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১. ভারতের ধর্ম ও রীচেনীচেসর্ূহ 

‘সসলেম ইভচিিং চিউজ’, ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩ 

  

গতকেয চিকােলিোয় আিহাওয়া খুি গরম থাকা সলেও ‘থট্ অযাণ্ড ওয়াকক ক্লাি’-এর 

(‘চিন্তা ও কাজ সচমচত’) সিশ চকছু সভয-সভযা তাাঁহালের অচতচথগণসহ চহন্দুসন্ন্যাসী স্বামী 

চিলি কালিালন্দর১ িক্তৃতা শুচিিার জিয ওলয়সচে হলে জল া হইয়াচছলেি  এই ভ্রললোক 

এখি এই সেলশ ভ্রমণ কচরলতলছি  িক্তৃতাচি চছে একচি ঘলরায়া ভাষণ  প্রধাি আলোিয 

চিষয়ঃ ‘চহন্দুগলণর ধমক—তাাঁহালের ধমকগ্রন্থ সিলে সেভালি িযাখযাত ’ িক্তা জাচতপ্রথা 

সম্বলেও িচেয়াচছলেি  তাাঁহার মলত জাচত একচি সামাচজক চিভাগমাত্র, উহা ধলমকর উপর 

চিভকর কলর িা  

  

িক্তা ভারতীয় জিগলণর োচরল্রলযর কথা চিলশষভালি উলেখ কলরি  আলমচরকা েুক্তরাষ্ট্র 

অলপক্ষা ভারতিলষকর আয়তি অলিক কু্ষ্রল হইলেও তথাকার জিসিংখযা হইে ২৭ সকাচি 

আর ইহালের মলধয ৩ সকাচি সোক গল  মালস ৫০ সসলেরও কম উপায় কলর  সেলশর 

সকাি সকাি অঞ্চলে সোকলক মালসর পর মাস, এমি চক িৎসলরর পর িৎসর ধচরয়া 

একপ্রকার গালছর ফুে চসদ্ধ কচরয়া খাইয়া জীিিধারণ কচরলত হয়  সকাথাও সকাথাও 

পচরিালরর সজায়াি মরেরাই খায় ভাত, স্ত্রীলোক ও চশশুগণলক ভালতর সফি চেয়া 

কু্ষচন্ন্িৃচি কচরলত হয়  সকাি িৎসর ধাি িা হইলে দুচভকক্ষ অিশযম্ভািী  অলধকক সোক 

একলিো খাইয়া িাাঁলি, িাকী অলধকক একিার সকািমলত খাইলত পাইলে পলরর িালর 

সকাথায় খািার জুচিলি, তাহা জালি িা  স্বামী চিলি চকওলন্দর মলত ভারলতর 

অচধিাচসগলণর প্রলয়াজি অচধক ধমক িা উন্ন্ততর সকাি ধমক িয়, প্রলয়াজি কচরতকমকা 

হওয়া  আলমচরকািাচসগণলক ভারলতর েক্ষ েক্ষ দুঃস্থ এিিং অিশিচক্লষ্ট জিগলণর 

সাহালেয উনু্মখ কচরিার আশালতই চতচি এই সেলশ আচসয়ালছি  
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িক্তা একিু চিশেভালিই তাাঁহার স্বলেশিাচসগলণর অিস্থা এিিং ধমক সম্বলে িলেি  তাাঁহার 

ভাষলণর সময় মালে মালে সসণ্ট্রাে িযাপচিষ্ট িালিকর ডক্টর এফ. এ. গাডকিার ও সরভালরণ্ড 

এস. এফ. িব স্ খুাঁচিয়া খুাঁচিয়া তাাঁহালক প্রশ্ন কলরি  িক্তা উলেখ কলরি, চমশিরীরা 

ভারলত অলিক োমী োমী কথা আও াি এিিং শুরুলত অলিক চহতকর কল্পিাও তাাঁহালের 

চছে, চকন্তু তাাঁহারা কােকলক্ষলত্র সেলশর সোলকর শ্রমচশল্প-সিংক্রাান্ত উন্ন্চতর জিয চকছুই 

কলরি িাই  তাাঁহার মলত আলমচরকািলের কতকিয—ভারলত ধমকপ্রিালরর জিয চমশিরীলের 

িা পাঠাইয়া শ্রমচশলল্পর চশক্ষা চেলত পালরি, এমি সোক পাঠাি  

  

দুর্েকলির সময় খ্রীষ্টাি চমশিরীলের কালছ সোলক সাহােয পায় এিিং চমশিরীরা হালতিালত 

চশক্ষাোলির স্কুেও সে সখালেি, ইহা সতয চকিা, চজ্াসা কচরলে িক্তা িলেি, কখিও 

কখিও তাাঁহারা এরূপ কলরি িলি, চকন্তু ইহালত তাাঁহালের সকাি কৃচতত্ব  িাই, সকিিা 

ঐরূপ সময় সোকলক ধমকান্তচরত কচরিার সিষ্টা আইিতঃ চিচষদ্ধ িচেয়া ঐ সিষ্টা স্বভািতই 

তাাঁহাচেগলক িে রাচখলত হয়  

  

ভারলত স্ত্রীজাচতর অিুন্ন্ত অিস্থার কারণ—িক্তার মলত—চহন্দুলের িারীর প্রচত অতযচধক 

সম্মাি  িারীলক ঘলরর িাচহলর োইলত িা সেওয়াই ঐ সম্মাি রক্ষার অিুকূে মলি করা 

হইত  িারী সিকসাধারলণর সিংস্পশক হইলত েূলর গৃহাভযন্তলর শ্রদ্ধা ও পূজা োভ কচরলতি  

স্বামীর সচহত চিতায় সহমরণ-প্রথার িযাখযায় িক্তা িলেি, পত্নী পচতলক এত 

ভােিাচসলতি সে, তাাঁহালক ছাচ য়া িাাঁচিয়া থাকা তাাঁহার পলক্ষ অসম্ভি চছে  চিিালহ 

তাাঁহারা এক হইয়াচছলেি, মৃতুযলতও তাাঁহালের এক হওয়া িাই  

  

িক্তালক প্রচতমাপূজা এিিং জগন্ন্ালথর রলথর সম্মুলখ সস্বচ্ছায় পচ য়া মৃতুযিরণ সম্বলে 

চজ্াসা করা হইলে চতচি িলেি, রলথর ঐ িযাপালর চহন্দুচেগলক সোষ সেওয়া উচিত 

িয়, সকিিা উহা কতকগুচে ধলমকান্মাে এিিং প্রধািতঃ কুষ্ঠলরাগাক্রাান্ত সোলকর কাজ  
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িক্তা স্বলেলশ তাাঁহার কমকপদ্ধচতর চিষলয় িলেি, চতচি সন্ন্যাসীলের সঙ্ঘিদ্ধ কচরয়া সেলশর 

চশল্পচি্াি-চশক্ষলণর কালজ োগাইলিি, োহালত জিগণ প্রলয়াজিীয় কােককরী চশক্ষাোভ 

কচরয়া চিলজলের অিস্থার উন্ন্চত কচরলত পালর  

  

আজ চিকালে চিলি কালিান্দ ১৬৬িিং িথক ষ্ট্রীলি চমলসস উড স-এর িাগালি ভারতিলষকর 

চশশুলের সম্বলে িচেলিি  সে-লকাি িােক িাচেকা িা তরুণরাও ইচ্ছা কচরলে আচসলত 

পালরি  চিলি কালিালন্দর সিহারা সিশ িমৎকার, রঙ চকছু ময়ো, চকন্তু চপ্রয়েশকি  

সকামলর েচ  চেয়া িাাঁধা পীতাভ োে রলঙর একচি আেখাো চতচি পচরয়াচছলেি  মাথায় 

হেুে রলঙর পাগচ   সন্ন্যাসী িচেয়া তাাঁহার সকাি জাচত িাই, সকলের সলগেইই চতচি 

পািাহার কচরলত পালরি  

  

‘সডচে সগলজি ’, ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩ 

  

ভারতিষক হইলত আগত রাজা২ স্বািী চিচি রািন্দ গতকে ওলয়স্ চে িালিক সসলেলমর ‘থট্ 

অযাণ্ড ওয়াকক ক্লাি’-এর অচতচথরূলপ িক্তৃতা চেয়ালছি  িহুসিংখযক ভ্রলমলহােয় ও মচহো 

উপচস্থত চছলেি এিিং সম্ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর সচহত আলমচরকাি রীচতলত করমেকি 

কচরয়াচছলেি  তাাঁহার পচরধালি চছে একচি কমোলেিু রলঙর আেখাো, উহার কচিিেচি 

োে  চতচি একচি পাগচ ও পচরয়াচছলেি  পাগচ র প্রান্ত একচেলক েুচেয়া পচ য়াচছে  

উহা চতচি রুমালের কালজ োগাইলতচছলেি  তাাঁহার পালয় চছে কিংলগ্রস জুতা  

  

িক্তা অলিকক্ষণ ধচরয়া তাাঁহার সেশিাসীর ধমক ও অথকর্িচতক অিস্থার চিষয় িলেি  

সসণ্ট্রাে িযাপচিষ্ট িালিক ডক্টর এফ. এ. গাডকিার এিিং সরভালরণ্ড এস. এফ. িব স্ িক্তালক 

ঘি ঘি খুাঁচিিাচি প্রশ্ন কলরি  িক্তা িলেি, চমশিরীরা ভারতিলষক সুন্দর সুন্দর মতিাে 

প্রিার কলরি, সগা ালত তাাঁহালের উলেশযও চছে ভাে, চকন্তু কােকলক্ষলত্র সেলশর সোলকর 

অথকর্িচতক উন্ন্চতর জিয তাাঁহারা চকছুই কলরি িাই  িক্তার মলত, আলমচরকািলের উচিত 

ধমকপ্রিালরর জিয ভারলত চমশিরী িা পাঠাইয়া ভারতিাসীলক চশল্পচি্াি চশখাইিার 

জিয কাহালকও পাঠাি  
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ভারলত স্ত্রী এিিং পুরুলষর সম্পকক সম্বলে চকছুক্ষণ িচেিার সময় িক্তা িলেি, তাাঁহার 

সেলশ পচতরা পত্নীর কালছ কখিও চমথযা িলে িা এিিং পত্নীর উপর অতযািারও কলর িা  

চতচি আরও অলিক সোলষর উলেখ কলরি, োহা হইলত ভারলতর পচতরা মুক্ত  

  

িক্তালক চজ্াসা করা হয় সে, এ-কথা সতয চকিা, দেিদুচিকপালকর সময় ভারলতর জিগণ 

খ্রীষ্টাি চমশিরীলের চিকি সাহােয পাইয়া থালক এিিং কাচরগরী চশক্ষার জিয তাাঁহারা 

স্কুেও িাোি  উিলর িক্তা িলেি, কখিও কখিও চমশিরীরা এই ধরলির কাজ কলরি 

িলি, তলি তাহালত তাাঁহালের সকাি কৃচতত্ব  িাই, সকিিা এরূপ সমলয় সোকলক খ্রীষ্টধলমক 

প্রভািাচিত কচরিার সিষ্টা িাধয হইয়া তাাঁহাচেগলক িে রাচখলত হয়, কারণ আইিতঃ উহা 

চিচষদ্ধ  

  

ভারলতর িারীগলণর দুেকশার কারণ চিণকয় কচরলত চগয়া িক্তা িলেি, চহন্দুরা স্ত্রীজাচতলক 

এত শ্রদ্ধা কলর সে, তাাঁহাচেগলক তাহারা িা ীর িাচহলর আচিিার পক্ষপাতী িয়  

গৃহাভযন্তলর থাচকয়া িারী পচরিালরর সকলের সম্মাি োভ কলরি  স্বামীর মৃতুযর পর 

স্ত্রীলোলকর সহমৃতা হইিার প্রািীি প্রথার িযাখযা-প্রসলগেই িক্তা িলেি, পচতর উপর পত্নীর 

এত গভীর ভােিাসা থালক সে, তাাঁহালক ছাচ য়া জীিি-ধারণ করা পত্নীর পলক্ষ অসম্ভি  

একচেি উভলয় পচরণয়সূলত্র আিদ্ধ হইয়াচছলেি, মূতুযর পরও সসই সিংলোগ তাাঁহালের 

চছন্ন্ হইিার িয়  

  

প্রচতমাপূজা সম্বলে িক্তা িলেি, চতচি খ্রীষ্টািলের চজ্াসা কচরয়াচছলেি, উপাসিার 

সময় তাাঁহারা চক চিন্তা কলরি? সকহ সকহ িচেয়ালছি, তাাঁহারা গীজকার কথা ভালিি, সকহ 

সকহ িা ঈশ্বলরর চিন্তা কলরি  সিশ কথা  তাাঁহার সেলশ সোলক ভগিালির মূচতকর কথা 

ভালি  েচর্রল জিগলণর জিয মূচতকপূজা প্রলয়াজি  িক্তা িলেি, প্রািীিকালে ভারতীয় 

ধলমকর প্রথম অভুযেলয়র সমলয় িারীরা আধযাচিক প্রচতভা এিিং মািচসক শচক্তর জিয 

প্রচসদ্ধা চছলেি  তলি িক্তা স্বীকার কলরি, আধুচিক কালে তাাঁহালের অিিচত ঘচিয়ালছ  

খাওয়া-পরা গল্প-গুজি এিিং অপলরর কুৎসা-প্রিার ছা া অিয চকছু চিন্তা তাাঁহালের িাই  
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িক্তা স্বলেলশ তাাঁহার কমকপ্রণােী সম্বলে িলেি, একেে সন্ন্যাসীলক চতচি সঙ্ঘিদ্ধ কচরয়া 

সেলশ কাচরগরী চশক্ষাপ্রিালরর উপলোগী কচরয়া তুচেলিি  ইহা দ্বারা জিগলণর অিস্থার 

উন্ন্চত হইলি  

  

‘সসলেম ইভচিিং চিউজ’, ১ সসলেম্বর, ১৮৯৩ 

  

সে পচণ্ডত সন্ন্যাসীচি এই শহলর চকছুচেি হইে আচসয়ালছি, চতচি রচিিার সেযা ৭/৩০-

এ ইষ্ট িািক-এ িক্তৃতা কচরলিি  স্বামী (লরভালরণ্ড) চিিা কািন্দ গত রচিিার সেযায় 

এচিলস্কায়াম শহলর এচপলস্কাপাে গীজকায় ভাষণ চেয়াচছলেি  ঐ গীজকার পা্রলী এিিং হাভকাডক 

চিশ্বচিেযােলয়র অধযাপক রাইি তাাঁহালক তথায় আমন্ত্রণ কচরয়া আচিয়াচছলেি  অধযাপক 

রাইি এই আগন্তুক সন্ন্যাসীলক খুি সমাের কচরলতলছি  

  

সসামিার রালত্র ইচি সারালিাগায় োইলিি এিিং ওখালি সমাজচিেযা সচমচতলত িক্তৃতা 

চেলিি  পলর চিকালগার আগামী ধমকসলম্মেলি তাাঁহার িক্তৃতা কচরিার কথা  ভারলত 

োাঁহারা চিশ্বচিেযােলয়র উচ্চচশচক্ষত, তাাঁহালের মত চিিা কািন্দও প্রাঞ্জে এিিং শুদ্ধ 

ইিংলরজী িচেলত পালরি  গত শুক্রািার সছাি সছাি সছলেলমলয়লের কালছ চতচি ভারতীয় 

চশশুলের সখোধূো, স্কুে এিিং িােিেি সম্বলে সরেভালি সে মূেযিাি কথািাতকা 

িচেয়াচছলেি, তাহা খুি চিিাকষকক হইয়াচছে  একচি সছাি সমলয় েখি িচেলতচছে সে, 

তাহার চশচক্ষকা একিার তাহার আঙুে সজালর িুচষলত থাকায় আঙুেচি প্রায় ভাচঙিার 

উপক্রাম হইয়াচছে, তখি চিিা কািলন্দর েরেী হৃেয় চিিচেত হইয়া উঠয়াচছে  … 

স্বলেলশ সকে সন্ন্যাসীর িযায় তাাঁহালকও সতয, শুচিতা ও সসৌভ্রালত্রর ধমক প্রিার কচরয়া 

সি াইলত হয় িচেয়া মহৎ কেযাণকর োহা, তাহা তাহার েৃচষ্ট এ ায় িা, আিার েচে 

সকাথাও চিষম সকাি অিযায় ঘলি, তাহাও তাহার িজলর আলস  এই সন্ন্যাসী অিয 

ধমকািেম্বীর প্রচত অতযন্ত উোর, কাহারও সচহত মলত চমে িা হইলেও তাাঁহার সম্বলে 

সেয় কথাই ইাঁহার মুখ চেয়া িাচহর হয়  

  

‘সডচে সগলজি ’, ৫ সসলেম্বর, ১৮৯৩ 
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ভারত হইলত আগত রাজা স্বািী চিচি রািন্দ রচিিার সেযায় ইষ্ট িািক-এ ভারতিলষকর ধমক 

এিিং েচর্রল জিগণ সম্বলে িক্তৃতা কচরয়ালছি  েচেও সিশ চকছু সশ্রাতৃ জল া হইয়াচছলেি, 

তিুও চিষয়চির গুরুত্ব  এিিং িক্তার আকষকলণর চিলিিিায় আরও সিশী সোক হওয়া উচিত 

চছে  সন্ন্যাসী তাাঁহার সেশী সপাষাক পচরয়াচছলেি এিিং প্রায় িচেশ চমচিি িচেয়াচছলেি  

তাাঁহার মলত আচজকার ভারতিষক পঞ্চাশ িৎসর আলগকার ভারত িয়  ভারতিলষক চগয়া 

এখি চমশিরীলের ধমকপ্রিালরর সকাি প্রলয়াজি িাই  গুরুতর প্রলয়াজি এখি সোকলক 

কাচরগরী এিিং সামাচজক চশক্ষাোি  ধমক িচেলত োহা চকছু আিশযক, তাহা চহন্দুলের 

আলছ  চহন্দুধমক পৃচথিীর প্রািীিতম ধমক  সন্ন্যাসী খুি মধুরভাষী  সশ্রাতৃমণ্ডেীর মলিালোগ 

চতচি সিশ ধচরয়া রাচখয়াচছলেি  

  

‘সডচে সারালিাচগয়াি ’, ৬ সসলেম্বর, ১৮৯৩ 

  

… িক্তৃতামলঞ্চ তাহার পর আচসলেি চহন্দুস্থালির মান্দ্রাজ হইলত আগত সন্ন্যাসী 

চিলিকািন্দ  ইচি ভারলতর সিকত্র প্রিার কচরয়া সি াি  সমাজচিেযায় ইহার অিুরাগ 

আলছ, এিিং িক্তা চহসালি ইচি িুচদ্ধমান্ চিিাকষকক  ভারলতর মুসেমাি রাজত্ব  সম্বলে 

ইচি িচেলেি  

  

অেযকার িক্তৃতাসূিীলত কলয়কচি সকৌতূহলোেীপক চিষয় আলছ, চিলশষতঃ হািকলফালডকর 

কলণকে সজকি গ্রীলির আলোিয ‘স্বণক ও সরৌপয—উভয় ধাতুর মু্রলামাি’  চিলি কািন্দ 

পুিরায় িক্তৃতা কচরলিি  এইিার তাাঁহার চিষয় হইলি—‘ভারলত সরৌলপযর িযিহার’   

২. চিশ্বতর্লায় চহনু্দগণ 

‘িষ্টি ইভচিিং ট্রান্ স্ চক্রাে’, ৩০ সসলেম্বর, ১৮৯৩ 

  

চিকালগা, ২৩ সসলেম্বরঃ 
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আিক পযালেলসর প্রলিশদ্বালরর িামচেলক একচি ঘর আলছ, োহালত একচি চিহ্ন 

েুচেলতলছ—‘িিং ১—প্রলিশ চিলষধ ’ এই ঘলর ধমক-মহাসলম্মেলির িক্তারা সকলেই মালে 

মালে, পরস্পলরর সচহত অথিা সভাপচত চমঃ িিীর সচহত কথািাতকা িচেলত আচসয়া 

থালকি  চমঃ িিীর খাস েফতর এই গৃলহরই সিংেগ্ন  ঘলরর সজাড া কিাি সতকক পাহারা 

দ্বারা জিসাধারণ হইলত েূলর সিংরচক্ষত, উাঁচক চেয়া সেচখিার উপায় িাই  সকিেমাত্র 

মহাসভার প্রচতচিচধরাই এই ‘পুণয’ সীমািায় ঢুচকলত পালরি, তলি চিলশষ অিুমচত েইয়া 

চভতলর প্রলিশ সে এলকিালর অসম্ভি, তাহা িলহ  সকহ সকহ ঐরূপ ঢুলকি এিিং খযাতিামা 

অচতচথলের একিু চিকি সিংস্পশক উপলভাগ কলরি  কেম্বাস হলে িক্তৃতা-মলঞ্চর উপর 

েখি তাাঁহারা িচসয়া থালকি, তখি সতা এই সুলোগ পাওয়া োয় িা  

  

এই সাক্ষাৎকার-কলক্ষ সমচধক আকষকণীয় িযচক্ত হইলেি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী 

চিলিকািন্দ  েম্বা মজিুত সিহারা, চহন্দুস্থািীলের িীরত্ব িযঞ্জক ভগেইী, মুখ কামাি, 

অগেইপ্রতযলগেইর গঠি সুসমঞ্জস, োাঁতগুচে সাো, সুিারু ওষ্ঠদ্বয় কলথাপকথলির সময় চ্ধ 

হাচসলত একিু ফাাঁক হইয়া োয়  তাাঁহার সুঠাম মাথায় পীতাভ িা োেরলঙর পাগচড  থালক  

চতচি কখিও উজ্জ্বে কমোলেিু িলণকর, কখিও িা গাঢ় োে আেখাো পলরি  

আেখাোচি সকামরিে চেয়া িাাঁধা এিিং হাাঁিুর িীলি পলড   চিলিকািন্দ িমৎকার ইিংরাজী 

িলেি এিিং আন্তচরকতার সচহত চজ্াসা কচরলে সািলন্দ সে সকাি প্রলশ্নর উির সেি  

  

তাাঁর সহজ িােিেলির সচহত একচি িযচক্তগত গাম্ভীলেকর স্পশক পাওয়া োয়  চিলশষতঃ 

েখি চতচি মচহোলের সচহত কথা িলেি, তখি সিাো োয়, ইচি সিংসারতযাগী সন্ন্যাসী  

তাাঁহার সম্প্রোলয়র চিয়ম সম্বলে প্রশ্ন কচরলে চতচি িচেলেি, ‘আচম োহা খুশী তাহা 

কচরলত পাচর, আচম স্বাধীি  কখিও আচম চহমােয় পিকলত িাস কচর, কখিও িা শহলরর 

রাস্তায়  পলরর িালরর খািার সকাথায় জুচিলি, তাহা আচম জাচি িা  আমার কালছ সকাি 

িাকা পয়সা থালক িা  িাাঁো তুচেয়া আমালক এখালি পাঠাি হইয়ালছ ’ চিকলি দুই-

একজি তাাঁহার স্বলেশিাসী োাঁ াইয়াচছলেি  তাাঁহালের চেলক তাকাইয়া চিলিকািন্দ 

িচেলেি, ‘এাঁরা আমার ভার েইলিি ’ ইহা দ্বারা অিুচমত হয়, তাাঁহার চিকালগার খাইখরি 
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অপলর চেলতলছ  সে সপাষাক চতচি পচরয়াচছলেি, উহা তাাঁহার স্বাভাচিক সন্ন্যাসীর পচরচ্ছে 

চকিা চজ্াসা কচরলে চিলিকািন্দ উির চেলেি, ‘ইহা সতা একচি উৎকৃষ্ট সপাষাক  সেলশ 

আচম সামািয কাপ  িযিহার কচর  জুতাও পচর িা ’ জাচতলভলে চতচি চিশ্বাসী চকিা প্রশ্ন 

কচরলে িচেলেি ,‘জাচত একচি সামাচজক প্রথা  ধলমকর সচহত ইহার সকাি সম্পকক িাই  

আচম সি জাচতর সোলকর সলগেই সমোলমশা কচর ’  

  

চমঃ চিলিকািলন্দর সিহারা এিিং িােিেি হইলত ইহা সুস্পষ্ট সে, চতচি অচভজাত িিংলশ 

জচন্ময়ালছি  িহু িৎসলরর সস্বচ্ছাকৃত োচর্রলয এিিং গৃহহীি পচরব্রজযা সলেও তাাঁহার 

জন্মগত আচভজাতয অকু্ষণ্ণ রচহয়ালছ  তাাঁহার পাচরিাচরক িাম সকউ জালি িা  ধমকজীিি 

িরণ কচরয়া চতচি তাাঁহার ‘চিলিকািন্দ’ িাম গ্রহণ কচরয়াচছলেি  ‘স্বামী’ কথাচি সন্ন্যাসীর 

প্রচত সম্মািসূিক প্রলয়াগ  তাাঁহার িয়স চত্রশ হইলত খুি সিশী িয়  তাাঁহালক সেচখলে মলি 

হয়, চতচি সেি জীিলির পচরপূণকতা এিিং পরজীিলির ধযালির জিযই সৃষ্ট  তথাচপ মলি 

অচিিােক সকৌতূহে জালগঃ ইাঁহার সিংসার-চিমুখতার মূলে চক কারণ চিচহত চছে? 

