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াঅত্ধ, ব্রহ্মত্ব  সবাকতজ্ঞাদ
*ট. াতপতচৎ কপ্তিাধাোয়
ওঁ াঅপ্যায়ন্তু ফফািাতদ াক প্রাডিক্ষু সোত্রফপ্তণা মতফতন্দ্রয়াতড ঘ র্ব্োতড র্ব্োং ব্রপ্তহ্মৌধতদরতাং ফাললাং ব্রহ্ম
তদভাকুবে াাং ফা ফা ব্রহ্ম তদভাওপ্তভাত তদাওভড ফস্ত্বতদভাওভডাং সফ াস্তু ঢতাত্ধতদ তদভপ্তঢ ব াঈধতদরৎসু থম্মোপ্তস্ত ফতয় স্তু
সঢ ফতয় স্তু। ওঁ যাতন্তাঃ যাতন্তাঃ যাতন্তাঃ (ঙাপ্তন্দাপ্তোধতদরৎ, ৮/১৫/১, যাতন্ত ধাঞ)।
তপ্তশ্বভ াঅতত স্রিা প্রচাধতঢ ব্রহ্মা এওতা ততফাদ সতকুম  াসুভকডপ্তও প্তমতঙপ্তমদ : ‘সঢাফভা ধভস্পভ
ধভস্পপ্তভভ াঈধভ প্রভূত্ব  িফঢা স্থাধদ ওভাভ চন্য তও ওাভপ্তড ভেদ্ধ ওভঙ? সঢাফভা াঅত্ধাপ্তও তততঢ ল, ওাভড
বাভ াঅত্ধজ্ঞাদ াঅপ্তঙ তঢতদাআ যাতন্ত মাপ ওপ্তভদ। াঅত্ধা ধাধতচেঢ, াথে ওে  ভতুে ভতলঢ। াঅত্ধাভ সযাও দাাআ, দুাঃঔ
দাাআ, ক্ষুথা দাাআ  তৃষ্ণা দাাআ। াঅত্ধা ঢেওাফ াণে াৎ াঅত্ধাভ ওাফদা ওঔদ ানডে ণাপ্তওদা া তনম লয়দা। াঅত্ধা
ঢে াংওল্প  প্তঢে প্রতঢতষ্ঠঢ। াঅত্ধাভ তফথ্যা তওছুাআ দাাআ, সুঢভাাং াঅত্ধাভ ওম প্রওাভ তঘন্তা ঢে। ওপ্তমভাআ
এাআ াঅত্ধাপ্তও ানুোদ ওভা াঈতঘৎ া াঅশ্যও।’ (ঙাপ্তন্দাপ্তোধতদরৎ, ৮/৭/১) স্তঢাঃাআ প্রাঘীদওাম সণপ্তওাআ সবাকী
 াঊতরভা ধপ্তঞ্চতন্দ্রয়  ফপ্তদভ দ্বাভা াঅত্ধাপ্তও াঈধমতি ওভপ্তঢ প্তঘি লপ্তয়তঙপ্তমদ। াঈধতদরপ্তত তদে ঢ াঅত্ধাভ সব
স্বরূধথফে ওতণঢ াঅপ্তঙ ঢা াঅত্ধতদষ্ঠ সবাকীভ ফাদপ্তদপ্তত্র বাপ্তঢ প্রতঢপাঢ লয় ঢাভ চন্যাআ সবাকাথদাভ সূঘদা।
াঅত্ধজ্ঞাপ্তদভ ফােপ্তফ ব্রহ্মজ্ঞাদ মাপ্তপভ সঘিাাআ সবাক াথদাভ ভম ওণা।
াঅত্ধাভ তঢ স্থূম সতপ্তল। চি তজ্ঞাপ্তদভ সওাপ্তদা ধভীিা াণা সূত্র দ্বাভা াঅত্ধাপ্তও সতল সণপ্তও ততচ্ছন্ন
ওভা বায় দা। সতল সণপ্তও াঅত্ধাপ্তও ততচ্ছন্ন ওভা লপ্তম া ততচ্ছন্ন ওভাভ সঘিা ওভা লপ্তমাআ সতপ্তলভ ভতুে খপ্তঝ এাং
ভপ্তঢতন্দ্রয় ততযি সতল ততচ্ছন্ন াঅত্ধাভ স্বরূধ াঈধমতি ওভপ্তঢ ধাপ্তভ দা। াঅাভ স্থূম যভীপ্তভ াথাভডপাপ্ত াঅত্ধাভ
াতস্তত্বপ্তও ানুপ ওভা বায় দা -– ানুপ বা ওভা বায়, ঢা লপ্তমা ‘ফদ’। ফপ্তদভ াস্থাদ রূপ্তধ হৃতয়প্তও
(Heart) তঘতিঢ ওভা লয় – সবপ্তলতু হৃতপ্তয়ভ াংপ্তওাঘদ-প্রাভপ্তডাআ চীাত্ধা ঢাভ চীদ তদে াল ওপ্তভ। াঅদৄতদও
সবাকতজ্ঞাদ ফপ্তঢ ফপ্তদভ তদয়িড াভা যভীভ জুপ্তিাআ, ঢা সওমফাত্র ‘াদালঢ’ া হৃতয় (ি) সওতন্দ্রও দয়। heart
া হৃতপ্তয়ভ াতস্তত্ব াঅপ্তঙ াণে াৎ ঢা চি ত্তা। তওন্তু হৃতয় চি ত্তা ততযি লপ্তম ঢদুধপ্তভ াঅপ্তভাতধঢ process
