটা িঠক এই ভােবই উ রটা  দয়। আমরাও বিল সৃি টা িচরিদন 
এইভােবই চেল আসেছ,   া নতুন কের িকছু কায়দা কেরনিন। ভগবান কাউেক িনেজর মত কেরনিন, অন  
কাল ধের এটা এভােবই চেল আসেছ। এর  কান আিদ  নই। তেব এর  শষ আেছ, তুিম যিদ মুি র িদেক 
এিগেয় যাও তাহেল একটা সময় এটা  শষ হেয় যােব।  
 

 ভগবান যখন সৃি  কেরিছেলন তখন তাঁর একটাই উে   িছল, আিম এক ব  হব। এবার এই ব  
িকভােব হেব আর এর  ািয়  িকভােব হেব তার জ    া চারিট জািতর রচনা করেলন –  া ণ,  ি য়, 
 ব  আর শ ূ। একটা সময়  দখেলন সৃি েত গিত আসেছ না, তখন   া িনেজর শরীরেক  েটা ভােগ 
িবভ  কের িদেয় তাঁর অ   পু ষ অে  ক নারী হল।  সখান  থেক যাঁর  থম জ  হল তাঁেক বলা হয় িবরাট। 
এই িবরাট আবার তপ া করেত    করেলন। িবরােটর তপ া  থেক ম র জ  হল।  সইিদক  থেক ম  
হেলন   ার নািত।   াই একাধাের বাবা ও মা,  সখান  থেক জ  হল িবরােটর, িবরাট  য তপ া করেলন, 
 সই তপ ার  যাগবেল জ  িনেলন ম । ম  জ  িনেয় িতিনও আবার তপ া করেত    করেলন। আমরা 
এর আেগও বেলিছ  ৃিতশাে র এই বণ নার সােথ পুরােনর সৃি র বণ নার অেনক পাথ  ক । এখােন সৃি র   ে  
তপ ার উপর  বশী      দওয়া হে । তপ ার  ভােব  য তােপর উৎপ  হে   সখান  থেকও জ  
হে । আর ি তীয় জ  হে  পু ষ নারীর স ক   থেক।  তরাং এখােনই আমরা  ই রকম জে র কথা 
পাি । এবার এেদর মেধ  িববােহর সূে   সখান  থেক আবার অেনক িকছুর জ  হে । এইভােব আরও িকছু 
 জাপিতর জ  হল। এই  জাপিতেদর  থেক একটার পর একটা  জািতর জ  হেত    করল।  
 

 এইসব সৃি র কথা বলার পর ম  বলেছ, িবিভ  রকেমর যত জীেবর জ  হল, এেদর  মাটামুিট চার 
  নীেত িবভ  করা যায়। যত প  আেছ আর যােদর  পািট দাঁত আেছ, এরা সবাই জরায়ুজ – 
 

   পশব  মৃগাৈ ব ব ালাে াভয়েতাদতঃ। 
   র াংিস চ িপশাচা  ম  া  জরায়ুজাঃ।।১/৪৩ 
 

 যত প , হিরণ, গবািদ প , উভয় পঙি  দাঁত িবিশ , তারপর িহং  প , রা স, িপশাচ ও 
ম  গণ এরা সবাই জরায়ুজ। তেব এখােন রা স, িপশােচর কথা  যভােব বলা হে  তােত মেন হয় জািত 
িহসােবই বলা হে । জরায়ুজ মােন যােদর গভ    থেক জ  হয়। তারপর বলেছন অ জ, যারা িডম  থেক জ  
 নয়,  যমন পািখ, সপ  , মৎস, ক প। এই ধরেণর  লচর িকংবা  লচর  াণী যারা িডম  থেক জ   নয় 
তােদরেক বলা হে  অ জ। এরপর তৃতীয় এক   নীর  ছাট  ছাট  পাকামাকড়  াণী যারা িবেশষ তাপমা ায় 
ঘাম  থেক জ   নয়, এেদর বলেছন   দজ। এর মেধ  একটা মজার ব াপার হল মশা, উ ন, ছারেপাকা 
এ েলােকও বলেছন   দজ, িক  এ েলার জ ও হয় িডম  থেক।  সইজ    দজ বলেত িঠক িক বলেত 
চাইেছন এখােন পির ার  বাঝা যায় না। একটা হেত পাের মাথার মেধ   য উ ন হয় এ েলা মাথার ঘাম 
 থেক জ   নয়। িবছানােত শরীেরর ঘাম লােগ তােতই  বাধ হয় ছারেপাকার জ  হে । িক  আ েয  ব াপার 
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হল মশা মািছেকও   দেজর মেধ   রেখেছন। চতুথ   হল উি জ, বীজ বা কলম কের মািট  থেক জ  িনে  
তােদর বলা হে  উি জ।  
 

 উি েজর আবার কতক েলা   নীিবভাগ করা হেয়েছ।  য সব গােছ  চুর ফল ফুল হয় তােদর বলা 
হয় ওষিধ। আমােদর উপিনষেদ ওষিধর কথা অেনক জায়গায় বলা হেয়েছ।  যসব গােছ ফুল না হেয় যিদ ফল 
হেয় যায় তখন তােক বলা হে  বন িত। আর ফুল হেয় ফল হেল তােক বলেছন বৃ । আবার    ও 
  ও নানা  কার। যার মূল  থেক অেনক শাখা জ ায় অথচ কা   নই তার নাম   । আবার যার একিট 
মূল  থেকই ব  অ ুর উ  গত হয় তার নাম   । এরপর এখােন একিট খুব    পূণ  কথা বলেছন। পূব   পূব   
জে র অত   তেমা েণর জ  এেদর অ ে তনাটা এেকবাের  ভতের ঢ ুেক  গেছ িক   খ- ঃখ যু , এরাই 
পেরর জে  বৃ  হয়। এিট একিট অত      পূণ  ম ব ।  কান মা ষ বা  াণী যিদ অত   তেমা ধান হেয় 
যায় তখন িক  তারা গাছপালা হেয় জ ায়। এেদর অ ে তনা আর  খ- ঃেখর  বাধ আেছ। এই িজিনষটাই 
পরবিত   কােল আচায   জগদীশ চ   বাস বৃে র মেধ   য  াণ আেছ, তােদর মেধ ও  য সংেবদনশীলতা আেছ 
 সটা িতিন পরী ার  ারা  মািণত কের জগ াসীেক  দখােলন।  
 

 ভাগবেত বৃে র অ ে তনােক যমলাজ ুন কািহনীর মাধ েম  দখােনা হেয়েছ। নল আর  বর  জন য  
প ু একবার অহ াের ম  হেয়  মেয়েদর সােথ পু িরণীেত  খলা করিছল।  সই সময়  দবিষ  নারদ  সখান 
িদেয় যাওয়ার সময়  মেয়রা লি ত হেয় িনেজেদর আড়ােল িনেয় যায়। িক  নল আর  বর এতই অহ াের 
ম  িছল  য  দবিষ  নারদেক  কান স ান না কের িবনাবে ই তাঁর সামেন  ীড়া করেত থাকল। নারদ খুব 
অস   হেয়  জনেক অিভশাপ িদেয় বলেলন –  তামােদর ল া যখন িবেলাপ হেয়  গেছ তখন  তামােদর 
এমন অব াই হওয়া উিচৎ যােত সব  দা এই রকমই ব হীন হেয় থাক। ল া চেল যাওয়া মােনই তেমা েণ 
পিরণত হেয় যাওয়া। নারেদর অিভশােপ তারা  জন বৃ াবেন  েটা অজু ন বৃ  হেয় জ  িনল। বৃ  মােন তার 
অ ে তনা আেছ, এরা  জন জােন আমরা কারা, যখন  লােকরা গােছর পাতা িছেড় িনে , ডাল ভাঙেছ তখন 
তােদর  ঃখও হে , িক   কান অিভব ি   নই। তেমা েণর  চ  আিধেক  তার বৃে  পিরণত হেয়  গেছ। 
 সইজ  আমােদর সবাইেক খুব সাবধান হেয়, িচ া-ভাবনা কের সব কাজ করা উিচৎ। 
 

   া যখন জা ত হন তখন সৃি  আবার  জেগ ওেঠ,   া যখন িন ােত চেল যান তখন সৃি টাও 
 শষ হেয় যায়। যখন মহা লয় হয়, অথ  াৎ যখন   া সেমত সম  িকছু পরমা ােত লীন হেয় যায় – 
 

   যুগপৎ ত ু লীয়ে  যদা তি    মহা িন। 
   তদায়াং সব ভূতা া  খং  পিত িনবৃ তঃ।।১/৫৪  
 

তখন জীেবর আর  কান বৃি  থােক না, এটােকই বলেছন িনবৃ  তঃ,  যন পরম  েখ িন া যান। এখােন 
ব াখ া করা হে  না  য, মহা লেয় সব জীেবর মুি  হয় িকনা। মুি  যিদ না হয় তাহেল সব িকছু আবার 
বীজ  েপ  থেক যাে । সৃি  তে র িবে ষেণ এ েলা অেনক জিটলতা সৃি  কের। কারণ সি দান  ছাড়া 
যখন িকছু  নই, তখন  য জীব েলার মুি  হল না তােদর এবার িক হেব। এনােদর মেত মুি  না হেল সবাই 
ওই ভােবই পেড় থাকেব। যিদ বীজাকাের পেড় না থােক তাহেল সৃি র অনািদ ত  িস  হেব না। এনােদর 
মেত মহা লেয়র পর সম  জীব দীঘ কােলর জ , এই কাল কত দীঘ   আমরা িহসােবর মেধ  ধরেত পারেবা 
না, এই  দীঘ  কােলর জ  পেড় থাকেব। এর পর আবার যখন ভগবান িচ া করেবন আিম এক আিম ব  হব, 
তখন আবার   ার সৃি  হেব।   া যখন নতুন কের সৃি  করেবন তখন িতিন  কাথা  থেক সৃি  করেবন? ওই 
 য জীব যারা দীঘ  কাল ধের পেড় আেছ, তােদরেকই আবার সৃি র মেধ   টেন িনেয় আসা হেব। তাই মুি  
যিদ না হেয় থােক তাহেল  যমন আমরা এক রাত ঘ ুেমাি , মৃতু র সময় একশ  েশা বছর ঘুিমেয় আিছ,   া 
যখন ঘেুমাে ন তখন আমরা আরও  কািট  কািট বছর ধের ঘ ুিমেয় থাকিছ, আর ভগবান যখন িনেজই লয় 
হেয়  গেলন, তখন কত  কািট  কািট বছর ঘ ুিমেয় থাকব তার  কান িহসাব আমােদর জানা  নই। িক  আবার 
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যখন ভগবান ইে  করেবন আিম ব  হব তখন িতিন   ােক সৃি  করেবন,   া তখন আবার সবাইেক  টেন 
িনেয় আসেব।  কা   অব া  থেক টানেবন? িঠক ওই অব া  থেক  যখােন আমােদর  ছেড়  রেখ   া ঘুিমেয় 
পেড়িছেলন। এর  থেক কা র িন ার  নই। তেব তারা িকভােব থােক, সি দানে র সােথ এক হেয়ই  তা 
থাকেছ। এই জায়গাটা িঠক পির ার নয়।  কারণ সি দান  ছাড়ােতা িকছু  নই, তাই  সখােন জীবধিম   
 কাথা  থেক আসেব। এখােন   তভাব পিরলি ত হয়। অৈ েত এসব িনেয়  কান সম া  নই। অৈ েত 
সি দান  ছাড়া িকছু  নই। সি দান  যখন সব িকছু  িটেয় িনেলন তখন সব  খলাই  শষ। অৈ েতর এই 
ত টােক আেরকটু  ঠেল িদেলই হেয় যােব অজাতবাদ। অজাতবাদ মােন আেদৗ  কান সৃি ই হয়িন, সৃি  বেল 
 কান িকছু  নই। যাই  হাক, আমরা  ৃিতশা  িনেয় আেলাচনা করিছ, এইসব দশ েনর মেধ  আমরা  বশী 
ঢ ুকেবা না। 
 

 ম  এইসব বণ না কের ঋিষেদর বলেছন, আমার িশ  ভ ৃর কােছ আিম সব বেলিছ, ভ ৃ সব িকছু 
জােন, এরপর  থেক ভ ৃই সব বণ না করেব আর ভ ৃ যা িকছু বলেব  সটা আমার মত বেলই জানেব। ম র 
আেদেশ ভ ৃ  থেমই এক এক কের কাল অথ  াৎ সমেয়র বণ না করেছন – ১) িনেমষ –  চােখর পাতা  ফলেত 
যতটু  সময় লাগেছ  সইটু  সময়েক বলা হে  িনেমষ। ২) আঠােরািট িনেমেষ এক কা া। ৩) িতিরশ কা ায় 
এক কলা।  ী ীচ ীেত মােয়র  েব আমরা পাই কলাকা ািদ  েপণ। ৪) িতিরশ কলায় এক মু ত  । ৫) 
িতিরশিট মু ত   িনেয় হয় একটা িদন। ৬) িতিরশ িদেন একিট মাস আর ৭) বােরািট মােস একিট বছর। 
 

 সূয   মা ষ ও  দবতােদর িদন ও রাি  িবভাগ কের থােকন। সূেয াদেয়র  থম িকরণ আসার পর  থেক 
 য সময় পয    সূয রি   দখা যােব  সই সময়টু েক বলা হয় অহঃ বা িদন আর সূয  অ িমত হেয় যাওয়ার পর 
যত ণ না আবার উদয় হয়  সই পিরমাণ কালেক বলা হয় রাি । িদন হল কম  া  ােনর জ  আর রাি  
জীেবর িন ার জ । মা েষর একিট বছর  দবতােদর একিট িদন ও রাি , অথ াৎ চি শ ঘ টা।  দবতােদর 
িদন হল উ রায়ণ আর দি ণায়ন  দবতােদর রাি । আমােদর ছিট মাস  দবতারা জা ত থােকন আর 
আমােদর বািক ছিট মাস যাবৎ  দবতারা ঘ ুিমেয় থােকন।  দবতােদর চার হাজার বছর হল সত যুগ। এরপর 
যুেগর আবার স  া, স  াংশ িনেয় নানা রকম িহসাব করা হেয়েছ, এ েলােত আমােদর অতটা  েয়াজন  নই। 
এখান  থেক আবার বলেছন,  েত কিট যুেগর ধম   আলাদা আলাদা। 
 

িবিভ  যুেগর ধম   
 সত যুেগর ধম  হল তপঃ। তপ া করা মােনই সত যুেগর ধম   পালন করা।   তাযুেগর ধম  হল  ান। 
যিদ  কউ  ান অজ ন কেরন তখন  সটাই   তাযুেগর ধম   হেব।  াপেরর ধম   হল য । কিলযুেগর ধম   হল 
দান। কিলযুেগ  কউ যিদ দানই কের যায় তাহেলই তার সব পূণ  হেব। এরপর চারিট বেণ র িক িক ধম   
বলেছন –  া েণর ছয়িট কাজ – অধ াপন,  য়ং অধ য়ন, যজন, যাজন, দান ও  িত হ।  ি েয়র কাজ হল 
 জার ণ, দান, য , অধ য়ন, নৃত গীতবিনতািদ-িবষয়েভােগ অনাসি ।  ব েদর কাজ হল, প েদর র া 
করা, দান, য , অধ য়ন, বািণজ ,  েদ টাকা খাটােনা এবং কৃিষকাজ। িবে র সম   দেশ বিণক স দােয়র 
বড়েলািক  ভাব মারা ক ভােব  দখা যায়। একমা  ভারতবষ ই একিট  দশ  যখােন এই বড়েলািক  দখােনাটা 
 কান বিণকরাই  দখানিন।  শঠ শ টা এেসেছ      থেক। িতিন সমােজর    , িতিন  চুর ধন-স েদর 
মািলক িক  কাউেক জানেত  দেবন না। তােদর  ছেলরাও জােন না, যখন তারাই মািলক হেয় বসেব তখনই 
জানেত পারেব। টাকাটা িনেয় তারা একাই হজম কের িনেত পােরন না, এই  মতা একমা  ভারতবষ ই 
 দিখেয়িছল।  দেশর অথ  ব ব ােক িনয় ণ করাটা তােদর ধম  । আমার কােছ যত অথ   আেছ আিম এর মািলক 
নই, আিম হলাম এই অেথ  র অিছ, ভগবানই এর মািলক। এই  া টা এক একটা ব াপাের এক এক জেনর 
হােত  দওয়া থাকত, িবদ ার  া   া ণেদর  দওয়া হেয়িছল, রা েক র া ও পালেনর জ   ি য়েদর  াি  
করা হেয়িছল। তার সােথ শূ েদর িদেয়  দওয়া হল সমােজর  সবামূলক কােজর  া । এইভােব চারেট 
িবভাজন   ার আেদেশ ম  কের িদেয়িছেলন। 
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 াণীেদর মেধ       ক 
 যত রকেমর জীব আেছ তােদর মেধ      হল  াণী যারা  াণ ধারণ কের। বৃ েক এখােন  াণীর 
মেধ  ধরা হে  না।  াণীেদর মেধ  যােদর বুি  আেছ তারাই    । যােদর মেধ  বুি  আেছ তােদর মেধ  
মা ষই    । মা েষর মেধ   া ণ    ।  া ণেদর মেধ  যাঁরা িব ান তাঁরাই    । িব ানেদর মেধ  যাঁর 
শাে া  বুি  আেছ তাঁরা িঠক িঠক    । শা ীয় বুি  ধারণ কের যাঁরা শা ীয় আচরণ কের তাঁরা সব  থেক 
   । িক     ানী  া ণ হেলন সব  ে  , তাঁর উপের আর  কউ  নই। জ  িনেতই  া ণ সবার  থেক 
   । কারণ ধম  েক র া করার  মতা তাঁর মেধ  থােক।  কউেট সাপ,  স বা াই  হাক আর বড়  হাক, 
একটা  ছাবেলই মৃতু । িঠক  তমিন একজন  া েণর যখন জ  হল তার মােন,  স  বদাধ য়ন করার  মতা 
িনেয় এেসেছ,  বেদর বুি  ধারণ করার  মতা অজ ন করেত পারেব, ওই বুি র মত আচরণ করেত পারেব, 
আচরণ কের  স    ানী পয    হেয়  যেত পারেব। এই    শি টা আেছ বেল তােক     মেন করা হে । 
িক  পের ম  ৃিতেত অেনক জায়গায় বলা হেব যিদ    শি টা না জাগায় তাহেল তােক চ ােলর মত ত াজ  
কের দাও। িঠক  তমিন একজন যখন স  াসী হেয়  গল, এবার িক   স  চ া করেল    ানী পয    হেয় 
 যেত পাের।  সই কারেণ ভারেত স  াসীেদর সবাই  চ  স ান কের। এখন যিদ স  াসী  সই রকম সেচ  
না হেয়, ঘ ুের ঘুের  বড়ায় আর নাম-যেশর  পছেন ছুটেত থােক তাহেল মা ষ তােক  সই স ানটা আর  দেব 
না। এরপর  া ণািদ চারিট বেণ  র  লােকরা িক িক কাজ করেব তার বণ না করেছন। তােদর িক িক দায়ী  
পালন করেত হেব, আর  া ণেদর মেধ  যারা পাষ  তােদর আলাদা কের  বাঝাবার জ  পির ার কের 
সবার ধম   বেল িদেয়েছন। এই অধ ােয়র নাম সংসােরাৎপি ।  
 

 ৃিতশাে র  ষাড়শ সং ােরর উে   
  িৃতকারেদর সৃি  তে র ব াপাের ব াখ ার মূল উে  ই িছল, আমােদর কােছ জীবেনর িক আদশ  , 
আমরা  কন  বঁেচ আিছ, িকেসর জ   বঁেচ থাকেত চাইিছ এই    েলােক আমােদর মেনর মেধ  জািগেয় 
 দওয়া আর এর উ র েলােক    কের  দওয়া। আেমিরকােত িকছু িদন আেগ একিট িসেনমা হেল 
উ াদ   একিট ব কবাজ  লাক এেলাপাথািড়  িল চািলেয় বােরা জনেক  মের ষাট জেনর মত  লাকেক 
আহত কেরিছল। আেমিরকার রা পিত ওবামা তখন একটা িনব  াচনী  চােরর কােজ বাইের িছেলন। িনব  াচেনর 
সব অ  ান বািতল কের িতিন ছুেট এেস বলেছন – জীবনটা  য িক নয়,  কন নয়  সটা আমরা হয়ত জািননা, 
িক  জীবনটা িক আর  কন  সটা আমরা জািন। জীবনটা িক, এই  ে র উ র িদে ন ভােলাবাসা। যারা মারা 
 গেছ তারাও অেনকেক ভােলাবাসত, তােদরেকও অেনেকই ভােলাবাসত, এই িজিনষটা আমরা বুিঝ। িক উ ট 
একটা উ র আমরা পাি । একটা প ও িনেজর স ানেক ভােলাবােস। পােলর গ রা তােদর মেধ  অ  
গ েক ঢ ুকেত  দয় না। এেত আ েয  র িক আেছ! আমরা এই মানব জীবেন  কন এেসিছ,  কনই বা এখােন 
আিছ আর  কাথায় যাি , এই    েলার উ র যিদ    না থােক তাহেল িক কের আমরা িবধান  তরী 
করব। ম  ৃিত সবটাই িবধান আর িনয়ম। এখােন  েটা িজিনষ – একটা হল ধম  ীয় ব াপার আর অ টা 
রাজধম  – িক আইন হেব, িক িবিধ িনেষধ হেব ইত ািদ। আইন  েণতােদর কােছ এই ব াপারটা যিদ    না 
থােক তখন আজেক সংিবধােনর একটা ধারার পিরবত  ন হে , আবার পেরর িদন ওই পিরবত  েনর উপর 
আেরকটা পিরবত ন িনেয় আসেছ। এই সম া িক  ম র কােছ িছল না। িতিন পির ার  দখেছন সি দান ই 
আেছন, মায়ার আবরেণ তাঁেকই ঈ র  েপ  দখাে । িতিনই পের একটা অব ায়   ােক সৃি  করেলন।   া 
 থেকই সৃি  এিগেয়  গেছ।  
 

 সৃি  িকভােব হয়? আর  কনই বা সৃি  হয়? এই  ে র উ র তাঁেদর কােছ  নই। এনােদর কােছ 
এ েলা হল Statement of fact। এ েলােকই যখন তাঁরা কািহনী আকাের িনেয় আেসন বা দশ  েনর  কান 
মেডল  েপ রােখন তখন তাঁরা একট ু অ  ভােব উপ াপনা কেরন যােত সাধারণ মা ষ বুঝেত পাের। 
নাসদীয় সূে র মত সরাসির বেলন না  য,  ক জােন সৃি র আেগ িক হেয়িছল, িকভােব হেয়িছল আর  কন 
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হেয়িছল। কারণ সিত ই এ েলা জানার  কান উপায়  নই। মা ুক কািরকােত    করা হে  আ কাম  কা 
 ৃহা। সি দান  িযিন আ কাম, যাঁর মেধ   কান কামনা-বাসনা  নই িতিন  কন সৃি  করেত চাইেবন। 
আ কােমর  কন  ৃহা হেব,  খলার ছেল  কন িতিন সৃি  করেত যােবন, আ কােমর মেন ই া জাগেব  কন। 
 ীম াগবেত এর খুব   র উ র  দওয়া হেয়েছ – িযিন আ কাম তাঁর মেন  কন ই া জােগ আিম সৃি  
করব, এটাই মায়া। িক  যখন বলেছন এটাই মায়া, এর অথ টা িক? এটাই মায়া বলা মােন আিম এর উ র 
জািননা।  ামীজী অেনকবার বলেছন – Hindu is honest there, he says I do not know। তাহেল তুিম 
িক জান? আিম আিছ এই সত টােক আিম জািন। আিম এটাও জািন, আিম  য কাজই কির না  কন,  সটা হল 
কামনা   িরত। যত ণ  পছেন  কান কামনা না থােক, যত ণ না  কান  েয়াজন িসি র স বনা না থােক 
তত ণ মা ষ কাজ করেব না। কামনা ছাড়া িযিন কাজ কের িতিন  তা ভগবান বা মহিষ  বা মহাপু ষ 
পদবাচ । গীতার ভাে  আচায   শ র বলেছন ভগবান আর সাধারণ মা েষর পাথ  ক   কাথায়? বলেছন 
ভগবােনর িনেজর  কান  েয়াজন  নই,  কান কামনা  নই। িতিনই আবার জীেবর ম েলর জ  শরীর ধারণ 
কেরন। এটাই ভগবান আর সাধারণ মা েষর মেধ  পাথ  ক । একটা গ র সামেন যিদ সবুজ ঘাস িনেয়  কউ 
দাঁড়ায়, গ   াভািবক ভােবই তার িদেক চেল আসেব। আবার যিদ ডা া িনেয় দাঁিড়েয় থােক সম  প ই 
িপিছেয় যােব। এিদক  থেক মা ষ আর প েত  কান তফাৎ  নই। কাম বা কামনা, কাম শ টা আরও  রু ও 
িনকৃ , কামনা শ টা তার  থেক একট ুভােলা। কাম হল সব িকছুর মূেল আর কামনা তারই একটা অ । 
আমােদর সম  কােজর মূলটা রেয়েছ কােমর মেধ । যার  শকড় িবেষর মেধ  িনিহত তার ফল আর িকভােব 
ভােলা হেব,  সটােতা িবষবৃ  হেয়  গল।  কান কােজর মূল যিদ কামনার মেধ  িনিহত থােক  সই কােজর 
ফল আর কত ভােলা হেব। তার ফলটাও কামনা জজ িরত হেব। ম  বলেছন আমােদর  ভতের এই  য  নাংরা 
জেম আেছ এটােক আেগ পির ার করেত হেব। এখােন যাঁরা ধম  কথা  নেত আসেছন, কত  রাদ বৃি  মাথায় 
কের, বােস   েন কত দূর দূর  থেক আসেছন, তাঁরা িক ফেলর আশায় এখােন আসেছন  ভেব  দখেত হেব। 
ম  এ েলা িনেয় িক  বলেছন না।  সই তুলনায় এনারা সিত ই মহাপু ষ। 
 

 একটা মা ষ যখন তার মােয়র গেভ   আ য় িনে , তখন  থেক    কের িচতায় ওঠার আেগ পয    
 সই মা ষিট হল একটা  নাংরার পুটিল। ম  এই ব াপাের  কান সে হ না কের  নাংরা বেল এইবার তােক 
পির ার করেত  নেম যােবন। এই  নাংরা আবজ  না েলা যিদ পির ার করা না হয় তাহেল  স জ  জ া ের 
ঘ ুরেত থাকেব। একট ুভােলা কম   করেল িপতৃেলােক যােব, খারাপ কাজ করেল সাপ িবেছ হেয় জ ােব, মৃতু র 
পর আবার জ ােব। এইভােবই জ -মৃতু র  খলা চলেত থাকেব। তেব বণ া ম ধম  েক যারা মােন না, জীবেন 
যােদর  কান মহৎ উে    নই,  ৃিতশা  তােদর জ  নয়।  
 

িকছু িদন আেগ খবেরর কাগেজ  দখা  গল দি ণ ভারেত বৃি  হে  না বেল  সখানকার এক রাজ  
সরকােরর তরফ  থেক রাজ বাসীেক আেবদন কের বলা হেয়েছ আপনার মি র গীজ া মসিজেদ ভগবােনর 
কােছ বৃি র জ  ভােলা কের  াথ  না ক ন। এই িনেয় আবার যুি বাদীরা িচৎকার    কের িদেয়েছ – এর 
মেধ  আবার ভগবানেক  কন িনেয় আসা হে , বৃি র সােথ ভগবােনর িক স ক   ইত ািদ। এখন যিদ 
ধম  বাদীরা যুি বাদীেদর বেল আপনার তাহেল বলুন  কন মি ের মি ের  াথ না করা হেব না। যুি বাদীর 
যুি  িক িভি েত দাঁিড়েয় আেছ, যখন এটােক পুেরাদেম নািমেয় আনা হেব তখন  দখা যােব এেদর যুি র 
 কান িভি ই  নই। এেদর একটাই যুি  গলাবাজী, গলার  জার  বশী। এেদর না আেছ  কান আদশ , না আেছ 
আদেশ  চলার  কান সিঠক পথ। ম র কােছ িক  সব িকছু পির ার – আমার এই হল জীবন, আমার 
জীবেনর উে   হল সং ৃত হওয়া, আয   হওয়া। মােয়র গভ    থেক  শষ িদন পয   তুিম হেল একটা 
আবজ  নার পুটিল,  তামার এই আবজ  না  েলােক পির ার করেত হেব।  
 

 পির ার করার জ  এনারা কতক েলা সং ার িবিধ িঠক কের িদেলন।  বেদর সময়  চৗষি িট 
সং ার িছল। মােয়র গেভ   আসার আেগ  থেক মৃত ু পয     েত কিট মা ষেক িনয়িমত পির ার করাই হল 
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সং ােরর উে  । খাওয়া-দাওয়া করার পর উি   বাসনপ   েলােক  যমন  রাজ পির ার করেত হয়, 
আমােদর এই  দহ, মনেকও িঠক  সই রকম  িতিনয়ত লাগাতার ভােব যিদ পির ার না করা হয় তাহেল  স 
 য  নাংরা পুিটিল িনেয় এেসিছল  সই  নাংরা পুটিল িনেয়ই মরেব। একটা হল  স আেগর জে র  নাংরা 
আবজ  না িনেয় এেসেছ আর ি তীয় হল  দন ীন  য  নাংরা েলা জমেছ  স েলা আলাদা। আর যিদ বেল, 
 নাংরা  যমন থাকার থাক,  নাংরাটাও দরকার।  
 

সিত কাের একটা মজার ঘটনা আেছ, আেমিরকার একটা  ত   অ েল  ই িতনজন  ছেল রাখাল 
বালকরা  যভােব থােক  সই ভােব িনেজেদর মত থাকত। এেদরই আ ীয়া চারিট  মেয় িচিঠ িলেখ জানাল 
আমরা  তামােদর সােথ  িট মাস থাকব। িচিঠ  পেয় এেদর মাথায় হাত।  -িতনজন ব ােচলার  ছেল 
িনেজেদর মত থােক, আর তােদর  বােনরা এেস থাকেব, এেদর  তা ঘ ুম  নই। একজন বলল,  কান িচ া  নই 
আিম এর একটা িবিহত করিছ।  বােনরা আসার পর এরা খুব খািতর য  কের রা াবা া কের রাি েত খাওয়া-
দাওয়া কিরেয়েছ। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুেক যাওয়ার পর  বােনরা বলেছ, আমরা তাহেল বাসন-টাসন  েলা 
 মেজ রািখ।  ছেল েলা বলেছ – না না, িকছু করেত হেব না, সব ব ব া করা আেছ। িক ব ব া? একিট 
 ছেল িস   মারল। িস   মারেতই ওেদর  পাষা িতন চারেট   র এেস পুেরা থালা বািট  চেট পুেট সব 
পির ার কের িদেয় চেল  গল।  ছেল েলা বলল,  তামরা সব ঘ ুিমেয় পর, কাল সকােল এ েলােকই ব বহার 
করা যােব।  সই রাে ই  মেয় েলা   ন ধের  ফরত চেল  গল। ওেদর িচিঠ পাওয়ার পর  থেকই 
  র েলােক থালা বাসন চাটার   িনং িদেয়  রেখেছ। এখন যিদ  কউ মেন কের এেকেতা  খেয়  নাংরা হল 
এরপর   ের এেস  চেট িদেয় যাক আর এটাই আমার জ  িঠক আেছ, তাহেল  তা অ  িজিনষ হেয় যােব। 
ম  বলেছন এভােব জীবন চলেব না।  
 

 ম া মূলার ম  ৃিতর অ বাদ করেত িগেয় িলখেছন,  কান মা ষ যিদ কখন ধািম ক পু ষ হেয় যায় 
তখন তার মেন  কাথাও একটা ই া জােগ আিম  সই পরমা া, ঈ র বা  য নােমই বলা  হাক না  কন, তাঁর 
সােথ এক হব। এই এক হওয়ার ই াটা যত ণ পয     ি  না হয় জাগেব না।  ানমাগ  ীরা  য বলেছন 
ঈ রই িনত  বািক সব অিনত , ঠা র  বরােগ র সং া িদেত িগেয় বলেছন  যটােক অিনত  বেল  জেন  গেল 
 সটােক তৎ ণাৎ ত াগ। এটাই  ি করণ। ভি র পথেক যাঁরা অবল ন করেছন তাঁরা  দেখন আিম  ধু 
আমার ই েকই ভােলাবাসিছ, আমার ইে র বাইের অ   কান িকছুর িদেক তাকােত চাই না, আমার অ  
 কান িকছু লাগেব না। এটাই অব ািভচািরণী ভি , এখােন একটা িজিনষেক  স অবল ন কের িনে  তার 
সােথ বািক সব িকছু খেস পেড় যাে । তার মােন কামনা-বাসনা জিনত কম   েলা সব খেস যাে । যাঁরা 
 ানমাগ  অবল ন কেরন তাঁেদর মেন অদম  শি  থাকেত হেব। আবার ভি মােগ  দরকার অত     িচ । 
 সইজ  যারা অ   িচে র তােদর  ারা ভি  লাভ হয় না। আমরা  বশীর ভাগই হলাম অ   িচে র, এেদর 
জ   থেম দরকার  বধী ভি র অ শীলন করা।  বধী ভি  হল িবিভ  উপাচাের িনয়িমত পূজা, পাঠ, জপ 
ইত ািদ করা। ম  ৃিত মূলতঃ  বধী ভি র অ শীলেনর উপরই  জার িদে ।  দন ীন জীবেন আমােদর 
অেনক িকছুই করেত হে ,  ান করা, খাওয়া-দাওয়া করা,  পাশাকািদ  ধৗত করা, দাঁত  াশ করা, সকােল 
ঘ ুম  থেক উেঠ রাে   েত যাবার আেগ যত রকেমর কাজ করা হে ,  ৃিতকাররা এই  দন ীন কম   িলেক 
আধ াি করণ কের িদে ন। আিম িক পাঠ করিছ, িক কথা বলিছ, কার সে  কথা বলিছ, আমার খাওয়া-
দাওয়া,  শাওয়া-বসা এই সব িকছুেক  ৃিতকাররা এমন ভােব মািজ ত কের সািজেয় িদে ন যােত আমােদর 
মন আে  আে  উপেরর িদেক উেঠ আসেত    কেরেত পাের। এটাই জীবনেক  িনয়ি ত করা।  
 

ভি র   ে  একটা  লাক  দখােনার ব াপার থােক। আিম িনয়িমত মি ের যাই, চরণামৃত খাি , 
উৎসাবািদেত িখচুিড়  ভাগ খাি   লােক ভাবেছ আিম কত বড় ধািম  ক। আিমও সারা বছর এইভােব িনেজেক 
িনেজ একজন ভ  বেল মেন কের ভাবিছ এেতই আমার সব ধম  কম   করা হেয়  গল। আবার অেনক ভ  
কা র কােছ  েনেছ   দশ  ন হওয়া মােন এক ল  জেপর সমান, তাই একবার   দশ ন কের িনলাম আমার 
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আর িকছু িদন  কান জপ না করেলও হেব।  ৃিত এ েলা আমােদর করেত  দেব না।  ৃিতশা   কান চালািক, 
ফাঁিকবািজেক বরদা  করেব না,  তামােক  রাজ সকােল উঠেত হেব, উেঠ এইভােব দাঁত  াশ করেব, কথা 
 ধু এই ধরেণর  লাকেদর সােথই বলেব, বড়েদর এইভােব স ান করেব,  ৃিত সব িকছু একটা কেঠার 
অ শাসেনর  ারা আমােদর  দন ীন কাজ েলােক  বঁেধ িদে । আর একিদন  িদেনর জ  নয়, সারা জীবন 
এইভােবই কের  যেত হেব।  ধু তাই নয়, ধ ান ধারণা কের যিদ তুিম জীবনমু ও হেয় যাও, তখনও 
 তামােক এ েলা কের  যেত হেব। তেব তখন এসব িবিধ-িনেষেধ আব  থাকেত হেব না, িক  অভ াস এমন 
হেয় যােব  য, অপেরর ম েলর জ , অপরেক িশ া  দওয়ার জ  তুিম এ েলা করেত থাকেব। 
 

  বেদর সময়  য য ািদ করা হত  সই য  েলা িকভােব করা হেব তার জ   া ণরা পু কাকাের 
 ছাট  ছাট িনয়মাবলী রাখেতন।  স েলােক বলা হত ক । এই কে রই একটা অ  হেয়  গল সং ার। 
 সখােন  যমন িববােহর কথা আেছ,  তমিন  তে রীয় উপিনষেদ সমাবত  ন সমােরােহর কথা বলা হেয়েছ। 
িশ া সমাে র পর    িশ েক বেল িদে ন তুিম এবার বািড় যা , বািড়েত বাবা-মার  সবা করেব, তাঁেদর 
ভগবােনর মত  দখেব, অিতিথেক ভগবান  েপ  সবা করেব আর  াধ ায়  বচন  থেক কখন িবরত হেব না। 
এ েলা সব সং ােরর মেধ  আসেছ। আমােদর সবারই মেধ   য একটা পাশিবক ও অিনয়ি ত শি  রেয়েছ 
 য শি  কথায় কথায় আমােদর লাগামহীন  বপেরায়া প বৃি র িদেক  ঠেল িদে , কখন এর নাম িদে  
যুি বাদী সমাজ, কখন নাম িদে  মু  সমাজ। এেদর না আেছ  কান জীবেনর আদশ  , না আেছ  কান 
 িশ ণ, না আেছ  কান িন া। এই ধরেণর িচ া-ভাবনােক বড় বড় নাম িদেয় তার আড়ােল  ভতরকার 
প  লভ উ  ৃলতােক সামেন িনেয় আসেছ।  ৃিতকাররা এই িজিনষ কখনই হেত  দেবন না। তুিম জীবনেক 
 ভাগ করেব এেত  ৃিত কখন আপি  করেছ না, িক   ভাগ করেত িগেয়  তামার গােয়  য ময়লা জমেছ 
 সটােক পির ার করেত থাক। ময়লা পির ার করার জ  এনারা  বেদর  চৗষি  সং ারেক  ষালিট সং াের 
নািময় িদেলন, যার নাম  ষাড়শ সং ার। পরবিত  কােল ত  কিমেয় দশিট সং াের িনেয় এল।  
 

 আমােদর মেধ  একটা দৃঢ় িব াস আেছ  য আমােদর যা িকছু চেল সব িনয় ণ কেরন  দবতারা। এটা 
আেগকার িদেনর ঋিষরাও মানেতন, ঠা রও মানেতন আর আমরাও এটােক মািন। বৃি  হে , এর  য  দবতা 
ই  এখনও সারা ভারত মােন।  মৗ মী আবহাওয়া যখন আেস একটা িনয়ম  মেনই তা আেস, ভগবানও যখন 
িকছু  দন একটা িনয়মেক অ সরণ কেরই  দন।  কৃিত ও ব ি  জীবেনর সম  রকেমর উ ােনর মেধ  িবিভ  
 দবতােদর কৃপা থােক।  যমন িবদ াজ ন, িবদ ার  দবী হেলন সর তী, যত ণ সর তীর কৃপা না হয় তত িদন 
 স কখন িবদ াজ ন করেত পারেব না। এই সং ার কােয  র  ধান উে   িছল এই  দবতােদর  স  কের 
তাঁেদর কৃপাদৃি  অজ ন করা।  দবতারা  স  হেল কায  টা  স   ও উে   পূণ  হত। তার সােথ আমােদর 
আেশপােশ অ ভ শি  িলেক দমন কের সব িদক িদেয়  র া িদত। আিম  য কাজ করিছ  সটা আমার 
িনেজর তরফ  থেক  চ া করেত পাির, পিরবােরর তরফ  থেক  চ া করেত পাির, সমােজর তরফ  থেক  চ া 
করেত পাের, সব িদক িদেয়ই িঠক আেছ িক  তার সােথ যিদ  দবতােদরও আশীব  াদ িনেয় করা যায় তখন 
 সই কাজ সব সময় আমােক সম  রকেমর সাফেল র িদেক িনেয় যােব।   
 

 িজম করেবেটর একটা বইেত আেছ, িতিন একটা নরখাদক বাঘেক িশকােরর দায়ী   পেয় জ েলর 
িদেক যাে ন। মাল বহেনর জ  তাঁর সােথ   িতনজন  লাকও আেছ। এরা সবাই িজম করেবটেক খুব 
ভােলাবাসত। একটা নদী পার হওয়ার সময় সােথর  লাকরা িজম করেবটেক বলল,  ার আপনােক এখােন 
আেগ একট ুঅেপ া করেত হেব, এই পাহােড় উপের একটা মি র আেছ, ওখােন আমরা আেগ পূেজা  দেবা 
তারপর নদী পার হব। িজম করেবট তখন বণ না করেছন, আমার  লাকরা মি ের পূজা িদেত যাওয়া মােন 
আমােদর   ঘ টার মত সময় ন  হেয় যাওয়া। িক  যিদ মি ের পূেজা িদেয় এেদর আ বল  বেড় যায়  সটা 
এই   ঘ টা সমেয়র  থেক অেনক মূল বান। ওেদর এই আ বল বৃি র জ  আিম এখােন  -িতন ঘ টা 
িন য়ই অেপ া করেত পাির। আমােদর িহ  ধেম   কাথাও বেল না  য,  তামােক পরী ার   িত িনেত হেব 
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না, পড়ােশান করার দরকার  নই, ঠা েরর কােছ  াথ  না কর তােতই তুিম পরী ায় কৃতকায  হেয় যােব। 
বর  বেল, তুিম সব রকেমর   িত নাও তার সােথ সােথ অ ভ শি  যােত  কান িব  না করেত পাের তার 
জ  ভগবােনর কােছ  াথ  না কর। এেত মেনর শি   বেড় যায়।  সইজ  এখনও পিরবাের যিদ  কান িববাহ 
িঠক হয় তখন তােদর  লেদবতা  থেক    কের পাড়ার যত  দবতা আেছ সব  দবতােদর পূেজা  দয়।  
 

 এই সং ার কায    েলা যখন করা হয় তখন  দবতােদর একিদক িদেয়  স  কের আশীব  াদ  নওয়া 
হে , এর সােথ সােথ  দবতারা আমােদর সাংসািরক সমৃি ও  দন। আমােদর এখনও িব াস  য কালীপূজার 
সময় যিদ বািড়েত  দীপ  ালান হয় তখন ল ীেদবী  স  হেয়  সই গৃেহ  েবশ কেরন। যােদর বািড় 
অ কার থােক  সই বািড়েত নািক ল ীেদবী  েবশ কেরন না। এটাও এক ধরেণর সং ার। িঠক  তমিন 
আমােদর শরীরেক যিদ সং ার করা হয় তাহেল  দবতারা সাংসািরক সমৃি   দন। সং ার কােয  র  ারা মা ষ 
সমােজ একটা  িতপি  ও স ােনর  ান  পত। এখনও  াম  দেশ  য বালেকর উপনয়ন হেয় যায়  স সবার 
কােছ খুব স ান  পেত থােক।  কান  মেয়র িববাহ হেয় যাওয়ার পর ব -ুবা ব ও আ ীয়- জেনর মেধ  তার 
স ান  বেড় যায়। অথচ িবেয়র আেগ  সই  মেয়ই যখন  কান  ছেলর সে  ঘ ুের  বড়ায় তখন তার স ােনর 
বদেল বদনাম হয়। িক   সই  ছেলর সােথ িবেয় হেয় যাওয়ার পর তার আলাদা একটা স ান বােড়। এটা 
 ধু  য সামািজক  ীকৃিত তা নয়, িনেজরও স ান ও আ ময  াদা  বেড় যায়। এই সং ােরর মাধ েম স ােনর 
সােথ সােথ িকছু িকছু সাং ৃিতক  কৃিত তার মেধ  এেস যায়, তার মােন আরও  যন আয   হওয়ার িদেক 
এিগেয়  গল। য  উপবীত হেয়  গেল  যমন  স এবার  বদারে র িদেক এিগেয়  গল, এটা একটা সাং ৃিতক 
 কৃিত তার লাভ হল। এমন িক িববােহর  ারা  েটা পিরবােরর মেধ  িমলেনর মাধ েম সাং ৃিতক িদেক  থেক 
লাভবান হয়। িকছু িকছু আবজ  না আমরা জ সূে ই িনেয় আসিছ,  যমন িশ  যখন মােয়র গেভ   থােক তখন 
তার মেধ  কতক িল  াভািবক অপিব তা থােক। মা যতই স ানীয়া নারী হন না  কন, িক   য প িতেত 
িশ  গেভ   আসেছ আর দশ মাস গেভ   বাস করার পর গভ    থেক িনগ মন হে , সাম ীক ভােব এর মেধ  
একটা অপিব তার ভাব জিড়েয় আেছ। তারপর আমরা  িতিদন  য কাজই কির না  কন, তার মেধ   কান না 
 কান ভােব  নাংরা আবজ  ন আমােদর মেধ   েবশ কের। সং ােরর মােধ  এই অপিব তা ও আবজ  না  েলা 
পির ার হেয় যায়। অি রস নােম একজন বড় ঋিষ িছেলন, যাঁর নাম আমরা মুে াকপিনষেদ উে খ পাই, 
িতিন এক জায়গায় বলেছন – একিট ছিব আঁকেত  যমন অেনক রেঙর ব বহার করা হয়, িঠক  তমিন একটা 
মা েষর জীবনেক  বিচে  িচ ময় করার জ  িবিভ  সং ােরর দরকার হয়। িবিভ  সং ার  যন িবিভ  রঙ, 
যার সাহােয  একটা ব ি  েক িচ ািয়ত কের   ুিটত করা হে ।  গৗতম মুিন বলেছন, এই সং ার েলা 
মা ষেক    ােনর িদেক এিগেয় িনেয়  যেত সাহায  কের। আসেল যত ণ  ি করণ না করা হয় তত ণ 
ধম  সাধন বা আধ াি ক সাধন  কান িকছুই জীবেন    করা যায় না। মূল কথা যিদ একিট বােক  বলেত হয় 
তাহেল বলা যায়, এই সং ার কায   েলা িঠক িঠক ভােব পালন করা থাকেল মা ষ একটা শা  ময  াদাময় 
জীবেন িবরাজ কের আর চািরিদেক একটা শাি র বাতাবরণ  তরী হয়। শা  ও শাি  থাকেল তখনই জীবনেক 
িঠক িঠক আ াদন করা যায়। আেগকার িদেনর যাঁরা  া ণ পি ত িছেলন তাঁেদর আলাদা একটা ব ি   
িছল। ঠা র সহজ উপমা িদেয় বলেছন –  দেখা!  ােম  কান িববাদ হেল িবশ   াশ দূর  থেক  রাগা 
প াটকা একটা বামুনেক পাি  কের মীমাংসা করার জ  িনেয় আেস,  ােমর কত  গাঁফওয়ালা বড় বড়  লাক 
আেছ তােদরেক ডােক না। ঠা েরর বাবা  ুিদরাম চে াপধ ায় যখন  ান করেত হালদার পু ের  যেতন তখন 
 ােমর  কান মিহলারা পু েরর ধাের কােছ  যত না। আেগ  খাঁজ িনেয়  জেন িনত উিন  ান কের চেল  গেছন 
িকনা। এই ব ি   তখনই আেস যখন এই সং ার েলা করা হয়। ম  িৃতেত  য  ষালটা সং ােরর কথা বলা 
হেয়েছ তার সংি   আেলাচনা আমরা করিছ। 
 

 িৃতশাে র  ষালিট সং ার 
  থম সং ার হল গভ াধান। ম  পেরর িদেক বলেবন,  যটা  ামীজীও বলেছন – ঈ েরর  াথ না না 
কের  য িশ েক জগেত িনেয় আসা হেয়েছ,  সই িশ িট সমােজর পে  একিট অিভশাপ। আমােদর কােছ 
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এখন  য  ৃিতশা  েলা এেসেছ  স েলা এমিনেতই কত  াচীন, পি তরা বলেছন  ায় আড়াই হাজার বছর 
পুরেনা। তার মােন এই সং ার েলা িয   ীে র জে র পাঁচ ছশ বছর আেগ  থেক অ শীিলত হেয় আসিছল। 
জুিলয়াস িসজার  াে র  লাকেদর বলত বারেবিরয়া , বব  র জািত। তারও পাঁচশ বছর আেগ এই িবিধ  েলা 
রীিতমত ভারেত অ শীলন করা হি ল। গভ  াধান সং ার হল, যখন  ামী- ী ই া করেতন আমােদর এবার 
একিট স ান  হাক তখন  ামী- ীেদর একটা িবেশষ পূজা করেত হত। ওই িবেশষ পূেজার পেরই  ামী- ী 
 জেনর িমিলত হওয়ার িনয়ম িছল। গভ  াধান পূজার  য ম  েলা ব ব ত হয় তার মূল অথ  হল –  দবতােদর 
কােছ  াথ  না করা হে , আমােদর  যন একিট প ু স ান  হাক, পু   যন  তজ ী হয় এবং বংেশর স ান ও 
সমৃি  বৃি  করেত পাের।  
 

 ি তীয় সং ার হল পুংসবন। তখনকার িদেন  ামী- ী ও পিরবােরর সবারই  ি  া িছল, গভ    তা 
হেয়  গল িক  গভ  টা িঠক িঠক  রি ত থাকেব  তা! গেভ  র  র ার জ  গেভ  র তৃতীয় িক চতুথ   মােস 
িবেশষ পূজা  দওয়া হত। এখনও  দখা যায় যিদও গভ   হেয় যায় িক   বশীর ভাগ গভ  ই ন  হেয় যায়। 
ডা াররা অেনক ওষুধপ  িদেয় গভ  েক র ার করার  চ া করা সে ও ন  হেয়  যেত  দখা যায়।  কন ন  
হেয় যায় ডা ারেদর কােছও  কান স  র  নই, এটা একটা রহ । আেগকার িদেন জনসংখ া অেনক কম 
িছল। িবেশষ কের িশি ত সং ৃিতস    া ণেদর মেধ  জনসংখ ার বৃি টাও অত   কম িছল। এটা অব  
 দখা যায়  য  কান উ  সাং ৃিতক জািতর ল ণ হল তােদর জনসংখ ার হার খুব কম থােক।  সইজ  
িব ানী, সািহিত ক, স ীত , িশ ী যারাই খুব উ মােনর সাং ৃিতক মেনাভাবাপ ,  দখা যায় ব ি  ও সমি  
উভয়   ে ই এেদর জ  হারটা কেম যায়। এক আধটা ব িত ম থাকেত পাের, িক  সাধারণতঃ জে র 
হারটা কেম যায়। আেমিরকা, ইউেরাপ একটা িবেশষ িদেক খুব উ মােনর সং ৃিত মেনাভাবাপ  হেয় 
যাওয়ােত  সখােন জনসংখ া বৃি র হারটা অ া   দেশর তুলনায় অেনক  নেম  গেছ।  া ণরা তাই 
আশীব  াদ করত  তামার পিরবার  যন  েধ  ান কের আর  চুর স ান হয়। কারণ  া ণেদর স ান তখন 
হতই না, খুব উ  সং ৃিতর ধারক িছল িকনা। ফেল  া ণেদর কােছ একটা িবরাট সম া িছল।  সইজ  
 থেম ভগবােনর কােছ  াথ  না করত আমােদর  যন স ান হয়। িদেনর পর িদন পু ষ নারী স ক   হেয় যােব 
এই িজিনষেক এনারা বরদা  করেতন না। মহাভারেতর সময় এ েলা সম া হেয়  যেত, িবেশষ কের যারা 
আবার ঋিষেদর িবেয় করত। ঋিষেদর বছের  বশীর ভাগ িদেনই এই  ত  সই য েত  কেট  যেত, ওই সময় 
িনেজর  ীর ধাের কােছই  যেতন না।  ীর কােছ যাওয়ার একটাই উে   – গভ  াধান। গভ  াধান যখন করেব, 
তার আেগ রীিতমত পূেজা উপাচার কের তারপর।  
 

পা ুর উপর  য অিভশাপ িছল তার  পছেন মূল কারণ িছল, একজন ঋিষ ও তাঁর  ী  জেনর মেধ  
কামভাব উদয় হল, আমােদর িমলন  হাক। িক  ঋিষ ও তাঁর পি   দখেলন আমরােতা ঋিষ আমােদর িক 
কের িমলন হেব! ওনারা তখন হিরেণর শরীর ধারণ কের িনেলন, ঋিষর তাপস  বশ  যন কলি ত না হয়। 
পা  ুতখন িশকার করিছল,  দখেছ  েটা হিরণ স ম করেছ তাও তীর চািলেয় িদেয়েছ। তখন তাঁরা আত  নাদ 
করেত করেত মা ষ  প ধারণ কের িনেলন। ঋিষ ও তাঁর পি  পা ুেক তখন বলেছন – তুিম রাজা, রাজা 
হেয়  তামার এট ু জানা  নই  মথুন রত  কান  াণীেক বধ করেত  নই!  মথুন করার সময় িশকারীর তীের 
প ুষ   ৗে র মৃতু েত  মেয়   ৗে র ক ণ আত  নােদ বা ীিকও মেন তী  য না অ ভব কেরিছেলন। 
িমথুেনর সময়  াণীবধ িনেষধ। কারণ  সই সময় তার মন এত  বশী শরীেরর উপের  লেগ আেছ  য তােক 
বাঁচার জ   কান  েযাগ  দওয়া হে  না। যােকই মারা হেব িবেশষ কের যখন িশকার করা হয় তখন তােক 
বাঁচার একটা  েযাগ িদেত হয়।  

 

িজম করেবট এক জায়গায় বলেছন, তখন িতিন  নহাতই বা া, একিদন  খেত িগেয়  দেখন ভােলা 
িকছু খাওয়ার  নই। বািড়েত  থেক  বিরেয় এক ব ুেক িনেয় ঘ ুরেত ঘুরেত  দেখন গােছ একটা   র পািখ 
বেস আেছ। তখন িজম করেবট ভাবল আর  কাথায় ঘ ুের  বড়াব এটােকই  মের িনেয় যাই, বেলই ব কটা 
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িনেয়  িল কের পািখটােক  মের িদেয়েছ। পের িতিন খুব  ঃখ কের িলখেছন – আজ পয    আিম  সই 
আ  ািন  থেক  বেরােত পািরিন, একটা বেস থাকা পািখেক  মেরিছ, পািখটােক বাঁচার  েযাগ আিম িদলাম 
না। বাঁচার  েযাগ সবাইেক িদেত হেব, যার জ  তারা উড়  পািখেক মারত। আমার খােদ র জ  একটা 
পািখেক মারিছ, এটা একটা পাপকম  । িক   মথুন রত  কান  াণী তখন অসহায় অব ায় থােক,  কান িদেক 
তার মন  নই। ঋিষরা তাই মনেক উঁচু  থেক নীেচ নামােতন না বেল তাঁেদর স ানও কম হত। যিদও কখন 
সখন হেয়  যত  সটা আবার ঋিষর  বেশ হেব না, অ   কান প র শরীর ধারণ কের িনেতন। এবার  য গভ   
হল এেক র া করার জ  সবাইেক পুংসবন সং ার পালন করেত হত।  
 

 তৃতীয় সং ার হল সীমে া য়ন। পুংসবন করা হয়  থম পাঁচ মােসর মেধ  আর সীম ে ায়ন পেরর 
পাঁচ মাস  থেক আট মােসর মেধ  করা হত। এরও  ধান উে   হল  দবতােদর কােছ  াথ  না করা এই গভ   
 যন  রি ত হয় এবং জাতক  যন  চ  বুি মান ও খুব বড়  মধাবী হয়। তার সােথ  াথ  না করা হয় 
জাতকেক  যন চাঁেদর মত   র  দখেত হয়। এখন আর পুংসবন আর সীমে া য়ন সং ার  কাথাও পালন 
করা হয় িকনা জানা  নই, বলেত  গেল উেঠই  গেছ।  
 

 চতুথ   সং ার হল জাতকম । জাতকম  এখনও অেনেকই পালন কের। নািড়  ছদেনর আেগ, অথ  াৎ 
বা ার সেব মা  জ  হেয়েছ তখন বাবা িগেয়  থম িশ র মুখ দশ  ন করেব। বাবা যখনই স ােনর মুখ  দেখ 
িনল, এনােদর একটা ধারণা িছল  য,  সই মু েত    স িপতৃঋণ  থেক মু  হেয়  গল। মহাভারেত এই িপতৃঋণ 
 থেক মু  হওয়ার উপর খুব   র একটা কািহনী আেছ। অগ   মুিন খুব  তজ ী মুিন িছেলন। িতিন িবেয়থা 
না কের তপ ায় ঘ ুের  বড়াে ন। একিদন  যেত  যেত  দেখন গােছর ডােল অেনক ঋিষ উে া হেয় ঝুেল 
আেছন, আর তার নীেচ িবরাট গ র। অগ   মুিন খুব আ য   হেয় ঋিষেদর িজে স করেলন ‘আপনার কারা, 
আর  কনই বা এমন ভােব উে া হেয় ঝুেল আেছন’। ঋিষরা বলেছন ‘আের! আমরা হলাম  তামার পূব  জরা। 
তুিম  তা িবেয়থা করেল না, তাই  তামার স ানও হেব না। আমােদর তাই এই নরেক পতন হেত যাে ’। 
‘তাহেল আমােক িক করেত হেব বলুন’। ‘তুিম যত তাড়াতািড় পার িবেয় কের স ােনর মুখ  দেখ নাও’। 
অগ  া মুিন  দখেলন মহা মুশিকল হেয়  গল, আমােক এখন অেনক ঝােমলায় পড়েত হল। তারপর িতিন 
 লাপমু া বেল এক রাজক ােক িবেয় করেলন।  থেম রাজা  তা িকছুেতই অগ   মুিনর হােত  মেয়েক 
সমপ  ণ করেত চাইিছেলন না। এেকই  তা কাঙালী, আেগকার িদেন ঋিষরােতা কাঙালীই হেতন। তারপর 
 যখােন  সখােন ঘ ুের  বড়ােবন,  কান খাওয়া-দাওয়ার  বে াব   নই। রাজার  মেয়েক িক কের এই  লােকর 
হােত  দওয়া যায়!  রাজা তখন আবার একটা কায়দা করেলন, ঋিষেকই বলেছন – আপিন যিদ এত পিরমাণ 
অথ   িনেয় আসেত পােরন তাহেল এই িবেয় হেত পারেব। অগ   মুিন এখন  বিরেয় পড়েলন। উিন এবার 
আেরক রাজার কােছ িকছু অথ   িভ া করেত  গেছন। ঋিষ িকনা তাই বলেছন, আমার জ  আপিন  কান 
অযথা খরচ করেত যােবন না, আপনার রাজেকােষ যিদ অিতির  অথ   থােক তেবই আমােক  দেবন, অ  
খােতর টাকা  থেক আমােক িকছু  দেবন না। রাজা তখন তাঁর Accountant ক  ডেক পািঠেয় িহসাব  দখােত 
বলেলন। িহসােব  দখা  গল রােজ  যত আয় িঠক ততটাই ব য়,  তরাং  কান উ ৃ   নই।  সখােন িতিন 
একিট পয়সাও  পেলন না। মহাভারেত এই িনেয় িবরাট ল া কািহনী। যাই  হাক  কান ভােব িকছ ুঅথ  সং হ 
কের িতিন  লাপমু ােক িবেয় করেলন,  সখান  থেক তাঁেদর স ান হল। এই জাতকেম  িপতা স ােনর মুখ 
দশ ন করার সময় স ােনর একটা    নাম  দওয়া হত। আমােদর  দেশর  লােকরা বরাবরই ব   বশী 
িহং েট  ভােবর িছল। নব জাতেকর উপর  কউ যােত  কান  টাটকা-টাটিক না করেত পাের  সইজ  স ােনর 
একটা    নাম িদেয়  দওয়া হত,  য নামটা একমা  বাবা আর মা ছাড়া  কউ জানেত পারত না। 
 

 প ম সং ার হল নামকরণ। এই সং ার  থেকই স ান সবার সামেন আসেত পারত। জাতেকর দশম 
িকংবা  াদশ িদেন নামকরণ সং ার করা হয়। বত  মােন ছয় িদেন অথ  াৎ ষি   ত কের নামকরণ করা হয়। 
আেগ দশ বা বােরা িদেন করা হত। তেব এই সং াের খুব বড় কের  কান অ  ান হত না। তখনকার িদেন 
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নাম রাখার আবার সব িনয়ম িছল,  ছেলেদর িক নাম হেব,  মেয় হেল িক নাম রাখা হেব।  যমন  মেয়েদর 
নাম দীঘ  কার বণ  িদেয়  শষ হেত হেব।  থেম তাঁরা পছ  করেতন নাম  যন  িট বেণ র হয়,  যমন সীতা। 
 ছেলেদর যিদ  িট বেণ  নাম হয় তাহেল নািক তােদর জাগিতক ব াপাের খুব উ িত হেব আর চারিট বেণ র 
থাকেল তার ধািম  কতার   ে  খুব  নাম হল –  যমন ঠা েরর নাম িছল গদাধর। এনােদর আবার  ছেল আর 
 মেয় উভেয়র   ে  নাম রাখার এক িবরাট িফিরি  িছল,  ছেলেদর এই ধরেণর নাম রাখা যােব না, 
 মেয়েদর এই এই নাম রাখা যােব না ইত ািদ। এই ধরেণর নাম যিদ রাখা হয় তাহেল এই এই সম া হেব। 
পুরান সািহেত র  সার হেয় যাওয়ার পর  ৃিতশাে র নামকরেণর এই  থাটা পাে   গল। পুরােনর সময় 
 থেক যত  দবী ও  দবতার নাম িছল তােদর নােম নাম রাখা    হেয়  গল, যােত মৃত ুর সময় তার ইে র 
নাম উ ারণ করেত পাের।  
 

 ষ  সং রেণর নাম িন মণ। এই িদন একটা সামা  পূজা উপাচার কের িশ েক  থম আতুর ঘর 
 থেক বাইের িনেয় আসা হয়।   ত ও চরক সংিহতােত বলাই আেছ কত িদেন বা ােক সূেয  র আেলােত, 
বাইেরর বাতােস িনেয় আসা উিচৎ। এ েলা করা হত যােত বা ার  কান সং ামক ব ািধ না হয়। 
 

 এরপর অ  াশন হল স ম সং ার। ইদািনং কােল আেগর সং ার েলা আর  কউ  বশী পালন কের 
না, অ  াশনটাই মুখ  অ  ান হেয়  গেছ।  মাটামুিট ছয় মাস বয়স হেয়  গেল িশ র অ  াশন করা হয়। 
এই িদন  থম িশ েক সামা  অ  মুেখ  দওয়া হয়। ডা াির শাে ও আজকাল বলা হয় ছয় মাস  থেক 
বা ােক  ধ খাওয়ার পিরমাণটা কমােত    করেত হয়। ছয় মাস পয    িশ র পে  মাতৃ       এবং 
এটাই বাধ তামূলক িছল। ছয় মাস  থেক িশ েক মাতৃ ে র বাইের একট ুএকট ুকের অ  িজিনষ খাওয়ান 
   করেত বলা হয়।  
 

 অ ম সং ার হল চূড়াকরণ। চূড়াকরণ হল িশ র  থম   ৗরকম  । বলা হয়  য, মােয়র গেভ   থাকার 
জ  মাথার চুল েলা অ  , এই চূড়াকরেণ  সই অ   চুলেক কািমেয়  ফেল  দওয়া হয়। িবিভ  স দােয় 
িবিভ  রকেমর মত আেছ কত িদন পের চুলটােক  ফেল িদেত হেব। অেনেক  ই বছর পর,  কউ আবার 
আঠােরা মােসর পর  ফেল  দয়। 
 

 নবম সং ার কণ েভদ। কণ েভেদ কান ফুেটা করা হয়। সাধারণতঃ িতন  থেক পাঁচ বছর বয়েসর মেধ  
কণ েভদ করা হয়। অেনেক আবার উপনয়েনর সময়েতই কণ েভদ করােতন। তখনকার িদেন কণ েভদ খুব 
   পূণ  সং ার িছল। এখন অব  এই সং ারটা উেঠ  গেছ,  ধু  মেয়েদরেকই করা হয়। আেগকার িদেন 
 ছেলেদরও কণ েভদ করাটা বাধ তামূলক িছল।   
 

 দশম সং ার উপনয়ন ও  বদার । এক সে ই  েটা করা হত। সাধারণতঃ  া ণেদর   ে  আট 
বছর বয়েস উপনয়ন  দওয়া হত।  ি য়েদর এগােরা বছর বয়েস আর  ব েদর বােরা বছর বয়েস উপনয়ন 
হত।  বদ পােঠর জ    গৃেহ িতনেট জািতই  যেত পারত, যার জ  এেদর ি জ বলা হত। শূ েদর 
উপনয়ন আর  বদার  হত না। বলা হে  কাউেক  য গায় ী ম  িদেয়  দওয়া হল  সটা হেয়  গেল তার 
ি তীয় জ ।  সইজ  বলা হয় ি জ। যখন উপনয়ন কের য  উপবীত ধারণ কের িনল তখন    তাঁর বাবা 
হেয়  গেলন আর গায় ী হেয়  গল তার মা। সাধারণতঃ য  উপবীত ও গায় ী ম   পেয়  গেল  স  বদ 
অধ য়েনর অিধকার অজ ন কের িনত।  বশীর ভাব  া ণ স ােনর য  উপবীত হেয়  গেল তারা   গৃেহ  বদ 
অধ য়ন করেত চেল  যত।  
 

 একাদশ সং ার হল সমাবত ন। সমাবত  ন হওয়া মােন তার   চয   আ ম  শষ। সমাবত  েনর ম  েলা 
 তে রীয় উপিনষেদই আেছ,  বদমনূচ াচােয  াহে বািসনম শাি । সত ং বদ। ধম  ং চর।  তামার  বদ অধ য়ন 
 শষ হেয়  গেছ, এবার তুিম  তামার বািক জীবনটা িকভােব কাটােব তারই একটা িনেদ  িশকা এই সমাবত  ন 
সং াের বেল  দওয়া হে । এবাের  তামােক গৃহ া েম  েবশ করার জ    িত িনেত হেব।  
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  াদশ সং ার িববাহ। সমাবত  েনর পর গৃেহ  ত াবত  েনর পর হত িববাহ। িববাহ সং ার পুেরাপুির 
উপাচার িভি ক সং ার, অি েক সা ী  রেখ পু ষ আর নারী পর েরর  খ- ঃেখর অংশীদার হেয় পিব  
ভােব িববািহত জীবন অিতবািহত করার অ ীকার করত। িববাহ সং ারেক অেনেক পািণ হণ বেলন। িক  
 ৃিতকাররা িববাহেক পািণ হণ বলেতন না, এই শ িট পেরর িদেক এেসেছ।  
 

এরপর  েয়াদশ সং াের বলেছন গৃহ া ম ধম । গৃহা া ম ধেম র আলাদা কের  কান উপাচােরর কথা 
বণ না করা  নই। িববাহ করা মােনই এবার  স গৃহা া েম  েবশ করল। তাই  েটােক আলাদা সং ার  েপ 
 কন বলেছন িঠক  বাঝা যায় না। এমনও হেত পাের, আেগকার িদেন িববাহ খুব কম বয়েস হত।  যমন 
আমরা ঠা েরর   ে   দখেত পাই, ঠা েরর যখন িববাহ হে  তখন ঠা েরর বয়স  তইশ বছর আর 
 ী ীমার বয়স মা  পাঁচ বছর। িববাহ হেয় যাওয়ার পর নাবািলকা ক া তার বােপর বািড়েতই থাকত। তাই 
িববাহ হেয়  গেলই  স গৃহা া েম  েবশ করেছ না। গৃহা া ম িঠক িঠক    হত ি রাগমেনর পর। ক া 
সাবািলকা হেয় যাওয়ার পর  স   ড় বািড়েত আসত। এই ি রাগমনও পুেরাপুির িববােহর মতই আ  ািনক 
ভােব পালন করা হত। আেগকার িদেন িববাহটা িছল সাগাইেয়র মত, আর ি রাগমনটা িছল িববােহর মত। 
পেরর িদেক িববাহ অ  ােনর  র   বেড়  গল আর ি রাগমন অ  ােনর    টা কেম  গল।  
 

 চতুদ  শ সং ার বাণ  । তার  ছেল- মেয় হেয়  গেছ,  মেয়েদর িববাহ হেয়  গেছ,  ছেলরাও  াবল ী 
হেয়  গেছ। এবার  স তার  ীেক িজে স করেব আিম এখন সংসার  থেক আলাদা হেয় িনজ ন  ােন বাস 
কের  ধ ুঈ র িচ ন করব, তুিমও আমার সে  যােব িকনা। যিদ  ী রাজী হেয় যায় তখন  জেন িমেল 
জ েল িনজ েন ঈ র িচ ন করেত চেল যােব। আর  ী যিদ না রাজী হয় তাহেল  ীর িনজ  খাওয়া-পড়ার 
ব ব া কের িদেত হেব যােত  কান ভােবই তােক  ছেল- মেয়েদর উপর িনভ  র থাকেত না হয়।  ছেল িনেজ 
 থেক  দখেলা িক  দখেলা না  স িদেক ভাবেত যােব না,  ীর জ  স ূণ  আলাদা ব ব া কের িদেত হেব। 
অেনেক  য বেল আমােদর  দেশ নারীেদর স ান ও জীবন র ার  ব ব া িছল না, এ েলা স ূণ  ভুল 
ধারণা। নারীেদর অত   স ান করা হত আর এখােন বলেছন তােদর জ  িবেশষ ব ব া করার পরই  ামী 
বাণ ে   যেত পারত। 
 

 প দশ সং ার স  াস। স  াস হল, বাণ  েকও অিত ম কের  স এবার    িচ ন ছাড়া আর 
 কান িকছু করেব না। বাণ   হল মানিসক ভােব উপাসনা করার জীবন আর স  াস হল  ধু ধ ােনর তাও 
একমা   ে র িচ ন ছাড়া আর  কান িকছু করেব না।    ছাড়া আর  কান িদেক স  াসীর মন থাকেব না। 
 কান  দবী বা  দবতােক মানা,  কান উপাচার, আচার িকছু মানেব না, সমােজর  কান ধরেণর ব েনর মেধ  
আর স  াসী জড়ােব না। যার জ    র আ েম সমাবত  ন সমােরােহর পর যারা স  াস িনেয় িনত তারা এই 
িতনেট সং ার িববাহ, গৃহা া ম ও বাণ    থেক মু  হেয়  যত।   চারী  থেক  সাজা স  াসী। স  াস 
হেয় যাওয়া মােন সব সং ার  থেক  স মু  হেয়  গল।  
 

  শষ  ষাড়শ সং ার হল অে  ি  সং ার। মৃতু র পর  দহেক অি েত আ িত িদেয়  দওয়াটাই অে  ি  
ি য়া। আমােদর  ৃিতশাে   দহেক কবর িদেয়  দওয়া বা জেল  ফেল  দওয়ার অ মিত কখনই িছল না। 
এমনিক অেনক  গ ম    পাহাড়ী অ েল  যখােন  ালানী কােঠর অভাব  সখােনও সামা  কাঠ কয়লা 
সং হ কের মুেখ আ ন সংেযাগ কের পাহাড়  থেক  ফেল  দওয়া হত। অে  ি র পর সং ার বেল আর িকছু 
থােক না। শরীরই  নই আর সং ার িক কের হেব! িক  িকছু কম    থেক যায়  যমন  া ািদ কম  ।  া  কম   
পুেরা আলাদা ব াপার হেয়  গল। িক  গেভ   আসার আেগ  থেক এবং  য মু েত  গেভ    েবশ করল  সখান 
 থেক    কের এই সংসার  ছেড় চেল যাওয়া পয   একিট মা েষর সম  জীবনেক  ৃিতকাররা এই  ষালিট 
সং াের  বঁেধ িদেলন। পেরর িদেক তে র এনারা এই  ষালিট সং ারেক কিমেয় দেশ িনেয় এেসেছন। 
সং ার মূলতঃ শরীরেক  ক  কের চেল।  যমন বািড়র সং ার করা হয় িঠক  তমিন এই শরীেররও সং ার 
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করা হয়। মৃতু র পর শরীরটাই পুেড় ছাই কের  দওয়া হেয়  গল, তাই আর সং ারও িকছু বাকী থােক না। 
এই  ষালিট সং ােরর  ারা শরীরেক    পিব  রাখা হয়। 

 

ি তীেয়াহধ ায় 
 

 ম  ৃিতর  থম অধ ায় িছল সংসােরাৎপি  িবষয়ক। ি তীয় অধ ায় সং ারেক িনেয়, এই অধ ােয়  ধু 
িবিভ  রকেমর সং ােরর  ারা িকভােব িনেজেক    পিব  রাখা হেব তার বণ না কের  গেছন। এই  ষালিট 
সং ার আমরা সংে েপ বেল িদলাম। িক  এ েলােক িক ভােব করা হেব  সটােকই এই ি তীয় অধ ােয় 
িব ািরত ভােব বলেবন।  থেমর িদেকই ম  বলেছন – 
 

    তষ ুসম  ত মােনা গ ত মরেলাকতা  । 
   যথাস ি তংে হ সব া   কামা   সম ুেত।।২/৫ 
 

 ম  বলেছন যিদ  কউ এই শাে া  কম   িলেক িঠক িঠক ভােব অ  ান কেরন িতিন অমরেলাক  া  
হন আর ইহ জগেতও স   অ যায়ী সম  কাম  িবষেয়র উপেভােগও সমথ   হন। অমরেলাকেক ভা কাররা 
 যভােব ব াখ া করেছন তােত তাঁরা  বাঝােত চাইেছন  য তাঁরা মুি   পেয় যান। আবার অেনক ভা কারেদর 
মেত অমরেলাক মােন উ তম  গ । অথ  াৎ মূল কথা হল যাঁরা এই সং ার েলা িঠক িঠক অ  ান কেরন 
মৃত ুর পর তাঁেদর সাধারণ গিত না হেয় উ তম গিত হেব। আর জীিবিত অব ায় এই সংসাের থাকাকালীন 
তাঁর যা যা ই া সবটাই পূরণ হেয় যােব। অ   কান বাধার জ  তাঁর  কান িকছুর  াি  যিদ না হয়  সটা 
আলাদা ব াপার িক   দবী বাধা বেল আর িকছু থাকেব না।  
 

 বদেক  কন  িত বলা হয় 
 আমরা  থম  থেকই  েন আসিছ  বদেক  িত আর বািক সব শা েক বলা হয়  ৃিত। এটা ম ই 
বেল িদেয়  গেছন। দশ ন র   ােক বলেছন – 
 

    িত   বেদা িবে েয়া ধম  শা    ব  ৃিতঃ। 
    ত সব ােথ ষ  মীমাংে  তাভ াং ধেম া িহ িনব েভৗ।।২/১০ 
 

  বদেক  কন  িত বলা হয় এই ব াপাের আমরা অেনক রকম ব াখ া পাই।  যমন অেনেক বলেছন 
  মুখী িবদ া, অথ াৎ   র কােছ  েন  েন এই িবদ া অধ য়ন করা হত বেল  বদেক  িত বলা হয়। 
এ েলা  কান ভুল নয়, িক  আসল সং া ম ই  থম িদেয়েছন –  বদ বলেত  িত  বাঝায় আর  য  কান 
ধম  শাে র নাম  ৃিত। ম ই  য এই সং া  থম িদে ন তা নয়, আেগই ঋিষরা বেল িদেয়িছেলন  য  বদ 
মােন  িত আর ধম  শা  মােন  ৃিত, ম  এখােন ঋিষেদর এই বাক েক  থম িলিপব  কের িদে ন। তাহেল 
 ীরামকৃ কথামৃত িক  িত না  ৃিত? আমােদর কােছ  ীরামকৃ কথামৃত  বদ িক  পর রােত  বদ বেল  হণ 
করেব না। এমনিক গীতাও  িত নয়, গীতাও  ৃিত। চারেট  বদই একমা   িত।  
 

  ত সব  ােথ ষ মীমাংে  তাভ াং ধেম া িহ িনব  েভৗ, এখােন বলেছন  িত ও  ৃিতর  কান কথােক িব   
তেক  র  ারা মীমাংসা করা যােব না। এখােন যিদও বলেছন সব  ােথ  ষু, মােন  য  কান ব াপাের, তেব ভা কার 
বলেছন  য িজিনষ েলােক আিম আমার বুি  ও ইি য়ািদ িদেয় জানেত পাির বা অ া  ভােব জানেত পাির 
 স েলা জানার জ  আমার  বদ বা ধম শাে র  েয়াজন হেব না।  য িজিনষ েলা আিম বুি  ও ইি য়ািদ 
িদেয় জানেত পারিছ না  স েলা জানার জ ই  বদ ও ধম শা । যিদ এই অেথ   সব  ােথ  ষু  নওয়া হয় তাহেল 
িঠকই আেছ। িক  মূল ব ব  হল  বদ ও ধম  শা েক  কান অব ােতই    করা যােব না। যিদ  তামার মেন 
   ওেঠ – ওটা  কন, এটা  কন, তাহেল তুিম এখনও  বদ বা ধম  শা  পােঠর অিধকারী হওিন। ঠা র 
 ামীজীেক বলেছন – আমার কথা যিদ নাই মািনস তাহেল এখােন আিসস  কন?  ামীজীও বলেছন – এখােন 



54 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

এেল সব কথাই মানেত হেব নািক! িক   ামীজীরা হেলন উ  আধার। যাঁরা উ  আধােরর তাঁেদর   ে  
িঠক আেছ। ঠা র িনেজও  তাতাপুিরেক কত    করেছন। সাধারণ আধােরর যারা তােদর    করার  কান 
পা তাই  নই। এই বলা আেছ এটাই তুিম কের যাও, এর বাইের আর  কান কথা  নই। তুিম যিদ বল, আিম 
এটা মানেত পারিছ না। তাহেল শা   তামার জ  নয়, তুিম আসেত পার।  ামীজীেকও আেমিরকােত অেনেক 
এই ধরেণর    কেরিছল।  ামীজী ব ৃতা  দওয়ার পর একজন এেস বলেছ – আপিন যা বলেলন আিম সব 
কথা মানেত পারিছ না।  ামীজী সে  সে  বেল িদেলন – তাহেল এটা আপনার জ  নয়, আপিন এখন 
আসেত পােরন। এনারা তাই  থেমই পির ার কের বেল িদে ন –  কান অব ােতই  িত আর  ৃিতেক    
করা যােব না। কারণ িক? খুব   র কথা বলেছন – ধেম া িহ িনব  েভৗ। ধেম র উৎপি ই  িত আর  ৃিত 
 থেক হেয়েছ।  িত আর  ৃিতেক িমিলেয়ই ধেম র জ । তুিম যিদ এ েলােক    কর তাহেল সব িকছুেতই 
   উেঠ আসেব। তুিম যিদ িনেজর অি  েক    কর, আিম আিছ িকনা, তাহেল  তা জগেত  কান িকছুই 
আর দাঁড়েব না।  কাথাও একটা জায়গায় িগেয়  তা  তামােক দাঁড়েত হেব। এেক বলায় হয় অনব ােদাষ। 
একটা িজিনষ আেরকিট িজিনেষর উপর আি ত।  সই িজিনষটা আেরকটা িজিনেষর উপর আি ত।  সটা 
আবার আেরকটার উপর দাঁিড়েয়। িক   শেষ একটা জায়গায় িগেয় আমােদর দাঁড়ােত হেব,  কাথাও না 
দাঁড়ােল তা অনব া  দাষ হেয় যােব।  সইজ  বেল একটা জায়গায় িগেয় থামেত হয়। বিহজ গেতর   ে  
থামেছ ঈ ের িগেয়, তার মােন সব িকছুর আ য় ঈ র। আর ব ি    ে  থামেছ আ ার উপর, সব িকছুর 
আ য় আ া। িঠক  তমিন ধেম র ব াপাের থােম  িত  ৃিতেত িগেয়। তাই  িত ও  ৃিতেক  কান    করা 
যােব না।  যমন আমরা আ ােক িনেয়    করেত পািরনা, ঈ রেক িনেয়    করেত পািরনা  তমিন 
ধম  শা েক িনেয়    করা যায় না, কারণ ধম  শা  এক অপেরর সে  সংয ু কের িদে । যারা    করেব 
তােদর জ  ধম  শা , আ া, ঈ র  কান িকছুই নয়। 
 

সদাচােরর সং া 
 এরপর সদাচােরর স ে  বলেছন। সদাচার িনেয় িবরাট িব ৃত আেলাচনা, আমােদর পে  এখােন 
স ব নয় সব িকছুেক িনেয় আেলাচনা করা। কেয়কিট    পূণ  িবষয়েক িনেয় আেলাচনার মাধ েম  দখােনা 
 য  ৃিতকারেদর দৃি ভি  িক িছল আর তাঁরা সম  িকছুেক িকভােব  দখেছন। ধেম র ল ণ িক?  
 

    বদঃ  ৃিতঃ সদাচারঃ    চ ি য়মা নঃ। 
   এত তুিব ধং  া ঃ সা া   ধম   ল ণ  ।।২/১২ 
 

 ধেম র চারিট ল ণ – ১)  বদ, ২)  ৃিত, ৩) আচার এবং ৪) মনঃ সাদ, মেনর  স তা। এই 
চারেটর মেধ   কান একটা থাকেলই  সখােন ধম  হেব।  বদ যিদ বেল থােক তাহেল  সটা ধম  ।  ৃিত অথ  াৎ 
ধম  শা  যিদ বেল থােক তাহেল  সটাও ধম  । আচার, সমােজর     মা ষরা  য আচরণ েলা পালন করেছন, 
মহাজেনা  যন গতঃ স প াঃ, তখন  সটাই ধম  ।   ৗপদীর িববােহর সময় যুিধি র িঠক এই যুি টাই  হণ 
কেরিছেলন। পাঁচ ভাই একসােথ   ৗপদীেক িবেয় করেত পারেব িকনা এর  কান সমথ  ন  বদ ও  ৃিতেত 
পাওয়া যাি ল না, িক  যুিধি র িনেয় এেলন এই যুি  – মহাজনরা যিদ পালন কের থােকন তাহেল  সটাও 
ধম  । এর আেগ  েচতারা সাতজন িমেল একিট  মেয়েক িববাহ কেরিছেলন।  শেষ বলেছন মেনর  স তা, 
ি য়মা নঃ। ঠা র বলেছন, ভুল কাজ করেল মনটা খঁুতখঁুত কের। িক   চার চুির করেত পারেল তারও মেন 
 তা  স তা আেস। িন য়ই  স  হেব!  কন হেব না? কারণ এর নামই হল  চৗয  ধম  ।  চার ডাকাতরা তােদর 
চুির ডাকািতটােকই ধম    তরী কের িনেয়েছ।  সইজ  তােদর কােছ চুিরডাকািতেত সাফল  হেল  স তা হেব, 
তােত  কান অ িবধা  নই। িক  যখন পুিলেশর হােত ধরা পের  জল খাটেব, মার খােব তখন িক তার মনটা 
 স  হেব? যিদ  স  না হয় তাহেল িন য়ই  স অ ায় কেরেছ, অধম  কেরেছ, এই কাজ েলা তাহেল করা 
যােব না। যিদ  কান মুসলমান তার  কান িহ  ব েুক আপ ায়ন কের বেল, ভাই  তামার জ  গ র মাংেসর 
খুব দা ন ি পােরশন িনেয় এেসিছ, একট ু  খেয়  দখ। ব  ুগ র মাংস  খেত আপি  জানােত মুসলমান 
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ব ুিট বলেছ –  স িক! তুিম গ র মাংস খাও না! িক দা ণ  ট ! একবার  খেয়  দখই না।  বেদ  কাথাও 
 লখা  নই  য গ র মাংস খাওয়া যােব না।  ৃিতেত অব  পির ার কের উে খ করা হেয়েছ গ র মাংস 
খাওয়া যােব না, তখন আর গ র মাংস  কান ভােবই খাওয়া উিচৎ হেব না। আর যিদ  ৃিতেতও যিদ না 
থােক তাহেল খাওয়ার আেগ যিদ মনটা খুঁতখঁুত কের তাহেল  কান মেতই আর গ র মাংস খাওয়া যােব না। 
 বেদ যিদ পির ার কের  াঁ িকংবা না বেল  দওয়া থােক,  ৃিতেত যিদ পির ার বেল  দওয়া থােক, এরপর 
আসেছ বড়রা এ েলা পালন করেছন িক করেছন না। এবার এমন একটা পিরি িত এেস  গল,  যমন একজন 
স  াসী ক ু টার চালােব িক চালােব না, তখন  সখােন  বদ,  ৃিত ও আচার  থেক  কান িনদশ ন পাওয়া 
যাে  না। তখন িক হেব? তখন  দখেত হেব স  াসীর মন িক বলেছ। যিদ ক ু টার চািলেয় মন  স  হয় 
তাহেল চালাও। এইভােব ধেম  র িবচার করা হয়।  

 

মুসলমানেদর কােছ এটাই আবার সম া, ওরা  কারান আর হািদেসর বাইের যােব না। মহ দ  যটা 
আ ার কােছ  েনেছন আর মহ দ িনেজ  য আচরণ কেরেছন – এর বাইের মুসলমানেদর আর  কান আচার 
 নই। মহ দেক পের সবাই বলেছ – এর পের  তা আমরা িবিভ   দেশ যাব তখন  তা আপিন থাকেবন না, 
আর সব কথাও আপিন বেল যানিন, তখন আমরা িকভােব আমােদর আচার আচরণ িঠক করব। মহ দ তখন 
বেল িদেলন,  যখােনই যােব  সখানকার  লােকরা  যটা কের তার উে াটা  তামরা করেব। এটা মুসলমানেদর 
উপর রীিতমত আেদশ  দওয়া আেছ। যখন মুসলমানরা ভারেত এল তখন এখানকার  লােকরা গ  খায় না, 
তাই এরা  বশী কের গ  খােব। এটা এমন িকছু নয়  য মুসলমানেদর গ   খেতই হেব,  কাথাও িনয়েম 
 নই। এ েলা িবিচ  ব াপার।  সইজ   ৃিতকাররা পির ার বেল িদে ন ধেম র ব াপাের  বদ,  ৃিত আর 
আচার এই িতনেটেত যিদ না পাওয়া যায় তাহেল চতুথ  হল  তামার মন এই ব াপাের িক বলেছ।  সইজ  
আপৎধেম   বদ,  ৃিত ও আচাের িনেষধ থাকেলও যিদ মন বেল এটা করেল আিম এই িবপদ  থেক  বিরেয় 
আসেত পারব তাহেল  সই কাজ করেত  কান আপি  থাকেব না। এরপর বলেছন – 

 

   অথ কােমষ স ানাং ধম  ানং িবধীয়েত। 
   ধম ং িজ াসমানানাং  মাণং পরমং  িতঃ।।২/১৩ 
 

 যারা অথ  আর কােম অনাস  হেয়  গেছ, যােদর টাকা-পয়সার িদেকও মন  নই আর কােমর িদেকও 
মন  নই, তােদর জ ই ধেম  র উপেদশ। এছাড়া ধেম র উপেদশ হয় না। এখােন ধেম  র মেধ   মা েকও ধরা 
হেয়েছ। এর আেগও বলা হেয়েছ, অথ  আর কাম হল এই জগেতর  খ আর ধম   পরেলােকর  খ। আর  মা  
হল ইহেলাক আর পরেলাক এই  েটা  লােকর পাের চেল যাওয়া। এখােন  েটােক িমিলেয় ধম   শ েক  নওয়া 
হেয়েছ – যারা পরেলােকর  খ চায় তারাও আর যারা  মা  চায় তােদরেকও ধরা হেয়েছ। ধেম র জ  সব 
 থেক    পণূ  হল – ধম  ং িজ াসমানানাং  মাণং পরমং  িতঃ, ধেম র ব াপাের  িতই পরম  মাণ। মুি , 
ব ন, পুনজ  , ঈ র, কম ফল, পণূ , পাপ এই শ  েলার কথা একমা  আমরা জানেত পাির  িত ও  ৃিত 
আিদ     থেক। আচায   এই ব াপাের খুব  গাঁড়া, এই শ  েলার উপের যখনই  কউ  কান সে হ  কাশ 
করেল,  মাণ চাইেল িতিন এক কথায়  কেট উিড়েয় িদেতন, এ েলার একমা   মাণ আমােদর  িত ও  ৃিত 
শা । তাই এর উপর  কান   ই করা চেল না। যুি বাদীেদর যুি  িদেয় আর বুি মােনর বুি  িদেয় 
এ েলােক জানা যায় না। অ  িদেক আমরা এর আেগ  য বললাম রাজ  সরকার বেল িদেয়েছ মি ের 
 দবতার কােছ  াথ  না কর। এই  াথ  না করেত বলা হে  অথ  আর কােমর জ । অথ   আর কােমর জ  এই 
িজিনষ অতটা না  েয়াগ করেলও চলেব, অ া  অেনক উপায় অবল ন করা  যেত পাের, িক  ধেম র 
ব াপার যখন আসেব, ধম   বলেত পরেলাক ও মুি , তখন এর পরম  মাণ হল  িত ও  ৃিত। 
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 এরপর ম  তখনকার ভারতবেষ র িবিভ  িদক িনেয় বণ না িদে ন। িতিন তখনকার ভারতবেষ র িবিভ  
অ েলর নাম  যমন   ে  , মৎ েদশ, পা াল এ েলার বণ না িদে ন, তখনকার ভারেতর নদ-নদীর কথা, 
  াবত   ইত ািদ অেনেক িকছুর বণ না িদেয়  শেষ খুব সংে েপ বলেছন – 

 

   কৃ সার  চরিত মৃেগা য   ভাবতঃ। 
   স   েয়া যি েয়া  দেশা   ে েদশ তঃ পরঃ।।২/২৩ 
 

 কােলা হিরণ  য অ েল  াভািবক ভােব বাস কের  সই অ লটাই িঠক িঠক যে র  দশ, এর বাইের 
বািক সব  দশ      দশ। সাধারণতঃ তখন পি েম পািক ান  থেক    কের পূেব বাংলা আর দি েণ 
িব  াচল   পয    কােলা হিরণ পাওয়া  যত। এখন  তা সব  মের  শষ কের িদেয়েছ। মােন,  যখােনই কােলা 
হিরণ আেছ  সটাই যে র  দশ। ম  বলেছন  া ণরা এই ক ৃ মৃেগর  দেশই বাস করেব। ক ৃ মৃেগর 
 দেশর বাইের  া ণ আর  কান  দেশ যােব না।  া ণেদর বেল  দওয়ার পর শ ূেদর উে ে  বলেছন, 
শ ূরা আজীিবকার জ   য  কান  দেশই  যেত পাের।  ৃিতকাররা শূ েদর  যমন একিদেক অেনক রকম ছাড় 
িদেয়  রেখেছন, িক  অ  িদেক অেনক   ে   িবধা কিমেয়  দওয়া হেয়েছ। একিদেক যত  তামার  াধীনতা 
 বশী থাকেব অ  িদেক তত  তামার সামািজক  েযাগ- িবধাও কম হেব, এটাই িছল  ৃিতকারেদর িনেদ  শ। 
এখােন সবার সমান অিধকার, সমান  েযাগ  িবধার  কান  ান িছল না। ম  মানেতন একই িনয়ম দশ জেনর 
উপর কখনই  েয়াগ করা যায় না। কনিফউসাসও এই িনয়মেকই মানেতন। িকছু  লাকেক  বশী লাইেস  
িদেত হেব, আর যােদর  বশী লাইনেস   দেব তােদর  িবধাও কম িদেত হেব।  ুেল  যসব ছা রা 
 খলাধূলােত পারদিশ  তােদর শারীিরক শি  সব সময়ই  বশী হয়, তাই তারা মারামািরটাও  বশী করেব। 
আবার যারা  মধাবী ছা  তারা আবার  খলাধূলােত পারদিশ   হয় না, তাই তারা মারামািরটাও কম করেব। এই 
 ই ধরেণর ছাে র   ে  একই ধরেণর  িশ ণ চলেব না,  জেনর জ ই আলাদা আলাদা  িশ েণর 
দরকার। সবাইেক একই ভােব চালান যায় না, এটা খুব    পণূ  িবষয়। সবার জ  একই রকম আচরণ 
িবিধ িঠক কের িদেল সমােজর সব নাশ হেয় যােব। ম র কােছ এ েলা খুব পির ার িছল।  া ণ মােনই 
 তামােক য  যাগ করেত হেব। য -যাগ  কাথায় করেব?  যখােন  য  দেশ ক ৃ মৃগ বাস কের। কৃ  মৃগ 
 যখােন বাস কের না  সখােন  া ণ বাস করেব না। এখােনই  া েণর গিতিবিধেক স ুিচত কের  দওয়া 
হল। িক  তার িবিনমেয়  স  িবধাও  বশী পােব। শূে র গিতিবিধ অবাধ কের  দওয়া হল, তুিম  যখােন খুশী 
িগেয় জীিবকা উপাজ ন করেত পার, সােথ সােথ  াভািবক ভােব তার  িবধা পাওয়াও অেনক কেম যােব। 
লাইেস  আর ি িভেলজ  েটা সব সময় আ পািতক হাের কমেব ও বাড়েব। এটােত ম  খুব  জার িদেয়েছন।  

 

 সং ােরর কথা বলেত িগেয় ম  বলেছন, এই  লােক মােন পৃিথবীেত আর মৃতু র পর  া ণািদ 
িতনেট বণ , মােন  া ণ,  ি য় আর  ব েদর   ে  গভ  াধানািদ সং ােরর  ারা শরীর ও মনেক খুব পিব  
রাখা দরকার। এখােন  বাঝাই যাে   য শ ূেদর এ েলা করার দরকার  নই। আিদম কাল  থেক ভারেত 
বাইের  থেক িবিভ  জািতর অ  েবশ ঘেটেছ।  সইজ  আয  েদর  থেক এেদর পৃথক করার জ  বাইের 
 থেক আগত জািত েলােক বলা হত অনায । তাই বেল আেমিরকােত  য আি কানেদর  ীতদােসর মত 
ব বহার করা হত এখােন অনায  েদর কাউেকই  সই রকম  গালাম কের রাখা হত না। এখােন অনায  েদর 
আলাদা একটা জািত কের িদেয়েছ। আলাদা জািত কের তােদর বেল  দওয়া হল,  দেখা বাপু, তুিম হেল 
 ভাবতঃ অ  ,  তামার খাওয়া-দাওয়া অ  ,  তামার আচার-আচরণ অ   তাই  তামােক এখানকার 
সামািজক  িবধা  েলা  দওয়া যাে  না, তুিম আমােদর  থেক দূের দূের থাক। পরবিত   কােল, িবেশষ কের 
গা ীজী আসার পর ভারেতর এই িজিনষ েলার  চুর পিরবত  ন হেয়েছ। আে দকাররা  য আে ালন 
করিছেলন, এ েলােক িনেয়ই তাঁরা আে ালন কেরিছেলন। আসেল ম   যটা কের িগেয়িছেলন  সটা আড়াই 
হাজার বছর আেগর সামািজক    াপেটর পিরি িত অ যায়ী কেরিছেলন। তখন সেব     জািত েলা ভারেত 
অ  েবশ করিছল। তােদর না িছল  কান আচার, না িছল  কান  ায়ি  , না িছল  কান  িচতা। ফেল 
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তােদরেক বলেতন  তামার দূের দূের থাক। অ  িদেক যারা ি জ তােদর বেল িদেলন  তামরা িনেজরা 
পির ার পির    তা থাকেবই তার সােথ িনেজেদর  ি করেণর জ  এই  ষাড়শ সং ার অব ই করেব।  

 

 মা-বাবার সমাগেম  েত ক জাতেকর মেধ  িকছু অ ি   াভািবক ভােবই আেস। এই অ ি েক 
 ি করণ করা হেব তখনই যখন গভ  াধান, চূড়াকরণ, য  উপবীত সং ার করা হেব। ি জরা এই সং ার 
 েলার  ারা  ি করণ করেব। মজার ব াপার হল ম  িক  য  উপবীত সং ার বলেছন না, তার জায়গায় 
িতিন  মৗ  ব ন বলেছন।  ামীজীও এই িজিনষটােক উে খ কেরেছন। তখনকার িদেন এখনকার মত য  
উপবীত ধারণ করত না। তখন  কামের মু  ঘাস ধারণ করত। যারা  বদ অধ য়ন করেত  যত তারা  মৗ ী 
ব ন কের  বদ অধ য়ন করেত  যত। আরও আ েয র  য এই  মৗ ী ব ন  মেয়েদর   ে ও  েযাজ  িছল। 
পের ধীের ধীের  মেয়েদর এটা ব  হেয় যায়। িঠক  কান সময়  থেক  মৗ  ব ন  থেক য  উপবীেত চেল 
 গল পির ার কের এখন আর বলা যায় না। ম  এখােন পির ার  মৗ ী ব ন শ টা ব বহার করেছন।  

 

  চ   ভাগবাদীরা বেল এই শরীের  যৗবন থাকেত থাকেত যা িকছু  ভাগ করার  ভাগ কের নাও। 
তার মােন যা িকছু  ভাগ করেত হেব এই শরীরেক িদেয়ই  ভাগ করেত হেব। এই শরীরটা হল িঠক কােঠর 
মত। কাঠেক  যমন অেনক িকছুেত লাগান  যেত পাের, কাঠ িদেয়  চয়ার বানান  যেত পাের,  টিবল বানান 
 যেত পাের, িঠক এই শরীরেক িবিভ  কােজর উপযু   েপ  তরী করা যায়। িক িক কােজর উপযু  কের 
এই শরীরেক  তরী করা যায় বলেত িগেয় ম  বলেছন –  

 

    াধ ােয়ন  ৈতেহ াৈমৈ িবেদ েনজ য়া  ৈতঃ। 

   মহাযৈ   যৈ    া ীয়াং ি য়েত ত ঃ।।২/২৮ 
 

 এই শরীর িদেয়  ভাগািদ করা যায় িঠকই। িক  এই শরীরেক    ােনর উপযু  করা যায়।  া ীয়াং 
ি য়েত ত ঃ,    ােনর উপযু  শরীর  তরী করেত হেল িক িক করেত হেব বলেত িগেয় বলেছন –   চয   
অব ায়  বদ অধ য়ন কের তার অথ  েবাধ পির ার করেত হেব,   চারীর কত  ব  সািব ািদ  ত বা মধুমাংস 
বজ  ন  ত করেত হেব, মধু বলেত মদ  বাঝায়, ি স  া হবন ও গায় ী জপ আর তার সােথ  দবতা, ঋিষ ও 
িপতৃতপ  ণ করেত হেব। আর গৃহ  অব ায় যিদ থােক তাহেল তােক স ােনাৎপাদন,   য   ভৃিত পাঁচিট 
মহায  এবং  জ ািতে ামািদ য া  ােনর  ারা মা ষ তার এই শরীরেক   পদলােভর উপযু  করেত পাের। 
ম র এটা একটা িবিচ  ভাব, িতিন স  ােসর খুব একটা প পািত িছেলন না। ম  সব সময় গৃহ া েমর 
উপর  বশী  জার িদেয়েছন। মহাভারেতও খুব  বশী স  ােসর কথা  নই, একটা  েটা  য স  ােসর কথা আেস 
 সটাও খুব  নিতমূলক ভাব িনেয়ই বলা হেয়েছ। এমনিক একজন স  াসীেক  দখান হে   য িকনা চাব  ােকর 
অ গামী। স  াসীেক     না  দওয়ার মূল কারণ হল তখন স  াসীরা সমােজর বাইের থাকেতন। পেরর 
িদেক স  ােসর ময  াদােক অেনক উপের িনেয় আসা হেয়েছ। যাই  হাক এখােন আসল ব ব  হল, িবিভ  
সং ারািদর  ারা শরীেরর  ি করণ না হওয়া পয    ঈ র াি র িদেক এেগান যােব না। এরপর িকছু িকছ ু
সং ার কম   িকভােব কখন কখন করেত হেব বলা হে ।  যমন নািভ  ছদেনর আেগ জাতকম  সং ার স   
করেত হেব। আর  বণ , িঘ, মধু  ারা  াশন করা হয়। জাতেকর জে র দশ বা বােরা িদেন  ভ িতিথ, 
মু ত  ািদ  দেখ নামকরণ সং ার করেত হেব।  

 

িবিভ  বেণ  র জাতেকর নামকরণ িবিধ 

   ম ল ং  া ণ   াৎ  ি য়  বলাি ত  । 

    ব   ধনসংযু ং শূ   তু জু ি ত  ।।২/৩১ 
 

  া েণর নাম ম লসূচক শ  িদেয় রাখেত হেব,  ি েয়র নাম সব সময় বলসূচক শ  িদেয় হেব, 
 ি েয়র নাম এমন হেব  েন মেন হেব  যন তার বল আেছ।  ব েদর নাম  যন ধনসূচক হয়। শূে র নাম 
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হেব িনি ত বা হীনতােবাধক। এ েলার জ ই পের ম র খুব সমােলাচনা করা হেয়েছ। িক  আমােদর মেন 
রাখেত হেব ম  এই  ৃিতশা  তৎকালীন সভ  সমােজর জ  রচনা কেরেছন,  য সময় আজেকর তথাকিথত 
সভ  পা াত বাসীরা  ামীজীর ভাষায় মুেখ কািলঝুিল  মেখ গােছর ডােল আর জ েল জ েল ঘ ুের  বড়াত, 
যােদর জুিলয়াস িসজার বলেছন বব  র। যখন জুিলয়াস িসজার বব  র বলেছন তারও পাঁচশ বছর আেগ ম র এই 
িনয়মকা ন চলিছল। ওরাই এিদক  সিদক  থেক তাড়া  খেয় পািলেয় ভারেত ঢ ুেকেছ, তােদরেক আলাদা কের 
রাখার জ  এছাড়া ম র কােছ আর  কান পথ িছল না, নাম  নেলই যােত সবাই বুঝেত পাের এরা  কান 
জািতর। তাই বলেছন – 
 

   শম  ব া ণ   া   রাে া র াসমি ত  । 

    ব   পুি সং ং শ ূ     সংযুত  ।।২/৩২ 
 

  া েণর নােমর  শেষ শম  া  দওয়া থাকেব। এটাও খুব মজার ব াপার িছল, সব সময়  য উপািধ 
িহসােবই শম  া শে র ব বহার করেত হেব তা নয়, নােমর সে ও শম া  দওয়া হত,  যমন  সামশম  া, িব ুশম া 
ইত ািদ।  ি য়েদর সােথ র াবাচক উপািধ যু  হেব। যার জ   দখা যায়  ি য়েদর নােমর সােথ িসংহ শ  
ব বহার করা হয়।  বে র পুি বাচক শ  িদেয় উপািধ হত। আর শূ েদর নােমর  পছেন  যন দাস থােক। 
পেরর িদেক যখন  ব ব স দােয়র আিবভ  াব হল তখন  থেক  ধু িবনয় ভাব  কাশ করার জ  যারাই 
 ব ব হত তারা দাস উপািধ ব বহার করত। একমা   া ণ ব িতেরেক আর সব জািতরাই দাস উপািধ 
ব বহার করত। পেরর   ােক  ীজািতেদর নােমর ব াপাের ম  বলেছন – 

 

    ীণাং  েখাদ ম ুরং িব  াথ ং মেনাহর  । 
   ম ল ং দীঘ বণ  া মাশীব াদািভধানবৎ।।৩/৩৩ 
 

  ী জািতর নাম এমন হেত হেব যােত  খপূব  ক এবং খুব সহেজ উ ারণ করা যায়।  মেয়েদর নােমর 
উ ারেণর সােথ  যন  কান রকম  ুর ভাব না থােক আর নােমর অথ  টা  যন    থােক এবং ম লবাচক 
হয়। িক   মেয়েদর নােমর  শেষ  যন অব ই দীঘ   বণ  থােক।  মেয়েদর নাম এমন হেব  েন মেন হেব  যন 
আশীব  াদ করা হে ।  

 

 এরপর বলেছন চতুথ  মােস িশ েক বাইের িনেয় আসেব আর ষ  মােস অ  াশন সং ার করেত 
হেব। য  উপবীৎ সং ার  া ণেদর   ে  পাঁচ বছর বয়েস,  ি য়েদর ছয় বছর বয়েস আর  ব েদর 
  ে  আট বছর বয়েস করেত হেব। এেত  া েণর  বেদর  ান খুব উ মােনর হয়,  ি েয়র পরা ম  বশী 
হয় আর  ব েদর ধনধা   বশী হয়। য  উপবীৎ হেয় যাওয়ার পর  া ণ বালক যখন   চারী হেয় যােব 
তখন তার আবার অেনক রকম িনয়ম পালন করেত হয়।  া ণ   চারী হে  সব সময় দ  ধারণ কের 
থাকেব।  া ণ   চারীর দ  চুল পয    ল া হেত হেব।  ি য়   চারী যিদ হয় তার দ  ললাট পয    ল া 
হেব আর  ব    চারীর নািসকা পয    দ  দীঘ   হেব। দ   দেখই  বাঝা  যত  কা   বেণ র   চারী। 
  চারীেদর দ  সব সময়ই সরল (অব ) হেত হেব, দে র  কানও  ােন  ত থাকেব না,  দখেল  যন  ীিত 
ভাব উৎপ  হয় অথ াৎ  লােকর মেন  যন  কান ভীিতর স ার না হয়। এই রকম  চুর িনয়ম কা েনর বণ না 
করা হেয়েছ।  

 

নারীেদর সং ার িকভােব হত 

  মেয়েদর িববাহ সং াের িতনেট সং ারেক এক সে  কের  দওয়া হে ।  মেয়েদর িববাহ হওয়া 
মােনই তার য  উপবীত সং ার,  বদার  সং ার আর এই ধরেণর সংয ু যা যা সং ার আেছ এ েলা সব 
হেয় যাওয়া।  ী যখন  ামীর  সবা করেছ তখন  সটাই তার    ল বাস হেয়  গল। আমােদর সমাজ হল 
িপতৃতাি ক সমাজ, এখােন িবেয়র পর  মেয়েক  ামীগৃেহ বাস করেত হয়।  মঘালেয়র িদেক অেনক জায়গায় 
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মাতৃতাি ক সমাজ এখনও  চিলত।  সখােন িবেয়র পর  ামী   ড় বািড়েত থােক, বাংলােত যােক বেল 
ঘরজামাই।  ীরা  য গৃহকম ািদ করেছ এটাই তােদর জ  অি েহা ািদ কম   হেয় যায়। এই িনয়ম েলার জ  
অেনেক ম র খুব িন াবাদ কের। িক  এখােন ম র  কান  দাষ  নই, কারণ ম  িছেলন আসেল Codifier। 
ম  আইন  েণতা কখনই িছেলন না। আমােদর পাল  ােম টও codifier নয়, পাল  ােম ট হল আইন  েণতা, 
আমরা এখন এই আইন কের িদলাম  দেশর সবাইেক এই আইন  মেন চলেত হেব। ম  করেলন িক, সমােজ 
 য িনয়মকা ন  েলা পালন করা হি ল,  য েলা  বশীর ভাগ  লাকই পালন করেছ আবার িকছু  লাক করেছ 
না,  স েলােক িতিন সং হ কের একটা জায়গায় িলিপব  কের িদেলন। এখােন  মেয়েদর স ে  যা িকছু 
বলা হে   স েলা তখনকার িদেন এই রকমই হি ল, ম   ধু  স েলােক একটা জায়গােত িলিপব  কের 
অ েমাদন কের িদেলন। ম র সময়  মেয়েদর য  উপবীত,    লবাস আর অি েহা ািদ কম   করার আেদশ 
িছল না। এই িনয়ম েলা  বেদর সময় আমরা  দখেত পাইনা,  সই সময় গাগ ী,  ম য়ীর মত নারীরা এ েলা 
পুেরাদেম পালন কের এেসেছন।  বেদ অেনক ঋিষকােদর উে খ পাওয়া যায়। ম  ৃিতেত  মেয়েদর এ েলা 
করার উপর  য িনেষধা া িছল  ামীজী এটা মানেতন না। এই কারেণই িতিন  মেয়েদর স  াস ধম   পালেনর 
জ  সারদামঠ  তরীর ক না কের িগেয়িছেলন। 

  

  চারীর কেয়কিট  ত 

 আসেল এখােন   চারী  েতর উপর আেলাচনা চলেছ,   চারীরা িকভােব জীবন-যাপন করেব  সই 
ব াপাের বলা হে । ম  আেলাচনার মাঝখােন হঠাৎ  মেয়েদর ব াপাের বলেত    কের িদেলন।  সখােন 
িতিন এই কথাই বলেছন  মেয়েদর য  উপবীত, তার  বদার , তার অি েহা ািদ কম   এইভােব  দখা হেব। 
এখােন   চারীেদর  চুর িনয়ম-কা েনর কথা বলা হে । এ েলা আজকাল বলেত  গেল উেঠই  গেছ, কারণ 
আেগকার িদেন  যভােব   চারীরা    েল িগেয়  বদ অধ য়ন করত এখন  সই রকম    ল  থা বলেত 
 গেল উেঠই  গেছ। সামা  কেয়কিট িনয়ম আমরা আেলাচনা করিছ।   চারীেদর একটা িনয়েমর কথা বলেত 
িগেয় বলেছন –   চারী   র কােছ উপি ত হওয়ার পর  থেম    তােক আচােরর িশ া  দেবন – অথ  াৎ 
  চারীর সিঠক আচরণ,  ানািদ ি য়া আর অি েহা ািদ কম , সিমধা িকভােব সাজােব, হবন  রাজ িকভােব 
করেত হেব, স  া উপাসনা িকভােব করেব ইত ািদ।  বদ অধ য়ন    করার আেগ এবং  বদ অধ য়ন সমা  
করার পর, এই  েটা সময়   চারী   র সমীেপ িনেজেক উপ ািপত কের এক িবেশষ িবিধেত   াবনত 
িচে    র চরণ য়  শ  কের  ণাম িনেবদন করেব।  থেম  ণাম কের করেজােড়   র কােছ দ য়মান 
হওয়ােক বলা হয়   া লী।   া লী না হওয়া পয     বেদর িশ া হয় না।  বেদর   েক যখন  ণাম করা 
হয় তখন   র বাম চরণ িশে র দি ণ হ   ারা এবং দি ণ চরণ বাম হ   ারা  শ  কের  ণাম করেব। 
 ণাম করার পর হাতেজাড় কের   র স ুেখ দ য়মান হেয় যােব, এই প িতর  ণামেক বলেছন   া লী। 
 েত ক   চারীর বা িশে র িনত   বদপাঠ   র আেগ এবং  বদপাঠ  শষ হওয়ার পর   েক   া লী 
করাটা এেকবাের বাধ তামূলক, আমরা ক নাই করেত পািরনা  য   চারী িশ    া লী করেব না। 
 েত ক িদন  বদ অধ য়েনর  ারে  এবং  বদ অধ য়েনর  শষ  ণব (ও)ঁ উ ারণ অব ই করেত হেব। বলা 
হয়  বদ অধ য়েনর  ারে  যিদ  ণব উ ারণ না করা হয় তাহেল  বদ অধ য়ন কের  য  ান অজ ন হেব 
 সটা ধীের ধীের ন  হেয় যায়। আর  শেষ যিদ ও ঁউ ারণ না করা হয় তাহেল অধীত িবদ া িব ৃত হেয় যায়। 
 জাপিত   া এই  ণব অথ  াৎ ও ারেক ঋক  থেক ম ন কের ‘অ’, ‘উ’ ও ‘ম’ এই ব া ত য়েক উ ার 
কেরিছেলন। তাই  ণব  যন পুেরা ঋকেবেদর সার, আবার ঋকেবদ স ূণ   বেদর সার। স ূণ   বেদর সার 
মােন ঈ েরর সার। ঈ েরর সার মােন ঈ েরর বাচক, তাই  ণব আর ঈ র  েটা আলাদা িকছু নয়। ঈ েরর 
কৃপা যিদ না থােক তাহেল  কান িজিনষই িটেক থাকেব না। তাই অধ য়েনর আেগ আর অধ য়েনর  শষ  ণব 
উ ারণ করেত হয়।  
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শূ  ও নারীর  িত ম র দৃি ভ ীর িবে ষণ 

 ম র সমােলাচকেদর ম র িব ে   জারােলা অিভেযাগ হল িতিন শ ূ আর নারীেদর অেনক অিধকার 
 থেক বি ত কেরেছন। এই  ৃিতশা  েলা আজ  থেক  ায় আড়াই হাজার িতন হাজার বছর আেগ রিচত 
হেয়িছল। বাইেরর  দশ  থেক ভারেত অ  েবশ  সই  াচীন কাল  থেকই হেয় আসেছ।  াভািবক ভােবই 
ভারেতর সং ৃিত ও আচার ব বহাের যােত িবেদশীেদর  ভাব না পড়েত পাের তার জ  িকছু িবিধ িনেষধ 
তখনকার িদেনর  ৃিতকারেদর  েয়াগ করেত হেয়িছল। এর আেগও আমরা  দখলাম ম   া ণেদর বলেছন 
 য  দেশ কােলা হিরেণর বাস,  া ণ  কবল  সই  দেশই তার জীিবকা িনব  াহ করেব। িক  শূ রা  যখােন 
খুশী িগেয় জীিবকা িনব  াহ করেত পাের।  সইজ   া ণরা কালাপািন অথ  াৎ সমু  যা া করেত পারত না, 
শ ূেদর সমু   পিরেয় িবেদেশ িগেয় উপাজ ন করােত  কান অ িবধা িছল না।  ৃিতকারেদর কােছ এটাই 
একমা  পথ িছল –  তামার   ে  িনয়ম-কা েনর যত ছাড় থাকেব তত তুিম  েযাগ  িবধা কম পােব, 
িনয়ম-কা ন যত  তামার উপর আেরািপত হেব তত তুিম  েযাগ  িবধা  বশী পােব। শ ূেদর মেনর উপর 
 কান িনয় ন িছল না, ফেল তােদর  েযাগ  িবধাও কিমেয়  দওয়া হেয়িছল। শূ রা  যমন খুশী আচরণ 
করেত পারত, খাওয়া-দাওয়া  থেক    কের  পাশাক পির দ  যমন খুশী ব বহার করেত পারত। িবেয়ও যত 
খুশী করেত পারত। তাই তােদর স ানটও িছল না।  যমন  যমন তার মানিসকতার উ িত হেব  তমন  তমন 
তার এই বাঁধন ছাড়া  ভাগ িবলাসও কমেত থাকেব, সােথ সােথ স ানও  বেড় যােব।  ামীজী এক জায়গায় 
বলেছন –  ৃিতকারেদর উে   িছল মেনর িদক  থেক যারা এেকবাের বব  র তােদর  টেন ধীের ধীের  া ণ  
পয    িনেয় আসা।  

 

 আজেক ভারতীয় সমােজ  ক  া ণ আর  ক শ ূ আর পাথ ক  করা যােব না। সবাই  বদ উপিনষদ 
অধ য়ন করার  েযাগ পাে , সবারই আচার ব বহার পাে   গেছ। এই পিরবত  েনর কৃিত  পুেরাপুির ম র 
 াপ । ম  এত িদন ধের আচার ব বহােরর িনয়ম-কা ন েলােক এমন ভােব  বঁেধ িদেয়েছন  য িহ েদর 
মেধ   ক  া ণ,  ক  ি য় বা শূ   বাঝার উপায়  নই। িক  একজন িহ  আর মুসলমানেক পির ার বুেঝ 
 নওয়া যায়।  ৃিতকাররা শ ূেদর    কের বেল িদে ন,  দেখা ভাই!  া ণরা  য উ তম  গ  পােব  সই 
 গ  তুিমও  পেত পার, যিদও  তামার জ  আলাদা কেম  র িবধান কের িদি  না, িবধান একমা  হল  া ণরা 
যা িকছু কের স ান পাে ,  তামরাও তাই কর।  যমন  া ণেদর  ানািদর িবধান আেছ, পির ার পির   
থাকেত হেব, তুিমও পির ার থাক।  া ণেদর আচার আচরণ েলা তুিম যিদ অ শীলন কর আর তার সােথ 
প  মহায  করেত থাক। তাহেল তুিমও  সই অব ায়  পৗঁছােত পারেব। 

 

 নারীেদর ব াপাের ম  খুব    ও সেচতন িছেলন। িতিন  দেখিছেলন নারীর মেধ  এমন  মতা আেছ 
 য,  স  য  কান পু ষেক উে   ফেল িদেত পাের। অ  িদেক সমােজর কােছ  মেয়রা িছল  চ  অসহায়। 
একিদেক অত   অসহায়,  িত পেদ তার  র ার  েয়াজন হয়, অ  িদেক তার মেধ  এমন এক  মতা 
আেছ যার    েয়ােগ  য  কান প ুেষর জীবন িবপয  য় হেয়  যেত পাের।  কান  মেয় যিদ িঠক কের  নয় এই 
প ুেষর আিম বােরাটা বািজেয় ছাড়ব, তখন জগেতর  কান শি   নই  য  সই পু ষেক বাঁচােব। একিদেক 
অসহায় আেরক িদেক অত    মতা স  া, এই  েটা িবিচ  উপাদােনর িম েণ িনিম  ত নারীজািতর কথা 
মাথায়  রেখ ম  নারীেদর জ  সব িবধান েলা  তরী কেরেছন। নারীেদর এই অসহয়তার কথা মাথায়  রেখ 
ম  িবধান কের িদেলন  ীর স ি েত  কউ  যন  কান হ ে প না কের। িবেয়র সময়  ী তার িপতৃ ল 
 থেক যা ধন স দ পােব, িবেয়র পরও যিদ বােপর বািড়  থেক  কান স ি  পায়  সটা  ীর স ি , এই 
স ি েত  কউ হাত িদেত পারেব না। আবার  ামীর মৃত ুর পর  ামীর সব িকছুেত  ীর অিধকার ম   রি ত 
কের িদেলন। আবার অ  িদেক িনয়ম কের িদেলন  কান নারীেক  কান অব ােতই একা ছাড়া যােব না। যত 
িদন নারীর িববাহ হে  না তত িদন  স বাবার অধীেন থাকেব, িবেয়র পর  ামীর অধীেন আর  ামীর 
অবত  মােন  ছেলর অধীেন – এেকবাের কড়া কের ম  এই িবধান িঠক কের িদেলন।  
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 আমােদর  ভাব হল,  কান িকছুর গভীের না িগেয়ই আমরা সমােলাচনা কির। ইরােন ১৯৭৭ সােলর 
পর  থেক  মৗলবাদীেদর  নতৃে  অেনক িব ব আে ালন চলিছল। চলেত চলেত ১৯৭৯ সােল ইরােন 
আয়াতু া  খােমইিন  মতায় এেলন। তার পর  থেক এখন পয    ইরােনর সামািজক  ের অেনক পিরবত  ন 
হেয় িগেয়েছ, িবেশষ কের মিহলােদর   ে । একজন ইরানী মিহলা িতিন ইরােন িকছু িদন পড়ােশানা 
কেরিছেলন, পের আেমিরকােত বড় হেয়েছন। তারপর আবার িতিন  তেহরান িব িবদ ালেয় ইংরাজীর অধ পনা 
করেতন। ইরােনর এই িব ব পুেরাটাই তাঁর  চােখর সামেন ঘেটিছল। িতিন িনেজ একজন সািহেত র অধ াপক 
হওয়ার  বােদ ইরােনর সব রকম ঘটনার খুব   র বণ না কেরেছন। তাঁর বণ নােত তদািন ন ইরােন  মেয়েদর 
উপর  গাঁড়া স দায়রা অত াচােরর িবিচ  রকেমর ঘটনা  কাে  চেল এেসিছল। িব েবর পের শািরয়ািত 
আইনেক সামেন  রেখ ইরােনর  মৗলবাদী সরকার কেঠার ভােব িবিভ  রকম আইন চালু কের িদল।  সখােন 
িনয়ম আেছ  মেয়র নয় বছর হেয়  গেলই তােক িবেয় িদেত হেব। অথচ িব েবর আেগ ইরােন  মেয়েদর 
িবেয়র বয়স িছল  িড় বছর।  

 

মা েষর মেনর গিত কৃিত িবিচ । মা েষর মেন নানান ধরেণর িবকৃিত আেস, সব িকছুেতই তার 
 াধীনতা পাওয়ার ই া জােগ। মু াই শহের অেনক মুসলমান  মেয়, যারা বড় বড়  পাে  কাজ কেরন, 
তােদর মেধ  ইি িনয়ারও আেছন, যখন এরা কেলেজ পড়ােশানা করত তখন িজন   আর টীশাট   পেড় ঘ ুের 
 বড়াত। এরাই এখন বুরখা আর িহজবু (মাথার  াফ ) পড়েত    কেরেছ। তারা এখন বলেছ এই  পাশাক 
পিরধান কের আমরা মেন অেনক  জার পাি ।  কন  জার পাে , আেগ  কন  জার পাি ল না, সব কথা 
 বাঝা যায় না। িবিভ  সমােজ িবিভ  ধরেণর আচার ব বহার  চিলত। িকছু িদন আেগ ইে ােনিশয়ােত একটা 
ঘটনােত  দখা যাে  ওখােন একিট মুসিলম  মেয় মাথায় িহজব ুব বহার করেত চাইেছ, িক  তার বাবা-মা এই 
িনেয়  মেয়েক  খাঁচা িদেয় অেনক কথা বলেছ। এখােন উে া ব াপার, সাধারণত বাবা-মােয়রা চায় তােদর 
 ছেলেমেয়রা ধম ীয় অ শাসন  মেন চলুক। ইে ােনিশয়া  স লার রা  হওয়ােত ওখানকার  লােকরা এ েলার 
উপর  বশী  জার িদত না। িক  ইদািনং  দখা যাে  নতুন  জ  আে  আে  ধম ীয় অ শাসন পালেনর 
ব াপাের খুব  গাঁড়া হেয় যাে ।  

 

 ম  অ া  িজিনষ েলা িনেয়  বশী  গাঁড়ািম কেরনিন। ওনার মূল িছল একিদেক  মেয়রা অসহায়, 
 সই   ে  তারা  যন  রি ত থােক। অ  িদেক  মেয়েদর  গালমাল করার  মতাটা অসীম। এই 
জায়গাটােত ম   মেয়েদর আটেক িদেলন, যােত সমােজ  কান িবশৃ লা না হয়। আমােদর বাৎসায়েনর 
কামসূে  বলা হে ,  কান  মেয়র সােথ যিদ তুিম অিভসাের  যেত চাইছ তার আেগ  দেখ নাও  মেয়িটর 
 র ার ব ব াটা  কমন, অথ  াৎ  মেয়িট কতটা  রি ত। যিদ রীিতমত সবল  লােকর ত াবধােন থােক তাহেল 
তুিম  সই  মেয়র  থেক দূের থাক। এই ধরেণর  গালমাল হওয়ার  চ  স বনােক মাথায়  রেখ ম   মেয়েদর 
চলােফরার উপর এই  র ার ব ব াটা িদেয়  গেছন। অ  িদেক ম েক আমরা  দখিছ িতিন  মেয়েদর  চ  
স ােনর দৃি েত সমােজ  ান িদেয়েছন।    

 

 ৃিতশাে  পাপ  থেক মুি র উপায় ও  ণেবর মাহা   
 এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছ  বদারে র আেগ ও ার িদেয়    করেত হেব এবং  বদ অধ য়ন 
 শেষও ও ার  িণ িদেয়  শষ করেত হেব। ঋিষরা  ণবেক খুব     িদেতন। তারপর বলেছন  য  া ণ 
একাে  পিব   ােন এক মাস ধের  েত ক িদন এক হাজার ও ঁভঃু ভুবঃ  ঃ ম  জপ করেব,  সই  া ণ যত 
বড় পাপই কের থা ক না  কন  সই পাপ  থেক মু  হেয় যােব। এখােন িক  পুেরা গায় ী মে র কথা 
বলেছন না, যাই  হাক আমরা ধের িনেত পাির গায় ী ম ই যিদ এক মাস ধের এক হাজার বার জপ কের 
তাহেল  স যত পাপ কেরেছ সব পাপ  থেক মুি   পেয় যােব। মা ষেক িন া করা  ৃিতর উে   নয়,  ৃিত 
কখনই আেদশ িদেয় বলেব না  য, তুিম এইিট কর নাহেল নরেক যােব, নরেকর ভয়  দিখেয় পাপকম   থেক 
িবরত করার  চ া  ৃিত কখনই করেব না। পুরান িক  মা ষেক নরেকর ভয়  দিখেয় মা ষেক পাপ কাজ 
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করেত িনেষধ করেছ,  সখােন তাই নরেকর িবশাল বণ না  দওয়া হেয়েছ।  ৃিত সব সময়  চ া করেব 
মা ষেক িকভােব  টেন উপেরর িদেয় িনেয় আসা যায়।  ৃিত বলেব –  তামার মন খুঁতখুঁত করেছ? তুিম িক 
গিহ ত কাজ কেরছ? সব  থেক গিহ ত পাপ িক কেরছ? িক িক কােজ সব  থেক গিহ ত পাপ হয় তার একটা 
তািলকা িদেয় বলেব তুিম িক এর মেধ   কান গিহ ত পাপ কেরছ? িঠক আেছ!  কান িচ া  নই, তুিম একটা 
পিব   ান  দেখ বেস পড় আর পুেরা এক মাস  িত িদন এক হাজার জপ কের যাও। সাপ  যমন  খালস 
 থেক মু  হেয় যায়, তুিমও এক মােস মহাপােপর  খালস  থেক মু  হেয় যােব। গায় ীর পুর রানািদর িচ া 
ভাবনা এখান  থেকই এেসেছ।  কান মা ষ যখনই  কান গিহ ত কম   কের বেস তখন  াভািবক ভােবই তার 
মনটা অি র হেয় যায়, সব সময় মনটা খুঁতখঁুত করেত থাকেব। ম  মেনর এই অি রতটা আর খঁুতখঁুতািনটােক 
ব  কের িদে ন।  বলুড় মেঠ এক সময়   চয   েত দীি ত হওয়ার পর সব   চারীরা একে  তদািন ন 
অধ    ামী গ ীরান েক  ণাম করেত  গেছন।  সখােন একজন   চারী অধ   মহারাজেক িজে স করেছ 
‘মহারাজ   চয   েতর এত এত িনয়ম ও িনেদ  িশকা পালেনর জ  বলা হেয়েছ, যিদ  কান কারেণ এর 
উ  ন হেয় যায় তখন িক করেত হেব?’ অধ   মহারাজ খুব গ ীর ভােব বেল িদেলন ‘একশ আটবার জপ 
কের  নেব’। ম ও এখােন িঠক এটাই করেছন।  ী ানেদর মেধ   ীকােরাি র ব াপার আেছ। ফাদােরর কােছ 
িগেয় বেল িদল আিম এই পাপ কাজ কের  ফেলিছ। ফাদার তখন একটা শাি র িবধান বেল  দন। িবিভ  
ফাদার আবার িবিভ  রকেমর শাি র িবধান  দেবন। এই ঝােমলা  থেক ম  সবাইেক বার কের িদেলন। 
সরাসির বেল িদেলন যিদ তুিম মেন কর  তামার জীবনটা  গালমােল ভরা তাহেল তুিম এক মাস ধের এক 
আসেন বেস টানা এক হাজার বার ও ঁভঃূ ভুবঃ  ঃ ম  জপ কের যাও, এক মাস পের তুিম সব িকছু 
 গালমাল  থেক পির ার হেয় যােব। ও ঁভঃূ ভুবঃ  ঃ হল গায় ী ম , িহ েদর কােছ এিট    তম ম । 
তে ও একই কথা বলেছ, যিদ টানা জপ করা হয় তাহেলই সব িকছুর  ায়ি   করা হেয় যােব। মন  থেক 
 কউ যিদ িঠক কের  নয় আিম এই কের িনেল পাপ  থেক মু  হব তখন অতটা মেন শাি  হয় না। িক  
যখন শাে র িদক  থেক বেল  দওয়া হয় তখন  স শাি   পেয় যায়। ম বাবা বেল িদেয়েছন হাজার বার 
গায় ী ম  জপ কের িনেল স ূণ      হেয় যােব। এরপর ম  বলেছন – 

 

    যাহধীেতহহ হে ত ং  ীিণ বষ াণ তি তঃ। 

   স    পরমেভ িত বায়ুভূতঃ খমূিত মা  ।।২/৮২ 
 

  য ব ি   িতিদন িনরলস ভােব িতন বৎসর এই গায় ী ম  জপ কের, বায়ুর মত গিত া  হেয়  স 
যেথ  গমন করেত পাের এবং আকােশর মত সব ব াপী হেয় যায় অথ  াৎ িনেজই     প হেয় যায় অথবা 
খমূিত  , মােন িনেজর আ   েপ  িতি ত হেয় যায়। তখনকার িদেন গায় ী ম  জপই িছল মুখ , আর 
সবাইেক গায় ী ম  জেপ খুব উৎসািহত করা হত। বায়ু প হেয় যাওয়া মােন  সই ব ি  একটা সূ  শরীর 
 পেয় যায়,  য শরীর িদেয় ি েলােক িবচরণ করেত পাের, মােন  যাগিসি  হেয় যাওয়ার কথা বলা হে । িক  
এখােন বলেছন গায় ী জেপর  ারা মা ষ    ান লাভ কের িনেত পাের।  

 

   একা রং পরং     াণায়ামাঃ পরং তপঃ। 

   সািব  া  পরং নাি   মৗনাৎ সত ং িবিশ েত।।২/৮৩ 
 

 অকার, উকার ও মকারা ক একা র ও ারই হল পর    প, ও ঁ ে র পরম বাচক। যাঁরা সিত  
সিত ই সাধনা করেছন তাঁরা চলেত িফরেত, খাওয়ার সময়, ঘ ুেমাবার সময় িনঃ াস   ােসর সােথ সােথ 
ও ার জপ চািলেয় যান।  েটা প িত আেছ, যখন িনঃ াস িনে ন তখন ও ঁউ ারণ কের বায়ু  ভতের  হণ 
করেলন আবার যখন   াস ছাড়েছন তখন আবার ও ঁবেল বায়ুেক ত াগ কের িদেলন। আেরকটা প িত হল, 
অকার উকার কের দম ভের বায় ু িনেয় মকার িদেয় বায়ুেক  ছেড় িদল। এটােকই এেকবাের লাগাতার কের 
যাে ন, সকাল িবকাল  ধু নয়, সব সময় এই ওঁ জপই কের যাে ন। এইভােব ও ােরর জপ করেত করেত 
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একটা সময় হঠাৎ  দেয়  ে র ত টা  জেগ ওেঠ। কারণ ও ঁহল  শষ, ঠা র বলেছন – স  া লয় হয় 
গায় ীেত, গায় ী লয় হয় ও াের। ওঁ সা াৎ     প, তাই  ধু ও ার জপ করেলই সব িকছু হেয় যায়। 
তাই    ােনর জ  ওঁ জপ ও ধ ান করার  থেক বড় আর িকছু হয় না।  

 

 আর বলেছন, িতনেট  াণায়াম সব তপ ার  থেক    , অথ  াৎ িতনবার  াণায়ামই পরমতপ া। 
সািব ীর  থেক     ম  আর  কান ম  হয় না। সািব ী হল গায় ী ম । মজার কথা বলেছন, চুপ অথ  াৎ 
 মৗন থাকা  থেক সত  কথা বলা অেনক ভােলা। অেনক শাে  আবার এর িবপরীত কথাও পাওয়া যায়, অি য় 
সত  যিদ হয়  সই সত  কথা বলার  থেক চুপ কের থাকা ভােলা। আমার  মৗনতার জ  যিদ কা র  িত 
হেয়  যেত পাের, আমার  মৗনতার জ  অ রা সত টা জানেত পারেছ না,  সইজ   মৗন থাকাটা সব সময় 
িঠক নয়। এখােন ও ােরর  িত করেত িগেয় চারেট ব াপারেক িনেয় আসেছন।  থম ও ঁ   াি র     পথ। 
ি তীয়  াণায়াম সবেচেয় বড় তপ া,  াণায়াম করেল আর কেঠার তপ া করেত হেব না। িনঃ াস-  ােসর 
গিতেক িনয় ণ করাটাই  াণায়াম। ভােলা   র কােছ  িশ ণ না িনেয় িনেজ  থেক কখনই  াণায়াম করা 
উিচৎ নয়। তৃতীয় গায় ী ম   থেক অ   কান     ম   নই। গায় ী ম ও   র কাছ  থেক িনেত হয়।    
পর রায় গায় ী ম   া  না কের জপ করেল  কান ফল হয় না। ইদািনং অব  যাঁরা িবিভ  আ মািদ  থেক 
দী া িনে ন তােতও এই একই ফল হেব, গায় ী মে  আর দী া মে   কান তফাৎ  নই। চতুথ  তঃ, যিদ 
মেন হয়  কাথাও অ ায় হে , কা র  িত অিবচার হে   সই সব   ে   মৗন থাকার  চেয় সত  কথা বলা 
  য়। ম  অব  অি য় সত  কথা কখনই বলেত  দেবন না। এরপর ইি য়ািদর ব াপাের অেনক িকছু বণ না 
কের ইি েয়র িবষেয় খুব মূল বান একটা কথা বলেছন – 

 

ইি েয়র িবষয়  থেক দূের থাকা, নািক  ভাগ িমিটেয়  নওয়া? 

   ন তৈথতািন শক ে  সংিনয় মেসবয়া। 
   িবষেয়ষু  জু ািন যথা  ােনন িনত শঃ।।২/৯৬ 
 

  ভাবতঃ ইি য় িবষেয়র জগেত িবচরণ কের। আিম ইি য় িলেক িবষেয়র  িত অবাধ িবচরণ করার 
জ   ছেড় িদেত পাির আবার ইে  করেল গােয়র  জাের ইি য় িলেক িবষয়  থেক  টেন সিরেয় িনেয় 
আসেত পাির। ইি য় িলেক  ছেড়  দওয়া অথবা গােয়র  জাের িবষয়  থেক  টেন িনেয় আসা, এর মেধ  
 কানটা ভােলা?  েটা পথ আেছ,  ামীজী বলেছন I have conqured every temptation by fight or 
flight। লড়াই কের অথবা পািলেয়। ম  এখােন বলেছন, িবষয়  থেক  তামার ইি য়েক যিদ দূের সিরেয় 
রাখ তাহেল  কান িদন তুিম ইি য়েক বেশ এেন সংযিমত করেত পারেব না। এই িজিনষ েলা আমােদর অিত 
 াচীন িবতিক  ত িবষয়। একটা হল ইি য়েক িবষয়  থেক  জার কের  টেন িনেয় আসা, আেরকটা ইি েয়র 
 ছাটখােটা  ভাগ  েলা িমিটেয় িদেয় শা  কের  দওয়া। গীতায় ভগবান বলেছন িবষয়া িবিনবত  ে  িনরাহার  
 দিহনঃ। রস বজ  ং রেসাহপ   পরং দ ৃ া িনবত  েত।। িনরাহার মােন িবষয়  থেক যিদ তুিম দূের সেরও যাও 
িক  িবষেয়র রস  থেক সরেত পারেব না। ঠা র বলেছন  য কািমনী-কা নেক জয় কেরেছ  সেতা মহাপু ষ। 
একজন স  াসী মেঠ থাকেছন,  সখােন িতিন  তা কািমনী-কা ন  থেক দূেরই থাকেছন, তাই বেল িক স  াসী 
মহাপু ষ হেয়  গেলন! ম  এক পয়সাও িব াস করেব না, তুিম কািমনী-কা ন  থেক  ধু দূের দাঁিড়েয় আছ 
িক  এই তুিম উে  পড়েল বেল,  কউ  তামােক বাঁচােত পারেব না। গীতাও এই কথা বলেছ, কারণ  তামার 
মেধ  িবষেয়র রস  তা  থেক  গেছ। খবরকাগজ, িটিভেত  য সাধুবাবােদর কত  কেল ািরর খবর হে  তার 
 পছন এই একটাই কারণ। মেন করছ িবষয়  থেক সের এেস তুিম িবরাট িকছু হেয়  গছ। সাধনার একটা 
সময় তুিম দূের চেল  গেল, জ েল বা িহমালেয় চেল  গেল। কািমনী-কা ন  ভােগর  কান  েযাগই আর 
রইল না। সাধনা কের কের একটা সময় মেন করেছ আিম ইি য় েলােক জয় কের িনেয়িছ। িঠকই মেন 
করেছ, একটা সময়  স সিত ই জয়ী হয়, এেত  কান সে হই  নই। িক  রসটা তার  িকেয় যায়িন। রস 
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থাকার জ   যমিন একটু সামা তম  েযাগ  পেয় যােব তখন এতিদেনর  যটু  বাদ পেড়  গেছ  সট ুেক 
িনেয় বােঘর মত ঝাঁিপেয় পড়েব,  কউ তােক আর সামলােত পারেব না।  

 

 তাহেল উপায় িক? িবষেয়ষু  জ ুািন, িবষেয়র সােথ খুব কের আেগ জিড়েয় থাক আর  ান শি  
িদেয় িনেজেক ওখান  থেক সরােত থাক। এছাড়া হেব না। এই িবষয়েভাগটা  িতকারক, এই িবেবক িবচার 
িদেয় িনেজেক ওখান  থেক সরােত হয়। আসেল মন হল সব ইি েয়র রাজা,  সইজ  একমা  মনই 
ইি য়েক বেশ আনেত পাের। ইি য় েলােক মন যত ণ না বশীভূত করেত পারেছ তত ণ ইি য় েলা 
কখনই িনয় েণ আসেব না। আিম যিদ িবষয়  থেক দূের চেল যাই, তখন িবষয় িক  মন  থেক চেল যাে  
না, আিম পািলেয়  বড়াি । লাট ুমহারাজ িবহােরর ছাপড়া  জলার  লাক িছেলন।  ােম মদ খাওয়ার সং ারটা 
থাকা অ াভািবক নয়। কলকাতায় আসার পর যখন  থেক িতিন ঠা েরর সং েশ   এেস দি েণ র থাকেতন 
তখন তােক মােঝ কলকাতায়  যেত হত। যাতায়েতর পেথ এক জায়গায় মেদর ভািটখানা িছল। লাট ুমহারাজ 
তাই অ  পথ িদেয় ঘ ুের  যেতন, যার জ  তাঁেক অেনকটা পথ  বশী হাঁটেত হত। এটা হল িন া, খারাপ 
িকছু নয়। িক  সাধারণ   ে  তুিম যখন ইি য়জগেত িবষেয়র মেধ  ড ুেব আছ তখন  তামার  ানশি  িদেয় 
ইি য়েক িবষয়  থেক সরােত হেব। এটাই একমা  দৃঢ় পথ। এটাও আবার খুব িবতিক  ত িবষয়। অেনেক 
বলেবন, ইি েয়র িবষেয়র মেধ  পেড় না  থেক তুিম একা  হেয় যাও, িনজ েন  থেক  থেক ঈ েরর ভজনা 
করেত থাক, তাঁেক  াথ না কর, ভি  কর, সাধনা কর, করেত করেত একবার যখন  তামার    ান হেয় 
যােব তখন িক হেব? রস বজ  ং রেসাহপ   পরং দৃ  া িনবত  েত।। একবার যিদ তুিম পরমেক  দেখ নাও 
তাহেল রস থাকেলও  তামার ই াটাই চেল যােব, তখন িবষয় আর ইি েয়র িকছু করেত পারেব না।  

 

 এনােদর এইটাই িস া , তুিম িবষেয়র মেধ ই ঘ ু ঘ ু  করেত থাক, আর তার সােথ  মাগত  চ া 
চািলেয়  যেত হেব িক কের এর  থেক  বেরােত হেব।  যাগশাে  বলেছ সত , অিহংসা, অে য়,   চয   ও 
অপির হ, তুিম সত  কথা বলেব, কা েক অিহংসা করেব না, চুির করেব না, কা র  থেক  কান দান উপহার 
 নেব না। তুিম যিদ এখন িহমালেয় একটা  হায় িখল িদেয়  ভতের ঢ ুেক থাক তখন  সখােন সত  কথাটা 
বলেব কার সােথ! অপির হ কা র কাছ  থেক  কান উপহার  নেব না। যিদ তুিম সমােজ  লােকর মেধ  নাই 
থােকা তাহেল অপির হ হেব িক কের! এই  েটা মত  থম  থেক চেল আসেছ – একটা মত হল িবষয় 
 থেক সের এস, আেরকটা মেত বলেব, না, ওখােন  থেক িবচার কের কের সের আসেত হয়। এই  েটা 
মতেক িমিলেয়ও চলা যায়। কখন িকছু িদেনর জ  আলাদা থাকা হল, তখন  সখােন িবচার করার শি  
বােড়। িক  ম  গৃহ  ধম  েক  বশী সামেন িনেয় আসেছন,  সইজ  গৃহ  যিদ অধ া   ােনর িদেক এেগায় 
তখন  সটা তার কােছ সহজ হয়। ঠা রও বলেছন গৃহ েদর অেনক  িবধা, সংসাের  থেক সাধনা করা মােন 
 ক ার  ভতের  থেক লড়াই করা। স  াসী হওয়া মােন  ক ার বাইের  থেক যু  করা, যা সব সময় 
িবপ নক।  মাঘলরা যখন রাজ ােনর  ক া েলা আ মণ করত তখন যারা  ক ার বাইের  বিরেয় এল তারা 
লড়াইটা ভােলা করেব সে হ  নই, িক   াণ সংশেয়র স বনাটাও  বেড় যােব। তাই স  াসীেদর পতেনর 
কথাই মা ষ  নেত পায়, গৃহে র পতন হেয়েছ কখন  শানা যায় না। স  াসী আবার অেনক উঁচুেত  যেত 
পাের।  য উঁচুেত উঠেত পাের পতন তারই হওয়ার স বনা।  

 

 যখন মা ষ এই পাঁচিট ইি েয়র যত িবষয় আেছ তার  থেক িনেজেক  িটেয়  নয়,  িটেয়  নওয়া 
মােন িবষয় িলেক ভােলাও বলেব না, খারাপও বলেব না,  যমন খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের  স ভােলা-খারােপর 
বাইের চেল  গেছ,  খেত হেব তাই খাি , আবার  পাশাক-আশাক  যমন একটা হেলই হল,  ধু পির ার 
পির   হেলই িঠক আেছ। এেদরেক বেল িজেতি য়। সব ইি য় বেশ আেছ িক  ইি েয়র একিট িবষেয় 
 িত িবষয়াস  হেয় আেছ তাহেল ফুেটা চামড়ার পাে  জল রাখেল  যমন সব জল আে  আে   বিরেয় যায় 
িঠক  তমিন ওই একিট িবষয়াস  ইি য় সব বািক সব কিট ইি েয়র শি েক  টেন বার কের  দেব। একটা 
 কান িবষেয় যিদ কা র  ব  লতা থােক  সটাই তােক আর সব কটা ইি য়েক িনেয় পেথ বিসেয়  দেব।  কান 
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 যাগীর যিদ গােনর  িত িবেশষ শখ থােক তাহেল িনি ত ভােব বেল  দওয়া যােব  স আর  যােগর পেথ 
এেগােতই পারেব না। 

 

 বিহঃইি য় সমুদয়, গীতায় যােক ইি য় াম বলেছ,  সই ইি য় াম এবং মনেক মা ষ অব ই সংযম 
করেব। িক  শরীরেক ক  িদেয়  যন মন আর এই ইি য় ামেক সংযম না কের। িনেজর বুি েক জা ত কের 
ইি য়েক িবষয়  থেক সিরেয় িনেয় আসেব। এর সােথ  া ণ  যন সকাল আর িবকাল এই  ই  বলা গায় ী 
মে র জপ অব ই কের। এমিনেত বলা হয় কম কের  েয  াদেয়র আধ ঘ টা আেগ এবং সূেয াদেয়র পর আধ 
ঘ টা টানা এই এক ঘ টা জপ করেত হয়। িঠক এই ভােব িবকােলও এক ঘ টা জপ করেব। ম  বলেছন, 
সকােলর এক ঘ টা জেপর  ারা রাি েবলার কৃত পাপ ন  হেয় যায়। আর সে    বলা জেপর  ারা িদেনর 
 বলা যত পাপ কেরেছ  স েলা িঠক হেয় যায়। গায় ী জপ বা ম  জপ পােপর  ি র জ । পাপ বলেত 
এখােন কা র সােথ অ ায় িকছু করার কথা বলা হে  না, শরীর ধারণ করা মােনই অেনক রকম পাপ কাজ 
বাধ  হেয়ই করেত হয়। আমরা িনঃ াস   াস িনি , রা ায় চলােফরা করিছ এেতই অেনক  ানীর জীবনহািন 
হেয় যাে । খাওয়া দাওয়া করিছ তােতও কত  ােনর নাশ হেয় যাে । এ েলা সবই পাপ। এইভােব  ানতঃ 
বা অ ানতঃ আমরা অেনক পাপ কের থািক। মেন মেন কা র উপর অস   হেয় থাকা,  রেগ থাকা এটাও 
পাপ। এই পাপ সমুদেয়র নাশ হয় গায় ী ম  জেপর  ারা। সকােল জপ করিছ তােত রােতর সব পাপ িঠক 
হেয়  গল, সে  েবলা জপ করিছ তােত িদেনর সব পাপ পির ার হেয়  গল।  

 

আসেল যত ণ    না হয় তত ণ  কান ভােলা কাজ  তা করাই যায় না, উপর   য কাজই করা 
 হাক না  কন সব কাজই বৃথা হেয় যায়। অ ি  জেম থাকা অব ায় যা িকছু কাজ করেব সব ন  হেয় যােব। 
আেগকার িদেন  া ণেদর ি স  া জপ করেত বলা হত, সকাল,  পুর আর স  ায়, তা নাহেল  া েণর মেধ  
 তজ আসেব না। এখােন ম  িঠক  া ণ বলেছন না, এখােন শ টা িনেয় আসেছন ি জ। ি জ বলেত  া ণ, 
 ি য় ও  ব  এই িতনজনেকই  বাঝাে ন। শ ূ শ টােক আমােদর এখন পুেরাপুির মাথা  থেক নািমেয় 
িদেত হেব। ম র সময়কার শ ূরা এখনকার িদেন এই িতনেট বেণ র মেধ ই ছিড়েয়  গেছ। এখন সবাই ি জ, 
বত  মান সমােজ শূ  বেল িকছু  নই। যারা এখন  লখাপড়ার কাজ করেছ তারাই  া ণ,  শাসেনর কােজ যারা 
িনযু  তারাই  ি য়, আর যারা ব বসা বািণজ  করেছ তারা সবাই  ব । আেগ শূে র যত কম   িছল  স েলা 
সব এখন  ব রা িনেয় িনেয়েছ।  যমন শ ূেদর একটা  ধান কাজ িছল ঘরেদার পির ার করা,  স েলা 
এখন করেছ ভ া  ম ি নার, ওয়ািশং  মিশন। এ েলা সরবরাহ করেছ  ব রা।  সইজ  শূ  বেণ র ধারণাটা 
আমােদর এখন ভুেল  যেত হেব, শ ূ এখন এই িতনেট বেণ র মেধ  িমেশ  গেছ। বত  মান যুেগ শূ  বেল 
পিরচয়  দওয়ার একমা  উে   চাকিরেত সংর েণর  িবধা পাওয়ার জ । পর রাগত শূ  বংশ  থেক 
 কউ যিদ আইএএস হেয় যায়  সেতা এখন কেম  র িদক িদেয়  ি য় হেয়  গল, তার সব কাজকম   ি েয়র 
মতই হেব। 

 

 ম র সময় জীবন অ  রকেমর িছল।  তামােক এখন ি জ বানােনা হেয়েছ, মু  পরান হেয়েছ, 
উপনয়ন করান হেয়েছ, তুিম যিদ এখন সকাল,  পুর ও িবকাল এই ি স  া গায় ী ম  জপ যিদ না কেরা 
তখন তুিম শূে র মত বিহ ােরর  যাগ  হেয় যােব। শ ূেক  যমন বািড়র  ভতের  েবশ করেত  দওয়া হয় 
না,  কন ঢ ুকেত  দওয়া হে  না? কারণ তুিম পির ার নও, তুিম অ  ।  সই রকম  য ি জ ি স  া গায় ী 
ম  জপ করেছ না  সও অ  , তাই তােক বিহ ার করেব, শূ েক  যভােব বিহ ার করা হয় িঠক  সইভােব 
তােক বিহ ার করেব। 

 

জপ-ধ ােনর উে   

   অপাং সমীেপ নয়েতা  নত কং িবিধমাি তঃ। 
   সািব ীমপ ধীয়ীত গ ারণ ং সমািহতঃ।।২/১০৪ 
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 ি জ িনজ ন অরেণ  িগেয় নদী, দীিঘ, ঝরণা  ভৃিত জলাশেয়র কােছ িগেয়, ইি য়সংযম কের অন  
মেন  ণেবর সােথ গায় ীম  জপ করেবন। আমরা যারাই জপধ ান কির  বশীর ভােগর কােছ জপধ ান করার 
উে   পির ার নয়। হয়   র আ া পালন করা আর নয়েতা সবাই জপ কের আমােকও জপ করেত হেব, 
এর বাইের জপ করার  য একটা উে   আেছ  সটা আমােদর কােছ পির ার নয়।   চয   হওয়ার সময় 
  চারীেক একটা ম   দওয়া হয়  যখােন পির ার বেল  দওয়া হে  – আিম  য জপধ ান করিছ এর 
একটাই উে   িচ বৃি েক িনেরাধ করা। এখােন ম  বলেছন – যখন গায় ীম  জপ করেব তখন তুিম 
িজেতি য় হেয় জপ করেব, মন  কান িদেক নড়াচড়া করেব না। িক  তার সােথ বলেছন  নত কং, গায় ীম  
জপ করা আমার িনত কম   তাই আিম জপ করিছ। আমােদর মেঠ জপধ ােনর পির ার উে   হল িচ বৃি েক 
িনেরাধ করা। এখােন বলেছন তুিম একা িচ  হেয় থাকেব, যিদও ব াপারটা একই। আমােদর সবারই 
জপধ ােনর উে   হওয়া উিচৎ িচ বৃ েক িনেরাধ করা। যিদ  কউ িঠক কের থােকন আমার জপধ ােনর 
উে   হেব ঈ র দশ ন করা, তখন এ েলা মুেখর কথাই হেয় থাকেব। কারণ ঈ র দশ  নই যিদ উে   হয় 
তখন  কবল সকাল িবকাল একশ আটবার িন য়ই জপ করেব না। তােক সারাটা িদন পুেরা এই জপধ ােনর 
উপরই  লেগ থাকেত হেব। িক  যখন িনেজর মনেক একা  করার উে   িনেয় জপধ ান করা হয় তখন ওই 
একা  িচে র সাহােয  মনটা আমার সারািদন সজাগ থােক। একা  িচ  করাটা একটা  াত িহক অ শীলেনর 
পয  ােয় িনেয়  যেত হেব। একা  িচ  হেত হেত মা ষ  মশ  ি  লাভ করেত থােক, যত  ি  হেত থাকেব 
তত  স উপেরর িদেক উঠেত থাকেব। এই  ি   াি র  েচ া  য ি জ িনয়িমত করেব না  সই ি েজর  িত 
 তামার ব বহার হেব শূে র মত।  

 

 বদিবদ া লােভর  যাগ তার িবচার 

  বদার  হেয়েছ বেল এখন   চারীর ধেম র কথা চলেছ। একজন আচােয  র কােছ  কান   চারী  বদ 
অধ য়ন করেত এেসেছ,  সই আচায   বা   র উে ে  বলেছন – 

 

   ধম ােথ ৗ য  ন  াতাং   ষা বািপ তি ধা। 

   ত  িবদ া ন ব ব া  ভং বীজিমেবাষের।।২/১১২ 
 

 যিদ  দখ িশে র মেধ  ধম    নই আর অথ    নই, তাহেল  সই িশ েক িবদ াদান করা স ত হেব না। 
এটা আ েয  র  য এখােন  কন ‘অথ  ’ শ টা িনেয় এেসেছন িঠক পির ার নয়। হয়েতা  বাঝােত চাইেছন, যার 
টাকা পয়সা আেছ তা সে ও  স  বদ অধ য়ন করেত আসেছ তার মােন িবদ ার  িত তার আ হ আেছ। যার 
টাকা পয়সা  নই তার ধেম  র ভাব আেছ।  যটা আমরা সত কােমর   ে   দখেত পাই। সত কাম যখন   র 
কােছ িবদ াজ েনর জ  িগেয়েছ তখন    তােক িজে স কেরেছন তুিম  কান  গাে র। সত কাম  িগেয় মােক 
িজে স করার পর   র কােছ বলেছ আমার মা জােন না আমার িক  গা ।    তখন বলেছন –  া ণ 
ছাড়া এই রকম সত  কথা  কউ বলেত পাের না। এটাই ধম  ।  ী ীমা বলেছন যার আেছ  স মােপা, যার নাই 
জােপা। তার মােন অথ   থাকেত হেব, অথ   না থাকেল ধম   থাকেত হেব। কােমর  তা  কান   ই  নই, কারণ 
 স   চারী ধেম   দীি ত। িক  যার না আেছ অথ , না আেছ ধম   এই রকম িশ েক যিদ  বদ িশ া দাও 
 সটা হেব উষের বীজ বপেনর মত। তার মােন, তার না আেছ আচার-ব বহার, না আেছ  ভ সং ার, না 
আেছ ধেম  র ভাব। অ  িদেক টাকা-পয়সাও  নই। যার টাকা-পয়সা আেছ, তার মােন তার বংেশর একটা 
সং ৃিত আেছ,  স  াচুেয  র  খ ত াগ কের   র কােছ  বদ অধ য়ন করেত এেসেছ। তার মেধ  অভ  
আচরেণর সং ার থাকেত পাের, িক   সটােক অ শাসেনর  ারা  ধের  নওয়া  যেত পাের। এখােন আবার 
বলেছন ধম ােথ  ৗ য , তার মােন হেত পাের ধম   আর অথ    েটাই থাকেত হেব। আসেল মূল ভাব হল যারা 
অপদাথ   তােদরেক  বেদর িশ া  দেব না। 
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 এখােন আবার বলেছন   ষা বািপ, ধম   আর অথ   না থাকেত পাের িক  আিম   র  সবা কের  সটা 
পুিষেয়  দব। না আেছ তার অথ , না আেছ ধম  আর না আেছ  সবার ভাব। ধম   ও অেথ  র সােথ  সবার ভাব 
হল তৃতীয় শত  । এই িতনেটই হল  বদ িশ া লােভর িঠক িঠক পা তা। এই িতনেট যিদ না থােক, বা একটা 
যিদ না থােক তােক বলা হে  অপা । অপাে  কখনই িবদ া দান করেত  নই।  

 

   িবদ ৈয়ব সমং কামং মত ব ং   বািদনা। 

   আপদ িপ িহ  ঘারায়াং ন   নািমিরেণ বেপৎ।।২/১১৩ 
 

  বদ   া ণ িবদ া দান না কের অেথ  র অভােব অভু   থেক মৃতু েক বরণ কের িনক িক  তবুও 
এই রকম অপদাথ   অপাে  িবদ া দান  যন না কের। অপাে   বদেক দান করেত খুব কেঠার ভােব িনেষধ 
করা হে । িবদ া বলেত এখােন সর তী শ  আনেছন না, িবদ া বলেত অিধ া ী  দবী।  সই অিধ া ী  দবী 
 া ণেক বলেছন – 

 

   িবদ া  া ণেমত াহ  সবিধে হি  র  মা  । 

   অসূয়কয়া মাং মা তা থা  াং বীয ব মা।।২/১১৪ 
 

 মা ষ যখন  চুর অধ বসায় আর সাধনার  ারা  কান িবদ া অজ ন কের তখন  সই িবদ াটা তার কােছ 
একটা িবরাট স দ।  য িপএইচিড করেছ িকংবা মা ার িড ী করেছ,  ছাটেবলা  থেকই পড়ােশানা করার 
জ  তােক খাটেত হেয়েছ িঠকই, িক   শেষর এই চার পাঁচ বছর  চাখ-কান বুেজ  য িন া ও অমা িষক 
পির ম কের যখন এই িড ী পাে  তখন এটাই তার কােছ এক িবরাট স েদর মত হেয় যায়। তার এই 
স দেক  চার ডাকাতরা িনেত পারেব না, ইনকাম ট াে র  লােকরা এর উপর কর বসােত পারেব না। 
আেগকার িদেন, এমনিক এখনও  ােমর িদেকর অেনক হাসপাতােল ক াউ রা  রাগীর িচিকৎসার জ  এটা 
 সটা অেনক িকছুই কের িদে , তােদর  কান  িশ ণও  নই, তবুও অেনক িকছুই কের িদে । িক  ইদািনং 
মা ষ অেনক সেচতন হেয়  গেছ। এখন যিদ হাতুেড় ডা াররা  কান সােজ নেক এেস বেল ডা ারবাবু 
আমােক িকডনীর অপােরশনটা িশিখেয় িদন। তখন শল  িচিকৎসা িবদ ার  দবী এেস শল িবদ ডা ারেক 
বলেব –  দেখা আিম হলাম শল  িচিকৎসা িবদ ার অিধ া ী  দবী, তুিম মের যাও বাপু তবু আমােক অপাে  
 ছেড় িদও না, এরা কােক কােক  মের  বড়ােব িঠক  নই। আিম  তামার স দ,  তামার মেধ  আিম 
 িতি ত,  তামার অিধকার আেছ যােক তােক এই িবদ া হ া র করার, িক  এরকমিট তুিম করেত  যও না।    

 

 এই   ােক এটাই বলেছন,  সবিধে হি  র  মা  , আিম  তামার স দ, আিম  তামার িনিধ  প, 
তুিম আমােক য পূব  ক র া কর। অসূয়কায় মাং মা, যারা আমার িন া কের তার কােছ আমােক  ছেড় িদও 
না। অেনক সময়  দখা যায় বাবা-মা তােদর  মেয়র একটা বািড়েত িবেয়র িঠক কেরেছ,  মেয়িট জানেত  পের 
বাবা-মার কােছ  কঁেদ  কঁেদ বলেত থােক – বাবা  গা! আমােক ওই বািড়েত িবেয় িদও না। িকংবা িবেয় 
 দওয়ার পর বােপর বািড় এেস কাঁদেছ – ওরকম বািড়েত  কন আমায় িবেয় িদেত  গেল। িঠক  সই রকম 
িবদ ার অিধ া ী  দবী বলেছন – এমন  কান কা র কােছ আমােক  ছেড় িদও না,  য আমার মূেল র 
ব াপাের অ , আমার িন া কের। যিদ ধম  , অথ  আর  সবার ভাব না থােক তাহেল  স এই িবদ া পাওয়ার 
 যাগ  নয়। আমােক ভরণ- পাষণ করার  যাগ তা তার মেধ   নই। যিদ তুিম আমােক এই রকম অপাে র 
হােত আমােক  ছেড় দাও আিম ন  হেয় যাব। যিদ িঠক পাে  দান কর তাহেল আিম বীয  ব মা, তাহেল আিম 
বীয  বৎ হব। বীয  বৎ হওয়া মােন, মা ষ যখন তার সি ত টাকা িবিনেয়াগ করেত যায় তখন ভােলা কের  দেখ 
 নয় এখােন টাকা রাখেল আিম কত  দ পাব, যখন ম ািচওরড হেব তখন কত িরটান  পাব। আেগ মা ষ 
 শয়ার মােক  ট ও িমউচুয়াল ফাে  টাকা  রেখ সব   া  হেয়  যত। এখন টাকা রাখার আেগ তাই সব  খাঁজ 
খবর িনেয়  সখােনই টাকাটা িবিনেয়াগ কের যােত আমার টাকাটা বাড়েত থােক। িবদ াও বলেছ, আমােক 
এমন  লােকর কােছ িদও না  যখােন আিম  ব  ল হেয় যাব, কারণ  স আমার স ান জােন না। িক  উপযু  
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 লােকর কােছ আমােক যিদ  ছেড় দাও তাহেল আিম িদেন িদেন বীয  ব া হব। আমােদর  দেশ যত নামকরা 
ইি িনয়ািরং কেলজ,  মিডক াল কেলজ আেছ ভিত   করার আেগ  সখােন অেনক রকম পরী ার  ারা  সরা 
ছা েদর  বেছ তােদর সং ায় ভিত  র  েযাগ  দয়। এর একটাই কারণ, িবদ া যােত বীয  বতী হয়। িক  ইদািনং 
অেনক সং া িবদ ােক টাকায়  পা িরত করার জ   চুর টাকার িবিনমেয় অেযাগ  ছা েদর ভিত   করাে । 
 বশীর ভাব ছাে র মেনাভাব হেল িকভােব একটা িড ী িনেয় একটা  মাটা মাইেনর চাকরী  পেত পাির। 
ভােলা িশ করা তােদরেকও পড়ােবন, তােত তাঁরা িকছু মেন করেবন না। হঠাৎ িতিন যিদ  দেখন  কান 
ছাে র মেধ  িবদ ার  িত  চ  আ হ আেছ, তারও ই া আেছ চাকরী না কের আিম িরসাচ   করব, তার হয়ত 
ই া আেছ মাইেন কম  হাক িক  আিম  েফসর হেয় িশ া জগেতই থাকব। তখন এই ধরেণর  েফসররা 
এই সব ছাে র কােছ তাঁেদর িবদ াটা পুেরা  ঢেল  দন। কারণ িতিন জােনন, আিম  য িবদ ােক িনেয় এত বড় 
হেয়িছ, আমার কােছ  সই িবদ ােক  হণ করার জ  সৎ পা  এেস  গেছ। অধ াপনার জীবেন এই ধরেণর 
ছা  খুব কম পাওয়া যায়, যারা িবদ াটােক  হণ করেত চাইেছ। এই ধরেণর ছাে র হােত পেড় িবদ া 
বীয  বতী হয়। যখন ওই িবদ ােক অ  কােজ লাগান হে  তখন িবদ া বীয  বতী হয় না।   

 

 আেমিরকােত একটা বাধ তামূলক িনয়ম আেছ যারা িব ান িনেয় পড়েছ, বা ভূেগাল, অথ  নীিত িনেয় 
িড ী  কােস  পড়েছ তােদর সবাইেক দশ  েনর মত একটা  কান িবষয় িনেত হয় অথচ তারা এই সাবেজ টােক 
এেকবােরই পছ  কের না। আমােদর শা  মেত হল, তুিম যিদ এই সাবেজে র িশ ক হও তাহেল এই 
ধরেণর ছা েদর পড়ােত  যও না, এই িবদ া ন  হেয় যােব। িক   বেদর ব াপাের এখােন  যটা বলা হে  
এর মেধ  িকছুটা তফাৎ এেস যাে । কারণ আেমিরকােত হাভ  াড িব াবদ লেয়র  কান পদাথ  িব ােনর ছা  
বা অে র ছাে র কােছ দশ  ন শা  পাট   টাইম। িক   বেদর   ে  একমা  এটাই তার সাবেজ , আর বছেরর 
পর বছর অধ য়ন কের  যেত হেব, আর এটাই তার সারা জীবেনর সাধনা, পর রােত  যটা চেল আসেছ তার 
মতই তােক চলেত হেব। তখন আবার  বদ  লখা হেতা না,  বদ   মুখী িবদ া, তাই একটা অপাে  যিদ 
 বেদর িবদ া চেল যায়, পুেরা িবদ াটাই ন  হেয় যােব।  বেদর িবদ া অত   মূল বান এবং গূঢ় িবদ া,  য 
িবদ ার উপর মানবজািতর পুেরা কৃি  ও সং ৃিতর পুি  িনভ  র কের আেছ, অ   কান িবদ ার উপর সমাজ 
এতটা িনভ  রশীল নয়।  সইজ   ৃিতকাররা আেগ থাকেতই   েক সাবধান কের িদে ন, এই িবদ া কখন 
অপাে  দান করেব না।  

 

      য  ন  াতমধীয়নাদবা ুয়াৎ। 
   স   ে য়সংযুে া নরকং  িতপদ েত।।২/১১৬ 
 

  কান    িনেজই  বদাভ াস কের যাে ন,  সটােক  বণ কের কের একজন  লাক পুেরা মুখ  কের 
িনল। ি তীয়,    িশ েদর  বদ অধ য়ন কিরেয় যাে ন, বাইের একজন বেস  েন  েন  সই িবদ াটােক 
অজ ন কের িনল। ম  বলেছন, এটা অত   গিহ ত পাপ।  কন গিহ ত পাপ? এই পাপেক বলেছন   ে য়, 
  িবদ া চুির, যত রকেমর চুির হেত পাের, সব চুিরর  থেক বড় চুির হল   িবদ া চুির। এই গিহ ত পােপর 
ফেল  স অব ই নরেক যােব। এেক আমরা অেনকটা কিপ রাইেটর মত বলেত পাির, যিদও উপমাটা খুব 
জুতসই হয় না।  লখক যখন  কান িকছু রচনা কেরন,  সই রচনা িকংবা বইটা তখন  সই  লখেকর কিপ 
রাইট হেয়  গল। অ   কউ যিদ  লখেকর অ মিত ছাড়া ছািপেয় বাজাের বার কের তখন  লখক আদালেত 
অিভেযাগ করেত পাের, যিদ  মািণত হেয় যায় তাহেল পুেরা  িতপূরণ  লখকেক িদেত হয়।  বদিবদ াটাও 
অেনকটা তাই, এই িবদ া পর রােত চলেছ।   র কােছ  থেক িশ েক  বদ পড়েত হে , তােক দি ণা 
িদেত হে , দি ণা  দওয়ার অেনক রকম িনয়ম আেছ িকভােব দি ণা িদেত হেব, এইভােব তখন কিপ রাইটা 
চেল  গল িশে র কােছ,  য িশ   বদেক মুখ  কের িনেয়েছ।   কউ যিদ আড়াল  থেক  েন  েন  বদ মুখ  
কের  নয় তখন তার কিপ রাইেটর আইন উ  ন করা হেয় যােব।  