  

সি চকছু তযাগ কচরয়া সন্ন্যাসী হওয়া সম্বলে একচি মন্তিয শুচিয়া চিলিকািন্দ হঠাৎ িচেয়া 

উচঠলেি, ‘প্রলতযক িারীর মলধয আচম েখি শুধু জগন্মাতালকই সেচখলত পাই, তখি আচম 

চিিাহ কচরি সকি? এইসি তযাগ কচরয়াচছ সকি? সািংসাচরক িেি এিিং আসচক্ত হইলত 

চিলজলক মুক্ত কচরিার জিয, োহালত আর পুিজকন্ম িা হয়  মৃতুযকালে আচম দেিী সিায় 

চমচশয়া োইলত িাই, ভগিালির সচহত এক হইয়া োইলত িাই  আচম তখি িুদ্ধত্ব  োভ 

কচরি ’  

  

এই কথা দ্বারা চিলিকািন্দ িচেলত িাি িা সে, চতচি সিৌদ্ধ  সকাি িাম িা সম্প্রোয় 

তাাঁহালক চিচহ্নত কচরলত পালর িা  চতচি উচ্চতর ব্রাহ্মণয-ধলমকর সাথকক পচরণচতস্বরূপ, 

চিশাে স্বপ্নময় আিতযাগপ্রধাি চহন্দু সিংস্কৃচতর সুলোগয সন্তাি, চতচি একজি েথাথক 

সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ  
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চিলিকািলন্দর কালছ তাাঁহার গুরু পরমহিংস রামকৃষ্ণ সম্বলে কতকগুচে পুচস্তকা চিচে 

কচরিার জিয থালক  রামকৃষ্ণ চছলেি একজি চহন্দু সাধক  তাাঁহার উপলেলশ সোলক এত 

আকৃষ্ট হইত সে, অলিলক তাাঁহার মৃতুযর পর সিংসারতযাগ কচরয়ালছি  মজুমোরও৩ এই 

মহাপুরুষলক গুরুর িযায় সেচখলতি  তলি মজুমোলরর আেশক, সেমি েীশুখ্রীষ্ট চশক্ষা 

চেলতি, সিংসালর অিাসক্তভালি থাচকয়া পৃচথিীলত সেিভাি-প্রচতষ্ঠা  

  

ধমক-মহাসভায় চিলিকািলন্দর ভাষণ আমালের উপরকার আকালশর িযায় উোর  সকে 

ধলমকর োহা চকছু সশ্রষ্ঠ, তাহা চতচি গ্রহণ কচরয়ালছি  ইহাই হইলি ভচিষযলতর সিকজিীি 

ধমক  সকে মািুলষর প্রচত সহািুভূচত আর শাচস্ত ভলয় িা পুরস্কালরর সোলভ িয়, ঈশ্বলরর 

প্রীচতর জিয সৎকমক—ইহাও তাাঁহার ভাষলণর অিযতম িক্তিয  তাাঁহার িমৎকার ভািরাচশ 

ও সিহারার জিয চতচি ধমক-মহাসভায় অতযন্ত সমােৃত  মলঞ্চর উপর চেয়া তাাঁহালক শুধু 

িচেয়া োইলত সেচখলেও সোলক হষকধ্বচি কচরয়া উলঠ  হাজার হাজার মািুলষর এই 

অচভিােি চতচি িােকসুেভ সরেতার সচহত গ্রহণ কলরি, তাহালত আিশ্লাঘার সেশমাত্র 

িাই  এই চিিীত তরুণ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পলক্ষ চিঃস্বতা ও আিচিেুচি হইলত সহসা ঐশ্বেক 

ও প্রখযাচতলত আিতকি চিচিতই একচি অচভিি অচভ্তা  েখি চজ্াসা করা হইে, 

চথওজচফষ্টরা চহমােলয় ‘মহািা’সের অিস্থাি সম্বলে েৃঢ় চিশ্বাস সপাষণ কলরি, ঐ-চিষলয় 

চতচি চকছু জালিি চকিা  চিলিকািন্দ শুধু িচেলেি, ‘আচম তাাঁহালের কাহালকও কখিও 

সেচখ িাই ’ ইহার তাৎপেক এই সে, চহমােলয় ঐরূপ মহািা হয়লতা আলছি, তলি 

চহমােলয়র সচহত েলথষ্ট পচরিয় থাচকলেও তাাঁহার এখি ‘মহািা’সের সচহত সাক্ষাৎ ঘলি 

িাই  

৩. ধর্ম-র্হাসভায় 

চে চডউিুক, আইওয়া ‘িাইম স্’, ২৯ সসলেম্বর, ১৮৯৩ 

  

চিশ্বলমো, ২৮ সসলেম্বর (চিলশষ সিংিাে): 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । আবমবরকান সংিােপবের বরবপার্ট।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 13 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ধমক-মহাসভার অচধলিশিচিলত তীব্র িাগ চিতণ্ডা সেখা চেয়াচছে  ভ্রলতার পাতো আিরণ 

অিশয িজায় চছে, চকন্তু উহার চপছলি দিরভাি প্রকাশ পাইলতচছে  সরভালরণ্ড সজালসফ 

কুক চহন্দুলের কলঠার সমালোিিা কলরি, চহন্দুরা তাাঁহালক তীব্রতরভালি পাল্টা আক্রামণ 

কচরলেি  সরভালরণ্ড কুক িলেি, চিশ্বসিংসার অিাচে—এ-কথা িো একপ্রকার অমাজকিীয় 

পাগোচম  প্রতুযিলর এচশয়ার প্রচতচিচধগণ িলেি, সকাি এক চিচেকষ্ট সমলয় সৃষ্ট জগলতর 

অলেৌচক্তকতা স্বতঃচসদ্ধ  ওহাইও িেীর তীর হইলত েম্বা-পাোর কামাি োচগয়া চিশপ 

সজ. চপ চিউমযাি গজকি কচরয়া সঘাষণা কচরলেি, প্রািয-লেশীলয়রা চমশিরীলের চিরুলদ্ধ 

চমথযা উচক্ত দ্বারা আলমচরকা েুক্তরালষ্ট্রর সমগ্র খ্রীষ্টাি সমাজলক অপমাচিত কচরয়ালছি, 

আর প্রািয প্রচতচিচধগণ তাাঁহালের শান্ত ও গচিকত হাচস হাচসয়া উির চেলেি, উহা শুধু 

চিশলপর অ্তা ছা া আর চকছু িয়  

৪. বিৌদ্ধ দর্মন 

সসাজাসুচজ প্রলশ্নর উিলর চতিজি সুপচণ্ডত সিৌদ্ধ িমৎকার সরে ও মলিা্ ভাষায় ঈশ্বর, 

মািুষ এিিং প্রকৃচত সম্বলে তাাঁহালের মুখয চিশ্বাস উপিযস্ত কলরি  (ইহার পলর ধমকপালের 

‘িুলদ্ধর চিকি জগলতর ঋণ’ সিং্ক িক্তৃতাচির িুম্বক সেওয়া হইয়ালছ  অিয এক সূলত্র 

জািা োয়, ধমকপাে ভাষলণর আলগ একচি চসিংহেী স্বচস্তিািি গাচহয়াচছলেি ) অতঃপর 

সািংিাচেক চেচখলতলছিঃ 

  

ধমকপালের িক্তৃতার উপসিংহারভাগ এত সুন্দর হইয়াচছে সে, চিকালগার সশ্রাতৃমণ্ডেী পূলিক 

ঐরূপ কখিও শুলিি িাই  সিাধ কচর চডমসলথিীজও উহা ছা াইয়া োইলত পালরি িাই  

৫. িদতর্জাজী র্ন্তিয 

চহন্দু সন্ন্যাসী চিলিকািলন্দর ভাগয চকন্তু এত ভাে চছে িা  সগা ালতই তাাঁহার সমজাজ 

চঠক চছে িা, অথিা চকছুক্ষলণর মলধযই িাহযতঃ তাাঁহার দধেকিুযচত ঘচিয়াচছে  চতচি 
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কমোলেিু রলঙর আেখাো পচরয়াচছলেি  মাথায় চছে চফকা হেুে রলঙর পাগচ   

িক্তৃতা চেলত উচঠয়াই চতচি খ্রীষ্টধমকািেম্বী জাচতলের ভীষণ আক্রামণ কচরলেি ও 

িচেলেি, ‘আমরা োাঁহারা প্রািয সেশ হইলত আচসয়াচছ, এখালি িচসয়া চেলির পর চেি 

মাতব্বরী ভাষায় শুচিলতচছ সে, আমাচেলগর খ্রীষ্টধমক গ্রহণ করা উচিত, সকিিা খ্রীষ্টাি 

জাচতসমূহ সিকালপক্ষা সমৃচদ্ধশােী  আমালের িাচরপালশ তাকাইয়া আমরা সেচখলত পাই 

সে, পৃচথিীলত খ্রীষ্টাি সেশসমূলহর মলধয ইিংেণ্ড ২৫ সকাচি এচশয়ািাসীর ঘাল  পা চেয়া 

চিিচিভি োভ কচরয়ালছ  ইচতহালসর পাতা উল্টাইয়া আমরা সেচখ, খ্রীষ্টাি ইওলরালপর 

সমৃচদ্ধ শুরু হয় সস্পলি  আর সস্পলির ঐশ্বেকোভ সমচোলকা আক্রামলণর পর হইলত  

খ্রীষ্টািরা সম্পচিশােী হয় মািুষ-ভাইলের গো কাচিয়া  এই মূলেয চহন্দুরা ি লোক 

হইলত িায় িা ’  

  

(িক্তারা এই ভালি আক্রামণ কচরয়া িচেলেি  প্রলতযক পরিতকী িক্তা পূিকগামী িক্তা 

অলপক্ষা সেি সিশী উলিচজত হইয়া উচঠলতচছলেি ) 

  

‘আউিেুক ’, ৭ অলক্টাির , ১৮৯৩ 

  

… ভারতিলষকর খ্রীষ্টাি চমশিরীলের কাজ সম্বলে আলোিিা উচঠলে চিলিকািন্দ তাাঁহার 

ধমকোজলকর উপলোগী উজ্জ্বে কমোলেিু রলঙর সপাষালক জিাি চেিার জিয োাঁ াইয়া 

উলঠি  খ্রীষ্টীয় চমশিসমূলহর কালজর চতচি তীব্র সমালোিিা কলরি  ইহা সুস্পষ্ট সে, চতচি 

খ্রীষ্টধমকলক িুচেিার সিষ্টা কলরি িাই; তলি তাাঁহার এই উচক্তও সতয সে, খ্রীষ্টাি 

প্রিারকগণ হাজার হাজার িৎসলরর িদ্ধমূে চিশ্বাস এিিং জাচতসিংস্কারেুক্ত চহন্দুধমকলক 

িুচেিার সকাি প্রয়াস সেখাি িাই  চিলিকািলন্দর মলত—চমশিরীরা ভারলত চগয়া শুধু 

দুইচি কাজ কলরি, েথা—সেশিাসীর পচিত্রতম চিশ্বাসসমূলহর চিন্দা এিিং জিগলণর িীচত 

ও ধমকলিাধলক চশচথে কচরয়া সেওয়া  

  

‘চক্রাচিক’, ৭ অলক্টাির , ১৮৯৩ 
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ধমক-মহাসভার প্রচতচিচধগলণর মলধয দুই িযচক্ত চছলেি সিকালপক্ষা চিিাকষকক—চসিংহলের 

সিৌদ্ধ ধমকোজক এইি. ধমকপাে এিিং চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলিকািন্দ  ধমকপালের একচি 

ধারাে উচক্তঃ ‘েচে ধমকসিংক্রাান্ত িযাখাি ও মতিাে সতামার সতযািুসোলির পলথ িাধা 

সৃচষ্ট কলর, তাহা হইলে উহাচেগলক সরাইয়া রাখ  সকাি পূিক ধারণার িশীভূত িা হইয়া 

চিন্তা কচরলত, ভােিাসার জিযই মািুষলক ভােিাচসলত, চিলজর চিশ্বাসসমূহ চিভকীক ভালি 

প্রকাশ কচরলত এিিং পচিত্র জীিি োপি কচরলত সশখ, সলতযর সূেকালোক চিিয়ই 

সতামালক েীি কচরলি ’  

  

েচেও এই অচধলিশলির (ধমক-মহাসভার অচন্তম অচধলিশি) সিংচক্ষি ভাষণসমূলহর 

অলিকগুচেই খুি িমৎকার হইয়াচছে এিিং সশ্রাতৃিৃলন্দর চভতর প্রভূত উৎসাহ উেীচপত 

কচরয়াচছে, চকন্তু চহন্দু সন্ন্যাসীর িযায় অপর সকহই মহাসভার মূে আেশক, উহার কােকগত 

ত্রুচি এিিং উহার উৎকৃষ্ট প্রভাি সুন্দরভালি প্রকাশ কচরলত পালরি িাই  তাাঁহার ভাষণচি 

এখালি সমূ্পণক উদৃ্ধত হইলতলছ  সশ্রাতৃমণ্ডেীর উপর এই ভাষলণর চক আিেক প্রভাি 

হইয়াচছে, তাহার শুধু ইচগেইত মাত্র আচম চেলত পাচর  চিলিকািন্দ সেি সেিেি িাচমিততার 

অচধকার েইয়া জচন্ময়ালছি  তাাঁহার হেুে ও কমোলেিু রলঙর চিিাকষকী সপাষাক এিিং 

প্রচতভােীি েৃঢ়তািযঞ্জক মুখচ্ছচি তাাঁহার আন্তচরকতাপূণক িাণী ও সুচমষ্ট সলতজ ক্ঠসস্বর 

অলপক্ষা কম আকষকণ চিস্তার কলর িাই  

  

… স্বামীজীর ধমক-মহাসভার সশষ ভাষণচির অচধকািংশ উদৃ্ধত কচরয়া সািংিাচেক মন্তিয 

কচরলতলছিঃ 

  

দিলেচশক চমশি সম্বলে সে-সকে মলিািৃচি ধমক-মহাসলম্মেলি প্রকাশ পাইয়াচছে, উহাই 

সিাধ হয় এই সলম্মেলির সিকালপক্ষা সুস্পষ্ট ফে  চিেযা ও ্ ালি গচরষ্ঠ প্রািয পচণ্ডতগণলক 

চশক্ষা চেিার জিয খ্রীষ্টীয় ধমকমলতর কতকগুচে অধকচশচক্ষত চশক্ষািিীশলক পাঠাইিার 

ধৃষ্টতা ইিংলরজী-ভাষাভাষী সশ্রাতৃিলগকর চিকি ইহার আলগ এমি েৃঢ়ভালি আর তুচেয়া ধরা 

হয় িাই  আমরা েচে চহন্দুলের ধমক সম্বলে চকছু িচেলত িাই, তলি পরমতসচহষু্ণতা এিিং 

সহািুভূচতর ভাি েইয়া উহা িচেলত হইলি  িচরলত্র এই দুইচি গুণ আলছ, এমি 
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সমালোিক খুি দুেকভ  সিৌলদ্ধরা সেমি আমালের চিকি হইলত চশচখলত পালর, আমালেরও 

সে সিৌদ্ধলের চিকি হইলত অলিক চশচখিার আলছ, ইহা আজ হৃেয়গেইম করা প্রলয়াজি  

সামঞ্জলসযর মাধযলমই সশ্রষ্ঠ প্রভাি কােককর হয়  

  

েুচস মিলরা 

  

‘চিকালগা’, ৩ অলক্টাির, ১৮৯৩ 

  

‘চিউ ইয়কক ওয়ার্ল্ক’ পচত্রকা ১ অলক্টাির, (১৮৯৩) ধমক-মহাসভার প্রলতযক প্রচতচিচধলক 

একচি সিংচক্ষি উচক্ত দ্বারা ঐ মহতী সভার দিচশষ্টয চিণকয় কচরিার অিুলরাধ কচরলে 

স্বামীজী গীতা এিিং িযালসর িিি হইলত চিলনাক্ত উদৃ্ধচতদ্বয় িচেয়াচছলেিঃ 

  

‘মচণমাোর মলধয অিুপ্রচিষ্ট সূলত্রর িযায় আচম প্রলতযক ধলমকর মলধয আচসয়া উহালক ধারণ 

কচরয়া রচহয়াচছ ’  

  

‘প্রলতযক ধলমকই পচিত্র, সাধুপ্রকৃচত, পূণকতাসম্পন্ন্ মািুষ েৃষ্ট হয়  অতএি সি মতই 

মািুষলক একই সলতয েইয়া োয়, কারণ চিষ হইলত অমৃলতর উৎপচি চক সম্ভিপর? ’  

৬. িযচিগে বিচর্ষ্ট্য 

‘চক্রাচিক’, ৭ অলক্টাির, ১৮৯৩ 

  

ধমক-মহাসভার একচি পচরণাম এই সে, উহা একচি চিলশষ সলতযর প্রচত আমালের সিাখ 

খুচেয়া চেয়াচছে  ঐ সতযচি হইে এইঃ প্রািীি ধমকমতসমূলহর অন্তচিকচহত েশকলি িতকমাি 

মািুলষর উপলোগী অলিক িমৎকার চশক্ষণীয় চিষয় রচহয়ালছ  একিার েখি ইহা আমরা 

পচরষ্কাররূলপ িুচেলত পাচরোম, তখি ঐ-সকে ধমক-িযাখযাতাগলণর প্রচত আমালের 

ঔৎসুকয িাচ য়া িচেে এিিং স্বভািসুেভ অিুসচেৎসা েইয়া আমরা তাাঁহাচেগলক িুচেলত 

তৎপর হইোম  ধমক-মহাসভা সশষ হইলে উপেুক্ত সতযচি হৃেয়গেইম করা সহজ হইয়াচছে 
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চসউআচম চিলিকািলন্দর িক্তৃতা এিিং প্রসগেইগুচের মাধযলম  চিলিকািন্দ এখি এই শহলর 

(চিকালগা) রচহয়ালছি  তাাঁহার এই সেলশ আচসিার মূে উলেশয চছে—তাাঁহার স্বলেশিাসী 

চহন্দুগলণর মলধয িূতি িূতি শ্রমচশল্প আরম্ভ কচরলত আলমচরকািগণলক প্রলরাচিত করা  

চকন্তু িতকমালি সামচয়কভালি চতচি ঐ পচরকল্পিা তযাগ কচরয়ালছি, সকিিা চতচি 

সেচখলতলছি, আলমচরকাি জাচত পৃচথিীলত সিকালপক্ষা িোিয িচেয়া এই সেলশ িহু সোক 

িািা উলেলশয সাহালেযর জিয আচসলতলছ  আলমচরকায় এিিং ভারলত েচর্রললের 

আলপচক্ষক অিস্থার কথা চজ্াসা কচরলে চিলিকািন্দ জিাি চেলেি, আলমচরকায় 

োহাচেগলক গরীি িো হয়, তাহারা ভারলত সগলে রাজার হালে থাচকলত পাচরলি  চতচি 

চিকালগার চিকৃষ্ট পা া ঘুচরয়া সেচখয়ালছি  তাহালত তাাঁহার উক্ত চসদ্ধান্তই পাকা হইয়ালছ  

আলমচরকার অথকর্িচতক মাি সেচখয়া চতচি খুশী  

  

েচেও চিলিকািন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জচন্ময়াচছলেি, তথাচপ সন্ন্যাচসসলঙ্ঘ সোগোি 

কচরিার জিয চতচি কুেমেকাো তযাগ কচরয়ালছি  সন্ন্যাসীলক সস্বচ্ছায় জাচতর সি অচভমাি 

চিসজকি চেলত হয়  চিলিকািলন্দর আকৃচতলত তাাঁহার আচভজাতয সুচিচহ্নত  তাাঁহার মাচজকত 

রুচি, িাচমিততা এিিং মলিামুধকর িযচক্তত্ব  আমাচেগলক চহন্দু সিংস্কৃচত সম্বলে িূতি ধারণা 

চেয়ালছ  তাাঁহার প্রচত সোলক স্বতই একচি আকষকণ অিুভি কলর  তাাঁহার মুখশ্রীলত এমি 

একচি কমিীয়তা, িুচদ্ধমিা ও জীিন্তভাি আলছ সে, উহা তাাঁহার দগচরক সপাষাক এিিং 

গভীর সুচমষ্ট ক্ঠসস্বলরর সচহত চমচেয়া মািুলষর মিলক অচিেলম্ব তাাঁহার প্রচত অিুকূে 

কলর  এই জিয ইহা সমালিই আিেক িয় সে, অলিক সাচহতয-সভা তাাঁহালক িক্তৃতার জিয 

আহ্বাি কচরয়ালছ এিিং িহু গীজকালতও চতচি ধমকালোিিা কচরয়ালছি  ইহার ফলে িুলদ্ধর 

জীিি এিিং চিলিকািলন্দর ধমকমত আমালের চিকি সুপচরচিত হইয়া উচঠয়ালছ  চতচি 

সকাি স্মারকচেচপ ছা াই িক্তৃতা সেি, তথয এিিং চসদ্ধান্ত এমি চিপুণভালি িযস্ত কলরি 

সে, তাাঁহার আন্তচরকতায় েৃঢ় চিশ্বাস জলন্ম  তাাঁহার িচেিার উেীপিা মালে মালে এত 

িাচ য়া োয় সে, সশ্রাতারা মাচতয়া উলঠ  চিলিকািন্দ একজি সোগযতম সজসুইি 

ধমকোজলকর মতই পচণ্ডত ও সিংস্কৃচতমান্  তাাঁহার মলির গঠলিও সজসুইিলের খাচিকিা 

ধাাঁি সেি আলছ  তাাঁহার কলথাপকথলি সছাি সছাি িযলগেইাচক্তগুচে ছুচরর মত ধারাে হইলেও 
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এত সূক্ষ্ম সে, তাাঁহার অলিক সশ্রাতাই উহা ধচরলত পালর িা  তথাচপ তাাঁহার সসৌজলিযর 

কখিও অভাি হয় িা  চতচি আমালের রীচতিীচতর এমি সকাি সাক্ষাৎ সমালোিিা 

কখিও কলরি িা, োহালত উহা কিু সশািায়  িতকমালি চতচি আমাচেগলক তাাঁহার 

দিোচন্তক ধমক ও োশকচিকগলণর িাণী সম্বলে চশক্ষা চেলতলছি  চিলিকািলন্দর মলত অ্াি 

জিগলণর জিয মূচতকপূজার প্রলয়াজি রচহয়ালছ; তলি চতচি আশা কলরি, এমি সময় 

আচসলি েখি আমরা সাকার উপাসিা এিিং পূজা অচতক্রাম কচরয়া চিশ্বপ্রকৃচতলত 

ভগিালির সিা অিুভি কচরি, মািুলষর মলধয সেিলত্ব র উপেচি কচরলত পাচরি  িুদ্ধ 

সেহতযগ কচরিার আলগ সেমি িচেয়াচছলেি, চিলিকািন্দও সসইরূপ িলেি—‘সতামার 

চিলজর মুচক্ত তুচম চিলজই সম্পােি কর  আচম সতামালক সকাি সাহােয কচরলত পাচর িা  

সকহই পালর িা  চিলজই চিলজলক সাহােয কর ’  

  

েুচস মিলরা 

৭. পুনজমন্ম 

‘ইভািষ্টি ইিলডো’, ৭ অলক্টাির, ১৮৯৩ 

  

গত সিালহ কিংগ্রীলগশিাে িািক-এ অলিকিা সম্প্রচত-সমাি ধমক-মহাসভার িযায় একচি 

িক্তৃতামাোর অিুষ্ঠাি হইয়াচছে  িক্তা চছলেি দুইজিঃ সুইলডলির ডক্টর কােক ভি 

িারলগি এিিং চহন্দু সন্ন্যাসী চসউআচম চিলিকািন্দ  … চসউআচম চিলিকািন্দ চছলেি 

ধমক-মহাসভায় একজি ভারতীয় প্রচতচিচধ  চতচি তাাঁহার অপূিক কমোলেিু রলঙর সপাষাক, 

ওজস্বী িযচক্তত্ব , অসাধারণ িাচমিততা এিিং চহন্দুেশকলির আিেক িযাখযার জিয িহু সোলকর 

মলিালোগ আকষকণ কচরয়ালছি  তাাঁহার চিকালগালত অিস্থাি তাাঁহার প্রচত অচিচচ্ছন্ন্ উৎসাহ 

ও সাধুিালের সহতু হইয়ালছ  িক্তৃতাগুচে চতিচি সেযায় আলয়াচজত হইয়াচছে  

  

শচিিার এিিং মগেইেিার সেযার আলোিয চিষয়গুচের তাচেকা চেয়া সািংিাচেক 

িচেলতলছিঃ 
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িৃহস্পচতিার ৫ অলক্টাির সেযায় ডক্টর ভি িারলগলির আলোিয চিষয় চছে—‘সুইলডলির 

রাজকিযা’-িিংলশর প্রচতষ্ঠাতা ‘হােডাইি িীচমশ’  চহন্দু সন্ন্যাসী িলেি ‘পুিজকন্ম’ সম্বলে  

সশলষর িক্তৃতাচি সিশ চিিাকষকক হইয়াচছে, সকিিা এই চিষয়চির আলোিয মতসমূহ 

পৃচথিীর এই অঞ্চলে চিলশষ সশািা োয় িা  ‘আিার জন্মান্তর-গ্রহণ’ তেচি এই সেলশ 

অলপক্ষাকৃত িূতি এিিং খুি কম সোলকই উহা িুচেলত পালর; চকন্তু প্রালিয উহা সুপচরচিত 

এিিং ওখালি উহা প্রায় সকে ধলমকর িচিয়াে  োাঁহারা মতিােরূলপ ইহার িযিহার কলরি 

িা, তাাঁহারাও ইহার চিরুলদ্ধ চকছু িলেি িা  পুিজকন্মতলের মীমািংসার প্রধাি চিষয় হইে—

আমালের অতীত িচেয়া চকছু আলছ চকিা  িতকমাি জীিি আমালের একচি আলছ, তাহা 

আমরা জাচি  ভচিষযৎ সম্বলেও একিা চস্থর অিুভি আমালের থালক  তথাচপ অতীতলক 

স্বীকার িা কচরয়া িতকমালির অচস্তত্ব  চকরূলপ সম্ভি? িতকমাি চি্াি প্রমাণ কচরয়ালছ সে, 

জল র কখিও চিিাশ িাই, অচিচচ্ছন্ন্ উহার অচস্তত্ব   সৃচষ্ট শুধু আকৃচতর পচরিতকি মাত্র  

আমরা শূিয হইলত আচস িাই  সকহ সকহ সি চকছুর সাধারণ কারণরূলপ ঈশ্বরলক স্বীকার 

কলরি  তাাঁহারা মলি কলরি, এই স্বীকার দ্বারাই সৃচষ্টর পেকাি িযাখযা হইে  চকন্তু প্রলতযক 

িযাপালরই আমাচেগলক ঘিিাগুচে চিলিিিা কচরয়া সেচখলত হইলি—সকাথা হইলত এিিং 

চকভালি িস্তুর উৎপচি ঘলি  সে-সি েুচক্ত চেয়া ভচিষযৎ অিস্থাি প্রমাণ করা হয়, সসই 

েুচক্তগুচেই অতীত অচস্তত্ব লক প্রমাণ কলর  ঈশ্বলরর ইচ্ছা ছা াও অিয কারণ স্বীকার করা 

প্রলয়াজি  িিংশগচতর দ্বারা িযাখযা েলথষ্ট িয়  সকহ সকহ িলেি, ‘কই, আমরা পূলিককার 

জন্ম সতা স্মরণ কচরলত পাচর িা ’ চকন্তু এমি অলিক উোহরণ পাওয়া চগয়ালছ, সেখালি 

পূিকজলন্মর স্পষ্ট স্মৃচত চিেযমাি  এখালিই জন্মান্তরিালের িীজ চিচহত  সসলহতু চহন্দুরা 

মূকপ্রাণীর প্রচত েয়ােু, সসইজিযই অলিলক মলি কলরি, চহন্দুরা চিকৃষ্ট সোচিলত জন্মান্তলর 

চিশ্বাসী  ইাঁহারা চিন প্রাণীর প্রচত েয়ালক কুসিংস্কার ছা া অিয চকছু মলি কচরলত পালরি 

িা  জর্িক প্রািীি চহন্দু ঋচষ ধলমকর সিং্া চেয়ালছিঃ োহাই মািুষলক উন্ন্ত কলর, তাহার 

িাম ধমক  পশুত্ব লক েূর কচরলত হইলি, মািিত্ব লক সেিলত্ব  েইয়া োইলত হইলি  

জন্মান্তরিাে মািুষলক এই কু্ষ্রল পৃচথিীলত সীমািদ্ধ কচরয়া রালখ িা  মািুলষর আিা অিয 

উচ্চতর সোলক চগয়া মহির জীিি োভ কচরলত পালর  পাাঁি ইচন্দ্রলয়র স্থলে সসখালি 
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তাহার আিচি ইচন্দ্রয় থাচকলত পালর  এইভালি উচ্চতর ক্রামচিকাশ োভ কচরয়া অিলশলষ 

সস পূণকতার পরাকাষ্ঠা—অমৃতত্ব  োভ কচরলি  মহাজিলের সোকসমূলহ তখি সস চিিকালণর 

গভীর আিন্দ উপেচি কচরলত থাচকলি  

৮. চহনু্দসভযো 

[েচেও চষ্টয়াির শহলর ৯ অলক্টাির তাচরলখ প্রেি স্বামীজীর িক্তৃতায় প্রিুর সোক সমাগম 

হইয়াচছে  ‘চষ্টয়াির সডইচে ফ্রী সপ্রস’ (৯ অলক্টাির) শুধু চিলনর িীরস চিিরণিুকু 

পচরলিশি কচরয়ালছি ] 

  

অলপরা হাউলস শচিিার রালত্র এই খযাচতমান্ চহন্দুর িক্তৃতা খুি চিিাকষকক হইয়াচছে  

তুেিামূেক ভাষাচিেযার সাহালেয চতচি আেকজাচতসমূহ এিিং িূতি সগাোলধক তাাঁহালের 

িিংশধরচেলগর মলধয িহুপূলিক স্বীকৃত সম্বে প্রমাণ কচরিার সিষ্টা কচরয়াচছলেি  

ভারতিলষকর চত্র-িতুথক জিগণ োহা দ্বারা অতযন্ত হীিভালি চিপীচ ত, সসই জাচতলভে-

প্রথার চতচি মৃদু সমথকি কচরলেি, আর গলিকর সচহত ইহাও িচেলেি সে, সে-ভারতিষক 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধচরয়া পৃচথিীর ক্ষমতােৃি জাচতসমূলহর উত্থাি এিিং পতি 

সেচখয়ালছ, সসই ভারতিষকই এখি িাাঁচিয়া আলছ  স্বামী চিলিকািন্দ তাাঁহার সেশিাসীর 

িযায় অতীতলক ভােিালসি  তাাঁহার জীিি চিলজর জিয িয়, ঈশ্বলরর জিয উৎসগকীকৃত  

তাাঁহার স্বলেলশ চভক্ষািৃচি এিিং পেব্রলজ ভ্রমণলক খুি উৎসাচহত করা হয়, তলি চতচি 

তাাঁহার িক্তৃতায় সস-কথা চিলশষ উলেখ কলরি িাই  ভারতীয় গৃলহ রান্ন্া হইিার পর প্রথম 

খাইলত সেওয়া হয় সকাি অচতচথলক  তারপর গৃহপাচেত পশু, িাকর-িাকর এিিং 

গৃহস্বামীলক খাওয়াইয়া িা ীর সমলয়রা অন্ন্ গ্রহণ কলরি  েশিৎসর িয়লস সছলেরা 

গুরুগৃলহ োয়  গুরু েশ হইলত চিশ িৎসর পেকন্ত তাহাচেগলক চশক্ষাোি কলরি  তারপর 

তাহারা িা ীলত চফচরয়া পাচরিাচরক সপশা অিেম্বি কলর, অথিা পচরব্রাজক সন্ন্যাসী হয়  

সস সক্ষলত্র তাহালের জীিি অিিরত ভ্রমণ, ভগিৎ-সাধিা এিিং ধমকপ্রিালর কালি  সে 

অশি-িসি সোলক সস্বচ্ছায় তাহাচেগলক সেয়, তাহালতই সন্তুষ্ট থাচকলত হয়, তাহারা 
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িাকাকচ  কখিও স্পশক কলর িা  চিলিকািন্দ এই সশলষাক্ত সশ্রণীর  িৃদ্ধ িয়লস সোলক 

সিংসার তযাগ কলর এিিং চকছুকাে শাস্ত্রপাঠ এিিং তপসযা কচরয়া েচে আিশুচদ্ধ অিুভি 

কলর, তখি তাহারাও ধমকপ্রিালর োচগয়া োয়  িক্তা িলেি সে, মািচসক উন্ন্চতর জিয 

অিসর প্রলয়াজি  এলেলশর আচেিাসীলের—োহাচেগলক কোম্বাস িিকর অিস্থায় 

সেচখয়াচছলেি—তাহাচেগলক সুচশক্ষা িা চেিার জিয চতচি আলমচরকাি জাচতর 

সমালোিিা কলরি  এই চিষলয় প্রকৃত অিস্থা সম্বলে চতচি তাাঁহার অ্তার পচরিয় 

চেয়ালছি  তাাঁহার িক্তৃতা অতযন্ত সিংচক্ষি  চতচি োহা িচেয়ালছি, তাহার তুেিায় অলিক 

সিশী গুরুত্ব পূণক চিষয় অিুক্ত রাচখয়ালছি  

৯. একচি চিত্তাকর্মক িিৃো 

‘উইসকিচসি সষ্টি জািকাে’ ২১ িলভম্বর, ১৮৯৩ 

  

সুপ্রচসদ্ধ চহন্দু সন্ন্যাসী চিলিকািন্দ মযাচডসি শহলরর কিংগ্রীলগশিাে িািক-এ গতরালত্র সে 

