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ৃ�দেখ�েন এটাই মেন হয় ইিতহাস হল মানবসৃ� িবপযে� য়র ইিতব�। অত�� িনয়িমতভােব 

�স�িল বারবার এবং অেমাঘভােব ঘেটেছ। �গাটা িব� এেকবাের তা�ব বেন �গেছ, তার ওপর 

ু�চ� ধা�া এেস পেড়েছ। সম� পি�ত এবং িবেশষ�েদর যাবতীয় ভিবষ��াণী এবং আ�াস ভল 

ু ু�মািণত হেয়েছ, �মধা ও িবচারশি�র সবরকেমর িহসাব �ভেঙ �গেছ, যি� এবং িবচারবি�র 

ু�তায়া�া না কের তােক চ�ােল� জানােনা হেয়েছ। এর ফেল মানষ হতভ� হেয় পেড়েছ, �স 

িনঃসহায় হেয় �গেছ। একটা সংকট এবং তার পেরর সংকেটর মধ�বত�ী পয�ায়েক আমরা 

�াভািবক জীবনযাপেনর পব� বেল �ভেবিছ। �সই তথাকিথত �াভািবক জীবনযাপনকােল আমরা 

ুবািক সবিকছুেতই আমােদর শি� ও সময় ব�য় কেরিছ, �ধ  মানব অি�ে�র সাধারণ উে�শ� 

ুএবং িবেশষত আমােদর জীবন িনেয় �কান সুগভীর অনস�ান এবং ভাবনািচ�া কিরিন। আমরা 

বতম� ােন �যভােব জীবনযাপন করিছ �সটাই পরবত�ী িব�সংকেটর কারণ হেয় দাড়ঁাে� িকনা 

�সই �� আমরা কখনই কির না। হয়ত কখনই এটা আমােদর মেনর মেধ� আেসও না। যিদ বা 

ু ুকখনও �সটা আেস আমরা সাহস কের তার মেখামিখ দাড়ঁাই না।

ুৃ ূিঠক এই চ�ােল�টাই ক�মিত� আমােদর সামেন তেল ধেরেছন। কেয়কটা �মৗিলক �� স�েক� 

িতিন আমােদর সেচতন করেত চান। ১৯৩৪ �থেক ১৯৮৫-এর মধ�বত�ী �ায় পাচঁ দশকব�াপী 

তারঁ ভাষণ ও িলখন �থেক িনব�ািচত কেয়কিটর উ�ৃিত এখােন �দওয়া হল। 
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ুবত�মান িব�সংকেটর চির�িট অ�াভািবক ধরেনর। স�বত অতীেত এই ধরেনর দেয�াগ 

ু ু�নহাৎই কম �দখা �গেছ। মানেষর জীবেন সাধারণত �য ধরেনর দেয�াগ �ায়শই �নেম আেস 

ুবত�মান সংকট �সই ধরেনর নয়। এই মহািবশৃ�লা সারা িব� জেড় চলেছ। এটােক ভারতীয় বা 

ৃইউেরাপীয় বলা যােব না। িবে�র �কােণ �কােণ এর িব�ার। শারীরব�ীয় এবং মেনাজাগিতক, 

�নিতক এবং আধ�াি�ক, আিথ�ক ও সামািজক সব�ে�ে�ই ভা�ন এবং িব�াি� �চােখ পড়েছ। 

ু ুআমরা একটা উঁচ পব�েতর িকনারায় দাঁিড়েয় �থেক কলহ করিছ। যত ত� িবষয় িনেয় 

ু ুআমােদর কলহ। মেন হে� খব কম মানষই আেছন যাঁরা বত�মান িব�সংকেটর অ�াভািবক 

ুচির�, এর গভীরতা এবং এর সুিব�ীণ� �গালেমেল িদকিট অনধাবন করেত স�ম। আবার �কউ 

ুু�কউ আেছন যাঁরা িব�াি�িটেক বেঝ িনেয় পাহােড়র িকনারােতই জীবেনর ছাঁচিটেক নতন কের 

সাজােনার কােজ সি�য় হেয় আেছন। তাঁরা িনেজরাই িব�া�। আর �সইজন�ই তাঁরা আরও 

িব�াি� �তরী করেছন। 

Madras, 
22 October 1947;

The Collected
 Works, Vol. IV.
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ু�কানও আপিতক ি�য়ার ফেল �য এই �লয়�র দিবপ� াক �নেম এেসেছ তা িক� নয়। আমােদর 

�েত�েকই এটা �তরী কেরেছ। আমােদর �দনি�ন জীবেন পর�কাতরতা এবং তী� আেবগ, 

ৃ ু ূ�চ� �লাভ, �মতা ও কতে� �র �বল ই�া, �িত�ি�তা এবং িন�রতা, ইি�য়েকি�ক মল�েবাধ 

ৃ ুএবং তাৎ�িণকতােক ��� �দওয়া, �ভিতর মধ� িদেয়ই এই দিবপ� াক �নেম এেসেছ। অন� 

ু�কউ নয়, আপিন আর আিম এই ভয়াবহ দগি� ত এবং িব�াি�র জন� দায়ী। আপনার অিবেবচনা, 

ূঅনবধানতা, উ�ািভলাষ, �রামাে�র অে�ষণ, তাৎ�িণক চিরতাথত� ার মল�েবাধ িদেয় িনেজেক 

ু�ঢেক �রেখ আপিন এই সুিবশাল সব�� াসী দেয�াগ সৃি� কেরেছন...... এই িবশৃ�লার জন� দায়ী 

ুআপিন, �কান িবেশষ �গা�ী নয়, �কানও ব�ি� নয়, �ধ আপিন। 

Madras, 
22 October 1947;

The Collected 
Works, Vol. IV.
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ু ুকথাটা হে�, আধিনক িব� বলেত কী বঝব? িবিভ� গণ সংগঠেনর িনজ� কলােকৗশল এবং 

ু ুকমদ� �তার িভি�েতই আধিনক িব� গিঠত হেয়েছ। �যি�র জগেত অসাধারণ অ�গিত 

হেয়েছ। অন�িদেক জনগেণর �েয়াজনীয় সাম�ী িবতরেণর ��ে� রেয়েছ িব�র �িট। সামান� 

কেয়কজেনর হােত আেছ উৎপাদেনর হািতয়ােরর মািলকানা। জািতেত জািতেত রেয়েছ ��। 

ু ুসাবে� ভৗম সরকার�িলর মেধ� বারবার য� হে�। এটাই �তা আধিনক িব�, তাই না? 

