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অষ্টম ফিফজর্াল সংখ্যা 

 
ওঁ পূর্টমদঃ পূর্টফমদং পূর্টাৎ পূর্টমুদচ্যকত। 
পূর্টসয পূর্টমাদায় পূর্টকমবাবফিষ্যকত। 

ওঁ িাফতঃ িাফতঃ িাফতঃ।।  
 
ওঁ 

অখ্ণ্ডমণ্ডলাকারং বযাপ্তং দেন চ্রাচ্রম । 
তৎপদং দফিটতং দেন তস্মৈ শ্রীগুরকব নমঃ ।।  

 

 
স উ প্রার্সয প্রার্ঃ 

রার্যোগ পক্রয়াযোগ পমশন 
 

রাজক াগ - ফিয়াক াগ ফমিন - এর মুখ্পত্র 
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 Editorial 
 

The Supreme soul or Brahman is inactive; the one to whom all operational powers have been bestowed is Maya or 

Prakṛti.  Prakṛti is the equilibrium of the three Guṇas, which are her modes of operation. Rajas is responsible for 

creation, Sattva is for preservation, and Tamas is for destruction. The current pandemic spread across the world is 

the expansion of this Tamasic quality of Prakṛti.   

Although destruction is a part of Prakṛti's play, it affects us the most as a human being because we are the most 

sensitive creature among all other species. It is good to be sensitive, but if this sensitivity is for everyone other than 

one's own acquaintances, then it shows the sātvik quality of a seeker. A true kriyā yogī is sensitive and has 

compassion for the whole mankind. His heart beats for everyone in the world because his consciousness knows no 

bounds. 

Our great grandmaster Netai Charan Bandyopadhyay has said "Keep on practicing Kriyā to the best of your ability 

and capacity. Whosoever is called upon by sincere and devoted Kriyāvān shall promptly visit and render the 

required help". 

Kindness, compassion, love, sensitivity etc. are the qualities that thrive in a proper Kriyāvān. So, it is our duty not 

to miss the opportunity to serve our society and country and contribute according to the best of our capacity. 

 

Jai Guru 
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ল দচ্াখ বন্ধ না করযল প্রজ্ঞা দচ্াখ খুলযব না, র্াগপতক 
দচ্াখ শুধুমাে বস্তু দদখযে তাই দচ্াখ বুযর্ই ধযান 
করযত হয়। দচ্াখ বুর্যলই অন্ধকার ঐ খাযনই কূটস্থ। 

কূটস্থ হযে একটা অবস্থা। চচ্তনয কূযটর মযধযই আযে 
পবপরীত ভাযব। ভগবান বলযেন “মাং অনুস্বার” অথজাৎ 
অনুস্বার পক র্াযনা (ংং) অথজাৎ ॐ কার ধ্বপন (নাপসকার) হও, 

শূনযটা হযলা কূটস্থ। দেখাযন প্রাযের অপধষ্ঠান আর দলর্’টা 
হযে প্রাযের অবতরে। অনুস্বার এর উপযর হযে পবসগজ 
(ংঃ)। অথজাৎ দুই পবনু্দ পরমাত্মা ও র্ীবাত্মা, প্রাে ও প্রাযেরও 
প্রাে। তার ওপযর হযে পচ্দাকাশ; ভগবাযনর এক অংশ এক 
কলা পহযসযব ধরা হযয়যে। এই এক কলা হযে চ্ন্দ্র তারপর 
হযে চ্ন্দ্রপবনু্দ। পবনু্দর দর্যাপতটা এক কলা চ্াাঁযদর মত 

সূ্থ 
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হযয়যে। পবনু্দর দর্যাপতর প্রকাশ ঐ এক কলা ধযর আযে। 
আর এসব আমাযদর দদযহ ও র্গযত পমযশ আযে। এই 
দর্যাপতর উপযর আযে অন্ধকার - দসখাযন দেযত হযব। ঐখাযন 
তাাঁর অবস্থান।  

আধাযর দভদ জ্ঞান আযে, পকন্তু আাঁধাযর তার অবস্থান, দসখাযন 
দভদাযভদ দনই। পবনু্দর মযধযই সমস্ত সতপষ্ট। পবনু্দর দর্যাপতযক 
পিযর ধরযলা মন, তাই আধার হযয়যে। আধারযক না ভুলযত 
পারযল অন্ধকাযর োওয়া োয় না। সূ্থল দচ্াযখ দতা শুধু আধারই 
দদখযত পাওয়া োয় পকন্তু আাঁধাযর দেযত চ্াইযল দচ্াখ বুাঁর্যত 
হযব আর প্রজ্ঞা দচ্াখ পদযয় উপলপি করযত হযব। কূটস্থই 
হযে দসই প্রজ্ঞা দচ্াখ ো আকার পনরাকাযরর উপলপি আযন। 
উপলপি না এযল পবরপক্ত আযস। এই পবরপক্তর কারন হযে, 
অবযক্ত পনযর্র কাযে দেযত বলযে, আর এই টাযনই দচ্াখ 
বুযর্ োয় তখন বযক্ত ও অবযক্ত এক হযয় োয়। এইসময় মন 
ঊধ্বজমুখী হয়, আর সাধযকর কার্ হযে দর্ার কযর দপ়িটা 
টানা পকন্তু পযর আর টানযত হয় না। আপযনই ব্রহ্মরন্ধ্র দভদ 
কযর চ্যল োয়।  

ধযান তখন আর করযত হয় না - আপনা দথযকই হয়, কূটযস্থ 
পস্থপত পাকা ভাযব হওয়ায় ধযান-অপি সমস্ত অচচ্তনয নাশ 
কযর ও সাধক চচ্তনয প্রাপ্ত হয়। 

 

(Translation) 
Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray 

nless the gross eyes are closed, the eyes 

of prajñā (wisdom) cannot open. The 

gross eyes see only mundane things, that 

is why the dhyāna (meditation) is done with 

closed eyes. As soon as the eyes are closed, 

darkness descends, and in this very darkness, 

kūṭastha is present. [The Sanskrit word kūṭastha is 

made up of two words kūṭa and stha. Although 

kūṭa has many meanings, one of them means 

house or abode.] 

Within the kūṭa (house), the caitanya 

(consciousness) dwells in a pure state. The Lord 

has said "Māṃ Anusvāra" means know what 

*Anusvāra is, that means become the sound of Ōṁ 

(the sound which comes out of the nostrils). 

[*Anusvara is a symbol used in many Indic 

scripts (Devanagari, Bengali, Burmese etc.) to 

indicate a type of nasal sound. Here Gurudeva 

is referring to Bengali script (ং ), a circle 

above a slanted line] 

A circle/zero (ং ) above represents the kūṭastha 

where prāṇa resides and the tail (slanted line) 

represents the descent of prāṇa. Visarga (Visarga 

is an allophone denoted as ং ) comes before 

Anusvāra. The two points of Visarga represent the 

paramātmā (the Supreme Soul) and the jīvātmā 

(prāṇa) - prāṇa and that which is the prāṇa of 

prāṇa. Above this, there is Cidākāśa (space or 

ether of consciousness).  

A part of God is regarded as a kalā [kalā 

represents the grade of Avatars (incarnation of 

a deity) by the attributes they display. The 16 

phases of moon are also known as kalā]. One of 

the kalā is the moon, followed by the Moon-dot or 

Chandrabindu [Chandrabindu (ং ) is a diacritic 

sign with the form of a dot inside the lower half 

of a circle]. Bindu's (dot’s) light is a kalā which is 

like a moon. The radiance of the Bindu's light is 

holding that one kalā, and this light pervades our 

body and this whole creation. There is darkness 

above this light. We have to reach there. That is 

where the abode of God is. There is discrimination 

in the material reality, but in darkness, where 

Supreme Soul is dwelling, there is no 

discrimination. The whole creation exists within 

the Bindu. The mind (mana) has caught hold that 

light of the Bindu, and material reality is formed.  

As long as there is a reminiscence of material 

reality, one cannot enter the darkness. The gross 

eyes only witness the material reality, but to go 

into the darkness one has to close the eyes and 

seek the assistance of the eye of wisdom. Kūṭastha 

is the eye of wisdom that gives the realization of 

the form and the formless aspect of God.  

U 



 

Volume 3:  Issue 1 

Pa
ge

1
0 

Anweshan 

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved January 2022 

In the absence of this realization, there is a 

dissatisfaction in the mind of the seeker. This 

dissatisfaction comes because the imperceptible 

(Paramātmā) is pulling the seeker towards Him. 

As soon as there is a pull from His side, the eyes 

automatically close; then the imperceptible and 

the perceptible become one. At this time the mind 

enters a higher state. The job of the seeker is to 

pull the string with all his might; later, there is no 

effort required from the end of the seeker. The 

penetration of brahmarandhra (transportation 

from Kūṭastha to vṛhad Kūṭastha) happens 

automatically. 

The necessity to meditate ceases, and 

it[meditation] happens on its own. When the 

position in the Kūṭastha becomes poised, all the 

ignorance gets burnt in the fire of meditation 

(dhyānāgni), and the seeker attains God's 

consciousness. 

  

 
RYKYM Guru Lineage 
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“Is everything internal or something external as well that 

affects man” 

- Saket Shrivastava 

he very topic suggests that the writer is 

trying to explore the relationship between 

internal and external environments that 

may or may not be identical for all and therefore 

remains a subject matter of discussion. By internal 

is implied that which cannot be expressed by words 

of mouth or writing while external implies that 

which is perceivable by all and sundry. The 

external environment here does imply not only the 

environment in which one is born and brought up 

but also the planetary positions governing him 

irrespective of whether or not he knows or believes 

it.  

 

So far, this writer is concerned he has closely 

observed some very powerful external factors 

affecting and plundering his scrupulously arranged 

internal environment. Is it true then that the author 

is not that mentally strong or his internal chemistry 

which implies mind and management is under 

absolute control of the external environment? The 

writer however feels that it is not so as perceivable 

from outside since the position of planets and their 

effects in functioning of Evolution cannot be 

denied as pointed out by the Master. In the entire 

planetary structure, the Sun and Moon are the only 

celestial bodies visible to the naked eyes while nine 

planets and several others remain invisible with 

each of them having a magnetic pull-on living 

organisms of this planet irrespective of whether or 

not it is understood by man. Since the mind is not 

that developed in species other than humans, it is 

only the human beings that can understand the pull 

of the planets and their aftereffects if one at all is 

serious enough in understanding it.  

It is easier to belittle someone by accusing him of 

not working hard and lamely believing in fate in 

case he faces upheavals in life, but it is equally 

difficult to understand the subtle effects of planets 

and the heavy role that they play in the lives of 

human beings. From his experiences so far, this 

author has realized that no one, absolutely no one 

can exist in isolation and that every little creature 

of this Evolution has a role to play in his overall 

growth. If the whole does not support, there is no 

question of someone growing and therefore it is 

wrong to assume that someone has excelled in his 

life only by dint of his own efforts and hard work. 

Only if one is alert enough would he be able to 

understand that men, animals, trees, planets, and 

entire external environment have been responsible 

for one’s overall growth and development. 

However ordinary man hardly understands this as 
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the same is beyond the understanding of gross 

mind. 

So long as one is caught in the middle, which is but 

the status of almost all men, there is no escape from 

the effects of external environment on the inner 

mechanism of man. Now how do such external 

factors affect man internally is a question that needs 

to be answered by one’s own individual efforts. Of 

course, the internal environment is all powerful and 

has the capacity to reject or accept the advances of 

external environment but once such advances 

become too aggressive and have the capacity to 

plunder or dethrone the very beautifully knitted 

structure of the internal mechanism, there is no way 

but to go into hibernation or gain sufficient 

momentum to fight it back since mere rejection 

would not be suffice then to avoiding it. To explain 

it more easily we can take the example of wind and 

storm. By closing the windows, we may not allow 

the wind to enter our room, but the purpose hardly 

gets served in case of storm or earthquake when the 

house itself becomes insecure and therefore unfit to 

provide security. At that time, it becomes wise to 

wind up oneself for conserving energy and wait for 

the storm to pass by lest the energy in fighting the 

storm would be wasted. However, it is intellect 

alone that can enable man to discriminate between 

wind and storm as all circumstances in life are 

neither storm nor wind. While we need sunshine, 

rain, wind to survive, we need to refrain or 

protect/guard ourselves from storm, thunder, 

cloudburst, or earthquake. The logic being that 

while it is all the more important to be strong within 

by having a sound mind with a sound body, in 

presence of something dangerous in the external 

environment one needs to act wisely as all the 

external factors should not always be confronted 

with but sometimes avoiding and waiting pays 

dividend.  

Hence to deny the effects of external factors on the 

progress and upbringing of man is quite childish 

since boasting of one’s mental energy in dealing 

with all facets of life while ignoring the very strong 

external influences only aggravates one’s ego that 

ultimately leads to man’s downfall. Most of the 

time man boastfully thinks that everything is 

running in order only due to his own efforts and 

wisdom and that there is no contribution of anyone 

whatsoever. This myth gets broken when his inner 

order receives a blow from outside, either natural 

or manmade, that makes him realize that in addition 

to hard work and efforts there is something beyond 

his control which the realized masters call fate or 

the influence of planetary positions in life. Such an 

understanding is beyond the purview of ordinary 

man deeply engrossed into his materialistic ways of 

life.  

No wonder Master points out that by practicing 

kriya yoga devotedly one may gain the desired 

balance between his physical and mental energies 

for facing all external challenges without being 

disturbed internally but then the practice must be 

proper and consistent. However, such an act has 

often been found difficult by this writer himself as 

the very mind that kriya yoga aims at dealing with 

undergoes rampant vacillation due to disturbances 

caused by such external factors. However as 

emphasized by the Master there is hardly any way 

out else one has to succumb to the external 

environment that has a tendency to gulp him down 

if he is not alert enough. So, we may conclude that 

though internal management or inner engineering 

is all powerful, yet external environment may 

deeply affect the inner or internal mechanism of 

man if he does not remain sufficiently alert in 

tackling the situation for which patience, 

perseverance and faith are a must.     

For the physical survival of man and all other 

species food, water, air, sunlight, land and sky 

have been provided free of cost by Nature. 

However due to his incessant and insatiable desires 

man has exploited land, food, air and water to 

alarming levels. Adding to such pollution he has 

polluted his thoughts by engrossing himself in 

false identifications, prominent among them being 

religion and region the latter being represented by 

land. If closely observed the failure of man to 

separate water, air, sunlight, and sky (being too 

subtle for him to comprehend) has propelled him 

to usurping land and demarcating it as mark of 
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identity resulting thus in creation of regions, tribes, 

nations, etc that have bred only enmity. It is a 

matter of fact that due to excessive exploitation of 

land owing to man’s wantonness land apt for 

habitation has become scarce, with water and air 

falling next in the line. Instead of thinking and 

finding solutions to such imminent dangers man is 

found busy fighting his own fellow men out of his 

mad identifications like region, religion, politics or 

otherwise.  
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Goddess Kālī and Rādhā: In the Light of Kriya Yoga 

 
- Dipanjan Dey 

he Āgama śāstras are the principal bodies 

of knowledge when one looks in the 

domain of Tantra. Though the Āgama 

śāstras have been mostly linked with Shaktism, 

there are in fact 108 Vaiṣṇava Āgamas reported till 

date. Then there are Śaiva Āgamas and Śākta 

Āgamas followed by many more Upa-āgamas. 

Goddess Kālī is among the Daśa Mahāvidyās (ten 

principal Goddesses mentioned in the Tantras) and 

also holds a very significant stand as a deity in the 

Śākta Āgamas. Here we will briefly look at her 

image and try to understand the imagery that hides 

underneath.  
Rādhā and Kṛṣṇa together is perhaps one of the 

most worshipped deities in India along with Kālī 

and Śiva. But many scholars [1] believe that the 

concept of Rādhā and her association with Kṛṣṇa is 

rather modern and appears first only in the 

Brahmavaivarta Purāṇa and that too in the modern 

versions available today, doubting her as an 

imaginary character and projected in later years. 

There is no mention of Rādhā in the primary 

sources concerning Kṛṣṇa such as the Śrīmad-

Bhāgavatam and Mahābhārata. However, Śrī 

Chaitanya accepted, realised and widely spread the 

ideas connected to the Rādhā-Kṛṣṇa philosophy. In 

fact, most if not whole of the Gauḍīya Vaiṣṇavism 

has taken its shape around this philosophy. This is 

in sharp contrast with the ideas mentioned above. 

Nonetheless, in our study we shall try to discuss 

and look at her in the light of yoga, as the Rādhā-

Kṛṣṇa philosophy has much deeper layers into it. 

For now, let us look at Kālī. 
Among all the images of Goddess Kālī, the image 

of Dakṣiṇa Kālīkā is very popular. It is said to have 

been conceptualised by sadhaka Krishnananda 

Agamavagisha (Mahamahopadhyaya 

Krishnananda Bhattacharya, author of the ‘Vṛhat 

Tantrasāra’) according to the Divine Mother’s 

wish. Before that, Kālī was worshipped in various 

other forms mostly not suitable for the worship of 

ordinary householders and also in yantras and 

Ghaṭa (a vessel/ pot filled with water, and branch 

of five leaves of five plants each. It is established 

or consecrated as the Deity of worship).  

