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ববশ্বভারতী – ০১ 

১ 

  

॥ যত্র চিশ্বং ভিত্তেকনীড়ম্ ॥  

  

মানি-সংসাত্র জ্ঞানাত্িাত্কর চিয়াচি-উৎসি িচিত্তত্ে। প্রত্তেক জাচত পপনার 

পত্িাচিত্ক িত্ড়া কচরয়া জ্বািাইত্ি তত্ি সকত্ি চমচিয়া এই উৎসি সমাধা হইত্ি। 

ককাত্না জাচতর চনত্জর চিত্িষ প্রিীপখাচন যচি ভাচিয়া কিওয়া যায়, অথিা তাহার অচিত্ব 

ভুিাইয়া কিওয়া যায় তত্ি তাহাত্ত সমি জগত্তর ক্ষচত করা হয়।  

  

এ কথা প্রমাণ হইয়া কগত্ে কয, ভারতিষষ চনত্জরই মানসিচি চিয়া চিশ্বসমসো 

গভীরভাত্ি চিন্তা কচরয়াত্ে এিং পপন িুচিত্ত তাহার সমাধাত্নর কিষ্টা পাইয়াত্ে। কসই 

চিক্ষাই পমাত্ির কিত্ির পত্ক্ষ সতে চিক্ষা যাহাত্ত কচরয়া পমাত্ির কিত্ির চনত্জর 

মনচিত্ক সতে পহরণ কচরত্ত এিং সতেত্ক চনত্জর িচির দ্বারা প্রকাি কচরত্ত সক্ষম 

কত্র। পুনরািৃচি কচরিার চিক্ষা মত্নর চিক্ষা নত্হ, তাহা কত্ির দ্বারাও ঘচিত্ত পাত্র। 

  

ভারতিষষ যখন চনত্জর িচিত্ত মনন কচরয়াত্ে তখন তাহার মত্নর ঐকে চেি– 

এখন কসই মন চিচিন হইয়া কগত্ে। এখন তাহার মত্নর িত্ড়া িত্ড়া িাখাগুচি একচি 

কাত্ের মত্ধে চনত্জত্ির িৃহৎ কযাগ অনুভি কচরত্ত ভুচিয়া কগত্ে। অঙ্গপ্রতেত্ঙ্গর মত্ধে 

এক-ত্িতনাসূত্ত্রর চিত্িিই সমি কিত্হর পত্ক্ষ সাংঘাচতক। কসইরূপ, ভারতিত্ষষর কয 

মন পজ চহন্দু কিৌি জজন চিখ মুসিমান খৃস্টাত্নর মত্ধে চিভি ও চিচিষ্ট হইয়া পত্ে 

কস মন পপনার কচরয়া চকেু গ্রহণ কচরত্ত িা পপনার কচরয়া চকেু িান কচরত্ত 

পাচরত্তত্ে না। িি পিুিত্ক যুি কচরয়া অঞ্জচি িাাঁচধত্ত হয়– কনিার কিিাও তাহার 

প্রত্য়াজন, কিিার কিিাও। অতএি ভারতিত্ষষর চিক্ষািেিস্থায় জিচিক কপৌরাচণক কিৌি 
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জজন মুসিমান প্রভৃচত সমি চিিত্ক সচিচিত ও চিিসম্পিত্ক সংগৃহীত কচরত্ত হইত্ি; 

এই নানা ধারা চিয়া ভারতিত্ষষর মন ককমন কচরয়া প্রিাচহত হইয়াত্ে তাহা জাচনত্ত 

হইত্ি। এইরূপ উপাত্য়ই ভারতিষষ পপনার নানা চিভাত্গর মধে চিয়া পপনার সমগ্রতা 

উপিচি কচরত্ত পাচরত্ি। কতমনই কচরয়া পপনাত্ক চিিীণষ এিং সংচিষ্ট কচরয়া না 

জাচনত্ি, কয চিক্ষা কস গ্রহণ কচরত্ি তাহা চভক্ষার মত্তা গ্রহণ কচরত্ি। কসরূপ 

চভক্ষাজীচিতায় কখত্না ককাত্না জাচত সম্পিিািী হইত্ত পাত্র না। 

  

চদ্বতীয় কথা এই কয, চিক্ষার প্রকৃত কক্ষত্র কসইখাত্নই কযখাত্ন চিিোর উ্ািনা 

িচিত্তত্ে। চিশ্বচিিোিত্য়র মুখে কাজ চিিোর উৎপািন, তাহার কগৌণ কাজ কসই চিিোত্ক 

িান করা। চিিোর কক্ষত্ত্র কসই-সকি মনীষীচিগত্ক পহ্বান কচরত্ত হইত্ি যাাঁহারা চনত্জর 

িচি ও সাধনা-দ্বারা অনুসন্ধান পচিষ্কার ও সৃচষ্টর কাত্যষ চনচিষ্ট পত্েন। তাাঁহারা কযখাত্নই 

চনত্জর কাত্জ একত্র চমচিত হইত্িন কসইখাত্ন স্বভািতই জ্ঞাত্নর উৎস উৎসাচরত হইত্ি, 

কসই উৎসধারার চনর্ষচরণীতত্িই কিত্ির সতে চিশ্বচিিোিত্য়র প্রচতষ্ঠা হইত্ি। চিত্িিী 

চিশ্বচিিোিত্য়র নকি কচরয়া হইত্ি না। 

  

তৃতীয় কথা এই কয, সকি কিত্িই চিক্ষার সত্ঙ্গ কিত্ির সিষাঙ্গীণ জীিনযাত্রার কযাগ 

পত্ে। পমাত্ির কিত্ি ককিিমাত্র ককরাচনচগচর ওকািচত ডািাচর কডপুচিচগচর 

িাত্রাগাচগচর মুত্েচি প্রভৃচত ভদ্রসমাত্জ প্রিচিত কত্য়কচি িেিসাত্য়র সত্ঙ্গই পমাত্ির 

পধুচনক চিক্ষার প্রতেক্ষ কযাগ। কযখাত্ন িাষ হইত্তত্ে, কিুর ঘাচন ও কুমাত্রর িাক 

ঘুচরত্তত্ে, কসখাত্ন এ চিক্ষার ককাত্না স্পিষও কপৌাঁিায় নাই। অনে ককাত্না চিচক্ষত কিত্ি 

এমন দুত্যষাগ ঘচিত্ত কিখা যায় না। তাহার কারণ, পমাত্ির নূতন চিশ্বচিিোিয়গুচি 

কিত্ির মাচির উপত্র নাই, তাহা পরগাোর মত্তা পরত্িিীয় িনস্পচতর িাখায় 

রু্চিত্তত্ে। ভারতিত্ষষ যচি সতে চিিোিয় স্থাচপত হয় তত্ি কগাড়া হইত্তই কস চিিোিয় 

তাহার অথষিাস্ত্র, তাহার কৃচষতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থেচিিো, তাহার সমি িেিহাচরক চিজ্ঞানত্ক 

পপন প্রচতষ্ঠাস্থাত্নর িতুচিষকিতষী পল্লীর মত্ধে প্রত্য়াগ কচরয়া কিত্ির জীিনযাত্রার 

ককন্দ্রস্থান অচধকার কচরত্ি। এই চিিোিয় উৎকৃষ্ট পিত্িষ িাষ কচরত্ি, কগা-পািন 
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কচরত্ি, কাপড় িুচনত্ি এিং চনত্জর পচথষক সম্বি-িাত্ভর জনে সমিায়প্রণািী অিিম্বন 

কচরয়া োত্র চিক্ষক ও িাচরচিত্কর অচধিাসীত্ির সত্ঙ্গ জীচিকার কযাত্গ ঘচনষ্টভাত্ি যুি 

হইত্ি। 

  

এইরূপ পিিষ চিিোিয়ত্ক পচম “চিশ্বভারতী’ নাম চিিার প্রিাি কচরয়াচে। 
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ববশ্বভারতী – ০২ 

২ 

  

িতষমান কাত্ি পমাত্ির কিত্ির উপত্র কয িচি, কয িাসন, কয ইিা কাজ করত্ে, 

সমিই িাইত্রর চিক কথত্ক। কস এত প্রিি কয তাত্ক সমূ্পণষ অচতক্রম কত্র পমরা 

ককাত্না ভািনাও ভািত্ত পাচর কন। এত্ত কত্র পমাত্ির মত্নর মনীষা প্রচতচিন ক্ষীণ হত্য় 

যাত্ি। পমরা অত্নের ইিাত্ক িহন কচর, অত্নের চিক্ষাত্ক গ্রহণ কচর, অত্নের িাণীত্ক 

পিৃচি কচর, তাত্ত কত্র প্রকৃচতস্থ হত্ত পমাত্ির িাধা কিয়। এইজত্নে মাত্র্ মাত্র্ কয 

চিিত্ক্ষাভ উপচস্থত হয় তাত্ত কিোত্ণর পথ কথত্ক পমাত্ির ভ্রষ্ট কত্র। এই অিস্থায় 

একিি কিাক গচহষত উপাত্য় চিত্দ্বষিুচিত্ক তৃচিিান করাত্কই কতষিে িত্ি মত্ন কত্র, 

পর-এক িি কিাক িািুকারিৃচি িা িরিৃচির দ্বারা কযমন কত্র কহাক অপমাত্নর অ্ন  খুাঁত্ি 

খািার জত্নে রাষ্ট্রীয় পিজষনাকুত্ের পত্িপাত্ি ঘুত্র ঘুত্র কিড়ায়। এমন অিস্থায় িত্ড়া 

কত্র িৃচষ্ট করা িা িত্ড়া কত্র সৃচষ্ট করা সম্ভিপর হয় না; মানুষ অন্তত্র িাচহত্র অতেন্ত 

কোত্িা হত্য় যায়, চনত্জর প্রচত শ্রিা হারায়। 

  

কয িত্ির িারাগােত্ক িাইত্র কথত্ক োগত্ি মুচড়ত্য় খািার পিঙ্কা পত্ে কসই 

িারাত্ক কিড়ার মত্ধে রাখার িরকার হয়। কসই চনভৃত পশ্রত্য় কথত্ক গাে যখন িত্ড়া হত্য় 

ওত্ে তখন কস োগত্ির নাগাত্ির উপত্র উত্ে যায়। প্রথম যখন পশ্রত্ম চিিোিয়-

স্থাপত্নর সংকল্প পমার মত্ন পত্স তখন পচম মত্ন কত্রচেিুম, ভারতিত্ষষর মত্ধে 

এইখাত্ন একচি কিড়া-ত্িওয়া স্থাত্ন পশ্রয় কনি। কসখাত্ন িাহে িচির দ্বারা অচভভূচতর 

কথত্ক রক্ষা কত্র পমাত্ির মনত্ক একচি স্বাতন্ত্র্ে কিিার কিষ্টা করা যাত্ি। কসখাত্ন িাঞ্চিে 

কথত্ক, চরপুর পক্রমণ কথত্ক মনত্ক মুি করত্খ িত্ড়া কত্র কশ্রত্য়র কথা চিন্তা করি এিং 

সতে কত্র কশ্রত্য়র সাধনা করত্ত থাকি। 
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পজকাি পমরা রাষ্ট্রননচতক তপসোত্কই মুচির তপসো িত্ি ধত্র চনত্য়চে। িি 

কিাঁত্ধ কা্ন াত্কই কসই তপসোর সাধনা িত্ি মত্ন কত্রচেিুম। কসই চিরাি কা্ন ার 

পত্য়াজত্ন অনেসকি কাজকমষ িন্ধই হত্য় চগত্য়চেি। এইত্িত্ত পচম অতেন্ত পীড়াত্িাধ 

কত্রচেিুম। 

  

পমাত্ির কিত্ি চিরকাি জাচন, পত্মার মুচি এমন একিা মুচি কযিা িাভ করত্ি 

সমি িন্ধন তুি হত্য় যায়। কসই মুচিিাই, কসই স্বাত্থষর িন্ধন চরপুর িন্ধন কথত্ক 

মুচিিাই, পমাত্ির িক্ষে; কসই কথািাত্ক কান চিত্য় কিানা এিং সতে িত্ি জানার 

একিা জায়গা পমাত্ির থাকা িাই। এই মুচিিা কয কমষহীনতা িচিহীনতায় রূপান্তর তা 

নয়। এত্ত কয চনরাসচি পত্ন তা তামচসক নয়; তাত্ত মনত্ক অভয় কত্র, কমষত্ক চিশুি 

কত্র, কিাভত্ক কমাহত্ক িূর কত্র কিয়। 

  

তাই িত্ি এ কথা িচি কন কয, িাইত্রর িন্ধত্ন চকেুমাত্র কশ্রয় পত্ে; িচি কন কয, 

তাত্ক অিংকার কত্র গিায় জচড়ত্য় করত্খ চিত্ত হত্ি। কসও মন্দ, চকন্তু অন্তত্র কয মুচি 

তাত্ক এই িন্ধন পরাভূত ও অপমাচনত করত্ত পাত্র না। কসই মুচির চতিক িিাত্ি যচি 

পচর তা হত্ি রাজচসংহাসত্নর উপত্র মাথা তুিত্ত পাচর এিং িচণত্কর ভূ চর-সঞ্চয়ত্ক 

তুি করার অচধকার পমাত্ির জত্ে। 

  

যাই কহাক, পমার মত্ন এই কথাচি চেি কয, পাশ্চাতে কিত্ি মানুত্ষর জীিত্নর 

একিা িক্ষে পত্ে; কসখানকার চিক্ষা িীক্ষা কসই িত্ক্ষের চিত্ক মানুষত্ক নানা রকত্ম 

িি চিত্ি ও পথ চনত্িষি করত্ে। তারই সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ অিান্তরভাত্ি এই চিক্ষািীক্ষায় অনে 

িি রকম প্রত্য়াজনও চসি হত্য় যাত্ি। চকন্তু িতষমাত্ন পমাত্ির কিত্ি জীিত্নর িত্ড়া 

িক্ষে পমাত্ির কাত্ে জাগ্রত হত্য় ওত্ে চন, ককিিমাত্র জীচিকার িক্ষেই িত্ড়া হত্য় উেি। 

  

জীচিকার িক্ষে শুধু ককিি অভািত্ক চনত্য়, প্রত্য়াজনত্ক চনত্য়; চকন্তু জীিত্নর িক্ষে 

পচরপূণষতাত্ক চনত্য়– সকি প্রত্য়াজত্নর উপত্র কস। এই পচরপূণষতার পিিষ সম্বত্ন্ধ 
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য়ুত্রাত্পর সত্ঙ্গ পমাত্ির মতত্ভি থাকত্ত পাত্র, চকন্তু ককাত্না একিা পিিষ পত্ে যা 

ককিি কপি ভরািার না, িাকা করিার না, এ কথা যচি না মাচন, তা হত্ি চনতান্ত কোত্িা 

হত্য় যাই। 

  

এই কথািা মানি, মানত্ত কিখাি, এই মত্ন কত্রই এখাত্ন প্রথত্ম চিিোিত্য়র পিন 

কত্রচেিুম। তার প্রথম কসাপান হত্ি িাইত্র নানা প্রকার চিিচিত্ক্ষপ কথত্ক সচরত্য় এত্ন 

মনত্ক িাচন্তর মত্ধে প্রচতচষ্ঠত করা। কসইজত্নে এই িাচন্তর কক্ষত্ত্র এত্স পমরা পসন 

গ্রহণ করিুম। 

  

পজ এখাত্ন যাাঁরা উপচস্থত পত্েন তাাঁত্ির অত্নত্কই এর পরম্ভ-কাত্ির অিস্থািা 

কিত্খন চন। তখন পর যাই কহাক, এর মত্ধে ইস্কুত্ির গন্ধ চেি না িিত্িই হয়। এখাত্ন 

কয পহ্বানচি সিত্িত্য় িত্ড়া চেি কস হত্ি চিশ্বপ্রকৃচতর পহ্বান, ইস্কুিমাস্টাত্রর পহ্বান 

নয়। োত্রত্ির সত্ঙ্গ যখন কিতত্নর ককাত্না সম্বন্ধ চেি না, এমন-চক চিোনা জতজসপত্র 

প্রভৃচত সমি পমাত্কই কজাগাত্ত হত। 

  

চকন্তু পধুচনককাত্ি এত উজান-পত্থ িিা সম্ভিপর নয়। ককাত্না-একিা িেিস্থা যচি 

এক জায়গায় থাত্ক এিং সমাত্জর অনে জায়গায় তার ককাত্না সামঞ্জসেই না থাত্ক তা 

হত্ি তাত্ত ক্ষচত হয় এিং কসিা চিাঁকত্ত পাত্র না। কসইজত্নে এই চিিোিত্য়র 

পকৃচতপ্রকৃচত তখনকার কিত্য় এখন অত্নক িিি হত্য় এত্সত্ে। চকন্তু হত্িও, কসই মূি 

চজচনসিা পত্ে। এখাত্ন িািত্করা যতিূর সম্ভি মুচির স্বাি পায়। পমাত্ির িাহে মুচির 

িীিাত্ক্ষত্র হত্ি চিশ্বপ্রকৃচত, কসই কক্ষত্র এখাত্ন প্রিি।  

  

তার পত্র ইিা চেি, এখাত্ন চিক্ষার চভতর চিত্য় কেত্িত্ির মত্নর িাসত্ব কমািন 

করি। চকন্তু চিক্ষাপ্রণািী কয জাত্ি পমাত্ির কিিত্ক পপািমিক কিাঁত্ধ কিত্িত্ে তার 

কথত্ক এত্কিাত্র কিচরত্য় পসা িি। কিত্ি চিত্িত্ি চিক্ষার কয-সি চসংহদ্বার পত্ে 

পমাত্ির চিিোিত্য়র পথ যচি কসই চিত্ক কপৌাঁত্ে না কিয় তা হত্ি কী জাচন কী হয় এই 
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ভয়িা মত্নর চভতর চেি। পুত্রাপুচর সাহস কত্র উেত্ত পাচর চন, চিত্িষত পমার িচিও 

যৎসামানে, অচভজ্ঞতাও তদ্রূপ। কসইজত্নে এখানকার চিিোিয়চি মাচককুত্িিন পরীক্ষার 

উপযুি কত্র গত্ড় তুিত্ত হত্য়চেি। কসই গচেিুকুর মত্ধে যতিা পাচর স্বাতন্ত্র্ে রাখত্ত 

কিষ্টা কত্রচে। এই কারত্ণই পমাত্ির চিিোিয়ত্ক চিশ্বচিিোিত্য়র সািনাধীত্ন পনত্ত 

পাচর চন। 

  

পূত্িষই িত্িচে, সকি িত্ড়া কিত্িই চিিোচিক্ষার চনম্নতর িক্ষে িেিহাচরক সুত্যাগ-

িাভ, উচ্চতর িক্ষে মানিজীিত্ন পূণষতা-সাধন। এই িক্ষে হত্তই চিিোিত্য়র স্বাভাচিক 

উৎপচি। পমাত্ির কিত্ির পধুচনক চিিোিয়গুচির কসই স্বাভাচিক উৎপচি কনই। চিত্িিী 

িচণক ও রাজা তাাঁত্ির সংকীণষ প্রত্য়াজন-সাধত্নর জনে িাইত্র কথত্ক এই চিিোিয়গুচি 

এখাত্ন স্থাপন কত্রচেত্িন এমন-চক তখনকার ককাত্না ককাত্না পুরত্না িিত্র কিখা যায়, 

প্রত্য়াজত্নর পচরমাণ োচপত্য় চিক্ষািাত্নর জত্নে চিক্ষকত্ক কতৃষপক্ষ চতরস্কার কত্রত্েন। 

  

তার পত্র যচিি অত্নক িিি হত্য় এত্সত্ে তিু কৃপণ প্রত্য়াজত্নর িাসত্ত্ব িাগা 

পমাত্ির কিত্ির সরকাচর চিক্ষার কপাত্ি-চপত্ে এখত্না অচঙ্কত পত্ে। পমাত্ির 

অভাত্ির সত্ঙ্গ, অ্ন চিন্তার সত্ঙ্গ জচড়ত্য় পত্ে িত্িই এই চিিোচিক্ষাত্ক কযমন কত্র কহাক 

িহন কত্র িত্িচে। এই ভয়ংকর জিরিচি পত্ে িত্িই চিক্ষাপ্রণািীত্ত পমরা স্বাতন্ত্র্ে 

প্রকাি করত্ত পারচে কন। 

  

এই চিক্ষাপ্রণািীর সকত্ির কিত্য় সাংঘাচতক কিাষ এই কয, এত্ত কগাড়া কথত্ক ধত্র 

কনওয়া হত্য়ত্ে কয পমরা চনিঃস্ব। যা-চকেু সমিই পমাত্ির িাইত্র কথত্ক চনত্ত হত্ি– 

পমাত্ির চনত্জর ঘত্র চিক্ষার জপতৃক মূিধন কযন কানাকচড় কনই। এত্ত ককিি কয চিক্ষা 

অসমূ্পণষ থাত্ক তা নয়, পমাত্ির মত্ন একিা চনিঃস্ব-ভাি জোয়। পত্মাচভমাত্নর তাড়নায় 

যচি-িা মাত্র্ মাত্র্ কসই ভািিাত্ক কর্ত্ড় কিিত্ত কিষ্টা কচর তা হত্িও কসিাও 

ককমনতত্রা কিসুত্রা রকম পস্ফািত্ন পত্মপ্রকাি কত্র। পজকািকার চিত্ন এই 
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পস্ফািত্ন পমাত্ির পন্তচরক িীনতা কঘাত্ি চন, ককিি কসই িীনতািাত্ক হাসেকর ও 

চিরচিকর কত্র তুত্িচে। 

  

যাই কহাক, মত্নর িাসত্ব যচি কঘািাত্ত িাই তা হত্ি পমাত্ির চিক্ষার এই 

িাসভািিাত্ক কঘািাত্ত হত্ি। পমাত্ির পশ্রত্ম চিক্ষার যচি কসই মুচি চিত্ত না পাচর তা 

হত্ি এখানকার উত্েিে িেথষ হত্য় যাত্ি। 

  

চকেুকাি পূত্িষ শ্রিাস্পি পচেত চিধুত্িখর িাস্ত্রী মহািত্য়র মত্ন একচি সংকত্ল্পর 

উিয় হত্য়চেি। পমাত্ির কিাত্ির িতুষ্পােীত্ত ককিিমাত্র সংস্কৃত চিক্ষাই কিওয়া হয় 

এিং অনেসকি চিক্ষাত্ক একিাত্র অিজ্ঞা করা হয়। তার িত্ি কসখানকার োত্রত্ির 

চিক্ষা অসমূ্পণষ কথত্ক যায়। পমাত্ির কিত্ির চিক্ষাত্ক মূি-পশ্রয়-স্বরূপ অিিম্বন কত্র 

তাাঁর উপর অনেসকি চিক্ষার পিন করত্ি তত্িই চিক্ষা সতে ও সমূ্পণষ হয়। জ্ঞাত্নর 

পধারচিত্ক চনত্জর কত্র তার উপকরণ পৃচথিীর সিষত্র হত্ত সংগ্রহ ও সঞ্চয় করত্ত হত্ি। 

িাস্ত্রীমহািয় তাাঁর এই সংকল্পচিত্ক কাত্জ পচরণত করত্ত প্রিৃি হত্য়চেত্িন। চকন্তু নানা 

িাধায় তখন চতচন তা পাত্রন চন। এই অধেিসাত্য়র িাত্ন চকেুচিন চতচন পশ্রম তোগ 

কত্র চগত্য়চেত্িন। 

  

তার পর তাাঁত্ক পনুরায় পশ্রত্ম পহ্বান কত্র পনা কগি। এিার তাাঁত্ক ্াস পড়াত্না 

কথত্ক চনষৃ্কচত চিিুম। চতচন ভাষাতত্ত্ত্বর িিষায় প্রিৃি রইত্িন। পমার মত্ন হি, এইরকম 

কাজই হত্ি চিক্ষার যজ্ঞত্ক্ষত্ত্র যথাথষ কযাগে। যাাঁরা যথাথষ চিক্ষাথষী তাাঁরা যচি এইরকম 

চিিোর সাধকত্ির িাচর চিত্ক সমত্িত হন তা হত্ি কতা ভাত্িাই; পর যচি পমাত্ির 

কিত্ির কপাি-ত্িাত্ষ সমত্িত না হন তা হত্িও এই যজ্ঞ িেথষ হত্ি না। কথার মাত্ন এিং 

চিত্িত্ির িাাঁধা িুচি মুখস্থ কচরত্য় কেত্িত্ির কতাতাপাচখ কত্র কতািার কিত্য় এ অত্নক 

ভাত্িা। 

  

এমচন কত্র কাজ পরম্ভ হি। এই পমাত্ির চিশ্বভারতীর প্রথম িীজিপন।  
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চিি-পঞ্চাি িক্ষ িাকা কুচড়ত্য় চনত্য় চিশ্বচিিোিয় পিন করিার সাধে পমাত্ির 

কনই। চকন্তু কসজত্নে হতাি হত্তও িাই কন। িীত্জর যচি প্রাণ থাত্ক তা হত্ি ধীত্র ধীত্র 

অঙ্কুচরত হত্য় পপচন কিত্ড় উেত্ি। সাধনার মত্ধে যচি সতে থাত্ক তা হত্ি উপকরত্ণর 

অভাত্ি ক্ষচত হত্ি না। 

  

পমাত্ির পসনগুচি ভত্র উত্েত্ে। সংস্কৃত পাচি প্রাকৃতভাষা ও িাস্ত্র-অধোপনার 

জনে চিধুত্িখর িাস্ত্রী মহািয় একচিত্ত িত্সত্েন, পর-একচিত্ত পত্েন চসংহত্ির 

মহাস্থচির; চক্ষচতত্মাহনিািু সমাগত; পর পত্েন ভীমিাস্ত্রী-মহািয়। ওচিত্ক এণু্ড্রত্জর 

িাচর চিত্ক ইংত্রচজ-সাচহতেচপপাসুরা সমত্িত। ভীমিাস্ত্রী ও চিত্নন্দ্রনাথ সংগীত্তর 

অধোপনার ভার চনত্য়ত্েন, পর চিষু্ণপুত্রর নকুত্িশ্বর কগাস্বামী তাাঁর সুরিাহার চনত্য় 

এাঁত্ির সত্ঙ্গ কযাগ চিত্ত পসত্েন। শ্রীমান নন্দিাি িসু ও সুত্রন্দ্রনাথ কর চিত্রচিিো 

চিক্ষা চিত্ত প্রস্তুত হত্য়ত্েন। িূর কিি হত্তও তাাঁত্ির োত্র এত্স জুিত্ে। তা োড়া পমাত্ির 

যার যতিুকু সাধে পত্ে চকেু চকেু কাজ করত্ত প্রিৃি হি। পমাত্ির একজন চিহারী িনু্ধ 

সত্বর পসত্েন। চতচন পারচস ও উদুষ চিক্ষা কিত্িন, ও চক্ষচতত্মাহনিািুর সহায়তায় প্রািীন 

চহচন্দসাচহত্তের িিষা করত্িন। মাত্র্ মাত্র্ অনেত্র হত্ত অধোপক এত্স পমাত্ির উপত্িি 

চিত্য় যাত্িন এমনও পিা পত্ে। 

  

চিশু দুিষি হত্য়ই পৃচথিীত্ত কিখা কিয়। সতে যখন কসরকম চিশুর কিত্ি পত্স 

তখনই তার উপত্র পস্থা স্থাপন করা যায়। এত্কিাত্র িাচড়ত্গাাঁি-সুি যচি ককউ জেগ্রহণ 

কত্র তা হত্ি জানা যায় কস একিা চিকৃচত। চিশ্বভারতী একিা মি ভাি, চকন্তু কস অচত 

কোত্িা কিহ চনত্য় পমাত্ির পশ্রত্ম উপচস্থত হত্য়ত্ে। চকন্তু কোত্িার েদ্মত্িত্ি িত্ড়ার 

পগমন পৃচথিীত্ত প্রচতচিনই ঘত্ি, অতএি পনন্দ করা যাক মঙ্গিিঙ্খ কিত্জ উেুক। 

একান্তমত্ন এই পিা করা যাক কয, এই চিশু চিধাতার অমৃতভাোর কথত্ক অমৃত িহন 

কত্র এত্নত্ে; কসই অমৃতই এত্ক চভতর কথত্ক িাাঁিাত্ি িাড়াত্ি, এিং পমাত্িরও িাাঁিাত্ি 

ও িাচড়ত্য় তুিত্ি। 
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ববশ্বভারতী – ০৩ 

৩ 

  

পজ চিশ্বভারতী-পচরষত্ির প্রথম অচধত্িিন। চকেুচিন কথত্ক চিশ্বভারতীর এই 

চিিোিত্য়র কাজ পরম্ভ হত্য়ত্ে। পজ সিষসাধারত্ণর হাত্ত তাত্ক সমপষণ কত্র কিি। 

চিশ্বভারতীর যাাঁরা চহনতষীিৃন্দ ভারত্তরসিষত্র ও ভারত্তর িাইত্র পত্েন, এর ভাত্ির 

সত্ঙ্গ যাাঁত্ির মত্নর চমি পত্ে, যাাঁরা এত্ক গ্রহণ করত্ত চদ্বধা করত্িন না, তাাঁত্িরই হাত্ত 

পজ এত্ক সমপষণ কত্র কিি। 

  

পমাত্ির পরম কসৌভাগে কয, হোৎ পজ পমাত্ির মত্ধে কত্য়কজন চহনতষী িনু্ধ 

সমাগত হত্য়ত্েন, যাাঁরা কিত্ি ও কিত্ির িাইত্র প্রচতষ্ঠা িাভ কত্রত্েন। সকত্ি জাত্নন, 

পজ এখাত্ন ডািার ব্রত্জন্দ্রনাথ িীি, ডািার নীিরতন সরকার এিং ডািার 

চিচিরকুমার জমত্র উপচস্থত পত্েন। পমাত্ির পরও কসৌভাগে কয, সমুদ্রপার কথত্ক 

এখাত্ন একজন মনীষী এত্সত্েন, যাাঁর খেচত সিষত্র চিিৃত। পজ পমাত্ির কত্মষ কযাগিান 

করত্ত পরমসুহৃি পিাযষ চসল ভোাঁ কিচভ মহািয় এত্সত্েন। পমাত্ির কসৌভাগে কয, 

পমাত্ির এই প্রথম অচধত্িিত্ন, যখন পমরা চিত্শ্বর সত্ঙ্গ চিশ্বভারতীর কযাগসাধন করত্ত 

প্রিৃি হত্য়চে কসই সভাত্ত, পমরা এাঁত্ক পাশ্চাতে কিত্ির প্রচতচনচধ রূত্প কপত্য়চে। 

ভারতিত্ষষর চিত্ির সত্ঙ্গ এাঁর চিত্ির সম্বন্ধিন্ধন অত্নক চিন কথত্ক স্থাচপত হত্য়ত্ে। 

ভারতিত্ষষর পচতথে চতচন পশ্রত্ম পমাত্ির মত্ধে িাভ করুন। কয-সকি সুহৃি পজ 

এখাত্ন উপচস্থত পত্েন তাাঁরা পমাত্ির হাত কথত্ক এর ভার গ্রহণ করুন। এই 

চিশ্বভারতীত্ক পমরা চকেুচিন িািনপািন করিুম, এত্ক চিত্শ্বর হাত্ত সমপষণ করিার 

এই সময় এত্সত্ে। এত্ক এাঁরা প্রস্ন চিত্ি গ্রহণ করুন, এর সত্ঙ্গ পপনার চিত্ির সম্বন্ধ 

স্থাপন করুন। এই কামনা চনত্য় পচম পিাযষ িীি মহািয়ত্ক সকত্ির সিচতক্রত্ম িরণ 

কত্রচে; চতচন সভাপচতর পসন গ্রহণ কত্র কমষ সম্প্ন  করুন, চিত্শ্বর প্রচতচনচধ রূত্প 
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পমাত্ির হাত কথত্ক এত্ক গ্রহণ কত্র চিত্শ্বর সিুত্খ স্থাপন করুন। চতচন এ চিষত্য় কযমন 

কত্র িুর্ত্িন কতমন পর ককউ পারত্িন না। চতচন উিার িৃচষ্টত্ত জ্ঞানরাজেত্ক কিত্খত্েন। 

ককিি অসাধারণ পাচেতে থাকত্িই তা হত্ত পাত্র না, কারণ অত্নক সমত্য় পাচেত্তের 

দ্বারা কভিিুচি ঘত্ি। চকন্তু চতচন পচত্মক িৃচষ্টত্ত জ্ঞানরাত্জের চভতত্রর ঐকেত্ক গ্রহণ 

কত্রত্েন। পজত্কর চিত্ন তাাঁর কিত্য় চিশ্বভারতীত্ক গ্রহণ করিার কযাগে পর ককউ কনই। 

পনত্ন্দর সচহত তাাঁর হাত্ত এত্ক সমপষণ করচে। চতচন পমাত্ির হত্য় সকত্ির সামত্ন 

এত্ক উপচস্থত করুন এিং তাাঁর চিত্ি যচি িাধা না থাত্ক তত্ি চনত্জ এত্ত স্থান গ্রহণ 

করুন, এত্ক পপনার কত্র চিত্শ্বর সত্ঙ্গ কযাগযুি করুন। 

  

চিশ্বভারতীর মত্মষর কথাচি পত্গ িচি, কারণ অত্নত্ক হয়ত্তা ভাত্িা কত্র তা জাত্নন 

না। কত্য়ক িৎসর পূত্িষ পমাত্ির পরমসুহৃি চিধুত্িখর িাস্ত্রী মহািত্য়র মত্ন সংকল্প 

হত্য়চেি কয, পমাত্ির কিত্ি সংস্কৃত চিক্ষা যাত্ক িিা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণািীর 

চিিার সাধন করা িরকার। তাাঁর খুি ইিা কহত্য়চেি কয, পমাত্ির কিত্ি কিাি ও 

িাতুষ্পােী রূত্প কয-সকি চিিোয়তন পত্ে তার অচধকারত্ক প্রসাচরত করত্ত হত্ি। তাাঁর 

মত্ন হত্য়চেি কয, কয কািত্ক পশ্রয় কত্র এত্ির প্রচতষ্ঠা কস কাত্ি এত্ির উপত্যাচগতার 

ককাত্না অভাি চেি না। চকন্তু কাত্ির পচরিতষন হত্য়ত্ে। িতষমাত্ন গিত্মষত্ের দ্বারা কয-

সি চিিোিয় প্রচতচষ্ঠত হত্য়ত্ে কসগুচি এই কিত্ির চনত্জর সৃচষ্ট নয়। চকন্তু পমাত্ির 

কিত্ির প্রকৃচতর সত্ঙ্গ পমাত্ির পুরাকাত্ির এই চিিোিয়গুচির চমি পত্ে; এরা 

পমাত্ির চনত্জর সৃচষ্ট। এখন ককিি িরকার এত্ির চভতর চিত্য় নূতন যুত্গর স্পন্দন, 

তার পহ্বান, প্রকাি পাওয়া; না যচি পায় কতা িুর্ত্ত হত্ি তারা সাড়া চিত্ি না, মত্র 

কগত্ে। এই সংকল্প মত্ন করত্খ চতচন চনত্জর গ্রাত্ম যান; কস সূত্ত্র তাাঁর সত্ঙ্গ পমাত্ির 

সম্বন্ধ তখনকার মত্তা চিযুি হওয়াত্ত দুিঃচখত হত্য়চেিুম, যচিও পচম জানতুম কয 

চভতরকার চিক চিত্য় কস সম্বন্ধ চিচি্ন  হত্ত পাত্র না। তার পর নানা িাধায় চতচন গ্রাত্ম 

িতুষ্পােী স্থাপন করত্ত পাত্রন চন। তখন পচম তাাঁত্ক পশ্বাস চিিাম, তাাঁর ইিাসাধন 

এখাত্নই হত্ি, এই স্থানই তাাঁর প্রকৃষ্ট কক্ষত্র। এমচনভাত্ি চিশ্বভারতীর পরম্ভ হি। 
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গাত্ের িীজ ক্রত্ম ক্রত্ম প্রাত্ণর চনয়ত্ম চিিৃচত িাভ কত্র। কস চিিার এমন কত্র 

ঘত্ি কয, কসই িীত্জর সীমার মত্ধে তাত্ক পর ধত্রই না। কতমচন প্রথত্ম কয চিক্ষার 

পয়তনকক মত্ন কত্রচেিাম কিত্ির প্রত্য়াজত্নর মত্ধেই অিরুি থাকত্ি, ক্রত্ম তা িৃহৎ 

পকাত্ি মুচিিাত্ভর কিষ্টা করত্ত িাগি। কয অনুষ্ঠান সতে তার উপত্র িাচি সমি 

চিত্শ্বর; তাত্ক চিত্িষ প্রত্য়াজত্ন খিষ করত্ত িাইত্ি তার সতেতাত্কই খিষ করা হয়। এিার 

পচশ্চত্ম চগত্য় কিত্খচে কয, পূিষ-মহাত্িি কী সম্পি চিত্ত পাত্র তা সকত্ি জানত্ত িাত্ি। 

পজ মানুষত্ক কিিনা কপত্ত হত্য়ত্ে। কস পুরাকাত্ি কয পশ্রয়ত্ক চনমষাণ কত্রচেি তার 

চভচি চিিীণষ হত্য় কগত্ে। তাত্ত কত্র মানুত্ষর মত্ন হত্য়ত্ে, এ পশ্রয় তার অভািত্ক পণূষ 

করিার উপত্যাগী নয়। পচশ্চত্মর মনীষীরাও এ কথা িুর্ত্ত কপত্রত্েন, এিং মানুত্ষর 

সাধনা ককান্ পত্থ কগত্ি কস অভাি পূণষ হত্ি তাাঁত্ির তা উপিচি করিার ইিা হত্য়ত্ে। 

  

ককাত্না জাচত যচি স্বাজাত্তের ঔিতে-িিত পপন ধমষ ও সম্পিত্ক একান্ত পপন 

িত্ি মত্ন কত্র তত্ি কসই অহংকাত্রর প্রািীর চিত্য় কস তার সতে সম্পিত্ক কিষ্টন কত্র 

রাখত্ত পারত্ি না। যচি কস তার অহংকাত্রর দ্বারা সতেত্ক ককিিমাত্র স্বকীয় করত্ত যায় 

তত্ি তার কস সতে চিনষ্ট হত্য় যাত্ি। পজ পৃচথিীর সিষত্র এই চিশ্বত্িাধ উদ িুি হত্ত 

যাত্ি। ভারতিত্ষষ চক এই যুত্গর সাধনা স্থান পাত্ি না? পমরা চক এ কথাই িিি কয, 

মানত্ির িত্ড়া অচভপ্রায়ত্ক িূত্র করত্খ কু্ষদ্র অচভপ্রায় চনত্য় পমরা থাকত্ত িাই? তত্ি চক 

পমরা মানুত্ষর কয কগৌরি তার কথত্ক িচঞ্চত হি না? স্বজাচতর অিি সীমানার মত্ধে 

পপনাত্ক সংকীণষভাত্ি উপিচি করাই চক সিত্িত্য় িত্ড়া কগৌরি? 

  

এই চিশ্বভারতী ভারতিত্ষষর চজচনস হত্িও এত্ক সমি মানত্ির তপসোর কক্ষত্র 

করত্ত হত্ি। চকন্তু পমাত্ির কিিার কী পত্ে। কিোণরূপী চিি তাাঁর চভক্ষার রু্চি চনত্য় 

কিচরত্য়ত্েন। কস রু্চিত্ত কক কী িান করত্ি? চিি সমি মানুত্ষর কাত্ে কসই রু্চি চনত্য় 

এত্সত্েন। পমাত্ির চক তাাঁত্ক চকেু কিিার কনই? হাাঁ, পমাত্ির কিিার পত্ে, এই কথা 

কভত্িই কাজ করত্ত হত্ি। এইজনেই ভারত্তর কক্ষত্ত্র চিশ্বভারতীত্ক প্রচতচষ্ঠত করত্ত 

িাই। 
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ববশ্বভারতী – ০৪ 

৪ 

  

ককাত্না চজচনত্সর পরম্ভ কী কত্র হয় তা িিা যায় না। কসই পরম্ভকািচি রহত্সে 

পিৃত থাত্ক। পচম িচল্লি িৎসর পযষন্ত পদ্মার কিাত্ি কাচিত্য়চে, পমার প্রচতত্িিী চেি 

িাচিিত্রর িক্রিাত্কর িি। তাত্ির মত্ধে িত্স িত্স পচম িই চিত্খচে। হয়ত্তা চিরকাি 

এইভাত্িই কািাতুম। চকন্তু মন হোৎ ককন চিত্দ্রাহী হি, ককন ভািজগৎ কথত্ক কমষজগত্ত 

প্রত্িি করিাম? 

