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১. ভচূিকা 

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাব্দ াব্দে সস চিশ্বব্দেলা ১ হইয়াচিল, ধেম-েহাসভা সসই উপলব্দযে 

অনুচিে একচি সব্দেলন। পাশ্চােেব্দেব্দে আজকাল সে সকল চিরাি আন্তজমাচেক প্রেেমনী 

প্রায় অনুচিে হইয়া থাব্দক, সসগুচলর সচহে সাচহেে-কলা-এিং চিজ্ঞান-সব্দেলন সংচিষ্ট 

করাও একিা রীচে হইয়া োাঁড়াইয়াব্দি। সে চিষয়গুচল োনিজাচের পব্দয কলোরকর, 

োহাব্দের ইচেহাব্দস এইরূপ প্রব্দেেকচি অচধব্দিেন সে স্মররীয় হইয়া থাচকব্দি, োহাও 

আো করা োয়। আন্তজমাচেক প্রেেমনী উপলব্দযে েহা-সব্দেলব্দন একত্র-চেচলে 

োনিেণ্ডলী চিচকৎসাচিজ্ঞান, আইনচিেো, েন্ত্রচিজ্ঞান এিং জ্ঞাব্দনর অপরাপর োখার 

োচিক  ব্দিষরা ও কােমকর আচিষ্কাব্দরর আোন-প্রোন প্রভৃচে চিষয়সকব্দলর উন্নচে 

সাধনব্দকই োাঁহব্দের লযে িচলয়া েব্দন কব্দরন। োচকমন সাহস ও সেৌচলক েব্দনাভাি লইয়া 

চিকাব্দ ািাচস রই ভাচিব্দে পাচরয়াচিল সে, পৃচথিীর প্রধান ধেমগুচলর একত্র সোব্দিেই 

হইব্দি এই-সকল সব্দেলব্দনর েব্দধে সেি সব্দেলন। এই-সকল ধব্দেমর প্রচেচনচধ ব্দরর 

প্রব্দেেব্দক চনজ ধেমচিশ্বাব্দসর পব্দয সে-সকল েুচি উপস্থাচপে কচরব্দিন, আন্তচরক  ভীর 

সহানুভূচে সহকাব্দর োহা শুচনব্দে হইব্দি-এরূপ সঙ্কল্পও করা হইয়াচিল। এইরূপ 

সেেষমাোর ও সুচনয়চন্ত্রে িাক্-স্বাধীনোর সযব্দত্র চেচলে হইয়া প্রচেচনচধ র সে সংসে 

 ঠন কচরব্দিন, োহা হইব্দি একচি ধেম-েহাসভা। ইহার ফব্দল ‘চিচভন্ন জাচের ধেমগুচলর 

েব্দধে ভ্রােৃভািপূরম চেলব্দনর প্রব্দয়াজনীয়ো’ জ ব্দের োনসপব্দি সুস্পষ্টভাব্দি অচঙ্কে 

হইব্দি। 

  

প্রচেচনচধ সপ্ররব্দরর জনে সে চনেন্ত্রর ও েথারীচে চনিমািব্দনর প্রব্দয়াজন, সস চিষব্দয় সমূ্পরম 

অজ্ঞ থাচকয়াই েচযরভারেীয় অল্প কব্দয়কজন চেষে োহাব্দের গুরুব্দেিব্দক িুাাইব্দে 

েৎপর হইল সে, চহন্দুধব্দেমর পব্দয িিৃো চেিার জনে এই সব্দেলব্দন োাঁহার উপচস্থে 

থাকা প্রব্দয়াজন। অ াধ চিশ্বাসিেেঃ োহাব্দের োব্দনই হয় নাই, োহারা এেন চকিু োচি 

কচরব্দেব্দি, োহা োনুব্দষর পব্দয অসম্ভি। োহারা ভাচিয়াচিল, চিব্দিকানন্দ সসখাব্দন 
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উপচস্থে হইব্দলই িিৃো চেিার সুব্দো  পাইব্দিন। স্বােীজীও চেষে ব্দরর েব্দোই জা চেক 

রীচেনীচে িোপাব্দর অনচভজ্ঞ চিব্দলন। েখন চেচন চনচশ্চেভাব্দি জাচনব্দলন সে, এই কাব্দেম 

চেচন ঈশ্বরাব্দেে লাভ কচরয়াব্দিন, েখন একাব্দজ আর সকান িাধা থাচকব্দে পাব্দর, স্বােীজী 

একথা ভাচিব্দলন না। েথারীচে চিজ্ঞচি ও পচরিয়প্রত্রাচে িেচেব্দরব্দকই চহন্দুধব্দেমর প্রচেচনচধ 

জ ব্দের সেৃচি ও েচির সুরচযে দ্বাব্দর প্রব্দিে কচরব্দে িচলব্দলন-এই ঘিনা অব্দপযা 

চহন্দুধব্দেমর সংঘিিহীনোর বিচেষ্টে আর অনে সকান উপাব্দয় স্পষ্টের হইব্দে পাচরে না। 

  

চিকাব্দ াব্দে উপচস্থে হইয়া স্বােীজী অিেে প্রকৃে িোপার িুচাব্দে পাচরব্দলন। সপ্রচরে ও 

 ৃচহে আেন্ত্রর অনুসাব্দর সকান পচরচিে ও স্বীকৃে সংস্থা োাঁহাব্দক সপ্ররর কব্দর নাই। 

অচধকন্তু প্রচেচনচধ-সংখো িাড়াইিার সেয়ও উত্তীরম, োচলকা পূব্দিমই পূরম হইয়া চ য়াব্দি। 

ভারব্দে প্রেোিেমব্দনর পূব্দিম িস্টব্দন েচে কাহারও সচহে বেিক্রব্দে পচরিব্দয়র সকান সুব্দো  

ঘচিয়া োয় এইরূপ ভাচিয়া কী  ভীর বনরােে লইয়াই না োাঁহাব্দক চিকাব্দ ার রুিদ্বার 

হইব্দে চফচরব্দে হইয়াচিল! 

  

এইভাব্দি েূরেৃচষ্ট িা চনব্দজর সকান পচরকল্পনা িাড়াই চেচন হাভমার্ম চিশ্বচিেোলব্দয়র 

অধোপক রাইব্দির সচহে পচরচিে হইব্দলন। রাইি োহার প্রচেভা উপলচি কাচরব্দলন এিং 

োদ্রাজী চেষে ব্দরর েব্দো চেচনও অনুভি কচরব্দলন সে, আ ােী ধেম-েহাসব্দেলব্দন 

জ ৎব্দক এই িেচির িারী শুনাইব্দে হইব্দি। পব্দর অধোপক রাইি োাঁহাব্দক চলচখয়াচিব্দলন, 

‘আপনার চনকি পচরিয়-পত্র সেচখব্দে িাওয়া আর সূেমব্দক োহার আব্দলাকোব্দনর চক 

অচধকার আব্দি, চজজ্ঞাসা করা একই কথা।’ এইরূপ প্রীচে ও প্রভাব্দিই স্বােীজীব্দক পুনরাই 

চিকাব্দ ায় পাঠাইয়াচিল এিং সসখাব্দন স্বীকৃে প্রচেচনচধর েেমাো ও আসন লাব্দভর পথ 

উেুি কচরয়া চেয়াচিল। অচধব্দিেন আরম্ভ হইব্দল সেখা স ল চেচন িিৃোেব্দে উপচহহে; 

সসখাব্দন একোত্র ভারেীয় িা একোত্র িাঙালী না হইব্দলও চেচন চিব্দলন েথাথম চহন্দু ধব্দেমর 

একোত্র প্রচেচনচধ। 

  

অনোনে সকব্দল সকান সচেচে, সোজ, সম্প্রোয় িা ধেমসংহহার প্রচেচনচধরূব্দপ 

আচসয়াচিব্দলন। একোত্র স্বােীজীর িিৃোর চিষয়িস্তু চিল-চহন্দুব্দের আধোচিক 
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ভািধারা; সসচেন োাঁহাব্দরই োধেব্দে ঐ ভািগুচলর সিমপ্রথে সংজ্ঞা ঐকে ও রূপ লাভ 

কচরয়াচিল। প্রথব্দে েচযব্দরশ্বব্দর চনজগুরুর েব্দধে এিং পব্দর ভারব্দে সিমত্র ভ্রেরকাব্দল সে 

ভারেীয় ধেমব্দক চেচন প্রেেয কচরয়াচিব্দলন, এখাব্দন োহাই োাঁহার েুখ হইব্দে চনঃসৃে 

হইল।ব্দে ভাি গুচলব্দে সেগ্র ভারব্দের ঐকে আব্দি, সসই ভািগুচলই চেচন িোি 

কচরয়াচিব্দলন, অননব্দকের কখাগুচল চেচন িব্দলন নাই। আন্তজমাচেক েৃচষ্টভ্ীসম্পন্ন ধেম-

েহাসব্দেলব্দন (চিচভন্ন ধেম-চিষয়ক) প্রিন্ধপাব্দঠ সব্দেব্দরা চেন সেয় লাচ য়াচিল। 

১৯সে(ব্দসব্দেম্বর) স্বােী চিব্দিকানন্দ চলচখে প্রিন্ধ পাঠ কব্দরন। চকন্তু সেচেন প্রচেচনচধব্দের 

উব্দেব্দে আনুিাচনক অভেথমনাসূিক িিৃো ও সসগুচলর উত্তর প্রেত্ত হইল, সসই প্রথেচেন 

হইব্দেই স্বােীজী সোেৃিব্দ মর সংস্পব্দেম আচসয়াচিব্দলন। অপরাহ্নর সেষচেব্দক চেচন 

অভেধমনার উত্তর চেব্দলন। েখন চেচন সরল ভারেীয় সব্দম্বাধব্দন আব্দেচরকািাচস রব্দক 

‘ভচ নী ও ভ্রাো’ িচলয়া সম্ভাষর কচরব্দলন, েখন সসই প্রািে সন্নোসী নারীব্দক প্রথে স্থান 

চেব্দলন এিং সেগ্র জ ৎব্দক চনজ পচরিার িচলয়া সঘাষরা কচরব্দলন, েখন সসই 

েহাসব্দেলব্দন আনব্দন্দর সে চেহরর সোচরে হইয়াচিল, োহার িরমনা েৎকাব্দল উপচস্থে 

সোেৃিব্দ মর েুব্দখ িহুিার আচে শুচনয়াচি। োাঁহারা িব্দলন,’আোব্দের স্বজােীয় সকান িোচি 

এভব্দি সব্দম্বাধন করার কখা ভাচিব্দে পাচরল না!’ সসই েুহুেম হইব্দেই সিাধ হয় োাঁহার 

চনচশ্চে সাফব্দলের সূত্রপাে হইয়াচিল। 

  

সব্দেলব্দনর িেিস্থাপক র িেল সোেৃি মব্দক সকৌেব্দল োন্ত কচরিার জনে পব্দর অব্দনকিার 

িচলয়াব্দিন, োাঁহারা েচে বধেম ধারর কচরয়া অব্দপযা কব্দরন, োহা সিমব্দেব্দষ স্বােীজী 

একচি  ল্প িচলব্দিন িা একচি িিৃো চেব্দিন। এই ভাষরগুচলর চকিু চকিু অংে সুরচযে 

হইয়া এই পুস্তব্দক অনোনে িিৃোর েব্দধে সংচযি ভাষররূব্দপ সচন্নব্দিচেে হইয়াব্দি। 

  

চহন্দুধব্দেমর ইচেহাব্দস এই সব্দেলন এেন একচি েুব্দ র সূিনা কাচরয়াব্দি, োহার েূলে ও 

গুরুত্ব েেচেন োইব্দি েেই  ভীরত্বরভাব্দি উপলি হইব্দি। প্রচেচনচধব্দের সব্দেলন সকিল 

িাহে িাকচিকে ও আড়ম্বব্দরর চেক হইব্দে সভার প্রারব্দম্ভ ও অিসাব্দন এেন একচি েৃেে 

রিনা কচরয়াব্দি, োহা আোব্দের সেসােচয়ক সকহ আর কখব্দনাও সেচখব্দি না। সকাচি 
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সকাচি োনুব্দষর ধেমেব্দের প্রচেচনচধ র েব্দের উপর উপচহহে চিব্দলন। েৃেেচিব্দক 

েথােথরূব্দপ ফুিাইিার প্রব্দিষ্টায় আেরা সরভাঃ জন সহনরী িোব্দরাজ কেৃমক প্রেত্ত 

কােমচিিররীর প্রাোরে ইচেহাস হইব্দে একচি অংে উিৃে কচরব্দেচিঃ  

  

‘চনচেমষ্ট সেব্দয়র িহুপূব্দিমই প্রসােচি প্রচেচনচধ ও েেমব্দক ভচরয়া উচঠল, এিং চিচভন্ন হহান 

হইব্দে আ ে সেে-চিব্দেব্দের িার হাজার উৎসুক সোেৃিৃব্দন্দ ‘কলম্বাস হল’ পূরম হইল। 

সিলা েেিার সেয় িহুজাচের উড্ডীয়োন পোকার নীব্দি চিোল জনোর উল্লাসধ্বচনর 

েব্দধে িাব্দরাচি ধব্দেমর প্রচেচনচধ র হাে ধরাধচর কচরয়া িারান্দা চেয়া আ াইয়া 

আচসব্দলন।এই সেব্দয় েেচি িচির েব্দো চিত্তাকষমক রূপ ধারর কচরল। সকন্দ্রস্থব্দল োচকমন 

েুিরাব্দষ্টর চ জমার প্রধান োজক কাচর্মনাল চ িন্ স্ উজ্জ্বল রিিরম স্ায় সচ্ে হইয়া 

উচ্চাসব্দন সোসীন; কলম্বাব্দসর এই স্মৃচেিৎসব্দর েথাব্দো ে িচলয়া চেচনই প্রাথমনা দ্বারা 

সভার উব্দদ্বাধন কচরব্দিন। 

  

‘োাঁহার উভয়পাশ্বম উপচিষ্ট প্রািে প্রচেনাচধ ব্দরর নানািব্দরমর সপাোক জজ্জ্বব্দলে োাঁহার 

সপাোব্দকর সেেুলই হইয়াচিল । এইসি ব্রাহ্ম, সিৌি ও ইসলাে ধেমচন ােীব্দের েব্দধে 

উপচিষ্ট, েব্দনারে উজ্জ্বল রচিে পচরচ্ছে-পচরচহে, োম্রাভ েুখেণ্ডল, েীব্দষম হচরদ্রািব্দরমর 

িৃহৎ উষ্ণীষ-ভূচষে সিাম্বাই-এর িাগ্মী সন্নোসী স্বােী চিব্দিকানব্দন্দর চেব্দকই সকব্দলর েৃচষ্ট 

আকৃষ্ট হইয়াচিল। োাঁহার পাব্দশ্বম পীে সলাচহে ও শুভ্র পচরচ্ছে ভূচষে ভারব্দের 

এব্দকশ্বরিােী সচেচে িা ব্রাহ্মসোব্দজর চি. চি. না রকর ও চসংহব্দলর সিৌিপচডিতে ধেমপাল 

িচসয়াচিব্দলন। ধেমপাল িার সকাচি সাে লয পোে হজার সিৌব্দির অচভনন্দন িহন 

কচরয়া আচনয়াচিব্দলন, োাঁহার কৃে যুদ্র সেহচি চিল শুভ্রিাসেচডিতে, কুচেে কৃষ্ণ সকেোে 

