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াতঞ্জর যমাগদশন এফং যমাগ যম্পযা- এক ধযন
িযন্দভ ভণ্ডর
গবফলক, ংস্কৃত াির  প্রাকৃত িফবাগ, িফশ্ববাযতী, ািিিনবকতন
Abstract:
Maharshi Patanjali’s yoga philosophy is one of the sublime Indian yoga traditions, where it
is said to attain ‘samadhi’ through restrain of mind. The yoga philosophy introduced by
Maharshi Patanjali presumably in the 2nd century BC, was later divided into two parts –
yoga scripted tradition and tradition of realization. In this article I have discussed the two
above mentioned topics.

বূিভকা: প্রাচীন বাযবতয ভুভূক্ষুম্প্রদা অত্মতত্ব ঈরিিবত জাগ বিিবরন  ׀বফিদক জ্ঞানকাবণ্ডয
ধাযাবক নুযণ কযবত কযবত একভ বফিদক ঊিলগণ মভ, িনভ, অন, প্রাণাাভ, প্রতযাায,
ধাযণা,ধযান  ভািধ এআ ষ্ট যমাগাবেয ভাধযবভ ভািধ রাবব ঈবদযাগী বিিবরন  ׀এফং যমাগম্মত
ভািধবক ঈরিি কযবত িগব শ্রফন, ভনন, িনিধধযাবনয প্রাূফশক িফদযা, িিতা, যাগ, যেল
িবিনবফ অিদ ঞ্চ যেবক দূযীবুত কযবত ক্ষভ বিিবরন এফং যমাগতবেয স্বরূবক মথাথশ বাবফ
যজবনিিবরন׀
লড়িফধ অিিক দশবনয ভবধয যমাগদশন নযতভ ׀যফদ, ঈিনলদ্, যাভাণ, ভাবাযত, ুযাণ,
বাগফত, অুবফশদ, রংকাযাস্ত্র অিদ িফিবন্ন গ্রবে যমাগ এয ঈবেখ অবি ׀তজ্ঞিরকৃত দশন গ্রবে
যমাবগয িফিৃত অবরাচনায জনয তাাঁয াস্ত্রিি যমাগদশন নাবভ প্রিদ্ধ ׀যমখাবন াংখযতবত্বয ুরুল প্রকৃিত
অিদ াঁিচিি তেবক গ্রণ কযায য স্বতন্ত্ররূব ইশ্ববযয িিত্ববক স্বীকায কযা ববি ׀তাআ ‘যস্বশ্বয
াংখয’ রূব যমাবগয প্রাভািনকতা অবি ׀মভ, িনভ, অন, প্রাণাভ, প্রতযাায, ধাযণা, ধযান এফং
ভািধ - এআ ষ্ট যমাগাবেয ভাধযবভ ঞ্চবে দূযীবূত কবয িনভা রিঘভািদ ষ্ট ঐশ্বমশািদয িধকািয ব
যাগািদ ঞ্চ যেবক দূযীবূত কবয ংমবভয ভাধযবভ ম্প্রজ্ঞাত ভািধবত িরপ্ত ব ভুিি ফা বকফরয
রাবআ র যমাগদশবনযয ভূর রক্ষয ׀প্রকৃতবক্ষ যমাবগয বনক াখাপ্রাখা অবি ׀িফবেলবণয অধাবয
িবন্ন িবন্ন া িফিবন্ন নাবভ জানা মা ׀যমাগিদ্ধািচিিকায যচিতা নাযাণতীথশ যমাগবক িিাবমাগ,
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চমশাবমাগ, কভশবমাগ, ঠবমাগ ভন্ত্রবমাগ, জ্ঞানবমাগ, দ্বেতবমাগ, রবমাগ, ধযানবমাগ তথা যপ্রভবিিবমাগ
প্রবৃিত যমাবগয িফিবধতা যদিখববিন এফং ভািধবক যাজবমাগ নাবভ িবিত কবযবিন1 ׀
যমাগ বেয বািলক ািিতযক এফং দাশিনক অবরাচনা:
‘যমাগ’ বেয াধাযণ থশ র - মুি া ফা ংবমাগ স্থান কযা ׀তাআ এক ফস্তুয বে য
এক ফস্তুয একবে িভরনবকআ াধাযণ বথশ ‘যমাগ’ নাবভ িবিত কযা ব থাবক ׀িকন্তু ফযাকযণ াবস্ত্র
যমাগ েিি ‘মুিজযবমাবগ’  ‘মুজ্ ভাবধৌ’ এআ দুিি ধাতুয বথশ ফযফহৃত ব থাবক ׀ভূরত এিি একিি
ুংিরেফাচক ে‘׀মুিজযবমাবগ’ এআ বথশ যমাগ বেয থশ র-‘ংবমাগ’ এফং ‘মুজ্ ভাবধৌ’ এআ বথশ
যমাগ বেয থশ র- ‘ভািধ’ ׀ভযবকাল গ্রবে -‘ঈাঃ’, ‘েিতঃ’, ‘মুিিঃ’, ‘ধযানম্’ প্রবৃিত েগুিরবক
যমাগ বেয মশাফাচী ে িববফ ঈস্থানা কবযবিন2  ׀যদফীবাগফত নুাবয যমাগ বেয থশ র “
‘যপ্রভ’3  ׀অচামশ ভনুয ভবত যমাগ বেয থশ র- িরনা ফা কিতা 4  ׀অচামশ ুশ্রুত যমাগ েিি “ ‘যমন
ফাকযং মুজযবত  যমাগঃ5 ’ এআবাবফ ফযাখযা কবযবিন ׀অফায অুবফশবদ ‘যবলজ’ বথশ, যজযািতবল
‘নক্ষেগুিরয ম্বন্ধ িফবল’, ‘ভ িফবাগ’  ‘যিফ-চবিয যমাগাধীন িফষ্কম্ভািদ’ প্রবৃিত বথশ যমাগ েিি
ফযফহৃত ববি6  ׀ভাকিফ বাযিফ তাাঁয িকযাতাজুশনীভ গ্রবে ‘মুজ্’ ধাতুয থশ মুি া বথশ
ফুিিববিন7  ׀এিাড়া ফযাকযণ াবস্ত্র যমাগ েিি ফুযৎিি বথশ, নাযদ কতৃশক যিচত ঞ্চযােবত
যদফতানুন্ধান বথশ, গিনতাবস্ত্র দুআ ফা তবতািধক যািয ভিষ্টকযণ বথশ যমাগ েিিয প্রচরন অবি ׀
এআবাবফ িফিবন্ন াবস্ত্র যমাগ বেয োযা িবন্ন িবন্ন বথশয প্রতীিত ঘবিবি׀
বাযতী দশনাবস্ত্র যমাগ তযি চিচশত িফল মায াধাযণ থশ র মুি া ׀নযা ভবত যমাগ বেয
থশ র ‘ংবমাগ’8  ׀যফদাি ভবত ‘জীফাত্মায বে যভাত্মায ংবমাগআ’ র ‘যমাগ’9  ׀যমাগাচায যফৌদ্ধবদয
ভবত যমাগ বেয থশ র- মশনুবমাগ ׀এআবাবফ িফিবন্ন দশনাবস্ত্র ‘যমাগ’ েিি িফিবন্ন বথশ গ্রন
কযবর ভিলশ তঞ্জির ‘যমাগ’ বেয এআ াধাযণ অথশগুিরবক গ্রণ কবযনিন ׀তাাঁয ভবত ‘যমাগ’ বেয
থশ র িচিফৃিিয িনবযাধ ঘিাবনা1 0  ׀ফযাবাবলয ‘যমাগ’ েিিবক ভািধ বথশ গ্রণ কযা ববি1 1 ׀
1

িনিদধযানঞ্চৈকতানতািদরূপা রাজপযাগরথথায়ঃ মািধঃ  ׀তস্তাধনং তু িিয়াপযাগঃ, চযথাপযাগঃ, কমথপযাগঃ,ঠপযাপগা, মন্ত্রপযাপগা,