In this image, her outstretched tongue is the symbol 

of Khecarī Mudrā which is one of the most 

important parts of Kriya practise that is handed 

down in the Guru lineage of Lahiri Baba. Khecarī 

Mudrā is a necessity in all the kriyas. Attainment 

of Khecarī up to a certain level is also a very crucial 

step in order to proceed for the higher kriyas. Thus, 

the Divine Mother is showing us the Khecarī 

Mudrā with her tongue. It is also sometimes 

interpreted as the symbolism of sattva (white, 

teeth) gaining victory over raja guṇa (red, tongue). 

The Khecarī has also been linked and hinted at in 

the Tantras as the process of ‘māṃsa bhakṣaṇa’ 

(eating meat), as a part of the ‘pañca makāras’ [five 

M’s are: madya (wine), māṃsa (meat), matsya 

(fish), mudrā (money), and maithuna 

(intercourse)]. The proof is explained in the 

Āgamasāra as: 

म ाँशब्द द्रसन ज्ञेय तदंश नरसन प्रिय न । 

सद योभक्षयेदे्दप्रि स एिम ंसस धक: ।। 

mām̐ śabdādrasanājñeyātadaṃśāna rasanā 

priyāna । 

sadāyobhakṣayeddevi sa evamāṃsasādhaka: ।। 

Various other Tantric texts contain similar 

explanations regarding the pañca makāras. 

 

The Divine Mother holds a falchion or sabre kind 

of weapon in her upraised left hand. If one notices 

carefully, an eye can be seen engraved in it. With 

this weapon, she cuts the demon’s head. The 

T 



 

Volume 3:  Issue 1  

Pa
ge

1
5 

Anweshan 

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved January 2022 

severed head is seen on her left hand below. The 

demon represents the various lustful desires of 

man.  

 

Goddess Kali Carries Khadga in Her upper left hand 

The weapon with an eye inscribed in it represents 

the intuition and power of discriminating the real 

and the unreal which comes through the spiritual 

eye (Kūṭastha). Mother Kālī also has the colour of 

Kūṭastha: Blue/ black. Both the colours have been 

described and used in the images of Kālī as her 

body colour.  

It is also interesting to note the role of her consort 

Śiva as he too is seen along with Kālī, lying rather 

inactive below her feet. In case of Dakshina Kālīkā, 

the left feet of the mother can be seen below Śiva’s 

Mūlādhāra region and right foot placed at the heart 

centre i.e., Anāhata region. Here Śiva being the 

sadhaka has raised his Kuṇḍalinī, the ultimate 

primordial source of energy (snakes are often seen 

at his head and neck) and Kālī is that aspect of the 

Kuṇḍalinī when it is raised and active. Hence 

Kuṇḍalinī or Kālī being active, the sadhaka (Śiva) 

has no function but to simply be a mere observer. 

The active and passive states of Kālī and Śiva 

respectively also reflects the Saguṇa aspect of the 

Brahman (who is the creator, preserver and 

destroyer) and Nirguṇa aspect of the Brahman 

(observer and inert).  

Śrī Ramakrishna during his sadhana, practised 

according to both the Śākta and Vaiṣṇava aspects 

of God Realisation. His realisation during the 

sadhana of ‘Madhur Bhava’ is noteworthy and is 

perhaps the highest kind of realisation of this 

philosophy one has ever heard of. Swami 

Saradananda has recorded this phase as follows [2] 

– “...Thus understanding that the attainment of the 

vision of Krishna was impossible without Radha’s 

grace, the Master now applied himself thoroughly 

to gaining her favour. Lost in the remembrance and 

reflection of her form, the very embodiment of love, 

he incessantly offered at her lotus feet the ardent 

emotions of his heart. Consequently, he was very 

soon blessed with the vision of the holy form of 

Radha, devoid of the slightest tinge of lust. He now 

saw that this form also disappeared into his own 

body like the forms of other deities when he had had 

their visions.... From now on, the Master began to 

realize himself as Srimati in ecstasy. He completely 

lost the consciousness of his separate existence, on 

account of his profound contemplation of the holy 

form and character of Radha and through his 

ceaseless feeling of identification with her. 

Therefore, it can certainly be said that his love for 

God born of his Madhura Bhava developed into 

(and became as profound as) Radha’s. For, in 

reality, all the signs of the Mahabhava, which is the 

ultimate state of the Madhura Bhava, were 

manifested in him after his realization of the above-

mentioned vision, even as they were in Radha and 

Gauranga...”.  

Now let us briefly look at one of the significant 

aspects of cultural exchange between the Śākta and 

Vaiṣṇava traditions that happened in the 

precolonial Bengal. The rise and immense 
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popularity of Gauḍīya Vaiṣṇavism especially after 

the advent of Śrī Chaitanya Mahaprabhu, led to 

cultural feedback from the practitioners of Tantra 

at some point. The ‘Rādhātantram’ among others, 

is one of the prominent works that emerged during 

this period. In the Rādhātantram, Rādhā has a 

separate entity as a Goddess. Here Rādhā and 

Kṛṣṇa both have been portrayed as a manifestation 

of the Goddess Kālī. Kṛṣṇa on the other hand has 

consciously forgotten his self and wants to know 

the primordial energy of the cosmos. Rādhā helps 

him in his realisation as his guide and together they 

realise themselves as one with the Divine cosmic 

principle [3]. 

The concept of Rādhā-Kṛṣṇa has also been widely 

explored by Kriyavans of Lahiri Mahashay’s 

lineage. ‘Śrī Kṛṣṇa’ is ‘Śrī’ and ‘Kṛṣṇa’. ‘Śrī’ 

comprises of ‘śa’, ‘ra’ and ‘ī’ ; śa means the breath, 

‘ra’ is the fire or teja of the body and ‘ī’ means to 

see or observe. Thus ‘Śrī’ means to ‘observe the 

fire of body through the action of breath’. ‘Śrī’ is 

also one of the names of Rādhā mentioned in the 

Nāradapañcarātra[4]. Similarly, ‘Kṛṣṇa’ means to 

do ‘karṣaṇa’ or ploughing which means the action 

of prāṇāyāma. Rādhā, akin to Kālī is the primordial 

energy source and thus also means Kuṇḍalinī 

shakti. The word ‘Rādhā’ is formed with ‘Rā’ and 

‘dhā’. Let us look what the Vaiṣṇava texts imply as 

the meaning of ‘Rādhā’:  

र धेत्य ेिञ्च संप्रसद्ध  र क रो द नि चकः। 

ध  प्रनि ाणञ्च तद्द त्री तेन र ध  िकीप्रतात ।। 

rādhetyevañca saṃsiddhā rākāro dānavācakaḥ। 

dhā nirvāṇañca taddātrī tena rādhā prakīrttitā।। 
This verse is from the list of names (or attributes) 

of Rādhā uttered by Lord Nārāyaṇa himself [5]. This 

tells us that ‘Rā’ means ‘to give’ and ‘dhā’ means 

‘nirvana’. Thus, Rādhā means ‘one who bestows 

salvation’. The normal cycle of ingoing and 

outgoing breath in human beings can be said as 

‘dhārā’ or flow. Now when that normal flow is 

reversed, it is ‘Rādhā’. This change of flow is to be 

learned from the mouth of the Guru. 

One can observe that Kṛṣṇa and Kālī have similar 

body colour as described in the texts. The brilliant 

glow outside of the dark blue or black sphere of 

Kūṭastha is sometimes called Rādhā. Thus ‘Rādhā-

Kṛṣṇa’ as a couple can be seen easily through the 

prāṇāyāma. Other allegories also follow this. 

Vṛndāvana is a land of forest (twelve main forests 

across 84 krośa), so is the human body with the 

lotus (cakras) and rivers (nāḍīs) etc. There is a 

popular Bengali song ‘hari haraye namaḥ kṛṣṇa 

yādavāya namaḥ’ by Narottam Das Thakur of the 

Gauḍīya Vaiṣṇava Lineage. One-line remarks: 

‘when these six monks reside in the Vṛndāvana, 

they express the eternal Divine play of Rādhā-

Kṛṣṇa’. These six monks may be referred to the 

actual human monks, or as the six chakras. It is 

interesting to note that the Dhyāna mantra or the 

description mantra for meditation on ‘Viṣṇu’ also 

points to the Kūṭastha. The Mantra is –  

ॐ ध्येयः सद  सप्रितृमण्डलमध्यिती न र यण 
सरप्रसज सनसप्रिप्रिष्टः। 

केयूरि न कनककुण्डलि न प्रकरीटीह री 
प्रहरण्मयिपुधृातशंखचक्रः ॥ 

oṃ dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī 

nārāyaṇa sarasijāsanasanniviṣṭaḥ। 
keyūravāna kanakakuṇḍalavāna kirīṭīhārī 

hiraṇmayavapurdhṛtaśaṃkhacakraḥ ॥ 

This means ‘always meditate upon the form of 

Nārāyaṇa who resides inside the golden (Sun-like) 

sphere’. Here his ornaments ‘keyūravāna 

kanakakuṇḍalavāna...’ etc. are the external light 

spheres of Kūṭastha. It is interesting to observe how 

the yogic allegories have been intertwined so nicely 

and with supreme expertise into the Jñāna pada, 

Kriyā pada, Caryāpada of the Āgamas and the daily 

worship of the Hindus. This subject is vast. We can 

have a separate study and discussion on these topics 

later on some other article. For now, since we are 

discussing Rādhā, let us also have a look at Kṛṣṇa, 

her eternal companion. The allegory of Kṛṣṇa does 

not end here. The form of Kṛṣṇa is ‘Tribhaṅga-

murāri’. ‘Tribhaṅga’ as described in the postures 
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of Nāṭyaśāstras means flexion or bending at three 

points in the body. This form of Kṛṣṇa is very well 

known where he is also seen playing the flute. The 

‘tribhaṅga’ signifies to break or rather untie the 

three mystical knots of man. These are also named 

as Jihvā granthi (tongue knot, also Brahma 

granthi); Hṛdaya granthi (heart knot, also Viṣṇu 

granthi) and Mūlādhāra granthi (also Rudra 

granthi). The flute which Kṛṣṇa plays has six holes 

for controlling the air and sound and a main hole 

for blowing it. It represents the Suṣumnā and the six 

cakras. Playing it emanates the sublime and 

ecstatic sound of Praṇava or Om̐kāra. Even the 

peacock feather on his crown is symbolic of the 

spiritual eye or Kūṭastha!  

 

Rādhā is often described as the HlādinīŚakti of 

Kṛṣṇa and plays equal role in the creation. Śrī 

Rādhikā is the bestower of salvation and liberation 

to all bondages. That is why it is said in the 

Vaiṣṇava tradition that in order to reach the Lord, 

one must have first the grace of Śrī Rādhikā. It is 

because Śrī Rādhikā being ‘Vṛndāvaneśvarī’ (the 

Goddess of Vṛndāvana), is the Goddess of the body 

as Kuṇḍalinī shakti. 
Thus, the sadhaka belonging from either the Śākta 

or the Vaiṣṇava tradition needs to please the Divine 

Mother Kuṇḍalinī first in his ultimate goal to merge 

in the bliss of God.  

“...Thou whose nature is Bliss Eternal-The Bliss of 

Brahman. 

Thou dwelling like a serpent asleep at the lotus of 

Muladhara, 

Sore, affected and distressed, am I in body and 

mind? 

Do thou bless me and leave thy place at the basic 

lotus. 

Consort of Shiva the Self-caused Lord of Universe, 

Do thou take thy upward course through the central 

canal...” [6] 
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রজু্জ’যত সপজভ্রম 

- অপমতাভ দত্ত 

 
জু্জ’যত সপজভ্রম, নাপক সপজ’যত রজু্জভ্রম – ভাবযত 
বসযলই, মাযে-মাযে বড্ড দদা-টানায় পপ়ি। মযনর 
এই একান্তই পনর্স্ব উযটাপাটা গপত - আসযল 

আমার আলসযর্পনত ফাাঁপকবাপর্র ভাবনা, নাপক এইসব 
ভাবনার দগা়িাযতই ফাাঁপকবাপর্ আযে – তাও ধরযত পাপরযন।  

 

আপদ শঙ্কযরর পরমগুরু আচ্ােজয দগৌ়িপাদ তাাঁর মাণু্ডকয 
উপপনষ্দ’এর কাপরকা’য় বযলযেন: 

অপনপিতা েথা রজু্জরন্ধকাযর পবকপিতা । 
সপজধারাপদপভভজাচবস্তদ্বদাত্মা পবকপিতঃ ॥ ( ২.১৭ ) 

অথজাৎ, রজু্জযত দেমন সপজভ্রম হয়, দসই রকম পরম পুরুযষ্ 
সপজভ্রযমর মতই র্গদ ভ্রম হয়। রজু্জ সপজ বস্তুতঃ পমথযা হযলও 
দেমন সতয বযল প্রপতভাত হয়, দতমনই দতশযমান-র্গৎ পমথযা 
হযলও সতযরূযপ আভাপসত হয়।  

পনপিতাোং েথা রজ্জ্াং পবকযিা পবপনবতজযত ।  
রজু্জযরযবপত চ্াচদ্বতং তদ্বদাত্মপবপনিেঃ ॥ ( ২.১৮ ) 

অথজাৎ, রজু্জপটর সপিক প্রকত পত পনপিত র্ানার পর সমস্ত ভ্রম 
দূর হয় এবং এপট দে একপট রজু্জ ো়িা অনয পকেুই নয় দস 
পবষ্যয় দতঢ় পবশ্বাস র্যে। একই ভাযব, ভ্রম দূর হযলই র্ানা 
োয় দে, র্গযতর অপধষ্ঠান স্বরূপ দসই পরমাত্মাই দকবলমাে 
সতয।  

মযন এ প্রশ্ন আযস, দতশযমান এই পনপখল পবশ্বরূযপ দেটা দদখপে 
– দসটাই সপিক, নাপক আসযল দসটা ভূল বা মায়া? আর েপদ 
দসটা না’ই বা সপিক হয়, – তাহযল তার আসল স্বরূপই বা 
পক? 

র 
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প্রথমতঃ, দোটযবলা দথযকই শুযনপে, ো হয় - সবই পূবজ 
পনধজাপরত; পবপধ পলপখত িটনার পপরবতজন সম্ভব নয়। েথারীপত, 
এই বযাপারটা পনযয় ভাবযত বসযলই মাথাটা দকমন দেন 
পেমপেম কযর ওযি। সতযই দতা, েপদ সব পকেুই পূবজ পনধজাপরত 
হয়, তাহযল, িটনার পপরবতজন পক ভাযবই বা সম্ভব? 
উযটাপদক দথযক ভাবযত দগযল, েপদ দকাযনাও িটনা িটার 
পযর বযস িটনার দরকর্জ করা পভপর্ও দদযখ দকাযনাও পকেু 
বদলাযনার ইযেও আমাযদর হয়, তা বদলাযনা পকন্তু দমাযটই 
সম্ভব হয় না।  অথজাৎ বলযত দগযল, ‘সবই পূবজ পনধজাপরত; 
পবপধ পলপখত িটনার পপরবতজন সম্ভব নয়’ - তখনই, েপদ 
আমরা দরকর্জ করা পভপর্ও’রই পবপভন্ন চ্পরে রূযপ অপাতঃ 
িটমান এই সতপষ্টযত অবস্থান কপর। 

আপপন এখন এই দলখাটা প়িযেন, অথবা আপম এই েযে 
আপনার দ্বারা এই দলখাপট প়িার কথা ভাবপে - এই দুযটা 
অপাতঃ বতজমান িটনাই বাস্তযব অতীতই।  

আমরা সবাই র্াপন, দলখাটা প়িার সময় আযলাক উৎস দথযক 
আযলাক রপি প্রথযম দলখাটাযত প়িযে, তার পর দসটা 
প্রপতফপলত হযয় আপনার দচ্াযখ োযে।  প্রপতফপলত দসই 
আযলাক রপি আপনার দচ্াযখর রর্ দকাষ্ ও দকান দকাষ্যক 
উযত্তপর্ত করযল, তা পবদুযৎ তরঙ্গ রূযপ পপরবপতজত হযে।  
অপপটক নাভজ দ্বারা দচ্াযখর দসই পবদুযৎ তরঙ্গ আপনার মপস্তযে 
দপৌঁযে দলখাপটর এক রূপ-যবাধক, মপস্তযে আপতঃ 
অপস্তত্বহীন, েপবর সতপষ্ট করযে।  