চিল স্কন্ধ-চিলচম্বে। 

  

‘সসখাব্দন েুসলোন, পারসী ও বজন ধেমোজক রও চিব্দলন; িরম বিচিত্র ও  চেভচ্োয় 

োাঁহারা প্রব্দেেব্দকই িচির েব্দো সেখাইব্দেচিব্দলন। োাঁহারা সকব্দলই চনজ চনজ ধব্দেমর 

িোখো ও সেথমব্দন েৎপর হইব্দলন। 
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সিমাচধক জাাঁকজোকপূরম সেখাইব্দেচিল ইন্দ্রধনুর চিচিত্রিনমচিচেষ্ট সরেেচনচেমে উজ্জ্বল 

েূলেিান্ সিেভূচষে জাপান ও িীব্দনর খোেনাো িেচিি মব্দক। োাঁহার সিৌিধেম, োও-

ধেম, কংফুব্দির েে ও চেব্দটা-ধব্দেমর প্রচেচনচধত্ব কচরব্দেচিব্দলন। োপসব্দের েব্দো 

কৃষ্ণিব্দরমর সিে পচরধান কচরয়া প্রািে প্রচেচনচধব্দের েব্দধে িচসয়াচিব্দলন েীপ্রোপিন্দ্র 

েজুেোর। ভরব্দের এব্দকশ্বরিােীব্দের িা ব্রাহ্মসোব্দজর সনো েজুেোর েহােয় কব্দয়ক 

িৎসর পূব্দিম এব্দেব্দে আচসয়াচিব্দলন এিং স্বীয় িাচগ্মো ও ইংরাজী ভাষার উপর অপূিম 

অচধকাব্দরর দ্বারা চিপুল সংখেক সোোব্দক পচরেৃি কচরয়াচিব্দলন।  

  

‘আর একজন উব্দল্লখব্দো ে িোচি একচি অদু্ভে িক্রষচষ্টব্দে ভর কচরয়া উপচস্থে চিব্দলন। 

চেচন হইব্দলন জাব্দন্তর (Zante) গ্রীক ধেমোজক-োাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাচে আিযচিস্তৃে, 

েস্তব্দক অদু্ভেেেমন চেব্দরাভূষর, কচিব্দেে হইব্দে একচি িৃহৎ সরৌপেচনচেমে ক্রে চিলচম্বে। 

এচেয়া োইনর হইব্দে আ ে রচিে ণ্ড েীঘমব্দকে এক গ্রীক ‘সন্নাসী’ োাঁহার পাব্দশ্বম িচসয়া 

 িম কচরয়া িচলব্দেচিব্দলন সে, চেচন কখনও চেব্দরাভূষর িেিহার কব্দরন নাই িা চনজ 

আহার-িসস্থাব্দনর জনে একচি কপেমকও িেয় কব্দরন নাই। ‘আচিকার সেথচর্স্ট িাব্দিমর 

ধেমোজক আব্দনমি (Arnett) এিং আচিকাব্দেেীয় এক েুিরাব্দজর আিলুস কাব্দঠর েব্দো 

কৃষ্ণিরম অথি উজ্জ্বল েুখেণ্ডল োনাইয়া চ য়াচিল সচেচলে েচহলাব্দের সুন্দর সিেভূষায়; 

সিমপশ্চাব্দে ঘনকৃষ্ণ পিভূচেরূব্দপ চিল সপ্রাব্দিস্টাট প্রচেচনচধ ও চনেন্ত্রে অচেচথিব্দ মর কৃষ্ণ 

পচরচ্ছে।’ (কোচলব্দফাচনময়ার ওকলোভূব্দডিতর সরভাঃ ওব্দয়স্টর ধব্দেমাপব্দেে হইব্দে  ৃতহীে) 

  

সিমব্দেষ ভাষব্দর স্বােী চিব্দিকানন্দ এই চিশ্বধেমসব্দেলব্দনর সচহে অব্দোব্দকর সিৌিসং ীচে 

চকংিা সম্রাট্ আকিব্দরর ধেমসভার েুলনা কচরয়া ইহার ঐচেহাচসক গুরুত্ব সম্বব্দন্ধ চনজেে 

সুিুভাব্দি িেি কচরয়াচিব্দলন। সিমকচনি জাচের দঃসাহসই এইরূপ চিোল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-

সেচিে কােমসূিীর পচরকল্পনা কচরব্দে পাচরয়াচিল; না চরক ব্দরর েচি-প্রািুেম এিং 

উৎসাহই এই পচরকল্পনাব্দক কাব্দেম পচররে কচরিার পথ আচিষ্কার কচরয়াচিল। ধেমসভার 

 ঠনেন্ত্র ইহাব্দক চহন্দুধব্দেমর সিমধেমসেেয়কারী ভািগুচল প্রিার কচরিার উপেুি একচি 

অসাধারর সযত্ররূব্দপ  চড়য়া েুচলয়াচিল। পৃচথিীর সিমাব্দপযা উিে ও িজমনেীল 
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প্রচেচনব্দধি ম সরল  রোচন্ত্রক সােে ও সসৌজব্দনের চভচত্তব্দে পরস্পব্দরর প্রচে েিািান্ 

হইয়া চেচলে হইয়াচিব্দলন। োাঁহারা আর কখনও এরূপ চিরাি ভাব্দি এইজােীয় 

অচিপরীযার সেুখীন হইব্দিন িচলয়া েব্দন হয় না। িহুকাল ধচরয়া চিকাব্দ া ধেম-েহাসভার 

অচধব্দিেন ইচেহাব্দস একক স্থান অচধকার কচরয়া থাচকব্দি। এই অিস্থায় এিং এই 

পচরব্দিব্দেই চহন্দুধেম পাশ্চােে জ ব্দের সেুব্দখ সিমপ্রথে চনজেে িেি কচরয়াচিল। 

  

-চনব্দিচেো 
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২. অভযর্থনার উত্তর 

১৮৯৩, ১১ই সসব্দেম্বর চিকাব্দ া ধেম-েহাসভার প্রথে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন সভাপচে 

কাচেমনেল চ িন্ স্ সোেূেণ্ডলীর চনকি পচরিয় করাইয়া চেব্দল অভেথমনার উত্তব্দর স্বােীজী 

িব্দলনঃ 
  

সহ আব্দেচরকািাসী ভচ নী ও ভ্রােৃিৃন্দ, আজ আপনারা আোচে ব্দক সে আন্তচরক ও সাের 

অভেথমনা কচরয়াব্দিন, োহার উত্তর চেিার জনে উচঠব্দে চ য়া আের হৃেয় অচনিিমনীয় 

আনব্দন্দ পচরপূরম হইয়া চ য়াব্দি। পৃচথিীর েব্দধে সিমাব্দপযা প্রািীন সন্নোচস-সোব্দজর পয 

হইব্দে আচে আপনাচে ব্দক ধনেিাে জানাইব্দেচি। সিমধব্দেমর চেচন প্রসূচে-স্বরূপ, োাঁহার 

নাব্দে আচে আপনাচে ব্দক ধনেিাে জ্ঞাপন কচরব্দেচি। সকল জাচে ও সম্প্রোব্দয়র অন্ত মে 

সকাচি সকাচি চহন্দু নরনারীর হইয়া আচে আপনাচে ব্দক ধনেিাে চেব্দেচি। 

  

এই সভােব্দে সসই কব্দয়কজন িিাব্দকও আচে ধনেিাে জানাই, োাঁহারা প্রািেব্দেেীয় 

প্রচেচনচধব্দের সম্বব্দন্ধ এরূপ েন্তিে প্রকাে কচরব্দলন সে, অচে েূরব্দেেিাসী জাচেসেূব্দহর 

েধে হইব্দে োাঁহারা এখাব্দন সো ে হইয়াব্দিন, োাঁহারাও চিচভন্ন সেব্দে পরধেমসচহষু্ণোর 

ভাি প্রিাব্দরর স ৌরি োচি কচরব্দে পাব্দরন। সে ধেম জ ৎব্দক চিরকাল পরেেসচহষু্ণো ও 

সিমাচধক েে স্বীকার করার চেযা চেয়া আচসব্দেব্দি, আচে সসই ধেমভুি িচলয়া চনব্দজব্দক 

স ৌরিাচিে েব্দন কচর। আেরা শুধু সকল ধেমব্দকই সহে কচরনা, সকল ধেমব্দকই আেরা 

সেে িচলয়া চিশ্বাস কচর। সে ধব্দেমর পচিত্র সংস্কৃে ভষায় ইংব্দরজী ‘এক্সক্লুেন’ (ভিাথমঃ 

িচহষ্হকরর, পচরিজমন) েেচি অনুিাে করা োয় না, অচে সসই ধেমভুি িচলয়া  িম 

অনুভি কচর। সে জাচে পৃচথিীর সকল ধব্দেমর ও সকল জাচের চনপীচড়ে ও আেয়প্রাথমী 

জন রব্দক চিরকাল আেয় চেয়া আচসয়াব্দি, আচে সসই জাচের অন্তমভুি িচলয়া চনব্দজব্দক 

স ৌরিাচিে েব্দন কচর। আচে আপনাব্দের এ-কথা িচলব্দে  িম অনুভি কচরব্দেচি সে, 

আেরাই ইহুেীব্দের খাাঁচি িংেধর ব্দরর অিচেষ্ট অংেব্দক সােব্দর হৃেব্দয় ধারর কচরয়া 

রাচখয়াচি; সে িৎসর সরাোনব্দের ভয়ংঙ্কর উৎপীড়ব্দন োহব্দের পচিত্র েচন্দর চিধ্বস্ত হয়, 
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সসই িৎসরই োহারা েচযরভারব্দে আোব্দের েব্দধে আেয়লাব্দভর জনে আচসয়াচিল। 

জরথুব্দের অনু ােী েহান্ পারসীক জাচের অিচেষ্টাংেব্দক সে ধেমািলচম্ব র আেয় োন 

কচরয়াচিল এিং আজ পেমন্ত োহারা োাঁহাচে ব্দক প্রচেপালন কচরব্দেব্দি, আচে োাঁহাব্দেরই 

অন্তভুমি। সকাচি সকাচি নরনারী সে-ব্দস্তাত্রচি প্রচেচেন পাঠ কব্দরন, সে স্তিচি আচে বেেি 

হইব্দে আিৃচত্ত কচরয়া আচসব্দেচি, োহারই কব্দয়কচি পঙচি উিৃে কচরয়া আচে 

আপনাব্দের চনকি িচলব্দেচিঃ ‘রুিীনাং বিচিত্রোেৃজুকুচিলনানাপথজুষাং। নৃরাব্দেব্দকা 

 েেস্ত্বেচস পয়সােরমি ইি।।‘ ১  

  

চিচভন্ন নেীর উৎস চিচভন্ন স্থাব্দন, চকন্তু োহারা সকব্দল সেেন এক সেুব্দদ্র োহাব্দের 

জলরাচে ঢাচলয়া চেলাইয়া সেয়, সেেচন সহ ভ িান্, চনজ চনজ রুচির বিচিত্রেিেেঃ সরল 

ও কুচিল নানা পব্দথ োহারা িচলয়াব্দি, েুচেই োহাব্দের সকব্দলর একোত্র লযে। 

  

পৃচথিীব্দে এোিৎ অনুচিে সব্দেলনগুচলর েব্দধে অনেেে সেি েহাসব্দেলন এই ধেম-

েহাসভা  ীো-প্রিাচরে সসই অপূিম েব্দেব্দরই সেেো প্রচেপন্ন কচরব্দেচি, সসই িারীই 

সঘাষরা কচরব্দেচিঃ ‘সে েথা োং প্রপেেব্দন্ত োংস্তনথি ভজােেহম্। েে িিমানুিেমব্দন্ত 

েনুষোঃ পাথম সিমেঃ।।’–সে সে-ভাি আেয় কচরয়া আসুক না সকন, আচে োহাব্দক সসই 

ভাব্দিই অনুগ্রহ কচরয়া থাচক। সহ অজুমন েনুষে র সিমব্দোভাব্দি আোর পব্দথই িচলয়া 

থাব্দক। 

  

সাম্পোচয়কো, স াাঁড়াচে ও এগুচলর ভয়ািহ ফলস্বরূপ ধব্দেমােত্তো এই সুন্দর পৃচথিীব্দক 

িহুকাল অচধকার কচরয়া রাচখয়াব্দি। ইহারা পৃচথিীব্দক চহংসায় পূরম কচরয়াব্দি, িরািার 

ইহাব্দক নরব্দোচরব্দে চসি কচরয়াব্দি, সভেো ধ্বংস কচরয়াব্দি এিং সেগ্র জাচেব্দক 

হোোয় েি কচরয়াব্দি। এই-সকল ভীষর চপোিগুচল েচে না থাচকে, োহা হইব্দল 

োনিসোজ আজ পূিমাব্দপযা অব্দনক উন্নে হইে। েব্দি ইহাব্দের েৃেুেকাল উপচস্থে; এিং 

আচে সিমব্দোভাব্দি আো কচর, এই ধেম-েহাসচেচের সোনাথম আজ সে ঘটাধ্বচন 

চননাচেে হইয়াব্দি, োহাই সিমচিধ ধব্দেমােত্তো, েরিাচর অথিা চলখনীেুব্দখ অনুচিে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । বচকাব া িকৃ্ততা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সিমপ্রকার চনেমােন এিং একই লব্দযের চেব্দক অগ্রসর িেচি ব্দরর েব্দধে সিমচিধ 

অসদ্ভাব্দির সমূ্পরম অিসাব্দনর িােমা সঘাষরা করুক। 
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৩. ভ্রাতৃভাব 

১৫ সসব্দেম্বর শুক্রিার অপরাব্দহ্নে ধেম-েহাসচেচের পেে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন চভন্ন চভন্ন 

ধেমািলচম্ব র স্ব স্ব ধব্দেমর প্রাধানে-প্রচেপােব্দনর জনে িাগ চিেডিতায় চনেুি হন; অিব্দেব্দষ 

স্বােী চিব্দিকানন্দ এই  ল্পচি িচলয়া সকব্দলর েুখ িন্ধ কচরয়া সেন।  

  

আচে আপনাচে ব্দক একচি সিাি  ল্প িচলি। এইোত্র সে সুিিা ভাষর সেষ কচরব্দলন, 

োাঁহার কথা আপনারা সকব্দলই শুচনয়াব্দিন-‘এস আেরা পরস্পব্দরর চনন্দািাে হইব্দে 

চিরে হই’। োনুব্দষ োনুব্দষ সিমো একিা েেব্দভে থাচকব্দি ভাচিয়া িিা-েহােয় িড়ই 

দঃচখে। েব্দি আচে আপনাব্দের একচি  ল্প িচল, হইব্দো োহাব্দেই িুাা োইব্দি-এই 

েেব্দভব্দের কারর চক। 

  

একচি িোঙ একচি কুয়ার েব্দধে িাস কচরে। সস িহুকাল সসইখাব্দনই আব্দি। েচেও সসই 

কুয়াব্দেই োহার জে এিং সসইখাব্দনই সস িড় হইয়া উচঠয়াব্দি, েথাচপ িোঙচি আকাব্দর 

অচেেয় যুদ্র চিল। অিেে েখন িেমোন কাব্দলর ক্রেচিকােিােীরা সকহ চিব্দলন না, োই 

িলা োয় না, অন্ধকার কূব্দপ চিরকাল িাস করায় িোঙচি েৃচষ্টেচি হারাইয়াচিল চক না; 

আেরা চকন্তু  ব্দল্পর সুচিধার জনে ধচরয়া লইি োহার সিাখ চিল। আর সস প্রচেচেন 

এরূপ উৎসাব্দহ কুয়ার জল কীি ও জীিারু হইব্দে েুি রাচখে সে, সসরূপ উৎসাহ আধুচনক 

কীিারুেিচিদ  ব্দররও িাঘার চিষয়। এইরূব্দপ ক্রব্দে ক্রব্দে সস সেব্দহ চকিু স্থূল ও েসৃর 

হইয়া উচঠল। একচেন ঘিনাক্রব্দে সেুদ্রেীব্দরর একচি িোঙ আচসয়া সসই কূব্দপ পচেে 

হইল।  

  

কূপেণূ্ডব্দক চজজ্ঞাসা কচরল, ‘সকাথা 

  

সথব্দক আসা হব্দচ্ছ?’  

