
সাপল্যৰ গগান ৰহসয 

জজততন গফজফৰুৱা 

(জফতেষ দ্ৰষ্টফয : গল্খাত াৰ ৰচনাকাল্ খুফ সম্ভৱ ২০০৯ চন। ৰৱততী কাল্ৰ জচন্তাগত 

জফৱততনৰ জৰতেজিতত এজতয়া গল্খাত াৰ বাতল্ভান ধাৰণা সৰল্ীকৃত গমন অভাৰ 

বাফ হয়। জকন্তু জফষয়ত াৰ োসংজগকতা তথা তাৰ ভূল্ সুৰত াৰ গুৰুত্বৰ েজত ল্িয 

ৰাজখ গল্খাত া ুনৰ াঠকলল্ অগ ফঢাতল্া। ভূল্ গল্খাত াৰ দুআ-এ া েব্দগত 

সাল্সল্জন কজৰ তাক ১৮ ভাচত, ২০১২ তাজৰতখ ‘জনসাধাৰণ’ কাকতত েকাে কৰা 

হহজছল্, ফততভান গসআ ৰূত াতক োয় হুফহু তজুল্ ধৰা হহতছ।)  

অতানাৰ ভাজত সাংঘাজতক তল্ৌজকক েজি সুপ্ত হহ থাতক, গসআ েজিক মজদ 

জগাআ তুজল্ফ ৰা মায় গততন্ত  সকতল্াধৰণৰ সাধয অুজন সাধন কজৰফ াজৰফ –  

এতনকুৱাধৰণৰ দেতন এ াৰ েচাৰ-েসাৰ অজজকাজল্ ফৰলক গদজখফলল্ গাৱা মায়। 

ফযজিগত উদযভৰ কষতণ অৰু জৰফধততনতৰ জকদতৰ সাপল্য জতন কজৰফ াজৰ গসআ 

জফষয়ক জিভীয়া-ভাজকতন গল্খকৰ তনক গ্ৰন্থৰ সভীয়া নুফাদ হহতছ অৰু 

বাৰতীয় তথা সভীয়া গল্খকতৰা বাতল্ভান এতনধৰণৰ গ্ৰন্থ েকাে হহতছ। তদুজৰ 

অজজকাজল্ জল্তয়-গজল্তয় ফযজিত্ব জফকাে ফা াছততনজল্জ  গেতবল্তভণ্টৰ দুআ-

জতজনভহীয়া েজেিণ হহ থকা গদখা মায়। েসংগক্ৰতভ উতেখতমাগয গম বাৰতৰ োিন 

ৰাষ্ট্ৰজত তথা জফজ্ঞানী শ্ৰতেয় অব্দলু্ কাল্াভ সম্প্ৰজত এতন দেতনৰ এজন সৰৱ অৰু 

জনজেয় েফিা, জকন্তু গতওঁৰ জীৱন-সাধনাৰ গেৰণাতৰ উদ্দীপ্ত হ’গল্ও কাল্াভৰ 

এতনজাতীয় ৰচনাৰাজজত অথত-সাভাজজক েশ্নসভূহৰ জফৰা  েূনযতা জৰল্জিত হয়। 

মাৰ জফহতন জমতকাতনা তত্ত্ব-দেততনআ েূনযত বাসভান ফায়ৱীয় দাথতস্বৰূ হহ জৰফলল্ 

ফাধয।  

জস জম নহওক, নতুন েজন্মৰৰা দতল্ দতল্ ফযজি এতনদতৰ সাপল্য জতনৰ 

েতচষ্টাত ব্ৰতী গহাৱাত া ক’ফলল্ গ’গল্ খুতফআ অোেদ কথা। ভানুহৰ ভতনাফল্ৰ 

উদাহৰণ অজভ আজতহাসৰ াতত াতত াওঁ, জফজ্ঞান-েমুজিৰ উন্নজততৰ সবযতাৰ উচ্চ 

জেখৰত অতৰাহণ কৰা অধুজনক ভানুহক জনিয় নতুনলক ভানুহৰ ভাজত সুপ্ত হহ থকা 

জফৰা  েজিৰ কথা গসাঁৱৰাআ জদয়াৰ েতয়াজন নাআ, কতঠাৰ ধযৱসায়ৰ ফল্ত সাপল্য 



ল্জবফলল্ সিভ গহাৱা ফযজি অভাৰ সন্মুখতত ফহুজন অতছ। গজততক অতমান্নজতৰ 

ভাধযতভতৰ সাপল্যৰ ফা ত অগ ফাজঢফ গখাজাৰ েতচষ্টা জনঃসতেতহ েেংসনীয়। জকন্তু 

ফযজিগত উদযভসফতস্ব ফযজিত্ব জফকােৰ এআ দেতনত াৰ ফাৰু অন গকাতনা গবীৰ জফতফচয 

জদে নাআতন? আয়াৰ ফযাক েচাৰ-েসাৰৰ অঁৰত গকাতনা ৰাজলনজতক তাৎমত জনজহত 

হহ অতছ গনজক?  

