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বিিৃবি  

 

যনদ রকাি জ্ঞািী বযজির জ্ঞাষ্টির আষ্ট ায় উদ্ভানিত হষ্টত এখোলি 

এষ্টিষ্টছি তষ্টব রেষ্টি রাখুি রয আপনি েু  পষ্টর্ চষ্ট ষ্টছি। কারণ 

প্রকৃত জ্ঞাি বই আর নববৃনতষ্টত পাওয়া যায়িা। প্রকৃত ো বািা 

রযমি আপিার হৃদষ্টয়র অন্তঃস্থষ্ট  নবরাে কষ্টর টঠক রিোষ্টব 

আপিার রচতিার গহীি অন্তঃস্থষ্ট  এই জ্ঞাষ্টির প্রানি িম্ভব।  

যসি পরসিন্দোকোরী আর ভণ্ডলির প্রলরোচিোয় পলে এই আশোয় এই 

বযক্তির ভোষণ শুিলি এলি থোলকি যয প্রোপ্ত জ্ঞোি িোরই সবরুলে 

বযবহোর করলবি, িোও আপসি ভু  পলথ চোস ি হলয়লেি কোরণ এই 

বযক্তি আপিোলক সকেুই ব লি আগ্রহী িয়, আপিোলক সিলয় িোর 

যকোি কোজ হলব িো কোরণ আপিোর যকোি প্রলয়োজিই িোর কোলে 

যিই।  

এমি এক বযক্তির কথো শুিলি আপসি এলিলেি যয এই 

নবশ্বব্রহ্মাষ্টের নিয়মকািুষ্টির বযাপাষ্টর নবচন ত িয়, ইনতহাষ্টির 

রকাি আইিকািুি তা াঁষ্টক রবাঁষ্টধ রাখষ্টত পারষ্টবিা এবং রয মািুষ্টষর 

পারস্পনরক িম্পষ্টকথর রবড়াো  রর্ষ্টক দষূ্টর। িাগনরক কংজিষ্টটর 

মায়াো  আর অবাস্তব িব আকাঙ্ক্ষার হাতছানি রর্ষ্টক শতবষ থ 

দষূ্টর আপিার মষ্টিাব ষ্টক চান ত করাই এই বযজির উষ্টেশয। 

যিইিব শহর যযখোলি প্রসিটি সিি হ  মিুৃযর সিলক ধোসবি হওয়ো 

ক্ষলয় চ ো এক বোিিো, যযখোলি ভো বোিো জন্ম যিয় ঘৃণোর, যযখোলি 

ক্ষমো জোসিলয় যিোল  প্রসিলশোধ, যিইিব ধিী িরীলবর শহর, সবস্তর 

পসরির জলুে থোকো যিইিব মোিুলষর শহর যযখোলি িুুঃখকলের এক 

প্লোবি বলয় চল লে।   

 

যোিিো যবোধ হয় যখি শরীলর যবিিো অিুভূি হয়, কে হয় যখি কু্ষধো 

কলর যিয় শরীরলক অবশ। িথোসপ শরীলরর িোৎক্ষসণক অিুভূি 

হওয়ো এই যবিিোই যকব  পীেো যিয় িো, শরীলরর মোলে িোিো বো াঁধো 
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িোিোি যরোিলভোলির কোরলণও জজজসরি হলি হয় বযথো-লবিিোর 

যবেোজোল ।  

 

িুই ধরলণর যবিিোর মলধয পোথ জকযলভি বুেলি হলব। এক ধরলণর 

যবিিো আলে যযিোর উৎপসি যরোিবযোসধর কোরলণ হয় (এবং 

সবজ্ঞোলির সবকোলশর কোরলণ এধরলণর যরোিলভোলির মোত্রো 

পয জোয়ক্রলম কম হল ও হলি পোলর, টিক যযভোলব িযোয়সবচোলরর 

প্রসিষ্ঠো হল  কু্ষধোর িোেিোও  োঘব হলি পোলর)। আলরক ধরলণর 

যবিিো আলে যযিো সকিো শরীলরর যকোি যরোলির ওপর সিভজর কলর িো 

বরং যিই যরোি যথলকই উৎপন্ন হয়। যসি আপিোলক বো াঁধো যিয়ো হয়, 

যসি আপিোর িৃটেশক্তি বো শ্রুসিশক্তি হয় রুে, কে আপসি পোলবি। 

যসিও এই ধরলণর যবিিোর উৎপসি আপিোর শরীর বো শরীলরর যকোি 

যরোিবযোসধ হলি হলয়লে, িবু যয কে আপসি পোলবি যিিোর যকন্দ্র হ  

আপিোর মলির মোলে।  

এক ধরলণর কে আলে যযিো সবজ্ঞোলির সবশো  সবকোশ অথবো 

িযোয়সবচোলরর আল োর িোমলি সচরিোজকু। এই ধরলণর কে, যযিো 

সকিো আপিোর মলির িহীলি আিজিোি করলে, যকব মোত্র সবশ্বোি, 

জীবি উল্লোি আর ভো বোিোর মোধযলমই উপশসমি হলি পোলর। 

যজলি রোখুি যয এই ধরলণর কলের উৎপসি িবিময়ই আপিোর 

সবলবলকর মোলে বলয় চ ো েলের কোরলণই হলয় থোলক। কে পোি 

কোরণ প্রসিসিয়ি এই ভলয়ই কো যোপি করলেি যযি যো আলে িো 

যযি হোসরলয় িো যোয়, বো যিিোর জিয যো পূলব জই হোসরলয়লেি, অথবো 

যিিোর জিয যো সকিো প্রোসপ্তর আশোয় স্বলের জো  বুিলেি। কে 

পোলচ্ছি কোরণ িোর প্রোসপ্ত এখিও হয়সি, বো মলির মোলে সবরোজ 

করলে ভয়। িম্মুখীি আপসি মোিুলষর িবষ্টচষ্টয় বড় দুশমষ্টির আর 

রিটা হ  ররাগবযানধর েয়, দানরষ্টদ্রযর েয়, মতুৃযেয়, একাকীষ্টের 

েয়। প্রনতটট এই েষ্টয়র আস্তািা হ  আপিার মষ্টির মাষ্টঝ, আপিার 

নবষ্টবষ্টকর সিধো িলের বনহঃপ্রকাশই হ  এিক  েয়। রিইিক  

টািাপষ্টড়ি রযটার রকন্দ্রনবে ু হ  রকব  আপিার মষ্টির মাষ্টঝ। 

 েয করুি রয এই িক  িোিোপলেলির উৎপনি হয় প্রতযাশা 

রর্ষ্টক। যযই মোিুষ যি যবসশ যবপলরোয়ো আর সহংস্র, িোর আশো 

প্রিযোশোও টিক িিিোই উেি।  
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অষ্টিক নদি আষ্টগ ঘষ্টট যাওয়া এক গল্প বন ।  

এক অসভযোত্রী এক িীঘ জ িফলরর জিয প্রস্তুি হলয়সে । িোেীর িোলথ 

সিলজর পশুলক যবাঁলধ সিলয় সিধ জোসরি িমলয়র মোলে িফর িম্পন্ন 

করোর অসভপ্রোলয় যয পোসে জমোল ো। এই পশুটির আমরো িোম যিই 

‘প্রলয়োজি’, িোেীিোর িোম যিই ‘প্রিযোশো’, একিো চোকোর িোম যিই 

‘িুখ’ আর আলরকিোর িোম সি োম ‘কে’। এভোলবই একবোর 

ডোিসিলকর চোকোয় আর আলরকবোর বোমসিলকর চোকোয় ভর কলর 

সিজ িন্তলবযর সিলক অসভযোত্রী ধোসবি হলি থোক । গাড়ীটা যত দ্রতু 

চ নছ , িুখ আর কষ্টের দুই চাকাও িমাি তাষ্ট  চিাকাষ্টর ঘুরনছ । 

রযি একই িুষ্টতায় বা াঁধা দুটট চাকা প্রতযাশার বাহিষ্টক নিষ্টয় ছুষ্টট 

চ নছ  িামষ্টির নদষ্টক। িীঘ জ এই পথযোত্রো এি  ম্বো সে  যয এক 

পয জোলয় অসভযোত্রীর মলি হলি  োিল ো বুক্তে িোর িিুি সকেু আর 

করোর যিই, এক ধরলণর অবিোি আর উিোিীিিো িোলক যচলপ 

ধর । িোই যি সিেোন্ত সি  যয সিলজলক আরও যিৌন্দয জমক্তণ্ডি আর 

যজৌ ুিপূণ জ কলর িু লব এবং িোলিই যি সিলজলক বযস্ত কলর িু  । 

সকন্তু প্রিযোশোর বোহি যিই জো াঁকজমকপূণ জ হলি থোক , প্রলয়োজলির 

যবোেোও যবলে চ লি  োিল ো। এমি অবিো িো াঁেোল ো যয িোমলির 

পলথ বো াঁক যিবোর িময় বো ঢো ু পলথ পো রোখলি সিলয় সিরীহ ভোরবোহী 

পশুটি প্রিযোশোর বোহিলক থোমোলি সিলয় বোরবোর যহো াঁচি যখলি 

থোক । ধুল োবোস  মোখো রুক্ষ পলথ চ লি সিলয় িুখ আর কলের 

চোকোিুলিো বোরবোর বো াঁধোগ্রস্ত হলি থোক । এভোলবই হিোৎ একসিি 

আমোলির অসভযোত্রী হিোশোগ্রস্ত হলয় যি  কোরণ পথ সে  আরও 

বোসক আর িন্তবয িখিও অলিক িরূ। ঐ রোলি যি মিুঃসির কর  

যয ধযোি করলব এবং ধযোিরি অবিোয় যি িোর পুরলিো বনু্ধবলরর িাক 

শুিষ্টত রপ । ঐশী ধ্বনির িারমম থ বুঝষ্টত রপষ্টর রি পরনদি িকাষ্ট  

তার বাহি রর্ষ্টক িবধরষ্টির চাকনচকয িনরষ্টয় রে  । এষ্টত কষ্টর 

বাড়নত রবাঝা রর্ষ্টক তার বাহি োরমুি হষ্টয় রগ  আর খুব শীঘ্রই 

পশুটট দ্রতুগনতষ্টত গন্তষ্টবযর নদষ্টক ছুষ্টট চ ষ্টত  াগষ্ট া। তর্ানপ 

ঘটিাচষ্টি রবশ নকছু িময় অপচয় হষ্টয় রগ  যা পুিরুদ্ধার করা 

িম্ভবপর িয়। রাষ্টতর রব া অনেযাত্রী আবারও ধযাষ্টি মগ্ন হ  এবং 

তার বনু্ধর রদয়া আষ্টরকটট উপষ্টদশ তার রবাধগময হ । রি অিুধাবি 
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করষ্টত পার  রয এবার তা াঁষ্টক নিগুণ কটঠি এক অিাধযষ্টক িাধয 

করষ্টত হষ্টব আর রিটা হ  মায়ার নপছুটাি নছন্ন করা। পষ্টরর নদি খুব 

রোরষ্টব া উষ্টঠ রি প্রতযাশার বাহিটাষ্টক আ াদা কষ্টর রে  । ব া 

বাহু য রয এষ্টত কষ্টর তার িুষ্টখর চাকাটা নপষ্টছ পষ্টড় রই  নকন্তু এটাও 

িটঠক রয কষ্টের চাকাটাও আর তার িহযাত্রী রই  িা। প্রষ্টয়ােি 

িামধারী পশুটটর নপষ্টঠ আষ্টরাহণ কষ্টর রি উোম গনতষ্টত িেীব 

িবুে প্রান্তষ্টরর বুক নচষ্টর তার নিে গন্তষ্টবযর নদষ্টক ছুষ্টট চ ষ্টত 

র্াক ।  

 েয কষ্টর রদখুি আশা প্রতযাশা নকোষ্টব আমাষ্টদর কাবু কষ্টর 

রেষ্ট । নবনেন্ন রকষ্টমর আশা প্রতযাশার নবনেন্ন রকষ্টমর প্রকারষ্টেদ 

আলে। নকছু প্রতযাশা নিতান্ত নিষ্ঠুর আর নকছু আষ্টছ আকাশচুম্বী। 

প্রতযাশা বাড়াি, ছানড়ষ্টয় যাক আশার আকুনত,পনরষ্টশানধত রহাক 

প্রতযাশার প্রােি। এটা টঠক রয নিজিতোষ্টব িুষ্টখর চাকাটট হানরষ্টয় 

যাষ্টব নকন্তু মষ্টি রাখষ্টবি রয কষ্টের চাকাটটও আর নপছু করষ্টব িা। 

প্রতযাশা বাস্তবায়ষ্টির তাড়িায় মািুষ রয ধ্বংিাত্মক আচরণ প্রদশ থি 

কষ্টর তা রকব  তার নবষ্টবষ্টকর এক বযানধর বনহঃপ্রকাশই িয় বরং 

অিযষ্টদর িাষ্টর্ তার দদিজেি র িষ্টদষ্টিও এই মষ্টিাোব কাে কষ্টর। 

এটা মষ্টি করষ্টবি িা রয আনম রকব  রিই ধ্বংিাত্মক আচরষ্টণর 

কর্া ব নছ যা িামনরক রকাি যুষ্টদ্ধর িময় রদখা যায়, যখি একেি 

আষ্টরকেিষ্টক ধ্বংি করার হীি উষ্টেষ্টশয ন ি হয়। এটা হ  এক 

ধরষ্টণর শারীনরক িংঘষ থ। আষ্টরক ধরষ্টণর িন্ত্রাি হ  অর্ থনিনতক 

যখি আপনি অিয আষ্টরকেষ্টির অবস্থার োয়দা রিি, যখি 

একেি আষ্টরকেিষ্টক  ুটপাট কষ্টর খায়, যখি রকউ আর কারও 

োই িয়, যখি আপিার োইষ্টয়র রচাষ্টখ আপনি রকব ই এক 

নশকারী পাখী। আরও আষ্টছ এক ধরষ্টণর িন্ত্রাি রযটা হ  বণ থবাদী। 

আপিার নক মষ্টি হয়িা অিয োত, রগাত্র বা বষ্টণ থর কারও বযাপাষ্টর 

আপনি নিষ্টেই িন্ত্রািী কায থক াষ্টপ ন ি িি? নেন্ন োত আর বষ্টণ থর 

কারষ্টণ যখি আপনি অপমাষ্টির তীষ্টর অিয কাউষ্টক আহত করষ্টত 

র্াষ্টকি তখি নক আপিার মষ্টি হয়িা রয আপনি ধ্বংিাত্মক কাষ্টে 

েনড়ত? আষ্টরক ধরষ্টণর িন্ত্রাি হ  ধমীয় – আপিার নিষ্টের ধষ্টম থর 

িা হওার কারষ্টণ যখি আপনি কাউষ্টক চাকনর রদয়া হষ্টত বজিত 

কষ্টরি, যখি অগ্রির হবার িোর রুদ্ধ কষ্টর রদি বা কাউষ্টক চাকুনর 
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হষ্টত অিযায়োষ্টব অবযাহনত রদি, তখি আপিার নক মষ্টি হয়িা রয 

আপনি ধমীয় িন্ত্রাষ্টি েনড়ত? আপিার নিষ্টের রীনতিীনতর িাষ্টর্ 

নেন্নমত রপাষণকারী কাউষ্টক খুাঁষ্টে রবর কষ্টর িোলক যখি আপনি 

অপমানিত কষ্টরি তখি নক রিটা িন্ত্রাি িয়? নিষ্টের পনরবার, 

আপিেষ্টির রেতর রর্ষ্টক খুাঁষ্টে রবর কষ্টরিনি এমি মািুষষ্টদর? 

রকি আপিার ধষ্টম থর িাষ্টর্ তার মষ্টতর অনম ? আরও এক ধরলণর 

িসহংিিো আলে যযিো হলয় থোলক কূপমণূ্ডক মোিসিকিো আর 

নিসিকিোর কোরলণ যযিোলক সফস সিি যমোরোস টিও ব ো হয়। 

আপনি নক চাি নিষ্টের েীবিযাপষ্টির রীনতিীনত অষ্টিযর উপর 

চানপষ্টয় নদষ্টত? বা নিষ্টের অনেজ্ঞতার রবাঝায় অিযষ্টক িুযে 

করষ্টত? নকন্তু আপিাষ্টক রক বষ্ট ষ্টছ রয আপনিই রিই অিুকরণীয় 

দৃোন্ত? রক আপিাষ্টক বষ্ট ষ্টছ আপিার ো   াগষ্টছ তাই বষ্ট  

আপনি নিষ্টের ধযািধারণা অষ্টিযর ওপর চানপষ্টয় নদষ্টত পারষ্টবি? 

রকার্ায় রিই অিুকরণীয় মষ্টি  আর রকার্ায়ই বা রিই বযজি যার 

কারষ্টণ আপনি নিেমত অষ্টিযর ওপর চাপাষ্টত বযস্ত হষ্টয় পষ্টড়ষ্টছি? 