িক্তৃতা চেয়ালছি, তাহা অতযন্ত চিিাকষকক হইয়াচছে  উহা গভীর োশকচিক চিন্তা এিিং 

মলিা্ ধমকভালির িযঞ্জক  েচেও িক্তা একজি সপৌিচেক, তিুও তাাঁহার উপলেশািেীর 

অলিকগুচে খ্রীষ্টধমকািেম্বীরা অিায়ালস অিুসরণ কচরলত পালরি  তাাঁহার ধমকমত 

চিশ্বব্রহ্মালণ্ডর মত উোর  সি ধমকলকই চতচি মালিি  সেখালিই সলতযর সোি পাওয়া 

োয়, সসখাি হইলতই চতচি উহা গ্রহণ কচরলত উনু্মখ  চতচি সঘাষণা কচরলেি, ভারতীয় 

ধমকসমূলহর সগাাঁ াচম, কুসিংস্কার এিিং অেস চক্রায়াকালণ্ডর সকাি স্থাি িাই  

১০. চহনু্দধর্ম 

‘চমচিয়াপচেস্ ষ্টার’  ২৫ িসভম্বর ১৮৯৩ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । আবমবরকান সংিােপবের বরবপার্ট।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 22 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গতকেয সেযায় ফাষ্টক ইউচিলিচরয়াি িািক-এ (চমচিয়াপচেস্ শহলর) স্বামী চিলি কািন্দ 

চহন্দুধমক সম্বলে িযাখাি চেয়াচছলেি  ব্রাহ্মণযধমক চিরন্তি সতযসমূলহর মূতক প্রকাশ; 

সসইজিয উহা স্বকীয় োিতীয় সূক্ষ্ম ভািরাচশ দ্বারা সমাগত সশ্রাতৃিৃন্দলক চিলশষভালি 

অচভচিচিষ্ট কচরয়াচছে  সশ্রাতালের মলধয অলিক চিন্তাশীে িরিারী চছলেি, সকিিা 

িক্তালক আমন্ত্রণ কচরয়াচছলেি ‘সপচরপযালিচিকস্’ িামক োশকচিক সচমচত  িািা খ্রীষ্টাি 

সম্প্রোলয়র ধমকোজক, িহু পচণ্ডত িযচক্ত এিিং ছালত্ররাও সভায় উপচস্থত চছলেি  চিলি 

কািন্দ একজি ব্রাহ্মণ ধমকোজক  চতচি তাাঁহার সেশীয় সপাষালক আচসয়াচছলেি—মাথায় 

পাগচ , সকামলর োে কচিিে চেয়া িাাঁধা দগচরক আেখাো এিিং অলধালেলশও োে 

পচরচ্ছে  

  

চতচি তাাঁহার ধলমকর চশক্ষাগুচে অতযন্ত আন্তচরকতার সচহত ধীর এিিং স্পষ্টভালি উপস্থাচপত 

কচরলতচছলেি, ত্ব চরত িাগ চিোস অলপক্ষা শান্ত িািিভগেইী দ্বারাই সেি চতচি সশ্রাতৃমণ্ডেীর 

মলি েৃঢ় প্রতযয় েইয়া আচসলতচছলেি  তাাঁহার কথাগুচে খুি সািধালি প্রেুক্ত  উহালের 

অথকও সিশ পচরষ্কার  চহন্দুধলমকর সরেতর সতযগুচে চতচি তুচেয়া ধচরলতচছলেি  খ্রীষ্টধমক 

সম্বলে চতচি সকাি কিূচক্ত িা কচরলেও এমিভালি উহার প্রসগেই কচরলতচছলেি, োহালত 

ব্রাহ্মণযধমকলকই পুলরাভালগ রাখা হইলতচছে  চহন্দুধলমকর সিকািগাহী চিন্তা এিিং মুখয ভাি 

হইে মািিািার স্বাভাচিক সেিত্ব   আিা পূণকস্বরূপ, ধলমকর েক্ষয হইে মািুলষর এই 

সহজাত পূণকতালক চিকাশ করা  িতকমাি শুধু অতীত এিিং ভচিষযলতর মধযিতকী সীমালরখা  

মািুলষর চভতর ভাে এিিং মন্দ দুই প্রিৃচিই রচহয়ালছ  সৎ সিংস্কার িেিান্ হইলে মািুষ 

ঊধ্বকতর গচত োভ কলর অসৎ সিংস্কালরর প্রাধালিয সস চিনগামী হয়  এই দুইচি শচক্ত 

অিিরত তাহার মলধয চক্রায়া কচরলতলছ  ধমক মািুষলক উন্ন্ত কলর, আর অধমক ঘিায় 

তাহার অধঃপতি  

  

কািন্দ আগামীকেয সকালে ফাষ্টক ইউচিলিচরয়াি িািক-এ িক্তৃতা কচরলিি  

  

‘সড মলয়ি চিউজ’, ২৮ িলভম্বর , ১৮৯৩ 
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সুেূর ভারতিষক হইলত আগত মিীষী পচণ্ডত স্বামী চিলিকািন্দ গত রালত্র সসণ্ট্রাে িািক-এ 

িক্তৃতা চেয়াচছলেি  চিকালগার চিশ্বলমো উপেলক্ষ সম্প্রচত অিুচষ্ঠত ধমক-মহাসভায় চতচি 

তাাঁহার সেলশর ও ধলমকর প্রচতচিচধরূলপ আচসয়াচছলেি  সরভালরণ্ড এইি. ও. ব্রীলডি 

িক্তালক সশ্রাতৃমণ্ডেীর চিকি পচরচিত কচরয়া সেি  িক্তা উচঠয়া সমলিত সকেলক মাথা 

িীিু কচরয়া অচভিােলির পর তাাঁহার ভাষণ আরম্ভ কলরি  চিষয় চছে—চহন্দুধমক  তাাঁহার 

িক্তৃতা একচি চিচেকষ্ট চিন্তাধারার মলধয সীমািদ্ধ চছে িা  তাাঁহার চিলজর ধমক এিিং অিযািয 

ধমকমত সম্পলকক চতচি সে-সি োশকচিক ধারণা সপাষণ কলরি, তাহার চকছু চকছু পচরিয় 

ঐ িক্তৃতালতই পাওয়া চগয়াচছে  তাাঁহার মলত সশ্রষ্ঠ খ্রীষ্টাি হইলত সগলে সকে ধলমকর 

সচহত পচরিয় অতযািশযক  এক ধলমক োহা িাই, অপর ধমক হইলত তাহা েওয়া োয়  

ইহালত সকাি ক্ষচত িাই  প্রকৃত খ্রীষ্টালির পলক্ষ ইহা প্রলয়াজিীয়  চিলিকািন্দ িলেি, 

‘সতামরা েখি আমালের সেলশ সকাি চমশিরীলক পাঠাও, চতচি ‘চহন্দু খ্রীষ্টালি’ পচরণত 

হি, পক্ষান্তলর আচম সতামালের সেলশ আচসয়া ‘খ্রীষ্টাি চহন্দু’ হইয়াচছ ’ আমালক এই 

সেলশ অলিক সময় চজ্াসা করা হইয়ালছ, আচম এখালি সোকলক ধমকান্তচরত কচরিার 

সিষ্টা কচরি চকিা  এই প্রশ্ন আচম অপমািজিক িচেয়া মলি কচর  আচম ধমক পচরিতকলি 

চিশ্বাস কচর িা  আজ সকাি িযচক্ত পাপকালেক রত আলছ, সতামালের ধারণা—কাে েচে সস 

খ্রীষ্টধলমক েীচক্ষত হয়, তাহা হইলে ধীলর ধীলর সস সাধুত্ব  োভ কচরলি  চকন্তু প্রশ্ন উলঠ, 

এই পচরিতকি সকাথা হইলত আলস? ইহার িযাখযা চক? ঐ িযচক্তর সতা িূতি একচি আিা 

হয় িাই, সকিিা পূলিকর আিা মচরলে তলি সতা িূতি আিার আচিভকালির কথা  িচেলত 

পার, ভগ িান্ তাহার চভতর পচরিতকি আচিয়ালছি  ভাে, চকন্তু ভগিান্ সতা পূণক, 

সিকশচক্তমান্ এিিং পচিত্রতার স্বরূপ  তাহা হইলে প্রসলগেইাক্ত িযচক্তর খ্রীষ্টাি হইিার পর 

ভগিান্ পূলিকর সসই ভগিািই থালকি, সকিে সে পচরমাণ সাধুতা চতচি ঐ িযচক্তলক 

চেয়াচছলেি, উহা তাাঁহালত ঘািচত পচ লি  

  

আমালের সেলশ দুচি শব্দ আলছ োহার অথক এলেলশ সমূ্পণক আোো  শব্দ দুচি হইে ‘ধমক’ 

এিিং ‘সম্প্রোয়’  আমালের ধারণায় ধমক হইে সসই সািকজিীি সতয, োহা সকে 

ধমকমলতর মলধযই অিুসূযত  আমরা পরমত-অসচহষু্ণতা ছা া আর সি চকছুই সহয কচর  
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অপর শব্দচি—‘সম্প্রোয়’, তাহার অথক একচি সমমতসমথকক সখযিদ্ধ িযচক্তর েে, োাঁহারা 

চিজচেগলক ধাচমককতার আিরলণ আলষ্ট-পৃলষ্ঠ জ াইয়া িচেলত থালকি, ‘আমালের মতই 

চঠক, সতামরা ভুেপলথ িচেলতছ ’ ইাঁহালের প্রসলগেই আমার দুই িযালঙর গল্পচি মলি 

পচ ে  

  

সকাি কুয়ায় একচি িযালঙর জন্ম হয়, সিিারা সারাজীিি ওখালিই কািাইলত থালক  

একচেি সমুল্রলর এক িযাঙ ঐ কুয়ায় পচ য়া োয়  দুইজলির গল্প শুরু হইে সমু্রল েইয়া  

কূপমণূ্ডক ঐ আগন্তুকলক চজ্াসা কচরে, ‘সমু্রল কত ি ?’ সাোচসধা সকাি উির িা 

পাইয়া সস তখি কুয়ার এক সকাণ হইলত আর এক সকালণ োফ চেয়া চগয়া চজ্াসা 

কচরে, ‘সাগর অত ি  চকিা ’ আগন্তুক িচেে, ‘তা সতা িলিই ’ তখি কুয়ার িযাঙ 

আরও একিু সিশী েূর োফাইয়া চজ্াসা কচরে, ‘আচ্ছা, তলি এত ি  চক?’ সাগলরর 

িযাঙ তখি উির চেে ‘হযাাঁ’, তখি কূপমণু্ডক মলি মলি িচেে—‘এই িযাঙচি চিিয়ই 

চমথযািােী  আচম ওলক আমার কুয়ায় স্থাি চেি িা ’ সম্প্রোয়গুচেরও এই একই অিস্থা  

তাহালের চিলজলের মত োহারা চিশ্বাস কলর িা, তাহাচেগলক তাহারা েূর কচরয়া চেলত 

এিিং পেেচেত কচরলত িায়  

১১. চহনু্দ সন্ন্যাসী 

‘অযাপীে–অযাভােযাঞ্চ’, ১৬ জািুআরী ১৮৯৪ 

  

স্বামী চিলি কািন্দ িালম সে চহন্দু সন্ন্যাসী আজ রালত্র এখািকার (লমমচফস্ শহলরর) 

িক্তৃতাগৃলহ ভাষণ চেলিি, চতচি এলেলশ অেযািচধ ধমকসভায় িা িক্তৃতামলঞ্চ উপচস্থত সশ্রষ্ঠ 

িক্তালের অিযতম  তাাঁহার অতুেিীয় িাচমিততা, অতীচন্দ্রয় চিষলয় গভীর উপেচি, 

তককপিুতা এিিং উোর আন্তচরকতা চিশ্ব-ধমকসলম্মেলির চিচশষ্ট চিন্তািায়কলের প্রখর 

মলিালোগ এিিং সহস্র সহস্র িরিারীর প্রশিংসা আকষকণ কচরয়াচছে  
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তারপর হইলত আলমচরকা েুক্তরালষ্ট্রর অলিক রালজয চতচি িক্তৃতা-সফর কচরয়ালছি এিিং 

সোলক তাাঁহার কথা শুচিয়া মুধ হইয়ালছ  

  

চিলি কািন্দ কলথাপকথলি অচতশয় অমাচয়ক ভ্রললোক  ভাষায় চতচি সে-সকে শব্দ 

িযিহার কলরি, তাহা ইিংলরজী ভাষার রত্নচিলশষ  তাাঁহার িােিেি অতযন্ত সুসিংস্কৃত 

পািাতয চশষ্টািার ও রীচতিীচতর সমকক্ষ  মািুষ চহসালি তাাঁহার সাহিেক ি ই হৃেয়গ্রাহী 

এিিং কথািাতকায় পািাতয জগলতর সে-লকাি শহলরর দিঠকখািায় চতচি সিাধ কচর 

অপরালজয়  চতচি শুধু প্রাঞ্জেভালি িয় অিগকেভালিও ইিংলরজী িচেয়া োি, আর তাাঁহার 

অচভিি েীচিমান্ ভািরাচশ আেঙ্কাচরক ভাষায় িমকপ্রে প্রিালহ সেি তাাঁহার চজহ্বা হইলত 

িাচময়া আলস  

  

স্বামী চিলি কািন্দ ব্রাহ্মণিিংলশ জন্মগ্রহণ কলরি এিিং ব্রাহ্মণজলিাচিত চশক্ষােীক্ষায় 

পাচেত হি, চকন্তু পলর চতচি জাচত ও কুেমেকাো পচরতযাগ কচরয়া ধমকোজক িা 

প্রািযলেলশর আেলশক োহালক ‘সন্ন্যাসী’ িো হয়, তাহাই হি  চতচি িরািরই ঈশ্বর সম্বলে 

মহিম ধারণা সপাষণ কচরয়া আচসয়ালছি এিিং সসই ধারণার অগেইীভূত রহসযময় 

চিশ্বপ্রকৃচতর দিতিযািকতায় চিশ্বাসী  চিলি কািন্দ িহু িৎসর ভারতিলষক উচ্চতর চিেযার 

সাধিায় এিিং প্রিালর কািাইয়ালছি  ইহার ফলে চতচি এমি প্রগাঢ় ্ াি আয়ি কচরয়ালছি 

সে, এই েুলগর মহান্ চিন্তাশীে পচণ্ডতগলণর অিযতম িচেয়া তাাঁহার পৃচথিীময় খযাচত  

  

চিশ্ব-ধমকসলম্মেলি তাাঁহার আিেক প্রথম িক্তৃতাচি তৎক্ষণাৎ সমলিত চিচশষ্ট ধমকিায়কলের 

মলধয তাাঁহালক চিচহ্নত কচরয়া চেয়াচছে  সলম্মেলির অচধলিশিসমূলহ তাাঁহার ধলমকর 

সপলক্ষ চতচি অলিকিার িচেয়ালছি  মািুলষর ও তাহার স্রষ্টার প্রচত মািুলষর উচ্চতর 

কতকিয-সম্বে চিণকয় কচরয়া তাাঁহার মুখ হইলত এমি কতকগুচে কথা িাচহর হইয়াচছে, 

োহা ইিংলরজী ভাষার অচত মূেযিান্ মলিা্ োশকচিক সম্পে  চিন্তায় চতচি একজি চশল্পী, 

চিশ্বালস অধযািিােী এিিং িক্তৃতামলঞ্চ সুচিপুণ িািযকার চিলশষ  
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সমমচফস্ শহলর সপৌাঁচছিার পর হইলত চতচি চমঃ হু. এে. চব্রঙ্কেীর অচতচথরূলপ রচহয়ালছি  

ওখালি চেিারাত্র তাাঁহার প্রচত শ্রদ্ধা্াপলি উৎসুক শহলরর িহু িযচক্ত তাাঁহার সাক্ষাৎ 

কচরয়ালছি  চতচি সিলিসী ক্লালিরও একজি সিসরকারী অচতচথ  শচিিার সেযায় চমলসস 

এস. আর. সশফাডক কতৃকক তাাঁহার জিয একচি অভযথকিার আলয়াজি করা হয়  রচিিালর 

কলণকে আর চি. স্ালডি তাাঁহার অযাচিসলডে-এর গৃলহ এই মািিীয় অচতচথলক সভাজলি 

আমন্ত্রণ কচরয়াচছলেি  ওখালি চিলি কািলন্দর সচহত সহকারী চিশপ িমাস এফ. সগের, 

সরভালরণ্ড ডক্টর জজক পযািারসি এিিং আরও অলিক ধমকোজলকর সাক্ষাৎ হয়  

  

গতকেয চিকালে র যাি ্ডেফ চিচর্ল্িং-এ অিচস্থত িাইচেন্্থ সসঞ্চুরী ক্লালির কােকােলয় ঐ 

ক্লালির সকতাদুরস্ত সভযলের চিকি চতচি একচি িক্তৃতা সেি  আজ রালত্র শহলরর 

িক্তৃতাগৃলহ তাাঁহার ভাষলণর চিষয়িস্তু হইলি—‘চহন্দুধমক’   

১২. পরর্ে-সচহষ্ণুোর জনয অনুনয় 

‘সমমচফস্ কমাচশকয়াে’, ১৭ জািুআরী, ১৮৯৪ 

  

সিশ চকছু-সিংখযক সশ্রাতা গতরালত্র প্রচসদ্ধ চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলি কািলন্দর চহন্দুধমক- 

চিষয়ক ভাষণ শুচিিার জিয শহলরর িক্তৃতাগৃলহ সমলিত হইয়াচছলেি  

  

চিিারপচত আর. সজ. মগকযাি িক্তালক পচরচিত কচরয়া চেলত চগয়া একচি সিংচক্ষি চকন্তু 

তথযপূণক ভাষলণ মহান্ আেকজাচতর ক্রামপ্রসালরর চিিরণ সেি  চতচি িলেি, ইওলরাপীয়গণ 

এিিং চহন্দুরা উভলয়ই আেকজাচতর শাখা, অতএি চেচি আজ তাাঁহালের কালছ িক্তৃতা 

চেলিি, তাাঁহার আলমচরকািাসীর সচহত জাচতগত আিীয়তা রচহয়ালছ  

  

প্রািযলেলশর এই খযাচতমান্ পচণ্ডতলক িক্তৃতাকালে ঘি ঘি করতাচে দ্বারা অচভিচন্দত 

করা হয়  সকলেই আগালগা া চিলশষ মলিালোলগর সচহত তাাঁহার কথা শুলিি  িক্তার 

শারীচরক আকৃচত ি  সুন্দর, গালয়র রঙ সব্রাঞ্জিণক, সেলহর অগেইলসৌষ্ঠিও িমৎকার  তাাঁহার 
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পচরধালি চছে সকামলর কালো কচিিে-লিচষ্টত পািেিলণকর আেখাো, কালো সপোেুি 

এিিং মাথায় কমিীয় ভালি জ াি ভারতীয় সরশলমর পীতিণক পাগচ   িক্তার িচেিার 

ধরি খুি ভাে এিিং তাাঁহার িযিহৃত ইিংলরজী ভাষা শব্দচিিকািি, িযাকরলণর শুদ্ধতা এিিং 

িাকযগঠলির চেক্ চেয়া উৎকৃষ্ট  তাাঁহার উচ্চারলণর ত্রুচি শুধু কখিও কখিও সেৌচগক 

শলব্দর সে অিংলশ সজার চেিার কথা িয়, সসখালি সজার সেওয়া  তলি সম্ভিতঃ মলিালোগী 

সশ্রাতারা সি শব্দই িুচেলত পাচরয়াচছলেি  সমৌচেক চিন্তায় ভরা, তথযপূণক এিিং উোর 

্ালি অিুসূযত িক্তৃতাচি শুচিয়া তাাঁহালের এই প্রখর মলিালোগ চিচিতই সাথকক 

হইয়াচছে  এই ভাষণচিলক েথাথকই চিশ্বজিীি পরধমক-সচহষু্ণতার সপলক্ষ একচি ‘অিুিয়’ 

িো োইলত পালর  এই চিষলয় িক্তা ভারতীয় ধমকসিংক্রাান্ত িািা মন্তিয উদৃ্ধত কলরি  

চতচি িলেি, পরমত-সচহষু্ণতা এিিং সপ্রমই হইে প্রধাি প্রধাি ধলমকর মুখয উেীপিা  

তাাঁহার মলত ইহাই সে-লকাি ধমকচিশ্বালসর সশষ েক্ষয হওয়া উচিত  

  

তাাঁহার ভাষলণ চহন্দুধলমকর পুঙ্খািুপুঙ্খ অিতারণা চছে িা  ঐ ধলমকর চকিংিেন্তী িা আিার-

অিুষ্ঠালির চিশে চিত্র উপস্থাচপত িা কচরয়া চতচি উহার অন্তচিকচহত ভািধারার একচি 

চিলশ্লষণ চেলত সিষ্টা কচরয়াচছলেি  অিশয চহন্দুধলমকর কলয়কচি চিলশষ মতিাে ও 

চক্রায়াকলমকর চতচি উলেখ কচরয়াচছলেি, তলি এইগুচের অচত স্পষ্ট সরে িযাখযা চতচি 

চেয়াচছলেি  িক্তা চহন্দুধলমকর অতীচন্দ্রয় উপেচির একচি হৃেয়গ্রাহী চিিরণ সেি  

জন্মান্তরিাে—োহা অলিক সমলয় অপিযাখযাত হয়—এই অতীচন্দ্রয় উপেচি হইলতই 

উদূ্ভত  িক্তা িযাখযা কচরয়া িুোইয়া সেি, চকভালি তাাঁহার ধমক কালের দিচিত্রযলক উলপক্ষা 

কচরয়া সিককালে িতকমাি মািিািার সতযলক প্রতযক্ষ অিুভি কচরলত পালরি  সি মািুষই 

সেমি আিার িতকমাি ও ভচিষযৎ অচস্তলত্ব  চিশ্বাসী, ব্রাহ্মণযধমক সতমচি আিার অতীত 

অিস্থাও স্বীকার কলরি  চিলি কািন্দ ইহাও স্পষ্ট ভালি িলেি সে, খ্রীষ্টধলমক োহালক 

‘আচেম পাপ’ িো হয়, চহন্দুধলমক উহার সকাি স্থাি িাই  মািুষ সে পচরপূণকতা োভ কচরলত 

পালর—এই চিশ্বালসর উপর চহন্দুধমক মািুলষর সকে সিষ্টা ও আকাঙ্ক্ষালক স্থাপি কলর  

িক্তার মলত উন্ন্চত এিিং শুচদ্ধ আশার উপর স্থাচপত হওয়া চিলধয়  মািুলষর উন্ন্চতর অথক 

তাহার স্বাভাচিক পূণকতায় চফচরয়া োওয়া  সাধুতা এিিং সপ্রলমর অভযাস দ্বারাই এই 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । আবমবরকান সংিােপবের বরবপার্ট।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পূণকতার উপেচি হয়  ভারতিাসী েুগ েুগ ধচরয়া এই গুণগুচে চকভালি অভযাস 

কচরয়ালছ—েুগ েুগ ধচরয়া ভারতিষক চকভালি চিপীচ ত জিগলণর আশ্রয়ভূচম হইয়ালছ, 

িক্তা তাহা চিণকয় কলরি  উোহরণস্বরূপ চতচি িলেি সে, সরাম সম্রাট্ িাইিাস েখি 

সজরুসালেম আক্রামণ কচরয়া য়াহুেীলের মচন্দর ধ্বিংস কলরি, তখি চহন্দুরা য়াহুেীলের 

সােলর আশ্রয় চেয়াচছে  

  

িক্তা খুি প্রাঞ্জে িণকিা দ্বারা িুোইয়া সেি সে, চহন্দুরা ধলমকর িচহরলগেইর উপর সিশী সোাঁক 

সেি িা  কখিও কখিও সেখা োয়, একই পচরিালরর চভন্ন্ চভন্ন্ িযচক্ত চিচভন্ন্ সম্প্রোলয়র 

অন্তভুকক্ত, চকন্তু প্রলতযলকই ঈশ্বলরর সে প্রধািতম গুণ—সপ্রম, উহারই মাধযলম উপাসিা 

কচরয়া থালকি  িক্তা িলেি সে, সকে ধলমকই ভাে চজচিষ আলছ; সাধুতার প্রচত মািুলষর 

সে উেীপিালিাধ, সি ধমকই হইে তাহার অচভিযচক্ত, অতএি প্রলতযক ধমকই শ্রদ্ধার সোগয  

এই চিষয়চির উোহরণস্বরূপ চতচি সিলের (?) একচি উচক্ত উদৃ্ধত কলরি  একচি েরিা 

হইলত জে আচিলত চিচভন্ন্ সোলক সেমি চিচভন্ন্ গঠলির পাত্র েইয়া োয়, ধমকসমূহও 

সসইরূপ সতযলক উপেচির চিচভন্ন্ আধারস্বরূপ  পালত্রর আকার আোো হইলেও সোলক 

সেমি একই জে উহালত ভচরয়া েয়, সসইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধলমকর মাধযলম আমরা একই 

সতয গ্রহণ কচর  ঈশ্বর প্রলতযক ধমকচিশ্বালসর মমকলিাদ্ধা  সে সকাি িালম তাাঁহালক ডাকা 

হউক, সে সকাি রীচতলতই তাাঁহালক শ্রদ্ধা করা হউক, চতচি তাহা িুচেলত পালরি  

  

িক্তা িলেি, খ্রীষ্টািরা সে-ঈশ্বলরর পূজা কলরি, চহন্দুলেরও উপাসয চতচিই  চহন্দুলের 

চত্রমূচতক—ব্রহ্মা, চিষু্ণ, ও চশি ঈশ্বলরর সৃচষ্টচস্থচতেয়-কালেকর চিণকায়ক মাত্র  ঈশ্বলরর এই 

চতিচি দিচশষ্টয ঐকযিদ্ধ িা কচরয়া পৃথক্ পৃথক্ মূচতকর মধয চেয়া প্রকাশ করা অিশযই 

চকছু দুিকেতা, তলি সাধারণ মািুলষর কালছ ধমকিীচত এইরূপ স্থূেভালি স্পষ্ট কচরয়া িো 

প্রলয়াজি  এই একই কারলণ চহন্দুরা ভগিালির দেিী গুণসমূহ িািা সেিলেিীর স্থূে 

প্রচতমার মাধযলম প্রকাশ কচরলত িায়  

  

চহন্দুলের অিতারিাে-প্রসলগেই িক্তা কৃলষ্ণর কাচহিী িলেি  পুরুষসিংসগক িযতীত তাাঁহার 

জন্ম হইয়াচছে  েীশুখ্রীলষ্টর িচরতকথার সচহত তাাঁহার জীিি িৃিালন্তর অলিক সােৃশয 
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আলছ  চিলি কািলন্দর মলত কৃলষ্ণর চশক্ষা হইে, ভােিাসার জিযই ভােিাসা—এই তে  

ঈশ্বরলক ভয় করা েচে ধলমকর আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহার পচরণচত হইে ঈশ্বরলক 

ভােিাসা  

  

তাাঁহার সমগ্র িক্তৃতাচি এখালি প্রকাশ করা সম্ভি হইে িা, চকন্তু উহা মািুলষ মািুলষ 

ভ্রাতৃলপ্রম উপেচির জিয একচি িমৎকার আলিেি এিিং একচি রমণীয় ধমকচিশ্বালসর 

ওজস্বী সমথকি  চিলি কািলন্দর ভাষলণর উপসিংহার চিলশষভালি হৃেয়গ্রাহী হইয়াচছে, 

েখি চতচি িচেলেি সে, খ্রীষ্টলক স্বীকার কচরলত চতচি সিকোই প্রস্তুত, তলি সলগেই সলগেই 

কৃষ্ণ এিিং িুদ্ধলকও প্রচণপাত করা িাই; আর েখি মািি-সভযতার িিকরতার একচি 

পচরষ্কার ছচি আাঁচকয়া চতচি িচেলেি, সভযতার এই-সকে গ্লাচির জিয েীশুখ্রীষ্টলক োয়ী 

কচরলত চতচি রাজী িি  

১৩. ভারেীয় আিার-িযিহার 

‘অযাপীে অযাভােযাঞ্চ’ ,  ২১ জািুআরী, ১৮৯৪ 

  

চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলি কািন্দ গতকেয চিকালে ো সযালেি একালডমীলত (লমমচফস্ 

শহলর) একচি িক্তৃতা চেয়ালছি  প্রিে িৃচষ্টপালতর েরুি সশ্রাতৃসিংখযা খুি কম চছে  

  

িক্তৃতার চিষয় চছে ‘ভারতীয় আিার িযিহার’  চিলি কািলন্দর ধমকচিষয়ক চিন্তাধারা এই 

শহ সরর এিিং আলমচরকার অিযািয িগরীর সশ্রষ্ঠ মিীষীলের চিলি সহলজই সমাের োভ 

কচরলতলছ  

  

তাাঁহার মতিাে খ্রীষ্টীয় ধমকোজকলের সগাাঁ া চিশ্বালসর পলক্ষ মারািক  খ্রীষ্টাি আলমচরকা 

এ-োিৎ সপৌিচেক ভারতিলষকর কুসিংস্কারাচ্ছন্ন্ মিলক আলোচকত কচরিার প্রভূত সিষ্টা 

কচরয়া আচসয়ালছ, চকন্তু এখি মলি হইলতলছ সে, কািলন্দর ধলমকর প্রািয চিভি আমালের 

চপতৃচপতামলহর উপচেষ্ট প্রািীি খ্রীষ্টধলমকর সসৌন্দেকলক ছাপাইয়া চগয়ালছ এিিং উহা 
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আলমচরকার অলপক্ষাকৃত চশচক্ষত মহলের অলিলকর মলি একচি উৎকৃষ্ট সক্ষত্র খুাঁচজয়া 