  

পচম িািেকাত্ির চিক্ষািেিস্থায় মত্ন িত্ড়া পীড়া অনুভি কত্রচে। কসই িেিস্থায় 

পমাত্ক এত ক্ি চিত পঘাত করত কয িত্ড়া হত্য়ও কস অনোয় ভুিত্ত পাচর চন। কারণ 

প্রকৃচতর িক্ষ কথত্ক, মানিজীিত্নর সংস্পিষ কথত্ক স্বতন্ত্র্ কত্র চনত্য় চিশুত্ক চিিোিত্য়র 

কত্ির মত্ধে কিিা হয়। তার অস্বাভাচিক পচরত্িষ্টত্নর চনত্ষ্পষত্ণ চিশুচিি প্রচতচিন 

পীচড়ত হত্ত থাত্ক। পমরা নমষাি ইস্কুত্ি পড়তাম। কসিা চেি মচল্লকত্ির িাচড়। কসখাত্ন 

গােপািা কনই, মাত্িষত্ির উোন পর ইাঁত্ির উাঁিু কিওয়াি কযন পমার চিত্ক কিমি কত্র 

তাচকত্য় থাকত। পমরা, যাত্ির চিশুপ্রকৃচতর মত্ধে প্রাত্ণর উিেম সত্তজ চেি, এত্ত 

িত্ড়াই দুিঃখ কপতাম। প্রকৃচতর সাহিযষ কথত্ক িূত্র কথত্ক পর মাস্টারত্ির সত্ঙ্গ প্রাণগত 

কযাগ কথত্ক িচঞ্চত হত্য় পমাত্ির পত্মা কযন শুচকত্য় কযত। মাস্টাররা সি পমাত্ির মত্ন 

চিভীচষকার সৃচষ্ট করত। 

  

প্রাত্ণর সম্বন্ধ কথত্ক চিচি্ন  হত্য় এই-ত্য চিিো িাভ করা যায় এিা কখত্না জীিত্নর 

সত্ঙ্গ অন্তরঙ্গ হত্য় উেত্ত পাত্র না। 
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পচম এ চিষত্য় কখত্না কখত্না িিৃতাও চিত্য়চেত্িম। চকন্তু যখন কিখিাম কয 

পমার কথাগুচি শ্রুচতমধুর কচিত্ব চহসাত্িই সকত্ি চনত্িন এিং যাাঁরা কথািাত্ক মানত্িন 

তাাঁরা এিাত্ক কাত্জ খািািার ককাত্না উত্িোগ করত্িন না, তখন পমার ভািত্ক কত্মষর 

মত্ধে পকার িান করিার জনে পচম চনত্জই কৃতসংকল্প হিাম। পমার পকাঙ্খা হি, 

পচম কেত্িত্ির খুচি করি, প্রকৃচতর গােপািাই তাত্ির অনেতম চিক্ষক হত্ি, জীিত্নর 

সহির হত্ি– এমচন কত্র চিিোর একচি প্রাণচনত্কতন নীড় জতচর কত্র তুিি। 

  

তখন পমার ঘাত্ড় মি একিা কিনা চেি; কস কিনা পমার সমূ্পণষ স্বকৃত নয়, চকন্তু 

তার িায় পমারই একিার। কিনার পচরমাণ িক্ষ িাকারও অচধক চেি। পমার এক 

পয়সার সম্পচি চেি না, মাচসক িরাে অচত সামানে। পমার িইত্য়র কচপরাইি প্রভৃচত 

পমার সাধোয়ি সামগ্রীর চকেু চকেু সওিা কত্র অসাধেসাধত্ন কিত্গ কগিাম। পমার 

ডাক কিত্ির ককাথাও কপৌাঁেয় চন। ককিি ব্রহ্মিান্ধি উপাধোয়ত্ক পাওয়া চগত্য়চেি, চতচন 

তখত্না রাজনীচতত্ক্ষত্ত্র নাত্মন চন। তার কাত্ে পমার এই সংকল্প খুি ভাত্িা িাগি, 

চতচন এখাত্ন এত্িন। চকন্তু চতচন জমিার পত্গই কাজ পরম্ভ কত্র চিত্য়চেিাম। পচম 

পাাঁি-েয়চি কেত্ি চনত্য় জামগােতিায় তাত্ির পড়াতাম। পমার চনত্জর কিচি চিত্িে চেি 

না। চকন্তু পচম যা পাচর তা কত্রচে। কসই কেত্ি-কয়চিত্ক চনত্য় রস চিত্য় ভাি চিত্য় 

রামায়ণ মহাভারত পচড়ত্য়চে– তাত্ির কাাঁচিত্য়চে হাচসত্য়চে, ঘচনষ্ঠভাত্ি তাত্ির সত্ঙ্গ যুি 

কথত্ক তাত্ির মানুষ কত্রচে। 

  

এক সমত্য় চনত্জর অনচভজ্ঞতার কখত্ি পমার হোৎ মত্ন হি কয, একজন 

কহডমাস্টাত্রর কনহাত িরকার। কক কযন একজন কিাত্কর নাম কত্র িিত্ি, “অমুক 

কিাকচি একজন ওিাি চিক্ষক, যাত্ক তাাঁর পাত্সর কসানার কাচে েুাঁইত্য়ত্েন কসই পাস 

হত্য় কগত্ে’– চতচন কতা এত্িন, চকন্তু কত্য়ক চিন সি কিত্খশুত্ন িিত্িন, “কেত্িরা গাত্ে 

িত্ড়, কিাঁচিত্য় কথা কয়,ত্িৌড়য়, এ কতা ভাত্িা না।’ পচম িিিাম, “কিখুন, পপনার 

িয়ত্স কতা কখত্না তারা গাত্ে িড়ত্ি না। এখন একিু িড়ত্তই চিন না। গাে যখন 

ডািপািা কমত্িত্ে তখন কস মানুষত্ক ডাক চিত্ি। ওরা ওত্ত িত্ড় পা রু্চিত্য় থাকত্িাই-

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    ববশ্বভারতী    ।         প্রবন্ধ 

 17 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িা।’ চতচন পমার মচতগচত কিত্খ চিরি হত্িন। মত্ন পত্ে, চতচন চকোরগাত্িষন-

প্রণািীত্ত পড়ািার কিষ্টা করত্তন। তাি কগাি, কিি কগাি, মানুত্ষর মাথা কগাি– ইতোচি 

সি পাে কিখাত্তন। চতচন চেত্িন পাত্সর ধুরন্ধর পচেত, মোচকত্কর কণষধার। চকন্তু এখাত্ন 

তাাঁর িনি না, চতচন চিিায় চনত্িন। তার পর কথত্ক পর কহডমাস্টার রাচখ চন। 

  

এ সামানে িোপার নয়, পৃচথিীত্ত অল্প চিিোিত্য়ই কেত্িরা এত কিচি োড়া 

কপত্য়ত্ে। পচম এ চনত্য় মাস্টারত্ির সত্ঙ্গ িড়াই কত্রচে। পচম কেত্িত্ির িিিাম, 

“কতামরা পশ্রম-সচিিনী কত্রা, কতামাত্ির ভার কতামরা নাও।’ পচম চকেুত্ত পমার 

সংকল্প তোগ কচর চন– পচম কেত্িত্ির উপর জিরিচি হত্ত চিই চন। তারা গান গায়, 

গাত্ে িত্ড়, েচি পাঁত্ক, পরস্পত্রর সত্ঙ্গ অন্তরঙ্গ ও িাধামুি সম্বত্ন্ধ যুি হত্য় পত্ে। 

  

এখানকার চিশুচিক্ষার পর-একিা চিক পত্ে। কসিা হত্ি– জীিত্নর গভীর ও মহৎ 

তাৎপযষ কোত্িা কেত্িত্ির িুর্ত্ত কিওয়া। পমাত্ির কিত্ির সাধনার মন্ত্র্ হত্ি, যা মহৎ 

তাত্তই সুখ, অত্ল্প সুখ কনই। চকন্তু একা রাজনীচতই এখন কসই িত্ড়া মহত্তর স্থান 

সমিিাই জুত্ড় িত্স পত্ে। পমার কথা এই কয, সিত্িত্য় িত্ড়া কয পিিষ মানুত্ষর 

পত্ে তা কেত্িত্ির জানত্ত চিত্ত হত্ি। তাই পমরা এখাত্ন সকাত্ি সন্ধোয় পমাত্ির 

প্রািীন তত্পািত্নর মহৎ ককাত্না িাণী উচ্চারণ কচর, চস্থর হত্য় চকেুক্ষণ িচস। এত্ত পর-

চকেু না কহাক, একিা স্বীকাত্রাচি পত্ে। এই অনুষ্ঠাত্নর দ্বারা কোত্িা কেত্িরা একিা 

িত্ড়া চজচনত্সর ইিারা পায়। হয়ত্তা তারা উপাসনায় িত্স হাত-পা নাড়ত্ে, িঞ্চি হত্য় 

উেত্ে, চকন্তু এই পসত্ন িসিার একিা গভীর তাৎপযষ চিত্ন চিত্ন তাত্ির মত্নর মত্ধে 

চগত্য় কপৌাঁেয়। 

  

এখাত্ন কেত্িরা জীিত্নর পরম্ভকািত্ক চিচিত্র রত্স পূণষ কত্র কনত্ি, এই পমার 

অচভপ্রায় চেি। প্রকৃচতর সত্ঙ্গ চনতেত্যাত্গ গাত্ন অচভনত্য় েচিত্ত পনন্দরস পস্বািত্নর 

চনতেিিষায় চিশুত্ির ম্ন  জিতত্নে পনত্ন্দর ্ৃচত সচঞ্চত হত্য় উেত্ি, এইত্িত্কই িক্ষে 

কত্র কাজ পরম্ভ করা কগি। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    ববশ্বভারতী    ।         প্রবন্ধ 

 18 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

চকন্তু শুধু এিাত্কই িরম িক্ষে িত্ি এই চিিোিয় স্বীকার কত্র কনয় চন। এই 

চিিোিয় প্রচতচষ্ঠত করিার পমার প্রথম উত্েিে চেি, িািাচির কেত্িরা এখাত্ন মানুষ 

হত্ি, রূত্প রত্স গত্ন্ধ িত্ণষ চিত্ত্র সংগীত্ত তাত্ির হৃিয় িতিিপত্দ্মর মত্তা পনত্ন্দ 

চিকচিত হত্য় উেত্ি। চকন্তু পমার মত্নর পচরণচতর সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ এর উত্েিেও গভীরতর 

হি। এখানকার এই িািাচির কেত্িরা তাত্ির কিহাত্সের দ্বারা পমার মত্ন একচি 

িোকুি িঞ্চিতার সৃচষ্ট করি। পচম িি হত্য় িত্স এত্ির পনন্দপূণষ ক্ঠসস্বর শুত্নচে। 

িূর কথত্ক তাত্ির চিত্ক তাচকত্য় থাকত্ত থাকত্ত পমার মত্ন হত্য়ত্ে কয, এই পনন্দ, 

এ কয চনচখি মানিচিি কথত্ক চিচনিঃসৃত অমৃত-উৎত্সর একচি ধারা। পচম এই চিশুত্ির 

মত্ধে কসই স্পিষ কপত্য়চে। চিশ্বচিত্ির িসুন্ধরার সমি মানিসন্তান কযখাত্ন পনচন্দত 

হত্ি কসই চিরাি কক্ষত্ত্র পচম হৃিয়ত্ক চিিৃত কত্র চিত্য়চে। কযখাত্ন মানুত্ষর িৃহৎ 

প্রাণময় তীথষ পত্ে, কযখাত্ন প্রচতচিন মানুত্ষর ইচতহাস গত্ড় উেত্ে, কসখাত্ন পমার মন 

যাত্রা কত্রত্ে। পঞ্চাি িের পযষন্ত ইংত্রচজ চিচখ চন, ইংত্রচজ কয ভাত্িা কত্র জাচন তা 

ধারণা চেি না। মাতৃভাষাই তখন পমার সম্বি চেি। যখন ইংত্রচজ চিচে চিখতাম তখন 

অচজত িা পর-কাউত্ক চিত্য় চিচখত্য়চে। পচম কতত্রা িের পযষন্ত ইস্কুত্ি পত্ড়চে, তার 

পর কথত্ক পিাতক োত্র। পঞ্চাি িের িয়ত্সর সময় যখন পচম পমার কিখার অনুিাি 

করত্ত প্রিৃি হিাম তখন গীতাঞ্জচির গাত্ন পমার মত্ন ভাত্ির একিা উদ ত্িাধন হত্য়চেি 

িত্ি কসই গানগুচিই অনুিাি করিাম। কসই তজষমার িই পমার পচশ্চম-মহাত্িি-যাত্রার 

যথাথষ পাত্থয়স্বরূপ হি। জিিক্রত্ম পমার কিত্ির িাইত্রকার পৃচথিীত্ত পমার স্থান হি, 

ইিা কত্র নয়। এই সিাত্নর সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ পমার িাচয়ত্ব কিত্ড় কগি। 

  

যতক্ষণ িীজ িীজই থাত্ক ততক্ষণ কস চনত্জর মত্ধেই থাত্ক। তার পত্র যখন অঙ্কুচরত 

হত্য় িৃক্ষরূত্প পকাত্ি চিিৃচত িাভ কত্র তখন কস চিত্শ্বর চজচনস হয়। এই চিিোিয় 

িাংিার এক প্রাত্ন্ত কত্য়কচি িািাচির কেত্ি চনত্য় তার কু্ষদ্র সামত্থষের মত্ধে ককাণ পাঁকত্ড় 

পত্ড় চেি। চকন্তু সি সজীি পিাত্থষর মত্তা তার অন্তত্র পচরণচতর একিা সময় এি। 

তখন কস পর একান্ত সীমািি মাচির চজচনস রইি না, তখন কস উপত্রর পকাত্ি মাথা 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    ববশ্বভারতী    ।         প্রবন্ধ 

 19 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তুিি, িত্ড়া পৃচথিীর সত্ঙ্গ তার অন্তত্রর কযাগসাধন হি; চিশ্ব তাত্ক পপন িত্ি িাচি 

করি।  

  

পধুচনক কাত্ির পৃচথিীর কভৌত্গাচিক সীমা কভত্ি কগত্ে, মানুষ পরস্পত্রর চনকিতর 

হত্য়ত্ে, এই সতেত্ক পমাত্ির গ্রহণ করত্ত হত্ি। মানুত্ষর এই চমিত্নর চভচি হত্ি কপ্রম, 

চিত্দ্বষ নয়। মানুষ চিষয়িেিহাত্র পজ পরস্পরত্ক পীড়ন করত্ে,িচঞ্চত করত্ে, এ কথা 

পচম অস্বীকার করচে না। চকন্তু সতেসাধনায় পূিষ-পচশ্চম কনই। িুিত্িত্ির চিক্ষা 

ভারতিত্ষষর মাচিত্ত উ্ূত হত্য় িীনত্িত্ি চগত্য় মানিচিিত্ক পঘাত করি এিং ক্রত্ম 

সমি এচিয়াত্ক অচধকার করি। চিরন্তন সত্তের মত্ধে পূিষ-পচশ্চত্মর কভি কনই। এই 

চিশ্বভারতীত্ত কসই সতেসাধনার কক্ষত্রত্ক পমার গত্ড় তুিত্ত হত্ি। পৃচথিীর সত্ঙ্গ 

পমাত্ির কিওয়া-ত্নওয়ার সম্বন্ধ স্থাচপত হওয়া িরকার। পমরা এতচিন পযষন্ত ইংত্রচজ 

চিশ্বচিিোিত্য়র “স্কুিিয়’ চেিাম, ককিিই পচশ্চত্মর কাত্ে হাত কপত্ত পাে চিত্খ 

চনত্য়চে। চকন্তু পচশ্চত্মর সত্ঙ্গ পমাত্ির পিানপ্রিাত্নর সম্বন্ধ হয় চন। সাহসপূিষক 

য়ুত্রাপত্ক পচম পমাত্ির চিক্ষাত্কত্ন্দ্র পমন্ত্র্ণ কত্র এত্সচে। এখাত্ন এইরূত্প 

সতেসচিিন হত্ি, জ্ঞাত্নর তীথষত্ক্ষত্র গত্ড় উেত্ি। পমরা রাষ্ট্রনীচতত্ক্ষত্ত্র খুি কমৌচখক 

িড়াই কত্র থাচক, চকন্তু অন্তত্র পমাত্ির পত্মচিশ্বাস কনই, যত্থষ্ট িীনতা পত্ে। কযখাত্ন 

মত্নর ঐশ্বত্যষর প্রকৃত প্রািুযষ পত্ে কসখাত্ন কাপষণে সম্ভিপর হয় না। পপন সম্পত্ির 

প্রচত কয জাচতর যথাথষ পিা ও চিশ্বাস পত্ে অনেত্ক চিরতণ করত্ত তার সংত্কাি হয় 

না, কস পরত্ক কডত্ক চিত্িাত্ত িায়। পমাত্ির কিত্ি তাই গুরুর কত্্ঠস এই পহ্বানিাণী 

এক সময় কঘাচষত হত্য়চেি– পয়ন্তু সিষতিঃ স্বাহা। 

  

পমরা সকত্ির কথত্ক িূত্র চিচি্ন  হত্য় চিিোর চনজষন কারািাত্স রুি হত্য় থাকত্ত 

িাই। কারারক্ষী যা িয়া কত্র কখত্ত কিত্ি তাই চনত্য় চিাঁত্ক থাকিার মতিি কত্রচে। এই 

চিচি্ন তার কথত্ক ভারতিষষত্ক মুচিিান করা সহজ িোপার নয়। কসিা করিার ও কসিা 

পিায় করিার, িান করিার ও িান গ্রহণ করিার সম্বন্ধত্ক পমাত্ির জতচর কত্র তুিত্ত 

হত্ি। চিত্শ্বর জ্ঞানজগৎ কথত্ক ভারতিষষ একঘত্র হত্য় পত্ে, তাত্ক চিক্ষার চেত্ি-ত্িাাঁিা 
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চিত্য় চিরত্কত্ি পােিািার কপাত্ড়া কত্র রাখা হত্য়ত্ে। পমরা পৃচথিীর জ্ঞানধারার সত্ঙ্গ 

যুি হত্য় এই পধোচত্মক ও িুচিগত অিমাননা কথত্ক মুচি কপত্ত িাই। 

  

ভারতিষষ তার পপন মনত্ক জানুক এিং পধুচনক সকি িাঞ্ছনা কথত্ক উিার িাভ 

করুক। রামানুজ িংকরািাযষ িুিত্িি প্রভৃচত িত্ড়া িত্ড়া মনীষীরা ভারতিত্ষষ চিশ্বসমসোর 

কয সমাধান করিার কিষ্টা কত্রচেত্িন তা পমাত্ির জানত্ত হত্ি। কজারাত্িরীয় ইসিাম 

প্রভৃচত এচিয়ার িত্ড়া িত্ড়া চিক্ষাসাধনার সত্ঙ্গ পচরচিত হত্ত হত্ি। ভারতিত্ষষর ককিি 

চহন্দুচিিত্ক স্বীকার করত্ি িিত্ি না। ভারতিত্ষষর সাচহতে চিল্পকিা স্থপচতচিজ্ঞান 

প্রভৃচতত্তও চহন্দুমুসিমাত্নর সংচমশ্রত্ণ চিচিত্র সৃচষ্ট কজত্গ উত্েত্ে। তারই পচরিত্য় 

ভারতিষষীয়ত্ির পূণষ পচরিয়। কসই পচরিয় পািার উপযুি ককান চিক্ষাস্থাত্নর প্রচতষ্ঠা হয় 

চন িত্িই কতা পমাত্ির চিক্ষা অসমূ্পণষ ও দুিষি। 

  

ভারত্তর চিরাি সিা চিচিত্রত্ক পপনার মত্ধে একত্র সচিচিত করিার কিষ্টা করত্ে। 

তার কসই তপসোত্ক উপিচি করিার একিা সাধনত্ক্ষত্র পমাত্ির িাই কতা। 

চিশ্বভারতীত্ত কসই কাজচি হত্ত পাত্র। চিত্শ্বর হাত্ি যচি পমাত্ির চিিোর যািাই না হয় 

য়ত্ি পমাত্ির জ্ঞান সমূ্পণষ হি না। ঘত্রর ককাত্ণ িত্স পত্মীয়স্বজত্ন জিেত্ক কয অহংকার 

চনচিড় হত্ত থাত্ক কসিা সতে পিাথষ নয়। মানুত্ষর জ্ঞানিিষার িৃহৎ কক্ষত্ত্রর সত্ঙ্গ কযাগ 

হত্িই তত্ি পমাত্ির চিিোর সাথষকতা হত্ি। চিশ্বভারতীর এই িক্ষে সাথষক কহাক। 
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ববশ্বভারতী – ০৫ 

৫ 

  

পপনারা যাাঁরা পজ এখাত্ন সমত্িত হত্য়ত্েন, পপনাত্ির সকত্ির সত্ঙ্গ ক্রমি 

পমাত্ির কযাগ ঘচনষ্ঠ হত্ি, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাচপত হত্ি। চিশ্বভারতীর চভতরকার পিিষ 

ক্রত্ম চিত্ন চিত্ন পপনাত্ির কাত্ে পচরস্ফুি হত্ি। চিশ্বভারতীর সি প্রচতষ্ঠানগুচি কযমন 

কযমন কজত্গ উেত্ত থাকত্ি কতমন কতমন তার মধে চিত্য় এর চভতরকার রূপচি 

পপনাত্ির কাত্ে জাগত্ত থাকত্ি। িাইত্র কথত্ক এ সম্বত্ন্ধ কথা িিত্ত কু্ঠসা কিাধ হয়, 

কারণ চভতত্রর িত্ড়া পইচডয়ািত্ক িাইত্র পকার িান করত্ত কগত্ি দুইত্য়র মত্ধে 

অসামঞ্জসে কথত্ক যাত্িই। িাইত্রর অসমূ্পণষতার সত্ঙ্গ ককাত্না পইচডয়াত্ির চভতত্রর 

মহত্ত্ত্বর মত্ধেকার িেিধান যখন কিাত্খ পত্ড় তখন কগাড়াকার িাকোড়ম্বত্রর পত্র তা 

অত্নত্কর কাত্ে হতািার ও িজ্জার কারণ হয়। পইচডয়ািত্ক প্রকাি কত্র কতািা কাত্রা 

একিার সাধে নয়, কারণ তা দু-একজত্নর চিত্িষ সময়কার কমষ নয়। প্রথত্ম কয 

অনুধািনায় পরম্ভ হয় কসই প্রথম ধাক্কাই তার যথাথষ পচরিয় নয়। হৃিয় কমষ ও জীিন 

চিত্য় নানা কমষীর সহায়তায় তা িুত্ি উেত্ত থাত্ক। তার প্রথমকার কিহারা চভতরকার 

কসই সতেচিত্ক যথাথষ িেি করত্ত পাত্র না। এইজনেই এই প্রচতষ্ঠান সম্বত্ন্ধ চকেু িিত্ত 

পচম কুচ্ঠসত হই। 

  

চিশ্বভারতী কয ভাি ও পিিষত্ক কপাষণ করত্ে, কয পূণষসতেচিত্ক অন্তত্র ধারণ কত্র 

রত্য়ত্ে, তা িাইত্র কথত্ক সমাগত অচতচথরা এিং এর কমষভারপ্রাি িেচিরা অত্নত্ক নানা 

অসমূ্পণষতার মধে চিত্য়ও গ্রহণ কত্রত্েন ও শ্রিা কত্রত্েন। এত্ত পমাত্ির উৎসাত্হর 

সঞ্চার হত্য়ত্ে। স্বত্িত্ির সকত্ির সত্ঙ্গ এর যথাথষ পন্তচরক সম্বন্ধ স্থাচপত হয় চন। এমন-

চক এই প্রচতষ্ঠাত্নর সত্ঙ্গ যাাঁরা যুি হত্য় রত্য়ত্েন তাাঁরাও অত্নত্ক চভতত্রর সতেমূচতষচিত্ক 

না কিত্খ এর পিচত অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃচত িাহেরূপচিত্ক কিখত্েন, কসখাত্ন 
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পপনার অচধকার চনত্য় পত্ক্ষপ করত্েন। এর কারণ হত্ি কয, পচম কয ভািচিত্ক প্রকাি 

করত্ত িাই িতষমান কাত্ি সকত্ির চিি কস চিত্ক কনই। তাাঁরা কতকগুচি পকচ্ক ও 

পধুচনক কিষ্টায় চনযুি পত্েন, িত্ড়া প্রত্য়াজত্নর সমাির করত্ত তাাঁত্ির মন িাত্ি না। 

চকংিা হয়ত্তা পমার চনত্জর অক্ষমতা ও দুভষাগে এর কারণ হত্ত পাত্র। হয়ত্তা পমার 

চনত্জর জীিত্নর যা িক্ষে অনেত্ির কাে কথত্ক তার স্বীকৃচত পািার পমার িচি কনই। 

যার ডাক পত্ড়, যার পপনার কথত্ক পত্িি পত্স তারই তাত্ত গরজ পর িাচয়ত্ব পত্ে। 

যচি কস তার জীিত্নর উত্েিে সকত্ির কাত্ে এমন কত্র না ধরত্ত পাত্র যাত্ত কত্র তা 

অপত্রর গ্রহণত্যাগে হয় তত্ি তারই চনত্জর অক্ষমতা প্রকাি পায়। হয়ত্তা পমরই 

িচরত্ত্রর এমন সমূ্পণষতা পত্ে যাত্ত পমার পপনার কমষ কিত্ির কমষ হত্য় উেত্ত পারত্ে 

না। চকন্তু পমার পিা পত্ে কয, সমিই চনস্ফি হয় চন। কারণ প্রচতষ্ঠানচিত্ক কতা শুধু 

পমার একিার চজচনস িিত্ত পাচর না। কসখাত্ন যারা চমচিত হত্য়ত্ে তাত্ির দ্বারা 

সৃজনকাযষ চনরন্তর িত্িত্ে। কসখাত্ন চিত্ন চিত্ন কয পিহাওয়া জতচর হত্য় উেত্ে, প্রচত 

চিশুচি পযষন্ত তাত্ির অিকািমুখচরত সংগীত অচভনয় কিহাত্সের দ্বারাও তার সহায়তা 

করত্ে। প্রত্তেকচি চিশু প্রত্তেকচি োত্র ও অধোপক না িুত্র্ও অত্গািত্র সতেসাধনায় 

সহত্যাচগতা করত্েন। তাাঁত্ির দ্বারা কযিুকু কমষ পচরিেি হত্ি তার উপর পমার চিশ্বাস 

পত্ে; পিা পত্ে কয, একচিন এর িীজ চনিঃসত্ন্দহ পচরপূণষ িৃক্ষ-রূত্প উপত্রর পকাত্ি 

মাথা তুিত্ি। 

  

পমার মত্ন হত্য়ত্ে কয, পমাত্ির এই প্রত্িিিাসীত্ির মত্ধে কয-সি োত্ত্রর উৎসাহ 

ও ককৌতুহি পত্ে তারা ককন এই িৃত্ক্ষর িি কভাগ করত্ি না। চিশ্বভারতীত্ত পমরা কয 

চিন্তা করচে, কয সতে সন্ধান করচে, কসখাত্ন স্বত্িিী ও চিত্িিী পচেত্তরা কয 

তত্ত্বাত্িািনায় িোপৃত পত্েন, তাাঁরা যা-চকেু চিত্িন, কোত্িা জায়গায় কসই উৎপ্ন  

পিাত্থষর চনিঃত্িষ হত্য় কগত্ি তার অপিেয় হত্ি। তা অল্প পচরচধত্ত িি থাকত্ি তাত্ত 

সকত্ির গ্রহণ করিার সুত্যাগ হয় না। যচিি িাচন্তচনত্কতনই পমার ককন্দ্রস্থি তিুও 

কসখাত্ন যারা সমাগত হত্ি, যাত্ির হাত্ত-কিত্ম কাজ করাত্ত হত্ি তারাই কয শুধু 

পইচডয়াি গ্রহণ করিার যথাথষ কযাগে তা কতা নয়। তাই পমার মত্ন হত্য়ত্ে এিং অত্নক 
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োত্র ও োত্রিনু্ধরা পমাত্ক িত্িত্েন কয, চিশ্বভারতীত্ত কয সৃচষ্ট হত্ি, কয সতে পচিস্কৃত 

হত্ি, তা যাত্ত কিকাতার োত্রমেিীও জানত্ত পাত্র, যাত্ত তারাও উপিচি করত্ত 

পাত্র কয, কসখাত্ন জীিত্নর সাধনা হত্ি, শুধু পুাঁচথগত চিিোর িিষা হত্ি না, কসজনে 

সংগীত চিল্প সাচহত্তের নানা অনুষ্ঠাত্নর মধে চিত্য় তার পচরিত্য়র িেিস্থা করা উচিত। 

পচম এই প্রিাত্ি সিত হত্য়চেিুম, চকন্তু অচত সসংত্কাত্ি; কারণ কিত্ির োত্রত্ির সত্ঙ্গ 

পমার কতমন পচরিয় কনই। ভয় হত্য়চেি কয, কয কিাত্করা এত কাি এত ভুি িুত্র্ 

এত্সত্ে হয়ত্তা তারা চিদ্রূপ করত্ি। িত্ড়া পইচডয়ািত্ক চনত্য় চিদ্রূপ করার মত্তা এত 

সহজ চজচনস পর কনই। কয খুি কোত্িা কসও ককাত্না িত্ড়া চজচনত্স ধুত্িা চিত্ত পাত্র, 

তাত্ক চিকৃত করত্ত পাত্র। 

  

এই পইচডয়াত্ির সত্ঙ্গ এখনকার কাত্ির কযাগ কনই, এই কথা অনুভি কত্রচেিাম 

িত্িই পচম চিি িের পযষন্ত চনভৃত ককাত্ণ চেিুম। এত কগাপত্ন পমার কাজ কত্র কগচে 

কয, পমার পরমাত্মীত্য়রাও জাত্নন চন, কিাত্র্ন চন। পচম কী িক্ষে চনত্য় ককন অনে-সি 

কাজ কেত্ড় চিত্য় অিকাি তোগ কত্র ককান্ ডাত্ক ককান্ পনত্ন্দ এই কাত্জ চিি হত্য়চে 

পমার সহকমষীরাও অত্নত্ক তা পুত্রাপুচর জাত্ন না। তৎসত্ত্ত্ব পচম পমার চিিোিত্য়র 

কেত্িত্ির মত্ধে কয পনত্ন্দর েচি, কয স্বাধীন চিকাত্ির প্রমাণ কপত্য়চে তাত্ত চনচশ্চত 

কজত্নচে কয, এরা এখান কথত্ক চকেু কপত্য়ত্ে। এই-সকি কারত্ণই পচম এতচিন িাচহত্র 

কিচরত্য় পচস চন। 

  

চিশ্বভারতীত্ক দুইভাত্ি কিখা কযত্ত পাত্র–প্রথম হত্ি িাচন্তচনত্কতত্ন তার কয কাজ 

হত্ি কসই কাত্জর িাচয়ত্ব গ্রহণ করা; চদ্বতীয়ত িাচন্তচনত্কতত্নর কমষানুষ্ঠাত্নর িি িাইত্র 

কভাগ করা, তার সত্ঙ্গ িাইত্র কথত্ক যুি হওয়া। চিশ্বভারতীর পইচডয়াত্ির সত্ঙ্গ যাাঁর 

সহানুভূচত পত্ে চতচন কসই প্রচতষ্ঠাত্নর সভে হত্য় তার পিিষ-ত্পাষত্ণর ভার চনত্ত 

পাত্রন। চতচন তার জনে চিন্তা করত্িন, কিষ্টা কত্র গত্ড় তুিত্িন, তাত্ক পঘাত কথত্ক 

রক্ষা করত্িন। এিা হি এর িাচয়ত্ত্বর চিক এিং পত্মীয়সমাত্জর কিাত্কত্ির কাজ। এর 

জনে চিশ্বভারতীর দ্বার উদ ঘাচিত রত্য়ত্ে। চকন্তু কিাত্ক কতা এ কথা িিত্ত পাত্র 
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কয,পমাত্ির এ-সি ভাত্িা িাত্গ না, চিত্িি কথত্ক ককন এ- সি অধোপকত্ির পনাত্না; 

ভারতিষষ কতা পপনার পচরচধর মত্ধেই কিি চেি। যাাঁরা এ কথা িত্িন তাাঁত্ির সত্ঙ্গও 

পমাত্ির ককাত্না িািপ্রচতিাি কনই। তাাঁরা এই প্রচতকূিতা সত্ত্ত্বও কিকাতার এই 

“চিশ্বভারতী সচিিনী’র সভে হত্ত পাত্রন, তাত্ত কাত্রা পপচি কনই। যচি পমরা চকেু 

গান সংগ্রহ কত্র পচন তত্ি তাাঁরা কয তা শুনত্িন না এমন ককাত্না কথা কনই, চকম্বা 

পমাত্ির যচি চকেু িিিার থাত্ক তত্ি তাও তাাঁরা শুনত্ত পসত্ত পাত্রন– এই কযমন 

চক্ষচতত্মাহনিািু কসচিন কিীর সম্বত্ন্ধ িিত্িন, িা পজ কয পিাযষ কিচভর চিিাত্য়র পূত্িষ 

তাাঁত্ক সম্বধষনা করা হি। এই পচেত চিত্িিী হত্িও কতা এাঁত্ক চিত্িষ ককাত্না কিত্ির 

কিাক িিা িত্ি না– ইচন পমাত্ির পপনার কিাক হত্য় কগত্েন, পমাত্ির কিিত্ক 

গভীরভাত্ি হৃিত্য় গ্রহণ কত্রত্েন। এাঁর সত্ঙ্গ কয পচরিয়সাধন হি এত্ত কত্র কতা ককউ 

ককাত্না পঘাত পান চন। 

  

িতষমান যুত্গ ইচতহাস হোৎ কযন নতুন চিত্ক িাাঁক কনিার কিষ্টা করত্ে। ককন। 

পপনার জাচতর একান্ত উৎকত্ষষর জনে যারা চনয়ত কিষ্টা করত্ে হোৎ তাত্ির মত্ধে 

মুষিপিষ ককন কিখা চিত্ি। পূত্িষ িত্িচে, মানুত্ষর সতে হত্ি, পপনাত্ক অত্নত্কর মত্ধে 

িাভ করত্ি তত্িই কস পপনাত্ক িাভ করত্ি। এতচিন কোত্িা সীমার মত্ধে এই সতে 

কাজ করচেি। কভৌত্গাচিক কিষ্টন যতচিন পযষন্ত সতে চেি ততচিন কসই কিষ্টত্নর মত্ধে 

প্রত্তেক িেচি পপনার জাচতর সকত্ির সত্ঙ্গ চমিত্ন চনত্জত্ক সতে িত্ি অনুভি করার 

দ্বারা িত্ড়া হত্য়ত্ে। চকন্তু িতষমান যুত্গ কস কিড়া কভত্ি কগত্ে; জত্ি স্থত্ি কিত্ি কিত্ি কয-

সকি িাধা মানুষত্ক িাচহর কথত্ক চিভি কত্রচেি কস-সি ক্রমি অপসাচরত হত্ি। পজ 

পকািপত্থ পযষন্ত মানুষ িিািি করত্ে। পকাি-যাত্নর উৎকষষ ক্রত্ম ঘিত্ি, তখন 

পৃচথিীর সমি স্থূি িাধা মানুষ চডচিত্য় িত্ি যাত্ি, কিিগত সীমানার ককাত্না অথষই 

থাকত্ি না। 

  

ভূত্গাত্ির সীমা ক্ষীণ হত্য় মানুষ পরস্পত্রর কাত্ে এত্স িাাঁচড়ত্য়ত্ে। চকন্তু এত-িত্ড়া 

সতেিা পজও িাচহত্রর সতে হত্য়ই রইি, মত্নর চভতত্র এ সতে স্থান কপত্ি না। পুরাতন 
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যুত্গর অভোস পজও তাত্ক জচড়ত্য় পত্ে, কস কয সাধনার পাত্থয় চনত্য় পত্থ িিত্ত 

িায় তা অতীত যুত্গর চজচনস; সুতরাং তা িতষমান যুত্গর সামত্নর পত্থ িিিার 

প্রচতকূিতা করত্ত থাকত্ি। 

  

িতষমান যুত্গ কয সত্তের পচিভষাি হত্য়ত্ে তার কাত্ে সতেভাত্ি না কগত্ি মার কখত্ত 

হত্ি। তাই পজ মারামাচর কিত্ধত্ে– নানা জাচতর চমিত্নর কক্ষত্ত্রও পনন্দ কনই, িাচন্ত 

কনই। কািাকাচি মারামাচর সত্ন্দহ চহংসা কয পুঞ্জীভূত হত্য় উেত্ে তাত্ত িুর্চে কয, সত্তের 

সাধনা হত্ি না। কয সতে পজ মানিসমাজদ্বাত্র অচতচথ তাাঁর অভেথষনার সাধনা 

চিশ্বভারতী গ্রহণ কত্রত্ে। 

  

িাচরদ্রে যতই কহাক, িাইত্র কথত্ক দুগষচত তার যতই কহাক, এই ভার কনিার অচধকার 

ভারতিত্ষষর পত্ে। এ কথা পজ কিাত্িা না, “তুচম িচরদ্র পরাধীন, কতামার মুত্খ এ-সি 

কথা ককন।’ পমাত্িরই কতা এই কথা। ধত্নর কগৌরি কতা এ সতেত্ক স্বীকার করত্ত িায় 

না। ধনসম্পি কতা কভি সৃচষ্ট কত্র, সতেসম্পিই কভিত্ক অচতক্রম করিার িচি রাত্খ। 

ধনত্ক কয মানুষ িরম পশ্রয় িত্ি চিশ্বাস কত্র না, কয জমত্ত্রয়ীর মত্তা িিত্ত কপত্রত্ে, 

কযনাহং নামৃতাসোম্ চকমহং কতন কুযষাম্ , কসই কতা ধনঞ্জয়, কসই কতা ধত্নর কিড়া কভত্ি 

মানিাত্মার অচধকারত্ক সিষত্র উদ ঘাচিত করত্ত পাত্র। কসই অচধকারত্ক চিশ্বভারতী 

স্বীকার করুক। কিিচিত্িত্ির তাপস এই চিশ্বভারতীত্ত পসন গ্রহণ করুন। পয়ন্তু সিষতিঃ 

স্বাহা, এই কথা পমরা পশ্রত্ম িত্স িিি। ভারতিষষ পধোচত্মক ঐকেসাধনার কয তপসো 

কত্রত্েন কসই তপসোত্ক এই পধুচনক যুত্গর মত্ধে প্রচতচষ্ঠত করত্ত পারত্ি তত্িই 

পমাত্ির সমি অত্গৌরি িূর হত্ি– িাচণজে কত্র নয়, িড়াই কত্র নয়, সতেত্ক স্বীকার 

করার দ্বারাই তা হত্ি। মনুষেত্ত্বর কসই পূণষত্গৌরিসাধত্নর পত্য়াজত্ন চিশ্বভারতী পজ 

হত্ত চনযুি কহাক, এই পমাত্ির সংকল্প। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    ববশ্বভারতী    ।         প্রবন্ধ 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ববশ্বভারতী – ০৬ 

৬ 

  

চিশ্বভারতী সম্বত্ন্ধ একিা কথা মত্ন রাখত্ত হত্ি কয, পমার মত্ন এর ভািচি 

সংকল্পচি ককাত্না চিত্িষ সমত্য় কয কভত্িচিত্ন্ত উচিত হত্য়ত্ে এমন নয়। এই সংকত্ল্পর 

িীজ পমার ম্ন  জিতত্নের মত্ধে চনচহত চেি, তা ক্রত্ম অত্গািত্র অঙ্কুচরত হত্য় কজত্গ 

উত্েত্ে। এর কারণ পমার চনত্জর জীিত্নর মত্ধেই রত্য়ত্ে। িািেকাি কথত্ক পচম কয 

জীিন অচতিাচহত কত্র এত্সচে তার চভতর কথত্ক এই প্রচতষ্ঠাত্নর পিিষচি জাগ্রত হত্য় 

উত্েত্ে। 

  

পপনারা জাত্নন কয, পচম যত্থাচিতভাত্িচিিোচিক্ষার িেিস্থার সত্ঙ্গ কযাগ রক্ষা 

কত্র িচি চন। পমার পচরিাত্র পচম কয ভাত্ি মানুষ হত্য়চে তাত্ত কত্র পমাত্ক সংসার 

কথত্ক িূত্র চনত্য় চগত্য়চেি, পচম একান্তিাসী চেিাম। মানিসমাত্জর সত্ঙ্গ পমার 

িািেকাি কথত্ক ঘচনষ্ঠ কযাগ চেি না, পচম তার প্রাত্ন্ত মানুষ হত্য়চে। “জীিন্ৃচত’কত 

এর চিিরণ পত্ড় থাকত্িন। পচম সমাত্জর কথত্ক িূত্র িাস করতুম িত্ি তার চিত্ক 

িাতায়ত্নর পথ চিত্য় িৃচষ্টপাত কত্রচে। তাই পমার কাত্ে িূত্রর দুিষভ চজচনত্সর প্রচত 

পকষষণ খুি গভীর চেি। কিকাতা িহত্র পমার িাস চেি, কাত্জই ইাঁিকােপাথত্রর 

মত্ধে পমার গচতচিচধর সংকীণষ সীমায় পিি চেি। পমাত্ির িাচর চিত্কই িাচড়গুচি 

মাথা তুত্ি থাকত, পর তাত্ির মার্খাত্ন অল্প পচরচধর মত্ধে সামানে কত্য়কচি গােপািা 

পর-একচি পুষ্কচরণী চেি। চকন্তু িূত্র পমাত্ির পাড়ার িাইত্র কিচি িত্ড়া িাচড় চেি না, 

একিু পাড়াগাাঁ কগাত্ের ভাি চেি। 

  

কস সময় পমাত্ক িাইত্রর প্রকৃচত ডাক চিত্য়চেি। মত্ন পত্ে মধোত্ে িুচকত্য় 

একিা োত্ির ককাণচি গ্রহণ করতুম। উেুি নীিাকাি, চিত্ির ডাক, পর পাড়ার গচির 
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জনতার চিচিত্র কোত্িা কোত্িা কিধ্বচনর মধে চিত্য় িাচড়র োত্ির উপর কথত্ক কয 

জীিনযাত্রার খে খে েচি কপতুম তা পমার হৃিয়ত্ক পত্িাচড়ত কত্রচেি। এর মত্ধে 

মানিপ্রকৃচতরও একিা ডাক চেি। িূর কথত্ক কখত্না-িা কিাকািত্য়র উপর রাত্ত্রর ঘুম-

পাড়াত্না সুর, কখত্না-িা প্রভাত্তর ঘুম-জাগাত্না গান, পর উৎসি-ত্কািাহত্ির 

নানারকম ধ্বচন পমার হৃিয়ত্ক উতিা কত্র চিত্য়চেি। িষষার নিত্মঘাগত্ম পকাত্ির 

িীিানিচিত্রে পর িরত্তর চিচিত্র কোত্িা িাগানচিত্ত ঘাস ও নাচরত্কিরাচজর র্িমিাচন 

পমার কাত্ে অপূিষ হত্য় কিখা চিত। মত্ন পত্ে অচত প্রতুেত্ষ সূত্যষািত্য়র পচিভষাত্ির 

সত্ঙ্গ তাি রাখিার জনে তাড়াতাচড় উত্ে পত্ড় তার অত্পক্ষা কত্রচে। সকাত্ির কসই 

চিচিত্রর উপর কসানার পত্িা পমার হৃিত্য় চনচিড় গভীর পনন্দত্িিনার সঞ্চার 

কত্রত্ে। চিশ্বজগৎ কযন পমাত্ক িার িার কত্র পহ্বান কত্র িত্িত্ে, “তুচম পমার 

পপনার। পমার মত্ধে কয সতে পত্ে তা সকত্ির সত্ঙ্গ কযাত্গর প্রতীক্ষা রাত্খ, চকন্তু 

তিুও কতামায়-পমায় এই চিরত্হর মত্ধেও মাধুযষ রত্য়ত্ে।’ তখত্না এই িচহচিষত্শ্বর 

উপিচি পমার মত্নর চভতত্র অস্পষ্টভাত্ি ঘচনত্য় উত্েত্ে। কোত্িা ঘত্রর চভতরকার 

মানুষচিত্ক িাইত্রর ডাক গভীরভাত্ি মুগ্ধ কত্রচেি। 

  

তার পর পমার মত্ন পত্ে কয, প্রথম যখন পমাত্ির িহত্র কডঙু্গজ্বর কিখা চিি, 

এই িোচধ পমার কাত্ে কিচরত্য় পড়ার মি সুত্যাত্গর মত্তা এি। গঙ্গার ধাত্র কপত্নচির 

িাগাত্ন পমরা িাস করত্ত িাগিুম। এই প্রথম অত্পক্ষাকৃত চনকিভাত্ি প্রকৃচতর স্পিষ 

কপিাম। এ কয কত মত্নাহর তা িেি করত্ত পাচর না। পপনারা অত্নত্ক পল্লীগ্রাম কথত্ক 

পসত্েন, অত্নত্করই পল্লীর সত্ঙ্গ অচতচনকি সম্বন্ধ। পপনারা তার িোমি িসেত্ক্ষত্র ও 

িনরাচজ কিত্খ থাকত্িন, চকন্তু পমার মত্নাভাি চেক উপিচি করত্ত পারত্িন না। 

ইাঁিকাত্ের কারাগার কথত্ক িচহরাকাত্ি মুচি কপত্য় প্রকৃচতর সত্ঙ্গ কসই প্রথম পচরিয় িাভ 

করা কয কত মূিেিান তা পমার জীিত্ন কযমন িুত্র্চেিুম অল্পত্িাত্কর ভাত্গেই তা 

ঘত্ি। সকাত্ি কুচের পানচস িচক্ষণ চিত্ক কযত, সন্ধোয় তা উিরগামী হত। নিীর দু ধাত্র 

এই জনতার ধারা, জত্ির সত্ঙ্গ মানুত্ষর এই জীিনযাত্রার কযাগ, গ্রামিাসীত্ির এই ্ান 

পান তপষণ, এই-সকি িৃিে পমার অন্তরত্ক স্পিষ কত্রচেি। গ্রামগুচি কযন গঙ্গার দুই 
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পারত্ক পাঁকত্ড় রত্য়ত্ে, চপপাসার জিত্ক িনেরত্সর মত্তা গ্রহণ কত্র চনত্য়ত্ে। পমার 

গঙ্গার ধাত্র এই প্রথম যাওয়া। পর কস সমত্য় কসখানকার সূত্যষর উিয়াি কয পমার 

কাত্ে কী অপরূপ কিত্গচেি তা কী িিি। এই-ত্য চিশ্বজগত্ত প্রচত মুহূত্তষ অচনিষিনীয় 

মচহমা উদ ঘাচিত হত্ি পমরা তার সত্ঙ্গ যুি থাকত্িও অচত-পচরিত্য়র জনে তা 

পমাত্ির কাত্ে ম্লান হত্য় যায়। ওঅর্ ষস ওঅত্থষর কচিতায় পপনারা তার উত্ল্লখ 

কিত্খত্েন। ককত্জা মানুত্ষর কাত্ে চিশ্বপ্রকৃচতর অপূিষতা এত্কিাত্র “না’ হত্য় কগত্ে, কনই 

িিত্িই হয়। তার রহসে মাধুযষ তার মত্ন কতমন সাড়া কিয় না। পকাত্ি চিত্নর পর চিন 

কযন পশ্চযষ একচি কািেগ্রত্ের পাতার পর পাতা উদ ঘািন কত্র চিশ্বকচির মমষকথাচি 

িার িার প্রকাি করত্ত থাত্ক। পমরা মার্খান কথত্ক অচতপচরিত্য়র অন্তরাত্ি তার রস 

কথত্ক িচঞ্চত হই। তাই প্রকৃচতর রসধারার স্পত্িষ পমার মন কস সমত্য় কযরকম উৎসুক 

হত্য় উত্েচেি পজও তার প্রিিতা ক্ষীণ হত্য় যায় চন, এ কথািা িিার িরকার পত্ে। 

এতিা পচম ভূচমকাস্বরূপ িিিুম। কয কয ঘিনা পমার জীিনত্ক নানা সম্পত্কষর মধে 

চিত্য় একিা চিত্িষ চিত্ক িািনা করচেি এই সময়কার জীিনযাত্রা তার মত্ধে সিষপ্রধান 

িোপার। 

  

এমচন পর-একচি অনুকূি ঘিনা ঘিি যখন পচম পদ্মানিীর তীত্র চগত্য় িাস 

করত্ত িাগিুম। পদ্মাতত্ির কসই পম জাম র্াউ কিত পর িত্ষষর কখত, িাল্গুনত্নর মৃদু 

কসৌগত্ন্ধ ভারাক্রান্ত িাতাস, চনজষন িত্র কিধ্বচনমুখচরত িুত্না হাাঁত্সর িসচত, 

সন্ধোতারায়-জ্বিজ্বি-করা নিীর স্বি গভীরতা, এ-সি পমার সত্ঙ্গ চনচিড় পত্মীয়তা 

স্থাপন কত্রচেি। তখন পল্লীগ্রাত্ম মানুত্ষর জীিন ও প্রকৃচতর কসৌন্দত্যষ সচিচিত জগত্তর 

সত্ঙ্গ পচরিয় িাভ কত্র পমার গভীর পনন্দ পািার উপিক্ষ হত্য়চেি। 

  

অল্প িয়ত্স পচম পর-একচি চজচনস কপত্য়চে। মানুত্ষর কথত্ক িূত্র িাস করত্িও 

এিং উেুি প্রকৃচতর ককাি কথত্ক চিচি্ন ভাত্ি কাচিত্য় থাকত্িও পচম িাচড়ত্ত পত্মীয়-

িনু্ধত্ির সংগীত সাচহতে চিল্পকিার িিষার পিহাওয়ার মত্ধে মানুষ হত্য়চে। এচি পমার 

জীিত্নর খুি িত্ড়া কথা। পচম চিশুকাি কথত্ক পিাতক োত্র। মাস্টারত্ক িরাির ভয় 
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কত্র এচড়ত্য় িত্িচে। চকন্তু চিশ্বসংসাত্রর কয-সকি অিৃিে মাস্টার অিত্ক্ষে কথত্ক পাে 

চিচখত্য় কিন তাাঁত্ির কাত্ে ককাত্নারকত্ম পচম পড়া চিত্খ চনত্য়চে। পমাত্ির িাচড়ত্ত 

চনয়ত ইংত্রচজ ও িাংিা সাচহত্তের ও সংগীত্তর পত্িািনা হত, পচম এ-সত্ির মত্ধে 

কিত্ড় উত্েচে। এই-সকি চিিো যথাথষভাত্ি চিক্ষািাভ না করত্িও এ কথত্ক চভতত্র 

চভতত্র পিপাি হত্ত নানা উপাত্য় মত্ন মত্ন পনন্দরস সঞ্চয় করত্ত কপত্রচে। পমার 

িড়িািা তখন “স্বপ্নপ্রয়াণ’ চিখত্ত চনরত চেত্িন। িনস্পচত কযমন স্বিত্ন্দ প্রিুর িুি 

িুচিত্য় িি ধচরত্য় ইতিত চিির খচসত্য় র্চরত্য় কিত্ি কিয়, তাত্ত তার ককাত্না 

অনুত্িািনা কনই, কতমচন চতচন খাতায় যতচি কিখা রক্ষা করত্তন তার কিত্য় কোঁড়া কাগত্জ 

িাতাত্স েড়ােচড় কযত অত্নক কিচি। পমাত্ির িািাত্িরার রািা কসই-সি চিচক্ষি 

চে্ন পত্ত্র পকীণষ হত্য় কগত্ে। কসই-সকি অিাচরত সাচহতেরিনার চে্ন পত্ত্রর িূপ পমার 

চিিধারায় পচিমাচির সঞ্চয় করত্খ চিত্য় চগত্য়চেি। 

  