কৃৎেকৗশেলর অ�গিতর সে� সে� সমভােব মেনাজগেতর অ�গিত না ঘটায় একটা অসাম� 

ু ু�তরী হেয়েছ। অসাধারণ �ব�ািনক সাফল� অজে� নর সােথ সােথই রেয়েছ মানেষর নানা দগি� ত, 

ু ৃশূন� �দয় এবং শূন� মন... এটাই �তা আধিনক পিথবী অথ�াৎ আপিন। জগৎ আপনার �থেক 

ৃ ৃআলাদা নয়। আপনার পিথবী অথ�াৎ আপিন হেলন চিচত�  �মধা এবং শূন� �দেয়র পিথবী। 

New Delhi,
14 November 1948; 

The Collected
 Works, Vol. V.
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ুসংকট আেছ িঠকই তেব �সটা বিহিবে� � নয়, পারমাণিবক যে� নয়, ভয়াবহ িবভাজন এবং 

�পশািচকতার মেধ� নয়। সংকট আমােদর �চতনার মেধ�। আমরা �যরকম, আমরা ধােপ ধােপ 

যা হেয় উেঠিছ �স�িলই হল সংকট। 

Madras, 
25 December 1982;

Mind Without
Measure.

6

সংকট
ৃ�কত 



সংকেটর অি�� মানব 

�চতনার মেধ�ই িনিহত থােক 

ুযখন মানষ জীবেনর পিব�ভাব �থেক 

িনেজেদর িবি�� কের রােখ। 



ু ু�য মানষ হাজার হাজার বছর ধের �বঁেচ রেয়েছ �স এত দগ�িত এবং �ে�র মেধ� �কন এেস 

ৃপড়ল? আপিন যিদ অিতজনাকীণ�তা, �নিতকতার অভাব �ভিত �সাজাসরল ব�াখ�া�িল সিরেয় 

ুরােখন (এ�িল �যি�গত �ান এবং �ত�� �যাগােযােগর অভােবর সে�ই থােক) তাহেল এই 

দুদ�শার এেকবাের আিদ কারণ কী? �য �দেশর একটা স�দয়তা, মহে�র ঐিতহ� আেছ, যার 

ুমেধ� হত�া এবং �পশািচকতার �ান �নই... �সই �দশটাই �কন আর কেব �থেক ভল পেথ �যেত 

�� করল? 

Bombay,
28 January 1968;

Meeting Life.
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ৃ ুু�াচীনকােল এক দল মানষ িছেলন যােঁদর উ�ািভলাষ িছল না, যারঁা কত�� েবাধ �থেক ম� 

ুিছেলন, যােঁদর মেন লালসা এবং িবে�ষ িছল না। এভােব তারঁা সমােজর মানষেদর আধ�াি�ক 

ুও �নিতক অধঃপতন �থেক দূের সিরেয় রাখেত সাহায� করেতন। �সইরকম মানেষর দল যত 

বড় হয় রা� ও সমােজর িনরাপ�া তত �বিশ হয়। আর �সইজন�ই ভারতবেষর�  মেতা একিট িক 

ু ুদিট �দশই িটেঁক �গেছ। িবে�র িবশৃ�লা ও উে�জনার মেধ� আটেক �নই এরকম মানেষর 

সংখ�া অত�� কম বেল আপনারা এই অ�াভািবক সংকেটর মেধ� পেড়েছন। 

Madras,
26 October 1947;

The Collected
 Works, Vol. IV.
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ুমানষ তার 'ব�িধ��তা' �থেক ক� পায়। স�ূণ� িবি�� থাকা অব�ায় তার মেন �বদনােবােধর 

ুজ� হয়। যখন আপিন দির�, অ�, মিলন, �নরাশ�পীিড়ত মানষেদর �দেখন তখন আপনার মন 

ু ুতােদর �দেখ �বদনাত� হেয় পেড়। দিনয়াজেড় �য �াণীহত�া চলেছ, পরী�াগার�িলেত �সই 

ু�াণীেদর �যভােব কসাইেয়র মেতা �মের �ফলা হয় তা �দেখ আপনার খবই ক� হয়। 

Bombay,
28 January 1978.
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ৃকখনই মেন হয় না পিথবীর �কানওরকম সজীব স�ার �িত আমােদর �কান মমতা আেছ। 

ৃআমরা যিদ �কিতর সে� একটা �ায়ী এবং সুগভীর স�ক� �তির করেত পারতাম তেব 

আমােদর �জিবক চািহদার জন� কখনই তােদর হত�া করতাম না, আমােদর সুিবধার জন� 

ু ুকখনই একটা বাঁদর, একটা ককর, একটা িগিনিপেগর �িত করতাম না, তােদর �দহ-ব�বে�দ 

ুকরতাম না। আমােদর �ত, আমােদর শরীর সািরেয় �তালার অন� উপায় খঁেজ িনতাম। িক� 

ৃমেনর �ত িনরামেয়র িবষয়িট স�ূণ� আলাদা। আপিন �কিতর মেধ� থাকেল আে� আে� তার 

িনরাময় হেত থােক। 

25 February 1983;
Krishnamurti

to Himself.
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ৃ�কিতর সে� সংেযাগ হারােনার অথ� এেক অপেরর সে� আমােদর �যাগােযাগ হািরেয় �ফলা। 

ুপাখীেদর সে�, লাজক এবং ভী� ভা�ই পািখর সে� স�ক� হািরেয় �ফলেল আপিন আপনার 

ুস�ান এবং রা�ার ওপােশর মানষিটর সে� �যাগােযাগ হারােবন। খাওয়ার জন� �কান �াণীেক 

আপিন যখন হত�া করেছন তখন িক� আপিন �সরকম একটা সংেবদহীনতােক লালন করেছন 

ুুযা একসময় সীমাে�র ওপােরর মানষিটেক হত�া করেব। যখন জীবেনর িবপল গিতময়তার সে� 

আপনার সংেযাগ িছ� হেয় যায় তখন সম� স�কে� কই আপিন হািরেয় �ফেলন। আপিন (অথ�াৎ 

�সই অহং যার মেধ� খামেখয়ািল কামনা, চািহদা এবং অে�ষেণর তািগদ থােক) হেয় ওেঠন অিত-

ূ ু���পণ;�  দিনয়ার সে� আপনার ব�বধান �মশ বাড়েত বাড়েত অ�হীন �ে� এেস দাড়ঁায়। 

The Whole
 Movement of 

Life is Learning: 
Letters to the 

Schools, Ch. 67.
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ুআপিন যখন আপনার চারপােশ তািকেয় �দেখন (মানব দিনয়ার িদেক ততটা নয় যতটা 