এটাই হ  আরও এক ধরষ্টণর িনহংিতা রযটার িাষ্টর্ আপিাষ্টদর 

পনরচয় কনরষ্টয় নদ াম। নিষ্টের মাষ্টঝ এবং অষ্টিযর িাষ্টর্ িনহংিতা 

িন্ত্রাি নিমূ থ  করার একমাত্র উপায় হ  অন্তষ্টরর নবশ্বাি আর ধযাি 

বা রমনিষ্টটশি। এই পৃনর্বী নবষ্টফানরত হষ্টত আর বানক রিই এবং 

িন্ত্রাি িনহংিতা বষ্টন্ধর আর আিষ্ট ই রকাি উপায় রিই। নমষ্টছ 

দরোর কড়া রিষ্টড় রকাি  াে রিই। উশৃঙ্খ  এই িন্ত্রোি িসহংিিো 

সিমূ জ  আর প্রসিলরোধ করলি পোলর এমি যকোি িীসিই প্রণয়ি করো 

িম্ভব িয়। এই পৃসথবীলি িন্ত্রোি বন্ধ করলি পোলর এমি যকোি ি  বো 

যকোি আলন্দো ি যকোিিোই যিই। সবলশ্ব মহোমোরীর মি েসেলয় পেো 

এই িসহংিিো যথলক পোস লয় বো াঁচোর যকোি সমথযো ফিক যখো ো যিই। 

আমোলক জোিোলিো হলয়লে যয পৃসথবীর িোিোি প্রোলন্তর িরুি প্রজন্ম 

এই িসহংিিো আর সিলজর মলির িোিোপলেি যথলক সিস্তোর পোবোর 

প্রয়োলি সমলথয িব িুয়োলরর কেো যিলে চল লে। মোিলকর মোলে িোরো 

খুাঁলজ পোবোর যচেো করলে পসরত্রোণ। িসহংিিো যথলক মুক্তি পোবোর 

জিয সমলে এিব িোর যথলক িলূর িলর আিুি।  

ভোই আমোরুঃ িহজ ির  িীসি অিুিরণ করুি, এই পোথর, এই 

িুষোর আর এই িূলয জর রক্তির মি যো আমোলির কি উপকোর কলর। 
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সিলজর মোলে শোসন্ত সিলয় আিুি এবং অলিযর মোলে যিই শোসন্ত 

েসেলয় সিি। ভোই আমোরুঃ ইসিহোলির পোিোয় িোসকলয় যিখুি, 

িসহংিিো আর কলের সক ভয়োিক রূপ িো যিলখ সিি আলরকবোর, 

যিখুি কে যিখলি সকরকম। িলব মলি রোখুি যয িোমলি এসিলয় 

চ োিো অপসরহোয জ, হোিলি যশখোিো এবং ভো বোিলি যশখোিোও খুবই 

জরুরী।  

এবোর আপিোর পো ো ভোই আমোরুঃ আসম েুাঁ লে সি োম আপিোর 

সিলক এই আশোর আল ো, িুলখর এই প্রিযোশো, ভো বোিোর এক 

প্রিযোশো যযি আপসি সিজ মক্তস্তষ্ক আর হৃিয়লক সবকসশি করলি 

পোলরি, এবং একইিোলথ সিলজর এই িশ্বর যিহলকও সবকসশি 

করলি ভু লবি িো যযি।  

 

ন োটঃ      
1. আষ্টেথনিিার িামনরক দস্বরশািষ্টির আমষ্ট  রকাি শহষ্টর 

েিিো আষ্টয়ােি করা নছ  নিনষদ্ধ। পয থায়িষ্টম, পুন্তা রদ 

বাকাি িাষ্টম নচন  আর আষ্টেথনিিার িীমাষ্টন্তর কাষ্টছ এক 

নিেথি স্থািষ্টক রবষ্টছ রিয়া হষ্টয়নছ  এই নববৃনত দাষ্টির েিয। 

অষ্টিক নদি ধষ্টরই িামনরক োন্তা িড়কপষ্টর্ িবার গনতনবনধ 

পয থষ্টবেণ কষ্টর আিনছ । িামনরক বাহি, রমনশি গাষ্টির 

বহর আর িামনরক বানহিীর র াকেি, রকাি নকছুই তাষ্টদর 

িের এনড়ষ্টয় রযষ্টত পারতিা। রকার্াও যাবার েিয বযজিগত 

পনরচয় আর কাগেপত্র রদখাষ্টত হত এবং এ কারষ্টণ 

আন্তেথানতক িংবাদ মাধযষ্টমর িাষ্টর্ যষ্টর্ে গরনম  দতনর 

হষ্টয়নছ । তুষার ঢাকা পব থতমা াষ্টক রপছষ্টি ররষ্টখ এক 

ররৌষ্টদ্রাজ্জ্ব  শীষ্টতর নদষ্টি শ দুষ্টয়ক র াষ্টকর িামষ্টি নিষ্ট া 

তার নববৃনত প্রদাি করা শুরু কষ্টরি। মাঝরাত হবার আষ্টগই 

িবনকছু িম্পন্ন হয়।  

2. এিোই সে  সিল োর প্রথম জিিভো। কোসবযক ভোব প্রকোলশর 

মলধয সিলয় সিসি এিোই ব লি যচলয়লেি যয জীবলির িবলচলয় 

গুরুত্বপূণ জ যয (‘প্রকৃি জ্ঞোি’) িো সকন্তু যকোি বইলয়র ম োলির 

মোলে বো প্রকৃসির যকোি সিয়লমর জোল  বো াঁধো িয়। বরং এিো 
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একোন্ত বযক্তিিি এবং অন্তরঙ্গ একটি অসভজ্ঞিো। কলের 

অিুধোবি এবং িো যথলক মুি হবোর যয পসরক্রমো যিিো জোিলি 

পোরোিোই হ  জীবলির িবচোইলি গুরুত্বপূণ জ জ্ঞোি।  

এই যুক্তির িমথ জলি সিসি সকেু িহজ িীসি যপশ কলরি ১) 

প্রথলমই এিো বুলে সিলি হলব যয শোরীসরক কে এবং িো যথলক 

হওয়ো অিুভূসিগুল ো সকরকম। সবজ্ঞোলির সবকোশ আর 

িযোয়সবচোর প্রসিষ্ঠো করলি পোরল  এই ধরলণর কে যথলক 

সিস্তোর পোওয়ো যযলি পোলর যিিোও মোথোয় রোখলি হলব। সকন্তু 

আলরক ধরলণর কে হ  মোিসিক যযিো যথলক পসরত্রোণ 

পোওয়োর জিয সবজ্ঞোি বো িযোয়সবচোর যকোিিোই ফ প্রিূ হলব িো 

২) মোিুষ সিিভোলব কে যপলি থোলক, িোর িৃটেভসঙ্গ, িোর স্মসৃি 

আর িোর কল্পিোশক্তির কোরলণ ৩) এই কে এক ধরলণর 

িসহংিিোর বসহুঃপ্রকোশমোত্র ৪) এই িসহংিিোর মূ  কোরণ হ  

প্রিযোশো ৫) প্রিযোশোর িোিোি স্তর এবং আকোর রলয়লে। 

যমসডলিশলির মোধযলম এই অিুভূসিগুল োর যমোকোলব ো করো 

িম্ভব। িুিরোং ৬) প্রিযোশো (যখি মোত্রো েোসেলয় যোয় যিখোি ) 

যথলক জন্ম যিয়ো িসহংিিো সিলজর মলধয ধলর রোখো মুশসক  

হলয় িো াঁেোয় আর িখিই িো মোিুলষর পোরস্পসরক িম্পলকজর 

যভির সিলয় িঞ্চোসরি হলি থোলক ৭) সবসভন্ন ধরলণর িসহংিিো 

আমোলির মোলে সবরোজ কলর এবং িব িসহংিিোই শোরীসরক 

িয় ৮) জীবিলক ির  পলথ চোস ি কলর এমি সকেু মূ মন্ত্র 

থোকো জরুরী (‘িহজ ির  সকেু জীবলির রীসিিীসি’ – শোসন্ত 

বজোয় রোখো, িুখী থোকো এবং িলব জোপসর আশোবোিী হওয়ো।  

উপিংহোর – সবজ্ঞোলির সবকোশ আর িযোয়সবচোলরর প্রসিষ্ঠো 

মোিবজোসির কে  োঘলবর জিয প্রলয়োজিীয়। সকন্তু একমোত্র 

আসিম আকোঙ্খো আর প্রিযোশোর িমলির মোধলমই মোিসিক 

পীেো যথলক মুক্তি  োভ করো িম্ভব।  
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I.  নমনিণটশ  

 

1. েীবষ্টি অিুেূনতহীি হষ্টয় র্াকা নকোষ্টব েীবিষ্টক 

পনরপূণ থতার অিুেূনতষ্টত েনরষ্টয় রতাষ্ট  রিটা এখাষ্টি তুষ্ট  

ধরা হষ্টব।  

2. এখাষ্টি আষ্টছ িুখ, রদষ্টহর প্রনত অিুরাগ, প্রকৃনতর প্রনত 

ো বািা, মািবতা আর নবষ্টবষ্টকর প্রনত মমেষ্টবাধ  

3. এখাষ্টি আত্মতযাগ করা  াষ্টগ িা, অপরাধষ্টবাধ আর কবষ্টরর 

েয় রর্ষ্টক মুি র্াকা যায়      

4. এখাষ্টি রয পানর্ থব রি শাশ্বতর নবষ্টরানধতা কষ্টর িা  

5. যারা নিরনবজিন্নোষ্টব ধযািমগ্ন হষ্টয় নকোষ্টব অন্তষ্টরর এক 

অিুপম অনেবযজি  াে করো যোয় রি বযাপাষ্টর এখাষ্টি কর্া 

ব া হষ্টব         
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II. বু্ঝণে চাইব্ার সোগ্রহ ইচ্ছো 

1. আনম োনি আপনি নক অিুেব করষ্টছি কারণ আনম োনি 

আপিার অবস্থা নক, নকন্তু আনম যা আপিাষ্টক ব ব রিটা 

আপনি হয়তবা িহষ্টে অিুধাবি করষ্টত পারষ্টবি িা। 

রিকারষ্টণ মািুষষ্টক নক িুখী কষ্টর আর নকষ্টি রি মুজি পায় 

রি বযাপাষ্টর যনদ আপিাষ্টক আনম কর্া প্রিষ্টে দুষ্টটা নকছু বন  

তাহষ্ট  রিটা রবাঝার রচো করাটা বৃর্া যাষ্টব িা।     

2. এটা মষ্টি করষ্ট  েু  হষ্টব রয আমার িাষ্টর্ তকথ করষ্ট  

আপনি িব বুষ্টঝ যাষ্টবি। যনদ মষ্টি হয় রয আমার কর্ার নপষ্টঠ 

কর্া ব ষ্ট ই িব নকছু পনরষ্কারোষ্টব বুঝষ্টত পারষ্টবি তাহষ্ট  

রিটা করষ্টত পাষ্টরি নকন্তু আনম নিজিতোষ্টব ব ষ্টত পানর রয 

এমিটা করষ্ট  রয পর্ আমরা অিুিরণ করষ্টত চাই তা 

আমরা খুাঁষ্টে পাবিা।  

3. যনদ আমাষ্টক এই প্রশ্ন কষ্টরি রয নক ধরষ্টণর মষ্টিাোব নিষ্টয় 

এষ্টগাষ্টত হষ্টব তাহষ্ট  আনম ব ব রয গেীরোষ্টব এবং 

অনবচন তোষ্টব ধযাষ্টি মগ্ন হষ্টত হষ্টব।       

4. যনদ আপনি উির রদি রয আপিার আরও েরুরী কাে 

আষ্টছ , তষ্টব আপিার ঘুমাবার বা মারা যাওয়ার ইিা নহষ্টিষ্টব 

আনম প্রতুযিষ্টর ব ব রয আনম আপিার নবষ্টরানধতা কষ্টর 

এমি নকছুই করব িা।      

5. আনম নকোষ্টব বযাপারগুষ্ট া রপশ করনছ রিটা পছে িা হষ্ট  

অনেষ্টযাগ কষ্টরও  াে রিই কারণ েষ্ট র স্বাদ যনদ পছে হয় 

তষ্টব েষ্ট র নছ ষ্টক নিষ্টয় অনেষ্টযাগ িা করষ্ট ও চ ষ্টব।      

6. আমার কাষ্টছ রযটা িমীচীি মষ্টি হষ্টব আনম রিটাষ্টকই িামষ্টি 

তুষ্ট  ধরব। অন্তষ্টরর িতযবাণী রর্ষ্টক শত মাই  দষূ্টর িষ্টর 

নগষ্টয় যারা নকছু  াে করষ্টত চায় তাষ্টদর মিরো করার েিয 

নকছুই আনম ব ব িা।  
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III. অর্ থহী ো  

 

অষ্টিক নদি ধষ্টরই আনম এক নবনচত্র ধা াঁধা াঁর িিুখীিঃ যারা মষ্টির 

মাষ্টঝ বযর্ থতার রবাঝা বষ্টয় রবড়ায় তারাই রশষষ্টমশ নবেয়ী হুঙ্কার 

ছুাঁড়ষ্টত পাষ্টর, আর যারা িারােণই নবেয়ীষ্টবষ্টশ পদচারণ কষ্টর 

রবড়ায় তাষ্টদর েীবি নিষ্টস্তে, জঝনমষ্টয় পড়া শাকিবজের মতই 

নিরি। অষ্টিক িময় এমিটা হষ্টয়ষ্টছ রয আনম তমিািন্ন অন্ধকার 

রর্ষ্টক আষ্ট ার রদখা রপষ্টয়নছ জ্ঞাষ্টির মাধযষ্টম িয়, ধযাষ্টির 

মাধযষ্টম।  

তাই প্রর্ম নদষ্টি আনম নিষ্টেষ্টক ব  াম রযঃ      

1. েীবি অর্ থহীি যনদ মৃতুযই িব নকছুর পনরিমানি হয়।      

2. প্রনতটট পদষ্টেষ্টপর বযাখযা নবষ্টেষণ, তা নিেিীয়ই রহাক বা 

প্রশংিিীয়, িব থদাই এক শূিযতার নদষ্টক ধানবত কষ্টর।  

3. ঈশ্বর এমি নকছু রযটা নিরাপদ িয়।      

4. নবশ্বাি যুজি আর স্বষ্টপ্নর মতই পনরবতথিশী       

5. “যা কাউষ্টক করষ্টতই হষ্টব” এমি নকছু পুষ্টরাপুনরোষ্টব 

আষ্ট াচিািাষ্টপে এবং নবস্তানরত নববরষ্টণর িমর্ থষ্টি রকাি 

যুজি িাও র্াকষ্টত পাষ্টর।     

6. “যযই িোসয়ত্বলবোধ” সিলয় যকউ যকোি সকেুর বযোপোলর অঙ্গীকোর 

কলর যিিো যয বযক্তি অঙ্গীকোরই কলর িো িোর যথলক যবশী বে 

িয়।      

7. আনম আমার ইিািুযায়ী চন  এবং এর মাষ্টি আনম েীরু িই, 

আনম বীর।      
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8. “রয নবষষ্টয় আনম আগ্রহী” তা রকাি নকছুরই পষ্টে বা নবপষ্টে 

িাোই গাওয়ার েিয িয়।  

    

9. “আমার যুজিতকথ” অষ্টিযর রচষ্টয় ো ও িয় খারাপও িয়  

10. সিষ্িুরিো আমাষ্টক েীত কষ্টর নকন্তু রিটা নিষ্টের আনেষ্টক 

মমতার রচষ্টয় ো  বা খারাপ রকািটাই িয়।   

11. যা ব ার আেই ব নছ, নিষ্টের ও অষ্টিযর েিয, 

আগামীকাষ্ট র েিয প্রষ্টযােয িাও হষ্টত পাষ্টর।  

12. মতুৃয েীবষ্টির চাইষ্টত বা েন্ম রিবার চাইষ্টত ো ও িয়, 

আবার খারাপও িয়।      

13. বুেলি যপলরসে জ্ঞোলির মোধযলম িয়, বরং অসভজ্ঞিো আর 

ধযোলির মোধযলম যয মিুৃযই যসি হয় িবসকেুর পসরিমোসপ্ত িলব 

এমি জীবি যকব ই অথ জহীি।  

 

 

 

 

 

 

IV. ন র্থরশীলো 
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নিতীয় নদিঃ  

1. আনম যা কনর, অিুেব কনর বা োনব, তা আমার ওপর নিেথর 

কষ্টর িা।  

2. আনম পনরবতথিশী  এবং মাধযষ্টমর জিয়াক াষ্টপর ওপর 

নিেথরশী । যখি আনম এই মাধযমষ্টক বা নিষ্টেষ্টক পনরবতথষ্টির 

রচো কনর তখি উষ্টটা মাধযমই আমাষ্টক বদষ্ট  রেষ্ট । তখি 

আনম রকাি শহর বা প্রকৃনতর রকাষ্ট  িীড় খুাঁষ্টে নেনর, িন্ধাি 

করষ্টত র্ানক িামাজেক রকাি প্রায়জিষ্টির বা আমার েীবষ্টির 

অজস্তেষ্টক প্রতীয়মাি কষ্টর এমি রকাি িতুি চযাষ্ট ষ্টের। এই 

প্রনতটট রেষ্টত্র রিই মাধযম নিণ থয় কষ্টর আনম রকাি পদষ্টেপ 

গ্রহণ করব। এোষ্টবই রিই মাধযম এবং আমার আগ্রষ্টহর 

পনরণনতষ্টত আে আনম এখাষ্টি।  

3. িুতরাং এটাই ব ষ্টত চাই রয রক নিদ্ধান্ত নি  বা নক নিদ্ধান্ত 

রিয়া হ  রকািটাই েরুরী িয়। এমস্তাবস্থায় এটাই ব ষ্টত পানর 

রয আমাষ্টক বা াঁচষ্টত হষ্টব, কারণ আনম রবাঁষ্টচ র্াকার মত অবস্থায় 

আনছ। আনম এিব ব নছ নকন্তু এর িমর্ থষ্টি আমার রকাি 

যুজিতকথ রিই। আনম নিষ্টে নিদ্ধান্ত নিষ্টত পানর, ইতস্তত করব 

িানক রর্ষ্টক যাব। যাইষ্টহাক নকছু জেনিি ো  নকছু জেনিি 

খারাপ, নকন্তু িবই িামনয়ক। আিষ্ট  “ো ” বা “খারাপ” বষ্ট  

চূড়ান্তোষ্টব নকছুই রিই।       

4. রকউ যনদ আমাষ্টক বষ্ট  রয রখষ্টত িা রপষ্ট  রয রকউ মৃতুযবরণ 

করষ্টব। আনম িোলক ব ব রয তা িটঠক কারণ েুধার তাড়িায় 

তানড়ত হষ্টয় েীবিধারষ্টণর েিয খাদযগ্রহণ করাটাই স্বাোনবক। 

নকন্তু আনম এটা ব বিা রয খাওয়ার েিযই রবাঁষ্টচ র্াকা উনচত। 

আনম এটাও ব ব রয নিঃিষ্টেষ্টহ এটা ো  িা। খুব ির ্োষ্টব 

আনম বুজঝষ্টয় ব ষ্টত পানর রয েীবিধারষ্টণর েিয েুধা 

বযজিগত বা িমটেগত একটা চানহদা দবনক নকন্তু রযই মুহষূ্টত থ 

রশষ যুষ্টদ্ধ মািুষ পরাজেত হয় টঠক তখিই রিটার আর রকাি 

অর্ থ র্াষ্টক িা।.      
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5. আনম আরও ব ব রয যারা দানরষ্টদ্রযর িাষ্টর্ িংগ্রাম করষ্টছি, 