অভাৰ গফাতধতৰ, সম্প্ৰজত নফয সাম্ৰাজযফাতদ সৃজষ্ট কৰা জনিয়তাণূত, 

সংেয়াচ্ছন্ন অৰু জফজিপ্ত সাভাজজক-ৰাজলনজতক গেিা ত ঁুজজফাদৰ স্বাথতত অৰু 

নুকূতল্ সৃষ্ট অৰু জফকজেত জমজফল্াক তত্ত্ব-দেততন দাজৰদ্ৰযজিষ্ট-জনীজেত জনগণক 

অমজফসৃ্মত অৰু জফভ্ৰান্ত কজৰফলল্ মত্ন কজৰ অতছ, অতল্াচয ফযজিত্ব জফকােৰ 

দেতনজফতধা এআসভূহৰ জৰয়াল্তৰ এক সদসয ভাতথান। আয়াৰ ননয হফজেষ্টয এতয় গম 

আ মুৱ েজন্মত াক অগ্ৰাসনৰ ল্িয কজৰ ল্য় অৰু উচ্চজফত্ত-ভধযজফত্ত-দজৰদ্ৰ সকতল্া 

স্তৰতৰ ওচৰত আয়াৰ অতফদন অতছ। জকন্তু ক’ফ াজৰ গম দেতনত া ভূল্তঃ উচ্চজফত্তীয় 

চজৰত্ৰৰ।  

জনৰাদ কভতসংস্থানহীনতা অৰু াৰ জনিয়তাৰ ভাজত উায়জফহীন অৰু 

হতাোগ্ৰস্ত মুৱচাভৰ হাতত অজজ উত্তৰ নাআ –  গতওঁতল্াকৰ দুদতোৰ ফাতফ দায়ী গকান, 

আয়াৰ েকৃত উৎস ক’ত ল্ুকাআ অতছ। ফযজিত্ব জফকােৰ েফিাসকল্ৰ ভতত –  

জচন্তাআতহ ফাস্তৱত া জনভতাণ কতৰ, ফাস্ততৱ জচন্তাক নহয়। অজভ জম জফচাজৰভ তাতকআ কজৰফ 

অৰু হ’ফ াজৰভ অৰু এজতয়া জম কজৰ অতছা ফা হহ অতছা, গসয়াও অভাৰ তীতৰ 

জচন্তাৰ েজতপল্নৰ ফাতদ অন এতকা নহয়। বাৰত ফা সভৰ নুন্নত ৱস্থাৰ অৰু 

ভানুহতফাৰৰ দুদতোৰ কাৰণ হ’ল্ নঞথতক জচন্তা : অজভ ভানুহতফাৰ েকৃততত ল্গধত 

অৰু ভূখত –  সদথতক জচন্তা অভাৰ ভগজুত গনতখল্ায়। আউতৰা-অতভজৰকাৰ উন্নজত-

হফবৱৰ কাৰণ হ’ল্ জসজফল্াকৰ নাগজৰকসকল্ৰ সদথতক জচন্তা অৰু জনজৰ ভাজত 

ল্ুকাআ থকা ‘তল্ৌজকক েজি’ৰ উমুি জফকাে সাধন। গজততক জৰত্ৰাণ াফলল্ হ’গল্ 

অজভ জনজৰ সংকীণত নঞথতক ভানজসকতা এজৰ ভাজকতন-আউতৰাীয় ভাকতা সদথতক 

ভানজসকতা গ্ৰহণ কজৰফ ল্াজগফ। অজজৰ তৰাি সাম্ৰাজযফাদৰ জদনত সাম্ৰাজযফাদী 

োসক জাজতৰ েজত এয়াআ জনিয় অভাৰ েেংসনীয় দৃজষ্টবংগী।  

এজতয়া এ া গভৌজল্ক েশ্ন কৰা মাওক। অতল্াচয দেতনৰ েফিাসকতল্ নফৰত 

েচাৰ কজৰ থাতক গম গতওঁতল্াকৰ দেতনৰ জখল্াতৰ ফগাআ গ’গল্ জীৱনত সাপল্য 



জনফামত, অৰু এআ সাপল্য জতনৰ অোতৰআ গতওঁতল্াকৰ ওচৰত মুৱচাভত াৰ গজৰষ্ঠ 

একাংেআ গহতা-ওৰা ল্গায়লগ। জকন্তু এআ ‘সাপল্য’জফধতনা গকতনধৰণৰ? এআ 

েফিাসকল্ৰ ফযাখযা-ফিফযত মুৱচাভক নুোজণত কৰা হয় উতদযাগজত, গকাজ জত 

ফযৱসায়ী, নাভী-দাভী গচজল্জব্ৰজ  অজদৰ জীৱনাদেত নুকৰণ কজৰফলল্। এয়া ঁুজজফাদৰ 

অাত-গভাহনীয় জকন্তু জফষাি জগতখনলল্ উদীয়ভান েজতবাৱান মুৱচাভক েতল্াজবত 

কৰাৰ ফাতফ গদখুওৱা ফৰেীৰ গ াৰ ফাজহতৰ অন এতকা নহয়। ফহুজাজতক 

গকাম্পাজনসভূহত (অজজকাজল্ অনজক চৰকাৰী জফবাগৰ গিত্ৰততা) নতুনলক জনমুি 

কভতীৰ েজেিণত জফতেষ গুৰুত্বসহকাতৰ ফযজিত্ব জফকােৰ কামতসূচী সজন্নজৱষ্ট কৰা হয় : 