 



69 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

  জনরা সামেন এেল উেঠ দাঁড়ােনার রীিত 

   ঊ  ং  াণা   ৎ ামি  যূনঃ  িবর আয়িত। 
    ত ু ানািভবাদাভ াং পুন া    িতপদ েত।।২/১২০ 

  কান যুবক বেস আেছ,  সখােন  কান বয়  ব ি  যিদ এেস যান তখন  সই যুবেকর  াণ উপেরর 
িদেক উেঠ আেস।  াণ যিদ কা র উপেরর িদেক উঠেত থােক, আেরকটু  বশী যিদ উপেরর িদেক উেঠ যায় 
তাহেল তার  াণ সংশয় হেয় যােব। বয়  ব ি  আসার পর যুবক  যই উেঠ দাঁিড়েয় স ান  দখাল সে  সে  
তার  াণ আবার নীেচর িদেক  নেম আসেব, আর তাঁেক যিদ  ণাম কের তাহেল  াণ পুেরাপুির  াভািবক হেয় 
যােব। আমার  থেক  কান বির  ব ি র আগমন হেয়েছ, আিম বেস থাকেল আমার  থম কাজ হল উেঠ 
দাঁড়ান, ি তীয়  েযাগ থাকেল তাঁেক  ণাম কের িনেত হেব।  ণাম যিদ নাও করা হয় অ তঃ  স  যন উেঠ 
দাঁড়ায়। উেঠ না দাঁড়ােল  াণ উপেরর িদেক উঠেত থাকেব,  াণ উপেরর িদেক উঠেত থাকেল শি   য় হয়। 
 সইজ  আমােদর রীিতেত বােস   েন বৃ েদর  দখেল বসার জায়গা  ছেড় িদেত হয়, বািড়েত এেল তাঁেক 
বসার জ  আসন িদেত হয়,   জনেক  দখেল উেঠ দাঁড়ােত হয়।  কন এই রীিতটা আমােদর পর রােত 
চেল আসেছ তার ব াখ া ম  এখােন কের িদেলন,  াণ উপেরর িদেক উেঠ চেল আেস।  সং ৃিত ও ভ  
আচরেণর  ারা সমাজেক ি িতশীলতা  দওয়ার জ  ম  অেনক িকছু চাইেতন  য এই রকমটা  হাক, তার 
জ  িতিন একটা ব াখ াও িদেয় িদেতন।  সই ব াখ াটা বা িবক নািক মা েষর মেন ভয়  দখােনার জ , এটা 
িক     নয়। িক  এখােন উে   হল   জনেক  দেখ অব ই উেঠ দাঁড়ােব আর পারেল পা ছুঁেয়  ণাম 
করেব। এটা করেল  াণ  াভািবক থােক এবং  তামার জীবনও মসৃণ ভােব এিগেয় চলেব। 

 

পথ  ছেড় স ান  দওয়ার পয  ায় ম 

 এরপর বলেছন এক অপরেক িকভােব সে াধন করেব। এ েলা এক এক অ েল এক এক রকম 
রীিত  মেন চলা হয়,  সইজ  এর খুব একটা      নই। এরপর বলেছন রা ায়  ক কােক পথ  দেব – 

 

   চি েণা দশমী    রািগেণা ভািরণঃ ি য়াঃ। 
    াতক  চ রা   প া  দেয়া বর  চ।।২/১৩৮ 
 

 রথ, তা  য  কান ধরেণর রথই  হাক না  কন তােক আেগ  যেত িদেত হেব। কারণ প   ারা রথ 
চালান হে  বেল তােক এই অ ািধকার িদেত হয়। আিম রা ার মাঝখান িদেয় চেলিছ আর একটা  ঘাড়ার 
গািড় আমার  পছেন  পছেন আসেছ, আমােক রা া  থেক সের এেস  ঘাড়ার গািড়েক রা া িদেত হেব।  য 
 কান গািড়েক আেগ রা া  ছেড় িদেত হেব। ন ুই বৎসর  থেক  বশী বয়  ব ি  যিদ আেস আেগ তােক 
পথ  ছেড় িদেত হেব।  কউ যিদ অ   থােক,  রাগী বা  কউ মাল বহন করেছ,  কান নারী যিদ থােক, আর 
 াতক অথ াৎ িবদ ািথ   যিদ থােক, রাজা এবং বর,  য িবেয় করেত যাে , এেদরেক আেগ পথ  ছেড় িদেত 
হেব। িক  এেদর মেধ  অ ািধকােরর আবার তারতম  আেছ – 

 

    তষা  সমেবতানাং মাে ৗ  াতক পািথ েবৗ। 
   রাজ- াতকেয়াৈ ব  াতেকা নৃপমানভা  ।।২/১৩৯ 
 

 এরমেধ  সব  থেক অ ািধকার পােব রাজা আর  াতক। রাজা আর  াতক যখন রা া িদেয় যােব 
তখন  স িক  কাউেক পথ  দেব না। তার মেধ  আবার বলেছন  াতক আর রাজা যিদ রা ায় মুেখামুিখ হেয় 
যায় তখন  াতকেক রাজা আেগ পথ  ছেড়  দেব,  াতক চেল যাওয়ার পর রাজা  যেত পারেব।  া ণ যুবক, 
হােত দ  িনেয় চেলেছন, দ   দেখই  বাঝা যাে  ইিন একজন   চারী,  া ণ   চারীর জ  সবাইেক পথ 
 ছেড় িদেত হেব। অ  অ   ৃিতশাে  আরও কড়া কের বলা হেয়েছ – রাজা হয়ত রেথ কের যাে , যিদ 
 দেখ  নয় সামেন  থেক  াতক আসেছন তখন রাজােক রথ দাঁড় কিরেয় রথ  থেক  নেম আসেত হেব।  াতক 
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রা া  পিরেয় যাবার পর রাজা আবার রেথ আেরাহণ করেব তারপর রথ চািলেয় িনেজর গ ব  েলর িদেক 
যােব। এই  দেশ তখন িবদ ার  িত এত স ান িছল। িক  আজ আমরা িবদ ােক  কাথায় নািমেয় এেনিছ। 
িরচাড   ফাইনম ান িবরাট বড় িব ানী িছেলন। তখনও তার খুব নামডাক হয়িন, সেব অধ পনা    কেরেছন। 
 সই সময় িতিন একবার এক িজউ পিরবােরর বািড়েত িগেয়িছেলন। বািড়র বৃ া মিহলা তাঁেক বলেছন, 
আজেক আমার িবরাট  সৗভােগ র িদন, আজ আেমিরকার একজন আিম    জেনরােলর সােথ  দখা হল আর এই 
 দেখা আমার একজন অধ াপেকর সে ও এখন  দখা হেয়  গল। িরচাড   ফাইনম ান িলখেছন – এই সমাজ 
িবদ ােক কত স ান  দয়, একজন সাধারণ  েফসর আর আিম  র এক  জেনরালেক সমান দৃি েত  দখেছন, 
এই সমাজ  কান িদন ন  হেত পারেব না। িবদ ােক  য সমাজ স ান  দয়  সই সমােজর মেধ  এমন এক 
শি র িবকাশ হয়  য  সই সমাজেক  কউ  কান িদন িকছু করেত পারেব না। ভারত িচরিদনই িবদ ােক  চ  
স ান িদত। ম   া ণেক  য স ানটা িদে ন  সটা িবদ ার জ । এমন িক রা া িদেয় যখন  া ণ িবদ ািথ   
অথ  াৎ   চারী দ  হে  যােবন তখন রাজােক বলা হে   তামােক দাঁিড়েয়  যেত হেব, আেগ ওই   চারী 
 াতকেক  যেত দাও। এমনিক ন ুই বছেরর বৃ  যাে ন, ক া যাে ,  রাগী যাে , বর যাে , স াইেক 
 াতকেক আেগ পথ  ছেড় িদেত হেব।  াতেকর  পছেন রাজা, তারপর বািকরা যােব। সাধারণ মা ষ সবার 
 শেষ। 

  

তুিম  সই      , সং ােরর  ারা  সং ৃত হেয়   েপ  িতি ত হও 

 ম  এই ব াপাের এেকবাের  চ  দঢ়ৃ  য মা ষ যিদ    পিব  না থােক তাহেল  স প র মত। 
একটা সং ৃিতেক প  র  থেক তুেল উপেরর িদেক িনেয় আসেত কত হাজার বছর লােগ। ম  এটাই 
 দিখেয়েছন, মা ষ িবিভ  সং ােরর  ারা প  র  থেক উ ীত হেয় িকভােব মা েষর  ের আসেত পাের 
আবার মা েষর  র  থেক  দবতার  ের  পৗঁছােত পাের। আমরা  য ি তীয় অধ ােয়র আেলাচনা করিছ এখােন 
এই সং ােরর কথাই বলা হে । ম  ৃিতর এই একটা সম া আেছ, এখােন অেনক রকম   াক িমেল িমেশ 
 গেছ, একটা িবষয়েক িনেয় আেলাচনা করেত করেত     কের অ  একটা িবষয়েক িনেয় আসা হেয়েছ, 
একটু পেরই আবার  সই আেগর িবষেয় চেল যােব। এিদক  থেক যা ব    ৃিত অেনক  গাছান। ম  ৃিত 
আেলাচনার উে   হল ভারেতর মা ষ জীবনেক িনেয় িক ভাবেতন, উ তম জীবেন উ ীণ  হওয়ার ব াপাের 
তাঁরা িক ধরেণর জীবন-যাপেনর  ণালীেক অ সরণ করেতন  দখা। ইদািনং  জহাদ, মানবেবামা এই ধরেণর 
শ  স ে  আমরা সবাই ধাত  হেয়  গিছ। যারা িনেজেদর  জহাদী বলেছ, মানবেবামা  তরী কের িবধম ীেদর 
 মের উিড়েয় িদে , এেদর একটা    জীবনদশ  ন আেছ – আমরা হলাম এই জগেতর    তম জািত, এই 
জগেতর অিধপিত হলাম আমরা। বত  মােনর  য পা াত  শি  িনেজেক পৃিথবীর সব  থেক শি ধর বেল মেন 
করেছ, এরা  থম  থেকই এক বব  র জািতর অ চর, আমােদর কােছ এরা িকছুই নয়। এই িচ া-ভাবনা েলা 
এেদর রে র মেধ  ঢুেক আেছ। তার সােথ সােথ এরা িব াস কের, আ াই একমা  সত , আ ার কােছ 
 পৗঁছানই আমার জীবেনর একমা  উে  । মহ দ হেলন আমােদর  নতা িযিন আমােদর আ ার কােছ িনেয় 
যােবন।  জহাদ হল ওখােন  পৗঁছানর পথ আর শিহদ হেয় যাওয়াটা    তম ধম  । অজু নেক  ীক ৃ এই কথাই 
বলেছন – িজ া বা  ভা  েস মহী  , আবার অ   বলেছন িজ া শ    ভু   রাজ ং সমৃ   , তুিম যিদ মের 
যাও তাহেল  গ  লাভ করেব আর যিদ জয় লাভ কর তাহেল পৃিথবীর সম  স দ  পেয় িগেয়  খ, সমৃি  ও 
ঐ য    ভাগ করেব।  জহাদীরাও এটা পুেরাপুির িব াস কের িক  তােদর পথটা আলাদা। এেদর জীবেনর 
আদশ  ই হল ইসলােমর জ  আিম শহীদ হেত চাই। সম   জহাদীেদর কােছ এটা পির ার, আ াই সত , 
আ ার কােছ  পৗঁছানই জীবেনর একমা  ধম  , মহ দ আমােদর  নতা িযিন আমােদর ওখান পয    িনেয় যােবন 
আর  জহাদ হল এর পথ। শহীদ হেয় যাওয়াটা সব  থেক বড় ধম ।  

 

 ম  িঠক  সই ভােবই িহ েদর একটা দশ  ন িদে ন। সি দান  ছাড়া িকছু  নই, তুিম  সই পূণ   , 
িক  মায়ার আবরেণর জ  তুিম িনেজেক  ু  িনকৃ  জীব  েপ ভাবছ।  তামার শরীর, ইি য়, মন, বুি  সব 
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িকছুেক পির ার কের যিদ  ি  করা হয় তাহেল এই মায়ার িমথ া আবরণ যা িকনা  তামার সত    পেক 
 ঢেক  রেখেছ,  সই িমথ া আবরণটা সের িগেয় আবার  তামার   েপ  িতি ত হেয় যােব। মুসলমানরা  যটা 
বলেছ,  জহাদটাই পথ, শিহদ হেয় যাওয়াটাই ধম  , ম  ৃিতেত িঠক তাই বলা হে  তেব অ  ভােব।  তামার 
এই  য বত  মান শরীরটা আেছ, এটােক মারেত হেব। িয রও একই বাণী – The old man has to die। ম  
বা িয  এখােন িনেজেক মানবেবামা বািনেয় বা  িল কের কাউেক মারেত বলেছন না। এই শরীের, মেন, 
ইি েয়, বুি েত  য অপিব তার ভাব আেছ এটােক সং ার করেত হেব। এ েলা  যমন  যমন সং ৃত হেব 
 তমন  তমন  স  াথ  না ও ধ ান-ধারণার জ    ত হেব। ধ ান ও  াথ নার জ    িত হেয়  গেল তখন 
িক   স তার জীবেনর  য উে  ,  যখােন তার  পৗঁছানর কথা  সখােন  পৗঁছােত পারেব। অ া  ধেম র 
সােথ এখােন িহ েদর িবরাট তফাৎ, িহ েদর ধম  অত   শা  ও অিহংস ধম  । যার জ  পেদ পেদ ম  িহংসা 
করােক িন া করেবন। সং ার িবিধেক অবল ন কের  য যত  সং ৃত  স তত উ ত। 

 

 ম র কােছ উে   হল আ  ান  াি  করা। তুিমই  সই    আ া, পূণ   ,  তামার এই   পেক 
জানেত হেব। জানার পথ হল   তা আর পিব তা। শরীর, মন, বুি , ইি য় িদেয়  য যত    পিব  হেব 
 স তত তার িনেজর   পেক জানার ব াপাের এিগেয় যােব। ম র কােছ     পু ষ হেলন িতিন িযিন সব 
সং ার িবিধেক স   কের িনেজেক  ি  কের িনেয়েছন। যাঁর সব  ি  হেয়  গেছ িতিন  তা খবু স ািনত 
ব ি  হেয়  গেলন। ইসলােম  ক সব  থেক স ািনত – যিদ  কউ বেল আিম, আমার পুেরা পিরবার, আমার 
পুেরা  াম, আমার পুেরা  জলা ইসলােমর জ  শিহদ হেয় যােব,  স তত স ািনত তােত  কান সে হই 
 নই।  য ধম    যটােক ধম   বেল  মেন িনেয়েছ,  য  সই ধম   যত পালন করেব  স তত স ান পােব।  যমন 
 ব বেদর সব  থেক    পূণ  একটা সাধনা হল িবনয়।  ব বেদর মেধ  যাঁর িবনয় যত  বশী  স তত    । 
িহ  সমােজ যার যত  বশী সং ার হেয়  স তত  বশী    । িহ েদর মেধ  তাই স  াসীেদর  বশী স ান। 
সবারই মৃতু র আেগ পেনরিট সং ার করেত হত। সবারই পেনর ন র সং ার হত না,  তেরা ন র সং ার 
পয    গৃহে র জ , তারপরই অে  ি । িক  যার পেনর ন র সং ার হেয়  গেছ  স আরও  ি র িদেক চেল 
 গল, আর স  াস হল পেনর ন র সং ার এবং  শষ সং ার অথ  াৎ  ষাল ন র সং ার হল অে  ি ি য়া। 

 

 এখন এক একিট অব ায় তােক  য সং ার পালন করেত হে ,  যমন   চারী অব ায়  স িকভােব 
থাকেব,  ীেক  ামী িকভােব  দখেব, আচায  েক িকভােব  দখেব, মােক িকভােব  দখেব এ েলাও সব 
সং ােরর মেধ  পড়েছ।   চারী যিদ তার ধম  পালন না কের তাহেল আচায   তােক আ ম  থেক বার কের 
 দেবন, তার মােন তার   চয   অস ূণ   থেক  গল, তার সং ারও  শষ হল না। িহ  মেত    ে র িবচার 
করা হয় সং ার িদেয়, যার যত  বিশ সং ার হেব  স তেতা    ।  া ণেদর সং ার  াভািবক ভােবই  বশী 
হেব, তােদর য  উপবীত হেব, তােদর  বদার  আেছ, সমাবত  ন সমােরাহ আেছ। এর বাইের তােদর কত 
জপ-ধ ান, আজেক এই উপবাস, আজেক অমুক পাব  ণ কত িক সং ার িবিধ পালন করেত হয়,  সই কারেণ 
 া ণেদর স ানও সবার  থেক  বশী। ম  ৃিতর এই  মৗিলক  বিশ েক বুঝেত না  পের ম র িব ে  অযথা 
গালম  করা হয়। আজেক যার  মতা  িতপি   বশী তােকই আমরা স ান কির,  ণব মুখািজ  রা পিত তাই 
তাঁর স ান  বশী। এনােদর কােছ িছল যার যত  বশী সং ার হেয়েছ তার স ান তত  বশী। সং ার বলেত 
মানিসক  েরর সং ার নয়, শারীিরক িদক িদেয় যার সং ার  বশী হেয়েছ  সই িক   বশী স ােনর পা ।  
আমরা  য ১৩৮ ন র   ােক আেলাচনা কেরিছ  সখােন  দখিছ কােক কােক রা ায় অ ািধকােরর িভি েত পথ 
 ছেড় িদেত হেব। পেরর   ােক বলেছন –  তষা  সমেবতানাং মাে ৗ  াতক পািথ  েবৗ আেগর   ােক  য 
ব ি েদর নাম করা হেয়েছ তােদর যিদ এক কােল পেথর মেধ   দখা হেয় যায় তখন তােদর মেধ  রাজা আর 
 াতকেক সব  ােপ া মা  করা হেব।  াতক মােন   গৃহ  থেক যার সমাবত  ন সং ার অ কাল আেগ 
স ািদত হেয়েছ। িক  পেরর   ােক বলেছন রাজা আর  াতক যিদ একে  উপি ত হয় তাহেল  াতক রাজার 
 থেক  বশী স ান পােবন। এই   ােক এটাই  দখােনা  য তৎকালীন সমাজ িবদ ােক কত  বশী স ান িদত। 
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  থম  থেকই িবেশষ  কান উৎসেব পাব  েন  বলুড় মেঠ উ া  স ীেতর বড় বড় ও াদ িশ ীেদর 
িনেয় আসার  রওয়াজ িছল।  ামী িশবান জী মহারােজর সময় একিদন এই রকম  কান উ া  স ীেতর বড় 
িশ ী এেসিছেলন। আরিতর পর উিন  ায় এক ঘ টা পুরেনা মি ের উ া  স ীত পিরেবশন কেরেছন। 
মহাপু ষ মহারাজ গান  নেত  নেত ধ ান  হেয় িগেয়িছেলন। ইিতমেধ  খাওয়ার ঘ টা পেড়  গেছ। অ  ােনর 
 শেষ মহাপু ষ মহারাজ িসঁিড় িদেয় নামেছন, আর তাঁর সামেন সামেন  জন কম বয়সী সাধুও িসঁিড় িদেয় 
নামিছল। নামার সময় ওই গায়েকর ক ঠেক িবকৃত কের নকল করেত করেত নামিছেলন। এেকই অ  বয়সী 
তার উপর শা ীয় স ীত না বুঝেল যা হয় – িক গাইেছ! খািল এ  এ  এ  কের যাে ।  জেনর  কউই 
 দেখিন  য মহাপু ষ মহারাজ  পছেনই রেয়েছন। মহাপু ষ িনেজর ঘের এেস  সবকেক বলেলন – আিম 
আজই মঠ  ছেড় চেল যাি , আিম আর  বলুড় মেঠ থাকব না।  সবকরা  েন  তা  চ  অবাক হেয় ঘাবেড় 
 গেছ।  সবকেদর মহারাজ বলেছন – ‘ য  ােন িবদ ার স ান  নই  সখােন কখন ঠা র অব ান করেবন 
না’। ঠা র যখনই  নেতন অমুেকর মেধ  এই িবদ াটা ভােলা, একজন খুব   র   বীণা বাজােতন, ঠা র 
তাঁেক  দখেত ছুেট  গেলন, িবদ াসাগেরর অত  েণর কথা  েন িতিন ছুেট  গেলন িবদ াসাগরেক  দখেত। 
িগিরশ  ঘােষর কােছ  পৗ ঁেছ  গেলন  স নািক ভােলা নাটক  লেখ আর অিভনয় কের। ঠা র িছেলন  ণ াহী। 
মহাপু ষ মহারাজ তাই বলেছন, এই মেঠ িবদ ার স ান আর  নই, ঠা র আর এখােন  নই, ঠা র  যখােন 
 নই আিমও  সখােন  নই।  সবকরা মহারােজর কথা  শানার পর মেঠ আেলাড়ন পের  গেছ। ডাইিনং হেল 
িগেয় সবাইেক িজে স করা হে   ক এই রকম কেরেছন  য, মহাপু ষ বলেছন মঠ  ছেড় চেল যােবন। এই 
 জন   চারী  তা ভেয় আতি ত হেয়  গেছ।   চারী  জন পের িগেয় অপরাধ  ীকার করল, আমােদর 
 চ  ভুল হেয়  গেছ।  জন তখন মহাপু ষ মহারােজর ঘের িগেয় পােয় ধের অ ায়  ীকার কের  মা  চেয় 
িনল – আমরা উ া  স ীত ভােলা বুিঝ না বেল ভলু কের  ফেলিছ, আমােদর অপরাধ হেয়  গেছ, আর  কান 
িদন এই ভুল হেব না। এইভােব  কান ভােব পিরি িত সামল  দওয়া হেয়িছল।  

 

  ধু ভারেতই নয়,  য  কান  াচীন সভ তার এটাই চির   যখােন িবদ ার স ান সবার উপের রাখা 
হয়। জু েদর মেধ ও  দখা যায় তারাও িবদ ােক,  স  য  কান িবদ াই  হাক, খুব  বশী স ান  দয়। এর পর 
আচায   কত  কােরর হয় তার একটা বণ না িদে ন।  থেম বলেছন – 

 

আচায   কত রকেমর এবং মােয়র  ান 

   উপনীয় ত ুযঃ িশ ং  বদমধ াপেয়ি জঃ। 
   সক ং সরহ   তমাচায ং  চ েত।।২/১৪০ 
 

 িযিন িশে র য  উপবীত করান, আর তার সােথ ক িবদ ার িশ া  দন, ক  িবদ া হল িশ া, 
ক , ব াকরণ, িন   ইত ািদ ছিট  বদা  এবং  বদ পড়ান তাঁেক বলা হয় আচায  । তাহেল আচায    ক? িযিন 
 বদ,  বদা  পড়ান এবং য  উপবীত করান। আেগকার িদেন আচােয  র কােছ যখন  কউ িবদ াজ েনর জ  
 যত তখন আচায  ই তােক য  উপবীত িদেয় দী া িদেতন, য  উপবীতটা িচ , আমার এই িশ  এখন 
  চারী অব ায় আেছ।  বলুড় মেঠ যখন  থম  কউ  েবশ কের তখন  থেম তার ম ক মুি ত কিরেয় 
 দওয়া হয়, তার মােন  স এখন   চারী। এর িকছ ুিদন পর তােক উপনয়ন কিরেয়  দওয়া হয়, তারও িকছু 
িদন পর তােক  গ য়া ব  ধারণ করেত  দওয়া হয়। িযিন িশ েক য  উপবীত ধারণ কিরেয় িদেতন আর 
 বদ অধ য়ন করােতন,  বেদর সােথ ক , িকভােব য ািদ করেত হেব িশ া িদেতন তাঁেক আচায   বলা হত।  

 

   একেদশ   বদ   বদা া িপ বা পুনঃ। 
    যাহদ াপয়িত বৃ  থ মুপাধ ায়ঃ স উচ েত।।২/১৪১ 
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 এঁরাই যখন জীিবকার জ  য  উপবীত না কিরেয়  কান িশ েক  বেদর িকছু অংশ অধ য়ন কিরেয় 
িদেলন, িকংবা  কবল  বদা   িল অধ য়ন করােতন এঁেদরেক বলা হয় উপাধ ায়। একেদশ শে র আবার 
ব াখ া করা হে   য,  ধু ম  আর  া ণ অংেশর িশ া িদেতন। িক  উে   িকছু উপাজ ন করা। 

 

   িনেষকাদীিন কম ািণ যঃ কেরািত যথািবিধ। 

   স াবয়িত চাে ন স িবে া    চ েত।।২/১৪২ 
 

 িযিন শাে র িবিধ অ সাের  যমন িবিধ  তমনই করান, তাঁেক বলেছন   । িতনেট  েরর কথা 
বলেছন – আচায  , উপাধ ায় আর   । এখােন অেনক সময় িপতােকও     েপ গণ  করা হয়, কারণ 
িপতাও অেনক   ে  এই িজিনষ েলা কিরেয় িদেতন। তেব িপতােক অব ই  া ণ হেত হেব। গভ  াধান 
সং ােরর মত সং ার  য সব সময়   ই এেস কিরেয় িদেতন তা নয়, অেনক সময় বাবাও কিরেয় িদেতন। 
তাই িপতােকও    বলা হত। এর পেরর  র হল – 
 

   অ  ােধয়ং পাকয ানি ে ামািদকা   ম া  । 
   যঃ কেরািত বৃেতা য  ত ি  িগেহাচ েত।।২/১৪৩ 
 

 যাঁরা  কান একটা  ত িনেয় কা র  কান সং ার অ  ান বা পূেজা কিরেয়  দন এঁেদরেক বলা হত 
ঋি ক। ইদািনং যাঁরা পুেরািহেতর কাজ কের তাঁেদরেকই তখনকার িদেন ঋি ক বলা হত।  এর পর একটা 
খুব    পণূ  কথা বলেছন – 

 

   উপাধ ায়   দশাচায  আচায াণাং শতং িপতা। 
   সহ ং তু িপত ৃাতা  গৗরেবণািতিরচ েত।।২/১৪৫ 
 

 দশজন উপাধ ােয়র  থেক একজন আচায      । উপাধ ায় হেলন িতিন, িযিন জীিবকার জ   বেদর 
িকছু অংশ ও  বদা  অধ য়ন করান, আর িযিন উপনয়ন করােলন আর  বদ অধ য়ন করাে ন িতিন আচায  । 
আর একশ আচায    থেক িপতা    । সহ  িপতা  থেক একজন মা    । আমােদর পর রােত মােক কত 
স ান  দওয়া হয় ক নাই করা যায় না। আেগকার িদেন  বশীর ভাগ  া ণেকই দি ণািদ িনেয়  বদ অধ য়ন 
করােত হত, তােদরও  তা  পট চালােত হত। িশে র যার  যমন  মতা িছল  সই রকম দি ণা িদত। যােদর 
এেকবােরই িকছু  দওয়ার  মতা িছল না তারা   র আ েম  থেক   র  সবা ও অ া  কাজ কের িদত। 
উপাধ ায় বলেল িঠক িঠক  বাঝা যায়  য উিন এখনকার  ুেলর মা ারমশাইেদর মত। িক  এর আবার 
ব িত মও আেছ,  সটাই পেরর   ােক বেল িদে ন – 
 

আচায   িপতার  থেক      কন 

   উৎপাদক   দাে াগ রীয়া     দঃ িপতা। 
     জ  িহ িব     ত   চহ চ শা ত  ।।২/১৪৬ 
 

  বাবা এই  দেহর জ  িদেয়েছন,  জিবক শরীর িদে ন তাই িতিন     এেত  কান সে হই  নই। 
িক   য আচায   ে র উপেদশ িদেয় আধ াি ক জীবন িদে ন িতিন িপতার  থেক অেনক    । তার কারণ 
িপতা এই  দহটা িদেয়েছন, এই  দহ িদেয় জীবেনর     িজিনষেক  স অজ ন করেব,     িজিনষেক অজ ন 
করা মােন ভােলা,   , নীেরাগ, সবল শরীর িদেয় এই জীবেনর যা িকছু  ভাগ করার করেব। িক  আচায   
িযিন    উপেদশ িদে ন,  বদ   তরী করার সােথ সােথ আধ াি ক  চতনা জা ত কের িদে ন, যা  েগ  
িগেয়ও ফল িদেত থাকেব,  সইজ ই আচায      ।   ােক বলেছন আচায     জ  িদে ন, এখােন   জ  
বলেত দী া  দওয়া হেত পাের, উপনয়ন কিরেয়  দওয়া হেত পাের বা এমন আচায ও হেত পােরন িযিন 
ঈ েরর  চতনা জা ত কের িদে ন।  য  চতনার ফেল বুঝেত পাের এই  য জীবন-যাপন করিছ এটা িকছুই 
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নয়, ঈ েরর  িত ভি ই আসল। এর  য  কান একটােকই   জ  বলা  যেত পাের। এর মেধ  আিম যােকই 
মেন করব ইিন আমার   জ  িদেয়েছন তখন িতিনই সবার  থেক    ।  

 

ঈ েরর  াথ  না ব িতেরেক স ান সমােজর অিভশাপ 

পেরর   াকিট  ামীজীর খুব ি য় িছল, অেনক জায়গায় িতিন এই   াকিট উে খ করেতন। এইসব 
  ােকর মাধ েম আমরা বুঝেত পাির আমােদর পূব  জরা সব িকছুেক িকভােব  দখেতন – 

 

   কামা াতা িপতা  চনং য ৎপাদয়েতা িমথঃ। 

   স ূিতং ত  তাং িবদ া   য    যানাবিভজায়েত।।২/১৪৭ 
 

  য বাবা মা কােম বশীভূত হেয় স ােনর জ   দয়,  সই স ান প র মত এবং মােয়র গেভ    থেক 
শরীেরর  য অ - ত া   া  কের তার  কান মূল ই  নই।  ামীজীও খুব কেঠার ও কড়া ভাষায় বলেছন – 
ঈ েরর  াথ  না ছাড়া  য িশ  জ  িনে   স সমােজর পে  একটা অিভশাপ িনেয় এেসেছ। এরপেরই অব  
ম  বলেছন  য িবিধপূব  ক জ   নয়, অথ  াৎ বাবা মা নানা রকম সং ারািদ করার পর স ানেক িনেয় আসেছন, 
 সই স ান অজর অমর। কারণ এই স ানই এেকবাের  বদ িশ ার অিধকার িনেয়ই জ  িনেয়েছ।  বদ 
অধ য়েনর  য অিধকারী তার  তা  মাে র  ার  খালা আেছ। িহ েদর পর রােত একটা  থাই আেছ গেভ   
স ান এেল মা  যন সব সময় ঈ েরর কােছ  াথ না কের আর ঈ েরর খুব  রণ মনন করেত থােক। কারণ 
সাধারণ মা েষর মেধ  কাম ভাবনা প ুীভূত হেয় আেছ, এই কাম  থেক যখন স ান হেব তখন  সই স ােনর 
মেধ  শি  ও  তজ থাকেব না। ঈ েরর  াথ না ছাড়া স ােনর মেধ  শি  ও  তজ আনা যায় না। তেব 
ভারেত এখনও  যখােন  যৗথ পিরবার আেছ  সখােন মানা হয়,  যভােবই গেভ   স ান এেস থা ক না  কন, 
 যমিন জানা  গেল গেভ   স ান এেস  গেছ তখনই বািড়েত িনয়িমত পূজা-পাঠ, অচ  না চলেত থােক, যােত 
সম  রকেমর  দাষ, পাপ পির ার হেয় যায়। নতুন  য আসেছ তােক ঈ েরর আশীব  াদ  েপ ঈ েরর কৃপা 
 েপই  হণ করেত হয়।  সইজ  এখনও িহ রা জািত িহসােব পৃিথবীর মেধ      জািত। 

 

চারিট বেণ  র      ও  জ    িন পণ 

   অ ং বা ব  বা য   তে াপকেরািত যঃ। 

   তমপীহ   ং িবদ াৎ  েতাপি য়য়া তয়া।।২/১৪ ৯ 
 

 এত ণ স ান িনেয় বলিছেলন,  সখান  থেক     কের   র িবষেয় চেল িগেয় বলেছন  বেদর 
সামা  অংশও অধ য়ন কিরেয় যিদ  কউ কা র উপকার সাধন কেরন তেব  সই উপকােরর জ  তাঁেকও 
   বেলই জানেব। দ ৃা    প ম  বলেছন – পুরাকােল অি রা নােম এক ঋিষর কিন  পু  হেয়ও  স 
িপতৃতুল   জ    াতােক  বদ অধ য়ন কিরেয়িছেলন,  সইজ  িতিন দাদােক প ু বেল সে াধন করেতন। 
ভাগবেতও আমরা এই রকম দ ৃা  পাই  যখােন কিপল মুিন িনেজর মােক উপেদশ িদেয়িছেলন, আর মা 
প ুেক িনেজর     েপই  হণ কেরিছেলন।  সইজ  অেনক জায়গায় িবধান আেছ স  াসী িনেজর মােকও 
 ণাম করেব না, মােয়র সামেন নত ম ক হেয় মািট  শ   কের  ণাম করেব গভ  ধািরণী বেল। কারণ স  াসী 
জগ   , সবাই তাঁর স ান। 

 

   িব াণাং  ানেতা  জ  ং  ি য়াণা  বীয তঃ। 

    ব ানাং ধা ধনতঃ শূ াণােমব জ তঃ।।২/১৫৫ 
 

  া ণেদর মেধ       িঠক হয়  ােনর আিধেক র  ারা,  ি েয়র মেধ       বীয ব া,  শৗয , 
 মতা ইত ািদর  ারা। তার মােন যুে  কােক  সনাপিত করা হেব?  যমন ধৃ    , বয়েস অেনেকর  থেক 
কিন  িছল িক  তােকই পা বেদর  সনাপিত করা হেয়িছল।  ব েদর মেধ  যার ধন স দ  বশী তােকই 
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    মেন করা হয়। জে র িদক  থেক  জ   মেন করা হয় শূ েদর মেধ । আমােদর মেধ  এখন  কউ যিদ 
বেল আমার  চুর ধনস দ আেছ আিম বড়েলাক, তাহেল বুঝেত হেব তার মেধ   বে র সং ার রেয়েছ। 
আবার  কউ যিদ বেল আিম সবার  থেক বয়েস বড় তাই আমারই স ান পাওয়ার অিধকার, তখন বুেঝ িনেত 
হেব এর মেধ  শূে র সং ার  বল। িঠক  তমিন িযিন  ানীেক বড় মেন কেরন িতিন  া ণ আর িযিন 
 মতাবান  লাকেক  বশী বড় মেন কেরন িতিন  ি য়। একজন নতুন পাশ কের আসা  ছাকরা আইিপএস 
অিফসার যখন থানায় ঢ ুকেব তখন প াশ বছেরর ওিসেক  সলাম ঠ ুকেত হেব, পুিলশ মােনই  ি য়। এখােন 
বলা যােব না আিম  তামার  থেক বয়েস বড়।  ধু তাই নয়, জামাই যিদ আইিপএস অিফসার হেয় থােক আর 
  র যিদ থানার দােরাগা হয় তখন অ   িডউিট মুেখামুিখ হেয়  গেল জামাইেক   র  সলাম ঠ ুকেত বাধ  
থাকেব যতই তুিম বয়স ও স েক  র  থেকই িসিনয়র হও না  কন। আইিপএস মােনই  মতায় ও শি েত  স 
বড়। ব বসায়ীরা যখন এক জায়গায় জুটেব তখন যার টাকা, মুলধন  বশী  সই  বশী স ান পােব।  য 
 বে র টাকাই  নই  স আর িকেসর  ব  হেব।  য  া েণর শাে র  কান  ান  নই  স আবার িকেসর 
 া ণ। এই ভােব আমরা িবিভ  জায়গায় িবিভ  রকম দৃি ভ ী িনেয় চিল। পেরই আবার বলেছন – 

 

   ন  তন বৃে া ভবিত  যনা  পিলতং িশরঃ। 

    যা  ব যু বাপ ধীয়ান ং  দবাঃ  িবরং িব ঃ।।২/১৫৬ 
 

 মাথার চুল সাদা হেয়  গেলই  কউ বৃ  হেয় যায় না, আর মাথার চুল সব পেড় িগেয়  কশহীন হেলই 
বৃ  হয় না। িক  িবদ ায়, পাি েত  ও  ােন যিদ  কউ বড় হয় তখন  দবতারাও তােকই বৃ  বেল অিভিহত 
কেরন।  যমন এর আেগ আমরা কিপল মুিনর দ ৃা   পলাম। আমােদর  চােখর সামেনই আেছন  ামীজী, মা  
িতিরশ বছর বয়েস জগতবাসীেক উপেদশ িদেলন। ভারত পির মার সময়  ামীজী ছাি শ-সাতাশ বছেরর 
এক যুবক, িক  তখনই তাঁেক মা ষ স ান িদে ন, িবদ ার  িত এই স ান।  ধু ভারেতই নয়, িবদ ার এই 
স ান সব জায়গােতই। তাই বলেছন  ধু চুল  পেক  গেছ বেলই তুিম স ান পােব না। 

 

   যথা কা মেয়া হ ী যথা চম  মেয়া মৃগঃ। 
   য  িবে াহনধীয়ান য়ে  নাম িব িত।।২/১৫৭ 
 

  খলনার জ   তরী করা কােঠর হািত নােমই হািত এই হািত িদেয়  কান কাজ হেব না, আর হিরণ 
িশকার করার পর তারই চামড়া িদেয়  খলনা হিরণ  তরী করা হয়, ওটাও নােমই হিরণ, এই হিরণ িদেয় িকছু 
হয় না।  তমিন  য  া ণ  বদ অধ য়ন কের না,  বেদর  ান  য  া েণর  নই  স নােমই  া ণ এই  া ণ 
 কান কােজর না। কােঠর হািত, চামড়ার হিরণ আর মুখ   া ণ সমান। যিদও এখােন স  াসীর কথা বলা হে  
না, তেব স  াসীও যিদ মুখ   হয়, যিদ   িবদ ােত  িতি ত না হয় তাহেল  সই স  াসী নােমই স  াসী। 
স ান িক  সব  া ণই পাে ন। আচায   শ র বলেছন অগ   মুিন এক গ ুেষ সমু  পান কের িনেয়িছেলন 
বেল এখনও  া ণেদর স ান করা হয়, কারণ অগ   মুিন  া ণ িছেলন। আচায   শ র স  াসী িছেলন, 
 ামীজী স  াসী িছেলন তাই সব স  াসীেকই স ান করা হয়। এখান  থেক ম  আবার অ  আেরক িবষেয় 
ঢ ুেক পড়েছন – 
 

    ধম  াচরণ 

   না  দঃ  াদােত াহিপ ন পরে াহকম  ধীঃ। 

   যয়াহে াি জেত বাচা নাহেলাক াং তামুদীরেয়ৎ।।২/১৬১ 
 

 িযিন জীবেন ধম   অজ ন করেত চাইেছন, িযিন ধম  ািভলাষী তাঁর জ  এই   াকিট খুব মূল বান। কা র 
কথায়, ব বহাের বা অ  ভােব যিদ  কউ  খী ও পীিড়ত হেয় যায় তবুও  স  যন তােক  তু  ের  কান  ঃখ 
না  দয় বা তার  কান  দােষর উে খও  যন না কের। এমন  কান কম  করেব না যােত অপেরর  কান  িত 
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হয় আর এমন  কান কথা বলেব না যােত  কউ মেম   আঘাত পায়। এই ধম াচরণই  গ  াি র  গম পথ। যিদ 
কা র কাছ  থেক  ঃখ বা ক   পেয় থােকন তােক  ঃখ িদেত  নই। ভ  ও স ন ব ি  যার সােথ ব  ু 
কের  নন, পের তার খারাপ িকছু  দখেল তার সামেন বা  পছেন তােক কখন িকছ ুবলেবন না এবং কা র 
সােথ আেলাচনাও করেবন না। ম ও িঠক এই কথাই এখােন বলেছন। এটাই একজন িঠক িঠক ভ েলােকর 
সিঠক আচরণ। এ েলা খুব উ  আদেশ  র কথা। সিত কােরর সং ৃিতর  চতনা যার মেধ   জেগেছ,  স যিদ 
কাউেক ভােলাবােস,  স  য  কউ হেত পাের, বাবা, মা, ব ,ু তার  থেক যিদ  স  কান আঘাত পায়  থমবার 
স  কের  নেব, ি তীয় ও তৃতীয়বারও হয়ত স  কের  নেব, পেরও একই িজিনষ হেল আে  কের  স সের 
আসেব। িক   কান অব ােতই তােক  য পা া ক   দব এই মানিসকতা তার মেধ  কখনই আসেব না। 
আসেল আমরা  কউই ভ  নই, তাই বাপ  ছেলেক গালাগাল িদেল  ছেলও বাপেক গালাগাল িদে ,  ামী 
 ীেক,  ী  ামীেক, ভাই দাদােক, দাদা ভাইেক, ব  ুব ুেক, সবাই সবাইেক গালাগালই িদেত থােক। কারণ 
এরা  কউই ভ েলাক নয়।  য স ান বাবােক একবারও স ান কের থােক, বাবা যিদ িতর ার কের  েটা 
খারাপ কথা বেল িদেল স ানেক স  কের িনেত হেব। যিদ খুবই আপি জনক কথা হয় তাহেল  স সের 
আসেব। মা ও  ছেল বা  মেয়র সােথ কথা কাটাকািট একটু আধটু হেয়ই থােক িক  ভাষা কখনই খারাপ হেব 
না। এখােন এটাই বলেছন বড়রা  েটা কথা বেল িদেল স  কের িনেত হয়। যােক আিম ভােলােবেসিছ, 
ভুলেবাঝাবুিঝেত বা  জেন েনও যিদ  স ক   দয় তােক কখনই পা া ক   দওয়া কখনই আমার উিচৎ কাজ 
হেব না। পা া ক  িদেল পুেড় ছাই হেয়  যেত হেব। ম  আরও এক ধাপ এিগেয় িগেয় বলেছন –  য 
আপনার অপিরিচত  সও যিদ  কান ভােব আপনােক ক  িদেয়  ফেল তখনও তােক পা া ক   দওয়া উিচৎ 
নয়।  স আমার একটা  িত কের িদল বেল আিমও তার একটা  িত কের  দব, কখনই তা করা িঠক হেব 
না।  িতিহংসার ভাব, আমােক এর বদলা িনেত হেব, যারা িন  মােনর তােদরই এই ধরেণর িচ া-ভাবনা 
আেস। তৃতীয় বলেছন, এমন  কান কথাও বলেব না যােত  লাকিট মেম  আঘাত পায়। সং ৃিত  চতনা না 
জাগেল ভ  হওয়া যায় না। আমােদর সবারই  ভতের িযিন অ য  ামী  েপ িবরাজ করেছন িতিন হেলন    
 চত , িতিন সা াত ভগবান। আিম যােক ক  িদি  আর  সই ক টা যিদ একবার তার  চত   ের িগেয় 
 পৗঁেছ যায় তাহেল আিম িক  পুেড় ছাই হেয় যাব, আর আমােক  কউ বাঁচােত পারেব না।   চারী, স  াসী 
এনারা এেকবাের    পিব ,  সইজ  আমােদর  কান আচরেণ এনারা যিদ ক   পেয় যান,  স যিদ স  াসীও 
হয়, তােক  কউ আর বাঁচােত পারেব না। ম  এখােন আধ াি কতার  র  থেক না বেল সাধারণ ভােব বলেছন 
– এই িতনেট,  িতিহংসা, ক   দওয়া আর কট ূকথা বলা,  তামার  গ  াি র পেথ  িতব কতা সৃি  করেব। 
পেরর   ােক স  করার  মতার  শংসা কের বলেছন – 
 
 

স ান ও অপমানেক  া ণ িক ভােব  দখেব 

   স ানা    া েণা িনত মুি েজত িবষািদব। 
   অমৃতে ব চাকা     দবমান  সব দা।।২/১৬২ 
 

 মা ষ  যমন িবষেক ভয় পায়, একজন  া ণ  তমিন স ানেক ভয় করেব। স ান িজিনষটা খুব 
 লােভর িক  অ  িদেক খবু িবপ নক, কারণ স ান  পেত  পেত মা েষর অহ ারটা  বেড় যায়। আর এই 
অহ রই মা েষর পতেনর কারণ হয়।  সইজ  ম  বলেছন – অপমান অবমাননােক সব সময় যিদ  া ণ 
অমৃেতর মত আকা া করেত থােক আর তার বদেল যিদ  স কা র  কান  িত না কের তেবই  া ণ মহৎ 
হয়। মূল কথা হল  া ণ সব সময় স ানেক িবেষর মত আর অপমানেক অমৃেতর মত  দখেব। এখােন 
ভা কাররা বলেছন অপমানেক অমৃেতর মত আর স ানেক িবেষর মত  দখেল  ানীর মেধ  সিহ ুতা বৃি  
হেব। আেরকটা ব াপার হল  ানী যখন স ােনর ব াপাের সজাগ হেয় যায় তখন তার  চ া থােক িকভােব 
এই স ানেক ধের রাখা যায়। স ানেক ধের রাখেত িগেয় অেনক সময়  ানীেক একটু এিদক  সিদক কের 
চালািক, কপটতািদর সাহায  িনেত হয়।  ানী  য স ান  পেত চাইেছ  সটাও  সই কামনা-বাসনারই স ান। 



77 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

কামনা-বাসনা যার আেছ  স আর কত উ িত করেব! তেব এ েলার  থেক    পূণ  হল, যখন  ানী স ান 
 ত াশা কের না অপমানই আমার  াপ , তখন  ানী ধীের ধীের িনেজেক সব িকছু  থেক  িটেয়  নয়। 
বাইেরর জগৎ  থেক  িটেয়  নওয়ার ফেল  ানী অ জ গেত  বশী কের  েবশ করেত থােক। মা েষর 
 াভািবক  বৃি ই হল স ােনর  িত আক ৃ হওয়া, ফেল যখনই  স অপমান  পেত    কের তখনই বিহজ গৎ 
 থেক িনেজেক  িটেয় অ জ গেতর িদেক যা া    কের। এখােন যারা  া ণ, যারা আধ াি ক জগেতর রাজা 
তােদরেক িনেয় কথা হে ।  সইজ  তােদর একভােব বলা হে  যােত তুিম আরও  বশী কের অ জ গেত 
 েবশ করেত সেচ  হও। স ান এমন একটা িজিনষ,  পেলই মেন হেব আরও  যন পাই, স ান যত আসেত 
থােক ততই মনটা বিহজ  গেতই ঘ ুরঘ ুর করেত থােক। বিহজ  গেতর মন িবচরণ করা মােন তার  যাগ সাধনার 
অ গিত িবলি ত হওয়া, হয়েতা বা ওখােনই সাধনার ইিত হেয়  যেত পাের। িক  স ানেক িবষতুল  আর 
অপমানেক অমৃততুল   দখেল মা ষ সিহ ু হেয় যায়, সিহ ু হেয়  গেল িক অব া হয় – 

 

    খং  বমতঃ  শেত  খ   িতবু  েত। 
    খং চরিত  লােকহি  বম া িবন িত।।২/১৬৩ 
 

 এখােন িক   যেচ অপমািনত হওয়াটা উে   নয়, যিদ িতিন অপমািনত হেয় যান এবং অপমািনত 
হেয় যিদ  িতিহংসা না কেরন। অপমািনত হওয়ােতা  য  কান সময় ইে  করেলই হওয়া যায়, বাজাের 
স ীওয়ালা পাঁচ টাকা  চেয়েছ তােক চার টাকা িদেলই অপমান কের  দেব। ম  এইভােব  যেচ অপমািনত 
হওয়ার জ  বলেছন না। অপমািনত হেত পাির নাও হেত পাির, িক  আমােক   িত িনেয় রাখেত হেব। যিদ 
 কউ অপমািনত কের  দয়  সখােন  কান  িতি য়া করেব না। যারা  কান  িতি য়া কের না তােদর িক হয় 
 সটাই এক   ােক বলেছন – এরা  েখ িন া যায় এবং  েখ িন া  থেক জাগরণ হয় আর  খং চরিত, 
 েখই জীবনটা চলেত থােক। অবম া িবন িত, িক  িযিন অপরেক অপমান কেরন তাঁর িবনাশ অব াি । 
আমােক  কউ অপমান করল, আিম অপমানেক স  কের িনলাম এমনিক আমার মেধ   কান  িতি য়াও হল 
না, মাথা নত কের সেব  েন িনলাম। এবার িক  ওই  লাকিট,  য আমােক অপমান কেরেছ,  চ  ঝােমলায় 
পেড়  গল, এর আর বাঁচার  কান আশাই  নই, িবনাশ অব াি । িযিন মাথা  পেত সব অপমান স  কের 
 গল িতিনই  েখ িন া যান, িন া  থেক জােগন আর তার জীবন  েখই চলেত থােক। এখন এই   াকিট 
পেড়  কউ যিদ বেল, আিম চাই না তার িবনাশ  হাক তাই আিমও তােক  েটা কড়া কথা  িনেয় িদেয়িছ, 
এ েলাই কপটতার ল ণ।  থম কথা  িতিহংসা কখনই করেব না, ি তীয়  িতিহংসােত যিদ না যাও তাহেল 
 দখেব  তামার জীবনটা  েখ ও শাি েত ভের যােব। তৃতীয় কথা হল,  য  তামােক অপমান কেরেছ সমূেল 
িবনাশ হেত তার আর  দরী  নই। 

 

 এই সব   াক হল যাঁরা এেকবাের    চিরে র।    চিরে র মা ষ সব িকছু মাথা  পেত িনেয়  নন। 
   চিরে র  লাকেক যিদ  কউ অপমান কের  দয় তাহেল তার সব নাশ হেয় যােব। অপমান স  করা খুব 
কিঠন। িনেজেক সং ার না করেল এই উ  আদশ   েলা অ শীলন করা যায় না।  সইজ  বলা হয় িনেজেক 
সং ার করা। একটা  পােড়া বািড়, তােক সং ার কের বাসেপােযাগ  করা কত কিঠন কাজ। একটা নতুন 
িজিনষেক দাঁড় করান অিত সহজ, িক  পুরেনা  কান িজিনষেক তার  াচীন কাঠােমােক অ ু   রেখ যিদ 
সং ার করেত হয় তখন  সটাই খুব   হ কাজ হেয় ওেঠ। নীলা র বাবুর বািড় বা  ামীজীর  পতৃক িভটােক 
সং ার কের আজেক এই অব ায় িনেয় আসেত সবাইেক কত  কৗশল, কত পির ম করেত হেয়েছ। মু াইেত 
কেয়ক বছর আেগ স াসবাদীরা  বামা  মের  লাকাল   েনর কেয়কটা বিগেক উিড়েয় িদেয়িছল। এেত  চুর 
 লাক মারাও িগেয়িছল।  রলওেয়র ইি িনয়াররা এইটা  দখােনার জ   য আমরা কা েক ভয় পাইনা, আমরা 
কত শি শালী, বলেলন এই  রেলর বিগ েলােক আবার আমরা দাঁড় কিরেয়  দব। তখন ইি িনয়াররা 
বেলিছেলন একবার যিদ নতুন ই াত  বামার আঘােত বা  ঘ  টনায়  িত   হেয় যায়,  সই ই াতেক যখনই 
নতুন কের দাঁড় করােত তখন তার পঁিচশ শতাংশ  জার কেম যায়।  কান ভােবই ই ােতর আেগর  সই শি  
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িনেয় আসা যােব না। আমরা হলাম সব  পােড়া বািড়, এেক নতুন কের িসেম ট িদেয় দাঁড় করান খুব কিঠন 
কাজ। সৃি েত  থম যখন আমার আিবভ  াব হেয়েছ তখন  থেক আমরা কত রকেমর   ম  কের এেসিছ। 
এখােন আমােদর বলা হে   তামােদর অ  রকম হেত হেব। িক   সই   েম  র  বাঝা যােব  কাথায়। ম ও 
জানেতন আমরা সবাই  পােড়া বািড়, এেদর সং ার করার দরকার। িকভােব সং ার করেত বলেছন?  তামােক 
 কউ যিদ অপমািনত কের  দয়, তুিম  সই অপমানেক স  কর। যিদ স  কের নাও তােত তুিম শাি েত 
ঘ ুেমােব, শাি েত  খেত পারেব, শাি েত কাজকম  করেত পারেব। আর  য অপমািনত কেরেছ  সেতা  শষ হেয় 
 গল।   চারীেদর ধেম র অেনক কথা বেল একটা   ােক খুব মজার কথা বলেছন – 

 

  চারীর মুখ  কম   

   আ  হব স নখাে ভ ঃ পরমং তপ েত তপঃ। 
   যঃ    ািপ ি েজাহধীেত  াধ ায়ং শি েতাহ হ  ।।২/১৬৭ 
 

   চারী এখন   গৃেহ বাস করেছ, তার এখন প ুমালা ধারণ করা িনিষ । আসেল   চারীেদর 
 কান ধরেণর শৃ ার করেত  নই, পু মালা,  দেহ  গি  লাগান এ েলা  ভােগর িজিনষ। এ েলা ভগবানেক 
অপ  ণ কের িদেত হয়।  যমন প ুমালা, চ ন, অ   এ েলা  ভােগর িজিনষ তাই ভগবানেকই অপ  ণ করা 
হয়। এই   ােক বলেছন  য িজিনষ েলা   চারীর পে  ধারণ করা িনিষ ,  কান ি জ যিদ  সই িজিনষ েলা 
ধারণ কের  েত ক িদন  বদ অধ য়ন কের তাহেল  সই ি জ তার পদনেখর অ   থেক সারা  দহ িদেয় 
পুেরাপুির   চারী। কথামৃেত আমরা ঠা েরর এই ভাবটাই পাই। ঠা র বলেছন ভবনাথ পান মাছ ত াগ 
কেরেছ, তােত িক হল। কািমনী-কা ন ত াগই আসল ত াগ। আবার বলেছন – িসংহ মাংস খায় িক  বােরা 
বছের একবার মা  রমণ কের। িক  চড়ুই পািখ কাঁকড় খায় সারািদন রমণ করেত থােক। আসেল  দখেত 
হেব আমােদর মনটা  কাথায় আেছ। এখােন আমােদর মেন রাখেত হেব শাে  যিদ  কান সময় িবেরাধী কথা 
আেস তখন  সই কথােত কখন সংশয় কের তক  িবতক   করেত  নই। িবেরাধী কথা বেল তােক  ফেল িদেতও 
 নই, তখন বুঝেত হেব একটা িজিনষেক  িত করার জ  আেরকটােক িন া করা হে । এখােন   চারীেক 
প ুমালা ধারণ করেত িনেষধ করা হেয়েছ, আবার বলেছন   চারী যিদ পু মালাও ধারণ কের আবার অ  
িদেক  বদ অভ াস িনয়িমত কের যাে  তােতও িক   সই পুেরাদেম   চারী। তাহেল   চারী পু মালা 
ধারণ করেব িক করেব না? এখােন একটা িজিনষেক  িত করার জ  িবপরীত কথা বলেছন। এই   ােক  বদ 
অভ াসেক  ির করা হে । প ুমালা ধারণ করার অ মিত এখােন  দওয়া হে  না। এই কারেণই বলা হয় 
গহনা কম  েণা গিতঃ। একবারও বলা হে  না  য   চারী প ুমালা ধারণ করেত পাের, বলেছন িক   বদ 
অভ াসেক  িত করার অেথ   বলেছন। িকভােব  িত করেছ? যিদ   চারী পু মালাও ধারণ কের িক  অ  
িদেক  বদ অভ াস িনয়িমত ভােব কের যাে  তাহেল  সটা  দােষর মেধ  গণ  হেব না। একজন  বদ অভ াস 
করেছ আবার পু মালাও ধারণ করেছ, আেরকজন প ুমালা ধারণ করেছ না, অ  িদেক  েত ক িদন 
িনয়িমত ভােব  বদ অভ াস করেছ না। তাহেল  জেনর মেধ   ক ভােলা? অব ই  য  বদ অভ াস করেছ। 
তার মােনই পু মালা ধারণ করেত িনেষধ করা হে ।  

 

সাধক কিব তাঁর গােন বলেছন ‘আিম দূগ া দূগ া বেল যিদ মির। আেখের এ দীেন না তার  কমেন 
জানা যােব শ রী।। নািশ  গা  া ণ হত া কির  ণ।  রাপানািদ িবনাশী নারী।। এসব পাতক না ভািব 
িতেলক   পদ িনেত পাির’।। গােনর মেধ  িদেয় বলা হে  দূগ া নােম মহাপাতকও পার হেয় যায়। 
মহাপাতক পার হয় িক হয় না আমােদর জানা  নই। িক  গােনর মাধ েম দূগ া নােমর মাহা  েক খ াপন করা 
হে । দূগ া নােমর উপর  জার  দওয়াটাই    পণূ । কারণ  য দূগ া নাম করেছ, দূগ ার ভাব যার মেধ  আেছ 
 স কখনই মহাপাতক হওয়ার মত  কান কাজ করেত পারেব না। আমরা যিদ মেন কির মহাপাতক হওয়ার 
মত কাজ কের দূগ া নাম কের উ ার  পেয় যাব, এভােব  কান িদন  কউ উ ার হয়িন আর হেবও না। 
মহাপাতেকর মত কাজ কের দূগ া নাম করেতই পারেব না, আটেক যােব। জেপর   ে ও বলা হয়  য, জেপর 
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এত শি   য সকাল-িবকাল  েবলা এক হাজার জপ করেল সব  গালমাল িঠক হেয় যােব। এবার আিম যিদ 
সব সময়  কম   কের যাই আর মেন করিছ সকাল িবকাল হাজার বার জপ কের  নব, িক   কৃিতই আমােক 
জেপর আসেন বসেত  দেব না, আটেক যাব। যিদ  কম   কের জপ কের তাহেল িক  স পার  পেয় যােব? 
 পেয়  যেতও পাের, িক  করেতই পারেব না। যিদ কের তাহেল বুঝেত হেব  স অ র  থেক পাপকম   কেরিন, 
 কান পিরি িতর চােপ পেড় হয়ত তােক ওই কাজ করেত হেয়েছ।  যমন একজন অিফেস ঘ ুষ িনে , িক  
 রাজ ঠা েরর কােছ  কঁেদ  কঁেদ বলেছ – আিম খুব অভােব পের দায়   হেয় পেড়িছ, তুিম এমন কের দাও 
যােত আমােক আর ঘ ুষ িনেত না হয়। যিদ তার  াথ  না আ িরক হয় তাহেল ওই পাপটা আর তার লাগেব না। 
কারণ এখন  য পাপকম   করেছ একটা পিরি িত বশতঃ তােক করেত হে ।  িত ল পিরি িতর মেধ  পের  য 
 কম   করেছ তার পাপ তার কখনই লােগ না। িক  ভােলােবেস অ র  থেক  জেন বুেঝ  কম   করেছ, এরা 
ছাড় পােব না। যাই  হাক, এখােন দূগ া নােমর  িত করা হেয়েছ, িঠক  তমিন  বদাভ ােসর  িত কের বলা 
হে   বদাভ াস কের তুিম যাই কেরা না  কন  কানটাই  দােষর মেধ  গণ  হেব না।  

 

  চারীর িকছ ু িবিধ-িনেষধ 

 এখান  থেক    কের ম    চারীেদর জ  অেনক িনয়েমর কথা পর পর বেল  গেছন।   চারীেক 
িক িক ধারণ করেত হেব, িক িক কম   করেত পারেব না ইত ািদ। এই রকম একিট   ােক বলেছন – 

 

    সেবেতমাং  িনয়মা     চারী  েরৗ বস  । 

   সংিনয়েম ি য় ামং তেপাবৃ  থ মা নঃ।।২/১৭৫ 
 

   র কােছ   চারী বাস করেব এবং    েল বাস করার সময়   চারী িনেজর তপঃ বৃি র জ  
ইি য় সংযম করেব। ইি য়সংযম করাটা উে   নয়।  লােকরা  য কাম,  লাভ,   াধািদ ইি েয়র সংযম 
করেছ এর উে   হল তপঃ বৃি । তপঃ বৃি  না হেল শাে র কথা ধারণা হয় না। তারপর বলেছন, িনত ং 
 া া  িচঃ,  রাজ সকােল  ান করেব।  ান কের পূেজা করেব,  বদাভ াস করেব। আবার বলেছন, মধু, মাংস 
খােব না,  কান ধরেণর আচার খােব না,  কান  গি   ব  ব বহার করেব না, পু মালা ধারণ করেব না আর 
 কান নারীস  করেব না এবং  কান অব ায়  কান জীেবর িহংসা করেব না।   চারী  দেহ  তল মাখেব না, 
 চােখ কাজল লাগােব না, পা কা ব বহার করেব না, ছাতা ধারণ করেব না।  কান ভােবই কাম,   াধ, 
 লাভজিনত কেম   িনেজেক জড়ােব না।   চারী  কান মেতই নাচ, গান, বাজনােত আস  হেব না। এই রকম 
অেনক কেঠার িনয়মািদর কথা বেল বলেছন – 

 

     ত  জনবাদ  পিরবাদং তথানৃত  । 
    ীণা     ণাল মুপাঘাতং পর  চ।।২/১৭৯  

 

   চারী জুয়া  খলেব না, আর  লােকর সােথ অযথা বক   বক   করেব না।   চারী ক ণ কা র 
িন া করেব না, আল  করেব না, িমথ া বাক  বলেব না। আর নারীর িদেক ক ণ ভােলাবাসার দৃি েত 
তাকােব না।  কান  ীর  িত  য  কান মা েষর দৃি  পড়েতই পাের, িক  ি তীয়বার যখন দৃি পাত হে  তখন 
তার ই ােতই হে ।  থম দৃি পােত  কান  দাষ হয় না, িক  ি তীয়টা  দােষর। কারণ তখন মেন ই া 
 জেগেছ – একটু তািকেয়  দেখ িনই।   চারীেদর এই িনয়ম েলা স  াসীেদর   ে ও  েযাজ ।  কান 
  চারী বা স  াসী  কান নারীর িদেক আকা ার দৃি েত, আহা এেক  পেল হত, এই মেনাভাব িনেয়  যন 
দৃি পাত না কের। এই রকম আরও বলেছন,   চারী সব সময় একাই শয়ন করেব আর সব কিট ইি য়েক 
সংযেম রাখেব। যিদ না রােখ তাহেল  স চু ত হেয় যােব। িবরাট ল া তািলকা িদেয় যাে ন। তখনকার িদেন 
 বদ অধ য়নই িছল  ধান,  সইজ    চারীেদর মনেক এমন ভােব সংঘিটত করা হত যােত তার মন একটুও 
এিদেক  সিদক না িগেয় পুেরা  বেদর উপর িনব  থাকেত পাের আর  বেদর  ানেক যােত  হণ করেত 
পাের। এমন িক আচায   যিদ নাও বেল থােকন তাও   চারী িনয়িমত  বদ অভ াস করেব আর শা  িনয়িমত 
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অধ য়ন কের যােব। আর আচায   যিদ নাও আেদশ  দন তাও  স আচােয  র  সবােত সব সময়  লেগ থাকেব। 
শা  অধ য়ন আর আচােয  র  সবা না করেল   চারীর জীবন বৃথা হেয় যােব।  

 

 এরপর   র ব াপােরও   চারীেক অেনক িকছু বলেছন, তার মেধ  কেয়কিট হল –    যখন 
থাকেবন না, অথ  াৎ   র অবত  মােন   র নােমর উ ারণ  যন না করা হয়।   র হাঁটাচলা, কথা বলার ঢঙ 
এ েলা  যন   চারী কখন নকল না কের।  ধু   র   ে ই নয়,  য  কান   জনেদর িনেয় এ েলা করেত 
 নই।  য িশ    র  িত  রাচারণ কের তার ইহকাল ও পরকাল  েটাই িবন  হেয় যায়।  যখােন   র 
িন া হয়  সখােন কান ব  কের রাখেত হেব আর  সখান  থেক উেঠ চেল আসেব।   চারীর  িড় বছর 
অিত া  হেয় যাওয়ার পর  কানটা িঠক,  কানটা ভুল এই  বাধ যখেন এেস যােব তখন   র যুবতীর  ীর 
পাদ শ  কের কখনই  ণাম করেব না। আেগকার িদেন  া ণরা একািধক িববাহ করেতন।  শষ পে র  ীর 
বয়স  াভািবক ভােবই কম হত। এিদেক িশে র মেধ   যৗবন এেস  গেছ,   পি  হয়েতা িশে র  থেক 
 ছাট। তাই সাবধান কের িদে ন,   পি  যিদ যুবতী হয় তাহেল কখনই তাঁর পাদ শ   কের  ণাম করেব 
না। এই কথা বেল খুব মূল বান কথা বলেছন –  

 

নারীর ব াপাের   চারীর  িত িকছ ু সাবধান বাণী 

    ভাব এষ নারীণাং নরাণািমহ দূষণ  । 

   অেতাহথ া   মাদ ি   মদা  িবপি তঃ।।২/২১৩ 
 

 এই সব   ােকর জ  ম েক অেনক সমােলাচনা করা হয়। ম  বলেছন প ুষেক পথ   কের িবপেথ 
িনেয় যাওয়াটাই  ীেদর  ভাব। যাঁরা িব ান পু ষ তাঁেদরেকও  মেয়েদর ব াপাের অত   সাবধান থাকা 
দরকার, তা নাহেল  কাথায় িনেয় িগেয় এেকবাের িছটেক  ফেল  দেব িকছু করার থাকেব না।  

 

   অিব াংসমলং  লােক িব াংসমিপ বা পুনঃ। 
    মদা   ৎপথং  নতুং কামে াধবশা গ  ।।২/২১৪ 

 

 নারী যিদ একবার কাম িকংবা   ােধ বশীভূত হেয় যায় এবার  স িক  য করেব তার  কান িঠক 
 নই। পু ষ যতই িব ান  হাক, ধম  মুখী  হাক  সই নারী তােক  মােগ   বৃ  কের ছাড়েবই ছাড়েব। নারীেদর 
এই  ভাবেক িনেয় অেনক কািহনী ও উপ াস রিচত হেয়েছ।  কান নারী হয়েতা  কান পু েষর উপর  রেগ 
 গেছ, িনেজ হয়েতা  সই পু েষর িকছুই করেত পারেব না িক  অ  কা েক খুব কায়দা কের িমি  ব বহার 
কের তােক িদেয়ই  লাকিটর সব  নাশ কিরেয় ছাড়েব।  সইজ  প ুষ িনেজেক যতই িব ান ও িজেতি য় মেন 
কের থা ক না  কন তােদর  ীেলাকেদর সি ধােন বাস করা কখনই উিচৎ নয়। ঠা র বলেছন –  মেয়রা 
এখােন এেলই আিম বলতাম মা  তামার  লজ  দখাও। 

 

   মা া   া  িহ া বা ন িবিব াসেনা ভেবৎ। 
   বলবািনি য় ােমা িব াংসমিপ কষ  িত।।২/২১৫ 
 

 মা, ভিগনী বা ক ার সােথ  কানও পু ষ িনজ ন গৃহািদেত একাে  বাস করেব না। কারণ আমােদর 
ইি য়সমূহ এত বলবান  য তারা সাধারণ মা ষ  তা  কান ছাড়, শা   ও আ সংযমী প ুষেকও  টেন িনেয় 
পেথ নািমেয়  দেব। এখােন ভা কার আবার যুবতী শ টা সংেযাজন কের িদেয়েছন, িক    ােক যুবতী শ টা 
 নই।   ােক যিদও মা শ  বলেছ, িক  ভা কাররা যুবতী শ  লািগেয় সৎমার কথাই  বাঝােত  চেয়েছন। 
তাই মা যিদ যুবতী হয়,  বান যিদ যুবতী হয় এবং ক া যিদ যুবতী হয় তাহেল এেদর কা র একজেনর 
সােথ একা ঘের  কান অব ােতই থাকেব না। ম  জানেতন এভােব  ছেড় িদেল  গালমাল ঘটেবই, তাই বেল 
িদে ন আলাদা থাকেত হেব। 
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 তখনকার িদেন   প ীেদর িনেয় অেনক সম া হত।   েদর  সই সময় অেনক  ী থাকত। কিন  
পি  এেকবােরই  ছাট আর তার  ামী বুেড়া হেয়  গেছ। যুবতী  ী  দখেছ তার িশ  েলা সব অ  বয়সী 
 ছাকড়া, তার মন  াভািবক ভােবই সব সময় এই  ছাকড়া িশ  েলার উপেরই পেড় থাকেব। মহাভারত 
  ই হেয়েছ এই ধরেণর কািহনী িদেয়।    অেনকিদেনর জ  বাইের  গেছন। িশ েক বেল  গেছন 
  প ীর  দখােশানা করেত। িশ েক   প ী বলেছন –  তামােক  তা আমার  সবা করেত বেল  গেছন, 
তুিম আমার কাম পিরতৃ  কর। িশ    পি েক বলেছন –    আমােক  সবা করেত বেলেছন িঠকই িক  
শা  স ত  সবাই করেত বেল িগেয়েছন। আপনার স  করেত বেলনিন। িশ  পেড় একজন বড় ঋিষ 
হেয়িছেলন। যাই  হাক, িশে র কথা  েন   মাতা  চ    াধ বশীভূত হেয় িগেয় বেল িদল আিম বদলা 
িনেয় ছাড়ব। পের    িফের আসার পর িশ  বেলেছ –   মা আমােক এই রকম আেদশ কেরিছেলন িক  
আিম  সই আ া পালন কিরিন।     েন িশে র  িত খুব খুশী হেয় বর িদেলন। এরপর  াতক হওয়ার পর 
িভ ার জ  িশ েক পাঠান হেয়েছ।   মা তােক এমন একটা িজিনষ িনেয় আসেত আ া িদেলন  য তােত 
তার মৃত ুর স বনা। িক    ও তার  যাগশি  িদেয়  সই িশ েক র া কেরিছেলন। এই িছল তখনকার 
িদেনর   পি েদর  রব া।  সইজ  ম ও িশ েদর জ  খুব কড়া কড়া সব িবধান িঠক কের িদেলন। তার 
মেধ  িছল – 

 

   কামং তু   প ীনাং যুবতীনাং যুবা ভুিব। 

   িবিধব  নং  ম  াদসাব িমিত  ব  ।।২/২১৬ 
 

 যুবক িশ  যিদ   পি েক  ণাম করেত ই া কের তাহেল যুবতী   প ীর পাদ শ   না কের 
পাদসংল  ভূিমেত হাত িদেয়  শ  কের বলেব ‘আিম অমুক আপনােক অিভবাদন করিছ’। 

 

   চারীেদর জ  কত কিঠন িনয়ম িছল,  যমন  াতঃকােল শয া ত াগ করেত  কান কারেণ যিদ 
িবল  হেয় যায় বা সূেয  াদেয়র পর শয া ত াগ কের তাহেল সারািদন তােক গায় ীম  জপ করেব আর 
রাি েবলা উপবাস করেব। আবার যিদ  কান কারেণ ি  হের ঘুিমেয় পড়ার পর সূয াে র পর  সই িন া ভােঙ 
তাহেল তােক সারা রাত গায় ীম  জপ করেত হেব আর পেরর িদন িদবাভােগ উপবাস করেব। আচায , মা, 
বাবা এবং  জ    াতা এেদর  কান ভােব কট ূবাক   ারা  যন আঘাত না কের বা অ  ভােব  কান  ঃখ না 
 দয়। আচায   হেলন পরমা ার  িতমুিত  , িপতা  জাপিতর মুিত  , মা হেলন পৃিথবীর মুিত   আর  জ    াতা 
িনেজরই  িতমুিত  ।  সই  হতু এনারা সবাই  দবতা, এনােদর কখন ক  বা আঘাত িদেত  নই। মা স ানেক 
গেভ   ধারণ কের  য য ণা  ভাগ কেরন, িপতা বাল াবিধ স ােনর র ণােব ণ  ারা  য   শ ও স ােনর 
 বদধ াপনািদর ব ব াপনা  হতু  য ক  স  কেরন, শত বৎসেরও স ান িপতামাতার  সই ঋণ পিরেশাধ 
করেত পাের না। মা-বাবা এঁরাই হেলন ভূভ  বঃ  ঃ। তাই এনােদর  সবা সব সময় কের  যেত হয়, এনােদর 
ই ার িব ে   কান কাজ করেত  নই। ম  এরপর চারেট িজিনেষর স ে  বলেছন – 

 

   িবষাদপ মৃতং  া ং বালাদিপ  ভািষত  । 
   অিম াদিপ স ৃ মেমধ াদিপ কা ন  ।।২/২৩৯ 
 

 অমৃত যিদ িবষযু  হয় তাহেল িবষটু  সিরেয় অমৃতেক  হণ করেব, বালেকর মুেখ যিদ  কান ভােলা 
কথা অথ  াৎ িহত বচন  েন থাক তাহেল  সটা  হণ করেব, শ র মেধ কার সদাচার ও স িরে র  ণ  দেখ 
িশ া  নেব আর অপিব   ােন বা আধাের  বণ  বা ব মূল ািদ  ব  পেড় থােক  সটা অব ই  হণ করেব। 
িঠক  তমিন িবপদ যিদ হেয় যায় তাহেল  ি য় বা  বে র  থেকও  া ণ  যন  বদ অধ য়ন কের।  বদ 
অধ য়নটাই উে  । এখােন মূল ব ব  হল, ভােলা িজিনষ  যখােনই যা পােব  সখান  থেকই তার সারট ু 
অব ই  হণ করেব। এই হল ি তীয় অধ ায়। এরপর তৃতীয় অধ ায় িকছুটা গৃহ ধম  েক িনেয়।  
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তৃতীেয়াহধ ায়ঃ 
 

 তৃতীয় অধ ােয় গৃহ েদর জ  িকছু িকছু কেম র িবেশষ কের প  মহায ািদ িকভােব করেব,  া ািদ 
কম   িকভােব করেব এই ব াপার েলা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। গৃহ ধম      হওয়ার আেগ  স এত িদন 
  গৃেহ  থেক  বদাধ য়ন কেরেছ।  বদাধ য়ন তােক কত িদন করেত হেব  সই ব াপাের  থেমই বলেছন – 

 

 বদ অধ য়েনর সমাি  কাল 

   ষ  ি ংশদাি কং চয ং  েরৗ   েবিদকং  ত  । 

   তদি  কং পািদকং বা  হণাি কেমব বা।।৩/১ 
 

  া ণ ছি শ বছর পয      র কােছ  থেক  বদ অধ য়ন করেব। এই ছি শ বছর তােক   চারী হেয় 
থাকেত হেব। আমরা যিদ ধের িনই িশ  বাবা-মার কাছ  থেক নয় বছর বয়েস   র কােছ  বদ অধ য়ন 
করেত িগেয়েছ, তাহেল তােক পয়তাি শ বছর বয়স পয      র কােছ  ধু  বদই অধ য়ন কের  যেত হেয়েছ। 
িশ  অব  ইে  করেল একটা িক  েটা  বদ অধ য়ন কেরও   গৃহ  থেক চেল আসেত পারত।  বেদর অ   
ভাগও যিদ তােক অধ য়ন করেত হয় তাহেলও তােক আঠােরা বছর অধ য়ন করেত হেব। আঠােরা বছর না 
অধ য়ন করেল তারও অ   ভাগ অথ  াৎ নয় বছর পড়েত হত। অথ  াৎ এক একিট  বেদর জ  নয় বছর ধায   
করা িছল। িক  সম   বদ ও  বদাে  পারদিশ  হেত হেল ছি শ বছর   র কােছ পেড় থাকেত হেব। 
ভারেতর মািটেত এই তপ া িছল বেলই অত ঝড়-ঝা ার মেধ ও  দশটা দাঁিড়েয় িছল। আজ  সই তপ াও 
 নই  দেশর  রব াও  সই রকম হেয়েছ। এখন  তা বািড়েত  থেক বাবা-মােয়র কােছ আদর যে  লািলত-
পািলত হেয় পড়ােশানা করেছ। িক  তখন ছি শ বছর  ধু   র আ েমই থাকেত হত।   র আ েম  সই 
খাওয়া-দাওয়া  কাথায় পােব!  বশীর ভাগ িশ   তা িভ া কের যা আনত  সটাই   র সােথ ভাগেযাগ কের 
 াসা দন করেত হত। আর   র সামা  িকছু জিম জায়গা থাকেল িশ েক তার চাষবাশও করেত হত। 
 সই চাষবাশ আর িভ া কের যা জুটত  সট ুেত স   হেয় ছি শ বছর ধের  ধু  বদ অধ য়ন কের  যেতন। 
বংশ পর রা ধের  ধু  বদই অধ য়ন কের  যেতন। আজেক আমরা  য  বদ ছাপা অ ের পাি , আট হাজার 
বছর ধের এই তপ ার জ ই পাি ।  া ণেদর যখন  কউ িন া কের, গালাগাল  দয় তখন এই তপ ার 
ব াপারটা তােদর মাথায় রাখা উিচৎ। সাধারণ মা ষ  তা  কান ধারণাই করেত পারেব না, এমনিক তথাকিথত 
বড় বড় সািহিত করাও তােদর কািহনী, গ -উপ ােসর মাধ েম  া ণেদর অিত জঘ  ভােব  হয়  িতপ  
করার  চ া কের।  া ণরা  য িক  চ  ত াগ তপ ার  ারা পৃিথবীর সব  থেক  াচীন ও     সং ৃিতেক 
দাঁড় কিরেয় ভাবীকােলর মানবজািতর জ  সংরি ত কের  গেছন,  সই ব াপাের এেদর  কান ধারণাই  নই। 
পৃিথবীর অ   কান সং ৃিতর  পছেন এই ত াগ তপ া পাওয়া যায় না। পয়তাি শ বছর িবেয় না কের 
  গৃেহ পেড়  থেক  বদ অধ য়ন কের যাওয়াটা  কান মামুিল ব াপার হেত পাের না। তার উপর কত রকেমর 
িবিধ িনেষধ,  তল লাগােব না, জুেতা পড়েব না, ছাতা  নেব না ইত ািদ।  তামার যিদ এই তপ ার শি  না 
থােক তাহেল তুিম একিট  বদ নয় বছর অধ য়ন কের  বিরেয় এস।  িট  বদ হেল আঠােরা বছর অধ য়ন 
করেত হত।  

 

ছি শ বছর পর  বদ অধ য়ন  শষ কের এবার   চারী সংসারধম  পালন করেত গৃহ া েম িফের 
এেসেছ। আমরা যিদ ধের িনই নয় বছর বয়েস  স   গৃেহ িগেয়িছল, তাহেল এখন তার পয়তাি শ বছর হেয় 
 গেছ, এই বয়েস িবেয় আর িক করেব!  েটা  বদ অধ য়ন করেল  সই স ান  পেতন না, কম কের িতনেট 
 বদ অধ য়ন না করেল  কউ স ান করত না। অেনেক তাই ঋক, সাম ও যজুেব দ এই িতনেট  বদ অধ য়ন 
কের চেল আসত। তাও ছি শ বছর বয়স হেয়  যত।  স যাই  হাক, ছি শ আর পয়তাি শ বছর বয়েস িবেয় 
কের জীবেনর িক আন  উপেভাগ করেব! আমরা  য  য়ী শ টা পাই, এই িতনেট  বদেকই অেনেক অধ য়ন 
কের গৃহ া েম চেল আসেতন। চারেট  বদ অধ য়ন করার পর তার  ারা সংসার ধম   পালন করা খুবই   হ। 
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এই ছি শ বছেরর মেধ  তারা  কউ মা-বাবােক  দখেত আসত িকনা, পর রায়  কাথাও আমরা এই তথ  
পাইনা। সাধারণতঃ  কউই আসত না। কারণ খুব নামকরা ঋিষরা যাঁরা আচােয  র কাজ করেতন তাঁেদর  বশীর 
ভাগই অেনক দূের দূের থাকেতন, িশ রাও অেনক দূর দূরা   েদশ  থেক আসত।  সইজ  তখনকার িদেন 
িনয়িমত বািড়েত আসা-যাওয়া করা তােদর পে  স ব িছল না।  

 

 বদ    চারীর  গৃেহ আগমন ও তার  যাগ  ভাবী  ীর ল ণািদ িন পণ 

   তং  তীতং  ধেম ণ   দায়হরং িপতঃু। 
    ি ণং ত  আসীনমহ েয়ৎ  থমং গবা।।৩/৩ 
 

  বদ অধ য়ন সমা  কের িশ  এবার  গৃেহ  ত াবত  ন করেছন। সম   বদেক িতিন এখন ধারণ 
কের আেছন। িপতা তাঁর এই  বদ  প ুেক তখন একটা আসেন উপেবশন কিরেয় কে  মালা পিড়েয় এবং 
মধুপেক  র  ারা পুে র পূজা করেবন। িপতার অভােব  কান আচায   তাঁেক এইভােব পূজা কের স ািনত 
করেবন। িপতা বা আচায   তাঁর পাদ শ   করেছন না, িক  মালা ও মধুপক   িদেয় পূজা করেছন। কা েক 
মধুপক    দওয়া মােন     স ান িদেয় অিভবাদন করা।  

 

 গৃেহ  ত াবত  েনর পর এবার িতিন  ভ ল ণা  কান ক ােক িববাহ করেবন। িববাহ করার আেগ 
 দেখ িনেত হেব িতিন িক রকম নারীেক িববাহ করেত যাে ন, িক িক ল ণ থাকেল নারীেক িববাহ করেবন 
আর িক িক ল ণ থাকেল িববাহ করেবন না, এই ব াপাের ম  এক িবশাল তািলকা িদেয়েছন। এত িব ৃত 
ভােব এ েলা জানার এখন  েয়াজনীয়তা  নই।  যমন একটা   ােক বলেছন – 

 

    না েহৎ কিপলাং ক া নািধকা  গীং ন  রািগণী  । 
   নােলািমকাং নািতেলামাং ন বাচাটাং ন িপ  গলা  ।।৩/৮ 
 

 যাঁরা  বদ অধ য়ন সমা  কের এেসেছন, এনারা সবাই   েতজ স  । তাই এঁেদর সহধিম  ণীও  সই 
রকমিট হেত হেব।  কা   ধরেণর  মেয়েদর িববাহ করেত িনেষধ বলেত িগেয় বলেছন – কিপল বেণ র অথ  াৎ 
 মেয়র শরীেরর রঙ যিদ তামােট হয় তাহেল িববাহ করেব না। শরীের  কান অ  যিদ  বশী বা কম থােক, 
 যমন অেনেকর পাঁচটার জায়গায় ছিট বা চারিট আঙুল থােক, তাহেল িবেয় করেব না।  মেয়র যিদ নানা 
রকেমর  রাগ থােক, সব সময়    থােক তাহেল তােক িবেয় করেব না। গাে  যিদ এেকবােরই  লাম না 
থােক আবার যিদ খুব  বশী  লাম থােক তাহেল িবেয় করেব না।  য নারী বাচাল অথ  াৎ অিত গলভ তােদর 
িবেয় করেব না। যােদর িবড়ালচ ু তােদর িবেয় করেব না। এ েলা সাধারণ  লাকেদর বলা হে  না, যাঁরা 
 বদ অধ য়ন কের এেসেছন তাঁেদর উে ে ই বলা হে । আসেল িক হয়, আমরা জািন মহাজনরা  য পেথ 
গমন কেরন বাকীরাও  সই পেথই যােবন, তাই  বদ   া ণ যােদর িবেয় করেবন বািকরাও তােদরেকই িবেয় 
করেব। ফেল ধীের ধীের সাধারণ পু েষর   ে ও এই ল ণ েলা  দখাটাই  ধান হেয়  গল। তাই বেল এই 
ধরেণর  মেয়েদর  য িবেয় আেদৗ হেতা না তা নয়, সব রকম  মেয়রই িবেয় হত।  য  কান িপতার ক া 
থাকেল তার সব  থেক বড় দায়ী  হল  য কেরই  হাক ক ােক পা   করা। িহ  সমােজ  াচীন কাল 
 থেকই এই ধারণাটা চেল আসেছ  য  মেয়েক  য কেরই  হাক একটা িবেয় িদেয় িদেত হেব।  সইজ  ক া 
থাকা মােনই ক দায়   হওয়া। এেকবােরই যিদ উপযু  পা  না পাওয়া যায় তখন ি তীয় বা তৃতীয় পে র 
 ী কের িবেয় িদত। এর চূড়া   প  দখা যায় বাংলােত,  য  া ণ িচতায় উঠেত যাে  তার সােথই িবেয় 
িদেয় ক াদায়    থেক উ ার  পত। ধেম র মূল ভাব ও উে  টা হািরেয়  গেল সমােজ তখন এই  রব া 
হয়। আমােদর  ৃিতকাররা একটা উে   িনেয় িকছু িবিধ িনয়ম িঠক কের িদেলন,  যমন বেল িদেলন 
 মেয়েদর কখন একা থাকেত  দেব না,  পছেন এর একটা উে   আেছ। এটােকই সবাই ধের িনল  মেয়েদর 
 য কেরই  হাক একটা িবেয় িদেলই সব িঠক হেয় যােব। িক  তাই বেল একটা  লাক আর িকছু ণ পেরই 
মের যােব, তােক িচতায় তুেল  দওয়া হেব, পা  পাওয়া যাে  না বেল তার সােথই িবেয় কিরেয়  দওয়া 
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এটােক  কউই সমথ  ন করেত পাের না। এই  মেয়র ভিব ৎ  কউ  ভেব  দখল না, যার পিরণিতও পাওয়া 
 গল – সমােজ অনাচার  বেড়  গল। এই ধরেণর সম া তখন িছল।  

 

এরপর বলেছন,  ধু তাই নয়,  মেয়েদর নােমরও অেনক ব াপার আেছ।  মেয়র নাম যিদ  কান 
ন ে র নােম  যমন আ া,  রবতী,  াতী ইত ািদ বা গাছপালার নােম হয়  যমন কদলী, আমলকী ইত ািদ 
তাহেল  সই  মেয়েক িবেয় করেব না। আরও আেছ যিদ নদীর নােম হয়,  যমন গ া, যমুনা,  গাদাবরী, 
কােবরী হয় তাহেলও িবেয় করেব না। িক  এটা আ েয  র, কারণ গ া নামটা  মেয়েদর মেধ  খুব  চিলত। 
এছাড়া পাহােড়র নাম যিদ হয় িব  া ইত ািদ,    েদর নাম যিদ হয়  যমন চ ালী, বব  রী ইত ািদ, পািখর 
নােম যিদ থােক শািরকা,  কািকলা, ময়না, িটয়া ইত ািদ তাহেল এই সব  মেয়েদর িবেয় করা যােব না। 
সােপর নােম, দাসীর নােম, দূেতর নােম যিদ নাম হয় তাহেল িবেয় করেব না। তার সে  যিদ নাম  েন 
ভয় র মেন হয় তাহেলও িবেয় করেব না। 

 

 তার সােথ আবার বলেছন  মেয় যিদ খুব  মাটা হয় তাহেলও িবেয় করেব না এবং খুব শীণ কায় যিদ 
হয় তাহেলও িবেয় করেব না। খুব ল া ও খুব  বঁেট  মেয়েকও িবেয় করেব না।  মেয়র বয়স যিদ  বশী হয় 
তাহেল  সই  মেয়েক িবেয় করেব না।  মেয় যিদ  কান অ হীন হেয় থােক, একটা  চাখ  নই, কান  নই, হাত 
বা পা  নই তাহেল  সই  মেয়েক িবেয় করেব না। এরমেধ  মজার হল, বলেছন কলহি য়া অথ াৎ ঝগড়ােট 
 মেয়েক কখনই িবেয় করেব না। এই রকম একটা ল া তািলকা  দওয়া হেয়েছ  কা    কা    মেয়েক িবেয় 
করা যােব না।  

 

   সবণ  াহে  ি জাতীনাং  শ া দারকম  িণ। 

   কামত   বৃ ানািমমাঃ   ঃ  মেশা বরাঃ।।২/১২ 

 

 এখােন   ােক বলেছন িববাহ যখনই করেব সব সময়  থেম সবণ ােতই করেব। পের অব  এক 
জায়গােত িনয়ম করা হেয়েছ সাত প ুষ পয     মেয়র রে র  যন  কান স ক   না থােক। আর তার বাইের 
সবণ  িববাহ,  া ণ  া েণর  মেয়,  ি েয়  ি েয়র  মেয়েক িবেয় করেব। অ  িদেক বলেছন – কামত  
 বৃ ানািমমাঃ   ঃ  মেশা বরাঃ,  থেম  তা বেল িদেলন সব  াে  সবণ  ােতই িবেয় করেব িক  যিদ মেন হয় 
িবেয় কের কােমর িঠক িঠক পুিত   হে  না, আমার আেরকিট  ী চাই, তখন  স এক ধাপ নীেচ িগেয় 
আেরকিট  মেয়েক িবেয় করেত পাের। এই হল িঠক িঠক ধম  ত ।  ীকৃত  য িবেয়,  য িবেয়র পর  ীেক 
ধম  প ী বলা হে ,  সই িবেয় সব সময় সবণ া হেত হেব। অথ  াৎ  থম িববাহ কখনই অ  বেণ  করা যােব 
না, িক  ি তীয় িববােহর   ে  এক ধাপ নীেচ যাওয়া  যেত পাের।  া ণ ি তীয় িববাহ  া ণেকও করেত 
পাের আবার  ি য় বা  ব েকও করেত পাের।  ি য় ি তীয় িববাহ  ি য়েকও করেত পাের আবার 
 ব েকও করেত পাের। িক   বে র   ে  সম া হেয় যায়, কারণ  বে র পর নীেচ আর  কাথায় যােব! 
কারণ এর কেয়কিট   ােকর পেরই বলেছন কি ংি দিপ বৃ াে  শ ূা ভােয  াপিদ েত, খুব  রব ার মেধ  
যিদ চেল যাও বা  কান িবপেদও যিদ পেড় যাও তাও িক  কখনই শ ূার সে  িববাহ করা চেল না।  

 

এখােন উপিদ েত শ  ব বহার করা হেয়েছ, উপিদ েত বলেত  বাঝায়, আেগর আেগর  য শা  
আেছ বা ইিতহাস আেছ  সখােনও  কানও বৃ াে   া ণ ও  ি েয়র িবপদ কােল শ ূা ভায  া  হেণর উপেদশ 
 দওয়া হয়িন। আমরা এর আেগও বেলিছ  য, ম  িনেজ  কান িবধান িদে ন না,  ায়ই  লােকরা এটা ভুল 
মেন কের  য ম ই সব িবধান  তরী কের  গেছন।  ৃিতশাে  িবধান সমূহ  তরীর  পছেন ম র  কান হাতই 
 নই, ম   ধু বলেছন আমােদর আেগর আেগর  য িনয়ম-কা ন আেছ, সামািজক  থা আেছ, মহাভারতািদ 
ইিতহােস  য কািহনী  দওয়া হেয়েছ  সখােন  কাথাও িক  আমরা এই আেদশ পাি  না  য, িবপদ হেল তুিম 
শ ূা ভায  া  হণ করেত পার। এখােন আমােদর আবার মেন রাখা উিচৎ তখনকার িদেন শূ  বলেত  বাঝাত 
যারা আধ াি ক, ধম  ীয় ও সামািজক  কান িনয়ম-কা ন পালন করত না। এই িনয়ম েলা পালন না করার 
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জ  তােদর অ  ৃ বেল গণ  করা হত। বত  মান যুেগ এই ধরেণর িচ া-ভাবনা পাে   গেছ, তাই এই 
ধরেণর িনয়েমর এখন  কান মূল ই  নই। সব  থেক বড় কথা হল, এখােন এই িনয়ম েলা তােদর জ ই বলা 
হে  যাঁরা ছি শ বছর বা সাতাশ বছর   গৃেহ  থেক  বদ অধ য়ন কের গৃেহ  ত াবত  ন কেরেছন। এনারা 
একজন শ ূােক িবেয় করেবন ক নাই করা যায় না। এত উ  সং ৃিত স   বংেশর  বদ   া ণ 
িশ াহীন, অসং ৃত বংেশর  কান  মেয়েক িবেয় করেবন  কান   ই  নই। বত  মান যুেগ সমাজ ব ব ায় িবরাট 
পিরবত  ন হেয়  গেছ। তখনকার শ ূরা  য কাজ করত এখন সব ধরেণর  লােকরা  সই কাজই কের যাে । 
আেগকার িদেন যারা নাচ গান করত তােদর শ ূ বলা হত। তাহেল  বাে র িসেনমার সব িহেরা িহেরাইনরাই 
শ ূ,  সইজ  এই সব িনয়েমর  াসি কতা এখন ন  হেয়  গেছ। এরপর বলেছন িবেয় কত রকেমর হয়। 
 ৃিতকাররা সবাই  মাটামুিট আট রকেমর িবেয়র কথা বেল  গেছন।  

 

িবিভ   কােরর িববাহ 

   আ াদ  চাচ িয় া চ  িতশীলবেত  য়  । 
   আহূয় দানং ক ায়া  াে া ধম  ঃ  কীিত তঃ।।৩/২৭ 
 

 ক ার িপতা  কান শা   ও সদাচার স   পা েক  য়ং আ ান কের িনেজর কােছ িনেয় এেস 
পা েক যথােযাগ  ব  এবং অল ারািদর  ারা অচ  না করেব এবং তার সে  িনেজর ক ােক পাে র কােছ 
স দান করেব। এই ধরেণর িববাহেক বলেছন  া িববাহ। এই িববাহেক     িববাহ বলা হয়। এখনও  যটা 
 দখা যায়  বশীর ভাগই  া িববাহ মেত হয়। ক ার বাবা অ স ান কের  বড়ায়  কাথায় একটা ভােলা  ছেল 
পাওয়া যােব। ভােলা  ছেলর স ান  পেল  মেয়র বািড়র তরফ  থেক  ছেলর বািড়েত উপহার সাম ী পাঠান 
হয়। এ েলা সবই  া িববােহর ল ণ। 

 

   যে  তু িবতেত সম গৃি েজ কম    ব েত। 
   অল ৃত   তাদানং  দবং ধম ং  চ েত।।৩/২৮  

 

  কাথায় হয়ত য  হে ,  সই যে  পুেরািহত  েপ য কায   স   করার জ   কান যুবক ঋি কেক 
হঠাৎ  দেখ  মেয়র বাবা যিদ অল ারািদ সহ ক ােক  সই ঋি কেক স দান কেরন তখন  সই িববাহেক 
 দবিববাহ বলা হয়। এখােন  া িববাহ ও  দবিববােহর মেধ  িবেশষ  কান পাথ ক  করা হয়িন।  া িববােহ 
পা  অেনক  বশী  ণ স  ,  স একজন  বদ , পূেজা অচ  নার মেধ   স  বশী থােক না।  দব িববােহ 
বলেছন  জ ািতে ামািদ িব ৃত য , অথ  াৎ পা  পুজারীর মতন, যে  ঋি েকর কাজ করেছ তখন  মেয়র বাবা 
তােক পছ  কের িনেজর  মেয়েক স দান কের িদে ন।  দবিববাহ  থেক আেরক ধাপ নীেচ আষ -িববাহ।    

 

   একং  গািমথুনং    বা বরাদাদায় ধম  তঃ। 

   ক া দানং িবিধবদােষ া ধম  ঃ স উচ েত।।৩/২৯ 
 

 শাে র িবধান অ যায়ী যখন পাে র কাছ  থেক এক  জাড়া বা  ই  জাড়া  গািমথুন, মােন গ  ও 
বলদ বা ষাঁড়  হণ কের ক ােক স দান করা হয় তখন তােক আষ -িববাহ বলা হয়। মেন করা যাক, একটা 
 মেয় আেছ,  মেয়র বাবা হয়েতা আিথ  ক স   নয় বা আিথ ক স   হেতও পাের, অ  িদেক একটা  ছেলর 
স ান আেছ।  ছেলিট িবেয় করার মত উপযু   মেয় পাে  না। তখন  মেয়র বাবা িগেয় পা েক বলেব – 
আিম একটা য  করব, তুিম আমােক একটা গ  বা এক  জাড়া বলদ দান কর। এখােন িক  পির ার বলা 
হে   লােভ পের  মেয়র বাবা পাে র কােছ গ  চাইেছন না, িতিন একটা য  করেত যাে ন বা তুিম আমার 
 মেয়েক দান কর। ওই গ  বা বলদ  মেয়র স ি  হেয় যােব। আর যে র জ  যিদ  নওয়া হয় তাহেল 
যে   সটা খরচ হেয় যােব। এই ভােব যিদ  কান পাে র সােথ িববাহ হয় তখন তােক আষ -িববাহ বেল। আষ  
মােন ঋিষেদর িববাহ। এখােন পাে র তরফ  থেক ক াপ েক িকছু  দওয়া হে ।  
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   সেহােভৗ চরতাং ধম িমিত বাচা ভা  চ। 
   ক া দানমভ চ    াজাপােত া িবিধঃ  ৃতঃ।।৩/৩০ 
 

 চতুথ   িববাহ হল  াজাপত  িববাহ। ক ার বাবা  কান  পা েক  ডেক এেন িনেজর ক া ও বরেক 
বেল িদেলন ‘যাও  তামরা  জেন িমেল একসে  গাহ   ধম   পালন কর’। এখােনও ব  অল ারািদ দান কের 
পূজা কের ক া দান কের  দওয়া হে । এটােক বলা হে   াজাপত  িববাহ।  া িববােহর   ে  পা  খুব 
উ   ণস  ,  স  বদ  হওয়ােত তােক বািড়েত িনেয় এেস ক ার বাবা তার পূজািদ করেছন। 

 

 এই চার ধরেণর িববাহেক তখনকার িদেন খুব স ানীয় িববাহ বেল মেন করা হত। এরপেরর চার 
ধরেণর িববাহেক এনারা খুব একটা পছ  করেতন না এবং িন ার দৃি েতই  দখা হত।  

 

    ািতেভ া  বণং দ া ক াৈয়  চব শি তঃ। 

   ক া দানাং  া   াদা েরা ধম   উচ েত।৩/৩১ 
 

 প ম িববাহ হল আ রিববাহ।  মেয়েক  য  কান উপােয় পাওয়ার জ  শা  িনেদ  শ অমা  কের 
 চুর অথ   স দ িদেয় িকেন  নওয়া হয়। এই ধরেণর িববাহেক খুব িন া করা হয়। আসেল যখন সমােজ 
 মেয়র সংখ া কেম যায় তখন এই ধরেণর উপায় অবল ন কের। আ রিববােহ  লােভর ব াপার থােক িক  
আষ  িববােহ  লােভর ব াপার থােক না। আষ  িববােহ বলা হয় আিম য  করেত যাি  তুিম  গাধন িদেয় 
আমার  মেয়েক  হণ কর। এর মেধ   লােভর  কান িকছু  নই। আ রিববােহ  মেয়েক  পেত হেব তার জ  
 মেয়র  ািতভাইেদর সােথ বািড়র  লাকেদরও অেনক টাকা-পয়সা িদেয় বেশ িনেয় আেস। এই  থা অেনক 
স দােয়র মেধ   চিলত আেছ  যখােন  মেয় প েক টাকা-পয়সা  দওয়া হয়। এখােন  মেয়েক  য় কের 
 নওয়ার একটা ব াপার হেয় থােক।  

 

   ই য়াে া সংেযাগঃ ক ায়া  বর  চ। 
   গা ব ঃ স তু িবে েয়া  মথু ঃ কামস বা।৩/৩২ 
 

 ষ  গা ব  িববাহ।  ছেল  মেয় এক অপরেক ভােলােবেস বাবা-মােক না জািনেয় িনেজরাই িবেয় কের 
িনেয়েছ। এই ধরেণর িববাহেক বলা হয় গা ব  িববাহ। বত  মান যুেগ  বশীর ভাগ িববাহই গা ব  িববাহ। এই 
ধরেণর িববাহ শা  অ সাের রীিতমত অ েমািদত যিদও বলেছন কামস বা, অথ াৎ িকনা এই িববাহ 
পর েরর িমলন বাসনা  থেক স ূত এবং কামই এই িববােহর  েযাজক। মহাভারেত শ  লা আর   ে র 
িববাহ পুেরাপুির গা ব  িববাহ মেতই বলা যায়।  

 

   হ া ি  া চ িভ া চ   াশ ীং  দতীং গৃহাৎ। 

    স  ক াহরণং রা েসা িবিধ চ েত।।৩/৩৩ 
 

 স ম রা স-িববাহ। ক াপে র সবাইেক মারেধার কের িপিটেয় িদেয়  মেয়েক তুেল িনেয় িবেয় কের 
িনল। িক  এখােন একটা শত   আেরাপ করা হেয়েছ,  মেয়িট িক    ন করেত থাকেব –   াশ ীং  দতীং 
গৃহাৎ।  মেয়িট উৈ ঃ ের   ন করেছ – বাবা! আমােক র া কর। এইভােব  মেয়েক িনেয় চেল িগেয় িবেয় 
করােক বলেছন রা স-িববাহ। মহাভারেত িপতামহ ভী  কাশীরােজর  মেয়েদর  জার কের তুেল িনেয় চেল 
িগেয়িছেলন। তারমেধ  একিট  মেয় আবার আেরক রাজােক ভােলাবাসত। এই ধরেণর িবেয়েকও অ েমাদন 
করা আেছ িক  এ েলােক উৎসািহত করেছন না।  ীকৃ  আর   ীিণর িববাহেক  কা   ধরেণর িববাহ বলা 
 যেত পাের? একিদেক  জন  জনেক ভােলাবাসত  সইজ  গা ব  িববাহ বলা  যেত পাের আবার  জার কের 
তুেল িনেয় িগেয়িছেলন বেল অেনেক এেক রা স-িববাহও বলেত পাের, িক   ীকৃ  যখন   ীিণেক তুেল 
িনেয় যাি ল তখন তােক বাবা! আমােক র া কর র া কর বেল িচৎকার কের   ন করেত  দখা যায়িন। 
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     াং ম াং  ম াং বা রেহা যে াপগ িত। 

   স পািপে া িববাহানাং  পশাচ া েমাহধমঃ।।৩/৩৪  

 

 অ ম হল  পশাচিববাহ,  যটা অত   িনি ত িববাহ িছল।  মেয়িট হয়েতা ঘ ুম  অব ায় রেয়েছ বা 
মদ পান কের  বসামাল হেয় আেছ অথ  াৎ এমন একটা পিরি িতর মেধ  রেয়েছ  য অব ায়  মেয় তার শীল 
র া করেত পারেছ না।  সই সময়  কউ যখন তার উপর সমাগম করেছ তখন তােক বলেছন  পশাচিববাহ। 
এই অ ম িববাহ এেকবােরই ঘ ৃিণত।  পশাচিববাহেক আমােদর  ৃিতকাররা  ীকৃিত  দনিন। িক  এই ধরেণর 
িববাহ  য হয় না তা নয়,  ায়ই হেয় থােক। ভােলা কের খিতেয়  দখেল পুরােনও এই ধরেণর িববােহর 
কািহনী পাওয়া যােব। এরপর  া ণেদর িববােহর কথা বলেত িগেয় বলেছন – 

 

   অি েরব ি জা  াণাং ক াদানং িবিশ েত। 

   ইতেরষাং তু বণ  ানািমতেরতরকাম য়া।।৩/৩৫  

 

  া ণ যিদ ই া কের তেব িতিন  ধু মা  জেলর স   িনেয় িনেজর  মেয়র িবেয় িদেত পাের। তার 
মােন  া ণ িপতা  মেয়র হাত ধের  ছেলর হােত িদেয় জেলর স   িনেয় বেল িদেলন – আিম  তামােক 
আমার এই ক ােক স দান করলাম। এেতই িববাহ স   হেয় যােব। এই ধরেণর িববাহ এখনও  দখা 
যায়,  ছেল আর  মেয়  জেন পািলেয় মি ের িগেয় পুেরািহতেক িদেয় িনেজরা িবেয় কের  নয়। মি ের  য 
িবেয় হয়  সটা অেনকটা এই ধরেণর। এখােন  া ণ িপতা যিদ চান তাহেল িতিন তাঁর ক ােক  ধু জেলর 
স   িনেয়  কান  ছেলর হােত তুেল িদেয় যিদ বেল  দন আিম  তামার হােত এই  মেয়েক সমপ  ণ করলাম, 
তােতই িবেয় হেয় যােব। এখােন অি সা ী করা বা অ া   কান অ  ােনর  েয়াজন হয় না।  া ণ িভ  
অ  বেণ র  ই পে র অ রাগ অ সাের  ধু বােক র  ারা অথ াৎ  ধু যিদ কথা িদেয় বেল  দয় এই 
 তামােদর িবেয় হল, তােতই িবেয় হেয়  যত। িবেয়র ব াপাের এনারা খুব উদার িছেলন। এখােন অব  বাবা-
মার ভূিমকা থাকেত হেব,  ছেল- মেয় িনেজরা িঠক করেল হেব না।  ি য়,  ব  ও শূ  বেণ র বাবা যিদ 
বেল  দয় এই নাও আমার  মেয়েক  তামার কােছ িদলাম, তখন আর িকছু করার  েয়াজন হেব না। তােতই 
িবেয় হেয় যােব। 

 

 আট রকেমর িববােহর  য কথা বলা হল, এর মেধ   া ণ,  দব, আষ  আর  াজাপত  এই চার 
ধরেণর িববাহেকই অ েমাদন  দওয়া হেয়েছ। এই চার ধরেণর িববােহর পর এেদর  য স ান হেব এরা 
সাধারণতঃ   েতজ স   আর মাননীয় ও স ন হয়। ম  অেনক জায়গায় এমন িকছু কথা বেল িদেয়েছন 
 যমন এই কাজ করেল  তামার উপর ভগবান িব প হেয় যােবন, বা  তামার এই এই ধরেণর  িত ও িবপদ 
হেয় যােব, এর একমা  উে   হল সাধারণ মা ষেক একট ু ভয়  দখান, যােত তারা  কান ধরেণর 
উে াপা া কাজ না কের। এখােন  যমন বলেছন এই চার ধরেণর িববািহত দ িতর  য স ান হেব এরা 
  েতজ স   ও স ন হেব, এটাও িকছুটা সেত র িদক  থেক আর িকছুটা ভয়  দখান যােত সমােজ 
অনাচার বৃি  না হয়।  

 

    হেয়িছল   চারী অব া  থেক,   গৃেহ তাঁেক  বদ অধ য়ন করেত হেয়েছ।  বদ অধ য়ন  শষ 
কের বািড়েত িফের আসার পর তার হেয়  গল িববাহ। এবার িববােহর পর  ীর সে  এই  বদ   া ণ 
িকভােব থাকেব  সই ব াপাের িকছু িকছ ু   ােক বেল  দওয়া হে । তুিম িছেল   চারী, তারপর হেয়ছ 
 বদ , তারপর তুিম িবেয় করেলই সব িকছুর বাঁধন  তামার খুেল  দওয়া হে  না। িববািহত জীবনেকও 
সংযিমত রাখার জ   কা    কা   িদন  ীর সে  থাকেব  সটাও ম   বঁেধ িদে ন।  ধু তাই নয়, মােসর 
মেধ   েটা িদন মা  ধায  কের িদে ন, এই  েটা িদনই তুিম  ীর সে  থাকেত পারেব আর বািক িদন েলা 
  চারীর মত থাকেব। এই  েটা িদেনর বাইেরও যিদ  ীর কােছ যাও তাহেল তুিম পাপ করেব। এমিন 
সাধারণ  া ণেদর জ ই ম  এেকবাের িনিদ   কতক েলা িদন িঠক কের িদেয়েছন,  য িদন েলােত  ীর 
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কােছ যাওয়া িনেষধ। যার িহসাব করেল  দখা যােব মােস চি শ  থেক পঁিচশ িদন  ীর কােছ যাওয়া 
এেকবাের িনিষ  িছল। এই িদন েলােত তুিম যিদ যাও তাহেল তুিম পাপ কম   করেব।  া ণেদর ব াপাের ম  
খুব কড়াকিড় কেরেছন, কারণ িতিন জানেতন  া ণেদর  ারাই ধম  র া হেব তাই তােদর এত সামেল 
রাখেছন। এরপর আমরা ম র িবখ াত  িট   াকেক িনেয় আেলাচনা করিছ – 

 

নারীজািতর  িত স ােনই পািরবািরক এবং সামািজক কল াণ 

   য  নায    পূজ ে  রমে  ত   দবতাঃ। 

   যৈ তা  ন পূজ ে  সব া  াফলাঃ ি য়াঃ।।৩/৫৬ 
 

    য গৃেহ নারীর পূজা হয়  সই গৃেহ  দবতারা বাস কেরন।  য গৃেহ নারীর পূজা হয় না  সই গৃেহর 
সব  ভ কম   িন ল হেয় যায়। ভারেতর  রব ার মূেল এই একিট   াকেক পালন করা হয় না বেল। 
 ামীজীও বার বার বলেছন ভারেত নারীেক স ান  দওয়া হয় না বেল ভারেতর এই  রব া। এখনও এর 
 কান পিরবত  ন হয়িন।  রাজ সকােল খবেরর কাগেজ  যসব খবর  চােখ পেড়  স েলা সিত ই খুব 
পীড়াদায়ক। গতকালই কাগেজ বারাসেতর একিট খবর  বিরেয়েছ,  যখােন একিট  মেয়েক দশজন িমেল 
 ীলতাহািন কেরেছ।  কান রাজৈনিতক  নতা আবার বলেলন  মেয়রা এই ধরেণর অ ীল  পাশাক পেড় রা ায় 
 বেরায়  কন!  সই িনেয় আবার সারা  দেশ সমােলাচনার ঝড় বেয় যাে । ভ বািড়র  মেয়র আচরেণ  যমন 
শীল থাকেব  তমিন তার  পাশাক-আশােকও শীল থাকেত হেব। ম  িঠক এটাই বলেছন। ম    িদেকই 
বলেছন।  য সমাজ  মেয়েদর স ান  দয় না  সই সমাজ ন  হেয় যায়। িক  তার আেগ বলেছন,  মেয়েদর 
খুব সামেল রাখেত হেব। িবেয়র আেগ বাবা, িবেয়র পর  ামী আর   ৗেড় পুে র অধীেন রাখেত হেব, 
 মেয়েদর এই িতনজেনর অধীেনর বাইের রাখেল সমাজ  গা ায়  যেত  বশী  দরী হেব না। তার সােথ আবার 
বলেছন  য গৃেহ নারীর স ান  নই  সই গৃেহর সম   ভ কম   িবফল হেয় যােব।  ধু তাই নয়, পেরর   ােক 
বলেছন – 

 

    শাচি  জামেয়া য  িবন   া  তৎ  ল  । 
   ন  শাচি  ত ুযৈ তা ব  েত তি  সব দা।।৩/৫৭ 
 

  য বংেশ নারী  শােক  চােখর জল  ফেল  সই গৃেহর  লই নাশ হেয় যায়। জামেয়া মােন  য  কান 
নারী, ভিগনী,  ী, ক া, পু বধু  স  যই  হাক,  স যিদ ক   পেয় অথবা  শাক   হেয় অ পাত কের 
তাহেল  সই বংেশর সব  নাশ হেয় যােব। যামী  থেক জামাই শ  এেসেছ।  মেয়রা  তা কথায় কথায়  চােখর 
জল  ফেল, ম  এখােন  সই  চােখর জেলর কথা বলেছন না। এখােন বলেছন মেনর িঠক িঠক কে   চােখর 
জল  ফলা।  য  েল  কান নারী  শাক পায়না, আনে  বসবাস কের  সই  েলর বৃি  হেবই হেব। বাংলার 
 মেয়েদর বািড়েত মা বেল সে াধন করা হয়, আদিরণী  ামা এই শ টা একমা  বাংলার নারীেদর   ে ই 
বাবা-মােয়রা ব বহার কেরন। অ   কান রােজ  বািড়র  মেয়েক এই স ান  দওয়া হয় না। এই িবধান িক  
ম ই কের  গেছন। এরপর ম  একটা ল া তািলকা িদেয় বলেছন, যারা িনেজর বংেশর ম ল চায় যখনই 
 কান িবেশষ পািরবািরক অ  ান হয়,  যমন িববাহ, অ  াশন, উপনয়ন ইত ািদ, তারা  যন যত স  ী নারী 
আেছ তােদর  যন িবেশষ ভােব স ািনত কের। িকছু িদন আেগও  াম  দেশ  দখা  যত বািড়েত  কান 
অ  ােন যত  মেয়রা আসত তােদর সবাইেক শািড় বা  কান উপহার িদেয় িবদায় করত। এখনও িববাহািদেত 
ঘিন  আ ীেয়র মেধ  যত  মেয় আেছ সবাইেক  ণামীর শািড়  দওয়ার রীিত চেল আসেছ।  মেয়েদর এইসব 
ব াপাের ম  খুব কড়া িবধান িদেয়  গেছন।  মেয়েদর যিদ  খী না রাখেত পার তাহেল বংেশর সব  নাশ হেত 
বাধ । আর বলেছন – 

 

   স ে া ভায য়া ভত া ভ  া ভায া তৈথব চ। 

   যি ে ব  েল িনত ং কল াণং ত   ব  ব  ।।৩/৬০ 
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  শষ পয     সই  েলরই সমৃি  হয়  য  েল  ী  ামী  থেক  খী থােক,  ামী  ী  থেক  খী থােক। 
উভয় উভেয়র  থেক  খী যিদ না থােক তাহেল  সই পিরবাের শাি  কখনই আসেব না। এইসব বেল ম  
পির ার বলেছন  ীেক যিদ  িচ স ত ভােব ব  ও আভরাণািদর  ারা দীি মিত না করা হয় তাহেল  সই  ী 
কখনই  কান ভােব  ামীেক পিরতৃ  কের আন  ব  ন করেত পারেব না। অথ  াৎ  ী যিদ খুশী না থােক 
তাহেল পিত  য গভ  াধান করেব  সটা িক  হেব না।  মা া কথা হল  ীেক এবং পিরবাের যত  মেয় আেছ 
সবাইেক খুব আদর ও স ান িদেয় রাখেত হেব, এই ব াপাের ম  অত   কড়া িবধান িদেয়  গেছন।  কান 
ভােবই  মেয়  যন ক  না পায়, পিরবােরর  কান  মেয় যিদ ক  পায় তাহেল ওই  েলর সব  নাশ  কউ 
 ঠকােত পারেব না। এরপের একিট খুব মূল বান   ােক বলেছন – 

 

 েলর    ে র িবচার হয় িবদ াচচ  া  ারা 

   ম ত  সম ৃািন  লা  ধনা িপ। 
    লস  া  গ ি  কষ ি  চ মহ  যশঃ।।৩/৬৬ 
 

 এখােন ম  মােন  বদম । বলেছন, পিরবাের ধন-স েদর  া ল  হয়ত  নই িক  িবদ াচচ  া আেছ, 
পিরবাের  বদমে র  ান আেছ তাহেল  সই পিরবােরর  য স ান হেব  সটা  বদমে র উপর িনভ  র কেরই 
হেব। এখােন বলেত চাওয়া হেয়েছ, যিদ পিরবাের িবদ ার চচ  া থােক তাহেল  সই পিরবারই  েলর িদক  থেক 
    বেল গণ  হেব। অথ   স দ িদেয় কখন  েলর      িবচার করা হয় না।  তখনকার িদেন িবদ াচচ  া 
মােন  বদচচ  া। পিরবার বা বংেশর  িসি  ও নাম-যশ সব সময় িবদ ার জ ই হয়। গ ানাথ ঝা িছেলন 
সং ৃেতর িবরাট পি ত। তাঁেদর পিরবার িশ ার জগেত খুব নামকরা িছল।  ারভা ার মহারাজা তাঁর  মেয়েক 
এই পিরবােরর  ছেলর সােথ িবেয় িদেত  চেয়িছেলন, িক   ছেলর মা রাজী হনিন, পির ার বেল িদেলন 
সর তীর সে  ল ীর কখন িমলন হয় না, এই পিরবাের িবদ ার চচ  া ছাড়া আর িকছুই হেব না। ওনার  ছেল 
আিদত নাথ ঝা তখনকার িদেনর আইিসএস িছেলন। িতিন  ছেলর িবেয় িদেলনই না, িনেজর  লেক িতিন এত 
     ল বেল মেন করেতন। তুিম রাজা হেত পার িক   তামার পিরবাের িবদ ার চচ  া  নই।  

 

প  মহায  

   প  সূনা গৃহ   চ ুী  পষণ ুপ রঃ। 
   ক নী  চাদ    বধ েত যা  বাহয়  ।।৩/৬৮ 
 

 এরপর আসেছ প  মহাযে র ব াপার। জীবন-ধারণ করেত  গেল সবারই পাঁচিট পাপ লাগেব। ম  
বলেছন প  সূনা গৃহ  , গৃহ  না চাইেলও পাঁচ রকম ভােব পাপ তার লাগেব। উ ন  ালান হে  তখন 
িকছু না িকছু  াণী মারা যােব, জাঁতা বা িশল- নাড়ােত িকছু মশলা  পষণ করা হে  তখন িকছু  াণী মারা 
যাে , উদখুল,  ঢিক বা হামানিদ ায় গম, ধান  পষণ করা হয় তখনও িকছু  াণী মারা যােব, ঘরেদার ঝাড় ু
 দওয়া হে  তােতও িকছু  াণী মরেব, পাে  বা কলসীেত জল ভরেছ তখন িকছু  াণী মরেছ। মহাভারেত 
য  যুিধি রেক িঠক এই   ই কেরিছেলন – িনঃ াস  নয় অথচ মৃত  ক? যুিধি র উ ের বলেছন,  য গৃহ  
প  মহাযে র অ  ান কের না। আিম প  মহায  যিদ না কির, আমার শাস-  াস চলেছ িক  মৃত। 
 িতিদন এই পাঁচটা িজিনেষর  ারা আমরা পাপ কাজ করিছ – ১) উ ন, ২) িশল- নাড়া, ৩) ঝাঁটা, ৪) 
হামামিদ া আর ৫) জেলর পা । এই পাঁচ ভােব মা ষ িনত  িহংসা করেছ। এই পাঁচিট পাপ  থেক মু  
হওয়ার জ   েত ক গৃহ েক িনত  প  মহায  করেত হয়। এই পাঁচিট য  হল – 

 

   অধ াপনং   য ঃ িপতৃয   তপ ণ  । 

    হােমা  দেবা বিলেভ  ৗেতা নৃযে াহিতিথপূজন  ।।৩/৭০ 
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 সং ৃত ভাষার এটাই  বিশ  ,  ছা  একটা কথার মেধ  অেনক কথা বেল  দওয়া যায়। প  মহায ই 
িহ েদর িঠক িঠক গৃহ  ধম । যিদ    করা হয় িহ েদর িক ধম  ? এক কথায় এর উ র হল প  মহায । 
আিম িহ   কন? কারণ আিম প  মহায  কির।  

 

 প  মহাযে র  থম হল – অধ াপনং   য ঃ,  বদ অধ য়ন করা এবং  বদ অধ য়ন করান হল 
  য । ইদািনং কােল  য  কান শা  িনয়িমত অধ য়ন করােকই   য   েপ গণ  করা হেব।  যমন সকােল 
উেঠ আিম গীতা পাঠ করিছ, চ ী পাঠ করিছ বা রামায়ণ-মহাভারত পড়িছ, কথামৃত পাঠ করিছ, এটাই 
  য । ি তীয় য  – িপতৃয   তপ  ণ  , তপ  ণ করা হল িপতৃয । আেগকার িদেন সবাই নদী, পু র আর 
 েয়ােত  ান করত। নদী আর পু ের তপ ণ করার সম া িছল না।  েয়ােত যখন  ান করত তখন ঘিটেত 
জল িনেয় সূেয র অিভমুখ হেয় িপতৃেদর নােম তপ  ণ করত। িনয়িমত  য তপ  ণ করা হে  এটাই িপতৃয  বা 
খাওয়ার সময় িপতৃেদর উে   িকছু অ  ও জল  দওয়াটাও িপতৃয । তৃতীয় য  –  হােমা  দেবা, িনয়িমত 
 হাম করা। তখনকার িদেন সবাই িনয়িমত  হাম করেতন, এটাই  দবয । এখনকার িদেন  হাম  মাটামুিট 
উেঠই  গেছ, তার জায়গায় এেসেছ িনয়িমত গৃহেদবতা বা  লেদবতার পূজা অচ  না।  লেদবতােক  রাজ 
ধুপধুেনা, ফুল  দওয়া,  ভাগ  দওয়া এ েলাই এখন  দবয । চতুথ   য  – বিলেভ  ৗেতা, ইতর  াণীেদর িকছু 
খাওয়ােনােক বলা হয় ভূতয । গ েক িকছু খাওয়ােনা, পািখেক িকছু খাওয়ােনা, িপঁপেড়েক িকছু খাওয়ােনা 
এ েলা ভূতয । প ম য  – নৃযে াহিতিথপূজন  , অিতিথেক অ  জল িদেয় যখন পূজা করা হয় তখন 
 সটাই নৃয । নৃয েক অেনক সময় ম   য ও বলা হয়।  

 

 প  মহাযে র  পছেন  য পাঁচটা পােপর কথা বলা হেয়েছ,  সখােন পাপ না বেল অ  ভােবও বলা 
 যেত পাের – আজেক আিম  য অব ায় আিছ, এর  পছেন পাঁচটা আলাদা শি  কাজ করেছ। আমার যারা 
পূব  জরা িছেলন তাঁেদর জ  আজেক আিম এই  জব শরীর  পেয়িছ।  সইজ  তাঁেদর  িত আমার একটা 
কৃত তার ভাব থাকেত হেব। আজেক আিম  য সং ৃিতর মেধ  িনেজেক সমৃ  করিছ এই সং ৃিত আিম 
ঋিষেদর কাছ  থেক  পেয়িছ। আজেকর িহ  ধেম  র  য স ান,  য উ মােনর সং ৃিতেক আমরা ধারণ কের 
আিছ এই সং ৃিতর  পছেন ঋিষেদর অবদান রেয়েছ। আবহাওয়া, িঠক সময় বৃি  হওয়া, ফসল উৎপ  হওয়া 
এ েলা সব  দবতােদর জ  হয়। িঠক সমেয় বৃি  না হেল ফসল হেব না, ফসল না হেল আমরা জীবন-ধারণ 
করেত পারেবা না। অ  িদেক আমার চািরপােশ  য মা ষ েলা রেয়েছ এেদর জ ই আজেক আিম সমােজ 
িটেক আিছ। পুিলশ যিদ না থােক তাহেল  চার-ডাকাতেদর  থেক আিম র া পােবা না,  স রা  দেশর 
সীমাে  পাহারা িদে  বেল িবেদশী শ রা আমােদর  দশেক আ মণ করেত পারেছ না, ব ুরা যিদ পােশ না 
থােক তাহেল আমার  দনি ন জীবন     ভােব চলেত পারেব না, বািড়েত আমার  ী, ভাই- বান, স ানরা 
রেয়েছ এরা না থাকেল পিরবাের আিম  াভািবক ভােব থাকেত পারতাম না।  ছাট  ছাট  াণী,  যমন মােছরা 
তােদর  ােণর িবিনমেয় আমােদর খাদ   েপ িনেজেদর আ িত িদে , ছাগেলর মাংস যখন খাি  তখন 
 সখােনও একটা  াণী তার জীবনেক উৎসগ  করেছ। চাল, গম, ডাল  য খাি  এ েলার মেধ ও  াণ রেয়েছ। 
এই পাঁচটা আলাদা শি  আেছ বেল আমরা আজ এই অব ায় দাঁিড়েয় আিছ। এই পাঁচটার মেধ  একটা 
শি েক যিদ বাদ পেড় যায় তাহেল আজেক আিম  য অব ায় আিছ  সই অব াটা আর থাকত না।  থম 
হেলন আমােদর পূব  জরা, ি তীয় ঋিষরা, তৃতীয়  দবতারা, চতুথ   আমার চারপােশর মা ষজন আর প ম 
আমার নীেচ  যসব  াণীরা রেয়েছ, এরা যিদ না থাকত তাহেল আমার এই শরীরই চলেত পারেতা না।  েধ 
ব াকেটিরয়া আেছ বেল দই হে , আমােদর  পেট ব াকেটিরয়া আেছ বেল খাদ  হজম হে । এই পাঁচজেনর 
জ  আজেক আমার এই শরীরটা দাঁিড়েয় আেছ,  সইজ  এই পাঁচজেনর ঋণ পিরেশাধ করেত হয়।  

 

িনয়িমত শা ািদ পাঠ করা মােন ঋিষঋণ  থেক মু  হওয়া। িনত  পূেজা অচ  নার  ারা  দবতােদর ঋণ 
 থেক মু  হেয় যাি । যখন আমরা তপ  ণ করিছ বা িপতা বা ঠা দ ার নােম  কান ভাল কাজ করা হে  তখন 
িপতৃঋেণর দায়  থেক মু  হি । যখন অিতিথ  সবা করা হে , সবার সােথ যখন ভােলা ব বহার করা হে  
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তখন আমরা নৃঋণ  থেক মু  হেয় যাি ।  িতিদন প পািখেক িকছু খাওয়ােল  াণীেদর ঋণ  থেক মু  হেয় 
যাওয়া যায়। িক  আজকাল গিতমুখর আধুিনক শ ের জীবেন এর অেনক িকছু করা স ব নয়।  থম িপতৃয  
করা যােব না,   াট কালচাের আিম  কাথায় তপ  ণ করেত যাব। ি তীয় নৃয , এখন  রাজ  কাথা  থেক 
আমরা অিতিথ ধের িনেয় আসব।   াট কালচাের ভূতয ও করা স ব নয়। এই অস বতােক অ  ভােব 
একটু সািজেয় িনেল প  মহায  করা স ব হেয় যায়। িতন বছের বা এক বছর িকংবা ছয় মােস  কাথাও 
আমরা একটা দান কের িদেত পাির।  কান আ েম আমরা পূব  প ুষেদর নােম একটা িকছু দান কের িদেত 
পাির। তীেথ   িগেয় কেয়কজন  া ণেক িকংবা গরীবেদর  ভাজন কিরেয়  দওয়া যায়। অ  িদেক আমােদর 
সবাই  কান না  কান সং ার সে  য ু আিছ, পাড়ার  কান সং ার সােথ জিড়েয় আিছ, পূেজার সময় বা অ  
 কান সময় গরীবেদর খাওয়ােনার জ  বা ব  িবতরেণর জ  একটা  ডােনশান িদেয় িদলাম। এটাও িক  
নৃযে র মেধ  পেড়। িঠক  তমিন অেনক প  সংর ণ সিমিত আেছ,  গাশালা আেছ  সখােন িকছু একটা 
 ডােনশান  দওয়া  যেত পাের, তােত ভূতযে র একই ফল হেব। এইভােব আমােদর উপাজ  েনর একটা 
সামা  অংশ, িতন শতাংশ, পাঁচ শতাংশ বা দশ শতাংশ দান করেত পাির। অ  িদেক পূেজা আমরা সব 
জায়গােতই করেত পাির। আর শা  অধ য়নও সব জায়গায় করা যায়। ঋিষয  আর  দবয  সহেজই করা 
যায়, বািক িতনেটেক আমরা এইভােব সািজেয় িনেত পাির।  

 

 য িহ  প  মহায  কের না  স িক  িহ  নয়। প  মহাযে র উে   হল এঁেদর  িত আমার 
কৃত তা জানান। মা ষ  য  পশােতই থা ক না  কন সব জায়গােতই প  মহাযে র  েয়াজন আেছ।  যমন 
একজন ম ােনজেম ট লাইেন আেছন,  সখােন তার ম ােনজেম ট িবষেয়র উপর িনয়িমত অধ য়ন করাটাই তাঁর 
ঋিষয  বা   য  হেয় যােব।   যে র পেরই  দবয , ম ােনজেমে টর   ে  যারা তার বির  
পদািধকারী, যাঁেদর িনেদ  েশ তাঁেক কাজ করেত হে , এঁেদর স ান িদেত হেব। আেশপােশ তাঁর যত 
সহকম  ীরা আেছন তােদর সােথ ভােলা ভােব ব বহার করা, িক করেল তােদর ভােলা হয়  সই ব াপাের সেচ  
থাকেত হেব, এটাই নৃয । যারা িপওন,  ইপার তােদর সােথ ভােলা ব বহার করেত হেব, বছের একিদন 
তােদর  কান   শাল উপহার িদলাম, তােদর বািড়র  লাকেদর  খাঁজ-খবর  নওয়া, এটাই ভূতয  হেয় যােব। 
আর িপতৃয , আেগ আেগ যাঁরা এই সং ােত কাজ কের  গেছন, এনারা কাজ কের  গেছন বেল এই সং া 
এখনও দাঁিড়েয় আেছ আর  সইজ  িতিন কাজ করেত পারেছন, তাঁেদর বছের একিদন আম ণ কের 
সা ািনক িকছু অ  ান করা। এইভােব প  মহায  সব   ে ই করা  যেত পাের।  
 

 ম  ৃিতেত অিতিথর ব াপাের মহাভারেতর মতেকই অ সরণ করা হেয়েছ। যিদ তুিম গরীব বা িনধ ন 
হও আর অিতিথেক যিদ আপ ায়ন কের অ জল িদেয়  সবা না করেত পার িক   াধ ায় অথ  াৎ   য  আর 
 দবয  অথ  াৎ পূজা অচ  না অব ই করেব।   য  আর  দবয  এই  েটা য   যন  কান অব ায় ব  না 
কের। স  াসীরাও তাই কেরন, তাঁরা িপতৃয , নৃয  ও ভূতয  ব  কের  দন িক    য  আর  দবয  
অব ই  েত ক িদন করেবন। স  াসীরা  য  াধ ায়, শা  পাঠ, পূজা অচ  না এই  েটা যে র ভাব িনেয় 
 রাজ কের যােবন। সাধারণ মা ষেদর জ  বলেছন, যিদ  তামার খাওয়া-দাওয়া নাও  জােট এই  েটা 
 াধ ায় আর পূজা অচ  না  কান অব ায়  ছেড়  দেব না।  

 

গৃহ া ম বািক িতনেট আ েমর  াণবায় ু

   যথা বায়ুং সমাি ত  বত ে  সব জ বঃ। 
   তথা গৃহ মাি ত  বত ে  সব  আ মঃ।।৩/৭৭ 

   য াৎ  েয়াহপ া িমেণা  ােননাে ন চা হ  । 
   গৃহৈ েরব ধায ে  ত াে   া েমা গৃহী।।৩/৭৮ 
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 এর আেগ জীেবর সং া িদেত িগেয় বলা হেয়িছল, যার মেধ   াণ বায়ু স ালন হয়  সই জীব। তার 
মােন যারা িনঃ াস-  াস  নয় তারাই জীব,  াণ বায়ু না চলেল তােক জীব বলা যােব না।  যমন বৃ েক 
যিদও বলা হয় তার  াণ আেছ িক  বৃে র মেধ   াণ বায়ু চলাচল কের না। এই   ােক এটাই বলেছন – 
 যমন  াণ বায়ুেক আ য় কের এই শরীেরর সব কায   স   হে , িঠক  তমিন গৃহ  আ মেক আ য় কের 
বািক আ ম  েলা চেল।   চয  া ম, বাণ  া ম আর স  াসা ম, এই িতনেট গৃহ া েমর উপর দাঁিড়েয় 
আেছ। গৃহ  যিদ িঠক না থােক এই িতনেট আ ম চলেত পারেব না। স  াসীরা  কান উপাজ ন কেরন না, 
তাই তাঁেদর গৃহে র দােনর উপর িনভ  র কের থাকেত হয়। বাণ ি েক িভ া  ক  দেব? গৃহ ই  দেব। 
আেগকার িদেন   চারীরা আ েম  থেক  বদ অধ য়ন করেতন, তাঁেদর আ ম চালান, জীবন িনব  াহ করার 
জ  গৃহ রাই িছেলন একমা  প ৃেপাষক।  তরাং সংসাের যাঁরা আেছন  সই সব গৃহ েদর এটা একটা িবরাট 
দায়ী । এই িতনেট আ েমর দায়ী  গৃহে র উপরই বত  ায়।  সইজ  গৃহ েদর এই ব াপাের সব সময় সজাগ 
থাকেত হয়। গৃহ  যিদ প  মহায  িঠক িঠক না কের, অেথ  াপাজ  ন যিদ না কের তাহেল সমােজ  চ  
িবশৃ লা  দখা  দেব। অ  িদেক স  াসী যিদ না থােক তাহেল আধ াি ক  ানচচ  া ব  হেয় যােব, বাণ ি  
যিদ না থােক ত ােগর ভাব হািরেয় যােব আর   চারী যিদ না থােক তাহেল পেরর  জ   য  তরী হেয় 
সমাজ ও  দেশর সং ৃিতেক ধারণ কের এিগেয় িনেয় যােব  সটা ন  হেয় যােব। তাই এই িতনেট আ মেক 
যিদ   ু ভােব পিরপালন না করা হয় তাহেল আে  আে  সমাজ ন  হেয় যােব। তাই এক কথায় বলা  যেত 
পাের পুেরা সমাজ দাঁিড়েয় আেছ গৃহে র উপর। এই কারেণ ম র এই িবধান খুবই সাধুজেনািচত। ম  কখনই 
িবেশষ একজনেক     িদেয় িকছু িবধান  দন না, পুেরা সমাজেক মাথায়  রেখ িতিন িবধান িদেয়  গেছন। 
 কউ যিদ বেল আিম এেদর দায়ী  িনেত পারেবা না, আিম আমার গৃহ া মেকই সামলাব – তুিম দায়ী  যিদ 
না িনেত চাও তাহেল  তামােক  ক  জার কের দায়ী  চাপােব।  তামােক িদেয়  তা  কউ  জার কের িকছু 
করােত পারেব না। িক  সমােজর কথা মাথায়  রেখ এটা  তামার দায়ী  – স  াসী, বাণ ি  আর   চারী 
এই িতনেট আ েমর তুিম আ য়,  তামােক এই ব াপাের খুব সেচতন থাকেত হেব।  

 

 বলেছন এমন িক এই িতনেট আ ম  ানও  যটা পায়  সটাও িক  গৃহ   থেকই পায়। আেগকার 
িদেনর ঋিষরা আমােদর গৃহে র মতই থাকেতন। িশ কতা এবং অ া   য িশ ািদ  দওয়া হত সব গৃহ রাই 
িদেতন। ম   সইজ  গৃহ েক খুব স ান িদে ন। সিত ই তাই, ম র কােছ গৃহ  এত স ানীয় িছল  য তাঁর 
কােছ স  ােসর  কান মূল ই িছল না। এটা অব  িঠকই  য ম   কাথাও স  ােসর উপর  বশী  জার  দনিন। 
এর একটা কারণও িছল, যিদও স  াস ধম   িচরিদনই িছল িক  তখনকার িদেন স  াস ব াপারটা এখনকার 
মত এত     িছল না। ম র কােছ গৃহ া ম খুব উ   ান  পেয়েছ। িতিন ভােলা কের ল   কের  দেখেছন 
 য পুেরা সমাজটাই দাঁিড়েয় আেছ গৃহ া েমর উপর। এর আেগ গৃহ া েম মা-বাবার  সবা, আচােয  র  সবা 
এ েলা যা িকছ ুকরা হে , স  াসীরা এ েলা  তা করেতই পারেব না।   

 

িনধ নও অিতিথ  সবা করেত পাের – অিতিথ  ক এবং  ক অিতিথ নয় 

   তণৃািন ভূিম দকং বা   চতুথ ী চ  নৃতা। 

   এতা িপ সতাং  গেহ  নাি দ ে  কদাচন।।৩/১০১ 
 

 এরপর বলেছন, যিদ তুিম খুব গরীবও হও িক  অিতিথেক বসার জ  মািট আর তণৃ  তামার 
থাকেবই। আেগকার িদেন  ােমর িদেক অ  ােন অেনক  লাকেক আম ণ করা হেল সবাইেক বসার জ  
আসন িদেত পারত না, িক  িকছু খড় আঁিটর মত  বঁেধ কের বসেত িদত। ম  বলেছন, খড় বা তণৃেতা 
 তামার আেছই, ওেতই অিতিথেক বসার জ  িদেত পারেব। আর পা  ধাওয়ার জল, পান করার জল এবং 
িমি  কথা এ েলা সবার কােছই থােক, এরজ   তামােক  কান অথ   ব য় করেত হেব না। মহাভারেতও 
আমরা এই কথা পাই। যুিধি র যখন বােরা বছেরর জ  ভাইেদর িনেয় বেন গমন করেছন তখন ঋিষরা 
তােক জ েল িকভােব অিতিথেক আপ ায়ন করেত হেব বলেছন। এ েলা সব সময় করেত বলা হে , এটাই 



93 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

গৃহ েদর ধম  । তুিম িনধ ন গরীব হেত পার, িক  এই িজিনষ েলা সবারই কােছ থােক – ভূিম, এক আঁিট খড়, 
পা  ধায়ার জল, পান করার জ  জল আর িমি  কথা। এই িদেয়ই অিতিথেক আপ ায়ন করেত পারেব।  ধু 
অিতিথেকই নয় সবাইেকই িমি  কথা িদেয় আপ ায়ন করেত হয়। বািড়েত িভখারী এেল তােকও িমি  কথা 
িদেয় িবদায় করেত হয়। 

 

   একরা   িনবাস িতিথ  া ণঃ  ৃতঃ। 

   অিনত ং িহ ি েতা য া  াদিতিথ চ েত।।৩/১০২ 
 

  য  া ণ  ধু এক রােতর জ  অপেরর গৃেহ বাস কেরন, তাঁেক অিতিথ বেল। তাঁর ি িত অিনত , 
হঠাৎ কের এেস  গেছন আর অ-িতিথ, যাঁর  কান িতিথ  নই, একটা িতিথ ছাড়া ি তীয় িতিথেত িতিন থাকেবন 
না, তাঁেকই অিতিথ বলেছন।  ামীজী িবেদেশ এই িজিনষটার উপর খুব  জার িদেয়েছন। আমােদর ভারেত 
সবার কােছ এটা কত আনে র হত যিদ  কান িদন তার বািড়েত অিতিথ এেস  যেতন। অিতিথ হল আমােদর 
কােছ নারায়ণ, অিতিথ  দেবা ভব – এই ভাবটােক  ামীজী খুব তুেল ধেরিছেলন। অিতিথর সং া িদেয় ম  
একটা ল া তািলকা িদেয়েছন কারা অিতিথ  েপ গণ  হেব না। একই  ােমর  লাক যিদ এেস রাি বাস কের 
তাহেল িক   স অিতিথ হেব না। যারা সহাধ ায়ী বা চাটুকার অথ াৎ হা েকৗতুক কের এমন  া ণেক অিতিথ 
 েপ গণ  করা হেব না।  ী জীিবকার জ  বাইের থােক, হঠাৎ কের এেস  গেছ  সখােন তােক অিতিথ  েপ 
গণ া করা যােব না। তখনকার িদেন িনরি  অথ  াৎ যারা অি র ব বহার করেতন না  যমন িছল আবার িকছু 
 া ণ অি েক সােথ িনেয় চলেতন।  া ণ যিদ অি  িনেয় চেলন, িনেজ িভ া কের  সই অি েত রা া কের 
আহার কেরন, এই ধরেণর  া ণেকও অিতিথ িহসােব গণ  করা যােব না।  কাথাও যাে ,  যেত  যেত 
অ কার হেয়  গেছ, সামেনই  য গৃহ  পল  সখােন আ য় িনেয় িনল, এরাই হল িঠক িঠক অিতিথ। এই 
ধরেণর অিতিথেদর িজ াসাও করা হত না, আপিন  কাথা  থেক আসেছন, বািড়  কাথায়,  কাথায় যাি েলন।  
বািড়েত অিতিথ  েপ কা র আগমনেক বািড়র  লােকরা িনেজেদর খুব স ানীত  বাধ করত আর অিতিথেদর 
খুব স ান িদেয়  সবা-য  করেত হয়। সে  সে  আবার এও বলেছন – 

 

   উপাসেত  য গৃহ াঃ পরপাকমব ুয়ঃ। 

    তন  ত   ত  প তাং  জ   ািদদায়না  ।।৩/১০৪ 
 

  য গৃহ রা খাবােরর  লােভ বা দাির তাবশতঃ অ   ােম বাের বাের অ   ভাজন করেত অিতিথ  েপ 
 পৗঁেছ যায় তারা মের প  হয়। অিতিথেসবার অেনক িনয়ম আেছ।  যমন অিতিথেক সবার আেগ  ভাজন 
করােত হেব, অিতিথেক  সবা করার পর বািকেদর  সবা করেত হেব। অিতিথ ছাড়া বািড়েত কােদর সবার 
আেগ  ভাজন করােত হেব বলেত িগেয় বলেছন – 

 

    বািসনীঃ  মারাং   রািগেণা গিভ ণী থা। 

   অিতিথেভ াহ  এৈবতা    ভাজেয়দিবচারয়  ।।৩/১১৪ 
 

 এেদরেক অিতিথর আেগ খাওয়ােত হেব – নববধূ, প ুবধূ,  মারী  মেয়, বালক,  রাগী এবং গভ  বতী 
নারী। বািকরা অিতিথেক খাওয়ােনার পের খােব। এখােনই  বাঝা যায় ম   মেয়েদর কত স ান িদেয়েছন, 
অথচ িকছু  লাক ম র স ে  কত িব প ম ব  কের। 

 

 অিতিথপূজা  সে  গৃেহ অ   কানও িবিশ  ব ি র পূজার ব াপাের বলেছন –  রাজা,   ,  াতক 
অথ  াৎ িযিন সেবমা   বদ অধ য়ন সমা  কেরেছন িক  এখনও গৃহ  হনিন, জামাতা,   র ও মাতুল এঁরা যিদ 
এক বছর পর গৃেহ আগমন কেরন তাহেল এঁেদর সবাইেক মধুপক   কম   িদেয় স ান করেত হেব। মধু, দই, 
িঘ  ভৃিত িমিশেয় মধুপক    তরী করা হয়, মধুপেক  র সােথ মাংস অথবা পােয়সাে র ব ব া করা হত, এেক 
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বলা হয় মধুপক   কম  । এখােন  দখার ব াপার হল তখনকার িদেন জামাতা,   র, মাতুল এেদর কত স ান 
 দওয়া হত। এরপর  াে র িনয়ম িনেয় িকছু আেলাচনা করা হে । 

 

 া ািদ কম   
  াে র যত িনয়ম আেছ তার িব ািরত উে খ কের একটা মজার ব াপার বলেছন,  াে  কায়দা কের 
 কবল ব ু-বা বেদরেকই খাওয়ােব না। কােদর িনম ণ করা হেব  সই ব াপাের বলেত িগেয় বলেছন,  য 
 া েণর এই এই  ণাবলী থাকেব তেবই তাঁেক  াে  আপ ায়ন করেব।  া  মােন একটা বড় য ,  সখােন 
ব  ু বজায় রাখার জ   ধু ব ুেদর  ডেক খাওয়ােনা চলেব না। ব  ু যিদ বাড়ােত হয় তাহেল টাকা-পয়সা 
িদেয় বাড়ােনা যায়,  াে র অ  খাইেয় ব ু  বজায় রাখেত  যও না।  াে র অে র একটা িবেশষ উে   
আেছ। কােক কােক  াে র অ  খাওয়ােনা যােব না বলেত িগেয় বলেছন,  তামার শ েক কখনই  াে র অ  
খাওয়ােব না, তার সােথ  তামার ব ুেকও  াে র অ  খাওয়ােব না।  তামার শ ও নয় িম ও নয়, তার মােন 
 া ণেদরেকই  ধু খাওয়ােব।  াে র অ  খাইেয় যারা ব ু  করেত চায়,  যমন আমার সােথ কা র ঝগড়া-
িববাদ আেছ,  াে র সময় তােক িনম ণ কের বেশ আনা, এ েলা করেত  নই এেত তােদর খুব পাপ লােগ। 
ঠা র  যন  াে র অ   খেত িনেষধ কেরেছ তার উৎস ম  ৃিতর এই   াকটা।  াে  পিরিচত, ব  ুএেদর 
আম ণও করেব না, তােদর খাওয়ােবও না। তখনকার সময় িনয়ম িছল যারা  া ণ  ধু তাঁেদরই  াে  
আম ণ কের খাওয়ােব। আেগকার িদেন  া িম  একটা গালাগাল শ  িছল,  া  িদেয়  য িম তা কের – 
শ েক বেশ আনার জ , ব ুেদর কৃতাথ   করার জ   াে র অ  খাওয়ােনাটা খুবই িন নীয় িছল। পুেরা 
 ামবাসীেক  াে  িনম ণ করিছ  সটা অ  ব াপার, িক  এখােন িবেশষ কেয়কজন ব ুেক আম ণ কের 
িকংবা কেয়কজন শ েক  ডেক এেন খাওয়ােত িনেষধ করা হে ।  াে  কােক কােক খাওয়ােত হেব 
ম  ৃিতেত তার পুেরা একটা তািলকা  দওয়া হেয়েছ। িব ান  া ণ যিদ না পাওয়া যায় তেবই ব ুেদর 
খাওয়ােনা যােব। িক  শ েক  কান মেতই  াে র অ  খাওয়ােনা যােব না। স ূণ   বদ াতা, আর যারা  বদ 
অধ য়ন স ূণ  কেরেছন, এঁেদরেকই  াে  খাওয়ােব। বলেছন, একিট  বদ   া ণেক যিদ  াে র অ  
খাওয়ােত পােরা তাহেল  জেন নাও  তামার সাত পু ষ উ ার হেয় যােব। এখােন একশ  িড়টা   াক ধের 
 ধু বেল  গেছন  াে  কােক কােক খাওয়ােব আর িক িক খাওয়ােব। অ া  ধম    াে র উে  েক  বােঝ 
না, মােনও না িক   া  কম   িহ েদর কােছ একিট খুব    পণূ  সং ার। তেব  ব বরা উৎসেবর মত কের 
এটাই তােদর  া ,  ী ীমাও এটাই বলেছন  ব বেদর উৎসবটাই  া ।  

 

  া া  খাওয়ার পর  য  া ণ  সই িদনই আবার অ   ভাজন কের তাহেল  সই  া ণ মৃত ুর পর হয় 
শূকর হেয় নয়েতা ি িম হেয় জ ােব। আসেল এই িনয়ম েলা করা হেয়েছ  লাভ দমন করার উে ে ।  া  
হল অত   একটা পিব  সং ার,  াে র  ভাজনেক  কান পািট   বা িপকিনেকর ভাব িনেয়  যন না  দখা হয়। 
তুিম একটা অত   পিব  অ  ােন অংশ িনেত যা ,  সখােন  লােভ পের তুিম  খেত যা  না। এই পিব  
ভাবেক বজায় রাখার জ   াে  এত রকেমর িনয়ম-িবিধ আেরাপ করা হেয়েছ।  সইজ  ঠা র  থেমই 
িনেষধ কের িদেয়েছন  াে র অ  খােব না।  সইজ   াে   ািতেদর  ডেক খাওয়ােনা ম  ৃিত অ সাের 
স ূণ  িনেষধ।  

 

  াে র সময় িতল দান খুব  ভ,  যমন  যমন িতল দান করা হেব  সই অ সাের িপতৃরা  েগ  বাস 
করেত পােরন।  াে  যিদ পঁুিট মাছ  দওয়া হয় তাহেল িপতৃরা  ই মাস স   থােকন। হিরেণর মাংস িদেল 
িতন মাস যাবৎ িপতৃরা স   থােকন।  ভড়ার মাংস িদেল চার মাস আর পািখর মাংস িদেল িপতৃরা পাঁচ মাস 
পয    স   থােকন। ছাগেলর মাংস িদেল ছয় মাস আর পৃষত নােম এক  কার হিরেণর মাংস িদেল সাত মাস 
পয    িপতৃরা স   থােকন। এণ নােম হিরেণর মাংস িদেল আট মাস,    নােম হিরেণর মাংস িদেল নয় মাস 
যাবৎ িপতৃরা স   থােকন। ব  শূকেরর মাংস ও মিহেষর মাংেসর  ারা িপতৃগণ দশমাস এবং খরেগাশ ও 
ক েপর মাংেসর  ারা িপতৃরা এগােরা মাস পিরতৃ  থােকন।  গা   ও পায়েসর  ারা িপতৃগণ স ৎসরকাল 
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তৃি   খ  ভাগ কেরন। এইভােব বলেছন কালশাক ( বেতা শাক) মহাশ  নােম এক ধরেণর আঁশয ু মাছ, 
র বেণ র ছাগেলর মাংস ইত ািদ িদেল িপতৃরা সারা জীবেনর মত পিরতৃ  হেয় যান। পাকা  মষ অথ  াৎ বুেড়া 
 মষ, যার কান িবরাট ল া, এত ল া  য জল খাওয়ার সময়  মেষর কান জলেক  শ   কের  নয়, এর মাংস 
যিদ  দওয়া হয় তাহেল িপতৃরা বােরা বছর ত ৃ থােকন। আর লাল ছাগেলর মাংস িদেল িপতৃগণ অন  কােলর 
জ  ত ৃ হেয় যান। আমরা সবাই জািন িহ রা িনরািমশািষ, িক   কউই ম  ৃিত একবারও খুেল  দেখিন। 
খােদ র তািলকায়  ই মােছর নামও আেছ, িক  এেত  বশী িদন িপতৃরা স   থােকন না।   া অথ  াৎ লাল 
ছাগেলর মাংস যিদ িনেয় আসা যায় তেবই িপতৃরা অন  কােলর জ  স   হেয় যান। এই রকম িবরাট 
তািলকা  দওয়ার পর বলেছন – 

 

   যেদব তপ য়ত ি ঃ িপত ৃ   া া ি েজা মঃ। 

    তৈনব কৃৎ মাে ািত িপতৃয ি য়াফল  ।।৩/২৮৩ 
 

 িনত   ােনর সময় জল িদেয় যিদ িপতৃেদর উে ে  তপ  ণ করা হয় তাহেল এর আেগ যত রকেমর 
িপতৃ াে র কথা বলা হল, এর সব ফল এই তপ  েণই  পেয় যায়। একটা হল  া কম   আেরকটা হল তপ  ণ। 
তপ  ণ আমােদর  ত হ করেত হেব। এগােরা িদেন বা  তেরা িদেন, যার  য রকম িনয়ম আেছ  সই অ যায়ী 
 া  সবাইেকই করেত হেব এেত  কান ব িত ম করা চলেব না। িক  তপ  ণ যিদ িনত  করা হয়,  যমন 
মহালয়ার িদেন অেনেকই নদীেত তপ  ণ কেরন,  সটাই যিদ  রাজ কের তাহেল িপতৃরা খুব স   হন। এইসব 
বলার পর ভ ৃ মুিন বলেছন গৃহে র জ   য েলা িঠক িঠক য   স েলা বলা হল। একটা হল প  মহায  
আর অ  িদেক  া ািদ য ।  
 

চতুেথ াহধ ায়ঃ 
 

 পেরর অধ ায় জীিবকা ল ণ। এই অধ ােয় বলা হে  মা ষ িনেজর জীবন ধারেণর জ  িকভােব 
জীিবকা চালােব, অেথ  াপাজ ন িকভােব করেব। যিদও এই অধ ােয়র নােম  দওয়া হেয়েছ জীিবকা ল ণ িক  
এর মেধ  আরও অ  অেনক িবষয়েক িমিশেয়  দওয়া হেয়েছ। অব  এটা িবেশষ িকছু  দােষর নয়, কারণ 
সব িকছুই িমেলিমেশ রেয়েছ। এখােন  া ণেদর জীিবকার উপর  বশী  জার  দওয়া হেয়েছ। আমরা এখােন 
কেয়কিট    পূণ    াক িনেয় আেলাচনা করিছ। চতুথ  অধ ােয়র   ই হে   া ণেদর জীবন িনেয়। 

 

   চতুথ মায়ুেষা ভাগমুিষ াদ ং  েরৗ ি জঃ। 

   ি তীয়মায়ুেষা ভাগং কৃতদােরা গৃেহ বেসৎ।।৪/১ 
 

 যিদও ি জ বলেত  া ণেক  বাঝায় িক   া ণ,  ি য় ও  ব  এই িতন জনেকই ি জ  বাঝাত। 
এর আেগ আমরা একটা   ােক  পেয়িছলাম  যখােন বলা হে  দরকার হেল  া ণ  ি য় বা  বে র কােছও 
 বদ অধ য়ন করেত পারেব। উপিনষেদও আমরা এই ধরেণর িকছু ঘটনার উে খ পাই  যখােন রাজা  া ণেক 
বলেছ এই িবদ া আেগ আমােদর কােছই িছল। বত  মােন আমােদর িক কের একটা ধারণা হেয়  গেছ  য 
 া ণেদর কােছই  ধু  বদ িছল, িক  ব াপারটা  সই রকম িছল না,  য  কান ি জ অথ াৎ  া ণ,  ি য় ও 
 ব  িতনজনই  বদ জানত। এখােন বলেছন, জীবেনর যত আয় ু তার চতুথ াংশ অব ই   র কােছ 
অিতবািহত করেত হেব। এর আেগও আমরা  পেয়িছ একজন   চারী কম কের সাতাশ বছর, নয়েতা ছি শ 
বছর   র কােছ  থেক পুেরা  বদ মুখ  করত। িহসাব করেল  দখা যায়, যিদ নয় বছর বয়েস   র কােছ 
যায় তাহেল তােক তার পয়তাি শ বছর পয     বদ অধ য়েনর জ    র কােছ থাকেত হত। এখােন বলেছন, 
 তামার জীবেনর চতুথ াংশ সময়   র কােছ অব ই থাকেত হেব। একজন মা েষর যিদ গড় একশ বছর 
আয় ুধের  নওয়া হয় তাহেল তােক পঁিচশ বছর   র কােছ থাকেত হত। তার মােন িতনেট  বদ মুখ  করার 
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জ   েত কিট  বেদর জ  নয় বছর কের সাতাশ বছর এমিনেতই   গৃেহ বাস করেত হত। মূল ব ব  হল 
 তামার জীবেনর একটা বড় অংশ  যন    েল অিতবািহত হয়।  

 

তখনকার িদেন    ল ভারেতর িবিভ  জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয় থাকারই কথা। িকছু    ল িনেজর 
 ােমর কােছই থাকেত পাের, িকছু    ল দূের থাকেত পাের আবার িকছু    ল, িবেশষ কের নামকরা 
ঋিষেদর    ল অেনক দূের থাকত। একবার    েল চেল  গেল কত িদন পর বা কত িদন অ র আবার 
বািড়েত আসেত পারত তার  কান িববরণ আমরা পাই না। আবাসন িবদ ালেয় এখন  যমন ছুিটছাটা আেছ, 
   েল  সই রকম  কান ছুিটর অবকাশ হত িকনা আমােদর জানা  নই। তেব সাধারণতঃ  যটা জানা যায় 
একবার    েল চেল এেল তারা  সখােনই িশ া সমা  না হওয়া পয    পেড় থাকত।  সইজ  এেদর উপর 
মা-বাবার  বশী  ভাব পড়ত না। আট-নয় বছের    েল চেল আসার  িড় বছর হয়ত  সখােনই থাকত, যার 
জ  এেদর জীবনটা খুবই ব ি েকি ক হেয়  যত। পের বািড়েত আসার পর মা-বাবার  িত আসি টা হয়ত 
থাকত না, িক  তােদর িশ া সমাপেনর পর  িশ ণ  দওয়া হত মাতৃেদেবা ভব িপতৃেদব ভেবা, তুিম এতিদন 
এখােন িশ া লাভ কের  তামার গৃেহ িফের যা , তার মােন এই নয়  য  তামার বাবা-মার  দখােশানা করেব 
না, তাঁেদর  দবতার মত পূেজা করেব। িক  এর িব ািরত িববরণ আমরা  কাথাও পাই না। অেনক কািহনীেত 
আমরা এর িকছু িববরণ  যটা পাই  সটা তাঁরা উপিনষদেক আধার কেরই িলেখেছন িক  উপিনষেদ বা 
মহাভারেত আমরা  য সামা  কািহনী পাই  সখােন পির ার কের  কাথাও বলা  নই  য    েল ছা রা টানা 
থাকেতন বা মােঝ মােঝ বািড় আসেতন িকনা। ম  ৃিত আজ  থেক িতনশ  ী পূেব   িলিপব  হেয়  গেছ, তার 
মােন চি শ শ বছর আেগ এটাই  চিলত িছল, তাই ম  ৃিতেক আমরা কখনই ভারতীয় সংিবধােনর মত 
বলেত পািরনা  য একটা আইন কের িদেয় বেল  দওয়া হল  তামরা এবার  থেক এই আইন পালন পালন 
করেত থাক।  য িনয়ম েলা সমােজ পালন করা হেয় আসিছল  সটােকই  ৃিতকাররা িলিপব  কের িদেয়েছন। 

 

 িশ া সমাে র পর জীবেনর ি তীয় ভাগ গৃহ া েম অিতবািহত করেত হত। অথ াৎ পঁিচশ বছর 
   েল থাকার পর এর পেরর পঁিচশ বছর গৃহা া েম  থেক গৃহ  ধম   পালন করেত বলা হে । তেব এই 
িবভাজন  য সব সময় এেকবাের সমান সমান হত তা নয়।  থম পঁিচশ বছর   চয  , এরপর প াশ বছর 
পয    গৃহ , প াশ বছর  থেক বাণ   আর বাকী পঁিচশ বছর স  াস। যিদ একশ বছর আয় ুধরা হয় তাহেল 
একটা মা ষেক পঁচা র বছর পয    বািড়র বাইেরই থাকেত হত। এরপর বলেছন  া ণ িকভােব থাকেব, 
যিদও এই িজিনষ েলা এখন আর পািলত হয় না তবুও আমােদর  জেন রাখার দরকার।  

 

উ ম, মধ ম, সাধারণ ও সেব  া ম জীিবকা 
  া ণ,  ি য় ও  ব েক িমিলেয় সমােজ িতন ধরেণর মা েষ িবভাজন করা হেয়েছ – উ ম, মধ ম 
ও সাধারণ। সাধারণ মা েষর জ  ছয় রকেমর জীিবকার কথা বলা হেয়েছ, এর নামই হল ষ  কম  া। এরা এই 
ছয় রকম কােজর বাইের  কান কাজ করেব না। এই ষ  কম ার মেধ   থম হল ঋত। ঋেতর আেগকার একটা 
পিরভাষা িছল  যটা এখন অবলু  হেয়েছ  সটা হল উ  ও িশল। উ  ও িশলেক যখন িমিলেয় িদত তখন 
 সটা হেয়  যত উ িশল।   েত  থেক ফসল  গালায় িনেয় আসার পর   েত িকছু শ  পের থােক।   েত 
পের থাকা শ েক পািখর মত খঁুেট খুঁেট তুেল িনেয় আসােক বলা হে  উ । বাজাের িবি  করার জ  
গ গািড়  থেক শ  ওঠা-নামা করার সময়  দােমর বাইের রা ার উপর িকছু শ  পেড় যায়,  সই শ েক 
যখন একটা একটা কের  বেছ  নওয়া হয় তখন  সটােক বলা হে  িশল। বলেছন যাঁরা এই উ িশল কের 
জীবন ধারণ কের এনারা হেলন অমৃত, এঁেদর উপের আর  কউ  নই। যাঁরা এই উ  ও িশল করেছন এটাই 
ঋত, এর  থেক আর পিব  জীবন-ধারণ আর  কান জীিবকার  ারা হেত পােরনা।  

 

 ষ  কম  ার ি তীয় হল অযািচত – িনেজ থােক  কউ এেস  া ণেক িকছু িদেয়  গল। তৃতীয় িভ া, 
 া ণ িভ া কের জীিবকা িনব  াহ করেছ। চতুথ  কৃিষকম । প ম বািণজ  আর ষ  হল  দ। এখােন ল ণীয় 
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 য চাষবাস, বািণেজ র সােথ  েদর ব বসা করার অ েমাদনও িছল। ইসলাম ধেম   েদর কারবার এেকবাের 
িনিষ । মহাভারেত আবার  কা    কা     ে   েদর হার িক রকম হয় িনিদ   কের বেল  দওয়া হেয়েছ।  

 

 যারা মধ ম   ণীর তােদর িতন ধরেণর জীিবকা – য  করােনা, অধ য়ন করােনা আর দান  হণ 
করা। দান মােন অযািচত ভােব  যটা এেস যােব। িকছু  া ণ িছেলন যাঁরা য  কিরেয় িকছু অথ  উপাজ ন 
করেতন, িকছু  া ণ ছা েদর  বদ অধ য়ন কিরেয় উপাজ ন করেতন। আবার িকছু  া ণ িছেলন িতিন এই 
 েটার িকছুই করেতন না,  কউ যিদ িকছু দান কেরন  সটাই  হণ কের জীিবকা িনব  াহ করেতন। উ ম   ণীর 
 া ণ  ধু য  করােতন আর অধ য়ন করােতন, দান কখনই  হণ করেতন না। এই িতন   ণী – উ ম, 
মধ ম ও সাধারেণর উপের হেলন সেব  া ম। সেব  া ম জীিবকােত  ধুই  বদ অধ াপনা কের জীবন িনব  াহ 
করেবন। এনারা য ও করেবন না।  ধু  বদ অধ য়ন করােত িগেয় িশ রা সামথ   অ যায়ী যা িকছু  দেব তাই 
িদেয়ই তাঁেদর জীবন চলত। সেব  া েমর আেরকটা নাম   স । 

 

 এই চারেট   ণী সাধারণ, মধ ম, উ ম ও সেব  া েমর কথা বেল  া ণেদর বলেছন,  য  া ণ 
  স  কের জীবন িনব  াহ করেছন িতিন হেলন সব  ে  ।   স  স  কারী  া েণর কােছ আর  কউ  নই, 
তাঁেক যিদ অ েরাধ করা হয় আপিন আমার একটা য  কের িদন, িতিন  সই অ েরাধ কখনই  হণ করেবন 
না, তাঁেক যিদ িকছু দান  হণ করেত অ েরাধ কেরন িতিন তা  হণ করেবন না। িতিন  ধু  বদ অধ াপনা 
কের যােবন। সারা জীবেন কিট আর ছা েক  বদ পড়ােনার জ  পােবন, সব  সা েল  হয়েতা চার-পাঁচিট ছা  
 পেতন। এই কিট ছা  িকছু দি ণা  দেব,  বদ িশ াে  আবার কেব  বড়ােত  বড়ােত   গৃেহ আসেব তখন 
িকছু  ণামী  দেব – এই সামা  দি ণার উপর যাঁরা জীবন ধারণ করেছন তাঁরাই সব  ে  । সাধনার   ে  
যাঁরা ঋত কেরন, অথ াৎ উ িশল বৃি  কের জীবন িনব  াহ করেছন তাঁেদর  থেক     আর  কউ  নই। িক  
এনারা  ধু উ িশল বৃি ই কের যান, উ িশল বৃি র বাইের অ  িকছু করেবন না। এঁেদরেক খুব উ মােনর 
 া ণ  েপ গণ  করা হত। আমােদর ঐিতে   য  া ণেক এত স ান  দওয়া হয়, এই কারেণই স ান 
 দওয়া হত। এর পের একটা   ােক বলেছন – 

 

সে ােষই পরম  খ 

   সে াষং পরমা ায়  খাথ ী সংযেতা ভেবৎ।   

   সে াষমূলং িহ  খং  ঃখমূলং িবপয য়ঃ।।৪/১২ 
 

 যিদও  া ণেদর উে ে  বলা হে  িক  সব গৃহে র জ ই এই   াকিট সব সমেয়র জ  
 েযাজ । তিুম যিদ জীবেন  খ  পেত চাও তাহেল সব িকছুেত িনেজেক সে ােষর অব ায় রাখ। এটােকই 
পেরর িদেক আমােদর পর রােত  ছাট কের বেল  দওয়া হেয়েছ সে াষ িহ পরমং  খ  । আমােদর িহ েদর 
এটা একটা িচর ন দশ ন – পরম সে াষেক যিদ ধারণ কের িনেত পার আর সংযম যিদ পালন কর, এর 
 থেক বড় আর িকছু হয় না। তুিম  তামার সামথ  ও  েযাগ অ যায়ী যা িকছুই উপাজ ন কর না  কন তােতই 
সে াষ থাকেব। ভা কাররা এর খুব   র ব াখ া িদে ন – প  মহায  করার জ  যতটু  অেথ  র 
 েয়াজন তার  বশী অথ   উপাজ ন করার দরকার  নই। ঋিষযে র জ  যতটু  শা  রাখার দরকার, 
 দবযে র জ  পূজা করেত  যট ু দরকার,  সই রকম িপতৃয , ভূতয  ও নৃয  এ েলা করার জ   য 
পিরমাণ অেথ  র দরকার তার  বশী অথ  উপাজ ন করেত  যও না। ঠা র এেকই বলেছন – টাকা-পয়সােত িক 
হয়,  েটা ডাল-ভাত হয় আর সাধুেসবা হয়। পেরর িদেক আমােদর িকছু িকছু ঋিষতুল  কিবরা বলেছন – 
আমার পিরবারজন আর সাধুপু ষরা যাঁরা এেস যান তাঁেদর  সবার জ  যতটু  দরকার ততট ু হেলই আমার 
হেয় যােব। িক  এখােন ভা কাররা বেলেছন প  মহাযে র জ   য পিরমাণ অেথ  র দরকার ততট ু 
উপাজ ন করার িদেকই নজর  দেব। প  মহাযে র খরেচর বাইের িকছু রাখার দরকার  নই। 
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 সে াষমূলং িহ  খং,  েখর একমা  কারণই হল সে াষ।  িতিদন খবেরর কাগজ খুলেলই  দখা যােব 
আ হত ার ঘটনা, খুেনর ঘটনা, এ ওেক মাড  ার কেরেছ, এই  ােমর  লাক ওই  ােমর  লােকেদর বািড়েত 
আ ন লািগেয়েছ,  ামী- ীর অশাি , ভাইেয় ভাইেয় ঝগড়া, চািরিদেক  ধুই অশাি  আর অশাি । আেগও 
হয়েতা এই রকমই িছল, িটিভ আর খবেরর কাগজ এত িছল না বেল জানা  যত না, িক  তাহেলও  কাথাও 
একটা সে হ হয়, সিত ই িক তখন এত  গালমাল িছল। সব  গালমােলর মূেল অসে াষ। যিদ  খ চাও  তা 
সে াষেক ধারণ কর।  ঃখমূলং িবপয  য়ঃ,  ঃেখর মূল হল এর িবপরীত। যখনই িনেজেক অ স  মেন হেব 
ভােলা কের তাকােল  দখা যােব  কাথাও একটা অসে াষ দানা  বঁেধ আেছ, আিম  যটু  পাি   কাথাও 
অজাে  মেন মেন আিম তার  থেক  বশী চাইিছ। আর সব সময় িনেজেক িনেয়ই  তা অসে াষ দানা বাঁেধ না, 
বািড়েত  ী, পু ,  পৗ ািদ আেছ, ব -ুবা ব আেছ, এেদর  ক িঘের অেনক চাওয়া-পাওয়ার  খলার মেধ ও 
অসে াষ জমাট বাঁেধ। আমার  ছেল আেছ, তার জ  এই করেত হেব,  সই করেত হেব, ভােলা িটউটেরর 
ব ব া করেত হেব। ব ব া না করেত পারেলই অসে াষ। একবারও ভািব না  য, আ া িঠক আেছ, আিম 
আমার সাধ া যায়ী  চ া কের যাব, এরপর যতটা হবার হেব। িক  আমরা পািরনা, পাির না বেলই  ঃখ 
পাি । কা রই  ঃেখর আর  শষ  নই।  

 

 া ণ িকভােব কম   করেব 

    বেদািদতং  কং কম   িনত ং  য াদতি তঃ। 

   তি   ব    যথাশি   াে ািত পরমাং গিত  ।।৪/১৪ 
 

  া ণেদর উে   বলেছন তাঁরা িকভােব কাজ করেব।  বেদ  য আ মিবিহত িনত কেম  র কথা বলা 
হেয়েছ  সই সম  কম    িতিদন অনলস ভােব স াদন করেব। যিদ  কান  া ণ িনেজর শি  ও সামথ   
অ যায়ী এইভােব সব কাজ কের তাহেল  স িক  পরম গিত লাভ করেবই, মােন  মা  লাভ করেব। এখােন 
গীতা  থেক ম  ৃিত আলাদা ভােব তার মত খ াপন করেছ। গীতােত  েটা পেথর কথা বলা হেয়েছ – 
 ানমাগ  আর কম  মাগ । ম  ৃিত স ূণ  কম  মােগ র উপর দাঁিড়েয় আেছ। এখােন  ানমােগ র  ান খুব সামা  
আর স  ােসর উপর খুব একটা  জার  দওয়া হয়িন। এইসব িবচার কের বলা  যেত পাের ম  ৃিতই হল িঠক 
িঠক গৃহ েদর ধম । ম  ৃিত বেলই িদে   বেদ  য  বৃি ল ণ ধেম র কথা বলা হেয়েছ, এই ধম েক  যভােব 
 তামােক পালন করেত বলা হেয়েছ  সইভােব িঠক িঠক পালন কের যাও এেতই  তামার পরম গিত হেব। 
এখন পরম গিত বলেত তুিম যিদ  মা  মেন কর তাহেল তাই হেব, যিদ ঈ র দশ নেকই পরম গিত মেন 
কের তাহেলও তাই হেব, যিদ  গ  াি ই  তামার চরম ল   হয় তাহেল তাই হেব, যিদ ভােলা পিরবাের জ  
 হণ করাই  তামার পরম গিত মেন হয় তাহেলও তাই হেব। িক  এ েলােক পাওয়ার জ   তামােক একটাই 
কাজ করেত হেব, তাহল  ধম   পালন। এটাই এখােন বলা হে   বেদািদতং  কং কম  ,  বেদ  যমনিট কেম  র 
কথা বলা হেয়েছ  সই কম   আল  ত াগ কের িন া সহকাের, যথা শি  ও সামথ   অ যায়ী পুেরা  াণ িদেয় 
 িতিদন কের  যেত হেব, তার বাইের  গেল চলেব না, যিদ কর তেব  তামার পরমাং গিত   হেবই। পেরর 
  ােকও  া ণেদর জ  বলেছন – 

 

    নেহতাথ া    সে ন ন িব ে ন কম  ণা। 
   ন িবদ মােনষ  েথ ষু নাত  ামিপ যত তঃ।।৪/১৫ 
 

 বলেছন,  া ণ! তুিম কখনই গান-বাজনা  ভৃিতর  ারা অেথ  াপাজ েনর  চ া করেব না, িবষয়ী 
 লােকরা গান-বাজনােত আস  হেয় পেড়। বলেছন  তামার আপদ-িবপদ থা ক আর নাই থা ক যার তার 
কাছ  থেক  যখান- সখান  থেক অথ   হণ করেব না। শ ূেদর য  কের অথ  আয় করেব না, যিদও তখন 
অেনেকই শূ েদর য  করাত, এেতই  বাঝা যায় শূ েদর জ  য  করা তখন িনেষধ িছল না।  
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 ম  ৃিতর এই   াকিট খুব উে খনীয়।  া ণেক বেল  দওয়া হে  –  তামার যতই আপদ িবপদ 
থা ক না  কন আেজবােজ  লােকর কাছ  থেক টাকা-পয়সা  নেব না,  যমন ডাকাত,  াগলার, ঘুষেখার 
এেদর  থেক কখনই দান  নেব না। কার কাছ  থেক দান  হণ করা হে  এটা খুবই    পূণ । টাকার 
রাজনীিত অত    নাংরা রাজনীিত। িব খ াত একজন ধম  ীয়  ন ী  সবামূলক কােজর জ  অত    নাংরা 
ধরেণর  লাকেদর  থেক দান  হণ করেতন। তাঁর ধম   স দায়  থেক তাঁেক টাকা বানাবার এক  মিশন  তরী 
করা হেয়িছল। ঈ েরর পেথ যাঁরা অেনক িদন আেছন তাঁেদর িকছু  তা ভােলা িদক থােকই। িক  এই সব 
ব াপাের এই মিহলার অেনক  ন াম িছল। িবে র যারা নামকরা ি িমনাল, এমনিক যু  অপরাধীরা, যারা 
হাজার হাজার মা ষেক খুন কেরেছ, তােদর কাছ  থেক িতিন  কািট  কািট ডলার  ডােনশান িনেতন। 
ভ মিহলােক একবার  কউ    কেরিছেলন আপিন এত   াকমািন  কন িনে ন?  ে র উ ের িতিন যা 
বলেলন  সটাই তখন খুব নামকরা উি  হেয় িগেয়িছল – Does money have colour? টাকার িক  কান 
রঙ আেছ নািক? ম  িক  এই ব াপাের খুব দৃঢ়, িতিন এই রকম  লােকর কাছ  থেক  ডােনশান  নওয়ােত 
কখনই অ মিত  দেবন না। ম  পির ার বলেবন  াঁ, টাকার রঙ হয় – টাকার কােলা রঙ হয়, টাকার লাল 
রঙ হয়, টাকার সাদা রঙও হয়। কােলা রেঙর টাকা আর লাল রেঙর টাকা কখন দান িহসােব  হণ করেব না। 
এই ব াপাের ম  এেকবাের খুব কেঠার িছেলন। এেকবাের িনিদ   কের বেল িদে ন নাত   মিপ, তুিম যিদ খুব 
আত   অব ায়, খুব খারাপ অব ায় পেড় যাও তবুও িক  তিুম এই ধরেণর  লােকর দান  নেব না।  মেয়র 
িবেয় িদেত পারেছ না, বর প   চুর টাকা পণ চাইেছ।  মেয়র বাবা পুিলেশর  লাক। একজন এেস বেল 
িদল, আের আপিন এত িচ া করেছন  কন? এই িনন   লাখ টাকা, এটােক ঘ ুষ বেল মেন করেবন না। এই 
টাকা িক  নওয়া যােব?  কান মেতই নয়। এখােন এেস িবরাট সম া হেয় যায়।  কান জায়গায়  নওয়াটা িঠক 
হেব,  কান অব ায়  নওয়া যােব না, এ েলা িবচার করা খুব কিঠন হেয় যায়।  কান  কান জায়গায় ম  ৃিত 
এেকবাের  গাঁড়া, এটা হেব না  তা একবার বেল িদেল আর  কান মেতই হেব না। এখােন বেল িদে ন খুব 
আপেদ িবপেদ পেড়  গেলও এই রকম কাজ করেব না। যখন এর ওর কাছ  থেক টাকা িনেত    কের তখন 
মা ষ বুঝেত পােরনা  স  কান জােল ফাঁসেত যাে ।  সইজ  ম  সাবধান কের িদে ন  ঘার িবপেদর 
মেধ ও যিদ পের যাও তাও কা র কাছ  থেক ধন সং হ করা  তা দূের থা ক মেন মেন িচ াও করেব না। 
পেরর   ােক বলেছন – 

 

মেনর চা ল তাই আসি র ল ণ 

   ইি য়ােথ ষু সেব ষু ন  সেজ ত কামতঃ। 
   অিত সি ৈ েতষাং মনসা সি বত েয়ৎ।।৪/১৬ 
 

 ইি েয়র  য চারিট িবষয় –  প, রস, গ ,  শ  ও গ  এই িবষয় িলেত কখনই কাম-বাসনা িনেয় 
উপেভােগর জ  আস  হেব না। আিম গান  নেত ভােলাবািস, খুব ভােলা কথা। িক  আসি  িনেয় গান 
 নেত িনেষধ করা হে । আসি  িনেয়  য  কান ইি েয়র িবষয়েক  ভাগ করেলই  গালমাল হেত বাধ । 
িবষয় িলর  িত আসি  যিদ  মাগত বৃি   পেত থােক তাহেল  জার কের িবষেয়র  দাষ িচ া কের কের 
িবষয়  থেক িনেজেক  টেন িনেয় আসেত হেব।  

 

 তাই বেল  কউ যিদ মি ের  রাজ স  ায় আরাি ক ভজন  নেত ছুেট আসেছ, এটা তখন 
ইি য়াসি  হেব না। িবেয় বািড়র  ভােজ বা  কান পািট  েত খাওয়া-দাওয়া করার পর মেনর মেধ  একটা 
চ লতার ভাব  জেগ ওেঠ। খাওয়া হেয় যাওয়ার পর সবাই গ , আ া, ইয়ািক   করেত চায়। িসেনমার  শা 
ভাঙার পর, িকংবা সাক  াস  দখেত  গেছ, তাজমহল  দখেত  গেছ,  দখার পর দশ  কেদর মেধ  চা ল   বেড় 
যায়। িক   বলুড় মেঠ সে  েবলা আরিতর ভজন  েন ঠা রেক  ণাম কের মি র  থেক  বিরেয় এেল মনটা 
শা  হেয় যায়, এখােন চা ল  বৃি  না  পেয় কেম যাে ।  য িজিনষ  ভাগ করার পর িচে র চা ল  বৃি  
পায়  সটাই ইি য়  খ।  য িজিনষ করার পর চা ল  কেম যায়  সটােক বলা হয় আধ াি ক  খ। এখােন 
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আধ াি কতার কথা বলা হে  না।  য কাজ করেল চা ল  বৃি  পায় তার কথা বলা হে । ইি েয়র  ভােগর 
িবষয় সামেন চেল এেলই সাধারণ মা েষর সবারই মেধ  চ লতা  বেড় যায়। চারেট ইয়ং  ছেল বেস 
িনেজেদর মেধ  কথা বলেছ, হঠাৎ যিদ তােদর সামেন িদেয়  কান যুবতী  মেয় চেল যায় এেদর কথা বলার 
 জারটা সে  সে   বেড় যােব।  মেয়িটেক  শানােনার জ  বাড়েছ না, এমিনেতই মেনর মেধ  চা ল   বেড় 
যায়, এটাই ইি েয়র  াভািবক  খলা। এটা ইি েয়র  খলা নািক আধ াি ক ব পােরর  খলা একমা   বাঝা 
যােব মেনর চা ল তাটা বাড়েছ না কমেছ।  বলুড় মেঠ পঙি   ভাজেন ভ রা  রাজ লাইন কের  সাদ 
খাে ন, খুবই সামা  আেয়াজন িক  খাওয়ার আেগ   াপ  ণং আর খাওয়া  শষ হেল ঠা র, মা,  ামীজীর 
নােম জয় িণ িদেয়  বিরেয় আসেছ। এেতই সবার মন শা  হেয় যাে । িক  িপকিনেক যিদ এই ধরেণর 
খাওয়াও  দওয়া হয় তােতও  চঁচােমিচ হেব আর মাংস  পালাও  খেয়ও  চঁচােমিচ  তা হেবই। যখন আমরা 
িকত  ন  নিছ বা ভজন  নিছ তখন আমােদর মনটা আে  আে  শা  হেয় যাে । িক  যখন িসেনমার গান 
করিছ বা  নিছ তখন মেনর ভাবটাই অ  রকম হেয় যােব। এরপর বলেছন িনেজর ব ি  েক িকভােব র া 
করেব – 
 

মা েষর আচরণ িঠক হয় পাঁচিট িজিনষেক  ক  কের 

   বয়সঃ কম েণাহথ     ত ািভজন  চ। 
    বষবা  বুি সা প মাচর   িবেচেরিদহ।।৪/১৮ 
 

 সংসাের, সমােজ তুিম িক রকম ভােব চলােফরা,  মলােমশা করেব বলা হে । পাঁচিট িবষয় আমােদর 
সবার  দনি ন জীবনযা ার মানেক সূিচত কের।  থম হল বয়স,  তামার বয়স অ যায়ী সবার সােথ আচরণ 
করেব। ি তীয় তুিম  কমন কাজ করছ তাই িদেয়  তামার ময  াদার মান িন িপত হেব।  যমন, একটা 
কেলেজর  ছেল এখন  স ইউিনয়ন করেব, ইন াব িজ াবাদ করেব,  মেয়েদর  পছেন  দৗড়ােব,  র ুেরে ট 
খােব। কেয়ক বছর পর  সই  ছেলিটই এমএ পাশ কের  সই কেলেজই  লকচারার হেয় এেসেছ, এবার িক  
তােক এই কাজ েলা ব  কের িদেত হেব। কেয়ক বছেরর মেধ  তার কম  টা পাে   গল। এতিদন  স িছল 
ছা , এখন হেয়  গল িশ ক। এরপর  স হয়েতা কেলেজর  কান িডপাট  েমে টর  হড হেয়  গল, এরও কেয়ক 
বছর পর  স হয়েতা কেলেজর সহাধ   হেয়  গল, এইভােব যত তার কম  টা পাে   যেত থাকেব তার 
ব বহারটাও পা ােত থাকেব। বয়স আর কেম  র পর তৃতীয় হল অথ । মা েষর টাকা-পয়সা  যমন  যমন 
বাড়েত বা কমেত থাকেব  সই অ সাের তার ব বহারটাও পা ােত থাকেব। চতুথ   শা  ান আর প ম বংশ, 
 কান কাজ করার আেগ  দেখ নাও তুিম  কান বংেশর  লাক। 

 

 এই পাঁচিটেক  ক  কের িতনেট িজিনষ চলেব।  থম হল  বশভূষা, আপিন িক ধরেণর  পাশাক 
পিরধান করেবন  সটা িনভ  র করেব আেগ  য পাঁচটা িবষয় বলা হল তার উপর। ি তীয় কথাবাত  া, আমার িক 
ধরেণর কথাবাত  া বলা উিচৎ এটাও িনভ  র করেব ওই পাঁচিট িবষেয়র উপর। সব  শেষ তৃতীয় হল বুি র 
ব বহার।  ুেলর  াশ ওয়ােনর বা া বা া ছা রা িনেজেদর মেধ  মারামাির করেব এটা জানা কথা। িক  
ইউিনভািস িটর ি িরচুয়াল  হিরেটেজর িডে ামা  কােস র ছা রা যিদ এখন মারামাির কের তাহেল  সটা কখনই 
 াভািবক হেব না। কেম র িদক িদেয় এরাও ছা  িক  বয়েসর িদক িদেয় মারামাির করাটা এেকবােরই 
অেশাভনীয়। কেলেজর আঠােরা বছেরর  মেয়েক যিদ  দখেত   র না লােগ, সাজেগাজ যিদ না কের, সবার 
দৃি  আকষ ণ যিদ না করেত পাের তাহেল  মেয় িহসােব তার  কান ময  াদা  নই, এটাই আঠােরা বছেরর একটা 
 মেয়র ধম  । নারী মােনই  সৗ য  । বত  মান যুেগ একটা  মেয়েক যিদ  দখেত   র না  দখায় তাহেল তার 
ব ি ে  অেনক  িট ধরা পড়েব। িক  এবার তার িবেয় হেয়  গল, এখন িক  তােক িনেজেক পাে   ফলেত 
হেব। িবেয়র পেরও আঠােরা বছেরর কেলেজর  মেয়েদর মত  পাষাক চািপেয় ঘ ুের  বড়াে , এটা িক  
এেকবােরই অেশাভনীয়। এরপর হল কথাবাত  া। এতিদন তুিম বাবা িছেল, স ানেদর  িত  তামার কথাবাত  ার 
মেধ  একটা অ শাসেনর ভাব িছল। এখন তুিম দা  হেয়  গছ, দা  যিদ নািতর উপর   াধ কের তাহেল 



101 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

বুঝেত হেব তার িকছু  গালমাল আেছ। ঠা দ  া মােনই নািত যত   ুিম অবাধ পনা ক ক না  কন সবটাই 
তােক স  করেত হেব। স  করাটাই দা র কাজ। সব  শেষ বুি র ব বহার। একটা বা া  ছেলর 
চ লতাটাই  াভািবক অব া, একটা যুবেকর সব সময় রণং  দিহ ভাব – চল আজেক  াশ ব  কের দাও, 
চল আজেক ইন াব িজ াবাদ কির – এটাই এেদর  াভািবক। িক  যােদর বয়স হেয়  গেছ তারা কখনই এই 
ধরেণর ব বহার করেব না।  

 

 এই পাঁচটা িবষয়েক আমােদর খুব ভােলা কের বুেঝ িনেয় জীবেনর িবিভ    ে   সই রকম আচরণ 
করেত হেব। বয়স, কম , স ি  আমার  কমন, শা  ান আর বংশ। অিভজন  মােন  ল বা বংশ,  যমন 
বলা হয় – মেন  রেখা তুিম  কান বংেশর  লাক। আমার  চুর টাকা-পয়সা আেছ, িক  সব   ে  অেগাছােলা 
ভাব,  কান িকছুই সামেল রাখেত পারিছ না, বা , আলমাির  খালা  ছেড় িদি , চািব িদেত ভুেল যাি  – 
এ েলা কখনই করা উিচৎ নয়। এর সােথ আপিন হয়েতা একটা অিত সাধারণ পিরবােরর সদ  িক  এিদেক 
আপনার গােয় সব সময় খুব দামী দামী  পাষাক-আশাক। বুেঝ িনন আপনার সব  নাশ হেত  বশী  দরী  নই। 
ম  বেল িদে ন  তামার টাকা-পয়সা, স ি   কমন আেছ আেগ বুেঝ িনেয়  তামার কথাবাত  াও  সই রকম 
হেব,  বশভূষাও  সই রকম হেব। দামী দামী না  হাক িক   িচ স ত হেব, এেতই  তামার ব ি ে   ী 
থাকেব। আজকাল িটিভেত িকেশার-িকেশারীেদর জ     িব ী করা হে । িব াপেন   র   র  মেয়রা 
কত রকেমর  সাধন লাগাে , কত   র   র  পাষাক পড়েছ, িহেরামাক  া  ছেলরা কত দামী দামী  মাটর 
সাইেকেল  ঁশ-হাঁশ কের  বিরেয় যাে । িকছু িদন আেগ একজন মাঝ বয়সী এক ভ েলাক একটা  মাটর 
সাইেকল িকেনেছন। এই  মাটর সাইেকল নািক  দেশ কেয়কজেনর কােছই আেছ, যার দাম  িড় লাখ টাকা। 
খুব িবেশষ ধরেণর  মাটর সাইেকল, আড়াই’শ িকেলািমটার গিত  বেগ নািক  যেত পাের। ভ েলাক  মাটর 
বাইকটা িকেন খুব খুশী। একজন মহারাজেক খুব গব   কের বলেছ, আমার জীবেন    িছল এই  মাটর 
বাইকটা িকিন। প াশ বছর বয়েস এই ধরেণর     দেখ তার  পছেন এত টাকা খরচ কের ইয়ং সাজাটা 
একটা হা কর ব াপার নয় িক! 