জ্ঞানপযাগঃ, ঞ্চৈতপযাপগা, ক্ষ্যপযাপগা,ব্রহ্মপযাগঃ, িলবপযাগঃ, িিিপযাপগা, বানাপযাপগা, য়পযাপগা, ধযানপযাগঃ, প্রেমভিিপযাগশ্চ׀
প্রযাগিিান্তচিিকা ৃ . ২
2

প্রযাগঃ ংনপনাায়ধযানংগিতযু িিু  ׀মরপকা ৩.৩.২২

3

স্বীয়ান্ গুণান্ েিবততান্ েবদংস্তদাপৌ তাং প্রেমদামনু চকার চ প্রযাগযু িঃ ׀׀প্রদবীভাগবত ৩.১৫.১৩

4

মনু ংিতা ৮.১১৫

5

ু শ্রুত ংিতা ৬৫.৯

6

বাচস্পতযম্

7

িিয়ঃ কুরুণামিধয ানীং েজু বৃ িতং যমযু পতি প্রবিদতুম্ ׀িকরাতাজুথনীয়ম্ ১.১
ংযু িবযবারপতুঃ ংপযাগঃ  ׀তকথংগ্র

8
9
10

ংপযাগং প্রযাগিমতযাহুজথীবাত্মরমাত্মপনাঃ  ׀বাচস্পতযম্
প্রযাগিশ্চতবৃ িতিনপরাধঃ ׀প্রযাগূ ত্র ১.২

11

প্রযাগঃ মািধঃ ׀প্রযাগভায ১.১
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াংখযভবতয ফুিদ্ধ, ংকায  ভন - এআ িতনিি তবেয একবে ভাবফআ র যমাগদশবনয িচি, মা
প্রকৃিতয িযণাভ ׀যমাগভবত ভবনয ভাধযবভ িচি মখন যকান িফলবয বে মুি  তখন িচি যআ িফলবয
অকায গ্রণ কবয ׀িফলাকায গ্রণআ র িচবিয ফৃিি থশাৎ িচিফৃিি ׀অত্মা স্বরূগত িফশুদ্ধ বচতনয׀
বচতবনযয িফকায ম্ভফ ন ׀তাআ িচবি প্রিতিফিম্বত অত্মাযআ িফকায ঘবি ׀িচবি প্রিতিফিম্বত অত্মাআ
িফদযাফত িনবজবক ফৃিিজ্ঞাবনয জ্ঞাতা, কতশা  যবািা ফবর ভবন কবয ׀এআ ফস্থাআ বে অত্মায
ফদ্ধাফস্থা ׀ফদ্ধাফস্থা ুরুল িফদযা, িিতা, যাগ, যেল  িবিনবফ- এআ াাঁচিি যেব িেষ্ট  ׀এজনয
ফন্ধনভুিিয জনযআ িচিফৃিি িনবযাবধয প্রবাজন ׀িচিফৃিি িনরূদ্ধ বর িচি ম্পূণশরূব ফৃিিীনরূব ফস্থান
কবয ׀িচবিয এআ ফস্থাআ র “‘যমাগ’ ফা ‘ভািধ’ ׀অফায শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা ফরা ববি যম কভশ ংাবযয
ফন্ধনবতু  না থচ যভাবক্ষয কাযণ ব থাবক যআরূ কভশআ র যমাগ1 2 ׀
যমাবগয ঈদ্ভফ: যমাবগয তে তযি গূঢ় ׀তাআ এআ দশবনয ঈদ্ভফ যমভন িতপ্রাচীন যতভনআ এয
অচামশযম্পযায ধাযািি যগৌযফািিত ׀ফযাবাবলয তাআ অুিয1 3 , ঞ্চিখ, ফালশগণয, বজগীলফয1 4 ,
অফিয প্রবৃিত যমাগাচাবমশয ঈবেখ কযা ববি׀
প্রকৃতবক্ষ যমাগািবতযয ঈদ্ভবফয ধাযািিবক দুিি ফবগশ িফবি কযা যমবত াবয- াতঞ্জর যমাগ
ািতয  াতঞ্জবরািয যমাগ ািতয׀
১.িযণযগবশ “ যমাগ দশবনয প্রিতষ্ঠা মিদ তঞ্জিরয যমাগ ূেবতআ ববি তথাি তঞ্জিরবক যমাগ এয
অিদ প্রিতষ্ঠাতা ফরা চবর না কাযণ ‚িযণযগবশঃ যমাগয ফিা নানযঃ ুযাতনঃ‛1 5 আতযািদ ফাকয যথবক
জানা মা যমাবগয অিদভ ফিা বরন ‘িযণযগবশ’ ׀এিাড়া ভাবাযত, িফুশধ্ন্যংিতা, ভনুিৃিত, বাভতী,
যমািগমাজ্ঞফল্ক্য অিদ গ্রবে িযণযগবশবক যমাগ এয অিদফিা ফরা ববি1 6 ׀
২.তঞ্জির “ ড. যাধাকৃষ্ণবণয ভবত যমাগূবেয ভকার র ৩০০ খ্ীঃ1 7  ׀ম্পূনশ বফিদক ািবতযয
অিদ যথবক িমশি যমাগ িফলক িফিবন্ন তেবক ূোত্মক বরীবত প্রিতাদন কবয ‘যমাগ দশন’ নাবভ
প্রিতষ্ঠািত কযবত ভিলশ তঞ্জির প্রাী বিিবরন ׀তাআ তঞ্জিরবকআ যমাগিদ্ধাবিয নুালনকতশা
ফবর ভবন কযা  ׀যমাগূবেয প্রথভ ূেবতআ িতিন এআ ভবতয িবপ্রা ঘিিববিন “ থ
যমাগানুানম্1 8 অবরাচয ‘যমাগূে’ গ্রেিিবক িতিন ভািধাদ, াধনাদ, িফবূিতাদ এফং বকফরযাদ
এআ চাযিি বাবগ বাগ কবযবিন এফং যমাবগয প্রকৃিত  ঈবেয, রক্ষযিিদ্ধয ঈা, যমাগপ্রিিায োযা
প্রাপ্ত বরৌিকক িি, ভুিিয স্বরূ  ভুিিপ্রাপ্ত ুরুবলয স্বরু অবরাচনা কবযবিন׀
যমাগূবেয ঈয িরিখত িীকা  ফৃিি:
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প্রযাগঃ কমথু প্রকৌলম্ ׀শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২.৫০

13

অিদিবৈান্ িনমথাণিচতমিধষ্ঠায় কারূণযাদ্ ভগবান্ রমিথরাু রপয় িজজ্ঞামানায় তন্ত্রং প্রোবাচ ׀বযাভায ১.২৫

