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প্রন্ততষ্ঠান্তিবকসর উপকিশ 

হে হসৌময মানবকগণ, অসনককাল পূসবয আমাসির এই হিশ, এই ভারিবর্য, সকল 

চবর্সে র্থাথয বস া চিল–িখন এখানকার হলাসকরা বীর চিসলন; িাাঁরাই আমাসির 

পূবযপুরুর্। 

  

র্থাথয বস া কাসক বসল? আমাসির পূবযপুরুসর্রা কী েসল আপনাসির বস া মসন 

করসিন? আজকাল আমাসির মসন িাাঁসির হসই বস া ভাবচি হনই বসলই ধনসকই আমরা 

বস া েবার উপাে মসন কচর, ধনীসকই আমরা বচল বস ামানুর্। িাাঁরা িা বলসিন না। 

িাাঁসির মসধয সবসিসে র্াাঁরা বস া চিসলন হসই ব্রাহ্মণরা ধনসক িুচ্ছ করসিন। িাাঁসির 

হবশভূর্া চবলাচসিা চকিুই চিল না। অথি বস া বস া রাজারা এসস িাাঁসির কাসি মাথা 

নি করসিন। 

  

হর্ মানুর্ কাপ সিাপ  জুসিািািা চনসে চনসজসক বস া মসন কসর, হভসব হিসখা 

হিচখ হস কি হিাসিা। জুসিা চক মানুর্সক বস া করসি পাসর। িাচম জুসিা িাচম কাপ  

চক আমাসির হকাসনা গুসণর পচরিে হিে। আমাসির প্রািীনকাসল হর্-সব ঋচর্সির পাসে 

জুসিা চিল না, গাসে হপার্াক চিল না, িাাঁরা চক সাসেসবর বাচ র জুসিা এবং চবলাচি 

হিাকাসনর কাপ  পরা আমাসির হিসে অসনক বস া চিসলন না। আজ র্চি আমাসির হসই 

র্াজ্ঞবল্ক্য, হসই বচশষ্ঠ ঋচর্ খাচল গাসে খাচল পাসে িাাঁসির হসই হজযাচিমযে িৃচি, িাাঁসির 

হসই চপঙ্গল জিাভার চনসে আমাসির মাঝখাসন এসস িাাঁ ান, িা েসল সমস্ত হিসশর মসধয 

এমন হকান্ রাজা এমন কি বস া সাসেব আসিন চর্চন িাাঁর জুসিা হেসল চিসে মাথার 

িাজ নাচমসে, হসই িচরদ্র ব্রাহ্মসণর পাসের ধুলা চনসে চনসজসক কৃিাথয না মসন কসরন। 

আজ এমন হক আসি হর্ িার গাচ জুচ  অট্টাচলকা এবং হসানার হিন চনসে িাাঁসির সামসন 

মাথা িুসল িাাঁ াসি পাসর। 
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িাাঁরাই আমাসির চপিামে চিসলন, হসই পূজয ব্রাহ্মণসির আমরা নমস্কার কচর। 

হকবল মাথা নি ক’হর নমস্কার করা নে–িাাঁরা হর্ চশক্ষা চিসেসিন িাই ্রহেণ কচর, িাাঁরা 

হর্ িৃিান্ত চিসেসিন িার অনুসরণ কচর। িাাঁসির মসিা েবার হিিা করাই েসচ্ছ িাাঁসির 

প্রচি ভচি করা। 

  

িাাঁরা বস া েসেচিসলন কী গুসণ। িাাঁরা সিযসক সকসলর হিসে বস া বসল জানসিন–

চমথযার কাসি িাাঁরা মাথা চনিু কসরন চন। সিয কী িাই জানবার জসনয সমস্ত জীবন িাাঁরা 

কচিন িপসযা করসিন–হকবল আসমাি-প্রসমাি কসরই জীবনিা কাচিসে হিওো িাাঁসির 

লক্ষয চিল না। র্াসি সিয জানবার চকিুমাত্র বযাঘাি করি িাসক িাাঁরা অনাোসস 

পচরিযাগ করসিন। মসন সিয জানবার অচবশ্রাম হিিা করসিন, মুসখ সিয বলসিন, এবং 

সিয বসল র্া জানসিন কাসজও িাই পালন করসিন, হসজসনয কাউসক ভে করসিন না। 

আমরা িাকাকচ  জুসিািািা পাবার জসনয হর্-রকম প্রাণপণ হখসি মচর, িাাঁরা সিযসক 

পাবার জসনয িার হিসে অসনক হবচশ কি স্বীকার করসিন। হসইজসনয িাাঁরা আমাসির 

হিসে অসনক হবচশ বস া চিসলন। 

  

িাাঁরা অভে চিসলন, ধময িা া আর-চকিুসকই ভে করসিন না। িাাঁসির মসনর মসধয 

এমন-একচি হিজ চিল, সবযিাই এমন-একচি আনন্দ চিল হর্, িাাঁরা হকাসনা রাজা-

মোরাজার অনযাে শাসনসক ্রহােয করসিন না, এমন-চক, মৃিুযসকও িাাঁরা ভে করসিন 

না। িাাঁরা এিা হবশ জানসিন হর্, িাাঁসির কাি হথসক হকস  হনবার হিা চকিু হনই–

হবশভূর্া ধনসম্পি হগসল হিা িাাঁসির হকাসনা ক্ষচিই েে না। িাাঁসির র্া-চকিু আসি সব 

মসনর মসধয। িাাঁরা হর্ সিয জানসিন িা হিা িসুয চকম্বা রাজা েরণ করসি পারি না। 

িাাঁরা চনশ্চে জানসিন মৃিুয ভসের চবর্ে নে। মৃিুযসি এই শরীরিা মাত্র র্াে, চকন্তু 

অন্তসরর চজচনস র্াে না। 

  

িাাঁরা সকসলর মঙ্গসলর জসনয ভাসলার জসনয চিন্তা করসিন, চকসস সকসলর ভাসলা 

েসব হসইসি িাাঁরা ধযান করসিন এবং র্াসি ভাসলা েে হসইসি িাাঁরা বযবথা া করসিন। 
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কার কী করা উচিি হসইসি সকসল িাাঁসির কাসি জানসি আসি। চকসস ঘসরর হলাসকর 

মঙ্গল েে িাই জানবার জনয গৃেথা  হলাসকরা িাাঁসির কাসি আসি–চকসস প্রজাসির ভাসলা 

েে িাই পরামশয হনবার জসনয রাজারা িাাঁসির কাসি আসি। পৃচথবীর সকসলর ভাসলার 

জনয িাাঁরা সমস্ত আসমািপ্রসমাি সমস্ত চবলাচসিা িযাগ কসর চিন্তা করসিন। 

  

চকন্তু িখন চক হকবল ব্রাহ্মণ-ঋচর্রাই চিসলন। িা নে। রাজারাও চিসলন, রাজার 

সসনযসামন্ত চিল। রাসজযর প্রসোজসন িাাঁসির রু্দ্ধচব্রহে করসি েি। চকন্তু রু্সদ্ধর সমসেও 