তার পর পপনারা জাত্নন, পচম খুি অল্পিয়স কথত্কই সাচহতেিিষায় মন চিত্য়চে, 

পর তাত্ত কত্র চনন্দা খোচত যা কপত্য়চে তারই মধে চিত্য় কিখনী িাচিত্য় চগত্য়চে। তখন 

একচি িত্ড়া সুচিধা চেি কয, সাচহতেত্ক্ষত্ত্র এত প্রকািেতা চেি না, সাচহত্তের এত িত্ড়া 

িাজার িত্স চন, কোত্িা হাত্িই পিরা কিওয়া-ত্নওয়া িিত। তাই পমার িািেরিনা 

পপন ককাণিুকুত্ত ককাত্না িজ্জা পায় চন। পত্মীয়িনু্ধত্ির যা একিু-পধিু প্রিংসা ও 

উৎসাহ িাভ কত্রচে তাই যত্থষ্ট মত্ন কত্রচে। তার পত্র ক্রত্ম িঙ্গসাচহত্তের প্রসার হি, 

তার িিষা িোপকতা িাভ করি। সাচহতেত্ক্ষত্র জনতায় পক্রান্ত হি। কিখত্ত কিখত্ত 

রাচত্রর পকাত্ি তারার পচিভষাত্ির মত্তা সাচহতোকাি অসংখে কিখত্কর দ্বারা খচিত হত্য় 

কিখা চিি। চকন্তু তৎসত্ত্ত্বও পমার সাচহতেিিষার মত্ধে িরাির কসই চনজষনতাই চেি। এই 

চিরিিাসই পমার একান্ত পপনার চজচনস চেি। অচতচরি প্রকািেতার পঘাত্ত পচম 

কখত্না সুস্থ কিাধ কচর চন। পচম িচল্লি-পাঁয়তাচল্লি িের পযষন্ত পদ্মাতীত্রর চনরািা 

পিাসচিত্ত পপন কখয়াত্ি সাচহতেরিনা কত্রচে। পমার কািেসৃচষ্টর যা-চকেু ভাত্িা-

মন্দ তা কস সমত্য়ই কিখা হত্য়ত্ে। 
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যখন এমচন সাচহত্তের মত্ধে চনচিষ্ট হত্য় কাি কািাচি তখন পমার অন্তত্র একচি 

পহ্বান একচি কপ্ররণা এি যার জনে িাইত্র কিচরত্য় পসত্ত পমার মন িোকুি হি। কয 

কমষ করিার জনে পমার পকািক্ষা হি তা হত্ি চিক্ষািানকাযষ। এিা খুি চি্য়কর 

িোপার, কারণ চিক্ষািেিস্থার সত্ঙ্গ কয পমার কযাগ চেি না তা কতা পত্গই িত্িচে। চকন্তু 

এই ভারই কয পমাত্ক গ্রহণ করত্ত হি তার কারণ হত্ি, পমার মত্ন এই চিশ্বাস িৃঢ় 

চেি কয, পমাত্ির চিক্ষাপ্রণািীত্ত গুরুতর অভাি রত্য়ত্ে, তা িূর না হত্ি চিক্ষা 

পমাত্ির জীিন কথত্ক স্বতন্ত্র্ হত্য় সমূ্পণষ িাইত্রর চজচনস হত্য় থাকত্ি। পচম এ কথা 

িিচে না কয, এই গুরুতর অভাি শুধু পমাত্ির কিত্িই পত্ে– সকি কিত্িই নূেনাচধক 

পচরমাত্ন চিক্ষা সিষাঙ্গীণ হত্ত পারত্ে না– সিষত্রই চিিোচিক্ষাত্ক জীিন কথত্ক চিচি্ন  

কত্র অোব স্ট্রাক্ট িোপার কত্র কিিা হয়। 

  

তখন পমার মত্ন একচি িূরকাত্ির েচি কজত্গ উেি। কয তত্পািত্নর কথা 

পুরাণকথায় পড়া যায় ইচতহাস তাত্ক কতখাচন িািি সতে িত্ি গণে করত্ি জাচন না, 

চকন্তু কস চিিার কেত্ড় চিত্িও একিা কথা পমার চনত্জর মত্ন হত্য়ত্ে কয, তত্পািত্নর 

চিক্ষাপ্রণািীত্ত খুি একচি িত্ড়া সতে পত্ে। কয চিরাি চিশ্বপ্রকৃচতর ককাত্ি পমাত্ির 

জে তার চিক্ষকতা কথত্ক িচঞ্চত চিচি্ন  হত্য় থাকত্ি মানুষ সমূ্পণষ চিক্ষা কপত্ত পাত্র 

না। িনস্থিীত্ত কযমন এই প্রকৃচতর সাহিযষ পত্ে কতমচন অপর চিত্ক তপস্বী মানুত্ষর 

কশ্রষ্ঠ চিিোসম্পি কসই প্রকৃচতর মার্খাত্ন িত্স যখন িাভ করা যায় তখনই যথাথষ ঘচনষ্ঠ 

সম্বত্ন্ধর মত্ধে িাস কত্র চিিোত্ক গুরুর কাে কথত্ক পাওয়া যায়। চিক্ষা তখন মানিজীিন 

কথত্ক িচঞ্চত হত্য় একান্ত িোপার হয় না। িত্নর চভতর কথত্ক তত্পািত্নর কহামত্ধনু 

কিাহন কত্র অচ্ন  প্রজ্বচিত কত্র নানা ভাত্ি প্রকৃচতর সত্ঙ্গ চনতেযুি হত্য় কয 

জীিনযাপত্নর িেিস্থা প্রািীন কাত্ি চেি তার মত্ধে ঘচনষ্ঠতা চেি। যাত্ির গুরুরূত্প িরণ 

করা হয় তাত্ির সত্ঙ্গ এইরূপ জীিনযাত্রার মধে চিত্য় একত্র মানুষ হত্য় ওোর মত্ধে খুি 

একিা িত্ড়া চিক্ষা পত্ে। এত্ত কত্র চিক্ষা ও জীিত্নর মত্ধে যথাথষ কযাগ স্থাচপত হয়, 

গুরুচিত্ষের সত্ঙ্গ সম্বন্ধ সতে ও পূণষ হয়, চিশ্বপ্রকৃচত ও মানিপ্রকৃচতর সত্ঙ্গ চমিন মধুর 

ও স্বাস্থেকর হত্য় ওত্ে। তাই পমার মত্ন হত্য়চেি কয, তখনকার চিত্ন তত্পািত্নর মত্ধে 
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মানিজীিত্নর চিকাি একচি সহজ িোপার চেি িত্ি, চকন্তু তার সময়চি এখত্না উিীণষ 

হত্য় যায় চন; তার মত্ধে কয সতে ও কসৌন্দযষ পত্ে তা সকি কাত্ির। িতষমান কাত্িও 

তত্পািত্নর জীিন পমাত্ির পয়ত্ির অগমে হওয়া উচিত নয়। 

  

এই চিন্তা যখন পমার মত্ন উচিত হত্য়চেি তখন পচম িাচন্তচনত্কতত্ন অধোপনার 

ভার চনিুম। কসৌভাগেক্রত্ম তখন িাচন্তচনত্কতন পমার পত্ক্ষ তত্পািত্নর ভাত্ি পূণষ চেি। 

পচম িািেকাত্ি পমার চপতৃত্িত্ির সত্ঙ্গ এখাত্ন কািযাপন কত্রচে। পচম প্রতেক্ষভাত্ি 

জাচন কয, চতচন কী পূণষ পনত্ন্দ চিত্শ্বর সত্ঙ্গ পরমাত্মার সত্ঙ্গ চিত্ির কযাগসাধত্নর দ্বারা 

সতেত্ক জীিত্ন একান্তভাত্ি উপিচি কত্রত্েন। পচম কিত্খচে কয, এই অনুভূচত তাাঁর 

কাত্ে িাচহত্রর চজচনস চেি না। চতচন রাচত্র দুত্িার সময় উেুি োত্ি িত্স তারাখচিত 

রাচত্রত্ত চনম্ন  হত্য় অন্তত্র অমৃতরস গ্রহণ কত্রত্েন, পর প্রচতচিন কিিীতত্ি িত্স প্রাত্ণর 

পাত্রচি পূণষ কত্র সুধাধারা পান কত্রত্েন। চযচন সমি চিশ্বত্ক পূণষ কত্র রত্য়ত্েন তাাঁত্ক 

চিশ্বেচির মত্ধে উপিচি করা, এচি মহচষষর জীিত্ন প্রতেক্ষ সতে হত্য় কিখা চিত্য়ত্ে। 

পমার মত্ন হি কয, যচি োত্রত্ির মহচষষর সাধনস্থি এই িাচন্তচনত্কতত্ন এত্ন িচসত্য় 

চিত্ত পাচর তত্ি তাত্ির সত্ঙ্গ কথত্ক চনত্জর কযিুকু কিিার পত্ে তা চিত্ত পারত্ি 

িাচকিুকুর জনে পমাত্ক ভািত্ত হত্ি না, প্রকৃচতই তাত্ির হৃিয়ত্ক পূণষ কত্র সকি অভাি 

কমািন কত্র চিত্ত পারত্ি। প্রকৃচতর সত্ঙ্গ এই কযাত্গর জনে সকত্ির চিত্িই কয নূেনাচধক 

কু্ষধার অংি পত্ে তার চনিৃচি করিার কিষ্টা করত্ত হত্ি, কয স্পিষ কথত্ক মানুষ িচঞ্চত 

হত্য়ত্ে তাত্ক কজাগাত্ত হত্ি। 

  

তখন পমার সঙ্গী-সহায় খুিই অল্প। ব্রহ্মিান্ধি উপাধোয় মহািয় পমায় 

ভাত্িািাসত্তন পর পমার সংকত্ল্প শ্রিা করত্তন। চতচন পমার কাত্জ এত্স কযাগ 

চিত্িন। চতচন িিত্িন, “পপচন মাস্টাচর করত্ত না জাত্নন, পচম কস ভার চনচি।’ পমার 

উপর ভার রইি কেত্িত্ির সত্ঙ্গ কিওয়া। পচম সন্ধোত্িিায় তাত্ির চনত্য় রামায়ণ 

মহাভারত পচড়ত্য়চে, হাসে-করুণ রত্সর উত্দ্রক কত্র তাত্ির হাচসত্য়চে কাাঁচিত্য়চে। তা 

োড়া নানা গল্প িাচনত্য় িিতাম, চিত্নর পর চিন একচি কোত্িা গল্পত্ক কিত্ন কিত্ন িম্বা 
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কত্র পাাঁি-সাত চিন ধত্র একচি ধারা অিিম্বন কত্র িত্ি কযতাম। তখন মুত্খ মুত্খ গল্প 

জতচর করিার পমার িচি চেি। এই-সি িানাত্না গত্ল্পর অত্নকগুচি পমার 

“গল্পগুত্ি’ স্থান কপত্য়ত্ে। এমচন ভাত্ি কেত্িত্ির মন যাত্ত অচভনত্য় গত্ল্প গাত্ন, 

রামায়ণ-মহাভারত-পাত্ে সরস হত্য় ওত্ে তার কিষ্টা কত্রচে। 

  

পচম জাচন, কেত্িত্ির এমচন ভাত্ি মত্নর ধারা চেক কত্র কিওয়া, একিা অোচিিুড 

জতচর কত্র কতািা খুি িত্ড়া কথা। মানুত্ষর কয এতিত্ড়া চিত্শ্বর মত্ধে এতিত্ড়া 

মানিসমাত্জ জে হত্য়ত্ে, কস কয এতিত্ড়া উিরাচধকার িাভ কত্রত্ে, এইিার প্রচত তার 

মত্নর অচভমুচখতাত্ক খাাঁচি কত্র কতািা িরকার। পমাত্ির কিত্ির এই দুগষচতর চিত্ন 

পমাত্ির অত্নত্কর পত্ক্ষই চিক্ষার কিষ িক্ষে হত্য়ত্ে িাকচর, চিত্শ্বর সত্ঙ্গ কয পনত্ন্দর 

সম্বত্ন্ধর দ্বারা চিশ্বসম্পিত্ক পত্মগত করা যায় তা কথত্ক পমরা িচঞ্চত হচি। চকন্তু 

মানুষত্ক পপন অচধকারচি চিত্ন চনত্ত হত্ি। কস কযমন প্রকৃচতর সত্ঙ্গ চিত্ির সামঞ্জসে 

সাধন করত্ি কতমন তাত্ক চিরাি মানিচিত্শ্বর সত্ঙ্গ সচিচিত হত্ত হত্ি। 

  

পমাত্ির কিিিাসীরা “ভূনমি সুখম্’ এই ঋচষিাকে ভুত্ি কগত্ে। ভূনমি সুখং– তাই 

জ্ঞানতপস্বী মানি দুিঃসহ ক্ি স্বীকার কত্রও উির-ত্মরুর চিত্ক অচভযাত্ন িার হত্ি, 

পচিকার অভেন্তরপ্রত্িত্ি দুগষম পত্থ যাত্রা করত্ে, প্রাণ হাত্ত কত্র সত্তের সন্ধাত্ন 

ধাচিত হত্ি। তাই কমষ জ্ঞান ও ভাত্ির সাধনপত্থর পচথত্করা দুিঃত্খর পথ অচতিাহন 

করত্ত চনষ্ক্রান্ত হত্য়ত্ে; তাাঁরা কজত্নত্েন কয, ভূনমি সুখং– দুিঃত্খর পত্থই মানুত্ষর সুখ। 

পজ পমরা কস কথা ভুত্িচে, তাই অতেন্ত কু্ষদ্র িক্ষে ও অচকচঞ্চৎকর জীিনযাত্রার মত্ধে 

পত্মাত্ক প্রি্ন  কত্র চিত্য় কিত্ির প্রায় সকি কিাত্করই কাি কািত্ে। 

  

তাই চিক্ষািয় স্থাপন করিার সমত্য় প্রথত্মই পমার এ কথা মত্ন হি কয, পমাত্ির 

োত্রত্ির জীিনত্ক মানচসক ক্ষীণতা কথত্ক ভীরুতা কথত্ক উিার করত্ত হত্ি। কয গঙ্গার 

ধারা চগচরচিখর কথত্ক উচিত হত্য় কিিত্িিান্তত্র িহমান হত্য় িত্িত্ে মানুষ তার জিত্ক 

সংসাত্রর কোত্িা িত্ড়া সকি কাত্জই িাগাত্ত পাত্র। কতমচন কয পািনী চিিোধারা 
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ককাত্না উিুঙ্গ মানিচিত্ির উৎস কথত্ক উ্ূত হত্য় অসীত্মর চিত্ক প্রিাচহত হত্য় িত্িত্ে, 

যা পূিষ-পচশ্চম-িাচহনী হত্য় চিত্ক চিত্ক চনরন্তর স্বতিঃ-উৎসাচরত হত্ি, তাত্ক পমরা 

কু্ষদ্র স্বাথষচসচির পচরচধর মত্ধে িাাঁধ কিাঁত্ধ ধত্র করত্খ কিখি না; চকন্তু কযখাত্ন তা পূণষ 

মানিজীিনত্ক সাথষক কত্র তুত্িত্ে, তার কসই চিরাি চিশ্বরূপচি কযখাত্ন পচরস্ফুি হত্য়ত্ে 

কসখাত্ন পমরা অিগাহন কত্র শুি চনমষি হি। 

  

“স তত্পাহতপেত স তপিিবা ইিং সিষমসৃজত যচিিং চকঞ্চ।’  সৃচষ্টকতষা তপসো 

করত্েন, তপসো কত্র সমি সৃজন করত্েন। প্রচত অণুপরমাণুত্ত তাাঁর কসই তপসো 

চনচহত। কসজনে তাত্ির মত্ধে চনরন্তর সংঘাত, অচ্ন ত্িগ, িক্রপত্থর পিতষন। সৃচষ্টকতষার 

এই তপিঃসাধনার সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ মানুত্ষরও তপসোর ধারা িত্িত্ে, কসও িুপ কত্র িত্স কনই। 

ককননা মানুষও সৃচষ্টকতষা, তার পসি হত্ি সৃচষ্টর কাজ। কস কয সংগ্রহ কত্র সঞ্চয় কত্র 

এই তার িত্ড়া পচরিয় নয়, কস তোত্গর দ্বারা প্রকাি কত্র এই তার সতে পচরিয়। তাই 

চিধাতার এই চিশ্বতপিঃত্ক্ষত্ত্র তারও তপিঃসাধনা। মানুষ হত্ি তপস্বী, এই কথাচি 

উপিচি করত্ত হত্ি। উপিচি করত্ত হত্ি সকি কাত্ির সকি কিত্ির তপসোর 

প্রয়াসত্ক মানত্ির সতে ধমষ িত্ি িত্ড়া কত্র জানত্ত হত্ি। 

  

পজকার চিত্ন কয তপিঃত্ক্ষত্ত্র চিত্শ্বর সিষ জাচতর ও সিষ কিত্ির মানত্ির তপসোর 

পসন পাতা হত্য়ত্ে পমাত্িরও সকি কভিিুচি ভুত্ি চগত্য় কসখাত্ন কপৌাঁেত্ত হত্ি। পচম 

যখন চিশ্বভারতী স্থাপন করিুম তখন এই সংকল্পই পমার মত্ন কাজ করচেি। পচম 

িািাচি িত্ি পমাত্ির সাচহতেরত্সর িিষা ককিি িাংিাসাচহত্তের মত্ধেই পচরসমাি হত্ি? 

পচম চক চিশ্বসংসাত্র জোই চন। পমারই জনে জগত্তর যত িািষচনক যত কচি যত 

জিজ্ঞাচনক তপসো করত্েন, এর যথাত্থষাপিচির মত্ধে চক কম কগৌরি পত্ে? 

  

পমার মুত্খ এই কথা অহচমকার মত্তা কিানাত্ত পাত্র। পজত্কর কথাপ্রসত্ঙ্গ তিু 

পমার িিা িরকার কয, য়ুত্রাত্প পচম কয সিান কপত্য়চে তা রাজামহারাজারা ককাত্না 

কাত্ি পায় চন। এর দ্বারা একিা কথার প্রমাণ হত্ি কয, মানুত্ষর অন্তর-প্রত্িত্ির কিিনা-
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চনত্কতত্ন জাতচিিার কনই। পচম এমন-সি কিাত্কর কাত্ে চগত্য়চে যাাঁরা মানতু্ষর গুরু, 

চকন্তু তাাঁরা স্বিত্ন্দ চনিঃসংত্কাত্ি এই পূিষত্িিিাসীর সত্ঙ্গ শ্রিার পিানপ্রিান কত্রত্েন। 

পচম ককাথায় কয মানুত্ষর মত্ন কসানার কাচে কোাঁয়াত্ত কপত্রচে, ককন কয য়ুত্রাত্পর 

মহাত্িি-চিভাত্গ এরা পমাত্ক পত্মীয়রূত্প সমাির কত্রত্ে, কস কথা কভত্ি পচম 

চনত্জই চিচ্ত হই। এমচন ভাত্িই সের জগিীি িসুও কযখাত্ন চনত্জর মত্ধে সত্তের 

উৎসধারার সন্ধান কপত্য়ত্েন এিং তা মানুষত্ক চিত্ত কপত্রত্েন কসখাত্ন সকি কিত্ির 

জ্ঞানীরা তাাঁত্ক পপনার িত্িই অভেথষনা কত্র চনত্য়ত্েন। 

  

পাশ্চাতে ভূখত্ে চনরন্তর চিিোর সমাির হত্ি। িরাচস ও জমষনত্ির মত্ধে িাইত্রর 

কঘার রাষ্ট্রননচতক যুি িাধত্িও উভত্য়র মত্ধে চিিোর সহত্যাচগতার িাধা কখত্না ঘত্ি 

চন। পমরাই ককন শুধু চিরত্কত্ি “স্কুিিয়’ হত্য় একিু একিু কত্র মুখস্থ কত্র পাে চিত্খ 

চনত্য় পরীক্ষার পসত্র নামি, তার পর পরীক্ষাপাস কত্রই সি চি্ৃচতর গত্ভষ ডুচিত্য় 

িত্স থাকি। ককন সকি কিত্ির তাপসত্ির সত্ঙ্গ পমাত্ির তপসোর চিচনময় হত্ি না। 

এই কথা মত্ন করত্খই পচম চিশ্বভারতীত্ত পমাত্ির সাধনার কক্ষত্ত্র য়ুত্রাত্পর অত্নক 

মনস্বী িেচিত্ির পমন্ত্র্ণ কত্রচেিুম। তাাঁরা একজনও কসই পমন্ত্র্ত্ণর অিজ্ঞা কত্রন চন। 

তাাঁত্ির মত্ধে একজত্নর সত্ঙ্গ অন্তত পমাত্ির িাকু্ষষ পচরিয়ও হত্য়ত্ে। চতচন হত্িন 

প্রািেতত্ত্বচিি িরাচস পচেত চসল ভোাঁ কিচভ। তাাঁর সত্ঙ্গ যচি পপনাত্ির চনকিসম্বন্ধ ঘিত 

তা হত্ি কিখত্তন কয, তাাঁর পাচেতে কযমন অগাধ তাাঁর হৃিয় কতমচন চিিাি। পচম প্রথত্ম 

সংত্কাত্ির সত্ঙ্গ অধোপক কিচভর কাত্ে চগত্য় পমার প্রিাি জানািুম। তাাঁত্ক িিিুম কয 

পমার ইিা কয, ভারতিত্ষষ পচম এমন চিিোত্ক্ষত্র স্থাপন কচর কযখাত্ন সকি পচেত্তর 

সমাগম হত্ি, কযখাত্ন ভারতীয় সম্পত্ির একত্র-সমাত্িত্ির কিষ্টা হত্ি। কস সময় তাাঁর 

হাভষাডষ চিশ্বচিিোিয় কথত্ক িিৃতা কিিার চনমন্ত্র্ণ এত্সচেি। হাভষাডষ পৃচথিীর িত্ড়া 

চিশ্বচিিোিয়গুচির মত্ধে অনেতম। চকন্তু পমাত্ির চিশ্বভারতীর নামধাম ককউ জাত্ন না; 

অথি এই অখোতনামা পশ্রত্মর পচতথে কিচভ-সাত্হি অচত শ্রিার সত্ঙ্গ গ্রহণ করত্িন। 
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পপনারা মত্ন করত্িন না কয চতচন এখাত্ন এত্স শ্রিা হাচরত্য়ত্েন। চতচন িার িার 

িত্িত্েন, “এ কযন পমার পত্ক্ষ স্বত্গষ িাস।’ চতচন কযমন িত্ড়া পচেত চেত্িন, তাাঁর 

তিনুরূপ কযাগে োত্র কয অত্নক পাওয়া চগত্য়চেি তাও িিা যায় না, চকন্তু চতচন অিজ্ঞা 

কত্রন চন, চতচন ভাত্ির কগৌরত্িই কমষত্গৌরি অনুভি কত্রত্েন; তাই এখাত্ন এত্স তৃি 

হত্ত কপত্রত্েন। এই প্রসত্ঙ্গ পপনাত্ির এই সংিাি জানা িরকার কয, িাে জমষচন 

সুইজারিোে অচস্ট্রয়া কিাচহচময়া প্রভৃচত য়ুত্রাপীয় কিি কথত্ক অজস্র পচরমাণ িই িানরূত্প 

িাচন্তচনত্কতন িাভ কত্রত্ে। 

  

চিশ্বত্ক সহত্যাগী রূত্প পািার জনে িাচন্তচনত্কতত্ন পমরা সাধেমত্তা পসন 

কপত্তচে, চকন্তু এক হাত্ত কযমন তাচি িাত্জ না কতমচন এক পত্ক্ষর দ্বারা এই চিিসমিায় 

সম্ভিপর হয় না। কযখাত্ন ভারতিষষ এক জায়গায় চনত্জত্ক ককাণত্েসা কত্র করত্খত্ে 

কসখাত্ন চক কস তার রুি দ্বার খুিত্ি না? কু্ষদ্র িুচির দ্বারা চিশ্বত্ক একঘত্র কত্র রাখার 

স্পধষাত্ক চনত্জর কগৌরি িত্ি জ্ঞান করত্ি? 

  

পমার ইিা চিশ্বভারতীত্ত কসই কক্ষত্রচি জতচর হয় কযখাত্ন চিত্শ্বর সত্ঙ্গ ভারত্তর 

সম্বন্ধ স্বাভাচিক কিোণজনক ও পত্মীয়জত্নাচিত হয়। ভারতিষষত্ক অনুভি করত্ত হত্ি 

কয, এমন একচি জায়গা পত্ে কযখাত্ন মানুষত্ক পত্মীয় িত্ি গ্রহণ করাত্ত অত্গৌরি িা 

দুিঃত্খর কারণ কনই, কযখাত্ন মানুত্ষর পরস্পত্রর সম্পকষচি পীড়াজনক নয়। পমার 

পাশ্চাতে িনু্ধরা পমাত্ক কখত্না কখত্না চজজ্ঞাসা কত্রত্েন, “কতামাত্ির কিত্ির কিাত্ক 

চক পমাত্ির গ্রহণ করত্ি।’ পচম তার উিত্র কজাত্রর সত্ঙ্গ িত্িচে, “হোাঁ, চনশ্চয়ই, 

ভারতীত্য়রা পপনাত্ির কখত্না প্রতোখোন করত্ি না।’ পচম জাচন কয, িািাচির মত্ন 

চিিোর কগৌরিত্িাধ পত্ে, িািাচি পাশ্চাতেচিিোত্ক অস্বীকার করত্ি না। রাষ্ট্রীয় কক্ষত্ত্র 

নানা কভি ও মতিাস সত্ত্ত্বও ভারতিত্ষষর মত্ধে িাংিাত্িত্িই সিষত্িিীয় চিিোর প্রচত 

শ্রিা িািাচির রত্ির চজচনস হত্য় কগত্ে। যারা অচত িচরদ্র, যাত্ির কত্ষ্টর সীমা কনই, 

তারাও চিিোচিক্ষার দ্বারা ভদ্র পিিী িাভ করত্ি িত্ি পকািক্ষা িাংিাত্িত্িই কত্র। 

িািাচি যচি চিচক্ষত না হত্ত পাত্র তত্ি কস ভদ্রসমাত্জই উেত্ত পারি না। তাই কতা 
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িািাচির চিধিা মা ধান কভত্ন সুত্তা ককত্ি প্রাণপাত কত্র কেত্িত্ক চিক্ষা চিত্ত িেগ্র হয়। 

তাই পচম মত্ন কত্রচেিুম কয, িািাচি চিিো ও চিদ্বানত্ক অিজ্ঞা  করত্ি না; তাই পচম 

পাশ্চাতে জ্ঞানীত্ির িত্ি এত্সচেিাম কয, “কতামরা চনিঃসংত্কাত্ি চনভষত্য় পমাত্ির কিত্ি 

পসত্ত পার, কতামাত্ির অভেথষনার ত্রুচি হত্ি না।’  

  

পমার এই পশ্বাসিাত্কের সতে পরীক্ষা চিশ্বভারতীত্তই হত্ি। পিা কচর এইখাত্ন 

পমরা প্রমাণ করত্ত পারি কয, িৃহৎ মানিসমাত্জ কযখাত্ন জ্ঞাত্নর যজ্ঞ িিত্ে কসখাত্ন 

সতেত্হামানত্ি পহুচত কিিার অচধকার পমাত্িরও পত্ে; সমি কিি ও কাত্ির 

জ্ঞানসম্পি পমরা পপনার িত্ি িাচি করত্ত পাচর এই কগৌরি পমাত্ির। মানুত্ষর হাত 

কথত্ক ির ও অঘষে গ্রহত্ণর কয স্বাভাচিক অচধকার প্রত্তেক মানুত্ষরই পত্ে ককাত্না 

কমাহিিত পমরা তার কথত্ক কিিমাত্র িচঞ্চত নই। পমাত্ির মত্ধে কসই িিষরতা কনই যা 

কিিকািপাত্রচনরত্পক্ষ জ্ঞাত্নর পত্িাকত্ক পত্মীয়রূত্প স্বীকার কত্র না, তাত্ক অিজ্ঞা 

কত্র িজ্জা পায় না, প্রতোখোন কত্র চনত্জর জিনে অনুভি করত্ত পাত্র না। 
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ববশ্বভারতী – ০৭ 

৭ 

  

প্রত্তেক মুহূত্তষই পমাত্ির মত্ধে একচি কপ্ররণা পত্ে চনত্জত্ক চিকচিত করিার। 

চিকািই হত্ি চিশ্বজগত্তর কগাড়াকার কথা। সৃচষ্টর কয িীিা, তার এক চিত্ক পিরণ 

পর-এক চিত্ক প্রকাি। প্রকাত্ির কয পনন্দ, কিিকাত্ির মত্ধে চিত্য় কস পপন পিরণ 

কমািত্নর দ্বারা পপনাত্ক উপিচি করত্ে। উপচনষি িিত্েন– “চহরণ্মত্য়ণ পাত্ত্রণ 

সতেসোচপচহতং মুখম্,’ চহরণ্ময় পাত্ত্রর দ্বারা সত্তের মুখ পিৃত হত্য় পত্ে। চকন্তু 

একান্তই যচি পিৃত হত্য় থাকত তা হত্ি পাত্রত্কই জানতুম, সতেত্ক জানতুম না। সতে 

কয প্রি্ন  হত্য় পত্ে এ কথা িিিারও কজার থাকত না। চকন্তু কযত্হতু সৃচষ্টর প্রচক্রয়াই 

হত্ি সত্তের প্রকাত্ির প্রচক্রয়া কসইজত্নে উপচনষত্ির ঋচষ মানুত্ষর পকািক্ষাত্কই 

এমন কত্র িিত্ত কপত্রত্েন, “কহ সূযষ, কতামার পত্িাত্কর পিরণ কখাত্িা, পচম 

সতেত্ক কিচখ।’  

  

মানুষ কয এমন কথা িিত্ত কপত্রত্ে তার কারণ এই, মানুষ চনত্জর মত্ধেই কিখত্ে 

কয, প্রতেক্ষ কয অিস্থার মত্ধে কস চিরাজমান কসইত্িই তার িরম নয়। তার কিাভ পত্ে 

এিং কিাভ িচরতাথষ করিার প্রিি িাসনা পত্ে; চকন্তু তার অন্তরাত্মা িিত্ে, কিাত্ভর 

পিরণ কথত্ক মনুষেত্বত্ক মুচি চিত্ত িাই। অথষাৎ কয পিাথষিা তার মত্ধে অচতচরি-

মাত্রায় প্রিি হত্য় পত্ে কসিাত্ক কস পপন মনুষেত্ত্বর প্রকাি িত্ি স্বীকার কত্র না, িাধা 

িত্িই স্বীকার কত্র। যা পত্ে তাই সতে, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীচতর কযাগে, মানুষ এ 

কথা িত্ি চন। পশুিৎ িিষর মানুত্ষর মত্ধে িাহেিচি যতই প্রিি থাক্, তার সতে কয ক্ষীণ 

অথষাৎ তার প্রকাি কয িাধাগ্রি এ কথা মানুষ প্রথম কথত্কই ককাত্নারকম কত্র উপিচি 

কত্রচেি িত্িই কস যাত্ক সভেতা িত্ি কস পিাথষিা তার কাত্ে চনরথষক হয় চন। 
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সভেতা-িব্দিার পসি মাত্ন হত্ি, সভার মত্ধে পপনাত্ক পাওয়া, সকত্ির মত্ধে 

চনত্জত্ক উপিচি করা, সভা-িত্ব্দর ধাতুগত অথষ এই কয, কযখাত্ন পভা কযখাত্ন 

পত্িাক পত্ে। অথষাৎ মানুত্ষর প্রকাত্ির পত্িা একিা চনত্জর মত্ধে নয়, সকত্ির সত্ঙ্গ 

চমিত্ন। কযখাত্ন এই চমিনতত্ত্ত্বর যতিুকু খিষতা কসইখাত্নই মানুত্ষর সতে কসই 

পচরমাত্ণই পি্ন । এই জত্নেই মানুষ ককিিই পপনাত্ক পপচন িিত্ে– “অপািৃণু’, 

খতু্ি কিত্িা, কতামার একিা-পপত্নর ঢাকা খুত্ি কিত্িা, কতামার সকি-পপত্নর সত্তে 

প্রকাচিত হও; কসইখাত্নই কতামার িীচি, কসইখাত্নই কতামার মুচি।  

  

িীজ যখন অঙ্কুররূত্প প্রকাচিত হয় তখন তোত্গর দ্বারা হয়। কস তোগ চনত্জত্কই 

তোগ। কস পপনাত্ক চিিীণষ কত্র তত্ি পপনার সতেত্ক মুচি চিত্ত পাত্র। কতমচন, কয 

পপন সকত্ির তাত্ক পািার জত্নে মানুত্ষরও তোগ করত্ত হয় কয পপন তার একিার, 

তাত্ক। এইজত্নে ঈত্িাপচনষি িত্িত্েন, কয মানুষ পপনাত্ক সকত্ির মত্ধে ও সকিত্ক 

পপনার মত্ধে পায় “ন তত্তা চিজুগুপ্স্েত্ত’– কস পর কগাপন থাত্ক না। অসত্তে কগাপন 

কত্র, সত্তে প্রকাি কত্র। তাই পমাত্ির প্রাথষনা, “অসত্তা মা সদ গময়’– অসতে কথত্ক 

পমাত্ক সত্তে চনত্য় যাও; “পচিরািীমষ এচধ’– কহ প্রকািস্বরূপ, পমার মত্ধে কতামার 

পচিভষাি কহাক। 

  

তা হত্ি কিখা যাত্ি, প্রকাি হত্ি পপনাত্ক িান। পপনাত্ক চিত্ত চগত্য় তত্ি 

পপনাত্ক প্রকাি কচর, পপনাত্ক জানত্ত পাই। পপনাত্ক কিওয়া এিং পপনাত্ক জানা 

একসত্ঙ্গই ঘত্ি। চনিষাচপত প্রিীপ পপনাত্ক কিয় না, তাই পপনাত্ক পায় না। কয মানুষ 

চনত্জত্ক সঞ্চয় ক’কর সকত্ির কিত্য় িত্ড়া হয় কসই প্রি্ন , কসই অিরুি; কয মানুষ 

চনত্জত্ক িান ক’কর সকত্ির সত্ঙ্গ এক হত্ত িায় কসই প্রকাচিত, কসই মুি। 

  

সওগাি, তার উপত্র নানা রত্ির চিত্র-করা রুমাি ঢাকা। যতক্ষণ রুমাি পত্ে 

ততক্ষণ কিওয়া হয় চন, ততক্ষণ সমি চজচনসিা পমার চনত্জর চিত্কই িানা। ততক্ষণ 

মত্ন হত্য়ত্ে, ঐ রুমািিাই মহামূিে। ততক্ষণ পসি চজচনত্সর মাত্ন পাওয়া কগি না, 
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তার িাম কিার্া কগি না। যখন িান করিার সময় এি, রুমাি যখন কখািা কগি, তখনই 

পসত্ির সত্ঙ্গ চিত্শ্বর পচরিয় হি, সি সাথষক হি। 

  

পমাত্ির পত্মচনত্িিন যখন পূণষ হয় তখনই চনত্জত্ক সমূ্পণষ পাই। নইত্ি পমার 

পপন-নামক কয চিচিত্র ঢাকাখানা পত্ে কসইত্িই িরম িত্ি কিাধ হয়, কসইত্িত্কই 

ককাত্নারকত্ম িাাঁিািার প্রাণপণ কিষ্টা মত্ন জাগত্ত থাত্ক। কসইত্ি চনত্য়ই যত ঈষষা, যত 

র্গড়া, যত দুিঃখ। যারা মূঢ় তারা কসইত্িরই রি কিত্খ ভুত্ি যায়। চনত্জর কযিা সতে রূপ 

কসইত্িই হত্ি চিত্শ্বর সত্ঙ্গ চমিত্নর রূপ। 

  

পজ নিিত্ষষর চিন পমাত্ির পশ্রত্মর চভতরকার সতেত্ক প্রতেক্ষ করিার চিন। কয 

তপসো এখাত্ন স্থান কপত্য়ত্ে তার সৃচষ্টিচিচি কী তা পমাত্ির জানত্ত হত্ি। এর িাইত্রর 

একিা িেিস্থা পত্ে, এর ঘরিাচড় জতচর হত্ি, এর পইনকানুন িিত্ে, কস পমরা সকত্ি 

চমত্ি গড়চে। চকন্তু এর চনত্জর চভতরকার একচি তত্ত্ব পত্ে যা চনত্জত্ক চনত্জ ক্রমি 

উদ ঘাচিত করত্ে, এিং কসই চনয়ত উদ ঘাচিত করার প্রচক্রয়াই হত্ি তার সৃচষ্ট। তাত্ক 

যচি পমরা স্পষ্ট কত্র কিখত্ত পাই তা হত্িই পমাত্ির পত্মচনত্িিত্নর উৎসাহ সমূ্পণষ 

হত্ত পাত্র। সতে যখন পমাত্ির কাত্ে অস্পষ্ট থাত্ক তখন পমাত্ির তোত্গর ইিা িি 

পায় না। 

  

সতে পমাত্ির তোগ করত্ত পহ্বান কত্র। ককননা তোত্গর দ্বারাই পমাত্ির 

পত্মপ্রকাি হয়। পমাত্ির পশ্রত্মর মত্ধেও কসই পহ্বান পচরস্ফুি হত্য় উত্েত্ে। কসই 

পহ্বানত্ক পমরা “চিশ্বভারতী’ নাম চিত্য়চে। 

  

স্বজাচতর নাত্ম মানুষ পত্মতোগ করত্ি এমন একচি পহ্বান কত্য়ক িতাব্দী ধত্র 

পৃচথিীত্ত খুি প্রিি হত্য় উত্েচেি। অথষাৎ স্বজাচতই মানুত্ষর কাত্ে এতচিন মনুষেত্ত্বর 

সিত্িত্য় িত্ড়া সতে িত্ি প্রতীয়মান হত্য়চেি। তার িি হত্য়চেি এই কয, এক জাচত 

অনে জাচতত্ক কিাষণ কত্র চনত্জ িত্ড়া হত্য় ওেিার জত্নে পৃচথিী জুত্ড় একতা িসুেিৃচি 
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িিচেি। এমন-চক কয-সি মানুষ স্বজাচতর নাত্ম জাি জাচিয়াচত অতোিার চনষ্ঠুরতা 

করত্ত কুচ্ঠসত হয় চন, মানুষ চনিষজ্জভাত্ি তাত্ির নামত্ক চনত্জর ইচতহাত্স সমুজ্জ্বি কত্র 

করত্খত্ে। অথষাৎ কয ধমষচিচধ সিষজনীন তাত্কও স্বজাচতর কিিীর কাত্ে অপমাচনত করা 

মানুষ ধত্মষরই অঙ্গ িত্ি মত্ন করত্ে। স্বজাচতর গন্ডসীমার মত্ধে এই তোত্গর িিষা; এর 

পশুিি খুি কিাভনীয় িত্িই ইচতহাত্স কিখা চিত্য়ত্ে। তার কারণ তোগই সৃচষ্টিচি; 

কসই তোগ যতিুকু পচরচধর পচরমাত্ণই সতে হয় ততিুকু পচরমাত্ণই কস সাথষকতা চিিার 

কত্র। এইজত্নে কনিত্নর ইচতহাত্স তোত্গর িৃষ্টান্ত মহেৃষ্টান্ত িত্িই সপ্রমাণ হত্য়ত্ে। 

  

চকন্তু সতেত্ক সংকীণষ কত্র কখত্নাই মানুষ চিরকাি সমৃচি িাভ করত্ত পাত্র না। 

এক জায়গায় এত্স তাত্ক কেকত্তই হত্ি; যচি ককিি উপচরতত্ির মাচি উিষরা হয় তত্ি 

িনস্পচত দ্রুত কিত্ড় ওত্ে; চকন্তু অিত্িত্ষ তার চিকড় নীরস তিায় চগত্য় কেত্ক, তখন 

হোৎ একচিন তার ডািপািা মুষত্ড় কযত্ত পরম্ভ কত্র। মানুত্ষর কতষিেিুচি স্বজাচতর 

সীমার মত্ধে পপন পূণষখািে পায় না, তাই হোৎ একচিন কস পপনার প্রিুর ঐশ্বত্যষর 

মার্খাত্নই িাচরদ্রে এত্স উিীণষ হয়। তাই কয য়ুত্রাপ কনিনসৃচষ্টর প্রধান কক্ষত্র কসই য়ুত্রাপ 

পজ কনিত্নর চিভীচষকায় পতষ হত্য় উত্েত্ে। 

  

যুি এিং সচন্ধর চভতর চিত্য় কয চনিারুণ দুিঃখ য়ুত্রাপত্ক পত্িাচড়ত কত্র তুত্িত্ে 

তার অথষ হত্ি এই কয, কনিনরূত্পর মত্ধে মানুষ পপন সতেত্ক পিৃত কত্র কিত্িত্ে; 

মানুত্ষর পত্মা িিত্ে, “অপািৃণু’– পিরণ উদ ঘািন কত্রা। মনুষেত্ত্বর প্রকাি পি্ন  

হত্য়ত্ে িত্ি স্বজাচতর নাত্ম পাপািরণ সম্বত্ন্ধ মানুষ এতচিন এমন স্পষ্ট ঔিতে করত্ত 

কপত্রত্ে, এিং মত্ন করত্ত কপত্রত্ে কয, তাত্ত তার ককাত্না ক্ষচত হয় চন, িাভই হত্য়ত্ে। 

অিত্িত্ষ পজ কনিন যখন পপনার মুষি পপচন প্রসি করত্ত পরম্ভ কত্রত্ে তখন 

য়ুত্রাত্প কনিন পপনার মূচতষ কিত্খ পপচন পতচঙ্কত হত্য় উত্েত্ে। 

  

নূতণ যুত্গর িাণী এই কয, পিরণ কখাত্িা, কহ মানি, পপন উিার রূপ প্রকাি 

কত্রা। পজ নিিত্ষষর প্রথম চিত্ন পমাত্ির পশ্রত্মর মত্ধে পমরা কসই নিযুত্গর 
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িাণীত্ক অন্তত্রর মত্ধে গ্রহণ করি। পমাত্ির পশ্রমত্ক পজ পমরা সিষপ্রকার কভিিুচির 

পিরণ-মুি কত্র কিচখ, তা হত্িই তার সতেরূপ কিখত্ত পাি। 

  

পমাত্ির এখাত্ন নানা কিি কথত্ক নানা জাচতর অচতচথ এত্সত্ে। তারা যচি অন্তত্রর 

মত্ধে ককাত্না িাধা না পায় তত্ি তাত্ির এই পসার দ্বারাত্তই পপচন এখাত্ন নিযুত্গর 

একচি চমিনতীথষ জতচর হত্য় উেত্ি। িাংিাত্িত্ি নানা নিী এত্স সমুত্দ্র পত্ড়ত্ে, কসই িহু 

নিীর সমুদ্রসংগম কথত্কই িাংিাত্িি পপচন একচি চিত্িষ প্রকৃচত িাভ কত্র জতচর হত্য় 

উত্েত্ে। পমাত্ির পশ্রম যচি কতমচন পপন হৃিয়ত্ক প্রসাচরত কত্র কিয় এিং যচি 

এখাত্ন পগন্তুত্করা সহত্জই পপনার স্থানচি পায় তা হত্ি এই পশ্রম সকত্ির কসই 

সচিিত্নর দ্বারা পপচনই পপনার সতেরূপত্ক িাভ করত্ি। তীথষযাত্রীরা কয ভচি চনত্য় 

পত্স, কয সতেিৃচষ্ট চনত্য় পত্স, তার দ্বারাই তারা তীথষস্থানত্ক সতে কত্র কতাত্ি। পমরা 

যারা এই পশ্রত্ম এত্সচে, পমরা এখাত্ন কয উপিচি করি িত্ি শ্রিাপূিষক প্রতোিা কচর 

কসই শ্রিার দ্বারা কসই প্রতোিা দ্বারাই কসই সতে এখাত্ন সমুজ্জ্বি হত্য় প্রকাি পাত্ি। 

পমরা এখাত্ন ককান্ মত্ন্ত্র্র রূপ কিখি িত্ি চনয়ত প্রতোিা করি। কস মন্ত্র্ হত্ি এই কয– 

“যত্র চিশ্বং ভিত্তেকনীড়ম্’। কিত্ি কিত্ি পমরা মানুষত্ক তার চিত্িষ স্বাজাচতক 

পচরত্িষ্টত্নর মত্ধে খচেত কত্র কিত্খচে, কসখাত্ন মানুষত্ক পপন ি’কি উপিচি করত্ত 

পাচর কন। পৃচথিীর মত্ধে পমাত্ির এই পশ্রম এমন-একচি জায়গা হত্য় উেুক কযখাত্ন 

ধমষ ভাষা এিং জাচতগত সকিপ্রকার পাথষকে সত্ত্ত্বও পমরা মানুষত্ক তার 

িাহেত্ভিমুিরূত্প মানুষ িত্ি কিখত্ত পাই। কসই কিখত্ত পাওয়াই নূতন যুগত্ক কিখত্ত 

পাওয়া। স্ন োসী পূিষাকাত্ি প্রথম অরুত্ণািয় কিখত্ি িত্ি কজত্গ পত্ে। যখনই 

অন্ধকাত্রর প্রাত্ন্ত পত্িাত্কর পরি করখাচি কিখত্ত পায় তখনই কস জাত্ন কয, প্রভাত্তর 

জয়ধ্বজা চতচমররাচত্রর প্রাকাত্রর উপর পপন ককতন উচড়ত্য়ত্ে। পমরা কতমচন কত্র 

ভারত্তর এই পূিষপ্রাত্ন্ত এই প্রান্তরত্িত্ষ কযন পজ নিিত্ষষর প্রভাত্ত কভিিাধার চতচমর-

মুি মানুত্ষর রূপ পমাত্ির এখাত্ন সমাগত অচতচথ িনু্ধ সকত্ির মত্ধে উজ্জ্বি কত্র 

কিখত্ত পাই। কসই কিখত্ত পাওয়া কথত্কই কযন মত্নর মত্ধে শ্রিা করত্ত পাচর কয, 

মানত্ির ইচতহাত্স নিযুত্গর অরুত্ণািয় পরম্ভ হত্য়ত্ে। 
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ববশ্বভারতী – ০৮ 

৮ 

  

অল্প চকেুকাি হি কাচিঘাত্ি চগত্য়চেিাম। কসখাত্ন চগত্য় পমাত্ির পুত্রাত্না 

পচিগঙ্গাত্ক কিখিাম। তার মি দুগষচত হত্য়ত্ে। সমুত্দ্র পনাত্গানার পথ তার চিরচিত্নর 

মত্তা িন্ধ হত্য় কগত্ে। যখন এই নিীচির ধারা সজীি চেি তখন কত িচণক পমাত্ির 

ভারত োচড়ত্য় চসংহি গুজরাি ইতোচি কিত্ি চনত্জত্ির িাচণত্জের সম্বন্ধ চিিার 

কত্রচেি। এ কযন জমত্রীর ধারার মত্তা মানুত্ষর সত্ঙ্গ মানুত্ষর চমিত্নর িাধাত্ক িূর 

কত্রচেি। তাই এই নিী পুণেনিী িত্ি গণে হত্য়চেি। কতমচন ভারত্তর চসনু্ধ ব্রহ্মপুত্র 

প্রভৃচত যত িত্ড়া িত্ড়া নিনিী পত্ে সিগুচি কসকাত্ি পচিত্র িত্ি গণে হত্য়চেি। ককন  

ককননা এই নিীগুচি মানুত্ষর সত্ঙ্গ মানুত্ষর সম্বন্ধ-স্থাপত্নর উপায়স্বরূপ চেি। কোত্িা 

কোত্িা নিী কতা কঢর পত্ে– তাত্ির ধারার তীব্রতা থাকত্ত পাত্র; চকন্তু না পত্ে গভীরতা, 

না পত্ে স্থাচয়ত্ব। তারা তাত্ির জিধারায় এই চিশ্বনমত্রীর রূপত্ক িুচিত্য় তুিত্ত পাত্র 

চন। মানুত্ষর সত্ঙ্গ মানুত্ষর চমিত্ন তারা সাহাযে কত্র চন। কসইজনে তাত্ির জি মানুত্ষর 

কাত্ে তীত্থষািক হি না। কযখান চিত্য় িত্ড়া িত্ড়া নিী িত্য় চগত্য়ত্ে কসখাত্ন কত িত্ড়া 

িত্ড়া নগর হত্য়ত্ে– কস-সি কিি সভেতার ককন্দ্রভূচম হত্য় উত্েত্ে। এই-সি নিী িত্য় 

মানুত্ষর জ্ঞাত্নর সাধনার সম্পি নানা জায়গায় চগত্য়ত্ে। পমাত্ির কিত্ির িতুষ্পােীত্ত 

অধোপত্করা যখন জ্ঞান চিতরণ কত্রন, অধোপকপত্নী তাত্ির অ্ন পাত্নর িেিস্থা কত্র 

থাত্কন; এই গঙ্গাও কতমচন একসমত্য় কযমন ভারত্তর সাধনার কক্ষত্র ধীত্র ধীত্র চিিাচরত 

কত্রচেি, কতমচন পর-এক চিক চিত্য় কস তার কু্ষধাতৃষ্ণা িূর কত্রচেি। কসইজনে গঙ্গার 

প্রচত মানুত্ষর এত শ্রিা। 

  

তা হত্ি পমরা কিখিাম, এই পচিত্রতা ককাথায়? না, কিোণময় পহ্বাত্ন ও সুত্যাত্গ 

মানুষ িত্ড়া কক্ষত্ত্র এত্স মানুত্ষর সত্ঙ্গ চমত্িত্ে– পপনার স্বাথষিুচির গচের মত্ধে একা 
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একা িি হত্য় থাত্ক চন। এ োড়া নিীর জত্ির মত্ধে এমন ককাত্না ধমষ কনই যাত্ত কত্র 

তা পচিত্র হত্ত পাত্র। 

  

চকন্তু যখনই তার ধারা িক্ষেভ্রষ্ট হি, সমুত্দ্রর সত্ঙ্গ তার অিাধ সম্বন্ধ নষ্ট হি, তখনই 

তার গভীরতাও কত্ম কগি। গঙ্গা কিখিাম, চকন্তু চিি খুচি হি না। যচিও এখত্না কিাত্ক 

তাত্ক শ্রিা কত্র, কসিা তাত্ির অভোসমাত্র। জত্ি তার পর কসই পুণেরূপ কনই। পমাত্ির 

ভারত্তর জীিত্নও চেক এই িিাই ঘত্িত্ে। এক সময় পৃচথিীর সমি কিিত্ক ভারত তার 

পুণেসাধনার পত্থ পহ্বান কত্রচেি, ভারত্ত সি কিি কথত্ক কিাক িত্ড়া সতেত্ক িাভ 

করার জত্নে এত্স চমত্িচেি। ভারতও তখন চনত্জর কশ্রষ্ঠ যা তা সমি চিত্শ্ব চিচিত্য় 

চিত্য়চেি। সমি চিত্শ্বর সত্ঙ্গ চনত্জর কযাগ স্থাপন কত্রচেি িত্ি ভারত পুণেত্ক্ষত্র হত্য় 

উত্েচেি। গয়া পমাত্ির কাত্ে পুণেত্ক্ষত্র ককন হি। না, তার কারণ িুিত্িি এখাত্ন 

তপসো কত্রচেত্িন, পর কসই তাাঁর তপসোর িি ভারত সমি চিত্শ্ব িেন কত্র চিত্য়ত্ে। 

যচি তার পচরিতষন হত্য় থাত্ক, পজ যচি কস পর অমৃত-অ্ন  পচরত্িিত্নর ভার না কনয়, 

তত্ি গয়াত্ত পর চকেুমাত্র পুণে অিচিষ্ট কনই। চকেু পত্ে যচি মত্ন কচর কতা িুর্ত্ত 

হত্ি, তা পমাত্ির পত্গকার অভোস, গয়ার পাোরা চক গয়াত্ক িত্ড়া করত্ত পাত্র, না 

তার মচন্দর পাত্র? 