of thinking এভ াতথওাভী ফদ ওঔদাআ চি দয়। াঅভ এঔাপ্তদাআ প্রকৃতঢভ ততঘত্রা মীমা। াতি চি, তওন্তু ঢাভ
তাতলওা যতি চি দয়, দুগ্ধ চি তওন্তু ঢাভ থমত্ব ঢাভাআ প্রওায পতি ফাত্র ---ঢা চি দয়। ায়ু াআতন্দ্রয় সকাঘভ
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দয়, তওন্তু ঢাাআ প্তম ঢাপ্তও াতস্তত্বলীদ প্তম াস্বীওাভ ওভা বায় দা। সাআ রূধ, প্রবৃতত্ত া তদবৃতত্তভ প্রওাপ্তযাআ ফপ্তদভ
তঘাভ  ঢাভ তপ্তেরড --- ঢাভ রূপ্তধ া াঅওাপ্তভভ তঘাপ্তভ দয়। বা তদভাওাভ, ারূধ ঢাভ সব সওাদ াঅওাভ থাভপ্তদভ
িফঢা ঢেফাদ এাং ঢাভ যতিফত্তা া প্রঘেঢা ানুদপ্তফয়। ায়ুভ াঅওাভ সদাআ তওন্তু ঢা প্রপ্তয়াচপ্তদ াপ্তষ্পভ াঅওাভ
থাভড ওভপ্তঢ ধাপ্তভ। তদুেপ্তঢভ াঅওাভ সদাআ তওন্তু ঢা ব্জ্জ্রধাঢ রূধ প্রঘন্ড ঢতিৎ যতিভ াঅওাভ থাভড ওভপ্তঢ ধাপ্তভ।
স ওাভপ্তডাআ ঙাপ্তন্দাপ্তোধতদরপ্তত মা লপ্তয়প্তঙ –-- “াযভীপ্তভা ায়ুভভ্রাং তদুেৎ স্তদতয়তুভযভীভাপ্তণ্যঢাতদ, ঢত
বনণঢান্যভৄোতাওাযাৎ ভৄমত্থায়

ধভাং সচোতঢরুধম্পয সস্বদ রূপ্তধ ডাতপতদতডষ্পযপ্তন্ত” (ঙাপ্তন্দাপ্তোধতদরৎ

৮/১২/২)।
এ সণপ্তওাআ াঅভ এওটি তোন্ত প্রতঢধাততঢ লয় এাং ঢা লপ্তমা াআতন্দ্রপ্তয়ভ াপ্তকাঘভ ারূধ স্তগুতমপ্তও ওঔদ
রূপ্তধ া ওঔদ যতিরূপ্তধ প্রঢেি া ানুপ ওভা বায়।
াঅদৄতদও তজ্ঞাদ কপ্তরডায় এ ঢথ্য াঈপ্তঞ এপ্তপ্তঙ সব তশ্ব সৃতিভ প্রাভম্ভ সণপ্তওাআ ততপন্ন যতিভ সিত্রগুতম
(energy field) সৃতি লপ্তয়প্তঙ। এাআ ওম সিত্র গুতমভ সতযভ পাকাআ ধাভফাডতও ঢণা াঅনুতিডীও াঅপ্তমাও
ওতদওা (atomic া sub-atomic particle) াণা ঢতিৎ-সঘৌম্বওীয় ওতডওাভ (electro-magnetic
particle) দ্বাভা লঢভী। ধতাণে তজ্ঞাদী  ঢতিৎ-তজ্ঞাদীভা াঅচ এওণা স্বীওাভ ওপ্তভ ণাপ্তওদ সব, ফলাচাকতঢও
তপ্তফাভড া big bang এভ ধভ সব ওম াঅমও-ওতদওাভ ধাভস্পতভও তচুেতঢ া সওন্দ্রাতঢক াঅওরে ড  তওরে ড
প্তম এ ফস্ত সিত্র গুতমভ াঈৎধতত্ত লপ্তয়তঙম এাং বাভ নপ্তম এওতা ফগ্র সৌভফেম ব্যাধী ফলাওরে চ ম 
নতণীভ াপেন্তপ্তভ াতপওরে চ ম সৃতি লপ্তয়তঙম াঅপ্তম ঢা এওও যতিভ াঈৎ সণপ্তওাআ সৃি। নমঢাঃ বা তািায় ঢা
লপ্তমা, ভেক-ভেকান্তভ ব্যাধী ততপন্ন যতিভ তদভন্তভ সঔমায়, ানু-ধরুফানুভ ধাভস্পতভও াঅণুভদদ  াকন্য সবাকতপ্তবাপ্তক শূন্য সণপ্তও ক্রফািপ্তয় সৃি – প্রাড  প্রাডীভ তঢেদ খপ্তঝতঙম সব প্তম, সাআ ম া যতিভ াঈৎ াঅপ্তম
এও  াতপন্ন। এাআ এওও যতিভ াঈৎস্থমপ্তও বতত সতাপ্তন্তভ পারায় ‘াইশ্বভ’ া ‘ব্রহ্ম’ দাপ্তফ াতপতলঢ ওভা বায়
ঢপ্ত স্বীওাভ ওপ্তভ তদপ্তঢাআ লয় সব ঢাৎ চী  প্রাডীভ ওপ্তমাআ সাআ এওও যতিভ াঅথাভ াণে াৎ এওও াঈৎ