 

 এই জগেত িবচরণ করেত  গেল এই িতনেট িজিনষেক ওই পাঁচিট িবষেয়র অ যায়ী চলেত হেব – 
 বশভূষা, কথাবাত  া আর বুি ।  যমন  তামার বয়স হেয়েছ,  সই অ সাের  তামার  পাশাক-আশাক হেব, 
বয়েসর ময  াদা অ যায়ী  তামার কথাবাত  া হেব আর বয়স অ সাের  তামার বুি র ব বহার হেব। তুিম  য 
ধরেণর কম   িনযু  আছ  সই অ যায়ী  তামার  বশভূষা, কথাবাত  া আর বুি র ব বহার চলেব।  া ণ পি েতর 
ব বহার এক রকম হেব,  য মুখ   া ণ তার আেরক রকম ব বহার হেব। সে ােষর কথা  যটা বােরা নং 
  ােক বলা হেয়েছ এর সােথ এই আঠােরা নং   াক সরাসির যু  –  কমন  তামার বয়স,  কমন  তামার 
কম  ,  যমন  তামার টাকা,  যমন  তামার  ান আর  কমন  তামার বংশ – এই পাঁচটার উপর িনভ  র কের 
 তমন  তামার  বশভূষা,  তমন  তামার কথাবাত  া আর  কমন  তামার বুি র  েয়াগ। এর সােথ  া ণেদর খুব 
  র কথা বলেছন, কেয়কটা িজিনষ আেছ  য েলা পালন করেল কতক িল িজিনষ বৃি  পায় – 
 

বুি র িবকাশ, অথ  বৃি  এবং িহত সাধেনর উপায় 

   বুি বৃি করাণ া  ধ ািন চ িহত ািন চ। 
   িনত ং শা াণ েবে ত িনগমাংৈ ব  বিদকা  ।।৪/১৯ 
 

 িতনেট িজিনেষর বৃি র কথা বলেছন – বুি র িবকাশ হয়, অথ  সমাগম বৃি  হয় আর জীবেনর পে  
 যটা িহত  সটা পাইেয়  দয়। যখন মা ষ িকছু িকছু িবেশষ শা েক িনত  অধ য়ন কের তখন তার বুি র 
িবকাশ হয় –  যমন ব াকরণ, ইিতহাস, পুরান,  ৃিতশা , মীমাংসা শা , এই ধরেণর শা  অধ য়ন করেল 
বুি র িবকাশ হয়। অথ  শা  পড়েল,  কৗিটেল র অথ শা , বৃহ িত ও     ণীত নীিতশা  অধ য়ন করেল 
সমৃি র বৃি  হয়। আর আয়ুেব  দ,  জ ািতষশা   ভৃিত অধ য়ন করেল জীবেন িহত সরাসির পাওয়া যায়।  যমন 
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আয়ুেব  দ জানা থাকেল িনেজর শরীর িকেস ভােলা থাকেব জানা যােব আবার শরীের  রাগব ািধ হেল তার 
উপশম করার উপায়টা জানা থাকার জ  সে  সে   েয়াগ করা যােব,  জ ািতষশা  জানা থাকেল কখন িক 
কাজ করেত হেব, কখন  কান কাজ করা যােব না, এই ব াপাের আেগ থাকেতই   িত িনেয়  নওয়া যায়। 
িনগমেক ভা কাররা বলেছন  বদাথ াবেবাদক, অথ  াৎ িন  েক  বাঝাে । িক  আমরা এখােন িনগমেক  বদ 
অধ য়ন  েপই িবেবচনা করেত পাির।  বদ অধ য়ন মা েষর অদৃ েক ভােলা কের, মৃত ুর পর  য  স উ ম 
 লােক বা উ   েগ  বা উ ম  যািনেত জ   নেব  সটা  বদ অধ য়েনর  ারা হয়। ম   া ণেদর বলেছন এই 
কিট শা  িনয়িমত অধ য়ন করেব।  য  া ণ িনেজর বুি র িবকাশ করেত চায়, ধনবধ ন চায় আর িহতসাধন 
করেত চায়, িহতসাধন আবার  ই রকেমর হয় – দ ৃ ও অদৃ , এই চারেট িজিনেষর বধ েনর জ   সই 
 া ণেক অব ই এই কিট শা  িনত  অধ য়ন কের  যেত হেব।   

 

   যথা যথা িহ পু ষঃ শা ং সমিধগ িত। 

   তথা তথা িবজানািত িব ান া   রাচেত।।৪/২০ 
 

 মা ষ  যমন  যমন শাে র িনয়িমত অভ াস করেত থােক  তমন  তমন তার  সই শাে র অথ  টা     
হয়। িব ান া   রাচেত,  যমন  যমন শাে র অথ      হেত থােক  তমন  তমন তার  ান িনম  ল হেত 
থােক আর শাে র  িত ভােলা লাগার ব াপারটা  জেগ যায়। এ েলা সবই অভ াস ও অ শীলেনর ব াপার। 
 যমন  যমন আপিন  কান িজিনষ অভ াস করেবন  তমন  তমন  সই িজিনষটা ভােলা লাগেত    করেব। 
 েত কেকই িবিভ  কম  ে ে  কম   করেত হয়। কা র কা র তার িনেজর কম  ে ে   য কম  টা করেছ  সটা 
করেত ভােলা লােগ আবার অেনেকর ভােলা লােগ না। িবেয়র পর  ামী- ী পর রেক ভােলা লাগেত    
কের আবার অেনেকর   ে  ভােলা নাও লাগেত পাের। িক  শাে র   ে  এই ব াপারটা কখনই হেব না। 
 যমন  যমন শা  অধ য়ন করেত থাকেব  তমন  তমন তার শাে র  িত  িচ বৃি  হেত থাকেব,  িচ বৃি  
হওয়া    করেল  তমন  তমন শাে র অথ      হওয়া    হয়। শাে র অথ   যত    হেত থাকেব ততই 
শাে র  িত  িচ উৎপ  হেব। মূল কথা হল শাে র অভ াস িনয়িমত কের  যেত হেব। যারাই িনেজেদর  ান 
িনম ল করেত চাইেছ তােদর  েত কেকই  চ া করেত হেব িদেন আধ ঘ টা িক এক ঘ টা কের কেয়কটা 
িবেশষ বইেক িঠক কের িনেয় িনয়িমত অধ য়ন করা। যােদর বািড়েত  যমন  যমন সং ার আেছ,  সই সং ার 
অ যায়ী  কউ গীতা অধ য়ন করেত পাের,  কউ  ী ীচ ী পাঠ করেত পাের বা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত 
  ািদর  য  কান একটা  রাজ পারায়ণ কের  যেত পাের। ম  ও   াক েলা পাঠ করেত করেত অ বাদটাও 
 দেখ িনে । এইভােব চার-পাঁচিট বইেক িঠক কের িনেয় িনয়িমত পাঠ কের  যেত পাের। এটা  গল িনত  
পােঠর সূিচ। এর সােথ শাে র একটা িবষয়েক ধের  রেখ  সই িবষেয়র উপর িবিভ  শা  িক বলেছ  জেন 
 নওয়া। তার সে  মানিসক িবেনাদেনর জ  িকছু বাইেরর বইও পাঠ করেত হয়। যােদর িবদ ার  িত আ হ 
 নই, িবদ া চচ  া কের না, আে  আে  তারা পাথেরর মত জুবুথুবু হেয় যায়। বুি বৃি , ধনবৃি  আর িহতবৃি র 
জ  এই শা  েলা িনয়িমত অধ য়ন কের  যেত হয়।  

 

   ঋিষয ং  দব ং ভূতয   সব দা। 
   নৃয ং িপতৃয   যথাশি  ন হাপেয়ৎ।।৪/২১ 
 

 হাপেয়ৎ, মােন  কান অব ােতই প  মহায  ত াগ করেব না। এর আেগ আমরা প  মহায  িনেয় 
িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। ঋিষয  হল িনয়িমত শা ািদ অধ য়ন করা, তার সােথ ধ ান করা।  দবয  হল 
িবিভ  উপাচাের িকছু িকছ ু দব- দবীর পূজা করা, গৃহেদবতার পূজা, ই েদবতার পূজা করা, গ া ান করা, 
আটেক  সাদ খাওয়া, এ েলা সব  দবযে র মেধ  পেড়। ভূতয  হল  িতিদন িকছু প পাখীেদর খাওয়ােনা 
বা িকছু অথ  আলাদা কের সিরেয়  রেখ বছেরর  শেষ  যসব সং ায় প পাখীেদর িনেয় কাজ করা হয় তােদর 
 সটা  ডােনশান করাটাও ভূতযে র মেধ  পেড়। নৃয  হল অিতিথেদর  সবা করা, তােদর িকছু খাওয়ােনা বা 
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গরীব মা েষর  সবা করা।  রাজ  রাজ অিতিথ  কাথায় খুঁজেত যােব, তার  চেয় বরং িকছু অথ   আলাদা কের 
সিরেয়  রেখ বছের একিদন যখন পাড়ােত  কান পূজা হেব বা ব  িবতরণ হেব  সখােন  সই জমান অথ  টা 
দান কের  দওয়া।  শেষ িপতৃয , িপতৃেদর উে ে  একট ুঅ জল  দওয়া। এসব  থা এখন উেঠ  গেছ, 
 সইজ  িকছু টাকা আলাদা কের  রেখ  দওয়া হল, পের  সই অথ    কান  সবামূলক সং ােক িপতৃেদর নােম 
দান কের  দওয়াটাও িপতৃযে র মেধ  গণ  হেব। ঋিষয  আর  দবয  করেত টাকা লােগ না, ভূতয , 
নৃয  আর িপতৃয  করেত িকছু টাকা লােগ। পািরবািরক আয়  থেক যিদ শতকরা এক ভাগও আলাদা কের 
রাখা হয় তাহেল দশ হাজার টাকায় একশ টাকা িহসােব বছের বােরা’শ টাকা হেয় যােব। এই টাকার একটা 
অংশ িপতৃেদর নােম বৃ া েম িকংবা গরীবেলােকর  সবায়, একটা অংশ যােব প পাখীেদর  সবায় আর বািকটা 
অিতিথ  সবায় যােব। এটু  করেত আমােদর  কান সম াই হয় না। িক  আমরা মানিসক ভােব এতই  ব  ল 
 য টাকা  দখেলই আমােদর  চাখ ঝাঁঝড়া হেয় যায়। সম া হল প াশ হাজার  রাজগাের যিদ শতকরা  টাকা 
িহেসেব ধরা হয় তাহেল  সটা মােস হাজার টাকা হেয় যায়, বছের বােরা হাজার টাকা, িতন বছের ছি শ 
হাজার টাকা। ছি শ হাজার টাকা আিম দান করব ভাবেলই মা েষর  চাখটা ঝাঁঝড়া হেয় যায়। তখন িহসাব 
করেব   বছর ওই টাকা  রেখ িদেল আমার একটা গািড়  কনা হেয় যােব। টাকা দান করেত সম া হয় না, 
সম া হল এক সে  দােনর টাকার পিরমাণটা িহসাব করেলই  চাখটা ঝাঁঝড়া হেয় যায়। ঈ র  যমন িনেজর 
ঐ য    দেখ ভুেল যান  তমিন মা ষ িনেজর টাকা  দেখ িনেজই ভুেল যায়। ম  ৃিতেত যা িকছু বলা হে  
এ েলা জীবেন অ শীলন করার জ ই বলা হে । বেল িদে ন,  কান অব ায় এই পাঁচিট য   যন ত াগ না 
হয়। মা েষর মেন যত ণ ত ােগর ভাব না জােগ, িনঃ াথ   যত ণ না হেত পারেছ তত ণ আধ াি কতার 
 কান   ই  নই।  

 

 কা   ধরেণর অিতিথেক  সবা করেত  নই 

 প  মহায েক এত স ান  দওয়া হয়  য, যাঁরা  ানী প ুষ তাঁরা এটােক  ান  চােখ  দেখন। 
এমনিক স  াসীেদর বলেছন তাঁেদর বাকী য  েলা করেত হয় না িক  ঋিষয  আর  দবয  অব ই করেত 
হেব। এর মেধ  আবার িকছু িকছু শত    রেখ িদেয় বলেছন  কা    কা   অিতিথেদর  সবা করেব না। এেদরেক 
আ ন আ ন!  কমন আেছন ইত ািদ বাক  মা   ারা আপ ায়ন কের িবদায় করেত হয়। এখােন বেল িদে ন 
কােদর স  বা খািতর করেত  নই – 

 

   পাখি েনা িবকম  া    বড়াল িতকা   শঠা  । 

    হতুকা   বকবৃ ীং  বাঙমাে ণািপ নাচ েয়ৎ।।৪/৩০ 
 

  থম বলেছন পাখি , পাখ  হল যারা  বেদর কথার িব ে  কাজ কের অথচ তপ ীর  বশভূশা ধারণ 
কের আেছ। ি তীয় িবকম   ান, যারা অ  ধরেণর কম   কের,  যমন  বৗ রা। তখনকার িদেন এনারা  বৗ েদর 
এেকবাের স  করেত পারেতন না। তৃতীয়  বড়াল িত, যারা চালািকর  ারা অপরেক আকৃ  করার জ  
ধম াচরণ কের। একটা কািহনী আেছ, একটা িবড়াল বুেড়া হেয় যাওয়ার পর আর ইঁ র ধরেত পারিছল না। িক 
করেব  ভেব একটা মালা িনেয়  দখাে  আিম আর িহংসা কির না  ধু মালা িনেয় ভগবােনর নাম কির। 
ই ঁর েলা সাহস কের কােছ আসেতই গ   কের  খেয় িনত।  সই  থেক এই ধরেণর  লােকেদর নাম হেয় 
 গল িবড়াল তপ ী, সং ৃেত  বড়াল তী। এেদরেক আপ ায়ন কের খাওয়ােল  কান পূণ  হয় না। কথামা  
িদেয় আপ ায়ন কের এেদর িবদায় কের িদেত হয়। চতুথ   শঠ, একিদেক এরা মুখ  আবার অ  িদেক  বেদর 
কথােক িব াস কের না, অথ  াৎ যারা নাি ক তােদরেক শঠ বলেছন। প ম  হতুকান,  হতুবাদী ( বেদর ধম  েক 
না  মেন যারা তক   কের)।  হতুবাদী হল এখনকার িদেন যারা যুি বাদী। এেদর সে   বশী  মলােমশা করেত 
 নই। ষ  হল বকবৃ ী, বক এক পায় দাঁিড়েয় ধ ান করার ভান করেছ আর অ  িদেক মাছ িশকার কের 
যাে , এেদরেক বাংলায় বেল বকধািম ক। এেদরেক  কান খািতর করেত  নই, এেদর খািতর করেল  কান 
পণূ  পাওয়া যােব না। অ  একটা   ােক বলেছন – 



104 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

   ন সীেদৎ  াতেকা িব ঃ  ুধা শ ঃ কথ ন। 
   ন জীণ মলব াসা ভেব  িবভেব সিত।।৪/৩৪ 
 

ম  ৃিতর অ তম  ধান ল   আ িহত 

 যাঁরা  াতক বা পি ত এই   ােক তাঁেদর সাবধান কের বলেছন – যিদ িনেজর িবদ া দান কের  কান 
 িত হ পাওয়ার  মতা হেয় যায় তাহেল তুিম  কান অব ােতই  খী থাকেব না। যা িকছুই হেয় যাক না  কন 
 কান ভােবই  যন  তামার মেধ  হতাশার ভাব না আেস। উ তর  া ণেদর বলেছন তুিম  বদ অধ পনা কের 
যা দি ণা পােব তাই িদেয়  তামার জীবন িনব  াহ করেব, আর উ িশল বৃি  হল সাধকেদর জ । আর বলেছন 
 তামার কােছ যিদ সামা  টাকা-পয়সাও থােক তাহেলও িক  তুিম কখনই জীণ  ও  নাংরা ব  ব বহার করেব 
না। অথ  াৎ বলেত চাইেছন,  তামার  য িবদ া আেছ  সই িবদ ার  ারাই িনেজেক সব  দা র া করেব,  ছঁড়া ব , 
মিলন বসন কখনই পিরধান করেব না। ঠা রও িনেষধ করেছন,  ছঁড়া কাপড় পড়েত  নই। আর এমন ভাব 
কখন থাকেব না  য  লােক  দেখ  তামােক মেন করেব তুিম খুব অভাব  ।  তামার িবদ ার  মতা আেছ, 
 সই িবদ া িদেয়ই তুিম সব িকছুর  িতকার কর, তুিম অধ াপনা কের িকছু উপাজ ন কর। এই কথা বেল 
বলেছন যাঁরা  াতক তাঁরা  যন িনেজেক সব সময় িফটফাট রােখ। িকভােব িফটফাট রাখেব? দাঁত িনয়িমত 
 াশ করেব, চুল উশেখা-খুসেকা  যন না থােক, পিরপাট কের মাথার  কশেক িঠক রাখেব, িনয়িমত দািড় 
কামােব, একট ুআধটু   শ স  করার  মতা রাখেব, সাদা ব  ব বহার করেব িক  স  াসীর  বশ ধারণ 
করেব না।  াধ ায় িনয়িমত করেব। আর আ িহেতর জ  সব  দা তৎপর থাকেব।  

 

ম র কােছ মুি  বা জীবেনর অ া  উে    গৗণ। যিদও অেনেক মেন কেরন অ া  শাে র মত 
ম  ৃিতরও উে   ধম , অথ , কাম ও  মা । িক  অ া  শাে র সােথ ম  ৃিতর পাথ  ক  যিদ িবচার কির 
তাহেল  দখেত পাব ম  আ িহেতর উপর  বশী  জার িদেয়েছন। আ িহেতর উপর  জার  দওয়াটাই 
ম  ৃিতর একিট  ধান  বিশ  । আ িহেতর উপর  জার  দওয়া মােন,  তামার শরীরেক সব সময়  রাগমু  
রাখেব,  তামার  পাশাক-আশাক িঠক রাখেব,  তামার আচরণ  ারা বািকরা  তামােক িকভােব মূল ায়ন করেছ 
 সই িদেক  যন দৃি  থােক। এ েলা িঠক িঠক অ সরেণর  ারা  তামার বুি বৃি র  যন িবকাশ হয়,  তামার 
ব বহার  যন মািজ ত হয়। এইসব করার পর  শেষ বেল  দেবন িকভােব তুিম মুি র িদেক এিগেয়  যেত 
পারেব। ম  ৃিতেত মুি র ব াপার অেনক পেরর কথা। গীতা  যমন  থম  থেকই  মাে র উপর  বশী  জার 
িদে , এখােন তা নয়। আেগ তুিম এ েলা করেব। িক করেব? চুল   র কের আঁচড়ােব,  রাজ দািড় কাটেব, 
দাঁত  াশ করেব, পির ার জামা-কাপড় পিরধান করেব, পিরেধয় ব   যন  কান অব ােতই  ছঁড়া ফাটা না 
থােক, শরীেরর  িত য   নেব, সব িকছুেত সজাগ থাকেত হেব আর এখান  থেকই  তামার আধ াি ক যা া 
   হয়। বাইের  থেক ঘুের এেস আপিন চিটটা িকভােব রাখেছন  সটা  দেখই  বাঝা যােব মেনর  কান  ের 
আপিন িবচরণ করেছন। 

 

  হাে েলর ছা েদর খাওয়ার পের তােদর থালা  দেখ বেল  দওয়া যায়  ক কত ন র পায়।  দওঘর 
িবদ াপীেঠর অধ   ছা েদর এই কথাই একিদন বলিছেলন। ছা রাও  েন খাওয়ার পর মজা কের তােদর 
এঁেঠা থালা এেন অধ  েক  দিখেয়  যত। একিট ছাে র থালা খুবই অপির ার িছল, থালা  দখেলই  বাঝা 
যায়  ছেলিটর মন  গাছান নয়।  ছেলিটেক অধ   বেলই িদেলন ‘ তামার  তা  কান িদনই ভােলা ন র 
পাওয়ার কথা নয়  দখিছ’। মজার ব াপার হল একিদন ছা েদর  হাে েল িগেয় অধ   সবার িবছানা 
 দখেছন। একিট ছাে র িবছানার পিরপািট  দেখ বলেছন ‘এই িবছানাটা কার? এর  রজা  খুব ভােলা হেব’। 
এমনই কপাল িবছানাটা ওই  ছেলটারই, যােক কিদন আেগ অধ   বেলিছেলন  তামার  ারা  কান িদন ভােলা 
 রজা  হেব না। এই ধরেণর িবরাট  বপিরত  সচরাচর  দখা যায় না, তার থালা এতই  নাংরা  য  দেখই 
 বাঝা যায় তার মনটা খুবই চ ল অথচ িবছানা এমন িটপটপ  য  দখেল অবাক হেয়  যেত হয়। আসেল 
সিত ই  ছেলিট  অেনক নীেচর িদেক িছল, িক   শেষর িদেক এমন  স খাটল  য পরী ায় খুব ভােলা  রজা  
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কের  বিরেয় এল। অধ   িক   েটা কথাই িঠক বেলিছেলন, ছা িটর মনটা আসেল খুবই চ ল  কৃিতর িক  
এেকবােরই  য  গা ায় চেল িগেয়িছেল তা নয়। ও যখন লাগেব তখন িনেজেক একটা  ের তুেল িনেয় 
আসেত পারেব। ইংেরজরাও িনেজেদর  পাষােকর ব াপাের খুব সেচতন, অেনকেক বলেত  দখা যায় এর 
dress sense দা ণ। এ েলা হল ল ণ, তার মনটা কতটা সংগিঠত – Externally disorganized 
persons are always internally disorganized। যারা বাইের িছমছাম পিরপািট নয় তােদর  ভতরটাও 
অেগাছােলা। এখােন  াতক পি ত  া ণেদর কথা বলা হে , এঁেদর সব িকছু চুল  থেক পােয়র চ ল পয    
এেকবাের িফটফাট থাকা বাধ তামূলক। গৃহ েদরও অব ই এইভােব িফটফাট থাকেত হেব, িবেশষ কের 
 মেয়েদর।  মেয়েদর সে  একটা  া ব াগ থাকেব তােত সব সময়  ছা  আয়না,  ফসপাউডার, িলপি ক 
রাখেব। এটাই নারীর ধম , কারণ  মেয়েদর মন সাধারণতঃ  বশী চ ল, তাই তােদর মনেক সব সময় 
চা ল রিহত রাখার জ  সব িকছুেত পিরপািটর দরকার হয়।  ামীর মৃতু  বা স ােনর মৃত ু নারীেক এেকবাের 
উদ া  কের  দয়।  

 

এই উদ া  ভাবটা ধরা পের সব সময় শরীেরর ল েণ। এই িজিনষটােক  থম ধরল ি িটশ আিম  রা। 
ি িটশ আিম  রা ধরল িঠক উে া ভােব। মি   বা মন যিদ disorganized হয় তাহেল তার শরীরটাও 
disorganized হেব। এর উে াটা িক হেব? শরীরেক যিদ organized কের  দওয়া যায় তাহেল মনও 
organized হেয় যােব। ি িটশরা তােদর নামকরা  ুল  েলােত এইটােক  েয়াগ করল,  ছেল েলােক রীিতমত 
  িনং িদেত    করল যােত তােদর শরীর এেকবাের organized থােক। ি তীয়  যটা  েয়াগ করল  সটা 
তােদর িমিলটািরেত,  ধু  লফট রাইট কিরেয় কিরেয় জংলী  াইবাল  েলােক বািনেয় িদেল পুেরা দ র 
িমিলটাির অিফসার। যার জ  এরা যখন িনেজর  দশ  থেক িব  জয় করেত  বেরাল সারা িব েক জয় কের 
িনল। কারণ যােদর শি  িছল, িহ  বলুন মুসলমান বলুন এবং অ া   দেশর যত রাজা িছল, এেদর এই 
িডিসি নটা িছল না। এেদর যু   কৗশল িছল িঠকই িক  এই িডিসি ন না থাকােত তারা ইংেরজ  স েদর 
কােছ মার  খেয়  গল।  

 

  িডয়াড   িকি ং, িযিন জ ল বুক িলেখেছন,  থেম িমিলটািরেত িছেলন। উিন অেনক ভােলা ভােলা 
বই িলেখেছন। আফগািন ানেক একমা  টাইট করেত  পেরিছল ি িটশ  স রা।  িডয়াড   িকি ং এই িনেয় 
আবার খুব মজার গ  িলখেছন। আফগােনর িকছু লীডাররা এেস ি িটশ িমিলটািরর কত  ােদর সােথ কথা 
বলেছ,  সই ি িটশ আিম   তােদর মাচ  পা   দখাে । মাচ  পাে  িমিলটাির  ঘাড়া েলার  চকাওয়াজ  দখাে , 
 যমন  যমন কমা  িদে  িঠক  সই রকম ভােব এক ছে   ঘাড়া েলা পা  ফেল  ফেল চেলেছ। আফগান 
লীডাররা  দেখ বলেছ – বাবা!  ঘাড়া েলাও কথা  মেন চেল, আমােদর কথােতা মা ষরাই মানেত চায় না। 
ইংেরজরা বলেছ – বুেঝ নাও এবার, আমরা এমন  লাক  য, আমােদর আেদশ  ঘাড়া পয    মােন। সে  সে  
আফগানরা ইংেরজেদর সােথ সি  কের িনল। এই িনেয় অেনক কািহনী আেছ। ি িটশরা উে াটা কের 
 দিখেয় িদল এেদর শরীরেক যিদ organized  কের  দওয় যায় তােদর মনটাও organized হেয় যােব।  

 

 যখন মা েষর মেধ   কান ধরেণর  শাক আেস, বািড়েত আ ন  লেগ  গেছ, টাকা পয়সা চেল  গেছ, 
 ামী বা  ী বা স ান মারা  গেছ, এই  শাক তার মি  েক পুেরা ন  কের  দেব। কা র  ামী মারা  গেল, 
িকংবা স ান মারা  গল, যার যাবার  সেতা চেল  গল িক  ম  ৃিতর মূল ধম   আ িহেতষু এটােক  কাথায় 
লাগােত হেব? যার িনেজর  লাক মারা  গেছ  সেতা বলেছ আমার আর িকছ ুকরেত ইে  করেছ না। এেতা 
িঠকই কথা, িকছু করেত  তা ইে ই করেব না। তেব  যটা সহজ  সটােতা করেত পার।  সইজ  ভারতীয় 
িবধবারা  কান শ ৃার করেব না িক  িট  ট   থাকেত  কাথাও িনেষধ করা হে  না।  থেম  তামার জীবনটােক 
একটা শৃ েল ব  কর।  ামী মারা  গেল  ী  াভািবক ভােবই বলেব আিম আর কার জ  রা া করেত যাব। 
আের  তামােক  তা বাঁচেত হেব তুিম  তামার িনেজর জ  রা া করেব। িনেজর জ   ভেব না পারেল 
ঠা রেক মেন কের তাঁর জ  রা া কর। তােতও যিদ  তামার মন সায় না  দয় তাহেল মেন কর আমার  ামী 



106 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

এখনও সূ  শরীের আেছন। তাঁর জ  একটা থালায় খাবার সািজেয় িনেবদন কের পের কাউেক খাইেয় 
 দেব। িপতৃযে   তা এটাই করেত বলা হেয়েছ। সব িকছুর আেগ হল একটা িডিসি ন লাইফ। ম  বলেছন 
আ িহত, আমার িনেজর ভােলা আেগ করেত হেব। চুল আঁচড়ান  থেক    কের জুেতা  াশ পয    সব 
িকছুেক িডিসি ন কের িনেজেক একজন dignified ব ি ে  পিরণত করেত হেব। এই dignified ব ি    

যিদ না হয় তাহেল  কান িদন জপ ধ ানও িঠক মত হেব না, শা   কান িদন অধ য়ন হেব না, সামািজক 
ময  াদা  কান িদন আসেব না আর িনেজর মেধ  শাি ও  কান িদন পােব না।  মেয় েলা ঘ টার পর ঘ টা নেখর 
পািলশ কেরই যাে । আমরা  দেখ অেনেকই হাসেবা। এেদর একটাই সম া শরীেরর  িত  ীিতটা ব  
 বশী িক  িডিসি ন। একটা  নল পিলশ অত ণ ধের ঘষেত থাকা কতটা  ধেয র দরকার। একিদেক শরীেরর 
 িত  ীিত, অ  িদেক  ধয  । আধ াি ক পু ষ সব সময় তার মেধ  এই  ধয  টােকই  দখেবন।  যমিন মা ষ 
 ধয  েক অবল ন কের িনেজেক organized কের  নেব  তমিন তার  ভতর  থেক শি   জেগ যােব। এরপর 
কতক েলা সাধারণ িনয়েমর ব াপাের বলেছন, এর মেধ  িকছু িকছু  া   স  ীয়। 

 

    নে েতাদ  মািদত ং না ং যা ং কদাচন। 
    নাপস ৃং ন বাির ং ন মধ ং নভেসা গত  ।।৪/৩৭ 
  

 সূেয াদয় আর সূয াে র সময় সূেয র িদেক তাকােব না এবং  হণ যখন হেব তখনও সূেয র িদেক 
তাকােব না। জেল  িতিবি ত সূয   দখেব না আর আকােশ মধ বত  ী অব ায় ি ত সূয  েক  দখেব না। সূেয াদয় 
আর সূয াে র সময়টা হল আসেল স  াব নার সময়।  াকৃিতক  সৗ য  েক িহ রা কখনই উৎসািহত কের না। 
সূয   হণ যখন হয় তখন  সটা একটা িবেশষ পূজার সময়। িব ানীরা এখন অব  বলেছ ওই সময় সূেয র 
িদেক তাকােল  চােখর  িত হেত পাের। এমিনেতই এই পাঁচটা অব ায় – সূেয াদয়, সূয  া , সূয   হণ, 
 িতিবি ত সূয  আর মধ  গগেনর সূয   চােখর পে   িতকারক। এই কিট অব ায় তুিম যিদ সূেয র িদেক 
তাকাও তাহেল বাপু  তামার  চাখিট খারাপ হেব। এ েলাও আসেল আ িহেতর জ ই বলা হে ।  া   
স  ীয় ব াপারটােক এনারা ধেম র সে  অ েমাদন কের িদেলন। এর পেরর   াকিট আরও মজার – 

 

   ন লঙঘেয় ৎসত ীং ন  ধােব  বষ িত। 
   ন  চাদেক িনরীে ত  ং  পিমিত ধারণা।।৪/৩৮ 
 

 গ , বাছুর, ছাগল দিড় িদেয় বাঁধা থাকেল  সই দিড়েক ল ন কের কখন যােব না। কারণ গ  যিদ 
হঠাৎ দাঁিড়েয় ওেঠ তখন  হাঁচট  খেয় পেড় িগেয়  তামার অেনক িকছুই হেত পাের। মহাভারেত মাি  গীতােত 
এই ধরেণর একটা ঘটনার খুব   র বণ না করা হেয়েছ। মাি  বেল একজন  লাক িছল। অেনক িকছু করেত 
িগেয় তার  চুর অথ   ব য় হেয়  গেছ িক   কানটােতই তার িকছু  িবধা হি ল না।  শেষ সব িকছু িব ী কের 
 েটা বাছুর িকেনেছ। বাছুর  েটােক চােষর কােজ   িনং  দওয়ার জ   েটার কাঁেধ একটা ডা া  বঁেধ 
  েতর মেধ   দৗড় করাে । বাছুর  েটা হঠাৎ মাঠ  থেক  সাজা রা ায় উেঠ  দৗড়ােত    কেরেছ। রা ার 
মাঝখােন একটা উট বেস িছল। উেটর ঘােড়র কাছ িদেয় যখন যাে  তখন হঠাৎ উটটা উেঠ দাঁিড়েয় পেড়েছ। 
দাঁিড়েয় পড়েতই ডা া বাঁধা বাছুর  েটা উেটর ঘােড়র মেধ  আটেক িগেয়  সই    ুউেঠ পেড়েছ। উট  দখেছ 
আমার ঘােড়র উপর  েটা িক লাফালািফ করেছ,  সই ভেয় উটও  াণপেন  দৗড়ােত    কেরেছ। বাছুর  েটা 
 চঁিচেয় যাে  আর উটও  দৗেড়  কাথায় পািলেয়  গল মাি  আর  খাঁজই  পল না। মাি  তখন কাঁদেত    
কেরেছ, যা িকছু স ল িছল সব িব ী কের  েটা বাছুর িকেনিছলাম, এখন আমার সব চেল  গল।  সখান 
 থেক মাি  আধ াি ক পেথ চেল এল।  সটা আবার আলাদা কািহনী। িক  এই সম া সব সময় হেত পাের। 
গ টা বেস আেছ আিম দিড়টা িডিঙেয় যাি  তখনই হঠাৎ গ টা উেঠ পড়ল, আিমও  মিড়  খেয় পেড় হাত 
পা  ভেঙ পেড় রইলাম। এই ধরেণর ঘটনা  য  কান সময়ই হেত পাের। তার সে  বলেছন যিদ বৃি  পড়েত 
থােক তখন কখনই  দৗড়ােব না। এ েলা ধম  ীয়  কান ব াপার নয়, আমােদর সাবধান কের  দওয়া হে , 
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কারণ  তামার শরীরটা সব  থেক মূল বান। আর জেল িনেজর  িতিবে র িদেক কখন তাকােব না। বলেছন, 
শাে র িস া  এই রকমই।  

 

 জেলর  িতিবে র িদেক  কন তাকােত িনেষধ করেছন আমােদর কােছ িঠক জানা  নই। তেব  ীক 
পুরােন নািস সাস নােম একটা কািহনী আেছ। নািস  সাস  দখেত খুব   র িছল। একিদন জেলর  িতিবে  
িনেজর ছিব  দেখ িনেজেক  চ  ভােলােবেস  ফেলেছ – আিম  দখেত এত   র! জেলর ধার  থেক  স আর 
উঠেতই চাইেছ না। সবাই এেস তােক কত ভােব  বাঝাে , িক   স  সখান  থেক নড়েছই না। িদন িগেয় 
রাত, রাত িগেয় িদন জেলর ধােরই বেস িনেজর  িতিবে র িদেক তািকেয় রেয়েছ।  শষ পয    ওই জেলর 
ধােরই নািস সাস মারা  গল। আি কান পর রােত একটা  টাটকার কথা  শানা যায়।  টাটকার মজার ব াপার 
হল  কান  লাকেক আপিন যিদ তার  িত করেত চান তাহেল কায়দা কের একটা পাে  জল  রেখ তার 
সামেন  রেখ িদন।  লাকিট পাে র জেল যখন তার  িতিব   দখেত থাকেব তখন  কান রকেম জলটা নািড়েয় 
িদেত হেব। নািড়েয় িদেতই  লাকিটর  িতিব   ভেঙ  গল, এবার তার িকছু না িকছু সব  নাশ হেবই। নামকরা 
 লখক  সামারেসট মং এর একটা কািহনী আেছ যার মূল থীমই হল যখন মা ষটা তার ছিব  দখেছ তখন 
জলটােক নািড়েয়  দওয়া।  ীেকর নািস সােসর কািহনী আর আি কার  টাটকার ব াপারটাও এখােন ম  ৃিতেত 
িঠক খাপ খায় না। িঠক বলা যায় না ম   কন জেল িনেজর  িত িব  দখেত িনেষধ করেছন। একটা হেত 
পাের জেল  ঢউ উঠেত থােক,  সই সময় িনেজর ছিবটাও িবিচ  ভােব নড়েত থােক, িনেজর িবকৃত ছিব 
 দখাটা খুব একটা ভােলা নয়। এ েলা সবই আ িহেতর মেধ ই আসেছ। 

 

 তারপর বলেছন – রা া িদেয়  যেত যিদ  দখ মািটর িঢিপ আেছ, গ  আেছ,  দব- দবীর  িতমা 
আেছ,  া ণ আেছ, িঘ আেছ, মধু আেছ, িপ ল ব ৃ আেছ, এ েলা সবই পিব  িজিনষ, এ েলােক সব সময় 
িনেজর দি ণ িদেক  রেখ যােব।  সইজ   থম  থেক আমরা  য বাম িদক িদেয় চিল এটাই িঠক। এরপর 
একটা ল া িফিরি  িদেয়  ধু বেল  গেছন দাঁত িকভােব  াশ করেব,  ান িকভােব করেব, হাত, পা, মুখ, 
 চাখ িকভােব  ধােব। এর সােথ বলেছন সি র (রাি   শষ হেয়  ভার হে  বা িদন  শষ হেয় রাি  আসেছ) 
সময় খাওয়া-দাওয়া করেব না। সি র সময় কখন বাইের  বেরােব না। ভূিম অথ াৎ মািটেত িকছু িলখেব না। 
িনেজ  য মালা গলায় বা মাথায় পিরধান কেরেছ িনেজ হােত কের কখন  সই মালা  ফলেব না।  য বািড়েত 
 কউ থােক না, বা  কউ  নই  সই বািড়েত কখন রাি বাস করেব না। বয়ঃেজ  েদর কখন ঘ ুম  থেক তুলেব 
না। এই ধরেণর অেনক িবিধ িনেষধ বলেছন। এর মেধ  একটা বলেছন, রসেগা া, দইবড়া এই ধরেণর 
খাবােরর রস িনংেড় কখন খােব না। অেনেক বেলন  য, রসেগা ােত  য ছানা থােক  সটা হজম করা খুব 
কিঠন িক  রসটা থােক বেল সহেজ হজম হেয় যায়। পেরর   ােক বলেছন – 

 

   ন ভ ুীেতা ৃতে হং নািতেসৗিহত মাচেরৎ। 
   নািত েগ নািতসায়ং ন সায়ং  াতরািশতঃ।।৪/৬২ 
 

 এখােন   হ মােন  য  কান তরল পদাথ    যটা  কান িজিনষেক িপি ল কের  দয়,  তল, িঘ, রস 
সবটাই   হ পদাথ  । আমােদর ধারণা  তেলর িজিনষ িনংেড় িনেত হয়, িক  এখােন তা করেত বারণ করেছন। 
 যমন ভা কাররা বলেছন রসেগা , দইবড়া এ েলা িনংেড়  খেত  নই। একটাই কারণ হেত পাের একটা 
িজিনষ িদেয় রা া করা হেয়েছ,  সই িজিনষটার একটা স ান আেছ। নািতেসৗিহত মাচেরৎ,  খুব  বশী  পট 
 ঠেস  খেত িনেষধ করা হে । নািত েগ, খুব সকালেবলায় আহার করেত  নই। ইদািনং একটা  রওয়াজ 
হেয়েছ  বশীর ভাগ  ুল সকাল ছটা সাতটায়    হেয় যায়। তার মােন বা ােক  ভার পাঁচটা  থেক সােড় 
পাঁচটার মেধ   পট ভের খাইেয়  ুেল পাঠােত হে । অেনক বা া  তা ওই সকােল ভাত  খেয়  বেরাে । 
এটা এেকবােরই অৈব ািনক আর ধম ীয় িদক িদেয়ও িনিষ । খুব সকােল  পট ভের  খেত  নই। আর  বশী 
সে   হেয়  গেল  খেত  নই এবং সে    বলায়  বার  তা  কান মেতই খাওয়া যােব না। ঠা রও বলেছন, 
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 পুের বা দ ঠাসা খােব আর রাি েত হা া খােব। িক  ইদািনং আমােদর জীবনযা া এমনই  য, িজিনষটা 
উে   গেছ, িদেনর  বলা অ  একট ু  খেয়  য যার কােজ চেল যাে  আর রাি েবলা বািড় িফের  চুর 
রকেমর খাওয়ার সািজেয়  পট  ঠেস খায়। যাঁরা  চুর জপ-ধ ান কেরন সে  র পর এবং অেনক রাে   চুর 
খাওয়া-দাওয়া করেল তাঁেদর অেনক সম া হেয় যােব।  জরােতর িদেক সূয াে র পর সবাই  খেয়  নয়। 
খাওয়া-দাওয়া কের সবাই  বিরেয় পেড়। পূব  া েল িঠক উে াটা হয়, এখােন সবাই  বিরেয়, আ া  মের 
বািড় িফের রাত দশটা এগােরাটার সময় খােব। একটা আ েয  র ব াপার  য, মা ষ ছাড়া  বশীর ভাগ  াণীই 
রাি েবলা খায় না।  যমন পাখীরা রাি েবলা খায় না, গ ,  মাষ এরাও রাি েবলা খায় না। একমা  িনশাচর 
 াণী  পঁচা, বা ড়, িচতাবাঘ,  শয়াল ছাড়া সব  াণী সে  েবলাই  খেয়  নয়। মা ষ হল িদেনর  াণী, িদেনর 
 াণীেদর যিদ রাি েত  খেতই হয় তাহেল খুব অ  পিরমাণ  খেত হয়। আমােদর খুব ভােলা কের মেন 
রাখেত হেব, এখােন যা িকছু আেলাচনা হে  এ েলা  য আমােদর সবাইেক পালন করেত হেব তার  কান 
মােন  নই। আড়াই হাজার বছর আেগকার িনয়ম-কা ন তখনকার িদেনর পিরি িত অ যায়ী  তরী হেয়িছল, 
িবেশষ কের যারা পুেরাপুির আধ াি ক জীবন-যাপন করেত চাইেছ তােদর শারীিরক ও মানিসক গঠেনর জ  
এই ধরেণর িকছু িনয়ম-কা ন  বঁেধ িদেয়েছন। তেব আমােদর এ েলা  েন রাখা ভােলা। এখােন যা যা কথা 
বলা হেয়েছ এ েলা একটাও ভুল িকছু বলা হয়িন।  েটা ব াপার –  য কথা েলা বলেছন তার একটা কথাও 
ভুল নয়,  েত কিট কথাই    পূণ , বা ব স ত এবং খুবই  েয়াজনীয়। িক  বত  মান যুেগ আমােদর সব 
িকছু পালন করেত বলা হে  না, কারণ আমােদর জীবনধারাটাই পাে   গেছ।  বলুড় মেঠই ঠা েরর  ভাগ 
গরেমর সময় নােম রাত নটা  বেজ পাঁচ িমিনেট। খাওয়া    হেত হেত  ায়  সাওয়া নটা হেয় যায়। এরপর 
বলেছন – 

 

   ন  ব ীত বৃথা  চ াং ন বায  িলনা িপেবৎ। 
    নাৎসে  ভ েয়   া  জাতু  াৎ  তূহলী।।৪/৬৩ 

 

  য কােজ  কান ফল হয় না,  য কাজ  েলােক বৃথা কাজ বলা হয়,  সই ধরেণর কােজর জ   কান 
 চ া করেব না। িকছু িকছু কােজর ফল আমরা  ত   পাই, িকছু কােজর ফল পেরা  অথ াৎ পের পাওয়া 
যায়। িক  যিদ জানা থােক এই কােজর  কান ফল  নই তখন ওই কাজ করেত  নই। বায   িলনা িপেবৎ, 
হােত কের অথ াৎ অ িলব  হােত জল পান করেব না। অেনক েলা কারণ হেত পাের, অ িলব  হােত জল 
পান করেল জামা কাপড় িভেজ  যেত পাের। এ েলা িকছুটা  া   স  ীয়, িকছুটা আচরণ, িকছুটা ধম  ীয়, সব 
িমিলেয় িমিশেয় িনয়ম েলা  তরী করা হেয়িছল। আরও মজার ব াপার বলেছন, খাবার িজিনষ  কােল  রেখ 
কখন খােব না। িক  ইদািনং   েনর  ী টায়াের সবাইেক  কােল  রেখই  খেত হয়, িক  ম  পুেরাপুির িনেষধ 
করেছন। ন জাতু  াৎ  তূহলী,  কান ব াপাের  বশী  কৗতূহল  দখােত যােব না। আগ বািড়েয় অপেরর 
ব াপাের  কৗতুহল হওয়াটা খুব অভ  আচরণ। এ েলা বা ােদর  ভাব, সং ৃিত মােনই হল  ছেলমা িষেক 
সং ার করা। এর আেগ  যমন বেলিছেলন বয়স  তামার  যমন  তামার আচরণও  তমন হেব। বয়স, িবদ া, 
অথ  ,  ল ও কম   এ েলার উপর িনভ  র করেব  তামার আচরণ,  তামার  পাষাক ও  তামার কথাবাত  া।  

 

   ন নৃেত দথবা গােয়  বািদ ািণ বাদেয়ৎ। 

   নাে াটেয়  চ    েড়  চ রে া িবরাবেয়ৎ।।৪।৬৪ 
 

 আেগকার িদেন যারা ি জ িছল, অথ  াৎ  া ণ,  ি য় ও  ব  এেদর নৃত  ও গান-বাজনা করেত 
িনেষধ করা হে । িকছু িদন আেগও  া ণ পিরবাের  কউ গান করেল পিরবােরর অ া  সদ রা ল ায় 
মাথা িনচু কের থাকেতন, আর নাচ! ক নাই করা যায় না। আেগকার িদেন তাই যা া িথেয়টাের নারী 
চির  েলা  ছেলরাই অিভনয় করত। এখােন  লৗিকক গান ও নৃেত র কথা বলা হে । িক   বেদর সাম গান 
 যটা হত  স েলা  দবতােদর  িত িছল। এর সােথ িকছু িকছু িজিনষ করেত িনেষধ করেছন,  যমন িনেজর 
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জ ােত চািট  মের আওয়াজ করেব না, দাঁেত দাঁত ঘেস অ ুট শ  করেব না, প পাখীর ক ঠ র নকল কের 
কাউেক ডাকেব না। কাঁসা,  েপার পা  যিদ  কান কারেণ  ভেঙ যায় তাহেল ওই ভাঙা পা  ছাড়া অ   কান 
ধাতুর ভাঙা পাে  খােব না।  যমন  ীল, এ লমুিনয়াম, কাঁচ বা চীনামািটর বাসন যিদ ফাটা থােক তাহেল ওই 
ফাটা পাে  কখনই খাওয়া-দাওয়া করা যােব না।  য বাসন েলা িনেজর পছে র নয় বা বাসেনর  সৗ য   
 নই, ওই বাসেনও খােব না। খাওয়া-দাওয়াটা খুব    পূণ , আর িক ধরেণর বাসেন খাওয়া-দাওয়া করছ 
এটােতও খুব নজর িদেত হয়,  সইজ  সাবধান কের িদে ন। 

 

অপেরর ব ব ত িজিনষ কখনই  কন ব বহার করেত  নই 

   উপানেহৗ চ বাস  ধৃতমৈ  ন   ধারেয়ৎ। 

   উপবীতমল ারং  জং করকেমব চ।।৪/৬৬ 
 

 এই   াকিট খুব মূল বান একিট   াক, সবাইেক এই িনয়ম েলা পালন করা উিচৎ। উপান বলেত 
 বাঝায় চিট, জুতা, খড়ম জাতীয় পা কা। বলেছন অপেরর ব ব ত, িবেশষ কের িপতা,  জ    াতা  ভৃিত 
  জনেদর ব ব ত চিট, জুতা, খড়ম কখনই ব বহার করেব না। চ বাস , অপেরর ব ব ত ব  কখনই 
পিরধান করেব না। তেব    দ    র ব ব ত  ব   সটা আলাদা িজিনষ। আধ াি ক    ছাড়া আর 
কা র ব ব ত পা কা, ব ািদ কখনই ব বহার করা চলেব না। ব ুরও  কান ব ব ত িজিনষ ব বহার করা 
যােব না।  ধৃতমৈ  ন  ধারেয়ৎ, অপেরর ব ব ত  কান িজিনষই ধারণ করেব না। উপবীতমল ারং, অপেরর 
 পেত, অে র  য  কান ধরেণর আভূষণ ক ণ ধারণ করেব না।  জং, একজেনর মালা অপর  কউ ধারণ 
করেব না। যিদ তুিম স  াসী হও তাহেল অপর স  াসীর িভ াপা , কম লুও ধারণ করেব না। এমনিক 
স  াসী অপেরর আসেনও বসেবন না।  

 

এই   ােক যা বলা হেয়েছ এ েলা সবাইেক অব ই পালন কের  যেত হেব। খুব দরকার থা ক, 
অভাব থা ক যাই থা ক না  কন অপেরর ব ব ত িজিনষ কখনই ব বহার করেত  নই। এরমেধ   েটা 
ব াপার রেয়েছ, একটা ব াপার হল মা ষেক স ান  দওয়া আর িনেজর স ান বাড়ান। িনম ণ বািড়েত  যেত 
হেল ভােলা গয়নাগািট পেড় িনেজেক সাজাব যােত সবাই আমােক স ান কের। িক  আমার  সই রকম ভােলা 
অল ার  নই, তাই অপেরর  থেক ধার কের এেন িনেজেক সাজালাম।  থম কথা হল এখােন অপেরর স ান 
ধার কের িনেজেক স ািনত করার  চ া করিছ, এটা আমার জ  কখনই ভােলা নয়। ি তীয় হল ত া ার 
ব াপার। আিম যখন  কান িজিনষ ব বহার করিছ তখন আমার ত া া, আমার িচ া ভাবনা, মানিসক ও 
চািরি ক  ভাব সব িকছু  সই িজিনেষর মেধ  িমেশ যাে । আমার জুেতা,  মাল,  পাশাক, চশমা, কলম, 
ঘিড় সব িকছুেত আিমই ভের আিছ, এ েলা আমারই স াসািরত স ার  িতমুিত  । যখন  কউ আমার ব ব ত 
িজিনষ  হণ করেছ তখন  স আমার শরীেরর মেধ ই  েবশ করেছ। আমরা কখন িক চাইব অপেরর শরীেরর 
মেধ  ঢ ুেক  যেত? এটা একিট অত      পণূ  িবষয়। আমরা সবাই মেন কির ব  ুব ুর িজিনষ  কন ব বহার 
করেত পারেব না!  

 

 ি তীয় ব াপার হল এর মেধ  উি ে র ব াপারটাও এেস যায়। কাউেক যখন িকছু অপ  ণ কের  দওয়া 
হেয়  গল বা কা র উে ে   কান িকছু িনিদ   কের রাখা হয় তখনই িক   সটা উি   হেয় যােব।  যমন 
চারজন বেস আেছ। কােপ কের চা এেন এক এক কের  দওয়া হে । একজনেক একটা কাপ এিগেয় িদেতই 
িতিন বলেলন ‘আিম  তা চা খাই না’। এবার ওই কাপটাই পােশর জনেক  দওয়া হল। এটা কখনই উিচৎ 
নয়, যখনই  কান িকছু কাউেক অপ  ণ কের  দওয়া হল  সটা উি   হেয়  গল। সাধারণ মা ষ এই 
িজিনষ েলা  বােঝও না, বুঝেতও চায় না। স  াসীরা এই ব াপাের খুব সজাগ থােকন। তাই বাইের  কান 
অ  ানািদেত  গেল তাঁেদর অেনক সম া হেয় যায়। যাঁরা আধ াি ক জীবন অিতবািহত করেত চাইেছন, 
এসব ব াপাের তাঁেদর খুব সজাগ থাকেত হেব, তা নাহেল ত া া আর উি ে র এই ব াপার  েলা তাঁেদর 
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আধ াি ক জীবেনর অ গিতেত  চ  বাধা সৃি  করেব। সাধারণ দৃি েত এ েলা  বাঝা যায় না। আমােদর 
 ভতের বাইের অ ি েত ভের আেছ  য েলা আমরা এমিন অব ােত ধরেতই পািরনা। িক   য মু েত   ধািম  ক 
বা আধ াি ক জীবন-যাপন    করেব তখন এই ব াপার  েলা খুব  ভািবত কের – অপেরর িবছানায় বসা, 
অপেরর  চয়াের বসা, অপেরর  কান িকছু ব বহার করেত  গেল তখন খুবই  ভাব  ফলেব। এই কারেণ 
ম  ৃিতর এই   াকিট একিট অত   মূল বান   াক। িবমষ , হতাশা  , িবষাদ  ,  শাক  ,  গালেমেল 
অশা   লাক এেদর সে  িকছু িদন  মলােমশা করেল কিদন পের আপিনও এেদর মত হতাশ   হেয় 
পড়েবন। ইংরাজীেত একটা  বাদ আেছ  A man is known by the company he keeps। এখােন আর 
known নয় you will become। আপিন যােদর সে  থাকেছন কিদন পের ধীের ধীের তােদর মত হেয় 
যােবন। পাখার বাতাস  যমন হাওয়া িদেয় যাে   তমিন  েত কিট মা ষ,  েত কিট িজিনষ তােদর িনেজর 
িনেজর ত া া  মাগত  ছেড়ই যাে । এর ফেল এক অপরেক সব সময়  ভািবত কের যাে ।  ব  ল 
 কৃিতর  লাকরা সবার আেগ  ভািবত হয়। আর এেদর ব ব ত িজিনষ যিদ  কউ  হণ কের ব বহার করেত 
থােক তাহেল  তা আরও সব  নাশ হেয় যােব।   

 

  বলুড় মেঠ ভ রা ঠা েরর মি ের, মঠ অিফেস ঘ ুরেত পারেব িক  সাধু িনবােস তােদর কখনই 
 েবশ করেত  দওয়া হয় না। সাধুেদর খাবার জায়গাও সবার  থেক আলাদা। এখােনও ত া ার ব াপারটােক 
মাথায়  রেখ এই িনয়ম করা হেয়েছ। কাউেক  ছাট করা বা অস ান করার জ  নয়, কারণ এছাড়া  কান 
পথই  নই। খাওয়া-দাওয়াটা িহ েদর কােছ খুব    পূণ । খাওয়াটা  ভতের যাে , আর মলমূ  বাইের 
যাে ।  যটা  ভতের যাে   সটার      বশী আর মলমূ   যটা িবসজ  ন করা হে   সটার কম    । ফেল 
িহ রা খাওয়ার সময় রীিতমত চািরিদেক  ঘরা  দেবই, খাওয়ার সময় তােক  কউ  যন না  দখেত পায়। িক  
যখন মলমূ  ত াগ করেব তখন মােঠ ঘােট  খালা জায়গায়  যখােন খুিশ বেস যােব। এটা আবার িবেদশীরা 
স  করেত পাের না, তােদর কােছ ব াপারটা উে া, খাওয়া-দাওয়া সবার সামেন আর মলমূ  িবসজ  ন 
 গাপেন।  যটা  ভতের যাে   সটা িহ েদর কােছ খুব  াইেভট ব াপার। কারণ তােদর কােছ মন হল সব 
 থেক    পূণ , আমােক খাওয়ার সময়  কউ  যন না  দেখ।  যটা বাইের যাে   সটার ব াপাের তােদর  কান 
মাথা ব াথা  নই। আেরকিট খুব    পণূ    ােক বলেছন – 

 

    লা মদ ী তণৃে দী নখখাদী চ  যা নরঃ। 

   স িবনাশং  জত া  সূচেকাহ িচেরব চ।।৪/৭১ 
 

  কান কাজ  নই বেস বেস মািটর  ঢলা  ভেঙ যাে , এই কাজেক বলেছন  লা মদ  ী – মািটর  ঢলা 
িনেয় িপেষ যাওয়া। তৃণে দী, দাঁত িদেয় ঘােসর ডগা িছঁেড় যাে , নখখাদী, দাঁত িদেয় নখ  খাটা,  য  লাক 
সূচক অথ  াৎ যারা খল, খেলর সং া িদেত ভা কার বলেছন যারা পেরর কান ভাঙায়, অে র  দাষ থা ক 
আর নাই থা ক অপেরর িন া কের  বড়ায় আর অ ের বাইের অ িচ এেদর খুব শী ই িবনাশ হেয় যায়। 
এ েলা হল িনরথ  ক কাজ,  কান কাজ  নই বেস বেস মািটর  ঢলা  ভেঙ যােব, নখ খুটেত থাকেব, তা নাহেল 
গােছর পাতা িছড়েত থাকেব ইত ািদ। সূচক বলেত িঠক িঠক  বাঝায় যারা কা র সিত কােরর  দাষ  দেখেছ 
 সটা সবাইেক বেল  বড়াে । যােক আপিন ভােলােবেসেছন তার যিদ  কান  দাষ  দেখ থােকন তাহেলও 
 সটা কাউেক বলেত  নই, আর যােদর সােথ পিরিচিত  নই তােদর  কান িকছু খারাপ িজিনষেক িনেয়ও 
আেলাচনা করেত  নই।   

 

 অ িচর ব াপাের ভা কার বলেছন বা াভ রেশৗচরিহতঃ, বাইের আর আভ  র  শৗচ  নই তােদর 
অ িচ বলেছন। তার মােন, যারা িনয়িমত  ান কের না, িনয়িমত ব ািদ  ধৗত কের না, খাওয়া-দাওয়ার পর 
িঠকমত হাত পা  ধৗত কের না ইত ািদ। এর সােথ যােদর অ ঃকরণ অথ  াৎ মেনর  ি   নই তােদর িবনাশ 
হেত খুব  দরী হয় না।  থেমই    কেরেছন খুব  ূল িজিনষ িদেয় – অনথ  ক কাজ মােন, ঘাস  ছঁড়া, দাঁত 
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িদেয় নখ  খাটা, মািটর  ঢলা ভাঙা, গােছর পাতা  ছঁড়া বা এমিনই হাত-পা  নেড় যাওয়া এ েলা কখনই 
করেত  নই। মূলতঃ এই ধরেণর অনথ  ক কাজ যারা করেত থােক তারা চ ল মেনর। বেস বেস আঙুল িদেয় 
হােতর কলমটােক আিম নািড়েয় যাি । আসেল আঙুেলর  পশী েলা কলমটােক নািড়েয় যাে ।  পশী েলােক 
চালনা করেছ আমার মি  । তার মােন মি   কাজ করেছ বেলই  পশী েলা কাজ করেছ। আিম জািন আর 
নাই জািন আমার মি   কাজ করেছ, তেবই  পশী েলা নড়েছ, তেবই হাত নড়েছ, তেবই কলমটা নড়েছ। 
এই কাজ েলা অনথ ক কাজ। অনথ ক কাজ যখন করিছ তখন আমার মন চ ল হেয় আেছ। মি   কাজ করা 
মােন  চ  শি   বিরেয় যাওয়া। অনথ ক কােজর মধ  িদেয় আমােদর কত শি   য  বিরেয় যাে  ক নাও 
করেত পারেবা না।  যমন একটা  লাক বেস বেস পা  নেড় যাে , তােক যিদ এখন বলা হয় ‘আ া ভাই 
তিুম  তা পা  নেড় যা , এক কাজ কর তুিম পাটা  েণ  েণ নােড়া  তা’। পাঁচ  থেক সাত  ণেত  ণেতই 
 া  হেয় পড়েব। আমােদর  য  কান কাজই   ভােব হেয় থােক Conscious Action and Unconscious 
Action।   থম  থম জপ করেত বসেল একশ আট বার জপ করেত করেতই ঘ ুম এেস যােব। অথচ 
 যাগীরা িদেন ল  ল  জপ কের যাে ন, একশ আট বার কখন জপ হে  বুঝেতই পােরন না, কারণ ম টা 
চেল  গেছ unconscious stageএ। িক  তখনও মি   কাজ কের যাে , মি   কাজ না করেল  যাগীর 
ব ি   পা াে  িক কের! িঠক  তমিন যখন Conscious Action করিছ, নখ  খাটা, পা নাচান ইত ািদ 
তখনও মি ে র শি  অপচয় হেয় যাে ।  য  লাকিটর মি ে র শি  অযথা  বিরেয় যাে ,  স আর বড় 
কাজ িক কের করেব!  সইজ  আে  আে  এরা ন  হেয় যায়। িঠক  তমিন যােদর বাি ক ও আভ  র  ি  
 নই এরাও ধীের ধীের িবনােশর িদেক এিগেয় যায়। এ েলাই িহ েদর িচর ন ধারণা।  থেমই িনেষধ কের 
িদে ন, এ েলা করেব না। আবার অ  িদেক মেনর ব াপাের বলার পর  দন ীন জীবেনর িনরাপ ােক র া 
করার জ  বলেছন –  

 

িনরাপ ার জ   য েলা পালনীয় 

   অ ােরণ চ নাতীয়া    ামং বা  ব  বাবৃত  । 

   রাে ৗ চ বৃ মূলািন দূরতঃ পিরবজ  েয়ৎ।।৪/৭৩ 
 

  য সকল গৃহ  াচীর িদেয়  বি ত  সই সব গৃেহ সব  দা সদর দরজা িদেয়ই  েবশ করেত হেব। 
আমরা অেনক সময় সার াইজ  দওয়ার জ  পাঁিচল িডিঙেয় হঠাৎ কের ঘেরর মেধ  িগেয় হািজর হেয় যাই। 
এই ধরেণর মজা করেত িনেষধ করা হে । এক নতুন জামাই একাই   ড় বািড়েত এেসেছ।  মেয়র িবেয়র 
পর   ড়  েটা এ লেসিশয়ান   র পুেষেছ,  যটা জামাইও জানেতা না। জামাই সার াইজ  দওয়ার জ  
সদর দরজা িদেয় না এেস পাঁিচল িডিঙেয় ঢ ুকেতই একটা   র এেস গলাটা কামেড় ধের  শষ কের িদল। 
জামাইর  চঁচােমিচ,   েরর আওয়াজ  েন  লাকজন  বিরেয় এেস  দেখ এই কা , জামাই  শষ।   ড় বািড়র 
একজন  িল কের   রটােক  মের িদল।   রটােক  মের িদল িক  তার সােথ জামাইটাও  তা  গল। ম  
 সই কেব বেল িদে ন, যিদ  দখ  াচীর িদেয়  ঘরা তাহেল কখনই পাঁিচল টপেক  ভতের আসেব না। ি তীয় 
সাবধান করেছন, রাি েবলা চেলেফরা করার সময় গােছর  ঁিড়র ধাের কােছ যােব না।  থম কথা অ কাের 
 কাথায়  কান  শকড়  বিরেয় আেছ তােত  হাঁচট  খেয় পেড় িগেয় মারা ক ধরেণর  চাট  পেত পােরা। 
ি তীয়তঃ  কান প  বা সাপ,  পাকামাকড়  সখােন থাকেত পাের  তামার জানার কথা নয়।  সইজ  রাি েবলা 
গােছর  গাড়ার এেকবাের কােছ যােব না।  ৃিত মা ষেক একিদেক উ  আধ াি ক িচ ার িদেক িনেয় যাে  
আবার  দন ীন জীবেনর িনরাপ ার িবষেয় অিত সাধারণ ব াপার  েলােকও অবিহত কের িদে । আমরা 
এখােন ম  ৃিতর সব িকছু আেলাচনা করিছ না, িক  একটা  েটা   ােকর মাধ েমই  বাঝা যায়  য সারা 
 দেশর মা ষেক সব িকছুর ব াপাের িকভােব  ৃিত িনিবড় ভােব িশ া িদেয় যাে । এই ধরেণর অেনক িকছুই 
বলেছন  যমন – পাশা কখন  খলেব না, জুেতােক হােত কের কখন িনেয় যােব না, িবছানার উপর বেস বা 
 েয় কখন খাওয়া-দাওয়া করেব না। আবার বলেছন সূয াে র পর িতল জাতীয় িকছু খােব না। আসেল িতল 
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শরীরেক ঠা া কের। সূয া  হওয়া মােন এবার তাপ কেম িগেয় ঠা ার ভাব আসেব, িতল  খেল শরীরটা আরও 
ঠা া হেয় সিদ  কািশ হেত পাের। এ েলা পুেরাপুির  া   স  ীয়। এঁেঠা মুেখ কখন  কাথাও যােব না।  খেত 
বেসিছ  সই সময় যিদ ডাকাতও এেস পেড় তাহেলও এঁেঠা মুেখ  দৗড়ােব না। এছাড়া বলেছন – 

 

   আ  পাদ  ভ ুীত না  পাদ  সংিবেশৎ। 
   আ  পাদ  ভ ুােনা দীঘ মায়ুরবা ুয়াৎ।।৪/৭৬ 
 

 বলেছন যিদ  দীঘ   জীবন  পেত চাও তাহেল সব সময়  ভাজেনর পূেব    েটা পা িভিজেয়  ভাজন 
করেব। এখােন    বেল িদে ন যারা  ভজা পােয়  ভাজন কের তারা দীঘ   আয় ুলাভ কের। তার মােন 
খাওয়ার আেগ ভােলা কের পা ধুেয় নাও, পা ধুেয় এবার  খেত বস। ইদািনং কােল  তা  বশীর ভাগ জায়গায় 
 চয়ার- টিবেল জুেতা পেড়ই সবাই খাওয়া-দাওয়া কের। আবার অেনক জায়গায় ডাইিনং হেল জুেত খুেল  রেখ 
 চয়ার- টিবেল িগেয়  খেত বসেত হয়। আসেল আেগকার িদেন  বশীর ভাগ  লাক খািল পােয়ই চলােফরা 
করত বেল পােয়  চুর ধুেলাকাদা  লেগ থাকত।  লােকরা যােত  নাংরা পােয়  খেত না বেস যায় তাই ধেম র 
িদক িদেয় একটা িবধান  তরী কের িদেলন। ভারত হল ধেম র  দশ,  কান িবধানেক পালন করােত হেল  সই 
িবধানেক ধেম  র মেধ  ঢ ুিকেয় িদেত হেব। ধেম র মেধ  ঢ ুিকেয় না িদেল ভারেত  সই িবধান  কউ  হণ করেব 
না।   সইজ   কউ যিদ ধা াবাজী করেত চায়  সও সাধারণ মা ষেক আক ৃ করার জ   থেম ধেম র 
 মাড়ক িদেয়    করেব। যিদ  কউ তাড়াতািড়  দেশর জ  িকছু করেত চায়, আিম  দেশর  ন ীিতর িব ে  
লড়াই করব,  দেশর বড় বড় রাজৈনিতক  নতােদর  ন ীিতর মুেখাশ খুেল িদেত চাই, তাহেল  য  কান একটা 
ধেম র আ য় িনেয় িনেল তার ফল খুব অ  সমেয়র মেধ ই  পেত    করেব। সিত ই যিদ কা র ইে  
থােক আিম  দেশর পিরবত  ন করব যােত  কউ কখন  কান ঘ ুষ না  দয়, ঘ ুষ না  নয় তাহেল অব ই তােক 
ধেম  র সাহায  িনেত হেব। গা ীজী িঠক তাই করেলন, তাই বলা হয় একমা  গা ীজীই ভারেতর নাড়ীটা 
ধরেত  পেরিছেলন। গা ীজী ছাড়া আর  কউই ভারেতর নাড়ীর গিত  কৃিতেক ধরেত পারেলা না। যার জ  
 নেহ  বলেতন – ভারতেক  কান িকছু  বাঝােত হেল আমােক  ধু গা ীজীেক  বাঝােত হেব। গা ীজী যিদ 
রাজী হেয় যান তেবই পুেরা  দশ  মেন  নেব। ধেম র নােম যা িকছু বলা হেব ভারত  সটাই  কান    না 
কের মানেত    কের  দেব।  যমিন ম  ৃিত বেল িদল খাওয়ার আেগ পা ধুেয়  খেত বসেব, সারা ভারত 
তাই এখনও পা না ধুেয় কখন  খেত বসেব না। অব  এেত  াে  র ব াপারটাও জিড়েয় রেয়েছ। 

 

 তার সােথ বলেছন না  পাদ  সংিবেশৎ,  ভজা পােয় কখন ঘ ুেমােত যােব না। কারণ ঠা া  লেগ 
যােব। যিদও ম  ৃিতেত পা ধুেয়  েত যাওয়ার কথা বলা হেয়েছ িক  এর অেনক আেগ পুরােনও এই ধরেণর 
িনেষধযু  কািহনী পাওয়া যায়। কা প পি  িদিত একবার ই  বধােথ  এক স ান লােভর জ  বড় তপ া 
করিছল। িক  কা প মুিন মেন মেন তপ ার উে   সফল  হাক চাইিছেলন না। কারণ এেদর তুলনায় 
ইে র অেনক ভােলা  ণ আেছ আর িদিতর স ান েলা  দত , এেদর হােত  মতার রাশ চেল  গেল অেনক 
িবপদ হেয় যােব। ই ও জানেতন  য তাঁেক বধ করবার জ  িদিত এক স ােনর জ   দওয়ার জ  খুব 
 জার তপ া কের চেলেছ। ই ও তাই একটা ফাঁক খঁুজিছল যােত কের তপ টা সফল না হয়। িকছুেতই 
তপ ার  কান ফাঁক ই  খুঁেজ পাি ল না। এরই মেধ  একিদন হঠাৎ ই  ল   করল সারা িদন তপ ায় 
 া  হেয় িদিত রাি েবলা পা না ধুেয় িবছানায় িব াম করেত চেল  গেছ। সে  সে  ই  ফাঁক  পেয়  গল। 
তপ ার অিনয়েমর িছ  িদেয় ই  এবার িদিতর শরীেরর মেধ  ঢ ুেক গেভ    পৗঁেছ িগেয় গেভ  র স ানিটেক 
সাতিট টুকেরা কের িদেয়েছ। টুকেরা কের িদেতই গেভ  র স ানিট কাঁদেত    কের িদেয়েছ। ই  তােক 
বলেছন মা  দঃ তুিম  কঁেদা না। ই েক আবার গেভ  র স ান িজে স করেছ তিুম  ক? ই  বলেছ আিম 
 তামার ভাই। সিত ই ই  তার সৎভাই। সাতটা টুকেরা কেরও ই  ভরসা  পল না।  সই সাত টুকেরােক 
আবার সাতটা কের টুকেরা কেরেছ। এবার একটা িশ র জায়গায় ঊনপ াশিট িশ র জ  িনেয়েছ। সবাই 
 চ  শি ধর ও  মতাশালী। এরাই হেলন ম ৎ। আমােদর এই পিৃথবীত যত রকম বাতাস চেল, ঝড় বয় 
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এেদর সবারই আলাদা আলাদা  দবতা হেলন এই ঊনপ াশ জন ম ৎ। িদিতর গভ  টা িছল অিত শি শালী। 
কা প মুিনর আশীব  াদ এবং বর লাভ কের গেভ   এই স ান এেসেছ। এরা সবাই  দত  বংেশর এবং ই েক 
বধ করবার জ ই িদিত এই গভ   ধারণ কেরিছল িক  এরা হেয়  গল ইে র ভ ।  কন এই রকম হল? 
কারণ তােদর মা পা না ধুেয় ঘুেমােত চেল িগেয়িছেলন। এখান  থেক হেয়  গল পা না ধুেয় ঘ ুেমােত না 
যাওয়ার িবিধ। পা ধুেয় যােব িক   ভজা পােয় িবছানায় যােব না। পা ধুেয়  ভজা পা’ ক ভােলা কের মুেছ 
িনেয় িবছানায় যােব। এটাই  দখার িবষয়, িহ েদর সকাল  থেক রাত পয    আর জে র  থম িদন  থেক 
 শষ িদন পয    ধম   িদেয়  বঁেধ রাখা হেয়েছ।  

 

ম  ৃিতেত রাজার  ান কত নীেচ 

মিণ মি কেক ঠা র একবার বেলিছেলন রাখালেদর  দেশ খরােত খুব জেলর ক  তুিম যিদ একটা 
প ুর কািটেয় দাও। এই কথা বেলই ঠা র আবার বলেছন তুিম  তা আবার  তিল। মিণ মি ক খুব অস   
হেয় বলেলন – বলেলই হয় পু র কািটেয় িদেত হেব আবার  তিল  ফিল বলা  কন। অস   হওয়ারই কথা। 
িক   তিলেদর ব াপাের এই ধরেণর ধারণা  কাথা  থেক চেল এেসেছ আমােদর জানা  নই। িক   তিলেদর 
ব াপাের একটা  চিলত মত আেছ  য  তিলর ধন এমন ভােব লুকেনা থােক  য  কউ  টর পায় না। সরেষ 
িপিষেয়  যমন  তল বার কের,  তমিন  তিলরা পয়সা বার করেত এত  শল  য ওেদর ধাের কােছ  কউ  যেত 
পারেব না, তার উপর আবার পয়সােক আড়াল কের রাখেত ওেদর মত এত দ   কউ  নই।  সই  থেক  চল 
হেয় আেছ  য ওেদর কাছ  থেক  কউ পয়সা আদায় করেত পারেব না। এখান  থেকই এই  বাদ  তরী 
হেয়েছ।  তিলরা  য কত নীচ জািত  সটা ম  ৃিতর এই   ােকই  বাঝান হে  – 

 

   দশসূনাসনং চ ং দশচ সেমা  জঃ। 
   দশ জসেমা  বেশা দশেবশসেমা নৃপঃ।।৪/৮৫ 
 

 দশ জন কশাই অথ  াৎ প বধ ও মাংসিবে তার সমান একজন কলু। দশ কলুর সমান একজন মদ 
িবে তা, বারবিণতােদর বািড়েত যারা কাজকম  কের তােদর দশজন সমান একজন মদ িবে তা আর দশ 
 ব াজীিব সমান একজন রাজা। সরকারী  শাসেনর এেকবাের মাথায় যাঁরা বেস আেছন তাঁরাই আজেকর 
িদেনর রাজা, অথ  াৎ বলেত চাইেছন আইএএস, আইিপএস এরা দশ  ব াজীিবর সমান। এরা কতটা খারাপ 
হেত পাের  দখান হে ।  

 

মা ষ আয়,ু   া, কীিত   ও   েতজ িকভােব লাভ করেব 

 এরপর ম  িহেসব কের  মলাে ন  য,  য কশাই দশ হাজার প   মেরেছ তার সমান হল একজন 
রাজা।  তরাং রাজার  য দান  হণ করেব  াভািবক ভােবই নরেক তার গমন হেব। এইসব কথা বলার পর 
নরেকর একটা িবরাট তািলকা িদে ন। পুরােন নরেকর বণ না আরও অেনক িব ৃত ভােব করা হেয়েছ। 
 া ণেদর জ  বলেছন – 

 

    াে  মু েত  বুেধ ত ধম  ােথ ৗ চা িচ েয়ৎ। 
   কায়ে শাং  ত ূলা    বদত াথ েমব চ।।৪/৯২ 
 

  া ণ  া  মু েত   অথ  াৎ রােতর  শষ  হের শয া ত াগ করেব, ত াগ কের ধম   ও অেথ র প ােত  য 
কারণভূত, এর  পছেন িক শি  আেছ  সটােক িনেয় মেন মেন আেলাচনা করেব বা িচ া করেব।  সই সে  
িক পিরমাণ ধম   ও অথ  স াদেন িক পিরমাণ শারীিরক   শ হেত পাের তারও িবেবচনা করেব। তার মােন 
শরীরটােক িকভােব    রাখা যায়। বলেছন,  া মু ত  ই  বেদর ত াথ   িনেয় িচ া-ভাবনা করার সময়। এই 
সময়টাই হল িনেজর সারা জীবন, আজেকর সারা িদনটা িকভােব অিতবািহত করেত হেব তার   িত  নওয়ার 
উপযু  সময়। যাঁরাই আধ াি ক জীবন  হণ করেত চাইেছন তােদর সবাইেকই রােতর  শষ ভােগ উেঠ 
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 থেম ধ ান করেত হেব,  য শা  েলা অধ য়ন করা হেয়েছ তার ত াথ  িনেয় িচ ন করেত হেব, এর সােথ 
িনেজর উপািজ  ত অথ   স  য় কের িকভােব ভিব েতর জ  স য় করা যায়, ধম   জীবন িকভােব পিরচািলত 
করা যায়, শরীরটােক িকভােব    রাখা  যেত পাের, এইসব িচ ন তখনই করেত হেব।  

 

 এইসব করার পর ঊষাকােল গাে া ান কের বা াভ  র  শৗচািদ কম   স   করেব।  শৗচািদর  ারা 
শরীর মনেক    করার পর টানা একা  িচে  সকাল স  া  ই  বলায় জপ-ধ ান করেব। আেগকার িদেন 
জপ মােন গায় ী জপই  ধান িছল। গায় ী জেপর িনয়ম িছল ঊষাকাল অথ াৎ সূেয াদেয়র পের করেত হত 
আবার সূয াে র িকছু আেগ থাকেতই গায় ী জপ    কের সূয া  হওয়া পয    করেত হত।  সইজ  রাি েত 
গায় ী জপ করা িনেষধ িছল। তাই  া মু েত   সূেয াদেয়র আেগ ধ ান করার কথা বলা হেয়েছ, তারপর গায় ী 
জপ। এখােন একিট খুব    পণূ    ােক বলেছন – 

 

   ঋষেয়া দীঘ স  া া ীঘ মায়ুরবা ুয়ঃু। 
     াং যশ  কীিত      বচ সেমব চ।।৪।৯৪ 
 

 আেগর আেগর যাঁরা ঋিষরা িছেলন তাঁরা দীঘ   আয় ুলাভ করেতন,  খর বুি  অথ াৎ   াবান িছেলন, 
নাম-যশ ও কীিত    পেয়িছেলন আর   েতেজ  তজ ান িছেলন। এ েলা তাঁরা িকভােব  পেয়িছেলন? 
দীঘ স  া া ীঘ মায়ুরবা ুয়ুঃ, ঋিষরা দীঘ  কাল ধের স  া-ব নািদর অ  ান করেতন। তাহেল ঋিষরা 
অেনক ণ ধের জপ-ধ ান করার জ  ল া আয় ু পেলন, অেনক িদন তাঁরা  বঁেচ থাকেতন আর  পেলন বুি , 
কীিত  , যশ এবং   েতজ। কথামৃেত ঠা র  কশেবর স ে  বলেছন  কশেবর এেতা মানযশ হল ধ ানট ু িছল 
বেল। ঠা র আবার বলেছন ঋিষরা  ভারেবলা  িঠয়া  থেক  বিরেয় চেল  যেতন, সারা িদন তপ া কের 
সে  র সময় আ েম িফের একট ুফলমূল  খেতন। ঠা েরর এই কথাই ম  বলেছন। ম  ৃিত রিচত হেয়েছ 
আ মািনক আড়াই হাজার বছর আেগ, তখনই ম  বলেছন আেগকার ঋিষরা। তাহেল ভারেত ঋিষেদর এই 
পর রা কত পুরেনা  ভেব  দখুন। এখােনই  বাঝা যায় আমােদর এই ঐিত  কত  াচীন। িক  এই  জে র 
এতই  ভ  াগ   য তারা এর িকছুই জােন না, জানার  কান আ হও  নই।  সই ঋিষরা টানা জপ-ধ ান কের 
 পেলন ল া আয়,ু   া, কীিত  , যশ ও   েতজ। আজ  থেক  কউ যিদ িঠক কের  নয় আিম  রাজ সকাল 
িবকাল এক ঘ টা কের টানা জপ-ধ ান করব। এক বছর কের  দখুক, বছর ঘ ুরেতই তার ব ি   স ূণ  পাে  
যােব, তার সামেন  কউ দাঁড়ােতই পারেব না। রামকৃ  মঠ িমশেনর দশম অধ    ামী বীের রান জী  ায়ই 
বলেতন, একটা আ েম একটা বা াও যিদ িঠক িঠক জপ-ধ ান কের, ওই আ েম  কান িদন  কান সম া 
হেব না। িবিভ  আ েমর মহ রা িবিভ  সম া িনেয় কত  ােদর কােছ এেলই ওনারা  ই িতনবার  শানার 
পেরই বলেতন –  শান! সাধুেদর বল িগেয় িঠক িঠক জপ-ধ ান করেত। সম া হে ? বুঝেত হেব আ েম 
িঠক িঠক জপ-ধ ান হে  না। গৃহী ভ রাও যিদ বির  মহারাজেদর কােছ  কান সম া িনেয় হািজর হন 
তাঁরাও বেল  দন আেগ ভােলা কের জপ ধ ান কর।  থম পাঁচ হাজার িদেয়    করেত বেলন, এক মাস পাঁচ 
হাজার কের জপ কের এস তারপর  তামার সম ার কথা  নেবা।  কউ খাটেতই চায় না।  য  কান  লাক 
যিদ িদেন পাঁচ হাজার রাে  পাঁচ হাজার কের জপ কের, তার িক  কান সম া থাকেত পাের! িনেজ  থেকই 
সম ার সমাধান হেয় যােব। সবাই জােন জপ-ধ ান করেল সম া হয় না, িক  করেত পাের না। তখন  স 
যােক ভােলাবােস  স যিদ বেল তখন  স করেত বাধ  হয়। যারা তা সে ও করেছ না তােদর এখনও অেনক 
কাঠখড়  পাড়ােত হেব। এই   াকিট অত   মূল বান একিট   াক।  

 

 এর আেগও ম  ৃিতর ব াপাের আেলাচনার সময় বলা হেয়িছল  য, ম  ৃিতেত সব িকছু সাজােনা 
 গাছান  নই। একটা িজিনষ িনেয় বলা হে  তার মেধ  হঠাৎ কের অ   কান িবষয় িনেয় বলেত    কের 
 দেবন। একটা  াধীন িচ া  যভােব চলেত পাের ম  িঠক  সইভােবই সব িকছুেক িনেয় এিগেয়  গেছন। এর 
আেগ বলেলন আেগকার ঋিষরা দীঘ   আয়,ু কীিত  , যশ আর   েতজ  পেলন একমা  টানা অেনক ণ জপ-
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ধ ান করেতন বেল।  সইজ  সবারই জপ-ধ ান করা দরকার। তাই বেল পেনর িমিনট বা আধ ঘ টা করার 
কথা বলা হে  না। যত ণ সময় পােব তত ণ ঈ র িচ া কের  যেত হেব। আসেল ঈ র িচ ন মােনই 
 চতে র সােথ মেনর সংেযাগ। জগেত যা িকছু চলেছ  সই  চতে র শি েতই চলেছ। আমােদর মেনর 
মাধ েম  যটা সামেন আসেছ  সটা  িতিবি ত  চত । এই  িতিবি ত  চত েক খুব একটা      দওয়া হয় 
না। যখন জপ-ধ ােনর মাধ েম ঈ র িচ ন করা হে  তখন  স  সই     চতে র কােছ চেল যাওয়ার  েযাগ 
 পেয় যাে ।     চতে র কােছ যত দীঘ কাল যাবৎ অব ান করা যায় তত তার অ ঃশি   ুিরত হেত 
থােক। শি  বাড়েল  াভািবক ভােব নাম-যশও বৃি  হেব, মৃতু  ভয় দূরীভূত হেব। সব  থেক বড় কথা তার 
মেধ  আলাদা ধরেণর একটা  তজ এেস যায়। 

 

 বদ অধ য়েনর িবিধ-িনেষধ 

 এই সব বলার পর বলা হে   বদ কখন অধ য়ন করেব না।  বদ অধ য়ন করার একটা ল া 
িনয়মাবলী িছল। ব াকরণ অধ য়ন করারও িবরাট িনয়ম িছল, যিদও ম   বদ অধ য়ন িনেয়ই  বশী বেলেছন। 
 ি  অ ি র অেনক ব াপারও এর মেধ  রেয়েছ, যা আমরা এর আেগও িকছু আেলাচনা কেরিছ। পেরর 
িদেকও আসেব, আর এটাই পের িগেয়  দেশ বড় সম া  তরী করল। ব াকরেণর   ে   দখা  গল মােস 
আটাশ ঊনি শ িদন ব াকরণ অধ য়ন করা যােব না।  যমন আেছ আসেনর সামেন িদেয় যিদ হািত চেল যায় 
তাহেল  সিদন আর ব াকরণ অধ য়ন করা চলেব না। যিদ রাজােক  কউ  দেখ  নয়, যিদ রথ চেল যায় 
তাহেলও ব াকরণ অধ য়ন করা যােব না। রাজােক এেকবাের অ    দখা হত, আর তার ব ব ত িজিনষেকও 
অ    েপ  দখা হত। কারণ এর আেগই আমরা  দখলাম বলেছন – দশ কশাই সমান এক  তলী, দশ  তিল 
সমান এক মদ িবে তা, দশ মদ িবে তা সমান এক  ব াজীিব আর দশ  ব াজীিব সমান এক রাজা।  সই 
রাজােক যিদ  কউ  দেখ  নয় তাহেল  স আর ব াকরণ পড়েব িক কের! এটা তােদর কােছ এক িবরাট বড় 
সম া হেয় িগেয়িছল।  

 

  সই সময় ভি  বেল একজন নামকরা কিব িছেলন। িতিন একিট বই িলখেলন যার নাম ‘রাবণ বধ’ 
এটাও একটা রামায়ণ। এর আেরকটা নাম ভি কাব   । ব াকরেণর যত রকম িনয়ম হেত পাের ভি  সব এই 
বইেয়র মেধ  ঢ ুিকেয় িদেলন।  সইজ  ভি কাব    পাঠ করেত িগেয়  বশীর ভাগ  লাকই না ানাবুদ হেয় যায়। 
তখন এনারা একটা উপায় বার করেলন। হািত, রাজা, রথ যিদ  দেখ  নয় তাহেল  সিদেনর মত ব াকরণ পড়া 
ব  হেয়  যত িক  কাব  পড়েত  কান িনেষধ  নই। ভি কাব েম ব াকরেণর সব িনয়ম ঢ ুিকেয়  দওয়া হেয়েছ, 
এত িনয়ম  দওয়া আেছ  য আচায  েদর এর ব াখ া করেত হত। িক  আচায   ব াকরণ পড়াে ন না, পড়াে ন 
কিবতা। এটাই িছল এক িবরাট সম া।  

 

িঠক এই ধরেণর সম া পার   দেশও হেয়িছল। পার  অথ  াৎ ইরােন তখনকার িদেন অত   
উ মােনর সং ৃিত িছল। ইরােনর ভাষা িছল ফািস  । আরেব যখন ইসলাম ধম   মাথা তুেল দাঁড়াল তখন ইরােন 
চলিছল জরা িজেমর ধম  । িক  ইরানীেদর কােছ ইসলামেদর ধেম র িনয়ম-কা ন, দশ  ন  কান কারেণ ভােলা 
 লেগ িগেয়িছল। ইরানীরা আে  আে  ইসলাম ধম  েক  হণ করেত    করল। িক   দখা  গল আরিবয়ানরা 
ইরােন এেস আে  আে  ইরানীেদর  াচীত ঐিত মি ত সং ৃিতেক সমূেল নাশ করেত    করল। আসেল 
আরিবয়ানরা  থেম জংলী িছল। ইরানীেদর যিদ  কউ তােদর িনজ   পাশাক পিরধান কের তাহেল সাজা 
 পেত হত, ফািস   ভাষা যিদ  কউ বেল তাহেল সাজা  পত। এইভােব ইরােনর পুেরা সং িৃতটােক নাশ কের 
িদল। ইরােনর উ মােনর সং ৃিতেক িনেয় পািস  েদর খুব গব   িছল। আিম  তামার ধম   িনেয়িছ তাই বেল আমার 
সং ৃিতেক  কন ছাড়েত হেব! আমােদর ভাষায়  কন কথা বলেবা না! ইত ািদ। ভাষার সম া বাংলােদেশর 
  ে ও হেয়িছল, আমরা বা ালী আমােদর ভাষা বাংলা, মসুলমান হেয়িছ বেল আমােদর বাংলা ভাষােক  কন 
ত াগ করব! ইরােন তখন িফরেদৗস বেল খুব বড় একজন কিব িছেলন। িতিন শাহানামা বেল একটা বই 
িলখেলন। ইরােনর  য সং ৃিত, ইরােনর  য ভাষা, তার ভাষার  য মাধুয , লািলত  সব িকছুেক বজায়  রেখ 
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িতিন এই শাহানামা বইিট রচনা করেলন। তখন িতিন কারাগাের ব ী।  জেলর মেধ  রচনা কের িতিন 
কেয়কজনেক িদেয় মুখ  কিরেয়েছন যােত আরবরা এটা না  নেত পায়। িতিন বেলই িদেলন যত িদন আমার 
শাহানামা বই আেছ ততিদন ইরােনর সং ৃিতর গােয় আর  কউ হাত িদেত পারেব না। একা একজন  লাক 
একটা  দেশর পুেরা সং ৃিতেক র া করেত পাের ভাবা যায় না। িঠক তাই হল, ধীের ধীের ইরানীরাও 
আরবেদর মত বব  র হেয় উঠল। তারপর িকছু বছর পর শাহানামা ইরােনর মেধ  ছড়ােত    করল। 
ইরানীেদর মেধ  এই ভাবটা  থেক িগেয়িছল  য, আমােদর একটা উ  সং ৃিত িছল। পের একা শাহানামা 
পুেরা ইরানী সং ৃিতেক আবার দাঁড় কিরেয় িদল, ইরােনর ভাষােক দাঁড় কিরেয় িদল। আয়ােতা া  খােমইিনর 
সময় এই সং ৃিত আবার একটা ধা া  খল। ইরািনয়ানরা িচরিদনই িনেজেদর আলাদা সং ৃিতর ধারক ও 
বাহক বেল মেন কের এেসেছ। এই কারেণই ইরােণর সােথ ইরাক ও অ া  মুসিলম  দশ েলার ঝগড়া 
 লেগই আেছ। ওরা অ েদর মেন কের বব র,  তামােদর মেধ  মহ দ এেসিছেলন িঠকই িক  আমােদর ভাষা 
অেনক উ ত ও আমরা হলাম উ  সং ৃতস   জািত। যিদও শাহানামা ও ভি কাব     লখার কারণ আলাদা 
িক  সম া একটাই,  লােকেদর  শখােনা যাে  না। তাই অ  একটা পথ বার করা হল। তার জ  সাহায  
 নওয়া হল কােব র মাধ েম। শাহানামা আর ভি কাব     েটাই কাব   ।  

 

 ম  বলেছন যিদ  মেঘর খুব গজ ন হয়, িব  ৎ যিদ কড়কায়, যিদ উ াপাত হয় তাহেল  সিদন আর 
 বদ অধ য়ন করেব না। এ েলােক বলা হয় অকািলক, মােন অম লসূচক। এই সময়  বদ পাঠ িনেষধ।  কান 
 কান সময়  বদ অধ য়ন করা যােব না এর উপর একটা িবরাট ল া তািলকা  দওয়া হেয়েছ। বত  মান যুেগ 
এ েলা আমােদর আর  কান ভােবই কােজ আসেব না।  ধু একট ুধারণা করার জ  বলা যায় –  যমন  কান 
 ােম যিদ  কান মৃতেদহ এখনও সৎকার করা হয়িন, তখন িক  অনধ ায়,  বদ পাঠ করা হেব না।  কান 
অধািম ক বা নীচু জািতর  কউ   ন করেছ আর  সই   েনর শ  যিদ  তামার কেণ   েবশ কের তাহেল 
 সিদন  তামার আর  বদ পাঠ করা যােব না।  তামার গৃেহর সামেন যিদ অেনক  লাক সমাগম হেয় যায় 
তাহেল  বদ অধ য়ন করেব না। আরও  যমন বলেছন, িবছানায়  েয় বা পা মুেড় বেস  বদ অধ য়ন করেব 
না। আর মাংস  খেয়  কান মেতই  বদ অধ য়ন করেব না। সূতেকর অ , মােন  কান অ  াশন বািড়র অ  
খাওয়ার পর বা  া বািড়র অ   খেয়  সিদন আর  বদ অধ য়ন করা যােব না। আবার বলেছন নদী, সাগর বা 
 কান জলাশেয়র মেধ  দাঁিড়েয়, মলমূ  ত ােগর সময়, উি   অব ায়  বদ অধ য়ন করেব না। আবার 
অমাব ার িদন যিদ  বদ অধ য়ন কর তাহেল  তামার    মারা যােবন, আর চতুদ  শীর িদন যিদ  বদ অধ য়ন 
কর তাহেল  তামার িশ  মারা যােব। অ মী ও পূিণ মা এই  ই িতিথেত  বদ অধ য়ন করেল  ে র নাশ হয়। 
   বলেত এখােন  বাঝাে ন  বদ। তার মােন এখােনই চারেট িতিথেত  বদ অধ য়ন ব  হেয়  গল – 
অমাব া, চতুদ  শী, অ মী আর পূিণ মার িদন  বদ অধ য়ন করা যােব না।   

 

 আরও বলেছন কা র সােথ যিদ কলহ-িববাদ হেয় থােক, যুে র সময়,  স বািহনীর মেধ , খাওয়ার 
িঠক পের, অজীণ  অথ াৎ খাওয়া হজম না হেল, বিম যিদ হেয় থােক তাহেল  বদ অধ য়ন করেব না। এর 
মেধ     পূণ  হল  কান িদন যিদ কা র সােথ ঝগড়া-িববাদ হেয় থােক, কা র সােথ তক  াতিক   হেয়েছ 
তাহেল িক  তখন আর  সটা শা  অধ য়ন করার সময় নয়। আসেল িক হে ,  বদ, উপিনষদ, গীতা এঁরা 
হেলন সা াৎ ভগবান। ভ রা যখন তাঁেদর   র কােছ িকংবা অধ   মহারাজেক  ণাম করেত যান তখন 
হাত, পা ধুেয়,    বে  কত সাবধােন পিব  ভােব যান। িঠক  সই রকম যাঁরা মি ের ঠা েরর কােছ যাে ন 
তখন তাঁেদর িক মানিসকতা িনেয়  যেত হেব  ভেব  দখেত হয়। িক  ভ রা  ণামী বাে   ণামী িদে  
পয়সার সােথ বােসর িটিকটটাও বাে  চেল যাে   সিদেক  কান  ঁশ  নই। এখােনই  বাঝা যায় তােদর মন 
কত অিনয়ি ত! িকছু না করার  থেক এট ু  য করেছ তােত খারাপ িকছু না হওয়ার  থেক ভােলাই হে  িক  
মনটা অিনয়ি তই  থেক যাে । যার ফেল  কউই আর আধ াি ক পেথ এেগােত পােরনা।  বদ, উপিনষেদর 
ব াপােরও িঠক তাই বলা হে । যখন কা র সােথ তক  াতিক   হেয়েছ বা ঝগড়া হেয়েছ তখন িক  আর শা  
অধ য়ন করা যােব না। কারণ এেত শা েক অস ান করা হয়। িঠক  তমিন  া   যিদ ভােলা না থােক, অেনক 
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 বশী খাওয়া-দাওয়া হেয়  গেছ, বিম হেয়েছ তাহেল শা  অধ য়ন করেব না। শরীর মন যিদ স ূণ     না 
থােক তাহেল িক   বদািদ শা  অধ য়ন করেত  নই।  বদ অধ য়ন  থেক সের এেস আবার  ােনর ব াপাের 
অেনক িকছু বলেছন। 

 

 ােনর িবিধ-িনয়ম 

   ন  ানমাচের ু  া নাতুেরা ন মহািনিশ। 

   ন বােসািভঃ সহাজ ং নািব ােত জলাশেয়।।৪/১২৯ 
 

  ভাজেনর পর  কান মেতই  ান করেব না, ব ািধ   থাকেল  ান করেব না, মহািনশায়  ান করেব 
না, মহািনশা বলেত রাত বােরাটার পর  কান অব ােতই  ান করেত িনেষধ করা হে । অেনক ব  পিরধান 
কের  ান করেব না আর অ াত জলাশেয়  ান করেত যােব না। এ েলা সাধারণতঃ  া   স  ীয় 
সতক  ীকরণ।  যমন আপিন  য প ুেরর ব াপাের িকছু জােনন না  সই পু ের  ান করেত যােবন না, কারণ পা 
ি প কের পেড় িগেয় নানা রকম  ঘ  টনা ঘটেত পাের, তাছাড়া জেল িক আেছ না আেছ জানা  নই। এই িনেয় 
একটা মজার কািহনী আেছ। শহেরর এক  কতা র  বাবু  ােম এেসেছ।  ােম প ুর  দেখ শ ের বাবু  ােমর 
 লাকেদর িজে স করেছ ‘এই প ুের িক সাপ আেছ’?  ােমর একজন বলেছ ‘ জুর! অেনক কাল আেগ এই 
প ুের অেনক সাপ িছল’।  ােমর  লাকিটর কথা  শষ হেতই শ ের বাবু বলেত    করল ‘ তামােদর এই 
এক সম া, িকছু একটা জানেত চাইেলই  তামরা  সই মা াতা আমল  থেক কািহনী    কর’। বেলই বাবু 
প ুেরর জেল ঝাঁপ  মেরেছ। ঝাঁপ মারেতই  দেখ  েটা বড় বড়  িমর বাবুেক খাওয়ার জ   তেড় এেসেছ। 
বাবুিট  কান রকেম জান কবুল কের সাঁতের পােড়র কােছ উেঠ এেস  ােমর  লাকিটেক  তেড় গালাগাল িদেত 
   কেরেছ ‘তুিম আেগ বলেল না  কন  য পু ের  িমর আেছ!’ ‘আের  জুর! আিম  তা  সইটাই বলেত 
যাি লাম, পু ের অেনক কাল আেগ সাপ িছল, িক  পের  কাথা  থেক  েটা  িমর এেস সব সাপ েলা  খেয় 
িনেয়েছ এখন  ধু  েটা  িমর আেছ। তা বলার আেগই  তা আপিন ঝাঁিপেয় পড়েলন’। ম  িক  আেগই 
সাবধান কের িদে ন অ াত জলাশেয় কখন নামেত  নই, িক না িক আেছ জানা  নই। মা েষর জীবনেক 
এনারা কত     িদেতন আর সব িকছুেত কত সাবধনতা অবল ন কের চলেতন। অ াত জলাশেয়  কাথায় 
পাথর আেছ, গত   আেছ, কত রকেমর িহং  জীব থাকেত পাের, এ েলা না  জেন কখন  কান জলাশেয়  ান 
করেত যােব না। এরপর আেরকিট খুব    পূণ    ােক বলেছন – 

 

িক ধরেণর মা ষ  থেক সব সময় দূের থাকেত হেব 

    বিরণং  নাপেসেবত সহায়ৈ ব  বিরণঃ। 
   অধািম  কং ত র  পরৈ ব চ  যািষত  ।।৪/১৩৩ 
 

 এখােনও মা েষর জীবেনর িনরাপ ােক  রি ত করার জ  িক িক িজিনষ করেব না বলা হে । 
 তামার  য শ ,  য  তামার িহত চায় না ক ণ  কান অব ায় তার সােথ  কান রকম স ক   রাখেব না। 
সহায়ৈ ব  বিরণঃ,  তামার শ র সে  যার িম তা আেছ তার সােথও  কান স ক   রাখেব না, স ক   রাখেল 
তুিম ঝােমলােত পড়েবই পড়েব। দূর  থেক ‘ভােলা  তা’ বেল কাঁধ ঝাঁিকেয় চেল যােব। অেনক সময় আমার 
শ র একজন িম   স আমারও িম , এ েলা খুব জিটলতা সৃি  কের িঠকই, িক  ম  এেকবাের পির ার, 
একট ু েযাগও িদে ন না – তুিম িঠক কের নাও এই  লাকিট িক  তামার শ  বেল মেন হে ? এই  লাকিট 
িক  তামার অিহত করার  েযাগ খঁুজেছ?  কান অব ােতই এর সােথ আর  কান স ক   রাখা যােব না। এই 
 লাকিটর  য কজন িম  আেছ তােদর কাছ  থেকও  তামােক দূের সের আসেত হেব। িম েক বেল  দওয়ার 
মত  ধ া রাখেত হেব –  তামার সে  যিদ ওর ব ু  থােক তাহেল  তামার সােথ আমার  কান স ক    নই। 
 

 অধািম কং, যারা অধািম ক তােদর সােথও  কান স ক   রাখেব না। ধম  ও আধ াি ক জীবন যাপন 
যাঁরা করেত চাইেছন তাঁেদর জ  এই   াকিট অত   মূল বান। কথামৃেত আেছ, নেরন, মা ারমশাইরা 
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কেয়কজন িমেল িনেজেদর মেধ  আজকালকার  ছেলেমেয়েদর চির  খারাপ হেয় যাে  এই িনেয় আেলাচনা 
করিছেলন। ঠা র িজে স করেছ  তামােদর মেধ  িক িনেয় আেলাচনা হে । আেলাচনার িবষয়  শানার পর 
ঠা র  চ   রেগ  গেছন, মা ারমশাইেক িতর ার কের বলেছন – এেদর মেধ  তুিম বয়েস বড়  তামারই 
উিচৎ িছল এই ধরেণর আেলাচনা উঠেত না  দওয়া। কারণ, যখন আমরা রাজৈনতীক  নতােদর কায  কলাপ 
িনেয় কথা বলিছ, মমতা ব াণা  ী, মনেমাহন িসংেক িনেয় আেলাচনা করিছ তখন আমরা অধম ীেদর িনেয় কথা 
বলিছ। অধম ীেদর িনেয় কথা বলাটাই অধম  । ভগবান  ীরামকৃে র  ই অত   ি য় পাষ দ – নের নাথ দ , 
িযিন পরবিত  কােল  ামী িবেবকান  হেয় সারা িবে  ঠা েরর কথা িনেজর বাি  শি র  ারা  চার কের 
িদেলন আর মা ারমশাই কথামৃত রচনা কের ঠা েরর কথােক ঘের ঘের  পৗঁেছ িদেলন। এঁরা  জন পর র 
কথা বলেছন, িবষয় অিত সাধারণ – আজকালকার  ছেলেমেয়েদর চির হরণ। তােতই ঠা র  চ  অস   হেয় 
 গেলন। যারা চি শ ঘ টা এই ধরেণর সাধারণ িবষয় িনেয়ই আেলাচনা কের যাে , তােদর চির   কমন 
ভাবুন! অধম ী মােন  তা তাই। ম  িনেষধ কের িদে ন এেদর স   তা কখনই করেব না, এমনিক এেদর 
িবষেয় কখন  কান ধরেণর আেলাচনাও করেব না। যারা কখন শা  অধ য়ন কের না, ধম  পেথ চেল না, আজ 
িকংবা কাল তারা অধম  পেথ নামেবই, অধম  আচরণ করেবই, অধম মূলক  স  করেবই।  কান মেতই এই 
ধরেণর  লাকেদর স  করা চলেব না। চাকরী করেত িগেয়, কাজ করেত িগেয়, সামািজকতা র া করেত িগেয় 
অেনক রকম  লােকর সং েশ   আসেত হে । সং েশ  আ ক িক  স ক   রাখেব না,  মলােমশাটা করেত 
িনেষধ করা হে ।  

 

সব  থেক    পূণ  হল  তামার  য শ  তার স  ক ণ করেব না। আর  য শ র িম , শ েক 
সাহায  করেছ, তারও স  কখনই করেব না। তেব পিরি িত অ যায়ী বলা মুশিকল কার স  করব আর আর 
কার স  করেবা না। যখন মুসলমানরা ভারেত এল, পের ইংেরজরা যখন ভারেত এেস  গল তখন এ েলা খবু 
সম া হেয় দাঁিড়েয়িছল। অেনক সময় তখন  কান একটা পিরি িতেত শ র সােথও হাত  মলােত হে , 
এমনিক ব  ুও করেত হে । তেব সাধারণতঃ  দখা যায় শ র সােথ হাত  মলােল ভিব েত িকছু না িকছু 
সম া হেবই। অেনক সময় মেন হয় শ র সাহায  িনেয় এিগেয় যাওয়া যােব। আবার  দখা যায় যারা শ র 
সাহায  িনেয় এিগেয়  গেছ তারা অেনক ঝােমলা  থেক  বিরেয় আসেতও স ম হেয়েছ। আবার অেনক   ে  
 দখা যায়  শষ মু েত    য শ র সাহায  িনেয় এিগেয় িগেয়িছল  সই শ ই িব াসঘাতকতা কের বেসেছ। তেব 
এখােন ম   যটা বলেছন এটা ব ি গত  ের বলেছন। ব ি গত  ের যিদ  বাঝা যায় এই  লাকিট আমার 
িন ক, আমােক পছ  করেছ না, আমার িহত চাইেছ না তখন তােক দূর  থেকই অিভবাদন কের িবদায় 
জানােত হয়। শ র  য িম  তার সে ও স ক   রাখেত  নই। তার সােথ বলেছন অধািম  ক  । এখােন 
আমােদর মেন রাখেত হেব আমরা ম  িৃত িনেয় আেলাচনা করিছ। যাঁরা ধম  াণ  লাক তাঁেদর জ ই 
ম  ৃিত। অধািম  ক  লাক ম  ৃিত পালন করেত যােব না, আর এমিনেতও ম  ৃিত যারা ধম   াণ নয় তােদর 
জ  রিচত হয়িন। ম  ৃিতর এটা  গল  াথিমক শত  । তাছাড়া এমিনেত সাধারণ  লাক, যারা ধেম  অতটা 
আ া রােখ না তারাও িক  ধািম  ক  বণ  লাকেদর উপর  বশী ভরসা কের। িনেজ ধেম  িব াস কের না িক  
 কান সম ায় পড়েল এরা সব সময় তখন এমন  লােকর কােছ যায় যারা ধেম  িব াস কের। 

 

 ধেম  িব াস করা মােন একটা আদেশ   িব াস করা।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন, যারা একটা 
আদেশ  িব াস কের তারা যিদ দশটা ভুল কাজ কের, যােদর  কান আদেশ  িব াস  নই তারা একশটা ভুল 
কাজ কের। মা ষ যখন  কান একটা আদশ েক  বেছ  নয় তখন তার জীবন ধারা একটা িদশােত গিত  পেয় 
চলেত থােক আর যিদ  কান আদশ  না থােক তখন জীবন পুেরা িদশাহীনতায় অ  রকম হেয় যায়। এখােন 
ধম  ই হল সব  থেক উ  আদশ । ধম    নই অথচ উ  আদশ   এই ধরেণর িচ াধারা পা ােত  িকছু িকছু 
এেসিছল িক  আমােদর  দেশ কখন  ান পায়িন। আদশ  মােনই ধম । ধেম র আদশ  পা ােব,  কউ  জন 
মেতর হেব,  কউ  বৗ  মেতর হেত পাের,  কউ িহ  মেতর হেত পাের। িক  ধািম  ক নয় অথচ আদশ  পু ষ 
ভারেত এই ধরেণর ধারণােক  কান িদন  ীকৃিত  দয়িন।  ামীজী সম  রচনাবলীেত এই কথাটাই অেনকবার 
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ঘ ুের ঘ ুের এেসেছ। এখন ভারতবাসীেদর ধম   িনরেপ  বেল মেন করেত  শখােনা হে , এর মেধ  পা াত  
সং ৃিত ও িশ ার  ভাব  য পড়েছ এেত  কান সে হ  নই। তার উপর িমিডয়ার উ িতর ফেল সারা িবে র 
 কান িজিনষই এখন কা র কােছ অজানা থাকেছ না। িবেদেশর কথা না হয় বাদই িদলাম, আমােদর  দেশর 
বত  মান যুেগ িদেন িদেন মূল েবাধ শ টাই হািরেয় যাে , মূল েবাধ বেল িকছুই থাকেছ না। আেগকার িদেন 
যাঁরা ধম  াণ িছেলন তাঁরা  কান পিরি িতর চােপ পেড় বা  লােভ পেড় কখনই িনেজর ধম  েক ছাড়েতন না, 
তার ফেল তাঁরা কখন ভুল কাজও করেতন না। সবাই িব াস করত ধম  াণ  লাক কখন িমথ া কথা বলেব না, 
ধম   াণ  লাক অপেরর টাকা-পয়সা চুির করেব না, ঘ ুষ  নেব না। আর আজকাল সকােল সংবাদপ  খুলেলই 
আত । চািরিদেক  ধু  কািট  কািট টাকার   াম, ধষ ন, িছনতাই,  নতােদর কাদা  ছাঁড়াছুিড় ছাড়া আর িকছু 
 নই খবেরর কাগেজ। িবেদশ  তা আরও যাে তাই অব া। আেমিরকার একজন মহারাজ বলিছেলন, সকােল 
 কাথাও  গেল সে  পেকেট িকছু ডলার িনেয়  বেরােত হয়,  কননা  কান না  কান িছনতাইবাজ ছুিড় ব ক 
 দিখেয় লুট করেব। কটা ডলার যিদ পেকট  থেক বার কের িদেয়  দওয়া যায় তাহেল আপিন  বঁেচ  গেলন। 
িকছু না  পেল ছুির ব ক িক চািলেয়  দেব  কান িঠক  নই। আমােদর  দেশ পেকেট কম টাকা িনেয় চেল 
পেকটমার বা চুির িছনতাই হেয় যােব বেল িক  আেমিরকােত চুির িছনতাই হওয়ার জ  পেকেট িকছু ডলার 
িনেয় চলােফরা করেত হয়। এেদরেক  তা কখনই  ী ান, িহ , মুসলমান বলা যায় না। ধম েবাধ যিদ থােক 
তা  স  ী ানই  হাক বা িহ  বা মুসলমান  হাক এই ধরেণর কাজ কখনই  স করেত পারেব না। এই 
ধম  েবাধটাই মা েষর মন  থেক িবলু  হেয় যাে । অধম েবাধ স   মা েষর সােথ কখনই ধম  াণ  লােকর 
স ক   রাখা উিচৎ নয়। যার জ  ম  খুব সাবধান কের িদে ন অধািম  কেদর  থেক দশ হাত দূের থাকেব। 

 

 অধািম কেদর সােথ ম  ত রেদর কথাও বলেছন। ত র হল, যারাই চুির-চামাির, ডাকািত, িছনতাই 
কের, বত  মান যুেগ এেসেছ  চারাকারবারী বা  াগলার। যারা চুির ডাকািত কের,  াগিলং কের, িছনতাই কের, 
ঘ ুষ  নয় এেদর সবাইেক একটা শ  িদেয় পিরচয় করা হয় – ত র। এেদর সােথ কখনই স  করেত  নই, 
স  করেত িগেয় কেব  য আপিন  ফঁেস যােবন  কান িঠক  নই। অধািম  ক বলেত  বাঝায় ধেম র িদক  থেক 
যারা সের  গেছ আর ত র বলেত  বাঝায় যারা আইেনর িদক  থেক অপরাধী। একজন অধািম  ক  লাক 
পুেরাদেম আইন  মেনই চেল, চুির-চামাির কের না, মার-দা া কের না, িক  তবুও তােক িব াস করা যায় 
না। আর তাছাড়া অধািম েকর স  করেত থাকেল একটা সময় আপনার  ভতেরর ভাবেক এরা ন  কের  দেব। 
অ  িদেক আবার ধেম  িব াস কের, ধেম র কথাও বেল িক  চুির-চামাির করেছ, আইেনর িদক  থেক একজন 
দাগী অপরাধী, এেদর স ও করেব না। আমরা  ায়ই ধািম ক আর অধািম েকর মেধ  পাথ  ক  করেত িগেয় ভুল 
কের বিস। অেনকেকই বলেত  দখা যায় – এই  দেখা না,  লাকিট মি ের যায়, পূেজা কের িক  কত িমথ া 
কথা বেল, ঘ ুষ  নয়। এরা িক   কউই ধািম  ক নয়। ধািম ক মােন তার সািব  ক আচার আচরণ সব সময় ধেম  
 িতি ত। 

 

 পরৈ ব চ  যািষত  , পর ীর স   কান মেতই করেব না। পরনারী স  আমােদর পর রােত কেঠার 
ভােব িনেষধ করা হেয়েছ। এর  পছেন অেনক েলা কারণ আেছ যার জ  সব ধেম , সব সমােজ পরনারী স  
িনেষধ করা হয়। পেরর   ােকই এই পর ী সে র ফল িক হয় বলেছন – 

 

পর ী সে র পিরণিত 

   ন হীদৃশমনায়ু ং  লােক িক ন িবদ েত। 

   যাদৃশং প ুষে হ পরদােরাপেসবন  ।।৪/১৩৪ 
 

 এই সংসাের পর ী- সবােত মা েষর  য আয় ু য় হয়, জগেত এর বাইের এমন অ  আর িকছু  নই 
 য এত আয়ু  য় হেব।  য মা ষেক জানেছন এ পর ী- সবা কের যাে  আপিন  জেন িনন এই মা ষিটর 
আয় ুখুব  ত গিতেত কেম আসেছ। মজার ব াপার হল, এর আেগ ম  বেল িদেলন  মেয়েক কখন একা 
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 কাথাও ছাড়েব না, যখন অিববািহত তখন  মেয় িপতার অধীেন থাকেব, িববােহর পর  ামীর অধীেন এবং 
বয়স হেয়  গেল  ছেলর অধীেন। এত িকছু বলার পরও বলেছন পর ী স  কখনই করেব না। তার মােন এই 
 রাগটা সমােজ তখন  থেকই িছল। ম   িদক িদেয়  র া িদে ন – একিদেক বলেছন  মেয়েদর কা র না 
কা র অধীেন রােখা আর অ  িদেক বলেছন পর ী স  করেব না, যিদ কর তাহেল জীবেনর আয় ু ত কেম 
আসেব। অেনেক বলেত পাের, আয়ু যিদ কেম যায় তােত এমন িক  িত, আবার  তা জ  আেছ, তাড়া েড়া 
করার িক আেছ।  

 

ম  ভােলা ভােবই জানেতন জীবেনর উে   হল মুি , এও ভােলা ভােবই জানেতন পুনজ   সত । 
িক  ম র পুেরা দৃি  ও িবষয় হল বত  মান জীবন। িহ েদর কােছ এটা খুব সাধারণ ধারণা  য মুি  সত , 
পুনজ   সত  আর কম  ফলটাও সত । িক  সব  থেক      দওয়া হয় এই জীবনেক। কথামৃেত  কাথাও 
ঠা র বলেছন না  য এ জে  না হেল পেরর জে  হেব।  ামীজী আবার বলেছন – এর আেগর আেগর জ  
অেনক িকছু কেরছ, এই জ টা আমার জ  িদেয় দাও। িক  আমরা  বশীর ভাগই হলাম মহা  িবধাবাদী, 
আমরা  ভাগটােক এই জে র জ  রািখ আর মুি টা পেরর জে র জ   রেখ িদই। আমােদর উে াটা 
করেত হেব, মুি র  চ াটা এই জে ই করেত হেব,  ভােগর  চ াটা পেরর জে র জ  রাখেত হেব। 
আমােদর যত শা  আেছ সেবেতই এই জীবেনর উপরই  জার  দওয়া হেয়েছ। মহাভারেত আেছ,  চ  
 িভ  ে  চািরিদেক  লাক কাতাের কাতাের মের যাে ।  কাথাও খাবােরর  কান িকছু  নই, তার মেধ  িব ািম  
িনেজর জীবন বাঁচাবার জ  চ ােলর বািড়  থেক মরা   েরর মাংস চুির কের  খেত যাে ন। চ ােলর 
 ঘারতর আপি েক অ া  কের িব ািমে র সংলােপ ব াসেদব এই কথা বলেছন ‘পেরর জ  আেছ িক না 
আেছ  ক জােন বাপু! এখন  তা আিম এই জ টােকই  দখিছ। আর মরা   েরর মাংস  খেয় আিম  য পাপ 
করিছ তপ া কের,  ায়ি   কের আমার  ি  হেয় যােব, িক  আিম যিদ মেরই যাই, মৃতু র পর  কাথায় 
িগেয় পড়ব িকছুই িঠক  নই।  সইজ  এই মরা   েরর মাংস  খেয় আমার এই জীবনটােক আেগ র া 
করেত দাও’।  

 

 নিতকতার   ে  এই ধরেণর খুব গভীর স ট  তরী হয়।  কউ এমন একটা পিরি িতেত পের  গেছ 
যার জ  তােক বাধ  হেয় একটা ভুল কাজ করেত হে । িব ািম  বলেছন, মরা   েরর মাংস  খেল আমার 
পাপ হেব জািন, িক  আিম  ায়ি   কের  নওয়ার  েযাগ পােবা। িক  িকছু না  খেল আিম মারা যাব। 
গীতায় ভগবান বলেছন গহনা কম  েণা গিতঃ, কেম  র গিত অত   গহণ। একিদেক বলা হে  তুিম এই কাজ 
কেরা না, আেরক িদেক বলেছন এই কাজ যিদ আিম না কির তাহেল আিম মারা যাব। এই ধরেণর স েট 
যত ণ উপযু  আচােয  র কােছ িগেয় না িজে স করা হয় তত ণ সিঠক সমাধান পাওয়া যায় না। ঠা রও 
বলেছন –  াম  দেশ  কান িকছুর সম া, িববাদ  মটােত িনেজর  ােম বড় বড়  গাঁফওয়ালা পােলায়ান  লাক 
থাকেত দূর  দশ  থেক পাি  কের  রাগা প াটকা এক বামুনেক িনেয় আসা হয়। শা  সাধারণ ভােব বেল 
িদে  তুিম এই এই িজিনষ করেব না। শা   যটা বেল িদে   সটাই ধম  , এই ধম  টােক বুঝেত হয়। িক  
শাে র অেনক কথার অপবাদও হয়, অথ  াৎ ব িত মও আেছ,  যমন এই অধম   কাজটা না করেল  স মারা 
যােব তখন তােক  ছেড় িদেত হেব। তেব এটা ব ি  িবেশেষর   ে ই  েযাজ  হেব। 

 

 ম   থেম  মেয়েদর আটেক িদেলন, সরাসির  মেয়েদর  াধীনতা িদেত িনেষধ কের িদেলন। িক  
পু ষ েলােক আটকােব  ক? তারা  তা যা খুশী করেত পাের। তাই এই   ােক বেল িদেলন তুিম যিদ পর ী 
বা পরনারীর স  কর তাহেল  তামার আয় ু াস হেয় যােব। আয় ুকেম  গেল মৃতু র পর তুিম  কাথায় িগেয় 
জ ােব,   র,  শয়াল, সাপ, ব াঙ হেয়  কাথায় জ ােব তার  কান িঠক  নই। তাই তুিম এখনই সাবধান 
হেয় যাও। এরপর মা েষর কল ােণর জ  িক িক কাজ করা ভােলা বলেছন। একটা   ােক বলেছন – 
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িনেজর ও অপেরর ম লােথ   িক িক কাজ করেত  নই 

   এত   য়ং িহ প ুষং িনররদেহদবমািনত  । 

   ত ােদত   য়ং িনত ং নাবমে ত বুি মা  ।।৪/১৩৬  

 

  া ণ,  ি য় আর সাপ এই িতনজনেক যিদ অপমান কর তাহেল এরা  তামােক যখন তখন ভ  
কের িদেত পাের। এই িতনজনেক কখনই অপমান করেত যােব না। এর আেগর   ােক অব  বড়েলাকেদর 
অথ  াৎ আজকালকার িদেন  মতাবান  লাকেদর কথা বলা হে , এেদরেকও অপমান করেব না। বড়েলাক বা 
 মতাবান,  া ণ,  ি য় ও সাপ – এেদর  দখেত যতই  ব  ল  দখাক না  কন, এেদর গােয় কখন হাত 
িদেত  যও না, অপমান সূচক  কান কথা বলেত  যও না – আজ  হাক কাল  হাক এরা  তামােক ছাড়েব না, 
 িতেশাধ িনেয় ছাড়েব। আর তােত  তামার িক  িত হেয়  যেত পাের তা ক নাও করেত পারেব না। 

 

 মহাভারেত একটা কািহনীেত এক  া ণ আর এক রাজার মেধ  ভুল  বাঝাবুিঝেত  জার ঝগড়া 
হেয়েছ। ঝগড়া হেতই রাজােক  া ণ এক অিভশাপ িদেয় িদল আর রাজাও  া ণেক অিভশাপ িদল। তারপর 
 দখা  গেল  জেনর ভুল  বাঝাবুিঝ হেয়  গেছ। তখন িঠক হল  জন  জেনর অিভশাপ  ফরত িনেয়  নেব। 
 থেম  া ণ তার অিভশাপটা  ফরত িনেয় িনল। তারপর রাজােক বলল আিম আমার অিভশাপ  ফরত িনেয় 
িনলাম এবার আপিনও আমার উপর অিভশাপটা  ফরত িনেয় িনন। তখন  ি য় রাজা বলেছ ‘আপিন  া ণ, 
আপনার মনটা খুব নরম, এেকবাের মাখেমর মত, চট কের আপনারা নরম হেয় যান।  া েণর মুখ কেঠার 
আর  দয় নরম িক  আমরা  ি য় আমােদর মুখ নরম আর  দয় কেঠার। আপিন আপনার অিভশাপ  ফরত 
িনেয় িনেয়েছন িক  আিম আমার অিভশাপ  ফরত িনেত পারিছ না’। ম  তাই বলেছন  া ণ,  ি য় এেদর 
কখন অপমান করেত  যও না, যিদ এরা  রেগ যায় তাহেল  তামােক  শষ কের  দেব। 

    

এই জীবন একটা মহৎ  েযাগ, অ েশাচনা না কের এই  েযাগেক কােজ লাগাও 

   না ানমবমে ত পূব ািভরসমৃি িভঃ। 
   আমৃেত াঃ ি য়মি ে ৈ নাং মে ত  ল  ভা  ।।৪/১৩৭ 
 

 অেনক  চ া কেরও যিদ সমৃি  লাভ না হয়, ধনলাভ না হয় তাহেলও িক  কখন ‘আিম কত 
হতভাগ ’ এইভােব অ েশাচনা কের িনেজেক অপমািনত করেব না। এক ধরেণর  লাক আেছ যােদর  কান 
 েচ াই  নই, আর জীবেন িকছুই পায়িন, এেদর কথা এখােন এেকবােরই বলা হে  না। এখােন তােদরই 
কথা বলা হে  – যারা  চ া কেরেছ িক  সমৃি  লাভ করেত পােরিন তারা  যন িনেজেক কখনই অপমান 
করেব না, আিম কত অভাগা, আমার  ারা িকছু হেব না, আমার জীবনটাই বৃথা হেয়  গল – এই ধরেণর 
অ েশাচনা ক ণ করেব না। িনেজর িন া কখনই করেত  নই। তাহেল িক করেব? আমৃেত াঃ মৃত ু পয    
জীবেনর সাফেল র জ  আ াণ  চ া চািলেয়  যেত হেব।  ামীজী এক জায়গায় বলেছ This human life is 
a great chance to reach the highest। এই জীবনটা একটা মহৎ  েযাগ,  চ া কের যাও, লেড় যাও, 
িকছুেতই ছাড়েব না, ওটােক  পেয় ছাড়েব।  

 

আমােদর জীবেনর সফলতা িবফলতা িনভ  র কের থােক অেনক িকছুর উপর –  যমন এর আেগর 
আেগর জে  আমার  কমন  চ া িছল, পািরপাি  ক মা ষজনেদর সহয়তা  কমন পাি ,  দব অ  ল  কমন 
আেছ। িক  একটা  চ ােত যিদ  লেগ থাকা যায় তখন বািক  িতব কতা েলা চাপা পেড় যায়।  থেমর 
িদেক হয়েতা সাফল  আসেব না, ি তীয়বারও হয়েতা আসেব না, িক  পের একটা সময় সাফল  আসেত 
বাধ । ঠা র এটাই কথামৃেত বলেছন – খানদািন চাষা। বংশ পর রায় চাষ কেরই যাে , পর পর কেয়কটা 
বছর বৃি  হেলা না, খরা হেয়  গল। তাই বেল িক খানদািন চাষা চাষ ব  কের  দেব? কখনই না। ওই চাষা 
চাষ করা ছাড়েব না, ওেতই  লেগ থাকেব। ম ও িঠক এই একই কথা বলেছন, যিদ কম   িবপােক কখন  িদ  ন 
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এেস যায় তাও িক   লেগ থাকেত হেব, হা  তাশ করা এেকবােরই চলেব না। িনেজেক কখন অবমাননা না 
করার কথাই বলা হে , িনেজেক কখন  ছাট মেন করেব না, তার মােন বলেত চাইেছ  তামার সাফল  হেব।  

 

এখােন একটা হল উপেদশ  দওয়ার জ  বলা, উপেদশ  তা সবাই সবাইেক িদেত পাের,  ামীজীও 
বলেছন িনেজর উপর িব াস রােখা, আ িব াস কখন হািরও না। িক   ধু মা  উপেদশ  দওয়ার জ  এই 
  াকিট বলা হয়িন এর  পছেন একটা শা ীয় িস া  আেছ। আিম  কন আ িব াস হারােবা না, আমার সামেন 
যিদ  িদ  ন এেস যায় তাহেল আিম  কন আ হনেনর পথ  বেছ  নব না, আিম মের  গেলই যিদ শাি  পাই 
তাহেল মের যাওয়াই  তা আমার পে  ভােলা। আ িব াস না হারােনা, আ হনেনর পেথ না যাওয়ার  পছেন 
একটা িস া  আেছ।  সই িস া টা িক হেত পাের? িস া টা হল, আমােদর মেধ  িযিন আ া আেছন িতিন 
হেলন  চত  শি । আমােদর যা িকছু  গালমাল হে ,  িদ  ন আসেছ সব জড় শি েত অথ  াৎ সংসােরর জ  
হে । আিম যিদ িনেজর উপর িব াস রািখ, আমার  ভতেরর  চত  শি েক যিদ জা ত কির আবার িক  
আমার  িদ  ন  িদেন  পা িরত হেয় আিম দাঁিড়েয় যাব। এটাই  ামীজীর দশ  ন। ম  িক   কাথাও এই 
লাইনটা িনে ন না, িতিন আমােদর িহ েদর িচরাচিরত  য পর রা ধম   সটােক িনেয়ই এিগেয়  গেছন। 

 

আসেল  চত  শি  আমােদর সবারই মেধ  িবদ মান, িক  একটা সময় এই  চত  শি র উপর 
 কান কারেণ অেনক আবরণ এেস  চত  শি েক  ঢেক  ফেল। যার ফেল আমরা কখন িনেজেদর 
অবসাদ  ,  ঃিখত মেন কের আ হনেনর িদেক  ঠেল িদেত চাই। এই িজিনষ  য  কান  লােকর হেতই 
পাের। িক  একবার যিদ  স মেন কের আিম এই শরীর নই, মন নই, ইি য় নই আিম হলাম  সই    
আ া, আিম হলাম  সই  চত  শি । তখন একটা িজিনষই হেব,  ভতেরর  চত  শি টা তখন  য  কান 
মু েত    জেগ  যেত পাের।  চত  শি  একবার  জেগ  গেল এই অবসাদ, হতাশার ভাব েলােক  বকার 
ফালত ুবেল মেন হেব। এখােন ম  িক  আ া িনেয়  কান কথা বলেছন না, িতিন ধম  িনেয় কথা বলেছন। 
যিদও এখােন পির ার কের বলেছন না িক  এই   ােকর মেধ  পুনজ ে র ভাব আেছ। জ জ া র ধের কম   
কের কের আমার িকছু ভাগ  পূব    থেকই িনধ ািরত হেয় আেছ। এখন  কান একটা কম   ফল   হেত    
হেয়েছ, যার জ   চ া কেরও সাফল  পাওয়া যাে  না। িক  সারা জীবনই  য সাফল  পােব না তা নয়, আর 
তার সে  িবফল হওয়া সে ও যখন কাজ কেরই যাি , কেরই যাি , এেত ভাগ টাও  িত িনয়ত পাে  
পাে  যাে । এখন িবফল হওয়ার  য  বণতা  বল হেয় আেছ এটা িক  এখনকার কেম  র ফল নয়। এই 
কম  ফলটা সব সময় আসেছ  পছেনর িদেক যত কম   করা হেয় আেছ তার ফল। আর এখন  য  েচ া চািলেয় 
যাি  তার ফল আগামীিদেন  সব করেব। এটাই পাকা িস া ।  সইজ  বলেছন, এখন  তামার  য  গালমাল 
হে  এট হে   পছেনর কেম  র জ । িক   পছেন  ধু খারাপ কম  ই আেছ িকনা আমােদর জানা  নই, ভােলা 
কম ও থাকেত পাের। তার উপর এখন যিদ ভােলা িকছু করা হেত থােক তার ফলটাও  তা আগামী িদেন 
আসেব।  সইজ  িনেজেক কখন  কান অব ােতই অসহায়,  ছাট মেন কেরা না। এই   ােকর  পছেন আমরা 
 িট িস া  পাি । একটা হল হয় আপনােক আ া বা  চত  শি র িস া  িনেত হেব আর তা নাহেল 
ি তীয় পুনজ  বােদর িস া েক িনেত হেব।  েটা িস াে র  কান একটা িস া েক যিদ আপিন  হণ কেরন 
তাহেল আপনার এই  য অসহায় ভাব, অবসােদর ভাব, আিম হীন, আিম অভাগা, আমার মত অভাগা  িনয়ােত 
আর  কউ  নই, আমারই কপাল খারাপ, এই ভাব েলা চেল যােব। এরপেরই আসেছ খুব িবখ াত   াক – 

 

সনাতন ধেম  র পালন 

   সত ং  য়াৎ ি য়ং  য়া   য়াৎ সত মি য়  ।  

   ি য়  নানৃতং  য়ােদষ ধম  ঃ সনাতনঃ।।৪/১৩৮ 

 

 সত  কথা বলেব, ি য় কথা বলেব িক  সত  কথা অথচ অি য় কথা কখনই বলেব না। িক  
তারপের আরও মূল বান কথা বলেছন ি য়  নানৃতং  য়ােদষ ধম  ঃ সনাতনঃ, ি য় কথা িক  সত  নয় ক ণ 
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বলেব না। িমেথ  কথা যিদ িমি ও হয় কখনই বলেব না। এষ ধম ঃ সনাতনঃ, এটাই সনাতন ধম  । আমরা 
হলাম সনাতন ধম ী, সনাতন ধম   মােন িচর ন, আর  য ধম  িচর ন  সই ধেম  র কথায়  কান ধরেণর    হয় 
না। ি য় কথা অথচ িমথ া কথা একমা  িনেজর  ীেক রিত কােল বলা যায়। মহাভারেতও আেছ আর পের 
ম  ৃিতেতও বলেব যিদ িনেজর  াণহািনর  কান আশ া থােক বা অপেরর  াণহািনর স বনা থােক, তার 
সে  যিদ মেন হয় সত  কথা বলেল িনেজর সব    হািন হেয় যােব তখন এই সব   ে  িমথ া কথা বলা যায়, 
আর একমা  রিতকােল  ীেক ি য় িমথ া কথা বলা যায়,  ীেক  দখেত হয়েতা ভােলা নয় িক   ামী বলেছ 
 তামার মত   রী আিম আজ পয    কাথাও  দিখিন। িক  অিফেস িনেজর ব   ক খুশী করার জ  সব সময় 
িমথ া কথা বলেছ, জােন তার অিফসার মহা  ন ীিত   িক  তাও বলেছ ‘আপনার মত এত অেন  অিফসার 
আজ পয     দিখিন’। এই ধরেণর িমথ া  িত ক ণ করেত  নই। আসেল িনেজর  ােথ  র জ ই ব  েক খুশী 
করার জ  িমথ া  িত কের যাে । ম  বলেছন, সত  আর ি য় কথাই বলেব িক  সত  কথা যিদ না হয় 
আর ি য় যিদ না হয় তাহেল ক ণ  সই কথা বলেব না। এটাই আমােদর সনাতন ধম ।  ীমা বলেছন 
 খাঁড়ােক কখন বলেত  নই তুিম  খাঁড়া িক কের হেল, বলেত হয় ভাই  তামার পা খািন অমন  মাড়া হল িক 
কের।  

 

 অেনকেক  ায়ই বলেত  দখা যায় – আিম না িমথ া কথা একদম স  করেত পািরনা। তােদর বলেত 
হয় – মশাই! জগেত এমন একিট  লাক  দখান  য  স িমেথ  কথা স  করেত পাের, অমন  লাক থাকেল 
আিম তােক িগেয়  ণাম কের আসব। িমেথ  কথা  নেত  তা সবারই বােজ লােগ। আবার এই ধরেণর  লাকও 
পাওয়া যােব যারা বেল – আিম িক  সত  কথা বিল, সত  কথা বলেত আিম ভয় পাইনা। আসেল এরা 
কখনই সত  কথা বেল না। আেরক ধাপ এিগেয় এেদর িজে স ক ন – সত  কথা বলেত হেব এটা  কাথায় 
 লখা আেছ?  কন শাে ই  লখা আেছ। তাহেল  তা শাে  এটাও বলেছ অি য় সত  কথা কখন বলেব না। 
শা   তামােক অি য় সত  কথা বলেত িনেষধ কের িদে । ঠা র,  ীমাও অি য় সত  কথা বলেত বারণ 
করেছন। এিদেক ঠা েরর কথা – সত  কথাই কিলযুেগর তপ া, এই কথাই  তামার মাথায় ঘ ুরেছ। এ েলাই 
হল শঠতা, ধেম  র বদহজম জিনত আচরণ। যারা বেল আিম সত  কথা ছাড়া  কান কথা স  কির না, আিম 
সদা সত  কথা বিল, সত  কথা বলেত আিম ভয় পাইনা, আসেল এরা  চ  শঠ  কৃিতর, নরেকর দরজা 
এেদর জ   খালা। শা  বারণ করেছ, ঠা র িনেষধ করেছন – অি য় সত  কথা  কান মেতই বলেব না। 
অ  িদেক আবার ি য় কথা অথচ অসত  ভাষণ, এই ধরেণর কথাও বলেব না। কথা বলেত  গেল  তামােক 
সত  আর ি য় এক সে  রাখেত হেব। যিদ এই  েটােক একসােথ না রাখ তাহেল তুিম এষ ধম  ঃ সনাতনঃ 
পালন করেছা না। যিদ না পালন কর তাহেল তুিম অধািম ক হেয়  গেল। তার আেগই বেল িদেয়েছন 
অধািম কেদর স  করেব না। এটাই ম র আেদশ। পেরর   ােক ম  বলেছন – 

 

   ভ ং ভ িমিত  য়া  িমেত ব বা বেদৎ। 
     ৈবরং িববাদ  ন  য াৎ  কদিচৎ সহ।।৪/১৩৯ 
 

  য যা করেছ,  য যা বলেছ সবাইেক বলেব ভ ং ভ ং ‘বাঃ বাঃ ভােলা ভােলা,  বশ  বশ’। আর যিদ 
 দখ  কউ িকছু  চ া করিছল িক  কাজটা খারাপ হেয়  গল তখনও বলেব ভ ং ভ ং। একজন একটা  ছা  
জিমেত চাষ কেরিছল িক  চাষটা ন  হেয়  গেছ, তখন তােক বলেত হয় ‘বাঃ গাছ েলা  তা ভােলাই 
হেয়িছল’। তােক কখন এমন ধরেণর কথা বলেব না যােত  স িন ৎসাহ  বাধ কের। ‘এর আেগ আেগ 
 তামার পাপ কাজ করািছল তাই গাছ েলা ন  হেয়  গেছ’ এই ধরেণর কথা কখন বলেব না।   ােকর পেরর 
লাইনটা  বশী    পণূ । 

 

   ৈবরং, িমিছিমিছ, কথায় কথায় ঝগড়া করা হল   ৈবরং। পােয় পা লািগেয় ঝগড়া করাটা 
অেনেকরই  ভাব।   েন, বােস, অিফেস, পািট  েত এই রকম িকছু  লাক পাওয়া যােব যারা সামা  িকছু 
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একটা ছুেতা  পেলই ঝগড়া    কের  দেব, এ েলােক বেল   ৈবরং। িববাদ , অযথা তক   কের যাওয়া – 
ই েব ল  মাহনবাগােনর  খলা হেব তােত  ক িজতেব,  ক হারেব,  ক  রফাির  দেব, িটিভেত  খলা  দখােব 
িক  দখােব না এই িনেয় চােয়র  টিবেল,  ােবর মাচায়, বািড়র রেক বেস িকছু  লাক তক   কেরই যােব। এই 
  ন অমুক   শেন দাঁড়ােব িক দাঁড়ােব না এই িনেয়   েনর মেধ ই তুমুল তক    বঁেধ যােব। আপিন এর আেগ 
 কান িদন   েন  চেপেছন! এ েলা হল িববাদ। এই িববাদই  শেষ হাতাহািতেত পিরণত হয়। তাই বলেছন 
অকারেণ ঝগড়া-িববােদ নামেব না। একজন মা েষর পে  সব িকছু জানা স ব নয়। আবার আিম আজেক 
 য িজিনষটা স ে  জানিছ ইিতমেধ  তার অেনক িকছু পাে   যেত পাের যার খবর আমার জানা  নই, 
তাছাড়া একটা পিরি িতেত এক রকম হেয়িছল, পিরি িত পাে  িগেয় অ  রকম িকছু হেয়  গেছ। এই 
ধরেণর অেনক িকছু িবষয় আেছ যা একজন মা েষর পে  জানা স ব নয়। তাই একজন  যটা বলেছ  সটা 
আিম মেন করিছ হয়েতা ভুল বলেছ, িক  িঠকও হেত পাের। এই অব ায় অযথা তক   িববাদ করেত  নই। 
যিদ ভুলই হয় তাহেল িক আর এমন মহাভারত অ   হেয়  গল।  কনিচৎ সহ,  য  যই  হাক না  কন, কা র 
সােথ   ৈবর অথ াৎ অকারেণ শ তা িকংবা িববাদ করেত  নই।  

 

আেগকার িদেনর  বদ   া ণরা বা বড়  ব ািনকরা  বশী কথা বলেতন না।  বশী কথা বলা মােন 
হাভােতর ল ণ। ঠা রও বলেছন হাভােত, মােন যারা  বশী কথা বেল।   েন, বােস, বাজাের, রা াঘােট, 
পাড়ায়, মােঠ ময়দােন  যখােনই যান সব সময়  দখেবন  বশীর ভাগ  লাকই সারা ণ িকিচরিমিচর কেরই 
চেলেছ, এই িনেয়  য কত রকেমর অশাি , তক  াতিক  , ঝগড়া-ঝাঁিট হেয়ই চেলেছ। ম র কােছ এই জীবনিট 
অিত মূল বান, এই ধরেণর অশাি  ঝ াট  তরী কের  তামার জীবনেক অতী  কের তুেলা না আর জীবেনর 
অমূল  সমেয়র অপচয় কেরা না।  যটাই বলেব ভ ং ভ ং, কাজটা যিদ খারাপও হয় তাও বলেব ভ ং ভ ং, 
ভােলা ভােলা,  বশ  বশ! বেল উৎসাহ িদেত হয়, তুিম  তা ভােলাই  চ া কেরিছল, এই রকম  চ াই বা 
কজন কের,  চ া কের যাও এর পেরর বার এর  থেকও ভােলা হেব। তুিম িনেজ  থেক যখন বলেব তখন 
সত  বলেব আর ি য় বাক  বলেব। অপেরর কাজকম   দেখ যখন বলেব তখন ভ ং ভ ং, ভােলা ভােলা 
বলেব। আবার পেরর   ােকই বলেছন – 

 

   নািতকল ং নািতসায়ং নািতমধ ি েন ি েত। 
   না ােতন সমং গে ৎ  নেকা ন বৃষৈলঃ সহ।।৪/১৪০ 
 

 অিত  তু েষ,  পুরেবলা এবং স  ার সময়, যখন রা াঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকা হেয় যায়, এই 
সময় েলােত  লাকজন কম যাতায়াত কের। বলেছন এই সব সময় অপিরিচত অ াত  লশীল  লাকেদর সে  
চলােফরা করেব না। আর যারা শ ূ বা নীচু বেণ র  লাক যিদ  তামার পিরিচতও হয় তবুও এেদর সােথ ওই 
সময় েলােত  কাথাও যােব না।  সই সময় এেদর  থেক যিদ  কান িবপদ হয় তাহেল  তামােক  কউ বাঁচােত 
আসেব না। যখনই  কাথাও যােব তাহেল  তামার পিরিচত  লােকর সােথ এবং  স যিদ উ  বেণ র হেয় থােক 
তেবই তার সে  যােব। তার সােথ বলেছন – 
 

   হীনা ানিতির া া   িবদ াহীনা   বেয়াহিধকা  । 

    প ব িবহীনাং  জািতহীনাং  নাি েপৎ।।৪/১৪১ 
 

 হীনা া  , যােদর  কান অ  হািন আেছ, হাত, পা,  চাখ, কান বা হােতর  কান একটা আঙুল এই 
ধরেণর  কান অ  যােদর  নই এেদর বলেছন হীনা া  , এেদরেক কখন িব প কের,  ঠাঁস  মের  কান কটু 
কথা বলেত  নই। এেদরেক িব প ব   করেল এরা ক  পায়,  স যিদ ক  নাও পায় তাহেল তার অ য  ামী 
িঠক ক  পােব। অ য  ামী যিদ একবার ক   পেয় যায় তাহেল  য িব প কেরেছ আর  স বাঁচেব না। আমরা 
 ায়ই বিল তুিম আমার মেম    বদনা িদেয়ছ। মেম    বদনা  দওয়া মােন অ য  ামীেক ক  িদেয়ছ। আর কােদর 
ব   বা িব প করেত  নই? অিতির া া  , যােদর হােত বা পােয় পাঁচিটর জায়গায় ছিট আঙুল, এেদরেকও 



125 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 কান িব প করেত  নই।  য িবদ াহীন, যার  কান িবদ া  নই তােক কখন িন া করেব না। মুখ েক কখন মুখ  
বলেত  নই। এই জায়গােত এেসই িনেজেক সামেল রাখা সবারই খুব মুশিকল।  রেগ  গেল  বশীর ভাগ 
 লাকেকই বলেত  দখা যায় – আপিন  তা একটা মুখ  । ঝগড়া হেলই আধুিনক বউরা  াচীনপ ী শা িড়েদর 
মুখ   বলেত কখনই ছাড়েব না। কারণ আেগর  জে   মেয়েদর মেধ   লখাপড়ার অত  চলন িছল না। 
বেয়াহিধকা  , যিদ খুব বৃ  হয়, এেদরেকও কখন তাি ল  কের  কান কথা বলেত  নই। 

  

 তার  থেক বড় হল  প ব িবহীনাং  জািতহীনাং ,  চহারা যিদ  ৎিসৎ হয়, টাকা-পয়সা যিদ না 
থােক আর উ বেণ র না হেয় যিদ িন বেণ র  লাক হয় এেদরেক কখনই  কান ভােব িন া কের  কান কটূ 
কথা বলেত  নই। এখন  তা আইন কের  দওয়া হেয়েছ কাউেক শূ , হিরজন,  ডাম, চামার বেল সে াধন 
করা চলেব না। ম  আইন  ণয়ন করেছন না, িতিন আমােদর একজন ভ েলাক  তরী করার  চ া করেছন, 
সমাজ ও পিরবােরর  লােকরা জা ক আপিন একজন সিত কােরর ভ েলাক। কথাবাত  া িকভােব বলেত হয় 
 সই ব াপাের কেয়কিট   ােক বেল  দওয়া হল। তারপের উি   িনেয় িকছু কথা বলেছন – 

 

   ন  ৃেশৎ পািণেনাি ে া িবে া  গা া ণানলা  । 
   ন চািপ পে দ িচঃ  ে া  জ ািতগ ণা   িদিব।।৪/১৪২ 
 

 উি   অথ াৎ এঁেঠা মুেখ কখন গ ,  া ণ ও অি েক  কান অ   ারাই  শ   করেব না। আর    
অব ায় অ িচ  থেক আকােশ  হন  ািদর িদেক তাকােব না। উি ে র ব াপার  মাটামুিট সবাই পালন 
কেরন। এর মেধ  এমন কতক িল   াক আেছ  য েলা এেকবাের ব ি গত জীবন িনেয়,  স েলা আমার 
আেলাচনা করিছ না। এরপর একিট   ােক বলেছন – 

 

গৃেহর ম েলর জ  িক িক করণীয় 

   ম লাচারযু ানাং িনত    যতা না  । 
   জপতাং জু তাৈ ব িবিনপােতা ন িবদ েত।।৪/১৪৬ 
 

 বলেছন যাঁর আচার  ভ, বািড়েত  কান  গালেমেল িজিনষ রােখন না, সব সময় ম ল ব যু , 
সদাচারযু  ও সংযতিচ  তার সে  িনত    যতা না    রাজ িতিন বাি ক ও আভ  র  ি  করেছন – 
অথ  াৎ িনত   ান করা, কাপড়  চাপড় ধুেয় পির ার রাখা, মন পির ার রাখা, তার  থেক মূল বান জপতাং 
জ ুতাৈ ব,  িতিদন জপ, ধ ান,  হাম, পূজা, পাঠ করা হয় তাহেল িবিনপােতা ন িবদ েত এেদর বািড়েত 
 কান ধরেণর উপ ব হয় না। বলেত চাইেছন যােদর বািড়েত খুব অশাি  চলেছ, নানান ধরেণর উপ ব চলেছ, 
এ েলােক এখােন বলেছন িবিনপােতা, িবিনপাত মােন  দবকৃত ও ম  কৃত উপ ব, তারা যিদ সব সময় 
বািড়ত ম লযু   ব  রােখন, অ ভ  কান  ব  বািড়েত  নই, তার সােথ আচার ব বহার িঠক আেছ, মােন 
 লােকর সােথ ঝগড়া িববাদ করেছ না, অ ভ কথা বেল না এবং বা াভ  র  ি ,  ানািদ করা আর মনেক 
পির ার রাখা এবং িনত  গায় ী বা ই মে র জপ করা, হবন করা, এখন আর  কউ হবন কের না, তার 
বদেল পূজা পাঠই করা হয়, বলেছন এই কিট িজিনষ যিদ িনত  করা হয় তাহেল  কান উপ ব হয় না। 
আমরাও  ছাট  থেক বড়েদর কােছ  েন এেসিছ িঠক িঠক িনয়িমত জপধ ান কের  গেল সম া অেনক কম 
হয়। িক  জপধ ােনর সােথ আরও বাকী িজিনষ েলা জিড়েয় আেছ,  যমন  ি , বাইেরর  ি   ভতেরর  ি , 
ঘরেদার িনয়িমত পির ার রাখা, আচার ব বহার িঠক রাখা, এ েলা যিদ িঠক িঠক না করা হয় তাহেল জপ-
ধ ানও িঠক মত করা যােব না। পেরর   ােক বলেছন – 

 

    বদেমবাভ েসি ত ং যথাকালমতি তঃ। 
   তং   া ঃ পরং ধম মুপধেম াহ  উচ েত।।৪/১৪৭ 
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 সকাল স  া যখনই সময় হেব তখনই আল  ত াগ কের  বদ অভ াস করেব। এখােন ভা কাররা 
 বদ অভ াসেক গায় ী ম  জপ বলেছন। আপিন  য সময়টােক িঠক কের  রেখেছন  য আিম এই সময় ধ ান 
জপ করব,  সই সময় সম  রকম আল  ত াগ কের জপ ধ ােন বেস  যেত হয়। জপ ধ ান না করার জ  
আমরা অেনক অজুহাতই িদই, সমেয়র অভাব, কাজকেম র চাপ ইত ািদ, িক  আসেল জপ ধ ান না করার মূল 
কারণ হল আল তা।  ৃিতকাররা বলেছন আল  ত াগ কের িনয়িমত ভােব এই জপ ধ ান করাটাই     ধম  , 
বািক সব উপধম  । আমরা যা িকছুই কির না  কন, তীথ   করিছ, সাধুস  করিছ, মি ের যাি , দান করিছ 
এ েলা সবই উপধম  । িক  সকাল সে   িনয়িমত আসেন জপ ধ ান করাটাই মুখ  ধম , এই ধেম  র সমান আর 
 কান ধম   হয় না। ম  ৃিতেত  দখা যায় ম  এই কথাটােকই অেনক ভােব ঘুিরেয় িফিরেয় িনেয় আসেবন। 
আবার বলেছন – 

 

মা ষ িকভােব জািত র হয় 

    বদাভ ােসন সততং  শৗেচন তপৈসব চ। 
   অে ােহণ চ ভূতানাং জািতং  রিত  পৗিব কী  ।।৪/১৪৮ 
 

 িনয়িমত  বদাভ াস, সব  দা পিব তা বজায় রাখা এবং নানান ধরেণর  য তপ ার কথা বলা হেয়েছ 
 সই সব তপ ােত  লেগ থাকা আর তার সােথ সম   াণীর  িত অিহংসা ভাব রাখা, এ েলা করেল মা ষ 
জািত র হয়, অথ  াৎ তার পূব   পূব   জে র কথা  রণ করেত পাের। যত ণ না পূব   জে র  ৃিত উদয় হয় 
তত ণ িঠক িঠক ধম   জীবন    হয় না। পূব   জে র  ৃিত এেস  গেলই মা ষ  কৃত ভােব মুি র  চ া 
কের, তার আেগ পয    িকছু হেব না। এর আেগ  য  চ া করেছ না তা নয়,  চ া করেছ িঠকই। এর ওর 
কােছ  েন, শা  পেড়, মহাপু ষেদর জীবেনর ইিতহাসেক  দেখ বা  েন   রণা বশতঃ এই  চ া চািলেয় 
যাে । এই  চ াটা কখন িবফেল যােব না এটা িনি ত। িক  মা ষ যিদ একবার তার আেগর আেগর জ েক 
 দেখ  নয় তখন তার মেন আত  ঢ ুেক যােব। আের! আিম আেগর আেগর জে  এই সব গ , ছাগল,   র, 
 বড়াল, সাপ িছলাম! আিম কতবার মেরিছ কতবার জে িছ, এই জে  এই িছলাম, ওই জে  এই িছলাম, 
এর পেরর জে   কাথায় িগেয় জ ােত হেব  ক জােন! তখন  স  াণপেন মুি র  চ া    কের।  

 

 জািত র হেত  গেল এই চারিট িজিনষ সব সময় পালন কের  যেত হেব  থম জপ, ি তীয়  শৗচ 
এবং তৃতীয় তপ া আর চতুথ   সম   াণীর  িত অে াহ, কা র  িত  যন িহংসা ভাব না থােক, সবাইেক 
িনেজর মত  দখা। এই চারেট করেল পূব   জে র  ৃিত এেস যায়। এই ভােব জপ করেত করেত িক হয়? 