14

িচঞ্চতকাগ্রাদেিতিতপরপবিত জজগীবযঃ ׀বযাভায ২.৫৫

15

প্রযািগযাজ্ঞবরৃয ১২.৫

16

মাভারত ১১.৩.৪৯-৬৫, িবু থধ্ন্যংিতা ১২.৩৯, মনু ংিতা ১.৮৮-৮৯, ভামতী ২.১.৩
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তঞ্জিরয যমাগবাবলযয ঈয যিচত গ্রেগুিরবক দুিি বাবগ বাগ কযা যমত াবয “ িীকা গ্রে  ফৃিি
গ্রে ׀যমাগূবেয ঈয ফশপ্রথভ ফযাখযাগ্রে ফযাবদফ যচনা কবযন, িফলগত িদক যথবক মায নাবভ
‘যমাগবালয’  ফযাখযাকাবযয নাভ নুাবয ‘ফযাবালয’ রূব িযিচত׀
যমাগূবেয ঈয যিচত িফিবন্ন গ্রেগুির র “
1.ফযাবদফকৃত “ যমাগবালযম্ (বমাগূবেয ঈয অধািযত বালয)
2.ফাচস্পিত িভশ্রকৃত “ তেদ্বফাযদী (ফযাবাবলযয িীকা)
3.যাঘফানন্দযস্বতীকৃত “ াতঞ্জরযযম্ (তেদ্বফাযদীয িীকা)
4.িফজ্ঞানিবক্ষুকৃত “ যমাগফািতশকম্(ফযাবাবলযয িীকা)
5.িযযানন্দকৃত “ বাস্বতী (ফযাবাবলযয িীকা)
6.বগফৎাদঙ্কযকৃত “ যমাগবালযিফফযণম্ (ফযাবাবলযয িীকা)
7.নাযাণতীথশকৃত “ যমাগিদ্ধািচিিকা (ফযাবাবলযয ঈয অধািযত স্বতন্ত্র িীকা)
8.ববাজবদফকৃত “ যাজভাতশণ্ডঃ (বমাগূেয ফৃিি)
9. .নাযাণতীথশকৃত “ ূোথশবফািধনী (বমাগূেয ফৃিি)
10.নাবগাজীবট্টকৃত “ যমাগূেফৃিিঃ (রঘ্বী এফং ফৃিত ফৃিি)
11.যাভানন্দমিতকৃত “ ভিণপ্রবা (বমাগূেয ফৃিি)
12.নিবদফিণ্ডতকৃত “ দচিিকা (বমাগূেয ফৃিি)
13.দািবফি যস্বতীকৃত “ যমাগুধাকযঃ (বমাগূেয ফৃিি)
14.ফরবদফিভশ্রকৃত “ যমাগদীিকা (বমাগূেয ফৃিি)
15.িযযানন্দকৃত “ যমাগকািযকা (যরিীকা )
16.তযবদফকৃত “ যমাগযয (বমাগূবেয স্বতন্ত্র িীকা)
এিাড়া যমাগূবেয ঈয যিচত কবকিি প্রকািত গ্রেগুির িনম্নরূ “
1.িলভানন্দকৃত “ যমাগূেফৃিিঃ
2.বফবদফিভশ্রকৃত - যমাগূেফৃিিঃ
3.ুবযিতীথশকৃত - যমাগূেফৃিিঃ
4.শ্রীবগাারিভশ্রকৃত - যমাগূেিফফযণম্
5.ুরুবলািভতীথশকৃত - যমাগূেফৃিিঃ
৩.ফযাবালয
ফযাবদফ যিচত ‘যমাগবালয’ গ্রেিি যমাগূবেয ঈয অধািযত বালয গ্রে ׀বফদািিক িিায ভবধয
যমাবগয গূঢ় তবেয অবরাচনা কযা র গ্রেিিয ভূর িফল ׀অবরাচয গ্রেিিবত অচামশ ফযাবদফ িফজ্ঞানফাদী
যফৌদ্ধবদয ক্ষিণকফাবদয মুিিবক খণ্ডন কবযবিন1 9  ׀ফযাবদবফয ভবত িচবিয িনত  স্থাীত্বতা িফনা
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1যয তু েতযথথিনয়তং েতযয়মাত্রং ক্ষ্িণকশ্চ িচতং, তয বথপমব িচতপমকাগ্রং নাপস্তযব িবিক্ষ্প্তম্  ׀যিদ ুনিরদং বথতঃ

েতযাহৃঞ্চতযকিিন্নপথথ মাধীয়পত তদা ভবপতযকাগ্রিমতযপতা ন তযথথিনয়তম্  ׀প্রযাঽি দৃ লেতযয়েবাপন িচতপমকাগ্রং মনযপত
তঞ্চযকাগ্রতা যিদ েবািচতয ধমথস্তঞ্চদকং নািস্ত েবািচতং ক্ষ্িণকত্বাৎ … ׀তিাপদকমপনকাথথমবিিতং চ িচতম্  ׀বযাভায ১.৩২
2.যান্মিতঃ স্বরিনরুিং িচতং িচতান্তপরণ মনন্তপরণ গৃ যত  ׀বযাভায ৪.২১
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যমাগ াধবনয োযা িচবিয একাগ্রতা অনা ম্ভফ ন ׀তাআ িতিন যমাগ দশবনয গম্ভীয  তািত্বক িফল
ভূবক তযি যর, যফাধগভয  প্রচিরত বালাবত তাাঁয যচনাবত ঈস্থািত কবযবিন׀
৪.ফাচস্পিতিভশ্র যিচত তেদ্বফাযদী
নযাূচীফবন্ধাঽাফকািয ুিধাং ভুবদ ׀
শ্রীফাচস্পিতিভবশ্রণ ফস্বঙ্কবুফৎবয  ׀׀নযাফািিশকতাৎমশ
এআ যোবকয অধাবয ফাচস্পিতিভবশ্রয ভকার 898 িফিভ থশাৎ নফভ তােীয কািাকািি ভবন কযা ׀
প্র.ফুড তায ‘The yoga system of Patanjali’ গ্রবে তেদ্বফাযদীয ভকার 850 খ্ীঃ ফবর ভবন
কবযবিন2 0  ׀ফযাবাবলযয িীকাগুিরয ভবধয ফাচস্পিত িভশ্র যিচত ‘তেদ্বফাযদী’ যমাগ এয প্রাচীনতভ িীকা׀
অচামশ ফাচস্পিতিভশ্র তেদ্বফাযদী িীকায ফুযৎিিবত ফবরবিন “ ‘তোনাং িফদীকযণং মযাং ফতশবত া
তেদ্বফাযদী’ থশাৎ তবেয িফিৃত প্রিতাদন যমখাবন িফদযভান তাআ তেদ্বফাযদী ׀ভূরত ফযাবাবলযয িীকা
িববফ তেদ্বফাযদী যমাগাবস্ত্রয ন্দবশগ্রে রূব প্রিদ্ধ ׀
৫.যাঘফানন্দ যস্বতীকৃত াতঞ্জরযযম্
যাঘফানন্দ যস্বতীকৃত তেদ্বফাযদী িীকায ঈয ‘াতঞ্জরযযম্’ নাভক ঈিীকা িরবখবিন׀
যাঘফানন্দয গুরুয নাভ িফবশ্বশ্বয বগফৎাদ এফং িবলযয নাভ েবগফৎাদ ׀যাঘফানন্দ যস্বতী
াতঞ্জরযযম্ এয প্রাযিম্ভক যোবক তঞ্জির, ফযাবদফ এফং ফাচস্পিত িভশ্র এআ িতনজন অচাবমশয নাভ
ঈবেখ কবযবিন ׀তায ভকার ম্পবকশ জানা মা যম িতিন দভ থফা একাদ তবকয ভবধয জন্মগ্রণ
কবযিিবরন׀
৬.িফজ্ঞানিবক্ষুকত
ৃ যমাগফািিশক
অনুভািনক যলাড় তবকয অচামশ িফজ্ঞানিবক্ষু ফযাবাবলযয ঈয ‘যমাগফািিশক’ িীকা যচনা
কবযিিবরন মা ফািিশক বরীয অধািযত ׀অবরাচয িীকা গ্রেিিবত িতিন তাাঁয ূফশাচামশবদয োযা ঈি ফচবনয
িফবেলণ, নুি ফচবনয ভাবফ এফং নয দাশিনকবদয োযা স্থািত িদ্ধািগুিরয মুিিক খণ্ডণ
কবযবিন ׀এিাড়া িতিন তাাঁয গ্রবে াংখয  যমাগ যক ভান তন্ত্র ায মুিি িদববিন ׀অফায
যিদবক াংখয  যমাগ দুিি দশবনআ ফুিদ্ধ  ুরুবলয ভবধয নািদ স্বস্বািভবাফম্বন্ধতায কথা স্থািত
কযা ববি ׀ুরুলাথশফতশী ফুিদ্ধ প্রিতিফিম্বত ব ুরুবলয িফল  ׀ুরুলাথশূণয ফুিদ্ধবত ুরুবলয িফল
ায যকান ক্ষভতা থাবক না  ׀যমাবগয এআ িদ্ধাবি িফজ্ঞানিবক্ষু াংখযভবতয বে ভানতা
যদিখববিন2 1  ׀এিাড়া াংখযাবস্ত্র যম দুআ প্রকায প্রভা স্বীকৃত যমাগূবে তা ভানবাবফ প্রিদ্ধ,
অচামশ িফজ্ঞানিবক্ষু এআ ভবতয ামুজযতা প্রদশন কবযবিন2 2  ׀এআবাবফ িফজ্ঞানিবক্ষু াংখয  যমাগ এআ
দুআ দশবনয ভানতন্ত্রতা িদ্ধ কবযবিন׀
৭.িযযানন্দকৃত বাস্বতী িীকা
3.তদপনন িচতারূপযণ ভ্রান্তাঃ প্রকিচতপদব প্রচতনিমতযাহুঃ  ׀পরিচতমাত্রপমপবদং বথং নািস্ত খল্বয়ং