এতন গকাম্পাজনসভূহত মুৱ কভতী এতকাজনৰ বজৱষযৎ েধানতঃ জনবতৰ কতৰ গতওঁৰ 

ফযজিত্ব জফকােৰ দেতন অৰু গকাম্পাজনত াৰ ভুনাপা জতনৰ গকৌেল্সভূহ োতল্-াতত 

উদৰস্থ কজৰ জনজতক সভাজ-উদাসীন কাভ কৰা মন্ত্ৰ এ ালল্ জনজতক জকভানজখজন 

মতফজসত কজৰফ াতৰ তাৰ ওৰত। েবুবি কভতচাৰী জহচাত গজঢ তজুল্ফলল্ 

মুৱকভতীসকল্ক ভাজল্কিআ নফৰত ‘সাপল্য’ৰ গ া গদখুৱাআ ফযজিত্ব জফকােৰ 

জেিা-েজেিণ েতযি-তৰািবাতৱ জদ থাতক গমজতয়ালল্তক গতওঁতল্াকৰ স্বকীয় 

ফযজিত্বৰ সম্পণূত ধ্বংসসাধন নহয়। ফাস্তৱ কামততিত্ৰত গ্ৰসৰ গহাৱাৰ াছত 

মুৱকভতীসকতল্ ‘সাপল্য’ৰ সতান জনতজ জনতজ াহজৰ গল্ায় নতুফা গকাম্পাজনৰৰা 

গাৱা তদান্নজত অৰু সা-সুজফধাসভূহতক কাংজিত ‘সাপল্য’ ফুজল্ বাজফ অমসন্তুজষ্ট 

ল্তব –  গসয়া জমতহআ নহওক, গতওঁতল্াকৰ ভূল্যৱান কভতেজি ফযৱহাৰ কজৰ 

গকাম্পাজনতয় জকন্তু জঠতকআ ঁুজজ ফৃজে কজৰ থাতক।  

ফযজিত্ব জফকােৰ দেতনত ফযজিৰ অমজজজ্ঞাসাৰ ওৰত জফতেষ গুৰুত্ব জদয়া 

হয়। জকন্তু আয়াত ফযজিক এক সভাজজফজচ্ছন্ন স্বয়ংসম্পূণত সত্তা জহচাত গণয কৰা হয়। 

েকৃত েজ্ঞাৰ জনভতাণত স্বজ্ঞাৰ (intuition) বূজভকা জনঃসতেতহ ভূল্যৱান, জকন্তু এআ স্বজ্ঞা 