 

    পৗিব  কীং সং র   জািতং  ৈ বাভ  েত পুনঃ। 

     াভ ােসন চাজ মন ং  খম ুেত।।৪/১৪৯ 

 

  যমিন পূব   জে র  ৃিত চেল আেস তখন  স বেল নাঃ আর নয়। তখন  স পুেরাপুির    অভ ােস 
 নেম পেড়, িনর র  ে র ধ ান ধারণােত িনম  হেয় যায়,    ান লাভ ছাড়া আর  কান উে   তার থােক 
না। এই    অভ ােস তাঁর পরমান   াি  হয়, এই পরমান ই অন   খ আর  মাে র  ার।    িচ েনর 
 ারাই একমা  আনে র  াি  হয়, পরমতম  খ অ ভব কের আর মুি  লাভ কের। মুি েতই অন   খ ও 
অন  আন । 

 

 পর পর চারেট   ােক ম  চারেট ধােপর বণ না করেলন।  থেম আমােদর উপ ব  েলা  যন ব  হয়, 
িবিনপােতা ন িবদ েত। িবিনপাত িকভােব ব  হেব? বািড়েত সব সময়  ভ িজিনষ রাখেব, সব  দা সদাচারযু  
হেব ও সংযতিচ  এবং  িতিদন িনয়িমত ভােব জপ ধ ান কের  যেত হেব। জপ-ধ ানই হল মুখ  ধম   আর 
বািক সব উপধম । জপ-ধ ান, পিব তা, তপ া আর সম  জীেবর  িত অিহংসা করেল মা ষ জািত র হেয় 
যায়। জািত র হেয়  গেল তার মেধ  মুি র ই া  বল হয়। মুি র ই ার উদয় হেল  স    অভ াস করেত 
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   কের। িনর র    িচ েনর  ারাই তাঁর পরমান   াি  হয়, পরমান   াি ই মুি । এই হল কেয়কিট 
ধাপ, িক  সামি ক ভােব  দখেল  দখা যােব জপ-ধ ানই  শষ কথা। আর জপ ধ ান যিদ    জায়গায় না 
করা হয় তাহেল জপ ধ ান িঠক ভােব হেব না। আমােদর সবাইেক বািড়েতই  বশীর ভাগ সময় থাকেত হয়। 
তাই বািড়টােক    পিব  রাখেত হেল বািড়েত ম লযু   ব  রাখেত হেব, পির ার পির   রাখেত হেব 
এবং িনেজর শরীরেক িনয়িমত  শৗচািদর  ারা    পিব  রাখেত হেব, মন পিব  থাকেত হেব তার সে  
পািরপাে   যারা বসবাস করেছ তােদর সবার  িত ভােলাবাসা, ক ণার ভাব রাখেত হেব। কা র  িত রাগ 
  ষ থাকেব না, িহংসা থাকেব না। এ েলা অ শীলন করেত করেত পূব  জে র  ৃিত এেস যায়। ঠা র 
বলেছন, খাটেত হয়, না খাটেল িকছুই হেব না। এই খাটিনর মেধ  জপ-ধ ানটাই মুখ  খাটিন িক  বািক েলাও 
খুব দরকাির। তার সে  যােদর সােথ স ক   রেয়েছ তােদর  িত অে াহ ভাব রাখেত হেব। অে াহ ভাব 
রাখাটা খুব কিঠন, আিম িনেজ কে  পেড় আিছ আর আমার পােশর  লাকিটর জীবেন িকছুই িছল না িক  
আে  আে  বড় হেত    কেরেছ, তার  িত   াহ ভাব রাখা খুবই কিঠন। একটা উ  অব ায় না  পৗঁছােত 
পারেল এই অে াহ ভাব আসেব না, তা নাহেল   ােহর ভাব এেসই যায়।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন – 
আমার  ভতের অ  যা িকছু  দাষ থা ক আমার  ভতের িহংসার ভাব কখন িছল না। এটাই এখােন ম  
বলেছন,  তামার মেধ   যন   ােহর ভাব না থােক।  

 

   ােহর ভাব িকভােব কমােনা যােব? ঠা রও বলেছন, অমুকেক  দেখ মেন হল  স আমার  থেক 
এিগেয়  গেছ, িক  পের  দখলুম  য ততটা নয়। িনেজেক যখন অ র  থেক আিম বড় ভাবেত    করব তখন 
এই সম াটা  কেট যােব।  ামী র নাথান জী তাঁর িনেজর জীবেনর একটা ঘটনা  ায়ই বলেতন। উিন যখন 
বািড়  থেক  বিরেয় এেস  থম রামকৃ  িমশেন  যাগ  দন তখন িতিন  দখেলন ওখানকার সবাই িক   র 
ইংরাজী বেল, সং ৃত জােন, আর ওনার  ােমর  ুেল সামা  পড়ােশানা, না জােনন ইংরাজী, না জােনন 
সং ৃত। িকছু িদন পর  থেক ওনার মেন অবসাদ আসেত    করল, আিম  তা এেদর কােছ িকছুই নই। 
তখন হঠাৎ তাঁর মেন হেত লাগল আিম নারেকল গােছর মাথায়  য রকম তড়তড় উঠেত ও াদ ওই রকম  তা 
এরা  কউই পােরনা।  ামী র নাথান জী বলেতন  ধু এইটােক স ল কের িনেজেক আে  আে  এই 
অবসােদর অব া  থেক  টেন তুললাম। আিম যখন িনেজেক জানেবা এই কােজর ব াপাের আিম একজন     
পারদিশ , এই কােজ আমার মত  কউ দ  ও  শলী নয়, তখন িক  আমার এই   ােহর ভাব থাকেব না। 
তার জ  আমােক আেগ িক করেত হেব?  য  কান একটা   ে  আমােক      অজ ন করেত হেব।  

 

 ামীজী যখন বলেছন আমার মেধ  কখন   ােহর ভাব িছল না।   াহ অথ াৎ িহংসা মা েষর মেধ  
কখন হেব? আিম আপিন যিদ এেক অপেরর  িত  ী হয় তেবই  তা আমার অথবা আপনার মেধ  িহংসার 
ভাব আসেব! িক   ামীজী এত িবশাল হেয়  গেছন  য িতিন িনেজেক কার  িত  ী মেন করেবন!  কান 
িহংসার ভাব আসার   ই  নই। ঠা র  কন বলেছন  য আমার ভয় হল? ঠা র তখন সাধনার অব ার মেধ  
িদেয় যাি েলন। সাধনা কের যখন    ে   পৗঁেছ  গেলন তখন তাঁর ধাের কােছ আর  কউ দাঁড়ােত পারেছ 
না। ওই অব ায় তখন  ক বি মচ  চে াপধ ায়,  ক  দেব  নাথ ঠা র,  ক িশবনাথ শা ী, সবাইেক 
ঠা েরর খড় েটা মেন হে । গীতায় বলেছন যং ল া চাপরং লাভং ম েত নািধকং ততঃ, ঈ র দশ  েনর পর 
সব িকছু খড় েটা বেল মেন হয়। িক  এই একই িজিনষ হেব যখন সাধন অব ায়  কউ একই িজিনষ কের, 
 যমন একজন  াণপন লািগেয় িদেয়েছন একটা   ে  িনেজেক    ে র িদেক িনেয় যাওয়ার জ । হয়েতা 
বলেছন আমার ভি  ছাড়া আর িকছু চাই না, জপ-ধ ান করা ছাড়া আিম আর িকছু করেত চাই না। তখন িক 
হেব? তখন তাঁর  ভতের একটা  য শি র  ুরণ হেব তােতই মেনর এমন অব া হেব  য জগেতর কার িক 
হল,  ক িবল  গ   হল,  ক ওবামা,  ক লােদন,  ক শচীন  ত ুলকার কা র িদেক আর নজর িদেত ইে ই 
হেব না। িক  তার আেগ একটা   ে  তাঁেক       পেত হেব।  সইজ  ধম   াণ  লাক হওয়া খুব  সাজা, 
মি ের  গলাম, গ া ান করলাম, চরণামৃত পান করালাম িক  আধ াি ক পু ষ হওয়া খুব কিঠন। কারণ 
একটা   ে  আমােক      অজ ন করেত হেব – ওই জায়গাটােত আমার ধাের কােছ  কউ  নই। এই 
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শি টা যত ণ না আসেছ তত ণ জগেতর িকছু মা ষ ও িজিনেষর  িত আমার আকষ ণ আবার িকছু 
িজিনেষর  িত িবকষ ণ এই  েটাই থাকেব। এর সােথ   ােহর ভাবও থাকেব।  

 

 কথামৃেত ঠা র একটা মারা ক কথা বলেছন িবেশষ কের স  াসী বা সাধকেদর ব াপাের বলেছন, 
যিদ  ী বা  কান নারী   মেনাভাব িনেয় এিগেয় আেস তখন বলেত হয় ‘ কেট  দেবা! আমার পরমােথ  র হািন 
করেত এেসিছস’! ‘আমার পরমাথ  হািন করেত এেসিছস!’ এটাই হল মূল কথা। আিম সারা জীবন ব  ক  
কের টাকা-পয়সা স য় কেরিছ। সি ত অথ   পুেরাটাই আিম একটা পুটিল  বঁেধ িনেয় যাি । এখন  কান 
ডাকাত বা  চার ওই পুটিলটা িছনতাই করেত আেস তখন আিম িক রকম ভয় র  িতেরাধ করেত িনেজেক 
  ত কের  নব!  য  কান মিহলা সব  থেক  বশী িনেজেক শি মান মেন কের যখন তার স ান িনেজর কােছ 
থােক। সাধারণ অব ায়  কান নারী িনেজর শি েক জািহর করেত যােব না, যখন  ামীর সে  থােক তখন 
শি   দখােব না, িবধবা হেয়  গেলও শি   দখােব না িক  যিদ তার স ােনর উপর  কান আপদ িবপদ 
আেস তখন িক  নারী তার রণচ ীর  প ধারণ কের  নেব, কারণ স ানই তার স দ। স ােনর ব াপাের  স 
কা র সােথ  কান আেপাস করেব না। সব রকেমর লা না নারী স  কের  নেব – তার নারীে র অবমাননা 
কের িদন,  ামীেক তার কাছ  থেক সিরেয় িদন, তার অি  েক     না িদন সব িকছু মুখ বুেজ স  কের 
যােব িক  স ােনর উপর িকছু হেল এেকবাের  ফাঁস কের উঠেব। 

 

 িঠক  তমিন একজন  যাগী, িযিন অেনক িদন ধের সাধনা কের যাে ন তার স দ হল  যাগ 
উপলি । এত িদন ধের সাধনা কের  য  যাগশি  অজ ন কেরেছন,  সটা যতটু ই  হাক না  কন  কান নারীর 
কােছ স ান  যমন  াণ, এই  যাগশি  ট ুও  যাগীর কােছ  াণ। এখন  যাগী যখন  দখেব আিম যিদ কা র 
 িত িহংসার ভাব রািখ, কা র  িত যিদ আমার রাগ িবে ষ হয়, কা র  িত যিদ আমার আকষ ণ জ ায় 
তাহেল আমার এই স দটু  চেল যােব, তখন  স  য কেরই  হাক এই স দটা হারােত চাইেব না, তার 
 থেক বরং কা র  িত   াহ না রাখাই ভাল, িবেশষ কা র  িত রাগ বা িবে ষ  কানটাই রাখার দরকার 
 নই, আমার এই স দ আিম হারােত চাই না। তার মােন একটা   ে   স িবরাট িকছু হেত চাইেছ। যত ণ 
না একটা জায়গায় িবরাট িকছু না হেত পারেছ তত ণ এই   াহ ভাবটা থাকেব।  সইজ ই বলা হয়, ধািম  ক 
খুব সহেজ হেয় যাওয়া যােব িক  আধ াি ক হওয়া খুব কিঠন।  

 

 এটাই  ামীজী বার বার  দখাে ন। ভারতবষ  যিদও ধম  াণ  দশ িক  ধেম র  াণ হল আধ াি কতা। 
আধ াি কতা অজ েনর জ  চাই শি । শি  যিদ না থােক তাহেল  কান   ে ই আমরা িবরাট হেত পারেবা 
না। আমােদর যিদ িজে স করা হয় আপিন  কা   ব াপাের িনেজেক িবরাট মেন কেরন, মেন করেত পােরন 
 য এই ব াপাের আমার মত বড় আর  কউ  নই? সারা িবে র মেধ  না হয় বাদ িদন ভারতবেষ র মেধ  িনেয় 
আ ন, ভারতবষ েকও না হয়  ছেড় িদন কলকাতা শহেরর মেধ  িনেয় আ ন, আ া কলকাতােকও না হয় 
বািদ িদন আপনার পাড়ােত িনেয় আ ন, এবার বলুন ‘আিম সকালেবলা এমন   র ভােব মশাির ভাঁজ 
করেত পাির, মশািরেক এই রকম িনখুঁত ভােব ভাঁজ আমােদর পাড়ায়  কউ করেত পাের না,  দাকান  থেক 
িনেয় আসার পর  য রকম ভাঁজ থােক িঠক  সই রকম ভাঁজ কির। একিদন  িদন নয়,  রাজ কির’। এটাও 
যিদ অজ ন করেত  কউ পাের তাহেল এটাও একটা িবেশষ  ণ বা  মতা। এটাও যিদ  কউ করেত পাের 
তােতই  সই অেনক উপের চেল যােব। ভােলা কের িবচার কের  দখেল  দখেত পােবা আমােদর  বশীর ভাগ 
 লােকর মেধ ই এই  মতাটু ও  নই। যত ণ না  কান কােজ এই ধরেণর িনেজর  কান উপলি  না থােক 
তত ণ তার মধ   থেক আধ াি কার  কান শি রই িবকাশ হেব না, যার ফেল মায়ার রােজ   কাথাও না 
 কাথায়  ফঁেস থাকেছ। 

 

 এরপর বলেছন, আমােদর শরীেরর যত রকেমর কাজ করেত হয়, শরীেরর সং ার বলেত  য 
কাজ েলােক  বাঝাে , মল-মূ  ত াগ,  ানািদ, সাজেগাজ, দাঁত মাজা,  দবতার পূজা এ েলা সব পূব াে  
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কের িনেত হেব। বােরাটার আেগই সব কের িনেত হয়। বােরাটার পর খাওয়া-দাওয়া করা মােন িপতৃেদর অ  
 হণ করা। তাই খাওয়া, পূজা এ েলা বােরাটার আেগই কের িনেত হয় তা নাহেল অধম   হেয় যােব।  

 

সম  কম  ই ধম  ভােব করেত হেব 

    িত ৃত ুিদতং সম    িনব ং   ষু কম   । 
   ধম মূলং িনেষেবত সদাচারমতি তঃ।।৪/১৫৫ 
 

  বদ ও  ৃিতশাে   য  য সদাচার করেত বলা হেয়েছ  স েলা িনরলস ভােব পালন করার সােথ সােথ 
িনেজর যা িকছু কম   আেছ সব ধম  পূব  ক করেব। এই িজিনষ েলা আমরা বুঝেত পািরনা, মেন কির সদাচার 
কের  নওয়ার পর সামা  িকছু অধম  করেল িকছু  দােষর নয়। িকছু িদন আেগ ভারেতর একিট রােজ র 
একজন মি  তাঁর পদ  অিফসারেদর বলেছন ‘আপনার চুির ক ন িক  ডাকািত করেবন না, ঘুষ িনন িক  
কাজট ু কের িদন’। কত বড় অ ায় কথা! আর কত  ঃেখর কথা!  য কাজ করার জ  আপনােক মােস 
মাইেন  দওয়া হে   সই কাজট ু পয    করেত চাইেছন না।  িত  ৃিতশাে  এই ধরেণর কাজেক ভয় র 
ভােব িন া করা হেয়েছ। এখােন বলেছন  িত ও  ৃিতশাে  যা যা করেত বলা হেয়েছ  সটাই তিুম ধম পূব  ক 
পালন কের যােব। 

 

সদাচােরর  শংসা 
   আচারা ভেত  ায়রাচারদীি তাঃ  জাঃ। 
   আচারা নম য মাচােরা হ  ল ণ  ।।৪।১৫৬ 
 

 সদাচার  ারা মা ষ আয় ুলাভ কের, সদাচার পালন করেল মা ষ  ণবা   স ান লাভ কের, আচার 
িঠক থাকেল অ য় ধন াি  হয়, যখনই  কান িকছুর জ  টাকা-পয়সার দরকার তখন  কান না  কান ভােব 
টাকা পয়সা চেল আসেব, সদাচার পালন করেত থাকেল অিন  হওয়ার  য স বনা েলা িছল  স েলােক  কেট 
 দয়। এখােন আচার বলেত এত ণ  য েলা আমােদর করেত বলা হেয়েছ  স েলােক পালন করা। এই 
আচার েলা পালন করেল মা ষ দীঘ  ায় ুহেব, স ানরা িঠক িঠক হেব, অ য় ধন হেব আর সম  রকম িব , 
অিন  েলা ন  হেয় যােব। িক  যারা আচার পালন কের না তােদর বেল  রাচারী। 

 

    রাচােরা িহ প ুেষা  লােক ভবিত িনি তঃ। 
    ঃখভাগী চ সততং ব ািধেতাহ ায়ুেরব চ।।৪/১৫৭ 
 

 িক  যারা  রাচারী পু ষ,  িত ও  ৃিতশাে র সদাচার  েলােক পালন কের না তােদর  লােক ভবিত 
িনি তঃ, এই জগেত সবাই তােদর িন া কের।  কাথায়  কান রােজ র একজন ম ী ওই ধরেণর কথা বেলেছ 
আর আমরা এখােন বেস তার িন া করিছ।  রাচারী পু ষেদর মেন সব সময়  ঃখ  লেগ থােক। পিরিচতেদর 
মেধ  যখনই কা র হািড়মুখ  দখেবন তখনই বুেঝ  নেবন  লাকিট  রাচারী,  ভতের িকছু  গালমাল আেছ। 
সব সময় নানা রকম ব ািধেত জজ িরত থােক আর এেদর আয় ুকম হয়। যারা অনাচারী,  রাচার কের তােদর 
এই জে   তা এই ধরেণর  গালমাল হেবই এমনিক পেরর জে ও এই  গালমাল েলা িনেয়ই জ   নেব, তার 
পেরর জে ও  সটাই  টেন িনেয় আসেব।  শেষ  যই জে  সদাচাের িনযু  হেব তখন এই  গালমাল  েলােক 
িঠক করেতই কেয়ক জ   লেগ যােব। অেনেক এেস মহারাজেদর কােছ  ঃখ কের বেল ‘মহারাজ! এতেতা 
জপ ধ ান করিছ িক  িদেন িদেন নানান রকেমর সম া  তা  বেড়ই যাে ’। বাড়ারই  তা কথা। কত কত 
জ  ধের কত রকেমর  রাচার কের এেসেছ,  স েলা যােব  কাথায়! তাই যতই সম া আ ক সদাচাের সব 
সময়  লেগ থাকেত হয়। ঋিষরা তাই  সই কেব  থেক বেল আসেছন  তামার আচার আেগ িঠক কর। আচার 
মােন, জপ-ধ ান, শারীিরক  ি  ও মেনর  ি । এই িতনেট হল মুখ , আর চতুথ   হল  লােকেদর সে  যখন 
ব বহার করেব তখন – সত  কথা বলেব, ি য় কথা বলেব, অি য় সত  কথা বলেব না, ি য় অথচ িমথ া 
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কথা বলেব না আর সব সময় ভ ং ভ ং, সবাইেক ভােলা ভােলা বলেব আর কা র  িত   াহ ভাব রাখেব 
না। এ েলা আচােরর মেধ  পেড়। এই আচার েলা পালন করেল সমােজ  তামার িন া হেব না, অবসাদ ও 
হতাশার ভাব আসেব না,  রাগব ািধর  েকাপ হেব না আর দীঘ  ায়ু হেব। পূব  াে ই  ান, পূজা, খাওয়া-দাওয়া 
কের  নওয়াও আচােরর মেধ  পড়েছ। আেরকিট   ােক বলেছন – 

 

অ রা া  য কােজ  স  হন  সটাই সদাচার 

   যৎ কম    ব েতাহ   াৎ পিরেতাষহ রা নঃ। 

   তৎ  যে ন  ব ীত িবপরীত  বজ  েয়ৎ।।৪/১৬১ 
 

  য কাজ করেল  তামার অ রা া  স  হন  সই কাজিট িবেশষ  েচ া ও য  িনেয় করেব। তার 
িব   কাজ,  য কােজ মেন  ািন আেস  সই কাজ কখনই করেত যােব না। যােদর দী া হেয়েছ, তারা যিদ 
মেন কের জপ করেল আমার অ রা া  স  হন, তাহেল তােদর খুব কের জপ-ধ ােন  লেগ থাকেত হেব। 
শত বাধ-িবপি র এেলও জপ-ধ ানেক তােদর কখনই ব  করেত  নই। যারা মেন করেছ  াধ ায় করেল 
আমার অ রা া  স  হন, তখন অব ই  াধ ায়েতই  য শীল হেত হেব।  য কাজ করেল অ রা া  স  
হন  সই কাজটা িবেশষ  চ া িনেয় করেত হয়। অ  িদেক আবার    বেল িদেয়েছন জপ করেব তখন 
ভাবেত    করেব  কানটা  বশী করব জপ না  াধ ায়। এখন ব াপারটা হে  জপ করেল আপনার অ রা া 
 স  হন িকনা, আপিন বলেবন  াঁ। িক   াধ ায় করেল আপনার মন আরও  বশী  স  হয়। আবার অ  
জায়গায় বলেছন জপ করেল সব বাধা-িব , সম া েলােক কািটেয় সিরেয়  দেব। তখন বলেছন তাহেল 
িবেশষ  চ া কের তুিম জপ কর। জপ করােত আপনার অ রা ােক  তা ক   দওয়া হে  না, আন ই 
িদে । এবার আপনার িবেশষ  চ াটােক ঘ ুিরেয় িদেত হেব।  াধ ায় হল passive participation। আর জপ 
হল active participation। মা ষেক সব সময়  দখেত আিম  য কাজটা করিছ আিম এটা passivity করিছ 
না activity করিছ। যখন িটিভ  দখিছ, ক ু টাের কাজ করিছ এ েলা হল passive participation। িক  
আধ াি ক জীবেন passive participation করেত হয়,  যটােত আমােক  লেগ থাকেত হেব,  যমন জপ, 
ধ ান ও পাঠ।  াধ ায় সিত ই ভােলা, িকছু না করা  থেক অেনক ভােলা। িক  এর  থেক আেরক ধাপ উপের 
জপ, জেপর উপের আেরকটা ধাপ হল ধ ান। এই িতনেটেতই আমােদর অ রা া  স  হয়, িক  এর মেধ  
আবার  দখেত হেব উ  অব ার িদেক আমােক  যেত হেল নীেচর একটােত আটেক থাকেল চলেব না। অেনক 
িকছু আেছ  য েলা এর আেগ অজা ায় কেরিছ িক  এখন আর  সই কাজ েলা করেত ভােলা লােগ না।  যটা 
ভােলা লােগ না,  সটােক এবার  ফেল দাও।  

 

 তেব আমার জ   য কাজটা িঠক  সই কাজটা আপনার জ  িঠক নাও হেত পাের। এই কারেণ 
জীবন-যাপেনর   ে  একই িজিনষ সবার জ   েযাজ  কখনই হেত পাের না। এই িনেয় খুব নামকরা 
কািহনী আেছ।  জন স  াসী  কান জায়গা  থেক কাজ  সের িনেজেদর আ েম িফরিছল। নদীর তীের এেস 
 জেন  দখেত  পেলন একজন খুব  পসী  মেয় নদীর তীের বেস কাঁদেছ। স  াসীরা  মেয়িটেক একাকী বেস 
কাঁদেত  দেখ এিগেয় এেস িজে স করল ‘মা!  তামার িক হেয়েছ’?  মেয়িট তখন বলল ‘আিম আমার  ামীর 
কােছ যাি , িক  আমার পােয়  চ  য ণা হে , ভাবিছ এই অব ায় আিম িকভােব পােয়  হঁেট এই নদীেক 
পার করব’! তখন একজন স  াসী এিগেয় এেস বলল ‘ তামার িচ ার িকছু  নই। তুিম আমার কাঁেধ বেসা, 
আিম  তামােক নদী পার কের ওপাের  পৗঁেছ িদি ’।  মেয়িটও রাজী হেয়  গেছ। স  াসী তাঁর কাঁেধ বিসেয় 
 মেয়িটেক নদীর ওপাের িগেয় নািমেয় িদল।  মেয়িট বলল ‘এবার আমার আর  কান অ িবধা হেব না, আিম 
 কান ভােব আমার  ামীর কােছ চেল  যেত পারব’। স  াসী  জন আ েম িফের যথারীিত স  ার  াথ না 
 সের খাওয়া-দাওয়া করার পর একজন স  াসী অপর স  াসীেক বলেছন ‘মহারাজ! আমার  ভতের খুব    
হে , যার জ  আিম খুব ক  পাি ’। ‘ তামার িকেসর    হে  আমােক খুেল বেলা’। ‘বলেত আমার খুব 
ইতঃ ত হে , যিদ িকছু মেন না কেরন তাহেল একটা কথা িজে স করিছ। আপিন একজন স  াসী হেয় এক 
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যুবতী  ীেক িনেজর কাঁেধ তুেল িনেলন, এটা  তা স  াসীর ধম  িব  াচরণ’। তখন এই স  াসী খুব  হেস 
বলেছন ‘আিম  তা ওই  মেয়িটেক নদীর পাের নািমেয় িদেয় এেসিছ িক  তুিম ওেক এখনও কাঁেধ িনেয় বেয় 
যা ’? এখােন  ক িঠক বলেছন? এই ধরেণর সম ার সমাধান করা খুব কিঠন। একজন স  াসীর অ রা া 
ক  পাে  একজন স  াসী হেয় একিট  মেয়েক  কন কাঁেধ তুেল  নেব! এও িক  িনেজর জায়গায় িঠক 
আেছ। আর  য স  াসী কাঁেধ বেস নদী পার কিরেয় িদল  সও তাঁর দৃি ভ ীর িদক িদেয় িঠক আেছ।  লাক 
ব বহােরর দৃি েত  য স  াসী  মেয়েক কাঁেধ বিসেয়েছন  স িক  িঠক কাজ কেরিন।  

 

মূল েবাধ িজিনষটা খুব  গালেমেল।  ভু মহারাজ ( ামী বীের রান )  ায়ই একটা কথা বলেতন 
‘যখনই  কান কাজ করেব তখন  ধু  য কাজটা ভােলা কাজ হেব তাই নয়, কাজটা  দখেতও  যন   র 
হয়’।  কান কাজটা িঠক,  কান কাজ িঠক নয়,  নিতকতার   ে  এ েলা িবরাট বড় সম া। িক   শেষ িগেয় 
দাঁড়ােব িনেজর অ রা ােত িগেয়। অ রা ােত িগেয়  য স  াসী বলেছন ‘আপিন িক কের স  াসী হেয় একিট 
যুবতী  মেয়েক কাঁেধ তুেল িনেলন’।  সই মহারাজ িক  ভুল িকছু বলেছন না, তাঁেক ওই স  াসীর সে  
থাকেত হে । ওঁর মেন সব সময় এই কাজটা  খাঁচা িদে । এই মহারাজ হয়েতা এখেনা অতটা অ সর হনিন 
যতটা নারীেক পার কের িদেয়েছন  যই স  াসী তাঁর  থেক। িক  তাঁর মেনর মেধ  হয়েতা গীতার  সই 
  াকটা নাড়া িদে  য   যদাচরিত      েদবতেরা জনঃ,     পু ষরা  য রকম আচরণ কেরন বাকীরা  সই 
রকমই আচরণ অ করণ করেব। স  াসীর  ষাল আনা ত াগ  দখেল গৃহী এক আনা ত াগ করেব। সাধারণ 
মা ষ সবাই  তা আর নারীেক কাঁেধ  নওয়ার মূল েবাধটা ধরেত পারেব না, তাঁরা স  াসীর আচরণটাই 
 দখেব। এ েলা সিত ই খুব সম ার। ব ি   েরর সােথ সামািজক  েরর  য     সটা িচরিদন থাকেব, আর 
যতই    থা ক আমােদর মাথায় রাখেত হেব এই জীবনটা স ূণ   েপ আমার িনেজর। একটা সময় মা, 
বাবা, ভাই,  বান, ব  ু কউই িকছু নয়,  তামার ধম   পথই  তামার ধম   পথ। আপনার অ রা া যিদ বেল যা 
করেত যা  এটাই িঠক, তখন ওই কাজটাই করেত হেব, যখন অ রা া বলেছন এই কাজটা কেরা না, তখন 
 কান ভােবই  সই কাজ করেত  নই। িক  এই কথা কােদর বলা হে ? যাঁরা ধম  পেথ চেল  ি  লাভ কের 
িনেজর জীবনেক উ ীত করেত চাইেছ তােদর বলা হে , পাড়ার চ াংড়া,  লাফার  ছেলেদর বলা হে  না। 
শা  অধ য়ন কের, সৎ স  কের, ধম  াধম  বুেঝ িনেয় ধম   পেথ চলেত চলেত মন এেকবাের    অব া লাভ 
কের। ওই    মনই অ রা া িক চাইেছন বুঝেত পাের, তার আেগ নয়। তখন  স বলেত পাের আমার 
অ রা া চাইেছ এটা আিম কির, তাই আিম করিছ। কারণ আিম জািন  কানটা সৎ  কানটা অসৎ, আিম জািন 
 কানটা পাপ  কানটা পণূ । সমােজর দৃি েত  যটা পাপকম  , আিম  জেন বুেঝ  সই পাপকম  ই করিছ, কারণ 
এই কেম   আমার অ রা ার সায় আেছ। 

 

িক  সবাই এই কাজ করেত পারেব না, কারণ তােদর মন এখনও    নয়। যােদর মন    নয় 
তারাও  কান পাপ কাজ িনেজর  ােথ   করার পর চালািক কের বলেব আমার অ রা া এটা চাইেছ। এটা 
এেকবাের িনি ত  য, যাঁর অ রা া এেকবাের   , িতিন সমােজর দৃি েত  যটা পাপকম  ,  সই পাপকম ও যিদ 
কেরন এবং িতিন  ভতর  থেকও এেকবাের পির ার, তখন  দখা যােব ওই কম  তাঁেক  কান রকম িবপােক 
 ফলেব না। কারণ ওনার উে  টা মহৎ। উে   আর কায    েটা আলাদা িজিনষ, এই  েটােক আমরা  ায়ই 
 িলেয়  ফিল। একটা হল কায   আর তার  পছেন  য   রণা  সটাই উে  ।  য  কান কােয  র  পছেন থােক 
একটা   রণা। আমার উে   হল  চুর টাকা উপাজ ন করা।  চুর টাকা  হাক এই   রণা আমােক নানান 
রকম কােয  র মেধ   ঠলেব, ব বসা বািণজ  করা, অত ািধক পির ম করা,  াগিলং করা – এ েলা সবই কায  । 
এই কােয  র   রণা হল  চুর টাকা।  িক   য মেন করেছ এইভােব টাকার  পছেন লাগাম ছাড়া  দৗড়ানটা 
এেকবােরই িঠক নয়। এরপর  স যিদ সৎ ভােব টাকা উপাজ ন কের তােতও  স িকছু  ফল পােব, িক  অসৎ 
ভােব যিদ উপাজ ন কের তখন মারা ক  ফল পােব, এই  ফল পাওয়া  থেক  কউ তােক বাঁচােত পারেব 
না। যতই  স বলুক আমার অ রা া এেত সায় িদে , আিম িনেজ িঠক আিছ  কান ভােবই  স বাঁচেব না। 
কাম,   াধ,  লাভ   িরত  য কম   েলা স াদন করা হয় ওই কম   িক  তােক ছাড়েব না। যখন িন াম ভােব 
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কা র ম েলর জ , িকংবা অজা ায়  কান খারাপ কম   কের িদল, ভগবান  ীকৃ   যমন যখন  দখেলন 
 কৗরবরা  বঁেচ থাকেল ধম    াপন করা যােব না, তখন িতিন ছল বল  কৗশেল যু  কের  কৗরবেদর  শষ কের 
িদেলন, এই িনেয়  ীকৃে র  কান অ েশাচনা  নই। গা ারী যখন  ীক ৃেক অিভশাপ িদে ন তখনও িতিন 
িনিব  কার। অ রা ােক  স  করেত িগেয়  কান পাপকম   করার পর যিদ কা র অিভশাপও বিষ ত হয়  সটাও 
 স গােয় মাখেব না।  েটা  ের এই মূল েবােধর তাৎপয   িবেবিচত হয়, একটা সাধারণ অব ায় আর একটা 
উ  অব ায়। অ রা ার কথা  যটা বলা হে  এটা উ  অব ার   ে  বলা হে , এটা সাধারণ অব ার জ  
নয়। সাধারণ  লােকেদর জ  পির ার – এটা করেব, এটা করেব না।  

 

 এর  থেকও একটা বােজ অব া আেছ। আমার িনেজরই একটা সম া এেস  গেছ। মহাভারেত 
আপৎধেম র আেলাচনায় িব ািমে র কািহনীেত  দখান হে ,  িভ  ে  িব ািমে র এমন অব া হেয়  গেছ  য 
তাঁেক চ ােলর বািড়  থেক মরা   েরর মাংস চুির কের  খেত হে ।  সখােন তাঁর অ রা া বলেছন তুিম 
এটাই  দবতােদর িনেবদন কের  খেয় নাও  কান অ িবধা  নই। এই কেম  র  য একটা পাপ হেব  সটা তাঁর 
অব ই লাগেব। িক  পাপটা ওই ভােব লাগেব না,  যটা  াথ  বশতঃ বা  লােভ পের পাপ করেল লাগেব। 
এখন  কান স  াসীর ইে  হল একট ুগাঁজা  খেয়  দখেল হয়  কমন লােগ। গাঁজা খাওয়া, মদ খাওয়া এ েলা 
িঠক নয়, িবেশষ কের একজন স  াসীর পে   তা এেকবােরই িঠক নয়। স  াসীর মেন ই া  জেগেছ  স 
চাইেল মেনর  জাের  সই ই াটােক কািটেয় িদেত পাের। িক  মন যিদ এেকবাের নােছারবা া হেয় যায়, 
আমােক একবার  খেতই হেব। তখন  স িক করেব? তখন  স যিদ  দেখ তার অ রা া বলেছন িঠক আেছ 
একবার  খেয়  দেখ নাও,  দেখ িনেয় ওইখােনই ইিত কের  বিরেয় এস।  খেল পাপ লাগেব িঠকই, িক  না 
 খেল আরও তার িবপদ হত, মাথাটাই হয়েতা খারাপ হেয়  যত, মাথার মেধ  রাতিদন বঁ বঁ করত।  সটাই 
বলেছন – অতট ু কের িনেয় ওখান  থেক  বিরেয় এস। িক  মূল কথা হল,  য িজিনষটা করেল অ রা া 
 স  হন  সই কাজটাই করেব। কারণ একজন গৃহ   লাক  কান কারেণ চুির কের িনল বা ঘুষ িনেয় িনল, 
তখনকার মত তার একটা কাজ হয়েতা িমেট  গল, িক  তারপর তার অ রা া তােক  েড়  েড়  খেয় 
 ফলেব।  সইজ  একবার হেয়  গেছ, বেল দাও আর করেবা না, তখন ব াপারটা ওইখােনই িমেট যােব। 
আেরকিট   ােক বলেছন – 

 

মা ষ িনেজর  ঃখেক িনেজই কত ভােব  ডেক আেন 

   অধািম  েকা নেরা  যা িহ য  চাপ নৃতং ধন  । 

   িহংসারত   যা িনত ং  নহােসৗ  খেমধেত।।৪/১৭০ 
 

 এই জগেত সাংসািরক  লােকরা িক িক ভােব িনেজেদর  ঃখেক  ডেক িনেয় আেস – অধািম  েকা 
নেরা। অধািম  ক কারা? যার স দ হল অনৃত  , িমথ া কথা বলাই যার ভরসা, সব সময় িমথ া কথাই বলেছ। 
উিকলরা সব সময় িমথ া কথা বলেছ, িমথ া সা   িদেয় উৎেকাচ  নওয়া এেদর স দই অনৃত  , এরাই 
অধািম ক। িহংসাতর , িহংসা বলেত  বাঝায় পর কাউেক শারীিরক ও মানিসক পীড়া বা ক   দওয়া। অপেরর 
ভােলা িকছু  দেখ মেন িহংসা হে , কাউেক  খাঁট  মের কথা বেল আঘাত  দওয়া এ েলা সবই িহংসা বৃি । 
এর মেধ   েটােক িহংসা বৃি র মেধ  গণ  করা হয়, কা র আড়ােল তার িন া করা আবার সামেন  থেকও 
অপরেক বাক বােণ িব  করা সবাটাই িহংসা বৃি র মেধ  পড়েছ। িনত ং  নহােসৗ  খেমধেত, এেদর িনত  
অশাি   লেগই থােক, ইহেলােক এরা কখেনা  খ লাভ করেত পাের না।  ৃিতেত ঘুের ঘ ুের বলেছন কােদর 
অশাি  হয়, এর আেগও বলিছেলন, যারা জপ-ধ ান কের না, যােদর  ভতর বাইের  ি   নই তারা কখন 
শাি েত থাকেত পােরনা। আর যারা িমথ া কথা, ঘ ুষ  নয়, অপরেক ক   দয় এেদর জীবেন শাি  কখনই 
আসেব না। আমরা ভািব  চুর টাকা  রাজগার করেল  চুর খাওয়া-দাওয়া করা যােব,  চুর জামা-কাপড় পড়া 
যােব। িক  আমােদর সবারই  পট  তা একটাই,  খেল  তা একটা  পটই ভরেব    পট  তা  কউ  খেত 
পােরনা। আর গােয়র উপর একটাই শািড় চাপােত পারেব, সখ কেরও  কউ গােয়  েটা শািড় চাপােত যােব 
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না। তাও মা ষ টাকার  পছেন হে  হেয় ছুটেছ,  যট ু আয় করেছ তাও আবার ভিব েতর জ   ধু 
জিমেয়ই যাে , টাকা জিমেয় যাে , জামা-কাপড় জিমেয় যাে , গয়না-গাঁিট জিমেয়ই যাে । সৎ ভােব 
উপাজ ন কের জমাে  তাও  বাঝা যায়, একটা ভােলা কােজর জ  জমাে  তাও ভােলা, যারা অসৎ ভােব 
আয় কের জিমেয় যাে  তােদর  য িক  রব া  বাঝা যায় না। ম ী,  নতা, আমলােদর নােম খবেরর কাগেজ 
মােঝ মােঝ কত রকেকর খবর  বেরাে । এই  দখাে  এেদর  কউ  কউ  কািট  কািট টাকার মািলক,  কান 
 কান  নতােদর এতই  মতা  য তারা যা বলেব  সটাই  সই রােজ র  শাসেনর  শষ কথা। আবার িকছু িদন 
পের খবেরর কাগেজ  বেরাে  অমুক  নতার বািড়েত িসিবআই হানা িদেয়  কািট  কািট টাকা উ ার কেরেছ, 
তােদর  কউ এখন  জেল, কা র আর  কান  মতাই  নই। এটােকই এরা বেল  খ। এইভােব  ন ীিতর  ারা 
উপািজ ত টাকা থােক না আর  স টাকা িদেয়  কান িদন মেনর শাি ও আেস না।  

 

ধম   ও অধেম  র ফল সে  সে  পাওয়া যায় না 

   নাধম  িরেতা  লােক সদ ঃ ফলিত  গৗিরব। 
   শৈনরাবত  মান  কতু মূলািন কৃ িত।।৪/১৭২   

 

 ফল দােনর ব াপাের অধম   ও ধম   গ   িতপালন করার মত। গ  পালন করেত থাকেল সে  সে  
 সই গ   ধ িদেত    কের না। অধেম র   ে ও িঠক তাই হয়, অধম  করেল তৎকাল ফল  দেব না, ধীের 
ধীের অধম  ফল  দয়। আর যখন ফল িদেত    করেব তখন অধেম র কত  ােক জড়  শকড়    ুউপেড়  ফেল 
 দয়। অধম   করা    করেল সে  সে ই  য ফল  দেব তা নয়, ধীের ধীের  শকড়টােক কাটেত থােক। 
আপিন আজেক চুির কের কালেকই তার ফল পােবন তা কখনই হেব না। িক  অধেম র ফল কত  ােক কখনই 
ছাড়েব না। 

 

 িবেদেশ আেমিরকা, অে িলয়া, ইউেরােপর  লােকরা খুব িডিসি ন। মজার ব াপার হল িবেদশীরা 
ভারতেক আবার খুব গালাগাল  দয়, ভারেতর  লােকরা িডিসি ন নয়, িনয়ম মােন না, চুির কের, িমথ া কথা 
বেল ইত ািদ। িমেথ  কথা বেল না আর চুির কের না মা   ই   ণীর  লাক যারা এেকবাের প  ের আেছ 
তারা কখন িমথ া কথা বেল না। যার জ   দখা যায়  য  কান  দেশর আিদবাসী উপজািতেদর িমথ া কথা 
বলেত  দখা যায় না। িমথ া কথা বেল না মােন, তারা বলেত পাের না, তােদর মি   িমথ া কথা বলার মত 
উ ত হয়িন। আর িযিন পরমহংস িতিন িমথ া কথা বেলন না। এই  ই   ণীর বাইের সবাই িকছু না িকছু 
িমথ া কথা বলেব, চুির করেব। আমরা সবাই  গালমাল কির, আর আমােদর সবারই  গালমাল করার  মতা 
আেছ। আেমিরকা, অে িলয়ার  লােকরা িমথ া কথা বেল না তার কারণ এরা এখেনা বব  র জািত, সেব জংলী 
 থেক উপের উঠেছ।  য কিট  াচীন সভ তা আেছ  সখানকার  লােকরা িমথ া কথা বলেবই, আইন ভাঙেবই। 
ভারেতর  লােকরা তাই কের, চীেনর  লােকরা তাই কের,  ীস  দেশর  লােকরা তাই কের, ইরানীয়ানরা তাই 
করেব। কারণ এই সব  াচীন সভ তার উপর িদেয় সামািজক, অথ  ৈনিতক  চুর ঝড়-ঝা া  গেছ। এখন  য 
নতুন নতুন সভ তা  তরী হে  এরা  তা সেব জে েছ, ঝড়-ঝা া  তা  দেখইিন। একটা িবন লােদন টুইন 
টাওয়ার উিড়েয় িদেতই আেমিরকা  সাজা হেয় দাঁড়াল। ভারেতর বুেক সাত আট হাজার বছর ধের এর  থেকও 
কত ভয় র ঝড়-ঝা া  গেছ,  েত ক পাঁচ বছর অ র িকছু না িকছু ঝড়  লেগই থাকেছ।  াচীন সভ তা হল 
বুেড়া মা েষর মত, বুেড়া হেল তার শি  কেম যায়। শি  যখন কেম যায় তখন অেনক িকছু তােক বুি  
িদেয় সামলােত হয়। তারা জােন আেগ িনেজেক বাঁচেত হেব। আেমিরকােত যারা একটা  বামা  মেরেছ তারাই 
ভারেত  িত বছর  বামা  মের যাে , িক  এখনও ভারত ঘাবেড় যায়িন। ভারত অেনক িকছু  দেখেছ, ভারত 
জােন এরা অধম  করেছ। িক  অধম  কের  কউ পার  পেয় যােব না,  াঁ এখন িকছু হে  না িঠকই, অধেম র 
ফল  পেত সময় একট ুলাগেব  কউই বাঁচেব না। আর যারা ধম  েক আ য় কের আেছ, শত ঝড়-ঝা ােতও 
 ধয   হারাে  না, তারা জােন আমার উপর যা ঝড় আসেছ আসেত দাও, এই ঝড় একিদন  পিরেয় যােব 
কারণ যারা িমথ া কথা বলেছ, চালািক করেছ করেত দাও, এই িজিনষ  বিশ িদন চলেব না। আর যাই  হাক 
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ধেম র িদক িদেয় তােদর  তা  কউ মারেত পারেব না। যখন ভারেতর উপর মুসলমানরা অত াচার কেরেছ 
তখন অধম েক আ য় কেরই অত াচার কেরেছ, ইংেরজরাও অধম  িদেয়ই ভারতেক লুঠ কেরেছ। ইিতহাসই এর 
সা   িদে , মহ দ গ  নী, মহ দ  ঘারী  থেক    কের ইংেরজরা যখন  থেক ভারেত এেসেছ     থেক 
সবাই ভারতেক অধম  িদেয় লুঠ, জখম, অত াচার কের  গেছ। আজ ইংেরজেদর বসতভূিম ইংল া   কাথায় 
এেস  পৗেঁছেছ। তােদর নািক সূয  অ   যত না, আর আজ কখন সূয  ওেঠ আর অ  যায়  বাঝাই যায় না। 
ভারত  যমন িছল  তমনই আেছ। অ  িদেক মুসিলম রা  িল যু  িব হ, স াসী সম ায় জজ িরত। এটাই 
এই   ােক বলা হে , অধম  সে  সে  ফল  দয় না। িক রকম ফল  দয়? গ র মত। আপিন একটা বাছুর 
িকেন িনেয়  গেলন। আজেক বাছুর িকনেলন আর কাল  থেকই গ   ধ িদেত    করেব তােতা হেব না। 
তার পেরর   ােক বলেছন – 

 

   যিদ না িন পুে ষু ন  চৎ পুে ষু ন ৃষু। 
   ন   ব ত ু রেতাহধম ঃ কতু ভ বিত িন  ফলঃ।।৪/১৭৩ 

  ধু তাই নয়, অধেম র ফল যিদ তুিম িনেজ না পাও তাহেল  তামার স ান তার ফল পােবই। আর 
 কান কারেণ স ান যিদ  তামার অধেম র ফল না পায়  তামার  পৗ  পােবই পােব। তৃতীয়  জে  িগেয় 
অধেম র ফল  সব করেবই।  কান অব ােতই অধম   কম   িন ল যােব না।  কাথায় ফল  দেব? ওই পিরবােরই 
 দেব – তুিম যিদ না পাও  তামার  ছেল পােব,  ছেল যিদ  কান ভােব না পায় তাহেল  তামার নািত পােবই 
পােব, আর ওখােনই  খলা  শষ। এটা বলেছন না  য  তামার বংেশ  কান এক সমেয় িগেয় লাগেব, তৃতীয় 
 জে  িগেয় এর  খলা  শষ হেয় যােব। অধেম র ফেলর কথা বলার পর বলেছন – 

 

   পিরত ােজদথ কােমৗ  যৗ  াতাং ধম বিজ  েতৗ। 

   ধম  াপ  েখাদক ং  লাকিব ু েমব চ।।৪/১৭৬ 

 ধম   িবেরাধী অথ   ও কােমর  চ া কখন করেব না,  চ া করা দূের থাক কামনাও করেব না। এখােন 
বলেত চাইেছন, সংসারী িন য়ই অথ   স য় করেব িক  অ ায় কাজ কের, অধম  কের অথ  স য় করেত 
িনেষধ করা হে । িঠক  তমিন সংসারী  ভাগ িন য়ই করেব িক  অধেম র  ারা আর অ ায় ভােব  কান 
ধরেণর  ভাগ করেব না। আবার িকছু িকছু ধম   কায  আেছ  যটা করেল পের  ঃখ  দেব, এই ধরেণর ধম   
কায  ও করেব না। আর  শেষ বলেছন,  য ধম   কায    লাক িনি ত  সই ধম   কায  ও করেব না। 

 

 এই   ােক িতন ধরেণর কাজ করেত িনেষধ করা হল –  থম হল অথ   ও কােমর জ   যটা ধম   
িব   কাজ  সটা কখনই করেব না। ি তীয়  য কায  টা ধম  স ত অথচ ভিব েত  ঃখ  দেব  সই কায ও 
করেব না। আর তৃতীয়  য ধম   কায    লাক িনি ত  সই কায  টাও করেব না। ব াখ াকাররা এখােন ব াখ া 
করেছন – অেথ  র ব াপাের বলেছন – চুির করা, ঘ ুষ  নওয়া, ডাকািত করা এ েলা অধম  মূলক কম  , এইভােব 
অথ   স য় কখনই করেব না। কােমর ব াপাের বলেছন – গৃহ  যিদ  কান য  করার স   কের তাহেল য  
 যিদন হেব তার আেগর িদন  সই গৃহ   যন তার  ীর স  না কের। যিদও ধম  পেথই স  করা হে  িক  
 যেহতু  ভ কেম র উেদ াগ  নওয়া হেয়েছ তাই আেগর িদন  থেক তােক পিব  ভােব থাকেত হেব। আর 
অ া  কােমর ব াপাের,  যমন পর ী স  করা ইত ািদ এ েলার  তা  কান   ই  নই। 

 

 ি তীয়  যটা বলা হেয়েছ  য ধম  কায   ভিব েত  ঃখ  দেব  সই ব াপাের ব াখ াকাররা উপমা িদে ন 
– একজন গৃহে র  ী, প ু ও  পৗ  আেছ অথ  াৎ তার উপর অেনেক িনভ  র কের আেছ। মাঝখান  থেক  সই 
গৃহ  সব    দান কের িদল। সব    দানেতা মহাদান আর শাে ও বলা হেয়েছ, ধম  কায ই করেছ িক   স তার 
পিরবারেক ভিব েত এক কিঠন স েটর মেধ   ফেল িদল। সব স ি  যিদ  কউ দান কের  দয় তাহেল 
আগামীকাল খােব িক! এই ধরেণর ধম কায   করেত িনেষধ করা হে । তুিম ধম  কায  ই করছ এেত  কান সে হ 
 নই িক  ভিব েত  তামােক  ঃখ  দেব। এই ধম  কায    তামােক  খ  দেব না। 
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 তৃতীয় হল  লাকিনি ত ধম কায   –  যমন তে  প মকার সাধেনর কথা বলা আেছ,  ীেক িনেয় 
সাধনার কথা বলা আেছ। এ েলা সবই ধম  কায    কান সে হ  নই, িক  এই ধরেণর সাধনা করেত  নই 
কারণ এ েলা  লাকিনি ত। তার সােথ ব াখ াকাররা উপমােত যিদও বলেছন  বিদক যুেগ  গাবধ চলত, িক  
 বিদক যুেগ  গাবধ িছল এনারা এটা  কাথায়  পেলন জানা  নই কারণ উপিনষদািদেত  কাথাও এই ধরেণর 
 কান উে খ পাওয়া যায় না। যাই  হাক এনারা বলেছন  বিদক যুেগ  গাবধ িছল িক  কিল যুেগ  গাবধ চলেব 
না। তার সােথ এনারা আেরকটা উপমা িদে ন িনেয়াগ িবিধ। আেগকার িদেন  কান  ীর যিদ স ানািদ না হত 
তখন িনেজর আ ীয় পিরবােরর  কান পু েষর  ারা স ােনাৎপি র ব ব া করা হত। এই ধরেণর িনেয়াগ িবিধ 
এখন িনেষধ,  লাকিনি ত। িক  এই িনেয়াগ িবিধই বত  মান যুেগ অ  ভােব ঘ ুের এেস  গেছ,  যমন  ট  
িটউব িবিব,  াম   ব া  ইত ািদ। বলেছন  য, িনেয়াগ িবিধটা তখন ধম  কায  িছল,  যখােন পু ষেক ভাড়ােত 
িনেয়  নওয়া  যত িক  কিল যুেগ এই ধরেণর ধম  কায   চেল না। িকছু আেগ আমরা এক স  াসীর কথা 
বললাম,  য এক অ   মিহলােক িনেজর কাঁেধ কের নদী পার কের িদল, এটা ধম  কায   িক   লাকিনি ত, এই 
ধরেণর  লাকিনি ত কায   করেত  নই। আবার অেনেক বলেত পােরন আমার অ রা া বলেছ এটা করেত। 
এই কারেণ মূল েবােধর ব াপারটা খুব জিটল। সহেজই  কান িকছুর সমাধান কের িদেয় সহিজকরণ করা যায় 
না। এক জায়গায় বলেছন  তামার অ রা া যিদ বেল তাহেল তুিম করেত পােরা, আবার অ  জায়গায় 
বলেছন এই িজিনষ েলা করেব না।  সইজ   শেষ িগেয়  দখা যায় মূল েবােধর পিরভাষা ব ি  িবেশেষ 
পাে  যায়, সাব  জনীন মূল েবাধ বেল িকছু থােক না। পেরর   ােক বলেছন – 

 

শরীেরর অ  িদেয়  য কাজ েলা করেত  নই 

   ন পািণ-পাদ-চপেলা ন  ন -চপেলাহনৃজুঃ। 

   ন  া া  চপলৈ ব ন পরে াহ-কম ধীঃ।।৪/১৭৭ 

 এই   ােক শরীেরর কেয়কিট অে র  ারা িকছু িজিনষ করেত িনেষধ করা হে । হ চপল,  য  ব  
 হণীয় নয়  সই  ব েক  হণ কের  নওয়া।  কান অ  ােন  গেছ, খুব   র একটা ফুলদািন  দেখেছ, সবার 
আড়ােল ট ু  কের ফুলদািনটা সিরেয় িনেজর ব ােগ ঢ ুিকেয় িনল, ইংরাজীেত এেক বেল kleptomania। 
সাধারণতঃ িবরাট বড়েলাকেদর মেধ  এই  রাগটা  দখা যায়, এই  রােগ চুিরর অেভ স থােক,  যখােন যা 
পােব  সটােকই পেকেট বা ব ােগ ঢ ুিকেয়  নেব, ওর িক   সই  ঁশও  নই  য আিম চুির করিছ। আবার কা র 
বািড়েত িগেয়  কান ভােলা িজিনষ  দখেলই বলেব, এটা িক   র! আমােক  দেবন! তখন  চেয়ই  নেব, 
এেদর বেল হ চপল। এরপর হল পাদচপল, পা সব সময় চলেছ, অকারেণ ঘুের  বড়ােব। তৃতীয়  ন চপল, 
 চাখটা সব সময় নাচেছ, িবেশষ কের  কান   রী নারীর িদেক বার বার  চাখ চেল যাওয়া। এ েলা কখন 
করেত  নই। চতুথ   বা  চপল, অেহতুক ও অকারেণ সবার িন া কের  বড়াে । তার সােথ বলেছন পরে াহ, 
কা র ভােলা িকছু  দখেলই িহংসা করা। ম  অপেরর  িত   াহ অথ  াৎ িহংসাভাবেক অত   ঘৃণার দৃি েত 
 দিখেয়েছন।  

 

 য পথ অবল ন করেল ক  কম হয় 

    যনা  িপতেরা যাতা  যন যাতাঃ িপতামহঃ। 

    তন যায়াৎ সতাং মাগ  ং  তন গ   ির েত।।৪/১৭৮ 

  কান কাজ করেত  গেল,  কান আচরণ করেত  গেল আমােদর অেনক সময় সংশয় উৎপ  হয়। 
কারণ অেনক সময় মেন হেব এটাও িঠক ওটাও িঠক। তখন আমরা িক করব? বলেছন,  য পেথ  তামার 
িপতা গমন কেরেছন,  য পথ  তামার িপতামহ অ সরণ কের  গেছন  সই পথেক যিদ তুিম অবল ন কর 
তাহেল  তামার ক টা কম হেব,  তামার জীবেন  ঃখ কম আসেব। এর আেগও বেলেছন মহাজনরা  য পেথ 
গমন কেরেছন  সই পথেক অ সরণ করাই িনরাপদ, মহাভারেত  যমন বলা হেয়েছ মহাজেনা  যন গতঃ স 
প াঃ। আসেল  য পথটা জানা পথ  সই পেথ  গেল ক  হয় না। আেরকিট   ােক  যমন বলেছন – 
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কােদর সােথ িববাদ করেত  নই 

   মাতািপতৃভ াং যামীিভ  া া পুে ণ ভায য়া। 
    িহ া দাসবেগ  ণ িববাদং ন সমাচেরৎ।।৪/১৮০ 

 কােদর সে  িববাদ করেত  নই বলেছন। মা, বাবা, যামী, যামী মােন িনেজর  বান বা পু বধু,  ল ী, 
ভাই, স ান, িনেজর  ী, িনেজর ক া আর দাসবগ , মােন বািড়র  লােকর সে   স  যই  হাক এেদর সােথ 
িববাদ করেত  নই। 

 

   ছায়া   া দাসবগ     িহতা কৃপণং পর  । 

   ত ােদৈতরিধি  ঃ সেহতাসং রঃ সদা।।৪/১৮৫ 

 বািড়েত  য িনেজর ভৃত বগ  আেছ এরা  তামার িনেজর ছায়া। এখনকার িদেন অেনক িকছু পাে  
 গেছ। িক  আেগকার িদেন বংশ পর রায় ভৃত  একই বািড়েত থাকত। তখনকার িদেন চাকর-বাকররা 
তােদর মািলকেক আর তার পিরবারেক  যমন জানত  তমিন মািলকও তার ভৃত েক আর তার পিরবারেক 
জানত। এক অপেরর মূেলর সে  পিরিচত িছল। তার  থেক আরও  যটা    পণূ  তা হল, আেগকার িদেন 
বািড়র ভৃত েদর িনেজেদর পিরবােরর সদ   েপই গণ  করা হত। এক সময় একিট  ছা  রাজপিরবাের 
একিট পুরাতন ভৃত  িছল। একবার রাজবািড়র একিট  ছা  আট নয় বছেরর বা া ভৃত িটেক ‘তুই’ বেল 
সে াধন কেরিছল।  ছেলিটর বাবা তখন সারা ণ তােক বেলই যাে ন ‘তুিম ওেক তুই কের ডাকেল’? 
এতবার কের তার বাবা কথািট বলেত    করেলন  য, তােতই  বাঝা যাে   ছেলিট জীবেন আর এই ভুল 
করেব না। ম  বলেছন, দাস হল  তামার ছায়া, দাস ছাড়া  তামার  কান িকছুই চলেব না। পিরবােরর অেনক 
   পূণ  িজিনষ যার উপর িনভ  র কের আেছ তারা  সই পিরবােরর ছায়া। 

 

 আর বলেছন,  তামার  য  িহতা  স  তা  তামার কৃপার পা । এেকই  মেয় স ান, অসহায়, কিদন 
পর িবেয় হেয়  গেল িনেজর বােপর বািড়,  যখােন বড় হেয়েছ,  খলা কেরেছ, আবদার কেরেছ,   ুিম কেরেছ 
 সই বািড়  ছেড় অ  পিরবাের চেল যােব। সিত ই কত কে র!  সইজ  বলেছন, এরা যিদ  কান কারেণ কটূ 
কথা বেল  তামােক  কান ক  বা আঘাত িদেয়  দয়  সই ক  বা আঘাতটা স  কের িনেত হয়।  েটার কারণ 
আলাদা – দাস হল  তামার ছায়া আর  মেয় অসহায়। আেগকার িদেন  বিশর ভাগ পিরবাের তাই  দখা  যত 
 মেয়র গােয় বাবা মােয়রা কখন হাত তুলেতন না। যিদও অ  িদক িদেয় দাসরাও অসহায়। একবার একজন 
এক ট াি   াইভােরর কথা বলিছেলন। ট াি েত ওঠার পর িতিন  াইভােরর সােথ পিরচয় করেত িগেয় 
 দখেছন  লাকিট এত ভ   য ক নাই করা যায় না। িতিন তখন িজে স করেলন ‘আপিন কতিদন যাবৎ 
ট াি  চালাে ন’? ‘গতকাল  থেক’।  াইভারিট বলেতই উিন চমেক উেঠেছন ‘এত বয়েস ট াি  চালােত 
 কন এেলন’?  াইভারিট তখন তার ইিতহাস বলেত    করল। ট াি  চালকিট এর আেগ এক অত   স া  
পিরবাের  িড় বছর ধের  াইভাির করিছল। মািলেকর  মেয়েক িনেজর  চােখর সামেন  স বড় হেত  দেখেছ। 
এখন  মেয়িট আঠার ঊিনশ বছর হেয়  গেছ। একিদন  মেয়িট তােক খুব অপমানসূচক িকছু কথা বলেত খুব 
অপমািনত  বাধ কেরেছ। মািলকেক িগেয় বলেতই মািলক বলল ‘ মেয় এখন বড় হেয়েছ, িকছু বলেল  তা 
স  করেতই হেব’। তখনই  চােখর জল  ফেল চাকির  ছেড়  বিরেয় এেস ট াি  চালাি । সিত ই ভাবেল 
অবাক লােগ,  য  লাকিট এত িদন ধের কাজ করেছ তােক  তামার  মেয় অপমানসূচক কথা বলল তার জ  
 মেয়েক একটা ধমক িদেত পারেলা না! এটাই ম  বলেছন,  তামার দাস হল  তামার ছায়া। এখন তার  য 
নতুন  াইভার হেব তার িক রকম ব বহার হেব,  চার হেব না বদমাইস হেব  ক বলেব! গৃহ রা আসেল 
িনেজেদর যত চালাক ভােব তার  থেক তারা অত   মুখ  হয়,  যখােন নজর  দওয়ার কথা  সখােন নজর  দেব 
না,  যখােন  েয়াজন  নই  সইখােন নজর  দেব। এখােন পির ার বেল িদে ন দাস  তামার ছায়া।   
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ম  ৃিতেত উপিনষেদর  ভাব 

 ম  ৃিতর উপর উপিনষেদর  ভাব খুব  বশী নজের আেস। আমােদর িহ  ধেম র পর রােত  িট 
ধারা খুব    ভােব  বাঝা যায় – একিট হল  ানমাগ , উপিনষদ আমােদর এই  ানমাগ   িদেয় িনেয় যাে । 
ি তীয় ধারািটেক ভি  বা ভাগবত ধম   বলা হয়।  ানমােগ  ঈ েরর ই া বেল িকছু হয় না, ঈ েরর ই া এই 
িজিনষটােক  ানমাগ  আেদৗ জােনও না। িক  ভাগবত ধেম   ঈ েরর ই া ছাড়া আর কা র ই ােত িকছু হেত 
পাের তারা মানেবই না, তােদর মেত ঈ েরর ই ােতই সব িকছু চলেছ। আধ াি কতায়  তা  েটা িজিনষ 
কখনই হেত পাের না, হয় ঈ েরর ই া বেল িকছু আেছ তা নাহেল ঈ েরর ই া বেল িকছু হয় না। 
 ানমাগ ীরা মেন কেরন আমােদর  ভতের  য    আ া আেছন িযিন  চত    প,  সই  চতে র আেলােত 
আেলািকত হেয় বুি  সব কাজকম  করেছ।  সইজ  আমরা যা িকছু করিছ  সই  চত    েপর ই ােতই 
হে । জীেবর  ভতের  সই    আ া, িযিন অ য ািম  েপ সবার িভতের িবরাজ করেছন, িতিন যিদ না 
থােকন তাহেল জীব িকছুই করেত পারেব না। যা িকছু জগেত হে   সই     চতে র জ ই হে ।  সই 
   আ া বা অ য  ামী এবং ভগবােনর মেধ   কান তফাৎ  নই,  েটা একই। তার মােন  সই ভগবােনর 
ই ােতই সব িকছু হে , আমার িনেজর  যটা হয়  সটােক আিম মেন করিছ আমার ই ােতই হে । এটােকই 
যখন সমি   েপ  নব তখন বলব ভগবােনর ই ায় হে । 

 

 ম  জােননই না ভগবান বেল  কউ আেছ িকনা আর ভগবােনর ই া বেল িকছু হয় িকনা। ম  ৃিতেত 
 কাথাও ‘ভগবােনর ই া’ এই শ  ধাের কােছ আসেব না। ম র কােছ আিম আিছ তুিম আছ আর আমােদর 
পূব   পূব   জে  কৃত কেম  র  বাঝা আেছ। ম  আবার পুনজ ে র  স ও  বশী আনেছন না, পুনজ   থাকেতও 
পাের। ঠা রেক দি েণ ের একজন িজে স করেছ – মশাই! পুনজ   িক আেছ? ঠা র এই  ে র সরাসির 
 কান উ র না িদেয় পাশ কািটেয় বলেছন,  ক জােন বাপ,ু থাকেলও থাকেত পাের তেব অেনেক যখন 
বেলেছন তখন আেছ। ম ও িঠক এই ভােব পুনজ  েক পাশ কািটেয়  গেছন। যিদও ম  পুনজ ে র ব াপাের 
   কের িকছু বলেছন না, িক  অ   ভােব বলেছন পুনজ   আেছ, সরাসির পুনজ  েক  কাথাও সামেন 
িনেয় আসেছন না। িতিন মানেছন, তুিম জ   থেক এখন পয   যা আছ আর এখন  থেক মৃতু  পয     য 
সময়টা পের রেয়েছ এবং মৃত ুর পের িকছু হয়েতা আেছ, যিদ থােক তার একটা  ব ব া কের  নওয়া। এটা 
 থেকই    হে   য ম  আমােদর দৃি েক আকষ ণ করেছন মূলতঃ আমােদর এই জীবেনর উপর। 

 

 ম  ৃিতর সার কথা এই অধ ােয়র ১৪৮ ও ১৪ ৯ নং   ােক বেল  দওয়া হেয়েছ। ১৪৮ নং   ােক 
বলেছন  বদাভ ােসন,  বদাভ াস মােন ম র কােছ গায় ী জপ বা এখনকার িদেন যার যার ই মে র জপ। 
সব  দা জপ করেত হেব, জেপর ব াপাের  কান ছাড়াছািড়  নই। ি তীয় বা াভ  র  শৗচািদ অথ াৎ সং ারািদ 
কায  । তৃতীয় তপ া, কেঠার িনয়ম-শৃ লাপূণ  জীবন-যাপন করা। এই িতনেট হল  তামার িনেজর ব াপার, 
 তামােক জপ-ধ ান করেত হেব, বা াভ  র  শৗচ করেত হেব আর তপ া করেত হেব। এরপর তুিম যখন 
 লাকসমােজ পিরবাের অপেরর সােথ  মলােমশা করছ তখন  যন কা র  িত   াহ ভাব,  নিতমূলক মেনাভাব 
না থােক। এ েলা করেল  তামার পূব   পূব   জে র  ৃিত  রণ করেত পারেব। অথচ ম  পুনজ   আেছ িকনা 
 কাথাও আেলাচনা করেছন না। িক   াে র আেলাচনা যখন করেছন তখন তার মােন পেরর জ  আেছ। িক  
পেরর জে  তুিম এই এই করেব এইসেবর উপর আেলাকপাত করেছন না। এরপর ম  বলেছন  যমিন 
 তামার পূব  জে র  ৃিত আসেব তখন  থেক   াভ ােসর িদেক  তামার মন যােব। আসেল পূব  জে র  ৃিত 
যখনই কা র িফের আেস তখনই তার মুি র আকা াটা তী  ভােব  জেগ যায়, বাংলায় বেল  ছেড়  দ মা 
 কঁেদ বাঁিচ। আিম ওই ওই জীবেন এত মার  খেয়িছ! মােগা! আবার আমােক এই   র  বড়াল হেয় জ  
িনেত হেত পাের! আর না! আর না! এখান  থেক পালােত পারেল বাঁিচ!  

 

 িক  এই জীবেনই আমরা সবাই  কান না  কান ভােব কত মার  খেয়িছ। িক  এত মার  খেয়ও  তা 
আমােদর  ঁশ আেস না। ঠা র বলেছন, উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ িদেয় দরদর কের র   বেরায় িক  তবুও 
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উট কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়েত চায় না। মা ষও তাই, মার খাে  তবুও  স ছাড়েত পারেছ না, বলেছ – 
ভােলাবাসাটাই  তা জীবেনর উে  । ভােলাবাসা িন য়ই আেছ িক  তার সােথ র ারি ও আেছ। এই 
র ারি টা  য জীবেন আেছ এটােক  বাঝার জ  দরকার –  বদাভ াস,  শৗচ আর তপ া। আর তার সােথ 
অে াহ। এ েলা অভ াস করেল মন পির ার হেয় এেকবাের পিব  হেয় যায়। মন পিব  হেল সব িকছু    
হেয় যায়, িজিনষটা  যমনিট আেছ িঠক  তমনিট  দখায়।  যমন রসেগা া িমি  হয়, বা ারা িমি   খেত 
ভােলাবােস তােদর কােছ রসেগা া অমৃত। িক  একজন ডায়েবিটক    গীর কােছ রসেগা া িবষতুল । আিম 
আমার ভাবেক যখন রসেগা ার উপর আেরাপ কের িদি  তখন রসেগা া অমৃেতর মত অথবা িবেষর মত হেয় 
যায়। িক  িমি   তা িমি ই। এটােক বেল objective reality। মােন িজিনষটা আেছ, ব    আর িকছু না। 
 ীে র  রােদ ঝলসা  পাড়া হেয় বািড় এেস ঠা া জেল  ান করেল  াণটা জুিড়েয় যােব, আর ক  কেন ঠা ায় 
শীতকােল ঠা া জল গােয় ঢালেত পারিছ না। জল  সই জল, িক  জেলর  িত আমার  িতি য়াটা পাে  
পাে  যাে ।  

 

এই জগৎটা একটা আমড়া, আমড়ােত আঁিট আর চামড়াই সার। ঠা র বলেছন  খেল আবার অ শূল। 
এই জগৎটা তাই, িকছু  নই এই জগেত। আচায   শ র তাঁর গীতার ভাে ও বলেছন এই সংসাের  েখর 
গে র  লশটু ও  নই। অথচ আমরা  েখর স ােন  দৗেড়ই চেলিছ।  শেষ যখন মার খাি  তখন বলিছ িক 
আশায় বাঁিধ  খলাঘর  বদনার বালুচের। এই ভাবটা বার বার মেনর মেধ  আনেত বলেছন। এই  য  বাধ এই 
জগেত িকছু  নই,  েখর আ াদ  যটা আসেছ  সটা আমােদর  ভতেরর  িতি য়া মুখ িদেয়  বেরাে । আমড়া 
বলেতই মুখ  থেক জল গড়াে । আমড়া  তা মুেখর  ভতের  নই তাহেল জল  কাথা  থেক আসেছ! আমার 
ধাের কােছ আচার  নই িক  আচােরর নাম  নেতই মুখ িদেয় জল গড়ােত    কের। আমােদর মন আচারেক 
িনেয় আসেছ। িঠক  তমিন যখন জপ-ধ ান অথ  াৎ  বদাভ াস করা হে , বাইের  ভতের  শৗচ করেছ, তপ া 
করেছ, সবার  িত অে াহ আর তার সােথ ভ ং ভ ং সব িকছুেত ভােলা ভােলা বেল  শংসা করা হে , 
মােন  কান িকছুেত আকষ ণ  নই িবকষ ণ  নই তখন  েত কিট িজিনষ  যমনিট আেছ  তমনিট  দখেত পাের। 
তখন বুঝেত পাের জগেত িকছুই  তা  নই, কার  পছেন ছুটেবা আর িকেসর জ ই বা ছুেট মরেত যাব। অ  
িদেক কার  থেকই বা পালােত চাইিছ আর  কনই বা পালােত যাব। তখন তার   াভ ােসর িদেক মন যায়। 
  াভ ােসর িদেক যখন মন যায় তখন একটা সময়  সই  ানটা উ ািসত হেয় ওেঠ। এই  ান যখন 
উ ািসত হয় তখনই হয় পরমান   াি । এটাই ম র মূল ব ব , তার মােন ম র কােছ ঈ েরর ই ার  কান 
 ান  নই। ম র কােছ একটাই,  তামার জীবেনর উে   পরমান   াি   যটা  কান অব ােতই পা ােব না। 
এই উে  েক  া  করার জ   তামােক  বদাভ াস করেত হেব, আমােদর ভাষায় টানা জপ-ধ ান করা, 
বা াভ  র  শৗচ রাখেত হেব, মােন  দহ ি , মেনর  ি , বা    ি , ব বহাের  ি , আচাের  ি , সব 
রকেমর  ি র অ শীলন কর, তপ া করেত হেব, মােন শরীর মেনর একট ুক ৃ সাধন করা, সবার  িত 
অে াহ ভাব আনেত হেব আর তার সােথ ভ ং ভ ং, সবাইেক ভােলা ভােলা বেল  যেত হেব। এ েলা করেত 
করেত পূব  জে র  রণ আসেব। যত ণ পূব  জে র  রণ না আেস তত ণ িক     িচ ন হয় না। ম  
ঈ েরর ই ার কথা একবারও বলেছন না, তাঁর কােছ একমা      হল িনেজর  চ া। যা িকছু হেব িনেজর 
 চ ােতই হেব।  য যতই বলুক ভগবানই  শেষ িনেয় যােবন িক  আজ পয    কাউেক ভগবান  কাথাও িনেয় 
যানিন। কািহনীেতই এ েলা পাওয়া যােব, কািহনী েলাও আবার িব াসেযাগ  নয়। কািহনী ব িতেরেক িকছু 
মহৎ জীবন আেছ,  য জীবনেক কািহনীর মাধ েম  দখান হয় হঠাৎ পিরবত  ন। িক  তার মেধ   য কতটা সিত  
আেছ, কতটা মশলা সংয ু হেয়েছ, কতটা কি ত আেছ, এ েলা  বাঝা সিত ই আমােদর পে  স ব নয়।  

 

 ম র কােছ এই ধরেণর ক নার  কান  ানই  নই। ম র কােছ পির ার – তুিম এই  ল  ভ ম   
জীবন  পেয়ছ। িক  এখন তুিম  য অব ায় আছ তােত তুিম  চুর  ঃখ-কে র মেধ  আছ।  তামােক এই 
অব া  থেক  বেরােত হেব। িকভােব  বেরােত হেব?  চুর জপ-ধ ান করেত হেব, শারীিরক ও মানিসক  শৗচ 
পালন করেত হেব আর তপ া করেত হেব ও সবার  িত অে াহ ভাব িনেয় আসেত হেব। আেগকার িদেন 
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 া ণেদর এটাই আদশ   িছল। এ েলাই িছল  া ণ ধম  , এটাই   ধম  , এটাই জীবেনর পথ,  সই কারেণ 
 া ণেদর এেতা স ান করা হত। িক  বািক  লােকরা িক করেব?  বশীর ভাগ মা েষর মন কািমনী-কা েন 
পেড় রেয়েছ, নাম-যেশর জ  ছুটেছ। আর যিদ  কান কারেণ  ূল  ের এ েলা  থেক মন  বিরেয় িগেয় থােক 
তাও তােদর    ান হে  না। একটা বয়েসর পর যখন সব ইি য় েলা িশিথল হেয় যায়, কম   মতা কেম 
আেস তখন  াভািবক ভােবই কািমনী-কা ন, নাম-যশ  থেক মন সের আেস।  ূল  ের অেনেকর এ েলা 
চেলও যায়। িক  তা সে ও  তা তােদর    ান হে  না। এই িতনেটর পর সব  থেক বড় িব  হল 
আল । এই আল তাই সবাইেক  শষ কের  দয়। কািমনী-কা ন, নাম ও যশ এই িতনেট সম া আর 
আল  পােয় ল াং  মের মা ষেক  ফেল  দয়। আল  িক কের? কাজ-কম    থেক একট ুফাঁকা  পেল খবেরর 
কাগজ পড়েছ, নাটক-নেভল পড়েছ, িটিভ  দখেছ। আবার অেনেক আেছন জপ-ধ ান না কের অেনক রকম 
শা  পেড় যাে ন, িতিন আবার বলেছন আিম  তা  াধ ায় করিছ।  াধ ায় িকছুই হে  না, মন এখােন অন 
ভােব চালািক করেছ। মন  য কত রকেমর বাঁদরােমা করেত পাের ক নাই করা যায় না। এই ধরেণর যত 
রকেমর িব  আেছ  া ণরাও এই িবে র মেধ  পেড়  যেতন।  া ণরা িনেজরাও বুঝেত পারেতন না, 
 সইজ  তাঁরাও  ফঁেস  যেতন।    ানীর সংখ া এত কম হওয়ার মূল কারণ এটাই। আল  যিদ আপনােক 
ধের  নয় তাহেল আপিন আর এই িতনেট করেত পারেবন না –  বদাভ াস,  শৗচ আর তপ া। তার সে  
আরও অেনক িকছু বািক  থেক যায়। আল েক যিদ জয় কের  নওয়া যায় তারপর আবার ল াং মারেত 
আসেব ব ািধ। অকারেণ  কাথা  থেক আজেক  কামর ব াথা, কাল হােত ব াথা, পর   পেটর গ েগাল হেত 
   করেব।  যই জপধ ান করা  ছেড়  দওয়া হেব ত ুিণ সব িঠক হেয় যােব।  যাগশাে ও পত লী এই িব  
 েলােক িনেয় আেলাচনা কেরেছন। এরপর আবার জপ করেত বসেল  ভ, অ ভ কত রকেমর িচ া আসেত 
   করেব।  সইজ  আধ াি কতার   িত যত কম বয়েস িনেত পারা যায় ততই ম ল। যােদর বয়স হেয় 
 গেছ তার আজ  থেকই    ক ক, আজ  থেকই এক মাস যাবৎ পাঁচ িমিনট কেরই জপ করেত ব ক, 
তারপর দশ িমিনট। 

 

 এই কারেণ ম  িক  ভগবােনর ই ার উপর কখনই ছাড়েছন না। িতিন ই া করেল জপ কিরেয় 
 নেবন, িতিন ইে  করেল সব িব  দূর কের  দেবন – এই সব কথােত ম  এেকবােরই যােবন না। ম র 
কােছ এ েলা হল ফাঁিকবািজর ধম । এই িজিনষটা আমােদর খুব ভােলা কের মেন রাখা উিচৎ – িহ  ধেম র 
িঠক িঠক পথ হল আ  েচ া বা পু ষকার। শরণাগিতর ভাব অেনক উ  অব ার জ ।  াথিমক  েরর জ  
কখনই শরণাগিতর ভাব হেত পাের না।  াথিমক অব ায় সাধারণ মা ষেক শরণাগিতর কথা বলাও িঠক নয়। 
 াথিমক অব ায় একমা  উপেদশ হল পু ষকারেক অবল ন কর, খুব পির ম কর,  দেবর উপর কখনই 
িনভ  র কের থাকেব না। কথামৃেত ঠা র কতবার বলেছন – খােটা, িসি  িসি  বলেলই  নশা হয় না, তার 
জ   তামােক িসি  আনেত হেব, িসি  বাটেত হেব, তারপর িসি   তরী করেত হেব,  তরী করার পর এবাের 
পান করেত হেব  তামােক িনেজেক। অ   কউ এেস খাইেয়  দেব না। িক  একটা অব ার পর মা ষ 
আধ াি ক উপলি র   ে   দেখ  স এেকবাের অসহায়। তখন তার জ  শরণাগিতর পথ। এরপর ম  
দােনর ব াপাের বলেছন। দােনর ব াপাের বলেত িগেয় ম  িতন  কার দান  িহতার কথা বলেছন যােদর দান 
করেল দান কত  ার সব িকছু িবফেল যায় – 
 

দােনর  সে  ম  ৃিত 

  থম হল যার  বেদর  ান  নই, মুখ    া ণ, ি তীয়  বড়াল িতক,  য  া ণ ধেম র  জাই  রেখেছ 
িক   কান রকম আচার-আচরণ কের না আর তৃতীয় হল বক িতক, বেকর মত ধ ান কের যাে  আসেল 
নজর মােছর িদেক। বলেছন – 

 

   ি ষ েপ েতষু দ ং িহ িবিধনাপ ররিজতং ধন  । 

   দাতুভ বত নথ ায় পর াদাতুেরব চ।।৪/১৯৩ 
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   যথা  বেনৗপেলন িনম তু দেক তর  । 
   তথা িনম েতাহধ াদে ৗ দাত ৃতী েকৗ।।৪/১৯৫ 

   ধম  জী সদালু  াি েকা  লাকদ কঃ। 

    বড়াল িতেকা   েয়া িহং ঃ সব ািভস কঃ।।৪/১৯৫ 
 

 যারা এই িতন ধরেণর  া ণেক তােদর  ায়া সাের উপািজ  ত অথ  বা ধন দান কের, এই িতন 
ধরেণর  া ণ এেদর সবারই পরেলাক মহা অনেথ  র কারণ হয় আর দাতা সহ এই চারজনই পাথের  বাঝাই 
 নৗকার মত জেল ড ুেব মের। ১৯৫   ােক ম  িবে ষণ করেছ  বড়াল িতক কারা – যারা  লাভী, মহা কপট, 
কপটতা কের সংসােরর সবাইেক ঠিকেয়  বড়াে , িবিভ  ভােব  লাকেদর  বাকা বানাে , হয়েতা কাউেক 
বলেছ আিম একটা বড় য  করেত যাি  আমােক সাহায  ক ন, ইদািনং  তা অেনেক ভুেয়া এনিজও খুেল 
সমাজেসবার নাম কের  লােকেদর  থেক  চুর টাকা তুলেছ।  লােকেদর  দখাে  আমরা য  করেত যাি , 
মা েষর  সবা করেত যাি । িক  আেদৗ এ েলা উে   নয়। সমাজ  সবার নােম  কািট  কািট টাকা 
 ডােনশান  থেক তুলেছ।  সখান  থেক  লাক  দখােনার জ  সামা  িকছু খরচ কের বািক টাকা সিরেয় 
রােখ। এরা হল  বড়াল িতক, বাংলায় যােদর বেল  বড়ালতপ ী।  বলুড় মেঠর জ   ামীজী িনয়ম কের 
 গেছন  য উে   িনেয় দান  নওয়া হেয়েছ দােনর অথ   সই উে ে ই ব য় হেব, শােকর কিড় শােক যােব 
মােছর কিড় মােছ যােব, আর এই িনয়ম  যন পুেরাপুির পালন করা হয়। তা নাহেলই  গালমাল হেব। 

 

 হির ােরর ক েল রামকৃ  িমশেনর বড় হাসপাতাল আেছ, উ রা েলর িবিভ  স দােয়র সাধুেদর 
িচিকৎসার উে ে  িনেয়ই এই হাসপাতাল করা হেয়িছল। একবার এক সাধু িচিকৎসার জ  ভিত   হেয়িছল। 
  ষা করার পর ভােলা হেয়  গেছন, িক  িকছু  খেত চাইিছেলন না।  কন  খেত চাইেছন না  খাঁজ িনেত 
িগেয় মহারাজরা  দেখন সাধুিট কাঁদেছন। কারণ িজ াসা করােত সাধুিট বলেছন ‘আপনারা সাধুরা  য  সবা-
  ষা করেছন  দেখ আমার  চাখ িদেয় জল  বেরাে , আর আিম কত মহাপাপী’। পের িব ািরত  খাঁজ িনেয় 
জানা  গল সাধুিট হির ােরর  কান এক আ েমর মহ  িছল। সাধুিট এমন কপট িছল  য, আ েমর সাধুেদর 
িঘেয়র পুির আর স  জী সােথ লা  ুখাওয়ার জ   কান ভ  মহ েক টাকা িদেল সাধুিট কায়দা কের ডালডার 
পুির বািনেয় টাকাটা বাঁিচেয় িনেজর জ   রেখ িদত। সাধুিট ক ল আ েমর মহারাজেদর কােছ িনেজ বলেছন 
‘আিম এই ধরেণর কাজ করতাম। এখন ওরা  মের আমােক আ ম  থেক তািড়েয় িদেয়েছ। আর এখােন এেস 
আপনােদর এই িনঃ াথ    সবার কাজ  দেখ আমার িব াসই হে  না’। এটাই  বড়াল িতক, জগতেক  দখাে  
এক রকম িনেজ করেছ অ  রকম। এই ধরেণর  লাকেক যিদ  কউ টাকা  দয়,  য টাকা িনে   সেতা  গলই 
আর  য টাকা িদল  সও  গল। এরা খুব িহং কও হয়। ল   রােখ, আমার পােশর আ েম কত ভ  যাে , 
কত বড়েলাক ভ  যাে । আর অপেরর  ণ িকছুেতই স  করেত পাের না।  

 

 বক তী যারা তােদর দৃি  সব সময় নীচুর িদেক।  কাথা  থেক কায়দা কের িকছু হাতােনা যায়। বক 
 যমন সব সময় নীেচ মােছর িদেক মনটা  ফেল রােখ। িনেজর জ  িকছু আদায় করার সময় এরা খুব িন ুর 
 কৃিতর হয়। িকছু আেছ তাি েকর মত  সেজ হাড়েগাড় িনেয় বািড়েত এেস এমন ভয়  দখােব, আমােক এই 
এই িজিনষ িদেত হেব তা নাহেল  তামার  ছেল মের যােব। ধম  ভী  মা ষ ভেয়েতই িকছু টাকা-পয়সা িদেয় 
 দয়। িন ুর ছাড়াও এরা  ভাবতই কপট, িমথ াচারী হেব। বক  যমন এক পােয় দাঁিড়েয়  থেক  দখায়  যন 
িক গভীর ধ ান কের যাে ,  কান ধ ান-ফ ান  নই মাছ এেলই ঘপাৎ কের ধরেব বেল ধ ােনর ভা   কের 
আেছ। এর পের বলেছন, মা ষ যিদ কতক িল  েণর অ শীলন কের তাহেল তার কখন পতন হয় না –  

 

যম-িনয়েমর অ শীলন 

   যমা    সবেত সততং ন িনত ং িনয়মা   বুধঃ। 

   যমা   পতত  ব ােণা িনয়মা    কবলা   ভজ  ।।৪/২০৪ 
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 আধ াি ক সাধনায় যম ও িনয়ম সবাইেক পালন করেত হেব। অ া   যােগ যম ও িনয়ম অত   
   পূণ   িট অ । যম হল সত , অিহংসা, অে য়,   চয   এবং অপির হ। অে য় হল চুির না করা আর 
অপির হ মােন কা র কাছ  থেক িকছু না  নওয়া। আর িনয়ম হল  শৗচ, সে াষ, তপ, দান ও ঈ র িণধান। 
 শৗচ মােন  ানািদ করা, দান করা আর ঈ র িণধান মােন ঈ েরর উপর িনভ  র করা অথ  াৎ ঈ ের শরণাগত 
হওয়া, সে াষ মােন সব িকছুেতই স ি র মেনাভাব। এর সােথ আেছ  াধ ায় অথ াৎ িনয়িমত শা  অধ য়ন 
করা। এখােন বলেছন িযিন যেম  িতি ত না হেয়, মােন সত , অিহংসা, অে য়,   চয   এবং অপির েহর 
অ শীলন না কের িনয়ম কেরন িতিন িক  পিতত হেয় যােবন। একজন চুির করেছ, ঘুষ িনে , িমথ া কথা 
বলেছ িক  অ  িদেক  স  াধ ায় করেছ, দান করেছ, খুব কের  শৗচ করেছ িক  এ েলা করেল  স পিতত 
হেয় যােব। যম হল সব  থেক    পূণ । একজন যিদ  ধু যম অ শীলন কের যাে  িক  িনয়ম িকছুই করেছ 
না, অথ াৎ  াধ ায় যিদ নাও কের, দান যিদ নাও কের, সে াষ যিদ নাও থােক তাহেলও িক   স অেনক মহৎ 
হেয় যােব। এই   ােক ম  সাবধান কের িদে ন, তুিম যম ও িনয়ম  েটাই করেব িক  এর মেধ  যম হল 
 বশী    পণূ । এরপর অ  খাওয়া িনেয় িবরাট একটা তািলকা িদেয়েছন, কার কার অ  খাওয়া যােব আর 
কার কার  কান অ  খাওয়া যােব না।  যমন বলেছন – 

 

অে র  ি -অ ি  

   ম  ু াতুরাণা  ন ভ ুীত কদাচন। 

    কশকীটাবপন   পদা  ৃ   কামতঃ।।৪/২০৭ 
 

 যারা উ  , মদাস ,   াধী আর ব ািধযু  এেদর অ  কখনই খােব না। খাবাের যিদ চুল বা  পাকা 
পেড় থােক তখন  সই খাবার    খাদ   েপ পিরগিণত হেয় যায়, ওই খাবার কখনই  খেত  নই। খাবাের 
যিদ  কউ ই াকৃত পা লাগায় তাহেলও  সই অ  খাওয়া যােব না। অিন াকৃত ভােব  লেগ যাওয়ার কথা 
বলেছন না। এরপর বলেছন যারা  গাহত া কেরেছ,  ণহত া কেরেছ,  া ণহত াকারী, এেদর অ  খাওয়া  তা 
দূেরর কথা এরা যিদ অ  অবেলাকনও কের থােক  সই অ  খােব না। রজ লা নারী যিদ অ   শ  কের 
থােক, কাক  ভৃিত আিমষাশী পািখর  ঠাকরােনা ফল বা  কান খাবার এবং   র যিদ  কান খাবার  শ  কের 
থােক তাহেল এইসব খাবার খােব না।  

 

   গবা চা মুপ াতং ঘু া   িবেশষতঃ। 
   গণা ং গিণকা   িব ষা চ জু ি ত  ।।৪/২০৯ 
 

 আবার বলেছন গ  যিদ  কান খাবােরর আ াণ িনেয় থােক  সই খাবার খােব না। এখােন একটা 
   পূণ  কথা বলেছন, যিদ িনিদ    কের বেল  দওয়া হয় এই খাবারটা অমুেকর জ , ওই খাবারটা আর 
খােব না। অেনেক িমেল ব ুর বািড়েত  গেছন।  সখােন এক কাপ চা িনেয় একজনেক  দওয়া হল। উিন 
বলেলন আিম  তা চা খাই না। এরপর  সই চােয়র কাপটা আপনােক  দওয়া হল। ম  িনেষধ করেছন ওই 
কােপর চা তুিম খােব না। আপিনও ওই চা কাউেক  দেবন না, বর  কােপর চা’টা  ফেল িদন িক  অ  
কাউেক  দেবন না। যখন কা র জ  িনিম  কের অ   দওয়া হল তখন  সই অ টা উি   হেয়  গল।  ধু 
খােদ র ব াপােরই নয়,  য  কান  ব  তা ব ই  হাক আর অ  িকছুই  হাক যখন কা েক  দওয়ার জ  
বাজার  থেক িকেন আনা হল তখন  সই  ব টা আর কাউেক  দওয়া উিচৎ হেব না। আপিন আপনার  ছেলর 
জ  িকছু একটা িকেনেছন,  ছেলর এখন  সটা পছ  হল না। আপিন ভাবেছন এটােক এখন কােক  দওয়া 
যায়,  ফেল  দওয়াটা িঠক হেব না। আ া  কান মহারাজেক িদেল হয়। এই কাজ কখনই করেত  নই। এঁেটা 
খাবার  যমন  খেত  নই, কাউেক িদেতও  নই, িঠক  তমিন  কান িজিনষ যিদ অপেরর উে ে   নওয়া হেয় 
থােক তখন  সটাও উি   হেয় যায়। অপেরর নাম কের  কান খাবার বা  ব  কখনই  হণ করেত  নই, এেত 
 িহতার ব ি ে র, িবেশষ কের যাঁরা আধ াি ক জীবেন উ  অব ায়  যেত চাইেছন তাঁেদর  িত কের। 
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 এরপর বলেছন িব ান যিদ  কান খাবারেক িনি ত সূিচত কের থােকন তখন  সই খাবার  খেত  নই। 
ঠা র গ  বলেছন,  ােমর  লাকেদর িনম ণ করা হেয়েছ। তােদর িজে স করা হেয় আপনােদর আমড়ার 
চাটিন  দব?  ােমর  লাকরা বলেছ, বাবুরা িক  খেয়েছন। বাবুরা  য কােল  খেয়েছ তাহেল আমরাও  খেত 
পাির। বড়েলাক বা িব ানরা যিদ খারাপ বেল থােক তাহেল আর ওই খাবার  খেত  নই। যারা  চৗয    বৃি  
অবল ন কের তােদর অ  ক ণ  হণ করেত  নই। যারা গান-বাজনা কের উপাজ ন কের তােদর অ   খেত 
িনেষধ করা হে । কৃপেণর অ ,  দেখারেদর অ  খােব না।  

 

 যিদ সৎকারপূব  ক অ  পিরেবশন না করা হয় তাহেল  সই অ   হণ করেত  নই। মাংস যিদ  দবতার 
উে ে  অপ  ণ না করা হেয় থােক তেব  সই মাংস  খেত  নই। এ েলা সব  েন রাখেত হয়। আসেল আমরা 
 থেমই আেলাচনােত বেলিছলাম ম  ৃিতর সব কথা এখনকার িদেন পালন করেত যাওয়া উিচৎ নয়, তাহেল 
অেনক ঝােমলায় পেড়  যেত পােরন। িক  এটাও িঠক  য, যাঁরাই আধ াি ক জীবন পালন কেরন তাঁেদর 
জীবনচচ  া আপনা  থেকই পাে  যােব। আধ াি ক জীবন যাপন করেত করেত মা েষর মেধ  স  েণর 
আিধক  এেস যায়। স  ণী সাধু মাংস িনেজ  থেকই আর  খেত পারেব না। ম  এই কথা েলা তাঁেদর জ ই 
বলেছন যাঁেদর মেধ  িঠক িঠক আধ াি ক  চতনা জা ত হেয়  গেছ আর যাঁেদর এই  চতনা জা ত করার 
ই া  জেগেছ। ধম   পেথ  বশীর ভাগ মা েষর মেধ   যাগও আেছ আবার  ভাগও আেছ।  বশ িকছু িদন জপ-
ধ ান করেল রাজিসক খাওয়ার ই াটা কেম যায়। পিরবােরর  কান সদে র মন  থেক হয়েতা মাংস খাওয়ার 
ই াটা চেল  গল িক  অ  সদ েদর খাওয়ার ই া রেয়েছ, তখন আবার অেনক সম া হেয় যায়। বািকরা 
খাে  বেল এমন একটা পিরি িত হেব  য আপনােকও  খেত হে , তখন আবার আপনার শরীর খারাপ হেয় 
 যেত পাের। 

 

 আবার বলেছন, শ , পিতত এেদর অ  কখনই  খেত  নই। এইভােব িবরাট একটা তািলকা িদেয় 
যাে ন। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের ম  ৃিতেক যিদ পুেরাটা পালন করা হয় তাহেল  লােক পাগল হেয় যােব। 
িক  এটাই আ েয  র  য তখনকার িদেন  া ণরা পুেরাপুির এ েলা পালন করেতন।   যমন একটা বলেছন, 
রাজার অ  যিদ  কউ খায় তাহেল তার  তজ হরণ হেয় যােব। শূে র অ  যিদ  কউ খায় তাহেল   বচ     
অথ  াৎ  বদিবদ ার সামথ    বা  বদিবদ া লােভর  য  তজ  সটা চেল যােব।  ণ কােরর অ  যিদ  কউ খায় 
তাহেল তার আয়ু  াস হেব। চম কােরর অ   খেল যশ চেল যােব। সবার অে র   ে   ধু  ধু না না কের 
 গেছন, এখন তাহেল কার অ  খােব িনধ ারণ করা খুব মুশিকল হেয়  যত। ওই কারেণ  া ণরা িবর  হেয় 
 পাক অ   খেতন, িনেজর রা া িনেজই কের িনেতন।  বলুড় মেঠর   চারীেদর   িনং  স টাের এক সময় 
একজন খুব িবরাট পি ত শা  অধ য়ন করােতন। িতিন  তা  বলুেড় থাকাকালীন কা র অ   খেতন না।  ধু 
ঠা েরর  ভােগর অ   থেক তাঁেক একট ু বশী পিরমাণ অ  আেরকটু পােয়স  দওয়া হত। এর বাইের িতিন 
িনেজ  েটা আতপ চাল  স  করেতন, একট ুডাল আর একটা আলু  স  কের  খেতন।  া ণরা কা েক 
িব াস করেতন না। আর আমরা হয়েতা িব াস করেবা না, িক  সিত কােরর  তজ হরণ কের। িকছু িদন 
আেগও মেঠর যাঁরা উ   া ণ বংেশর মহারাজরা িছেলন তাঁরা   েন যাতায়ােতর সময় িকছুেতই   েনর 
িজিনষ  খেতন না।   েন যারা খাবার পিরেবশন কের তােদর মেধ  িক ধরেণর  লাক আেছ  ক জানেত 
যাে । তার  থেক বরং  ই এক রাত না  খেয়ই কািটেয়  দওয়া ম ল। আমরা  তা সবাই না  জেনই খাি , 
িক  এেত  তজ হরণ হেবই।  সইজ  গীতায় বলেছন যখনই  কান িকছুেত সে হ বা সংশয় হেব তখন ওঁ 
তৎসৎ বেল  দেব। িক  সব  থেক ভােলা হল না খাওয়া। এরপর দান িনেয় বলেছন।  

 

িবিভ  দােনর ফল 

 যারা জল দান কের তারা তৃি  পায়। মােড়ায়ািরেদর অেনক  সবা সং া আেছ যারা িবিভ  জায়গােত 
 লােকেদর  ধু জল খাইেয় যায়। যারা অ  দান কের তারা অ য়  খ পায়। আেগকার িদেন রাজারা অ  দান 
করত। যারা িতল দান কের তারা অিভলি ত স ান লাভ কের। আমােদর ঐিতে  িতল দােনর একটা িবরাট 
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মাহা   িছল। ভাগবতািদেত িতল দােনর অেনক  শংসা করা হেয়েছ। িতল  থেক  য  তল  তরী হত  সই 
 তেল আেগকার িদেন বািত  ালান হত। অেনক জায়গায় আবার বলা হয় িতল দান করেল পেরর জে   চাখ 
ভােলা পায়। মি রািদেত আেগ িতেলর  দীপ  ালান হত। এই রকম িবরাট ল া একটা তািলকা িদেয় বেল 
যাে ন ভূিম দান করেল িক হয়,  বণ  দান করেল িক পায় ইত ািদ।  

 

 দােনর ব াপাের বলেত িগেয় বলেছন, দানকত  া  য ভাব িনেয় দান করেছ, পেরর জে   স  সই 
 খটাই পায়।  যমন  কউ  চুর অ  দান করেছন, পেরর জে  তাঁর অে র অভাব হেব না। ত ৃাত   মা ষ জল 
পান কের তৃি  পায়,  য জল দান করেছ তার সব সময় তৃি  থােক। আিম এই জীবেন  য িজিনষটা চাইিছ, 
 সই িজিনষ অপরেক দান করেল, এটা িনি ত  য ওই িজিনষটা আমার কােছ আসেব। ঠা রও বলেছন – িক 
জােনা! আেগর জে  দান টান করেল পেরর জে   া ল  থােক।  য উে   িনেয়  য িজিনষটা দান করা 
হয়,  সই িজিনষটা তার  া  হয়।  যমন বলেছন, যারা গরীবেদর ব  দান কের, পেরর জে  তােদর কখনই 
বে র অভাব হেব না। এখােন  েটা ব াপার আসেছ, আধ াি ক দৃি েত  যটা আিম দান করিছ পেরর জে  
সিত ই  সই িজিনেষর আমার কখন অভাব হেব না। আর ি তীয় সাধারণ দৃি েত যিদ  দখা হয় তাহেল  দখা 
যােব, দান-ধ ান করেল আমােদর  ভতরকার  াথ পরতা, স ীণ তাটা কমেত    কের।  াথ  পরতা কমেল 
 াভািবক ভােব মনটা আধ াি কতার িদেক এেগােত    করেব। তেব দান করা সবার জ ই খুব ম লজনক। 
প  মহাযে ও আমরা বেলিছলাম িনয়িমত দান অব ই করেত হেব।  

 

    যাহিচ তং  িতগৃ িত দদাত িচ তেমব চ। 

   তাবুেভৗ গ তঃ  গ ং নরক  িবপয েয়।।৪/২৩৫ 
 

 এই   াকিটও খুব নামকরা,  ামীজীও অেনক ব ৃতায় এই   াকিট উে খ কেরেছন।  ামীজী তাঁর 
ভাষেণ এমন অেনক কথা বেলেছন  য েলা সব শাে রই কথা। এখােন বলেছন িযিন দান করেছন এবং দান 
কের িনেজেক মেন করেছন দান কের আিম ধ  হলাম, আর িযিন দান  হণ করেছন িতিনও মেন করেছন 
আিম দান  হণ কের কৃতাথ  হলাম, তখন  জেনরই  গ  াি  হয়। এখন  কউ যিদ  কান সাধুর জ  িকছু 
উপহার িনেয় আেস আর  সই সাধু যিদ  সটা  হণ না কেরন তখন  স খুব   ঠা  বাধ কের। এটা সিত ই 
আিম যিদ কা র দান  হণ কির তাহেল  তা দাতা ধ  হেবই। আবার আমরা যাঁেক   া ভি  কির তাঁেকই 
িকছু িদেত ই া কের,  সই িদক  থেক  দখেল আিমও ধ  হব যিদ আমােক িকছু  দওয়া হয়। দান  দওয়ার 
সময় আর দান  নওয়ার সময় এই ভাব যিদ উভেয়র থােক তখন তােদর  জেনরই  গ   াি  হয়। এর 
িবপরীত হেল  জেনই নরেক যায়।  কান সাধু মহাপু ষেক িকছু  দওয়ার সময়  যমন অত     া, ভি  ও 
ভােলােবেস দান করেত হয়  তমিন  কান গরীব কাঙালীেকও িকছু দান করার সময়  ণাম কের িদেত হয়। 
এটা  গল দােনর ব াপাের তপ ার ব াপাের বলেছন – 

 

তপ া  সে  

   ন িব েয়ত তপসা বেদিদ  া চ নানৃত  । 

   নােত াহপ পবেদি  ায় দ া পিরকীত েয়ৎ।।৪/২৩৬ 
 

 িনেজর তপ ার ব াপাের কখন িব য় করেব না। তপ ার িব য় হল – আেগকার িদেন সাধু 
মহারাজরা অেনক িদন আ েম কাজ কম  করার পর ভােবন, অেনক কাজকম  করা হেয়  গেছ, আর  বশী কাজ 
না কের  িষেকেশ িগেয় বা উ রকাশীেত িগেয় িকছু িদন  থেক তপ া করব। ওখােন িকছু িদন তপ া কের 
যখন সাধুরা িফরেতন তখন হয়ত এক বছেরর ল া দািড় বা   বছেরর ল া দািড় িনেয় িফরেতন। এটা হল 
িব য় আিম কতিদন িহমালেয় তপ া কের এেসিছ।  ামী  েময়ান জী মহারাজ মজা কের বলেতন – 
িহমালেয় যাঁরা িকছু িদন  থেক তপ া কেরেছ তাঁরা তপ ায়  াজুেয়ট হেয়  গেছ, যাঁরা অমরক টক, 
ও ঁাের ের িগেয় তপ া কেরেছন তাঁরা তপ ায় মা ার িড ী  পেয়  গেছন আর যাঁরা নম  দা পির মা 
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কেরেছন তাঁরা তপ ায় িপএইচিড কের িনেয়েছন। মহারাজ এই িতনেটর মেধ  একটা জায়গােতও যানিন। ম  
বলেছন, যাঁরা িনেজেদর তপ ায় িব য়  কাশ কের, আিম এক বছর পােয়  হঁেট নম  দা পির মা কেরিছ! 
এই িব য়  কাশ করেল তপ ার সব ফল নাশ হেয় যায়। আর বলেছন য  করার সময়  যন অসত  কথা 
বা অিতরি ত কের  কান কথা না বেল। আর পি ত  যন  ব  াচ  ও কেঠার বাক   যন কখন না  েয়াগ কের। 
ইদািনং কােলর পি তেদর মেধ   য িক  চ   রশােরিশ, একজন আেরকজনেক  ছাট করার জ  কত রকেমর 
অ াব  ভাষা ব বহার করেছ, আর সব সময় এক অপেরর  িত লড়াইেয়র মেনাভাব। িবেশষ কের পা ােত  
 কউ একটা  পপার  তরী কেরেছ,  কান কারেণ অ   কান পি ত যিদ তার একটা িক  েটা প ারা াফ িনেয় 
থােক সে  সে  কিপরাইট িনেয়  কােট   মামলা কের  দেব। িনেয়েছ  তা িক হেয়েছ! তার জ   তা  তামার 
গিব  ত হওয়ার কথা।  তামার যিদ  সই পাি ত  ও  িতভা থােক তাহেল আরও কত িকছু  তামার মাথা  থেক 
 বেরােত পারেব। পাি েত র সােথ যিদ িবনেয়র ভাব না থােক তাহেল  সই পাি েত র উপর সব সময় সে হ 
আসেব। পাি ত  আর িবনয়  েটা এক সে  চেল।  

 

 এই   ােকর  শষাংেশ বলেছন, দান িদেয় ক ণ কাউেক বলেত  নই।  যমন, একজন ভ   কান 
এক আ েম একিট  সেক   া  ক ু টার িদেয়িছেলন। মহারাজরা  সিটেক সািরেয় টািরেয় অিফেসর কােজ 
ব বহার করেছন। এখন ভ িট িনেজর ব  ুবা ব, আ ীয়- জন যােক িনেয়ই অিফেস মহারাজেদর সে   দখা 
করেত আসেতন তখনই সবাইেক  দিখেয় বলেতন – জানেতা এই ক ু টারটা আিম দান কেরিছলাম। ম  
িনেষধ করেছন, দান করেব িক   কউ  যন  তামার দােনর কথা জানেত না পাের। পেরর   ােক বলেছন – 

 

   যে াহনৃেতন  রিত তপঃ  রিত িব য়াৎ। 
   আয়ুিব  াপবােদন দান  পিরকীত নাৎ।।৪/২৩৭ 
 

 এই   াকিটও খুব মূল বান   াক। যে র সময় যিদ িমথ া কথা বেল তাহেল ওই য টা িন ল হেয় 
যায়। তপ ায় িব য়  কাশ করেল তপ ার ফল ন  হেয় যায়। ‘আিম ছয় মাস পােয়  হঁেট নম  দা পির মা 
কেরিছ’  যই বেল িদল, ওইখােনই তার এই তপ ার ফল সব ন  হেয়  গল। যিদ  া ণেক  ব  াক   েয়াগ 
কর, তুিম যিদ পি তও হও,  তামার আয় ু িক   ীণ হেয় যােব।  া ণ হেলন  ানী প ুষ। কট ূকথা 
কাউেকই বলেত  নই, মজােতও যিদ কাউেক কটূ কথা বেল তােতও আয় ু য় হেয় যােব। ম  ৃিতেত একটা 
খুব ল ণীয় ব াপার হল ম  িক  আয়ুর উপর খুব নজর িদেয়  রেখেছন। কারণ আমরা এই জীবন  যটা 
 পেয়িছ এটােকই সামেন পাি , এর পের িক হেব আমরা  কউ জািননা, পরজ  আেছ িক  নই তাও জানা 
 নই, যিদ  জেনও থািক তাহেল পেরর জে  আিম িক হব  সটাও জািন না। জানিছ একমা  এই জীবনটােক। 
আর বলেছন দান কের দােনর কথা বেল িদেল দােনর ফলটা ন  হেয় যায়।  

 

ধম   স য় কের যাও, একমা  ধম  ই  তামার সােথ যােব 

   একঃ  জায়েত জ েরক এব  লীয়েত। 
   এেকাহ ভু      কৃতেমক এব চ   ৃত  ।।৪/২৪০ 
 

 মা ষ একাই জ   নয়, মা ষ একাই মের। আর  কৃিত  যটা হয়  সটা িনেজই  ভাগ কের আর তার 
যা   ৃিত হয়  সটাও  স িনেজই  ভাগ কের।  কউ  তামার পােশ দাঁড়ােব না। স ােনর যখন শরীর খারাপ 
কের তখন বাবা-মার কত  ি  া হয়, তার জ  সব িকছু করেব, ডা ার িনেয় আসেব, ওষুধ িনেয় আসেব 
িক  স ােনর শরীের ব ািধর  য য ণার ক   সটা স ানেকই স  করেত হয়, এই ক  বাবা-মা কখনই 
িনেজেদর শরীের  টেন িনেত পারেব না।  সইজ  পেরর   ােক বলেছন – 

 

   মৃতং শরীরমুৎসৃজ  কা েলা সমং ি েতৗ। 
   িবমুখা বা বা যাি  ধম   ম গ িত।।৪/২৪১ 
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 মের  গেল  তামার ব -ুবা বরা  তামার মৃত শরীরেক কােঠর টুকেরা বা মািটর  ঢলার মত  ফেল 
িদেয় মুখ িফিরেয় চেল যােব,  কউ  তামার সােথ থাকেব না। একমা  ধম  ই  তামার মৃত ুর পর  তামােক 
অ গমন করেব। এই জীবেন তুিম িনেজ  য ধম   কেরছ ওটাই  তামার সােথ যােব, অ  আর িকছুই সােথ 
যােব না। 

 

   ত া ম ং সহায়াথ ং িনত ং সি মুয়া ৈনঃ। 
   ধেম  ণ িহ সহােয়ন তম রিত   র  ।।৪/২৪২ 
 

  সইজ  একটু একটু কের জীবেন ধম   স য় কের  যেত হয়। কারণ  বশী ধম  করেত পারেব না, 
 সই  মতা  তামার  নই। তাই  তামার যতটা সামথ   সই অ সাের একট ুএকট ুকের ধম  স য় কের যাও। 
এই ধম   িদেয়ই তুিম  ঘারতম তমেক, অথ  াৎ অধম েক পার করেত পারেব। এই ধম  ই  তামােক িতয  কািদ 
 যািনেত জ   নওয়া, নরকািদেত গিত হওয়া  থেক আটকােব, মৃতু -ভয় দূর করেব। তম   বলেত যা িকছু 
 বাঝায় এই ধম  ই  তামােক তমেসর সব িকছু  থেক পার কিরেয়  দেব।  

 

   ধম  ধানং প ুষং তপসা হতিকি ষ  । 
   পরেলাকং নয়ত া  ভা  ং খ-শরীিরণ  ।।৪/২৪৩ 
 

 ধম   াণ পু ষ তপ ার  ারা সম  িকি ষেক নাশ কের, িকি ষ মােন পাপ। এই িকি ষ যখন নাশ 
হেয় যায় তখন এই শরীরেক ধম ই  েগ  র িদেক িনেয় যায়। এখােন ইসলাম ও  ী ান ধেম র সােথ খুব িমল 
পাওয়া যায়। ম  িক  পুনজ   িনেয়  বশী িকছু বলেছন না, ম  বলেছন তুিম এই জ টা  পেয়ছ, এই জে  
আয়ুেক যতটা পােরা ল া কর,  ভ কম  কের যাও, এই  ভ কম  ই  তামােক  েগ  িনেয় যােব। ম  আমােদর 
এই িদেকই  বশী দৃি  আকষ ণ কেরেছন। এরপর বলেছন, তুিম  তামার বংশ িক ভােব বৃি  করেব, িনেজর 
বংশেক িকভােব     কের তুলেব, তার জ  জািতগত, িবদ াগত ও চির গত উৎক ৃ  ণসমি ত উ ম 
বংেশর ক া বা পুে র সােথ িববাহািদর স    াপন করেব। এরপর  শেষর িদেক এেস বলেছন – 

 

আ ার অপহরণ করা িন নীয় 

    যাহ থা স মা ানম থা সৎ  ভাষেত। 
   স পাপকৃ েমা  লােক   ন আ াপহারকঃ।।৪/২৫৫ 
 

  য িনেজ  গালেমেল, িনেজর আচরেণর িঠক  নই িক  স ন পু েষর  যমনিট  ণ আেছ  তমনিট না 
বেল তার িবপরীত বেল, সংসাের এেদর মত পাপী ও  চার আর  কউ হয় না। কারণ  স আ ার অপহরণ 
করেছ।  যমন, একজন  লাক আেছন িযিন পি ত ও অিত স ন  লাক। আমার আবার  য  কান কারেণই 
 হাক তাঁর  িত িবে ষ আেছ। আিম এখন সবাইেক বেল  বড়াি ,  লাকিট  কান পি তই নয়, একটা মুখ । 
িকংবা আিম সবাইেক বলিছ  লাকিট অিফেস ঘ ুষ  নয়। এেত আিম িক করিছ? আিম তাঁর আ ার অপহরণ 
কের িনি , কারণ তাঁর বা িবক   পটােক আিম  কেড় িনি ।  সইজ  কা র িন া করেত  নই। িন া 
করেল িক হয়,  স হয়েতা  দখাে  এক রকম আসেল িক  িতিন  সই রকম নন। এখােন িক  বলেছন, িনেজ 
অ  রকম করেছ িক  অপেরর নােম িন া কের  বড়াে । আিম িনেজ ঘুষ িনই িক  আেরকজনেক বলিছ 
‘ওেক আিম ভােলা কের জািন ওেতা অিফেস ঘ ুষ  নয়’, আসেল  স কখন ঘ ুষ  নয় না, তখন িক  আমার 
পাপ লাগেব। বলা হয়, পেরর  দাষ  দখেব না, িনেজর  দাষটাই  দখেব। িক  এখােন একটা শত   লাগাে ন 
– তুিম িনেজ অ  রকম, অথচ অ  একজনেক গালাগাল িদ । এর মত পাপী আর  কউ হয় না। এটােকই 
পেরর   ােক ব াখ া করেছন – 
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   বাচ থ া িনয়তাঃ সেব  বাঙমূলা বাি িনঃসৃতাঃ। 
   তাং ত ুযঃ   নেয় াচং স সব ে য়কৃ রঃ।।৪/২৫৭ 
 

 বলেছন বাণী িদেয়ই সব িকছু  কাশ করা হয় আবার এই বাণী িদেয়ই সব িকছুেক    রাখা হয়, 
তার মােন বাণীই  ধান। এখন  য  লাকিট  যমন  েণর তাঁেক যখন  সই  েণর িবপরীত বেল িন া করিছ, 
তখন  স বাণীেক চুির কের িনে । বাণী অত      পণূ  একিট িবষয়। এই  য আমরা শা  আেলাচনা করিছ, 
এটা আমরা সবাই বাণীর মাধ েমই করিছ। আিম যখন একটা িজিনষেক সবার কােছ  কািশত করিছ তখন 
বাণীর মাধ েমই করেত হে , যখন লুকাি  তখন বাণীর মাধ েমই লুেকাি । এই কারেণ বাগেদবীর স ান 
অেনক  বশী। একজন ভােলা  লােকর নােম আপিন িন া করেছন মােন, আপিন এই বাগেদবীেকই অপহরণ 
কের িনে ন। এই ধরেণর কাজ মহা পাপ, এই পাপ  থেক  কউ বাঁচেব না। ম  পেরর   ােক আবার প  
মহাযে র  স  িনেয় আসেছন – 

 

   মহিষ িপতৃেদবানাং গ ানৃণ ং যথািবিধ। 
   পুে  সব ং সমাসজ  বেসনমাধ  মাি তঃ।।৪/২৫৭ 
 

 জ   থেকই আমরা কেয়কজেনর  িত ঋণী – মহিষ , িপত,ৃ  দবতা ইত ািদ। বলেছন,  বদাধ য়েনর 
 ারা ঋিষেদর, পুে াৎপাদেনর  ারা িপতৃেদর আর য ািদর  ারা  দবতােদর সব ঋণ আেগ  শাধ কর। এই 
সব কের ঋণমু  হেয় িনেজর বািড়েতই শাি েত বসবাস কর। আসেল ম  স  াস জীবনেক  বশী     
 দনিন বা হয়েতা স  ােসর ব াপারটা তাঁর পছে র িছল না।  সইজ  ম  বলেছন এই ভােব প  মহায  
কের শাি েত বািড়েতই বাস কর। বাণ ে র ব াপাের বলেছন, যিদ সিত ই তুিম একাকী থাকেত চাও,  তামার 
যিদ বয়স হেয় িগেয় থােক, সংসােরর সব কত  ব  কম   করা হেয়  গেছ তখন তাহেল কােছই একাে  যােত 
 তামার বািড়  থেক খাওয়া-দাওয়ার ব ব া কের িদেত পাের, ওই রকম  কান জায়গায় িগেয় সাধন ভজন 
কর,    প িচ ন কর।  শষ বয়েস যিদ  কউ এইভােব সাধন ভজন ও    প িচ ন িনেয়ই থাকেত পাের 
তাহেল  সটাই পরমকল াণ, তখনই মা ষ মুি র িদেক এিগেয় যায়। ম ও চাইেতন, একটা বয়েসর পর মা ষ 
 যন সংসাের না জড়ায়। আেগকার িদেনর মা ষ েলা ভােলা িছল, বয়স হেল সবাই সংসােরর দায়ী  
 ছেলেদর উপর  ছেড় িদেয় বাণ  ী হেয়  যেতন।  ছেলরাও বাবার জ  সামা  খাওয়া-দাওয়ার ব ব া কের 
িদত। ইদািনং কােল  কউ দায়ী ই ছাড়েত চায় না। যিদ  ছেলর উপর ভরসা না থােক তাহেল ব াে  িকছু 
টাকা  রেখ িদল,  ছেল খাওয়া-দাওয়ার ব ব া কের িদল, বাবা  ছেলেক তার জ   সখান  থেক মােস মােস 
িকছু টাকা-পয়সা িদেয় িদল। আর এখনেতা রীিতমত চািরিদেক  লখােলিখ হে , িবচারকরাও বলেছন, 
উিকলরা বলেছ, খবেরর কাগজ বলেছ,  তামার টাকা তুিম িনেজর কােছ রাখ,  ছেলেদর নােম কখনই িলেখ 
রাখেত যােব না।  ছেলেক বাবা বলেব, আমার জ  সাদামাটা একটা খাবােরর ব ব া কের দাও, মােস মােস 
আিম  তামােক টাকা িদেয়  দব আর আিম মের  গেল তুিম সব টাকা  পেয় যােব। 

 

প েমাহধ ায়ঃ 
 

 এরপর আমরা প ম অধ ায় িনেয় আেলাচনা করব। চতুথ   অধ ােয়  যমন িকছু িকছু  ি  অ ি র 
ব াপাের বলা হেয়েছ, প ম অধ ােয়ও  ি  অ ি র ব াপারটাই চলেছ। অ া   ৃিতকারেদর অেনকটা আইন 
 ণয়নকারী বেল  বাঝায় িক  ম  ৃিত হল িঠক িঠক শা  বলেত যা  বাঝায়। ম র উে   হল িকভােব 
   ােনর িদেক মা ষেক এিগেয় িনেয় যাওয়া যায়। 

 

 া েণর যিদ চারিট  দাষ থােক 

   অনভ ােসন  বদানামাচার  চ বজ  নাৎ। 

   আল াদ েদাষা  মৃত ুিব  া   িজঘাংসিত।।৫/৪ 
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 এখােন বংশপর ারায় যারা  া ণ বা যারা সাধারণ মা ষ তােদর কথা বলা হে  না। যাঁরা সদাচার 
উ  ধম  াণ  া ণ তাঁেদরেকও মৃতু  িকভােব িঘের  ফেল বলেছন। সদাচার ও ধম   াণ মা েষর িনয়মকা ন 
সব আলাদা ভােব চেল। মৃত ু িঘের  ফেল মােন, তাঁেদরও িকভােব পতন হেত পাের, আয় ুকিমেয়  দয়, যশ 
িকভােব চেল যায়। চারেট  দাষ যিদ  কান  া ণ কের তখন মৃতু  তােক  বঁেধ  ফেল।  থম হল,  া ণ যিদ 
 বদাভ াস না কের, অথ াৎ জপ-ধ ান যিদ না কের তাহেল মৃতু  তােক  বঁেধ  নেব। ি তীয় সদাচার  ত যিদ 
ত াগ কের  দয়,  যমন  কান আচারী  া ণ  কান একটা অব ায় এেস তার আচারেক ত াগ কের িদল। 
তৃতীয় আল , আমােদর মেধ  সব রকম  ণ আেছ িক  সব  ণ থাকা সে ও অেনক সময় আমােদর আল  
এেস  াস কের  নয়। সব  শেষ চতুথ   অে র যিদ  দাষ থােক তাহেল িক  অেনক িকছু  গালমাল হেয় যােব, 
 সইজ  অে র  দাষ েলােক  থেম িনবারণ করেত হেব। িতিরশ চি শ বছর আেগও িহ  সমাজ খুব সতক   
িছল যােত অে র  কান  দাষ না হয়। িক  হঠাৎ কের ইদািনং চািরিদেক আ িরক বৃি   ছেয় িগেয় একটা 
 িব  ষহ পিরি িতর উ ব হেয়েছ। ম  এখােন বেল িদে ন অ   দাষ যিদ হয় এই  দাষ িক  তােক সব  নাশ 
কের ছাড়েব। ঠা েরর জীবনীেত  দখা যায় তদািন ন  গাঁড়া সমাজ ব ব ার মেধ ও তাঁর মত উদার মেনাভাব 
আর কা র মেধ ই পাওয়া যায় না, অথচ যখন তাঁর িশ েদর িতিন খাওয়া-দাওয়া,  মলােমশা, কথাবলা সব 
িকছু  থেক  যভােব সামেল রাখেছন তখন অবাক হেয়  যেত হয়। িক  খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের একমা  
নেরন ছাড়া কাউেক  াধীনতা  দনিন। নেরন যা খুশী  খেত পাের, ওেত ওর িকছু হািন হেব না। এমনিক 
ঠা েরর সমসামিয়ক সািহিত ক বি মচ  চে াপধ ােয়র  লখােতও আচােরর ব াপাের িনয়মিন ার িক  া ল 
বণ না পাই। একিদেক ঠা র িছেলন খুব আচারী  া ণ আবার অ  িদেক কখেনা মি ের আসেছন কখেনা 
আবার মি ের আসেছন না।   

 

   ল নং গ ৃনৈ ব পলা ুং কবকািন চ। 

   অভ  ািণ ি জাতীনামেমধ  ভবািন চা।।৫/৫ 
 

 িক িক  খেত  নই বলেত িগেয় বলেছন, র ন, গাজর,  পঁয়াজ, ব ােঙর ছাতা অথ  াৎ মাশ ম এ েলা 
 খেত  নই। আর মলমু ািদপিরপূণ  অপিব   ােন  য শাকস ী জ ায়  স েলা খােব না। িক  সারা কলকাতা 
ধাপার স ীেত  ছেয় আেছ, ধাপােত কলকাতার যত আবজ  না  ফলা হয়। তারপর বলেছন গােছর ছাল  কেট 
িদেল  য আঠা  বেরায় ও েলা খােব না। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের  য িনেষধািদ আেছ তার মেধ  িকছু আেছ 
 িচ অ িচর ব াপার আবার িকছু আেছ শরীর  া   স  ীয়। সব িকছুেক িমিলেয় ম  একসােথ বেল িদে ন।  

 

ঈ ের অিনেবিদত অ  বৃথা 
   বৃথাকৃসরসংযাবং পায়সাপূপেমব চ। 

   অ পাকৃতমাংসািন  দবা ািন হবীংিষ চ।।৫/৭ 
 

 খােদ র মেধ  ‘বৃথা’ শ টােক আমােদর পর রােত খুব      দওয়া হয়। বৃথা মােন,  য অ  
ঈ েরর উে   িনেবিদত হয়িন। িকছু িকছু খাদ  আেছ  য েলা ঈ রেক িনেবদন না কের কখনই খাওয়া 
উিচৎ নয়। এ েলার মেধ  হল কৃসর, কৃসর হল িতল িমি ত অ । আজকাল আর খাওয়া হয় না। সংযাব, 
মােন হালুয়া,  মাহনেভাগ জাতীয় িমি  খাদ । তার সােথ পােয়সা , মালেপায়া জাতীয় িপেঠ। এই িজিনষ েলা 
িবেশষ অ  এবং িবেশষ ভােব   ত করা হয় বেল  ভুেক অপ  ণ না কের  খেত  নই।  রাজ ভাত-ডাল খাওয়া 
িনেয় এখােন বলা হে  না, িক  এই িবেশষ িজিনষ েলা যিদ ঈ রেক অপ  ণ না করা হয় তখন এ েলা বৃথা 
হেয় যায়। এই বৃথা খাদ   খেত  নই। আেগকার িদেন িবেশষ িদন িলেত এই িজিনষ েলা িবেশষ ভােব রা া 
কের  লেদবতােক অপ  ণ করার পর সবাই িমেল  হণ করত। 

 

 অ পাকৃতমাংসািন, এখােন আবার নতুন কের বলেছন যে  যিদ বিল না হেয় থােক তাহেল  সই 
মাংস  খেত  নই।  নেবেদ র জ   য অ  ব বহার করা হেয়েছ  সই অ   খেত  নই। আর িপতৃেদর উে ে  
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হিব ািদেত  য অ   দওয়া হয়  সই অ  কখন খােব না। এরপর বলেছন  কান গ র  ধ খােব  কান গ র 
 ধ খােব না, এ এক ল া তািলকা। তারমেধ   যমন বলেছন জংলী প   যমন হিরণ, নীলগাই এেদর  ধ 
খােব না।  মােষর  ধ খাওয়ার অ মিত  দওয়া হেয়েছ। 

 

মাংস খাওয়ার ব াপাের  ৃিতর িবধান 

 এরপর মাংস খাওয়া িনেয় বলেছন, িকেসর িকেসর মাংস খােব না, িকেসর িকেসর মাংস খােব। 
এরমেধ  আেছ পাখীর মাংস খাওয়া  যেত পাের িক   য পাখী কাঁচা মাংস খায়  যমন কাক, শ ন, িচল এই 
ধরেণর পাখীর মাংস খােব না।  ামবাসী প  বা পাখীর মাংস খােব না।  ামবাসী মােন, মুরগী, পায়রা, 
হাঁেসর মাংস খাওয়া যােব না। এক  ুর িবিশ   াণীর মাংস খাওয়া িনেষধ করেছন।  যমন গাধা,  ঘাড়া 
ইত ািদ। কেয়কিট পাখীর নাম কের বলেছন – 

 

   কলিব ং  বং হংসং চ া ং  াম  ুট  । 
   সারসং র ুবাল  দাতু হং  কসািরেক।।৫।১২ 
 

 তখনকার িদেনর অেনক পাখীর নাম এখােন পাওয়া যাে । কলিব  মােন চড়ুই,  ব, হাঁস, চ বা  , 
 াম   মারগ, সারস, র ুবাল, দাত ুহ মােন ডা ক পাখী,  ক সািরকা অথ  াৎ িটয়া, শািলক পাখী, এই সব 
পাখীর মাংস  খেত িনেষধ করা হে । এছাড়া বলেছন, বক,  য সব পাখী  ঠাঁট িদেয় ঠ ুকের ঠ ুকের খায়,  য 
সব পাখীর পা  জাড়া,  য সব পাখী খাদ ব  নখ িদেয় ছািড়েয় খায়  যমন ময়ূর,  মারগ  ভৃিত,  য সব পাখী 
জেল ডুব িদেয় মাছ ধের খায়  যমন পানেকৗড়ী  ভৃিত এেদর মাংস ভ ণ করেব না,  য সব মাংস    
অেনক িদন  রেখ  দওয়া হেয়েছ  সই মাংসও বজ  ন করেব। তারপর বলেছন  াম  শূেয়ােরর মাংস খােব না। 
িক  পা ােবর িদেক সবাই  াম  শূেয়ােরর মাংস খায়।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন, পা াবীরা যিদ 
শূেয়ােরর মাংস না খায় তাহেল তােদর  লােক মেন করেব তারা মুসলমান। আসেল শূেয়ােরর মাংস খাওয়ার 
 থা িহ েদর মেধ   থম  থেকই চেল আসেছ। যিদও এখােন  াম  শূকেরর মাংস  খেত িনেষধ করেছন, 
িক  এেকবাের িনিষ  িছল না, ব  শূকেরর মাংস খাওয়া  যেত পাের। পা ােব  চুর মুসলমান িছল বেল 
ওেদর  থেক আলাদা করার জ  পা ােব শূকেরর মাংস  খত।  

 

  য সব প র বা পাখীর প  নখ হয় এেদর মেধ  িকছু  াণীর মাংস খাওয়ার অ মিত  দওয়া হেয়েছ। 
িক   স েলা  য আবার  দবতােদর অপ  ণ করা যােব  সই ব াপাের সে হ  থেক যাে ।  সইজ  এটা  বাঝা 
যাে   য ম  ৃিত একজন  ৃিতকােরর  লখা নয়।  থেমর িদেক বলেছন মাংস যিদ  দবতােদর অপ  ণ করা না 
হয় তাহেল  সই মাংস খােব না। আবার এমন িকছু প র মাংস খাওয়ার অ মিত িদে ন যার মাংস 
 দবতােদর অপ  ণ করা যােব না।  

 

 অেনেকর ধারণা  য আমােদর পূব  জরা গােছর ফলমূল  খেয় থাকেতা, তাঁরা  কান িদনই নািক মাংসাশী 
িছল না। িক  কেব  থেক পূব  জরা মাংস  খেত    করেলন বলা খুব মুশিকল। আমরা ম  ৃিতেত যা আেছ 
 সটােকই মানব। এখােন মজার ব াপার হল আমােদর  চায়ােলর পােশ  য দাঁত আেছ, এই দাঁত েলা হল 
মাংস খাওয়ার জ । অ  িদেক আমােদর সবারই  পেট এ েপনিড  আেছ। এ েপনিডে র কাজ হল ঘাস 
হজম করা। এখন মা ষ ঘাস খায় না, গ , ছাগলরাই ঘাস খায়। ঘাস হজম করার জ  একটা আলাদা অগ ান 
দরকার পেড়। আমরা এখন ঘাস খাই না, তাই এ েপনিড  আমােদর একটা অদরকারী অগ ান হেয়  থেক 
 গেছ। আমােদর শরীেরর একটা অগ ান হেয়  গেছ অেকেজা, অ  িদেক মাংসাশী  াণীর দাঁত েলা  থেক 
 গেছ। মা ষ এখন হেয়  গেছ সব  ভূক, ফলও খাে , দানা শ ও খাে  আবার মাছ মাংসও খাে । 

 

 আবার বলেছন, ি জ যিদ ছ াক নােমর ক ,  াম  শূকর, র ন,  পঁয়াজ,  াম   মারগ আর লাল 
মূেলা যিদ খায় তাহেল  স শী  পিতত হেয় যায়। িক  মাংস কখন খােবন বলেত িগেয় বলেছন – 
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     াি তং ভ েয় াংসং  া ণানা  কাম য়া। 
   যাথািবিধ িনযু    াণানােমব চাত েয়।।৫/২৭ 
 

   াি তং মােন, যে র হবনািদেত যিদ মাংস অপ  ণ করা দরকার হয় তখন  সই মাংস ম   ারা হবন 
করার পর  সই মাংস খাওয়া যায়।  া ণরা যিদ মাংস খাওয়ার ই া  কাশ কের তাহেল একবার তােদর 
মাংস খাওয়ােনা  যেত পাের,  বার কখনই নয়। শা  িবিহত  া ািদেত িনযু  মাংস ভ ণ করা  যেত পাের। 
মজার ব াপার হল, খাদ  েব র অভােব বা  রােগর কারেণ যিদ  াণ সংশয় উপি ত হয়, ডা ার  খেত বলেছ 
তখন মাংস ভ ণ অব ই করা  যেত পাের।  

 

   ন তাদৃশং ভবেত েনা মৃগহ ধ নািথ  নঃ। 

   যাদৃশং ভবিত  ত  বৃথামাংসািন খাদতঃ।।৫/৩৪ 
 

 যারা অেথ র  েয়াজেন প পাখী বধ কের  বড়ায় তােত তােদর িন য়ই পাপ হে , িক  তার  থেকও 
 বশী পাপ হয় যারা  দব কম  স   না কের মাংস ভ ণ কের।  া ািদেত  য মাংস ভ ণ কের, তাছাড়া 
এমিনেত আজেক ছুিটর িদন বেল চল মাংস খাই এেত  বশী পাপ হয়। যারা টাকার জ   াণী বধ কের 
তােদর পাপ তুলনায় কম হয়। আবার বলেছন – 

 

    য  া   ঘৃতপ ং সে   য  াৎ িপ প ং তথা। 

   ন   ব ত ুবৃথা হ ং প িমে ৎ কদাচন।।৫/৩৭ 
 

 খুব যিদ মাংস  খেত ইে  কের তাহেল আটা বা ময়দােক িঘ িচিন িদেয়  মেখ িপ   তরী কের 
একটা প র আকৃিত িদেয়  সটােকই খােব। ওেতই মনটা শা  হেয় যােব। ইদািনং হািত,  ঘাড়া, ছাগেলর 
আকৃিত িদেয় িচিনর  য মঠ  তরী করা হয়, বলেছন এটা  খেয় মনেক শা  কের  দেব। িক  কখনই অকারেণ 
প  বধ করেত যােব না। বৃথা প েক বধ করেল িক হয় বলেছন – 

 

   যাবি  প েরামািন তাবৎকৃে া হ মারণ  । 

   বৃথা প  ঃ  াে ািত   ত  জ িন জ িন।।৫/৩৮ 
 

 যারা অকারেণ আর বৃথা প  বধ কের, ওই প র শরীের যত  লাম আেছ তত জ  তারা ওই প র 
হােত মারা যায়। একটা ছাগলেক যিদ িনেজর মাংস খাবার জ  মারা হয় তাহেল ওই ছাগেলর শরীের যত 
 লাম আেছ তত জ  ধের ওই ছাগল তােক মারেত থাকেব। এ েলা হল মা ষেক একট ুভয়  দিখেয় সাবধান 
কের  দওয়া। কারণ মা েষর মেধ  এত পাশিবক বৃি   য যখন তখন অকারেণ প  হত া কের মাংস  খেয় 
িনত, আর আেগকার িদেন  া ণরাও গ -ট   খেয় িনত।  া ণ যিদ গ  খায় তাহেল সাধারণ  লাক হািত 
খােব, এই  বৃি   েলােক আটকান  চ া করেছন।  

 

  য ব ি  কাউেকই িহংসা কের না, প   হাক, পাখী  হাক, কীটপত   হাক, মা ষ  হাক সবার  িত 
যার অিহংস ভাব থােক, তখন  সই ব ি  যা িকছু িচ ন কের, যা িকছু কায   কের,  য  কান িজিনেষর যখন 
ধ ান কের,  সই িজিনষটা খুব সহেজই তার ল  হেয় যায়। ধ ন আপিন হয়েতা  কান প , পাখী, কীটপত  
মােরন না, মাছ-মাংসও খান না,  কান ব ি র  িতও আপনার হয়েতা  কান িহংসার ভাব  নই, এখন আপিন 
যিদ চান আিম ঈ ের মন  দব, তখন খুব সহেজই ঈ ের আপনার মন বেস যােব। বলেছন, মা ষ পিব  
ফল-মূল ভ ণ কের ততটা ফল পায় না, যতটা ফল  স মাংস ত াগ কের পাে । অথচ  ৃিতকাররা  া ািদেত 
মাংস িদেত বলেছন। এই সব কথা বেল বলেছন – 

   মাং স ভ িয়তাম ু য  মাংসিমহা  হ  । 
   এত াংস  মাংস ং  বদি  মনীিষণঃ।।৫/৫৫ 
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 এখােন ম  মাংস শে র ব াখ া করেছন। সং ৃেতর পি তরা সং ৃত শ  িনেয় অেনক রকেমর  খলা 
করেতন। বলেছন মাং মােন আিম স ভ িয়তা, আিম যার মাংস খাি  পের  স আমােক খােব। পি তরা মাংস 
শে র এই ভােব ব াখ া করেছন। যখন কা র এই ভাব হেয় যায় তখন িক   স মাংস খাওয়ার ব াপাের 
সতক   হেয় যােব। পেরর   ােক খুব    পূণ  কথা বলেছন – 

 

   ন মাংসভ েণ  দােষা ন মেদ  ন চ  মথুেন। 
    বৃি েরষা ভূতানাং িনবৃি   মহাফলা।।৫/৫৬ 
 

 এত িকছু কথা বলার পের বলেছন,  দেখা! মাংস ভ েণ  কানও  দাষ  নই, মদ  খেলও  কান  দাষ 
 নই আর নারীস  করেলও  কান  দাষ  নই। কারণ মা েষর এইটাই  বৃি । মা ষ মাংস খােব, মদ পান 
করেব, নারীস  করেব, এ েলা তােদর  বৃি েতই রেয়েছ। তে  প  মকােরও এই িজিনষ েলােকই িনেয় 
আসা হেয়েছ,  ধু  েটা িজিনষেক এখােন উে খ করা হয়িন – মৎ  আর মু া। িক  মৎ  মাংেসর মেধ ই 
এেস যায়। মু া মােন চালভাজা,  ছালাভাজা ইত ািদ,  য েলা মদ পােনর সময় ভ ণ করা হয়। প  মকােরর 
মাংস, মদ ও  মথুন বলেল বািক  েটা এমিনেতই এেস যায়। তে   য েলােক পূজার উপকরণ বািনেয়  দওয়া 
হেয়েছ  সটােকই  ৃিতেত অ  ভােব িনেয় আসা হেয়েছ। মাংস খাবার জ ই মা ষ  তরী হেয়েছ, মদ পান 
করার জ ই  স  তরী হেয়েছ আর  মথুন করার জ ই মা ষ  তরী হেয়েছ। তেব িক, িনবৃি   মহাফলা, যিদ 
 কউ এ েলােক ত াগ করেত পাের তাহেল  স িক  মহৎ। তার মােন আপিন যিদ এ েলা কেরন  দাষ  নই, 
িক  আপিন যিদ না কেরন তাহেল আপিন হেয়  গেলন মহৎ। এইটাই ম  ৃিত আিদ  ে র  বিশ  । করেল 
 দাষ  নই, না করেল মহৎ। আপিন যিদ আপেদ-িবপেদও সিত  কথা বেলন  সটা ভােলাই, িক  আপিন যিদ 
িমথ া কথা বেল  বিরেয় যান তাহেল আপিন আরও মহৎ হেয়  গেলন।  ৃিতেত  ই ধরেণর ধেম  র কথা 
বলেছন।  থম ধেম র মেত বলেছন, আপিন যিদ করেত চান ক ন তােত  দাষ িকছু  নই, ি তীয় বলেছন, 
যিদ এটা না কেরন তাহেল আপিন মহৎ। এটাই িহ েদর  কৃত দশ  ন।  

 

 ামীজী যখন আেমিরকােত িছেলন তখন রমাবাঈরা  ামীজীর িব ে  িবেশষ কের িহ ধেম র িব ে  
 চুর কটূি  করিছেলন।  ামীজী এর  তু  ের িকছু িকছু জবাব িদেয়িছেলন, বািক ওনার ব ুরা জবাব 
িদেয়িছেলন।  সখােন িঠক এই কথাই বলেছন,  তামােদর আদশ  আর আমােদর আদশ  আলাদা। আমােদর 
আদশ   হল আধ াি ক জীবন।  মেয়েদর বলা হে ,  তামার িবেয় হওয়া মােন আমরা  তামােক একটা  েযাগ 
িদলাম। িক   কান কারেণ তুিম িবধবা হেয়  গছ, এবার আমােদর  যটা জাতীয় আদশ   সটােত তুিম পুেরাপুির 
 নেম যাও। আমােদর জাতীয় আদশ   হল স  াসীর আদশ  । স  াসীর আদশ টাই তুিম এখন পালন কর। িকংবা 
যারা িববাহ কেরিন তােদর জ ও স  াসীর আদশ ,  কান  ভােগর পেথ  যও না।  বলুড় মেঠর স  াসীরা 
 যখােন  ুল কেলজ আেছ,  সখােন হয়েতা একট ু তল-মশলা যু  খাবার খাে ন িকংবা  কাথাও মাছ-মাংেসর 
ব ব া আেছ বেল খাে ন। িক  তাঁরা  ভােগর জ  কখনই খান না, শরীর র ার িনিমে  খাে ন। এটাই 
স  াসীর জীবন। ভারেত িবধবােদর জীবনও তাই,  তামার নজর থাকেব িনবৃি র িদেক।  বৃি   তামােক মাংস 
 খেত উে িজত করেব, মদ  খেত  েরাচনা  দেব,  ভােগ নামেত  লাভ  দখােব, রঙচঙ শািড়  পাশােকর 
িদেক টানেব। স াসীর আদশ  ই আমােদর জাতীয় আদশ । আমােদর জাতীয় আদশ   হল পুেরাপুির ধম   াণ 
হওয়া। যােদর  ভােগর ই া আেছ তােদর একটা  েযাগ  দওয়া হল।  েযাগ  পেয় যতটা  ভাগ হওয়ার হেয় 
 গল, আর না হল  তা ভুেল যাও, এবার তুিম জাতীয় আদেশ  িনেজেক সঁেপ দাও। সম া হল তােদর িনেয় 
যারা এখনও  ভাগ করেত চাইেছ,  ভােগর বাসনােত িগ   িগ   করেছ, তােদর  জার কের িনবৃি র িদেক  টেন 
িনেয় এেল িহেত িবপরীত হেব।  সইজ  িকছু িবিধ-িনেষেধর িনয়ম  তরী কের তােদর  বড়া িদেয়  দওয়া 
হেয়িছল।  তামােক একবার  েযাগ  দওয়া হেয়িছল, আবার িকেসর  েযাগ! এবার এই পেথ চলার  চ া কর। 
এর মেধ ও অেনক জিটল ব াপার এেস যায়। আসেল আমােদর  দশটা খুব গরীেব  দশ। 
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 একজন ভ েলাক রাণী ল ীবাঈেয়র খুব কােছ  থেক স  কের িনেজর  ৃিতচারেণ বণ না কেরেছন। 
 সখােন িতিন িলখেছন, রানী ল ীবাই  ছেলেদর মত  পাশাক পড়েতন আর তেলায়ার ব ক চালােত ও াদ 
িছেলন। িক  তাঁর জীবন-যাপন পুেরা আমােদর  দেশর িবধবােদর মত। িবধবােদর তখন িনয়ম িছল, িবধবা 
হেয়  গেল  কান তীথ  ােন িগেয় তার চুল  েলা  ফেল িদত। িক  িক  ঃেখর কথা, ল ীবাইেয়র  ামী যখন 
মারা  গেলন তখন তাঁর বয়স খুবই অ , আমার আর চুল লাগেব না বেল এক কথায় কাশী িগেয় িনেজর চুল 
 ফেল িদেত রাজী হেয় িগেয়িছেলন। ওই অ  বয়স  থেক িতিন  ছেলেদর সে   ি  লড়েতন, তেলায়ারবািজ 
করেতন,  ঘাড়া চালােতন। তাঁর  ামী  থম  থেকই একটা অপদাথ  িছল। রানী ল ীবাইেয়র স ান হয়িন বেল 
 স আেরকটা িবেয় করল। তারপেরই  স মারা  গল। ল ীবাঈ তখন বৃিটশ সরকারেক অ েরাধ কেরিছল আিম 
কাশী িগেয় আমার চুল  ফেল  দব। বৃিটশরা একটা বদমাইশ জাত, তারা  যেতই িদল না তাঁেক। তােত িতিন 
খুব ক   পেয়িছেলন, আিম একজন তপি নীর মত জীবন-যাপন করেত চাইেছ িক  বৃিটশরা আমােক তা 
করেত িদল না। ল ীবাঈেক তাঁর সা াজ  সামলােত হত। ইিতমেধ  বৃিটশেদর ঝােমলা    হেয়  গল। সব 
একাই সামেল  গেছন। সব সময়  ছেলেদর মত প া ট-শাট   পেড় থাকেতন। তখনকার িদেনর মত  গাঁড়া 
সমােজ এটা ভাবাই যায় না একজন িবধবা  ছেলেদর  পাশাক পেড়, িনেজর দ ক প ুেক িপেঠ  বঁেধ আর 
তেলায়ার িনেয় সব িকছু সামাল  নেবন। ঝাঁিসেত সবাই তাঁেক মা দূগ ার অবতার বেল মানেতন। িক  িতিন 
সারাটা জীবন িবধবার আচরণ পুেরাটাই কেঠার ভােব পালন কের এেসেছন। এ েলা আর িকছুই নয়,  থেম 
িঠক কের িনেত হেব জীবেনর উে  টা িক, আমােদর জাতীয় আদশ   িক, বািকটা  সই ভােবই চালােত হেব। 
িক  আমােদর না আেছ  কান জীবেনর উে  , না আেছ  কান জাতীয় আদশ । তখন িক হেব?  বৃি েরষা 
ভূতানাং, জীেবর  বৃি  িক? বি মবাবু  যমন ঠা রেক বলেছন জীবেনর উে   হল আহার, িন া আর  মথুন। 
এর বাইের জীেবর আর  কান  বৃি  আেছ নািক! িক  ধম      সখান  থেক তুেল আমােদর উপেরর িদেক 
িনেয় আেস, যােত আমােদর ওই  রব ার মেধ  না থাকেত হয়।  ৃিতকাররা তাই করেছন,  াভািবক  য 
 বৃি  রেয়েছ  সখান  থেক  টেন উপেরর িদেক িনেয় আসার  চ া করেছন।  

 

 এরপের  শৗচ,  ি , অ ি র নানা রকেমর অব া,  কান অব ায় অ   হয়, িবেশষ কের নারীেদর 
কখন অ ি  হয়, নারীস  করার পর িক িক অ   হয়, তারপর বংেশর  ক  কাথায় মারা  গেল কত িদেনর 
অ ি  হেব,  যমন রাজা মারা  গেল িক হেব, আপনার ব  ুিবেদেশ মারা  গেছ তখন িক হেব, বািড়র  লাক 
িবেদেশ মারা  গেছ তােত িক িক করেত হেব এই িনেয় অেনক িকছু বলার পর মূল সাধারণ িবিধটা একটা 
কথায় বলেছন – যােদর য  উপবীত সং ার হেয়  গেছ আর যােদর সিপ  দােনর  থা রেয়েছ  সই রকম 
  ে   া ণেদর দশ িদন,  ি েয়র বােরা িদন,  বে র পেনর িদন আর শূে র এক মাস পয   অ ি  
থােক। এেদর  া কম  ও  সই অ সাের হয়। তেব এই িনয়ম েলা িবিভ   ৃিতেত পাে  যায়। 

 

 কা    কা   িজিনষ  ি  কের 

  া েণর  কান িকছু  থেক অেশৗচ হেল য ািদর জল  শ  কের িনেল  া ণ    হেয় যায়,  ি েয়র 
 কান অেশৗচ হেল  স  য  কান বাহন রথ, হািত,  ঘাড়া বা  কান অ   শ   করেল    হেয় যায়।  ব  
একটা চাবুক  শ  কের িনেল তােতই    হেয় যায় আর শূ  যিদ  কান লািঠ  শ   কের  নয় তােতই  স    
হেয় যােব। সকলেকই অব   ানািদ কের  শ  করেত বলা হে ।  য  য বেণ র  যখােন  যখােন তােদর 
শি  রেয়েছ  স েলােক  শ   করার কথাই বলা হেয়েছ। এরপর একিট খুব    পূণ    ােক বলেছন – 

 

    ানং তেপাহি রাহােরা মৃ েনা বাযু পা ন  । 

   বায়ঃু কম াক কােলৗ চ  ে ঃ কত  ৃিণ  দিহনা  ।।৫/১০৫ 
 

 একজন মা ষেক িক িক িজিনষ  ি   দয় বলেছন।  থম হল  ান, যাঁর আ  ান বা    ান হেয় 
 গেছ িতিন    হেয়  গেলন। আ  ান মা ষেক  য    করেছ এর  মাণ আমরা গীতােতই পেদ পেদ পাই। 
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চতুথ  অধ ােয় ভগবান বলেছন – যৈথধাংিস সমে াহ ি  ভ সাৎ   েতহজু ন।  ানাি  সব  কম  ািণ ভ সাৎ 
  েত তথা।।  যমন  িপকৃত কাঠেক অি র একটা  ুিল  ভ  কের  দয়, িঠক  তমিন  ানাি  সব িকছুেক 
পুিড়েয় ছাই কের  দয়। কম   মােনই পাপ, আ  ান সম  কেম  র বীজেকই ভ  কের  দয়। আ  ােনর মত 
 ি কর আর িকছুই হয় না, এই ভাবটাই আমােদর শাে  অেনক জায়গায় পাওয়া যােব। অ   য  ি কারক 
আেছ তা মেনর মিলনতা, শরীেরর মিলনতােক পির ার করেব। িক  আ  ান মিলনতার  য  শকড়  সটােকই 
িনঃেশেষ পির ার কের  দয়। ি তীয় তপ া করেল, নানা রকেমর  েতাপবাস, তীথ  ািদেত যাওয়া এ েলা 
করেল মা ষ    হয়, মােন ধম  -অধম েকই উিড়েয়  দয়। তৃতীয় অি  সবাইেক    কের,  কান িজিনেষ 
সে হ হেল  সটা অি েত একবার  ঠিকেয় িনেলই    হেয় যােব। চতুথ  আহার, আিম এখন িঠক কেরিছ এক 
মাস যাবৎ মাছ-মাংস খােবা না,  ধ, ফলমূল  ভৃিত পিব  খাদ ব   হণ করব, এই আহার আমােক    
করেব। খাওয়া-দাওয়ার উপর শরীর মেনর   তা অেনকাংেশই িনভ  র কের। আিম যিদ বিল আিম এই দশ 
িদন একাহারী হব, তখন এই আহার আমােক    কের  দেব। িবিভ  িতিথ পাব  েণ,  যমন একাদশী, পূিণ মা, 
অমব ায় উপবাস করেল শরীর মন  েটােকই    কের। প ম মািট, আেগকার িদেন সাবােনর  চলন িছল 
না, মািটই সাবান িহসােব ব বহার করা হত, তাই বলেছন মািট    কের। ষ  মন, জপ-ধ ান কের  কউ যিদ 
িনেজর মনেক পির ার কের িনেত পাের তখন তার সব িকছুই    হেয় যােব, তার কােছ অেশৗচ  কান 
ব াপারই থাকেব না। স ম জল, জল মা ষেক    কের। অ ম অ েলপন, শরীের িকছু িকছু  ব   যমন 
হলুদ, িনমপাতা ইত ািদ অ েলপন করেল শরীর    হয়।  গাময় িদেয় বািড়র উেঠান  লপন করেল সব    
হেয় যায়। নবম বায়ু, বাতাস সব িকছুেক    কের। গ াজল একবার  খেয় িনেয় মাথায় িছিটেয় িদেল 
 ভতেরর সব িকছু    হেয় যােব,  কান িকছুেত সে হ হেল গ াজল িছিটেয় িদেলই  সটা    হেয় যােব। 
এখােন ল ণীয় হল আমােদর  য প  ত  আেছ অি , জল, বায়,ু আকাশ ও মািট এই পাঁচটাই পিব  কের। 
এই পাঁচটা মহাতে র সােথ আরও কেয়কিট িজিনষেকও পিব কারী  েপ যু  করা হেয়েছ। দশম সৎকম  , 
য ািদ কম   করেল    হয়। যিদ  দিখ আমার িকছু  দাষ হেয়  গেছ তখন আিম যিদ য ািদ কির, এখনকার 
িদেন খুব কের জপ করেল, দান ইত ািদ  কান  ভকম  করেল  সই  দাষটা িঠক হেয় যােব। একাদশ সূয , 
সূেয র আেলাও মা ষেক    কের। সকালেবলা ঘ ুম  থেক উেঠ সূয েক  ণাম কের সূেয  র আেলা আমার 
শরীের লািগেয় িনেল রাি েত যা পাপ হেয়েছ  সটা    হেয়  গল। সূেয র আেলােত অ   িজিনষ  রেখ 
িদেলও    হেয় যায়। সব  থেক   র বলেছন, সমেয়র সােথ সব িকছুই    হেয় যায়। বািড়েত বড়রা 
অেনক সময়  কান কারেণ খুব  রেগ  গেছন, বািড়র  লাকরা তার কাছ  থেক লুিকেয়  বড়ােত থােক। আমরাও 
এক সময়  ুেল, কেলেজ কা র উপর খুব  রেগ  গিছ। এখন যখন ওই ঘটনার িদেক তাকাই তখন  বশীর 
ভাগ ঘটনারই  কান তাৎপয  খুঁেজ পাইনা, সবই  যন অ াসি ক হেয় যায়। তার মােন সমেয়র সােথ সােথ 
মেনর ওই অ   ভাবটা    হেয় যায়। আবার িকছু িকছু ঘটনা সমেয়র সােথ মুেছ যায় না িক   দাষ েলা 
সমেয়র সােথ চাপা পেড় যায়। এইসব কথা বেল বলেছন – 

 

   সেব ষােমব  শৗচানামথ েশৗচং পরং  ৃত  । 

    যাহেথ   িচিহ  স  িচন  ম ৃাির িচঃ  িচঃ।।৫/১০৬ 
 

 বলেছন জল, অি , মািট  ভৃিত  ি কর িজিনেষর মেধ  অথ  ি েক উৎক ৃ  শৗচ বেল ম  িনেদ শ 
করেছন। তার মােন ম  বলেত চাইেছন, অ ায় ভােব যিদ অেথ াপাজ  ন না কের থােক, ঘ ুষ না িনেয় বা িমথ া 
কথা না বেল,  ায় ভােব যিদ টাকা  রাজগার করেত পাের, আর খুব দান-ধ ান কের তখন  সটাই হেব সব 
 থেক বড়  ি । আসেল ঘ ুষ িনেয়, িমথ া কথা বেল অথ   না  নওয়া মােন  সই ব ি  অ ায়পূব  ক পেরর  ব  
 হণ করেত ই া কেরন না।  সই ব ি ই যথাথ     পিব । আপিন কাজ কেরেছন, যা আপনার  াপ   সটু  
িনেয়ই আপিন স  । আেগকার িদেন  া ণরা  য এত    পিব  হেতন তার  ধান কারণ এটাই, দােন যা 
 পেলন তাই িদেয় জীবন িনব  াহ করেতন, তার  বশী পাওয়ার জ  কখনই কা র কােছ যা া করেতন না। 
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পেরর িদেক  া ণেদর মেধ   লাভ জ াল। তীথ ািদেত পা ারা  যভােব তীথ  যা ীেদর কাছ  থেক দি ণা 
আদায় কের, এ েলা সব অ   অথ । অ  িদেক যারা ঘ ুষ িনে , ডা ার ইি িনয়াররা  যভােব অসেদাপােয় 
জাল িবল  তরী কের অথ    রাজগার করেছ, এ েলা সব অ   অথ  , অ িচ িজিনষেক  যমন  শ   করেত  নই, 
এেদর এই সব অথ  ও  সই রকম অ িচ,  শ ও করেত  নই। তাই বলেছন টাকা যিদ    হয় তখন এর মত 
   আর িকছু হয় না। অ  িদেক যারা  রাজ গ া ান করেছ, মািট বা সাবান িদেয় িনেজেক পির ার রাখেছ 
তােদর  থেকও পির ার হেলন যাঁর অথ  টা   । 

 

    নানেকর খুব নামকরা একটা কািহনী আেছ।    নানেকর নাম তখন সব জায়গায় ছিড়েয়  গেছ। 
একবার এক খুব ধনী  লাক    নানকেক তার বািড়েত আহােরর জ  আপ ায়ন কেরেছন।    নানক  সই 
ধনীর বািড়েত  গেলন না। িক  আেরকজন অিত সাধারণ  লােকর আম েণ তার বািড়েত    নানক চেল 
 গেলন। এই িনেয় বড়েলােকর বািড়র  লােকরা খুব রাগারািগ করেত    কের িদেয়েছ।    নানেকর আবার 
 যােগর অেনক িস াই িছল।    নানক তখন বলেলন ‘িঠক আেছ! ওেদর বািড়েত আমার জ  যত খাবার 
 তরী করা হেয়েছ সব এখােন িনেয় এস’। যত রকেমর খাবার  তরী হেয়িছল, হালুয়া, পুির সব িনেয় আসা 
হেয়েছ।    নানক খাবার  িলেক হােতর মেধ  িনেয় িটপেত থাকেলন। িটপেতই সবাই  দখেছ ওই খাবার 
 থেক ঝর ঝর কের র  পড়েছ। আর এই অিত সাধারণ  লােকর  দওয়া  কেনা  িট িটপেতই  দখেছ ঝর 
ঝর কের  ধ পড়েছ। তখন ল ায় বড়েলাক বািড়র  লােকরা আর িকছু বলল না। অসেদাপােয় উপািজ  ত 
অেথ  র অ  সব সময় অ  । তেব িক আমরা িনেজেদর অথ  ি র ব াপাের সেচতন হেত পাির না, তার কারণ 
কািমনী-কা েনর আকষ ণ এমন  য এর  থেক  বেরান খুব মুশিকল।  বিশর ভাগ সরকাির অিফেস কম  চারীরা 
কােজ ফাঁিক িদে ,  দরীেত কােজ যাে , আেগ চেল আসেছ,  যট ু সময় অিফেস কাজ করার  সটু ও িঠক 
মত করেছ না। আবার ওই কােজর মেধ ই আবার ঘ ুষ িনে ।  সইজন এেদর বািড়র  ছেলেমেয়রাও  সই 
রকম হে । িক  ম  বলেছন, যার টাকা     স িবরাট   , কারণ তার বািক সব িকছুই   ।  

 

    া  া  ধ ি  িব াংেসা দােননাকায  কািরণঃ। 

      পাপা জেপ ন তপসা  বদিব মাঃ।।৫/১০৭ 
 

 এই অংেশর  েত কিট   াকরই খুব মূল  আেছ। আরও িক িক ভােব মা ষ    হয় বলেছন। িব ান 
ব ি   মার  ারা    হন। আমােক  কউ অপমািনত কেরেছ, আিম যিদ তােক  মা কের িদই, তখন 
আ  ােনর জ  এর  থেক  বশী  ি  আর িকছুেত হেব না। এটা বলা হে  যাঁরা িব ান প ুষ তাঁেদর জ , 
মুখ  রা  মা করেত পারেবই না। এখােন  ায়ই আমরা ভুল কির।  ুেলর িশ ক িব দজন,  কান ছা  যিদ 
অ ায় কের তখন িক িশ ক  সই ছা েক  মা করেব িক করেব না? কা েক  শাধরােনার জ , ভােলা 
করার জ   য শাি   দওয়া হয়  সটা এর মেধ  পড়েছ না। ছা  অ ায় কেরেছ, ওেক যিদ শাি  না  দওয়া 
হয় তাহেল  স ভােলা মে র আচরণটাই িশখেব না। ছা েক শাি  িদেয় তােক কান ধের দাঁড় কিরেয় রাখা, 
কান মুেল  দওয়ার মেধ  িবষ ঢালা হে  না। এখােন এই িনেয় আেলাচনা করা হে  না। িশ ক যখন ছা েক 
শাি   দন,  বশীর ভাগ   ে  তাঁরা রােগর বেশ শাি   দন না। ছা েক  য রাগটা  দখাে ন এটা তােক 
 শাধরােনার জ , এখােন ব ি গত িকছু  নই, ইংরাজীেত বলা হয় nothing personal about it।  যমন 
িবচারকরা যখন রায়  দন তখন  সখােনও তাঁেদর ব ি গত িকছ ুথােক না, আইন  যভােব িবচার ধারােক 
এিগেয় িনেয়  গেছ  সই অ সাের িতিন তাঁর রায়  দন, আইেন এই বলা আেছ এই কােজ এই সাজা।  যখােন 
ব ি গত ব াপার আসেব  সখােনই  মার কথা বলা হে ।  সটাই এখােন বলেছন িব ানরা সব সময়  মা 
িদেয়    হন। িবেশষ কের বািড়েত যারা চাকর-বাকর আেছ তােদর  িত সব সময়  মার ভাব রাখেত হয়। 
 বশীর ভাগ মা ষ  রেগ  গেল  ধয   হািরেয়  -চারিট কড়া কথা  িনেয় িদেল িনেজেক খুব তৃ  মেন কের। 
আপিন িব ান িকনা  বাঝা যােব আপিন  মা করেত পারেছন িকনা। মহাভারেত  মােক খুব  াধা   দওয়া 
হেয়েছ,  সখােন কথায় কথায় বলা হে   মার মত িকছু  নই। 
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যারা অকায  কের অথ  াৎ ধম িব   কায   কের তারা দান  ারা    হয়। তাহেল দান কারা কের? যারা 
অেনক পাপ কায   করেছ। িক  দান করেল আবার পূণ ও হয়। যারা লুিকেয়  গাপেন  কান খারাপ কাজ কের, 
ইংরাজীেত বলা হয় secret sin, আমরা অেনেক  ায়ই লুিকেয় অেনক পাপকম  কির  য পােপর কথা  কউ 
 কান িদন জানেত পাের না।  যমন এমন  গাপেন আড়ােল ঘ ুষ িনে   যটা  কউ  কান িদন জানেত পারেব 
না। তাছাড়া  গাপেন নারীস  করা,  য েলা অেনেকই জানেত পাের না। বলেছন এই ধরেণর  গাপন পাপ কম   
গায় ী জপ করেল  কেট যায়। আর      বদ রা,  বদ াতা যাঁরা তাঁরা এমিনেতই   । িক  তপ ার  ারা 
তাঁরা আরও    পিব তা অজ ন কের এেকবাের খাঁিট  সানা হেয় যান। বাবুরাম মহারােজর ( ামী   মান ) 
নােম ঠা র  যমন বলেছন, ওর হাড় পয      । তপ ার আবার অেনক রকম িবধান আেছ। এই   াকিট 
অত      পূণ  একিট   াক।  

 

   মৃে ৗৈয়ঃ  ধ েত  শাধ ং নদী  বেগন    িত। 

   রজসা  ী মেনা  া স  ােসন ি েজা মঃ।।৫/১০৮ 
 

 মিলন বা অপিব  ব ,  যমন উি   পা  এ েলা মািট ও জেলর  ারা    হয়, এখন মািটর বদেল 
সাবান ব বহার করার চল হেয়েছ, তােতই    হয়। নদী তার  বেগ    হয়, নদীেত যিদ   াত থােক তাহেল 
 সই নদীর জেল থুতুই  ফলুন আর যাই  ফলুন সব নদীর  বােহই    হেয় যায়।  মেয়েদর  ি র ব াপাের 
িকছু কথা বলেছন, মেন মেন  য পাপ  মেয়রা করেছ,  সই পাপও একটা সময় তােদর  কেট যায়।  কান 
 া ণ যিদ স  াস িনেয়  নয়  সই  া েণর সব   ি  হেয় যায়। স  ােসই  া েণর  শষ  ি ।  

 

   অি গ  া ািণ  ধ ি  মনঃ সেত ন  ধ িত। 
   িবদ াতেপাভ াং ভূতা া বুি   ােনন  ধ িত।।৫/১০৯ 
 

 ঘাম বা অ  িকছু মািল তা  থেক শরীর অ   হেল  ান করেল  সই শরীর    হেয় যায়। মেনর 
 ারা  কান িনিষ  িবচার,  য িবচার মনেক  িষত কের  সই ধরেণর  কান িবচােরর  ারা যখন মন অ   হয়, 
 সই ব ি  যিদ সত  কথা বেল  দয় ‘ াঁ আিম মেন মেন এই রকম খারাপ িচ া করিছলাম’, তাহেল  সই 
 িষত মন    হেয় যায়। জীবা া অথ  াৎ আমার  ভতের িযিন অ য  ামী আেছন িতিন   িবদ া অথ  াৎ 
উপিনষদািদ  নেল আর তার সে  তপ া করেল িতিন    হন এবং বুি   ান বা িশ ার  ারা    হয়। এই 
 য আমরা এখােন শা  অধ য়ন করিছ এেত আমােদর সবারই বুি     হে , এই অেথ  ই ম  বলেছন। 

 

 এই ভােব িবরাট ল া  ি র ব াপাের বেল যাে ন,  িতর কাপড় িকেস  ি  হেব, উেলর কাপড় 
িকভােব  ি  করেত হেব সব বেল যাে ন। এ েলা অত িব ৃত ভােব আেলাচনা করার এখন আর দরকার 
পেড় না, িক   ি র ব াপাের কেয়কিট খুব মূল বান   াকেক আমরা আেলাচনা কের িনেয়িছ। 

 

  ামীজী এক জায়গায় বলেছন ভারেতর এত  রব ার কারণ হল এখােন ব   বশী িনয়ম-কা ন।  য 
সমােজ িনয়ম-কা ন যখন  বশী হয়  সই সমােজর তখন অেধাগিত হয়।  যখােনই  চুর আইন আেছ  সখােন 
আইেনর ফাঁক বার করা, আইনেক ফাঁিক  দওয়ার  বণতাটা  লােকেদর মেধ   াভািবক ভােবই এেস যায়। 
 যখােন আইন কম থােক  সখানকার সমােজ  বশী  গালমাল হয় না।  সইজ  সমাজ ও মা ষেক যিদ িঠক 
রাখেত হয় তাহেল আইন কম রাখেত হয়। িক      লােকর সংখ া যখন বৃি  পায় তখন এরা বুি েক কােজ 
লািগেয় আইেনর অেনক ফাঁক বার কের। তখন আবার  সই ফাঁকটােক ব  করেত আেরকটা নতুন আইন 
 ণয়ন করেত হয়।   

 

    ীিণ  দবাঃ পিব ািণ  া ণানামক য়  । 

   অদৃ মি িন িণ   ং য  বাচা  শ েত।।৫/১২৭ 
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  দবতারা  া ণেদর জ  িতন রকেমর ব েক    বেল ি র কের িদেয়েছন।  থম হল অদ ৃ, 
 চােখর সামেন  কান ব েক যিদ অ   হেত না  দখা হেয় থােক,  যমন এই  চয়াের আেগ  থেক  কউ থুতু 
 ফেল  গেছ  সটা আিম  দিখিন। িক  আিম যখন এেস  চয়াের বসিছ তখন    মেন কেরই বসিছ, এেত 
আমার  কান পাপ লাগেব না। ি তীয় নজের যিদ পেড় যায় তখন আমােক ব ব া িনেত হেব। আর যিদ 
সে হও একট ুথােক তখন একটু জল িছিটেয় িদেলই    হেয় যােব।  ােনর পর ঠা র যখন ব ািদ পড়েতন 
তখন তােত একট ু গ াজল িছিটেয় িনেতন। কারণ  ক না  ক কাপড় ভাঁজ কেরেছ জানা  নই। এই 
িজিনষ েলা সবারই করা উিচৎ -  যমন  ান কের পূজা করেত বসার আেগ জামা কাপেড়, আসেন একট ু
গ াজল িছিটেয় এবং একট ুগ াজল মুেখ িদেয় িনেজেক    কের িনেত হয়। এখােন  ধু জল িছিটেয় িনেত 
বলেছন। তৃতীয় িনিণ  ং,  কান  া ণ বা  কান   জন যিদ বেল িদেয় থােকন এটা   , তাহেল  সটা    
বেলই মানেত হেব।  কউ গিহ ত  কান কাজ বা  দাষ কেরেছ, এরপর  কান স  াসীর কােছ িগেয়েছ, স  াসী 
তােক বেল িদেলন, তুিম    পিব । স  াসীর মুেখর কথােতই  স    হেয়  গল। িকংবা মা যিদ স ানেক 
বেল  দয় এটা   , তুিম  খেত পার। তখন  সটা   ই হেব। মা যিদ  দেখও থােক এটা  দাষযু  এবং 
িদেয়ও  দয়, যিদ মা বেল  দয় এটা    তখন  সটা   ই।  তামার সে হ থা ক আর নাই থা ক তােত 
িকছু আেস যায় না।  ী ীমােয়র ভাইিঝ নিলনী িদিদর  চ  ছুঁিচবাঈ িছল। নিলনী িদিদ একবার রা ায় িকছু 
মািড়েয় এেসেছ। মা বলেছন একট ুগ াজল মাথায় িছিটেয় িনেত। নিলনী িদিদ িকছুেতই মানেছন না। তখন 
মা বলেলন িঠক আেছ আমােক ছুঁেয়  দ।   জনরা বেল িদেল তােতই  ি  হেয় যায়। এরপর উি ে র 
ব াপাের অেনক িকছু বলেছন – 

 

   িনত মা ং  িচ  ীণাং শ িনঃ ফলপাতেন। 
     েব চ  িচব ৎসঃ  া মৃগ হেণ  িচঃ।।৫/১৩০ 
 

  ীজািতর মুখ সব সময়ই  িচ থােক, এখােন হয়েতা রিতকােলর স ক   িনেয় বলেছন। যিদ  কান 
পািখর চ  ু ারা  ঠাকরান ফল মািটেত পেড় যায় তখন ওই ফলটা উি   হেব না।  গাদহনকােল বাছুর গ র 
বাঁেট মুখ িদেয় থাকেল  সই  ধ উি   হেব না। িশকােরর সময় যখন   র িগেয়  কান আহত প  বা 
পািখেক মুেখ কের িনেয় আেস তখন  সটা উি   হয় না। এই ভােব  কানটা উি  ,  কানটা অ   অেনক 
িকছু বলার পর একটা   ােক এেস বলেছন – 

 

   এতে ৗচং গৃহ ানাং ি  ণং   চািরণা  । 

   ি  ণং  া ন ানাং যতীনা  চত ু ণ  ।।৫/১৩৭ 
 

 এই  য এত েলা  ি র কথা বলা হল এ েলা গৃহ েদর জ ।   চারীরা এর  ই  ণ  ি  পালন 
করেব, বাণ ি  িতন  ণ আর স  াসীরা চার  ণ  বশী পালন করেব। এখন  কান গৃহ েক যিদ  কান িকছু 
 ি র জ    বার হাত ধুেত হেয়,  সই একই িজিনেষর  ি র জ  একজন স  াসীেক আট বার হাত ধুেত 
হেব। এই ভােব চলেল  তা স  াসীেক সারা িদন হাত ধুেয়ই  যেত হেব। আসেল  ি েক ধের রাখেত হেল 
আেগ একটা   ােক  যমন বেলেছন, সব  দা  বদাভ াস, মােন িনয়িমত জপ-ধ ান কের  যেত হেব। আর 
 শৗেচর  ারা শরীর ও মনেক সব সময়    পিব  রাখা। এই  েটার সােথ সবার  িত অে াহ ভাব। এ েলা 
করেল মা ষ পূব  জে র  ৃিত জানেত পাের।  সইজ  এনােদর কােছ শরীর আর মেনর  িচ খুব    পণূ ।  

 

  শৗচ ও আচমেনর ব াপােরও অেনক িনয়ম বলেছন। এর মেধ  কখন  কানটা এঁেটা হেব,  কানটা 
এঁেটা হেব না বলেছন,  যমন একটা   ােক বলেছন – 

 

    ৃশি  িব বঃ পােদৗ য আচাময়তঃ পরা  । 
    ভৗিমৈকে  সমা   য়া ন  তর যেতা ভেবৎ।।৫/১৪২ 
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 আেগকার িদেন  লাটা  থেক  ঢেল  লাকেক জল খাওয়ােতা।  লাটা  থেক আপনার হােত আিম জল 
ঢালিছ, আপিন  সই জল খাওয়ার সময় জল িছটেক আমার পােয় পড়েছ, তাহেল আমার পােয় এঁেঠা জল 
পড়েছ। িক  এখােন বলেছন, ওই জলটা এঁেঠার মেধ  পড়েব না, িব   জিমর উপর অবি ত জেলর মতই 
ওই জলটা   । এই ধরেণর িবরাট ল া িফিরি  িদেয় যাে ন। আবার বলেছন –  

 

      া  ু া চ ভু  া চ িন ীেব া  ানৃতািন চ। 

   পী ােপাহেধ  মাণ  আচােমৎ  যেতাহিপ স  ।।৫/১৪৫ 
 

 আপিন যিদ আেগ  থেকই সব িদক  থেক    থােকন তাও ঘুম  থেক উেঠ আপনােক আচম   করেত 
হেব। আর কখন কখন আচম   করেত হেব? হাঁিচ  দওয়ার পর, খাওয়া-দাওয়ার পর, থুত ু ফেল আর অসত  
ভাষেণর পর, যিদ িমেথ  কথা বেল থােক তাহেল আচমন করেত হেব। এমনিক জল পান করার পেরও 
আচম   করেত হেব। আচারী  া ণরা সব সময়ই এই আচমনই করেত থাকেতন। আর যখন  বদাধ য়ন 
করেত যােব তখন আেগ  থেক    থাকেলও আচমন কের িনেয়  বদপাঠ    করেব। 

 

 এর আেগও আমরা আেলাচনা কেরিছলাম ম  একটা িবষয়  থেক     কের আেরকটা িবষেয় চেল 
যােবন। এখােনও  িচর কথা বলেত বলেত হঠাৎ  ীধেম র আেলাচনােত চেল এেসেছন।  থেমই বলেছন – 

 

নারী  াধীনতার  সে  ম  

   বালয়া বা যুবত া বা বৃ য়া বািপ  যািষতা। 
   ন  াতে  ণ কত ব ং িকি ৎ কায ং গৃেহষ িপ।।৫/১৪৭ 

   বােল  িপতুব েশ িতে ৎ পািণ াহ   যৗবেন। 
   প ুাণাং ভত ির   েত ন ভেজৎ  ী  ত তা  ।৫/১৪৮ 
 

  কান নারীই, তা  স বািলকাই  হাক,  যৗবেনই  হাক িকংবা বৃ াব ায়  হাক,  য  কান কাজ 
অিভবাবেকর ই া ছাড়া করেব না। নারীর অিভবাবক কারা?  শশেব িপতা,  যৗবেন  ামী আর বৃ া কােল 
প ু। এই   ােকর ব াপাের আমরা এর আেগও আেলাচনা কেরিছ। ম  একিদেক বলেছন সব িদক  থেক 
 মেয়েদর  র া িদেত হেব, সম  ভােব তার  খ- া ে  র িদেক নজর দাও িক  অ  িদেক িতিন 
 মেয়েদর  াধীনতার ব াপাের খুব কড়া িছেলন।  

 

িকছু িদন আেগ ইতািলর একজন িবখ াত িচ ািভেন ীর বােয়া ািফ  বিরেয়িছল। পের িতিন 
আেমিরকােত চেল িগেয়িছেলন। উিন অেনকবার িবেয় কেরিছেলন, একটা সময় তাঁর জীবনটা িব   হেয় 
িগেয়িছল। িতিন িনেজর বােয়া ািফেত িলখেছন – অেনক িকছু  দখা  শানার পর এখন আমার মেন হয়  ী  য 
অব ােতই থা ক  ামীেদর উিচৎ তােদর খুব কড়া অ শাসেন রাখা, নাহেল  ীরা উৎসে  চেল যােব। অথচ 
িতিন িনেজই খুব উ ৃ ল জীবন যাপন কের  গেছন। িতিন িনেজই তাঁর উ ৃ ল জীবেনর অেনক িকছুর 
বণ না কের  গেছন। তাঁর বণ নার মেধ  এমন এমন ঘটনা বলেছন  য েলা ভ  সমােজ কাউেক বলাও যায় না। 
িক  পেরর িদেক যখন তাঁর জীবেন  ঘারতর স ট  নেম এল তখন তাঁর  কাথা  থেক উপলি  হল  য 
 মেয়েদর কেঠার অ শাসেনর মেধ  না রাখেল  মেয়রা উ ৃ ল হেত  বশী সময়  নেব না। িতিন িনেজ 
আেমিরকান সমােজর কেয়কিট ঘটনার কথা বেল  দখাে ন আেমিরকােত িদেন িদেন িকভােব এ েলার জ  
িববাহ-িবে েদর সংখ া মা া ছািড়েয় যাে । যার জ  িতিনও িলখেছন আমার িক  দঢ়ৃ মত  মেয়েদর 
 াধীনতা  দওয়াটা িঠক নয়। তুিম িবেয়থা কেরািন, তুিম িনেজর মত যা ইে  তাই করছ  সটা একটা অ  
ব াপার, িক  িবেয়র পর  তামােক  ামীর কড়া শাসেন থাকেত হেব। ম  িক  এই ব াপাের এেকবাের দঢ়ৃ – 
তুিম এখন নাবািলকা  তামােক বাবার অধীেন থাকেত হেব।  তামার িবেয় হেয়  গল, এবার  ামীর অধীেন। 
বাধ েক  চেল এেসছ, এবার  ছেলর অধীেন।  কান অব ায়  মেয়েক  াধীন ভােব ছাড়া যােব না। 
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 ম র এই িনয়েমর উপর  ক িক মত িদে ন  সটা  কান     নয়,     হল তখনকার সমাজ 
ব ব ার পিরে ি েত ম র িক িচ া ভাবনা িছল আর সমাজ তখন িকভােব চলত। বত  মান িদেনও যিদ  কউ 
 ােমর িদেক যান  সখােনও  দখা যােব এখনও তারা এটাই পালন কের আসেছ। গত  লাকসভার িনব  াচেন 
এনিড িটিভ একটা িবেশষ বাস ছাড়া হেয়িছল িবিভ  জায়গায় ঘ ুের ঘ ুের িনব  াচন সমী া চালাবার জ ।  সই 
বােস একজন মিহলা সাংবািদক িছেলন। কেয়ক মাস যাবৎ সারা ভারত ঘুের ঘ ুের িনব াচন সমী ার িরেপািট  ং 
কেরিছল। তারপর িতিন একটা বই িলেখিছেলন।  সখােন একটা জায়গায়  সই মিহলা সাংবািদক িলখেছন  য, 
রাজ ােনর  কান এক  ত    ােম  মেয়েদর ই টারিভউ িনেত  গেছন।  ােমর  মেয়রা তাঁেক বলল, আমরা 
 তামােক ই টারিভউ  দব তােত  তামারই  িবধা হেব আর তুিমও আমােদর িকছু  িবধা কের দাও। িক  িবধা 
করেব? আমরা কাে  িদেয় গম কাটিছ, তুিম আমােদর হেয় একটু   েতর গম গাছ  কেট দাও। তারপের  সই 
 মেয়িট িযিন িকনা সব িদেক খুব ও াদ  াট   ইত ািদ, িক  কাে  িনেয় যতই চালাে  গম আর কাটেত 
পারেছ না। এেকবাের না ানাবুদ হেয়  গেছ। এর অব া  দেখ  ােমর  মেয়রা খুব হাসেছ।  মেয়িটেতা  ঘেম 
িনেয় এেকবাের অি র হেয়  গেছ। তারপের ভ মিহলা খুব   র িলখেছন –  ােমর  মেয়রা সারাটা িদন 
  েত কাজ কের িবেকেলর িদেক বািড় িফরল। বািড়েত িফের পুেরাদেম সবারই জ  রা া করেত  লেগ 
 গল। ভ মিহলা িলখেছন, সারািদন মােঠ কাজ করল। িবেকেল িগেয় রা া কের শা িড়েক খাওয়াে , বা ােক 
খাওয়াে ,  ামীেক খাওয়াে । আর  শায়ার সময়  ামীর পা িটপেছ। এরপর িনেজর কথা বলেছন – ‘আিম 
এয়ার কি শান  েম বেস কাজ কির। আর আমার  ামী যখন সারািদন পির ম কের বািড়  ফের, আমােদর 
বািড়র চাকরানী  স যা  হাক কের একটা উ ট রা া  তরী কের  রেখ  দয়,  বচারীেক  চাখ-কান বুেজ চুপচাপ 
ওইটাই  খেত হয়। তখন আমার  ামীর  িত একট ুক ণা  জেগ উঠল’। এখােন ভাবেত হয় আিম কােক 
 াধা  িদি , ব ি েক না সমাজেক? ব ি েক যিদ  াধা  িদই, আেমিরকা এবং অ া  পা াত   িনয়ায় 
যা করা হে , তােত িক আর করা যােব, ওেদর মতই এিগেয় যাব। তারপর যখন নানান রকেমর সামািজক 
ব ািধ চাড়া িদেয় উঠেব তখন তুিম সামলাও। বা ােক  তা  ধু বাবা-মা বড় কের না, বা ােক পুেরা সমাজ 
িমেল বড় করেছ, পুেরা একটা  াম িমেল বড় কের। সবাই িমেলই বড় করেছ।  াম  দেশ এখনও  দখা যায় 
 কান বা া অ ায় করেল  য  কান  লাক এেস তােক ধমেক িদে । এখন এখােন কাউেকই িকছু বলার  নই, 
কাউেক বলেত  গেল বেল  দেব – আপিন  ক  হ আমােক বলার!  