ৃ ৃ�কিতর িদেক, অ�রীে�র িদেক) তখন আপনার দি�েত একটা অসাধারণ সুশৃ�লা, সাম� 

ুৃ ৃএবং ঐকতান ধরা �দয়। �িতিট ব� এবং পে�র িনজ� শ�লা, িনজ� �সৗ�য� আেছ। �িতিট 

ুপব�তশীষ� এবং �িতিট উপত�কারই রেয়েছ তার ছ� এবং ি�রতার িনজ� �বাধ। যিদও মানষ 

ুনদীেক িনয়�ণ কের এবং তার জেলর দূষণ ঘটায় তবও নদীর থােক তার িনজ� চলন, তার 

ুু ুসুদূর�সারী গিত। আমরা ল� কের �দখব �য একমা� মানষ ছাড়া অন� সব িকছ অথ�াৎ সম�, 

বাতাস এবং সুিব�ৃত গগনপেটর মেধ� আেছ �ীয় ��তার ভাব এবং একটা সুশৃ�ল 

ুঅি��ময়তা। এটা িঠকই �য শৃগাল মরগী িনধন কের; বড় বড় �াণী �ছাট �াণীেদর উপেরই 

�বঁেচ থােক। এসব �দেখ মেন হেত পাের �য এ�িল �তা িনম�মতা। আসেল এ�িল হল এই 

ু ুিব�েলােকর মধ�কার একটা শৃ�লার (মানষ ব�িতেরেক) নকশা। মানেষর হ�ে�প �যখােন 

�নই �সখােনই ভারসাম� এবং ঐকতােনর মহান �সৗ�য� পিরলি�ত হয়। 
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এই অি�ে�র অথ� তাহেল কী? হেত পাের �তামরা এিদেক �দখেত চাও না। �তামরা হয়ত 

এটােক এিড়েয় �যেত চাও। ......পদাথি� বদ�া, ভাষাত�, জীবিব�ান, সমাজত�, দশন� , 

মেনািবে�ষণ, মেনািচিকৎসা ইত�ািদ িবষেয় �ান স�য়ন িনেয় �তা �তামরা �ায় পিঁচশ বা ি�শ 

ুবছর কািটেয় দাও। বছেরর পর বছর এেত ব�য় কর অথচ তিম িনেজ কী আর �কনই বা এরকম 

ুজীবনযাপন করছ �সটা িনেজর �থেকই খেঁজ �বর করার জন� একটা িদন এমনিক একটা ঘ�াও 

�তা সময় দাও না। 

IIT-Bombay, 
7 February 1984; 

Why are You 
being Educated? 
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আমরা িক আমােদর জীবনেক অপচয় করিছ? 'অপচয়' শ�িট বলেত আমরা �বাঝাি� 

নানাভােব আমােদর শি�র �য় করা, িবেশষে�র �পশার িভতেরই িনেজেদর শি�েক অপব�য় 

করা। আমরা িক আমােদর সম� স�া, আমােদর জীবনেক ন� কের �ফলিছ? আপিন যিদ ধনী 

ু ৃহন তাহেল হয়ত বলেবন ‘হ�াঁ, আিম �চর টাকা স�য় কেরিছ। আিম এেত �বশ ত�।’ অথবা 

আপনার যিদ �কান িনিদ�� ��ে� �িতভা থােক তেব �সই �িতভা ধম�িন� জীবনযাপেনর পে� 

িবপ�নক। �কানও িবেশষ ��ে� দ�তা, সহজাত �ণ, �াভািবক �বণতাই হল �িতভা। এই 

িবেশষ িদকিটই হল িবেশষীকরণ। এিট একিট খি�ত, অস�ূণ� �ি�য়া। তাই আপনােকই 

িনেজেক িজ�াসা করেত হেব আপিন আপনার জীবনেক ন� করেছন িকনা। হেত পাের আপিন 

ধনী, সব রকেমর দ�তা আপনার আেছ, আপিন একজন িবেশষ�, মহান িব�ানী বা একজন 

ব�বসায়ী, িক� �শষেমশ এই সবিকছুই িক অব�য়, আপনার জীবন�াে� এেস �স�িলর সবই 

িক অপচয় হেয় �গেছ? 
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ুআপনার সং�ৃিত বেল : ‘জীবেনর অথ� িনেয় এত ভাবার কী আেছ? �ধ বােঁচা, কদযত� া, পাশিবক 

ুু ূঅিভ�তা, দঃখ, য�ণা, উে�গ, সুখেভাগ, ভয়, চড়া� একেঘেয়িম, একাকী� এই সব িকছুই মখ 

ুবুেঁজ �মেন িনেয় বােঁচা। এ�িলই �তামার জীবেনর অ�। তিম �তা এসেবর বাইের �যেত পারেব 

না। তাই আন� কের যাও, সুখেভাগেক �তামার জীবেনর �ধান ব�াপার কের �তাল।’

আর �সটাই আপনারা করেছন। 

Saanen, 
22July, 1973 
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ু ু ু ৃসারা িব� জেড়ই মানেষর অ�িব�র অব�য় ঘেট চেলেছ। যখন সখ�হা (ব�ি�গত অথবা �যৗথ�ের), 

�যৗনতার সুখ, আ��াথ-� েকি�ক সুখ, �মতা ও ঠাটবােটর সুখ, িনেজর কামনা-বাসনা চিরতাথত� ার 

সুেখর লাগাতার চািহদা জীবেনর �ধান আকষণ�  হেয় দাড়ঁায় তখনই অব�য় �� হয়। যখন সুেখর 

িভি�েত �তরী হওয়া মানবস�ক� এেলােমেলা হেয় যায় তখনই �সটা অব�েয়র ইি�ত �দয়। যখন 

ুু ৃদািয়�েবােধর অথ� হািরেয় যায়, যখন অন� একজন মানেষর জন�, পিথবী বা সামি�ক িবিভ� জীেবর জন� 

য� �নওয়ার তািগদ থােক না তখন আকাশ এবং মািটর �িত অবেহলাই হল অব�েয়র আেরক �প। 

ওপর মহেল যখন ভ�ািম চলেত থােক, বািণেজ�র মেধ� থােক অসততা, �রাজকার কথাবাত�া যখন িমথ�ায় 

ু ুভের যায়, যখন অ� কেয়ক জেনর ��রাচারী আচরণ �চােখ পেড়, যখন চতিদে� ক �ধ ব�সাম�ীরই 