িাাঁরা ধময ভুলসিন না। হর্-সলাসকর োসি অস্ত্র হনই িাসক মারসিন না, শরণাপন্নসক বধ 

করসিন না, রসথর উপর িস  নীসির হলাকসির উপর অস্ত্র িালাসিন না। সসনয-সসসনযই 

রু্দ্ধ িলি, চকন্তু শত্রুপসক্ষর হিসশর চনরীে প্রজাসির ঘরদুসোর জ্বাচলসে চিসিন না। 

রাজার হিসলর র্খন বস া বেস েি িখন রাজা আপনার সমস্ত িাকাকচ  রাজ্ব  হিসলর 

োসি চিসে সিয জনবার জনয, ঈশ্বসরর প্রচি সমস্ত মন হিবার জসনয বসন িসল হর্সিন। 

িখন আর িাাঁসির েীরা-মুিা িািা-জুসিা হলাকজন চকিুই থাকি না। রাসজযশ্বর রাজা 

চভক্ষাপাত্র োসি চনসে িীনেীসনর মসিা সমস্ত হিস  হর্সিন। িাাঁরা জানসিন রাজয 

িাকাকচ  বাইসরর চজচনস, িাসিই হর্ মানুর্ বস া েে িা নে, বস া েবার চজচনস 

চভিসর। িসব ধমযচনেমমসি রাজ্ব  করা রাজার কিযবয, সুিরাং হসজসনয প্রাণ হিওো 

িরকার েসল িাও চিসিন–চকন্তু রু্বরাজ বস া েসে উিসল র্খন হস কিযসবযর হশর্ েে 

িখন আর িাাঁরা রাজ্ব  আাঁকস  ধসর পস  থাকসিন না। 

  

গৃেথা সিরও ঐরকম চনেম চিল। র্খন হজযষ্ঠ পুত্র বস া েসে উিি িখন িারই োসি 

সমস্ত সংসার চিসে িাাঁরা িচরদ্র হবসশ িপসযা করসি িসল হর্সিন। র্িচিন সংসাসর 

থাকসি েি িিচিন প্রাণপসণ িাাঁরা সংসাসরর কাজ করসিন। আত্মীে স্বজন প্রচিসবশী 

অচিচথ অভযাগি িচরদ্র অনাথ কাউসকই ভুলসিন না–প্রাণপসণ চনসজর সুখ চনসজর স্বাথয 

িূসর হরসখ িাসিরই হসবা করসিন–িার পসর সমে উত্তীণয েসলই আর ধনসম্পি 

ঘরদুোসরর প্রচি িাকাসিন না। 
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িখন র্াাঁরা বাচণজয করসিন িাাঁসিরও ধমযপসথ সিযপসথ িলসি েি। কাউসক 

িকাসনা, অনযাে সুি হনওো, কৃপসণর মসিা সমস্ত ধন হকবল চনসজর জসনযই জস া কসর 

রাখা, এ িাাঁসির দ্বারা েি না। 

  

র্াাঁরা রাজ্ব  করসিন, র্াাঁরা বাচণজয করসিন, র্াাঁরা কময করসিন, িাাঁসির সকসলর 

জনযই ব্রাহ্মসণরা চিন্তা করসিন। র্াসি সমাসজ ধময থাসক, সিয থাসক, শৃ্খললা থাসক, 

র্াসি ভাসলা েে, এই িাাঁসির একান্ত লক্ষয চিল। হসইজনয িাাঁসির আিসশয িাাঁসির 

উপসিসশ িখনকার সকল হলাসকই ভাসলা েসে িলসি পারি। সমস্ত সমাসজর মসধয 

হসইজসনয এি উন্নচি এি শ্রী চিল। 

  

হসই িখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষচত্রে সবসশযরা হর্-চশক্ষা হর্-ব্রি অবলম্বন কসর বস া েসে 

উসিচিসলন, বীর েসে উসিচিসলন, হসই চশক্ষা হসই ব্রি ্রহেণ করবার জসনযই হিামাসির 

এই চনজযন আশ্রসমর মসধয আচম আহ্বান কসরচি। হিামরা আমার কাসি এসসি–আচম হসই 

প্রািীন ঋচর্সির সিযবাকয িাাঁসির উজ্জ্বল িচরি মসনর মসধয সবযিা ধারণ কসর হরসখ 

হিামাসির হসই মোপুরুর্সির পসথ িালনা করসি হিিা করব–আমাসির ব্রিপচি ঈশ্বর 

আমাসক হসই বল হসই ক্ষমিা িান করুন। র্চি আমাসির হিিা সেল েে িসব হিামরা 

প্রসিযসক বীরপুরুর্ েসে উিসব–হিামরা ভসে কাির েসব না, দুুঃসখ চবিচলি েসবনা, 

ক্ষচিসি চিেমাণ েসব না, ধসনর গসবয স্ফীি েসব না; মৃিুযসক ্রহােয করসব না, সিযসক 

জানসি িাইসব, চমথযাসক মন হথসক কাজ হথসক িূর কসর হিসব, সবযিা জগসির সকল 

থা াসনই মসন এবং বাইসর এক ঈশ্বর আসিন এইসি চনশ্চে হজসন আনন্দমসন সকল দু্করময 

হথসক চনবৃত্ত থাকসব। কিযযবযকময প্রাণপসণ করসব, সংসাসরর উন্নচি ধমযপসথ হথসক করসব, 

অথি র্খন কিযবযসবাসধ ধনসম্পি ও সংসার িযাগ করসি েসব িখন চকিুমাত্র বযাকুল 

েসব না। িা েসল হিামাসির দ্বারা ভারিবর্য আবার উজ্জ্বল েসে উিসব–হিামরা হর্খাসন 

থাকসব হসইখাসনই মঙ্গল েসব, হিামরা সকসলর ভাসলা করসব এবং হিামাসির হিসখ 

সকসল ভাসলা েসব। 
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আমাসির পূবযপুরুসর্রা চকরূপ চশক্ষা ও ব্রি অবলম্বন করসিন? িাাঁরা বালযকাসল গৃে 

হিস  চনজযসন গুরুর বাচ সি হর্সিন। হসখাসন খুব কচিন চনেসম চনসজসক সংর্ি কসর 

রাখসি েি। গুরুসক একান্তমসন ভচি করসিন, গুরুর সমস্ত কাজ কসর চিসিন। গুরুর 

জসনয কাি কািা, জল িুসল আনা, িাাঁর হগারু িরাসনা, িাাঁর জসনয ্রহাম হথসক চভসক্ষ কসর 

আনা, এই-সমস্ত িাাঁসির কাজ চিল, িা িাাঁরা র্ি বস া ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-

মনসক এসকবাসর পচবত্র রাখসি েসব–িাাঁসির শরীসর ও মসন হকাসনা-রকম হিার্ 

এসকবাসর স্পশয করি না। হগরুো বস্ত্র পরসিন, কচিন চবিানাে শুসিন, পাসে জুসিা 

হনই, মাথাে িািা হনই–সাজসজ্জা বস ামানুচর্ চকিুমাত্র হনই। সমস্ত মসনর হিিা হকবল 

চশক্ষালাসভ, হকবল সসিযর সন্ধাসন, হকবল চনসজর দুষ্প্রবৃচত্ত-িমসন, চনসজর ভাসলা গুণসক 

েুচিসে িুলসি চনরু্ি থাকি। 

  

হিামাসির হসইরকম কি স্বীকার কসর হসই কচিন চনেসম, সকলপ্রকার 

বস ামানুচর্সক িুচ্ছ কসর চিসে এখাসন গুরুগৃসে বাস করসি েসব। গুরুসক সবযসিাভাসব 

শ্রদ্ধা করসব, মসন বাসকয কাসজ িাাঁসক হলশমাত্র অবজ্ঞা করসব না। শরীরসক পচবত্র কসর 

রাখসব–হকাসনা হিার্ হর্ন স্পশয না কসর। মনসক গুরু- উপসিসশর সমূ্পণয অধীন কসর 

রাখসব। 

  