 

 ম র কােছ সমাজ, পিরবােরর সা ািতক মূল । িকছু িদন ধের ব া ােলার  থেক নথ -ই   লােকরা 
দেল দেল পালাে ।  কন পালাে ?  কাথায়  গালমাল?  গালমালটা লাগল বাম ােত িকছু মুসলমানরা বদমাইিশ 
করিছল বেল  সখানকার সরকার এেদর  মের তাড়াে । তার জ  মুসলমানরা ভারেত বদমাইিশ করেত    
করল। িক বেল বদমাইিশ    করল? আমােদর মুসলমান ভাইেদর বাম  ােত  মের তাড়াে । এর ধা া লাগল 
আসােম, আসােমর ধা াটা িগেয় লাগল ব া ােলাের। এখনেতা অেনক জায়গােতই    হেয়  গেছ। 
মুসলমানেদর এমনই িনেজেদর মেধ   ীিত!  ামীজী একটা জায়গায় খুব  ঃখ কের বলেছন – কেব  সই িদন 
আসেব  য িদন একজন িহ র  ঃখ-ক   দেখ আেরকজন িহ র বুক  ফেট যােব। কেব  সই িদন আসেব 
 যিদন একজন িহ  এেস বলেব –  দেখা তুিম আমার ভাই, তুিম  য  দেশরই হও না  কন, তুিম  যখােনই 
থােকা না  কন, আিম  তামার পােশ আিছ। আজেক আমােদর ল াও কের না। কণ াটেক িবেজিপর সরকার, 
মহারাে  িশবেসনা এত  মতাশালী হওয়া সে ও মুি েময় কেয়কজন মুসলমােনর ভেয় হাজার হাজার  লাক 
িনেজর কম  ল  থেক পািলেয় যাে । বলেছন, ১৯৪৭ সােল  দশ িবভাজেনর সময়  যভােব  লাক িনেজর  দশ 
 ছেড় পািলেয়িছল িঠক  সইভােব  লাক এখন পালাে । কা র ল াও করেছ না, িহ েদর  কউ সামেন এেস 
দাঁিড়েয় সাহস িদে  না  য,  দিখ  ক আমােদর সামেন এেস দাঁড়ােত পাের! িহ  সমাজ এক িবিচ  জায়গায় 
এেস দাঁিড়েয়েছ, এরা না  হণ করেছ ম র িচ া ভাবনা, না আেছ এেদর আেমিরকার মত  মতা। আেমিরকা 
যতই ব ি েকি ক সমাজ হেয় থা ক িক  িনেজেদর বাঁচােনার জ  িক না করেছ। িবন লােদনেক মারার 
জ  সমােজর একটা অংশ তােতই  লেগ থাকল। আমরা এটা বুিঝ না  য, সমাজ যিদ অধঃপতেন যায় 



158 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

 তামারও পতন হেব। একজন মারা  গেল সমাজ মের যায় না, িক  সমাজ ড ুবেল সবাই ড ুবেব। ম র এটাই 
 েচ া, সমাজেক িকভােব র া করা যায়।  সইজ  বলেছন  মেয়েদর  কান ভােব  াধীনতা  দওয়া যােব না। 
কারণ নারীই পাের ঘর, পিরবার, সমাজেক সামেল রাখেত। আেরকিট   ােক ম  বলেছন – 
 

নারীর ধম   ও তার কেয়কিট  ণ 

   সদা    য়া ভাব ং গৃহকােয ষু দ য়া। 
    সং ৃেতাপ রয়া ব েয় চামু হ য়া।।৫/১৫০ 
 

 যিদ  ামী রাগাি ত বা অস   হেয় থােক তাও  ী হািসমুেখ থাকেব কারণ ঘর সামলােনা তার কাজ। 
নারীেক গৃহকােয  দ  হেত হেব, বািড়র ব বহায  সম  সাম ী, বাসন-প   থেক    কের জামা-কাপড় সব 
পির ার কের  গাছগাছ কের রাখেব। আর অথ  ব েয় তােক খুব সাবধান থাকেত হেব, অযথা  বশী অথ   ব য় 
যােত না হয়  সিদেক তী  নজর থাকেব। এ েলা হল  মেয়েদর  ণ। এখন আমােদর সমােজ বড়েলাকেদর 
বািড়র বউ  মেয়েদর মেধ  একটা নতুন  রাগ এেসেছ compulsive buyer। এটােক একটা মানিসক ব ািধ 
বেল সবাই  মেন িনেয়েছন। এরা একটাই কাজ কের  ধু শিপং, শিপং ছাড়া আর িকছু কাজ করেত পােরনা। 
ভ ািনিট ব ােগ টাকা ভের িনেয় যােব আর শিপং মল  থেক শিপং কের গািড় ভিত   কের িজিনষপ  িনেয় 
আসেব।  বশীর ভাগ িজিনষই  কান কােজ লাগেব না, িক  তাও  কনা চাই। এটা এক ধরেণর  রাগ।  

 

  মেয়েদর এই  ণ েলােক আধার কের একটা কািহনী আেছ। একজন বড়েলােকর ইে  হল এই 
ধরেণর  কান  ণবতী  মেয়েক িবেয় করেব।  লাকিট এবার এক  সর ধান িনেয়  ােম  ােম ঘ ুরেত    
কেরেছ। বািড় বািড় ঘ ুের বলেছ ‘আমার এই এক  সর ধান আেছ, এই এক  সর ধান িদেয়  কউ আমার 
পুেরা একটা খাবার বািনেয় িদেত পারেব িক’? মােন, যতটা ভাত  স খােব তার  থেক িকছু  বশী ধান আেছ, 
িক  এই ধান িদেয়ই তার জ  পুেরা খাবারটা বািনেয় িদেত হেব।  লাকিট বলেছ ‘ য আমােক বািনেয় িদেত 
পারেব তােকই আিম িবেয় করব। সবাই তার কথা  েন হাসেছ, এভােব  ধু এক  সর ধান িদেয় পুেরা খাবার 
বািনেয়  দওয়া যায় না। িক  সবাই জােন  লাকিট খুব বড়েলাক। এইভােব ঘ ুরেত ঘ ুরেত এক  ােম  গেছ। 
 সখােন এক   রী যুবতী বলল আিম বািনেয় িদেত পারব।  মেয়িট ধানটা িনল। খুব কায়দা কের এত   র 
ভােব ধানটােক ভাণল  য ধােনর তুষ  েলা  গাটা  গাটা রেয়  গল আর চালটা  বিরেয় এল।  মেয়িট জানেতা 
 েপা পির ার করেত এই ধরেণর তুষেক ব বহার করা হয়।  মেয়িট বািড়র কােজর  মেয়িটেক বেল িদল যারা 
 েপার কাজ কের তারা এই ধরেণর   র তুষ  পেল খুব খুশী হেব, ওেদর এই তুষ েলা  দেব, তােত তারা 
 য পয়সা  দেব তাই িদেয় তুিম িকছু  ালািন কাঠ, একটা হািড় আর  তল-মশলা িকেন িনেয় আসেব। সিত ই 
তাই হল, তুেষর পয়সা িদেয় সব হেয়  গল। এরপর যখন কাঠ  ািলেয় ভাত রা া কেরই জল িদেয় কােঠর 
আ ন িনিভেয় িদেয়েছ। ওই  ল  কাঠ েলা এখন হেয়  গল কাঠ-কয়লা। ওই কাঠ-কয়লা  েলােক আবার 
যােদর এই ধরেণর কাঠ-কয়লা দরকার তােদর কােছ িব ীর জ  পািঠেয় িদেয়েছ।  সটা িব ী কের  সই 
পয়সা িদেয় আবার পান-িমি  িকেন িনেয় এেসেছ। এরপর আরও অেনক রকম ভােব কায়দা কের অ া  
িকছু খাবার সাম ী িনেয় এেসেছ। অেনক ল া কািহনী, যাই  হাক এর মূল ভাবটা হল যারা খুব িমতব ায়ী ও 
বুি মান তারা  কান িকছু ন  হেত  দেব না, টাকা ন  করেব না, সময় ন  করেব না, ইেমাশান ন  করেব 
না। আমরা যিদ একট ু িচ া কের  দিখ, আমরা সবাই অযথা টাকা ন  কির, সমেয়র অপচয় কির আর সব 
 থেক বােজ হল আমােদর  ভতের  য ইেমাশান আেছ  সটােক ব   বশী ন  কির। আমরা অকারেণ  রেগ 
যাি , আবার অকারেণ হা হা িহ িহ কের হািস মজা করিছ, এইভােব অযথা ইেমাশানেক ন  করেত  নই। 
আবার একটা   ােক বলেছন – 

 

   িবশীলঃ কামবৃে া বা  ৈণ ব া পিরবিজ  তঃ। 

   উপচয ঃ ি য়া সা  া সততং  দববৎ পিতঃ।।৫/১৫৪ 
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  ীেদর বলেছন –  ামী যিদ  কান কারেণ সদাচারহীন হয়, পর ীেত যিদ অ র  হয় আর িবদ ািদর 
যিদ  কান  ণ না থােক তা সে ও পিত তা  ী িক  তােক  দবতার মতই  দখেব। ঠা র বলেছন – যদ ািপ 
আমার     িঁড় বািড় যায়, তথািপ আমার    িনত ান  রায়। িঠক  তমিন  ী িনেজর  ামীেক  দবতার মত 
 দখেব। এই   াকিট খুব গভীর ভােব িচ া করেল আমরা অেনক িকছু রহ  এর মেধ   পেয় যাব। 
আজকালকার  মেয় হেল িক করেব? িবেয়র পেরর িদন যিদ জানেত পাের তার পিত  দবতািটর চির  বেল 
িকছু  নই,  লখাপড়া িকছু জােন না, সে  সে  িডেভােস  র জ  উেঠ পেড় লাগেব। িক  ম  এখােন বলেছন 
তুিম এরকমিট কেরা না।  কন ম  িনেষধ করেছন?  ামীজী এক জায়গায় তাঁর ব ৃতায় বলেছন,  ামী যতই 
 বৃ     হাক, যতই চির হীন  হাক, যত বড় মাতাল  হাক  ী যিদ তার পািত তা ধম  ও  সবা ধেম   িতি ত 
থােক তাহেল তার  ভতের এমন  তজ ও  মতার আিবভ  াব হেব  য যার  ভােব তার  ামী  দবতািটেক 
একিদন না একিদন সিঠক পেথ আসেতই হেব। এই িনেয় আবার সম া হল ইদািনং কােল সবাই বলেব, 
ভােলা  তা!  ামীই এটা  ীেদর  িত ক ক না। এই িনেয় পের িবরাট আেলাচনা করা হেয়েছ। ম   সখােন 
 দখাে ন  ামী আর  ীর এক অপেরর  িত িক ভূিমকা। আর এই ভূিমকার  কা   জায়গােত  জার িদেত 
হেব। ম   সখােন নারীেক বলেছন মািট আর প ুষেক বলেছন বীজ। মািট যিদ খারাপ হেয় যায়  সই মািটেত 
আর  কান ফসল হেব না।  সইজ  আেগ মািটেক িঠক রাখেত হয়।  সটাই এখােন বলা হে ,  ী যিদ িঠক 
থােক তাহেল  স  ামীেক অেনক দূর পয    িনেয় চেল  যেত পাের। আর সমাজ চেল  ামীর  জােরই। 
আজেকর িদেন নারী  ধানম ী হেত পাের, আিম র চীফ হেত পাের, িসইও হেত পাের িক   জেনিটক ািল আয় 
করার  মতা পু েষর হােত। সমােজর ি িতশীলতা র া করা পু েষর  ারাই স ব। এই পু ষই যিদ 
 গালেমেল হয়, তােক সারােবটা  ক? অ  িদেক  ীর  থেক িনকট ব  ুতার আর  কউ  নই।  য  কান 
প ুেষর জ  সবেচেয় পুরেনা ও কােছর একমা  ব  ুহল তার  ী, কারণ  জেনর জীবনটাই এেক অপেরর 
সােথ জুেড় রেয়েছ। মা-বাবা যতই কােছর  হাক িক  একিদন  তা তারা মারা যােব,  মেয়র িবেয় হেয় যােব, 
 ছেল িবেয় কের  কাথায় চেল যােব  কান িন য়তা  নই, িক   ামী  ী  জন  জনেক সব সময় কােছ পাে , 
 জেনই হল  কৃত ব ু।  সখােন যিদ ব ুে র ভাব না থােক তাহেল বুেঝ িনন  ামীর জীবনটা নরেক চেল 
 গল। তাহেল    হেত পাের উে াটা  কন হয় না? কারণ িকছু িকছু  ণ,  যমন  ধয  ,  মা, ভােলাবাসা, 
মমতা,   হপরায়ণতা, বাৎসল তা এই  ণ েলা  ছেলেদর থােক না,  মেয়েদর মেধ ই থােক।  সইজ   য 
পেথ  গেল সব িকছু সহজ হেব  সই পথটােক এনারা  বেছ িনেয়েছন,  মেয়েদর এভােব রাখ। িক  আমরা 
মানিছ না, চািরিদেক তার ফলও হােত হােত পাি ।  

 

 এখােন িক  আমােদর একটা িজিনষ মাথায় রাখেত হেব, এখন  যমন উ ৃ ল,  বপেরায়া, উ ত 
 মেয়রা যারা আেছ তােদরেক এখােন ধত  েব র মেধ  আনেছন না। আিম একটা নারী শরীর  পেয়িছ, বািড়র 
 থা অ যায়ী একটা বয়েস মা-বাবা আমােক িবেয় িদেয়েছ। এখন আমার ল   হল এই পিরি িতেক কােজ 
লািগেয় আিম িকভােব আমার জীবনেক ধম ীয় ও আধ াি কতায় উ ীত করেত পাির। এই  য ভাব, জীবেনর 
উে   হল আধ াি ক উ িত, এই ভাবটাই হল  ধান। আমার যিদ আধ াি ক সেত  আ া না থােক তাহেল 
এসব কথার  কান দরকার  নই, তখন ভারতীয় সংিবধানেক  মেন চলেলই সব িঠক থাকেব। যিদ আিম মেন 
কির এই পিরি িতেক কােজ লািগেয় আিম আমার আধ াি ক উ িত করেত চাই, তখন এ েলা কােজ লাগেব 
– সারা জীবন  ামীর  সবা কের যােব,  ামী মারা  গেল  কান প ুেষর নাম পয    মুেখ আনেব না। বলেছন 
একমা  পিত তা ধম  েক আ য় কেরই তুিম আধ াি কতার চরম অব ােক  া  করেত পার। 

 

 আবার বলেছন তুিম যিদ িবধবা হেয় যাও তাহােল সারা জীবন তুিম  মা ণশািলনী হেয় থাকেব, 
কখন কা র  িত রাগ িবে ষ  দখােব না এবং িনয়মাচািরণী হেয় মধু-মাংস- মথুনিববজ  ন  প   চয   অবল ন 
পূব  ক মৃতু কাল পয    অেপ া করেব। এখােন ব াখ াকাররা বলেছন িনয়তা  চািরণী,   চািরণীরা  য  ত 
পালন কের, িবধবারাও  সই  ত পালন করেব। তার মােন,  কান  কার  ভােগ তারা যােব না, মাছ-মাংস 
খােব না। আমােদর  দেশর  বশীর ভাগ িবধবারাই মাছ-মাংস খায় না। যিদ তােদর িজে স করা হয়  কন 
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আপনারা খান না? বলেব,  খেত  নই। তা নয়, যখন মাছ-মাংস, মদ খাওয়া হে  তখন শরীের তাপ বৃি  
হয়, শরীের তাপ বৃি  হেল কাম  বগ বােড়। আসেল একজন িবধবার জীবন মােন স  াসীর জীবন। স  াসী 
 য ভােব জীবন-যাপন কের একজন িবধবার জীবনও  সইভােবই চািলত হয়। স  াসীও এক  কার িবধবা, 
জগেত যত রকেমর  ভাগ থাকেত পাের  জেনই তার সম  িকছু  থেক দূের। ঈ র িচ ন ছাড়া মন আর  কান 
িদেক যােব না। স  াসী  যমন  কান ধরেণর নারী িচ ন করেব না, িঠক  তমিন িবধবারা পু ষ িচ ন করেব 
না। স  াসীর জীবন  যমন এেকবাের সাদািসেধ, িবধবার জীবনও তাই। এই জায়গাটা আমরা ধরেত পািরনা। 
এখন  কান িবধবা যিদ বেল, আিম একা থাকেত পারেবা না, আিম আবার িবেয় করব। না থাকেত পারেল 
কেরা,  কউ বাধা িদেত যাে  না। িক  পিত তা ধম  পালন কের  তামার  য ঈ র লাভ করার  েযাগ 
এেসিছল,  সই  েযাগটা  তামার হাতছাড়া হেয় যােব। এটা সবারই   ে   েযাজ , িযিন একবার িঠক কের 
িনেলন আিম আধ াি ক জীবন যাপন করব, এখন িতিন স  াসীই হেয় যান, গৃহীই থা ন, িবধবা হেয় যাক বা 
িবেয় না কেরই থা ক, এখােন তাঁর আদশ   একটাই থাকেব,  থম  স যিদ পু ষ হয় তাহেল  কান নারীর 
িচ া করেব না, আর যিদ নারী হয় তাহেল কখন  কান পু েষর িচ া করেব না, অথ াৎ   চারীর ধম   পালন 
তােক করেত হেব। ি তীয়,  ভােগর যত রকেমর সাম ী আেছ তার  থেক দূের থাকেব। 

 

স ান  ারা নয়, তপ ার  ারাই মা ষ  গ   লাভ কের 

   অেনকািন সহ ািণ  মার  চািরণা  । 
   িদবং গতািন িব াণামকৃ া  লস িত  ।।৫/১৫৯ 
 

  বেদ বলা আেছ  য, স ান না হেল নািক  েগ  যাওয়া যায় না। যােদর স ানািদ  নই তারা পুত 
নামক নরেক িগেয় পেড়। পু  পুত নামক নরক  থেক উ ার কের বেল তার নাম পু । িক  ম  এখােন 
িবপরীত কথা এেন এই ধারণাটােক উিড়েয় িদে ন। বলেছন, বালিখল ািদ  য ঋিষরা িছেলন তাঁরা  শশব 
 থেকই   চয   পালন কের এেসেছন।   চয   পালন কের স ােনাৎপি  না কেরও তাঁরা  েগ  িগেয়িছেলন। 
 সইজ  স ান না হেল আমার  গ  াি  হেব না এটা মেন করা িঠক নয়। মা ষ  েগ  যায় তপ ার  ারা। 
িবেয় করা, স ােনর জ   দওয়া, এ েলাও য । এই যে র মাধ েমও মা ষ  েগ  যায়। িক   য বেল িদল 
আিম িবেয় করেবা না, স ান উৎপি েত যােবা না, তখন তার যে র ধরণটা অ  রকম হেব। 

 

   মৃেত ভতৃ ির সা ী  ী   চেয  ব বি তা। 
    গ ং গ ত প ুািপ যথা  ত   চািরণঃ।।৫/১৬০ 

   অপত েলাভা   য তু  ী ভত ারমিতবত েত। 

    সহ িন ামবাে ািত পিতেলাকা  হীয়েত।।৫/১৬১ 
 

 যিদ  কান নারী কম বয়েস িবধবা হেয় যায়। এরপর  স যিদ পুেরাপুির পিত তা ধেম   িতি ত  থেক 
  চারীর মত থােক আর তার স ান যিদ নাও থােক  সও িক   েগ  যােব। এখােন ম  পির ার দ ৃা  এেন 
বলেছন, বালিখল  ঋিষরা  যমন  শশব কাল  থেক   চয   পালন কের, স ান উৎপি  না কেরও  গ  লাভ 
কেরিছেলন, িঠক  তমিন একজন িবধবা যিদ   চয   পালন কের আর তার স ানও যিদ না থােক  সও  েগ  
যােব। যিদ  কান  ী  ধু মা  স ােনর  লােভ  ামীর উ  ন কের এবং তােত যিদ তার স ান হেয়ও যায়, 
তখন  স  গ   থেকও ন  হয় আর এই  লােক িনি ত হয়।  ামী অথব   হেত পাের, নপুংসক থাকেত পাের বা 
 ী িবেশষ  কান পু েষর  থেক স ান চাইেছ ইত ািদ। তার মােন এই ধরেণর ঘটনা তখনকার িদেনও িছল, 
 যখােন  ী অ  পু েষর স  করেছ  ধু স ান পাবার জ । িনেয়াগ থা ব িতেরেক  কান কারেণ পর পু ষ 
 থেক স ান উৎপি  হওয়াটা শা  স ত নয় এবং  লােক এই কায   কখনই  শিসংত হয় না। 
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   পিতং িহ াপকৃ ং  মৎুকৃ ং যা িনেষবেত। 

   িনৈ  ব সা ভেবে ােক পরপূেব িত  চাচ েত।।৫/১৬৩ 
 

  কান  ী তার নীচবেণ র বা ধন-মান- ল-শীলািদেত িনকৃ   ামীেক  ছেড় িদেয় যিদ উ বেণ র 
প ুেষর কােছ চেল যায়,  সটােকও ভােলা দৃি েত  দখা হয় না। ম   সমােজ  স িনি ত হয় আর সকেল 
তােক ‘পরপূব  া’ বেল সে াধন কের। ‘পরপূব  ’ মােন সবাই বলেব আেগ এর অ  পিত িছল। তখনকার িদেন 
 মেয়েদর ি তীয় পিত হণ করােক ভােলা  চােখ  দখা হেতা না। তার মােন  সই সময় পুনিব  বাহ  থা 
 মেয়েদর মেধ ও িছল। আমরা যিদ ভাগবেতর িদেক তাকাই  সখােনও  দখেত পাই  যখােন  ীকৃ   ি ণীেক 
বলেছন, ‘তুিম যিদ চাও তাহেল আমােক  ছেড় িশ পােলর কােছ চেল  যেত পার’। আমরা অেনেকই মেন 
কির তখনকার িদেন  মেয়েদর ি তীয় িববাহ িছল না, িবধবারা িবেয় করেত পারেতা না, িক  তা নয়, এ েলা 
রীিতমত িছল। যিদ  কান কারেণ  ামীেক পছ  না কের তখন  স তােক  ছেড় আেরকজনেক পিত   েপ 
 হণ করেত পারত। কারণ এই   ােকই নীচবণ েক  ছেড় উ বেণ  চেল যাওয়ার  স  িনেয় এেসেছন, তার 
মােন এ েলা তখন হত। যিদও উ বেণ র পু ষেক পিত  েপ ি তীয় িববাহ করেছ িক  এটােক িন া 
করেছন। এই ধরেণর িকছু  ী ধেম  র উপর বলেলন।  ী ধেম  মূল কথা হল  তামার িনত  জীবন-যাপেনর 
ব াপাের সদা সব  দা সাবধান ও সজাগ থাকেত হেব।  

 

ষে াহধ ায় 
 

 ষ  অধ ােয়র  থেমই বলা হে   া ণ,  ি য় ও  ব র গৃহ া ম স াদন করার পর কখন, 
িকভােব বাণ  া েমর ধম   পালন করেব। কখন একজন গৃহ  বাণ  ী হেব? বলেছন – 

 

বাণ   আ েমর ধম   

   গৃহ   যদা পে    বলীপিলতমা নঃ। 
   অপত ৈ ব চাপত ং তদারণ ং সমা েয়ৎ।।৬/২ 
 

 যখন একজন গৃহ   দখেব তার শরীেরর চামড়া  ঁচেক  গেছ, চুল  পেক সাদা হেয় যাে  আর 
িবেশষ কের যখন িনেজর  পৗে র মুখ  দেখ িনেয়েছ, তখন িক   সই গৃহে র বাণ  ী ধম   অবল ন করা 
উিচৎ। বাণ   আ েম যাওয়ার সময় হেয়ছ িকনা  বাঝার জ  িতনেট ল েণর কথা বলা হল – শরীেরর 
চামড়া ঝুেল যাে , চুল  পেক যাে  আর নািতর মুখ  দেখ িনেয়েছ। আপনার এবার বাধ ক  এেস  গেছ, 
এবার আপিন বাণ  ী হেয় যান। বাণ  ী মােন আেগকার িদেনর মত বেন জ েল িগেয় থাকা এখনকার িদেন 
স ব নয়। গৃেহ  থেকও বাণ  ী হেয় থাকা যায়, আলাদা ভােব থা ন, সংসােরর  কান িকছুেত জড়ােবন না, 
িনেজর মত  থেক ঈ েরর িদেক মন িদেয় রাখেলন। বলেছন – 

 

   স  জ   াম মাহারং সব ৈ ব পির দ  । 
   পুে ষু ভায াং িনি প  বনং গে ৎ সৈহব বা।।৬/৩ 
 

 বাণ  ী িক করেব?  াম  আহার পিরত াগ করেব।  াম  আহার মােন, ভােলা ভােলা খাবার-দাবার, 
ভাত, যব, আটা এই খাওয়া েলা কিমেয় িদেত হয়। আসেল বাণ  ীরা তখন িভ া কেরই থাকেতন, খুব 
সাধারণ ফল-মূল  খেয় থাকেতন। বাণ  ীেক অিত সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করেত হেব। পির দ  , মােন 
গািড়,  ঘাড়া, ব , িবছানা এ েলার ব বহার কের  ছেড় িদেয় অিত সাধারণ ভােব জীবন-যাপন করেবন। 

 

 এর মেধ  খুব   র কথা বলেছন, পুে ষু ভায  াং িনি প , যিদ তাঁর  ী এই রকম বাণ  ীর জীবন-
যাপন করেত না চায় তাহেল  সই  ীেক পুে র হােত সমপ  ণ কের বেল  দেব ‘পু ! তুিম  তামার মােয়র ভার 
 হণ কর’।  ীর অ মিত িনেয়ই বেন  যেত হেব,  ী হয়েতা বেন জ েল িগেয় কেঠার জীবন-যাপন করেত 
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চাইেছ না, তখন  ামীেক  ীর একটা ব ব া কের িদেয় তেবই বাণ  ী হেয় বেন যােবন।  ামীর অ পি িতেত 
 ী  যন  কান ক  না পায়। যিদ সে   যেত চায় তাহেল  তা খুবই ভােলা। 

 

 বাণ  ী হেয় বেন িগেয়  ধু শাক, মূল, ফল এ েলা  খেয়ই জীবন র া করেত হেব। িবরাট  কান 
খাওয়া-দাওয়ার আেয়াজন করেব না। আসেল একট ুিচ া করেল আমরা এই বাণ  ী জীবেনর তাৎপয   বুঝেত 
পারব। প াশ  পিরেয়  গেলই ইি য় েলা আমােদর সহেযািগতা করা  থেক হাত  িটেয়  নয়। এরপরও যিদ 
আমরা   পােকর খাবার-দাবার  খেত থািক তখন পাক িল  স েলা হজম করেত পারেব না, হজম িবি ত 
হেল শরীেরর অ া  অগ ান েলা িবে াহ করেত    কের  দেব। একটা বয়েসর পর ইি য় েলােক তাই খুব 
সেচতন ভােব  িটেয় িনেয় আসেত হয়, ইি য় েলােক  ছেড় িদেলই তার পিরণাম খুব পীড়াদায়ক হেব। 
তারপর বািড়েত অ  যারা অ  বয়সী সদ রা রেয়েছ তােদর এখন  ভােগর জীবন, তােদরেক  ভাগ করেত 
িদেত হেব। বয়   লােকর  ভােগর জ  আর  সবা করেতই যিদ তােদর অথ   আর সময় চেল যায় তাহেল 
তােদর জীবেন  ভােগর অপূণ তা  থেক যােব, যার পিরণাম মারা ক িকছু হেত পাের। এই সব িকছু িবচার 
কের একটা বয়স হেয়  গেল িনেজেক সব িকছু  থেক  িটেয় এেন অিত সাধারণ ভােব জীবনটা কািটেয় িদেত 
হয়। স ািনত জীবন অথচ অিত সহজ সরল জীবন যাপন,  কান  ভােগর িদেক যােব না এটাই বাণ  ী 
জীবেনর আদশ । একট ুভাত  ঝাল  খেয় িনেলই হল। বাঙালীরা মাছ ছাড়া থাকেত পাের না, তারা ওই 
 ঝােলর মেধ  একটা  ছা  মাছ িদেয় িদল।  সটারও  কান দরকার পেড় না। িক  আজকাল সবাই অেনক 
রকম িহসাব-িনকাশ কের, আমার িভটািমেনর ঘাটিত হেব,   ািটেনর  ডিফিসেয়ি  হেব। এ েলার িকছুরই 
দরকার পেড় না, যখন সময় হেব তখন িঠক আমােক তুেল িনেয় চেল যােব, আমার িকছুই করার থাকেব না, 
িকছু করেতও হেব না। যতই ওষুধ খাই, পথ  খাই  কান িকছুই কােজ লাগেব না।  সইজ  বলেছন, সাধারণ 
খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ জীবন আর ঠা েরর নাম এই িনেয়ই থাক, যখন সময় হেব চেল যােব।  

 

 আবার বলেছন, এই  য সাধারণ খাদ  িনেয় জীবন-ধারণ করা হে , এই িদেয়ই আপিন প  মহায  
করেবন। প  মহাযে র জ  আর িবেশষ আেয়াজন কের বড় কের িকছু করার  েয়াজন হেব না, যা 
 পেয়েছন ওই িদেয়ই প  মহায  হেয় যােব। এর সােথ বলেছন – 

 

    াধ ােয় িনত যু ঃ  া   দাে া  ম ঃ সমািহতঃ। 
   দাতা িনত মনাদাতা সব ভূতা ক কঃ।।৬/৮ 
 

 বয়   লাকেদর জ  এই   াকিট অত      পূণ । িক বলেছন?  াধ ােয় িনত যু ঃ, আপিন এখন 
বাণ  ী হেয়  গেছন, এখন যত  বশী সময় পাওয়া যােব ততটা সময়ই  াধ ােয় িনেজেক িনযু  রাখেত হেব। 
শা  ছাড়া অ   কান িকছু অধ য়ন করেবন না।  া   দাে া, িনেজর ইি য় েলােক সংযত কের বেশ িনেয় 
আসেত হেব। এই বয়েস আিম এয়ার কি শান ছাড়া থাকেত পারেবা না, আমার ভােলা দামী চিট, জুতা 
লাগেব। এই ধরেণর িবলাসী মেনাভাব এেকবাের ছাড়েত হেব। যাঁরা বাণ  ী তাঁরা এই শরীরেক িনেয়  বশী 
ভাবনা-িচ া করেবন না। একট ু কেঠারতা অবল ন কের শারীিরক ক  সিহ ুতা বাড়ােত হেব।  ম ঃ 
সমািহতঃ, সবার সােথ  ম ী ভাব, সকেলর  িত ি য় ও িহতভাষী হেত হেব। আপিন  তা এখন সব িকছু 
 থেক সের এেসেছন, এখন িকেসর আর ঝগড়া-ঝািট। এর সােথ মনেক িনয় েণ এেন পরমা া ও ইে র 
িচ ায় সমািহত করেত হেব। আমােদর মেঠর এক স  াসী ভাই, বয়স খুবই অ , ম ািল   ন ট ক া াের 
আ া । ডা াররা পরী া কের বেল িদেলন বি শটা  কেমা িনেত হেব।  চৗ টা  দওয়ার পর ডা ার তাঁেক 
বেল িদেলন, ‘মহারাজ! আর  কেমা িদেয় িকছু করা যােব না, মৃত ুর জ  আপিন  তরী হেয় িনন’। এখন 
িতিন সব সময়ই ‘মা’ ‘মা’ কের যাে ন। এমিনেতই িতিন খুব ভােলা সাধু, আর এখন  ভতর  থেক আরও 
নরম হেয়  গেছন। িক  ওনার একটা আশা িছল সব সাধুেদর কাছ  থেক  যন ভােলাবাসা পাই। এখন উিন 
 দখেছন সব সাধু তাঁর জ   দৗড়ােদৗিড় করেছন,  খয়াল রাখেছন িকেস িতিন আনে  খুশীেত বািক জীবনটু  
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কািটেয় িদেত পােরন। মহারাজ এখন িনেজর মৃত ুেক সামেন  দখেছন আর সব সময় ‘মা’ ‘মা’ ডাকেছন 
আর সবার  িত  ম ী ভাব। এখন িক িতিন কা র সে  ঝগড়া-ঝািট করেত যােবন! তা আমােদরও  তা  সই 
একই অব া।  িদন আেগ নয়েতা  িদন পের আমােদর সবাইেকই মরেত হেব। তাহেল িকেসর জ  এত 
লড়াই, মারামাির, ঝগড়া িববাদ! কােক  তামার  মতা  দখা ! িক কের  বড়া ! এটাই এখােন বলেছন যখন 
বাণ  ী হেয়  গেলন তখন সবার  িত ক ণার ভাব,  ম ীর ভাব িনেয় আসেত হয়।  

 

 দাতা িনত মনাদাতা, দানশীল হেয় যান,  য যা চাইেছ িদেয় িদন। আর সব  ভূতা ক কঃ, সম  
 াণীর  িত অ ক া। গ ,   র,  বড়াল, িপঁপেড়  যই আসেছ সবারই জ  িকছু না িকছু রাখা আেছ। 
এ েলা হল বাণ  ীেদর ধম । এটা আবার স  াসীেদর ধম   নয়। এখনকার িদেন অব  বাণ  ী আ ম উেঠ 
 গেছ, তাও  য   াক েলা আমােদর কােজর এবং আজেকর যুেগর পে  উপেযাগী  স েলা িনেয়ই আেলাচনা 
করা হে । 

 

   ন  া ং সম ীয়া   িদবা বা ত  শি তঃ। 

   চতুথ কািলেকা বা  াৎ  া াপ  মকািলকাঃ।।৬/১৯ 
 

 বাণ  ীেদর খাওয়া-দাওয়া িনেয় বলেত িগেয় বলেছন। যতটা িভ া কের িনেয় আসেব  সখান  থেক 
 স িকছু স য় কের রাখেত পাের বা িনেজও  জাগাড় কের রাখেত পাের। সারািদন িকছু খােব না,  ধু িবেকল 
 বলায় খােব। আর তা না কের একিদন পুেরা উেপাস কের পেরর িদন সে  েবলায় খােব। আরও যিদ পাের 
তাহেল িতন রাত উেপাস কের চতুথ  িদেন সে  েবলায় খােব। তাহেল বাণ  ীর খাওয়া িক রকম? িদেন 
একবার, তাও সে  র িদেক। যিদ পাের তাহেল একিদন  ছেড়  ছেড় খােব, যিদ আরও পাের তাহেল  িদন 
 ছেড়  ছেড় খােব। পারেল িতন িদন িদবারাত উেপাস কের অথ  াৎ ছয়  বলা উেপাস কের চতুথ   িদেন িদবা 
ভােগ  ভাজন করেব। এইভােবই বাণ  ীেক বাকী জীবন চালােত হেব। এবার িনেজর তপ ােক িকভােব 
উ েরা র বৃি  করেব বলেছন – 

 

    ীে  প তপা   া   বষ া  াবকািশকঃ। 
   আ  বাসা   হমে   মেশা ব  য়ং পঃ।।৬/২৩ 
 

  ী কােল বাণ  ী প তপা করেব।  ী ীমা  যমন প তপা কেরিছেলন। বষ াকােল বৃি েত ফাঁকা 
মােঠ গা াবরণ ছাড়াই বৃি ধারার নীেচ দ য়মান থাকেব। শীতকােল গাে  িস  বসন ধারণ করেব। আমােদর 
কা রই এ েলা করার দরকার  নই।  দখাে ন কত কেঠার ভােব এনারা সবাই সাধনা করেতন। শরীরেক 
 কান রকম  শয়  দওয়া চলেব না। এইভােব তাঁরা শরীরেক এেকবাের জয় কের িনেতন। বাণ  ী িযিন হেয় 
 গেলন তাঁর কােছ আর শরীেরর  কান মূল ই  নই। আমরা শরীরেক ব   বশী     িদই বেল শরীেরর 
ব ািধর ব াপাের অিতির  সেচতন হেয় উিঠ। তেব এতটা কেঠার আমােদর এখন না করেলও চলেব, িক  
একটা সময় আমােদর সবাইেক শরীর  থেক মনেক তুেল  নওয়ার  ি য়াটা    করা উিচৎ। িদ ীেত এক 
কেলজ  হাে েলর একিট ছা  শীত কােল যখন িদ ীেত  -িতন িড ী ঠা ার সময় ঠা া জেল  ান কের  ধু 
একটা হাফ শাট   পেড় ঘ ুের  বড়াত। এখন তার বয়স হেয়েছ, এই বয়েসও এখনও  সই ওই ভােব চািলেয় 
যাে । ভ েলাক একিদন বলিছেলন ‘আমারও এক সময় ঠা া লাগত। িক  একিদন ইি য়া  গেটর কােছ 
 ভারেবলা  দখলাম িকছু  িমক  খালা জায়গায় ঠা া জেল  ান করেছ। তখন আমার মেন হল এরা যিদ পাের 
আিম  কন পারেবা না’।  সই  য  ছেলিট ঠা ােক  ে প করেত    করল এখনও তা চািলেয় যাে । 
সবাইেক এমন করেত হেব তা নয়। িক  এখােন ম   যটা বলেত চাইেছন তা হল শরীেরর উপর মন 
 দওয়াটা কমােত হেব। িক  মূল হল আ িসি র জ  উপিনষেদর  য মহাবাক  আেছ তার িচ ন সব সময় 
কের যাওয়া। শরীেরর িদেক মন না িদেয়, শরীেরর  বশী িচ ন না কের একমা  আ িচ ন করাটাই মূল 
কথা।  
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   অপরািজতাং বা ায়  েজ   িদশমিজ গঃ। 
   আ িনপাতা রীর  যুে া বায  িনলাশনঃ।।৬/৩১ 
 

 এই রকম কেঠার তপ া করেত করেত যিদ এমন  কান  রাগ হেয় যায়, যার  কান িচিকৎসা করা 
যােব না, তখন এই বাণ  ী  ধু জল আর বায়ু আহার করেত করেত  যাগিন  হেয় শরীর পতন না হওয়া 
পয    দি ণ িদেক সরলগিতেত চলেত থাকেব। চলেত চলেত  যখােন শরীেরর পতন হেয় যাওয়ার হেয় যােব। 
আর  স অ   হণ করেব না।  

 

 বাণ  ী চতুথ   বয়েস স  াস  হণ করেব। যিদও এখােন ম  ৃিতেত বলা হে , িক  এ েলা  য িঠক 
এইভােবই হত তা নয়। যিদ পঁিচশ বছর কের িহসাব করা হয় তাহেল পঁিচশ বছর পয      চয  , প াশ বছর 
পয    গৃহ  জীবন, তারপর বাণ   আর পঁচাে ার বয়েসর পর স  াস, এটাই  মাটামুিট িনয়ম িছল। িক  
এেকবাের বাঁধাধরা  কান িনয়ম িছল না। অেনেক গৃহে র পেরই স  াস আ েম চেল  যেতন। এরপর মা েষর 
ঋণ স ে  বলেছন – 

 

মা েষর কত রকেমর ঋণ 

   ঋণািন  ীণ পাকৃত  মেনা  মাে  িনেবশেয়ৎ। 
   অনপাকৃত   মা    সবমােনা  জত ধঃ।।৬/৩৫ 
 

  েত ক মা েষর িতনেট ঋণ আেছ – ঋিষঋণ,  দবঋণ ও িপতৃঋণ। এই িতনেট ঋণ  থেক মু  না 
হেয়  কউ  যন স  াস না  নয়। আসেল ম  স  ােসর খুব একটা প পািত িছেলন না, যিদও িতিন 
উপিনষেদর মহাবাক ািদর উপর ধ ান করেত বলেছন। একিদেক ম  িঠকই কেরেছন, কারণ  ৃিত হল মূলতঃ 
আচরণ িবিধ। িবিধ-িনেষধ গৃহ েদর জ , িবিধ ও আচরণ স  াসীেদর জ  নয়। স  াসী সব সময় িবিধ-
িনেষেধর পাের।  সইজ  ম  ৃিতেত যা িকছু আেছ তার  বশীর ভাগই স  াসীেদর জ  নয়। 

 

  বদ অধ য়ন করা অথ  াৎ  াধ ােয়র  ারা ঋিষঋণ  থেক মু  হওয়া যায়, স ান উৎপি র  ারা 
িপতৃঋণ আর যে র  ারা বা বত  মান কােল পূেজা অচ  নার  ারা  দবঋণ  থেক মু  হওয়া যায়। এইভােব 
িতনেট ঋণেক  শাধ না করা পয    স  াস  নওয়া যায় না। িক  অ  িদেক আমােদর উপিনষেদ আেছ 
য  হেরব িবরেজৎ তদহেরর   েজৎ, মেন যখনই ত ােগর ভাব এেস যােব তখনই  বিরেয় পড়। িক  ম  
বলেছন এই িতনেট ঋণ যত ণ  শাধ না হয় তত ণ স  াস  নওয়া যােব না –  বদ অধ য়ন  যন করা 
থােক, য ািদ  যন পুেরা দেম করা থােক আর স ান উৎপি   যন কের থােক। যিদ এই িতনেট ঋণ  থেক 
মু  না হেয়  কউ যিদ স  াস ধম   হণ কের তাহেল তার নরেক গিত হয়। এরপর ম  স  াস ধেম  র  সে  
বলেছন – 

 

স  াসা েমর ধম   
    যা দ া সব ভূেতভ ঃ   জত ভয়ং গৃহাৎ।   

   ত   তেজাময়া  লাকা ভবি    বািদনঃ।।৬/৩৯ 
 

 স  াসীর সব  থেক বড় ধম   হল সম   াণীেক অভয় দান। স  াসীেক  যন  কউ ভয় না পায়। 
 সইজ  স  াসীও কাউেক ভয় পায় না। স  াসীর ধম  ই হল এক   বােধ িনেজেক  িতি ত করা,    ছাড়া 
িকছু  নই।  ভতের এক   বাধ থাকেল কাউেক  স  িত করেত যােব না, কা র  কান  িত  স করেব না 
 সইজ  সবাইেক স  াসী অভয়  দান কের। বাণ  ী অব ায় যখন থােক তখনও তার ব    বাধ থােক, 
গৃহ েদর  তা থােকই।  য স  াসী এক   বাধেক সাধনা  েপ িনে ন না  সই স  াসীর িকছু  গালমাল আেছ 
বুঝেত হেব। ঈশাবাে াপিনষেদ যার জ  বলা হে  ত   কা  মাহঃ কঃ  শাক। এক   বাধ থাকেল তার 
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 শাক আর  মাহ চেল যায়। এর  িত ভােলাবাসা, এর  থেক দূের থাকা,  শাক আর  মাহ এই িজিনষ েলা 
থাকেব না। কারণ এক   বাধ থাকেল কাউেক আলাদা ভােব  দখার ভাবটাই চেল যােব। সবাই  তা আমারই 
অ  কােক ভােলাবাসব, কােক ঘৃণা করব! এই ভাবটাই পেরর   ােক ফুেট উঠেছ – 

 

   য াদ িপ ভূতানাং ি জােয়াৎপদ েত ভয়  । 

   ত   দহাি ম ু  ভয়ং নাি   ত ন।।৬/৪০ 
 

 এই এক   বাধ  থেক যখন  া ণ বা স  াসীর কাছ  থেক  কানও  াণীরই অ মা ও ভয় জ ায় না 
তখন  সই স  াসী এই  দহ  থেকই িবমু  হেয় জীবনমু  হেয় যান। আিম যিদ িনেজেক আমার শরীেরর 
মেধ   বঁেধ রািখ তাহেল আিম আলাদা তুিম আলাদা অব ই হেব। অভয়ং সব  ভূেতেভ া ম ঃ সব  ং  বত  ে , 
উপিনষেদর   াক, স  াসীেদর জ  এিট একিট খুব মূল বান ম । স  াসী  কন সবাইেক অভয় িদে ন? 
কারণ তাঁর আর শরীেরর  বাধ  নই।  িডয়াড   িকি ং তাঁর অসাধারণ কীিত   ‘িদ জ াল বুেকর’ মুংলী িসিরেজর 
জ  খুব িবখ াত হেয় িগেয়িছেলন। যিদও  িডয়াড   িকি ংেক বলা হয় সা াজ বাদী। কারণ উিন চাইেতন 
ইংেরজ  যন ভারত  ছেড়  কান িদন না যায়, ভারেত ইংেরজরা শাসন করেলই ভারত িঠক থাকেব। িক  
 লখক িহসােব িতিন  ধ শ   লখক িছেলন। তাঁর এই বই েলা ১৯০৮ সােলর িদেক  লখা হেয়িছল। এই 
বইেয়র  শেষ একটা কািহনী আেছ। ইংেরজেদর সময়কার ভারেতর এক রােজ র এক ম ীেক িনেয় এই 
কািহনী। খুব নামকরা ম ী, িতিন ইংল াে ও িগেয়িছেলন। তাঁর নােমর  পছেন একটা িবরাট পদবী লাগান 
িছল। একটা বয়েস এেস িতিন হঠাৎ বলেলন আিম স  াসী হেয় যাব। িকি ং এটা িনেয়ই কািহনী    
করেছন, ভারেত এই িনেয় অবাক হওয়ার িকছু  নই। কারণ ভারেত সবারই জীবেনর একটা আকা া থােক 
আিম একিদন স  াসী হব। স  াস ভারেতর উ তম আদশ  । এখন অব  আর উ তম আদশ   নই। তারপর 
ওই ম ীর জীবেনর বণ না িদেয় িকি ং খুব   র একটা  ািসক সািহত  দাঁড় কিরেয়েছন।  

 

 স  াসী হেয় িতিন এখন িবিভ  জায়গায় ঘ ুের  বড়াে ন। স  াস জীবেন আসার আেগই িতিন এত 
িবখ াত হয় িগেয়িছেলন  য, এক শহের ঘ ুরেত ঘ ুরেত  দখেছন শহেরর একটা রা া ওঁর নােমই করা আেছ। 
আেরক শহের িগেয়  দখেছন তাঁর মুিত   বসান আেছ। িতিনও িনেজর মুিত  র সামেন দাঁিড়েয় িনেজেকই  দেখ 
যাে ন। এখন  তা িতিন স  াসীর  বেশ ঘুের  বড়াে ন, তাই তাঁেক  কউ িচনেতও পারেছ না। পুিলশ এেস 
তাঁেক সিরেয় িদেয় বলেছ ‘এই  য ফিকর বাবা! এখােন দাঁড়ােব না, হট এখান  থেক’। পির াজক হেয় িকছু 
িদন  ঘারাঘুির করার পর িহমাচেলর িদেক পাহািড় অ েল একটা  হা  দেখ বেস  গেলন।  ােমর আিদবাসীরা 
এেস তাঁেক িকছু খাবার-দাবার িদেয়  যত। িতিন কখন  খেতন, কখন  খেতন না। সব সময় ঈ র িচ েন 
িনেয়ই আেছন। িকি ং খুব   র বণ  না করেছন, এক িদন,   িদন এইভােব থাকেত থাকেত একটা সমেয়র 
পর  দখা  গল ওই অ েলর প পাখীরা তাঁর কােছ আসেত    কেরেছ। জংলী   র  েলা আসেছ, 
হিরণরাও আসেছ, সাপ, িবেছরা আসেছ।  ােমর  লােকর যা খাবার িনেয় আেস তার  থেক িকছু ওেদর জ  
 রেখ  দন,  রাজ খানও না। এরপর একটা ঘটনার বণ না িদে ন। 

 

 একিদন সে  েবলায় িতিন আসেন ধ ােন বেস আেছন।  সই সময় একটা হিরণ এেস তাঁেক ধা া 
মারেত    কেরেছ। উিন আদর কের হিরণেক সিরেয় িদেয়েছন। িক  সিরেয়  দওয়ার পর আবার হিরণটা 
িগেয় ধা া মারেছ। তখন িতিন খুব িমি  কের বলেছন ‘ তামােক আিম এত ভােলাবাসা িদলাম আর তুিম এই 
 িতদান িদ ’। তারপর  দেখন হিরণটা আসনটােক মুখ িদেয় টানেছ। িকছু ণ পের  দেখন আরও কেয়কিট 
হিরণ এেস তাঁেক ধা া িদেত আর  কেরেছ। তখন িকছু একটা ব াপাের তাঁর সে হ হেয়েছ। আসেল 
িকছু েণর মেধ  ভূিমক  আসেছ, পাব  ত  অ েল ভূিমক  হেল বাঁচার আর  কান পথ থােক না। এই  হারই 
নীেচ একটা  াম আেছ,  সই  ােমর  লােকরাই  িতিদন স  াসীর জ  খাবার িনেয় আেস। এখন এই  ােমর 
 লাকেদর সাবধান করেত হেব, তা নাহেল পুেরা  াম ধুিলসাৎ হেয় সবাই মারা যােব। উিন তখন ওই রাে  
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অ কাের পাহাড়  থেক  নেম  ােমর  লাকেদর সরাবার জ   দৗড় লািগেয়েছন। তখন তার বয়স পঁচািশ 
িছয়ািশ হেব, ওই বয়েস িতিন  দৗেড়  ােম িগেয় সবাইেক বলেছন ‘ তামরা সবাই পালাও পালাও, ভূিমক  
আসেছ। এ ুিণ উপর  থেক ধস নামেব’। প েদর মেধ   কান  কান প  ভূিমকে র পূব  াভােসর িকছু িকছ ু
ল ণ ধরেত পাের। হিরণ েলাও  টর  পেয় ধা া  মের  মের তাঁেক আসন  থেক উিঠেয়  ােম পািঠেয় িদল। 
 ােমর সবাই মারা পড়ত। কারণ পের  দখা  গল পুেরা  ামটা িব   হেয়  গল। ইিতমেধ   ভার হেতই 
সূেয র আেলােত সবাই  দখেছ রা ার মেধ  স  াসী পেড় আেছন। এই বয়েস অতটা  দৗেড় এেসেছন, শরীর 
এই ধকল সইেত পারল না। সবাই  দখেছন স  াসীর িনথর  দহটা রা ার উপর পেড় আেছ।  

 

এই  য অভয় দান িনেয় আমরা কথা বলিছ, এক   বােধ িঠক এই রকমটাই হয়। এমন িক প  েলা 
তােদর বা ােদর এেন তাঁর কােছ  ছেড় িদেয়  যত যােত ওরা ওনার কােছ িনরাপেদ থাকেত পাের।  িডয়াড   
িকি ং িছেলন খুব উ মােগ র সািহিত ক, কািহনীটা পড়েল  বাঝা খুব মুশিকল এটা িক সিত কােরর কািহনী, না 
িক উিন ক না িদেয় সািজেয়েছন। অব ই কািহনী, িক  বণ না এমন  া ল  য মেন হেব সিত কােরর। মন 
যখন একে  চেল যায় তখন এ আমার  িত করেব, এ আমােক মারেত আসেব, এেক মাির এই ধরেণর  কান 
িচ া ভাবনাই আর থােক না। গা ীজীর এই ভাবটা িছল। সাবরমিত আ েম যখন িতিন থাকেতন  সখােন সাপ 
িবেছ  কান  াণীেকই মারা হত না। সব  াণী, িবষধর সাপ  থেক    কের ব াঙ, ইঁ র সবাই িনভ  েয় 
আ েমর মেধ ই ঘ ুের  বড়াত। অথচ  কান সাপ  কান িদন কাউেক  ছাবল  দয়িন। আমােদর দশ েনর তে ই 
আেছ আমার মেন যিদ িহংসা ভাব না থােক তাহেল সাপও আমােক  ছাবল িদেত আসেব না। আবার অ  
রকমও হেত  দখা  গেছ। িদ ীেত এক এ ংেলা ইি য়ান থাকেতন। তাঁর বািড়েতই সােপর একটা বাসা িছল, 
 যখােন অেনক িবষা  সাপ থাকত। উিন আবার এেদর  ধ খাওয়ােতন। িক  একিদন  দখা  গল সােপর 
 ছাবেলই িতিন মের পেড় আেছন। আসেল আমরা  য মেন কির সাপ কামড়ায়, িক  সাপ কখন কাউেক 
কামড়ায় না। ভয়  পেল বা অ কাের  কান ভােব  লেজ পা পেড়  গেল  িতি য়া বশতঃ কামেড়  দয়।  রেগ 
 গেল আর ভয়  পেলই সাপ কামড়ায়।  সইজ   ােমর িদেক সাধারণতঃ সাপ  কউ মাের না, একট ুহাততািল 
িদেয় তােদর তািড়েয়  দয়। 

 

 এটাই এখােন বলেছন, স  াসী যখন এক   বােধ চেল যান তখন িতিন  তা িবেদহ হেয়  গেলন, 
শরীর  বাধটাই তাঁর চেল  গল। এক   বাধ মােনই  তা এটাই, সবার শরীেরর সে  আিম এক। তখন কা র 
 িত  য িবেশষ ভােলাবাসা, কা র  িত িবে ষ  কানটাই থাকেব না, অ  জীবজ র  িতও তাঁর  কান িহংসা 
ভাব থােক না। পাত লী  যাগসূে ও িঠক এই এক   বােধর কথা বলা হেয়েছ, িবতক  বাধেন  িতপ ভাবন  । 
আপনার  য সম াটা আেছ তার উে াটা ক ন, সম াটা  সের যােব। যিদ  দখা যায়  কান  লাক আপনােক 
পছ  করেছ না, আপনার  িত   ষ ভাব িনেয় চলেছ, হয়েতা  স আপনােক  শষ কের িদেত চাইেছ, এবার 
আপিন অ র  থেক সবাইেক িঠক িঠক ভােলাবাসেত    ক ন। আপিন  দখেবন এরও মন িকছু িদন বােদ 
পা ােত    করেব, আপনার  িত তার দৃি ভ ীটাই অ  রকম হেয় যােব। িক  এটা হল impersonal 
value, personal value নয়। Personal value িক রকম? একটা  ছেল একটা  মেয়েক ভােলাবাসেছ, 
 ছেলিট  মেয়েক বলেছ ‘আিম  তামােক এেতা ভােলাবািস তুিম আমােদর িদেক িফেরও তাকাও না’!  সটা 
এখােন হেব না। এখােন impersonal value িনেয় বলা হে । আিম যিদ কা র  িত িহংসা   ষ না রািখ 
আমার  িতও  কউ িহংসা   ষ রাখেব না। িনভ  য় হওয়াটাও এই রকেমর।  ায়ই অেনেকর মুেখ  শানা যায় 
‘আিম কাউেক ভয় পাইনা’। যখনই  কউ বেল ‘আিম কাউেক ভয় পাইনা’, ওর কথা  নেলই  তা মা েষর 
ভয় হেব। আিম যিদ এই জগেত কাউেক ভয় না  পেত চাই, তখন আমােক  দখেত হেব আমােকও  যন  কউ 
ভয় না পায়।  ভতর  থেক সবাইেক, সম   াণী, জীব, জ ,  পাকা-মাকড় সবার  িত ভােলাবাসা মােন আিম 
আমার শরীর  থেক  বিরেয়  গলাম। িনেজর  ূল শরীর আর মেনর মেধ  আব  থাকেল এই িনভ  য় ভাব আেস 
না। স  াসী িক রকম হেবন বলেছন – 
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   আগারাদিভিন া ঃ পিবে াপিচেতা মুিনঃ। 

   সমুেপােঢ়ষু কােমষু িনরেপ ঃ পির েজৎ।।৬/৪১ 
 

 গৃহ  থেক িন া  হেয় স  াসী কম লু, দ  ও  মৗনতা ধারণ করেবন। আেগকার িদেন এই 
িনয়ম েলা িছল। এই িতনেট িজিনষ হল স  াসীর িচ । গৃহ  থেক িন া  হওয়া মােন এই নয়  য িনেজর 
ঘর  থেক  বিরেয় অ   কান বািড়েত িগেয় থাকেব, না তা চলেব না। স  াসীর  কান গৃহ থাকেব না। আর 
ভােলা খাওয়া-দাওয়া ও ইি য়  েখর  িত তাঁর  কান আকষ ণ থাকেব না। আমােদর  ামীজী ও তাঁর অেনক 
  ভাই এবং অ া  মহারাজেদর খাওয়া-দাওয়ার  িচর ব াপাের খুব সেচতনতা িছল। অ  িদেক আবার 
খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের স ূণ  িন ৃহ িছেলন, যখন যা পাে ন,  য যা িদে , ভােলা ম  সবই িনিব  কার 
িচে  আহার কের িনেতন। ম  ৃিতেত একট ুঅ  ভাব িনেয় আসা হেয়েছ িক  ঠা র  ামীজীর ভাব একটু 
আলাদা। ঠা র  ামীজীেদর খাবার দাবাের ভােলা-মে র  বাধটা খুব  খর িছল। িক  তার সে  এেকবাের 
িনিব  কার। 

 

   এক এব চেরি ত ং িস াথ মসহায়বা  । 

   িসি েমক  সংপ    ন জহািত ন হীয়েত।।৬/৪২ 
 

 স  াসী কা র স  করেব না, একা চলেব। একা চেল  ধু  মা  পেথ থাকেব। ফেল স  াসী কাউেক 
 য ত াগ করেছন তাও নয়, আবার কাউেক  য  হণ করেছন তাও নয়। স  াসী সব  দা জীবেনর  মা  পেথ 
একাই চেলেছন। এ েলাই স  াসীর ধম  । স  াসীর িকছু িকছু ল েণর ব াপাের বলেছন – 

 

   অনি রিনেকতঃ  া   ামম াথ মা েয়ৎ। 
   উেপ ােকাহস  েকা মুিন ভ াবসমািহতঃ।।৬/৪৩ 
 

 আেগকার িদেন  া ণরা সকাল িবেকল  েবলাই য  করেতন। িক  স  াসীর য  করা যােব না, 
 সইজ  তাঁেদর বলা হয় অনি । গীতায় এর শ টা হল িনরি । অিনেকতঃ, স  াসীর  কান ঘরবািড়  নই। 
অিনেকতর মূল ভাবটা হল একটা জায়গায় স  াসী  ায়ী ভােব থাকেব না। িক  একটা বয়েস এেস 
স  াসীেকও একটা  ােন ি ত হেত হয়। বুেড়া বয়েস স  াসীরাও  কাথাও িগেয় ি র হেয়  যেতন। িক  
সাধারণ ভােব স  াসীর মেনাভাব হল, একটা জায়গায় আিম ি র থাকেবা না।  া   ামম াথ  মা েয়ৎ, স  াসী 
 ােম বা  লাকালেয়  েবশ করেবন  ধ ুমা  িভ া করার জ । বািক সময়  াম বা  লাকালেয়র বাইের 
থাকেব।  রাগ ব ািধ যিদ হেয় যায় তখন স  াসী  স েলােক উেপ া করেব, হেয়েছ আবার  সের যােব। আর 
  বুি  ছাড়া অ  িকছু থাকেব না। স  াসীর খুব কিঠন িনয়ম। আেগকার িদেনেতা সব ি য়া কম    শষ কের 
স  াস িনেতন, কা র  চােখর জল  ফেল তাঁেক স  াসীর জীবেন  েবশ করেত হে  না। িক  এখন বা া 
বয়েসই ঘরবািড়  ছেড় আসেছ, তাঁর জ  তাঁর মা কাঁদেছ, বাবা কাঁদেছ, ভাই- বােনরা কাঁদেছ। এখন  তা 
যখনই  কউ স  াসী হয় তাঁর কােছর যত  লাক আেছ সবাই  চােখর জল  ফলেছ। 

 

   নািভনে ত মরণং নািভনে ত জীিবত  । 
   কালেমব  তীে ত িনেদ শং ভৃতেকা যথা।।৬/৪৫ 
 

  িহ েদর পুেরা দশ ন এই   ােকর উপর দাঁিড়েয়। স  াসী মৃত ুেকও অিভন ন করেব না, আিম 
মরেলই ভােলা, আিম মরেত চাই এই ভাবটা স  াসীর কখনই থাকেব না। যিদ  কান স  াসী বেলন আিম 
মরেত চাই, তাহেল  সই স  াসীর  ভতের িকছু একটা গলদ আেছ। আবার জীবনেকও  স ব না করেব না। 
স  াসী যিদ বেল আিম অেনক িদন  বঁেচ থাকেত চাই, আিম  েখ  বঁেচ থাকেত চাই, তাহেল  সই স  াসীরও 
 ভতের িকছু গলদ আেছ বুঝেত হেব। স  াসী সব সময় িন ৃহ। িকেস িন ৃহ? জীবেনর  িতও িন ৃহ, 
মৃত ুর  িতও িন ৃহ,  েটােতই িন ৃহ। এটাই স  াসীর ধম  । গীতা উপিনষেদ বার বার এই কথাটাই বলা 
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হে  – না তাঁর  বঁেচ থাকার ই া থাকেব, না তাঁর মের যাবার ই া হেব। স  াসীর জীবেনর  িতও  কান 
 মাহ থােক না, আর মৃত ুর  িতও  কান আসি  থােক না।  

 

   ােকর পেরর পঙি িটও খুব উে খনীয়। এ েলা আমােদর সব সময় িচ ন করেত হয়। কালেমব 
 তীে ত,  ধু সমেয়র অেপ ায় থাকেব। িক সমেয়র অেপ ায়? যখন  যটা হে ।  কউ ভােলা িজিনষ িনেয় 
এল, খুব ভােলা।  কউ ম  িজিনষ িনেয় এল, খুব ভােলা। এই অ খ হেয়  গল, খুব ভােলা। অ খ  সের 
 গল, খুব ভােলা। যা িকছু হে  সমেয়র জ  হেয় যাে , কােলর  বােহ হেয় চেলেছ। আর িকভােব 
 তীে ত? িনেদ  শং ভৃতেকা যথা। িনেদ  শং এখােন  েটা অথ  হেত পাের, একটা হল আেদশ আর ব াখ াকাররা 
আেরকটা অথ  করেছন  বতন, ভৃত রা  য  বতন পান। বািড়র ভৃত  সব সময় কত  ার িনেদ েশর অেপ ায় 
থােক, তার িনজ   কান ই া থােক না।  যমনিট িনেদ  শ আসেব ভৃত   তমনিট কের  দেব। স  াসী কােলর 
িঠক  সই রকমই অেপ ায় থাকেব। এখন সময় খুব ভােলা চলেছ, খুব ভােলা। সময় এখন খারাপ চলেছ, 
তাও খুব ভােলা। ফেল স  াসীর জীবেনর  িত  কান  মাহ  নই, মৃতু র  িতও  কান আসি   নই। এটা 
স  াসীেদর জ  বলা হে । এটাই যিদ গৃহ  পালন করেত যায় তাহেল িবরাট সম া হেয় যায়। এিট হল 
একিট উ  আধ াি ক আদশ  । জীবন  যমনিট আসেছ  তমনিট  হণ করাটা গৃহ েদর জ  নয়। এই আদশ  েক 
গৃহ রা  হণ করার জ  ভারেত  কাথাও একটা  গালমাল হেয়  গেছ। ভারেত এখন  য তী   ভাগবাদ 
এেসেছ, তার মূল কারণ হল স  াসীেদর  য আদশ , স  াসীেদর  য ধম   সটা এখন গৃহ েদর কােছ চেল 
 গেছ। ভারতবেষ র পে  এটা খুবই  ভ  ােগ র। জীবেনর  িত আসি  গৃহে র অব ই থাকেব। মৃত ুেক 
 ঠিকেয় রাখার  য়াস গৃহ েদর অব ই করেত হেব। আমােক  চ া কের  পেত হেব, এই পু ষকার গৃহে র 
মেধ  অব ই থাকেত হেব। গৃহে র ধম ই হল আমৃত ু  স  চ া চািলেয় যােব িকভােব আয় বাড়ান যায়, 
িকভােব  খ- া ে র সমৃি  করা যায়। চুির-চামাির করেব না, ভুল পথ  নেব না িক   চ া তােক চািলেয় 
 যেত হেব। স  াসী িক   কান  চ া করেব না। ঠা র বলেছন  ফাঁস করিব িক  িবষ ঢালিব না। িক  
স  াসীর  ফাঁস করারও অিধকার  নই। িতনেট ধাপ আেছ –  থম কামড়ােব, িবষও ঢালেব। ি তীয়  ফাঁস 
করেব। তৃতীয়  ফাঁসও করেব না। যারা অিত গিহ  ত মা ষ তারা িবষ  ঢেল  দয়। ঠা র িক  গৃহ েক বলেছন, 
 ফাঁস করিব িক  িবষ ঢালিব না। স  াসী  ফাঁসও করেব না।  

 

 স  াস ধেম র ব াপাের ম র মূল কথা হল জগেত যত রকেমর দায়ী  আেছ তার সব দায়-দায়ী  
স াদন করার পরই তুিম স  াস  নেব। স  াস  নওয়ার পর স  াসীর জীবন  য কত সাধারণ হেব বলেত 
িগেয় একটা   ােক বলেছন – 

 

   ইতুভাদাবগ তুজে ত নাবমে ত ক ন। 
   ন  চমং  দওমাি ত   বরং  ব ীত  কনিচৎ।।৬/৪৭ 
 

 স  াসীেক বলেছন, যিদ  কউ এমন কথা বেল  দয়  যটা ময  াদার বাইের, অথ াৎ  য কথা বলা উিচৎ 
নয়,  যমন  কান শা  িব   কথা বা তজ ন গজ ন কের অি য় বচন  েয়াগ করেছ, তাও তুিম স  করেব। 
স  াসী িনেজ  থেকই  হাক বা অ   কান কারেণই  হাক কাউেক অপমান করেব না।  শষ কথা হল এই 
শরীরেক িনিম  কের কা র সে   কান ঝগড়া-িববাদ বা শ তা করেব না। 

 

 আসেল অপেরর সােথ আমােদর শ তা অেনক িকছুেক িনিম  কেরই  তরী হওয়ার স বনা থােক। 
 থম িনিম  হল আমােদর এই  দহ। িব  ৎ  নই, ঘের পাখা, এিস িকছুই চলেছ না, আমােদর খুব গরম 
লাগেছ, সবাই এবার চললাম িব  ৎ দফতেরর অিফেস হামলা করেত। এই হামলাটা শরীেরর জ ই করা 
হে । তরকারীেত  ন  বশী হেয়েছ, ব স এই িনেয়  য রা া কেরেছ, তা  স িনেজর বউই  হাক, মা  হাক, 
কােজর  মেয়  হাক, তার সােথ ফাটাফািট    কের িদল। এখােনও  সই শরীরই িনিম । মনেক িনিম  
কেরও শ তা, লড়াই হয়। এক অপরেক স ান না  দওয়ােক  ক  কের  ামী- ীর মেধ  হােমশাই লড়াই, 
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িত তা হেয় থােক। ইেমাশােনর বাইেরও মন িনেয় লড়াই হয়। বুি র  ের যাঁরা একট ুউ মােনর তাঁেদর 
মেধ  আদশ   মতবাদ িনেয় মেনর সংঘাত  তা  ায়শই হেয় থােক। িব ান আর ধেম  র ব াপাের িব ানী আর 
দাশ িনকেদর লড়াই  যটা  সটা মনেক িনিম  কেরই হেয় থােক। িব ানী ও দাশ  িনকরা িক  শরীেরর ব াপাের 
 বশী নজর  দন না ও িচ াও কেরন না, িক  িনেজর মতবােদর ব াপাের তাঁেদর মেধ  ইেগাটা িবরাট ভূিমকা 
 নয়, এই ইেগােক  ক  কেরই এঁেদর মেধ  ঝগড়া অশাি   লেগ থােক। যখন আমরা বিল Freedom of 
Speech  দওয়া হে  না, তখন এই িনেয় অশাি   লেগ যায়। িকংবা  কান মতেক  িতি ত করার জ  
ঝগড়া িবতক    লেগ থােক। এছাড়া িনজ  স দ, িবষয়, অথ  েক িনিম  কের  চুর অশাি  ঝ াট  তরী হয়। 
সা দািয়কতা,  গাঁড়ািম এ েলাও লড়াই, ঝগড়ার িনিম  হয়। মা ষ সব  থেক  বশী  ফাঁস কের ওেঠ যখন 
িনেজর  ীর  িত যিদ  কউ অশালীন আচরণ কের তখন  ামী  ফাঁস কের উঠেব,  ামীেক যিদ  কউ িন া 
কের তখন  ী  ফাঁস কের উঠেব, িনেজর স ানেক  য  িত করেব মা তার উপর ঝাঁিপেয় পড়েব। 

 

  দহ, মন, অহ ার, স ি ,  ামী,  ী, স ান এই  য এত েলা ঝগড়া, লড়াইেয়র িনিমে র কথা বলা 
হল, এ েলা সবই একটা  কে র সে  যু  হেয় আেছ। ওই  ক েত সামা  িকছু  গালমাল হেলই আমরা 
 মজাজ হািরেয়  ফিল।  দহ, মন, সং ার িনেয়  েত ক মা েষর িনজ  ব ি    তরী হয়। িনজ  ব ি ে র 
বাইের আেরকটা ব ি   আেছ, যােক বলা হয় স াসািরত ব ি   (extended personality)। মা েষর 
ব ি   কখন িনেজর মেধ ই আব  থােক না, িনজ  ব ি  স ােক  স আেরকজেনর সােথ সব সময় জেুড় 
 রেখেছ। এই িজিনষটােকই গীতায় ভগবান খুব   র বলেছন – অসি রনিভস ঃ প ুদারগৃহািদষু। আিম 
যখন ভাবিছ আিম অমুক তখন আিম আমার  দেহর সােথ, মেনর সােথ আর মেনর সে  আমার অহ ারািদ 
সবই এেস  গল, এটা হেয়  গল আমার িনেজর ব ি  , গীতায় এটােক বলেছন অসি । আর অিভস ঃ হল 
আমার স সািরত ব ি ত, যার মেধ  এেস যাে  আমার স ি , বািড়, গািড়,  ামী,  ী, স ান, বাবা, মা, 
ভাই- বান। এই স সািরত ব ি    থেক আেরকটা স সািরত লাইেন যােব আমার  ুল-কেলেজর ব ,ু 
এখান  থেক আরও কেয়কটা স াসািরত লাইন যােব আিম বাঙালী, আিম িহ , আিম ভারতীয়, আিম 
িসিপএম, আিম তৃণমূল – এই ভােব আমােদর ব ি    সািরত হেত থােক। ব ি   যত দূর স সািরত হেব 
ততই ব ি  টা িবরাট হেত থােক, তার মােন তার  দয়টাও  সািরত হে । এখন আমার  য স সািরত 
ব ি  ,  যখােন  যখােন আমার িনজ তা জিড়েয় আেছ  সখানকার অি   যিদ  কান সময় িবপ  মেন হয়, 
মা ষ তখন  ফাঁস কের ওেঠ। সারা  িনয়ার মুসলমানরা মেন কের তারা এক। তাই আি কার  কান  ত   
 ােম যিদ  কান মুসলমােনর উপর  কান আঘাত আেস তার ধা া ভারেতও এেস লাগেব। কারণ তারা মেন 
করেছ আিম আর আি কার ওই িনে া মুসলমান এক। িঠক  তমিন স ােনর উপর যিদ িকছু আঘাত আেস মা 
সে  সে   ফাঁস কের উঠেব। সােপর ল ােজ পা পড়েল সাপ  ফাঁস কের ওেঠ। ল ােজ পা পড়েল সাপ মেন 
কের আমার অি ে র উপর এখন মারা ক িবপদ এেসেছ। মা ষ িক  অেনক িকছুর সে  জিড়েয় থােক। 
সাপ,   র,  বড়াল, গ  এরা িনেজেদর অি   শরীর পয    িদেয়  রেখেছ।  সই তুলনায় মা ষ  চুর 
িজিনেষর সে  জিড়েয় আেছ। মা েষর  থম আেস শরীর ও মন আর তার িঠক পেরই আেস এেকবাের  য 
তার কােছর।  সখােন যিদ তার মেন হয় িকছু  বিরেয় চেল যাে , তখন  ফাঁস করেব।  য  কান প ুষই স  
করেব না, যিদ  কউ তার  ীর গােয় হাত  দয়। আবার  কান  ী চাইেব না আমার  ামীর গােয়  কউ হাত 
িদক।  সখান  থেক তার স ান, তার  পৗ  এ েলােত চেল যায়। এ েলা হল স াসািরত ব ি  । গীতায় 
এটােকই খুব সংে প কের বলেছন – অসি  আর অিভস ঃ। অসি   ধু িনেজেক িনেয় আর অিভস  হল 
িনেজর বাইের যা িকছুর সে  এক  কের রাখেছ।  

 

স  াসীর উে   হল এই  েটা  থেকই  বিরেয় আসা। স  াসী অিভস ঃ  থেমই  কেট বাদ িদেয় 
 রেখেছ, কারণ  সেতা ঘরবািড়, মা-বাবা, ব -ুবা ব, জািত,  ল, ধম   সব িকছু  ছেড়  বিরেয় এেসেছ তাই 
স  াসীর অিভস  বেল িকছু  নই। এখন স  াসীর শরীর ছাড়া আর িকছু  নই। তাই এই   ােক বলেছন 
স  াসী এই  দহেক িনিম  কের  যন কা র সােথ শ তা বা ঝগড়া িববােদ না জড়ায়।  কাথায় িভ া করেত 
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 গল  সখােন তারা হয়েতা িভ া িদল না, স  াসী এখন  রেগ  গল ‘আমােক িভ া িদল না’! এই রাগ  তা 
স  াসী  দহেক  ক  কেরই করেছ। বািক িজিনষেক িনিম  কের  তা তার রাগ হেব না, কারণ ব -ুবা ব, 
মা-বাবা সবাইেক  তা  স  ছেড় িদেয়  বিরেয় এেসেছ।  দহেক  ক  কের যা িকছুই  হাক না  কন  সইিদেক 
তাকােত  নই, এটাই স  াসীর ধম  ।  কউ যিদ কখন স  াসীর উপর   াধ কের পা া   াধ  স কখনই 
করেব না।  কউ কট ূকথা বলেলল স  াসী তােক িমি  কথাই বলেব।  

 

 ামীজীরা  য স  ােসর আদশ  অবল ন কেরিছেলন, এটা িঠক  সই স  াস নয়। এখােন তাঁেদর 
কথাই বলা হে  যাঁরা  কউ   চয   ও গৃহ  আ ম  শষ কের বাণ  ী হেয়  গেছন, তারপর একটা বয়স হেয় 
যাওয়ার পর স  াস হেয়েছন। রামকৃ  িমশেনর স  াসীেদর সামািজক সেচতনার  িত একটা দায়ী  আেছ। 
তাই এখানকার স  াসীেদরেকও একটু আধটু রাগ-টাগ  দখােত হয়, িক  এই রাগ কা র িবনােশর জ  বা 
 িত করার জ  নয়। এখােন বলেছন যাঁরা  ধু আ  ােনর জ   বিরেয় এেসেছন তাঁেদর জ  অ   কান 
িকছুর অেপ া থােক না।  যমন ধ ন, মুসলমানরা যখন  দেশ খুব অত াচার করিছল তখন মধুসূধন সর তী 
মুসলমানেদর  ট া  দওয়ার জ  নাগা স দায় দাঁড় করােলন। এরা সারা িদন ডন- বঠক কের বিড িবি ং 
করত আর যখনই  কাথাও মুসলমানেদর আ মণ হেব খবর  পত তখন সবাই একেজাট হেয় ি  ল িনেয় 
 সখােন লড়াই করার জ   পৗঁেছ  যত।  সই ঝােমলাটা এখন িমেট  গেছ িক  নাগা স দায়টা  থেক  গেছ। 
এরা একট ু ঢ় হয়, এেদর উে  টাই আলাদা িছল, িহ  সমাজেক র া করা।  সই কারেণ এেদর রাগ  তা 
থাকেতই হেব। তাই ম  স  াসীর  য আদেশ  র কথা এই   ােক বলেছন,  সটা অ   র  থেক বলেছন। 
পেরর   ােক বলেছন স  াসী িক রকম হেবন – 

 

   অধ া রিতরাসীেনা িনরেপে া িনরািমষঃ। 

   আ ৈনব সহােয়ন  খাথ ী িবচেরািদহ।।৬/৪৯ 
 

 স  াসী আধ াি ক িবষয়ক িচ াই করেব, এর বাইের অ   কান িচ া করেব না। বত  মান যুেগ অেনক 
স দােয়র স  াসীরাও মেন কেরন  য আমরা অধ া  িচ ােতই লীন হেয় থাকব। িক  সব স  াসীর পে  
আধ াি ক িচ ােত লীন হেয় থাকাটা হেয় ওেঠ না। তার কারণ এখনকার িদেনর অেনক স  াসীেক সমােজর 
জ  এমন িকছু কাজ করেত হয় যার জ  স  াসীেক অেনক িকছুেত জিড়েয় পড়েত হয়। জিড়েয় পড়ার জ  
আ ষাি ক অেনক িকছুই হেয় যায়। তেব আমােদর  ামীজী মঠ িমশেনর স  াসীেদর জ  আদশ  িদেয়  গেছন 
 সখােনও এটাই  ধান – যখন কাজ করেব তখন কম েযাগ করেব। কম  েযােগর উে  ই হল কেম  র মাধ েম 
ঈ র  াি র  চ া। যখন কাজ থাকেব না তখন  াণপেণ একমা  ঈ রেক পাবার  চ া চািলেয়  যেত হেব। 
তাই এখােন ম র স  াসীর আদেশ  র সােথ তফাৎ িকছ ু নই।  য  কান স  াসী যিদ অধ া  িচ ন  থেক সের 
িগেয় অ  িদেক যাে , তার মােন তার মেধ  অেনক  গালমাল আেছ এবং আরও  স  গালমােলর মেধ  িগেয় 
পড়েত যাে । এেত সে েহর িকছু  নই।  যমন একিদেক স  াসী িক  সব সময়  ধু পদাথ   িব ােনর 
চচ  ােত, ক ু টার িনেয়, গিণত িনেয়, সািহত  িনেয়ই সারা ণ ড ুেব আেছন, এই স  াসী িক  িবনােশর িদেক 
এেগাে । িক  এই চচ  া েলাই যিদ ঈ রেক সামেন  রেখ করা হয়, আিম যা করিছ ঠা েরর কাজই করিছ। 
তখন এটাই কম  েযাগ হেয় যােব। যখন কাজ করেছন তখন ঈ র িচ নও করেছন, এেত আর  কান সম া 
হেব না।  

 

অধ া রিত এটা হল স  াসীর  থম কাজ। ি তীয় আসীেনা, ধ ােন বসেব। আমরা মেন কির আিম 
চলেত িফরেত ধ ান করব,  েয়  েয় ধ ান করব,  চয়াের বেস ধ ান করব – এ েলা ভােলাই। িক  ভােলার 
ভােলা হল  সাজা িনেজর আসেন িগেয় প াসন বা  খাসন কের বেস ধ ান করা। ধ ান স  াসীেক অব ই 
করেত হেব। তৃতীয় িনরেপে া, স  াসী  কান িকছুর অেপ ায় থাকেব না। এখােন  ধু মঠ িমশেনর 
স  াসীেদর কথা বলা হে  না, যাঁরা  ােম  ােম ঘ ুের  বড়াে ন তাঁেদর কথাও বলা হে । তাঁরাও  কান 
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িকছুর অেপ া করেব না। স  াসীরও না না কেরও িকছু িজিনষ  তা লাগেব। একটা কম লু লাগেব, ক ল 
লাগেব, ধুিত লাগেব। এবার  কান বাবাজীর ক লটা হয়ত  গেছ িছেড়। এখন  কান রাজা হয়ত একটা ভা ারা 
িদেয় বাবাজীেকও িনম ণ কেরেছন।  সই  বচারী এখন ভাবেছন যিদ ওখােন একটা ভােলা ক ল জুেট যায় 
তাহেল শীতটা ভােলা ভােব কািটেয় িদেত পারেবা।  থেম িতিন অেপ া করেছন, অেপ া মােন  কান িকছুর 
 ত াশা করা। ক ল না পাওয়ার জ  আবার এই  দহেক  ক  কের  ঃখ হেব।  ামীজী তাই এ েলােক 
 কেট বাদ িদেয়  গেছন। িতিন বলেলন আজেকর িদেন স  াসীেদর  কউ  দখােশানা কের না, স  াসীেক  কউ 
না  দখেল  স  কাথায় যােব!  িদেন িছটেক যােব। মঠ িমশেন কত ভ ই  তা ঘ ুরঘ ুর কের, িক  তােদর 
মেধ  একজনও বলেব না  য, আিম অ ত একজন স  াসীর সব িকছুর দায়ী   নব, খাওয়া-পড়া যা িকছু। 
িকংবা এতটা না কেরও যিদ বেল এই স  াসীর এতটু , তাঁর জামা-কাপড় আর পা কার দায়ী টা  নব। িক  
 কউ একবারও  ভেব  দেখন না  য স  াসীরা যােব  কাথায়। কথামৃেতও ঠা র একই কথা বলেছন। একজন 
ভ  তীথ   করেত িগেয় পািলেয় এেস ঠা রেক বলেছন,  সখােন সাধুরা  কবল চাই চাই, দাও দাও করেছ। 
ঠা র  েন ওই ভে র উপর খুব অস   হেয়  গেছন। বলেছন – জগেতর সব  খ িক  ধ ু তামরাই  ভাগ 
করেব।  থম  থম যারা কথামৃত পড়েব তারা মেন করেব  য ঠা র হয়েতা বলেবন – িঠকই কেরছ পািলেয় 
এেস, সাধুরা  কন চাই চাই করেব, তুিম স  াসী হেয়ছ, সাধু হেয়েছ ঈ েরর উপর িনভ  র না কের  লােকর 
কােছ  চেয়  বড়া , এসব িক করছ! িক  ঠা র উে াটা বলেছন – জগেতর সব  খ িক  ধ ু তামরাই  ভাগ 
করেব? বালী  পৗরসভা যখন  বলুড় মেঠর পুরকেরর উপর ছাড় ব  কের িদেয়িছল তখন তারা মেঠর 
স  াসীেদর নােম নানা রকেমর কথা তুেলিছেলন। সাধুরা  বলুড় মেঠ খােট  শায়, সকােল চা খায় ইত ািদ। 
 ামীজীর কােন  যেতই বলেছন ‘যা   শালারা! িন ার ছেল আমােদর নাম  তা িনে , এেতই এেদর ম ল 
হেব’।  

 

 স  াসী  তা ভগবােনর নােম  বিরেয় পেড়েছ, িক  এখন যােবটা  কাথায়। িক করেব তখন, সাধুরা 
তাই বাধ  হেয়  ণাম  ণামীর িদেক তাকায়। সমােজ চলার জ  সবার ব ব া আেছ, িক  স  াসী কপদ  ক 
শ ূ হেয়  কাথায় যােব!  কান উপায়  নই। তা যাই  হাক ম  বলেছন, স  াসী  কান িকছুর অেপ া রাখেব 
না, আমার একটা নতুন ক ল আ ক, একটা কম ল ুআ ক, একটা নতুন ধুিত আ ক। অেপ া কের  কান 
লাভ  নই, তাই ভগবােনর উপর িনভ  র কের থাকেত হেব। 

 

 স  াসী সব সময় িনরািমষাশী হেব। এখােন িনরািমষ মােন মাছ-মাংেসর কথা বলা হে  না,  য  কান 
ধরেণর  খ  হাক,  সটা  ভাগ করেব না। এর মেধ  অব  মাংসটাও অ ভ  ু । আ ৈনব সহােয়ন,  কান 
িকছুেত কা র উপর কখন িনভ  র করেব না, িনভ  র করেব িনেজর উপর। িনেজর সামেথ  র উপর ভরসা কের 
 যটু  করার করেব, অ  কা র উপর ভরসা করেত যােব না।  খাথ ী, এখােন জাগিতক  েখর কথা বলা 
হে  না,  খাথ ী বলেত  বাঝাে ন যাঁরা  মা   খ  পেত চাইেছন। িবচেরিদহ, সংসাের জগেত িকভােব 
িবচরণ করেব? এই কয় ভােব স  াসী জগেত িবচরণ করেব – অধ া  িবষয়ক ছাড়া অ   কান িকছুর িচ া 
করেব না, পর ে র ধ ান করেব,  কান িকছুর অেপ া রাখেব না, সব িকছুেত  ৃহাশূ  হেব অথ  াৎ  কান 
ধরেণর  ভাগ  ব  থাকেব না, কা র উপর ভরসা করেব না আর সব সময়  মা   খ আকা া করেব।  

 

 তারপের আবার স  াসীেদর অেনক িনয়েমর কথা বলেছন।  যমন, অ া  যাঁরা বাণ  ী আেছন 
িকংবা সাধু আেছন তাঁেদর কােছ িভ া করেত যােব না।  য বািড়েত অেনক পািখ বেস থােক  সই বািড়েত 
িভ া করেত যােব না।   র  য বািড়েত আেছ তােদর বািড়েত যােব না। এরও সিত ই বা িবক সম া হয়। 
  চারী বা স  াসীেদর  বশভূষা অেনক সময় িবিচ  হয় বেল বািড়র  পাষা   র েলা বাবাজীেদর  দখেলই 
গােয় ঝাঁিপেয় পড়েত আেস। এই ধরেণর অেনক ঘটনার অিভ তা সাধুেদর মুেখ  শানা যায়।  সইজ  
স  াসীেদর  কান ভ  বািড় যাওয়ার আেগ ভােলা কের  খাঁজ িনেয় তারপর যাওয়া উিচৎ। িনয়েমর কথা 
বলেত িগেয় একটা   ােক বলেছন – 
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   এককালং চেরৈ  ং ন  সে ত িব ের। 
    ভে   সে া িহ যিত িব ষেয়ষ  িপ স িত।।৬/৫৫ 
 

 স  াসীর পে   াণ ধারেণর জ  িদেন একবার মা  িভ া   ভাজন করাই  শ । কারণ  বশী বার 
 ভাজন করেল সময় ন  আর হজেমও অেনক শি   য় হেয় যায়। খাওয়া-দাওয়া  বশী করেল িবষেয়র  িত 
আসি   বেড় যায়।  সইজ  বলেছন স  াসী একবার মা  িভ া   ভাজন করেব।  ব ব বাবাজীেদর  দখা 
যায় সকাল  থেক পূেজা পাঠ কীত ন সব কের-টের  সই  বলা  েটা আড়াইটার সময় িগেয়  ভাজেন বেসন। 
 জেন বুেঝই খান, ওই আড়াইটার সময়া খাওয়া হেয়  গল আবার  সই পেরর িদন আড়াইটার আেগ আর িকছু 
খােবন না। আমােদর ইি য় েলা  ভাববশতঃ চ ল, ইি য় সব সময়  খলা করেতই চাইেব। িক  যখন 
আহার িবহারেক সংযিমত করা হয় তখন সব িকছুই িনয় েণ চেল আেস। একটা খুব   র   ােক বলেছন – 

 

   অিভপূিজতলাভাং  জু   েসৈতব সব শঃ। 

   অিভপূিজতলাৈভ  যিতমু ে াহিপ বধ েত।।৬/৫৮ 
 

 যিদ িবেশষ পূজা-অচ  না কের স  াসীেক িভ া  দওয়া হয় তখন স  াসী  যন কখনই এই ধরেণর 
পূজা বা অঘ     দওয়ােক পছ  বা  হণ না কের। গৃহ  সব সময়ই চাইেব – স  াসী ভগবােনর দূত হেয় 
আমার গৃেহ এেসেছন আিম তাঁর িবেশষ পূজা করব। িকছু িকছু গৃহ   ভােব ভি র ব াপাের আেবগ বণ হন। 
বািড়েত সাধু স  াসী  গেলই মালা পড়ােব, চ ন লাগােব, পােয় ফুল িদেয় অঘ     দেব, গৃহে র গৃেহ এই 
ধরেণর দৃ   ায়ই  দখা যায়। ম  বলেছন, এই ভােব যিদ স  াসীেক আদর আপ ায়ন করা হয় তখন এটা 
স  াসীর পে  িন াজনকই  ধু নয় খুব  িতকারকও। স  াসী  যন এ েলােক এেকবােরই পছ  না কেরন। 
কারণ বলেছন, ভােলাবাসা এমন এক িজিনষ,   া স ানটা এমন এক পদাথ    য, িযিন মু   যাগী  সও িক  
ব েন পেড় যায়। আর  য ব ি  িনেজর সব িকছু িদেয় স  াসীেক স ান িদে  তার  িত  াভািবক ভােবই 
স  াসীর একটা মম   বাধ এেস যােব। মম   বাধ এেস  গেলই স  াসী বাধা পেড় যােব। গৃহ   তা 
স  াসীেক এই ভােব   া স ান করেতই চাইেব। স  াসীেদর  িত সংসারীেদর  ব  লতা থােকই।  

 

 বৗ  স দােয় এই িনেয় অেনক কািহনী আেছ। একজন যুবক  বৗ  স  াসী,  দখেত খুব   র। 
এক গৃহে র বািড়েত িভ া করেত  গেছন।  সখােন একিট  মেয় তাঁেক  দেখ এমন মু  হেয়  গল  য 
স  াসীর  পছন  পছন  স হাঁটেত    কের িদল। এেকই যুবক স  াসী তার উপর শরীের আলাদা একটা 
দীি ।  য  কান মা ষ যখনই ভগবােনর িচ ন করেছন, তাঁর মেধ  আলাদা একটা  তজ এেস যায়। িক  
স  াসীর এই  তজটা আেস স  ােসর জ । স  াস  থেক  যমিন  স গৃহ া েম চেল এল ত ুিণ তার সব 
িকছু চেল  গল।  স যাই  হাক, স  াসী মাে ই  দখেত   র হয়, কথাবাত  াও খুব   র ভােব বলেত 
পােরন।  সইজ  সবাই তাঁেক ভােলাবাসেত চাইেব।  মেয়রাও নতুন নতুন ফি   পেত তাঁেক ফাঁসােত 
চাইেব। এটা ঠা েররই ভাষা, িতিনও িঠক একই কথা বলেছন  মেয়রা নতুন নতুন ফি  পাতেব।  সখােন  তা 
সবাই  দখেত পাে   য সাধুর পতন হেয়  গল। িক  এখােন  যটা বলেছন  সটা আরও মারা ক ব াপার। 

 

  য গৃেহ  বশী মান, স ান, ভােলা ভােলা অঘ   িদেয় স  াসীেক সৎকার করা হে  তখন  সই 
পিরবােরর সদ েদর  িত স  াসীর মেধ   াভািবক ভােবই একটা মম   বাধ জাগেব। একবার হির ােরর 
িদেক এক স  াসী অ  এক আ েমর সাধু মহারাজেক বলিছেলন – ভাই! ভগবােনর নাম  নওয়ার জ ই 
বািড়  থেক  বিরেয়িছলাম, িক   ফঁেস  গিছ। এখন  তা আমার সবই আেছ, ভ  আেছ, ভ ািন আেছ,  ণাম 
 ণামী আেছ, গলায় মালা আেছ, কপােল চ ন আেছ, ভগবান ছাড়া সবই আেছ,  তামরাই বাপু ধ  
ভগবােনর নামটা এখনও  তামােদর মেন আেছ। খুব  ঃখ কের বলেছন। িযিন বলেছন িতিন ওখানকার একটা 
স দােয়র ম েল র, টাকা-পয়সা, গািড়-বািড়, হািত- ঘাড়া সবই আেছ। এখন ছাড়েত চাইেলও ছাড়েত 
পারেছন না, উপায়  নই।  য সাধুর যত  বশী ঐ য    সখােনই  বশী ভ  ঘুরঘ ুর কের। ভ রা  কান মেঠ বা 
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আ েম  গেল  সখানকার  সে টাির বা মহে র কােছই ঘ ুরঘ ুর কের,  কউ িক  সখােন িগেয়  খাঁজ  নয়  য, 
এখােন ভােলা িব    উপলি বান সাধু  কউ আেছন িকনা! তার মােন ভ রা  সই ঐ েয  র  পছেনই ঘুরেছ। 
হির ােরর িদেক যারা ঘ ুরেত যান তারা জােননও না এখােন রামক ৃ িমশন বেল একটা আ ম আেছ। অথচ 
ওখানকার সাধুরা রামকৃ  িমশেনর সাধুেদর  চ  স ান কেরন, কারণ তাঁরা জােনন িনেজরা এই জােল  ফঁেস 
 গেছন। এটাই এখােন বলেছন – অিভপূিজতলাৈভ । যখনই ভ রা  কান সাধুেক পূজা অচ  না করা    কের 
 দয় তখনই বুেঝ িনেত হেব ওই সাধুর সাধু জীবন  ঘার িবপেদর িদেক এেগােত    করল, পতন হেত 
সমেয়র অেপ া মা । ভ রাও িক একবারও ভাবেব না  য, আিম একজন সাধুর জীবন সব  নাশ কের িদি ! 
একজন সাধারণ  লাক গৃহ বান  তা  াভািবক ভােবই হয়, িবেয়থা  লােক  াভািবক ভােবই কের, স ান 
উৎপি   তা  াভািবক ভােবই কের। িক  একজন স  াসীেক  তরী হেত কত বছেরর তপ া লাগেছ। 
একবারও  কউ এই িজিনষটা ভােব না। ম  এই কারেণ এই ধরেণর িজিনষ করেত িনেষধ কের স  াসী ও 
গৃহ   জনেকই সাবধান করেছন। িতিন সাধুেক  যমন সাবধান কের িদে ন, অ  িদেক ভ েদরেকও 
 কার ের সাধুেদর এই ধরেণর পূজা অচ  না করেত িনেষধ করেছন। তাও ভ েদর  কান  ঁশ  নই, একজন 
স  াসীেক  ফেল িদেত পারেল  যন এেদর কত আন । তারপর আবার সামেন  চােখর জল  ফলেব আর 
আড়ােল বলেব ‘ বশ হেয়েছ! সাধু হেয় িক  তজ  দখাি ল’! এরপের বলেছন স  াসী মুি র জ  িক 
ধরেণর   িত  নেব – 

 

   ইি য়াণাং িনেরােধন রাগে ষ েয়ণ চ। 

   অিহংসয়া চ ভূতানামমৃত ায় ক েত।।৬/৬০ 
 

 অমৃত  লােভর ই া িকভােব জা ত হেব বলা হে । ইি য়াণাং িনেরােধন, সম  ইি য় েলােক 
িনেজর বেশ আনেত হেব। রাগে ষ েয়ণ চ,  কান িবেশষ ব  বা ব ি র  িত আসি  বা িবে েষর ভাব 
আসেত না  দওয়া। আর অিহংসয়া চ, সকল জীেবর  িত অিহংসার ভাবেক  পাষণ করা। ম  অিহংসা, 
অে াহ,  মা এই ভাব েলােক বার বার িনেয় আসেছন। িহ  ধেম র এ েলাই  শকড় –  কান  াণীেক িহংসা 
না করা, কা র  িত   াহ না রাখা। যিদ  দখা যায়  কউ আপনার  িত   াহ করেছ,  সখান  থেক সের 
আ ন। আমােদর সব সম ার উৎস হল, আমরা চাই সম  জগৎ  যন আমার মেত চেল। স  াসী  থেক    
কের সাধারণ মা েষর মেধ  খুব কম  লাকই  দখা যায়, যারা বলেব জগৎ জগেতর মতই চলুক। িক  ভগবান 
মা ষেক এমন  মতা িদেয়  রেখেছন  য, মা ষ নদীেকও নদীর মত চলেত  দয় না। নদীর উপর বাঁধ িদেয় 
িনেজর মত চালাে । আমােদর স সািরত ব ি ে র  য জায়গােত জগৎটা আেছ, আমরা চাই  সটা  যন 
আমােদর মত চলুক। যখনই মেনর মত চেল না তখনই আমােদর মেধ  যত অশাি র িবষ  তরী হয় আর 
 মজাজ হািরেয়  ফিল। রাগ এেল িহংসার ভাব,   ােহর ভাব  জেগ ওেঠ। আিম যখন  দিখ আমার স ান 
আমার মত চলেছ না, তখন অশাি   লেগ যাে । আিম যখন  দখিছ আমার আেশ পােশর মা ষরা আমার মত 
চলেছ না, তখন  ালা ধের যাে । আের তারা  তা িঠকই আেছ।  য  কান মা ষ  স  তা িনেজর জায়গাটােত 
িঠক আেছ। যখন িশ  িছল তখন তােক একটা   িনং  দওয়া হি ল। এখন  সই িশ  বড় হেয়  গেছ, এখন 
 স িক করেছ আর িক করেছ না সব িকছু  দখেত যাওয়ার িকছু  নই। িক  আিম চাইিছ  স  যন আমার মত 
চেল। যখন আমার মত চেল না তখনই  গালমাল হেত    কের। ম  বলেছন, ওখান  থেক তুিম সের এস। 

 

  য  কান মা েষর মেধ  যখন সবার  িত অিহংসার ভাব আেস  স তখন অমৃত ায় ক েত, অথ াৎ 
তখন  স অমৃত লােভর জ   যাগ তা লাভ কের। আমরা এই  যাগ তাই অজ ন করেত পািরিন। এর আেগ 
 যমন বেলিছেলন,  বদাভ াস যিদ করা হয়, যিদ বিহঃ ও অ র    হয় আর তার সে  সবার  িত যিদ 
অে াহ ভাব আেস তখন তার পূব  পূব   জে র  ৃিত আেস। পূব   জে র  ৃিত জানেত পারেল মা েষর মেন 
মুি র ই া  জেগ ওেঠ। িক  আমরা এত মি ের যাি , এত শা  কথা  েন যাি , এত পূজা করিছ, কই 
আমােদর  তা কা রই মুি র ই া জাগেছ না।  ী ীমা যখন বেল  গেছন হেব, তখন অব ই হেব। িক  যত 
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ঈ রীয় কথা  তা আমােদর মুখ িদেয়ই  বেরাে , অ  িদেক ঠা র বলেছন – এমিন সমেয় িটয়া পািখ মুখ 
িদেয় রাম রাম বুিল আওড়ায় আর  বড়ােল ধরেল ট াঁ ট াঁ কের। হিরেবাল হিরেবাল  তা সবাই করেছ, জপ-
ধ ান  তা সবাই করেছ িক  একট ু িকছু হেলই সব িব াস-িট াস উেব যাে   কন? কারণ কা র  ভতের 
একটুও িকছু  ঢােকইিন। একটা পাথর সমুে   ফেল িদন। এরপর তােক িজে স ক ন তুিম জল  দেখছ? 
পাথরও বলেব ‘জল  দেখিছ মােন! আিম সমুে  বাস কির, জেলর মেধ ই আিছ’। িক  এক  ফাঁটা জলও 
তার  ভতের  ঢােকিন। একটা   েক  ফলেতও হেব না, সমুে র জেল একট ু শ  করেলই জলেক  েষ 
 নেব। আমরা সবাই পাথেরর মত।  বলুড় মেঠ আসিছ, যাি ,  সাদ খাি , চরণামৃত খাি ।  বলুড় মঠ হল 
আধ াি ক সমু , িক   ভতের এক  ফাঁটা আধ াি কতা ঢ ুকেছ না। ম  আমােদর  ভতের এই আধ াি কতার 
ভাবটা  ঢাকাবার  চ ার উপরই  জার িদে ন, তুিম শা  িনয়িমত অধ য়ণ কর, বাইের  ভতের  িচতা অজ ন 
কর আর সবার  িত অে াহ ভাব িনেয় এস।  তামার  ভতের আধ াি কতা এেসেছ িকনা  কাথায় ধরা পড়েব? 
অপেরর  িত  তামার  কান িহংসার ভাব আেছ িকনা। তার জ   তামার   িত হল রাগ-  ষেক  য় করা। 
  ষ মােনই আমার  ঃখ  ালা হে , আিম এই  ালা স  করেত পারিছ না। তখন আমার  মতা থাকেল 
 দিখেয় িদি , আমার উপর িহংসা করা!  মতা না থাকেল  চােখর জলই  বেরােত থাকেব। ম  বলেছন রাগ-
  ষ  থেক  বিরেয় এস, এ েলা মেধ  ক ণ জিড়েয়  যও না। 

 

 আমরা  ায়ই একটা শ   েন থািক, িবেশষ কের আধ াি ক পেথ যাঁরা আেছন তাঁেদরেকই এটা 
করেত বলা হয়,  সটা হল িবচার। আধ াি ক পেথ িবেবক-িবচার করাটা খুব দরকার। িবেবক িবচােরর সােথ 
িনত ািনত  ব র িবচার,  কানটা িনত  আর  কানটা অিনত  ব  এটােকও িবচার করেত হয়। এই িবচার িনেয় 
ম  কেয়কিট   ােক আেলাচনা কেরেছন। স  াসী সব সময় িবচার করেব শা  িনি ত কম  কের মা ষ 
িকভােব িতয  ক  যািন  া  হয়, অথ  াৎ সাপ, িবেছ এইসব  াণী হেয় জ ায় আর নরেক িগেয় পেড়। এ েলা 
সব সময় িবচার করেত হেব। তাহেল  স আর শা  িনিষ  কম   কখন করেত যােব না। ভােলাবাসার ব াপাের 
বলেছন, ি য় যারা তােদর িবেয়াগ হয়, অি য় যারা তােদর সংেযাগ হয় আর বাধ েক  জরা-ব ািধর ক  আেছ। 
স  াসী এ েলােক সব সময় িবচার করেব। গীতায় ভগবান বলেছন ইি য়ােথ  ষু  বরাগ মনহ ার এব চ। জ -
মৃত ু-জরা-ব ািধ  ঃখােদাষা দশ ন  ।। জ  হেল ক , মৃতু র সময় ক , বৃ  বয়েস ক , শরীের ব ািধ হেল 
ক । এ েলােক িবচার করেত বলেছন, িবচার কের এ েলার মেধ  বার বার  দাষ দশ  ন করেল ইি েয়র 
িবষেয়র  িত  বরাগ  এেস যােব, মম   বাধ চেল িগেয় এ েলা  থেক সের আসার ই া  বল হেব। তার 
সে  বলেছন – 

    দহা ৎ মণং চা াৎ পুনগ েভ  চ স ব  । 
    যািনেকািটসহে ষু সৃতী া া রা নঃ।।৬/৬৩ 
 

 আিম যিদ এই শরীরই হই তাহেল বািড়র  লাকেদর জ   কন  চােখর জল  ফলিছ?  কাথাও একটা 
িন য়ই  গালমাল আেছ। কারণ আিম এই শরীর নই, এই শরীেরর  ভতের  কান একটা সূ  িজিনষ আেছ, 
 য িকনা এই শরীেরর বাইেরও িনেজেক স সািরত কের  নওয়ার  মতা রােখ।  যমন ইেলি ক বাে  আেলা 
 লেছ, বা টা হল  যন আমার শরীর িক  আমার বা িবক স া হল আেলা, যিদও আেলার একটা  ছা  কণা 
 ভতের িক   স অেনক দূর পয    িবিকরণ করেত পারেছ। যিদও এটা উপমার জ  বলা হল। িনেজেক িব ার 
কের স সািরত করেত পারেছ বেল অেনেকর সােথ  স জিড়েয় রেয়েছ।  ামী,  ী, স ান, বািড়, গািড় সব 
িকছুর সে  িনেজেক এক  কের িনেয়েছ। আবার িদন িদন এই শরীর  য় হেয় হেয় মৃতু র িদেক এিগেয় 
যাে ,  সইজ   স ওখান  থেক ভেয়  বিরেয় আেস।  বিরেয় যােব  কাথায়? আবার অ   কাথাও একটা 
শরীর  নেব। এই সূ  শরীরটাই  ূল শরীর  থেক  বিরেয় আেরকটা  ূল শরীের  েবশ করেছ।  দহ  থেক 
জীবা ার এই  য উৎ মণ, অথ  াৎ  াণিবেয়াগটা অতীব য ণাদায়ক যা স  করা অস ব, অিত ক   পেয় 
 পেয়  াণ  বিরেয় যাওয়া, তারপর আবার  কাথায় সাপ, ব াঙ হেয়, িকংবা মা ষ হেয়ই অত    নাংরা বি েত 
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বা শ র ঘের নািত হেয় জ  িনেত হেব, এ েলােক বার বার িবচার করা। পুনরিপ জননং পুনরিপ মরণং, 
পুনরিপ জননীজঠের শয়ন  । জ াি  মরিছ, মের আবার  কান নারীর গেভ   ঢ ুকিছ।  

 

আমােদর যিদ িবচার কের  দখেত বলা হয় মৃতু র পর  তামােক কার নািত হেয় কার বািড়েত জ  
িনেত হেব, তখনই  তা আমােদর আত   লেগ যােব। এটাই ম  বলেছন, সব  দা িবচার কের যাও। এ েলা 
সব  দা একটা পর একটা িবচার কের যাও, ি য়জেনর িবেয়াগ হেব, যারা অি য় তােদর সংেযাগ হেব, যােদর 
পছ  কির না হয়েতা তােদর ঘের িগেয়ই আমার জ  হেত পাের। এটা সিত কােরর হয়, ি েভনসন তাঁর 
বইেয় পুব   জে র অেনক দ ৃা  িনেয় এেসেছন।  সখােন িতিন  দখাে ন, আপনার  িত কা র হয়েতা শ তা 
আেছ। আপনার  িত তার এতই রাগ  য, সব সময় আপনােক িনেয়ই ভাবেছ। তারপর মরার পর  স 
আপনারই বািড়েত এেস জ  িনল। আর জে  িনেয়ই কত রকম ভােব  ালাতন    কের িদল,  ািলেয় 
বািড়র সবাইেক  শষ কের  দেব। কানপুেরর িহ -মুসলমান দা ায় একজন িহ  মারা  গেছ। তারপর  স জ  
িনেয়েছ এক মুসলমােনর বািড়েত।  দখা  গল তার সব আচার িহ েদর মত, মুসলমানেদর এেকবাের স  
করেত পােরনা। এই সম া েলা সব সময় িবচার করেত হয়।  সইজ  পুনজ   িনেয় যত ণ না িবচার করা 
হয় তত ণ  বরাগ  আসেব না।  

 

 অ  িদেক বলেছন,     াি  হেল মা ষ  য আ  ান পায় এবং এর ফেল মুি   পেয়  য তার 
 খ াি  হয়, এটােক িনেয় সব সময় িচ ন কের  যেত হেব।  থেম  নেগিটভ িদক েলা িনেয় িবচার করেত 
বলেলন, এবার পিজিটভ  িলেক িবচার করেত বলা হে । ঠা র ঈ র দশ  েনর কথা বলেত িগেয় ঈ র দশ  েন 
 য  খ লাভ হয় তার তুলনা কের একটা খুব দামী কথা বলেছন। মা ষ  কন ঈ েরর িদেক এেগােব? ঠা র 
এক িদেক  যমন সংসােরর অেনক  নেগিটভ িদক েলা িনেয় িবচার করেত বলেছন,  যমন িবচার করেব নারী 
শরীের িক আেছ িকংবা সে শ রসেগা ােতই বা িক আেছ। অ  িদেক   ানে র বা ঈ র  াি র িক লাভ 
বলেত িগেয় বলেছন ঈ েরর  প ও ঐ েয  র একবার যিদ দশ ন হেয় যায় তখন র া িতেলা মার  পেকও 
িচতার ভ  বেল মেন হয়। ঈ েরর  সৗ েয  র কােছ জগেতর  কান  সৗ য  ই দাঁড়ায় না। িক   খ,  খটাই 
 তা সবার উপের। ঈ র দশ েনর  েখর সােথ জগেতর  েখর তুলনা কের বলেছন – এই জগেত সব  থেক 
ি য়  খ হল রমণ, িক    ানে র  য  খ বা ঈ র দশ  েনর  য আন  তােত  িতিট  রাম েপ ওই রমণ 
 খ অ ভূত হয়। আনে র পিরমাপ কের ঠা র আরও বলেছন – িবষয়ান   থেক ভজনানে র  খ অেনক 
 বশী, আর ভজনান   থেক   ানে   খ আরও  বশী অ ভূত হয়। ম  এখােনও বলেছন একিদেক সংসাের 
 যমন  নেগিটভ িদক েলা আেছ  স েলা িবচার করেব আবার অ  িদেক ঈ র লাভ হেল কত আন  হয় 
 সটারও িবচার করেব।  

 

   স ূতাং চা েবে ত  যােগন পরমা নঃ। 
    দেহষু চ সমুৎপি ম ুেমষ ধেমষু চ।।৬/৬৫ 
 

  যােগর সাধনার সময় পরমা া  য কত সূ   থেক সূ তর  সটা সব সময় িচ ন করেব। আর িক 
ধরেণর কম   করেল উ ম, মধ ম আর িন   যািন  া  হেত হয়  সটাও সব সময় ভাবেব। তার মােন স  াসী 
যখন ধ ােন বসেব তখন িনত ািনত  ব র িবচার  যটা করেব, ই ািনে র িবচার  যটা করেব  সটােত সব সময় 
এই ভাবটােক ধের রাখেব – যিদ আিম  যাগ সাধনার  ারা ঈ েরর সূ  ভাবটােক ধরার  চ া কির তাহেল 
আমার এই এই লাভ, আর যিদ না কির তাহেল আমােক ওই সব গেভ  িগেয় জ  িনেত হেব। এক িদেক 
আত  অ  িদেক মহা  খ, এর মেধ  একটােকই আমােক  বেছ িনেত হেব। 

 

 আমরা মেন কির সাধু স  াসী মােন এেকবাের পাকা  ানী। এটা এেকবােরই ভুল ধারণা। এই িজিনষ 
 েলােক  মাগত িবচার কের কের িনেজেক পাকা কের িনেত হয়। যারা  বাকা মুেখ  র মত ভাবেত থােক, 
ঈ র সব কের  দেবন, ঈ েরর ই া হেল হেব, তােদর  ারা আর িকছু না  হাক একটা িজিনষ হেব, তারা 
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এইভােব জ -মৃত ুর চে  ঘ ুরেতই থাকেব। ঈ েরর একিটই মা  ই া, তাঁর এই সৃি টা চলেত থা ক। বা া 
 মেয় মােয়র মত শািড় পেড় তার আঁচেল একটা চািবর  গাছা  বঁেধ  ঘারাে । সবাই  দেখ বলেছ,  দেখছ 
এখনই চািব  ঘারাে ! বড় হেয় বরেক এইভােব নাচােব। ভগবানও তাই কের যাে ন, সবাইেক িতিন নািচেয় 
যাে ন। এখন যিদ ঈ েরর ই ার উপর  ছেড় িদেয় বেস থািক তাহেল জ  জ  ধের িতিন আমােদর 
নাচােতই থাকেবন। যখন  ঃখ য ণায় অি র হেয় কা াকািট করেব তখন ভগবান মুেখ একট ু মধু  ঢেল 
 দেবন, যােত আবার সংসােরর  েখর জ  লালািয়ত হেয় আবার   েনর রােজ  িফের যাই।  জেল যখন 
কেয়িদেদর িপটুিন  দয়, মারেত মারেত যিদ কেয়িদ  ব ঁশ হেয় যায় তখন এটা  সটা কের  ঁশটা িফিরেয় 
আেন,  ঁশ িফরেলই আবার  বদম মার। ভগবােনর  তা এটােতই মজা। আিম যিদ ব   বশী কাঁদেত    
কির িদই তাহেল  তা আিম জাল িছেড়  বিরেয় যাব। তখন তাড়াতািড় কের ভগবান একটু  খ িদেয়  দন। 
মােন আিম  ঃখ য নার  চােট  ব ঁশ হেয় যাি লাম, ভগবান তখন একট ু  খ শাি  িদেয়  ঁশ িফিরেয় 
আনেলন, তারপর আবার িপটুিন। ঈ েরর ই ার উপর ছাড়েল এই  গ িতই কপােল জুটেব। তাই বাঁচেত হেল 
সব িকছু ঈ েরর উপর না  ছেড় একট ু িনেজর হােত িনেত হয়। ব াথার য ণায় আমরা  ব ঁশ হেয়  গেলই 
িতিন একট ু খ িদেয় আবার  পটােত    কেরন। িতিন  তা সংসার সৃি  কেরেছন সংসারেক চালােনার জ । 
সংসারেক চালােতই তাঁর মজা। যােক ভােলাবাসা িদেয়     দখেত    কেরেছ  সখান  থেক আঘাত এেল 
 চােখর জল  ফলেত  ফলেত বলেব ‘তােক কত ভােলােবেসিছলাম,  স  তা একবারও আমার কথা মেন কের 
না’।  চােখর জল যিদ  বশী হেয় যায় তখন আবার ঈ েরর আশ া হয়, এর আবার  বরাগ  না এেস যায়! 
তখন আেরকজনেক তার জীবেন িনেয় আেসন। তখন আবার পুরেনা  খলনাটা ভুেল নতুন  খলনা িনেয়  খলেত 
   কের।  সইজ  স  াসীেক বলেছন, সংসােরর এই িজিনষ েলােক সব সময় িবচার করেত হয়। ভােলা-
খারাপ যাই আ ক সবটােকই িবচার করেত হয়, িবচার ছাড়া হেব না। আজ পয    ইিতহােস  কাথাও পাওয়া 
যােব না  য, ঈ র এেস কাউেক উ ার কেরেছন। একিট  কান দৃ া   নই  য িনেজর  চ া ছাড়া উ ার 
হেয়েছ। যুি েতই দাঁড়ায় না। সি দান  ছাড়া  তা িকছু  নই, িতিন িনেজর ই া শি  আর ি য়া শি েত 
এই জগৎেক দাঁড় কিরেয়েছন। ঠা রও বলেছন – বুিড় চায় না  কউ তােক ছুেঁয় িদক,  খলা  তা তাহেল ব  
হেয় যােব। স  াসী বলেছ আমার সব িকছু  দখা হেয়  গেছ। এবার  স বুিড়  ছাঁওয়ার  চ া করেত  নেম 
পেড়েছ, িক  বুিড়  তা তােক ছুঁেত  দেবন না। তাই  তামােক  চ াটা চািলেয়  যেত হেব। িকেসর  চ া? সব 
িকছু িবচার কের কের সের এস, এই  চ া। ি য় িবেয়াগ আর অি য় সংেযাগ, বাধ ক , ব ািধ, মৃত ু, মৃতু র 
পর িন   যািনেত জ , আবার অ  িদেক   ানে র  খ এ েলা ভাবেত ভাবেত একটা সময় িবেবক জা ত 
হেয় যায়, তখন বলেব আর না অেনক হেয়েছ। তুলসীদােসর খুব নামকার ভজন আেছ যার ব ব  এটাই – 
 হ  ীরাম! অেনক নাচান নািচেয়ছ, আর নয়  ভু। িক  আমরা বিল –  হ  ভ!ু ক  যখন িদেয়ছ, ক  স  
করার  মতাটাও দাও।  ভু আমােদর অব ই  দেবন, িযিন ক  িদেয়েছন ক  স  করা  মতা অব ই 
িতিন  দেবন।  ই  াশ ঠা া জল খাইেয় আবার িপটুিন  দেবন। িক   কউ বেল না  য,  হ  ভ!ু এই নাও 
 তামার  বদনা, এই নাও  তামার  খ।  

 

 ভগবানেক কখন  খ- ঃেখর কথা বলেত  নই, বলেত হয় এই নাও  তামার  খ, এই নাও  তামার 
 ঃখ, আমার  কানটাই লাগেব না। যিদ বিল –  হ  ভ!ু এত িদন  ঃখ িদেল এবার একট ু খ দাও। অব ই 
 ভু  খ  দেবন, কারণ িতিন জােনন একটু  খ না িদেল খুব  গালমাল  লেগ যােব, ব াটা হয়েতা স  াসীই 
হেয় যােব। িবেবেকর কথা আমরা খুব বিল। িক  এই িবেবক িজিনষটােক জা ত করা খুব কিঠন। যত ণ 
এ েলা িবচার করা না হয় তত ণ িবেবেকর অি  টাই ধরা যায় না। ঠা র বলেছন বা া যখন কাঁেদ তখন 
তােক চুষিন  দওয়া হয়, বা া ওই চুষিন িনেয়ই মােক ভুেল থােক। িক  একটা সময় চুষিন ছুঁেড়  ফেল িদেয় 
মার জ  িচৎকার করেত থােক। মা তখন ভােতর হািড় নািমেয়ই  দৗেড় এেস বা ােক  কােল তুেল  নয়। 
এটাই বলা হে  িবচার কের কের এই চুষিনেক ছুঁেড়  ফেল িদেয়   ান  লােভর জ  এিগেয় পড়। 
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 আমােদর মেনর একিদেক রেয়েছ আ ার শি , যার জ  মন সব সময় আেলািকত হেয় উঠেছ, অ  
িদেক মন আবার জিড়েয় আেছ ইি য় েলার সে । ইি য় েলা আবার চেল িনেজর িবষেয়র সে , কারণ 
ইি য় আর তার ব  এক। ইি য় মনেক নাচাে , মন িনেজর আ ার আেলােক ভুেল িগেয় ইি েয়র  পছেন 
 পছেন  দৗড়াে । িক  আমােক বাঁচেত হেব।  সইজ  আমােক  চ া করেত হেব িকভােব মনেক ইি েয়র 
িদক  থেক ঘ ুিরেয় আ ার িদেক  ঘারান যায়। আমােক আেগ িঠক করেত হেব আিম িক চাইেছ, আিম িক 
ইি য়  খ চাইিছ?  াঁ আিম ইি য়  খই চাই, কারণ এটােক আিম এেকবাের  ত    দখিছ। ভগবানও 
এটাই চাইেছন আমরা  যন ইি েয়  েখর  পছেন  দৗড়াই, এই সংসারটা  তা  দৗড়  িতেযািগতার এক মহা 
 খলা, এেতই সবাই আনে  হাবুড ুবু খাে । আমরা যখন ইি েয়র কারবারী হেয় যাই তখন ভগবানও খুব 
আন  পান। একজন ডা ার যার খুব পসার  নই, তার  চ াের একটা  গী এেল ডা ােরর  য রকম আন  
হয়, ভগবােনরও িঠক  সই রকম আন  হয় যখন  দেখন  কউ ইি য়  েখর জ   দৗড়াে । এক শহের 
 জন ডা ার,  দখা যাে  একজন ডা ােরর  চ াের খুব িভড় হেয়েছ আর অেনক েলা  মামবািত  লেছ। 
বাইেরর শহর  থেক একজন নতুন  রাগী এই শহের এই ডা ােরর এখােন িভড় আর  মামবািত  লেছ  দেখ 
অ  ডা ােরর কােছ চেল  গল।  সখােন এেস  দেখ  চ ারটা অ কার, ডা ার একা বেস আেছ। ডা ার 
 রােগর িববরণ  েন ওষুধ িলেখ   সি পশান কের  রাগীেক ওষুধ খাইেয় িদেয়েছ।  রাগী তখন বলেছ 
‘ডা ারবাবু একটা কথা িজে স করব’? ‘বলুন, িক জানেত চান’। ‘আ া ডা ারবাবু! ওই ডা ারেরর 
 চ াের  দখলাম  চুর  লাকজন আর অেনক  মামবািত  লেছ, িক  আপনার  চ াের  কান  গী  নই, আর 
 কান  মামবািতও  লেছ না, এর রহ টা িক’? তখন এই ডা ার বলেছ ‘আসেল ব াপারটা হল, আমােদর 
মেধ  একটা  থা আেছ িচিকৎসা করেত িগেয়  কান  রাগী যিদ মারা যায় তখন আমরা তার নােম একটা 
 মামবািত  ািলেয় রািখ। ওনার অত েলা  রাগী মারা িগেয়েছ বেল অত  মামবািত  লেছ’। এই  লাকিট খুব 
অবাক হেয় বলেছ ‘আপিন এত ভােলা ডা ার! আপনার তাই একটাও  মামবািত  লেছ না’? সে  সে  
ডা ার বলেছ ‘না, এবার  ালাব’। ভগবানও ওই রকম খুঁেজ  বড়াে ন  মামবািত  ালােনার জ । যারাই 
 েখর অে ষণ করেছ তখন ভগবােনর এক গাল হািস, এবার একটা খে র পাওয়া  গল। ভগবানও এেসা 
এেসা বেল খুব কের  েখর ডািল সািজেয় তােক বরণ করেত এিগেয় যােবন। এরপর আেরকিট খুব    পণূ  
  ােক ম  বলেছন – 

 

    িষেতাহিপ চের   ধম ং য  ত া েম রতঃ। 
   সমঃ সেব ষু ভূেতষু ন িল ং ধম কারণ  ।।৬/৬৬ 
 

 আিম আপিন  য আ েমই থািক না  কন,   চয   আ ম, গৃহ া ম, বাণ  া ম ও স  াসা ম, আর 
 া ণ,  ি য়,  ব  ও শূ  এবং প ুষ ও নারী যাই হেয় থািক না  কন সবটােতই  দাষ আেছ।  কান 
আ ম,  কান ধম  ,  কান বেণ র সব িকছুই িঠক কখন হেব না, সবটােতই িকছু না িকছু  দাষ পাওয়া যােব। 
 সইজ  িক করেত বলেছন?  িষেতাহিপ চের   ধম  ং, যার জ   য ধম   িঠক কের  দওয়া হেয়েছ তােক  সই 
ধম  টাই পালন করেত বলা হে ।  যমন  ীেদর জ  একটা ধম   কের  দওয়া হেয়েছ,  েত ক  ীেক বলা হে  
 তামরা ওই ধম  টাই পালন কর।  সই রকম  া ণেদর জ  একটা ধম  ,  ি েয়র জ  একটা ধম   কের 
 দওয়া হেয়েছ, বলেছন তুিম  য বেণ রই হও না  কন  তামার বেণ র জ   যিট িনিদ    ধম    সই ধম  টাই পালন 
কর। গীতায় ভগবান অজু নেক িঠক এই কথাই বলেছন – সহজং কম    কৗে য় সেদাষমিপ ন ত েজৎ। যিদ ওই 
ধেম   দাষ পাও তাও তুিম ওই ধম টাই পালন কের যাও।  

 

 য  ত া েম রতঃ, তুিম  য আ েম আছ  সই আ েমই বসবাস কর, ওই আ ম  থেকই  তামার সব 
িকছু হেব। সবাইেক  য স  াস হেত হেব, সবাইেক  া ণ হেত হেব, সবাইেক পু ষ হেত হেব তার  কান 
মােন  নই।  যখােন তুিম  স অব ায় আছ  সখান  থেকই  তামার সব হেব। িক  ওই আ ম ও বেণ র ধম  টা 
 তামােক পালন করেত হেব। ম  ৃিতেত  য ধেম র কথা বেল  দওয়া হেয়েছ,  যমন তুিম পু েষর শরীর 
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 পেয়ছ তুিম পু েষর ধম   পালন কর। তুিম  ামী যিদ হও তাহেল  ামীর আচরণ পালন কর।  যমন 
ম  ৃিতেত বলেছন য  নায    পূজ ে  রমে  ত   দবতাঃ, তাই  তামােক িনি ত করেত হেব  য  তামার 
বািড়র  মেয়রা  যন  কান ক  না পায়। িঠক  তমিন নারীর জ  একটা আলাদা ধম  কের  দওয়া হেয়েছ। 
এখন বলেছন, যােদর কম বয়স তােদর জ  একটা ধম  আেছ, যােদর  বশী বয়স তােদর জ  আেরকটা ধম   
আেছ। তুিম  য অব ায়,  য আ েম,  য বেণ  আছ  সখােন যিদ  দাষও  দখ তবুও ওখানকার ধম টাই পালন 
কর। কারণ  েত ক আ েম,  েত ক বেণ ,  েত ক ধেম  ই  দাষ আেছ। গীতায়  য ভগবান বলেছন  ধেম   
িনধনং   য়ঃ পেরাধেম  াভয়াবহঃ, এই কারেণই বলেছ।  

 

আর িক করেব? সমঃ সেব  ষু ভূেতষু, তুিম  যখােনই থাক  সখান  থেক সবার  িত সমান দৃি  রাখার 
 চ া কর, সবাইেক ভােলাবাস। স াসািরত ব ি ে   ী,  ামী, পু , ব -ুবা বেদর  িত  য অিভসে র কথা 
বলা হেয়িছল, ওই ভােলাবাসাটা ব  কর। আ ীয়, পিরবার, পিরজন  থেক    কের সারা িবে র সব মা ষ 
ও সম  কীট-পত , প পাখী সবার  িত সমান দৃি  িনেয় আসার  চ া কর। মা-বাবা িনেজর স ানেক  তা 
ভােলাবাসেবই। িক  ঠা র আবার বলেছন,  ধু িনেজর স ানেক ভােলাবাসার নাম মায়া। আর সবার স ানেক 
ভােলাবাসার নাম দয়া। মায়া ব ন সৃি  কের আর দয়া মুি র িদেক এিগেয় িনেয় যায়। সমঃ সেব  ষু ভূেতষু 
মােন এটাই।  য বলেছ যা আেছ সব আমার িনেজর জ , অ  কা র জ  নয়, তার মৃত ু িশয়ের। আমরা 
 য এত  ৃিত আিদ অধ য়ন করিছ কারণ আমরা ম  বুি  স  ।  ামীজী এক জায়গায় বলেছন, ভারেতর  য 
এত  গ িত তার একিট কারণ হল আমােদর  দেশ  চুর আইন  ণয়ন করা হেয়েছ। কারণ সব মা ষ েলা হল 
ম  বুি  স  , একটা    করেল  কান উ র আেস না। যারা ম  বুি র তােদর সব িকছুর জ  িনয়ম 
কের িদেত হেব। একটা পা  ফলেত  গেলই আমরা আইেনর  বড়াজােল আটেক যাি । এখােন িক বলেছন? 
তুিম  যখােনই জ   হণ কর না  কন,  য আ েমই জ  নাও না  কন  সখােনই ি ত থাক।  েত ক ধেম ই 
 দাষ থাকেব। ধম  বলেত এখােন  বাঝাে ন, গৃহ া মািদর ধম  । িক  মূল দৃি টা থাকেব সমঃ সেব  ষু ভূেতষু। 
এই কথাটা আমােদর শাে  বার বার ঘুের ঘ ুের আসেব – সবার  িত সম দৃি  রাখ। ঈেশাপিনষেদ  যটা 
বলেছন ত   কা  মাহঃ কঃ  শাকঃ এক ম প িত, এক   বাধ হেয়  গেল তখন আর  ভদ দৃি  থােক না। 
এক   বাধ হওয়া আর সম দৃি  স   হওয়া একই িজিনষ। 

 

 ন িল ং ধম  কারণ  , িল  মােন িচ ।  যমন  গ য়া  পাশাক স  াসীর িল ,  ব বেদর এক রকম 
িচ , কালী সাধকেদর আেরক রকম িচ । এই িল  কখন ধেম  র কারণ হয় না। ধম    য  কান  লাক  য  কান 
অব ােতই করেত পাের।  শষ ধম   হল এক    আর সমঃ সেব  ষু ভূেতষু, সম   াণীর  িত সম দৃি  রাখা। 
ষে াহধ ােয়র এই ৬৬ নং   াকিট ম  ৃিতর খুব    পণূ    াক, তুিম  য অব ায় আছ  সখানকার জ   য 
ধম  টা  তামার জ  িনিদ    করা আেছ  সই ধম  টাই পালন কের যাও। িক  একটা িজিনষ সব সময় মাথায় 
রাখেব, যা িকছুই কেরা না  কন, যিদ সব িকছু ভুল হেয় যায় বা  কাথাও যিদ সংশয় আেস তখন এটাই মেন 
রাখেব সমঃ সেব  ষু ভূেতষু, সব জীেব সম দৃি  রাখ। সব  জীেব সম দৃি  রাখাটাই মূল, আর তা না কের  ধু 
 গ য়া  পাশাক চািপেয়, কপােল িতলক  লপন কের, গলায়   াে র মালা ঝুিলেয় িকছুই হেব না। 

 

   ফলং কতকবৃ   যদ প  ু সাদক  । 
   ন নাম হণােদব ত  বাির  সীদিত।।৬/৬৭ 
 

 িকছু ফল আেছ বা িনম  লী  িষত জেল  ফেল িদেল জলটা পির ার ও    হয়। িক   িষত জেলর 
সামেন বেস  ধ ুিনম  লী িনম  লী কের  গেল জলটা পির ার হেয় যােব না।  তমিন ধম  ধম   কের  গেল িকছুই 
হেব না, ধম    তামােক আচরণ করেত হেব। আর  শষ ধম  হল সমঃ সেব  ষু ভূেতষু। সম দৃি  এেস  গেল 
 াভািবক ভােবই কা র  িত আর িহংসার ভাব থাকেব না, রাগ-  ষ আসেব না, কা র  িত   াহ ভাব 
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আসেব না। যাঁরা ধম  সাধন কেরন তাঁেদর জ  সমদৃি  হল খুব    পূণ । যােদর সমদৃি   নই তােদর  ারা 
ধম   আচরণ হেব না।  

 

   দ ে   ায়মানানাং ধাতুনাং িহ যথা মলাঃ। 

   তেথি য়াণাং দ ে   দাষাঃ  াণ  িন হাৎ।।৬/৭১ 
 

  সানা,  পার ময়লা আ েন িদেল পুেড় ছাই হেয় যায়। এর শ ই হল ত কা ন।  সানােক আ েন 
িদেল তার সব মািল  পুেড় িগেয় খাঁিট  সানা  বিরেয় আেস। িঠক  তমিন ইি েয়র যত রকেমর  দাষ আেছ 
 াণায়ােমর  ারা ইি েয়র সব  দাষ দ  হেয় যায়। ইি েয়র  দাষ মােন,  চােখ   র িজিনষ  দখেত চাওয়া, 
কােন ভােলা গান  নেত চাওয়া। গানেক ভােলাবাসেত িনেষধ করা হে  না, স ীতেক আিম পছ  কির  সটা 
অ  িজিনষ। িক  অমুেকর গান  নেলই আমার মনটা না  কমন উদাস হেয় যায় বা সব িকছু  ছেড়  রাজ 
গান  নেত যাওয়া, এ েলা ইি েয়র  দাষ।   র িজিনষ  দখেত িনেষধ করা হে  না, িক  যােক 
ভােলাবাসেছ তােক বলেছ ‘ তামােক না িক িমি ই  দখেত’, এ েলা হল ইি েয়র  দাষ। ঠা র বলেছন, 
গ ার ঘােট  ান করেত এেস এক মিহলা বলেছ ‘যাই নািতর চাঁদমুখটা একবার  দেখ আিস’। ঠা র  েন 
বলেছন চাঁদ মুখ না  পাড়ার মুখ। মিহলা িনেজর  চাখ িদেয়  দখেত চাইেছ নািতর  প, আবার   িমক 
  িমকােক  দখেত চায়। এই ধরেণর যত ইি েয়র  দাষ আেছ  াণায়াম করেল এ েলা পুেড় যায়। 

 

    াণায়াৈমদ েহ    দাষা   ধারণািভ  িকি ষ  । 

    ত াহােরণ সংসগ া   ধ ােননানী রা    ণা  ।।৬/৭২ 
 

  াণায়াম করেল শরীর ও ইি েয়র িবিভ  রকেমর ব ািধ ও  দাষ চেল যায়। মেনর পাপ ঈ র িচ ন 
করেল, পরমা ায় মন িদেল চেল যায়। িবষয়  থেক ইি য়েক বলপূব  ক সিরেয় আনা হেল িবষয় সংসগ   থেক 
 য পাপ হয়  সটা  কেট যায়।  জার কের িবষয়  থেক সিরেয় আনেত হয়, দরকার হেল িনেজেকই সের 
আসেত হয়। ঠা র  যমন বলেছন, িবকােরর  রাগীর ঘের জেলর জালা রাখা যায় না। মােঝ মােঝ যখন 
 ভােগর িবষয়  থেক  বিরেয় আসা হে  তখন িবষয়সংসগ  জিনত পাপটা  কেট যায়। িবষয়সংসগ  অত   
খারাপ িজিনষ। যখনই কা র  িত যিদ  ব  লতা থােক তখন তার মনটা  সই ব ি র কােছ  টেন  টেন িনেয় 
যায়, আর যখনই কােছ যােব তখনই  গালমাল হেব।  সইজ  বলেছন িবষয়  থেক  টেন িনেত হয়। িবষয় 
 থেক ইি য় েলােক  টেন  নওয়ােক  যােগ বলা হয়  ত াহার।  ত াহাের ঈ র ব িতেরেক যা িকছু আেছ 
কাম,   াধ,  লাভািদেক পুিড়েয় ছাই কের  দয়। িতনেট িজিনষ এই   ােক বলেছন –  াণায়াম, ধারণা আর 
 ত াহার।  াণায়ােম  দেহর  দাষ  কেট যায়, ধারণােত মেনর পাপ চেল যায় আর  ত াহাের কাম,   াধ, 
 লাভ এ েলার  িত  য  ীিত আেছ  সটা পুেড় যায়।  

 

   উ াবেচষু ভূেতষ ু ে  য়ামকৃতা িভঃ। 
   ধ ানেযােগন সংপে   গিতম া রা নঃ।।৬/৭৩ 
 

 জীেবর  য িক কারেণ উ  গিত আর িন গিত হয় এটা যারা  যাগী নয় অথ াৎ আ  ানহীনেদর কােছ 
অত    ে  য়। িক  যাঁরা  যাগী, আ  ানী তাঁরা     দখেত পান। গীতােতও িঠক একই কথা বলেছন – 
উৎ াম ং ি তং বািপ ভ ুানং বা  ণাি ত  । িবমূঢ়া না প ি  প ি   ানচ ুষঃ।।  ভতেরর জীবা াই  য 
সব িকছু করেছন যারা িবমূঢ় তারা এটা  দখেত পায় না।  কান স  াসী যখন    অভ াস কেরন তখন ধীের 
ধীের িতিন  দখেত পান িকভােব জীেবর গিত কখন উপেরর িদেক কখন নীেচর িদেক হয়। িক  সাধারণ 
 লােকেদর এই কারেণই জীবা া, পুনজ   এ েলােত িব াস হয় না, তারা  তা এ েলা  দখেত পারেছ না।  য 
িজিনষটা আিম  দিখিন  সই িজিনষটােক আিম িক কের িব াস করব! আচায   শ র তাই বলেছন, এ েলা 
শাে  আেছ আর শাে র কথা মানেত হয়। ম  এক ধাপ এিগেয় বলেছন যাঁরা  যাগী তাঁরা এ েলা  দখেত 
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পান, যাঁরা  যাগী নয় তাঁরা এ েলা  দখেত পায় না।  যাগীরা  য িজিনষ েলা  দেখেছন, অ ভব কেরেছন 
 সটাই শা । 

 

 জীব  য এই িবিভ  রকেমর গিত  া  কের, কখন  দবেলােক যাে , কখন অ রেলােক যাে , এই 
িজিনষ েলােক ধ ােনর  ারা বুঝেত হয়। বুেঝ  নওয়ার পর যখন পরমা ার ধ ান কের তখন এটা অভ ােস 
পিরণত হয়। অিবদ ার জ ই মা েষর এই  গ িত, এই  ান হেয়  গেল তখন তার মন    াি র িদেক যায়। 
পূব   পূব   জে র কথা  যটা আমরা এর আেগ আেলাচনা কেরিছ,  যটা এই অেথ  ও  দখা  যেত পাের, আিম 
হয়েতা  দখলাম একজন মারা  গল তারপর  স এবাের  দবেলােক চেল  গেছ, এবাের  স অমুক  লােক  গেছ, 
এই িজিনষ েলা যখন  দেখ তখন তার িব াসটা দঢ়ৃ হেয় যায়। তাহেল  তা আমারও এই রকম িকছু হেত 
পাের। তখন মা ষ সাবধান হেয় যায়।  সইজ  আেগই বেল িদেলন  বদাভ াস,  িচ, তপ া আর অে াহ 
করেল মা ষ পূব   পূব   জে র কথা জানেত পাের। এখােনও বলেছন  াণায়াম, ধারণা ও  ত াহার এ েলা 
কের বার বার মনটােক ধ ােন িনেয়  গেল তখন আে  আে  এই িজিনষ েলা পির ার হেয় যায়। তা না 
করেল অস  আর অিভসি র মেধ   ফঁেস থাকেত হেব। এমিনেত শা  পড়েল, কথামৃতািদ    পড়েল মেন 
হেব আধ াি ক জীবন খুব কিঠন। িক  এই পেথ নামেল ভােলা  বাঝা যায় কত কিঠন এই আধ াি ক জীবন। 
এটাই এনারা বলেছন সব িদক িদেয়  চ া চািলেয় যাও। শাে র কথা তাই বার বার  নেত হয়, অধ য়ন 
করেত হয় তারপর সব সময় িচ ন কের  যেত হয়। আর সাধনােত  লেগ থাকেত হয়। িফটিকির িফটিকির 
বলেল িক জল পির ার হেব! জেল িফটিকির িদেল তেবই  তা জল পির ার হেব। 

 

 এখােন স  াসীেদর ধম   িনেয়ই আেলাচনা চলেছ। ধ ান করেল িক হয় বলেত িগেয় বলেছন, ধ ান 
করেল জগেতর সব িকছুর  িত তার মম   বাধটা চেল যায়। মম  হল  যটা অিভসি র কথা বলা হল।  েটা 
িজিনষ আেছ, একটা অহংতা আর অ টা মমতা। অহংতা  থেক আেস আিম  বাধ আর মমতা হল আমার, 
আিম আর আমার। ধ ান করেল এই আিম ও আমার  বাধটা চেল যায়।  

 

   ধ ািনকং সব েমৈবতৎ যেদতদিভশি ত  । 

   ন  নধ া িবৎ কি ৎ ি য়াফলমুপা ুেত।।৬/৮২ 
 

 স  াসীর ধ ােনর কথা বলেত িগেয় বলেছন, একমা  পরমা ার ধ ান করেলই এই মম   বাধ যায়। 
যিদ অধ া   ানশূ  ধ ান হয়  সই ধ ােনর  কান ফলই হয় না। আধ াি ক জীবেনর জ  এই   াকিট খুবই 
মূল বান। স  াসীর জীবেনর  িত  কান আকষ ণ থােক না আর মৃত ুর  িতও  কান মম  থােক না। তাঁেক 
যিদ বলা হয় তুিম মের যােব, তাহেল  স বলেব  বঁেচ থাকেত হেল  বঁেচ থাকব, মের যাওয়ার হেল মের যাব, 
বাঁচা আর মরা  কানটােতই আমার  ে প  নই। স  াসীর এটাই  শষ মম , তাঁর  য  দেহর  িত বা জীবন-
মৃত ুর  িত  কান অহংতা মমতা থাকার  সটা চেল যায়। জীবন আর মৃতু র  িত এই মম  যায় একমা  
পরমা ার ধ ােন। আমরা যখন ধ ান কির তখন আমােদর মন একবার এিদেক যাে , আেরকবার ওিদেক 
যাে । বলেছন এই ভােব ধ ান করেল িকছুই হয় না।  সইজ  পরমা া বা ঈ র বা ইে র ধ ান আধ াি ক 
জীবেনর জ  খুব    পণূ । পেরর   ােক বলেছন – 

 

   অিধয ং    জেপদািধৈদিবকেমব চ। 
   আধ াি ক  সততং  বদা ািভিহতং চ যৎ।।৬/৮৩ 

 এই   াকিট স  াসীেদর জ , গৃহ েদর জ  নয়। আ  ান লােভর জ  স  াসীেক ধ ান করেত 
বলা হল। এই   ােক বলেছন  বেদ যে র জ  ও  দবতােদর উে ে   য ম  আেছ  সই  বদম   েলাও 
জপ করেত হয়। জীেবর   প  িতপাদক  বদম ও জপ করেত হয়। আর     িতপাদক  বদাে র  য ম  
আেছ  স েলাও জপ করেত হয়। এখােন িতন রকেমর জপ করেত বলা হে  –  অিধয   , অিধৈদিবক   
আর আধ াি ক  । 
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  য ম ািদর  ারা  বেদর িবিভ  য  স   করা হয়,  সই  বদম   েলার জপ করােক বলা হে  
অিধয   । জীেবর   প  িতপাদক  বেদর  য ম  েলা আেছ তার জপ করােক বলেছন অিধৈদিবক  । আর 
উপিনষেদর     িতপাদক মে র জপেক বলেছন আধ াি ক  । স  াসীেদর এই িতন ধরেণর জপই করেত 
হয়। জপ না করেলও অ তঃ িচ নটা কের  যেত হয়। এখােন  যমন     িতপাদক মে র উপমা িদেত িগেয় 
বলেছন সত ং  ানমন ং   , এই সত ং  ানমন ং    এটাই স  াসীেক জপ করেত হয়। এই জেপই তাঁর 
   উপাসনা হেয় যাে । তেব গৃহ েদর  ধু ই ম  জপ করােতই  জার  দওয়া হেয়েছ। ই ম  জেপ এই 
িতনেটর সাধনােত সবটাই হেয় যায়।  যমন ও ঁনেমা ভগবেত বা েদবায় বা ও ঁনমঃ িশবায়, এইসব মে  
সবটাই িমিলেয়  দওয়া হেয়েছ। িক  স  াসীেদর িতনেটেকই পৃথক ভােব জপ করা িবেধয়। কারণ স  াসীেক 
িতন ধরেণর জপ কের িতন ধরেণর  রেক অিত ম কের আসেত হয়। পেরর   ােক বলেছন – 

 

   ইদং শরণম ানািমদেমব িবজানতা  । 

   ইদমিথ তাং  গ িমদমান  িম তা  ।।৬/৮৪ 
 

 যারা  বদ জােন না, অথ াৎ যারা  বদেব া নয় তােদর জ   বদই একমা  শরণ। আর যাঁরা  বদ  
অথ  াৎ যাঁেদর  বেদর  ান আেছ তাঁেদর জ ও  বদই একমা  শরণ। বলেত চাইেছন ধেম র ব াপাের,  গ ািদর 
ব াপাের জানেত হেল  বদ ছাড়া আর িকছু  নই। বার বার  সইজ   বদাভ াস করেত বলা হে । আমােদর 
ভাষায় বলা যায়, যারা ঈ র মােন না তােদর জ ও ঈ রই একমা  শরণ, আর যারা ঈ র মােন তােদর 
জ ও ঈ রই একমা  শরণ।  

 

 ৮৬ নং   ােক স  াসী কত রকেমর হেত পাের বলেছন। ঠা রও িবিভ   কার স  াসীর কথা 
বলেছন,  যমন ব দক,  টীচক, হংস, পরমহংস স  াসী ইত ািদ। এখােনও নানান রকেমর স  াসী কথা বণ না 
করা হল বলেছন। এত িকছু বলার পর বলেছন, এই  য এত আ েমর কথা বলা হল,   চয  , গৃহ , বাণ   
ও স  াসী, এর মেধ  িক  – 
 

    আ ম ও ধেম  র দশিট ল ণ 

   সেব ষামিপ  চেতষাং  বদ ৃিতিবধানতঃ। 
   গৃহ  উচ েত    ঃ স ি েনতা   িবভিত  িহ।।৬/৮৯ 
 

 এই আ ম চতু েয়র মেধ   বদ ও  ৃিতর িবধান অ যায়ী গৃহ া মই     আ ম। কারণ গৃহ া েমর 
উপেরই বািক িতনেট আ ম িনভ  র কের আেছ। তারপের বলেছন,  া ণ,  া ণ বলেত এখােন সবাইেকই 
বলা হে ,  স  য আ েমই থা ক না  কন তােক দশিট ধম   অব ই পালন করেত হেব – 

 

   ধৃিতঃ  মা দেমাহে য়ং  শৗচিমি য়িন হঃ। 
   ধী িব  দ া সত মে ােধা দশকং ধম  ল ণ  ।।৬/৯২ 
 

 ধৃিত,  মা, দম, অে য়,  শৗচ, ইি য়িন হ, ধী, িবদ া, সত  ও অে াধ এই দশিট ধেম  র ল ণ। 
 কউ ধেম   িতি ত িকনা  বাঝা যােব এই দশিট ধম   িদেয়।  য  যখােনই থা ক না  কন এই দশিট ধম   
তােক পালন করেতই হেব। ধৃিত মােন ধের রাখা, ঠা র বলেছন – একজন  েয়া খুড়িছল, একটু  খাড়ার পর 
বািল  বেরােতই  সখান  ছেড় আেরক জায়গায় খুড়েত    করল। একটু খুেড় পাথর  বেরাে   দেখ  সখান 
 ছেড় আেরক জায়গায়  েয়া খুড়েত  গল। তার মােন  স ধের রাখােত পারেছ না। একটা িজিনেষ  লেগ  থেক 
কের যাওয়ােক বেল ধৃিত।  মা,  কউ আমােক অপমািনত কের িদল বা কট ূকথা বেল িদল  তু  ের িকছু না 
বেল স  কের  গলাম। বাইেরর ইি য়  িলেক িন হ করা হল দম। এর আেগ একটা   ােক বলা হেয়িছল 
হ চপল, পাদচপল,  ন চপল আর বাকচপল – সব সময় হাত  নেড় যাে , সারা ণ ঘ ুের  বড়াে ,  চাখ সব 
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সময় এিদক ওিদক ঘ ুরেছ আর অকারেণ ব   ব   কের যাে । এ েলার অভাবই দম, বাইেরর সব ইি য় 
 েলােক সংযেম রাখেত হেব। অে য় মােন চুির না করা।  শৗচ, সব সময় পির ার পির    থেক এেকবাের 
িফটফাট থাকা। ইি য় িন হ মােন  ােনি য়  িলেক িন হ করা। ধী মােন বুি , বুি  এেকবাের পির ার। 
বুি  না থাকেল  কান ধম  ই সাধন করা যায় না। মুখ েদর  ারা  কান ধম   সাধন হয় না।  বদাভ াস অথ  াৎ 
অধ য়ন করেত করেত বুি টা জা ত হয়।  যমন  যমন অধ য়ন করেত থাকেব  তমন  তমন বুি টা জাগেব। 
িবদ া, িবদ াজ ন করা। ধী আর িবদ া এই  েটা এক সে  যু ।  যমন  যমন ধী বােড়  তমন  তমন িবদ া 
বৃি  পায়। আবার  যমন  যমন িবদ া বােড়  তমন  তমন বুি টাও পির ার হয়। সত   , সত  কথা বলা। আর 
অে াধ, কা র উপর   াধ না করা। তুিম   চারী হও িক তুিম গৃহ  হও বা বাণ  ী হও িকংবা স  াসী 
হও, এই দশিট ধম   সবাইেকই পালন করেত হেব। ধেম  র এই দশিট ল ণ। 

 