�াধান� থােক তখন �সইসবই জীবেনর �িত িব�াসঘাতকতার িনদশন�  হেয় থােক। তখনই হত�াই 

ুজীবেনর একমা� ভাষা হেয় দাড়ঁায়। যখন ভালবাসােক সুখ বেল ধরা হয় তখনই মানষ জীবেনর �সৗ�য� 

এবং ��তা �থেক িনেজেদর িবি�� করেত থােক। 

সুেখর স�ান যত �বিশ কের হেত থােক তত �বিশ কের 'আিম' িনেজেক শ�েপা� করেত থােক। যখন 

ুসুেখর অে�ষণ চলেত থােক তখন মানষ এেক অপরেক িনজ �াথস� াধেন কােজ লাগায়। আমােদর জীবেন 

ূ ৃযখন সুখ ���পণ� হেয় যায় তখন স�কে� ক এই উে�েশ�ই কােজ লাগােনা হয়। অেন�র সে� �কত 

�কান স�ক� তখন আর থােক না। স�ক� তখন পণ�সাম�ী হেয় যায়। সুখই তখন চিরতাথত� ার 

তািগেদর িভি� হেয় দাড়ঁায়। যখন �সই সুখ পাওয়া যায় না বা সুেখর �কান �কাশমাধ�ম থােক না তখন 

ৃ ৃ�তরী হয় ��াধ, �দাষ ধরা, ঘণা বা িত�তা। সুেখর এই িনর�র অে�ষণই হল �কত পাগলািম। 

The Whole 
Movement of Life 

is Learning: 
Letters to Schools, 

Ch 28.
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ুইি�য়েকি�ক সুেখর মেধ� মানষ আটেক �গেছ �কন? এটাই এখন �ল� সমস�া �কননা 

ুআধিনক সমােজ সবরকমভােব এই সুখেকই �েরািচত করা হয়। সংবাদপ�, চলিচ� এবং 

সামিয়ক পি�কা �যৗন আকা�ােক উসেক িদে�; আপনার মেনােযাগ আকষ�ণ করার জন� 

সম� িব�াপেনই লাগােনা নারীর ছিবেক কােজ লাগােনা হে�। বাইের এবং অ�ের �মাগত 

ুউ�ীপনা �যাগােনার আেয়াজন চলেছ। খব য� কের এই ধরেনর আেয়াজনেক উৎসাহ �দওয়া 

ূ ূহে�। বত�মান সমাজ মলগতভােব ইি�য়েকি�ক মল�েবােধরই পিরণিত। নানািবধ 

�ব�সাম�ী, �মতা, সামািজক �িত�া, নাম এবং সামািজক ��ণীগত অব�ােনর ���ই এখন 

ুূ ূসবেচেয় �বিশ। ইি�য়েকি�ক মল�েবাধ আপনার জীবেন মখ� ���পণ� হেয় উেঠেছ… 

আপনােদর জীবন এখন শূন�গভ�, ফাঁপা; টাকা কামােনা, তাস �পটােনা, িসেনমা �দখা, বইপড়ার 

�িটনমািফক কাজ। 

Bombay,
 15 February 1948; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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ুনাইট �াব, নানািবধ মেনার�ন, গাড়ী, �বড়ােনা ইত�ািদর মেধ� �থেক ধনীরা িনেজেদর ভেল 

ু ুথাকেত চায়। যারা চালাকচতর তারা িনেজেদর ভেল থাকেত চায় বেল িমথ�া িকছু একটা উ�াবন 

করেত �� কের, অসাধারণ সম� িব�াস তারা মেনর মেধ� এেন �ফেল। যারা িনেব�াধ তারা 

ু ুিনেজেদর ভেল থাকার জন� কাউেক অনসরণ করেত �� কের। তােদর ��রাই বেল �দন 

ুতােদরেক কী করেত হেব। যারা উ�ািভলাষী তারা নানা কাজকেমর�  মধ� িদেয় িনেজেদরেক ভেল 

ুুথাকেত চায়। আমরা সবাই এরকমই। বয়স এেগােনার সােথ সােথ িনেজেদর �ধ ভলেতই চাই।  

Varanasi, 
22 January 1954; 
Leaving School, 

Entering Life.
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�য মন অি�র তার অিভব�ি� এবং ি�য়ার মেধ� নানা ধরেনর পিরবত�ন অবশ�ই চলেত 

ূথাকেব। �সরকম একটা মনেক সদাই পণ� হেয়ই থাকেত হয়, ব�� থাকেত হয়। �মবধ�মান 

ু�রামা� এবং �ণ�ায়ী আ�েহর �য �কান িবষয় এই ধরেনর মেনর পে� খবই দরকার। 

ুগ��জব, পরচচ�ার মেধ� এই উপাদান�িল থােক। �বিশরভাগ মানষই অন� কা�র 

ব�াপারস�াপার িনেয় ব�� থােক। এরাই �সই সম� সংবাদপ� এবং সামিয়ক পি�কার পাঠক বা 

ুুপািঠকা যার মেধ� মখেরাচক আেলাচনা, খন, িববাহিবে�েদর িবশদ বণ�না থােক। এইভােব 

আমরা �মশ �বিশ কের বাইেরর িবষেয় আ�হী হেয় পিড়। আমােদর িনেজেদর িভতরটা 

ুশূন�গভ� এবং অসার হেয় থােক। বাইেরর িদেক আমরা যত �বিশ ঝঁেক পিড় তত �বিশ কের 

ৃতার মেধ� �রামা�কর এবং আন��দ িবষয়, আেমাদ�েমাদ, তামাশা �ভিত এেস পেড়। 

ুআধিনক জীবনধারা এই সম� আলগা কাজকম� এবং িবেনাদেনর চািহদােকই উসেক �দয়। 

Commentaries
on Living, Ch:3
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ু�দেখ�েন মেন হয় না আমরা ভিবষ�ৎ িনেয় খব একটা ভািব বা �সই িবষেয় মেনােযাগ িদই। 

আপনারা িনেজরাই �দেখন �য সকাল �থেক �� কের �শষ রাত পয��  িটিভেত কীরকম অ�হীন 

ু ুিবেনাদনী অন�ান চলেতই থােক। বা�ােদর আন� �দওয়া হে�। সম� িব�াপনী অন�ান�িল 

ুএরকম ধারণাই �তরী কের �দয় �য আপনােক আন� �দওয়া হে�। ব�তঃ সারা িব� জেড়ই 

এইসব ঘটেছ। এই িশ�েদর ভিবষ�ৎ কী? চলেছ �খলাধূলার িবেনাদন। ি�শ, চি�শ হাজার 

ু ু ৃমানষ �ীড়া�েন �ীড়ারত কেয়কজন মানষেক ল� করেছ, �চিঁচেয় গলা ফাটাে�... পিথবীর 

িবিভ� জায়গায় এ�িল �দখার পর, �খলাধূলা, আেমাদ�েমাদ িনেয় মেনর ব��তা ল� করার পর 

ৃ ুএকজন �কতই উি�� মানষ অবধািরতভােবই ভিবষ�ৎ িনেয় �� করেবন। আগামী িদেন িক 

আরও �বিশ �বিশ কের �সই একই িবষয় নানািবধ �েপ হািজর থাকেব? িবেনাদেন িক আসেব 

আরও �বিচ��? 