পাইলি  

  

িতকমািকাে হইে ‘সখয়ালের’ েুগ  মলি হইলতলছ সে, কািন্দ একচি ‘িহুকালের অিুভূত 

িাচহো’ চমিাইলত পাচরলতলছি  চতচি সিাধ কচর, তাাঁহার সেলশর একজি চিচশষ্ট পচণ্ডত 

এিিং আিেক পচরমালণ িযচক্তগত আকষকণ-শচক্তরও অচধকারী  তাাঁহার িাচমিততায় 

সশ্রাতৃমণ্ডেী মুধ হইয়া োয়  েচেও তাাঁহার মতিাে খুি উোর, তিুও সগাাঁ া খ্রীষ্টধলমক 

প্রশিংসা কচরিার মত িস্তু সামািযই চতচি সেচখলত পাি  এ পেকন্ত সমমচফস্ শহলর েত 

িক্তা িা ধমকোজক আচসয়ালছি, মলি হয় কািন্দ তাাঁহালের প্রলতযলকর অলপক্ষা সিশী 

সমাের চিলশষভালি োভ কচরয়ালছি  

  

এই চহন্দু সন্ন্যাসী এখালি সেরূপ সহৃেয় অভযথকিা পাইলতলছি, ভারলত খ্রীষ্টাি চমশিরীরা 

েচে সসরূপ পাইলতি, তাহা হইলে অ-খ্রীষ্টাি সেশসমূলহ খ্রীষ্টিাণী প্রিালরর কাজ খুি 

সুগম হইত  চিলি কািলন্দর গতকেয চিকালের িক্তৃতা ঐচতহাচসক েৃচষ্টভগেইীর চেক্ চেয়া 

চিিাকষকক হইয়াচছে  চতচি তাাঁহার স্বলেলশর প্রািীিকাে হইলত িতকমাি সময় পেকন্ত 

ইচতহাস এিিং রীচতিীচতর সচহত সমূ্পণকরূলপ পচরচিত  ভারলতর চিচভন্ন্ ্রলষ্টিয স্থাি এিিং 

চিষয়সমূলহর িণকিা খুি সুষ্ঠু ও সহজভালি চেলত পালরি  

  

িক্তৃতার সময় মচহো সশ্রাতারা তাাঁহালক ঘি ঘি প্রশ্ন কচরলতচছলেি  চতচিও চিন্দুমাত্র 

চদ্বধা িা কচরয়া সি প্রলশ্নর উির চেয়াচছলেি  সকিে জর্িক মচহো েখি তাাঁহালক একচি 

অিান্তর ধমকপ্রসলগেই িাচিয়া আচিলত িাচহয়া একচি প্রশ্ন তুচেলেি, তখি কািন্দ আলোিয 

চিষয় ছাচ য়া উহার উির চেলত রাজী হি িাই  প্রশ্নকত্রকীলক িচেলেি, অিয সকাি সমলয় 

চতচি ‘আিার জন্মান্তর গ্রহণ’ প্রভৃচত চিষয় সম্বলে তাাঁহার মত চিিৃত কচরলিি  

  

প্রসগেইক্রালম চতচি িলেি সে, তাাঁহার চপতামলহর চিিাহ হইয়াচছে চতি িৎসর িয়লস; আর 

তাাঁহার চপতার আঠার িৎসর িয়লস  িক্তা চিলজ চিিাহ কলরি িাই  সন্ন্যাসীর চিিাহ 
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কচরলত িাধা িাই, চকন্তু চিিাহ কচরলে তাাঁহার স্ত্রীলকও সন্ন্যাচসিী হইলত হয়  সন্ন্যাচসিী 

স্ত্রীর ক্ষমতা, সুচিধা এিিং সামাচজক সম্মাি তাাঁহার স্বামীরই মত ৫  

  

একচি প্রলশ্নর উিলর িক্তা িলেি, ভারলত সকাি কারলণই চিিাহ-িেি সছলের প্রিেি 

িাই, তলি চিিালহর ১৪ িৎসর পলরও সন্তাি িা হইলে স্ত্রীর অিুমচত েইয়া স্বামী আর 

একচি চিিাহ কচরলত পালরি  স্ত্রী আপচি কচরলে ইহা সম্ভি িয়  িক্তা ভারলতর প্রািীি 

মচন্দর এিিং সমাচধস্তম্ভসমূলহর অচত িমৎকার িণকিা সেি  িুচেলত পারা োইলতলছ সে, 

প্রািীিকালের ভাস্কর এিিং চশল্পীলের দি্াচিক ্াি িতকমািকালের কাচরগরলের 

অলপক্ষা অলিক সিশী উন্ন্ত চছে  

  

স্বামী চিলি কািন্দ আজ রালত্র ওয়াই. এম. এইি. হলে এই শহলর তাাঁহার সশষ িক্তৃতা 

কচরলিি  চতচি চিকালগার ‘সেিি োইচসআম িুযলরা’-র সচহত এই সেলশ চতি িৎসলরর 

জিয িক্তৃতাোলির একচি িুচক্ত কচরয়ালছি  কাে চতচি চিকালগা রওিা হইলিি  ২৫ 

তাচরখ রাচত্রলত ওখালি তাাঁহার একচি িক্তৃতা চেিার কথা  

  

সডট্রলয়ি চট্রচিউি, ১৫ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

গত সেযায় সিশ চকছু সিংখযক সশ্রাতা ব্রাহ্মসমালজর প্রচসদ্ধ চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলি 

কািলন্দর েশকি ও তাাঁহার িক্তৃতা শ্রিলণর সুলোগ পাইয়াচছলেি  ইউচিচি ক্লালির উলেযালগ 

ইউচিলিচরয়াি িািক-এ এই িক্তৃতার আলয়াজি হইয়াচছে  চতচি তাাঁহার সেশীয় সপাষাক 

পচরয়া আচসয়াচছলেি  তাাঁহার কমিীয় মুখমণ্ডে এিিং িচেষ্ঠ সেহ তাাঁহার সিহারায় একচি 

সম্ভ্রান্ত ভালির সৃচষ্ট কচরয়াচছে  িাচমিততায় চতচি সশ্রাতৃমণ্ডেীর প্রখর মলিালোগ আকষকণ 

কলরি  ঘি ঘি করতাচে পচ লতচছে  িক্তার আলোিয চিষয় চছে—‘ভারলতর আিার-

িযিহার’  উহা চতচি উৎকৃষ্ট ইিংলরজীলত উপস্থাচপত কলরি  চতচি িলেি, তাাঁহালের সেলশর 

‘ইচণ্ডয়া’ এিিং সেশিাসীর ‘চহন্দু’ িাম চঠক িয়  উহা চিলেশীলের উদ্ভাচিত  তাাঁহালের 

সেলশর প্রকৃত িাম ‘ভারত’ এিিং অচধিাসীরা ‘ব্রাহ্মণ’  প্রািীিকালে তাাঁহালের কথয ভাষা 

চছে সিংস্কৃত  প্রলতযকচি শলব্দর িুযৎপচিগত পচরষ্কার সিাধগময অথক চছে, চকন্তু এখি সস-
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সি িচেয়া চগয়ালছ  জুচপিার শলব্দর সিংস্কৃত অথক ‘স্বগকস্থ চপতা’  িতকমািকালে উির 

ভারলতর সি ভাষাই সমািামুচি একপ্রকার; চকন্তু উির ভারলতর সোক েচক্ষণ ভারলত 

সগলে তথাকার সোলকর সচহত কথািাতকা িচেলত পাচরলি িা  ফাোর মাোর, চসষ্টার 

ব্রাোর প্রভৃচত শলব্দর সিংস্কৃত প্রচতশব্দগুচে শুচিলত অলিকিা একই রকম  িক্তা িলেি, 

এই কারলণ এিিং অিযািয তলথযর প্রমাণ হইলতও তাাঁহার মলি হয়, আমরা সকলেই একচি 

সাধারণ সূত্র—আেকজাচত হইলত উদূ্ভত  এই আচেম আেকজাচতর প্রায় সি শাখাই চিলজলের 

স্বাতন্ত্রয হারাইয়া সফচেয়ালছ  

  

প্রািীি ভারলতর সমালজ িারচি সশ্রণীচিভাগ চছে—পুলরাচহত, রাজা ও দসচিক, িচণক ও 

চশল্পী এিিং শ্রচমক ও ভৃতয  প্রথম চতি সশ্রণীর িােকগণলক েথাক্রালম েশ, এগার এিিং 

ত্রলয়ােশ িৎসর িয়লস চশক্ষার জিয গুরুকুলে অধযাপকলের তোিধালি পাঠাি হইত এিিং 

তাহাচেগলক চত্রশ, পাঁচিশ ও কুচ  িৎসর পেকন্ত সসখালি থাচকলত হইত  প্রািীিকালে িােক 

ও িাচেকা উভলয়র জিযই চশক্ষার িযিস্থা চছে  এখি িােকলেরই সুলোগ সিশী  অিশয 

েীঘককালের এই ভুেচি শুধরাইিার সিষ্টা িচেলতলছ  দিলেচশক অচধকালরর পূলিক 

ভারতিলষকর েশকি এিিং িীচত-চিয়মাচের অলিক অিংশ প্রািীিকালে িারীলের দ্বারা প্রণীত  

চহন্দুসমালজ িারীর স্বকীয় অচধকার আলছ  এই অচধকার তাাঁহারা িজায় রালখি  তাাঁহালের 

স্বপলক্ষ আইিও রচহয়ালছ  

  

গুরুকুে হইলত প্রতযািতকলির পর ছালত্ররা চিিাহ কচরয়া সিংসারী হইলত পাচরত  সিংসালরর 

োচয়ত্ব  স্বামী ও স্ত্রী উভলয়রই এিিং উভলয়রই চিজস্ব অচধকার চছে  ক্ষচত্রয়লের সক্ষলত্র 

কিযা অলিক সময় চিলজর পচত চিলজই মলিািয়ি কচরত; চকন্তু অিযািয সকে সক্ষলত্রই 

চপতামাতাই ঐ িযিস্থা কচরলতি  িতকমািকালে িােযচিিাহ প্রচতলরালধর জিয অিিরত 

সিষ্টা িচেলতলছ  চহন্দুলের চিিাহ-অিুষ্ঠািচি ি  সুন্দর  ির এিিং কিযা পরস্পর 

পরস্পলরর হৃেয় স্পশক কচরয়া ভগিান্ এিিং সমলিত সকেলক সাক্ষী মাচিয়া শপথ কলর 

সে, এলক অলিযর প্রচত চিশ্বস্ত থাচকলি  চিিাহ িা করা পেকন্ত সকহ পুলরাচহত হইলত পালর 

িা  প্রকাশয ধমকািুষ্ঠালি সোগ চেিার সময় পুরুলষর সচহত তাহার পত্নীও োয়  চহন্দুরা 
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এই পাাঁিচিলক সকন্দ্র কচরয়া মহােল্র অিুষ্ঠাি কলরি, েথা—সেিতা চপতৃপুরুষ েচর্রল, 

ইতর প্রাণী এিিং ঋচষ িা শাস্ত্র  চহন্দুগৃহলস্থর িা ীলত েতক্ষণ সামািয চকছুও থালক, 

ততক্ষণ পেকন্ত অচতচথলক চফচরয়া োইলত হয় িা  অচতচথর পচরতৃচিপূিকক সভাজি সশষ 

হইলে গৃলহর চশশুরা খায়, তারপর তাহালের চপতা এিিং সিকলশলষ জিিী  চহন্দুরা পৃচথিীর 

সিকালপক্ষা েচর্রল জাচত; চকন্তু দুচভকলক্ষর সময় ছা া কখিও সকহ কু্ষধায় মারা োয় িা  

সভযতা এক চিরাি কীচতক  তুেিাস্বরূপ িো হয় সে, ইিংেলণ্ড েচে প্রচত িাচরশত িযচক্তর 

মলধয একজি মেযপায়ী থালক সতা ভারলত ঐ অিুপালত প্রচত েশ েলক্ষ একজি  িক্তা 

মৃত িযচক্তর শিোহ-অিুষ্ঠালির একচি িণকিা সেি  সকাি সকাি চিচশষ্ট িযচক্তর সক্ষত্র ছা া 

এই অিুষ্ঠাি সম্পলকক সকাি প্রকাশয প্রিার করা হয় িা  পির চেি উপিালসর পর মৃলতর 

আিীলয়রা পূিকপুরুষলের িালম েচর্রলচেগলক অথকাচে োি কলরি অথিা জিচহতকর সকাি 

প্রচতষ্ঠাি গঠি কলরি  দিচতক আেলশকর চেক্ চেয়া চহন্দুরা অিযািয সকে জাচত অলপক্ষা 

প্রভূত উন্ন্ততর  

১৪. চহনু্দ দর্মন 

সডট্রলয়ি ফ্রী সপ্রস, ১৬ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

মািরা েখি সজরুজালেম ধ্বিংস কলর, তখি িহু সহস্র য়াহুেী ভারতিলষক আচসয়া িসিাস 

কলর  আরিগণ কতৃকক স্বলেশ হইলত চিতাচ ত হইয়া িহু সহস্র পারসীকও ভারলত আশ্রয় 

পায়, সকহই চিপীচ ত হয় িাই  চহন্দুরা চিশ্বাস কলর—সকে ধমকই সতয  তলি তাহালের 

ধমক অপর ধমকসমূহ অলপক্ষা প্রািীিতর  ইিংলরজ চমশিরীলের প্রথম েেচিলক ইিংলরজ 

সরকার েখি জাহাজ হইলত ভারলত িাচমলত িাধা সেি, তখি একজি চহন্দুই তাাঁহালের 

হইয়া েরিার কচরয়া তাাঁহাচেগলক িাচমলত সাহােয কলরি  োহা সি চকছু মাচিয়া েয়, 

তাহাই সতা ধমকচিশ্বাস  িক্তা অলের হস্তী েশকলির সচহত ধমকমলতর তুেিা কলরি  এক 

একজি অে হাতীর সেলহর এক একচি অিংশ স্পশক দ্বারা অিুভি কচরয়া হাতী চক রকম, 

তাহার চসদ্ধান্ত কচরয়া িচসয়াচছে  চিলজর অচভ্তার চেক্ চেয়া প্রলতযলকর উচক্তই সতয 
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হইলেও হাতীর সামচগ্রক িণকিা সতা সকািচি হইলতই পাওয়া োয় িাই  চহন্দু োশকচিকরা 

িলেি, ‘সতয হইলত সলতয, চিনতর সতয হইলত উচ্চতর সলতয ’ সি মািুষ সকাি এক 

সময় একই রীচতলত চিন্তা কচরলি, ইহা োাঁহারা আশা কলরি তাাঁহারা অেস স্বপ্ন 

সেচখলতলছি মাত্র  এরূপ অিস্থা উপচস্থত হইলে ধলমকর মৃতুয ঘচিলি  প্রলতযক ধমকই কু্ষ্রল 

কু্ষ্রল েলে চিভক্ত হইয়া পল , আর প্রলতযকচি েে োিী কলর সে, উহাই সতয এিিং 

অপলররা ভ্রান্ত  সিৌদ্ধধলমক অপর মতািেম্বীলের উপর চিপী ি অচিচেত  সিৌদ্ধধমকই প্রথম 

িািা সেলশ প্রিারক পাঠায় এিিং িচেলত পালর সে, েক্ষ েক্ষ সোকলক এক চিন্দু রক্তপাত 

িা কচরয়া স্বমলত আচিয়ালছ  িািা সোষ এিিং কুসিংস্কার সলেও চহন্দুরা কখিও অলিযর 

উপর অতযািার কলর িাই  িক্তা জাচিলত িাি, িািা খ্রীষ্টাি সেলশর সিকত্র সে-সিক অসাময 

রচহয়ালছ, খ্রীষ্টধমকািেম্বীরা ঐগুচে অিুলমােি কলরি চকভালি? 

১৫. অতলৌচকক ঘিনা 

ইভচিিং চিউজ, ১৭ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

‘আচম আমার ধলমকর প্রমাণস্বরূপ সকাি অলেৌচকক ঘিিা সেখাইি—চিউজ-পচত্রকার এই 

অিুলরাধ আমার পলক্ষ রাখা সম্ভি িয় ’—এই কাগলজর জর্িক প্রচতচিচধ চিলি কািন্দলক 

ঐ-চিষয়ক সম্পােকীয় প্রিেচি সেখাইলে চতচি উপচরউক্ত মন্তিয কলরি  চতচি িলেি, 

প্রথমতঃ আচম অলেৌচকক ঘিিা েইয়া কাজ কচর িা, আর চদ্বতীয়তঃ আচম সে চহন্দুধলমকর 

অন্তভুকক্ত, উহা অলেৌচকক ঘিিার উপর প্রচতচষ্ঠত িয়  অলেৌচকক ঘিিা িচেয়া চকছু 

আমরা মাচি িা  আমালের পলঞ্চচন্দ্রলয়র এোকার িাচহলর আিেক অলিক চকছু ঘচিয়া 

থালক সতয, চকন্তু ঐগুচে সকাি-িা-লকাি চিয়লমর অধীি  আমালের ধলমকর সচহত ঐগুচের 

সকাি সম্পকক িাই  সে-সি আিেক চক্রায়াকোপ ভারতিলষক করা হয় িচেয়া দিলেচশক 

সিংিােপলত্র ছাপা হয়, ঐগুচের অচধকািংশই হইে হালতর িাে িা সলম্মাহি-চিেযার 

প্রভািজচিত সিালখর ভ্রম  েথাথক ্ািী পুরুলষরা কখিও ঐ-সি কলরি িা  তাাঁহারা 

কখিও পয়সার জিয হালি িাজালর এই-সি তুকতাক সেখাইয়া সেশময় ঘুচরয়া সি াি 
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িা  োাঁহারা েথাথক আধযাচিক তেচজ্াসু এিিং শুধু িােসুেভ সকৌতূহোক্রাান্ত িয়, তাাঁহারা 

ঐ-সকে ্ািী-পুরুলষর সেখা পাি এিিং তাাঁহাচেগলক চিচিলত পালরি  

১৬. র্ানুতর্র বদিত্ব 

সডট্রলয়ি ফ্রী সপ্রস, ১৮ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

চহন্দু োশকচিক এিিং পুলরাচহত স্বামী চিলি কািন্দ গত রালত্র ইউচিলিচরয়াি িািক-এ 

‘মািুলষর সেিত্ব ’ সম্বলে িচেয়া তাাঁহার িক্তৃতা িা ধমকিযাখযাি-মাোর উপসিংহার 

কচরয়ালছি  আিহাওয়া খারাপ থাকা সলেও প্রািযলেশীয় এই ভ্রাতার (এই িালমই 

তাাঁহালক অচভচহত করা চতচি পছন্দ কলরি) িক্তৃতামলঞ্চ আচসিার আধ ঘো পূলিকই সমগ্র 

গীজকাচি েরজা পেকন্ত সশ্রাতৃমণ্ডেীর চভল  ভচরয়া োয়  তাাঁহালের মলধয সকে সশ্রণীর ও 

িৃচির সোকই চছলেি—আইিজীিী, চিিারক, খ্রীষ্ট্রীয় ধমকোজক, িযিসায়ী, একজি য়াহুেী 

ধমকোজক এিিং মচহোলের সতা কথাই িাই  মচহোরা িার িার উপচস্থত হইয়া এিিং প্রখর 

মলিালোগ সহকালর তাাঁহার ভাষণ শুচিয়া এই শযামিণক আগন্তুকলক তাাঁহালের ভূচর ভূচর 

প্রশিংসািাে অপকণ কচরিার সুস্পষ্ট প্রিণতা প্রমাণ কচরয়ালছি  িক্তা ভ্রললোকচেলগর 

িচসিার ঘলর িচসয়া আোপ আলোিিায় সেমি সকেলক আকষকণ কচরলত পালরি, 

সাধারণ িক্তৃতামলঞ্চ োাঁ াইয়াও সসইরূপ পালরি  

  

গতরালত্রর িক্তৃতা পূলিককারগুচে হইলত কম িণকিামূেক চছে  প্রায় দুই ঘো োিৎ চিলি 

কািন্দ মািিীয় এিিং ঐশ্বচরক িযাপার েইয়া তেচিেযার একচি আস্তরণ িুচিয়া িলেি  

তাাঁহার কথাগুচে এত েুচক্তসগেইত সে, চি্ািলক চতচি সাধারণ িুচদ্ধর মত সরে কচরয়া 

তুলেি  িযায়গভক ভাষণচি সেি প্রািয গে্রলিয দ্বারা সুিাচসত তাাঁহার স্বলেলশ হালত-লিািা 

এিিং অচত িমৎকার িািা রলঙর একচি িলস্ত্রর মতই সুন্দর, উজ্জ্বে, চিিাকষকক এিিং 

আিন্দোয়ী  চশল্পী সেমি তাাঁহার চিলত্র চিপুণভালি িািা রঙ িযিহার কলরি, এই শযামিণক 

ভ্রললোকও তাাঁহার ভাষলণ সসইরূপ কািযময় উপমা প্রলয়াগ কলরি  সেখালি সেচি মািায় 
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চঠক সসখালি সসইচি চতচি িসাইয়া োি  উহার প্রচতচক্রায়া চকছু অদু্ভত সঠচকলেও উহার 

একচি আিেক আকষকণ আলছ  িেচচ্চলত্রর মত পর পর দ্রুত তাাঁহার েুচক্তপ্রচতষ্ঠ 

চসদ্ধান্তগুচে উপচস্থত হইলতচছে, আর এই কুশেী িক্তার শ্রমও মালে মালে সশ্রাতৃিৃলন্দর 

উৎসাহপূণক করতাচে দ্বারা সাথককতা োভ কচরলতচছে  

  

িক্তৃতার পূলিক সঘাষণা হয় সে, িক্তার চিকি অলিকগুচে প্রশ্ন আিা হইয়ালছ  ইহালের 

কতকগুচের উির চতচি িযচক্তগতভালি আোো সেওয়াই ভাে মলি কলরি  তলি চতিচি 

প্রশ্ন চতচি িাচছয়া রাচখয়ালছি, ঐগুচের প্রতুযির িক্তৃতামঞ্চ হইলতই চেলিি  প্রশ্নগুচে 

এইঃ 

  

(১) ভারলতর সোলকরা চক তাহালের চশশু-সন্তািলের কুমীলরর মুলখ চিলক্ষপ কলর? 

  

(২) জগন্ন্ালথর রলথর িাকার িীলি পচ য়া চক তাহারা মৃতুযিরণ কলর? 

  

(৩) মৃত স্বামীর সচহত চক তাহারা জীচিত চিধিালকও সজার কচরয়া োহ কলর? 

  

চিলেলশ একজি আলমচরকািলক চিউ ইয়কক শহলরর রাস্তায় সরড-ইচণ্ডয়ািরা সেৌ ালেৌচ  

কলর চকিা—এই চিষলয়, অথিা আলমচরকা সম্বলে ইওলরালপ এখিও পেকন্ত প্রিচেত এই 

ধরলির আজগুচি খির সম্বলে েচে প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে চতচি সেভালি ঐ-সি প্রলশ্নর 

উির চেলিি, িক্তা চিলি কািন্দ প্রথম প্রশ্নচির জিাি সসই ভালিই চেলেি  অথকাৎ প্রশ্নচি 

এতই আজগুিী সে, উহার সকাি গুরুত্ব পূণক উির চিষ্প্রলয়াজি  সকাি সকাি সরে চকন্তু 

অ্ সোক তাাঁহালক চজ্াসা কচরয়ালছি, চহন্দুরা শুধু স্ত্রী-চশশুই সকি কুমীরলের মুলখ 

সেয়?—ইহার উিলর চিলি কািন্দ িযগেই কচরয়া িলেি, উহার কারণ সিাধ কচর এই সে, 

স্ত্রী-চশশুলের মািংস সিশী িরম আর ঐ আজি সেলশর িেীলত সে-সি চহিংস্র জেজন্তু থালক, 

তাহারা ঐরূপ মািংস সহলজ হজম কচরলত পালর  জগন্ন্াথ-সিংক্রাান্ত প্রশ্নচি সম্বলে িক্তা ঐ 

তীথকস্থালির েীঘককাে প্রিচেত রথোত্রা িযাপারচি িযাখযা কচরয়া িুোইয়া সেি এিিং িলেি 

সে, খুি সম্ভিতঃ কখিও সকাি সকাি অতুযৎসাহী ভক্ত রথসিংেগ্ন েচ চি ধচরলত এিিং 

িাচিলত চগয়া পা চপছোইয়া িাকার িীলি পচ য়া মারা চগয়া থাচকলি  এইরূপ সকাি 
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আকচস্মক দুঘকিিার অচতরচঞ্জত িণকিা হইলত পলর িািা চিকৃত ধারণার সৃচষ্ট হইয়ালছ এিিং 

ঐ-সি শুচিয়া অিয সেলশর সহৃেয় সোক আতলঙ্ক চশহচরয়া উলঠি  

  

চহন্দুরা জীচিত চিধিালের অচগ্নসাৎ কলর—চিলি কািন্দ ইহা অস্বীকার কলরি  তলি ইহা 

সতয সে, কখিও কখিও সকাি চিধিা চিলজ সস্বচ্ছায় অচগ্নলত আিাহুচত চেয়ালছি  এরূপ 

েখি ঘচিয়ালছ, তখি পুলরাচহত এিিং সাধুসলন্তরা তাাঁহাচেগলক ঐ কােক হইলত চিরত 

থাচকলত পী াপীচ  কচরয়ালছি; সকিিা ইাঁহারা সকলেই আিহতযার চিলরাধী  

  

সকলের পী াপীচ  সলেও েচে পচতব্রতা চিধিা স্বামীর সচহত সহমৃতা হইিার জিয চজে 

কচরলতি, তাহা হইলে তাাঁহালক একচি ‘অচগ্নপরীক্ষা’ চেলত হইত  চতচি অচগ্নচশখায় প্রথলম 

হাত ঢুকাইয়া চেলতি  েচে হাত পুচ য়া োইত, তাহা হইলে তাাঁহার স্বামীর সচহত 

সহমরলণর ইচ্ছায় আর িাধা সেওয়া হইত িা  চকন্তু ভারতই সতা একমাত্র সেশ িয়, 

সেখালি সপ্রচমকা িারী সপ্রমাস্পলের মৃতুযর পর সস্বচ্ছায় তাাঁহার সচহত অমৃতলোলক 

অিুগমি কচরয়ালছি  এই ধরলির মৃতুযিরণ প্রলতযক সেলশই হইয়ালছ  সে-লকাি সেলশ 

ইহা এক প্রকার অস্বাভাচিক ধলমকান্মিতা  অিযত্র সেরূপ, ভারলতও উহা ঐরূপই 

অস্বাভাচিক  িক্তা পুিরায় িলেি, ‘িা, ভারতিাসী িারীলের পু াইয়া মালর িা  

পািাতযলেলশর মত তাহারা কখিও ডাইিীলেরও েধ কলর িাই ’  

  

অতঃপর িক্তৃতার প্রকৃত চিষলয় আচসয়া চিলি কািন্দ প্রথলম মািি-জীিলির শারীচরক, 

মািচসক এিিং আচিক দিচশষ্টযগুচে চিলশ্লষণ কলরি  শরীর িাচহলরর সখাসা মাত্র; মিও 

একচি চক্রায়াশীে িস্তুচিলশষ, ইহার কাজ খুি ত্ব চরত এিিং রহসযময়; একমাত্র আিাই 

সুস্পষ্ট িযচক্ত-সিা  আিার অন্তরস্বরূলপর ্াি হইলে মুচক্তোভ হয়  আমরা োহালক 

‘পচরত্রাণ’ িচে চহন্দুরা উহালক িলেি ‘মুচক্ত’  সিশ িেিান্ েুচক্তসহালয় িক্তা প্রমাণ 

কলরি সে, প্রলতযক আিাই প্রকৃতপলক্ষ স্বাধীি  আিা েচে সকাি চকছুর অধীি হইত, 

তাহা হইলে উহা কখিও অমরত্ব  োভ কচরলত পাচরত িা  সকাি িযচক্ত চকভালি আিার 

স্বাধীিতা ও অমরলত্ব র প্রতযাক্ষািুভূচত োভ কচরলত পালর, তাহার উোহরণস্বরূপ িক্তা 

তাাঁহার সেলশর একচি উপকথা িণকিা কলরি  
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আসন্ন্প্রসিা এক চসিংহী একচি সমলষর উপর োাঁপাইয়া পচ িার সময় িাচ্চা প্রসি কচরয়া 

সফলে এিিং পলর মারা োয়  চসিংহশািকচিলক তখি এক সমষী স্তিয পাি করাইয়া িাাঁিায়  

শািকচি সমলষর েলে িাচ লত থালক  চিলজলক সস সমষ িচেয়া মলি কচরত এিিং আিরণও 

চঠক সমলষর িযায়ই কচরত  একচেি আর একচি চসিংহ আচসয়া তাহালক সেচখলত পায় 

এিিং তাহালক একচি জোশলয়র চিকি েইয়া োয়  জলে সস চিলজর প্রচতচিম্ব অপর 

চসিংলহর মত সেচখয়া িুচেে—সস সমষ িয়, চসিংহ  তখি সস চসিংলহর িযায় গজকি কচরয়া 

উচঠে  আমালের অলিলকরই েশা ঐ ভ্রান্ত চসিংহ-লমলষর িযায়  

  

চিজচেগলক ‘পাপী’ মলি কচরয়া আমরা সকালণ েুকাইয়া থাচক এিিং েত প্রকালর সম্ভি 

হীি আিরণ কচরয়া িচে  চিলজলের আিার পূণকতা ও সেিত্ব  আমরা সেচখলত পাই িা  

িরিারীর সে ‘আচম’, উহাই আিা  আিা েচে প্রকৃতপলক্ষ মুক্ত, তাহা হইলে অিন্ত পূণক 

স্বরূপ হইলত িযচষ্টগত চিচচ্ছন্ন্তা আচসে চকরূলপ?—হ্রলের জলে সূলেকর সেমি আোো 

আোো অসিংখয প্রচতচিম্ব পল , চঠক সসই ভালি  সূেক এক, চকন্তু প্রচতচিম্ব-সূেক িহু  

মািিািার প্রকৃত স্বরূপ এক, চকন্তু িািা সেলহ প্রচতচিম্ব-আিা িহু  চিম্ব-স্বরূপ 

পরমািার অিযাহত স্বাধীিতালক উপেচি করা োয়  আিার সকাি চেগেই িাই  স্ত্রী-পুরুষ-

সভে সেলহই  এই প্রসলগেই িক্তা সুইডিিলগকর েশকি ও ধলমকর মলধয গভীরভালি প্রলিশ 

কলরি  চহন্দু চিশ্বাসসমূলহর সচহত এই আধুচিক সাধু মহাপুরুলষর আধযাচিক ভািধারার 

সম্বে খুিই স্পষ্ট হইয়া উচঠয়াচছে  মলি হইলতচছে সুইডিিগক সেি প্রািীি এক চহন্দু 

ঋচষর ইওলরাপীয় উিরাচধকারী—চেচি এক সিাতি সতযলক িতকমাি কালের সপাষাক 

পরাইয়া উপস্থাচপত কচরয়ালছি  সশ্রষ্ঠ ফরাসী োশকচিক ও ঔপিযাচসক (িােজাক?) 

