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১. ধর্ম চি 

রেল-লাইনেে উপে চিয়া একখাো প্রকাণ্ড ইচিে সশনে িচলয়ানে; একচি কু্ষদ্র কীি 

লাইনেে উপে চিয়া িচলনেচেল, গাড়ী আচসনেনে জাচেনে পাচেয়া রস আনে আনে রেল-

লাইে হইনে সচেয়া চগয়া চেনজে প্রাণ বাাঁিাইল। যচিও ঐ কু্ষদ্র কীিচি এেই েগণয  রয, 

গাড়ীে িানপ রয-নকাে মুহূনেে চেনেচ ে হইনে পানে, েপাচপ রস একিা জীব—প্রাণবান্ 

বস্তু; আে এে বৃহৎ, এে প্রকাণ্ড ইচিেচি একিা যন্ত্র মাত্র। আপোো বচলনবে, একচিে 

জীবে আনে, আে একচি জীবেহীে জড়মাত্র—উহাে শচি, গচে ও রবগ যেই প্রবল হউক 

ো রকে, উহা প্রাণহীে জড় যন্ত্র োড়া আে চকেুই েয়। আে ঐ কু্ষদ্র কীিচি রয লাইনেে 

উপে চিয়া িচলনেচেল এবং ইচিনেে স্পশেমানত্রই যাহাে চেচিে মৃেুয  হইে, রস ঐ 

প্রকাণ্ড রেলগাড়ীচিে েুলোয় মচহমাসম্পন্ন। উহা রয রসই অেন্ত ঈশ্বনেেই একচি কু্ষদ্র 

অংশ মাত্র এবং রসইজেয  এই শচিশালী ইচিে অনপক্ষাও মহৎ। রকে উহাে এই মহ্ 

হইল? জড় ও প্রাণীে পাপেকয  আমো চকরূনপ বুচিনে পাচে? যন্ত্রকেো যন্ত্রচি রযরূনপ 

পচেিাচলে কচেনে ইচ্ছা কচেয়া চেমোণ কচেয়াচেল, যন্ত্র রসইিুকু কাযেই সম্পািে কনে, 

যনন্ত্রে কাযেগুচল জীবন্ত প্রাণীে কানযেে মে েয়। েনব জীবন্ত ও প্রাণহীনেে মন য  প্রন ি 

চকরূনপ কো যাইনব? জীচবে প্রাণীে স্বা ীেো আনে, জ্ঞাে আনে আে মৃে জড়বস্তু 

কেকগুচল চেয়নমে গণ্ডীনে বদ্ধ এবং োহাে মুচিে সম্ভাবো োই, কােণ োহাে জ্ঞাে 

োই। রয-স্বা ীেো পাকায় যন্ত্র হইনে আমানিে চবনশ ত্ব—রসই মুচি-লান ে জেয ই 

আমো সকনল রিষ্টা কচেনেচে। অচ কেে মুি হওয়াই আমানিে সকল রিষ্টাে উনদেশশয , 

কােণ শু ু পূণে মুচিনেই পূণেত্ব লা  হইনে পানে। আমো জাচে বা ো জাচে, মুচিলা  

কচেবাে এই রিষ্টাই সবেপ্রকাে উপাসো-প্রণালীে চ চি। 

জগনে যে প্রকাে উপাসো-প্রণালী প্রিচলে আনে, রসইগুচল চবনে ণ কচেনল রিখা যায়, 

অচে অস য জাচেো  ূে, রপ্রে ও পূবেপুরু নিে আত্মাে উপাসো কচেয়া পানক। সপেপূজা, 

পূবেপুরু চিনগে আত্মাে উপাসো, উপজােীয় রিবগনণে উপাসো—এগুচল রলানক রকে 

কচেয়া পানক? কােণ রলানক অেু ব কনে রয, রকাে অজ্ঞাে উপানয় এই রিবগণ ও 
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পূবেপুরুন ো োহানিে চেনজনিে অনপক্ষা অনেক বড়, রবশী শচিশালী এবং োহানিে 

স্বা ীেো সীচমে কচেনেনেে। সুেোং অস য জাচেো এই-সকল রিবো ও পূবেপুরু নক 

প্রসন্ন কচেনে রিষ্টা কনে, যাহানে োাঁহাো োহানিে রকাে উৎপীড়ে ো কচেনে পানেে 

অপোৎ যাহানে োহাো অচ কেে স্বা ীেোলা  কচেনে পানে। োহাো ঐ-সকল রিবো 

ও পূবেপুরুন ে পূজা কচেয়া োাঁহানিে কৃপা লা  কচেনে প্রয়াসী এবং রয-সকল বস্তু 

মােুন ে চেনজে পুরু কানেে দ্বাো উপাজেে কো উচিে, রসগুচল ঈশ্বনেে বেস্বরূপ পাইনে 

আকাঙ্ক্ষা কনে। রমানিে উপে এই-সকল উপাসো-প্রণালী আনলািো কচেয়া ইহাই 

উপলচি হয় রয, সমগ্র জগৎ একিা চকেু অদু্ভে বয াপাে আশা কচেনেনে। এই আশা 

আমাচিগনক কখেই এনকবানে পচেেয াগ কনে ো, আে আমো যেই রিষ্টা কচে ো রকে, 

আমো সকনলই অদু্ভে ও অসা ােণ বয াপােগুচলে চিনকই েুচিয়া িচলয়াচে। জীবনেে অপে 

ও েহনসয ে অচবোম অেুসন্ধাে োড়া মে বচলনে আে চক বুিায়? আমো বচলনে পাচে, 

অচশচক্ষে রলানকোই এই আজগুচবে অেুসন্ধানে বয ে, চকন্তু োহাোই বা রকে উহাে 

অেুসন্ধাে কচেনব—এ প্রশ্ন রো আমো সহনজ এড়াইনে পাচেব ো। য়াহুিীো অনলৌচকক 

ঘিো রিচখবাে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কচেে। য়াহুিীনিে মে সমগ্র জগৎই হাজাে হাজাে ব ে 

 চেয়া এইরূপ অনলৌচকক বস্তু রিচখবাে আকাঙ্ক্ষা কচেয়া আচসনেনে। আবাে রিখুে, 

জগনে সকনলে চ েনেই একিা অসনন্তান ে  াব রিচখনে পাওয়া যায়। আমো একিা 

আিশে গ্রহণ কচে, চকন্তু উহাে চিনক োড়াহুড়া কচেয়া অগ্রসে হইয়া অ েপপ রপৌাঁচেনে ো 

রপৌাঁচেনেই েূেে আে একিা আিশে  চেয়া বচসলাম। চেচিেষ্ট একিা লনক্ষয ে চিনক যাইবাে 

জেয  কন াে রিষ্টা কচে, চকন্তু োেপে বুচিলাম, উহানে আমানিে রকাে প্রনয়াজে োই। 

বােবাে আমানিে এইরূপ অসনন্তান ে  াব আচসনেনে, চকন্তু যচি শু ু অসনন্তা ই 

আচসনে পানক, োহা হইনল আমানিে মনেে চক অবস্থা হয়? এই সবেজেীে অসনন্তান ে 

অপে চক? ইহাে অপে এই—মুচিই মােুন ে চিেন্তে লক্ষয । যেচিে ো মােু  এই মুচি 

লা  কচেনেনে, েেচিে রস মুচি খুাঁচজনবই। োহাে সমগ্র জীবেই এই মুচিলান ে রিষ্টা 

মাত্র। চশশু জচিয়াই চেয়নমে চবরুনদ্ধ চবনদ্রাহ কনে। চশশুে প্রপম শেফুরুেণ হইনেনে 

ক্রন্দে—রয-বন্ধনেে মন য  রস চেনজনক আবদ্ধ রিনখ, োহাে চবরুনদ্ধই প্রচেবাি। মুচিে 
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এই আকাঙ্ক্ষা হইনেই এই  ােণা জনি রয, এমে একজে পুরু  অবশয ই আনেে, চযচে 

সমূ্পণে মুিস্ব াব। ঈশ্বে- ােণাই মােুন ে প্রকৃচেে মূল উপািাে। রবিানন্ত সচিিােন্দই 

মােবমনেে ঈশ্বে-সম্বন্ধীয় সনবোি  ােণা। ঈশ্বে চিদ ঘে ও স্ব াবেই আেন্দঘে। আমো 

অনেকচিে  চেয়া ঐ অন্তনেে বাণীনক িাচপয়া োচখবাে রিষ্টা কচেয়া আচসনেচে, চেয়ম 

বা চবচ  অেুসেণ কচেয়া মেু য প্রকৃচেে ফুরূচেেনে বা া চিবাে প্রয়াস পাইনেচে, চকন্তু 

প্রকৃচেে চেয়নমে চবরুনদ্ধ চবনদ্রাহ কচেবাে সহজাে প্রবৃচি আমানিে মন য  আনে। আমো 

ইহাে অপে ো বুচিনে পাচে, চকন্তু অজ্ঞােসানে আমানিে মােবীয়  ানবে সচহে 

আ য াচত্মক  ানবে, চেম্নেনেে মনেে সচহে উিেে মনেে সংগ্রাম িচলয়ানে এবং এই 

সংগ্রাম চেনজে পৃপক্ অচেত্ব—যাহানক আমো আমানিে আচমত্ব বা ‘বয চিত্ব’ বচল—েক্ষা 

কচেবাে একিা রিষ্টা। 

এমে চক েেকও এই অদু্ভে সেয  প্রকাশ কনে রয, আমো জি হইনেই চবনদ্রাহী। প্রকৃচেে 

চবরুনদ্ধ জীবনেে প্রপম সেয —জীবেীশচিে চিহ্ন এই রয, আমো চবনদ্রাহ কচে এবং 

বচলয়া উচ —‘রকােরূপ চেয়ম মাচেয়া আমো িচলব ো।’ যেচিে আমো প্রকৃচেে 

চেয়মাবলী মাচেয়া িচল, েেচিে আমো যনন্ত্রে মে—েেচিে জগৎপ্রবাহ চেজ গচেনে 

িচলনে পানক, উহাে শৃঙ্খল আমো  াচিনে পাচে ো। চেয়মই মােুন ে প্রকৃচেগে হইয়া 

যায়। যখেই আমো প্রকৃচেে এই বন্ধে  াচিয়া মুি হইবাে রিষ্টা কচে, েখেই উিেনেে 

জীবনেে প্রপম ইচিে বা চিহ্ন রিচখনে পাওয়া যায়। ‘মুচি, অনহা মুচি! মুচি, অনহা 

মুচি!’—আত্মাে অন্তেল হইনে এই সিীে উচিে হইনেনে। বন্ধে—হায়, প্রকৃচেে 

শৃঙ্খনল বদ্ধ হওয়াই জীবনেে অিৃষ্ট বা পচেণাম বচলয়া মনে হয়।  

অচেপ্রাকৃে শচিলান ে জেয  সপে ও  ূেনপ্রনেে উপাসো এবং চবচ ন্ন  মেমে ও সা ে-

প্রণালী পাচকনব রকে? বস্তুে সিা আনে, জীবে আনে—এ-কপা আমো রকে বচল? এই-

সব অেুসন্ধানেে—জীবে বুচিবাে এবং সিা বয াখয া কচেবাে রিষ্টাে চেিয়ই একিা অপে 

আনে। ইহা অপেহীে ও বৃপা হইনে পানে ো। ইহা মােুন ে মুচিলান ে চেেন্তে রিষ্টা। রয 

চবিয ানক আমো এখে ‘চবজ্ঞাে’ োনম অচ চহে কচে, োহা সহস্র সহস্র ব ে যাবৎ 

মুচিলান ে রিষ্টা কচেয়া আচসনেনে এবং মােু  এই মুচিই িায়। েপাচপ প্রকৃচেে চ েে 
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রো মুচি োই। ইহা চেয়ম—রকবল চেয়ম। েপাচপ মুচিে রিষ্টা িচলয়ানে। শু ু োহাই 

েয়, সূযে হইনে আেম্ভ কচেয়া পেমাণুচি পযেন্ত সমুিয় প্রকৃচেই চেয়মা ীে—এমে চক 

মােুন েও স্বা ীেো োই। চকন্তু আমো এ-কপা চবশ্বাস কচেনে পাচে ো। আমো প্রপম 

হইনেই প্রকৃচেে চেয়মাবলী আনলািো কচেয়া আচসনেচে, েপাচপ আমো উহা চবশ্বাস 

কচেনে পাচে ো; শু ু োহাই েয়, চবশ্বাস কচেব ো রয, মােু  চেয়নমে অ ীে। আমানিে 

আত্মাে অন্তেল হইনে প্রচেচেয়ে ‘মুচি! মুচি!’—এই ধ্বচে উচিে হইনেনে। চেেয মুি 

সিারূনপ ঈশ্বনেে  ােণা কচেনল মােু  অেন্তকানলে জেয  এই বন্ধনেে মন য  শাচন্ত 

পাইনে পানে ো। মােু নক উি হইনে উিেে পনপ অগ্রসে হইনেই হইনব, আে এ রিষ্টা 

যচি োহাে চেনজে জেয  ো হইে, েনব রস এই রিষ্টানক এক অচে কন াে বয াপাে বচলয়া 

মনে কচেে। মােু  চেনজে চিনক োকাইয়া বচলয়া পানক, ‘আচম জিাবচ  ক্রীেিাস, 

আচম বদ্ধ; োহা হইনলও এমে একজে পুরু  আনেে, চযচে প্রকৃচেে চেয়নম বদ্ধ েে—

চেচে চেেয মুি ও প্রকৃচেে প্র ু।’  

সুেোং বন্ধনেে  ােণা রযমে মনেে অনচ্ছিয  ও মূল অংশ, ঈশ্বে ােণাও ে্রূপপ প্রকৃচেগে 

ও অনচ্ছিয । এই মুচিে  াব হইনেই উ নয়ে উদ্ভব। এই মুচিে  াব ো পাচকনল 

উচদ্ভনিে চ েনেও জীবেীশচি পাচকনে পানে ো। উচদ্ভনি অপবা কীনিে চ েে ঐ 

জীবেীশচিনক বয চষ্টগে  ােণাে েনে উন্নীে হইবাে রিষ্টা কচেনে হইনব। অজ্ঞােসানে 

ঐ মুচিে রিষ্টা উহানিে চ েে কাযে কচেনেনে, উচদ্ভদ জীবে ােণ কচেনেনে—ইহাে 

ববচিত্রয , েীচে ও রূপ েক্ষা কচেবাে জেয , প্রকৃচেনক েক্ষা কচেবাে জেয  েয়। প্রকৃচে 

উন্নচেে প্রনেয কচি রসাপাে চেয়চমে কচেনেনে—এইরূপ  ােণা কচেনল মুচি বা 

স্বা ীেোে  াবচি এনকবানে উড়াইয়া চিনে হয়। জড়জগনেে  াব আগাইয়া িচলয়ানে, 

সনি সনি মুচিে  ােণাও আগাইয়া িচলয়ানে। েপাচপ ক্রমাগে সংগ্রাম িচলনেনে। 

আমো চবচ ন্ন মেবাি ও সম্প্রিানয়ে চববানিে কপা শুচেনেচে, চকন্তু মে ও সম্প্রিায়গুচল 

েয ায়সিে ও স্বা াচবক, উহাো পাচকনবই। শৃঙ্খল যেই িীঘে হইনেনে, দ্বন্দ্বও 

স্বা াচবক ানব েেই বাচড়নেনে, চকন্তু যচি আমো শু ু জাচে রয, আমো সকনল রসই 

এক লনক্ষয  রপৌাঁচেবাে রিষ্টা কচেনেচে, োহা হইনল চববানিে আে প্রনয়াজে পানক ো। 
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মুচি বা স্বা ীেোে মূেে চবগ্রহ—প্রকৃচেে প্র ুনক আমো ‘ঈশ্বে’ বচলয়া পাচক। আপোো 

োাঁহানক অস্বীকাে কচেনে পানেে ো। োহাে কােণ মুচিে  াব বয েীে আপোো এক 

মুহূেেও িলানেো বা জীবে ােণ কচেনে পানেে ো। যচি আপোো চেনজনিে স্বা ীে 

বচলয়া চবশ্বাস ো কচেনেে, েনব চক কখেও এখানে আচসনেে? খুব সম্ভব, প্রাচণে্চবৎ 

এই মুি হইবাে অচবোম রিষ্টাে রকাে বয াখয া চিনে পানেে এবং চিনবে। এ-সবই মাচেয়া 

লইনে পানেে, েপাচপ ঐ মুচিে  াবচি আমানিে চ েে পাচকয়া যাইনেনে। ‘আপোো 

প্রকচৃেে অ ীে’—এই  াবচি রযমে আপোো অচেক্রম কচেনে পানেে ো, এ- াবচি 

রযমে সেয , রেমচে এই মুচিে  াবচিও সেয । 

বন্ধে ও মুচি, আনলা ও োয়া,  াল ও মন্দ—এ দ্বন্দ্ব পাচকনবই। বুচিনে হইনব, রযখানেই 

রকাে প্রকাে বন্ধে, োহাে পিানে মুচিও গুপ্ত ানব েচহয়ানে। একচি যচি সেয  হয়, 

েনব অপেচিও রেমচে সেয  হইনব। এই মুচিে  ােণা অবশয ই পাচকনব। আমো 

অচশচক্ষে বয চিে চ েে বন্ধনেে  ােণা রিচখনে পাই, এবং ঐ  ােণানক মুচিে রিষ্টা 

বচলয়া এখে বুচিনে পাচে ো, েপাচপ ঐ মুচিে  াব োহাে চ েে েচহয়ানে। অচশচক্ষে 

ববেে মােুন ে মনে পাপ ও অপচবত্রোে বন্ধনেে রিেো অচে অল্প, কােণ োহাে প্রকৃচে 

পশু াব অনপক্ষা বড় রবশী উন্নে েয়। রস বিচহক বন্ধে, রিহ-সনম্ভানগে অ ানবে চবরুনদ্ধ 

সংগ্রাম কনে, চকন্তু এই চেম্নেে রিেো হইনে ক্রনম মােচসক বা বেচেক বন্ধনেে উিেে 

 ােণা ও আ য াচত্মক মুচিে আকাঙ্ক্ষা জানগ এবং বৃচদ্ধ পায়। এখানে আমো রিচখনে 

পাই, রসই ঈশ্বেীয়  াব অজ্ঞাোবেনণে ম য  চিয়া ক্ষীণ ানব প্রকাশ পাইনেনে। প্রপমেঃ 

ঐ আবেণ ঘে পানক এবং রসই চিবয নজয াচে প্রায় আচ্ছাচিে পাচকনে পানে, চকন্তু রসই 

রজয াচে—রসই মুচি ও পূণেোে উজ্জ্বল অচি সিা পচবত্র ও অচেবোণ েচহয়ানে। মােু  এই 

চিবয নজয াচেনক চবনশ্বে চেয়ন্তা, একমাত্র মুি পুরুন ে প্রেীক বচলয়া  ােণা কনে। রস 

েখেও জানে ো রয, সমগ্র চবশ্ব এক অখণ্ড বস্তু—প্রন ি রকবল পচেমানণে োেেনময , 

 ােণাে োেেনময । 

সমগ্র প্রকৃচেই ঈশ্বনেে উপাসো-স্বরূপ। রযখানেই জীবে আনে, রসখানেই এই মুচিে 

অেুসন্ধাে এবং রসই মুচিই ঈশ্বে-স্বরূপ। এই মুচি দ্বাো অবশয ই সমগ্র প্রকৃচেে উপে 
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আচ পেয  লা  হয় এবং জ্ঞাে বয েীে মুচি অসম্ভব। আমো যেই জ্ঞােী হই, েেই 

প্রকৃচেে উপে আচ পেয  লা  কচেনে পাচে। প্রকৃচেনক বশ কচেনে পাচেনলই আমো 

শচিসম্পন্ন হই; এবং যচি এমে রকাে পুরু  পানকে, চযচে সমূ্পণে মুি ও প্রকৃচেে প্র ু, 

োাঁহাে অবশয  প্রকৃচেে পূণেজ্ঞাে পাচকনব, চেচে সবেবয াপী ও সবেজ্ঞ হইনবে। মুচিে সনি 

এইগুচল অবশয  পাচকনব এবং রয বয চি এইগুচল লা  কচেয়ানেে, রকবল চেচেই প্রকৃচেে 

পানে যাইনে পাচেনবে। 

রবিানন্ত ঈশ্বেচব য়ক রয- সকল ে্ আনে, রসগুচলে মূনল পূণে মুচি। এই মুচি হইনে 

প্রাপ্ত আেন্দ ও চেেয  শাচন্ত  নমেে উিেম  ােণা। ইহা সমূ্পণে মুি অবস্থা—রযখানে রকাে 

চকেুে বন্ধে পাচকনে পানে ো, রযখানে প্রকৃচে োই, পচেবেেে োই, এমে চকেু োই, যাহা 

োাঁহানে রকাে পচেণাম উৎপন্ন কচেনে পানে। এই একই মুচি আপোে চ েে, আমাে 

চ েে েচহয়ানে এবং ইহাই একমাত্র যপাপে মুচি। 

ঈশ্বে সবেিাই চেজ মচহমময় অপচেণামী স্বরূনপে উপে প্রচেচিে েচহয়ানেে। আপচে ও 

আচম োাঁহাে সচহে এক হইবাে রিষ্টা কচেনেচে, চকন্তু আবাে এচিনক বন্ধনেে কােণী ূে 

প্রকৃচে প্রােয চহক জীবনেে কু্ষদ্র কু্ষদ্র বয াপাে,  ে, োম-যশ, মােবীয় রপ্রম এবং এ-সব 

পচেণামী প্রাকৃচেক চব য়গুচলে উপে চে েে কচেয়া েচহয়ানে। চকন্তু যখে প্রকৃচে প্রকাশ 

পাইনেনে, উহাে প্রকাশ চকনসে উপে চে েে কচেনেনে? ঈশ্বনেে প্রকানশই প্রকৃচে প্রকাশ 

পাইনেনে, সূযে িন্দ্র োোে প্রকানশ েয়। রযখানেই রকাে বস্তু প্রকাশ পায়, সূনযেে 

আনলানকই হউক অপবা আমানিে রিেোনেই হউক, উহা চেচেই। চেচে প্রকাশ 

পাইনেনেে বচলয়াই সব চকেু প্রকাশ পাইনেনে। 

আমো রিচখলাম, এই ঈশ্বে স্বেঃচসদ্ধ; ইচে বয চি েে, অপি সবেজ্ঞ, প্রকৃচেে জ্ঞাো ও 

কেো, সকনলে প্র ু। সকল উপাসোে মূনলই চেচে েচহয়ানেে; আমো বুচিনে পাচে বা 

ো পাচে, োাঁহােই উপাসো হইনেনে। শু ু োহাই েয়, আচম আে একিু অগ্রসে হইয়া 

বচলনে িাই—যাহা রিচখয়া সকনল আিযে হয়, যাহানক আমো মন্দ বচল, োহাও 

ঈশ্বনেেই উপাসো। োহাও মুচিেই একিা চিক্ মাত্র। শু ু োহাই েয়—আপোো হয়নো 

আমাে কপা শুচেয়া  য় পাইনবে, চকন্তু আচম বচল, যখে আপচে রকাে মন্দ কাজ 
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কচেনেনেে, ঐ প্রবৃচিে চপেনেও েচহয়ানে রসই মুচি। ঐ রপ্রেণা হয়নো  ুল পনপ 

িচলয়ানে, চকন্তু রপ্রেণা রসখানে েচহয়ানে। চপেনে মুচিে রপ্রেণা ো পাচকনল রকােরূপ 

জীবে বা রকােরূপ রপ্রেণাই পাচকনে পানে ো। চবনশ্বে স্পন্দনেে মন য  এই মুচি প্রাণবন্ত 

হইয়া আনে। সকনলে হৃিনয় যচি একত্ব ো পাচকে, েনব আমো বহুনত্বে  ােণাই কচেনে 

পাচেোম ো, উপচে নি ঈশ্বনেে  ােণা এইরূপ। সমনয় সমনয় এই  ােণা আেও উিেে 

েনে উচ য়ানে—উহা আমানিে সমনক্ষ এমে এক আিশে স্থাপে কনে, যাহা রিচখয়া আমো 

প্রপনম এনকবানে েচম্ভে হই। রসই আিশে এই—স্বরূপেঃ আমো  গবানেে সচহে অচ ন্ন। 

চযচে প্রজাপচেে পনক্ষে চবচিত্রবণে এবং েুিন্ত রগালাপকচল, চেচেই শচিরূনপ িাোগাে 

ও প্রজাপচেনে চবোজমাে। চযচে আমাচিগনক জীবে চিয়ানেে, চেচেই আমানিে মন য  

শচিরূনপ চবোজ কচেনেনেে। োাঁহাে রেজ হইনেই জীবনেে আচব োব, আবাে  ী ণ 

মৃেুয ও োাঁহােই শচি। োাঁহাে োয়াই মৃেুয , আবাে োাঁহাে োয়াই অমৃেত্ব। আেও এক 

উিেে  ােণাে কপা বচল। যাহা চকেু  য়াবহ, োহা হইনেই আমো সকনল বয া -কেৃেক 

অেুসৃে শশনকে মে পলায়ে কচেনেচে এবং োহানিে মেই মাপা লুকাইয়া চেনজনিে 

চেোপি  াচবনেচে। সমগ্র জগৎই যাহা চকেু  য়াবহ, োহা হইনেই পলাইবাে রিষ্টা 

কচেনেনে। এক-সমনয় আচম কাশীনে একিা পপ চিয়া যাইনেচেলাম, উহাে এক পানশ 

চেল একিা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপে পানশ একিা উাঁিু রিওয়াল। মাচিনে অনেকগুচল 

বােে চেল; কাশীে বােেগুচল িীঘেকায় জানোয়াে এবং অনেক সময় অচশষ্ট। এখে ঐ 

বােেগুচলে মাপায় রখয়াল উচ ল রয, োহাো আমানক রসই োো চিয়া যাইনে চিনব ো। 

োহাো  য়ােক িীৎকাে কচেনে লাচগল এবং আমাে চেকি আচসয়া আমাে পা জড়াইয়া 

 চেল। োহাো আমাে আেও কানে আচসনে পাকায় আচম রিৌড়াইনে লাচগলাম; চকন্তু 

যেই রিৌড়াই, েেই োহাো আেও চেকনি আচসয়া আমানক কামড়াইনে লাচগল। 

বােেনিে হাে এড়াে অসম্ভব রবা  হইল—এমে সময় হ াৎ একজে অপচেচিে রলাক 

আমানক ডাক চিয়া বচলল, ‘বােেগুচলে সম্মুখীে হও।’ আচম চেচেয়া রযমে োহানিে 

চিনক মুখ কচেয়া িাাঁড়াইলাম, অমচে োহাো চপেু হচিয়া পলাইল। সমগ্র জীবনে আমানিে 

এই চশক্ষা পাইনে হইনব—যাহা চকেু  য়ােক, োহাে সম্মুখীে হইনে হইনব, সাহনসে 
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সচহে উহা রুচখনে হইনব। জীবনেে দঃখ-কনষ্টে  নয় ো পলাইয়া সম্মুখীে হইনলই 

বােেিনলে মে রসগুচল হচিয়া যায়। যচি আমাচিগনক কখেও মুচি বা স্বা ীেো অজেে 

কচেনে হয়, েনব প্রকৃচেনক জয় কচেয়াই উহা লা  কচেব, প্রকৃচে হইনে পলায়ে কচেয়া 

েয়। কাপুরুন ো কখেও জয়লা  কচেনে পানে ো। যচি আমো িাই— য় কষ্ট ও অজ্ঞাে 

আমানিে সম্মুখ হইনে িূে হইয়া যাক, োহা হইনল আমাচিগনক ঐগুচলে সচহে সংগ্রাম 

কচেনে হইনব। 

মৃেুয  চক?  য় কাহানক বনল? এই-সকনলে চ েে চক  গবানেে মুখ রিচখনেে ো? দঃখ 

 য় ও কষ্ট হইনে িূনে পলায়ে কে, রিচখনব রসগুচল রোমানক অেুসেণ কচেনব। এগুচলে 

সম্মুখীে হও, েনবই োহাো পলাইনব। সমগ্র জগৎ সুখ ও আোনমে উপাসক; যাহা 

দঃখকে, োহাে উপাসো কচেনে খুব অল্প রলানকই সাহস কনে। সুখ ও দঃখ উ য়নক 

অচেক্রম কোই মুচিে  াব। মােু  এই দ্বাে অচেক্রম ো কচেনল মুি হইনে পানে ো। 

আমানিে সকলনকই এগুচলে সম্মুখীে হইনে হইনব। আমো ঈশ্বনেে উপাসো কচেনে 

রিষ্টা কচে, চকন্তু আমানিে রিহ—প্রকৃচে,  গবান্ ও আমানিে মন য  আচসয়া আমানিে 

িৃচষ্টনক অন্ধ কচেয়ানে। আমাচিগনক বনেে মন য , লজ্জা দঃখ দচবেপাক ও পাপোনপে 

মন য  োাঁহানক উপাসো কচেনে ও  ালবাচসনে চশচখনে হইনব। সমগ্র জগৎ পুনণয ে 

ঈশ্বেনক চিেকাল প্রিাে কচেয়া আচসনেনে। আচম একা ানে পুণয  ও পানপে ঈশ্বেনক 

প্রিাে কচে। যচি সাহস পানক, এই ঈশ্বেনক গ্রহণ কে—এই ঈশ্বেই মুচিে একমাত্র পপ; 

েনবই রসই একত্বরূপ িেম সনেয  উপেীে হইনে পাচেনব। েনবই একজে অপে অনপক্ষা 

বড়—এই  ােণা েষ্ট হইনব। যেই আমো এই মুচিে চেয়নমে সচন্নচহে হই, েেই আমো 

ঈশ্বনে শেণাগে হই, েেই আমানিে দঃখকষ্ট িচলয়া যায়। েখে আমো আে েেনকে 

দ্বাে হইনে স্বগেদ্বােনক পৃপক্  ানব রিচখব ো, মােুন  মােুন  র িবুচদ্ধ কচেয়া বচলব ো, 

‘আচম জগনেে রয-নকাে প্রাণী হইনে রেি।’ যেচিে আমো রসই প্র ু বয েীে জগনে 

আে কাহানকও ো রিচখ, েেচিে এই-সব দঃখকষ্ট আমাচিগনক চঘচেয়া পাচকনব, এবং 

আমো এই-সকল র ি রিচখব; কােণ রসই  গবানেই—রসই আত্মানেই আমো সকনল 
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অচ ন্ন, আে যেচিে ো আমো ঈশ্বেনক সবেত্র রিচখনেচে, েেচিে এই একত্বােু ূচে 

হইনব ো। 

একই বৃনক্ষ সুন্দেপক্ষযুি চেেয সখা-স্বরূপ দইচি পক্ষী েচহয়ানে১—োহানিে মন য  

একচি বৃনক্ষে অগ্র ানগ, অপেচি চেনম্ন। েীনিে সুন্দে পক্ষীচি বৃনক্ষে স্বাদ ও কিু েলগুচল 

 ক্ষণ কচেনেনে—একবাে একচি স্বাদ, পেমুহূনেে আবাে কিু েল  ক্ষণ কচেনেনে। রয 

মহুূনেে পক্ষীচি কিু েল খাইল, োহাে দঃখ হইল, চকয়ৎক্ষণ পনে আে একচি েল খাইল 

এবং োহাও যখে কিু লাচগল, েখে রস উপনেে চিনক িাচহয়া রিচখল—অপে পক্ষীচি 

স্বাদ বা কিু রকাে েলই খাইনেনে ো, চেজ মচহমায় মি হইয়া চস্থে  ীে  ানব বচসয়া 

আনে। োেপে রবিাো েীনিে পাখীচি সব  ুচলয়া আবাে স্বাদ ও কিু েলগুচল খাইনে 

লাচগল; অবনশন  অচেশয় কিু একচি েল খাইল, চকেুক্ষণ পাচময়া আবাে রসই উপনেে 

মচহমময় পক্ষীচিে চিনক িাচহয়া রিচখল। অবনশন  ঐ উপনেে পক্ষীচিে চিনক অগ্রসে 

হইয়া রস যখে োহাে খুব সচন্নচহে হইল, েখে রসই উপনেে পক্ষীে অিনজয াচেঃ আচসয়া 

োহাে অনি লাচগল ও োহানক আচ্ছন্ন কচেয়া রেচলল। রস েখে রিচখল, রস চেনজই 

উপনেে পক্ষীনে রূপাচয়ে হইয়া চগয়ানে; রস শান্ত, মচহমময় ও মুি হইয়া চগয়ানে; আে 

রিচখল—বৃনক্ষ বোবে একচি পক্ষীই েচহয়ানে। েীনিে পক্ষীচি উপনেে পক্ষীচিে োয়ামাত্র। 

অেএব আমো প্রকৃেপনক্ষ ঈশ্বে হইনে অচ ন্ন, চকন্তু রযমে এক সূযে লক্ষ চশচশে চবন্দুনে 

প্রচেচবচম্বে হইয়া লক্ষ লক্ষ কু্ষদ্র সূযেরূনপ প্রেীে হয়, রেমচে ঈশ্বেও বহু জীবাত্মারূনপ 

প্রচে াে হে। যচি আমো আমানিে প্রকৃে ব্রহ্মস্বরূনপে সচহে অচ ন্ন হইনে িাই, েনব 

প্রচেচবম্ব িূে হওয়া আবশয ক। এই চবশ্বপ্রপঞ্চ কখেও আমানিে েৃচপ্তে সীমা হইনে পানে 

ো। রসইজেয ই কৃপণ অনপেে উপে অপে সঞ্চয় কচেনে পানক, িসুয  অপহেণ কনে, পাপী 

পাপািেণ কনে, রোমো িশেেশাস্ত্র চশক্ষা কে। সকনলেই এক উনদেশশয । এই মুচি লা  

কো োড়া জীবনেে আে রকাে উনদেশশয  োই। জ্ঞােসানে বা অজ্ঞােসানে আমো সকনলই 

পণূেোলান ে রিষ্টা কচেনেচে। প্রনেয নকই এই পূণেো লা  কচেনব। 

রয-বয চি পাপোনপে মন য  অন্ধকানে হােড়াইনেনে, রয-বয চি েেনকে পপ বাচেয়া 

লইয়ানে, রসও এই পূণেোলা  কচেনব, েনব োহাে চকেু চবলম্ব হইনব। আমো োহানক 
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উদ্ধাে কচেনে পাচে ো। ঐ পনপ িচলনে িচলনে রস যখে কেকগুচল শি আঘাে খাইনব, 

েখে  গবানেে চিনক চেচেনব; অবনশন   মে, পচবত্রো, চেঃস্বাপেপেো, ও 

আ য াচত্মকোে পপ খুাঁচজয়া পাইনব। সকনল অজ্ঞােসানে যাহা কচেনেনে, োহাই আমো 

জ্ঞােসানে কচেবাে রিষ্টা কচেনেচে। রসণ্ট পল এই  াবচি প্রকাশ কচেয়ানেে, ‘রোমো 

রয-ঈশ্বেনক অজ্ঞােসানে উপাসো কচেনেে, োাঁহানকই আচম রোমানিে চেকি রঘা ণা 

কচেনেচে।’ সমগ্র জগৎনক এই চশক্ষা চশচখনে হইনব। িশেেশাস্ত্র ও প্রকৃচে সম্বনন্ধ এই-

সব মেবাি লইয়া চক হইনব, যচি এগুচল জীবনেে এই একমাত্র লনক্ষয  রপৌাঁচেনে সাহাযয  

ো কনে? আমো রযে চবচ ন্ন বস্তুনে র িজ্ঞাে িূে কচেয়া সবেত্র সমিশেী হই—মােু  

চেনজনক সকল বস্তুনে রিচখনে চশখুক। আমো রযে ঈশ্বে সম্বনন্ধ কু্ষদ্র সীীণে  ােণা লইয়া 

 মেমে বা সম্প্রিায়সমূনহে উপাসক আে ো হই, এবং জগনেে সকনলে চ েে োাঁহানক 

িশেে কচে। আপোো যচি ব্রহ্মজ্ঞ হে, েনব চেনজনিে হৃিনয় যাাঁহানক উপাসো 

কচেনেনেে, োাঁহানকই সবেত্র উপাসো কচেনবে। 

প্রপমেঃ এ-সকল সীীণে  ােণা েয াগ কে এবং প্রনেয নকে মন য  রসই ঈশ্বেনক িশেে 

কে, চযচে সকল হাে চিয়া কাযে কচেনেনেে, সকল পা চিয়া িচলনেনেে, সকল মুখ চিয়া 

খাইনেনেে। প্রনেয ক জীনব চেচে বাস কনেে, সকল মে চিয়া চেচে মেে কনেে। চেচে 

স্বেঃপ্রমাণ—আমানিে চেকি হইনেও চেকিেে। ইহা জাোই  মে—ইহা জাোই চবশ্বাস। 

প্র ু কৃপা কচেয়া আমাচিগনক এই চবশ্বাস প্রিাে করুে। আমো যখে সমগ্র জগনেে এই 

অখণ্ডত্ব উপলচি কচেব, েখে অমৃেত্ব লা  কচেব। প্রাকৃচেক িৃচষ্টনে রিচখনলও আমো 

অমে, সমগ্র জগনেে সচহে এক। যেচিে এ জগনে একজেও বাাঁচিয়া পানক, আচম 

োহাে মন য  জীচবে আচে। আচম এই সীীণে কু্ষদ্র বয চষ্ট জীব েই, আচম সমচষ্টস্বরূপ। 

অেীনে যে প্রাণী জচিয়াচেল, আচম োহানিে সকনলে জীবেস্বরূপ; আচমই বুনদ্ধে, 

যীশুে ও মহম্মনিে আত্মা। আচম সকল আিানযেে আত্মা, রয-সকল িসুয  অপহেণ 

কচেয়ানে, রয-সকল হেয াকােীে োাঁচস হইয়ানে, আচম োহানিে স্বরূপ, আচম সবেময়। 

অেএব উ —ইহাই রেি পূজা। েুচম সমগ্র জগনেে সচহে অচ ন্ন। ইহাই যপাপে চবেয়—

হাাঁিু গাচড়য়া কেনজানড় রকবল ‘আচম পাপী, আচম পাপী’ বলাে োম চবেয় েয়। যখে এই 
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র নিে আবেণ চেন্ন হয়, েখেই সনবোি ক্রমচবকাশ হইয়ানে, বুচিনে হইনব। সমগ্র 

জগনেে অখণ্ডত্বই—একত্বই রেি  মেমে। আচম অমুক বয চি-চবনশ —ইহা রো অচে 

সীীণে াব—পাকা ‘আচম’ে পনক্ষ ইহা সেয  েয়। আচম সবেময়—এই  ানবে উপে 

িণ্ডায়মাে হও এবং রসই পুরুন ািমনক সনবোি ানব সেে উপাসো কে, কােণ ঈশ্বে 

বিেেয স্বরূপ এবং োাঁহানক সেয  ও বিেেয রূনপ উপাসো কচেনে হইনব। উপাসোে 

চেম্নেম প্রণালী অবলম্বনে মােুন ে জড়চব য়ক চিন্তাগুচল আ য াচত্মক উপাসোয় উন্নীে 

হয়, এবং অবনশন  রসই অখণ্ড অেন্ত ঈশ্বে বিেনেয ে ম য  চিয়া উপাচসে হে। যাহা চকেু 

সান্ত, োহা জড়; বিেেয ই রকবল অেন্ত। ঈশ্বে বিেেয স্বরূপ বচলয়া অেন্ত মােু  

বিেেয স্বরূপ, সুেোং অেন্ত এবং রকবল অেন্তই অেনন্তে উপাসোয় সমপে। আমো রসই 

অেনন্তে উপাসো কচেব; উহাই সনবোি আ য াচত্মক উপাসো। এ-সকল  ানবে মহ্ 

উপলচি কো কে কচ ে! আচম যখে রকবল কল্পোে সাহানযয  মে গ ে কচে, কপা 

বচল, িাশেচেক চবিাে কচে এবং পে মুহূনেে রকাে চকেু আমাে প্রচেকূল হইনল অজ্ঞােসানে 

কু্রদ্ধ হই, েখে  ুচলয়া যাই রয, এই চবশ্ব-ব্রহ্মানণ্ড এই কু্ষদ্র সসীম আচম োড়া আে চকেু 

আনে; েখে বচলনে  ুচলয়া যাই রয, আচম বিেেয স্বরূপ, এ অচকচঞ্চৎকে জগৎ আমাে 

চেকি চক? আচম বিেেয স্বরূপ। আচম েখে  ুচলয়া যাই রয, এ-সব আমােই রখলা—

 ুচলয়া যাই ঈশ্বেনক,  ুচলয়া যাই মুচিে কপা। 

এই মুচিে পপ কু্ষনেে  ানেে েয ায় েীক্ষ্ণ, দেচ গময  ও কচ ে—ইহা অচেক্রম কো 

কচ ে।২ঋচ ো এ-কপা বােবাে বচলয়ানেে। োহা হইনলও এ-সকল দবেলো ও চবেলো 

রযে রোমানক বদ্ধ ো কনে। উপচে নিে বাণীঃ ‘উচিিে জাগ্রে প্রাপয  বোন্ চেনবা ে।’ 

উ —জাগ, যেচিে ো রসই লনক্ষয  রপৌাঁোইনেে, েেচিে চেনিষ্ট পাচকও ো। যচিও ঐ 

পপ কু্ষে ানেে েয ায় দগেম—দেচেক্রময , িীঘে ও কচ ে; আমো ইহা অচেক্রম কচেবই 

কচেব। মােু  সা োবনল রিবাসুনেে প্র ু হয়। আমো বয েীে আমানিে দঃনখে জেয  

আে রকহই িায়ী েয়। েুচম চক মনে কে, মােু  যচি অমৃনেে অেুসন্ধাে কনে, 

েৎপচেবনেে রস চব  লা  কচেনব? অমৃে আনেই এবং রয উহা পাইবাে রিষ্টা কনে, রস 

পাইনবই। স্বয়ং  গবান্ বচলয়ানেেঃ সকল  মো মে পচেেয াগ কচেয়া েুচম একমাত্র 
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আমােই শেণাপন্ন হও, আচম রোমানক  বসাগনেে পেপানে লইয়া যাইব,  ীে হইও 

ো।৩ 

এই বাণী জগনেে সকল  মেশানস্ত্রই আমো শুচেনে পাই। রসই একই বাণী আমাচিগনক 

চশক্ষা রিয়, ‘স্বনগে রযমে, মনেেয ও রেমচে—রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক, কােণ সবই রোমাে 

োজত্ব, রোমাে শচি, রোমাে মচহমা।’৪ কচ ে—বড় কচ ে কপা। আচম চেনজ চেনজ 

বচল, ‘রহ প্র ু, আচম এখেই রোমাে শেণ লইব—রপ্রমময়, রোমাে িেনণ সমুিয় সমপেণ 

কচেব, রোমাে রবিীনে যাহা চকেু সৎ, যাহা চকেু পুণয —সবই স্থাপে কচেব। আমাে 

পাপোপ, আমাে  ালমন্দ—সবই রোমাে িেনণ সমপেণ কচেব। েুচম সব গ্রহণ কে, 

আচম রোমানক কখেও  ুচলব ো।’ এক মুহূনেে বচল, ‘ রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক’; পে 

মুহূনেেই একিা চকেু আচসয়া উপচস্থে হয় আমানক পেীক্ষা কচেবাে জেয , েখে আচম 

রক্রান  লাোইয়া উচ । সকল  নমেেই লক্ষয  এক, চকন্তু আিাযে চবচ ন্ন  া া বয বহাে 

কনেে। এই চমপয া ‘আচম’-নক মাচেয়া রেল, োহা হইনলই পাকা ‘আচম’ চবোজ কচেনব। 

চহব্রু শাস্ত্র বনলে, ‘রোমানিে প্র ু আচম ঈ োপোয়ণ ঈশ্বে—আমাে সম্মুনখ রোমাে অেয  

রিবোনিে উপাসো কচেনল িচলনব ো।’৫ রসখানে একমাত্র ঈশ্বেই োজত্ব কচেনবে। 

আমানিে বচলনে হইনব—‘োহং োহং, েুাঁহু েুাঁহু।’—আচম েই, েুচম। েখে রসই প্র ুনক 

বয েীে আমাচিগনক সবেস্ব েয াগ কচেনে হইনব; চেচে, শু ু চেচেই োজত্ব কচেনবে। 

হয়নো আমো খুব কন াে সা ো কচে, েপাচপ পেমুহূনেেই আমানিে পিস্খলে হয় এবং 

েখে আমো জগজ্জেেীে চেকি হাে বাড়াইনে রিষ্টা কচে; বুচিনে পাচে, জগজ্জেেীে 

সহায়ো বয েীে আমো িাাঁড়াইনে পাচে ো। জীবে অেন্ত, উহাে একচি অ য ায় এইঃ 

‘রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক।’ এবং জীবেগ্রনেে সকল অ য ানয়ে মমেগ্রহণ কচেনে ো পাচেনল 

সমগ্র জীবে উপলচি কচেনে পাচে ো। ‘রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক’—প্রচে মুহূনেে 

চবশ্বাসঘােক মে এই  ানবে চবরুদ্ধািেণ কনে, েপাচপ কাাঁিা ‘আচম’-নক জয় কচেনে 

হইনল বােবাে ঐ কপা অবশয  বচলনে হইনব। আমো চবশ্বাসঘােনকে রসবা কচেব অপি 

পচেত্রাণ পাইব—ইহা কখেও হইনে পানে ো। চবশ্বাসঘােক বয েীে সকনলই পচেত্রাণ 

পাইনব এবং যখে আমো আমানিে ‘পাকা আচম’ে বাণী অমােয  কচে, েখেই 
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চবশ্বাসঘােক—চেনজনিে চবরুনদ্ধ এবং জগজ্জেেীে মচহমাে চবরুনদ্ধ চবশ্বাসঘােক বচলয়া 

চেচন্দে হই। যাহাই ঘিুক ো রকে, আমানিে রিহ ও মে রসই মহান্ ইচ্ছামনয়ে চেকি 

সমপেণ কচেব। চহন্দু িাশেচেক চ ক কপাই বচলয়ানেেঃ যচি মােু  দইবাে উিােণ কনে, 

‘রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক’, রস পাপািেণ কনে। ‘রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক’—ইহাে রবশী 

আে চক প্রনয়াজে? উহা দইবাে বচলবাে আবশয ক চক? যাহা  াল, োহা রো  ালই। 

একবাে যখে বচলয়াচে, েখে ঐ কপা চেোইয়া লওয়া িচলনব ো। ‘স্বনগেে েয ায় মনেেয ও 

রোমাে ইচ্ছা পূণে হউক, কােণ রোমােই সব োজত্ব, সব শচি; সব মচহমা চিেচিনেে 

জেয  রোমােই।’  
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২. ধর্র্মর প্রর্ োজন 

[লণ্ডনে প্রিি বিৃো] 

  

মােবজাচেে  াগয গ নেে জেয  যেগুচল শচি কাযে কচেয়ানে এবং এখেও কচেনেনে, ঐ 

সকনলে মন য   মেরূনপ অচ বয ি শচি অনপক্ষা রকাে শচি চেিয়ই অচ কেে 

প্র াবশালী েয়। সবেপ্রকাে সামাচজক প্রচেিানেে পিানে রকাপাও ো রকাপাও রসই অপূবে 

শচিে কাযেকাচেো চবিয মাে এবং সকল বয চষ্টমােনবে মন য  সংহচেে মহিম রপ্রেণা এই 

শচি হইনেই উদূ্ভে। ইহা আমো সকনলই স্পষ্ট ানব জাচে রয, অগচণে রক্ষনত্র  নমেে 

বন্ধে—জাচে, জলবায়ু, এমে চক বংনশে বন্ধে অনপক্ষাও িৃঢ়েে। ইহা সুচবচিে সেয  রয, 

যাহাো একই ঈশ্বনেে উপাসক, একই  নমে চবশ্বাসী, োহাো একই বংশজাে রলাকনিে, 

এমে চক ভ্রাোনিে অনপক্ষাও অচ কেে িৃঢ়ো ও চেিাে সচহে পেস্পনেে সাহাযয  

কচেয়ানে।  নমেে উৎস আচবষ্কাে কচেবাে জেয  বহু প্রকাে রিষ্টা হইয়ানে। রয-সকল 

প্রািীে  মে বেেমাে কালাবচ  চিচকয়া আনে, ঐগুচলে এই একচি িাবী রয, োহাো 

সকনলই অচেপ্রাকৃে; োহানিে উৎপচি রযে মােুন ে মচেষ্ক হইনে হয় োই; বাচহনেে 

রকাে স্থাে হইনে  মেগুচল আচসয়ানে। 

আ ুচেক পচণ্ডে সমানজ এ সম্বনন্ধ দইচি মেবাি চকচঞ্চৎ স্বীকৃচে লা  কচেয়ানে—একচি 

 নমেে আ য াচত্মক ে্, অপেচি অেন্ত ঈশ্বনেে ক্রমচবকাশ। একপক্ষ বনলে, 

চপেৃপুরু নিে উপাসো হইনেই  মেীয়  ােণাে আেম্ভ; অপে পক্ষ বনলে, প্রাকৃচেক 

শচিসমূনহ মােব নমেে আনোপ হইনেই  নমেে সূিো। মােু  োহাে মৃে আত্মীয়স্বজনেে 

স্মৃচেেক্ষা কচেনে িায় এবং  ানব রয, মৃে বয চিনিে রিহোশ হইনলও োহাো জীচবে 

পানক, এবং রসইজেয ই রস োহানিে উনদেশনশ খািয াচি উৎসগে কচেনে এবং কেকিা 

োহানিে পূজা কচেনে ইচ্ছা কনে। এই  ােণাে পচেণচেই আমানিে চেকি  মে োনম 

অচ চহে হইয়ানে। 
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চমশে, বয াচবলে ও িীেবাসীনিে এবং আনমচেকা ও অেয ােয  রিনশে বহু জাচেে প্রািীে 

 মেসমূহ আনলািো কচেনল চপেৃপুরুন ে পূজা হইনেই রয  নমেে আেম্ভ, োহাে স্পষ্ট 

চেিশেে আমো রিচখনে পাই। প্রািীে চমশেীয়নিে আত্মা সম্বনন্ধ সবেপ্রপম  ােণা চেল—

প্রনেয ক রিনহ েিেুরূপ আে একচি ‘চদ্বেীয়’ রিেে-সিা পানক। প্রনেয ক মােুন ে রিনহ 

প্রায় োহােই অেুরূপ আে একচি সিা পানক; মােুন ে মৃেুয  হইনল এই চদ্বেীয় সিা রিহ 

োচড়য়া যায়, অপি েখেও রস বাাঁচিয়া পানক। যেচিে মৃেনিহ অিুি পানক, শু ু েেচিেই 

এই চদ্বেীয় সিা চবিয মাে পাচকনে পানে। রসইজেয ই এই রিহিানক অক্ষে োচখবাে জেয  

চমশেীয়নিে এে আগ্রহ রিচখনে পাই। এইজেয ই োহাো ঐ-সব সুবৃহৎ চপোচমড চেমোণ 

কচেয়া ঐগুচলে মন য  মৃেনিহ েক্ষা কচেে। কােণ োহানিে  ােণা চেল রয, মৃেনিনহে 

রকাে অংশ েষ্ট হইনল চদ্বেীয় সিােও অেুরূপ অংশচি েষ্ট হইয়া যাইনব। ইহা স্পষ্টেই 

চপেৃপুরুন ে উপাসো। প্রািীে বয াচবলেবাসীনিে মন য ও চকচঞ্চৎ পচেবচেেে আকানে এই 

চদ্বেীয় জীবসিাে  ােণা প্রিচলে চেল। োহানিে মনে—মৃেুয ে পে চদ্বেীয় জীবসিায় 

রেহনবা  েষ্ট হইয়া যায়। রস খািয , পােীয় এবং োোরূপ সাহানযয ে জেয  জীচবে 

মেু য চিগনক  য় রিখায়। এমে চক, রস চেজ সন্তাে-সন্তচে এবং স্ত্রীে প্রচেও সমে রেহ-

মমো হাোইয়া রেনল। প্রািীে চহন্দুনিে চ েনেও এই প্রকাে পূবেপুরু নিে পূজাে 

চেিশেে রিচখনে পাওয়া যায়। িীেজাচেে মন য ও এই চপেৃগনণে পূজাই োহানিে  নমেে 

মূলচ চি বলা যাইনে পানে এবং এখেও এই চবশ্বাস ঐ চবোি রিনশে এক প্রান্ত হইনে 

অপে প্রান্ত পযেন্ত প্রিচলে। বচলনে রগনল প্রকৃেপনক্ষ একমাত্র চপেৃ-উপাসোই সমগ্র 

িীেনিনশ  মোকানে চবেৃচে লা  কচেয়ানে। সুেোং এক চিক্ চিয়া রিচখনে রগনল যাাঁহাো 

এই মেবাি চবশ্বাস কনেে রয, চপেৃপুরুন ে উপাসো হইনেই  নমেে উৎপচি হইয়ানে, 

োাঁহানিে  ােণা সুিু ানব সমচপেে হইয়ানে বচলয়া মনে হয়।  

পক্ষান্তনে এমে অনেক মেী ী আনেে, যাাঁহাো প্রািীে আযে সাচহেয  (শাস্ত্র) হইনে রিখাে 

রয, প্রকৃচেে উপাসো হইনেই  নমেে সূিো। যচিও  ােেবন েে সবেত্র পূবেপুরুন ে পূজাে 

প্রমাণ পাওয়া যায়, েপাচপ প্রািীেেম শানস্ত্র োহাে রকাে চিহ্নও খুাঁচজয়া পাওয়া যায় ো। 

আযেনিে প্রািীেেম শাস্ত্রগ্রে ঋনেি-সংচহোনে আমো ইহাে রকাে চেিশেে পাই ো। 
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আ ুচেক পচণ্ডেগনণে মনে ঋনেনি প্রকৃচেে উপাসোই রিচখনে পাওয়া যায়; রসখানে 

মােবমে রযে বচহজেগনেে অন্তোনল অবচস্থে বস্তুে আ াস পাওয়াে জেয  রিচষ্টে বচলয়া 

রবা  হয়। ঊ া, সন্ধয া, িঞ্ঝা—প্রকৃচেে অদু্ভে ও চবশাল শচিসমূহ ও রসৌন্দযে মােবমেনক 