এখন যা ঘটেছ �সইভােব যখন িবেনাদন িশ� সবিকছু তার িনয়�েণর মেধ� িনেয় আেস, যখন 

�সই িশ� ত�ণত�ণী, ছা�ছা�ী, বা�াকা�ােদর লাগাতার সুখেভাগ, খামেখয়াল, ক�না-রঙীন 

ৃ�ভাগবাসনা চিরতাথত� ায় �েরািচত করেত থােক তখন ‘িনয়�ণ’, ‘সংযম’ �ভিত শ��িল �মশ 

সের �যেত থােক, �সসব িনেয় কখনই ভাবনািচ�া করা হয় না... আপিন হয়ত �নেবনই না 

সংযেমর তাৎপয� কী। �ছাটেবলা �থেকই িনেজর মেনার�ন করা এবং িবেনাদেনর মাধ�েম 

ুিনেজেক ভিলেয় রাখার কথা �েন আপিন বড় হেয়েছন। �বিশর ভাগ মেনািবদ বেলেছন আপিন 

ুমেন মেন �যটা �টর পাে�ন �সটাই �কাশ কের �ফলন। �কানও ভােব িনেজেক িবরত করেল 

আপনার ওপর �সটা একটা �িতকর �ভাব �ফলেব; এর ফেল িবিভ� ধরেনর খ�াপািম এবং 

ু ুউে�গ �তরী হেব। তাই �াভািবকভােবই আপিন �খলাধলা, আেমাদ�েমাদ, িবেনাদেনর দিনয়ায় 

ুুএেস পেড়ন। এই দিনয়ার যাবতীয় সাম�ী আপনােক তখন ভিলেয় রােখ, আপিন যা তার �থেক 

পািলেয় থাকেত সাহায� কের। 

Krishnamurti 
to Himself,

18 March, 1983
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ু ু�রাবেটর িবকােশর সােথ সােথ মানেষর হােত হয়ত �রাজ দ'ঘ�ার কাজ থাকেব। ভিবষ�েত 

ুযতদূর দৃি� যায় তার মেধ�ই হয়ত এটা ঘটেব। তারপর মানষ কী করেব? �স িক িবেনাদেনর 

ু ুআখড়ার মেধ� বঁদ হেয় থাকেব? নািক �স িনেজর িভতরটা ঘের �দখেব? এই �দখাটা অবশ� 

ু�কান িবেনাদন নয়। এর জন� �েয়াজন পয�েব�ণ, অনস�ান, �নব��ি�ক উপলি�র �মতা। 

ুএই দেটা স�াবনাই আেছ। 

Saanen, 
21 July 1981; 

The Network 
of Thought.
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ৃআপিন আপনার �কিতদ� �মতা এবং সামেথ��র �ঘরােটােপর মেধ� অব�� হেয় আেছন। 

ু ুএরা িক� িবপ�নক ব�। এ�িল িনেজরাই িনেজেদর মেধ� �শষ হেয় যায় এবং িব�র দঃখ ও 

ু ৃদগ�িতর িদেক িনেয় যায়। আপনার খাদ�াভ�াস, আপনার �পাশাকআশাক, আপনার দি�ভ�ী 

ুু ূএবং আপনার ইি�য়সুখ আপনােক পির�া� এবং অনভিতহীন কের তলেছ। আপনার মন 

ৃ�ল�কিতর হেয় পড়েছ এবং তার উপলি�র �ততা হািরেয় �ফলেছ... মেনর উপির�েরর ূ

িবিবধ ি�য়াকম� স�েক� আপিন যিদ সেচতন হেয় যান, এর বােজ বকাবকািন, লাফালািফ, 

যুি�িবচার, এর িবিবধ অিভমত যিদ ল� করেত থােকন, তেব এই সেচতনতার মেধ�ই একটা 

শাি� এবং িনম�লভােবর উদয় হয়। 

The World
Within,
Ch:75.
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ূ ৃ ৃসুতরাং �যটা ���পণ� �সটা হল... আ��ান। িনেজেক �বাঝা না হেল পিথবীেত শাি�শ�লা 

ু ুু ূ ু ুথাকেত পাের না। িনেজর িচ�াভাবনা, অনভিত এবং কম��ি�য়ােক প�ানপ�ভােব অনস�ান 

ৃকরা না হেল পিথবীেত শাি�, শৃ�লা এবং িনরাপ�ার অি�� থাকা স�ব নয়। �সই কারেণই 

ূিনেজেক িবেশষভােব ল� করা একটা �াথিমক ���পণ� কাজ। এই কাজিট �কান পািলেয় 

যাওয়ার �ি�য়া নয়। 

িনেজেক অধ�য়েনর এই কাজিট িক� িনছক িনি�য়তা নয়। বরং এর জন� �েয়াজন একটা 

ু ুঅসাধারণ সেচতনভাব। একজন মানষ যা যা কের তার সবিকছ স�েক�ই এই সেচতনতা যার 

ুমেধ� �কানও সমােলাচনা, িন�া, �দাষােরােপর ব�াপার �নই। �দনি�ন জীবেন একজন মানষ 

�যভােব বাঁেচ তার সামি�ক �ি�য়া স�েক� এই সেচতনতা িক� �কান সংকীণ�তা নয় বরং এিট 

ুসদা-স�সারণশীল। সবসময় �সিট এই সামি�ক �ি�য়ািটেক �মশ �বিশ �া�ল কের তেল 

ধরেত থােক। আর এই সেচতনভাব �থেকই �থেম িনেজর মেধ� এবং তারপর িনেজর বািহ�ক 

স�ক��িলর মেধ� একটা শাি�শৃ�লার ভাব �তরী হয়। 

Poona, 
19 September 1948; 

The Collected 
Works, Vol. V.
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আপিন যিদ কে�র মেধ� না থােকন, আপনার যিদ �কান �� না থােক, �কানও সমস�া না থােক 