   দশল ণকং ধম ম ি ত   সমািহতঃ। 
    বদা ং িবিধব ু া স  ােসদনৃেণা ি জঃ।।৬/৯৪ 
 

 যিদ  কান গৃহ  চায় আিম ধেম র পথ অবল ন কের পরম গিত  া  করব তাহেল  সই গৃহ েক 
ধেম  র এই দশিট ল ণ সব  দা পালন কের খবু   াবনত িচে  গভীর আ হ সহকাের   মুেখ  বদা বাক  
 বণ করেত হেব। এ েলা করার পর িতনেট ঋণ  দবঋণ, িপতৃঋণ ও ঋিষঋণ  থেক মু  হেত হেব। িতনেট 
ঋণ  থেক মু  হওয়ার পর তােক স  াস  হণ করেত হেব। এ েলাই হল স  াস  হেণর পূব  শত   –  থম 
দশিট ধেম র ল ণেক পালন করেত হেব, ি তীয় িবিধবৎ   র মুেখ উপিনষেদর মহা বাক ািদ  বণ করেত 
হেব এবং তৃতীয় যত রকেমর দায়  দনা আেছ সব িকছু  থেক মু  হেয় স  াস  হণ করার  যাগ তা অজ ন 
করেব। 

 

   সং   সব কম  ািণ কম  েদাষানপা দ  । 

   িনয়েতা  বদমভ   পৈু  েয   খং বেসৎ।।৬/৯৫ 
 

  এটা িঠক  য ম  স  ােসর খুব একটা প পািত িছেলন না। ম র কােছ গৃহ  ধম  একটা িবেশষ  ান 
 পেয়েছ। এখােন ম  বলেছন,  কান গৃহ  যিদ একটা বয়েসর পর িঠক কের  নয়  য  স সব কম   ত াগ কের 
 দেব, কম  জিনত  য  দাষ হয় তার  থেক  রহাই পাওয়ার জ   কান ধরেণর কেম   স িল  হেব না,  াণায়াম 
কের সব  দাষ েলােক ন  কের  দেব, ইি েয়র পুি র জ   কান কম   না কের  ধু ইি য় সংযম করেব, 
 বদাভ াস অথ  াৎ শা  অধ য়ন, জপ, ধ ান এ েলা িনয়িমত করেব আর পুৈ  েয    খং বেসৎ, পুে র ঐ েয  র 
মেধ  বাস করেব। তুিম সব কম   ছেড় িদেয়ছ, বািড়র সব দায়ী  এখন  তামার স ােনর উপর, এখন স ান 
 যমনিট করেত বলেব তুিম  তমনিটই করেব। স ান এখন বািড়ক মািলক। এটাই  টীচক স  ােসর ল ণ। 
এই ধরেণর গৃহ ও স  াসী। স  াস মােনই কম স  াস, স  াসী  কান ধরেণর দায়-দায়ীে র মেধ  আব  
থােক না,  সইজ   স  কান ধরেণর  েযাগ  িবধাও কা র  থেক  নয় না। এই ধরেণর স  াসীর িক হয় – 

 

   এবং সং   কম  ািণ  কায পরেমাহ ৃহঃ। 
   স  ােসনাপহৈত নঃ  াে ািত পরমাং গিত  ।।৬/৯৬ 
 

 এইভােব িযিন স  াস িনেয়েছন,  কান ধরেণর কেম   িল  হে ন না,  কান দায়-দায়ীে  থাকেছন না, 
 কান  েযাগ  িবধাও িনে ন না তখন  কায  পরেমাহ ৃহঃ, এখন িনেজর  য আসল কাজ  সটােকই  াধা  
িদে ন। স  াসীর িনজ   ধান িক কাজ?    ান,    সা াৎকার করাটাই তাঁর কােছ  াধা , এর বাইের 
অ   কান িকছুর  াধা  আর তার কােছ িকছ ুহেত পাের না। এখন তার অ   কান  াথ    নই,  ধু িনয়িমত 
 বদাভ াস, িনয়িমত জপ-ধ ান, দায়-দায়ী  শ ূ, স ান যা বলেছ  সই ভােব চলেব ইত ািদ। এ েলা িক  সব 
বাধ েক র অব ায় হে । কম অব ােতও অব ই  বদাভ াস, জপধ ান কের  যেত হেব। এখােন এটা বাধ  ক  
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 া েদর উে ে  বলা হে । এই রকম করেল  া ণ পরমগিত  া  হয়। িবিধমত স  াস  য িনেতই হেব 
তা নয়। যিদ এই দশিট ধেম র ল ণেক  কউ পালন কের তার সে  সব  কম  স  াস, সংসাের িনেজর কত  ৃ েক 
যিদ  স িবসজ  ন  দয় আর একমা     সা াৎকার করােতই যিদ তার মন থােক তাহেল  সও স  াসী বেল 
িবেবিচত হব আর  স মুি  পােবই পােব। এই পয    হল স  াস ধেম র বণ না। এরপর স ম অধ ােয়  ধানতঃ 
রাজধম  িনেয় বলেছন।  

স েমাহধ ায়ঃ 
রাজধম   
 আেলাচনার সূ পােত আমরা উে খ কেরিছলাম  য, ম  সম  জািত, বণ  ও সমাজেক পূণ া   েপ 
 দেখন, এেদর এই িবিধ-িনেষেধ ধত েব র মেধ  আনা হেব, এেদর আনা হেব না এই ধরেণর  কান দৃি ভ ী 
ম র িছল না। যখনই ম  কাউেক ধত  েব র মেধ  িনেয় আসেবন তখন তােক  দিখেয় িদে ন সমােজ তার 
 ান  কাথায়। সমােজ  তামার এই  ান,  তামার এই  ান হওয়ার জ  তুিম িক িক  েযাগ  িবধা পােব আর 
তার জ   তামােক িক িক দায়ী  পালন করেত হেব, এ েলােক ম  পির ার কের বেল িদে ন।  েযাগ 
আর দায়ী   েটা এক সে  চেল।  যমন, িযিন  া ণ তাঁর এই এই  েযাগ ও  িবধা  দওয়া আেছ, শূে র 
এই এই  েযাগ  িবধা। তার সােথ  া ণ ও শূে র সমােজর  িত দায়ী টাও  সই রকম। দায়ী  যিদ  কউ 
না পালন কের তাহেল তােক ভুগেত হেব। তা ছাড়া িবেশষ পদময  াদায় অিধি ত ব ি র বাইের সাধারণ মা ষ 
যারা আেছ তােদর িকছু িকছু সাধারণ ধেম র কথা এই স ম অধ ােয় বলা হেয়েছ। 

 

 ভারতীয় সংিবধান আর ইি য়ান  পনাল  কাড বা দ সংিহতা এই  েটােক িমিলেয়  দওয়ার পর  য 
িজিনষটা দাঁড়ােব আর তার সােথ আধ াি ক    ও আচায  রা  য আচার িবিধ িদেয়  গেছন – এই িতনেটেক 
এক সে  িমিলেয় ম  ৃিত। ম  সংিবধানেক, দ সংিহতােক আর ধম ীয়    ও আচায  েদর উপেদশ এই 
িতনেটেক এক সে  িনেয় তাঁর এই  ৃিত   দাঁড় কিরেয় সমােজর একটা ি িত আনার  চ া কের  গেছন। 
আর  শষ পয    তাই হল। আজেক  য সং ৃিতর ধারা ও িবিধ িনয়ম েলা আড়াই হাজার বছর ধের িবে র 
মানব সভ তার মানিচে  ভারতবষ েক  য একিট  ত  স ার  কীয় মিহমার মেধ   িতি ত কের  াচীন 
ঐিত েক এখনও ধের  রেখেছ  সটা একমা  ম  ৃিতর জ ই স ব হেয়েছ, এর জ  অ   কান     সই 
রকম  কান কৃিত  দাবী করেত পাের না।  থেমর িদেক একটা   ােক ম  বলেছন –  

 

   অরােজ িহ  লােকহি    সব েতা িব েত ভয়াৎ। 
   র াথ ম  সব   রাজানমসৃজৎ  ভঃু।।৭/৩ 
 

 একই ধরেণর  জা যখন অেনক হেয় যায় তখন সবাই িনেজর মত চলেত িগেয় সব িকছু এেলােমেলা 
হেয় যায়। যার জ  তখন অরাজকতা  বেড় যায়। চুির, ডাকািত, িছনতাই, িনেজর  খয়াল খুশী মত চলা, বা   
 াধীনতােক    েয়াগ কের যােক তােক গালাগাল  দওয়া, আবার আমার এই এই  াধীনতা আেছ বেল 
মারামাির করা, এটাই অরাজকতা। এই সৃি টা ভগবােনর। আমরা যখন ম  ৃিতেক সে  িনেয় চলিছ তখন ম  
এই সৃি র ব াপাের িক বলেছন  সটা আমােদর আেগ  দখেত হেব। ম র কােছ এই সৃি টা ভগবােনর। যা 
িকছু এই জগেত সৃজন হেয়েছ বা হেব তা ভগবানই সৃজন কেরন। িকেসর জ  ভগবান সৃজ   কেরন? আচায   
শ র তাঁর গীতার ভাে  বলেছন, ভগবান যখন এই জগৎ সৃি  করেলন তখন এই জগেতর ি িত র ােথ   িতিন 
বণ া ম ধেম  র সৃি  করেলন। সবাই যিদ িনেজেক রাজা মেন কের, সবাই যিদ িনেজেক  াধীন মেন কের 
তাহেল  তা আর সংসার, সমাজ, সা াজ  িকছুই চলেব না, এই সৃি টাই  ভেঙ চুরমার হেয় িবনােশর িদেক 
চেল যােব।  সইজ  এই  িনয়ােত  কউ উপের থাকেব,  কউ নীেচ থাকেব, এই  বষম েক আমােদর  ীকার 
করেতই হেব। মুেখ আমরা যতই সাম  সাম  বিল না  কন, এই  বষম েক  কউই িমিটেয় িদেত পারেব না, 
সবাই সমান এর  কান বা বতাই খুঁেজ পাওয়া যায় না। ‘আমরা সবাই সমান’ এই আদেশ র উপর বড় বড় 
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 েটা পরী া আমােদর সামেনই হেয়িছল,  দখা  গল িকছু িদেনর মেধ  এই আদশ  েক িভি  কের  য শাসন 
ব ব া কােয়ম হেয়িছল  সটা  ভেঙ খা   খা   হেয়  গল। স াটা  ধু পাে  অ   লােকর হােত চেল িগেয়িছল 
তাছাড়া আর িকছু পিরবত  ন হয়িন। ম  অেনক আেগই িনেজর অিভ তা ও িদব দৃি েত এর পিরণাম  দখেত 
 পেয়িছেলন, তাই িতিন সাবধান কের িদেলন এই অরাজকতা  যন সমােজ না আেস।     লাক  যন সাধারণ 
 লােকর উপর অত াচার না কের।  সইজ  সৃি  হল রাজার। রাজার সৃি  িকভােব হে ?  সটাই ম  খুব 
মজার কথা বলেছন – 

 

   ই ািনল-যমাক াণামে   ব ণ  চ। 

   চ -িবে শেয়াৈ ব মা া িন  ত  শা তীঃ।।৭/৪ 
 

  বেদর সময়কার যত নামকরা  দবতারা আেছন,  যমন ই , বায়,ু যম, সূয  , অি , ব ণ, চ  ও 
 েবর এই সম   দবতােদর সারভূত অংশ সমূহেক একি ত কের ঈ র রাজার  ভতর িদেয় িদেলন। ফেল 
রাজা হেলন  দবতােদর অংশ িদেয়  তরী। তেব িযিনই রাজা হন তাঁর  ভতর এই  মতা েলা থােক। রাজার 
 ভতর  থেক যিদ এই  মতা  েলা চেল যায় তখন আর রাজা রাজ  চালােত পাের না, তাঁর  সই  মতাটাই 
চেল  গেছ, িক কের আর রাজ  চালােব! তখন রাজােক নীচু তলা  থেক    কের উঁচু তলা পয    সবাই 
গালাগাল িদেয় যােব। িক  এমিন সাধারণ সময়  কউ রাজােক গালাগাল বা একটু িন া অপবাদ কের  দখুক! 
তােক রাজা  শকড়    উপেড়  ফেল  দেব। রাজার এমন  তাপ ও দাপট  তার কারণ রাজার মধ  িদেয়ই 
অি  প, বায়ু প, সূয   প, চ  প, ধম   প,  েবর  প  কাশ পাে ।  য রাজার মেধ   তাপ  নই তাহেল 
 স িকেসর রাজা!  বেদর নামকরা সব  দবতােদর অংেশ রাজা  তরী হেয়েছন। বলেছন রাজােক িকভােব 
 দখেত হেব – 

 

   বােলাহিপ নাবম েব া ম   ইিত ভূিমপঃ। 

   মহতী  দবতা   ষা নর েপণ িত িত।।৭/৮ 
 

 রাজা যিদ বালকও হয় তাহেলও তাঁেক  যন  কউ সাধারণ মা ষ মেন কের অব া না কের। কারণ 
রাজা সব সময়  দবী শি েত বলীয়ান থােক। তেব ম  এখােন  যটা বলেছন এটা অেনক আেগকার িদেনর 
কথা হেলও রাজনীিতর   ে  এটা এখনও  াসি ক এবং এই িনয়ম সবাইেক  মেন চলেত হয়। কা র মেধ  
িবেশষ শি র  কাশ হেল তেবই  স রাজা হয়। আমােদর এখনও মেন আেছ জ রী অব া জারীর পর জনতা 
পািট    মতায় এেস ইি রা গা ীর িব ে  অেনক রকম অিভেযাগেক  ক  কের তাঁেক  চুর  হন া করেত 
   করল। ইি রা গা ী  দখেলন আিম যিদ এমিপ না হেয় পাল  ােমে ট িগেয় না দাঁড়াই তাহেল আমার 
ভিব ৎেক এরা  শষ কের  দেব। বাঁচার জ  আমােক এমিপ হেত হেব। িক  ভারেতর পূব  া ল  থেক    
কের উ রা ল, পি মা ল সব জায়গা  থেক কংে স ধুেয় মুেছ সাফ হেয়  গেছ। িক কের এমিপ হেবন! 
তখন দি ণ ভারেতর িচকমাংগালুেরর কংে স এমিপ ইি রা গা ীর জ  ওই সীটটা  ছেড় িদেলন। ওখানকার 
 বশীর ভাগ  লাকই হল অত   গরীব আর অিশি ত, কিফ   েত কাজ কের।  ইি রা গা ীর জ  ওখােন 
 চার    করেত িগেয় কংে েসর  লােকরা এেদর বলেত    করেলন – ইি রা গা ীেক আমােদর  জতােত 
হেব, তা নাহেল তাঁর িবেরাধী  লােকরা তাঁেক  জেল পুের  দেব। তখন অবাক হেয় সবাই িজে স করেছ – 
 কন তাঁেক  জেল  ঢাকােব? কংে েসর  লাকরা  বাঝাল – উিন  দেশর জ  িকছু ভােলা কাজ কেরিছেলন, 
 যটােক  লােকরা ভুল মেন কের। তখন এরা আরও অবাক হেয় বলেছ –  কন! রাজার  তা কখনও  দাষ হয় 
না। পের ইি রা গা ী ওখান  থেকই িজেত পাল  ােমে ট এেলন। িক  ওই একটা কথা এেদর মেন এখনও 
 সই কেবকার িচ া-ভাবনাটা  থেক  গেছ – রাজার কখন  দাষ হয় না। এটা  ােমর  লােকরা বলেছ। রাজার 
মেধ   দবী শি  আেছ িকনা।  দবী শি  থাকার জ  রাজার  কান  দাষ হয় না। রাজনীিত িনেয় যখন চেল 
তখন  দাষ অব ই রাজার হেয় থােক। আমরা বলেত পাির এখন গণতে র পিরকাঠােমােত এই ধরেণর িচ া-
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ভাবনা  কান মূল ই  নই। িক  যতই গণত  এেস থা ক না  কন, রাজশি র  মতা  পেয় যখনই মসনেদ 
বসেব তখনই তাঁর মেধ  িবেশষ িকছু  দবী শি র আিবভ  াব হেবই,  স  যই  মতায় ব ক না  কন। িকছু 
িদন আেগ আেমিরকার রা পিত ওবামার িব ে  ওখানকার িবেরাধী এক সদ  বলল – he is stupid, তখন 
তার পািট  র  লােকরাই বলল – খবরদার এই রকম ম ব  আর কখন করেব না, ওবামা  কান সাধারণ মা ষ 
নন, িতিন আমােদর আেমিরকার   িসেড ,   িসেড টেক এই ভাষায় কথা বলা যায় না।  স যিদ  ুিপডও 
হয় তাও আপিন জন সমে  বলেত পােরন না। এই  য অেনেক  ধানম ী বা অ া  ম ীেদর িব   নানা 
রকেমর   াগান  দয় রাজীব গা ী  চার  ায়, মনেমাহন িসং  চার  ায়, এই ধরেণর কথা কখনই বলেত 
 নই। গণতে ও রাজা যতই খারাপ কাজ ক ক না  কন তাঁেক িনয় েণ রাখার জ  গণতাি ক কাঠােমার 
মেধ ই একটা আলাদা পিরকাঠােমা  তরী করা  যেত পাের, িক   কাে  রাজার িব ে  কখনই এই ভােব 
 নাংরা গালাগাল বা ম ব  করেত  নই। রাজার িব ে  যখনই এই ধরেণর িকছু খারাপ গালাগাল  দওয়া হয় 
তখনই িক  ঈ রীয় শি র িব ে ই  জহাদ  ঘাষণা কের  দওয়া হে । যার ফেল রাজা  ব  ল হেয়  যেত 
পাের, রাজা  ব  ল হেয়  গেল  াভািবক ভােবই রােজ  িহংসা,   ািম, িছনতাই, মারামাির, অরাজকতা অেনক 
 বেড় যােব। ইসলািমক  দশ  েলার িদেক তাকােল এই িজিনষটাই  দখা যাে ,  সখােন রাজার শি েক  ীণ 
কের  দওয়া হেয়েছ। পেরর   ােক খুব   র বলেছন – 

 

   একেমব দহত ি ন  রং   পসিপ  ণ  । 

    লং দহিত রাজাি ঃ সপ  ব স য়  ।।৭/৮ 
 

 মা ষ যিদ অসাবধান বশতঃ আ েন হাত িদেয়  দয় তখন আ ন তার হাতেক পুিড়েয়  দয়। আ ন 
 তা তার  ধু হাতটু  দ  করেছ, িক  রাজার   াধাি  যিদ কা র উপর পেড় তখন তার সি ত যা িকছু 
আেছ, প , শ , বািড়, রথ সব চেল যােব। তার আর িকছুই থাকেব না। তার মােন, রাজার   াধ অি র 
 থেকও  তজ স  । এখন অব  গণতে র যুগ, িক  তাও বড় বড়  াইেভট  কা ািনেত মািলক বা ব   
যিদ  কান কারেণ কা র উপর  রেগ যায় তােক এেকবাের  শষ কের  দেব। একটা ঘটনা অেনেকরই মেন 
আেছ,  বশ কেয়ক বছর আেগ  কান রােজ র এক মুখ ম ীর সামেন  কান  নতা িকছু সমােলাচনা কেরিছল। 
ওই  নতার মুেখর উপর দাঁিড়েয় মুখ ম ী  কাে  বেল িদল ‘আজ  থেক িতন িদন পর  তামােক  শষ কের 
 দওয়া হেব’। িতন িদন পর  সই  নতা এক জনসভােত ভাষণ িদি ল। ওই িমিটং চলা অব ােতই  েটা 
 লাক  মাটর সাইেকল কের এল,  েটা অেটােমিটক রাইেফল িনেয় মে  উেঠ  সাজা ওই  নতােক  িল কের 
 মের িদেয় আবার  মাটর সাইেকেল কের পালােত িগেয় ধরা পেড় িগেয়  জেল  গল। চার িদন পর জামানেত 
 বিরেয় এল। িকছু িদন পর সরকার  থেক এেদর  জনেক পুর ার  দওয়ার কথা  ঘাষণা কের জািনেয় িদল 
এরা কেয়কজন     লাকেক পির ার কের িদেয় রাজ বাসীেদর ম ল কেরেছ। মুখ ম ী রাজা িকনা! রাজার 
 মতা অেনক  বশী। ম  তাই সাবধান কের িদে ন, যিদ  জেন বা না  জেন রাজার  িত   ষ কের  ফেল 
তাহেল  স িক   শষ হেয় যােব। আমরা অেনক সময় ভািব রাজ     লাক, িক      লাক  হাক আর যাই 
 হাক তার মেধ   তজ আেছ।  য  কান  কা ানীেত, িবেশষ কের  াইেভট  কা ানী েলার টপম ান যিদ 
কা র উপর  রেগ যায়, অজা াও যিদ  রেগ যায় তার সব  নাশ হেত আর  বশী  দরী হেব না। 

 

 এখন বািড়র রাজা  ক? আলাদা কের আর বেল িদেত হেব না।  ইটজারল াে  একটা ঘটনায় জানা 
 গেছ,  কান এক িবরাট বড়  কা ািনর মািলেকর  ীর একটা   র িছল। খুবই আদেরর   র।   েরর 
জ িদেন বড় কের পািট    দওয়া হয়।   েরর জ িদেনর পািট  েত যােদর আম ণ জানান হেব িনয়ম হল 
তােদরেক   েরর জ  উপহার িনেয় আসেত হেব। একজন ভারতীয় ভ েলাক ওই  কা ানী  থেক অেনক 
ক  া   পেতন। একবার   েরর জ িদেন ওই ভারতীয় ভ েলাকেকও আম ণ করা হেয়েছ। িতিন মািলেকর 
 ীর জ   সানার িকছু উপহার িনেয়  গেছন, িক    েরর জ   য িকছু িনেয়  যেত হয়  সটা আবার 
জানেতন না। যার জ  মিহলা  চ   ু  হেয় িগেয় িনেজেক অপমািনত মেন কেরেছন। এত  রেগ  গেছন  য 
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িনেজর  ামীেক বেল িদেলন  কান অব ােতই  যন ওই ভ েলাক  কান ক  া  না পায়। তারপর  তা  বচারা 
িচিঠর পর িচিঠ িলেখ যাে , িক  িকছুেতই িকছ ুহে  না।  কা ািনর মািলক আবার এই ভ েলাকেক একটু 
  হ করেতন। িতিনও একিদন  ডেক বলেলন আমার িকছু করার  নই, আমার িমেসেসর   েরর জ িদেন 
  েরর জ  তুিম  কান উপহার িনেয় যাওিন  সইজ  উিন খুব  রেগ  গেছন। ভারতীয় এই ভ েলাকও 
একজন নামকরা ব বসায়ী, এেদরও খুব বুি । উিন সব  শানার পর মািলেকর  ীেক  ফান কেরেছন – 
ম াডা  !  সিদন আমােক খুব তাড়া েড়া কের আপনােদর ওখােন  যেত হেয়িছল বেল   েরর জ  িকছু িনেয় 
আসেত পািরিন আর তাছাড়া আপনার   েরর জ  একটা িবেশষ ডায়ম   নকেলস অড  ার িদেয় এেসিছলাম 
িক  ওটা তখনও  রিড হয়িন। আজেকই এইমা   সটা আমার হােত  ডিলভাির এেসেছ, তা আপিন আমােক 
 যিদন  ডট  দেবন  সিদন আিম ওটা িনেয় আসব।  েন ভ মিহলা খুব খুশী হেয়  গেলন, এরপর  থেক 
আবার ক  া   পেত    হেয়  গল। বলেছন অজা ায়ও যিদ আপনার  িত রাজার   ষ হেয় যায় তাহেলও 
আপনার আর  কান িন ার  নই। এরপর বলেছন – 

 

   দ ঃ শাি   জাঃ সব া দ  এবািভর িত। 

   দ ঃ  ে ষ ুজাগিত  দ ং ধম ং িব বু ধাঃ।।৭/১৮ 
 

  শাসন জগেত এিট একিট খুব  মৗিলক িনয়ম। ডা া, মােন দ ই সব  জােক শাসন কের  সাজা 
রােখ।  জা র া ও  িতপালন একমা  দ  িদেয়ই স ব।     লাকেদর িনয় েণ রাখেত এই দ ই একমা  
ভরসা। মা ষ যখন ঘুিমেয় থােক তখন এই রাজদ ই তােক িনরাপ া িদেয় শাি েত ঘুেমােত সাহায  কের। 
িব ান বুি মানরা জােনন ধম  মােন দ । রাজার হােত  য রাজদ  এটাই ধম  , তাছাড়া আর  কান িকছু ধম  নয়, 
কারণ  ে র দমন আর িশে র র ণ রাজার এই ধম  রাজদ   ারাই পািলত হয়। এক কথায় যিদ রাজার ধম   
বলেত বলা হয় তাহেল বলা  যেত পাের, রাজার একটাই ধম    ে র দমন আর রাজার একটাই কত  ব  িশে র 
র ণ। এটা একমা  স ব দ   ারা, তা ছাড়া আর  কান ভােবই হয় না। এটা কারা জােনন? দ ঃ ধম  ং 
িব বু  ধাঃ, যাঁরা বুধঃ, যাঁেদর আমরা  ানী বেল জািন, তাঁরাই জােনই রাজার ধম   মােন ডা া।  যমিন কড়া 
হােত শাসন করেত    করেব সব বদমাইশ  েলা  সাজা হেয় যােব।  ধু  য রাজাই কড়া হােত শাসন করেব 
তা নয়,  ুল, কেলজ, বািড়, অিফস সব   একজনেক অ ত কড়া হেত হেব তা নাহেল সব িকছু িশিথল হেয় 
চািরিদেক িবশৃ লা ও অরাজকতা সৃি  হেয় যােব।  য িশ ক কড়া  কৃিতর তাঁর  ােশ  ছেলরা   ুিম করেত 
সাহস পায় না, িক  নরম িশ ক  পেলই  ছেলরা  ােশর মেধ ই িবশৃ লা সৃি  কের ধুম মািচেয়  দেব।   

 

   যিদ ন  ণেয় াজা দ ং দে  ষ  তি তঃ। 

   শূেল মৎ ািনবাপ      ব লা   বলব রাঃ।।৭/২০ 
 

 রাজা যিদ দ  িবধােনর  ারা  ে র দমন না কের তাহেল,  জেলরা  যমন িছপ িদেয় মাছেক িব  
কের আ েন ভাজা ভাজা কের, িঠক  তমিন    বলবান  লােকরা সাধারণ  ব  ল  লাকেদর িব  কের আ েন 
 শঁেক  শঁেক খােব অথ  াৎ সবাইেক উৎপীড়ন করেব। 

 

   সেব া দ িজেতা  লােকা  ল  েভা িহ  িচন  রঃ। 
   দ   িহ ভয়াৎ সব ং জগ  েভাগায় ক েত।।৭/২২ 
 

পিব  ও ভােলা মা ষ জগেত অিত  ল  ভ 

 পৃিথবীেত যত  লাক আেছ সব  লাক দে র ভেয়ই  সাজা থােক। অথ  াৎ বলেত চাইেছন সবাই দে র 
ভেয়ই  পথগামী হয়, সবাই দে র বশীভূত। কারণ  ল  েভা িহ  িচন রঃ,  াভািবক ভােব একজন মা ষ পিব  
হেব, ভােলা হেব এটা এই জগেত একা ই  ল  ভ। মা ষ ভােলা িকেসর জ  হে ? ডা ার ভেয়, খারাপ কাজ 
করেল শাি র ভয় আেছ। আমরা চুির-চামাির কির না  কন? পুিলেশর ভেয়। আবার অ  িদেক আমােদর মেধ  
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ভগবােনর ভয়ও  ঢাকান আেছ। যিদ  কউ বেল আিম ভােলা  লাক। তােক বলেত হয় –  তামার মেন ভয় 
আেছ বেল তুিম ভােলা। শাি র ভয় যিদ না থােক, ডা ার ভয় যিদ না থােক তখন  েলাভেন পড়েল িক 
করেব িনেজেক একবার  ভেব  দখ। সবার মেধ  ভয় আেছ বেল িঠক আেছ,  কউ রাজােক ভয় পায়,  কউ 
ভগবানেক ভয় পায়,  কউ আবার কম  েক ভয় পায়। িক  যখন আিম বলব আিম এটা করব,  কন করব? আিম 
এটা করেত ভােলাবািস। ওখােনই ব াপারটা িমেট  গল। আিম টাকা চুির কির না।  কন কির না? পুিলেশর 
হােত যিদ ধরা পিড় তখন  জল খাটেত হেব, বদনাম হেব। অথবা এই কারেণ চুির কির না, কারণ ভগবান 
সব িকছু  দখেছন, চুির করেল ভগবান শাি   দেবন। অথবা আিম চুির কির না, কারণ এই কম  টা ঘ ুের আমার 
কােছই আবার িফের আসেব। রাজার ভয়, ভগবােনর ভয় আর কেম  র ভয়, এই িতনেট ভেয়র কারেণই আমরা 
ভােলা  লাক, ভ েলাক।  

 

িক  এমন  ক আেছন িযিন রাজােক ভয় কেরন না, ভগবানেকও ভয় পান না আর কেম  র ব াপাের 
তাঁর  কান ভয়  নই অথচ বলেত পােরন আিম টাকা চুির করেবা না? মােন ভেয়র জ   স ভােলা  লাক নয়, 
অথচ টাকা চুির করেব না বলেছ। ঈেশাপিনষেদ  থম মে  বলেছন মা গৃধঃ ক ি  ন  , যখন  কউ  দখেছন 
ঈশাবা িমদং, ঈ র ছাড়া িকছু  নই তখন তাঁর মেন  লাভ িক কের আসেব আর  কনই বা  লাভ করেব। 
আবার  যখােন বলেছন ত   কা  মাহঃ কঃ  শাকঃ এক ম প িত, িযিন এক   দখেছন অথ াৎ িযিন িনেজেক 
সবার মেধ   দখেছন আবার সবাইেক িনেজর মেধ   দখেছন তখন তাঁর মেধ   শাক  মাহ  কাথা  থেক 
আসেব! চুির যখন কের তখন  মােহ পেড়ই কের, আিম চাইিছ ওর পেকেটর টাকাটা আমার পেকেট চেল 
আ ক, এটাই  মাহ।  শাক  মাহ কার হয়? যার মেধ    ত  বাধ আেছ। িক  িযিন অৈ ত ভােব  িতি ত, 
িযিন  দখেছন আিমই সব িকছু হেয়িছ। তখন  স  কন আর কােক িনেয়  শাক  মাহ করেব। তাঁেক যিদ 
িজে স করা হয় আপিন টাকা চুির কেরন না  কন? আমােদর বা া বয়েস চুির করেত বাবার ভয় িছল,  ুেল 
চুির করেত  গেল মা ােরর ভয় আেছ, সমােজ চুির করেত  গেল পুিলেশর ভয় আেছ। আর এেদর ভয় না 
থাকেল ভগবােনর ভয় আেছ অথবা কম  খারাপ হওয়ার ভয় আেছ। যারা   ত  বােধ আেছ তারাও ভেয়ই চুির 
করেব না, কারণ তারা বলেব ভগবান সব  দখেছন। িক  িযিন অৈ ত  ােন  িতি ত িতিন ওই পেথই যােবন 
না। তাঁর মেধ  এক   বাধ িবরাজ করেছ, টাকা  তামার কােছই থা ক আর আমার কােছই থা ক একই 
ব াপার, চুিরর িচ া মাথােতই আসেব না। িক  সাধারণ মা ষ  াভািবক ভােবই  ভােব  িচ পিব  হয় না। 
 সইজ  এই দে র ব ব া, ডা া িদেয় আেগ ভােলা পেথ িনেয় আসেত হয়। এই দে র ভেয়ই সবাই িনেজর 
িনেজর িজিনষ  ভাগ করেত সমথ  হয়।  ধু তাই নয় – 

 

    দব-দানব-গ ব  র াংিস পতেগারগাঃ। 
    তহিপ  ভাগায় ক ে  দে ৈনব িনপীিড়তাঃ।।৭/২৩ 
 

 সম   লােক যত রকেমর  াণী হেত পাের  দবতা মােন ই , অি , বায়,ু দানব, গ ব    যই  হান না 
 কন, রা স  হাক, পাখী  হাক, সপ    হাক এরা সবাই িক  পরমা ার ভেয় িনেজর িনেজর কােজ  বৃ  হেয় 
জগেতর সবার  ভােগর ব াপাের সহায়তা কের চেলেছ। কেঠাপিনষেদও এই একই কথা বলেছন – 
ভয়াদ াি  পিত ভয়া পিত সূয ঃ। ভয়ািদ   বায় ু মৃতু ধ াবিত প মঃ – এই জগেত  য  যখােন যা কাজ 
করেছ সবাই  সই পরমা ার ভেয়ই করেছ। িক  সব রাজার  ারা দ   েয়াগ হয় না। কােদর  ারা হয় না?  

 

অপদাথ   রাজার ল ণ 

    সাহসহােয়ন মূেঢ়ন লুে নাকৃতবুি না। 
   ন শেক া  ায়েতা  নতুং সে ন িবষেয়ষু চ।।৭/৩০ 
 

 অপদাথ   রাজা কারা হয়? ম ী,  সনাপিত, পুেরািহত  ভৃিত অমাত েদর কাছ  থেক  কান সহায়তা পায় 
না, বা তােদর িঠক ভােব ব বহার করেত পাের না, এমন রাজা অপদাথ  হয়। আর রাজা যিদ ম বুি  হয়, 
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 লাভী হয়, শা  ানরিহত হয় এবং সব সময়  ভােগ িল  থােক এই ধরেণর রাজারা অপদাথ   হয়। গণতে  
যখন  কায়ািলশন সরকার হয় তখন তার রাজা খুব অসহায় হয়। ১৮৫৭ সােল িসপাহী িবে ােহর সময় বাহা র 
শা জাফর িছেলন নাম কা ওয়াে  িদ ীর বাদশা। মীরােট  থম িবে াহ হওয়ার পর ওখানকার সব িসপাহীরা 
িদ ীেত  পৗঁেছ বাহা র শােক বলল আপিন আমােদর রাজা হন। ওেদর  দেখই বাহা র শা িনেজর 
অ রমহেল লুিকেয়  গেলন। িক   শষ পয    গােয়র  জাের তাঁেক  টেন িনেয় এেস সব িসপাহীরা বেল িদল 
আপিন আজ  থেক আমােদর রাজা। তখন তাঁর আিশ বছর বয়স। আর এতিদন ইংেরজরা রাজ  করােত িতিন 
ভুেলই িগেয়িছেলন রাজা কােক বেল। রাজা  তা হেয়  গল। িক  অসহায়, তাঁর িনেজর  তা  কান  মতা  নই। 
 য যা খুশী কের যাে । িতিন একটা একটা কের ফরমান জারী করেছন িক   সটােক  কউই মানেছ না। 
 শেষ িতিন কড়াকিড় করেত যাে ন, তােত আবার অ  ধরেণর  গালমাল  লেগ যাে । তারপর িতিন বলেত 
   কের িদেলন আিম রাজমহল  ছেড়  কান  িফর দরগায় চেল যাব।  ছেড় চলার ভয়  দখােল তখন আবার 
সব িকছু িঠকঠাক চলত। এই রাজা অসহায়, িক দ   স  দেব! তার সােথ মূঢ়, মুখ  রাজা িক রাজকায  
চালােব! আর রাজা যিদ  লাভী হয়  সও রাজকায  চালােত পাের না। এই কারেণ আমােদর  দেশ  য অেনক 
িনয়ম-কা ন  তরী করা হেয়িছল  ধু রাজােদর িনয় েণ রাখার জ । রাজা যিদ িবষেয় আস  হয়, তখন 
িবষয়  ভােগ ম  থাকেল রাজকােয   িক কের  স মন  দেব! অকৃত বুি  মােন যার শা   ান  নই,  য রাজার 
 কান শা   ান  নই  সই রাজা কখনই দ িবিধ  েয়াগ করেত পাের না। এই ধরেণর রাজার মেনর  সই 
 মতাই  নই, মন যিদ পির ার না থােক, সেচতন না থােক  সই মন িদেয়  কান িকছুই করা যায় না, রাজ  
চালােনা  তা দূেরর কথা।  

 

 থেম রাজােক  দখেত হেব িজিনষটা এই রকম। তারপর  দখেত হেব এই কােজর জ  উপযু  
িনদান এটা। তৃতীয় এই িনদানেক  েয়াগ করেত হেব। এই িতনেট  ের রাজকায   চেল। যার বুি ই  নই  স 
রাজকায  চালােত পারেব না। এরা  থেম বুঝেত পাের না সম াটা িক, ি তীয় এই সম ার িনদানটা িক 
 সটা বুঝেত পাের না, তৃতীয় ওই িনদােনর  েয়াগটা িকভােব করেত হেব  সটাও জােন না। রাজকায  চালােত 
 গেল এই িতনেট িজিনষ করেত হেব –  থম সম াটা িক এটােক আেগ ধরেত হেব, ি তীয় সম াটােক 
ধরার পর এর িনদান িক  সটােক িঠক করেত হেব এবং তৃতীয় উপযু  সমেয়  সই িনদানেক  েয়াগ করা।  
শরীর খারাপ হেল  থেম  রাগটা িক  সটা ধরেত হেব, এই  রােগর িক ওষুধ  সটা জানা চাই আর ওষুধটা িক 
মা ায়  েয়াগ করেত হেব জানেত হেব। রাজার এটাই কাজ। িক  রাজা যিদ কামী হয়,  লাভী হয়, মুখ   হয়, 
শা  ানহীন হয় আর যিদ অসহায় হয়, সবই আেছ িক  অসহায়, এই রাজা িক কের আর রাজকায  পিরচালনা 
করেব! এটাই এখােন বলেছন। যিদও আমরা রাজার কােছ অেনক িকছু  ত াশা কির িক  এই রকম অপদাথ   
রাজা হেল সব আশাই িনরাশায় পিরণত হয়। 

 

    রাে   ায়বৃ ঃ  া   ভৃশদ   শ ষু। 
     ৎ িজ ঃ ি ে ষু  া েণষু  মাি তঃ।।৭/৩২ 
 

 যখন রাজা বংশা  েম িনেজর রােজ   িতি ত থাকেব তখন  স  ায় অ সাের দ   েয়াগ করেব। 
শ র রােজ র উপর কেঠার দ   েয়াগ করেত হেব। কারণ শ েক  বশী  মতা  দখােত হেব। এটা  ায়ই 
 দখা যায় যখনই  কান রাজার  স  শ  রােজ   পৗ ঁেছ যায় তখন তারা  সখােন খুব অত াচার করেত    
কের। এটাই িনয়ম। িনেজর রােজ র  জােদর উপর যখন দে র িবধান  দেব তখন খুব  ায় স ত ও শা  
স ত ভােব দে র িবধান খুব সহজ সরল ভােব  েয়াগ করেত হেব। শ র রােজ  রাজােক িক  খুব কেঠার 
ও কড়া হেত হেব। মহ দ  ঘাড়ী আর পৃি রােজর মেধ   য লড়াই হত  সই সময়  ায়শই মহ দ  ঘাড়ী যখন 
 হের  যত তখন িনেজর  লােকেদর  যমন নানা রকেমর উপহার  দওয়া হয়  সই রকম পৃি রােজর প   থেক 
শ   স েদর উপহার িদেয়  ফরত পািঠেয়  দওয়া হত। িক  এখােন এই ধরেণর আচরণ করেত িনেষধ করা 
হে , শ   দশ  থেক এেসেছ,  হের  গেছ এবার সব কটােক  শষ কের দাও। পৃি রাজ করেলন না, পের 



189 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

তােক ভুগেত হল।  তামার িনেজর  জােদর সােথ এক রকম ব বহার করেত হেব িক  শ   দেশর  জােদর 
সােথ অ  রকম ব বহার হেব। এখােন  সইজ  কমন িসিভল  কাট  , কমন ি িমনাল  কাট  , কমন জাি স 
বেল িকছু হয় না, ম  রাজধেম  এই ধরেণর কমেন িব াস কেরন না। আর যারা রাজার  াভািবক িম  তােদর 
সােথ রাজার ব বহার সহজ সরল হেব।  া ণ যিদ  ছাটখাট অপরাধ কের থােক রাজা তােক  মা কের 
 দেব। কারণ  া ণ  য  কান রােজ র জ   া ণ, িব দজনরা হেলন রােজ র আভূষণ।  া ণ ও 
িব দজনেদর উপর  বশী কড়াকিড় িনয়ম করেত  নই।  

 

রাজার যশ ও অপযশ িকভােব হয় 

   এবংবৃ   নৃপেতঃ িশেলাে নািপ জীবতঃ। 
   িব ীয েত যেশা  লােক  তলিব িরবা িস।।৭/৩৩ 

   অত  িবপরীত  নৃপেতওরিজতা নঃ। 

   সংি প েত যেশা  লােক ঘৃতিব িরবা িস।।৭/৩৪ 
 

 রাজা যিদ অিজেতি য় হয়, তার  থেক আরও খারাপ হেব যিদ  িত ল দ  িদেয় থােক।  িত ল 
দ  হল, যােক  যমন দ   দওয়ার কথা তােক  তমন দ  না  দওয়া, যােক  বশী দ   দওয়ার কথা তােক 
লঘ ুদ  যার লঘু দ  পাওয়ার কথা তােক    দ  িদে । তখন  সই রাজার িক হেব? যিদ একটা জলাশেয় 
এক  ফাঁটা িঘ িদেল  যমন িঘ ি ত হেয় থােক, এই রাজার যশ জলাশেয় এক  ফাঁটা িঘেয়র মত হেয় যায়। 
মােন এই রাজা কখনই স ান পায় না।  িত ল দ  িদেল রাজারা মান, যশ সব  াস  পেয় যায়। 

 

  তার আেগর   ােক বলেছন  য রাজা সব  দা সদাচার পালন কের এবং  ায় স ত ও শা  স ত 
ভােব দ  িবধান কের রাজ শাসন কের,  সই রাজার যশ জেল এক  ফাঁটা  তেলর সমান ছিড়েয় যায়। যশ 
িব ােরর ব াপারটা  বাঝােত ম  এখােন খুব   র উপমা িদেয় ব াখ া করেছন। এক  ফাঁটা  তল যিদ জেল 
 দওয়া হয় তখন  তলটা আে  আে  জেলর উপর ছিড়েয় যায়, িক  এক  ফাঁটা িঘ যিদ জেল  দওয়া হয় 
 সটা ওইখােনই ি র  থেক আে  আে  হািরেয় যায়। জেল িঘ ও  তেলর অব ােনর এটাই তফাৎ। জেল িঘ 
আে  আে  স ুিচত হেয় যায় আর  তল জেল আে  আে  ছড়ােত থােক। রাজা যিদ িঠক িঠক আচরণ কের 
তখন তার যশ জেল  তেলর মত ছিড়েয় যায়, রাজা যিদ িঠক ভােব কাজ না কের রাজার যশ িঘেয়র মত 
স ুিচত হেয় যায়। আমােদর শা কাররা খুঁিটনািট কত িকছু জানেতন, আর  ধু জানেতনই না, তােক িক   র 
উপমায় ব বহার কের একটা িজিনষেক সহজ ভােব বুিঝেয় িদে ন। ম র কত পয  েব ণ  মতা িছল এখােনই 
 বাঝা যায়। এই কারেণই বলা হয় িবদ াচচ  া শা চচ া করেল বুি  অেনক খুেল যায়। রাজােক বলেছন – 

 

         ধেম   িনিব ানাং সেব ষাম পূব শঃ। 

   বণ ানামা মাণা  রাজা সৃে াহিভরি তা।।৭/৩৫ 
 

 চারিট বেণ র মা ষ যােত িনজ িনজ বেণ র ধম  া  ােন িনযু  থাকেত পাের এবং   চয    ভৃিত চারিট 
আ েমর র ার জ   জাপিত   া রাজােক সৃি  কেরেছন। এখােন ব াখ াকাররা বলেছন রাজা যিদ এেদর 
র া না কের তাহেল রাজার পাপ হেব িক  এরা যিদ  কউ  ধম  ত াগী হয় তখন এেদর র া না করেল 
রাজার পাপ হেব না। এরপর একটা খুব    পূণ    ােক যিদও রাজার উে ে  বলা হেয়েছ িক  সবার 
জ ই এটা  েযাজ  – 

 

   বৃ াং  িনত ং  সেবত িব া    বদিবদঃ  চী  । 
   বৃ েসবী িহ সততং রে ািভরিপ পূজ েত।।৭।৩৮ 
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 বৃ াং  িনত ং  সেবত – বৃ  বলেত যিদও আমরা বয়  মা ষ বুিঝ িক  এখােন ব াখ াকাররা বৃে র 
সং া িদে ন যাঁর  দহ ও মন পিব  এবং  ান ও তপ ার িদক িদেয় বির , অথ  াৎ িযিন  া ণ,  বদ , 
তপ ী, পিব   দয় স   ও বয়  এঁেদর িনত   সবা করেব। যাঁরা এই  কার বৃ েদর িনত   সবা কের 
রা স অথ  াৎ  ঢ়ু  ভােবর  লােকরাও তাঁেদর স ান কের। বৃ  পু ষেদর যাঁরা  সবা কেরন  ঢ়ু  লােকরাও 
তাঁেদর স ান কের এটা ম   কাথা  থেক এেনেছন জানা  নই। মহাভারেত একটা খুব নামকরা ঘটনা আেছ। 
একবার অজ  ুন  কান কারেণ যুিধি েরর উপর  রেগ িগেয় অ  ধারণ কের িনেয়িছেলন যুিধি েরর গলা  কেট 
 দেবন বেল। ঘটনা েল  ীক ৃ উপি ত িছেলন।  ীক ৃ  কান রকেম অজ ুনেক অ  সংবরণ করােলন। 
অজু নেক িনর  কের  ীক ৃ বলেছন ‘ হ অজু ন! মেন হে  তুিম  কান িদন বৃ জেনর  সবা কেরািন। তাই 
তুিম এত অসিহ ’ু। বৃ জেনর  সবা করেল মা েষর মেধ  সিহ ুতা  বেড় যায়। বৃ  যাঁরা তাঁেদর সব িকছুই 
 বিনয়েম চেল, খাবার  খেত চায় না, জল  খেত চায় না, শরীেরর ইি য় েলা িঠক মত কাজ কের না, কখন 
ঘ ুেমােব, কখন ঘ ুম  ভেঙ আপনােক ডাকেব, সব সময় চাইেব পােশ  কউ বেস থা ক, একটা কথােকই 
হাজার বার িজে স করেব, মােন     লাকেক এেকবাের পাগল কের  দেব। এই রকম বৃ জেনর িযিন  সবা 
করেছন তার মােন তাঁর অস ব  ধয  এেস  গেছ। ম  বলেছন, এই ধরেণর  লাকেক রা সরাও স ান কের। 
তার সােথ বলেছন িযিন  বদ জােনন, িযিন  া ণ, িযিন তপ া করেছন, যাঁর অ ঃকরণ পিব  এঁেদরেকও 
সব সময়  সবা করেত হয়। এঁেদরেক যাঁরা  সবা কেরন তাঁেদর সমাজ স ান কের। িক  অত   পিরতােপর 
 য ইদািনং এই মূল েবাধ  েলা হািরেয় যাে , িক  এ েলাই আমােদর িঠক িঠক আদশ  । 
 

    তেভ াহিধগে ি নয়ং িবনীতা ািপ িনত শঃ। 

   িবনীতা া িহ নৃপিত ন   িবন িত কিহ িচৎ।।৭/৩৯ 
 

 রাজা যিদ িবনীতা া হন অথ াৎ যিদ তাঁর বুি বল ও অথ  শাে র  ান থাকার জ  খুব িবনয়ী হন 
তবুও  সই রাজার উিচৎ বৃ জনেদর কাছ  থেক িবনয় ও কত  েব র িশ া  নওয়া। যােত আরও িকভােব রাজার 
মেধ  িবনয় আসেত পাের, আরও িকভােব শীল আসেত পাের এ েলা িশখেত পাের।  য রাজার মেধ  এই 
রকম িবনয় আেছ, িক  এর আেগই ধের  নওয়া হেয়েছ  য রাজার মেধ   তজ আেছ, দ   দওয়ার শি  
আেছ িক  তার সােথ িবনয়ী। রাজা খুব িবনয়ী  কাথায়  বাঝা যায়? রাজা যখন মাথা নত কের। রাজা  কাথায় 
মাথা নত কের? বৃে র সামেন, িবে র সামেন,  বদ াতার সামেন, তপ ীর সামেন আর পিব   দেয়র 
সামেন। এখােন ম  বেল িদে ন যিদও রাজা আেগ  থেকই িবনয়ী ও িবনীত িচ , তা সে ও তােক এই 
ধরেণর ব ি  েক িনত   সবা কের স ান কের এেদর কাছ  থেক অেনক িকছু িশ া িনেত হেব, তেবই রাজা 
কখন িবনাশ া  হয় না। রাজা যিদ িবনয়শীল না হয়, বৃ েদর  সবা না কের আর তােদর কাছ  থেক যিদ 
িশ া  হণ না কের তখন  সই রাজা শী ই িবনােশর িদেক চেল যায়। বড় বড় অেনক রাজৈনিতক 
 নতােদরও আমরা  চােখর সামেন িবনাশ হেয়  যেত  দেখিছ, কারণ এরা বয় েদর স ান িদত না,  ণীর 
আদর করত না। তারপর আবার রাজার িকছু  দােষর কথা বলেছন – 

 

রাজার কেয়কিট  দাষ 

   মৃগয়াে া িদবা  ঃ পিরবাদ ি েয়া মদঃ। 
    তৗয ি কং বৃথাট া চ কামেজা দশেকা গণঃ।।৭/৪৭ 
 

 মৃগয়া – রাজার িশকােরর খুব  নশা থােক, আকবেরর এই সম া িছল। আকবেরর িশকােরর এমন 
 নশা িছল  য  াম েলােক ন  কের িদেয় ওখােন জ ল  তরী কের িদেয়িছল যােত িশকার করেত পাের। 
অ ঃ – পাশা  খলার  নশা, িদবা  ঃ –  পুের িন া যাওয়া, পিরবাদ – অনথ  ক ব  ব   করা, তক  িবতক   
করা, পরিন া চচ  া করা,  ীেয়া মদঃ –  ীেলােকর  িত অত িধক আসি  আর মদ পান,  তৗয  ি কং – নাচ-
গান-বাজনা এই িতনিট িবষেয় আসি , তার  থেকও মারা ক বৃথাট া – অনথ  ক ঘ ুের  বড়ােনার  রাগ। রাজা 
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সারািদন করেবটা িক! সব রাজােক  তা আর যু  করেত হত না। যখন রাজা  দেখ  কান কাজ  নই তখনই 
খুব মুশিকেল পেড় যায়, হয় িশকাের চেল যােব, তা নাহেল পাশা  খলেত বেস যােব, তা নাহেল  ভাঁস  ভাঁস 
কের ঘ ুেমােব, না হেল  মেয়েদর িনেয় ফুিত   করেব, এই ধরেণর দশিট    ণ রাজার মেধ   দখা যায়। 

 

 বৃথা  মণ  ধু রাজার জ ই  দােষর নয়, সবার জ ই বলা হে । পূেজার সময় সব বাঙালীরা 
কলকাতা  ছেড়  মেণ  বিরেয় পড়েব। সবার মুেখ এক কথা – এবার পূেজায়  কাথায় চলেল? পূেজার সময় 
সবাইেক  যন  াণ  ছেড় কলকাতা  থেক পালােত হেব।  কাথায়  বড়ােত যাে ,  কন  বড়ােত যাে   ভেব 
 দখেছ না। না আমােদর  বেরােত হেব, পূেজার সময় আমরা এখােন থাকেবা না। ম  বলেছন অনথ  ক 
 ঘারাঘুির যারা কের তারা িবনােশর িদেক এিগেয় যায়। কলকাতায় এত দূগ াপূজা হয়,  দবীর ভাসান হেয় 
যাওয়া পর অ র েলা মেন হয় শহের  থেক যায়  সই ভেয় সব কলকাতা  ছেড় পালায়। বৃথাট া, িমিছিমিছ 
 বড়ােনা, এটােক বলেছন  রাগ। তীেথ   যাওয়াটা মা েষর আলাদা একটা স    থেক হয়, তার একটা 
আলাদা মানিসকতা  তরী হয়। কােরা সােথ  দখা করেত যাওয়া  সটা আলাদা। অনথ  ক ঘ ুের  বড়ােনাটা একটা 
 রাগ, রাজার জ  এটা িবেশষ  রাগ। রাজার আরও িকছু  দােষর কথা বলেত িগেয়  যমন বলেছন, অপেরর 
িন া করা,  ঃসাহস, িহংসা করা, গালাগািল করা ইত ািদ এই িজিনষ েলা রাজার  দাষ,  য েলা সাধারণ 
মা েষর মেধ ও  দখা যায়। অ  একিট   ােক বলেছন – 

 

   ব সন  চ মৃেত া  ব সনং ক মুচ েত। 
   ব স েধাহেধা  জিত  য াত ব সনী মৃতঃ।।৭/৫৩ 
 

 ব সন মােন  কান িজিনেষর  িত  নশা বা আসি ,  যমন িশকােরর  নশা, জুয়া  খলার  নশা, 
 মেয়েদর  িত আসি , এটাও একটা  নশা, এই  নশায় িনত  নতুন  মেয় দরকার, মদ খাওয়া এ েলা সব 
ব সেনর মেধ  পেড়। আবার এখােন পরিন া পরচচ  া, িপঠ  পছেন কা র িন া করা, অপেরর ভােলা স  না 
করা এ েলাও ব সেনর মেধ  ধরা হেয়েছ। বলেছন, রাজার  কান িকছুেত ব সন হওয়ার  থেক মের যাওয়া 
অেনক ভােলা। ব সনী এক নরক  থেক আেরক নরেক  যেত পাের। িক  যার  কান ধরেণর ব সন  নই  স 
মৃত ুর পর সরাসির  েগ  চেল যােব। কা র যিদ  িট  ছেল থােক, একিট  ছেল ব সনী আেরকিট  ছেল মারা 
 গল। ম র মেত  য  ছেলিট মারা  গল  স অেনক ভােলা,  সাজা  েগ  চেল যােব। িক   য ব সনী  স এক 
নরক  থেক আেরক নরেক ঘ ুরপাক  খেত থাকেব। ব সেনর ব াপাের ম  খুব কড়া কথা বলেছন। এরপের 
রাজা তার কাজকম  িকভােব করেব বলেছন – ম ীর সে  িকভােব কথা বলেব, দূগ  িনম  াণ িকভােব করেব, 
দূত  েপ িক ধরেণর  লাকেক িনযু  করেব ইত ািদ। এ েলা এখন আমােদর  কান  েয়াজন  নই। এরপর 
একটা   ােক ম  বলেছন – 

 

   বকবি  েয়দথ া   িসংহব  পরা েমৎ। 
   বৃকব াবলুে ত শশব  িবিন েতৎ।।৭/১০৬ 
 

 এটা খুব মজার   াক। রাজােক বলা হে , তুিম বেকর মত অথ  িচ ন করেব। বক  যমন এক পােয় 
জলাশেয়র কােছ চুপচাপ ঠায় দাঁিড়েয়  থেক  ধু িচ া করেত থােক কখন মাছ আসেব। অথ   িচ নও িঠক 
এইভােব এক মন িদেয় করেত হেব। রাজার পরা ম হেব িসংেহর মত। যখন শ র নাশ করেত হেব তখন 
 নকেড়র মত।  নকেড় সব সময় জ  জােনায়ার, প পালকেদর এক মেন ল   করেত থােক কখন অসাবধান 
হে । একট ুফাঁক  পেল  নকেড় িশকার কের তােক এেকবাের িছেড় ফািল ফািল কের  দব।  শেষ বলেছন 
শশব  িবিন েতৎ - খরেগাশ এমন এক  াণী এেক যতই আপিন  ঘরা িদেয় রাখুন ও িঠক পািলেয় যােব। 
শ  যিদ রাজােক িঘের  ফেল খরেগােশর মত পািলেয় যাওয়ার দ তা  যন তার থােক। এরপর রাজার চারেট 
নীিতেক িনেয় বলেছন – 

 



192 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

রাজার চারেট নীিত 
   সামাদীনামুপায়ানাং চতণু  ামিপ পি তাঃ। 

   সামদে ৗ  শংসি  িনত ং রা ািভবৃ েয়।।৭/১০৯ 
 

 রাজার চারেট নীিত, সাম-দান-দ - ভদ। রাজা যিদ শ র উপর িবজয়ী হেত চায় তাহেল রাজার যারা 
িব  াচরণ করেব তােদর সকলেক সাম, দান,  ভদ ও দ  এই চার  কার উপােয়র  ারা িনেজর বশীভূত 
করেব। যিদ তােদর মেধ  যােদর সাম, দান ও  ভদ এই  থম িতনিট উপােয় িনবৃ  করা না যায় তখন ধীের 
ধীের তােদর উপর দ   েয়াগ কের বেশ আনেত হেব। সাম হল সমেঝাতা কের  নওয়া – কথাবাত  া বেল 
সি বাত  া িদেয় শ েক হােত রাখেত হয়। কথাবাত  া আেলাচনার মাধ েম যিদ শ েক বেশ না আনা যায় তখন 
তােক টাকা-পয়সা বা িকছু উপহার িদেয় হােত আনেত হয়। দােনও যিদ না হয় তখন তৃতীয় প া হল দ , 
আ মণ কের তােক িনেজর ক ায় রাখেত হয়। এই িতনেটর মেধ  যিদ  কানটাই কােজ না লােগ তখন  ভদ। 
শ র িনেজেদর মেধ , তার িম  প েদর মেধ  িবেভদ  তরী কের  গালমাল লািগেয়  দওয়া। বলা হয় 
বৃিটশরাই  থম রাজনীিতেত এই Divide and rule policy িনেয় এেসিছল। িক  ভারেত এই  ল িচরিদনই 
িছল। পািক ােনর এক ম ী িকছু িদন আেগ বলিছেলন িকছু  দশ চায় না ভারত আর পািক ােনর মেধ  
সি বাত  া  হাক। ভারত আর পািক ান যিদ  জাট বাঁেধ তাহেল এিশয়ােত এই  েটা  দশ  চ  শি শালী রা  
হেয় উঠেব, তাই িকছু  দশ  েটা  দেশর মেধ  িববাদ সৃি  কের  রেখেছ। পািক ােনর ম ী অব   কান 
 দেশর নাম  নয়িন। িক  এটা িঠক ভারত, বাংলােদশ ও পািক ান যিদ এক  জাট হেয় কাজ কের তাহেল 
আেমিরকা চীন এেদর খুব মাথা ব াথা    হেয় যােব। বত  মান যুেগ আেমিরকা এই চারিট নীিত খুব   র 
 েয়াগ কের যাে , পািক ানেক টাকা িদেয় বশ কের  রেখেছ, ইরাক-ইরােন দ  নীিত  েয়াগ কের বি ং 
কের যাে । আর  েটা  দেশর মেধ  সব সময় ঝগড়া লািগেয় রােখ।  

 

একটা পিরসংখ ােন  দখাি ল  য, আেমিরকার বড় বড় আিম   অিফসাররা অবসর  নওয়ার পর 
ওখানকার নামকরা অ   তরীর  কা ানীেত উ  পেদ িগেয়  যাগ  দয়।  কা ানীর ওই উ পেদ িগেয় এরা, 
আেগ থাকেত  যাগােযাগ থাকার জ  িবিভ   দেশর সে  কথাবাত  া বেল বুিঝেয়  দয় আপনােদর  িতেবশী 
রা  ঝােমলা করেত পাের, আপনারা আমােদর এই অ  েলা িকেন িনন। তারপর শত শত  কািট টাকা িদেয় 
এরা অ  িকেন িনল। তারপর  িতেবশী রাে র কােছ িগেয় বলেব – এই  দখুন আপনােদর পােশর রাে  এই 
ধরেণর অ -শ  সং হ কের  ফেলেছ, আপনারা িক  সাবধান হেয় যান। তারপর তারা আবার আরও আধুিনক 
অ  িকনেত    কের িদল।  গালা বা েদর একটা সময় থােক, িকছু বছর পর এ েলা ন  হেয় যায়। 
এইভােব  ই রা  সব সময় এেদর কাছ  থেক অ  িকেন যাে । অ  িদেক ম াকেডানা ,  কএফিসর মত 
 কা ানী  েলা এেদর ব বসা আবার দাঁিড়েয় আেছ শাি র উপের।  দেশ যিদ শাি  না থােক ম াকেডানাে  
 ক যােব খাওয়া-দাওয়া করেত! মজা কের একটা  লখা  বিরেয়িছল,  য  েটা  দেশ ম াকেডানা  আেছ  সই 
 েটা  দশ কখন লড়াই ঝগড়ােত নােমিন। পিরসংখ ােনও এই কথাই বলা হয়। ওরা বেলিছল ভারত পািক ান 
আর যু  হেব না, কারণ ভারেতও ম াকেডানা  খুেল  গেছ পািক ােনও ম াকেডানা  ব বসা করেত    
কেরেছ। এটা ঐিতহািসক সত । কারণ যখনই অথ নীিত খারাপ হেব তখন এেদর ব বসা মার খােব। অ  
িদেক একটা আতে র বাতাবরণ  তরী কের রাখেব। চায়নার কােছ এই আেছ  তামরাও  জাগাড় কর, আমরা 
 তামােদর সাহায  করব। এ েলাই  ভদ নীিত।  তামার শ েক কখনই মাথা তুলেত  দেব না। এটাই এখােন 
বলেছন রাজা  যন সব সময় এই  ভদ নীিতেক ব বহার কের। মহাভারেতর একটা নীিত িনেয় বলেছন – 

 

   রাে া িহ র ািধকৃতাঃ পর াদািয়নঃ শঠাঃ। 

   ভৃত া ভবি   ােয়ণ  তেভ া রে িদমাঃ  জাঃ।।৭/১২৩ 

 ভারেতর ঘ ুেষর সম া  থম  থেকই আেছ। তখনকার িদেনও ঘ ুেষর  চুর সম া িছল। রাজার  য 
সব কম  চারীরা িছল এেদর মেধ  অেনক ঘ ুষেখার কম  চারী িছল। এখন  য এত  ন ীিত িনেয়  সারেগাল চলেছ 
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এটা নতুন িকছু নয়,  ন ীিত ভারেত িচরিদনই িছল, এটা ম  ৃিতেতই বলেছ। এই   ােক বলেছন – এই  য 
    লাক যারা ঘ ুষ  নয়, টাকা িনেয় কথা  চেপ  দয়, এই ধরেণর বদমাইশ কম  চারীেদর উপর রাজার  যন 
িবেশষ নজরদাির থােক। মহাভারেতও এই ধরেণর   াক আেছ। রাজা িকভােব  জােদর  থেক কর  নেব 
বলেছন – 

 

   যথা া মদ  াদ াং বােয ােকাবৎষ   পদাঃ। 

   তথা াে া  হীতেব া রা া া াি কঃ করঃ।।৭/১২৯ 
 

  জাঁক  যমন অ  অ  কের র   েষ  নয়,  মর  যমন ফুল  থেক অ  অ  কের মধু সং হ 
কের আর বাছুর  যমন গাভী  থেক অ  পিরমােণ  ধ  টেন  নয়, িঠক  তমিন রাজা  জােদর কাছ  থেক 
অ  অ  কের কর আদায় করেব।  বশী  বশী কের কর আদায় করেল  জারা রাজ   ছেড় পািলেয় যায় বা 
িবে াহ কের  দয়। এ েলাই হল িঠক িঠক রাজধম ।  া ণেদর ব াপাের রাজা িক রকম করেব বলেছন – 

 

    তবৃে  িবিদ া  বৃি ং ধম   াং  ক েয়ৎ। 

   সংরে ৎ সব তৈ নং িপতা পু িমেবৗরস  ।।৭/১৩৫ 
 

 ম  বলেছন  া ণ যিদ  কান রােজ  ক  পায়, লাি ত হয় তখন  স রাজ  ন  হেয় যায়।  সইজ  
সাবধান কের ম  বলেছন –  কান রােজ  যিদ   াি য়  া েণর আগমন হয় তখন  সই  া েণর আচরণ, 
িশ া  যাগ তা ভােলা কের িবচার কের  দখার পর  সই  া ণেক রােজ  িক রকম কােজ লাগান  যেত পাের 
 সই ব াপাের িচ া ভাবনা কের তােক  সই রকম কােজ লাগােত হেব।  যভােব মা ষ তার ঔরস জাত 
স ানেক সব িদক িদেয় র া কের, রাজাও িঠক  সই ভােব   াি য়  া ণেদর র া করেব। এটা খুবই 
   পূণ  িস া  – িব ান পু ষেদর সব সময় র া করেত হয়। রামকৃ  িমশেনর  গালপােক  র কালচারাল 
ইনি টু েট একজন বড় পি ত িছেলন। ওনার  কান  লখােটখা  কাথাও  বেরাত না, খুব িখটিখেট িছেলন। 
এই িনেয় অেনক কািহনী আেছ। একবার এক মহারাজ  ামী  লােক রান জীেক বলেছন ‘মহারাজ! এই 
পি ত  তা আমােদর  কান কােজই লােগ না, ওনােক না রাখেলই  তা হয়’।  ামী  লােক রান জী  হেস 
বলেছন ‘এই রকম  -িতনজন  লাকেক রাখেত হয়, এেত  িত ােনর স ান বােড়’।  য  িত ােন পি ত 
 লাক, িব ান থােকন  সই  িত ােনর স ান বােড়। আইন াইনেক  য ি  টেনর কত  ৃপ রা  রেখ 
িদেয়িছেলন তােত তােদর  িত ােনর খুব নামডাক হেয় িগেয়িছল।  সটাই বলেছন, রাজা যখন  দখেব তার 
রােজ   কান   াি য় অথ াৎ  বদ   া ণ রেয়েছন তখন তাঁর জ  রাজােক িচ া ভাবনা করেত হেব, একটা 
পেদ িনযু  কের  সই পি তেক রােজ   রেখ িদেত হেব, যােত তাঁেক তাঁর পিরবােরর খাওয়া-দাওয়ার  কান 
িচ া না করেত না হয়। সমােজর ম েলর জ  এ েলা খুব দরকার।  য সমাজ িবদ ােক স ান  দয় না,  সই 
সমাজ িক  আে  আে  ন  হেয় যায়। রাজােক তাই খুব সাবধান কের িদে ন। আমােদর  দেশ  য  ানপীঠ 
পুর ার, সািহত  একােডিমর পুর ার, িব ােন ভাটনগর পুর ার এ েলা এই ভাব  থেকই  চলন করা 
হেয়েছ। তেব এটা আরও নীচু  র  থেক    করা দরকার, এই পুর ার  েলা অেনক উপেরর  ের  দওয়া 
হয়।  জলা, প ােয়ত  র  থেক    করেল আরও অেনক িব ানেক এর আওতার মেধ  িনেয় আসা  যত। 
 কউ হয়ত খবর িদল, আমােদর  ােম একজন ভােলা পি ত আেছন, িক  এনার  কান চাকির  নই। তখন 
রাজ   র  থেক যিদ স ান িদেয়  দওয়া হয় তাহেল উিন মােস কিট টাকা  পেয় যােবন। সমােজর সািব  ক 
ম েলর জ  সব সমােজই িব ান  ণীজনেদর এইভােব স ােনর  ারা  েণর আদর করেত হয়। 

 

   তী ৈ ব ম ৃ   াৎ কায ং বী   মহীপিতঃ। 

   তী ৈ ব ম ৃৈ ব রাজা ভবিত স তঃ।।৭/১৪০ 

 পিরি ত ও অব া  দেখ রাজােক কখন কেঠার হেত হেব আবার সময় িবেশেষ রাজােক মৃ  অথ  াৎ 
নরম  কামল  ভােবর হেত হেব।  য রাজা পিরি িত অ যায়ী দরকার পড়েল কেঠার হেয় যায় আবার দরকার 
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হেল মৃ  হেয় যায়  সই রাজােকই সবাই স ান কের,  সই রাজাই সকেলর ি য় হয়। রাজা যিদ সব সময় 
কেঠার ভাব  দখায় তাহেল  স স ান পােব না। আবার সব সময় যিদ  কামল  ভােবর হয় তাহেলও স ান 
পােব না, সবাই মাথায় চেড় বসেব। অব া  দেখ কেঠার হেত হেব আবার অব া যায়ী খুব ম ৃ হেত হেব।  

 

রাজা  ব ঁেচ  থেকও মৃত 

   িবে াশে  া য  রা ি  য়ে  দ  িভঃ  জাঃ। 

   সংপ তঃ সভৃত   মৃতঃ স ন তু জীবিত।।৭/১৪৩ 
 

 রাজা আেছ, রাজার ম ী আেছ, রাজার অ চরবগ রা আেছ, রাজার সব িকছুই আেছ িক  তা সে ও 
দ   বদমাইশরা,     কৃিতর  লােকরা  জােদর সব    অপহরণ কের িনে , উৎপীড়ন করেছ তাহেল বুেঝ 
িনেত হেব এই রাজা  বঁেচ  থেকও মৃত, এই রাজার  কান দাম  নই। রাজ  যিদ সামলােত না পাের,  জােদর 
    লাকেদর অত াচার  থেক র া করেত যিদ না পাের  সই রাজা িকেসর রাজা। গণতে  এই ধরেণর 
অেনক সম া থােক। গণতে   মতায় আসার জ  রাজৈনিতক দল েলােক মািফয়ােদর সাহায  িনেত হয়। 
 মতায় আসার পর এই মািফয়ােদর অেনক  েযাগ  িবধা িদেত হয়। এই কারেণ ম  কখনই গণতে র পে  
বলেবন না। আমােদর ভারেতর কথা  ছেড় িদন, আেমিরকা, বৃেটন যারা িনেজেদর সব  থেক বড় গণতে র 
প ৃেপাষক মেন কের, ওখােনই সরকারেক   েদর কত রকেমর  েযাগ  িবধা িদেত হে ।  ি য়েদর পরম 
ধম ই হল  জা র ণ।  ি য়  য শাে া  ফল পােব  সটা পােব একমা   জা র েণর  ারা। 

 

কােদর উপি িতেত রাজা  গাপন ম ণা করেব না 

   জড়মুকা বিধরাৈ য    েযানা   বেয়াহিতগা  । 
    ীে  ব ািধতব  া   ম কােলৎপসারেয়ৎ।।৭/১৪ ৯ 
 

 রাজা যখন ম ী ও আমলােদর সােথ  কান  গাপন ম ণা করেব তখন  সখােন  যন এই ধরেণর  কান 
 লাক  কান ভােবই উপি ত না থােক –  থম, জড়  কৃিতর  লাক, মােন পাগল, উ াদ    লাক। ি তীয় 
মুক, তৃতীয় অ , চতুথ   কালা, প ম  ক-সাির জাতীয় পাখী, যারা কথা বলেত পাের, ষ  অিতবৃ , স ম 
 ীেলাক, অ ম     জািত, নবম ব ািধ    লাক এবং দশম িবকলা । 

 

 আিম হয়েতা ভাবিছ এ  তা কােন কালা, আমােদর কথা  নেত পারেব না। িক   স কােন কালা নাও 
হেত পাের,  স হয়েতা কালার ভাণ কের ম ণা  নেত চাইেছ। আমার  পাষা িটয়া পািখটা িমি  িমি  কথা 
বলেত পাের, আিম ম ণা করিছ হঠাৎ িটয়া পাখীটা একটা শ  িশেখ িনল। এখন পাখী ওই শ টাই  চঁচােত 
থাকল। আিম ম ণা করার সময় হয়েতা বললাম অমুক  লাকটােক মারেত হেব, অমুক  লাক ম ক! িটয়া পািখ 
হয়েতা ওই শ টাই িশেখ িনেয়  চঁচােত থাকল অমুক  লাক ম ক, অমুক  লাক ম ক। এমিনেত মেন হেব 
এই দশ ধরেণর  াণীর সােথ আমার  কান স ক    নই, এরা আমার  কান  িত করেত পারেব না, িক  
করেব!  সইজ  ম ণা করার সময় রাজােক খুব  বশী কের সাবধান থাকেত হেব। অ  িদেক বলেছন – 

 

   িভ   বমতা ম ং  তয    েযানা ৈথব চ। 
   ি য়ৈ ব িবেশষণ ত া  াদৃেতা ভেবৎ।।৭/১৫০ 
 

  ধু তাই নয়, এেদর মেনর মেধ  সব সময় একটা হীনম তা ভাব কাজ কের। যিদ  কান ভােব এরা 
িনেজেক অপমািনত  বাধ কের তখন  গাপন ম ণা এরা  কাশ কের িদেত িবল  করেব না। যিদ  কান 
শি মান পু ষেক বেলন – এটা অত    গাপন কথা, এই কথা  ধু  তামার আমার মেধ ই  যন থােক, বাইের 
আর  যন  কউ না জানেত পাের। তখন এই কথা  জেনর মেধ ই  থেক যােব। িক  এই ধরেণর দশ  কার 
 াণীর মেধ   গাপনীয়তা রি ত হয় না। মূক, অ , বিধর, িবকলা , ব ািধ   এরা মানিসক ভােবই  ভতের 
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 ভতের স ুিচত হেয় থােক।  কান কারেণ যিদ এেদর  কউ অপমািনত হেয় যায় িবেশষ কির  ী যিদ 
অপমািনত হেয় যায়, তখন আপনােক  শষ করার জ  রা ায়  নেম যােব। পু ষ িবেশষ কের বলবান  কান 
কারেণ যিদ অপমািনত হেয়ও যায়  স হজম কের  নেব িক  কখন িব াস ভ  করেব না, িক  বািকরা হজম 
কের িনেত পাের না। অপমান িজিনষটা সবাই স  করেত পাের না। রাজা িশেরাজয়ী িক কের হয়? 

 

কাজ করার আেগ রাজােক িতনেট িজিনষেক আেগ জানেত হয় 

   আয়ত াং  ণেদাষ  দাে  ি  িন য়ঃ। 
   অতীেত কায েশষ ঃ শ িভন  ািভভূয়েত।।৭/১৭৯ 
 

 আিম  য কাজ েলা এখন করিছ ভিব েত এর ফলাফল িক রকম হেব, বত  মােন  য কাজ েলা করার 
আেছ  স েলা  দরী না কের,  ফেল না  রেখ সে  সে  কের  দওয়া আর অতীেত  য কাজ েলা করা হেয়েছ 
 সই কাজ েলার মেধ  কায   িবেশষেক জানা, এই িতনেট িজিনষেক  য রাজা িঠক িঠক জােন  সই রাজা কখন 
শ   ারা পরাভূত হয় না। আিম একটা বািড় িকংবা গািড় িকনেত যাি , এই গািড়টা  কনার জ  ভিব েত 
আমার ভােলা িক খারাপ  যটাই  হাক  সটা আিম িঠক িঠক বুঝেত পারিছ, বত  মােন আমার িক কত  ব ,  যটা 
কত  ব   সটা একটুও কাল িবল  না কের এ ুিণ কের  ফলেত পারিছ আর তৃতীয় এর আেগ আেগ আমার 
 ারা  য কাজ েলা হেয়িছল  সখােন িক িক কাজ হেয়িছল, িক রকম হেয়িছল, িক ভুল হেয়িছল – এই িতনেট 
িজিনষেক  য িঠক িঠক মাথায়  রেখ চেল, ক ণ তার  কউ  কান  িত সাধন করেত পারেব না। িক   বশীর 
ভাগ   ে  আমরা এর আেগ আেগ যা কেরিছ ভুেল যাই,  য েলা এ ুিণ করা দরকার  স েলা না কের 
অকাজ  েলা করেত থািক, ভিব েত  য কাজ েলা করব আেগ থাকেত  সই কাজ  েলার  ণ  দাষ িবচার 
করেত পািরনা। যার জ  আমরা সব জায়গায় সবার কােছ  হন  হই। পেরর   ােকই বলেছন – 
 

রাজনীিত ও জীবেনর মূল নীিত 

   যৈথনং নািভস ধু িম ে াদাসীনশ বঃ। 
   তথা সব ং সংিবদধ ােদষ সামািসেকা নয়ঃ।।৭/১৮০ 
 

 বলেছন, রাজার শ ই  হাক, িম ই  হাক িকংবা উদাসীন বা িনরপ ই  হাক, রাজা  য কাজ করেল 
এেদর  কউই রাজােক পীিড়ত করেত পারেব না  সটাই হল রাজনীিত। যিদও এখােন বলা হেয়েছ সংে েপ 
এটাই রাজনীিত, িক  এই   াকটা  ধু রাজনীিতই নয়,  েত কেক জীবেন এই   াকিটেক  েয়াগ করা 
দরকার। রাজাই  হাক আর সাধারণ মা ষই  হাক, সবার জীবেন এই িতন ধরেণর মা ষ থাকেব – শ  
থাকেব, িম  থাকেব আর উদাসীন মােন িনরেপ   লাকও িকছু থাকেব। এখন আিম এমন একটা কাজ 
করলাম যার জ  শ   রেগ  গল, শ র কাজই হল  রেগ যাওয়া। আিম হয়েতা শ র এই রাগেক  কান 
   ই িদলাম না,  রেগ  গেছ  তা বেয়  গেছ। িক  এবার এমন একটা কাজ করলাম যার জ   য িনরেপ  
 লাক  স চেট  গেছ। এই কাজ করাটা িক  তাহেল িঠক হয়িন। আর  শেষ এমন একটা কাজ করলাম যার 
জ  আমার িম   দশ, যার রাজা আমার ব ,ু  স আমার উপর চেট  গল। তখন এই কাজটা অত   অ ায় 
কাজ বেলই বুঝেত হেব। রাজনীিত বা জীবেনর নীিতটাই বা িক? বলেছন এমন কাজ করেব না  যটা  তামার 
ব ,ু শ  ও উদাসীন এই িতনজনেকই পীিড়ত করেছ। অেনক সময়  দখা যায় সিত ই আমরা এমন ধরেণর 
িকছু কাজ কের থািক যার জ  িনরেপ   লাকরাও িবর  হেয় আমােক পীড়া  দয়। িক  স  াসীরা অেনক 
পীড়া গােয় লাগান না। স  াসী হয়েতা রা া িদেয় যাে ন একটা সাধারণ  লাক তাঁেক স  ােসর নােম ব   
কের িটটকাির করল। স  াসীর কােছ এই  লাকিট উদাসীন, স  াসী তােক জােনও না  চেনও না। স  াসী এই 
পীড়া গােয়ই  নেবন না। িক  হয়েতা একজন স  াসী  কান মিহলােক িনেয় রা াঘােট  ঘারাঘুির কেরন তখন 
 য উদাসীন  সও তাঁেক পীড়া  দেব, স  াসীর  য শ   সেতা পীড়া  দেবই। স  াসীর  য িম   সও তাঁেক 
পীড়া  দেব, িক হে   তামার, এই অধঃপতন িক কের  তামার হল! ম  রাজােক উে   কের সবাইেক এই 
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ধরেণর কাজ করেত িনেষধ করেছন। সব  থেক ভােলা  সই কাজটাই হেব  য কাজ করেল িম ও পীড়া  দেব 
না, উদাসীনও পীড়া  দেব না এবং শ ও পীড়া  দেব না। যিদ এেকবােরই এই ভােলা কাজ না করা যায় 
তখন এমন কাজই করেব যােত অ তঃ িম  আর উদাসীন পীড়া না  দয়। শ  িদেলও িদেত পাের। এটাই 
রাজনীিত,  ধু রাজনীিত নয় এটাই জীবনদশ  ন। যখনই আমরা  কান কাজ করেত যাব তখনই এটা  ভেব 
 দখেত হেব, এই কাজটা করেল আমার শ   হাক, িম   হাক বা উদাসীন  হাক  কউ আমায় পীড়া  দেব না। 
 যমন আিম যিদ খুব জপ-ধ ান কির তাহেল িক আমার শ  এর জ  আমােক পীড়া িদেত আসেব? কখনই 
আসেব না। আমার  য িম   স িক আমােক পীড়া  দেব? কখনই  দেব না। যারা উদাসীন তারা িক পীড়া 
 দেব? কখনই  দেব না। তাহেল এই কাজটা িঠক আেছ। 

 

 দব ও কম    েচ া 
   সব ং কেম দমায় ং িবধােন  দবমা েষ। 

   তেয়াৈদ বমিচ  ং ত ুমা েষ িবদ েত ি য়া।।৭/২০৫ 
 

 ম  ৃিতর দশ  ন হল সব  ং কেম দমায় ং, এই জগেত যা িকছু কম   হয় সব কম    দব আর মা ষ এই 
 েটার  চ ার উপর চেল। এর মেধ   দব হল পূব  কম  কৃত, এরা আেগর আেগর জে  যত কম   করা হেয় আেছ 
 সটাই  দব। আর ম  কৃত কম  মােন, মা ষ এখন  য কম   েলা করেছ। এখন আিম যা কম   করিছ এর সােথ 
 যাগ হেব আিম আেগর আেগর জে  যা যা কম   কেরিছ।  সইজ  বলেছন, যিদও আমার ভােগ  আেছ িক  
আিম  চ া করিছ না তাহেল আিম  দব কেম  র ফলও পােবা না। অ  িদেক আিম  চুর  চ া কের যাি , িক  
 পছেনর িদেক আমার কম  াশেয়  কান  সই রকম কম   করা  নই, তখনও আিম এই  চ ার ফল পােবা না। 
তার মােন আমার হতাশ হওয়ার  কান কারণ  নই। 

 

 এখােন এর অ িন িহত ভাবটা খুব ভােলা কের  বাঝা দরকার। আিম আেগর আেগর জে   যমন 
 যমন কম   কেরিছ  সই কেম  র ফল কখন  দেব? এখন  য কম   করিছ তার সে । মেন ক ন  ই ব  ুদশ 
কাঠা জিমেত চাষ করেছ।  জেনর সমান জিম, সমান বীজ, সমান সার, সমান জল আর একই িদন  থেক 
চাষ করা    করল। ফসল যখন হেব তখন  জেনর কম  বশী হেব, সমান ফসল কখনই হেব না।  কন 
আলাদা ফসল হে ? বলেছন, পূব   পূব   জে   য কম   করা আেছ তার জ  আলাদা পিরমােণর ফসল হে , 
আর তার সােথ এই জে   য কম  ফল আেছ  সটাও কাজ করেছ। একজন যিদ বেল আমার কম   খুব ভােলা, 
তাহেল আিম যাই  যখােন কাঁকড় পাথুের জিম আেছ  সখােন িগেয়ই চাষ কির।  সটা হেব না। তেব কম   
ভােলা আেছ বেল অ েদর তুলনায় হয়েতা একট ুভােলা হেব। তেব কাজ করার সময় আমােদর মাথায় রাখেত 
হেব  য, আিম যিদ পুেরা দেম  চ া চালাই আর আমার আেগর কম   যিদ ভােলা থােক আমােক িক  ভােলা 
ফল  দেব।  সইজ  আমােদর  চ াটা সব সময় চািলেয়  যেত হয়। আবার  চ াটা খুব  জার চািলেয় যাে  
িক  ফল পাে  না, তার মােন  পছেন তার ভােলা কম    নই।  সইজ  এই  ভেব হতাশা হওয়া উিচৎ নয় – 
আিম এত  চ া করিছ িক   কান ফল পাি  না।  তামার  তা পাওয়ার কথা নয়, তেব এখন তুিম  য এত 
 চ া কের যা  এই কেম  র ফল এখন না িদেলও এ েলা জমেছ, এক সময় িগেয় অব ই  দেব। এটাই 
এখােন বলেছন,  দব আর প ুষকার এই  েটা একসােথ চেল। পু ষকার যিদ না থােক  দব ফল  দেব না, 
 দব যিদ না থােক পু ষকার ফল  দেব না।  সইজ  পু ষকার সব সময় চািলেয়  যেত হয়, ফল যিদ এেলা 
 তা ভােলা। ফল না এেলও  ভেঙ পড়েত  নই। ফল যিদ আেস তার মােন তার আেগর  কৃিত আেছ, ফল 
যিদ না আেস তার মােন  কৃিত িছল না। িক  এখন  য পু ষকার চািলেয় যাে  তার ফল পের অব ই 
আসেব, তার জ  মন খারাপ কের  চ া ব  কের িদেয় বেস থাকেত  নই।  দব আর পু ষকার এক সে  
চলেব। আপিন একটা চাষ-বাস    করেলন।  দখা  গল  ােম সবার  থেক চাষ-বাস আপনারই ভােলা হে । 
আপিন হয়েতা অবাক হেয় ভাবেছন আিম  তা  সই রকম চাষ করেত পািরনা িক  এত ফসল িক কের হে ! 
অবােকর িকছুই  নই, আেগর জে  আপনার করা আেছ বেল হে । কেয়ক বছর পর হঠাৎ  দখা  গল আপিন 
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আর  সই রকম ফসল পাে ন না। তার মােন িক? আপনার ব া  ব ােল   যটা িছল  সটা  শষ হেয়  গেছ। 
তাহেল এখন আপিন িক করেবন?  লেগ থাকেত হেব। হতাশার ভাব, অসহায়  বাধ কখনই আসেত িদেত 
 নই। এটা ভােলা কের বুঝেত হেব – এতিদন  যটা  পেয়িছ  সটা  ফাকেট এেসেছ, এবার আমােক  খেট 
 মহনত কের ব াে র  সিভংেস টাকা জমােত হেব। এ েলা িনেয় খুব   র কািহনী আেছ। 

 

 রাজা মহারাজ ( ামী   ান জী) ঠা েরর মহাসমািধর পের বৃ াবেন খুব কেঠার তপ া করিছেলন। 
ওই কেঠার তপ া  দেখ আেরকজন তপ ী রাজা মহারাজেক িজে স করেছন ‘ঠা েরর কৃপােত আপনার  তা 
সব িকছুই পাওয়া হেয়  গেছ, তাও এত তপ া  কন করেছন’? রাজা মহারাজ খুব   র বলেছন ‘ঠা র 
আমােক সবই িদেয়  গেছন িঠকই িক  এবার আমােক সব িকছু বুেঝ িনেয় আয়  করেত হেব’। তার মােন, 
 দব িদেয় যা িকছু আসেছ  সটা িক  পুেরাপুির আপনার নয়, পু ষকার িদেয়  যটা আসেছ  সটাই িঠক িঠক 
আপনার িনজ ।  দব যখন  শষ হেয়  িকেয় যায় তখনই  বাঝা যায় আপিন িঠক িঠক িকেসর  যাগ । অেনক 
রাজৈনিতক  নতােদর  দখা যায় অ  িকছু িদেনর মেধ  িবরাট  মতাবান হয় উঠেত। িছল বােসর ক া র 
হেয়  গল মুখ ম ী। িকছু িদন থাকার পর ওখান  থেক পতন হেত    হয়, পড়েত পড়েত একটা অব া পয    
যােব। এবার ওই অব া  থেক আর নীেচ  স যােব না। ওই অব াটাই তার  কৃত িনজ  অব া। তার আেগ 
পয     যটা িছল  সটা  দব। আেরকটা খুব   র কািহনী আেছ। 

 

 একজেনর খুব ইে  হল  স স ীত সাধনা করেব। তার জ   থেম  স স ীেত অ শীলন না কের মা 
সর তীর খুব সাধনা করেত থাকল। তার সাধনায় স   হেয় মা সর তী এেস তােক একটা বীণা িদেলন। 
বীণা িদেয় বলেলন – তুিম এই বীণার উপর হাত  রেখ যা বাজােত চাইেব বীণা িনেজ  থেকই বাজেত    
কের  দেব। ব   , কেয়কিদেনর মেধ  তার িবরাট নামডাক হেয়  গেছ।   দেশর  সরা বীণাবাদক  েপ তােক 
সবাই জােন। তার গান-বাজনা  েন  সই  দেশর রাজ মারী অিভভূত হেয়  গেছ। বীণাবাদকেক রাজ মারী 
বেলই িদল ‘আপিন যিদ আমােক এত   র বীণা বাদন িশিখেয়  দন তাহেল আিম আপনােক িবেয় করব’। 
িক   স  তা কাউেক বীণা বাদন  শখােত পারেব না, কারণ বীণােতা আপনা  থেকই বােজ। িসিড   য়াের কত 
  র   র গান বােজ িক  িসিড   য়ার  তা কাউেক গান  শখােত পারেব না।  স  বচারী তখন মেনর  ঃেখ 
সমুে র পাের িগেয় বীণাটােক  ভেঙ সমুে র জেল  ফেল িদল।  ফেল িদেয় এবার  স নতুন কের গান-বাজনা 
িশখেত    করল। এই কািহনীর মূল ত টা হল  দব িদেয় যা িকছু হয়  সটা িনেয় কখন লাফালািফ করেত 
 নই, ওটা আপনার িনজ  নয়, আপিন  যটা আপিন  সটা।  দব আেছ বেল আপিন খুব উপের উঠেত    
কের িদেলন, িক  একটা সময়  দব  শষ হেয়  যেত বাধ । তখন আবার নীেচ পড়েত    করেবন। নীেচ 
পড়েবই,  কউ বাঁচােত পারেব না। িক  নামেত নামেত একটা জায়গায় এেস  থেম যােবন, এই জায়গাটাই 
আপনার আসল ি িত। এবার এখান  থেক আপনােক পু ষকােরর  ারা  চ া চািলেয়  যেত হেব,  যমন 
বীণাবাদক স ীত িশ া করেত অ শীলন    কের িদল। এবার এখান  থেকই আবার আপিন উপের উঠেত 
থাকেবন। ম র এটা এেকবাের দঢ়ৃ ত । মহাভারেত অব  অেনক সময়  দেবর পে  অেনক িকছু বলেব, 
আবার অেনক সময় পু ষকােরর পে  অেনক িকছু বলেব। ম  ৃিতেত এসব িকছু  নই, এখােন এেকবাের 
পির ার বেল িদে ন –  তামােক  পছন  থেক  ঠেল িনেয় যাে , তুিম এখন  যমন  যমন করছ  তামার 
ব া  ব ােল   যমন আেছ  তামার ফলও  তমন  তমন আসেব। ব া  ব ােল  যিদ না থােক তাহেল ফাঁকাই 
থাকেব, িকছুই হেব না। িক  এখন তুিম যা করছ এটাই আবার  তামার  দেব িগেয়  যাগ হে , ফল  তামােক 
অব ই  দেব, এই জে  না িদেল পেরর জে  অব ই  দেব।  

 

রাজােক  য চারেট িজিনষেক সব সময় র া কের  যেত হেব 

   আপদথ ং ধনং রে    দারা   রে    ধৈনরিপ। 
   আ ানং সততং রে    দাৈররিপ ধৈনরিপ।।৭/২১৩ 
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 যিদও এই   াকিট রাজধেম র জ  বলা হে , িক  এটা আমােদর সবারই জ   েযাজ । (১) আপৎ 
কােল িবপদ  থেক উ ােরর জ  ধন স য় করেব। (২) বৃ  বয়েসর জ ,  রাগব ািধর জ  ভিব েতর 
িদেক তািকেয় সব সময় অথ   স য় কের রাখেব। (৩) ধম  প ীর  কানও িবপদ উপি ত হেল ওই সি ত অথ   
িদেয় তাঁেক র া করেব। আর (৪) ধম  প ী আর ধন এই উভেয়র িবিনমেয় সব  দা িনেজেক র া করেব। ঠা র 
বলেছন কািমনী-কা ন ত াগ না করেল হেব না বাপু। ম  ৃিত িক  পির ার কািমনী-কা েনর কথা বলেছ। 
ম  এখােন গৃহে র জ ই কািমনী-কা েনর কথা বলেছন। বলেছন কািমনী আর কা ন, অথ  াৎ বৃ  বয়েস  ী 
যিদ না থােক গৃহ   কঁেদ মরেব।  ীেক পােশ রাখেত  গেল  তামার কা ন দরকার।  সইজ   ী আর অথ   
এই  েটােক বৃ  বয়েসর স ল মেন কের িনেজর কােছ সামেল রাখেব। রাজােক বলা হে  এই  েটা িদেয় 
তুিম আ র া করেব। তফাৎ হল ঠা েরর ধম   স  াসীর ধম  , স  াসী ধেম  কািমনী-কা ন  থেমই ছাড়েত 
হে । িক  এখােন রাজধেম র কথা চলেছ, এই কথা েলা মূলতঃ রাজার উে ে ই বলা হে । রাজােক সব 
সময় আ র া করেত হেব,  ী যিদ পােশ না থােক রাজা আ র া করেত পারেব না।  ীেক কােছ রাখা 
মােনই তােক টাকা-পয়সা খরচ করেত হেব, গয়নাগাঁিট, শািড় এ েলা িদেয়  ীর মেনার ন করেত হেব। 
রাজার জ  তাই কািমনী আর কা ন অত   জ রী। টাকা আর  ী এই  েটা িদেয়ই রাজা  যন আ র া 
কের। কথামৃত পেড় অেনেক ঠা েরর কািমনী-কা ন ত াগেক ভুল বুেঝ মেন কের আমােদরও এই  েটা ত াগ 
করেত হেব। না! তা করেল চলেব না। ঠা র যা বলেছন িঠকই বলেছন। কািমনী-কা ন ত াগ হল সাধু 
স  াসীেদর ধম  ,  য ঈ েরর পেথ পুেরারপুির চেল  গেছ তােক কািমনী-কা েন আসি  রাখা  কান ভােবই 
চলেব না। িক  গৃহে র জ   ী আর অথ  খুব জ রী। অথ   আর  ী যিদ না থােক গৃহ েক র া করেব  ক!  

 

মজার ব াপার হল এই কথা ম   ীেক বলেছন না, বর   ীেক এর আেগ বলেছন বৃ া অব ায় তুিম 
স ােনর অধীেন থাকেব। ম  এটা ধের িনেয়ই বলেছন  ামী আেগ মারা যােব। যিদও সব সময়ই  মেয়েদর 
িচর  সৗভাগ বতী হওয়ার আশীব  াদ করা হয়। িক  আমরা যিদ িবে ষণ কের  দিখ তাহেল  দখা যােব পু ষ 
যিদ আেগ মারা যায় তখন এটাই ম েলর হয়। কারণ  মেয়রা মানিসক িদক িদেয় খুব দৃঢ় হয়,  মেয়েদর স  
 ণও পু েষর তুলনায় অেনক  বশী।  মেয়েদর যিদ  িট স ান আর নািতপুিত হেয় তখন ওরা মানিসক ভােব 
 চ   াবল ী হেয় যায়,  ামীর উপর  স আর িনভ  র কের থােক না। িক  প ুষরা এটা আবার সামলােত 
পাের না, বৃ  বয়েস যিদ  ী মারা যায় তখন  িনয়ায় তার মত অসহায় আর  কউ  নই।  ীর বয়স সব সময় 
 ামীর  থেক কম রাখার  থার  পছেন অ তম কারণ এটাই। কারণ  য  কান মিহলার স ান আর নািত 
নাতনী হেয়  গেল  স িনেজর জীবন চািলেয়  নেব িক  পু ষ মা ষ পাের না। পু েষর এই অসহায়তার কথা 
মাথায়  রেখই ম  পু ষেদর বলেছন – তুিম টাকা আর  ীেক খুব সামেল রাখেব।   

 

 এত ণ রাজধম  িনেয় ম  ৃিত িক বলেছ তারই একটা সংি   আেলাচনা করা হল। শাসন ব ব ায় 
অেনক রকম প িত আেছ,  যমন গণত  আেছ, একনায়কত  আেছ, রাজত  আেছ  যখােন বংশা  েম 
একজন রাজা আেছ। এর মেধ  একটা প িত আেছ যার নাম  ুেটাে িস, শাসন ব ব ায়  ুেটাে িস একটা 
িবেশষ প িত  যখােন িকছু  লাক  ায়ী ভােব থােক আর িকছু  লাক একটা সমেয়র পর পা ােত থােক। িকছু 
িকছু মঠ িমশেনর সংগঠন অেনকটা  ুেটাে িসর মত চালান হয়। এখােন িযিন অধ   হেয়  গেলন িতিন 
আমৃত ু অধ  ই থাকেবন িক   সে টািররা পা ােবন,  াি র সদ রা পা ােবন। এটাও একটা শাসন 
ব ব ার প িত। একটা জায়গায় যিদ ি িতশীলতা না থােক তাহেল সমাজ ও সংগঠন  কানটাই দাঁড়ােত পাের 
না।  যমন  বলুড় মেঠর িযিন অধ   হন সবাই িব াস কেরন তাঁর মেধ   ীরামকৃে র িবেশষ আিবভ  াব 
হেয়েছ।  ায়ই সংবােদ  দখা যায় িবিভ   দেশ নানান ধরেণর িব ব, িবে াহ হে  যার ফেল অেনক  দেশর 
শাসনকত  ােক অথ  াৎ  সখানকার রাজােক  জেলর মেধ  ব ী কের  দওয়া হে । রাজােক যিদ ব ীই কের 
রাখা হয় তাহেল  স িকেসর রাজা।  সইজ  ম  রাজা যােত খুব সাবধােন রাজ  শাসন করেত পাের আর 
রাজার  িত  জােদর দৃি ভ ীও যােত খুব    হয় তার জ  ম  এই রাজধম   তরী কের িদেলন। এই 
রাজধম   য ম ই  তরী কের  গেছন তা নয়, আমােদর ঋিষরা তাঁেদর    পিব  বুি  িদেয় িবচার কের এবং 
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অিভ তা িদেয়  দেখিছেলন সমাজ ও  দেশর সবার ম েলর জ  রাজােক এইভােব চলেত হেব, এই এই ধম   
তােক পালন করেত হেব, এটাই পের রাজধম   েপ দাঁিড়েয় িগেয়িছল। রাজােক কখন মা ষ বুি  করেত  নই, 
রাজা রাজাই, কারণ িকছু  দবতার শি  ও  ণ রাজার  ভতের িবদ মান।  কান বালকও রাজােক অব া 
করেত পাের না। যার জ  ভারেতর রা পিতর  কান কাট  ুন করা হয় না। কারণ ভারেতর রাজা হেলন 
রা পিত,  ধানম ী ভারেতর রাজা নন।  

 

 রাজার ধম  ই হল  ে র দমন িশে র র ণ।  সইজ  ডা াই রাজার  ধান ধম  । বলেছন িশ   লাক 
যখন ঘ ুিমেয় থােক ডা া তখন  জেগ থােক।  জেগ থাকা ডা াই সব িকছু চালায়। রাজা যিদ এই ডা া িঠক 
িঠক ভােব  েয়াগ না করেত পাের তাহেল রােজ র আইন-শৃ লা ন  হেয় সমােজ উ ৃ লতা  দখা  দেব। 
ম  এখােন খুব দামী একটা কথা বলেছন –  ভাবতই মা ষ কখন ভােলা হয় না,  েযাগ  পেলই  স 
বদমাইিশ করেব। রাজােক  সই কারেণই ডা ার উপযু  ব বহার করেত হয়। ডা ার ভেয়ই  বশীর ভাগ মা ষ 
ঠা া থােক। মা েষর এই  ভাব িঠক হয় তখনই যখন  স এক  দশ ন কের, সব  ভূেত  স িনেজেক  দেখ এবং 
সব  ভূতেক িনেজর মেধ   দেখ। অৈ ত  ােন  িতি ত হেয়  গেল মা ষ  ভাবতই সৎ হেয় যায়, তখন  ক 
তােক  দখেছ,  ক  দখেছ না,  ক ল   রাখেছ,  ক ল   রাখেছ না,  কান িদেকই তার আর দৃি  থােক না, 
সব সময়ই  স সৎ থােক। ম  এঁেদর জ  শা  িলখেছন না, এ েলা সব গৃহ েদর জ  িলখেছন। 

 

অ েমাহধ ায়ঃ 
 

 অ ম অধ ায়ও রাজধেম রই একটা অংশ। এই অধ ােয়  দখােনা হেয়েছ যখন  কান িববাদ হেব, 
অ ায় হেব তখন রাজা িক ভােব িবচার কের দ  িবধান করেব। আমরা এর আেগও বেলিছ  য, ম  ৃিতেত 
সব িকছুই িমিলেয় িমিশেয় আেছ, ইি য়ান  পনাল  কাড, সংিবধান সব িকছুই এখােন আেছ আর তার সে  
ধম   িকভােব পালন করেত হেব  সটাও বলা হেয়েছ। অ ম অধ ােয়  ায় চারশিটর মত   াক আেছ, আর 
রীিতমত বড় অধ ায়। িক র এর  বশীর ভাগই এখন আর আমােদর কােজ লােগ না, কারণ অেনক দে র 
িবধান এখন উেঠই  গেছ আর বা েব চেলও না। 

 

িববােদর কারণ 

 ম  এই অধ ােয়র  থেমর িদেকই উে খ কের িদে ন  কান  কান   ে  িববাদ হেত পাের। যখন 
একজন আেরকজেনর কাছ  থেক ঋণ িনেয়েছ,  কউ কা র কােছ িকছু গি ত  রেখেছ তারপর  স আর  সটা 
 ফরত পাে  না, একজন একটা িজিনেষর মািলক নয় িক  িব ী কের িদেয়েছ, যখন অেনকজন িমেল  কান 
ব বসা করেছ এইভােব ম  একটা তািলকা  তরী কের িদেয়েছন  কান  কান পিরি িতেত িববাদ হেত পাের। 
এছাড়া যিদ  কউ কা েক িকছু দান কেরেছ, পের  দখা  গেল  লাকিট এই দােনর উপযু  নয়, তখন তার 
 থেক ওই দান  ফরত চাইেত  গেল ঝগড়ার একটা কারণ হয়। কম চারীেদর  াপ  মাইেন িঠক সমেয় না 
 দওয়া হেল িববােদর কারণ হেব। যিদ চুি প  না মানা হয়  সটাও িববােদর কারণ হেব। মাল  কনা- বচা 
িনেয়ও িববাদ হয়, িনেজর জিম-জমার সীমানা িনেয় িববাদ, মারিপট করেল,  কউ কাউেক গালাগাল িদেল বা 
কট ূকথা যিদ কাউেক বেল থােক, চুির ডাকািত, আ ন লািগেয়  দওয়া, পর পু েষর সে   ী যিদ স ক   
রােখ,  ামী- ীর স ক   িনেয়,  পি ক স ি র িবভাজন, জুয়া  খলা এ েলা সবই িববােদর কারণ। ম  
আঠােরািট অব ার কথা উে খ কের বলেছন এই আঠােরািট অব ায় িববােদর স বনা থাকেব। এই আঠােরািট 
িববােদর মীমাংসার জ  রাজােক িবধান িদেত হয়। এরপর এেকর পর এক ম  বেল যােবন, এই িববাদ হেল 
এই রকম দ , এই রকম হেল এই দ  ইত ািদ। ম   য দৃি েত এই দ  িবধানেক  দেখেছন বত  মান কােলও 
আইনী ব ব া  মাটামুিট ম র এই দৃি ভ ীেক আধার কেরই চলেছ।  

 

 ম সংিহতােত অিতসাহস কথার অথ   সেব  া  অপরাধ। যিদও এখন ফাঁিসর আেদশ খুব একটা  দওয়া 
হয় না, িক  যখন  দওয়া হয় তখন এর একটা  টকিনক াল শ  ব বহার করা হয়, বলা হয় rarest of the 
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rare cases। িবরলতেমর িবরল অপরাধ না হেল ফাঁিস  দওয়া হয় না। ফাঁিস তখনই  দওয়া হেব যখন বলেব 
rarest of the rare cases। অিতসাহস ওই অেথ  ই হয় – িবরলতম অপরাধ। ডাকািত করা, খুন করা, আ ন 
লািগেয়  দওয়া ম সংিহতার মেত এ েলা অিতসাহস। অিতসাহেসর শাি টাও সেব  া  শাি  হেব। অ ম 
অধ ােয়র বােরা ন র   ােক  থেমই িঠক কের িদে ন,  য সভায়  ায় িবচার করা হেব  সই সভার পিরেবশ 
এবং অ া  সব িকছু িক রকম হেত হেব – 

 

িবচারসভায় অধেম  র ফল 

   ধেম  া িব   ধেম ণ সভাং যে াপিত েত। 
   শল  া  ন কৃ ি  িব া   সভাসদঃ।।৮/১২ 

 একটা সভা  যখােন অধম   ধম  েক িব  কের িদে , অসত  ভাষেণর  ারা সত ধম  েক নাশ কের  দওয়া 
হে ,  যটা আজকাল আমােদর িবচারালেয় হেয় থােক, উিকলরা িনেজেদর মে লেক বাঁচােনার জ  এমন 
িমথ া কথা, িমথ া সা   িদে   য যার  ারা তারা সত ধম  েক িব  কের িদে । তখনকার িদেন যখন  কান 
িবচার হত  সখােন তখন  া ণরাই থাকেতন,  ােম  কান িববাদ হেল পি ত  া ণরাই মীমাংসা কের রায় 
িদেতন। রাজার যাঁরা ম ী হেতন তাঁরাও  া ণ হেতন। বলেছন,  য সভােত ধম েক িব  কের  দওয়া হয়, 
সেত র উপর অসত  এেকবাের  ছেয় যায়,  সখােন উপি ত  া ণরা যিদ এই অসত  ও অধম েক দূর কের 
অ ায় ভােব  য িনরীহ ব ি েক সাজা  দওয়া হে  তােক র া না করেত পাের তখন ওই সভােত  য 
 া ণরা উপি ত থাকেবন তাঁরা ওই অধম  প শল   ারা িব  হেয় উে  পেড় যােবন।  া ণ বলেত এখােন 
 ানী পু ষেদর  বাঝান হে ।  ানী ব ি  যিদ অধম  হে   দেখও চুপ কের থােকন,  কান  িতকার যিদ না 
কেরন তাহেল অ ায় ভােব সাজা  দওয়ার সব পাপ  ানীর লাগেব।  বশীর ভাগ উিকলরা আজকাল তাই 
করেছ।  সইজ  ঠা র উিকেলর  দওয়া িজিনষ িনেত পারেতন না। ম  এই িজিনষেক এেকবােরই বরদা  
করেতন না, তুিম জােনা  তামার  চােখর সামেন একজন অধম  করেছ িক  তুিম এর িব ে   কান  িতবাদ 
করেছা না, ম  এেক মহৎ পাপ বলেছন।  

 

ধম  েক  য র া কের ধম   তােক র া কের 

   ধম  এব হেতা হি  ধেম া র িত রি তঃ। 
   ত া েম া ন হ েব া মা  না ধেম  া হেতাহবধীৎ।।৮/১৫ 

 যিদ  কউ িনেজর ধম  েক নাশ কের তাহেল  সই ধম  ই তােক নাশ কের  দেব।  েত করই িনজ  
একটা ধম   আেছ,  যমন একজন স  াসীর জ  স  াস ধম  , গৃহে র জ  গৃহ  ধম । স  াসী যিদ এখন 
স  াস ধেম   িতি ত না থােকন তখন এই ন  হওয়া ধম  ই স  াসীেক িবনােশর িদেক িনেয় যােব। ধম  েক  য 
র া কের চলেছ, ধম  ই তােক সব িদক  থেক র া করেব। তার মােন দাঁড়াল, আিম যখন আমার ধম  েক র া 
করিছ তখন ধম  ই আমােক র া করেব আর আিম যিদ ধম েক র া না কির তখন এই ন  হওয়া ধম  ই আমার 
সব িকছু নাশ কের  দেব।  সইজ   েত কেকই িনেজর ধেম   িতি ত থাকাটা খুব দরকার। একজন 
ডা ােরর ধম   হল  রাগীেক িচিকৎসার  ারা  সবা   ষা কের তার  রাগেক িনরাময় করা, আর এর জ   স 
িকছু পাির িমক পাে । ডা ােরর উে   যিদ অথ    রাজগার করা হয়, আর  সই উে  েক চিরতাথ   করেত 
িগেয়  রাগীেক ঠকায়,  সবা-  ষা আর িচিকৎসায় অবেহলা কের  ধু যিদ টাকাই  নেত থােক, তার মােন 
ডা ার তার ধম  টােক  ছেড় িদেয়েছ। এই  য ধম  টা ন  হেয়  গল, এই ন  ধম  টাই আে  আে  ডা ারেক 
 শষ কের  দেব। িক ভােব ন  কের  দেব  সটা ম  বণ না করেছন না। হয়েতা  দখা যােব মদ  খেত    
কের িদল, তা নাহেল জুয়া  খলেত    কের িদল, মাথা খারাপ হেয়  গল এই রকম অেনক িকছু হেত পাের। 
যখনই  দখা যায় কা র জীবেন খুব অশাি  আর  েভ  াগ চলেছ, তার িকংবা তার বািড়র  লােকেদর  চুর 
অ খ-িব খ হে , অঘটন ঘটেছ, বুঝেবন  কাথাও ধম েক অবেহলা করা হেয়েছ।  য ধম   আমােক র া করেব 
 সই ধম  েক অবেহলা করেল  সই ধম  ই আমােক মারেত    কের  দেব। ভারতেক এই জ ই বলা হয় 
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ধম   াণ  দশ। বত  মান যুেগর  লখকরাও  ীকার কেরন ভারত হল পৃিথবীর সব  থেক ধম   াণ  দশ। ভারত 
ধম   াণ  দশ  ধু এই সব কারেণ।  

 

 কা র খুব  রাগ-ব ািধ হেল অেনকেক বলেত  শানা যায় –  যত পাপ কম  কেরিছেল  স েলা এখন 
 ফেট  বেরাে , যাও সত নারায়েণর পূজা দাও। আমরা  যটা ভলু কির তা হল, আমরা মেন কির  স পাপকম   
কেরেছ তােক এবার মরেত দাও, আমরা সাহায  করেত যােবা না। িক   ামীজী এই ধরেণর স ীণ  
 নিতবাচক মেনাভাবেক  চ  িন া করেছন।  ামীজী বলেছন, তার পােপর জ  আজ তার এই  রব া, তুিম 
এিগেয় িগেয় তােক সাহায  কর তােত তার িকছু না হেলও  তামার কম  টা িঠক হেব।  

 

  সইজ  বলেছন ত া েম  া ন হ েব া, িনেজর ধম  েক কখন নাশ করেব না। আপিন িনেজই িনেজর 
ধম   িঠক কের িনেয় বলেত পােরন আজ  থেক এটাই আমার ধম  । আর একটা আেছ আপৎধম  , একটা িবেশষ 
পিরি িত হেয়  গেছ, আমার  াণ সংশয় হেয়  গেছ, এই অধম  না করেল আমার  াণ িবপ  হেয় যাে । 
তখন  সটা আপাত দৃি েত অধম   হেলও কের িনেত হেব,  ায়ি   পের কের  নওয়া যােব। এই আপৎধম  
ছাড়া িনেজর ধম  েক কখনই ছাড়েত  নই। অধেম র এটাই িনয়ম  থেম খুব ভােলা ফল  দেব। ঠা র বলেছন, 
  রী কাঠ  থমটায়  শ কের  েল উঠেব, তারপর  পছন  থেক এমন জল  বেরােত থােক  য পুেরা 
আ নটােকই িনিভেয়  দয়।  ধু  য ম  বলেছন তা নয়, ঠা রও বলেছন। পের অধম   এমন মার মারেত    
কের  য  স বুঝেতই পাের না  কন এমন হে । মা েষর র া হয় সব সময় ধম   থেক। যারাই প  মহায  
করেছ, সকাল িবেকল পূেজা করেছ, জপ-ধ ান করেছ, দান করেছ এরা সবাই  রি ত।  

 

 মা  না ধেম া হেতাহবদীৎ, এমন িক  য যিদ  দখা যায়  কউ অসত  ভাষণ িদে  তােকও ধমক িদেয় 
তার ধম  েক র া করা।  য  কান পিরি িতেত ধম  েক র া করেত হেব। ধম েক কখনই ডান িদক বাম িদক 
 যেত িদেত  নই। ঠা র বলেছন –  দেখা!  ােম  কান িববাদ হেল িবচার করেব বেল িবশ   াশ দূর  থেক 
পালিক পািঠেয়  দয়  রাগ-প াটকা এক  া ণেক িনেয় আসার জ ।  ােমর  লাক জােন এর হােতই ধম   িঠক 
থাকেব। ধেম া র িত রি তঃ, িযিন িনেজর ধম েক র া কেরন ধম  ই তাঁেক র া কের, িযিন িনেজর ধম  েক 
নাশ কেরন,  সই ন  ধম   সই মা ষেকই নাশ কের  দেব, এটাও মহাভারেতর   াক।  সইজ   থেম বুেঝ 
িনেত হয় আমার ধম  টা িক।  ধেম র পিরভাষা িক হেব  সটা আবার িঠক হয় বণ ধম  , আ মধম , বণ া ম ধম   
এই রকম কেয়কিট ধম  েক িমিলেয়। অব া িবেশেষ কার িক কাজ করেত হেব  স েলা িমিলেয় িঠক হয়  ধম । 
তারমেধ  আবার সামা  ধম  ও আেছ,  যটা  েত ক মা ষেক করেত হয়।  চুর অধম  কের যারা মেন করেছ 
আমােক আর  ক  দখেত পাে , সব িকছুেতা ভােলাই হে , িক  আমােদর অ য  ামী সব ল   রাখেছন, 
একটা সমেয়র পর িঠক আমােদর মারেবন, অ য  ামী ছাড়েবন না। আর  ধু  য একবারই মারেবন তা নয়, 
কারণ পাপকম , অধম   য করা হয় তারও অেনক  র আেছ,  যমন গিহ ত কম  , অিতগিহ ত কম  । অিতগিহ  ত 
কেম  র ফল সে  সে   পেয় যােব।  যমন কাউেক খুন কের িদল, িকংবা িনেজই িবষপান কের িনল, এর ফল 
সে  সে   পেয় যােব। আর যিদ গিহ ত কম ,  যটা একটু কেমর িদেক, এর ফল  য কেব  দেব তার  কান 
িঠক  নই, এই জে   দেব, না বুেড়া বয়েস  দেব, না পেরর জে   দেব  কান িঠক  নই।  সইজ   ছাটখাট 
ভুল েলাই  বশী  গালেমেল। সামা   দাষ েলা একটু  ায়ি   কের িনেল িমেট যায়, িক  গিহ  ত কম    য 
কেব ফল  দেব বলা খুব মুশিকল। এরপের বলেছন – 
 

বৃষভ ও বৃষল 

   বৃেষা িহ ভগবা   ধম     যঃ   েত  ল  । 
   বৃষলং তং িব েদ বা  া ম  ং ন  লাপেয়ৎ।।৮/১৬ 

 ধম  েক বৃষ বলা হয়। যার জ  ভাগবেতও ধম েক বৃষভ বলা হেয়েছ। বৃষ মােন,  য কামনা পুিত   
কের। তাই  য ধম   পালন কের তার সব মেনর ই া পূণ  হয়। অ  িদেক  য ধেম  র নাশ কের তােক বৃষল 
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বেল। বৃষল মােন  য সব িকছু  কেট  দয়। শূে র মােনও তাই,  য ধম   পালন কের না। ম র মেত শূ  
তােকই বলা হয়  য ধম   পালন কের না। আমরা জ গত ভােব  য শূে র কথা বিল ম র কােছ  সইভােব 
 কউ শূ  হয় না। ম  িবি   ভােব  কান িকছুেক  নন না,  যটাই িতিন িনেয়েছন  সটােক সামি ক  েপই 
িনেয়েছন। সামি ক  েপ  নওয়ার ফেল িক হে ? গীতায় ভগবান বলেছন  চীনাং  ীমতাং  গেহ 
 যাগ  হিভজায়েত, যাঁরা  যাগ সাধনা করেছন তাঁরা ভােলা বংেশ িগেয় জ   হণ করেব। তাই যারা ভােলা 
কম  কেরেছ তারা  া ণ হেয় জ ায়। অ  রকম কম  করেল অ া  জায়গায় িগেয় জ   নয়। আর  য  কান 
ধম  ই পালন কের না  স শূ  বংেশ জ ােব, কারণ তার  কান দায়-দায়ী   নই। শূ েদর  তা বেলই  দওয়া 
হেয়েছ  তামার  কান দায়-দায়ী   নই, যা খুশী  তামার করেত পার, যার মাংস খাওয়ার ই া হেব খাও, যত 
খুশী িবেয় করার কর। িক  তার জ  তুিম  কান  েযাগ  িবধাও পােব না। যিদ তুিম উপের আসেত চাও 
তাহেল তুিম  া ণ,  ি য় ও  ব  এই িতনেট বেণ র  লাকেদর  সবা কর। কথা হল এই  থা কতটা িঠক 
কতটা ভুল এই িনেয় আমরা আেলাচনা করেতই পারেবা না। তার কারণ হল ম র এই িস া  েলা পুনজ ে র 
ধারণার উপর িভি  কের দাঁিড়েয় আেছ। ম েক অ ীকার করার অথ  ই হল পুেরা িহ  ধম  েক অ ীকার করা। 
সম া হল বাইের এই সব কথা বলা যায় না, বলেল অশাি  সৃি  হেয় যােব। কারণ শূে র সং াটাই অত   
 গালেমেল। ম  পির ার বেল িদে ন যারা  কান ধম  াচরণ কের না তারাই শূ । িক   কান শ ূ যিদ ধম  াচরণ 
কের তখন িক হেব? ম  এই ব াপােরও পির ার বেল িদে ন,  য শ ূ ধম  াচরণ কের একজন  া েণর  য 
গিত হয় তারও একই গিত হেব। আজ  থেক  ায় আড়াই হাজার বছর আেগ ম  যখন শূে র এই সং া 
িনধ ারণ কের িদেয়িছেলন তখন ভারেত বাইের  থেক অেনক িবেদশী জািতেদর অ  েবশ হি ল, এেদরেক 
 তা সে  সে   া েণর সে  একাসেন বসােনা যােব না। তার জ  তােদর সময় িদেত হেব,  সইজ  ম  
এই িজিনষ েলা কের িগেয়িছেলন।  সইজ  বেল িদেলন তারাই বৃষল যারা ধেম র আচরণ কের না, ধম  েক 
যারা জীবন চচ  া  থেক সিরেয় িদেয়েছ তারাই শূ । পেরর   াকিটও খুব   র – 

 

মা েষর একমা    ৎ তার ধম   
   এক এব    েম  া িনধেনহপ  যািত যঃ। 

   শরীেরণ সমং নাশং সব ম ি  গ িত।।৮/১৭ 
 

 এই জগেত  তামার একমা  ব  ুহল ধম  ।  তামার ধম   ছাড়া আর  কউই  তামার  কৃত ব  ুনয়। 
কারণ মৃত ুর পর ধম  ই  তামার অ গামী হেব, বািক সব িকছু এখােনই  থেক যােব। বািক মােন,  তামার  ী, 
প ু, ব ,ু আ ীয়, স ি  সব িকছুেক  বাঝাে ন।  যমিন  তামার মৃত ু হল সে  সে  সব  তামার খেস 
পেড়  গল। তুিম যখন মরেব তখন ধম ই একমা   তামার সােথ হাটেত হাটেত যােব। এই ধম ই  তামােক 
িবিভ   লােক িনেয় যােব,  সখােন  তামােক িবিভ  ফল  দেব। ধম  ই  সখান  থেক আবার  তামােক নতুন 
জে র িদেক িনেয় আসেব।  সইজ  তুিম ধেম ই মন দাও, ধেম র আচরণ কের ধম  েক লালন পালন কর। 
 

 নানা রকম কথা বলেত িগেয় একটা জায়গায় ম  বলেছন,  য রােজ  শ ূ িবচার কের  সই রাজার 
রাজ  কাদায় িনম  গ র মত  দখেত  দখেত ন  হেয় যায়। এখােন জ জাত শূ  বলেছন না, শূ  বলেত 
এখােন  বাঝাে ন অিশি ত ও অসং ৃত ব ি । বত  মান সমাজ ও অথ  ৈনিতক পিরম েল সব িকছুেক খুব 
সহেজ িবে ষণ করা খুব মুশিকল।  ামীজীও বলেছন িবিভ  সময় ও িবিভ   দেশ  া ণ,  ি য়,  ব  ও 
শ ূ এরা একজন উপর আেরকজেনর খুব  ভ ুশালী হয়।  ামীজী সারা িব   থেক অেনক  েলা উপমা িদেয় 
 দখাে ন িকভােব অমুক  দেশ  ি য়  থেক শূে  চেল  গেছ, অমুক  দেশ শূ   থেক আবার  ি েয় চেল 
 গেছ। এ েলােক সহজীকরণ করা খুব মুশিকল। ভারেতর িবচার ব ব া যােদর হােত আেছ  সখােন পড়ােশানা 
করা িব ান  লােকরাই যাে । িক  িবিভ    ে  িবচার ব ব ায়  য অসাধুতার  বণতা  দখা যাে  এ েলা 
সবই শূে র আচরণ। জজ সােহবেদর আমরা  া ণ বলব না িক শূ  বলব এটা বলা খুব মুশিকল। িশ া-
দী া  থেক জজ সােহবরা অব ই  া ণ, কারণ তাঁরা সবাই আইন পরী ায় পাশ কেরেছন, জুিডিসয়াির 
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পরী া পাশ করেত হেয়েছ আর ওই  ের যাওয়ার জ  বািড়েত একটা পিরেবশ ও পািরবািরক সং ৃিত থাকা 
চাই। িক  তারপেরও সংবাদপে  িবচার ব ব ার  যসব খবর উেঠ আসেছ  স েলােক আমরা িন য়ই 
 া েণািচত আচরণ বেল মানেত পারেবা না। 

 

িবচার করার সময় িবচারকেক িক িক িজিনষ ল   রাখেত হেব 

   বাৈ িব ভাবেয়ি ৈ ভ াবম গ তং নৃণা  । 

    রবেণ ি তাকাৈর  ুষা  চি েতন চ।।৮/২৫ 

   আকাৈরিরি ৈতগ ত া  চ য়া ভািষেতন চ। 

    ন ব িবকাৈর  গৃ েতহ গ তং মনঃ।।৮/২৬ 

 

 এখােন মা েষর মন াি েকর পুেরা ব াপারটােক  ছা  একটা   ােকর মেধ  (৮/২৬)  রেখ িদেয়েছন। 
যােদর তুিম িবচার করছ তােদর মনটােক ধর। িকভােব ধরেব? আকার – তার ভি মাটা  কমন, ইি ত – তার 
চালচলন  কমন, গমনভি  – তার হাটাচলাটা  কমন,  সাজা হাটেছ িকনা,  চ া – তার শরীেরর নড়াচড়া 
 কমন, কথা বলার ভি , তার  চােখর চাহিনটা ভােলা কের  দখ, মুেখর িবকার  দখ। এই িজিনষ েলা িদেয় 
মা েষর মেনর ভাব ধরা পেড়। তার আেগর   ােক (৮/২৫) এটাই বলেছন – গলার  র, কথা বলার সময় 
ঘাবেড় যাে  িকংবা ব   বশী গলা কাঁপেছ িকংবা  তাতলাে  এ েলােত  বাঝা যায় িকছু  গালমাল আেছ। 
এছাড়া তার মুেখর ভাবটা  দখ, মুখটা িক উদাস  দখাে , নািক মুেখ হািস আেছ। ইি ত মােন  চােখর 
চাহিন, সরাসির  চােখর িদেক তাকাে , নািক  চােখর দৃি টা একট ু নীেচর িদেক। শরীরটা কাঁপেছ িকনা, 
িকংবা  ঘেম যাে  িকনা,  রাম েলা দাঁিড়েয় যাে  িকনা, এ েলােক বলা হয় আকার।  চি ত বলেত  বাঝায়, 
 লাকিটর শারীিরক ভাষা, কথা বলার সময় অযথা হাত রগড়াে , আঙুল ফাটাে । বলেছন এ েলা িদেয় 
অিথ   ত িথ  সাি , অথ াৎ  য অিভেযাগ কেরেছ, অিভযু  আর সা ী এই িতনজনেক এই িজিনষ েলা িদেয় 
ভােলা কের অধ য়ন করেব। আমােদর এখােন িবচারকরা  দেখন কাগেজ িক আেছ  ই পে র উিকলরা িক িক 
সওয়াল কেরেছ এ েলার উপর রায়  দেবন। ম  ওই িদক িদেয়ই যাে ন না, বলেছন তুিম আেগ তার 
শরীেরর ভাষাটা ল   কর, ল   কের  বাঝার  চ া কর এরা আেদৗ  কান  গালমাল কেরেছ িকনা আর 
 গালমাল কের থাকেল িক  গালমাল কেরেছ। এই িনেয় সিত কােরর একটা িবখ াত কািহনী আেছ। 

 

 ি তীয় িব যুে র সময় একবার ইংল া , আেমিরকা ও  াে র  যৗথ বািহনী জাম ািনেক আ মেণর 
জ  অ বিত   ঘাঁিটর িদেক এেগাে । একটা সময়  যৗথ বািহনীর  ধানরা ল   করেলন  য তােদর সব খবর 
জাম ািনর কােছ চেল যাে । কারণ চািরিদেক   চরেদর  নটওয়াক   ছিড়েয় রেয়েছ। আমার কথা আপনার 
কােছ আেছ, আবার আপনার কথা  য আমার কােছ চেল আসেছ  সটার খবর আপনার কােছ যাে , আবার 
আমার খবর আপনার কােছ চেল  গেছ  সটা আিম জািন, মােন িবশাল  নটওয়ািক  ং থােক।  যৗথ বািহনীর 
 সনা ধানরা অেনক কের ধরার  চ া করেছ  কাথা  থেক, আর িকভােবই বা আমােদর সব খবর জাম ািনেদর 
কােছ আেগ থাকেতই চেল যাে । িন য়ই  কউ আমােদর আেশপােশ রেয়েছ  য জাম ািনর  লাক। একটা সময় 
এরা একজনেক সে হ করেছ  য, এই  লাকিটই জাম ািনর   চর।  যখানকার কথা হে   সখানকার  লােকরা 
 কউ জাম ান ভাষা জােননা। এবার ঐ সে হভাজন  লাকিটেক  সনা দ ের িনেয় আসা হেয়েছ, আনার পর 
ওর উপর এক নাগােড়  জরা কের যাে । িজে স করা হল আপিন িক জাম ান?  লাকিট বলল আিম জাম ান 
ভাষাও জািননা।  জরার পর  বিরেয় এল,  লাকিট গত  িড় বছর ধের ঐ অ েলই বসবাস করেছ। মােন 
যখন  থেক ওখানকার  লােকররা ওেক জােন তখন  থেকই  স ওখােন আেছ। ঐ অ েলর সব িকছুই তার 
নখদপ েণ, ওখানকার চাষবাস, আবহাওয়া কখন  কমন হয়, সব িকছুই ওর জানা। একা একা থােক, িক  
জােন সব িকছু।  কান ভােবই  বাঝা যাে  না  য  লাকিট একিট   চর, মােন জাম  ািনর সে  ওর  কান 
স ক    নই এটা ও  মাণ কের িদেয়েছ। এই ভােব িদেনর পর িদন ওেক সকােল ডাকা হয়, সারািদন  জরা 
কের িবেকেল  ছেড়  দওয়া হয়। যতই ওেক িজে স করা হয়, তুিম িক জাম  ান কখন িগেয়ছ, জাম ান ভাষা 
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জােনা িকনা, বারবার  স না বেলই যাে । আসেল  লাকিট িক  জাম ানেদরই   চর িছল। অেনক িদন 
আেগই এেক জাম  ান  স  িবভাগ  থেক ঐখােন পািঠেয়  দওয়া হেয়িছল, যখন  েয়াজন হেব তখন তােক 
কােজ লাগান হেব। এিদেক সবাই  মাটামুিট হাল  ছেড়ই িদেয়েছ, িকছুেতই  মাণ করা যাে  না  য  লাকিট 
  চর।  শষ িদন  যৗথ বািহনীর অিফসার বলেলন আজেক আমার  শষ একটা বাণ ওেক মারব, ঐটােক যিদ 
ও কািটেয় িদেত পাের তাহেল ওর কােছ িমেথ  সে হ করার জ   মা  চেয় িনেয়  ছেড়  দব।  সইিদন িছল 
 শষ  জরা, সব  জরােটরা হেয় যাবার পর অিফসার তার  শষ বাণটা  মেরেছ, হঠাৎ  লাকটােক জাম ান ভাষায় 
বলল –  তামার  কান  দাষ  নই, তুিম  যেত পার। বেলই  লাকিটর  চােখর িদেক তািকেয়  দেখ ওর  চােখর 
পাতাটা আনে র অিভব ি েত ঠ   কের নেড় উঠল। অিফসােরর ওই একিট কথােতই  লাকটা  যন হাঁফ 
 ছেড় বাঁচল, ওেতা ভােলা কের জােন যিদ ধরা পেড় যাই  সাজা ফায়ািরং   ায়ােড িগেয় দাঁড়ােত হেব। 
কািহনীটার  শষ লাইনটা হে  – তারপের  সই মু ত    থেক ফায়ািরং   ায়ােড যাওয়া পয    তারা জাম ান 
ভাষােতই কথা বলল।  চাখটা একট ুনেড়েছ তােতই ধরা পেড়  গেছ। এতিদন বেল আসিছল আিম জাম ান 
ভাষা জািননা, িক  যাই ওেক জাম ান ভাষায় বলা হল, তুিম মু , মােন অতটা  টনশান  তরী করার পের হঠাৎ 
কের  টনশানটা  ছেড় িদেয়েছ, সে  সে  ওর মুেখ ছাপ পেড়  গেছ। ব   , ফায়ািরং   ায়াড ছাড়া আর  কান 
পথ  নই। বলা হে  তারপের আর  কান ভাণ কেরিন  য  স জাম ান জােননা।  
 

ম ও জানেতন মা ষ যতই কায়দা মা ক,  ভতেরর পাপেক িক   সই কখনই  চেপ রাখেত পারেব 
না, ও  বেরােবই।  সইজ  িবচােরর রায়  দওয়ার আেগ সব িদক  দখেত হয়।  গােয় ারাও যখনই  কান 
সে হভাজন কাউেক তুেল িনেয়  জরা কের তখনও এই িজিনষ েলােক ভােলা কের ল   করেত থােক।  ধু 
 য ডা া  মের কথা আদায় কের তা নয়, ওেদর অেনক রকম প িত আেছ কথা বার করার। ম  বলেছন তার 
মুেখর কথা  েন তােক িবচার করেব না, তার  ভতের িক চলেছ  সটােক ধরবার  চ া কর আর  সই অ যায়ী 
িবচার কর। পেরর   ােক রাজার উপর দায়ী  িদেয় ম  বলেছন – 
 

রাজার কেয়কিট দায়ী  
   বালাদায়ািদকং ির  থং তাব াজা পালেয়ৎ। 
   যাবৎ স  াৎ সমাবৃে া যাব াতীতৈশশবঃ।।৮/২৭ 
 

 যিদ  কান িশ  অনাথ হেয় যায়, রাজা তখন  সই অনাথ বালেকর ধনস ি  তত িদন িনেজর কােছ 
 রেখ িবেশষ ভােব র া করেবন যতিদন  সই বালক  বদ অধ য়ন কের   গৃহ  থেক গৃহ া েম এেস সংসার 
ধেম  রত না হয় বা যতিদন না  স নাবালক  থেক সাবালক হে । রাজােক িনি ত করেত হেব এই অনাথ 
িশ র স ি েত  যন  কউ হাত না  দয়। পেরর   াকিটও খুব   র – 
 

   বশাহপু া   চবং  া   র ণং িন ুলা  চ। 
   পিত তা  চ  ীষু িবধবা াতুরা  চ।।৮/২৮ 
 

 যিদ  কান  ী ব  া হয়, িবেয় কেরেছ িক  স ান হয়িন, স ান িছল মারা  গেছ, পিত তা িবধবা, 
মােন  ামী মারা  গেছ িক  আর িবেয় কেরিন আর   া  ী যার  কউ  নই, এেদর যা স ি  আেছ রাজার 
দায়ী  হল এই স ি েক সব িদক  থেক র া করেব। অনাথ বালেকর স ি   য ভােব রাজা র া করেব 
 সই ভােব  ীর স ি ,  সই  ী ব  া হেত পাের, স ানহীন িবধবা হেত পাের,  ামী পিরত  া হেত পাের, 
বা  ধু পিত তা নারী হেত পাের যার  ামী  নই অথবা   া  ী হেত পাের। অথ  াৎ  য  কান নারী  স যিদ 
অসহায় হয় তার স ি  র া করা রাজার দায়ী । 
 

 রমাবাঈ সােক ল আেমিরকােত  ামীজীেক  চ  আ মণ কের বেলিছল – এরা  সই িহ ধেম র  চার 
করেছ  য ধম  িবধবােদর পীিড়ত কের আসেছ।  ামীজী এর িব ে   কান ম ব  করেত  চী  বাধ কেরনিন। 
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িক  িতিন যাঁর বািড়েত অিতিথ িছেলন িতিন  ামীজীর হেয় খুব কড়া একটা িচিঠ িলেখিছেলন।  সই িচিঠেত 
িতিন িঠক এটাই িলখেছন, ম  িবধবার স ি র ব াপাের এেকবাের িনিদ   কের বেল িদে ন –  থেম বািড়র 
 লাকরা িবধবার স ি  র া করেব। এরপর ম  রাজােক িনেদ  শ িদে ন িবধবার স ি  র া করার 
ব াপাের।  ধু তাই না পের বলেছন রাজা যিদ িবধবার স ি  র া না কের তেব রাজার উপর  দবতােদর 
অিভশাপ লাগেব। এরপর িবধবােদর জ  িহ েদর  ৃিত আর িক বলেব – বািড়র  লাকেদর বেল িদে ন 
িবধবােক ভােলা ভােব  দখেব, রাজােক বলেছন িবধবােক র া করেব, আর যিদ না র া করেত পার তাহেল 
 তামার উপর  দবতার অিভশাপ লাগেব। এরপর রমাবাঈরা আর িক আশা করেত পার। আসেল িহ রা 
িবধবােদর  য স ান িদেয়েছ এই স ান  কান ধেম  ধাের কােছ পাওয়া যােব না। গরীব মা েষর উপর 
অত াচার  থম  থেকই হেয় আসেছ, আর গরীেবর উপর অত াচার সব ধেম  সব  দেশই হেয় আসেছ। অ  
িদেক  লাভী মা ষ সব সমােজ, সব  দেশই পাওয়া যােব। ভারেত িকছু  লাভী  া ণ িবধবার স ি  আ সাৎ 
করার জ  িনেয় এল সতীদাহ  থা, িবধবােক পুিড়েয় যিদ সতী কের  দওয়া যায় তাহেল িবধবার স ি  
আমােদর হেয় যােব। িহ  ধেম র  কান  ৃিতেত  কাথাও  কান িবধান  নই  য  ামী মের  গেল  ীেকও একই 
িচতায় পুিড়েয় মারেত হেব। এ েলা  তা     লােকর আচরণ।  লাভী    এরা  তা সব  দেশ সব সমােজই 
বাস কের, তার জ   ধু একা িহ  ধম  েক  কন ল   কের এত কথা বলা হে ?   ,  লাভীেদর আচরণ 
িদেয় কখনই ধেম র িবচার হয় না। ম  ৃিত এখােন এেকবাের পির ার, িবধবার স ি  র ার দায়ী  রাজার। 
রাজা রামেমাহন রায় যখন সতীদাহ  থার িব ে  আে ালন    কেরিছেলন তখন িতিন ম  ৃিতর এই িবধান 
 েলােকই তুেল ধেরিছেলন।  

 

   জীব ীনা  তাসাং  য ত েরষুঃ  বা বঃ। 

   তাি  াে ৗরদে ন ধািম কঃ পৃিথবীপিতঃ।।৮/২৯ 
 

 এর আেগ  য কজন  ীেদর কথা বলা হল, যিদ তােদর স  ী, ব -ুবা ব বা আ ীয় জনরা এই 
ধরেণর জীিবত  ীেদর স ি  র েণর নাম কের বা অ   কান বাহানা কের যিদ তােদর স ি  আ সাৎ 
কের তাহেল রাজা এেদর  চােরর যা শাি  হয়  সই শাি   দেব।  চােরর আবার  ছাট বড় আেছ, িক পিরমাণ 
টাকা চুির কেরেছ, িক ধরেণর িজিনষ আর কত মূেল র িজিনষ চুির কেরেছ  সই অ যায়ী তার শাি ও  সই 
রকম হেব। এখােন িক   কান ছাড়  দওয়া হেব না, যিদও  স বেল আিম  তা র া করেতই  চেয়িছলাম, 
আিম ওর ভােলার জ ই  বেচ িদেয়িছ, এই সব কথা বেল ছাড় পােব না। 

 

কারা সা ী হেত পারেব না 
 এরপর িবিভ  পিরি িতেত রাজা স ি র ব াপাের িক িক করেব এক এক কের বেল যাে ন।  যমন 
কা র স ি  অেনক িদন পেড় িছল রাজা একটা সময় পয     সই স ি েক িকছু িদেন সামেল  রেখেছন। 
তারপর যিদ  কউ এেস দাবী কের,  সই   ে  রাজা ভােলা কের পরী া কের  দখেব সিত ই  স এই 
স ি র দাবীদার িকনা। এরপর সা ীেদর পরী া িনরী া িকভােব হেব বলেছন। কারা কার সা ী হেত 
পারেব না বলেত িগেয় ম  তখন িনেজ বলেছ – কািরগর, কািরগর বলেত এখােন কামার িমি , ছুেতার িমি । 
নট, যারা নাচ-গান কের  বড়ায়,  বিদক   চারী আর স  াসী, এেদর কখনই  যন সা ী না বানায়।  লৗিকক 
ব বহােরর িদক িদেয়   চারী ও স  াসীেদর এই সব ব াপাের িবর  করেত  নই। িকছু  পশার  লাক আেছ 
যারা একট ুনীচু   ণীর, এেদর মনটা নীেচর িদেক থােক, এেদরেক সা ী বানােব না। যারা দাস বৃি েত 
িনযু ,  ীতদাস ইত ািদ  য  কান দাসই  হাক এেদরেক সা ী িনেয়াগ করেব না।  চার,  লাকিনি ত,  য 
 ঢ়ু কম   কের এেদর সা ী বানােব না, এেদরেক সা ী িহসােব মানাই হেব না।  কােট    য  কান  লাকেক 
সা ী কের িনেয়  গেল হেব না। এই  কার িকছু  লাকেদর িব াস করা যায় না। খুব বৃ  যিদ হয়, বা া 
 ছেল যিদ হয় তাহেলও িব াস করেব না। এই ধরেণর অেনক নাম কের যাে ন যােদর সা ী বানােত িনেষধ 
করা হে । এখন  তা  য  দেখ িনেয়েছ তােকই সা ী বািনেয়  নওয়া যায়।  
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 সা ীর কথা বলেত িগেয় একটা   ােক খুব মজার ব াপার বলেছন, যিদ  কান নারীর ব াপাের িবচার 
চেল  সই   ে  নারীেকই সা ী বানােব। ি েজর   ে  ি জেকই সা ী করেত হেব। যারা শ ূ তােদর জ  
শ ূ সা ী আর চ ােলর   ে  চ াল সা ী। এইভােব সা ী হেল িবচারটা ভােলা হয়। একজন শ ূ যিদ 
 া েণর   ে  সা ী হয় তখন  সই িবচার  কাথায় িগেয়  য দাঁড়ােব বলা খুব মুশিকল। িঠক  তমিন শূে র 
  ে  যিদ  া ণ সা ী হয়  সখােনও  গালমাল হেত বাধ ।  সইজ ই বলা হে   য জায়গােত িনেজেক  ি  
অ ভব কের, এখােন আিম িনেজেক সহজ কের িনেত পারব, তারাই  যন সা ী হয়।  কান মিহলােক িনেয় 
একটা মামলা উেঠেছ,  সখােন  কান পু ষেক সা ী  নেব না, পারেল  ী যিদ সা ী হয় তাহেল ভােলা। 

 

 আবার অ  িদেক বলেছন – ঘের যিদ িকছু হেয় থােক, জ েল যিদ িকছু হেয় থােক,  চার-  ারা 
 কান আঘাত কের িদেয়েছ, এই ধরেণর ঘটনা যিদ িকছু হেয় যায় তাহেল  যমন সা ী পােব  সই সা ী 
িদেয়ই িবচার করেব। একিদেক সবার জ  একটা িনয়ম হেয়  গল আবার অ  িদেক বেল িদে ন এেদরেক 
সা ী করেব না,  যমন ধ ন ঘেরর  ভতের ঝগড়া হেয়েছ, ঘেরর  ভতের ঝগড়া হেল  সই রকম সা ী  তা 
পাওয়া যােব না, তখন যােকই সা ী পােব তােকই  নেব। আবার এটাও বেল িদে ন যিদ ভােলা সা ী না 
পাওয়া যায় তখন সা ী না করেত যােদর িনেষধ করা হেয়েছ  সই   ে  তখন তােদর মেধ   থেকই সা ী 
 নেব। এরপর একটা   ােক বলেছন – 

 

পাপী কখনই পাপেক লুেকােত পারেব না 

   ম ে   ব পাপকৃেতা ন কি ৎ প তীিত নঃ। 
   তাং   দবাঃ  প ি   ৈ বা রপ ুষঃ।।৮/৮৫ 
 

  য পাপী পাপ কের  স অেনক সময় মেন কের আমােক পাপ করেত  কউ  দেখিন,  কউ আমােক 
জানেত পারেলা না। িক  এর পেরর পংি েতই বলেছন  দবতারা  দেখন। আর আমােদর  ভতের িযিন 
অ য  ামী  েপ ভগবান, অ রা া বেস আেছন িতিন সব িকছু ওই  দবতােদর মাধ েম জানেত পােরন। 

 

    দ ৗভ ূিমরােপা  দয়ং চ াক াি য মািনলাঃ। 
   রাি ঃ সে   চ ধম   বৃ  াঃ সব েদিহনা  ।।৮/৮৬ 
 

 আকাশ, ভূিম, জল,  দয়ি ত জীবা া, চ , সূয  , অি , যম, বায়ু, রাি , স  া য় এবং ধম  এঁরা 
সবাই হেলন  বেদরই  দবী  দবতা, এঁেদর সবারই মুত    প আেছ, এঁেদর সবার সােথ আেছ আবার ত া া 
 েলা। বলেছন এই  দবতা ও  দবীরা আমােদর সব কােজর সা ী, আমরা যা করিছ  ভ অ ভ সব এনারা 
ল   রােখন। আিম  কান অ ভ কাজ করলাম,  সটা রাজা হয়েতা জানেত পারল না, সমাজও হয়েতা জানেত 
পারেলা না, ভাবিছ আিম রাজার  কাপ  থেক  বঁেচ  গলাম, সমােজর  কাপ  থেক  বঁেচ  গলাম। িক  আিম 
বাঁচেত পারেবা না, অ য  ামী সব  দখেছন িকনা, অ য  ামী িঠক আমােক মারেব। এর আেগ  যটা বলা হল, 
পাপকম  করেল  কান না  কান ভােব ঘ ুিরেয় মারেবই, আজই মা ক আর কালই মা ক, বাঁচেত পারেব না। 
এর পেরর   াকিটও খুব   র এবং মজার – 

 

সা ীেক কখন িমথ া সা   িদেত হেব 

    হীিত  া ণং পৃে ৎ সত ং  হীিত পািথ ব  । 

    গাবীজকা ৈনৈব  ং শ ূং সৈব   পাতৈকঃ।।৮/৮৮ 
 

 ম র কােছ মূল েবাধ িজিনষটা কখনই ি িতশীল নয়, ওনার কােছ মূল েবাধ সব সময়ই গিতশীল। 
একই িনয়ম  য সবার   ে  সব জায়গায়  েযাজ  হেব এই িজিনষটা ম  জােননই না, জােননও না, 
 বােঝনও না আর মানেবনও না। Justice for all, কা ন অ া  ায়, এ েলা ভারতীয়েদর একটা অ ূত 
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ধারণা। ম  এই   ােক বলেছন সবাইেক সমান ভােব কখনই  দখা যায় না।  হীিত  া ণং, যিদ  া ণ 
সা ী থােক তখন তােক বলেব – বলুন িকভােব হেয়েছ। পৃে ৎ সত ং,  ি য় সা ী হেল বলেব – সিত  
কথা বল িক হেয়েছ।  া ণক  ধু বলেব – বলুন। কারণ ধেরই িনে   া ণ সিত  কথাই বলেব।  ি য় ডান 
িদক বাম িদক করেবই। তাই িযিন  ায়  দেবন  সই িবচারক  ি য়েক বলেবন – সিত  কথা বলুন। এবার 
সা ী যিদ  ব  হয় তােক িবচারক বলেবন – গ , ধান,  বণ  চুির করেল  য পাপ লাগেব িমেথ  কথা বলেল 
 তামার  সই পাপ লাগেব,  সইজ  সিত  কথা বল িক হেয়েছ।  বে র   ে  আেরক ধাপ  নেম  গেলন। 
সা ী যিদ শ ূ হয় তােক বলেবন – তুিম যিদ িমথ া কথা বল তাহেল জগেতর যত পাপ সব  তামার লাগেব, 
তাই সিত  কের বল িক হেয়েছ। ম  জানেতন, শ ূ,  য এখনও  িশি ত নয়, ধম  াচরেণ ও সং ৃিতেত  য 
এখনও উ ত হয় িন, এখনও সেত   িতি ত নয়, তােক যিদ  ধু বলা হয় – তুিম বল িক জােনা এই 
ব াপাের। তখন  স িনেজর মত কের একটা িমথ া কথা বেল  দেব। ম  ধেরই িনেয়েছন  া ণ সিত  কথাই 
বলেব,  ি য় সিত  কথা নাও বলেত পাের,  ব  আরও কম সিত  কথা বলেব আর শ ূ  তা সিত  কথা 
বলেবই না।  সইজ   ব  ও শূ েক ভয়  দখােত বলেছন।  

 

 শূে র জ  আরও অেনক পােপর ভয়  দখােত বলা হে   যমন –  া ণ-হত াকারী,  ী-হত াকারী, 
িম ে াহী ও কৃত  ব ি র  য পাপ হয় িমথ া সা ী িদেল ওই সব পাপ  তামার লাগেব। এই রকম একটা 
ল া িফিরি  িদেয় যাে ন, যােত ওেক ভয়  দিখেয় ওর  থেক সিত  কথাটা আদায় করা যায়। িবচারকেদর 
এটাই একটা    পূণ  কাজ, সা ীর  থেক সিত  কথাটা বার করা। িকভােব সিত  কথাটা বার করেব তার 
িকছু উপায় বেল িদেলন। এর পেরও যিদ  কান উপায় লাগােত হয় লাগােত পােরা তােত  কান অ িবধা  নই। 
এরপের যারা িমথ া সা ী  দয় তােদর িক িক পাপ হয় এক এক কের বেল যাে ন। 

 

 এবার যারা  গার া করেছ অথ  াৎ  গায়ালার কাজ করেছ, যারা ব বসা করেছ, ছুেতােরর কাজ করেছ, 
যার   প  তরী কের, যারা নাচ-গান কের এ েলা হল এেদর িনজ   পশা। িক   কান  া ণ যিদ এই 
ধরেণর  কান  পশায় িনযু  থােক তাহেল তখন িক   সই  া েণর সে  শূে র মত ব বহার করেব। ম র 
কােছ জ গত ভােব  া   া ণে র  কান দাম  নই। এখােন বলেছন,  য  া ণ শূে র কম  করেছ,  সই 
 া ণ যখন িবচারালেয় সা ীর কাঠগড়ায় দাঁড়ােব তখন তােক শূে র মতই  দখেব। শূে র কথার  য দাম 
এেদর কথারও িঠক  সই দাম। 

 

   শূ িব    িব াণাং য ে  াে ৗ ভেব ধঃ। 
   ত  ব ব মনৃতং তি  সত াি িশ েত।।৮/১০৪ 
 

 এই   াকটাও মহাভারত  থেক এেসেছ, যিদও সরাসির না এেস একট ু ঘুের এেসেছ। যিদ  কান 
  ে  সা ী সিত  কথা বেল িদেল  কান িনরপরাধ  া ণ,  ি য়,  ব  িকংবা শূে র মৃত ুদ  হেয়  যেত 
পাের, মােন পুেরাটাই এই সা ীর উপরই িবচােরর রায় দাঁিড়েয় আেছ,  সই   ে  তখন অসত  ভাষণ িদেয় 
িমথ া সা    দওয়া  যেত পাের,  সখােন সত  কথা বেলা না, এই রকম ব াপাের িমথ া বলা সত  কথা বলা 
অেপ া    । যিদও ম  পুনজ   জােনন, পুনজ ে র সব ব াপারটা জােনন, মুি েক জীবেনর উে   
মানেছন, িক  িতিন এটাও জােনন এই জীবনটা হল অত   মূল বান। এর পেরর জ  কেব হেব আর  কাথায় 
িগেয় জ   নেব  কান িঠক  নই।  সইজ  বলেছন যিদ  তামার সত  কথায় কা র  াণবধ হয় তাহেল তুিম 
িক  অসত  ভাষণ করেব, সিত  কথা বেলা না। এখােন এটা বলেছন না  য  তামার  কান সে হ আেছ িকনা, 
যিদ তুিম  দখ  তামার সত  কথায় কা র  াণদ  হেত যাে  তাহেল তুিম আেগ তার  াণ বাঁচাও, তার জ  
তুিম িমথ া কথাই বল। এই  য িমথ া ভাষণ করা হল, এর জ  তােক িক করেত হেব বলেছন – 

 

   বা  ৈদবৈত   চ িভয  েজরংে  সর তী  । 
   অনৃতৈ নস    ব াণা িন ৃিতং পরা  ।।৮/১০৫ 
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 সর তী  দবী হেলন বাণীর  দবী, িজ ার িতিন অিধ া ী  দবী। সা ীেত িমথ া কথা বেল তাঁেক 
অপমািনত কর হল।  সইজ  বলেছন িমথ া সা ী  দওয়ার পর সর তী  দবীর উে ে  একটা য  কের 
 নেব।  য িমথ া কথা বলা হল এই য  িদেয় তার  ায়ি   হেয় যােব। ম  এখােন এেকবাের পির ার – 
 তামার কথােত যিদ কা র  াণদ  হেয় যায়  সখােন তুিম িনিম  হেত  যও না। আর এই  য িমথ া কথা 
বলেল তার জ  একটা য  কের  নেব তােত সর তী  দবীর  িত  য অবমাননা করা হেয়েছ তার  ায়ি   
হেয় যােব। এখােন ম   া ণ  থেক শ ূ সবাইেক সমান  দখেছন, উিন এটা বলেছন না  য  া ণেক 
 ায়ি   করেত হেব না তােক মা সর তী  ছেড়  দেবন। 

 

সা ী  য িমথ া সা   িদেয়েছ িক কের  বাঝা যােব 

   য  দৃে ত স াহা  বাক   সাি ণঃ। 
    রােগাহি   ািতমরণমৃণং দােপ া দম  সঃ।।৮/১০৮ 
 

 যিদ  দখা যায় একজন সা ী িবচাের সা   িদেয়েছ,  সই সাে  র িভি েত িবচারক একটা রায় 
িদেয়েছন। এবার এক স ােহর মেধ   দখা  গল  সই সা ীর বািড়েত কা র  কান একটা বড় রকেমর  রাগ 
হেয়  গেছ িকংবা আ ন  লেগ  গেছ িকংবা তার িনকটতম  কউ মারা  গেছ, তাহেল বুঝেত হেব  য সা ী 
িদেয়িছল  স িমথ া সা   িদেয়েছ। তখন িবচারক তাঁর রায়টােক পুেরা পাে   দেবন।  ৃিতশাে র এটা এক 
িবিচ  িনয়ম। একজন ‘ক’ বাবু আেছন, তােক টাকা ধার িদেয়িছল ‘খ’ বাবু। ‘ক’ বাবু এখন অ ীকার করেছ 
 য, আিম  কান টাকাই িনইিন। এই িনেয়  জেনর ঝগড়া গিড়েয় িবচারেকর কােছ এেসেছ। একজন ‘গ’ বাবু 
সা ী হেয় বলল ‘ক’ বাবু িঠক। ‘খ’ বাবু তার টাকাটা আর  ফরৎ  পেলন না। এরপর  দখা  গল এক 
স ােহর মেধ  ‘গ’ বাবুর বািড়েত আ ন  লেগ  গল, বা তার বািড়র কা র উৎকট  রাগ হেয়  গল, বা তার 
বািড়র  কউ মারা  গল। তখন বুঝেত হেব ‘গ’ বাবু িকছু একটা  গালমাল কেরিছল। িক  যিদ সব িকছু 
পির ার থােক  সখােন  কান ব াপার  নই। এখােন ব াপারটা হল ওই সা ীর উপর িনভ  র কের যিদ  কান 
িবধান  দওয়া হেয় থােক। এরপর যিদ সা ীর উপর এই সব কা  ঘেট তখন িবচারক  সই টাকাটা আদায় 
কের  ফরত  দওয়ার ব ব া করেবন। 

 

 যসব   ে  িমথ া ভাষণ  দােষর নয় 

 ম  সাবধান কের িদে ন, মা ষ  যন সাধারণ িজিনেষর জ ও িমথ া ভাষণ না কের, িমথ া শপথ না 
 হণ কের। িক  কেয়কিট   ে  িমথ া কথা বা িমথ া শপেথ  দােষর মেধ  পেড় না। এই ভাবনাটাও 
মহাভারত  থেক এেসেছ – 

 

   কািমনীষু িববােহষু গবাং ভে   তেথ েন। 
    া ণাভু পপে ৗ চ শপেথ নাি  পাতক  ।।৮/১১২ 
 

 একজন কামী  লােকর একািধক  ী আেছ। এখন একজন  ীর কােছ িগেয়  সই পু ষ যিদ শপথ 
 খেয় িমথ া বেল ‘মাইির বলিছ! আিম  তামােকই সবেচেয়  বশী ভােলাবািস, সিত  বলিছ তুিমই আমার 
 ােণ রী’। ম  বলেছন এই িমথ াটা িমেথ র মেধ  নয়। িববােহষু, িবেয়র সময় নতুন  ী হয়েতা তার  ামীেক 
বলল ‘কথা দাও! তুিম অ   কান নারীেক আর িববাহ করেব না’। িকংবা উে াটাও যিদ হয় নতুন  ামী 
ফুলশয ার রােত  ীেক বলল ‘তুিম আমােক কথা দাও আমােক ছাড়া অ   কান পু ষেক আর ভােলাবাসেব 
না’। এরপর  িদন  যেত না  যেতই একজন তার শপথ  ভেঙ িদেয় আেরকজনেক িবেয় কের িনল। ম  
বলেছন এেতও পাপ লাগেব না। তারপর  মেয়র িবেয়র স   করার সময়  মেয়র বাবা যিদ িমথ া কথা বেল 
‘আমার  মেয়র মত এমন  ণবতী  পবতী ভূভারেত  কাথাও পাওয়া যােব না’। আবার িবেয় করােত িগেয় 
 টুমবািড়েত বেল আমার এত গ  আেছ, এত জিম আেছ। যিদও এ েলা িমথ া কথা বলেছ তােত িক   দাষ 
হেব না। সব  থেক বড় কথা হল  মেয়র িবেয়টা  কান রকেম িদেয়  দওয়া, ক াদায়   িপতা যিদ এই 
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ধরেণর িমথ া কথা বেল তােত  দাষ হয় না। তার সে  বলেছন  া েণর উপকার করার জ  বা তাঁর স ান 
র ােথ  যিদ িমথ া কথা বলেত হয়, এমন িক যিদ িদিব  িদেয়ও িমথ া কথা বেল তখন  সই িমথ া কথার 
জ   দাষ হয় না। এই সব বলার পর আবার সা ীর ব াপাের বলেছন – 

 

িমথ া সাে  র জ  সা ীর শাি র িবিবধ িবধান 

    লাভাে াহা য়াৈ  ৎ কামাৎ   াদা ৈথব চ। 
   অ ানা   বালভাবা  সা  ং িবতথমুচ েত।।৮/১১৮ 
 

 সা ীর সা  েক কখন অসত  বেল  হণ করা হয়? যখন  লাভ,  মাহ, ভয়,   হ, কাম,   াধ, 
অ তা এবং বাল লভ আচরণ বা অনবধানতাবশতঃ সা ী সা    দয় তখন  সই সা   অ া  করেত হেব। 
মা েষর মেধ  মেনর িবিভ   য আেবগ  বণতা কাজ কের তার  ভােব মা ষ িমথ া কথা বেল, তাই এেদর 
কথােক িমথ া বেলই মেন করেত হয়। যিদ  দখা যায়  কান সা ীর মেধ   লাভ আেছ,  সই  লােভ পেড়  স 
সা ী িদে , অথবা তার  মাহ আেছ  সই  মাহবশতঃ িমথ া কথা বেল কাউেক বাঁিচেয় িদে  বা তার ভয় 
আেছ,  কউ ভয়  দিখেয় তােক সা    দওয়ােত িনেয় এেসেছ, এই ধরেণর সা  েক সত  বেল  হণ করা হয় 
না। এরপর মজার ব াপার বলেছন – 

 

    লাভাৎ সহ ং দ     মাহাৎ পূব ং তু সাহস  । 
   ভয়া     ৗ মধ েমৗ দে ৗ  ম াৎ পূব ং চত ু ণ  ।।৮/১২০ 
 

 এখােন বলেছন,  লােভ পের যিদ  কউ িমথ া সা ী  দয় তার শাি  এক রকম হেব,  মােহ পেড় 
সা ী িদেল আেরক রকম শাি  হেব ব ুে র জ  িমথ া সা ী িদেল অ  রকম শাি  ইত ািদ। এখনকার 
িদেন শাি  িদেল অেথ র জিরমানা করা হয়,  তমিন তখনকার িদেন টাকা িদেয়  য জিরমানা করা হত  সটােক 
বলা হত পণ। তখন িতন ধরেণর শাি  িছল –  থম সাহস, মধ ম সাহস আর উ ম সাহস।  থম সাহেস 
আড়াই’শ পণ, মধ ম সাহেস তার ি  ণ মােন পাঁচশ পণ। আর উ ম সাহেস চার  ণ হেব, মােন এক হাজার 
পণ। শাি র িবধান যখন  দওয়া হয় তখন ম  এটাই বেল  দেবন এই রকম  দােষর জ   থম সাহস, এই 
ধরেণর  দােষর জ  মধ ম সাহস আর এই  দােষর জ  উ ম সাহস। আবার যিদ বেল মধ ম সাহেসর িতন 
 ণ, তার মােন পেনর’শ পণ। এই   ােক  যমন বলেছন  লাভবশতঃ িমথ া সা   িদেল তার দ  হেব উ ম 
সাহস মােন এক হাজার পণ।  তমিন  মাহবশতঃ িমথ া সা   িদেল  থম সাহস, মােন আড়াই’শ পণ। ভেয় 
সা   িদেল মধ ম সাহস, আর ব ুে র খািতের িমথ া সা  িদেল  থম সাহেসর চতু  ণ। এইভােব ম  পর 
পর বেল যাে ন  কান  দােষ িক দ  িদেত হেব। তারপেরই একটা   ােক িগেয় বলেছন – 

 

 ণীেলােকর  িত রাজা িকভােব দ  িবধান করেব 

   অদ  া   দ য়   রাজা দ  াংৈ বাপ দ য়  । 
   অযেশা মহদাে ািত নরকৈ ব গ িত।।৮/১২৮ 

   বা  দ ং  থমং  য  াি   দ ং তদন র  । 

   তৃতীয়ং ধনদ ং তু বধদ মতঃপর  ।।৮/১২৯ 
 

 যার শাি  পাওয়ার কথা নয় তােক যিদ রাজা শাি   দয়, এবং যারা দে র  যাগ  তােদর দ  না 
িদেল  সই রাজার এই  লােক   তর অযশ হয় আর মৃত ুর পর নরেক গমন কের। িযিন  ণীেলাক, িতিন যিদ 
 থমবার অ     দাষ কেরন তাহেল রাজা তাঁেক বা  দ  িদেয়  দেব, ‘তুিম এটা অ ায় কেরছ, এরকম 
আর করেব না’ এই রকম নরম কথা বেল ভৎ সনা কের  দেব। ি তীয়বার অ ায় করেল িধ   দ , মােন 
িধ ার করেব। তৃতীয়বাের আিথ  ক দ । চতুথ  বাের বধদ , শরীের ডা া মারা বা অপরােধর     বুেঝ 
অ ে দািদ শারীিরক দ  িদেত হেব।  ণী  লােকর জ  এই ধরেণর দে র কথা ম  বলেছন।  ণীেদর 
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এমিনেত শাি   দওয়া ম  পছ  কেরন না, িক  আমরা এখন বিল আইেনর দৃি েত সবাই সমান। ম  িক  
এইভােব  দখেতন না। আবার স ি র অিধকার িনেয় ম  একটা মজার কথা বলেছন – 

 

মািলকানা কখন হেব এবং কখন হেব না 

   যৎিকি  শ বষ ািণ সি েধৗ    েত ধনী। 

   ভুজ মানং পৈর ূি ং ন স ত  ুমহ িত।।৮/১৪৭ 
 

  কান  লাক অ  কােরার  ব  বা স ি  দশ বছর ধের  ভাগ কের যাে  আর  সই  ব  বা 
স ি র মািলক তােক িকছু বলেছ না, তখন দশ বছর পর ওই  ব  বা স ি র মািলক  য  ভাগ করেছ 
তারই হেয় যােব। ইদািনং কােলও এই ধরেণর ঝােমলা ভাড়ািটয়ােদর িনেয়  ায়শই  কাট   পয  ে   টেন িনেয় 
যাওয়া হয়। ম  িক  এখােন পির ার বেল িদে ন দশ বছর ধের  তামার িজিনষ একজন  ভাগ কের যাে , 
দশ বছর অিত া  হওয়ার পর তুিম  সই িজিনেষর মািলকানা দাবী কের  ফরত চাইেত পােরা না। 

 

 যিদ  কউ ছল কের, চালািক কের  কান িজিনষ ধার কের পের িব ী কের িদল িকংবা দান কের িদল 
বা  ভাগ করা হয় বা বলপূব  ক যিদ িকছু িলিখেয়  নওয়া হয় তাহেল  স িল সবই অকৃত-অিস , একথা ম  
বলেছন। তার মােন হল, ‘ক’ বাবু ‘খ’ বাবুর িজিনষ চুির কের িনল, তারপর  সটা ‘গ’ বাবুেক িব ী কের 
িদল। তখন ওই িব ী মা  হেব না। ভারতীয় সংিবধােন এখনও এই িনয়মটা চলেছ। চুিরর মাল যিদ িব ী 
কের  দওয়া হয়,  য  সই মাল িকেনেছ তার উপরও চুিরর দায় বত  ােব। এইভােব অেনক রকম আইন-
কা েনর কথা বেল যাে ন। 

 

িববাহ িবষয়ক িকছ ু ধারণা 
 িববাহ  যাগ া ক ার পিব তা,  ণ িনেয় অেনক আেলাচনা করার পর এক জায়গায় বলেছন, যিদ 
 কান  মেয়র ি তীয় বার িববাহ হয় তখন  সই িববােহ ধম   কােয  র আর ততটা      নই।  শেষ িবেয়র 
ব াপাের বলেছন। িহ  মেত িববাহ কখন মা তা  া  হেব? ম  এখােন বলেছন – 

 

   পািণ হিণকা ম া িনয়তং দারল ণ  । 
    তষাং িন া তু িবে য়া িব ি ঃ স েম পেদ।।৮/২২৭ 
 

যখন স পদী হেয় যায়, অথ াৎ বর ও কেন সাত পা একসে  যখন হাটেব তখনই িববাহটা মা  বেল 
 া  হেব। সা ী  সখােন অি েক রাখা হেয়েছ, নািক  দবতােক রাখা হেয়েছ, নািক  কান মা ষেক রাখা 
হেয়েছ  সটার উপর িববােহর মা তা িনভ  র করেব না, িনভ  র করেব িবেয়র উে ে  যখন সাত পা  জেন 
একসােথ হাটল তখনই নারী  সই প ুেষর সহধিম  নী হয়। এটােক ম  বলেছন স পদী, মােন সাত পা এক 
সে  চলল। এখান  থেকই এখন এেসেছ সাত পােক বাঁধা, সাত পাক  দি ণ। িক  শ টা হল স পদী। 
মহাভারেত সািব ী সত বােনর কািহনীেত সািব ী যমরাজেক বলেছন – কােরা সােথ সাত পা এক সে  চলেল 
তার সােথ ব  ু হেয় যায়, আিম  তা আপনার সােথ এত ণ সাত পা চেলিছ, এখন তাই আপিন আমার ব রু 
মত হেয়  গেছন। এই রকম  চুর আইন-কা েনর কথা বেল যাে ন, আমরা  ধু একটা ধারণা যােত করেত 
পাির ম  সব িকছুেক িকভােব  দখেতন তার জ  সামা  িকছু আেলাচনা কের িনি । 

 

বণ  া যায়ী জিরমানার হার িন পণ 

   প াশ    া েণা দ  ঃ  ি য় ািভশংসেন। 
    বে   াদ  প াশৎ শূে   াদশেকা দমঃ।।৮/২৬৮ 
 

  া ণ যিদ  কান  ি য়েক গািলগালাজ কের তখন  া ণেক প াশ পণ জিরমানা িদেত হেব,  সই 
 া ণই যিদ  ব েক গািলগালাজ কের তখন পঁিচশ পণ জিরমানা িদেত হেব আর শ ূেক গািলগালাজ করেল 
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বােরা পণ দ  িদেত হেব। এই নয়  য  া ণ কট ূকথা বলেল ছাড়  পেয় যােব তেব শাি টা কম  বশী হয়। 
তার মােন সমােজ স ান যার যত  বশী তােক যিদ অপমািনত করা হয় তার শাি টাও  সই অ পােত  বশী 
হেব। আমরা মেন করেত পাির এ েলা িক ধরেণর িবচার! িক  এখনও তাই হয়, মানহািন মামলায়  দখা হয় 
 য ব ি র মািনহািন করা হেয়েছ  সই ব ি র সমােজ  য রকম মান স ান আেছ,  সই অ সাের  িতপূরণ 
আদায় করা হয়। ম  এখােন পির ার কের িদে ন  া েণর স ান  বশী,  ি েয়র তার  থেক একট ুকম, 
 বে র আরও কম আর শূে র একবাের কম। িক  শূ  যিদ  া ণ,  ি য় ও  ব েদর খুব খারাপ কথা 
বেল গািল গালাজ  দয় তার জ  ম  শূে র জ  খুব কড়া কড়া শাি র িবধান িদেয়  রেখেছন। এরপর 
একটা   ােক বলেছন – 