গবািদঘথটািদশ্চ

কারপণা প্রাক আিত  ׀বযাভায ৪.২৩
20

Date of vachaspati Misra’s Tattvavaisaradi about A.D 850.
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ত এব ুরুাথথবপতযব বু িিঃ ুরূয িবয় আিত াংখযিিান্তঃ  ׀প্রযাগবািতথক ১.৪
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অনুভািনক 19 তবকয িিভ চযবণ িযযানন্দ অযণয ফযাবাবলযয ঈয ‘বাস্বতী’ নাভক ংস্কৃত
িীকা িরবখিিবরন ׀গ্রোযবম্ভ িতিন ভিলশ ফযাবদবফয স্তুিত কবযবিন2 3  ׀এযয িতিন ফবরবিন ফুযিিত
ফযিিবদয জনয যমাগ দুয এফং যমাগীবদয জনয ইষ্ঠকাভধূক ׀এআ যমাগ ভবাজ্জ্বর ভিণিূবয ভত
তযংিফদ এফং যশ্রভাগশ2 4  ׀এআবাবফ িতিন তাাঁয িীকািিবক তেিনশ্চপ্রধানরূব এফং
দাথশাফগািকারূব ংবক্ষব অবরাচনা কবযবিন।
৮.বগফৎাদ ঙ্কযকৃত যমাগবালযিফফযণ
শ্রীভৎ ংকয বগফৎাদ যমাগবাবলযয ঈয ‘িফফযণ’ নাভক িীকা যচনা কবযিিবরন মা
‘যমাগবালযিফফযণ’ নাবভ প্রিদ্ধ׀ভূরত যমাগবাবলযয ঈয িরিখত এআ গ্রেিি স্বতন্ত্র যপ্রৌঢ় িীকা׀যমখাবন িতিন
প্রিতিি, িফপ্রিতিি  নযথাপ্রিতিিয িযিধবক িতিভ কবয গ্রেিিয াস্ত্রম্মত িববপ্রত থশদাবন
প্রাী ববিন׀
৯.নাযাণতীথশকত
ৃ যমাগিদ্ধািচিিকা
অনুভািনক যলাড় তবকয িিভ চযবণ অচামশ নাযাণতীথশ যমাগূবেয ঈয যমাগিদ্ধািচিিকা
নাভক একিি স্বতন্ত্র িীকা যচনা কবযন ׀ফযাবালযানুাযী া বে এআ িীকা গ্রেিিবক ফযাবাবলযয
িীকা িাবফ িযগিণত কযা  না ׀এফং এবক যমাবগয ফৃিিগ্রবেয যশ্রণীবত যাখা ববি ׀অবরাচয
িীকািিবত ফতাযফাদ, লট্কভশ, লট্চি, কুণ্ডিরনী অিদ নফীন িফলবয চচশা কযা ববি ׀এিাড়া যমাগ এয
বনক ধাযায ঈবেখ অবরাচয গ্রেিিবত কযা ববি2 5  ׀াংখযকািযকায ঈয ‘চিিকা2 6 ’িীকা যরখায
ভ নাযাণতীথশ স্বীকায কবযবিন যম তাাঁয গুরুয নাভ শ্রীযাভবগািফন্দ ׀আিন িফজ্ঞানিবক্ষুয যফতশী অচামশ׀
যমাগ ূবেয ঈয িরিখত ফৃিিগ্রে
‘ূোথশপ্রধানা ফৃিিঃ’ “ থশাৎ ূোথশবক প্রধানরূব িফফৃত কযা  যম গ্রবে তাবকআ ফৃিিগ্রে ফবর׀
ফযাকযণ, নযা, াংখয, যফদাি অিদ ভি াবস্ত্রআ ফৃিি গ্রবেয ঈবেখ াা মা  ׀ভূর গ্রেগুিরয ফযাখযা
প্রকা কযবত এআ ফৃিিগুিরয গুরুত্ব িযীভ ׀নযানয াবস্ত্রয ভতআ যমাগ াবস্ত্র বনক ফৃিিগ্রবেয ঈবেখ
াা মা ׀এআ ফৃিিগ্রেগুিরবক দুিি ফবগশ বাগ কযা মা “ ক.প্রকািত ফৃিি গ্রে খ.প্রকািত ফৃিিগ্রে׀
যমাগূবেয ফৃিিগ্রে  ফৃিিকাবযয নাভ ূবফশআ ঈবেখ কযা ববি এখন কারিভ নুাবয তাবদয
িফফযণ যদা বফ׀
১.যবাজবদফকৃত যাজভাতশণ্ড
আিতাকায এআরূ ভবন কবযন যম যমাগূবেয ুিফখযাত ফৃিিকায যবাজবদফ িশুারফবধয যচিতা
ভাবঘয ভকারীন ׀আিন ভারফবদবয াক িিবরন ׀অনুভািনক দভ তবকয িিভ দবক থফা
একাদ তবকয শুরুবত আিন জন্মগ্রণ কবযন ফবর ভবন কযা  ׀ড. বাণ্ডাযকবযয ভবত যবাজবদবফয
23

জমত্রীদ্রবান্তঃ করণািরণযং কৃােিতষ্ঠাকৃতপৌমযমূ িতথম্׀
তথা েলান্তং মুিদতােিতষ্ঠং তং ভাযকৃৈযামুিনং নমািম ׀׀ভাস্বতী ১