তাাঁহার ‘পূণক আিা’র উেীপিাময় প্রসলগেইর মলধয এই ধরলির চিন্তাধারালক অন্তভুকক্ত করা 

সমীিীি মলি কচরয়ালছি  প্রলতযক িযচক্তর মলধযই পচরপূণকতা চিেযমাি  তাহার শারীচরক 

সিার অেকার গুহাগুচের চভতর উহা সেি শুইয়া আলছ  েচে িে, ভগিান্ তাাঁহার পূণকতার 

চকছু অিংশ মািুষলক সেি িচেয়াই মািুষ সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীকার কচরলত হয়, পরম 

সেিতা ভগিালির পূণকতা হইলত পৃচথিীর মািুষলক প্রেি ততিা অিংশ িাে সগে  চি্ালির 
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অিযথক চিয়ম হইলত প্রমাচণত হয় সে, প্রলতযক িযচষ্ট আিার মলধয পূণকতা চিচহত, আর 

এই পূণকতালক োভ করার িামই মুচক্ত—িযচক্তগত অিন্ততার উপেচি  প্রকৃচত, ঈশ্বর, 

ধমক—চতিই তখি এক  

  

সি ধমকই ভাে  এক গ্লাস জলের মলধয সে িাতালসর িুদ্বুেচি আিদ্ধ হইয়া পচ য়ালছ, উহা 

সিষ্টা কলর িাচহলরর অিন্ত িায়ুর সচহত েুক্ত হইলত  িাতালসর িুদ্বুেচি েচে সতে, চভচিগার 

িা এইরূপ অিযািয চিচভন্ন্ ঘিত্ব  চিচশষ্ট তরে পোলথক আিক পল , তাহা হইলে উহার 

মুচক্তর সিষ্টা তরে পোথকচির ঘিত্ব  অিুোয়ী কম সিশী িযাহত হয়  জীিািাও সসইরূপ 

চিচভন্ন্ সেলহর মধয চেয়া উহার স্বকীয় অিন্ততা োলভর জিয প্রয়াস কচরয়া িচেয়ালছ  

আিার-িযিহার, পাচরপাচশ্বকক ও িিংশগত দিচশষ্টয এিিং জেিায়ুর প্রভাি—এই-সি চেক্ 

চিিার কচরয়া সকাি এক মািিলগাষ্ঠীর পলক্ষ একচি চিচেকষ্ট ধমক হয়লতা সিকালপক্ষা 

উপলোগী  অিুরূপ কারলণ আর একচি ধমক অপর এক মািিলগাষ্ঠীর পলক্ষ প্রশস্ত  িক্তার 

চসদ্ধান্তগুচের িুম্বক সিাধ কচর এই সে, োহা চকছু আলছ, সিই উিম  সকাি একচি জাচতর 

ধমকলক হঠাৎ পচরিতকি কচরলত োওয়া সেি—আল্পস্ পিকত হইলত প্রিহমািা একচি িেীলক 

সেচখয়া সকি উহা তাহার িতকমাি পথচি েইয়ালছ, সসই চিষলয় সমালোিিা করা  আর 

এক িযচক্ত হয়লতা অচভমত প্রকাশ কচরলেি সে, চহমােয় হইলত চিঃসৃতা একচি খরলস্রাতা 

িেী হাজার হাজার িৎসর সে-পলথ িচহয়া িচেয়ালছ, ঐ পথ উহার পলক্ষ স্বল্পতম এিিং 

সুষ্ঠুতম পথ িয়  

  

খ্রীষ্টধমকািেম্বী ঈশ্বরলক আমালের পৃচথিীর ঊলধ্বক সকাথাও উপচিষ্ট একজি িযচক্ত িচেয়া 

কল্পিা কলরি  কালজই সে-স্বলগক সসািার রাস্তার ধালর োাঁ াইয়া মালে মালে িীলির 

মতকযলোলকর চেলক তাকাইয়া স্বগক-মলতকযর পাথককয িুো োয় িা, এমি স্বলগক চতচি 

স্বচস্তলিাধ কচরলত পালরি িা  োহালক খ্রীষ্টািরা আিরলণর ‘স্বলণকাজ্জ্বে িীচত’৬ িচেয়া 

থালকি, উহার পচরিলতক চহন্দুরা এই িীচতলত চিশ্বাস কলরি সে, োহা চকছু ‘অহিং’শূিয 

তাহাই ভাে; এিিং ‘আচমত্ব ’-মাত্রই খারাপ, আর এই চিশ্বাস দ্বারা েথাকালে মািুষ তাহার 
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আিার অিন্ত স্বরূপ ও মুচক্ত োভ কচরলত পাচরলি  চিলি কািন্দ িলেি, তথাকচথত 

‘সসািার িীচত’চি কী ভয়ািক অমাচজকত! সিকোই ‘আচম, আচম’   

  

অলিযর চিকি হইলত তুচম চিলজ সেরূপ আিরণ িাও, তুচমও তাহার প্রচত সসইরূপ আিরণ 

কর! ইহা এক ভীষণ িিকলরাচিত কূ্রার িীচত, চকন্তু িক্তা খ্রীষ্টধলমকর এই মতিালের চিন্দা 

কচরলত িাি িা, সকিিা োহারা ইহালত সন্তুষ্ট, তাহারা ইহার সচহত চিজচেগলক সিশ 

মািাইয়া েইয়ালছ, িুচেলত হইলি  সে চিপুে জেধারাচি িচহয়া িচেয়ালছ, উহালক িচহলত 

সেওয়াই কতকিয  চেচি উহার গচতলক পচরিচতকত কচরলত িাইলিি, চতচি চিলিকাধ  প্রকৃচতই 

প্রলয়াজিমত সকে সমসযার সমাধাি কচরয়া চেলিি  চিলি কািন্দ সিশ সজার চেয়াই 

িলেি সে, সপ্রততেিােী িা অেৃষ্টিােী—ইাঁহারা সকলেই ভাে এিিং খ্রীষ্টধমকািেম্বীগণলক 

ধমকান্তচরত কচরিার তাাঁহার সকাি ইচ্ছা িাই  োাঁহারা খ্রীষ্টধমক অিুসরণ কচরয়া িচেলতলছি, 

তাাঁহারা সিশ ভােই কচরলতলছি  চতচি সে চহন্দু, ইহাও উিম  তাাঁহার সেলশ চিচভন্ন্ স্তলরর 

সমধাচিচশষ্ট সোলকর জিয চিচভন্ন্ পেকালয়র ধমকমত প্রিচেত আলছ  সিিা চমচেয়া একচি 

ধারািাচহক আধযাচিক ক্রালমান্ন্চত েচক্ষত হয়  চহন্দুধমক আচমত্ব লক ি  কলর িা  ইহার 

আকাঙ্ক্ষাসমূহ কখিও মািুলষর অহচমকালক জ াইয়া িয়, ইহা কখিও পুরস্কালরর আশা 

িা শাচস্তর ভয় তুচেয়া ধলর িা  চহন্দুধমক িলে, িযচক্ত-মািি তাহার ‘অহিং’সক িজকি কচরয়া 

অিন্তত্ব  োভ কচরলত পালর  

  

মািুষলক খ্রীষ্টধমক গ্রহলণর জিয প্রলোচভত কচরিার রীচত—ভগিান্ স্বয়িং পৃচথিীর একচি 

মািিলগাষ্ঠীর চিকি প্রকি হইয়া ইহা প্রিতকি কচরয়ালছি িো হইয়া থালক—িস্তুতঃ অচত 

চিষ্ঠুর এিিং ভয়ািহরূলপ দুিকীচতজিক  ধমকােগণ খ্রীষ্টীয় মতিাে েচে আক্ষচরকভালি গ্রহণ 

কলর, তাহা হইলে উহা তাহালের দিচতক স্বভালির উপর একচি েজ্জাকর প্রচতচক্রায়া সৃচষ্ট 

কলর  ফলে আিার অিন্ততা উপেচির সময় চপছাইয়া োয়  

  

সডট্রলয়ি চট্রচিউি, ১৮ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 
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গতরালত্র ইউচিলিচরয়াি িালিক িক্তৃতা-প্রসলগেই স্বামী চিলি কািন্দ িলেি সে, ভারলত ধমক 

িা সামাচজক চিয়লমর িলশ চিধিালের কখিও সজার কচরয়া জীিন্ত োহ করা হয় িাই  

এই ঘিিাগুচের সি সক্ষলত্রই তাাঁহারা সমূ্পণক সস্বচ্ছায় মৃতুযিরণ কচরয়ালছি  পূলিক ভারলতর 

একজি সম্রাট্ সতীোহ প্রথা িে কচরয়া চেয়াচছলেি, চকন্তু ক্রামশঃ পলর উহা আিার 

প্রিচেত হয়  অিলশলষ ইিংলরজ সরকার উহা সমূ্পণক চিচষদ্ধ কলরি  সকে ধলমকই 

একলশ্রণীর সোক আলছ, োহারা ধলমকান্মাে  ইহা খ্রীষ্টধলমক সেমি, চহন্দুধলমকও সতমচি  

ভারলত এমি সি ধলমকান্মাে সেখা োয়, োহারা তপিরলণর িালম চেলির পর চেি সিকক্ষণ 

মাথার উপলর হাত তুচেয়া রালখ  েীঘককাে ঐরূপ কচরিার ফলে হাতচি ক্রালম অসা  

হইয়া োয় এিিং আজীিি ঐ অিস্থায় থালক  সকহ সকহ ব্রত গ্রহণ কলর—একভালি চিিে 

হইয়া োাঁ াইয়া থাচকিার  ক্রালম ইহালের শরীলরর িীলির চেলক সমূ্পণক অিশ হইয়া োয় 

এিিং উহারা আর হাাঁচিলত পালর িা  

  

সি ধমকই সতয  মািুষ দিচতকতা অিুশীেি কলর, সকাি দেিালেলশর জিয িয়, উহা ভাে 

িচেয়াই কলর  চহন্দুরা ধমকান্তচরত-করলণ চিশ্বাস কলর িা  িক্তা িলেি, উহা অপলিষ্টা  

অচধকািংশ ধলমকর চপছলি কত ঐচতহয, চশক্ষােীক্ষা এিিং পাচরপাচশ্বকক অিস্থা রচহয়ালছ  

অতএি সকাি এক ধমকপ্রিারলকর পলক্ষ অিয ধমকািেম্বী কাহারও ধমকচিশ্বাসসমূহলক ভুে 

িচেয়া সঘাষণা করা কী চিিুকচদ্ধতা! ইহা সেি সকাি এচশয়ািাসীর আলমচরকায় আচসয়া 

চমচসচসচপ িেীর গচতপথ সেচখিার পর ঐ িেীলক ডাচকয়া িো, ‘তুচম সমূ্পণক ভুে পলথ 

প্রিাচহত হইলতছ  সতামালক উৎপচি-স্থালি চফচরয়া িূতি কচরয়া োত্রা শুরু কচরলত 

হইলি ’ আিার আলমচরকািাসী সকহ েচে আল্পস্ পিকলত চগয়া জামকাি সাগলর পচ লতলছ 

এমি সকাি িেীলক িলে সে, তাহার গচতপথ অতযন্ত আাঁকািাাঁকা এিিং ইহার একমাত্র 

প্রচতকার হইে িূতি চিলেকশ অিুসালর প্রিাচহত হওয়া—তাহা হইলে উহাও একই প্রকার 

চিিুকচদ্ধতা হইলি  িক্তা িলেি সে, খ্রীষ্টািরা োহালক ‘সসািার চিয়ম’ িলেি, উহা মাতা 

িসুেরার মতই পুরাতি  দিচতকতার োিতীয় চিধালিরই উৎপচি এই চিয়মচির মলধযই 

খুাঁচজয়া পাওয়া োয়  মািুষ সতা স্বাথকপরতার একচি পুাঁিচে চিলশষ  
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িক্তা িলেি সে, পাপীরা িরকাচগ্নলত অিন্তকাে শাচস্ত সভাগ কচরলি—এই মতিাে সমূ্পণক 

অথকহীি  দুঃখ রচহয়ালছ, ইহা েখি জািা কথা, তখি পূণক সুখ চক কচরয়া সম্ভি? িক্তা 

সকাি সকাি তথাকচথত ধাচমকক িযচক্তর প্রাথকিা কচরিার রীচতলক চিদ্রূপপ কলরি  চতচি 

িলেি সে, চহন্দু সিাখ িুচজয়া অন্তরািার উপাসিা কলর, চকন্তু সকাি সকাি খ্রীষ্টািলক 

প্রাথকিার সময় চতচি সকাি একচি চেলক তাকাইয়া থাচকলত সেচখয়ালছি, সেি স্বলগকর 

চসিংহাসলি উপচিষ্ট ভগিািলক তাাঁহারা সেচখলত পাইলতলছি! ধলমকর িযাপালর দুচি িরম 

হইে—ধমকাে এিিং িাচস্তক  সে িাচস্তক, তাহার চকছু ভাে চেক্ আলছ, চকন্তু ধমকালের 

িাাঁচিয়া থাকা শুধু তাহার কু্ষ্রল ‘আচম’িার জিযই  জর্িক অ্াত িযচক্ত িক্তালক েীশুর 

হৃেলয়র একচি ছচি পাঠাইয়ালছি  এইজিয তাাঁহালক চতচি ধিযিাে চেলতলছি, তলি তাাঁহার 

মলত, ইহা সগাাঁ াচমর অচভিযচক্ত  ধমকােলক সকাি ধলমকর অন্তভুকক্ত করা িলে িা  তাহারা 

একচি অচভিি িস্তুচিলশষ  

১৭. ভগিৎতের্ 

সডট্রলয়ি চট্রচিউি, ২১ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

গত রালত্র চিলি কািলন্দর িক্তৃতা শুচিিার জিয প্রথম ইউচিলিচরয়াি িালিক খুি চভ  

হইয়াচছে  সশ্রাতৃমণ্ডেী আচসয়াচছলেি সজফারসি এচভচিউ এিিং উডওয়াডক এচভচিউ-এর 

উিরািংশ হইলত  তাাঁহালের অচধকািংশই মচহো  ইাঁহারা িক্তৃতাচিলত খুি আকৃষ্ট 

হইয়াচছলেি, মলি হইে  ব্রাহ্মণ িক্তার অলিকগুচে মন্তিয সসাৎসালহ হষকধ্বচি দ্বারা এই 

মচহোরা সমথকি কচরলতচছলেি  

  

িক্তা সে-লপ্রলমর চিষয় আলোিিা কচরলেি, উহা সেৌি আকষকলণর সচহত সিংচশ্লষ্ট 

ভািালিগ িয়  ভারলত ভগিদ্ভক্ত ঈশ্বলরর জিয সে চিষ্কেুষ পচিত্র অিুরাগ সিাধ কলরি, 

উহা সসই ভােিাসা  চিলি কািন্দ তাাঁহার ভাষলণর প্রারলম্ভ আলোিয চিষয়চি এই িচেয়া 

সঘাষণা কচরয়াচছলেিঃ ‘ভারতীয় তাহার ভগিালির জিয সে প্রীচত অিুভি কলর ’ চকন্তু 
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িচেিার সময় চতচি এই সঘাচষত চিষলয়র সীমার মলধয থালকি িাই  িরিং িক্তৃতার সিশীর 

ভাগ চছে খ্রীষ্টধলমকর প্রচত আক্রামণ  ভারতীলয়র ধমক এিিং ভগিৎলপ্রম সম্বলে আলোিিা 

চছে উহার সগৌণ অিংশ  িক্তৃতার অলিক চিষয় ভারলতচতহালসর প্রচসদ্ধ িযচক্তলের 

কতকগুচে প্রাসচগেইক কাচহিীর সাহালেয চিশেীকৃত হয়  এই কাচহিীগুচের পাত্র 

ভারতিলষকর চিখযাত সমাগে সম্রািগণ, চহন্দুরাজগণ িয়  

  

িক্তা ধমকািােকগণলক দুই সশ্রণীলত ভাগ কলরি—্ািমালগকর পচথক ও ভচক্তপলথর 

অিুগামী  প্রথম সশ্রণীর জীিলির েক্ষয হইে প্রতযক্ষ অিুভূচত, চদ্বতীলয়র ভগিৎলপ্রম  িক্তা 

িলেি, সপ্রম হইে আিতযাগ  সপ্রম চকছু গ্রহণ কলর িা সিকোই চেয়া োয়  চহন্দু ভক্ত 

ভগিালির কালছ সকাি চকছু িায় িা, মুচক্ত িা পারলেৌচকক সুলখর জিয কখিও প্রাথকিা 

কলর িা  সস তাহার সকে সিতিা অিুরালগর গাঢ় উোলস সপ্রমাস্পে ভগিালির প্রচত 

চিেুক্ত কলর  ঐ সুন্দর অিস্থা োভ করা সম্ভিপর তখিই, েখি মািুষ ভগিালির জিয 

গভীর অভাি সিাধ কচরলত থালক  তখি ভগিান্ তাাঁহার পচরপূণক সিায় ভলক্তর চিকি 

আচিভূকত হি  

  

ঈশ্বরলক আমরা চতিভালি ধারণা কচরলত পাচর  একচি হইে—তাাঁহালক এক চিরাি 

ক্ষমতািান্ পুরুষ িচেয়া মলি করা এিিং মাচিলত পচ য়া তাাঁহার মচহমার স্তুচত করা  

চদ্বতীয়ঃ তাাঁহালক চপতৃেৃচষ্টলত ভচক্ত করা  ভারলত চপতাই সি সময় সন্তািলের শাসি 

কলরি  সসই জিয চপতার উপর ভচক্তশ্রদ্ধায় খাচিকিা ভয়ও চমচশয়া থালক  আরও একচি 

ভাি হইে ভগিািলক ‘মা’ িচেয়া চিন্তা করা  ভারলত জিিী সিকোই েথাথক ভােিাসা ও 

শ্রদ্ধার পাত্রী  তাই ঈশ্বলরর প্রচত মাতৃভাি ভারলত খুি স্বাভাচিক  

  

কািন্দ িলেি সে, েথাথক ভক্ত ভগিেিুরালগ এত চিলভার থালকি সে অপর ধমকািেম্বীলের 

চিকি চগয়া তাহারা ভুে পলথ ঈশ্বর সাধিা কচরলতলছ, ইহা িচেিার এিিং তাহাচেগলক 

স্বমলত আচিিার জিয সিষ্টা কচরিার সময় তাাঁহার িাই  

  

সডট্রলয়ি জািকাে, ২১ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । আবমবরকান সংিােপবের বরবপার্ট।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 44 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘একচি শখ মাত্র ’ — 

  

আধুচিক কালের ধমক সম্বলে ইহাই চিলি কািলন্দর অচভমত! ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী চিলি কািন্দ, 

চেচি এই সডট্রলয়ি শহলর কতকগুচে ধারািাচহক িক্তৃতা চেলতলছি, েচে আরও এক সিাহ 

এখালি থাচকলত রাজী হি, তাহা হইলে শহলরর িৃহিম হেঘরচিলতও তাাঁহার আগ্রহশীে 

সশ্রাতৃমণ্ডেীর স্থাি কুোইলি িা  চতচি এখালি েস্তুরমত একচি আকষকণ হইয়া পচ য়ালছি  

গতকেয সেযায় ইউচিলিচরয়াি িালিকর প্রলতযকচি আসি ভচরয়া োয়; িহু সোকলক িাধয 

হইয়া িক্তৃতার সারা সময় োাঁ াইয়া থাচকলত হইয়াচছে  

  

িক্তার আলোিয চিষয় চছে ‘ভগিৎলপ্রম’  সপ্রলমর সিং্া চতচি চেলেি—‘োহা সমূ্পণক 

চিঃস্বাথক, োহালক ভােিাচস তাহার স্তুচত ও ভজিা িযতীত োহার অপর সকাি উলেশয 

িাই ’ িক্তা িলেি, সপ্রম এমি একচি গুণ, োহা চিিীতভালি পূজা কচরয়া োয় এিিং 

প্রচতোলি চকছুই িায় িা  ভগিৎলপ্রম জাগচতক ভােিাসা হইলত সমূ্পণক পৃথক্  সাধারণতঃ 

স্বাথকচসচদ্ধর জিয ছা া ভগিািলক আমরা িাই িা  িক্তা িািা গল্প ও উোহরণ দ্বারা 

সেখাি, আমালের ভগিেিকিার চপছলি স্বাথকিুচদ্ধ চকভালি চিচহত থালক  িক্তা িলেি, 

খ্রীষ্টীয় িাইলিলের সিকালপক্ষা িমৎকার অিংশ হইে ‘সলোমলির গীচত’; তলি চতচি শুচিয়া 

অতযন্ত দুঃচখত হইয়ালছি সে, এই অিংশলক িাইলিে হইলত িাে চেিার সম্ভািিা সেখা 

চেয়ালছ  িক্তা সশলষর চেলক সেি এক প্রকার িূ ান্ত েুচক্তস্বরূপ িচেলেি, ‘ইহা হইলত 

কতিা োভ আোয় কচরলত পাচর’—এই িীচতর উপরই আমালের ঈশ্বর-লপ্রম স্থাচপত সেখা 

োইলতলছ  ভগিািলক ভােিাচসিার সচহত খ্রীষ্টািলের এত স্বাথকিুচদ্ধ জচ ত থালক সে, 

তাহারা সিকোই তাাঁহার চিকি চকছু িা চকছু িাচহয়া থালক  িািাপ্রকালরর সভাগ-সামগ্রীও 

তাহার অন্তভুকক্ত  অতএি িতকমািকালের ধমক একিা শখ ও ফযাশি মাত্র, আর মািুষ 

সভ ার পালের মত গীজকায় চভ  কলর  
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১৮. ভারেীয় নারী 

সডট্রলয়ি ফ্রী সপ্রস, ২৫ মািক, ১৮৯৪ 

  

কািন্দ গতরালত্র ইউচিলিচরয়াি িালিক-এ ‘ভারতীয় িারী’ সম্বলে িক্তৃতা সেি  চতচি প্রািীি 

ভারলতর িারীগলণর প্রসলগেই িলেি সে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূলহ তাাঁহাচেগলক গভীর শ্রদ্ধা সেখাি 

হইয়ালছ  অলিক িারী ঋচষত্ব  োভ কচরয়াচছলেি  তাাঁহালের আধযাচিকতা তখি চছে 

খিুই প্রশিংসিীয়  প্রালিযর িারীগণলক প্রতীলিযর আেলশক চিিার করা চঠক িয়  পািালতয 

িারী হইলেি পত্নী, প্রালিয চতচি জিিী  চহন্দুরা মাতৃভালির পূজারী  সন্ন্যাসীলের পেকন্ত 

গভকধাচরণী জিিীর সম্মুলখ ভূচমলত কপাে সঠকাইয়া সম্মাি সেখাইলত হয়  ভারলত 

পচিত্রতার স্থাি খুি উাঁিুলত  কািন্দ এখালি সে-সি ভাষণ চেয়ালছি, তাহালের মলধয 

একচি অতযন্ত চিিাকষকক  সকলে উহা খুি পছন্দ কচরয়ালছি  

  

সডট্রলয়ি ইভচিিং চিউজ, ২৫ মািক, ১৮৯৪ 

  

গতরালত্র ইউচিলিচরয়াি িালিক-এ স্বামী চিলি কািলন্দর িক্তৃতার চিষয় চছে—‘প্রািীি, মধয 

ও িতকমাি েুলগ ভারতীয় িারী’  চতচি িলেি, ভারতিলষক িারীলক ভগিালির সাক্ষাৎ 

প্রকাশ িচেয়া মলি করা হয়  িারীর সমগ্র জীিলি এই একচি চিন্তা তাাঁহালক তৎপর রালখ 

সে, চতচি মাতা; আেশক মাতা হইলত সগলে তাহালক খুি পচিত্র থাচকলত হইলি  ভারলত 

সকাি জিিী কখিও তাহার সন্তািলক তযাগ কলর িাই  িক্তা িলেি, ইহার চিপরীত প্রমাণ 

কচরিার জিয চতচি সকেলক আহ্বাি কচরলতলছি  ভারলতর মালয়রা েচে আলমচরকাি 

তরুণীলের মত শরীলরর অলধকক ভাগ েুিকলের কুেৃচষ্টর সামলি খুচেয়া রাচখলত িাধয 

হইত, তাহা হইলে তাহারা মচরয়া োইত  িক্তা ইচ্ছা কলরি সে, ভারতলক তাহার চিজস্ব 

আেলশক চিিার করা উচিত, এই সেলশর আেলশক িয়  

  

চট্রচিউি, ১ এচপ্রে, ১৮৯৪ 
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স্বামী চিলি কািলন্দর সডট্রলয়লি অিস্থাি কালে িািা কলথাপকথলি চতচি ভারতীয় িারীগণ 

সম্পলকক কতকগুচে প্রলশ্নর উির সেি  চতচি সে-সি তথয উপস্থাচপত কলরি, তাহালত 

সশ্রাতালের সকৌতূহে উেীচপত হয় এিিং ঐ চিষলয় সিকসাধারলণর জিয একচি িক্তৃতা 

চেিার অিুলরাধ আলস  চকন্তু চতচি িক্তৃতার সময় সকাি স্মারকচেচপ িা রাখায় ভারতীয় 

িারী সম্বলে পূলিক িযচক্তগত কলথাপকথলির সময় সে-সি চিষয় িচেয়াচছলেি, তাহা ঐ 

িক্তৃতায় িাে পচ য়া চগয়াচছে  ইহালত তাাঁহার িেুিগক চকছুিা চিরাশ হি, চকন্তু তাাঁহার 

মচহো সশ্রাতালের মলধয জর্িক তাাঁহার অপরালহ্নর কলথাপকথলির চকছু প্রসগেই সিংলক্ষলপ 

চেচপিদ্ধ কচরয়াচছলেি  উহা এখি হইলত সিকপ্রথম সিংিােপলত্র প্রকালশর জিয সেওয়া 

হইলতলছঃ 

  

আকাশিুম্বী চহমােয় পিকতমাোর পােলেলশ চিস্তীণক সমতেভূচমলত আেকগণ আচসয়া 

িসিাস কলরি  এখিও পেকন্ত ভারলত তাাঁহালের িিংশধর খাাঁচি ব্রাহ্মণ-জাচত চিেযমাি  

পািাতয সোলকর পলক্ষ স্বলপ্নও এই উন্ন্ত মািিলগাষ্ঠীর ধারণা করা অসম্ভি  চিন্তায় 

কালজ এিিং আিরলণ ইাঁহারা অচতশয় শুচি  ইাঁহারা এত সাধুপ্রকৃচতর সে, একথচে সসািা 

েচে প্রকালশয পচ য়া থালক সতা তাাঁহালের সকহ উহা েইলিি িা  কুচ  িৎসর পলরও ঐ 

থচেচি একই জায়গায় পাওয়া োইলি  এই ব্রাহ্মণলের শারীচরক গঠিও অচত িমৎকার  

কািলন্দর চিলজর ভাষায়ঃ ‘সক্ষলত কমকচিরতা ইাঁহালের একচি কিযালক সেচখলে মি চিস্মলয় 

স্তি হয়, আিেক হইয়া ভাচিলত হয়—ভগিান্ এমি অপরূপ সসৌন্দলেকর প্রচতমা চক কচরয়া 

গচ লেি!’ এই ব্রাহ্মণলের অিয়ি-সিংস্থাি সুসম্বদ্ধ, সিাখ ও িুে কৃষ্ণিণক এিিং গালয়র 

রঙ—আঙুে ছুাঁিচিদ্ধ কচরলে উহা হইলত একচি রক্তচিন্দু েচে এক গ্লাস দুলধ পল , তাহা 

হইলে সে রঙ সৃষ্ট হয়, সসই রলঙর  অচিচমশ্র চিশুদ্ধ চহন্দু ব্রাহ্মণলের ইহাই িণকিা  

  