 

কানােক কানা বলা দ নীয় অপরাধ 

   কাণং বাহপ থবা খ ম ং বািপ তথািবধ  । 

   তেথ নািপ  ূব   দােপ া দ ং কায  াপণাবর  ।।৮/২৭৪ 
 

 এটাও খুব উে খনীয়   াক। শারীিরক  িতব ী য ু অেনক মা ষ আেছ,  যমন কানা,  বাবা, খ । 
এই ধরেণর শারীিরক  িতব ী  কান  লাকেক অপমািনত করার জ  কানা,  খাঁড়া বেল যিদ  কউ সে াধন 
কের তাহেল রাজা  যন অ তঃ এক পেণর দ  অব ই  দয়। ইদািনং একটা আইন চালু হেয়েছ,  কউ যিদ 
 কান চামারেক চামার, ঝাড়ুদারেক ঝাড়ুদার বেল সে াধন কের তাহেল সে  সে  তােক   ফতার কের 
 নওয়া হেব।  দেশর সব    এই আইন আেছ, কাউেক অপমান করার জ  তার  যটােত  ব  লতা  সটােক িনেয় 
িকছু বলা হেল  সটা দ নীয় অপরাধ হেয় যােব। এই আইন েলা ম ই িদেয়  গেছন। এখান  থেক সের এেস 
আবার অ  িবষেয় চেল িগেয় বলেছন – 

 

অপেরর পাপ িকভােব অে র উপর চেল আেস 

   অ ােদ  ণহা মাি   পেত ৗ ভায াপচািরণী। 
    েরৗ িশ   যাজ     েনা রাজিন িকি ষ  ।।৩৮/৩১৭ 

   রাজিভঃ কৃতদ া  কৃ া পাপািন মানবাঃ। 
   িনম  লাঃ  গ মায়াি  স ঃ  কৃিতেনা যথা।।৮/৩১৮ 
 

 ম ও  ণ হত ােক মারা ক পাপ বলেছন। বলেছন,  ণ হত াকারীর অ   য ভ ণ কের ওই  ণ 
হত াকারী িনেজর পাপটা তখন তার উপর িদেয়  দয়।  সইজ  যার তার বািড়েত, অপিরিচেতর অ  খাওয়া 
িহ  সমাজ ভােলা  চােখ  দখা হয় না।  ক  কাথায় িক পাপ কাজ কের  বড়াে  আমরা জানেত পারিছ না, 
তাই খুব সাবধান কের িদে ন, খুব পিরিচত বা ঘিনে র বািড়েতই খাওয়া-দাওয়া করা  যেত পাের। 
ব িভচািরণী  ী, িনেজর  ামী জীিবত থাকেত অ  পু েষর সােথ ব িভচার কের  বড়ায় তাহেল  সই  ীর 
পাপটা তার  ামীর উপর চেল আেস। িশ  যিদ পাপ কের, মােন স  া-ব নািদ যিদ না কের, জপ-ধ ান 
যিদ না কের, তখন ওই িশে র পাপ   র কােছ চেল আেস। যজমান যিদ পাপ কের থােক তাহেল তার 
পাপটা পুেরািহেতর উপর যায়।  শেষ বলেছন  চার যিদ দ  না পায় তাহেল  চােরর পাপ রাজার উপর আেস। 

 

ম  ৃিতর িবিভ  সামািজক িবধান (পাপ  থেক িন ৃিতর একমা  উপায়, রাজার পােপর দ  এক হাজার  ণ  বশী, সামািজক 
ময াদা যায়ী পােপর শাি , আততায়ীর সং া, পর ীর সােথ িকভােব সং হণ হয়,  া েণর  াণদ  িকভােব হেব) 

 পেরর   ােক বলেছন, এর আেগ যত পােপর কথা বলা হেয়েছ এই সব পাপ যারা কেরেছ তারা যিদ 
রাজার  ারা  দ  দ   ভাগ কের  নয় তাহেল তােদর  সই পাপটা রিহত হেয় যায় এবং ধািম  ক প ুষ  যমন 
িনিব  বােদ  েগ  গমন কেরন  সই রকম এরাও িন াপ হেয়  েগ  গমন করেব। আিম একটা  কা ািনেত কাজ 
করিছ,  সখােন আিম একটা  দাষ করলাম।  কা ািনর িডের র আমােক একটা শাি  িদেয় িদল। শাি েত 
 েটা িজিনষ হে , একটা হল শাি েত আমার িকছু  িত হয়েতা হল, িক   কা ািনর িডের র মােন িতিন 
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 কা ািনর রাজা, রাজার কােছ শাি   পেয়  গেল পাপটা িমেট যায়। আবার এমন িকছু িকছু পাপ আেছ জানা 
যায় না, তখন গায় ী পুর রণািদ নাম-জপ করেল  কেট যায়। পেরর একটা   ােক ম  খুব   র বলেছন – 

   কায াপণং ভেব ে া য া ঃ  াকৃেতা জনঃ। 

   ত  রাজা ভেব   ঃ সহ িমিত ধারণা।।৮/৩৩৬ 

  য পােপর জ  একজন সাধারণ মা েষর   ে  এক কাহন দ  হেব,  সই একই অপরাধ যিদ রাজা 
কের  সই   ে  রাজােক হাজার  ণ দ   বশী িদেত হেব। একজন কম  চারী একশ টাকা ঘ ুষ িনেল যিদ 
হাজার টাকা দ  হয় তাহেল রাজার ওই একশ টাকা ঘ ুষ  নওয়ার জ  এক ল  টাকা দ  িদেত হেব। 
ভািগ স  দেশ এখন ম  ৃিত পালন করা হয় না, তা নাহেল সব  নতারা এত িদেন িতহার  জেল ব ী হেয় 
থাকেত হত। 

 

 তারপর এক এক কের বলেছন িবিভ  মা ষ  য পাপ কাজ করেছ  সই পােপর শাি   সই মা েষর 
তার সামািজক ময াদা অ যায়ী আলাদা হেব। আবার বলেছন,  যখােন  কান  ঘড়া  দওয়া  নই  সখােন যিদ 
ফল, ফুল হেয় থােক আর  সটা  কউ িনেয় িনেল চুিরর মেধ  ধরা হেব না। এরপর আততায়ীর ব াপাের 
বলেছন   , বালক, বৃ  আর  বদ  যিদ আততায়ী হেয় আেস তাহেল তােক সে  সে  বধ কের িদেত 
হেব। আততায়ীর সং া হল, বািড়েত আ ন লািগেয়  দওয়া, িবষ  েয়াগ করা, কাউেক মারা ক অ  িদেয় 
আ মণ করা, স ি  অপহরণ করা আর নারী অপহরণ করা, এই কাজ েলা যারা কের তােদর আততায়ী 
বলা হয়। আততায়ী হেলই তােক বধ কের িদেত হেব।  ি য়েদর কাজ িছল আততায়ীেদর নাশ করা। 
গীতােত এই আততায়ী শ টা এেসেছ। ধম  যু   কন বলেছন?  কননা  েয  াধনরা হল আততায়ী। আর শা ই 
বলেছ আততায়ী হেল তােক  মের  ফল।  েয  াধনরা  কন আততায়ী? ভীমেক িবষ  েয়াগ কেরিছল, বারণাবেত 
আ ন লািগেয় িদেয়িছল, স ি  অপহরণ কেরিছল, এইসব  দেখ বলা হে   কৗরবরা আততায়ী। এর একিট 
 দাষও যিদ কা র মেধ  থােক তাহেলই  স িক  আততায়ী।     হাক, বা া  হাক, বৃ   হাক আর  বদ ই 
 হাক  স যিদ আততায়ী হয় তাহেল তােক বধ কের দাও। যিদ আপনােক  কউ িবষ খাওয়ােনার  চ া কেরেছ, 
আপনার বািড়েত আ ন লাগাবার  চ া করেছ িকংবা আপনার  ীেক অপহরণ কের িনেয় যাে , ত ুিণ তােক 
বধ কের িদেল আপনার  কান পাপই লাগেব না। 

 

 তারপর পর ী সে াগ িনেয় িবরাট ল া িফিরি  িদে ন। বলেছন পর ীেক যিদ  গ ী  তল বা ফুল 
পাঠােনা হয়, পর ীর সােথ যিদ হািস-ঠা া করা হয়, পর ীর ব , অল ার,  সাধন যিদ  শ   করা হয়, একই 
পালে  যিদ বেস, িনজ ন  ােন যিদ  মণ কের তখন তােক বলা হয় সং হণ। সং হণ যিদ হয় তার শাি র 
আবার িবরাট বড় তািলকা  দওয়া হেয়েছ। পর ীর সে  সামা তম স  করার অ মিত ম  কখনই  দেবন 
না। এর সােথ অিন ায় যিদ  কান নারী বা ক ার সােথ  কউ স ক   কের তার আবার একটা ল া তািলকা 
িদে ন। 

 

 আবার ঘ ুের িফের বলেছন যিদ  কান   তর অপরােধর জ   া ণেক  াণদ  িদেত হয় তাহেল 
 সই  া েণর মাথা মুিড়েয় িদেল  সটাই তার  াণদে র সমান হেয় যােব। তখনকার িদেন একটা শাি  িছল 
মাথা  নড়া কের গাধার িপেঠ বিসেয় তােক  াম  থেক বার কের িদত, এটাই মৃতু দে র সমান। এইসব িনেয় 
ম র অেনক সমােলাচনা করা হয়। িক  এর মেধ  ম  িনেজ  থেক কটা বেলেছন আর এর আেগ  থেক কটা 
হেয় আসিছল আমােদর জানা  নই। এক জায়গায় ম  বলেছন এই রকম হেল যারা  ানী পু ষ তােদর  বশী 
দ   দেব, আবার অ  জায়গায় বলেছন  ানীেক কম দ   দেব। 

 

  শেষ বলেছন,  চার, পর ী সে াগকত  া, কটূভাষী, সাহস কম  কত  া মােন যারা ডাকািত   ািম কের 
আর যারা খুব খারাপ কাজ কের মােন কাউেক িপিটেয় িদল, মারিপট করেছ এই সব অপরাধীেদর  য রাজা 
বেশ রােখ তখন  সই রাজার  নাম হয়। 
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 এর আেগর অধ ায়টা িছল রাজধেম র উপর। এর পেরর এই অধ ায়টা রাজধেম  রই অ , এখােন রাজা 
 কান  কান অ ায় কােজ কােক িক রকম দ   দেবন, সা ী িবচার িকভােব হেব আর সমােজর ি িতশীলতা 
র ার জ  ম  িক িক পদে প িনেত বলেছন। নবম অধ ােয় নারীেদর অিধকার, তার  র া িনেয় ম  
আেলাচনা করেছন।  

 

নবেমাহধ ায়ঃ 
    

িপতা র িত  কৗমাের ভত া র িত  যৗবেন। 

   র ি   িবের প ুা ন  ী  াত  মহ িত।।৯/৩ 
 

নারী  াধীনতার ব াপাের ম র দৃি ভ ী 
 এর আেগও এই িনেয় আেলাচনা কের হেয়েছ।  শশেব  মেয়েক তার বাবা র া করেব,  যৗবেন তার 
 ামী র া করেব,  ী যখন বৃ াব ায় চেল যােব, যখন তার  ামী থাকেব না তখন তার পু  তােক র া 
করেব।  কান অব ােতই  মেয়েক কখন  াধীনতা  দেব না। িকছু িদন আেগ কণ াটেকর এক জজ সােহেবর 
কােছ আঠাশ বছেরর এক মিহলা একটা িডেভােস র মামলা িনেয় এেসিছল। জজ সােহব বলেছন – ‘ ামী 
 তামােক  মেরেছ এেত িক এমন হেয়েছ,  ামীরা  তা  ীেদর একটু আধট ুমারেধার কেরই থােক।  তামার  তা 
নারী জািত, মােয়র জাত,  তামরা  তা সব স  কর’।  সখােন একজন মিহলা িবচারক িছেলন। তাঁেক  দিখেয় 
জজ সােহব বলেছন – ‘এই  দেখা, ইিন একজন মিহলা িবচারক, আিমও িবচারক িক  উিন যা স  কেরেছন 
আমােক িক তাঁর মত ব াথা স  করেত হেয়েছ! একটু স  কের িনেল িক হেয়েছ! যাও!  ামীর সে  িমল 
কের িনেয় থাক’। িবচারেকর এই ম ব  িনেয় খুব  সারেগাল পেড়  গেছ। এমন িক যত নারী সংগঠন আেছ 
এরাও সবাই  িতবাদী হেয় পেড়েছ। যার জ  এই িবচারেকর এজলােস যত নারী স ি ত মামলা িছল সব 
মামলা তাঁর কাছ  থেক  কেড়  নওয়া হেয়েছ। তারা বলেছ একজন হাইেকােট  র িবচারক এই ধরেণর 
উে াপা া কথা বলেত পােরন না। 

 

 নারী  াধীনতা আর কতটা নারীেক  াধীনতা  দওয়া হেব এিট একটা খুব পুরেনা িবতিক  ত ও 
 শ কাতর িবষয়। ম  িছেলন একজন ঋিষ, ঋিষর অ দ  ৃি  অেনক গভীের, িতিন বলেছন নারীেক  কান 
 াধীনতা  দওয়া যােব না।  কন  দওয়া যােব না? সমাজেক  চােখর মিণর মত র া করেত হেল নারীর 
 াধীনতার ব াপাের খুব সাবধান হেত হেব। যখনই ব ি   াধীনতার কথা আেস তখন  তা সবাই  য যার মত 
 াধীন – তখন আমরা সবাই রাজা এই রাজার রাজে । িনেজর স ান অ ায় করেল বাবা মা একটা চড় 
মারেল থানায়  কস হেয় যাে ,  মেয়েক িকছু বলেল গলায় দিড় িদেয় িদে । সমাজ চালােত  গেল, সমাজেক 
র া করেত হেল এই ধরেণর ব ি   াধীনতা িদেয় সমাজেক র া করা যােব না। একবার  কান এক 
আিদবাসী অধু িষত অ েল এক আিদবাসী মিহলা খুব কাঁদেছ কারণ তার  ামী নািক তােক একটুও 
ভােলাবােস না। িক কের বুঝেল  তামার  ামী  তামােক ভােলাবােস না? মিহলািট বলেছ ‘এই  দখুন না, 
আমার পােশর বািড়র  মেয়িটেক তার বর  রাজ এত মাের আর আমার  ামী আমােক একিদনও মাের না’। 
মাের না যখন তখন ভােলাবাসা িক কের হেব! এ েলা খুব জিটল সম া, িক  এটাই বা ব। এই সম ার 
িনদান চার হাজার পাঁচ হাজার বছেরও পাওয়া যায়িন,  কানটা করা িঠক আর  কানটা করা িঠক নয় এর 
ত াশ এখনও চলেছ।  

 

 তেব আমরা শা ািদ অধ য়ন কের আর অিভ তা িদেয়  যটু  বুেঝিছ তােত সমাজেক যিদ র া 
করেত হয়, সমাজেক যিদ এিগেয় িনেয়  যেত হয় আমােদর ম র কথা মতই চলেত হেব। তােত  যটা হয় 
তাহল, এইভােব চালােল িকছু িদন পের এটাই পু েরর বাঁধা জেলর মত  ায়ী  প  নেব। তখন আবার 
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 াধীনতা িদেত হয়।  াধীনতা  দওয়ার িকছু িদন পের আবার তা ব    হেব। যখন তা ব    হয় তখন 
আবার  াধীনতা  কেড় িনেত হয়। তারপর বলেছন – 

 
 

   কােলহদাতা িপতা বােচ া বাচ  া পয   পিতঃ। 

   মৃেত ভত ির প ু  বােচ া মাতুররি তা।।৯/৪ 
 

  মেয়র একটা বয়স হেয়  গেল, অথ  াৎ ঋতুদশ েনর আেগ িপতা যিদ ক ােক িবেয় িদেয় পা   না 
কের তখন বাবা  লাক সমােজ িন নীয় হন।  মেয়েক একটা বয়েসর পর বািড়েত বিসেয় রাখেত  নই। 
ক াদায়   িপতার এই ভাবটা ম র কাছ  থেকই এেসেছ।  কৃিতর জগেত পু ষ-নারীর িমলেনর ব াপারটা 
অত   িবিচ  ও রহ ময়, সম   িত লতােক অ া  কের ওই সমেয়  জন  জনেক িঠক খুঁেজ বারও কের 
 নয়। একটা  ছা   পাকা  য  চােখ  দখেত পায় না  সও ওই সমেয় িঠক খঁুেজ খঁুেজ তার স ীর কােছ চেল 
আেস। বাঘ জ েল িমলেনর জ  যখন ডাক ছােড়,  সই ডাক বািঘনী কত দূর  থেক  নেত  পেয় িঠক তার 
ি য়তেমর কােছ চেল আেস।  মেয় হাতী যখন এই ডাক  দয়, হাতী আবার মুখ খুেল ডাক  দয় না, গলা 
 থেক একটা অ  ধরেণর আওয়াজ বার কের, এই আওয়াজটা অ   কান  াণী  নেতও পায় না, একমা  
প ুষ হািতই  নেত পাের। দশ িকেলািমটার দূর  থেক ওই আওয়াজ  স  নেত পায়,  শােন আবার তার পা 
িদেয়। গলা িদেয়  মেয় হাতী  য িবিচ  আওয়াজ কের তােত একটা ক ন হয়,  সই ক নটা আবার প ুষ 
হািত পা িদেয় ধের,  সখান  থেক সরাসির তার মি ে  চেল যায়। এমনই নারী-পু ষ িমলেনর রহ । িমলন 
মােনই নারী। সমাজ  য চলেব,  সটা চলেব নারীর শি েতই।  সইজ  বলেছন, যখন  দখেব  মেয়র স ান 
উৎপাদেনর বয়স হেয়  গেছ তখনই  মেয়েক সে  সে  িবেয়  দওয়ার  চ া    কের  দেব। যিদ না কর 
তাহেল পাপ হেব। 

 

 ীেক র া করেল সব িকছ ু রি ত হয় 

    াং  সূিতং চির    লমা ানেমব চ। 
      ধম  ং  যে ন জায়াং র    িহ র িত।।৯/৭ 
 

 এই   ােকর  শষাংশটা অত   মূল বান – জায়াং র    িহ র িত। িনেজর  ীেক যিদ র া করা হয় 
তাহেল সব িকছু রি ত হেয় যায়। িক িক র া হয় –  াং  সূিতং চির    লমা াে ব চ। িনেজ, িনেজর 
স ান, িনেজর চির , িনেজর  ল, িনেজর আ া এই সব িকছুর র া হেয় যায় যিদ একমা   ীর র া করা 
হয়,  ীেক যিদ িঠক ভােব রাখা হয়। আমরা  য মেন কির ম   ধু নারীেদর িন া কের  গেছন তা নয়। ম র 
কােছ পির ার, আমার  য বংশ, আমার  য  ল, আমার ধম  , আমার অথ   সমৃি , আমার কাম, আমার স ান 
এই সব িকছু িনভ  র করেছ একজন নারীর উপর,  সই নারী হল আমার  ী।  ীেক যিদ খুব সামেল না রাখা 
হয় তাহেল িক  সব িকছু নাশ হেয় যােব।  ী হল   ত আর পু ষ বীজ।   েতর মািট যিদ খারাপ হেয় যায় 
তাহেল সব চাষবাশ সব  নাশ হেয় যােব, বীজ যতই ভােলা থা ক ওই খারাপ জিমেত পের ভােলা উৎক ৃ 
বীজটাও পেচ যােব।  ী হল মািট,  সইজ  বলেছন  ীেক সামেল রাখেল পু েষর যা িকছু আেছ, পু ষ 
িনেজ, তার  য আচরণ, তার বংশ, তার ধম  , অথ , কাম, স ান সব িকছু র া হয় ওই একিট জায়গা  থেক। 
আমােদর অেনক  গ িতর কারণ হল, আমরা অেনেক ঠা েরর বই পেড়, নানান রকেমর গ  কািহনী পেড় 
কািমনী-কা েনর  িত একটা তাি েল র ভাব এেস  গেছ। ঠা েরর ধম   হল স  াসীর ধম  ।  

 

  বেদর িনয়ম অ যায়ী ধম    ই  কার –  বৃি ল ণ ধম   ও িনবৃি ল ণ ধম  ।  বৃি ল ণ ধেম  
আমােদর ভাষায় বলা হয় ধম  াচরণ। িনবৃি ল ণ ধম  ই হল আধ াি কতা। ধম  াচরণ মােনই আচার আচরণ 
পালন করা, মি ের যাওয়া,  রাজ গ া ান করা, পূজা করা, শা  অধ য়ন করা, জপ-ধ ান করা ইত ািদ। আর 
আধ াি কতা মােন, মা ষ যখন ঈ েরর  িত সম  মন- াণ িনেবদন কের  দয়। ধম   হল যখন আিম ঈ রেক 
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ধরবার  চ া করিছ আর আধ াি কতা মােন ঈ র িনেজ তােক ধের িনেয়েছন। ধম াচরণ করেল পূণ  হয়, পূণ  
কেম  র  জাের মা ষ মৃত ুর পর  গ ািদ  লােক যায় আর ইহেলােক  খ শাি  পায়। যাঁরা আধ াি কতায় চেল 
যান তােদর ঈ র লাভ ছাড়া অ   কান উে  ই থােক না। িক  আচায   শ েরর কােছ বা  বেদ আধ াি ক 
বেল  কান শ   নই। আধ াি ক শ  যখনই আসেব তখনই তার অথ  হেব আমােদর অ জ গৎ। তাঁেদর কােছ 
 বৃি ল ণ ধম   আর িনবৃি ল ণ ধম   এই  েটাই সমান।  বৃি ল ণ ধেম  আমরা িকছু িজিনষেক ধের রাখিছ, 
এত জপ করেত হেব, এত সময় ধ ান করেত হেব, এই সময় মি ের  যেত হেব, প  মহায  করেত হেব, 
বাবা-মােক  সবা করেত হেব, স ান পিরবার পিরপালন করেত হেব, এ েলা সব  বৃি ল ণ ধম  । িনবৃি ল ণ 
ধম   হল, সনক, সন ন, সনাতন ও সনৎ মার এই চারজন  মার  য প া অবল ন কেরিছেলন। এই প ােত 
সব িকছু ত াগ, ঈ র ছাড়া যা িকছু আেছ সব ত াগ। পের এেস এরই নাম হেয়  গল আধ াি কতা। 

 

  য  কান শা ই যখন রিচত হয়  থেম িক  তােক িনবৃি ল ণ ধেম র কথাই আেলাচনা করেত হয়, 
মােন আধ াি কতার কথা, যা িকনা মুি মা  কেয়কজেনর জ । এরপর ধীের ধীের এই শা  ছিড়েয় যায় 
জনসাধারেণর মেধ , আর তখন তােত  বৃি ল ণ ধম   এেস যায়। যত ণ  বৃি ল ণ ধম   না আেস তত ণ 
ধম   পূণ তা  া  হয় না। ভগবান বুে র ধম   পুেরাপুির স  াসীর ধম  , আর স  াসীর ধম   মােনই িনবৃি ল ণ 
ধম  । িক  যত ণ  বৗ  ধম   সাধারেণর জ   তরী হয়িন তত ণ  বৗ  ধম  ধেম র পূণ া   চহারা পায়িন। 
ঠা েরর ধম ও পুেরাপুির িনবৃি ল ণ ধম  । উপিনষেদর ও গীতার  য ধম   আমােদর ঠা েরর কথামৃতও তাই। 
বত  মােন  ীরামকৃ  ও গৃহ া েমর আদশ  এই িবষেয়র উপর কত  ব ািদ, পু ক  কািশত হে , িক  
 ীরামকৃে র আদশ  এখনও গৃহ া েমর আদশ    েপ ঘের ঘের  িতি ত হেত পারেছ না। তার কারণ ঠা েরর 
কথার উপর এখনও আ ষাি ক সহায়ক শা   তরী হয়িন। কথামৃত হল উপিনষেদর মত, এেক সাধারণ 
মা েষর উপেযাগী কের  তালার জ  রীিতমত ম  ৃিতর মত শা  চাই, রামায়েণর মত    চাই। ঠা েরর 
 ীমুখ িনঃসৃত  য কথা েলা আমরা পাই  স েলা আসেল স  াসীেদর আদশ । িক  কথামৃত আর লীলা সে ও 
গৃহ  আদেশ র  চুর কথা ছিড়েয় আেছ, িক  যত ণ ঠা েরর জীবন বা  ী ীমােয়র  য জীবন এবং তাঁেদর 
অ া  গৃহ  পাষ দ যাঁরা িছেলন তাঁেদর জীবন চচ  ােক আধার কের সহায়ক শা  না  তরী হয় তত ণ এই 
আদশ   গৃহ েদর  কান কােজই লাগেব না। উপিনষদ আদেশ র কথা বলেছ  সটা পালন করা িক সাধারণ 
গৃহে র পে  স ব! ম া মূলার এক জায়গায় বণ না িদে ন,  বেদর ঋিষরা পাহােড় চড়েত চড়েত এমন এক 
উ  অব ায় চেল  গেছন  যখােন িনঃ াস িনেত  গেল বুকটা  যন  ফেট  চৗিচর হেয় যাে । ঋিষরা িক  তাও 
 থেম যাে ন না,  সই অব াটােকও ছািড়েয় চেল যাে ন। ঋিষরা এমন এমন উ  উপলি র কথা বলেছন, 
এমন একটা উ  অব ার কথা বলেছন  যটা ধারণা করেত  গেল সাধারণ মা েষর বুকটা  ফেট যায়। 
 ীরামকৃ ও এমন এমন উ  অব ার কথা বলেছন  য অব ার ধারণা করেত  গেল আমােদর বুকটা  ফেট 
যােব। িক  তাঁরা  যটা  দেখেছন  সটােক বেল  গেছন। এই িজিনষ েলা যখন সাধারেণর মত কের পিরেবশন 
করা হেব তখনই তা সাধারেণর ধম   হেব।  ীরামকৃে র ধম  এখনও    অব ায় আেছ, এটা খুলেতই হাজার 
না  হাক কম কের পাঁচশ বছর  তা  লেগই যােব।  ামীজী তাই বলেছন – পেনরশ বছেরর মত িচ ার  খারাক 
িদেয় িদলাম।  ীরামকৃে র ধম  েক আধার কের একশ বছেরর মেধ  একটা নতুন  ৃিত শা ই এখনও  লখা 
হেয় উঠল না।  ামীজী যখন বলেছন  তােদর ধম  রা াঘের ঢ ুেক  গেছ, ঘিট, বািট আর এক অপরেক ছুেঁয় 
িদেল  ক অ   হল এই িনেয়ই  তারা িবচার কের যাি স। িক  এটা িক ধম   নয়? অব ই ধম , আর িহ  
ধম    কান িদন এর বাইের  যেত পারেব না।  ামীজী  য ধেম র কথা বলেছন  সটাও পুেরাপুির স  াসীর ধম  , 
স  াসী এসেবর বাইের। িক   েটা আদশ েক নতুন কের রাখেত হেব – এটা হল  তামার  ভতেরর ব াপার 
অথ  াৎ িনবৃি ল ণ ধম   আের এটা হল  তামার  বৃি ল ণ ধম  ।  ী ীমাও বলেছন িনবৃি ই ভােলা  বৃি  
ভােলা না। িক  এখন সাধারণ মা ষ সবই করেছ, দী া িনে , জপ করেছ, মি ের যাে , সাধুেদর  ণামী 
িদে , শা  কথা  নেছ িক   ভতটা এেকবাের কামনা-বাসনােত িগ   িগ   করেছ। এেদর যিদ বলা হয় ভাই 
কািমনী-কা ন ত াগ না হেল িকছুই হেব না,  সটা এরা িনেত পারেব না। িক  তাই বেল সব িকছুেত 
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লাইেস   দওয়া যােব না।  বৃি ল েণ এটাই কের, অবাধ  ভােগর লাইেস টা আটেক িদেয়  ভাগটােক ধম   
মেত িনেয় যাে । িক  িনবৃি ল েণ সব িকছুেক  ফেল িদেয়  বিরেয়  গল। 

 

 এই  য   াক েলা জায়াং র    িহ র িত, এ েলা  বৃি ল ণ ধম  ।  সইজ  ঠা েরর কথার সােথ 
এই ধরেণর কথা িমলেব না। িক  এখান  থেকই ধম      হয়। এ েলা পালন না করা হেল  কান িদন ধরা 
যােব না ঠা র িক বলেছন, গীতায় িক বলেছ, উপিনষদ িক বলেছ। এই  য   াকিট জায়াং র    িহ র িত, 
িনেজর  ীেক যিদ িঠক ভােব ভরণ- পাষণ কের, অ শাসেনর  ারা যিদ  ীেক িনয় েণ রাখা হয় তখন তার 
সব িকছু িঠক থাকেব। আমরা অেনেকই জািননা  য, ভারেত এমন অেনক বড় বড়  কা ািন আেছ যারা 
তােদর  কা ািনেত  কান িসইও, ম ািনিজং িডর র পেদ কাউেক িনেয়াগ করার আেগ  থেমই  ভতর  থেক 
 খাঁজ িনেয়  দেখ  ীর সােথ তার স ক  টা িক রকম। যিদ িডেভাস    হয় তাহেল তােক চাকির  দেবই না, যিদ 
 দেখ বািড়েত  ীর সােথ অশাি  আেছ তখনও চাকির  দেব না। তার মােন, তুিম িনেজর বািড় সামলােত 
পারেছা না, এত বড়  কা ানীেত চার-পাঁচ হাজার  লাকেক িক কের সামলােব! িবেয় কের যােক ঘের িনেয় 
এেসছ তােকই িনয় ণ করেত পারছ না  সখােন িবিভ  মানিসকতার কম চারীেক িক কের িনয় েণ রাখেব!  

 

‘জায়া’ শে র ব াখ া 
 মহাভারেত জায়া শে র খুব   র ব াখ া করা হেয়েছ। জায়েত মােন জ   নওয়া। মহাভারেত 
বলেছন পিতভ  ায  াং স িব , িযিন পিত িতিন িনেজর  ীর মেধ   েবশ কের। িক  েপ  েবশ কের? পু  
 েপ।  ামীই পু   েপ  ীর  ভতর  থেক  বিরেয় আেস। এই ভাবটা ব াসেদব  থম শ  লার সংলােপ িনেয় 
এেসিছেলন। রাজা    েক িগেয় শ  লা বলেছন,  ামী  ীর  ভতের পু   েপ  েবশ কের,  ামীই পু   েপ 
জ   নয়, তাই এই স ান ভরতেক আপিন আপনার পু   েপ অ ীকার করেবন না, এটা আপিন িনেজ। 
নীেচর   ােক ম  িঠক একই কথা বলেছন – 

 

   পিতভ ায াং স িব  গেভ া ভূে হ জায়েত। 
   জায়ায়া ি  জায়া ং যদ াং জায়েত পুনঃ।।৯/৮ 
 

  ামী ভায  ার গভ   মেধ   েবশ কের এই পৃিথবীেত তার গভ    থেক পুনরায় পু   েপ জ   হণ কের। 
 ীেক তাই বলা হয় জায়া। জায়ার জায়  িক? এটাই জায়   য, পিত পু   েপ আবার জ  িনে ।  ীেক 
জায়া  কন বলা হে ?  ামী  ীর  ভতের িগেয় আবার পু   েপ  বিরেয় আেস। জায়েত মােন  যখান  থেক 
উৎপ  হয়। উৎপ   তা হে  পু , যিদ এমিন পু ই উৎপ  হত তাহেল  তা এর  কান দাম  নই, আর এত 
কথাও বলার  েয়াজন িছল না। আসেল  ামীই পু   েপ জ  িনে । পুেরা িহ  শাে  এিট একিট িবেশষ 
ভাব, বাবাই পু   েপ জ   হণ কের।  ামী  ীর মাধ েম জ   হণ করেছ বেল  ীেক বলা হয় জায়া।  

 

জা ত ধম  বুি ই নারীেক  র া  দয় 

   যাদৃষং ভজেত িহ  ী  তং সূেত তথািবধ  । 

   ত াৎ  জািব   থ ং ি য়ং রে ৎ  য তঃ।।৯/৯ 

   ন কি   েযািষতঃ শ ঃ  স  পিররি ত ু । 
   এৈত পায়েযাৈগ  শক া াঃ পিররি ত ু ।।৯/১০ 
 

  যমন তুিম  ীর  িতপালন করেব স ান  তামার  তমনই হেব।  সইজ   ীেক খুব য  পূব  ক র া 
করেব। দশ ন র   ােক এেস বলেছন, তুিম গােয়র  জাের  কান নারীর র া করেত পােরা না।  কউ যিদ 
মেন কের থােক নারীেক আিম স   কের মািনেয় িনেয় িঠক র া করেত পারব,  স িক  ভুল মেন করেছ। 
 াচীেরর  ভতের  রেখ র া করেব, তাও স ব হেব না। আরব  রজনীর কািহনী   ই হয় এই রকম এক 
নারীেক িনেয়। আরব  রজনীর রাজা  গেছ িশকার  খলেত। হঠাৎ  কান কারেণ রাজা িফের এেস  দেখ তার 
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রানীরা কােলা কােলা িনে া  গালাম  েলার সােথ রাসরে   মেত আেছ। রাজা  দেখ খুব িবমষ  হেয় বেস 
পেড়েছ। মন খারাপ কের রাজা তার ভাইেক িনেয়  সখান  থেক  বিরেয় এেসেছ। একটা জায়গায় রাজা 
 দখেছ একটা িজন একটা গােছর তলায় বেস আেছ। িজন  দেখ  জেন ভেয় একটা গােছ উেঠ  গেছ। গােছ 
উেঠ  দখেছ িজনটা একটা িবরাট  দত ।  দত টা একটা বড় বা  রাখল। তারপর চািব িনেয় বা টােক খুলল। 
 সই বা টা  থেক আেরকটা বা   বেরাল।  সই বা টােক চািব িনেয় খুেল আেরকটা বা   বর করল,  সটা 
 থেক আেরকটা বা ,  সটা  থেক আেরকটা বা , এইভােব সাত খানা বা  হল। তার  ভতর  থেক একটা 
 মেয়েক বার করল। িজন ওই  মেয়টার সােথ আেমাদ আ াদ কের ঘ ুিমেয় পেড়েছ। িজন ঘ ুিমেয় পড়েতই 
 মেয়িট গােছর উপের এই  জন  য বেসিছল, এেদর  ডেক নীেচ  নেম আসেত বলল। ওেদর  তা ভেয়  াণ 
যায় যায়, ওিদেক নীেচ িজন  ভাঁস  ভাঁস কের ঘ ুেমাে ।  মেয়িট বলেছ –  নেম এেসা। এরাও  নেম এেসেছ। 
 মেয়িট এেদর  জনেক বলল – এবার  তামরা  জেন আমার সােথ আেমাদ আ াদ কর। ওরা  জেন  তা 
ভেয় কাঁপেছ।  মেয়িট বলেছ –  যমনিট বলিছ  তমনিট কর, না হেল এ ুিণ এর ঘ ুম ভািঙেয়  দব আর 
 তামােদর  জেনর ঘাড় মটেক  দেব।  শেষ দাদা আর ভাই  জেন ওর সােথ মজা-টজা করল।  মেয়িট তখন 
বলল –  তামােদর আংিটটা আমােক িদেয় দাও। আংিটটা িদেয় িদল। তখন  দেখ  মেয়িট একটা িবরাট  মাল 
বার করল।  সই  মােল  ধু আংিট আর আংিট।  মেয়িট ওেদর বলল – এই িজন িবেয়র রােত আমােক তুেল 
িনেয় এেসিছল। আমােক এই সাত  কৗটার মেধ  রােখ যােত আিম অ   কান পু েষর িদেক না তাকাই। তা 
আমার  তা আর  কান পথ  নই। আমারও  তা মা ষেক ভােলাবাসেত ইে  কের, তােদর সােথ আেমাদ-
আ াদ করেত ইে  কের। তা মােঝ সােঝ আিম  েযাগও  পেয় যাই। আিম যখনই কাউেক ভােলাবাসার 
 েযাগ  পেয় যাই তখন ভােলাবাসার  তীক  েপ তার আংিটটা  রেখ িদই।  দখা  গল ওই  মােল সাতশর 
উপর আংিট বাঁধা আেছ। তারপর  ই ভাই আবার তড়বড় কের গােছ উেঠ  গল। ইিতমেধ  িজেনরও ঘুম 
 ভেঙেছ। ঘুম ভাঙেত  স আবার  মেয়িটেক সাত খানা বাে র মেধ  ব  কের কাঁেধ িনেয় উেড়  বিরেয়  গল। 
এটাই বলেছন, আইন-কা ন বা কড়া শাসেনর বা  িদেয়  কান িদন  মেয়েক র া করা যায় না।  
 

 আমােদর পর রােত এই রকম একটা কািহনী আেছ। এক রাজ মার  মেয়েদর চির  ও বদমাইিশ 
িনেয় অেনক কািহনী পেড়  মেয়েদর স ে  এমন িব প ধারণ হেয় িগেয়িছল  য িঠকই কের িনেয়িছল জীবেন 
িবেয় করেব না। িক  রাজ মার িবেয় না করেল রাজবংেশর খুব মুশিকল। সবাই খুব িবেয়র জ  পীড়াপীিড় 
করেছ।  শেষ রাজ মার একিট শেত   রাজী হল, তার বুেকর হাড়  থেক একটা  মেয় যিদ  তরী করা যায় 
তাহেল তখন  স ওই  মেয়েক িব াস করেব এবং িবেয় করেব। তাই করা হল। রাজ মােরর িনেজর বুেকর 
হাড়  থেক একিট  মেয়  তরী করা হয়।  মেয়িট যুবতী হওয়ার পর রাজ মােরর সােথ িবেয়  দওয়া হল। 
 মেয়িটর জ  আলাদা একটা মহল  তরী করা হল। মহেলর চািরিদেক িবরাট  র ার ব ব া করা হেয়েছ। 
এমন কড়া ব ব া  য একটা  পাকাও  র ার নজর এিড়েয়  ভতের  েবশ করেত পারেব না।  ধু রাজ মার 
আর রাজা যায়। িকছু িদন যাবার পর  মেয়র  তা আর  কান িকছুেতই মন লাগেছ না। এক জা কর এেসেছ 
 খলা  দখােত।  মেয়িট সামেন িগেয়  দখেত পারেব না, জানলা িদেয় জা েখলা  দখেছ। ওই জানলা িদেয়ই 
জা কেরর সােথ  চাখােচািখ হেয়  গেছ, আর তােতই  জেনর ভােলাবাসা হেয়  গেছ। এরপরই রাজ মার 
যখনই মহেলর বাইের যায় তখনই জা কর সাপ হেয় নািল িদেয় রাজমহেল  মেয়িটর ঘের  পৗঁেছ যায়, 
 সখােন িগেয়  স আবার তার মা েষর  পটা িনেয়  নয়। সারা িদন  মেয়িটর সে  থােক। এই ভােব সব িকছু 
 বশ িঠকঠাক চলিছল, িক  একিদন হঠাৎ রাজ মার ওখােন  পৗঁেছ  গেছ। রাজ মােরর পােয়র শ   নেতই 
জা কর আবার সােপর  চহারা িনেয়  ফেলেছ। একটা সাপেক পালােত  দেখ রাজ মার  চঁচােমিচ করেতই 
 লাকজন এেস সাপটােক  মের  ফেলেছ। ব   ,  মেয়িট এবার একটা ধাঁধা  তরী কেরেছ, রাজা এল সাপ 
পালাল এই িনেয় একটা ধাঁধা। ধাঁধা  তরী কের রাজ মারেক বলেছ, তুিম যিদ এর উ র না িদেত পােরা 
তাহেল  তামােক পুেড় মরেত হেব। িক  ধাঁধার উ র  দেব িক কের! িকছু বুঝেতই পারেছ না িজিনষটা িক। 
আর  মেয়িটর িনেদ  েশ ওই সােপর মৃত শরীরটােক রাজকীয় ভােব দাহ করা হল। কারণ রাজ মারেক  মেয়িট 
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যা আ া কের  স তাই পালন কের।  শেষ সাপটােক  পাড়ান হল আর রাজ মারেকও মরেত হল। কারণ  স 
ধাঁধার উ র িদেত পােরিন। তারপর  মেয়িটও মের  গল। এই হল  মেয়েদর  র ার পিরণিত। আমরা  য 
ভাবিছ  মেয়েদর  াচীেরর মেধ ,  চুর অ শাসেনর মেধ  রাখেল  মেয়রা  রি ত থাকেব, িক   কান ভােবই 
 মেয়েদর  র া িদেয় র া করা যায় না, এেকবােরই অস ব। আমােদর মুসিলম নবাব বাদশারাও তােদর 
 বগমেদর জ  এই রকম  র ার ব ব া করত। িনে ােদর িনেয় এেস তােদর নপুংসক বািনয় হােত তেলায়ার 
িদেয়  বগমেদর পাহার  দওয়ার ব ব া করত। িক  তােতও  বগমরা কত  গালমাল করত। এটাই ম  বলেছন 
 মেয়েদর  তামরা আটকােত পারেব না। তাহেল িকভােব আটকােব? তার জ  ম  কেয়কটা উপায় বলেছন – 

 

   অথ   সং েহ  চনাং ব েয়  চব িনেযাজেয়ৎ। 

    শৗেচ ধেম  হ প  া  পিরণা    ব েণ।।৯/১১ 
 

  থেম বলেছন বািড়র  মেয়েদর টাকা-পয়সার িহসাব রাখার দায়ী   দওয়া, যােত টাকা-পয়সা 
িঠকমত জমা রাখেত ও খরচ করেত পাের, বািড়র বাসনপ  ও অ া  িজিনষপ  পির ার পির    রেখ 
 িছেয় রাখা, রা াবা া করা, ধম ীয় অ  ােন ব   রাখা এবং িবছানািদর ত াবধান করা –  মা া কথা ঘেরর 
কােজর দায়ী  েলা পুেরাপুির  মেয়েদর উপর  ছেড় িদেয় তােদর ব   রাখা। একিদেক তােদর বাইেরর  কান 
কাজ না  দওয়া আর বািড়র  ভতেরর কােজ ব   রাখা।  ী ীমাও বলেছন, কােজর মেধ  থাকেল মন ভাল 
থােক। তারপর বলেছন – 

 

   অরি তা গৃেহ   াঃ প ুৈষরা কািরিভঃ। 

   আ ানমা না যা  রে য় ুাঃ  রি তাঃ।।৯/১২ 
 

 যিদ  কান পু ষ  জার কের বািড়র  ভতের নারীেক আটক কের কড়া অ শাসেনর মেধ  রােখ তােত 
ওরা অরি তাই থােক। িক  নারী যিদ ধম  শীলা হয়,  ী যিদ ধম  পি  হয় তখন ওরা বািড়র মেধ   াধীন ভােব 
 ঘারােফরা করেলও  রি তাই থােক।  সইজ  বলেছন  েত ক অিভবাবেকর উিচৎ িনেজর  মেয়েদর  থম 
 থেকই ধেম াপেদশ িদেয় তােদর মেন ধম  বুি  জা ত করা। 

 

 এখােন বলেত চাইেছন যিদ বািড়র  মেয়েদর কড়া অ শাসেন রাখা হয় তােতও  মেয়রা অরি তা 
থােক। িক  যিদ  মেয়েদর মেধ  ধম বুি   জেগ যায় তাহেল তারা বািড়র মেধ ই  রি ত।  সইজ  উে   
কড়া অ শাসন নয়, উে   হল ধম  বুি  জাগান। কামারপু ের সীতানাথ পাইন ও দূগ াদাস পাইনরা খুব  গাঁড়া 
সংর ণশীল পিরবার িছল। তারা খুব গব  কের বলত আমােদর বািড়েত  কান িদন  কান পু ষ ঢ ুকেত পারেব 
না।  ীরামকৃ  তখন বালক গদাই। িতিন চ ােল  িদেলন আিম  তামােদর বািড়র সব খবর বার কের আনব। 
 মছুিন বউ  সেজ একিদন সে    বলায় গদাই পাইনেদর বািড় িঠক ঢ ুেক  গল। অ রমহেল িগেয়  মেয়েদর 
সােথ গ  জব    কের িদেয়েছ। এিদেক গদাইর দাদা সে   হেয়  গেছ গদাই িফরেছ না  দেখ ‘গদাই’ 
‘গদাই’ কের ডাকেছ। দাদার ডাক  েনই পাইনেদর বািড়র  ভতর  থেক গদাইও গলা উঁিচেয় বলেছ ‘আিস 
দাদা’। তখন ঠা র এই কথাই বেলিছেলন – অ শাসন িদেয় কখন  মেয়েদর িনয় েণ রাখা যায় না, ধম  বুি  
িদেয় রাখা হয়। যতই কড়া অ শাসেন রাখা  হাক  মেয়রা িঠক ফাঁকেফাকর বার কের  বিরেয় যােব। ধম  বুি  
যিদ না হয় তাহেল  কান িদন তার মেধ  ধম  ভাব আসেব না।  সইজ   মেয়েদর সব সময় কােজ ব   
রাখেব, ি তীয় তার মেধ  ধম  বুি  জা ত করেব। 
 

নারীর চির হনেন ছয়িট কারণ 

   পানং  জ  নসংসগ ঃ পত া চ িবরেহাহটন  । 
    ে াহ েগহবাস  নারীসংদূষণািন ষ  ।।৯/১৩ 
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  মেয়েদর চির হনেনর ছয়িট কারণ বলেছন।  থম পানং, নারীর যিদ  কান ধরেণর  নশা থােক। 
 মেয়রা যিদ মদ পান কের,  াগস  নয়, ধূমপান কের তাহেল তােদর চির  ন  হেয় যােব। আজকাল বড় বড় 
পািট  েত  মেয়রা মদ  খেয়  বসামাল হেয় যাে ।  মেয়েদর  াধীনতা  াধীনতা কের সারা  দশ  চঁিচেয় যাে । 
িক  সমােজর  মেয় েলা ন  হেয় যাে   সিদেক কা র দৃি   নই। তখন বলেব আপনারা  দশটােক তািলবান 
বানােত চাইেছন!  মেয়েদর  থম অব ায় যিদ িনরাপ া না  দওয়া হয় তাহেল তােদর পিরপ তা আসেব িক 
কের!  থেম চারাগাছেক  বড়া িদেয় গ  ছাগল  থেক র া করেত হয়।  বড়া িকভােব  দেব? আেগকার 
িদেনও  মেয়রা মদ পান করত, মদ খাওয়া বা  য  কান  নশা করেল িনেজর উপর িনয় ণ হািরেয় যায়। আেগ 
এই  নশা করাটা ব  কর। 

 

 ি তীয়  জ নসংসগ ঃ,     লােকর স  করেল বা তােদর সােথ  মলােমশা করেল  মেয়েদর চির  ন  
হেব। রাজমহেল  যখােন রাজপিরবােরর  মেয়রা থােক  সখােনও বাইের  থেক চুিড় পড়াবার জ , িসঁ র 
 বচার জ , শািড়  বচার জ   মেয়রা আসেব। এরাই হল ‘ গা িবটুই  ’, মােন যারা  ভতর বাইেরর 
খবরাখবর আদান- দান কের। এেদর উপের তখনকার িদেন  চ  নজরদাির করা হত। কারণ এেদর মেধ  
যােদর মন ছলচাতুির আর  মতলেব ভরা তারা সব সময় ফাঁক খুঁজেব িক কের িকছু কাজ হািসল করা যায়। 
 সইজ  বলেছন  মেয়েদর সংসগ  কা  না কা র সে  হেবই, তাই সাবধান কের িদে ন  জ ন সংসগ   যন 
না হয়। 

 

 তৃতীয় পত া চ িবরহ,  ামী  থেক যিদ অেনক িদন দূের থােক,  ামী যিদ িবরহী হয়, িবেদশী হয় 
তাহেল িক   গালমাল হেব।  সইজ  বলেছন  ামী  থেক  বশী িদন দূের থাকেত  নই। চতুথ  অটন  , অটন   
মােন  যখােন  সখােন ঘেুর  বড়ােনা। ঠা র বলেছন তুই িবরহীিন আিম িবেদশীিন। এখােন িবেদশীিন িঠক না, 
ঘ ুের  বড়ােনা  ভাব, একটু পােক   ঘুরেত চেল  গল, নদীর ধাের চেল  গল,  মলােত ঘ ুরেত  গল। এেদর 
 কাথাও না  কাথাও কা র সােথ  দখা হেয় যােব।  

 

 প ম   ঃ, যারা অসমেয় িন া যায়। যারা অেনক  বলা পয   ঘুেমায় আবার  পুেরও ঘুেমায় তােদর 
রাি েত ঘুম হেব না। রাে  ঘ ুম না হেল মনটা চ ল হেয় যােব।  শেষ বলেছন অ েগহবাস, অপেরর গৃেহ 
িগেয় বাস করা। বলা হয়, িবেয় হেয়  গেল  ী  ামী ছাড়া অ   কাথাও যােব না। বােপর বািড় যাওয়া যায়, 
 সখােন িকছু িদন থাকেতও পাের। িক  ব -ুবা ব বা অ  আ ীয়-স  ীেদর বািড়েত  ামী ছাড়া  ী কখনই 
যােব না। আবার অিববািহতা  মেয়েক  কান অব ােতই একা ছাড়া যােব না। অ েগহবাস, এটা এেকবাের 
িবষতুল , অিববািহতা  হাক আর িববািহতাই  হাক অ   লােকর বািড়েত িগেয় থাকেল  মেয়েদর ঝােমলায় 
 ফলেবই  ফলেব। অিববািহতা যারা তারা মােয়র সে  বা মাতৃ ানীয় মিহলােদর সােথ থাকেব, িববািহতারা 
 ামীর সে  থাকেব। িক  এখন িদনকাল পাে   গেছ। একটা অব ায় এেস  মেয়েদর একা ছাড়েতই হয়, 
সব  মেয়েক  তা িচরিদন ধের রাখা যায় না। আরও  রব া হেয়েছ এখন আর  যৗথ পিরবার  নই। একটা 
  ােট  ামী আর  ী ছাড়া আর  কউ  নই।  ামী  সই সকােল কােজ  বিরেয় যাে ,  ী সারািদন বািড়েত বেস 
বেস করেবটা িক!  কনাকাটা  থেক    কের, ব া ,  পা  অিফস সব কাজ  ীেকই সামলােত হে । খুব 
জিটল সম া হেয়  গেছ। তার  ফলটাও আমরা সমােজ  দখিছ। যাই  হাক বলেছন নারীসংদূষণািন ষ  , এই 
ছয়িট িজিনষ  ীেলাকেক  িষত কের। এই ছয়িট ব াপাের নারীেক যিদ  াধীনতা িদেয়  দওয়া হয় তাহেল িক 
হেব বলেছন – 

 

    নতা  পং পরী ে  নাসাং বয়িস সংি িতঃ। 
     পং বা িব পং বা পুমািনেত ব ভু েত।।৯/১৪ 
 

 তখন িক   ী বাছ িবচার না কের  য  কান পু েষর সে  জিড়েয় যােব।  সই প ুেষর  সৗ য   আেছ 
িকনা,  ণ আেছ িকনা, বয়স  বশী হেয়  গেছ িকনা িকংবা তার  থেক  ছাট িকনা এসব  কান িবচারই করেব 
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না। আমরা হয়েতা ভাবিছ  মেয়টােতা ওই বুেড়া  লাকটার সে  কথা বলেছ, িক   কাথা  থেক  য ওই বুেড়ার 
উপরই  মেয়র আসি  এেস যােব িক  ু  বাঝা যােব না। আরব  রজনীেত একটা কািহনীেতও এই রকম 
একটা ঘটনা পাওয়া যায়। একটা  মেয় ওই রকম একটা  ৎিসৎ  লােকর পা ায় পেড়  গেছ।  মেয়িটর 
আসেত একটু  দরী হেয়  গেছ বেল  মেয়টােক  লাকটা  বদম মারেছ। একজন  লাক  তা  দেখ অবাক হেয় 
ভাবেছ এেদর অ ুত জুিড় িক কের স ব! এটা  য িক কের হয়  বাঝা যায় না, িক  হয়। যখন  দখেবন 
একটা  মেয় কদয    লােকর পা ায় পেড়েছ, আর  স যিদ  ামী না হেয়   িমক হয়, তখন এই ছয়িটর মেধ  
 কান একটা  দাষ ওই  মেয়িটর মেধ  পাওয়া যােব। 

 

নারীর িতনিট  দাষ 

    পৗং লা লিচ া   নঃে     ভাবতঃ। 
   রি তা য েতাহপীত ভতৃ েষ তা িব ব েত।।৯/১৫ 
 

  মেয়েদর িতনেট  দােষর কথা বলেছন – ব িভচার, িচে র চ লতা আর  াভািবক ভােবই যিদ   েহর 
অভাব থােক। ব িভচার মােন একািধক প ুেষর সে  যিদ জিড়েয় যায়। িচে র চ লতা থামান হয় একমা  
ধম  কম   িদেয়। ইদািনং কােল  ামী- ীর মেধ   াভািবক ভােলাবাসা ও   েহর অভাব একটা িবরাট বড় সম া। 
 ীেদর  ামীেদর  িত অে হটা  বশী  দখা যায়। বলেছন, এই িতনেট  দাষ যিদ  কান নারীর মেধ  এেস যায় 
তাহেল তার  ামী  কান ভােবই তােক র া করেত পারেব না।  মেয়েদর একটা ব াপাের পু ষেদর সাবধান 
কের  দওয়া হয় –  কান  মেয় যিদ আপনােক একবার অপছ  কের িনেয়েছ তাহেল আপিন ওই  মেয়র কাছ 
 থেক  াণ  ছেড় পালান।  কান  মেয় হয়েতা একজন পু ষেক পছ  কেরেছ, তারপর  কান কারেণ যিদ পের 
অপছ  কের  নয় তাহেল আর ি তীয়বার  সই  মেয়র পছে র তািলকায়  কান িদন  সই পু ষ আসেব না। 
ি তীয়বার যিদ পছে র তািলকায় না ওেঠ তার মােন  সই  মেয়র মেধ    েহর অভাব।   েহর অভাব যিদ 
একবার হেয় যায় তারপর আর  সই পু ষেক  কউ বাঁচােত পারেব না। এরপর  যটাই ক ক সবটাই নাটক। 
আপিন যতই টাকা-পয়সা তার উপর খরচ ক ন, আপিন িনেজ  াণ িদেয় িদন  কান িদন আর আপিন তার 
কােছ  থেক ভােলাবাসা পােবন না। এই িতনেট  দাষ যিদ  কান  মেয়র মেধ  এেস যায় তাহেল আর  কান 
রকেমই তােক র া করা যােব না। ব িভচার  ীর মেধ  কখন আসেব! যখন তার  ামীর  িত ভােলাবাসাটা 
 শষ হেয় যােব।  াভািবক   হ যখন একবার  শষ হেয় যােব তখন আর ি তীয়বার  সটা উঠেব না, ি তীয় 
হল  ামী এখন যাই কের িদক  ীর  র া আর  কান ভােবই করেত পারেব না। 

 

সৃি র   েতই   াই নারী মানিসক গঠন  তরী কের িদেয়েছন  

   একং  ভাবং  া া  াং  জাপিতিনসগ  জ  । 
   পরমং য মািতে ৎ প ুেষা র ণং  িত।।৯/১৬ 

 ম  বলেছন,   া নারীেদর এভােবই সৃি  কেরেছন। এটা ভােলা কের  জেন বুেঝ িনেয় আচরণটা 
 সইভােব কর।  মেয়েদর  জেনিটক ম ােটিরয়াল িনেয় বলা হে  না, ওেদর মানিসকতার গঠনটাই এই রকেমর 
হয়, কারণ   া এই ভােবই তােদর সৃি  কেরেছন। আেগর  য ছয়িট  দােষর কথা বলা হেয়েছ, ওই ছয়িট 
 দাষ যিদ  কান নারীর মেধ  এেস যায় তেব  স মেরেছ, আর পেরর িতনিট  দাষ যিদ এেস যায় তাহেল আর 
 সই নারীেক িফিরেয় আনা যােব না এবং নারীর  য মানিসক গঠন এ েলা ভােলা কের বুেঝ নাও আর বুেঝ 
িনেয়  তামার  য  ী,  তামার  মেয়,  তামার প ুবধু এবং  তামার ভি  এেদর সােথ  সই রকম আচরণ কর। 
যিদ  সই রকম আচরণ না কর তাহেল ওই  মেয়  তামার হাত  থেক  বিরেয় যােব। িবেশষ কের  াভািবক  য 
  হ  সটা যিদ চেল যায় আর  কানও মেত  সই   হ িফের আসেব না।  স সব করেব,  তামার স ােনর মা 
হেব,  দখােশানা করেব, তুিম মের  গেল শাঁখা ভাঙেব, িসঁ র মুেছ  ফলেব, সব করেব িক  ওর মন  কান 
িদন আর তুিম পােব না। যিদ ি তীয় বার এই ধরেণর  ী বা  তামার   িমকা ঘুের আেস আর তুিম যিদ তােক 
িব াস কেরছ  তা তুিম মেরছ। যতই  স  চােখর জল  ফলুক, একবার যার   হ চেল  গেছ ি তীয়বার আর 
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িফের আসেব না।  সইজ   থেম  চ া করেত হেব   হটা যােত না চেল যায়।  সইজ  তােক খুশী রাখেত 
হেব, অ শাসেনর মেধ  রাখেত হেব, ধম  মােগ  রাখা ইত ািদ  েচ া  েলা সব সময় চািলেয়  যেত হেব। ম  
বলেছন, এেদর  কান  দাষ  নই, এেদর সৃি টাই এই ভােবই করা হেয়েছ। পেরর   ােক আবার বলেছন – 
 

   শয াসনমল ারং কামং   াধমনাজ ব  । 

     াহভাবং  চায া   ীেভ া ম রক য়ৎ।।৯/১৭ 
 

   া যখন নারীর সৃি  করেলন তখন তার সােথ িতিন তােদর জ  কতক িল িজিনষেরও সৃি  
করেলন। িক িক সৃি  করেলন? শয া, ভােলা িবছানা, আসন, আভূষণ, নারীেদর জ ই এই আভূষেণর সৃি । 
এর সােথ কতক েলা  ণও  মেয়েদর িদেয় িদেলন – কাম,   াধ আর অনাজ ব  , অনাজ  ব   মােন  িটল। 
মাথার মেধ  সব সময় প াঁচ  খলেছ।  মেয় যিদ  ধানম ী হয়, িসইও হয় তাহেল আত   লেগ যায়। ভারেত 
বড় বড়  কা ানীেত  যখােন  মেয়রা িসইও আেছ ওখানকার অধঃ ন কম  চারীরা রীিতমত ভেয় কাঁেপ। ম  
 সই কেব বেল  গেছন  মেয়রা  চ   িটল হয়। এর সােথ   াহ ভাব, এক  মেয় অপর  মেয়েক িকছুেতই 
স  করেত পারেব না।  চায  াং, মােন  রাচারণ,  মেয়রা ডান িদক বাম িদক করেবই।  মেয়েদর এ েলা 
 াভািবক।  সইজ   মেয়েদর এই ধরেণর  বৃি   থেক বাঁিচেয় রাখেত হয়।  মেয়েদর যিদ  কান দামী 
অল ার বা দামী  কান িজিনষ  কউ িদেয়  দয় তাহেল ওর মন তার িদেক চেল যােব।  সইজ  বলা হয় 
 ামীই  যন এ েলা িদেয়  ীেক সামেল রােখ। পেরর   ােক ম  আরও কড়া হেয় বলেছন – 

 

   নাি   ীণাং ি য়া মৈ িরিত ধেম   ব বি িতঃ। 

   িনিরি য়া  ম া  ি েয়াহনৃতিমিত ি িতঃ।।৯/১৮ 
 

  মেয়েদর জাতকম ািদর করার  কান অিধকার  নই, তার মােন এর আেগ  য  ষাড়শ জাতকেম র কথা 
বলা হেয়িছল  স েলার  কানটাই  মেয়রা করেত পারেব না। তার সােথ  মেয়েদর ম  জেপরও  কান অিধকার 
 নই।  যেহতু ন ধেম  ব বি িতঃ, অথ  াৎ  যেহেত  ৃিত ও  বদািদ ধম  শাে  এেদর অিধকার  নই  সই  হত ুএরা 
 াভািবক ভােবই অপিব । এটাই শা ি িত। আমােদর মহাভারতািদ  ে  যত নানান রকেমর মত আেছ সব 
মত েলা সং ার হেয় হেয় ম  ৃিতেত এেস এইভােব  ান িনেয়েছ। িক  ম  এখােন এক রকম বলেছন 
আবার অ  জায়গায় আেরক রকম বলেবন। কারণ এখােন ব াপারটা হল িবিভ  সময় িবিভ  শা  এবং 
পর রােত  য সব িবিধ-িনেষধ পািলত হেয় আসিছল  স েলা  যভােব সং িহত হেয়েছ  সটাই  ৃিতশা   েপ 
দাঁিড়েয়েছ। এর কেয়কটা   াক পেরই  যমন বলেছন – 

 

   যাদৃ েণন ভ  া  ী সংযুেজ ত যথািবিধ। 

   তাদৃ ণা সা ভবিত সমুে েণব িন গা।।৯/২২ 
 

  ী  যমন তার সাধু বা অসাধু  ণযু   ামীর সে  থােক  স  সই  কার  ণযু  হেয় যায়।  যমন 
নদী যখন সমুে  িমেল যায় তখন নদী সমুে র ধম  েকই িনেয়  নয়, িঠক  তমিন  কান নারী যখন  কান পিতর 
সে  িববাহব েন আব  হেয় যায় তখন তার  ামী  যমন  তমনই  স হেয় যায়।  ামী যিদ সৎ ণ স   হয় 
তাহেল  ীও সৎ ণ স  া হেয় যায়। আবার িকছু পেরই গৃেহ  ীর     স েক   বলেছন – 

 

নারী  কন  েত ক গৃেহ পূজ া 

    জনাথ ং মহাভাগাঃ পূজাহ া গৃহদী য়ঃ। 
   ি য়ঃ ি য়   গেহষু ন িবেশেষাহি  ক ন।।৯/২৬ 
 

  ী হল  েত ক গৃেহ পূজার  যাগ া, কারণ  ীই গৃেহর  শাভা।  ীর একটা নাম  ী, মােন ল ী। 
 ীহীন গৃহ মােন  যখােন ল ী বাস কেরন না, বািড়েত যিদ  ী না থােক তাহেল  সই বািড়  ীহীন হেয় যায়। 
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অ  িদেক  ীর  থেক স ান উৎপি  হে , স ােনর পিরপালন হে   সই কারেণ তারা অত    সৗভাগ বতী। 
আর গৃেহর দীি   কািশত হয়  ীর  ারা তাই  ী পূজাহ া, পূজার  যাগ া।  ী পূজার  যাগ া মােন ঠা র 
 যভােব  ীমার পূজা কেরিছেলন  সইভােব পূজা করার কথা বলা হে  না,  ীেক ব , আভূষণািদর  ারা স ান 
ও সৎকার করেত হয়।   েক  যভােব স ান ও সৎকার করা হয়  ীেকও িঠক  সইভােব স ান, আদর িদেয় 
সৎকার করেত হেয়। এরপর নারীেদর অেনক িকছু িনেয় আেলাচনা করা হে , এর সব িকছু আেলাচনা করা 
আমােদর পে  স ব নয়। একটা জায়গায় বলেছন – 

 

   ন িনি য়িবসগ াভ াং ভতু ভ ায া িবমুচ েত। 

   এবং ধম  ং িবজানীমঃ  া    জাপিতিনিম ত  ।।৯/৪৬ 
 

  ীেক যিদ দান কের  দওয়া হয় বা িব ী কের  দওয়া হয় বা ত াগ কের  দওয়া হয় তােতও িক   ী 
 ামী  থেক কখন স  চু ত হেত পাের না,  ী  ীই থােক। অ  এক জায়গায় ম  বলেছন একজন নারী যিদ 
ি তীয়বার িববাহ কের তখনও  লােক বলেব এই নারী আেগ অমুেকর  ী িছল। তাই এটা কখন িমটেব না, 
তখন এনােদর এটাই মত িছল।   ত আর বীেজর অেনক আেলাচনা কের ম  বলেছন   তটা    পূণ । 
  ত যিদ িঠক থােক তােত ভােলা ম   য বীজই  দওয়া  হাক না  কন গাছ িঠক  তরী হেয় যােব। গেমর 
বীজ িদেল গম হেব, ধােনর বীজ িদেল ধান হেব। গেমর বীজ যিদ ভােলা থােক ভােলা গম হেব।  সইজ  
য  ও র া   েতরই করেত হেব। যিদ মেন কেরন বীজটা  বশী    পণূ  িক  মািট খারাপ হেল ভােলা 
উৎক ৃ মােনর বীেজর শি টাও ন  হেয় যােব। িক    ত যিদ িঠক থােক তাহেল বীজ িঠক িঠক ফল  দেব। 

 

 কান  কান অব ায়  ী িনেয়াগ িবিধেত স ােনাৎপি  করেত পাের 

    দবরা া সিপ া া ি য়া সম    িনযু য়া। 

    েজি তািধগ ব া স ান  পির েয়।।৯/৫৯ 

   িবধবায়াং িনযু   ঘৃতাে া বা  যেতা িনিশ। 

   একমৎুপাদেয়ৎ প ুং ন ি তীয়ং কথ ন।।৯/৬০ 
 

 যিদ  কান কারেণ  কান  ীর স ান না হয় বা স ান জ ােনার পর মারা যায় তখন  সই  ী যিদ 
 ামীর আেদশ পায় বা   র আেদশ  পেয়  দবর অথ  াৎ  ামীর  ছাট ভাইেয়র সাহােয  স ান উৎপি  করেত 
পাের। এমনিক যিদ  কউ িবধবা হেয় যাওয়ার পর স ান চাইেছ  সই  ীও এইভােব  দবর বা সিপে র 
সাহােয  অিভলি ত স ান লাভ করেত পাের। সিপ  মােন িনেজর  ািত ভাই। িক  িবধবা হেয় যাওয়ার পর 
 বশী  দরী হেল তা হেব না, আর   র আেদশ চাই, িনেজর ই া যায়ী হেব না। এখােন    মােন   জন, 
  ড়-শা িড়, ভা র এরা। এইসব   ে   থম িনয়মই হল  সই  ীেক সারা শরীের িঘ বা  তল  মেখ িনেত 
হেব। যত ণ গভ ধারণ না হে  তত ণ  স  দবর বা যােক বলা হেয়েছ তার সে  থাকেব এবং  সই সময় 
পর র  কান বাক ালাপ বা কথা বলেব না। তার মােন, এই  য ি য়া হে  এিট স ূণ  স ােনাৎপি র 
উে ে , এখােন অ  আর  কান ব াপার অথ  াৎ  জেনর মেনর িদক  থেক  দেহর িদক  থেক  কান রকম 
চািহদা পূরেণর ব াপার থাকেব না। এটাই আজকাল  া    ব া , কৃি ম  জনন  েপ এেসেছ। এই িজিনষটা 
ম  অেনক আেগই  ায় আড়াই হাজার বছর আেগ অ েমাদন িদেয়  রেখেছন।  া    ব াে ও সব  রকড   রাখা 
হয়, এটা  ক িদে , তার  া    কমন, তার িশ া  কমন, বংশ  কমন। ম  এত িকছু ঝােমলার মেধ  না 
িগেয় পির ার বেল িদে ন িনেজর  ািতর মেধ  যারা আেছ তােদর কাউেক িদেয় তুিম স ােনাৎপি  কের 
িনেত পার। তার সােথ এই এই শত   িদেয় িদে ন – যােত  কান ধরেণর  দিহক সখ আ ােদর ব াপার থাকেব 
না, মানিসক আ ুতা থাকেব না, কারণ  তামার মন িক   তামার  ামীেতই থাকেব।  ধু একিট স ােনর জ  
এই ি য়া স   হে ।  
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 এসব পড়েল  নেল অবাক হেয়  যেত হয় আমােদর পূব  জরা কত উদার ও  গিতশীল িছেলন। অ  
 কান ধেম  এই িজিনষ েলা  কউ ক নাও করেত পারেব না, অথচ অ  ভােব সবাই এটােক কােজ লাগাে । 
 া    ব া   তা ভারত  থেক আেসিন এটা িবেদশ  থেকই এেসেছ। যাই  হাক এর উপর ম  অেনক িকছু 
বেল যাে ন। তারপর একটা   ােক এেস বলেছন – 
 

   িবধায় বৃি ং ভায ায়াঃ  সেবৎ কায বা রঃ। 
   অবৃি কিষ তা িহ  ী   ে ৎ ি িতমত িপ।।৯/৭৪ 

  কান পিরি িতেত যিদ  ামীেক িনেজর বাস ান  ছেড় িকছু িদেনর জ  িবেদেশ  যেত হয়, তাহেল 
 ামী  যন িনেজর  ীর ব ব া িঠক মত কের যায়। কারণ দাির তার কারেণ যিদ জীবনধারেণ উৎপীিড়ত হেত 
হয় তাহেল িক  অিত  শীলা  ীও ন া হেয়  যেত পাের।  ীেক  ছেড়  কাথাও  যেত হেল  ামীেক সব সময় 
 খয়াল রাখেত হেব, তার অবত  মােন  ীর  যন  কান খাওয়া-পড়ার অভাব না হয়। এরপর ম  বলেছন  ামী 
 ী এক অপরেক  কান অব ায় ত াগ করেত পাের। 

 

 ামী  ী এেক অপরেক  কান অব ায় ত াগ করেত পারেব 

   অিত ােমৎ  ম ং বা ম ং  রাগাত েমব বা। 

   সা  ী   মাসা   পিরত াজ া িবভূষণপির দা।।৯/৭৮ 

   উ  ং পিততং  ীবমবীজং পাপেরািগণ  । 
   ন ত ােগাহি  ি ষ  া  ন চ দায়াপবত ন  ।।৯/৭৯ 

  কান  ামী যিদ উ   অথ  াৎ পাগল হয়,   হত ািদ  দােষ পিতত হয়, নপুংসক হয়, অবীজ অথ  াৎ 
স ান উৎপাদেনর  মতা যিদ না থােক বা  ীেক তৃি  িদেত না পাের, পাপ  রাগ   হয় অথ  াৎ   ািদ ব ািধ 
যিদ থােক, এই ধরেণর  ামীেক যিদ তার  ী  সবা না কের তাহেল িক   ামী তার  ীেক ত াগ করেত পারেব 
না এবং তার সে   ীর ধন স ি , অল ারািদও িনেত পারেব না। খুব মজার   াক। একটা জায়গায়  ীেক 
বলা হে  সব অব ায় তুিম  ামীর  সবা করেব।  ামীেক যিদ  ী  সবা না কের তাহেল  ামীর অিধকার আেছ 
 সই  ীেক সিরেয় িদেত পাের – তুিম  তামার বােপর বািড় চেল যাও,  যখােন খুশী যাও, আিম আেরকটা 
িবেয় করিছ ইত ািদ। িক  ম  কেয়কিট পিরি িতর কথা বেল িদে ন,  য  য পিরি িতেত  ামী  ীেক সিরেয় 
িদেত পারেব না।  যমন এর আেগর   াকিটেত বলেছন  য নারী জুয়া  খলােত  চ  আস  বা মদ পােন ম  
িকংবা  রাগ    ামীর   ষা না কের উেপ া কের, এই ধরেণর  ীর সব অল ার পির দ খুেল িনেয় তার 
সােথ িতন মাস  কান স ক   রাখেব না, িতন মাস পের তােক িফিরেয় আনেব। এখােন ম   তমন কেঠার 
হে ন না। িক  তারপেরর   ােকই অেনক েলা শত   িদে ন, পাগল, পিতত, নপুংসক, অবীজ, পাপেরােগ 
আ া  এই রকম  ামীেক যিদ  ী  সবা না কের  সই  ীেক কখনই ত াগ করা যােব না। একটা  মেয়র িবেয় 
হেয়  গেছ, িবেয়র পর  দখেছ তার  ামীটা পাগল।  বচারী  মেয়িট ভেয়ই হয়েতা পাগল  ামীর কােছ  যেত 
চাইেব না।  ামীর কােছ যাে  না,  ামীর  সবা করেছ না, তাহেল  মেয়িটেক ত াগ কের  দওয়া যাক। না তা 
হেব না। এরপর ি তীয় িববাহ কখন করা যায় বলেছন – 

 

 কান  কান অব ায় ি তীয় িববাহ করা যােব 

   মদ পাহসাধুবৃ া চ  িত লা চ যা ভেবৎ। 

   ব ািধতা বািধেব ব া িহং াথ  ী চ সব দা।।৯/৮০  
  ী যিদ মদ পােন আস  হয়, অসাধুবৃ া অথ  াৎ   ির া,  িত লা  ামীর অবাধ , ব ািধতা, 
িচরেরািগণী, অিতমা ায় িহংসাবৃি  আেছ, মােন  ামীেক খুব বকাবিক কের আর বািড়র চাকর-বাকরেদর 
সােথও ঝগড়া কের, মােন িখ   িখ   করাই  ভাব আর সব সময় টাকা-পয়সা ব   বশী খরচ কের এই ধরেণর 
 ী বত  মান থাকেতই  ামী অ  একিট নারীেক ি তীয়বার িববাহ করেত পারেব। আবার বলেছন – 
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   ব  া েমহিধেবদ াে  দশেম ত ুমৃত জা। 
   একাদেশ  ীজননী সদ   ি য়বািদনী।।৯/৮১ 

  ী যিদ স ানহীনা হয় িকংবা ব  ানারী হয় তাহেল িবেয়র আট বছর পর  ী থাকেতই ি তীয় িববাহ 
করা যায়। আবার যিদ তার স ান িছল িক  স ান মারা  গেছ। এরপর আর  ীর  থেক স ান হে  না, এই 
  ে  তখন দশ বছর অেপ া কের ি তীয় িববাহ করা যায়। আর  ী যিদ  ধু ক া স ােনর জ  িদেয় 
যাে   সই   ে  ি তীয় িববােহর জ   ামীেক এগােরা বছর অেপ া করেত হেব। িক  মজার ব াপার হেল 
 শষ অংেশ সদ   ি য়বািদনী, অি য়বািদনী যিদ হয়, মােন সব সময় ক া   ক া   কের  ামীর  িত    ও 
কট ূবাক   েয়াগ কের  সই   ে  ত ুিণ আেরকটা িবেয় কের  নওয়া যায়। অ  িদেক আবার বলেছন – 

 

   যা  রািগণী  াৎ তু িহতা স  া  চব শীলতঃ। 
   সা  াপ ািধেব ব া নাবমা া চ কিহ িচৎ।।৯/৮২ 

 শীলস  া এবং  ামীর িহতকািরণী  ী যিদ  কান কারেণ   া হেয় যায় বা  কান ব ািধেত আ া  
হয় তখন তােক  কান মেতই ত াগ করা যােব না। একমা   ীর স িত িনেয়,  স যিদ রাজী হয় তখনই  ামী 
স ােনাৎপি র জ  বা  য  কান কারেণই  হাক ি তীয় িববাহ করেত পারেব। িক   কান অব ােতই  থমা 
 ীর অস ান যােত না হয়  সই িদেক তী  নজর িদেত হেব। ম  সব িদক িদেয় িবেবচনা কের যুি  স ত 
ভােব িবধান েলােক িদে ন।  যমন  ামী যিদ বদমাইশ হয়  সই িদেকও ম র  খয়াল আেছ বেলই বেল 
িদে   সই  ামীর  ীর অিধকার আেছ এই ধরেণর  ামীর  সবা না করার। অ  িদেক  ী যিদ এই এই 
রকেমর  গালেমেল হয়? তখন  ামীেক বলেছন তুিম চাইেল ি তীয় িবেয় কের িনেত পার। িক  মূল ব াপার 
 যটা হল  ীেক িববাহ কের বািড়েত িনেয় আসা হয় স ােনর জ ,  সই স ােনর জ ই যিদ  ী না িদেত 
পাের তাহেল  কন  ামী অ  ভােব স ােনর  চ া করেব না! 

 

 এই অধ ােয়র আেলাচনার   েত আমরা বলিছলাম ম  একিদেক বলেছন  মেয়র যিদ একটা বয়স 
হেয় যায় তাহেল  য কেরই  হাক তার  যন িবেয়  দওয়া হয়। তারপর আিশ খানা   াক  পেরােত না 
 পেরােতই ম  আবার উে া কথা বলেছন – 

 

   কামমমারণাি ে    গৃেহ ক তু মত িপ। 
   ন  চৈবনাং  যে  ু  ণহীনায় কিহ িচৎ।।৯/৮৯ 

 ক া িববাহেযাগ া হওয়ার পর সারা জীবন িপতৃগৃেহই বাস করেব তাও ভােলা িক   ণহীন অপাে র 
হােত  যন ক ােক কখনই অপ  ণ না করা হয়। এ েলাই ম র সম া। আসেল সমােজ তখন যা যা চলিছল, 
যা িকছু আেগ  থেক হেয় আসিছল সব িকছুেক এক  কের একটা জায়গায় সংর ণ কের িদেলন। িক  পেরর 
িদেক যা ব  , পরাশর  ৃিত আিদ  য েলা এেসেছ  স েলা আরও  বশী  সংগিঠত ভােব উপ াপনা করা 
হেয়েছ।  য কারেণ এই   াক আেগই আসা উিচৎ িছল। একিদেক আপিন বলেছন  মেয়র একটা বয়স হেয় 
 গেল সে  সে  তােক িবেয় িদেয় দাও। বা এমনও হেত পাের িতিন বলেত চাইেছন িপতার  থম কত  ব  হল 
 মেয়েক িবেয়  দওয়ার  চ া কর। তারপের িপতার ি তীয় কত ব   েপ বলা উিচৎ িছল, যিদ  ণবান পা  না 
পাও তাহেল  মেয়েক িবেয় িদও না। এরপেরর   াকিটও খুব মজার, এইসব   াক িদেয়  বাঝা যায় ম  িহ  
সমাজেক িকভােব  দেখিছেলন। তাঁর দৃি েকান  থেক িতিন  সইভােব িবধান কের  গেছন – 

 

 মেয় কখন িনেজ  থেক িববাহ করেত পারেব 

   অদীয়মানা ভত  ারমিধগে    যিদ  য়  । 
    ননঃ িকি দবাে ািত ন চ যৎ সাহিধগ িত।।৯/৯১ 
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 বলেছন,  মেয়র যিদ একটা বয়স হেয় যায়, তখনও যিদ তােক পা   করা না হয়, তাহেল  মেয় িতন 
বৎসর পয    অেপ া করেব। তারপেরও বাবা যিদ তার িবেয়র ব ব া না কের তখন  স যিদ িনেজর ব ব া 
িনেজই কের  নয় তােত  কান  দাষ হেব না।  স যিদ িনেজই  কান  ছেলেক িবেয় কের তােত  তা তার  কান 
 দাষ হেব না বলেছন, সােথ সােথ এও বলেছন যােক িবেয় করল  সই  ছেলরও  কান  দাষ হেব না। 

 

 আমরা  য এখন honour killing এর কথা  নেত পাই, ম র মতা সাের িক  এই honour 
killing ক অ মিত  দওয়া যােব না। ম  বেল িদে ন  মেয় যখন সাবািলকা হেয়  গল িক  িবেয় হল না, 
এবার  স িতন বছর পয    অেপ া করেব। তার মােন একটা  মেয় যিদ  তেরা বছর বয়েস সাবািলকা হয় 
তাহেল তার  য  ষাল বছর বয়স হেয় যােব তারপর  থেক বাবার আর  কান  মেয়র উপর অিধকার থাকেব 
না। তারপর  মেয় যিদ িনেজর পছ  মত  ছেল  বেছ  নয় তাহেল  মেয়রও  কান  দাষ হেব না আর  ছেলর 
অথ  াৎ তার  ামীরও  কান  দাষ হেব না। তাহেল আর honour killing  কাথা  থেক আসেছ! অেনেক বলেত 
পােরন  য, সরকার  তা এখন িনয়ম কের িদেয়েছ আঠােরা বছেরর আেগ  কান  মেয়েক িবেয়  দওয়া যােব 
না। আসেল ম র সময়  য সমাজ িছল তখন  সই সমােজ িনয়ম িছল  মেয় ঋতুমতী হেয়  গেল সে  সে  
তােক িবেয়  দওয়ার  চ া করেত হেব। এবার বাবা হয়ত  চ া করল না।  মেয় িক  িতন বছর পয    অেপ া 
করেব। এখন তার অিধকার হেয়  গেছ  স তার  ামী  েপ বরণ করার জ   ছেল খুঁজেত পাের। এখন 
সরকার যিদ বেল  দয় আঠােরা বছর বয়েস িবেয়টাই আইন স ত, তােত ম র  কান আপি  হেব না। ম র 
ব ব  হল  মেয় যখন সাবািলকা হেয়  গল এখন  স  বশ িকছু িদন অেপ া করেব তারপর  স িনেজই 
িনেজর পা  খঁুেজ  নেব। সরকার এখন বলেছ, আমার জনসংখ া  বেড়  গেছ, আর  া  বয়ে র 
সীমােরখাটাও  বেড়  গেছ আমরা তাই িবেয়র বয়সটােক আঠােরা বয়েস িনেয় যাি । তােত  তা ম র  কান 
আপি  থাকেত পাের না। আমােদর  যটা করেত হেব আমােদর নতুন কের  ৃিত িলখেত হেব। ভারতীয় 
সংিবধানই নতুন  ৃিত। যিদ সংিবধান বেল  দয় নয় বছর বয়েস  মেয়েক বাধ তামূলক ভােব িবেয় িদেত হেব, 
তখন িক  ব াপারটা আপি জনক হেয় যােব। সরকার সবার উপর  জার করেত পাের না। িক  আবার 
ঠা েরর যখন িবেয় হেয়িছল তখন  ী ীমােয়র বয়স িছল পাঁচ বছর। এই ব াপাের িক বলা হেব? আসেল ম  
িক  বলেছন না  য তুিম এক বছর বয়েস না   বছর বয়েস িবেয়  দেব, ম  বলেছন  মেয় যিদ ঋতুমতী হেয় 
যায় তখন িবেয় িদেতই হেব। ঋতুমতী হওয়ার আেগ যিদ  কান  মেয়েক িবেয় িদেয়  দয় তােত ম র  কান 
আপি   নই। িক   মেয়  যই বুেঝ  গল িবেয় িক, স ান উৎপি  িক তখন সে  সে  তার িবেয়র ব ব া 
করেত হেব, যিদ না কের িতন বছর অেপ া করেব তারপর িনেজই তার  ামী িঠক কের  নেব। 

 

 আসেল িহ রা পিব তার নােম  িচ  িচ কের এমন  রব ার মেধ  সব িকছু িনেয়  গেছ  য অেনক 
িকছুেক আমরা সহজ ভােব  হণ করার  িবধাটু  পাইনা।  যেহত ুস  াসীেদর অেনক িকছু আেলাচনা করেত 
 নই বেল িকছু িকছু   াক  ছেড়  ছেড় আসেত হেয়েছ।  যমন িববােহর পূেব  গেভ  র স ান কার হেব, এই 
িনেয় পর পর  বশ িকছু   ােক ম  বেল  গেছন। িবিধপূব  ক স ােনর   ে  আেলাচনার  তা িকছু  নই।  যমন 
 কান অিববািহত ক ার গেভ   একজেনর স ান এেসেছ, এই অব ায় তার িবেয় হে  অ  আেরকজেনর 
সােথ। এখন এই স ান কার হেব? অথবা িডেভাস  হেয়  গেছ, তারপর আেরকজেনর সােথ িবেয় হল। তখন 
িক হেব? এই রকম িবরাট ল া তািলকা আেছ, আর  সখােন ম  পির ার বেল িদে ন, এই এই   ে  স ান 
অমুেকর হেব, ওই ওই   ে  স ান অমুেকর হেব ইত ািদ। িক  ঘুের িফের সব   ে  বলেবন  শষ পয    
যার সে  তার িবেয় হে  স ান তারই হেব।  ধু স ােনর নামটা পাে  যােব, একটা   ে  বলেব  স 
অমুেকর ঔরসজাত স ান, অ    ে  বলেব গানীর প ু ইত ািদ। িক   য ওই ক ােক িবেয় করেছ, এমনিক 
 কান গভ  বতী  ী তার  ামীেক িডেভাস  িদেয় আেরকজনেক িবেয় করল, এবার ওই স ান িক  যােক িবেয় 
করল তার নােমই পিরিচত হেব। িকংবা অিববািহতা  মারী  মেয় গভ  াব ায় িবেয়র পর  য স ান হেব যােক 
িবেয় করল স ান তারই হেব। এরই উদাহরণ হল আমােদর মহাবীর হ মান। হ মান হেলন বায়ু  দবতার 
ঔরস পু , িক  তাঁর পিরিচিত বাবা  কশরীর নােমই হেয়েছন। এই ব াপাের ম  এেকবার   । িক  
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আমােদর  দশ পিব তা পিব তা কের এ েলােক এেকবাের সামািজক ঘণৃার পয  ােয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ। 
 থেম  গল স ােনর ব াপাের, ি তীয় এেস  গল িবেয়র ব াপাের। কারণ স ােনর যিদ সম া না থােক 
তাহেল িবেয়র সম াও থােক না। িক  পিব তার নােম এ েলােক এমন সামািজক অময াদায়  ফেল  দওয়া 
হেয়েছ  য বাবা-মােয়রা সব সময় ভেয় ভেয় থােক, আমার  মেয়র িবেয় হেব িকনা, আমার  মেয় কােরার 
পা ায় পেড় যােব িকনা। পিব তা র া করেত হেব এই ভেয়ই তারা গভ  াব ােতই িবেয় িদেয় িদে । একটা 
জািত যখন অেনক িদন ধের  গালাম থােক তখন এই  রব াই হয়। আমােদর  দশ দীঘ   িদন মুসলমানেদর 
 গালামী কেরেছ, তারপর ইংেরজেদর  গালামী কেরেছ। িক  হঠাৎ সব ফাঁকা হেয়  যেতই এই বাঁদরােমা  েলা 
অেনক কেম  গেছ। এরপর  মেয়র িবেয়র বয়স িনেয় ম  বলেছন – 

 

   ি ংশ েষ া েহৎ ক াং  দ াং  াদশবািষ  কী  । 

      মবেষ াহ বষ াং বা ধেম  সীদিত স রঃ।।৯/৯৪ 
 

 বলেছন ি শ বৎসর বয়েসর প ুষ বােরা বৎসর বয়েসর মেনামত ক ােক িববাহ করেব। তার মােন 
 ামী আর  ীর মেধ  আঠােরা বছেরর পাথ  ক  রাখা হেয়েছ। আমােদর ঠা েররও তাই, ঠা েরর বয়স যখন 
 তইশ বৎসর তখন  ী ীমােয়র বয়স পাঁচ বৎসর। যিদ প ুেষর বয়স চি শ বৎসর হয় তাহেল  মেয়র বয়স 
আট হেত হেব। এখােন  ষাল বছেরর তফাৎ। এ েলা ওনােদর িবিচ  ধারণা িছল,  ষাল বছের  মেয়র িবেয় 
ম  কােছ ক নাই করা যায় না। যা হবার বােরা  তর বা আট বছেরর মেধ  কের  ফলেত হেব। আেরকিট 
  ােক বলেছন – 

 

 দবতােদর কৃপােতই নারী  ামী লাভ কের 

    দবদ াং পিতভ  ায াং িব েত  ন য়া নঃ। 

   তাং সা ীং িবভৃয়াি ত ং  দবানাং ি য়মাচর  ।।৯/৯৫ 

 

  য  কান নারীই যখন তার  ামীেক লাভ কের  সটা একমা   দবতােদর কৃপােতই স ব হয়, শ টা 
হল  দবদ াং,  দবতারা  দন। এই  দবতা এখন  জাপিতরা হেত পােরন, ই ািদ  দবতারা হেত পােরন বা 
সূয  ািদ  দবতারও হেত পােরন। ম  অত িকছু না বেল  ধু বলেছন  দবদ াং,  দবতােদর  দওয়া। মা ষ 
কখনই িনেজর ই ােত কাউেক িববাহ করেত পাের না, িববাহ সব সময়  দবতােদর ই ােতই হয়। এর 
আেগও আমরা উে খ কেরিছ  য, ম র কােছ ঈ র বেল  কান ধারণাই িছল না, ঈ েরর ব াপাের িতিন িকছু 
জােননই না। ভাগবত ধেম  ঈ র হেলন সব  শি মান এবং িতিন ষৈড় য  স  । ম র কােছ এই ধরেণর  কান 
ঈ র বেল িকছু আেছ বেল  কান ধারণাই  নই, তাই মােননও না। ম  একিদেক মানেছন িন  ণ   েক আর 
অ  িদেক মানেছন  দবতােদর।   া হেলন ম র কােছ আিদকত  া,  সইজ  িতিন  দবতােদর  থেকও    , 
িক    া ঈ র নন। ঈ রেক আমরা  য ভােব বুিঝ ও জািন,  সইভােব ঈ র ব াপারটা ম র কােছ অজানা। 
 সইজ  যখনই  কান উ   মতাবান ব ি ে র কথা আেস ম  সব সময়ই  সখােন  দবতা শ টা ব বহার 
কেরন। আর যখন  ােনর ব াপার আেস তখন     চত ,  য  চত  আপনার আমার সবার  ভতের অ য ামী 
 েপ িবরাজ কের আেছন, িতিন আর  সই িন  ণ    এক, এই ভাবটােক িনেয়ই ম  চেলন। িক  তার সে  
 যাগীেদর  য ভাব,  যখােন আ া ও পরমা া  ে র িমলেনর কথা বলা হয়, িব   যমন িস ুর সে  িমেল 
যায়,  যােগর এই ভাবটা ম  ৃিতেতও এেসেছ। জীবেনর উে   হল, আমােদর  ভতের িযিন অ য  ামী আেছন 
িতিন িকভােব সব  া ক হেয়  ে র সে  এক হেয় যােবন, এই    হেলন িন  ণ   । যিদও ম   থেমর 
িদেক  ূল জগৎ, স ণ  ে র কথা বলেছন িক  ঈ েরর ই া বলেত আমরা যা বুিঝ  সই ভাব ম  কখন 
 হণ করেবন না। ম র কােছ  দবতারাই সেব  াপির। এটা আ েয  র  য, যিদও উপিনষেদ িবেশষ কের 
মু েকাপিনষেদও ঈ েরর ধারণা বা ঈ েরর অবতারণা এেসেছ, িক  তাও ম  ওই িদেক এেকবােরই যাে ন 
না, আর সব িকছু ঈ েরর ই ােতই হে  এই িজিনষটা ম র িচ ার বাইের। ঈ েরর ই ােত সব িকছু হে , 
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এই িজিনষটা িতিন জােননও না আর মােননও না। িতিন বলেবন –  দবতারা আেছন, এক একজন  দবতােদর 
উপর এক এক ধরেণর কােজর দায়ী   দওয়া আেছ, আর তাঁেদর ই ােতই সব হয়।  সইজ  িনেজর ই া 
বলেত িকছু  নই, সব  দবতােদর ই ােত হয়,  সখােন তখন সব িকছু আরও সহজ হেয় যায়। পরবিত  কােল 
ঈ েরর ই ােতই সব িকছু হয় এই ধারণাটাও এই িচ া-ভাবনা  থেকই এেসেছ। একিদেক এই ত ,  যখােন 
বলা হে   চত  ছাড়া িকছু হয় না,  সই  চত  হেলন   ,  সই  চত ই ঈ র,  সইজ  ঈ েরর ই া 
ছাড়া িকছু হয় না। অ  িদেক  দবতারা হেলন মা েষর  থেক  বশী  মতাশালী। রাজা  যমন তার  জার 
 থেক  বশী শি শালী। আবার রাজায় রাজায় লড়াই হয়, িঠক  তমিন  দবতােদর মেধ ও লড়াই হয়।  সইজ  
যিদও  দবতারা মা েষর  থেক  মতা আর শি েত বড় িক  তােদর মেধ ও অেনক  ব  লতা আেছ।  ীক 
 দবতারাও িঠক এই রকম। িক   ীক  দবতারা পর েরর মেধ  অেনক  বশী লড়াই মারামাির ঝগড়া কের, 
তােদর মেধ  িহংসা,  লাভ এ েলা আেছ। অ  িদেক িহ   দবতােদর মেধ   সইভােব িহংসা মারামাির ঝগড়া 
হয় না। এখােন অ রেদর সােথ  দবতােদর লড়াই হয়। অ রেদর আবার মা েষর ভােগ র সে   কান স ক   
 নই। এসব িদক িদেয়  ীক  দবতা আর িহ   দবতার মেধ  অেনক পাথ  ক  আেছ, যিদও এই  ই সভ তার 
 দবতােদর ধারণার মেধ  অেনক িমল পাওয়া যায়। 

 

 ম  বলেছন,  দবতােদর ই ােতই যখন সব িকছু হয়, আমােদর ই ােত িকছুই হয় না  সইজ  তুিম 
িক করেব? যিদ  তামার সা ী  ী হয় তাহেল ওই  দবতােক খুশী রাখার জ , ব , অে র আভূষণ, অ রাগ 
ইত ািদ িদেয় সব সময় স   রাখেব। কারণ এই সা ী  ীর সােথ  তামার িববাহ  দবতার ই ােতই হেয়েছ, 
বাবা-মা িকংবা  তামার ই ােত হয়িন।  দবতারা  চেয়েছন  সইজ  তার সােথ  তামার িববাহ হেয়েছ। এর 
আেগও ম  বেলেছন য  নায     পূজ ে  রমে  ত   দবতাঃ,  য গৃেহ নারীেক স ান ও পূজা করা হয় 
 সখােনই  দবতারা বাস কেরন।  কন  দবতারা  সই গৃেহ বাস কেরন? কারণ  দবতােদর ই ােতই িবেয় হয়। 

 

সংে েপ দা ত  ধম   

   অে া  াব িভচােরা ভেবদামরণাি কঃ। 

   এষঃ ধম  ঃ সমােসন   য়ঃ  ীপুংসেয়াঃ পরঃ।।৯/১০১ 

 িববাহ ধম  টা িক?  যখােন নারী ও প ুষ িববাহব েন আব  হেয় একটা জীবনেক অিতবািহত করার 
জ   বেছ িনেয়েছ,  সই জীবেনর ধম  টা খুব সংে েপ বলেত  গেল বলা যায় – আমৃত ু ভায া ও পিত 
পর র পর েরর  িত ব িভচার করেব না। তার মােন, যত রকেমর ধম   কায   হে   সখােন তােদর মেধ  
 কান  ভদােভদ ও পাথ  ক  থাকেব না। আেগকার িদেন  ত হ  য অি েহা ািদ কম   হত তােত  ামী- ী 
উভয়েকই অংশ হণ করেত হত। ইদািনং বািড়েত  য  কান ধম   কায   হে   সখােন  যন  কান ধরেণর পাথ ক  
না হয়, মােন  কান কাজই উভেয়র একজন আর একজনেক বাদ িদেন  যন না কের। অেনক শাে ও তাই 
বলা হয়  য, ধম , অথ   এবং কাম  কান কােজই প ীেক ল ন করা অথ  াৎ তােক বাদ  দওয়া চলেব না।  ামী 
 য ধম  কায   করেব  সখােন  ীেকও তার পােশ রাখেত হেব, আবার অ  িদেক  ী যা ধম  কায   করেব  সখােন 
 ামী এক সে   সই কায   করেব। এইখােন  যন  কান ধরেণর ব িভচার না হয়। ব িভচার মােন ব িতেরক না 
হওয়া।  ামী যিদ বেল আিম তীেথ   যাব,  ীও  ামীর সােথ যােব।  ী যিদ বেল আিম যােবা না, তখনই 
ব িভচার হেয় যােব।  ী যিদ বেল আিম তীেথ    যেত চাই তখন  ামীও স ত হেয়  ীর অ গামী হেয় তীেথ  
যাওয়া উিচৎ।  ামীর একটা য  করার ইে  হেয়েছ, একটা িবেশষ িদেন িবেশষ ভােব পূেজা করার ইে  
হেয়েছ, সব   ে ই  জনেক এক সে  করেত হেব। ঠা রও বলেছন  ামী  ী  জেন যিদ সম মেনাভাবাপ  
হয় তাহেল  জেনরই উ িত হয়। িক  এই ধরেণর সম মেনাভাবাপ   ামী- ী খুব কম  দখা যায়।  ামী 
হয়েতা খুব ধম   াণ, িক   ীর এিদেক  কান মনই  নই, সারািদন  ামীেক গালগাল িদেত থােক – বাবা-মা 
 দেখ েন  কন  য এমন  লােকর সােথ আমার িবেয় িদল! আবার উে াটাও হয়,  ী খুব ভি মিত িক   ামী 
 ধু আেমাদ-আ াদ িনেয়ই থােক। এেদর  জেনর য ণার আর  শষ  নই। এটা  তা িবেয়র আেগ জানার  কান 
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উপায়  নই। িক  িবেয়র পর িক হেব?  সইটােক এখােন আটকান হে । আটেক িদেয় আেদশ কের িদে ন, 
 দবতােদর ই ােতই  তামােদর িববাহ হেয়েছ, তাই  দবতােদর খুশী রাখার জ  ধম  কম    জেন এক সে  
কের। ধম  কম   একসােথ করা, এটাই হল সংে েপ দা ত  ধম  । এরপর বলেছন  পি ক স ি র িবভাজন 
িকভােব হেব – 

 

 পি ক স ি  িবভাজেনর িনয়ম 

   ঊ  ং িপত ু মাতু  সেমত   াতরঃ সম  । 
   ভেজর   পীতৃকং র  থমনীশাে  িহ জীবেতাঃ।।৯/১০৪ 

 বাবা-মার মৃত ুর পর ভাইেয়রা সবাই িমেল  পি ক স ি  সমান সমান ভােব িবভাজন কের  নেব। 
বাবা-মা যত িদন  বঁেচ থাকেবন তত িদন ভাইেদর এই স ি র উপর  কান অিধকার থাকেব না আর  পি ক 
স ি র িবভাজনও হেব না। ঠা র কথামৃেত বলেছন –  কউ যিদ খুব  চঁচােমিচ কের, নােছাড়বা া হেয় যায় 
তখন বাবা তার িহ াটা আেগই িদেয়  দয়। বাবার যা িকছু আেছ তার িহে  তার স ােনরা পােব, আর  সটা 
সমান সমান ভােগই হয়। এরপর ি তীয় একটা উপায় বলেছন, এই রকম িজিনষ না কের অ  একটা িজিনষ 
করা  যেত পাের – 

 

    জ   এব তু গ ৃীয়াৎ িপ  ং ধনমেশষতঃ। 

    শষা মুপজীেবয়ুয ৈথব িপতরং তথা।।৯/১০৫ 

  য  জ   পু   সই বাবার  ান িনেয়  নেব। িতিন আেগর মতই  দখােশানা করেবন। বাকী 
 ছাটভাইেদর সবাইেক বাবা  যমন  িতপালন করিছেলন  সইভােব তােদর  দখােশানা করেব, খাওয়া-পড়া 
 দেব। স ি র িবভাজন  য করেতই হেব তা নয়। তেব  যটা  ায়ই  দখা যায়, একট  জ ,  েটা  জ  বা 
িতনেট  জ  এই রকম একসে  চলেত থাকল িক  একটা  জে  এেস অেনক রকম সম ার উ ব হয়, 
এমন সম া সৃি  হয়  য তখন ওই িবভাজনটা  ভেঙ  দওয়াটা ম লই মেন করা হয়। আর বাবারও সম া 
হয়, আিম  বঁেচ থাকেত স ি  িক কের িবভাজন কির! িক  এটাই পের অেনক ঝােমলা সৃি  কের। এখােন 
 েটা িবধান িদে ন – একটা হল সমান ভােগ স ি  িবভাজন কের দাও আর ি তীয় িবধান িদে ন  জ   
 াতাই িপতার  ান িনেয়  সই সব িকছু  দখােশানা করেব। িক   সই  জ    াতা খুব ভােলা না হেল, তার 
 ী খুব ভােলা না হেল অেনক সম ার উ ব হওয়াটা খুব িবিচ  নয়।  

 

 আবার বলেছন  জ    াতার অধীেন  থেক যিদ এই রকম করা হয়,  দখা যায় তখন এটাই সব িদক 
 থেক ভােলা হয়।  যটা আমরা পা বেদর   ে   দিখ, যুিধি র হেলন রাজা আর তার অধীেন সবাই আেছ। 
িক  আবার বলেছন, যিদ তারা আলাদা হেয়ও ধম কায   করেত থােক  সটাও ভােলা এবং তাও ধম   স ত। 
তার মােন ভাইরা যিদ আলাদাও হেয় যায় তােত  কান  দাষ  নই।  ৃিতকাররা চাইেতন বড় িযিন তাঁর 
অধীেনই সবাই এক হেয় থা ক আর  জ    াতাই  যন সব িকছু সামলায়। িক   কান কারেণ যিদ বেল 
আমরা আলাদা হেয়  থেক  সৗহাদ    বজার  রেখ চলব, তােতও এনারা আপি  করেছন না। এসব বলার পর 
 পতৃক স ি র িবভাজেনর আরও অেনক িকছু িনয়েমর কথা বলেছন। িক  এ েলা এখন আর  চিলত নয় 
আর এখন িনয়মই হেয়  গেছ সবাইেক সমান অংশ িদেত হেব। তখনকার িদেন অব  অ  রকম িনয়ম িছল, 
 যমন এই   ােক বলেছন – 

 

   একািধকং হেরে   ঃ পুে াহধ   ং তেতাহ জঃ। 

   অংশমংশং যবীয়াংস ইিত ধেম  া ব বি তঃ।।৯/১১৭ 
 

 িপতার অবত  মােন  জ   পু   পি ক স ি র  ই অংশ  নেব, তার মােন বড় ভাই স ি র অে  ক 
অংশ পােব। আর অবিশ াংশ  থেক ি তীয় পু  অথ  াৎ  মজভাই  দড় ভাগ পােব, তারপেরর  য ভাই  স এক 
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ভাগ  নেব –  ই,  দড় আর এক। বলেছন এটাই ধম  । এই   াকিট আমােদর কােছ এখন  তমন      নই। 
িক  একটা    আসেত পাের  জ  েক  কন  বশী িদেত বলেছন? আমােদর িহ  সমােজ  জ    াতােক খুব 
 বশী স ান  দওয়া হয়, এখােনও দাদােক  বশী স ি  িদেত বলা হে । আসেল পিরবাের  য িনয়িমত 
ধম  কায  অ ি ত হেয় আসেছ  স েলা বড়ভাইই দায়ী  িনেয় স   কেরন।  যমন  া ািদ কম  , এটা  জ   
প ুেরই দায়ী ।  ছাট ভাই  া ািদ কম   করেত যিদ িপিছেয় যায়, যিদ  কান সাহায  না কের  সখােন দাদার 
িকছু করার  নই, ওটা দাদােকই করেত হেব।  সই কারেণ দাদােক  বশী অংশ  দওয়া হে । এখন অব  
এই িবধানেক  কউ মােন না। 

 

     েভ াহংেশভ   ক াভ ঃ  দ    াতরঃ পৃথ  । 
    াৎ  াদংশা তুভ াগং পিততাঃ   রিদগসবঃ।।৯/১১৮ 
 

 বলেছন,  েত ক ভাই  য যার অংেশ যা  পেয়েছ তার চতুথ াংশ তার অিববািহত  বানেক িদেয়  দেব। 
সেহাদরােক সরাসির স ি র  কান অিধকার  দওয়া হে  না িঠকই, িক  অ  িদেক ঘ ুিরেয় তােকও অিধকার 
 দওয়া হে । আমরা ধের িনলাম িতন ভাই আেছ, আর একিট  বান আেছ। বড় ভাই  ই ভাগ, আর বািক 
 জন এক ভাগ কের  পল। এবার বড় ভাইেক,  য  ই ভাগ  পেয়েছ,  সখান  থেক অিববািহত  বানেক চার 
ভােগর এক ভাগ িদেত হেব, আবার বািক  ই ভাইেয়র অংশ  থেক চার ভােগর এক ভাগ কের  বানেক িদেত 
হেব।  দখা যােব  ছাট ভাইেয়র  থেক  বান  বশী অংেশর অিধকার  পেয়  গেছ। িববািহতা  বানেক িকছু িদেত 
বলা হে  না, কারণ িববািহতা  বানেক িবেয়র সময় যা  দওয়ার িদেয়  দওয়া হেয়েছ।  

 

   অজািবকং  সকশফং ন জাতু িবষমং ভেজৎ। 
   আজািবক  িবষমং  জ  ৈ ব িবধীয়েত।।৯/১১৯ 
 

 বলেছন প ধন এইভােব িবভাজন করা হেব না। বড় ভাইই সব প ধন পােব। তেব বড় ভাই ইে  
করেল  সখান  থেক িকছু প র মূল  ভাইেদর িদেত পাের। এই িনয়ম েলা এখন আর চেল না। এছাড়া 
বলেছন,  জ    াতার যিদ স ান না থােক, িনেয়াগ িবিধেত যিদ স ান এেস থােক তখন িক করেব ইত ািদ। 
এখােন আেরকিট   ােক বলেছন – 

 

 া ািদ কেম    দৗিহে র অিধকার 

    পৗ েদৗিহ েয়ােল  ােক ন িবেশেষাহি  ধম  তঃ। 
   তেয়ািহ  মাতািপতেরৗ স ূেতৗ ত   দহতঃ।।৯/১৩৩ 
 

 সংসাের জাগিতক  য ি য়াকম  ািদ হয় তােত পু  আর  দৗিহ  মােন নািতর মেধ   কান তফাৎ  নই। 
ম  বলেছন পু   যভােব উৎপ  হয়  দৗিহ ও একই ভােবই উৎপ  হয়। মহাভারেতও এই সম ার উপর 
আেলাকপাত করা হেয়েছ। যার  ধু ক াই আেছ, তার  া কম  ািদ িকভােব হেব? তখনকার িদেন ওনােদর 
কােছ এটা এক িবরাট সম া িছল।  সইজ  সবাই চাইত তার  যন প ু স ান হয়। মহাভারেতই পের িবধান 
িদেয়  দওয়া হল,  মেয়র পু  স ান পুে র সমান।  সই  থেক িবধান হল,  দৗিহ  সব কম   করেত পারেব, 
 া কম  , িপতৃকম   যা িকছু আেছ সব করেত পারেব। িহ েদর কােছ পির ার – মৃতু েতই সব িকছু  শষ হয় 
না, মৃতু র পর  গ ািদ  লােক গিত হয়েতা হেব িক  তার আেগ িকছু িদন  তামার িপতৃেদর আ া ছটফট 
করেব, তােদর শাি র জ   া  িপতৃকম ািদ করেত হেব। এই কম   স   করার দায়ী   জ   পুে র। পু  
যিদ না থােক তাহেল  ক করেব?  দৗিহ  করেব। ইদািনং  তা  মেয়রাও এিগেয় এেস ই া  কাশ করেছ 
আমরাও  া ািদ কম   করব। অেনক জায়গায় এখন  মেয়েদরেকও  া ািদ কেম  র অ মিত িদেয়  দওয়া হে । 
তেব এটা কতটা ভুল কতটা িঠক  ক বলেব? এ েলার উ র  দওয়া খুব কিঠন।  দৗিহ েক  য  া ািদ কম   
করার অ মিত  দওয়া হে , এটা  ক অ মিত িদে ন? মহাভারেতর কািহনীেত যযািতর ক া মাধবীর িকছু 
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সম া যখন হল তখন যযািত বেল িদেলন আজ  থেক িনয়ম কের  দওয়া হল  দৗিহ ও  া ািদ কম   করেত 
পারেব।  ৃিত মােনই তাই,  ৃিতর  কান িবধােনর  কান মূল ই  নই যত ণ না  কান ঋিষ িকছু বেল িদে ন। 
ঋিষ  যটা বেল িদেলন  সটাই িবধান হেয়  গল।  সইজ  এ েলার খুব  বশী মূল   নই। আমরা  য বলিছ 
ম  ৃিতেত  ীেদর র ার অিধকার  নই ইত ািদ। িঠকই বলিছ,  ৃিতেত এই রকম িবধান আেছ। আমরা  তা 
একটা কােয  র বৃ , তার  য শাখা, তার  য ফল এ েলা িনেয় আেলাচনা করিছ। িক  তার  শকেড় যিদ যাই 
তখন িক পাই?  সখােন বলেছন িপতৃগেণর আ ার একটা স ি  বা তৃি  চাই।  ছেল ও  দৗিহ   কউই  নই 
তার। তাহেল িক কের চলেব? একটা কা েক অিধকার িদেয় িদেলই হল, আপি র িক আেছ!  ধু এই 
িবধানেক একজন Man of Authority  কউ বেল  দেবন। িতিন বেল িদেলই হেয় যােব।  ৃিতর 
িবধান েলার  শকেড়  গেল  বাঝা যায় এ েলা িকভােব  তরী হেয়েছ। এ েলা হল ঋিষ বাক । তেব এটাই 
জীবন-দশ  েনর  মৗিলক িকছু নয়। ি তীয় কথা হল, ঋিষ বাক  কােল কােল পা ােত থােক।  সইজ   কউ 
যিদ authority িনেয় বেল  দন এটা করা যায়, তখন কের িদেলই হল।  ছেল আর  মেয়র সমান অিধকার 
বেল আমরা  যটা মেন কির  সই ভােব এখােন  দৗিহ েক  া ািদ কেম   অিধকার  দওয়া হে  না। এটা 
িকছুটা এেসেছ আপৎধম   থেক, ি তীয় ঋিষ যিদ অ মিত িদেয়  দন তাহেল  তা হেয়ই  গল। ঠা র, 
 ামীজীর মত যাঁরা বত  মান যুেগর ঋিষ, তাঁরা এই ব াপাের িকছু বেলনিন। িক   ামীজী  মেয়েদর সমান 
অিধকার  দওয়ার সব সময় প পাতী িছেলন।  ামীজীেক আধার কের এখন যিদ আমরা বিল  াঁ  মেয়েদর 
অিধকার আেছ, তখন আর  কান   ই উঠেত পাের না।  

 

   যা িনযু া তঃ প ুং  দবরা াপ বা ুয়াৎ। 
   তং কামজমির  থীয়ং বৃেথাৎপ ং  চ েত।।৯/১৪৭ 
 

 ম  আবার বলেছন,  কান  ীর স ান আেছ িক  তা সে ও যিদ কামবশাৎ বা  লাভবশাৎ িনেয়াগ 
িবিধেত  সই  ীর যিদ  কান স ান উৎপ  হয়  সইে ে   সই স ােনর িক  স ি র অিধকার থাকেব না। 
মেন ক ন একজেনর  ামী মারা  গেছ। তার  িট স ান আেছ। এখন তার িবধবা  ী বলল িনেয়াগ িবিধেত 
আিম আেরকিট স ান চাই। অ মিতও তােক িদেয়  দওয়া হল। এখন  য স ান হেব  সই স ােনর  পি ক 
স ি র  কান অিধকার থাকেব না। িক  যিদ তার আেগ  কান স ান না থােক তখন িনেয়াগ িবিধেত  য 
স ান হেব  সই স ান তখন  পি ক স ি র অিধকার পােব। এইসব ব াপাের ম  খুব পির ার িছেলন। 
আবার একটা   ােক খুব মজার ব াপার বলেছন – 

 

চার বেণ  র  ীেদর স ানেদর মেধ  স ি র ভাগ 

    া ণ া পূেব  ণ চত   যিদ ি য়ঃ। 

   তাসাং পুে ষু জােতষ ুিবভােগাহয়ং িবিধঃ  ৃতঃ।৯/১৪৯ 

 যিদ কখনও এমন হয়  যখােন  কান  া েণর চারজন  ী আেছ এবং চারজনই চার বেণ র,  া ণ, 
 ি য়,  ব  ও শ ূ। এই সম া তখনকার িদেনও িছল, আইন যখন আেছ তার মােন সম াও িছল। এই 
চার বেণ র  ীেদর সবার গেভ   পু  স ান জ ােল তােদর মেধ  িবষয়-স ি  িবভাজন িকভােব হেব  সটা 
পেরর   ােক বেল িদে ন – 

 

   চতুেরাহংশা   হেরি   ীনংশা    ি য়া তঃ। 

    ব াপুে া হের  ংশমংশং শূ া েতা হেরৎ।।৯/১৫৩ 

 সম  স ি েক দশ ভাগ কের  সখােন  থেক  া ণ  ীর গভ  জাত পু  সম  ধন-স ি র চার ভাগ 
পােব,  ি য়  ীর প ু িতন ভাগ,  ব জাতীয়া  ীর পু   ই অংশ ভাগ এবং শূ া  ীর প ু এক ভাগ পােব। 
কারণ  য  া ণ এই রকম পর পর চারজনেক িবেয় কেরেছ  স িক   লাভবশাৎ কেরেছ। একটা িবেয় করেলই 
তার হেয়  যত িক  তারপরও এই ভােব িবেয় করােত তার  ীরা পরবিত   কােল ক  পােব। এখন তােদর যার 



231 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

যত স ান আেছ স ি র িবভাজন  সই ভােব হেব। এরপর স ান কত রকম ভােব হেত পাের  সই ব াপাের 
ম  আেলাচনা করেছন, যিদও এর অেনক িকছু এখন উেঠ  গেছ – 
 

কত ভােব স ান লাভ করা যায় 

        ে  সং ৃতায়া   য়মৎুপাদেয়ি  য  । 
   তেমৗরসং িবজানীয়াৎ পু ং  থমকি ত  ।।৯/১৬৬ 
 

 িবিধপূব  ক সমান বেণ র সােথ যখন িববাহ হয় এবং তােদর  থেক  য ধম   ভােব পু  উৎপ  হয়  সই 
পু েকই ঔরসপ ু বেল। 

 

   য  জঃ  মীত   ীব  ব ািধত  বা 
    ধেম ণ িনযু ায়াং স প ুঃ    জঃ  ৃতঃ।।৯/১৬৭ 
 

 স ানহীন মৃত  ামীর  ী বা নপুংসেকর  ী অথবা অসাধ   রাগ   ব ি র  ী শাে া  িনয়মা সাের ও 
  জনেদর আেদেশ সিপ  িনেয়াগ িবিধেত  য পুে র জ  িদে   সই প ুেক বলা হয়    জ পু । স ি  
িবভাজেনর সময় ঔরস আর    জ পু রা স ি র অিধকার পায়। 

 

   মাতা িপতা বা দদ াতাং যমি ঃ প ুমাপিদ। 

   সদৃশং  ীিতসংযু ং স   েয়া দি মঃ  তঃ।।৯/১৬৮ 
 

  কান  ামী- ীর যিদ স ান না থােক বা অপ ুক হয় তাহেল তােদর বংেশর উপযু   কান পু েক 
তার বাবা মা যিদ  ীিতপূব  ক ভােব জলে া ণ কের স ানহীন বাবা-মােক দান কের বেল  দয় এই পু েক 
 তামােদর িদলাম, তখন  সই প ুেক বলা হয় দ ক প ু। 

 

   সদৃশং তু   য া   যং  ণেদাষিবচ ণ  । 

   প ুং প ু ৈণযু  ং স িবে য়  কৃি মঃ।।৯/১৬৯ 
 

  ামী- ীর যিদ স ান না থােক, তােদর যিদ ধম  কায   করার  কউ না থােক তখন িনেজর জািতর  কান 
 ণবান পু েক ভােলাবাসা বশতঃ জল হােত কের একটা স   কের, ‘তুিম আমার পু ’ এই বেল  হণ কের 
 নয় তখন  সই পু েক বেল কৃি ম পু । কৃি ম ও দ ক  মাটামুিট একই রকম। ১৮৫৭ সােল এই িনেয় 
ইংেরজরা অেনক ঝােমলা কেরিছল, তারা বেল িদল দ ক পু েক পু  বেল মানা হেব না। িক  ইংেরজরা 
জােন না  য আমােদর পর রােত এটাই িনয়ম হেয় চেল আসেছ। 

 

   উৎপদ েত গৃেহ য  ন চ  ােয়ত ক  সঃ। 
   স গৃেহ গঢ়ূ উৎপ     া   য  ত জঃ।।৯/১৭০ 
 

 বািড়েত  কান মিহলার একটা স ান  সব হেয়েছ, িক  এই স ান িঠক িঠক কার স ান এই ব াপাের 
বািড়র  লােকর জানা  নই।  সই সে   কা   জািতর জানা  নই, কা র সােথ  কান অৈবধ স েক   িকছু একটা 
হেয়  যেত পাের বা িনেয়াগ  থায় কাউেক িদেয় স ান উৎপ  হওয়ার পর িঠক িঠক জানা  নই  লাকিট সমান 
জািতর িকনা বা অ   কান জািতর  লাক িকনা। এই ধরেণর প ুেক বলা হয় গূঢ় পু । 

 

   মাতািপতৃভ ামুৎস ৃং তেয়ার তেরণ বা। 

   যং প ুং পিরগ ৃীয়াদপিব ঃ স উচ েত।।৯/১৭১ 
 

  কান মা-বাবা  জেন িমেল িকংবা তােদর  য  কউ  কান পু েক যিদ ত াগ কের  দয় এবং  সই 
ত াজ  পু েক যিদ অ   কউ পু   েপ  হণ কের  নয় তখন  স প ুেক অপিব  পু  বলেব। মহাভারেত 
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কণ েক আমরা অপিব  পু  বলেত পাির।  ি   থেম স ানেক ত াগ কের িদেয়িছল, পের অিধরথ কণ েক 
 হণ কের িনেজর পু   েপ মা ষ কেরিছল। অিধরথ জানতও না এটা কার স ান,  কা   বেণ র স ান। 

 

   িপতৃেব িন ক া তু যং পু ং জনেয় হঃ। 

   তং কানীনং বেদ া া  বাঢ়ঃু ক াসম ব  ।।৯/১৭২ 
 

 যিদ  কান অিববািহতা  মেয় স ান  সব কের, ওই পু েক বেল কানীনপু । এই  মেয় পের যােক 
িববাহ কেরেব স ান তারই হেব। এখােন টাইপটা পাে   গেছ। িববােহর আেগই তার জ  হেয়  গেছ। তার 
মােন, কণ  েক যিদ  ি  ত াগ না কের সে ই  রেখ িদত, তারপর পা ুর সােথ যখন িবেয় হত তখন কণ  হত 
কানীনপু । িক   যেহতু  ি  ত াগ কের  দওয়ার পর রাধা কণ েক পালন কেরিছল  সইজ  কণ  হেয়  গল 
অপিব  প ু। 

 

   যা গিভ ণী সংি য়েত  াতা াতািপ বা সতী। 

    বাঢ়ঃু স গেভ  া ভবিত সেহাঢ় ইিত  চাচ েত।।৯/১৭৩ 
 

 কানীনপ ু মােন, িবেয়র আেগ স ান হেয়  গেছ। িক  িবেয়র আেগই  কান অিববািহতা  মেয় গভ  বতী 
হেয়  গেছ এবং ওই অব ােতই  কান  ছেল জা ায় বা অজা ায়  সই  মেয়িটেক িববাহ কেরেছ। এরপর  য 
স ান হেব তােক বলেব সেহাঢ় পু । 

 

    ীণীয়া   য  পত াথ ং মাতািপে ায মি কাৎ। 
   স  ীতকঃ  ত   সদৃেশাহসদৃেশাহিপ বা।।৯/১৭৪ 
 

  কউ যিদ িনেজর অপত  স াদন করার ই ায়  কানও বাবা-মার কাছ  থেক অেথ  র িবিনময় তােদর 
 কানও পু েক  য় কের  নয় এবং  সই পু    তার সবণ ই  হাক বা অসবণ ই  হাক তােত  কান  িত  নই, 
এমন পু েক বলা হয়  ীতপু ।  

 

   যা পত া বা পিরত  া িবধবা বা  েয় য়া। 

   উৎপাদেয়ৎ পুনভূ  া স  পৗনভ  ব উচ েত।।৯/১৭৫ 
 

 যিদ  কান  ী  ামী কত  ৃক পিরত  া হয় বা িবধবা হয়। এরা যিদ িনেজর ই ায় পুনরায় অ  
প ুেষর ভায  া হেয় তার  ারা পু  উৎপাদন কের তখন  সই পু েক বলা বয়  পৗনভ  ব পু । পুনভ  ব  থেক 
 পৗনভ  ব এেসেছ। আসেল ি তীয় িববাহেক বলা হয় পুনভূ  ঃ, মােন আবার িবেয় হেয়েছ।  পুনভ  ূঃর  য স ান 
তােক বলেছন  পৗনভ  ব। আমােদর একটা ধারণা হেয় আেছ  য িবধবা িববাহ  থা আেগ িছল না, িক  এটা 
ভুল ধারণা, তখনকার িদেন িবধবারাও িবেয় করেত পারত। তা নাহেল এই ধরেণর িবিধ  তরী করা হত না। 
তাছাড়া িডেভােস র পের ি তীয় িববাহও তখনকার িদেন  মেয়রা করেত পারত।  

 

   মাতািপতৃিবহীেনা য  ে া বা  াদকারণাৎ। 
   আ ানং  শ েয়   যৈ   য়ংদ   স  ৃতঃ।।৯/১৭৭ 
 

 অ  িদেক  কান মাতািপতাহীন প ু বা অকারেণ বাবা-মা কত  ৃক পিরত   হেয়  গেছ, িকংবা পু  
যিদ িনেজর বাবা-মােক  ছেড় িদেয় আেরকজনেক ধের বলল আিম আপনার স ান তখন  সই স ানেক বেল 
 য়ংদ  পু ।  য়ংদ  মােন আিম িনেজেক আপনার কােছ িদেয় িদলাম। এখােন বাবা-মা  ছেলেক ধেরিন, 
 ছেল িগেয় বাবা-মােক ধেরেছ। আমার  কউ  নই আপনারই আমার সব   , এইভােব যিদ  কউ বেল তখন 
তােক  য়ংদ  বলেছন। পেরর   ােক আবার অ  ব াপাের বলেছন – 
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   যং  া ণ  শ ূায়াং কামা ৎপাদেয়ৎ  ত  । 
   স পারয়ে ব শব  াৎ পারশবঃ  ৃতঃ।।৯/১৭৮ 
 

 উ বেণ র পু েষর শ ূা নারীর পািণ হেণ ম র  য িক  চ  আপি  িছল এইসব   ােক  বাঝা যায়, 
মহাভারেতও আমরা এই ধরেণর ঘটনার উে খ পাই। বলেছন  া ণ,  ি য়ািদ  কউ যিদ শূ া  ীেক িবেয় 
কের, তারপর  সই শূ া  ীর  য পু  হেব তার ধম  কােয   কান অিধকার থাকেব না। বলেছন, এই ধরেণর 
 ছেল মরার মত,  সইজ  এই ধরেণর শ ূাজাত পু েক বলা হত পারশব। 

 

 এই  য এত ধরেণর স ােনর বণ না করা হল, এরপর এেদর িনেয় অেনক আইন, িবিধ  তরী করা 
হেয়েছ। এই ধরেণর পু  এই এই করেত পারেব, এই প ু  সই করেত পারেব ইত ািদ। এ েলা আমরা 
আেলাচনা করলাম এই কারেণ  য, আমােদর পূব  জরা এই িজিনষ েলােক িকভােব  দখেতন, িবধবা নারীর 
িববাহ, িডেভাস ী  ীর পুনিব  বাহেক িকভােব  দখেতন। আমরা অেনক সময় ভািব তখন িডেভাস  িছল না, না 
পুেরাদেমই িছল তখন বলা হত পিরত  া। এখােন এটা বলা হে  না  ী  ামীেক ছাড়েত পাের না, িক  
খুবই পারত,  ছেড় িদেলই হল,  ছেড় িদেয় আবার আেরকজনেক িবেয়ও করেত পারত। তার পরবিত   
স ানেকও শা   ীকৃিত িদেয় িদে ন  পৗনভ  ব নাম িদেয়। এরপর বলেছন – 

 

 ীধেন কার কার অিধকার ও তার িবভাজন 

   জন াং সংি তায়া  সমং সেব  সেহাদরাঃ। 
   ভেজর াতৃকং ির  থং ভিগ   সনাভয়ঃ।।৯/১৯২ 
 

 মােয়র মৃত ুর পর মােয়র যা িকছু  ীধন থাকেব  সটা তার  ছেল ও  মেয়  য কজন আেছ সবাই 
সমান সমান পােব। িপতার মৃত ুর পর  পি ক স ি র িবভাজন আলাদা িনয়েম হেব,  যটা আমরা আেগই 
আেলাচনা কের িনেয়িছ। িক  মােয়র স ি  সবটাই িনেজর স ানেদর মেধ  পু  ও ক া  স িববািহতাই 
 হাক আর অিববািহতাই  হাক, সমান ভােব িবভাজন হেব। এেতই পির ার  বাঝা যায়  য, আমােদর 
পর রােত িপতার স ি  আর মাতার স ি েক পুেরা আলাদা ভােব  দখা হত। আবার বলেছন – 

 

   যা াসাং     িহতর াসামিপ যথাহ তঃ। 
   মাতাম া ধনাৎ িকি ৎ  েদয়ং  ীিতপূব ক  ।।৯/১৯৩ 
 

 আরও মজার হল, যিদ  কান অিববািহতা  দৗিহ ী থােক তােকও িদিদমার ধন  থেক িকছু িকছু অংশ 
িদেয় স ািনত ও স   রাখেত হেব।  এরপর  ীধন িনেয় বলেছন – 

 

 ীধন িকভােব আেস 

   অধ   ধ াবাহিনকং দ    ীিতকম  িণ। 
    াতৃমাতৃিপত ৃা ং ষ  িবধং  ীধনং  ৃত  ।।৯/১৯৪ 
 

 এই  য মােয়র স ি  ব টেনর কথা বলা হয়।  ী যিদ মারা যায় তার স ি   ামী  কান িদন পােব 
না, তার  ছেলরা পােব, তার  মেয়রা পােব আর অিববািহতা নাতনীরা পােব। মােয়র এই স ি   কাথা  থেক 
আেস? অধ ি , িববােহর সময় অি েক সা ী কের ক ার বাবা যা িকছু ক ােক উপহার  দয়, তােক অধ ি  
বলা হয়, এটাই  ীধন।  মেয়র বােপর বািড়  থেক যখন িকছু িজিনষ পািঠেয় বেল  দয় এটা আমার  মেয়র 
জ  তখন  সটা  ীধন বেল গণ  হেব।  মেয়র বাবা হয়েতা জামাইেক িকছু টাকা-পয়সা িকংবা িকছু জিম-
জায়গা িদেলন তারপর বলেলন – এই জিম-জায়গা আর এই টাকা সব  তামােদর  জেনর জ । িক  তার 
মেধ  যিদ িনিদ   কের বেল  দন জিমর এই অংশটা বা এই হাজার টাকা আমার  মেয়র জ , বেল  দওয়া 
মােনই হল ওই জিম বা টাকা  ীধন হেয়  গল, ওই জিম বা টাকার উপর  ামীর আর  কান অিধকার থাকেব 
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না। যিদ  কান  ভিদেন  ামী িকছু িজিনষ  ীেক উপহার   প  দয়, এটাও  ীধেনর মেধ  চেল আসেব। 
 মেয়র বােপর বািড়  থেক যিদ তার দাদা, ভাই, মা িকংবা বাবা িবিভ  উপলে  বা িবিভ  সমেয় উপহার 
  প বা ভােলােবেস তােক যিদ িকছু িদেয় থােক  সটাও  ীধন  েপ পিরগিণত হেব। তার মােন িবেয়র সময় 
যা িকছু পােব, আর পের যখন যখন বােপর বািড়  থেক যা িকছু পােব সবটাই  ীধেনর মেধ  চেল আসেব। 
তার সােথ তার  ামীও যিদ িবিভ  সময় ভােলােবেস  ীেক িকছু িকছু উপহার িদেয় থােক  সটাও  ীধন।  

 

   অ ােধয়  য  ং পত া  ীেতন  চব যৎ। 
   পেত ৗ জীবিত বৃ ায়াঃ  জায়া  নং ভেবৎ।।৯/১৯৫ 
 

 িবেয়র পের  ী তার বােপর বািড় আর   ড় বািড়  থক যা িকছু পােব  সই ধনেক বলা অ ােধয়। 
 ামীর  কান সমেয়ই অিধকার  নই এই  ীধেন হাত  দওয়ার।  ী যখন মারা যােব তখন  ীধন তার  ছেল, 
 মেয়রা সমান ভােব পােব আর িকছ ু িকছু অংশ অিববািহতা  দৗিহ ী পােব, এমনিক  দৗিহ র কােছও এই 
 ীধন যায় না, একমা  অিববািহতা নাতনীর কােছই  যেত পাের। 

 

 ভারেত এখন  ীধেনর আইেনর অেনক িকছুই পাে   গেছ। দেহজ অথ  াৎ পণ িদেয়  মেয়েক িবেয় 
 দওয়া হেয়েছ, এবার িবেয় যিদ  ভেঙ যায় তাহেল  মেয়র বাবা িকংবা  মেয় পুেরা টাকাটা  ফরত  পেয় 
যােব। অেনক িদন আেগ একটা মামলা হেয়িছল। একজন মিহলার  ামী মারা যাওয়ার পর   ড় শা িড়রা 
তার উপর খুব অত াচার    কের িদল।  সখান  থেক  স বােপর বািড় চেল এেসেছ। বােপর বািড়েত এেস 
িনেজ  খেটখুেট পড়ােশানা কের ভােলা পাশ কের চাকরী জুিটেয় ভােলা টাকা জিমেয়েছ। কপাল এমন  সই 
মিহলা এবার মারা  গল। এবার  সই মিহলা যা িকছু টাকা-পয়সা জিমেয়িছল, লকাের যা গয়না  রেখিছল 
 স েলার দািবদার হেয় ওর বাবা-মা  কােট    গল,  মেয় আমার বািড়েত  থেক পড়ােশানা কের চাকির 
 পেয়েছ। অ  িদেক   ড় বািড়র  লাকরাও মামলা ঠ ুেক িদেয়েছ। জজ সােহব খুব  ঃখ কের বলেছন – 
মানিবকতার আেবেগর খািতের আমরা যাই বিল না  কন, এই স ি    ড় শা িড়র কােছই যােব।  শষ পয    
 মেয়র পুেরা স ি  তার   ড় শা িড়েক িদেয় িদেত হল। অথচ তারা িদেনর পর িদন তার উপর অত াচার 
কেরেছ, তার স ান হয়িন,  বচারা  ামীর িভেট ছাড়েত হেয়িছল। এইসব অেনক জিটল িনয়ম-কা ন আেছ। 
তেব আমােদর বত মান িহ  িববাহ আইেন আেগর  থেক অেনক পিরবত  ন িনেয় আসা হেয়েছ। 

 

   যৎিকি ৎ িপতির   েত ধনং  জ ে াহিধগ িত। 

   ভােগা যবীয়সাং ত  যিদ িবদ া পািলনঃ।।৯/২০৪ 
 

 বাবার মৃত ুর পর অিবভ  অব ায় দাদা যা িকছু উপাজ ন করেব  ছাট ভাই যিদ ছা াব ায় থােক 
তাহেল  সই উপাজ েনর একটা অংশ পােব। তার মােন বলেত চাইেছন, মেন ক ন বাবার সময় তােদর দশ 
লাখ টাকার স ি  িছল, বাবা মারা যাবার পর  যৗথ পিরবােরই থাকেছ। এবার দাদা উপাজ ন কের আরও 
পাঁচ লাখ টাকার স ি  ওর মেধ   যাগ কেরেছ, মােন  মাট পেনর লাখ টাকার স ি  এখন দাঁিড়েয়েছ। 
এরপের স ি র িবভাজন হে । এখন  য িবভাজন হেব  সখােন এই পুেরা পেনর লাখ টাকার উপর িবভাজন 
হেব। দাদা এটা বলেত পারেব না এই পাঁচ লাখ টাকা আিম আয় কেরিছ বেল আমার হেব।  যৗথ পিরবার 
িছল বেল বাবার স ি েতই জমা পড়েব। দাদা মের যাওয়ার পর  য িবভাজন হেব  সটাও ওই ভােবই হেব। 

 

   িবদ াধন  য   য  ত ৈ ব ধনং ভেবৎ। 
    ম  েমৗ ািহকৈ ব মাধুপিক কেমব চ।।৯/২০৬ 
 

 বলেছন িবদ ার জ , ব ুর কাছ  থেক, িনেজর িববাহল   থেক এবং মধুপেক  র সময় পূজ তার জ  
 য যা ধন স ি  পায়  সটা তারই স ি   েপ গণ  হেব।  যমন  কান পি ত স  াসী  কাথাও শা  অধ য়ন 
কিরেয় যিদ িকছু  ণামী পায়  সটা তারই হেব, কারণ এটা িতিন িবদ ার জ ই পাে ন। িঠক  তমিন িববােহর 
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সময় পা  বা পা ী যা পােব  সটা তােদরই হেব, তােদর বাবা  সটা দাবী করেত পারেব না। ব  ুযিদ িকছু 
উপহার িদেয় থােক  সটা তারই থাকেব, বাবা িনেত পারেব না।  সইজ  আপিন যিদ  কান বা া  ছেলেক 
 েটা টাকা  দন  সটা ওরই টাকা হেব, বা ার মা কখনই িনেত পােরনা। 

 

 অেনকিদন আেগকার একটা খুব মজার ঘটনা। এক দাদা তার  বানেক চার আনা পয়সা িদেয়েছ। চার 
পাঁচ বছেরর বা া  মেয়। চার আনাটা ওর কােছ িবরাটা স ি ,  সটা সবাই  মেনও িনেয়েছ। বা াটা িগেয় 
চার আনা িদেয় চুর  , হজেমালা জাতীয় িকছু হেব, িকেনেছ। তখনকার িদেন চার আনায় অেনকটা চুর   পাওয়া 
 যত। অত  েলা হজেমালা িকেনেছ বেল মা িগেয়  মেয়েক এক চড়  মের খুব বকেছ ‘পুেরা পয়সা িদেয়  ধু 
চুর  ই িকেন এেনেছ, এত  েলা হজেমালা  খেল  পট খারাপ হেব’ ইত ািদ।  ৃিতর িবধান অ যায়ী মা িক  
বা ােক চড় মারেত পাের না, কারণ এটা ওর স ি ,  সটা িদেয়  স যা ই া করেত পাের।  মেয়র  পট 
খারাপ হেব বেল বকেছ না, অত েলা পয়সার অপচয় হওয়াটাই  মজাজ খারাপ হওয়ার  ধান কারণ।  

 

রাজধেম  র কেয়কিট অ া  িদক 

 যাই  হাক,  ী ধেম র কথা বলেত বলেত ম  আবার িকছু িকছু রাজধেম   এেস জুয়া  খলা িনেয় 
বলেছন। জুয়া  খলােত রাজােদর  চুর অথ   আমদািন হত বেল জুয়া  খলােত খুব উৎসাহ  দওয়া হত। নানান 
ভােব জুয়া  খলা হত, কিড় িনেয়  খলা, পািখ ধরা, ছাগল  ভড়া এই ধরেণর জ  িদেয় লড়াই করান। বলেছন, 
এ েলােত রােজ র স দ বৃি  হয়। মুসলমান সং ৃিতেত এই িজিনষ েলা খুব  বশী িছল। িক  ১৮৫৭ 
 ী াে  বাহা র শা জাফর যখন িদ ীর বাদশা িছেলন তখন তার  বশ কেয়কিট ফরমা   িছল,  যমন গ র, 
 মােষর লড়াই িনিষ  িছল। কারণ তখন চািরিদেক লড়াই, মারামািরর পিরি িত চলিছল, তার মেধ ই  লােকরা 
আেমাদ আ ােদ ড ুেব থাকেব, তাই এই ধরেণর অেনক িকছু িনিষ  কের  দওয়া হেয়িছল।   েরর  দৗড়, 
 ঘাড়া  দৗড় সব এর মেধ ই পেড়। আবার একটা   ােক বলেছন অবধ েক বধ করেল রাজার যা পাপ হয়, 
িঠক  তমিন  য বধ  তােক যিদ দ  না  দওয়া হয় রাজার একই পাপ হয়। এই ধরেণর িকছু রাজধম   িনেয় 
আেলাচনা করেছন। একটা   ােক রাজার  িত করেত িগেয় বলেছন – 

 

   কিলঃ   ে া ভবিত স জা  াপরং যুগ   
   কম  ভ ুদ তে তা িবচরং  কৃতং যুগ  ।।৯/৩০২ 
 

 রাজা যিদ আল  কের িদন যাপন কের,  বশীর ভাগ সময় ঘ ুিমেয় কাটায় তাহেল রােজ  কিলযুগ 
চেল। রাজা যিদ  জেগ থােক অথ  াৎ রােজ র সম  িকছু রাজার অবগত থােক তখন রােজ   াপর যুগ চেল। 
রাজা যিদ কেম  াদ েম িনযু  হেয় কম   করেত থােক তখন রােজ    তা যুগ চেল আর িতিন যখন সব কাজ 
যথা িনয়েম শাে র িবধান অ যায়ী কের তখন রােজ  সত যুগ চেল। রাজা িকভােব চলেছ তার উপর এই 
চারেট যুগ িনভ  র কের। রাজার কাজই হল সব  জার  দখােশানা করা, সাধু মহা ােদর  দখােশানা করা এই 
সব বেল খুব   র বলেছন – 

 

   ই া াক   বােয়া  যম  ব ণ  চ। 

   চ  াে ঃ পৃিথব া   তেজাবৃ ং নৃপ েরৎ।।৯/৩০৩ 
 

 ই , সূয  , বায়,ু যম, ব ণ, চ , অি  এবং পৃিথবী এই সম   দবতােদর চির েক রাজােক িনেজর 
মেধ  ধারণ করেত হয়।  জােদর ভােলাবাসা িদেত হেব, তােদর  ািথ  ত িবষয় সকল িদেত হেব আবার অ  
অ  কের  জােদর  থেক কর আদায় করেতও হেব, রােজ র সব িকছুর খবরা-খবর িনেত হেব, শ -িম  
িবচার না কের সময় হেল ি য় এবং অি য় সকেলর  িত সমান দ  িবধান করেত হেব, এই িবধান েলা যখন 
রাজা িঠক মত পালন কের তখনই রােজ র সমৃি  আেস। 
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দশেমাহধ ায়ঃ 
 

 এরপর    হে  দশেমাধ ায়। এই অধ ায় িকছুটা আপৎধম  িনেয়। আপৎধম   মােন, যখন এমন  কান 
পিরি িত হয়  যখােন মা ষেক  াণ র ার জ  িনেজর ধম   ত াগ কের অ  বেণ র ধেম র আচরণ করেত বাধ  
হয়। আপৎধম  ছাড়া চারেট বেণ র মেধ   য  ছাট  ছাট উপজািত িছল তােদর িনেয় আেলাচনা করেছন। এর 
মেধ  িবরাটা একটা তািলকা  দওয়া হেয়েছ।  যমন একটা নমুনা িদেল ব াপারটা  বাঝা যােব – 
 

এত উপািধ  তরী হওয়ার কারণ 

    া ণাৈ  ক ায়া ে া নাম জায়েত। 
   িনষাদঃ শূ ক ায়াং যঃ পারশব উচ েত।।১০/৮ 
 

 বাবা যিদ  া ণ হয় আর ধম   মেত তার িববািহতা  ী যিদ  ব  বেণ  র হয়  সই  ীর গেভ    য স ান 
জ ােব তােক অ   বলা হয়। িঠক  সই রকম  া ণ প ুেষর ঔরেস িববািহতা শূ া নারীর গেভ    য স ান 
জ   নেব  সই স ানেক জািতেত িনষাদ বা পারশব নােম পিরিচত হেব। এইভােব একটা িবরাট ল া তািলকা 
 দওয়া হেয়েছ,  া েণর যিদ অমুক বেণ র নারীর সােথ িবেয় হয়,  ি েয়র যিদ অমুক বেণ র নারীর সে  
িবেয় হয় তােদর স ান  কান জািতর হেব,  সই জািতর বেণ র নারীর সােথ যিদ আবার  া েণর িবেয় হয় 
তার স ােনর িক জািত হেব। এই  য এত এত উপািধ  দখা যায়, এ েলা এই ভােবই এেসেছ। যিদ  ধু 
সবেণ  িববাহ হেত থাকত তাহেল এত উপািধ আসত না। আমরা  যমন বিল অসবেণ  িববাহ করেত  নই, িক  
এই ধরেণর িববাহ িচরিদনই িছল। আবার উে াটাও িছল, িনচু বেণ র  ছেলর সােথ উ  বেণ র নারীর িববাহও 
িছল। িক  এটােক তাঁরা ভােলা দৃি েত  দখেতন না। অসবেণ র িববাহ  থেক  য স ান হত তার আবার অ  
জািত হেয়  যত।  সই জািতর সােথ আবার অ  একটা জািতর িববাহ হত তখন আবার তার উপািধটা পাে  
 যত। জািত পা ােনার ব াপারটা এখন উেঠই  গেছ।  য   াক েলা আমােদর জানা  েয়াজন  স েলােক 
িনেয়ই আমরা আেলাচনা করিছ। এরপর একটা   ােক বলেছন – 

 

বণ      বাঝা যােব িক কের 

   বণ ােপতমিব াতং নরং কলুষেযািনজ  । 

   আয   পিমবানায  ং কম  িভঃ   িব ভাবেয়ৎ।।১০/৫৭ 
 

 এখােন বলেছন বণ    িক কের বুঝেব। বণ    মােন, একজন  লাক িছল  া ণ িক  অ  বেণ র 
কাজকম  কের কের তার পতন হেয়  গেছ, অথচ তার গলায়  পেত আেছ, আর নােমর  পছেন চে াপধ ায়, 
বে াপাধ ায়, মুেখাপাধ ায় ইত ািদ উপািধ লাগান আেছ। অ  িদেক আবার অ িস , মােন িকছু একটা 
 গালমাল আেছ  যটা অিব াত, জানা  নই। ধ ন দি ণ ভারত  থেক একজন এেসেছ,  স তার একটা 
উপািধ বলেছ। আপিন িজে স করেলন ভাই তুিম  কান জােতর।  স বলল আিম  া ণ। িক  আপিন জােনন 
না দি ণ ভারেত  া ণেদর এই উপািধ আেছ িকনা।  স হয়ত নীচ জািতেত উৎপ , মােন  া ণ বাবা িক  
তার মা হল  ব । আর  দখেত স ন  প ুষ, িক  বা িবক  স নীচ জািতেত উৎপ । এেদর  বাঝা খুব 
সম া। বলেছন কম িভঃ, সব সময় এর কম   ও আচরণ  দখেব। আচরেণ এরা ধরা পেড় যােব।  সইজ  
একজন  লাক নীচ জািতেত উৎপ  িকনা এটা সব সময় ধরা পেড় কেম র মাধ েম।  

 

 এক নবােবর খুব জুয়ার  নশা িছল। দাবােত বাজী লািগেয়  খলত। একজন ধুর র  লাক িঠক করল 
নবােবর সােথ বাজীেত দাবা  খেল নবাবেক ঠিকেয়  চুর টাকা হািতেয়  নেব। িক  নবাব বেল কথা, সাধারণ 
অজানা অেচনা  লােকর সােথ  খলেব  কন! সাধারণ  লাক যারা জুয়াড়ী হয় তার মহা ধুর র আর বদ হয়। 
যােত নবাব তােক ধরেত না পাের  স একজন নবােবর মত  পাশােক  সেজ নবােবর দরবাের  পৗঁেছ  গেছ। 
নবাবও  খলেত রাজী হেয়  গেছ। জুয়া  খলা    হেয়েছ,    হেতই নকল নবাব িজেতই চেলেছ আর আসল 
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নবাব  হেরই চেলেছ। একটা বাজী,  েটা বাজী, িতনেট বাজী আসল নবাব  ধু  হেরই চেলেছ। একটা সময় 
নবােবর মেন একট ুসে হ হেয়েছ – আমার  তা এত িবি র ভােব হারার কথা নয়, িন য়ই  কাথাও িকছু 
 গালমাল আেছ।  লাকিট  যভােব  খেল যাে  তােত  বাঝা যাে  জুয়া  খলাটা তার  পশা, সেখর নয়। িক  
নবাবেদর জুয়া  খলাটা সব সময় সেখর হত। সিত কােরর নবাব হেল একবার না একবার একটা বাজীেত 
হারেব। এিদেক নবাব ও  লাকিটর জ  পান িনেয় আসা হেয়েছ। নবাব ইশারা কের খানসামােক বেল িদল  য 
িপকদানটা কােছ আনেব না, একট ুদূের  রেখ  দেব। পান খাওয়া হেয়েছ। এবার িপ    ফলার সময়  লাকিট 
 দখেছ িপকদানটা কােছ  নই।  স তখন উেঠ িগেয় িপকদােন িপক  ফলল। ব স, ওেতই নবাব সে  সে  
ধের িনেয়েছ  লাকটা নকল। সিত কােরর নবাব কখন উেঠ িগেয় িপক  ফলেব না, খানসামােক আওয়াজ িদেয় 
ডািকেয় িপকদানটা কােছ িনেয় আসেব, তারপর িপক  ফলেব। সে  সে  বুেঝ  গেছ ব াটা নবাব নয়। 

 

 এখােন সে হ হে   লাকিট  কান জােতর, িনেজ বলেছ  া ণ,  দখেতও  প ুষ আর স ন। 
আেগকার িদেন  া ণরা অেনক সময় িভ া করেত িগেয় িনেজর  পেত বার কের  দখাত। ম  বলেছন, যখন 
সে হ হেব তখন তার কম    দখেব। খুব উ  িশি ত  লাক,  চুর িড ী আেছ িক  জানা  নই  স  কমন 
জায়গােত পড়ােশানা কেরেছ। িক   েটা ইংরাজী বাক  যিদ বেল তােতই ধরা পেড় যােব তার  লখাপড়া 
 কমন জায়গা  থেক হেয়েছ। পড়ােশানা করা  লাক যিদ িনেজর আচার আচারণ িদেয় ঢাকা িদেয়  দয়  য 
আিম িকছু জািন, তাও িক  ধরা পেড় যােব। কারণ সৎ আচরণ আর  রাচরণ  েটা এমনই িজিনষ  ভতের 
একটু  খাঁচা িদেলই  বিরেয় আসেব। 

 

 িশলং রামকৃ  মেঠ একজন মহারাজ িছেলন িতিন খুব ভােলা পােখায়াজ বাজােতন। িক   কউ তাঁর 
এই  েণর কথা জানত না আর উিনও িনেজর  ণটা  কাথাও  কাশ না কের  চেপ  রেখিছেলন। একবার 
 কান এক অ  ােন কলকাতা  থেক একজন খুব নামকরা ও াদ গায়কেক িশলং মেঠ িনেয় আসা হেয়িছল। 
গায়েকর সে   য পােখায়াজ বাজােব তার আসেত  দরী হি ল বেল ওই মহারাজেক বলা হেয়েছ পােখায়াজটা 
একটু  বঁেধ িদেত। উিন  তা  থেম রাজী হি েলন না। যাই  হাক অেনেক অ েরাধ করােত উিন রাজী হেয় 
বেস  গেলন তানপুরার সােথ  র  মলােত। মহারাজ পােখায়ােজ  থম চািটটা িদেতই গায়ক হতবাক হেয় 
মহারােজর িদেক তািকেয় রইেলন। পােখায়াজ বাজান সিত ই খুব কিঠন ব াপার, তবলা,  খাল  য  কউই 
বািজেয় িদেত পারেব।  দওঘের একজন   চারী পােখায়াজ বাজাত। তােক  সখানকার অধ   মহারাজ 
বলেতন –  াঁের! তুিম পােখায়াজ বাজাস, না  পটাস? যারা বাজায় তােদর  বশীর ভাগই  পটায়। তা নয়, 
পােখায়ােজ চািটর আওয়াজই আলাদা। গায়ক  তা ওই একটা চািটেতই থ হেয়  গেছন, কারণ িতিন যােক 
পােখায়াজ বাজাবার জ  সােথ িনেয় এেসেছন  সও এনার ধাের কােছ দাঁড়ােব না। ও াদজী তখন খুব িবন  
হেয় বলেছন – মহারাজ আপিন আজেকর িদনটা দয়া কের আমার সে  বাজান। মহারাজ  তা িকছুেতই রাজী 
নয় – আিম এখন বাজােনা  ছেড় িদেয়িছ, অেনক িদন বাজাই না, ইত ািদ বেল যাে ন। ও াদজীও 
নােছাড়বা া, না আপনােকই বাজােত হেব, আপিন যতটু  পারেবন বাজােবন। তারপর মহারাজ বাজােলন। 
যারাই  সিদন ওখােন িছেলন সবাই অবাক হেয়  ধু  েন  গেলন, মহারাজ যা বাজােলন গায়েকর গানটাই  যন 
ফ াকােস হেয়  গল।  ামী  েময়ান জী মহারাজ এই ঘটনাটা বেলিছেলন। মজার ব াপার হল মঠ িমশেনর 
 কউ জানেতনই না  য উিন এত   র পােখায়াজ বাজান।  সই বছর  থেক ওই গায়ক  েত ক বছর িশলংএ 
একটা কের   া াম রাখেত    করেলন, তার জ   কান পাির িমকও িনেতন না।  ধু এইট ুর জ , 
মহারাজ পােখায়াজ বাজােবন আর উিন গান গাইেবন। এটাই ম  বলেছন, যারই মেধ  িকছু সার িজিনষ যিদ 
থােক  সটা চাপা িদেয় রাখা যােব না, যতই চাপা িদেয় রাখুক না  কন, ও িঠক  বিরেয় আসেব আর  ভতের 
যিদ আবজ  না থােক  সটাও  বিরেয় আসেব। ঠা রও একই কথা বলেছন – মূেলা  খেল মূেলার  ঢ র ওেঠ।  

 

 কান মা ষেক পাঁচ িমিনট যিদ কথা বলেত  দওয়া হয় ওইটু  সমেয়র মেধ  তার মেধ  যতটু  
িবদ া আেছ তার সবটাই  বিরেয় আসেব, তার মেধ  যিদ অিবদ া থােক  সটাও  বিরেয় আসেব। সং ােরর 



238 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

এমনই  ভাব  য  ঠেল  ঠেল  বিরেয় আসেত চাইেব।  সইজ  বলেছন  যখােন  দখেব  কান অ াত 
 লশীল,  যখােন আপনার সে হ হে  তখন তার কম  , তার আচরণটা ল   করেলই বুেঝ যােবন। হির ােরর 
িদেক একটা জায়গায় পূেজা হি ল। একজন মহারাজ পূেজা করিছেলন। বাইেরর একজন স  াসী দাঁিড়েয় 
 দখিছেলন। হঠাৎ ওখানকার একজন স  াসীেক িতিন িজে স করেছন ‘এই মহারােজর িক  া ণ শরীর না’? 
‘ কন বলুন  তা’? ‘ওনার হােতর মু া  দেখই  বাঝা যাে  ওনার  া ণ শরীর নয়’। মা ষেক িবচার করেব 
তার কম   িদেয়।  য অেথ   আমরা কম  িদেয় বিল এখােন  সই অেথ  বলা হে  না। এখােন বলা হে   ভতেরর 
সং ার একটু  খাঁচা িদেলই  বিরেয় আেস। কথাবাত  া, হাঁটাচলােতই  বাঝা যায়  লাকটা িক ধরেণর। পেরর 
  ােকই আবার বলেছন – 

  

নারীর মেধ  িন ুরতা আর পু েষর মেধ   ুরতা 

   অনায তা িন ুরতা  ূরতা িনি য়া তা। 
   প ুষং ব  য় ীহ  লােক কলুষেযািনজ  ।।১০/৫৮ 
 

 অনায  তা –  মােন  লাকিট সং ৃিত স   নয়, অসং ৃত, িন ুরতা – মনটা িন ুর  কৃিতর,  ূরতা – 
িন ুরতা যখন  দিহক ভােব  কাশ কের তখন  সটােকই  ূরতা বেল।  ছেলেদর মেধ   ূরতা  বশী  দখা যায় 
 ময়েদর মেধ  সাধারণত  ূরতা থােক না, িক  তােদর মেধ  িন রুতা  বশী থােক। বা া  ছেল একটা ফিড়ং 
বা  জাপিত ধরেল  থেম তার ঠ াং  েলা  টেন িছঁড়েব তারপর ডানা িছঁড়েব, বা া  মেয় কখনই এই িজিনষ 
করেব না।  ছেলেদর মেধ   ূরতার  কাশ  বশী থােক,  মেয়েদর মেধ  িন ুরতার  কাশ  বশী, এটাই 
 কৃিতর িনয়ম।  মেয়েদর মেধ  মমতা অব ই থােক। এক  ামী- ীর মেধ  ভােলা স ক   আেছ। কেয়কিদন 
পর  ী একটা  কান খারাপ কাজ কেরেছ।  ামী  ীেক  মের বািড়  থেক তািড়েয় িদেয়েছ।  ী এেস  ামীর 
পােয় ধের খুব কা াকািট করেছ। সারা িবে  শতকরা একজন প ুষও পাওয়া যােব না  য, ওই অব ায়  স 
 মেয়িটেক  মা করেব না।  ছেলিট  মা কের িদল। তারপর  মেয়িট আবার তােক  ধাকা িদল।  ছেলিট 
আবার  মেয়িটেক মারেধার করেব,  মেয়িট আবার  মা চাইেব। এবারও শতকরা িনরান ুই জন প ুষ  মা 
কের  দেব। এটাই িন ুরতার অভাব। এবার উে াটা হে । পু ষ খারাপ কাজ করল,  মেয়িট লািথ  মের 
 ছেলিটেক সিরেয় িদল। এবার িক হেব?  কান িদন  মেয়িট  ছেলিটেক আর কােছ আসেত  দেব না। হাজাের 
একিট  মেয় কােছ আসেত  দেব িকনা সে হ। যিদ ি তীয়বার কের?  কান   ই  নই,  মেয়িট িনেজর গােয় 
আ ন লািগেয়  দেব তবুও আর কােছ আসেত  দেব না। এটাই িন ুরতা,  মেয়রা  চ  িন ুর হেব, পু ষ 
িন ুর হেব না। প ুষ  ূরতা  দখােব, শারীিরক অত াচার করেব। িক  এরপর হাতেজাড় কের ওর  পছন 
 পছন ঘ ুরেত থাকেল একটা সমেয়র পর  স  মা কের  দেব। আমােদর ধারণা  মেয়েদর মন নরম, 
এেকবােরই ভুল ধারণা,  মেয় মােনই এেকবাের পাথর।  মেয়রা যখন মমতা  দখােব,  স  যই  হাক, মা 
 হাক,  বান  হাক,  মেয়  হাক,  ী  হাক,   য়সী  হাক,  যই  হাক  স যখন পু ষেক মমতা  দখােব তােক 
 স আকােশ  পৗঁেছ  দেব। িন ুর  যিদন হেয়  গেল  সিদন  সই পু েষর  খলা  শষ। িক  সাধারণত  মেয়রা 
 কান িদন  ভাবত  রু হয় না।  যমন রানী ল ীবাঈ যুে  লড়াই করেছন। তাঁর সামেন শ পে র  কান 
 যা া যিদ একবার হাত তুেল িদেয় বেল  দয়, আিম অসহায় আমার উপর তেলায়ার চালােবন না। রানী 
ল ীবাঈ কখনই আর তেলায়ার চালােবন না, এমনিক কাউেকই আর তার উপর তেলায়ার চালােত  দেবন না। 
যুে র সময়  কান পু ষ  যা া িক  এইভােব  ছেড়  দেব না। িন ুরতা হল  ভতেরর ব াপার আর  রুতা হল 
বাইেরর ব াপার। যিদ আরও ব াপক ভােব  দিখ, গরীব  লাক পয়সা চাইেছ, কৃপণ  লাক পয়সা িদে  না, 
এটাও িন ুরতা। ঠা র বলেছন, িনেজর িবেয়েত লাখ লাখ টাকা খরচ করেছ অথচ িনেজর পােশর বািড়েত 
 লাক না  খেয় মরেছ। এটাও িন ুরতা। এই ধরেণর িন ুরতা পু েষর মেধ   চুর থােক। িক  যারা 
স  বংশজাত, ওেদর মেধ  অনায  তা থাকেব না, িন ুরতাও থাকেব না। িন ুরতা হল অনায  বব  রেদর ল ণ। 
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আর  ুরতা বব  রেদর  থেকও যারা আেরা নীেচ তােদর মেধ  থােক। িহ  জািত জােনই না  রুতা কােক 
বেল। খুব নামকরা  স বািহনীেদর মেধ  ডাচেদর  রুতা খুব িবখ াত। হল াে র  স রাও  চ   ুর হয়। 

 

 িন ুরতা আর  রুতার সােথ বলেছন িনি য়া তা। িনি য়া তা মােন অি য়, অথ াৎ যারা য ািদ 
কের না, জপ-ধ ান কের না, পূজা অচ  নািদ কের না এেদর বলা হয় অি য় বা িনি য়া তা। এই কিট িজিনষ 
িদেয় ধরা পেড়  লাকিট উ বেণ র নািক িন বেণ র – অনায  তা, িন ুরতা,  রুতা আর িনি য়া তা। পেরর 
  ােক আবার বলেছন – 

 

বাবা-মার বণ   ও সং ােরর উপরই স ান  কমন হেব িনভ  র কের 

   িপ  ং বা ভজেত শীলং মাতুে  াভয়েমব বা। 
   ন কথ ন  েয ািনঃ  কৃিতং  াং িনয িত।।১০/৫৯ 
 

 মা ষ সব সময় বাবা ও মা  জেনরই শীল পায়,  জেনিটক পদাথ   জেনর  থেকই আেস। মজার 
ব াপার হল, একজেনর বাবা  া ণ মা শূ া, আেরকজেনর বাবা  া ণ তার মা  া িণ,  জেনর স ােনর শীল 
িক  সব সময়ই আলাদা হেব। এটাই সাধারণ িনয়ম, িক  ব িত ম  য হয় না তা নয়। এখােন বাবা মােয়র 
 যমন  ভাব আেছ, অ  িদেক সং ােররও  ভাব থাকেছ। পেরর   ােক আবার খুব মজার ব াপার বলেছন – 

  

    েল মুেখ হিপ জাত  য   া  েযািনস রঃ। 
   সং য়েত ব ত ীলং নেরাহ মিপ বা ব ।।১০/৬০ 
 

 উ বংেশ জ  িনেয়েছ িঠকই, িক  বংেশ  কাথাও  যািন স র  দাষ আছ, মা হয়েতা  ি য় বংেশর 
িক   সটা কা র জানা  নই। একজন  া ণ কলকাতায় থাকত, পের িহমালেয় িগেয় অেনক িদন বসবাস 
করেত    কেরেছ।  সখােন একজন  ি য়   রী  মেয়েক  দেখ িবেয় কেরেছ। অ  িদেক সবাইেক বলেছ, 
এ হল  মায়ুেনর  া ণী। আচার আচরণ সবই িঠক আেছ, িক  এটাই  যািন স র। িক  খুব ভােলা কের 
ল   করেল ধরা পেড় যােব। এই িজিনষ েলা ম  আড়াই হাজার বছর আেগ খুব ভােলা কের পয  েব ণ কের 
িলিপব  কের  গেছন। িক  এখন জাত  ের িববাহ এমন হেয়  গেছ  য আর ধরার উপায়  নই। 

 

   শূ ায়াং  া ণা াতঃ   য়   চৎ  জায়েত। 

   অে য়া     য়সীং জািতং গ ত াস মা  যুগাৎ।।১০/৬৪ 
 

 িববািহতা শ ূা  ীেত  া েণর  য স ান হেব যিদও  স পারশব, মরার মত, িক  এরপর  সও যখন 
 া ণেক িবেয় করেব, এই ভােব সাতপু ষ পার করেব তখন  সই স ান  া েণর সব  ণ  পেয় যােব। এই 
  াক েলােত  বাঝা যায় ম  সমাজেক র া করার জ  কত িচ া ভাবনা করেতন আবার অ  িদেক িতিন 
কত উদার িছেলন, তুিম একবার পেড়  গছ বেল আর  কান িদন উঠেত পারেব না, তা নয়। তাঁর উে  ই 
িছল শূ েক ধীের ধীের উপেরর িদেক িনেয় আসা।  

 

    বীজৈ ব  ে ে  জাতং স দ েত যথা। 
   তথায  া াত আয  ায়াং সব ং সং ারমহ িত।।১০/৬৯ 
 

 বীজ যিদ ভােলা হয় আর   তও যিদ খুব ভােলা হয়, তার  য ফসল উৎপ  হয়  সটা অত   উ ত 
মােনর এবং উৎক ৃ হয়। ভােলা বংেশর  া ণ আর  া ণীর  য স ান হেব,  স সিত কােরর খুব ভােলা হেব। 
এখােন মজার ব াপার হল, ম  এখােন সব িকছুেক পূব   পূব   জে র সং ােরর উপর  ছেড় িদে ন না। 
এটােকই পত লী  যােগ এবং আমােদর অ া  ধম  শাে  সব িকছুেক িনেজর কেম  র উপর  ছেড়  দওয়া 
হেয়েছ। তুিম এমনিট  কন হেয়েছ? পূব   পূব   জে র কেম র ফেল। িক  ম  একবারও এই কথা বলেছন না, 
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িতিন বলেছন  তামার বাবা-মা  যমনিট,  তামার পিরবােরর িশ া-দী া, তােদর আচার আচরণ  যমনিট হেব 
তুিমও  সই রকমিট হেব।  সই অ সাের  তামার জীবন সং ামও িনধ ািরত হেব। 

 

 া েণর ছয়িট কম   

   অধ াপনমধ য়নং যজনং যাজনং তথা। 

   দানং  িত হৈ ব ষ   কম  াণ  জ নঃ।।১০/৭৫ 
 

  া ণেক অ জ া বলা হয় কারণ  া েণর জ  আেগ হেয়েছ।  া েণর জ  ছয়িট কম  , অধ াপনং 
অধ য়নং,  া ণ িশ েদর অধ য়ন করােব এবং িনেজও অধ য়ন করেব। যজনং যাজনং  া ণ য  করােব 
এবং িনেজও য  করেব। দানং  িত হৈ ব,  া ণ দান  দেব এবং দান  নেব।  া েণর এই ছয়িটই কাজ, 
এর বাইের তার আর  কান কাজ  নই। 

 

    বদাভ ােসা  া ণ   ি য়  চ র ণ  । 
   বাত াকৈম  ব  ব া  িবিশ ািন  কম   ।।১০/৮০ 
 

 এই   ােক িতন বেণ র িক কাজ বলেছন,  া েণর  বদাভ াস,  ি েয়র কাজ  লাকর া আর 
প পালনািদ এবং কৃিষকাজ এ েলা  বে র কাজ। তারপেরর   ােক বলেছন –   

 

 ধম   পালনই   য় 

   অজীবং  যেথাে ন  া ণঃ   ন কম  ণা। 

   জীেবৎ  ি য়ধেম  ণ স     ত ন রঃ।।১০/৮১ 
 

 যিদ  দখা যায়  কান  া ণ িনেজর ধম েক আধার কের তাঁর জীিবকা চালােত পারেছন না, িনেজর 
ধম  েক আধার কের মােন  বদাভ াস,  বদপাঠ কের  পা বেগ র  িতপালন কের জীবন িনব  াহ করেত পারেছন 
না, তখন িক   া ণ  ি েয়র কম  ধারণ কের িনেত পারেবন। কারণ ওই কম ই  া েণর িনকটতম ধম । যিদ 
তােতও না হয় – 

 

   উভাভ ামপ জীবং  কথং  ািদিত  চ েবৎ। 
   কৃিষেগার মা ায় জীেবৈ    জীিবকা  ।।১০/৮২ 
 

  বদ অধ য়ন কের,  বদ অধ াপনা কের তার সােথ  ি য়বৃি  কেরও যিদ  া ণ  পট চালােত না 
পাের তখন  স  বে র কম  , মােন চাষ-বাস, প পাখী সংর েণর কাজ িনেয় িনেত পারেব। আসেল  াণ 
র াটাই  বশী    পূণ । 

 

   বরং  ধেম া িব েণা ন পারক ঃ   ি তঃ। 

   পরধেম ণ জীব   িহ সদ ঃ পতিত জািততঃ।।১০/৯৭ 
 

  া ণ,  ি য় ও  ব েক বলেছন িনেজর ধেম  যিদ িকছু  গালমালও থােক তাও অপেরর ধম   থেক 
 ধম  পালন করাটাই   য়ঃ। কারণ সবাই িনেজর িনেজর পিরেবেশ বড় হেয়েছ,  চনা পিরেবেশ িনেজর ধম   
পালন কের এিগেয় যাওয়াটা সহজ। িক  যারা খুব  িতভাবান এবং যােদর accidental birth হেয়  গেছ, 
মােন ভুল বশাৎ অ  জািতেত জ  হেয়  গেছ, তােদর   ে  সব সময় ব িত ম হেব,  চ া করেলও  কউ 
তােদর  ধেম  আটেক রাখেত পারেব না, িছটেক অ  িদেক চেল যােব। 

 