াণা ব্রহ্ম সণপ্তওাআ াঈৎধন্ন লপ্তয়প্তঙ।
এঔদ প্রশ্ন লপ্তমা, বতত াঅফাপ্ততভ াঈৎ এওও  এওপ্তফতদ্বঢীয়ফ ব্রহ্মাআ লয় ঢপ্ত ঢাপ্তও াঅফভা ওঔদাআ
াঈধমতি ওভপ্তঢ ধাতভ দা সওদ? াণে াৎ ব্রপ্তহ্মভ বণাণে াঈধমতি চি সতলাথাপ্তভ ম্ভ লয়দা সওদ? এভ াঈত্তভ লপ্তমা
যতিপ্তও সবফদ সতঔা বায় দা, ঢাপ্তও াঈধমতি ওভপ্তঢ লয়, সঢফদাআ ব্রহ্মপ্তও সতঔা বায় দা, ঢাপ্তও াঈধমতি ওভপ্তঢ
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লয়। তওন্তু ব্রহ্ম ওঔদাআ াথাভড া াথাভপ্তডভ াঈধমতিভ তরয় দয়, ঢা এওফাত্র সবাকযাে া সবাকাথদা দ্বাভাাআ
াঈধমি লয়।
প্রকৃঢ ধপ্তি ‘ব্রহ্ম’  ‘াঅত্ধা’ াপ্তপত লপ্তম াঅত্ধে স্ব ব্যতি ওঔদাআ ব্রহ্ম ম্পপ্তওে াতলঢ দদ। তবতদ
াঅত্ধজ্ঞাদ মাপ ওপ্তভদ এওফাত্র তঢতদাআ চাপ্তদদ াঅত্ধজ্ঞাদাআ সেষ্ঠ জ্ঞাদ, াণে াৎ াঅত্ধাাআ এওফাত্র সেষ্ঠ --– ব্রহ্ম
স্বরূধ। াঅত্ধজ্ঞাদী ব্যতি ওঔদ স্থূম যভীপ্তভভ াতপমারী লদ দা। তঢতদ ঢাভ স্থূম সতপ্তলভ তক্রয়া-প্রতঢতক্রয়াপ্তও সুঔদুাঃঔ ভতলঢ, ওাফদা-াদা ততচেঢ ে চীপ্তভ ফিমাওাঙ্ক্ষায় ফিমফপ্তয়ভ তলাঃপ্রওায রূপ্তধাআ সতপ্তঔ ণাপ্তওদ।
তঢতদ চাপ্তদদ স্থূম সতল াঅপ্তম তচ্চতাদন্দ লঘঢন্যস্বরূধ ব্রহ্ম া াঅত্ধাভ াঅাস্থম। সতল দশ্বভ, াঅত্ধা াতদশ্বভ।
ঢতিপ্তঢভ সবফদ াঅপ্তঙ ‘াঅপ্তমাও যতি’, াঅত্ধাভ সঢফদাআ াঅপ্তঙ ‘প্রাডযতি’। এাআ ‘প্রাডযতি’ শুদৄ এওঝা ওণাভ ওণা
দয় – ঢা স্তঢাঃাআ এও ফলাযতি। যতিভ সবফদ রূধান্তভ খপ্তঝ সঢফতদ ‘প্রাডযতি’ সণপ্তওাআ সৃতি লয় ফায়া যতি, াআচ্ছা
যতি প্রভৃতঢ। াঅভ এাআ যতিভ রূধান্তভপ্তওাআ ম্ভ ওপ্তভ সঢাপ্তম সবাক। বঔদ প্রজ্ঞা া প্রাড সুে াস্থায় ণাপ্তও ঢঔদ
ালে চকপ্তঢ ঢাভ সওাপ্তদা প্রওায খপ্তঝদা। ‘াঅতফত্ব’ভ াথাভড ানুপ খপ্তঝ ণাপ্তও াআতন্দ্রপ্তয়ভ ফপ্তে ততপ্তয়। াণে াৎ ধঞ্চ
াআতন্দ্রপ্তয়ভ সব সওাদ এওটিাআ াঅতফত্বভ ানুপ সৃতিপ্তঢ বপ্তণি। াআতন্দ্রপ্তয়ভ এাআ িফঢাাআ ‘াঅতফত্ব’ সণপ্তও ‘ব্রহ্মত্ব’সও
দূপ্তভ তভপ্তয় সভপ্তঔপ্তঙ। ‘াঅতফ’ ফপ্তদ ওপ্তভ ‘ফদ’ বা ঘায় ঢাাআ ‘াঅতফ’ ওতভ াঅণে াৎ ‘াঅতফ’ ফপ্তদভ য। াঅপ্তম
‘াঅতফ’ া াঅফাভ ‘যভীভ’ বা ঘায় (াআতন্দ্রয় দ্বাভা) ঢাাআ ‘ফদ’ ওপ্তভ াঅণে াৎ ‘ফদ’ যভীপ্তভভ য। যভীপ্তভভ দুাঃঔ
াণা সুপ্তঔভ চন্য ফদ ধপ্তঞ্চতন্দ্রপ্তয়ভ দ্বাভা ঢাভ তাত্ব ওপ্তভ। সুঢভাাং ‘াঅতফত্ব’  ‘াঅত্ধত্ব’ এও দয়। ব্রহ্ম যতিাআ
তে ঢপ্তদভ ধপ্তণ ফস্ত চীপ্তভ াআতন্দ্রয় যতিভ াঈধভ িফঢা প্রতাদ ওপ্তভপ্তঙ। াআতন্দ্রয় ওম াঅপ্তম ব্রহ্মপ্তও াঈধমতি