আমরা র্াপন, েপদও আযলাযকর গপতযবগ অপতশয় প্রবল 
(প্রপত দসযকযে  2,99,792 পকযলাপমটার অথবা 1,86,282 
মাইল); তবুও আযলাক তরঙ্গ অি দকাযনাও দূরত্ব অপতক্রম 
করযতও সূক্ষ্ম-স্বি সময় একটা দনয়। গতহীত এই সময়টার 
পপরমাে আযলাক-শব্দ-পবদুযৎ প্রভত পত পভন্ন তরযঙ্গর প্রকত পতর 
উপর এবং অযনক দেযে অন্তবজতজী মাধযযমর উপযরও পনভজর 
কযর। েথাঃ, আযলাক তরযঙ্গর গপতযবগ অযপো শব্দ তরযঙ্গর 
গপতযবগ কম। আবার, শব্দ তরযঙ্গর গপতযবগ র্ল (তরল) ও 
বায়ু (গযাস) মাধযম দভযদ পভন্ন হয়। তাই, উৎস দথযক 
আযলাক রপির দলখাটযত প্রপতফপলত হযয়, দচ্াযখর দকাযষ্ 
পবদুযৎ তরযঙ্গ পপরবপতজত হযয়, মপস্তযে েপবর সতপষ্ট করা– স্বি 
হযলও সময় সাযপে। 

অথজাৎ, প্রকত তপযে আপতঃ বতজমান এই দলখাপট আপপন 
অতীযত প়িযেন।  

এটা আযরাও ভাযলা ভাযব বযাখযা করা সম্ভব গপতমান বস্তুর 
দেযে।  আপপন র্ানালা পদযয় বাইযর দদখযলন, এক বযাপক্ত 
সাইযকযল চ্যল দগযলা। আপপন দেই েযে সাইযকল বা 
বযপক্তযক দকাযনাও পনপদজষ্ট অবস্থাযন দদখযেন, উপন পকন্তু দসই 
পনপদজষ্ট েযে তার পূবজপস্থত অবস্থান দথযক এপগযয় পগযয়যেন, 
দেটা আপনার মপস্তে অি হযলও দদপরযত দদখায়। এই দদপর 
দ্রষ্টা সাযপযে বস্তুর গপত ও দূরযত্বর সাযথ পনভজর কযর। দে 
কারযে, দভতযর অবপস্থত বযাপক্ত’র সাযপযে একই পদযক 
সমান্তরাল ধাবমান দুপট দেযনর অযপো, পবপরীত পদযক 
ধাবমান দেযনর গপত অযনক দবপশ বযলই মযন হয়। অথজাৎ, 
আমরা ো দদপখ - মপস্তে আমাযদর আপাত বাস্তব পহসাযব ো 
দবাোয়, বাস্তব দস অযপো পভন্নতর হওয়া একান্তই সম্ভব। 

সুদূযর অবপস্থত বস্তুর দেযে, পবযশষ্ কযর বহু আযলাকবষ্জ 
দূযর অবপস্থত মহার্াগতীয় সুপবশাল বস্তু সমূযহর দেযে এটা 
আযরাও ভাযলাভাযব দবাো োয়। এটা ভাবযলই আিেজ হযত 
হয়, আমরা সূেজয’যক আট পমপনট কুপ়ি দসযকে পযর দদপখ। 
কারে, দতশযমান সূেজয রূযপ ো আমরা এখন দদখপে, দসটা সূেজয 
দথযক আসা আট পমপনট কুপ়ি দসযকে পূযবজর আযলাকরপি 
মাে। বতজমাযন আমাযদর দ্বারা দতশযমান সুপারযনাভার 
পবযফারে হযয়যে হয়যতা বহু লে বের আযগই; এবং সুদূযর 
দতশযমান পকেু নেযের হয়যতা বতজমাযন অপস্তত্বই দনই। অথজাৎ, 
আমরা অতীযতই বাস কপর।  

গীতা’যত পয়িপে: 

তস্মাত্ত্বমুপত্তষ্ঠ েযশা লভস্ব পর্ত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রার্যং সমতদ্ধম্৷ 
মচেচবযত পনহতাঃ পূবজযমব পনপমত্তমােং ভব 
সবযসাপচ্ন্৷৷11.33৷৷ 
দদ্রােং চ্ ভীষ্মং চ্ র্েদ্রথং চ্ কেজং তথানযানপপ দোধবীরান্৷ 
মো হতাংস্ত্বং র্পহ মা বযপথষ্ঠা েুধযস্ব দর্তাপস রযে 
সপত্নান্৷৷11.34৷৷ 
 
পশষ্য অরু্জন কুরুযেে েুদ্ধ ভূপম’যত স্বর্ন হতযায় অপনেুক 
এবং স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করাযত স্বয়ং ভগবান শ্রীকত ষ্ণ 
অরু্জন’যক দমাহমুক্ত কযর বলযেন – তাপকযয় দদখ অরু্জন, 
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আপম সবাইযক আযগই দমযর দরযখপে, তুপম দতা পনপমত্ত মাে। 
অথজাৎ, আপাত দতপষ্টযত বতজমান সমস্ত িটনবলীও বাস্তযব 
অতীত মােই।  আমরা অতীযতই বাস কপর। 

******* 

আমরা 3D অথজাৎ পতন র্াইযমনসন বা তল বা মাো’র মযধযই 
অবস্থান কপর – োযত চদিজয, প্রস্থ এবং উচ্চতা আযে। আবার, 
সমযয়র সাযথ সাযথই গপতপবপধর কারযন আমাযদর স্থান 
পপরবতজন হয়। তাই, সময়যক আযরাও একটা র্াইযমনসন 
ধযর আমাযদর সমগ্র গপতপবপধ দমাট 4D বা চ্ারপট র্াইযমনসন 
এর মযধযই আবদ্ধ। আমরা পভপর্ও দগম দখলার সময় দদপখ, 
দগযমর দকাযনাও চ্পরে, দগযমর পরযমাট কনযসাযলর গপতপবপধ 
অনুসাযর সমযয়র সাযথ সাযথ র্ান-বাম, সামযন-পপেযন, 
উপযর-পনযচ্ দমাট পতনপট র্াইযমনসন বা তযল ন়িাচ়্িা কযর। 
দকাযনাও একপট পনপদজষ্ট সমযয় দগযমর চ্পরেপট দেযকাযনাও 
পতনপট তযল দিারাযফরা করযত পাযর। দসই সমযয়র দবযে 
দনওয়া পদযেপ অনুসাযর, পরবতজী সমযয় চ্পরেপটর 
দিারাযফরা পূবজপনধজাপরত দপ্রাগ্রাম অনুসাযর ক্রমশঃ পনয়পিত 
হযত থাযক। এই দেযে, চ্পরেপটর গপতপবপধ আপাতদতপষ্টযত 
স্বাধীন মযন হযলও, বাস্তযব সবই পূবজপনধজাপরত দপ্রাগ্রাম 
অনুোয়ীই হয় এবং তা দগযমর বাইযরর দকাযনাও শপক্ত – 
‘অপাযরটর’ দ্বারা পনয়পিত হয়।  

একই ভাযব, আমাযদর আপাত গতহীত প্রপতপট পদযেপ বা 
কমজ আমাযদর পরবতজী পদযেপ বা র্ীবন পনধজাপরত কযর। 
আপাত বতজমান সময়-র্াইযমনশযন গতহীত পদযেপ পভন্ন 
হযল, আমাযদর পরবতজী র্ীবনও অনয সময়-র্াইযমনশযন পভন্ন 
হওয়া সম্ভব। এটাই মাপট-র্াইযমনসন বা মাপট-ইউপনভাসজ 
বা বহু-ব্রহ্মাণ্ড। পভন্ন র্াইযমনশযনর পবপভন্ন পবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড’এর 
দেযে পভন্ন পভন্ন ‘আপম’র অপস্তত্ব থাকাও খুবই স্বাভাপবক। 
পিক দেমন, একই পভপর্ও দগম দখলা পবপভন্ন বযপক্ত’র দ্বারা 
পনয়পিত একই দগম-চ্পরে অপাতঃ দতপষ্টযত পভন্ন পভন্ন 
পদযেপ কযর। অথজাৎ, আমরা দেটাযক ভাবপে আমাযদর দ্বারা 
গতহীত পদযেপ, দসটা আসযল একটা বতহত্তর পূবজপনধজাপরত 
দপ্রাগ্রাযমর অংশমাে; দে দপ্রাগ্রাযমর দপ্রাগ্রামার বা অপাযরটর 
বাস্তযব অনয পবযশষ্ দকউ। কপবর ভাষ্ায় – ‘এ পবশ্ব লযয় 
পবরাট পশশু, আনমযন দখপলে’।  

এই মাপট-র্াইযমনসন বা মাপট-ইউপনভাসজ  বা বহু-ব্রহ্মাণ্ড 
আমাযদর পুরাযে’ও আযে। কপথত – একবার প্রর্াপপত ব্রহ্মা 
তাাঁর েমতা সম্বযন্ধ অহংকারী হযয় ওযিন। ভগবান শ্রী পবষু্ণ 
তখন প্রর্াপপত ব্রহ্মা’যক চ্াপরপদযক তাপকযয় দদখযত বযলন। 
প্রর্াপপত ব্রহ্মা দদযখন তাাঁর চ্াপরপদযক সমূ্পেজ তাাঁরই মযতা 
দদখযত অযনক ব্রহ্মা একই ভাযব হাাঁযসর পপযি দচ্যপ উয়ি 
উয়ি োযেন। তখন ভগবান শ্রী পবষু্ণ বযলন, প্রর্াপপত ব্রহ্মা 
হযলন মাে একপট ব্রহ্মাণ্ড’এর  ব্রহ্মা; সতপষ্টযত এই রকম বহু 
ব্রহ্মাণ্ড আযে, োযদর প্রপতপটযত রযয়যেন অপধপপত রূযপ এক-
একর্ন ব্রহ্মা।  

আমাযদর অন্নময় সু্থল দদহ বতজমান দতষ্ট ব্রহ্মাণ্ড’এর অংশ রূযপ 
আবদ্ধ থাকযলও, সূক্ষ্ম দদহ এই বন্ধন দথযক মুক্ত। দোগয 
সাধক তাাঁর সাধন েমতায় স্বীয় সু্থল দদযহর বন্ধন দথযক 
দবপরযয়, সূক্ষ্ম দদযহ পবপভন্ন র্াইযমনশযন অনায়াযস োতায়াযত 
সেম হয়।   

সাধারে মানুষ্ও দকাযনাও পবযশষ্ সময় বা অবস্থায় এই 
পবপভন্ন র্াইযমনশযন োতায়াযতর অপভজ্ঞতা লাভ করযত পাযর; 
েপদও দসটাযক দস সপিক রূযপ পনিয় করযত সবজদা সমথজ 
হয় না। 

আমাযদর অযনযকরই র্ীবযনর দকাযনাও না দকাযনাও সময় 
দবাধ হয় এই অনুভূপত হযয়যে দে, বতজমাযন িটমান দকাযনাও 
পপরপস্থপত অথবা িটনা দেন আযগও আমাযদর র্ীবযন হযয় 
দগযে। অযনক সময় এটাও হয়, প্রথমবার কাযরার সাযথ দদখা 
সাোৎ বা আলাযপর পর মযন হযয়যে, দেন ঐ বযপক্তপট 
পূবজপপরপচ্ত; অথচ্, দসই পপরচ্যয়র দকাযনাও ইপতহাস 
আমাযদর কাযে থাযক না। 

আমাযদর এই অনুভূপতও অযনক সময়ই হযয়যে দে কখযনাও 
স্বপ্ন দেন অপতমাোয় বাস্তব মযন হয়। পনদ্রাকালীন দদখা 
আমাযদর স্বপ্ন পক পনেকই এক স্বপ্ন মাে; নাপক বাস্তযব তা 
স্বযপ্নর দভতযর দদখা এক স্বপ্ন পবযশষ্। আমাযদর দতশযমান 
এই র্গৎ পক আযদৌ বাস্তব, নাপক এটাও এক স্বপ্ন-মায়া? 
আর, অপস্তত্বহীন এই স্বপ্ন-র্গযতর সকল চ্পরে হলাম আমরা 
সবাই, অযনকটা 3D হযলাগ্রাযমর মযতাই।  
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অযনক সময় স্বযপ্ন আমরা অযনক পকেু দদযখ থাপক, তার 
পকেুটা অতীত, আবার পকেু পকেু পরবতজীযত আমাযদর বাস্তব 
র্ীবযন িযট োয়। অথজাৎ, আমরা পনদ্রা কাযল বতজমান সু্থল 
দদহ দেয়ি স্বযপ্নর মাধযযম সূক্ষ্ম দদযহ স্বি সমযয়র র্নয অনয 
দকাযনাও সময়-র্াইযমনশযন দপৌঁযে োই,  দসটা অতীত বা 
ভপবষ্যত, দেযকাযনাও পকেুই হযত পাযর।  

সাধারে মানুযষ্র দেযে এই োতায়াত অপনয়পিত হযলও, 
দোগয সাধক তাাঁর স্বীয় সাধন বযল পনপদজষ্ট স্থান-কাল-
র্াইযমনশযন ইোমত দপৌঁেযত এবং পুনরায় পফযর আসযত 
সেম হন। সাধকযদর এরূপ পবযশষ্ েমতায় আমরা 
অপভভূত হই এবং পেকালদশজী আখযা পদই।  

বাস্তযব দকাযনাও বস্তুর বতজমান অবস্থার উপর সপিক ভাযব 
লেয করযল তার অতীত এবং ভপবষ্যত দবাো োয়। 

দকাযনাও দগালরেক তাাঁর সেুযখ আগত বলপটর বতজমান 
অবস্থা ভাযলা ভাযব লেয কযর এবং অতীযতর গপতপবপধ 
দখয়াল কযর, বলপটর ভপবষ্যত পথ সহযর্ই অনুধাবন করযত 
সেম হয়; এই পবযশষ্ েমতা দগালরেযকর সুদীিজ 
অনুশীলন-সাধনা সাযপে। এই েমতা আয়যত্তর পযর বযলর 
গপতপথ দবাোর র্নয তাাঁযক আর আলাদা কযর পকেুই ভাবযত 
বা পহসাব করযত হয় না; এটা তাাঁর অনায়াযসই আযস।   

অথজাৎ, সপিক ভাযব দদখযল, দকাযনাও বস্তুর বতজমান অবস্থার 
উপর তার অতীযতর প্রভাব এবং ভপবষ্যযতর রূপ সহযর্ই 
পপরলপেত হয়।  

একই ভাযব সাধক তাাঁর সামযন দকাযনাও বযপক্ত আসামােই, 
বযপক্তর বতজমান অবস্থা ো়িাও তার অতীত এবং ভপবষ্যত 
অপত সহযর্ই দদখযত পান; েপদও প্রকত পতর পবরুযদ্ধ পগযয় 
সাধনলি পবভূপতর দ্বারা বযপক্তর অবস্থার পপরবতজন তাাঁরা 
সহযর্ করযত চ্ান না।  

এই পবযশষ্ গুে, বযলর দেযে আমরা দগালরেযকর অনুমান 
েমতা রূযপ বলযলও, দকাযনাও বযপক্তর দেযে আমরা 
সাধযকর পবভূপত-পবস্মযয় অপভভূত হযয় পপ়ি। প্রকত পতযত এই 
গুে সহর্লভয, পকন্তু তা সাধন সাযপে।  

******* 

পদাথজ ও শপক্তর পনতযতা পবষ্যয় আমরা পয়িপে, পদাথজ বা 
শপক্তর সতপষ্ট বা পবনাশ হয় না, দস দকবল তার একরূপ দথযক 
অপযর পপরবপতজত হয় মাে। 

অথজাৎ, দকাযনাও র্ীপবত বা র়্ি বস্তুর বতজমান েযনর পস্থপত, 
তার অতীযতর সতপষ্ট আথবা ভপবষ্যযতর পবনাশ দথযক আলাদা 
পবযশষ্ পকেুই নয়। তথাকপথত আযপপেক বতজমাযনর দমাহ’যত 
র্ীব রুপী আমরা আবদ্ধ হযয় পপ়ি মাে।    

ষ়্ি পরপুর অনযতম ‘যমাহ’ পবষ্যয় পুরাযের একটা কাপহনী 
বলা োক।  এক ঋপষ্-পুে মততুযভযয় ভীত হযয় পপতার কাযে 
অমরযত্বর পবষ্যয় প্রশ্ন কযর পপতার আযদযশ সুদীিজকাল বযাপী 
পশব সাধনা কযরন। সাধনা কাযল সমযয়র সাযথ ঋপষ্র 
সারাযদহ দরাম দ্বারা দেযক দগযল পতপন ‘যলামশ’ নাযম পপরপচ্ত 
হন।  
 
পশব’যক তুষ্ট কযর মততুযভযয় ভীত দলামশ বর প্রাথজনা করযলন 
–‘অমরত্ব’। র্ীব নশ্বর, তাই ভগবান পশব অমরযত্বর বদযল 
ঋপষ্ দলামশযক আমততুয প্রপত সতপষ্ট-চ্যক্রর অবসান কযি পনর্ 
শরীযরর একপটমাে দলাম তযাগ কযর সমূ্পেজ দলামহীন না 
হওয়া পেজন্ত সুদীিজ র্ীবযনর বর প্রদান করযলন। 
 