ুতেব খব একটা িকছু বলার থােক না। অথ�াৎ আপিন যিদ িন�াম� থােকন তেব জীবেনর ি�য়া 

ুসবার আেগ আপনােক জািগেয় তলেব। িক� আপিন যখন য�ণা �পেত �� কেরন তখন 

ুসাধারণত কী হয়? আপিন সে� সে� তার একটা �সরকম �িতকার খজঁেত �� কেরন যা 

ুআপনার য�ণােবাধেক লাঘব করেব। অথ�াৎ আপিন �ি� খজঁেত িগেয় িনজ� �েচ�ায় িনেজেক 

ুআবার ঘম পািড়েয় �দন... যখন একটা �বল নাড়া (যােক আপিন য�ণা বেলন) আপনার মনেক 

ুজািগেয় �তােল,েসইটাই হল য�ণা �থেক �ি� পাবার �চ�া না কের য�ণার উৎস অনস�ােনর 

ু ুুউপয� মহূত।�  �সই মহূেত� য�ণা �থেক �ি� পাওয়ার �কান �য়াস থােক না। 

Montevideo, 
26 June 1935; 
The Collected 
Works, Vol. II.
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অহং বা ব�ি�স�া এবং পিরেবেশর মেধ� �য সং�াম চেল �সই ��, �সই সংঘােতর িবষেয় 

ুআপিন যিদ অসেচতন থােকন �সে�ে� আপিন আরও �িতকার �কন খঁজেত থােকন? আপিন 

বরং অসেচতনই �থেক যান। �য �� আপনার �দয় ও মেন �নই �সটার িপছেন �ছাটাছুিট করা 

ৃএকটা কি�ম ব�াপার। তােক িমিছিমিছ আ�ান করার �কানও �েয়াজন �নই। বরং 

পািরপাি��ক পিরি�িত িনেজর �থেকই �সই �� আপনার মেন �তরী ক�ক। আপিন 

কৃি�মভােব �য �� �তরী করেত �য়াসী হন তার িপছেন থােক আপনার একটা ভয় �য আপিন 

বুিঝ িকছু একটা বাদ িদেয় যাে�ন। জীবন িক� আপনােক বাদ �দেব না। 

Ojai, 
18 June 1934; 

The Collected 
Works, Vol. II.
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যখন আপিন বাড়ীর দরজা-জানালা ব� কের িভতের থােকন তখন িনেজেক �বশ িনরাপদ ও 

ু ূসুরি�ত লােগ। �কাথাও �কানও উৎপীড়েনর অনভিত থােক না। অবশ� জীবন িক� �সরকম 

ুনয়। সব-সময় �স দরজায় ধা�া িদে�, জানালা খেল িদেত �চ�া করেছ যােত আপিন �বিশ 

কের �দখেত পােরন। িক� যিদ ভেয়র �থেক আপিন জানালা ব� কের রােখন তাহেল দরজা 

ধা�ােনার আওয়াজটা �বেড় যায়। যত �বিশ আপিন বাইেরর সুর�ােক আঁকেড় ধের থােকন 

জীবন তত �বিশ কের সামেন এেস আপনােক ধা�া িদেত থােক। 

Varanasi, 
16 December 1952; 

The Collected 
Works, Vol. VII.
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ুকথাটা হে�, কী হ'েল আপিন পা�ােবন? একটা সংকট? মাথায় একটা আঘাত? দঃখ পাওয়া? 

�চােখর জল? �স সবই �তা ঘেটেছ – একটার পর একটা সংকট এেসেছ। আপনার �চাখ �থেক 

�তা অিব�া�ভােব জল ঝেরেছ। মেন হে� �স সেবর �কানও িকছুই  আপনােক বদলাে� না 

�কননা আপিন বদল আনার জন� অন� কা�র ওপর িনভ�র কের আেছন... �কউই �তা বলেছন 

ুনা, ‘আিমই বরং খঁেজ �দিখ।’

Madras, 
29 December 1979; 

The Seed of a 
Million Years.
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িনেজর জীবন িনেয় আপিন কী কেরেছন? ...আপনার সামেনই �তা জীবন বেয় যাে�। 

ুঅসাধারণ এই জীবেনর মেধ� রেয়েছ দঃখক�, সুখ, ভয়, অপরাধেবাধ, নানািবধ িন�হ, 

িনঃস�তা, �নরাশ�; রেয়েছ জীবেনর �সৗ�য�। �সই জীবনটাই �তা আপনার সামেন আেছ। 

�সটা িনেয় আপিন কী কেরেছন? না, এই ��টার পর মেনর মেধ� িবষাদ িনেয় িবছানায় যােবন 

ূনা কারণ আপিন িকছুই কেরনিন। এেকবাের িকছুই কেরন িন। আপনােক একটা অমল� 

ৃ ূজীবন �দওয়া হেয়িছল। এ পিথবীর সবেচেয় মল�বান িজিনসটাই আপিন �পেয়িছেলন। �সটা 

িনেয় কী করেলন? �সটােক একটা অ�াভািবক �চহারা িদেয় িদেলন, অত�াচার করেলন, িছঁেড় 

ু ুটকেরা টকেরা কের �ফলেলন, ভাগ ভাগ কের �ফলেলন, এর মেধ� িহংসা, �ংস, িবে�ষ এেন 

�ফলেলন। এসেবর মেধ� �কানও ��ম �নই, ক�ণা �নই, উ�ীপনা �নই। �সইজন�ই আপিন 

যখন �সই ��টা িনেজেক কেরন অথ�াৎ আপনার জীবন িনেয় কী করেলন তখন 

অবধািরতভােব আপনার �চাখ জেল ভের যায়। এই অ�পতন এই কারেণই �য আপিন 

অতীত িনেয় ভাবেছন, আপিন ভাবেছন আপিন কী কী কেরেছন –এ হ'ল আ�ক�ণার অ�। 

Bombay, 
14 December 1969.
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ুমেনর �ফ�তা ও সুখলাভই িক� অভী� বা উে�শ� নয়। সাহস এবং আশার মেতা এ�িল িকছু 