ওভাভ এপ্তওওঝা দ্বাভ ফাত্র। াঅাভ ফনুষ্য  ান্যান্য চী ফাপ্তত্রভ াআতন্দ্রপ্তয়ভ াতঢ তক্রয়ঢাাআ ব্রহ্ম াঈধমতিভ এওফাত্র
ান্তভায়। তলে চকপ্তঢ ব্যাে ফায়াফয় স্তু ঞ্চপ্তয়ভ প্রতঢ ‘প্রধঞ্চ’ ফদ া াআতন্দ্রপ্তয়ভ াদা যতিাআ ঢাভ যতি িপ্তয়ভ
ান্যঢফ ওাভড। ধপ্তঞ্চতন্দ্রয়প্তও ঘামদা ওপ্তভ সব ফদ া াঅত্ধা ঢা ে তা লচমপে প্রাতেভ ওাভপ্তড তলভৄেঔী লয়ায় ঢা
ওঔদাআ ান্তাঃযতিপ্তও প্রঢেি ওভপ্তঢ ধাপ্তভ দা। প্তহ্মভ তভাঝপ্তত্বভ ওাভড এওফয় তদতলঢ ণাপ্তও ক্ষুদ্র, াস্ফুঝ
ীচাঙ্কুপ্তভ। বৃপ্তিভ তযওি া ওাে ওম তওছুভাআ াঈৎধতত্ত লয় ীপ্তচভ ান্তভ সণপ্তওাআ। াণে াৎ বৃপ্তিভ তভাঝপ্তত্বভ
াদন্ত ম্ভাদা তদতলঢ াঅপ্তঙ ক্ষুদ্র ীচ যতিভাআ াপেন্তপ্তভ। াঅভ চীপ্তভ সিপ্তত্র ঢাাআ লপ্তমা ‘প্রজ্ঞা’ বা সৃতিওল্প
সণপ্তওাআ সূতঘঢ লয়। াঅত্ধজ্ঞাপ্তদভ াঈধমতি সাআ ‘প্রজ্ঞা’সওাআ তওতযঢ ওপ্তভ। ছপ্তিভ ফয় রূদ্ব দ্বাভ ভৄি ওভপ্তম সবফদ
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ছপ্তিভ প্রঘেঢাভ আঁঘ ধায়া বায় সঢফদাআ সবাপ্তকভ দ্বাভা াঅত্ধজ্ঞাপ্তদভ দ্বাভ াঈপ্তন্মাতঘঢ লপ্তম চাগ্রঢ লঘঢপ্তন্যভ ধপ্তণ
ব্রহ্ম ত্তাভ স্বরূধত্বপ্তও ানুপ ওভা বায়।
প্রাঘীদ ওাপ্তম সবাকাথওভা াথদা প্তম াআচ্ছাযতি ঢণা াআতন্দ্রয় যতিপ্তও তদয়িড ওভপ্তঢদ। নপ্তম াাে
াথদ ম্ভ লপ্তঢা। সবাকাথদা াঅপ্তম ফপ্তদভ াথদা। ান্তপ্তভভ াথদা। াআতন্দ্রয় যতিভ প্রথাদ ঘামও ফদ।
াথাভডঢাঃ ঢা ওম প্রাডীভ সিপ্তত্রাআ তলভৄেঔী। বঔদ তলভৄেঔী ঢঔদ ঢা াআতন্দ্রয়ধভয – ঢঔদ ঢা ‘াঅত্ধা’ দয়
ভাং ‘াঅতফপ্তত্ব’ভ প্রওাযও –াঅভ ঢঔদ ঢা াআতন্দ্রপ্তয়ভ ওম যতি াংলভড ওপ্তভ ান্তভৄেঔী ঢঔদাআ ঢা সওমফাত্র
াঅত্ধানুোদী, জ্ঞাদী, ব্রহ্মস্বাতী। ঢঔদ ঢা চীদ-ভতুে ভতলঢ –-- ব্রহ্মাে  ঢাভ স্বরূধ ানুোপ্তদভ াতপভৄঔী।
সবাকযাে ানুাপ্তভ সতল  ফপ্তদভ ওাবে তদে ালী যতি সওন্দ্র ঙটি। এভ ফপ্তে প্রথাদ যতিপ্তওন্দ্রটি লপ্তমা ি
তধজ্ঞভ (thorax)। এটি শ্বা-প্রশ্বাপ্তভ ভম সওন্দ্র। াংস্কৃঢ পারায় এভ দাফ ‘াদালঢ’। এভ দ্বাভা নেনেপ্তভ
কতঢওাম তদয়তিঢ লয়। এাআ ভম যতি সওন্দ্রটি তঘতমঢ লপ্তম সতপ্তলভ ান্যান্য াাংপ্তয ঢাভ প্রপা ধপ্তি, নপ্তম –-বিডা, ব্যাতথভ সৃতি লয়  াপ্তযপ্তর ভঢে খপ্তঝ। এাআ ভম যতি সওন্দ্রটিাআ লপ্তমা ‘প্রাডযতি’। সবাপ্তকভ সিপ্তত্র প্রণপ্তফাআ
এাআ যতিপ্তওন্দ্রটিভ তদয়িড াঅশ্যও। ‘প্রাডযতি’ াণে াৎ শ্বা-প্রশ্বাপ্তভ াঈধভ প্রপা তস্তাভ ওপ্তভ প্রণপ্তফাআ ঢাপ্তও চয়
ওভপ্তঢ লপ্ত – াণে াৎ তদপ্তচভ াথীদ ওভপ্তঢ লপ্ত। দািীভ স্পন্দদপ্তও ফপ্তদভ াআচ্ছাথীদ ওভপ্তমাআ – যভীভ ফপ্তদভ