  

‘সেুদ্র সথব্দক আসচি।’  
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‘সেুদ্র? সস কে িড়? ো চক আোর এই কুব্দয়ার েব্দো িড়?’  এই িচলয়া কূপেণূ্ডক 

কূব্দপর এক প্রান্ত হইব্দে আর এক প্রাব্দন্ত লাফ চেল। 

  

োহাব্দে সা ব্দরর িোঙ িচলল, ‘ওব্দহ ভাই, েুচে এই যুদ্র কূব্দপর সব্দ্ সেুব্দদ্রর েুলনা 

করব্দি চক ক’সর?’ ইহা শুচনয়া কূপেণূ্ডক আর একিার লাফ চেয়া চজজ্ঞাসা কচলল, 

‘সোোর সেুদ্র চক এে িড়?’  

  

‘সেুব্দদ্রর সব্দ্ কুব্দয়ার েুলনা ক’সর েুচে চক েূব্দখমর েব্দো প্রলাপ ি’ কি? ’  

  

ইহাব্দে কূপেণূ্ডক িচলল, ‘আোর কুব্দয়ার েব্দো িড় চকিুই হ’সে পাব্দর না, পৃচথিীব্দে এর 

সিব্দয় িড় আর চকিুই থকব্দে পাব্দর না, এ চনশ্চয়ই চেথোিােী, অেএি এব্দক োচড়ব্দয় 

োও।’  

  

সহ ভ্রােৃ র, এইরূপ সংকীরম ভািই আোব্দের েেব্দভব্দের কারর। আচে একজন চহন্দু -

আচে আোর চনব্দজর যুদ্র কূব্দপ িচসয়া আচি এিং সসচিব্দকই সেগ্র জ ৎ িচলয়া েব্দন 

কচরব্দেচি! খ্রীষ্টধেমািলম্বী োাঁহার চনব্দজর যুদ্র কূব্দপ িচসয়া আব্দিন এিং সসচিব্দকই সেত্র 

জ ৎ েব্দন কচরব্দেব্দিন! েুসলোনও চনব্দজর যুদ্র কূব্দপ িচসয়া আব্দিন এিং সসচিব্দকই 

সেগ্র জ ৎ েব্দন কচরব্দেব্দিন! সহ আব্দেচরকািাচস র, আপনারা সে আোব্দের যুদ্র 

জ ৎগুচলর সিড়া ভাচঙিার জনে চিব্দেষ েত্নেীল হইয়াব্দিন, সসজনে আপনাব্দের ধনেিাে 

চেব্দে হইব্দি। আো কচর, ভচিষেব্দে ঈশ্বর আপনাব্দের এই েহৎ উব্দেেে-সম্পােব্দন 

সহায়ো কচরব্দিন। 
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৪. চিনু্দধিথ 

১৯সে সসব্দেম্বর, নিে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন স্বােীজী এই প্রিন্ধচি পাঠ কব্দরন। 

  

চহন্দু, জরথুেীয় ও ইহুেী -এই চেনচি ধেমই প্রান চেহাচসক েু  হইব্দে িেমোন কাল অিচধ 

এই পৃচথিীব্দে প্রিচলে রচহয়াব্দি। এই ধেমগুচলর প্রব্দেেকচিই প্রিডিত আঘাে সহে কচরয়াব্দি, 

েথাচপ লুি না হইয়া এগুচল সে এখও জীচিে আব্দি, োহাব্দেই প্রোচরে হইব্দেব্দি সে, 

ইহাব্দের েব্দধে েহেী েচি চনচহে আব্দি। চকন্তু একচেব্দক সেেন ইহুেী-ধেম েৎপ্রসূে 

খ্রীষ্টধেমব্দক আিসাৎ কচরব্দে পারা সো েূব্দরর কথা, চনব্দজই ঐ সিমজয়ী ধেম দ্বারা স্বীয় 

জেভূচে হইব্দে চিোচড়ে হইয়াি, এিং অচে অল্পসংখেক পারসী োত্র এখন েহান 

জরথুষ্টীয় ধব্দেমর সাচযস্বরূপ হইয়া রচহয়াব্দি; অপরচেব্দক আিার ভারেিব্দষম সম্প্রোব্দয়র 

পর সম্প্রোয় উচিে হইয়াব্দি, েব্দন হইয়াব্দি সেন সিব্দোি ধব্দেমর চভচত্ত পেমন্ত নচড়য়া 

স ল; চকন্তু প্রিণ্ড ভূচেকব্দম্পর সেয় সা রসচলল সেেন চকিু পশ্চাৎপে হইয়া সহরগুগুর 

প্রিল সিব্দ  সিমগ্রাসী িনোরূব্দপ চফচরয়া আব্দস, সসইরূপ ইহাব্দের জননীস্বরূপ সিব্দোি 

ধেমও প্রথেেঃ চকচেৎ পশ্চাৎপে হইয়া আব্দলাড়ব্দনর অগ্র চে সেষ হইব্দল ঐ 

সম্প্রোয়গুচলব্দক সিমব্দোভাব্দি আিসাৎ কচরয়া চনব্দজর চিরাি সেহ পুষ্ট কচরয়াব্দি। 

  

চিজ্ঞাব্দনর অচে আধুচনক আচিচিয়াসেূহ সিোব্দন্তর সে েব্দহাচ্চ আধোচিক ভাব্দির 

প্রচেধ্বচন োত্র, সসই সব্দিমাৎকৃষ্ট সিোন্তজ্ঞান হইব্দে চনম্নস্তব্দরর েূচেমপূজা ও আনুষচ্ক 

নানাচিধ সপৌরাচরক  ল্প পেমন্ত সিচকিুরই, এেন চক সিৌিব্দের অব্দজ্ঞয়িাে, বজনব্দের 

চনরীশ্বরিাে-এগুচলরও স্থান চহন্দুধব্দেম আব্দি। এখন প্রশ্ন হইব্দে পাব্দর, এই সকল িহুধা 

চিচভন্ন ভাি সকান্ সাধারর সকব্দন্দ্র সংহে হইয়াব্দি? সকান্ সাধারর চভচত্ত আেয় কচরয়া 

এই আপােচিব্দরাধী ভািগুচল অিস্থান কচরব্দেব্দি? আচে এখন এই প্রব্দশ্নরই েীোংসা 

কচরব্দে েথাসাধে সিষ্টা কচরি। 
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আিিাকে সিে হইব্দে চহন্দু র োাঁহাব্দের ধেম লাভ কচরয়াব্দিন। োাঁহারা সিেসেূহব্দক 

অনাচে ও অনন্ত িচলয়া চিশ্বাস কব্দরন। একখাচন পুস্তকব্দক অনাচে ও অনন্ত িচলব্দল এই 

সোেৃনণ্ডলীর কাব্দি োহা হাসেকর িচলয়া েব্দন হইব্দে পাব্দর িব্দি, চকন্তু ‘সিে’ েেদ্বারা 

সকান পুস্তক-চিব্দেষ িুাায় না। চভন্ন চভন্ন িোচি চিচভন্ন সেব্দয় সে আধোচিক সেেসেূহ 

আচিষ্কার কচরয়া চ য়াব্দিন, সিে সসই-সকব্দলর সচেে ভাডিতারস্বরূপ। আচিষৃ্কে হইিার 

পূব্দিমও োধোকষমব্দরর চনয়োিলী সেেন সিমত্রই চিেেোন চিল এিং সেুেয় েনুষে-সোজ 

ভুচলয়া স ব্দলও সেেন ঐগুচল চিেেোন থাচকব্দি, আধোচিক জ ব্দের চনয়োিলীও 

সসইরূপ। আিার সচহে আিার সে বনচেক ও আধোচিক সম্বন্ধ, প্রব্দেেক জীিািার 

সচহে সকব্দলর চপোস্বরূপ পরোিার সে চেিা সম্বন্ধ, আচিষৃ্কে হইিার পূব্দিমও সসগুচল 

চিল এিং সকব্দল চিস্মৃে হইয়া স ব্দলও এগুচল থাচকব্দি। 

  

এই আধোচিক সেেগুচলর আচিষ্কারক ব্দরর নাে ‘ঋচষ’। আেরা োাঁহাচে ব্দক চসি িা 

পূরম িচলয়া ভচি ও োনে কচর। আচে এই সোেৃেডিতলীব্দক অচে আনব্দন্দর সচহে িচলব্দেচি 

সে, অচেেয় উন্নে ঋচষব্দের েব্দধে কব্দয়কজন নারীও চিব্দলন।  

  

এ-স্থব্দল এরূপ িলা োইব্দে পাব্দর সে, উিআধোচিক চনয়োিলী চনয়েরূব্দপ অনন্ত হইব্দে 

পাব্দর, চকন্তু অিেেই োহাব্দের আচে আব্দি। সিে িব্দলন -সৃচষ্ট অনাচে ও অনন্ত। চিজ্ঞানও 

প্রোর কচরয়াব্দি সে, চিশ্বেচির সেচষ্ট সিমো সেপচরোন। আচ্ছা, েচে এেন এক সেব্দয়র 

কল্পনা করা োয়, েখন চকিুই চিল না, েব্দি এই সকল িেি েচি েখন চিল সকাথায়? 

সকহ িচলব্দিন সে এগুচল অিেি অিহহায় ঈশ্বব্দরই চিল। োহা হইব্দল িচলব্দে হয়-ঈশ্বর 

কখনও সুি িা চনচিয়, কখনও সচক্রয় িা  চেেীল; অথমাৎ চেচন চিকারেীল! চিকারেীল 

পোথমোত্রই চেে পোথম এিং চেে-পোথমোত্রই ধ্বংস-নােক পচরিেমব্দনর অধীন। োহা 

হইব্দল ঈশ্বব্দররও েৃেুে হইব্দি; চকন্তু োহা অসম্ভি। সুেরাং এেন সেয় কখনও চিল না, 

েখন সৃচষ্ট চিল না; কাব্দজই সৃচষ্ট অনাচে। 

  

সকান উপো দ্বারা িুাাইব্দে হইব্দল িচলব্দে হয় -সৃচষ্ট ও রগুষ্টা দইচি অনাচে ও অনন্ত 

সোন্তরাল সরখা। ঈশ্বর েচিস্বরূপ-চনেেসচক্রয় চিধাো; োাঁহারই চনব্দেমব্দে চিেৃঙ্খল 
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প্রলয়ািস্থা হইব্দে একচির পর একচির পর একচি েৃঙ্খলাপূরম জ ৎ সৃষ্ট হইব্দেব্দি, 

চকিুকাল িাচলে হইব্দেব্দি, পুনরায় ধ্বংস হইয়া োইব্দেব্দি। চহন্দুিালক গুরুর সচহে 

প্রচেচেন আিৃচত্ত কচরয়া থাব্দকঃ ‘সূেমািন্দ্রেব্দসৌ ধাো েথাপূিমেকল্পয়ৎ।’-অথমাৎ চিধাো 

পূিম-পূিম কব্দল্পর সূেম ও িব্দন্দ্রর েব্দো এই সূেম ও িন্দ্র সৃচষ্ট কচরয়াব্দিন। ইহা আধুচনক 

চিজ্ঞানসেে। 

  

আচে এখাব্দন োাঁড়াইয়া আচি। েচে িযু েুচদ্রে কচরয়া আোর সত্তা সম্বব্দন্ধ চিন্তা কচরিার 

সিষ্টা কচর-‘আচে’ ‘আচে’ ‘আচে’,োহা হইব্দল আোর েব্দন চক ভাব্দির উেয় হয়? এই 

সেহই আচে-এই ভািই েব্দন আব্দস। েব্দি চক আচে জব্দড়র সেচষ্ট িাড়া আর চকিু নই? 

সিে িচলব্দেব্দিন : না, আচে এই সেহ নই। সেহ েচরব্দি,চকন্তু আচে েচরি না। আচে এই 

সেব্দহর েব্দধে আচি, চকন্তু েখন এই সেহ েচরয়া োইব্দি েখনও আচে িাাঁচিয়া থাচকি এিং 

এই সেব্দহর জব্দের পূব্দিমও আচে চিলাে। আিা েূনে হইব্দে সৃষ্ট নয়, কারর ’সৃচষ্ট’ েব্দের 

অথম চিচভন্ন দ্রব্দিের সংব্দো ; ভচিষেব্দে এগুচল চনশ্চয়ই আিার চিচচ্ছন্ন হইব্দি। অেএি 

আিা েচে সৃষ্ট পোথম হন, োহা হইব্দল চেচন েররেীলও িব্দি। সুেরাং আিা সৃষ্ট পোথম 

নন।  

  

সকহ জচেয়া অিচধ সুখব্দভা  কচরব্দেব্দি- েরীর সুস্থ ও সুন্দর, েন উৎসাতহপূরম, চকিুরই 

অভাি নাই; আিার সকহ জচেয়া অিচধ দঃখব্দভা  কচরব্দেব্দি-কাহারও হস্ত-পে নাই, সকহ 

িা জড়িুচি এিং অচে কব্দষ্ট জীিন োপন কচরব্দেব্দি। 

  

েখন সকব্দলই এক নোয়পরায়নর ও করুরাোয় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, েখন সকহ সুখী এিং 

সকহ দঃখী হইল সকন? ভ িান সকন এে পযপােী? েচে িব্দলা সে, োহারা এজব্দে 

দঃখব্দভা  কচরব্দেব্দি, পরজব্দে োহারা সুখী হইব্দি, োহাব্দে অিস্থার চকিু উন্নচে হইল 

না। েয়ােয় ও নোয়পরায়র ঈশ্বব্দরর রাব্দজে একজনও সকন দঃখব্দভা  কচরব্দি? চদ্বেীয়েঃ 

সৃচষ্টকেমা ঈশ্বরব্দক এভাব্দি সেচখব্দল এই েৃচষ্টভচ্র চভের সৃচষ্টর অন্ত মে অস্চের সকান 

কারর প্রেেমন করার সিষ্টাও লচযে হয় না; পরন্তু এক সিমেচিোন্ সস্বচ্ছািারী পুরুব্দষর 

চনিুর আব্দেব্দেই স্বীকার কচরয়া লওয়া হইল। স্পষ্টেই ইহা অনিজ্ঞাচনক। অেএি স্বীকার 
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কচরব্দে হইব্দি সুখী িা দঃখী হইয়া জচেিার পূব্দিম চনশ্চয় িহুচিধ কারর চিল, োহার ফব্দল 