যারা নিপীনড়ত আর নিয থানতত, তাষ্টদর িাষ্টর্ আনম িহমমী। 

তাষ্টদর িাষ্টর্ একাত্মতা রঘাষণা করষ্ট  আনম ”িার্ থক” রবাধ কনর 

নকন্তু আনম এটাও বুষ্টঝ রিই রয রকািনকছুই রিটার িযাযযতা 

প্রমাণ করষ্টত পারষ্টবিা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  অ ুরূ্নেণক সণেহ করা 

তৃতীয় নদিঃ      

1. কখিও কখিও আনম নকছু ঘটিা অিুমাি করষ্টত রপষ্টরনছ যা 

পরবতীষ্টত আিষ্ট ই ঘষ্টটনছ   
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2. কখিও কখিও আনম অষ্টিক দষূ্টরর রকাি নচন্তা োবিায় িুষ্টব 

রগনছ  

3. কখিও কখিও আনম এমি নকছু স্থাষ্টির নববরণ নদষ্টয়নছ 

রযখাষ্টি অতীষ্টত কখিও যাইনি  

4. কখিও কখিও আনম আমার অিুপনস্থনতষ্টত নক নক ঘষ্টটনছ  তা 

িুনিপুণোষ্টব বষ্ট  নদষ্টত পানর  

5. কখিও কখিও আনম অিানব  আিষ্টের রোয়াষ্টর প্লানবত 

হষ্টয়নছ  

6. কখিও কখিও রকাি নবষষ্টয় িামনগ্রক একটট উপ নি 

আমাষ্টক পুষ্টরাপুনরোষ্টব গ্রাি কষ্টরষ্টছ  

7. কখিও কখিও সিখুাঁি সকেু ক্তজসিলির িক্তম্ম ি আমোলক 

সবলমোসহি কলরলে  

8. কখিও কখিও আনম আমার স্বপ্নগুষ্ট াষ্টক চুরমার কষ্টর 

নদষ্টয়নছ এবং িতুি আষ্ট াষ্টক বাস্তবতা রদখষ্টত নশষ্টখনছ  

9. কখিও কখিও আনম এমি নকছু প্রর্ম বার রদষ্টখনছ নকন্তু রদষ্টখ 

মষ্টি হষ্টয়ষ্টছ আষ্টগও অষ্টিকবার রদষ্টখনছ াম  

...আর এিবই আমাষ্টক োনবষ্টয় তুষ্ট ষ্টছ। যর্ার্ থ উপষ্টদশ আনম এই 

নদষ্টত পানর রয এিব অনেজ্ঞতাগুষ্ট া িা হষ্ট  আনম অিুেূনতহীিতা 

রর্ষ্টক রবর হষ্টত পারতাম িা।  

 

VI. স্বপ্ন এিং নেগে ওঠো 

 

৪থ জ সিিুঃ      
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1. যো আসম স্বলে যিসখ বো আলধো ঘুম আলধো জোগ্রি অবিোয় যিসখ, 

এমি সক পুলরোপুসর িজোি অবিোয়ও স্বে যখি যিখলি থোসক, 

িোর যকোিিোলকই বোস্তব সহলিলব যমলি যিয়ো যোলব িো।  

2. নকন্তু োগ্রত অবস্থায় যা আনম রকাি স্বপ্ন রদখা ছাড়াই রদখষ্টত 

পাই রিটাষ্টক িনতয নহষ্টিষ্টব ধষ্টর রিয়া যায়। এর অর্ থ আমার 

ইজন্দ্রয়গুষ্ট া রযিক  অিুেূনতগুষ্ট াষ্টক অিুেব করষ্টছ রিটা 

িয়, বরং ঐ িমষ্টয় আমার মজস্তষ্ক নক ধরষ্টণর তর্য নবষ্টেষণ 

করষ্টছ রিটাই মুখয। কারণ আমাষ্টদর বাইষ্টরর আর নেতষ্টরর 

ইজন্দ্রয় আর স্মনৃতশজিই আমাষ্টদর িাদামাটা আর িষ্টেহেিক 

তর্য প্রদাি কষ্টর র্াষ্টক। িনতয কর্া ব ষ্টত আনম যখি োগ্রত 

র্ানক তখি আমার মি তা োষ্টি আর আনম যখি ঘুনমষ্টয় র্ানক 

তখি আমার মি তা রমষ্টিও রিয়। খুব কম িময়ই আনম 

বাস্তবতাষ্টক িতুি আনেষ্টক রদখষ্টত রপষ্টরনছ এবং পরবতীষ্টত 

বুঝষ্টত রপষ্টরনছ রয যা আনম রদষ্টখনছ তা আিষ্ট  স্বপ্ন বা আধ-

োগা স্বষ্টপ্নর মত।    

প্রকৃত অষ্টর্ থ িোগ র্াকার আি  একটট উপায় আষ্টছ। এই উপাষ্টয়র 

িহায়তায় উপষ্টর বণীত নবষয়গুষ্ট া নিষ্টয় আনম গেীর ধযাষ্টি মগ্ন 

হষ্টয়নছ াম। এছাড়া এর কারষ্টণই এই নবষ্টশ্ব নবরােমাি িব নকছুর 

অজস্তষ্টের প্রকৃত অষ্টর্ থর এক নবস্ময়কর িার আমার িামষ্টি উিুি 

হষ্টয়ষ্টছ।  

 

 

 

VII. শক্তির উপনিনে 

৫ম নদিঃ      
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1. যখি আনম িনতযকার অষ্টর্ থ োগ্রত নছ াম তখি এক স্তষ্টরর 

রবানধ াে রর্ষ্টক আষ্টরক উাঁচু স্তষ্টরর রবানধ াে কষ্টর চষ্ট নছ      

2. যখি আনম প্রকৃত অষ্টর্ থ রেষ্টগ উষ্টঠনছ াম এবং অিুেব আর 

অিুধাবষ্টির এই নিাঁনড় রবষ্টয় উঠষ্টত নগষ্টয় যখি ক্লান্ত রবাধ 

করতাম তখি আনম আমার নিষ্টের মাষ্টঝই শজি খুাঁষ্টে 

রপষ্টয়নছ। এই শজি নছ  আমার িমস্ত শরীর েষু্টড়, রদষ্টহর 

প্রনতটট রকাষ্টষ নিনহত নছ  এই শজি, ধমিীষ্টত বষ্টয় চ া রষ্টির 

চাইষ্টতও দ্রতু আর গেীর নছ  এই শজি।  

3. আনম আনবষ্কার করষ্টত রপষ্টরনছ রয যখি শরীষ্টরর রকাি অংশ 

িজিয় নছ  এই শজি টঠক রিখাষ্টিই রকন্দ্রীেূত হষ্টয় নছ , আর 

শরীষ্টরর রয অংশ নিজিয় নছ  রিখাষ্টি এই শজিও নছ  

অিুপনস্থত।  

4. যখি শরীর খারাপ নছ  তখি এই শজি রদষ্টহর টঠক ঐ োয়গা 

গুষ্ট াষ্টতই রকন্দ্রীেূত নছ  রযখাষ্টি নছ  ররাষ্টগর বিবাি। যখিই 

এই শজি আমার রদষ্টহর রেতর নদষ্টয় তার নিষ্টের বষ্টয় চ ার 

পর্ খুাঁষ্টে রপষ্টয়ষ্টছ তখিই িািাি ররাষ্টগর উপশমও হষ্টয়ষ্টছ।.      

অষ্টিষ্টকই আষ্টছ যারা োষ্টি রয নকোষ্টব এই শজি নবনেন্ন উপাষ্টয়র 

মাধযষ্টম পুিব থহা  করষ্টত হয় তর্ানপ আমরা অষ্টিষ্টকই এর বযাপাষ্টর 

ওয়ানকবহা  িই।       

অষ্টিষ্টক আষ্টছ যারা এটা োষ্টি এবং তারা অিযষ্টকও এই শজির 

বযাপাষ্টর অবগত কষ্টর। এোষ্টব এক ধরষ্টণর অিুধাবি “দুযনত” উৎপন্ন 

হয় এমিনক রেত্রনবষ্টশষ্টষ শারীনরক “অষ্ট ৌনকক” ঘটিারও িূত্রপাত 

হষ্টত পাষ্টর।  

 

 

VIII. শক্তির ন য়ন্ত্রে 
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৬ঠ নদিঃ      

1. রদষ্টহর রেতর নদষ্টয় বষ্টয় চ া এই শজিষ্টক নিয়ন্ত্রণ এবং 

রকন্দ্রীেূত করার নকছু নিয়ম আষ্টছ।      

2. শরীষ্টর নকছু নিয়ন্ত্রণষ্টকন্দ্র আষ্টছ। এটা নিেথর কষ্টর আমাষ্টদর 

চ াষ্টেরা, আষ্টবগ আর বুজদ্ধবৃনির ওপর। যখি শজি এই 

জেনিিগুষ্ট ার ওপর প্রোব রেষ্ট  তখি আমাষ্টদর চ াষ্টেরা, 

আষ্টবগ আর মিিশী  কম থকাষ্টের িূচিা হয়।  

3. এই শজি নক শরীষ্টরর গহীষ্টি িানক বনহরাবরষ্টণ নবরাে করষ্টছ 

তার ওপর নিেথর কষ্টর রয বযজি স্বষ্টপ্নর রঘাষ্টর, আষ্টধা স্বপষ্টির 

রঘাষ্টর িানক িম্পূণ থরূষ্টপ িোগ র্াকষ্টব । নিিয়ই আমরা 

ধমীয় নবনেন্ন নশল্প ও নচত্রকষ্টম থ িাধুপুরুষষ্টদর (বা রবানধ 

 ােকারী মহাত্মাষ্টদর) রদহ এবং মস্তষ্টকর চানরপাষ্টশ এক 

ধরষ্টণর ঐশী আো রদখষ্টত রপষ্টয়নছ এবং এটা এই শজির 

বানহযক নিদশ থি ছাড়া নকছুই িয়।  .      

4. প্রকৃিরূলপ জোগ্রি হবোর একটি যকন্দ্রি  আলে এবং এই 

শক্তিলক যিই পলথ চোস ি করোর উপোয়ও আলে।      

5. যখি এই শজিষ্টক এই নবষ্টশষ রকন্দ্রস্থষ্ট  ঘিীেূত করা হয় তখি 

রদষ্টহর অিযািয শজির রকন্দ্রনবেগুুষ্ট া রদবদ  হষ্টয় যায়।  

নবষ্টশষ এই শজির িিা ি এবং রিই রকন্দ্রস্থষ্ট র উপনস্থনতর রহিয 

অিুধাবি করষ্টত রপষ্টর আনম আমার রেতর প্র য়ঙ্করী এক বষ্ট র 

প্লাবি অিুেব করষ্টত রপষ্টরনছ এবং রিটা আমার নবষ্টবকষ্টক 

েীষণোষ্টব িাড়া নদষ্টয় রগষ্টছ। আনম রবাধ শজির এক স্তর রর্ষ্টক 

আষ্টরক উাঁচু স্তষ্টর রপৌৌঁষ্টছ নগষ্টয়নছ াম। যনদও আনম  েয কষ্টরনছ রয 

যখিই আনম এই শজির নিয়ন্ত্রণ হানরষ্টয় রেষ্ট নছ াম তখিই আনম 

আমার মষ্টির িব থনিম্ন এক গহীি অন্ধকাষ্টর তন ষ্টয় নগষ্টয়নছ াম। স্বগ থ 

আর িরষ্টকর যত রকিা-কানহিী শুষ্টিনছ াম তা মষ্টি পষ্টড় 

নগষ্টয়নছ  আর আনম এই দুই মািনিক অবস্থার মাষ্টঝর রিই িূক্ষ্ম 

নবোেি ররখাটাও রদখষ্টত রপষ্টয়নছ াম।   
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IX. শক্তির ব্নহিঃপ্রকাশ 

 

৭ম নদিঃ      
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1. এই চ মোি শক্তি যিহ যথলক পৃথক হলয় সিলয়ও সিলজর 

স্বোিন্ত্রয বজোয় রোখলি পোলর  

2. এই িজিন ত শজি দিত শরীষ্টরর একটট নবষ্টশষ রূপ , যিলহর 

িহীি অন্তুঃিল  এর বসহুঃপ্রকোশ। এই নবষ্টশষ অন্তঃস্থ  এবং 

শরীষ্টরর মাষ্টঝ অিুেূত ঐশী রবাষ্টধর বযাপাষ্টর মািনিক 

ঘটিাব ীর নবজ্ঞাষ্টির আষ্ট াষ্টকও রতমি নবষ্টশষ রকাি 

কায থকরী তর্য নবষ্টেষণ পাওয়া যায়নি।  

3. উদ্ভানিত এই শজি (ধারণা করা হষ্টয়নছ  রযটা নকিা শরীষ্টরর 

বাইষ্টর রর্ষ্টক উৎপন্ন হষ্টয়নছ  এবং রমৌন ক নেনি রর্ষ্টক তা 

নছ  পৃর্ক) একটা ছনবর মত নব ীি হষ্টয় চষ্ট নছ  অর্বা 

িটঠকোষ্টবই প্রকট হষ্টয়নছ । এর পুষ্টরাটাই নিেথর করনছ  

আেযন্তরীণ রমৌন ক নেনির ওপর রযটা নকিা বযজিষ্টকও চান ত 

কষ্টর।  

4. আনম এটা বুঝষ্টত পারনছ াম রয এই শজির বনহরাবস্থাি, অর্ থাৎ 

অিুেব করষ্টত পারা রয এই শজি শরীষ্টরর বাইষ্টর অবস্থাি 

করষ্টছ, নকন্তু এর অবয়ব নিষ্টের শরীষ্টরর মতিই, এই পুষ্টরা 

অিুেূনতটাই মজস্তষ্টষ্কর িব থনিম্ন স্তর রর্ষ্টকই উৎপন্ন হষ্টয়ষ্টছ। 

েীবষ্টির রমৌন ক অজস্তে যখি হুমনকর িিুখীি হয় তখি এই 

ধরষ্টণর প্রনতরোকারী প্রনতজিয়া অিুেূত হওয়াটাই স্বাোনবক 

হষ্টয় দা াঁড়ায়। একারষ্টণ অিয আষ্টরক মািনিক স্তষ্টর নবরােমাি 

অবস্থায় িোগতার পনরমাণ যনদ কম হয় এবং অেযন্তরীণ 

একাত্মষ্টবাষ্টধর যনদ ঘাটনত র্াষ্টক তষ্টব নিষ্টের অোষ্টন্তই বযজি 

এক ধরষ্টণর উির অিুেব করষ্টত পাষ্টর, রি োষ্টিও িা রয রি 

স্বয়ং রিিক  জিয়াকাষ্টের রহাতা এবং এটাষ্টক রবশীরোগ 

িমষ্টয়ই অিয রকাি আধযাজত্মক শজির ওপর চান ষ্টয় রদয়া হয়।   

“েূত” বা “রপ্রতাত্মা” বা গণকরা আিষ্ট  বযজির নিতীয় একটট 

রূপমাত্র (তাষ্টদর নিষ্টেষ্টদরই বনহঃপ্রকাশ) এবং তাষ্টদর মষ্টি হষ্টত 

র্াষ্টক রয তারা ঐ নিতীয় রূপ িারা বশীেূত হষ্টয় রগষ্টছ। শজির ওপর 
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নিয়ন্ত্রণ হানরষ্টয় রে ার কারষ্টণ রযষ্টহতু তাষ্টদর মািনিক অবস্থা 

তমিািন্ন হষ্টয় নগষ্টয়নছ  (অষ্ট ৌনকক রঘাষ্টর) তাষ্টদর মষ্টি হজি  

তারা রযি এই নবনচত্র রকাি শজির নিয়ন্ত্রষ্টণ চান ত হজি  এবং প্রায় 

িময়ই তারা চমকপ্রদ নকছু অষ্ট ৌনকক ঘটিার প্রতযেদশী নছ । 

ব া বাহু য রয রবশ নকছু “বশীেূত” বযজিরাই এমি অনেজ্ঞতার কর্া 

উষ্টেখ কষ্টরষ্টছ। এর িারমম থ হ  এই নবষ্টশষ শজির নিয়ন্ত্রণ।  

এিো আমোর চ মোি জীবি এবং মিুৃয পরবিী জীবলির বযোপোলর 

ধোরণো িম্পূণ জভোলব বিল  সিলয়লে। এিক  সচন্তোভোবিো আর 

অসভজ্ঞিোর প্রভোলব মিুৃযলক আসম যযমি আর সবশ্বোি কসর িো টিক 

যিমসি জীবলির অথ জহীিিোও আসম আর সবশ্বোি কসরিো।  

 

 

 

 

 

 

 

 

X.  অ ুরূ্নের প্রমাে 

 

৮ম নদিঃ      

1. োগ্রত এক েীবষ্টির গুরুে আমার কাষ্টছ প্রতীয়মাি হষ্টয়ষ্টছ      
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2. অেযন্তরীণ িব নিধা-িষ্টের অবিাি ঘটাষ্টিা রয কত েরুরী 

রি বযাপাষ্টর আনম বুঝষ্টত রপষ্টরনছ      

3. ঐকয এবং ধারাবানহকতা বোয় রাখার েিয এই নবষ্টশষ শজির 

নিয়ন্ত্রণ করা রয কত গুরুেপূণ থ রিটা বুঝষ্টত রপষ্টর আমার মি 

েুরেুষ্টর এক আিষ্টে েষ্টর নগষ্টয়ষ্টছ  

XI. আণলানকে নকন্দ্রনব্ে ু

 

৯ম নদিঃ      
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1. এই শজির নছ  আষ্ট ানকত রূপ এবং একটট রকন্দ্রস্থ  রর্ষ্টক 

এর উৎপনি      

2. এই শজি যখি নব ীি হষ্টয় রযষ্টত র্াষ্টক তখি ঐ রকন্দ্রনবে ুহষ্টত 

তার দরূেও বাড়ষ্টত র্াষ্টক এবং ঐ শজি যখি আবার ঘিীেূত 

হষ্টয় একজত্রত হষ্টত র্াষ্টক তখি ঐ রকন্দ্রনবেওু একই অিুপাষ্টত 

পনরবনতথত হষ্টত র্াষ্টক  

আনম আর এটা রদষ্টখ অবাক হইিা রয প্রাচীি নকছু গ্রামািষ্ট  

অষ্টিষ্টকই িূয থষ্টদষ্টবর উপািিা কষ্টর এবং আনম আরও রদষ্টখনছ রয 

অষ্টিষ্টকই আষ্টছ তারা-িেষ্টত্রর িামষ্টি মার্া রিায়ায়। তাষ্টদর নবশ্বাি 

এই তারকারানশ এই পনৃর্বীর আর প্রকৃনতর ওপর প্রোব নবস্তার কষ্টর, 

অিযনদষ্টক নকছু রগাষ্ঠীর ধারণা এিব নকছু আরও বড় রকাি বাস্তবতার 

প্রতীকমাত্র।  

ওনদষ্টক অষ্টিষ্টকই আষ্টছ যারা এই নবষ্টশষ রকন্দ্রস্থ  রর্ষ্টক অগনণত 

িব ঐশী েমতা  াে কষ্টরষ্টছ। অন্তষ্টর যার অিুষ্টপ্ররণা, েজি আর 

েয়, তার প্রনত রিষ্টম এষ্টিষ্টছ এই েমতা অনগ্নবাণীর মত, কখিও বা 

আষ্ট াষ্টকর রগা ষ্টকর মত, আবার কখিও জ্ব ন্ত রকাি রঝাষ্টপর 

মত।  

 