গকাতনা সভাজফাস্তৱ-জফজচ্ছন্ন জধলদজহক উল্জি নহয়। ফাস্তৱ অৰু গচতনাৰ গবীৰ 

অৰু জজ ল্ দ্বাজিক সম্পকতৰ ভাতজতৰ েজ্ঞাৰ জনভতাণ হয়; ফাস্তৱৰ হসতত এআ দ্বাজিক 

সম্পকতৰ ভাধযতভতৰ গচতনা মজদ সভৃে অৰু উত্তজৰত নহয় গততন্ত গকৱল্ গচতনাৰ 

ভাজত অমজনভগ্ন হহ থাজক গকাতনা েজ্ঞা অহৰণ সম্ভৱ নহয় –  আয়াৰদ্বাৰা ল্স 

বাফফাদী জজজ্ঞাসাৰ ন্তহীন দ্বিৰ ভাজত াকঘূৰজণ খাআ খাআ কাল্াজতাত কজৰফ 

াজৰ ভাত্ৰ। বাফফাদৰ নাওখনৰ োঙৰ পু াত া এআত াতৱআ। ফযজিত্ব জফকােৰ 

েফিাসকতল্ েচাৰ কৰা অমজজজ্ঞাসাতৰা পাঁজকত া এআত াতৱআ। জকন্তু গতওঁতল্াতক 



অমজজজ্ঞাসাৰ নাভত ল্ভান দােতজনকবাতৱ গাঁআ-গুঁআ কজৰতল্ও গতওঁতল্াকৰ দেতন 

গেষমতন্ত জফল্ীন হহ মায় ঁুজজফাদৰ একান্ত গসৱক হহ ধন অৰু ভান অহৰণৰ 

জীৱনাদেতত। অনহাতত, তথাকজথত অমজজজ্ঞাসাৰ ভাজত ভজজ মজদ মৱুচাভত া 

সভাজতচতনা-ৰজহত হহ তৰ গতজতয়াওততা ঁুজজফাতদআ জধক জনৰাদ হয়। গসআফুজল্ 

ফযজিত্ব জফকােৰ েফিাসকতল্ গম সভাজৰ কল্যাণৰ কথা নকয় গততন নহয়। সভাজৰ 

গসৱা কৰাৰ কথা গতওঁতল্াতক সতজাতৰআ েচাৰ কতৰ। জকন্তু গতওঁতল্াকৰ সভাজতসৱাৰ 

উায়ত া হ’ল্ ফযজিগতবাতৱ অৰু অকজস্মকবাতৱ গকাতনা ফযজি ফা নুষ্ঠানক কৰা 

সহায়তহ। তাততালক োঙৰ কথা হ’ল্ দুদতোগ্ৰস্ত-দজৰদ্ৰ গল্াকৰ কল্যাণ সাধনৰ গকাতনা 

দাজয়ত্বতফাধ নতুফা গমৌজিকতা গতওঁতল্াতক নুবৱ নকতৰ। (নুবৱ কজৰফতনা 

গকতনলক? নঞথতক জীৱন-দেতনৰ ফাতফতহ এআ গল্াকসকতল্ দুদতো-দাজৰদ্ৰযৰ ভাজত 

কাল্াজতাত কজৰফল্গা হহতছ!) গতওঁতল্াকৰ তথাকজথত সভাজতসৱাৰ ভাজত ল্ুকাআ 

