
প্রবন্ধ 

 

  

কাম 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায় 



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । কাম ।         প্রবন্ধ 

 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

কাম* 

  

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থসকলে “কাম” শব্দহি সর্ব্মদা ব্যব্হৃত িইয়া থালক। যে কামাত্মা ব্া 

কামাথমী, তািার পুনঃ পুনঃ হনন্দা আলে। হকন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শলব্দর অথম 

বু্হিলত ব্ড় য াে কলরন, এই জনয সকে স্থালন তাাঁিারা শাস্ত্রাথম বু্হিলত পালরন না। তাাঁিারা 

সচরাচর ইহিয়হব্লশলের পহরতৃহির ইচ্ছালথম ঐ শব্দ ব্যব্িার কহরয়া থালকন, এব্ং শালস্ত্রও 

ঐ অলথম ইিা ব্যব্হৃত িইয়ালে, ইিাই তাাঁিারা বু্লিন। যসিা ভ্রাহি। মিাভারত িইলত দুই 

একিা কথা উদৃ্ধত কহরয়া আমরা কাম শলব্দর অথম বু্িাইলতহে। 

“পঞ্চ ইহিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব হব্েলয় ব্র্ত্মমান থাহকয়া যে প্রীহত উপলভা  কলর, 

তািারই নাম কাম |” (ব্নপর্ব্ম, ৩৩ অধযায়) । ইিা এলকব্ালর হনন্দনীয় হব্েয় ব্হেয়া হস্থর 

িইলতলে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না ব্হেয়া যকব্ে েহদ পঞ্চ ইহিলয়র কথা ব্ো 

িইত, তািা িইলে বু্িা োইত যে, ইহিয়ব্শযতা (Sensuality) এই দুষ্প্রববৃ্হর্ত্ই নাম কাম। 

হকন্তু “মন” ও “হৃদয়” থাকালত যস কথা খাহিলতলে না। স্থানািলর ব্ো িইলতলে যে, 

“স্রক চন্দনাহদরূপ দ্রব্য স্পশম ব্া স্বণমাহদরূপ অথম োভ িইলে মনুলেযর যে প্রীহত জলে 

তািারই নাম কাম | ”  

ইিালত যদখা োইলতলে যে, প্রথমতঃ উিা যকান প্রকার প্রবৃ্হর্ত্ ব্া বৃ্হর্ত্ নলি  প্রবৃ্হর্ত্ 

ব্া বৃ্হর্ত্র পহরতৃিাব্স্থা মাত্র। হিতীয়তঃ যদখা োইলতলে যে, উিা সকে সমলয় হনন্দনীয় 

ব্া জঘনয সুখ নলি। উিা সদসৎ কলর্ম্মর ফে। এই জনয পশ্চাৎ কহথত িইলতলে যে, “উিা 

কলর্ম্মর এক উৎকৃষ্ট ফে। মনুেয এইরূলপ ধর্ম্ম, অথম ও কাম, এই হতলনর উপর পৃথক 

পৃথক রূলপ দৃহষ্টপাতপূর্ব্মক যকব্ে ধর্ম্মপর ব্া কামপর িইলব্ না। সতত সম-ভালব্ এই 
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হত্রব্ল মর অনুশীেন কহরলব্। শালস্ত্র কহথত আলে যে, পূর্ব্মালে ধর্ম্মানুাান, মধযালে অথমহচিা 

ও অপরালে কামানুশীেন কহরলব্ | ”  

“যকব্ে ধর্ম্মপর িইলব্ না |” এমন একিা কথা শুহনলে িঠাৎ মলন িয়, যে ব্যহি এ 

উপলদশ হদলতলে, যস ব্যহি িয় যঘারতর অধাহর্ম্মক, নয় যস ধর্ম্ম শব্দ যকান হব্লশে অলথম 

ব্যব্িার কহরলতলে। এখালন দুই কথাই হকহঞ্চৎ পহরমালণ সতয। এখালন ব্িা যখাদ 

ভীমলসন  হতহন অধাহর্ম্মক নলিন, হকন্তু হতহন েুহধহার ব্া অর্জ্ুমলনর নযায় ধলর্ম্মর সলর্ব্মাচ্চ 

যসাপালন উলঠন নাই। এব্ং ধর্ম্ম শব্দও হতহন হব্লশে অলথম ব্যব্িার কহরলতলেন। তাাঁিার 

একিা কথালতই তািা বু্িা োয়। হতহন পলর ব্হেলতলেন, “দান, েজ্ঞ, সাধু লণর পূজা, 

যব্দাধযয়ন ও আর্জ্মব্, এই কলয়কহি প্রধান ধর্ম্ম | ”  

ব্স্তুতঃ আমরা এখন োিালক ধর্ম্ম ব্হে, তািা হিহব্ধ  এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক 

পরসম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্ম্মই ধলর্ম্মর প্রধান অংশ  হকন্তু আত্মসম্বন্ধী ধর্ম্মও আলে, এব্ং তািা 

এলকব্ালর পহরিােময নয়। আহম পরলক সুলখ রাহখয়া েহদ আপহনও সুলখ থাহকলত পাহর, 

তলব্ তািা না কহরয়া, ইচ্ছাপূর্ব্মক কষ্ট সহিব্ যকন? ইচ্ছাপূর্ব্মক হনল কে কষ্ট পাওয়া অধর্ম্ম। 

এখালন ভীমলসন যসই পর-সম্বন্ধী ধর্ম্মলকই ধর্ম্ম ব্হেলতলেন, এব্ং আত্ম-সম্বন্ধী ধলর্ম্মর 

ফেলভা লক কাম ব্হেলতলেন। তািা বু্হিলে, “যকব্ে ধর্ম্মপর িইলব্ না” এ কথা সঙ্গত 

ব্হেয়া যব্াধ িয়। 

ব্স্তুতঃ ধর্ম্মলক আত্মসম্বন্ধী, এব্ং পরসম্বন্ধী, এরূপ হব্ভা  করা উহচত নলি। ধর্ম্ম 

এক  ধর্ম্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অলনলক ব্লেন যে, ধর্ম্ম যকব্ে পরসম্বন্ধী িওয়াই 

উহচত। আব্ার অলনলক ব্লেন, েথা খ্রীষ্টীয়ালনরা, যে োিালত আহম পরকালে সদ্গহত 

োভ কহরব্, তািাই ধর্ম্ম। অথমাৎ তািালদর মত, ধর্ম্ম যকব্ে আত্মসম্বন্ধী। 

স্থূেকথা, ধর্ম্ম আত্মসম্বন্ধীও নলি, পরসম্বন্ধীও নলি। সমস্ত বৃ্হর্ত্গুহের উহচত 

অনুশীেন ও পহরণহতই ধর্ম্ম। তািা আপনার জনযও কহরলব্ না, পলরর জনযও কহরলব্ না। 

ধর্ম্ম ব্হেয়াই কহরলব্। যসই বৃ্হর্ত্গুহে হনজ-সম্বহন্ধনী, ও পর-সম্বহন্ধনী  তািার অনুশীেলন 

স্বাথম ও পরাথম একলত্র হসদ্ধ িয়। ফেতঃ ধর্ম্ম এই ভালব্ বু্হিলে স্বালথম এব্ং পরালথম প্রলভদ 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । কাম ।         প্রবন্ধ 

 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

উঠাইয়া যদওয়া অনুশীেনব্ালদর একহি উলেশয। “ধর্ম্মতলে” এই অনুশীেনব্াদ বু্িান 

হ য়ালে। 

  

———–  

*প্রচার, ১২৯২, আোঢ়। 

———–  
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