ু ু�ছাটখাট ঘটনা যা অন� একটা িকছুর অে�ষেণর অনষে� �থেক যায়। �সই 'অন� িকছ' হ'ল 

অভী� যার পর আর িকছু থােক না। �সখােনই হয় অে�ষেণর অবসান। অত�� �ধয� এবং 

অধ�বসােয়র সে� �সই অভীে�র �খাঁেজ �ফরা দরকার। একমা� �সটার উে�াচেনর মধ� 

িদেয়ই আমােদর উে�গ, উে�জনা, ক�, য�ণার অবসান হেত পাের। �সই অভীে�র 

ুউে�াচেনর জন� �য যা�া �সটা অে�ষণকারী ব�ি�র মেধ�ই থােক। অন� �য �কান যা�া �ধ 

িচ�িবে�পই ঘটায় যার �থেক �তরী হয় অ�তা এবং িব�ম। �কানও ফল পাওয়ার লে�� বা 

ু�� এবং দঃখেশাক িনরসেনর জন� িনেজর মধ� িদেয় এই যা�ায় সািমল হওয়া চলেব না। 

ু ু�কননা �সই অে�ষণই হ'ল ধম�ানরাগ, অনে�রণা। 

Ojai, 
17 June 1945; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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ৃআমরাই মানবজািত। আর �সটা একটাই। এই পিথবী আমােদর সবার সে� ভাগ কের 

�নওয়ার জন�। ভােলােবেস য� িনেল এই বসু�রা আমােদর সবার জন� খাদ�, ব�, বাস�ান 

ু�তরী করেব। �সইজন� �ধ �তামােদর কেয়কটা পরী�া পাশ কিরেয় �দবার জন� ��ত কের 

ু�তালাই িশ�ার �াভািবক ি�য়া নয়। জীবনযাপেনর সম� সমস�ািটেক বঝেত সাহায� করাও 

ুএর কাজ... ঈ�র কী তা খঁেজ �দখা আমােদর সমস�া �কননা �সটা হ'ল, আমােদর জীবেনর 

ুিভি�। িভি� িঠক না হেল একটা বাড়ী দীঘ�িদন দাঁিড়েয় থাকেত পাের না। মানেষর সম� 

ু�কৗশলী উ�াবন অথ�হীন হেয় পেড় যিদ না আমরা ঈ�র বা সত� কী �সটা খঁেজ �বর করেত 

উদ�মী হই। 

Think on 
These Things, 

Ch:26.
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ু ুআপনারা �দখেতই পাে�ন �য মানেষর এই সম� কাজকম� িবনাশ, দগ�িত, �নরাজ� এবং 

হতাশার িদেক িনেয় যায়। িবরাট িবলাস-ব�সেনর পােশই �তা আমরা �দিখ চূড়া� দাির�, ব�ািধ, 

ুঅনাহার। এর সে�ই রেয়েছ �রি�জােরটর এবং �জট িবমান। এসবই মানেষর �তরী। আপিন 

যখন এ�িল �দেখন তখন িক িনেজেক �� কেরন না, ‘এটাই িক সব? আর িক িকছুই �নই �যটা 

ুু ু ৃমানেষর সিত�কােরর কাজ?’ �কা�া মানেষর �কত কাজ তা যিদ আমরা খঁেজ �বর করেত পাির 

ু ৃতাহেল এই �জট িবমান, �ধালাই য�, �সত, হে�ল �ভিত সবিকছুরই একটা স�ূণ� অন� অথ� 

ুু ৃ ূ�তরী হেব। িক� মানেষর �কত কাজটা কী তা খঁেজ �বর না কের িনছক সং�ারমলক 

ুকাজকেম�র মেধ� থাকা, যা ইিতমেধ�ই মানষ কেরেছ তােকই �ঢেল সাজােনার কােজ িল� হওয়া 

ৃ�ভিত কম� �কানও িদেকই পথ �দখােব না।

ু ৃতাহ'েল কথাটা হ'ল, মানেষর �কত কাজটা কী? িনি�তভােবই বলা যায়, �সটা হ'ল ঈ�র, 

ু ৃ ূসত�েক খঁেজ �বর করা। �কত কম� হ'ল ভালবাসা; আ�েব�নীমলক ি�য়াকেম�র মেধ� 

িনেজেক আটেক না �ফলা। �যটা সত� তার উে�াচেনর মেধ�ই মেধ� িনিহত থােক ��ম। 

ুু ুমানেষর সে� মানেষর স�েক�র মেধ� �সই ��ম থাকেল �সটা একটা নতন সভ�তা, একটা 

ুনতন িব� �তরী করেব। 

Think on 
These Things, 

Ch:17.
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ুসত� কী, ঈ�র কী �সটা খঁেজ �বর করার তািগদই হ'ল আসল। বািক সব তািগদ হ'ল �গৗণ। 

ৃি�র জেল আপিন যখন একটা পাথর �ছাঁেড়ন তখন একটা স�সারণশীল ব�মালা �তরী হয়। 

ৃ�সই স�সারণশীল বে�র ��ন বা নড়াচড়া হ'ল �গৗণ, সামািজক �িতি�য়া। িক� আসল �য 

স�রণ তা িক� ওই �কে�। �সটা হ'ল সুখ, ঈ�র, সত�েক �খাঁজার �ি�য়া, তার স�রণ। 

ুৃঘটনা হে� �তামার মেনর মেধ� ভয় থাকেল, আশ�া �তামােক িনব� কের রাখেল তিম �সটা 

ু ুখঁেজ পােব না। �য মহূেত� আশ�া এবং ভীিত �তরী হয় তখন �থেকই সং�ৃিতর অব�য় হওয়া 

�� হয়। 

�সই কারেণই �তামার বয়স যখন কম তখন �ভািবত/�িতব� না হেয় পড়া, �তামার বাবা-মা, 

ুসমােজর ভেয় ভীত না হেয় থাকার িবষয়িট এত ��� পায়। এসেবর �থেক ম� থাকেল 

�তামার মেধ� তখন �সই কালাতীত ��ন চলেত থােক যা সত� উে�াচেন সহায়ক হয়। সত� 

ু ু ুু ু ৃকী, ঈ�র কী এসব �য মানেষরা খঁেজ পান তাঁরাই �ধ একটা নতন সভ�তা, নতন সং�িত �তরী 

করেত পােরন। 

Think on 
These Things, 

Ch:11.
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ৃ ুএকজন �কত ধািম�ক মানষ সামািজক সং�ার িনেয় ভািবত নন। �য সম� কাজ সামািজক 