থাতক দুবতগীয়াক ুততৌ কজৰ জনতজ ভহৎ গহাৱাৰ স্বাথতৰ ফাসনা। (এতনদতৰ ুণয জতন 

কজৰ জনতজ ভুনাপাৰ স্বাথতত কৰা লনজতক কামতকল্াৰ পল্ত হ’ফ ৰা হনজতক 

গহঁচাৰৰাও গৰহাআ াফলল্ মত্ন কতৰ জনিয়।)  

ফযজিত্ব জফকােৰ েফিাসকতল্ অতমান্নজতৰ কথা ক’ফলল্ মাওঁতত োতয় 

ভনস্তত্ত্বৰ সহায় গল্াৱা গদখা মায়। গজততক এআজফধ দেতনৰ হসতত অধুজনক ভনস্তত্ত্বৰ 

জভজতৰাজল্ৰ স্বৰূ গকতনধৰণৰ গসয়া জফচাৰ কৰা জনিয় েতয়াজনীয়। আয়াৰ 

জফদযায়তজনক েৃংখল্া অৰু গবীৰতা, গিত্ৰ ধযয়ন অৰু ৰীিা-জনৰীিা, সূক্ষ্ম 

জফতেষণ সতত্ত্বও অধুজনক ভনস্তত্ত্বৰ গভৌজল্ক দুফতল্তা হ’ল্ সভাজতাজত্ত্বক অধাৰৰ 

বাৱ। আ ভানুহৰ ভতনাজগতখনক স্বয়ংসম্পূণত ফুজল্ গণয কতৰ অৰু ভানজসক সভসযাৰ 

সভাধান ভানজসক জগততত সম্ভৱ ফুজল্ জফশ্বাস কতৰ। ঁুজজফাতদ সৃজষ্ট কৰা জনৰাত্তাহীন 

অৰু জনিয়তাণূত সাভাজজক জৰভণ্ডল্ত ফযজিৰ ভানজসক জীৱনত নানান া স্নায়জৱক 

সভসযা-জফকৃজতৰ উদ্ভৱ হহতছ। গকাৱা ফাহুল্য গম অথত-সাভাজজক গহতুসভূহ জনভূতল্ 

নকৰালক গকৱল্ ভতনাফল্-সজদচ্ছা ফা অন োিৰী উাতয়তৰ এআ সভসযা-

জফকৃজতসভূহৰ জকজিত উেভ ঘ াফ াজৰতল্ও স্থায়ীবাতৱ উতচ্ছদ কৰা সম্ভৱ। জকন্তু 

অধজুনক ভনস্তত্ত্বআ এআ ফৃথা গচষ্টাতত ফযস্ত থকা গদজখফলল্ গাৱা হগতছ। কাউতেজল্ং-

গথৰাজ অজদতৰ ভনস্তত্ত্বজফদসকতল্ ভানুহক উি সভসযা-জফকৃজতসভূহৰৰা সকাহ 

জদফলল্ মৎতৰানাজস্ত গচষ্টা কজৰতছ। (আয়াৰ জফৰীতত ভতনাজগতৰ স্বকীয় 



জজ ল্তাসভূহৰ েজত উদাসীন স্থূল্ ফস্তুফাদী ভনস্তত্ত্বক জফকল্পৰূত গ্ৰহণ কৰাত াও 

সভীচীন হ’ফ গমন বাফ নহয়।)  