XII. অ ুর্ণব্র আনব্ষ্কার 

১০ম নদিঃ      

আমার অিুেূনতর আনবষ্কারগুষ্ট া গুটটকষ্টয়ক নকন্তু রবশ গুরুেপূণ থ, 

এর িারমম থ িীষ্টচ তুষ্ট  ধরনছঃ      

1. এই শজি শরীষ্টরর রেতর নদষ্টয় নিষ্টে নিষ্টেই িিান ত হষ্টত 

র্াষ্টক। যনদও িষ্টচতি এবং প্রতযেোষ্টব এটাষ্টক পনরচান ত 

করা িম্ভব। িুনিপুণোষ্টব এবং িষ্টচতি হষ্টয় এই শজিষ্টক 

পনরচা িা করষ্টত পারার অিুেূনত মািুষষ্টক তার নবষ্টবষ্টকর 
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ওপর চানপষ্টয় রদয়া প্রাকৃনতক নবনেন্ন দায়বদ্ধতার অিুেূনত 

রর্ষ্টক অিানব  মুজির স্বাদ প্রদাি করষ্টত পাষ্টর   

2. নবনেন্ন জিয়াক াপষ্টক নিয়ন্ত্রণ করার েিয শরীষ্টরর নবনেন্ন 

অংষ্টশ নকছু রকন্দ্রস্থ  রষ্টয়ষ্টছ      

3. প্রকৃত অষ্টর্ থ িোগ হষ্টয় র্াকা আর শুধুই রেষ্টগ র্াকার নবনেন্ন 

স্তষ্টরর মষ্টধয রবশ নকছু পার্ থকয আষ্টছ  

4. এই শজিষ্টক প্রকৃত িোগ রিই স্থাষ্টি আষ্টরাহণ কনরষ্টয় নিষ্টয় 

যাওয়া িম্ভব। (এখাষ্টি শজি ব ষ্টত রিই মািনিক বষ্ট র কর্া 

ব নছ রযটা নকিা মষ্টির মাষ্টঝ রদখষ্টত র্াকা িািা প্রনতিনবর 

মূ  চান কা ব  এবং স্থাি মাষ্টি ব ষ্টত চাইনছ রিই িক  

প্রনতিনব মি-মজস্তষ্টষ্কর রয নবষ্টশষ রকন্দ্রনবেষু্টত বনহঃপ্রকাশ 

কষ্টর রিটা)।  

আনদম যুষ্টগর েিষ্টগাষ্ঠীর িািাি েজি-উপািিার মাষ্টঝ আনম 

আমার এই উপিংহার খুাঁষ্টে রপষ্টয়নছ। যাবতীয় িব রীনতিীনত আর 

পূোপাব থষ্টণর নেষ্টড় রয িনতযর বীজ  ুনকষ্টয় নছ  তা হ  এই রয 

অেযন্তরীণ নবকাশ আর অনেবযজির রকাি িুষ্টযাগ তাষ্টত নছ  িা। 

এমি এক নবকাশ আর উপ নি যা নকিা একাগ্র নিষ্ঠার বষ্ট  

বযজিষ্টক উদ্ভানিত এক দুযনতর িাষ্টর্ পনরচয় কনরষ্টয় রদয়। পসরলশলষ 

ব ব যয আমোর অিুভূসির আসবষ্কোরগুল ো িোরোও খুাঁলজ পোলব যোরো 

একোগ্র সচলি িক  সিধোিে যথলক মুি হলয় সিজ হৃিলয়র 

অন্তুঃিল  আল োর সিশো খুাঁলজ যবেোলব।  

 

XIII. মূল ীনে 

 

অন্তষ্টরর নকছু উপ নি বজ্রপাষ্টতর মত যখি মষ্টির গহীষ্টি আঘাত 

কষ্টর তখি েীবি আর জেনিষ্টির প্রনত দৃটেষ্টবাধ অিযরকম  াষ্টগ।  

ধীর পদষ্টেষ্টপ অগ্রির হষ্টয়, যা বণীত হষ্টয়ষ্টছ রিটা োবষ্টত োবষ্টত 

ধযাষ্টি মগ্ন হষ্টয় এবং নিষ্টেষ্টক তা বারবার ব ষ্টত ব ষ্টত অর্ থহীি যা 

নকছুষ্টক অর্ থ দাি করা িম্ভব। নিে েীবি নিষ্টয় যা করষ্টছি তা পরৃ্ক 

নকছু িয়। নকছু নিয়ষ্টমর কাষ্টছ িমনপ থত হষ্টয় েীবষ্টির িামষ্টি নকছু 
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িম্ভাবিার িার উষ্টিানচত রষ্টয়ষ্টছ রযটাষ্টক  ুষ্টে রিয়া িম্ভব। আনম 

স্বাধীিতা নিষ্টয় কর্া ব নছ িা, বরং মুজি, চ মাি র্াকা আর প্রজিয়া-

প্রণা ীই হ  আমার কর্া ব ার মূ  নবষয়। আনম এমি রকাি মুজির 

কর্া ব নছ িা রযটা নস্থর, বরং এমি এক মুজির কর্া ব নছ রযটার 

প্রনত ধীর পদষ্টেষ্টপ িটঠক পর্ অিুিরণ করষ্টত করষ্টত ধাষ্টপ ধাষ্টপ 

অগ্রির হষ্টত হষ্টব নিে রিই গন্তষ্টবযর নদষ্টক। িুতরাং “নক করণীয়” 

তা রকাি দরূবতী, অষ্টবাধয বা  প্রচন ত রকাি দিনতক মূ যষ্টবাধ িয়, 

বরং এটা নিছক নকছু নিয়মঃ েীবষ্টির নিয়ম, আষ্ট ার আর 

নববতথষ্টির নিয়ম।  

অেযন্তরীণ একাত্মতার িন্ধাষ্টি িহষ্টযানগতা করষ্টত পাষ্টর এমি নকছু 

“মূ িীনত” আনম রপশ করষ্টত পানরঃ      

1. নববতথি ধারার নবপরীষ্টত চ ার অর্ থ নিে নবরুষ্টদ্ধ চ া      

2. রকাি নকছু হানি  করার েিয রবশী ব  প্রষ্টয়াগ করষ্ট  এর 

নবপরীতটাই ঘষ্টট  

3. নবশা  রকাি শজিষ্টক রুষ্টখ রদয়ার রচো করার দরকার রিই। ঐ 

শজি নর্নতষ্টয় পড়া পয থন্ত অষ্টপো করুি, পষ্টর দৃঢ় প্রনতজ্ঞ হষ্টয় 

িামষ্টির নদষ্টক এনগষ্টয় যাি      

4. যখি িব নকছু তাষ্ট  তা  নমন ষ্টয় চ ষ্টত র্াষ্টক তখি িবষ্টচষ্টয় ো  

অবস্থায় র্াষ্টক, উষ্টটা অবস্থায় িয়      

5. যনদ মষ্টি হয় রয নদি রহাক বা রাত রহাক, শীত রহাক বা গ্রীষ্ম 

আপনি ো ই আষ্টছি, তষ্টব ধষ্টর নিি আপনি দবপরীতযষ্টক েয় 

কষ্টরষ্টছি  
6. যনদ আপনি িুখ আর রোষ্টগর িন্ধাষ্টি ধানবত হষ্টত র্াষ্টকি তষ্টব 

রকব ই িুুঃখকলের যবেোজোল  জেোলি থোকলবি। িথোসপ 

শরীলরর ক্ষসি কলর িো এমি সকেু িোমলি উপসিি হল  মি জলুে 

যিিো উপলভোি করলি যিোষ যিই      

7. যনদ রকাি িমানির িন্ধাষ্টি ছুষ্টট রবড়াি তষ্টব নিষ্টেষ্টক শঙৃ্খষ্ট  

আবদ্ধ কষ্টর রে ষ্টবি। মুজি  াে করষ্টবি তখিই যখি িক  

কম থকােষ্টক তার নিষ্টের মাষ্টঝই এক ধরষ্টণর পনরিমানি নহষ্টিষ্টব 

ধষ্টর নিষ্টবি   

8. নিষ্টের নিধা-িষ্টের অবিাি ঘটষ্টব যখি এগুষ্ট ার িব থষ্টশষ মূ  

কারণটট রবাধগময হষ্টব, যখি তা িমাধাি করষ্টত চাইষ্টবি তখি 

িয়   
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9. যখি অিয কাউষ্টক আহত করষ্টবি তখি নিষ্টেষ্টক রশকষ্ট  

েড়াষ্টবি। যখি অিয কাউষ্টক আঘাত করা রর্ষ্টক নবরত র্াকষ্টবি 

তখি স্বাধীিোষ্টব ইিামানেক কাষ্টে েড়াষ্টত পারষ্টবি    

10. আপনি রযোষ্টব চাি রযি অিযরা আপিার িাষ্টর্ বযবহার করুক 

আপনি নিষ্টেও রিোষ্টব তাষ্টদর িাষ্টর্ বযবহার করষ্ট  নিষ্টেষ্টক 

মুি করষ্টত পারষ্টবি      

11. রকাি ঘটিার পষ্টে বা নবপষ্টে রকউ আপিাষ্টক রঠষ্ট  নদ  এটা 

েরুরী িয়, রযনদি আপনি বুঝষ্টত পারষ্টবি রয আপনি নিষ্টে 

রর্ষ্টক রকাি পেই রিিনি রিটাই হ  মুখয নবষয়  

12. পরস্পরনবষ্টরাধী অর্বা একজত্রত কষ্টর এমি কম থকাে আপিার 

মষ্টধয েমা হষ্টত র্াকষ্টব। যনদ নিষ্টের অেযন্তরীণ একাত্মতার 

কােগুষ্ট া বারবার করষ্টত র্াষ্টকি তখি নকছুই আপিাষ্টক 

র্ামাষ্টত পারষ্টব িা  

  

যখি রকাি প্রনতবন্ধকতার িিুখীি হষ্টবি িা তখি প্রকৃনতর এক 

প্রব  শজির মত ধানবত হষ্টবি। েটট তা, িমিযা আর অিুনবধার 

পার্ থকয বুঝষ্টত নশখুি কারণ এিবই হ  দবপরীতয। যনদ এগুষ্ট া 

আপিাষ্টক উষ্টিজেত বা প্রোনবত কষ্টর রেষ্ট  তখি এক বন্ধ চষ্টি 

ঘুরপাক রখষ্টত র্াকষ্টবি।  

যখিই মলির মোলে সবশো  যকোি শক্তি, আিন্দ বো ভো  যকোি 

অিুভূসির মুলখোমুসখ হলবি বো যখিই সিলজলক মলি হলব  মুি  আর 

িক  সিধোিে যথলক স্বোধীি টিক িখিই সিলজর অন্তলরর িত্ত্বোলক 

ধিযবোি জোিোি। যসি এর সবপরীিিো ঘলি িলব মলি সবশ্বোি যরলখ 

মঙ্গ  কোমিো করুি এবং যিখলবি যয মলির মোলে জমলি থোকো 

িক  কৃিজ্ঞিোলবোধ যিসিবোচকিোলক ইসিবোচক পসরণসিলি 

রুপোন্তর কলর আপিোর িোমলি যমল  ধরলব।  
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XIV. মগ র অভ্যন্তরীণ পথ প্রদর্ শ  

এপয থন্ত যা বযাখযা কর াম তা বুষ্টঝ র্াকষ্ট  রছাট্ট একটা পরীো 

চান ষ্টয় রদখষ্টত পাষ্টরি এই শজির বনহঃপ্রকাশ। তর্ানপ এর অর্ থ এই 

িয় রয কমষ্টবনশ রকাি িটঠক মািনিক অবস্থা গ্রহণ করষ্টত হষ্টব 

 (ষ্টকাি রপশাদারী কানরগনর প্রজিয়া রবাঝার প্রতনত নহষ্টিষ্টব) বা এমি 

রকাি আষ্টবষ্টগর োিা া খু ষ্টত হষ্টব রযটা অষ্টিক কনব কনবতা 

রচিার প্রাক্কাষ্ট  অিুেব কষ্টর র্াষ্টকি। এেিযই এই নববৃনত এমি 

োষায় রদয়া হষ্টয়ষ্টছ রযি অেযন্তরীণ দৃটেেনের বযাপাষ্টর ধারণা রদয়া 

িয় বরং রিই “অেযন্তরীণ দৃটেেনের” উপনস্থনতর বযাপাষ্টর িহে ও 

প্রোঞ্জ  ভোষোয় বিবয তুষ্ট  ধরা যায়।  

এখি মষ্টিাষ্টযাগ নদষ্টয় আনম যা বযাখযা করনছ তা শুিুি। মষ্টির 

অেযন্তরীণ নকছু পষ্টর্র মধয নদষ্টয় নবষ্টশষ আষ্ট ানকত শজির 

মুষ্টখামুনখ হবার প্রয়াষ্টি এই যাত্রা এবং তাই মষ্টির মাষ্টঝ 

নদকনিষ্টদথশিাগুষ্ট া ো ও কষ্টর রগাঁষ্টর্ নিি। অন্তষ্টরর এই পর্ 

অিুিন্ধাি হষ্টত পাষ্টর আষ্ট ানকত অর্বা তমিািন্ন। দুষ্টটা পর্ই 

আপিার িামষ্টি উষ্টিানচত হষ্টব িুতরাং িতকথ র্াকুি।   

যনদ মষ্টির অন্ধকারািন্ন অিষ্ট  নিষ্টেষ্টক পনতত হষ্টত রদি তষ্টব 

শরীষ্টরর েয় হষ্টব এবং দদনহক প্রবৃনির হাষ্টত র্াকষ্টব নিয়ন্ত্রণ। 

রপ্রতাত্মা, ব  আর স্মনৃতর রোয়ারা নবষ্টফানরত হষ্টব। এখাি রর্ষ্টক 

রকব  িীষ্টচ, আরও িীষ্টচ অবিনত হষ্টত র্াকষ্টব। রিখাষ্টি অিুেূত 

হষ্টব ঘৃণা, প্রনতষ্টশাধ, অবাকষ্টবাধ, মান কািার নচন্তা, ঈষ থা, অনে াষ 

আর নচরস্থায়ী হবার বািিা। আরও যনদ িীষ্টচ িামা হয় তখি রিখাষ্টি 

হতাশা, অনেষ্টযাগ আর রিিক  ইিা অনেপ্রায় আপিাষ্টক গ্রাি 

করষ্টব রযটা রকব ই মািবোনতর স্খ ি এবং ধ্বংষ্টির প্রষ্টরাচিা 

নদষ্টয় চষ্ট ষ্টছ।  

যনদ আষ্ট ানকত পষ্টর্র নদষ্টক নিষ্টের মিষ্টক চান ত কষ্টরি তষ্টব প্রনত 

পষ্টদ বাধানবপনি আর ক্লানন্তর মুষ্টখামুনখ হষ্টবি। উপষ্টর ওঠার নিাঁনড় 

রবষ্টয় চ ার ক্লানন্তই এর মূ  কারণ। নিষ্টের েীবি, নিষ্টের অগনণত 

স্মনৃত, নিষ্টের অতীষ্টতর িক  কৃতকম থ িবনকছুরই োর অিুেব 
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করষ্টত র্াকষ্টবি এবং উপষ্টরর নদষ্টক এই আষ্টরাহণ যাত্রা কটঠি মষ্টি 

হষ্টত র্াকষ্টব কারণ শরীর িব থদাই চায় িব নিয়ন্ত্রণ করষ্টত তাই রি 

িহষ্টেই এিময় ক্লান্ত হষ্টয় পড়ষ্টব।  

এই আষ্টরাহষ্টণর অনেজ্ঞতা অেথষ্টির িময় পনর্মষ্টধয নিখাদ নকছু বণ থ 

আর অশ্রুতপূব থ নকছু ধ্বনি শুিষ্টত পাষ্টবি।  

নিষ্টেথো তার অনগ্ন মুষ্টখাশ আর রেৌনতক চনরত্রষ্টদর উপনস্থনত রদষ্টখ 

পান ষ্টয় যাষ্টবি িা।  

েয় এবং নিরুৎিানহত রবাধ করাষ্টক নতরস্কার কষ্টর তানড়ষ্টয় নদি।  

নিম্নস্থষ্ট র অন্ধকার রকার্াও পান ষ্টয় বা াঁচার ইিাষ্টক দমি করুি।  

স্মনৃতর নপছুটাি রর্ষ্টক দষূ্টর িষ্টর আিুি।  

যাত্রাপষ্টর্র চাকনচকয আর আকষ থণ উষ্টপো কষ্টর অনবচ  

মষ্টিাষ্টযাগ িহ উিুি অন্তষ্টর আষ্টরাহষ্টণর নিাঁনড়ষ্টত পা রে ষ্টত 

র্াকুি।  

সবশুে আল োর রক্তিলি পব জিমণ্ড ীর উচ্চ সশখরগুল ো উদ্ভোসিি 

হলি থোকলব, অজোিো িুলরর মূে জিোয় মোয়োময় মো ভূসম আর 

শিযলক্ষলির ফো াঁলক ফো াঁলক ঐ িীলচ শি বলণ জর স্বচ্ছ জ রোসশ 

িৃটেলিোচর হলব।  

আল োর প্রব  প্রভোলব ভীি হলবি িো কোরণ এিো বোরবোর সিগুণ 

শক্তিলি আপিোলক আপিোর িত্ত্বোর ভোরিোময যকন্দ্র হলি িলূর 

সেিলক যফ লি চোইলব। বরং এিোলক জ  আর বোয়ুর মি কলর 

আস ঙ্গি করুি, কোরণ এর মোলেই সিসহি আলে আি  জীবি।  

সবশো  িব পব জিমো োর যকো  যঘাঁলষ  ুসকলয় থোকো যিই যিোপি 

শহলরর যখি িন্ধোি পোলবি িখি এর প্রলবশিোর যকোথোয় যিিো 

আপিোলক জোিলি হলব। এিো আপসি িখিই জোিলি পোরলবি যখি 

িসিযকোর অলথ জ আপিোর আপিোর জীবলির রূপান্তর  িম্পন্ন  

হলয়লে। এই রগাপি গন্তষ্টবযর চানরনদষ্টক আষ্টছ আকাশচুম্বী প্রাচীর 

যার রদয়া  েষু্টড় রষ্টয়ষ্টছ নদকনিষ্টদথশিা, রষ্টয়ষ্টছ নচত্রকম থ, রঙষ্টবরঙ 
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বনণ থ  আাঁনকবুাঁনক আর রষ্টয়ষ্টছ অিুেূনত আর অর্ থ। এই শহষ্টর অবস্থাি 

করষ্টছ নক নক ঘষ্টট নগষ্টয়ষ্টছ রিগুষ্ট া এবং নক করণীয় রিটা। নকন্তু 

আপিার অন্তরিয়ষ্টি রযটা িচরাচর অদৃশয রিটা আে িহষ্টেই 

দৃশযমাি। হযা াঁ, এই প্রাচীরগুষ্ট া আিষ্ট ই অষ্টেদয!  