24

পযািগনাং দু রূং যৎ প্রযািগনািমষ্ঠকামধু ক্ ׀
মপাজ্জ্বমিণস্তূপা যপিয়ঃ তযংিবদাম্  ׀׀ভাস্বতী ২
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১.২৮, ১.৩৩, ১.৩৫, ১.৩৬, ১.৩৭, ১.৩৯, ১.৪০, ১.৪১, ২.১, ২.৪৬, ৩.২৩, ৩.২৫ – ূ ত্র প্রযাগিিান্তচিিকা
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শ্রীরামপগািবন্দু তীথথাদকৃািবপলাদু ভয প্রবাধযম্׀
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ভকার অনুভািনক এগাবযা তবক2 7  ׀ড. ফুরি ‘িফিভাংকবদফচিযত’এয বূিভকা যবাজ এয
ভকার ঈিন তক ফবর ভবন কবযবিন2 8 ׀
যমাগূবেয ঈয িরিখত ফৃিিগুিরয ভবধয ‘যাজভাতশণ্ড’ প্রাচীনতভ প্রিদ্ধ ফৃিি ׀ফৃিি গ্রেিিয যচিতা
যবাজবদবফয নাভানুাবয এআ গ্রেিিয নাভ  ‘যবাজফৃিি’ ׀অবরাচয গ্রেিিবত অচামশ যবাজবদফ
যমাগানুবভািদত অত্মস্বরূ প্রিতাদন কবযবিন׀
২.নাযাণতীথশকত
ৃ ূোথশবফািধনী
‘ূোথশবফািধনীয’ যচিতা নাযাণতীথশ ׀আিন ‘ূোথশবফািধনী’ িাড়া ‘যমাগিদ্ধািচিিকা’ নাভক একিি
িীকা যচনা কবযিিবরন ׀তাাঁয যিচত ফৃিিগ্রেিি 1911 খ্ীঃ যচৌখম্বা ংস্কৃত ীিযজ ফাযাণী যথবক প্রকািত
׀
৩.বাফগবণকৃত যমাগদীিকা
িফজ্ঞানিবক্ষুয ভাভিক অচামশ বাফগবণ যমাগূবেয ঈয ‘যমাগদীিকা’ নাভক িীকা যচনা কবযন
মা ‘বাফাগবণী যমাগূেফৃিি’ নাবভ প্রিদ্ধ ׀এআ গ্রেিিয ফযাখযা তযি িফিৃত  যীিক্ষত “ এআরূ
অচামশ বাফগবণবয িবভত2 9 ׀
৪.নাবগবট্টকৃত যমাগূেফৃিি
অনুভািনক যলাড় তবকয অচামশ নাবগবট্ট যমাগূবেয ঈয দুিি িীকা িরবখিিবরন ‘রঘ্বী’ এফং
‘ফৃিত’ ׀এয ভবধয ‘রঘ্বী’ যমাগূেফৃিি গ্রেিীবত িতিন যমাগফািিশক িীকািিবক নুযন কবয যচনা কবযবিন
 ׀যিদবক ‘ফৃতী’ যমাগূে িীকািিবত িতিন িফজ্ঞানিবক্ষুয ভতবক ভথশন  ফাচস্পিত িভবশ্রয ভবতয
িফবযািধতা কবযবিন׀
৫.যাভানন্দমিতকৃত ভিনপ্রবা
যাভানন্দ মিত যমাগূবেয ঈয ‘ভিনপ্রবা’ ফৃিি িরবখবিন ׀ফৃিিয প্রথভ যোবক িতিন তঞ্জির এফং
ফযাবদফবক প্রণাভ কবয ভিনপ্রবাবক যমাগবালযানুাযী ফৃিি ফবর িযচ িদববিন 3 0  ׀এনায ভকার
অনুভািনক প্তদ তবকয অবাব ফবর ভবন কযা ׀
৬.নিবদফ িণ্ডতকৃত দচিিকা
যমাগূবেয ঈয িরিখত ফৃিিগুিরয ভবধয নিবদফ িণ্ডতকৃত দচিিকা রঘুতভ ফৃিি ׀এিি যবাজফৃিিয
ঈয অধািযত ফৃিি গ্রে׀
৭.দািবফি যস্বতীকৃত যমাগুধাকয
27
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28

 চ প্রভাজ নপরিশ্চ দাপনািপথণ িবশ্রুপতৌ ׀
ু িদ তিিন্ ক্ষ্পণ তুপযৌ ৈাবাস্তাং কিববন্ধপবৌ  ׀׀রাজতরিিনী

29

ভাপয রীিক্ষ্পতা প্রযাঽপথথা গুরুিভঃ স্বয়ম্׀
ংিক্ষ্প্তঃ িিবপস্তাঽযাং যু িিূ িিধকা ক্বিচৎ ׀׀প্রযাগদীিকা ৩

30

তঞ্জিং ূ ত্রকৃতং েণময বযাং মুিনং ভাযকৃতং চ ভিযা ׀
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অনুভািনক ষ্টদ তবকয িিভ িদবক দািবফি যস্বতী যমাগুধাকয নাভক ফৃিিয প্রণন
কবযিিবরন׀
৮.ফরবদফ িভশ্রকৃত যমাগদীিকা
যমাগূবেয ফৃিিগুিরয ভবধয ফবচব ফশাচীন ফৃিি র অনুভািনক িফং তবক যিচত িণ্ডত ফরবদফ
িভশ্রকৃত ‘যমাগদীিকা’ফৃিিিি ׀গ্রবেয প্রাযবম্ভ অচামশ ফবরবিন মিদ ফযাবালয, তেদ্বফাযদী এফং
যমাগফািতশক এয াযতে ংগৃীত ববি তথাি ফাচস্পিত িভশ্র ভতানুগাভী এআ ফৃিিিি যরখা বে3 1 ׀
৯.িযযানন্দ অযণযকৃত যমাগকািযকা
িযযানন্দ অযণযকৃত যমাগকািযকা িীকািি কািযকা-বরীবত যরখা ׀1935 খ্ীঃ যচৌখম্বা ংস্কৃত ীিযজ
ফাযানী যথবক ‘াংে যমাগদশনম্’ (াতঞ্জরদশনম্) এয ংস্কযবণয বি যরািীকা যমাগকািযকা
প্রকািত ׀
১০.ভিলশ তযবদফকৃত যমাগযয
ভিলশ তযবদফকৃত যমাগযয িীকািি যমাগূবেয একিি স্বতন্ত্র িীকা গ্রে ׀ভূরত এআ িীকাগ্রেিি নযানয
িীকাগুির যথক স্বতন্ত্র বফিষ্ট ম্পন্ন ׀এখাবন ূেগত বদয থশ যমভন িফবেিলত কযা িন যতভিন যমাগ
বালযািদ ফাবকযয ঈদ্ধৃত কযা িন׀
তজ্ঞিরয যমাগদশবনয িফলফস্তুঅনুভািনক খ্ীঃূঃ িেতী তবক যিচত ভিলশ তঞ্জির যিচত যমাগূে গ্রেিী ভািধাদ, াধনাদ,
িফবূিতাদ এফং বকফরযাদ “ এআ চাযিি অধযাব িফবি; যমখাবন যমাবগয প্রকৃিত  ঈবেয, ষ্টবমাগাে,
ইশ্বয, ভািি, ভুিিয স্বরূ এফং ভুিিপ্রাপ্ত ুরূবলয স্বরূ প্রবৃিত িফলগুির অবরািচত ববি׀
ভািধাদ “ ভিলশ তঞ্জিরকৃত যমাগূে গ্রবেয অবরাচয ভািধাদ নাভক প্রথভ ধযািিবত যমাবগয
প্রকৃিত  ঈবেয িফলব অবরাচনা কবযবিন  ׀গ্রোযবম্ভ িতিন ‘থ যমাগ যমাগানুানম্’ এআবাবফ
যমাগিক্ষায িচযিনতা ূিচত কবয তদনিয যমাবগয রক্ষবণ ফবরবিন িচিফৃিিকবরয িনবযাধআ র
যমাগ3 2  ׀এফং িেষ্ট-িেষ্ট যববদ প্রভাণ, িফমশ, িফকল্প, িনদ্রা  িৃিত এআ ঞ্চিফধ ফৃিিয অবরাচনা
কবয বযা  বফযাবগযয োযা তায িনবযাবধয কথা ফবরবিন3 3  ׀এআবাবফ িচিফৃিি িনবযাবধয ঈা
ফণশনা কযায য িচিফৃিি িনবযাধরূ িনফশীজ যমাবগয স্বরূ ফরায জনয যবদ ম্প্রজ্ঞাত ভািধ 
ম্প্রজ্ঞাত ভািধয অবরাচনায য ূবফশাি বযা  বফযাগয বক্ষা িনফশীজ ভািধরাববয ঈাস্বরূ
ইশ্ববযয স্বরূ3 4  তাাঁয জ িফলব অবরাচনা কবযবিন ׀নিয যমাগী মখন ইশ্ববযয স্বরূবয প্রিণধানা
কবযন তখন যমাগীিচবি ফযািধিযান অিদ িফনগুির,3 5 ঈিস্থত  তখন যমাগী কিতশক িফননাকাযী বভেী ,
31

ভাযং বািতথকং দৃ ষ্টবা বাচস্প্স্তস্তযং চ কৃৎনলঃ׀
প্রতভযঃ প্রািৃ তয ংপক্ষ্াৈাচস্পতযানু গািমনীম׀׀
কপরািম প্রযাগূ ত্রয বযাখযাং প্রযাগেদীিকাম্  ׀প্রযাগদীিকা ১২.১৩