দেতা েুযগ শ্রীরাম লঙ্কাপবর্য় অযন্ত অযোধযায় এক প্রাসাদ 
বানাযনার র্নয মাপট খুাঁ়িযল, পনযচ্ গুহাযত তপসযারত দলামশ 
এক ঋপষ্’র দদখা পান। ধযানভঙ্গ কযর রাযমর পপরচ্য় দপযয় 
ঋপষ্ বযলন - রাম এযসযো, অথজাৎ দেতা েুগ শুরু হযয় 
দগযে। এরপযর আসযব দ্বাপযর শ্রীকত ষ্ণ। পকন্তু, কপলেুযগ 
ঋপষ্ দদখা দদযবন না। শ্রীরাম গুহার স্থাযন প্রাসাদ বানাযনার 
ইো প্রকাশ করযত ঋপষ্ বযলন - দকানপকেু স্থায়ী নয়, 
পাপথজব বস্তু-সম্পদ মায়া-যমাহ বতপদ্ধ কযর, ফযল দভাযগর 
দলাযভ র্ীব সতপষ্ট-চ্যক্র আটযক পয়ি। বংযশর নাম-েযশর 
অমরযত্বর আকাঙ্খার উত্তযর ঋপষ্ বযলন – নশ্বর প্রােীর 
কাযে সময় খুবই স্বি, তাই নাম-েশ সমস্ত দমাহ তযাগ 
কর।  
 
শ্রীরাম পর্জ্ঞাসার উত্তযর ঋপষ্ বলযলন – সতয-যেতা-দ্বাপর-
কপল – চ্ার কাল বযাপী একপট সমগ্র সতপষ্ট-চ্যক্রর অবসান হল 
এক ‘কি’। একপট কযি আমার শরীযরর একপট দলাম তযাগ 
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হয়। বতজমাযন আমার হাাঁটু অপব্দ দলাম তযাগ হযয়যে।  এভাযব 
সারা শরীযরর দলাম েযর দগযল পশযবর আশীবজাযদ ‘মুক্ত’ হযবা 
আপম। সতপষ্ট চ্যক্রর কাযে পনযর্র েুদ্রতা অনুধাবন কযর 
শ্রীরাম কত তজ্ঞতা স্বরূপ ঋপষ্যক স্বনাম খপচ্ত আংপট পদযত 
চ্াইযল ঋপষ্ আংপট’পট কমেলুর মযধয দরযখ পদযত বযলন। 
শ্রীরাম আিেজয হযয় দদযখন একই সাদতশয আযরাও বহু আংপট 
রযয়যে দসই কমেযল।  
 
শ্রীরাযমর অবাক প্রযশ্নর উত্তযর ঋপষ্ বযলন – এসব দতামারই 
আংপট। প্রপত কযি তুপম আমার সামযন এযস একপট কযর 
আংপট পদযয় এই প্রশ্নই কযরে। এরকম আযরা কত কি 
আসযব, একই ভাযব তুপম আংপট দদযব আর আমাযক প্রশ্ন 
করযব।  
 
সতপষ্টর অপনতযতা ও তার চ্যক্রর বযাপকতা বুযে র্াগপতক 
দমাহ-আসপক্ত দথযক মুক্ত হযলন শ্রীরাম।  
 
এই একই কাপহনী আমরা পকেুটা অনযরূযপ হনুমান দ্বারা 
পাতাযল নাগরার্ বাসুপক’যক শ্রীরাযমর আংপট প্রদশজযনর 
দেযেও পাই। 
 
পুরাযের এই সকল কাপহনী দ্বারা প্রাজ্ঞ ঋপষ্গে সমযয়র 
বযপকতা এবং সতপষ্ট-পস্থপত-লয়’এর পপরযপ্রপেযত েুদ্র র্ীব 
মানুযষ্র দমাহ’র পবষ্যয় আমাযদর অবপহত ও সযচ্তন কযর 
দগযেন।   
 

সন্ত কপবরদাস’র্ী বযলযেন  
 
- माया मरी ि मि मरा, मर-मर गए िरीर। 
आिा तृष्णा िा मरी, कह गए दास कबीर॥ 
 
অথজাৎ - শরীর, মন, মায়া সবই পবনষ্ট হয়, পকন্তু মযনর মযধয 
থাকা আশা-ততষ্ণা কখনই পবনষ্ট হয় না। সুতরাং, পাপথজব দমাহ-
আসপক্ত ইো’যত রু্যব োওয়া উপচ্ত নয়।  
 
পরপু-আসপক্তর অপাতঃ পনরীহ-সাদতশয রজু্জযক েপতকর 
পবষ্ধর সপজ-জ্ঞাযন দূযর থাকাই সাধযকর সাধন-পযথ পস্থর 
থাকার অনযতম উপায়। ভ্রমাত্মক সপজ-রজু্জ’রুপী মায়া-বন্ধন- 
দেদন দ্বারা প্রকত ত জ্ঞান ভগবত-তত্ত্ব লাযভর র্নয গুরুশপক্ত 
সহায় দহান। 
 

 
 

******* 
- তথযসুে : গুরুযদযবর উপযদশ ও আযলাচ্না, 

- অনযানয ইন্টারযনট-সাইট সমূহ, 
- সযবজাপপর গুরুযদব ও পরমগুরু পলপখত 

পুস্তকলিজ্ঞান 
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ধমজযেযে কুরুযেযে 

- অপমত চ্যাটার্জী  
ওাঁ আপদনাথায় নমঃ 

তা শাযের সাযথ পক্রয়াবান মােই পপরপচ্ত । গীতা 
দোগশাে, এবং ব্রহ্মপবদযার উপযদশ স্বরূপ; তাই, 
প্রযতযক অধযাযয়র দশযষ্ ‘ব্রহ্মপবদযাোং দোগশাযে’ 

শব্দপটর উযেখ পাওয়া োয় । এই কারযেই ব্রহ্মপবদযা অথজাৎ 
দোগপক্রয়ার অভযাযসর সাযথ সাযথ প্রতযহ গীতা পািও এক 
অবশয পালনীয় কতজবয ।  

 

এই গীতা শাযের সূেপাত কুরুযেযের সমরাঙ্গযন, দেখাযন 
পাণ্ডব এবং দকৌরব দসনা েুযদ্ধর র্নয প্রস্তুত । প্রথম দলাযক 
মহারার্ ধততরাষ্ট্র দসই সংবাদই পদবয দতপষ্ট সম্পন্ন সঞ্জযয়র 
কাযে র্ানযত দচ্যয়যেন: 

ধমজযেযে কুরুযেযে সমযবতা েুেুৎসবঃ। 
মামকাঃ পােবাচিব পকমকুবজত সঞ্জয়।। (১/১) 

অথজ: ধমজযেযে কুরুযেযে েুযদ্ধর র্নয সমযবত হযয় পােু 
এবং আমার পুেগে পক কপরল? 

 এবার স্বাভাপবকভাযবই প্রশ্ন উিযত পাযর- এই দেে োযক 
কখযনা ‘ধমজযেে’ আবার কখযনা ‘কুরুযেে’ বযল অপভপহত 
করা হযে, দসই দেেপট দকাথায়? েপদও ভারতবযষ্জর হপরয়ানা 
প্রযদযশ কুরুযেে নামক একপট র্ায়গা আযে, তযব হপরয়ানার 

কুরুযেে গীতায় বপেজত দেে নয় । এ পবষ্যয় দোগীরার্ 
পশষ্যযদর দদপখযয় দগযেন:  

ইদং শরীরং দকৌযন্তয় দেেপমতযপভধীয়যত। 
এতদ দো দবপত্ত তং প্রাহুঃ দেেজ্ঞ ইপত তপদ্বদঃ।। (১৩/ ১) 
 
অথজ: দহ দকৌযন্তয়! এই দদহপটই দেে, এবং পেপন এই 
দদহযক সমযক র্াযনন তাযকই দেেজ্ঞ বলা হয়। 

েপদ শরীরই দেে হয়, তযব পাণ্ডব এবং দকৌরব কারা? বস্তুত, 
শরীযরর সর্াতীয় প্রবতপত্ত দেমন সতযপনষ্ঠা ভাব, অনুরাগ, 
পনয়ম, সৎসঙ্গ, ইতযাপদই পাণ্ডব, এবং পবর্াতীয় প্রবতপত্ত বা 
পবকারই দকৌরব পদবাচ্য। 

েথাথজ ভক্ত, োযদর স্বরূপ এই রূপ: 

“োপান্ন দে রাপে পদযন, রাধা কত ষ্ণ গুনগাযন, 

স্মরযে মনযন কাটাইব । 

চ্াপর দে পনপদ থাপক,  স্বযপ্ন রাধাকত ষ্ণ দদপখ, 

এক পল বতথা নাপহ দদযবা ।।” (আযলাযকর পযথ, পত. ৩৫) 

দসই সকল পূেজ সমপপজত সাধকযদর দকৌরব দসনা দকাযনা 
েপত করযত পাযর না । পকন্তু আমার মত ধূতজ, বাকপটু, 
আ়িম্বরশীল বযপক্তর অবস্থা পিক পবপরীত: 

“োপান্ন দে রাপে পদযন পবষ্য়-বাসনা ধযাযন 

েী-পুে স্মরযে কাটাইব । 

েখনই পনপদ থাপক  স্বযপ্ন তখপন দদপখ 

আবার কখন, হায়, ‘পসযনমা’ দদপখযবা ।।”  

(আযলাযকর পযথ, পত. ৩৫) 

গী 
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এই কারযেই পবপভন্ন পবকাযরর আক্রমযে আমায় অহরহ 
েতপবেত হযত হয়, কারে পনষ্ঠা এবং ভপক্তর অভাব। পবপভন্ন 
পবকার, দেমন কাম, দক্রাধ, দলাভ, দমাহ, মত্ততা, ঈষ্জা, সম্পযকজ 
বহু শাযে বপেজত আযে । এই পবকারগুপল দমৌপলক রূযপ পকেুটা 
হযলও সাধক পচ্নযত পাযর। উদাহরেস্বরূপ, মাযে মযধযই 
রাস্তা পদযয় চ্লযত চ্লযত হিাৎ শুভ্র, বা কত ষ্ণবযেজর দগালাকার 
বস্তুর দশজন িযট- এই দশজন কুটযস্থ নয়, পমষ্টান্ন ভাোযর; এবং 
বস্তুগুপল েথাক্রযম রসযগাো, এবং কাযলার্াম । এই অপত 
উপাযদয় খাদযবস্তুর দশজন মােই পর্হ্বা পবচ্পলত হযয় ওযি, 
এবং মযন এইসব বস্তু গ্রহযের তীব্র ইো র্াযগ- এই 
পবর্াতীয় প্রবতপত্তর নাম ‘দলাভ’। 

পকন্তু েখন একাপধক পবকার বপহঃস্থ পপরপস্থপতর সাযথ সংেুক্ত 
হয় দেৌপগক রূপ ধারে কযর, তাযদর স্বরূপ এবং ধ্বংসাত্মক 
েমতা প্রায়শই পচ্নযত পারা োয় না। দেযহতু এই 
পবকারগুপলর স্বরূপ শাযে বপেজত পবকাযরর স্বরূপ অযপো 
পভন্ন, তাই আপম প্রায়শই এই পবকার গুপল সম্পযকজ উদাসীন 
থাপক, এবং পনযর্র পবপদ পনযর্ই দর্যক আপন । দেযকাযনা 
পবকার পচ্যত্ত দবশীেে স্থায়ী হযল তা পচ্ত্তপবযেযপর সতপষ্ট কযর, 
এবং েথাসমযয় সতকজ না হযত পারযল সাধযকর প্রভূত েপত 
সাধন কযর; এমনপক সাধন তযাযগও বাধয করযত পাযর । 
মহাভারযত, সপ্ত মহারথী অথজাৎ সপ্ত পবকার একসাযথ পমযলই 
অপভমনুয বধ কযর, এ িটনা আমাযদর সকযলরই র্ানা । এই 
অপভমুনয বধই পশষ্যর সাধন সমযর পরার্য় বা সাধন পথ 
তযাগ বযল মযন হয় ।  

এই প্রবযন্ধ প্রাথপমকভাযব র্ীবযনর পবপভন্ন দেযে এই সমস্ত 
পবর্াতীয় পবকাযরর স্বরূপ তুযল ধরাই আমাযদর প্রযচ্ষ্টা: 
                                                                       
অপভমাযন পক্রয়াবান 

বযপক্তগত ভাযব আমার ‘আপম’দক সবজাপধক পী়িা পদযয়যে- 
‘অপভমান’ । গুরুযদযবর ‘পক্রয়াযোগ প্রসযঙ্গ’ গ্রযে এই শব্দপটর 
একাপধকবার উযেখ আযে, এবং পতপন বারবার এই পবকার 
সম্পযকজ আমাযদর সযচ্তন কযরযেন। 

একপট র্াগপতক উদাহরে পদযয় অপভমাযনর স্বরূপ দবাোর 
দচ্ষ্টা করা দেযত পাযর। মযন করা োক, আপম এক সুন্দর 
পবপরীত পলযঙ্গর বযপক্তর প্রপত অনুরক্ত । তার অপরূপ রূপ, 
সুমধুর কন্ঠস্বর, এবং দবশ পকেু গুে আমাযক তার প্রপত 
আকপষ্জত কযর তুযলযে । তাই আপম পনভত যত দসই সুন্দরীর 
সমু্মযখ দপ্রম পনযবদন কপর । পকন্তু দসই হৃদয়হীনা আমার 
সুযকামল আযবদন প্রতযাখযান কযর । ফযল তার প্রপত আমার 
অপভমান হয় । দবাোর দচ্ষ্টা করা োক- অপভমাযনর র্ে 
পকভাযব হল? অপভমাযনর মা ‘অহংকার’ অথজাৎ আপম একর্ন 
গেযমানয বযপক্ত, এই ভাব । দসই সুন্দরী কনযার প্রপত ‘দমাহ’ 
বা ‘আসপক্ত’ই অপভমাযনর পপতা । এর সাযথ আযে ‘পপরপস্থপত’ 
অথজাৎ পবপরীত বযপক্তর প্রতযাখযানর্পনত দুঃখ । 

এইবার, েপদ ওই কনযা আমার বনু্ধর দপ্রম পনযবদন স্বীকার 
কযর- তযব আমার অপভমান উত্তযরাত্তর বতপদ্ধ দপযত শুরু কযর 

। দকন ? কারে, এইবার আমার মযন অপর এক পবর্াতীয় 
প্রবতপত্ত এযস পগযয়যে, োর নাম ‘ঈষ্জা’। এই ঈষ্জা অযনকটা 
পবজ্ঞাপযনর দসই পবযশষ্ স্বাস্থয পানীয়'পটর মযতাই, ো পশশু 
অপভমানযক খুব দ্রুত দবয়ি উিযত সাহােয কযর । 

অথজাৎ দদখা োযে অপভমান অযনকগুপল পবর্াতীয় প্রবতপত্তর 
দেৌথ আক্রমে। এই অপভমাযনর সবযথযক ভয়ানক রূপ 
‘গুরুযদযবর প্রপত অপভমান’; ো সময়মত প্রপতহত করযত না 
পারযল তা সাধযকর দোগর্ীবন সমাপ্ত কযর পদযয়, তাযক 
মুহূযতজই পদকভ্রান্ত করযত পাযর। বযপক্তগত ভাযব দে দে দেযে 
গুরুযদব’এর প্রপত আমার অপভমান হয়, এবং ‘অপভজ্ঞতায় 
বপরষ্ঠ’ পক্রয়াবান দাদারা দসই অপভমাযনর খেন দেভাযব 
কযরযেন, তারই পকেু অংশ পনযচ্ প্রস্তুত করা হযলা: 

গুরুযদযবর প্রপত আমার অপভমাযনর সূেপাত দীো পদবস 
দথযকই । তারপর, দীিজপদন বহু দোট-ব়ি দেযে অপভমান 
র্যম র্যম সুযমরু পবজত’এর দথযকও উচ্চ আকার ধারে 
কযরযে । গীতায় কত ষ্ণ বযলযেন, পবজত মযধয পতপন (অথজাৎ 
গুরুসত্তা) সুযমরু । দেযহতু আমার অপভমান সুযমরু দথযকও 
দবপশ উাঁচু্, অথজাৎ ‘অপভমান’ নামক পবর্াতীয় প্রবতপত্ত ‘গুরুভপক্ত’ 
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রূপ স্বর্াতীয় প্রবতপত্তযক পরাভূত করযত সেম হযয়যে, তাই 
আমার মযন গুরু এবং সাধনা তযাযগর প্রবতপত্ত মাযেমাযেই 
উাঁপক েুাঁপক মাযর । এই অপভমাযনর স্বরূপ সমূ্পেজরূযপ 
পেজাযলাচ্না করযত হযল পফযর দেযত হযব দস দীো পদবযসই। 

দীো পদবযস: 

ভ্রাপন্ত: 