আক েণ কনে। রসই মােবমে প্রকৃচেে পেপানে যাইয়া রসখানে যাহা আনে, োহাে 

চকচঞ্চৎ পচেিয় পাইনে আকাঙ্ক্ষা কনে। এই প্রনিষ্টায় োহাো প্রাকৃচেক শচিগুচলনক 

আত্মা ও শেীোচি চিয়া মােবীয় গুণোচশনে  ূচ ে কনে। এগুচল োহানিে  ােণায় 

কখেও রসৌন্দযেমচণ্ডে, কখেও বা ইচন্দ্রনয়ে অেীে। এই-সব রিষ্টাে অনন্ত এই প্রাকৃচেক 

অচ বয চিগুচল োহানিে চেকি মােব নমে  ূচ ে হউক বা ো হউক, চেেক  াবময় বস্তুনে 

পচেণে হয়। প্রািীে গ্রীকনিে মন য ও এই প্রকাে  ােণা রিচখনে পাওয়া যায়; োহানিে 

পুোণসমূহ রকবল এই  াবময় প্রকৃচেে উপাসোয় পূণে। প্রািীে জামোে, ্ াচণ্ডনে ীয় এবং 

অেয ােয  আযেজাচেনিে মন য ও অেুরূপ  ােণা রিচখনে পাওয়া যায়। সুেোং এই পনক্ষও 

সুিৃঢ় প্রমাণ উপস্থাচপে কো হইয়ানে রয, প্রাকৃচেক শচিগুচলনক রিেে বয চিরূনপ 

কল্পো কো হইনেই  নমেে উৎপচি হইয়ানে। 

এই মেদ্বয় পেস্পে-চবনো ী মনে হইনলও েৃেীয় এক চ চি অবলম্বনে উহানিে 

সামিসয -চব াে কো যাইনে পানে; আমাে মনে হয়, উহাই  নমেে প্রকৃে উৎস এবং 

ইহানক আচম ‘ইচন্দ্রনয়ে সীমা অচেক্রমনণে রিষ্টা’ বচলনে ইচ্ছা কচে। মােু  একচিনক 

োহাে চপেৃপুরু গনণে আত্মাে অপবা রপ্রোত্মাে অেুসন্ধানে বয াপৃে হয়, অপোৎ শেীে-

োনশে পে চক অবচশষ্ট পানক, োহাে চকচঞ্চৎ আ াস পাইনে িায়; চকংবা অপে চিনক 

এই চবশাল জগৎপ্রপনঞ্চে অন্তোনল রয শচিে চক্রয়া িচলনেনে, োহাে স্বরূপ জাচেনে 

সনিষ্ট হয়। এই উ নয়ে মন য  মােু  রয উপায়ই অবলম্বে করুক ো রকে, ইহা সুচেচিে 

রয, রস োহাে ইচন্দ্রয়সমূনহে সীমা অচেক্রম কচেনে িায়। ইচন্দ্রনয়ে গণ্ডীে মন য ই রস 

সন্তুষ্ট পাচকনে পানে ো, অেীচন্দ্রয় অবস্থায় যাইনে িায়। এই বয াপানেে বয াখয াও 

েহসয পূণে হওয়াে প্রনয়াজে োই। আমাে চেকি ইহা খুব স্বা াচবক বচলয়া রবা  হয় রয, 

 নমেে প্রপম আ াস স্বনেে চ েে চিয়াই আনস। অমেনত্বে প্রপম  ােণা মােু  স্বনেে 

চ েে চিয়া অোয়ানস পাইনে পানে। এই স্বে চক একিা অেয ািযে অবস্থা েয়? আমো 
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জাচে রয, চশশুগণ এবং অচশচক্ষে বয চিো োহানিে জাগ্রৎ ও স্বোবস্থাে মন য  অচে অল্প 

পাপেকয  অেু ব কনে। স্বোবস্থায় রিহ মৃেবৎ পচড়য়া পাচকনলও মে যখে ঐ অবস্থায়ও 

োহাে সমুিয় জচিল কাযে িালাইয়া যাইনে পানক, েখে অমেত্ব-চব নয় ঐ-সব বয চি 

রয সহজল য  প্রমাণ পাইয়া পানক, উহা অনপক্ষা অচ কেে স্বা াচবক যুচি আে চক 

পাচকনে পানে? অেএব মােু  যচি েৎক্ষণাৎ এই চসদ্ধান্ত কচেয়া বনস রয, এই রিহ 

চিেকানলে মে েষ্ট হইয়া রগনলও পূবেবৎ চক্রয়া িচলনে পাচকনব, োহানে আে আিযে 

চক? আমাে মনে অনলৌচকক ে্-চব নয় এই বয াখয াচি অচ কেে স্বা াচবক এবং এই 

স্বোবস্থাে  ােণা অবলম্বনেই মােব-মে ক্রমশঃ উিেে েন্ উপেীে হয়। অবশয  ইহাও 

সেয  রয, কানল অচ কাংশ মােু ই বুচিনে পাচেয়াচেল, জাগ্রিবস্থায় োহানিে এই স্বে 

সেয  বচলয়া প্রেীে হয় ো, এবং স্বোবস্থায় রয মােুন ে রকাে অচ েব অচ জ্ঞো লা  

হয়, োহাও েয়; পেন্তু রস েখে জাগ্রৎ-কালীে অচ জ্ঞোগুচলেই পুেোবৃচি কনে মাত্র। 

চকন্তু ইনোমন য  মােব-মনে সেয ােুসচন্ধৎসা অীুচেে হইয়া চগয়ানে এবং উহাে গচে 

অন্তমুেনখ িচলয়ানে। মােু  এখে োহাে মনেে চবচ ন্ন অবস্থাগুচল আেও গ ীে ানব 

চেেীক্ষণ কচেনে লাচগল এবং জাগেণ ও স্বনেে অবস্থা অনপক্ষাও উিেে একচি অবস্থা 

আচবষ্কাে কচেল।  াবানবশ বা  গবৎনপ্রেণা োনম পচেচিে এই অবস্থাচিে কপা আমো 

পৃচপবীে সকল সুপ্রচেচিে  নমেে মন য ই পাই। সকল সুপ্রচেচিে  নমেই রঘাচ ে হয় রয, 

োহানিে প্রচেিাো—অবোেকল্প মহাপুরু  বা ঈশিূেগণ মনেে এমে সব উিেে 

অবস্থায় উপেীে হইয়াচেনলে, যাহা চেদ্রা ও জাগেণ হইনে চ ন্ন এবং রসখানে োহাো 

অ য াত্ম-জগৎ োনম পচেচিে এক অবস্থাচবনশন ে সচহে সম্বন্ধযুি অচ েব সেয সমূহ 

সাক্ষাৎ কচেয়াচেনলে। আমো জাগ্রিবস্থায় পাচেপাচশ্বেক অবস্থাসমূহ রয ানব অেু ব কচে, 

োাঁহাো পূনবোি অবস্থায় রপৌাঁচেয়া রসগুচল আেও স্পষ্টেেরূনপ উপলচি কনেে। 

িৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণনিে  মেনক লওয়া যাক। রবিসমূহ ঋচ নিে দ্বাো চলচপবদ্ধ বচলয়া 

উচিচখে হয়। এই-সকল ঋচ  কচেপয় সনেয ে দ্রষ্টা মহাপুরু  চেনলে। সং্ৃে ‘ঋচ ’ 

শনেে প্রকৃে অপে মন্ত্রদ্রষ্টা অপোৎ ববচিক স্তুচেসমূনহে বা চিন্তাোচশে প্রেয ক্ষ দ্রষ্টা। ঋচ গণ 

বনলে, োাঁহাো কেকগুচল সেয  অেু ব কচেয়ানেে বা প্রেয ক্ষ কচেয়ানেে, যচি 
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‘অেীচন্দ্রয়’ চব য় সম্পনকে ‘প্রেয ক্ষ’ কপাচি বয বহাে কো িনল। এই সেয সমূহ োাঁহাো 

চলচপবদ্ধ কচেয়া চগয়ানেে। এই একই সেয  য়াহুিী এবং খ্রীষ্টােনিে মন য ও চবনঘাচ ে 

হইনে রিখা যায়। 

রবৌদ্ধ-মোবলম্বী ‘হীেযাে’ সম্প্রিায় সম্বনন্ধ কপা উচ নে পানে। চজজ্ঞাসয  এই রয, 

রবৌনদ্ধো যখে রকাে আত্মা বা ঈশ্বনে চবশ্বাস কনে ো, েখে োহানিে  মে চকরূনপ এই 

অেীচন্দ্রয় অবস্থা হইনে উদূ্ভে হইনব? ইহাে উিে এই রয, রবৌনদ্ধোও এক শাশ্বে বেচেক 

চব ানে চবশ্বাসী এবং রসই েীচে-চব াে আমো রয অনপে ‘যুচি’  বুচি, োহা হইনে উৎপন্ন 

হয় োই। চকন্তু অেীচন্দ্রয় অবস্থায় রপৌাঁচেয়া বুদ্ধনিব উহা প্রেয ক্ষ উপলচি ও আচবষ্কাে 

কচেয়াচেনলে। আপোনিে মন য  যাাঁহাো বুদ্ধনিনবে জীবেী পা  কচেয়ানেে, এমে চক 

‘এচশয়াে আনলা’  ( The Light of Asia) োমক অপূবে কাবয গ্রনে চেবদ্ধ অচে সংচক্ষপ্ত 

চববেণও পা  কচেয়ানেে, োাঁহানিে স্মেণ পাচকনে পানে, বুদ্ধনিব রবাচ বৃক্ষমূনল  য ােস্থ 

হইয়া অেীচন্দ্রয় অবস্থায় রপৌাঁচেয়াচেনলে। োাঁহাে উপনিশসমূহ এই অবস্থা হইনেই 

আচসয়ানে, বুচদ্ধে গনব ণা হইনে েয়। 

অেএব সকল  নমেই এই এক আিযে বাণী রঘাচ ে হয় রয, মােব-মে রকাে রকাে সময় 

শু ু ইচন্দ্রনয়ে সীমাই অচেক্রম কনে ো, চবিােশচিও অচেক্রম কনে। েখে এই মে 

এমে সব েপয  প্রেয ক্ষ কনে, রযগুচলে  ােণা রস রকাে কানল কচেনে পাচেে ো এবং 

যুচিে দ্বাোও পাইে ো। এই েপয সমূহই জগনেে সকল  নমেে মূল চ চি। অবশয  এই 

েপয গুচল সম্বনন্ধ আপচি উিাপে কচেবাে এবং যুচিে কচষ্টপাপনে পেীক্ষা কচেবাে 

অচ কাে আমানিে আনে; েপাচপ জগনেে সকল প্রিচলে  মেমনেই িাবী কো হয় রয, 

মােব-মনেে এমে এক অদু্ভে শচি আনে, যাহাে বনল রস ইচন্দ্রয় ও চবিােশচিে সীমা 

অচেক্রম কচেনে পানে; অচ কন্তু োহাো এই শচিনক একচি বােব সেয  বচলয়াই িাবী 

কনে। 

সকল  নমেই স্বীকৃে এই-সকল েপয  কেিূে সেয , োহা চবিাে ো কচেয়াও আমো 

োহানিে একচি সা ােণ চবনশ ত্ব রিচখনে পাই। উিাহেণস্বরূপ পিাপেচবজ্ঞাে দ্বাো 

আচবষৃ্কে স্থূল েপয গুচলে েুলোয়  নমেে আচবষ্কােগুচল অচে সূক্ষ্ম,, এবং রয-সকল  মে 
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অচে উন্নে প্রণালীনে সুপ্রচেচিে হইয়ানে, রসগুচল সবই এক সূক্ষ্ম,েম ে্ স্বীকাে কনে; 

কাহােও মনে উহা হয়নো এক চেেনপক্ষ সূক্ষ্ম, সিা, অপবা সবেবয াপী পুরু , অপবা ঈশ্বে-

োমন য় স্বেন্ত্র বয চিচবনশ , অপবা বেচেক চবচ ; আবাে কাহােও মনে উহা হয়নো 

সকল সিাে অন্তচেেচহে সাে সেয । এমে চক আ ুচেক কানল মনেে অেীচন্দ্রয় অবস্থাে 

উপে চে েে ো কচেয়া  মেমে-প্রিানেে যে প্রকাে রিষ্টা কো হইয়ানে, োহানেও 

প্রািীেনিে স্বীকৃে পুোেে সূক্ষ্ম, াবগুচলই গ্রহণ কো হইয়ানে এবং ঐগুচলনক েীচে-

চব াে (Moral Law), আিশেগে ঐকয  (Ideal Unity) প্র ৃচে েূেে োনম অচ চহে কো 

হইনেনে এবং ইহা দ্বাো রিখাে হইয়ানে রয, এই-সকল সূক্ষ্ম, ে্ ইচন্দ্রয়গ্রাহয  েয়। 

আমানিে মন য  রকহই এ-পযেন্ত রকাে আিশে মােু  রিনখ োই, েপাচপ আমাচিগনক 

এরূপ এক বয চিনে চবশ্বাসী হইনে বলা হয়। আমানিে মন য  রকহই এ-পযেন্ত পূণে আিশে 

মােু  রিনখ োই, েপাচপ রসই আিশে বয েীে আমো উন্নচে লা  কচেনে পাচে ো। চবচ ন্ন 

 মে হইনে এই একচি সেয ই স্পষ্ট হইয়া উন  রয, এক সূক্ষ্ম, অখণ্ড সিা আনে, যাহানক 

কখেও আমানিে চেকি বয চিচবনশ রূনপ, অপবা েীচেবািরূনপ, অপবা চেোকাে 

সিারূনপ, অপবা সবোেুসূয ে সােবস্তুরূনপ উপস্থাচপে কো হয়। আমো সবেিাই রসই 

আিনশে উন্নীে হইবাে রিষ্টা কচেনেচে। প্রনেয ক মােু  রযমেই হউক বা রযখানেই পাকুক, 

োহাে অেন্ত শচি সম্বনন্ধ একিা চেজস্ব আিশে আনে, প্রনেয নকেই এক অসীম আেনন্দে 

আিশে আনে। আমানিে িেুচিেনক রয-সকল কমে সম্পাচিে হয়, সবেত্র রয কমেিাঞ্চলয  

প্রকচিে হয়, এগুচল অচ কাংশই এই অেন্ত শচি-অজেনেে, এই অসীম আেন্দ-লান ে 

প্রনিষ্টা হইনে উদূ্ভে হয়। চকন্তু অল্পসংখয ক রলাক অচিনেই বুচিনে পানে রয, যচিও 

োহাো অেন্ত শচিলান ে প্রনিষ্টায় চেেে হইয়ানে, েপাচপ রসই শচি ইচন্দ্রনয়ে দ্বাো 

ল য  েয়। োহাো অচবলনম্ব বুচিনে পানে রয, ইচন্দ্রয় দ্বাো রসই অেন্ত সুখ লা  কো যায় 

ো। অেয  ানব এরূপ বলা িনল রয, ইচন্দ্রয়গুচল ও রিহ এে সীমাবদ্ধ রয, রসগুচল অসীমনক 

প্রকাশ কচেনে পানে ো। অসীমনক সীমাে ম য  চিয়া প্রকাশ কো অসম্ভব; কানল মােু  

অসীমনক সসীনমে চ েে চিয়া প্রকাশ কচেবাে রিষ্টা েয াগ কচেনে রশনখ। এই েয াগ, 

এই রিষ্টা কোই েীচেশানস্ত্রে মূল চ চি। েয ানগে চ চিে উপেই েীচেশাস্ত্র প্রচেচিে। 
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এমে রকাে েীচে রকাে কানল প্রিাচেে হয় োই, যাহাে মূনল েয াগ োই। ‘োহং োহং, 

েুাঁহু েুাঁহু’—ইহাই েীচেশানস্ত্রে চিেন্তে বাণী। েীচেশানস্ত্রে উপনিশ—‘স্বাপে েয়, পোপে।’ 

েীচেশাস্ত্র বনল, রসই অেন্ত শচি বা অেন্ত সুখনক ইচন্দ্রনয়ে ম য  চিয়া লা  কচেনে সনিষ্ট 

মােু  চেনজে স্বােন্ত্রয  সম্বনন্ধ একিা রয চমপয া  ােণা আাঁকড়াইয়া পানক, োহা েয াগ 

কচেনেই হইনব। চেনজনক সবেপিানে োচখয়া অেয নক প্রা ােয  চিনে হইনব। ইচন্দ্রয়সমূহ 

বনল, ‘আমােই হইনব প্রপম স্থাে।’ েীচেশাস্ত্র বনল, ‘ো, আচম পাচকব সবেনশন ।’ সুেোং 

সকল েীচেশাস্ত্রই এই েয ানগে—জড়জগনে স্বাপেচবনলানপে উপে প্রচেচিে, স্বাপেেক্ষাে 

উপে েয়। এই জড়জগনে কখেও রসই অেনন্তে পূণে অচ বয চি হইনব ো, ইহা অসম্ভব 

অপবা কল্পোেও অনযাগয । 

সুেোং মােু নক জড়জগৎ েয াগ কচেয়া রসই অেনন্তে গ ীেেে প্রকানশে অনে নণ 

আেও উিেে  াব- ূচমনে উচ নে হইনব। এই  ানবই চবচ ন্ন বেচেক চবচ  েচিে 

হইনেনে; চকন্তু সকনলেই রসই এক মূল আিশে—চিেন্তে আত্মেয াগ। অহীানেে পূণে 

চবোশই েীচেশানস্ত্রে আিশে। যচি মােু নক োহাে বয চিনত্বে চিন্তা কচেনে চেন   কো 

হয়, েনব রস চশহচেয়া উন । োহাো চেনজনিে বয চিত্ব হাোইনে অেয ন্ত  ীে বচলয়া 

মনে হয়। অপি রসই-সব রলাকই আবাে প্রিাে কনে রয, েীচেশানস্ত্রে উিেম 

আিশেগুচলই যপাপে; োহাো একবােও  াচবয়া রিনখ ো, সকল েীচেশানস্ত্রে গণ্ডী, লক্ষয  

এবং অন্তচেেচহে  াবই হইল এই ‘অহং’-এে োশ, উহাে বৃচদ্ধ েয়। 

চহেবানিে (বা প্রনয়াজেবানিে) আিশে মােুন ে বেচেক সম্বন্ধ বয াখয া কচেনে পানে ো, 

কােণ প্রপমেঃ প্রনয়াজনেে চবনবিোয় রকাে বেচেক চেয়ম আচবষ্কাে কো যায় ো। 

অনলৌচকক অেুনমািে অপবা আচম যাহানক অচেনিেে অেু ূচে বচলনে পেন্দ কচে, োহা 

বয েীে রকাে েীচেশাস্ত্র গচড়য়া উচ নে পানে ো। অেনন্তে অচ মুনখ অচ যাে বয েীে 

রকাে আিশেই িাাঁড়াইনে পানে ো। রয-নকাে েীচেশাস্ত্র মােু নক োহাে চেজ সমানজে 

গণ্ডীে মন য ই আবদ্ধ োচখনে ইচ্ছা কনে, োহা সমগ্র মােবজাচেে পনক্ষ প্রনযাজয  বেচেক 

চবচ  বয াখয া কচেনে অক্ষম। চহেবািীো অেন্তনক পাইবাে সা ো এবং অেীচন্দ্রয় বস্তু 

লান ে আশা েয াগ কচেনে বনলে; োাঁহানিে মনে ইহা অসা য  ও অনযৌচিক। আবাে 
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োাঁহাোই সনি সনি আমাচিগনক েীচে অবলম্বে এবং সমানজে কলয াণসা ে কচেনে 

বনলে। রকে আমো কলয াণ কচেব? চহে কো রো রগৌণ বয াপাে। আমানিে একচি আিশে 

পাকা আবশয ক। েীচেশাস্ত্র রো লক্ষয  েয়, উহা উনদেশশয -সা নেে উপায় মাত্র। লক্ষয ই যচি 

ো পানক, েনব আমো েীচেপোয়ণ হইব রকে? রকে আচম অনেয ে অচেষ্ট ো কচেয়া 

উপকাে কচেব? সুখই যচি জীবনেে উনদেশশয  হয়, েনব রকে আচম চেনজনক সুখী এবং 

অপেনক দঃখী কচেব ো? আমানক বা া রিয় চকনস? চদ্বেীয়েঃ চহেবানিে চ চি অেীব 

সীীণে। রয-সকল সামাচজক েীচেেীচে ও কাযে াো প্রিচলে অনে, রসগুচল সমানজে 

বেেমাে অবস্থা হইনেই গৃহীে হইয়ানে। চকন্তু চহেবািীনিে এমে কী অচ কাে আনে রয, 

োাঁহাো সমাজনক চিেন্তে বচলয়া কল্পো কচেনবে? বহুযুগ পূনবে সমানজে অচেত্ব চেল 

ো, খুব সম্ভব বহুযুগ পনেও পাচকনব ো। খুব সম্ভব উিেে ক্রমচবকানশে চিনক অগ্রসে 

হইবাে পনপ এই সমাজ-বয বস্থা আমানিে অেয েম রসাপাে। শু ু সমাজ-বয বস্থা হইনে 

গৃহীে রকাে চবচ ই চিেন্তে হইনে পানে ো এবং সমগ্র মােব-প্রকৃচেে পনক্ষ পযোপ্ত হইনে 

পানে ো। অেএব চহেবাি-সম্ভূে মেগুচল বড়নজাে বেেমাে সামাচজক অবস্থায় কাযেকে 

হইনে পানে। োহাে বাচহনে উহানিে রকাে মূলয  োই। চকন্তু  মে ও আ য াচত্মকো হইনে 

উদূ্ভে িচেত্রেীচে ও বেচেক চবচ ে কাযেনক্ষত্র বা পচেচ  সমচষ্ট মােনবে সমগ্র চিক্। ইহা 

বয চষ্টে সম্পনকে প্রযুি হইনলও ইহাে সম্পকে সমচষ্টে সচহে। সমাজও ইহাে অন্ত ুেি, 

কােণ সমাজ রো বয চষ্টচেিনয়ে সমচষ্ট োড়া আে চকেুই েয়। রযনহেু এই বেচেক চবচ  

বয চষ্ট ও োহাে অেন্ত সম্পকেগুচলে রক্ষনত্র প্রনযাজয , রসনহেু সমাজ রয-নকাে সমনয় রয-

রকাে অবস্থায় পাকুক ো রকে, ইহা সমুিয় সামাচজক রক্ষনত্রই প্রনযাজয । এইরূনপ রিখা 

যায় রয, মােব-জাচেে পনক্ষ আ য াচত্মকোে প্রনয়াজে সবেিাই আনে। জড় যেই সুখকে 

হউক ো রকে, মােু  সবেিা জনড়ে চিন্তা কচেনে পানে ো।  

রলানক বনল, আ য াচত্মক চব নয় রবশী মনোনযাগ চিনল আমানিে বয াবহাচেক জগনে 

প্রমাি ঘনি। সুিূে অেীনে বিচেক ঋচ  কে ফেুয চসয়ানসে সমনয় বলা হইে—‘আনগ 

ইহনলানকে সুবয বস্থা কচেনে হইনব; ইহনলানকে বয বস্থা হইয়া রগনল পেনলানকে কপা 

 াচবব।’ ইহা রবশ সুন্দে কপা রয, আমো ইহ-জগনেে কানযে েৎপে হইব, চকন্তু ইহাও 
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দ্রষ্টবয  রয, যচি আ য াচত্মক চব নয় অেয চ ক মনোনযানগে েনল বয াবহাচেক জীবনে 

চকচঞ্চৎ ক্ষচে হয়, োহা হইনল েপাকচপে বােব-জীবনেে প্রচে অেয চ ক মনোচেনবনশে 

েনল আমানিে ইহনলাক ও পেনলাক উ য় রলানকেই ক্ষচে হইয়া পানক। এই  ানব 

িচলনল মােু  জড়বািী হইয়া পনড়, কােণ প্রকৃচেই মােুন ে লক্ষয  েয়—মােুন ে লক্ষয  

েিনপক্ষা উিেে বস্তু। 

যেক্ষণ মােু  প্রকৃচেনক অচেক্রম কচেবাে জেয  সংগ্রাম কনে, েেক্ষণ োহানক যপাপে 

মােু  বলা িনল। এই প্রকৃচেে দইচি রূপ—অন্তঃপ্রকৃচে ও বচহঃপ্রকৃচে। রয চেয়মগুচল 

আমানিে বাচহনেে ও শেীনেে চ েনেে জড় কচণকাসমূহনক চেয়চন্ত্রে কনে, রকবল 

রসগুচলই প্রকৃচেে অন্ত ুেি েয়, পেন্তু সূক্ষ্ম,েে অন্তঃপ্রকৃচেও উহাে অন্ত ুেি; বস্তুেঃ 

এই সূক্ষ্ম,েে প্রকৃচেই বচহজেগনেে চেয়ামক শচি। বচহঃপ্রকৃচেনক জয় কো খুবই  াল ও 

বড় কপা; চকন্তু অন্তঃপ্রকৃচেনক জয় কো আেও মহিে। রয-সকল চেয়মােুসানে গ্রহ-

েক্ষত্রগুচল পচেিাচলে হয়, রসগুচল জাো উিম, চকন্তু রয-সকল চেয়মােুসানে মােুন ে 

কামো, মনোবৃচি ও ইচ্ছা চেয়চন্ত্রে হয়, রসগুচল জাো অেন্তগুনণ মহিে ও উৎকৃষ্ট। 

অন্তমোেনবে এই জয়, মােব-মনেে রয-সকল সূক্ষ্ম, চক্রয়াশচি কাজ কচেনেনে, রসগুচলে 

েহসয  জাো—সবই সমূ্পণেরূনপ  নমেে অন্তগেে। মােব-প্রকৃচে—আচম সা ােণ মােব-

প্রকৃচেে কপা বচলনেচে—বড় বড় প্রাকৃচেক ঘিো রিচখনে িায়। সা ােণ মােু  সূক্ষ্ম, 

চব য়  ােণা কচেনে পানে ো। ইহা রবশ বলা হয় রয, সা ােণ রলানক সহস্র রম শাবক-

হেয াকােী চসংনহেই প্রশংসা কচেয়া পানক, োহাো একবােও  ানব ো রয, ইহানে এক 

হাজাে রমন ে মৃেুয  ঘচিল, যচিও চসংহিাে ক্ষণস্থায়ী জয় হইয়ানে; োহাো রকবল 

শােীচেক শচিে প্রকানশই আেন্দ অেু ব কনে। সা ােণ মােব-মনেে  াোই এইরূপ। 

োহাো বাচহনেে চব য় রবানি এবং োহানেই সুখ অেু ব কনে; চকন্তু প্রনেয ক সমানজ 

একনেণীে রলাক আনেে, যাাঁহানিে আেন্দ—ইচন্দ্রয়গ্রাহয  বস্তুে মন য  োই, অেীচন্দ্রয় 

োনজয ; োাঁহাো মানি মানি জড়বস্তু অনপক্ষা উিেে চকেুে আ াস পাইয়া পানকে এবং 

উহা পাইবাে জেয  সনিষ্ট হে। চবচ ন্ন জাচেে ইচেহাস পুঙ্খােুপুঙ্খ ানব পা  কচেনল 

আমো সবেিা রিচখনে পাইব রয, এরূপ সূক্ষ্ম,িশেী রলানকে সংখয া বৃচদ্ধ পাওয়াে সনি 
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সনি জাচেে উন্নচে হয় এবং অেনন্তে অেুসন্ধাে বন্ধ হইনল োহাে পেে আেম্ভ হয়, 

চহেবািীো এই অেুসন্ধােনক যেই বৃপা বলুক ো রকে। অপোৎ প্রনেয ক জাচেে শচিে 

মূল উৎস হইনেনে োহাে আ য াচত্মকো, এবং যখেই ঐ জাচেে  মে ক্ষীণ হয় এবং 

জড়বাি আচসয়া োহাে স্থাে অচ কাে কনে, েখেই রসই জাচেে ধ্বংস আেম্ভ হয়। 

এইরূপ  মে হইনে আমো রয-সকল েপয  ও ে্ চশক্ষা কচেনে পাচে, রয-সান্ত্বো পাইনে 

পাচে, োহা োচড়য়া চিনলও  মে অেয েম চবজ্ঞাে অপবা গনব ণাে বস্তু চহসানব মােব-

মনেে রেি ও সবোচ ক কলয াণকে অেুশীলনেে চব য়। অেনন্তে এই অেুসন্ধাে, অেন্তনক 

 ােণা কচেবাে এই সা ো, ইচন্দ্রনয়ে সীমা অচেক্রম কচেয়া রযে জনড়ে বাচহনে যাইবাে 

এবং আ য াচত্মক মােনবে ক্রমচবকাশ-সা নেে এই প্রনিষ্টা—অেন্তনক আমানিে সিাে 

সনি একী ূে কচেবাে এই চেেন্তে প্রয়াস—এই সংগ্রামই মােুন ে সনবোি রগৌেব ও 

মহন্ে চবকাশ। রকহ রকহ র াজনে সবোচ ক আেন্দ পায়, আমানিে বচলবাে রকাে 

অচ কাে োই রয, োহানিে উহানে আেন্দ পাওয়া উচিে েয়। আবাে রকহ রকহ সামােয  

চকেু লা  কচেনলই অেয ন্ত সুখ রবা  কনে; োহানিে পনক্ষ উহা অেুচিে—এরূপ বচলবাে 

অচ কাে আমানিে োই। রেমচে আবাে রয-মােু   মেচিন্তায় সনবোি আেন্দ পাইনেনে, 

োহানক বা া চিবােও উহানিে রকাে অচ কাে োই। রয-প্রাণী যে চেম্নেনেে হইনব, 

ইচন্দ্রয়সুনখ রস েে অচ ক সুখ পাইনব। শৃগাল-কুকুে যেখাচে আগ্রনহে সচহে র াজে 

কনে, কম রলাকই রস ানব আহাে কচেনে পানে। চকন্তু শৃগাল-কুকুনেে সুখােু ূচেে 

সবিাই রযে োহানিে ইচন্দ্রয়গুচলে মন য  রকন্দ্রী ূে হইয়া েচহয়ানে। সকল জাচেে 

মন য ই রিখা যায়, চেকৃষ্ট রেণীে রলানকো ইচন্দ্রনয়ে সাহানযয  সুখন াগ কনে এবং চশচক্ষে 

ও সং্ৃচেসম্পন্ন রলানকো চিন্তায়, িশেনে, চবজ্ঞানে ও চশল্পকলায় রসই সুখ পাইয়া পানক। 

আ য াচত্মকোে োজয  আেও উিেে। উহাে চব য়চি অেন্ত হওয়ায় ঐ োজয ও সনবোি 

এবং যাহাো উহা সময করূনপ  ােণা কচেনে পানে, োহানিে পনক্ষ ঐ েনেে সুখও 

সনবোৎকৃষ্ট। সুেোং ‘মােু নক সুখােুসন্ধাে কচেনে হইনব’—চহেবািীে এই মে মাচেয়া 

লইনলও মােুন ে পনক্ষ  মেচিন্তাে অেুশীলে কো উচিে; কােণ  মোেুশীলনেই উিেম 

সুখ আনে। সুেোং আমাে মনে  মোেুশীলে একান্ত প্রনয়াজে। ইহাে েল হইনেও আমো 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োহা বুচিনে পাচে। মােব-মেনক গচেশীল কচেবাে জেয   মে একচি রেি চেয়ামক শচি। 

 মে আমানিে চ েে রয পচেমাণ শচি সঞ্চাে কচেনে পানে, অেয  রকাে আিশে োহা 

পানে ো। মােব-জাচেে ইচেহাস হইনে স্পষ্টই প্রেীে হয় রয অেীনে এইরূপই হইয়ানে, 

এবং  নমেে শচি এখেও চেঃনশচ ে হয় োই। রকবল চহেবাি অবলম্বে কচেনলই মােু  

খুব সৎ ও েীচেপোয়ণ হইনে পানে, ইহা আচম অস্বীকাে কচে ো। এ জগনে এমে বহু 

মহাপুরু  জিগ্রহণ কচেয়ানেে, যাাঁহাো চহেবাি অেুসেণ কচেয়াও সমূ্পণে চেনিো , 

েীচেপোয়ণ এবং সেল চেনলে। চকন্তু রয-সকল মহামােব চবশ্ববয াপী আনন্দালনেে স্রষ্টা, 

যাাঁহাো জগনে রযে রিৌম্বকশচিোচশ সঞ্চাচেে কনেে, যাাঁহানিে শচি শে সহস্র বয চিে 

উপে কাজ কনে, যাাঁহানিে জীবে অপনেে জীবনে আ য াচত্মক অচি প্রজ্বলিচলে কনে, এরূপ 

মহাপুরু নিে মন য  আমো সবেিা অ য াত্মশচিে রপ্রেণা রিচখনে পাই। োাঁহানিে 

রপ্রেণাশচি  মে হইনে আচসয়ানে। রয অেন্ত শচিনে মােুন ে জিগে অচ কাে, যাহা 

োহাে প্রকৃচেগে, োহা উপলচি কচেবাে জেয   মেই সবোনপক্ষা রবশী রপ্রেণা রিয়। 

িচেত্র-গ নে, সৎ ও মহৎ কাযে-সম্পািনে, চেনজে ও অপনেে জীবনে শাচন্তস্থাপনে  মেই 

সনবোি রপ্রেণাশচি; অেএব রসই িৃচষ্টনকাণ হইনে ইহাে অেুশীলে কো উচিে। 

পূবোনপক্ষা উিাে চ চিনে  নমেে অেুশীলে আবশয ক। সবেপ্রকাে সীীণে, অেুিাে ও 

চববিমাে  মে াব িূে কচেনে হইনব। সকল সাম্প্রিাচয়ক, স্বজােীয় বা স্বনগাত্রীয়  াব 

পচেেয াগ কচেনে হইনব। প্রনেয ক জাচে ও রগািীে চেজস্ব ঈশ্বে পাচকনবে এবং অপে 

সকনলে ঈশ্বে চমপয া—এই-জােীয়  ােণা কুসং্াে, এগুচল অেীনেে গন েই চবলীে 

হওয়া উচিে। এই  েনেে  ােণাগুচল অবশয  বজেেীয়।  

মােব-মনেে যেই চবোে হয়, োহাে আ য াচত্মক রসাপােগুচলও েেই প্রসাে লা  কনে। 

এমে এক সময় আচসয়ানে, যখে মােুন ে চিন্তাগুচল চলচপবদ্ধ হইনে ো হইনে পৃচপবীে 

সবেত্র েড়াইয়া পনড়। বেেমানে আমো শু ু যাচন্ত্রক উপানয় সমগ্র জগনেে সংস্পনশে 

আচসয়াচে, সুেোং জগনেে  াবী  মেসমূহনক একচিনক রযমে সবেজেীে, অপেচিনক 

রেমচে উিাে হইনে হইনব। 
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জগনে যাহা চকেু সৎ ও মহৎ, োহাে সবই  াবী  মোিনশেে অন্ত ুেি হওয়া আবশয ক 

এবং রসই সনি উহানে  াবী উন্নচেে অেন্ত সুনযাগ চেচহে পাচকনব। অেীনেে যাহা চকেু 

 াল, োহাে সবই অবশয  েক্ষা কচেনে হইনব, এবং পূনবে সচঞ্চে  মে াণ্ডানে েূেে 

 াবসংনযানগে জেয  দ্বাে উিুি োচখনে হইনব। অচ কন্তু প্রনেয ক  নমেেই অপে 

 মেগুচলনক স্বীকাে কচেয়া লওয়া আবশয ক; ঈশ্বে-সম্বন্ধীয় অপনেে রকাে চবনশ  

 ােণানক চ ন্ন মনে কচেয়া চেন্দা কো উচিে েয়। আমাে জীবনে আচম এমে অনেক 

 াচমেক ও বুচদ্ধমান্ বয চি রিচখয়াচে, যাাঁহানিে ঈশ্বনে—অপোৎ আমো রয-অনপে ঈশ্বে মাচে, 

রসই ঈশ্বনে আনিৌ চবশ্বাস োই, হয়নো আমানিে অনপক্ষা োাঁহাোই ঈশ্বেনক  ালরূনপ 

বুচিয়ানেে।  গবানেে সাকাে বা চেোকাে রূপ, অসীম সিা, েীচেবাি অপবা আিশে 

মেু য  প্র ৃচে যে চকেু মেবাি আনে, সবই  নমেে অন্ত ুেি হওয়া িাই। সকল  মে যখে 

এই ানব উিােো লা  কচেনব, েখে োহানিে চহেকাচেণী শচিও শেগুনণ বৃচদ্ধ 

পাইনব।  মেসমূনহে মন য  অচে প্রিণ্ড শচি চেচহে পাচকনলও ঐগুচল শু ু সীীণেো ও 

অেুিােোে জেয ই মিল অনপক্ষা অমিল অচ ক কচেয়ানে। 

বেেমাে সমনয়ও আমো রিচখনে পাই, বহু সম্প্রিায় ও সমাজ প্রায় একই আিশে অেুসেণ 

কচেয়াও পেস্পনেে সচহে চববাি কচেনেনে, কােণ এক সম্প্রিায় অেয  সম্প্রিায় রয ানব 

কচেনেনে চ ক রসই ানব চেনজে আিশেগুচল উপস্থাচপে কচেনে িায় ো। এইজেয  

 মেগুচলনক উিাে হইনে হইনব।  মে াবগুচলনক সবেজেীে, চবশাল ও অেন্ত হইনে হইনব, 

েনবই  নমেে সমূ্পণে চবকাশ হইনব, কােণ  নমেে শচি সনবমাত্র পৃচপবীনে আত্মপ্রকাশ 

কচেনে আেম্ভ কচেয়ানে। কখেও কখেও এইরূপ বচলনে রশাো যায় রয,  মে াব পৃচপবী 

হইনে চেনোচহে হইনেনে। আমাে মনে হয়,  মে াবগুচল সনবমাত্র চবকচশে হইনে 

আেম্ভ কচেয়ানে। সীীণেোমুি ও আচবলোশূেয  হইয়া  নমেে প্র াব মােব-জীবনেে প্রচে 

েনে প্রনবশ কচেনে আেম্ভ কচেয়ানে। যেচিে  মে মুচষ্টনময় ‘ঈশ্বেচেচিেষ্ট’ বয চিনিে বা 

পুনোচহেকুনলে হানে চেল, েেচিে উহা মচন্দনে, গীজোয়, গ্রনে, মেবানি, আিাে-

অেুিানে চেবদ্ধ চেল। চকন্তু যখেই আমো  নমেে যপাপে আ য াচত্মক ও সবেজেীে  ােণায় 

উপেীে হইব, েখে এবং রকবল েখেই উহা প্রকৃে ও জীবন্ত হইনব—ইহা আমানিে 
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স্ব ানব পচেণে হইনব, আমানিে প্রচে গচেচবচ নে প্রাণবন্ত হইয়া পাচকনব, সমানজে 

চশোয় চশোয় প্রনবশ কচেনব এবং পূবোনপক্ষা অেন্তগুণ কলয াণকাচেণী শচি হইনব। 

পৃচপবীে চবচ ন্ন  নমেে উিাে বা পেনেে প্রশ্ন যখে একসনি গ্রচপে, েখে প্রনয়াজে 

পােস্পচেক েদ্ধা ও মযোিা হইনে উদূ্ভে রসৌভ্রাত্র, চকন্তু দ োগয বশেঃ বেেমানে অনেক 

 মে রয ানব অপে  নমেে প্রচে সােুগ্রহ, কৃপাপূণে ও কৃপনণাচিে সচিচ্ছা প্রকাশ কনেে 

োহা িচলনব ো। সনবোপচে দই প্রকাে চবনশ  মেবানিে মন য  এই ভ্রােৃ াব স্থাপে কো 

অেয ন্ত আবশয ক হইয়া পচড়য়ানে; ইহাে মন য  প্রপম িনলে  নমেে চবচব  চবকাশ 

মেেন্ে আনলািো হইনে উদূ্ভে হয়; দেিৃষ্টবশেঃ এই িল এখেও িাবী কনেে রয, 

োাঁহানিে  মেই একমাত্র ‘ মে’ োনমে রযাগয । চদ্বেীয় আে একিল আনেে, যাাঁহানিে 

মচেষ্ক স্বনগেে আেও েহসয  উদ্ঘািে কচেনে বয ে, চকন্তু োাঁহানিে পিেল মাচি 

আাঁকড়াইয়া পানক—এখানে আচম েপাকচপে জড়বািী ববজ্ঞাচেকনিে কপাই বচলনেচে। 

এই সমেয় আচেনে হইনল উ য়নক চকেু েয াগ স্বীকাে কচেনে হইনব; কখেও এই েয াগ 

একিু রবশী েকনমে িেকাে, এমে চক কখেও যন্ত্রণািায়কও হইনে পানে, চকন্তু এই 

েয ানগে েনল প্রনেয ক িল চেনজনক এক উিেে েনে উন্নীে ও সনেয  অচ কেে 

প্রচেচিে রিচখনে পাইনবে। এবং পচেণানম রয-জ্ঞােনক রিশ ও কানলে মন য  পচেচচ্ছন্ন 

োখা হইয়ানে, োহা পেস্পে চমচলে হইয়া রিশকালােীে এমে এক সিাে সচহে 

একী ূে হইনব, রযখানে মে ও ইচন্দ্রয়সমূহ যাইনে অক্ষম, যাহা সবোেীে, অেন্ত ও 

‘একনমবাচদ্বেীয়ম্’ ।  
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৩. যুচি ও ধর্ম 

[লণ্ডনে প্রিি বিৃো] 

  

োেি োনম এক ঋচ  সেয লান ে জেয  সেৎকুমাে োমক আে একজে ঋচ ে কানে 

চগয়াচেনলে। সেৎকুমাে োাঁহানক চজজ্ঞাসা কচেনলে, ‘রকান্ রকান্ চব য় ইনোমন য  

অ য য়ে কচেয়াে?’ োেি বচলনলে, ‘রবি, রজয াচে  এবং আেও বহু চব য় অ য য়ে 

কচেয়াচে বনি, চকন্তু োহা সন্ও েৃপ্ত হইনে পাচে োই।’ আলাপ িচলনে লাচগল। 

প্রসিক্রনম সেৎকুমাে বচলনলেঃ রবি রজয াচে  ও িশেে-চব য়ক রয জ্ঞাে, োহা রগৌণ; 

চবজ্ঞােগুচলও রগৌণ। যাহা দ্বাো আমানিে ব্রনহ্মাপলচি হয়, োহাই িেম জ্ঞাে—সনবোি 

জ্ঞাে। এই  ােণাচি প্রনেয ক  নমেে মন য ই রিখা যায়, এবং ঐজেয ই সনবোি জ্ঞাে বচলয়া 

 নমেে িাবী চিেন্তে। চবজ্ঞােগুচলে জ্ঞাে রযে আমানিে জীবনেে একিুখাচে অংশ জুচড়য়া 

আনে। চকন্তু  মে আমানিে কানে রয জ্ঞাে লইয়া আনস, োহা চিেন্তে;  মে রয সনেয ে 

কপা প্রিাে কনে, রস সনেয ে মে এ জ্ঞােও সীমাহীে। দ োনগয ে চব য়, এই রেিনত্বে 

িাবী লইয়া  মে বােবাে সবেচব  জাগচেক জ্ঞােনক উনপক্ষা কচেয়ানে, শু ু োহাই েয়, 

জাগচেক জ্ঞানেে দ্বাো েয ায়সিে বচলয়া সমচপেে হইনেও বহুবাে অস্বীকাে কচেয়ানে। 

েনল জগনেে সবেত্র  মেজ্ঞাে ও জাগচেক জ্ঞানেে মন য  একিা চবনো  লাচগয়াই আনে। 

একপক্ষ আিাযে, শাস্ত্র প্র ৃচেে অভ্রান্ত প্রমাণনক পপ-চেনিেশক বচলয়া িাবী কচেয়ানে এবং 

এ-চব নয় জাগচেক জ্ঞানেে যাহা বচলবাে আনে, োহাে চকেুনেই কাে চিনে িায় োই। 

অপে পক্ষ যুচিরূপ শাচণে অস্ত্র দ্বাো  মে যাহা চকেু বচলনে িায় োহাই খণ্ড খণ্ড কচেয়া 

কাচিয়া রেচলনে িাচহয়ানে। প্রনেয ক রিনশই এই সংগ্রাম িচলয়ানে, এবং এখেও 

িচলনেনে।  মে বােবাে পোচজে ও প্রায় চবেষ্ট হইয়ানে। মােুন ে ইচেহানস ‘যুচি-

রিবোে উপাসো’ েোসী-চবপ্লনবে সমনয়ই প্রপম আত্মপ্রকাশ কনে োই; এই জােীয় 

ঘিো পূনবেও ঘচিয়াচেল, েোসী-চবপ্লনবে সময় উহাে পুেেচ েয় মাত্র হইয়ানে। চকন্তু 

বেেমাে যুনগ উহা অচেমাত্রায় বাচড়য়া উচ য়ানে। জড়চবজ্ঞােগুচল এখে পূবোনপক্ষা আেও 
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 াল ানব প্রস্তুে হইয়ানে; আে  নমেে প্রস্তুচে রস-েুলোয় কচময়া চগয়ানে, চ চিগুচল 

চশচপল হইয়া চগয়ানে। আে আ ুচেক মােু  প্রকানশয  যাহাই বলুক ো রকে, োহাে 

অন্তনেে রগাপে প্রনিনশ এ-নবা  জাগ্রে রয, রস আে ‘চবশ্বাস’ কচেনে পানে ো। আ ুচেক 

যুনগে মােু  জানে রয, পুনোচহে-সম্প্রিায় োহানক চবশ্বাস কচেনে বচলনেনে বচলয়াই, 

রকাে শানস্ত্র রলখা আনে বচলয়াই, চকংবা োহাে স্বজনেো িাচহনেনে বচলয়াই চকেু চবশ্বাস 

কো োহাে পনক্ষ অসম্ভব। অবশয  এমে চকেু রলাক আনে, যাহাো েপাকচপে জেচপ্রয় 

চবশ্বাসনক মাচেয়া লইনে প্রস্তুে বচলয়া মনে হয়। চকন্তু এ-কপাও আমো চেিয় জাচে রয, 

োহাো চব য়চি সম্বনন্ধ চিন্তা কনে ো। োহানিে চবশ্বানসে  াবচিনক ‘চিন্তাহীে 

অেব ােো’ আখয া রিওয়া িনল। এই সংগ্রাম এ ানব আে রবশীচিে িচলনে পানে ো; 

িচলনল  নমেে সব রসৌ ই  াচিয়া িুেমাে হইয়া যাইনব।  

প্রশ্ন হইল—ইহা হইনে অবয াহচেলান ে উপায় আনে চক? আেও স্পষ্ট ানব বচলনল 

বচলনে হয়ঃ অেয ােয  চবজ্ঞােগুচলে প্রনেয কচিই যুচিে রয-সকল আচবষ্কানেে সহায়োয় 

চেনজনিে সমপেে কচেনেনে,  মেনকও চক আত্ম-সমপেনেে জেয  রসগুচলে সাহাযয  লইনে 

হইনব? বচহজেগনে চবজ্ঞাে ও জ্ঞানেে রক্ষনত্র ে্ােুসন্ধানেে রয পদ্ধচেগুচল অবলচম্বে হয়, 

 মেচবজ্ঞানেে রক্ষনত্রও চক রসই একই পদ্ধচে অবলচম্বে হইনব? আমাে মনে োহাই হওয়া 

উচিে। আচম ইহাও মনে কচে, যে শীঘ্র ো হয়, েেই মিল। এরূপ অেুসন্ধানেে েনল 

রকাে  মে যচি চবেষ্ট হইয়া যায়, োহা হইনল বুচিনে হইনব—রসই  মে বোবেই অোবশয ক 

কুসং্াে-মাত্র চেল; যেশীঘ্র উহা রলাপ পায়, েেই মিল। আমাে িৃঢ় চবশ্বাস, উহাে 

চবোনশই সবোচ ক কলয াণ। এই অেুসন্ধানেে েনল  নমেে চ েে যা-চকেু খাি আনে, রস-

সবই িূেী ূে হইনব চেঃসনন্দহ, চকন্তু  নমেে যাহা সাে াগ, োহা এই অেুসন্ধানেে েনল 

চবজয়-নগৌেনব মাপা েুচলয়া িাাঁড়াইনব। পিাপেচবিয া বা েসায়নেে চসদ্ধান্তগুচল যেখাচে 

চবজ্ঞােসম্মে,  মে রয অন্তেঃ েেখাচে চবজ্ঞােসম্মে হইনব শু ু োহাই েয়, বেং আেও 

রবশী রজাোনলা হইনব; কােণ জড়চবজ্ঞানেে সেয গুচলে পনক্ষ সাক্ষয  চিবাে মে 

অ য ন্তেীণ আনিশ বা চেনিেশ চকেু োই, চকন্তু  নমেে োহা আনে। 
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রয-সব বয চি  মে সম্বনন্ধ রকাে যুচিসিে ে্ােুসন্ধানেে উপনযাচগো অস্বীকাে কনেে, 

আমাে মনে হয়, োাঁহাো রযে কেকিা স্বচবনো ী কাজ কচেয়া পানকে। রযমে খ্রীষ্টােো 

িাবী কনেে রয, োাঁহানিে  মেই একমাত্র সেয   মে; কােণ অমুক-অমুক বয চিে কানে 

োহা প্রকাচশে হইয়াচেল। মুসলমােোও চেনজনিে  মে সম্বনন্ধ একই িাবী জাোে রয, 

একমাত্র োাঁহানিে  মেই সেয , কােণ এই এই বয চিে কানে োহা প্রেয াচিষ্ট হইয়াচেল। 

চকন্তু খ্রীষ্টােো মুসলমােনিে বনলে, ‘রোমানিে েীচেশানস্ত্রে কনয়কচি চব য় চ ক বচলয়া 

মনে হয় ো। একিা উিাহেণ চিই। রিখ,  াই মুসলমাে, রোমাে শাস্ত্র বনল রয, 

কানেেনক রজাে কচেয়া মুসলমাে কো িনল; আে রস যচি মুসলমাে- নমে িীচক্ষে হইনে 

ো িায়, েনব োহানক হেয া কোও িনল। আে এরূপ কানেেনক রয-মুসলমাে হেয া কনে, 

রস যে পাপ, যে গচহেে কমেই করুক ো রকে, োহাে স্বগেলা  হইনবই।’ মুসলমােো 

ঐ-কপাে উিনে চব্রূপপ কচেয়া বচলনব, ‘ইহা যখে শানস্ত্রে আনিশ, েখে আমাে পনক্ষ 

এরূপ কোই সিে। এরূপ ো কোিাই আমাে পনক্ষ অেয ায়।’ খ্রীষ্টােো বচলনব, ‘চকন্তু 

আমানিে শাস্ত্র এ-কপা বনল ো।’ মুসলমােো োহাে উিনে বচলনব, ‘ো আচম জাচে ো। 

রোমাে শাস্ত্র-প্রমাণ মাচেনে আচম বা য  েই। আমাে শাস্ত্র বনল, সব কানেেনক হেয া 

কে। রকান্ িা চ ক, রকান্ িা  ুল, োহা েুচম জাচেনল চকরূনপ? আমাে শানস্ত্র যাহা চলচখে 

আনে, চেিয়ই োহা সেয । আে রোমাে শানস্ত্র রয আনে, হেয া কচেও ো, োহা  ুল। 

 াই খ্রীষ্টাে, েুচমও রো এই কপাই বল; েুচম বল রয, চযনহাবা য়াহুিীচিগনক যাহা 

বচলয়াচেনলে, োহাই যপাপে কেেবয ; আে চেচে োহাচিগনক যাহা কচেনে চেন   

কচেয়াচেনলে, োহা কো অেয ায়। আচমও োহাই বচল; কেকগুচল চব য়নক কেেবয  বচলয়া 

এবং কেকগুচল চব য়নক অকেেবয  বচলয়া আিা আমাে শানস্ত্র অেুজ্ঞা চিয়ানেে; েয ায়-

অেয ায় চেণেনয়ে োহাই িূড়ান্ত প্রমাণ।’ খ্রীষ্টােো চকন্তু ইহানেও খুশী েয়। োহাো 

‘বশনলাপনিশ’ -এে ( Sermon on the Mount) েীচেে সচহে রকাোনেে েীচে েুলো 

কচেয়া রিখাইবাে জেয  চজি কচেনে পানক। ইহাে মীমাংসা হইনব চকরূনপ? গ্রনেে দ্বাো 

চেিয়ই েয়, কােণ পেস্পে চববিমাে গ্রেগুচল চবিােক হইনে পানে ো। কানজই এ-

কপা আমানিে স্বীকাে কচেনেই হইনব রয, এই-সব গ্রে অনপক্ষা অচ কেে চবশ্বজেীে 
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চকেু একিা আনে; একিা চকেু আনে, যাহা জগনে যে েীচেশাস্ত্র আনে, রসগুচল অনপক্ষা 

উিেে; একিা চকেু আনে, যাহা চবচ ন্ন জাচেে অেুনপ্রেণা-শচিগুচলনক পেস্পে েুলো 

কচেয়া চবিাে কচেয়া রিচখনে পানে। আমো িৃঢ়কনে স্পষ্ট ানব প্রকাশ কচে আে োই 

কচে, পচেষ্কাে রবািা যাইনেনে রয, চবিানেে জেয  আনবিে লইয়া আমো যুচিে দ্বােস্থ 

হই।  

এখে প্রশ্ন উচ নেনেঃ এই যুচিে আনলাক অেুনপ্রেণাগুচলনক পেস্পনেে সচহে েুলো 

কচেয়া চবিাে কচেনে সমপে চকো; রযখানে আিানযেে সচহে আিানযেে চবনো , রসখানেও 

যুচি চেনজে প্র াব অকু্ষণ্ণ োচখনে পাচেনব চকো এবং  মে-সংক্রান্ত সব চব য়ই বুচিবাে 

সামপেয  োহাে আনে চকো। যচি ো পানক, েনব আিানযে আিানযে, শানস্ত্র শানস্ত্র রয জঘেয  

চবনো  যুগযুগ  চেয়া িচলয়া আচসনেনে, রকাে চকেু দ্বাোই োহাে মীমাংসা হওয়া সম্ভব 

েয়; কােণ োহাে অপে এই িাাঁড়ায় রয, সব  মেই শু ু চমপয া ও অচেমাত্রায় পেস্পে-

চবনো ী এবং রসগুচলে মন য  েীচেে রকাে স্থায়ী মাে োই।  নমেে প্রমাণ মােুন ে 

প্রকৃচেগে সনেয ে উপে চে েে কনে, রকাে গ্রনেে উপে েয়। গ্রেগুচল রো মােুন ে 

প্রকৃচেে বচহঃপ্রকাশ, োহাে পচেণাম। মােু ই এই গ্রেগুচলে স্রষ্টা। মােু নক গচড়য়ানে, 

এমে রকাে গ্রে এখেও আমানিে েজনে পনড় োই। যুচিও সম ানব রসই সা ােণ 

কােনণে, মেু য -প্রকৃচেে একপ্রকাে চবকাশ। এই মেু য -প্রকৃচেে কানেই আমানিে 

আনবিে জাোইনে হইনব। েবু একমাত্র যুচিই এই মােব-প্রকৃচেে সচহে সোসচে 

সংযুি; রসজেয  যেক্ষণ োহা মােব-প্রকৃচেে অেুগামী হয়, েেক্ষণ যুচিেই আেয় 

লওয়া উচিে। যুচি বচলনে আচম চক বুিাইনে িাচহনেচে? আ ুচেক কানলে প্রনেয ক েে-

োেী যাহা কচেনে িায়, আচম োহাই বচলনে িাচহনেচে—জাগচেক জ্ঞানেে 

আচবষ্কােগুচলনক  নমেে উপে প্রনয়াগ কচেনে বচলনেচে। যুচিে প্রপম চেয়ম এই রয, 

চবনশ  জ্ঞাে সা ােণ জ্ঞানেে দ্বাো বয াখয াে হয়, সা ােণ জ্ঞাে বয াখয াে হয় আেও বয াপক 

সা ােণ জ্ঞানেে দ্বাো; যেক্ষণ ো আমো চবশ্বজেীেোয় চগয়া রপৌাঁোই, েেক্ষণ 

এই ানবই িচলনে হয়। রযমে, চেয়ম বচলনে চক বুিায় রস  ােণা আমানিে আনে। 

একিা চকেু ঘচিনল আমানিে যচি চবশ্বাস হয় রয, রকাে একচি চেয়নমে েনলই োহা 
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ঘচিয়ানে, োহা হইনল আমো েৃপ্ত হই; আমানিে কানে উহাই কাযেচিে বয াখয া। এই 

বয াখয া-অনপে আমো ইহাই বুিাইনে িাইঃ রয কাযেচি রিচখয়া আমো অেৃপ্ত চেলাম, এখে 

প্রমাণ পাইলাম রয, এই  েনেে হাজাে হাজাে কাযে ঘচিয়া পানক; এচি রসই সা ােণ 

কানযেে অন্তগেে একচি চবনশ  কাযে মাত্র। ইহানকই আমো ‘চেয়ম’ বচল। একচি আনপল 

পচড়নে রিচখয়া চেউিনেে চিি িঞ্চল হইয়া উচ য়াচেল; চকন্তু যখে চেচে রিচখনলে রয, 

সব আনপলই পনড়, মা য াক েনণে জেয  ইহা ঘনি, েখে চেচে েৃপ্ত হইনলে। মােুন ে 

জ্ঞানেে ইহা একচি চেয়ম। আচম রকাে চবনশ  চজচে নক—একচি মােু নক োোয় 

রিচখলাম; মােু  সম্বনন্ধ বৃহিে  ােণাে সচহে োহাে েুলো কচেলাম এবং েৃপ্ত হইলাম; 

বৃহিে সা ােনণে সচহে েুলো কচেয়া আচম োহানক মােু  বচলয়া জাচেলাম। কানজই 

চবনশ নক বুচিনে হইনল সা ােনণে সনি চমলাইয়া রিচখনে হইনব, সা ােণনক বৃহিে 

সা ােনণে সনি এবং সবনশন  সব-চকেুনক চবশ্বজেীেোে সনি চমলাইয়া রিচখনে 

হই রব। অচেনত্বে  ােণাই আমানিে সবেনশ   ােণা, সবোচ ক চবশ্বজেীে  ােণা। অচেত্বই 

হইল চবশ্বজেীে রবান ে িূড়ান্ত। 

আমো সবাই মােু ; ইহাে অপে—মেু য জাচে-রূপ রয সা ােণ  ােণা, আমো রযে োহাে 

অংশ-চবনশ । মােু , চবড়াল, কুকুে—এ-সবই প্রাণী। মােু , কুকুে, চবড়াল—এই-সব 

চবনশ  উিাহেণগুচল প্রাচণরূপ বৃহিে ও বয াপকেে সা ােণ জ্ঞানেে অংশ। মােু , 

চবড়াল, কুকুে, লো, বৃক্ষ—এ-সবই আবাে জীবে-রূপ আেও বয াপক  ােণাে অন্ত ুেি। 

এগুচলনক এবং সব জীব, সব পিাপেনকই আবাে অচেত্বরূপ একচি  ােণাে অন্ত ুেি কো 

যায়; কােণ আমো সবাই রসই  ােণাে মন য  পচড়। এই বয াখয া বচলনে শু ু 

চবনশ জ্ঞােনক সা ােণজ্ঞানেে অন্ত ুেি কো এবং আেও চকেু সম মেী চব নয়ে সন্ধাে 

কো রবািায়। মে রযে োহাে  াণ্ডানে এই  েনেে অসংখয  সা ােণজ্ঞাে সঞ্চয় কচেয়া 

োচখয়ানে। মনেে মন য  রযে অনেকগুচল প্রনকাি আনে, রসগুচলে মন য  এই-সব  ােণা 

 ানগ- ানগ সাজাে পানক; আে যখেই আমো রকাে েূেে চজচে  রিচখ, মে েৎক্ষণাৎ 

এই প্রনকািগুচলে রকাে একচি হইনে োহাে অেুরূপ চজচে  বাচহে কচেবাে জেয  সনিষ্ট 

হয়। যচি রকাে রখানপ আমো অেুরূপ চজচে  খুাঁচজয়া পাই, েনব েূেে চজচে চিনক রসই 
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রখানপ োচখয়া চিই। আমো েখে েৃপ্ত হই ও  াচব, চজচে চি সম্বনন্ধ জ্ঞােলা  কচেলাম। 

জ্ঞাে বচলনে ইহাই বুিায়, ইহাে রবশী চকেু েয়। মনেে রকাে রখানপ অেুরূপ চজচে  

রিচখনে ো পাইনল আমো অেৃপ্ত হই। ইহাে জেয  মনেে মন য  পূবে হইনেই বেেমাে এমে 

একচি রেণীচব াগ খুাঁচজয়া বাচহে ো কো পযেন্ত আমানিে অনপক্ষা কচেনে হয়। কানজই 

জ্ঞাে বচলনে রেণীচব াগ বুিায়; এ-কপা পূনবেই বচলয়াচে। োোড়া আেও আনে। জ্ঞানেে 

চদ্বেীয় বয াখয া এই রয, রকাে বস্তুে বয াখয া অবশয ই উহাে চ েে হইনে আসা িাই, বাচহে 

হইনে েয়। একখণ্ড পাপে উপনে েুাঁচড়য়া চিনল উহা আবাে েীনি পচড়য়া যায় রকে? 