  

পমাত্ির এ কথা মত্ন রাখত্ত হত্ি, পুণেধমষ মাচিত্ত িা হাওয়ায় কনই। চিন্তার দ্বারা, 

সাধনার দ্বারা পুণেত্ক সমথষন করত্ত হত্ি। পমাত্ির পশ্রত্ম কস িাধা অত্নক িূর হত্য়ত্ে। 

পপনা-পপচন চিত্িত্ির অচতচথরা এখাত্ন এত্স তাাঁত্ির পসন পাতত্েন। তাাঁরা িিত্েন 

কয, তাাঁরা এখাত্ন এত্স তৃচি কপত্য়ত্েন। এমচন কত্রই ভারত্তর গঙ্গা পমাত্ির পশ্রত্মর 

মত্ধে িইি। কিিচিত্িত্ির অচতচথত্ির িিািি হত্ত িাগি। তাাঁরা পমাত্ির জীিত্ন 

জীিন কমিাত্িন। এই পশ্রমত্ক অিিম্বন কত্র তাাঁত্ির চিি প্রসাচরত হত্ি। এর কিত্য় 

পর সিিতা চকেু কনই। তীত্থষ মানুষ উিীণষ হয় িত্িই এর নাম তীথষ। এমন অত্নক 

জায়গা পত্ে কযখাত্ন এত্স সকত্ি উিীণষ হয় না; সমি পচথক কযখাত্ন পত্স িত্ি যািার 

জত্নে, থাকিার জত্নে নয়। কযমন কিকাতার িত্ড়ািাজার– কসখাত্ন এত্স প্রীচত কমত্ি 
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না, চিরাম কমত্ি না, কসখাত্ন এত্স যাত্রা কিষ হয় না; কসখাত্ন িাভত্িাকসাত্নর কথা 

োড়া পর কথা কনই। পচম কিকাতায় জত্েচে– কসখাত্ন পশ্রয় খুাঁত্জ পাচি না। কসখাত্ন 

পমার িাচড় পত্ে, তিু কসখাত্ন চকেু চনত্জর পত্ে িত্ি মত্ন করত্ত পারচে না। মানুষ 

যচি চনত্জর কসই পশ্রয়চি খুাঁত্জ না কপত্ি কতা মনুত্মন্ট কিত্খ, িত্ড়া িত্ড়া িাচড়ঘর কিত্খ 

তার কী হত্ি। ওখাত্ন কার পহ্বান পত্ে। িচণকরাই ককিি কসখাত্ন থাকত্ত পাত্র। ও 

তীথষত্ক্ষত্র নয়। এ োড়া পমাত্ির কযগুত্িা তীথষত্ক্ষত্র পত্ে কসখাত্ন কী হয়। কসখাত্ন যারা 

পুণেচপপাসু তারা পাোত্ির পাত্য় িাকা চিত্য় পত্স। কসখাত্ন কতা সি কিত্ির মানুষ 

কমিিার জত্নে চভতরকার পহ্বান পায় না। 

  

কাি একচি পত্র কপিাম। পমাত্ির সুরুত্ির পল্লীচিভাত্গর চযচন অধেক্ষ চতচন 

জাহাজ কথত্ক পমাত্ক চিচে চিত্খত্েন। চতচন চিত্খত্েন কয, জাহাত্জর কিাত্করা তাসত্খিা 

ও অনোনে এত কোত্িাখাত্িা পত্মািপ্রত্মাি চনত্য় চিন কািায় কয চতচন চিচ্ত হত্য় 

পমাত্ক চিত্খত্েন কয, ককমন কত্র তারা এর মত্ধে থাত্ক। কয জীিত্ন ককাত্না িত্ড়া 

প্রকাি কনই, কু্ষদ্র কথায় কয জীিন ভত্র উত্েত্ে, চিত্শ্বর চিত্ক কয জীিত্নর ককাত্না প্রিাহ 

কনই, তারা ককমন কত্র তার মত্ধে থাত্ক, কী কত্র তারা মত্ন তৃচি পায়। 

  

শ্রীযুি এল ম্ হার স ট্ এই-ত্য কিিনা অনুভি কত্রত্েন তার কারণ কী। কারণ এই 

কয, চতচন পশ্রত্ম কয কাত্যষর ভার চনত্য়ত্েন তাত্ত কত্র তাাঁত্ক িৃহত্তর কক্ষত্ত্র এত্স 

িাাঁড়াত্ত হত্য়ত্ে। চতচন তাাঁর কমষত্ক অিিম্বন কত্র সমি গ্রামিাসীত্ির কিোণত্ক্ষত্ত্র এত্স 

িাাঁচড়ত্য়ত্েন। এ কাজ তাাঁর পপনার স্বাত্থষর জত্নে নয়। চতচন সমি গ্রামিাসীত্ির মানুষ 

িত্ি শ্রিা কত্র সকত্ির সত্ঙ্গ কমিিার সুত্যাগ কপত্য়চেত্িন িত্ি এ জায়গা তাাঁর কাত্ে 

তীথষ হত্য় উত্েত্ে। এই-ত্য পত্িপাত্ির গচরি অজ্ঞ, এত্ির মত্ধে যািার চতচন পথ 

কপত্য়চেত্িন। কসইজত্নে তাাঁর সত্ঙ্গ কয-সমি িত্ড়া িত্ড়া ধনী চেত্িন– তাাঁত্ির ককউ-িা 

জজ, ককউ-িা মোচজত্স্ট্রি– তাাঁত্ির চতচন মত্ন মত্ন অতেন্ত অকৃতাথষ িত্ি িুর্ত্ত 

কপত্রচেত্িন। তাাঁরা এখাত্ন প্রভূত ক্ষমতা কপত্িও, সমি কিিিাসীর সচহত অিোহত 

চমিত্নর পথচি খুাঁত্জ পান চন। তাাঁরা ভারত্ত ককাত্না তীত্থষ এত্স কপৌাঁেত্িন না। তাাঁত্ির 
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ককউ-িা রাজতিায় এত্স কেকত্িন, ককউ-িা কিাহার চসন্দুত্ক এত্স কেকত্িন তাাঁরা 

পুণেতীত্থষ এত্স কেকত্িন না। পমাত্ির সাত্হি সুরুত্ি এত্স এর তীত্থষর রূপচি উপিচি 

করত্ত কপত্রচেত্িন। পমরা এখাত্ন কথত্কও যচি কসচি উপিচি করত্ত না পাচর তত্ি 

পমাত্ির মত্তা অকৃতাথষ পর ককউ কনই। তাই িিচে, পমাত্ির এখাত্ন কত্মষর মত্ধে, 

এর জ্ঞাত্নর সাধনার মত্ধে কযন কিোণত্ক উপিচি করত্ত পাচর। এ জায়গা শুধু পােিািা 

নয়, এই জায়গা তীথষ। কিিচিত্িি কথত্ক কিাত্করা এখাত্ন এত্স কযন িিত্ত পাত্র– প 

িাাঁিিাম, পমরা কু্ষদ্র সংসাত্রর িাইত্র এত্স চিত্শ্বর ও চিশ্বত্িিতার িিষন িাভ করিাম। 
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ববশ্বভারতী – ০৯ 

৯ 

  

পমাত্ির অভাি চিির, পমাত্ির নাচিত্ির কথাও অত্নক পত্ে। কসই অভাত্ির 

কিাধ জাগািার ও িূর করিার জত্নে, নাচিত্ির িৃিান্ত কিার্ািার ও তার চনষ্পচি করিার 

জত্নে যাাঁরা অকৃচত্রম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সত্ঙ্গ কিষ্টা করত্েন তাাঁরা কিত্ির চহতকারী; 

তাাঁত্ির ‘পত্র পমাত্ির শ্রিা অকু্ষণ্ন থাক্।  

  

চকন্তু ককিিমাত্র অপমান ও িাচরত্দ্রের দ্বারা কিত্ির পত্মপচরিয় হয় না, তাত্ত 

পমাত্ির প্রি্ন  কত্র। কয নক্ষত্ত্রর পত্িাক চনত্ি কগত্ে অন্ধকারই তার পত্ক্ষ একমাত্র 

অচভিাপ নয়, চনচখি কজোচতষ্কমেিীর মত্ধে তার অপ্রকািই হত্ি তার সিত্িত্য় িত্ড়া 

অিমাননা। অন্ধকার তাত্ক ককিি পপনার মত্ধেই িি কত্র, পত্িাক তাত্ক সকত্ির 

সত্ঙ্গ কযাগযুি কত্র রাত্খ। 

  

ভারত্তর কযখাত্ন অভাি কযখাত্ন অপমান কসখাত্ন কস চিত্শ্বর সত্ঙ্গ চিচি্ন । এই 

অভািই যচি তার একান্ত হত, ভারত যচি মধে-পচিকা-খত্ের মত্তা সতেই জিনেপ্রধান 

হত, তা হত্ি চনত্জর চনরচিচি্ন  কাচিমার মত্ধেই অিেি হত্য় থাকা োড়া তার পর গচত 

চেি না। 

  

চকন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারত্তর একমাত্র পক্ষ নয়, শু্পত্ক্ষর পত্িাক কথত্ক চিধাতা তাত্ক 

িচঞ্চত কত্রন চন। কসই পত্িাত্কর কযাত্গই কস পপন পূচণষমার কগৌরি চনচখত্ির কাত্ে 

উদ ঘাচিত করিার অচধকারী। 

  

চিশ্বভারতী ভারত্তর কসই পত্িাকসম্পত্ির িাতষা িহন ও কঘাষনা করিার ভার 

চনত্য়ত্ে। কযখাত্ন ভারত্তর অমািসো কসখাত্ন তার কাপষণে। চকন্তু একমাত্র কসই কাপষণেত্ক 
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স্বীকার কত্রই চক কস চিত্শ্বর কাত্ে িচজ্জত হত্য় থাকত্ি। কযখাত্ন তার পূচণষমা কসখাত্ন 

তার িাচক্ষণে থাকা িাই কতা। এই িাচক্ষত্ণেই তার পচরিয়, কসইখাত্নই চনচখি চিশ্ব তার 

চনমন্ত্র্ণ স্বীকার কত্র কনত্িই। 

  

যার ঘত্র চনমন্ত্র্ণ িত্ি না কসই কতা একঘত্র, সমাত্জ কসই চিরিাচঞ্ছত। পমরা 

চিশ্বভারতীর পক্ষ কথত্ক িিত্ত িাই, ভারত্ত চিত্শ্বর কসই চনমন্ত্র্ণ িন্ধ হিার কারণ কনই। 

যারা অচিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাত্ির চিত্কই সমি িৃচষ্ট করত্খত্ে, তারা িত্ি, 

যতক্ষণ না রাত্জে স্বাতন্ত্র্ে, িাচণত্জে সমৃচি িাভ করি ততক্ষণ অিজ্ঞা কত্র ধনীরা 

পমাত্ির চনমন্ত্র্ণ গ্রহণ করত্িই না। চকন্তু এমন কথা িিায় শুধু স্বত্িত্ির অপমান তা 

নয়, এত্ত সিষমানত্ির অপমান। িুিত্িি যখন অচকঞ্চনতা গ্রহণ কত্রই সতেপ্রিাত্রর ভার 

চনত্য়চেত্িন তখন চতচন এই কথাই সপ্রমাণ কত্রচেত্িন কয, সতে পত্মমচহমাত্তই 

কগৌরিাচিত। সূযষ পপন পত্িাত্কই স্বপ্রকাি; সোকরার কিাকাত্ন কসানার চগচটি  না 

করাত্ি তার মূিে হত্ি না, কঘারতর কিত্নর মুত্খও এ কথা কিাভা পায় না। 

  

কয স্বত্িিাচভমান পমরা পচশ্চত্মর কাে কথত্ক ধার কত্র চনত্য়চে তারই মত্ধে 

রাজেিাচণজেগত সম্পত্ির প্রচত একান্ত চিশ্বাসপরতার অশুচিতা রত্য় কগত্ে। কসইজত্নেই 

পজত্কর চিত্ন ভারতিাসীও এমন কথাও িিত্ত িজ্জা কিাধ কত্র না কয রাষ্ট্রীয় কগৌরি 

সিষাত্গ্র, তার পত্র সত্তের কগৌরি। ককাত্না ককাত্না পাশ্চাতে মহাত্িত্ি কিত্খ এত্সচে, 

ধত্নর অচভমাত্নই কসখানকার সমি চিক্ষা িীক্ষা সাধনাত্ক রাহুগ্রি কত্র করত্খত্ে। 

কসখাত্ন চিপুি ধত্নর ভারাকষষত্ণ মানুত্ষর মাথা মাচির চিত্ক রু্াঁত্ক পত্ড়ত্ে। পচশ্চমত্ক 

কখাাঁিা চিত্য় স্বজাচতিম্ভ প্রকাি করিার কিিায় পমরা কয মুত্খ সিষিাই পচশ্চত্মর এই 

িস্তুিুিতার চনন্দা কত্র থাচক কসই মুত্খই যখন সতেসম্পিত্ক িচিসম্পত্ির পশ্চাদ িতষী 

কত্র রাখিার প্রিাি কত্র থাচক তখন চনশ্চয়ই পমাত্ির অশুভগ্রহ কুচিি হাসে কত্র। 

কযমন ককাত্না ককাত্না শুচিতাচভমানী ব্রাহ্মণ অপাংত্িত্য়র িাচড়ত্ত কয মুত্খ পহার কত্র 

পত্স িাইত্র এত্স কসই মুত্খই তার চনন্দা কত্র, এও চেক কসইমত্তা। 
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চিশ্বভারতীর ক্ঠস চিত্য় এই কথাই পমরা িিত্ত িাই কয, ভারতিত্ষষ সতেসম্পি 

চিনষ্ট হয় চন। না যচি হত্য় থাত্ক তা হত্ি সত্তের িাচয়ত্ব মানত্তই হত্ি। ধনিাত্নর ধন 

ধনীর একমাত্র চনত্জর হত্ত পাত্র, চকন্তু সতেিাত্নর সতে চিত্শ্বর। সতেিাত্ভর সত্ঙ্গ 

সত্ঙ্গই তার চনমন্ত্র্ণ-প্রিার পত্েই। ঋচষ যখনই িুর্ত্িন “কিিাহত্মতম্’– পচম এত্ক 

কজত্নচে, তখনই তাাঁত্ক িিত্ত হি, “িৃণ্বন্তু চিত্শ্ব অমৃতসে পুত্রািঃ”– কতামরা অমৃত্তর পুত্র, 

কতামরা সকত্ি শুত্ন যাও। 

  

কতামরা সকত্ি শুত্ন যাও, চপতামহত্ির এই চনমন্ত্র্ণিাণী যচি পজ ভারতিত্ষষ নীরি 

হত্য় থাত্ক তত্ি সাম্রাত্জে স্বাধীনতা, িাচণত্জে সমৃচি, চকেুত্তই পমাত্ির পর কগৌরি 

চিত্ত পাত্র না। ভারত্ত সতেধন যচি িুি হত্য় থাত্ক তত্িই চিত্শ্বর প্রচত তার চনমন্ত্র্ত্ণর 

অচধকারও িুি হত্য় কগত্ে। পজত্কর চিত্ন যারা ভারত্তর চনমন্ত্র্ত্ণ চিশ্বাস কত্র না তারা 

ভারত্তর সত্তেও চিশ্বাস কত্র না। পমরা চিশ্বাস কচর। চিশ্বভারতী কসই চিশ্বাসত্ক 

পমাত্ির স্বত্িিিাসীর কাত্ে প্রকাি করুক ও সিষত্িিিাসীর কাত্ে প্রিার করুক। 

চিশ্বভারতীত্ত ভারত্তর চনমন্ত্র্ণিাণী চিত্শ্বর কাত্ে কঘাচষত কহাক। চিশ্বভারতীত্ত ভারত 

পপনার কসই সম্পিত্ক উপিচি করুক, কয সম্পিত্ক সিষজত্নর কাত্ে িান করার দ্বারাই 

িাভ করা যায়। 
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ববশ্বভারতী – ১০ 

১০ 

  

পচম যখন এই িাচন্তচনত্কতত্ন চিিোিয় স্থাপন কত্র এখাত্ন কেত্িত্ির পনিুম 

তখন পমার চনত্জর চিত্িষ চকেু কিিার িা িিিার মত্তা চেি না। চকন্তু পমার একান্ত 

ইিা চেি কয, এখানকার এই প্রভাত্তর পত্িা, িোমি প্রান্তর, গােপািা কযন চিশুত্ির 

চিিত্ক স্পিষ করত্ত পাত্র। কারণ প্রকৃচতর সাহিত্যষ তরুণ চিত্ি পনন্দসঞ্চাত্রর িরকার 

পত্ে; চিত্শ্বর িাচর চিককার রসাস্বাি করা ও সকাত্ির পত্িা সন্ধোর সূযষাত্ির কসৌন্দযষ 

উপত্ভাগ করার মধে চিত্য় চিশুত্ির জীিত্নর উত্েষ পপনার কথত্কই হত্ত থাত্ক। পচম 

কিত্য়চেিুম কয তারা অনুভি করুক কয, িসুন্ধরা তাত্ির ধাত্রীর মত্তা ককাত্ি কত্র মানুষ 

করত্ে। তারা িহত্রর কয ইাঁিকােপাথত্রর মত্ধে িচধষত হয় কসই জড়তার কারাগার কথত্ক 

তাত্ির মুচি চিত্ত হত্ি। এই উত্েত্িে পচম পকাি-পত্িার অঙ্কিায়ী উিার প্রান্তত্র 

এই চিক্ষাত্কন্দ্র স্থাপন কত্রচেিুম। পমার পকািক্ষা চেি কয, িাচন্তচনত্কতত্নর 

গােপািা-পাচখই এত্ির চিক্ষার ভার কনত্ি। পর কসইসত্ঙ্গ চকেু চকেু মানুত্ষর কাে 

কথত্কও এরা চিক্ষা িাভ করত্ি। কারণ, চিশ্বপ্রকৃচত কথত্ক চিচি্ন  কত্র কয চিক্ষা কিিার 

িেিস্থা পত্ে তাত্ত কত্র চিশুচিত্ির চিষম ক্ষচত হত্য়ত্ে। এই কযাগচিত্িত্ির দ্বারা কয 

স্বাতত্ন্ত্র্ের সৃচষ্ট হয় তাত্ত কত্র মানুত্ষর অকিোণ হত্য়ত্ে। পৃচথিীত্ত এই দুভষাগে অত্নক 

চিন কথত্ক িত্ি এত্সত্ে। তাই পমার মত্ন হত্য়চেি কয, চিশ্বপ্রকৃচতর সত্ঙ্গ কযাগস্থাপন 

করািার একচি অনুকূি কক্ষত্র জতচর করত্ত হত্ি। এমচন কত্র এই চিিোিত্য়র প্রচতষ্ঠা 

হয়।  

  

তখন পমার চনত্জর সহায় সম্বি চকেু চেি না, কারণ পচম চনত্জ িরাির 

ইস্কুিমাস্টারত্ক এচড়ত্য় িত্িচে। িই-পড়া চিিো কেত্িত্ির কিখাি এমন দুিঃসাহস চেি 

না। চকন্তু পমাত্ক িািেকাি কথত্ক চিশ্বপ্রকৃচতর িাণী মুগ্ধ কত্রচেি, পচম তার সত্ঙ্গ 
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একান্ত পত্মীয়তার কযাগ অনুভি কত্রচে। িই পড়ার কিত্য় কয তার কত কিচি মূিে, তা 

কয কতখাচন িচি ও কপ্ররণা িান কত্র, তা পচম চনত্জ জাচন। পচম কতখাচন একা মাত্সর 

পর মাস িুত্না হাাঁত্সর পাড়ায় জীিন যাপন কত্রচে। এই িািুিরত্ির সত্ঙ্গ 

জীিনযাপনকাত্ি প্রকৃচতর যা-চকেু িান তা পচম যতই অঞ্জচি ভত্র গ্রহণ কত্রচে ততই 

পচম কপত্য়চে, পমার চিি ভরপুর হত্য় কগত্ে। তাই চিশুরা কয এখাত্ন পনত্ন্দ কিৌড়াত্ি, 

গাত্ে িড়ত্ে, কিহাত্সে পকাি মুখর কত্র তুিত্ে– পমার মত্ন হত্য়ত্ে কয, এরা এমন-

চকেু িাভ কত্রত্ে যা দুিষভ। তাত্ির চিিোর কী মাকষা মারা হি এিাই সিত্িত্য় িত্ড়া 

কথা নয়; চকন্তু তাত্ির চিত্ির কপয়ািা চিত্শ্বর অমৃতরত্স পচরপূণষ হত্য় কগত্ে, পনত্ন্দ 

উপত্ি উত্েত্ে, এই িোপারচি িহুমূিে। এই হাচসগান-পনত্ন্দ গত্ল্প চভতত্র চভতত্র 

তাত্ির মত্নর পচরপুচষ্ট হত্য়ত্ে। অচভভািত্করা হয়ত্তা তা িুর্ত্িন না, চিশ্বচিিোিত্য়র 

পরীক্ষত্করা হয়ত্তা তার জনে পাত্ির নম্বর চিত্ত রাচজ হত্িন না, চকন্তু পচম জাচন এ 

অচত পিরণীয়। প্রকৃচতর ককাত্ি কথত্ক সরস্বতীত্ক মাতৃরূত্প িাভ করা, এ পরম 

কসৌভাত্গের কথা। এমচন কত্র পমার চিিোিত্য়র সূত্রপাত হি। 

  

তার পর একচি দ্বার খুত্ি যাওয়াত্ত চভতত্রর কপািগুচি উদ ঘাচিত হত্ত িাগি। 

পসত্ি কখািিার চজচনস একচি, চকন্তু পািার চজচনস িহু। চকন্তু প্রথম দ্বারচি িন্ধ থাকত্ি 

চভতত্র প্রত্িি করিার উপায় থাত্ক না। প্রকৃচতর পশ্রয় কথত্ক িচঞ্চত হিার মত্ধে কয 

কৃচত্রম চিক্ষা কসিাই হি কগাড়াকার কসই িন্ধনিিা যা চে্ন  না করত্ি রসভাোত্র প্রত্িি 

করা দুিঃসাধে। তাই মানুত্ষর মুচির উপায় হত্ি, প্রকৃচতত্ত ধাত্রী িত্ি স্বীকার কত্র চনত্য় 

তাাঁরই পশ্রত্য় চিক্ষকতা িাভ করা। এই মুচির পিিষ চনত্য়ই এই চিক্ষাত্কত্ন্দ্রর পিন 

হি।  

  

এখানকার এই মুি িায়ুত্ত পমরা কয মুচি কপত্য় কগিুম পজ তা গিষ কত্র িিিার 

পত্ে। এত্ত কত্র পমাত্ির কয কত িন্ধনিিা ঘুিি, কত কয সংকীণষ সংস্কার িূর হি, 

তা িত্ি কিষ করা যায় না। এখাত্ন পমরা সি মানুষত্ক পপনার িত্ি স্বীকার করত্ত 

চিত্খচে, এখাত্ন মানুত্ষর পরস্পত্রর সম্বন্ধ ক্রমি সহজ ও স্বাভাচিক হত্য় চগত্য়ত্ে। 
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এচি কয পরম কসৌভাত্গের কথা তা পমাত্ির জানত্ত হত্ি। কারণ এ কথা পত্গই 

িত্িচে কয, মানুত্ষর মত্ধে একচি মি পীড়া হত্ি, তার কিাকািত্য় একান্তভাত্ি অিত্রাধ। 

চিশ্বপ্রকৃচতর কথত্ক চিত্িি তার চিিিচিত্ক খিষ কত্র চিত্ি। চকন্তু তার কিত্য়ও মানুত্ষর 

মত্ধে পর-একচি অস্বাভাচিকতা পত্ে, তা হত্ি এই কয, মানুষই মানুত্ষর পরম িত্রু। 

এচি খুি সাংঘাচতক কথা। এর মত্ধে কয তার কতখাচন চিিসংত্কাি পত্ে তা পমরা 

অভোসিিত জানত্ত পাচর না। স্বাজাত্তের িত্ম্ভ পমরা ককাণত্েসা হত্য় কগচে, চিত্শ্বর 

চিিীণষ অচধকাত্র পপনাত্ির িচঞ্চত কত্রচে। এই ভীষণ িাধাত্ক অপসাচরত করত্ত হত্ি; 

পমাত্ির জানত্ত হত্ি কয, কযখাত্ন মানুত্ষর চিিসম্পি পত্ে কসখাত্ন কিিচিত্িত্ির কভি 

কনই, কভৌত্গাচিক ভাগচিভাগ কনই। পিষত অরণে মরু, এরা মানুত্ষর পত্মাত্ক কারারুি 

করত্ত পাত্র না। 

  

িাংিার কয মাচির িসত্ি ধান হত্ি, কয মাচিত্ত গাে কিত্ড় উেত্ে, কসই উপচরতত্ির 

মাচি হি িাংিাত্িত্ির; চকন্তু এ কথা জানত্ত হত্ি কয, চনত্িকার ভূ চম পৃচথিীর সিষত্র 

পচরিোি পত্ে, সুতরাং এ জায়গায় সমি চিত্শ্বর সত্ঙ্গ তার গভীরতম নাচড়র কযাগ। এই 

তার ধাত্রীভূচমচি যচি সািষত্ভৌচমক না হত তত্ি এমন কত্র িাংিার িোমিতা কিখা চিত 

না। মাচি তুত্ি চনত্য় িত্ির কোত্িা জায়গাত্তও কতা গাে িাগাত্না যায়, চকন্তু তাত্ত কত্র 

যত্থষ্ট িি িাভ হয় না। িত্ড়া জায়গার কয মাচি তাত্তই যথাথষ িসি উৎপ্ন  হয়। চেক 

কতমচন অন্তত্রর কক্ষত্ত্র পমরা কযখাত্ন চিশ্বত্ক অস্বীকার করচে, িিচে কয তার কথত্ক 

চিচি্ন  হত্য়ও িত্ড়া হওয়া যায়, কসখাত্নই পমরা মি ভুি করচে। 

  

পৃচথিীত্ত কযখাত্ন সভেতার নানা ধারা এত্স চমচিত হত্য়ত্ে কসখাত্নই জ্ঞাত্নর 

তীথষভূচম চিরচিত হত্য়ত্ে। কসখাত্ন নানা চিক কথত্ক নানা জাচতর সমাত্িি হওয়াত্ত 

একচি মহাচমিন ঘত্িত্ে। গ্রীস করাম প্রভৃচত িত্ড়া সভেতার মত্ধে নানা জ্ঞানধারার 

সচিিন চেি, তাই কতা একঘত্র হত্য় ইচতহাত্স প্রি্ন  হত্য় থাত্ক চন। ভারতিত্ষষর 

সভেতাত্তও কতমচন পযষ দ্রাচিড় পারচসক প্রভৃচত নানা চিচিত্র জাচতর চমিন হত্য়চেি। 
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পমাত্ির এই সমিয়ত্ক মানত্ত হত্ি। পৃচথিীর ইচতহাত্স যারা িিষর তারাই সিত্িত্য় 

স্বতন্ত্র্; তারা নূতন কিাকত্ির স্বত্িত্ি প্রত্িি করত্ত কিয় চন, িণষ ভাষা প্রভৃচতর জিষমে 

যখনই  কিত্খত্ে তখনই তা কিাত্ষর িত্ি চিষিাণ প্রত্য়াগ কত্র মারত্ত চগত্য়ত্ে। 

  

পজকার চিত্ন চিশ্বমানিত্ক পপনার িত্ি স্বীকার করিার সময় এত্সত্ে। পমাত্ির 

অন্তত্রর অপচরত্ময় কপ্রম ও জ্ঞাত্নর দ্বারা এই কথা জানত্ত হত্ি কয, মানুষ শুধু ককাত্না 

চিত্িষ জাচতর অন্তগষত নয়; মানুত্ষর সিত্িত্য় িত্ড়া পচরিয় হত্ি, কস মানুষ। পজকার 

চিত্ন এই কথা িিিার সময় এত্সত্ে কয, মানুষ সিষত্িত্ির সিষকাত্ির। তার মত্ধে ককাত্না 

জাতীয়তা িণষত্ভি কনই। কসই পচরিয়সাধন হয় চন িত্িই মানুষ পজ অপত্রর চিি 

পহরণ কত্র িত্ড়া হত্ত িায়। কস পপনাত্ক মারত্ে, অনেত্ক মারত্ত তার হাত কচম্পত 

হত্ি না– কস এতিত্ড়া অপকমষ করত্ত সাহস পাত্ি। 

  

ভারতিষষ তার জাতরক্ষা করিার সপত্ক্ষ চক পাশ্চাতে কিত্ির নচজর কিত্ন পনত্ি। 

পমরা চক এ কথা ভুত্ি কগচে কয, য়ুত্রাপ ও পত্মচরকা পপন পপন নোিানাচি্ ত্মর 

চভচিপিন কত্র কয চিরাি প্রািীর চনমষাণ কত্রত্ে পমাত্ির কিত্ি কতমন চভচিপিন কখত্না 

হয় চন। ভারতিষষ এই কথা িত্িচেি কয, চযচন চিশ্বত্ক পপনার িত্ি উপিচি করত্ত 

কপত্রত্েন চতচনই যথাথষ সতেত্ক িাভ কত্রত্েন। চতচন অপ্রকাি থাত্কন না; “ন তত্তা 

চিজুগুপ্স্ত্ত’, চতচন সিষত্িাত্ক সিষকাত্ি প্রকাচিত হন। চকন্তু যারা অপ্রকাি, যারা অনেত্ক 

স্বীকার করি না, তারা কখত্না িত্ড়া হত্ত পারি না, ইচতহাত্স তারা ককাত্না িত্ড়া সতেত্ক 

করত্খ কযত্ত পারি না। তাই কাত্থষজ ইচতহাত্স চিিুি হত্য় কগত্ে। কাত্থষজ চিত্শ্বর সমি 

ধনরত্ন কিাহন করত্ত কিত্য়চেি। সুতরাং কস এমন-চকেু সম্পি করত্খ যায় চন যার দ্বারা 

ভচিষেৎ যুত্গর মানুত্ষর পাত্থয় রিনা হয়। তাই কভচনসও ককাত্না িাণী করত্খ কযত্ত পারি 

না। কস ককিিই কিত্নর মত্তা চনত্য়ত্ে, জচমত্য়ত্ে, চকেুই চিত্য় কযত্ত পারি না। চকন্তু 

মানুষ যখনই চিত্শ্ব পপনার জ্ঞাত্নর ও কপ্রত্মর অচধকার চিিৃত করত্ত কপত্রত্ে তখনই 

কস পপন সতেত্ক িাভ কত্রত্ে, িত্ড়া হত্য়ত্ে। 
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প্রথত্ম পচম িাচন্তচনত্কতত্ন চিিোিয় স্থাপন কত্র এই উত্েত্িে কেত্িত্ির এখাত্ন 

এত্নচেিুম কয, চিশ্বপ্রকৃচতর উিার কক্ষত্ত্র পচম এত্ির মুচি কিি। চকন্তু ক্রমি পমার 

মত্ন হি কয, মানুত্ষ মানুত্ষ কয ভীষণ িেিধান পত্ে তাত্ক অপসাচরত কত্র মানুষত্ক 

সিষমানত্ির চিরাি কিাত্ক মুচি চিত্ত হত্ি। পমার চিিোিত্য়র পচরণচতর ইচতহাত্সর 

সত্ঙ্গ কসই পন্তচরক পকািক্ষাচি অভিেি হত্য়চেি। কারণ চিশ্বভারতী নাত্ম কয প্রচতষ্ঠান 

তা এই পহ্বান চনত্য় স্থাচপত হত্য়চেি কয, মানুষত্ক শুধু প্রকৃচতর কক্ষত্ত্র নয়, চকন্তু মানুত্ষর 

মত্ধে মুচি চিত্ত হত্ি। চনত্জর ঘত্রর চনত্জর কিত্ির মত্ধে কয মুচি তা হি কোত্িা কথা; 

তাত্ত কত্র সতে খচেত হয়, পর কসজত্নেই জগত্ত অিাচন্তর সৃচষ্ট হয়। ইচতহাত্স িাত্র 

িাত্র পত্ি পত্ি এই সত্তের চিিুেচত হত্য়ত্ে িত্ি মানুষ পীচড়ত হত্য়ত্ে, চিত্দ্রাহানি 

জ্বাচিত্য়ত্ে। মানুত্ষ মানুত্ষ কয সতে, “পত্মিৎ সিষভূত্তষু যিঃ পিেচত স পিেচত’, এই 

কথার মত্ধে কয চিশ্বজনীন সতে পত্ে তা মানুষ মাত্ন চন, স্বত্িত্ির গচেত্ত পপনাত্ির 

পিি কত্রত্ে। মানুষ কয পচরমাত্ণ এই ঐকেত্ক স্বীকার কত্রত্ে কস পচরমাত্ণ কস যথাথষ 

সতেত্ক কপত্য়ত্ে, পপনার পূণষপচরিয় িাভ কত্রত্ে। 

  

এ কথা পজকার চিত্ন যচি পমরা না উপিচি কচর তত্ি চক তার িে কনই। মানুত্ষর 

এই িত্ড়া সত্তের অপিাপ হত্ি কয চিষম ক্ষচত, তা চক পমাত্ির জানত্ত হত্ি না। মানুষ 

মানুষত্ক পীড়া কিয় এত িত্ড়া অনোয় পিরণ পমাত্ির চনিারণ করত্ত হত্ি, 

চিশ্বভারতীত্ত পমরা কসই সতে স্বীকার করি িত্ি এত্সচে। অত্নেরা কয কাত্জরই ভার 

চনন-না– িচণক িাচণজেচিিার করুন, ধনী ধন সঞ্চয় করুন, চকন্তু এখাত্ন সিষমানত্ির 

কযাগসাধত্নর কসতু রচিত হত্ি। অচতচথিািার দ্বার খুিত্ি, যার কিৌমাথায় িাাঁচড়ত্য় পমরা 

সকিত্ক পহ্বান করত্ত কুচ্ঠসত হি না। এই চমিনত্ক্ষত্ত্র পমাত্ির ভারতীয় সম্পিত্ক 

ভুিত্ি িিত্ি না, কসই ঐশ্বত্যষর প্রচত একান্ত পস্থা স্থাপন কত্র তাত্ক শ্রিায় গ্রহণ করত্ত 

হত্ি। চিক্রমাচিতে উজ্জচয়নীত্ত কয প্রাসািত্সৌধ চনমষাণ কত্রচেত্িন পজ কতা তার ককাত্না 

চিে কনই; ঐচতহাচসত্করা তাাঁর কগাষ্ঠীত্গাত্ত্রর পজ পযষন্ত মীমাংসা করত্ত পারি না। 

চকন্তু কাচিিাস কয কািে রিনা কত্র কগত্েন তার মত্ধে ককাত্না স্থানচিিার কনই; তা কতা 

শুধু ভারতীয় নয়, তা কয চিরন্তন সিষত্িত্ির সিষকাত্ির সম্পি হত্য় রইি। যখন সিাই 
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িিত্ি কয, এিা পমার, পচম কপিুম, তখনই তা যথাথষ কিওয়া হি। এই-ত্য কিিার 

অচধকার িাভ করা, এর জনে উৎসাহ িাই, সাধনার উিেম িাই। পমাত্ির কৃপনতা 

করত্ি িিত্ি না। ককাত্না িত্ড়া সম্পিত্ক গ্রহণ ও প্রিার করত্ত হত্ি চিপুি পনত্ন্দ 

সমি পঘাত অপমান সহে কত্র অকাতত্র সি তোগ করত্ত হত্ি। পৃচথিীর কিয়াচি-

উৎসত্ি ভারত্তর কয প্রিীপ জ্বিত্ি কসই প্রিীপচিখার কযন অস্বীকৃচত না ঘত্ি, চিদ্রূত্পর 

দ্বারা কযন তাত্ক পি্ন  না কচর। পত্মপ্রকাত্ির পথ অিাচরত কহাক, তোত্গর দ্বারা 

পনচন্দত হও। 

  

পজকার উৎসত্ির চিত্ন পমাত্ির এই প্রাথষনা কয, সকি অন্ধকার ও অসতে কথত্ক 

পমাত্ির কজোচতত্ত চনত্য় যাও– কসানা-হীরা মাচণত্কের কজোচত নয়, চকন্তু অধোত্ম-

কিাত্কর কজোচতত্ত চনত্য় যাও। ভারতিষষ পজ এই প্রাথষনা জানাত্ি কয, তাত্ক মৃতুে 

কথত্ক অমৃতত্িাত্ক চনত্য় যাও। পমরা অচকঞ্চন হত্িও তিু পমাত্ির কন্ঠ কথত্ক সকি 

মানুত্ষর জনে এই প্রাথষনা ধ্বচনত কহাক। পনন্দস্বরূপ, কতামার প্রকাি পূণষ কহাক। রুদ্র, 

কতামার রুদ্রতার মত্ধে অত্নক দুিঃখিাচরদ্রে পত্ে– পমরা কযন িিত্ত পাচর কয, কসই ঘন 

কমত্ঘর পিরণ কভি কত্রও কতামার িচক্ষণ মুখ কিত্খচে। “কিিাহম্’– কজত্নচে। 

“পচিতেিণষং তমসিঃ পরিাৎ’– অন্ধকাত্ররই ওপার কথত্ক কিত্খচে কজোচতর রূপ। তাই 

অন্ধকারত্ক পর ভয় কচর কন। কয অন্ধকার চনত্জত্ির কোত্িা গচের মত্ধেই পমাত্ির 

কোত্িা পচরিত্য় পিি কত্র তাত্ক স্বীকার কচর কন। কয পত্িা সকত্ির কাত্ে পমাত্ির 

প্রকাি কত্র এিং সকিত্ক পমাত্ির কাত্ে প্রকাি কত্র পমরা তারই অচভনন্দন কচর। 
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ববশ্বভারতী – ১১ 

১১  

  

পজ পমার পর-একিার পশ্রম কথত্ক িূত্র যািার সময় উপচস্থত হত্য়ত্ে, হয়ত্তা 

চকেু িীঘষকাত্িত্র জত্নে এিার চিত্িত্ি পমাত্ক কািাত্ত হত্ি। যািার পূত্িষ পর-একিার 

এই পশ্রম সম্বত্ন্ধ, এই কমষ সম্বত্ন্ধ পমাত্ির যা কথা পত্ে তা সুস্পষ্ট কত্র িত্ি কযত্ত 

িাই। 

  

পজ পমার কিাত্খর সামত্ন পমাত্ির পশ্রত্মর এই িতষমান েচি– এই োত্রচনিাস 

কিাভিন গ্রোগার অচতচথিািা, সি স্বত্প্নর মত্তা মত্ন হত্ি। ভািচে, কী কত্র এর 

পরম্ভ, এর পচরণাম ককাথায়। সকত্ির কিত্য় এইত্িই পশ্চযষ কয, কয কিাক এত্কিাত্র 

অত্যাগে– মত্ন করত্িন না এ ককাত্নারকম কৃচত্রম চিনত্য়র কথা– তাত্ক চিত্য় এই কাজ 

সাধন কত্র কনিার চিধান। োত্রত্ির কযচিন এখাত্ন পহ্বান করিুম কসচিন পমার হাত্ত 

ককিি কয অথষ চেি না তা নয়, একিা িত্ড়া ঋণভাত্র তখন পচম একান্ত চিপ্ন । তা 

কিাধ করিার ককাত্না উপায় চেি না। তার পত্র চিিোচিক্ষা কিওয়া সম্বত্ন্ধ পমার কয 

কত অক্ষমতা চেি তা সকত্িই জাত্নন। পচম ভাত্িা কত্র পচড় চন, পমাত্ির কিত্ি কয 

চিক্ষাপ্রণািী প্রিচিত চেি তার সত্ঙ্গ পমার পচরিয় চেি না। সি রকত্মর অত্যাগেতা 

এিং জিনে চনত্য় কাত্জ কনত্মচেিুম। এর পরম্ভ অচত ক্ষীণ এিং দুিষি চেি, গুচি-পাাঁত্িক 

োত্র চেি। োত্রত্ির কাে কথত্ক কিতন চনতুম না; কেত্িত্ির অ্ন িস্ত্র, প্রত্য়াজনীয় 

দ্রিেসামগ্রী কযমন কত্র কহাক পমাত্কই কজাগাত্ত হত, অধোপকত্ির সাংসাচরক অভাি 

কমািন করত্ত হত। িৎসত্রর পর িৎসর যায়, অথষাভাি সমানই রইি, চিিোিয় িাড়ত্ত 

িাগি কিখা কগি, কিতন না চনত্ি চিিোিয় রক্ষা করা যায় না। কিতত্নর প্রিতষন হি; 