জব্দের পর োনুষ সুখী িা দঃখী হয়; োহার চনব্দজর পূিমজব্দের কেমসেূতহই সসই-সি 

কারর। 

  

সেহ-েব্দনর প্রিরো োোচপোর সেহ-েব্দনর প্রিরো হইব্দেই উত্তরাচধকারসূব্দত্র লি হয় 

না চক? সেখা োইব্দেব্দি সে, দইচি সিা সোন্তরাল সরখায় িেমোন-একচি েন, অপরচি 

স্থূল পোথম। েচে জড় ও জব্দড়র চিকার দ্বারাই আোব্দের অন্তচনমচহে সকল ভাি েব্দথষ্টভাব্দি 

িোখোে হয়, েব্দি আর আিার অচস্তত্ব স্বীকার কচরিার সকান আিেেকো থাচকব্দে পাব্দর 

না। চকন্ত জড় হইব্দে চিন্তা উদূ্ভে হইয়াব্দি-ইহা প্রোর করা োয় না, এিং েচে োেমচনক 

েৃচষ্টব্দকার হইব্দে একত্বিাে অপচরহােম হয়, েব্দি আধোচিক একাত্বিাে চনশ্চয়ই 

েুচিস্ে এিং জড়িােী একাত্বিাে অব্দপযা ইহা কে িাঞ্ছনীয় নয়; চকন্তু িেমোন প্রসব্দ্ 

এ দইচির সকানচিরই প্রব্দয়াজন নাই। 

  

আেরা অস্বীকার কচরব্দে পাচর না, েরীরোব্দত্রই উত্তরাচধকারসূব্দত্র কেকগুচল প্রিরো লাভ 

কব্দর, চকন্তু সসগুচল সমূ্পরম বেচহক। এই বেচহক প্রিরোর োধেব্দেই েব্দনর চিব্দেষ প্রিরো 

িেি হয়। েব্দনর এরূপ চিব্দেষ প্রিরোর কারর পূিমানুচিে কেম। চিব্দেষ কব্দনা 

প্রিরোসম্পন্ন জীি সেৃেিস্তুর প্রচে আকষমব্দরর চনয়োনুসাব্দর এেন এক েরীব্দর জেগ্রহর 

কচরব্দি, োহা োহার ঐ প্রিরো চিকচেে কচরিার সিমব্দেি সহায় হয়। ইহা সমূ্পরমভাব্দি 

চিজ্ঞান-সম্মে, কারর চিজ্ঞান অভোস দ্বারা সি চকিু িোখো কচরব্দে িায়, অভোস আিার 

পুনঃপুনঃ অনুিাব্দনর ফল। সুেরাং অনুোন কচরব্দে হইব্দি, নিজাে প্রারীর স্বভািও োহার 

পুনঃপুনঃ অনুচিে কব্দেমর ফল; এিং সেব্দহেু োহার পব্দয িেমোন জীিব্দন ঐগুচল লাভ 

করা অসম্ভি, অেএি অিেেই পূিম জীিন হইব্দেই ঐেুচল আচসয়াব্দি। 

  

আর একচি প্রব্দশ্নর ইৃচ্ে আব্দি। স্বীকার করা স ল পূিমজে আব্দি, চকন্তু পূিম জীিব্দনর 

চিষয় আোব্দের েব্দন থাব্দক না সকন? ইহা সহব্দজই িুাাব্দনা োইব্দে পাব্দর। আচে এখন 

ইংরাজীব্দে কখা িচলব্দেচি, ইহা আোর োেৃভাষা নয়। িাস্তচিক এখন আোর সিেন-

েব্দন োেৃভাষার একচি অযরও নাই। চকন্তু েচে আচে েব্দন কচরব্দে সিষ্টা কচর, োহা 
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হইব্দল উহা এখনই প্রিল সিব্দ  েব্দন উচঠব্দি। এই িোপাব্দর িুাা োইব্দেব্দি, েনঃসেুব্দদ্রর 

উপচরভাব্দ ই সিেন-ভাি অনুভূে হয় এিং আোব্দের পূিমাচজমে অচভজ্ঞো সসই সেুব্দদ্রর 

 ভীরব্দেব্দে সচেে থাব্দক। 

  

সিষ্টা ও সাধনা কর, ঐগুচল সি উপব্দর উচঠয়া আচসব্দি, এেন চক পূিমজে সম্বব্দন্ধও েুচে 

জাচনব্দে পাচরব্দি। 

  

পূিমজে সম্বব্দন্ধ ইহাই সাযাৎ ও পরীযােূলক প্রোর। কােমব্দযব্দএ সেেো চনরমীে হইব্দলই 

সকান েেিাে সমূ্পরমভাব্দি প্রোচরে হয়, এিং ঋচষ র সেগ্র জ ব্দে সেব্দপম সঘাষরা 

কচরব্দেব্দিন : স্মৃচেসা ব্দরর  ভীরেে প্রব্দেে চকরূব্দপ অব্দলাচড়ে কচরব্দে হয়, সসই রহসে 

আেরা আচিষ্কার কচরয়াচি। সাধনা কর, সোেরাও পূিমজব্দের সকল কথা েব্দন কচরব্দে 

পাচরব্দি। 

  

অেএি সেখা স ল, চহন্দু চনব্দজব্দক আিা িচলয়া চিশ্বাস কব্দর। ‘সসই আিাব্দক েরিাচর 

সিেন কচরব্দে পাব্দর না, অচি েগ্ধ কচরব্দে পাব্দর না, জল আদ্রম কচরব্দে পাব্দর না এিং িায়ু 

শুষ্ক কচরব্দে পাব্দর না।’১ চহন্দু চিশ্বাস কব্দর : সসই আিা এেন একচি িৃত্ত, োহার পচরচধ 

সকাথাও নাই, চকন্তু োহার সকন্দ্র সেহেব্দধে অিচস্থে, এিং সসই সকব্দন্দ্রর সেহ হইব্দে 

সেহান্তব্দর  েব্দনর নােই েৃেুে। আর আিা জড়চনয়ব্দের িেীভূে নন, আিা চনেে-শুি-

িুি-েুি-স্বভাি। চকন্তু সকান কাররিেেঃ জব্দড় আিি হইয়াব্দিন ও চনব্দজব্দক জড় েব্দন 

কচরব্দেব্দিন। 

  

পরিেমী প্রশ্ন : সকন এই শুি পূরম ও েুি আিা জব্দড়র োসত্ব-চন ব্দড় আিি? পূরম হইয়াও 

সকন চেচন চনব্দজব্দক অপূব্দরমর নোয় েব্দন কচরব্দেব্দিন? শুচনয়াচি, সকহ সকহ েব্দন কব্দরন-

এই প্রব্দশ্নর েথােথ েীোংসা কচরব্দে পাচরব্দিন না িচলয়া চহন্দু র উহা এড়াইয়া িচলব্দে 

সিষ্টা কব্দরন। সকান সকান পচডিতে আিা ও জীি-এই দব্দয়র েব্দধে কেকগুচল পূরমকল্প 

সত্তার অচস্তত্ব কল্পনা কচরয়া এ প্রব্দশ্নর েীোংসা কচরব্দে িান এিং েূনেস্থান পূরম কচরব্দে 

িহুচিধ সুেীঘম বিজ্ঞাচনক সংজ্ঞা িেিহার কব্দরন। চকন্তু সংজ্ঞা চেব্দলই িোখো করা হয় না। 
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প্রশ্ন সেেন সেেচন রচহল। চেচন পূরম, চেচন সকেন কচরয়া পূরমকল্প হইব্দে পাব্দরন? চেচন 

চনেে-শুি-িুি-েুি-স্বভাি, সকেন কচরয়া োাঁহার সসই স্বভাব্দির অরুোত্র িেচেক্রে হয়? 

চহন্দু র এ সম্বব্দন্ধ সরল ও সেেিােী। োাঁহারা চেথো েকমেুচির আেয় গ্রহর কচরব্দে 

িাব্দহন নাই। োাঁহারা সাহব্দসর সচহে এই প্রব্দশ্নর সেুখীন হন এিং উত্তব্দর িব্দলন, ‘জাচন 

না, সকেন কচরয়া পূরম আিা চনব্দজব্দক অপূরম এিং জব্দড়র সচহে েুি ও জব্দড়র চনয়োধীন 

িচলয়া েব্দন কব্দরন। চকন্তু োহা সব্দিও িোপারচি সো অনুভূে সেে। প্রেেব্দকই সো 

চনচজব্দক সেহ িচলয়া েব্দন কব্দর।’ সকন এরূপ হইল, সকনই িা আিা এই সেব্দহ রচহয়াব্দিন, 

এ েি োাঁহারা িোখো কচরিার সিষ্টা কব্দরন না। ইহা ঈশ্বব্দরর ইচ্ছা-এরূপ িচলব্দল চকিুই 

িোখো করা হইল না। চহন্দুরা সে িব্দলন, ‘আেরা জাচন না’, োহা অব্দপযা এই উত্তর আর 

সিেী চকিু নয়। 

  

১  ীো, ২। ২৩ 

  

সিে, োহা হইব্দল িুাা স ল সে,োনুব্দষর আিা অনাচে অের পূরম ও অনন্ত এিং সকন্দ্র-

পচরিেমন িা সেহ হইব্দে সেহন্তব্দর  েব্দনর নােই েৃেুে।িেমোন অিস্থা পূিমানুচিে কেম 

দ্বারা, এিং ভচিষেৎ িেমোন কেম দ্বারা চনরূচপে হয়। আিা জে হইব্দে জব্দের পব্দথ-েৃেুে 

হইব্দে েৃেুের চেব্দক কখন চিকচেে হইয়া, কখন সঙ্কুচিে হইয়া অগ্রসর হইব্দেব্দিন। চকন্তু 

এখাব্দন আর একচি প্রশ্ন উব্দঠ : প্রিডিত িায়ুেুব্দখ যুদ্র েররী সেেন একিার সফনেয় েরব্দ্র 

েীব্দষম উচঠব্দেব্দি, পরযব্দরই েুখিোোনকারী ের্- হ্বব্দর চনচযি হয়, সসইরূপ আিাও 

চক সেসৎ কব্দেমর একান্ত িেিেমী হইয়া ক্রো ে একিার উচঠব্দেব্দি ও একিার 

পচড়ব্দেব্দি? আিা চক চনেেপ্রিাচহে প্রিডিত  জমনেীল অেেে কােমকারর-ব্দরগুাব্দে দিমল 

অসহায় অিস্থায় ক্রো ে ইেস্তেঃ চিোচড়ে হইব্দেব্দি? আিা চক একচি যুদ্র কীব্দির 

েব্দো কােমকারর িব্দক্রর চনব্দম্ন স্থাচপে? আর ঐ িক্র সেুব্দখ োহা পাইব্দেব্দি, োহাই িূরম 

কচরয়া ক্রো ে চিঘূচরমে হইব্দেব্দি-চিধিার অশ্রুর চেব্দক িাচহব্দেব্দি না, চপোোেৃহীন 

িালব্দকর ক্রন্দনও শুচনব্দেব্দি না? 
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ইহা ভাচিব্দল েন েচেয়া োয়, চকন্তু প্রাকৃচেক চনয়েই এই। েব্দি চক সকান আো নাই? 

পচরত্রাব্দরর চক সকান পথ নাই? োনব্দির হোে হৃেব্দয়র অন্তস্তল হইব্দে এইরূপ 

ক্রন্দনধ্বচন উচঠব্দে লাচ ল, করুরােব্দয়র চসংহাসন সেীব্দপ উহা উপনীে হইল, সসখান 

হইব্দে আো ও সান্ত্বনার িারী নাচেয়া আচসয়া এক বিচেক ঋচষর হূেয় উদ্বুি কচরল। 

চিশ্বসেব্দয েডিতায়োন হইয়া ঋচষ োরস্বব্দর জ ব্দে এই আনন্দ সোিার সঘাষরা কচরব্দলন, 

‘সোন, সোন অেৃব্দের পুত্র র, সোন চেিোব্দলাব্দকর অচধিাচস র, আচে সসই পুরােন 

েহান্ পুরুষব্দক জাচনয়াচি। আেব্দেের নোয় োাঁহার িরম, চেচন সকল অজ্ঞান-অন্ধকাব্দরর 

পাব্দর; োাঁহাব্দক জাচনব্দলই েৃেুেব্দক অচেক্রে করা োয়, আর অনে পথ নাই।’ ১  

  

‘অেৃব্দের পুত্র’-চক েধুর ও আোর নাে! সহ ভ্রােৃ র, এই েধুর নাব্দে আচে সোোব্দের 

সব্দম্বাধন কচরব্দে িাই। সোেরা অেৃব্দের অচধকারী। চহন্দু র সোোচে ব্দক পাপী িচলব্দে 

িান না। সোেরা ঈশ্বব্দরর সন্তান, অেৃব্দের অচধকারী-পচিত্র ও পূরম। েেমে-ভূচের সেিো 

সোেরা! সোেরা পাপী? োনুষব্দক পাপী িলাই এক েহাপাপ। োনব্দির েথাথম স্বরূব্দপর 

উপর ইহা চেথো কলঙ্কাব্দরাপ। ওঠ, এস, চসংহস্বরূপ হইয়া সোেরা চনব্দজব্দের সেষেুলে 

েব্দন কচরব্দেি, ভ্রেজ্ঞান েূর কচরয়া োও। সোেরা অের আিা, েুি আিা-চির-

আনন্দেয়। সোেরা জড় নও, সোেরা সেহ নও, জড় সোোব্দের োস, সোেরা জব্দড়র 

োস নও। 

  

এইরূব্দপ সিে সঘাষরা কচরব্দেব্দিন- কেকগুচল যোহীন চনয়োিলীর ভয়ািহ সোব্দিে 

নয় িা কােম-কারব্দরর কারািন্ধন আোব্দের চনয়ন্তা নয়; চকন্তু এই-সকল চনয়ব্দের ঊব্দধ্বম 

প্রব্দেেক পরোরু ও েচির েব্দধে এক চিরাি পুরুষ অনুসূেে রচহয়াব্দিন, 

  

১ সশ্বোশ্ব উপ, ২। ৫ 

  

োাঁহার আব্দেব্দে িায়ু প্রিাচহে হইব্দেব্দি, অচি প্রজ্বচলে হইব্দেব্দি, সেঘ িাচরিষমর কচরব্দেব্দি 

এিং েৃেুে জ ব্দে পচরভ্রের কচরব্দেব্দি।’ ১  
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োাঁহার স্বরূপ চক? চেচন সিমিোপী, শুি, চনরাকার, সিমেচিোন্-সকব্দলর উপব্দরই োাঁহার 

করুরা। ‘েুচে আোব্দের চপো, েুচে আোব্দের োো, েুচে আোব্দের পরে সপ্রোস্পে 

সখা িনু্ধ, েুচে সেস্ত েচির েূল, েুচে আোব্দের েচি োও, েুচে চিশ্বজ ব্দের ভার 

ধারর কচরয়া আি; এই যুদ্র জীিব্দনর ভার িহন কচরব্দে আোয় সাহােে কর’-নিচেক 

ঋচষ ন এইরূপ  ানই  াচহয়াব্দিনল। আেরা চকভাব্দি োাঁহাব্দক পূজা কচরি?-প্রীচে 

ভালিাসা চেয়া। সপ্রোস্পেরূব্দপ-ঐচহক ও পারচত্রক সেুেয় চপ্রয় িস্তু অব্দপযা 

চপ্রয়েররূব্দপ োাঁহাব্দক পজূা কচরব্দে হইব্দি। 

  