পক্রয়া পনযত এযস আমার প্রথম প্রযচ্ষ্টা পেল, পনযর্র উচ্চ 
বংশপপরচ্য় অবগত কপরযয় পক্রয়াবান ও গুরুযদব সমযে 
প্রপতষ্ঠা লাভ । তাই, আপম পপরকিনা মযতা গুরুভাই দবানযদর 
সমু্মযখ দসই তথয প্রচ্ার করযত শুরু কপর। তারা দসই পপরচ্য় 
দপযয় আমায় েযথষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মাযনর দচ্াযখ দদখযত শুরু 
কযর, দেমনটা আপম দচ্যয়পেলাম । পনযর্র সহর্াত ‘ভোপম’ 
প্রবতপত্তর র্নয বাহয ভাযব পনযর্যক পনপলপ্ত দদখাযলও, অন্তযর 
অতযন্ত সন্তত পপ্ত অনুভব করলাম । গুরুযদব েখন পর্জ্ঞাসা 
করযলন পক্রয়া পনযত আসার কারে, একইভাযব গুরুযদবযকও 
প্রভাপবত করার প্রযচ্ষ্টা আমার পেল । তাই দম্ভ ভযর বললাম- 
“আমার পূবজপুরুষ্ পঞ্চানন ভট্টাচ্াযেজর পশষ্য পেযলন” । মযনর 
ভাবপট এইরূপ, োযত পতপন আমার সৎকার করুন- সামযন 
পয়ি থাকা একপট পদ্মফুল হাযত পদযয় অভযথজনা করযলই 
দবাধহয় আপম সবজাপধক খুপশ হতাম । পকন্তু “হায়”, পতপন 
দসভাযব দকাযনা প্রপতপক্রয়াই বযক্ত করযলন না । আপম 
আশাহত হলাম- েযথষ্ট অপভমান হল । মযন হল দক এই বযপক্ত 
দে “আমাযক” সম্মান প্রদশজন করযে না । তাযক এ ও 
র্াপনযয়পে, আমার পপতামহ স্বামী দ্বাপরকানাথ এর পশষ্য, োর 
কাযে স্বয়ং দোগীবর বরদাচ্রে মরু্মদার মহাশয় উচ্চ পক্রয়া 
প্রাপ্ত হন । এইরূপ প্রভাব পবস্তাযরর দচ্ষ্টা গুরুযদযবর উপর 
আপম বহুবার কযরপে, পকন্তু প্রযতযকবারই ওনার পনপলজপ্ত ভাব, 
এবং আপম বযথজ হযয়পে ।  

মীমাংসা (সূে: সু-অধযয়ন): 

বস্তুত দমাহমুগ্ধ মানুষ্ ো দদখযত চ্ায়, দস তাইই দদযখ । েথাথজ 
দশজন তার কাযে অলীক কিনা । দসই কারযে গীতা শাযেও 
আমার পপ্রয় দলাক: 

প্রাপয পুেযকত তাং দলাকানুপষ্ত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।  
শুচ্ীনাং শ্রীমতাং দগযহ দোগভ্রযষ্টাহপভর্ায়যত।। (৬/৪১) 

 
অথজ: দোগভ্রষ্ট বযপক্ত পুেযবানগযের দলাকাপদযত বাসনাগুপল 
দভাগ কযর সদাচ্ার সম্পন্ন শ্রীমান বযপক্তযদর গতযহ র্েগ্রহে 
কযরন।।  

অথবা দোপগনাযমব কুযল ভবপত ধীমতাম্।  
এতপদ্ধ দুলজভতরং দলাযক র্ে েদীদতশম্।।(৬/৪২) 

 
অথজ: অথবা পতপন পস্থরবুপদ্ধ দোগীগযের কুযল প্রযবশ দপযয় 
োন। । র্গযত র্ীবাত্মার এই প্রকার র্ে অবশযই অতযন্ত 
দুলজভ।  

অথজাৎ গীতা শােও বলযে, এই ধরযনর র্ে অতযন্ত দুলজভ । 
পকন্তু এই ধরযনর র্েলাভ করযলই দে বযপক্ত দোগারুঢ় পস্থপত 
লাভ করযব এবং দশ্রষ্ঠ দোগীযত পপরেত হযব, দসই গযাযরপন্ট 
গীতা সহ দকান শােই দদয় না । বরং পবপরীত উদাহরেই 
দবপশ: 

মনুষ্যাোং সহযেষু্ কপিদ েতপত পসদ্ধযয়।  
মততামপপ পসদ্ধানাং কপিোং দবপত্ত তত্ত্বতঃ।। (৭/৩) 

 
অথজ: সহে সহে বযপক্তযদর মযধয কদাপচ্ৎ দকান একর্ন 
আমার প্রাপপ্তর র্নয প্রেত্নশীল হন, এবং প্রেত্নশীল 
বযপক্তগযের মযধযও দকাযনা পবরল দোগীই আমার ভগবৎ-
স্বরূপযক তত্ত্বত অবগত হন। 

শুধুমাে র্ে, বংশপপরচ্য়, বা বংশমেজাদাই েযথষ্ট নয়, এবং 
বংশপপরচ্য় র্পনত অহংও মায়ারই এক প্রকট রূপ । তাহযল 
বযপক্ত মুক্ত পকভাযব হযব? এ পবষ্যয় সদগুরু কত ষ্ণ বযলযেন: 

চদবী দহযষ্া গুেময়ী মম মায়া দুরতযয়া।  
মাযমব দে প্রপদযযন্ত মায়াযমতাং তরপন্ত দত।। (৭/১৪) 
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অথজ: আমার এই পেগুোপত্মকা চদবী মায়া দুস্তর , পকন্তু দে 
বযপক্ত অনুরাগ ও সমপজযের সযথ পনরন্তর আমার ভর্না 
কযরন, দকবল তারাই এই মায়া অপতক্রম করযত পাযরন । 

র্ীযবর দোযগ উন্নপত বা দোগারুঢ় পস্থপত লাভ- তার প্রযচ্ষ্টা 
এবং গুরুর কত পায় েুগ্ম পপরনাম । এখাযন র্ে এবং কুল 
অবশযই সংস্কার লাভ কযর দোগ মাযগজ অগ্রগপতযত সহায়ক, 
পকন্তু েপদ আপম শুধুমাে পনযর্র বংশ পপরচ্যয়র অহংকার 
পনযয় বযস থাপক তাহযল সবপকেু বযথজ হযয় োওয়া অপনবােজ। 
দশ্রষ্ঠ মহাপুরুষ্ দেমন হনুমান, বযাস, নারদ, কপবর, নানক, 
রপবদাস, েবন হপরদাস, েীশু, দোগীরার্ পশষ্য বতন্দা ভগৎ, 
পপ্রয়নাথ কা়িার (শ্রীেুযক্তশ্বর পগপর), আবদুল গফুর খান, 
এযদর কাযরা সাযথই সামাপর্ক কুলীনতার দকান সম্পকজ পেল 
না। ব্রাহ্মযের ব্রাহ্মেত্ব র্েগত নয়- তা অর্জনীয় । এ পবষ্যয় 
দোযগশ্বর বযলযেন –  

“চ্াতুবজেজযং ময়া সতষ্টং গুেকমজপবভাগশঃ।”(৪/১৩) 

অথজ: আপম মনুষ্যযক চ্ারপট দশ্রেীযত গুন ও কমজ অনুসাযরই 
পবভক্ত কযরপে। 

এত দূর স্বাধযাযয়র মাধযযম দবাো দগযলা, আমার এই 
অহংকার ও এই পবষ্যয় গুরুযদব’এর প্রপত অপভমান পনতান্তই 
অমূলক।  

উপযদশ প্রসযঙ্গ:  

ভ্রাপন্ত ১: গুরুযদব পক পবপেপ্তমপত? 

একপদন গুরুযদযবর এক পশষ্য তাযক প্রশ্ন কযরন, “আমাযদর 
র্ীবযন ো হয় সবই পূবজপনধজাপরত, না তাযক পপরবতজন করা 
োয়?” দস সময় আযলাচ্না প্রসযঙ্গ আপমও উপপস্থত পেলাম । 
উত্তযর গুরুযদর বযলপেযলন –”পপরবতজন করা োয়।” পকেুেে 
পযর, গুরযদযবর অনয এক পশষ্যা দদখা করযত এযলন । তার 
পববাহ আসন্ন, পাে এন.আর.আই- পবযয়র পর পবযদযশ চ্যল 
দেযত হযব তাযকও । আসন্ন অপনপিত র্ীবযনর কথা দভযব 
পতপন বযাকুল । তাযক গুরুযদব বলযলন- “তুপম এত দভযব পক 
করযব? সব পকেুইযতা পিক করাই আযে ।” অথজাৎ র্গৎ 

অপপরবতজনশীল। মুহুযতজর মযধয এই ধরযনর উত্তর পপরবতজযন 
আমার মযন পবরূপ প্রপতপক্রয়া হয় । আমার আন্তপরক মযনাভাব 
বুেযত দপযর গুরুযদব বলযলন- “পকযর, এই ভাবপেস দতা- 
এখনই দতা বলল ভপবষ্যৎ পপরবতজন করা োয়, এই আবার 
বলযে সবই পূবজপনধজাপরত ।” আপম দভযবপেলাম উপন এই 
শঙ্কার পনরসন করযবন । পকন্তু আমায় অবাক কযর, উপন মুচ্পক 
দহযস উযি দগযলন । সতয দর্যনও আমাযক অন্ধকাযর দরযখ 
উযি োওয়ার র্নয অপভমান হল । 

মীমাংসা (সূে: সু-অধযয়ন): 

গীতা শাযের দুপট দলাযকও এই একই ধরযনর পবযরাধাভাস 
লেয করা োয়: 

ন কতত জত্বং ন কমজাপে দলাকসয সতর্পত প্রভুঃ।  
     ন কমজফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবতজযত।। (৫/১৪) 

অথজ: প্রােীগযের কতত জত্ব, কমজ, এবং কমজফযলর সংযোগ 
সদগুরু সতপষ্ট কযরন না। র়্ি প্রকত পতর গুযের প্রভাযবই 
র্ীবর্গৎ আবপতজত হয়। 

তস্মাত্ত্বমুপত্তষ্ঠ েযশা লভস্ব 
পর্ত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রার্যং সমতদ্ধম্। 

মচয়চবযত পনহতাঃ পূবজযমব 
পনপমত্তমােং ভব সবযসাপচ্ন্।।(১১/৩৩) 

অথজ: অতএব তুপম েুদ্ধাযথজ উপিত হও, েশ লাভ কর, এবং 
শত্রুযদর পরাপর্ত কযর সম্বত পদ্ধ সম্পন্ন রার্য দভাগ কর। 
এই সকল বীর, আমার দ্বারা পূযবজই পনহত হযয়যে- তুপম 
পনপমত্ত মাে হও। 

এই দুই আপাত পবরুদ্ধ দলাযক, প্রথযম পঞ্চম অধযাযয় শ্রীকত ষ্ণ 
বলযলন- সবপকেু প্রকত পতর চ্াযপ পনযর্ দথযকই হযত থাযক, 
এযত সদগুরু হস্তযেপ কযরন না । আবার একাদশ অধযাযয় 
পতপন অরু্জনযক বযলযেন- অরু্জন তুপম পনপমত্ত মাে হও, েশ 
লাভ কযরা; দতামার র্নয আপম সবপকেু আযগ দথযকই কযর 
দরযখপে । 



 

Volume 3:  Issue 1  

Pa
ge

2
7 

Anweshan 

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved January 2022 

গীতা শাযের আিাযরাপট অধযায় পশযষ্যর সমপজযের আিাযরাপট 
অবস্থার দদযাতক বযলই মযন হয় । ধমজযেে কুরুযেযের 
েুযদ্ধর প্রারপম্ভক অবস্থায়, শ্রীকত ষ্ণ সারপথমাে এবং অরু্জন 
মহারথী । দশযষ্ অষ্টাদশ অধযাযয় অরু্জযনর –”নযষ্টা দমাহঃ 
স্মতপতলজিা ত্বৎপ্রসাদােয়াচু্যত” পস্থপত । এই অবস্থায় অরু্জন পূেজ 
সমপপজত পশষ্য এবং তার দতপষ্টযত কত ষ্ণ দোযগশ্বর সদগুরু । 
বস্তুত প্রকত পত ও ঈশ্বরীয় গুরু সত্তার মাযে একপট আকষ্জেীয় 
দরখা আযে । েতেে পশষ্য প্রকত পতর মায়ার্াযল আবদ্ধ- ঈশ্বর 
তার র্নয পকেু কযরন না, কাযে দথযক শুধুমাে দ্রষ্টা রূযপ 
তার সঙ্গ দদন (দেরূপ পঞ্চম অধযাযয়র উপযদশ বলযে) । 
একপনষ্ঠ ভাযব আপশ্রত হযল তযবই পতপন পশযষ্যর হৃদয় দদযশর 
সঞ্চালক হন, খণ্ডন কযরন তার প্রারি । তাযক পনযয় োন 
ঈশ্বরীয় দেযে, এবং প্রকত পতর সীমাযরখা দথযক সমূ্পেজরূযপ 
মুক্ত কযর দদন (দেরূপ একাদশ অধযাযয়র উপযদশ বলযে)।  

এখাযন গুরুযদযবর “সব পকেুইযতা পিক করাই আযে” শযব্দর 
অথজ অপধকাংশ মানব র্ীবন প্রকত পত দ্বারাই পপরচ্াপলত, বযল 
মযন হয় । কারে প্রকত পত এবং চচ্তনয উভযয়ই ঈশ্বযররই রূপ, 
এবং ঈশ্বযরর পূেজ চচ্তনয স্বরূপই গুরু । 

গুরুযদযবর দসই পশষ্য পেপন এই প্রশ্ন কযরপেযলন, পতপন 
েথাথজই সমপপজত পশষ্য, তাই তার র্নয সদগুরুই কযরন এবং 
পতপন পনপমত্ত মাে । 

বস্তুতঃ পশষ্য দে স্তযর থাযক সদগুরু দসই স্তযর দনযম এযস 
উপযদশ দদন, উত্তর পনভজরশীল পশষ্যর অবস্থার উপর । তাই 
সাধারে দতপষ্টযত েখন একই প্রযশ্নর পবপভন্ন উত্তর দদপখ, 
গুরুযদবযক আপাতভাযব পবপেপ্তমপত বযল মযন হয় ।  

আমার বুপদ্ধর এই ধরযনর ঔদ্ধযতযর কারে, আপম পািাতয 
পশোয় পশপেত । ো আমাযক পশপখযয়যে, দকান প্রযশ্নর 
একপটই েথাথজ উত্তর হযত পাযর, অনযানয সমস্ত উত্তর ‘ভুল’ । 
তাই পরীোর সময় এই ‘সপিক’ উত্তরপট পলযখই আপম নম্বর 
পাই । সদগুরু প্রদত্ত জ্ঞানযক পািাতয পশোর আযলাযক 
দবাোর আমার এই প্রযচ্ষ্টা েথােথ বযল মযন হয় না । এই 
জ্ঞান দক উপলপি করার র্নয সহায়ক গীতা শাে । 

সদগুরু সত্তার ধারক অপধকাংশ মহাপুরুযষ্র উপযদযশর 
মযধযই এইরূপ পবযরাধাভাস পপরলপেত হয়, তাই কখযনা 
তাযদরযক ‘দপেযেশ্বযরর পাগল িাকুর’ বা কখযনা 
‘বামােযাপা’ নাযম ভক্তরা অপভপহত কযরন । 
 
ভ্রাপন্ত ২: গুরুযদব পক উপহাস করযেন? 
আবার অনয এক পদযনর কথা, আপম নাভজ কযেশন’এ ভুগপে 
এবং গুরুযদযবর কাযে এযসপে প্রপতকাযরর আশায় । এই 
সমসযার র্নয বহুপদন পক্রয়ায় বসাও হয়পন। বহুবার বহু রকম 
ভাযব বলার পর, পতপন বলযলন- “আমার মযন হযে, দতামার 
সমসযাটা মানপসক।” এপদযক আপম েিোকাতর, র্াক্তার 
পফপর্ওযথরাপপস্ট দুর্যনই বলযেন নাভজ কযেশন । এপদযক 
অন্তেজামী গুরুযদব বলযেন, ‘মানপসক সমসযা’ । মযন হল, উপন 
উপহাস করযেন এবং আবার আমার মযনর দকাযন দদখা পদল 
অপভমাযনর কাযলা দমি । 

মীমাংসা (সূে: আত্মপবযলষ্ে): 

মযন হয়, আমরা পনযর্যদর েতটা পচ্পন, গুরুযদব আমাযদর 
দচ্যনন অযনক দবপশ। তাই, এই িটনার বহু পযর ক্রমাগত 
আত্ম পবযলষ্যের মাধযযম বুেযত দপযরপেলাম, এই শারীপরক 
সমসযার মূল কারে আমার প্রপতষ্ঠা বুপদ্ধ । আমার মযধয 
পনযর্যক ‘আধযাপত্মক বযপক্ত’ বা ‘ভাযলা পক্রয়াবান’ বযল প্রচ্ার 
করার একপট প্রবেতা আযে । েপদ ভাযলা পক্রয়াবান হতাম, 
তযব প্রচ্ার করার মানপসকতা থাকযতা না । বরং, ‘প্রপতষ্ঠা 
বুপদ্ধ’ থাকযল র্ানযত হযব, সাধনা শুরুই হয় পন। েখন প্রপতষ্ঠা 
বুপদ্ধর প্রাবলয দহতু আপম দকান তথয প্রকাশ কযরপে, পবপভন্ন 
শারীপরক ও মানপসক সমসযা আমায় পিযর ধযরযে । তাই 
এযেযে মূল সমসযা ‘প্রপতষ্ঠা বুপদ্ধ’, ো মানপসক । 