াথীদ লপ্তয় বাপ্ত। ঢঔদ যভীপ্তভভ (ধপ্তঞ্চতন্দ্রপ্তয়ভ) াআচ্ছায় ফদ াঅভ তদয়তিঢ লপ্তঢ ধাভপ্ত দা। প্রাডায়াফ াপোপ্তভ
নপ্তম এাআ শ্বা-প্রশ্বা ঢণা স্দায়ুঢপ্তিভ তদয়িপ্তডভ ওাচ ম্ভ লয়।
যাভীভ তজ্ঞাপ্তদভ সুশৄম্না ওাে (spinal cord) এাং সুশৄম্না যীরে ও (medulla oblongata)- এভ ডে দা
াঅপ্তঙ। সুশৄম্না ওান্ডটি দমাকৃতঢভ। সফরু ফেস্থ দমাওাভ এাআ প্রডামীটি ততিভ ফপ্তঢা। তস্ত প্রপ্ততয ধবে ন্ত সদপ্তফ তকপ্তয়
এওটি রু মাঙ্গুমাপ্তন্ত (filum terminale) এটি সযর লপ্তয়প্তঙ। প্রায় সরাম াআতঞ্চ মম্বা এটি। ফাণাভ দীপ্তঘ যভীপ্তভভ
ফস্ত াাংয সণপ্তও স্পযে , সতদা, াঈত্তাধ াআঢোতত াংপ্ততদী ানুভুতঢ, সধযী ওন্ডভা  াতস্থতে ঢণা াতস্থেদী
লপ্তঢ াি তন্যা াংতেি াাংজ্ঞ সধযীভ ানুভুতঢগুতমভ সওন্দ্রাাংপ্তয লদ, সঘিীয় সওন্দ্রপ্তওাপ্তরভ ালাপ্তয্য সধযীভ
াংপ্তওাঘদ এাং সঘিীয় ঢন্তুভ াউধ্বেপাপ্তকভ ালাপ্তয্য এপ্ততভ স্বাপাতও তদয়িড প্রভৃতঢ ওাবে সুশৄম্নাওান্ড দ্বাভা ধতভঘাতমঢ
লয়। লপ্তবাকী শ্বদপ্তওন্দ্র  তদম্নথফদী াংপ্তওাঘও সওন্দ্র ণাওাপ্তঢ ফয় ফয় শ্বা-প্রশ্বা  ভি ঘমাঘপ্তমভ
তদয়িড ম্পাততঢ লয় সুশৄম্নাওাপ্তন্ডভ দ্বাভা। ফব্যণী স্দায়ুভ াঈৎধতত্তস্থম প্তম ঢাভাভপ্তন্ধ্রভ াংপ্তওাঘদ  তফাভড,
মামা িভড, হৃতস্পন্দপ্তদভ কতঢ  াংখ্যাবৃতদ্ধ, ধাওস্থমী  াপ্তিভ তপ্তওাঘদ, ভিদামীভ াংপ্তওাঘদ, াোতেদাতমপ্তদভ
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িভড প্রভৃতঢ ওাবে  প্রপাতঢ লয় সুশৄম্না দািীভ দ্বাভা। এঙািা ফম-ভত্র ঢোপ্তকভ স্পৃলা, ন্তাদ প্র, প্রঢেপ্তিভ
াঅপ্তিধ প্রভৃতঢ সুশৄম্নাওাপ্তন্ডভ তদম্নপাক দ্বাভাাআ তদয়তিঢ লয়।
সবাকতজ্ঞাপ্তদভ সুশৄম্নাওপ্তন্ডভ এাআ তদম্নপাক া তদম্ন যতিপ্তওন্দ্রটিপ্তও মা লয় ভমাথাভ। ভমাথাভ সণপ্তও শুরু
ওপ্তভ ফতস্তপ্তষ্কভ লস্রাভ া লস্রতম ধদ্ম ধবে ন্ত ওঢওগুতম যতি সওন্দ্র ভপ্তলপ্তঙ। এাআ ‘ধদ্ম’ গুতম াঅপ্তম ‘স্দায়ুচাম’
া plexus (তপ্তওাদপ্তন্দভ পারায়) াণে াৎ cappilaries of neurones. ঢি াথদা া সবাকাথদায় াঢটি
যতি স্থাদ ামম্বপ্তদ াঢটি ঘপ্তক্রভ ওণা মা লয়। এগুতম সতপ্তলভ দীঘ সণপ্তও ধপ্তভ এরূধ ঃাঃ ১. ভমাথাভ
(প্তফরুতপ্তন্ডভ দীঘ) ২. স্বাতথষ্ঠাদ (াঈতপ্তভভ দীঘ) ৩. ফতডনৄভ (দাতপপ্ততয) ৪. াদালঢ (ি া হৃতয়) ৫. তশুদ্ধ
(ওণ্ঠ) ৬. াঅজ্ঞাঘক্র (ভ্রু সদ্বেভ ফেঢী াাংয) ৭. লস্রাভ (ফস্তপ্তওভ াঈদ্ধেপাক)। ভমাথাভ ঘক্র া sacro
coccygeal plexus-এভ ঘাভটি যাঔা। সৌভঘক্র (solar plexus), ওাে, ব্রহ্ম গ্রতে এাং ঢা সণপ্তও প্রায় দয়