চকন্তু অভাি িূর হি না। পমার গ্রত্ের স্বত্ব চকেু চকেু কত্র চিক্রয় করত্ত হি। এচিত্ক 

ওচিত্ক দু-একিা যা সম্পচি চেি তা কগি, অিংকার চিক্রয় করিুম– চনত্জর সংসারত্ক 
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চরি কত্র কাজ িািাত্ত হি। কী দুিঃসাহত্স তখন প্রিৃি হত্য়চেিুম জাচন কন। স্বত্প্নর 

কঘাত্র কয মানুষ দুগষম পত্থ ঘুত্র কিচড়ত্য়ত্ে কস কযমন কজত্গ উত্ে ককাঁত্প ওত্ে, পজ 

চপেন চিত্ক যখন তাচকত্য় কিচখ পমারও কসই রকত্মর হৃৎকম্প হয়। 

  

অথি এচি সামানেই একচি চিিোিয় চেি। চকন্তু এই সামানে িোপারচি চনত্য়ই 

পিািে-কাত্ির সাচহতেসাধনাও পমাত্ক অত্নক পচরমাত্ণ িজষন করত্ত হি। এর কারণ 

কী, এত পকষষণ চকত্সর। এই প্রত্ের কয উির পমার মত্ন পসত্ে কসিা পপনাত্ির 

কাত্ে িচি। অচত গভীরভাত্ি চনচিড়ভাত্ি এই চিশ্বপ্রকৃচতত্ক চিশুকাি কথত্ক পচম 

ভাত্িাত্িত্সচে। পচম খুি প্রিিভাত্িই অনুভি কত্রচে কয, িহত্রর জীিনযাত্রা পমাত্ির 

িার চিত্ক যত্ন্ত্র্র প্রািীর তুত্ি চিত্য় চিত্শ্বর সত্ঙ্গ পমাত্ির চিত্িি ঘচিত্য় চিত্য়ত্ে। 

এখানকার পশ্রত্ম, প্রকৃচতর প্রাণচনত্কতত্নর উেুি প্রাঙ্গত্ণ, িসন্ত-িরত্তর পুত্ষ্পাৎসত্ি 

কেত্িত্ির কয স্থান কত্র চিত্য়চে তারই পনত্ন্দ দুিঃসাধে তোত্গর মত্ধে পমাত্ক ধত্র 

করত্খচেি। প্রকৃচত-মাতা কয অমৃত পচরত্িিন কত্রন কসই অমৃত গাত্নর সত্ঙ্গ চমচিত্য় 

নানা পনন্দ-অনুষ্ঠাত্নর মত্ধে িচিত্য় এত্ির সকিত্ক চিতরণ কত্রচে। এরই সিিতা 

প্রচতচিন পমাত্ক উৎসাহ চিত্য়ত্ে। পর কয একচি কথা অত্নকচিন কথত্ক পমার মত্ন 

কজত্গচেি কস হত্ি এই কয, োত্র ও চিক্ষত্কর সম্বন্ধ অতেন্ত সতে হওয়া িরকার। মানুত্ষর 

পরস্পত্রর মত্ধে সকি প্রকার িোপাত্রই কিনাপাওনার সম্বন্ধ। কখত্না কিতন চনত্য়, 

কখত্না তোত্গর চিচনমত্য়, কখত্না-িা জিরিচির দ্বারা মানুষ এই কিওয়া-ত্নওয়ার 

প্রিাহত্ক চিনরাত িাচিত্য় রাখত্ে। চিিো কয কিত্ি এিং চিিো কয কনত্ি তাত্ির উভত্য়র 

মার্খাত্ন কয কসতু কসই কসতুচি হত্ি ভচিত্্ত্হর সম্বন্ধ। কসই পত্মীয়তার সম্বন্ধ না 

কথত্ক যচি ককিি শুষ্ক কতষিে িা িেিসাত্য়র সম্বন্ধই থাত্ক তা হত্ি যারা পায় তারা 

হতভাগে, যারা কিয় তারাও হতভাগে। সাংসাচরক অভাি কমািত্নর জনে িাচহত্রর চিক 

কথত্ক চিক্ষকত্ক কিতন চনত্ত হয়, চকন্তু তাাঁর অন্তত্রর সম্বন্ধ সতে হওয়া িাই। এ পিিষ 

পমাত্ির চিিোিত্য় কসচিন অত্নক িূর পযষন্ত িািাত্ত কপত্রচেিুম। তখন চিক্ষত্করা 

োত্রত্ির সত্ঙ্গ একসত্ঙ্গ কিচড়ত্য়ত্েন, কখিা কত্রত্েন, তাত্ির সত্ঙ্গ তাাঁত্ির সম্বন্ধ ঘচনষ্ঠ 

চেি। ভাষা চক ইচতহাস চক ভূত্গাি নূতন উৎকৃষ্ট প্রণািীত্ত কী চিচখত্য়চে না-চিচখত্য়চে 
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জাচন কন, চকন্তু কয চজচনসিাত্ক ককাত্না চিিোিত্য় ককউ অতোিিেক িত্ি মত্ন কত্র না, 

অথি যা সিত্িত্য় িত্ড়া চজচনস, পমাত্ির চিিোিত্য় তার স্থান হত্য়ত্ে মত্ন কত্র পনত্ন্দ 

অনেসকি অভাি ভুত্ি চেিুম। 

  

ক্রত্ম পমাত্ির কসই অচত কোত্িা চিিোিয় িত্ড়া হত্য়ত্ে। ভারতিত্ষষর অনোনে 

প্রত্িি কথত্ক পপনারা অত্নত্ক সমাগত হত্য়ত্েন, োত্ররাও চিচভ্ন  প্রত্িি কথত্ক এত্সত্ে। 

ক্রত্ম এর সীমা পত্রা িূত্র প্রসাচরত হি, চিত্িি কথত্ক িনু্ধরা এত্স এই কাত্জ কযাগ 

চিত্িন। যা প্রি্ন  চেি তা ককাত্নাচিন কয এমন িোপকভাত্ি প্রকািমান হত্ি তা কখত্না 

ভাচি চন। 

  

পমরা কিষ্টা কচর চন, পমরা প্রতোিা কচর চন। চিরচিন অল্প পত্য়াজন এিং অল্প 

িচিত্তই পমরা একাত্ন্ত কাজ কত্রচে। তিু পমাত্ির এই প্রচতষ্ঠান কযন চনত্জরই 

অন্তগূষঢ় স্বভাি অনুসরণ কত্র চিত্শ্বর কক্ষত্ত্র চনত্জত্ক িেি কত্রত্ে। পাশ্চাতে কিত্ির কয-

সি মনীষী এখাত্ন এত্সচেত্িন– কিচভ, উইোর চনট্ জ, কিস চন, তাাঁরা কয এমন-চকেু 

এখাত্ন কপত্য়চেত্িন যা িাংিাত্িত্ির ককাত্ণর মত্ধে িি নয়, তা কথত্ক িুর্ত্ত পাচর 

এখাত্ন ককাত্না একচি সত্তের প্রকাি হত্য়ত্ে। তাাঁরা কয পনন্দ কয শ্রিা কয উৎসাহ অনুভি 

কত্র কগত্েন তা কয এখাত্ন পমাত্ির সকত্ির মত্ধে স্ফূচতষ পাত্ি তা নয়, তৎসত্ত্ত্বও 

এখানকার িাতাত্সর মত্ধে এমন ককাত্না একিা সাথষকতা পত্ে যার স্পত্িষ িূরাগত 

অচতচথরা অন্তরঙ্গ সুহৃি হত্য় উত্েত্েন, যাাঁরা চকেুচিত্নর জত্নে এত্সচেত্িন তাাঁত্ির সত্ঙ্গ 

চিরকাত্ির কযাগ ঘত্িত্ে। 

  

পজ কভিিুচি ও চিত্দ্বষিুচি সমি পৃচথিীত্ত পগুন িাচগত্য়ত্ে, মানুত্ষ মানুত্ষ এমন 

জগদ িোপী পরম-িত্রুতার সংঘাত প্রািীন ইচতহাত্স কনই। কিত্ি-ত্িিান্তত্র এই পগুন 

েচড়ত্য় কগি। প্রািে মহাত্িত্ি পমরা িহু িতাব্দী ঘুচমত্য় চেিুম, পমরা কয জাগিুম কস 

এরই পঘাত্ত। জাপান মার কখত্য় কজত্গত্ে। ভারতিষষ কথত্ক কপ্রত্মর কিৌতে একচিন 

তাত্ক জাচগত্য়চেি, পজ কিাভ এত্স ঘা চিত্য় ভত্য় তাত্ক জাচগত্য়ত্ে। কিাত্ভর িত্ম্ভর 
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ঘা কখত্য় কয জাত্গ কস অনেত্কও ভয় কিখায়। জাপান ককাচরয়াত্ক মারত্ি, িীনত্ক মারত্ত 

চগত্য়চেি। 

  

মানুত্ষর পজ কী অসহে কিিনা। িাসত্ত্বর ব্রতী হত্য় কত কত্ি কস চ্ষ্ট হত্ি– 

মানুত্ষর পূনষতা সিষত্র পীচড়ত। মনুষেত্ত্বর এই-ত্য খিষতা, সমি পৃচথিী জুত্ড় যন্ত্র্ত্িিতার 

এই-ত্য পূজা, এই-ত্য পত্মহতো, পৃচথিীর ককাথাও এত্ক চনরি করিার প্রয়াস চক থাকত্ি 

না। পমরা িচরদ্র, অনে জাচতর অধীন তাই িত্িই চক মানুষ তার সতে সম্পি পমাত্ির 

কাে কথত্ক কনত্ি না। যচি সাধনা সতে হয়, অন্তত্র পমাত্ির িাণী থাত্ক, তত্ি মাথা কহাঁি 

কত্র সকিত্ক চনত্তই হত্ি। 

  

একচিন িুি িিত্িন, “পচম সমি মানুত্ষর দুিঃখ িূর করি।’ দুিঃখ চতচন সতেই িূর 

করত্ত কপত্রচেত্িন চক না কসচি িত্ড়া কথা নয়; িত্ড়া কথা হত্ি চতচন এচি ইিা 

কত্রচেত্িন, সমি জীত্ির জনে চনত্জর জীিনত্ক উৎসগষ কত্রচেত্িন। ভারতিষষ ধনী 

কহাক, প্রিি কহাক, এ তাাঁর তপসো চেি না; সমি মানুত্ষর জনে চতচন সাধনা 

কত্রচেত্িন। পজ ভারত্তর মাচিত্ত পিার কসই সাধনা কজত্গ উেুক কসই ইিাত্ক 

ভারতিষষ কথত্ক চক িূর কত্র কিওয়া িত্ি। পচম কয চিশ্বভারতীত্ক এই ভাত্ির দ্বারা 

অনুপ্রাচণত করত্ত পাচর চন কস পমার চনত্জরই জিনে– পচম যচি সাধক হতুম, কস 

একাগ্রতার িচি যচি পমার থাকত, তত্ি সি পপচনই হত। পজ অতেন্ত নম্রভাত্ি 

সানুনত্য় পপনাত্ির জানাচি, পচম অত্যাগে, তাই এ কাজ পমার একিার নয়, এ 

সাধনা পপনাত্ির সকত্ির। এ পপনাত্ির গ্রহণ করত্ত হত্ি। 

  

চিত্িত্ি যখন যাই তখন সিষ মানুত্ষর সম্বত্ন্ধ পমাত্ির কিত্ি জিতত্নের কয ক্ষীণতা 

পত্ে তা ভুত্ি যাই, ভারত্তর যজ্ঞত্ক্ষত্ত্র সকিত্ক পহ্বান কচর। চিত্র এত্স কিচখ, এখাত্ন 

কস িৃহৎ ভূচমকা ককাথায় িৃহৎ জগত্তর মার্খাত্ন কয পমরা পচে কস িৃচষ্ট ককাথায়। 

পমার িচি কনই, চকন্তু মত্ন ভরসা চেি, চিত্শ্বর মমষস্থান কথত্ক কয ডাক এত্সত্ে তা 

অত্নত্কই শুনত্ত পাত্ি, অত্নত্ক একত্ত্র চমচিত হত্ি। কসই কিাত্ধর িাধা পমাত্ির পশ্রম 
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কথত্ক কযন সিষপ্রযত্ত্ন িূর কচর, চরপুর প্রভাি-জচনত কয দুিঃখ তা কথত্ক কযন িাাঁচি। হয়ত্তা 

পমাত্ির সাধনা চসি হত্ি, হয়ত্তা হত্ি না। পচম গীতার কথা অন্তত্রর সত্ঙ্গ মাচন– 

িত্ি কিাভ করত্ি পপনাত্ক কভািাি, অনেত্ক কভািাি। পমাত্ির কাজ িাইত্র কথত্ক 

খুিই সামানে– কচিই িা পমাত্ির োত্র, কচিই িা চিভাগ, চকন্তু অন্তত্রর চিক কথত্ক এর 

অচধকাত্রর সীমা কনই। পমাত্ির সকত্ির সচিচিত চিি কসই অচধকারত্ক িৃঢ় করুক, 

কসই অচধকারত্ক অিিম্বন কত্র চিচিত্র কিোত্ণর সৃচষ্ট করুক– কসই সৃচষ্টর পনন্দ এিং 

তত্পাদুিঃখ পমাত্ির কহাক। কোত্িা কোত্িা মত্তর অননকে, স্বাত্থষর সংঘাত ভুত্ি চগত্য় 

সাধনাত্ক পমরা চিশুি রাখি, কসই উৎসাহ পমাত্ির পসুক। পমার চনত্জর চিত্ির 

কতজ যচি চিশুি ও উজ্জ্বি থাকত তা হত্ি পচম গুরুর পসন কথত্ক এই িাচি করতুম। 

চকন্তু পচম পপনাত্ির সত্ঙ্গ এক পত্থরই পচথক মাত্র; পচম িািনা করত্ত পাচর কন, িাই 

কন। পপনারা জাত্নন, পমার যা কিিার তা চিত্য়চে, কৃপণতা কচর চন। তাই পপনাত্ির 

কাে কথত্ক চভক্ষা করিার অচধকার পমার পজ হত্য়ত্ে। 
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ববশ্বভারতী – ১২ 

১২ 

  

একচিন পমাত্ির এখাত্ন কয উত্িোগ পরম্ভ হত্য়চেি কস অত্নক চিত্নর কথা। 

পমাত্ির একচি পূিষতন োত্র কসচিনকার ইচতহাত্সর একচি খেকািত্ক কত্য়কচি চিচেপত্র 

ও মুচদ্রত চিিরণীর চভতর চিত্য় পমার সামত্ন এত্ন চিত্য়চেি। কসই োত্রচি এই 

চিিোয়তত্নর প্রচতষ্ঠা কথত্কই এর সত্ঙ্গ যুি চেি। কাি রাত্ত্র কসচিনকার ইচতকথার 

চে্ন চিচপ যখন পত্ড় কিখচেিুম তখন মত্ন পড়ি, কী ক্ষীণ পরম্ভ, কত তুি পত্য়াজন। 

কসচিন কয মূচতষ এই পশ্রত্মর িািিীচথিায়ায় কিখা চিত্য়চেি, পজত্কর চিত্নর 

চিশ্বভারতীর রূপ তার মত্ধে এতই প্রি্ন  চেি কয, কস কাত্রা কল্পনাত্তও পসত্ত পারত 

না। এই অনুষ্ঠাত্নর প্রথম সূিনা-চিত্ন পমরা পমাত্ির পুরাতন পিাযষত্ির পহ্বানমন্ত্র্ 

উচ্চারণ কত্রচেত্িম– কয মত্ন্ত্র্ তাাঁরা সকিত্ক কডত্ক িত্িচেত্িন, “পয়ন্তু সিষতিঃ স্বাহা’; 

িত্িচেত্িন, “জিধারাসকি কযমন সমুত্দ্রর মত্ধে এত্স চমচিত হয় কতমচন কত্র সকত্ি 

এখাত্ন চমচিত কহাক।’ তাাঁত্িরই পহ্বান পমাত্ির কত্্ঠস ধ্বচনত হি, চকন্তু ক্ষীণকত্্ঠস। 

কসচিন কসই কিিমন্ত্র্-পিৃচির চভতত্র পমাত্ির পিা চেি, ইিা চেি। চকন্তু পজ কয 

প্রাত্ণর চিকাি পমরা অনুভি করচে, সুস্পষ্টভাত্ি কসিা পমাত্ির কগাির চেি না। এই 

চিিোিত্য়র প্রি্ন  অন্তিঃির কথত্ক সত্তের িীজ পমার জীচিতকাত্ির মত্ধেই অঙ্কুচরত 

হত্য় চিশ্বভারতী রূত্প চিিার িাভ করত্ি, ভরসা কত্র এই কল্পনাত্ক কসচিন মত্ন স্থান 

চিত্ত পাচর চন। ককাত্না একচিন চিরাি ভারতিষষ এই পশ্রত্মর মত্ধে পসন পাতত্ি, এই 

ভারতিষষ– কযখাত্ন নানা জাচত নানা চিিো নানা সম্প্রিাত্য়র সমাত্িি, কসই ভারতিত্ষষর 

সকত্ির জনেই এখাত্ন স্থান প্রিি হত্ি, সকত্িই এখাত্ন পচতত্থের অচধকার পাত্ি, 

এখাত্ন পরস্পত্রর সচিিত্নর মত্ধে ককাত্না িাধা ককাত্না পঘাত থাকত্ি না, এই সংকল্প 

পমার মত্ন চেি। তখন একান্ত মত্ন ইিা কত্রচেত্িম কয, ভারতিত্ষষর পর সিষত্রই 

পমরা িন্ধত্নর রূপ কিখত্ত পাই, চকন্তু এখাত্ন পমরা মুচির রূপত্কই কযন স্পষ্ট কিচখ। 
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কয িন্ধন ভারতিষষত্ক জজষচরত কত্রত্ে কস কতা িাইত্র নয়, কস পমাত্িরই চভতত্র। 

যাত্তই চিচি্ন  কত্র তাই কয িন্ধন। কয কারারুি কস চিচি্ন  িত্িই িন্দী। কভিচিত্ভত্ির 

প্রকাে িৃঙ্খত্ির অসংখে িক্র সমি ভারতিষষত্ক চে্ন চিচি্ন তায় পীচড়ত চ্ষ্ট কত্র 

করত্খত্ে, পত্মীয়তার মত্ধে মানুত্ষর কয মুচি কসই মুচিত্ক প্রত্তেক পত্ি পত্ি িাধা 

চিত্ি, পরস্পর-চিচভ্ন তাই ক্রত্ম পরস্পর-চিত্রাচধতার চিত্ক পমাত্ির পকষষণ কত্র 

চনত্য় যাত্ি। এক প্রত্িত্ির সত্ঙ্গ অনে প্রত্িত্ির অননকেত্ক পমরা রাষ্ট্রননচতক 

িিৃতামত্ঞ্চ িাকেকুত্হচিকার মত্ধে ঢাকা চিত্য় রাখত্ত িাই, চকন্তু জীিত্নর কক্ষত্ত্র 

পরস্পর সম্বত্ন্ধ ঈষষা অিজ্ঞা পত্মপর-ত্ভিিুচি ককিিই যখন কেচকত হত্য় ওত্ে তখন 

কসিার সম্বত্ন্ধ পমাত্ির িজ্জাত্িাধ পযষন্ত থাত্ক না। এমচন কত্র পরস্পত্রর সত্ঙ্গ 

সহত্যাচগতার পিা িূত্র থাক্ , পরস্পত্রর মত্ধে পচরিত্য়র পথও সুগভীর ঔিাসীত্নের 

দ্বারা িাধাগ্রি। 

  

কয অন্ধকাত্র ভারতিত্ষষ পমরা পরস্পরত্ক ভাত্িা কত্র কিখত্ত পাই কন কসইত্িই 

পমাত্ির সকত্ির কিত্য় দুিষিতার কারণ। রাত্তর কিিায় পমাত্ির ভত্য়র প্রিৃচি প্রিি 

হত্য় ওত্ে, অথি সকাত্ির পত্িাত্ত কসিা িূর হত্য় যায়। তার প্রধান কারণ, সকাত্ি 

পমরা সকিত্ক কিখত্ত পাই, রাত্ত্র পমরা চনত্জত্ক স্বতন্ত্র্ কত্র কিচখ। ভারতিত্ষষ কসই 

রাচত্র চিরন্তন হত্য় রত্য়ত্ে। মুসিমান িিত্ত কী কিার্ায় তা সমূ্পণষ ক’কর পপনার ক’কর, 

অথষাৎ রামত্মাহন রায় কযমন ক’কর জানত্তন, তা খুি অল্প চহন্দুই জাত্নন। চহন্দু িিত্ত 

কী কিার্ায় তাও িত্ড়া ক’কর পপনার ক’কর, অথষাৎ িারাচিত্কা একচিন কযমন ক’কর 

িুত্র্চেত্িন, তাও অল্প মুসিমানই জাত্নন। অথি এইরকম গভীর ভাত্ি জানার চভতত্রই 

পরস্পত্রর কভি কঘাত্ি। 

  

চকেুকাি কথত্ক পমরা কাগত্জ পত্ড় পসচে, পঞ্জাত্ি অকাচি চিখ সম্প্রিাত্য়র মত্ধে 

একচি প্রিি ধমষ-পত্ন্দািন কজত্গ উত্েত্ে, যার প্রিতষনায় তারা িত্ি িত্ি চনভষত্য় িধ-

িন্ধনত্ক স্বীকার করত্ে। চকন্তু অনে চিখত্ির সত্ঙ্গ তাত্ির পাথষকে ককাথায়, ককান্ খাত্ন 

তারা এত প্রিে পঘাত কপত্য়ত্ে, ও ককান্ সত্তের প্রচত শ্রিািিত তারা কসই পঘাত্তর 
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সত্ঙ্গ প্রাণান্তকর সংগ্রাম কত্র জয়ী হত্য়ত্ে কস-সম্বত্ন্ধ পমাত্ির িরত্ির কথা িূত্র থাক্ , 

পমাত্ির চজজ্ঞাসািৃচি পযষন্ত জাত্গ চন। অথি ককিিমাত্র কথার কজাত্র এত্ির চনত্য় 

রাষ্ট্রীয় ঐকেতন্ত্র্ সৃচষ্ট করি িত্ি কল্পনা করত্ত ককাথাও পমাত্ির িাত্ধ না। িাচক্ষণাত্তে 

যখন কমাপ িা-ত্িৌরাত্মে চনষ্ঠুর হত্য় কিখা চিি তখন কস-সম্বত্ন্ধ িাংিাত্িত্ি পমরা কস 

পচরমাত্ণও চিিচিত হই চন যততা হত্ি তাত্ির ধমষ সমাজ ও পচথষক কারণ-ঘচিত তথে 

জানিার জনে পমাত্ির জ্ঞানগত উত্িজনা জোত্ত পাত্র। অথি এই মািািাত্রর চহন্দু 

ও কমাপ িাত্ির চনত্য় মহাজাচতক ঐকে স্থাপন করা সম্বত্ন্ধ অন্তত িাকেগত সংকল্প পমরা 

সিষিাই প্রকাি কত্র থাচক। 

  

পমাত্ির িাত্স্ত্র িত্ি, অচিিো অথষাৎ অজ্ঞাত্নর িন্ধনই িন্ধন। এ কথা সকি চিত্কই 

খাত্ি। যাত্ক জাচন কন তার সম্বত্ন্ধই পমরা যথাথষ চিচি্ন । ককাত্না চিত্িষ চিত্ন তাত্ক 

গিা জচড়ত্য় পচিঙ্গন করত্ত পাচর, ককননা কসতা িাহে; তাত্ক িনু্ধ সম্ভাষণ কত্র 

অশ্রুপাত করত্ত পাচর, ককননা কসিাও িাহে; চকন্তু “উৎসত্ি িেসত্ন জিি দুচভষত্ক্ষ 

রাষ্ট্রচিপ্লত্ি রাজদ্বার শ্মিাত্ন ি’ পমরা সহজ প্রীচতর অচনিাযষ পকষষত্ণ তাত্ির সত্ঙ্গ 

সাযুজে রক্ষা করত্ত পাচর কন। কারণ যাত্ির পমরা চনচিড়ভাত্ি জাচন তারাই পমাত্ির 

জ্ঞাচত। ভারতিত্ষষর কিাক পরস্পত্রর সম্বত্ন্ধ যখন মহাজ্ঞাচত হত্ি তখনই তারা মহাজাচত 

হত্ত পারত্ি। 

  

কসই জানিার কসাপান জতচর করার দ্বারা কমিিার চিখত্র কপৌাঁেিার সাধনা পমরা 

গ্রহণ কত্রচে। একিা কযচিন সুহৃদ ির চিধুত্িখর িাস্ত্রী ভারত্তর সিষ সম্প্রিাত্য়র 

চিিোগুচিত্ক ভারত্তর চিিোত্ক্ষত্ত্র একত্র করিার জনে উত্িোগী হত্য়চেত্িন তখন পচম 

অতেন্ত পনন্দ ও উৎসাহ কিাধ কত্রচেত্িম। তার কারণ, িাস্ত্রীমহািয় প্রািীন ব্রাহ্মণ-

পচেতত্ির চিক্ষাধারার পত্থই চিিোিাভ কত্রচেত্িন। চহন্দুত্ির সনাতন িাস্ত্রীর চিিোর 

িাচহত্র কয-সকি চিিো পত্ে তাত্কও শ্রিার সত্ঙ্গ স্বীকার করত্ত পারত্ি তত্িই কয 

পমাত্ির চিক্ষা উিারভাত্ি সাথষক হত্ত পাত্র, তাাঁর মুত্খ এ কথার সতে চিত্িষভাত্ি িি 

কপত্য় পমার কাত্ে প্রকাি কপত্য়চেি। পচম অনুভি কত্রচেত্িম, এই ঔিাযষ, চিিোর 
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কক্ষত্ত্র সকি জাচতর প্রচত এই সসিান পচতথে, এইচিই হত্ি যথাথষ ভারতীয়। কসই 

কারত্ণই ভারতিষষ পুরাকাত্ি যখন গ্রীক-ত্রামকত্ির কাে কথত্ক কজোচতচিষিোর চিত্িষ 

পো গ্রহণ কত্রচেত্িন তখন কম্লিগুরুত্ির ঋচষকল্প িত্ি স্বীকার করত্ত কুচ্ঠসত হন চন। 

পজ যচি এ সম্বত্ন্ধ পমাত্ির চকেুমাত্র কৃপণতা ঘত্ি তত্ি জানত্ত হত্ি, পমাত্ির মত্ধে 

কসই চিশুি ভারতীয় ভাত্ির চিকৃচত ঘত্িত্ে। 

  

এ কিত্ির নানা জাচতর পচরিত্য়র উপর ভারত্তর কয পত্মপচরিয় চনভষর কত্র এখাত্ন 

ককাত্না-এক জায়গায় তার কতা সাধনা থাকা িরকার। িাচন্তচনত্কতত্ন কসই সাধনার 

প্রচতষ্ঠা ধ্রুি কহাক, এই ভািনাচি এই প্রচতষ্ঠাত্নর মত্ধে পমাত্ির িত্ক্ষে ও অিত্ক্ষে 

চিরাজ করত্ে। চকন্তু পমার সাধে কী। সাধে থাকত্িও এ যচি পমার একিারই সৃচষ্ট হয় 

তা হত্ি এর সাথষকতা কী। কয িীপ পচথত্কর প্রতোিায় িাতায়ত্ন অত্পক্ষা কত্র থাত্ক 

কসই িীপিুকু কজ্বত্ি করত্খ চিত্য় পচম চিিায় কনি, এইিুকুই পমার ভরসা চেি। 

  

তার পত্র অসংখে অভাি জিনে চিত্রাধ ও িোঘাত্তর চভতর চিত্য় দুগষম পত্থ এত্ক 

িহন কত্র এত্সচে। এর অন্তচনষচহত সতে ক্রত্ম পপনার পিরণ কমািন করত্ত করত্ত 

পজ পমাত্ির সামত্ন অত্নকিা পচরমাত্ণ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ কত্রত্ে। পমাত্ির পনত্ন্দর 

চিন এি। পজ পপনারা এই-ত্য সমত্িত হত্য়ত্েন, এ পমাত্ির কত িত্ড়া কসৌভাগে। 

এর সিসে, যাাঁরা নানা কত্মষ িোপৃত, এর সত্ঙ্গ তাাঁত্ির কযাগ ক্রত্ম কয ঘচনষ্ট হত্য় উত্েত্ে, 

এ পমাত্ির কত িত্ড়া কসৌভাগে। 

  

এই কমষানুষ্ঠানচিত্ক িহুকাি একিা িহন করার পর কযচিন সকত্ির হাত্ত সমপষণ 

করিুম কসচিন মত্ন এই চদ্বধা এত্সচেি কয, সকত্ি এত্ক শ্রিা কত্র গ্রহণ করত্িন চক 

না। অন্তরায় অত্নক চেি, এখত্না পত্ে। তিুও সংিয় ও সংত্কাি থাকা সত্ত্ত্বও এত্ক 

সমূ্পণষভাত্িই সকত্ির কত্ে চনত্িিন কত্র চিত্য়চে। ককউ কযন না মত্ন কত্রন, এিা 

একজন কিাত্কর কীচতষ, এিং চতচন এিাত্ক চনত্জর সত্ঙ্গই একান্ত কত্র জচড়ত্য় করত্খত্েন। 

যাত্ক এত িীঘষকাি এত কত্র পািন কত্র এত্সচে তাত্ক যচি সাধারত্ণর কাত্ে শ্রত্িয় 
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কত্র থাচক কস পমার সিত্িত্য় িত্ড়া কসৌভাগে। কসচিন পজ এত্সত্ে িচি কন, চকন্তু কস 

চিত্নর সূিনাও চক হয় চন। কযমন কসই প্রথম চিত্ন পজত্কর চিত্নর সম্ভািনা কল্পনা 

করত্ত সাহস পাই চন, অথি এই ভচিষেৎত্ক কগাপত্ন কস িহন কত্রচেি, কতমচন 

ভারতিত্ষষর িূর ইচতহাত্স এই চিশ্বভারতীর কয পূণষ অচভিেচি হত্ি তা প্রতেয় করি না 

ককন। কসই প্রতেত্য়র দ্বারাই এর প্রকাি িি কপত্য় ধ্রুি হত্য় ওত্ে, এ কথা পমাত্ির মত্ন 

রাখত্ত হত্ি। এর প্রমাণ পরম্ভ হত্য়ত্ে যখন কিখত্ত পাচি পপনারা এর ভার গ্রহণ 

কত্রত্েন। এই প্রচতষ্ঠাত্নর চিক কথত্ক এিা িত্ড়া কথা, পিার পমার চিক কথত্কও এ 

কতা কম কথা নয়। ককাত্না একজন মানুত্ষর পত্ক্ষ এর ভার দুিঃসহ। এই ভারত্ক িহন 

করিার অনুকূত্ি পমার পন্তচরক প্রতেয় ও প্রতোিার পনন্দ যচিও পমাত্ক িি 

চিত্য়ত্ে, তিু পমার িচির জিনে ককাত্না-চিনই ভুিত্ত অিকাি পাই চন। কত অভাি 

কত অসামত্থষের দ্বারা এত কাি প্রতেহ পীচড়ত হত্য় এত্সচে, িাইত্রর অকারণ প্রচতকূিতা 

এত্ক কত চিক কথত্ক কু্ষণ্ন কত্রত্ে। তিু এর সমি ত্রুচি অসমূ্পণষতা, এর সমি িাচরদ্রে 

সত্ত্ত্বও পপনারা এত্ক শ্রিা কত্র পািন করিার ভার চনত্য়ত্েন, এত্ত পমাত্ক কয কত 

িয়া কত্রত্েন তা পচমই জাচন। কসজনে িেচিগতভাত্ি পজ পপনাত্ির কাত্ে পচম 

কৃতজ্ঞতা চনত্িিন করচে। 

  

এই প্রচতষ্ঠাত্নর িাহোয়তনচিত্ক সুচিচন্তত চিচধ-চিধান দ্বারা সুসম্বি করিার ভার 

পপনারা চনত্য়ত্েন। এই চনয়ম-সংঘিত্নর কাজ পচম কয সমূ্পণষ িুচর্ তা িিত্ত পাচর 

কন, িরীত্রর দুিষিতা-িিত সি সমত্য় এত্ত পচম যত্থষ্ট মন চিত্তও অক্ষম হত্য়চে। 

চকন্তু চনচশ্চত জাচন, এই অঙ্গিন্ধত্নর প্রত্য়াজন পত্ে। জত্ির পত্ক্ষ জিািত্য়র 

উপত্যাচগতা কক অস্বীকার করত্ি। কসইসত্ঙ্গ এ কথাও মত্ন রাখা িাই কয, চিি কিত্হ িাস 

কত্র িত্ি চকন্তু কিহত্ক অচতক্রম কত্র। কিহ চিত্িষ সীমায় িি, চকন্তু চিত্ির চিিরণত্ক্ষত্র 

সমি চিত্শ্ব। কিহিেিস্থা অচতজচিিতার দ্বারা চিিিোচির িাধা যাত্ত না ঘিায় এ কথা 

পমাত্ির মত্ন রাখত্ত হত্ি। এই প্রচতষ্ঠাত্নর কায়া-রূপচির পচরিয় সম্প্রচত পমার কাত্ে 

সুস্পষ্ট ও সমূ্পণষ নয়, চকন্তু এর চিিরূপচির প্রসার পচম চিত্িষ কত্রই কিত্খচে। তার 

কারণ, পচম পশ্রত্মর িাইত্র িূত্র িূত্র িারিার ভ্রমণ কত্র থাচক। কতিার মত্ন হত্য়ত্ে, 
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যাাঁরা এই চিশ্বভারতীর যজ্ঞকতষা তাাঁরা যচি পমার সত্ঙ্গ িাইত্র এত্স িাইত্রর জগত্ত এর 

পচরিয় কপত্তন তা হত্ি জানত্ত পারত্তন ককান্ িৃহৎ ভূচমর উপত্র এর পশ্রয়। তা হত্ি 

চিত্িষ কিিকাি ও চিচধ-চিধাত্নর অতীত এর মুিারূপচি কিখত্ত কপত্তন। চিত্িত্ির 

কিাত্কর কাত্ে ভারত্তর কসই প্রকাি কসই পচরিত্য়র প্রচত প্রভূত শ্রিা কিত্খচে যা ভারত্তর 

ভ-ূসীমানার মত্ধে িি হত্য় থাকত্ত পাত্র না, যা পত্িার মত্তা িীপত্ক োচড়ত্য় যায়। 

এর কথত্ক এই িুত্র্চে, ভারত্তর এমন-চকেু সম্পি পত্ে যার প্রচত িাচি সমি চিত্শ্বর। 

জাতেচভমাত্নর প্রিি উগ্রতা মন কথত্ক চনরি কত্র নম্রভাত্ি কসই িাচি পূরণ করিার 

িাচয়ত্ব পমাত্ির। কয ভারত সকি কাত্ির সকি কিাত্কর, কসই ভারত্ত সকি কাি ও 

সকি কিাকত্ক চনমন্ত্র্ণ করিার ভার চিশ্বভারতীর। 

  

চকেুচিন হি যখন িচক্ষণ-পত্মচরকায় চগত্য় রু্ন কত্ক্ষ িি চেিাম তখন প্রায় প্রতেহ 

পগন্তুত্কর িি প্রে চনত্য় পমার কাত্ে এত্সচেত্িন। তাাঁত্ির সকি প্রত্ের চভতরকার 

কথািা এই কয, পৃচথিীত্ক কিিার মত্তা ককান্ ঐশ্বযষ ভারতিত্ষষর পত্ে। ভারত্তর ঐশ্বযষ 

িিত্ত এই িুচর্, যা-চকেু তার চনত্জর কিাত্কর চিত্িষ িেিহাত্র চনিঃত্িষ করিার নয়। 

যা চনত্য় ভারত িাত্নর অচধকার পচতত্থের অচধকার পায়; যার কজাত্র সমি পৃচথিীর 

মত্ধে কস চনত্জর পসন গ্রহণ করত্ত পাত্র; অথষাৎ যাত্ত তার অভাত্ির পচরিয় নয়, তার 

পূনষতারই পচরিয়– তাই তার সম্পি। প্রত্তেক িত্ড়া জাচতর চনত্জর জিষচয়ক িোপার 

একিা পত্ে, কসিাত্ত চিত্িষভাত্ি তার পপন প্রত্য়াজন চসি হয়। তার জসনেসামন্ত-

অথষসামত্থষে পর কাত্রা ভাগ িত্ি না। কসখাত্ন িাত্নর দ্বারা তার ক্ষচত হয়। ইচতহাত্স 

চিচনসীয় প্রভৃচত এমন-সকি ধনী জাচতর কথা কিানা যায় যারা অথষ-অজষত্নই চনরন্তর 

চনযুি চেি। তারা চকেুই চিত্য় যায় চন, করত্খ যায় চন; তাত্ির অথষ যতই থাক্ , তাত্ির 

ঐশ্বযষ চেি না। ইচতহাত্সর জীণষ পাতার মত্ধে তারা পত্ে, মানুত্ষর চিত্ির মত্ধে কনই। 

ইচজপ্ট, গ্রীস করাম পোত্িিাইন িীন প্রভৃচত কিি শুধু চনত্জর কভাজে নয় সমি পৃচথিীর 

কভাগে সামগ্রী উৎপ্ন  কত্রত্ে। চিত্শ্বর তৃচিত্ত তারা কগৌরিাচিত। কসই কারত্ণ সমি 

পৃচথিীর প্রে এই, ভারতিষষ শুধু চনত্জত্ক নয়, পৃচথিীত্ক কী চিত্য়ত্ে। পচম পমার 

সাধেমত্তা চকেু িিিার কিষ্টা কত্রচে এিং কিত্খচে, তাত্ত তাত্ির পকািক্ষা কিত্ড় কগত্ে। 
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তাই পমার মত্ন এই চিশ্বাস িৃঢ় হত্য়ত্ে কয, পজ ভারতিত্ষষর ককিি কয চভক্ষার রু্চিই 

সম্বি তা নয়, তার প্রাঙ্গত্ণ এমন একচি চিশ্বযত্জ্ঞর স্থান পত্ে কযখাত্ন অক্ষয় পত্মিাত্নর 

জনে সকিত্ক কস পহ্বান করত্ত পাত্র। 

  

সকত্ির জনে ভারত্তর কয িাণী তাত্কই পমরা িচি চিশ্বভারতী। কসই িাণীর প্রকাি 

পমাত্ির চিিোিয়িুকুর মত্ধে নয়। চিি পত্সন িচরদ্র চভকু্ষত্কর মূচতষ ধত্র, চকন্তু একচিন 

প্রকাি হত্য় পত্ড় সকি ঐশ্বযষ তাাঁর মত্ধে। চিশ্বভারতী এই পশ্রত্ম িীন েদ্মত্িত্ি 

এত্সচেি কোত্িা চিিোিয়-রূত্প। কসই তার িীিার পরম্ভ, চকন্তু কসখাত্নই তার িরম 

সতে নয়। কসখাত্ন কস চেি চভকু্ষক, মুচষ্টচভক্ষা পহরণ করচেি। পজ কস িাত্নর ভাোর 

খুিত্ত উিেত। কসই ভাোর ভারত্তর। চিশ্বপৃচথিী পজ অঙ্গত্ন িাাঁচড়ত্য় িিত্ে, “পচম 

এত্সচে।’ তাত্ক যচি িচি, “পমাত্ির চনত্জর িাত্য় িেি পচে, কতামাত্ক কিিার কথা 

ভািত্ত পাচর কন’– তার মত্তা িজ্জা চকেুই কনই। ককননা চিত্ত না পারত্িই হারাত্ত হয়। 

  

এ কথা অস্বীকার করিার কজা কনই কয, িতষমান যুত্গ পৃচথিীর উপত্র য়ুত্রাপ পপন 

প্রভাি চিিার কত্রত্ে। তার কারণ পকচ্ক নয়, িাচহেক নয়। তার কারণ, কয িিষরতা 

পপন প্রত্য়াজনিুকুর উপত্রই সমি মন কিয়, সমি িচি চনিঃত্িষ কত্র, য়ুত্রাপ তাত্ক 

অত্নক িূত্র োচড়ত্য় কগত্ে। কস এমন ককাত্না সত্তের নাগাি কপত্য়ত্ে যা সিষকািীন 

সিষজনীন, যা তার সমি প্রত্য়াজনত্ক পচরপূণষ কত্র অক্ষয়ভাত্ি উদ িৃি থাত্ক। এই হত্ি 

তার চিজ্ঞান। এই চিজ্ঞানত্ক প্রকাত্ির দ্বারাই পৃচথিীত্ত কস পপনার অচধকার কপত্য়ত্ে। 

যচি ককাত্না কারত্ণ য়ুত্রাত্পর জিচহক চিনািও ঘত্ি তিু এই সত্তের মূিে মানুত্ষর 

ইচতহাত্স তার স্থান ককাত্নাচিন চিিুি হত্ত পারত্ি না। মানুষত্ক চিরচিত্নর মত্তা কস 

সম্পিিািী কত্র চিত্য়ত্ে, এই তার সকত্ির কিত্য় িত্ড়া কগৌরি, এই তার অমরতা। 

অথি এই য়ুত্রাপ কযখাত্ন পপনার কিাভত্ক সমি মানুত্ষর কিোত্ণর কিত্য় িত্ড়া কত্রত্ে 

কসখাত্নই তার অভাি প্রকাি পায়, কসখাত্নই তার খিষতা, তার িিষরতা। তার একমাত্র 

কারণ এই কয, চিচি্ন ভাত্ি ককিি পপনিুকুর মত্ধে মানুত্ষর সতে কনই– পশুধত্মষই কসই 

চিচি্ন তা; চিনািিীি জিচহক প্রাণ োড়া কয পশুর পর ককাত্না প্রাণ কনই। যাাঁরা মহাপুরুষ 
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তাাঁরা পপনার জীিত্ন কসই অচনিষাণ পত্িাকত্কই জ্বাত্িন, যার দ্বারা মানুষ চনত্জত্ক 

সকত্ির মত্ধে উপিচি করত্ত পাত্র। 

  

পচশ্চম-মহাত্িি তার পচিচিত্ের দ্বারা িৃহৎ পৃচথিীত্ক পর কত্র চিত্য়ত্ে, তার 

চিজ্ঞাত্নর দ্বারা িৃহৎ পৃচথিীত্ক চনমন্ত্র্ণ কত্রত্ে। িৃহৎ কাত্ির মত্ধে ইচতহাত্সর উিার রূপ 

যচি পমরা কিখত্ত পাই তা হত্ি কিখি, পত্মম্ভচর পচিচিত্ের চিত্ক য়ুত্রাত্পর 

পত্মািমাননা, কসখাত্ন তার অন্ধকার; চিজ্ঞাত্নর চিত্কই তার পত্িাক জ্বত্িত্ে, কসখাত্নই 

তার যথাথষ পত্মপ্রকাি; ককননা চিজ্ঞান সতে, পর সত্তেই অমরতা িান কত্র। িতষমান 

যুত্গ চিজ্ঞানই য়ুত্রাপত্ক সাথষকতা চিত্য়ত্ে, ককননা চিজ্ঞান চিশ্বত্ক প্রকাি কত্র; পর 

তার সিষভুক কু্ষচধত পচিচিে তার চিনািত্কই সৃচষ্ট কত্রত্ে, ককননা পচিচিত্ের 

কিাচণতরি-উত্িজনায় কস চনত্জত্ক োড়া পর সমিত্কই অস্পষ্ট ও কোত্িা কত্র কিত্খ; 

সুতরাং সতেত্ক খচেত করার দ্বারা অিাচন্তর িক্রিাতোয় পত্মহতোত্ক পিচতষত কত্র 

কতাত্ি। 

  

পমরা অতেন্ত ভুি করি যচি মত্ন কচর, সীমাচিহীন অহচমকার দ্বারা জাতেচভমাত্ন 

পচিি কভিিুচি দ্বারাই য়ুত্রাপ িত্ড়া হত্য়ত্ে। এমন অসম্ভি কথা পর হত্ত পাত্র না। 

িস্তুত সত্তের কজাত্রই তার জয়যাত্রা, চরপুর পকষষত্ণই তার অধিঃপতন– কস চরপুর 

প্রিতষনায় পমরা পপনাত্ক সি চিত্ত িাই, িাচহরত্ক িচঞ্চত কচর। 

  

এখন চনত্জর প্রচত পমাত্ির সকত্ির কিত্য় িত্ড়া প্রে এই কয, পমাত্ির চক কিিার 

চজচনস চকেু কনই। পমরা চক পচকঞ্চত্নের কসই িরম িিষরতায় এত্স কেত্কচে যার ককিি 

অভািই পত্ে ঐশ্বযষ কনই। চিশ্বসংসার পমাত্ির দ্বাত্র এত্স কস অভুি হত্য় চিরত্ি চক 

পমাত্ির ককাত্না কিোণ হত্ত পাত্র। দুচভষত্ক্ষর অ্ন  পমাত্ির উৎপািন  করত্ত হত্ি না, 

এমন কথা পচম কখত্নাই িচি কন, চকন্তু ভাোত্র যচি পমাত্ির অমৃত থাত্ক তার িাচয়ত্ব 

সমূ্পণষ উত্পক্ষা কত্র পমরা িাাঁিত্ত পারি? 
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এই প্রত্ের উির চযচনই কযমন চিন-না, পমাত্ির মত্ন কয উির এত্সত্ে 

চিশ্বভারতীর কাত্জর চভতর তারই পূণষ অচভিেচি হত্য় থাক্ , এই পমাত্ির সাধনা। 

চিশ্বভারতী এই কিিমত্ন্ত্র্র দ্বারাই পপন পচরিয় চিত্ত িায়– “যত্র চিশ্বং ভিত্তেকনীড়ম্।’ 

কয পত্মীয়তা চিত্শ্ব চিিৃত হিার কযাগে কসই পত্মীয়তার পসন এখাত্ন পমরা পাতি। 

কসই পসত্ন জীণষতা কনই, মচিনতা কনই, সংকীণষতা কনই। 

  