প্রপতযোপগতা প্রসঙ্গ:  

ভ্রাপন্ত: আপম দখাকা, বনু্ধ দবাকা, এবং আমাযদর প্রপতযোপগতা  

আপম দখাকা এবং আমার বনু্ধ দবাকা উভয়ই গুরুযদযবর কাযে 
পক্রয়া দপযয়পে । আপম মযন কপর আপমই ব়ি পক্রয়া দোগী (না 
পক্রয়াবান নয়, আপম পনযর্যক পক্রয়াযোগী পহসাযবই দভযব 
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এযসপে) এবং বনু্ধ দবাকা দস নাযমও দবাকা, কাযর্ও দবাকা । 
দস পক্রয়াযোগ পকেুই দবাযেনা । আর আমার পক্রয়া অসাধারে, 
অতুলনীয় । দবাকা দতা দসভাযব প্রাোয়াম পাযরই না । তার 
প্রাোয়াযম আওয়ার্ কই? আর আমার প্রাোয়াম মধুর শব্দ 
েুক্ত । আপম এত উন্নত পক্রয়াযোগী হওয়া সযত্ত্বও গুরুযদব 
আমাযক দসভাযব পাত্তাই দদন না । বরং দদপখ পতপন দবাকাযকই 
দবপশ ভাযলাবাযসন । 

কখযনা কখযনা েখন গুরুযদব আমাযক পক্রয়া সম্পযকজ পকেু 
পর্জ্ঞাসা কযরন- আপম অতযন্ত পবনয় পূবজক বপল- “বাবা, আপম 
পক পক্রয়ার পকেু বুপে?” েপদও এপট দমপক পবনয়, আসযল 
আমার মযনর ভাব এই রূপ –”বাবা, আপপন একদম পিক 
দলাকযকই প্রশ্ন কযরযেন । আপমই পক্রয়া েথােথ বুেযত সেম 
হযয়পে ।” আর েপদ উপন পাটা প্রশ্ন কযরন, ‘পক বুযেযো?’, 
দস দেযে আপম পনরুত্তর । পকেুটা দসই ভযয়ও পনযর্র 
অহংযবাধযক দমপক পবনয় পদযয় দচ্যপ রাখযত হয় । আপম 
আবার মুখস্থপবদযাযতও অতযন্ত পারদশজী । তাই পকেু পকেু 
দলাক মুখস্ত কযর দরযখপে, োযত পক্রয়াবান সমার্ এবং 
গুরুযদযবর কাযে প্রভাব পবস্তার করা োয় । দবাকার মযধয 
আপম এইসব দকাযনা গুনই দদখযত পাই না । দস না গীতার 
দলাক মুখস্ত রাখযত পাযর, না গুরুযদযবর সামযন আমার মত 
বুপদ্ধ কযর পবনয় প্রদশজন করযত পাযর । তবুও গুরুযদব 
আমাযক গুরুত্ব না পদযয়, দবাকাযকই দবপশ গুরুত্ব দদন । এই 
চবষ্যমযর র্নয আমার গুরুযদযবর প্রপত অপভমান হয় । 

মীমাংসা (সূে: সু-অধযয়ন): 

পক্রয়াযোগ সম্পযকজ মহপষ্জ পতঞ্জপল দোগসূযে বযলযেন: 

তপঃ স্বধযায় ঈশ্বর প্রপনধানাপন পক্রয়াযোগ: ।। 

অথজাৎ, পক্রয়াযোগ’এর প্রধান পতনপট অংশ তপসযা, স্বাধযায়, 
এবং ঈশ্বর প্রপনধান। এই তপ: শব্দপট দ্বারা ‘েযজ্ঞর প্রপক্রয়া’ 
বা দোগপক্রয়াযকই দবাোযনা হয় ।  

পািাতয পশোয় পশপেত ‘আপম’ বারবার ভুযল োই, বাহয 
র্গযতর পবপভন্ন দকাসজ এবং দোগপক্রয়ার অভযাস এক পর্পনস 

নয় । বাহয দকাযসজ পারদশজী হযত হযল ‘প্রযাকপটস’ বা অভযাসই 
সবপকেু । অপর পদযক, দোগপক্রয়ায় অভযাযসর সাযথ সাযথ 
সাপত্ত্বক তপস্বী হওয়াও অপনবােজ। সাপত্ত্বক তপস্বী হবার র্নয 
পক্রয়ার সাযথ কাপয়ক, বাপচ্ক, ও মানপসক তপসযাও প্রযয়ার্ন 
। এই পেপবধ তপসযার স্বরূপ সম্পযকজ সদগুরু কত ষ্ণ বযলযেন: 

দদবপদ্বর্গুরুপ্রাজ্ঞপূনং দশৌচ্মার্জবম্।  
  ব্রহ্মচ্েজমপহংসা চ্ শারীরং তপ উচ্যযত।। (১৭/১৪) 

 
অথজ: পরযমশ্বর ভগবান, পদ্বর্, সদগুরু, ও জ্ঞানী গযের 
পূর্া, পপবেতা, সরলতা, ব্রহ্মচ্েজ ও অপহংসা- এই সকলযক 
কাপয়ক তপসযা বলা হয়। 

অনুযদ্বগকরং বাকযং সতযং পপ্রয়পহতং চ্ েৎ। 
স্বাধযায়াভযসনং চচ্ব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যযত।। (১৭/১৫) 

 
অথজ: অনুযদ্বগকর, পপ্রয়, পহতকর, ও সতয বচ্ন, অথচ্ এবং 
চবপদক শাে পাি করাযক বাপচ্ক তপসযা বলা হয়। 

মনঃপ্রসাদঃ দসৌমযত্বং দমৌনমাত্মপবপনগ্রহঃ। 
ভাবসংশুপদ্ধপরযতযতৎ তযপা মানসমুচ্যযত।। (১৭/১৬) 

 
অথজ:  মযনর প্রসন্নতা, সরলতা, দমৌন, আত্মপনগ্রহ ও 
বযবহাযর পনেপটতা- এই সকলযক মানপসক তপসযা বলা 
হয়। 

দোগপক্রয়ার পদ্ধপতগত দতপষ্টভপঙ্গ পদযয় দদখযলও প্রাোয়াম’এর 
েথাথজতা শুধুমাে বায়ু পক্রয়ার প্রাবলয এবং শযব্দর উপর 
পনভজরশীল নয় । গুরুযদযবর কাযে দর্যনপে, চ্ক্রপযথ ওঙ্কার 
র্প ও আযলাক রপির ধযান েথােথ নাহযল, দসই প্রাোয়াম 
উত্তম প্রাোয়াম পদবাচ্য নয় । তাই শুধুমাে শব্দ হযলই আমার 
মযন দে উোস হয় এবং অনযযদর প্রপত হীন ভাব আযস দে 
–‘তাযদর হযে না’, তা পনতান্তই অমূলক ।  

খুব সম্ভবত দবাকার মযধয এই সমস্ত গুনই পবদযমান, ো 
আমার মযধয দনই । তাই গুরুযদব তাযক দবপশ দেহ কযরন । 
দেযহতু আমার কাযে বতপত্ত দশজযনর পদবযদতপষ্ট দনই, তাই আপম 
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দবাকা দক শুধুমাে তার প্রাোয়াযমর তীব্র শব্দ হয় না বযল 
অতযন্ত তুে বযল মযন কপর । দেযহতু দবাকা খুবই উদারপচ্ত্ত, 
তাই দস আমাযক ধতষ্ঠতার র্নয েমা কযর দদয়, এবং সু-
সম্পকজ বর্ায় দরযখ চ্যল । আমার ভাযলা হযে অথজাৎ ‘আপম 
কতজা’ এই ভাবও দোগপক্রয়ার সচবজব পবরুদ্ধ । েথাথজ 
দোগপক্রয়ায় েুক্ত হবার পদ্ধপত সম্পযকজ গীতা শাে বযলযে: 

দচ্তসা সবজকমজাপে মপয় সংনযসয মৎপরঃ। 
বুপদ্ধযোগমুপাপশ্রতয মপচ্চত্তঃ সততং ভব।। (১৮/৫৭) 

 
অথজ: অরু্জন! সমস্ত কমজ আমাযত সমপজনপূবজক; পনর্ সামযথজর 
উপর পবশ্বাসী হযয় নয়, বরং আমাযত সমপজে পূবজক 
মৎপরায়ন হযয় অনুষ্ঠান কযরা।  

এ দতা দগল দোগপক্রয়ার প্রসঙ্গ, আপম দে প্রপঞ্চ বা চ্ালাপকর 
মাধযযম গুরুযদযবর মন র্য় কযর ঈশ্বর লাযভর দচ্ষ্টা করপে 
এবার দসই প্রসযঙ্গ আসা োক। ঈশ্বর লাভ প্রসযঙ্গ শ্রীকত ষ্ণ 
বযলযেন:  

ন দবদেজ্ঞাধযয়চননজ দাচন- 
নজ চ্ পক্রয়াপভনজ তযপাপভরুচগ্রঃ। 
এবংরূপঃ শকয অহং নতযলাযক 

দ্রষু্টং ত্বদযনযন কুরুপ্রবীর।। (১১/৪৮) 
 

অথজ: এই নরযলাযক দবদ দ্বারা, েজ্ঞ দ্বারা, অধযয়ন দ্বারা, 
পক্রয়া দ্বারা বা উগ্র তপসযা দ্বারাও আমার পবশ্বরূপ তুপম পভন্ন 
দকউ দশজন করযত পাযর পন, এবং পারযবও না।  

বস্তুতঃ অনুরাগী পশষ্যই অরু্জন পদবাচ্য । অথজাৎ ঈশ্বযরর 
সাযথ একাত্ম হযত দগযল দোগাভযাস’এর সাযথ সাযথ পশষ্য 
হৃদযয় গুরুর প্রপত অসীম অনুরাগ একান্ত প্রযয়ার্ন ।  

রামচ্পরতমানস’এ তুলসীদাসপর্রও একই মত: 

“পমলাপহ ন রিুপপত পবনা অনুরাগা ।” 

পকন্তু আপম দতা চ্ালাপকর দ্বারা দচ্ষ্টা করপে; চ্ালাপক পদযয় হযব 
না, এইরূপ দতা পূবজবপেজত দকান দলাযকই দলখা দনই । 
‘চ্ালাপক’ বা এই রূপ বযবসাপয়ক বুপদ্ধ েুক্ত প্রযচ্ষ্টা সম্পযকজ 
কত ষ্ণ বযলযেন: 

বযবসায়াপত্মকা বুপদ্ধঃ সমাযধৌ ন পবধীয়যত।। (২/৪৪) 

অথজ: বযবসাপয়ক বুপদ্ধ দ্বারা পবমুগ্ধ পচ্ত্ত বযপক্ত দদর পযে ইযষ্ট 
সমাপধস্থ হওয়া সম্ভবপর নয়।  

অথজাৎ এইরূপ বতপত্ত তযাগ না করযল দোযগ উন্নপত অসম্ভব। 
                                                                                                                                                              
(ক্রমশঃ) 

কত তজ্ঞতা স্বীকার:  

অপমতাভ দত্ত, অপভর্য় পমে, সুর্য় পবশ্বাস, দীপাঞ্জন দদ  

তথযসূে: 

[1]   আচ্ােজ সুধীন রায়, “পক্রয়াযোগ প্রসযঙ্গ”.  
[2]   স্বামী অরগ়িানন্দ পরমহংস, “েথাথজ গীতা”.  
[3]   দোগীরার্ শযামাচ্রে লাপহ়িী, “শ্রীমদ্ভাবদগীতা”. 
[4]   শ্রী শ্রী পসতারামদাস ওঙ্কারনাথ, “শ্রীমদ্ভাবদগীতা”. 
[5]   দোগাচ্ােজ আদযনাথ রায়, “আযলাযকর পযথ”. 
[6]   Jiddu Krishnamurti, “Freedom from the 

known”. 
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খাাঁচ্া 
- শিউপল গাঙু্গপল 

আমার দদযহর খাাঁচ্ায় বাস কযর দে আপম, 

কূল পাইনা দভযব- 

দসপক আপম নাপক তুপম! 

দকমন ভাযলাবাসা দতামার! দকমন প্রাযন বাাঁধা- 

আমার বযাথার পবলাস হার দমযন োয়, 

দতামায় ভুপল দতামার মায়ায়- 

দকমন কযর হযব প্রভূ প্রাযনর সাধন সাধা। 

েতই র্য়িা কপর আপম- কুপ়িযয় আমার টুকযরা গুপল 

ততই তারা ে়িায় পযথ মাখযব বযল পযথর ধুপল। 

তাই দভযবপে এবার মযন, 

তুলযবা না আর টুকযরা গুপল- 

োক েপ়িযয় চ্াওয়া পাওয়ার অহং মাখা দোঁ়িা েুপল। 

দতামার পূর্ায় বসযব এবার 

অশ্রুমাখা দবদনা সব, 

দে দবদনা আনন্দময়- গহন, গভীর -শুধু দতামাযক চ্ায়। 

সুযরর মত প্রাযনর মাযে, 

একতারাপট দকবল বাযর্ 

আমার ‘আপম’ মুেল  দেথায়- 

আসন দতামার পাতা দসথায়, 

পাই বা না পাই প্রভু দতামায়-সার বুযেযে পাগল হৃদয়, 

এই দদযহর খাাঁচ্ায় বাস কযর দে আপম, 

দস তুপম শুধু তুপম। 
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নমঃ পশবায় 
- অপমত চ্যাটার্জী 

 

টাধাযর র্াহ্নবী প্রবাপহত স্থযল, 
মপন রূপ ভুর্ঙ্গ সুযশাপভত গযল । 
র্ম্ র্ম্ র্ম্ নাযদ কম্পমান ভূপম, 

তােযব পশবশমু্ভ চ্রযে প্রেপম ।। 
 

কুেপলত আকাশগঙ্গা র্টা র্াযল ধপর, 
মতজযলাযক লযয় এযল প্রভু পেপুরাপর ।  
কপাযল অপিপশখা পধপক পধপক জ্বযল, 
অপরূপ রূপ তব অধজচ্ন্দ্র ভাযল ।। 

 
পহমালয় তনয়াযর অধজ অযঙ্গ ধপর, 
তব অচ্জনায় হৃযদ প্রসন্ন হন হপর । 
কত পা কটাযে তব সংকট দমাচ্ন, 
তােযব নটরার্ কাাঁযপ পেভুবন ।। 
 
দশ শতদল মাযে সদা পবচ্রে, 
সপজহার গযল প্রভু ভুর্ঙ্গ ভূষ্ে । 
চ্মজ এবং ভস্ম অযঙ্গ অযিাযরর দবশ, 
'হর' রূযপ হর প্রভু সকল দুখ দেশ ।। 
 
মেযন হলাহল কযে ধারে, 
নীলকে রূযপ প্রভু র্গৎ তারে । 
চ্ন্দ্র, সূেজ, অপি রূপ তব পেনয়ন, 
মহারুদ্র পেশূল হযস্ত পবকার নাশন ।। 
 
উেপন সমাপধযত বপস অনুেন, 
আপদযোগী পশব রূযপ দোযগর সাধন । 
আপদনাথ চ্রযে শযপ প্রাে মন, 
আকুযল কাাঁপদযে তব দাস পঞ্চানন ।। 

র্ 
            

 

Figure 1ওঙ্কারেশ্বে জ্যাশিশলিঙ্গ 

 

ওঙ্কাযরশ্বর দর্যাপতপলজঙ্গ 
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পক্রয়াযোগ ও ভগবদ গীতা - ভাগ ১ 
- পাযমলা মুযখাপাধযায় 

 

ত পতন বেযর পবপভন্ন সমযয় ভগবদ গীতা আযলাচ্না 
প্রসযঙ্গ গুরুযদযবর কাযে প্রাপ্ত জ্ঞাযনর আযলাযক 
দলখা। 

 

 
 
জ্ঞান দোযগন সংখযানাম/ কমজাযয়াযগন দোপগনাম।। 
 
অথজাৎ, সাংখয দশজন অনুসাযর অসংখযভাযব তুপম পরমশপক্ত 
দক র্ানযত পার। দেমন পূর্া, আচ্ার অনুষ্টান, প্রকত পত পূর্া 
ইতযাপদর মাধযযম। দশযষ্ পগযয় দদখযব সব ই এক। এই 
র্ানার পথ ই হযে, জ্ঞান দোগ। 
 
গুরুযদব বযলযেন, “ওই দনপত দনপত করযত করযতই ইপত 
হয়”। অথজাৎ না না বলযত বলযত হযাাঁ হওয়া। এটাও দেমন 
পথ। দতমন দোগীযদর উপেুক্ত পথ হযলা, কমজ বা পক্রয়া। 
কমজ দুপ্রকার, আত্মকমজ ও প্রােকমজ। প্রাে কমজ হযলা দশ্রষ্ঠ 
আত্মকমজ । 

সংসাযর থাকা ও কমজ করা। সবার র্নয কতজবয করা। 
বযবহাপরক র্ীবযন, বাইযরর র্গযতর দাপয়ত্ব পালন করা 
হযলা, আত্মকমজ। এটা দেমন করযতই হয়। দতমপন পনযর্র 
র্নয আসল কমজ হযলা গুরুর দদখাযনা পক্রয়াযোগ – দসটাই 
আসল আত্মকমজ। এই কথাই ভগবান্ শ্রীকত ষ্ণ গীতায় অরু্জনযক 
বারবার বুপেযয়যেন। এপট চবদাপন্তকও বযট। কারে দবযদ 
প্রথম দথযকই প্রােকমজ সাধনা করার কথা বলা হযয়যে। দেটা 
করযল সকল পকেু সুষ্ঠ ভাযব হয়। 
 
গীতা আমরা অযনযকই পয়িপে, অযনক বযাখযা হয়। 
গুরুযদযবর কাযে পগযয় র্ানযত পারলাম গীতায় দকমন কযর 
আমাযদর শরীযরর কযমজর বযাখযা দদওয়া আযে। পক্রয়াযোযগর 
আযলাযক দে অমূলয আযলাচ্নায় থাকযত দপযরপেলাম 
গুরুযদযবর সাপন্নযধয তার সামানয পকেু পকেু প্রকাশ রাখপে 
এখাযন। 
 

অধমজাপভভবাৎ কত ষ্ণ প্রদুষ্যপন্ত কুলুেয়ঃ।  
েীষু্ দুষ্টাসু বাযষ্ণজয় র্ায়যত বেজসঙ্করঃ 

পবষ্াদ দোগ - দলাক ।। ৪১।। 
 

আেপরক বযাখযা : 
েখন অধমজ দদখা োয় বা প্রাদুভজাব হযল; দহ 
কত ষ্ণ,  কুলবধুগে। েী দলাযকরা দূষ্যে প্রবতত্ত হয়। তখন 
বেজসংকর উৎপন্ন হয়।। 
 
প্রথযম একপট একপট শযব্দর মাযন বুেযত হযব, 
“অধমজ” পক? 