রলানক এরূপ চবশ্বাস কচেে রয, রকাে বিেয  রসচিনক িাচেয়া োমাইয়া আনে। বহু ঘিো 

সম্বনন্ধ মােুন ে  ােণা চেল রয, রসগুচল রকহ অনলৌচকক শচি-প্র ানব ঘিায়; আসনল 

চকন্তু রসগুচল প্রাকৃচেক ঘিো োড়া আে চকেুই েয়। শূনেয  উৎচক্ষপ্ত পাপেনক একজে 

বিেয  িাচেয়া োমায়, এই বয াখয াচি পাপে-বস্তুচিে চ েে হইনে আচসে ো, আচসে বাচহে 

হইনে। মা য াক েনণে জেয  পাপেচি পচড়য়া যায়, এই বয াখয াচি চকন্তু পাপনেে স্ব াবগে 

গুণচবনশ ; এই বয াখয াচি বস্তুে অ য ন্তে হইনে আচসনেনে। রিখা যায়, এ ানব বয াখয া 

কোে রিাাঁক আ ুচেক চিন্তাে সবেত্র পচেবয াপ্ত। এক কপায় বলা যায়, চবজ্ঞাে বচলনে 

রবািায় রয, বস্তুে বয াখয া োহাে প্রকৃচেে মন য ই েচহয়ানে; চবনশ্বে ঘিোবলীে বয াখয াে 

জেয  বাচহনেে রকাে বয চি বা অচেত্বনক িাচেয়া আোে প্রনয়াজে হয় ো। োসায়চেক 

পচেবেেনেে বয াখয া কচেবাে জেয  েসায়েচবনিে রকাে িােব বা  ূে-নপ্রে বা এই  েনেে 

রকাে চকেুে প্রনয়াজে হয় ো। রকাে পিাপেচবনিে বা অেয  রকাে ববজ্ঞাচেনকে কানেও 

োাঁহানিে চব য়বস্তুে বয াখয াে জেয  এই-সব বিেয -িােবাচিে রকাে প্রনয়াজে োই। 

চবজ্ঞানেে এচি একচি  াো; এই  াোচি আচম  নমেে উপে প্রনয়াগ কচেনে িাই। রিখা 

যায়,  মেগুচলে মন য  ইহাে অ াব েচহয়ানে এবং রসইজেয   মেগুচল  াচিয়া শে া 

হইনেনে। প্রনেয ক চবজ্ঞাে অ য ন্তে হইনেই—বস্তুে প্রকৃচে হইনেই বয াখয া িায়;  মেগুচল 

চকন্তু োহা চিনে পাচেনেনে ো। একচি মে আনে রয, ঈশ্বে বয চিচবনশ  এবং চেচে চবশ্ব 

হইনে সমূ্পণে পৃপক্ এক সিা; এই  ােণা অচে প্রািীেকাল হইনে চবিয মাে। ইহাে 

সপনক্ষ বােবাে এই যুচি প্রযুি হইয়ানে রয চবশ্ব হইনে সমূ্পণে পৃপক্ , অচেপ্রাকৃচেক 
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একজে ঈশ্বনেে প্রনয়াজে েচহয়ানে; এই ঈশ্বে ইচ্ছামাত্র চবশ্ব সৃচষ্ট কচেয়ানেে, এবং  মে 

চবশ্বাস কনে, চেচেই চবনশ্বে চেয়ন্তা। এ-সব যুচি রো আনেই, োোড়া রিখা যায় 

সবেশচিমান্ ঈশ্বে সকনলে প্রচে করুণাময় বচলয়াও বচণেে হইয়ানেে; এচিনক আবাে 

রসই সনি জগনে বব ময ও েচহয়ানে। িাশেচেক এ-সব লইয়া রমানিই মাপা ঘামাে ো; 

চেচে বনলে, ইহাে রগাড়ায় গলি েচহয়ানে—এই বয াখয া বাচহে হইনে আচসনেনে, চ েে 

হইনে েয়। চবনশ্বে কােণ চক? বাচহনেে রকাে চকেু—রকাে বয চি এই চবশ্ব পচেিালো 

কচেনেনেে! শূনেয  উৎচক্ষপ্ত প্রেেখনণ্ডে চেনম্ন পেেরূপ ঘিোে রক্ষনত্র রযমে এরূপ বয াখয া 

পযোপ্ত বচলয়া চবনবচিে হয় োই,  নমেে বয াখয ানেও চ ক োই।  মেগুচল  াচিয়া খণ্ড খণ্ড 

হইয়া যাইনেনে, কােণ ইহা অনপক্ষা  াল বয াখয া োহাো চিনে পানে ো। 

প্রনেয ক বস্তুে বয াখয া উহাে চ েে হইনেই আনস, এই  ােণাে সচহে সংচেষ্ট আে একচি 

 ােণা হইল আ ুচেক চববেেেবাি; দইচি  ােণাই একই মূল েন্ে অচ বয চি। সমগ্র 

চববেেেবানিে সেল অপে—বস্তুে স্ব াব পুেঃপ্রকাচশে হয়; কােনণে অবস্থান্তে োড়া কাযে 

আে চকেুই েয়, কানযেে সম্ভাবো কােনণে মন য ই চেচহে পানক; সমগ্র চবশ্বই োহাে মূল 

সিাে অচ বয চি মাত্র, শূেয  হইনে সৃষ্ট েয়। অপোৎ প্রনেয ক কাযেই োহাে পূবেবেেী রকাে 

কােনণে পুেেচ বয চি, চবচ ন্ন পচেচস্থচেনে শু ু োহাে অবস্থান্তে ঘনি। সমগ্র চবশ্ব জুচড়য়া 

ইহাই ঘচিনেনে, কানজই এই-সব পচেবেেনেে কােণ খুাঁচজনে আমানিে চবনশ্বে বাচহনে 

হােড়াইবাে প্রনয়াজে োই; চবনশ্বে চ েনেই রসই কােণ বেেমাে। বাচহনে কােণ রখাাঁজা 

চেষ্প্রনয়াজে। এই  ােণাচিও  মেনক  ূচমসাৎ কচেনেনে। রয-সব  মে চবশ্বাচেচেি একজে 

ঈশ্বেনক আাঁকড়াইয়া চেল, চেচে খুব বড় একজে মােু  োড়া আে চকেুই েে; এই  ােণা 

এখে আে িাাঁড়াইনে পাচেনেনে ো, রযে রজাে কচেয়া িাচেয়া এ  ােণানক  ূপাচেে কো 

হইনেনে;  মেনক  ূচমসাৎ কো হইনেনে বচলনে আচম ইহাই বুিাইনেচে। 

এই দইচি মূলে্নক েৃপ্ত কচেনে পানে, এমে রকাে কমে পাচকনে পানে চক? আমাে মনে 

হয়, পানে। আমো রিচখয়াচে, সবেপ্রপনম সামােয ীকেনণে মূলে্গুচলনক েৃপ্ত কচেনে 

হইনব। সামােয ীকেনণে ে্গুচলে সনি সনি চববেেেবানিে ে্গুচলনকও েৃপ্ত কচেনে 

হইনব। আমাচিগনক এমে একচি িেম সামােয ীকেনণ আচসনে হইনব, যাহা শু ু 
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সামােয ীকেণগুচলে মন য  সবনিনয় রবশী চবশ্ববয াপকই হইনব ো, চবনশ্বে সব চকেুে 

উদ্ভবও োহা হইনে হওয়া িাই। উহানক চেম্নেম কানযেে সচহে সমপ্রকৃচেে হইনে হইনব; 

যাহা কােণ, যাহা সনবোি, যাহা িেম—যাহা আচি কােণ, োহানক পেম্পোগে কেকগুচল 

অচ বয চিে েনল সিাে িূেেম, চেম্নেম কানযেে সচহেও চ ন্ন হইনে হইনব। রবিানন্তে 

ব্রহ্মই এই শেে পূেণ কনেে; কােণ সামােয ীকেণ কচেনে কচেনে সবেনশন  আমো চগয়া 

রযখানে রপৌাঁচেনে পাচে, এই ব্রহ্ম োহাই। এই ব্রহ্ম চেগুেণ—অচেত্ব, জ্ঞাে ও আেনন্দে 

িেম অবস্থা (সচিিােন্দস্বরূপ)। আমো রিচখয়াচে, মেু য -মে রয িেম সামােয ীকেনণ 

রপৌাঁচেনে পানে, োহাই ‘অচেত্ব’ (সৎ)। জ্ঞাে (চিৎ) বচলনে আমানিে রয জ্ঞাে আনে, 

োহা বুিায় ো; ইহা রসই জ্ঞানেে চেযোস বা সূক্ষ্ম,েম অবস্থা; ইহাই ক্রম-অচ বয ি হইয়া 

মােু  বা অপে প্রাণীে মন য  জ্ঞােরূনপ েুচিয়া উন । চবনশ্বে চপেনে রয িেম সিা 

েচহয়ানে—কাহােও আপচি ো পাচকনল বচলনে পাচে—এমে চক রিেোেও চপেনে যাহা 

েচহয়ানে, জ্ঞানেে সূক্ষ্ম,সিা বচলনে োহাই বুিায়। ‘চিৎ’ বচলনে এবং চবনশ্বে বস্তুসমূনহে 

সিাগে একত্ব বচলনে যাহা বুিায়, উহা োহাই। আমাে মনে হয়, আ ুচেক চবজ্ঞাে বাে 

বাে যাহা প্রমাণ কচেয়া িচলয়ানে, োহা এইঃ আমো এক; মােচসক, শােীচেক, 

আ য াচত্মক—সব চিক্ চিয়াই আমো এক। শেীনেে চিক্ হইনে আমো পৃপক্ , এ-কপাও 

বলা  ুল। েনকেে খাচেনে  চেয়া লইনেচে, আমো জড়বািী; রস রক্ষনত্রও আমানিে এই 

চসদ্ধানন্ত উপেীে হইনে হইনব রয, সমগ্র চবশ্ব একিা জড়-সমুদ্র োড়া আে চকেুই েয়, 

আে রসই জড়-সমুনদ্র েুচম আচম রযে রোি রোি ঘূচণে। খাচেকিা জড়পিাপে প্রনেয ক ঘূচণেে 

স্থানে আচসয়া ঘূচণেে আকাে লইনেনে, আবাে জড়পিাপেরূনপ বাচহে হইয়া যাইনেনে, 

আমাে শেীনে রয জড়পিাপে আনে, কনয়ক বেে পূনবে োহা হয়নো রোমাে শেীনে চেল 

বা সূনযে চেল বা হয়নো অেয  রকাে গ্রনহ বা অেয  রকাপাও চেল—অচবোম গচেশীল অবস্থায় 

চেল। রোমাে রিহ, আমাে রিহ—এ-কপাে অপে চক? রিহ সবই এক। চিন্তাে রবলাও 

োই। চিন্তাে একচি অসীম-প্রসােী সমুদ্র েচহয়ানে; রোমাে মে, আমাে মে রসই 

সমুনদ্রেই চ েে দইচি ঘূচণেচবনশ । উহাে েল চক এখেই প্রেয ক্ষ কচেনেে ো? রোমাে 

চিন্তা আমাে মনে এবং আমাে চিন্তা রোমাে মনে প্রনবশ কচেনেনে চক কচেয়া? আমানিে 
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সমে জীবেই এক; আমো এক, এমে চক চিন্তাে চিক্ চিয়াও এক। সামােয ীকেনণে 

চিনক আেও অগ্রসে হইনল পাওয়া যায় জড়বস্তু ও চিন্তাে সূক্ষ্ম,সিা আত্মানক, যাহা হইনে 

উহাো অচ বয ি হইনেনে; এই একত্ব হইনেই সবচকেু আচসয়ানে, সিাে চিক্ হইনে 

রসগুচলনক এক হইনেই হইনব। আমো সবেনো ানব এক, শেীে ও মনেে চিক্ চিয়া এক; 

আে আত্মায় যচি আমানিে আনিৌ চবশ্বাস পানক, োহা হইনল আত্মাে চিক্ হইনেও রয 

আমো এক, এ-কপা বলাই বাহুলয । আ ুচেক চবজ্ঞানে প্রচেচিেই এই একনত্বে কপা 

প্রমাচণে হইয়া িচলয়ানে। গচবেে রলাকনক বলা হয়ঃ েুচমও যা, ঐ কু্ষদ্র রপাকাচিও োই; 

রোমাে ও উহাে মন য  চবপুল পাপেকয  আনে, এ-কপা  াচবও ো। উহাে সনি েুচম এক। 

পূবেজনি েুচমও একচিে ঐেকম রপাকা চেনল; রপাকাই ক্রনমান্নে হইনে হইনে কানল 

এই মােু  হইয়ানে, রয-মেু য নত্বে গনবে েুচম এে গচবেে! বস্তুে একত্বরূপ এই অপূবে 

েপয চি—যাহা চকেুে অচেত্ব আনে, োহােই সচহে আমানিে এক কচেয়া রিয়। এ েপয চি 

একচি মহান্ চশক্ষাে চব য়; কােণ আমানিে চ েে অচ কাংশ রলাকই উিেে জীবনেে 

সনি চেনজনক এক কচেনে পাচেনল খুশী হয়। চকন্তু রকহই চেম্নেে জীবনেে সনি চেনজনক 

এক বচলয়া  াচবনে িায় ো। কাহােও পূবেপুরু  পশুেুলয , িসুয  বা িসুয -জচমিাে হওয়া 

সন্ও যচি সমাজ-কেৃেক পচূজে হইয়া পানকে, েনব আমো প্রনেয নকই চেনজনক োাঁহাে 

বংশ ে বচলয়া পচেিয় চিবাে জেয  োাঁহাে সচহে একিা সম্পকে খুাঁচজনে েৎপে হই; 

মােুন ে এমেই চেবুেচদ্ধো। চকন্তু আমানিে পূবেপুরু নিে মন য  রকাে িচেদ্র বয চি সৎ 

এবং  দ্র হইনলও আমো রকহই োাঁহাে বংশ ে বচলয়া পচেিয় চিনে িাই ো। চকন্তু 

আমানিে িৃচষ্ট খুচলয়া যাইনেনে, সেয  ক্রনমই অচ কেে প্রকাচশে হইয়া পচড়নেনে। আে 

োহানে  নমেে লা  যনপষ্ট। আচম রয-চব নয় বিৃো চিনেচে, রসই অদ্বদ্বেে্ চ ক এই 

কপাই বনল। চবনশ্বে মূল সিা ব্রহ্মই সব জীবাত্মাে স্বরূপ। চেচেই রোমাে জীবনেে পেম 

 ে; োই বা বচল রকে, েুচমই চেচে—‘ে্মচস’। চবনশ্বে সনি েুচম এক। রয বনল অপনেে 

সচহে োহাে এেিুকু পাপেকয  েচহয়ানে, রস েখেই দঃখী হয়। এই একনত্বে রবা  সম্বনন্ধ 

রয সনিেে, রস চেনজনক চবনশ্বে সনি এক বচলয়া জানে, রস-ই সুনখে অচ কােী। 
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কানজই রিখা যাইনেনে, উিেম সামােয ীকেণ এবং চববেেেবানিে কপা রবিানন্ত আনে 

বচলয়া রবিানন্তে  মে ববজ্ঞাচেক জগনেে িাবী চমিাইনে পানে। রকাে বস্তুে বয াখয া রয 

োহাে চ েে হইনেই আনস, রবিান্ত রস কপা আেও সমূ্পণেরূনপ বুিাইয়া রিয়। ব্রনহ্মে 

বা রবিানন্তাি  গবানেে বাচহনে েিচেচেি রকাে সিা োই, এনকবানেই োই। আসনল 

সবই চেচে, চবনশ্বে মন য  চেচেই েচহয়ানেে; চেচেই চবশ্ব। ‘েুচমই েে, েুচমই োেী; 

রযৌবে-মি-িৃপ্তপনি চবিেণকােী যুবক েুচমই, স্খচলে-পি বৃদ্ধও েুচম।’৬ এই এখানেই 

চেচে আনেে। আমো োাঁহানকই রিচখ, োাঁহানকই অেু ব কচে। োাঁহানেই আমো বাাঁচিয়া 

পাচক ও চবিেণ কচে; োাঁহাে অচেনত্বই আমানিে অচেত্ব। (বাইনবনলে) ‘চেউ রিষ্টানমণ্ট’-

এে চ েে আমো এই  াব রিচখনে পাই। রসই একই  াব— গবান্ চবনশ্ব ওেনপ্রাে। 

চেচেই বস্তুে মূল সিা, বস্তুে হৃিয়-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ। চবনশ্ব চেচে রযে চেনজনকই 

অচ বয ি কনেে। রসই অসীম সচিিােন্দ-সাগনেে মন য  আমো বাস কচেনেচে; েুচম 

আচম রযে রসই সাগনেেই কু্ষদ্র অংশ, কু্ষদ্র চবন্দু, কু্ষদ্র প্রণালী, কু্ষদ্র অচ বয চি। বস্তুে 

চিক্ চিয়া মােুন -মােুন , রিবোয়-মােুন , মােুন -প্রাণীনে, প্রাণীনে-উচদ্ভনি, উচদ্ভনি-

পাপনে রকাে পাপেকয  োই। কােণ সনবোি রিবিূে হইনে আেম্ভ কচেয়া সবেচেম্ন  ূচলকণা 

পযেন্ত—সবই রসই এক সীমাহীে সাগনেে অচ বয চি। েোে শু ু প্রকানশে োেেনময । 

আমাে মন য  প্রকাশ খুব কম, রোমাে মন য  হয়নো োে রিনয় রবশী; চকন্তু উ নয়ে বস্তু 

রসই একই। েুচম আচম রসই একই অেন্ত অচেত্ব-সাগনে অবচস্থে—উহােই দইচি কু্ষদ্র 

অংশ, কু্ষদ্র চেগেে পপ বা কু্ষদ্র প্রকাশ মাত্র। কানজই ঈশ্বেই রোমাে স্বরূপ, আমােও 

স্বরূপ। জি হইনেই েুচম স্বরূপেঃ ঈশ্বে, আচমও োহাই। েুচম হয়নো পচবত্রোে মূচেে 

রিবিূে, আে আচম হয়নো মহাদষৃ্কচেকােী িােব। ো সন্ও রসই সচিিােন্দ-সাগনে 

আমাে জিগে অচ কাে আনে, রোমােও আনে। েুচম আজ চেনজনক অনেক রবশী মাত্রায় 

অচ বয ি কচেয়াে। অনপক্ষা কে, আচম চেনজনক আেও রবশী অচ বয ি কচেব; কােণ 

সবই রো আমাে চ েনে েচহয়ানে। রকাে স্বেন্ত্র বয াখয াে প্রনয়াজে োই; কাহােও কানে 

চকেু িাচহনে হইনব ো। সমগ্র চবনশ্বে সমচষ্ট হইনলে ঈশ্বে স্বয়ং। ঈশ্বে চক োহা হইনল 

জড়পিাপে? ো, চেিয়ই েয়। কােণ পনঞ্চচন্দ্রনয়ে মা য নম আমো  গবান্ নক রয- ানব 
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অেু ব কচে, োহাই রো জড়পিাপে। বুচদ্ধে মা য নম ঈশ্বেনক রয ানব অেু ব কচে, োহাই 

মে। আবাে আত্মাে ম য  চিয়া ঈশ্বে আত্মারূনপই িৃষ্ট হে। চেচে জড়পিাপে েে, 

জড়পিানপেে মন য  সেয বস্তু বচলনে যাহা আনে, চেচে োহাই। রিয়ানেে মন য  যাহা 

সেয বস্তু, োহা  গবােই। কােণ রিয়ােচিনক রিয়ােরূনপ েুিাইয়া েুচলবাে জেয  দইচি 

চজচেন ে প্রনয়াজে। বাচহনে চকেু একিা চেল, যাহানক আমাে ইচন্দ্রয়গুচল আমাে চেকি 

আচেয়ানে; আমাে মে োহাে সনি আেও চকেু রযাগ কচেয়ানে; আে রসই দইনয়ে 

সমবানয় যাহা হইয়ানে, োহাই হইল রিয়াে। ইচন্দ্রয় এবং বুচদ্ধ-চেেনপক্ষ রয সিা 

চিেচবিয মাে, োহাই  গবান্ স্বয়ং। োাঁহােই উপে ইচন্দ্রয়গুচল রিয়াে, রিচবল, ঘে, বাড়ী, 

িন্দ্র, সূযে, গ্রহ, েক্ষত্র প্র ৃচে সব চকেুই চিচত্রে কচেনেনে। োহাই যচি হয়, েনব আমো 

সকনল একই প্রকাে রিয়াে রিচখনেচে রকে?  গবানেে উপে—সচিিােনন্দে উপে 

একই ানব এইসব চবচ ন্ন বস্তু আাঁচকয়া িচলনেচে রকে? সকনলই রয একই ানব অচীে 

কনে, এমে কপা েয়; েনব যাহাো একই  ানব আাঁচকনেনে, োহাো সকনলই সিাে 

একই েনে েচহয়ানে বচলয়া পেস্পনেে চিত্রণগুচলনক এবং পেস্পেনক রিচখনে পায়। 

রোমাে আমাে মািখানে এমে লক্ষ লক্ষ প্রাণী পাচকনে পানে, যাহাো এই ানব 

 গবান্ নক চিচত্রে কনে ো। রসই-সব প্রাণী এবং োহানিে চিচত্রে জগৎ আমো রিচখনে 

পাই ো। এচিনক আবাে আ ুচেক পিাপেচবিয াে গনব ণাগুচল হইনে এ-কপাে প্রমাণ 

ক্রমশঃ রবশী কচেয়া পাওয়া যাইনেনে। বস্তুে সূক্ষ্ম,েে সিাই সেয ; যাহা স্থূল, োহা 

িৃশয মাে। রস যাহাই হউক, আমো রিচখয়াচে, আ ুচেক যুচিে সম্মুনখ যচি রকাে  মেীয় 

মেবাি িাাঁড়াইনে পানে, েনব োহা হইনল একমাত্র অদ্বদ্বেবাি; কােণ এখানে আ ুচেক 

যুচিে দইচি িাবী পূণে হয়, ইহাই সনবোি সামােয ীকেণ; এই সামােয ীকেণ বয চিনত্বে 

ঊনধ্বে, ইহা প্রনেয ক জীনবে পনক্ষই সা ােণ। রয সামােয ীকেণ সাকাে ঈশ্বনে রশ  হয়, 

োহা চবশ্বজেীে হইনে পানে ো; কােণ সাকাে ঈশ্বনেে  ােণা কচেনে রগনল প্রপনমই 

োাঁহানক সবেনো ানব িয়াময়—মিলময় বচলনে হইনব। চকন্তু এই জগৎ  াল মন্দ 

উ নয়েই চমেনণ গচ ে—ইহাে চকেুিা  াল, চকেুিা মন্দ। আমো ইহা হইনে চকেুিা বাি 

চিয়া বাকী অংশনক সাকাে ঈশ্বেরূনপ সামােয ীকেণ কচে। সাকাে ঈশ্বে এই-এই রূপ 
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বচলনল এ-কপাও বচলনে হইনব রয, চেচে এই-এই রূপ েে। আে রিচখনব সাকাে ঈশ্বনেে 

সনি সবেিা একচি সাকাে শয়োেও আচসয়া পচড়নব। ইহা হইনে পচেষ্কাে রবািা যায় 

রয, সাকাে ঈশ্বনেে  ােণায় যপাপে সামােয ীকেণ হয় ো; আমানিে আেও আগাইয়া 

যাইনে হইনব—চেোকাে ব্রনহ্ম রপৌাঁোইনে হইনব। চেোকাে ব্রনহ্মে মন য  সুখ-দঃখ সব 

লইয়াই চবশ্ব েচহয়ানে, কােণ চবনশ্ব যাহা চকেু বেেমাে, রস-সবই ঈশ্বনেে রসই চেোকাে 

স্বরূপ হইনে আচসয়ানে। অমিল প্র ৃচে সব চকেুই যাাঁহাে উপে আনোপ কচেনেচে, চেচে 

আবাে চক  েনেে ঈশ্বে? কপা হইল,  ালমন্দ—দই-ই একই চজচেন ে চবচ ন্ন চিক্, 

চবচ ন্ন প্রকাশ।  াল ও মন্দ রয দইচি পৃপক্ সিা—এই  ুল  ােণা আচিকাল হইনে 

েচহয়ানে। েয ায় ও অেয ায় দইচি সমূ্পণে পৃপক্ চজচে , উহাো পেস্পনেে সচহে 

সম্পকেেচহে—এই  ােণা, এবং  াল ও মন্দ দইচি চিে-চবনচ্ছিয , চিে-চবচচ্ছন্ন পিাপে—

এই  ােণা আমানিে এই জগনেে বহু দন োনগে কােণ হইয়ানে। সবেিাই  াল বা সবেিাই 

খাোপ, এমে রকাে চজচে  রিখাইয়া চিনে পানে, এরূপ রলানকে সাক্ষাৎ পাইনল আচম 

খুশী হইোম। রযে রকাে বয চি উচ য়া িাাঁড়াইয়া খুব  াল ানব বুিাইয়া চিনে পাচেনব 

রয, আমানিে জীবনেে কেকগুচল ঘিো শু ু মিল আনে, আে কেকগুচল আনে রকবল 

অমিল। আজ যাহা মিলকে, কাল োহা অমিলজেক হইনে পানে। আজ যাহা মন্দ, 

কাল োহা  াল হইনে পানে। আমাে পনক্ষ যাহা কলয াণকে, রোমাে পনক্ষ োহা 

অকলয াণকে হইনে পানে। চসদ্ধান্ত হইল এই রয, অেয ােয  প্রনেয ক চজচেন ে মেই 

 ালমনন্দে মন য ও চববেেে আনে। একিা চকেু আনে, যাহানক ক্রমচববেেনেে পনপ এক 

অবস্থায় আমো  াল বচল, আবাে অেয  অবস্থায় মন্দ বচল। িনড় আমাে এক বনু্ধ মাো 

রগল, িড়নক আচম অকলয াণকে বচললাম, চকন্তু রসই িড়ই হয়নো বায়ুে িূচ ে বীজাণ ু

েষ্ট কচেয়া হাজাে হাজাে রলানকে প্রাণ বাাঁিাইল। রলানক িড়নক  াল বচলল, আচম খাোপ 

বচললাম। কানজই  ালমন্দ আনপচক্ষক জগনেে অন্তগেে—ঘিোে অন্তগেে। রয চেোকাে 

ব্রনহ্মে কপা বলা হইনেনে, চেচে আনপচক্ষক ঈশ্বে েে। কানজই োাঁহানক  াল বা মন্দ 

রকাে আখয াই রিওয়া যায় ো,  াল বা মন্দ রকােচিই েে বচলয়া চেচে এ-সনবে অেীে। 
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অবশয  োাঁহাে অচ বয চি চহসানব ‘মন্দ’ অনপক্ষা ‘ াল’ োাঁহাে স্বরূনপে অচ কেে 

চেকিবেেী। 

এরূপ চেোকাে সিা—চেগুেণ ঈশ্বে মাচেনল েল চক হইনব? আমানিে চক লা  হইনব 

োহানে? আমানিে সান্ত্বোে স্থলরূনপ, আমানিে সহায়করূনপ  মে চক আে মােবজীবনেে 

অিরূনপ পাচকনে পাচেনব? মােুন ে কাহােও সাকাে ঈশ্বনেে কানে সাহাযয  প্রাপেো 

কচেবাে রয আকূচে েচহয়ানে, োহাে চক হইনব? এ-সবই পাচকনব। সাকাে ঈশ্বে 

পাচকনবে, িৃঢ়েে চ চিে উপে প্রচেচিে হইয়া পাচকনবে। চেোকাে ব্রনহ্মে দ্বাো চেচে 

আেও িৃঢ়প্রচেি হইনবে। আমো রিচখয়াচে, চেোকাে ঈশ্বেনক বাি চিয়া সাকাে ঈশ্বে 

পাচকনে পানেে ো। আমো যচি বচলনে িাই রয, সৃচষ্ট হইনে সমূ্পণে স্বেন্ত্র একজে ঈশ্বে 

আনেে, চযচে ইচ্ছামাত্র শূেয  হইনে এই চবশ্ব সৃচষ্ট কচেয়ানেে, োহা হইনল রস-কপা প্রমাণ 

কচেনে পাো যায় ো। ইহা অিল। চকন্তু চেোকানেে  াব  ােণা কচেনে পাচেনল রসখানে 

সাকানেে  াবও পাচকনে পানে। রসই একই চেোকাে সিানক চবচ ন্ন ানব রিচখনল যাহা 

মনে হয়, বহু চবচিত্র এই চবশ্ব োহাই। পনঞ্চচন্দ্রয় দ্বাো যখে োাঁহানক রিচখ, েখে োাঁহানক 

জড়জগৎ বচল। এমে রকাে প্রাণী যচি পাচকে, যাহাে ইচন্দ্রয় পাাঁিচিেও রবশী, েনব এই 

জগৎনকই রস অেয রূনপ রিচখে। আমানিে মন য  কাহােও যচি এমে একচি ইচন্দ্রয় হয়, 

যাহা-দ্বাো রস চবদয ৎ-শচি প্রেয ক্ষ কচেনে পানে, েনব এই চবশ্বনকই রস আবাে অেয রূনপ 

রিচখনব। রসই একই অদ্বয় ব্রনহ্মে বহু-রূপ, োাঁহানক চবচ ন্ন ানব রিখাে েনলই চবচ ন্ন 

জগনেে  ােণাগুচল উদূ্ভে হয়; মেু য -বুচদ্ধনে রসই চেোকাে সিা সম্বনন্ধ সনবোি রয 

 ােণা আসা সম্ভব, োহাই হইল সাকাে ঈশ্বে। কানজই এই রিয়ােচি—এই জগৎ যেখাচে 

সেয , সাকাে ঈশ্বেও েেখাচে সেয ; চকন্তু োহাে রবশী েয়। ইহা িেম সেয  েয়। চেোকাে 

ব্রহ্মই সাকাে ঈশ্বে; এইজেয  সাকাে ঈশ্বে সেয । রযমে মােু  চহসানব আচম একসনি 

সেয  এবং অসেয  দই-ই। েুচম আমানক রয ানব রিচখনেে, আচম রয োহাই, এ-কপা 

সেয  েয়—এ-কপা েুচম চেনজই যািাই কচেয়া রিচখয়া লইনে পাে। েুচম আমানক যাহা 

বচলয়া মনে কে, আচম োহা েই; চবিাে কচেয়া রিচখনল এ-চব নয় েুচম েৃপ্ত হইনে 

পাচেনব, কােণ আনলা, চবচ ন্ন স্পন্দে, বায়ুমণ্ডনলে অবস্থা, আমাে চ েনে যাবেীয় 
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গচে—এই-সবগুচলে একত্র চমলনেে েনল আমানক রযরূপ রিখা যাইনেনে, েুচম আমানক 

রসইরূপই রিচখনেে। এই অবস্থাগুচলে চ েে রয-নকাে একচিে পচেবেেে ঘচিনলই আচম 

আবাে অেয রূপ রিখাইব। আনলানকে চবচ ন্ন অবস্থায় একই মােুন ে আনলাকচিত্র লইয়া 

েুচম এ-কপাে যাপাপেয  চেরূপণ কচেনে পাে। কানজই রোমাে ইচন্দ্রনয়ে মা য নম আমানক 

রযমে রিখাইনেনে, ‘ আচম’ বচলনে োহাই বুিাইনেনে। এ-সব সন্ও আমাে মন য  

এমে একিা চকেু আনে, যাহাে পচেবেেে োই, যাহানক অবলম্বে কচেয়া আমাে অচেনত্বে 

চবচ ন্ন অবস্থাগুচল প্রকাশ পাইনেনে। রসইচিই বেবেয চিক ‘আচম’, োহানক অবলম্বে 

কচেয়াই হাজাে হাজাে চবচ ন্ন বয চিত্বসম্পন্ন ‘আচম’  েুচিয়া উচ নেনে; আচম চশশু 

চেলাম, আচম যুবা হইয়াচেলাম, আচম আেও বয়্ হইয়া িচলয়াচে। আমাে জীবনেে 

প্রচেচি চিনেই আমাে রিনহে ও চিন্তাে পচেবেেে ঘচিনেনে। এ-সব পচেবেেে সন্ও 

রসগুচলে সমচষ্টে পচেমাণ চকন্তু চিেচস্থে। রসইচিই বেবেয চিক ‘আচম’; এই-সব অচ বয চি 

রযে োহােই অংশস্বরূপ। 

একই  ানব এই চবনশ্বে সমচষ্টেল অপচেবেেেীয়, ইহা আমো জাচে। চকন্তু এই চবশ্ব-

সংচেষ্ট সব চকেুেই গচে আনে, সব চকেুই অচবোম স্পন্দেশীল অবস্থায় েচহয়ানে; সব 

চকেুই পচেবেেেশীল ও গচেশীল। আবাে রসই সনিই রিচখ রয, এই চবশ্ব অেড়; কােণ 

গচেশেচি আনপচক্ষক। রিয়ােচি চস্থে, আচম েচড়নেচে; আমাে এই গচে ঐ চস্থে রিয়ােচিে 

সনি আনপচক্ষক। গচে-সৃচষ্টে জেয  অন্তেঃ দইচি চজচেন ে প্রনয়াজে। সমগ্র চবশ্বনক যচি 

এক বচলয়া  ো হয়, োহা হইনল রসখানে গচেে স্থাে োই। রস রয গচেশীল হইনব, 

োহাে গচে চে োচেে হইনব চকনসে সচহে েুলো কচেয়া? কানজই িেম সেয  

অপচেবেেেীয়, অচবিল। যাহা চকেু গচে ও পচেবেেে, োহা সবই ঘনি শু ু এই আনপচক্ষক 

ও সীমাবদ্ধ জগনে। সমচষ্ট-সিা বেবেয চিক। যাাঁহাে চেকি আমো েেজােু হই, প্রাপেো 

কচে, রসই  গবান্—সাকাে ঈশ্বে, স্রষ্টা বা চবশ্ব-চেয়ন্তা হইনে আেম্ভ কচেয়া চেম্নেম অণু 

পযেন্ত চবচ ন্ন বয চিনত্বে চবকাশ এই বেবেয চিক সিাে মন য । যনপষ্ট যুচি রিখাইয়া এরূপ 

সাকাে ঈশ্বেনক প্রচেপন্ন কো যায়। এরূপ সাকাে ঈশ্বেনক চেোকাে ব্রনহ্মেই সনবোি 

অচ বয চি বচলয়া বয াখয া কো যায়। েুচম আচম অচে চেম্নেনেে প্রকাশ; আমো যেিূে 
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 ােণা কচেনে পাচে, োহাে সনবোি প্রকাশ এই সাকাে ঈশ্বে। আবাে েুচম বা আচম রসই 

সাকাে ঈশ্বে হইনে পাচে ো। রবিান্ত যখে বনলে, ‘েুচম আচম ব্রহ্ম’, েখে রসই ব্রহ্ম 

বচলনে সাকাে ঈশ্বে বুিায় ো। একচি উিাহেণ চিনেচে। একোল কািা লইয়া একচি 

প্রকাণ্ড মাচিে হােী গড়া হইল; আবাে রসই কািাে সামােয  অংশ লইয়া রোি একচি 

মাচিে ইাঁদেও গড়া হইল। ঐ মাচিে ইাঁদেচি চক কখেও মাচিে হােী হইনে পাচেনব? চকন্তু 

দইচিনক জনলে মন য  োচখয়া চিনল দইচিই কািা হইয়া যায়। কািা  বা মাচি চহসানব 

দইচিই এক; চকন্তু ইাঁদে ও হােী চহসানব োহানিে মন য  চিেচিে পাপেকয  পাচকনব। অসীম 

চেোকাে ব্রহ্ম রযে পূনবোি উিাহেনণে মাচিে মে। স্বরূনপে চিক্ চিয়া আমো ও 

চবশ্বচেয়ন্তা এক, চকন্তু োাঁহাে অচ বয চিরূনপ, মােু রূনপ আমো োাঁহাে চিেিাস, োাঁহাে 

পূজক। কানজই রিখা যাইনেনে, সাকাে ঈশ্বে পাচকয়া যাইনেনেে। এই আনপচক্ষক 

জগনেে আে সব চকেুও েচহয়া রগল;  মেনক িৃঢ়েে চ চিে উপে প্রচেচিে কো হইল। 

কানজই সাকাে ঈশ্বেনক জাচেনে রগনল আনগ চেোকাে সিানক জাো প্রনয়াজে। 

আমো রিচখয়াচে, েকেযুচিে চেয়মােুসানে ‘সামােয ’-এে ম য  চিয়াই শু ু ‘চবনশ ’রক 

জাো যায়। কানজই চযচে সামােয ীকেনণে িেম, রসই বেবেয চিক সিাে, চেোকাে ব্রনহ্মে 

মা য নমই শু ু মােু  হইনে ঈশ্বে পযেন্ত সব চবনশ নকই জাো যায়। প্রাপেো পাচকয়া 

যাইনব, োহাে অপে আেও পচেষ্কাে হইয়া উচ নব মাত্র। প্রাপেোে চেম্নেনে আনে আমানিে 

মনেে কামো পূেনণে জেয  শু ু ‘িাও িাও’  াব—প্রাপেো সম্বনন্ধ এইসব অপেহীে  ােণানক 

রবা  হয় সচেয়া পচড়নে হইনব। যুচিমূলক  নমে ঈশ্বনেে চেকি চকেু প্রাপেো কচেনে বলা 

হয় ো; প্রাপেো কচেনে বলা হয় রিবোনিে কানে। এরূপ হওয়াই খুব স্বা াচবক। রোমাে 

কয াপচলকো সা ু-সন্তনিে কানে প্রাপেো কনেে; এচি খুব  াল। চকন্তু  গবানেে চেকি 

প্রাপেো কোে রকাে অপে হয় ো। শ্বাসপ্রশ্বাস লইবাে জেয , একপশলা বৃচষ্ট হওয়াে জেয  

বা বাগানে সবচজ েলাইবাে জেয   গবানেে চেকি প্রাপেো কো খুবই অস্বা াচবক। 

ঈশ্বনেে েুলোয় যাাঁহাো আমানিেই মে কু্ষদ্র জীব, রসই সা ু-সনন্তো অবশয ই আমানিে 

সাহাযয  কচেনে পানেে। চকন্তু চবশ্বচেয়ন্তাে চেকি আমানিে রোিখাি সমে প্রনয়াজে 

চমিাইবাে কপা বলা—চশশুকাল হইনেই বলা, ‘রহ ঈশ্বে, আমাে মাপা-বয পা সাোইয়া 
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িাও’—এগুচল চেোন্তই হাসয কে। জগনে এমে লক্ষ লক্ষ বয চি রিহেয াগ কচেয়ানেে, 

যাাঁহানিে আত্মা এখেও েচহয়ানে; োাঁহাো রিবো ও রিবিূে হইয়ানেে, োাঁহাো আমানিে 

সাহাযয  করুে ো! চকন্তু এজেয   গবান্ নক বলা? চেিয়ই েয়। োাঁহাে চেকি িাচহনে 

হইনল চেিয়ই আেও উিেে চজচে  িাচহনে হইনব। গিােীনে বাস কচেয়া জনলে জেয  

রয কূপ খেে কনে, রস রো মূখে, হীেনকে খচেে কানে বাস কচেয়া রয কাাঁিখনণ্ডে জেয  

মাচি রখাাঁনড়, রস মূখে োড়া আে চক? 

করুণাময়, রপ্রমময় ঈশ্বনেে চেকি আমো যচি জাগচেক বস্তু িাচহনে যাই, েনব আমো 

চেনবো  োড়া আে চক? কানজই োাঁহাে চেকি জ্ঞাে,  চি, রপ্রম ইেয াচি প্রাপেো কচেব। 

চকন্তু যেচিে আমানিে দবেলো আনে, যেচিে ‘েুচম প্র ু, আচম িাস’ এই  াব লইয়া 

োাঁহাে উপে চে েে কচেয়া পাচকবাে আকাঙ্ক্ষা আমানিে আনে, েেচিে এ-সব চেম্নেনেে 

প্রাপেোও পাচকনব এবং সাকাে ঈশ্বনেে উপাসোে  াবও পাচকনব। চকন্তু যাাঁহাো 

আ য াচত্মকোয় অনেক উন্নে হইয়ানেে, োাঁহাো এ-সব রোিখাি প্রাপেোে  াে  ানেে 

ো; োাঁহাো চেনজনিে জেয  চকেু িাওয়াে কপা, চেনজনিে রকাে প্রনয়াজনেে কপা প্রায় 

 ুচলয়া চগয়ানেে। ‘আচম েই, সখা, েুচম!’—োাঁহানিে মন য  এই  ানবেই প্রা ােয । 

ইাঁহাোই চেোকাে উপাসোে রযাগয  বয চি। চেোকাে ঈশ্বনোপাসোে অপে চক? োহাে অপে 

এরূপ িাস াব েয়—‘রহ প্র ু, আচম অচে অচকঞ্চে, আমায় কৃপা কে!’ ইংনেজী  া ায় 

অেূচিে রসই প্রািীে পােসী কচবোচি রো আপোো জানেেঃ আচম আমাে চপ্রয়েমনক 

রিচখনে আচসয়াচেলাম। আচসয়া রিচখ দ্বাে রুদ্ধ। দ্বানে কোঘাে কচেনেই চ েে হইনে 

রকহ বচলল, ‘েুচম রক?’ বচললাম, ‘আচম অমুক।’ দ্বাে খুচলল ো। চদ্বেীয়বাে আচসয়া 

কোঘাে কচেলাম, একই প্রশ্ন হইল, একই উিে চিলাম। রসবােও দ্বাে খুচলল ো। 

েৃেীয়বাে আচসলাম, একই প্রশ্ন হইল। আচম বচললাম, ‘চপ্রয়েম, আচম েুচমই!’ েখে 

দ্বাে খুচলয়া রগল। সনেয ে মা য নম চেোকাে ব্রনহ্মে উপাসো কচেনে হয়। সেয  চক? 

আচমই চেচে। আচম ‘েুচম’ েই—এ-কপা বচলনল অসেয  বলা হয়। রোমা হইনে আচম 

পৃপক্, এ কপাে মে চমপয া,  য়ীে চমপয া আে োই। এই চবনশ্বে সনি আচম এক, জি 

হইনেই এক। চবনশ্বে সনি আচম রয এক, োহা আমাে ইচন্দ্রনয়ে কানে স্বেঃচসদ্ধ। আমাে 
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িাচেচিনক রয বায়ু েচহয়ানে, োহাে সচহে আচম এক, োনপে সনি এক, আনলাে সনি 

এক; যাাঁহানক চবশ্ব বলা হয়, যাাঁহানক অজ্ঞােবশেঃ চবশ্ব বচলয়া মনে হয়, রসই সবেবয াপী 

চবশ্বনিবোে সনি আচম অেন্তকাল এক, কােণ হৃিনয় চযচে চিেন্তে কেো, প্রনেয নকে 

হৃিয়া য ন্তনে চযচে বনলে, ‘আচম আচে’, চযচে মৃেুয হীে চিেজাগ্রে অমে, যাাঁহাে মচহমাে 

োশ োই, যাাঁহাে শচি চিে-অবয পে, চেচেই এই চবশ্বনিবো, অপে রকহই েয়। োাঁহাে 

সচহে আচম এক। 

ইহাই চেোকাে উপাসোে সাে। এই উপাসোে চক েল হয়? ইহানে মােুন ে রগািা 

জীবেিাই পচেবচেেে হইয়া যাইনব। আমানিে জীবনে রয-শচিে একান্ত প্রনয়াজে, ইহাই 

রসই শচি। কােণ যাহানক আমো পাপ বচল, দঃখ বচল, োহাে একচিমাত্র কােণ আনে—

আমানিে দবেলোই রসই কােণ। দবেলোে সনি অজ্ঞাে আনস, অজ্ঞানেে সনি আনস 

দঃখ। চেোকানেে উপাসো আমাচিগনক শচিমান্ কচেয়া েুচলনব। আমো েখে দঃখনক, 

হীেোে উগ্রোনক হাচসয়া উড়াইয়া চিব; চহংস্র বয াঘ্র েখে োহাে বয াঘ্র-স্বরূনপে চপেনে 

আমাে চেনজেই আত্মানক উদ্ঘাচিে কচেয়া রিখাইনব। চেোকাে উপাসোে েল এই 

হইনব।  গবানেে সচহে যাাঁহাে আত্মা এক হইয়া চগয়ানে, চেচেই শচিমান্; োোড়া আে 

রকহই শচিমান্ েয়। োজানেনপে যীশুে রয-শচিে কপা রোমানিে বাইনবনল আনে, রয 

প্রিণ্ড শচিবনল চবশ্বাসঘােকনক চেচে উনপক্ষা কচেয়ানেে, োাঁহানক যাহাো হেয া কচেনে 

িাচহয়াচেল, োহানিেও চেচে আশীবোি কচেয়ানেে, রসই শচি রকাপা হইনে আচসল? 

রোমানিে চক মনে হয়? এই শচি উদূ্ভে হইয়াচেল এই রবা  হইনে—‘আচম ও আমাে 

চপো এক’; এই শচিে কােণ এই প্রাপেো—‘চপো, আচম রযমে রোমাে সনি এক, 

রসইরূপ ইহানিে সকলনকই আমাে সচহে এক কচেয়া িাও।’ ইহাই চেোকাে ব্রনহ্মে 

উপাসো। চবনশ্বে সচহে এক হইয়া যাও, োাঁহাে সচহে এক হইয়া যাও। আে, এই 

চেোকাে ব্রনহ্মে রকাে বাহয  প্রকানশে—রকাে প্রমানণে প্রনয়াজে হয় ো। ইচন্দ্রয় অনপক্ষা, 

চেজ চেজ চিন্তা অনপক্ষা চেচে আমানিে আেও চেকনি। চেচে আনেে বচলয়াই োাঁহাে 

মা য নম আমো রিচখ ও চিন্তা কচে। রকাে চকেু রিচখবাে পূনবে োাঁহানকই রিচখনে হইনব। 

এই রিওয়ালচি রিচখনে হইনল পূনবে োাঁহানক রিচখ, োেপে রিচখ রিওয়ালচিনক; কােণ 
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চিেকাল সব চক্রয়ােই কেো চেচে। রক কাহানক রিচখনেনে? চেচে আমানিে অন্তনেে 

অন্তেেম প্রনিনশ েচহয়ানেে। রিহ ও মনেে পচেবেেে হয়; সুখ-দঃখ,  াল-মন্দ আনস 

আবাে িচলয়া যায়; চিে ও বৎসে আবেেে কচেয়া িচলয়ানে; জীবে আনস, আবাে িচলয়া 

যায়, চকন্তু োাঁহাে মৃেুয  োই। ‘আচম আচে, আচম আচে’—এই একই সুে চিেন্তে ও 

অপচেবেেেীয়। োাঁহােই মন য , োাঁহােই মা য নম আমো সব জাচে। োাঁহােই মন য , 

োাঁহােই মা য নম আমো সব চকেু রিচখ। োাঁহােই মন য , োাঁহােই মা য নম আমো সব 

চকেু অেু ব কচে, চিন্তা কচে, বাাঁচিয়া পাচক; োাঁহােই মন য  ও োাঁহােই মা য নম আমানিে 

অচেত্ব। আে রয ‘আচম’রক  ুল কচেয়া আমো রোি ‘আচম’, সীমাচয়ে ‘আচম’ বচলয়া 

 াচব, োহা শু ু আমাে ‘আচম’ েয়, োহা রোমানিেও ‘আচম’, প্রাচণগনণে—

রিবিূেগনণেও ‘আচম’, হীেেম জীনবেও ‘আচম’। রসই ‘আচম আচে’ রবা  ঘােনকে 

মন য ও রযমে, সা ুে মন য ও চ ক রেমচে;  েীে মন য ও যা, িচেনদ্রে মন য ও োই; েে 

ও োেী, মােু  ও অেয ােয  প্রাণী—সকনলে মন য  এই রবা  এক। সবেচেম্ন জীবনকা  হইনে 

সনবোি রিবিূে পযেন্ত প্রনেয নকে অন্তনেই চেচে বাস কচেনেনেে এবং চিেচিে রঘা ণা 

কচেনেনেে, ‘আচমই চেচে—রসাঽহং, রসাঽহম্।’ অন্তনে চিেচবিয মাে এই বাণী যখে 

আমানিে রবা গময  হইনব, উহাে চশক্ষা গ্রহণ কচেব, েখে রিচখব—সমগ্র চবনশ্বে েহসয  

প্রকি হইয়া পচড়য়ানে, রিচখব—প্রকৃচে আমানিে চেকি েহনসয ে দ্বাে খুচলয়া চিয়ানে। 

জাচেবাে আে চকেুই বাকী পাচকনব ো। আমো রিচখব, সমে  মে রয সনেয ে সন্ধানে 

েে, রয সনেয ে েুলোয় জড়চবজ্ঞানেে সব জ্ঞােই রগৌণ মাত্র, আমো রসই সনেয ে সন্ধাে 

পাইয়াচে; ইহাই একমাত্র সেয জ্ঞাে, যাহা আমাচিগনক চবনশ্বে এই চবশ্বজেীে ঈশ্বনেে 

সনি এক কচেয়া রিয়। 
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৪. চিশ্বজনীন ধর্র্মর আদর্ম 

[চক ানব ইহা চবচ ন্ন প্রকাে মােু নক আক েণ কচেনব] 

  

(ইংলনণ্ড প্রিি বিৃো) 

  

আমানিে ইচন্দ্রয়সমূহ রয-নকাে বস্তুনকই গ্রহণ করুে ো রকে, অপবা আমানিে মে রয-

রকাে চব নয় কল্পো করুক ো রকে, সবেত্রই আমো দইচি শচিে চক্রয়া-প্রচেচক্রয়া 

রিচখনে পাই; একচি অপেচিে চবরুনদ্ধ কাযে কচেনেনে এবং আমানিে িেুচিেনক জচিল 

ঘিোোচজ ও আমানিে অেু ূে মােচসক  াবপেম্পোে অচবোন্ত লীলাচবলাস সংঘিে 

কচেনেনে। বচহজেগনে এই চবপেীে শচিদ্বয় আক েণ ও চবক েণ-রূনপ অপবা রকন্দ্রােুগ 

ও রকন্দ্রাচেগ শচিরূনপ, এবং অন্তজেগনে োগনদ্ব  ও শু াশু -রূনপ প্রকাচশে হইনেনে। 

কেকগুচল চজচেন ে প্রচে আমানিে চবনদ্ব  এবং কেকগুচলে প্রচে আক েণ আনে। আমো 

রকােচিে প্রচে আকৃষ্ট হই, আবাে রকােচি হইনে িূনে পাচকনে িাই। আমানিে জীবনে 

অনেকবাে এমে হইয়া পানক রয, রকােই কােণ খুাঁচজয়া পাওয়া যায় ো অপি রকাে রকাে 

রলানকে প্রচে রযে আমানিে মে আকৃষ্ট হয়, আবাে অেয  অনেক সময় রযে রকাে রকাে 

রলাক রিচখনলই চবো কােনণ মে চবনদ্বন  পূণে হয়। এই চব য়চি সকনলেই কানে 

প্রেয ক্ষচসদ্ধ। আে এই শচিে কাযেনক্ষত্র যেই উিেে হইনব, এই চবরুদ্ধ শচিদ্বনয়ে 

প্র াব েেই েীব্র ও স্পষ্ট হইনে পাচকনব।  মেই মােনবে চিন্তা ও জীবনেে সনবোি েে; 

এবং আমো রিচখনে পাই,  মেজগনেই এই শচিদ্বনয়ে চক্রয়া সবোনপক্ষা পচেফুরুি 

হইয়ানে। মােু  যে প্রকাে রপ্রনমে আস্বাি পাইয়ানে, েিন য  েীব্রেম রপ্রমলা  হইয়ানে 

 মে হইনে এবং মােু  যে প্রকাে বপশাচিক ঘৃণাে পচেিয় পাইয়ানে, োহােও উদ্ভব 

হইয়ানে  মে হইনে। জগৎ রকাে কানল রয মহিম শাচন্তবাণী েবণ কচেয়ানে, োহা 

 মেোনজয ে রলাকনিেই মুখচেঃসৃে, এবং জগৎ রকােকানল রয েীব্রেম চেন্দা ও অচ শাপ 

েবণ কচেয়ানে, োহাও  মেোনজয ে রলাকনিে মুনখই উিাচেে হইয়ানে। রকাে  নমেে 

উনদেশশয  যে উিেে এবং উহাে কাযেপ্রণালী যে সুচবেয ে, োহাে চক্রয়াশীলো েেই 
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আিযে।  মেনপ্রেণায় মােু  জগনে রয েিবেয া প্রবাচহে কচেয়ানে, মেু য হৃিনয়ে অপে 

রকাে রপ্রেণায় োহা ঘনি োই; আবাে  মেনপ্রেণায় যে চিচকৎসালয় ও আেুোেম 

প্রচেচিে হইয়ানে, অেয  চকেুনেই েে হয় োই।  মেনপ্রেণাে েয ায় মেু য হৃিনয়ে অপে 

রকাে বৃচি োহানক শু ু মােবজাচেে জেয  েয়, চেম্নেম প্রাচণগনণে জেয  পযেন্ত এেিা যত্ন 

লইনে প্রবৃি কনে োই।  মেপ্র ানব মােু  যে চেিুে হয়, এমে আে চকেুনেই হয় ো, 

আবাে  মেপ্র ানব মােু  যে রকামল হয়, এমে আে চকেুনেই হয় ো। অেীনে এইরূপই 

হইয়ানে এবং  চব য নেও খুব সম্ভবেঃ এইরূপই হইনব। েপাচপ চবচ ন্ন  মে ও জাচেে 

সংঘ ে হইনে উচিে এই দ্বন্দ্ব-নকালাহল, এই চববাি-চবসংবাি, এই চহংসানদ্বন ে ম য  

হইনেই সমনয় সমনয় এমে সব শচিশালী গম্ভীে কে উচিে হইয়ানে, যাহা এই সমুিয় 

রকালাহলনক োপাইয়া, রযে সুনমরু হইনে কুনমরু পযেন্ত সকলনক আপে বােো শুচেনে 

বা য  কচেয়া সমগ্র চবনশ্ব শাচন্ত ও চমলনেে বাণী রঘা ণা কচেয়ানে। জগনে চক কখেও 

এই শাচন্ত ও সমেয় প্রচেচিে হইনব? 