এই পসত্ন পমরা সিাইত্ক িসাত্ত িাইচে; কস কাজ কী এখনই পরম্ভ হয় চন। 

অনে কিি কথত্ক কয -সকি মনীষী এখাত্ন এত্স কপৌাঁত্িত্েন, পমরা চনশ্চয় জাচন তাাঁরা 

হৃিত্য়র চভতত্র পহ্বান অনুভি কত্রত্েন। পমরা সুহৃদ িগষ, যাাঁরা এই পশ্রত্মর সত্ঙ্গ 

ঘচনষ্ঠভাত্ি সংযুি, তাাঁরা সকত্িই জাত্নন, পমাত্ির িূরত্িত্ির অচতচথরা এখাত্ন 

ভারতিত্ষষরই পচতথে কপত্য়ত্েন, কপত্য় গভীর তৃচি িাভ কত্রত্েন। এখান কথত্ক পমরা 

কয-চকেু পচরত্িিন করচে তার প্রমাণ কসই অচতচথত্ির কাত্েই। তাাঁরা পমাত্ির 

অচভনন্দন কত্রত্েন। পমাত্ির কিত্ির পক্ষ কথত্ক তাাঁরা পত্মীয়তা কপত্য়ত্েন, তাাঁত্ির 

পক্ষ কথত্কও পত্মীয়তার সম্বন্ধ সতে হত্য়ত্ে। 

  

পচম তাই িিচে, কাজ পরম্ভ হত্য়ত্ে। চিশ্বভারতীর কয সতে তা ক্রমি উজ্জ্বিতর 

হত্য় উত্েত্ে। এখাত্ন পমরা োত্রত্ির ককান্ চিষয় পড়াচি, পড়াত্না সকত্ির মত্নর মত্তা 

হত্ি চক না, সাধারণ কত্িত্জর পিত্িষ উচ্চচিক্ষা-চিভাগ কখািা হত্য়ত্ে িা জ্ঞানানুসন্ধান-

চিভাত্গ চকেু কাজ হত্ি, এ-সমিত্কই কযন পমরা পমাত্ির ধ্রুি পচরিত্য়র চজচনস 

িত্ি না মত্ন কচর। এ-সমি পজ পত্ে কাি না থাকত্তও পাত্র। পিঙ্কা হয় পাত্ে যা 

কোত্িা তাই িত্ড়া হত্য় ওত্ে, পাত্ে একচিন পগাোই ধাত্নর কখতত্ক িাপা কিয়। 

িনস্পচতর িাখায় ককাত্না চিত্িষ পাচখ িাসা িাাঁধত্ত পাত্র, চকন্তু কসই চিত্িষ পাচখর 

িাসাই িনস্পচতর একান্ত চিত্িষণ নয়। চনত্জর মত্ধে িনস্পচত সমি অরণে প্রকৃচত কয 

সতে পচরিয় কিয় কসইত্িই তার িত্ড়া িক্ষণ। 
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পূত্িষই িত্িচে, ভারত্তর কয প্রকাি চিত্শ্বর শ্রত্িয় কসই প্রকাত্ির দ্বারা চিশ্বত্ক 

অভেথষনা করি, এই হত্ি পমাত্ির সাধনা। চিশ্বভারতীর এই কাত্জ পচশ্চম-মহাত্িত্ি 

পচম চক অচভজ্ঞতা িাভ কত্রচে কস কথা িিত্ত পচম কুচ্ঠসত হই। কিত্ির কিাত্ক অত্নত্ক 

হয়ত্তা কসিা শ্রিাপূিষক গ্রহণ করত্িন না, এমন-চক পচরহাসরচসত্করা চিদ্রুপও করত্ত 

পাত্রন। চকন্তু কসিাও কচেন কথা নয়। পসত্ি ভািনার কথািা হত্ি এই কয, চিত্িত্ি 

পমাত্ির কিি কয শ্রিা িাভ কত্র, পাত্ে কসিাত্ক ককিিমাত্র অহংকাত্রর সামগ্রী কত্র 

কতািা হয়। কসিা পনত্ন্দর চিষয়, কসিা অহংকাত্রর চিষয় নয়। যখন অহংকার কচর 

তখন িাইত্রর কিাত্কত্ির পত্রা িাইত্র কিচি, যখন পনন্দ কচর তখনই তাত্ির চনকত্ির 

িত্ি জাচন। িারম্বার এিা কিত্খচে, চিত্িত্ির কয-সি মহিািয় কিাক পমাত্ির 

ভাত্িাত্িত্সত্েন, পমাত্ির অত্নত্ক তাাঁত্ির চিষয়সম্পচির মত্তা গণে কত্রত্েন তাাঁরা 

পমাত্ির জাচতত্ক কয পির করত্ত কপত্রত্েন কসিুকু পমরা কষাত্িা-পনা গ্রহণ কত্রচে, 

চকন্তু পমাত্ির তরত্ি তার িাচয়ত্ব স্বীকার কচর চন। তাাঁত্ির িেিহাত্র তাাঁত্ির জাচতর কয 

কগৌরি প্রকাি হয় কসিা স্বীকার করত্ত অক্ষম হত্য় পমরা চনত্জর গভীর জিত্নের প্রমাণ 

চিত্য়চে। তাাঁত্ির প্রিংসা িাকে পমরা চনত্জত্ির মহৎ িত্ি স্পচধষত হত্য় উচে; এই 

চিক্ষািুকু এত্কিাত্রই ভুত্ি যাই কয, পত্রর মত্ধে কযখাত্ন কশ্রষ্ঠতা পত্ে কসিাত্ক অকুচ্ঠসত 

পনত্ন্দ স্বীকার করা ও প্রকাি করার মত্ধে মহত্ত্ব পত্ে। পমাত্ক এইত্িত্তই সকত্ির 

কিত্য় নম্র কত্রত্ে কয, ভারত্তর কয পচরিয় অনেত্িত্ি পচম িহন কত্র চনত্য় কগচে ককাথাও 

তা অিমাচনত হয় চন। পমাত্ক যাাঁরা সিান কত্রত্েন তাাঁরা পমাত্ক উপিক্ষ কত্র 

ভারতিষষত্কই শ্রিা জাচনত্য়ত্েন। যখন পচম পৃচথিীত্ত না থাকি তখত্না কযন তার ক্ষয় 

না ঘত্ি, ককননা এ সিান িেচিগতভাত্ি পমার সত্ঙ্গ যুি নয়। চিশ্বভারতীত্ক গ্রহণ কত্র 

ভারত্তর অমৃতরূপত্ক প্রকাত্ির ভার পপনারা গ্রহণ কত্রত্েন। পমাত্ির কিষ্টা সাথষক 

কহাক, অচতচথিািা চিত্ন চিত্ন পূণষ হত্য় উেুক, অভোগতরা সিান পান, পনন্দ পান, 

হৃিয় িান করুন, হৃিয় গ্রহণ করুন, সত্তের ও প্রীচতর পিানপ্রিাত্নর দ্বারা পৃচথিীর 

সত্ঙ্গ ভারত্তর কযাগ গভীর ও িূরপ্রসাচরত কহাক, এই পমার কামনা। 
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ববশ্বভারতী – ১৩ 

১৩ 

  

িাংিাত্িত্ির পল্লীগ্রাত্ম যখন চেিাম কসখাত্ন এক স্ন োচসনী পমাত্ক শ্রিা করত্তন। 

চতচন কুচির চনমষাত্ণর জনে পমার কাত্ে ভূচমচভক্ষা চনত্য়চেত্িন। কসই ভূচম কথত্ক কয 

িসি উৎপ্ন  হত তাই চিত্য় তাাঁর পহার িিত, এিং দুই-িাচরচি অনাথ চিশুত্ির পািন 

করত্তন। তাাঁর মাতা চেত্িন সংসাত্র– তাাঁর মাতার অিস্থাও চেি স্বিি– কনোত্ক ঘত্র 

চিচরত্য় কনিার জত্নে চতচন অত্নক কিষ্টা কত্রচেত্িন, চকন্তু কনো সিত হন চন। চতচন 

পমাত্ক িত্িচেত্িন, চনত্জর ঘত্র অত্্ন  পত্মাচভমান জত্ে– মন কথত্ক এই ভ্রম চকেুত্ত 

ঘুিত্ত িায় না কয, এই অত্্ন র মাত্িক পচম, পমাত্ক পচম খাওয়াচি। চকন্তু দ্বাত্র দ্বাত্র 

চভক্ষা কত্র কয অ্ন  পাই কস অ্ন  ভগিাত্নর– চতচন সকি মানুত্ষর হাত চিত্য় কসই অ্ন  

পমাত্ক কিন, তার উপত্র পমার চনত্জর িাচি কনই, তাাঁর িয়ার উপর ভরসা। 

  

িাংিাত্িিত্ক িাংিা ভাষার চভতর চিরজীিন পচম কসিা কত্রচে। পমার পাঁয়ষচট 

িৎসর িয়ত্সর মত্ধে অন্তত পঞ্চা্ন  িৎসর পচম সাচহত্তের সাধনা কত্র সরস্বতীর কাে 

কথত্ক যা-চকেু ির িাভ কত্রচে সমিই িাংিাত্িত্ির ভাোত্র জমা কত্র চিত্য়চে। এইজনে 

িাংিাত্িত্ির কাে কথত্ক পচম যতিুকু ক্হ ও সিান িাভ কত্রচে তার উপত্র পমার 

চনত্জর িাচি পত্ে– িাংিাত্িি যচি কৃপণতা কত্র, যচি পমাত্ক পমার প্রাপে না কিয় 

তাহত্ি অচভমান কত্র পচম িিত্ত পাচর কয, পমার কাত্ে িাংিাত্িি ঋণী রত্য় কগি। 

চকন্তু িাংিার িাইত্র িা চিত্িত্ি যা সমাির, কয প্রীচত িাভ কচর তার উপত্র পমার 

পত্মাচভমাত্নর িাচি কনই। এইজনে এই িানত্কই ভগিাত্নর িান িত্ি পচম গ্রহণ কচর। 

চতচন পমাত্ক িয়া কত্রন, নতুিা অপত্ররা পমাত্ক িয়া কত্রন এমন ককাত্না কহতু কনই। 
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ভগিাত্নর এই িাত্ন মন নম্র হয়, এত্ত অহংকার জত্ে না। পমরা চনত্জর পত্কত্ির 

িার-পনার পয়সা চনত্য়ও গিষ করত্ত পাচর, চকন্তু ভগিান পকাি ভত্র কয কসানার পত্িা 

কঢত্ি চিত্য়ত্েন, ককাত্নাকাত্িই যার মূিে কিাধ করত্ত পারি না, কসই পত্িার অচধকার 

চনত্য় ককিি পনন্দই করত্ত পাচর, চকন্তু গিষ করত্ত পাচর কন। পত্রর িি সমািরও 

কসইরকম অমূিে– কসই িান পচম নম্রচিত্রই গ্রহণ কচর, উিতচিত্র নয়। এই সমািত্র 

পচম িাংিাত্িত্ির সন্তান িত্ি উপিচি করার সুত্যাগ িাভ কচর চন। িাংিাত্িত্ির কোত্িা 

ঘত্র পমার গিষ করিার স্থান চেি, চকন্তু ভারত্তর িত্ড়া ঘত্র পমার পনন্দ করিার স্থান। 

  

পমার প্রভু পমাত্ক তাাঁর কিউচরত্ত ককিিমাত্র িাাঁচি িাজািার ভার কিন চন– শুধু 

কচিতার মািা গাাঁচথত্য় চতচন পমাত্ক েুচি চিত্িন না। পমার কযৌিন যখন পার হত্য় 

কগি, পমার িুি যখন পাকি, তখন তাাঁর অঙ্গত্ন পমার তিি পড়ি। কসখাত্ন চতচন 

চিশুত্ির মা হত্য় িত্স পত্েন। চতচন পমাত্ক কহত্স িিত্িন, “ওত্র পুত্র, এতচিন তুই 

কতা ককাত্না কাত্জই িাগচি কন, ককিি কথাই কগাঁত্থ কিড়াচি। িয়স কগি, এখন কয কয়িা 

চিন িাচক পত্ে, এই চিশুত্ির কসিা কর। ’  

  

কাজ শুরু কত্র চিিুম– কসই পমার িাচন্তচনত্কতত্নর চিিোিত্য়র কাজ। কত্য়কজন 

িািাচি কেত্িত্ক চনত্য় মাস্টাচর শুরু কত্র চিিুম। মত্ন অহংকার হি,  এ পমার কাজ, 

এ পমার সৃচষ্ট। মত্ন হি, পচম িাংিাত্িত্ির চহতসাধন করচে, এ পমারই িচি। 

  

চকন্তু এ কয প্রভুরই পত্িি– কয প্রভু ককিি িাংিাত্িত্ির নন– কসই কথা যাাঁর কাজ 

চতচন ্রণ কচরত্য় চিত্িন। সমুদ্রপার হত্ত এত্িন িনু্ধ এণু্ড্রজ, এত্িন িনু্ধ চপয়াসষন। 

পপন কিাত্কর িনু্ধত্ত্বর উপর িাচি পত্ে, কস িনু্ধত্ব পপন কিাত্করই কসিায় িাত্গ। 

চকন্তু যাাঁত্ির সত্ঙ্গ নাড়ীর সম্বন্ধ কনই, যাাঁত্ির ভাষা স্বতন্ত্র্, িেিহার স্বতন্ত্র্, তাাঁরা যখন 

অনাহুত পমার পাত্ি এত্স িাাঁড়াত্িন তখনই পমার অহংকার ঘুত্ি কগি, পমার পনন্দ 

জোি। যখন ভগিান পরত্ক পপন কত্র কিন, তখন কসই পত্মীয়তার মত্ধে তাাঁত্কই 

পত্মীয় িত্ি জানত্ত পাচর। 
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পমার মত্ন গিষ জত্েচেি কয পচম স্বত্িত্ির জনে অত্নক করচে– পমার অথষ, 

পমার সামথষে পচম স্বত্িিত্ক উৎসগষ করচে। পমার কসই গিষ িূণষ হত্য় কগি যখন চিত্িিী 

এত্িন এই কাত্জ। তখনই িুর্িুম, এও পমার কাজ নয়, এ তাাঁরই কাজ, চযচন সকি 

মানুত্ষর ভগিান। এই-ত্য চিত্িিী িনু্ধত্ির অযাচিত পাচেত্য় চিত্িন, এাঁরা 

পত্মীয়স্বজনত্ির হত্ত িহু িূত্র পৃচথিীর প্রাত্ন্ত ভারত্তর প্রাত্ন্ত এক খোচতহীন প্রাত্ন্তর 

মার্খাত্ন চনত্জত্ির সমি জীিন কঢত্ি চিত্িন; একচিত্নর জত্নেও ভািত্িন না, যাত্ির 

জনে তাাঁত্ির পত্ত্মাৎসগষ তারা চিত্িিী, তারা পূিষত্িিী, তারা চিশু, তাাঁত্ির ঋণত্িাধ 

করিার মত্তা অথষ তাত্ির কনই, িচি তাত্ির কনই, মান তাত্ির কনই। তাাঁরা চনত্জ পরম 

পচেত, কত সিাত্নর পি তাাঁত্ির জনে পথ কিত্য় পত্ে, কত ঊধ্বষ কিতন তাাঁত্ির পহ্বান 

করত্ে, সমি তাাঁরা প্রতোখোন কত্রত্েন–অচকঞ্চনভাত্ি, স্বত্িিীয় সিান ও ক্হ হত্ত 

িচঞ্চত হত্য়, রাজপুরুষত্ির সত্ন্দহ দ্বারা অনুধাচিত হত্য়, গ্রীষ্ম এিং করাত্গর তাত্প তাচপত 

হত্য় তাাঁরা কাত্জ প্রিৃি হত্িন। এ কাত্জর কিতন তারা চনত্িন না, দুিঃখই চনত্িন। তাাঁরা 

পপনাত্ক িত্ড়া করত্িন না, প্রভুর পত্িিত্ক িত্ড়া করত্িন, কপ্রমত্ক িত্ড়া করত্িন, 

কাজত্ক িত্ড়া কত্র তুিত্িন। 

  

এই কতা পমার ‘পত্র ভগিাত্নর িয়া– চতচন পমার গিষত্ক কোত্িা কত্র চিত্তই 

পমার সাধনা িত্ড়া কত্র চিত্িন। এখন এই সাধনা চক কোত্িা িাংিাত্িত্ির সীমার মত্ধে 

পর ধত্র। িাংিার িাচহর কথত্ক কেত্িরা পসত্ত িাগি। পচম তাত্ির ডাক চিই চন, 

ডাকত্িও পমার ডাক এত িূত্র কপৌাঁেত না। চযচন সমুদ্রপার কথত্ক চনত্জর কত্্ঠস তাাঁর 

কসিকত্ির কডত্কত্েন চতচনই স্বহত্ি তাাঁর কসিাত্ক্ষত্ত্রর সীমানা চমচিত্য় চিত্ত িাগত্িন। 

  

পজ পমাত্ির পশ্রত্ম প্রায় চত্রি জন গুজরাত্ির কেত্ি এত্স িত্সত্ে। কসই কেত্িত্ির 

অচভভািত্করা পমার পশ্রত্মর পরম চহনতষী। তাাঁরা পমাত্ির সিষপ্রকাত্র যত পনুকূিে 

কত্রত্েন, এমন পনুকুিে ভারত্তর পর ককাথাও পাই চন। অত্নকচিন পচম িািাচির 

কেত্িত্ক পচম এই পশ্রত্ম মানুষ কত্রচে– চকন্তু িাংিাত্িত্ি পমার সহায় কনই। কসও 
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পমার চিধাতার িয়া। কযখাত্ন িাচি কিিী কসখান কথত্ক যা পাওয়া যায় কস কতা খাজনা 

পাওয়া। কয খাজনা পায় কস যচি-িা রাজাও হয় তিু কস হতভাগে, ককননা কস তার নীত্ির 

কিাত্কর কাে কথত্কই চভক্ষা পায়; কয িান পায় কস উপর কথত্ক পায়, কস কপ্রত্মর িান, 

জিরিচির পিায়-ওয়াচিি নয়। িাংিাত্িত্ির িাচহর কথত্ক পমার পশ্রম কয পনুকূিে 

কপত্য়ত্ে, কসই কতা পিীিষাি– কস পচিত্র। কসই পনুকূত্িে এই পশ্রম সমি চিত্শ্বর সামগ্রী 

হত্য়ত্ে। 

  

পজ তাই পত্মাচভমান চিসজষন কত্র িাংিাত্িিাচভমান িজষন কত্র িাইত্র 

পশ্রমজননীর জনে চভক্ষা করত্ত িাচহর হত্য়চে। শ্রিয়া কিয়ম্। কসই শ্রিয়ার িাত্নর দ্বারা 

পশ্রমত্ক সকত্ি গ্রহণ করত্িন, সকত্ির সামগ্রী করত্িন, তাত্ক চিশ্বত্িাক উিীণষ 

করত্িন। এই চিশ্বত্িাত্কই অমৃতত্িাক। যা-চকেু পমাত্ির অচভমাত্নর গচের, পমাত্ির 

স্বাত্থষর গচের মত্ধে থাত্ক তাই মৃতুের অচধকারিতষী। যা সকি মানুত্ষর তাই সকি 

কাত্ির। সকত্ির চভক্ষার মধে চিত্য় পমাত্ির পশ্রত্মর উপত্র চিধাতার অমৃত িচষষত 

কহাক, কসই অমৃত-অচভত্ষত্ক পমরা, তাাঁর কসিত্করা, পচিত্র হই, পমাত্ির অহংকার 

কধৌত কহাক, পমাত্ির িচি প্রিি ও চনমষি কহাক– এই কামনা মত্ন চনত্য় সকত্ির কাত্ে 

এত্সচে; সকত্ির মধে চিত্য় চিধাতা পমাত্ির উপর প্রস্ন  কহান, পমাত্ির িাকে মন ও 

কিষ্টাত্ক তাাঁর কিোণসৃচষ্টর মত্ধে িচক্ষণহত্ি গ্রহণ করুন। 
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ববশ্বভারতী – ১৪ 

১৪ 

  

িহুকাি পত্গ নিীতীত্র সাচহতেিিষা কথত্ক জাচন কন কী পহ্বাত্ন এই প্রান্তত্র 

এত্সচেত্িম। তার পর চত্রি িৎসর অতীত হত্য় কগি। পয়ুর প্রচত পর অচধক িাচি পত্ে 

িত্ি মত্ন কচর কন। হয়ত্তা পগামী কাত্ি পর চকেু িিিার অিকাি পাি না। অন্তত্রর 

কথা পজ তাই িিিার ইিা কচর। 

  

উত্িোত্গর যখন পরম্ভ হয়, ককন হয় তা িিা যায় না। িীজ কথত্ক গাে ককন হয় 

কক জাত্ন। দুত্য়র মত্ধে ককাত্না সািৃিে কনই। প্রাত্ণর চভতর যখন পহ্বান পত্স তখন তার 

িরম অথষ ককউ জাত্ন না। দুিঃসমত্য় এখাত্ন এত্সচে, দুিঃত্খর মত্ধে জিত্নের মত্ধে চিত্য় 

মৃতুেত্িাক িহন কত্র িীঘষকাি িত্িচে– ককন তা কভত্ি পাই কন। ভাত্িা কত্র িিত্ত পাচর 

কন চকত্সর িাত্ন এই িূনে প্রান্তত্রর মত্ধে এত্সচেত্িম। 

  

মানুষ পপনাত্ক চিশুিভাত্ি পচিষ্কার কত্র এখন কত্মষর কযাত্গ যার সত্ঙ্গ সাংসাচরক 

কিনাপাওনার চহসাি কনই। চনত্জত্ক চনত্জর িাইত্র উৎসগষ কত্র চিত্য় তত্ি পমরা 

পপনাত্ক পাই। কিাধ কচর কসই ইত্িই চেি, তাই কসচিন সহসা পমার প্রকৃচতগত 

চিরাভেি রিনাকাযষ কথত্ক অত্নক পচরমাত্ন েুচি চনত্য়চেিুম।  

  

কসচিন পমার সংকল্প চেি, িািকত্ির এখন চিক্ষা কিি যা শুধু পুাঁ চথর চিক্ষা নয়; 

প্রান্তরযুি অিাচরত পকাত্ির মত্ধে কয মুচির পনন্দ তারই সত্ঙ্গ চমচিত্য় যতিা পাচর 

তাত্ির মানুষ কত্র তুিি। চিক্ষা কিিার উপকরণ কয পচম সঞ্চয় কত্রচেত্িম তা নয়। 

সাধারণ চিক্ষা পচম পাই চন, তাত্ত পচম অচভজ্ঞ চেিুম না। পমার পনন্দ চেি প্রকৃচতর 

অন্তত্িষাত্ক, গােপািা পকাি পত্িার সহত্যাত্গ। চিশু িয়স কথত্ক এই পমার সতে 
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পচরিয়। এই পনন্দ পচম কপত্য়চেিুম িত্ি চিত্তও ইত্ি চেি। ইস্কুত্ি পমার কেত্িত্ির 

এই পনন্দ-উৎস কথত্ক চনিষাচসত করচে। চিশ্বপ্রকৃচতর মত্ধে কয চিক্ষক িহুধািচিত্যাগাৎ 

রূপরসগন্ধিত্ণষর প্রিাত্হ মানুত্ষর জীিনত্ক সরসিি িিিান কত্র তুিত্েন তার কথত্ক 

চে্ন  কত্র স্কুিমাস্টার কিত্তর ডগায় চিরস চিক্ষা চিশুত্ির চগচিত্য় চিত্ত িায়। পচম চস্থর 

করত্িম, চিশুত্ির চিক্ষার মত্ধে প্রানরস িহাত্না িাই; ককিি পমাত্ির ক্হ কথত্ক নয়, 

প্রকৃচতর কসৌন্দযষভাোর কথত্ক প্রাত্ণর ঐশ্বযষ তারা িাভ করত্ি। এই ইিািুকু চনত্য়ই অচত 

কু্ষদ্র পকাত্র পশ্রম চিিোিত্য়র শুরু হি, এইিুকুত্ক সতে কত্র তুত্ি পচম চনত্জত্ক 

সতে কত্র তুিত্ত কিত্য়চেিুম। 

  

পনত্ন্দর তোত্গ ক্ত্হর কযাত্গ িািকত্ির কসিা কত্র হয়ত্তা তাত্ির চকেু চিত্ত 

কপত্রচেিুম, চকন্তু তার কিত্য় চনত্জই কিচি কপত্য়চে। কসচিনও প্রচতকূিতার অন্ত চেি না। 

এইভাত্ি কাজ পরম্ভ কত্র ক্রমি এই কাত্জর মত্ধে পমার মন অগ্রসর হত্য়ত্ে। কসই 

ক্ষীণ প্রারম্ভ পজ িহুিূর পযষন্ত এত্গাি। পমার সংকল্প পজ একিা রূপ িাভ কত্রত্ে। 

প্রচতচিন পমাত্ক দুিঃত্খর কয প্রচতকূিতার মধে চিত্য় িিত্ত হত্য়ত্ে তার চহসাি কনি না। 

িারম্বার মত্ন কভত্িচে, পমার সতেসংকত্ল্পর সাধনায় ককন সিাইত্ক পাি না, ককন 

একিা পমাত্ক িিত্ত হত্ি। পজ কস কক্ষাভ কথত্ক চকেু মুি হত্য়চে, তাই িিত্ত পারচে, 

এ দুিষি চিত্ির পত্ক্ষপ। যার িাইত্রর সমাত্রাহ কনই, উত্িজনা কনই, জনসমাত্জ যার 

প্রচতপচির পিা করা যায় না, যার একমাত্র মূিে অন্তত্রর চিকাত্ি, অন্তযষামীর সমথষত্ন, 

তার সম্বত্ন্ধ এ কথা কজার কত্র িিা িত্ি না, অপর কিাত্ক ককন এর সম্বত্ন্ধ উিাসীন। 

উপিচি যার, িায় শুধু তারই। অত্নে অংিগ্রহণ না করত্ি নাচিি িিত্ি না। যার উপত্র 

ভার পত্ড়ত্ে তাত্কই চহত্সি িুচকত্য় চিত্য় িত্ি কযত্ত হত্ি; অংিী যচি কজাত্ি কতা ভাত্িা, 

পর না যচি কজাত্ি কতা কজার খািত্ি না। সমিই চিত্য় কিিিার িাচি যচি অন্তর কথত্ক 

পত্স তত্ি িিা িিত্ি না, এর িিত্ি কপিুম কী। পত্িি কাত্ন কপৌাঁেত্িই তা মানত্ত 

হত্ি। 
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পমাত্ির কাজ সতেত্ক রূপ কিওয়া। অন্তত্র সতেত্ক স্বীকার করত্িও িাচহত্রও 

তাত্ক প্রকাি করা িাই। সমূ্পণষরূত্প সংকল্পত্ক সাথষক কত্রচে এ কথা ককাত্না কাত্িই 

িিা িিত্ি না– কচেন িাধার চভতর চিত্য় তাত্ক কিহ চিত্য়চে। এ ভািনা কযন না কচর, 

পচম যখন যাি তখন কক এত্ক কিখত্ি, এর ভচিষেত্ত কী পত্ে কী কনই। এইিুকু সান্ত্বনা 

িহন কত্র কযত্ত িাই, যতিুকু কপত্রচে তা কত্রচে, মত্ন যা কপত্য়চে দুভষর হত্িও কত্মষ 

তাত্ক গ্রহণ করা হি। তার পত্র সংসাত্রর িীিায় এই প্রচতষ্ঠান নানা অিস্থার মধে চিত্য় 

কী ভাত্ি চিকাি পাত্ি তা কল্পনাও করত্ত পাচর কন। কিাভ হত্ত পাত্র, পচম কয ভাত্ি 

এর প্রিতষন কত্রচে অচিকি কসই ভাত্ি এর পচরণচত হত্ত থাকত্ি। চকন্তু কসই অহংকৃত 

কিাভ তোগ করাই িাই। সমাত্জর সত্ঙ্গ কাত্ির সত্ঙ্গ কযাত্গ ককান্ রূপরূপান্তত্রর মধে 

চিত্য় পপন প্রাণত্িত্গ ভািী কাত্ির পত্থ এই প্রচতষ্ঠাত্নর যাত্রা, পজ কক তা চনচিষষ্ট কত্র 

চিত্ত পাত্র। এর মত্ধে পমার িেচিগত যা পত্ে ইচতহাস তাত্ক চিরচিন স্বীকার করত্ি, 

এমন কখত্না হত্তই পাত্র না। এর মত্ধে যা সতে পত্ে তারই জয়যাত্রা অপ্রচতহত কহাক 

সত্তের কসই সঞ্জীিন-মন্ত্র্ এর মত্ধে যচি থাত্ক তত্ি িাইত্রর অচভিেচির চিত্ক কয রূপ 

এ গ্রহণ করত্ি পজত্কর চিত্নর েচির সত্ঙ্গ তার চমি হত্ি না িত্িই ধত্র চনত্ত পাচর। 

চকন্ত “মা গৃধিঃ’– চনত্জর হাত্ত গড়া পকাত্রর প্রচত কিাভ ককাত্রা না। যা-চকেু কু্ষদ্র, যা 

পমার অহচমকার সৃচষ্ট, পজ পত্ে কাি কনই, তাত্ক কযন পমরা পরমাশ্রয় িত্ি 

সাম্প্রিাচয়ক চভচিত্ত পাকা কত্র গড়িার পত্য়াজন না কচর। প্রচত মুহূত্তষর সতে কিষ্টা 

সতে কত্মষর মধে চিত্য়ই পমাত্ির প্রচতষ্ঠান পপন সজীি পচরিয় কিত্ি, কসইখাত্নই তার 

চিরন্তন জীিন। জনসুিভ স্থূি সমৃচির পচরিয় চিত্ত প্রয়াস কত্র িেিসায়ীর মন কস না 

চকনুক; পন্তচরক গচরমায় তার যথাথষ শ্রী প্রকাি পাত্ি। পিত্িষর গভীরতা কযন চনরন্ত 

সাথষকতায় তাত্ক পত্মসৃচষ্টর পত্থ িাচিত কত্র। এই সাথষকতার পচরমাপ কাত্ির উপর 

চনভষর কত্র না, ককননা সত্তের অনন্ত পচরিয় পপন চিশুি প্রকািক্ষত্ণ। 
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ববশ্বভারতী – ১৫ 

১৫ 

  

পমার মধে িয়ত্স পচম এই িাচন্তচনত্কতত্ন িািকত্ির চনত্য় এক চিিোিয় স্থাপন 

করত্ত ইিা কচর, মত্ন তখন পিঙ্কা ও উদ ত্িগ চেি, কারণ কত্মষ অচভজ্ঞতা চেি না। 

জীিত্নর অভোস ও তদুপত্যাগী চিক্ষার অভাি, অধোপনাকত্মষ চনপুণতার অভাি সত্ত্ত্বও 

পমার সংকল্প িৃঢ় হত্য় উেি। কারণ চিন্তা কত্র কিখত্িম কয, পমাত্ির কিত্ি এক 

সমত্য় কয চিক্ষািান-প্রথা িতষমান চেি, তার পুনিঃপ্রিতষন চিত্িষ প্রত্য়াজন। কসই প্রথাই 

কয পৃচথিীর মত্ধে সিষত্শ্রষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত পমার মত্ন চেি না, চকন্তু এই কথা 

পমার মনত্ক অচধকার কত্র কয, মানুষ চিশ্বপ্রকৃচত ও মানিসংসার এই দুইত্য়র মত্ধেই 

জেগ্রহণ কত্রত্ে, অতএি এই দুইত্ক একত্র সমাত্িি কত্র িািকত্ির চিক্ষায়তন গড়ত্ি 

তত্িই চিক্ষার পূণষতা ও মানিজীিত্নর সমগ্রতা হয়। চিশ্বপ্রকৃচতর কয পহ্বান, তার কথত্ক 

চিচি্ন  কত্র পুাঁচথগত চিিো চিত্য় কজার কত্র চিক্ষার পত্য়াজন করত্ি শুধু চিক্ষািস্তুত্কই 

জমাত্না হয়, কয মন চিত্য় তাত্ক গ্রহণ করত্ি তার অিস্থা হয় ভারিাহী জন্তুর মত্তা। 

চিক্ষার উত্েিে তাত্ত িেথষ হয়। 

  

পমার িািেকাত্ির অচভজ্ঞতা ভুচি চন। পমার িািক-মত্ন প্রকৃচতর প্রচত সহজ 

অনুরাগ চেি, তার কথত্ক চনিষাচসত কত্র চিিোিত্য়র নীরস চিক্ষাচিচধত্ত যখন পমার 

মনত্ক যত্ন্ত্র্র মত্তা কপষণ করা হয় তখন কচেন যন্ত্র্ণা কপত্য়চে। এভাত্ি মনত্ক চ্ষ্ট 

করত্ি, এই কচেনতার িািক-মনত্ক অভেি করত্ি, তা মানচসক স্বাত্স্থের অনুকূি হত্ত 

পাত্র না। চিক্ষার পিিষত্কই পমরা ভুত্ি কগচে। চিক্ষা কতা শুধু সংিাি-চিতরণ নয়; 

মানুষ সংিাি িহন করত্ত জোয় চন, জীিত্নর মূত্ি কয িক্ষে পত্ে তাত্কই গ্রহণ করা 

িাই। মানিজীিত্নর সমগ্র পিিষত্ক জ্ঞাত্ন ও কত্মষ পূণষ কত্র উপিচি করাই চিক্ষার 

উত্েিে। 
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পমার মত্ন হত্য়চেি, জীিত্নর কী িক্ষে এই প্রত্ের মীমাংসা কযন চিক্ষার মত্ধে 

কপত্ত পাচর। পমাত্ির কিত্ির পুরাতন চিক্ষাপ্রণািীত্ত তার পভাস পাওয়া যায়। 

তত্পািত্নর চনভৃত তপসো ও অধোপনার মত্ধে কয চিক্ষাসাধনা পত্ে তাত্ক পশ্রয় কত্র 

চিক্ষক ও োত্র জীিত্নর পূণষতা িাভ কত্রচেত্িন। শুধু পরা চিিো নয়, চিক্ষাকল্প িোকরণ 

চনরুি েন্দ কজোচতষ প্রভৃচত অপরা চিিোর অনুিীিত্নও কযমন প্রািীন কাত্ি গুরুচিষে 

একই সাধনত্ক্ষত্ত্র চমচিত হত্য়চেত্িন, কতমচন সহত্যাচগতার সাধনা যচি এখাত্ন হয় 

তত্িই চিক্ষার পূণষতা হত্ি। 

  

িতষমাত্ন কসই সাধনা পমরা কতিূর গ্রহণ করত্ত পাচর তা িিা কচেন। পজ 

পমাত্ির চিিচিত্ক্ষত্পর অভাি কনই। চকন্তু এই-ত্য প্রািীন কাত্ির চিক্ষাসমিায়, এ 

ককাত্না চিত্িষ কাি ও সম্প্রিাত্য়র অচভমত নয়। মানিচিিিৃচির মূত্ি কসই এক কথা 

পত্ে– মানুষ চিচি্ন  প্রাণী নয়, সি মানুত্ষর সত্ঙ্গ কযাত্গ কস যুি, তাত্তই তার জীিত্নর 

পূণষতা, মানুত্ষর এই ধমষ। তাই কয কিত্িই কয কাত্িই মানুষ কয চিিো ও কমষ উৎপ্ন  

করত্ি কস সি-চকেুত্ত সিষমানত্ির অচধকার পত্ে। চিিোয় ককাত্না জাচতিত্ণষর কভি 

কনই। মানুষ সিষমানত্ির সৃষ্ট ও উ্ূত সম্পত্ির অচধকারী, তার জীিত্নর মূত্ি এ সতে 

পত্ে। মানুষ জেগ্রহণ-সূত্ত্র কয চিক্ষার মত্ধে এত্সত্ে তা এক জাচতর িান নয়। কাত্ি 

কাত্ি চনচখিমানত্ির কমষচিক্ষার ধারা প্রিাচহত হত্য় একই চিিসমুত্দ্র চমচিত হত্য়ত্ে। 

কসই চিিসাগরতীত্র মানুষ জেিাভ কত্র, তারই পহ্বানমন্ত্র্ চিত্ক চিত্ক কঘাচষত। 

  

পচিকাত্ির মানুষ একচিন পগুত্নর রহসে কভি করি, তাত্ক িেিহাত্র িাগাি। 

পগুত্নর সতে ককাত্না চিত্িষ কাত্ি পিি রইি না, সিষমানি এই পশ্চযষ রহত্সের 

অচধকারী হি। কতমচন পচরত্ধয় িস্ত্র, ভূ-কষষণ প্রভৃচত প্রথম যুত্গর পচিষ্কার কথত্ক শুরু 

কত্র মানুত্ষর সিষত্র কিষ্টা ও সাধনার মধে চিত্য় কয জ্ঞানসম্পি পমরা কপত্িম তা ককাত্না 

চিত্িষ জাচতর িা কাত্ির নয়। এই কথা পমরা সমেক্ উপিচি কচর না। পমাত্ির 

কতমচন িান িাই যা সিষমানি গ্রহণ করত্ত পাত্র। 
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সিষমানত্ির তোত্গর কক্ষত্ত্র পমরা জত্েচে। ব্রহ্ম চযচন, সৃচষ্টর মত্ধেই পপনাত্ক 

উৎসগষ কত্র তাাঁর পনন্দ, তাাঁর কসই তোত্গর কক্ষত্ত্র জীিসকি জীচিত থাত্ক, এিং তাাঁরই 

মত্ধে প্রত্িি কত্র ও চিিীন হয়– এ কযমন অধোত্মত্িাত্কর কথা, কতমচন চিিত্িাত্কও 

মানুষ মহামানত্ির তোত্গর কিাত্ক জেিাভ কত্রত্ে ও সঞ্চরণ করত্ে, এই কথা উপিচি 

করত্ত হত্ি; তত্িই পনুষচঙ্গক চিক্ষাত্ক পমরা পূণষতা ও সিষাঙ্গীণতা িান করত্ত পারি। 

  

পমার তাই সংকল্প চেি কয, চিিত্ক চিত্িষ জাচত ও িেচির মত্ধে পিি না কত্র 

চিক্ষার িেিস্থা করি; কিত্ির কচেন িাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্ত্বও এখাত্ন সিষ-ত্িত্ির 

মানিচিত্ির সহত্যাচগতায় সিষকমষত্যাত্গ চিক্ষাসত্র স্থাপন করি; শুধু ইচতহাস ভূত্গাি 

সাচহতে-পাত্ে নয়, চকন্তু সিষচিক্ষার চমিত্নর দ্বারা এই সতেসাধনা করি। এ অতেন্ত কচেন 

সাধনা, কারণ িাচর চিত্ক কিত্ি এর প্রচতকূিতা পত্ে। কিিিাসীর কয পত্মাচভমান ও 

জাচত-অচভমাত্নর সংকীনষতা তার সত্ঙ্গ সংগ্রাম করত্ত হত্ি। 

  

পমরা কয এখাত্ন পূণষ সিিতা িাভ কত্রচে তা িিত্ত পাচর না, চকন্তু এই 

প্রচতষ্ঠাত্নর অন্তচনষচহত কসই সংকল্পচি পত্ে, তা ্রণ করত্ত হত্ি। শুধু ককিি 

পনুষচঙ্গক কমষপিচত চনত্য় িেি থাকত্ি তার জচিি জাি চিিৃত কত্র িাচহেক িৃঙ্খিা-

পাচরপাত্িের সাধন সম্ভি হত্ত পাত্র, চকন্তু পিত্িষর খিষতা হত্ি। 

  

প্রথম যখন অল্প িািক চনত্য় এখাত্ন চিক্ষায়তন খুচি তখত্না িিিাত্ভর প্রচত 

প্রত্িাভন চেি না। তখন সহায়ক চহসাত্ি কত্য়কজন কমষীত্ক পাই– কযমন, ব্রহ্মিান্ধি 

উপাধোয়, কচি সতীিিন্দ্র, জগিানন্দ। এাঁরা তখন একচি ভাত্ির ঐত্কে চমচিত চেত্িন। 

তখনকার হাওয়া চেি অনেরূপ। ককিিমাত্র চিচধচনত্ষত্ধর জাত্ি জচড়ত হত্য় থাকত্তম 

না, অল্প োত্র চনত্য় তাত্ির সকত্ির সত্ঙ্গ ঘচনষ্ঠ কযাত্গ পমাত্ির প্রাতেচহক জীিন সতে 

হত্য় উেত। তাত্ির কসিার মত্ধে পমরা একচি গভীর পনন্দ, একচি িরম সাথষকতা 

উপিচি করত্তম। তখন অধোপকত্ির মত্ধে অসীম জধযষ কিত্খচে। মত্ন পত্ড়, কয-সি 
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িািক দুরন্তপনায় দুিঃখ চিত্য়ত্ে তাত্ির চিিায় চিই চন, িা অনেভাত্ি পীড়া চিই চন। 

যতচিন পমার চনত্জর হাত্ত এর ভার চেি ততচিন িার িার তাত্ির ক্ষমা কত্রচে; 

অধোপকত্ির ক্ষমা কত্রচে। কসই-সকি োত্র পত্র কৃচতত্বিাভ কত্রত্ে। 

  

তখন িাচহেক িিিাত্ভর চিন্তা চেি না, পরীক্ষার মাকষা-মারা কত্র কিিার িেিতা 

চেি না, সকি োত্রত্ক পপন করিার কিষ্টা কত্রচে। তখন চিিোিয় চিশ্বচিিোিত্য়র 

সম্পচকষত চেি না, তার কথত্ক চনচিষি চেি। তখনকার োত্রত্ির মত্ন এই অনুষ্ঠাত্নর প্রচত 

সুগভীর চনষ্ঠা িক্ষে কত্রচে। 

  

এইভাত্ি চিিোিয় অত্নকচিন িত্িচেি এর অত্নক পত্র এর পচরচধর চিিার হয়। 

কসৌভাগেক্রত্ম তখন স্বত্িিিাসীর সহায়তা পাই চন; তাত্ির অনহতুক চিরুিতা ও অকারণ 

চিত্দ্বষ এত্ক পঘাত কত্রত্ে, চকন্তু তার প্রচত িৃক্ পাত কচর চন, এিং এই-ত্য কাজ শুরু 

করত্িম তার প্রিাত্ররও কিষ্টা কচর চন। মত্ন পত্ে, পমার িনু্ধির কমাচহত কসন এই 

চিিোিত্য়র চিিরণ কপত্য় পকৃষ্ট হন, পমাত্ির পিিষ তাাঁর মনত্ক গভীরভাত্ি নাড়া 

কিয়। চতচন িত্িন, “পচম চকেু করত্ত পারত্িম না, চিশ্বচিিোিত্য়র িাকুচর পমার 

জীচিকা– এখাত্ন এত্স কাজ করত্ত পারত্ি ধনে হতাম। তা হি না। এিার পরীক্ষায় চকেু 

অজষন কত্রচে, তার কথত্ক চকেু কিি এই ইিা।’ এই িত্ি চতচন এক হাজার িাকার একচি 

কনাি পমাত্ক কিন। কিাধ হয় পমার প্রত্িিিাসীর এই প্রথম ও কিষ সহানুভূচত। 

এইসত্ঙ্গই উত্ল্লখ করত্ত হত্ি পমার প্রচত প্রীচতপরায়ণ চত্রপুরাচধপচতর পনুকূিে। পজও 

তাাঁর িংত্ি তা প্রিাচহত হত্য় পসত্ে। 

  

কমাচহতিািু অত্নকচিন এই অনুষ্ঠাত্নর সত্ঙ্গ পন্তচরকভাত্ি যুি চেত্িন এিং পমার 

কী প্রত্য়াজন তার সন্ধান চনত্তন। চতচন অনুমচত িাইত্িন, এই চিিোিত্য়র চিষত্য় চকেু 

কাগত্জ কিত্খন। পচম তাত্ত পপচি জানাই। িিত্িম, “গুচিকতক কেত্ি চনত্য় 

গােপািার মত্ধে িত্সচে, ককাত্না িত্ড়া ঘরিাচড় কনই, িাইত্রর িৃিে িীন, সিষসাধারণ 

এত্ক ভুি িুর্ত্ি।’  
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এই অল্প অধোপক ও োত্র চনত্য় পচম িহুকত্ষ্ট পচথষক দুরিস্থা ও দুগষচতর িরম 

সীমায় উপচস্থত হত্য় কয ভাত্ি এই চিিোিয় িাচিত্য়চে তার ইচতহাস রচক্ষত হয় চন। 

কচেন কিষ্টার দ্বারা ঋণ কত্র প্রচতচিত্নর প্রত্য়াজন কজাগাত্ত সিষস্বান্ত হত্য় চিন কাচিত্য়চে, 

চকন্তু পচরতাপ চেি না। কারণ গভীর সতে চেি এই জিনেিিার অন্তরাত্ি। যাক, এ 

পত্িািনা িৃথা। কত্মষর কয িি তা িাইত্রর চিধাত্ন কিখাত্না যায় না, প্রাণিচির কয 

রসসঞ্চার তা কগাপন গূঢ়, তা কডত্ক কিখািার চজচনস নয়। কসই গভীর কাজ সকিপ্রকার 

চিরুিতার মত্ধেও এখাত্ন িত্িচেি। 

  

এই চনমষম চিরুিতার উপকাচরতা পত্ে– কযমন জচমর অনুিষরতা কচেন প্রযত্ত্নর 

দ্বারা িূর কত্র তত্ি িসি িিাত্ত হয়, তত্িই তার উৎপািনী িচি হয়, তার রসসঞ্চার 

হয়। দুিঃত্খর চিষয়, িাংিার চিিত্ক্ষত্র অনুিষর, ককাত্না প্রচতষ্ঠানত্ক স্থায়ী করিার পত্ক্ষ তা 

অনুকূি নয়। চিনা কারত্ণ চিত্দ্বত্ষর দ্বারা পীড়া কিয় কয দুিুষ চি তা গড়া চজচনসত্ক ভাত্ি, 

সংকল্পত্ক পঘাত কত্র, শ্রিার সত্ঙ্গ চকেুত্ক গ্রহণ কত্র না। এখানকার এই-ত্য প্রত্িষ্টা 

রচক্ষত হত্য়ত্ে, তা কচেনতাত্ক প্রচতহত কত্রই কিাঁত্িত্ে। অথষিষষত্ণর প্রশ্রয় কপত্ি হয়ত্তা 