গ 
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তার আযগ বপল, ধমজ পক? উত্তর, প্রাযের দসবা করা। আযগর 
পযবজ বযলপে, প্রাে পক? দকানটা পনযর্র বা দকানটা প্রাযের 
কার্? আত্মকমজ বা প্রাে কমজ পক? আপম েখন প্রাযের দসবা 
করপে না, দসটাই অধমজ। 
 
“অপভভবাত্” --- 
দদখা োওয়া। অথজাৎ েখন দদখা োযে অধমজ, আপম আমার 
সাধনা করপে না। তখন দহ কত ষ্ণ,.... 
 
“কুলপেয়” --- কুলবধুগে।  
করা শরীযরর কুলবধু?  
অপান বায়ু এবং কুলকুণ্ডপলনী। 
কারে তারা সবাই লুপকযয় থাযক। 
 
“প্রদুষ্যপন্ত” --- Polluted.  
দূপষ্ত হয়। দকন দূপষ্ত হয়? আমরা সাধনা না করযল, 
প্রাযের দসবা না কযর অধমজ করযল অপান বায়ু এবং 
কুলকুণ্ডপলনী দূপষ্ত হযয় োয়। 
 
“েীষু্” --- েীযলাক।  
শরীযর েীযলাক কারা? দকামল স্বভাব। দয়া, মায়া, পস্থরত্ত্ব, 
মমত্ব, দসৌন্দেজপপ্রয়তা ইতযাপদ। 
 
“দ্রুষ্টাসু” --- দুষ্ট/ অসৎ হযল। 
 অথজাৎ শরীযরর এই দকামল ভাবগুপল দুষ্ট হযয় প়িযল পক 
হযব? 
 
“বাযষ্ণজয়” --- পেপন পবষু্ণ দথযক র্াত,  
অথজাৎ শ্রীকত ষ্ণযকই আবার সযম্বাধন করা হযে। 
 

“বেজসঙ্কর” --- পমশ্র পর্পনস। মানুযষ্র মযনর ইো। 
অথজাৎ, মযন তখন সব নষ্ট হযব। আর ভাযলা - মন্দ, সুখ - 
অসুখ, পিক - দবপিক, ধমজ - অধমজ, সুন্দর - কুৎপসৎ এই 
দ্বযে পবপেজস্ত হযয় প়িযব শরীর ও মন। আযর্বাযর্ স্বপ্ন 
দদখযব, সপিক কার্ করযত পারযব না। পতন বনজ বলযত 
এখাযন সাপত্ত্বক, রার্পসক ও তামপসক বযেজর কথাই বলা 
হযয়যে। এই পতন গুন বা বনজ পমযশ দগযল বেজসংকর উৎপন্ন 
হয়। 
 
আপনাযদর পক মযন হয়, শ্রীকত ষ্ণ’র সমযয়, আর্ দথযক পাাঁচ্/ 
সাত হার্ার সাল আযগ েী দলাযকযদর মানুষ্ এই দচ্াযখ 
দদখযতা? না পক স্বয়ং শ্রীকত যষ্ণর মন এত দোট?  
 দে এইসব দলাকায়ত মযনাভাব পনযয় পতপন গীতায় বলযত 
বযসপেযলন? না, কখযনাই তা নয়। 
 
এই কারযেই গীতা অপত মহান পর্পনস, খুব কম মানুষ্ 
আযেন পুরযনা ও সপিক বযাখযা র্াযনন। তাই আমাযদর 
মযধয খুব কম মানুষ্ আযেন গীতা পয়িযেন বা পুযরা মাযন 
বুযেযেন। আমাযদর গীতা প়িাযনা হয় না, র্াপনও না।  
 
দোগ দশখায় ভাযলা পর্পনস ভাগ কযর পনযত, প্রাযের সাযথ 
েুক্ত করযত - তাই দতা গীতা প্রসযঙ্গ আযলাচ্না চ্াই সবার 
সাযথ ভাগ কযর পনযত। পবদযা ভাগ কযর দনওয়াযতই আসল 
আনন্দ। 
 
কপবগুরু পলযখযেন, “পবশ্ব সাযথ দোযগ দেথায় পবহার, 
দসইখাযন দোগ, দতামার সাযথ আমারও”।। (চ্লযব) 
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“আযলাযকর অযেষ্যে” 
- সুর্য় পবশ্বাস 

 শ্রী গুরুযদব ও গুরু মাযয়র আশীবজাদ এবং অনুমপত পনযয় পনযর্র সামানয দবাধ অনুোয়ী পকেু অপভজ্ঞতার কথা 
েথাসাধয দলখার মাধযযম ফুপটযয় দতালার দচ্ষ্টা করলাম। 

গুরুযদযবর বলা কথা এক একর্যনর র্নয এক একরকম অথজবহন কযর। গুরুযদযবর একপট কথার অথজ একাপধক 
হযত পাযর, দে দেরকম ভাযব পনযত পারযব দস দসরকম ভাযব দনযব এবং সময় এর সাযথ পবপভন্ন কাযর্র উপর পভপত্ত কযর 
গুরুযদযবর কথার অথজযক প্রকত ত পযে অযেষ্ে করা সম্ভব। এই কথা প্রসযঙ্গ পনম্ন পলপখত পকেু পকেু িটনার উযেখ করা 
হযলা। 

কযরানা পপরপস্থপতর আযগ েখন পপরপস্থপত অনুকূল পেল তখন অযনক পক্রয়াবানরাই গুরুযদযবর বাপ়িযত আসযতন। তাযদর মযধয 
দকউ দকউ আসযতন গুরুযদযবর মুখ দথযক পকেু উপযদশ দশানার আশায়, দকউবা আসযতন তাযদর পক্রয়ার অনুভূপত সংক্রান্ত 
আযলাচ্না করযত, দকউবা তাযদর র্াগপতক সমসযার কথা র্ানাযত এবং সমাধান পাওয়ার আশায়, দকউ দকউ তাযদর পবপভন্ন 
প্রশ্ন পনযয় আসযতন গুরুযদযবর কাে দথযক উওর পাওয়ার আশায়। স্বাভাপবকভাযব গুরুযদযবর পনযদজশ দদওয়া আযে দে পনযর্র 
পনযর্র পক্রয়া সংক্রান্ত অনুভূপতর কথা গুরুযদব’যক একাযন্ত এযস বলযত, অযনযর সাযথ আযলাচ্না না কযর। তবুও মাযে মযধয 
অযনকর্নযকই দদখতাম তারা তাযদর পক্রয়া সংক্রান্ত দকান অনুভূপত অন য সকল পক্রয়াবানযদর সামযনই গুরুযদবযক এযস 
বলযতন। গুরুযদব তাযদরযক আকাযর-ইপঙ্গযত দবাোবার দচ্ষ্টা করযতন। কখনও বা উপন মুযখও বলযতন দে কথাগুযলা এখন 
দবাযলানা, প্রপতপদযনর অনুভূপত পদযনাপলপপ বা Dairy’যত মযন কযর পলযখ দরখ, পযর তা পনযয় আযলাচ্না করা োযব অথবা 
আমাযক দফান কযরা, তখন আযলাচ্না করা োযব। দসই সময় আমার মযন মাযেমযধযই প্রশ্ন আসযতা দূর-দূরান্ত দথযক দে 
সমস্ত পক্রয়াবানরা গুরুযদযবর সযঙ্গ দদখা করযত এবং তাযদর পক্রয়ার অনুভূপত র্ানাযত এযসযে তাহযল তারা পকভাযব 
গুরুযদবযক এই সমস্ত কথাগুযলা বলবার সুযোগ পাযব? একপদন আমার এই প্রযশ্নর উত্তরও দপলাম। একর্ন পক্রয়াবান তার 
অনুভূপত সংক্রান্ত সব কথা শুধুমাে গুরুযদযবর সযঙ্গই আযলাচ্না করযত পাযরন অনয পক্রয়াবাযনর সযঙ্গ তা আযলাচ্না করযত 
পাযরন না দকযনা? দবশ পকেুপদন লেয কযর দদখলাম েখন এক পক্রয়াবান তার অনুভূপতর কথা অনয সকল পক্রয়াবানযদর 
সমু্মযখ গুরুযদব’যক বলযেন, তার পিক পরপর অনয আর এক পক্রয়াবান গুরুযদবযক বলযলন এমন পক্রয়ার অনুভূপত আমার 
দতা এর আযগ কখনও হয়পন! পযর তাযদরযকই গুরুযদযবর কাযে এযস কখযনা কখযনা তাযদর সাযথ এমন অনুভূপত না হওয়ার 
র্নয এই পবষ্য় পনযয় প্রশ্ন কযর দুঃখ প্রকাশ করযতও দদযখ দগযে। কখনও কখনও তারা গুরুযদবযক এটাও বলযতা ওরা উচ্চ 
আধাযরর মানুষ্র্ন তাই ওযদর এমন অনুভূপত হযে, আর আমাযদর দতা ওযদর মযতা অমন আধার দনই তার র্নয আমাযদর 
এমন অনুভূপত হয় না।  

গুরুযদব তাযদর উযেযশয বলযতন- অযনযর পদযক মন না পদযয় দক কার দথযক ব়ি আর দক কার দথযক দোট দসটা পবচ্ার না 
কযর পনযর্ ো পদ্ধপত গুরুযদযবর কাে দথযক দপযয়যো দসই পদ্ধপত মন পদযয় কযর োও, দদখযব একপদন পিক হযব। আর 
কখযনা দকান পকেু পনযয় এমন ভাযব দুঃখ করযব না। দুঃখ করযলই র্ানযব দেটুকু হযয়পেল দসইটুকুও এই দুঃযখর কারযে 
নষ্ট হযয় োযব। এই দুঃযখর  মাধযযম কখন পনযর্র অর্াযন্তই পনযর্র মযধয খারাপটুকুযক পনযয় এযস দফযলে তা দবাোও োযব 

শ্রী 
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না। তাই কখযনাই দুঃখ করযব না। সব সময় আনযন্দ থাযকা। শুরুর পদযক পনযর্র দতঢ় দচ্ষ্টা এবং সপিক অধযবসায় থাকযলই 
দদখযব এই সমস্ত পকেু পচ্ন্তা আর আসযব না।  

 

পকেুপদন বাযদ আবার অনয আর এক পক্রয়াবানযক  গুরুযদব কাযে এযস বলযত দশানা দগল আযগর পদন দেমন অনুভূপতর কথা 
শুযন পগযয়পেল তারও নাপক ওই একই অনুভূপত হযয়যে। গুরুযদব উত্তর পদযলন - ভাযলা দতা, দদযখা। শুধু এলাটজ দথযকা 
তাহযলই হযব। আপম পূযবজই বযলপে গুরুযদযবর এক কথার অথজ একাপধক ভাযব হযত পাযর, দে দেরকম ভাযব পনযত চ্ায় দস 
দসই রকম ভাযব তা গ্রহে কযর। এখন কথা হযে একই অনুভূপত হওয়াটা পকভাযব সম্ভব? এযকবাযরই দে সম্ভব নয় তা 
বলযল ভুল বলা হয়। পকন্তু দবপশরভাগ দেযেই মন েখন দকাযনা পকেুযক দশাযন বা দদযখ তখন দস স্বাভাপবক ভাযবই তার 
মযধয েুক্ত হযত চ্ায় এবং দস পনযর্র মযধযই দসই দশানা বা দদখা পর্পনসপটর একটা রূপযরখা অঙ্কন কযর দনয়। তখন দসই 
ব যাপক্ত দকানটা দশজন হযে আর দকানটা তার hallucinations দসটার মযধয পাথজকয করযত পাযর না। গুরুযদব মাযেমযধযই 
বযলন েখন দকান পকেুর সপিক উপলপি বা অনুভূপত হয় তখন তার মযধয দকান সযন্দহ থাযক না। আর েপদ তা 
hallucinations হয় তার মযধয সযন্দহ থাযক। দেটা দদখলাম দসটা পিক দদখলাম দতা? তাই অনুভূপত বা উপলপি সংক্রান্ত 
দে দকাযনা কথাই একমাে গুরুযদযবর সযঙ্গ আযলাচ্না কযর দনওয়াই উপচ্ত। 