  

 মেোনজয ে এই প্রবল চববাি-চবসংবানিে েনে একচি অচবচচ্ছন্ন সমেয় চবোচজে পাকা 

চক কখেও সম্ভব? বেেমাে শোেীে রশ  ানগ এই চমলনেে প্রশ্ন লইয়া জগনে একিা 

সাড়া পচড়য়া চগয়ানে। সমানজ এই সমসয াপূেনণে োোরূপ প্রোব উচ নেনে এবং রসগুচল 

কানযে পচেণে কচেবাে োোচব  রিষ্টা িচলনেনে; চকন্তু ইহা রয কেিূে কচ ে, োহা 

আমো সকনলই জাচে। জীবে-সংগ্রানমে  ী ণো লাঘব কো—মােুন ে মন য  রয প্রবল 

োয়চবক উনিজো েচহয়ানে, োহা মন্দী ূে কো—মােু  এক প্রকাে অসম্ভব বচলয়া মনে 

কনে। জীবনেে যাহা বাহয  স্থূল এবং বচহোংশমাত্র, রসই বচহজেগনেে সাময  ও শাচন্ত চব াে 

কোই যচি এে কচ ে হয়, েনব মােুন ে অন্তজেগনে সাময  ও শাচন্ত চব াে কো েিনপক্ষা 

সহস্রগুণ কচ ে। আচম আপোচিগনক বাকয জানলে চ েে হইনে চকেুক্ষনণে জেয  বাচহনে 

আচসনে অেুনো  কচে। আমো সকনলই বালয কাল হইনে রপ্রম, শাচন্ত, বমত্রী, সাময , 

সবেজেীে ভ্রােৃ াব প্র ৃচে অনেক কপাই শুচেয়া আচসনেচে। চকন্তু রসগুচল আমানিে কানে 

কেকগুচল চেেপেক শেমানত্র পচেণে হইয়ানে। আমো রসগুচল রোোপাখীে মে 

আওড়াইয়া পাচক এবং উহাই আমানিে স্ব াব হইয়া িাাঁড়াইয়ানে। আমো ঐরূপ ো 
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কচেয়া পাচে ো। রয-সকল মহাপুরু  প্রপনম োাঁহানিে হৃিনয় এই মহান্ ে্গুচল উপলচি 

কচেয়াচেনলে, োাঁহাোই এই শেগুচল সৃচষ্ট কনেে। েখে অনেনকই এগুচলে অপে বুচিে। 

পনে অজ্ঞ রলানকো এই শেগুচল লইয়া রেনলনখলা কচেনে পানক, অবনশন   মে 

চজচে িানক রকবলমাত্র কপাে মােপয াাঁনি িাাঁড় কোে হইয়ানে—উহা রয জীবনে পচেণে 

কচেবাে চজচে , োহা োহাো  ুচলয়া চগয়ানে। ইহা এখে ‘বপচত্রক  মে’, ‘জােীয়  মে’, 

‘রিশীয়  মে’ ইেয াচিনে পচেণে হইয়ানে। রশন  রকাে  মোবলম্বী হওয়ািা স্বনিশনপ্রনমে 

একিা অি হইয়া িাাঁড়াইয়ানে, আে স্বনিশনপ্রম সবেিাই একনিশী। চবচ ন্ন  নমেে মন য  

সামিসয  চব াে কো বােচবক কচ ে বয াপাে। েপাচপ আমো এই  মে-সমেয়-সমসয াে 

আনলািো কচেব। 

  

আমো রিচখনে পাই, প্রনেয ক  নমেে চেেচি চব াগ আনে—আচম অবশয  প্রচসদ্ধ ও 

সবেজেপচেচিে  মেগুচলে কপাই বচলনেচে। প্রপমেঃ িাশেচেক  াগ—যাহানে রসই  নমেে 

সমগ্র চব য়বস্তু অপোৎ উহাে মূলে্, উনদেশশয  ও োহা লান ে উপায় চেচহে। চদ্বেীয়েঃ 

রপৌোচণক  াগ অপোৎ িশেেনক স্থূল রূপপ্রিাে। উহানে সা ােণ বা অপ্রাকৃে পুরু নিে 

জীবনেে উপাখয াোচি চলচপবদ্ধ হইয়ানে। উহানে সূক্ষ্ম, িাশেচেক ে্গুচল সা ােণ বা 

অপ্রাকৃে পুরু নিে অল্প-চবেে কাল্পচেক জীবনেে িৃষ্টান্ত দ্বাো স্থূল ানব চববৃে 

হইয়ানে। েৃেীয়েঃ আেুিাচেক  াগ—উহা  নমেে আেও স্থূল াগ—উহানে পূজাপদ্ধচে, 

আিাোেুিাে, চবচব  অিেয াস, পুে,  ূপ ুো প্র ৃচে োোপ্রকাে ইচন্দ্রয়গ্রাহয  বস্তুে প্রনয়াগ 

আনে। আেুিাচেক  মে এই-সকল লইয়া গচ ে। আপোো রিচখনে পাইনবে, সমুিয় 

চবখয াে  নমেে এই চেেচি  াগ আনে। রকাে  মে হয়নো িাশেচেক  ানগে উপে রবশী 

রজাে রিয়, রকাে  মে অপে রকােচিে উপে। এক্ষনণ প্রপম অপোৎ িাশেচেক  ানগে কপা 

 ো যাক। 

  

সবেজেীে িশেে বচলয়া চকেু আনে চক? এখে পযেন্ত রো চকেু হয় োই। প্রনেয ক  মেই 

োহাে চেজ চেজ মেবাি উপচস্থে কচেয়া রসইগুচলনক একমাত্র সেয  বচলয়া চবশ্বাস 

কচেনে রজি কনে। রকবলমাত্র ইহা কচেয়াই ক্ষান্ত হয় ো। পেন্তু রসই-  মোবলম্বী মনে 
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কনে, রয ঐ মনে চবশ্বাস ো কনে, পেনলানক োহাে গচে  য়াবহ হইনব। রকহ রকহ 

আবাে অপেনক স্বমনে আচেনে বা য  কচেবাে জেয  েেবাচে পযেন্ত গ্রহণ কনে। ইহা রয 

োহাো দমেচেবশেঃ কচেয়া পানক, োহা েয়—রগাাঁড়াচম-োমক মােব-মচেষ্ক-প্রসূে 

বয াচ চবনশন ে োড়োয় কচেয়া পানক। এই রগাাঁড়াো খুব অকপি—মােবজাচেে মন য  

সবোনপক্ষা রবশী অকপি, চকন্তু োহাো জগনেে অেয ােয  পাগলনিেই মে সমূ্পণে 

কাণ্ডজ্ঞােবচজেে। অেয ােয  মাোত্মক বয াচ েই মে এই রগাাঁড়াচমও একচি  য়ােক বয াচ । 

মােুন ে যে েকম কুপ্রবৃচি আনে, এই রগাাঁড়াচম োহানিে সবগুচলনক উদ্বুদ্ধ কনে। ইহা-

দ্বাো রক্রা  প্রজ্বলিচলে হয়, োয়ুমণ্ডলী অচেশয় িঞ্চল হয় এবং মােু  বয ানঘ্রে েয ায় চহংস্র 

হইয়া উন । 

  

চবচ ন্ন  নমেে পুোণগুচলে চ েনে চক রকাে সািৃশয  আনে?—রপৌোচণক িৃচষ্টনে এমে রকাে 

ঐকয , এমে রকাে ঐচেহয গে সাবেন ৌচমকো আনে চক, যাহা সকল  মেই গ্রহণ কচেনে 

পানে? চেিয়ই েয়। সকল  নমেেই চেজ চেজ পুোণ আনে—যচিও প্রনেয নকই বনল, 

‘আমাে পুোনণাি গল্পগুচল রকবল উপকপা মাত্র েয়।’ এই চব য়চি উিাহেণ-সহানয় 

বুচিবাে রিষ্টা কো যাক। আচম শু ু িৃষ্টান্তদ্বাো চব য়চি বুিাইনে িাচহনেচে। রকাে  মেনক 

সমানলািো কো আমাে উনদেশশয  েয়। খ্রীষ্টাে চবশ্বাস কনেে রয, ঈশ্বে ঘুঘুে আকাে  ােণ 

কচেয়া পৃচপবীনে অবেীণে হইয়াচেনলে। োাঁহাে চেকি ইহা ঐচেহাচসক সেয —রপৌোচণক 

গল্পমাত্র েয়। চহন্দু আবাে গা ীে মন য   গবেীে আচব োব চবশ্বাস কনেে। খ্রীষ্টাে 

বনলে, এরূপ চবশ্বানসে রকাে ঐচেহাচসক চ চি োই—উহা রপৌোচণক গল্পমাত্র, কুসং্াে 

মাত্র। য়াহুিীগণ মনে কনেে, যচি একচি বানে বা চসন্দুনকে দই পানশ্বে দইচি রিবিূনেে 

মূচেে স্থাপে কো যায়, েনব উহানক মচন্দনেে অ য ন্তনে পচবত্রেম স্থানে স্থাপে কো 

যাইনে পানে—উহা চযনহাবাে িৃচষ্টনে পেম পচবত্র। চকন্তু মূচেেচি যচি রকাে সুন্দে েে বা 

োেীে আকানে গচ ে হয়, োহা হইনল োহাো বনল, ‘উহা একিা বী ৎস পুেুল মাত্র, 

উহা  াচিয়া রেনলা!’ রপৌোচণক চিক্ হইনে এই রো আমানিে চমল! যচি একজে রলাক 

িাাঁড়াইয়া বনল, ‘আমানিে ঈশ্বেনপ্রচেে মহাপুরুন ো এই এই অেয ািযে কাজ 

কচেয়াচেনলে!’ অপে সকনল বচলনব, ‘ ইহা রকবল কুসং্াে মাত্র’, আবাে সনি সনি 
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োহাো ইহাও বচলনব, োহানিে চেনজনিে ঈশিূেগণ ইহা অনপক্ষাও অচ ক আিযেজেক 

কাজ কচেয়াচেনলে এবং োহাো রসগুচলনক ঐচেহাচসক সেয  বচলয়া িাবী কনে। আচম 

যেিূে রিচখয়াচে, এই পৃচপবীনে এমে রকহই োই, চযচে এই-সকল রলানকে মাপাে 

চ েনে ইচেহাস ও পুোনণে মন য  এই রয সূক্ষ্ম, পাপেকয চি েচহয়ানে, োহাে যাপাপেয  

উপলচি কচেনে পাচেয়ানেে। এই প্রকাে গল্পগুচল রয- নমেেই হউক ো রকে, োহা 

প্রকৃেপনক্ষ পুোণ-পযোয় ুি, যচিও কখেও কখেও হয়নো ঐগুচলে মন য  একিু-আ িু 

ঐচেহাচসক সেয  পাচকনে পানে। 

  

োেপে অেুিােগুচলে কপা। সম্প্রিায়চবনশন ে হয়নো রকাে চবনশ  প্রকাে অেুিাে-

পদ্ধচে আনে এবং োাঁহাো উহানকই পচবত্র এবং অপে সম্প্রিানয়ে অেুিােগুচলনক রঘাে 

কুসং্াে বচলয়া মনে কনেে। যচি এক সম্প্রিায় রকাে চবনশ  প্রকাে প্রেীনকে উপাসো 

কনেে, েনব অপে সম্প্রিায় বচলয়া বনসে, ‘ওঃ, চক জঘেয !’ একচি সা ােণ প্রেীনকে 

কপা  ো যাক। চলনিাপাসোয় বয বহৃে প্রেীক চেিয়ই পুংচিহ্ন বনি, চকন্তু ক্রমশঃ উহাে 

ঐ চিকিা রলানক  ুচলয়া চগয়ানে এবং এখে উহা ঈশ্বনেে স্রষৃ্টনত্বে প্রেীকরূনপ গৃহীে 

হইনেনে। রয-সকল জাচে উহানক প্রেীকরূনপ গ্রহণ কচেয়ানে, োহাো কখেও উহানক 

পুংচিহ্নরূনপ চিন্তা কনে ো, উহাও অেয ােয  প্রেীনকে েয ায় একচি প্রেীক—এই পযেন্ত। 

চকন্তু অপে জাচে বা সম্প্রিানয়ে একজে রলাক উহানক পুংচিহ্ন বয েীে আে চকেু রিচখনে 

পায় ো, সুেোং রস উহাে চেন্দাবাি আেম্ভ কনে। আবাে রস হয়নো েখে এমে চকেু 

কচেনেনে, যাহা েপাকচপে চলনিাপাসকনিে িনক্ষ অচে বী ৎস র নক। িৃষ্টান্তস্বরূপ এই 

দইচিনক  ো যাক—চলনিাপাসো ও সয াক্রানমণ্ট (Sacrament)-োমক খ্রীষ্টীয় অেুিাে। 

খ্রীষ্টােগনণে চেকি চলনিাপাসোয় বয বহৃে প্রেীক অচে কুৎচসে এবং চহন্দুগনণে চেকি 

খ্রীষ্টােনিে সয াক্রানমণ্ট বী ৎস বচলয়া মনে হয়। োাঁহাো বনলে রয, রকাে মােুন ে 

সিগুণাবলী পাইবাে আশায় োহানক হেয া কচেয়া োহাে মাংস  ক্ষণ কো ও েিপাে 

কো রো েেখািনকে বৃচি মাত্র। রকাে রকাে ববেে জাচে এইরূপই কচেয়া পানক। যচি 

রকাে রলাক খুব বীে হয়, োহাো োহানক হেয া কচেয়া োহাে হৃৎচপণ্ড  ক্ষণ কনে; কােণ 

োহাো মনে কনে, ইহা-দ্বাো োহাো রসই বয চিে সাহস ও বীেত্ব প্র ৃচে গুণাবলী লা  
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কচেনব। সয াে জে লাবনকে েয ায়  চিমান্ খ্রীষ্টােও এ-কপা স্বীকাে কনেে এবং বনলে 

রয, ববেেজাচেনিে এই  ােণা হইনেই খ্রীষ্টাে অেুিােচিে উদ্ভব। খ্রীষ্টানেো অবশয  উহাে 

উদ্ভব সম্বনন্ধ এই মে স্বীকাে কনেে ো এবং ঐরূপ অেুিাে হইনে চকনসে আ াস পাওয়া 

যাইনে পানে, োহাও োাঁহানিে মাপায় আনস ো। উহা একচি পচবত্র ঘিোে প্রেীক—

এইিুকু মাত্র জাচেয়াই োাঁহাো সন্তুষ্ট। সুেোং আেুিাচেক  ানগও এমে রকাে সা ােণ 

প্রেীক োই, যাহা সকল  মেমনেই সকনলে পনক্ষ স্বীকাযে ও গ্রহণীয় হইনে পানে। োহা 

হইনল চকচঞ্চিাত্র সাবেন ৌচমকত্ব আনে রকাপায়?—োহা হইনল  নমেে রকাে প্রকাে 

সাবেন ৌম রূপ গচড়য়া রোলা চকরূনপ সম্ভব হইনব? বােচবক চকন্তু োহা পূবে হইনেই 

েচহয়ানে। এখে রিখা যাক—োহা চক। 

  

আমো সকনলই সবেজেীে ভ্রােৃ ানবে কপা শুেনে পাই এবং চবচ ন্ন সম্প্রিায় উহাে 

চবনশ  প্রিানে চকরূপ উৎসাহী, োহাও রিচখয়া পাচক। আমাে একচি পুোেে গল্প মনে 

পচড়নেনে।  ােেবন ে মিয পাে অচে মন্দকাযে বচলয়া চবনবচিে হইয়া পানক। দই  াই 

চেল, োহাো এক োনত্র লুকাইয়া মি খাইবাে ইচ্ছা কচেল। পানশে ঘনেই োহানিে 

খুিোে চেদ্রা যাইনেচেল—চেচে একজে খুব চেিাবান্ রলাক চেনলে। এই কােনণ 

মিয পানেে পূনবে োহাো পেস্পে বলাবচল কচেনে লাচগল—‘আমানিে খুব িুচপিুচপ কাজ 

সাচেনে হইনব, েেুবা খুিোে জাচগয়া উচ নবে।’ োহাো মি খাইনে খাইনে পেস্পেনক 

িুপ কোইবাে জেয  এনকে উপে স্বে িড়াইয়া অপনে িীৎকাে কচেনে লাচগল, ‘িুপ িুপ, 

খুনড়া জাগনব।’ রগালমাল বাড়াে েনল খুিোনেে ঘুম  াচিয়া রগল—চেচে ঘনে ুুচকয়া 

সমেই রিচখনে পাইনলে। আমো চ ক এই মাোলনিে মে িীৎকাে কচে—‘সবেজেীে 

ভ্রােৃ াব! আমো সকনলই সমাে; অেএব এস আমো একিা িল কচে।’ চকন্তু যখেই 

েুচম িল গ ে কচেনল, েখেই েুচম েলেঃ সানময ে চবরুনদ্ধ িাাঁড়াইনল এবং েখেই আে 

সাময  বচলয়া রকাে চকেু েচহল ো। মুসলমােগণ ‘সবেজেীে ভ্রােৃ াব ভ্রােৃ াব’ কনে, 

চকন্তু বােচবক কানজ কেিূে িাাঁড়ায়? িাাঁড়ায় এই, রয মুসলমাে েয়, োহানক আে এই 

ভ্রােৃসনেে চ েে লওয়া হইনব ো—োহাে গলা কািা যাইবাে সম্ভাবোই অচ ক। 
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খ্রীষ্টােগণ সবেজেীে ভ্রােৃ ানবে কপা বনল, চকন্তু রয খ্রীষ্টাে েয়, োহানক এমে জায়গায় 

যাইনে হইনব, রযখানে োহাে  ানগয  চিে েেক-যন্ত্রণাে বয বস্থা আনে। 

  

এইরূনপ আমো ‘সবেজেীে ভ্রােৃ াব’ ও সানময ে অেুসন্ধানে সাো পৃচপবী ঘুচেয়া 

রবড়াইনেচে। যখে েুচম রকাপাও এই- ানবে কপা শুচেনব, েখেই আমাে অেুনো , েুচম 

একিু  ীে ও সেকে হইনব, কােণ এই-সকল কপাবােোে অন্তোনল প্রায়ই রঘাে স্বাপেপেো 

লুকাইয়া পানক। কপায় বনল, শেৎকানল কখেও কখেও আকানশ বেচেনঘো কােী রমঘ 

রিখা যাইনলও গজেে মাত্র রশাো যায়, চকন্তু একচবন্দুও বাচেপাে হয় ো, অপেপনক্ষ 

ব োকানল রমঘগুচল েীেব পাচকয়াই পৃচপবীনক প্লাচবে কনে। রসইরূপ যাহাো প্রকৃে কমেী 

এবং অন্তনে বােচবক সকনলে প্রচে রপ্রম অেু ব কনে, োহাো মুনখ লম্বা-িওড়া কপা 

বনল ো, ভ্রােৃ াব-প্রিানেে জেয  িলগ ে কনে ো, চকন্তু োহানিে চক্রয়াকলাপ, োহানিে 

গচেচবচ , োহানিে সাোিা জীবে লক্ষয  কচেনল ইহা স্পষ্টই প্রেীয়মাে হয় রয, োহানিে 

অন্তে সেয সেয ই মােবজাচেে প্রচে রপ্রনম পূণে, োহাো সকলনক  ালবানস এবং সকনলে 

বয পাে বয পী, োহাো কপা ো কচহয়া কানযে রিখায়—আিশোেুযায়ী জীবেযাপে কনে। সাো 

দচেয়ায় লম্বা-িওড়া কপাে মাত্রা বড়ই রবশী। আমো িাই কপা কম এবং যপাপে কাজ 

চকেু রবশী হউক। 

  

এেক্ষণ আমো রিচখলাম রয,  নমেে সাবেন ৌচমকোে বােব রূপ বচলয়া চকেু খুাঁচজয়া 

বাচহে কো খুব কচ ে; েপাচপ আমো জাচে, উহা আনে চ ক। আমো সকনলই মােু , 

চকন্তু আমো সকনল চক সমাে? কখেই েয়। রক বনল আমো সমাে? রকবল বােুনলই 

এ-কপা বচলনে পানে। আমানিে বুচদ্ধবৃচি, আমানিে শচি, আমানিে শেীে চক সব 

সমাে? এক বয চি অপে বয চি অনপক্ষা বলশালী, একজনেে বুচদ্ধবৃচি অপনেে রিনয় 

রবশী। যচি আমো সকনলই সমাে হই, েনব এই অসামিসয  রকে? রক ইহা কচেল? 

আমো চেনজো। আমানিে পেস্পনেে মন য  ক্ষমোে োেেময , চবিয াবুচদ্ধে োেেময  

এবং শােীচেক বনলে োেেময  আনে বচলয়া আমানিে পেস্পনেে মন য  চেিয়ই পাপেকয  

হইনে বা য । েপাচপ আমো জাচে, এই সাময বাি আমানিে সকনলেই হৃিয় স্পশে কচেয়া 
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পানক। আমো সকনলই মােু  বনি—চকন্তু আমানিে মন য  কেকগুচল পুরু , কেকগুচল 

োেী; রকহ কৃষ্ণকায়, রকহ রশ্বেকায়; চকন্তু সকনলই মােু —সকরলই এক মেু য জাচেে 

অন্ত ুেি। আমানিে মুনখে রিহাো োো েকনমে। আচম দইচি চ ক এক েকনমে মুখ 

রিচখ োই; েপাচপ আমো সকনল এক মােবজােীয়। এই সা ােণ মেু য নত্বে স্বরূপচি 

চক? আচম রকাে রগৌোি বা কৃষ্ণাি েে বা োেীনক রিচখলাম; সনি সনি ইহাও জাচেলাম 

রয, োহানিে সকনলে মুনখ একিা  াবময় সা ােণ মেু য নত্বে োপ আনে। যখে আচম 

উহানক  চেবাে রিষ্টা কচে, উহানক ইচন্দ্রয়নগািে কচেনে যাই, যখে বাচহনে প্রেয ক্ষ 

কচেনে যাই, েখে ইহা রিচখনে ো পাইনে পাচে, চকন্তু যচি রকাে বস্তুে অচেত্ব সম্বনন্ধ 

আমাে চেচিে জ্ঞাে পানক, েনব আমানিে মন য  মেু য ত্বরূপ এই সা ােণ াবই রসই 

বস্তু। চেজ মনোমন য  এই মােবত্বরূপ সা ােণ  াবচি আনে বচলয়াই েিবলম্বনে আচম 

রোমানক েে বা োেীরূনপ জাচেনে পাচে। সবেজেীে  মে সম্বনন্ধও এই কপা। ইহা ঈশ্বনেে 

 ােণা অবলম্বনে পৃচপবীে যাবেীয়  মেসমূনহ অেুসূয ে েচহয়ানে। ইহা অেন্তকাল  চেয়া 

বেেমাে আনে এবং চেচিেই পাচকনব। েী গবান্ বচলয়ানেে—‘মচয় সবেচমিং রপ্রােং সূনত্র 

মচণগণা ইব।’ আচম মচণগনণে চ েে সূত্ররূনপ বেেমাে েচহয়াচে—এই এক-একচি মচণনক 

এক-একচি  মেমে বা েিন্তগেে সম্প্রিায়-চবনশ  বলা যাইনে পানে। পৃপক্ পৃপক্ 

মচণগুচল এইরূপ এক-একচি  মেমে এবং প্র ুই সূত্ররূনপ রসই সকনলে মন য  বেেমাে। 

েনব অচ কাংশ রলাকই এ-সম্বনন্ধ সমূ্পণে অজ্ঞ। 

  

বহুনত্বে মন য  একত্বই সৃচষ্টে চেয়ম। আমো সকনলই মােু  অপি আমো সকনলই 

পেস্পে পৃপক্। মেু য জাচেে অংশ চহসানব আচম ও েুচম এক, চকন্তু যখে আচম অমুক, 

েখে আচম রোমা হইনে পৃপক্। পুরু  চহসানব েুচম োেী হইনে চ ন্ন, চকন্তু মােু  চহসানব 

েে ও োেী এক। মােু  চহসানব েুচম জীবজন্তু হইনে পৃপক্, চকন্তু প্রাণী চহসানব স্ত্রী, 

পুরু , জীবজন্তু ও উচদ্ভদ সকনলই সমাে; এবং সিা চহসানব েুচম চবোি চবনশ্বে সচহে 

এক। রসই চবোি সিাই  গবান্—চেচে এই ববচিত্রয ময় জগৎপ্রপনঞ্চে িেম একত্ব। 

োাঁহানে আমো সকনলই এক হইনলও বয িপ্রপনঞ্চে মন য  এই র িগুচল অবশয  চিেকাল 

চবিয মাে পাচকনব। বচহনিেনশ আমানিে কাযেকলাপ বলবীযে রযমে রযমে প্রকাশ পাইনব, 
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রসই সনি এই র ি সবেিাই চবিয মাে পাচকনব। সুেোং রিখা যাইনেনে রয, সবেজেীে 

 নমেে অপে যচি এই হয় রয, কেকগুচল চবনশ  মে জগনেে সমে রলানক চবশ্বাস কচেনব, 

োহা হইনল োহা সমূ্পণে অসম্ভব। ইহা কখেও হইনে পানে ো—এমে সময় কখেও 

হইনব ো, যখে সমে রলানকে মুখ এক েকম হইনব। আবাে যচি আমো আশা কচে রয, 

সমে জগৎ একই রপৌোচণক েন্ চবশ্বাসী হইনব, োহা অসম্ভব; োহাও কখেও হইনে 

পানে ো। সমে জগনে কখেও এক প্রকাে অেুিাে পদ্ধচে প্রিচলে হইনে পানে ো। 

এরূপ বয াপাে রকাে কানল কখেও হইনে পানে ো; যচি কখেও হয়, েনব সৃচষ্ট রলাপ 

পাইনব, কােণ ববচিত্রয ই জীবনেে মূল চ চি। আকৃচেচবচশষ্ট জীবরূনপ আমো সৃষ্ট হইলাম 

চকরূনপ? ববচিত্রয  হইনে। সমূ্পণে সাময  াব হইনল আমানিে চবোশ অবশয ম্ভাবী। সম ানব 

ও সমূ্পণেরূনপ োপ চবচকেণ কোই উিানপে  মে; এখে মনে করুে, এই ঘনেে উিাপ-

োশী রসই ানব চবকীণে হইয়া রগল; োহা হইনল কাযেেঃ রসখানে উিাপ বচলয়া পনে চকেু 

পাচকনব ো। এই জগনে গচে সম্ভব হইনেনে চকনসে জেয ? সমোিুয চে ইহাে কােণ। 

যখে এই জগৎ ধ্বংস হইনব, েখেই রকবল সাময রূপ ঐকয  আচসনে পানে; অেয পা এরূপ 

হওয়া অসম্ভব। রকবল োহাই েয়, এরূপ হওয়া চবপজ্জেক। আমো সকনলই এক প্রকাে 

চিন্তা কচেব, এরূপ ইচ্ছা কো উচিে েয়। োহা হইনল চিন্তা কচেবাে চকেুই পাচকনব ো। 

েখে যাদঘনে অবচস্থে চমশেীয় মচমগুচলে (mummies) মে আমো সকনলই এক 

েকনমে হইয়া যাইব, এবং পেস্পনেে চিনক েীেনব িাচহয়া পাচকব—আমানিে মনে 

 াচববাে মে কপাই উচ নব ো। এই পাপেকয , এই বব ময , আমানিে পেস্পনেে মন য  

এই সানময ে অ াবই আমানিে উন্নচেে প্রকৃে উৎস, উহাই আমানিে যাবেীয় চিন্তাে 

প্রসূচে। চিেকাল এইরূপই িচলনব। 

  

সাবেন ৌম  নমেে আিশে বচলনে েনব আচম চক বুচি? আচম এমে রকাে সাবেন ৌম িাশেচেক 

ে্, রকাে সাবেন ৌম রপৌোচণক ে্, অপবা রকাে সাবেন ৌম আিাে-পদ্ধচেে কপা 

বচলনেচে ো, যাহা সকনলই মাচেয়া িনল। কােণ আচম জাচে রয, োো পানক-িনক্র গচ ে, 

অচে জচিল ও অচে চবস্ময়াবহ এই জগৎ-রূপ দনবো য  ও চবশাল যন্ত্রচি বোবে এই ানবই 

িচলনে পাচকনব। আমো েনব চক কচেনে পাচে?—আমো ইহানক সুিারুরূনপ িচলনে 
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সাহাযয  কচেনে পাচে, ইহাে ঘ েণ কমাইনে পাচে, ইহাে িক্রগুচল বেলচসি ও মসৃণ 

োচখনে পাচে। চকরূনপ?—বব নময ে স্বা াচবক প্রনয়াজেীয়ো স্বীকাে কচেয়া। আমাচিগনক 

আমানিে স্ব াববশেই রযমে একত্ব স্বীকাে কচেনে হয়, রসইরূপ বব ময ও অবশয  

স্বীকাে কচেনে হইনব। আমাচিগনক চশক্ষা কচেনে হইনব রয, একই সেয  লক্ষ  ানব 

প্রকাচশে হইনে পানে, এবং প্রনেয ক  াবচিই োহানিে চেচিেষ্ট সীমাে মন য  যপাপে। 

আমাচিগনক চশক্ষা কচেনে হইনব, রকাে চব য়নক শে প্রকাে চবচ ন্ন চিক্ হইনে রিখা 

িনল, অপি বস্তুচি একই পানক। সূনযেে কপা  ো যাক। মনে করুে, এক বয চি  ূপৃি 

হইনে সূনযোিয় রিচখনেনে; রস প্রপনম একচি বৃহৎ রগালাকৃচে বস্তু রিচখনে পাইনব। 

োেপে মনে করুে, রস একচি কয ানমো লইয়া সূনযেে অচ মুনখ যাত্রা কচেয়া রয পযেন্ত 

ো সূনযে রপৌাঁোয়, রসই পযেন্ত পুেঃপুেঃ সূনযেে প্রচেচ্ছচব লইনে লাচগল। এক স্থল হইনে 

গৃহীে প্রচেকৃচে স্থাোন্তে হইনে গৃহীে প্রচেকৃচে হইনে চ ন্ন হইনব। যখে রস চেচেয়া 

আচসনব, েখে মনে হইনব, বােচবক রস রযে কেকগুচল চ ন্ন চ ন্ন সূনযেে প্রচেকৃচে লইয়া 

আচসয়ানে। আমো চকন্তু জাচে রয, রসই বয চি োহাে গন্তবয  পনপে চবচ ন্ন স্থল হইনে 

একই সূনযেে বহু প্রচেকৃচে লইয়া আচসয়ানে।  গবান্ সম্বনন্ধও চ ক এইরূপ হইয়া পানক। 

উৎকৃষ্ট অপবা চেকৃষ্ট িশেনেে ম য  চিয়াই হউক, সূক্ষ্ম,েম অপবা স্থূলেম রপৌোচণক 

আখয াচয়কাে চ েে চিয়াই হউক, সুসং্ৃে চক্রয়াকাণ্ড অপবা জঘেয   ূনোপাসোচিে ম য  

চিয়াই হউক, প্রনেয ক সম্প্রিায়—প্রনেয ক বয চি—প্রনেয ক জাচে—প্রনেয ক  মে জ্ঞােসানে 

বা অজ্ঞােসানে ঊধ্বেগামী হইয়া  গবানেে চিনক অগ্রসে হইবাে রিষ্টা কচেনেনে। মােু  

সনেয ে যে প্রকাে অেু ূচে লা  করুক ো রকে, োহাে প্রনেয কচি  গবানেেই িশেে 

োড়া অপে চকেুই েয়। মনে করুে, আমো সকনলই পাত্র লইয়া একচি জলাশয় হইনে 

জল আচেনে রগলাম। কাহােও হানে বাচি, কাহােও কলসী, কাহােও বা বালচে ইেয াচি 

এবং আমো চেজ চেজ পাত্রগুচল  চেয়া লইলাম। েখে চবচ ন্ন পানত্রে জল স্ব াবেই 

আমানিে চেজ চেজ পানত্রে আকাে  ােণ কচেনব। রয বাচি আচেয়ানে, োহাে জল বাচিে 

মে; রয কলসী আচেয়ানে, োহাে জল কলসীে মে আকাে  ােণ কচেয়ানে; এমচে 

সকনলে পনক্ষ। চকন্তু প্রনেয ক পানত্রই জল বয েীে অেয  চকেু োই।  মে সম্বনন্ধও চ ক এই 
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কপা। আমানিে মেগুচল এই পানত্রে মে। আমো প্রনেয নকই  গবান্ লা  কচেবাে রিষ্টা 

কচেনেচে। রয জলদ্বাো পাত্রগুচল পূণে েচহয়ানে,  গবান্ রসই জলস্বরূপ এবং প্রনেয ক 

পানত্রে পনক্ষ  গবদেশশেে রসই রসই আকানে হইয়া পানক। েপাচপ চেচে সবেত্রই এক। 

একই  গবান্ ঘনি ঘনি চবোজ কচেনেনেে। আমো সাবেন ৌম  ানবে এই একমাত্র বােব 

পচেিয় পাইনে পাচে। 

  

এই পযেন্ত যাহা বলা হইল, মেবাি চহসানব োহা রবশ। চকন্তু কাযেনক্ষনত্র চবচ ন্ন  নমেে 

মন য  বােব সামিসয  স্থাপনেে চক রকাে উপায় আনে? আমো রিচখনে পাই, ‘সকল 

 মেমেই সেয ’—এ-কপা বহু প্রািীেকাল হইনেই মােু  স্বীকাে কচেয়া আচসনেনে। 

 ােেবন ে, আনলকজাচন্দ্রয়ায়, ইওনোনপ, িীনে, জাপানে, চেব্বনে এবং সবেনশন  

আনমচেকায় একচি সবেবাচিসম্মে  মেমে গ ে কচেয়া সকল  মেনক এক রপ্রমসূনত্র গ্রচপে 

কচেবাে শে শে রিষ্টা হইয়া চগয়ানে। োহানিে সবগুচলই বয পে হইয়ানে, কােণ োহাো 

রকাে কাযেকে প্রণালী অবলম্বে কনে োই। পৃচপবীে সকল  মেই সেয , এ কপা অনেনকই 

স্বীকাে কচেয়ানেে, চকন্তু োহানিে একীকেনণে এমে রকাে কাযেকে উপায় োাঁহাো 

রিখাইয়া রিে োই, যাহা দ্বাো এই সমেনয়ে মন য ও সকল  মে চেনজনিে স্বােন্ত্রয  বজায় 

োচখনে পানে। রসই উপায়ই যপাপে কাযেকে, যাহা বয চিগে  মেমনেে স্বােন্ত্রয  েষ্ট ো 

কচেয়া প্রনেয ক বয চিনক অপে সকনলে সচহে চমচলে হইবাে পপ রিখাইয়া রিয়। চকন্তু 

এ যাবৎ রয-সকল উপানয়  মেজগনে সামিসয -চব ানেে রিষ্টা কো হইয়ানে, োহানে 

চবচ ন্ন  মেমে সেয  বচলয়া গ্রহণ কো চসদ্ধান্ত হইনলও কাযেনক্ষনত্র কনয়কচি মেচবনশন ে 

মন য  উহানক আবদ্ধ কচেয়া োচখবাে রিষ্টা কো হইয়ানে এবং রসইনহেু অপে কেকগুচল 

পেস্পে-চববিমাে ঈ োপোয়ণ ও আত্মপ্রচেিায় েে েূেে িনলেই সৃচষ্ট হইয়ানে। 

  

আমােও চেনজে একচি কু্ষদ্র কাযে-প্রণালী আনে। জাচে ো—ইহা কাযেকে হইনব চকো, 

চকন্তু আচম উহা চবিাে কচেয়া রিচখবাে জেয  আপোনিে চেকি উপস্থাচপে কচেনেচে। 

আমাে কাযে-প্রণালী চক? মােবজাচেনক আচম প্রপনমই এই েীচেচি মাচেয়া লইনে 

অেুনো  কচে—‘চকেু েষ্ট কচেও ো’, ধ্বংসবািী সং্ােকগণ জগনেে রকাে উপকােই 
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কচেনে পানে ো। রকাে চকেু এনকবানে  াচিও ো, এনকবানে  ূচলসাৎ কচেও ো, বেং 

গ ে কে। যচি পাে সাহাযয  কে; যচি ো পাে, হাে গুিাইয়া িুপ কচেয়া িাাঁড়াইয়া পাক, 

এবং রযমে িচলনেনে িচলনে িাও। যচি সাহাযয  কচেনে ো পাে, অচেষ্ট কচেও ো। 

যেক্ষণ মােু  অকপি পানক, েেক্ষণ োহাে চবশ্বানসে চবরুনদ্ধ একচি কপাও বচলও ো। 

চদ্বেীয়েঃ রয রযখানে েচহয়ানে, োহানক রসখাে হইনে উপনে েুচলবাে রিষ্টা কে। যচি 

ইহাই সেয  হয় রয,  গবােই সকল  নমেে রকন্দ্রস্বরূপ, এবং আমো প্রনেয নকই রযে 

একচি বৃনিে চবচ ন্ন বয াসা ে চিয়া রসই রকনন্দ্রেই চিনক অগ্রসে হইনেচে, োহা হইনল 

আমো সকনল চেিয়ই রকনন্দ্র রপৌাঁচেব এবং রয-নকনন্দ্র সকল বয াসা ে চমচলে হয়, রসই 

রকনন্দ্র রপৌাঁচেয়া আমানিে সকল বব ময  চেনোচহে হইনব। চকন্তু রয পযেন্ত ো রসখানে 

রপৌাঁোই, রস পযেন্ত বব ময  অবশয ই পাচকনব। এই-সকল বয াসা েই রকনন্দ্র সচম্মচলে হয়। 

একজে োহাে স্ব াব অেুযায়ী একচি বয াসা ে চিয়া যাইনেনে, আে একজে অপে একচি 

বয াসা ে চিয়া যাইনেনে এবং আমো সকনলই যচি চেজ চেজ বয াসা ে  চেয়া অগ্রসে হই, 

োহা হইনল অবশয  একই রকনন্দ্র রপৌাঁচেব; এইরূপ প্রবাি আনে রয, ‘সকল োোই রোনম 

রপৌাঁোয়।’ প্রনেয নকই োহাে চেজ চেজ প্রকৃচে অেুযায়ী বচ েে ও পচেপুষ্ট হইনেনে। 

প্রনেয নকই কানল িেম সেয  উপলচি কচেনব; কােণ রশন  রিখা যায়, মােু  চেনজই 

চেনজে চশক্ষা চব াে কনে। েুচম আচম চক কচেনে পাচে? েুচম চক মনে কে, েুচম একচি 

চশশুনকও চকেু চশখাইনে পাে?—পাে ো। চশশু চেনজই চশক্ষালা  কনে। রোমাে কেেবয , 

সুনযাগ চব াে কো—বা া িূে কো। একিা গাে বাচড়নেনে। েুচম চক গােচিনক বাড়াও? 

রোমাে কেেবয  গােচিে িাচেচিনক রবড়া রিওয়া, রযে গরু-োগনল উহানক ো খাইয়া 

রেনল; বয স্, ঐখানেই রোমাে কেেবয  রশ । গাে চেনজই বানড়। মােুন ে আ য াচত্মক 

উন্নচে সম্বনন্ধও চ ক এইরূপ। রকহই রোমানক চশক্ষা চিনে পানে ো—রকহই রোমানক 

আ য াচত্মক মােু  কচেয়া চিনে পানে ো; রোমানক চেনজ চেনজই চশক্ষালা  কচেনে 

হইনব; রোমাে উন্নচে রোমাে চেনজে চ েে হইনেই হইনব।  

  

বাচহনেে চশক্ষািাো চক কচেনে পানেে? চেচে অন্তোয়গুচল চকচঞ্চৎ অপসাচেে কচেনে 

পানেে মাত্র। ঐখানেই োাঁহাে কেেবয  রশ । অেএব যচি পাে সহায়ো কে, চকন্তু চবেষ্ট 
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কচেও ো। েুচম কাহানকও আ য াচত্মক-শচিসম্পন্ন কচেনে পাে—এ  ােণা এনকবানে 

পচেেয াগ কে। ইহা অসম্ভব। রোমাে চেনজে আত্মা বয েীে রোমাে অপে রকাে 

চশক্ষািাো োই, ইহা স্বীকাে কে। োহানে চক েল হয়? সমানজ আমো োোচব  স্ব ানবে 

রলাক রিচখ। সংসানে সহস্র সহস্র প্রকাে মে ও সং্াে-চবচশষ্ট রলাক েচহয়ানে, 

োহাচিনগে সমূ্পণে সামােয ীকেণ অসম্ভব; চকন্তু আপােেঃ আমানিে সুচব ামে 

োহাচিগনক িাচে রেণীনে চব ি কো যাইনে পানে। প্রপমেঃ উিয মশীল কমে  বয চি; 

চেচে কমে কচেনে িাে; োাঁহাে রপশী ও োয়ুমণ্ডলীনে চবপুল শচি েচহয়ানে। োাঁহাে 

উনদেশশয  কাজ কো—হাসপাোল চেমোণ কো, সৎকাযে কো, োো প্রস্তুে কো, কাযেপ্রণালী 

চস্থে কো ও প্রচেিাে গ ে কো। চদ্বেীয়েঃ  াবুক রলাক—চযচে চশব ও সুন্দেনক অেয চ ক 

 ালবানসে। চেচে রসৌন্দনযেে চিন্তা কচেনে, প্রকৃচেে মনোেম চিকচি উপন াগ কচেনে 

এবং রপ্রম ও রপ্রমময়  গবান্ নক পূজা কচেনে  ালবানসে। চেচে পৃচপবীে সকল সমনয়ে 

যাবেীয় মহাপুরু ,  মোিাযে ও  গবানেে অবোেগণনক সবোন্তঃকেনণ  ালবানসে; খ্রীষ্ট 

অপবা বুদ্ধ বােচবকই চেনলে, এ-কপা যুচি দ্বাো প্রমাচণে হয় চক হয় ো, োহা চেচে 

গ্রাহয  কনেে ো; খ্রীনষ্টে প্রিি ‘বশনলাপনিশ’  ( Sermon on the Mount) কনব প্রিাচেে 

হইয়াচেল অপবা েীকৃষ্ণ চ ক রকান্ মুহূনেে জিগ্রহণ কচেয়াচেনলে, োহা জাো চেচে 

চবনশ  আবশয ক মনে কনেে ো; োাঁহাে চেকি োাঁহানিে বয চিত্ব, োাঁহানিে মনোহে 

মূচেেগুচল সমচ ক আিেণীয়। ইহাই োাঁহাে (আিশে রপ্রচমনকে) প্রকৃচে,  াবুনকে স্ব াবই 

এই প্রকাে। েৃেীয়েঃ অেীচন্দ্রয়বািী রযাগী—চেচে চেনজনক চবনে ণ কচেনে, মােব-

মনেে চক্রয়াসমূহ জাচেনে, অন্তনে চক চক শচি কাযে কচেনেনে এবং চকরূনপ োহাচিগনক 

জাো যায়, পচেিাচলে কো যায় ও বশী ূে কো যায়—এই-সকল চব য় চেচে জাচেনে 

িাে। ইহাই ঐ রযাগীে (mystic) মনেে স্ব াব। িেুপেেঃ িাশেচেক—চযচে প্রনেয কচি চব য় 

মাচপয়া রিচখনে িাে এবং মােবীয় িশেনেে পনক্ষ যেিূে যাওয়া সম্ভব, োহােও ঊনধ্বে 

চেচে স্বীয় বুচদ্ধনক লইয়া যাইনে িাে। 

  

এক্ষনণ কপা হইনেনে রয, যচি রকাে  মেনক সবোনপক্ষা রবশী রলানকে উপনযাগী হইনে 

হয়, োহা হইনল োহাে চবচ ন্ন রলানকে মনেে উপনযাগী খািয -নযাগানোে ক্ষমো পাকা 
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িাই; এবং রয  নমে এই ক্ষমোে অ াব, রসই  নমেে অন্তগেে সম্প্রিায়গুচল সবই একনিশী 

হইয়া পনড়। মনে করুে, আপচে এমে রকাে সম্প্রিানয়ে চেকি রগনলে, যাহাো  চি ও 

 াবুকো প্রিাে কনে, গাে কনে, কাাঁনি এবং রপ্রম প্রিাে কনে; চকন্তু যখেই আপচে 

বচলনলে, ‘বনু্ধ, আপচে যাহা বচলনেনেে, সবই চ ক, চকন্তু আচম িাই ইহা অনপক্ষাও 

শচিপ্রি চকেু—আচম িাই একিু বুচদ্ধপ্রনয়াগ, একিু িাশেচেকো। আচম আেও চবিােপূবেক 

চব য়গুচল  ানপ  ানপ বুচিনে িাই।’ োহাো েৎক্ষণাৎ বচলনব, ‘িূে হও’ এবং শু ু রয 

রসখাে হইনে িচলয়া যাইনে বচলনব োহা েয়, পানে রো আপোনক এনকবানে  বপানে 

পা াইয়া চিনব। েনল এই হয় রয, রসই সম্প্রিায় রকবল  াবপ্রবণ রলাকচিগনকই সাহাযয  

কচেনে পানে। োহাো অপেনক সাহাযয  রো কনেই ো, পেন্তু োহাচিগনক চবেষ্ট কচেনে 

রিষ্টা কনে, এবং এই বয াপানেে সবোনপক্ষা েীচেচবগচহেে চিকিা এই রয, সাহানযয ে কপা 

িূনে পাকুক, অপনে রয অকপি হইনে পানে, ইহাও োহাো চবশ্বাস কনে ো। এচিনক 

আবাে িাশেচেকনিে সম্প্রিায় আনে। োাঁহাো  ােে ও প্রানিয ে জ্ঞানেে বড়াই কনেে এবং 

মেে্চব য়ক খুব লম্বা-িওড়া গাল ো শে বয বহাে কনেে। চকন্তু যচি আমাে মে 

একজে সা ােণ রলাক োাঁহানিে চেকি চগয়া বনল, ‘আমানক  াচমেক হওয়াে মে চকেু 

উপনিশ চিনে পানেে চক?’ োহা হইনল োাঁহাো প্রপনমই একিু মুিচক হাচসয়া বচলনবে, 

‘ওনহ, েুচম বুচদ্ধবৃচিনে এখেও আমানিে বহু েীনি। েুচম আ য াচত্মকোে চক বুচিনব?’ 