32

প্রযাগিশ্চতবৃ িতিনপরাধঃ ׀প্রযাগূ ত্র ১.২

33

ভযাঞ্চবরাগযাভযাং তিন্নপরাধঃ ׀১.১২

34

প্রেলকমথিবাকালঞ্চয়ররামৃ ষ্টঃ ুরুিবপল ইশ্বরঃ ׀১.২৪

35

বযািধস্তযানংলয়েমাদাযািবরিতভ্রািন্তদলথনাব্ধভূ িমকত্বানবিস্ততত্বািন িচতিবপক্ষ্াপিঽন্তরায়াঃ ׀প্রযাগূ ত্র ১.৩০
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প্রন্নতা অিদ িচি শুিদ্ধয ঈাগুিরবক ,করূণা3 6 ফরম্বন কবয িচিবক ফীবূত কযবত ভথশ ব এবক
এবক িফতকশিফচায  িন ,িনিফশতকশ ,িফশচায ভািধয উবদ্ধশ ঈবঠ ম্প্রজ্ঞাত ভািধবত ঈিন্নত বত বচষ্ট
ন ׀এফং তদনিয ংস্কাযভাবেয িনঃবল ঘিিব ম্প্রজ্ঞাত ভািধয ভাধযবভ ভুিি ফা বকফরয রাবব
বচষ্ট ন3 7  ׀এআবাবফ িচিফৃিিয িনবযাধ যথবক শুরু কবয ম্প্রজ্ঞাত যমাগ মশি ভস্থ িফলিআ
অবরাচয ধযািিবত অবরািচত ববি׀
াধন াদ - ভিলশ তঞ্জির িফযিচত যমাগূে নাভক গ্রবেয প্রথভ ধযাব যমাবগয স্বরূ,তায যবদ 
ভািধ িক তা ফরা বর যমাগী কিতশক ভািধ রাববয ঈা ম্ববন্ধ িকিু ফরা িন ׀তাআ ভািধ রাববয
ঈাগুির অবরাচনা কযবত িগবআ ভিলশ তঞ্জির অবরাচয াধন াদ নাভক িেতী ধযিিয ফতাযণা
কবযবিন এফং ধযািিয ূচনাবতআ িফিক্ষপ্তিচি যমাগীবক িিাবমাগ3 8 ারবনয িনবদশ িদববিন׀
নিয িিাবমাবগয পর; জািত, অু  যবাগরূ িযণাভ িক ধযবনয  এফং দৃবযয স্ববাফ, স্বরূ 
প্রবাজন িফলবয অবরাচনা কযায য প্রকৃিত  ুরুবলয ংবমাবগয বাফ যথবক িদ্ধ ফশ -দুঃখনা রূ
ান3 9 এয ফণশনা কযা ববি এফং িফবফকজ্ঞাবনয ভ াধবকয ফুিদ্ধ িক ধযবণয  তা অবরাচনা
কবযবিন ׀যমাগভবত িচিফৃিিকবরয িনবযাধ কযা তযাফযক ׀তাআ যমাগী ফশদাআ িচিফৃিিগুিরবক িনবযাধ
কযবত কখন ভািধবত রীন ন কখন ফা ইশ্ববযয প্রিণধান কবযন ׀িকন্তু চঞ্চরতাআ িচবিয স্ববাফ ׀তাআ
চঞ্চরতা কািিব িনভশর িফবফকজ্ঞান প্রািপ্তয ঈাাস্বরূ ভিলশ তঞ্জির যমাগাে ারবনয িনবদশ
িদববিন4 0  ׀মভ, িনভ , অন ,প্রাণাাভ যববদ যমাগাে অিিি4 1  ׀এআবাবফ াধক ষ্টবমাগাে
বযাবয ভাধযবভ যমাগীয ভাব্রত রাব, ভি যবেয প্রকি, যীয  আিিবয িিদ্ধ প্রািপ্ত  িফবনয না
ঘবি ׀এআবাবফ িিাবমাগ যথবক শুরু কবয ষ্ট যমাগাবেয ভবধয চতুথশ যমাগাে প্রতযাায মশ ি িফলগুির
অবরাচয ধযািিবত অবরািচত ববি׀
িফবূিতাদ “ িেতী ধযাব ে যমাবগয ফণশনা মভ, িনভ, অন, প্রাণাাভ  প্রতযায এআ াাঁচিি
ফিযে াধবনয পর অবরাচনা কযায য িফবূিতাদ নাভক তৃতী ধযাব ধাযণা4 2 , ধযান4 3 
ভািধ4 4 এআ যল িতনিি িযে যমাগাবেয ফণশনা কবযবিন  ׀এফং ধভশ-িযণাভ, রক্ষণ-িযণাভ 
ফস্থা-িযণাভ এআ িেিফধ ংমভ িিদ্ধয পর িফলব অবরাচনা কযায শ্চাত ংমভ িিদ্ধয য
পরিফলব ফবরবিন যম “ ংমভ পর বর ভি প্রািণয বালা ম্ববন্ধ জ্ঞান 4 5 , ূফশজবন্ময জ্ঞান
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4 6 , বযয িচবিয জ্ঞান ঘবি4 7 , যমাগী িনবজয রূবয িধশাবন ক্ষভ 4 8 , ূক্ষ্ম ফযফধানমুি 
দূযবদব িস্থত ফস্তুয জ্ঞান রাব ঘবি4 9 , ক্ষুধা-তৃষ্ণায িনফৃিি ঘবি5 0 , িদ্ধ ুরুবলয দশন ঘবি5 1 প্রবৃিত ׀
এআবাবফ াধক মখন ংমভ ফস্থা িস্থিত রাব কবয তখন তায ম্মুবখ প্রািতব, শ্রাফণ, যফদন, অদশ,
অস্বাদ এফং ফাতশা এআ িিি িিদ্ধয অিফবশাফ  5 2  ׀িকন্তু াধকবক তা তযাগ কযা ঈিচত  ׀এআবাবফ
অবরাচয ধযািিবত িিদ্ধ রাববয ঈা  িিদ্ধবত ংমবভয পর িফলব অবরাচনা কযায য াধক
কতৃশক ফুিদ্ধ  ুরুল এআ দুআবয ভানবাবফ শুিদ্ধয ভাধযবভ বকফরয প্রািপ্তয ঈা ফরা ববি 5 3 ׀
বকফরযাদ - ভুিিয স্বরূ ফা ভুিপ্রাপ্ত ুরুবলয স্বরূ িফলব অবরাচনা কযাআ র অবরাচয ধযািিয
ভূর িফলফস্তু  ׀তাআ িফবূিতাদ নাভক তৃতী ধযাব যম নানাপ্রকায িিদ্ধয ফণশনা কযা ববি তা যম
যকফর ভািধয োযাআ িদ্ধ বফ,তা ন  ׀এযজনয নয ঈা যববি  ׀যিফলব অবরাচনা কযবত
িগব অবরাচয বকফরযাদ নাভক চতুথশ ধযািিয ফতাযণা কযা ববি  ׀তাআ অবরাচয ধযাবয
ূচনাবত িিদ্ধ প্রািপ্তয য ঈা ফবরবিন যম “ জবন্ময োযা, লিধয োযা, ভন্ত্র জবয োযা, তযায
োযা  ভািধয োযা িিদ্ধকর ঞ্জাত  5 4  ׀এফং নিয জাতযিযিযণাভ কীবাবফ ঘবি, লিধ
আতযািদ িনিভি কাযণ যকভন কবয প্রকৃিতবক ূণশতা যদ, কভশাূনয িদ্ধ যমাগীয কবভশয িফবলত্ব িকবাবফ
প্রিতাদন কবযন, াধাযণ ভানুআ ফা যকভনবাবফ ুণযকভশ, াকভশ এফং া-ুণয িভিশ্রত কবভশয
পরববাগ কবযন য িফলব অবরাচনা কযা ববি ׀এআবাবফ দৃষ্ট ফস্তুয বে িচবিয িবন্নতা িদ্ধ ায
ঈাগুিরবক অবরাচনা কযায য নিয দ্রষ্টাুরুল যথবক যম িচবিয িবন্ন িা অবি য িফলব