এর পত্মসতে রক্ষা করা দুরূহ হত, অত্নক চজচনস পসত খোচতর দ্বারা পকৃষ্ট হত্য় যা 

িাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখোচতর মধে চিত্য় এই চিিোিয় কিাঁত্ি উত্েত্ে। 

  

এক সময় এি, যখন এর পচরচধ িাড়িার চিত্ক কগি। চিধুত্িখর িাস্ত্রী মহািয় 

িিত্িন, কিত্ির কয কিাি িতুষ্পােী পত্ে তা সংকীণষ, তা একাত্ির উপত্যাগী নয়, তাত্ক 

চিিৃত কত্র পাশ্চাতে চিক্ষার সত্ঙ্গ যুি কত্র কিত্ির চিক্ষাপ্রণািীত্ক কাত্িাপত্যাগী 

করত্ত হত্ি। পমারও এই কথািা মত্ন কিত্গচেি। পমার তখনকার চিিোিয় শুধু 

িািকত্ির চিক্ষায়তন চেি, এতিত্ড়া িৃহৎ অনুষ্ঠাত্নর কথা মত্ন হয় চন এিং তাত্ত 

সিিকাম হি িত্িও ভাচি চন। িাস্ত্রীমহািয় তখন কািীত্ত সংস্কৃত মাচসকপত্ত্রর 

সম্পািন, ও সাচহতেিিষা করচেত্িন। চতচন এখাত্ন এত্স জুিত্িন। তখন পাচিভাষা ও 
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িাত্স্ত্র চতচন প্রিীণ চেত্িন না, প্রথম পমার অনুত্রাত্ধই চতচন এই িাত্স্ত্র জ্ঞানিাভ করত্ত 

ব্রতী হত্িন। 

  

ধীত্র ধীত্র এখানকার কাজ পরম্ভ হি। পমার মত্ন হি কয, কিত্ির চিক্ষা-প্রণািীর 

িেপকতাসাধন করত্ত হত্ি। তখন এমন ককাত্না চিশ্বচিিোিয় চেি না কযখাত্ন সিষত্িত্ির 

চিিোত্ক কগৌরত্ির স্থান কিওয়া হত্য়ত্ে। সি য়ুচনভাচসষচিত্ত শুধু পরীক্ষাপাত্সর জনেই 

পােেচিচধ হত্য়ত্ে, কসই চিক্ষািেিস্থা স্বাথষসাধত্নর িীনতায় পীচড়ত,চিিোত্ক শ্রিার সত্ঙ্গ 

গ্রহত্ণর ককাত্না কিষ্টা কনই। তাই মত্ন হি, এখাত্ন মুিভাত্ি চিশ্বচিিোিত্য়র িাসত্নর 

িাইত্র এমন প্রচতষ্ঠান গত্ড় তুিি কযখাত্ন সিষচিিোর চমিনত্ক্ষত্র হত্ি। কসই সাধনার 

ভার যাাঁরা গ্রহণ করত্িন, ধীত্র ধীত্র তাাঁরা এত্স জুিত্িন। 

  

পমার চিশু-চিিোিত্য়র চিিৃচত সাধন হি– সভাসচমচত মন্ত্র্ণাসভা কডত্ক নয়, 

অল্পপচরসর প্রারম্ভ কথত্ক ধীত্র ধীত্র এর িৃচি হি। তার পর কািক্রত্ম কী কত্র এর 

কমষপচরচধ িোি হি তা সকত্ি জাত্নন। 

  

পমাত্ির কাজ কয চকেু সিি হত্য়ত্ে পমাত্ির কমষীত্ির কিাত্খ তার স্পষ্ট প্রচতরূপ 

ধরা পত্ড় না, তারা সচন্দগ্ধ হয়, িাচহেক িত্ি অসত্ন্তাষ প্রকাি কত্র। তাই এক-একিার 

পমাত্ির কত্মষ সাথষকতা ককাথায় তা কিখত্ত ইিা হয়, নইত্ি পচরতুচষ্ট হয় না। এিার 

কিকাতা কথত্ক পসিার পর চনকতিতষী গ্রাত্মর কিাত্করা পমায় চনত্য় কগি– তাত্ির 

মত্ধে চগত্য় িত্ড়া পনন্দ হি, মত্ন হি এই কতা িিিাভ হত্য়ত্ে; এই জায়গায় িচি 

প্রসাচরত হি, হৃিত্য় হৃিত্য় তা চিিৃত হি। পরীক্ষার িি কোত্িা কথা– এই কতা 

িিিাভ, পমরা মানুত্ষর মনত্ক জাগাত্ত কপত্রচে। মানুষ িুত্র্ত্ে, পমরা তাত্ির 

পপন। গ্রামিাসীত্ির সরি হৃিত্য় এখানকার প্রভাি সঞ্চাচরত হি, তাত্ির পত্মিচির 

উদ ত্িাধন হি। 
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পমার মরিার পত্গ এই িোপার কিত্খ খুচি হত্য়চে। এই-ত্য এরা ভাত্িাত্িত্স 

ডাকি, এরা পমাত্ির কাত্ে কথত্ক শ্রিা ও িচি কপত্য়ত্ে। এ জনতা কডত্ক “মহতী সভা’ 

করা নয়, খিত্রর কাগত্জর িক্ষেত্গাির চকেু িোপার নয়। চকন্তু এই গ্রামিাসীর ডাক, এ 

পমার হৃিত্য় স্পিষ করি। মত্ন হি, িীপ জ্বত্িত্ে, হৃিত্য় হৃিত্য় তার চিখা প্রিীি হি, 

মানুত্ষর িচির পত্িাক হৃিত্য় হৃিত্য় উদ ভাচসত হি। 

  

এই-ত্য হি, এ ককাত্না একজত্নর কৃচতত্ব নয়। সকি কমষীর কিষ্টা চিন্তা ও তোত্গর 

দ্বারা, সকত্ির চমচিত কমষ এই সমগ্রত্ক পুষ্ট কত্রত্ে। তাই ভরসার কথা, এ কৃচত্রম 

উপাত্য় হয় চন। ককাত্না িেচিচিত্িষত্ক পশ্রয় কত্র এ কাজ হয় চন। ভয় কনই, প্রাণিচির 

সঞ্চার হত্য়ত্ে, পমাত্ির অিতষমাত্ন এই অনুষ্ঠান জীণষ ও িক্ষেভ্রষ্ট হত্ি না। 

  

পমরা জনসাধারণত্ক পপন সংকত্ল্পর অন্তগষত করত্ত কপত্রচে–  এই প্রচতষ্ঠান 

তার অচভমুত্খ িত্িত্ে। অল্প পচরমাত্ণ এক জায়গাত্তই পমরা ভারত্তর সমসোর 

সমাধান করি। রাজনীচতর ঔিত্তে নয়, সহজভাত্ি কিিিাসীত্ির পত্মীয়রূত্প িরণ কত্র 

তাত্ির চনত্য় এখাত্ন কাজ করি। তাত্ির কভািাচধকার চনত্য় চিশ্বচিজয়ী হত্ত না পাচর, 

তাত্ির সত্ঙ্গ চিত্ির পিানপ্রিান হত্ি, তাত্ির কসিায় চনযুি হি। তারাও কিত্ি, 

পমাত্ির কাে কথত্ক কনত্ি, এই সিষভারত্তর কাজ এখাত্ন হত্ি। 

  

এক সমত্য় পমার কাত্ে প্রে পত্স তৎকািীন স্বত্িিী পত্ন্দািত্ন ককন কযাগ চিচি 

না। পচম িচি, সকত্ির মত্ধে কয উত্িজনা পমার কাজত্ক তা অগ্রসর করত্ি না। শুধু 

একচি চিত্িষ প্রণািীর দ্বারাই কয সতেসাধন হয় পচম তা মত্ন কচর না। তাই পচম িচি 

কয, এই প্রত্ের উির যখন এখাত্ন পূণষ হত্য় উেত্ি তখন একচিন তা সকত্ির কগাির 

হত্ি। যা পচম সতে িত্ি মত্ন করচে কস উিত্রর কযাগান হয়ত্তা এখান কথত্কই হত্ি। 

  

কসই অত্পক্ষায় চেিুম। সত্তের মত্ধে সংকীণষতা কনই– সকি চিভাত্গ মনুষেত্ত্বর 

সাধনা প্রসাচরত। িি িাড়ািার সংকীণষ কিষ্টার মত্ধে কসই সত্তের খিষতা হয়। 
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পধুচনক কাত্ির মানুত্ষর ধারণা কয, চিজ্ঞাপত্নর দ্বারা সংকত্ল্পর কঘাষণা করত্ত 

হয়। কিচখ কয পজকাি কখত্না কখত্না চিশ্বভারতীর কমষ চনত্য় পত্রত্িখত্করা সংিািপত্ত্র 

চিত্খ থাত্কন। এত্ত ভয় পাই, এচিত্ক িক্ষে হত্ি সত্তের কিত্য় খোচতত্ক িত্ড়া করা হয়। 

সতে স্বল্পত্ক অিজ্ঞা কত্র না, অিািিত্ক ভয় কত্র, তাই খোচতর ককািাহিত্ক পশ্রয় 

করত্ত কস কুচ্ঠসত। চকন্তু পধুচনক কাত্ির ধমষ, িোচির দ্বারা কাজত্ক চিিার করা, 

গভীরতার দ্বারা নয়। তার পচরণাম হয় গাত্ের ডািপািার পচরিোচির মত্তা, তাত্ত িি 

হয় কম।  

  

পচম এক সময় চনভৃত্ত দুিঃখ কপত্য়চে অত্নক, চকন্তু তাত্ত িাচন্ত চেি। পচম খোচত 

িাই চন, পাই চন; িরং অখোচতই চেি। মনু িত্িত্েন– সিানত্ক চিত্ষর মত্তা জানত্ি। 

অত্নককাি কত্মষর পুরষ্কার-স্বরূত্প সিাত্নর িাচি কচর চন। একিা পপনার কাজ কত্রচে, 

সহত্যাচগতার পিা কেত্ড়ই চিত্য়চে। পিা করত্ি পািার সম্ভািনা চেি না। কতমন স্থত্ি 

িাচহেকভাত্ি না পাওয়াই স্বাস্থেজনক। 

  

চিশ্বভারতীর এই প্রচতষ্ঠান কয যুত্গ যুত্গ সাথষক হত্তই থাকত্ি, তা িত্ি চনত্জত্ক 

ভুচিত্য় কী হত্ি। কমাহমুি মত্ন চনরািী হত্য়ই যাথাসাধে কাজ কত্র কযত্ত পাচর জাচন। 

চিধাতা পমাত্ির কাত্ে কাজ িাচি কত্রন। চকন্তু পমরা তাাঁর কাত্ে িি িাচি করত্ি 

চতচন তার চহসাি কগাপত্ন রাত্খন, নগি মজুচর িুচকত্য় চিত্য় পমাত্ির প্রয়াত্সর অিমাননা 

কত্রন না। তা োড়া পজ পমরা কয সংকল্প করচে পগামী কাত্িও কয অচিকি তারই 

পুনরািৃচি িিত্ি, কাত্ির কস ধমষ নয়। ভাচি কাত্ির চিত্ক পমরা পথ জতচর কত্র চিত্ত 

পাচর, চকন্তু গমেস্থানত্ক পমরা পজত্কর চিত্নর রুচি ও িুচি চিত্য় এত্কিাত্র পাকা কত্র 

কিি, এ হত্তই পাত্র না। যচি অন্ধমমতায় তাই কত্র চিই তাহত্ি কস পমাত্ির মৃত 

সংকত্ল্পর সমাচধস্থান হত্ি। পমাত্ির কয কিষ্টা িতষমাত্ন জেগ্রহণ কত্র, সময় উপচস্থত 

হত্ি তার অত্ন্তেচষ্ট-সৎকার হত্ি, তার দ্বারা সত্তের কিহমুচি হত্ি, চকন্তু তার পত্র 

নিজত্ে তার নিত্িহ-ধারত্ণর পহ্বান পসত্ি এই কথা মত্ন করত্খ–  
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নাচভনত্ন্দত মরণং নাচভনত্ন্দত জীচিতম্।  

  

কািত্মি প্রতীত্ক্ষত চনত্িষিং ভৃতত্কা যথা॥ 
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ববশ্বভারতী – ১৬ 

১৬ 

  

কপ্রৌঢ় িয়ত্স একিা যখন এই চিিোয়তত্নর প্রচতষ্ঠা কত্রচেত্িম তখন পমার সিুত্খ 

ভাসচেি ভচিষেৎ, পথ তখন িত্ক্ষের অচভমুত্খ, অনাগত্তর পহ্বান তখন ধ্বচনত– তার 

ভািরূপ তখত্না অস্পষ্ট, অথি এক চিক চিত্য় তা এখনকার কিত্য় অচধকতর পচরস্ফুি 

চেি। কারণ তখন কয পিিষ মত্ন চেি তা িািত্ির অচভমুত্খ পপন অখে পনন্দ চনত্য় 

অগ্রসর হত্য়চেি। পজ পমার পয়ুষ্কাি কিষপ্রায়, পত্থর অনে প্রাত্ন্ত কপৌাঁত্ে পত্থর 

পরম্ভসীমা কিখিার সুত্যাগ হত্য়ত্ে, পচম কসই চিত্ক চগত্য়চে– কযমনতর সূযষ যখন 

পচশ্চম অচভমুত্খ অিািত্ির তিত্িত্ি তখন তার সামত্ন থাত্ক উিয় চিগন্ত, কযখাত্ন 

তার প্রথম যাত্রারম্ভ।  

  

অতীত কাি সম্বত্ন্ধ পমরা যখন িচি তখন পমাত্ির হৃিত্য় পূিষরাগ অতুেচি কত্র, 

এমন চিশ্বাস কিাত্কর পত্ে। এর মত্ধে চকেু সতে পত্ে, চকন্তু সমূ্পণষ সতে কনই। কয 

িূরিতষী কাত্ির কথা পমরা ্রণ কচর তার কথত্ক যা-চকেু অিান্তর তা তখন স্বতই মন 

কথত্ক র্ত্র পত্ড়ত্ে। িতষমান কাত্ির সত্ঙ্গ যতচকেু পকচ্ক, যা-চকেু অসংগত সংযুি 

থাত্ক তা তখন স্খচিত হত্য় ধুচিচিিীন; পূত্িষ নানা কারত্ণ যার রূপ চেি িাধাগি তার 

কসই িাধার কত্োরতা পজ পর পীড়া কিয় না। এইজনে গতকাত্ির কয চিত্র মত্নর মত্ধে 

প্রকাি পায় তা সুসমূ্পণষ, যাত্রারত্ম্ভর সমি উৎসাহ ্ৃচতপত্ি তখন ঘনীভূত। তার মত্ধে 

এমন অংি থাত্ক না যা প্রচতিািরূত্প অনে অংিত্ক খচেত করত্ত থাত্ক। এইজনেই 

অতীত ্ৃচতত্ক পমরা চনচিড়ভাত্ি মত্ন অনুভি কত্র থাচক। কাত্ির িূরত্ত্ব, যা যথাথষ 

সতে তার িাহেরূত্পর অসমূ্পণষতা ঘুত্ি যায়, সাধারণ কল্পমূচতষ অকু্ষণ্ন হত্য় কিখা কিয়। 
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প্রথম যখন এই চিিোিয় পরম্ভ হত্য়চেি তখন এর প্রত্য়াজন কত সামানে চেি, 

কসকাত্ি এখাত্ন যারা োত্র চেি তারা তা জাত্ন। পজত্কর তুিনায় তার উপকরণ– 

চিরিতা, সকি চিভাত্গই তার অচকঞ্চনতা, অতেন্ত কিচি চেি। কচি িািক ও দুই একজন 

অধোপক চনত্য় িত্ড়া জামগােতিায় পমাত্ির কাত্জর সূিনা কত্রচে। একান্তই সহজ 

চেি তাত্ির জীিনযাত্রা– এখনকার সত্ঙ্গ তার প্রত্ভি গুরুতর। এ কথা িিা অিিেই চেক 

নয় কয, এই প্রকাত্ির ক্ষীণ্নতাত্তই সত্তের পূণষতর পচরিয়। চিশুর মত্ধে পমরা কয রূপ 

কিচখ তার কসৌন্দত্যষ পমাত্ির মত্ন পনন্দ জাগায়, চকন্তু তার মত্ধে প্রাণরূত্পর জিচিত্রে 

ও িাহুধািচিও কনই। তার পূণষ মূিে ভািীকাত্ির প্রতোিার মত্ধে কতমচন পশ্রত্মর 

জীিনযাত্রার কয প্রথম উপক্রম, িতষমাত্ন কস চেি কোত্িা, ভচিষেত্তই কস চেি িত্ড়া। 

তখন যা ইত্ি কত্রচেিাম তার মত্ধে ককাত্না সংিয় চেি না। তখন পিা চেি অমৃত্তর 

অচভমুত্খ, কয সংসার উপকরণ-িাহুিতায় প্রচতচষ্ঠত তা চপেত্ন করত্খই সকত্ি 

এত্সচেত্িন। যাাঁরা এখাত্ন পমার কমষসঙ্গী চেত্িন, অতেন্ত িচরদ্র চেত্িন তাাঁরা। পজ 

মত্ন পত্ড়, কী কষ্টই না তাাঁরা এখাত্ন কপত্য়ত্েন, জিচহক সাংসাচরক কত িীনতাই না তাাঁরা 

িহন কত্রত্েন। প্রত্িাভত্নর চিষয় এখত্না চকেুই এখাত্ন চেি না, জীিনযাত্রার সুচিধা 

কতা নয়ই, এমন কী খোচতরও না– অিস্থার ভািী উ্ন চতর পিা মরীচিকারূত্পও তখন 

িূরচিগত্ন্ত ইন্দ্রজাি চিিার কত্র চন। ককউ তখন পমাত্ির কথা জানত না, জানাত্ত 

ইিাও কচর চন। এখন কযমন সংিািপত্ত্রর নানা কোত্িা িত্ড়া জয়ঢাক পত্ে যা সামানে 

ঘিনাত্ক িব্দাচয়ত কত্র রিনা কত্র, তার পত্য়াজনও তখন এমন িোপক চেি না। এই 

চিিোিত্য়র কথা কঘাষণা করত্ত অত্নক িনু্ধ ইিাও কত্রত্েন। চকন্তু পমরা তা িাই চন। 

কিাকিকু্ষর অত্গািত্র িহু দুিঃত্খর চভতর চিত্য় কস চেি পমাত্ির যথাথষ তপসো। অত্থষর 

এত অভাি চেি কয, পজ জগদ িোপী দুিঃসময়ও তা কল্পনা করা যায় না। পর কস কথা 

ককাত্না কাত্ি ককউ জানত্িও না, ককাত্না ইচতহাত্স তা চিচখত হত্ি না। পশ্রত্মর ককাত্না 

সম্পচিও চেি না, সহায়তাও চেি না– িাইও চন। এইজত্নেই, যাাঁরা তখন এখাত্ন কাজ 

কত্রত্েন তাাঁরা অন্তত্র িান কত্রত্েন, িাইত্র চকেু কনন চন। কয পিত্িষ পকৃষ্ট হত্য় এখাত্ন 

এত্সচে তার কিাধ সকত্িরই মত্ন কয স্পষ্ট িা প্রিি চেি তা নয়, চকন্তু অল্প পচরসত্রর 
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মত্ধে তা চনচিড় হত্ত কপত্রচেি। োত্ত্ররা তখন পমাত্ির অতেন্ত চনকত্ি চেি, 

অধোপত্করাও পরস্পর অতেন্ত চনকত্ি চেত্িন– পরস্পত্রর সুহৃৎ চেত্িন তাাঁরা। পমাত্ির 

কিত্ির তত্পািত্নর পিিষ পচম চনত্য়চেিাম। কাত্ির পচরিতষত্নর সত্ঙ্গ কস পিত্িষর 

রূত্পর পচরিতষন হত্য়ত্ে, চকন্তু তার মূি সতেচি চেক পত্ে– কসচি হত্ি, জীচিকার 

পিিষত্ক স্বীকার কত্র তাত্ক সাধারণ পিত্িষর অনুগত করা। এক সমত্য় এিা অত্নকিা 

সুসাধে হত্য়চেি, যখন জীিনযাত্রার পচরচধ চেি অনচতিৃহৎ। তাই িত্িই কসই 

স্বল্পায়তত্নর মত্ধে সহজ জীিনযাত্রাই কশ্রষ্ঠ পিিষ, এ কথা সমূ্পণষ সতে নয়। উচ্চতর 

সংগীত্ত নানা ত্রুচি ঘিত্ত পাত্র; একতারায় ভুিিুত্কর সম্ভািনা কম, তাই িত্ি 

একতারাই কশ্রষ্ট এমন নয়। িরঞ্চ কমষ যখন িহুচিিৃত হত্য় িনু্ধর পত্থ িিত্ত থাত্ক তখন 

তার সকি ভ্রমপ্রমাি সত্ত্ত্বও যচি তার মত্ধে প্রাণ থাত্ক তত্ি তাত্কই শ্রিা করত্ত হত্ি। 

চিশু অিস্থার সহজতাত্ক চিরকাি কিাঁত্ধ রাখিার ইিা ও কিষ্টার মত্তা চিড়ম্বনা পর চক 

পত্ে। পমাত্ির কত্মষর মত্ধেও কসই কথা। যখন একিা কোত্িা কাযষত্ক্ষত্ত্রর মত্ধে চেিুম 

তখন সি কমষীত্ির মত্ন এক অচভপ্রাত্য়র কপ্ররণা সহত্জই কাজ করত। ক্রত্ম ক্রত্ম যখন 

এ পশ্রম িত্ড়া হত্য় উেি তখন একজত্নর অচভপ্রায় এর মত্ধে সমূ্পণষভাত্ি প্রকাি পাত্ি 

এ সম্ভি হত্ত পাত্র না। অত্নত্ক এখাত্ন এত্সত্েন, চিচিত্র তাাঁত্ির চিক্ষািীক্ষা– সকিত্ক 

চনত্য় পচম কাজ কচর, কাউত্ক িাোই কচর কন, িাি চিই কন; নানা ভুিত্রুচি ঘত্ি– নানা 

চিত্দ্রাহ-চিত্রাধ ঘত্ি– এ সি চনত্য়ই জচিি সংসাত্র জীিত্নর কয প্রকাি ঘাতাচভঘাত্ত 

সিষিা পত্ন্দাচিত তাত্ক পচম সিান কচর। পমার কপ্রচরত পিিষ চনত্য় সকত্ি চমত্ি 

একতারা যত্ন্ত্র্ গুঞ্জচরত করত্িন এমন অচত সরি িেিস্থাত্ক পচম চনত্জই শ্রিা কচর কন। 

পচম যাত্ক িত্ড়া িত্ি জাচন, কশ্রষ্ঠ িত্ি িরণ কত্রচে, অত্নত্কর মত্ধে তার প্রচত চনষ্ঠার 

অভাি পত্ে জাচন, চকন্তু তা চনত্য় নাচিি করত্ত িাই কন– পজ পচম িতষমান থাকা 

সত্ত্ত্বও এখানকার যা কমষ তা নানা চিত্রাধ ও অসংগচতর মত্ধে চিত্য় প্রাত্ণর চনয়ত্ম 

পপচন জতচর হত্য় উেত্ে; পচম যখন থাকি না, তখনও অত্নক চিত্ির সমত্িত উত্িোত্গ 

যা উদ ভাচিত হত্ত থাকত্ি তাই হত্ি সহজ সতে। কৃচত্রম হত্ি যচি ককাত্না এক িেচি 
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চনত্জর পত্িি-চনত্িষত্ি এত্ক িাধে কত্র িািায়– প্রাণধত্মষর মত্ধে স্বতচিত্রাচধতাত্কও 

স্বীকার কত্র চনত্ত হয়। 

  

অত্নক চিন পত্র পজ এ পশ্রমত্ক সমগ্র কত্র কিখত্ত পাচি; কিত্খচে, পপন 

চনয়ত্ম এ পপচন গত্ড় উত্েত্ে। গঙ্গা যখন গত্ঙ্গাত্রীর মুত্খ তখন একচিমাত্র তার ধারা। 

তার পর ক্রত্ম িহু নিনিীর সচহত যতই কস সংগত হি, সমুত্দ্রর যত চনকিিতষী হি, 

কত তার রূপান্তর ঘত্িত্ে। কসই পচিম স্বিতা পর তার কনই, কত পচিিতা প্রত্িি 

কত্রত্ে তার মত্ধে, তিু ককউ িত্ি না গঙ্গার উচিত চিত্র যাওয়া, কযত্হতু অত্নক মচিনতা 

ঢুত্কত্ে তার মত্ধে, কস সরি গচত পর তার কনই। সি চনত্য় কয সমগ্রতা কসইচিই িত্ড়া– 

পশ্রত্মও স্বত্তাধাচিত হত্য় কসই পত্থই িত্িত্ে, অত্নক মানুত্ষর চিিসচিিত্ন পপচন 

গত্ড় উেত্ে। অিিে এর মত্ধে একিা ঐকে এত্ন কিয় মূিগত একিা পচিম কিগ; তারও 

প্রত্য়াজন পত্ে, অথি এর গচত প্রিি হত্য় সকত্ির সচিিত্ন। চনতেকাত্ির মত্তা চকেুই 

কল্পনা করা িত্ি না– তত্ি এর মূিগত একচি গভীর তত্ত্ব িরাির থাকত্ি একথা পচম 

পিা কচর– কস কথা এই কয এিা চিিোচিক্ষার একিা খাাঁিা হত্ি না, এখাত্ন সকত্ি চমত্ি 

একচি প্রাণত্িাক সৃচষ্ট করত্ি। এমনতর স্বগষত্িাক ককউ রিনা করত্ত পাত্র না যার মত্ধে 

ককাত্না কিুষ কনই, দুিঃখজনক চকেু কনই; চকন্তু িনু্ধরা জানত্িন কয, এর মত্ধে যা চনন্দনীয় 

কসিাই িত্ড়া নয়। কিাত্খর পাতা ওত্ে, কিাত্খর পাতা পত্ড়; চকন্তু পড়ািাই িত্ড়া নয়, 

কসিাত্ক িত্ড়া িিত্ি অন্ধতাত্ক িত্ড়া িিত্ত হয়। যাাঁরা প্রচতকূি, চনন্দার চিষয় তারা 

পাত্িন না এমন নয়– চনন্দনীয়তার হাত কথত্ক ককউই রক্ষা কপত্ত পাত্র না। চকন্তু তাত্ক 

পরাি কত্র উিীণষ হত্য়ও চিত্ক থাকত্ত প্রাত্ণর প্রমাণ। পমাত্ির কিত্হর মত্ধে নানা 

িত্রু নানা করাত্গর জীিাণু– তাত্ক পিািা কত্র যচি কিচখ কতা কিখি প্রত্তেক মানুষ 

চিকৃচতর পিয়। চকন্তু পসত্ি করাগত্ক পরাি কত্র কয স্বাস্থেত্ক কিখা যাত্ি কসইত্িই 

সতে। কিত্হর মত্ধে কযমন িড়াই িিত্ে, প্রত্তেক অনুষ্ঠাত্নর মত্ধেই কতমচন ভাত্িামত্ন্দর 

একি দ্বন্দ্ব পত্ে– চকন্তু কসিা চপেন চিত্কর কথা। এর মত্ধে স্বাত্স্থের তত্ত্বিাই িত্ড়া। 
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পচম এমন কথা কখত্না িচি চন, পজও িচি চন কয, পচম কয কথা িিি তাই 

কিিিাকে– কস-রকম অচভত্নতা পচম নই। অসাধারণ তত্ত্ব কতা পচম চকেু উদ ভািন কচর 

চন; সাধত্করা কয অখে পচরপূণষ জীিত্নর কথা িত্িন কস কথা কয সকত্ির স্বীকার কত্র 

কনন। এই একচি কথা ধ্রুি হত্য় থাক্। তার পত্র পচরিধষমান সৃচষ্টর কাজ সকত্ি চমত্িই 

হত্ি। মানুত্ষর কিত্হ কযমন অচস্থ, এই অনুষ্ঠাত্নর মত্ধেও কতমচন একচি যাচন্ত্র্ক চিক 

পত্ে। এই অনুষ্ঠান কযন প্রাণিান হয়, চকন্তু যন্ত্র্ই কযন মুখে না হত্য় ওত্ে; হৃিয়-প্রাণ-

কল্পনার সঞ্চরত্ণর পথ কযন থাত্ক। পচম কল্পনা কচর, এখানকার চিিোিত্য়র পস্বািন 

একসমত্য় যাাঁরা কপত্য়ত্েন, এখানকার প্রাত্ণর সত্ঙ্গ প্রাণত্ক চমচিত্য়ত্েন, অত্নক সমত্য় 

হয়ত্তা তাাঁরা এখাত্ন অত্নক িাধা কপত্য়ত্েন, দুিঃখ কপত্য়ত্েন, চকন্তু িূত্র কগত্িই 

পচরত্প্রচক্ষত্ত কিখত্ত পান এখাত্ন যা িত্ড়া যা সতে। পমার চিশ্বাস কসই িৃচষ্টমান্ অত্নক 

োত্র ও কমষী চনশ্চয়ই পত্েন, নইত্ি অস্বাভাচিক হত। একসমত্য় তাাঁরা এখাত্ন নানা 

পনন্দ কপত্য়ত্েন, সখেিন্ধত্ন পিি হত্য়ত্েন– এর প্রচত তাাঁত্ির মমতা থাকত্ি না এ 

হত্তই পাত্র না। পচম পিা কচর, ককিি চনচষ্ক্রয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠাত্নর অন্তিষতষী 

হত্য় যচি তাাঁরা এর শুভ ইিা কত্রন, তত্ি এর প্রাত্ণর দ্বারা অিোহত থাকত্ত পারত্ি, 

যত্ন্ত্র্র কচেনতা িত্ড়া হত্য় উেত্ত পারত্ি না। এক সমত্য় এখাত্ন যাাঁরা োত্র চেত্িন, যাাঁরা 

এখাত্ন চকেু কপত্য়ত্েন, চকেু চিত্য়ত্েন, তাাঁরা যচি অন্তত্রর সত্ঙ্গ এত্ক গ্রহণ কত্রন তত্িই 

এ প্রাণিান হত্ি। এইজনে পজ পমার এই ইিা প্রকাি কচর কয, যাাঁরা জীিত্নর অঘষে 

এখাত্ন চিত্ত িান, যাাঁরা মমতা দ্বারা এত্ক গ্রহণ করত্ত িান, তাাঁত্ির অন্তিষতী কত্র কনওয়া 

যাত্ত সহজ হয় কসই প্রনািী কযন পমরা অিিম্বন কচর। যাাঁরা একিা এখাত্ন চেত্িন 

তাাঁরা সচিচিত হত্য় এই চিিোিয়ত্ক পূণষ কত্র রাখুন এই পমার অনুত্রাধ। অনে-সি 

চিিোিত্য়র মত্তা এ পশ্রম কযন কত্ির চজচনস না হয়– তা করত্িা না িত্িই এখাত্ন 

এত্সচেিাম। যত্ন্ত্র্র অংি এত্স পত্ড়ত্ে, চকন্তু সিার উপত্র প্রাণ কযন সতে হয়। কসই 

জত্নেই পহ্বান কচর তাাঁত্ির যাাঁরা একসমত্য় এখাত্ন চেত্িন, যাাঁত্ির মত্ন এখত্না কসই 

্ৃচত উজ্জ্বি হত্য় পত্ে। ভচিষেত্ত যচি পিত্িষর প্রিিতা ক্ষীণ হত্য় পত্স তত্ি কসই 
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পূিষতত্নরা কযন এত্ক প্রাণধারায় সঞ্জীচিত কত্র রাত্খন, চনষ্ঠা দ্বারা শ্রিা দ্বারা এর কমষত্ক 

সিি কত্রন– এই পশ্বাস কপত্িই পচম চনচশ্চন্ত হত্য় কযত্ত পাচর। 
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ববশ্বভারতী – ১৭ 

১৭ 

  

এই পশ্রম-চিিোিত্য়র ককাথা কথত্ক পরম্ভ, ককান্ সংকল্প চনত্য় চকত্সর অচভমুত্খ 

এ িত্িত্ে, কস কথা প্রচত িত্ষষ একিার কত্র ভািিার সময় পত্স– চিত্িষ কত্র পমার– 

ককননা অনুভি কচর পমার িিিার সময় পর কিচি কনই। এর ইচতহাস চিত্িষ কনই; কয 

কাত্জর ভার চনত্য়চেিাম তা চনত্জর প্রকৃচতসংগত নয়। পূত্িষ সমাজ কথত্ক িূত্র ককাত্ণ 

মানুষ হত্য়চে, পচম কয পচরিাত্র মানুষ হত্য়চেিাম, কিাকসমাত্জর সত্ঙ্গ তার সংত্যাগ 

চেি অল্প, যখন সাচহত্তে প্রিৃি হিাম কস সময়ও চনভৃত্ত নিীতীত্র কাচিত্য়চে। এমন 

সময় এই চিিোিত্য়র পহ্বান এি এই কথািা অনুভি কত্রচেিাম, িহত্রর খাাঁিার পিি 

হত্য় মানিচিশু চনিষাসনিে কভাগ কত্র, তার চিক্ষাও চিিোিত্য়র সংকীণষ পচরচধত্ত 

সীমািি। গুরুর িাসত্ন তারা অত্নক দুিঃখ পায়, এ সম্বত্ন্ধ পমার চনত্জরও অচভজ্ঞতা 

পত্ে। কখত্না ভাচি চন, পমার দ্বারা এর ককাত্না উপায় হত্ি। তিু একচিন নিীতীর কেত্ড় 

এখাত্ন এত্স পহ্বান করিুম কেত্িত্ির। এখানকার কাত্জ প্রথত্ম কয উৎসাহ এত্সচেি 

কসিা সৃচষ্টর পনন্দ; চিক্ষাত্ক কিাকচহত্তর চিক কথত্ক জনত্সিার অঙ্গ কত্র কিখা যায়– 

কসচিক কথত্ক পচম এখাত্ন কাজ পরম্ভ কচর চন। প্রকৃচতর কসৌন্দত্যষর মত্ধে মানুষ হত্য় 

এখানকার কেত্িত্ির মন চিকচিত হত্ি, পিরণ ঘুত্ি যাত্ি, কল্পনায় এরূপ কিখত্ত 

কপতাম। যখন জানিুম এ কাত্জর ভার কনিার পর ককউ কনই, তখন অনচভজ্ঞতা সত্ত্ত্বও 

এ ভার পচম চনত্য়চেিাম। পচম মত্ন কত্রচেিাম, পমার কেত্িরা প্রাণিান হত্ি, তাত্ির 

মত্ধে ঔৎসুকে জাগচরত হত্ি। তারা কিচি পািমাকষা কপত্য় ভাত্িা কত্র পাি করত্ি এ 

কিাভ চেি না– তারা পনচন্দত হত্ি, প্রকৃচতর শুশ্রূষায় চিক্ষত্কর ঘচনষ্ঠ পত্মীয়তায় 

পচরপূণষভাত্ি চিকচিত হত্ি এই ইিাই মত্ন চেি। অল্প কত্য়কচি কেত্ি চনত্য় গাত্ের 

তিায় এই িক্ষে চনত্য়ই কাজ পরম্ভ কত্রচেিাম। প্রকৃচতর অিাধ সঙ্গিাভ করিার উেুি 

কক্ষত্র এখাত্নই চেি; চিক্ষায় যাত্ত তারা পনন্দ পায়, উৎসাহ কিাধ কত্র, কসজনে সিষিা 
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কিষ্টা কত্রচে, কেত্িত্ির রামায়ণ মহাভারত পত্ড় শুচনত্য়চে; অক্ষয়িন্দ্র সরকার মহািয় 

তখন এখাত্ন পসত্তন, চতচন তা শুনত্ত োত্র হত্য় পসত্ত পারত্িন না িত্ি পত্ক্ষপ 

প্রকাি কত্রত্েন। কেত্িত্ির জনে নানারকম কখিা মত্ন মত্ন পচিষ্কার কত্রচে, একত্র 

হত্য় তাত্ির সত্ঙ্গ অচভনয় কত্রচে, তাত্ির জনে নািক রিনা কত্রচে। সন্ধোর অন্ধকাত্র 

তারা যাত্ত দুিঃখ না পায় এজনে তাত্ির চিিচিত্নািত্নর নূতন নূতন উপায় সৃচষ্ট কত্রচে– 

তাত্ির সমি সময়ই পূণষ কত্র রাখিার কিষ্টা কত্রচে। পমার নািক গান তাত্ির জনেই 

পমার রিনা। তাত্ির কখিাধূিায়ও তখন পচম কযাগ চিত্য়চে। এই-সি িেিস্থা অনেত্র 

চিক্ষাচিচধর অন্তগষত নয়। অনে চিিোিত্য় চক্রয়াপি িব্দরূপ হয়ত্তা চিশুিভাত্ি মুখস্থ 

করাত্না হত্ি– অচভভািত্কর িৃচষ্টও কসই চিত্কই। পমাত্ির হয়ত্তা কস চিত্ক চকেু ত্রুচি 

হত্য় থাকত্ত পাত্র, চকন্তু এ কথা িিত্তই হত্ি কয, এখাত্ন োত্রত্ির সহজ মুচির পনন্দ 

চিত্য়চে। সিষিা তাত্ির সঙ্গী হত্য় চেিাম– মাত্র িিিা-পাাঁিিা নয়, শুধু তাত্ির চনচিষষ্ট 

পাত্ের মত্ধে নয়– তাত্ির পপন অন্তত্রর মত্ধে তাত্ির জাচগত্য় তুিত্ত কিষ্টা কত্রচে। 

ককাত্না চনয়ম দ্বারা তারা চপষ্ট না হয়, এই পমার মত্ন অচভপ্রায় চেি। এই কিষ্টায় সঙ্গী 

কপত্য়চেিুম চকত্িারকচি সতীিিন্দ্রত্ক– চিক্ষাত্ক চতচন পনত্ন্দ সরস কত্র তুিত্ত 

কপত্রচেত্িন, কিেস পীয়ত্রর মত্তা কচেন চিষয়ত্কও চতচন অধোপনার গুত্ণ চিশুত্ির মত্ন 

মুচদ্রত কত্র চিত্ত কপত্রচেত্িন। তার পত্র ক্রমি নানা ঋতু-উৎসত্ির প্রিিন হত্য়ত্ে; 

পপনার অজ্ঞাতসাত্র প্রকৃচতর সত্ঙ্গ পমাত্ির পনত্ন্দর কযাগ এই উৎসত্ির সহত্যাগ 

গত্ড় উেত্ি এই পমার িক্ষে চেি। 

  

োত্রসংখো তখন অল্প চেি, এও একিা সুত্যাগ চেি, নচহত্ি পমার পত্ক্ষ একিা 

এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভি হত। সকি োত্র-চিক্ষত্ক চমত্ি তখন এক হত্য় উত্েচেত্িন, 

কাত্জই সকিত্ক এক অচভপ্রাত্য় িাচিত করা সহজ হত্য়চেি। 

  

ক্রত্ম চিিোিয় িত্ড়া হত্য় উত্েত্ে। পচম যখন এর জনে িায়ী চেিুম তখন অত্নক 

সংকি এত্সত্ে, সিই সহে কত্রচে; অত্নক সময় িহুসংখেক োত্রত্ক চিিায় করত্ত 

হত্য়ত্ে, তার যা পচথষক ক্ষচত কযমন কত্র পাচর িহন কত্রচে। ককিি এইিুকু িক্ষে 
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করত্খচে, কযন োত্র-চিক্ষক এক পিত্িষ অনুপ্রাচণত হত্য় িত্িন। ক্রত্ম কযিা সহজ পো 

চিিোিয় কসই চিত্কই িত্িত্ে িত্ি মত্ন হয়– চিক্ষার কয-সি প্রণািী সাধারণত প্রিচিত, 

চিশ্বচিিোিত্য়র িাচি, কসইগুচি িিিান হত্য় ওত্ে, তার চনত্জর ধারা িিত্ি চগত্য় হাই-

স্কুত্ির িিচত োাঁত্ির প্রভাি প্রিি হত্য় ওত্ে, ককননা কসই চিত্কই কর্াাঁক কিওয়া সহজ; 

সিিতার পিিষ প্রিচিত পিত্িষর চিত্ক রু্াঁত্ক পত্ড়। মার্খাত্ন এি কনচস্টিুেিেন, চেক 

হি চিিোিয় িেচির অধীত্ন থাকত্ি না, সিষসাধারত্ণর রুচি এত্ক পচরিাচিত করত্ি। 

পমার কচিপ্রকৃচত িত্িই হয়ত্তা, কনচস্টিুেিেন, চনয়ত্মর কাোত্মা– যাত্ত প্রাণধত্মষর 

কিত্য় কৃচত্রম উপাত্য়র উপর কিচি কজার, তা পচম িুর্ত্ত পাচর কন; সৃচষ্টর কাত্যষ এিা 

িাধা কিয় িত্িই পমার মত্ন হয়। যাই কহাক, কনচস্টিুেিেত্ন চনভষর করত্খ পচম এর মত্ধে 

কথত্ক অিকাি চনত্য়চে, চকন্তু এ কথা কতা ভুিত্ত পাচর কন কয, এ চিিোিত্য়র ককাত্না 

চিত্িষত্ব যচি অিচিষ্ট না থাত্ক তত্ি চনত্জত্ক িচঞ্চত করা হয়। সাত্ধের কিচি অত্নক 

পমাত্ক এর জনে চিত্ত হত্য়ত্ে, ককউ কস কথা জাত্ন না– কত দুিঃসহ কষ্ট পমাত্ক স্বীকার 

করত্ত হত্য়ত্ে। অতেন্ত দুিঃত্খ যাত্ক গত্ড় তুিত্ত হত্য়ত্ে কস যচি এমন হয় যা পরও কঢর 

পত্ে, অথষাৎ তার সাথষকতার মানিে যচি সাধারত্ণর অনুগত হয়, তত্ি চক িরকার চেি 

এমন সমূহ ক্ষচত স্বীকার করিার? চিিোিত্য় যচি একিা হাই-ইস্কুত্ি মাত্র পযষিচসত হয় 

তত্ি িিত্ত হত্ি েকিুম। পমার সত্ঙ্গ যাাঁরা এখাত্ন চিক্ষকতা পরম্ভ কত্রচেত্িন, 

এখানকার পিত্িষর মত্ধে যাাঁরা ধীত্র ধীত্র কিত্ড় উত্েচেত্িন, তাাঁত্ির অত্নত্কই পজ 

পরত্িাত্ক। পরিতষী যাাঁরা এখন এত্সত্েন তাাঁত্ির চিক্ষকতার পিিষ, িূর কথত্ক োত্রত্ির 

পচরিািনা করা, এিা পমার সময় চেি না। এরকম কত্র িূরত্ব করত্খ অন্তিঃকরণত্ক 

জাচগত্য় কতািা সম্ভি হয় না। এত্ত হয়ত্তা খুি িক্ষ পচরিািনা হত্ত পাত্র চকন্তু তার 

কিত্য় িত্ড়া চজচনত্সর অভাি ঘিত্ত থাত্ক। এখন অত্নক োত্র অত্নক চিভাগ হত্য়ত্ে, 

সকিই চিচি্ন  অিস্থায় িিত্ে। কমষী সমগ্র অনুষ্ঠানচিত্ক চিন্তার কক্ষত্ত্র কসিার কক্ষত্ত্র এক 

কত্র কিখত্ত পাত্িন না– চিত্িি জোত্ি। 

  

পমার িিিে এই কয, সকি চিভাত্গই যচি এক প্রাণচক্রয়ার অন্তগষত না হয় তত্ি 

এ ভার িহন করা কচেন। পচম যতচিন পচে ততচিন হয়ত্তা এ চিত্িি কেকাত্ত পাচর, 
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চকন্তু পমার অিতষমাত্ন কার পিত্িষ িিত্ি? পচম এ চিিোিত্য়র জনে অত্নক দুিঃখ 

স্বীকার কত্র চনত্য়চে– পিা কচর পমার এই উদ ত্িগ প্রকাি করিার অচধকার পত্ে। 

এমন প্রচতষ্ঠান কনই যার মত্ধে চকেু চনন্দনীয় কনই, চকন্তু িরিী তা িুক চিত্য় িাপা কিয়; 

এমন অনুষ্ঠান কনই যার দুিঃখ কনই, িনু্ধ তা পনত্ন্দর সত্ঙ্গ িহন কত্র। িৃঢ়চনষ্ঠার সত্ঙ্গ 

সকত্ি একত্র হত্য় কযন পমরা পিত্িষর চিশুচি রক্ষা কচর, চিিোিত্য়র মূি উত্েিে 

চি্ৃত না হই। 

  

ক্রত্ম চিিোিত্য়র মত্ধে পর একিা পইচডয়া প্রত্িি কত্রচেি– সংস্কৃচতর কক্ষত্ত্র 

চিত্শ্বর সত্ঙ্গ ভারতিত্ষষর কযাগ। এত্ত নানা িাভক্ষচত হত্য়ত্ে, চকন্তু কপত্য়চে পচম 

কত্য়কজন িনু্ধ যাাঁরা এখাত্ন তোত্গর অঘষে এত্নত্েন, পমার কমষত্ক, পমাত্ক 

ভাত্িাত্িত্সত্েন। নানা চনন্দা তাাঁরা শুত্নত্েন। িাইত্র পমরা অচত িচরদ্র, কী কিখাত্ত 

পাচর– তিুও িনু্ধরূত্প সাহাযে কত্রত্েন। শ্রীচনত্কতনত্ক চযচন রক্ষা করত্েন চতচন একজন 

চিত্িিী– কী না চতচন চিত্য়ত্েন। এণু্ড্রজ িচরদ্র, তিু চতচন যা কপত্রত্েন চিত্য়ত্েন– পমরা 

তাাঁত্ক কত পঘাত চিত্য়চে, চকন্তু কখত্না তাত্ত কু্ষণ্ন হত্য় চতচন পমাত্ির ক্ষচত কত্রন 

চন। কিস চন-সাত্হি পমাত্ির পরম িনু্ধ, পরম চহনতষী। ককউ ককউ পজ পরত্িাত্ক। এই 

অকৃচত্রম কসৌহািষে সকি ক্ষচতর দুিঃত্খ সান্ত্বনা। একান্ত মত্ন কৃতজ্ঞতা স্বীকার কচর এই 