শুি সপ্রে সম্বব্দন্ধ সিে এইরূপ চেযা চেয়াব্দিন। এখন সেখা োক্ চহন্দু র পৃচথিীব্দে 

ঈশ্বব্দরর অিোর িচলয়া োাঁহাব্দক চিশ্বাস কব্দরন, সসই েীকৃষ্ণ চকভাব্দি এই সপ্রেেি 

পচরপূরম কচরো প্রিার কচরয়াব্দিন। 

  

চেচন চেযা চেয়াব্দিন : োনুষ পদ্মপব্দত্রর েব্দো সংসাব্দর িাস কচরব্দি। পদ্মপত্র জব্দল থাব্দক, 

চকন্তু োহাব্দে জল লাব্দ  না; োনুষ সেেচন এই সংসাব্দর থাচকব্দি, ঈশ্বব্দর হৃেে সেপমর 

কচরয়া হাব্দে কাজ কচরব্দি। 

  

ইহব্দলাব্দক ও পরব্দলাব্দক পুরস্কাব্দরর প্রেোোয় ঈশ্বরব্দক ভাব্দলািাসা ভাল; চকন্তু 

ভাব্দলািাসার জনেই োাঁহাব্দক ভালিাসা আরও ভাল। োইব্দো এই প্রাথমনা : প্রভু! আচে 

সোোর চনকি ধন, সন্তান িা চিেো িাই না। েচে সোোর ইচ্ছা হয়, আচে েে চিপব্দের 

েধে চেয়া োইি; চকন্তু আোর শুধু এই ইচ্ছা পূরম কচরও, সকান পুরস্কাব্দরর আোয় নয়, 

চনঃস্বাথমভাব্দি শুধু ভালিাসার জনেই সেন সোোব্দক ভালিাচসব্দে পাচর। 

  

েীকৃব্দষ্ণর এক চেষে েৎকালীন ভারব্দের সম্রাট্ েত্রু কেৃমক চসংহাসনিুেে হইয়া রানীর 

সচহে চহোলব্দয়র অরব্দরে আেয় লইয়াচিব্দলন। সসখাব্দন রানী একচেন োাঁহাব্দক চজজ্ঞাসা 

কব্দরন, ‘আপচন সিমাব্দপযা ধাচেমক িেচি, আপনাব্দক সকন এে কষ্টেন্ত্ররা সভা  কচরব্দে 

হইব্দেব্দি?’ েুচধচির উত্তর সেন, ‘চপ্রব্দয়, সেখ সেখ, চহোলব্দয়র চেব্দক িাতচহয়া সেখ, আহা! 

সকেন সুন্দর ও েহান্! আচে চহোলয় িড় ভালিাচস। পিমে আোব্দক চকিুই সেয় না, 
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েথাচপ সুন্দর ও েহান্ িস্তুব্দক ভালিাসাই আোর স্বভাি, োই আচে চহোলয়ব্দক 

ভালিাচস। ঈশ্বরব্দকও আচে চঠক এই জনে ভালিাচস। চেচন চনচখল সসৌন্দেম ও েহব্দির 

েূল, চেচনই ভালিাসার একোত্র পাত্র। োাঁহাব্দক ভালিাসা আোর স্বভাি, োই আচে 

ভালিাচস। আচে সকান চকিুর জনে প্রাথমনা কচর না, আচে োাঁহার চনকি চকিুই িাই না, 

োাঁহার সেখাব্দন ইচ্ছা আোব্দক চেচন সসখাব্দন রাখুন, সিম অিস্থাব্দেই আচে োাঁহাব্দক 

ভালিাচসি। আচে ভালিাসার জনে োাঁহাব্দক ভালিাচস। আচে ভালিাসার িেিসা কচর 

না।’  

  

১ কঠ উপ,  ২। ৩। ৩ 

  

সিে চেযা সেন : আিা ব্রক্ষ্মস্বরূপ, সকিল জড় পেভূব্দে িি হইয়া আব্দিন; এই িন্ধব্দনর 

েৃঙ্খল িূরম হইব্দলই আিা পূরমত্ব উপলচি কব্দরন। অেএি এই পচরত্রাব্দরর অিস্থা 

িুাাইিার জনে ঋচষব্দের িেিহূে েে ‘েুচি’! েুচি, েুচি-অপূরমো হইব্দে েুচি-েৃেুে ও 

দঃখ হইব্দে েুচি। 

  

ঈশ্বব্দরর কৃপা হইব্দলই এই িন্ধন ঘুচিয়া োইব্দে পাব্দর এিং পচিত্র-হূেয় োনুব্দষর উপরই 

োাঁহার কৃপা হয়। অেএি পচিত্রোই োাঁহার কৃপালাব্দভর উপায়। চকভাব্দি োাঁহার করুরা 

কাজ কব্দর? শুি িা পচিত্র হূেব্দয়ই চেচন চনব্দজব্দক প্রকাচেে কব্দরন। চনেমল চিশুি োনুষ 

ইহজীিব্দনই ঈশ্বব্দরর েেমনলাভ কব্দরন। ‘েখনই-ব্দকিল েখনই হূেব্দয়র সকল কুচিলো 

সরল হইয়া োয়, সকল সব্দন্দহ চিেূচরে হয়।’ োনুষ েখন আর ভয়ঙ্কর কােমকারর 

চনেব্দের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই চহন্দুধব্দেমর েেমস্থল, ইহাই চহন্দুধব্দেমর প্রারস্বরূপ। চহন্দু 

সকিল েেিাে ও োস্ত্রচিিার লইয়া থাচকব্দে িায় না; সাধারর ইচন্দ্রয়ানুভূচের পাব্দর েচে 

অেীচন্দ্রয় সত্তা চকিু থাব্দক, চহন্দু সাযাৎভাব্দি োহার সেুখীন হইব্দে িায়। েচে োহার 

েব্দধে আিা িচলয়া চকিু থাব্দক, োহা আব্দেৌ জড় নয়,-েচে করুরােয় চিশ্বিোপী পরোিা 

থাব্দকন, চহন্দু সসাজা োাঁহার কাব্দি োইব্দি, অিেেই োাঁহাব্দক েেমন কচরব্দি। েব্দিই োহার 

সকল সব্দন্দহ েূর হইব্দি। অেএি আিা ও ঈশ্বর সম্বব্দন্ধ সব্দিমাৎকৃষ্ট প্রোর চেব্দে চ য়া 

জ্ঞানী চহন্দু িব্দলন, ‘আচে আিাব্দক েেমন কচরয়াচি, ঈশ্বরব্দক েেমন কচরয়াচি।’ চসচি িা 
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পূরমব্দত্বর ইহাই একোত্র চনেেমন। সকান েেিাে অথিা িিেূল ধাররায় চিশ্বাস করার 

সিষ্টাব্দেই চহন্দুধেম চনচহে নয়; অপব্দরাযানুভূচেই উহার েূলেন্ত্র, শুধু চিশ্বাস করা নয়, 

আেেমস্বরূপ হইয়া োওয়াই-উহা জীিব্দন পচররে করাই ধেম। 

  

এখন সেখা োইব্দেব্দি, ক্রো ে সংগ্রাে ও সাধনা দ্বারা চসচিলাভ করা-চেিেভাব্দি 

ভািাচিে হইয়া ঈশ্বব্দরর সাচন্নব্দধে োওয়া ও োাঁহার েেমনলাভ কচরয়া সসই ‘স্ব মস্থ চপো`র 

েব্দো পূরম হওয়াই চহন্দুর ধেম। 

  

পূরম হইব্দল োনুব্দষর চক অিস্থা হয়? চেচন অনন্ত আনন্দেয় জীিন োপন কব্দরন। আনব্দন্দর 

একোত্র উৎস ঈশ্বরব্দক লাভ কচরয়া চেচন পরোনব্দন্দর অচধকারী হন, এিং ঈশ্বব্দরর সচহে 

সসই আনন্দ উপব্দভা  কব্দরন-সকল চহন্দু এ-চিষব্দয় একেে। ভারব্দের সকল সম্প্রোব্দয়র 

ইহা সাধারর ধেম। 

  

এখন প্রশ্ন উচঠব্দেব্দি সে, পূরমোই পরে েি, এিং সসই পরে কখনও দই িা চেন হইব্দে 

পাব্দর না, উহাব্দে সকান গুর িা িেচিত্ব থাচকব্দে পাব্দর না। অেএি েখন আিা এই পূরম 

ও পরে অিস্থায় উপনীে হন ,েখন ব্রব্দহ্মর সচহে এক হইয়া োইব্দিন এিং একোত্র 

ব্রহ্মব্দকই চনেে পূরমরূব্দপ উপলচি কচরব্দিন। চেচনই আিার স্বরূপ-চনরব্দপয সত্তা, 

চনরব্দপয জ্ঞান, চনরব্দপয আনন্দ-সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। আেরা প্রায়ই পচড়য়া থাচক, 

আিার এই অিস্থা-িেচিব্দত্বর লয়-কাঠ পাথব্দরর 

  

েব্দো জড়ািস্থা; ইহাব্দে সলখকব্দের অনচভজ্ঞোই প্রকাে পায়, কারর চেচন কখনও 

আঘাব্দের সিেনা সিাধ কব্দরন নাই, চেচন অপব্দরর যেচিহ্ন সেচখয়া পচরহাস কব্দরন । 

  

আচে িচলব্দেচি, এই অিস্থা ঐরূপ চকিু নয়। এই যুদ্র সেব্দহর সিেনা উপব্দভা  েচে 

সুব্দখর হয়, েব্দি দইচি সেব্দহর সিেনা উপব্দভা  আরও সিেী সুব্দখর হইব্দি। এইরূব্দপ 

সেহসংখো েেই িাচড়ব্দি, আোর সুখও েেই িাচড়ব্দি। এইরূব্দপ েখন এই চনচখল চিব্দশ্ব 

আোর আিব্দিাধ হইব্দি, েখনই আচে আনব্দন্দর পরাকািায়-লব্দযে উপনীে হইি। 
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অেএি এই অনন্ত চিশ্বজনীন িেচিত্ব লাভ কচরব্দে স ব্দল এই দঃখপূরম যুদ্র সেহািি 

িেচিত্ব অিেেই েো  কচরব্দে হইব্দি। েখন আচে প্রারস্বরূপ হইয়া োইি, েখনই েৃেুে 

হইব্দে চনষৃ্কচে পাইি; েখন আনন্দস্বরূপ হইয়া োইি, েখনই দঃখ হইব্দে চনষৃ্কচে পাইি; 

েখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া োইি, েখনই ভ্রব্দের চনিৃচত্ত। ইহাই েুচিস্ে বিজ্ঞাচনক চসিান্ত। 

চিজ্ঞাব্দনর প্রোব্দর জাচনয়াচি-ব্দেহ ে িেচিত্ব ভ্রাচন্তোত্র। প্রকৃেপব্দয আোর েরীর এই 

চনরিচচ্ছন্ন জড়সেুব্দদ্র অচিরাে পচরিচেমে হইব্দেব্দি; সুেরাং আোর বিেনোংে সম্বব্দন্ধ এই 

অনদ্বে (একত্ব)-জ্ঞাব্দনই সকিল েচিেুি চসিান্ত। 

  

একব্দত্বর আচিষ্কার িেেীে চিজ্ঞান আর চকিুই নয়; এিং েখনই সকান চিজ্ঞান সসই পূরম 

একব্দত্ব উপনীে হয়, েখন উহার অগ্র চে থাচেয়া োইব্দিই, কারর ঐ চিজ্ঞান োহার 

লব্দযে উপনীে হইয়াব্দি। েথা-রসায়নোস্ত্র েচে এেন একচি েূল পোথম আচিষ্কার কব্দর, 

োহা হইব্দে অনোনে সকল পোথম প্রস্তুে করা োইব্দে পাব্দর, োহা হইব্দল উহা িরে উন্নচে 

লাভ কচরল। পোথমচিেো েচে এেন একচি েচি আচিষ্কার কচরব্দে পাব্দর, অনোনে েচি 

োহার রূপান্তর োত্র, োহা হইব্দল ঐ চিজ্ঞাব্দনর কােম সেষ হইল। ধেমচিজ্ঞানও েখনই 

পূরমো লাভ কচরয়াব্দি,েখন োাঁহাব্দক আচিষ্কার কচরয়াব্দি, চেচন এই েৃেুেেয় জ ব্দে 

একোত্র জীিরস্বরূপ, চেচন চনেেপচরিেমনেীল জ ব্দের একোত্র অিল অিল চভচত্ত, চেচন 

একোত্র পরোিা-অনোনে অিা োাঁহার ভ্রোিক প্রকাে। এইরূব্দপ িহুিাে, বদ্বেিাে 

প্রভৃচের চভের চেয়া সেব্দষ অনদ্বেিাব্দে উপনীে হইব্দল ধেমচিজ্ঞান আর অগ্রসর হইব্দে 

পাব্দর না। ইহাই সিমপ্রকার জ্ঞান িা চিজ্ঞাব্দনর িরে লযে।  

  

সকল চিজ্ঞানব্দকই অিব্দেব্দষ এই চসিাব্দন্ত উপনীে হইব্দে হইব্দি। আজকাল বিজ্ঞাচনক র 

‘সৃচষ্ট না িচলয়া ‘চিকাে’ েে িেিহার কচরব্দেব্দিন। চহন্দু েু  েু  ধচরয়া সে-ভাি হৃেব্দয় 

সপাষর কচরয়া আচসব্দেব্দি, সসই ভাি আধুচনক চিজ্ঞাব্দনর চসিাব্দন্তর নূেনের আব্দলাব্দক 

আরও সজারাব্দলা ভাষায় প্রিাচরে হইিার উপক্রে সেচখয়া োহার হৃেব্দয় আনব্দন্দর সোর 

হইব্দেব্দি। 
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এখন েেমব্দনর উচ্চ চেখর হইব্দে অিব্দরাহর কচরয়া অজ্ঞব্দলাকব্দের ধেম সম্বব্দন্ধ আব্দলািনা 

কচর। প্রথব্দেই িচলয়া রাচখ সে, ভারেিব্দষম িহু-ঈশ্বরিাে নাই। প্রচে 

  

সেিালব্দয়র পাব্দশ্বম োাঁড়াইয়া েচে সকহ েির কব্দর, োহা হইব্দল শুচনব্দে পাইব্দি, পূজক 

সেিচিগ্রব্দহ ঈশ্বব্দরর সেুেয় গুর, এেন চক সিমিোচপত্ব পেমন্ত আব্দরাপ কচরব্দেব্দি। ইহা 

িহু-ঈশ্বরিাে নয়, িা ইহাব্দক সকান সেি-চিেব্দষর প্রাধানেিাে িচলব্দলও প্রকৃে িোপার 

িোখোে হইব্দি না। স ালাপব্দক সে-ব্দকান অনে নােই োও না সকন, োহার সু ন্ধ সোনই 

থাচকব্দি। সংজ্ঞা িা নাে চেব্দলই িোখো করা হয় না।  

  

েব্দন পব্দড় িালেকাব্দল একো এক খ্রীষ্টান পাদ্রীব্দক ভারব্দে এক চভব্দড়র েব্দধে িিৃো 

কচরব্দে শুচনয়াচিলাে। নানাচিধ েধুর কথা িচলব্দে িচলব্দে চেচন িচলয়া উচঠব্দলন, ‘আচে 

েচে সোোব্দের চিগ্রহ-পুেুলব্দক এই লাচঠ দ্বারা আঘাে কচর, েব্দি উহা আোর চক কচরব্দে 

পাব্দর?’ জনোর েধে হইব্দে একজন িচলল, ‘আচে েচে সোোর ভ িানব্দক  ালা াচল 

চেই, চেচনই িা আোর চক কচরব্দে পাব্দরন?’ পাদ্রী উত্তর চেব্দলন, ‘েৃেুের পর সোোর 

োচস্ত হইব্দি।’ সসই িেচিও িচলল, ‘েুচে েচরব্দল পর আোর সেিোও সোোব্দক োচস্ত 

চেব্দিন।’  

  

ফব্দলই িৃব্দযর পচরিয়। েখন সেচখ সে োাঁহাচে ব্দক সপৌত্তচলক িলা হয়, োাঁহাব্দের েব্দধে 

এেন সি োনুষ আব্দিন, োাঁহাব্দের েব্দো নীচেজ্ঞান, আধোচিকো ও সপ্রে কখনও 

সকাথাও সেচখ নাই, েখন েব্দন এই প্রশ্ন উচেে হয় : পাপ হইব্দে চক কখনও পচিত্রো 

জচেব্দে পাব্দর? 