চহন্দু িারীর উিরাচধকালরর আইি-কািুি সম্বলে িক্তা িলেি, চিিালহর সময় স্ত্রী সে 

সেৌতুক পাি, উহা সমূ্পণক তাাঁহার িযচক্তগত সম্পচি; উহালত স্বামীর কখিও মাচেকািা 

থালক িা  স্বামীর সম্মচত চিিা আইিতঃ চতচি উহা চিক্রায় িা োি কচরলত পালরি  সসইরূপ 
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অিয সূলত্র, তথা স্বামীর চিকি হইলতও চতচি সে-সকে অথকাচে পাি, উহা তাাঁহার চিজস্ব 

সম্পচি, তাাঁহার ইচ্ছামত িযয় কচরলত পালরি  

  

স্ত্রীলোক িাচহলর চিভকলয় সি াইয়া থালকি  িাচর পালশর সোকলের উপর তাাঁহার পূণক 

চিশ্বাস আলছ িচেয়াই ইহা সম্ভি হয়  চহমােলয় পেকাপ্রথা িাই  ওখালি এমি অঞ্চে আলছ 

সেখালি চমশিরীরা কখিও সপৌাঁচছলত পালরি িা  এইসি গ্রাম খুিই দুগকম  অলিক ি াই 

কচরয়া এিিং পচরশ্রলম ঐ-সকে জায়গায় সপৌাঁছাি োয়  এখািকার অচধিাসীরা কখিও 

মুসেমাি-প্রভালি আলস িাই  খ্রীষ্টধমকও ইহালের চিকি অজািা  

১৯. ভারতের েথর্ অচধিাসীরা 

ভারলতর অরলণয এখিও চকছু চকছু িিিাসী অসভয সোক সেখা োয়  তাহারা অতযন্ত 

িিকর, এমি চক িরমািংসলভাজী  ইহারাই সেলশর আচেম অচধিাসী এিিং কখিও আেক িা 

চহন্দু হয় িাই  আেকগণ ভারলত স্থায়ী িসিাস আরম্ভ কচরলে এিিং সেলশর ভূভালগ ছ াইয়া 

পচ লে তাাঁহালের মলধয ক্রামশঃ িািাপ্রকার চিকৃচত প্রলিশ কলর  সূেকতাপও চছে প্রিণ্ড  

খর সরৌল্রল অলিলকর গালয়র রঙ ক্রামশঃ কালো হইয়া োয়  চহমােয়পিকতিাসী সশ্বতকায় 

সোলকর উজ্জ্বে িণক সমতেভূচমর চহন্দুলের তাম্রিলণক পচরিচতকত হওয়া সতা সকিেমাত্র 

পাাঁি পুরুলষর িযাপার  কািলন্দর একচি ভাই আলছি, চতচি খুি ফসকা, আিার চদ্বতীয় আর 

একচি ভাই-এর রঙ কািলন্দর সিলয় ময়ো  তাাঁহার চপতামাতা সগৌরিণক  মুসেমািলের 

অতযািার হইলত িারীলের রক্ষা করার জিযই চিষ্ঠুর পেকাপ্রথার উদ্ভি হইয়াচছে  গৃলহ 

আিদ্ধ থাচকিার েরুি চহন্দু রমণীলের গালয়র রঙ পুরুষলের অলপক্ষা পচরষ্কার  কািলন্দর 

িয়স একচত্রশ িৎসর  
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২০. আতর্চরকান পুরুর্তদর েচে 

কিাক্ষ 

কািন্দ সিালখর সকালণ ঈষৎ সকৌতুক চমশাইয়া িলেি সে, আলমচরকাি পুরুষলের সেচখয়া 

চতচি আলমাে অিুভি কলরি  তাাঁহারা প্রিার কচরয়া সি াি সে, স্ত্রীজাচত তাাঁহালের পূজার 

পাত্র, চকন্তু তাাঁহার মলত আলমচরকািরা পূজা কলরি রূপ ও সেৌিিলক  তাাঁহাচেগলক কখিও 

সতা িচেলরখা িা পক্ক সকলশর সচহত সপ্রলম পচ লত সেখা োয় িা! িক্তা িলেি, 

প্রকৃতপলক্ষ তাাঁহার েৃঢ় ধারণা এই সে, এক সমলয় িৃদ্ধা িারীলের সপা াইয়া মাচরিার 

জিয মাচককি পুরুষলের পুরুষািুক্রালম পাওয়া একচি সকৌশে চছে  িতকমাি ইচতহাস ইহার 

িাম চেয়ালছ—ডাইিী-েহি  পুরুষরাই ডাইিীলের অচভেুক্ত কচরত, আর সাধারণতঃ 

অচভেুক্তার জরাই চছে তাহার প্রাণেলণ্ডর কারণ  অতএি সেখা োইলতলছ, জীিন্ত িারীলক 

েধ করা শুধু সে একচি চহন্দুরীচত, তাহা িয়  িক্তার মলত খ্রীষ্টীয় গীজকার তরফ হইলত 

এক সমলয় িৃদ্ধা স্ত্রীলোকলের অচগ্নেধ করা হইত, ইহা স্মরণ রাচখলে চহন্দু চিধিালের 

সহমরণ-প্রথার কথা শুচিয়া পািাতয সমালোিকলের আতঙ্ক কম হইলি  

২১. উভয় দাতহর েুলনা 

চহন্দু চিধিা েখি মৃত পচতর সচহত সস্বচ্ছায় অচগ্নলত প্রলিশ কচরয়া মৃতুয িরণ কচরলতি, 

তখি ভুচরলভাজি এিিং সগেইীতাচেসহ একচি উৎসলির পচরলিশ সৃষ্ট হইত  মচহো চিলজ 

তাাঁহার সিকালপক্ষা োমী িস্ত্র পচরলতি  চতচি চিশ্বাস কচরলতি, স্বামীর সচহত সহমরলণ 

তাাঁহার চিলজর এিিং পচরিারিলগকর স্বগকলোলক গচত হইলি  আিিচেোত্রীরূলপ তাাঁহালক 

সকলে পূজা কচরত এিিং তাাঁহার িাম পচরিালরর চিিরণীলত সগৌরিাচিত হইয়া থাচকত  
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সহমরণ-প্রথা আমালের চিকি েত িৃশিংসই মলি হউক, খ্রীষ্টীয় সমালজর ডাইিী-েহলির 

তুেিায় ইহার একিা উজ্জ্বে চেক্ রচহয়ালছ  সে-স্ত্রীলোকলক ডাইিী িচেয়া সঘাষণা করা 

হইত, সগা া হইলতই তাহালক পাপী সািযস্ত করা হইত  তারপর একচি িদ্ধ কারাকলক্ষ 

তাহালক আিদ্ধ কচরয়া পাপ স্বীকালরর জিয িচেত চিষ্ঠুর চিেকাতি এিিং ঘৃচণত চিিার-

প্রহসি  অিলশলষ শাচস্তোতালের হষকধ্বচির মলধয সিিারীলক িাচিয়া িধযস্থালি েইয়া 

োওয়া হইত  িেপূিকক অচগ্নোলহর েন্ত্রণার মলধয তাহার সান্ত্বিা থাচকত শুধু েশককিৃলন্দর 

আশ্বাস সে, মৃতুযর পর অিন্ত িরকাচগ্নলত চিচক্ষি হইয়া তাহার আিার ভালগয ভচিষযলতর 

সে ভীষণতর কষ্ট সেখা আলছ, িতকমাি কষ্ট শুধু তাহার সামািয একচি চিেশকি  

২২. জননীগণ আরাধযা 

কািন্দ িলেি সে, চহন্দুরা মাতৃ-ভািচির পূজা কচরলত চশক্ষা পায়  মালয়র স্থাি পত্নীর 

ঊলধ্বক  মা হলেি আরাধিার পাত্রী  চহন্দুলের মলি ঈশ্বলরর চপতৃভাি অলপক্ষা মাতৃভািচিই 

সিশী স্থাি পায়  
  

ভারলত সকাি জাচতর স্ত্রীলোকলকই অপরালধর জিয কচঠি শারীচরক শাচস্ত সেওয়ার চিধাি 

িাই  হতযা-অপরাধ কচরলেও িারী প্রাণেণ্ড হইলত অিযাহচত পায়  িরিং অপরাচধিীলক 

গাধার চপলঠ সেলজর চেলক মুখ কচরয়া িসাইয়া রাস্তায় ঘুরাি হয়  একজি সঢাে চপিাইয়া 

তাহার অপরাধ উর্চ্চঃস্বলর জািাইয়া োয়; পলর তাহালক ছাচ য়া সেওয়া হয়  তাহার এই 

অিমািিালকই েলথষ্ট শাচস্ত এিিং ভচিষযলত অপরালধর পুিরািৃচির প্রচতলষধক িচেয়া 

মলি করা হয়  অপরাচধিী প্রায়চিি কচরলত িাচহলে িািা ধমকপ্রচতষ্ঠালি চগয়া অিুষ্ঠাি 

কচরিার সুলোগ পায় এিিং এইভালি সস পুিরায় শুচি হইলত পালর  অথিা সস সস্বচ্ছায় 

সিংসার তযাগ কচরয়া সন্ন্যাস-আশ্রলম প্রলিশপূিকক েথাথক চিষ্পাপ জীিি োভ কচরলত 

পালর  
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চমঃ কািন্দলক প্রশ্ন করা হয় সে, এইভালি অপরাচধিী িারী সন্ন্যাসী-আশ্রলম প্রলিশ 

কচরিার অিুমচত পাইলে এিিং সমাজ-শাসি এ াইয়া সগলে পচিত্র ঋচষলের প্রচতচষ্ঠত 

আশ্রলম ভণ্ডাচমর স্থাি সেওয়া হয় চকিা  কািন্দ উহা স্বীকার কচরলেি, তলি িযাখযা কচরয়া 

ইহাও িুোইয়া চেলেি সে, জিসাধারণ ও সন্ন্যাসীর মলধয অপর সকহ অন্তিকতকী িাই  

সন্ন্যাসী সকে জাচতর গণ্ডী ভাচঙয়া চেয়ালছি  একজি ব্রাহ্মণ চিনিলণকর সকাি চহন্দুলক 

হয়লতা স্পশক কচরলিি িা, চকন্তু ঐ িযচক্ত েচে সন্ন্যাস গ্রহণ কলর, তাহা হইলে অতযন্ত 

অচভজাত ব্রাহ্মণও তাহার পালয় েুিাইয়া পচ লত সঙ্কুচিত হইলিি িা  

  

গৃহলস্থরা সন্ন্যাসীর ভরণ-লপাষলণর ভার গ্রহণ কলর, তলি েতক্ষণ পেকন্ত তাহার সাধুতা 

সম্বলে তাহালের চিশ্বাস আলছ  সন্ন্যাসীর ভণ্ডাচম ধরা পচ লে তাহালক সকলে চমথযািারী 

িচেয়া মলি কলর  তাহার জীিি তখি অধম চভকু্ষলকর জীিি মাত্র  সকহ তাহালক আর 

শ্রদ্ধা কলর িা  

২৩. অনযানয চিন্তাধারা 

িারী রাজা অলপক্ষাও অচধক সম্মাি ও সুচিধা সভাগ কলরি  েখি গ্রীক পচণ্ডলতরা 

চহন্দুজাচতর সম্বলে ্ াি োভ কচরলত চহন্দুস্থালি আচসয়াচছলেি, তখি সকে গৃলহর দ্বারই 

তাাঁহালের জিয উনু্মক্ত চছে  চকন্তু মুসেমািরা েখি তাহালের তরিাচর এিিং ইিংলরজগণ 

তাহালের গুচেলগাো েইয়া সেখা চেে, তখি সি েরজাই িে করা হইে  এই ধরলির 

অচতচথলক সকহ স্বাগত জািায় িাই  কািন্দ সেমি চমষ্ট কচরয়া িলেি, ‘েখি িাঘ আলস, 

তখি আমরা আমালের েরজা জািাো িে রাচখ, েতক্ষণ িা িাঘ িচেয়া োয় ’  

  

কািন্দ িলেি সে, েুক্তরাষ্ট্র আলমচরকা তাাঁহালক িহুতর ভচিষযৎ সম্ভািিার জিয উেীপিা 

চেয়ালছ, তলি আমালের তথা জগলতর চিয়চত আচজকার আইি-প্রলণতার উপর অলপক্ষা 

কচরলতলছ িা, উহা অলপক্ষা কচরলতলছ িারীজাচতর উপর  কািলন্দর উচক্তঃ ‘সতামালের 

সেলশর মুচক্ত সেলশর িারীগলণর উপরই চিভকর কলর ’  
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২৪. ধতর্ম বদাকানদাচর 

[চমচিয়াপচেস্ শহলর ১৮৯৩ খ্রীঃ, ২৬ িলভম্বর প্রেি িক্তৃতার ‘চমচিয়াপচেস্ জািকাে’ 

পচত্রকায় প্রকাচশত চিিরণ ] 

  

চিকালগা ধমক-মহাসভার খযাচতমান্ ব্রাহ্মণ পুলরাচহত স্বামী চিলিকািলন্দর প্রািযলেশীয় ধমক-

িযাখযাি হইলত চকছু চশচখলত উে ্গ্রীি সশ্রাতৃমণ্ডেী গতকেয সকালে ইউচিলিচরয়াি িািক-

এ চভ  কচরয়াচছলেি  ব্রাহ্মণযধলমকর এই চিচশষ্ট প্রচতচিচধলক এই শহলর আমন্ত্রণ কচরয়া 

আচিয়ালছি ‘সপচরপযালিচিক ক্লাি’  গত শুক্রািার সেযায় ঐ প্রচতষ্ঠালি তাাঁহার িক্তৃতা হয়  

গতকেযকার িক্তৃতার জিয তাাঁহালক এই সিাহ পেকন্ত এখালি থাচকলত অিুলরাধ করা 

হইয়াচছে  

  

প্রারচম্ভক প্রাথকিার পর ধমকোজক ডক্টর এইি. এম. চসমি ্স ্—‘চিশ্বাস, আশা এিিং োি’ 

সম্বলে সসে পলের উচক্ত পাঠ কলরি  সসে পে সে িচেয়ালছি, ‘ইহালের চভতর োিই 

হইে সলিকািম’—ইহার সমথকলি ডক্টর চসমি ্স ্ ব্রাহ্মণযশালস্ত্রর একচি চশক্ষা, সমাসলেম 

ধমকমলতর একচি িিি এিিং চহন্দু সাচহতয হইলত কলয়কচি কচিতা পাঠ কলরি  এই উচক্তর 

সচহত সসে পলের কথার সামঞ্জসয রচহয়ালছ  

  

চদ্বতীয় প্রাথকিা সগেইীলতর পর স্বামী চিলিকাচন্দলক সশ্রাতৃমণ্ডেীর চিকি পচরচিত কচরয়া 

সেওয়া হয়  চতচি িক্তৃতামলঞ্চর ধালর আচসয়া োাঁ াি এিিং সগা ালতই একচি চহন্দু 

উপাখযাি িচেয়া সকলের চিি আকৃষ্ট কলরি  উৎকৃষ্ট ইিংলরজীলত চতচি িলেিঃ 

  

সতামাচেগলক আচম পাাঁিচি অলের একচি গল্প িচেি  ভারলতর সকাি গ্রালম একচি 

সশাভাোত্রা িচেলতলছ  উহা সেচখিার জিয অলিক সোলকর চভ  হইয়ালছ  িহু আ ম্বলর 

সুসচজ্জত একচি হাতী চছে সকলের চিলশষ আকষকণ  সকলেই খুি খুশী  পাাঁিজি অেও 

েশকলকর সাচরর মলধয আচসয়া োাঁ াইয়ালছ  তাহারা সতা সিালখ সেচখলত পায় িা, তাই 

চঠক কচরে হাতীলক স্পশক কচরয়া িুচেয়া েইলি জালিায়ারচি সকমি  ঐ সুলোগ 
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তাহাচেগলক সেওয়া হইে  সশাভাোত্রা িচেয়া সগলে সকলের সচহত তাহারা িা ী চফচরয়া 

আচসয়ালছ  তখি হাতীর সম্বলে কথািাতকা শুরু হইে  

  

একজি িচেে, ‘হাতী হইলতলছ চঠক সেওয়ালের মত ’ চদ্বতীয় িচেে, ‘িা, তা সতা িয়, 

উহা হইে েচ র মত ’ তৃতীয় অে কচহে, ‘েূর, সতামার ভুে হইয়ালছ, আচম সে চিলজ 

হাত চেয়া সেচখয়াচছ, উহা চঠক সালপর মত ’ আলোিিায় উলিজিা িাচ য়া িচেে, তখি 

িতুথক অে িচেে সে, হাতী হইে চঠক সেি একচি িাচেশ  কু্রাদ্ধ িােপ্রচতিালে অিলশলষ 

পঞ্চম অে মারামাচর শুরু কচরে  তখি একজি িকু্ষষ্মান্ িযচক্ত ঘিিাস্থলে আচসয়া 

উপচস্থত  সস চজ্াসা কচরে, ‘িেুগণ িযাপার চক?’ েগ ার কারণ িো হইলে আগন্তুক 

কচহে, ‘মহাশয়রা, আপিালের সকলের কথাই চঠক  মুশচকে এই সে, আপিারা হাতীর 

শরীলরর চিচভন্ন্ জায়গায় স্পশক কচরয়ালছি  হাতীর পাশ হইে সেওয়ালের মত  সেজলক 

সতা েচ  মলি হইলিই  উহার শুাঁ  সালপর মত িো িলে, আর চেচি পালয়র পাতা ছুাঁইয়া 

সেচখয়ালছি, চতচি চঠকই িচেয়ালছি সে, হাতী িাচেলশর মত  এখি আপিারা েগ া 

থামাি  চিচভন্ন্ চেক্ চেয়া হাতীর সম্বলে আপিারা সকলেই সতয কথা িচেয়ালছি ’  

  

িক্তা িলেিঃ ধলমকও এই ধরলির মতর্দ্বধ সেখা চেয়ালছ  পািালতযর সোক মলি কলর, 

তাহারাই একমাত্র ঈশ্বলরর খাাঁচি ধলমকর অচধকারী; আিার প্রািযলেলশর সোলকরও 

চিলজলের ধমক সম্বলে অিুরূপ সগাাঁ াচম চিেযমাি  উভলয়রই ধারণা ভুে  িস্তুতঃ ঈশ্বর 

প্রলতযক ধলমকই রচহয়ালছি  
  

প্রতীিীর চিন্তাধারা সম্বলে িক্তা অলিক স্পষ্ট সমালোিিা কলরি  তাাঁহার মলত খ্রীষ্টািলের 

মলধয ‘সোকািোরী’ ধলমকর েক্ষণ সেখা োইলতলছ  তাাঁহালের প্রাথকিাঃ সহ ঈশ্বর আমালক 

ইহা োও, উহা োও; সহ প্রভু তুচম আমার জিয ইহা কর, উহা করা  চহন্দু ইহা িুচেলত 

পালর িা  তাহার চিলিিিায় ঈশ্বলরর কালছ চকছু িাওয়া ভুে  চকছু িা িাচহয়া ধমকপ্রাণ 

িযচক্তর িরিং উচিত সেওয়া  ঈশ্বলরর চিকি সকাি চকছুর জিয প্রাথকিা িা কচরয়া তাাঁহালক 

এিিং মািুষলক েথাসাধয োি করা—ইহালতই চহন্দুর অচধকতর চিশ্বাস  িক্তা িলেি, চতচি 

েক্ষয কচরয়ালছি সে, পািালতয অলিলকই েখি সময় ভাে িচেলতলছ, তখি ঈশ্বর সম্বলে 
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সিশ সলিতি, চকন্তু দুচেকি আচসলে তাাঁহালক আর মলি থালক িা  পক্ষান্তলর চহন্দু ঈশ্বরলক 

সেলখি ভােিাসার পাত্ররূলপ  চহন্দুধলমক ভগিালির চপতৃভালির িযায় মাতৃলত্ব র স্বীকৃচত 

আলছ, কারণ ভােিাসার সুষ্ঠুতর পচরণচত ঘলি মাতাপুলত্রর সম্বলের মাধযলম  পািালতযর 

খ্রীষ্টাি সারা সিাহ িাকা সরাজগালরর জিয খাচিয়া িলে, ইহালত সফে হইলে সস 

ভগিািলক স্মরণ কচরয়া িলে, ‘সহ প্রভু, তুচম সে এই িাকা চেয়াছ, সসজিয সতামালক 

ধিযিাে ’ তারপর োহা চকছু সস সরাজগার কচরয়ালছ, সিিাই চিলজর পলকলি সফলে  

চহন্দু চক কলর? সস িাকা উপাজকি কচরলে েচর্রল এিিং দুেকশাগ্রস্তলের সাহােয কচরয়া 

ঈশ্বলরর সসিা কলর  

  

িক্তা এইভালি প্রািী এিিং প্রতীিীর ভািধারার তুেিামূেক আলোিিা কলরি  ঈশ্বলরর 

প্রসলগেই চিলিকািন্দীর উচক্তর চিষ্কষকঃ সতামরা পািালতযর অচধিাসীরা মলি কর ঈশ্বরলক 

কিচেত কচরয়াছ  ইহার অথক চক? ভগিািলক েচে সতামরা পাইয়াই থাচকলি, তাহা হইলে 

সতামালের মলধয এত অপরাধ-প্রিণতা সকি? েশজলির মলধয িয়জি এত কপি সকি? 

ভগিান্ সেখালি, সসখালি কপিািার থাচকলত পালর িা  ভগিালির উপাসিার জিয 

সতামালের প্রাসালোপম অট্টাচেকাসমূহ রচহয়ালছ, সিালহ একচেি ওখালি চকছু সময় 

সতামরা কািাইয়াও আস, চকন্তু কয়জি সতামরা িাস্তচিকই ভগিািলক পূজা কচরলত োও? 

পািালতয গীজকায় োওয়া একিা ফযাশি-চিলশষ এিিং সতামালের অলিলকরই গীজকায় 

োওয়ার চপছলি অপর সকাি উলেশয িাই  এলক্ষলত্র পািাতযিাসী সতামালের ভগিালির 

উপর চিলশষ অচধকালরর সকাি োিী থাচকলত পালর চক? 

  

এই সময় িক্তালক স্বতঃস্ফূতক সাধুিাে দ্বারা অচভিচন্দত করা হয়  িক্তা িচেলত থালকিঃ 

আমরা চহন্দুধমকািেম্বীরা সপ্রলমর জিয ভগিািলক ডাকায় চিশ্বাস কচর  চতচি আমাচেগলক 

চক চেলেি সসজিয িয়, চতচি সপ্রমস্বরূপ িচেয়াই তাাঁহালক ভােিাচস  সকাি জাচত িা 

সমাজ িা ধমক েতক্ষণ সপ্রলমর জিয ভগিািলক আরাধিা কচরলত িযগ্র িা হইলতলছ, 

ততক্ষণ উহারা ঈশ্বরলক পাইলি িা  প্রতীলিয সতামরা িযিসা-িাচণলজয এিিং ি  ি  

আচিচিয়ায় খুি কচরতকমকা, প্রালিয আমরা চক্রায়াপিু ধলমক  সতামালের েক্ষতা িাচণলজয, 
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আমালের ধলমক  সতামরা েচে ভারলত চগয়া সক্ষলত মজুরলের সচহত আোপ কর, সেচখলি 

রাজিীচতলত তাহালের সকাি মতামত িাই  ঐ সম্বলে তাহারা এলকিালরই অ্  চকন্তু ধমক 

সম্বলে কথা কও, সেচখলি উহালের মলধয সে েীিতম, সসও এলকশ্বরিাে দদ্বতিাে প্রভৃচত 

ধলমকর সি মলতর চিষয় জালি  েচে তাহালক চজ্াসা কর, ‘সতামালের রাষ্ট্রিযিস্থা চক 

রকম?’ সস িচেলি, ‘অতশত িুচে িা, আচম খাজিা চেই এই পেকন্ত, আর চকছু জাচি িা ’ 

আচম সতামালের শ্রচমক এিিং কৃষকলের সচহত কথা কচহয়া সেচখয়াচছ, তাহারা 

রাজিীচতলত সিশ দুরস্ত  তাহারা হয় সডলমাক্রাাি, িয় চরপািচেকাি এিিং সরৌপযমাি িা 

স্বণকমাি সকাি ্চি তাহারা পছন্দ কলর, তাহাও িচেলত পালর  চকন্তু ধমক সম্বলে েচে চজ্াসা 

কর, তাহারা ভারতীয় কৃষকলের মতই িচেলি—‘জাচি িা’  একচি চিচেকষ্ট গীজকায় তাহারা 

োয়, চকন্তু ঐ গীজকার মতিাে চক, তাহা তাহালের মাথায় ঢুলক িা  গীজকায় চিলজলের 

সিংরচক্ষত আসলির জিয তাহারা ভা া সেয়—এই পেকন্তই তাহারা জালি  

  

ভারতিলষক সে িািা প্রকালরর কুসিংস্কার আলছ, িক্তা তাহা স্বীকার কলরি  চকন্তু চতচি 

পাল্টা প্রশ্ন তুলেি, ‘সকান্ জাচত কুসিংস্কার হইলত মুক্ত?’ উপসিংহালর িক্তা িলেিঃ প্রলতযক 

জাচত ভগিািলক তাহালের একলিচিয়া সম্পচি িচেয়া মলি কলর  িস্তুতঃ প্রলতযক 

জাচতরই ঈশ্বলরর উপর োিী আালছ  সৎপ্রিৃচি মাত্রই ঈশ্বলরর প্রকাশ  চক প্রালিয চক 

প্রতীলিয মািুষলক চশচখলত হইলি ‘ভগিািলক িাওয়া’  এই িাওয়ালক িক্তা, জেমগ্ন িযচক্ত 

সে প্রাণপণ সিষ্টায় িাতাস িায়, তাহার সচহত তুেিা কলরি  িাতাস তাহার িাই-ই, কারণ 

িাতাস ছা া সস িাাঁচিলত পাচরলি িা  পািাতযিাসী েখি এইভালি ভগিািলক িাচহলত 

পাচরলি, তখিই তাহারা ভারলত স্বাগত হইলি, সকিিা প্রিারলকরা তখি আচসলিি েথাথক 

ভগিদ্ভাি েইয়া, ভারত ঈশ্বরচিমুখ—এই ধারণা েইয়া িয়  তাাঁহারা আচসলিি েথাথক 

সপ্রলমর ভাি িহি কচরয়া, কতকগুচে মতিালের সিাো েইয়া িয়  
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২৫. র্ানুতর্র চনয়চে 

[লমমচফস্ শহলর ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৭ জািুআরী প্রেি ভাষলণর িুম্বক  ১৮ জািুআরী ‘অযাপীে 

অযাভাোঞ্চ’ পচত্রকায় প্রকাচশত ] 

  

সশ্রাতৃসমাগম সমালির উপর ভােই হইয়াচছে  শহলরর সসরা সাচহতযরচসক ও 

সগেইীতালমােীরা, তথা আইি এিিং অথকর্িচতক প্রচতষ্ঠািগুচের কচতপয় চিচশষ্ট িযচক্ত এই 

সভায় উপচস্থত চছলেি  িক্তা সকাি সকাি আলমচরকাি িামিতী হইলত একচি চিষলয় স্বতন্ত্র  

গচণলতর অধযাপক সেমি ছাত্রলের কালছ িীজগচণলতর একচি প্রচতপােয চিষয় ধালপ ধালপ 

িুোইয়া সেি, ইচিও সতমচি তাাঁহার চিষয়িস্তু সুচিলিিিার সচহত ধীলর ধীলর উপস্থাচপত 

কলরি  কািন্দ৭ চিলজর ক্ষমতা এিিং োিতীয় প্রচতকূে েুচক্তর চিরুলদ্ধ স্বীয় প্রচতপােয 

চিষয়লক সফেভালি সমথকি কচরিার সামলথকযর উপর পূণকচিশ্বাস রাচখয়া কথা িলেি  

এমি সকাি ভািধারা চতচি জালিি িা িা এমি সকাি চকছু সঘাষণা কলরি িা, োহালক 

সশষ পেকন্ত চতচি িযায়সগেইত চসদ্ধালন্ত েইয়া োইলত পাচরলিি িা  তাাঁহার িক্তৃতার অলিক 

স্থলে ইগেইারলসালের৮ েশকলির সচহত চকছু সােৃশয আলছ  চতচি মৃতুযর পলর িরলক 

শাচস্তলভালগ চিশ্বাস কলরি িা  খ্রীষ্টধমকািেম্বীরা সেভালি ঈশ্বরলক মালিি, সসইরূপ 

ঈশ্বলরও তাাঁহার আস্থা িাই  মািুলষর মিলক চতচি অমর িলেি িা, কারণ উহা পরতন্ত্র  

সকে প্রকার আলিষ্টি হইলত োহা মুক্ত িয়, তাহা কখিও অমর হইলত পালর িা  

  

কািন্দ িলেিঃ ভগিান্ একজি রাজা িি, চেচি চিশ্বব্রহ্মালণ্ডর সকাি এক সকালণ িচসয়া 

মতকযিাসী মািুলষর কমক অিুোয়ী েণ্ড িা পুরস্কার চিধাি কচরলতলছি  এমি এক সময় 

আচসলি, েখি মািুষ সতযলক উপেচি কচরয়া োাঁড াইয়া উচঠলি এিিং িচেলি—আচম ঈশ্বর, 

আচম তাাঁর প্রালণর প্রাণ  আমালের প্রকৃত স্বরূপ, চিলজলের মৃতুযহীি সিাই েখি ভগিান্, 

তখি চতচি অচত েূলর, এই চশক্ষা চেিার সাথককতা চক? 
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সতামালের ধলমক সে আচেম পালপর কথা আলছ উহা শুচিয়া চিভ্রান্ত হইও িা, সকিিা 