আজ হথসক হিামরা সিযব্রি ্রহেণ করসল। চমথযাসক কােমসনাবাসকয িূসর রাখসব। 

প্রথমি সিয জানবার জনয সচবনসে সমস্ত মন বুচদ্ধ ও হিিা িান করসব, িার পসর র্া 

সিয ব’হল জানসব িা চনভযসে সসিসজ পালন ও হঘার্ণ করসব। 

  

আজ হথসক হিামাসির অভেব্রি। ধমযসক িা া জগসি হিামাসির ভে করবার আর 

চকিুই হনই। চবপি না, মৃিুয না, কি না–চকিুই হিামাসির ভসের চবর্ে নে। সবযিা 

চিবারাচত্র প্রেুল্লচিসত্ত প্রসন্নমুসখ শ্রদ্ধার সসঙ্গ সিয-লাসভ ধময-লাসভ চনরু্ি থাকসব। 
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আজ হথসক হিামাসির পুণযব্রি। র্া-চকিু অপচবত্র কলুচর্ি, র্া-চকিু প্রকাশ করসি 

লজ্জা হবাধ েে, িা সবযপ্রর্সে প্রাণপসণ শরীর-মন হথসক িূর কসর প্রভাসির চশচশরচসি 

েুসলর মসিা পুসণয ধসময চবকচশি েসে থাকসব। 

  

আজ হথসক হিামাসির মঙ্গলব্রি। র্াসি পরস্পসরর ভাসলা েে িাই হিামাসির 

কিযবয। হসজসনয চনসজর সুখ চনসজর স্বাথয চবসজযন। 

  

এক কথাে আজ হথসক হিামাসির ব্রহ্মব্রি। এক ব্রহ্ম হিামাসির অন্তসর বাচেসর সবযিা 

সকল থা াসনই আসিন। িাাঁর কাি হথসক চকিুই লুসকাবার হজা হনই। চিচন হিামাসির মসনর 

মসধয স্তব্ধ েসে হিখসিন। র্খন হর্খাসন থাক, শেন কর, উপসবশন কর, িাাঁর মসধযই 

আি, িাাঁর মসধযই সঞ্চরণ করি। হিামার সবযাসঙ্গ িাাঁর স্পশয রসেসি–হিামার সমস্ত ভাবনা 

িাাঁরই হগািসর রসেসি। চিচনই হিামাসির একমাত্র ভে, চিচনই হিামাসির একমাত্র 

অভে।  

  

প্রিযে অন্তি একবার িাাঁসক চিন্তা করসব। িাাঁসক চিন্তা করবার মন্ত্র আমাসির হবসি 

আসি। এই মন্ত্র আমাসির ঋচর্রা চদ্বসজরা প্রিযে উচ্চারণ ক’হর জগিীশ্বসরর স্ুসখ 

িণ্ডােমান েসিন। হসই মন্ত্র, হে হসৌময, িুচমও আমার সসঙ্গসসঙ্গ একবার উচ্চারণ কসরা  

  

ওাঁ ভূভুযবুঃ স্বুঃ িৎসচবিুবযসরণযং ভসগযা হিবসয ধীমচে চধসো হো নুঃ প্রসিািোৎ। 

  

৭ হপৌর্, ১৩০৮, মাঘ ১৩০৮, ২৭হশ কাচিযক ১৩০৯ 

  

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রিাথ ঠােুর    ।  শান্তিন্তিকেতি ব্রহ্মচর্যাশ্রম  ।         প্রবন্ধ 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রথম োর্যপ্রণালী 

চবনেসম্ভার্ণসমিৎ–  

  

আপনার প্রচি আচম হর্ ভার অপযণ কচরোচি আপচন িাো ব্রিস্বরূসপ ্রহেণ কচরসি 

উিযি েইোসিন, ইোসি আচম বস া আনন্দলাভ কচরোচি। একান্তমসন কামনা কচর, 

ঈশ্বর আপনাসক এই ব্রিপালসনর বল ও চনষ্ঠা িান করুন। 

  

আচম আপনাসক পূসবযই বচলোচি, বালকচিসগর অধযেসনর কাল একচি ব্রির্াপসনর 

কাল। মনুর্য্ব লাভ স্বাথয নসে, পরমাথয–ইো আমাসির চপিামসেরা জাচনসিন। এই 

মনুর্য্ব লাসভর চভচত্ত হর্ চশক্ষা িাোসক িাাঁোরা ব্রহ্মির্যব্রি বচলসিন। এ হকবল প া মুখথা  

করা এবং পরীক্ষাে উত্তীণয েওো নসে–সংর্সমর দ্বারা, ভচিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিিা দ্বারা, 

একা্রহ চনষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রসমর জনয এবং সংসারাশ্রসমর অিীি ব্র& বাঁ;হ্মর সচেি অনন্ত 

হর্াগ সাধসনর জনয প্রস্তুি েইবার সাধনাই ব্রহ্মির্যব্রি। 

  

ইো ধমযব্রি। পৃচথবীসি অসনক চজচনসই হকনাসবিার সাম্রহী বসি, চকন্তু ধময পণযদ্রবয 

নসে। ইো একপসক্ষ মঙ্গল ইচ্ছার সচেি িান ও অপর পসক্ষ চবনীি ভচির সচেি ্রহেণ 

কচরসি েে। এইজনয প্রািীন ভারসি চশক্ষা পণযদ্রবয চিল না। এখন র্াাঁোরা চশক্ষা হিন 

িাাঁোরা চশক্ষক, িখন র্াাঁোরা চশক্ষা চিসিন িাাঁোরা গুরু চিসলন। িাাঁোরা চশক্ষার সসঙ্গ 

একচি চজচনস চিসিন র্াো গুরুচশসর্যর আধযাচত্মক সম্বন্ধ বযিীি িানপ্রচি্রহে েইসিই 

পাসর না। 

  

িাত্রচিসগর সচেি এইরূপ পারমাচথযক সম্বন্ধ থা াপনই শাচন্তচনসকিন ব্রহ্মচবিযালসের 

মুখয উসেশয। চকন্তু এ কথা মসন রাখা আবশযক হর্, উসেশয র্ি উচ্চ েইসব িাোর 

উপােও িি দুরূে ও দুলযভ েইসব। এ-সব কার্য েরমাসমসিা িসল না। চশক্ষক পাওো 
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র্াে, গুরু সেসজ পাওো র্াে না। এইজনয র্থাসম্ভব লসক্ষযর প্রচি িৃচি রাচখো সধসর্যর 

সচেি সুসর্াসগর প্রিীক্ষা কচরসি েে। সমস্ত অবথা া চবসবিনাে র্িিা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর 

িাোই চশসরাধার্য কচরো লইসি েইসব এবং চনসজর অসর্াগযিা স্মরণ কচরো চনসজসক 

প্রিযে সাধনার পসথ অ্রহসর কচরসি েইসব। 

  

মঙ্গলব্রি ্রহেণ কচরসল বাধাচবসরাধ-অশাচন্তর জনয মনসক প্রস্তুি কচরসি েে–অসনক 

অনযাে আঘািও সধসর্যর সচেি সেয কচরসি েইসব। সচেষু্ণিা ক্ষমা ও কলযাণভাসবর দ্বারা 

সমস্ত চবসরাধ-চবপ্লবসক জে কচরসি েইসব। 

  