  

কুসংস্কার োনুব্দষর েত্রু িব্দি, চকন্তু ধেমান্ধো আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা সকন চ জমায় োন? 

কু্রেই িা এে পচিত্র সকন? প্রাথমনার সেয় সকন আকাব্দের চেব্দক োকাব্দনা হয়? 

কোথচলকব্দের চ জমায় এে েূচেম রচহয়াব্দি সকন? সপ্রাষ্টাব্দটব্দের েব্দন প্রাথমনাকাব্দল এে 

ভািেয় রূব্দপর আচিমভাি হয় সকন ? সহ আোর ভ্রােৃিৃন্দ, চনঃশ্বাস গ্রহর না কচরয়া 

জীিনধারর করা সেেন অসম্ভি, চিন্তাকাব্দল েব্দনােয় রূপ চিব্দেব্দষর সাহােে না লওয়াও 
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আোব্দের পব্দয সসইরূপ অসম্ভি। ভািানুষ্চনয়োনূসাব্দর জড়েূচেম সেচখব্দল োনচসক 

ভািচিব্দেব্দষর উেীপন হয়, চিপরীেক্রব্দে েব্দন ভািচিব্দেব্দষর উেীপন হইব্দল েেনুরূপ 

েূচেমচিব্দেষও েব্দন উচেে হয়। এইজনে চহন্দু উপাসনার সেব্দয় িাহে প্রেীক িেিহার কব্দর। 

সস িচলব্দি, োহার উপাসে সেিোয় েন চস্থর কচরব্দে প্রেীক সাহােে কব্দর। সস 

সোোব্দেরই েব্দো জাব্দন, প্রচেো ঈশ্বর নয়, সিমিোপী নয়। আচ্ছা িলব্দো, ‘ সিমিোপী’ 

িচলব্দে অচধকাংে োনুষ-প্রকৃেপব্দয সারা পৃচথিীর োনুষ চক িুচায়া থাব্দক? ইহা একচি 

েেোত্র-একচি প্রেীক। ঈশ্বব্দরর চক চিস্তৃচে আব্দি? ো েচে থাব্দক, েব্দি ‘সিমিোপী’ েেচি 

আিৃচত্ত কচরব্দল আোব্দের েব্দন িড়ব্দজার চিস্তৃে আকাে অথিা েহােূব্দনের কথাই উচেে 

হয়, এই পেমন্ে।  

  

সেখা োইব্দেব্দি-ব্দেভাব্দিই হউক-োনুব্দষর েব্দনর  ঠনানুসাব্দর অনব্দন্তর ধাররা অনন্ত 

নীলাকাে িা সেুব্দদ্রর প্রচেচ্ছচির সচহে জচড়ে; সসজনে আেরা স্বভািেই পচিত্রোর 

ধাররা চ জমা, েসচজে িা কু্রব্দের সচহে েুি কচরয়া থাচক। চহন্দুরা পচিত্রো, সেে, 

সিমিোচপত্ব প্রভৃচে ভািগুচল চিচভন্ন েূচেম ও প্রেীব্দকর সচহে েুি 

  

কচরয়া রাচখয়াব্দিন। েব্দি প্রব্দভে এই সে, সকহ সকহ সেগ্র জীিন স্বীয় ধেমসম্প্রোব্দয়র 

 চডিতিি ভাব্দির েব্দধেই চনিাপূিমক কািাইয়া সেন, োহা অব্দপযা উচ্চের অিস্থা লাভ 

কব্দরন না, োাঁহাব্দের চনকি কব্দয়কচি েব্দে সেচে সেওয়া এিং সলাব্দকর উপকার করা 

চভন্ন ধেম আর চকিুই নয়; চকন্তু চহন্দুর সেগ্র ধেমভাি অপব্দরাযানুভূচেব্দেই সকন্দ্রীভূে। 

ঈশ্বরব্দক উপলচি কচরয়া োনুষব্দক সেিো হইব্দে হইব্দি। েচন্দর, প্রাথমনা ৃহ, সেিচিগ্রহ 

িা ধেমোস্ত্র-সিই োনুব্দষর ধেমজীিব্দনর প্রাথচেক অিলম্বন ও সহায়ক োত্র, োহাব্দক 

ক্রেেঃ অগ্রসর হইব্দে হইব্দি। 

  

োস্ত্র িচলব্দেব্দিন : ‘িাহেপূজা-েূচেমপূজা প্রথোিস্থা; চকচেৎ উন্নে হইব্দল োনচসক প্রাথমনা 

পরিেমী স্তর; চকন্তু ঈশ্বরসাযাৎকারই উচ্চেে অিস্থা।’১ সে একাগ্র সাধক জানু পাচেয়া 

সেিচিগ্রব্দহর সেুব্দখ পূজা কব্দরন, লযে কর-চেচন সোোব্দক চক িব্দলন, ‘সূেম োাঁহাব্দক 

প্রকাে কচরব্দে পাব্দর না; িন্দ্র োরা এিং এই চিদেৎও োাঁহাব্দক প্রকাে কচরব্দে পাব্দর 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । বচকাব া িকৃ্ততা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

না;এই অচি োাঁহাব্দক চকরূব্দপ প্রকাে কচরব্দি ? ইহারা সকব্দলই োাঁহার আব্দলাব্দক 

প্রকাচেে।’২ চেচন কাহারও সেিচিগ্রহব্দক  াচল সেন না িা প্রচেোপূজাব্দক পাপ িব্দলন 

না। চেচন ইহাব্দক জীিব্দনর এক প্রব্দয়াজনীয় অিস্থা িচলয়া স্বীকার কব্দরন। চেশুর েব্দধেই 

পূরম োনব্দির সম্ভািনা চনচহে রচহয়াব্দি। িৃব্দির পব্দয বেেি ও সেৌিনব্দক পাপ িলা চক 

উচিে হইব্দি? 

  

চহন্দুধব্দেম চিগ্রহ-পূজা সে সকব্দলর অিেে কেমিে, োহা নয়। চকন্তু সকহ েচে চিগ্রব্দহর 

সাহাব্দেে সহব্দজ চনব্দজর চেিে ভাি উপলচি কচরব্দে পাব্দর, োহা হইব্দল চক উহাব্দক পাপ 

িলা স্ে? সাধক েখন ঐ অিস্থা অচেক্রে কচরয়া চ য়াব্দিন, েখনও োাঁহার পব্দয 

উহাব্দক ভুল িলা স্ে নয়। চহন্দুর েৃচষ্টব্দে োনুষ ভ্রে হইব্দে সব্দেে  েন কব্দর না, পরন্তু 

সেে হইব্দে সব্দেে-চনম্নের সেে হইব্দে উচ্চের সব্দেে উপনীে হইব্দেব্দি। চহন্দুর চনকি 

চনম্নেে জব্দড়াপাসনা হইব্দে সিোব্দন্তর অনদ্বেিাে পেমন্ত সাধনার অথম অসীেব্দক ধচরিার-

উপলচি কচরিার জনে োনিািার চিচিধ সিষ্টা। জে, স্ ও পচরব্দিে অনুোয়ী প্রব্দেেব্দকর 

সাধন-প্রব্দিষ্টা চনরূচপে হয়। প্রব্দেেকচি সাধনই ক্রব্দোন্নচের অিস্থা। প্রব্দেেক োনিািাই 

ঈ ল-পযীর োিব্দকর েব্দো ক্রেেঃ উচ্চ হইব্দে উচ্চের স্তব্দর উচঠে থাব্দক, এিং ক্রেেঃ 

েচি সেয় কচরয়া সেব্দষ সসই েহান্ সূব্দেম উপনীে হয়। 

  

িহুব্দত্বর েব্দধে একত্বই প্রকৃচের িেিস্থা, চহন্দু র এই রহসে ধচরব্দে পাচরয়াব্দিন। অনোনে 

ধেম কেকগুচল চনচেমষ্ট েেিাে চিচধিি কচরয়া সেগ্র সোজব্দক িলপূিমক সসগুচল 

োনাইিার সিষ্টা কব্দর। সোব্দজর সেুব্দখ োহারা একোব্দপর জাো রাচখয়া সেয়; জোক, 

জন, সহনচর প্রভৃচে সকলব্দকই ঐ এক োব্দপর জাো পচরব্দে হইব্দি। েচে জন িা সহনচরর 

 াব্দয় না লাব্দ , েব্দি োহাব্দক জাো না পচরয়া খাচল  াব্দয়ই থাচকব্দে 

  

১ েহাচনিমারেন্ত, ৪। ১২ 

২ কঠ, উপ, ২।২।১৫; সশ্বঃ,৬।১৪;েু, ২। ২। ১০ 
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হইব্দি। চহন্দু র আচিষ্কার কচরয়াব্দিনঃ আব্দপচযকব্দক আেয় কচরয়াই চনরব্দপয পরে েি 

চিন্তা উপলচি িা প্রকাে করা সম্ভি; এিং প্রচেো কু্রে িা িন্দ্রকলা প্রেীকোত্র, 

আধোচিক ভাি প্রকাে কচরিার অিলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহােে সে সকব্দলর পব্দযই 

আিেেক োহা নয়, েব্দি অচধকাংে সলাব্দকর পব্দযই এই প্রকার সাহােে আিেেক। 

োহাব্দের পব্দয ইহা আিেেক নয়, োহাব্দের িচলিার চকিুোত্র অচধকার নাই সে, ইহা 

অনোয়। 

  

আর একচি চিষয় িলা আোর অিেে কেমিে। ভারেিব্দষম েূচেমপূজা িচলব্দল ভয়ািহ একিা 

চকিু িুাায় না। ইহা দষ্কব্দেমর প্রসূচে নয়, িরং ইহা অপচররে েন কেৃমক উচ্চ আধোচিক 

ভাি ধাররা কচরিার সিষ্টাস্বরূপ। চহন্দুব্দেরও অব্দনক সোষ আব্দি, অব্দনক বিচেষ্টেও আব্দি; 

চকন্তু লযে কচরও, োহারা সিমািস্থায় চনব্দজব্দের সেহপীড়নই কব্দর, প্রচেব্দিেীর অচনষ্ট কব্দর 

না। সকান ধব্দেমাোে চহন্দু-চিোয় স্বীয় সেহ েগ্ধ কচরব্দলও ধেম ে অপরাব্দধর প্রচেচিধান 

কচরিার জনে কখনও অচি প্রজ্জ্বচলে কব্দর না; ইহাব্দক েচে োহার দিমলো িব্দলা, সস 

সোষ োহার ধব্দেমর নয়, সেেন র্াইনী সপাড়াব্দনার সোষ খ্রীষ্টধব্দেমর উপর সেওয়া োয় না। 

  

অেএি চহন্দুর পব্দয সেগ্র ধেমজ ৎ নানারুচিচিচেষ্ট নরনারীর নানা অিস্থা ও পচরব্দিব্দের 

েধে চেয়া সসই এক লব্দযের চেব্দক অগ্রসর হওয়া িেেীে আর চকিু নয়।  

  

প্রব্দেেক ধেমই জড়ভািাপন্ন োনুব্দষর বিেনে-স্বরূপ-ব্দেিত্ব চিকচেে কব্দর, এিং সসই এক 

বিেনে-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধব্দেমর সপ্রররাোো। েব্দি এে পরস্পরচিব্দরাধী ভাি সকন? 

চহন্দু িব্দলন-আপােেৃচষ্টব্দে চভন্ন চভন্ন পচরব্দিব্দে চিচভন্ন প্রকৃচের োনুব্দষর উপব্দো ী হইিার 

জনে এক সেেই এরূপ পরস্পর-চিরুি ভাি ধারর কব্দর। 

  

একই আব্দলাক চভন্ন চভন্ন িব্দরমর কাব্দির েধে চেয়া আচসব্দেব্দি। সকব্দলর উপব্দো ী হইব্দি 

িচলয়া এই সাোনে চিচভন্নো প্রব্দয়াজন। চকন্তু সি চকিুরই অন্তস্তব্দল সসই এক সেে 

চিরাজোন। েীকৃষ্ণািোব্দর ভ িান্ িচলয়াব্দিন : সূত্র সেেন েচর ব্দরর েব্দধে, আচেও 

সসইরূপ সকল ধব্দেমর েব্দধে অনুসূেে। োহা চকিু অচেেয় পচিত্র ও প্রভািোলী, 
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োনিজাচের উন্নচেকারক ও পািনকারী, জাচনব্দি-ব্দসখাব্দন আচে আচি।১ এই চেযার ফল 

চক? আচে সাহস কচরয়া িচলব্দেচি, সেুেয় সংস্কৃে েেমনোব্দস্ত্রর েব্দধে এরূপ ভাি সকহ 

সেখাইব্দে পাচরব্দি না সে, একোত্র চহন্দুই েুচির অচধকারী, আর সকহ নয়। িোস 

িচলব্দেব্দিন, ‘আোব্দের জাচে ও ধেমেব্দের সীোনার িাচহব্দরও আেরা চসিপুরুষ সেচখব্দে 

পাই।’  

  

আর একচি কথা। সকহ এরূপ প্রশ্ন কচরব্দে পাব্দরন, সিমব্দোভাব্দি ঈশ্বরপরায়র চহন্দু র 

চকরূব্দপ অব্দজ্ঞয়িােী সিৌি ও চনরীশ্বরিােী বজনচেব্দ র েে চিশ্বাস কচরব্দে পাব্দরন? সিৌি 

ও বজনরা ঈশ্বব্দরর উপর চনভমর কব্দরন না িব্দি, চকন্তু সকল ধব্দেমর সসই েহান্ সকন্দ্রীে 

েি- োনুব্দষর চভের সেিত্ব চিকচেে করার চেব্দকই োাঁহাব্দের ধব্দেমর 

  

১ েুলনীয়  ীো; ৭। ৭,  ১০। ৪১  

  

সকল েচি চনব্দয়াচজে হয়। োাঁহারা ‘জ ৎচপো’-ব্দক সেব্দখন নাই, চকন্তু োাঁহার পুত্রব্দক 