 ুকানয়ত এই রগাপি শহষ্টরর িক  শজিষ্টক আপি কষ্টর নিি। 

আষ্ট ানকত মুখাবয়ব আর হস্ত যুগ  নিষ্টয় নেষ্টর যাি রিই 

ঘিবিনতপূণ থ যানন্ত্রক েীবষ্টি।  
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XV. শানন্তর অনর্জ্ঞো এব্ং র্ক্তির যাত্রা গাাঁর্া 

 

1. পুষ্টরাপুনরোষ্টব শরীরষ্টক নশনর্  করুি এবং মিষ্টক করুি 

শান্ত। কল্পিা করুি রয এক স্বি আর দুযনতময় আষ্ট াক 

রগা ক ধীষ্টর ধীষ্টর আপিার ওপর অবতীণ থ হষ্টি এবং 

পনরষ্টশষ্টষ আপিার হৃদষ্টয়র অন্তঃস্থষ্ট  প্রনতটষ্ঠত হ । আপনি 

খুব িহষ্টেই বুঝষ্টত পারষ্টবি যখি মজস্তষ্টষ্কর মাষ্টঝর এই 

আষ্ট ার রগা ষ্টকর প্রনতিনব নিষ্টের বুষ্টকর মাষ্টঝ অিুেূত 

হষ্টব।  

2. গেীরোষ্টব অিুেব করুি এই আষ্ট াষ্টকর রগা ক রকমিোষ্টব 

ধীষ্টর ধীষ্টর বাড়ষ্টত বাড়ষ্টত আপিার হৃদষ্টয়র অন্তঃস্থ  হষ্টত 

শরীষ্টরর বাইষ্টর ছনড়ষ্টয় পড়ষ্টত র্াকষ্টব। একই িমষ্টয় আপিার 

শ্বািপ্রশ্বাি হষ্টত র্াকষ্টব আরও দীঘ থ, আরও গেীর। শরীষ্টরর 

িহি এবং রবাধশজির িীমাষ্টন্ত রপৌৌঁষ্টছ রগষ্ট  িক  দদনহক 

এবং মািনিক জিয়াক াপ স্থনগত করুি। টঠক এই িমষ্টয়ই 

অিুেব করষ্টত পারষ্টবি অন্তষ্টরর শানন্ত। যতেণ পয থন্ত পয থাি 

মষ্টি হয় ততেণ পয থন্ত এই অিুেূনতর রমঘমা ায় োিষ্টত 

র্াকুি।  

অতঃপর ধীষ্টর ধীষ্টর মি মজস্তষ্টষ্কর এই অন্তমু থখী প্রিারণ গুটটষ্টয় 

আিুি। টঠক শুরুর িময় রযমি হৃদষ্টয়র অন্তঃস্থ  হষ্টত এই 

রগা ষ্টকর উৎপনি হষ্টয়নছ  ধীষ্টর ধীষ্টর রিই স্থাষ্টি নেষ্টর নগষ্টয় 

শানন্তময় এবং আরামদায়ক এই অিুশী ষ্টির অবিাি ঘটাি। 

এই প্রজিয়াটাষ্টকই বষ্ট  “শানন্তর অনেজ্ঞতা”।  

3. নকন্তু পোন্তষ্টর যনদ শজির অনেযাত্রার অনেজ্ঞতা অেথি 

করষ্টত চাি তষ্টব অিুেষ্টবর প্রিারণ কনমষ্টয় আিার বদষ্ট  

যতেণ নিে আষ্টবগ আর দধয থশজি িমর্ থি রযাগায় ততেণ 

পয থন্ত রিই অিুেব বাড়াষ্টত র্াকুি। শ্বািপ্রশ্বাষ্টির ওপর 

মষ্টিাষ্টযাগ রদয়ার দরকার রিই, যতেণ রিটা নিষ্টে রর্ষ্টকই 



La Mirada Interna 

36 

 

হষ্টত র্াকষ্টব রিই িমষ্টয় আপনি রদষ্টহর বাইষ্টর রিই অিেুনতর 

উপনস্থনত আাঁচ করার রচো করুি।  

4. আষ্টরকটা জেনিি আবারও ব নছঃ এমতাবস্থায় আপিার 

অনবচ  মষ্টিাষ্টযাগ র্াকষ্টত হষ্টব িমবধ থমাি রিই আষ্ট ার 

রগা ষ্টকর ওপর। যনদ রকাি কারষ্টণ এই মষ্টিাষ্টযাগ নদষ্টত িা 

পাষ্টরি তষ্টব অিয রকাি িমষ্টয় আবার রচো করুি। অিুেূনতর 

অনেযাত্রার অনেজ্ঞতা অেথি িা করষ্টত পারষ্ট ও এক নবনচত্র 

শানন্ত টঠকই আপিার মষ্টি নবরাে করষ্টব।  

5. এর বদষ্ট  যনদ আরও দষূ্টর নিষ্টেষ্টক নিষ্টয় যাি তষ্টব রিই 

অনেযাত্রার অনেজ্ঞতা  াে করষ্টবি। নিষ্টের হাত আর 

শরীষ্টরর অিযািয স্থাি হষ্টত এক িতুি পু ক অিুেূত হষ্টত 

র্াকষ্টব রযটা নকিা আষ্টগ কখিও হয়নি। অতঃপর িমবধ থমাি 

নকছু তরষ্টের রদা ায় রদা ার অিুেূনত হষ্টত র্াকষ্টব এবং 

বহুমুখী বনণ থ  আর নবস্তানরত িািাি ছনব আর আষ্টবষ্টগর প্লাবষ্টি 

আপনি প্লানবত হষ্টবি। িুতরাং রিই অনেযাত্রায় তখি শানম  

হষ্টয় যাি…   

6. শজি াষ্টের পর নিেস্ব বনহঃপ্রকাষ্টশর স্বোব অিুযায়ী নবনচত্র 

িব শব্দ অর্বা আষ্ট ার ঝ ক রদখষ্টত পারষ্টবি। এমতাবস্থায় 

িবষ্টচষ্টয় েরুরী হ  উাঁচু র ষ্টেষ্ট র িষ্টচতিতা বোয় রাখা। 

এমি এক িষ্টচতিতা রযটার কারষ্টণ আষ্ট ার দুযনত বাড়ষ্টতই 

র্াকষ্টব এবং পানরপানশ্ব থক িব ঘটিাব ীর মূ  কারণ িহিাই 

বুঝষ্টত পারষ্টবি।  

7. নিে ইিামানেক নিরনবজিন্ন এই মািনিক নস্থনত রর্ষ্টক রবনরষ্টয় 

আিুি (যনদ ইনতপূষ্টব থ মষ্টিাষ্টযাষ্টগ ঘাটনত িা হষ্টয় র্াষ্টক রতা)। 

কল্পিা আর অিুেব করুি রিই আষ্ট ার রগা ক িমশঃ হ্রাি 

পাষ্টি এবং আপিার শরীষ্টরর মষ্টধয রকন্দ্রস্থষ্ট  আবারও ঢুষ্টক 

যাষ্টি টঠক রযখাি রর্ষ্টক রিটার উৎপনি হষ্টয়নছ ।   
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8. রেষ্টি অবাক হষ্টবি রয িষ্টচতিতার নবনেন্ন স্তষ্টর রপৌৌঁছাষ্টিার 

েিয উপষ্টর বণীত নিয়মাব ীর মত নবনেন্ন প্রজিয়া নবদযমাি 

আষ্টছ। ব ো বোহু য যয এমি অলিক সিয়মকোিুিই িোিোি িব 

রীসিিীসি, ক্লোসন্ত পসরশ্রম, পোি োসম আর যপ্রিোত্মোর ভর করো, 

পুিরোবৃসি আর সবসভন্ন রকলমর অঙ্গভসঙ্গর েদ্মোবরলণ আবৃি। 

প্রলিযক যক্ষলত্রই শ্বোিপ্রশ্বোি আর শরীলরর অভযন্তরীণ 

অিুভূসির িোরিময হলি থোলক। বল  রোখো বোঞ্ছিীয় যয 

িলম্মোহি, মধযমত্ব আর মোিলকর মোধলমও প্রোয় একই ধরলণর 

পসরবসিজি অিুভূসি আর অসভজ্ঞিো অজজি করো িম্ভব।  সকন্তু 

এিব পথ অিুিরণ করল  অিুভূসির ওপর যকোি সিয়ন্ত্রণই 

থোকলব িো এবং সক ঘিলে বো ঘলিসে  যয বযোপোলর িব স্মসৃিও 

য োপ পোলব। অিুভূসির এই জোিীয় বসহুঃপ্রকোশ যথলক একশ 

হোি িলূর থোকুি এবং িহজ “ধযোলির” মধয সিলয় অন্তলরর 

অসভযোত্রোয় শোসম  যহোি কোরণ আপিোর আলি বহু অজ্ঞ 

সিলব জোধ, অসভজ্ঞিো সপপোিু এমিসক “িোধুপুরুষরোও” এই পথ 

অব ম্বি কলরলেি যযিোর বযোপোলর পুরোলণও উলল্লখ করো 

আলে।  

9. যনদ উপষ্টর বণীত প্রজিয়া অিুিরণ কষ্টর র্াষ্টকি তষ্টব শানন্তর 

অনেযাত্রায় শরীক হবার কর্া। তর্ানপ যনদ রিটা অিুেব িা 

করষ্টত পাষ্টরি তষ্টব এর কারণ মষ্টিাষ্টযাষ্টগর অোব ছাড়াও 

অন্তষ্টরর রকাি নচন্তা িংশয়ও হষ্টত পাষ্টর। মষ্টির রেতর রিই 

আষ্ট ানকত িব নচত্রাব ী খজেত রদখাষ্টত পাষ্টর এবং িবনকছু 

খাপছাড়া মষ্টি হষ্টত পাষ্টর। নবখজিত আষ্টবষ্টগর আষ্ট াড়িই 

এষ্টহি অবস্থার েিয দায়ী এবং এগুষ্ট া আপিার 

নিতযনিনমনিক েীবষ্টিই প্রনতনিয়ত উপনস্থত র্াকষ্টত পাষ্টর।  
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XVI. র্ক্তির অনর্ণেপে 

1. যনদ শজির অনেযাত্রার অনেজ্ঞতা অেথি কষ্টর র্াষ্টকি তষ্টব 

িহষ্টেই বুঝষ্টত পারষ্টবি রয এই একই ধরষ্টণর অিুেূনতর ওপর 

নেনি কষ্টর অষ্টিকটা িা বুষ্টঝই নকোষ্টব নবনেন্ন েিষ্টগাষ্ঠী 

নবনেন্নরকম রীনতিীনত প্রনতষ্ঠা কষ্টরষ্টছ এবং নকোষ্টব এিক  

প্রর্া িমশঃ রবষ্টড়ই চষ্ট ষ্টছ। উপষ্টর বণীত প্রজিয়া অিুিরণ 

যারা কষ্টরষ্টছ তারা তাষ্টদর শরীষ্টর এক ধরষ্টণর  নিগুণ শজির 

উপনস্থনত অিুেব করষ্টত রপষ্টরষ্টছ। শজির অনেজ্ঞতা তাষ্টদর 

শরীষ্টর এমি অেূতপূব থ এক অিুেূনত িটৃে কষ্টরষ্টছ যাষ্টত কষ্টর 

তাষ্টদর মষ্টি হষ্টয়ষ্টছ রযি ঐ শজি নিষ্টে রর্ষ্টকই শরীষ্টরর বাইষ্টর 

নিষ্টেষ্টক প্রষ্টেপণ করষ্টছ।  

2. িহষ্টেই গ্রহণ করষ্টত পাষ্টর এমি অিযািয বযজি আর বতর 

ওপর এই শজি প্রষ্টেনপত হষ্টয়নছ । আমার নবশ্বাি এটা 

আপিার বুঝষ্টত িমিযা হবার কর্া িা রয ধমীয় নবনেন্ন বাণী, 

পনবত্র স্থাি আর িাধুিন্তষ্টদর নকোষ্টব এই নবষ্টশষ শজি বতথাষ্টিা 

হষ্টয়নছ । রকাি উপািিা ষ্টয় যখি বতনবষ্টশষষ্টক নঘষ্টর ধমীয় 

রীনতিীনতর আষ্ট ায় েজি িহকাষ্টর প্রার্ থিা করা হয় তখি 

উপনস্থত উপািিাকারীষ্টদর পুিুঃপুি  িজিন ত উপোিিোর শক্তি 

ঐ বস্তুসবলশলষ প্রসিফস ি হলয় সফলর আলি। এটি মোিব 

জ্ঞোলির একটি িীমোবেিো এবং এিো বরোবরই িংসৃ্কনত, 

মহাশূিয, ইনতহাি এবং ঐনতষ্টহযর িূত্র ধষ্টর বযাখযা করা হষ্টয়ষ্টছ। 

অর্চ রমৌন ক অেযন্তরীণ একটট উপ নি এিব নকছু বুঝষ্টত 

পারার একটা অপনরহায থ পূব থশতথ।   

3. শজির এই প্রষ্টেপণ, প্রলয়োি আর পুিব জহো  করোর বযোপোলর 

আমরো পলর আবোরও আল োচিো করব। আপোিি এিিুকু 

টিকই ব ব যয অলিক িমোজ আলে যযিো সকিো ধলম জর প্রল প 

যথলক মুি সকন্তু অলিক যিিো-লিত্রী আর যহোমরোলচোমরো 

বযক্তিবি জ এক সবলশষ ধরলণর প্রভো সিলজলির চোসরপোলশ 

সবসকরণ কলরি। িোলির যিলখ অলিলকই েুাঁ লয় যিখলি চোয়, 
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িোলির কোপে বো বযবহৃি যকোি সকেু হোলি যপল  সিলজলিরলক 

যিৌভোিযবোি ও িক্ষম মলি কলর।    

4. উচ্চিোলি অসধটষ্ঠি িবসকেুলক আমরো যচোখ উপলরর সিলক 

িোসকলয় যিসখ। যোরো জ্ঞোিী, ভো  মোিুষ এবং ব বোি, িোলির 

আমরো উাঁচু িজলর যিসখ। সকন্তু এই উাঁচু মহল  আরও রলয়লে 

িমাষ্টের িব রেণীনবিযাি, েমতার দাপট, প্রনতপনির পতাকা 

আর রাষ্ট্র। আর আমরা িশ্বর মািবোনত, আমরা মনরয়া হষ্টয় 

রচো করষ্টত র্ানক এই উাঁচু মহষ্ট  অবনস্থত িবনকছুষ্টক কাষ্টছ 

পাবার েিয। আমরা আিষ্ট  কতটা খারাপ, আমাষ্টদর 

অেযন্তরীণ বনহঃপ্রকাষ্টশর িাষ্টর্ রমষ্ট  িা তা িষ্টেও মার্া রিই 

উাঁচুমহষ্ট  িুনবষ্টয় পা মাটটষ্টত ররষ্টখ আমরা এই মরীনচকার 

রপছষ্টি ছুটষ্টত র্ানক। কিিোই িুচ্ছ আমরো যয এিব ক্তজসিলি 

সবশ্বোি কসর ( সবশ্বোি কসর কোরণ অভযন্তরীণ বসহুঃপ্রকোলশই 

সিসহি আি  বোস্তবিো)। কিিোই খোরোপ আমরো, অন্তলরর 

িহীি চোহসি উলপক্ষো কলর বসহজজিলিই িৃটেপোি কলর 

যবেোক্তচ্ছ।    
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XVII. শক্তি হোব  এিং শক্তির অব্দম   