ব্রহ্মচবিযালসের িাত্রগণসক স্বসিসশর প্রচি চবসশর্রূসপ ভচিশ্রদ্ধাবান্ কচরসি িাই। 

চপিামািাে হর্রূপ হিবিার চবসশর্ আচবভযাব আসি–হিমচন আমাসির পসক্ষ আমাসির 

স্বসিসশ আমাসির চপিৃচপিামেচিসগর জন্ম ও চশক্ষা-থা াসন হিবিার চবসশর্ সত্তা আসি। 

চপিামািা হর্মন হিবিা হিমচন স্বসিশও হিবিা। স্বসিশসক লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপোস, 

ঘৃণা–এমন-চক, অনযানয হিসশর িুলনাে িাত্ররা র্াোসি খবয কচরসি না হশসখ হস চিসক 

চবসশর্ িৃচি রাচখসি িাই। আমাসির স্বসিশীে প্রকৃচির চবরুসদ্ধ িচলো আমরা কখসনা 

সাথযকিা লাভ কচরসি পাচরব না। আমাসির হিসশর হর্ চবসশর্ মেত্ত্ব চিল হসই মেসত্ত্বর 

মসধয চনসজর প্রকৃচিসক পূণযিা িান কচরসি পাচরসলই আমরা র্থাথযভাসব চবশ্বজনীনিার 

মসধয উত্তীণয েইসি পাচরব–চনসজসক ধ্বংস কচরো অসনযর সচেি চমলাইো চিো চকিুই 

েইসি পাচরব না–অিএব, বরঞ্চ অচিচরিমাত্রাে স্বসিশািাসরর অনুগি েওো ভাসলা 

িথাচপ মুগ্ধভাসব চবসিশীর অনুকরণ কচরো চনসজসক কৃিাথয মসন করা চকিু নসে। 

  

ব্রহ্মির্য-ব্রসি িাত্রচিগসক কাচিনয অভযাস কচরসি েইসব। চবলাস ও ধনাচভমান 

পচরিযাগ কচরসি েইসব। িাত্রসির মন েইসি ধসনর হগৌরব এসকবাসর চবলু্ত  কচরসি 

িাই। হর্খাসন িাোর হকাসনা লক্ষণ হিখা র্াইসব হসখাসন িাো এসকবাসর নি করা কিযবয 

েইসব। আমার মসন েইোসি॥র পুত্র॥।র হশৌচখন দ্রসবযর প্রচি চকচঞ্চৎ আসচি আসি–

হসিা িমন কচরসি েইসব। হবশভূর্া সম্বসন্ধ চবলাচসিা পচরিযাগ কচরসি েইসব। হকে 
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িাচরদ্রযসক হর্ন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মসন কসর। অশসন বসসনও হশৌচখনিা িূর করা 

িাই। 

  

চদ্বিীেি চনষ্ঠা। উিা বসা প া হলখা স্নান আোর ও সবযপ্রকার পচরচ্ছন্নিা ও শুচিিা 

সম্বসন্ধ সমস্ত চনেম একান্ত িৃঢ়িার সচেি পালনীে। ঘসর বাচেসর শর্যাে বসসন ও শরীসর 

হকাসনাপ্রকার মচলনিা প্রশ্রে হিওো না েে। হর্খাসন হকাসনা িাসত্রর কাপ  কম আসি 

হসখাসন হস হর্ন কাপ -কািা সাবান চিো স্বেসস্ত প্রিযে চনসজর কাপ  কাসি, ও বযবোর্য 

গা ু মাচজো পচর্করার রাসখ। এবং ঘসরর হর্ অংসশ িাোর চবিানা কাপ সিাপ  ও বই 

প্রভৃচি থাসক হস অংশ হর্ন প্রিযে র্থাসমসে পচর্করার িক িসক কচরো রাসখ। হিসলরা 

প্রিযে পর্যােক্রসম িাোসির অধযাপকসির ঘরও পচর্করার কচরো গুিাইো রাচখসল ভাসলা 

েে। অধযাপকসির হসবা করা িাত্রসির অবশযকিযসবযর মসধয চনধযাচরি করা িাই। 

  

িৃিীেি ভচি। অধযাপকসির প্রচি িাত্রসির চনচবযিাসর ভচি থাকা িাই। িাাঁোরা 

অনযাে কচরসলও িাো চবনা চবসদ্রাসে নিভাসব সেয কচরসি েইসব। হকাসনামসি িাাঁোসির 

সমাসলািনা বা চনন্দাে হর্াগ চিসি পাচরসব না। অধযাপসকরা র্চি কখসনা পরস্পসরর 

সমাসলািনাে প্রবৃত্ত েন িসব হস সমসে হকাসনা িাত্র হসখাসন উপচথা ি না থাসক িৎপ্রচি 

র্েবান েইসি েইসব। হকাসনা অধযাপক িাত্রসির সমসক্ষ অনয অধযাপসকর প্রচি 

অবজ্ঞাজনক বযবোর, অসচেষু্ণিা বা হরার্ প্রকাশ না কসরন হস চিসক সকসলর মসনাসর্াগ 

থাকা কিযবয। িাত্রগণ অধযাপকচিগসক প্রিযে প্রণাম কচরসব। অধযাপকগণ পরস্পরসক 

নমস্কার কচরসবন। পরস্পসরর প্রচি চশিািার িাত্রসির চনকি হর্ন আিশযস্বরূপ চবিযমান 

থাসক। 

  

চবলাসিযাগ, আত্মসংর্ম, চনেমচনষ্ঠা, গুরুজসন ভচি সম্বসন্ধ আমাসির হিসশর 

প্রািীন আিসশযর প্রচি িাত্রসির মসনাসর্াগ অনুকূল অবসসর আকর্যণ কচরসি েইসব। 
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র্াাঁোরা ( িাত্র বা অধযাপক ) চেন্দুসমাসজর সমস্ত আিার র্থার্থ পালন কচরসি িান 

িাাঁোচিগসক হকাসনাপ্রকাসর বাধা হিওো বা চবদ্রূপ করা এ চবিযালসের চনেমচবরুদ্ধ। 

রন্ধনশালাে বা আোরথা াসন চেন্দু-আিার-চবরুদ্ধ হকাসনা অচনেসমর দ্বারা কাোসকও হেশ 

হিওো েইসব না। 

  

আচিক। িাত্রচিগসক গােত্রীমন্ত্র মুখথা  করাইো বুঝাইো হিওো েইো থাসক। আচম 

হর্ ভাসব গােত্রী বযাখযা কচর িাো সংসক্ষসপ চনসে চলচখলাম:  

  

ওাঁ ভূভুযবুঃ স্বুঃ–  

  

এই অংশ গােত্রীর বযাহৃচি নাসম খযাি। িাচর চিক েইসি আেরণ কচরো আনার 

নাম বযাহৃচি। প্রথম ধযানকাসল ভূসলাক ভুবসলযাক ও স্বসলযাক অথযাৎ সমস্ত চবশ্বজগৎসক 

মসনর মসধয আেরণ কচরো আচনসি েইসব–িখনকার মসিা মসন কচরসি েইসব আচম 

সমস্ত চবশ্বজগসির মসধয িাাঁ াইো আচি–আচম এখন হকবলমাত্র হকাসনা চবসশর্ হিশবাসী 

নচে। চবশ্বজগসির মসধয িাাঁ াইো চবশ্বজগসির চর্চন সচবিা, চর্চন সৃচিকিযা, িাাঁোরই 

বরণীে জ্ঞান ও শচি ধযান কচরসি েইসব। মসন কচরসি েইসব এই ধারণািীি চবপুল 

চবশ্বজগৎ এই মুেূসিয এবং প্রচি মুেূসিযই িাাঁো েইসি চবকীণয েইসিসি। িাাঁোর এই-সর্ 

অসীম শচি র্াোর দ্বারা ভূভুযবুঃস্বসলযাক অচবশ্রাম প্রকাচশি েইসিসি, আমার সচেি িাাঁোর 