ইাঁহাো বহু উাঁিুিনেে িাশেচেক। োাঁহাো রোমানক শু ু বাচহনে যাইবাে িেজা রিখাইয়া 

চিনে পানেে। আে একিল আনেে, োাঁহাো রযাগমাগেী (mystic), োাঁহাো জীনবে চবচ ন্ন 

অবস্থা, মনেে চবচ ন্ন েে, মােচসক চসচদ্ধে ক্ষমো ইেয াচি সম্বনন্ধ োো কপা রোমানক 

বচলনবে এবং েুচম যচি সা ােণ রলানকে েয ায় োাঁহাচিগনক বল, ‘আমানক এমে রকাে 

সদপনিশ চিে, যাহা কানযে পচেণে কচেনে পাচে। আচম অে কল্পোচপ্রয় েই। আমাে 

উপনযাগী চকেু চিনে পানেে চক?’ োাঁহাো হাচসয়া বচলনবে, ‘চেনবো িা চক বনল রশাে; 

চকেুই জানে ো—আহাম্মনকে জীবেই বৃপা।’ পৃচপবীে সবেত্রই এইরূপ িচলনেনে। আচম 

এই-সকল চবচ ন্ন সম্প্রিানয়ে সবোনপক্ষা রগাাঁড়া  মেধ্বজীনিে একিা ঘনে একত্র পুচেয়া 

োহানিে সুন্দে চব্রূপপবয িক হানসয ে আনলাকচিত্র েুচলনে িাই।  
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ইহাই  নমেে সমসামচয়ক অবস্থা, ইহাই বেেমাে পচেচস্থচে। আচম এমে একচি  মে প্রিাে 

কচেনে িাই, যাহা সকল প্রকাে মনেে উপনযাগী হইনব—ইহা সম ানব িশেেমূলক, 

েুলয রূনপ  চিপ্রবণ, সম ানব ‘মেমী’ এবং কমেনপ্রেণাময় হইনব। যচি কনলজ হইনে 

পিাপেচবজ্ঞানেে অ য াপকগণ আনসে, োাঁহাো যুচিচবিাে পেন্দ কচেনবে। োাঁহাো যে 

পানেে চবিাে করুে। রশন  োাঁহাো এমে একস্থানে রপৌাঁচেনবে, রযখানে োাঁহানিে মনে 

হইনব রয, যুচিচবিানেে  াো অকু্ষণ্ণ োচখয়া োাঁহাো আে অগ্রসে হইনে পানেে ো। 

োাঁহাো বচলয়া বচসনবে, ‘ঈশ্বে, মুচি প্র ৃচে  াবগুচল কুসং্াে মাত্র—উহাচিগনক 

োচড়য়া িাও।’ আচম বচল, ‘রহ িাশেচেক প্রবে, রোমাে এই পাঞ্চন ৌচেক রিহ রয আেও 

বড় কুসং্াে, এচিনক পচেেয াগ কে। আহাে কচেবাে জেয  আে গৃনহ বা অ য াপোে জেয  

রোমাে িশেেচবজ্ঞানেে ক্লানস যাইও ো। শেীে োচড়য়া িাও এবং যচি ো পাে, 

জীবেচ ক্ষা িাচহয়া িুপ কচেয়া বস।’ কােণ রয-িশেে আমাচিগনক জগনেে একত্ব ও 

চবশ্বময় একই সিাে অচেত্ব চশক্ষা রিয়, রসই ে্ উপলচি কচেবাে উপায় রিখাইবাে 

সামপেয   নমেে পাকা আবশয ক। রসইরূপ যচি ‘মেমী’ রযাগী রকহ আনসে, আমো োাঁহানক 

সািনে অ য পেো কচেয়া ববজ্ঞাচেক  ানব মেে্ চবনে ণ কচেয়া চিনে ও হানে-কলনম 

োহা কচেয়া রিখাইনে সবেিা প্রস্তুে পাচকব। যচি  ি রলাক আনসে, আমো োাঁহানিে 

সচহে একত্র বচসয়া  গবানেে োনম হাচসব ও কাাঁচিব, আমো ‘রপ্রনমে রপয়ালা পাে 

কচেয়া মি হইয়া যাইব।’ যচি একজে উিয মশীল কমেী আনসে, আমো োাঁহাে সচহে 

যপাসা য  কমে কচেব। এই প্রকাে সমেয়ই সাবেন ৌম  নমেে চেকিেম আিশে হইনব। 

 গবানেে ইচ্ছায় যচি সকল রলানকে মনেই এই জ্ঞাে,  চি, রযাগ ও কনমেে প্রনেয কচি 

 াবই পূণেমাত্রায় অপি সম ানব চবিয মাে পাচকে, েনব চক সুন্দেই ো হইে! ইহাই 

আিশে, ইহাই আমাে পূণে মােনবে আিশে। যাহানিে িচেনত্র এই  াবগুচলে একচি বা 

দইচি প্রফুরুচিে হইয়ানে, আচম োহাচিগনক একনিশী বচল এবং সমে জগৎই রসইরূপ 

একনিশিশেী মােুন  পচেপূণে এবং োহাো রকবল রসই োোচিই জানে, যাহানে চেনজো 

িলানেো কনে; এেদ্বয েীে অপে যাহা চকেু সমেই োহানিে চেকি চবপজ্জেক ও 

জঘেয । এই িাচেচি চিনক সামিনসয ে সচহে চবকাশলা  কোই আমাে প্রোচবে  নমেে 
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আিশে এবং  ােেবন ে আমো যাহানক ‘রযাগ’ বচল, োহা দ্বাোই এই আিশে  মে লা  

কো যায়। কমেীে িৃচষ্টনে ইহাে অপে বয চিে সচহে সমগ্র মােবজাচেে অন ি- াব; 

‘মেমী’ে িৃচষ্টনে ইহাে অপে জীবাত্মা ও পেমাত্মাে একত্ব সা ে;  নিে চেকি ইহাে 

অপে চেনজে সচহে রপ্রমময়  গবানেে চমলে এবং জ্ঞােীে চেকি ইহাে অপে চেচখল সিাে 

ঐকয -নবা । ‘রযাগ’  শনে ইহাই বুিায়। ইহা একচি সং্ৃে শে এবং সং্ৃনে এই 

িাচেপ্রকাে রযানগে চ ন্ন চ ন্ন োম আনে। চযচে এই প্রকাে রযাগসা ে কচেনে িাে, চেচেই 

‘রযাগী’। চযচে কনমেে ম য  চিয়া এই রযাগসা ে কনেে, োাঁহানক ‘কমেনযাগী’ বনল। চযচে 

রপ্রনমে ম য  চিয়া এই রযাগসা ে কনেে, োাঁহানক ‘ চিনযাগী’ বনল। চযচে  য াে ােণাে 

ম য  চিয়া সা ে কনেে, োাঁহানক ‘োজনযাগী’ বনল। চযচে জ্ঞােচবিানেে ম য  চিয়া 

রযাগসা ে কনেে, োাঁহানক ‘জ্ঞােনযাগী’ বনল। অেএব ‘রযাগী’ বচলনে ইাঁহানিে 

সকলনকই বুিায়। 

  

এখে প্রপনম ‘োজনযাগ’-এে কপা  চে। এই োজনযাগ—এই মেঃসংনযানগে বয াপােিা 

চক? ইংলনণ্ড আপোো ‘রযাগ’ কপাচিে সচহে  ূে রপ্রে প্র ৃচে োোেকনমে 

চকম্ভূেচকমাকাে  ােণা জড়াইয়া োচখয়ানেে। অেএব প্রপনমই আপোচিগনক ইহা বচলয়া 

োখা আমাে কেেবয  রবা  হইনেনে রয, রযানগে সচহে ইহানিে রকােই সংস্রব োই। 

এইগুচলে মন য  রকাে রযানগই রোমানক যুচিচবিাে পচেেয াগ কচেনে, অপনেে দ্বাো 

প্র াচবে হইনে অপবা পুনোচহেকুল রয-নকাে পযোনয়েই হউে ো রকে, োাঁহানিে হানে 

রোমাে চবিােশচি সমপেণ কচেনে বনল ো। রকাে রযাগই বনল ো রয, রোমানক রকাে 

অচেমােু  ঈশিূনেে চেকি সমূ্পণে আেুগেয  স্বীকাে কচেনে হইনব। প্রনেয নকই বনল, 

েুচম রোমাে চবিােশচিনক িৃঢ় ানব  ে, োহানেই লাচগয়া পাক। আমো সকল প্রাণীে 

মন য ই জ্ঞােলান ে চেে প্রকাে উপায় রিচখনে পাই। প্রপম সহজাে জ্ঞাে, যাহা 

জীবজন্তুে মন য ই চবনশ  পচেফুরুি রিচখনে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞােলান ে সবেচেম্ন উপায়। 

চদ্বেীয় উপায় চক? চবিােশচি। মােুন ে মন য ই ইহাে সমচ ক চবকাশ রিচখনে পাওয়া 

যায়। প্রপমেঃ সহজাে জ্ঞাে একচি অসমূ্পণে উপায়। জীবজন্তু সকনলে কাযেনক্ষত্র অচে 

সীীণে এবং এই সীীণে রক্ষনত্রই সহজাে জ্ঞাে কাযে কনে। মােুন ে রবলায় রিখা যায়, 
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এই সহজাে জ্ঞাে বহুল ানব চবিােশচিনে পচেণে হইয়ানে। সনি সনি কাযেনক্ষত্রও 

বাচড়য়া চগয়ানে। েপাচপ এই চবিাে-শচিেও যনপষ্ট অপ্রািুযে েচহয়ানে। চবিােশচি 

চকেুিূে পযেন্তই মাত্র অগ্রসে হইনে পানে, োেপে রস পাচময়া যায়, আে অগ্রসে হইনে 

পানে ো; এবং যচি েুচম ইহানক রবশী িূে িালাইনে রিষ্টা কে, েনব োহাে েনল এক 

দেপনেয় চবশৃঙ্খলা উপচস্থে হয়, যুচি চেনজই অযুচিনে পচেণে হয়। যুচি েখে 

িক্রাকানে িচলনে পানক। িৃষ্টান্তস্বরূপ আমানিে প্রেয নক্ষে মূলী ূে কােণ জড় ও শচিে 

কপাই  রুে। জড় চক?—যাহাে উপে শচি চক্রয়া কনে। শচি চক?—যাহা জনড়ে উপে 

চক্রয়া কনে। এই-সব কপায় রগালমালিা রকাপায়, োহা আপোো চেিয় বুচিনে 

পাচেনেনেে। েয ায়শাস্ত্রচবি গণ ইহানক অনেয ােয ােয়-নিা  বনলে—একচিে (অপোৎ 

জনড়ে)  ােণাে জেয  অপেচিে (অপোৎ শচিে) উপে চে েে কচেনে হইনেনে; আবাে 

অপেচিে (শচিে)  ােণাে জেয  প্রপমচিে (জনড়ে) উপে চে েে কচেনে হইনেনে। 

সুেোং আপোো যুচিে সম্মুনখ এক প্রবল বা া রিচখনে পাইনেনেে, যাহানক অচেক্রম 

কচেয়া যুচি আে অগ্রসে হইনে পানে ো। েপাচপ এই বা াে অপে প্রানন্ত রয অেনন্তে 

োজয  েচহয়ানে, রসখানে রপৌাঁোইনে যুচি সবেিা বয ে। আমানিে পনঞ্চচন্দ্রয়গ্রাহয  ও মনেে 

চব য়ী ূে এই জগৎ, এই চেচখল চবশ্ব আমানিে বুচদ্ধ ূচমে উপে প্রচেেচলে, রসই 

অেনন্তে এক কচণকামাত্র; বুচদ্ধরূপ জাল দ্বাো রবচষ্টে এই কু্ষদ্র গণ্ডীে  চ েনে আমানিে 

চবিােশচি কাযে কনে—োহাে বাচহনে যাইনে পানে ো। সুেোং ইহাে বাচহনে যাইবাে 

জেয  আমানিে অপে রকাে উপানয়ে প্রনয়াজে—প্রজ্ঞা বা অেীচন্দ্রয়-নবা । অেএব 

সহজাে জ্ঞাে, চবিােশচি ও অেীচন্দ্রয়-নবা —এই চেেচিই জ্ঞােলান ে উপায়। পশুনে 

সহজাে জ্ঞাে, মােুন  চবিােশচি ও রিবমােনব অেীচন্দ্রয়-নবা  রিচখনে পাওয়া যায়। 

চকন্তু সকল মােুন ে চ েনেই এই চেেচি শচিে বীজ অল্পচবেে পচেফুরুি রিচখনে 

পাওয়া যায়। এই-সকল মােচসক শচিে চবকাশ হইনে হইনল উহানিে বীজগুচলও 

অবশয ই মােব-মনে পাকা িাই, এবং ইহাও স্মেণ োখা কেেবয  রয, একচি শচি অপেচিে 

চবকচশে অবস্থা মাত্র; সুেোং োহাো পেস্পে-চবনো ী েয়। চবিােশচিই পচেফুরুি হইয়া 

অেীচন্দ্রয়-নবান  পচেণে হয়; সুেোং অেীচন্দ্রয়-নবা  চবিােশচিে পচেপেী েয়, পেন্তু 
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োহাে পচেপূেক। রয-সকল স্থনল চবিােশচি রপৌাঁচেনে পানে ো, অেীচন্দ্রয়-নবা  

োহাচিগনকও উদ্ভাচসে কনে, এবং োহাো বুচদ্ধে চবনো ী হয় ো। বা েকয  বালকনত্বে 

চবনো ী েয়, পেন্তু োহাে পচেণচে। অেএব রোমানিে সবেিা মনে ো চখনে হইনব রয, 

চেম্ননেণীে জ্ঞানোপায়নক উিনেণীে উপায় বচলয়া  ুলকো-রূপ  য়ােক চবপনিে 

সম্ভাবো েচহয়ানে। অনেক সমনয় সহজাে জ্ঞােনক অেীচন্দ্রয়-নবা  বচলয়া জগনে 

িালাইয়া রিওয়া হয়, এবং সনি সনি  চব য দ্বিা সাচজবাে সকল প্রকাে চমপয া িাবী 

আচসয়া পনড়। একজে চেনবো  অপবা অন োিাি বয চি মনে কনে রয, োহাে মচেনষ্ক 

রয- সকল পাগলাচম িচলনেনে, রসগুচলও অেীচন্দ্রয় জ্ঞাে এবং রস িায় রলানক োহানক 

অেুসেণ করুক। জগনে সবোনপক্ষা পেস্পে-চবনো ী যে প্রকাে অসম্বদ্ধ প্রলাপবাকয  

প্রিাচেে হইয়ানে, োহা চবকৃেমচেষ্ক কেগুচল উিানিে সহজাে জ্ঞাোেুযায়ী 

প্রলাপবাকয নক অেীচন্দ্রয়-নবান ে  া া বচলয়া িালাইয়া চিবাে রিষ্টা োড়া আে চকেুই 

েয়।  

  

প্রকৃে উপনিনশে প্রপম লক্ষণ এই হওয়া িাই রয, ইহা কখেও যুচিচবনো ী হইনব ো; 

এবং আপোো রিচখনে পাইনবে, উচিচখে সকল রযাগ এই চ চিে উপনেই প্রচেচিে। 

প্রপনম োজনযানগে কপা  ো যাক। োজনযাগ মেে্চব য়ক রযাগ, মনোবৃচিে সহায়-

অবলম্বনে পেমাত্মনযানগ রপৌাঁচেবাে উপায়। চব য়চি খুব বড়; োই আচম এক্ষনণ এই 

‘রযাগ’-এে মূল  াবচিই আপোনিে চেকি বয ি কচেনেচে। জ্ঞােলা  কচেবাে আমানিে 

একচি মাত্র উপায় আনে। চেম্নেম মেু য  হইনে সনবোি ‘রযাগী’ পযেন্ত সকলনকই রসই 

এক উপায় অবলম্বে কচেনে হয়—একাগ্রোই এই উপায়। েসায়েচবদ যখে োাঁহাে 

পেীক্ষাগানে (Laboratory) কাজ কনেে, েখে চেচে োাঁহাে মনেে সমে শচি সংহে 

কনেে, উহানক একনকচন্দ্রক কনেে, এবং রসই শচিনক পিাপেচবনশন ে উপে প্রনয়াগ 

কনেে। েখে ঐ পিানপেে সংগ ক  ূেবগে পেস্পে-চবচচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং এইরূনপ 

চেচে োহানিে জ্ঞােলা  কনেে। রজয াচেচবেিও োাঁহাে সমুিয় মেঃশচিনক সংহে কচেয়া 

োহানক একনকচন্দ্রক কনেে; োেপে োাঁহাে িূেবীক্ষণ-যনন্ত্রে ম য  চিয়া ঐ শচিনক বস্তুে 

উপে প্রনয়াগ কনেে; েখে েক্ষত্রচেিয় ও রজয াচেষ্কমণ্ডল ঘুচেয়া োহাে চিনক আনস এবং 
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চেজ চেজ েহসয  োাঁহাে চেকি উদ্ঘাচিে কনে। অ য াপোেে আিাযেই বল, অপবা 

পা চেেে োত্রই বল, রযখানে রকাে বয চি রকাে চব য় জাচেবাে জেয  রিষ্টা কচেনেনে, 

সকনলে পনক্ষ এইরূপই ঘচিয়া পানক। আপোো আমাে কপা শুচেনেনেে, উহা যচি 

আপোনিে  াল লানগ, েনব আপোনিে মে উহাে প্রচে একাগ্র হইনব; েখে যচি একিা 

ঘচড় বানজ, আপোো োহা শুচেনে পাইনবে ো, কােণ আপোনিে মে েখে অেয  চব নয় 

একাগ্র হইয়ানে। আপোনিে মেনক যেই একাগ্র কচেনে সক্ষম হইনবে, েেই আপোো 

আমাে কপাগুচল  াল কচেয়া বুচিনে পাচেনবে, এবং আচমও আমাে রপ্রম ও শচিসমূহনক 

যেই একাগ্র কচেব, েেই আমাে বিবয  চব য়চি আপোচিগনক  াল কচেয়া বুিাইনে 

সক্ষম হইব। এই একাগ্রো যে অচ ক হইনব, মােু  েে অচ ক জ্ঞােলা  কচেনব, কােণ 

ইহাই জ্ঞােলান ে একমাত্র উপায়। এমে চক, অচে েীি মুচিও যচি একিু রবশী 

মেঃসংনযাগ কনে োহা হইনল রস োহাে জুোগুচল আেও  াল কচেয়া বুরুশ কচেনব; 

পািক একাগ্র হইনল োহাে খািয  আেও  াল কচেয়া েন্ধে কচেনব। অনপোপাজেেই হউক 

অপবা  গবিাো োই হউক—রয-কানজ মনেে একাগ্রো যে অচ ক হইনব, কাজচি েেই 

সুিারুরূনপ সম্পন্ন হইনব। রকবল এই ানব ডাচকনল বা এই ানব কোঘাে কচেনলই 

প্রকৃচেে  াণ্ডানেে দ্বাে উদ্ঘাচিে হইয়া যায় এবং জগৎ আনলাক-বেয ায় প্লাচবে হয়। 

ইহাই—এই একাগ্রোশচিই জ্ঞাে াণ্ডানে প্রনবনশে একমাত্র উপায়। োজনযানগ প্রায় এই 

চব য়ই আনলাচিে হইয়ানে। আমানিে বেেমাে শােীচেক অবস্থায় আমো এেই চবকু্ষি 

েচহয়াচে রয, আমানিে মে শে চব নয় োহাে শচি বৃপা ক্ষয় কচেনেনে। যখেই আচম 

বানজ চিন্তা বন্ধ কচেয়া জ্ঞােলান ে জেয  রকাে চব নয় মেঃচস্থে কচেনে রিষ্টা কচে, েখেই 

শেসহস্র অবাচিে আনলাড়ে মচেনষ্ক দ্রুে উচিে হইয়া, শেসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে 

উচিে হইয়া উহানক িঞ্চল কচেয়া রোনল। চকরূনপ ঐগুচল চেবােণ কচেয়া মে বনশ 

আচেনে পাো যায়, োহাই োজনযানগে একমাত্র আনলািয  চব য়।  

  

এক্ষনণ কমেনযানগে অপোৎ কনমেে ম য  চিয়া  গবান্-লান ে কপা  ো যাক। সংসানে 

এমে অনেক রলাক রিচখনে পাওয়া যায়, যাহাো রকাে-ো-নকাে প্রকাে কাজ কচেনেই 

রযে জিগ্রহণ কচেয়ানে; োহানিে মে শু ু চিন্তাে োনজয ই একাগ্র হইয়া পাচকনে পানে 
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ো—োহাো রবানি রকবল কাজ—যা রিানখ রিখা যায় এবং হানে কো যায়। এই প্রকাে 

রলানকে জেয ও একচি সুশৃঙ্খল বয বস্থা পাকা িেকাে। আমো প্রনেয নকই রকাে-ো-নকাে 

কমে কচেনেচে, চকন্তু আমানিে মন য  রবশীে  াগ রলাকই অচ কাংশ শচিে অপবয বহাে 

কচেয়া পানক; কােণ আমো কনমেে েহসয  জাচে ো। কমেনযাগ এই েহসয চি বুিাইয়া রিয় 

এবং রকাপায় চক ানব কাযে কচেনে হইনব, উপচস্থে কনমে চক ানব আমানিে সমে 

শচিনক চেনয়াগ কচেনল সবোনপক্ষা অচ ক েললা  হইনব, োহা চশক্ষা রিয়। চকন্তু এই 

েহসয চশক্ষাে সনি সনি কনমেে চবরুনদ্ধ ‘উহা দঃখজেক’ এই বচলয়া রয প্রবল আপচি 

উিাপে কো হয়, আমাচিগনক োহােও চবিাে কচেনে হইনব। সমুিয় দঃখ-কষ্ট আসচি 

হইনে আনস। আচম কাজ কচেনে িাই—আচম রকাে রলানকে উপকাে কচেনে িাই; এবং 

শেকো েব্বইচি স্থনলই রিখা যায় রয, আচম যাহানক সাহাযয  কচেয়াচে, রসই বয চি সমে 

উপকাে  ুচলয়া আমাে শত্রুো কনে; েনল আমানক কষ্ট পাইনে হয়। এবংচব  ঘিোে 

েনলই মােু  কমে হইনে চবেে হয় এবং এই দঃখ-কনষ্টে  য়ই মােনবে কমে ও উিয নমে 

অনেকিা েষ্ট কচেয়া রিয়। কাহানক সাহাযয  কো হইনেনে, এবং রকান্ প্রনয়াজনে সাহাযয  

কো হইনেনে ইেয াচি চব নয় লক্ষয  ো কচেয়া অোসি ানব শু ু কেেবয নবান  কমে কচেনে 

হয়, কমেনযাগ োহাই চশক্ষা রিয়। কমেনযাগী কমে কনেে, কােণ উহা োাঁহাে স্ব াব, চেচে 

প্রানণ প্রানণ রবা  কনেে এরূপ কো োাঁহাে পনক্ষ কলয াণজেক—ইহা োড়া োাঁহাে অেয  

রকাে উনদেশশয  পানক ো। চেচে জগনে সবেিাই িাোে আসে গ্রহণ কনেে, কখেও চকেু 

প্রেয াশা কনেে ো। চেচে জ্ঞােসানে িাে কচেয়াই যাে, চকন্তু প্রচেিােস্বরূপ চকেুই িাে 

ো। সুেোং চেচে দঃনখে হাে হইনে েক্ষা পাে। যখেই দঃখ আমাচিগনক গ্রাস কনে, 

েখেই বুচিনে হইনব, উহা ‘আসচি’ে প্রচেচক্রয়া মাত্র। 

  

অেঃপে  াবপ্রবণ বা রপ্রচমক রলাকচিনগে জেয   চিনযাগ।  ি  গবান্ নক  ালবাচসনে 

িাে, চেচে  নমেে অিরূনপ চক্রয়াকলানপে এবং পুে, গন্ধ, সুেময  মচন্দে, মূচেে প্র ৃচে 

োোচব  দ্রনবয ে উপে চে েে কনেে এবং সা োয় োহানিে প্রনয়াগ কনেে। আপোো চক 

বচলনে িাে, োাঁহাো  ুল কনেে? আচম আপোচিগনক একচি সেয  কপা বচলনে িাই, 

োহা আপোনিে—চবনশ েঃ এই রিনশ—মনে োখা  াল। রয-সকল  মে-সম্প্রিায় 
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অেুিাে ও রপৌোচণক ে্সম্পনি সমৃদ্ধ, োহানিে ম য  হইনেই জগনেে রেি 

আ য াচত্মক-শচিসম্পন্ন মহাপুরু গণ জিগ্রহণ কচেয়ানেে। আে রয-সকল সম্প্রিায় 

রকাে প্রেীক বা অেুিােচবনশন ে সহায়ো বয েীে  গবান্ লান ে রিষ্টা কচেয়ানে, 

োহাো  নমেে যাহা চকেু সুন্দে ও মহান্ সমে চেমেম ানব পিিচলে কচেয়ানে। খুব  াল 

িনক্ষ রিচখনলও োহানিে  মে রগাাঁড়াচম মাত্র, এবং শুষ্ক। জগনেে ইচেহাস ইহাে জ্বলিলন্ত 

সাক্ষয  প্রিাে কচেনেনে। সুেোং এই-সকল অেুিাে ও পুোণাচিনক গাচল চিও ো। রয-

সকল রলাক ঐগুচল লইয়া পাচকনে িায়, োহাো ঐগুচল লইয়া পাকুক। রোমো অযপা 

চব্রূপনপে হাচস হাচসয়া বচলও ো, ‘োহাো মূখে, উহা লইয়াই পাকুক।’ োহা কখেই েয়; 

আচম জীবনে রয-সকল আ য াচত্মক-শচিসম্পন্ন রেি মহাপুরু  িশেে কচেয়াচে, োাঁহাো 

সকনলই এই-সকল অেুিাে পালনেে ম য  চিয়াই অগ্রসে হইয়ানেে। আচম চেনজনক 

োাঁহানিে পিেনল বচসবাে রযাগয  মনে কচে ো, আবাে আচম চকো োাঁহানিে সমানলািো 

কচেনে যাইব! এই সমুিয়  াব মােব-মনে চকরূপ কাযে কনে, এবং োহানিে মন য  

রকান্ চি আমাে গ্রাহয , রকান্ চি েয াজয , োহা আচম চকরূনপ জাচেব? আমো উচিে অেুচিে 

চবিাে ো কচেয়াই পৃচপবীে সমে চজচেন ে সমানলািো কচেয়া পাচক। রলানক এই-সকল 

সুন্দে সুন্দে উদেশীপোপূণে পুোণাচি যে ইচ্ছা গ্রহণ করুক; কােণ আপোনিে সবেিা মনে 

োখা উচিে রয,  াবপ্রবণ রলানকো সনেয ে কেকগুচল েীেস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া পাচকনে 

রমানিই পেন্দ কনেে ো।  গবান্ োাঁহানিে চেকি ‘ ো রোাঁয়াে’ বস্তু, চেচেই একমাত্র 

সেয  বস্তু। োাঁহাো  গবান্ নক অেু ব কনেে, োাঁহাে কপা রশানেে, োাঁহানক রিনখে, 

 ালবানসে। োাঁহাো োাঁহানিে  গবান্ লা  করুে। রোমো যুচিবািীো,  নিে িনক্ষ 

রেমচে চেনবো , রযমে রকাে বয চি একচি সুন্দে মূচেে রিচখনল োহানক িূণে কচেয়া বুচিনে 

িায় উহা চক পিানপে চেচমেে। ‘ চিনযাগ’ োহাচিগনক রকাে গূঢ় অচ সচন্ধ োচড়য়া 

 ালবাচসনে চশক্ষা রিয়; রলাদ্বক ণা, পুদ্বত্র ণা, চবদ্বি ণা চকংবা অেয  রকাে কামোে জেয  

েয়, চকন্তু মিলময়নক মিলময়রূনপ, এবং  গবান্ নক  গবান্ রূনপ  ালবাচসনে চশক্ষা 

রিয়। রপ্রমই রপ্রনমে রেি প্রচেিাে এবং  গবান্ ই রপ্রমস্বরূপ—ইহাই  চিনযানগে চশক্ষা। 

 চিনযাগ োাঁহাচিগনক  গবান্, সৃচষ্টকেো, সবেবয াপী, সবেজ্ঞ সবেশচিমান্, শাো এবং 
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চপো ও মাো বচলয়া োাঁহাে প্রচে হৃিনয়ে সমে  চিেদ্ধা অপেণ কচেনে চশক্ষা রিয়। 

মােু  োাঁহাে সম্বনন্ধ রয সবেনেি  া া প্রনয়াগ কচেনে পানে অপবা মােু  োাঁহাে সম্বনন্ধ 

রয সনবোি  ােণা কচেনে পানে, োহা এই রয, চেচে রপ্রনমে ঈশ্বে। ‘রযখানেই রকাে 

প্রকাে  ালবাসা েচহয়ানে, োহাই চেচে।’ রযখানে এেিুকু রপ্রম, োহা চেচেই; ঈশ্বে 

রসখানে চবোজমাে। স্বামী যখে স্ত্রীনক িুম্বে কনেে, রস িুম্বনে চেচেই চবিয মাে; মাো 

যখে চশশুনক িুম্বে কনেে, রসখানেও চেচে চবিয মাে; বনু্ধগনণে কেমিেনে রসই প্র ুই 

রপ্রমময়  গবান্ রূনপ চবিয মাে। যখে রকাে মহাপুরু  মােবজাচেনক  ালবাচসয়া 

োহানিে কলয াণ কচেনে ইচ্ছা কনেে, েখে প্র ুই োাঁহাে রপ্রম াণ্ডাে হইনে মুিহনে 

 ালবাসা চবেেণ কচেনেনেে। রযখানেই হৃিনয়ে চবকাশ হয়, রসখানেই োাঁহাে প্রকাশ। 

‘ চিনযাগ’ এই-সকল কপাই চশক্ষা রিয়। 

  

সবেনশন  আমো ‘জ্ঞােনযাগী’ে কপা আনলািো কচেব; চেচে িাশেচেক ও চিন্তাশীল, চেচে 

এই িৃশয -জগনেে পানে যাইনে িাে। চেচে এই সংসানেে েুচ্ছ চজচে  লইয়া সন্তুষ্ট 

পাচকবাে রলাক েে। চেচে আমানিে পাোহাোচি প্রােয চহক কাযোবলীে পানে যাইনে িাে; 

সহস্র সহস্র পুেকও োাঁহানক শাচন্ত চিনে পানে ো; এমে চক সমুিয় জড়চবজ্ঞােও োাঁহানক 

পচেেৃপ্ত কচেনে পানে ো, কােণ ইহা বড়নজাে এই কু্ষদ্র পৃচপবীচি োাঁহাে জ্ঞােনগািে 

কচেনে পানে। এমে আে চক আনে, যাহা োাঁহাে সনন্তা  চব াে কচেনে পানে? রকাচি 

রকাচি রসৌেজগৎ োাঁহানক সন্তুষ্ট কচেনে পানে ো; োাঁহাে িনক্ষ োহাো অচেনত্বে সমুনদ্র 

চবন্দুমাত্র। োাঁহাে আত্মা এই-সকনলে পানে যাইয়া সকল অচেনত্বে যাহা সাে, রসই 

সেয নক স্বরূপেঃ প্রেয ক্ষ কচেয়া, োাঁহানক উপলচি কচেয়া, োাঁহাে সচহে োিাত্ময  লা  

কচেয়া, রসই চবোি সিাে সচহে অচ ন্ন হইয়া োাঁহানেই ডুচবয়া যাইনে িায়। ইহাই হইল 

জ্ঞােীে  াব। োাঁহাে মনে  গবান্ নক জগনেে চপো, মাো, সৃচষ্টকেো, েক্ষাকেো, 

পপপ্রিশেক ইেয াচি বচলয়া োাঁহাে স্বরূপ প্রকাশ কো রমানিই সম্ভব েয়। চেচে  ানবে, 

 গবান্ োাঁহাে প্রানণে প্রাণ, োাঁহাে আত্মাে আত্মা,  গবান্ োাঁহাে চেনজেই আত্মা। 

 গবান্ োড়া আে রকাে বস্তুই োই। োাঁহাে যাবেীয় েশ্বে অংশ চবিানেে প্রবল আঘানে 

িূণে চবিূণে হইয়া উচড়য়া যায়, অবনশন  যাহা সেয সেয ই পানক, োহাই পেমাত্মা স্বয়ং। 
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‘দ্বা সুপণো সযুজা সখায়া সমােং বৃক্ষং পচে স্বজানে। 

েনয়ােেয ঃ চপপ্পলং স্বাদ্বিয েশ্নন্ননেয াঽচ িাকশীচে॥  

সমানে বৃনক্ষ পুরুন া চেমনিাঽেীশয়া রশািচে মুহয মােঃ।  

জুষ্টং যিা পশয েয েয মীশমসয  মচহমােচমচে বীেনশাকঃ॥ 

যিা পশয ঃ পশয নে রুক্মবণেং কেোেমীশং পুরূ ং ব্রহ্মনযাচেম্। 

েিা চবদ্বান্ পুণয পানপ চব ূয় চেেিেঃ পেমং সাময মুদ্বপচে॥’ ৭ 

  

গানে দইচি পাখী েচহয়ানে—একচি উপনে, একচি েীনি। উপনেে পাখীচি চস্থে, চেবোক্, 

মহান্, চেনজে মচহমায় চেনজ চবন াে; েীনিে ডানলে পাখীচি কখেও সুচমষ্ট, কখেও 

চেি েল খাইনেনে, এক ডাল হইনে আে এক ডানল লাোইয়া উচ নেনে এবং 

পযোয়ক্রনম চেনজনক সুখী ও দঃখী রবা  কচেনেনে। চকেুক্ষণ পনে েীনিে পাখীচি একচি 

অচে মাত্রায় চেি েল খাইল এবং চেনজনক চ ক্কাে চিয়া উপনেে চিনক োকাইল এবং 

অপে পাখীচিনক রিচখনে পাইল—রসই অপূবে রসাোলী েনিে পাখাওয়ালা পাখীচি—রস 

চমষ্ট বা চেি রকাে েলই খায় ো এবং চেনজনক সুখী বা দঃখীও মনে কনে ো, পেন্তু 

প্রশান্ত ানব আপোনে আপচে পানক—চেনজে আত্মা োড়া আে চকেুই রিচখনে পায় ো। 

েীনিে পাখীচি ঐরূপ অবস্থা লা  কচেবাে জেয  বয গ্র হইল, চকন্তু শীঘ্রই ইহা  ুচলয়া চগয়া 

আবাে েল খাইনে আেম্ভ কচেল। ক্ষণকাল পনে রস আবাে একিা অচে চেি েল 

খাইল। োহানে োহাে মনে অচেশয় দঃখ হইল এবং রস পুেোয় উপনেে চিনক োকাইল 

এবং উপনেে পাখীচিে কানে যাইবাে রিষ্টা কচেল। আবাে রস এ-কপা  ুচলয়া রগল এবং 

চকেুকাল পনে পুেোয় উপনেে চিনক োকাইল। বােবাে এইরূপ কচেনে কচেনে রস 

অবনশন  সুন্দে পাখীচিে খুব চেকনি আচসয়া রপৌাঁচেল এবং রিচখল অপে পক্ষীে পক্ষ 

হইনে রজয াচেে েিা আচসয়া োহাে চেজ রিনহে িেুচিেনক পচড়য়ানে। রস এক পচেবেেে 

অেু ব কচেল—রযে রস চমলাইয়া যাইনেনে; রস আেও চেকনি আচসল, রিচখল োহাে 

িাচেচিনক যাহা চকেু চেল সমেই অিৃশয —অন্তচহেে হইনেনে। অবনশন  রস এই অদু্ভে 

পচেবেেনেে অপে বুচিল। েীনিে পাখীচি রযে উপনেে পাখীচিে স্থূলরূনপ প্রেীয়মাে োয়া 
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মাত্র—প্রচেচবম্ব মাত্র চেল। রস চেনজ বোবে স্বরূপেঃ রসই উপনেে পাখীই চেল। েীনিে 

রোি পাখীচিে এই চমষ্ট ও চেি েল খাওয়া এবং পে পে সুখ-দঃখ রবা  কো—এই 

সবই চমপয া—স্বে মাত্র; রসই প্রশান্ত, চেবোক্, মচহমময়, রশাকদঃখােীে উপনেে পাখীচিই 

সবেক্ষণ চবিয মাে চেল। উপনেে পাখীচি ঈশ্বে, পেমাত্মা—জগনেে প্র ু; এবং েীনিে 

পাখীচি জীবাত্মা—এই জগনেে সুখ-দঃখরূপ চব  ও চেি েলসমূনহে র ািা। মন য  

মন য  জীবাত্মাে উপে প্রবল আঘাে আনস; রস চকেুক্ষনণে জেয  েলন াগ বন্ধ কচেয়া 

রসই অজ্ঞাে ঈশ্বনেে চিনক অগ্রসে হয় এবং োহাে হৃিনয় সহসা জ্ঞােনজয াচেে প্রকাশ 

হয়। রস েখে মনে কনে, এই জগৎ চমপয া িৃশয জাল মাত্র। চকন্তু পুেোয় ইচন্দ্রয়গণ োহানক 

বচহজেগনে িাচেয়া োমাইয়া আনে এবং রসও পূনবেে েয ায় এই জগনেে  ালমন্দ েল 

র াগ কচেনে পানক। আবাে রস এক অচে কন াে আঘাে প্রাপ্ত হয় এবং আবাে োহাে 

হৃিয়দ্বাে উিুি হইয়া চিবয  জ্ঞাোনলাক প্রনবশ কনে। এইরূপ  ীনে  ীনে রস  গবানেে 

চিনক অগ্রসে হয় এবং যেই রস চেকিবেেী হইনে পানক, েেই রিচখনে পায়, োহাে 

‘কাাঁিা আচম’ স্বেই লীে হইয়া যাইনেনে। যখে রস খুব চেকনি আচসয়া পনড়, েখে 

রিচখনে পায়, রস চেনজই পেমাত্মা এবং বচলয়া উন , ‘যাাঁহানক আচম রোমাচিনগে চেকি 

জগনেে জীবে এবং অণুপেমাণুনে ও িন্দ্র-সূনযে চবিয মাে বচলয়া বণেো কচেয়াচে, চেচে 

আমানিে এই জীবনেে অবলম্বে—আমানিে আত্মাে আত্মা। শু ু োহাই েয়, েুচমই রসই—

ে্মচস।’ ‘জ্ঞােনযাগ’ আমাচিগনক ইহাই চশক্ষা রিয়। ইহা মােু নক বনল, েুচম স্বরূপেঃ 

পেমাত্মা। ইহা মােু নক প্রাচণজগনেে মন য  যপাপে একত্ব রিখাইয়া রিয়—আমানিে 

প্রনেয নকে চ েে চিয়া স্বয়ং প্র ুই এই জগনে প্রকাশ পাইনেনেে। অচে সামােয  

পিিচলে কীি হইনে যাাঁহাচিগনক আমো সচবস্মনয় হৃিনয়ে  চিেদ্ধা অপেণ কচে, রসই-

সব রেি জীব পযেন্ত সকনলই রসই এক পেমাত্মাে প্রকাশ মাত্ে।  

  

রশ  কপা এই রয, এই-সকল চবচ ন্ন রযাগ আমাচিগনক কানযে পচেণে কচেনেই হইনব; 

রকবল োহানিে সম্বনন্ধ জল্পো-কল্পো কচেনল িচলনব ো। ‘রোেনবয া মন্তনবয া 

চেচি য াচসেবয ঃ’—প্রপনম এগুচল সম্বনন্ধ শুচেনে হইনব, পনে শ্রুে চব য়গুচল চিন্তা কচেনে 

হইনব। আমাচিগনক রসগুচল রবশ চবিাে কচেয়া বুচিনে হইনব—রযে আমানিে মনে 
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োহানিে একিা োপ পনড়। অেঃপে োহাচিগনক  য াে এবং উপলচি কচেনে হইনব—

রয পযেন্ত ো আমানিে সমে জীবেিাই েদ্ভাব াচবে হইয়া উন । েখে  মে চজচে িা 

আে শু ু কেকগুচল  ােণা বা মেবানিে সমচষ্ট অপবা বুচদ্ধে সায় মাত্র হইয়া পাচকনব 

ো। েখে ইহা আমানিে জীবনেে সচহে এক হইয়া যাইনব। বুচদ্ধে সায় চিয়া আজ আমো 

অনেক মূখেোনক সেয  বচলয়া গ্রহণ কচেয়া কালই হয়নো আবাে সমূ্পণে মে পচেবেেে 

কচেনে পাচে। চকন্তু যপাপে  মে কখেই পচেবচেেে হয় ো।  মে অেু ূচেে বস্তু—উহা মুনখে 

কপা বা মেবাি বা যুচিমূলক কল্পো মাত্র েয়—োহা যেই সুন্দে হউক ো রকে।  মে—

জীবনে পচেণে কচেবাে বস্তু, শুচেবাে বা মাচেয়া লইবাে চজচে  েয়; সমে মেপ্রাণ 

চবশ্বানসে বস্তুে সচহে এক হইয়া যাইনব। ইহাই  মে। 
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৫. চিশ্বজনীন ধর্মলোর্ের উপো  

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ জােুআেী কয াচলনোচেেয়াে পয াসানডোচস্থে ইউচে াসোচলষ্ট িানিে 

প্রিি] 

  

রয-অেুসন্ধানেে েনল আমো  গবানেে চেকি হইনে আনলা পাই, মেু য -হৃিনয়ে চেকি 

েিনপক্ষা চপ্রয়েে অেুসন্ধাে আে োই। চক অেীে কানল, চক বেেমাে কানল ‘আত্মা’ 

‘ঈশ্বে’  ও ‘অিৃষ্ট’ সম্বনন্ধ আনলািোয় মােু  যে শচি চেনয়াগ কচেয়ানে, অেয  রকাে 

আনলািোয় েে কনে োই। আমো আমানিে বিচেক কাজ-কমে, আমানিে উিাকাঙ্ক্ষা, 

আমানিে কেেবয  প্র ৃচে লইয়া যেই ডুচবয়া পাচক ো রকে, আমানিে সবোনপক্ষা কন াে 

জীবেসংগ্রানমে মন য ও কখেও কখেও এমে একচি চবোম-মুহূেে আচসয়া উপচস্থে হয়, 

যখে মে সহসা পাচময়া যায় এবং এই জগৎপ্রপনঞ্চে পানে চক আনে, োহা জাচেনে িায়। 

কখেও কখেও রস অেীচন্দ্রয় োনজয ে চকেু চকেু আ াস পায় এবং েনল োহা পাইবাে 

জেয  যপাসা য  রিষ্টা কচেনে পানক। সবেকানল সবেনিনশ এইরূপ ঘচিয়ানে। মােু  

অেীচন্দ্রয় বস্তুে িশেে লা  কচেনে িাচহয়ানে, চেনজনক চবোে কচেনে িাচহয়ানে, এবং 

যাহা চকেু আমানিে চেকি উন্নচে বা ক্রমাচ বয চি োনম পচেচিে, োহা সবেকানল 

মােবজীবনেে িেম গচে—ঈশ্বোেুসন্ধানেে েুলািনণ্ড পচেচমে হইয়ানে। 

  

আমানিে সামাচজক জীবেসংগ্রাম রযমে চবচ ন্ন জাচেে চবচব  প্রকাে সামাচজক 

প্রচেিানেে মন য  আত্মপ্রকাশ কনে, রেমচে মােনবে আ য াচত্মক জীবেসংগ্রামও চবচ ন্ন 

 মে-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ কনে। চবচ ন্ন সামাচজক প্রচেিাে রযরূপ সবেিাই পেস্পনেে 

সচহে কলহ ও সংগ্রাম কচেনেনে, রসইরূপ এই  মেসম্প্রিায়গুচলও সবেিা পেস্পনেে 

সচহে কলহ ও সংগ্রানম েে। রকাে এক চবনশ  সমাজ-সংস্থাে অন্ত ুেি রলানকো িাবী 

কনে রয, একমাত্র োহানিেই বাাঁচিয়া পাচকবাে অচ কাে আনে, এবং োহাো যেক্ষণ 

পানে দবেনলে উপে অেয ািাে কচেয়া রসই অচ কাে বজায় োচখনে িায়। আমো জাচে, 

এইরূপ একচি  ী ণ সংগ্রাম বেেমাে সমনয় িচক্ষণ আচিকায় িচলনেনে। রসইরূপ 
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প্রনেয ক  মেসম্প্রিায়ও এই প্রকাে িাবী কচেয়া আচসয়ানে রয, শু ু োহােই বাাঁচিয়া 

পাচকবাে অচ কাে আনে। োই আমো রিচখনে পাই, যচিও  মে মােবজীবনে যেিা 

মিলচব াে কচেয়ানে, অপে চকেুই োহা পানে োই, েপাচপ  মে আবাে রযরূপ চব ীচ কা 

সৃচষ্ট কচেয়ানে, আে চকেুই এমে কনে োই।  মেই সবোনপক্ষা অচ ক শাচন্ত ও রপ্রম চবোে 

কচেয়ানে, আবাে  মেই সবোনপক্ষা  ী ণ ঘৃণা ও চবনদ্ব  সৃচষ্ট কচেয়ানে।  মেই মােুন ে 

মন য  সবোনপক্ষা অচ ক স্পষ্টরূনপ ভ্রােৃ াব প্রচেিা কচেয়ানে, আবাে  মেই মােুন  মােুন  

সবোনপক্ষা মমোচন্তক শত্রুো বা চবনদ্ব  সৃচষ্ট কচেয়ানে।  মেই মােুন ে—এমে চক পশুে 

জেয  পযেন্ত সবোনপক্ষা অচ কসংখয ক িােবয  চিচকৎসালয় প্র ৃচে স্থাপে কচেয়ানে, আবাে 

 মেই পৃচপবীনে সবোনপক্ষা অচ ক েিবেয া প্রবাচহে কচেয়ানে। আবাে আমো ইহাও 

জাচে রয, সব সমনয়ই েল্গু াোে েয ায় আে একিা চিন্তানস্রােও িচলয়ানে; সব সমনয়ই 

চবচ ন্ন  নমেে েুলোমূলক আনলািোয় েে এমে অনেক ে্ানে ী বা িাশেচেক 

েচহয়ানেে, যাাঁহাো এই সকল পেস্পে-চববিমাে ও চবরুদ্ধ-মোবলম্বী  মেসম্প্রিানয়ে 

চ েে শাচন্ত স্থাপে কচেবাে জেয  সবেিা রিষ্টা কচেয়ানেে এবং এখেও কচেনেনেে। রকাে 

রকাে রিনশ এই রিষ্টা সেল হইয়ানে, চকন্তু সমগ্র পৃচপবীে চিক্ হইনে রিচখনে রগনল 

উহা বয পে হইয়ানে। 

  

অচে প্রািীে কাল হইনে কেকগুচল  মে প্রিচলে আনে, রযগুচলে মন য  এই  াবচি 

ওেনপ্রাে ানব চবিয মাে রয, সকল সম্প্রিায়ই বাাঁচিয়া পাকুক; কােণ প্রনেয ক সম্প্রিানয়ে 

রকাে একচি চেজস্ব োৎপযে, রকাে একচি মহান্  াব আনে, কানজই উহা জগনেে 

কলয ানণে জেয  আবশয ক এবং উহানক রপা ণ কো উচিে। বেেমাে কানলও এই  ােণাচি 

আচ পেয  লা  কচেনেনে এবং ইহানক কানযে পচেণে কচেবাে জেয  মন য  মন য  রিষ্টাও 

িচলনেনে। এই-সকল রিষ্টা সকল সমনয় আশােুরূপ েলপ্রসূ হয় ো, বা রযাগয ো 

রিখাইনে পানে ো। শু ু োহাই েয়, বড়ই রক্ষান ে চব য় রয, আমো অনেক সময় 

রিচখনে পাই, আমো আেও িগড়া বাড়াইয়া েুচলনেচে। 
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এক্ষনণ  মোন্ধ মেবাি-অবলম্বনে আনলািো োচড়য়া চব য়চি সম্বনন্ধ সা ােণ চবিােবুচদ্ধ 

অবলম্বে কচেনল প্রপনমই রিচখনে পাই রয, পৃচপবীে যাবেীয় প্র াে প্র াে  নমে একিা 

প্রবল জীবেীশচি েচহয়ানে। রকহ রকহ হয়নো বচলনবে রয, োাঁহাো এ-চব নয় চকেু 

জানেে ো, চকন্তু অজ্ঞোে কপা েুচলয়া চেষৃ্কচে পাওয়া যায় ো। যচি রকাে রলাক বনল, 

‘বচহজেগনে চক হইনেনে ো হইনেনে, আচম চকেুই জাচে ো, অেএব বচহজেগনে যাহা 

চকেু ঘচিনেনে, সকলই চমপয া’; োহা হইনল োহানক মাজেো কো িনল ো। এখে 

আপোনিে মন য  যাাঁহাো সমগ্র জগনে অ য াত্মচিন্তাে গচেচবচ  লক্ষয  কচেয়ানেে, োাঁহাো 

সমূ্পণে অবগে আনেে রয, পৃচপবীে একচিও মুখয   মে মনে োই; শু ু োহাই েয়, এগুচলে 

প্রনেয কচিই উন্নচেে চিনক অগ্রসে হইনেনে। খ্রীষ্টানেে সংখয া বৃচদ্ধ পাইনেনে, 

মুসলমানেে সংখয া বৃচদ্ধ পাইনেনে, চহন্দুো চবোে লা  কচেনেনে এবং য়াহুিীগণও 

সংখয ায় অচ ক হইনেনে, এবং সংখয ায় োহাো দ্রুে বচ েে হইয়া সাো পৃচপবীনে েড়াইয়া 

পড়ায় য়াহুিী নমেে গণ্ডী চিে চিে বাচড়য়া িচলয়ানে।  

  

একচিমাত্র  মে—একচি প্র াে প্রািীে  মে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়ানে। োহা প্রািীে 

পােসীকচিনগে  মে—জোপুষ্ট্র- মে। মুসলমােনিে পােসয চবজয়কানল প্রায় এক লক্ষ 

পােসয বাসী  ােনে আচসয়া আেয় গ্রহণ কচেয়াচেল এবং োহানিে রকহ রকহ প্রািীে 

পােসয নিনশই পাচকয়া চগয়াচেল। যাহাো পােনসয  চেল, োহাো ক্রমাগে মুসলমােচিনগে 

চেযোেনেে েনল ক্ষয় পাইনে পাইনে এখে বড়নজাে িশ হাজানে িাাঁড়াইয়ানে।  ােনে 

োহানিে সংখয া প্রায় আচশ হাজাে; চকন্তু োহাো আে বাচড়নেনে ো। অবশয  রগাড়ানেই 

োহাচিনগে একচি অসুচব া েচহয়ানে—োহাো অপে কাহানকও চেনজনিে  মে ুি কনে 

ো। আবাে  ােনে এই মুচষ্টনময় সমানজও স্বনগাত্রীয় চেকি সম্পকেীয়নিে মন য  চববাহরূপ 

রঘােেে অচেষ্টকে প্রপা প্রিচলে পাকায় োহাো বৃচদ্ধ পাইনেনে ো। এই একচিমাত্র  মে 

বয েীে অপে সকল প্র াে প্র াে  মেই জীচবে েচহয়ানে এবং চবোে ও পুচষ্ট-লা  

কচেনেনে। আে আমানিে মনে োখা উচিে রয, পৃচপবীে সকল প্র াে  মেই অচে পুোেে, 

োহানিে একচিও বেেমাে কানল গচ ে হয় োই এবং পৃচপবীে প্রনেয ক  মেই গিা ও 

ইউনিচিস েিীদ্বনয়ে ম য বেেী  ূখনণ্ড উৎপচি লা  কচেয়ানে। একচিও প্র াে  মে 
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ইওনোপ বা আনমচেকায় উদূ্ভে হয় োই—একচিও েয়; প্রনেয ক  মেই এচশয়াসম্ভূে এবং 

োহাও আবাে পৃচপবীে ঐ অংশিুকুে মন য । ‘রযাগয েম বয চি বা বস্তুই বাাঁচিয়া পাচকনব’—

আ ুচেক ববজ্ঞাচেকগনণে এই মে যচি সেয  হয়, োহা হইনল এই-সকল  মে রয এখেও 

বাাঁচিয়া েচহয়ানে, ইহা হইনেই প্রমাচণে হয় রয, এখেও োহাো কেকগুচল রলানকে পনক্ষ 

উপনযাগী; োহাো রয রকে বাাঁচিয়া পাচকনব, োহাে কােণ আনে—োহাো বহু রলানকে 

উপকাে কচেনেনে। মুসলমােচিগনক রিখ, োহাো িচক্ষণ-এচশয়াে কেকগুচল স্থানে 

রকমে চবোেলা  কচেনেনে, এবং আচিকায় আগুনেে মে েড়াইয়া পচড়নেনে। রবৌদ্ধগণ 

ম য -এচশয়ায় বোবে চবোেলা  কচেনেনে। য়াহুিীনিে মে চহন্দুগণও অপেনক 

চেজ নমে গ্রহণ কনে ো, েপাচপ  ীনে  ীনে অেয ােয  জাচে চহন্দু নমেে চ েে আচসয়া 

পচড়নেনে এবং চহন্দুনিে আিাে-বয বহাে গ্রহণ কচেয়া োহানিে সমনেণী ুি হইয়া 

যাইনেনে। খ্রীষ্ট মেও রয চবেৃচে লা  কচেনেনে, োহা আপোো সকনলই জানেে; েনব 

আমাে রযে মনে হয়, রিষ্টাে অেুরূপ েল হইনেনে ো। খ্রীষ্টােনিে প্রিােকানযে একচি 

 য়ােক রিা  আনে এবং পািােয  প্রচেিাে মানত্রই এই রিা  চবিয মাে। শেকো েব্বই 

 াগ শচি প্রচেিােযনন্ত্রে পচেিালোনেই বয চয়ে হইয়া যায়, কােণ প্রচেিােসুল  চবচ -

বয বস্থা বড় রবশী। প্রিােকাযেিা প্রািয  রলানকোই বোবে কচেয়া আচসয়ানে। পািােয  

রলানকো সেবদ্ধ ানব কাযে, সামাচজক অেুিাে, যুদ্ধসজ্জা, োজয শাসে প্র ৃচে অচে 

সুন্দেরূনপ কচেনব, চকন্তু  মেপ্রিাে-নক্ষনত্র োহাো প্রািয চিনগে কানে রঘাঁচ নেও পানে ো, 

কােণ ইহা বোবে োহানিেই কাজ চেল বচলয়া োহাো ইহানে চবনশ  অচ জ্ঞ এবং 

োহাো অচেচেি চবচ বয বস্থাে পক্ষপােী েয়। 

  

অেএব মেু য জাচেে বেেমাে ইচেহানস ইহা একচি প্রেয ক্ষ ঘিো রয, পূনবোি সকল 

প্র াে প্র াে  মেই চবিয মাে েচহয়ানে এবং চবোে ও পুচষ্টলা  কচেনেনে। এই ঘিোে 

চেিয়ই একিা অপে আনে, এবং সবেজ্ঞ পেমকারুচণক সৃচষ্টকেোে যচি ইহাই ইচ্ছা হইে 

রয, ইহানিে একচিমাত্র  মে পাকুক এবং অবচশষ্ট সবগুচলই চবেষ্ট হউক, োহা হইনল উহা 

বহু পূনবেই সংসাচ ে হইে। আে যচি এই-সকল  নমেে মন য  একচিমাত্র  মেই সেয  এবং 

অপেগুচল চমপয া হইে, োহা হইনল ঐ সেয   মেই এেচিনে সমগ্র পৃচপবী পচেবয াপ্ত 
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কচেে। চকন্তু বস্তুেঃ োহা হয় োই; উহানিে রকােচিই সমে পৃচপবী অচ কাে কনে োই। 

সকল  মেই এক সমনয় উন্নচেে চিনক, আবাে অেয  সমনয় অবেচেে চিনক যায়। আে 

ইহাও  াচবয়া রিখ, রোমানিে রিনশ েয় রকাচি রলাক আনে, চকন্তু োহানিে মন য  মাত্র 

দই রকাচি িশ লক্ষ রকাে-ো-নকাে প্রকাে  মে ুি। সুেোং সব সমনয়ই  নমেে উন্নচে 

হয় ো। সম্ভবেঃ সকল রিনশই—গণো কচেনল রিচখনে পাইনব,  মেগুচলে কখেও উন্নচে 

আবাে কখেও অবেচে হইনেনে। সম্প্রিানয়ে সংখয াও সবেিা বাচড়য়াই িচলয়ানে। 

 মেসম্প্রিায়চবনশন ে এই িাবী যচি সেয  হইে রয, সমুিয় সেয  উহানেই চেচহে এবং 

ঈশ্বে রসই চেচখল সেয  রকাে গ্রেচবনশন  চেবদ্ধ কচেয়া োহাচিগনকই চিয়ানেে—েনব 

জগনে এে সম্প্রিায় হইল চকরূনপ? পঞ্চাশ বৎসে যাইনে ো যাইনে এই পুেকনক চ চি 

কচেয়া কুচড়চি েূেে সম্প্রিায় গচড়য়া উন । ঈশ্বে যচি কনয়কখাচে পুেনকই সমগ্র সেয  

চেবদ্ধ কচেয়া পানকে, োহা হইনল িগড়া কচেবাে জেয  চেচে কখেই আমাচিগনক রসগুচল 

রিে োই, চকন্তু বস্তুেঃ িাাঁড়াইনেনে োহাই। রকে এরূপ হয়? যচি ঈশ্বে বােচবকই 

 মেচব য়ক সমে সেয  একখাচে পুেনক চেবদ্ধ কচেয়া আমাচিগনক চিনেে, োহা হইনল 

রকাে উনদেশশয  চসদ্ধ হইে ো, কােণ রকহই রস গ্রে বুচিনে পাচেে ো। িৃষ্টান্তস্বরূপ 

বাইনবল ও খ্রীষ্টােচিনগে মন য  প্রিচলে যাবেীয় সম্প্রিানয়ে কপা  রুে; প্রনেয ক 

সম্প্রিায় ঐ একই গ্রে োহাে চেনজে মোেুযায়ী বয াখয া কচেয়া বচলনেনে রয, রকবল 

রসই উহা চ ক চ ক বুচিয়ানে আে অপে সকনল ভ্রান্ত। প্রনেয ক  মে-সম্বনন্ধই এই কপা। 

মুসলমাে ও রবৌদ্ধনিে মন য  অনেক সম্প্রিায় আনে, চহন্দুনিে মন য  রো শে শে। এখে 

আচম রয-সকল ঘিো আপোনিে চেকি উপস্থাচপে কচেনেচে, এগুচলে উনদেশশয —আচম 

রিখাইনে িাই রয,  মে-চব নয় যেবােই সমুিয় মেু য জাচেনক এক প্রকাে চিন্তাে ম য  

চিয়া লইয়া যাইবাে রিষ্টা কো হইয়ানে, েেবােই উহা চবেল হইয়ানে এবং  চব য নেও 

োহাই হইনব। এমে চক, বেেমাে কানলও েূেে মে-প্রবেেক মানত্রই রিচখনে পাে রয, 

চেচে োাঁহাে অেুবচেেগনণে চেকি হইনে কুচড় মাইল িূনে সচেয়া যাইনে ো যাইনে 

োহাো কুচড়চি িল গ ে কচেয়া বচসয়ানে। আপোো সব সমনয়ই এইরূপ ঘচিনে রিচখনে 

পাে। ইহা ধ্রুব সেয  রয, সকল রলাকনক একই প্রকাে  াব গ্রহণ কোে িনল ো এবং 
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আচম ইহাে জেয   গবােনক  েয বাি চিনেচে। আচম রকাে সম্প্রিানয়ে চবনো ী েই, বেং 

োো সম্প্রিায় েচহয়ানে বচলয়া আচম খুশী এবং আমাে চবনশ  ইচ্ছা—োহানিে সংখয া 

চিে চিে বাচড়য়া যাক। ইহাে কােণ চক? কােণ শু ু এই রয, যচি আপচে আচম এবং 

এখানে উপচস্থে অেয ােয  সকনল চ ক একই প্রকাে  াবোচশ চিন্তা কচে, োহা হইনল 

আমানিে চিন্তা কচেবাে চব য়ই পাচকনব ো। দই বা েনোচ ক শচিে সংঘ ে হইনলই 

গচে সম্ভব, ইহা সকনলই জানেে। রসইরূপ চিন্তাে ঘাে-প্রচেঘাে হইনেই—চিন্তাে 

ববচিত্রয  হইনেই েূেে চিন্তাে উদ্ভব হয়। এখে আমো সকনলই যচি একই প্রকাে চিন্তা 

কচেোম, োহা হইনল আমো যাদঘনেে চমশেনিশীয় ‘মাচম’রে (mummies) পচেণে 

হইয়া শু ু োহানিেই মে পেস্পনেে মুনখে চিনক িাচহয়া পাচকোম—োহা অনপক্ষা 

অচ ক চকেুই হইে ো। রবগবেী জীবন্ত েিীনেই ঘূণোবেে পানক, বদ্ধ ও রস্রােহীে জনল 

আবেে হয় ো। যখে  মেগুচল চবেষ্ট হইয়া যাইনব, েখে আে সম্প্রিায়ও পাচকনব ো; 

েখে শ্মশানেে পূণে শাচন্ত ও সাময  চবোজ কচেনব। চকন্তু যেচিে পযেন্ত মােু  চিন্তা কচেনব, 

েেচিে সম্প্রিায়ও পাচকনব। বব ময ই জীবনেে চিহ্ন এবং বব ময  পাচকনবই। আচম প্রাপেো 

কচেনেচে রয, সম্প্রিানয়ে সংখয া বাচড়নে বাচড়নে অবনশন  জগনে যে মােু  আনে, 

েেগুচল সম্প্রিায় গচ ে হউক, রযে  মেোনজয  প্রনেয নক োহাে চেনজে পনপ—োহাে 

বয চিগে চিন্তাপ্রণালী অেুসানে িচলনে পানে। 

  

চকন্তু এই  াো চিেকালই চবিয মাে েচহয়ানে। আমানিে প্রনেয নকই চেজ চেজ  ানব চিন্তা 

কনে, চকন্তু এই স্বা াচবক  াো বোবেই বা া প্রাপ্ত হইয়ানে এবং এখেও হইনেনে। 

এইজেয  সাক্ষাৎ ানব েেবাচে বয বহৃে ো হইনলও অেয  উপায় গ্রহণ কো হইয়া পানক। 

চেউ ইয়নকেে একজে রেি প্রিােক চক বচলনেনেে, শুেুে—চেচে প্রিাে কচেনেনেে রয, 

চেচলপাইেবাসীচিগনক যুনদ্ধ জয় কচেনে হইনব, কােণ োহাচিগনক খ্রীষ্ট মে চশক্ষা চিবাে 

উহাই একমাত্র উপায়! োহাো ইেঃপূনবেই কয াপচলক সম্প্রিায় ুি হইয়ানে, চকন্তু চেচে 

োহাচিগনক রপ্রসচবনিচেয়াে কচেনে িাে এবং ইহাে জেয  চেচে েিপােজচেে রঘাে 

পাপোচশ স্বজাচেে ্নন্ধ িাপাইনে উিয ে। চক  য়ােক! আবাে এই বয চিই োাঁহাে 

রিনশে অেয েম রেি  মেপ্রিােক এবং চবিয ায় শী েস্থােীয়। যখে এইরূপ একজে রলাক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সবেসমনক্ষ িণ্ডায়মাে হইয়া এই প্রকাে কিযে প্রলাপবাকয  বচলয়া যাইনে লজ্জানবা  কনে 

ো, েখে জগনেে অবস্থািা একবাে  াচবয়া রিখুে, চবনশ েঃ যখে আবাে োহাে 

রোেৃবৃন্দ োহানক উৎসাহ চিনে পানক, েখে  াচবয়া রিখুে জগনেে স্বরূপিা চক! ইহাই 

চক স য ো? ইহা বয াঘ্র, েেখািক ও অস য  বেয জাচেে রসই চিো য ে েিচপপাসা বব 

আে চকেুই েয়, শু ু আবাে েূেে োনম ও েূেে অবস্থাে মন য  প্রকাচশে হইনেনে মাত্র। 

এেদ্বয েীে উহা আে চক হইনে পানে? বেেমাে কানলই যচি ঘিো এইরূপ হয়, েনব 

 াচবয়া রিখুে, যখে প্রনেয ক সম্প্রিায় অপে সম্প্রিায়গুচলনক িুকো িুকো কচেয়া 

রেচলবাে জেয  প্রাণপণ রিষ্টা কচেে, রসই প্রািীেকানল জগৎনক চক  য়ােক েেক-যন্ত্রণাে 

মন য  চিে কািাইনে হইে! ইচেহাস ইহাে সাক্ষয  প্রিাে কচেনেনে। আমানিে শািূলেসিৃশ 

মনোবৃচি সুপ্ত েচহয়ানে মাত্র—ঐ মনোবৃচি এনকবানে মনে োই। সুনযাগ উপচস্থে হইনলই 

উহা লাোইয়া উন  এবং পূনবেে মে চেজ েখে ও চব িন্ত বয বহাে কনে। েেবাচে 

অনপক্ষাও—জড়পিাপে চেচমেে অস্ত্রশস্ত্র অনপক্ষাও  ী ণেে অস্ত্রশস্ত্র আনে; যাহাো চ ক 

আমানিে মোবলম্বী েয়, োহানিে প্রচে এখে অবজ্ঞা, সামাচজক ঘৃণা ও সমাজ হইনে 

বচহষ্কেণরূপ  ী ণ মমেন িী অস্ত্র-সকল প্রযুি হইয়া পানক। চকন্তু রকে সকনল রয চ ক 

আমাে মে চিন্তা কচেনব?—আচম রো ইহাে রকাে কােণ রিচখনে পাই ো। আচম যচি 

চবিােশীল মােু  হই, োহা হইনল সকনল রয চ ক আমাে  ানব  াচবে েয়, ইহানে 

আমাে আেচন্দেই হওয়া উচিে। আচম শ্মশােেুলয  রিনশ বাস কচেনে িাই ো; আচম 

মােুন েই মে পাচকনে িাই—মােুন েই মন য । চিন্তাশীল বয চি-মানত্রেই মেন ি 

পাচকনব; কােণ পাপেকয ই চিন্তাে প্রপম লক্ষণ। আচম যচি চিন্তাশীল হই, োহা হইনল 

আমাে অবশয ই এমে চিন্তাশীল বয চিনিে মন য  বাস কচেবাে ইচ্ছা হওয়া উচিে, রযখানে 

মনেে পাপেকয  পাচকনব। 

  

োেপে প্রশ্ন উচ নব, এই-সকল ববচিত্রয  চক কচেয়া সেয  হইনে পানে? রকাে বস্তু সেয  

হইনল োহাে চবপেীে বস্তুিা চমপয া হইনব। একই সমনয় দইচি চবরুদ্ধ মে চক কচেয়া 

সেয  হইনে পানে? আচম এই প্রনশ্নেই উিে চিনে িাই। চকন্তু আচম প্রপনম আপোচিগনক 

চজজ্ঞাসা কচে, পৃচপবীে  মেগুচল চক বােচবকই একান্ত চবনো ী? রয-সকল বাহয  আিানে 
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বড় বড় চিন্তাগুচল আবৃে পানক, আচম রস-সকনলে কপা বচলনেচে ো। োো  নমে রয-

সকল চবচব  মচন্দে,  া া, চক্রয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্র ৃচেে বয বহাে হইয়া পানক, আচম োহানিে 

কপা বচলনেচে ো; আচম প্রনেয ক  নমেে চ েেকাে প্রাণবস্তুে কপাই বচলনেচে। প্রনেয ক 

 নমেে পিানে একচি কচেয়া সােবস্তু বা ‘আত্মা’ আনে; এবং এক  নমেে আত্মা অেয  

 নমেে আত্মা হইনে পৃপক্ হইনে পানে; চকন্তু োই বচলয়া োহাো চক একান্ত চবনো ী? 