অবরাচনা কযা ববি5 5  ׀যচতবনয ঈযাবগ ঈযিজ্ঞত া ফুিদ্ধবক যকফর নুকযণকাযীয নযা
প্রিতবাত ায জনয যচতন বরন জ্ঞাতা - এ িফলব মুিি স্থাবনয জনয ভিলশ তঞ্জির ফবরবিন িচি
ংখয ফানায োযা িচিেত বর যাবথশ তা িনবফিদত5 6  ׀এআবাবফ িচি  অত্মায ৃথকত্ব প্রিতাদন
কযায য মখন িফবফক জ্ঞাবনয োযা যমাগীয অত্মস্বরূবয প্রতযক্ষ দশন কবযন তখন তায রক্ষণ িক বফ
য িফলব ফবরবিন “ ভািধজিনত িফবফক জ্ঞাবনয োযা িচি  অত্মায যবদবক িমিন প্রতযক্ষ কবযন তাাঁয
অত্মবাফিফলক বাফনা ফশথা িনফৃি ব মা 5 7  ׀এফং যআ যমািগয িচি িফবফকফান  বকফরয িবভূখী
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5 8  ׀এআবাবফ যমাগী িফবফকজ্ঞাবনয ভিভায প্রিত বফযাগয বাফ প্রকা কবযন পবর যমাগীয ধভশবভঘ
নাভক ভািধ ঘবি5 9 এফং যমাগীয যে ফশবতাবাবফ না 6 0  ׀এআবাবফ ুরুল কতশফযীন ব
গুণভুবয না ঘিিব িনজ স্বরূব ফস্থাবনয ভাধযবভ বকফরয রাব কবযন6 1 ׀
4.ফতশভান মুবগ যমাবগয প্রািেকতা
বাযতী যভাক্ষতবেয ধাযা িতপ্রাচীন ׀অনুভািনক ৭০০ খ্ীঃ ূফশাবে যআ তঞ্জিরয াত ধবয
জীফাত্মায াবথ যভাত্মায িভরবনয যম প্রবচষ্টা যমাবগয গূঢ়তবেয ভবধয িদব ূিচত বিির; অধযািত্মক
িচিাধাযায ভাধযবভ জীফাত্মা যভাত্মাবত রীণ ায এআ যমাগতে িভ যফতশী মুবগ ভানবাবফ
অবরাড়ণ ৃিষ্ট কবযিির ׀ভানুল মখন জগত দুঃখভ  ভাায এআ ংাবয চযাচযতাআ ফবচব ফড়
দুঃবখয কাযণ, এআ কিঠন তযিিবক ফুিবত াযবরন তখন এআ দুঃখ যথবক িচযভুিিয ঈা খুজবতআ
কখন গুরুগৃব কখবনাফা যবণয িনিবি িফিেন্নবাবফ একািক ফস্থাবন ব্রতী ব শ্রফন, ভনন 
িনিধধযাবনয ভবধয িদব িফলভুখীতা, কাভািবভুখীতা এফং মািবভুখীতা তযগ কবয িচিবূিভয িক্ষপ্ত, ভূঢ়,
িফিক্ষপ্ত ফস্থায িভ িফণা ঘিিব একাগ্রতায ভাধযবভ িনরুদ্ধ ফস্থা ফস্থান কবয জীফাত্মা িফদযা,
িিতা অিদ ঞ্চবে দূয কবয মভ, িনভ, অন অিদ ষ্ট যমাগাবেয ভাধযবভ যভাত্মায বে মুি
বরন  ׀থশাৎ যমাগতবেয ভাধযবভআ জীফাত্মা ফদ্ধ যথবক ভুিিয বথ গ্রয বরন ׀তাআ যভাক্ষফাদী
বাযতী যমাগ চচশায ধাযািি যীিতভবতা যদ  কাবরয উবদ্ধশ ঈবঠ যআ নািদ কার যথবকআ িভািব
াধক যম্পযা িফকা রাব কবযবি ׀অয এআ যম্পযাবক নুযণ কবযআ যফিতশকাবর িনম্নিরিখত
াধক যম্পযায িফকারাব কবযিির “ শ্রী বেরেস্বাভী (1607-1887 খ্ীঃ), যমাগীযাজ শ্রী যাভাচযণ
রািড়ী (1828-1895 খ্ীঃ), যমাগীফয গম্ভীযনাথজী (1896-1941 খ্ীঃ), স্বাভী বাস্কযানন্দ যস্বতী(1833–
1899 খ্ীঃ), শ্রী যাভদা কািঠাফাফা(1909 খ্ীঃ), ফাভাবক্ষা (1607-1887 খ্ীঃ), ফারানন্দ ব্রহ্মচাযী
(1903-1999 খ্ীঃ), স্বাভী িনগভানন্দ (1880-1935 খ্ীঃ), অচামশ যাভানুজ (1017-1137 খ্ীঃ), শ্রী ভধুূদন
যস্বতী (1540-1640 খ্ীঃ), বি দাদু (1544-1603 খ্ীঃ), শ্রী যরাকনাথ ব্রহ্মচাযী (1730-1890 খ্ীঃ), শ্রী
বগফানদা ফাফাজী (1900 খ্ী), শ্রী যবারানাথ িগিয(1928 খ্ীঃ), প্রবু শ্রী জগেন্ধু(1821-1921 খ্ীঃ), স্বাভী
িদা কািঠাফাফাজী ভাযাজ (1859-1894 খ্ীঃ), অচামশ ঙ্কয (788-820 খ্ীঃ) , শ্রী কৃষ্ণ বচতনয
(1486-1533 খ্ীঃ), কৃষ্ণানন্দ অগভফাগী (1600-1610 খ্ীঃ), তুকাযাভ (1518-1650 খ্ীঃ), যগাস্বাভী
তুরীদা (1497-1623খ্ীঃ), ভাতৃাধক যাভপ্রাদ (1718-1775 খ্ীঃ), শ্রী যাভকৃষ্ণ যভং (18361886 খ্ীঃ), যগাস্বাভী িফজকৃষ্ণ(1841-1899খ্ীঃ), িফশুদ্ধানন্দ যভং (1853-1937 খ্ীঃ), ভিলশ যভণ
(1879-1950 খ্ীঃ), শ্রী যিফন্দ (1872-1950 খ্ীঃ), বফাচামশ প্পয (600-680 খ্ীঃ), দ্বেত অচামশ
(1434-1539 খ্ীঃ), ঙ্কযবদফ (1449-1568 খ্ীঃ), যগাস্বাভী যঘুনাথ দা (1463-1568 খ্ীঃ), যগৌতভ ফুদ্ধ
(564-483 খ্ীঃূঃ), বি কফীয (1498 খ্ীঃ), যাজা যাভকৃষ্ণ (1772-1833 খ্ীঃ), াধক কভরাকাি (17691821 খ্ীঃ), াাঁআফাফা(1838-1918 খ্ীঃ), তীথশঙ্কয ভাফীয (599-527 খ্ীঃূঃ), জ্ঞান যদফ (1271-1296
খ্ীঃ), নানক (1469-1539 খ্ীঃ), শ্রীজীফ যগাস্বাভী (1513-1598 খ্ীঃ), িদ্ধ কৃষ্ণদা (1700 খ্ীঃ),
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যাভঠাকুয (1860-1949 খ্ীঃ), িফদযাযণয স্বাভী (1296-1386 খ্ীঃ), বি নাভবদফ (1270-1350 খ্ীঃ),
অচামশ যাভানন্দ (1299-1410 খ্ীঃ), শ্রীাদ ভাধবফিুযী (1400 খ্ীঃ), বি রারাফাফু (1775 খ্ীঃ),
িাযী ফাফা (1840-1898 খ্ীঃ), ংফাফা ফধূত (1950-1957 খ্ীঃ), ভাবমাগী যগাযখনাথ (1100