অবযবচেি সম্পকয কী সূসত্র। হকান্ সূত্র অবলম্বন কচরো িাাঁোসক ধযান কচরব। চধসো হর্া 

নুঃ প্রসিািোৎ–চর্চন আমাচিগসক বুচদ্ধবৃচত্তসকল হপ্ররণ কচরসিসিন, হসই ধীসূসত্রই 

িাাঁোসক ধযান কচরব। সূসর্যর প্রকাশ আমরা প্রিযক্ষভাসব চকসসর দ্বারা জাচন। সূর্য 

আমাচিগসক হর্ চকরণ হপ্ররণ কচরসিসি হসই চকরসণর দ্বারা। হসইরূপ চবশ্বজগসির সচবিা 

আমাসির মসধয অেরে হর্ ধীশচি হপ্ররণ কচরসিসিন, হর্ শচি থাকার িরুন আচম 

চনসজসক ও বাচেসরর সমস্ত চবশ্ববযাপারসক উপলচব্ধ কচরসিচি–হসই ধীশচি িাাঁোরই শচি 

এবং হসই ধীশচি দ্বারাই িাাঁোরই শচি প্রিযক্ষভাসব অন্তসরর মসধয সবযাসপক্ষা অন্তরিম 

রূসপ অনুভব কচরসি পাচর। বাচেসর হর্মন ভূভুযবুঃস্বসলযাসকর সচবিা রূসপ িাাঁোসক 
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জগৎিরািসরর মসধয উপলচব্ধ কচর, অন্তসরর মসধযও হসইরূপ আমার ধীশচির অচবশ্রাম 

হপ্ররচেিা বচলো িাাঁোসক অবযবচেিভাসব উপলচব্ধ কচরসি পাচর। বাচেসর জগৎ এবং 

আমার অন্তসর ধী, এ দুইই একই শচির চবকাশ–ইো জাচনসল জগসির সচেি আমার 

হিিনার এবং আমার হিিনার সচেি হসই সচচ্চিানসন্দর ঘচনষ্ঠ হর্াগ অনুভব কচরো 

সংকীণযিা েইসি স্বাথয েইসি ভে েইসি চবর্াি েইসি মুচি লাভ কচর। গােত্রীমসন্ত্র 

বাচেসরর সচেি অন্তসরর ও অন্তসরর সচেি অন্তরিসমর হর্াগসাধন কসর–এইজনযই 

আর্যসমাসজ এই মসন্ত্রর এি হগৌরব   

  

হর্া হিসবােসনৌ হর্ােপু্স হর্া চবশ্বং ভুবনমাচবসবশ। 

র্ ওর্চধরু্ হর্া বনস্পচিরু্ িসস্ম হিবাে নসমানমুঃ॥ 

  

ব্রহ্মধারণার পসক্ষ এই মন্ত্রই আচম বালকসির পসক্ষ সবযাসপক্ষা সরল বচলো মসন 

কচর। ঈশ্বর জসল থা সল অচনসি ওর্চধ-বনস্পচিসি সবযত্র আসিন, এই কথা মসন কচরো 

িাাঁোসক প্রণাম করা শাচন্তচনসকিসনর চিগন্তপ্রসাচরি মাসির মসধয অিযন্ত সেজ। 

হসখানকার চনমযল আকাশ এবং প্রান্তর চবসশ্বশ্বসরর দ্বারা পচরপূণয, এ কথা মসন কচরো 

ভচি করা হিসলসির পসক্ষও কচিন নসে। এইজনয গােত্রীর সসঙ্গ সসঙ্গ এই মন্ত্রচিও 

হিসলরা চশক্ষা কসর। গােত্রী সমূ্পণয হৃিেঙ্গম কচরবার পূসবযও এই মন্ত্রচি িাোরা বযবোর 

কচরসি পাসর। 

  

িাত্রগণ পাি আরম্ভ কচরবার পূসবয সকসল সমস্বসর “ওাঁ চপিা হনােচস’ উচ্চারণপূবযক 

প্রণাম কসর। ঈশ্বর হর্ আমাসির চপিা এবং চিচনই হর্ আমাচিগসক চপিার নযাে জ্ঞান 

চশক্ষা চিসিসিন, িাত্রগণসক িাো প্রিযে স্মরণ করা িাই। অধযাপসকরা উপলক্ষমাত্র, চকন্তু 

র্থাথয হর্ জ্ঞানচশক্ষা িাো আমাসির চবশ্বচপিার চনকি েইসি পাই। িাো পাইসি েইসল 

চিত্তসক সবযপ্রকার পাপ মচলনিা েইসি মুি কচরসি েে, হস জ্ঞান পাইসি েইসল 

ভচিসেকাসর ঈশ্বসরর কাসি প্রিযে প্রাথযনা কচরসি েে–হসইজনযই ঐ মসন্ত্র আসি 
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চবশ্বাচন হিব সচবিদু চরিাচন পরাসুব–  

র্দ ভদ্রং িন্ন আসুব। 

  

“হে হিব, হে চপি, আমাসির সমস্ত পাপ িূর কসরা, র্াো ভদ্র িাোই আমাচিগসক 

হপ্ররণ কসরা।’  

  

ব্রহ্মিারীসির পসক্ষ জীবসনর প্রচিচিনসক সকলপ্রকার শারীচরক মানচসক পাপ েইসি 

চনমযল কচরবার জনয, মনুর্য্ব লাসভর জনয প্রস্তুি েইবার ইোই প্রকৃি মন্ত্র–  

  

র্দ ভদ্রং িন্ন আসুব। 

  

বিৃিা চিসি অসনক সমসেই চিত্তচবসক্ষপ ঘিাে। অধযাত্মসাধনাে ভাবাসন্দালসনর 

মূলয হর্ অচধক িাো আচম মসন কচর না। ভাবাসবসশর অভযাস মািকসসবসনর নযাে 

চিত্তসিৌবযলযজনক। গভীর িত্ত্বগভয সংচক্ষ্ত  প্রািীন মসন্ত্রর নযাে ধযাসনর সোে চকিুই নাই। 

সাধনার পসথ র্ি অ্রহসর েওো র্াে এই-সকল মসন্ত্রর অন্তসরর মসধয িিই গভীরির 

রূসপ প্রসবশ করা র্াে–ইোরা হকাথাও হর্ন বাধা হিে না। এইজনয আচম িাত্রচিগসক 

উপচনর্সির মসন্ত্র িীচক্ষি কচরো থাচক। মন্ত্র র্াোসি মুখথা  কথার মসিা না েইো র্াে 

হসজনয িাোচিগসক মাসঝ মাসঝ বযাখযা কচরো স্মরণ করাইো চিো থাচক। চকিুকাল 

আমার অনুপচথা চিবশি নূিন িাত্রচিগসক মন্ত্র বুঝাইো চিবার অবকাশ পাই নাই। 

আপনার সসঙ্গ হর্ িাত্রচিগসক লইো র্াইসবন িাোচিগসক র্চি আচিসকর জনয 

উপচনর্সির হকাসনা মন্ত্র বুঝাইো বচলো হিন হিা ভাসলাই েে। 

  