োহাো পেস্পেনক খণ্ডে কনে, ো এনক অপনেে পূণেো সম্পািে কনে?—ইহাই প্রশ্ন। 

আচম যখে চেোন্ত বালক চেলাম, েখে হইনে এই প্রশ্নচিে আনলািো আেম্ভ কচেয়াচে 

এবং সাো জীবে  চেয়া উহােই আনলািো কচেনেচে। আমাে চসদ্ধান্ত হয়নো আপোনিে 

রকাে উপকানে আচসনে পানে, এই মনে কচেয়া উহা আপোনিে চেকি বয ি কচেনেচে। 

আমাে চবশ্বাস, োহাো পেস্পনেে চবনো ী েয়, পেস্পনেে পচেপূেক। প্রনেয ক  মে রযে 

মহান্ সাবেন ৌম সনেয ে এক-একচি অংশ লইয়া োহানক বােব রূপ প্রিাে কচেনে এবং 

আিনশে পচেণে কচেনে উহাে সমে শচি চেনয়াচজে কচেনেনে। সুেোং ইহা চমলনেে 

বয াপাে—বজেনেে েয়, ইহাই বুচিনে হইনব। এক-একচি বড়  াব লইয়া সম্প্রিানয়ে পে 

সম্প্রিায় গচড়য়া উচ নেনে, এবং আিশেগুচলনক পেস্পে সংযুি কচেনে হইনব। 

এইরূনপই মােবজাচে উন্নচেে চিনক অগ্রসে হইয়া পানক। মােু  কখেও ভ্রম হইনে 

সনেয  উপেীে হয় ো, পেন্তু সেয  হইনেই সনেয  গমে কচেয়া পানক, চেম্নেে সেয  হইনে 

উিেে সনেয  আরূঢ় হইয়া পানক—চকন্তু কখেও ভ্রম হইনে সনেয  েয়। পুত্র হয়নো চপো 

অনপক্ষা সমচ ক গুণশালী হইয়ানে, চকন্তু োই বচলয়া চপো রয চকেু েে, োহা রো েয়। 

পুনত্রে মন য  চপো রো আনেেই, অচ কন্তু আেও চকেু আনে। আপোে বেেমাে জ্ঞাে যচি 

আপোে বালয াবস্থাে জ্ঞাে হইনে অনেক রবশী হয়, োহা হইনল চক আপচে এখে রসই 

বালয াবস্থানক ঘৃণাে িনক্ষ রিচখনবে? আপচে চক রসই অেীে অবস্থাে চিনক োকাইয়া 

উহানক অচকচঞ্চৎকে বচলয়া উড়াইয়া চিনবে? বুচিনেনেে ো, আপোে রসই বালয কানলে 

জ্ঞােই আেও চকেু অচ জ্ঞো দ্বাো পুষ্ট হইয়া বেেমাে অবস্থায় পচেণে হইয়ানে। 

  

আবাে ইহা রো সকনলই জানেে রয, একই চজচে নক চবচ ন্ন চিক্ হইনে রিচখয়া প্রায় 

চবরুদ্ধ চসদ্ধানন্ত উপেীে হওয়া যাইনে পানে, চকন্তু সকল চসদ্ধান্ত একই বস্তুে আ াস 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 79 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিয়া পানক। মনে করুে, এক বয চি সূনযেে চিনক গমে কচেনেনে এবং রস রযমে অগ্রসে 

হইনেনে, অমচে চবচ ন্ন স্থাে হইনে সূনযেে এক একচি েনিাগ্রাে লইনেনে। যখে রস 

বয চি চেচেয়া আচসনব, েখে সূনযেে অনেকগুচল েনিা আচেয়া আমানিে সম্মুনখ োচখনব। 

আমো রিচখনে পাইব োহানিে রকাে দইখাচে চ ক এক েকনমে েয়, চকন্তু এ-কপা রক 

অস্বীকাে কচেনব রয, এগুচল একই সূনযেে েনিা—শু ু চ ন্ন চ ন্ন চিক্ হইনে গৃহীে? চবচ ন্ন 

রকাণ হইনে এই গীজোচিে িাচেখাচে েনিা লইয়া রিখুে, োহাো কে পৃপক্ রিখাইনব; 

অপি োহাো এই গীজোে প্রচেকৃচে। এইরূনপ আমো একই সেয নক এমে সব িৃচষ্টনকাণ 

হইনে রিচখনেচে, যাহা আমানিে জি, চশক্ষা, পাচেপাচশ্বেক অবস্থা প্র ৃচে অেুসানে চ ন্ন 

চ ন্ন হইয়া পানক। আমো সেয নকই রিচখনেচে, েনব এই-সমুিয় অবস্থাে ম য  চিয়া রসই 

সনেয ে যেিা িশেে পাওয়া সম্ভব, েেিাই পাইনেচে—োহানক আমানিে চেজ চেজ 

হৃিনয়ে েনি েচিে কচেনেচে, আমানিে চেজ চেজ বুচদ্ধ দ্বাো বুচিনেচে এবং চেজ চেজ 

মে দ্বাো  ােণা কচেনেচে। আমো সনেয ে শু ু রসইিুকুই বুচিনে পাচে, রযিুকুে সচহে 

আমানিে সম্বন্ধ আনে বা যেিুকু গ্রহনণে ক্ষমো আমানিে আনে। এই রহেুই মােুন  

মােুন  প্রন ি হয়; এমে চক, কখেও কখেও সমূ্পণে চবরুদ্ধ মনেেও সৃচষ্ট হইয়া পানক; 

অপি আমো সকনলই রসই এক সবেজেীে সনেয ে অন্ত ুেি। 

  

অেএব আমাে  ােণা এই রয,  গবানেে চব ানে এই-সকল  মে চবচব  শচিরূনপ 

চবকচশে হইয়া মােনবে কলয াণ-সা নে চেেে েচহয়ানে; োহানিে একচিও মচেনে পানে 

ো—একচিনকও চবেষ্ট কচেনে পাো যায় ো। রযমে রকাে প্রাকৃচেক শচিনক চবেষ্ট কো 

যায় ো, রসইরূপ এই আ য াচত্মক শচিচেিনয়ে রকাে একচিেও চবোশ সা ে কচেনে 

পাো যায় ো। আপোো রিচখয়ানেে, প্রনেয ক  মেই জীচবে েচহয়ানে। সমনয় সমনয় ইহা 

হয়নো উন্নচে বা অবেচেে চিনক অগ্রসে হইনে পানে। রকাে সমনয় হয়নো ইহাে 

সাজসজ্জাে অনেকিা হ্রাস পাইনে পানে, কখেও উহা োশীকৃে সাজসজ্জায় মচণ্ডে হইনে 

পানে; চকন্তু েপাচপ উহাে প্রাণবস্তু সবেিাই অবয াহে েচহয়ানে; উহা কখেই চবেষ্ট হইনে 

পানে ো। প্রনেয ক  নমেে রসচি অন্তচেেচহে আিশে, োহা কখেই েষ্ট হয় ো; সুেোং 

প্রনেয ক  মেই সজ্ঞানে অগ্রগচেে পনপ িচলয়ানে। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 80 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আে রসই সাবেন ৌম  মে, যাহাে সম্বনন্ধ সকল রিনশে িাশেচেকগণ ও অেয ােয  বয চি কে 

কল্পো কচেয়ানেে, োহা পূবে হইনেই চবিয মাে েচহয়ানে। ইহা এখানেই েচহয়ানে। 

সবেজেীে ভ্রােৃ াব রযমে পূবে হইনেই েচহয়ানে, রসইরূপ সাবেন ৌম  মেও েচহয়ানে। 

আপোনিে মন য  যাাঁহাো োো রিশ পযেিে কচেয়ানেে, োাঁহানিে মন য  রক প্রনেয ক 

জাচেে মন য ই চেনজনিে  াই-নবানেে পচেিয় পাে োই? আচম রো পৃচপবীে সবেত্রই 

োাঁহাচিগনক পাইয়াচে। ভ্রােৃ াব পূবে হইনেই চবিয মাে েচহয়ানে। রকবল এমে কেকগুচল 

রলাক আনে, যাহাো ইহা রিচখনে ো পাইয়া েূেে- ানব ভ্রােৃত্ব প্রচেিাে জেয  িীৎকাে 

কচেয়া চবশৃঙ্খলা আেয়ে কনে। সাবেন ৌম  মেও বেেমাে েচহয়ানে। পুনোচহেকুল এবং 

অেয ােয  রয-সব রলাক চবচ ন্ন  মে প্রিাে কচেবাে  াব স্বেঃপ্রবৃি হইয়া ঘানড় লইয়ানেে, 

োাঁহাো যচি িয়া কচেয়া একবাে চকেুক্ষনণে জেয  প্রিােকাযে বন্ধ োনখে, োহা হইনল 

আমো রিচখনে পাইব, ঐ সাবেন ৌম  মে পূবে হইনেই েচহয়ানে। োাঁহাো বোবেই উহানক 

প্রচেহে কচেনেনেে, কােণ উহানেই োাঁহানিে লা । আপোো রিচখনে পাে, সকল 

রিনশে পুনোচহেোই অচেশয় রগাাঁড়া। ইহাে কােণ চক? খুব কম পুনোচহেই আনেে, 

যাাঁহাো জেসা ােণনক পচেিাচলে কনেে; োাঁহানিে অচ কাংশই জেসা ােণ দ্বাো িাচলে 

হে এবং োহানিে  ৃেয  ও ক্রীেিাস হইয়া পনড়ে। যচি রকহ বনল, ‘ইহা শুষ্ক’, োাঁহাোও 

বচলনবে, ‘হাাঁ শুষ্ক’, যচি রকহ বনল, ‘ ইহা কানলা’, োাঁহাোও বচলনবে, ‘হাাঁ, ইহা কানলা।’ 

যচি জেসা ােণ উন্নে হয়, োহা হইনল পুনোচহেোও উন্নে হইনে বা য । োাঁহাো 

চপোইয়া পাচকনে পানেে ো। সুেোং পুনোচহেচিগনক গাচল চিবাে পূনবে—

পুনোচহেগণনক গাচল রিওয়া আজকাল একিা েীচে হইয়া িাাঁড়াইয়ানে—আপোনিে 

চেনজনিেই গাচল রিওয়া উচিে। আপোো শু ু রেমে চজচে ই পাইনে পানেে, যাহাে 

জেয  আপোো রযাগয । যচি রকাে পুনোচহে েূেে েূেে উন্নে  াব চশখাইয়া 

আপোচিগনক উন্নচেে পনপ অগ্রসে কোইনে িাে, োহা হইনল োাঁহাে িশা চক হইনব? 

হয়নো োাঁহাে পুত্রকেয া অোহানে মাো যাইনব এবং োাঁহানক চেন্ন বস্ত্র পচে াে কচেয়া 

পাচকনে হইনব। আপোচিগনক রয-সকল জাগচেক চবচ  মাচেনে হয়, োাঁহানকও োহাই 

কচেনে হয়। চেচে বনলে, ‘আপোো যচি িনলে, োহা হইনল িলুে, িলাই যাক।’ অবশয  
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এমে চবেল দই িাচে জে উি  ানবে মােু  আনেে, যাাঁহাো রলাকমেনক  য় কনেে ো। 

োাঁহাো সেয  অেু ব কনেে এবং একমাত্র সেয নকই সাে জ্ঞাে কনেে। সেয  োাঁহাচিগনক 

পাইয়া বচসয়ানে—রযে োাঁহাচিগনক অচ কাে কচেয়া লইয়ানে এবং োাঁহানিে অগ্রসে 

হওয়া চ ন্ন আে গেয ন্তে োই। োাঁহাো কখেও চপেনে চেচেয়া িানহে ো এবং রলাকমে 

গ্রাহয ও কনেে ো। োাঁহানিে চেকি একমাত্র  গবােই সেয ; চেচেই োাঁহানিে পপ- প্রিশেক 

রজয াচে এবং োাঁহাো রসই রজয াচেেই অেুসেণ কনেে।  

  

এনিনশ (আনমচেকায়) আমাে জদ্বেক মমেে (Mormon)  দ্রনলানকে সচহে সাক্ষাৎ 

হইয়াচেল, চেচে আমানক োাঁহাে মনে লইয়া যাইবাে জেয  চবনশ  পীড়াপীচড় 

কচেয়াচেনলে। আচম বচলয়াচেলাম, ‘আপোে মনেে উপে আমাে চবনশ  েদ্ধা আনে, 

চকন্তু কনয়কচি চব নয় আমো একমে েই। আচম সন্নয াচস-সম্প্রিায় ুি এবং আপচে 

বহুচববানহে পক্ষপােী।  াল কপা, আপচে  ােনে আপোে মে প্রিাে কচেনে যাে ো 

রকে?’ ইহানে চেচে চবচস্মে হইয়া বচলনলে, ‘চক েকম, আপচে চববানহে আনিৌ পক্ষপােী 

েে, আে আচম বহুচববানহে পক্ষপােী; েপাচপ আপচে আমানক আপোে রিনশ যাইনে 

বচলনেনেে!’ আচম বচললাম, ‘হাাঁ, আমাে রিশবাসীো সকল প্রকাে  মেমেই শুচেয়া 

পানকে—োহা রয-নিশ হইনেই আসুক ো রকে। আমাে ইচ্ছা আপচে  ােনে যাে; কােণ 

প্রপমেঃ আচম সম্প্রিায়সমূনহে উপকাচেোয় চবশ্বাস কচে। চদ্বেীয়েঃ রসখানে এমে 

অনেক রলাক আনেে, যাাঁহাো বেেমাে সম্প্রিায়গুচলে উপে আনিৌ সন্তুষ্ট েে, এবং এই 

রহেু োাঁহাো  নমেে রকাে  ােই  ানে ো; হয়নো োাঁহানিে রকহ রকহ আপোে মে গ্রহণ 

কচেনে পানেে।’ সম্প্রিানয়ে সংখয া যেই অচ ক হইনব, রলানকে  মেলা  কচেবাে 

সম্ভাবো েেই রবশী হইনব। রয রহানিনল সব েকম খাবাে পাওয়া যায়, রসখানে 

সকনলেই কু্ষ ােৃচপ্তে সম্ভাবো আনে। সুেোং আমাে ইচ্ছা, সকল রিনশ সম্প্রিানয়ে 

সংখয া বাচড়য়া যাক, যাহানে আেও রবশী রলাক  মেজীবেলান ে সুচব া পাইনে পানে। 

এইরূপ মনে কচেনবে ো রয, রলানক  মে িায় ো। আচম োহা চবশ্বাস কচে ো। োহানিে 

যাহা প্রনয়াজে, প্রিােনকো চ ক োহা চিনে পানে ো। রয রলাক োচেক, জড়বািী বা ঐ-

েকম একিা চকেু বচলয়া োপমাো হইয়া চগয়ানে, োহােও যচি এমে রকাে রলানকে 
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সচহে সাক্ষাৎ হয়, চযচে োহানক চ ক োহাে মনেে মে আিশেচি রিখাইয়া চিনে পানেে, 

োহা হইনল রস হয়নো সমানজে মন য  একজে রেি আ য াচত্মক অেু ূচেসম্পন্ন রলাক 

হইয়া উচ নব। আমো বোবে রয ানব খাইনে অ য ে, রস ানবই খাইনে পাচে। রিখুে 

ো, আমো চহন্দুো—হাে চিয়া খাইয়া পাচক, আপোনিে অনপক্ষা আমানিে আিুল রবশী 

েৎপে, আপোো চ ক ঐ- ানব আিুল োচড়নে পানেে ো। শু ু খাবাে চিনলই হইল ো, 

আপোনক উহা চেনজে  ানব গ্রহণ কচেনে হইনব। আপোনক শু ু কেকগুচল আ য াচত্মক 

 াব চিনলই িচলনব ো, আপোে পচেচিে  াোয় রসগুচল আপোে চেকি আসা িাই। 

রসগুচল যচি আপোে চেনজে  া ায় আপোে প্রানণে  া ায় বয ি কো হয়, েনবই 

আপোে সনন্তা  হইনব। এমে রকহ যখে আনসে, চযচে আমাে  া ায় কপা বনলে এবং 

আমাে  া ায় উপনিশ রিে, আচম েখেই উহা বুচিনে পাচে এবং চিেকানলে মে স্বীকাে 

কচেয়া লই। ইহা একিা মে বড় বােব সেয । 

  

ইহা হইনে রিখা যাইনেনে, কে চবচ ন্ন েে এবং প্রকৃচেে মােব-মে েচহয়ানে এবং 

 মেগুচলে উপনেও চক গুরু িাচয়ত্ব েয ে েচহয়ানে। রকহ হয়নো দই চেেচি মেবাি বাচহে 

কচেয়া বচলয়া বচসনবে রয, োাঁহাে  মে সকল রলানকে উপনযাগী হইয়া উচিে। চেচে 

একচি রোি খাাঁিা হানে লইয়া  গবানেে এই জগ্রূপপ চিচড়য়াখাোয় প্রনবশ কচেয়া বনলে, 

‘ঈশ্বে, হেী এবং অপে সকলনকই ইহাে মন য  প্রনবশ কচেনে হইনব। প্রনয়াজে হইনল 

হেীচিনক িুকো িুকো কচেয়া কাচিয়াও ইহাে মন য  ুুকাইনে হইনব।’ আবাে হয়নো 

এমে রকাে সম্প্রিায় আনে, যাহানিে মন য  কেকগুচল  াল  াল  াব আনে। োাঁহাো 

বনলে, ‘সকলনকই আমানিে সম্প্রিায় ুি হইনে হইনব!’ ‘চকন্তু সকনলে রো স্থাে োই!’ 

‘কুে পনোয়া রেই! োহাচিগনক কাচিয়া োাঁচিয়া রযমে কচেয়া পাে রুাকাও। কােণ 

োহাো যচি ো আনস, োহাো চেিয়ই উৎসন্ন যাইনব।’ আচম এমে রকাে প্রিােকিল বা 

সম্প্রিায় রকাপাও রিচখলাম ো, যাাঁহাো চস্থে হইয়া  াচবয়া রিনখে, ‘আচ্ছা, রলানক রয 

আমানিে কপা রশানে ো, ইহাে কােণ চক?’ এরূপ ো কচেয়া োাঁহাো রকবল রলাকনিে 

অচ শাপ রিে আে বনলে, ‘রলাকগুনলা  াচে পাজী।’ োাঁহাো একবােও চজজ্ঞাসা কনেে 

ো, ‘রকে রলানক আমাে কপায় কণেপাে কচেনেনে ো? রকে আচম োহাচিগনক সেয  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রিখাইনে পাচেনেচে ো? রকে আচম োহানিে বুচিবাে মে  া ায় কপা বচলনে পাচে 

ো? রকে আচম োহানিে জ্ঞােিকু্ষ উিীচলে কচেনে পাচে ো?’ প্রকৃেপনক্ষ োাঁহানিে 

আেও সুচবনবিক হওয়া আবশয ক। এবং যখে োাঁহাো রিনখে রয, রলানক োাঁহানিে কপায় 

কণেপাে কনে ো, েখে যচি কাহানকও গালাগাচল চিনে হয় রো োাঁহানিে চেনজনিে 

গালাগাচল রিওয়া উচিে। চকন্তু সব সমনয় রলানকেই যে রিা ! োাঁহাো কখেও 

চেনজনিে সম্প্রিায়নক প্রসাচেে কচেয়া সকল রলানকে উপনযাগী কচেবাে রিষ্টা কনেে 

ো। অেএব অংশ চেনজনক পূণে বচলয়া সবেিা িাবী কো-রূপ, কু্ষদ্র সসীম বস্তু চেনজনক 

অসীম বচলয়া সবেিা জাচহে কো-রূপ এে সীীণেো জগনে রকে িচলয়া আচসনেনে, 

োহাে কােণ আমো অচে সহনজই রিচখনে পাই। একবাে রসই-সব কু্ষদ্র কু্ষদ্র 

সম্প্রিায়গুচলে কপা  াচবয়া রিখুে, রযগুচল মাত্র কনয়ক শোেী আনগ ভ্রান্ত মােব-মচেষ্ক 

হইনে জাে হইয়ানে, অপি  গবানেে অেন্ত সনেয ে সমে জাচেয়া রেচলয়ানে বচলয়া 

উদ্ধে স্প ো কনে। কেিূে প্রগল  ো একবাে রিখুে! ইহা হইনে আে চকেু ো হউক, 

এইিুকু রবািা যায় রয, মােু  কে আত্মম্ভেী! আে এই প্রকাে িাবী রয বোবেই বয পে 

হইয়ানে, োহা চকেুই আিযে েয় এবং প্র ুে কৃপায় উহা চিেকালই বয পে হইনে বা য । 

এই চব নয় মুসলমানেো সকলনক োড়াইয়া চগয়াচেল। োহাো েেবাচেে সাহানযয  

প্রনেয ক পি অগ্রসে হইয়াচেল—োহানিে এক হনে চেল রকাোে, অপে হনে েেবাচে; 

‘হয় রকাোে গ্রহণ কে, েেুবা মৃেুয  আচলিে কে। আে অেয  উপায় োই!’ ইচেহাস-

পা ক মানত্রই জানেে, োহানিে অ ূেপূবে সােলয  হইয়াচেল। েয়শে বৎসে  চেয়া 

রকহই োহানিে গচেনো  কচেনে পানে োই; চকন্তু পনে এমে এক সময় আচসল, যখে 

োহাচিগনক অচ যাে পামাইনে হইল। অপে রকাে  মে যচি ঐরূপ পো অেুসেণ কনে, 

েনব োহােও একই িশা হইনব। আমো এই প্রকাে চশশুই বনি! আমো মােব-প্রকৃচেে 

কপা সবেিাই  ুচলয়া যাই। আমানিে জীবে-প্র ানে আমো মনে কচে রয, আমানিে অিৃষ্ট 

একিা চকেু অসা ােণ েকনমে হইনব এবং চকেুনেই এ-চব নয় আমানিে অচবশ্বাস আনস 

ো। চকন্তু জীবেসন্ধায় আমানিে চিন্তা অেয রূপ িাাঁড়ায়।  মে সম্বনন্ধও চ ক এই কপা। 

প্রপমাবস্থায় যখে  মেসম্প্রিায়গুচল একিু চবেৃচে লা  কনে, েখে ঐগুচল মনে কনে, 
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কনয়ক বৎসনেই সমগ্র মােবজাচেে মে বিলাইয়া চিনব এবং বলপূবেক  মোন্তচেে 

কচেবাে জেয  শে সহস্র রলানকে প্রাণ ব  কচেনে পানক। পনে যখে অকৃেকাযে হয়, 

েখে ঐ সম্প্রিানয়ে রলাকনিে িকু্ষ খুচলনে পানক। রিখা যায়, ঐগুচল রয উনদেশশয  লইয়া 

কাযেনক্ষনত্র অবেীণে হইয়াচেল, োহা বয পে হইয়ানে, আে ইহাই জগনেে পনক্ষ অনশ  

কলয াণজেক। একবাে  াচবয়া রিখুে, যচি এই রগাাঁড়া সম্প্রিায়সমূনহে রকাে একচি 

সমগ্র পৃচপবীনে েড়াইয়া পচড়ে, োহা হইনল আজ মােুন ে চক িশা হইে!  গবােনক 

 েয বাি রয, োহাো কৃেকাযে হয় োই। েপাচপ প্রনেয ক সম্প্রিায় এক একচি মহান্ 

সনেয ে প্রচেচেচ ; প্রনেয ক  মেই রকাে একচি চবনশ  উিািনশেে প্রচে ূ—উহাই োহাে 

প্রাণবস্তু। একচি পুোেে গল্প মনে পচড়নেনেঃ কেকগুচল োক্ষসী চেল; োহাো মােু  

মাচেে এবং োোপ্রকাে অচেষ্টসা ে কচেে। চকন্তু োহাচিগনক রকহই মাচেনে পাচেে ো। 

অবনশন  একজে খুাঁচজয়া বাচহে কচেল রয, োহানিে প্রাণ কেকগুচল পাখীে মন য  

েচহয়ানে এবং যেক্ষণ ঐ পাখীগুচল বাাঁচিয়া পাচকনব, েেক্ষণ রকহই োক্ষসীনিে মাচেনে 

পাচেনব ো। আমানিে প্রনেয নকেও রযে এইরূপ এক-একচি প্রাণ-পক্ষী আনে, উহাে 

মন য ই আমানিে প্রাণবস্তুচি েচহয়ানে। আমানিে প্রনেয নকে একচি আিশে—একচি উনদেশশয  

েচহয়ানে, রযচি জীবনে কানযে পচেণে কচেনে হইনব। প্রনেয ক মােু ই এইরূপ এক-

একচি আিশে, এইরূপ এক-একচি উনদেশনশয ে প্রচেমূচেে। আে যাহাই েষ্ট হউক ো রকে, 

যেক্ষণ রসই আিশেচি চ ক আনে, যেক্ষণ রসই উনদেশশয  অিুি েচহয়ানে, েেক্ষণ চকেুনেই 

আপোে চবোশ োই। সম্পি আচসনে বা যাইনে পানে, চবপি পবেেপ্রমাণ হইয়া উচ নে 

পানে, চকন্তু আপচে যচি রসই লক্ষয  অিুি োচখয়া পানকে, চকেুই আপোে চবোশসা ে 

কচেনে পানে ো। আপচে বৃদ্ধ হইনে পানেে, এমে চক শোয়ু হইনে পানেে, চকন্তু যচি 

রসই উনদেশশয  আপোে মনে উজ্জ্বল এবং সনেজ পানক, োহা হইনল রক আপোনক ব  

কচেনে সমপে? চকন্তু যখে রসই আিশে হাোইয়া যাইনব এবং রসই উনদেশশয  চবকৃে হইনব, 

েখে আে চকেুনেই আপোে েক্ষা োই, পৃচপবীে সমে সম্পি, সমে শচি চমচলয়াও 

আপোনক েক্ষা কচেনে পাচেনব ো। জাচে আে চক—বয চষ্টে সমচষ্ট বব রো েয়? সুেোং 

প্রনেয ক জাচেে একচি চেজস্ব উনদেশশয  আনে, রযচি চবচ ন্ন জাচেসমূনহে সুশৃঙ্খল 
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অবচস্থচেে পনক্ষ চবনশ  িেকাে, এবং যেচিে উি জাচে রসই আিশেনক  চেয়া পাচকনব, 

েেচিে চকেুনেই োহাে চবোশ োই। চকন্তু যচি ঐ জাচে উি আিশে পচেেয াগ কচেয়া 

অপে রকাে লনক্ষয ে প্রচে  াচবে হয়, োহা হইনল োহাে জীবে ক্ষীণ হইয়া আনস এবং 

ইহা অচিনেই অন্তচহেে হয়। 

  

 মে সম্বনন্ধও চ ক এই কপা। এই-সকল পুোেে  মে রয আচজও বাাঁচিয়া েচহয়ানে, ইহা 

হইনেই প্রমাচণে হইনেনে রয, এগুচল চেিয়ই রসই উনদেশশয  অিুি োচখয়ানে।  মেগুচলে 

সমুিয়  ুলভ্রাচন্ত, বা াচবঘ্ন, চববাি-চবসংবাি সন্ও রসগুচলে উপে োোচব  অেুিাে ও 

চেচিেষ্ট প্রণালীে আবজেোেূপ সচঞ্চে হইনলও প্রনেয নকে প্রাণনকন্দ্র চ ক আনে, উহা জীবন্ত 

হৃৎচপনণ্ডে েয ায় স্পচন্দে হইনেনে— ুক্  ুক্ কচেনেনে। ঐ  মেগুচলে মন য  রকাে  মেই, 

রয মহান্ উনদেশশয  লইয়া আচসয়ানে, োহা হাোইয়া রেনল োই। আে রসই উনদেশশয  সম্বনন্ধ 

আনলািো কো িমকপ্রি। িৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমাে  নমেে কপাই  রুে। খ্রীষ্ট মোবলচম্বগণ 

মুসলমাে  মেনক যে রবশী ঘৃণা কনে, এরূপ আে রকাে  মেনকই কনে ো। োহাো মনে 

কনে, এরূপ চেকৃষ্ট  মে আে কখেও হয় োই। চকন্তু রিখুে, যখেই একজে রলাক 

মুসলমাে  মে গ্রহণ কচেল, অমচে সমগ্র ইসলামী সমাজ োহানক জাচেবণে-চেচবেনশন  

ভ্রাো বচলয়া বনক্ষ  ােণ কচেল। এরূপ আে রকাে  মে কনে ো। এনিশীয় একজে রেড 

ইচণ্ডয়াে যচি মুসলমাে হয়, োহা হইনল েুেন্ে সুলোেও োহাে সচহে একত্র র াজে 

কচেনে কুচেে হইনবে ো এবং রস বুচদ্ধমাে হইনল রয-নকাে উিপি-লান  বচঞ্চে হইনব 

ো। চকন্তু এনিনশ আচম এ পযেন্ত এমে একচিও গীজো রিচখ োই, রযখানে রশ্বেকায় বয চি 

ও চেনগ্রা পাশাপাচশ েেজােু হইয়া প্রাপেো কচেনে পানে। এই কপাচি একবাে  াচবয়া 

রিখুে। ইসলাম  মে েিন্তগেে সকল বয চিনক সমাে িনক্ষ রিচখয়া পানক। সুেোং 

আপোো রিচখনেনেে এইখানেই মুসলমাে  নমেে চেজস্ব চবনশ  মহ্। রকাোনেে 

অনেকস্থনল মােবজীবে সম্বনন্ধ চেেক ইহনলৌচকক কপা রিচখনে পাইনবে; োহানে ক্ষচে 

োই। মুসলমাে  মে জগনে রয বােো প্রিাে কচেনে আচসয়ানে, োহা সকল মুসলমাে-

 মোবলম্বীনিে মন য  কানযে পচেণে এই ভ্রােৃ াব, ইহাই মুসলমাে  নমেে অেয াবশয ক 
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সাোংশ, এবং স্বগে, জীবে প্র ৃচে অেয ােয  বস্তু সম্বনন্ধ রয সমে  ােণা, রসগুচল মুসলমাে 

 নমেে সাোংশ েয়, অেয   মে হইনে উহানে ুুচকয়ানে। 

  

চহন্দুচিনগে মন য  একচি জােীয়  াব রিচখনে পাইনবে—োহা আ য াচত্মকো। অেয  রকাে 

 নমে—পৃচপবীে অপে রকাে  মেপুেনক ঈশ্বনেে স্বরূপ চেণেয় কচেনে এে অচ ক শচিক্ষয় 

কচেয়ানে, ইহা রিচখনে পাইনবে ো। োাঁহাো এ ানব আত্মাে স্বরূপ চেনিেশ কচেনে রিষ্টা 

কচেয়ানেে, যাহানে রকাে পাচপেব সংস্পশেই ইহানক কলুচ ে কচেনে ো পানে। অ য াত্ম-

ে্  গবৎ সিােই সমেুল, এবং আত্মানক আত্মারূনপ বুচিনে হইনল উহানক কখেও 

মােবনত্ব পচেণে কো িনল ো। 

  

রসই একনত্বে  ােণা এবং সবেবয াপী ঈশ্বনেে উপলচিই সবেিা সবেত্র প্রিাচেে হইয়ানে। 

চেচে স্বনগে বাস কনেে ইেয াচি কপা চহন্দুনিে চেকি অসাে উচি বব আে চকেুই েনহ—

উহা মেু য  কেৃেক  গবানে মেুন য াচিে গুণাবলীে আনোপ মাত্র। যচি স্বগে বচলয়া চকেু 

পানক, েনব োহা এখেই এবং এইখানেই বেেমাে। অেন্তকানলে ম য বেেী রয-নকাে মুহূেে 

অপে রয-নকাে মুহূনেেেই মে  াল। চযচে ঈশ্বেচবশ্বাসী, চেচে এখেই োাঁহাে িশেে লা  

কচেনে পানেে। আমানিে মনে একিা চকেু প্রেয ক্ষ উপলচি হইনেই  নমেে আেম্ভ হয়; 

কেকগুচল মনে চবশ্বাসী হওয়া চকংবা বুচদ্ধ দ্বাো উহা স্বীকাে কো, অপবা প্রকাশয  ানব 

রঘা ণা কোনক  মে বনল ো।  গবান্ যচি পানকে, েনব আপচে োাঁহানক রিচখয়ানেে চক? 

যচি বনলে, ‘ো’, েনব আপোে োাঁহানে চবশ্বাস কচেবাে চক অচ কাে আনে? আে যচি 

আপোে ঈশ্বনেে অচেত্ব সম্বনন্ধ সনন্দহ পানক, েনব োাঁহানক রিচখবাে জেয  প্রাণপণ রিষ্টা 

করুে ো রকে? রকে আপচে সংসাে েয াগ কচেয়া এই এক উনদেশশয  চসচদ্ধে জেয  সমে 

জীবে অচেবাচহে কনেে ো? েয াগ এবং আ য াচত্মকো—এই দইচিই  ােনেে মহান্ 

আিশে এবং এ দইচি  চেয়া আনে বচলয়াই  ােনেে এে  ুলভ্রাচন্তনেও চবনশ  চকেু যায় 

আনস ো। 

  

খ্রীষ্টােচিনগে প্রিাচেে মূল  াবচিও এইঃ ‘অবচহে হইয়া প্রাপেো কে, কােণ  গবানেে 

োজয  অচে চেকনি।’ অপোৎ চিিশুচদ্ধ কচেয়া প্রস্তুে হও। আে এই  াব কখেও েষ্ট হইনে 
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পানে ো। আপোনিে রবা  হয় মনে আনে রয, খ্রীষ্টােগণ রঘাে অন্ধকাে-যুনগও অচে 

কুসং্ােগ্রে খ্রীষ্টাে রিশসমূনহও অপেনক সাহাযয  কো, হাসপাোল চেমোণ কো প্র ৃচে 

সৎকানযেে দ্বাো সবেিা চেনজনিে পচবত্র কচেবাে রিষ্টা কচেয়া প্র ুে আগমে প্রেীক্ষা 

কচেনেনেে। যেচিে পযেন্ত োাঁহাো এই লনক্ষয  চস্থে পাচকনবে, েেচিে োাঁহানিে  মে 

সজীব পাচকনব। 

  

সম্প্রচে আমাে মনে একিা আিনশেে েচব জাচগয়া উচ য়ানে। হয়নো ইহা স্বেমাত্র। জাচে 

ো ইহা কখেও জগনে কানযে পচেণে হইনব চকো। চকন্তু কন াে বােনব পাচকয়া মো 

অনপক্ষা কখেও কখেও স্বে রিখাও  াল। স্বনেে মন য  প্রকাচশে হইনলও মহান্ 

সেয গুচল অচে উিম, চেকৃষ্ট বােব অনপক্ষা োহাো রেি। অেএব একিা স্বেই রিখা 

যাক ো রকে! 

  

আপোো জানেে রয, মনেে োো েে আনে। আপচে হয়নো সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ একজে 

বস্তুোচন্ত্রক যুচিবািী; আপচে আিাে-অেুিানেে  াে  ানেে ো। আপচে িাে এমে সব 

প্রেয ক্ষ ও অকািয  সেয , যাহা যুচি দ্বাো সমচপেে এবং রকবল উহানেই আপচে 

সনন্তা লা  কচেনে পানেে। আবাে চপউচেিাে ও মুসলমােগণ আনেে যাাঁহাো োাঁহানিে 

উপাসোস্থনল রকাে প্রকাে েচব বা মূচেে োচখনে চিনবে ো। রবশ কপা! চকন্তু আে এক 

প্রকাে রলাক আনেে, চযচে একিু রবশী চশল্পকলাচপ্রয়; ঈশ্বেলান ে সহায়রূনপ োাঁহাে 

অনেকিা চশল্পকলাে প্রনয়াজে হয়; চেচে িাে সুন্দে সু াম োো সেল ও বক্রনেখা এবং 

বণে ও রূপ, আে িাে  ূপ, িীপ, অেয ােয  প্রেীক ও বানহয াপকেণ। আপচে রযমে ঈশ্বেনক 

যুচি-চবিানেে ম য  চিয়া বুচিনে পানেে, চেচেও রেমচে োাঁহানক ঐ-সকল প্রেীনকে 

ম য  চিয়া বুচিনে পানেে। আে এক প্রকাে  চিপ্রবণ রলাক আনেে, যাাঁহানিে প্রাণ 

 গবানেে জেয  বয াকুল।  গবানেে পূজা এবং েবস্তুচে কো োড়া োাঁহানিে অেয  রকাে 

চিন্তা োই। োেপে আনেে িাশেচেক, চযচে এই-সকনলে বাচহনে িাাঁড়াইয়া োাঁহাচিগনক 

চব্রূপপ কনেে; চেচে মনে কনেে, চক সব বয পে প্রয়াস! ঈশ্বে সম্বনন্ধ চক সব অদু্ভে  ােণা! 
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োাঁহাো পেস্পেনক উপহাস কচেনে পানেে, চকন্তু এই জগনে প্রনেয নকেই একিা স্থাে 

আনে। এই-সকল চবচ ন্ন মে, এই-সকল চবচিত্র  াবািনশেে প্রনয়াজে আনে, যচি কখেও 

রকাে আিশে  মে প্রচেিাে সম্ভাবো পানক, েনব উহানক এরূপ উিাে এবং প্রশেহৃিয় 

হইনে হইনব, যাহানে উহা এই সকল চবচ ন্ন মনেে উপনযাগী খািয  রযাগাইনে পানে। ঐ 

 মে জ্ঞােীে হৃিনয় িশেে-সুল  িৃঢ়ো আচেয়া চিনব, এবং  নিে হৃিয়  চিনে আপ্লুে 

কচেনব। আেুিাচেকনক ঐ  মে উিেম প্রেীনকাপাসোল য  সমুিয়  াবোচশদ্বাো িচেোপে 

কচেনব, এবং কচব যেখাচে হৃিনয়াচ্ছ্বাস  ােণ কচেনে পানে, চকংবা আে যাহা চকেু 

গুণোচশ আনে, োহাে দ্বাো রস কচবনক পূণে কচেনব। এইরূপ উিাে  নমেে সৃচষ্ট কচেনে 

হইনল আমাচিগনক  মেসমূনহে অ ুয িয়কানল চেচেয়া যাইনে হইনব এবং ঐগুচল সবই 

গ্রহণ কচেনে হইনব। 

  

অেএব গ্রহণই আমানিে মূলমন্ত্র হওয়া উচিে—বজেে েয়। রকবল পেমেসচহষু্ণো েয়—

উহা অনেক সমনয় ঈশ্বে-চেন্দােই োমান্তে মাত্র; সুেোং আচম উহানে চবশ্বাস কচে ো। 

আচম ‘গ্রহণ’-এ চবশ্বাসী। আচম রকে পে মেসচহষু্ণ হইনে যাইব? পে মেসচহষু্ণোে মানে 

এই রয, আমাে মনে আপচে অেয ায় কচেনেনেে, চকন্তু আচম আপোনক বাাঁচিয়া পাচকনে 

বা া চিনেচে ো। রোমাে আমাে মে রলাক কাহানকও িয়া কচেয়া বাাঁচিনে চিনেনে, 

এইরূপ মনে কো চক  গবচদ্ব ানে রিা ানোপ কো েয়? অেীনে যে  মেসম্প্রিায় চেল, 

আচম সবগুচলই সেয  বচলয়া মাচে এবং োহানিে সকনলে সচহেই উপাসোয় রযাগিাে 

কচে। প্রনেয ক সম্প্রিায় রয- ানব ঈশ্বনেে আো ো কনে, আচম োহানিে প্রনেয নকে 

সচহে চ ক রসই  ানব োাঁহাে আো ো কচে। আচম মুসলমােচিনগে মসচজনি যাইব, 

খ্রীষ্টােচিনগে গীজোয় প্রনবশ কচেয়া কু্রশচবদ্ধ ঈশাে সম্মুনখ েেজােু হইব, রবৌদ্ধচিনগে 

চবহানে প্রনবশ কচেয়া বুনদ্ধে ও োাঁহাে  নমেে শেণ লইব, এবং অেনণয  গমে কচেয়া 

রসই-সব চহন্দুে পানশ্বে  য ানে মি হইব, যাাঁহাো সকনলে হৃিয়-কন্দে-উদ্ভাসেকােী 

রজয াচেে িশেনে সনিষ্ট। 
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শু ু োহাই েয়,  চব য নে রয-সকল  মে আচসনে পানে োহানিে জেয ও আমাে হৃিয় 

উিুি োচখব। ঈশ্বনেে চবচ শাস্ত্র চক রশ  হইয়া চগয়ানে, অপবা উহা চিেকালবয াপী 

অচ বয চিরূনপ আজও আত্মপ্রকাশ কচেয়া িচলয়ানে? জগনেে আ য াচত্মক 

অচ বয চিসমূনহে এই রয চলচপ, ইহা এক অদু্ভে পুেক। বাইনবল, রবি ও রকাোে এবং 

অেয ােয   মেগ্রেসমূহ রযে ঐ পুেনকে এক-একখাচে পত্র এবং উহাে অসংখয  পত্র এখেও 

অপ্রকাচশে েচহয়ানে। রসই-সব অচ বয চিে জেয  আচম এ-পুেক খুচলয়াই োচখব। আমো 

বেেমানে িাাঁড়াইয়া  চব য নেে অেন্ত  াবোচশ গ্রহনণে জেয  প্রস্তুে পাচকব। অেীনে যাহা 

চকেু ঘচিয়ানে, রস-সবই আমো গ্রহণ কচেব, বেেমানে জ্ঞাোনলাক উপন াগ কচেব এবং 

 চব য নেও যাহা উপচস্থে হইনব, োহা গ্রহণ কচেবাে জেয  হৃিনয়ে সকল বাোয়ে উিুি 

োচখব। অেীনেে ঋচ কুলনক প্রণাম, বেেমানেে মহাপুরু চিগনক প্রণাম এবং যাাঁহাো 

 চব য নে আচসনবে, োাঁহানিে সকলনক প্রণাম। 
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৬. আত্মো, ঈশ্বর ও ধর্ম 

অেীনেে সুিীঘে  াোে ম য  চিয়া শে শে যুনগে একচি বাণী আমানিে চেকি  াচসয়া 

আচসনেনে—রসই বাণী চহমালয় ও অেনণয ে মুচে-ঋচ নিে বাণী; রসই বাণী রসচমচিক 

জাচেনিে চেকিও আচব ূেে হইয়াচেল, বুদ্ধনিব ও অেয ােয   মেবীেগনণে ম য  চিয়া 

প্রকাচশে হইয়াচেল; রসই বাণী রসই-সব মােনবে চেকি হইনে আচসনেনে, যাাঁহাো এমে 

এক জ্ঞাে-নজয াচেনে উদ্ভাচসে চেনলে, যাহা এই পৃচপবীে আেম্ভ হইনেই মােুন ে 

সহিেরূনপ চবিয মাে চেল; মােু  রযখানেই যাক, রসখানেই উহা প্রকাশ পায় এবং সবেিা 

মােুন ে সনি সনি পানক; রসই বাণী এখেও আমানিে চেকি আচসনেনে। এই বাণী 

রসই-সব পবেেচেঃসৃে কু্ষদ্রকায়া রস্রােচস্বেীে মে, রযগুচল কখেও অিৃশয  এবং কখেও 

আবাে খেেেনবনগ প্রবাচহে হইয়া পচেনশন  একচি চবশাল শচিশালী বেয ায় পচেণে 

হয়। জগনেে সকল জাচে ও সম্প্রিানয়ে ঈশ্বোচিষ্ট ও পচবত্রাত্মা েেোেীে মুখ হইনে 

রয বাণীসমূহ আমো পাইনেচে, রসগুচল চেজ চেজ শচি সচম্মচলে কচেয়া আমাচিগনক 

র েীচেোনি অেীনেে বাণীই শুোইনেনে। আমানিে লি প্রপম বাণীঃ রোমানিে এবং 

সকল  নমেে শাচন্ত হউক। ইহা প্রচেদ্বচন্দ্বোে বাণী েয়, পেন্তু ঐকয বদ্ধ  নমেে কপা। আসুে 

আমো প্রপনমই এই বাণীে োৎপযে আনলািো কচে। 

  

বেেমাে যুনগে প্রােনম্ভ এইরূপ আশীা হইয়াচেল রয,  নমেে ধ্বংস এবাে অবশয ম্ভাবী। 

ববজ্ঞাচেক গনব ণাে েীব্র আঘানে পুোেে কুসং্ােগুচল িীোমাচিে বাসনেে মে িূণে-

চবিূণে হইয়া যাইনেচেল। যাহাো  মেনক রকবল মেবাি ও অপেশূেয  অেুিাে বচলয়া মনে 

কচেে, োহাো চকংকেেবয চবমূঢ় হইয়া রগল;  চেয়া োখাে মে চকেুই োহাো খুাঁচজয়া 

পাইল ো। এক সমনয় ইহা অচেবাযে বচলয়া রবা  হইল রয, জড়বাি ও অনজ্ঞয়বানিে 

উিাল েেি সম্মুনখে সকল বস্তুনক দ্রুেনবনগ  াসাইয়া লইয়া যাইনব। োহানিে মন য  

অনেনকই চেনজনিে মনো াব প্রকাশ কচেনে সাহস কচেল ো। অনেনকই এ চব নয় চেোশ 

হইল এবং  াচবল রয,  মে এবাে চিেচিনেে মে রলাপ পাইল। চকন্তু রস্রাে আবাে 
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চেচেয়ানে এবং উহাে উদ্ধানেে উপায় আচসয়ানে।—রসচি চক? রস উপায়চি  মেসমূনহে 

েুলোমূলক আনলািো। চবচ ন্ন  নমেে অেুশীলনে আমো রিচখনে পাই রয, রসগুচল মূলেঃ 

এক। বালয কানল এই োচেকোে প্র াব আমাে উপেও পচড়য়াচেল এবং এক সমনয় 

এমে রবা  হইয়াচেল রয, আমানকও  নমেে সকল আশা  েসা েয াগ কচেনে হইনব। চকন্তু 

 াগয ক্রনম আচম খ্রীষ্টাে, মুসলমাে, রবৌদ্ধ প্র ৃচে  মে অ য য়ে কচেলাম এবং আিযে 

হইলাম, আমানিে  মে রয-সকল মূলে্ চশক্ষা রিয়, অেয ােয   মেও অচবকল রসইগুচলই 

চশক্ষা রিয়। ইহানে আমাে মনে এই প্রকাে চিন্তাে উিয় হইলঃ সেয  কী? এই জগৎ চক 

সেয ? উিে পাইলাম—হাাঁ, সেয । রকে সেয ?—কােণ আচম ইহা রিচখনেচে। রয-সব 

মনোহে সুলচলে কেস্বে ও যন্ত্রসিীে আমো এইমাত্র শুচেলাম, রস-সব চক সেয ?—হাাঁ 

সেয ; কােণ আমো োহা শুচেয়াচে। আমো জাচে রয, মােুন ে একচি শেীে আনে, দচি 

িকু্ষ ও দইচি কণে আনে এবং োহাে একচি আ য াচত্মক প্রকৃচেও আনে, যাহা আমো 

রিচখনে পাই ো। এই আ য াচত্মক বৃচিে সাহানযয ই রস চবচ ন্ন  নমেে অেুশীলনেে েনল 

বুচিনে পানে রয,  ােনেে অেনণয  ও খ্রীষ্টােনিে রিনশ যে  মেমে প্রিাচেে হইয়ানে, 

রসগুচল মূলেঃ এক। ইহাে েনল আমো এই সনেয ই উপেীে হই রয,  মে মােব-মনেে 

একচি স্ব াবচসদ্ধ প্রনয়াজে। রকাে এক  মেনক সেয  বচলনে হইনল অপে  মেগুচলনকও 

সেয  বচলয়া মাচেনে হয়। িৃষ্টান্তস্বরূপ  রুে, আমাে েয়চি আিুল আনে, চকন্তু অেয  

কাহােও ঐরূপ োই; োহা হইনল আপোো রবশ বুচিনে পানেে রয, ইহা অস্বা াচবক। 

রকবল একচি  মে সেয  আে অেয   মেগুচল চমপয া—এই চবেণ্ডাে সমা ানেও ঐ একই যুচি 

প্রিচশেে হইনে পানে। জগনে মাত্র একচি  মে সেয  বচলনল উহা েয় আিুল-চবচশষ্ট হানেে 

মে অস্বা াচবকই হইনব। সুেোং রিখা রগল রয, একচি  মে সেয  হইনল অপেগুচলও 

অবশয  সেয  হইনব। রগৌণ অংশগুচল সম্বনন্ধ পাপেকয  পাচকনলও মূলেঃ রসগুচল সব এক। 

যচি আমাে পাাঁি আিুল সেয  হয়, েনব োহা দ্বাো প্রমাচণে হয়—রোমাে পাাঁি আিুলও 

সেয । 

  

মােু  রযখানেই পাকুক, োহাে একচি  মেচবশ্বাস পাচকনবই, রস োহাে  মে ানবে পচেপুচষ্ট 

কচেনবই। জগনেে চবচ ন্ন  মে আনলািো কচেয়া আে একচি সেয  রিচখনে পাওয়া যায় 
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রয, আত্মা ও ঈশ্বে সম্বনন্ধ  ােণাে চেেচি চবচ ন্ন েে আনে। প্রপমেঃ সকল  মেই স্বীকাে 

কনে, এই েশ্বে শেীে োড়া (মােুন ে) আে একচি অংশ বা অেয  চকেু আনে, যাহা 

শেীনেে মে পচেবচেেে হয় ো; োহা চেচবেকাে, শাশ্বে ও অমৃে। চকন্তু পেবেেী কনয়কচি 

 নমেে মনে—যচিও ইহা সেয  রয, আমানিে একিা অংশ অমে, েপাচপ রকাে-ো-নকাে 

সমনয় ইহাে আেম্ভ হইয়ানে। চকন্তু যাহাে আেম্ভ আনে, োহাে োশ অবশয  আনে। 

আমানিে অপোৎ আমানিে মূল সিাে কখেও আেম্ভ হয় োই, কখেই অন্তও হইনব ো। 

আমানিে সকনলে উপনে—এই অেন্ত সিােও উপনে ‘ঈশ্বে’-পিবািয  আে একজে 

অোচি পুরু  আনেে, যাাঁহাে অন্ত োই। রলানক জগনেে সৃচষ্ট ও মােনবে আেনম্ভে কপা 

বচলয়া পানক, চকন্তু জগনেে ‘আেম্ভ’ কপাচিে অপে শু ু একচি কনল্পে আেম্ভ। ইহা দ্বাো 

রকাপাও সমগ্র চবশ্বজগনেে আেম্ভ বুিায় ো। সৃচষ্টে রয আেম্ভ পাচকনে পানে—ইহা 

অসম্ভব। আচিকাল বচলয়া রকাে চকেুে  ােণা আপোনিে মন য  রকহই কচেনে পানেে 

ো। যাহাে আেম্ভ আনে, োহাে রশ  আনেই।  গবদ্গীো বনলেঃ  

  

ে রত্ববাহং জােু োসং ে ত্বং রেনম জোচ পাঃ।  

ে বিব ে  চব য ামঃ সনবে বয়মেঃপেম্ ॥৮ 

  

অপোৎ পূনবে রয আচম চেলাম ো, এমে েয়; েুচম রয চেনল ো, এমে েয়; এই েৃপচেগণ 

রয চেনলে ো, োহাও েয় এবং আমো সকনল রয পনে পাচকব ো, োহাও েয়। রযখানেই 

সৃচষ্টে প্রােনম্ভে কপাে উনিখ আনে, রসখানে কল্পােম্ভই বুচিনে হইনব। রিনহে মৃেুয  

আনে, চকন্তু আত্মা চিে অমে।  

  

আত্মাে এই  ােণাে সচহে ইহাে পূণেো সম্বনন্ধ আেও কেকগুচল  ােণা আমো রিচখনে 

পাই। আত্মা স্বয়ং পূণে। য়াহুিীনিে  মেগ্রে এ-কপা স্বীকাে কনে রয, মােু  প্রপনম পচবত্র 

চেল। মােু  চেনজে কনমেে দ্বাো চেনজনক অশুদ্ধ কচেয়ানে, োহানক োহাে রসই পুোেে 

প্রকৃচে অপোৎ পচবত্র স্ব াবনক আবাে পাইনে হইনব। রকহ রকহ এই-সকল কপা 

রূপকাকানে, গল্পচ্ছনল ও প্রেীক-অবলম্বনে বণেো কচেয়া পানকে। চকন্তু আমো এই 

কপাগুচলনক চবনে ণ কচেনল রিচখনে পাই, উাঁহানিে সকনলেই এই এক উপনিশ—আত্মা 
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স্ব াবেঃ পূণে এবং মােু নক োহাে রসই রমৌচলক শুদ্ধ স্ব াব পুেোয় লা  কচেনেই 

হইনব। চক উপানয়?—ঈশ্বোেু ূচেে দ্বাো; চ ক রযমে য়াহুিীনিে বাইনবল বনল, ‘ঈশ্বনেে 

পুনত্রে ম য  চিয়া ো হইনল রকহই োাঁহানক রিচখনে পাইনব ো।’ ইহা হইনে চক বুিা যায়? 