(আেেম োনিব্দক) সেচখয়াব্দিন, এিং সে পুত্রব্দক সেচখয়াব্দি, সস চপোব্দকও সেচখয়াব্দি।১  

  

ভ্রােৃ র, ইহাই চহন্দুব্দের ধেমচিষয়ক ধাররাগুচলর সংচযি চিিরর। চহন্দু োহার সি 

পচরকল্পনা হয়ব্দো কাব্দেম পচররে কচরব্দে পাব্দর নাই। চকন্তু েচে কখনও একচি সিমজনীন 

ধব্দেমর উদ্ভি হয়, েব্দি োহা কখনও সকান সেব্দে িা কাব্দল সীোিি হইব্দি না; সে অসীে 

ভ িাব্দনর চিষয় ঐ ধব্দেম প্রিাচরে হইব্দি, ঐ ধেমব্দক োহারই েব্দো অসীে হইব্দে হইব্দি; 

সসই ধব্দেমর সূেম কৃষ্ণভি খ্রীষ্টভি, সাধু অসাধু-সকব্দলর উপর সেভাব্দি স্বীয় চকররজাল 

চিস্তার কচরব্দি; সসই ধেম শুধু ব্রাহ্মরে িা সিৌি, খ্রীষ্টান িা েুসলোন হইব্দি না, পরন্তু সকল 

ধব্দেমর সেচষ্টস্বরূপ হইব্দি, অথি োহাব্দে উন্নচের সীোহীন অিকাে থাচকব্দি; স্বীয় 

উোরোিেেঃ সসই ধেম অসংখে প্রসাচরে হব্দস্ত পৃচথিীর সকল নরনারীব্দক সােব্দর 

আচল্ন কচরব্দি, পশুেুলে অচে হীন িিমর োনুষ হইব্দে শুরু কচরয়া হৃেয় ও েচস্তব্দষ্কর 

গুররাচের জনে োাঁহারা সেগ্র োনিজাচের ঊব্দধ্বম স্থান পাইয়াব্দিন ,সোজ োাঁহাচে ব্দক 

সাধারর োনুষ িচলব্দে সাহস না কচরয়া সেি সভয় েৃচষ্টব্দে সেব্দখন-ব্দসই-সকল সেি 
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োনি পেমন্ত সকলব্দকই স্বীয় অব্দঙ্ক স্থান চেব্দি। সসই ধব্দেমর নীচেব্দে কাহারও প্রচে চিব্দদ্বষ 

িা উৎপীড়ব্দনর স্থান থাচকব্দি না; উহাব্দে প্রব্দেেক নরনানীর সেিস্বভাি স্বীকৃে হইব্দি এিং 

উহার সেগ্র েচি েনুষেজাচেব্দক সেি-স্বভাি উপলচি কচরব্দে সহায়ো কচরিার জনেই 

সেে চনেুি থাচকব্দি। 

  

এইরূপ ধেম উপস্থাচপে কর, সকল জাচেই সোোর অনুিেমী হইব্দি। অব্দোব্দকর ধেমসভা 

সকিল সিৌিধব্দেমর জনে হইয়াচিল। আকিব্দরর ধেমসভা ঐ উব্দেব্দেের চনকিিেমী হইব্দলও 

উহা বিঠকী আব্দলািনা োত্র। প্রব্দেেক ধব্দেমই ঈশ্বর আব্দিন-সেগ্র জ ব্দে এ-কথা সঘাষরা 

কচরিার ভার আব্দেচরকার জনেই সংরচযে চিল। 

  

চেচন চহন্দুর ব্রহ্ম,পারসীকব্দের অহুর-েজো, সিৌিব্দের িুি, ইহুেীব্দের চজব্দহািা, 

খ্রীষ্টানব্দের ‘স্ব মস্থ চপো’ , চেচন সোোব্দের এই েহৎ ভাি কাব্দেম পচররে কচরিার েচি 

প্রোন করুন। পূিম   ব্দন নযত্র উচঠয়াচিল-কখন উজ্জ্বল, কখন অস্পষ্ট হইয়া ধীব্দর ধীব্দর 

উহা পচশ্চে   ব্দনর চেব্দক িচলব্দে লাচ ল। ক্রব্দে সেগ্র জ ৎ প্রেচযর কচরয়া পূিমাব্দপযা 

সহরগুগুর উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূিম  ব্দন সোনব্দপার২ সীোব্দন্ত উহা উচেে হইব্দেব্দি। 

  

স্বাধীনোর োেৃভূচে কলচম্বয়া,৩ েুচে কখনও প্রচেব্দিেীর সোচরব্দে চনজ হস্ত রচজিতে কর 

নাই, প্রচেব্দিেীর সিমস্ব অপহরর-রূপ ধনোলী হইিার সহজ পন্থা আচিষ্কার কর নাই। 

সভেোর পুব্দরাভাব্দ  সেেব্দয়র পোকা িহন কচরয়া িীরেব্দপম অগ্রসর হইিার ভার োই 

সোোরই উপর নেস্ত হইয়াব্দি। 
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৫. খ্রীষ্টানগণ ভারততর জনয চক 

কচরতত পাতরন? 

[২০সে সসেম্বর, েেে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন প্রেত্ত]  

  

খ্রীষ্টানব্দের সিমোই স্পষ্ট কথা সোনার জনে প্রস্তুে থাকা উচিে; আোর সিাধ হয়, েচে 

আচে সোোব্দের একিু সোব্দলািনা কচর, োহাব্দে চকিু েব্দন কচরব্দি না। সোেরা খ্রীষ্টাব্দনরা 

সপৌত্তচলকব্দের আিাব্দক উিার কচরিার জনে োহাব্দের চনকি ধেমপ্রিারক পাঠাইব্দে খুি 

উ গ গ্রীি, চকন্তু িব্দলা সেচখ, অনাহার ও দচভমব্দযর কিল হইব্দে োহাব্দের সেহগুচল িাাঁিাইিার 

জনে সকান সিষ্টা কর না সকন? ভারেিব্দষম ভয়ঙ্কর দচভমব্দযর সেয় সহরগু সহরগু োনুষ যুধায় 

েৃেুেেুব্দখ পচেে হয়, চকন্তু সোেরা খ্রীষ্টাব্দনরা চকিুই কর নাই! সোেরা ভারব্দে সিমত্র 

চ জমা চনেমার কর, চকন্তু প্রাব্দিে সিমাচধক অভাি-ধেম নয়, ধেম োহাব্দের প্রিুর পচরোব্দর 

আব্দি। ভারব্দের সকাচি সকাচি আেম নরনারী শুষ্ককব্দে সকিল দচি অন্ন িাচহব্দেব্দি। োহারা 

অন্ন িাচহব্দেব্দি, আর আেরা োহাচে ব্দক প্রস্তরখডিত চেব্দেচি। যুধােম োনুষব্দক ধব্দেমর কথা 

সোনাব্দনা িা েেমনোস্ত্র সেখাব্দনা, োহাব্দক অপোন করা। ভারব্দে েচে সকহ পাচরেচেক 

লইয়া ধেমপ্রিার কব্দর, েব্দি োহাব্দক জাচেিুেে হইব্দে হয়, সকব্দল োহাব্দক ঘৃরা কব্দর। 

আচে আোর েচরদ্র সেেিাসীর জনে সোোব্দের চনকি সাহােে িাচহব্দে আচসয়াচিলাে, 

খ্রীষ্টান সেব্দে খ্রীষ্টানব্দের চনকি হইব্দে অখ্রীষ্টানব্দের জনে সাহােে লাভ করা সে চক দরূহ 

িোপার, োহা চিব্দেষরূব্দপ উপলচি কচরব্দেচি। 

  

[ইহার পর সনােনধব্দেমর পুনজমেিাে সম্বব্দন্ধ চকিু িচলয়া চেচন িিৃো সেষ কচরব্দলন।] 

  

[ ২২সে সসব্দেম্বর শুক্রিার দ্বােে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন চহন্দুধব্দেমর চিষব্দয়ই অচধক িলা 

হইয়াচিল। সসই চেিস স্বােী চিব্দিকানন্দ সনােনধেম সম্বব্দন্ধ অব্দনক কথা িব্দলন। 

নানােোিলম্বী নরনারী র োাঁহাব্দক অচেেয় আগ্রহ সহকাব্দর েে েে ধেমচিষয়ক প্রশ্ন 
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কচরয়া চিব্দলন। চেচনও েৎযরাৎ অচে চনপুরোর সচহে সসই সকল প্রব্দশ্নর উত্তর চেয়া 

োাঁহাব্দের সকৌেুহল িচরোথম কব্দরন। সসচেন চেচন োাঁহাব্দের হৃেব্দয় চহন্দুধেম সম্বব্দন্ধ এেদর 

সকৌেূহল উেীচপে কচরয়াচিব্দলন সে, োাঁহারা সকব্দল সেব্দিে হইয়া োাঁহাব্দক সনােনধেম 

সম্বব্দন্ধ আর একচেিস অনেত্র িিৃো চেিার জনে অনুব্দরাধ কব্দরন, চেচনও োহাব্দে স্বীকৃে 

হন।]  
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৬. ববৌদ্ধধতিথর সচিত চিনু্দধতিথর সম্বন্ধ 

২৬সে সসব্দেম্বর, সষাড়ে চেিব্দসর অচধব্দিেব্দন প্রেত্ত িিৃো] আপনারা সকব্দলই 

শুচনয়াব্দিন সে, আচে সিৌি নই, েথাচপ একভাব্দি আচে সিৌি। িীন, জাপান, ও চসংহল 

সসই েহান্ গুরু িুব্দির উপব্দেে অনুসরর কব্দর, চকন্তু ভারে োাঁহাব্দক ঈশ্বরািোর িচলয়া 

পূজা কব্দর। আপনারা এইোত্র শুচনব্দলন সে, আচে সিৌিধব্দেমর সোব্দলািনা কচরব্দে 

উচঠব্দেচি; চকন্তু আচে িাই োহা পূব্দিমাি অব্দথমই গ্রহর কচরব্দিন; োাঁহাব্দক আচে ঈশ্বরািোর 

িচলয়া পূজা কচর, োাঁহার চিরুব্দি সোব্দলািনা করা আোর অচভপ্রায়ই নয়। চকন্তু িুিব্দেি 

সম্বব্দন্ধ আোব্দের েে এই সে, োাঁহার চেষে র োাঁহাব্দক চঠক চঠক িুচাব্দে পাব্দরন নাই। 

ইহুেীধব্দেমর সচহে খ্রীষ্টানধব্দেমর সে সম্বন্ধ, চহন্দুধেম অথমাৎ সিেচিচহে ধব্দেমর সচহে 

িেমোনকাব্দলর সিৌিধব্দেমর প্রায় সসইরূপ সম্বন্ধ। েীশুখ্রীষ্ট ইহুেী চিব্দলন ও োকেেুচন চহন্দু 

চিব্দলন। েব্দি প্রব্দভে এইিুকু সে, ইহুেী র েীশুব্দক পচরেো  কচরব্দলন এিং এেন চক 

কু্রব্দে চিি কচরয়া হেো কচরব্দলন, চহন্দু র চকন্তু োকেেুচনব্দক ঈশ্বব্দরর উচ্চাসন চেয়া 

এখনও োাঁহার পূজা কচরয়া থাব্দকন। চকন্তু আধুচনক সিৌিধব্দেমর সচহে িুিব্দেব্দির প্রকৃে 

চেযার সে পাথমকে আেরা-চহন্দুরা সেখাইব্দে িাই, োহা প্রধানেঃ এই : োকেেুচন নেুন 

চকিু প্রিার কচরব্দে আব্দসন নাই। েীশুর েব্দো চেচনও ‘পূরম কচরব্দে আচসয়াচিব্দলন, ধ্বংস 

কচরব্দে আব্দসন নাই।’ প্রব্দভে এইিুকু সে, েীশুর সযব্দত্র প্রািীন র অথমাৎ ইহুেীরাই 

োাঁহাব্দক িুচাব্দে পাব্দরন নাই, আর িুিব্দেব্দির সযব্দত্র োাঁহার চেষে রই োাঁহার চেযার েেম 

িুচাব্দে পাব্দরন নাই। ইহুেীরা সেেন (েীশুর েব্দধে) ওল্ড সিস্টাব্দেব্দটর পূরম পচররচে িুচাব্দে 

পাব্দরন নাই, সিৌি রও সেেচন(িুব্দির েব্দধে) চহন্দুধব্দেমর সেেগুচলর পূরম পচররচে িুচাব্দে 

পাব্দরন নাই। 

  

আচে পুনিমার িচলব্দেচি : োকেেুচন পূরম কচরব্দে আচসয়াচিব্দলন, ধ্বংস কচরব্দে নয়।; 

চেচনও চিব্দলন চহন্দুধব্দেমর স্বাভাচিক পচররচে ও েুচিস্ে চসিান্ত-নোয়সম্মে চিকাে। 
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চহন্দুধেম দই ভাব্দ  চিভি-কেমকাডিত ও জ্ঞানকাডিত; সন্নোসীরাই জ্ঞানকাব্দডিতর আব্দলািনা 

কচরয়া থাব্দকন; ইহাব্দে জাচেব্দভে নাই। ভারব্দে উচ্চেে িব্দরমর োনুষও 

  

সন্নোসী হইব্দে পাব্দর, চনম্নেে িব্দরমর োনুষও সন্নোসী হইব্দে পাব্দর, েখন উভয় জাচেই 

সোন। ধব্দেম জাচেব্দভে নাই; জাচেব্দভে সকিল সাোচজক িেিস্থা। োকেেুচন স্বয়ং সন্নোসী 

চিব্দলন, এিং োাঁহার হৃেয় এে উোর চিল সে, লুকাব্দনা সিব্দের েধে হইব্দে সেেব্দক 

িাচহর কচরয়া চেচন সসগুচল সেগ্র পৃচথিীর সলাব্দকর েব্দধে িড়াইয়া চেব্দলন-ইহাই োাঁহার 

স ৌরি। পৃচথিীব্দে ধেমপ্রিাব্দরর চেচনই প্রথে প্রিেমক; শুধু োই নয়, ধেমান্তচরে-করব্দরর 

ভাি োাঁহারই েব্দন প্রথে উচেে হইয়াব্দি। 

  

সকব্দলর প্রচে-চিব্দেষেঃ অজ্ঞান ও েচরদ্র ব্দরর প্রচে অদু্ভে সহানুভূচেব্দেই োাঁহার স ৌরি 

প্রচেচিে। োাঁহার কব্দয়কজন চেষে ব্রাহ্মর চিব্দলন। সে সেব্দয় িুি চেযা চেব্দেচিব্দলন, সস 

সেব্দয় সংস্কৃে আর ভারব্দের কথে ভাষা চিল না। ইহা সসসেব্দয় পচণ্ডেব্দের পুস্তব্দকই সেখা 

োইে। িুিব্দেব্দির সকান সকান ব্রাহ্মর চেষে োাঁহার উপব্দেেগুচল সংস্কৃব্দে অনুিাে কচরব্দে 

িান, চেচন চকন্তু স্পষ্ট ভাষায় িচলয়াব্দিন, ‘আচে েচরব্দদ্রর জনে-জনসাধারব্দরর জনে 

আচসয়াচি, আচে জনসাধারব্দরর ভাষাব্দেই কথা িচলি।’ আজ পেমন্ত োাঁহার অচধকাংে 

উপব্দেে সসই সেয়কার িচলে ভাষাব্দেই চলচপিি। 

  