এক্ষসণ, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা চববৃি কচরো বলা র্াক।  

  

মসনারঞ্জনবাবু, জগিানন্দবাবু ও সুসবাধবাবুসক লইো একচি সচমচি থা াচপি েইসব। 

মসনারঞ্জনবাবু িাোর সভাপচি েইসবন। আপচন উি সচমচির চনসিযশমসি চবিযালসের 

কাজযসম্পািন কচরসি থাচকসবন। 
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চবিযালসের িাত্রসির শর্যা েইসি গাসত্রাত্থান স্নান আচিক আোর প া হখলা ও শেন 

সম্বসন্ধ কাল চনধযারণ িাাঁোরা কচরো চিসবন–র্াোসি হসই চনেম পাচলি েে আপচন িাোই 

কচরসবন। 

  

চবিযালসের ভৃিযচনসোগ, িাোসির হবিনচনধযারণ বা িাোচিগসক অবসর িান, 

িাাঁোসির পরামশযমি আপচন কচরসবন। 

  

মাস হশসর্ আগামী মাসসর একচি আনুমাচনক বাসজি সচমচির চনকি েইসি পাস 

করাইো লইসবন। বাসজসির অচিচরি খরি কচরসি েইসল িাাঁোসির চলচখি স্চি 

লইসবন। 

  

খািাে প্রিযে িাাঁোসির সচে লইসবন। স্ত াে অন্তর স্ত াসের চেসাব ও মাসাসন্ত 

মাসকাবার িাাঁোসির স্বাক্ষরসে আমাসক চিসি েইসব। 

  

সচমচির প্রস্তাচবি হকাসনা চনেসমর পচরবিযন খািাে চলচখো লইো আমাসক 

জানাইসবন। 

  

সাোসি হিসলসির হখলা হশর্ েইো হগসল সচমচির চনকি আপনার সমস্ত মন্তবয 

জানাইসবন ও খািাে সচে লইসবন। 

  

ভান্ডাসরর ভার আপনার উপর। চজচনসপত্র ও ্রহন্থ প্রভৃচি সমস্ত আপনার চজ্াে 

থাচকসব। চজচনসপসত্রর িাচলকাে আপচন সচমচির স্বাক্ষর লইসবন। হকাসনা চজচনস নি 

েইসল, োরাইসল বা বাচ সল িাাঁোসির স্বাক্ষরসে িাো জমাখরি কচরো লইসবন। 

  

আোসরর সমে উপচথা ি থাচকো িাত্রসির হভাজন পর্যসবক্ষণ কচরসবন। 
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িাত্রসির স্বাসথা যর প্রচি সবযিা িৃচি রাচখসবন। 

  

িাোসির চজচনসপসত্রর পাচরপািয, িাোসির ঘর শরীর ও হবশভূর্ার চনমযলিা ও 

পচরচ্ছন্নিার প্রচি মসনাসর্াগী েইসবন। 

  

িাত্রসির িচরত্র সম্বসন্ধ সসন্দেজনক চকিু লক্ষয কচরসলই সচমচিসক জানাইো িাো 

আরসম্ভই সংসশাধন কচরো লইসবন। 

  

চবিযালসের চভিসর বাচেসর, রান্নাঘসর ও িাোর িিুচিযসক, পােখানার কাসি 

হকাসনারূপ অপচর্করার না থাসক আপচন িাোর িত্ত্বাবধান কচরসবন। 

  

হগাশালাে হগারু মচের্ ও িাোসির খাসিযর ও ভৃসিযর প্রচি িৃচি রাচখসবন। 

  

চবিযালসের সংলন েুল ও িরকাচরর বাগান আপনার োসি। হসজনয বীজ ক্রে, সার 

সং্রহে ও মসধয মসধয চিকা হলাক চনসোগ সচমচিসক জানাইো কচরসি পাচরসবন। 

  

শাচন্তচনসকিসনর আশ্রসমর সচেি চবিযালসের সংস্রব প্রাথযনীে নসে। চজচনসপত্র ক্রে, 

বাজার করা ও বাগান সিচরর সোেিাে মাসঝ মাসঝ আশ্রসমর মালীসির প্রসোজন েইসি 

পাসর–চকন্তু অনযানয ভৃিযসির সচেি হর্াগরক্ষা না করাই হশ্রে।  

  

চিকা হলাক প্রভৃচির প্রসোজন েইসল সিযারসক বা মালীচিগসক, রবীন্দ্র চসংেসক বা 

িাোর সেকারীসক জানাইো সং্রহে কচরসবন। 

  

শাচন্তচনসকিসন ঔর্ধ লইসি হরাগী আচসসল িাোচিগসক হোচমওপযাচথ ঔর্ধ 

চিসবন। হর্ হর্ ঔর্সধর র্খন প্রসোজন েইসব আমাসক িাচলকা কচরো চিসল আচম 

আনাইো চিব। 
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শাচন্তচনসকিন-আশ্রম-সম্পকযীে হকে চবিযালসের প্রচি হকাসনাপ্রকার েস্তসক্ষপ 

কচরসল–বা হসখানকার ভৃিযসির হকাসনা দুবযযবোসর চবরি েইসল আমাসক জানাইসবন। 

  

জাপানী িাত্র হোচরর আোরাচি ও সবযপ্রকার স্বচ্ছন্দিার জনয আপচন চবসশর্ভাসব 

মসনাসর্াগী েইসবন। 

  

মসনারঞ্জনবাবু ও চশক্ষকসির চবনা অনুমচিসি শাচন্তচনসকিসনর অচিচথ-অভযাগিগণ 

স্কুল পচরিশযন বা অধযাপসনর সমে উপচথা ি থাচকসি পাচরসবন না। আপচন র্থাসম্ভব 

চবনসের সচেি িাাঁোচিগসক এই চনেম জ্ঞাপন কচরসবন। 

  

অচভভাবকসির অনুমচি বযিীি হকাসনা িাত্রসক চবিযালসের বাচেসর হকাথাও র্াইসি 

চিসবন না। 

  

বাচেসরর হলাকসক িাত্রসির সচেি চমচশসি চিসবন না। 

  

অধযাপকগণ ভৃিযসির বযবোসর অসন্তুি েইসল আপনাসক জানাইসবন–আপচন 

সচমচিসি জানাইো িাোর প্রচিকার কচরসবন। 

  

আোরাচি বযবথা াে অসন্তুি েইসল অধযাপকগণ িাত্রসির সমসক্ষ বা ভৃিযসির চনকসি 

িাোর হকাসনা আসলািনা না কচরো আপনাসক জানাইসবন, আপচন সচমচির চনকি 

িাাঁোসির নাচলশ উত্থাপন কচরসবন। 

  

চবসশর্ চনচিযি চিসন িাত্রগণ র্াোসি অচভভাবকগসণর চনকি হপাস্টককা্য হলসখ িাোর 

বযবথা া কচরসবন। বন্ধ-চিচি হলখা চনেসশ্রণীর িাত্রসির পসক্ষ চনচর্দ্ধ জাচনসবন। 

  