সতামালের ধমক আচেম চিষ্পাপ অিস্থার কথাও িলে  আেলমর েখি অধঃপতি ঘচিে, 

তখি উহা সতা তাাঁহার পূলিককার চিমকে স্বভাি হইলতই  (লশ্রাতৃিৃলন্দর হষকধ্বচি) পচিত্রতাই 

আমালের প্রকৃত স্বরূপ, আর সকে ধমকািরলণর েক্ষয হইে উহা চফচরয়া পাওয়া  প্রলতযক 

মািুষ শুদ্ধস্বরূপ, প্রলতযক মািুষ সৎ  আপচি উচঠলত পালর, সকাি সকাি মািুষ পশুতুেয 

সকি? উিলর িচে, োহালক তুচম পশুতুেয িচেলতছ, সস ধূোমাচিমাখা হীরকখলণ্ডর মত  

ধূো োচ য়া সফে, সে হীরা সসই হীরা সেচখলত পাইলি—সেি কখিও ধূচেচেি হয় িাই, 

এমি স্বচ্ছ  আমালের স্বীকার কচরলতই হইলি সে, প্রলতযক আিা একচি িৃহৎ হীরকখণ্ড  

  

আমালের মািুষ-ভ্রাতালক পাপী িোর সিলয় িীিতা আর িাই  একিার একচি চসিংহী 

একচি সভ ার পালে পচ য়া একচি সমষলক চিহত কলর  চসিংহীচি চছে আসন্ন্প্রসিা  োফ 

চেিার ফলে তাহার শািকচি ভূচমষ্ঠ হইে, চকন্তু েম্ফি-জচিত ক্লাচন্তলত চসিংহী মারা সগে  

চসিংহচশশুলক সেচখয়া একচি সমষমাতা উহালক স্তিয পাি করাইলত থালক  চসিংহশািক 

সমলষর েলে ঘাস খাইয়া িাচ লত োচগে  একচেি একচি িৃদ্ধ চসিংহ ঐ চসিংহ-লমষলক 

সেচখলত পাইয়া সভ ার েে হইলত উহালক সরাইয়া আচিিার সিষ্টা কচরে, চকন্তু চসিংহ-

সমষ ছুচিয়া পোইয়া সগে  িৃদ্ধ চসিংহ অলপক্ষা কচরলত োচগে এিিং পলর উহালক ধচরয়া 

সফচেে  তখি সস উহালক একচি স্বচ্ছ জোশলয়র ধালর েইয়া চগয়া িচেে, ‘তুচম সভ া 

িও, চসিংহ—এই জলের মলধয চিলজর আকৃচত সেখ ’ চসিংহ-লমষও জলে প্রচতচিচম্বত 

চিলজর সিহারা সেচখয়া িচেয়া উচঠে, ‘আচম চসিংহ, সভ া িই ’ আসুি, আমরা চিলজলের 

সমষ িা ভাচিয়া চসিংহ ভাচি  আসুি, আমরা সমলষর মত ‘িযা িযা’ করা এিিং ঘাস খাওয়া 

পচরতযাগ কচর  

  

আলমচরকায় আমার িার মাস কাচিে  মযাসািুলসি ্স্ রালজয আচম একচি িচরত্র-সিংলশাধক 

সজে সেচখলত চগয়াচছোম  সজলের অধযক্ষলক জাচিলত সেওয়া হয় িা—সকান্ কলয়েীর 

চক অপরাধ  কলয়েীলের প্রলতযলকর উপর সেি সহৃেয়তার একচি আচ্ছােিী সফচেয়া 

সেওয়া হয়  আর একচি শহলরর কথা জাচি, সেখালি চিচশষ্ট পচণ্ডত িয চক্তলের দ্বারা 
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সম্পাচেত চতিচি সিংিােপলত্র প্রমাণ কচরিার সিষ্টা হইলতলছ সে, অপরাধীলের কচঠি সাজা 

হওয়া প্রলয়াজি  আিার ওখািকার অিয একচি কাগলজর মলত েণ্ড অলপক্ষা ক্ষমাই 

সুসগেইত  একচি কাগলজর সম্পােক পচরসিংখযাি দ্বারা প্রমাণ কচরয়ালছি, সে-সি 

কলয়েীলক কলঠার সাজা সেওয়া হয়, তাহাচেলগর শতকরা মাত্র পঞ্চাশ জি সৎপলথ 

চফচরয়া আলস; পক্ষান্তলর োহারা মৃদুভালি েচণ্ডত, তাহালের চভতর শতকরা িব্বই জি 

কারামুচক্তর পর সে ্িৃচি অিেম্বি কলর  

  

ধলমকর উৎপচি মািুলষর প্রকৃচতগত দুিকেতার ফলে িয়  সকাি এক অতযািারীলক আমরা 

ভয় কচর িচেয়া সে ধলমকর জন্ম, তাহাও িয়  ধমক হইে সপ্রম—সে-লপ্রম চিকচশত হইয়া, 

চিস্তাচরত হইয়া, পুচষ্টোভ কচরয়া িলে  একচি ঘচড র কথা ধর  সছাি একচি আধালরর 

মলধয কে-কব্জা রচহয়ালছ, আর রচহয়ালছ একচি চরিং  েম সেওয়া হইলে চরিংচি উহার 

স্বাভাচিক অিস্থায় চফচরয়া আচসলত িায়  মািুষ হইে ঘচড র চরিং-এর মত  সি ঘচড র 

সে একই রকলমর চরিং থাচকলি তাহা িয়, সসইরূপ সকে মািুলষর ধমকমত এক হইিার 

প্রলয়াজি িাই  আর আমরা েগড াই িা কচরি সকি? আমালের সকলের চিন্তাধারা েচে 

একই প্রকালরর হইত, তাহা হইলে আমালের মৃতুয ঘচিত  িাচহলরর গচতর িাম কমক, 

চভতলরর গচত হইে মািুলষর চিন্তা  চঢেচি মাচিলত পচড ে; আমরা িচে মাধযাকষকণ শচক্ত 

উহার কারণ  সঘাড া গা ী িাচিয়া েইয়া োইলতলছ, চকন্তু সঘাড ালক িাোইলতলছি ঈশ্বর  

ইহাই গচতর চিয়ম  ঘূচণকপাক জেলস্রালতর প্রিেতা চিণকয় কলর  সস্রাত েচে িে হয়, তাহা 

হইলে িেীও মচরয়া োয়  গচতই জীিি  আমালের একত্ব  এিিং দিচিত্রয দুই-ই িাই  

সগাোপলক অিয এক িালমও ডাচকলেও উহার চমষ্ট গে আলগকার মতই থাচকলি  অতএি 

সতামার ধমক োহাই হউক, তাহালত চকছু আলস োয় িা  

  

একচি গ্রালম ছয়জি অে িাস কচরত  তাহারা হাতী সেচখলত চগয়ালছ  সিালখ সতা সেচখলত 

পায় িা, হাত চেয়া অিুভি কচরে হাতী চক রকম  একজি হাতীর সেলজ হাত চেয়া 

সেচখে, একজি হাতীর পাশ্বকলেলশ  একজি শুাঁলড  এিিং িতুথক জি কালি  তখি তাহারা 

হাতীর িণকিা শুরু কচরে  প্রথম অে িচেে, হাতী হইে েচ র মত  চদ্বতীয় জি িচেে, 
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িা, হাতী হইলতলছ চিরাি সেওয়ালের মত  তৃতীয় অলের মলত হাতী একচি অজগর 

সালপর মত; আর িতুথক জি—সে হাতীর কালি হাত চেয়াচছে—িচেে, হাতী একচি কুোর 

মত  মতসভলের জিয অিলশলষ তাহারা েগ া এিিং ঘুষাঘুচষ আরম্ভ কচরে  এমি সমলয় 

ঘিিাস্থলে একিযচক্ত আচসয়া পচ ে এিিং তাহাচেগলক কেলহর কারণ চজ্াসা কচরে  

অলেরা িচেে সে, তাহারা হাতীচিলক সেচখয়ালছ, চকন্তু হাতী সম্বলে প্রলতযলকরই মত 

আোো এিিং প্রলতযলকই অপরলক চমথযািােী িচেলতলছ  তখি আগন্তুক তাহাচেগলক 

িচেে, ‘সতামালের কাহারও কথা পুরা সতয িয়, সতামরা অে  হাতী িাস্তচিক চক রকম, 

তাহা সতামরা সকহই জাি িা ’  

  

আমালের ধলমকর িযাপালরও এইরূপ ঘচিলতলছ  আমালের ধলমকর ্ াি অলের হস্তীেশকলির 

তুেয  (লশ্রাতৃমণ্ডেীর হষকধ্বচি) 

  

ভারলত জর্িক সন্ন্যাসী িচেয়াচছলেি, মরুভুচমর িাচে চপচষয়া সকহ েচে সতে িাচহর 

কচরলত পালর অথিা কুমীলরর কাম  িা খাইয়া তাহার োাঁত সকহ উপ াইয়া আচিলত 

পালর—এ কথা িরিং চিশ্বাস কচরি, চকন্তু ধমকাে িযচক্তর সগাাঁ াচমর পচরিতকি হইয়ালছ, 

তাহা চকছুলতই চিশ্বাস কচরলত পাচর িা  েচে চজ্াসা কর ধলমক ধলমক এত পাথককয সকি, 

সতা তাহার উির এই—কু্ষ্রল কু্ষ্রল তচিিী হাজার মাইে পিকতগাত্র িাচহয়া অিলশলষ চিশাে 

সমুল্রল চগয়া পল   সসইরূপ িািা ধমকও তাহালের অিুগাচমগণলক সশষ পেকন্ত ভগিালির 

কালছই েইয়া োয়  ১৯০০ িৎসর ধচরয়া সতামরা য়াহুেীগণলক েচেত কচরিার সিষ্টা 

কচরলতছ  সিষ্টা সফে হইয়ালছ চক? প্রচতধ্বচি উির সেয়—অ্ািতা এিিং ধমকােতা 

কখিও সতযলক চিিষ্ট কচরলত পালর িা  

  

িক্তা এই ধরলির েুচক্ত-পুরঃসর প্রায় দুই ঘো িচেয়া িলেি  িক্তৃতার উপসিংহালর চতচি 

িলেি, ‘আসুি, আমরা কাহারও ধ্বিংলসর সিষ্টা িা কচরয়া এলক অপরলক সাহােয কচর ’  
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২৬. পুনজমন্ম 

[লমমচফস্ শহলর ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ জািুআরী প্রেি; ২০ জািুআরীর ‘অযাপীে অযাভাোঞ্চ’ 

পচত্রকায় প্রকাচশত ] 

  

পীত-আেখো ও পাগচড -পচরচহত সন্ন্যাসী স্বামী চিলি কািন্দ পুিরায় গতরালত্র ‘ো 

সযালেি একালডমী’সত সিশ িড  এিিং সমেোর একচি সভায় িক্তৃতা চেয়ালছি  আলোিয 

চিষয় চছে ‘আিার জন্মান্তরগ্রহণ’  িচেলত সগলে এই চিষয়চির আলোিিায় কািলন্দর 

সিাধ কচর স্বপক্ষসমকথলি েত সুচিধা হইয়াচছে, এমি আর অিয সকাি সক্ষলত্র হয় িাই  

প্রািয জাচত- সমূলহর িযাপকভালি স্বীকৃত চিশ্বাসগুচের মলধয পুিজকন্মিাে অিযতম  

স্বলেলশ চকম্বা চিলেলশ এই চিশ্বালসর পক্ষ-সমথকি কচরলত তাহারা সিকোই প্রস্তুত, কািন্দ 

সেমি তাাঁহার িক্তৃতায় িচেলেিঃ 

  

আপিারা অলিলকই জালিি িা সে, পুিজকন্মিাে প্রািীি ধমকসমূলহর একচি অচত পুরাতি 

চিশ্বাস  য়াহুেীজাচতর অন্তগকত ফযাচরসীলের মলধয এিিং খ্রীষ্টাি সম্প্রোলয়র প্রথম 

প্রিতককগলণর মলধয ইহা সুপচরচিত চছে  আরিচেলগর ইহা একচি প্রিচেত চিশ্বাস চছে  

চহন্দু এিিং সিৌদ্ধলের মলধয ইহা এখিও চিচকয়া আলছ  চি্ালির অভুযেয়কাে পেকন্ত এই 

ধারা িচেয়া আচসয়াচছে  চি্াি সতা চিচভন্ন্ জড শচক্তলক িুচেিার প্রয়াস মাত্র  পািাতয 

সেলশর আপিারা মলি কলরি, পুিজকন্মিাে দিচতক আেশকলক িযাহত কলর  পুিজকন্মিালের 

চিিার-ধারা এিিং সেৌচক্তক ও তাচেক চেকগুচের পুরাপুচর আলোিিার জিয আমচেগলক 

সগাড া হইলত সিিা চিষয় পরীক্ষা কচরলত হইলি  আমরা এই চিশ্বজগলতর একজি 

িযায়িান্ ঈশ্বলর চিশ্বাসী, চকন্তু সিংসালরর চেলক তাকাইয়া সেচখলে িযালয়র পচরিলতক 

অিযায়ই সিশী সেচখলত পাওয়া োয়  একজি মািুষ সলিকাৎকৃষ্ট পাচরপাচশ্বকলকর মলধয 

জন্মগ্রহণ কচরে  তাহার সারা জীিলি অিুকূে অিস্থাগুচে সেি প্রস্তুত হইয়া তাহার হালতর 

মলধয আচসয়া পলড , সি চকছুই তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দয এিিং উন্ন্চতর সহায়ক হয়  পক্ষান্তলর 

আর একজি হয়লতা এমি পচরলিষ্টিীলত পৃচথিীলত আলস সে, জীিলির প্রচত ধালপ 
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তাহালক অপর সকলের প্রচতপক্ষতা কচরলত হয়  দিচতক অধঃপালত চগয়া, সমাজিুযত 

হইয়া সস পৃচথিী হইলত চিোয় েয়  মািুলষর চভতর সুখ-শাচন্তর চিধালি এত তারতময 

সকি? 

  

জন্মান্তরিাে আমালের প্রিচেত চিশ্বাসসমূলহর এই গরচমেগুচের সামঞ্জসয সাধি কচরলত 

পালর  এই মতিাে আমাচেগলক দুিকীচতপরায়ণ িা কচরয়া িযালয়র ধারণায় উদ্বুদ্ধ কলর  

পূলিকাক্ত প্রলশ্নর উিলর সতামরা হয়লতা িচেলি, উহা ভগিালির ইচ্ছা  চকন্তু ইহা আলেৌ 

সদুির িয়  ইহা অর্ি্াচিক  প্রলতযক ঘিিারই একিা কারণ থালক  একমাত্র ঈশ্বরলকই 

সকে কােক কারলণর চিধাতা িচেলে চতচি এক ভীষণ দুিকীচতশীে িযচক্ত হইয়া োাঁ াি  

চকন্তু জ িােও পূলিকাক্ত মতিালেরই মত অলেৌচক্তক  আমালের চিলজলের অচভ্তার 

এোকার সিকত্রই কােক-কারণ-ভাি ওতলপ্রাত  অতএি এই চেক্ চেয়া আিার 

জন্মান্তরিাে প্রলয়াজিীয়  আমরা এই পৃচথিীলত আচসয়াচছ  ইহা চক আমালের প্রথম 

জন্ম? সৃচষ্ট মালি চক শূিয হইলত সকাি চকছুর উৎপচি? ভাে কচরয়া চিলশ্লষণ কচরলে ইহা 

অসম্ভি মলি হয়  অতএি িো উচিত, সৃচষ্ট িয়—অচভিযচক্ত  

  

অচিেযমাি কারণ হইলত সকাি কালেকর উৎপচি হইলত পালর িা  আচম েচে আগুলি আঙুে 

চেই, সলগেই সলগেই উহার ফে ফচেলি—আঙুে পু াইয়া োইলি  আচম জাচি আগুলির সচহত 

আঙুলের সিংস্পশক-চক্রায়াই হইে োলহর কারণ  এইরূলপ চিশ্বপ্রকৃচত চছে িা—এমি সকাি 

সময় থাকা অসম্ভি, সকিিা প্রকৃচতর কারণ সিকোই িতকমাি  তলককর খাচতলর েচে স্বীকার 

কর সে, এমি এক সময় চছে, সকাি প্রকার অচস্তত্ব  চছে িা, তাহা হইলে প্রশ্ন ওলঠ—এই-

সি চিপুে জ -সমচষ্ট সকাথায় চছে? সমূ্পণক িূতি চকছু সৃচষ্ট কচরলত চিশ্বব্রহ্মালণ্ড প্রিণ্ড 

অচতচরক্ত শচক্তর প্রলয়াজি হইলি  হইা অসম্ভি  পুরাতি িস্তু িূতি কচরয়া গ া িলে, চক 

  

ন্তু চিশ্বব্রহ্মালণ্ড িূতি চকছু আমোিী করা িলে িা ইহা চঠক সে, পুিজকন্মিাে গচণত চেয়া 

প্রমাণ করা িলে িা  িযায়শাস্ত্র অিুসালর অিুমাি ও মতিালের িেিিা প্রতযলক্ষর মত 

িাই সতয, তলি আমার িক্তিয এই সে, জীিলির ঘিিাসমূহলক িযাখযা কচরিার জিয 
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মািুলষর িুচদ্ধ ইহা অলপক্ষা প্রশস্ততর অিয সকাি মতিাে আর উপস্থাচপত কচরলত পালর 

িাই  

  

চমচিয়াপচেস্ শহর হইলত সট্রলি আচসিার সময় আমার একচি চিলশষ ঘিিার কথা মলি 

পচ লতলছ  গা ীলত জর্িক সগা-পােক চছে  সোকচি একিু রুক্ষপ্রকৃচত এিিং ধমক চিশ্বালস 

সগাাঁ া সপ্রসচিলিচরয়াি  সস আমার কালছ আগাইয়া আচসয়া জাচিলত িাচহে, আচম 

সকাথাকার সোক  আচম িচেোম, ভারতিলষকর  তখি সস আিার চজ্াসা কচরে, 

‘সতামার ধমক চক?’ আচম িচেোম, চহন্দু  সস িচেে, ‘তাহা হইলে তুচম চিিয়ই িরলক 

োইলি ’ আচম তাহালক পুিজকন্মিালের কথা িচেোম  শুচিয়া সস িচেেঃ সস িরািরই 

এই মতিালে চিশ্বাসী, সকিিা একচেি সস েখি কাঠ কাচিলতচছে, তখি তাহার সছাি 

সিািচি তাহার (লগা-পােলকর) সপাষাক পচরয়া তাহালক িলে সে, সস আলগ পুরুষমািুষ 

চছে  এই জিযই সস আিার শরীরান্তর-প্রাচিলত চিশ্বাস কলর  এই মতিালের মূে সূত্রচি 

এইঃ মািুষ েচে ভাে কাজ কলর, তাহা হইলে তাহার উচ্চতর ঘলর জন্ম হইলি, আর মন্দ 

কাজ কচরলে চিকৃষ্ট গচত  

  

এই মতিালের আর একচি িমৎকার চেক্ আলছ—ইহা শুভ প্রিৃচির প্রলরািক  একচি কাজ 

েখি করা হইয়া োয়, তখি সতা আর উহালক চফরাি োয় িা  এই মত িলে, আহা েচে 

ঐ কাজচি আরও ভাে কচরয়া কচরলত পাচরলত! োহা হউক, আগুলি আর হাত চেও িা  

প্রলতযক মুহূলতক িূতি সুলোগ আচসলতলছ  উহালক কালজ োগাও  

  

চিলি কািন্দ এইভালি চকছুকাে িচেয়া িলেি  সশ্রাতারা ঘি ঘি করতাচে চেয়া 

প্রশিংসাধ্বচি কলরি  

  

স্বামী চিলি কািন্দ পুিরায় আজ চিকাে ৪িায় ো সযালেি একালডমীলত ‘ভারতীয় আিার-

িযিহার’ সম্বলে িক্তৃতা চেলিি  
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২৭. েুলনাত্মক ধর্মেত্ত্ব 

[লমমচফস্ শহলর ১৮৯৪ খ্রীঃ ২১ জািুআরী প্রেি; ‘অযাপীে অযাভাোঞ্চ’ পচত্রকায় 

প্রকাচশত ] 

  

স্বামী চিলি কািন্দ গত রালত্র ‘ইে িং সমি ্স্ চহব্রু এলসাচসলয়শি হে’-এ ‘তুেিািক 

ধমকতে’ সম্বলে একচি িক্তৃতা চেয়ালছি  এখালি চতচি েতগুচে ভাষণ চেয়ালছি, তাহালের 

মলধয এইচি উৎকৃষ্ট  এই সুপচণ্ডত ভ্রলমলহােলয়র প্রচত এই শহলরর অচধিাসীিৃলন্দর শ্রদ্ধা 

এই িক্তৃতাচি দ্বারা চিঃসলন্দলহ অলিক িাচড য়ালছ  এ পেকন্ত চিলি কািন্দ সকাি িা সকাি 

োতিয প্রচতষ্ঠালির উপকালরর জিয িক্তৃতা কচরয়ালছি  ঐ-সকে প্রচতষ্ঠাি সে তাাঁহার 

চিকি আচথকক সহায়তা পাইয়ালছ তাহাও চঠক  গত রালত্রর িক্তৃতার েশকিী চকন্তু তাাঁহার 

চিলজর কালজর জিয  এই িক্তৃতাচির পচরকল্পিা এিিং িযিস্থা কলরি চিলি কািলন্দর 

চিচশষ্ট িেু ও ভক্ত চমঃ চহউ এে চব্রঙ্কেী  এই প্রািযলেশীয় মিীষীর সশষ িক্তৃতা শুচিলত 

গত রাচত্রলত প্রায় দুইশত সশ্রাতার সমাগম হইয়াচছে  

  

িক্তা তাাঁহার িক্তিয চিষয় সম্বলে প্রথলম এই প্রশ্নচি তুলেিঃ ধলমকর িািা মতিাে সলেও 

ধলমক ধলমক চক িাস্তচিকই খুি পাথককয আলছ? িক্তার মলতঃ িা, িতকমাি েুলগ চিলশষ পাথককয 

আর িাই  চতচি সকে ধলমকর ক্রামচিকাশ আচেম কাে হইলত িতকমাি কাে পেকন্ত অিুসরণ 

কচরয়া সেখাি সে, আচেম মািুষ অিশয ঈশ্বর সম্বলে িািা প্রকালরর ধারণা সপাষণ কচরত, 

চকন্তু মািুলষর দিচতক ও মািচসক অগ্রগচতর সলগেই সলগেই ঈশ্বর-ধারণার এই-সকে 

চিচভন্ন্তা ক্রামশঃ কচময়া আচসলত থালক এিিং অিলশলষ উহা এলকিালরই চমোইয়া োয়  

িতকমালি শুধু একচি মত সিকত্র প্রিে—ঈশ্বলরর চিচিকলশষ অচস্তত্ব   

  

িক্তা িলেিঃ এমি সকাি িিকর জাচত িাই, োহারা সকাি িা সকাি সেিতায় চিশ্বাস িা 

কলর  উহালের মলধয সপ্রলমর ভাি খুি িেিান্ িয়, িরিং উহারা জীিি োপি কলর ভলয়র 

পিভূচমলত  তাহালের কুসিংস্কারাচ্ছন্ন্ কল্পিায় একচি সঘার চিলদ্বষপরায়ণ ‘সেিতা’ খাড া 
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হয়  এই ‘সেিতা’র ভলয় তাহারা সিকোই কম্পমাি  তাহার চিলজর োহা ভাে োলগ, ঐ 

সেিতারও তাহা ভাে োচগলি, সস ধচরয়া েয়  সস চিলজ োহা পাইয়া সুখী হয়, সস ভালি—

উহা সেিতারও সক্রাাধ শান্ত কচরলি  স্বজাতীলয়র চিরুদ্ধতা কচরয়াও সস এই উলেশযচসচদ্ধর 

জিয সিষ্টা কলর  

  

িক্তা ঐচতহাচসক তথয দ্বারা প্রমাণ কলরিঃ অসভয মািুষ চপতৃপুরুলষর পূজা হইলত 

হাতীলের পূজায় সপৌাঁছায় এিিং পলর 

  

িজ্র এিিং েল র সেিতা প্রভৃচত িািা সেিতার উপাসিায়  এই অিস্থায় মািুলষর ধমক চছে 

িহুলেিিাে  চিলি কািন্দ িলেিঃ ‘সূলেকােলয়র সসৌন্দেক, সূেকালস্তর িমৎকাচরতা, 

িক্ষত্রখচিত আকালশর রহসযময় েৃশয এিিং িজ্র ও চিদুযলতর অদু্ভত অলেৌচককতা আচেম 

মািুলষর মলি একচি গভীর আলিশ সৃচষ্ট কচরয়াচছে, োহা সস িযাখযা কচরলত পালর িাই  

ফলে সিালখর সম্মুলখ উপচস্থত প্রকৃচতর এইসি চিশাে ঘিিার চিয়ামক একজি উচ্চতর 

এিিং মহাশচক্তমান্ সকহ আলছি—এই ধারণাই তাহার হৃেলয় সঞ্চাচরত হইয়াচছে ’  

  

ইহার পর আচসে আর একচি পেকায়—এলকশ্বরিালের কাে  চিচভন্ন্ সেিতারা অেৃশয হইয়া 

একচি মাত্র সিায় চমচশয়া সগলেি—সেিতার সেিতা, চিশ্বব্রহ্মালণ্ডর অধীশ্বলর  ইহার পর 

িক্তা আেকজাচতলক এই পেকায় পেকন্ত অিুসরণ কচরলেি  এই পেকালয় তেচজ্াসুর কথা 

হইে—‘আমরা ঈশ্বলরর সিায় িাাঁচিয়া আচছ, তাাঁহারই মলধয িচেলতচছ চফচরলতচছ  চতচিই 

গচতস্বরূপ ’ ইহার পর আর একচি কাে আচসে, েশকিশালস্ত্র োহালক সলিকশ্বরিালের কাে 

িো হয়  আেকজাচত িহুলেিতািাে, এলকশ্বরিাে এিিং চিশ্বজগৎই ঈশ্বর—সলিকশ্বরিালের 

এই মতও প্রতযাখযাি কচরয়া িচেলেি, ‘আমার অন্তরািাই একমাত্র সতয  আমার প্রকৃচত 

হইে সিাস্বরূপ, েত চকছু চিস্তৃচত, তাহা আমালতই ’  

  

চিলি কািন্দ অতঃপর সিৌদ্ধধলমকর প্রসলগেই আলসি  চতচি িলেি সে, সিৌলদ্ধরা ঈশ্বলরর 

অচস্তত্ব  স্বীকার কলর িাই, অস্বীকারও কলর িাই  উপলেশ প্রাথকিা কচরলে িুদ্ধ শুধু 
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িচেলতি, ‘দুঃখ সতা সেচখলত পাইলতছ; িরিং উহা হ্রাস কচরিার সিষ্টা কর ’ 

সিৌদ্ধধমকািেম্বীর কালছ দুঃখ সিকোই চিেযমাি  

  

িক্তা িলেি, মুসেমািরা চহব্রুলের ‘প্রািীি সমািার’ এিিং খ্রীষ্টািলের ‘িূতি সমািার’ 

চিশ্বাস কলরি, তলি তাাঁহারা খ্রীষ্টািলের পছন্দ কলরি িা, সকিিা তাাঁহালের ধারণা সে, 

খ্রীষ্টািরা প্রািীি ধমকমলতর চিলরাচধতা কলরি এিিং মািুষ-পূজা চশক্ষা সেি  মহম্মে তাাঁহার 

মতািুিতকীলের তাাঁহার চিলজর সকাি ছচি রাচখলত চিলষধ কচরয়াচছলেি  

  

িক্তা িলেিঃ এখি এই প্রশ্ন উলঠ সে, এই-সকে চিচভন্ন্ ধলমকর সিগুচেই চক সতয, িা 

কতকগুচে খাাঁচি, আর িাকীগুচে ভুয়া? সি ধমকই একচি চসদ্ধালন্ত আচসয়া সপৌাঁচছয়ালছ—

একচি িরম অিন্ত সিার অচস্তত্ব   ধলমকর েক্ষয হইে একত্ব   আমরা সে িাচর পালশ 

ঘিিারাচশর দিচিত্রয সেচখ, উহারা একলত্ব রই অিন্ত অচভিযচক্ত  ধমকসমূহলক েচে তোইয়া 

চিলশ্লষণ করা োয়, তাহা হইলে সেচখলত পাওয়া োইলি, মািুলষর অচভোি—চমথযা হইলত 

সলতয িয়, চিনতর সতয হইলত উচ্চতর সলতয  

  

ধরুি জর্িক িযচক্ত একচি মাত্র মালপর জামা েইয়া অলিকগুচে সোলকর কালছ চিক্রায় 

কচরলত আচসয়ালছ  সকহ সকহ িচেে, ঐ জামা তাহালের গালয় োচগলি িা  তখি সোকচি 

উির কচরে, তাহা হইলে সতামরা চিোয় হও, 

  

জামা পচরয়া কাজ িাই  সকাি পা্রলীলক েচে চজ্াসা করা োয়, সে-সি (খ্রীষ্টাি) সম্প্রোয় 