েেমনোস্ত্র ও েিচিেো েে উচ্চ আসনই গ্রহর করুক, েেচেন জ ব্দে েৃেুে িচলয়া 

িোপারচি থাচকব্দি, েেচেন োনিহৃেব্দয় দিমলো িচলয়া চকিু থাচকব্দি, েেচেন িরে 

দিমলোয় োনুব্দষর েেমস্থল হইব্দে সরােনধ্বচন উচিে হইব্দি, েেচেন ঈশ্বব্দর চিশ্বাসও 

থাচকব্দি। েেমনোব্দস্ত্রর চেক চেয়া সসই সলাকগুরু িুব্দির চেষে র সিেরূপ সনােন বেব্দলর 

অচভেুব্দখ সব্দিব্দ  পচেে হইব্দলন চকন্তু োহাব্দক িূরম কচরব্দে পাচরব্দলন না। অপর চেব্দক সে 

সনােন ঈশ্বরব্দক নরনারী সকব্দল সােব্দর ধচরয়া থাব্দক, োাঁহাব্দক সেগ্র জাচের চনকি হইব্দে 

অপসৃে কচরব্দলন। ইহার ফব্দল ভারেিব্দষম সিৌিধব্দেমর েৃেুে স্বাভাচিকভাব্দিই হইয়াচিল। 

িেমোনকাব্দল সিৌিধব্দেমর জেভূচে ভারব্দে এেন একজনও নাই, চেচন চনব্দজব্দক সিৌি 

িব্দলন। চকন্তু এইসব্দ্ ব্রাহ্মরেধেমও সকান সকান চিষব্দয় যচেগ্রস্ত হইল। সসই 
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সোজসংস্কাব্দরর জনে আগ্রহ, সকব্দলর প্রচে সসই অপূিম সহানুভূচে ও েয়া, সিমসাধারব্দরর 

চভের সিৌিধেম সে িোপক পচরিেমব্দনর ভাি প্রিাচহে কচরয়া চেয়াচিল, োহা ভারেীয় 

সোজব্দক এেেূর উন্নে ও েহান্ কচরয়াচিল সে, েোনীন্তন ভারেিষম সম্বব্দন্ধ চলচখব্দে 

চ য়া জননক গ্রীক ঐচেহাচসকব্দক িচলব্দে হইয়াব্দি : সকান চহন্দু চেথো িব্দল িা সকান 

চহন্দুনারী অসেী-এ-কথা সোনা োয় না। 

  

সভােব্দে সে-সকল সিৌি উপচিষ্ট চিব্দলন, োাঁহাব্দের চেব্দক চফচরয়া িিা িচলব্দে 

লাচ ব্দলন : সহ সিৌি র! সিৌিধেম িাড়া চহন্দুধেম িাাঁচিব্দে পাব্দর না; চহন্দুধেম িাচড়য়া 

সিৌিধেমও িাাঁচিব্দে পাব্দর না। অেএি উপলচি করুন-আোব্দের এই চিেুি চিচচ্ছন্নভাি 

স্পষ্টই সেখাইয়া চেব্দেব্দি সে, ব্রাহ্মব্দরর ধীেচি ও েেমনোব্দস্ত্রর সাহােে না লইয়া সিৌব্দিরা 

োাঁড়াইব্দে পাব্দরন না এিং ব্রাহ্মরও সিৌব্দির হৃেয় না পাইব্দল োাঁড়াইব্দে পাব্দর না। সিৌি 

ও ব্রাহ্মব্দরর এই চিব্দচ্ছেই ভারেিব্দষমর অিনচের কারর। এইজনেই আজ ভারেিষম 

চত্রেব্দকাচি চভযুব্দকর িাসভূচে হইয়াব্দি, এইজনেই ভারেিাসী সহরগু িৎসর ধচরয়া 

চিব্দজোব্দের োসত্ব কচরব্দেব্দি। অেএি আসুন, আেরা ব্রাহ্মব্দরর অপূিম ধীেচির সচহে 

সলাকগুরু িুব্দির হৃেয়, েহান্ আিা এিং অসাধারর সলাক-কলোরেচি েুি কচরয়া 

চেই। 
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৮. পচরচিষ্ট 

চিকাব্দ া ধেমেহাসভার অচধব্দিেন-কাব্দল েহাসভার বিজ্ঞাচনক চিভাব্দ  স্বােীজী চনম্নচলচখে 

চিষয়গুচল সম্বব্দন্ধ িিৃো সেন : 

  

(১) োস্ত্রচনি চহন্দুধেম এিং সিোন্তেেমন -শুকু্রিার, ২২সে সসব্দেম্বর, পূিমাহ্ন ১০।। িায়।  

  

(২) ভারব্দের িেমোন ধেমসেূহ -শুকু্রিার, ২২সে সসব্দেম্বর, অপরাহ্ন অচধব্দিেন। 

  

(৩) পূব্দিম প্রেত্ত িিৃোগুচলর চিষয়-সম্বব্দন্ধ -েচনিার, ২৩সে সসব্দেম্বর। 

  

(৪) চহন্দুধব্দেমর সারাংে -ব্দসােিার, ২৫সে সসব্দেম্বর। ‘ The Chicago Daily Inter-Ocean’ 

সংিাে ২৩সে সসব্দেম্বর প্রথে িিৃো-সম্বব্দন্ধ চনম্নচলচখে েন্তিে প্রকাে কব্দরন : 

  

ধেমেহাসভার বিজ্ঞাচনক চিভাব্দ   েকাল পূিমাব্দহ্ন স্বােী চিব্দিকানন্দ ‘োস্ত্রচনি চহন্দুধেম’ 

সম্বব্দন্ধ িিৃো সেন। ৩নং হল সলাব্দক পচরপূরম হইয়াচিল; সোেৃচিন্দ েে েে প্রশ্ন চজজ্ঞাসা 

কব্দরন এিং সন্নোচসপ্রির অপূিম েযোর সচহে প্রাজিতলভাব্দি ঐগুচলর উত্তর সেন। 

অচধব্দিেব্দনর সেব্দষ আগ্রহাচম্বে চজজ্ঞাসুরা োাঁহাব্দক চঘচরয়া োাঁড়ন এিং োাঁহার ধেম-সম্বব্দন্ধ 

সকাথাও একচি সিাি সভায় িিৃো চেিার জনে সচনিমন্ধ অনুব্দরাধ জানান। চেচন িব্দলন, 

পচরকল্পনাচির কথা ইেঃপূব্দিমই োাঁহার েব্দন উচঠয়াব্দি।  
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৯. প্রািয নারী 

[চিকাব্দ া ধেমেহাসভার অচধব্দিেন-কাব্দল েহাসভার ‘েচহলা পচরিালক সিার্ম’ –এর 

অধেযা চেব্দসস পিার পাোর কেৃমক আব্দয়াচজে এক চিব্দেষ সভার চিকাব্দ ার জোক্

সন স্ট্রীব্দি েচহলা সেব্দন স্বােীজী এই িিৃো সেন। ‘ Chicago Daily Inter-Ocean’ 

সংিােপব্দত্র ২৩সে সসেম্বর(১৮৯৩) চনম্নচলচখে সংচযি চিিররী প্রকাচেে হয়।] 

  

স্বােী চিব্দিকানন্দ একচি চিব্দেষ সভায় প্রািেব্দেব্দের নারীব্দের িেমোন ও ভচিষেৎ সম্বব্দন্ধ 

আব্দলািনা কব্দরন : সকান জাচের প্র চের সেি োপকাচঠ নারীব্দের প্রচে োহার েব্দনাভাি। 

প্রািীন গ্রীব্দস স্ত্রী-পুরুব্দষর েেমাোয় সকান পাথমকে চিল না; পূরম সেোর ভাি চিরাচজে 

চিল। সকান চহন্দুও চিিাচহে না হইব্দল পুব্দরাচহে হইব্দে পাব্দর না; ভািিা এই সে, 

অচিিাচহে িেচি অধমা্ ও অসমূ্পরম। পূরম স্বােস্ত্রেই পূরম নারীত্ব। আধুচনক চহন্দুনারীর 

জীিব্দনর প্রধান ভাি োহার সেীত্ব। পিী সেন িৃব্দত্তর সকন্দ্র-ঐ সকন্দ্রর চস্থরত্ব চনভমর কব্দর 

োহার সেীব্দত্বর উপর। এই আেব্দেমর িরে অিস্থায় চহন্দু চিধিারা সহেরব্দর েগ্ধ হইব্দেন। 

সম্ভিেঃ পৃচথিীর অনোনে সেব্দের নারীব্দের অব্দপযা চহন্দুনারী র সিেী ধেমেীলা ও 

আধোচিকভািসম্পন্না। েচে আেরা িচরব্দত্রর ঐ সকল সদ গুর রযা কচরব্দে পাচর এিং 

সব্দ্ সব্দ্ আোব্দের নারীব্দের িুচিিৃচত্তর পুচষ্টসাধন কচরব্দে পাচর, োহা হইব্দল ভচিষেৎ 

চহন্দুনারী জ ব্দের আেেমস্থানীয়া হইব্দিন। 
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১০. ধিথীয় ঐতকথর িিাসতেলন 

[ ২৪সে সসব্দেম্বর, ১৮৯৩,  ‘ Chicago Sunday Herald’ পচত্রকার প্রকাচেে স্বােীজীর 

িিৃোর সংচযি চিিররী।] 

  

এই ধেমেহাসভায় প্রেত্ত িিৃোগুচলর সাধারর চসিান্ত এই সে, োনুব্দষর ভ্রােৃত্বই িহু-

আকাচঙ্খে উব্দেেে। এই ভ্রােৃত্ব একচি স্বাভাচিক অিস্থা, কারর আেরা সকব্দল একই 

ঈশ্বব্দরর সন্তান-এ সম্বব্দন্ধ অব্দনক কথা িলা হইয়াব্দি। আিার এেন অব্দনক সম্প্রোয় আব্দি, 

োহার ঈশ্বব্দরর অচস্তত্ব অথমাৎ িেচিভািাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার কব্দর না। েচে আেরা এই-

সকল সম্প্রোয়ব্দক উব্দপযা কচরয়া িাচহব্দর রাচখব্দে িাই, োহা হইব্দল অিেে আোব্দের 

ভ্রােৃত্ব সিমজনীন হইব্দি না; েচে োহা না িাই, োহা হইব্দল সেগ্র োনিজাচেব্দক অন্তভুমি 

কচরিার জনে আোব্দের চেলনভূচে প্রেস্ত কচরব্দেই হইব্দি। এই ধেমেহাসভায় আরও িলা 

হইয়াব্দি-োনিজাচের কলোর সাধন করা আোব্দের কেমিে, কারর প্রব্দেেক অসৎ ও হীন 

কাব্দেমরই প্রচেচক্রয়া আব্দি। আোর েব্দন হয়, এচি সোকানোচরর ভাি : আেরাই প্রথব্দে, 

োরপর আোব্দের ভাই-এরা। আচে েব্দন কচর, ঈশ্বব্দরর সিমজনীন চপেৃব্দত্ব আেরা চিশ্বাস 

কচর িা না কচর, ভাইব্দক আোব্দের ভালিাচসব্দেই হইব্দি, কারর প্রব্দেেক ধেম ও প্রব্দেেক 

েে োনুব্দষর চেিেভাি স্বীকার কব্দর; কাহারও অচনষ্ট কচরও না, োহা হইব্দল োহার 

অন্তচনমচহে চেিেভািব্দক যুন্ন করা হইব্দি না। 
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১১. ভগবৎতপ্রি 

[২৫সে সসব্দেম্বর, ১৮৯৩,  ‘ Chicago Herald’ পচত্রকায় প্রকাচেে স্বােীজীর একচি 

িিৃোর সংচযি চিিররী] 

  

লাফচলন ও েনব্দরা স্ট্রীব্দি েৃেীয় ইউচনব্দিচরয়ান িাব্দিমর িিৃো- ৃতব্দহ সেব্দিে সোেৃেডিতলী 

 েকলে প্রাব্দে স্বােী চিব্দিকানব্দন্দর িিৃো েির কব্দরন। োাঁহার িিৃোর চিষয় চিল 

ভ িৎব্দপ্রে; আব্দলািনা িাচগ্মোপূরম ও অপূিম হইয়াচিল। 

  

চেচন িব্দলন : ঈশ্বর পৃচথিীর সিমত্র পূচজে হন, চকন্তু চিচভন্ন নাব্দে এিং চিচভন্ন উপাব্দয়। 

েহান্ ও সুন্দর ঈশ্বরব্দক উপাসনা করা োনুব্দষর পব্দয স্বাভাচিক, এিং ধেম োনুব্দষর 

প্রকৃচে ে। সকব্দলই ঈশ্বব্দরর প্রব্দয়াজনীয়ো অনুভি কব্দর এিং ঈশ্বব্দরর প্রচে সপ্রেই 

োনুষব্দক োন, েয়া, নোয়পরো প্রভৃচে সৎকাব্দেম প্রব্দরাচেে কব্দর। সকব্দলই ঈশ্বরব্দক 

ভালিাব্দস, কারর চেচন সপ্রেস্বরূপ। 

  

িিা চিকাব্দ াব্দে আসা অিচধ োনুব্দষর ভ্রােৃত্ব সম্বব্দন্ধ অব্দনক চকিু শুচনয়াব্দিন। চেচন 

চিশ্বাস কব্দরন-আরও েৃঢ়ের িন্ধন োনুষব্দক েুি কচরয়া রাচখয়াব্দি, কারর সকব্দলই 

ঈশ্বরব্দপ্রে হইব্দে সজিতাে। োনুব্দষর ভ্রােৃত্ব ঈশ্বব্দরর চপেৃব্দত্বরই েুচি ে চসিান্ত। িিা 

িব্দলন : 

  

চেচন ভারব্দের িব্দন িব্দন ভ্রের কচরয়াব্দিন, পিমেগুহায় রাচত্র কািাইয়াব্দিন, সেগ্র প্রকৃচে 

পেমব্দিযর কচরয়া চেচন এই চিশ্বাব্দস উপনীে হইয়াব্দিন সে, স্বাভাচিক চনয়ব্দের ঊব্দিম 

এেন চকিু আব্দি, োহা োনুষব্দক অসেে িা অনোয় হইব্দে রযা কব্দর। চেচন চসিান্ত 

কচরয়াব্দিন, উহা ঈশ্বরব্দপ্রে। ঈশ্বর েচে েীশু, েহম্মে ও বিচেক ঋচষ ব্দরর সচহে কথা 

িচলয়া থাব্দকন, োহা হইব্দল ঈশ্বব্দররই অনেেে সন্তান-োাঁহার সচহেও চেচন সকন কথা 

িব্দলন না? 
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স্বােী আরও িচলব্দলন : সেেই চেচন আোর সচহে এিং োাঁহার সকল সন্তাব্দনর সচহে 

কথা িব্দলন। আেরা োাঁহাব্দক আোব্দের িেুচেমব্দক সেচখ এিং োাঁহার সপ্রব্দের সীোহীনো 

দ্বারা চনরন্তর প্রভাচিে হই এিং সসই সপ্রে হইব্দে আোব্দের ে্ল ও শুভকব্দেমর সপ্রররা 

লাভ কচর। 
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