এো়িাও পনযর্র সযঙ্গ িটা পকেু িটনার কথাও উযেখ করপে। মাযে মযধয পক্রয়াবানরা গুরুযদযবর কাযে এযস গীতা পনযয় 
আযলাচ্না করযতন অথবা অনয দকাযনা আধ যাপত্মক বই সংক্রান্ত পবষ্য় পনযয় আযলাচ্না করযতন। দসই সময় ওখাযন উপপস্থত 
দথযক আমার মযন হযতা দে আপম দকন এই বইগুযলা পপ়িপন? তাহযল ওনাযদর আযলাচ্না বুেযত আমার একটু সুপবধা হযতা। 
পনযর্র মযধয এই না-র্ানার দুঃখটাযক দবশ পকেুপদন ধযর দরযখপেলাম। অযনকবার দর্ার কযর দচ্ষ্টাও কযরপে গীতা প়িবার 
র্নয পকন্তু কযয়ক পাতা প়িবার পর আর পয়ি উিযত পাপরপন। তাই মযনর মযধয চ্লা এই দুঃযখর কথা গুরুযদযবর কাযে 
একপদন প্রকাশ কযরই দফললাম। গুরুযদবযক পগযয় বললাম গুরুযদব পহনু্দ ধযমজর প্রধান ধমজগ্রে পহযসযব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’যক 
মানযতা দদওয়া হযয়যে। তাো়িাও লাপহ়িী বাবাও বযল দগযেন দুযবলা পক্রয়া করবার সাযথ পনয়পমত ভাযব গীতা পাি করযত। 
পকন্তু আপম প়িযত পারপে কই? গুরুযদব আমার কথা শুযন বলযলন- দতা পিক আযে প়িযত পারপেস না দতা প়িপব না। এই 
পনযয় দুঃখ পাবার পক আযে? কারে দকউ েখন দকান পকেুযক খুাঁর্যত চ্ায় তখন তারা দসই উত্তর দখাাঁর্ার র্নয বই পয়ি 
থাযক। গীতা’র বা দে দকাযনা আধযাপত্মক বই’এর গুরুত্ব তখনই দবাো োয় েখন দকান পকেু দবােবার আশায় বা র্ানবার 
উযেশয পনযয় দসটা প়িা হয়। েখন গীতা পক? আর গীতা প়িার প্রযয়ার্নীয়তা’টা বুেপব তখন পয়ি পনপব। আর েপদ দদপখস 
পক্রয়াবানরা আমার সযঙ্গ পকেু বই পনযয় আযলাচ্না করযে দেখাযন বুেযত অসুপবধা হযব দসখাযন বলপব এখানটা বুেযত পারলাম 
না একটু বুপেযয় পদন, তাহযলই হল। পকন্তু এই পনযয় দুঃখ করার পকেু দনই। আপম দসপদন লেয করলাম গুরুযদব কত সহযর্ই 
সমস্ত বযাপার দক পনযয় ভাবযত পাযরন। আর কত সহযর্ই আমার মযধয চ্লা দুঃখটাযকও কাপটযয় পদযলন ওই একপট কথার 
মাধযযমই। পকন্তু আপম হয়যতা সপতয কযরই দসইপদন গুরুযদযবর বলা কথাপটর তাৎপেজ সপিকভাযব বুেযত পাপরপন। কারেপট 
পযর বযাখযা করপে। গুরুযদযবর মুখ দথযক আমরা সকযলই শুযনপে পক্রয়াযোগ একপট পবজ্ঞানসম্মত পদ্ধপত। দকাথায় এই 
পবজ্ঞানগুযলা লুপকযয় আযে দসটা খুব ভাযলাভাযব ভাবযলই বা একটু আযশপাযশ লেয রাখযলই তা দবাো সম্ভব। একপদন পক্রয়া 
করাকালীন হিাৎ মন দথযক উত্তর দপলাম দে আমরা েখন নাভীপক্রয়া কযর থাপক তখন দে আযলার দর্যাপত আজ্ঞা চ্ক্র দথযক 
মপনপুর চ্যক্র ও মপনপুর চ্ক্র দথযক আজ্ঞা চ্যক্র আদান-প্রদান িযট, আসযল দসই দর্যাপতই হযলা গীতা। ওই দর্যাপতর মধয 
দথযক জ্ঞানযক সমূ্পেজভাযব পনযর্র মযধয পনযত পারাই বা পনযয় আসাই হল প্রকত তপযে গীতা পাি। কারে আমরা সকযলই 
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দদপখ র্াগপতক ভাযব অন্ধকারযক দূর করার র্নয আযলার প্রযয়ার্ন হয়। পিক দতমনই মযনর অজ্ঞানতাযক বা অন্ধকারযক 
কাটাযনার র্নয জ্ঞাযনর অথজাৎ আযলার প্রযয়ার্ন হয়। মহাভারযতর েুদ্ধ চ্লাকালীন অরু্জযনর সমস্ত অজ্ঞানতা, দ্বেযক কাপটযয় 
দতালার র্নয শ্রীকত যষ্ণর মুখ পনঃসতত দে বােী, ো পতপন অরু্জন দক বযলপেযলন আসযল তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নাযম পরবতজীকাযল 
অপভপহত করা হযয়যে। আমরা গীতা প়িাকাপলন দসখাযন দদখযত পাই দে- অরু্জযনর মযধয দ্বে চ্লযে। দস ভাবযে োযদরযক 
আপম মারযবা তাযদর মযধয দকউ আমার ভাই, দকউবা আমার সাযথ দোটযবলায় একসাযথ দখলা কযরযে, কাযরার সযঙ্গ আপম 
একসাযথ দখযয়পে, কাযরার সাযথ আপম একসাযথ ব়ি হযয় উযিপে, দকউ আমার গুরুযদব, সবাই আমার পনযর্রই দলাক, 
এযদরযক আপম পক কযর মারব? তখন অরু্জযনর মযধয চ্লা এই মযনর দ্বে বা অজ্ঞানতাযক কাপটযয় দদওয়ার র্নয শ্রীকত ষ্ণ 
তাযক বলযলন দে- দদযখা অরু্জন এরা পকন্তু সকযল মযরই আযে। তুপম শুধু এই ধমজ স্থাপযনর েুযদ্ধর একপট মাধযম মাে। তুপম 
না মারযলও এই ধমজ ও অধযমজর েুযদ্ধ ধমজযক স্থাপন করার র্নয তাযদর মততুয অবশযম্ভাবী। আমরা এই সকল পকেুই 
শ্রীমদ্ভগবতগীতার পবষ্াদ-যোগ দথযক দদখযত পাই। পরবতজীকাযল ভপক্তযোগ অধযায়পটযত এটাও দদখযত পাওয়া োয় দে শ্রীকত ষ্ণ 
পকভাযব অরু্জযনর মযধয চ্লা সমস্ত দ্বে নামক অন্ধকারযক কাপটযয় তুযল তার মযধয জ্ঞাযনর আযলা র্াপগযয় তুযলপেযলন এবং 
ভপক্তর সঞ্চার কযরপেযলন। গীতাযত আমরা দদখযত পাই, পকভাযব অরু্জন তার সমস্ত দ্বেযক কাপটযয় উযি তার আপনর্নযদর 
নাশ কযরপেযলা এবং শ্রীকত যষ্ণর সপচ্চদানন্দ, পরমাত্মা স্বরূপ পবশ্বরূযপর দশজন দপযয়পেল। োর মযধয অরু্জন দদখযে োযদরযক 
দস হতযা করযব তাযদর হার্ার হার্ার বার র্ে হযে আবার হার্ার হার্ার বার মততুযও হযে, দসখাযন হার্ার হার্ার অরু্জযনর 
র্ে হযে এবং মততুয হযে, দসখাযন হার্ার সূযেজর প্রকাশ হযে এবং সমস্ত গ্রহ, নেে তারই আযলাযক প্রকাপশত হযে এবং 
সমস্ত পবশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তারই মযধয দথযক সতপষ্ট হযে এবং তারই মযধয ধ্বংস হযে। শ্রীকত ষ্ণ এই ভাযবই অরু্জনযক গীতার 18 টা 
অধযায় প্রতযেভাযব দদখাযনার সাযথ বযলপেযলন- দে অরু্জন তুপম দদখ, তুপম পকেু র্াযনানা। দতামাযক পক করযত হযব তুপম 
দদযখা। পতপন সকল জ্ঞান প্রদাযনর মাধযযম অরু্জযনর মযধয থাকা তার প্রাযের শপক্তযক বা দতর্যক র্াপগযয় পদযয়পেযলন। 
আমাযদর দদযহর মযধয থাকা পঞ্চ চ্ক্রই  হযলা ( মূলাধার চ্ক্র, স্বাপধষ্ঠান চ্ক্র, মপনপুর চ্ক্র, অনাহত চ্ক্র এবং পবশুদ্ধ চ্ক্র) 
পঞ্চপােব (সহযদব, নকুল, অরু্জন, ভীম এবং েুপধপষ্ঠর)। র্াগপতক ভাযব িটা মহাভারযতর েুদ্ধ আসযল আমাযদর এই দদযহর 
মযধযই িযট চ্যলযে। পক্রয়া করবার সময় দে আযলাকরপি আজ্ঞা চ্ক্র দথযক এযস মপনপুর চ্ক্র পয়ি তার মাধযযম আমাযদর 
পনপিয় (inactive) হযয় থাকা মপনপুর চ্ক্র ধীযর ধীযর সপক্রয় (active) হযয় ওযি এবং মপনপুর চ্যক্রর সমস্ত অন্ধকার দূর 
হযয় আযলার সঞ্চার হয় অথজাৎ বাসুযদব শ্রীকত যষ্ণর মুখ পনসততঃ বােী শুযন দ্বে েুক্ত অরু্জযনর মন জ্ঞান েুক্ত হযয় ওযি। তার 
ফযল সমান বায়ু (মপনপুর চ্যক্র অবস্থান) সপক্রয় হযয় ওযি এবং প্রাযের শপক্তযক র্াপগযয় দতাযল। এর ফযলই আমাযদর এই 
দদহ মধযস্থ সুষু্ম্না’র মযধয পদযয় অন্তমুজখী শ্বাস (উত্তম প্রাোয়াম) প্রবাপহত হযয় থাযক অথজাৎ গােীব ধারী জ্ঞানী অরু্জন েুদ্ধ করযত 
সেম হয় ধততরাযষ্ট্রর একশত পুেযদর সাযথ অথজাৎ আমাযদর দদযহর পরপুযদর সযঙ্গ। পিক দেভাযব শ্রীমদ্ভগবত গীতার 18 টা 
অধযাযয়র মাধযযম আমরা দদখযত পাই পকভাযব শ্রীকত যষ্ণর সাহাযেয অরু্জযনর অজ্ঞানতা দূর হযয় জ্ঞাযনর সঞ্চার হযয়পেল। 
তারপযরই অরু্জন তার আপনর্নযদর সাযথ েুদ্ধ করযত সেম হযয়পেল, পক্রয়া কালীন আমাযদর দদযহর মযধয িটা িটনার সাযথ 
এই একই রকম সাদতশয খুাঁযর্ দপলাম। তার পযরই  গুরুযদযবর দসই পদযনর বলা কথার প্রকত ত অথজ- দে গীতা পক? দসপদন 
পনযর্র কাযে পপরোর হযয়পেল। 

অযনক পদন দথযকই মযনর মযধয একটা প্রশ্ন প্রায় সবজেেই আনাযগানা করপেযলা। অযনক রকম ভাযব উত্তর দখাাঁর্ার দচ্ষ্টাও 
কযরপেলাম, মন দথযক দসই প্রযশ্নর উত্তর পাওয়ার পরও দেন পিকিাক সন্তুপষ্ট পমল পেল না। তাই পিক করলাম এইবার প্রশ্নটা 
গুরুযদযবযক পগযয় করযত হযব। তাই একপদন গুরুযদবযক পগযয় প্রশ্ন করলাম দে, গুরুযদব পবশ্বযপ্রম ও র্াগপতক দপ্রযমর মযধয 
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পাথজকয পক? অযনক মানুষ্যকই দদযখপে োরা অযনযর ভাযলা চ্ায়, পরপনন্দা পরচ্চ্জা মযধয কখনও থাযক না, প্রযতযক মানুষ্যক, 
পশু, পাপখযক ভাযলাবাযস ইতযাপদ ইতযাপদ। তাহযল দসই সকল মানুযষ্রা পক পবশ্ব দপ্রযমর অপধকারী? নাপক পক এটা তাযদর 
র্াগপতক দপ্রম? প্রশ্ন শুযন গুরুযদব পকেুেে চু্প থাকার পর উত্তর পদযলন দে, দদখপব পকেু পকেু মানুষ্ আযে তারা পনযর্যদর 
পশু-পাপখযক েত্ন করযত খুব ভাযলাবাযস, তাযদরযক পনযয় সময় কাটাযত ভাযলাবাযস, তাযদর পযে েতটা সময় দদওয়া সম্ভব 
ততটা সময় তারা দদয়, তাযদরযক খুব ভাযলা খাবার দখযত দদয়, তাযদর িুরযত পনযয় োয়। এক কথায় তাযদরযক পশুযপ্রমী 
বলা দেযত পাযর। এরপর লেয করযল দদখপব দসই সকল মানুষ্র্ন গুযলা েখন তাযদর গতহপাপলত কুকুর, পব়িাল দক েযত্নর 
সযঙ্গ দখযত দদয় তখন েপদ রাস্তার দকাযনা কুকুর, পব়িাল দসখাযন খাবার পাওয়ার আশায় এযস দাাঁ়িায় তখন দসই সকল 
মানুষ্র্ন গুযলা তাযদর দখযত দদয় পিকই। পকন্তু খাবাযরর কম অংশটুকু। এর মাযন পক দাাঁ়িাযলা? তারা দপ্রপমক পিকই পকন্তু 
প্রকত ত অযথজ নয়। কারে তারা দভদ জ্ঞান করযলা। পনযর্র গতহপাপলত পশু, পাপখযদর সযঙ্গ রাস্তার পশু, পাপখযদর মযধয। পবশ্ব 
দপ্রপমক হওয়ার র্নয সবজ প্রথম পবশ্বমযনর অপধকারী হযত হয়। প্রকত ত অযথজ তারা েপদ পবশ্বযপ্রপমক হত তাহযল খাবাযরর 
অংশটুকু সমান ভাযগ দুর্যনর মযধয ভাগ কযর পদযতা। গুরুযদযবর উওর শুযন মযন মযন পচ্ন্তা করযত লাগলাম তার মাযন োরা 
পবশ্বযপ্রপমর তারা কখযনা কাযরার মযধয দভদ কযরন না। এই সকল ভাবনা পচ্ন্তার মযধয পদযয়ই গুরুযদব একপট কার্ করযত 
বলযলন, হয়যতা গুরুযদযবর বলা কথা গুযলা কতখাপন বুেযত দপযরপে দসটা পরীো করবার র্নযই তখন কার্পট করযত 
বযলপেযলন। আপম দোটযবলা দথযকই পবপভন্ন ধরযনর গাে লাগাযত ও তাযদর েত্ন করযত ভালবাসতাম। দসটা গুরুযদব র্ানযতন 
বযলই হইত তখন বলপেযলন দে- টযব লাগাযনা ফুল গােগুযলা পনযচ্ অযনক আগাো হযয়যে একটু পপরোর কযর পদযল ভাযলা 
হযতা পক? আপম বললাম হযাাঁ ভাযলা হযতা, পিক আযে এখনই পপরস্কার কযর দদওয়া োক। আপম তখনও পিক গুরুযদযবর বলা 
কথাগুযলার সপিক অথজ বুেযত পাপরপন তাই সব আগাো গুযলাযক তুযল অনয এক র্ায়গায় দরযখ পদলাম। গুরুযদব পিক তার 
পযরই বলযলন এবার  পনযর্র করা প্রযশ্নর উত্তর দপযল পক? দে দক পবশ্ব দপ্রযমর আর দক র্াগপতক দপ্রযমর অপধকারী? আপম 
তখনও গুরুযদযবর কথা পিক ভাযব বুেযত পারপেলাম না দদযখ গুরুযদব একটু মুচ্পক দহাঁযস বুপেযয় বলযলন দে- দতাযক আপম 
বললাম আগাোগুযলাযক দফযল পদযত তা না হযল ভাযলা ফুল গাে গুযলা নষ্ট হযয় োযব। আর তুই পকেু না দভযবই আমার কথা 
শুযন আগাো গুযলাযক দফযল পদপল! একবারও দতা ভাযলা কযর দভযব দদখপল না দে আগাো বযল োযদর ভাবপেস তারাও গাে। 
আগাোগুযলাযক তুযল দফযল দদওয়ার আযগ ভাযলা কযর মন পদযয় শুনযল শুনযত দপপতস তারাও বলযে দে- আমাযদরযক বাাঁচ্যত 
দাও, েত পদন আমাযদর আয়ু আযে। তার আযগই আমাযদরযক তুযল দফযল পদযো দকন? সমযয়র সাযথ সাযথ দতা আমরা 
এমপনযতও নষ্ট হযয় োযবা। গুরুযদযবর মুখ দথযক এই সমস্ত কথা দশানাবার পর তখন আপম প্রকত তপযে পনযর্র ভুল বুেযত 
পারলাম এবং গুরুযদযবর দদওয়া প্রযশ্নর উত্তযরর সপিক বযাখযাও খুাঁযর্ দপলাম। গুরুযদযবর কথা মযতা পুনরায়  তুযল দফযল 
দদওয়া গােগুযলাযক অনয একপট পাযে বপসযয় দদওয়া হযলা। এই িটনা প্রসযঙ্গ আরও একপট িটনার কথা তখনই মযন পয়ি 
দগল, একইসাযথ তার উত্তরও দপযয় দগলাম। দবশ কযয়ক মাস আযগই ‘সকল র্ীব ও র়্ি বস্তুর মযধয পশযবর অবস্থান দদখার 
তাৎপেজ পক?’, এই প্রশ্নপট গুরুযদব দক করযত গুরুযদব বযলপেযলন- এ দতা খুব সহর্ উত্তর, পনযর্ই এর উত্তর দাও। তখন 
উত্তর না পদযত পারায় গুরুযদব মুচ্পক দহযস বযলপেযলন- সমযয়র সযঙ্গ এর উত্তর পনযর্ই খুাঁযর্ পাযব। দসইপদন বুেযত পারলাম 
গুরুযদযবর ওইপদযনর বলা কথাপটর পপেযন পক অথজ পেল। পেপন পবশ্ব মযনর অপধকারী, পতপন দকান বস্তুযক বা ব যাপক্তযক 
পতথকভাযব দদযখ না। কারে পতপন র্াযনন প্রযতযক বযপক্তর মযধযই পরমাত্মার অবস্থান। তাই পেপন দকাযনাও সত্ত্বার মযধয পাথজকয 
না কযর সবাই দক সমান দচ্াযখ দদযখন, পতপনই প্রকত তপযে পবশ্ব দপ্রপমক।  
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এই সকল কথা ও আযলাচ্না প্রসঙ্গ দথযক এটাই দবাো োয় দে চদনপন্দন র্ীবযনর সমস্ত কাযর্র মযধয পদযয়ও পক্রয়াযক পনযয়ই 
সবজদা ভাবা উপচ্ত, সবজদা পক্রয়াযক পনযয়ই থাকা উপচ্ত, পক্রয়াযকই ভাযলাবাসা উপচ্ত, পক্রয়াযকই সমস্ত প্রশ্ন করা উপচ্ত কারে 
সমস্ত প্রযশ্নর উত্তরও পক্রয়ার মাধযযম প্রাপ্ত করা সম্ভব। সপিক পক্রয়া অভযাস’এর মাধযযমই আসযব পবশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভপক্ত, পনষ্ঠা, 
ধারো, ধ যান ও আত্মসমপজে। 

-: র্য় গুরুযদব :- 

 

            -তথ যসুে: গুরুযদযবর উপযদশ ও আযলাচ্না। 
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Order Ashram books and publications from our Website 

www.rykym.org 

 

ABOUT “ANWESHAN” 

Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being 

published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please 

send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine 

at info@rykym.org 

TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM 

YOUR MOBILE DEVICE 
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