1. অসধক হোলর শক্তির বসহুঃপ্রকোশ িখিই হয় যখি যকোি কলম জর 

ওপর সিয়ন্ত্রণ থোলক িো। যযমিুঃ  োিোমহীি কল্পিোশক্তি, 

সিয়ন্ত্রণহীি যকৌিূহ িো, অন্তহীি কলথোপকথি, মোত্রোসিসরি 

যযৌিকু্ষধো এবং অসিরক্তঞ্জি িৃটেভসঙ্গ (উলেশযহীি ভোলব সকেুর 

সিলক িোকোলিো, সকেু যশোিো, সকেু বো কোউলক পেন্দ করো 

ইিযোসি)। িথোসপ মলি রোখলি হলব অলিলকই আলেি এভোলব 

সিলজলক ভোরমুি কলরি কোরণ অিয যকোিভোলব  িো করোিো 

সকেুিো যবিিোিোয়ক নবসক। এধরষ্টণর জিয়াক াষ্টপর মূ  

কারণ নবষ্টেষণ কষ্টর আনম রদষ্টখনছ রয এোতীয় প্রবৃনি নিমূ থ  

িা কষ্টর বরং নিয়ন্ত্রণ করাটাই িমীচীি।    

2. রযৌিতার নবষয়টট নকন্তু যত্নিহ নবষ্টবচিা করষ্টত হষ্টবঃ এই 

প্রবৃনিষ্টক দমি করা বা চানপষ্টয় রাখা উনচত িয় কারণ এষ্টত 

নবরূপ প্রনতজিয়া এবং অেযন্তরীণ িষ্টের িূত্রপাত হষ্টত পাষ্টর। 

রযৌিতা নিষ্টে রর্ষ্টকই উৎপন্ন এবং নিষ্টেষ্টতই তার উপিংহার। 

তর্ানপ রখয়া  রাখষ্টত হষ্টব রযি মাত্রানতনরি কাম-কল্পিা  আর 

নিতযিতুি বত  ুষ্টে রিবার বািিা রযি িীমা অনতিম িা 

কষ্টর।  

3. দিনতকতার আবরষ্টণ রযৌিতাষ্টক নিয়ন্ত্রণ করার িামাজেক এবং 

ধমীয় প্রয়াষ্টির িাষ্টর্ নববতথষ্টির রকাি িম্পকথই রিই বরং এর 

নবপরীতটাই টঠক।  

4. রশানষত নিপীনড়ত িমাষ্টের রগাধূন  ষ্টগ্ন শজির (মহািোর 

বষ্ট র) বনহঃপ্রকাশ হষ্টয়নছ । রিখাি রর্ষ্টক তাবৎ অিুষ্টরর 

েন্ম হষ্টয়নছ  রযমি েূত রপ্রত, িাইনি, আর িািা মাত্রার 

অপরাধী যারা নকিা েীবষ্টির রিৌেষ্টয থর অপচয় আর অবেয় 

রর্ষ্টক নিছকই নিষ্টেষ্টদর মষ্টিারেি করনছ । অষ্টিক 

উপোনত আর িেযতায় এমি অষ্টিক অপরাধী নছ  যাষ্টদর 

অষ্টিকষ্টকই মতুৃযদে রদয়া হষ্টয়নছ । অিযনদষ্টক যো সকেু সে  

সবজ্ঞোি আর প্রিসির পলক্ষ, িোর সবরুলে সবলরোসধিো সে  
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বযোপক কোরণ এিবই সে  অলযৌক্তিকিো, যিো াঁেোসম আর 

যশোষলণর সবরুলে িক্তক্রয়।    

5. অলিক প্রোচীি িভযিোয় যযৌিিোলক িোসবলয় রোখোর যচেো করা 

হলয়লে এই যভলব যয এিো অগ্রির িভযিোর সচহ্ন। উভয় যক্ষলত্র 

এিো প্রিীয়মোি হয় যয  ক্ষণগুল ো ধ্বংিোত্মক সকন্তু এলহি 

পসরসিসির উলেক হবোর কোরণগুল ো সভন্ন।  

6. যসি আমোলক যযৌিিোর বযোপোলর আরও প্রশ্ন কলরি িলব ব ব 

যয এিো আিল ই পসবত্র এবং এই যিই যকন্দ্রি  যযখোি হলি 

জীবি এবং িটৃের িূচিো। িথোসপ এিোও টিক যয এর কোয জপ্রণো ী 

যসি আওিোর মলধয িো থোলক িলব এই যযৌিিোই হলি পোলর 

িক  ধ্বংলির অিযিম মূ  কোরণ।  

7. সবষবোষ্প েেোয় এমি সমথুযকলির কর্ায় কখিও সবশ্বোি 

করলবি িো যয যযৌিিো সিসষে বো  জ্জোর যকোি ক্তজসিি। 

পক্ষোন্তলর যযৌিিো আিল ই িুন্দর একটি অসভবযক্তি এবং এর 

মোধযলম পোরস্পসরক ভো বোিোর কি িবিরঙ্গ যয অিুভূি হয় 

িো অস্বীকোর করো যোয় িো।  

8. িুতরাং এটাষ্টক একটট পরম নবস্ময়কর বযাপার নহষ্টিষ্টবই 

নবষ্টবচিা করুি এবং যষ্টত্নর িাষ্টর্ উপষ্টোগ করুি।  েয রাখুি 

রযি এটা রকাি অেযন্তরীণ নিধািষ্টের িূত্রপাত িা কষ্টর বা 

প্রষ্টয়ােিীয় প্রাণ শজিষ্টত রযি নবষ্টেদ নবোেষ্টির কারণ িা 

হষ্টয় দা াঁড়ায়।  
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XVIII. শক্তির ক্তিয়া এব্ং প্রনেক্তিয়া 

 

আনম আষ্টগও আপিাষ্টদর বষ্ট নছ “রয যখিই নবশা  রকাি শজি, 

িুখ আর ো   াগার অিুেূনতর উষ্টদ্রক হষ্টব বা যখি নিষ্টেষ্টক মষ্টি 

হষ্টব মুি এবং িক  নিধািে রর্ষ্টক দষূ্টর তখিই নিে িোর প্রনত 

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপি করুি।” 

 

1. “ধিযবাদজ্ঞাপি” করার অর্ থ মিষ্টমোে চাো কষ্টর এমি 

রকাি ছনব বা অনেজ্ঞতার কর্া নিষ্টের মষ্টির পদথায় 

প্রনতেন ত করা। এোষ্টব বারবার ো   াগার রকাি ছনব বা 

অনেজ্ঞতা ো  িমষ্টয় নিষ্টের মষ্টি রগাঁষ্টর্ নিষ্টত র্াকষ্ট  

পরবতীষ্টত পানরপানশ্ব থকতার কারষ্টণ যখি দুঃিমষ্টয়র ঘিঘটা 

ছায়া রে ষ্টব তখি ঐ ো   াগার ছনব আর অনেজ্ঞতার কর্া 

রেষ্টব রিই দুনব থষহ যন্ত্রণা রর্ষ্টক মুজি পাওয়া যাষ্টব।   

2. এিব নকছুর েিয অতীষ্টতর িব ো  িমষ্টয়র অিুেূনতগুষ্ট া 

িিয় কষ্টর রাখষ্টত হষ্টব রযি দরকার হষ্ট  অনধকমাত্রায় তা 

প্রষ্টয়াগ করা যায়। আর এটা পুিরাবৃনি করার দরকার রিই রয 

এই প্রজিয়া (অষ্টবাধয হষ্ট ও) বাইষ্টরর বযজি বা বত অর্বা 

নিষ্টের অন্তষ্টরর রকাি নকছুর ওপর প্রনতেন ত হয়। রিটা এই 

েিয হয় রয অিুষ্টরাধ আর আশা প্রতযাশার চানহদা পূরষ্টণর 

িময় হাত িাড়াষ্ট  রযি িাড়া রমষ্ট ।  
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XIX. অন্তগরর বিবভ্ন্ন স্তর  

 

ধলর সিক্তচ্ছ এিিরূ এলি অন্তলরর সবসভন্ন স্তর, িোরো জীবি জলুে ঘলি 

যোওয়ো সবসভন্ন অিুভূসির প্রসি িৃটেভসঙ্গ আর িোমসগ্রক সববিজলি 

সিলজর সক ভূসমকো যি বযোপোলর পয জোপ্তভোলব ভোবোর িময় যপলয়লেি। 

ছনব (এষ্টেষ্টত্র রূপক) বযবহার করা ছাড়া এনবষষ্টয় বযাখযা রদয়ার 

রকাি উপায় আমার কাষ্টছ রিই। এগুষ্ট া আমার মষ্টি হয় েটট  

অিুেূনতগুষ্ট াষ্টক রকন্দ্রীেূত কষ্টর নচত্রানয়ত করার একটা 

প্রজিয়ামাত্র।  

যারা এই জেনিিগুষ্ট াষ্টক নিষ্টয় নচনন্তত তারা আমাষ্টদরষ্টক িবিময় 

এমি সবক্তচ্ছন্নোষ্টব এই অিুেূনতর স্তরগুষ্ট ার িাষ্টর্ পনরচয় ও 

অেযস্ত কনরষ্টয় নদষ্টয়ষ্টছি যাষ্টত কষ্টর আমাষ্টদর মষ্টি হয় এই 

স্তরগুষ্ট া একই প্রজিয়ার নবনেন্ন মুহতূ থমাত্র।  

1. প্রর্ম স্তরটা হ  রযখাষ্টি অর্ থহীিতা নবরাে কষ্টর (প্রর্ষ্টমই 

রযটার বযাপাষ্টর উষ্টেখ কষ্টরনছ াম) এবং এই স্তরষ্টক আমরা 

ব ব “নবকীণ থ েীবিীশজি”। এখাষ্টি িবনকছুই শারীনরক চানহদা 

িারা চান ত হয় এবং প্রায়ই তা আমাষ্টদর নবপরীতধমী প্রতযাশা 

আর প্রনতিনবর মাধযষ্টম নবভ্রান্ত কষ্টর। অিুষ্টপ্ররণা এবং 

কতথষ্টবযর ওপর অন্ধকার ছায়া নবরাে কষ্টর রিখাষ্টি।  এই 

অবস্থায় মািুষ নবনেন্ন পনরবতথিশী  অিুেূনতর মষ্টধয হাবুিুবু 

রখষ্টত রখষ্টত িুি অবস্থায় নবরাে করষ্টত র্াষ্টক। এখাি হষ্টত 

িামষ্টি রকব  দুটট পর্ই রখা াঃ একটট মতুৃযর আষ্টরকটট 

পনরবতথষ্টির।  

2. মতুৃযর অনেযাত্রা আপিাষ্টক রকব ই কণ্টকময় অন্ধকার এক 

পষ্টর্ চান ত কষ্টর। আনদম যুষ্টগর েিষ্টগাষ্ঠীরা এই পষ্টর্র 

বযাপাষ্টর অবগত নছ  এবং তারা এর িাম নদষ্টয়নছ  পাতা  

পৃনর্বী বা অত  গহ্বর। উপরন্তু অষ্টিষ্টকই নছষ্ট ি যারা পরবতী 

আষ্ট ার েগষ্টত প্রষ্টবশ করার অনেপ্রাষ্টয় আষ্টগ এই অন্ধকার 

েগষ্টত তন ষ্টয় রগষ্টছি। এটা পনরষ্কারোষ্টব প্রতীয়মাি রয 
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মতুৃযর িীষ্টচ এই স্তষ্টরই আষ্টছ নবকীণ থ েীবিীশজি। হয়তবা 

মািুষ্টষর মজস্তষ্ক মতুৃয পরবতী িশ্বর শরীষ্টরর তাবৎ নবোেি 

আর নব ীি হষ্টয় যাওয়াষ্টক নবষ্টশষ রকাি রূপান্তরমাত্র নহষ্টিষ্টব 

গণয কষ্টর, হয়তবা েন্ম পূব থবতী রকাি অবস্থার িাষ্টর্ও রিটা 

তু িীয়। যনদ আপিার নিষ্টদথশিা হষ্টয় র্াষ্টক আষ্টরাহণ করার 

তষ্টব মতুৃয আপিার অেযন্তরীণ স্তষ্টরর িাষ্টর্ একটট নবচুযনত 

ঘটায়। মতুৃযর মধয নদষ্টয় বযজি অিয একটট স্তষ্টর আষ্টরাহণ 

কষ্টর।  

3. এই স্তষ্টর রপৌৌঁছাষ্টিা পূব থবতী অিুেূনতষ্টত নেষ্টর যাবার আেয় 

দাি কষ্টর। এখাি হষ্টত দুটট পর্ রখা া র্াষ্টকঃ একটট হ  

অিুতাষ্টপর আর আষ্টরকটট হ  আষ্টরাহষ্টণর অর্ থাৎ মৃতুয 

পর্যাত্রা। যনদ প্রর্ম পর্ অব ম্বি কষ্টরি তষ্টব এর কারণ হ  

আপনি আপিার অতীষ্টতর িাষ্টর্ িম্পকথ রেষ্টঙ রে ার 

নিদ্ধান্ত নিষ্টয়ষ্টছি। আর যনদ মৃতুযর পর্ রবষ্টছ রিি তষ্টব 

আবারও রযই তমিািন্ন অন্ধকাষ্টর পুিরায় পনতত হষ্টয় বন্ধ 

এক চষ্টি ঘুরপাক রখষ্টত র্াকষ্টবি।  

 

4. এখি আনম পূষ্টব থই উষ্টেখ কষ্টরনছ রয এই েয়াবহ িশ্বরতা রর্ষ্টক 

বা াঁচার আরও একটট উপায় আষ্টছ এবং রিটা হ  রূপান্তর। যনদ 

আপনি এই পর্ অিুিরণ করার নিদ্ধান্ত রিি তষ্টব এটা নিজিত 

রয আপনি আপিার করুণ েীবেশা রর্ষ্টক পনরত্রাণ চাি নকন্তু 

তাও ঐ েীবষ্টির নকছু িুষ্টযাগিুনবধা রর্ষ্টক নিষ্টেষ্টক বজিত 

করষ্টত চাি িা। এটা আিষ্ট  িক  একটট পর্ রযটাষ্টক 

অষ্টিষ্টক রমাচড়াষ্টিা হাত নহষ্টিষ্টবও উষ্টেখ কষ্টর র্াষ্টক। অষ্টিক 

দদতয রােি এই নিপীড়িময় পষ্টর্র গহীি কণ্টক রর্ষ্টক 

রবনরষ্টয় এষ্টিষ্টছ। তারা রচষ্টয়নছ  আকাশ েয় করষ্টত নকন্তু 

িরকষ্টক তযাগ কষ্টর িয়। এই কারষ্টণ তারা অষ্টধ থক নবশ্ববযাপী 

িেপূণ থ িািাি দবপরীষ্টতযর িূত্রপাত কনরষ্টয়ষ্টছ।  

 

5. ধষ্টর নিজি নিষ্টের িষ্টচতি অিুতাষ্টপর রোষ্টর মতুৃযর ধ্বংিসূ্তপ 

রর্ষ্টক আপনি প্রবৃনির মূ  উৎি রোয়ারার িামষ্টি উপনস্থত 
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হষ্টয়ষ্টছি। দুটট কানি থশ এই উৎি ধষ্টর ররষ্টখষ্টছ। একটা হ  

িংরেণ আর আষ্টরকটা হ  হতাশা। নচরেীবী হওয়ার 

অনে াষ নমষ্টছ এবং অনিিয়তায় পূণ থ। এই পর্ ধষ্টর চ ষ্টত 

র্াকষ্ট  নচরেীবী হষ্টয় র্াকার নমর্যা আশ্বাি  াে করষ্টবি নকন্তু 

বাস্তষ্টব অনত দ্রতু অবিনতর নদষ্টক ধানবত হষ্টবি। যনদ হতাশার 

কণ্টকময় পর্ রবষ্টছ রিি তষ্টব যাত্রা হষ্টব কেদায়ক নকন্তু 

অিবদয এবং নিখাদ।  

6. এক বযর্ থতা রর্ষ্টক আষ্টরকটায় রহা াঁচট রখষ্টত রখষ্টত হাজের 

হষ্টবি পরবতী নবোমস্থষ্ট  রযটার িাম “প্রতযাবতথষ্টির িীড়”। 

িামষ্টির দুটট পষ্টর্র বযাপাষ্টর িতকথ র্াকুি। হয় আপনি 

উষ্টেশযমজেত পর্ অিুিরণ করষ্টত পাষ্টরি রযটা আপিাষ্টক 

নিষ্টয় যাষ্টব িমজৃদ্ধর নদষ্টক। অর্বা রবষ্টছ নিষ্টত পাষ্টরি নেষ্টর 

যাবার পর্ রযটা নকিা িতুি কষ্টর আপিাষ্টক পূব থবতী রপছষ্টি 

রেরার স্তষ্টর নছটষ্টক রে ষ্টব। এখাষ্টিই উপনস্থত হষ্টব আপিার 

িামষ্টি নিধািে। িষ্টচতি নবষ্টবষ্টকর আষ্ট ায় উদ্ভানিত হষ্টয় 

হয় রবষ্টছ নিষ্টবি িোগ েীবষ্টির রগা কধা াঁধা (এবং দৃঢ় নিষ্ঠার 

িাষ্টর্ তা পা ি করষ্টবি) অর্বা অতীষ্টতর গ্লানিময় েীবষ্টির 

অন্ধ কুয়ায় আবারও ঝা াঁপ নদষ্টত উদযত হষ্টবি। এমি অষ্টিষ্টকই 

আষ্টছি যারা নিষ্টেষ্টদর অগ্রির হবার িম্ভাবিাষ্টক নিষ্টে 

হাষ্টতই কতথি কষ্টর রেষ্ট ষ্টছি।  

7. নকন্তু যারা অনবচ  নিষ্ঠার কারষ্টণ উচ্চস্তষ্টর আষ্টরাহণ কষ্টরষ্টছি 

তাষ্টদর িামষ্টি রষ্টয়ষ্টছ পরম প্রশানন্তর এক িীড় রযটার িাম 

প্রবৃজদ্ধ। িামষ্টি র্াকষ্টব নতিটা দরোঃ একটার িাম পতি, 

আষ্টরকটার িাম ইিাশজি এবং তৃতীয়টার িাম অবেয়। 

পতষ্টির দুয়ার নিষ্টয় যাষ্টব গহীি অন্ধকাষ্টরর নদষ্টক এবং বাইষ্টরর 

রকাি দুঘ থটিাই একমাত্র আপিাষ্টক এর নদষ্টক ধাক্কা নদষ্টত 

পাষ্টর। এই দরোটা রবষ্টছ রিয়া আিষ্ট  কটঠি। অিযনদষ্টক 

অবেষ্টয়র পর্ আপিাষ্টক পষ্টরােোষ্টব নিষ্টয় যাষ্টব কষ্টের 

কান মান ি এক অ ি কুয়ায় রযখাষ্টি িনপ থ  এক ঘূনণ থপাষ্টক 

হানরষ্টয় রযষ্টত রযষ্টত মষ্টি পড়ষ্টব েীবষ্টি যা নকছু হানরষ্টয়ষ্টছি বা 

উৎিনগ থত কষ্টরনছষ্ট ি রিগুষ্ট ার কর্া। নবষ্টবষ্টকর রয 
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টািাপষ্টড়ষ্টির পরীোর রেতর নদষ্টয় মািুষ অবেষ্টয়র পষ্টর্ 