াআতঞ্চ দীপ্তঘভ াাংয। স্বাতথষ্ঠাদ ঘক্র া sacral plexus এভ ঙটি যাঔা। সবৌদপ্তাথ  াঈপ্তত্তচদা ল াাত,
াাভঢা, তদষ্ঠুভঢা, ঘৃডা, প্তন্দল-প্রডঢা প্রভৃতঢ ফাদতও তওাপ্তভভ চন্ম সওন্দ্র এটি। ফতডনৄভ ঘপ্তক্রভ টাদ 
াফততপ্তও ফপ্ততী স্দায়ু শৃাংঔম াণা াইিা-তধিমাভ প্তি সতভপ্তব্রা স্পাাআদাম াপ্তিভ াংপ্তবাক াতথঢ লয়। এটি
lumber plexus। এভ তযটি যাঔা। তদদ্রা, তৃষ্ণা, াইরে া, মজ্জা, পয়, তদিমঢা প্রওাতযঢ লয় এাআ স্থাদ সণপ্তও।
ফপ্ততী স্দায়ু শৃাংঔপ্তমভ cardiac plexus এভ াপ্তভাটি যাঔা। এগুতম াআ হৃততধপ্তেভ প্তি াংভেি। ালাংপ্তাথ,
াঅযা, াঈপ্তদ্বক, প্তন্দল, প্রঞ্চদা, াতস্মঢা প্রভৃতঢভ প্রওাযস্থম এটি। তশুদ্ধ ঘক্র পাভঢী ঘক্র (medulla
oblongata এাং সুশৄম্না ওাপ্তেভ াংপ্তবাক স্থম) এাং মামদা ঘক্র (াঅমতচহ্বাভ তধভীঢ ততপ্তওভ াাংয) তদপ্তয়
কঠিঢ। পাভঢী ঘক্র ল্যাতভাং এাং তন্নতলঢ ওপ্তয়ওটি ািপ্তও (organ) তদয়িড ওপ্তভ। মামদা ঘক্র েদ্ধা, পতি,
পামাা, ানুপ্তযাঘদাভ সৃতিস্থম। াঅজ্ঞাঘক্র  ফাদঘক্র াঅপ্তম sensory motortract এাং ঢা দুটি পাপ্তক
(lobe) তপি লপ্তয় বাঢীয় াি াংস্থাদ ঘামদাপ্তও তদয়িড ওপ্তভ। এভ াংপ্ততী স্দায়ুগুতম –-- স্বপ্ন, দৃতিতভ্রফ
াআঢোততভ সওন্দ্র। লস্রাভ ঘক্র গুরু ফতস্তপ্তষ্কভ াঈধতভপাপ্তক াতস্থঢ। এটি চী া চীাত্ধাভ তপ্তযর  প্তোচ্চ াঅদ।
কুমকুন্ডতমদীপ্তও চাগ্রঢ ওভাভ ধভ ঢা লস্রাভ ঘপ্তক্র াঈধদীঢ লপ্তমাআ াথপ্তওভ ফাতথভ ন্যায় ঘভফ াস্থা প্রাতে লয়।
‘ধাঢঞ্চম সবাকতযে প্তদ’ ািাি াঅপ্তকভ তরপ্তয় সব ব্যাখ্যা সতয়া লপ্তয়প্তঙ ঢা যাশ্বঢ  লজ্ঞাতদও। ািাি
সবাপ্তকভ াঅঝটি াি বণাক্রপ্তফ বফ, তদয়ফ, াঅদ, প্রাডায়াফ, প্রঢোলাভ, থাভডা, োদ  ফাতথ। াথদাভ সিপ্তত্র এাআ
ািাি সবাকাআ লপ্তমা াঅফাপ্ততভ চীদ ধপ্তণভ াঈত্তভপ্তডভ এওফাত্র সাধাদ, বা াঅফাপ্ততভ চীপ্তদভ ান্যঢফ মিে ব্রহ্মত্ব
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মাপ্তপভ এওফাত্র ফােফ। াথওফাপ্তত্রাআ ঘাদ কুমকুন্ডতমদী যতিপ্তও চাগ্রঢ ওভপ্তঢ। তওন্তু এভ চন্য ঘাাআ প্রভূঢ
াআচ্ছাযতি  াংবফ। ফপ্তদভ যতি এভ ান্যঢফ প্রথাদ ামম্বদ। প্রশ্নচাপ্তক ‘ফদ’ তও? স্পন্দদ া ওম্পপ্তদভ নপ্তম
াঈদ্ভূঢ ধভফাণুভ সূক্ষ্মঢভ াস্থাপ্তওাআ সতাপ্তন্ত ‘ফদ’ াঅখ্যা সতয়া লপ্তয়প্তঙ। াঅদৄতদও তজ্ঞাপ্তদভ ালাপ্তয্য াঅফভা
চাদপ্তঢ সধপ্তভতঙ সব ফগ্র চকৎ চি  প্রকৃতঢভ ফাপ্তয় াঈৎধন্ন লপ্তয়প্তঙ। চি চকৎ ওঢওগুতম ধতাপ্তণেভ ওম্পদ