চিত্িিী িনু্ধত্ির কাত্ে। 
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ববশ্বভারতী – ১৮ 

১৮ 

  

য়ুত্রাত্প সিষত্রই পত্ে চিজ্ঞান সাধনার প্রচতষ্ঠান– িোপক তার পত্য়াজন, চিচিত্র তার 

প্রয়াস। পধুচনক য়ুত্রাত্পর িচিত্কন্দ্র চিজ্ঞাত্ন, এইজত্নে তার অনুিীিত্নর উত্িোগ 

সহত্জই সিষজত্নর সমথষন কপত্য়ত্ে। চকন্তু য়ুত্রাপীয় সংস্কৃচত ককিিমাত্র চিজ্ঞান চনত্য় 

নয়– সাচহতেও পত্ে, সংগীত পত্ে, নানাচিধ কিাচিিো পত্ে, জনচহতকর প্রত্িষ্টা 

পত্ে। এত্ির ককন্দ্র নানা জায়গাত্তই রূপ চনত্য়ত্ে জাচতর স্বাভাচিক প্রিতষনায়। 

  

এই-সকি ককত্ন্দ্রর প্রধান সাথষকতা ককিি তার কমষিি চনত্য় নয়। তার কিত্য় িত্ড়া 

চসচি সাধকত্ির পত্মার চিকাত্ি। নানাপ্রকাত্র কসই চিকাত্ির প্রিতষনা ও পনুকূিে যচি 

কিত্ির মত্ধে থাত্ক তত্িই কিত্ির অন্তরাত্মা কজত্গ উেত্ত পাত্র। মানুত্ষর প্রকৃচতত্ত 

ঊধ্বষত্িত্ি পত্ে তার চনষ্কাম কত্মষর পত্িি, কসইখাত্ন প্রচতচষ্ঠত পত্ে কসই কিিী কযখাত্ন 

অনেত্কাত্না পিা না করত্খ কস সত্তের কাত্ে চিশুিভাত্ি পত্মসমপষণ করত্ত পাত্র– পর 

ককাত্না কারত্ণই নয়, তাত্ত তার পত্মারই পূণষতা হয় ি’কি। 

  

পমাত্ির কিত্ি এখাত্ন কসখাত্ন িূত্র িূত্র গুচিকত্য়ক চিশ্বচিিোিয় পত্ে, কসখাত্ন 

িাাঁধা চনয়ত্ম যাচন্ত্র্ক প্রণািীত্ত চডচগ্র িানািার কারখানাঘর িত্সত্ে। এই চিক্ষার সুত্যাগ 

চনত্য় ডািার ইচঞ্জচনয়ার উচকি প্রভৃচত িেিসায়ীত্ির সংখোও কিত্ড় িত্িত্ে। চকন্তু 

সমাত্জ সত্তের জনে কত্মষর জনে চনষ্কাম পত্মচনত্য়াত্গর কক্ষত্র প্রচতষ্ঠা হয় চন। প্রািীন 

কাত্ি চেি তত্পািন; কসখাত্ন সত্তের অনুিীিন এিং পত্মার পূণষতা-চিকাত্ির জনে 

সাধত্করা একত্র হত্য়ত্েন, রাজত্স্বর ষষ্ঠ অংি চিত্য় এই-সকি পশ্রমত্ক রক্ষা করা 

রাজাত্ির কতষিে চেি। সকি সভে কিত্িই জ্ঞাত্নর তাপস কত্মষর ব্রতীত্ির জত্নে 

তত্পাভূচম রচিত হত্য়ত্ে। 
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পমাত্ির কিত্ি সাধনা িিত্ত সাধারণ মানুষ পধোচত্মক মুচির সাধনা, স্ন োত্সর 

সাধনা ধত্র চনত্য় থাত্ক। পচম কয সংকল্প চনত্য় িাচন্তচনত্কতত্ন পশ্রম স্থাপনার উত্িোগ 

কত্রচেিুম, সাধারণ মানুত্ষর চিত্িাৎকত্ষষর সুিূর িাইত্র তার িক্ষে চেি না। যাত্ক 

সংস্কৃচত িত্ি তা চিচিত্র; তাত্ত মত্নর সংস্কার সাধন কত্র, পচিম খচনজ অিস্থার 

অনুজ্জ্বিতা কথত্ক তার পূণষ মূিে উদ ভািন কত্র কনয়। এই সংস্কৃচতর নানা িাখা-প্রিাখা; 

মন কযখাত্ন সুস্থ সরি, মন কসখাত্ন সংস্কৃচতর এই নানাচিধ কপ্ররণাত্ক পপচনই িায়। 

  

িোপকভাত্ি এই সংস্কৃচত-অনুিীিত্নর কক্ষত্র প্রচতষ্ঠা কত্র কিি, িাচন্তচনত্কতন 

পশ্রত্ম এই পমার অচভপ্রায় চেি। পমাত্ির কিত্ির চিিোিত্য় পােপুিত্কর পচরচধর 

মত্ধে জ্ঞানিিষার কয সংকীণষ সীমা চনচিষষ্ট পত্ে ককিিমাত্র তাই নয়, সকিরকম কারুকাযষে 

চিল্পকিা নৃতেগীতিািে নািোচভনয় এিং পল্লীচহতসাধত্নর জত্নে কয-সকি চিক্ষা ও 

িিষার প্রত্য়াজন সমিই এই সংস্কৃচতর অন্তগষত িত্ি স্বীকার করি। চিত্ির পূণষ চিকাত্ির 

পত্ক্ষ এই-সমিরই প্রত্য়াজন পত্ে িত্ি পচম জাচন। খাত্িে নানা প্রকাত্রর প্রাণীর পিাথষ 

পমাত্ির িরীত্র চমচিত হত্য়, পমাত্ির কিয় স্বাস্থে, কিয় িি; কতমচন কয-সকি চিক্ষনীয় 

চিষয় মত্নর প্রাণীন পিাথষ পত্ে তার সিগুচিরই সমিায় হত্ি পমাত্ির পশ্রত্মর 

সাধনায়– এই কথাই অত্নক কাি চিন্তা করচে। 

  

পদ্মার কিাত্ি চেি পমার চনভৃত চনিাস। কসখান কথত্ক পশ্রত্ম িত্ি এত্স পমার 

পসন চনিুম গুচি-পাাঁি-েয় কেত্ির মার্খাত্ন। ককউ না মত্ন কত্রন তাত্ির উপকার 

করাই চেি পমার িক্ষে। ্াস-পড়াত্নার কাত্জ উপকার করার সম্বি পমার চেি না। 

িস্তুত সাধনা করার পগ্রহ পমাত্ক কপত্য় িত্সচেি, পমার চনত্জরই জত্নে। চনত্জত্ক 

চিত্য়-ত্িিার দ্বারা চনত্জত্ক পাওয়ার কিাভ পমাত্ক িখি কত্রচেি। কোত্িা কেত্িত্ির 

পড়ািার কাত্জ পমার চিত্নর পর চিন ককত্িত্ে, তার মত্ধে খোচতর প্রতোিা িা খোচতর 

স্বাি পাওয়ার উপায় চেি না। সিত্িত্য় চনম্নত্শ্রনীর ইস্কুিমাস্টাচর। এই কচি কোত্িা কেত্ি 

পমার সমি সময় চনত্ি, অথষ চনত্ি, সামথষে চনত্ি– এইত্িই পমার সাথষকতা। এই-ত্য 
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পমার সাধারণ সুত্যাগ ঘিি, এত্ত কত্র পচম পপনাত্কই কপত্ত িাগিুম। এই 

পত্মচিকাি, এ ককিি সাধনার িত্ি, িৃহৎ মানিজীিত্নর সংগমত্ক্ষত্ত্র। পপনাত্ক 

সচরত্য় কিিত্ত পারত্িই িৃহৎ মানুত্ষর সংসগষ পাওয়া যায়, এই সামানে কেত্ি-পড়াত্নার 

মত্ধেও। এত্ত খোচত, স্বাথষ কনই, কসইজত্নেই এত্ত িৃহৎ মানুত্ষর সস্পিষ পত্ে। 

  

সকত্ি জাত্নন, পচম মানুত্ষর ককাত্না চিিিৃচিত্ক পচিষ্কার কচর চন। িািেকাি 

কথত্ক পমার কািেসাধনার মত্ধে কয পত্মপ্রকাত্ির প্রিি ইিা জাগ্রত চেি মানুত্ষর 

সকি চিিিৃচির ‘পত্রই তার চেি অচভমুচখতা। মানুত্ষর ককাত্না চিৎিচির অনুিীিনত্কই 

পচম িপিতা িা গাম্ভীযষহাচনর িাগা চিই চন। 

  

িহুিৎসর পচম নিীতীত্র কনৌকািাত্স সাচহতেসাধনা কত্রচে, তাত্ত পমার চনরচতিয় 

িাচন্ত ও পনন্দ চেি। চকন্তু মানুষ শুধু কচি নয়। চিশ্বত্িাত্ক চিিিৃচির কয চিচিত্র প্রিতষনা 

পত্ে তাত্ত সাড়া চিত্ত হত্ি সকি চিক কথত্ক; িিত্ত হত্ি ওাঁ– পচম কজত্গ পচে। 

  

এখাত্ন এিুম যখন তখন পমার কমষত্িষ্টায় িাইত্রর প্রকাি অচত িীন চেি। কস 

সম্বত্ন্ধ এইিুকু মাত্র িিত্ত পাচর, কসই উপকরণ চিরি। অচত কোত্িা কক্ষত্ত্রর মত্ধে 

পপনাত্ক কিওয়ার দ্বারা ও পপনাত্ক পাওয়ার দ্বারা কয পনন্দ তাচর মত্ধে চিত্য় এই 

পশ্রত্মর কাজ শুরু হত্য়ত্ে। 

  

চিত্ন চিত্ন এই কাত্জর কক্ষত্র প্রসাচরত হত্য়ত্ে। পজ কস উদ ঘাচিত হত্য়ত্ে 

সিষসাধারত্ণর িৃচষ্টর সামত্ন। পমাত্ির অচভজ্ঞতা কথত্ক কজত্নচে, পমাত্ির কিত্ির িৃচষ্ট 

প্রায়ই অনুকূি নয়। চকন্তু তাত্ত ক্ষচত হয় চন, তাত্ত কত্মষর মূিেই কিত্ড়ত্ে। 

  

যাাঁরা সংকীণষ কতষিেসীমার মত্ধেও এই চিিোয়তত্ন কাজ করত্েন তাাঁত্িরও 

সহত্যাচগতা শ্রিার সত্ঙ্গ সকৃতজ্ঞ চিত্ি পমার স্বীকাযষ। 
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এখাত্ন যাাঁরা এত্সত্েন তাাঁরা এত্ক সমূ্পণষভাত্ি গ্রহণ কত্রত্েন চক না জাচন না। চকন্তু 

তাাঁত্ির উত্েত্ি এই প্রচতষ্ঠানত্ক পচম সমপষণ কত্রচে। 

  

িহুচিন এই পশ্রত্ম পমরা প্রি্ন  চেিাম। মাচির চভতত্র িীত্জর কয অজ্ঞাতিাস 

প্রাত্ণর স্ফুরত্ণর জনে তার প্রত্য়াজন পত্ে। এই অজ্ঞাতিাত্সর পিষ িীঘষকাি িত্িচেি। 

পজ যচি এই প্রচতষ্ঠান কিাকিকু্ষর কগাির হত্য় থাত্ক তত্ি কসই প্রকািে িৃচষ্টপাত্তর 

ঘাতসংঘাত ভাত্িামন্দ সমি স্বীকার কত্র চনত্ত হত্ি– কখত্না পীচড়ত মত্ন, কখত্না 

উৎসাত্হর সত্ঙ্গ। 

  

যাাঁরা উপত্িষ্টা পরামিষিাতা িা অচতচথ ভাত্ি এখাত্ন পত্সন তাাঁত্ির জাচনত্য় রাচখ, 

পমাত্ির এই চিিোয়তত্ন িেিসায়িুচি কনই। এখাত্ন ক্ষত্ণ ক্ষত্ণ উত্িচজত জনমত্তর 

অনুিতষন কত্র জনতার মন রক্ষা কচর চন, এিং কসই কারত্ণ যচি পনুকূিে কথত্ক িচঞ্চত 

হত্য় থাচক তত্ি কস পমাত্ির কসৌভাগে। পমরা কমষপ্রত্িষ্টার মত্ধে কশ্রয়ত্ক িরণ করিার 

প্রয়াস রাচখ। কত্মষর সাধনাত্ক মনুষেত্বসাধনার সত্ঙ্গ এক িত্ি জাচন। পমাত্ির এখাত্ন 

সাধনার পসন পাতা রত্য়ত্ে। সকি স্থত্িই কয কসই পসন সাধত্করা অচধকার কত্রত্েন 

এমন গিষ কচর কন। চকন্তু এখানকার পিহাওয়ার মত্ধে একচি পহ্বান পত্ে– পয়ন্তু 

সিষতিঃ স্বাহা। 

  

পমাত্ির মত্ন চিশ্বাস হত্য়ত্ে, পমাত্ির কিষ্টা িেথষ হয় চন, যচিও িসত্ির 

পুণষপচরণত রূপ পমরা কিখত্ত পাচি না। যাাঁরা পমাত্ির সুিীঘষ এিং দুরূহ প্রয়াত্সর 

মত্ধে এমন-চকেু কিখত্ত কপত্য়ত্েন যার সিষকািীন মূিে পত্ে, তাাঁত্ির কসই অনুকূি িৃচষ্ট 

কথত্ক পমরা ির িাভ কত্রচে। তাাঁত্ির িৃচষ্টর কসই পচিষ্কার িচি জাচগত্য়ত্ে পমাত্ির 

কত্মষ। িূত্রর কথত্ক এত্সত্েন মনীষীরা অচতচথরা, চিত্রত্েন িনু্ধরূত্প, তাত্ির পশ্বাস ও 

পনন্দ সচঞ্চত হত্য়ত্ে পশ্রত্মর সম্পিভাোত্র। 
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িহুচিত্নর তোত্গর দ্বারা, কিষ্টার দ্বারা এই পশ্রমত্ক কিত্ির কিিীমূত্ি স্থাপন করিার 

জনে জনত্িিেসংরিনকাযষ পমার পয়ুর সত্ঙ্গ সত্ঙ্গই এরকম কিষ কত্র এত্নচে। িূত্রর 

অচতচথ অভোগতত্ির অনুত্মািত্নর দ্বারা পমাত্ির কাত্ে এ কথা স্পষ্ট হত্য়ত্ে কয, এখাত্ন 

প্রাণিচি রত্য়ত্ে। িুত্িিত্ি িাইত্রর িসত্ির চকেু-একিা প্রকাি এাঁরা কিত্খত্েন, 

তাোড়া তাাঁরা এর অন্তত্রর চক্রয়াত্কও কিত্খত্েন। িূত্রর কসই অচতচথরা মনীষীরা 

পমাত্ির পরম িনু্ধ, কারণ তাাঁত্ির পশ্বাস পমরা কপত্য়চে। পমাত্ির এই পশ্রত্মর 

কত্মষত্ত পচম কয পপনাত্ক সমপষণ কত্রচে তা সাথষক হত্ি, যচি পমার এই সৃচষ্ট পচম 

যািার পূত্িষ কিিত্ক সাঁত্প চিত্ত পাচর। শ্রত্িয়া কিয়ম্ কযমন, কতমচন শ্রিয়া পত্িয়ম্। 

কযমন শ্রিায় চিত্ত িাই, কতমচন শ্রিায় এত্ক গ্রহণ করত্ত হত্ি। এই কিওয়া-ত্নওয়া 

কযচিন পূণষ হত্ি কসচিন পমার সারা জীিত্নর কমষসাধনার এই কক্ষত্র পূণষতার রূপ িাভ 

করত্ি। 
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ববশ্বভারতী – ১৯ 

১৯ 

  

অত্নকচিন পত্র পজ পচম কতামাত্ির সিুত্খ এই মচন্দত্র উপচস্থত হত্য়চে। অতেন্ত 

সংত্কাত্ির সত্ঙ্গ পজ এত্সচে। এ কথা জাচন কয, িীঘষকাত্ির অনুপচস্থচতর িেিধাত্ন 

পমার িহুকাত্ির অত্নক সংকত্ল্পর গ্রচে চিচথি হত্য় এত্সত্ে, কয কারত্ণই কহাক, 

কতামাত্ির মন এখন পর প্রস্তুত কনই পশ্রত্মর সকি অনুষ্ঠাত্নর সকি কতষিেকত্মষর 

অন্তত্রর উত্েিেচি গ্রহণ করত্ত, এ কথা অস্বীকার কত্র িাভ কনই। এ জনে শুধু কতামরা 

নও পমরা সকত্িই িায়ী। 

  

পজ মত্ন পড়ত্ে িচল্লি িৎসর পূত্িষর একচি চিত্নর কথা। িাংিার চনভৃত এক প্রাত্ন্ত 

পচম তখন চেিাম পদ্মানিীর চনজষন তীত্র। মন যখন কসচিত্ক তাকায় কিখত্ত পায় কযন 

এক িূর যুত্গর প্রতূেত্ষর পভা। কখন এক উদ ত্িাধত্নর মন্ত্র্ হোৎ এি পমার প্রাত্ণ। 

তখন ককিিমাত্র কচিতা চিত্খ চিন কাচিত্য়চে; অধেয়ন ও সাচহতোত্িািনার মত্ধে 

ডুত্িচেিাম, তারই সত্ঙ্গ চেি চিষয়কত্মষর চিপুি কিার্া। 

  

ককন কসই িাচন্তময় পল্লীশ্রীর চ্গ্ধ পত্িষ্টন কথত্ক কিত্ন চনত্য় এি পমাত্ক এই 

করৌদ্রিগ্ধ মরুপ্রান্তত্র তা িিত্ত পাচর না। 

  

এখাত্ন তখন িাইত্র চেি সিচিত্কই চিরিতা ও চিজনতা, চকন্তু সি সমত্য়ই মত্নর 

মত্ধে চেি একচি পচরপূণষতার পশ্বাস। একাগ্রচিত্ি সিষিা পকািক্ষা কত্রচে, িতষমান 

কাত্ির তুিতা ইতরতা প্রগল ভতা সমি িূর করত্ত হত্ি। যাত্ির চিক্ষািাত্নর ভার গ্রহণ 

কত্রচে ভারত্তর যুগান্তরিোপী সাধনার অমৃত-উৎত্স তাত্ির কপৌাঁত্ে চিত্ত পারি, এই 

পিাই চেি অন্তত্রর গভীত্র। 
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কতচিন এই মচন্দত্রর সামত্নর িাতাত্ি দুচি-একচি মাত্র উপাসক চনত্য় সমত্িত 

হত্য়চে– অচিরত কিষ্টা চেি সুি প্রাণত্ক জাগািার। তারই সত্ঙ্গ পরও কিষ্টা চেি কেত্িত্ির 

মত্ন তাত্ির স্বাধীন কমষিচি ও মননিচিত্ক উদ ্ সিুি করত্ত। ককাত্নাচিনই খেভাত্ি 

পচম চিক্ষা চিত্ত িাই চন। ্াত্সর চিচি্ন  িেিস্থায় তাত্ির চিক্ষার সমগ্রতাত্ক পচম 

কখত্না চিপযষি কচর চন। 

  

কসচিত্নর কস পত্য়াজন অন্ধ-অনুষ্ঠাত্নর দ্বারা ম্লান চেি না, অপমাচনত চেি না 

পভাত্সর ্াচন্তত্ত। এমন ককাত্না কাজ চেি না যার সত্ঙ্গ চনচিড় কযাগ চেি না পশ্রত্মর 

ককন্দ্রস্থিিতষী শ্রিার একচি মূি উৎত্সর সত্ঙ্গ। ্ ানপান-পহাত্র কসচিত্নর সমগ্র জীিনত্ক 

অচভচষি কত্রচেি এই উৎস। িাচন্তচনত্কতত্নর পকািিাতাস পূণষ চেি এরই কিতনায়। 

কসচিন ককউ এত্ক অিজ্ঞা কত্র অনেমনস্ক হত্ত পারত না। 

  

পজ িাধষত্কের ভাাঁিার িাত্ন কতামাত্ির জীিন কথত্ক িূত্র পত্ড় কগচে। প্রথম কয 

পিিষ িহন কত্র এখাত্ন এত্সচেিুম পমার জীণষ িচির অপিুতা কথত্ক তাত্ক উিার 

কত্র চনত্য় িৃঢ় সংকত্ল্পর সত্ঙ্গ চনত্জর হাত্ত িহন করিার পনচন্দত উিেম ককাথাও 

কিখত্ত পাচি কন। মত্ন হয়, এ কযন িতষমান কাত্িরই জিচিষ্টে। সিচকেুত্ক সত্ন্দহ করা, 

অপমান করা, এত্তই কযন তার স্পধষা। তারই কতা িীভৎস িক্ষণ মারীচিিার কত্র িুত্ি 

উত্েত্ে কিত্ি চিত্িত্ি পজত্কর চিত্ন রাত্ষ্ট্র সমাত্জ, চিদ্রূপ করত্ে তাত্ক যা মানি-

সভেতার চিরচিত্নর সাধনার সামগ্রী। 

  

িচল্লি িৎসর পূত্িষ যখন এখাত্ন প্রথম পচস তখন পশ্রত্মর পকাি চেি চনমষি। 

ককিি তাই নয়, চিষিাষ্প িোি হয়চন মানিসমাত্জর িীঘষচিগত্ন্ত। 

  

পজ পিার পসচে কতামাত্ির সামত্ন কযন িহুিূত্রর কথত্ক। পর-একিার মত্ন 

পড়ত্ে এই পশ্রত্ম প্রথম প্রত্িি করিার িীঘষ িনু্ধর পথ। চিরূি ভাত্গের চনমষমতা কভি 

কত্র কসই-ত্য পথযাত্রা িত্িচেি সিুত্খর চিত্ক তার দুিঃসহ দুিঃত্খর ইচতহাস ককউ জানত্ি 
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না। পজ এত্সচে কসই দুিঃখ্ৃচতর চভতর চিত্য়। উৎকচ্ঠসত মত্ন কতামাত্ির মত্ধে খুাঁজত্ত 

এিাম তার সাথষকতা। পধুচনক যুত্গর শ্রিাহীন স্পধষা দ্বারাই তপসোত্ক মন কথত্ক 

প্রতোখোন ককাত্রা না– এই স্বীকার কত্র নাও। 

  

ইচতহাত্স চিপযষয় িহু ঘত্িত্ে, সভেতার িহু কীচতষমচন্দর যুত্গ যূত্গ চিিি হত্য়ত্ে, 

তিু মানুত্ষর িচি পজও সমূ্পণষ কিাপ পায় চন। কসই ভরসার ‘পত্র ভর কত্র মজ্জমান 

তরী উিার-ত্িষ্টা করত্ত হত্ি, নতুন হাওয়ার পাত্ি কস পিার যাত্রা শুরু করত্ি। কাত্ির 

কস্রাত িতষমান যুত্গর নিীন কণষধারত্িরত্কও চভতত্র কয এচগত্য় চনত্য় িত্িত্ে তা সি 

সময় তাত্ির অনুভূচতত্ত কপৌাঁেয় না। একচিন যখন প্রগল ভ তত্কষর এিং চিদ্রূপমুখর 

অটহাত্সের চভতর চিত্য় তাত্িরও িয়ত্সর অঙ্ক কিত্ড় যাত্ি তখন সংিয়শুষ্ক িন্ধো িুচির 

অচভমান প্রাত্ণ িাচন্ত কিত্ি না। অমৃত উৎত্সর অত্িষণ তখন পরম্ভ হত্ি জীিত্ন। 

  

কসই পিা পত্থর পচথক পমরা, নতুন প্রভাত্তর উদ ত্িাধন মন্ত্র্ শ্রিার সত্ঙ্গ িান 

করিার জত্নে প্রস্তুত হচি, কয শ্রিায় পত্ে অপরাত্জয় িীযষ, নাচিিাত্ির অন্ধকাত্র যার 

িৃচষ্ট পরাহত হত্ি না, কয কঘাষণা করত্ি–  

  

কিিাহত্মতং পুরুষং মহান্তম্ 

  

পচিতেিণষং তমসিঃ পরিাৎ। 
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পবরবিষ্ট 

  

এই পশ্রত্মর গুরুর অনুজ্ঞায় ও পপনার অনুমচতত্ত পমাত্ক কয সভাপচতর ভার 

কিওয়া হি তাহা পচম চিত্রাধাযষ কত্র চনচি। পচম এ ভাত্রর সমূ্পণষ অত্যাগে। চকন্তু 

পজত্কর এই প্রচতষ্ঠান চিপুি ও িহুযুগিোপী। তাই িেচিগত চিনয় পচরহার কত্র পচম 

এই অনুষ্ঠাত্ন ব্রতী হিাম। িহুিৎসর ধত্র এই পশ্রত্ম একিা চিক্ষার ককন্দ্র কগত্ড় উত্েত্ে। 

এই ধরত্ণর এডুত্কিনাি এেস ত্পচরত্মে কিত্ি খুি চিরি। এই কিি কতা পশ্রম-সংঘ-

চিহাত্রর কিি। ককাথাও ককাথাও “গুরুকুি’ এর মত্তা দুই-একিা এমচন চিিোিয় 

থাকত্িও এচি এক নতুনভাত্ি অনুপ্রাচণত। এর স্থান পর চকেুত্তই পূণষ হত্ত পাত্র না। 

এখাত্ন কখািা পকাত্ির চনত্ি প্রকৃচতর কক্রাত্ড় কমঘত্রৌদ্রিৃচষ্ট-িাতাত্স িািক-িাচিকারা 

িাচিতপাচিত হত্ি। এখাত্ন শুধু িচহরঙ্গ-প্রকৃচতর পচিভষাি নয়, কিাসৃচষ্টর দ্বারা 

অন্তরঙ্গ-প্রকৃচতও পাচরপাচশ্বষক অিস্থায় কজত্গ উত্েত্ে। এখানকার িািকিাচিকারা এক-

পচরিারভুি হত্য় পিাযষত্ির মত্ধে রত্য়ত্ে। একজন চিশ্বপ্রাণ পাসষনাচিচি এখাত্ন সিষিাই 

এর মত্ধে জাগ্রত রত্য়ত্েন। এমচন ভাত্ি এই চিিোিয় গত্ড় উত্েত্ে। পজ কসই চভচির 

প্রসার ও পূণষাঙ্গতা সাধন হত্ত িিি। পজ এখাত্ন চিশ্বভারতীর অভুেিত্য়র চিন। 

“চিশ্বভারতী’র ককাষানুযাচয়ক অত্থষর দ্বারা পমরা িুচর্ কয, কয “ভারতী’  এত চিন 

অিচক্ষত হত্য় কাজ কত্রচেত্িন পজ চতচন প্রকি হত্িন। চকন্তু এর মত্ধে পর-একচি 

ধ্বচনগত অথষও পত্ে– চিশ্ব ভারত্তর কাত্ে এত্স কপৌাঁেত্ি, কসই চিশ্বত্ক ভারতীয় কত্র 

চনত্য় পমাত্ির রিরাত্গ অনুরচঞ্জত কত্র, ভারত্তর মহাপ্রাত্ণ অনুপ্রাচণত কত্র পিার 

কসই প্রাণত্ক চিত্শ্বর কাত্ে উপচস্থত করি। কসই ভাত্িই চিশ্বভারতীর নাত্ম সাথষকতা 

পত্ে। 

  

একিা কথা পমাত্ির ্রণ রাখত্ত হত্ি, ভারত্তর মহাপ্রাণ ককান্ িা। কয মহাপ্রাণ 

িুিপ্রায় হত্য় এত্সত্ে তাত্ক ধরত্ত চগত্য় পমরা যচি চিত্শ্বর সত্ঙ্গ কারিার স্থাপন ও 
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পিানপ্রিান না কচর তত্ি পমাত্ির পত্মপচরিয় হত্ি না। Each can realize hilself only 

by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse 

অর্ থাৎothers can realize themselves by helping each individual to realize himself ও 

কতমচন সতে। অপত্র পমার িত্ক্ষের পত্থ, যািার পত্থ কযমন মধেিতষী কতমচন পচমও 

তার মধেিতষী; কারণ পমাত্ির উভয়ত্ক কযখাত্ন ব্রহ্ম কিষ্টন কত্র পত্েন কসখাত্ন পমরা 

এক, একচি মহা ঐত্কে অন্তরঙ্গ হত্য় পচে। এ ভাত্ি কিখত্ত কগত্ি, চিশ্বভারতীত্ত 

ভারত্তর প্রাণ কী তার পচরিয় কপত্ত হত্ি, তাত্ত কত্র জগত্তর কয পচরিয় ঘিত্ি তার 

রূত্প পত্মাত্ক প্রচতিচিত কিখত্ত পাি। 

  

পচম পজ ভারতিষষ সম্বত্ন্ধ চকেু িিত্ত িাই। পজ জগৎ জুত্ড় একচি সমসো 

রত্য়ত্ে। সিষত্রই একিা চিত্দ্রাত্হর ভাি কিখা যাত্ি– কস চিত্দ্রাহ প্রািীন সভেতা, 

সমাজতন্ত্র্, চিিোিুচি, অনুষ্ঠান, সকত্ির চিরুত্ি। পমাত্ির পশ্রম কিিািয় প্রভৃচত যা-

চকেু হত্য়চেি তা কযন সি ধুচিসাৎ হত্য় যাত্ি। চিত্দ্রাত্হর অনি জ্বিত্ে, তা অডষার-

প্রত্গ্রসত্ক মাত্ন না, চরিমষ িায় না, চকেুই িায় না। কয মহাযুি হত্য় কগি এই চিত্দ্রাত্হর 

মধে চিত্য় তার কিত্য় িত্ড়া যুি িত্ি পসত্ে, গত মহাযুি তারই একিা প্রকাি মাত্র। 

এই সমসোর পূরণ ককমন কত্র হত্ি, িাচন্ত ককাথায় পাওয়া যাত্ি। সকি জাচতই এর 

উির কিিার অচধকারী। এই সমসোয় ভারত্তর কী িিিার পত্ে, কিিার পত্ে? 

  

পমরা এত কাত্ির ধোনধারণা কথত্ক কয অচভজ্ঞতা িাভ কত্রচে তার দ্বারা এই 

সমসো পূরণ করিার চকেু পত্ে চক না। য়ুত্রাত্প এ সম্বত্ন্ধ কয কিষ্টা হত্ি কসিা 

কপাচিচিকোি পর্ চমচনত্স্ট্রিত্নর চিক চিত্য় হত্য়ত্ে। কসখাত্ন রাজননচতক চভচির উপর 

কীচি, কন্ ত্ভন্ িন, পোক্টস -এর চভতর চিত্য় িাচন্তস্থাপত্নর কিষ্টা হত্ি। এ হত্ি এিং হিার 

িরকারও পত্ে। কিখচে কসখাত্ন মাল চিপল অোিাত্য়ে হত্য়ও হি না, চিত্রাধ ঘিি। 

পর চিত্কিন ককািষ এিং কহগ-কন্ িাত্রত্ে হি না, কিত্ষ িীগ অি কনিন্ স -এ চগত্য় 

িাাঁড়াত্ি। তার অিিম্বন হত্ি limitation of armaments। চকন্তু পচম চিশ্বাস কচর কয, এ 

োড়া পত্রা অনে চিত্ক কিষ্টা করত্ত হত্ি; ককিি রাষ্ট্রীয় কক্ষত্ত্র নয়, সামাচজক চিত্ক এর 
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কিষ্টা হওয়া িরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জনে 

নূতন চহউমোচন্ ত্মর চরচিজোস মুভ ত্মেস হওয়া উচিত। তার িিস্বরূপ কয কমচিনাচর 

হত্ি তা পািষাত্মন্ট িা কোচিত্নত্ির চডত্প্লামোচসর অধীত্ন থাকত্ি না। পািষাত্মেসমূত্হর 

জত্য়ে চসচিং কতা হত্িই, কসইসত্ঙ্গ চিচভ্ন  People-এরও কন্ফাররন্স্ হরে ত্রেই শান্তির 

প্রন্তত্ষ্ঠা হরত্ পারর। ন্তকন্তু একটা জিন্তনস আেশযক হরে– mass-এর life, mass-এর 

religion। েত্থমান কারে যকেেমাত্র individual salvation-এ চেরে না; সে থমুজিরত্ই 

এখন মুজি, না হরে মুজি যনই। ধরম থর এই mass life-এর চিকিা সমাত্জ স্থাপন করত্ত 

হত্ি। 

  

ভারত্তর এ সম্বত্ন্ধ কী িাণী হত্ি। ভারতও িাচন্তর অনুধািন কত্রত্ে, িীনত্িিও 

কত্রত্ে। িীত্ন সামাচজক চিক চিত্য় তার কিষ্টা হত্য়ত্ে। যচি social felloship of man with 

man হয় ত্রেই international peace হরে, নয় কতা হত্ি না। কন্ িুেচসয়ত্সর কগাড়ার 

কথাই এই কয, সমাজ একচি পচরিার, িাচন্ত সামাচজক কিত্িাচিপ-এর উপর স্থাচপত; 

সমাত্জ যচি িাচন্ত হয় তত্িই িাইত্র িাচন্ত হত্ত পাত্র। ভারতিত্ষষ এর পর-একিা চভচি 

কিওয়া হত্য়ত্ে, তা হত্ি অচহংসা জমত্রী িাচন্ত। প্রত্তেক individual-এ চিশ্বরূপিিষন এিং 

তারই চভতর ব্রত্হ্মর ঐকেত্ক অনুভি করা; এই ভাত্ির মত্ধে যেpeaceআরে ভারত্ের্ থ 

ত্ারকই যচরয়রে। ব্ররের ন্তভন্তিরত্ আত্মারক স্থাপন কযর যে peace compact হরে 

ত্ারত্ই শান্তি আনরে। এই সমসযা সমাধারনর যচষ্টায় চীনরেরশর যসাশযাে যফরোন্তশপ 

এেং ভাররত্র আত্মার শান্তি এই েুই চাই, নতু্ো েীগ অে যনশন্স্-এ ন্তকেু হরে না। যেট 

ওঅর-এর যর্রকও ন্তেশােত্র যে দ্বন্দ্ব িগৎ িরুে চেরে ত্ার িনয ভারত্েরর্ থর পক্ষ 

যর্রক ন্তেশ্বভারত্ীরক োণী ন্তেরত্ হরে। 
  

ভারত্ের্ থ যেরখরে যে, রাষ্ট্রননন্তত্ক যক্ষরত্র যে State আরে ত্া ন্তকেু নয়। যস েরেরে 

যে, যনশরনর োইররও মহা সত্য আরে, সনাত্ন ধরম থই ত্ার স্বািাত্য ররয়রে। যেখারন 

আত্মার ন্তেকাশ ও ব্ররের আন্তেভথাে যসখারনই ত্াহার যেশ। ভারত্ের্ থ ধরম থর ন্তেস্তৃ্ন্তত্র 

সরে সরে এই extra-territorial nationality-যত্ ন্তেশ্বাস করররে। এই ভারের অনুসরণ 

করর েীগ ওে যনশন্স্-এর নযাশনান্তেটট ধারণারক সংরশান্তধত্ কররত্ হরে। যত্মন্তন 
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আত্মার ন্তেক ন্তেরয় extra-territorial sovereignty র ভােরক স্থান ন্তেরত্ হরে। এমন্তনভারে 

Federation of the World স্থান্তপত্ হরত্ পারর, এখনকার সমরয়র উপরোগী করর েীগ 

ওে যনশন্স্-এ এই extra-territorial nationality র কর্া উত্থাপন করা যেরত্ পারর। 

ভারত্েরর্ থর রাষ্ট্রীয় ন্তেক ন্তেরয় এই োণী যেোর আরে। আমরা যেখরত্ পাই যে, যেৌদ্ধ 

প্রচারকগণ এই ভােটট প্রচার কররন্তেরেন যে, প্ররত্যক রািার code এমন হওয়া উন্তচত্ 

ো শুধু ন্তনরির িান্তত্র নয়, অপর সে িান্তত্র সমানভারে ন্তহত্সাধনা কররত্ পাররে। 

ভাররত্র ইন্তত্হারস এই ন্তেন্তধটট সে থো রন্তক্ষত্ হরয়রে, ত্ার রািারা িরয়পরািরয়, 

রািচক্রেত্ী হরয়ও, এমন্তন করর আিিথান্তত্ক সম্বন্ধরক স্বীকার করররেন। 

  

সামাজিক িীেন সম্বরন্ধ ভারত্েরর্ থর মযারসি্ কী। আমারের এখারন গ্ুপ ও 

কমুযন্তনটটর স্থান খুে যেন্তশ। এরা intermediary body between state and individual। 

যরাম প্রভৃন্তত্ যেরশ রাষ্ট্রেযেস্থার ফরে যেট ও ইন্ন্তিন্তভিয়ুারে ন্তেররাধ যেরধন্তেে; যশরর্ 

ইন্ন্তিন্তভিয়ুান্তেি্যমর পন্তরণন্তত্ হে অযানান্তকথরত্ এেং যেট ন্তমন্তেটান্তর যসাশযান্তেি্যম 

ন্তগরয় ো াঁোরো। আমারের যেরশর ইন্তত্হারস োরম েণ থাশ্ররম এেং ধম থসংরের ন্তভত্রর 

কমুযন্তনটটর িীেনরকই যেখরত্ পাই। েণ থাশ্ররমর যেমন প্রন্তত্ েযজির ন্তকেু প্রাপয ন্তেে, 

যত্মন্তন ত্ার ন্তকেু যেয়ও ন্তেে, ত্ারক কত্গুন্তে ন্তনধ থান্তরত্ কত্থেয পােন কররত্ হত্। 

Community in the Indivisual যেমন আরে যত্মন্তন the Indivisual in the Community ও 

আরে। প্ররত্যরকর েযজিিীেরন গ্ুপ পারস থানান্তেটট এেং ইনন্তিন্তভিয়ুাে 

পারস থানান্তেটট িােত্ আরে, এই উভরয়রই সমান প্ররয়ািন আরে। গ্ুপ 

পারস থানান্তেটটর ন্তভত্র ইন্ন্তিন্তভিয়ুারের স্বান্তধকাররক স্থান যেওয়া েরকার। আমারের 

যেরশ ত্্ুটট ররয় যগরে যে, আমারের ইন্ন্তিন্তভিয়ুাে পারস থানান্তেটটর ন্তেকাশ হয় ন্তন, 

co-ordination of power in the state ও হয় ন্তন। আমরা ইন্ন্তিন্তভিয়ুাে পারস থানান্তেটটর 

ন্তেক ন্তেরয় ক্ষন্তত্েস্ত হরয়ন্তে। েযযহেদ্ধ শত্্ুর হারত্ আমারের োন্তিত্ হরত্ হরয়রে। 
  

আিকাে য়ুররারপ group principle-এর েরকার হরে। যসখারন political 

organization, economic organization, এ-সেই group গঠন করার ন্তেরক োরে। 

আমারেরও এই পরর্ সমসযাপযরণ করোর আরে। আমারের যেমন য়ুররারপর কাে 

যর্রক যেরটর centralization ও organization যনোর আরে যত্মন্তন য়ুররাপরকও group 

principle যেোর আরে। আমরা যস যেশ যর্রক economic organization-যক েহণ করর 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    ববশ্বভারতী    ।         প্রবন্ধ 

 108 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমারের village community-যক গরে তু্েে। কৃন্তর্ই আমারের িীেনোত্রার প্রধান 

অেেম্বন, সুত্রাং ruralization-এর ন্তেরক আমারের যচষ্টারক ন্তনরয়াগ কররত্ হরে। 

অেশয আন্তম যসিনয েেন্তে না যে,town life-যক develop কররত্ হরে না; ত্ারও 

প্ররয়ািন আরে। ন্তকন্তু আমারের ভয ন্তমর সরে প্রারণর যোগ-সাধন কররত্ হরে। ভয ন্তমর 

সরে ownership-এর সম্বন্ধ হরে ত্রে স্বাধীনত্া র্াকরত্ পারর। কারখানার িীেনও 

েরকার আরে, ন্তকন্তু ভয ন্তম ও োস্তুর সরে individual ownership-এর যোগরক যেরে না 

ন্তেরয় large-scale production আনরত্ হরে। েরো আকারর energy যক আনরত্ হরে, 

ন্তকন্তু যেখরত্ হরে, করের energy মানুরর্র আত্মারক পীন্তেত্ অন্তভভযত্ না করর, যেন 

িে না করর যেয়। সমোয়প্রণােীর দ্বারা হারত্র কেরকও যেরশ স্থান ন্তেরত্ হরে। এমন্তন 

ভারে economic organization-এ ভারত্রক আত্মপন্তরচয় ন্তেরত্ হরে। আমারের 

েযাণ্ডািথ অে োইফ এত্ ন্তনম্ন স্তরর আরে যে, আমরা decadent হরয় মররত্ েরসন্তে। 

যে প্রণােীরত্ efficient organization-এর ন্তনরেথশ করোম ত্ারক না যেরে ন্তেজ্ঞানরক 

আমারের প্ররয়ািনসাধরন োগারত্ হরে। আমারের ন্তেশ্বভারত্ীরত্ ত্াই, রাষ্ট্রনীন্তত্ 

সমািধম থ ও অর্ থনীন্তত্র যে যে ইন্ন্তেটুযশন পৃন্তর্েীরত্ আরে, যস সেরকই েন্তি কররত্ 

হরে, এেং আমারের দেনয যকন ও যকার্ায় ত্া েুরে ন্তনরয় আমারের অভাে পযরণ কররত্ 

হরে। ন্তকন্তু এরত্ করর ন্তনরির প্রাণরক ও সৃিনীশজিরক যেন োইররর চারপ নষ্ট না 

কন্তর। ো-ন্তকেু েহণ করে ত্ারক ভাররত্র ো াঁরচ যেরে ন্তনরত্ হরে। আমারের 

সৃিনীশজির দ্বারা ত্ারা coined into our flesh and blood হরয় োওয়া চাই। 

  

ন্তভন্ন ন্তভন্ন িান্তত্র স্কীম অে োইফ আরে ন্তকন্তু ত্ারের ইন্তত্হাস ও ভযপন্তরচরয়র 

মরধযও একটট েৃহৎ ঐকয আরে, এই ন্তেন্তভন্নত্ার মরধযও এক িায়গায় unity of human 

race আরে। ত্ারের যসই ইন্তত্হাস ও ভয রগারের ন্তেন্তভন্ন environment-এর িনয যে life 

values সৃষ্ট হরয়রে, পরস্পররর যোগারোরগর দ্বারা ত্ারের ন্তেস্তৃ্ন্তত্ হওয়া প্ররয়ািন। 

এই োইফ-স্কীমগুন্তের আোন-প্রোরন ন্তেরশ্ব ত্ারের েৃহৎ েীোরক্ষত্র দত্ন্তর হরে। 

  

আমারের িাত্ীয় চন্তররত্র কী কী অভাে আরে, কী কী আমারের োইরর যর্রক 

আহরণ কররত্ হরে। আমারের মযে ত্্ুটট হরে, আমরা েরো একরপরশ– 

ইরমাশনাে। আমারের ন্তভত্রর will ও intellect-এর মরধয, সে্যিক্টটন্তভটট ও অে্যিক্

টটন্তভটটর মরধয ন্তচরন্তেরেে েরটরে। আমরা হয় খুে সে্যিক্টটভ্, নয়রত্া খুে 
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য়ুন্তনভাস থাে। অরনক সমরয়ই আমরা য়ুন্তনভাস থান্তেি্যমর ো সারমযর চরম সীমায় চরে 

োই, ন্তকন্তু differentiation-এ োই না। আমারের অব ত্জক্ চিচভচির পযণ থ ন্তেকাশ হওয়া 

েরকার। প্রকৃন্তত্ পে থরেক্ষণ ও অে্িার্যভশরনর ন্তভত্র ন্তেরয় মরনর সত্যানুেন্তত্থত্ারক 

ও শঙৃ্খোরক প্রন্তত্টষ্ঠত্ কররত্ হরে। আমারের intellect-এর character-এর অভাে 

আরে, সুত্রাং আমারের intellectual honestyর প্রন্তত্ েৃটষ্ট রাখরত্ হরে। ত্া হরেই যেখে 

যে, কত্থেযরোধ িােত্ হরয়রে। অনয ন্তেরক আমারের moral ও personal 

responsibilityর যোধরক িাগারত্ হরে,Law, Justice ও Equality-র ো েুপ্ত হরয় যগরে 

ত্ারক ন্তফন্তররয় আনরত্ হরে– এ-সকে ন্তের্রয় আমারের ন্তশক্ষা আহরণ কররত্ হরে। 

আমারের মরধয ন্তেশ্বরক না যপরে আমরা ন্তনরিরক পাে না। ত্াই ন্তেশ্বরূপরক প্রন্তত্টষ্ঠত্ 

করর আমরা আত্মপন্তরচয় োভ করে এেং আমারের োণী ন্তেশ্বরক যেে। 
  

এ যেরশ অরনক ন্তেশ্বন্তেেযােয় অরনক প্রন্তত্ষ্ঠান আরে, ন্তকন্তু যসখান যর্রক cast 

iron ও rigid standardized product দত্ন্তর হরে। শান্তিন্তনরকত্রন naturalness-এর স্থান 

হরয়রে, আশা কন্তর ন্তেশ্বভারত্ীরত্ যসই spontaneity ন্তেকারশর ন্তেরক েৃটষ্ট র্াকরে। 

য়ুন্তনভান্তস থটটরক িাত্ীয় প্রন্তত্ষ্ঠান েো যেরত্ পারর। এন্তশয়ার genius য়ুন্তনভাস থাে 

ন্তহউমযান্তনি্যমর ন্তেরক, অত্এে ভাররত্র এেং এন্তশয়ার interest-এ এরূপ একটট 

য়ুন্তনভান্তস থটটর প্ররয়ািন আরে। পযরে থ যে সংে ও ন্তেহাররর দ্বারা ভাররত্র সার্ থকত্া-সাধন 

হরয়ন্তেে, ত্ারেরই এ েুরগর উপরোগী করর, যসই পুরাত্ন আরণযকরক ন্তেশ্বভারত্ী-

রূরপ এখারন পিন করা হরয়রে। 

  

দেশাখ, ১৩২৬ 
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