চান ত হয় রিটা নকন্তু আিষ্ট  একটা নমষ্টর্য পরীো কারণ এই 

যাত্রায় অষ্টিক নকছুর অিুমাি েু  হয় এবং অিম জেনিষ্টির 

মষ্টধয মািুষ তু িা খুাঁষ্টে রবড়াষ্টিার রচো কষ্টর। আষ্টরাহণ করার 

রয রচোয় ন ি আষ্টছি রিই শজিষ্টক অপচয় কষ্টর মি 

আপিাষ্টক তর্াকনর্ত রযিক  রোগ  া িা পনরতযাগ 

কষ্টরষ্টছি রিগুষ্ট া নিষ্টয় োনবষ্টয় তু ষ্টত চায়।  কাষ্টছ রর্ষ্টক 

জেনিিগুষ্ট া পয থষ্টবেণ করষ্ট  রদখষ্টবি রয আপনি নকন্তু 

আিষ্ট  নকছুই পনরতযাগ কষ্টরিনি, যনদ নকছু কষ্টরও র্াষ্টকি 

তাহষ্ট  তা রকব ই অষ্টিযর েিয। উচ্চ স্তষ্টর আষ্টরাহষ্টণর 

অনেপ্রায়ষ্টক নবকৃত কষ্টর রদয়াই অবেষ্টয়র এই পষ্টর্র মূ  

উষ্টেশয নকন্তু আষ্টরাহষ্টণর িময় এই কারণটট প্রতীয়মাি হয়নি। 

অিুষ্টপ্ররণাষ্টক েু  আষ্ট ায় রদখাষ্টিার কুচিী ইিায় 

অবেষ্টয়র শুরু। আনম এখি প্রশ্ন কনরঃ আমাষ্টদর রচাষ্টখ ধুষ্ট া 

রদয় নক রিটা? এটা নক প্রারষ্টম্ভর উৎিাহ উষ্টিেিা? িানক নকছু 

শুরু করার আ িয? িানক এটা এমি রকাি আত্মতযাষ্টগর 

নমষ্টর্য স্মনৃত রযটা আিষ্ট  অজস্তেহীি? িানক অিয রকাি কারণ 

আষ্টছ এই অিুষ্টপ্ররণার? আনম আপিাষ্টক ব নছ এবং প্রশ্ন 

করনছঃ অষ্টিক নদি পূষ্টব থ আপিার আবািস্থ  আগুষ্টি পুষ্টড় 

ছাই হষ্টয় নগষ্টয়নছ । একারষ্টণ আপনি নিদ্ধান্ত নিষ্টয়নছষ্ট ি রয 

উচ্চ স্তষ্টর আষ্টরাহণ করার প্রয়াি করষ্টবি। িানক এটা োবষ্টছি 

রয রযষ্টহতু আষ্টরাহণ করষ্টত রচষ্টয়নছষ্ট ি রিকারষ্টণ 

অনগ্নকাষ্টের িূত্রপাত হষ্টয়নছ ? একটু নক দৃটে রমষ্ট  

রদষ্টখনছষ্ট ি আষ্টশপাষ্টশর বাড়ীগুষ্ট ার নক অবস্থা? রকাি 

িষ্টেহ রিই যা আপিাষ্টক মধযম দুয়াষ্টরর কড়া িাড়ষ্টত হষ্টব।   

8. অনেপ্রাষ্টয়র রছাট্ট নিাঁনড় রবষ্টয় উষ্টঠ চ ুি এবং হাজের রহাি 

িড়বষ্টড় এক গমু্বষ্টে। এখাি রর্ষ্টক িরু আর িনপ থ  আাঁকাবা াঁকা 

গন  ধষ্টর এষ্টগাষ্টত র্াকুি এবং এই গন র িাম হ  চাি য 

চপ তা। অতঃপর এমি এক প্রশস্ত নবশা  উিুি স্থাষ্টি 

আপিার আগমি হষ্টব রযটার িাম হ  শজির উিুি স্থ ।  
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9. এই মরুময় উিুি স্থাষ্টির নবশা তা আর রিই রাষ্টতর 

চানরপাষ্টশর নপিপতি িীরবতা আর অনবচ  িেত্রমে ীর 

উপনস্থনতষ্টত আপনি েীতষ্টবাধ করষ্টত পাষ্টরি। রিখাষ্টি টঠক 

নিষ্টের মার্ার উপষ্টর এক কৃষ্ণচজন্দ্রমার আকৃনত বুঝষ্টত 

পারষ্টবি, এমিই এক নবনচত্র চন্দ্রগ্রহষ্টণর কাষ্ট া চা াঁদ রযটা নকিা 

িূষ্টয থর িম্পূণ থ নবপরীত। এখাষ্টি দধয থ িহকাষ্টর আপিাষ্টক 

রোষ্টরর আষ্ট া রো াঁটা পয থন্ত অষ্টপো করষ্টত হষ্টব কারণ শান্ত 

র্াকষ্ট  আপিার রকাি েনতর িম্ভাবিা রিই।     

10. এমি অবস্থায় মষ্টি হষ্টত পাষ্টর ঐ স্থাি রর্ষ্টক অিনতনব ষ্টম্ব 

পান ষ্টয় যাওয়া উনচত। যনদ এমিটা হয় তষ্টব আগামীকাষ্ট র 

অষ্টপো িা কষ্টরই রযষ্টকাষ্টিা স্থাষ্টি ছুষ্টট যাবার েিয মি 

বযাকু  হষ্টত পাষ্টর। মষ্টি রাখষ্টত হষ্টব রয অন্ধকাষ্টর হাতষ্টড় 

রবড়াষ্টিা িক  গনতনবনধ নমষ্টর্য এবং িাধারণত তনড়ৎ 

নিদ্ধাষ্টন্তর ওপর নিেথর কষ্টর হষ্টয় র্াষ্টক। আনম যা এখাষ্টি 

ব  াম তা েুষ্ট  নগষ্টয় র্াকষ্ট  নিজিতোষ্টব এক অত  ঘূনণ থর 

কবষ্ট  পষ্টড় ধ্বংষ্টির এক নিকষ কাষ্ট া অন্ধকার েগষ্টত 

হানরষ্টয় যাবার েয় র্াকষ্টব।   

 

11. অেযন্তরীণ নবনেন্ন স্তরগুষ্ট া রয একটা আষ্টরকটার িাষ্টর্ 

েনড়ত এটা রবাঝা কতটা কটঠি! নবষ্টবক রয যুজিতকথ মািষ্টত 

চায় িা রিটা যনদ রদখষ্টত পাি তষ্টব  েয করষ্টবি রয এমি 

পনরনস্থনতষ্টত যারা তাৎেনণক নিদ্ধাষ্টন্তর তাড়িায় ঝা াঁপ রদয় 

তারা িমশই অবেষ্টয়র নদষ্টক িুষ্টয় পড়ষ্টত র্াষ্টক। রকাি এক 

নদি উপ নি করা যাবতীয় আষ্ট াকমজেত দৃটেেনে েুষ্ট  নগষ্টয় 

তারা পয থায়িষ্টম হতাশা, অিুতাপ আর মতুৃযর অনগ্নকূষ্টপ  

পনতত হষ্টয় নিঃষ্টশনষত হষ্টয় যায়।  

12. যনদ উিুি প্রান্তষ্টর রখা া আকাষ্টশর িীষ্টচ আষ্টরাহণ করষ্টত 

পাষ্টরি তষ্টব আি  বাস্তবতাষ্টক পষ্টরর নদষ্টির িূষ্টয থর আষ্ট ায় 

স্নাত হষ্টত রদখষ্টবি। তখি অিুধাবি করষ্টত পারষ্টবি রয 

অজস্তে আষ্টছ এমি িবনকছুরই একটট পনরকল্পিা নবদযমাি।  



La Mirada Interna 

48 

 

13. এই পয থায় রর্ষ্টক অধঃপতি হওয়া মুশনক , যনদ িা আপনি 

নিে ইিায় অন্ধকার েগষ্টত পনতত হষ্টয় আষ্ট াকরজি ছড়াষ্টিার 

ইিাষ্টপাষণ কষ্টরি।  

 

এিব সবষয়গুল ো সিলয় কথো বোসেলয় আর  োভ যিই কোরণ অিসভজ্ঞ 

হল  প্রিোসরি হলবি, বোস্তবিোর জয়যোত্রো অ ীক কল্পিোয় আচ্ছোসিি 

হলব। এ পয জন্ত যো ব  োম যিিো হলি সিি। আমোর বিবয উপকোরী 

িো মলি হল  আপসি জোিোলি পোলরি, কোরণ যকোিসকেুরই যমৌস ক 

সভসি আর যিসিবোচকিোর যকোি কোরণ যিই। আয়িোর একটি েসবর 

িসন্নকলি, শলের যকোি প্রসিধ্বসি, েোয়োর যকোি প্রসিসবম্ব।   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mirada Interna 

49 

 

XX. অন্তণরর ব্াস্তব্ো  

 

1. আমার সবলবচয নবষয়গুষ্ট ার ওপর মষ্টিাষ্টযাগ নদি। এষ্টত 

বনহেথগষ্টতর িািাি দৃশয আর রূপক ঘটিাব ীর বণ থিা রদখষ্টত 

পাষ্টবি। এছাড়াও মািনিক েগষ্টতর িািা বাস্তবতার আি  

রূপও এখাষ্টি রদখষ্টবি।      

2. এটাও নবশ্বাি করার দরকার রিই রয পর্ চ ষ্টত নগষ্টয় রযিক  

স্থাষ্টির মষ্টধয নদষ্টয় গমি করষ্টবি তাষ্টদর প্রষ্টতযকরই নিেস্ব 

স্বাধীি একটট অজস্তে আষ্টছ। এরকম নবভ্রানন্তর কারষ্টণ গেীর 

জ্ঞািও প্রায়ই অন্ধকারািন্ন হষ্টয় যায়। এমিনক এখি পয থন্ত 

অষ্টিষ্টক স্বগ থ, িরক, েূত রপ্রত, রদবদতূ, দািব, রােি, যাদুর 

প্রািাদ, দরূবতী মায়ার রকাি শহর ইতযানদষ্টত নবশ্বাি কষ্টর এবং 

ধষ্টর রিয় রয রকব  আষ্ট ানকত বযজিরাই এষ্টদর রদখষ্টত পায়। 

এই একই কুিংস্কাষ্টরর নবপরীতধমী আলরক সবলেষলণর কোরলণ 

স্বল্পজ্ঞোিী িংশয়বোিীলির পোল্লো ভোসর হলয় সিলয়লে কোরণ িোরো 

ভোবলে যয এই ঘিিোগুল ো সিিোন্ত ভ্রম বো জ্বরোক্রোন্ত মক্তস্তলষ্কর 

উব জর কল্পিোপ্রিূি নব াপ েোেো সকেুই িয়।  

3. আবারও ব নছ, এিব নকছুর মষ্টধয রর্ষ্টক রযটা বুঝষ্টত হষ্টব রয 

এগুষ্ট া নকন্তু প্রকৃত মািনিক অবস্থা, বনহেথগষ্টতর অষ্টিক 

নকছুষ্টক রূপক বা প্রতীকী নহষ্টিষ্টব এই অবস্থাগুষ্ট ার নববরণ 

রদয়া হষ্টয়ষ্টছ এই যা।   

4. যা ব া হষ্টয়ষ্টছ তা গেীরোষ্টব অিুধাবি করার এবং রূপলকর 

যপেলি যয িিয জ্ঞোি  ুসকলয় আলে যিিোলক আসবষ্কোলরর রচো 

করুি। এই রূপকগুল ো যসিও অলিক িময় মিলক সবভ্রোন্ত 

করলি পোলর িথোসপ সকেু সকেু বোস্তবিো আলে যযিো রূপক 

বযসিলরলক বযোখযো করোও মুশসক ।  
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যখি রদবতাষ্টদর রিই স্বষ্টপ্নর শহষ্টরর কর্া ব া হয় রযখাষ্টি 

আষ্টরাহষ্টণর েিয িক  েিষ্টগাষ্ঠীর বীর নবিমরা র্াষ্টক িষ্টচে, যখি 

রিই অিীম িুষ্টখর স্বগ থপুরীর কর্া ব া হয় রযখাষ্টি রদবতারা এবং 

পুণযবাি পুরুষ্টষরা একই িাষ্টর্ নদিযাপি কষ্টর, যখি ব া হয় রিই 

নবশা  ে প্রপাত আর ে রানশ প্লাবষ্টির কর্া, এিবই আিষ্ট  

অন্তষ্টরর আি  িতয ছাড়া আর নকছুই িয়।  

পরবিীলি িোবৎ পসরত্রোিোর আসবভজোব হলয়লে এবং িোরো িোলির 

নিি রূপ এবং িোলির বোণী সিলয় আমোলির মোলে আসবভূজি 

হলয়সেল ি। িোলির উলেশয সে  হোসরলয় যোওয়ো যিই মধুমোখো 

এককিো পুিুঃ প্রসিষ্ঠো করো। আবোরও, যিিো অন্তলরর যিই আি  

িিয েোেো সকেুই িয়।  

তর্ানপ যখিই এিব জেনিি মি মজস্তষ্টষ্কর বাইষ্টরর নকছু নহষ্টিষ্টব 

রদখাষ্টিা হষ্টয়ষ্টছ তখিই তাষ্টত হষ্টয়ষ্টছ েু  বা নিছক নমর্যার আেয় 

রিয়া হষ্টয়ষ্টছ।  

অিযনদষ্টক, অন্তষ্টরর চাহনিষ্টত নবভ্রান্ত বনহেথগত বাধয কষ্টর িতুি 

িতুি পর্ পন্থা অব ম্বি কষ্টর নিষ্টত।  

এোষ্টবই আেষ্টকর এই নদষ্টি এই যুষ্টগর এই বীরনবিম উষ্টড় চষ্ট  

রগ  তারার রদষ্টশ পূব জ যথলক অবষ্টহন ত িব অঞ্চল র উপর সিলয়।  

সিলজর পসৃথবীর বোইলরই যি উলে চ লি  োিল ো এবং সিলজর 

অজোলন্তই সিলজর অন্তলরর যিই আল োসকি যকন্দ্রসবন্দরু সিলক 

যপৌৌঁলে যযলি  োিল ো।  
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ন োট 

 
অন্তলরর চোহসি  (La Mirada Interna ) সবশটি অধযোলয় ভোি করো 

হলয়লে এবং প্রসিটি অধযোয় ভোি ভোি কলর যিয়ো আলে। মূ  

অিুলপ্ররণোগুল োলক এভোলব সিলজলির মি কলর িোক্তজলয় যিয়ো যযলি 

পোলরুঃ প্রর্ম দুটট অধযায় প্রারনম্ভক এবং এই সববৃসির মূ  উলেলশযর 

িোলথ পোিকলক পসরচয় কসরলয় যিয়ো, সক ধরলণর ইচ্ছো অসভবযক্তি 

পোিলকর কোে যথলক কোময এবং সকভোলব পরবিী অধযোয়গুল োলি 

সববৃসির মূ  সবষয়বস্তুর িোলথ পসরচয় কসরলয় যিয়ো হলব যিিোই এই 

অধযোয়গুল োর মূ  উলেশয।  

A. িশ সিলির এক আত্মপ্রসিফ লির আল োলক িোধোরণ সকেু 

সবষয় সিলয় অধযোয় III যথলক অধযোয় XIII িোজোলিো হলয়লে।  

B. অধযায় XIII রত একটট প্রািনেক পনরবতথষ্টির িূচিা হষ্টয়ষ্টছ। 

িাধারণ আষ্ট াচিা রশষ্টষ নক নক করণীয় এবং নক ধরষ্টণর 

মষ্টিাোব রপাষণ করষ্টত হষ্টব রি বযাপাষ্টর এই অধযাষ্টয় 

আষ্ট াকপাত কষ্টর হষ্টয়ষ্টছ।  

C. পরবিী অধযোয়গুল োলি সক ধরলণর অিুশী িী িম্পন্ন করলি 

হলব যি বযোপোলর আল োকপোি করো হলয়লে। যয ক্রম অিুযোয়ী 

সবষয়গুল ো উপিোপি কলর হলয়লে িো হ ুঃ      

I. যমসডলিশি – বইলয়র মূ  উলেশযুঃ অথ জহীিিো যথলক অথ জ 

পসরপূণ জিোয় রূপোন্তর  

II. বুঝষ্টত চোইবোর িোগ্রহ ইচ্ছো - সবষয়বস্তু বুেলি চোওয়োর 

পূব জশিজ যয ধরলণরমোিসিক সিসি      

III. অথ জহীিিো – জীবি এবং মিুৃযর অথ জ      

IV. সিভজরিো – মোিুলষর ওপর মোধযলমর প্রভোব এবং কোয জকোসরিো       
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V. অিুভূসিলক িলন্দহ করো – অসিয়সমি আশ্চয জজিক সকেু  

মোিসিক ঘিিো      

VI. স্বে এবং যজলি ওিো – িজোিিোর সবসভন্ন স্তর এবং 

বোস্তবিোর প্রসি িৃটেভসঙ্গ (স্বে, আলধো ঘুম আলধো জোগ্রি, 

স্বে যিখলি যিখলি যজলি ওিো এবং িম্পূণ জরূলপ িজোি)। 

বোসহযক, অভযন্তরীণ অিুভূসি এবং স্মসৃি      

VII. শক্তির উপসিসি – জোগ্রি অবিোয় যবোধশক্তির আলরোহণ। 

শক্তি ও ব , যযিো িোরো শরীর জলুে েসেলয় পেলি থোলক।      

VIII. শক্তির সিয়ন্ত্রণ – জোগ্রি থোকোর সবসভন্ন স্তর অিুযোয়ী শক্তির 

িভীরিো এবং অবয়ব     

IX. শক্তির বসহুঃপ্রকোশ – শক্তির সিয়ন্ত্রণ এবং সিয়ন্ত্রণ হোরোলিো  

X. অিুভূসির প্রমোণ – অভযন্তরীণ নবপরীিয, এককিো এবং 

ধোরোবোসহকিো  

XI. আল োসকি যকন্দ্রসবন্দ ু– শক্তির রূপক সহলিলব উলল্লখ করো 

হলয়লে মলির মোলে অবসিি আল োসকি একটি যকন্দ্রসবন্দ।ু 

অিুভূসির িলম্ম লি আল োর সিলক আলরোহণ করো যোয় 

এবং মলির মোলের িোিোপলেলি আল ো যথলক ক্রমশ িলূর 

িলর যোওয়ো হয়।     

XII. অিুভলবর আসবষ্কোর – শক্তির িঞ্চো ি। আল োর রূপধোরী 

এই শক্তির নবসশেয।  এ সবষলয় সবসভন্ন জিলিোষ্ঠীর উিোহরণ  

XIII. মূ িীসি – অভযন্তরীণ এককিোর সকেু মূ িীসি  

XIV. মলির অভযন্তরীণ পথ প্রিশ জি – আলরোহণ করোর বো 

অবসিি হবোর সিকসিলিজশিোর সচহ্নস্বরূপ সকেু রূপক   

XV. শোসন্তর অসভজ্ঞিো এবং শক্তির অসভযোত্রো – প্রক্তক্রয়ো      

XVI. শক্তির অসভলক্ষপণ – অসভলক্ষপলণর অথ জ  
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XVII. শক্তি হোসি এবং শক্তির অবিমি – শক্তির সিুঃিরণ। শক্তির 