ঈশ্বেিশেেই সকল মােব-জীবনেে উনদেশশয  ও লক্ষয । চপোে সচহে এক হইবাে পূনবে 

পুত্রত্ব অবশয  আচসনব। মনে োচখনে হইনব, মােু  োহাে চেজ কমেনিান  োহাে শুদ্ধ  াব 

হাোইয়ানে। আমো রয কষ্ট পাই, োহা আমানিে চেনজনিে কমেেনল। ইহাে জেয   গবান্ 

রিা ী েে। এই সব  ােণাে সচহে পুেজেিবানিে সম্বন্ধ অনচ্ছিয । পািােয গনণে হনে 

অিহাচে হওয়াে পূনবে এই মেবািচি সবেজেীে চেল। 

  

আপোনিে মন য  রকহ রকহ পুেজেিবাি সম্বনন্ধ শুচেয়ানেে, চকন্তু ইহানক স্বীকাে কনেে 

োই। ‘মােবাত্মা অোচি অেন্ত’—এই অপে মেবািচিে সচহে জিান্তেবানিে  ােণা 

অিাচি ানব িচলয়া আচসনেনে। যাহা রকােখানে আচসয়া রশ  হয়, োহা অোচি হইনে 

পানে ো এবং যাহা রকাে স্থাে হইনে আেম্ভ হয়, োহাও অেন্ত হইনে পানে ো। 

মােবাত্মাে উৎপচিরূপ  য়াবহ অসম্ভব বয াপাে আমো চবশ্বাস কচেনে পাচে ো। 

জিান্তেবানি আত্মাে স্বা ীেোে কপা চবনঘাচ ে হয়। মনে করুে, ইহা সুচেচিেরূনপ 

স্বীকৃে হইল রয, আচি বচলয়া একিা চজচে  আনে। োহা হইনল মােুন ে মন য  যে 

অপচবত্রো আনে, োহাে িাচয়ত্ব  গবানেে উপে আচসয়া পনড়। অসীম করূণাময় জগৎ-

চপো োহা হইনল সংসানেে সমুিয় পানপে জেয  িায়ী! পাপ যচি এই ানবই আচসয়া 

পানক, োহা হইনল একজে অনেয ে অনপক্ষা অচ ক দঃখ র াগ কচেনব রকে? যচি অসীম 

করুণাময় ঈশ্বনেে চেকি হইনেই যাহা চকেু সব আচসয়া পানক, েনব এে পক্ষপাে রকে? 

রকেই বা লক্ষ লক্ষ রলাক পিিচলে হয়? দচ েক্ষ-সৃচষ্টে জেয  যাহাো িায়ী েয়, োহাো 

রকে অোহানে মনে? ইহাে জেয  িায়ী রক? ইহানে মােুন ে রকাে হাে ো পাচকনল 

 গবােনকই চেচিেরূনপ িায়ী কচেনে হয়। সুেোং ইহাে উৎকৃষ্টেে বয াখয া এই রয, 

কাহােও  ানগয  রয-সকল দঃখন াগ হয়, োহাে জেয  রস-ই িায়ী। রকাে িক্রনক যচি 

আচম গচেশীল কচে, োহাে েনলে জেয  আচমই িায়ী এবং আচম যখে আমাে দঃখ 

উৎপন্ন কচেনে পাচে, েখে োহাে চেবৃচিও আচমই কচেনে পাচে। অেএব এই চেচিে 
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চসদ্ধানন্ত উপেীে হওয়া যায় রয, আমো স্বা ীে। অিৃষ্ট বচলয়া রকাে চকেু োই। 

আমাচিগনক বা য  কচেবাে চকেুই োই। আমো চেনজো যাহা কচেয়াচে, আমো োহাে 

চেবৃচিও কচেনে পাচে। 

  

এই মেবানিে সম্পনকে একচি যুচি আচম চিনেচে; ইহা চকেু জচিল বচলয়া আপো-

চিগনক একিু ব যে অবলম্বেপূবেক শুচেনে অেুনো  কচে। অচ জ্ঞো হইনেই আমো 

সবেপ্রকাে জ্ঞাে লা  কচেয়া পাচক—ইহাই একমাত্র উপায়। যাহানক আমো অচ জ্ঞো 

বচল, োহা আমানিে চিনিে জ্ঞাে ূচমনে ঘচিয়া পানক। উিাহেণস্বরূপ রিখুে—একচি 

রলাক চপয়ানো বাজাইনেনে, রস জ্ঞােসানে প্রনেয ক সুনেে িাচবে উপে োহাে প্রচেচি 

আিুল োচখনেনে। এই প্রচক্রয়াচি রস বাে বাে কচেনে পানক, যেক্ষণ ো ঐ অিুচল-

সঞ্চালে বয াপােচি অ য ানস পচেণে হয়। পনে রস প্রনেয ক িাচবে চিনক চবনশ  িৃচষ্ট ো 

চিয়াও একচি সুে বাজাইনে পানে। রসইরূনপ আমানিে চেনজনিে সম্বনন্ধও আমো 

রিচখনে পাই রয, অেীনে আমো সজ্ঞানে রয-সব কাজ কচেয়াচে, োহােই েনল 

আমানিে বেেমাে সং্ােসমূহ েচিে হইয়ানে। প্রনেয ক চশশু কেকগুচল সং্াে লইয়া 

জিায়। রসগুচল রকাপা হইনে আচসল? জি হইনে রকাে চশশু এনকবানে সং্ােশূেয  মে 

লইয়া আনস ো, অপোৎ োহাে মে রলখানজাখাহীে সািা কাগনজে মে পানক ো। পূবে 

হইনেই রস-কাগনজে উপে রলখা হইয়া চগয়ানে। প্রািীে গ্রীস ও চমশনেে িাশেচেকগণ 

বনলে, রকাে চশশু শূেয  মে লইয়া জিায় ো। চশশুমাত্রই অেীনে সজ্ঞােকৃে শে শে 

কনমেে সং্াে লইয়া জগনে আনস। এগুচল রস এ-জনি অজেে কনে োই এবং আমো 

স্বীকাে কচেনে বা য  রয, রসগুচল রস পূবে পূবে জনি অজেে কচেয়াচেল। রঘােেে 

জড়বািীনকও স্বীকাে কচেনে হইয়ানে রয, এই সং্ােসমূহ পূবে পূবে জনিে কমেসমূনহে 

েনল উৎপন্ন হয়। োাঁহাো রকবল এইিুকু রবশী বনলে, উহা বংশােুক্রনম সঞ্চাচেে হইয়া 

পানক; আমানিে চপো-মাো, চপোমহ, চপোমহী, প্রচপোমহ, প্রচপোমহীগণ 

বংশােুক্রচমক চেয়মােুসানে আমানিে মন য  বাস কচেনেনেে। রকবল বংশপেম্পো 

স্বীকাে কচেনলই যচি এ-সকল চব নয়ে বয াখয া হইয়া যায়, োহা হইনল আে আত্মায় 

চবশ্বাস কচেবাে রকােই প্রনয়াজে োই। কােণ শেীে-অবলম্বনেই আজকাল সব বয াখয া 
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হইনে পানে। জড়বাি ও অ য াত্মবানিে চবচ ন্ন চবিাে ও আনলািোে খুাঁ চিোচিে মন য  

যাইবাে এখে আমানিে প্রনয়াজে োই।—যাাঁহাো বয চষ্ট-আত্মায় চবশ্বাস কনেে, োাঁহানিে 

জেয  এেিূে পযেন্ত অপে রবশ পচেষ্কাে হইয়া চগয়ানে। 

  

আমো রিচখয়াচে রয, রকাে যুচিপূণে চসদ্ধানন্ত উপেীে হইনে হইনল আমাচিগনক অবশয ই 

স্বীকাে কচেনে হইনব রয, আমানিে পূবেজি চেল। পুোেে ও আ ুচেক চবখয াে িাশেচেক 

ও সা ুমহাপুরু নিে ইহাই চবশ্বাস। য়াহুিীোও এরূপ মে চবশ্বাস কচেে।  গবান্ যীশুও 

ইহানে চবশ্বাসী চেনলে। বাইনবনল চেচে বচলনেনেে, ‘আব্রাহানমে পূনবেও আচম বেেমাে 

চেলাম।’ এবং অেয ত্র পাওয়া যায়—‘ইচেই রসই ইচলয়াস, যাাঁহাে আগমনেে কপা চেল।’  

  

রয চবচ ন্ন  মেসমূহ চবচ ন্ন রিনশ চবচ ন্ন অবস্থা ও আনবষ্টেীে মন য  উদূ্ভে হইয়াচেল, 

রসগুচলে আচি উৎপচিস্থল এচশয়া মহানিশ এবং এচশয়াবাসীোই রসগুচল রবশ  ালরূনপ 

বুচিনে পানে। ঐ  মেসমূহ যখে উৎপচিস্থনলে বাচহনে প্রিাচেে হইল, েখে রসগুচল 

অনেক ভ্রান্ত মনেে সচহে চমচেে হইয়া পচড়ল। খ্রীষ্টাে  নমেে অচে গ ীে ও উিাে- াব 

ইওনোপ কখেও  চেনে পানে োই। কােণ বাইনবল-প্রনণোগনণে বয বহৃে  াব, 

চিন্তা াো ও রূপকসমূনহে সচহে োহাো সমূ্পণে অপচেচিে চেল। ময ানডাোে 

প্রচেকৃচেচিনক উিাহেণস্বরূপ  রুে। প্রনেয ক চশল্পী ময ানডাোনক স্বীয় হৃিয়গে 

পূবে ােণােুযায়ী চিচত্রে কচেয়ানেে। আচম যীশুখ্রীনষ্টে রশ  বেশন াজনেে শে শে েচব 

রিচখয়াচে; প্রনেয কচিনে োাঁহানক একচি রিচবনল খাইনে বসাে হইয়ানে, চকন্তু চেচে 

কখেও রিচবনল খাইনে বচসনেে ো। চেচে সকনলে সনি আসেচপাঁচড় হইয়া বচসনেে, 

আে একচি বাচিনে রুচি ডুবাইয়া উহা খাইনেে। আপোো রয রুচি এখে খাে, উহা 

োহাে মে েয়। এক জাচেে পনক্ষ অপে জাচেে বহু শোেী যাবৎ অপচেচিে প্রপা-সকল 

বুচিনে পাো বড় কচ ে। গ্রীক, রোমাে ও অেয ােয  জাচেে দ্বাো  সংসাচ ে পচেবেেে ও 

পচেব েনেে পে য়াহুিী প্রপাসমূহ বুচিনে পাো ইওনোপবাসীনিে চেকি কেই ো শি 

বয াপাে! রয- সকল অনলৌচকক বয াপাে ও রপৌোচণক আখয াচয়কা দ্বাো যীশুে  মে পচেবৃে 

েচহয়ানে, রসগুচলে ম য  হইনে রলানক রয ঐ সুন্দে  নমেে অচে সামােয মাত্র  মে হৃিয়িম 
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কচেনে পাচেয়ানে এবং উহানক কানল একচি রিাকােিানেে  নমে পচেণে কচেয়ানে, 

োহানে আিযে হইবাে চকেুই োই। 

  

এখে আসল কপায় আসা যাক। আমো রিচখলাম—সকল  মেই আত্মাে অমেনত্বে কপা 

বনল, চকন্তু সনি সনি ইহাও চশক্ষা রিয় রয, আত্মাে পূবে রজয াচে হ্রাস পাইয়ানে এবং 

ঈশ্বোেু ূচে দ্বাো উহাে রসই আচি চবশুদ্ধ স্ব ানবে পুেরুদ্ধাে কচেনে হইনব। এখে এই-

সকল চ ন্ন চ ন্ন  নমে ঈশ্বনেে  ােণা চকরূপ? সবেপ্রপনম ঈশ্বে সম্বনন্ধ  ােণা অচে অস্পষ্টই 

চেল। অচে প্রািীে জাচেো চবচ ন্ন রিবনিবীে উপাসো কচেে—সূযে, পৃচপবী, অচি, জল 

(বরুণ) ইেয াচি। প্রািীে য়াহুিী  নমে আমো রিচখনে পাই, এইরূপ অসংখয  রিবো 

েৃশংস ানব পেস্পে যুদ্ধ কচেনেনেে। োেপে পাই ইনলাচহম রিবোনক,  যাাঁহানক য়াহুিী 

ও বয াচবলেবাসী উ নয়ই পূজা কচেে। পনে ইহাও রিচখনে পাওয়া যায় রয, একজে 

 গবােনক সবোনপক্ষা রেি বচলয়া মাো হইনেনে, চকন্তু চবচ ন্ন জাচেে চবচ ন্ন 

 ােণােুযায়ী ঈশ্বনেে  ােণাও চবচ ন্ন চেল। প্রনেয নকই োহানিে রিবোনক সবেনেি 

বচলয়া িাবী কচেে এবং যুদ্ধ কচেয়া োহা প্রমাণ কচেনে রিষ্টা কচেে। োহানিে মন য  

রয জাচে যুনদ্ধ রেি হইে, রস ঐ  ানবই চেজ রিবোে রেিত্ব প্রমাণ কচেে। রসই-সব 

জাচে প্রায়শঃ অস য  চেল। চকন্তু ক্রমশঃ উিেে  ােণাসমূহ প্রািীে  ােণাে স্থাে অচ কাে 

কচেল। এখে রসই-সব পুোেে  ােণা আে োই, রযিুকু বা আনে, োহা অসাে বচলয়া 

পচেেয ি হইনেনে। পূনবোি সকল  মেই শে শে বন েে ক্রমচবকানশে েল, রকােচিই 

আকাশ হইনে পনড় োই। প্রনেয কনক একিু একিু কচেয়া অগ্রসে হইনে হইয়াচেল। 

োেপে এনকশ্বেবানিে  ােণা আচসল, ঐ মনে ঈশ্বে এক এবং চেচে সবেজ্ঞ ও 

সবেশচিমান্, চেচে চবনশ্বে বাচহনে স্বনগে বাস কনেে। চেচে প্রািীে উদ্ভাবকগনণে স্থূলবুচদ্ধ 

অেুযায়ী এইরূনপই বচণেে হইনলে, যপাঃ ‘োাঁহাে িচক্ষণ ও বাম পাশ্বেদ্বয় আনে, োাঁহাে 

হনে একচি পাখী আনে’—ইেয াচি। চকন্তু একচি চব নয় আমো স্পষ্ট রিচখনে পাই রয, 

রগািী-নিবোো চিেকানলে জেয  লুপ্ত হইয়ানেে এবং োাঁহানিে স্থানে চবশ্বব্রহ্মানণ্ডে এক 

অচদ্বেীয় ঈশ্বে স্বীকৃে হইয়ানেে। চেচে সবেনিনবশ্বে। এই েনেও চেচে চবশ্বােীে, চেচে 

দেচ গময , রকহ োাঁহাে চেকনি যাইনে পানে ো। চকন্তু  ীনে  ীনে এই  ােণাচিও 
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পচেবচেেে হইয়া রগল এবং চ ক োে পনেে েনে আমো রিচখনে পাই এমে এক ঈশ্বে, 

চযচে সবেত্র ওেনপ্রাে েচহয়ানেে। 

  

চেউ রিষ্টানমনণ্ট আনে, ‘রহ আমানিে স্বগেবাসী চপো’ ; এখানেও এক  গবানেে কপা, 

চযচে মেু য  হইনে িূনে স্বনগে বাস কনেে। আমো পৃচপবীনে বাস কচেনেচে এবং চেচে 

স্বনগে বাস কচেনেনেে। আেও অগ্রসে হইয়া আমো এরূপ চশক্ষা রিচখনে পাই রয, ঈশ্বে 

িোিে প্রকৃচেনে ওেনপ্রাে ানব আনেে। চেচে রয রকবল স্বনগেে ঈশ্বে োহা েয়, চেচে 

পৃচপবীেও ঈশ্বে। চেচে আমানিে অন্তযোমী  গবান্। চহন্দু িশেেশানস্ত্রেও একচি েনে 

 গবােনক চ ক এই ানবই আমানিে অচে চেকিবেেী বলা হইয়ানে। চহন্দু িশেে এই পযেন্ত 

চগয়া রশ  হইয়া যায় োই; ইহাে পনেও অদ্বদ্বনেে একচি েে আনে। এই অবস্থায় মােু  

উপলচি কচেনে পানে, রয ঈশ্বেনক—রয  গবােনক রস এেচিে উপাসো কচেয়া 

আচসনেনে, চেচে রকবলমাত্র স্বগে ও পৃচপবীস্থ চপো েে, পেন্তু ‘আচম ও আমাে চপো 

এক’; আত্মস্থ হইয়া রয ইহা উপলচি কনে, রস স্বয়ং ঈশ্বে; রকবল প্রন ি এই রয, রস 

োাঁহাে একচি চেম্নেে প্রকাশ। আমাে মন য  যাহা চকেু যপাপে বস্তু, োহাই চেচে এবং 

োাঁহাে মন য  যাহা সেয , োহাই আচম। এইরূনপই ঈশ্বে ও মােনবে ম য বেেী পাপেকয  

িূেী ূে হয়। এই প্রকানে আমো বুচিনে পাচেলাম, চকরূনপ ঈশ্বেনক জাচেনল স্বগেোজয  

আমানিে অন্তনে আচব ূেে হয়। 

  

প্রপম অপোৎ বদ্বোবস্থায় মােু  রবা  কনে, রস জে, রজমস্ বা িম ইেয াচি োমন য় একচি 

কু্ষদ্র বয চিত্বসম্পন্ন আত্মা এবং রস বনল, রস অেন্তকাল  চেয়া ঐ জে, রজমস্ ও িমই 

পাচকয়া যাইনব, কখেই অেয  চকেু হইনব ো। রকাে খুেী আসামী যচি বনল, ‘আচম 

চিেকাল খুেীই পাচকয়া যাইব’, ইহাও রযে চ ক রসইরূপ বলা হইল। চকন্তু কানলে 

পচেবেেনে িম অিৃশয  হইয়া রসই খাাঁচি আচি মােব আিনমই চেচেয়া যায়। 

  

পচবত্রাত্মাোই  েয , কােণ োাঁহাোই ঈশ্বেনক িশেে কচেনবে। আমো চক ঈশ্বেনক িশেে 

কচেনে পাচে? অবশয ই পাচে ো। আমো চক ঈশ্বেনক জাচেনে পাচে? চেিয়ই েয়। ঈশ্বে 

যচি জ্ঞােই হে, োহা হইনল চেচে আে ঈশ্বেই পাচকনবে ো। জাো মানেই সীমাবদ্ধ 
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কো। চকন্তু ‘আচম ও আমাে চপো এক।’ আত্মানেই আচম আমাে বােব পচেিয় পাই। 

রকাে রকাে  নমে এই-সকল  াব প্রকাচশে হইয়ানে। রকাে রকাে  নমে ইহাে ইচিে-মাত্র 

আনে। আবাে রকােচিনে ইহা এনকবানে বচজেে হইয়ানে। খ্রীনষ্টে  মে এখে এনিনশ খুব 

কম রলানকে রবা গময ; আমানক ক্ষমা কচেনবে—আচম বচলনে িাই, োাঁহাে উপনিশ 

এনিনশ রকােকানলই উিমরূনপ রবা গময  হয় োই। 

  

পচবত্রো ও পূণেোপ্রাচপ্তে জেয  ক্রনমান্নচেে চবচ ন্ন রসাপানেে সবগুচলই অেয াবশয ক। 

 নমেে চবচ ন্ন পদ্ধচেগুচল মূনল একই রূপ  ােণা বা  ানবে উপে প্রচেচিে। যীশু 

বচলনেনেেঃ ‘স্বগেোজয  রোমানিে অন্তনে চবিয মাে’, আবাে বচলনেনেে, ‘আমানিে 

স্বগেস্থ চপো।’ আপোো চকরূনপ এই উপনিশ দইচিে সামিসয  কচেনবে? রকবল 

চেনম্নািরূনপ ইহাে সামিসয  কচেনে পানেে। চেচে অচশচক্ষে জেসা ােনণে চেকি অপোৎ 

 মেচব নয় অজ্ঞ রলাকনিে রশন াি উপনিশ চিয়ানেে। োহাচিগনক োহানিে  া ানেই 

উপনিশ রিওয়াে প্রনয়াজে চেল। সা ােণ রলাক িায় কেগুচল সহজনবা য   ােণা—এমে 

চকেু, যাহা ইচন্দ্রনয়ে দ্বাো অেু ব কো যায়। রকহ হয়নো জগনে রেি িাশেচেক হইনে 

পানেে, চকন্তু েপাচপ  মে-চব নয় চেচে হয়নো চশশুমাত্র। মােব যখে উি আ য াচত্মক 

অবস্থা লা  কনে, েখে বুচিনে পানে রয, স্বগেোজয  োাঁহাে অন্তনেই েচহয়ানে। োহাই 

যপাপে মনোোজয —স্বগেোজয । এইরূনপ আমো রিচখনে পাই রয, প্রনেয ক  নমে রয-সকল 

আপােচবনো  ও জচিলো প্রেীে হয়, োহা শু ু োহাে ক্রনমান্নচেে চবচ ন্ন েনেে সূিো 

কনে। রসই রহেু  মেচবশ্বাস সম্বনন্ধ কাহানকও চেন্দা কচেবাে অচ কাে আমানিে োই। 

 নমেে ক্রমচবকানশে পনপ এমে সব েে আনে, যাহানে মূচেে ও প্রেীক আবশয ক হইয়া 

পানক। জীব ঐ অবস্থায় ঐরূপ  া া বুচিনেই সমপে। 

  

আে একচি কপা আপোচিগনক জাোইনে িাই— মে-অনপে রকাে মে-গড়া মে বা চসদ্ধান্ত 

েয়। আপোো চক অ য য়ে কনেে অপবা চক মেবাি চবশ্বাস কনেে, োহাই প্র াে চবিাযে 

চব য় েয়, বেং আপচে চক উপলচি কনেে, োহাই জ্ঞােবয । ‘পচবত্রাত্মাোই  েয , কােণ 

োাঁহানিে ঈশ্বে-িশেে হইনব।’—চ ক কপা, এই জীবনেই িশেে হইনব; আে ইহাই রো 
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মুচি। এমে সম্প্রিায় আনে, যাহানিে মনে শাস্ত্রবাকয  জপ কচেনলই মুচি পাওয়া 

যাইনব। চকন্তু রকাে মহাপুরু  এরূপ চশক্ষা রিে োই রয, বাহয  আিাে-অেুিােগুচল 

মুচিলান ে পনক্ষ অেয াবশয ক। মুি হওয়াে শচি আমানিে মন য ই আনে। আমো 

ব্রনহ্মই অবচস্থে এবং ব্রনহ্মেই মন য  আমানিে সব চক্রয়াচি িচলনেনে।৯ 

  

মেবাি ও সম্প্রিায় প্র ৃচেে প্রনয়াজে আনে, চকন্তু রস-সব চশশুনিে জেয । উহানিে 

প্রনয়াজে সামচয়ক। শাস্ত্র কখেও আ য াচত্মকোে জি রিে োই, বেং আ য াচত্মকোই 

শাস্ত্র সৃচষ্ট কচেয়ানে—এ-কপা রযে আমো ো  ুচল। এ-পযেন্ত রকাে  মেপুেক ঈশ্বেনক 

সৃচষ্ট কচেনে পানে োই, চকন্তু ঈশ্বেই সকল উিেম শানস্ত্রে উদেশীপক। আে এ-পযেন্ত 

রকাে  মেপুেক আত্মানক সৃচষ্ট কনে োই—এ-কপাও রযে  ুচলয়া ো যাই। সকল  নমেে 

রশ  লক্ষয —আত্মানেই ঈশ্বে িশেে কো। ইহাই একমাত্র সবেজেীে  মে।  মেমেসমূনহে 

মন য  সবেজেীে বচলয়া যচি চকেু পানক, োহা হইনল এই ঈশ্বোেু ূচেনক আচম এখানে 

উহাে স্থলাচ চ ি কচেনে িাই। আিশে ও েীচেেীচে চ ন্ন হইনে পানে, চকন্তু এই 

ঈশ্বোেু ূচেই রকন্দ্র-চবন্দুস্বরূপ। সহস্র বয াসা ে পাচকনে পানে, চকন্তু উহাো এক রকনন্দ্র 

চমচলে হয় এবং উহাই ঈশ্বেিশেে; ইহা এই ইচন্দ্রয়গ্রাহয  জগনেে অেীে বস্তু—ইহা 

চিেকাল পাে, র াজে, বৃপা বাকয বয য় এবং এই োয়াবৎ চমপয া ও স্বাপেপূণে জগনেে 

বাচহনে। এই সমুিয় গ্রে,  মেচবশ্বাস ও জগনেে সকল প্রকানেে অসাে আড়ম্বনেে ঊনধ্বে 

ঐ এক বস্তু েচহয়ানে, আে উহাই হইল রোমাে অন্তনে ঈশ্বোেু ূচে। একজে রলাক 

পৃচপবীে চবচ ন্ন সম্প্রিানয়ে মেবানি চবশ্বাসী হইনে পানে, এ-পযেন্ত যে প্রকাে  মেপুেক 

প্রণীে হইয়ানে, োহা সব স্মেণ োচখনে পানে, এবং পৃচপবীনে সকল েিীে পূেবাচেনে 

চেনজনক অচ চ ি কচেনে পানে, চকন্তু যচি োহাে ঈশ্বোেু ূচে ো হয়, েনব োহানক 

আচম রঘাে োচেক বচলয়াই গণয  কচেব। অপে একজে যচি কখেও রকাে গীজো বা 

মসচজনি প্রনবশ ো কচেয়া পানকে, রকাে  মোেুিাে ো কচেয়া পানকে, অপি অন্তনে 

ঈশ্বেনক অেু ব কচেয়া পানকে এবং েদ্দ্বাো এই জগনেে অসাে আড়ম্বনেে ঊনধ্বে উচিে 

হইয়া পানকে, েনব চেচেই মহাত্মা, চেচেই সা ু—বা রয-নকাে োনম ইচ্ছা োাঁহানক 

অচ চহে কচেনে পাে। যখে রিচখনব—রকহ বচলনেনে, ‘রকবলমাত্র আচমই চ ক, আমাে 
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সম্প্রিায়ই যপাপে পপ  চেয়ানে এবং অপে সকনল  ুল কচেনেনে’, েখে জাচেনব 

োহােই সব  ুল। রস জানে ো রয, অপে মেসমূনহে প্রামানণয ে উপে োহাে মনেে 

সেয ো চে েে কচেনেনে। সমুিয় মােবজাচেে প্রচে রপ্রম ও রসবাই চ ক চ ক  াচমেকোে 

প্রমাণ। রলানক  ানবে উচ্ছ্বানস রয বচলয়া পানক, ‘সকল মােু ই আমাে  াই’, আচম োহা 

লক্ষয  কচেয়া এ-কপা বচলনেচে ো; চকন্তু ইহাই বচলনে িাই রয, সমে মােবজীবনেে 

একত্বােু ূচে হওয়া আবশয ক। সকল সম্প্রিায় ও  মেচবশ্বাসই েেক্ষণ অচে সুন্দে, এবং 

আচম রসগুচলনক আমাে বচলনে স্বীকাে কচেনে োজী আচে, যেক্ষণ োহাো অপেনক 

অস্বীকাে ো কনে, যেক্ষণ োহাো সকল মােবসমাজনক যপাপে  নমেে চিনকই পচেিাচলে 

কচেনেনে। আচম আেও বচলনে িাই রয, রকাে সম্প্রিানয় জিগ্রহণ কো  াল, চকন্তু 

উহােই গণ্ডীে মন য  মো  াল েয়। চশশু হইয়া জিগ্রহণ কো  াল বনি, চকন্তু আমেণ 

চশশু পাচকয়া যাওয়া  াল েয়।  মেসম্প্রিায়, আিাে-অেুিাে, প্রেীকাচি চশশুনিে জেয  

 াল, চকন্তু চশশু যখে বয়ঃপ্রাপ্ত হইনব, েখেই োহানক হয় ঐ গচণ্ডসমূনহে বা চেনজে 

চশশুনত্বে সমূ্পণে বাচহনে িচলয়া যাইনে হইনব। চিেকাল চশশু পাকা আমানিে রকােক্রনমই 

 াল েয়। ইহা রযে চবচ ন্ন বয়নসে ও আকানেে শেীনে একচি মানপে জামা পোইবাে 

রিষ্টাে মে। আচম জগনে সম্প্রিায় পাকাে চেন্দা কচেনেচে ো। ঈশ্বে করুে—আেও দই-

রকাচি সম্প্রিায় হউক, োহা হইনল পেন্দমে আপে আপে উপনযাগী  মেমে চেবোিনেে 

অচ ক সুচব া পাচকনব। চকন্তু একচি-মাত্র  মেনক যখে রকহ সকনলে পনক্ষ খািাইনে িায়, 

েখেই আমাে আপচি। যচিও সকল  মে পেমাপেেঃ এক, েপাচপ চবচ ন্ন জাচেে চবচ ন্ন 

অবস্থায় সিাে চবচ ন্ন আিাে-অেুিাে পাচকনবই। আমানিে প্রনেয নকেই একচি বয চিগে 

 মে, অপোৎ বাহয  প্রকানশে িৃচষ্টনে একচি চেজস্ব  মে পাকা আবশয ক। 

  

বহু বৎসে পূনবে আচম আমাে জি ূচমনে অেীব শুদ্ধস্ব াব এক সা ু মহাত্মানক িশেে 

কচেনে চগয়াচেলাম। আমো আমানিে স্বয়ম্ভু রবি, আপোনিে  মেগ্রে বাইনবল, রকাোে 

এবং সকল প্রকাে স্বপ্রকাশ  মেগ্রে সম্বনন্ধ আনলািো কচেলাম। আমানিে আনলািোে 

রশন  রসই সা ুচি আমানক রিচবল হইনে একখাচে পুেক আচেনে আজ্ঞা কচেনলে। এই 

পুেনক অেয ােয  চব নয়ে মন য  রসই বৎসনেে ব েণ-েলােনলে উনিখ চেল। সা ুচি 
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আমানক উহা পা  কচেনে বচলনলে এবং আচম উহা হইনে বৃচষ্টপানেে পচেমাণচি োাঁহানক 

পচড়য়া শুোইলাম। েখে চেচে বচলনলে—‘এখে েুচম পুেকচি একবাে চেিড়াইয়া রিখ 

রো!’ োাঁহাে কপামে আচম ঐরূপ কচেলাম। চেচে বচলনলে—‘কই বৎস! একনোাঁিা 

জলও রয পচড়নেনে ো! যেক্ষণ পযেন্ত ো জল বাচহে হয়, েেক্ষণ পযেন্ত উহা পুেকমাত্র; 

রসইরূপ যেচিে পযেন্ত রোমাে  মে রোমানক ঈশ্বে উপলচি ো কোয়, েেচিে উহা 

বৃপা। চযচে  নমেে জেয  রকবল গ্রে পা  কনেে, োাঁহাে অবস্থা চ ক রযে একচি গিেন ে 

মে, যাহাে চপন  চিচেে রবািা আনে, চকন্তু রস উহাে চমষ্টনত্বে রকাে খবে োনখ ো।’  

  

মােু নক চক এই উপনিশ রিওয়া উচিে রয, রস হাাঁিু গাচড়য়া কাাঁচিনে বসুক আে বলুক, 

‘আচম অচে হে াগয  ও পাপী?’ ো, োহা ো কচেয়া বেং োহাে রিবনত্বে কপা স্মেণ 

কোইয়া রিওয়া উচিে। আচম একচি গল্প বচলনেচে। চশকাে-অনে নণ আচসয়া এক 

চসংহী একপাল রম  আক্রমণ কচেল। চশকাে  চেবাে জেয  লাে চিনে চগয়া রস একচি 

শাবক প্রসব কচেয়া রসখানেই মৃেুয মুনখ পচেে হইল। চসংহশাবকচি রম পানলে সচহে 

বচ েে হইনে লাচগল। রস ঘাস খাইে এবং রমন ে মে ডাচকে। রস রমানিই জাচেে ো 

রয, রস চসংহ। একচিে এক চসংহ সচবস্মনয় রিচখল রয, রম পানলে মন য  একচি প্রকাণ্ড 

চসংহ ঘাস খাইনেনে এবং রমন ে মে ডাচকনেনে। ঐ চসংহনক রিচখয়া রমন ে পাল এবং 

রসই সনি ঐ চসংহচিও পলায়ে কচেল। চকন্তু চসংহচি সুনযাগ খুাঁচজনে লাচগল, এবং 

একচিে রম -চসংহচিনক চেচদ্রে রিচখয়া োহানক জাগাইয়া বচলল—‘েুচম চসংহ।’ রস 

বচলল, ‘ো’, এই বচলয়া রমন ে মে ডাচকনে লাচগল। চকন্তু আগন্তুক চসংহচি োহানক 

একচি হ্রনিে  ানে লইয়া চগয়া জনলে মন য  োহানিে চেজ চেজ প্রচেচবম্ব রিখাইয়া 

বচলল, ‘রিখ রো, রোমাে আকৃচে আমাে মে চকো!’ রস োহাে প্রচেচবম্ব রিচখয়া স্বীকাে 

কচেল রয, োহাে আকৃচে চসংনহে মে। োেপে চসংহচি গজেে কচেয়া রিখাইল এবং 

োহানকও রসইরূপ কচেনে বচলল। রম -চসংহচিও রসইরূপ রিষ্টা কচেনে লাচগল এবং 

শীঘ্রই োহাে মে গম্ভীে গজেে কচেনে পাচেল। এখে রস আে রম  েয়, চসংহ। বনু্ধগণ, 

আচম আপোনিে সকলনক বচলনে িাই রয, আপোো সকনল চসংনহে মে পোক্রমশালী। 

যচি আপোনিে গৃহ অন্ধকাোবৃে পানক, োহা হইনল চক আপোো বুক িাপড়াইয়া 
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‘অন্ধকাে অন্ধকাে’ বচলয়া কাাঁচিনে পাচকনবে? োহা েয়। আনলা পাইবাে একমাত্র উপায় 

আনলা জ্বলিালা, েনবই অন্ধকাে িচলয়া যাইনব। ঊনধ্বেে আনলা পাইবাে একমাত্র উপায় 

অন্তনেে মন য  আ য াচত্মক আনলা জ্বলিালা। েনবই পাপ ও অপচবত্রোরূপ অন্ধকাে িূেী ূে 

হইনব। রোমো উি প্রকৃচেে চব য় চিন্তা কে; হীেোে কপা  াচবও ো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 103 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭. বিচদি ধর্মোদর্ম 

আমানিে সবোনপক্ষা প্রনয়াজে  মেচব য়ক চিন্তা—আত্মা, ঈশ্বে এবং  মে-সম্পকেীয় যা চকেু 

কপা। আমো রবনিে সংচহোে কপা বচলব। সংচহো-অনপে রোত্র-সংগ্রহ—এগুচলই 

প্রািীেেম আযে-সাচহেয ; যপাযপ ানব বচলনে রগনল এগুচলনক পৃচপবীে প্রািীেেম 

সাচহেয  বচলনে হইনব। এগুচল অনপক্ষা প্রািীেেে সাচহনেয ে চেিশেে ইেেেঃ চবচক্ষপ্ত 

পাচকনে পানে, চকন্তু রসগুচলনক চ কচ ক গ্রে বা সাচহেয  আখয া রিওয়া িনল ো। সংগৃহীে 

গ্রে-চহসানব পৃচপবীনে এগুচল প্রািীেেম এবং এগুচলনেই আযেজাচেে সবেপ্রপম মনো াব, 

আকাঙ্ক্ষা, েীচে-েীচে সম্বনন্ধ রয-সব প্রশ্ন উচ য়ানে, রস-সব চিচত্রে আনে। এনকবানে 

প্রপনমই আমো একচি অদু্ভে  ােণা রিচখনে পাই। এই রোত্রসমূহ চবচ ন্ন রিবোে 

উরদেশনশ েচিে স্তুচেগাে। দয চেসম্পন্ন, োই ‘রিবো’। োাঁহাো সংখয ায় অনেক—ইন্দ্র, 

বরুণ, চমত্র, পজেেয  ইেয াচি। আমো একচিে পে একচি বহুচব  রপৌোচণক ও রূপক মূচেে 

রিচখনে পাই। িৃষ্টান্তস্বরূপ বে ে ইন্দ্র—মােুন ে চেকি বাচেব েনণ চবঘ্ন-উৎপািেকােী 

সপেনক আঘাে কচেনেনেে। োেপে চেচে বে-চেনক্ষপ কচেনল সপে চেহে হইল, অনিাে 

 াোয় বৃচষ্ট পচড়নে লাচগল। োহানে সন্তুষ্ট হইয়া মােুন ো ইন্দ্রনক যজ্ঞাহুচে দ্বাো 

আো ো কচেনেনে। োহাো যজ্ঞকুনণ্ড অচি স্থাপে কচেয়া রসখানে পশু ব  কচেনেনে, 

শলাকাে উপনে উহা পক্ব কচেয়া ইন্দ্রনক চেনবিে কচেনেনে। োহানিে একচি সবেজেচপ্রয় 

‘রসামলো’ োমক ও চ  চেল; উহা রয চ ক চক, োহা এখে আে রকহই জানে ো, উহা 

এনকবানে রলাপ পাইয়ানে, চকন্তু গ্রেপান  আমো জাচেনে পাচে, উহা চেনে ণ কচেনল 

দগ্ধবৎ এক প্রকাে েস বাচহে হইে, েস গাাঁচজয়া উচ ে; আেও জাো যায়, এই রসামেস 

মািক দ্রবয । ইহাও রসই আনযেো ইন্দ্র ও অেয ােয  রিবোগনণে উনদেশনশ চেনবিে কচেনেে 

এবং চেনজোও পাে কচেনেে। কখেও কখেও োাঁহাো এবং রিবগণ একিু রবশী 

মাত্রানেই পাে কচেনেে। ইন্দ্র কখেও কখেও রসামেস পাে কচেয়া মি হইয়া পচড়নেে। 

ঐ গ্রনে এরূপও রলখা আনে এক সমনয় ইন্দ্র এে অচ ক রসামেস পাে কচেয়াচেনলে 

রয, চেচে অসংলি কপা বচলনে লাচগনলে। বরুণনিবোেও একই গচে। চেচে আে 
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একজে অচেশয় শচিশালী রিবো এবং ইনন্দ্রে মে োাঁহাে উপাসকগণনক েক্ষা কনেে; 

উপাসকগণও রসাম আহুচে চিয়া োাঁহাে স্তুচে কনেে। েণনিবো (মরুৎ) ও অপে 

রিবগনণে বয াপােও এইরূপ। চকন্তু অেয ােয  রপৌোচণক কাচহেী হইনে ইহাে চবনশ ত্ব এই 

রয, এই-সব রিবোে প্রনেয নকে িচেনত্র অেনন্তে (অেন্ত শচিে)  াব েচহয়ানে। এই 

অেন্ত কখেও কখেও  াবরূনপ চিচত্রে, কখেও আচিেয রূনপ বচণেে, কখেও বা অেয ােয  

রিবোনিে িচেনত্র আনোচপে। ইনন্দ্রেই কপা  ে। রবনিে রকাে রকাে অংনশ রিচখনে 

পাইনব, ইন্দ্র মােুন ে মে শেীে ােী, অেীব শচিশালী, কখেও স্বণে-চেচমেে-

বমেপচেচহে, কখেও বা উপাসকগনণে চেকি অবেেণ কচেয়া োাঁহানিে সচহে আহাে ও 

বসবাস কচেনেনেে, অসুেগনণে সচহে যুদ্ধ কচেনেনেে, সপেকুনলে ধ্বংস কচেনেনেে 

ইেয াচি। আবাে একচি রোনত্র রিচখনে পাই, ইন্দ্রনক উি আসে রিওয়া হইয়ানে; চেচে 

সবেশচিমান্, সবেত্র চবিয মাে এবং সবেজীনবে অন্তদ্রেষ্টা। বরুণনিবোে সম্বনন্ধ এইরূপ 

বলা হইয়ানে—ইচেও ইনন্দ্রে মে অন্তেীনক্ষে রিবো ও বৃচষ্টে অচ পচে। োেপে সহসা 

রিচখনে পাই, চেচে উিাসনে উন্নীে; োাঁহানক সবেবয াপী ও সবেশচিমান্ প্র ৃচে বলা 

হইনেনে। আচম রোমানিে চেকি বরুণনিনবে সবেনেি িচেত্র রযরূনপ বচণেে হইয়ানে, 

রসই সম্বনন্ধ একচি রোত্র পা  কচেব, োহানে রোমো বুচিনে পাচেনব আচম চক 

বচলনেচে। ইংনেজীনেও কচবোকানে ইহা অেূচিে হইয়ানে।  

  

আমানিে কাযেিয় উি হ’রে রিচখবানে পাে, 

রযে অচে চেকনিই প্র ুনিব সবেশচিমান্। 

যচিও মােু  োনখ কমেিয় অেীব রগাপে, 

স্বগে হ’রে রিবগণ রহচেনেে সব অেুক্ষণ। 

রয-নকহ িাাঁড়ায়, েনড়, রগাপনেনে যায় স্থাোন্তে,  

সুচে ৃে কনক্ষ পনশ, রিবোে িৃচষ্ট োে’ পে।  

উ নয় চমচলয়া রযপা  ড় যন্ত্র কনে  াচব মনে, 

রকহ ো রহচেনে রিাাঁনহ, চমচলয়ানে অচে সনিাপনে।  

েৃেীয় বরুণনিব রসই স্থানে কচে অবস্থাে, 
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দেচ সচন্ধে কপা জ্ঞাে হে সবেশচিমান্। 

এই রয েনয়নে চবশ্ব—অচ পচে চেচে রগা ইহাে, 

ওই রয রহচেে ে ঃ সুচবশাল সীমাহীে োাঁে। 

োচজনে োাঁহােই মানি অন্তহীে দচি পাোবাে, 

েবু কু্ষদ্র জলাশয় েনিনেে আগাে োাঁহাে। 

বািা যাে আনে মনে উচ বানে উি গগনেনে, 

বরুনণে হনে োে অবয াহচে োই রকােমনে। 

ে ঃ হ’রে অবেচে িেগণ োাঁে চেেন্তে, 

কচেনে ভ্রমণ অচেদ্রুে সাো পৃচপবীে ’ পে।  

িূে িূেেম স্থানে লক্ষয  োো কচেনে সেে, 

পেীক্ষাকুশল রেত্র চবফুরাচেে কচে শে শে।১০ 

  

অেয ােয  রিবো সম্বনন্ধও এইরূপ অসংখয  িৃষ্টান্ত প্রিচশেে হইনে পানে। োাঁহাো এনকে 

পে এক রসই একই অবস্থা লা  কনেে। প্রপনম োাঁহাো অেয েম রিবোরূনপ আোচ ে 

হে, চকন্তু োেপে রসই পেমসিারূনপ গৃহীে হে, যাাঁহানে সমগ্র জগৎ অবচস্থে, চযচে 

প্রনেয নকে অন্তযোমী ও চবশ্বব্রহ্মানণ্ডে শাসেকেো। বরুণনিব সম্বনন্ধ চকন্তু আে একচি 

 ােণা আনে। উহাে অীুে মাত্র রিখা চগয়াচেল, চকন্তু আযেগণ শীঘ্রই উহা িমে 

কচেয়াচেনলে—উহা ‘ ীচেে  ােণা’। অেয  একস্থনল রিখা যায়—োাঁহাো  ীে, োাঁহাো 

পাপ কচেয়া বরুনণে চেকি ক্ষমাপ্রাপেী। রসই  ােণাগুচল  ােে ূচমনে বাচড়নে রিওয়া 

হয় োই, ইহাে কােণ পনে বুচিনে পাচেনব। চকন্তু উহাে বীজগুচল েষ্ট হয় োই, অীুচেে 

হইবাে রিষ্টা কচেনেচেল—‘উহা  য় ও পানপে  ােণা।’ রোমো সকনলই জাে রয, এই 

 ােণা ‘এনকশ্বেবাি’ োনম উচিচখে মেবানিে অন্ত ুেি। এই এনকশ্বেবাি এনকবানে 

প্রপম চিনক  ােনে রিখা চিয়াচেল, রিচখনে পাই সংচহোে সবেত্রই—উহাে প্রপম ও 

সবেপ্রািীে অংনশ এই এনকশ্বেবানিে প্র াব। চকন্তু আমো রিচখনে পাইব, আযেগনণে 

পনক্ষ ইহা পযোপ্ত হয় োই, এবং চহন্দুনিে চবশ্বাস, আযেগণ উহানক অচে প্রাপচমক 

 ােণানবান  একপানশ র চলয়া রিে এবং আেও অগ্রসে হইয়া চিন্তা কচেনে পানকে। 
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অবশয  রবি সম্বনন্ধ ইওনোপীয়নিে সমানলািো পা  কচেয়া চহন্দুগণ হাসয  সংবেণ কচেনে 

পানেে ো। যাাঁহাো (পািােয  জাচেো) মােৃদগ্ধপানেে মে সগুণ-ঈশ্বেবািনকই ঈশ্বনেে 

সনবোি  ােণা বচলয়া গ্রহণ কচেয়ানেে, োাঁহাো যখে রিচখনে পাে, রয-এনকশ্বেবানিে 

 ানব রবনিে সংচহো াব পূণে, রসই এনকশ্বেবািনক আযেগণ অপ্রনয়াজেীয় এবং িাশেচেক 

ও চিন্তাশীল বয চিগনণে অনযাগয  বচলয়া পচেেয াগ কচেনে এবং অচ কেে িাশেচেক 

যুচিপূণে ও অেীচন্দ্রয়  াব আয়ি কচেনে কন াে আয়াস স্বীকাে কচেয়ানেে, েখে 

স্ব াবেই োাঁহাো  ােেীয় প্রািীে িাশেচেকগনণে  াব অেুযায়ী চিন্তা কচেনে সাহস 

কনেে ো। 

  

যচিও ঈশ্বনেে বণেোকানল আযেগণ বচলয়ানেে, ‘সমুিয় জগৎ োাঁহানেই আচেে’ এবং 

‘েুচম সকল হৃিনয়ে পালেকেো’, েপাচপ এনকশ্বেবাি োাঁহানিে চেকি অেয ন্ত 

মােব াবাপন্ন বচলয়া মনে হইয়াচেল। চহন্দুো সবেচব  চিন্তা াোয় সাহসী—এে সাহসী 

রয, োাঁহানিে চিন্তায় এক-একচি ফুরুচলি পািানেয ে েপাকচপে সাহসী মেী ীনিে  ীচে 

উৎপািে কনে। চহন্দুনিে পনক্ষ ইহা একচি রগৌেব ও কৃচেনত্বে কপা। এই চহন্দু 

মেীচ গনণে সম্বনন্ধ অ য াপক ময ােমূলাে যপাপেই বচলয়ানেে, ‘োাঁহাো এে উনি 

উচ য়ানেে রয, রসখানে োাঁহানিেই েুসেুস শ্বাস গ্রহণ কচেনে পানে; অপে 

িাশেচেকগনণে েুসেুস রসখানে োচিয়া যাইে।’ এই সাহসী জাচে বোবে যুচি অেুসেণ 

কচেয়া িচলয়ানেে; যুচি োাঁহানিে রকাপায় লইয়া যাইনব, ইহাে জেয  চক মূলয  চিনে 

হইনব, রস-কপা আযে িাশেচেকগণ  ানবে োই; ইহাে েনল োাঁহানিে অচে চপ্রয় 

কুসং্ােগুচল িূণে হইয়া যাইনে, অপবা সমাজ োাঁহানিে সম্বনন্ধ চক  াচবনব বা বচলনব, 

রস-চব নয় োাঁহাো চিক্ পাে কনেে োই, চকন্তু োাঁহাো যাহা সেয  ও যপাপে বচলয়া বুচিনে 

পাচেয়াচেনলে, োহাই প্রিাে কচেয়ানেে। 

  

প্রািীে ববচিক ঋচ গনণে চব য় আনলািো কচেবাে পূনবে আমো প্রপমেঃ দ-একচি অচে 

আিযে ববচিক িৃষ্টানন্তে উনিখ কচেব। এই-সকল রিবো এনকে পে এক গৃহীে হইয়া 

সনবোি স্থানে প্রচেচিে হইয়ানেে, অবনশন  োাঁহাো প্রনেয নক অোচি অখণ্ড সগুণ 
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ঈশ্বেরূপ  ােণ কচেয়ানেে; এই অচ েব বয াপােচিে বয াখয া প্রনয়াজে। অ য াপক 

ময ােমূলাে এইরূপ উপাসোনে চহন্দু নমেে চবনশ ত্ব রিচখয়া উহানক Henotheism বা 

‘রিবাচ নিব’ আখয া চিয়ানেে। উহাে বয াখয াে জেয  আমাচিগনক বহুিূনে যাইনে হইনব 

ো, উহা ঋনেনিে মন য ই আনে। ঐ গ্রনেে রয-স্থনল প্রনেয ক রিবোনক ঐরূপ সনবোি 

মচহমায় মচণ্ডে কচেয়া উপাসো কচেবাে কপা আনে, রয-স্থল হইনে আে একিু অগ্রসে 

হইনল আমো োহাে অপেও জাচেনে পাচে। এখে প্রশ্ন আনস—চহন্দুপুোণসমূহ অেয ােয  

 নমেে রপৌোচণক আখয াচয়কাগুচল হইনে এে পৃপক্, এে চবচশষ্ট চকরূনপ হইল? 