হপাস্টককা্য কাগজ কলম বচে প্রভৃচি হকনার চেসাব রাচখো অচভভাবকসির চনকি 

েইসি পত্র চলচখো মূলয আিাে কচরবার হিিা কচরসি েইসব। 
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সচমচি, চবিযালসের সম্বসন্ধ অচভভাবকসির চনকি জ্ঞাপনীে চবর্ে র্াো চথা র কচরসবন 

আপচন িাো িাাঁোচিগসক পসত্রর দ্বারা জানাইসবন। 

  

হকাসনা চবসশর্ িাত্র সম্বসন্ধ আোরাচির চবসশর্ চবচধ আবশযক েইসল সচমচিসক 

জানাইো আপচন িাো প্রবিযন কচরসবন। 

  

হকাসনা িাসত্রর অচভভাবক হকাসনা চবসশর্ খািযসাম্রহী পািাইসল অনয িাত্রচিগসক না 

চিো িাো একজনসক খাইসি হিওো েইসি পাচরসব না। 

  

হগাশালাে হগারু-মচের্ হর্ দুধ চিসব িাো িাত্রসির কুলাইো অবচশি থাচকসল 

অধযাপকগণ পাইসবন, এ চনেম আপনার অবগচির জনয চলচখলাম। 

  

শাচন্তচনসকিন-আশ্রসমর অচিচথ প্রভৃচি হকে হকাসনা বই পচ সি লইসল িাো 

র্থাসমসে িাাঁোর চনকি েইসি উদ্ধার কচরো লইসি েইসব। 

  

কাোসকও কচলকািাে বই লইো র্াইসি হিওো েইসব না। চবসশর্ প্রসোজন েইসল 

আমার চবসশর্ অনুমচি লইসি েইসব। 

  

মাসসর মসধয একচিন থালা ঘচিবাচি প্রভৃচি চজচনসপত্র গণনা কচরো লইসবন। 

  

িাত্রসির অচভভাবক উপচথা ি েইসল মসনারঞ্জনবাবুর অনুমচি লইো চনচিযি সমসে 

িাত্রসির সচেি সাক্ষাৎ করাইো লইসবন। 

  

উপচথা িমি এই চনেমগুচল চলচখো চিলাম। ক্রমশ আবশযকমি ইোর অসনক 

পচরবিযন ও পচরবধযন েইসব। 
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চকন্তু প্রধানি চনেসমর সাোসর্যই চবিযালে-িালনার প্রচি আমার চবসশর্ আথা া নাই। 

কারণ, শাচন্তচনসকিসনর চবিযালেচি প া চগলাইবার কলমাত্র নসে। স্বি-উৎসাচরি মঙ্গল 

ইচ্ছার সোেিা বযিীি ইোর উসেশয সেল েইসব না। 

  

এই চবিযালসের অধযাপকগণসক আচম আমার অধীনথা  বচলো মসন কচর না। িাাঁোরা 

স্বাধীন শুভবুচদ্ধর দ্বারা কিযবয সম্পন্ন কচরো র্াইসবন ইোই আচম আশা কচর এবং ইোর 

জনযই আচম সবযিা প্রিীক্ষা কচরো থাচক। হকাসনা অনুশাসসনর কৃচত্রম শচির দ্বারা আচম 

িাাঁোচিগসক পণুযকসময বাচেযকভাসব প্রবৃত্ত কচরসি ইচ্ছা কচর না। িাাঁোচিগসক আমার বনু্ধ 

বচলো এবং সেসর্াগী বচলোই জাচন। চবিযালসের কময হর্মন আমার, হিমচন িাাঁোসিরও 

কময–এ র্চি না েে িসব এ চবিযালসের বৃথা প্রচিষ্ঠা। 

  

আচম হর্ ভাসবাৎসাসের হপ্ররণাে সাচেচিযক ও আচথযক ক্ষচি এবং শারীচরক মানচসক 

নানা কি স্বীকার কচরো এই চবিযালসের কসময আসত্মাৎসগয কচরোচি হসই ভাবাসবগ আচম 

সকসলর কাসি আশা কচর না। অনচিকালপূসবয এমন সমে চিল র্খন আচম চনসজর কাি 

েইসিও ইো আশা কচরসি পাচরিাম না। চকন্তু আচম অসনক চিন্তা কচরো সুস্পি বুচঝোচি 

হর্, বালযকাসল ব্রহ্মির্য-ব্রি, অথযাৎ আত্মসংর্ম, শারীচরক ও মানচসক চনমযলিা, 

একা্রহিা, গুরুভচি এবং চবিযাসক মনুর্য্ব লাসভর উপাে বচলো জাচনো শান্ত সমাচেি 

ভাসব শ্রদ্ধার সচেি গুরুর চনকি েইসি সাধনা-সেকাসর িাো দুলযভ ধসনর নযাে ্রহেণ 

করা–ইোই ভারিবসর্যর পথ এবং ভারিবসর্যর একমাত্র রক্ষার উপাে।  

  

চকন্তু এই মি ও এই আ্রহে আচম র্চি অসনযর মসন সঞ্চার কচরো না চিসি পাচর 

িসব হস আমার অক্ষমিা ও দুভযাগয–অনযসক হসজনয আচম হিার্ চিসি পাচর না। চনসজর 

ভাব হজার কচরো কাোসরা উপর িাপাসনা র্াে না–এবং এ-সকল বযাপাসর কপিিা ও 

ভান সবযাসপক্ষা হেে। 
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আমার মসনর মসধয একচি ভাসবর সমূ্পণযিা জাচগসিসি বচলো অনুচষ্ঠি বযাপাসরর 

সমস্ত ত্রূচি সিনয অপূণযিা অচিক্রম কচরোও আচম সম্রহভাসব আমার আিশযসক প্রিযক্ষ 

হিচখসি পাই–বিযমাসনর মসধয ভচবর্যৎসক, বীসজর মসধয বৃক্ষসক উপলচব্ধ কচরসি পাচর–

হসইজনয সমস্ত খণ্ডিা িীনিা সসত্ত্বও, ভাসবর িুলনাে কসমযর র্সথি অসংগচি থাচকসলও 

আমার উৎসাে ও আশা চিেমাণ েইো পস  না। চর্চন আমার কাজসক খণ্ড খণ্ড ভাসব 

প্রচিচিসনর মসধয বিযমাসনর মসধয হিচখসবন, নানা বাধা-চবসরাধ ও অভাসবর মসধয 

হিচখসবন, িাাঁোর উৎসাে আশা সবযিা সজাগ না থাচকসি পাসর। হসইজনয আচম কাোসরা 

কাসি হবচশ চকিু িাচব কচর না, সবযিা আমার উসেশয লইো অনযসক বলপূবযক উৎসাচেি 

কচরবার হিিা কচর না–কাসলর উপর, সসিযর উপসর, চবধািার উপসর সমূ্পণয সধসর্যর 

সচেি চনভযর কচরো থাচক। ধীসর ধীসর স্বাভাচবক চনেসম অন্তসরর চভির েইসি অলক্ষয 

শচিসি র্াোর চবকাশ েে িাোই র্থাথয এবং িাোর উপসরই চনভযর করা র্াে। ক্রমাগি 

বাচেসরর উসত্তজনাে, কিক লজ্জাে, কিক ভাবাসবসগ, কিক অনুকরসণ র্াোর উৎপচত্ত 

েে িাোর উপসর সমূ্পণয চনভযর করা র্াে না এবং অসনক সমসে িাো েইসি কুেল 

উৎপন্ন েে। 

  