তপন্ন াঅভ তওছুাআ দয়। াাংখ্য ধভফাণু ওতডওাভ াতঘম াংখাঢ াণা াঈত্থাদ-ধঢপ্তদ সৃতি লপ্তয়প্তঙ চি স্তু। চি
স্তুভ ফপ্তে ানু-ধভফাণুভ ওম্পদ া স্পন্দদ তদভততচ্ছন্ন পাপ্ত খপ্তঝ ঘপ্তমপ্তঙ। এপাপ্তাআ ধতাণে সণপ্তও াঈদ্ভুঢ
যতিগুতম স্পন্দদাস্থা সণপ্তওাআ সৃি। াঈত্তাধ, াঅপ্তমা, যব্দ। স্পযে , কে এপাপ্তাআ াঅফাপ্ততভ াংপ্ততদ সৃতি ওভপ্তঙ।
চী তদপ্তচ ধভফাণুভ ফতি। ায়ুভ ওম্পদ সণপ্তও সৃি যব্দ এওটি তদততে ি ফাত্রায় াঅফাপ্ততভ ওডে প্তকাঘভ লয় এাং এওটি
তদততে ি ফাত্রা াতঢক্রফ ওভপ্তম ঢা াঅভ ওডে প্তকাঘভ লয় দা। এাআ ওডে প্তকাঘভীভূঢ লয়াভ তক্রয়াটি াঅাভ ফপ্তদভ দ্বাভা
তদয়তিঢ লয়। সূক্ষ্মঢভ ফপ্তদভ ভপ্তম সব প্রজ্ঞা, বুতদ্ধ, সাথ  সাথীভ াস্থাদ ঢাাআ-াআ ধভফঢে া াঅত্ধা রূপ্তধ
তভাচফাদ। ফদ  াঅত্ধাভ ধাণে ওে াপ্তদওঝা সমৌল ঔন্ড  াতিকুপ্তন্ডভ ন্যায়। প্রজ্জ্বতমঢ াতিকুপ্তন্ড এও ঔন্ড সমালা
ভাঔপ্তম ঢা সবফদ ক্রফযাঃ াঈত্তে লয়  সমাতলঢ ডে থাভড ওপ্তভ সরূধ ফদ দাফও ধতাণে টি লঘঢন্যফয় াঅত্ধাভ
াংস্পপ্তযে াঅপ্তম প্রজ্ঞাখদ াঅত্ধা চুম্বওঔপ্তন্ডভ ন্যায় ফদপ্তও াঅওরে ড ওপ্তভ সদয়। ঢঔদ ফপ্তদভ নণও াঅভ সওাপ্তদা
াতস্তত্ব ণাপ্তও দা এাং ঢঔদ ফপ্তদভ াতস্তত্ব ক্রপ্তফ ক্রপ্তফ ‘ব্রহ্মপ্তত্ব’ তমীদ লপ্তয় বায়।
‘ালাং’ া ‘াঅতফ’ দাফও ানুভূতঢপ্তও প্রওায ওপ্তভ ফতস্তপ্তষ্কভ সূক্ষ্ম সওার। ঐ সওারগুতমপ্তঢ এওরূধ
াঅদতও ওম্পদ ানুভূঢ লপ্তম ঢঔদ ঢা াঅভ ‘ালাং’ এভ ানুপ ণাপ্তও দা, ঢা ক্রফযাঃ ‘ঢেফত’ পাপ্ত
রূধান্ততভঢ লয়। এভ চন্যাআ সবাক াথদাভ প্রপ্তয়াচদ। ঞাকুভ শ্রী শ্রী ভাফকৃষ্ণ প্তমপ্তঙদ, “ভমাথাভ ধপ্তদ্ম কুমকুেতমদী
যতি াঅপ্তঙদ। বাভ ঘতুেতম ধদ্ম। তবতদ াঅযাযতি, তঢতদাআ ওপ্তমভ সতপ্তল কুমকুেতমদী রূপ্তধ াঅপ্তঙদ। সবদ গৄফন্ত
াধ কুেমী ধাতওপ্তয় ভপ্তয়প্তঙ। প্রসুে ভুচকাওাভ াঅথাভ ধদ্মাতদী। কুমকুেতমদী বঢিড তদতদ্রঢ ণাপ্তওদ ঢঢিড
জ্ঞাদ লয় দা। ... াআতদ চাগ্রঢ দা লপ্তম পকাদ তযে দ লয় দা। পতিপ্তবাপ্তক কুমকুেতমদী যীঘ্র চাগ্রঢ লয়। কুেতমদী
যতিভ চাকভড লপ্তম পা, পতি, সপ্রফ --- এাআ  লয়।” (শ্রীশ্রী ভাফকৃষ্ণ ওণাভঢ নাঃ ৩৫৬, ৬৪২)। সবাক
াথদায় জ্ঞাদপ্তবাক, পতিপ্তবাক, ওফে প্তবাক  ভাচপ্তবাপ্তকভ ওণা মা লয়। এভ ফপ্তে াঈৎকৃি লপ্তমা ভাচপ্তবাক।
কুমকুেতমদী লপ্তমদ কুম া সতলস্থ যতি াণে াৎ প্রাডযতি। ভমঢাঃ সবাকপ্তম এাআ যতিপ্তও সফরুতপ্তেভ ফে ততপ্তয়
াউধ্বেকতঢ ওভাাআ াথপ্তওভ এওান্ত াথদাভ মিে। এাআ যতি ফাদপ্ততপ্তলভ ফতস্তপ্তষ্কভ লস্রাভস্থ কূঝ স্থাপ্তদভ যতি, বা