ফযজিত্ব জফকােৰ দেতনৰ জফখযাত ‘দয জছতক্ৰ ’ নাভৰ গ্ৰন্থখনৰ অধাৰত কৰা 

জবজে’ এ াৰ একাংে গচাৱাৰ গসৌবাগয অভাৰ জকছু জদনৰ ূতফত হহজছল্। তাত 

‘অকষতণৰ তত্ত্ব’ (Law of attraction) গফাল্া অতভাদজনক তত্ত্ব এ াৰ হসতত জৰচয় 

হ’গল্া। অুজন জমত া ফস্তু ‘েকৃততত’ াফ জফচাতৰ তাক াফৰ ফাতফ ন্তৰৰ গবীৰতৰ 

গকাণৰৰা ফস্তুত াৰ ফাতফ কাভনা কজৰফ ল্াজগফ; গতজতয়া অতানাৰ ভগজুৰৰা 

‘ধনামক েজি’ সৃজষ্ট হহ গচৌাতে জফয়জ জৰফ ; এআ েজিৰ েজত জফশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখতন সঁহাজৰ 

জনাফ অৰু এআ সঁহাজৰ জনাতল্আ অুজন ভতন জফচৰা ফস্তুত া াফআ াফ। এয়াআ হ’ল্ 

ভানুহৰ ভনৰ তল্ৌজকক েজি, সুগবীৰ অকাংিাৰদ্বাৰা ল্বা জনফামত োজপ্তৰ জৰচয়। 

ৰংচঙীয়া লফজ্ঞাজনক কাগতজতৰ ধুনীয়ালক গতক  কজৰ গথাৱা গঘাঁৰা গগাফৰৰ ল্দা 

এ াৰ ফাজহতৰ এআ তত্ত্বত া অন এতকা নহয়। গকাৱা ফাহুল্য গম এতন  াআৰ গদধাৰ তত্ত্ব 

ফযজিত্ব জফকােৰ েফিাসকল্ৰ হাতত ভজুত অতছ। 

অচল্তত ভানুহৰ ভনত াৰ েজিতহ অতছ, গকাতনা তল্ৌজকক েজি নাআ। 

সাপল্যৰ গকাতনা ‘গগান ৰহসয’ নাআ, জমত া গকাতনাফা জদনা হঠাতত অজৱষ্কাৰ কজৰ 

জনজভষতত জনজফততে হগ সাপল্যৰ জেখৰত উনীত হ’ফ াজৰ। ফযজিগত উদযভ অৰু 

ধযৱসায়ৰ ভূল্য সদাতয় থাজকফ। জকন্তু অভাৰ জচন্তা-গচতনাক জফভ্ৰান্ত অৰু জীৱনক 

ফেী কজৰ ৰখা অথত-সাভাজজক জৰজস্থজত সম্পতকত সাভজগ্ৰক অৰু জনতভতাহ জ্ঞাতনতহ 

অভাক ফততভানৰ হনৰাজযসদৃে জৰজস্থজতৰ ঊধ্বতলল্ হগ ভানৱতাৰ অততস্বৰ শুনাৰ েজি 

জদফ। অভাক এআ েতচষ্টাৰৰা জফৰত ৰাজখফলল্তকআ নযস্তস্বাথতমুি েজিসভূতহ 

মৎতৰানাজস্ত গচষ্টা চল্াআ অজহতছ। এআ েতল্াবন গনওজচ মাফ াজৰতল্আ অজভ সন্মুখত 

গদখা াভ গসআ ফা  –  জম ফাত জদ হগ উনীত হ’ফ াজৰ জফোল্ জনসাধাৰণৰ সভূহীয়া 

সাপল্যত। এয়াআ সাপল্যৰ ভুকজল্ ভূল্ভন্ত্ৰ। 
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