বয াচবলেীয় বা গ্রীক পুোনণ রিচখনে পাওয়া যায়, রিবো চবনশ নক উন্নীে কচেবাে প্রয়াস 

কো হইনেনে—পনে চেচে উিাসে লা  কচেয়া রসখানে চিে প্রচেচিে হইনল অেয ােয  

রিবোো হেেী হইনলে। সকল রমানলানকে (Molochs) মন য  চযনহাবা (Jehovah) রেি 

হইনলে, অেয ােয  রমানলাকগণ চিেেনে চবস্মৃে ও চবলীে হইনলে। চেচেই রিবাচ নিব 

‘ঈশ্বে’ হইনলে। গ্রীক রিবোনিে সম্বনন্ধও এইরূপ বলা যাইনে পানে—চজউস (Zeus) 

অগ্রবেেী হইনলে, উি উি পিবী প্রাপ্ত হইনলে, সমগ্র জগনেে প্র ু হইনলে এবং অেয ােয  

রিবগণ অচে কু্ষদ্র রিবিূেরূনপ পচেণে হইনলে। পেবেেী কানলও এই ঘিোে পুেোবৃচি 

রিখা যায়। রবৌদ্ধ ও বজেগণ োাঁহানিে একজে  মেপ্রিােকনক ঈশ্বেরূনপ আো ো 

কচেনলে এবং অেয ােয  রিবগণনক োাঁহাে অ ীে কচেয়া চিনলে। ইহাই সবেত্র অেুসৃে 

পদ্ধচে, চকন্তু এ-চব নয় চহন্দু নমে চবনশ ত্ব ও বয চেক্রম রিচখনে পাই। প্রপম একজে 

রিবো বচন্দে হইনেনেে, চকেুক্ষনণে জেয  অেয ােয  রিবোো োাঁহাে আজ্ঞােুবেেী বলা 

হইয়ানে। 

  

আবাে রিখা যায়, যাাঁহাে সম্বনন্ধ বলা হইল রয, চেচে বরুণনিনবে কৃপায় উিাসে 

পাইয়ানেে, চেচেই পেবেেী গ্রনে সনবোি রগৌেব লা  কচেনলে। এই রিবগণ যপাক্রনম 

প্রনেয নকই সগুণ ঈশ্বেরূনপ বচণেে হইয়ানেে। ইহাে বয াখয া ঐ পুেনকই আনে এবং ইহাই 

িমৎকাে বয াখয া। রয মন্ত্রপ্র ানব অেীে  ােনে একচি চিন্তাপ্রবাহ উচ য়াচেল এবং যাহা 

 চব য নে সমগ্র  মেজগনে চিন্তাে রকন্দ্রস্থােীয় হইয়া িাাঁড়াইনব, রসই মন্ত্রচি এইঃ ‘একং 

সচদ্বপ্রা বহু া বিচন্ত’—যাহা সেয  োহা এক, জ্ঞাচেগণ োহানক চবচ ন্ন োনম অচ চহে 
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কচেয়ানেে। এই রিবোনিে চব নয় রযখানে যে রোত্র েচিে হইয়ানে, সবেত্রই অেু ূে 

সিা এক—অেু বকেোে জেয ই যা চকেু চবচ ন্নো। রোত্র-েিচয়ো ঋচ  ও কচবগণ চবচ ন্ন 

 া ায় এবং চবচ ন্ন বানকয  রসই একই সিাে (ব্রনহ্মে) স্তুচেগাে কচেয়ানেে—‘একং সচদ্বপ্রা 

বহু া বিচন্ত।’ এই একচি মাত্র শ্রুচেবাকয  হইনে প্র ূে েল েচলয়ানে। সম্ভবেঃ 

রোমানিে রকহ রকহ  াচবয়া চবচস্মে হইনব রয,  ােেব েই একমাত্র রিশ, রযখানে  নমেে 

জেয  কখেই কাহােও উপে চেযোেে হয় োই, রযখানে রকাে বয চি কখেও োহাে 

 মেচবশ্বানসে জেয  উেয ি হয় োই; রসখানে আচেক, োচেক, অদ্বদ্বেবািী, বদ্বেবািী এবং 

এনকশ্বেবািী সকনলই আনেে এবং কখেও চেযোচেে ো হইয়া বসবাস কচেনেনেে। 

রসখানে জড়বািীচিগনকও ব্রাহ্মণ-পচেিাচলে মচন্দনেে রসাপাে হইনে রিবোনিে 

চবরুনদ্ধ, এমে চক স্বয়ং ঈশ্বনেে চবরুনদ্ধ প্রিাে কচেনে রিওয়া হইয়ানে। জড়বািী 

িাবোকগণ রিশময় প্রিাে কচেয়ানে ঈশ্বে চবশ্বাস কুসং্াে; এবং রিবো, রবি ও  মে—

পুনোচহেগনণে স্বাপেচসচদ্ধে জেয  উদ্ভাচবে কুসং্াে মাত্র। োহাো চবো উৎপীড়নে এই-

সব প্রিাে কচেয়ানে। এইরূনপ বুদ্ধনিব চহন্দুগনণে প্রনেয ক প্রািীে ও পচবত্র চব য়  ূচলসাৎ 

কচেনে রিষ্টা কচেয়াও অচে বৃদ্ধবয়স পযেন্ত জীচবে চেনলে। বজেগণও এইরূপ 

কচেয়ানেে—োাঁহাো ঈশ্বনেে অচেত্ব শুচেয়া চব্রূপপ কচেনেে। োাঁহাো বচলনেেঃ ঈশ্বে 

আনেে—ইহা চকরূনপ সম্ভব? ইহা শু ু একচি কুসং্াে। এইরূপ অসংখয  িৃষ্টান্ত রিওয়া 

যাইনে পানে। মুসলমাে আক্রমণ-েেি  ােনে আচসবাে পূনবে এনিনশ  নমেে জেয  

চেযোেে কী, োহা রকহ কখেও জাচেে ো। যখে চবনিশীো এই চেযোেে চহন্দুনিে উপে 

আেম্ভ কচেল, েখেই চহন্দুনিে এ চব নয় অচ জ্ঞো হইল; এবং এখেও ইহা একচি 

সবেজেচবচিে সেয  রয, চহন্দুো খ্রীষ্টােনিে গীজো-চেমোনণ কে অচ ক পচেমানণ এবং 

েৎপেোে সচহে সাহাযয  কচেয়ানে—রকাপাও েিপাে হয় োই। এমে চক  ােেব ে 

হইনে রয-সকল চহন্দু মেচবনো ী  মে উচিে হইয়াচেল, রসগুচলও কখেও চেযোচেে হয় 

োই। রবৌদ্ধ নমেে কপা  ে—রবৌদ্ধ মে রকাে রকাে চব নয় একচি রেি  মে; চকন্তু 

রবৌদ্ধ মেনক রবিান্ত বচলয়া মনে কো অপেহীে। খ্রীষ্ট মে ও ‘সয ালন শে আচমে’ে প্রন ি 

সকনলই অেু ব কচেনে পানেে। রবৌদ্ধ নমে মহান্ ও সুন্দে  াব আনে, চকন্তু উহা এমে 
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এক প্রকাে মণ্ডলীে হনে পচেে হইয়াচেল, যাহাো ঐ  াবসমূহ েক্ষা কচেনে পানে োই। 

িাশেচেকগনণে হনেে েত্নসমূহ জেসা ােনণে হনে পচড়ল এবং োহাো িাশেচেক  াবগুচল 

িখল কচেয়া বচসল। োহানিে চেল অেয চ ক উৎসাহ, আে কনয়কচি আিযে আিশে, মহৎ 

জেচহেকে  াবও চেল; চকন্তু সনবোপচে সবেচব য় চেোপি োচখবাে পনক্ষ আেও চকেু 

প্রনয়াজে—চিন্তা ও মেী া। রযখানেই রিচখনব, উিেম রলাকচহেকে  াবসমূহ 

চশক্ষািীক্ষাহীে সা ােণ রলানকে হানে পচড়য়ানে, োহাে প্রপম েল—অবেচে। রকবলমাত্র 

চবিয ােুশীলে ও চবিােশচি সকল বস্তুনক সুেচক্ষে কনে। োেপে এই রবৌদ্ধ মেই 

পৃচপবীনে সবেপ্রপম প্রিােশীল  মে, েৎকালীে সমুিয় স য  জগনেে সবেত্র ইহা প্রনবশ 

কচেয়াচেল, চকন্তু োহাে জেয  একচি চবন্দু েিপাে হয় োই। আমো পচড়য়াচে, চকরূনপ 

িীেনিনশ রবৌদ্ধ প্রিােকগণ চেযোচেে হে, এবং সহস্র সহস্র রবৌদ্ধ ক্রমােনয় দই চেে জে 

সম্রাট্ কেৃেক চেহে হে, চকন্তু োেপে যখে রবৌদ্ধনিে অিৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজে 

সম্রাট্ উৎপীড়েকােীচিনগে উপে প্রচেনশা  লইবাে চেচমি প্রোব কচেনলে, েখে 

চ কু্ষগণ োাঁহানক চেবৃি কচেনলে। আমানিে এই সমুিয় চেচেক্ষাে জেয  ঐ এক মনন্ত্রে 

চেকনিই আমো ঋণী। রসইজেয ই আচম উহা রোমাচিগনক স্মেণ কচেনে বচলনেচে। 

যাাঁহানক সকনল ইন্দ্র, চমত্র, বরুণ বনল—রসই সিা একই; ঋচ ো োাঁহানক বহু োনম 

ডানকে—‘একং সদ চবপ্রা বহু া বিচন্ত।’ ১১  

  

এই স্তুচে রকান্ সমনয় েচিে হইয়াচেল োহা রকহই জানেে ো; আি হাজাে বৎসে পূনবেও 

হইনে পানে এবং আ ুচেক সকল প্রচেবাি সন্ও ইহাে প্রণয়েকাল ৯০০০ বৎসে 

প্রািীেও হইনে পানে। 

  

 মেচব য়ক এই অেু য ােগুচলে একচিও আ ুচেক কানলে েয়, েপাচপ েিোকানল এগুচল 

রযমে জীবন্ত চেল, এখেও রসইরূপ; এখে বেং অচ কেে সজীব হইয়া উচ য়ানে, কােণ 

প্রািীেেম কানল মােবজাচে আ ুচেক কানলে মে এে ‘স য ’ চেল ো; এেিুকু মনেে 

পাপেনকয ে জেয  রস েখেও োহাে ভ্রাোে গলা কাচিনে চশনখ োই বা েিনস্রানে  োেল 
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প্লাচবে কনে োই অপবা চেজ প্রচেনবশীে প্রচে চপশানিে মে বয বহাে কনে োই। েখে 

মােু  মেু য নত্বে োনম সমুিয় মােবজাচেে ধ্বংস সা ে কচেনে চশনখ োই। 

  

রসইজেয ই ‘একং সদ চবপ্রা বহু া বিচন্ত’—এই মহাবাণী আজও আমানিে চেকি অচেশয় 

সজীব, েনোচ ক মহান্, শচি ও জীবে-প্রি এবং রয-কানল এগুচল চলচখে হইয়াচেল, 

রস-সময় অনপক্ষা অচ কেে েবীেরূনপ প্রচে াে হইনেনে। এখেও আমানিে চশচখনে 

হইনব রয, সকল প্রকাে  মে—চহন্দু, রবৌদ্ধ, মুসলমাে, খ্রীষ্টাে—রয-নকাে োনমই অচ চহে 

হউক ো, সকনল একই ঈশ্বনেে উপাসো কনে এবং রয এগুচলে একচিনক ঘৃণা কনে, রস 

োহাে চেনজে  গবােনকই ঘৃণা কনে। 

  

োাঁহাো এই চসদ্ধানন্তই উপেীে হইনলে। চকন্তু পূনবে রযমে বচলয়াচে—এই প্রািীে 

এনকশ্বেবাি চহন্দু চিিনক সন্তুষ্ট কচেনে পানে োই; কােণ আ য াচত্মক োনজয  ইহা অচ ক 

িূে অগ্রসে হইনে অসমপে; ইহাে দ্বাো িৃশয  জগনেে বয াখয া হয় ো—পৃচপবীে একচ্ছত্র 

শাসেকেো দ্বাো পৃচপবীে বয াখয া হয় ো। 

  

চবনশ্বে একজে চেয়ন্তা দ্বাো কখেই চবনশ্বে বয াখয া হয় ো, চবনশ েঃ চবনশ্বে বাচহনে 

অবচস্থে চেয়ন্তাে দ্বাো ইহাে সম্ভাবো রো আেও কম। চেচে আমানিে বেচেক গুরু হইনে 

পানেে—জগনেে মন য  রেি-শচিসম্পন্ন হইনে পানেে, চকন্তু োহা রো চবনশ্বে বয াখয া 

েয়।  

  

োই প্রপম প্রশ্ন উচ নেনে—চবোি প্রশ্ন উচ নেনে! 

  

‘এই চবশ্ব রকাপা হইনে আচসল, রকমে কচেয়া আচসল এবং চকরূনপই বা অবস্থাে 

কচেনেনে?’১২ এই প্রশ্ন-সমা ানেে একচি চবচশষ্ট রূপ গ নেে জেয  বহু রোত্র চলচখে 

হইয়ানে। চকন্তু এই রোনত্র রযরূপ অপূবে কানবয ে সচহে উহা প্রকাচশে হইয়ানে, এরূপ 

আে রকাপাও রিখা যায় োঃ 

  

োসিাসীনন্না সিাসীিিােীং োসীদ্রনজা রো রবয ামা পনো যৎ।  
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চকমাবেীবঃ কুহ কসয  শমেন্ন ঃ চকমাসীদ্গহেং গ ীেম্॥  

ে মৃেুয োসীিমৃেং ে েচহে ে োত্রয া অহ্ন আসীৎ প্রনকেঃ।  

আেীিবােং স্ব য়া েনিকং েস্মাদ্ধােয ন্ন পেঃ চকঞ্চোস॥১৩ 

  

যখে অসৎ চেল ো, সৎও চেল ো, যখে অন্তেীক্ষ চেল ো, যখে চকেুই চেল ো, রকান্ 

বস্তু সকলনক আবৃে কচেয়া োচখয়াচেল, চকনস সব চবোম কচেনেচেল? েখে মৃেুয  চেল 

ো, অমৃে চেল ো, চিবাোচত্রে চব াগ চেল ো। অেুবানি মূনলে কাবয মা ুেী বহুলাংনশ 

েষ্ট হইয়া যায়—‘ েখে মৃেুয  চেল ো, অমৃে চেল ো, চিবাোচত্রে চব াগ চেল ো!’ সং্ৃে 

 া াে প্রনেয ক ধ্বচেচি রযে সুেময়! েখে রসই ‘এক (ঈশ্বে) অবরুদ্ধ-প্রানণ চেনজনেই 

অবস্থাে কচেনেচেনলে, চেচে োড়া আে চকেুই চেল ো’—এই  াবচি উিমরূনপ  ােণা 

কো উচিে রয, ঈশ্বে অবরুদ্ধ-প্রাণ (গচেহীে)-রূনপ অবস্থাে কচেনেচেনলে; কােণ 

অেঃপে আমো রিচখব, চক ানব পেবেেী কানল এই  াব হইনেই সৃচষ্টে্ অীুচেে 

হইয়ানে। চহন্দু িাশেচেকগণ সমগ্র চবশ্বনক একচি স্পন্দেসমচষ্ট—একপ্রকাে গচে মনে 

কচেনেে, সবেত্রই শচি-প্রবাহ। এই গচে সমচষ্ট একিা সমনয় চস্থে হইনে পানক এবং 

সূক্ষ্ম, হইনে সূক্ষ্ম,েে অবস্থায় গমে কনে এবং চকেুকানলে জেয  রসই অবস্থায় চস্থচে কনে। 

এই রোনত্র ঐ অবস্থাে কপাই বচণেে হইয়ানে—এই জগৎ স্পন্দেহীে হইয়া চেিল অবস্থায় 

চেল। যখে এই সৃচষ্টে সূিো হইল, েখে উহা স্পচন্দে হইনে আেম্ভ কচেল এবং উহা 

হইনে জগৎ বাচহে হইয়া আচসল। রসই পুরুন ে চেঃশ্বাস—শান্ত স্বয়ংসমূ্পণে—ইহাে বাচহনে 

আে চকেু োই। 

  

প্রপম একমাত্র অন্ধকােই চেল। রোমানিে মন য  যাহাো  ােেবন ে অপবা অেয  রকাে 

গ্রীষ্মমণ্ডনলে রিনশ চগয়া রমৌসুমী-বায়ু-িাচলে রমঘ-চবোে রিচখয়াে, োহাোই এই 

বানকয ে গাম্ভীযে বুচিনে পাচেনব। আমানিে মনে আনে, চেেজে কচব এই িৃশয  বণেো 

কচেনে রিষ্টা কচেয়ানেে। চমল্টে বচলয়ানেে, ‘রসখানে আনলাক োই, বেং অন্ধকাে 

িৃশয মাে।’ কাচলিাস বনলে, ‘সূচিন িয  অন্ধকাে।’ চকন্তু রকহই এই ববচিক বণেোে 

চেকিবেেী হইনে পানেে োই—‘অন্ধকানেে মন য  অন্ধকাে লুকাে চেল।’ সবেবস্তু িহয মাে, 
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মমেচেে—শুষ্ক, সমগ্র সৃচষ্ট রযে  স্মী ূে হইয়া যাইনেনে, এবং এই ানব কনয়কচিে 

কাচিবাে পে একচিে সায়ানহ্ন চিক্ িক্রবানলে একপ্রানন্ত একখণ্ড রমঘ রিখা চিল, এবং 

আ  ঘণ্টাে মন য ই রমনঘ পৃচপবী োইয়া রগল, রমনঘে উপে রমঘ, পনে পনে রমঘ—োেপে 

প্রবল  াোয় উহা রযে োচিয়া পচড়ল, প্লাবে শুরু হইল। 

  

এখানে সৃচষ্টে কােণরূনপ ইচ্ছাই বচণেে হইয়ানে। প্রপনম যাহা চেল, োহা রযে ইচ্ছারূনপ 

পচেণে হইল এবং ক্রনম োহা হইনেই বাসোে প্রকাশ। এইচি আমানিে চবনশ রূনপ 

স্মেণ োখা উচিে, কােণ এই বাসোই আমানিে যাহা চকেু প্রেয নক্ষে কােণরূনপ কচপে 

হইয়ানে। এই ইচ্ছাে  ােণাই রবৌদ্ধ ও রবিান্ত চিন্তাপদ্ধচেে চ চিস্বরূপ এবং পেবেেীকানল 

জামোে িশেনে প্রচবষ্ট হইয়া রশানপেহাওয়ানেে িশেনেে চ চিস্বরূপ হইয়ানে। এইখানেই 

আমো প্রপম পাইঃ 

  

বয ি মনেনে উপ্ত রস বীজ—রস রকান্ প্র ানে িূে জাচগয়া উচ ল ইচ্ছা প্রপম—বাসোে 

অীেু!  

কচব-কল্পো জ্ঞানেে সহানয় খুাঁচজল হৃিয়-মানি, 

রিচখল রসপায় সৎ ও অসৎ—বাাঁ নে জড়ানয় োনজ।১৪ 

  

ইহা এক েূেে প্রকানেে অচ বয চি; কচব এই বচলয়া রশ  কচেনলে, ‘চেচেও রবা  হয় 

জানেে ো, রসই অ য ক্ষও সৃচষ্টে কােণ জানেে ো।’১৫ আমো এই সূনি রিচখনে পাই—

ইহাে কাবয মা ুেী োড়া চবশ্বেিো সম্বনন্ধ প্রশ্নচি এক চেচিেষ্ট আকাে  ােণ কচেয়ানে। এবং 

এই-সব ঋচ নিে মে এমে একচি অবস্থায় উপেীে হইয়ানে রয, োাঁহাো আে সা ােণ 

উিনে সন্তুষ্ট েে। আমো এখানে রিচখনে পাই রয, োাঁহাো ‘পেম রবয ানম অচ চিে এই 

জগনেে অ য ক্ষ একজে শাসেকেোয়’ সন্তুষ্ট েে। এই চবশ্ব চকরূনপ আচব ূেে হইল—এই 

চব য়চি আেও অনেক সূনি আনে এবং আমো পূনবে রযমে রিচখয়াচে রয, োাঁহাো 

একজে বয চিচবনশ নক এই চবনশ্বে অ য ক্ষরূনপ খুাঁচজয়া বাচহে কচেবাে রিষ্টা 

কচেনেচেনলে, এবং ইহাে চেচমি এক-একচি রিবোনক গ্রহণ কচেয়া োাঁহাচিগনক রসই 

ঈশ্বনেে আসনে বসাইনেচেনলে, চ ক রেমচে এই েনে আচসয়া রিচখব, চবচ ন্ন রোনত্র 
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রকাে একচি ে্নক গ্রহণপূবেক অেন্তরূনপ বচ েে কচেয়া োহানকই চেচখল চবনশ্বে কােণ 

বচলয়া চেনিেশ কো হইয়ানে; এমে রকাে একচি চবচশষ্ট ে্নক এই জগনেে আ াে-

রূনপ গ্রহণ কো হইনেনে—যাহানে এই চবনশ্বে চস্থচে এবং যাহা এই চবশ্বরূনপ পচেণে 

হইয়ানে। োো আিশে সম্বনন্ধ এই েীচে অেুসৃে হইল। প্রাণ বা জীবেী-শচি সম্বনন্ধও 

োাঁহাো এই েীচে অবলম্বে কচেয়াচেনলে। োাঁহাো এই প্রাণে্নক এমে ানব বচ েে 

কচেনে লাচগনলে রয, ঐ প্রাণশচি এক চবশ্ববয াপী অেন্ত েন্ পচেণে হইল। এই 

প্রাণশচি সকলনক  ােণ কচেনেনে—রকবল মেু য -শেীেনক েয়, এই প্রাণশচি সূযে ও 

িনন্দ্রেও আনলা—ইহাই সবচকেুনক স্পচন্দে কচেনেনে। ইহাই চবনশ্বে রপ্রেণাশচি। 

  

সমসয াে সমা ানে এই-সকল রিষ্টা অেীব সুন্দে—অচেশয় কাবয ম ুে। োহানিে মন য  

কেকগুচল, রযমে ‘চেচেই সুন্দেী ঊ াে আগমেবােো রঘা ণা কনেে’ প্র ৃচে োাঁহাো 

রয ানব চিচত্রে কচেয়ানেে, োহা বােচবকই অপূবে গীচেময়।  

  

এই রয ‘ইচ্ছা’ , যাহা আমো এই মাত্র পচড়লাম, যাহা সৃচষ্টে আচিবীজরূনপ উচিে 

হইয়াচেল, উহানক োাঁহাো এমে  ানব চবেৃে কচেনে লাচগনলে রয, উহাই রশ  পযেন্ত 

এক চবশ্বজেীে ঈশ্বেেন্ পচেণে হইল। চকন্তু এই  ােণাগুচলে রকােচিই োাঁহানিে সন্তুষ্ট 

কচেনে পাচেল ো। 

  

এই  ােণা ক্রনম মচহমাচেে হইয়া রশন  এক চবোি বয চিনত্ব ঘেী ূে হইল। 

  

‘চেচে সৃচষ্টে অনগ্র চেনলে, চেচে সব চকেুে অ ীশ্বে, চেচে চবশ্বনক  চেয়া আনেে, চেচে 

জীনবে স্রষ্টা, চেচে বলচব াো, সকল রিবো যাাঁহানক উপাসো কনেে, জীবে ও মৃেুয  

যাাঁহাে োয়া—োাঁহানক োড়া আে রকান্ রিবোনক আমো উপাসো কচেব? েু ােনমৌচল 

চহমালয় যাাঁহাে মচহমা রঘা ণা কচেনেনে, সমুদ্র োহাে সমগ্র জলোচশে সচহে যাাঁহাে 

মচহমা রঘা ণা কচেনেনে’—এই ানব োাঁহাে বণেো কচেনেনেে।১৬ চকন্তু এই মাত্র আচম 

বচলয়াচে রয, এই সমে  ােণাও োাঁহাচিগনক সন্তুষ্ট কচেনে পানে োই। অবনশন  (নবনি) 

আমো এক অদু্ভে  ােণা রিচখনে পাই। (ঐ যুনগ) আযেমােনবে মে বচহঃপ্রকৃচে হইনে 
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এেচিে ঐ প্রনশ্নে (নক রসই সবেজ্ঞ একমাত্র স্রষ্টা?) উিে অেুসন্ধাে কচেনেচেল। োাঁহাো 

সূযে, িন্দ্র, েক্ষত্রোচশ প্র ৃচে সবেবস্তুে কােণ চজজ্ঞাসা কচেয়া সা য ােুযায়ী োহাে 

সমা ােও কচেয়াচেনলে। সমগ্র চবশ্ব োাঁহানিে শু ু এইিুকু চশখাইল—চবনশ্বে চেয়ন্তা এক 

সগুণ ঈশ্বে আনেে। বচহঃপ্রকৃচে ইহা অনপক্ষা আে চকেু অচ ক চশখাইনে পানে ো। 

সংনক্ষনপ বচহঃপ্রকৃচে হইনে আমো মাত্র একজে চবশ্ব-স্থপচেে অচেত্ব  ােণা কচেনে 

পাচে। এই  ােণা েিোনকৌশলবাি (Design Theory) বচলয়া অচ চহে হইয়ানে। আমো 

সকনলই জাচে, এইরূপ মীমাংসা খুব রবশী যুচিসিে েয়; এই মেবাি কেকিা 

রেনলমােু ী, েপাচপ বচহজেগনেে কােণােুসন্ধাে দ্বাো এইিুকু মাত্র আমো জাচেনে পাচে 

রয, এই জগনেে একজে চেমোো প্রনয়াজে। চকন্তু ইহাদ্বাো আনিৌ জগনেে বয াখয া হইল 

ো। এই জগনেে উপািাে রো ঈশ্বনেে আনগও চেল এবং োাঁহাে এই-সব উপািানেে 

প্রনয়াজে চেল। চকন্তু ইহানে এক  ী ণ আপচি উচ নব রয, চেচে োহা হইনল এই 

উপািানেে দ্বাো সীমাবদ্ধ। গৃহচেমোো উপািাে বয চেনেনক গৃহ চেমোণ কচেনে পানেে ো। 

অেএব চেচে উপািাে দ্বাো সীমাবদ্ধ হইনলে; উপািানেে দ্বাো যেিুকু সম্ভব, েেিুকু 

মাত্র চেচে সৃচষ্ট কচেনে পানেে। রসইজেয  েিোনকৌশলবানিে ঈশ্বে একজে স্থপচে মাত্র 

এবং রসই চবশ্বস্থপচে সসীম; উপািানেে দ্বাো চেচে সীমাবদ্ধ—এনকবানেই স্বা ীে েে। 

এই পযেন্ত োাঁহাো ইেঃপূনবেই আচবষ্কাে কচেয়াচেনলে এবং বহু মােবচিি এইখানেই 

চবোম কচেনে পানে। অেয ােয  রিনশে চিন্তানক্ষনত্র এইরূপই ঘচিয়াচেল; মেু য মে উহানে 

েৃপ্ত হইনে পানে োই; চিন্তাশীল, অব ােণশীল চিি আেও অচ ক িূে অগ্রসে হইনে 

িাচহল; যচিও যাহাো পিাদ বেেী োহাো উহাই  চেয়া েচহল এবং অগ্রবেেীনিে আে 

অগ্রসে হইনে চিল ো। চকন্তু রসৌ ানগয ে চব য়, এই চহন্দু ঋচ ো আঘাে খাইয়া িচমবাে 

পাত্র চেনলে ো; োাঁহাো ইহাে সমা াে িাচহনলে এবং এখে আমো রিচখনেচে রয, 

োাঁহাো বাহয নক েয াগ কচেয়া অন্তনে প্রচবষ্ট হইনেনেে।  

  

প্রপনমই োাঁহানিে মনে এই সেয   ো পচড়য়াচেল রয, িকু্ষোচি ইচন্দ্রনয়ে দ্বাো আমো 

বচহজেগৎ প্রেয ক্ষ কচে ো বা আ য াচত্মক ে্ সম্বনন্ধও চকেু জাচেনে পাচে ো; োাঁহানিে 

প্রপম রিষ্টা রসইজেয  আমানিে শােীচেক এবং মােচসক অক্ষমো চেনিেশ কো, ইহা 
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আমো ক্রনম রিচখনে পাইব। একজে ঋচ  বচলনলে, ‘েুচম এই চবনশ্বে কােণ জাে ো; 

রোমাে ও আমাে মন য  এক চবোি বয ব াে সৃচষ্ট হইয়ানে—রকে? েুচম ইচন্দ্রয়পে চব য় 

সম্বনন্ধ কপা বচলনেে, এবং চব য় ও  নমেে আেুিাচেক বয াপানে সন্তুষ্ট েচহয়াে, পক্ষান্তনে 

আচম ইচন্দ্রয়ােীে পুরু নক জাচেয়াচে।’  

  

আচম রয আ য াচত্মক প্রগচেে অেুসেণ কচেবাে রিষ্টা কচেনেচে, োহাে সনি সনি  নমেে 

অপে চিক্—যাহাে সচহে আমাে প্রচেপািয  চব নয়ে রকাে সম্বন্ধ োই এবং রযজেয  আচম 

উহা চবশিরূনপ উপস্থাচপে কচেনে ইচু্ছক েই—রসই আেুিাচেক  নমেে বৃচদ্ধে সম্বনন্ধ 

এখানে চকেু বচলব। যচি আ য াচত্মক  ােণাে প্রগচে সমান্তনে (Arithmetical 

Progression) বচ েে হয়, োহা হইনল আেুিাচেক  নমেে প্রগচে সমগুচণোন্তে 

( Geometrical Progression) রবনগ বচ েে হইয়ানে—প্রািীে কুসং্াে এক চবোি 

আেুিাচেক বয াপানে পচেণে হইয়ানে; ইহা  ীনে  ীনে চবোি আকাে  ােণ কচেয়া চহন্দুে 

জীবেীশচিনক চেনজে িানপ প্রায় ধ্বংস কচেয়া চিয়ানে; ইহা এখেও রসখানে বেেমাে; 

ইহা আমাচিগনক কন াে ানব  চেয়া োচখয়ানে এবং আমানিে জীবেীশচিে মজ্জায় 

মজ্জায় প্রচবষ্ট হইয়া জি হইনে আমাচিগনক ক্রীেিানস পচেণে কচেয়ানে। েপাচপ রসই 

প্রািীেকাল হইনেই আমো রিচখনে পাই, অেুিানেে বৃচদ্ধে সনি সনি োহাে চবরুনদ্ধ 

যুদ্ধও িচলনেনে। ইহাে চবরুনদ্ধ রয একচি আপচি উচ য়াচেল, োহা এই—চক্রয়াকানণ্ড 

প্রীচে, চেচিেষ্ট সমনয় পচেচ্ছি  ােণ, চেচিেষ্ট উপানয় খাওয়া-িাওয়া— নমেে এই-সব বাহয  

ঘিা ও মূক োিয াচ েয়গুচল হইল বচহেি  মে; ইহা রকবল মােুন ে ইচন্দ্রয়নক েৃপ্ত কনে, 

মােু নক ইচন্দ্রনয়ে অেীে প্রনিনশ যাইনে রিয় ো; আমানিে এবং প্রনেয ক মেুন য ে 

পনক্ষ আ য াচত্মক জগনে অগ্রসে হওয়াে পনপ ইহা প্রিণ্ড বা া। 

  

পােেপনক্ষ আমো যচি বা আ য াচত্মক চব য় েবণ কচেনে ইচ্ছা কচে, োহাও ইচন্দ্রনয়ে 

উপনযাগী হওয়া িাই; একজে মােু  কনয়কচিে  চেয়া িশেে, ঈশ্বে, অেীচন্দ্রয় বস্তু সম্বনন্ধ 

েবণ কোে পে চজজ্ঞাসা কনে, ‘আচ্ছা রবশ, এনে কে িাকা পাওয়া রযনে পানে? 

ইচন্দ্রনয়ে সনম্ভাগ এনে কেিুকু হয়?’ সনম্ভাগ বচলনে ইহাো মাত্র ইচন্দ্রয়সুখই বুনি—ইহা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ধমম-সমীক্ষা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 116 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

খুব স্বা াচবক। চকন্তু আমানিে ঋচ ো বচলনেনেে, ‘ইচন্দ্রয়েৃচপ্তই আমানিে ও সনেয ে 

মন য  এক আবেণ চবোে কচেয়া োচখয়ানে।’ চক্রয়াকানণ্ড আেন্দ, ইচন্দ্রনয় েৃচপ্ত এবং 

চবচ ন্ন মেবাি আমানিে ও সনেয ে মন য  এক আবেণ িাচেয়া চিয়ানে। এই চব য়চি 

আ য াচত্মক োনজয ে আে এক চবোি সীমা-চেনিেশ। আমো রশ  পযেন্ত এই আিনশেেই 

অেুসেণ কচেব এবং রিচখনে পাইব, ইহা চকরূনপ বচ েে হইয়া রবিানন্তে রসই অদু্ভে 

মায়াবানি পচেসমাপ্ত হইয়ানে—এই মায়াে অবগুেেই রবিানন্তে যপাপে বয াখয া—সেয  

চিেকালই সম ানব চবিয মাে, রকবল মায়া োহাে অবগুেনেে দ্বাো োহানক আবচেে 

কচেয়া োচখয়ানে। 

  

এই ানব আমো রিচখনে পাইনেচে রয, প্রািীে চিন্তাশীল আনযেো এক েূেে প্রসি আেম্ভ 

কচেয়ানেে। োাঁহাো আচবষ্কাে কচেনলে, বচহজেগনেে অেুসন্ধানেে দ্বাো এই প্রনশ্নে উিে 

পাওয়া যাইনব ো। অেন্তকাল  চেয়া বচহজেগনে অেুসন্ধাে কচেনলও রসখাে হইনে এ 

প্রনশ্নে রকাে উিে পাওয়া যাইনব ো। এইজেয  োাঁহাো অপে পদ্ধচে অবলম্বে কচেনলে 

এবং েিেুসানে জাচেনলে রয, এই ইচন্দ্রয়-সুনখে বাসো, চক্রয়াকানণ্ডে প্রচে আসচি, 

বাহয  চব য়ই বয চিে সচহে সনেয ে চমলনেে মন য  এক বয ব াে িাচেয়া চিয়ানে, যাহা 

রকাে চক্রয়াকানণ্ডে দ্বাো অপসাচেে হইবাে েয়। োাঁহাো োাঁহানিে মনোজগনে আেয় 

লইনলে এবং চেনজনিেই মন য  রসই সেয নক আচবষ্কাে কচেবাে জেয  মেনক চবনে ণ 

কচেনে লাচগনলে। োাঁহাো বচহজেগনে বয পে হইয়া যখে অন্তজেগনে প্রনবশ কচেনলে, 

েখেই ইহা প্রকৃে রবিান্তিশেনে পচেণে হইল; এখাে হইনেই রবিান্তিশেনেে আেম্ভ 

এবং ইহাই রবিানন্তে চ চি-প্রেে। আমো যেই অগ্রসে হইব, েেই বুচিনে পাচেব, এই 

িশেনেে সকল অেুসন্ধাে অন্তনিেনশ। রিখা যায়—এনকবানে প্রপম হইনেই োাঁহাো রঘা ণা 

কচেনেনেে, ‘রকাে  মেচবনশন  সনেয ে অেুসন্ধাে কচেও ো; সকল েহনসয ে েহসয , সকল 

জ্ঞানেে রকন্দ্র, সকল অচেনত্বে খচে—এই মােবাত্মায় অেুসন্ধাে কে। যাহা এখানে োই, 

োহা রসখানেও োই।’ ক্রনম োাঁহাো বুচিনে পাচেনলে, যাহা বাহয  োহা অন্তনেে বড়নজাে 

একিা মচলে প্রচেচবম্ব মাত্র। আমো রিচখনে পাইব, োাঁহাো রকমে কচেয়া জগৎ হইনে 

পৃপক্ এবং শাসক ঈশ্বনেে প্রািীে  ােণানক প্রপম বচহনিেশ হইনে অন্তনে স্থাপে 
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কচেয়ানেে। এই  গবান্ জগনেে বাচহনে েে, অন্তনে; এবং পনে রসখাে হইনে োাঁহানক 

লইয়া আচসয়া োাঁহাো চেনজনিে হৃিনয় প্রচেিা কচেয়ানেে। চেচে এখানে—এই মােব-

হৃিনয় আনেে—চেচে আমানিে আত্মাে আত্মা, আমানিে অন্তযোমী সেয স্বরূপ। 

  

রবিান্ত-িশেনেে কমেপ্রণালী যপাযপ ানব আয়ি কচেনে হইনল কেকগুচল মহৎ  ােণা 

পূনবে বুচিনে হইনব। কয াণ্ট ও রহনগনলে িশেে আমো রয ানব বুচি, রবিান্ত রসই  ানবে 

রকাে িশেেশাস্ত্র েয়। ইহা রকাে গ্রে-চবনশ  বা রকাে একজে বয চিচবনশন ে রলখা েয়। 

রবিান্ত হইনেনে—চবচ ন্ন কানল েচিে গ্রেসমচষ্ট। কখেও কখেও রিখা যায়, ইহাে 

একখাচেনেই পঞ্চাশচি চব নয়ে সচন্ননবশ। অপে চব য়গুচল যপাযপ ানব সচজ্জেও েয়; 

মাত্র চিন্তাগুচলে উনিখ রিচখনে পাওয়া যায়। আমো রিচখনে পাই োো চবজােীয় 

চব নয়ে মন য  এক অদু্ভে ে্ সচন্নচবষ্ট। চকন্তু একিা চব য় খুব প্রচণ ােনযাগয  রয, 

উপচে নিে এই আিশেগুচল চিে-প্রগচেশীল। ঋচ গনণে মনেে কাযোবলী রযমে রযমে 

িচলয়ানে, োাঁহাোও রসই প্রািীে অসমূ্পণে  া ায় উহা রেমচে রেমচে আাঁচকয়ানেে। প্রপম 

 ােণাগুচল অচে স্থূল, ক্রনম রসগুচল সূক্ষ্ম, হইনে সূক্ষ্ম,েে  ােণায় পচেণে হইয়া রবিানন্তে 

রশ  সীমায় উপচস্থে হইয়ানে এবং পনে এই রশ  চসদ্ধান্ত এক িাশেচেক আখয া প্রাপ্ত 

হইয়ানে। রযমে প্রপম আমো রিচখনে পাই—রিয ােে-স্ব াব রিবোে অেুসন্ধাে, োেপে 

আচি জগৎ-কােনণে অনে ণ এবং রসই সেয  একই অেুসন্ধানেে েনল আে একচি 

অচ কেে স্পষ্ট িাশেচেক আখয া প্রাপ্ত হইনেনে, সকল পিানপেে একত্ব—‘যাাঁহানক জাচেনল 

সকলই জাো হয়।’  
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৮. চিনু্দধর্ম 

[প্রািীে ববচিক ঋচ নিেই রপ্রম ও পে মেসচহষু্ণোপূণে ম ুে কেস্বে রসচিে চহন্দু সন্নয াসী 

পেমহংস স্বামী চবনবকােনন্দে ম য  চিয়া প্রকাশ পাইয়াচেল; এবং ব্রুকচলে এচপকয াল 

রসাসাইচিে চেমন্ত্রণক্রনম যাাঁহাো চক্লণ্টে এন েুয নে অবচস্থে পাউচ্ গয ালােীে প্রকাণ্ড 

বিৃোগৃহ এবং েৎসংযুি গৃহগুচলনে যে রলাক  নে, েিনপক্ষাও অচ ক সংখয ায় 

সমনবে হইয়াচেনলে, রসই বহু শে রোেৃবৃনন্দে প্রনেয কনক রসই কেস্বেই মন্ত্রমুগ্ধ 

কচেয়া োচখয়াচেল।—৩০ চডনসম্বে, ১৮৯৪ খ্রীঃ। 

  

এই প্রািয  সন্নয াসী ‘চহন্দু মে’-োমক সবোনপক্ষা প্রািীে ও িশেেসম্মে  নমোপাসোে িূে ও 

প্রচে ূরূনপ প্রেীনিয  আগমে কচেয়াচেনলে; োাঁহাে যশ পূবে হইনেই চবেৃে হইয়াচেল 

এবং োহাে েলস্বরূপ চিচকৎসক, বয বহােজীবী, চবিােক, চশক্ষক প্র ৃচে সকল চব ানগে 

রলাক বহু  দ্রমচহলাে সচহে শহনেে োোস্থাে হইনে  ােেীয়  নমেে এই অপূবে, সুন্দে 

ও বাচিোপূণে সমপেে শুচেবাে জেয  আচসয়াচেনলে। ইেঃপূনবেই োাঁহাো শুচেয়াচেনলে রয, 

চেচে চিকানগা চবশ্বনমলাে অন্তগেে  মেমহাস ায় কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুনদ্ধে উপাসকনিে 

প্রচেচেচ ত্ব কচেয়াচেনলে এবং রসখানে অখ্রীষ্টাে প্রচেচেচ মণ্ডলীে মন য  সবোনপক্ষা 

সম্মাচেে হইয়াচেনলে। োাঁহাো পূনবেই পচড়য়াচেনলে রয, এই িাশেচেক  নমেে চেচমি চেচে 

োাঁহাে উজ্জ্বল সাংসাচেক জীবে েয াগ কনেে এবং বহু বন েে আগ্রহপূণে এবং  ীে 

অ য য়নেে েনল পািােয  ববজ্ঞাচেক কৃচষ্টনক আয়ি কচেয়া ঐচেহয পূণে চহন্দুস য োে 

অ য াত্ম-েহসয পূণে  ূচমনে উহা রোপণ কনেে; োাঁহাো ইেঃপূনবে োাঁহাে চশক্ষা ও সং্ৃচে, 

জ্ঞাে ও বাচিো, পচবত্রো, সােলয  ও সা ুো সম্বনন্ধ শুচেয়ানেে, োই োাঁহাো োাঁহাে 

চেকি হইনে অনেক চকেু আশা কচেয়াচেনলে। 

  

এ-চব নয় োাঁহাো হোশও হে োই। স্বামী (োচব্ব বা আিাযে) চবনবকােন্দ োাঁহাে যশ 

অনপক্ষাও মহিে। চেচে যখে উজ্জ্বল লালেনিে আলখািা পচে াে কচেয়া স ামণ্ডনপ 

িণ্ডায়মাে হইনলে, েখে একগুচ্ছ কৃষ্ণ িূণেকুন্তল োাঁহাে কমলােনিে বহু াাঁজযুি 
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পাগচড়ে পাশ চিয়া রিখা যাইনেচেল, মুখমণ্ডনলে শয ামেীনে চিন্তাে জজ্জ্বলয  েুচিয়া 

উচ নেচেল, আয়ে  াবনিয ােক িকু্ষ ঈশ্বেনপ্রচেে পুরুন ে উদেশীপোয়  াস্বে এবং োাঁহাে 

সাবলীল মুখ হইনে গ ীে সুম ুে স্বনে প্রায়-চেখুাঁে শুদ্ধ ইংনেজী  া ায় শু ু রপ্রম, 

সহােু ূচে ও পেমেসচহষু্ণোে বাণী উিাচেে হইনেচেল। চেচে চেনলে চহমালনয়ে 

প্রচসদ্ধ ঋচ নিে এক অেয ািযে প্রচেরূপ, রবৌদ্ধ নমেে িাশেচেকোে সচহে খ্রীষ্ট নমেে 

বেচেকোে সমেয়কােী এক েবীে  নমেে প্রবেেক। োাঁহাে রোোো বুচিনে 

পাচেয়াচেনলে, চহন্দু নমেে সমপেেকনল্প চেচে রয মহৎ কাযে সম্পন্ন কচেয়াচেনলে, রকে 

শু ু রসইজেয  োাঁহাে প্রচে স্বনিশবাসীনিে কৃেজ্ঞোপূণে  েয বাি প্রকাশয  ানব চলচপবদ্ধ 

কচেবাে উনদেশনশয  কচলকাো েগেীনে ১৮৯৪ খ্রীষ্টানেে ৫ রসনেম্বে এক মহেী জেস া 

আহূে হইয়াচেল। স্বামীজী চলচখে বিৃো ো চিয়া রমৌচখক  া ণ চিয়াচেনলে; বিৃো 

সম্বনন্ধ রয যাহাই সমানলািো করুক ো রকে, বােচবকই উহা অেয ন্ত হৃিয়গ্রাহী 

হইয়াচেল। এচপকয াল এনসাচসনয়শনেে-এে স াপচে ডঃ লুইস্ চজ. রজন্ স্ স্বামীজীে 

পচেিয় চিবাে পে রোেৃমণ্ডলী োাঁহানক রয আন্তচেক অ য পেো জ্ঞাপে কনেে, োহাে জেয  

 েয বাি জ্ঞাপে কচেয়া স্বামী চবনবকােন্দ যাহা বচলয়াচেনলে, োহাে চকয়িংশ এইরূপঃ] 

  

  
  

চশক্ষালা  কোই আমাে  মে। আচম আমাে  মেগ্রে রোমানিে বাইনবনলে আনলানক 

অচ কেে স্পষ্টরূনপ পচড়; রোমানিে ঈশ্বেনপ্রচেে মহাপুরুন ে বাণীে সচহে েুলো 

কচেনল আমাে  নমেে অস্পষ্ট সেয -সকল অচ কেে উজ্জ্বলরূনপ প্রচে াে হয়। সেয  

চিেকালই সবেজেীে। যচি রোমানিে সকনলে হানে মাত্র পাাঁিচি আিুল পানক এবং আমাে 

হানে পানক েয়চি, োহা হইনল রোমো রকহই মনে কচেনব ো রয, আমাে হােখাো 

প্রকৃচেে যপাপে উনদেশশয  সা ে কচেনেনে; বেং ইহা অস্বা াচবক এবং রোগপ্রসূে।  মে 

সম্বনন্ধও চ ক একই কপা। 

  

যচি একচিমাত্র সম্প্রিায় সেয  হয় এবং অপেগুচল অসেয  হয়, েনব রোমাে বচলবাে 

অচ কাে আনে, ঐ পূনবেে  মেচি  ুল। যচি একচি  মে সেয  হয়, োহা হইনল বুচিনে 
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হইনব—অপেগুচলও চেিয়ই সেয । এই িৃচষ্টনে চহন্দু নমেে উপে রোমানিে চ ক েেখাচে 

িাবী আনে, যেখাচে আনে আমাে। ঊেচত্রশ রকাচি  ােেবাসীে মন য  মাত্র ২০ লক্ষ 

খ্রীষ্টাে, ৬ রকাচি মুসলমাে এবং বাকী সব চহন্দু। 

  

প্রািীে রবনিে উপে চহন্দুো োহানিে  মেচবশ্বাস প্রচেিা কচেয়ানে; ‘রবি’ শেচি জ্ঞাোপেক 

‘চবদ’  ােু হইনে উৎপন্ন। রবি কেকগুচল পুেনকে সমচষ্ট; আমানিে মনে ইহানেই 

সবে নমেে সাে চেচহে; েনব এ-কপা আমো বচল ো রয, সেয  রকবল ইহানেই চেচহে 

আনে। রবি আমাচিগনক আত্মাে অমেত্ব চশক্ষা রিয়। প্রনেয ক রিনশ প্রনেয ক বয চিে 

অন্তনেে স্বা াচবক আকাঙ্ক্ষা এক স্থায়ী সাময -অবস্থাে সন্ধাে কো, যাহা কখেও 

পচেবচেেে হয় ো। প্রকৃচেনে আমো ইহাে সাক্ষাৎ পাই ো, কােণ সমগ্র চবশ্ব এক অসীম 

পচেবেেনেে সমচষ্ট বয েীে চকেুই েয়। 

  

চকন্তু ইহা হইনে যচি এইরূপ অেুমাে কো হয় রয, এই জগনে অপচেবেেেীয় চকেুই োই, 

েনব আমো হীেযাে রবৌদ্ধ এবং িাবোকনিে ভ্রনমই পচেে হইব। িাবোনকো চবশ্বাস কনে, 

সব চকেুই জড়। মে বচলয়া চকেুই োই,  মেমাত্রই প্রবঞ্চো এবং বেচেকো ও সেো 

অপ্রনয়াজেীয় কুসং্াে। রবিান্তিশেে চশক্ষা রিয়, মােু  পনঞ্চচন্দ্রনয়ে মন য ই আবদ্ধ েয়। 

ইচন্দ্রয়বগে বেেমােই জাচেনে পানে,  চব য ৎ বা অেীে পানে ো; চকন্তু এই বেেমাে রযনহেু 

অেীে ও  চব য নেে সাক্ষয  রিয় এবং ঐ চেেচিই রযনহেু কানলে চবচ ন্ন চেনিেশ মাত্র, 

অেএব যচি ইচন্দ্রয়ােীে, কাল-চেেনপক্ষ এবং অেীে  চব য ৎ ও বেেমানেে 

ঐকয চব ােকােী রকাে সিা ো পানক, োহা হইনল বেেমােও অজ্ঞােই পাচকয়া যাইনব। 

  

চকন্তু স্বা ীে রক? রিহ স্বা ীে েয়; কােণ ইহা বাহয  চব নয়ে উপে চে েে কনে, মেও 

স্বা ীে েয়, কােণ রয চিন্তাোচশ দ্বাো ইহা গচ ে, োহাও অপে এক কােনণে কাযে। 

আমানিে আত্মাই স্বা ীে। রবি বনলে, সমগ্র চবশ্ব, স্বা ীেো ও পো ীেো—মুচি ও 

িাসনত্বে চমেনণ প্রস্তুে। চকন্তু এই-সকল দ্বনন্দ্বে মন য ও রসই মুচি, চেেয , শুদ্ধ, পূণে ও 

পচবত্র আত্মা প্রকাচশে আনেে। যচি ইহা স্বা ীে হয়, োহা হইনল ইহাে ধ্বংস সম্ভব েয়; 

কােণ মৃেুয  একিা পচেবেেে এবং একিা চবনশ  অবস্থা-সানপক্ষ। আত্মা যচি স্বা ীে হয়, 
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ইহানক পূণে হইনেই হইনব। কােণ—অসমূ্পণেোও একিা অবস্থা-সানপক্ষ, রসইজেয  উহা 

পো ীে। আবাে এই অমে পূণে আত্মা চেিয়ই সনবোিম,  গবান্ হইনে চেকৃষ্ট মােনব 

পযেন্ত সকনলে মন য  সম ানব অবচস্থে; উ নয়ে প্রন ি মাত্র আত্মাে চবকানশে 

োেেনময । চকন্তু আত্মা শেীে  ােণ কনে রকে? রয কােনণ আচম আয়ো বয বহাে কচে 

চেনজে মুখ রিচখবাে জেয —এই ানবই রিনহ আত্মা প্রচেচবচম্বে হে। আত্মাই ঈশ্বে; 

প্রনেয ক মােুন ে চ েনেই পূণে রিবত্ব েচহয়ানে এবং প্রনেয কনক োহাে অন্তচেেচহে 

রিবত্বনক শীঘ্র বা চবলনম্ব প্রকাশ কচেনেই হইনব। যচি আচম রকাে অন্ধকাে গৃনহ পাচক, 

সহস্র অেুনযানগও ঘে আনলাচকে হইনব ো; আমানক িীপ জ্বলিাচলনেই হইনব। চ ক রেমচে, 

শু ু অেুনযাগ বা আেেোনিে দ্বাো আমানিে অপূণে রিহ কখেও পূণেো লা  কচেনব ো; 

চকন্তু রবিান্ত চশক্ষা রিয়, রোমাে আত্মাে শচিনক উনদ্বাচ ে কে—চেজ রিবত্ব প্রকাচশে 

কে। রোমাে বালক-বাচলকানিে চশক্ষা িাও রয, োহাো রিবো;  মে অচেমূলক, 

োচেমূলক বােুলো েয়; পীড়নেে েনল ক্রন্দনেে আেয় লওয়ানক  মে বনল ো— মে 

চবোে ও প্রকাশ। 

  

প্রনেয ক  মেই বনল, অেীনেে দ্বাোই মােুন ে বেেমাে ও  চব য ৎ রূপাচয়ে হয়; বেেমাে 

অেীনেে েলস্বরূপ। োহাই যচি হইল, েনব প্রনেয ক চশশু যখে এমে কেকগুচল সং্াে 

লইয়া জিগ্রহণ কনে, যাহাে বয াখয া বংশােুক্রচমক  াব-সংক্রমনণে সাহানযয  রিওয়া িনল 

ো, োহাে চক মীমাংসা হইনব? রকহ যখে  াল চপোমাো হইনে জিগ্রহণ কচেয়া সৎ 

চশক্ষাে দ্বাো সৎ রলাক হয় এবং অপে রকহ েীচেজ্ঞােশূেয  চপোমাো হইনে জিগ্রহণ 

কচেয়া োাঁচসকানি জীবেলীলা রশ  কনে, োহােই বা চক বয াখয া হইনব? ঈশ্বেনক িায়ী 

ো কচেয়া এই বব নময ে সমা াে চক কচেয়া সম্ভব? করূণাময় চপো োাঁহাে সন্তােনক 

রকে এমে অবস্থায় চেনক্ষপ কচেনলে, যাহাে েল চেচিে দঃখ? ‘ গবান্  চব য নে 

সংনশা ে কচেনবে—প্রপনম হেয া কচেয়া পনে ক্ষচেপূেণ কচেনবে’—ইহা রকাে বয াখয াই 

েয়; আবাে ইহাই যচি আমাে প্রপম জি হয়, েনব আমাে মুচিে চক হই রব? পূবেজনিে 

সং্াে-বচজেে হইয়া সংসানে আগমে কচেনল স্বা ীেো বচলয়া আে চকেুই পানক ো, 

কােণ আমাে পপ েখে অপনেে অচ জ্ঞোে দ্বাো চেনিেচশে হইনব। আচম যচি আমাে 
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 ানগয ে চব াো ো হই, োহা হইনল আচম আে স্বা ীে রকাপায়? বেেমাে জীবনেে দঃনখে 

িাচয়ত্ব আচম চেনজই স্বীকাে কচে, এবং পূবেজনি রয অেয ায় বা অশু  কমে কচেয়াচে, এই 

জনি আচম চেনজই োহা ধ্বংস কচেয়া রেচলব। আমানিে জিান্তেবানিে িাশেচেক চ চি 

এইরূপ। আমো পূবেজনিে অচ জ্ঞো লইয়া বেেমাে জীবনে প্রনবশ কচেয়াচে এবং 

আমানিে বেেমাে জনিে রসৌ াগয  বা দ োগয  রসই পূবেজনিে কনমেে েল; েনব 

উিনোিে আমানিে উন্নচেই হইনেনে এবং অবনশন  একচিে আমো পূণেত্ব লা  কচেব। 

  

চবশ্বজগনেে চপো, অেন্ত সবেশচিমান্ এক ঈশ্বনে আমো চবশ্বাস কচে। আমানিে আত্মা 

যচি অবনশন  পূণেো লা  কনে, েনব েখে োহানক অেন্তও হইনে হইনব। চকন্তু একই 

কানল দইচি চেেনপক্ষ অেন্ত সিা পাচকনে পানে ো; অেএব আমো বচল রয, চেচে ও 

আমো এক। প্রনেয ক  মেই এই চেেচি েে স্বীকাে কনে। প্রপনম আমো ঈশ্বেনক রকাে 

িূেনিনশ অবস্থাে কচেনে রিচখ, ক্রনম আমো োাঁহাে চেকিবেেী হই এবং োাঁহাে 

সবেবয াচপত্ব স্বীকাে কচে, অপোৎ আমো োাঁহানেই আচেে আচে, মনে কচে; সবেনশন  

জাচে রয, আমো ও চেচে অচ ন্ন। র িিৃচষ্টনে রয  গবানেে িশেে, োহাও চমপয া েয়; 

প্রকৃেপনক্ষ োাঁহাে সম্বনন্ধ যে  ােণা আনে, সবই সেয , এবং োই প্রনেয ক  মেও সেয ; 

কােণ উহাো আমানিে জীবেযাত্রাে চবচ ন্ন েে; সকনলেই উনদেশশয  রবনিে সমূ্পণে 

সেয নক উপলচি কো। কানজই আমো চহন্দুো রকবল পেমেসচহষু্ণ েই, আমো প্রনেয ক 

 মেনক সেয  বচলয়া মাচে এবং োই মুসলমােনিে মসচজনি প্রাপেো কচে, জেপুষ্ট্রীয়নিে 

অচিে সমনক্ষ উপাসো কচে, খ্রীষ্টােনিে কু্রনশে সমনক্ষ মাপা েে কচে, কােণ আমো 

জাচে, বৃক্ষ-প্রেনেে উপাসো হইনে সনবোি চেগুেণ ব্রহ্মবাি পযেন্ত প্রনেয ক মনেে অপে 

এই রয, প্রনেয ক মােবাত্মা চেজ জি ও আনবষ্টেীে পচেনপ্রচক্ষনে অেন্তনক  চেবাে ও 

বুচিবাে জেয  ঐরূপ চবচব  রিষ্টায় বয াপৃে আনে; প্রনেয ক অবস্থাই আত্মাে প্রগচেে এক-

একচি েে মাত্র। আমো এই চবচ ন্ন পুেগুচল িয়ে কচে এবং রপ্রমসূনত্র বন্ধে কচেয়া 

এক অপূবে উপাসো-েবনক পচেণে কচে। 
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আচম যচি ব্রহ্মই হই, োহা হইনল আমাে অন্তোত্মাই রসই পেমাত্মাে মচন্দে এবং আমাে 

প্রনেয ক কমেই োাঁহাে উপাসো হওয়া উচিে। আমানক—পুে্ানেে আশা বা শাচেে  য় 

ো োচখয়া  ালবাসাে জেয ই  ালবাচসনে হইনব। কেেবয নবান ই কমে কচেনে হইনব। 

এই ানব আমাে  নমেে অপে চবোে, চবোে অনপে অেু ূচে অপোৎ সনবোি ানবে উপলচি—

চবড়চবড় কচেয়া কেকগুচল শে উিােণ কো বা হাাঁিুগাড়াে  চিমা েয়। মােু নক রিবত্ব 

লা  কচেনে হইনব—প্রচেচিে অচ ক হইনে অচ কেেরূনপ রসই রিবনত্বে উপলচি 

কচেনে কচেনে অেন্ত প্রগচেে পনপ িচলনে হইনব। 

  

[বিৃোকানল বিানক মুহুমুেহুঃ আেন্দধ্বচে সহকানে আন্তচেক অচ েন্দে জাোে 

হইনেচেল। বিৃোনন্ত চেচে প্রায় পেে চমচেি কাল প্রনশ্নািেিানে কািাে। অেঃপে চেচে 

সা ােণ ানব অনেনকেই সচহে রমলানমশা কচেয়াচেনলে।—ব্রূকচলে স্টাণ্ডাডে (The 

Brooklyn Standard) ]  
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