যকন্দ্রীয় উৎি সহলিলব যযৌিিো   

XVIII. শক্তির ক্তক্রয়ো এবং প্রসিক্তক্রয়ো – আষ্টবগ অিুেূনতর িািাি 

পয থাষ্টয়র প্রনতনিনধে করাষ্টিা। অিুেূনতর ওপর নিেথর কষ্টর 

িংনেে রকাি নচত্র মার্ায় নিষ্টয় আিা এবং পষ্টর ঐ ছনবর 

কর্া রেষ্টব একই ধরষ্টণর অিুেূনত  াে করা। দদিজেি 

েীবষ্টি প্রষ্টযােয এমি একটট উপায় রযখাষ্টি মািনিক 

অবস্থার িাষ্টর্ রকাি ছনবষ্টক িংযুি কষ্টর কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

করাষ্টক রকৌশ  নহষ্টিষ্টব বযবহার করা যোয়।  

XIX. অন্তলরর সবসভন্ন পয জোয় – অভযন্তরীণ কম জকোলণ্ডর বযোপোলর 

আগ্রহী বযক্তি যযিক  মোিসিক অবিোর অিুভূসি  োভ 

করলি থোলক।  

XX. অন্তলরর বোস্তবিো – সবসভন্ন মোিসিক প্রক্তক্রয়ো যযিো 

বসহজজিলির িোিোি সবষয়বস্তুর রূপক সহলিলব যিখোলিো হয়।  
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বোিজো (El Mensaje) 

বসগ োর মন্তিয  
অধোয়ি এবং প্রসিফ ি কম জলকন্দ্র পোকজ,  

পুন্তো যি বোকোি, এসপ্র , ২০০৮  

 (িৃিীয় প্রচোরুঃ সিল ো ডি যিি)  

 

আজ আমরো সবশ্ববযোপী েসেলয় থোকো সবসভন্ন পোলকজ যযিক  

বোিজোবোহক জলেো হলয়লেি িোলির বযোপোলর কথো ব সে। আমোলির 

যখয়ো  রোখলি হলব যযি আমোলির মন্তলবযর মূ  সবষয়বস্তু যিিুকু 

িম্ভব িোধোরণ এবং িোব জজিীি হয়।  

িোিশোর (El Mensaje) পূি শকথো 

শুরুষ্টতই আমরা El Mensaje এর পূব থবতী নকছু কর্ায় আষ্ট াকপাত 

করব রযটা ১৯৬৯ িাষ্ট র দুটট র খায় প্রকানশত হষ্টয়নছ । এর 

প্রথমটি হ  একটি রচিো যযিো La Mirada Interna িোলম পসরসচি 

এবং যযিো ১৯৬৯ িোল  এখোলি এই পুন্তো যি বোকোলিই য খো শুরু 

হলয়সে  এবং ১৯৭২ িোল  প্রথমবোলরর মি যিিোর িম্পোিিো করো 

হয়। সিিীয়টি হ  একটি সববৃসি, একটি ভোষণ, যযিো সকিো ১৯৬৯ 

িোল র ৪ই যম এই একই িোলি যিয়ো হলয়সে  এবং যযিো La Arenga 

de la Curación del Sufrimiento িোলম পসরসচি।  

এই িংক িগুল ো সবসভন্ন িমলয় সবসভন্নভোলব প্রচোসরি এবং 

প্রিোসরি হলি থোলক এবং পয জোয়ক্রলম েসেলয় সেটিলয় থোকো এিক  

বই পুক্তস্তকো, রচিো, সববৃসি, ভোষণ একক্তত্রি কলর য খলকর অবিোি 

এবং বিবযলক এক জোয়িোয় কলর একটি পূণ জোঙ্গ রূপ যিয়ো হলয়লে। 

এিো ব ো বোঞ্ছিীয় যয প্রকোসশি পূণ জোঙ্গ সববৃসি প্রথম যিই িুটি য খোর 

যকোি ধোরোবোসহক সববিজলির ফ  িয় এবং িো যথলক হুবহু 

িংিৃহীিও িয়। এিো বল  যযলি পোলর যয এই সববৃসির মূ  সবষয়বস্তু 

অিযোিয িোিোি সবষলয়র আল োলক যিখো যযলি পোলর যযমি 
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িোসহিয, মলিোসবজ্ঞোি, িোমোক্তজকিো ইিযোসি। িোবৎ সববৃসি আর 

ভোষলণর মূ  িোরমম জ যিই প্রথম িুটি য খোলিই সবিযমোি। িুিরোং 

ব ো যোয় যয পরবিীলি এই ধোরণোর ওপর সভসি কলর যযিক  

জিিভো আর কম জকোণ্ড িম্পন্ন করো হলয়সে  বো যয ধরলণর 

সচন্তোভোবিোর  িম্প্রিোরণ করো হলয়সে  িো ঐ িুটি য খোরই আরও 

বসধ জি এবং সবস্তোসরি বযোখযো মোত্র।  

মোত্র সকেুসিি পূলব জ ২০০২ িোল র জ ুোই মোলি El Mensaje de Silo 

সশলরোিোলমর অধীলি প্রথমবোলরর মি একটি িম্পূণ জ ভস উম 

সহলিলব el Mensaje প্রকোসশি হলয়সে । এই য খোগুল ো সিি ভোলি 

সবভি সে ুঃ, El Libro  (বই), La Experiencia  (অসভজ্ঞিো)  এবং El 

Camino  (পথ)।  

“El Libro” আর La Mirada Interna একই। “La Experiencia” El 

Mensaje এর বযবহোয জ ভোি যযিো সকিো আবোর ৮টি আচোর অিুষ্ঠোলি 

সবভি। পসরলশলষ, “El Camino” সবসভন্ন প্রসিফ ি এবং 

উপলিলশর একটি যযৌথ িংক ি।  

এখোলিই আমরো el Mensaje এবং এর পূব জবিী িুটি য খোর সবষলয় 

আল োচিোয় ইসি িোিলি পোসর। িথোসপ আসম খুব িংসক্ষপ্ত ভোলব 

সকেু ক্তজসিলির কথো ব লি চোই যযিো La Arenga de La Curación 

del Sufrimiento সববৃসি যথলক যিয়ো এবং এগুল ো পরবিীলি 

সবসভন্ন গুরুত্বপূণ জ বযক্তিিি এবং িোমোক্তজক সবষয়লক সভন্ন একটি 

িৃটেভসঙ্গ হলি যিখোর িুসবধো প্রিোি কলরলে। উিোহরণস্বরূপ যযমি 

এিো উপ সি করলি পোরো যয বযথো এবং কলের মলধয অলিক 

পোথ জকয আলে।  
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La Curación del Sufrimiento  

বিিৃবির পূি শকথো  

এই সববৃসিলি জীবলির িবচোইলি গুরুত্বপূণ জ যয উপ সির উলল্লখ 

করো হলয়লে যিিো হ  কে এবং িো যথলক পসরত্রোণ। িব জোসধক 

গুরুত্বপূণ জ হ  শোরীসরক কে এবং মোিসিক যোিিোর মলধয পোথ জকয 

বুেলি পোরো।  

সিি ভোলব মোিুষ যন্ত্রণোলভোি কলরুঃ িৃটেভসঙ্গর কোরলণ, স্মসৃির 

কোরলণ, কল্পিোশক্তির কোরলণ। যোিিোলবোধ যথলক প্রিীয়মোি হয় 

এক ধরলণর িসহংিিো, যযিো সকিো ভলয়র িোলথ িম্পসকজি। যো 

আলে যিিো হোরোলিোর ভয়, যো হোসরলয় যিলে যিিোর ভয় বো যো অজজি 

করলি চোি যিিো িো পোবোর ভয়। যোিিোলবোধ হয় কোরণ হয়িবো ভয় 

আলে, বো িোধোরণি ভয় যিই। যরোিবযোসধর ভয়, িোসরলেযর ভয়, 

একোকীলত্বর ভয় অথবো মিুৃযভয়। িসহংিিোর মূ  কোরণ হ  

অসভ োষ, ইচ্ছো আকোঙ্ক্ষো যযিো সবসভন্ন ধরলণর এবং সবসভন্ন 

পয জোলয়র হলি পোলর। সকেু আকোঙ্ক্ষো হলি পোলর আকোশকুিুম 

কল্পিোিম আবোর সকেু হলি পোলর িহজ ির  এবং যথোথ জ।  

অন্তর িয়ি যমল  ধরবোর জিয এই বযোপোরিো সিলয় বযক্তি যসি 

িভীর ধযোলি মগ্ন হয় িোহল  যি সিজ জীবলির যমোে ঘুসরলয় সিলি 

িমথ জ হলব।  

আশো প্রিযোশো িসহংিিোর উলেক কলর এবং যিিো বযক্তির মলির 

মোলে চোপো থোলক িো, বরং িোিোি িম্পলকজর ডো পো ো যবলয় 

িঞ্চোস ি হলি থোলক।  

এেোেোও এলক্ষলত্র সবসভন্ন ধরলণর িসহংিিো যচোলখ পেলব এবং িব 

িসহংিিোই মূ ি শোরীসরক িয়। িসহংিিো হলি পোলর অথ জনিসিক, 

বণ জবোিী, ধমীয়, যযৌি, মোিসিক, নিসিক এবং অিযোিয প্রকোলরর, 

সকেু কম সকেু যবশী এই যো।  
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[La Curación del Sufrimiento সববৃসি যথলক উলল্লসখি 

অংশসবলশষুঃ মোিুলষর মোলে িসহংিিো [ . . . ] পসৃথবীলি িসহংিিো 

যথলক পোস লয় বো াঁচোর যকোি সমলথয িুয়োর যখো ো যিই। ] 

এই সববৃসিলি জীবিলক একটি সিিোন্ত িহজ ির  পলথ চোস ি 

করোর প্রলয়োজিীয়িোর ওপর গুরুত্ত্বোলরোপ করো হলয়লে। এখোলি 

আরও উলল্লখ করো হলয়লে যয যবিিোলক পরোক্তজি করোর জিয 

সবজ্ঞোি এবং িযোয়সবচোলরর িরকোর আলে। িথোসপ মোিসিক যোিিো 

যথলক পসরত্রোণ পোবোর জিয যমৌস ক প্রবৃসিগুল োলক সিয়সন্ত্রি করো 

অপসরহোয জ।  

এই সববৃসির িোরমম জ এবং মূ  বিবয পরবিীলি সবসবধ বইপুস্তলক 

উলল্লখ করো হলয়লে যযমিুঃ Humanizar la Tierra, Cartas a mis 

amigos, Diccionario del Humanismo  এবং Habla Silo। 

এেোেোও “La Acción Válida”, “El sentido de la vida”, 

“Humanismo y nuevo mundo”, “La crisis de la civilización y el 

humanismo”, “¿Qué entendemos hoy por humanismo 

universalista?”এর মি সবসভন্ন প্রিশ জিীলিও এর ওপর 

আল োকপোি করো হলয়লে।  

 

িইগের পূি শ কথো La Mirada Interna      

অিয আলরকটি পূব জকথো যযিোর িোম La Mirada Interna জীবলির 

অথ জ সক যিিোর ওপর আল োকপোি কলরলে। এর মূ  প্রসিপোিয 

সবষয় হ  নবপরীলিয পীসেি মোিসিক অবিো। এই সববৃসিলি যয 

সবষয়টির ওপর সবলশষভোলব আল োকপোি করো হলয়লে যিিো হ  

এিো উপ সি করো যয মলির মোলে নবপরীিয িক  যন্ত্রণোর মূ  

কোরণ এবং এই মোিসিক অশোসন্ত যথলক পসরত্রোলণর জিয জীবিলক 

এমি কম জকোলণ্ড ভসরলয় িু লি হলব যযগুল ো িোধোরণি 

পোরস্পসরকভোলব সবপরীিধমী িয় এবং সবলশষ কলর অিয মোিুলষর 

িোলথ িম্পকজ বজোয় রোখোর যক্ষলত্রও এলহি মলিোভোব এবং িৃটেভসঙ্গ 

বজোয় রোখলি হলব।  
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এই বইটিলি বযক্তিিি এবং িোমোক্তজক আধযোক্তত্মকিোর একটি বীজ 

বপি করো হলয়লে এবং মিস্তত্ব ও িিৃলত্ত্বর সকেু সবষলয় িভীরভোলব 

যভলব যিখোর িুলযোি কলর যিয়ো হলয়লে যযিোর প্রভোব পরবিীলি 

Psicología de la imagen এবং Apuntes de psicología যথলক 

Mitos raíces universales পয জন্ত সবসভন্ন বইলয়র ওপর পলেলে। 

এেোেো সবসভন্ন জিিভোলিও এর অিুলপ্ররণো প্রসিফস ি হলয়লে 

যযমি “Acerca de lo humano”, “La religiosidad en el mundo 

actual” এবং “El tema de Dios”। যিখোলি La Mirada Interna যক 

আরও িিুি সকেু আসঙ্গলক যিখোর িুলযোি হলয়লে এবং 

ধোরণোগুল োর উচ্চির সবলেষণ যিখোলিো হলয়লে।  

 

এিো পসরষ্কোর যয El Mensaje de Silo এর পূব জবিী যয িুলিো কোলজর 

বযোপোলর আমরো কথো বল সে যিগুল ো একিো আলরকিোর িোলথ 

িীসিিিভোলব সমসশ্রি এবং পোরস্পসরকভোলব িম্পসকজি। 

সবলশষভোলব ২য় এবং ৩য় খণ্ড কোরণ ১ম খণ্ড সে  La Mirada 

Interna যযখোলি িো াঁর বিবয িরোিসরভোলব স সপবে করো হলয়লে।  

Las experiencias guiadas এর মি িোসহিযকম জ এবং অিযোিয 

রচিোয় এই অিুস সপ এবং অিুবোিগুল ো উলল্লসখি হলয়লেুঃ 

যিখোলি িল্পও আলে কল্পিোও আলে। সবলশষ কলর “El ensueño y 

la acción” অথবো “El Bosque de Bormazo”এ মলিোসবজ্ঞোলির 

আল োলক সকেু যজোরোল ো যুক্তিিকজ এবং ভোবিোর যখোরোক যিখো 

সিলয়লে এবং এই একই ধোরণো যয পূব জবিী সববৃসিগুল োলিও 

উলল্লসখি হলয়লে যিিো আমরো শুরু যথলকই বল  এলিসে। এই 

িংসক্ষপ্ত বিলবযর উপিংহোর প্রোক্কোল  আবোরও উলল্লখ করলি চোই 

যয El Mensaje যকব  বযক্তিিি িয় বরং িোমোক্তজক 

আধযোক্তত্মকিোর বসহুঃপ্রকোশও বলি। কোল র সববিজলির িূত্র ধলর 

সবসভন্ন িংসৃ্কসি, জোিীয়িো, িোমোক্তজক এবং প্রোজক্তন্মক িক  স্তর 

জলুেই এই অসভজ্ঞিোর প্রমোণ যচোলখ পলেলে। আলরকিো সচর িিয 

হ  যয মলির মোলে এই ধরলণর উপ সি পোবোর জিয , এর উন্নয়ি 

এবং কোয জকোসরিো বৃক্তের জিয কেো অিুশোিি বো িুিংিটিি 

কোিোলমোর আিল  যকোি প্রলয়োজি যিই। একোরলণ যুলি যুলি 
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যযিক  িবী-রিু , পয়িম্বর, যিবিিূ, বোিজোবোহলকর আসবভজোব 

হলয়লে, অথ জোৎ যোরো সিলজরো যিই বোিজো যপলয়লেি এবং অিযলির 

কোলে িো যপৌৌঁলে যিবোর িোসয়লত্ব জীবি উৎিি জ কলরলেি, িোরো 

সকন্তু িবিময়ই মুিসচন্তো আর মুিসবশ্বোলির জয়িোি যিলয়লেি 

এবং িোরো বল লেি সিলজর িোলথ যযমি বযবহোর আশো করো হয় 

টিক যিমিিোই যযি অিযলির িোলথ করো হয়। বযক্তির এলক 

অপলরর িোলথ এবং িোমোক্তজক িক  িম্পলকজর যক্ষলত্র এই 

আত্মময জোিোলক উাঁচু সিংহোিলি অসধটষ্ঠি করোর কোরলণ এই 

বোিজোবোহলকরো িক  প্রকোর নবষময, অিোময আর অিযোলয়র 

সবরুলে কোজ কলর যিলেি।  
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য খলকর প্রিলঙ্গ 

সিল ো েদ্মিোলম পসরসচি মোসরও  ুইি যরোসেলিজ যকোলবোি ১৯৩৮ 

িোল র ৬ই জোিুয়োসর আলজজসিিোর যমলন্দোজো শহলর জন্মগ্রহণ 

কলরি।  

য খক এবং সচন্তোসবি, বহুসবধ গ্রলের রচসয়িো। El Humanismo 

Universalista বো Nuevo Humanismo এর মি চ মোি সচন্তোধোরোর 

প্রসিষ্ঠোিো। সবশ্বময় মোিবজোসির িংকি যথলক পসরত্রোলণর একমোত্র 

উপোয় সহলিলব অিসহংি পেোর প্রবিজক ও িমথ জক। এেোেোও 

বযক্তিিি এবং িোমোক্তজক উন্নয়ি সবষলয়ও িো াঁর অবিোি রলয়লে।  

 সিল ো িো াঁর মূ  বোিজোয় (el Mensaje ) িো াঁর প্রচোসরি ধযোিধোরণোর মুি 

সবচোর সবলেষণ এবং আল োচিো করোর জিয আমন্ত্রণ জোসিলয়লেি।  

িোাঁর যমৌস ক প্রস্তোবিোয় সিসি শোরীসরক কে এবং মোিসিক যোিিো 

যথলক পসরত্রোলণর পথ যিখোলিোর যচেো কলরলেি।  

সিল ো ২০১০ িোল র ১৬ই যিলেম্বলর িো াঁর জন্মিোি যমলন্দোজোর 

চোক্রোি যি যকোসরয়ো গ্রোলম সিজ বোিিোলি মিুৃযবরণ কলরি।  

 

  

  
য খলকর অিযোিয গ্রে, য খো ও সববসৃি

 www.silo.net       

http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
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