খ্ীঃ), গুরু েদ (1504-1552 খ্ীঃ), নাঁযি যভবতা (1414-1481 খ্ীঃ), িদ্ধ জকৃষ্ণদা (1700 খ্ীঃ),
িযয ফাফা (1829-1949 খ্ীঃ), িতব্বতী ফাফা (1930 খ্ীঃ), কাষ্ঠিজহ্ব স্বাভী (1700 খ্ীঃ), নাে ফাফা
(1949 খ্ীঃ), অচামশ ভধ্ব(1238-1317খ্্ীঃ), নাতন যগাস্বাভী (1488-1558 খ্ীঃ), ভথশ যাভদা (16011681 খ্ীঃ), একনাথ স্বাভী (1533-1599 খ্ীঃ), িফশুদ্ধানন্দ যস্বতী (1820-1899 খ্ীঃ), স্বাভী িফবফকানন্দ
(1863-1902 খ্ীঃ), ফধূত িনতযানন্দ (1897-1961 খ্ীঃ), ফীযদ্বফ ফববশ্বয (1105-1167 খ্ীঃ), রািু
ভাযাজ (1920 খ্ীঃ), স্বাভী ব্রহ্মানন্দ (1863-1922 খ্ীঃ), যমাগোনন্দজী (1858-1927 খ্ীঃ), দ্বেত
অচামশ (1434-1539 খ্ীঃ), ঙ্কযবদফ (1449-1568 খ্ীঃ), যগাস্বাভী যঘুনাথদা (1489-1577 খ্ীঃ), াধু
নাগভা (1846-1899 খ্ীঃ), স্বাভী িফানন্দ (1887-1963 খ্ীঃ), মভুনাচামশ (916-1041 খ্ীঃ), যগাস্বাভী
যরাকনাথ (1730-1890 খ্ীঃ), রূ যগাস্বাভী (1493-1564 খ্ীঃ), তন্ত্রাচামশ িফচি িফদযাণশফ (1860-1913
খ্ীঃ), স্বাভী ববদানন্দ (1866-1939 খ্ীঃ), কৃষ্ণবপ্রভ (1898-1965 খ্ীঃ), যভ বাগফত যফঙ্কিনাথ (13101369 খ্ীঃ), ীতাযাভদা ঙ্কাযনাথ (1899-1982 খ্ীঃ), ফেবাচামশ (1479-1531 খ্ীঃ), িখগুরু ভযদা
(1479-1574 খ্ীঃ), যা যাভানন্দ (1500 খ্ীঃ), স্বাভী যপ্রভানন্দ (1884-1940 খ্ীঃ), চযনদা ফাফাজী
(1854 খ্ীঃ), তন্ত্রাচামশ ফশানন্দ (1426 খ্ীঃ), যাভদা ফাফাজী(1887-1953 খ্ীঃ)׀
বাযতফবলশয ভািিবক ূনযািশ্রত কযবত এবক এবক কাবরয িযা যমভন াধক যম্পযায
অিফবশাফ ঘবিিির; যতভনবাবফআ ািধকাবদয বাফ যকানিদনআ ঘবিিন  ׀বফিদক ভন্ত্র মাযা দশন কবযিিবরন
যআ ঊিলবদয যবতবয যববিন নাযীঊিল׀িফশ্বফাযা প্রবৃিত ,যরাাভুদ্রা ,যযাভা ,যঘালা - ব্রহ্মফািদনী ফাক্
িিবরন ম্ভৃণ ঊিলয কনযা׀যদফীূবিয ঊিলরূব বাযতী াধকজগবত িচযিযণী ব যববিন িতিন ,
ফৃদাযণযক ঈিনলবদ ব্রহ্মজ্ঞানী বভবেয োযা গুরু  িতয কাি যথবক প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞাবনয প্রে
ািধকাযম্পযায য িনদশন ׀যফবদয ব্রাহ্মবণ ভাতস্বী ফাচেফী গাগশীয ব্রহ্মিফচাবযয কািনী নাতন
যম্পযায নয এক দৃষ্টাি ׀এআববফ বফিদক মুবগয যঘালািফ ,যরাাভুদ্রা ,যযাভা ,্ফফাযা প্রবৃিত নাযী
ািধকাবদয াত ধবয অধুিনক মুবগ এফং অভাবদয ভকারীন ভাবজ িফষ্ণুিপ্রা (1500 খ্ীঃ), ববযফী
যমাবগশ্বযী (1861 খ্ীঃ), িদ্ধা যবভশ্বযী ফাআ, যগাাবরয ভা (1822-1906 খ্ীঃ), িনবফিদতা (1867-1911
খ্ীঃ) প্রবৃিত ঈচ্চবকািি নাযী ািধকাগবণ অিফবশাফ ভানবাবফআ ঘবিিির׀
5.ঈংায: ভিলশ তঞ্জিরকৃত ‘যমাগূে’ গ্রেিি বাযতী দশন যম্পযায এক নযতভ ম্পদ  ׀ভিলশ
কির ুরুল প্রকৃিত অিদ ঞ্চিফংিত তত্বজ্ঞাবনয ভাধযবভ দুঃখেবয িনফৃিযাবথশ াংখযদশবনয ূচনা
কবযিিবরন  ׀িকন্তু ভিলশ তঞ্জির ফুবিিিবরন শুধু জ্ঞান এফং তেজ্ঞাবনয োযা যভাক্ষপ্রািপ্ত ম্ভফ ন  ׀তাআ
িতিন ভািধয স্বরূ এফং ফস্থা যববদ ভািধ রাববয িফিফধ ফযাফািযক ঈা ভূবয ফণশনা কবযবিন ׀
বাযতী নযানয দশন ভূরত বদ্ধািিক িকন্তু যমাগদশন শুধু বদ্ধািিকআ ন তায াবথ াবথ ফযাফািযক ׀
তাআ যফতশী মুবগ ভিলশ তঞ্জিরয বাফধাযা প্রবািফত ব গিঠত ববি একািধক যমাগ যম্পযা ׀যআ
ভি যমাগ যম্পযা ভূ জনভবক্ষ ঈস্থাবনয িনিভি অবরাচয প্রফন্ধিিয ফতাযণা ׀
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2.
3.
4.
5.
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ঈাধযা ׀ফরবদফ , ংস্কৃত ফাঙ্ম কা ফৃদ আিতা  ׀নফভ খণ্ড নযা : রখনউ ঈিয প্রবদ :
ংস্ক্ৃত ংস্থান׀১৯৯৯ ,
যদফ( ׀ংগ্রাক) যাধাকাি , েকল্পদ্রুভ  ׀ফাযাণী  ׀১৯৬৭ ,যচৌখম্বা িিযজ িপ :
ফু( ׀ম্পাদক) নবগিনাথ , ফাংরা িফশ্ববকাল  ׀িদেী ׀১৯৮৮ ,িফ অয াফিরিং কবশাবযন :
বট্টাচামশ ׀ভবযি , বাযতী দশন  ׀করকাতা  ׀২০১৫ ,ফুক িিণ্ডবকি প্রাআববি িরিভবিড :
িভশ্র ׀জগদীচি , বাযতী দশন  ׀ফাযাণী  ׀২০১৫ ,যচৌখম্বা ুযবাযতী প্রকান :
যাভুখদা ׀স্বাভী , শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা  ׀যগাযক্ষুয ׀২০১৬ ,গীতাবপ্র ,
যা, ঙ্কযনাথ ׀বাযবতয াধক ׀করকাতা: করুণা প্রকানী, ১৩১২׀
ভশা ,ূণশচি যফদাি চুঞ্চু ׀াতঞ্জর দশন ׀করকাতা:ভিনকাবপ্র,১৯০৭׀
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