িবন�ােসর মেধ� িনছক একটা পিরবত�ন ঘটায় তােত িতিন আ�হী নন। বরং, সত� কী তারই 

ুঅনস�ােন িতিন থােকন আর �সই অে�ষণই সমােজর মেধ� একটা �পা�রকারী �ভাব 

ু�ফেল। �সইজন�ই সত� বা ঈ�র কী �সটা খঁেজ �দখেত ছা�ছা�ীেদর সাহায� করাই িশ�ার 

ু�ধান িবেবচ� হওয়া �েয়াজন, তােদর িনছক �কান একিট সমােজর বাঁধা ছেকর উপয� কের 

�তালা নয়। 

Think on 
These Things, 

Ch:27.
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ুুযা অন�কাল ধের রেয়েছ, যা অল�নীয়ভােব �� ও পিব� �সটাই মানষেক খঁেজ �বর করেত 

ুহয়। আর তার আিবভ�াব �কবল ক�ণার আবেহই স�ব হয়। এর অথ� আপিন তখন দঃখ-

ুেশাক-য�ণার তাৎপয� উপলি� করেত �পেরেছন – �সটা �ধ আপনার নয়, িবে�র সকেলর। 

ু ুএই িবে� দঃখক�, দদ�শাই হ'ল সত�। �স�িল বা�ব। এটা �কান ক�নাচারী, ভাব�বণ িচ�ার 

চ�লতা নয়। এর বা�ব অি�� আেছ, আমােদর মেধ�ও �সিট আেছ। কথাটা হ'ল �সই 

য�ণােক সে� িনেয় বাঁচা, �কানওভােব এর �থেক না পািলেয় িগেয় এর উৎেসর স�ােন যাওয়া। 

ুএর �থেক না পালােল আপনার মেধ� এেক �মাকািবলা করার মেতা িবপল শি� হািজর থাকেব। 

ু�কবল তখনই আপিন এেক অিত�ম কের �যেত পারেবন। ক�ণার আিবভ�াব �ধ তখনই হয় 

ু ুযখন আপিন দঃখেশােকর স�ূণ� তাৎপয� বঝেত পােরন এবং আপিন আর য�ণািব� হন না। 

যা অন�কাল ধের �� ও পিব� তার স�ান একমা� একিট ক�ণাঘন মনই ধ�ান� �থেক 

�পেত পাের।

Saanen, 
3 August 1975.
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�নিতক উৎকষ�তা এবং ন�তার চচ�া ধম�ভাব নয়; ঈ�েরর স�ান, সেত�র স�ান, একটা 

ূ ুপিরপণ� ম�লানভেবর মেধ� থাকা, মেনর যাবতীয় উ�াবনী শি� এবং �কৗশেলর বাইের �কান 

ুিকছুর অি�� থাকেল �সটা খঁেজ �বর করা অথ�াৎ তার �িত একটা �গাঢ় ভালবাসা – �সটাই 

ৃ ুহ'ল �কত ধম�ভাব। িক� আপনার পে� �সটা �ধ তখনই স�ব হ'েত পাের যখন আপিন 

�খাতসিলল �থেক �বিরেয় এেস জীবন নদীেত িমেশ যান। আর তখনই একটা অত�া�য� ঘটনা 

ুঘেট। আপিন �যেহত তখন আর িনেজর য� িনেজ �নওয়ার মেধ� থােকন না তাই জীবন তখন 

তার িনেজর মেতা কের আপনার য� িনেত থােক এবং তার িনিদ�� গ�ব��েল আপনােক বহন 

কের িনেয় যায় কারণ আপিন �তা তখন জীবেনরই অংশ। �সই অব�ায় িনরাপ�াজিনত �কান 

সমস�া, �লােক কী বলল বা না বলল �সসেবর সমস�া থােক না। �সটাই জীবেনর �সৗ�য�। 

Think on 
These Things, 

Ch:17.

36

সংকট
ৃ�কত 



ু ুপরম বা�বতার অে�ষেণ রত থাকার অব�ায় িখেদর �িট িঠকই জেট যায়। িক� �ধ �সই 

ূ�িটর স�ােনই যিদ আমরা কাল যাপন কির তেব �সটাও নস�াৎ হেয় যায়। �িট চরম মল�বান 

ূিকছু নয়; আমরা যখন এেক �সরকম মল�বান িহসােব �দিখ তখনই �দখা �দয় িবপয�য়, 

ু ুখেনাখিন; তখনই অনাহােরর ঘটনা ঘেট। 

ুঅিনেত�র মেধ� �থেকই অনে�র অে�ষেণ �থেকা। এর জন� �কান বাঁধা পথ �নই �যেহত এিট 

সদা হািজর। 

The World Within, 
Ch.76.
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�য চরম বা�বতা িবদ�মান তা হ'ল সেব�া�ম এবং অি�তীয়। মানবজািত একটাই এবং 

ধম�েবাধও একক ও স�ূণ�। অন� �কান পথ বা অন� �কান ব�ি�র মাধ�েম নয় �কবল আপনার 

ু ু ৃমেধ�ই আেছ �সটা উপলি�র উপায়। িনেজর মি�র অে�ষেণ থাকন। এভােবই সম� পিথবীেক 

ুুতার িব�াি�, তার ��, তার দঃখেশাক এবং �বরীভাব �থেক আপিন ম� করেবন। 

The World Within, 
Ch:19.
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ুআপনার �� – পিব�তা আসেল কী? �সটােক খঁেজ �বর করা না হেল, �সটার সা�াৎ না �পেল 

ু ু– এমন নয় �য �সটা আপিন খঁেজ �পেলন – �সটার আিবভ�াব না হ'েল আপিন �কানও নতন 

ুধরেনর সং�ৃিতর স�ান পােবন না, নতন �কান মানিবক �বিশে��র স�ান পােবন না। 

Rishi Valley, 
16 December 1984.
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�তামােকই হেত হেব �তামার দীপবিত�কা... হাত বা মন যা যা �তরী কেরেছ তার মেধ� �তা 

ু�কান আশাভরসা �নই। আমরা পালাি� না। আমরা �ধ এটাই বলিছ �য সংকেটর িবপ�নক 

িকনারায় দাঁিড়েয় �কান কায�কলােপ রত হওয়ার অথ� পতনেক �রাি�ত করা। িনরাপ�া এবং 

ুসুখ �কবলমা� �সই িকনারা �থেক সের থাকেলই স�ব হয়। �য �িটকেয়ক মানষ এটা 

ু�বােঝন তাঁেদরেক অবশ�ই এই অতল�শ�ী গ�েরর তফােত আেলাকেক� গেড় তলেত 

হেব। বত�মান সংকট �থেক এবং সম� মানব সমস�া �থেক িন�মণ পথ আেছ। এটা অবশ� 

পলায়নী পথ নয়, এটা �সই পথ যা পরম সুেখর িদেক িনেয় যায়। 

Madras, 
22 October 1947; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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