   নাধ াপনা  যাজনা া গিহ তা া  িত হাৎ। 

    দােষা ভবিত িব াণাং  লনা ুসমা িহ  ত।।১০/১০৩ 
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 খুব িনি ত ব ি েক যিদ  কান  া ণ  বদ অধ য়ন করায়, তােদর দানও যিদ  নয়, এখােন 
ভা কাররা  যাগ করেছন আপৎ কােল, মােন  া েণর যখন খুব অভাব হেয়  গেছ তখন তােদর এই কােজ 
 কান  দাষ হেব না। কারণ  া ণ অি  ও জেলর মত    পিব । অথচ ম  এর আেগ বেলিছেলন  া ণ 
মের যায়  তা মের যােব িক  অপাে   যন িবদ া দান না কের। িক  এখােন বলেছন যিদ  া েণর িবপদ 
হেয় যায় তখন িনি ত যারা তােদরও অধ াপনা করেত পার। আবার পেরর   ােক বলেছন – 
 

   জীিবতাত য়মাপে া  যাহ মি  যত তঃ। 
   আকাশিমব পে ন ন স পােপন িলপ েত।।১০/১০৪ 
 

 া েণর আপৎকালীন ধেম  র িবধান 

  া েণর যিদ আপদ-িবপদ এেস যায়, যিদ অ াভােব জীবন সংশয় উপি ত হয় তখন  স  যখান 
 সখান  থেক খুশী অ   ভাজন কের িনেত পাের তােত  কান  দাষ হয় না। পেরর  েটা   ােক ম  
মহাভারেতর কািহনী তুেল পর রার দৃ া  িদে ন – 

 

   অজীগত  ঃ  তং হ মুপাসপ   বুভুি তঃ। 
   ব চািলপ ত পােপন  ৎু তীকারমাচর  ।।১০/১০৫ 

    ুধাত  া ুমভ গা  িব ািম ঃ  জাঘনী  । 
   চ ালহ াদাদায় ধম  াধম  িবচ ণঃ।১০/১০৬ 
 

 পুরাকােল অজীগত  নােম এক ঋিষ  ুধায় কাতর হেয় অ   কান উপায় না  দেখ িনেজর  ছেলেক বধ 
করেত উদ ত হেয়িছেলন। িক  তার জ  িতিন  কান রকম পাপ   হনিন। একবার এমন খরা হেয়িছল 
 কাথাও  কান অ  পাওয়া যাি ল না।  সই সময় িব ািম  ঋিষ  ুধাত   হেয়  াণর ার জ  চ ােলর বািড় 
 থেক   েরর মাংস চুির কের  খেত উদ ত হেয়িছেলন, িক  তােত িতিন পােপ িল  হনিন। এটাই এখােন 
বলেছন, যখন এই রকম  কান আপদ-িবপদ হয় তখন আর  কান বাছ-িবচার করেত হেব না,  যটা  খেয় তুিম 
মেন করছ আমার  াণ র া হেব  সটাই খােব। আসেল আমােদর জীবেন এত রকম সম া  য,  ায়ই 
আমােদর আপৎধম েক  হণ করেত হয়।  যখােন  াণ সংশয় হেয়  গেছ,  সখােন আেগ  াণ বাঁচাও। িব ািম  
এটাই বলেছন, পের আিম  ায়ি   কের  নব িক  তার আেগ আমার  াণেক  য কেরই  হাক র া করেত 
হেব।  াণই যিদ চেল যায় তাহেল আিম  তা িকছুই করেত পারেবা না। এমন িক বলেছন মৃতু র পর  গ ািদ 
বেল িকছু আেছ িকনা জানা  নই! এই জীবনটা আমার সব  থেক    পূণ , আিম  যন না মারা যাই, তার 
জ  আিম  ায়ি  ও কের  নব। এরপর  থেক আে  আে  ম   ায়ি   কত ভােব করা যায়    করেছন। 

 

িবিভ   দাষযু  কেম    ায়ি ে র িবধান 

   জপেহাৈমরৈপেত েনা যাজনাধ াপৈনঃ কৃত  । 

    িত হিনিম ং ত ুত ােগন তপৈসব চ।।১০/১১১ 
 

 শূ ািদ নীচ জািতর যাজন ও অধ াপনার  ারা  া েণর  য পাপ জ ায়, জপািদ ও  হাম করেল  সই 
পাপ  থেক মু  হেয় যায়। নীচ জািতর কাছ  থেক দান িনেল  য পাপ হয়,  সই িজিনষটােক  ফেল িদেল 
 ায়ি   হেয় যায়। নীচ জািতেক  বদািদ অধ য়ন করােল তার কাছ  থেক  তা আর  ফরত  নওয়া যােব না, 
তখন জপ ও তপ ািদ করেল  ায়ি   হেয় যােব। িক  নীচ  লাক  থেক দান িনেল ওটা  ফেল িদেল 
 দাষটা  কেট যায়। এমিনেতও কা র কাছ  থেক দান, উপহার িনেত  নই। অ  একিট   ােক বলেছন িক 
িক ভােব  ােয়াপািজ  ত ধন স ি  স য় করা হয়। এই এই ভােব স য় করেল  কান পাপ লাগেব না –  
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 ােয়াপািজ  ত স দ 

   স  িব াগমা ধম   া দােয়া লাভঃ  েয়া জয়ঃ। 

    েয়াগঃ কম েযাগ  সৎ িত হ এব চ।।১০/১১৫ 

 ধম   স ত পেথ এই সাত ভােব যিদ অথ   উপািজ ত হেয় থােক তাহেল  সই স ি েক  ােয়াপািজ  ত 
বলা যােব।  থমটা হল দায়ঃ,  পি ক সূে  পূব  প ুষেদর  য স ি  লাভ হয়  সটােক বলেছন দায়। এই 
স ি েত পাপ লােগ না, এই স ি  পাওয়াটা তার অিধকার। ি তীয় লাভঃ, আপনার িকছু মূলধন িছল, 
 সটােক ব বসা বা  েদ খািটেয়  য লাভ হয় বা ব ুর কাছ  থেক বা   র বািড়েত ল  ধন অথবা হঠাৎ কের 
 কান ভােব িকছু   ধন  পেয়  গেছ, এ েলােক বলেছন লাভ। তৃতীয়  য়ঃ, যিদ আপিন িনেজর অথ   খরচ 
কের িকছু িকেন থােকন তােত  কান  দাষ বা পাপ হয় না। স  াসী গৃহে র বািড়েত  য অ   ভাজন কেরন 
 সটা স  াসীর পে  সব সময় অ   হেব, িক  স  াসী যিদ িনেজর  ণামীল  অথ   িদেয়  কান  হােটল 
 থেক অ  িকেন  ভাজন কেরন  সই অ  সব সময়    হেব। এখােন ত া ার ব াপারও এেস যায়। 
 েপািজ  ত অেথ   িকেন খাওয়া মােনই   , কারণ ওই অে র জ  টাকা িদেয়  দওয়া হে । এখন  সই অে র 
বাি ক   তা আেছ িক  নই  সটা  দেখ িনেত হেব। এখােন সং ামক িনেয় কথা হে  না, মি   িনেয় কথা 
চলেছ। স  াসী যিদ রা া  থেক িস াড়া িকেন খান তােত  কান িদন তার ত া া খারাপ হেব না। ওইটাই 
যিদ  কান গৃহ  িকেন স  াসীেক খাওয়ায় তখন িস াড়ার ত া  খারাপ হেত বাধ । এ েলা সাধারণ মা ষেক 
িকছুেতই  বাঝান যায় না। যাঁরা িনেজেদর শরীর, মন ও িচ েক    পিব  রাখেত চান তাঁেদর পে  কা র 
কাছ  থেক উপহার  নওয়াটাও িবষতুল ।   জনরা িকছু িদেলন, ব ুরা ভােলােবেস িকছু িদল  স েলা িঠক 
আেছ িক   য যা উপহার িদে  আনে  উৎফু  হেয় িনেয়  নওয়া মােন    পিব তার  র  থেক     কের 
এেকবাের নীেচ পতন হেয় যাওয়া।  

 

 চতুথ   হল জয়ঃ, যুে  িকছু জয় কেরেছ, এখােন িক  ধম  যুে র কথা বলা হে , তখন  সই স ি েত 
 কান  দাষ হেব না। মহাভারেত  েটা খুব নামকরা ঘটনা আেছ। যুিধি র যখন রাজসূয় য  করেবন তখন 
তাঁর ভাইরা িবিভ  িদশায়  বিরেয়  গল রাজ  জয় করেত। তারা সব রােজ  িগেয় পির ার বেল িদে  – 
আমরা রাজসূয় য  করেত যাি  তার জ  আপনারা িকছু অথ   িদন।  যসব রাজার অথ   িদেত রাজী হল না, 
তােদরেক যুে  জয় কের পা বরা অথ   িনেয় এল। আবার কণ ও একবার  বিরেয়িছল রাজ  জয় করেত। এখান 
 থেক তারা  য অথ  পাে  এটাও   । িক   লােভ পের যু  জয় কের অথ   িনেয় এেল  সই অথ েক    বলা 
যােব না।  কান রাজা য  করেব বেল  বিরেয়েছ বা  যখােন ধম  যু  হেব  সখান  থেক  য অথ   জয় করা 
হেয়েছ  সই অথ   সব সময়    হেব। 

 

 প ম  েয়াগঃ, িনেজর অথ  েক  েদ খািটেয়  য ধনবৃি  হেব  সই ধেন  কান পাপ লাগেব না। লাভ 
আর  েয়ােগ পাথ  ক  হল, লােভ  কান ব  ুিকছু িদেয় িদল বা কাউেক  কান জিম িদেয়িছল বা ব বসােত িকছু 
টাকা খািটেয় লাভ হেয়  গল।  েয়াগ হল পুেরাপুির  েদর   ে । ইসলাম ধেম   েদ টাকা খাটােনা বা  দ 
 দওয়া বা  নওয়া  েটাই িনিষ । অথচ যত কাবুিলওয়ালা আেছ সবাই  েদর ব বসাই কের। ইসলাম ধেম  
 েদর কারবার িনিষ  হওয়ার  পছেন কারণ আেছ।  যখান  থেক ইসলাম ধম   জ  িনেয়িছল  সখােন 
মুসলমানরাও থাকত আবার জ ুিদরাও থাকত এবং  ী ানরাও িছল। মুসলমানেদর সব   ে   দখােত হেব 
ওরা সবার  থেক পুেরা আলাদা।  সই সময় জ ুিদরা  েদর ব বসা করত। যারা  দেখার হয় তারা এমিনেতই 
খুব কেঠার  কৃিতর হয়, আর ওরা কড়া হাের  দ িনত। মুসলমানরা এই জ ুিদেদর  থেক অিত  িছল। কারণ 
গরীব  লাকেক অভােবর তাড়নায় টাকা ধার িনেতই হয়, টাকা ধার িনেল আবার  মাটা হাের  দ িদেত হয়। 
মহ দ  দখােত চাইেলন আমরা জ ুিদেদর থােক আলাদা আর ি তীয় কথা জ ুিদেদর এই  েদর ব বসােত 
ওনার  চ   ঘ া িছল বেল মুসলমানেদর  দ  নওয়াটা এেকবাের িনেষধ কের িদেলন। িক  িহ েদর এই 
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ব াপাের পুেরা অ মিত  দওয়া আেছ। িহ েদর মেধ  আবার  েদর হার আবার এেকবাের িনিদ    কের  দওয়া 
আেছ, বছের শতকরা আড়াই টাকা কের। 

 

 ষ  হল কম  েযাগঃ,   েত কাজ করা হে , প পালন করেছ, ব বসা করেছ ইত ািদ এ েলা কম  েযাগ 
আর এইসব কেম  র  ারা  য অথ   উপািজ ত হেব  সটা সব সময়   । আর স ম হল সৎ িত হ, সৎ উপােয় 
যিদ  কান দান  হণ করা হয়  সটােক বলেছন সৎ িত হ।  কান য ািদ হে ,  সখােন যজমান  কান দান 
িদেলন। ইদািনং কােল িবেয় বািড়েত স ি েদর িকছু উপহার  দওয়া হল। ওই উপহার সব সময়   । এই 
সাত রকম ভােব  যটা উপািজ ত হেব  সটাই ধম  স ত। এই েলাই িঠক িঠক স ি । এই সাতটার বাইের 
উপাজ ন করেত িনেষধ করা হে । আেরকিট   ােক জীবন িনব  ােহর জ  দশিট উপায় বলেছন – 

 

জীবন িনব  ােহর দশিট উপায় 

   িবদ া িশ ং ভৃিতঃ  সবা  গার  ং িবপিণঃ কৃিষঃ। 
   ধৃিতৈভ   ং  সীদ  দশ জীবনেহতবঃ।।১০/১১৬ 

 িকভােব টাকা স য় করেব বলা হল। িক  আজীিবকার  ারা উপাজ  ন না করেল টাকা স য় হেব 
িকভােব! টাকা উপাজ ন করার জ  এনারা দশিট জীিবকার কথা বলেছন অথ  াৎ িকনা এইভােব উপাজ ন করেল 
 তামার  কান পাপ হেব না।  

 

  থম হল িবদ া, যিদ কা র মেধ   য  কান ধরেণর িবদ া থােক  স  সই িবদ ার অভ াস করেছ বা 
কাউেক  শখাে ।  যমন  কউ অ িবদ ার  ান আেছ,  স একজনেক অ িবদ ার িশ া িদে  তার িবিনময়  স 
অথ   উপাজ ন করেছ, এটাই আজীিবকা সাধন।  য  কান িবদ া,  বদিবদ া, স ীতিবদ া,  খলাধূলার িবদ া  য 
িবদ াই  হাক না  কন,  সই িবদ ােক কােজ লািগেয় বা কাউেক িশ া িদেয়  কউ জীবনিনব  ােহর জ  যখন 
 কান অথ   উপাজ ন করেছ। 

 

 ি তীয় িশ ং,  য  কান িশ  –  কউ মুিত    তরী করেত পাের,  কউ ছিব আঁকেত পাের, আবার 
আেগকার িদেন অেনেক মালা বানাত,  তল  তরী করত, এই রকম  য  কান িশ  িদেয় যখন  স অথ   
উপাজ ন কের  সটা  ায়স ত। 

 

 তৃতীয় ভৃিতঃ, ভৃিত শে র অথ   সাধারণতঃ ভৃত   থেক এেসেছ, িক  মূলতঃ এখােন এর অথ  হেব দূত 
িহসােব অে র হেয়  কাথাও  দৗত  করেত  গেছ এইভােবও অথ   উপাজ ন হেত পাের। চতুথ   এই ভৃিতর 
সােথই আেরকটা শ  আেস  সবা।  হােটল, হাসপাতাল,  রলওেয়র ক াটািরংএর কাজ যারা করেছ তােদর এই 
কাজেক বলা হয়  সবাকায  । প ম  গার  ং, প পালন কের  য জীিবকা িনব  াহ করা হয় তােক  গার  ং বলা 
হে । ষ  িবপিণঃ,  য  কান ধরেণর ব বসা। স ম কৃিষঃ, চাষবােসর জীিবকা।  

 

 অ ম ধৃিত আবার খুব মজার। ধৃিত মােন বলেছন, একটুেতই  য সে াষ হেয় যায়, এটাও জীিবকার 
একটা সাধন। নবম  ভ  ং, িভ া কের জীবন চালান। িভ ার  ারাও জীবন চালান অ েমাদন করা হেয়েছ। 
দশম  সীদ,  দ  নওয়া। এই দশিট হল জীবনিনব  ােহর উপায়। এরপর এনারা িঠক কের  দেবন  া ণ িক 
জীিবকা  নেব,  ি য়  কান জীিবকা  নেব। এই দশিটর বাইের যত রকম ভােব অথ  উপাজ েনর উপায় আেছ 
এ েলা অ েমািদত নয়। তেব হয় িক এখােন  যমন সাধারণ একটা শ  বেল িদেলন ‘বািণজ ’, আিম এখন 
 যটাই করব  সটাই বািণজ  বলেত পাির। যিদ আিম মাংস িব ী কের  সটাও বািণেজ র মেধ  পেড় যায়, 
আিম মদ িব ী করিছ  সটাও বািণেজ র মেধ  পেড় যােব,  াগ সা াই করিছ,  মেয় সা াই করিছ এ েলাও 
বািণেজ র মেধ  পেড় যােব। এখােনই হেয় যায় মুশিকল। এখােন বািণজ  একটা শ েত বেল িদেলও অ  
 কান জায়গায় আবার বেল  দেবন এই এই কাজ  যন না করা হয়। শূে র অিধকার িনেয় বলেছন – 
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শূে র অিধকার 

   ন শূে  পাতকং িকি   চ সং ারমহ িত। 

   না ািধকােরা ধেম হি  ন ধম  াৎ  িতেষধন  ।।১০/১২৬ 

 শূ  যা িকছুই ক ক  কানটােতই  স পাতক হয় না। তার মােন তখনকার িদেন  য খাদ  খাওয়া 
িনেষধ িছল  যমন  পঁয়াজ, র ন খাওয়া িনিষ  িছল, িক  শূ  যিদ এ েলা খায়, এমনিক যিদ  স গ ও খায় 
তােতও  স পাতক হেব না।  যখােন ি জেদর  য  ষাড়শ সং ার বা পরবিত   কােল দশিট সং ার করার িবধান 
আেছ  সখােন শূে র জ   কান সং ার হয় না।  সইজ  শূে র  কান ধম কােয   অিধকার  নই। তার জ  িক 
হেব? ন ধম  াৎ ি েষধন  । এটাই সব  থেক    পূণ   ম ব । একজনেক সহজ ও পির ার ভােব িজে স করা 
হল  তামার জীবেনর উে   িক, তুিম জীবেন িক চাও?  স বলল আিম একজন ভােলা  লাক হেত চাই। 
তখন বলেব তুিম যিদ ভােলা  লাক হেত চাও ধম   ছাড়া হেব না। তাই ভােলা  লাক হেত চাইেল তুিম এই 
 া ণ,  ি য় ও  ব  এই িতনজেনর  কান একটা বেণ র মেধ  চেল এস।  আর  তামােক ধম   উপাজ েনর 
সাত িবিধ আর ধম স ত দশিট আজীিবকার মেধ  থাকেত হেব এবং িবিধ  িতেষধেন, এটা করেব, এটা 
করেব না বেল যা বলা হেয়েছ এ েলাও  তামার উপর  েযাজ  হেয় যােব। আেরকজনেক জীবেনর উে   
িজ াসা করেতই বলেছ, আমার এসব ব াপাের  কান আ হ  নই, আিম জীবনেক  ভাগ করেত চাই। খুব 
ভােলা কথা, যাও জীবনেক খুব কের  ভাগ কের যাও।  তামার উপর আমােদর  কান িনয়ম-কা ন, িবিধ-
িনেষধ খাটেব না আর  তামার  কান িকছুেত আমরা বাধাও  দব না,  তামার যা খুশী কের যাও। িক  তুিম 
শ ূ।  তামার কাছ  থেক আমরা  যমন  কান িকছু  ত াশা করিছ না, িঠক  তমিন  তামােক আমােদর  কান 
িকছুর মেধ  ঢ ুকেতও  দব না। এরাই শ ূ।  

 

যার জীবেনর উে ে  ও জীবেন িক চাইেছ তার মেধ  যিদ ধম   না থােক তাহেল ধেম  র  কান িনয়ম 
তার উপর খাটেব না। এটা খুব সহজ সরল িনয়ম। আপিন একজন িহ , মুসলমােনর  কান বা া  ছেল যিদ 
আপনােক বেল – কা ! আমােদর এখন রমজান চলেছ িক  আপিন  রাজার সময়  পুের  কন  খেলন? তখন 
আপিন িক উ র  দেবন? আপনার একটাই উ র – আিম মুসলমান নই তাই আিম খাি । আপিন আেগ িঠক 
কের িনন আপিন মুসলমান িকনা, আপিন যিদ মুসলমান হন তাহেল আপনােক  রাজা রাখেত হেব। িঠক  সই 
রকম আপিন আেগ িঠক ক ন ধম জীবন পালন কের িনেজেক উ ত করেত চান িকনা। যিদ না উ ত করেত 
চান তাহেল আপিন শূ , আর আপনার সব রকেমর  াধীনতা  ভাগ করার অিধকার আেছ। ম  ৃিত যত রকম 
িবিধ-িনেষধ  দওয়া হেয়েছ, সম  িবিধ-িনিষধ  থেক আপিন মু , সব রকম িনয়ম-কা েনর বাইের। আপিন 
এখন যা খুশী করেত পােরন, আর যা খুশী করেল আপনার তােত পাপও লাগেব না,  ধু  দেশর আইনটা 
ভাঙেবন না।  দেশর আইন ভাঙেল রাজা আপনােক সাজা  দেব। ধেম  আপনার  কান অিধকার থাকল না আর 
ধেম র িদক  থেকও আপনার উপর  কান িনেষধা া থাকল না। এটা হল এেকবার মূল িস া । তুিম যিদ 
জীবেন উঠেত চাও তাহেল  তামােক এ েলা সব পালন করেত হেব, আর তুিম যিদ উঠেত না চাও তাহেল 
এ েলা িকছুই  তামােক পালন করেত হেব না। 

 

 ভাগবেতর এক জায়গায় বলা হে , যারা অত   মূঢ় তােদর  কান সম া হয় না,  য  কান পাপ কম   
করেত তােদর  কান ভয়ডর হয় না। আবার যাঁরা পণূ  ানী তাঁেদরও  কান সম া হয় না, তাঁেদর কােছ পাপ 
পণূ  বেল িকছু  নই। সম া হয় যারা মাঝা মাঝাির তােদর, আমােদর মত  লাকেদর  ি  ায়  াণ যায়। যারা 
মাঝা মাঝাির আেছ তােদর জ ই এত িকছু িনয়ম  তরী করা হেয়েছ। িনয়ম কের িদেয় ম  বলেছন তুিম যিদ 
ভাই ধম  জীবন নাই চাও, তাহেল তুিম যা খুশী কর,  তামার  কান পাপ লাগেব না, িক   যখােন পেড় িছেল 
 সখােনই পেড় থাকেব। এরপর একজন এেস বলেছ, আিম সবই পালন কের যাি  িক  এখনও মদ ছাড়েত 
পারিছ না, মাংস খাওয়া ছাড়েত পারিছ না, িক  আিম এ েলার উপের উঠেত চাইিছ। তখন ম  বলেবন, িক 
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আর করেব! িঠক আেছ  তামার  থেক যাঁরা উ বেণ র আেছ,  া ণ,  ি য় ও  ব  আেছ এেদর  সবা কর। 
এেদর  সবা করেত করেত ধীের ধীের  তামার সং ার  তরী হেব।  

 

 আসেল আমরা এখন এই জািত থােক জ সূ  িদেয় িঠক করিছ। িক  তখনকার সময় বণ  থা বা 
জািত থা জ সূ  িদেয় িঠক হত না। িব ািম  িছেলন  ি য় রাজা িতিন হেয়  গেলন  া ণ,   াণাচায    া ণ 
হেয়  ি েয়র অ িবদ া অজ ন কের  ি য় ধম  িনেয় িনেলন। এসবও  য িছল না তা নয়, িক  কম। 

 

 এক একটা সমােজ এক একটা সময় এক এক ধরেণর িবধান চেল। এই িবধােন কখন বব  রতা থােক 
আবার কখন ভ তা থােক।  সইজ  আজেকর সমােজর িনয়ম  থা িদেয় গতকােলর িনয়ম  থােক িবচার 
করা যায় না। তখন যা িছল  সটাই তখনকার িদেনর জ  উপেযাগী িছল। এখন তপশীিল উপজািতেদর জ  
 য সংর ণ ব ব া চালু আেছ এটা আসেল িক? একটা  লােকর  মতায়  নই ওই জায়গায়  পৗঁছান, তােক 
আমরা সংর ণ  থার মাধ েম  সই জায়গায়  পৗঁেছ িদি । িক  এর  য িক ভয় র পিরণাম হেত পাের আমরা 
িক  কউ  ভেব  দখিছ? ভারত সরকার  রল চালাে ,  রল চালােত  াইভার লােগ। সরকার বেল িদল  রল 
 াইভাররা  কাটা  থেক আসেব। এবার এত েলা মা েষর জীবন কার হােতর উপর চলেছ?  য  লাকটা 
ইেলি ক াল ইি িনয়ািরংএর িকছু জােন না, ইি েনর  মকািনজ   জােননা  স চালােত এেসেছ ইেলি ক ইি ন। 
বলেছ, এছাড়া আমােদর আর গিত  নই। সমােজর সবার যিদ সমান অিধকার িদেত হয়, সবাইেক যিদ 
বড়েলাক করেত হয়, সবাইেক যিদ িব ান করেত হয় তখন  েটা চারেট  জে  এই রকম গ েগাল হেব, 
তারপের সব িঠক হেয় আসেব।  কাথাও  তা    করেত হেব। আবার  ামীজী বলেছন, একজন  া েণর যিদ 
একজন িশ ক দরকার তাহেল একজন শূে র জ  িতনজন িশ ক রাখেত হেব। এরপর কেয়ক  জে র পর 
যখন  দখা যােব একজন  া েণর  ছেল  লখাপড়ায় খুব  ব  ল তখন  সও বলেত পাের আমার জ  িতনজন 
িশ ক  দওয়া  হাক। এই সম ার  শষ  কান িদন হেব না। সামািজক সম ার  কান িচর ন সমাধান  নই। 
যারা  নতা তারা একটা পথ  বেছ  নন, তারপর িঠক কের  নন আমরা এই পেথই যাব। এখােন ভােলা ম  
বেল  কানটাই  নই,  যটা  দশ ও সমােজর কণ ধাররা  বেছ  নেবন  সটাই তখন চলেব। এেত কেয়কজেনর 
ভােলা হেব আবার িকছু  লােকর জ  ম  হেব। অ থা করেল তােতও িকছু  লােকর ভােলা হেব িকছু 
 লােকর খারাপ হেব, এর  কান সাব জনীন সমাধান কখনই হয় না। আমরা যিদ জ   থেক বণ  িঠক কির 
তােত িকছু  গালমাল  দখা যােব, আবার যিদ কম   িদেয় জািত িবচার কির তারও িনজ  অেনক  দাষ আেছ। 
সংর ণ  থা চালু করেল সম া, সংর ণ  থা যিদ না করা হয় তাহেল তারও সম া। আমরা যােতই যাব 
তােতই সম া  লেগ থাকেব।  সইজ  এক একটা সমেয় এক একটা িজিনষেক সামেন  রেখ এিগেয়  যেত 
হয়। এখন সরকােরর ব ব  হল, ভারেতর শতকরা আিশ জন  লাক  ঃখ-ক  ও দাির তার মেধ  আেছ, 
এেদর িশ ার অভাব আেছ, এেদর চাকির-বাকির করার  যাগ তা  নই। এেদরেক উপের ওঠাবার জ  
আমােক এই সংর ণ  থােক িনেয়ই চলেত হেব।  

 

  ামীজী এক জায়গায় বলেছন, আিম জািত থােক খুব খুঁিটেয়  দেখিছ, িক  জািত থা ভােলা না ম  
এক কথায় বলা যায় না। তাই অেনক জায়গায়  ামীজী জািত থােক  চ  গালাগাল িদে ন আবার অ  
অেনক জায়গায় বলেছন এই জািত থাই আমােদর বাঁিচেয়  রেখেছ তা নাহেল কেব সারা  দশ িহ   থেক 
অ  ধেম   ধম  া িরত হেয় িহ  ধম  টাই উেড়  যত। িক   ামীজীর ব ব  হল এখন  মতা আমােদর িনেজেদর 
হােত চেল এেসেছ তাই এখন আবার  াধীনতা  দওয়া যায়।  সইজ  এক তরফা বলা যায় না  য এটাই 
িঠক। আেবেগর  ঠলায় একজন িক বলেছ না বলেছ  সটােক অত     িদেল চেল না। িতন চার হাজার বছর 
ধের  া ণরা বেল  গেছ চ াল দূের সর, এখন চ াল যিদ বেল  া ণ দূের সর তােত আপি র িক আেছ! 
যাই  হাক আমরা ম  ৃিতেত িফের যাই, এরপর বলেছন – 

   যথা যথা িহ স ৃ মািত ত নসূয়কঃ। 
   তথা তেথম াম ু  লাকং  াে াত িনি তঃ।।১০/১২৮ 
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  য শ ূ অপেরর িন া কের না,  যমন  া েণর  কান িন া কের না আর ি জ অথ াৎ  া ণ,  ি য় 
ও  ব   য রকমিট আচরণ কের িঠক  সই রকমিট শ ূ আচরণ কের,  সই শ ূ ধীের ধীের সমােজ  শংিসত 
হেয়  গ  াি  কের। এই   ােক শ ূেদর উপের িনেয় আসার  েযাগ  দওয়া হেয়েছ।  দেখা ভাই তুিম  ভাগ 
করেত চাইছ কর, িক   তামােদর মেধ  যিদ  কউ িঠক কের  নয়, আিম িক  শা  মত আচরণ করব, ি জরা 
 য রকম আচরণ কের আিমও  সই রকম আচরণ করব। তখন িক   স  শংিসত হেব। এটা বলেছন না  য 
তুিম এই রকম আচরণটা কেরা না, কারণ এ েলা হল সাব  জনীন মূল েবাধ। 

 

   শে নািপ িহ শূে ণ ন কােয া ধনস য়ঃ। 

   শূে া িহ ধনমাসাদ   া ণােনব বাধেত।।১০/১২৯ 
 

 আবার বলেছন শূ  যিদ চাষবাস কের অথ   স য় করার  মতা রােখ তাও  যন  স অথ   স য় না 
কের, কারণ অথ  স য় করেল অহ ার আসেব,  সই অহ ার হেলই  স আর  া ণেক মা  করেব না, তােত 
আবার তার পাপ হেব ইত ািদ। এরপর আমরা একাদশ অধ ায় আেলাচনা করব। একদাশ অধ ায় মূলতঃ 
 ায়ি  েক িনেয়।  

 

একাদেশাহধ ায়ঃ 
 

দান স  ীয় িকছ ু িবধান 

 এই অধ ােয়  ধু  য  ায়ি ে র উপরই বলেছন তা নয়, আরও অ া  িবষেয়  যমন দান  থা 
িনেয়, দান  কাথায়  দেব, দান িকভােব  নেব এ েলা িনেয়ও আেলাচনা করেছন।  থেমই বলেছন – 

 

   সা ািনকং য  মাণম গং সব েবদস  । 
    ব থ ং িপতৃমা থ ং  াধ ায়াথু  পতািপনঃ।।১১/১ 

   নৈবতা    াতকা   িবদ া    া ণা   ধম  িভ ুকা  । 
   িনঃে েভ া  দয়েমেতেভ া দানং িবদ ািবেশষতঃ।।১১/২ 

 এখােন নয়  কার  া েণর কথা উে খ কের বলেছন, এই নয়  কার  া ণেক সব সময় দান  দেব। 
 কান  া ণ স ানােথ   িববাহ করেত ই ুক।   েম পেড়  স িববাহ করেত চাইেছ না,  সই  া ণ িনেজর বংশ 
র ােথ  স ােনর কামনা কের িববাহ করেত চাইেছ। িববাহ সব সময় হয় স ােনর জ ,  কউ যিদ বেল আিম 
িববাহ করেত চাই িক   কান স ান চাই না, এই িববােহর  কান অথ   হয় না এবং আমােদর শা কাররা এই 
ধরেণর িববােহর অ মিতও  দেবন না। িক  যিদ  কউ স ােনর জ  িববাহ করেত চাইেছ িক  তার অেথ  র 
সামথ    নই তখন তােক িকছু অথ   িদেয় সাহায  করেব।  কান  া ণ য  করেত চাইেছ তখন তােক দান 
 দেব।  কান  া ণ তীথ   করেত চাইেছ বা তীথ  যা ায়  স  বিরেয় পেড়েছ, এখন  স পিথক তখন তােক দান 
 দেব। িযিন সব    দান কের য  কেরেছন তাঁেক দান করেব।  কান  া ণ িনেজর   েক   -দি ণা িদেত 
চাইেছন, মা-বাবার ভরণেপাষেণর জ  িকছু অথ  ািভলাষী তােক দান করেব।  কউ  বদ অধ য়ন করেত চাইেছ, 
 লখাপড়া করেত চাইেছ, তারজ  তার খাওয়া-দাওয়া ও অ া   েয়াজনীয় িজিনেষর জ  অব ই তােক 
িকছু দান করেব। আর  কান  া ণ যিদ  রাগ   হয় তখন তার িচিকৎসার জ  দান  দেব। এই নয়িট   ে  
 া ণেক সামথ   অ যায়ী অথ   দান অব ই করেব। এই কয়িটর জ  দান করা হয়। আবার বলেছন – 

 

   শ ঃ পরজেন দাতা  জেন  ঃখজীিবিন। 
   ম াপােতা িবষা াদঃ স ধম  িত পকঃ।।১১/৯ 

 অেনক সময় বািড়র  লােকরা চাইেছ না কাউেক দান  দওয়া  হাক, কারণ এেত তােদর অেনক 
অ িবধা হেয়  যেত পাের, হয়েতা  াসা দেনর জ  িকছুই থাকেব না, িক  তা সে ও  স বািড়র  লােকর 
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অ িবধা হেব  জেনও নাম-যশ পাওয়ার জ  সব দান কের িদে । ম  বলেছন এেদর দান সব সময় িন ল 
হয়। িন ল এই অেথ  বলা হে ,  তামার িনেজরই খাওয়া-দাওয়ার িঠক  নই,  তামার বািড়র  লাকেদর 
িঠকমত  াসা দন করার ব ব া করেত পারছ না, িক  সব িকছু দান কের িদ । অ  িদেক আবার এই 
দােনর একটাই উে  , আমার খুব নাম-যশ হেব। মহাভারেত  বণ   নউেলর  য কািহনী আেছ তােত এক 
 া ণ অেনক িদন অভ ু থাকার পর িভ ায় সামা  িকছু আটা  পেয়েছ,  সটা িদেয় কিট  িট বািনেয়েছ 
পিরবােরর  লােকরা খােব বেল।  সই সময় অিতিথ এেস  গেছ। অিতিথ হল নারায়ণ, তার  সবা করেতই 
তােদর  সই  িট কিট খরচ হেয়  গেছ। এরপর তারা সবাই অভু   থেকই মারা  গেল। এই দানেক িনেষধ 
করা হে  না। এখােন  কান নাম-যেশর আকা া  নই, অিতিথ নারায়ণেক আমার সব    িদেয়  সবা করিছ। 
িক  নাম-যেশর জ   কউ সব    দান কের িদে   যখােন তার বািড়র সবাই িনেষধ করেছ, এই রকম দান 
করেত িনেষধ করা হে । 

 

   ভৃত ানামুপেরােধন যৎ কেরােত ৗ  েদিহকং। 

   ত াবত  েখাদক ং জীবত  মৃত  চ।।১১/১০ 

  য  লাক িনেজর  ী-পু ািদ, যারা তার উপর িনভ  র কের আেছ, তােদর িঠক মত  খেত িদেত পারেছ 
না, ক  িদে  িক  পারেলৗিকক  েখর জ , আিম  েগ  যাব তাই আিম য  করিছ, তাই ধম  বুি েত আিম 
দান করিছ, এই ভাব িনেয় তারা  য ধম কায   কের তােত তারা বািড়র  লাকেদর অভু   রেখ জীিবত অব ায় 
তােদর  ঃখ িদে  আর পরেলােক িগেয় এরা িনেজরাও  ঃখ পায়। অেনক সময় আমরা ভািব  া ণরা 
িনেজেদর  াথ   চিরতাথ   করেত এইসব িবিধ-িনেষধ  তরী কেরিছেলন। িক  এ েলা ভুল ধারণা, ম  পির ার 
বেল িদে ন, িনেজর পিরবারেক অভ ু  রেখ নাম-যেশর জ  সব    দান করা,  গ ািদ লােভর আশায় বািড়র 
 লাকেদর ক  িদেয়  চুর দান, য  ইত ািদ ধম  কায   করেল এই ধরেণর কেম   তারা  তা ইহজীবেনই ক  
পােব আর মরার পেরও ক  পােব। 

 

ম র কােছ জীবেনর মূল  সব  থেক  বশী 

   তৈথব স েম ভে  ভ ািন ষড়ন তা। 
   অ  নিবধােনন হত ব ং হীনকম ণঃ।।১১/১৬ 

 এই িবিধ েলা এখন আর চেল না, তেব আমােদর  জেন রাখা ভােলা আমােদর পূব  জেদর িচ াধারা 
 কমন িছল। বলেছন  কউ যিদ িতন িদন িতন রাত অথ  াৎ ছয়  বলা খাওয়া-দাওয়া না  জাটােত পাের, 
খাওয়ার  কান উপায় করেত পারেছ না, তখন চতুথ   িদনও যিদ  দেখ িকছু খাওয়ার জুটেছ না তখন 
ধম  কম  হীন ব ি  অথ  াৎ শূ েদর গৃেহ িগেয়ও অ   হণ করা  যেত পাের। তাই নয়, দরকার হেল  স তার 
বািড়  থেক চুির কের িনেত পাের, িকংবা িছিনেয় আনেত পাের, তােত  কান পাপ হেব না। িক  তার আেগ 
িতন িদন িতন রাত তােক অভু  থাকেত হেব। ম  খুব বা ব দৃি ভ ী স   ব ি  িছেলন। আপনার  ােম 
ব া হেয়  গেছ। িতন িদন িতন রাত  কাথাও  কান খাবার-দাবার পাওয়া যাে  না। এবার আপিন  দখেলন 
অ   ােমর জ  িরিলেফর খাবার-দাবার যাে । এখন আপিন ওই িরিলেফর িজিনষ লুট পারেত পােরন 
িকনা? িন য়ই পারেবন, পির ার লুট করেত পােরন, ম  ক ণ না করেবন না, আেগ িনেজর শরীরেক 
বাঁচােত হেব। 

 

 পাপ বা  দাষ িজিনষটা খুব িবিচ । িকছু পাপ কম   আেছ  য েলা আমরা  ায়ই কের থািক অথচ পাপ 
করিছ বেল মেনও হয় না। আবার যখন মেন হয় পাপ কাজ কের  ফেলিছ তখন এর  থেক আমােক বাঁচেত 
হেব, তখন আবার এমন  লােকর কােছ যাবার জ  হে  হেয় ছুেটাছুিট কির  য িকনা আমােক বেল িদেত 
পারেব এই পাপ কাজ  থেক িক  ায়ি   করেল িন ৃিত পাওয়া যােব। আবার িকছু পাপ আেছ যার আবার 
 কান  ায়ি  ই  নই,  যমন িম ে াহ, ব ুেক  পছন  থেক ছুির মারা। িক  এর বাইের পাপ  বাধটা আবার 
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একটা ব ািধর মত অেনেকর মাথার মেধ  বেস যায়। আমরা হলাম সাধারণ  লাক, আর সাধারণ  লােকর 
সাধারণ বুি । পােপর ব ািধর উপর একটা মজার কািহনী আেছ। 

 

 এক ফাদার িছেলন িযিন সবার পােপর  ীকােরাি   নেতন। একিদন একিট যুবতী  মেয় ফাদােরর 
কােছ এেস খুব কাঁদেছ আর বলেছ ‘ফাদার!  রাজ আিম  য কত বড় পাপ কির, আমার  য িক হেব’! ‘িক 
পাপ কর’? ‘না, আিম যখন রাি েত...’। কথা  শষ না করেতই ফাদার একট ু উে িজত হেয় উেঠেছন 
‘রাি ের! রাি ের তুিম িক কর’? আঠােরা বছেরর  মেয় পাপ কাজ করেছ তাও আবার রাি েত, ফাদার  তা 
খুব উে িজত হেয়  ভতের  ভতের ফুটেছন। ‘িক কর রাি ের আমােক খুেল বল, আিম  তা ফাদার’। ‘আিম 
যখন িবছানায়  েত যাই...’। ফাদােরর িনেজরই মাথা ঘ ুরেত    হেয়  গেছ। ‘ েত যাওয়ার সময় আমার 
শরীেরর  পাশাক েলা খুলেত থািক...’।  মেয়িট এইভােব একটা একটা কের বেলই যাে , যখন একটা একটা 
কের খুেল শরীরটােক হা া কের িদই, যখন িবছানায় এেস বিস, যখন বািলেশ মাথা রাখেত যাব – পর পর 
বেলই যাে   মেয়িট, আর ততই ফাদার  ভতের ফুটেছন, এবার হয়েতা আসল পাপটা জানা যােব। ‘তারপর 
িক কর বল’। ‘ফাদার! আিম আর বলেত পারিছ না’।  মেয়িট ফঁুিপেয় ফঁুিপেয় কাঁদেছ ‘আিম আর বলেত 
পারিছ না’। এই গ টা  য পড়েব  সও ভাবেব  মেয়িট িক না িক পাপ করেছ, রাি ের িবছানায়... েত 
 গেছ... পাশাক খুলেছ... এইভােব   পাতা ধের রহ   তরী কের  শেষ বলেছ ‘তখন না আিম আমার আংটার 
নখ  থেক ময়লা বার কের নাক িদেয়  ঁিক, আিম কত বড় পাপ কির’। ফাদার  তা  েনই  চাপসােনা 
 বলুেনর মত ধপাস কের  চয়াের বেস পড়েলন। ফাদার ভাবেছ নারী-প ুষ জিড়ত  কান ব াপার  াপার 
হেব।  যটা বলার কথা তা হল,  মেয়িট এমন এক পিরেবশ ও সং ােরর মেধ  বড় হেয়েছ,  যখােন  য 
িজিনষটা ধত  েব র মেধ  নয়  সটাই  সখােন কত বড় পাপ।  বশীর ভাগ  লাক মাথায়  য েলা িনেয়  ঘাের 
 স েলা আসেল  কান ব াপারই নয়।  লাকটা িতন িদন িতন রাত খায়িন। চতুথ  িদনও যিদ খাবার না  জােট 
তাহেল  যখান  থেক খুশী তুিম চুির কের নাও। এটা আবার শাে র আেদশ। খুব সাধারণ ব াপার – আিম 
বাঁচেবা িক বাঁচেবা না। এটা না করেল আিম বাঁচেবা না, সে  সে  কের দাও, আেগ িনেজর জীবন বাঁচাও, 
 ায়ি   পের কের  নওয়া যােব। 

 

 একবার এক ভ েলাক একটা ভুেয়া তফশীিল জািতর সািট  িফেকেটর সাহােয  চাকির  পেয়িছল। পেরর 
িদেক তার মেন   া  বাধ হেত লাগল, আিম কত বাড় পাপ কেরিছ।  সই ভ েলাক এক স  াসীর কােছ 
এেস সব খুেল বেলেছ, আমার এখন খুব প াৎতাপ হে । তখন  সই স  াসী তােক বলেলন –  দেখা! তুিম 
তখন খুব অভােব িছেল, চাকির না  পেল তুিম বাঁচেত পারেত না। এখন তুিম  াভািবক ভােব একটা চাকিরর 
 চ া কর। তার কপাল এমন, মেনর মেধ  একটা পাপ  বাধ জাগল, স  াসীর কােছ পরামশ   করল, চাকিরর 
 চ া করল, আর  পেয়ও  গল। তার মনটা পির ার হেয় িগেয়    জীবন চালােত লাগল।   া িজিনষটা 
অত   বােজ। আমরা অেনক িকছুই কের এেস   া   হেয় সব িকছুেত হেতাদ ম হেয় জীবেন  বঁেচ থাকার 
উৎসাহটাই হািরেয়  ফিল। একবার  ভেব  দেখা  কন কেরিছ! উপায় িছল না, না করেল আিম মারা  যতাম। 
 যটা না করেল তুিম মারা যােব, তাহেল কের নাও না বাপু, কের ওখান  থেক  বিরেয় এস। 

 

 আেমিরকার  কান আ েমর এক স  াসী একিদন তার আ ম  থেক উধাও হেয় িগেয়িছেলন। তারপর 
এক বছর ঘ ুরেত না ঘ ুরেত  সই স  াসী একিদন এক ভ মিহলােক িনেয় আ েম হািজর হেয়েছন। আ েমর 
মহ েক বলেছন ‘আিম এেক িবেয় কেরিছ’। মহ   দেখ  েন খুব হতাশার  ের  সই স  াসীেক বলেলন 
‘ িদেনর জ  একটা ভাবনা উঠল আর তার জ  তুিম স  াস  ছেড় িদেল! তুিম আমােক বলেত পারেত, 
আিম  তামােক কিদেনর জ   কান  রড লাইট এিরয়ােত পািঠেয় িদতাম।  সখােন  কান  মেয়েক িনেয় কিদন 
আেমাদ আ াদ কের মনটােক পির ার কের িদেত পারেত। তারপর আবার স  াস জীবন চালােত। এখন  তা 
সারা জীবেনর মত  ফঁেস  গেল’! একজন স  াসী  য আঠােরা বছর  িড় বছর স  াস জীবেন রেয়েছ তার 
মেন  তা কখন িববােহর ক না আসেতই পাের না। যিদ তার মেন িববােহর    ই া কখন থাকত, তার 
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মােন  স স  াস জীবেনর উপযু  কখনই িছল না। িক  এখােন তা  তা হয়িন, তার মেন হঠাৎ একটা ভাবনার 
 ঢউ এেস আছেড় পেড়েছ, ওই  ঢউটা  পিরেয়  গেলই তার  তা আর  কান আ হই থাকেব না, আর তা 
নাহেল সারা জীবন হা  তাশ কের মরেব, মােগা! আিম কার পা ায় পড়লাম!  য  কান স  াসীর মেন এই 
ধরেণর  ব  লতা আসেতই পাের। তখন  স িক করেব!  কাথায় যােব!  য  কান ধেম র এ েলা িবরাট বড় 
সম া। আবার  লাকসমাজ বলেব পিতত স  াসী, স  াসী হেয়  মেয়র  পছেন  দৗড়াে । আের মশাই! 
আপনারা  দখুন,  য স  াসী হেয়েছ  সেতা িবেয় কের সংসাের থাকেতই পারেব না, মের যােব। তখন বলেব 
গলায় দিড় িদেয় িদক। গলায়  তা দিড় িদেয়  দেব িক  একবারও িক  ভেব  দেখেছন একটা সামা  
িজিনেষর জ   স গলায় দিড় িদেয়  দেব! এই জ  ম  মানবজীবনেক িদে ন সেব  াপির  ান।  তামার  য 
সম াই থা ক,  তামার জীবন সংশয় যিদ হেয় যায় তাহেল  য  কান িকছু একটা কের আেগ িনেজেক জীবন 
স ট  থেক বার কের িনেয় আস। ঠা র  যখােন বলেছন কািমনী-কা ন ত াগ,  সখােন িতিন পির ার। 
আ  ান লােভর পেথ যিদ তুিম আস তাহেল কািমনী-কা ন হল সব  থেক বড় বাধা,  জেন  েন এ েলার 
মেধ  জড়ােত  যও না, পাশ কািটেয়  বিরেয় যাও। এখন যার হে  না  স িক করেব! রাজা মহারাজ ( ামী 
  ান জী) িতিন িবেয় থা করেলন, তাঁর স ান হল। ঠা র বলেছন – রাখােলর অতটু  বািক িছল িমেট 
 গল। এখন হাজার হাজার  য স  াসীরা আেছন তাঁেদর  য কত িক বািক আেছ তার খবর আমরা িক কের 
জানব!  সইজ ই ম  এখােন বলেছন যিদ িতন িদন িতন রাত অভু  অব ায় থাকেত হয় তারপর চতুথ   িদন 
 স চুির কের িনেত পাের, লুট কের িনেত পাের তােত তার  কান পাপ লাগেব না। এমন িক পেরর   ােক ম  
বেল িদে ন – 

   খলাৎ    া গার া যেতা বাপু পলভ েত। 

   আখ াতব ং ত ুতৎ তৈ  পৃ েয় যিদ প ৃিত।।১১/১৭ 

 যিদ  া ণ িতন িদন এইভােব অভু  থােক তাহেল  স কা র   ত  থেক,  দাকান  থেক, খামার 
 থেক বলপূব  ক িনেয় িনেত পারেব। মািলক যিদ িজে স কের ‘ কন িনেল’? তখন  স বলেব ‘িতন িদন আিম 
খাইিন, খাবার জ  িনেয়িছ’। তখন িক  তােক  কান  দাষ  দওয়া যােব না আর  কান পাপও তার হেব না। 
আসেল ম  ৃিত হল অত   উ ত সমােজর জ । আমােদর ঋিষরা জীবনেক কত মূল   দন আর জীবেনর 
সম া েলােক িকভােব মূল  িদেতন এই   াক েলা হল তার  মাণ। ম  আবার খুব   র বলেছন – 

 

    যাহসাধুেভ াহথ মাদায় সাধুভ ঃ সং যছিত। 

   স কৃ া  বমা ানং স ারয়িত তাবুেভৗ।।১১/১৯ 

 এমনিক  কউ একটা য  করেত যাে , ভােলা একটা কাজ করেত যাে  তখন যিদ  কউ িছনতাই বা 
ডাকািত কেরও টাকা িনেয় এেস ঋি কেক, িযিন য  করেছন, তাঁেক যিদ িদেয়  দয় তখন  স িনেজ হেয় 
যাে   যন  নৗকা।  নৗকা হেয়  স  জনেকই উ ার কের িদে , যার টাকা িছনতাই কের িনেয় আসা হেয়েছ 
তােকও উ ার করেছ আর যার য  হে  তােকও উ ার কের িদে । সৎ কােয  র জ , ভােলা কােজর জ  
যিদ  কউ এ েলা কের তােত  কান  দাষ হেব না। িক  বত  মােন ভারতীয় দ িবিধর  য আইন আেছ তােত 
িক  এই ধরেণর কােজর অ মিত  দেব না। িক  ম  এেকবাের পির ার বেল িদে ন, সৎ কােজর জ  
দরকার হেল অব ই িছনতাই করেব, তােত  জেনরই উ ার হেব, যার টাকা িছনতাই হেয়েছ তারও ভােলা 
হেব আর যােক দান কেরছ তারও ভােলা হেব। 

 

   য  ধনং য শীলানাং  দব ং ত   িব বু ধাঃ। 

   অয নাং ত ুয   িব মা র ং ত চ েত।।১১/২০ 

 যাঁরা িনত  যাগ-য ািদ কেরন তাঁেদর স ি   ক বেল  দব ,  দবতার ধন। আর যারা য িবমুখ 
তােদর ধনেক বেল অ র , অ েরর ধন। যারা িনত  য  কের না তােদর ধন স দ লুটপাট কের  নওয়ার 
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অিধকার আেছ। িক  তার সােথ বেল িদে ন য ািদ করার সময় অেথ  র ঘাটিত হেল তেবই যারা য ািদ কের 
না তােদর ধন লুট করা যােব। 

 

 া ণ কখন কাক শ ন হেয় জ ােত থাকেব 

   য াথ মথ ং িভি  া  যা ন সব ং  য িত। 
   স যািত ভাসতাং িব ঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।।১১/২৫ 

 িকছু  া ণ আেছ যারা য  করার জ   লােকর কাছ অথ   িভ া কের  য পিরমাণ অথ   পায় তার 
পুেরাটা যে র কােজ ব য় না কের িকছু অথ   সিরেয় রােখ। বলেছন এই ধরেণর  া ণ মৃত ুর পর একশ বছর 
পয    কাক, শ ন হেয় জ ায়। এই সম া ইদািনং কােলও হয় িবেশষ কের  যসব আ ম  সবামূলক 
কাজকেম র সােথ জিড়ত। িরিলেফর জ  টাকা সং হ হওয়ার পর পুেরা টাকাটা িরিলেফ খরচ না হেল তখন 
একটা সম া হেয় যায়। যার জ  পের রামকৃ  আ েম আলাদা কের একটা ফা  গঠন করা হেয়েছ যার 
নাম  িভেড  িরিলফ ফা , একটা  ায়ী ফা  কের িরিলেফর যা টাকা বাঁচেব  সটা ওই ফাে  থাকেব। আবার 
একটা মি র বানাবার জ  বলা হল    কািট টাকা খরচ হেব, চাঁদা  তালার পর  দখা  গেল িতন  কািট 
টাকা সং হ হেয়  গেছ। এখন এই এক  কািট টাকাটা িক করেব! যার জ  অেনক আ ম  থেক বেল  দওয়া 
হয় আমােদর আর টাকা লাগেব না। তেব অেনক রকম ঘটনাও  শানা যায়। আ েম  কান ভ  এেস টাকা 
িদেয় মহ েক বলল এই টাকা িদেয় আপনার আ েমর সব সাধুেদর একিদন িঘেয়র পুির-তরকাির খাওয়ােবন। 
 দখা  গল  সই মহ  পের িঘেয়র না খাইেয় সাধুেদর ডালডার পুির খাইেয় িদেয়েছ। বািক টাকাটা  স িনেজর 
কােছ  রেখ িদল। এই ধরেণর ঘটনা  য হয় না তা নয়,  চুর হয়। িক  ম  বেল িদে ন এরা মের একশ 
বছর ধের কাক আর শ ন হেয় জ ােত থাকেব। 

 

    দব ং  া ণ ং বা  লােভেনাপিহনি  যঃ। 
   স পাপা া পের  লােক গৃে াি ে ন জীবিত।।১১/২৬ 

  য  লাক  লাভ বশতঃ মি েরর  দবতার িব হ  থেক টাকা চুির কের এবং  া ণেদর  থেক ধন 
স দ অপহরণ কের, এই ধরেণর পাপীেদর মৃত ুর পর পরেলােক শ িনর উি    ভাজন কের জীবন ধারণ 
করেত হয়। এ েলা িক হয় আমরা জািননা, িক   লােকেদর ভয়  দিখেয় যােত একটু  পেথ িনেয় আসা যায়। 
মা ষ যখন  যৗবন অব ায় থােক তখন  যৗবেনর  তজ ও ঔ েতর জ  অেনক িকছু মানেত বা  নেত চায় 
না। িক   সই মা ষই যখন একটা বয়সেক অিত ম কের  নয় তখন  কাথাও তার মেন একটা ভয় ঢ ুকেত 
   কের, ওই ভয়  থেকই মা ষ ধম কম   করেত    কের, তখন এ েলা  নেল মেন ভয় হয়, পাপকাজ কের 
 কন শ েনর উি    খেয় মরেত যাব। তার  থেক বরং িকছু পণূ  কায   করা যাক। মা েষর যত বয়স হেত 
থােক ততই তােক মৃতু  ভয় এেস  াস করেত থােক। মৃত ু ভেয়র সােথ  যাগ হয় মের িগেয় আমার িক গিত 
হেব। তখন নানা রকেমর দান, পূণ ,  ায়ি   এ েলার আেলাচনা করা হয় যােত মা েষর  াথ  পরতাটা কেম। 
এই ভােব ম  ল া একটা তািলকা িদেয় বেল যাে ন এটা করেল ওটা হয়, ওটা করেল এটা হয়। িব ািরত 
আেলাচনায় িগেয় আমােদর কাজ  নই। মূল কথা হল  যখােনই  াথ  পরতা,  লাভ এই বৃি  েলা থাকেব 
 সখােনই পােপর বৃি  হেব। ম  এখােন একটা   ােক  া ণেক বলেছন – 

 

 া ণ  কন রাজার কােছ নািলশ করেব না 

   ন  া েণা  বদেয়ত িকি    রাজিন ধম িবৎ। 

    বীেয ৈণব তা   িশ া ানবানপকািরণঃ।।১১/৩১ 

  া েণর  িত  কান ব ি  যিদ অপরাধ কের, অিন  কের তাহেল  া ণ  যন রাজার কােছ িগেয় ওই 
ব ি র নােম  কান নািলশ না কের। িক  রাজার কােছ নািলশ না করেল  া েণর  িত  য অ ায় হল তার 
 িতিবধান িক ভােব হেব?  সটা বলেছন  তি শ নং   ােক – 
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    তীরথব াি রসীঃ  য ািদত িবচারয়  । 

   বা  শ ং  ব  া ণ   তন হ াদরী   ি জঃ।।১১/৩৩ 

 বলেছন,  া ণ  য এতিদন  বদ অধ য়ন কেরেছ, তপ া কেরেছ এবং তার ফেল তার মেধ   য শি  
এেসেছ,  সই শি টা  স িবনা িবচাের তার উপর চািলেয়  দেব। তখন  সই     লাক িনেজই ন  হেয় যােব। 
রাজার কােছ না  গেল  েটা িজিনষ হেব, এক  া েণর মেধ  শি  এেসেছ িকনা তার পরী া হেয় যােব আর 
শি  থাকেল    বদমাইশ  লাক েলার বােরাটা  বেজ যােব। ম  িক  এটা একটুও ভুল িকছু বলেছন না। 
 কান সৎ  া ণ, স  াসীর  িত  কউ যিদ অ ায় কের,  সই  া ণ বা স  াসী যিদ তােক  েটা কথা  িনেয় 
 দয়, িক  েটা চড়  মের িদল বা  কাথাও নািলশ কের িদল, তাহেল বুেঝ িনন ওই  লাকিট খুব  জার  বঁেচ 
 গল। স  াসী বা  া ণ যিদ এর  কান িকছইু না কের তাহেল ওই  লাকিট  শষ হেত সমেয়র অেপ া মা । 

 

  িষেকেশর িদেক একটা ঘটনার কথা অেনেকই জােনন।  কান আ েমর এক অ  বয়সী সাধুবাবা 
সকালেবলা িভ া করেত করেত এক িমি র  দাকােন  পৗঁেছ  গেছ।  দাকােনর  লাকিট সেব  দাকান খুেলেছ 
আর  সই সময় সাধুবাবািট িভ া চাইেতই  লাকিট  রেগ িগেয় সাধুেক এক চড়  মের বলেছ – সকাল সকাল 
কাঙালী েলা এেস জুেট  গেছ। সাধুবাবা মেন  ঃখ  পেয় আ েম িফের এেস আ েমর মহ েক সব বেলেছ। 
মহ  বলেলন,  তামােক একটা চড় মারেলা আর তুিম িকছু না বেল চেল এেল! এ ুিণ তুিম ওখােন িফের 
িগেয় ওেক পা া একটা চড়  মের এস।    আেদশ িদেতই  সই সাধু ঘটনা েল  পৗঁেছ  গল। িমি র 
 দাকােনর িদেক এেগােতই দূর  থেক  দখেছ  দাকােনর সামেন িবরাট  লােকর িভড় জেম  গেছ।  দৗেড় িভড় 
 ঠেল কােছ িগেয়  নল – সকালেবল  লাকিট উ েন িবরাট কড়াইেত রস গরম করিছল, তার  -আড়াই 
বছেরর বা া  ছেলটা তার  কােলই িছল। িক  িক কের  কাল  থেক ি প কের ওই গরম ফুট  রেসর 
কড়াইেত পেড় িগেয় মারা  গেছ। সাধুবাবা  লাকিটেক আর িক মারেব। চুপচাপ আ েম িফের এেসেছ।   েক 
সব বলল।    বলেলন – এই জ ই  তা বললাম  তামােক, তুিম যিদ তখনই একটা চড়  মের িদেত তাহেল 
 লাকটা  বঁেচ  যত। এটা সিত  িমথ া িকনা আমােদর জানা  নই। িক  রামকৃ   সবা িত ােন সবাই  চােখর 
সামেনই  য ঘটনা  দেখেছন  সটােক  তা  কউ অিব াস করেত পারেব না। 

 

 ১৯৮৮-৮৯ সােল  সবা  িত ােন কম  চারীেদর সংগঠেনর  নতােদর উ ািনেত িক অরাজকতাই না 
 তরী কেরিছল তােদর কম  চারীরা। িঠক এই ব বহারই তখন তারা মহারাজেদর সােথ করত। অিফেস ঢ ুেক 
চতুথ    ণীর কম  চারীরা মহারাজেদর গােয় ধা া িদেয় বলত ‘িকের! সাধুবাবা হেয়িছস!  দনা আমােক ভ  
কের’। কতটা ঔ ত হেল স  াসীেক এইভােব বলেত পাের না  দখেল  কউ িব াসই করেত চাইেব না। 
তারপর এেদর পিরণিতও সবাই  চােখর সামেনই  দখেলন। একজন খুব কড়া মহারাজেক ওখােন পাঠােনা 
হল, উিন সবাইেক লাইন কের দাঁড় কিরেয় চাকির  থেক বরখা  করেলন।  দড় মাস  সবা  িত ােন  াইক 
হেয় ব  হেয় রইল।  রাগীেদর িবিভ  জায়গায় পািঠেয়  দওয়া হল,  ায়ী কম চারীেদর  বলুেড় পাঠান হল। 
 বলুড় মঠ বেল িদল আমরা আমােদর হাসপাতাল ব  কের িদি , আপনারা যা খুশী তাই ক ন, এটা  তা 
আর  াইেভট  কা ািন নয়!  কউ িকছু করেত পারেলা না, কিদেনর মেধ  সব কটা  শষ হেয়  গল। 
ইউিনয়েনর  নতােদর কা র আর িটিক  দখা  গল না, সব কম  চারীেদর চাকরী চেল  গল।  সবা  িত ান 
 থেক যারা বরখা  হেয়েছ তােদর  তা  কাথাও চাকিরও হেব না,  থমত  তামার  কান  যাগ াতা িছল না 
বেলই রামকৃ  িমশন দয়া কের  তামােক চাকির িদেয়েছ আর ি তীয়ত  সই িমশনই  তামােক যখন রাখেত 
পারল না তাহেল আমরা িক কের রাখব।  কউ আর এেদর চাকিরই িদেত চাইল না, সব কটা ভ  হেয়  গল। 

 

  া ণেদর ম  তাই বেল িদে ন  তামােক যিদ  কউ অিন  কের তুিম তার জ  রাজার কােছ নািলশ 
করেত  যও না,  তামার িনেজর শি  িদেয়ই িনিব  চাের ভ  কের দাও। এর মেধ   েটা ব াপার আেছ,  থম 
তােত  বাঝা যােব তুিম  কমন  বদ অধ য়ন, তপ া কেরছ। সিত ই শি  থাকেল     লাক েলার শাি  হেয় 
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যােব।  া ণেক  কউ অিন  করেত সাহস পােব না।  া ণেক তাই বলেছন, অথব েবদািদেত  য আিভচািরক 
কম   েলা িশেখছ  স েলা  েয়াগ করেব, এ েলাই  তামার অ । রাজার কােছ নািলশ করেল রাজা হয়ত তােক 
 মা কেরও িদেত পাের িক   তামার  য  মতা  সটা যিদ  ছেড় দাও  কান অ -শ ই তােক বাঁচােত পারেব 
না। পেরর   ােক  ি য়েদর উে ে  বলেছন – 
  

    ি েয়া বা বীেয ণ তেরদাপদমা নঃ। 

   ধেনন  ব শূে ৗ ত ুজপেহাৈমি  েজা মঃ।।১১/৩৪ 

  ি য়েক বলেছন  তামার  য শি ,  সই বা বল িদেয়  তামার শ েক পরাভব কর, রাজা-টাজার 
উপর িব াস করার  তামার দরকার  নই।  ব  আর শ ূেদর বলেছ তােদর  কান আপদ-িবপদ হেল তারা 
টাকা িদেয়  সই িবপদ  থেক িনেজেদর উ ার করেব। তার মােন যারা টাকা িদেয় ঘ ুষ িদেয় কাজ উ ার কের 
তারা  ব  আর শ ূ। যারা ইন াব িজ াবাদ কের  চঁচােমিচ কের কাজ আদায় করেছ এরা  ি য়। আর 
যারা বেল ‘িঠক আেছ ভাই করেত হেব না’ বেল  বিরেয় এল, এরা  া েণর মত। ঘ ুষ  দওয়া  য িনেষধ 
এটা িক   কাথাও বলেছন না। আপদ-িবপদ যখন আেস তখন িকছু টাকা িদেয়  সই ঝােমলা  থেক  বিরেয় 
আসেত বলেছন। আমরা তাই এর আেগও বেলিছ  য, ম  জীবন দশ  নটা খুব ভােলা কের  দেখেছন, জীবনেক 
খুব ভােলা কের  দেখেছন বেল ঘ ুষ  নওয়া পাপ বা ঘ ুষ  দওয়াটা পাপ  কাথাও বলেছন না।  য  নেব  স 
ম ক, িক  আপনার উপর িবপদ এেস  গেছ আপনােক  তা আেগ বাঁচেত হেব। এটা সব সময় আমােদর 
মাথায় রাখেত হেব ম র কােছ এই জীবনটা  চ  মূল বান, ম র কােছ অ  িকছু    পূণ  নয়, পরেলাক, 
   ান এ েলা এখন থাক আেগ  তামার জীবনটা বাঁচাও। এই একটা িজিনষেক  ক  কের বািক সব িকছু 
িঠক হে ।  া ণেক বলেছন, আপদ-িবপদ এেস  গেল জপ ও  হাম কের িনেজেক িবপদ  থেক বাঁচােব। 
 ী ীমাও বলেছন ‘যার আেছ মােপা, যার  নই জােপা’। সম ায় পেড়  গেছন, হােত িকছু  নই তাহেল জপ 
ক ন। িক  হােত টাকা-পয়সা আেছ তাহেল জেপ কাজ হেব না।  ছেলেক ভিত   করেত িগেয় িকছ ুঘ ুষ িদেয় 
িদন ভিত   হেয় যােব। িনেজর আেশপােশর জীবনেক সব সময় মসৃণ রাখেত হয়। তাই যখন হােত িকছু থােক 
খরচাপািত কের তখনকার মত কাজ উ ার কের নাও, যখন িকছু  নই তখন ঠা েরর নাম কর,  হ ঠা র 
আমােক উ ার কের দাও। 

 

   িবধাতা শািসতা ব া  ম ী  া ণ উচ েত। 
   তৈ  না শলং  য়া    াং িগিরমীরেয়ৎ।।১১/৩৫ 

 

  া ণ হেলন িবধাতা,  যেহতু িতিন একিদেক য ািদ করেছন আবার য  পিরচালনাও কেরন।  া ণ 
হেলন শািসতা, িতিন সবাইেক শাসন কেরন, কারণ িতিন সবাইেক  কানটা করেব  কানটা করেব না বেল 
 দন।  া ণ হেলন ব া, সবাইেক িতিন িহতািহেতর উপেদশ  দন। আর  া ণ হেলন িম , সবারই িতিন 
ব ু।  া ণেক বলা হে   ম ী, এটা খুবই    পূণ , কারণ ব ুর কােছ  যমন সবাই িনভ  েয় থােক িঠক 
 তমিন  া ণ  থেকও সবাই িনভ  য় থােক।  া ণ যিদ কা র সােথ ঝগড়া িববাদ কের তাহেল বুঝেত হেব  স 
 া ণ নয়। যিদ  দখা যায়  া ণ  কান  দাষ কেরেছ তখনও  া ণেক অপমান করেত  নই বা কক  শ বাক  
 েয়াগ করেত  নই। স  াসীর যিদ একট ুডান িদক বাম িদক হেয় যায় তাঁেক কখন কট ূকথা বলেত  নই, 
কারণ এঁরা হেলন সমােজর অ ণী, সমাজেক তাঁরা পথ  দিখেয় সমােজর ি িতশীলতা র া কেরন। স  াসী ও 
 া েণর এটাই কাজ। পেরর   ােক আবার অ  িবষেয় বলেছন – 

 

কারা কারা অি েহা ািদ কম   করেত পারেব না 

   ন  ব ক া ন যুবিতন া িবেদ া ন বািলশঃ। 
    হাতা  াদি েহা   নােত া নাসং ৃত থা।।১১/৩৬ 
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  া েণর  দন ীন কােজর মেধ  একটা  ধান কম   হল অি েহা ািদ কম  , এখন অব  অি েহা  কম   
উেঠই  গেছ। এখােন একটা তািলকা িদেয় বলেছন কারা কার অি েহা ািদ কম  করেব না – যারা ক া, যারা 
িববািহতা িক  যুবতী অথ াৎ সদ  িববািহতা  ী এরা অি েহা ািদ কম   করেব না। যারা এখনও পড়ােশানা  শষ 
কেরিন অথ াৎ অ িবদ া বা মুখ  ,  রাগী আর যােদর এখনও য  উপবীৎ হয়িন এই কজন অি েহা ািদ কম   
করেব না। এর বাইের পু ষ নারী সবাই অি েহা ািদ কম   করেব। তেব মজার ব াপার হল এখােন বলেছন না 
 য িবধবারা করেব িক করেব না। তেব অি েহা   ামী  ী  জন িমেলই কের। এখন অি েহা ািদর জায়গায় 
জপ ধ ান এেস  গেছ। অেনেক  য বেল থােকন িহ  ধেম   নারীেদর য  করার অিধকার  নই, এটা ভুল কথা। 
কারণ এখােন  য তািলকা  দওয়া হেয়েছ তােত বলেছন না  য  ীরা য  করেব না। আমােদর পর রােত 
উপনয়েনর  থাটা অেনক পেড় এেসেছ, উপনয়েনর বদেল আেগ  কামের মু  ধারেণর  থা িছল, মু   ছেল 
ও  মেয়  জেনই ধারণ করত আর য   জনই করত। ধীের ধীের এই  থাটা িবিভ  কারেণ উেঠ িগেয় 
উপনয়ন  থা এেসেছ। আমরা যিদ িহ  ধম  েকও পুেরাপুির আেগর মত আনেত চাই,  বদাে র কথা  তা 
 ছেড়ই  দওয়া যায়, তাহেলও আমােদর অেনক কাঠখড়  পাড়ােত হত। আেগ  যটা আমরা করতাম  সখান 
 থেকও আমরা অেনক িপিছেয় এেসিছ। আসেল িহ  ধেম  নারী পু ষেক কখন আলাদা কের  দখা হত না। 
মা েষ মা েষ তফাৎ থাকেবই, প ুষ নারীেতও িকছু  তা তফাৎ থাকেবই। িক  তাই বেল এেকবাের লাইন 
 টেন িদেয় বেল  দেব  মেয়রা য  করেবই না,  মেয়রা পুেরািহত হেবই না, এই রকম কথা ম  িক   কাথাও 
বলেছন না। ম  হেলন িহ  ধেম র সব িকছুর মাপকািঠ, ম  ৃিতেক যিদ  শষ কথা না মানা হয় তাহেল 
মহাভারেত  যেত হয়, কারণ মহাভারত আরও একট ু  পছেনর িদেকর। তারপর  থেক  যমন  যমন  থা 
এেসেছ  স েলা সমােজ বেস  গেছ, িক   স েলােক আবার পুেরাপুির িব াসও করা যায় না। কারণ আপদ-
িবপদ  েলা তখন    হেয় িগেয়িছল। িহ  ধেম   কাথাও বেল না  য  মেয়রা  ছাট।  কাথায় একটা চিট 
বইেত বেলেছ  মেয়রা য  করেব না,  সটােক আধার কের সব িকছু িব াস করা যায় না।  সইজ  এই 
  াকিট একিট দৃ া , এখােন সব িকছু    কের বেল িদে ন  মেয়েদর মেধ  কারা য  করেব না – 
অিববািহতা যারা তারা করেব না, অিববািহত মােন যারা বয়  তােদর কথা বলেছন না, যারা ক া অথ  াৎ 
বা া  মেয় আর যুবতী, যুবতী মােন সদ  িববািহতা িক  বয়স কম, এরা য  করেব না। এরপর  ায়ি   
িনেয় বলেছন – 

 

 ায়ি   কম   
  ায়ি    েটা শ   থেক এেসেছ ‘ ায়ঃ’ আর ‘িচ ’  ায়ঃ মােন হয় তপ া, আর িচ  মােন মন। 
যখন  কান একটা িনি ত উে   কের তপ া করা হয় তখন তােক বলা হয়  ায়ি  ।  ায়ঃ মােন তপ া 
আর িচ  মােন এখােন িন য় করা। আিম একটা  দাষ কেরিছ, এখন আিম বলিছ আিম এই িনিমে  একটা 
তপ া করেবা, এটােক বলেছন  ায়ি  ।  ায়ি   কারা করেব? 

 

   অ ব    িবিহতং কম   িনি ত  সমাচর  । 
    সজংে ি য়ােথ ষু  ায়ি  ীয়েত নরঃ।।১১/৪৪ 
 

  থম যারা শাে া  কম  করেছ না, এরা  ায়ি   করেব। ি তীয় যারা িনিষ  কম   করেছ আর তৃতীয় 
যারা ইি েয় অত   আস । এই িতনজনেক  ায়ি   করেত হেব। আমরা জািন কম  পাঁচ  কার – িনত  
কম  ,  নিমি ক কম , কাম  কম  ,  ায়ি   কম   ও িনিষ  কম  । এই পাঁচ  কার কেম  র মেধ   নিমি ক কম   হল 
 কান িনিমে র জ   যমন  া ািদ কম , িবেশষ িদেন  কান পূজা করা আর কাম  কম   হল িকছু কামনা কের 
যখন  কান কম   করা হয়  যমন আিম স ান চাই িকংবা টাকা চাই। িনিম  কম  আিম ইে  করেল নাও করেত 
পাির আর স ান বা টাকা চাইেত িগেয় আিম য  করেতও পাির আবার নাও করেত পাির, এই  েটা কম   না 
করেল িকছু হেব না। তাহেল রইল িনত  কম  আর িনিষ  কম ।  ায়ি   কম   এই  ই ধরেণর কেম  র উপর 
দাঁিড়েয় আেছ। িনত  কম   না করেল  ায়ি   করেত হেব আবার িনিষ  কম   করেল  ায়ি   করেত হেব। 
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 ায়ি   কেম র   ে   নিমি ক কম   আর কাম  কেম  র  কান ভূিমকা  নই। িনিষ  কম   আবার  ই ধরেণর হয় 
– একটা হল শা   য কম   করেত িনেষধ করেছ  যমন মদ খােব না, জুয়া  খলেব না আর ি তীয় এখােন  যটা 
বলেছন  য কম  েলা অত   ইি েয়র আসি  িনেয় করা হয়। এমন অেনক কম   আেছ  য েলা শাে  িনিষ  
করা হয়িন িক   চ  ইি েয়র আসি  বশতঃ িকছু কাজ করা হয়। পের পের অব   ৃিত আিদ  ে  এই 
ধরেণর কম   েলােক িনিদ    কের বেল  দওয়া হেয়েছ।  যমন সমেয়র সােথ সােথ িকছু আচার ব বহার পাে  
যাে । তাহেল আমরা িক কের বুঝেবা এটা পাপ কম   িকনা। তখন ধরা পড়েব এই একটা িদেয়, যিদও শাে  
িনিষ  কেম  র তািলকার মেধ   নই িক  ওই কম টা ইি েয় অত   আসি  থাকার জ  করা হে  িকনা। 
তাহেল িতন ধরেণর কেম  র জ   ায়ি   করার কথা বলা হে  –  থম িনত  কম   মােন িবিধ পালন করেছ 
না, িনিষ  কম   করেছ আর অত   ইি েয়র আসি  বশতঃ  কান কম  করেছ।  

 

   অকামতঃ কৃেত পােপ  ায়ি  ং িব বু ধাঃ। 

   কামকারকৃেতহপ া েরেক  িতিনদশ  নাৎ।।১১/৪৫ 

   অকামতঃ কৃতং পাপং  বদাভ ােসন  ধ িত। 
   কামত  কৃতং  মাহাৎ  ায়ি ৈ ঃ পৃথি ৈধঃ।।১১/৪৬ 
 

 ম  বলেছন –  কান  কান পি তরা বেলন  কউ যিদ অিন াপূব   ও অ ানবশতঃ  কান পাপকম   কের 
তাহেল তার জ ও  ায়ি   করেত হেব আবার িকছু পি তরা বেলন  জেন েন পাপকম   করেলই  ায়ি   
করেত হেব, অজানতায় বা অিন াপূব  ক পাপকম   করেল  ায়ি   করেত হেব না। আবার বলা হয় অিন ায় 
 য পাপ করা হয়  বদাভ ােসর  ারা অথ  াৎ জপ করেল  সই পাপ  কেট যায়। িক   মাহ বশতঃ রাগে ষ  থেক 
ইছাপূব  ক  য পাপ করা হয়  সই পােপর জ   যমনিট িবধান  দওয়া হেয়েছ  সই িবধান অ যায়ী  ায়ি   
 ারাই    হেত পারেব। তাহেল পাপ  ই রকেমর – ই াকৃত আর অিন াকৃত। একটা িজিনষ আিম করেত 
চাইিন িক  কের  ফেলিছ এটা হল অিন াকৃত।  যমন ঘেরর মেধ  কারা আেছ আিম জািননা আিম  চঁিচেয় 
বল উঠলাম ‘এই  ক আিছস ঘেরর  ভতর’। তারপর আিম  দখলাম ঘেরর মেধ  একজন   জন বা স ানীয় 
ব ি  আেছন। আিম অজানতায়   জনেক অস ান কের  ফেলিছ। বলেছন   জেনর কােছ  মা  চেয় একটু 
ঠা েরর নাম কের িনেলই এই পাপটা  কেট যােব। আর ই াকৃত কম   হল, যখন  কউ রাগ ও   েষর  মােহ 
পেড়, একটা িজিনেষর  িত  চ  আকষ ণ এেস  গেছ, আিম িনেজেক সামলােত পারিছ না, ওই অব ায় যিদ 
 কান িনিষ  কম   কের  ফিল  সটা পাপকম  , এর জ   ায়ি   করেত হেব। িক  যারা বদমাইিশ করেছ, 
ডাকািত করেছ এেদর জ   কান  ায়ি    নই। এরপর বলেছন – 

 

   ইহ   িরৈতঃ  কিচৎ  কিচৎ পূব কৃৈত থা। 

    া ুবি   রা ােনা নরা  পিবপয য়  ।।১১/৪৮ 
 

 িহ রা এই সব ব াপাের খুব  গাঁড়া িছল। আলেব িন এ েলা আবার তাঁর বইেত উে খ কেরেছন। 
সব মা ষ  কন  পবান হয় না,  কন িকছু মা ষ   প িনেয় জ ায়? এই   ােক বলেছন, িকছু মা ষ   প 
হয় এই জে র পােপর জ , িকছু হয় গত জে র পােপর জ । ম  এখােন একটা ল া তািলকা িদেয় 
বলেছন আেগর আেগর জে  িক িক পাপ করেল পেরর জে  শরীের তার িক রকম  ভাব পেড়।  যমন 
বলেছন, গত জে   কউ যিদ  সানা চুির কের তাহেল পেরর জে  তার নখ খুব বােজ হয়। গত জে  যিদ 
 কউ  চুর মদ পান কের থােক পেরর জে  তার দাঁত কােলা হয়।  া ণেক হত া কের থাকেল পেরর জে  
তার য া হয়।  কউ যিদ গত জে    প ীর সােথ স ম কের থােক পেরর জে  তার খুব খারাপ চম    রাগ 
হয়। যিদ  কউ িবদ ার  দাষ  দেখ তাহেল তার নােক  গ   থােক। যারা পরিন া পরচচ া কের তােদর পেরর 
জে  মুেখ  গ   হয়। যারা  ভজাল  মশায় তারা ছিট আঙুল িনেয় জ ায়।  ী ীমাও বলেছন  কান পাপ কের 
 ায়ি   না কের িনেল আগামী জে   কান  রাগ িনেয় জ ায়। িহ রা মেন কের, কা র যখন  কান  রাগ 
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হয় তার মােন  পছেন তার একটা পাপকম   আেছ। আলেব িনও তার বইেত একটা িবরাট ল া তািলকা 
িদেয়েছন, এই পাপ করেল এই  রাগ হয়,  সই পাপ করেল এই  রাগ হয় ইত ািদ।  

 

 আবার বলেছন  কউ যিদ পূব  জে  অ  চুির কের থােক তাহেল তার ম াি   রাগ অথ াৎ  পেটর  রাগ 
হেব।   র িবনা অ মিতেত যিদ  কউ  বদাভ াস কের তাহেল  স  বাবা হেয় জ ােব।  য  ঘাড়া চুির কের 
 স  খাড়া হেয় জ ায়, এখান  থেকই হয়ত  বাদ এেসেছ  ঘাড়া  দখেল  খাড়া হয়।  দীপ চুির করেল পেরর 
জে  অ  হয়,  াণী িহংসা করেল ব   রাগ   হয়। এইভােব িবরাট ল া বেল যাে ন। মা েষর ব ি ে র 
যত রকম িদক আেছ তার সব কটােক িনেয় আেলাচনা কেরেছন। এত িকছু আেলাচনা না কের আমরা  সাজা 
 কা    কা     ে  িক রকম ব বহার করেত হেব চেল যাি   – 

 

    রা  ব মলম ানাং পাপমা চ মলমুচ েত। 
   ত া    া ণরাজে ৗ  ব   ন  রাং িপেবৎ।।১১/৯৩ 

 মদ হল অে র মল, অ েক পিচেয় মদ  তরী করা হয় বেল অে র মল বলা হয় আর পাপী হল 
মা েষর মেধ  মল।  সইজ   া ণ  ি য়  ব  এরা  যন কখন মদ পান না কের। কারণ মদ পান আর 
পাপ এই  েটা এক সে  চেল। 

 

   এনি িভরিনিণ  ৈ ন াথ ং িকি ৎ সহাচেরৎ। 
   কৃতিনেণ  জনাংৈ ব ন জু ে েত কিহ িচৎ।।১১/১৯০ 

 বলেছন  য পাপ কেরেছ িক   ায়ি   কের    হয়িন, তার সােথ কথা বলেব না,  কান ব বহার 
করেব না বা এক  বাস করেব না। আর  য পাপ করার পের  ায়ি   কের িনেজেক    কের িনেয়েছ তার 
িন া কখন করেব না, যিদ তার িন া কের  ফল তাহেল িক  িবপেদ পেড় যােব,  কউ  তামােক বাঁচােত 
পারেব না। তারপেরই আবার বলেছন – 

 

   বাল াং  কৃত াং  িব  ানিপ ধম  তঃ। 

   শরণাগতহ ৃং   ীহ ৃং  ন সংবেসৎ।।১১/১৯১  

 বালক হত াকারী, কৃত  অথ াৎ যার ভােলা কেরেছ  সই আবার তােক  ধাকা িদেয়েছ, শরণাগতেক  য 
হত া কেরেছ আর  ী হত াকারী – এই চারজন যিদ  ায়ি   কেরও  নয় তাহেলও িক  এেদর সংসগ  করেব 
না। এর মেধ  বালেকর হত া  শানা যায় না, এখন  কউ কা র শরণাগতও হয় না, আর পণ থার কারেণ 
 ীর হত া যিদও বা িকছু হয় িক   থেক যাে  কৃত । কৃত  সমােজ এখন  চুর পাওয়া যােব, আপিন কা র 
ভােলা কেরেছন,  সটা  স মােনও না আবার উে  আপনার  িত কের িদেয়েছ। এর স  কখনই করা যােব 
না। এরা এমনই পাপী  য এেদর স  করেল খুব তাড়াতািড় ন  হেয় যােব। এরপর অেনক রকম  ত ও 
তপ ািদ িনেয় বলেছন – 

 

 ত ও তপ ািদ 

     হং  াত  হং সায়ং   হমদ াদযািচত  । 
     হং পর  না ীয়াৎ  াজাপত ং চর   ি জঃ।।১১/২১২ 

  াজাপত   ত যারা কের তারা  থেম িতন িদন সকালেবলােতই খায়, তারপেরর িতন িদন 
সে  েবলায় খায়, তারপেরর িতন িদন অযািচত ভােব যা এেস যােব তাই খােব, কা র কােছ চাইেব না যা 
িকছু িনেজ  থেক আসেব  সটাই খােব, যিদ না আেস  সিদন খােব না। তারপেরর িতন িদন উেপাস কের 
থাকেব। এই  ত বােরা িদন ধের করেত হেব।  াজাপত   ত একটা কিঠন তপ া। িবিভ  পােপ িবধান করা 
হয় এই রকম পাপ হেল এই এই  েতর তপ া করেব। এরপেরর  ত আরও কেঠারতা অবল ন করেছ – 
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    গামূ ং  গাময়ং  ীরং দিধ সিপ ঃ  েশাদক  । 
   একবাে াপবাস  কৃ ং সা পনং  ৃত  ।।১১/২১৩ 

 এই  েতর নাম ক ৃ সা পন তপ া। ছয় িদেনর এই  েত  থম িদন  ধ ু  গামূ   খেয় থাকেত 
হেব, ি তীয় িদন  ধু  গাবর খােব, তারপেরর িদন  ধু  ধ খােব, তারপেরর িদন  ধু দই খােব, তারপেরর 
িদন  ধু িঘ খােব আর  শষ িদেন জেলর মধ   শ িদেয় নািড়েয়  সই জল খােব। ছয় িদন এই ছয়টা িজিনষ 
 খেয় থাকা, এেক বেল ক ৃ সা পন, অথ  াৎ ক ৃ সাধন যােক বলা হয়। 

 

   এৈককং  াসম ীয়াৎ   হািণ  ীিণ পূব বৎ। 
     হে াপবেসদ  মিতকৃ ং চর   ি জঃ।।১১/২১৪ 
 

 এটা আরও কেঠার তপসায়, এর নামই হল অিতক ৃ  ত।  থম িতন িদন সকােল, তারপেরর িতন 
িদন িবেকেল, তারপেরর িতন িদন অযািচত ভােব যা পােব আর  শেষর িতন িদন উেপাস কের থাকেত হেব। 
তাহেল  াজাপত   েতর সােথ তফাৎ  কাথায় রইল? না,  াজাপেত  তুিম একেবলাই  পটভের  খেয় িনেত 
পারেব িক  এখােন মা  এক  াস কের  খেত হেব।  

 

   ত কৃ ং চর   িবে া জল ীরঘৃতািনলা  । 

    িত  হং পেব  া   সকৃৎ ায়ী সমািহতঃ।।১১/২১৫ 
 

 এই  েতর নাম ত ক ৃ সাধন।  েত ক িদন িদেন একবার  ান কের সংযত হেয়  থম িতন িদন 
গরম জল পান করেব, তারপেরর িতন িদন গরম  ধ পান করেব, তারপেরর িতন িদন গরম িঘ খােব এবং 
পেরর িতন িদন  ধু গরম বাতাস  খেয় থাকেব। এরপেরর  ত এখনও  লােকরা কের – 

 

   এৈককং  াসেয়ৎ িপ ং কৃে   ে  চ ব  েয়ৎ। 
   উপ ৃশংি ষবণেমত া ায়ণং  ৃত  ।।১১/২১৭ 
 

 এই  েতর নাম চা ায়ণ  ত। এই  েত িদেন িতনবার  ান করেব, সকাল,  পুর ও িবেকল। পূিণ মার 
িদেন পেনেরা  াস খােব, তারপর  থেক এক  াস এক  াস কের কমােত কমােত অমব ােত পুেরা উপবােস 
থাকেব। আবার পেরর িদন  থেক এক  াস এক  াস কের বাড়ােত বাড়ােত পূিণ  মার িদন পেনেরা  াস 
খােব। এইভােব এক মাস করেল আর  রাজ িতন বার  ান করেল এটােক বলা হয় চা ায়ণ  ত। বলা হয় 
 য, যিদ  েটা িতনেট চা ায়ণ  ত  কউ কের  নেব তার যত রকেমর পাপ আেছ সব পুেড় ছাই হেয় যােব। 

  

   খ াপেননা তােপন তপসাহধ য়েনন চ। 
   পাপকৃ ুচ েত পাপাৎ তথা দােনন চাপিদ।।১১/২২৮ 

 যিদ িনেজর ভুল বা পাপেক সব   সাধারণেক প াৎতাপ কের বেল  দয় আিম কত পাপ কেরিছ, আিম 
িধ  , আর এর সােথ যিদ কিঠন তপ া,  য তপ া েলা এর আেগ বলা হেয়,  সই রকম  কান তপ া 
কের,  বদািদ শা  অধ য়ন যিদ কের, জপ-ধ ান যিদ কের আর দান যিদ করেত থােক তাহেল মা ষ ওই 
পাপ  থেক মু  হেয় যায়।  থেম তােক  ীকার করেত হেব আিম  দাষ কেরিছ,  দাষ  ীকােরর মেধ  
সিত কােরর অ েশাচনা থাকেত হেব আর তপ া করেত হেব তার সে  জপ, ধ ান, দান এ েলা করেল 
মা ষ পাপ  থেক মুি  পায়। 

 

ধম   আর পাপ  গাপেন করেল বৃি  পায় 

 িকছু িজিনষ আেছ  য েলা আড়ােল করেল বােড়।  যমন ধম , ধম   যত  গাপেন করা হেব ধম  তত 
বাড়েব। আধ াি ক তপ া, জপ, ধ ান এ েলা যত  গাপেন করেব তত বাড়েব। অ  িদেক পাপ লুেকােল 
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বােড়। বীজ মািটেত  রাপণ কের িদেল বীজ অ ুিরত হেয় বাড়েত থােক। আবার িকছু িকছু িজিনষ আেছ 
 য েলা  কাে  িনেয় আসেল বােড়।  যমন  ান, িবচার, িচ া-ধারা এ েলা  কাে  পর র আেলাচনা 
করেল বােড়। িক  যখন  ান অজ ন করেত হে  তখন  সটা লুিকেয় করেত হয়।  বশীর ভাগই িজিনষ 
লুিকেয় রাখেল বােড়। মীরাবাঈেয়র ভজেন বলেছন িদন িদন বাড়েতা সওয়াির, যত ঈ েরর নাম করা যােব 
তত তাঁর  িত ভি  বােড়। িক   থেমর িদেক এ েলা  লাকচ ুর আড়ােল করেত হয়।  য পাপকম  কেরেছ 
 স  যমন  যমন সবাইেক বলেত থাকেব  য, আিম  দাষ কেরিছ,  তমন  তমন সাপ  যমন পুরেনা  খালসেক 
 ছেড় নতুন শরীর পায়  তমিন মা ষও পােপর  খালস  থেক  বিরেয় এেস ময  াদাপূণ  জীবন  পেয় যায়। 
 সইজ   ী ানেদর মেধ  কনেফেসর  চ  মূল   দওয়া হয়। আবার বলেছন  যমন  যমন  স  িষত কেম  র 
িন া করেব  তমন  তমন  স  সই পাপকম   থেক ছাড়া  পেয় যায়। আবার অেনক সময়  দখা যায় পাপ 
কাজ কের  লাকেক বেল  বড়াে  তােত তার  কান  ািন  নই, এমিনই  স বেল  বড়াে , এেত  কান িকছুই 
হয় না। যিদ এই  বাধ থােক  য আিম  দাষ কেরিছ, তেবই  স পাপ  থেক ছাড়া পােব। যিদ আেরক ধাপ 
এিগেয়  বদাে  আেস  সখােন আবার এ েলার  কান িকছুই মানেব না। ঠা র গান করেছন যার ভাবাথ   হল 
আিম মার নাম কেরিছ আমার আবার পাপ িকেসর। িক  তার জ  আবার সা ািতক  তজ দরকার, ওই 
 তেজর সামেন সব  েল পূেড় ছাই হেয় যায়। এই শা  েলা সাধারণ মা েষর জ , সাধারণ মা েষর আবার 
পাপেবাধ, পূণ েবাধ খুব শি শালী। তারপেরর   ােক বলেছন – 

 

   কৃ া পাপং িহ স প  ত াৎ পাপাৎ  মুচ েত। 

    নবং  য াং পুনিরিত িনবৃ  া পূয়েত তু সঃ।।১১/২৩১ 

 পাপ কম   কের স ািপত হেয়  যমন  যমন বেল ‘আিম পাপকম   কের  ফেলিছ আর এই রকমিট 
করেবা না’ তখন  স পিব  হেয় যায়। ঠা রও বলেছন, খারাপ কাজ করার পর ঈ েরর কােছ যিদ  াথ না 
কের বেল আর অমনিট করেবা না, তখন তার  সই পাপ  থেক মুি  হেয় যায়।  

 

পােপর পিরভাষা 
পাপ ব াপারটাই খুব জিটল িবষয়।  কানটােক  য পাপ বলা হেব আর  কানটােক  য পাপ বলা যােব 

না এটােক এেকবাের লাইন  টেন িঠক কের  দওয়া খুব কিঠন। আমরা জািন  ব  লতাই পাপ। িক  যিদ    
করা হয় অপেরর নারীর িদেক  দৃি  িনেয় তাকােত িক  ব  লতার দরকার হয়, না সবলতার দরকার পেড়? 
তার  ামী যিদ জানেত পাের  তা  মের সব কটা দাঁত খুেল  রেখ  দেব।  ামীজীর কােছ একিট যুবক এেসেছ 
সাধু হেত।  ামীজী তােক িজে স করেছন – তুিম চুির করেত পার? িমেথ  কথা বলেত পার? না পািরনা। 
 তামার  ারা সাধু হওয়া হেব না।  য জােন এটা করেল পাপ, পােপর শাি  িক হেব তাও জােন, িক  তা 
সে ও যিদ  স  সই পােপ িল  হয় তাহেল বুঝেত হেব তার সাহস আেছ। পােপর সং া িনধ ারেণ আমােদর 
 কাথাও  বাঝার ভুল আেছ। ভুলটা  ভেঙ    হওয়ার জ  আমােদর িনজ  িবচারধারা, িচ ােক কােজ 
লাগােত হেব।  ামীজী বলেছন  ব  লতাই পাপ।  কান ভুল কথা বলেছন না, িক  আমরা  যভােব  ামীজীর 
কথা বুঝিছ িজিনষটা  সভােব নয়। আমরা  যভােবই পাপেক িবে ষণ করেত যাই না  কন কখনই পােপর িঠক 
িঠক সং া আমরা িদেত পারেবা না। এক কথায় যিদ পােপর সং া  দওয়া যায় তাহেল বলেত হয় শা  
িব   কাজই হল পাপ। শা  যিদ প াশটা হয় তাহেল পােপর তািলকা প াশটা আলাদা হেয় যােব। িহ  
শা  মেত যিদ চিল তাহেল গ   খেল পাপ, আবার মুসলমানেদর শা  মত চলেল গ   খেল পাপ হেব না। 
িহ রা যিদ শূেয়ার খায় তাহেল পাপ হেব না, মুসলমানেদর কােছ শূেয়ার খাওয়া পাপ। শা   যটােক পাপ 
বেল িদেয়েছ  সটাই পাপ। িক  শা  কখনই িচর ন হেত পাের না আর সাব  জনীত  তা হেতই পাের না। 
ভগবান ছাড়া  কান িকছুই িচর ন নয়। তাই পােপর পিরভাষা যুেগ যুেগ পা ায়। িক  শাে র উে   িক? 
আমােক ঈ েরর সে  এক কের  দওয়াই শাে র উে  । তাই আধ াি ক জীবেন উ রেণর জ  যা িকছু 
করা হে   সই কাজ ছাড়া বািক সব কাজ পাপ। যাঁরা শা  রচনা কেরেছন বা করেছন তাঁরা মেন কেরন 
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মা ষ যিদ এ েলা অ সরণ কের তাহেল  স ধম   পেথ আে  আে  এেগােব। একটা িশ  জােননা  য  ধ 
 খেল তার শরীর পুি  লাভ করেব,  রাগ  িতেরােদর  মতা বাড়েব। িক  তােক  জার কের  ধ খাওয়ােত 
হয়। কারণ বড়রা জােনন  ধ খাওয়ােল বা ার  াে  র উ িত হেব। িঠক  তমিন আধ াি ক পু ষরা  জার 
কের আমােদর  ভতের শাে র মম    ঢাকােত চাইেছন, কারণ পের ধীের ধীের আমােদর এটা কােজ লাগেব।  

 

একবার যখন  জেন  গলাম আমােক যা বলা হেয়েছ করেত হেব, তারপের আিম  য করেত চাইিছ না 
তার মােন আমার মেধ   ব  লতা আেছ। তারপর  সখান  থেকই সব পােপর জ  হেব। আর  ব  লতা হল সব 
 থেক বড় পাপ।  য  কান ধরেণর  ব  লতাই পাপ। মা েষর মেধ  যিদ  ব  লতা না থােক তাহেল তার  কন 
 শাক  মাহ হেত যােব! মা েষর মেন যখন  কান  মাহ থােক তখনই  স পাপ কের। একটা  ছেল একটা 
 মেয়েক  দেখ আকিষ ত হে , তার মেধ   মাহ আেছ বেলই  স আকিষ ত হে ।  মাহ  কন?  স  ব  ল। 
 ব  লতা  কন?  স জােন না আিম  সই       বা আিম অমুক বংেশর  ছেল। ঘ ুের িফের পােপর সং া ওই 
একটা জায়গােতই থাকেব –  যটা শা  বেল িদে   সটা না করাই পাপ। শা  যিদ কােছ না থােক তাহেল িক 
কের জানব?  কন, আমরা  ছাটেবলা  থেক বািড়র   জনেদর কাছ  থেক কত কথা  েন এেসিছ, তাঁেদর 
আচরণ  দেখিছ। এখন যিদ  কান ভুল করেত যাই তখন মনটা খুঁত খুঁত করেত    করেব। িক   সটাও শা  
 থেকই আেস।  

 

মা সীতার অে ষেণ হ মান ল ায়  গেলন। মাঝ রােত  সাজা রাজমহেল হ মান ঢ ুেক পড়েলন। 
 সখােন রাবেণর কামাস া   রী রানীরা িন া যাে ।  দখেছন এেদর মেধ  মা সীতােক পাওয়া যায় িকনা। 
 মেয়রা ঘ ুেমর অেচতেন  বআ  অব ায়   শয ায় শািয়ত। হঠাৎ হ মােনর মেন হল – আিম এিক করিছ, 
আিম   চারী হেয় নারী দশ ন করিছ তাও তােদর িনি ত  বসামাল অব ায়। তখন িতিন বলেছন – িক  
এেদর  দেখ আমার মেন  তা  কান কাম িবকােরর উে ক হয়িন, তাহেল আিম    পিব ই আিছ। এখন যিদ 
 কউ    কের অপেরর  ী, যারা িকনা ঘুেমর মেধ  অ   ন া অব ায় রেয়েছ, তােদর  দেখ হ মান পাপ 
কেরেছন িক, কেরনিন? অব ই হ মান পাপ কেরেছন,  কান শা ই এই কাজেক অ মিত  দেব না, অপেরর 
 ী ঘ ুম  অব ায় রেয়েছ, তার কাপেড়র িঠক  নই, তারপেরও মুখ ঘুের ঘুের  দখেছন,  কন পাপ হেব না! 
 েত ক শা ই এটােক পাপ বলেব। অব ই পাপ হেয়েছ িক  হ মােনর  য  তজ,  সই  তেজ ওই পাপটা 
পুেড়  গেছ। ঠা র বলেছন – নেরনেক পাপ ছুঁেত পারেব না। তার মােন? পাপ  তা পাপই। িক   ামীজীর 
মেধ   ানাি  এমন দাউ দাউ কের  লেছ  য কাঁচা কলাগাছও পুেড় ছাই হেয় যােব।  ামীজী যাই ক ন না 
 কন  কান পাপই তাঁেক  শ   করেত পারেব না। এখন যিদ পের হ মানেক  কউ বেল – ‘হ মান! তুিম ঘ ুম  
অব ায় অ   ন া  মেয়েদর িদেক তািকেয়ছ  তামার  তা পাপ হেয়েছ’। হ মান বলেব – ‘পাপ! হেত পাের 
পাপ, িক  ওটা আমার গােয় লােগইিন’। ‘না তুিম শা  িব   কাজ কেরছ,  তামােক  ায়ি   করেত হেব’। 
‘বেল িদন িক করেত হেব’। ‘তুিম শাে র িবধান অ যায়ী িতন িদন উেপাস করেব’। হ মান িতন িদন 
উেপাস কের  দেবন। িকেসর জ  করেবন? শা  ময  াদার জ , িনেজর জ  িতিন কখনই করেত যােবন না। 
 ামীজী িবেদশ  থেক িফের আসার পর চািরিদেক তাঁর অত নামডাক।  ামীজীেক তাঁর মা বলেছন –  তার 
জ  মানত করা িছল, কালীঘােট  তােক গড়াগিড়  খেত হেব।  ামীজী বলেলন চেলা গড়াগিড় িদেয় আিস। 
 ামীজীর মত    ানী পু ষ তাঁর কােছ কালীঘােট গড়াগিড় খাওয়ার িক দরকার! মােয়র মন র ার জ , তা 
নাহেল শা  ময  াদা  ু  হেয় যােব। শা  িব   কাজ কের পাপ করেল আমােদর পাপ  শ  করেব িক  
হ মান,  ামীজী এনােদর পাপ  শ  ই করেত পারেব না, তাঁেদর  তেজর আ েন পাপ ভ  হেয় যােব। আমরা 
 ব  ল তাই পাপ আমােদর  শ  করেছ। তাই বলেছন  ব  লতাই পাপ। কারণ যাঁর  তজ আেছ তার  ব  লতাই 
আসেব না। উে   তাই   েতজ জাগােনা।   েতজ জাগেল শা   যটা পাপ বলেছ  সটা  শ   করেত 
পােরনা।  শ   কের না মােন? পাপ  তা তাঁর হেবই, পাপ তাঁর  ভতেরও ঢ ুকেব িক  মের পেড় থাকেব। 
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 আমরা  য পাপ িনেয় এত আেলাচনা করিছ এটা শা  পিরভািষত। এক একটা পেথ এক একজন 
আচায   এেস বলেবন পােপর এই পিরভাষা। এই পিরভাষা  কন বলেছন? কারণ তুিম যিদ এই রকমিট কর 
তাহেল আধ াি ক পেথ তুিম এেগােত পারেব না। যিদ কের  ফল তাহেল িক হেব? কের  ফেলছ  তা িক 
হেয়েছ, বুেঝ িনেয়ছ  য খারাপ হেয়  গেছ তখন ও েলা মাথা  থেক  নেম এবার এেগায়। পাপ না করাটা 
কখনই জীবেনর উে   নয়, উে   একটাই আ  ান লাভ। আিম কলকাতা  থেক   েন িদ ী যাি । 
মাঝখােন পাটনা   শন এেসেছ, আিম িঠক করলাম পাটনায়  নেম একট ু রাজগীর নাল াটা ঘ ুের আিস। 
রাজগীর-নাল া যত ণ ঘ ুরেত যাব তত েণ   ন  বিরেয় যােব। এবার আমােক বেস থাকেত হেব আবার 
কখন িদ ীর   ন আসেব।   ন এল। এরপর  মাগলসরাই এল। আ া চল একবার  বনারসটা ঘুের আিস। 
এইভােব আিম কত িদেন িদ ী  পৗঁছাব? এরপর  তা এলাহাবাদ আসেব, কানপুর আসেব, মথুরা আসেব। 
পােপর এটাই কাজ, আমার যা পথেক িবল  কের  কাথায়  য ঘ ুিরেয়  দেব জানা  নই। আমােদর ল   
আ   েপর  ান। এই পেথ  থেম আসেব কািমনী। কািমনী এেলই বলব যাই একটু  মেয়েদর স  করা 
যাক।  মেয়র স  করেত  গেল টাকা-পয়সার দরকার। টাকা-পয়সা আসেত থাকেল  চ া করেব একট ুনাম-
যশ িক কের পাওয়া যায়। িদ ী যাওয়াটা  য উে    সটা ভুেলই যােব। এটােকই পাপ বেল,  য িজিনষটা 
আমােদর অ  িদেক  টেন িনেয় িগেয় জীবেনর মূল উে    থেক িছটেক  দেব ।  

 

িক  যারা  ভাবতই  ব  ল মেনর অিধকারী তারা  কান িদন আধ াি ক পেথ এেগােত পারেব না। 
আধ াি ক পেথ কারা এেগােত পারেব? যারা বলেব – আমােক িক করেত হেব বলুন? ডাকািত করেত হেব? 
কের  দিখেয় িদি । চারেট  মেয়েক হােত করেত হেব? এই  দখুন আিম কের  দিখেয় িদি । ঠা েররও এই 
 মতা িছল,  ামীজীরও এই  মতা িছল, বু , িয , মহ দ সবারই এই  মতা িছল। চারেট  মেয়েক বশ 
করার  মতা আমােদর  নই আপিন চাইেছন আধ াি ক পেথ এেগােত! কার এই  মতা িছল না বলুন! 
 গাপীরা  ীক ৃ ছাড়া িকছু জানতই না,  ীকৃে র আবার  ষাল হাজার  ী িছল, িয র  পছেন  মেয়রা  দৗড়াত, 
মহ দ  চৗ টা িবেয় কের  ফলেলন,  ামীজীর  পছেন  মেয়রা  দৗড়াত।  য মহাপ ুেষর নাম  নেবন সবারই 
একই িজিনষ। কারণ আধ াি ক পু ষ হওয়া মােন  ভতের  দবী শি র  ুরণ হওয়া।  দবী শি  মােন,  য 
শি র  পছেন মা ষ সব  থেক  বশী আকিষ ত হয়।  মেয়েদর আবার  দবী শি   বশী আকিষ ত কের।  ব  ল 
প ুেষর িদেক  মেয়রা কখন তাকােবই না। এ েলা সাধারণ  লােকর কােছ এনারা আেলাচনা কেরন না, কারণ 
মা ষ  ভাবতই  ব  ল।  সইজ   গাপীলীলা সবার সামেন আেলাচনা করেত িনেষধ করা হয়।  লােকরা বুঝেত 
পারেব না, ভুলভাল বুেঝ উে াপা া কাজ করেব। যত ণ  ভতের শি  না আসেছ, যত ণ আকষ ণী শি র 
 ুরণ না হে  তত ণ মা ষ  তামার  পছেন  দৗড়ােব না। যিদ মা ষ  তামার  পছেন না  দৗড়ায় তাহেল 
বুঝেত হেব  তামার মেধ  শি   নই। শি হীন  লােকর এখােনেতা িকছুই হয় না, ওখােনও তােদর িকছু হেব 
না। ঠা র বলেছন – যার আেছ  হথা তার আেছ  সথা।  তামার এখােন িকছু  নই, সব ফাঁ া আর তুিম মেন 
করছ ওখােন  ক া ফেত কের  দেব, তা কখন স ব! তাহেল  তা সব শা  িমথ া হেয় যােব। এটাই 
কেঠাপিনষেদ নিচেকতা বলেছন – বহূনােমিম  থেমা বহূনােমিম মধ মঃ আিম অেনেকর মেধ      আবার 
অেনেকর মেধ  মধ ম িক  অধম  কাথাও নই।  সইজ   ামীজী বার বার আ শি র জাগরেণর কথা 
বলেছন। আ শি র সামেন অ  সব শি  খড় েটার মত উেড় যায়। আ শি ই  শষ শি , িক  অ া  
শি   সই আ শি রই manifestation, িক  অেনক lower manifestation। ঠা র বলেছন, একবার 
পাপ কের  ফলেল ঈ েরর কােছ আ িরক ভােব বেল দাও ঠা র ভুল হেয়  গেছ আর এই কাজ করেবা না, 
বলাও যা তৎ ণাৎ  স  সই পাপ  থেক মু  হেয় যাওয়া। িক   ক বলেব এই কথা?  য আধ াি ক পেথ 
এেগােত চাইেছ। জীবেনর উে   পাপ না কের পণূ বান হওয়া নয়, জীবেনর উে   হল শি  স য়, 
আ শি র িবকাশ। ম ও এই কথা বলেছন – 

    এবং সি    মনসা   ত  কম ফেলাদয়  । 

   মেনাবা   মূিত িভিন  ত ং  ভং কম  সমাচেরৎ।।১১/২৩২ 
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 এই সব িজিনষেক সব সময় মেন মেন িচ া করেত হয়, আিম যিদ  ভকম   কির তাহেল আিম  েগ র 
িদেক যাব, অ ভ কম   যিদ কির তাহেল নরেকর িদেক যাব। এইভােব িচ া কের কের সব সময়  ভ কােজ, 
শা  িবিহত কেম   িনেজেক িনযু  রাখেব। কারণ অ ভ কাজ করেল পরেলােক  যেত হেব, পরেলাক মােন 
িন েলােক।  সখােন  গেল অেনক িদেনর জ  আটকা পের  যেত হেব। এর পেরর   ােক ম   যটা বলেছন 
 সটা ঠা রও বলেছন – 

 

পাপ-পূণ   বাধ ও মূল েবাধ  

   অ ানা  যিদ বা  ানাৎ কৃ া কম  িবগিহ ত  । 
   ত াি মুি মি     ি তীয়ং ন সমাচেরৎ।।১১/২৩৩ 

   য কম টা আিম জািন গিহ ত কম  , এই কাজটা করা িঠক নয়।  সটা অ ােনই  হাক আর  ােনই 
 হাক, একবার যখন বুেঝ িনলাম এটা গিহ  ত কম   তখন আর ওই কম টা করেত  নই, বলেত হয় আর ওই 
কম  টা কখন করেবা না। পাপ-পূেণ র  বাধ  থেক  য মূল েবাধ  তরী হয়  সটা  শষ পয    মা ষ িনেজই িঠক 
কের। কারণ শাে  পাঁচ রকেমর কথা আেছ, শা  বলেছ িহংসা করেব না, িমথ া কথা বলেব না। িক  যারা 
 স বািহনীেত কাজ করেছ, যারা   চেরর কাজ করেছ তারা িমথ া কথাই বলেছ। তারা িমথ া কথা বলেছ 
বেল আমরা  দশবাসী শাি েত বাস করিছ।  স বািহনী িহংসা করেছ,  লী কের শ েদর উিড়েয় িদে  বেল 
আমরা িনরাপেদ রেয়িছ। আিম  তা মেন করিছ আিম খুব ভােলা আিম িমথ া কথা বিলনা, আিম িহংসা কির 
না। আের ভাই  তামার বদেল অ  একজন িমথ া কথা বলেছ, িহংসা করেছ বেল তুিম আজেক ভােলা আছ। 
 সই কারেণ মূল েবাধ সব সময় ব ি েত ব ি েত তফাৎ হেব, সাব  জনীন মূল েবাধ বেল িকছু হয় না। এই  য 
িবরাট শি  রেয়েছ  সখােন িনেজর শি র এলাকাটা িঠক কের িনেত হয়, এই িজিনষ েলােক আিম ধের 
রাখব, এ েলার   ে  আিম কখনই আেপাশ করেবা না। আমার এই জায়গা েলােত  ব  লতা আেছ,  ব  লতা 
মােন  যটােক পাপ বলা হে । আেছ  তা থা ক। মূল েবাধ সাধারণতঃ িঠক হয় িবিধ আর িনেষধ িদেয়। 
 কান মা ষ কখনই  কান িদন, কা র পে  এমনিক অবতােরর পে ও স ব নয় সব িবিধেক পালন করেব 
আর সব িনেষধ  থেক দূের থাকেব। ঠা র যখন গালাগাল িদেতন এমন  নাংরা ভাষায় গালাগাল িদেতন  য 
কােন আঙুল িদেত হত।  ামীজী একবার  রেগ িগেয় এক মিহলােক এমন  নাংরা  নাংরা গালাগাল িদেলন  য 
 সই মিহলা কাঁদেত কাঁদেত  ী ীমােয়র কােছ নািলশ পয    কেরিছল।  ীমা বলেছন – ‘জান  তা  কালকাতার 
 ছেল, ওেক রাগােল  কন’! তাহেল  কাথায়  গল মূল েবাধ! এ েলা িকছুই নয়, আিম আর ঈ র এই  েটােক 
িঠক  রেখ বািক সব িকছুেক উিড়েয়  ফেল দাও।  সখােন  দখেত হেব আমার শি টা  কান  কান   ে  
আেছ, ওই জায়গােত কখন আেপাশ করেত  নই। িক  আমােদর মেধ  এমন একজনেক পাওয়া যােব িকনা 
সে হ,  য িকনা বলেত পারেব সত , অিহংস, অে য়,   চয   ও অপির হ এই রকম যত মূল েবােধর কথা 
বলা হয় এ েলার  য  কান একিটর মূল েবােধ আিম  িতি ত। খুব হেল অেনেক বলেত পারেব  য আিম চুির 
কির না, িক  চুির কির না মােন, দরকার পেড় না বেল চুির করেছ না। অস ব, যারা বেল তারা িনেজেক 
ঠকাে  অপরেকও ঠকাে । 

 

 দন ীন জীবেন মূল েবােধর সহজ অ শীলন 

 মূল েবােধর অ শীলন আমরা িক ভােব করেত পাির ভাবা দরকার। কারণ সত েত  িতি ত থাকা 
অস ব, অিহংসা আমােদর পে  স ব নয়, অপির হ অ শীলন করাও অস ব। িক  িকছু িকছু সহজ িজিনষ 
আেছ  য েলা আমরা  িতিদেনর জীবনচচ  ায় অ শীলন করেত পাির।  যমন অপেরর  িত একটা ক ণার ভাব 
িনেয় আসা, িনঃ াথ    সবার ভাব,   েন বােস  কান বয়  ব ি  বা মিহলােক  দেখ িনেজর বসার জায়গাটা 
 ছেড় িদলাম। তার মােন সব িকছু আমারই চাই, সব িকছু আমারই  হাক এই  াথ পরতার ভাবটােক কমােনার 
 চ া করা  যেত পাের, এই মূল েবাধটা সবাই সহেজই অ শীলন করেত পােরন। এর পেরর ধােপ অপেরর 
 কান  িত না করা, কা র  দাষ না  দখা এ েলাও অ শীলন করা যায়, অথ  াৎ  যখােন বাণী ও ি য়া  েটা 
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যু  আেছ। যার সে ই কথা বিল না  কন  েটা িমি  কথা িদেয় স াষণ করিছ, ব বহারটাও  সই রকম ভ  
ন তার সােথ করিছ। এেত অপরেকও িকছুটা জায়গা  ছেড়  দওয়া হে । এখান  থেকই প  মহাযে র 
ধারণা এেসেছ। এই প  মহায  িক  আমরা সবাই  কান না  কান ভােব  রাজ অ শীলন করেত পাির। 
মূল েবাধ এমনই িজিনষ, একটা িজিনষেক যিদ িঠক ভােব অ শীলন কের যাওয়া যায় তাহেল অ  মূল েবাধ 
 েলাও মুেঠার মেধ  চেল আসেব। যখন মুেঠার মেধ  চেল আসেব তখন  সটাই িনেয় যােব আ  ােনর 
িদেক। একবার যখন আ  ান হেয় যােব, তারপর  য  ব লতা  েলা  থেক  গল  সটা ওই আ  ােনর  তেজ 
পুেড় ছাই হেয় যােব। এরপর ম  তপ া িনেয় বলেছন – 

  

তপ ার  ারাই সব িকছ ু স ব আর তপ াই  েখর মূল 

   তেপামূলিমদং সব ং  দবমা ষকং  খ  । 
   তেপামধ ং বুৈধঃ   া ং তেপাহ ং  বদদিশ  িভঃ।।১১/২৩৫ 
 

 এই   াকিটও মহাভারত  থেকই এেসেছ। বলেছন, মা ষ,  দবতা এরা সবাই  য  খ পায় তার মূেল 
হল তপ া। তপ া  থেকই  খ আেস, তপ া না থাকেল কখন  খ আসেব না। যখন অপরেক িকছু জায়গা 
 ছেড় িদেত    করল তখন এটাই তপ া। আমার িক তপ া? অপরেক  খ  দওয়া, অপরেক একট ু সবা 
করা। এই কথা আমার আপনার কথা নয়, যাঁরা  বদ  তাঁরা এক কথা বেলেছন। 

 

    া ণ  তেপা  ানং তপঃ     র ণ  । 
    ব   তু তেপা বাত া তপঃ শূ    সবন  ।।১১/২৩৬ 
 

 যখন  ােনর লােভর জ  তপ া করা হয়,  ান মােন আ  ান, এটাই  া েণর তপ া।  ি েয়র 
তপ া হল  ব  েলর র া করা আর ব বসা, চাষবাস, প পালন করা এই কাজ েলাই  ব েদর তপ া। 
শূে র তপ া হয় অপরেক  সবার  ারা। আবার পেরর   ােকই বলেছন – 

 

   ঋষয়ঃ সংযতা ানঃ ফলমূলািনলাশনাঃ। 
   তপৈসব  প ি    েলাক ং সচরাচর  ।।১১/২৩৭ 
 

 ঋিষরা সংযতা া হেয় মন, বচন ও কায় িদেয়  ধু ফল, মূল ও বায় ুভ ণ কের তপ া করেতন, 
ওই তপ ার  ভােব তাঁরা চরাচর ি েলােকর সব িকছু অবগত হেতন। আমরা  ধু  কন পৃিথবীেকই  দখেত 
পাই,  কন পৃিথবীর বাইের  কান িকছুই  দখেত পাই না? আমরা আকােশর তারাম লই  দখেত পারিছ, িক  
 গ েলাক, পাতালেলাক এই  লাক েলা  দখেত পাই না। কারণ আমােদর তপ া  নই। ঋিষেদর মত যাঁেদর 
তপ া আেছ তারা ি েলােকর সম ই  ত   করেত পােরন। 

 

   ঔষধা গেদা িবদ া  দবী চ িবিবধা ি িতঃ। 

   তপৈসব  িসধ ি  তপে ষাং িহ সাধন  ।।১১/২৩৮ 

 নানান রকেমর ঔষধ, ব ািধ িনরামেয়র  ভষজ, িবেশষ িবেশষ িবদ া, িবদ া বলেত  বদ আিদ িবদ া 
ছাড়াও অ া  যত িবদ া আেছ  যমন ভূতিবদ া, িবষিবদ া ইত ািদ এবং নানান রকেমর অিণমা-লিঘমািদ 
 দবী-ি িত,  েগ  ি িত এই সব িকছুই আেস তপ া িদেয়। যােদরই  দখা যায় শরীের নানান রকেমর ব ািধ 
 লেগ আেছ বুঝেত হেব তার তপ া  নই। তপ া করেলই িক  ব ািধ  সের যােব। ম ও এক জায়গায় 
বেলেছন  াণায়াম করেল শরীেরর সব  দাষ  কেট যায়। তপ া করেলই সব িসি  চেল আসেব। ঠা র 
বলেছন  কশব  সেনর ধ ানটু  িছল বেল এত মান-যশ  পল। ধ ান করাও একটা িবরাট তপ া। 

 

   য    রং য   রাপং য   গ  ং য    র  । 
   সব ং তু তপসা সাধ ং তেপা িহ  রিত ম  ।।১১/২৩৯ 
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  যটা পার করা   র, মােন খুব ক কর,  যটা লাভ করা এেকবােরই  ঃসাধ  অথ  াৎ  ল  ভ,  যমন 
উপমােত বেল  ি য়  থেক  া ণ হওয়া কখনই যায় না িক  িব ািম  তপ া কের  দিখেয় িদেলন তাও 
হওয়া যায়,  যখােন  কউ  যেত পাের না এই রকম  গ ম জায়গা,  যমন গহন জ ল, পাহাড় এবং  য কাজ 
স   করা কখনই স ব নয় অথ  াৎ কম   িদেয়  য িজিনষেক অজ ন করা যায় না, এই সব িকছুই তপ া িদেয় 
পাওয়া যায়। যারা পাপকম   কের তারা িক কের তপ া করেব! পাপকম  করা মােন, মনটা ধম কম    থেক সের 
 গেছ। এমন িক – 

 

   কীটা ািহপতা া  পশব  বয়াংিস চ। 

    াবরািণ চ ভূতািন িদবং যাি  তেপাবলাৎ।।১১/২৪১ 
 

 কীট,  পাকামাকড়, সপ  ািদ িতয  ক  ানী এরাও তপ া  জাের  েগ  চেল  যেত পাের। এমন  কউ  নই 
 য তপ া িদেয়  েগ   যেত পারেব না। আর বলেছন – 

 

   যৎিকি েদনঃ  ব ি  মেনাবা  মূিত িভজ  নাঃ। 
   তৎ সব ং িনদ হ  া  তপৈসব তেপাধনাঃ।।১১/২৪২ 
 

 মা ষ শরীর, মন ও বচন িদেয় যা িকছু পাপ কের সব পাপেক তপ া িদেয় পুিড়েয় ছাই কের 
 দওয়া যায়। পাপেক িক ছাই করেব, তার কম  েকই ভ  কের  দয়। গীতায় ভগবান বলেছন যৈথধাংিস 
সিমে াহি ভ   সাৎ   েতহজু ন।  ানাি ঃ সব  কম  ািণ ভ সাৎ   েত তথা।। অি   যমন  িপকৃত কাঠরািশেক 
মু েত   পুিড়েয় ছাই কের  দয়, িঠক  তমিন  ানাি  সব কম  েকই পুিড়েয় ভ  কের িদে   সখােন পাপ আর 
িক কের থাকেব!  য তপ ােত  নেম পেড়েছ, তা  য  কান ভােবই তপ া  হাক না  কন,  সখােন পাপটাপ 
বেল িকছু থাকেব না। 

 

   তপৈসব িব     া ণ  িদেবৗকসঃ। 
   ইজ া   িতগৃ ি  কামা   স   য়ি  চ।।১১/২৪৩ 
 

 বলেছন  া ণরা  য এত    পিব  হন  সটা তপ ার জ ই, আর তাঁরা    পিব  হেয় য  
করেছন বেলই  দবতারা তাঁেদর অ ি ত যাগযে র হিব  হণ কেরন এবং যজমানেদর কামনা পূণ  কেরন। 
ব াখ াকাররা আবার বলেছন  য  া ণ য ািদ কম   করবার পূেব   উপবাসািদ  প তপ া কের    পিব  
হয়িন  দবতারা তােদর যে র হিব  হন কেরন না। বলেছন – 

  

    জাপিতিরদং শা ং তপৈসবাসৃজৎ  ভঃু। 
   তৈথব  বদানৃষয় পসা  িতেপিদের।।১১/২৪৪ 
 

   া  য সৃি  কায   কেরেছন িতিন তপ া িদেয়ই এই সৃ  কায   স   কেরেছন। ঋিষরা  য  বদম  
আিব ার কেরেছন  সটাও তপ া িদেয়ই কেরেছন। তপ া যিদ না থােক তাহেল িকছুই হেব না। 

 

   ইেত তৎ তপেসা  দবা মহাভাগ ং  চ েত। 
   সব  া   প   পসঃ পুণ মু ম  ।।১১/২৪৫ 
 

 এই িনিখল ভূম েলর সম  রকেমর কল াণ তপ া িদেয়ই সািধত হয় বেলই  দবতারা এই তপ ার 
শি েক, তপ ার ফলেক বলেছন মহাভাগ ং। আমরা এই জীবেন অ  অেনক িকছু কের িনেত পাির িক  
তপ ার মত এত উ  িজিনষ আর িকছু হেত পাের না। পেরর   াকিট খুব    পূণ । এই   াকিটর ভাবাথ   
বুেঝ িনেত পারেল আমােদর অেনক িকছুই পির ার হেয় যােব – 
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    বদাভ ােসাহ হং শ  া মহায ি য়া  মাঃ। 

   নাশয়  া  পাপািন মহাপাতকজ িপ।।১১/২৪৬ 
 

 অ হং মােন িনত । বলেছন জপ-ধ ান শা  অধ য়ন যথা শি  িনত  করেব। এর সােথ  রাজ মহায  
মােন প  মহায  করেব এবং সবাইেক  মা করেব। একটু আেগ  যটা বলা হল, অপরেক একট ুজায়গা 
িদন, অকারেণ কা র উপর িবরি   কাশ করেবন না। ির াওয়ালা  থেক    কের বািড়র  লাক  কউ যিদ 
 দাষ কের  মা কের িদন। এই িতনেট িজিনষ সব পাপেক নাশ কের  দয় – িনয়িমত  বদাভ াস, প  
মহায  আর  মা।  ধু পাপ  কন,  য েলা মহাপাপ, মহাপাপ কের  য মহাপাতক হেয়  গেছ তােকও এই 
িতনেট িজিনষ    পিব  কের  দয়। 

 

   যৈথদে জসা বি ঃ  া ং িনদ হিত  ণাৎ। 

   তথা  ানাি না পাপং সব ং দহিত  ব  িবৎ।।১১/২৪৭ 

 আ ন  যমন তার সামেনর সব  িপকৃত কাঠেক িনেমেষর মেধ  ভি ভূত কের  দয়, িঠক  তমিন 
তপ াল   ানাি   ারা  বদ  ব ি  সম  পাপেক পুিড়েয় ছাই কের  দন। আবার একটা বলেছন – 

  

   সব া িত ণবকাঃ  াণায়ামা   ষাড়শ। 
   অিপ  ণহণং মাসাৎ পুন  হরহঃ কৃতাঃ।।১১/২৪ ৯ 

 যিদ  ণবযু  সহ  ষালিট  াণায়াম  িতিদন এক মাস অবিধ করা হয় তা হেলও মা ষ সব পাপ 
 থেক মু  হেয়    পিব  হেয় যায়। মূল কথা হল িনত  যিদ একটা িনিদ   সংখ ায় জপ করা হয়,  মাটামুিট 
সকােল পাঁচ হাজার আর স  ায় পাঁচ হাজার জপ করা হয় আর তার সে  যিদ  াণায়াম করা হয় তােতই সব 
পাপ পুেড় ছাই হেয় যােব। এটা ভাবেকই  টেন িনেয় অ    ােক আবার বলেছন – 

  

   হ া  লাকানপীমাং ীন  িপ যত তঃ। 

   ঋে দং ধারয়   িবে া  ননঃ  াে ািত িক ন।।১১/২৬২ 
 

 বলেছন িযিন এই ি েলােকর সবাইেক বধ কের  দন এবং  যখােন  সখােন যা খুশী  ভাজন কেরন 
িক  িতিন যিদ ঋে দেক ধারণ কের থােকন অথ  াৎ ঋে দািদর অভ াস িনয়িমত করেছন তাঁর  কান পাপ হয় 
না। এ েলা আসেল  ানযে র কথা বলা হে ,  ানযে র  ানাি  সব কম  েক ভ  কের  দয়। যখন মা ষ 
 বদাভ াস কের, আমােদর কােছ  বদাভ াস হল িনয়িমত চ ীপাঠ, গীতাপাঠ, কথামৃত পাঠ আর  জপ-ধ ান ও 
তার সােথ  াণায়াম করা।  াণায়ামও িনয়িমত করেত হয়। মূল হল  ান, আিম  সই    আ া, আিম 
ঠা েরর স ান এই উপলি টাই সব িকছুেক নাশ কের।  যেহতু এখােন সাধারণ  লাকেক  বাঝােত হে  তাই 
একই কথােক ঘ ুিরেয় সাধারণ  লােকর মত কের বলেছন। 

 

 াদেশাহধ ায়ঃ 
 

 ম  ৃিতর  শষ অধ ায় অথ াৎ  াদেশাহধ ায় ধম   ও কম  েক িনেয়। এত ণ যাবৎ যা িকছু আেলাচনা 
হেয়েছ এই অধ ােয় সব িকছুেক  িটেয় আনা হেয়েছ। মা ষ যা িকছু কের, িচ া-ভাবনা, কথাবাত  া এবং শরীর 
িদেয় যা কম  কের  সই কম   তােক  ভ ও অ ভ ফল  দয়। এই কম  া সােরই তার পরবিত   জ  িনধ ািরত হয়। 
 থেমই মানিসক ভােব িক িক অ ভ কম   করা হয় – 

 

মানিসক, বাচিসক ও শারীিরক পাপ 

   পর েব ষ  িভধ ানং মনসািন িচ ন  । 

   িবতথািভিনেবশ  ি িবধং কম   মানস  ।।১২/৫ 
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 পেরর  ব  ও টাকা-পয়সা িনেয় মেন মেন িচ া করা, ওর টাকাটা চুির করেল হয়, ওর সব ন  হেয় 
 গেল খুব আন  হেব। ি তীয় িনিষ  কম ,  য কম   েলা করেত  নই,  সই কম   েলা িনেয় মেন মেন িচ া 
করা। তার মােন পর ী স  এটা যিদ মেন মেন িবচার করাও হয়  সটা  মেনর পাপ হেব। মজার হল তৃতীয়টা 
িবতথািভিনেবশ ,  য িজিনষ েলা ভুল  সই িজিনষ েলা িনেয়  বশী িচ া-ভাবনা করা, এখােন ভা কাররা 
বলেছন,  যমন অেনেক বেল ঈ র বেল িকছু  নই, পরেলাক বেল িকছু  নই,  দহটাই আ া ইত ািদ, এই 
ভােব  য িচ া ভাবনা করা হেয় এেতও মেনর পাপ হয়। এই িতন ভােব মেনর পাপ হয়। এরপর বলেছন 
বািচক পাপ িকভােব হয় – 

   পা  মনৃতৈ ব  প   ািপ সব  শঃ। 
   অস    লাপ  বা য়ং  া তুিব ধ  ।।১২/৬ 
  

 পা    , কট ূকথা বলা, অনৃত  , িমথ া কথা বলা,  প    , িপ িন বৃি ,  পছেন কা র িন া করা 
আর অস    লাপ , অযথা কথা বলা, এই চার ভােব বািচক পাপ হয়। এই চারেট িজিনষ করেত  নই – 
কটূ কথা বলেত  নই, অসত  কথা বলেত  নই, পরিন া-পরচচ  া করেত  নই আর অস    লাপ , অকারেণ 
ব   ব   করেত  নই। শরীর িদেয় িক িক পাপ হয় – 

 

   অদ ানামুপাদানং িহংসা  চবািবধানতঃ। 

   পরদােরাপেসবা চ শারীরং ি িবধং  ৃত  ।।১২/৭ 
 

 পর ব  না বেল  নওয়া, মােন চুির করা,  কউ আমােক  দয়িন িক  িনেজর মত কের িনেয়  নওয়া। 
ি তীয় িহংসা,  কান  াণীর  িত িহংসা করা আর তৃতীয় পর ী বা পরনারীর স  করা। এই িতন ভােব শরীর 
িদেয় পাপ কম   হয়। ম র মেত মানিসক ভােব িতন, বািচক ভােব চার আর শারীিরক ভােব িতন  মাট দশিট 
হল িঠক িঠক অ ভ কম  । 
 

সবাইেক  য িতনেট দ  ধারণ করেত হয় 

 অেনেক  েন থাকেবন সাধু স  াসীেদর িতনেট দ  ধারণ করেত হয়। বলেছন এই িতনেট দ   ধু 
স  াসীেকই নয় সবাইেকই ধারণ করেত হয় – 

  

   বা  দে াহথ মেনাদ ঃ কায়দ  ৈথব চ। 

   যৈ েত িনিহতা বুে ৗ ি দ ীিত স উচ েত।।১২/১০ 
 

 ি দ ী স  াসীর মত সব গৃহ েকই দ  ধারণ করেত হয়। এই িতনেট দ  হল ‘বা  দ ’, ‘মেনাদ ’ 
এবং ‘কােয়াদ ’।  মৗন অথ াৎ যখন বা   সংযম কের  মৗন থাকেছ তােক বলা হে  ‘বা  দ ’। খাওয়া-
দাওয়ােক িনয়িমত কের সংযম করােক বলা হয় ‘মেনাদ ’। আর  াণায়ামেক বেল ‘কােয়াদ ’।  ধু স  াসীই 
নয়, যারা গৃহ  তােদরও এই িতনেট দ  ধারণ করেত হয় – কথা কম বলেব, খাওয়া-দাওয়া সংযম করেব 
আর  াণায়াম করেব। ম  ৃিতেত এর সরাসির উে খ  নই িক  ব াখ া  েপ এখােন বলা হেয়েছ। যিদ 
বা  দ  না থােক তাহেল তার িব ান নাশ হেয় যােব। িব ান নাশ হেয় যাওয়া মােন  চতনা  লাপ পাওয়া, 
বা  দ  না থাকেল উ  িচ া ভাবনা করা, িবেবক িবচার করার শি টাই ন  হেয় যায়। মেনাদ  যিদ না থােক 
অথ  াৎ  চুর খাওয়া-দাওয়া করেল, যখন তখন  ধু  খেয়ই যাে , এেদর উ ম গিত ন  হেয় যায়, মােন  গ  
 াি  হয় না। কম  দ  মােন  াণায়ামািদ না করেল িতনেট  লাক নাশ হেয় যায়। মৃত ুর পর এরা িতয  ক 
গিত া  হয়। এই িতনেট দ েক িযিন ধারণ কের িনেয়েছন, অযথা সারা ণ কথা বলেছন না, শরীর ধারেণর 
জ  যতটু  আহােরর দরকার ততট ুর বাইের  বশী খাওয়া-দাওয়া করেছন না আর ঈ েরর নাম কের 
যাে ন তার সােথ  াণায়ামও করেছন, এঁেদর সামেন  কউ দাঁড়ােতই পারেব না। বলেছন  ধু বাঁেশর ডা া 
ধারণ করেলই  কউ স  াসী হয় না, এই িতনেট দ েক ধারণ করেত হয়। 
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   ি দ েমতাি ি প  সব ভূেতষু মানবঃ। 

   কামে াধী তু সংযম  ততঃ িসি ং িনয িত।।১২/১১ 
 

 মেন যার কামনা-বাসনা আেছ  স  কান িদন এই িতনেট দ  ধারণ করেত পারেব না। যার মেধ  
  াধ আেছ  সও কখনই এই ি দ  ধারণ করেত পারেব না। িযিন কাম ও   াধেক পরাভূত কেরেছন এবং 
ি দ ী ধারণ কেরেছন িতিন এখন সব রকম িসি   পেয় যােবন। খাওয়া-দাওয়ােত অসংযম, বাক সংযমহীনতা 
আর  াস-  ােসর িনয় ণ না করেল পুেরা ব ি  েক নাশ কের  দয়। এটা  কান ত  কথা নয়, এটা সিত ই 
এই রকমই হয়, এই িতনেট দ  মা ষেক খুব শি   দয়। এরপর জীেবর ব াখ া িদেয় তার িতনেট  ণ স , 
রজ ও তেমর কথা বেল বলেছন স  েণর িক িক ল ণ – 

 

িতনেট  েণর ল ণ 

    বদাভ াস েপা  ানং  শৗচিমি য়িন হঃ। 
   ধম ি য়া িচ া চ সাি কং  ণফল  ।।১২/৩১ 
 

 িযিন  বেদর অভ াস করেছন, তপ া করেছন,  ানং, মােন শা  িচ ন বা শাে র মম  াথ েক ধারণা 
করার  চ া কেরন, ই  িচ নও  ােনর মেধ  পেড়, এ েলা স  েণর ল ণ। তপ া আর  ান  েটা পর র 
স ক   যু ।  শৗচ  , িনয়িমত  ান করা, কাপড় জামা পির ার রাখা সব  শৗেচর মেধ  পেড়,  শৗচ না থাকেল 
স  ণ হেব না। ইি য়সংযম, ধম  ি য়া, আ িচ ন অথ  াৎ পরমা ার িচ া করা এ েলা সব স  েণর ল ণ। 
রেজা  েণর ল ণ বলেছন – 

 

   আর  িচতাহৈধয মসৎকায পির হঃ। 

   িবষেয়াপেসবা চাজ ং রাজসং  ণল ণ  ।।১২/৩২ 
 

 রেজা ণীরা যখন  কান কাম      কের তখন  স কম   ফেলর আশা কেরই কাজটা আর  কের। এেদর 
 ধেয র খুব অভাব থােক। একবার এই কাজ করেছ সে  সে  আেরকটা কােজ জিড়েয় পড়েছ, সব সময় এটা 
করেল িক হয়  দিখ, ওটা করেল িক হয়  দিখ। অসৎকায  পির হঃ, মােঝ মােঝ ধম েক উ  ন কের বেস। 
িবষেয়াপেসবা, সব সময় ইি েয়র আসি   হত ুিবষেয়র মেধ  পেড় থােক। এ েলা রাজিসক  লােকর ল ণ। 
আর তামিসকেদর ল ণ হল – 

 

    লাভঃ  ে াহধৃিতঃ   ৗয ং নাি ক ং িভ বৃি কা। 

   যািচ ুতা  মাদ  তামসং  ণল ণ  ।।১২/৩৩ 
 

 তামিসক  লাকেদর মেধ   লাভ থাকেব, িকভােব  চুর িজিনষ সং হ করা যােব সব সময় িচ া কের 
যাে ।  চুর ঘ ুমােব, অৈধয  ,  ুরতা, যিদ কা র উপর  রেগ যায়  তা তােক নাশ কের  দেব, নাি কতা, 
ঈ ের িব াস  নই, িভ বৃি কা, িনেজর বৃি  ছাড়া সব বৃি  করেব এমনিক িনত কম  ও কের না। যািচ ুতা, 
সবার কােছ সব িকছু  চেয়  বড়ােব, আপনার এটা িক   র আমােক  দেবন, এ েলা তেমা েণর ল ণ। 
 মাদ ,  ান পির ার নয়। এই আটিট তামিসক  লােকেদর ল ণ –  লাভ, িন ালুতা, অৈধয  ,  ুরতা, 
নাি কতা, িভ বৃি  অবল ন,  চেয়  বড়ােনা আর  মাদ। এরপর সংে েপ িতনেট  েণর ল ণ  কমন হয়। 
 থেম তেমা েণর ল ণ – 

 

   যৎ কম   কৃ া  ব ং  কির াংৈ ব ল িত। 

   ত  ে য়ং িব ষা সব ং তামসং  ণল ণ  ।।১২/৩৫ 
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  য কাজটা কের  লাক ভিব েত ল া পায়, িছঃ আিম িক কেরিছলাম, এটা হল তামিসক  েণর 
ল ণ।  যমন আিম যখন  পছেনর িদেক িফের তাকাব তখন  দখেত পােবা জীবেন আিম এমন অেনক িকছু 
কেরিছ যার কথা মেন পড়েল এখন ল া পায়। এটাই তামিসকতার ল ণ। 

  

    যনাি    কম  াণা  লােক খ ািতিম িত পু লা  । 
   ন চ  শাচত স ে ৗ তি ে য়  রাজস  ।।১২/৩৬ 
 

 যখন মা ষ আস  হেয়  কান কাজ কের ইহেলােক  চুর নাম-যশ কামনা কের, অথচ  সই কাজ না 
করা হেল  কউ আফেশাসও করেব না, তখন এটােক রেজা েণর ল ণ বেল বুঝেত হেব।  

   যৎ সেব েণ িত  াতুং য  ল িত চাচর  । 
    যন তু িত চা া  তৎ স  ণল ণ  ।।১২/৩৭ 
 

  য কােজর  ারা মা ষ জানেত চায় বুঝেত চায় আর  য কাজ কের মা ষ এতটু  লি ত  বাধ কের 
না এবং  য কাজ কের মা েষর অ রা া ত ৃ হয়, এটাই স  েণর ল ণ। এটাই সাি ক কম । আচায   শ রও 
িঠক একই কথা বলেছন –  য কাজ সব   সমে  স   করা যায়,  য কাজ কের ল া  বাধ হয় না আর 
িনেজর আ া স   হয়, এই কাজ েলাই িঠক িঠক সাি ক কম  । পূেজা করেত জপ-ধ ান করেত  কউ ল া 
পায় না তাই এ েলােক সাি ক কম   বেল।  য কােজর  পছেন নাম-যশ পাওয়ার বাসনা থােক  সই কম   
রাজিসক কম   আর  য কাজ েলা কের ভিব েত লি ত ও   ঠােবাধ হয়  সই কম   েলা তামিসক কম  । কেম  র 
এই  বিশে  র ব াপাের খুব সজাগ থাকেত হয়। এরপের িবরাট ল া তািলকা িদেয় বলেছন এই িতনেট  েণর 
আিধক  অ যায়ী কার িক গিত হয়। 

 

 যিদ মা েষর সাি ক গিত হয় তখন  স  দবতািদ হেয় জ   নয়। মাঝা মাঝাির থাকেল মা ষ হেয় 
জ ায়। আর তেমা েণর আিধক  থাকেল িতয  কািদ গিত া  হেয় িন গামী হয়। যত রকেমর  াণী আেছ 
এেদর মেধ  তামিসক গিত  কানটা, রাজিসক গিত  কানটা আর সাি ক গিত  কানটা, এইভােব এক এক কের 
বেল যাে ন।  যমন – 

 

   চারণা   পণ  া  প ুষাৈ ব দাি কাঃ। 

   র াংিস চ িপশাচা  তামসীযূ মা গিতঃ।।১২/৪ ৪ 
 

 যারা চারণ, চারণ মােন আেগকার িদেন যারা রাজােদর গান  িনেয় ঘ ুম  থেক তুলত বা গান  শানাত, 
রাজার ভাঁড়, যারা কপট,  ভতরটা সব সময় চালািকেত পূণ , রা স এবং িপশাচ এেদর উ ম তামিসক গিত 
হয়। ‘উ ম তামিসক গিত’ এটা আবার খুব ল ণীয়। তামিসক ভাবাপ   লােকরা সব সময় িতয  কগিত  া  
হয়। িক  তামিসকেদর মেধ  যিদ  স একটু ভােলা হয় তাহেল  স মা ষ হেয় জ   নেব। জে  হয়েতা 
অপেরর  মাসােয়বী কের  বড়ােব। যিদ  দখা যায়  ভতের খুব ছল-কপটতা আেছ তাহেল বুঝেত হেব এরা 
তামিসক িক  বাঘ-িসংহ না হেয় মা ষ  যািন  পেয় এেদর উ ম তামিসক গিত হেয়েছ। এইভােব িবরাট 
একটা ল া তািলক িদেয়  গছেন। সাি ক গিত িক রকম হয় – 

 

   তাপসা যতেয়া িব া  য চ  বমািনকা গণাঃ। 
   ন  ািণ চ  দত া   থমা সাি কী গিতঃ।।১২/৪৮ 
 

 বাণ ি , তপ ী, পির াজক  ভৃিত স  াসী,  া ণ, পু কািদ িবমানচাির িকছু িকছু  দবতা, ন  , 
 দত   যমন   াদািদ এেদর সব সময়  থমা সাি কী গিত হয়।  থমা সাি কী গিত বলেত সাধারণ সাি কী 
গিত। এর  থেক ভােলা গিত যােদর হয় তাঁেদর বলেছন ি তীয়া সাি কী গিত – 
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   য ান ঋষেয়া  দবা  বদা  জ াতীংিষ বৎসরাঃ। 
   িপতরৈ ব সাধ া  ি তীয়া সাি কী গিতঃ।।১২/৪ ৯ 
 

 যাঁরা যাি ক, ঋিষ,  দবগণ,  বািদ  জ ািত গণ, িপতৃগণ এবং সাধ গণ এনােদর আরও উ  সাি ক 
গিত লাভ হয়। সাি ক মােন  য সবাই একই ধরেণর সাি ক  েণর হেব তা নয়, সাি েকর মেধ  আবার উ  
নীচ  র আেছ। আর উ ম সাি ক গিত লাভ কেরন – 

 

     া িব সৃেজা ধেম া মহানব  েমব চ। 

   উ মাং সাি কীেমতাং গিতমা ম নীিষণঃ।।১২/৫০ 
 

   া, িব   া, মরীিচ আিদ স িষ রা,  জাপিতগণ, ধম  , মহ   অথ  াৎ মহৎ এবং অব   মােন  কৃিত 
এই সম  গিত  াি েক মনীিষরা উ ম সাি কী গিত বেলন। যাঁরা ধেম  র মেধ  আব  তাঁেদর উে   হল 
এেকবাের উ    েলাক  া  হওয়া। যিদ স  াসীও হন,  া ণও যিদ হন তাহেলও  সটা     গিত নয়, 
কারণ তার উপেরও আেছ।   া হেলন  শষ কথা,   েলাক হল     ও উ তম  লাক। এই রকম অেনক 
িকছু বণ না কের ম  আে  আে  আরও গভীের  েবশ করেছন,  যমন এই   ােক বলেছন – 

 

মুি র সাধন 

    বদাভ াস েপা  ানিমি য়াণা  সংযমঃ। 

   অিহংসা   েসবা চ িনঃে য়সকরং পর  ।।১২/৮৩ 
 

 একই ভাব ম  বার বার ঘ ুিরেয় িফিরেয় িনেয় আসেছন। এখান পরমিনঃে য় সাধন মােন মুি র সাধন 
িকভােব হেব বলেছন। িনয়িমত  বদাভ াস, তপ া,  ান,  ান মােন  ধু  বদ মুখ  করেলই হেব না  বেদর 
 য  ান  সটােক সব সময় িনিদধ াসন করাটাই  ান, ইি য়সংযম, অিহংসা আর   েসবা এই ছিটেক বলা 
হয়  মা সাধন –  বদাভ াস, তপ া,  ান, ইি য়সংযম, অিহংসা ও   েসবা। অ া  শাে  অ  রকম 
পাওয়া যােব িক  ম  এই ছিটেকই  মা সাধন বলেছন। 

 

 এত ণ ধের ম  পাপ-পূণ , ধম -অধম  , বণ -অবণ ,  ায়ি   ইত ািদর আেলাচনা কের কের এখােন 
এেস  মা সাধেনর িদেক িনেয় যাে ন। আসেল  ৃিতশা   মাে র কথা  বশী আেলাচনা কের না। িক   ৃিত 
আবার শা , শাে র উে   হল মুি র পথ  দখান। ম  তাই এখােন মুি র পথও  দিখেয় িদে ন।  য কায   
ও িজিনষ েলা িদেয় মা ষ  া ণ হয়,  সটােকই িবেশষ ভােব অ শীলন করেল  মা   াি  হয়। িক   মা  
 াি  করেত হেল উপিনষেদর  ান আয়  করেত হেব,  কননা এখােন বেলই িদে ন  ান  । আর উপিনষদ 
বেলই িদে   মা   কান কম   ারা হয় না,  ান যখন হেয় যােব তখনই মুি  হেব। তাপেরর   াকটা আমরা 
অেনক িদন ধের অেনক জায়গায়  েন আসিছ – 

  

    খাভু দিয়কৈ ব  নঃে য়িসকেমব চ। 

    বৃ   িনবৃ   ি িবধং কম    বিদক  ।।১২/৮৮ 
 

  বদ আমােদর  িট ধেম র িশ া িদে  –  বৃি মূলক ধম   ও িনবৃি মূলক ধম  ।  বৃি মূলক ধম   
আমােদর এই জগেতর  খ  দেব আর মৃত ুর পর  গ  ািদর  খ  দান করেব। আর িনবৃি মূলক ধম  আমােদর 
 মাে র িদেক িনেয় যােব। আচায   শ র যখন গীতাভা  িলখেছন তখন িতিন এই   াকটােক আধার কেরই 
   করেছন। 
 

    বৃ ং কম   সংেসব   দবানােমিত সম তা  । 
   িনবৃ ং  সবমান  ভূতা েত িত প   ব।।১২/৯০ 
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 মা ষ যখন  বৃ  কম   পালন কের অথ াৎ যখন িবিধ পালন করা হয় তখন  স ধীের ধীের  দবতােদর 
সমান হেয় যায়। এই   ােকর মজার িজিনষ হল  থেম বলেছন  বৃ ং কম  িক  পেরর লাইেন িনবৃ ং কম   না 
বেল  সবমান  বলেছন। িনবৃ  মােন ত াগ  সইজ  িনবৃ  কম   হয় না।  বৃি  সব সময় কেম  র সে  জুেড় 
থাকেব িক  িনবৃি  কম   ছাড়া, তাই বলেছন িনবৃ   সবী। শাে   য আেদশ করা হেয়েছ,  য িবিধ পালন 
করেত বলা হেয়েছ  স েলােক পালন করেল মা ষ ধীের ধীের  দবতােদর মত  খ পায়। যাঁরা িনবৃ   সবী, 
যাঁরা ত ােগর পেথ চেল  গেছন তাঁরা ভূতানােত িত প   ব, আকাশ, বায়,ু  তজ, জল ও পৃিথবী এই  য 
প ভূত আেছ, এই প ভূতেক তাঁরা ধীের ধীের অিত ম কের চেল যান। এর ফেল িক হয় – 

  

   সব ভূেতষু চা ানং সব ভূতািন চা িন। 

   সমং প  া যাজী  ারাজ মিধগ িত।।১২/৯১ 
 

 গীতােত এর উপর খুব   র   র   াক আেছ। এখােন বলেছন, িতিন যখন সম  ভূেতর মেধ  
িনেজেক  দেখন আর সম  ভূতেক িনেজর আ ােত দশ ন কেরন তখন এনারা আ যাজী হয় যান। আ যাজী 
মােন, এনারা  কান ধরেণর য  কেরন না,   াপ  ণং    হিবঃ এই ভাব যাঁেদর তাঁেদর আ যাজী বেল। 
তখন এঁেদর িক হয়?  রাজ মিধগ িত,  রাজ  মােন িনেজর  য আসল   প  সটা  পেয় যান, এঁেদর আর 
আসা-যাওয়া করেত হয় না। এর উপর আবার বলেছন – 

 

   উৎপদ ে  চ বে  চ যা েতাহ ািন কািনিচৎ। 

   তা ররবা ািলকতয়া িন লা নৃতািন চ।।১২/৯৬ 
 

 এই জগেত  বদই একমা  শা ত।  বেদর বাইের যা িকছু রচনা আেছ  স েলা রিচত হয়, রিচত হেয় 
িকছু িদন থােক তারপর সব িবনাশ া  হেয় কােলর গ ের িবলীন হেয় যায়,  বদই একমা   থেক যায়।  য 
িজিনষ েলা িবনাশশীল  স েলা অসত  এবং িন ল।  বদ বলেত আজেক আমরা জািন ব াসেদব  য পয    
 বঁেধ িদেয়েছন ওইট ুই  বদ। িক   বদেক এইভােব বাঁধা যায় না।  বদ মােন  যখােন জগেতর  য সত  
 েলা সংরি ত আেছ। জগেতর সত  েলােক একটা িক  েটা বােক ই িনেয় আসা যায়। যত নাটক, উপ াস, 
কাব , ইিতহাস এ েলা রিচত হে  িকছু িদন পের হািরেয় যােব। িক   য কিবতা বা উপ াস বা নাটক 
জগেতর সত েক, জীবন  য সত েক আধার কের চলেছ,  স েলােক অবল ন কের রিচত হয়  সই সািহত  
িন ল হেব না,  কান িদন হািরেয় যােব না। একমা   বদ,  যটা িঠক িঠক  ান এটাই থাকেব আর বািক সব 
ন  হেয় যােব।  বেদর িক  বিশ   – 

 

   চাতুব ণ   াং  েয়া  লাকা  র  মাঃ পৃথ  । 
   ভূতং ভ   িব   সব ং  বদাৎ  িস  িত।।১২/৯৭ 
 

 চারেট বণ , িতনেট  লাক আর চারেট আ ম এবং ভূত, বত  মান ও ভিব ত এই িতনেট কাল এই সব 
িকছু  বদ িদেয় জানা যায়। আচায   শ র বলেছন, আমােদর বণ া ম  বেদই  িতি ত,  বদ না থাকেল 
বণ া েমর  কান    ই  নই। তাই যারা  বদ মােন না তারা বণ া মেকও মানেব না। ম   থম  থেকই বার 
বার  বেদর মাহা েক মা েষর সামেন তুেল ধরেছন। 

  

   যথা জাতবেলা বি দ হত া  ানিপ  মা  । 

   তথা দহিত  বদ ঃ কম জং  দাষমা নঃ।।১২/১০১ 

  ল  অি   যমন  ভজা পাতা, কাঁচা কাঠ সবই পুিড়েয়  দয় িঠক  তমিন  বদ াতা িযিন তাঁর সব 
পাপ পুেড় ছাই হেয় যায়। একই ভাব ম  বার বার বেল বেল সবাইেক উৎসািহত করেছন যােত সবাই  বেদর 
 ান লােভর জ   য শীল হয়।  
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   অে েভ া  ি নঃ    া  ি েভ া ধািরেণা বরাঃ। 

   ধািরেভ া  ািননঃ    া  ািনেভ া ব বসািয়নঃ।।১২/১০৩ 

 এই   াকিটও খুব উে খনীয় একিট   াক। যারা অ  তােদর  থেক যাঁরা    পেড়েছন তাঁরা    । 
যাঁরা সম     পেড়েছন তাঁেদর তুলনায় যাঁরা   েক ধারণ কের আেছন, মােন মুখ  কেরেছ তাঁরা অেনক 
   । যাঁরা সম    েক মুখ  কের আেছ তাঁেদর  থেক     হেলন  ানী।  ানী মােন শাে র অথ   অথ  াৎ 
শা  িক বলেত চাইেছ িঠক িঠক বুেঝ  গেছন। িক  এই  ানীেদর মেধ  যাঁরা এই  ােনর অ শীলন করেছন 
তাঁরা    তম, এঁরাই িব ানী। এখােন ব বসায়ী শ   নওয়া হেয়েছ িক  ঠা েরর ভাষায় এঁরা িব ানী। 
তাহেল  থেম অ  যারা িকছু জােনই না, ি তীয় শা  অধ য়ন করেছন, তৃতীয় শা  মুখ , চতথু    ানী, শাে র 
অথ   তাঁর কােছ   । আর সব  শেষ যাঁরা এই  ানেক জীবেন অ শীলেনর  ারা কের  েয়াগ করেছন তাঁরাই 
   তম। পেরর   ােক বলেছন – 

   তেপা িবদ া চ িব   িনঃে য়সকরং পর  । 

   তপসা িকি ষং হি  িবদ য়াহমৃতম ুেত।।১২/১০৪ 
 

 একই কথা বলেছন, তপ া আর িবদ াই পরমিনঃে য়স সাধন।  া ণেদর তাই তপ া আর  ানই 
একমা  সাধন। যাঁরাই শা  অধ য়ন করেছন তাঁরাই  া ণ,  ভতের  া ণ  না থাকেল  কউ শা  অধ য়ন 
করেতই পারেব না,  িদন পড়েল তৃতীয় িদন  স শা   থেক দশ হাত দূের িছটেক  বিরেয় আসেব।  তরাং 
যাঁরাই শা  অধ য়ন করেছন তাঁেদর জ   মা  সাধেনর পথ হল তপ া আর  ান। তপ ােত িকি ষং হি , 
সম  পােপর নাশ হেয় যায়। আর িবদ া  ারা  মা  সাধন হয়, িবদ া মােন এখােন  বেদর  ান।  থেম 
পাপেক নাশ করেত হেব, পাপ নাশ করা মােন আবজ  না  েলােক নাশ করেত হেব, এই আবজ  না  ভতের 
জেম আেছ বেল আমােদর মন সব সময় চ ল, বা   চ ল, ইি য় চ ল। এই পাপেক িকভােব নাশ করেত 
হেব? আবজ  না েলা িকভােব পির ার হেব? তপ ার  ারা। তপ া আবার িতন  কার – কািয়ক, বািচক ও 
মানিসক।  মৗন, খাওয়া-দাওয়া কম করা আর  াণায়াম, সংে েপ বলেত  গেল এ েলাই তপ া। এই িতনেট 
অভ াস করেল পাপ েলা  কেট যায়। আর িবদ া অথ  াৎ  বেদর  ান চচ  া করেল পরমিনঃে য়সতা লাভ হয়, 
মােন    ান হেয় যায়। 

 

    ত   া মান  শা   িবিবধাগমন  । 
    য়ং  িবিদতং কায ং ধম   ি মভী তা।।১২/১০৫ 
 

  বদাে  ষ   মােণর কথা বলা হয়। ম  এখােন  ত    মাণ, অ মান  মাণ ও শা   মাণ এই 
িতনেট  মাণেক   য় বেল মেন করেছন, আর এর পের  য  মােণর কথা বলা হয়  স েলা িতিন মােনন না। 
আমােদর জীবেনও সচরাচর এই িতনেটেকই মানা হয়। িক   বদাে , িবেশষ কের যখন  ঘার  বদাে  নামেব 
তখন অভাব  মাণ, উপমান  মাণ এ েলােক যিদ না  নওয়া হয়, তখন  বদাে র অেনক িস া েক  মাণ 
করেত িগেয় সম া হেয় যােব। 

 

   ঋে দিব   যজুিব   সামেবদিবেদব চ। 
     বরা পিরয  ে য়া ধম  সংশয়িনণ  েয়।।১২/১১২ 
 

 আমােদর যত শা ািদ আেছ সব শা ই  বেদর অথ   িন পণ করােক আধার কের রিচত হেয়েছ,  বদ 
িক বলেত চাইেছ। যিদ কখন ঋে দ, সামেবদ, যজুেব দ ও অথব  েবদ অধ য়ন করার সময়  বেদর অথ  বা 
তে র সংশয় উৎপ  হয় তখন িতনজন  বদ   া ণ িমেল  যটা বলেবন  সটাই অথ  । যিদও বলেছন িতনজন 
 বদ   া ণ িমেল  যটা বলেবন  সটাই  বেদর অথ   হেব, িক  এই জায়গােতই িতনজন কখনই এক অথ   
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করেবন না, তাঁেদর মত একজেনর সােত আেরকজেনর িমলেব না। এই কারেণই িহ েদর এত দশ েনর জ  
হেয়েছ। আবার বলেছন – 

  

   এেকাহিপ  বদিব ম ং যং ব বে ি েজা মঃ। 
   স িবে য়ঃ পেরা ধেম  া না ানামুিদেতাহযুৈতঃ।।১২/১১৩ 
 

 িক   কান কারেণ যিদ মুখ   অ   া ণ ব াখ া কের বেল  দয়  বেদ এটা বলেত চাইেছ, তখন  সই 
অথ  েক  কান ভােবই মানা যােব না। যিদ িতন জন  া ণ না পাওয়া যায় তখন একজনও যিদ  বদিবৎ উৎক ৃ 
 া ণ থােকন তখন িতিন  য অথ  টা বেল  দেবন  সটাই মানেত হেব, তােকই যথাথ   ধম  বেল মানেত হেব। 
মুখ  েদর িঠক কের  দওয়া ধম    কান ধম  ই নয়।  শেষর িদেক ম  বলেছন – 

 

   এবং যঃ সব ভূেতষু প ত া ানমা না। 
   স সব সমতােমত    ােভ িত পরং পদ  ।।১২/১২৫ 
 

 যত িবিধ পালেনর কথা বলা হেয়েছ, সব িবিধ পালন কের িনেজেক    কের িনল, তপ া কের 
িনেজর সব পাপেক পুিড়েয় িদল আর  ান চচ  া কের কাউেক অিহংসা না কের উপের উেঠ এল। এরপের 
িতিন সব  ভূেত ব া   সই আ ােক আ া  ারা দশ ন কেরন। কারণ আ ােক ইি য়ািদ  ারা জানা যায় না। 
ঠা র বলেছন  বােধ  বাধ হয়। যখন  বােধ  সই আ ােক  বাধ কেরন তখন িতিন পরমপদ   পদ  মা  
 াি  কেরন।  শষ   ােক বলেছন – 

 

   ইেত ত ানবং শা ং ভ ৃে া ং পঠ   ি জঃ। 

   ভবত াচারবাি ত ং যেথ াং  া ুয়া  গিত  ।।১২/১২৬ 
 

 বলেছন, ভ ৃমুিনর মুখিবিনগ ত এই মানবধম শা  অথ  াৎ ম  ৃিত িযিন অধ য়ন কেরন, িযিন অধ য়ন 
করান, মােন পালন করার অেথ   বলেছন, তাঁরা অব ই     অিভলি ত উৎক ৃ গিত অথ  াৎ  গ  লাভ কেরন। 
ম  ৃিত পালন কের একিদেক সদাচারী হওয়া যায় আবার এই  ৃিতশা েক পুেরাদেম অ শীলন করেল তাঁর 
 মা  লাভও হেয় যােব। তার মােন ম  ৃিত আমােদর ধম  , অথ  ও কাম এই িতনেট িদেয় একজন সদাচারী 
ব ি    তরী কের  দেব আর  শেষর িদেক যা িকছু বলা হেয়েছ  স েলা পালন করেল  মা   দেব। ম  ৃিত 
চারেট পু ষাথ    দওয়ার  মতা রােখ। এই কথা বেল এখােনই আমরা ম  ৃিতর আেলাচনা  শষ করিছ। 

 
 
 
 

ও ঁশাি ঃ শাি ঃ শাি ঃ 

।।ও ঁ  ীরামাক ৃারপ  ণম ।। 
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১২৭ সা ীেক কখন িমথ া সা   িদেত হেব ২০৬ 

১২৮ সা ী  য িমথ া সা   িদেয়েছ িক কের  বাঝা যােব ২০৮ 

১২৯  যসব   ে  িমথ া ভাষণ  দােষর নয় ২০৮ 



275 

 

Smriti-2012/RKMVU/Indian Spiritual Heritage/Swami Samarpanananda 

১৩০ িমথ া সাে  র জ  সা ীর শাি র িবিবধ িবধান ২০৯ 

১৩১  ণীেলােকর  িত রাজা িকভােব দ  িবধান করেব ২০৯ 

১৩২ মািলকানা কখন হেব এবং কখন হেব না ২১০ 

১৩৩ িববাহ িবষয়ক িকছু ধারণা ২১০ 

১৩৪ বণ া যায়ী জিরমানার হার িন পণ ২১০ 

১৩৫ কানােক কানা বলা দ নীয় অপরাধ ২১১ 

১৩৬ অপেরর পাপ িকভােব অে র উপর চেল আেস ২১১ 

১৩৭ ম  ৃিতর িবিভ  সামািজক িবধান (পাপ  থেক িন ৃিতর একমা  উপায়, রাজার পােপর দ  
এক হাজার  ণ  বশী, সামািজক ময াদা যায়ী পােপর শাি , আততায়ীর সং া, পর ীর সােথ িকভােব 
সং হণ হয়,  া েণর  াণদ  িকভােব হেব) 

২১১ 

 নবেমাহধ ায়ঃ ২১৩-২৩৫ 

১৩৮ নারী  াধীনতার ব াপাের ম র দৃি ভ ী ২১৩ 

১৩৯  ীেক র া করেল সব িকছু রি ত হয় ২১৪ 

১৪০ ‘জায়া’ শে র ব াখ া ২১৬ 

১৪১ জা ত ধম  বুি ই নারীেক  র া  দয় ২১৬ 

১৪২ নারীর চির হনেন ছয়িট কারণ ২১৮ 

১৪৩ নারীর িতনিট  দাষ ২২০ 

১৪ ৪ সৃি র   েতই   াই নারী মানিসক গঠন  তরী কের িদেয়েছন ২২০ 

১৪৫ নারী  কন  েত ক গৃেহ পূজ া ২২১ 

১৪৬  কান  কান অব ায়  ী িনেয়াগ িবিধেত স ােনাৎপি  করেত পাের ২২২ 

১৪৭  ামী  ী এেক অপরেক  কান অব ায় ত াগ করেত পারেব ২২৩ 

১৪৮  কান  কান অব ায় ি তীয় িববাহ করা যােব ২২৩ 

১৪ ৯  মেয় কখন িনেজ  থেক িববাহ করেত পারেব ২২৪ 

১৫০  দবতােদর কৃপােতই নারী  ামী লাভ কের ২২৬ 

১৫১ সংে েপ দা ত  ধম   ২২৭ 

১৫২  পি ক স ি  িবভাজেনর িনয়ম ২২৮ 

১৫৩  া ািদ কেম    দৗিহে র অিধকার ২২৯ 

১৫৪ চার বেণ র  ীেদর স ানেদর মেধ  স ি র ভাগ ২৩০ 

১৫৫ কত ভােব স ান লাভ করা যায় ২৩১ 

১৫৬  ীধেন কার কার অিধকার ও তার িবভাজন ২৩৩ 

১৫৭  ীধন িকভােব আেস ২৩৩ 

১৫৮ রাজধেম র কেয়কিট অ া  িদক ২৩৫ 

 দশেমাহধ ায়ঃ ২৩৬-২৪৬ 

১৫৯ এত উপািধ  তরী হওয়ার কারণ ২৩৬ 

১৬০ বণ     বাঝা যােব িক কের ২৩৬ 

১৬১ নারীর মেধ  িন ুরতা আর পু েষর মেধ   ুরতা ২৩৮ 
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১৬২ বাবা-মার বণ   ও সং ােরর উপরই স ান  কমন হেব িনভ  র কের ২৩৯ 

১৬৩  া েণর ছয়িট কম  ২৪০ 

১৬৪  ধম  পালনই   য় ২৪০ 

১৬৫  া েণর আপৎকালীন ধেম র িবধান ২৪১ 

১৬৬ িবিভ   দাষযু  কেম    ায়ি ে র িবধান ২৪১ 

১৬৭  ােয়াপািজ ত স দ ২৪২ 

১৬৮ জীবন িনব  ােহর দশিট উপায় ২৪৩ 

১৬৯ শূে র অিধকার ২৪ ৪ 

 একাদেশাহধ ায়ঃ ২৪৬-২৬৩ 

১৭০ দান স  ীয় িকছু িবধান ২৪৬ 

১৭১ ম র কােছ জীবেনর মূল  সব  থেক  বশী ২৪৭ 

১৭২  া ণ কখন কাক শ ন হেয় জ ােত থাকেব ২৫০ 

১৭৩  া ণ  কন রাজার কােছ নািলশ করেব না ২৫০ 

১৭৪ কারা কারা অি েহা ািদ কম   করেত পারেব না ২৫২ 

১৭৫  ায়ি   কম   ২৫৩ 

১৭৬  ত ও তপ ািদ ২৫৫ 

১৭৭ ধম   আর পাপ  গাপেন করেল বৃি  পায় ২৫৬ 

১৭৮ পােপর পিরভাষা ২৫৭ 

১৭৯ পাপ-পণূ   বাধ ও মূল েবাধ ২৬০ 

১৮০  দন ীন জীবেন মূল েবােধর সহজ অ শীলন ২৬০ 

১৮১ তপ ার  ারাই সব িকছু স ব আর তপ াই  েখর মূল ২৬১ 

  াদেশাহধ ায়ঃ ২৬৩-২৭০ 

১৮২ মানিসক, বাচিসক ও শারীিরক পাপ ২৬৩ 

১৮৩ সবাইেক  য িতনেট দ  ধারণ করেত হয় ২৬৪ 

১৮৪ িতনেট  েণর ল ণ ২৬৫ 

১৮৫ মুি র সাধন ২৬৭ 
 

 

 