আচম আশা কচরো আচি হর্, অধযাপকগণ, আমার অনুশাসসন নসে, অন্তরথা  

কলযাণবীসজর সেজ চবকাসশ ক্রমশই আ্রহসের সচেি আনসন্দর সচেি ব্রহ্মির্যাশ্রসমর 

সসঙ্গ চনসজর জীবনসক একীভূি কচরসি পাচরসবন। িাাঁোরা প্রিযে হর্মন িাত্রসির হসবা 

ও প্রণাম ্রহেণ কচরসবন হিমচন আত্মিযাগ ও আত্মসংর্সমর দ্বারা িাত্রসির চনকসি 

আপনাচিগসক প্রকৃি ভচির পাত্র কচরো িুচলসবন। পক্ষপাি অচবিার অসধর্য, অ্ 

কারসণ অকস্মাৎ হরার্, অচভমান, অপ্রসন্নিা, িাত্র বা ভৃিযসির সম্বসন্ধ িপলিা, 

লঘুচিত্তিা, হিাসিাখাসিা অভযাসসিার্, এ-সমস্ত প্রচিচিসনর প্রাণপণ র্সে পচরোর কচরসি 

থাচকসবন। চনসজরা িযাগ ও সংর্ম অভযাস না কচরসল িাত্রসির চনকি িাাঁোসির সমস্ত 

উপসিশ চনষ্ফল েইসব–এবং ব্রহ্মির্যাশ্রসমর উজ্জ্বলিা ম্লান েইো র্াইসি থাচকসব। িাসত্ররা 

বাচেসর ভচি ও মসন মসন উসপক্ষা কচরসি হর্ন না হশসখ। 
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আমার ইচ্ছা, গুরুসির হসবা ও অচিচথসির প্রচি আচিথয প্রভৃচি কাসর্য রথীর দ্বারা 

চবিযালসে আিশয থা াপন করা েে। এ-সমস্ত কাসর্য র্থাথয হগৌরব আসি, অবমান নাই–এই 

কথা হর্ন িাত্রসির মসন মুচদ্রি েে। সকসলই হর্ন আ্রহসের সচেি অ্রহসর েইো এই-

সমস্ত হসবাকাসর্য প্রবৃত্ত েে। অভযাগিসির অচভবািন, িাাঁোসির সচেি চশিালাপ ও 

িাাঁোসির প্রচি সর্ে বযবোর হর্ন সকল িাত্রসক চবসশর্রূসপ অভযাস করাসনা েে। 

চবিযালসের চনকি হকাসনা আগন্তুক উপচথা ি েইসল িাোসক হর্ন চবনসের সচেি প্র্ 

চজজ্ঞাসা কচরসি হশসখ–িাত্রগণ ভৃিযসির প্রচি হর্ন অবজ্ঞা প্রকাশ না কসর এবং িাোরা 

পী া্রহস্ত েইসল হর্ন িাোসির সংবাি লে। িাত্রসির মসধয কাোসরা পী া েইসল িাোসক 

র্থাসমসে ঔর্ধ ও পথয হসবন করাসনা ও িাোর অনযানয শুশ্রূর্ার ভার হর্ন িাত্রসির 

প্রচি অচপযি েে। ভৃিযসির দ্বারা র্ি অ্ কাজ করাসনা র্াইসি পাসর িৎপ্রচি িৃচি রাখা 

আবশযক। আপচন র্চি সংগি ও সুচবধাজনক মসন কসরন িসব হগাশালার গাভীগুচলর 

িত্ত্বাবধাসনর ভার িাত্রসির প্রচি চকেৎপচরমাসণ অপযণ কচরসি পাসরন। দুইচি েচরণ আসি, 

িাত্রগণ র্চি িাোচিগসক স্বেসস্ত আোরাচি চিো হপার্ মানাইসি পাসর িসব ভাসলা েে। 

আমার ইচ্ছা কসেকচি পাচখ মাি ও হিাসিা জন্তু আশ্রসম রাচখো িাত্রসির প্রচি িাোসির 

পালসনর ভার হিওো েে। পাচখ খাাঁিাে না রাচখো প্রিযে আোরাচি চিো সধসর্যর সচেি 

মুি পাচখচিগসক বশ করাসনাই ভাসলা। শাচন্তচনসকিসন কিকগুচল পােরা আশ্রে 

লইোসি, হিিা কচরসল িাত্ররা িাোচিগসক ও কািচব াচলচিগসক বশ করাইসি পাসর। 

লাইসব্রচর হগািাসনা, ঘর পচরপাচি রাখা, বাগাসনর র্ে করা, এ-সমস্ত কাসজর ভার 

র্থাসম্ভব িাত্রসির প্রচিই অপযণ করা উচিি জাচনসবন। 

  

জাপানী িাত্র হোচরর হসবাভার রথী প্রভৃচি হকাসনা চবসশর্ িাসত্রর উপর চিসবন। 

এন্ সেন্স পরীক্ষাে বযস্তিাে আপািি িাোর র্চি একান্ত সমোভাব ঘসি িসব আর 

হকাসনা িাসত্রর উপর অথবা পালা কচরো বেস্ক িাত্রসির উপর চিসবন। িাোরা হর্ন 

র্থাসমসে স্বেসস্ত হোচরসক পচরসবশন কসর। প্রািুঃকাসল িাোর চবিানা চিক কচরো হিে–

র্থাসমসে িাোর িত্ত্ব লইসি থাসক–নাবার ঘসর ভৃসিযরা িাোর আবশযকমি জল 
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চিোসি চক না পর্যসবক্ষণ কসর। প্রথম দুই-একচিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইসল অনয 

িাসত্ররা হকাসনাপ্রকার সংসকাি অনুভব কচরসব না। 

  

িাত্ররা র্খন খাইসি বচসসব িখন পালা কচরো একজন িাত্র পচরসবশন কচরসল 

ভাসলা েে। ব্রাহ্মণ পচরসবশক না েইসল আপচত্তজনক েইসি পাসর। অিএব হস সম্বসন্ধ 

চবচেি বযবথা াই কিযবয েইসব। 

  

রচববাসর মাসঝ মাসঝ িচ ভাচি কচরো হিসলরা স্বেসস্ত রন্ধনাচি কচরসল ভাসলা েে। 

  

সম্প্রচি নানা উদ সবসগর মসধয আচি, এজনয সকল কথা ভাসলারূপ চিন্তা কচরো 

চলচখসি পাচরলাম না। আপচন হসখানকার কাসজ হর্াগিান কচরসল এসক এসক অসনক 

কথা আপনার মসন উিে েইসব, িখন অধযাপকগসণর সচেি মন্ত্রণা কচরো আপনার 

মন্তবয আমাসক জানাইসবন। 

  

আপনার প্রচি আমার হকাসনা আসিশ-চনসিযশ নাই; আপচন সমসবিনার দ্বারা, শ্রদ্ধা 

ও প্রীচির দ্বারা আমার হৃিসের ভাব অনুভব কচরসবন এবং স্বিুঃপ্রবৃত্ত কলযাণকামনার 

দ্বারা কিযসবযর শাসসন স্বাধীনভাসব ধরা চিসবন এবং 

  

র্দ র্ৎ কময প্রকুবযীি িদ ব্রহ্মচণ সমপযসেৎ। 

  

৭ হপৌর্, ১৩০৮, মাঘ ১৩০৮, ২৭হশ কাচিযক ১৩০৯ 

 

http://www.bengaliebook.com/