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ফাদ সতপ্তলভ ব্রহ্মভন্ধ্র (ধভফাত্ধাভ স্থাদ) সণপ্তও তদকেঢ লপ্তয় ভমাথাভ াঞ্চপ্তম এপ্ত potential energy রূপ্তধ
তভাচ ওপ্তভ। াথপ্তওভা ঢাাঁপ্ততভ াআচ্ছাযতি দ্বাভা াথদাভ ফে ততপ্তয় এাআ যতিপ্তও নৄদভায় ভমাথাভ াঞ্চম সণপ্তও
তধভীঢ কতঢপ্তঢ প্রাতলঢ ওপ্তভ কূঝস্থাপ্তদ তনতভপ্তয় সদয়াভ সঘিা ওপ্তভদ। এাআ যতি বঔদ নৄদভায় লস্রাপ্তভ তকপ্তয়
াঈধতস্থঢ লয় ঢঔদ াথপ্তওভ জ্ঞাদ জ্ঞাঢ চকৎ সণপ্তও াজ্ঞাঢ চকপ্তঢ তকপ্তয় াঈধতস্থঢ লয় এাং ফাতথ সূতঘঢ লয়।
ফাতথ াস্থায় াথও া সবাকী ধভফাত্ধা া ধভফ ব্রপ্তহ্মভ তলঢ ািাৎ মাপ ওপ্তভদ বা ফাদ চীপ্তদভ ঘভফ াঈপ্তদ্দশ্য
প্তম সবাকতযে প্তদ তডে ঢ লপ্তয়প্তঙ। এাআ জ্ঞাদাঢীঢ সঘঢদাভ স্তভটিভ দাফ তুভীয় স্তভ। এাআ াস্থায় সবাকী ঢাাঁভ শুদ্ধ
াঅোতত্ধও স্বরূধটি তনপ্তভ ধাদ। াথপ্তওভ প্রাড সব াদন্ত লঘঢন্যভাআ াততচ্ছন্ন াাংয এ ধপ্তে এপ্ত ঢা তঢতদ ানুপ
ওপ্তভদ। ঢঔদ াথপ্তওভ যভীভ সণপ্তও এও াতদচ্চেদীয় ততব্য সচোতঢভ প্রওায খপ্তঝ। সবাপ্তকভ ধপ্তণ ক্রপ্তফাপ্তন্মপ্তর
ঢাৎধবে নডে পাপ্ত ‘ফ’ ধ্বতদভ াঈচ্চাভড াথপ্তওভ াথদাপ্তও ত্বভাতিঢ ওপ্তভ। সবাকী ফাতথ স্তপ্তভ সধৌাঁঙাপ্তম সচোতঢফে য়
াঅপ্তমাও মপ্তয়ভ ফাপ্তছ ‘ফ’ ওাভপ্তও ঢাাঁভ ফাদ সদপ্তত্র প্রঢেি ওপ্তভ ণাপ্তওদ।
সবাক াথদাভ ভম াঈপ্তদ্দশ্য লপ্তমা ফানুপ্তরভ াফাতচও, ফাদতও, যাভীতভও  াঅোতত্ধও প্রকতঢ াথদ এাং
প্তোধতভ াঅধদ ফাদতও ত্তাভ তওায। সবাক  ফদপ্তদভ দ্বাভা ফনুপ্তষ্যভ ধপ্তি াীফ জ্ঞাদ ম্পপ্ততভ াতথওাভী
লয়া ম্ভ। সবাক াথদা াঅপ্তম াইশ্বভ াথদাভ তদতফত্ত যাভীভ তজ্ঞাপ্তদভাআ এও াভূঢনে  াঅিবে প্রপ্তয়াক।
‘াঅত্ধ’ সণপ্তও ‘ব্রহ্মপ্তত্ধ’ াঈন্নীঢ লয়াভ ধপ্তণ ‘সবাকতজ্ঞাদ’ সব াঅোত্ধাথদাভ এওফাত্র  াধতভলাবে ধণ এওণা
ঢাাআ াঅভ সওাপ্তদা পাপ্তাআ াস্বীওাভ ওভা বায় দা।
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গ্রে াঊড :১. সতান্ত ভৄতিভ াডী – স্বাফী তপ্তওাদন্দ, াঈপ্তদ্বাথদ ওাবে াময়, ওমওাঢা।
২. সবাকতযে দ  সবাকাথদা – স্বাফী াপ্তপতাদন্দ, শ্রীভাফকৃষ্ণ সতান্ত ফঞ।
৩. প্রযাতন্ত মাপ্তপভ াঈধায় – স্বধদ কুফাভ তায, াঅয়ভদম্যাদ ধাতমযাে ।
৪. তজ্ঞাপ্তদ াইশ্বপ্তভভ াংপ্তওঢ – ফতড সপৌতফও, াঅদন্দ ধাতমতযাং লাাঈ।
৫. ফাদতও ঘাধ চয় ওভাভ াঈধায় – স্বাফী সকাকুমাদন্দ, াঈপ্তদ্ধাথদ ওাবে াময়, ওমওাঢা।
৬. যাভীভবৃত্ত – ট. রুপ্তদ্রন্দ্র কুফাভ ধাম।
৭. শ্রীশ্রী ভাফকৃষ্ণ ওণাভঢ (১ফ ঔে) – শ্রীফ ওতণঢ।

*ট.াতপতচৎ কপ্তিাধাোয়, াোধও, াাংমা তপাক, দলাঝা সচ.এদ.এফ.এ. ফলাতযাময়, াঈাঃ ২৪ ধভকডা
(ধতিফি)।