তাাঁহার মতিাে ও চিশ্বাসগুচে মালি িা, তাহালের চক িযিস্থা হইলি? চতচি উির চেলেি, 

‘ওঃ, উহারা খ্রীষ্টািই িয় ’ চকন্তু ইহা অলপক্ষা ভাে উপলেশও সম্ভি  আমালের চিলজলের 

প্রকৃচত, পরস্পলরর প্রচত সপ্রম এিিং দি্াচিক পেকলিক্ষণ—এইগুচে হইলত আমরা 

প্রশস্ততর চশক্ষা পাই  িেীর িুলক সে জেলস্রালতর আিতক, ঐগুচে সেমি িেীর প্রালণর 

পচরিায়ক, ঐগুচে িা থাচকলে িেী সেমি মচরয়া োয়, সসইরূপ ধমকলক সিচ য়া িািা 

চিশ্বাস ও মত ধলমকর অন্তচিকচহত শচক্তরই ইচগেইত  এই মতর্িচিত্রয েচে ঘুচিয়া োয়, তাহা 
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হইলে ধমকচিন্তারও মরণ ঘচিলি  গচত আিশযক  চিন্তা হইে মলির গচত, এই গচত থাচময়া 

োওয়া মৃতুযর সূিিা  

  

একচি িুদ্বুেলক েচে এক গ্লাস জলের তেলেলশ আিকাইয়া রাখ, উহা তৎক্ষণাৎ উপলরর 

অিন্ত িায়ুমণ্ডলে সোগ চেিার জিয আলন্দােি শুরু কচরলি  জীিািা সম্বলে এই একই 

কথা  উহা সভৌচতক সেহ সথলক মুচক্ত োভ কচরলত এিিং চিলজর শুদ্ধ স্বভাি চফচরয়া পাইলত 

অিিরত সিষ্টা কচরলতলছ  উহার আকাঙ্ক্ষা হইে স্বকীয় িাধাহীি অিন্ত চিস্তার পুিরায় 

োভ করা  আিার এই প্রলিষ্টা সিকত্রই সমাি  খ্রীষ্টাি িে, সিৌদ্ধ িে, মুসেমাি িে, 

অথিা সিংশয়িােী চকম্বা ধমকোজকই িে, প্রলতযলকর মলধয জীিািা এই মুচক্তর প্রয়ালস 

তৎপর  মলি কর, একচি িেী হাজার মাইে আাঁকািাাঁকা পািকতয পথ কত কলষ্ট অচতক্রাম 

কচরয়া অিলশলষ সমুল্রল পচ য়ালছ, আর একজি মািুষ ঐ সগেইমস্থলে োাঁ াইয়া িেীলক 

আলেশ কচরলতলছঃ সহ িেী, সতামার উৎপচি স্থলে চফচরয়া োও এিিং িূতি একচি চসধা 

রাস্তা ধচরয়া সাগলর এস  এই মািুষচি চক চিলিকাধ িয়? য়াহুেী তুচম, তুচম হইলে জাইঅি 

( Zion) দশে হইলত চিঃসৃত একচি িেী  চকন্তু আচম, আচম িাচময়া আচসলতচছ উিুগেই 

চহমােয় শৃগেই হইলত  আচম সতামালক িচেলত পাচর িা—োও, তুচম চফচরয়া োও, তুচম ভুে 

পথ ধচরয়াছ  আমার পলথ পুিরায় িচহয়া এস  এইরূপ উচক্ত সিাকামী ছা া চিষম ভুেও  

চিলজর চিশ্বাস আাঁক াইয়া থাক  সতয কখিও চিেুি হয় িা  পুাঁচথপত্র িষ্ট হইলত পালর, 

জাচতসমূহও সিংঘলষক চিচিহ্ন হইলত পালর, চকন্তু সতয িাাঁচিয়া থালক  পলর সকাি মািুষ 

আচসয়া উহালক আচিষ্কার কলর এিিং উহা সমালজ পুিঃ প্রিচতকত হয়  ইহা হইলত প্রমাচণত 

হয়, ভগিাি কী িমৎকার রীচতলত তাাঁহার অতীচন্দ্রয় ্াি অিিরত মািুলষর কালছ 

অচভিযক্ত কচরলতলছি! 
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২৮. ‘এচর্য়ার আতলাক’—িুদ্ধতদতির 

ধর্ম 

[লডট্রলয়ি শহলর ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ মািক প্রেি; ‘সডট্রলয়ি চট্রচিউি’ পচত্রকায় প্রকাচশত ] 

  

গতরালত্র অচডলিাচরয়ালম চিলি কািন্দ ১৫০ জি সশ্রাতার চিকি ‘এচশয়ার আলোক’—

িুদ্ধলেলির ধমক চিষলয় িক্তৃতা সেি  মািিীয় ডি এম. চডচকিসি সমলিত সশ্রাতৃমণ্ডেীর 

চিকি িক্তার পচরিয়-প্রসলগেই িলেি—সক িচেলত পালর সে, এই ধমকমতচি ঈশ্বরাচেষ্ট, আর 

অিযচি চিকৃষ্ট? অতীচন্দ্রয়তার চিভাগ-লরখা সক িাচিলত পালর? 

  

চিলি কািন্দ ভারতিলষকর প্রািীি ধমকগুচের চিশে পেকালোিিা কলরি  চতচি ে্- সিেীলত 

িহুে প্রাচণিলধর কথা িচেয়া িুলদ্ধর জন্ম এিিং জীিি-কাচহিী িণকিা কলরি  সৃচষ্টর কারণ 

এিিং জীিলির উলেশয সম্বলে িুলদ্ধর মলি সে দুরূহ সমসযাগুচে উচঠয়াচছে, ঐগুচের 

সমাধালির জিয চতচি সে তীব্র সাধিা কচরয়াচছলেি এিিং পচরলশলষ সে চসদ্ধালন্ত উপিীত 

হইয়াচছলেি, এ-সকে চিষয় িক্তা উলেখ কলরি  

  

চতচি িলেি সে, িুদ্ধ অপর সকে মািুলষর উপলর মাথা তুচেয়া োাঁ াইয়া আলছি  চতচি 

এমি একজি িযচক্ত, োাঁহার সম্বলে চক চমত্র, চক শত্রু—সকহ কখিও িচেলত পালর িা সে, 

চতচি সকলের চহলতর জিয ছা া একচিও চিঃশ্বাস েইয়ালছি িা এক িুকরা রুচি 

খাইয়ালছি  

  

কািন্দ িলেি, আিার জন্মান্তরগ্রহণ িুদ্ধ কখিও প্রিার কলরি িাই  তলি চতচি চিশ্বাস 

কচরলতি সে, সমুল্রল সেমি একচি সঢউ উচঠয়া চমোইয়া োইিার সময় পরিতকী সঢউচিলত 

তাহার শচক্ত সিংক্রাাচমত কচরয়া োয়, সসইরূপ একচি জীি তাহার উিরকােীলি চিলজর 
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শচক্ত রাচখয়া োয়  িুদ্ধ ঈশ্বলরর অচস্তত্ব  কখিও প্রিার কলরি িাই; আিার ঈশ্বর সে িাই, 

তাহাও িলেি িাই  

  

তাাঁহার চশলষযরা তাাঁহালক চজ্াসা কচরয়াচছে, ‘আমরা সৎ হইি সকি?’ িুদ্ধ উির চেলেি, 

‘কারণ সতামরা উিরাচধকারসূলত্র সে ্ভাি পাইয়াছ  সতামালেরও উচিত পরিতকীলের জিয 

চকছু সে ্ভাি রাচখয়া োওয়া ’ সিংসার সমচষ্টকৃত সাধুতার সম্প্রসালরর জিযই আমালের 

প্রলতযলকর সাধু আিরণ চিলধয়  

  

িুদ্ধ পৃচথিীর সশ্রষ্ঠ অিতার  চতচি কাহারও চিন্দা কলরি িাই, চিলজর জিয চকছু োিী 

কলরি িাই  চিলজলের সিষ্টালতই আমাচেগলক মুচক্তোভ কচরলত হইলি, ইহাই চছে তাাঁহার 

চিশ্বাস  মৃতুযশেযায় চতচি িচেয়াচছলেি, ‘আচম িা অপর সকহই সতামাচেগলক সাহােয 

কচরলত পালর িা  কাহারও উপর চিভকর কচরও িা  চিলজর মুচক্ত চিলজই সম্পােি কর ’  

  

মািুলষ মািুলষ এিিং মািুলষ ও ইতরপ্রাণীলত অসালমযর চিরুলদ্ধ িুদ্ধ প্রচতিাে 

কচরয়াচছলেি  চতচি িচেলতি, সকে প্রাণীই সমাি  চতচিই প্রথম মেযপাি িে করার 

িীচত উপস্থাচপত কলরি  তাাঁহার চশক্ষাঃ সৎ হও, সৎ কাজ কর  েচে ঈশ্বর থালকি, 

সাধুতার দ্বারা তাাঁহালক োভ কর  েচে ঈশ্বর িাও থালকি, তিুও সাধুতাই সশ্রষ্ঠ েক্ষয  

মািুলষর োিতীয় দুঃলখর জিয সস চিলজই োয়ী  তাহার সমুেয় সোিরলণর জিয 

প্রশিংসাও তাহারই প্রাপয  

  

িুদ্ধই প্রথম ধমকপ্রিারক েলের উদ্ভািক  ভারলতর েক্ষ েক্ষ পেেচেতচেলগর 

পচরত্রাতারূলপ তাাঁহার আচিভকাি  উহারা তাাঁহার োশকচিক মত িুচেলত পাচরত িা, চকন্তু 

তাাঁহালক সেচখয়া এিিং তাাঁহার উপলেশ শুচিয়া তাাঁহালক অিুসরণ কচরত  

  

উপসিংহালর কািন্দ িলেি সে, সিৌদ্ধধমক খ্রীষ্টধলমকর চভচি  কযাথচেক সম্প্রোয় সিৌদ্ধধমক 

হইলতই উদূ্ভত  
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২৯. র্ানুতর্র বদিত্ব 

‘এডা সরকডক’, ২৮ সফব্রুআরী, ১৮৯৪ 

  

গত শুক্রািার (২২ সফব্রুআরী) অলপরা হাউস-এ চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলিকািলন্দর 

‘মািুলষর সেিত্ব ’ সম্বলে িক্তৃতা শুচিয়া ঘর-ভচতক সশ্রাতার সমাগম হইয়াচছে  িক্তা 

িলেি, সকে ধলমকর মূে চভচি হইে মািুলষর প্রকৃত স্বরূপ আিালত চিশ্বাস—সে আিা 

জ পোথক ও মি দুলয়রই অচতচরক্ত চকছু  জ িস্তুর অচস্তত্ব  অপর সকাি িস্তুর উপর চিভকর 

কলর  মিও পচরিতকিশীে িচেয়া অচিতয  মৃতুয সতা একচি পচরিতকি মাত্র  

  

আিা মিলক েন্ত্রস্বরূপ কচরয়া শরীরলক িাচেত কলর  মািিািা োহালত শচক্ত সম্বলে 

সলিতি হয়, এই সিষ্টা করা কতকিয  মািুলষর স্বরূপ হইে চিমকে ও পচিত্র, চকন্তু অ্াি 

আচসয়া সমলঘর মত উহালক সেি আছন্ন্ কচরয়া রাচখয়ালছ  ভারতীয় ধলমকর েৃচষ্টলত 

প্রলতযক আিাই তাহার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপ চফচরয়া পাইলত সিষ্টা কচরলতলছ  অচধকািংশ 

ভারতিাসী আিার স্বাতলন্ত্রয চিশ্বাসী  আমালের ধমকই একমাত্র সতয, ইহা আমালের প্রিার 

করা চিচষদ্ধ  

  

িক্তা িলেি, “আচম হইোম দিতিযস্বরূপ, জ  িই  প্রতীলিযর ধমকচিশ্বাস অিুোয়ী মািুষ 

মৃতুযর পরও আিার স্থূে শরীলর িাস কচরিার আশা সপাষণ কলর  আমালের ধমক চশক্ষা 

সেয় সে, এইরূপ সকাি অিস্থা থাচকলত পালর িা  আমরা ‘পচরত্রালণ’র িেলে ‘আিার 

মুচক্ত’র কথা িচে ”  

  

মূে িক্তৃতাচিলত মাত্র ৩০ চমচিি োচগয়াচছে, তলি িক্তৃতার িযিস্থাপক সচমচতর অধযক্ষ 

সঘাষণা কলরি, িক্তৃতার সশলষ সকহ প্রশ্ন কচরলে িক্তা উহার উির চেলত প্রস্তুত আলছি  

এই সুলোগ অলিলকই গ্রহণ কচরয়াচছলেি  োাঁহারা প্রশ্ন কচরয়াচছলেি, তাাঁহালের মলধয 

সেমি চছলেি ধমকোজক, অধযাপক, ডাক্তার ও োশকচিক, সতমচি চছলেি সাধারণ 

িাগচরক, ছাত্র, সৎলোক আিার দুষ্ট সোক  অলিলক চেচখয়া তাাঁহালের প্রশ্ন উপস্থাচপত 
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কলরি  অলিলক আিার তাাঁহালের আসি হইলত উচঠয়া িক্তালক সসাজাসুচজ প্রশ্ন কলরি  

িক্তা সকেলকই সসৌজলিযর সচহত উির সেি এিিং সকাি সকাি সক্ষলত্র প্রশ্নকতকালক খুি 

হাসাইয়া তুলেি  এক ঘো এইরূপ িচেিার পর িক্তা আলোিিা সমাচির অিুলরাধ 

জািাি  তখিও িহু চেচখত প্রলশ্নর উির সেওয়া িাকী  িক্তা অলিকগুচের জিাি সকৌশলে 

এ াইয়া োি  োহা হউক তাাঁহার আলোিিা হইলত চহন্দুধলমকর চিশ্বাস ও চশক্ষাসমূহ 

সম্বলে চিলনাক্ত আরও কলয়কচি কথা আমরা চেচপিদ্ধ কচরোমঃ  

  

চহন্দুরা মািুলষর পুিজকলন্ম চিশ্বাসী  তাহলের ভগিান্ কৃষ্ণ উির ভারলত পাাঁি হাজার 

িৎসর পূলিক এক শুদ্ধভািা িারীর৯ গলভক জন্মগ্রহণ কলরি  কৃলষ্ণর কাচহিী িাইলিলে 

কচথত খ্রীলষ্টর জীিলিচতহালসর অিুরূপ, তলি কৃষ্ণ চিহত হি একচি আকচস্মক দুঘকিিায়  

চহন্দুরা মািিািার প্রগচত এিিং সেহান্তর-প্রাচি স্বীকার কলরি  আমালের আিা পূলিক 

পাখী, মাছ িা অপর সকাি ইতরপ্রাণীর সেলহ আচশ্রত চছে, মরলণর পলর আিার অিয 

সকাি প্রাণী হইয়া জন্মাইলি  একজি চজ্াসা কলরি, এই পৃচথিীলত আচসিার আলগ এই 

সি আিা সকাথায় চছে  িক্তা িলেি অিযািয সোলক  আিা সকে অচস্তলত্ব র 

অপচরিতকিীয় আধার  এমি সকাি কাে িাই, েখি ঈশ্বর চছলেি িা এিিং সসইজিয এমি 

সকাি কাে িাই েখি সৃচষ্ট চছে িা  সিৌদ্ধধমকািেম্বীরা িযচক্ত-ভগিান্ স্বীকার কলরি িা  

িক্তা িলেি, চতচি সিৌদ্ধ িি  খ্রীষ্টলক সেভালি পূজা করা হয়, মহম্মেলক সসইভালি করা 

হয় িা  মহম্মে খ্রীষ্টলক মাচিলতি, তলি খ্রীষ্ট সে ঈশ্বর—ইহা অস্বীকার কচরলতি  পৃচথিীলত 

মািুলষর আচিভকাি ক্রামচিকালশর ফলে ঘচিয়ালছ, চিলশষ চিিকািি (িূতি সৃচষ্ট) দ্বারা িয়  

ঈশ্বর হইলেি স্রষ্টা, চিশ্বপ্রকৃচত তাাঁহার সৃচষ্ট  চহন্দুধলমক ‘প্রাথকিা’র রীচত িাই—এক চশশুলের 

জিয ছা া এিিং তাহাও শুধু মলির উন্ন্চতর উলেলশয  পালপর সাজা অলপক্ষাকৃত 

তা াতাচ  ঘচিয়া থালক  আমরা সে-সি কাজ কচর, তাহা আিার িয়, অতএি কালজর 

চভতর মচেিতা ঢুচকলত পালর  আিা পূণকস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ  উহার সকাি চিশ্রাম-স্থালির 

প্রলয়াজি হয় িা  জ পোলথকর সকাি ধমক আিালত িাই  মািুষ েখি চিলজলক 

দিতিযস্বরূপ িচেয়া জাচিলত পালর, তখিই সস পূণকািস্থা োভ কলর  ধমক হইে 

আিস্বরূলপর অচভিযচক্ত  সে েত আিস্বরূপ সম্বলে অিচহত, সস তত সাধু  ভগিালির 
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শুদ্ধসিার অিুভলির িামই উপাসিা  চহন্দুধমক িচহঃপ্রিালর চিশ্বাস কলর িা  উহার চশক্ষা 

এই সে—মািুষ সেি ভগিািলক ভােিাসার জিযই ভােিালস এিিং প্রচতলিশীর প্রচত সেয় 

আিরলণর সময় চিলজলক সেি সমূ্পণক ভুচেয়া োয়  পািালতযর সোক অচতচরক্ত কমকপ্রিণ  

চিশ্রামও সভযতার একচি অগেই  চহন্দুরা চিলজলের দুিকেতাগুচে ঈশ্বলরর উপর িাপায় িা  

সকে ধলমকর পারস্পচরক চমেলির একচি প্রিণতা এখি সেখা োইলতলছ  

৩০. চহনু্দ সন্ন্যাসী 

‘সি চসচি িাইমস্’, ২১ মািক ১৮৯৪ 

  

গতকেয সেযায় অলপরা হাউস-এ স্বামী চিলি কািন্দ সে চিিাকষকক ভাষণচি চেয়ালছি, 

ঐরূপ িক্তৃতা শুচিিার সুলোগ এই শহলরর (লি চসচি) সোক কোচিৎ পাইয়া থালক  িক্তা 

ভ্রললোক, ভারতিলষকর অচধিাসী  প্রায় চত্রশ িৎসর পূলিক চতচি কচেকাতায় জন্মগ্রহণ 

কলরি  ডক্টর চস. চি চিউকাকক েখি সশ্রাতৃিৃলন্দর চিকি িক্তার পচরিয় প্রোি কচরলতলছি, 

তখি অলপরা হাউলসর িীলির তোর প্রায় অলধককিা ভচরয়া চগয়ালছ  কথাপ্রসলগেই িক্তা 

এই সেলশর সোকলক সিকশচক্তমান্ ডোলরর ভজিা কচরিার জিয সমালোিিা কলরি  

ভারলত জাচতলভে আলছ সতয, চকন্তু খুিী সোক কখিও সমালজর শীষকস্থালি োইলত পালর 

িা  চকন্তু এলেলশ েচে সস েশেক্ষ ডোলরর মাচেক হয়, তাহা হইলে সস অপর সে-লকাি 

িযচক্তরও সমাি  ভারলত একিার েচে সকহ গুরুতর অপরাধ কচরয়া িলস, তাহা হইলে 

িারিার সস হীি থাচকয়া োয়  চহন্দুধলমকর একচি ি  দিচশষ্টয হইে—অিযািয ধমক ও 

চিশ্বাসসমূলহর প্রচত সচহষু্ণতা  অিযািয প্রািয সেলশর ধমক অলপক্ষা ভারতিলষকর ধলমকর 

উপরই চমশিরীলের আলক্রাাশ সিশী, সকিিা চহন্দুরা তাাঁহাচেগলক এইরূপ কচরলত িাধা 

সেয় িা  এখালি চহন্দুরা তাহালের ধলমকর োহা একচি প্রধাি চশক্ষা—সচহষু্ণতা, উহাই 

প্রচতপােি কচরলতলছ, িচেলত পারা োয়  কািন্দ একজি উচ্চচশচক্ষত এিিং মাচজকতরুচি 

ভ্রললোক  আমরা শুচিয়াচছ সডট্রলয়ি-এ কািন্দলক চজ্াসা করা হইয়াচছেঃ চহন্দুরা 

িেীলত তাহালের চশশুসন্তাি চিলক্ষপ কলর চকিা? কািন্দ উির সেিঃ িা তাহারা ঐরূপ 
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কলর িা, পািাতযলেলশর মত ডাইিী সলন্দহ কচরয়া স্ত্রীলোলকলেরও তাহারা োহ কলর 

িা  িক্তা আজ রালত্র সযাচগি শহলর িক্তৃতা কচরলিি  

৩১. ভারেির্ম সম্বতে স্বার্ী 

চিতিকানন্দ 

‘সি চসচি সডেী চট্রচিউি’, ২১ মািক, ১৮৯৪ 

  

সি চসচিলত গতকেয একজি খযাতিামা অচতচথ আচসয়ালছি  ইচি হইলেি সসই িহু-

আলোচিত চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলি কািন্দ  চতচি সডট্রলয়ি হইলত এখালি চদ্বপ্রহলর 

সপৌাঁচছয়া তখিই সফ্রজার হাউলস িচেয়া োি  সডট্রলয়লি চতচি সসলিির পামালরর অচতচথ 

চছলেি  আমালের পচত্রকার জর্িক প্রচতচিচধ কােই সফ্রজার হাউস-এ কািলন্দর সচহত 

সেখা কলরি  তাাঁহার সিহারা সহলজই সোলকর েৃচষ্ট আকষকণ কলর  চতচি প্রায় ছয় ফুি 

উাঁিু, ওজি সিাধকচর ১৮০ পাউণ্ড, অগেইপ্রতযলগেইর গঠলি আিেক-রকম সামঞ্জসয  তাাঁহার 

গালয়র রঙ উজ্জ্বে অচেভিণক, সকশ ও সিাখ সুন্দর কালো  মুখ পচরষ্কার কামাি  সন্ন্যাসীর 

ক্ঠসস্বর খুি চমষ্ট এিিং সুচিয়চমত  চতচি িমৎকার ইিংলরজী িলেি, িস্তুতঃ অচধকািংশ 

আলমচরকািলের সিলয় ভাে িলেি  তাাঁহার ভ্রলতাও সিশ উলেখলোগয  

  

কািন্দ তাাঁহার স্বলেলশর কথা—তথা তাাঁহার চিলজর আলমচরকার অচভ্তা সকৌতুলকর 

সচহত িণকিা কলরি  চতচি প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া আলমচরকায় আচসলেি, চফচরলিি 

অযািোচেলকর পলথ  িক্তা িচেলেি, ‘আলমচরকা একচি চিরাি সেশ,  তলি আচম এখালি 

িরাির থাচকলত িাই িা  আলমচরকািরা অতযচধক অথকচিন্তা কলর, অিয সি চকছুর আলগ 

ইহার স্থাি  আপিালের এখিও অলিক চকছু চশচখলত হইলি  আপিালের জাচত েখি 

আমালের জাচতর িযায় প্রািীি হইলি, তখি আপিালের চি্তা িাচ লি  চিকালগা আমার 

খুি ভাে োলগ  সডট্রলয়ি জায়গাচিও সুন্দর ’  
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আলমচরকায় কত চেি থাচকলিি, চজ্াসা কচরলে কািন্দ িলেি, ‘তাহা আচম জাচি িা  

সতামালের সেলশর অচধকািংশই আচম সেচখয়া েইিার সিষ্টা কচরলতচছ  ইহার পর আচম 

পূিকাঞ্চলে োইি এিিং িষ্টি ও চিউ ইয়লকক চকছুকাে থাচকি  িষ্টলি আচম চগয়াচছ, তলি 

থাকা হয় িাই  আলমচরকা সেখা হইলে ইওলরালপ োইি  ইওলরাপ সেচখিার আমার খুি 

ইচ্ছা  ওখালি কখিও োই িাই ’  

  

চিলজর সম্বলে এই প্রািয সন্ন্যাসী িলেি, তাাঁহার িয়স চত্রশ িৎসর  চতচি কচেকাতায় 

জন্মগ্রহণ কলরি এিিং ওখািকারই একচি কলেলজ চশক্ষাোভ কলরি  সন্ন্যাসী িচেয়া 

সেলশর সিকত্রই তাাঁহালক ভ্রমণ কচরলত হয়  সি সমলয়ই চতচি সমগ্র জাচতর অচতচথ  

  

ভারতিলষকর সোকসিংখযা ২৮৷৷ সকাচি, তন্মলধয ৬৷৷ সকাচি হইে মুসেমাি, িাকী অচধকািংশ 

চহন্দু  ভারলত ৬৷৷ েক্ষ খ্রীষ্টাি আলছ, তাহার চভতর অন্ততঃ ২৷৷ েক্ষ কযাথচেক 

সম্প্রোয়ভুক্ত  আমালের সেলশর সোক সিরাির খ্রীষ্টধমক অিেম্বি কলর িা  চিলজলের 

ধলমকই তাহারা পচরতৃি  তলি সকহ সকহ আচথকক সুচিধার জিয খ্রীষ্টাি হয়  সমাি কথা ধমক 

সম্বলে মািুলষর খুি স্বাধীিতা আলছ  আমরা িচে, োহার সে-ধলমক অচভরুচি, সস তাহাই 

গ্রহণ করুক  আমরা িতুর জাচত  রক্তপালত আমালের আস্থা িাই  আমালের সেলশ দুষ্ট 

সোক আলছ দিচক, িরিং তাহারাই সিংখযাগচরষ্ঠ, সেমি সতামালের সেলশ  জিসাধারণ 

সেিেূত হইয়া োইলি, এরূপ আশা করা েুচক্তেুক্ত িয়  চিলি কািন্দ আজ রালত্র সযাচগলি 

িক্তৃতা কচরলিি  

৩২. গেরাতত্রর িিৃো 

গত সেযায় িক্তৃতা আরলম্ভর সময় অলপরা হাউলসর িীলির তো প্রায় ভচরয়া চগয়াচছে  

চঠক ৮ ১৫ চমচিলি চিলি কািন্দ তাাঁহার সুন্দর প্রািয পচরচ্ছলে িক্তৃতা-মলঞ্চ আচসয়া 

োাঁ াইলেি  চস. চি চিউকাকক চকছু িচেয়া িক্তার পচরিয় চেলেি  
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আলোিিার প্রথমািংশ চছে ভারতিলষকর চিচভন্ন্ ধমক সম্বলে ও জন্মান্তরিালের িযাখযামূেক  

চদ্বতীয় চিষয়চির প্রসলগেই িক্তা িলেি, চি্াি-জগলত শচক্ত-সাততযিালের োহা িচিয়াে, 

জন্মান্তরিালেরও তাহাই  শচক্ত-সাততযিাে প্রথম উপস্থাচপত কলরি ভারতিলষকরই 

একজি োশকচিক  ইাঁহারা আগন্তুক সৃচষ্টলত চিশ্বাস কচরলতি িা  ‘সৃচষ্ট’ িচেলত শূিয হইলত 

সকাি চকছু উৎপন্ন্ করা িুোয়  ইহা েুচক্তর চেক্ চেয়া অসম্ভি  কালের সেমি আচে িাই, 

সৃচষ্টরও সসইরূপ সকাি আচে িাই  ঈশ্বর ও সৃচষ্ট আেযন্তহীি দুইচি সমান্তরাে সরখা  এই 

োশকচিক মত অিুসালর ‘সৃচষ্টপ্রপঞ্চ চছে, আলছ এিিং থাচকলি ’ চহন্দু েশকলির মলত আমরা 

োহালক ‘শাচস্ত’ িচে—উহা সকাি চক্রায়ার প্রচতচক্রায়া মাত্র  আমরা েচে আগুলি হাত চেই, 

হাত পুচ য়া োয়  উহা একচি চক্রায়ার প্রচতচক্রায়া  জীিলির ভচিষযৎ অিস্থা িতকমাি অিস্থা 

দ্বারা চিরূচপত হয়  চহন্দুরা ঈশ্বরলক শাচস্তোতা িচেয়া মলি কলর িা  িক্তা িলেি, 

‘সতামরা এই সেলশ—সে রাগ কলর িা, তাহার প্রশিংসা কর এিিং সে রাগ কলর, তাহার 

চিন্দা কচরয়া থাক  তিুও সেশ জুচ য়া হাজার হাজার সোক ভগিািলক অচভেুক্ত 

কচরলতলছ—চতচি কুচপত হইয়ালছি িচেয়া  সরামিগরী েখি অচগ্নেধ হইলতচছে, তখি 

সম্রাট্ িীলরা তাাঁহার সিহাো িাজাইলতচছলেি িচেয়া সকলেই তাাঁহালক চিন্দা কচরয়া 

আচসলতলছ  ঈশ্বলরর অিুরূপ আিরলণর জিয সতামালের মলধয হাজার হাজার িযচক্ত 

তাাঁহালকও সোষ চেলতছ ’  

  

চহন্দুধলমক খ্রীষ্টধলমকর মত ‘অিতালরর মাধযলম পচরত্রাণ’—এইরূপ মত িাই  চহন্দুলের 

েৃচষ্টলত খ্রীষ্ট শুধু মুচক্তর উপায়-প্রেশকক  প্রলতযক িরিারীর মলধয চেিযসিা রচহয়ালছ, তলি 

উহা সেি একচি পেকা চেয়া ঢাকা আলছ  ধলমকর কাজ হইে—ঐ আিরণলক েূর করা  এই 

আিরণ-অপসারণলক খ্রীষ্টািরা িলেি, ‘পচরত্রাণ’, চহন্দুরা িলেি, ‘মুচক্ত’  ঈশ্বর 

চিশ্বসিংসালরর স্রষ্টা, পাতা এিিং সিংহতকা  

  

িক্তা অতঃপর তাাঁহার সেলশর ধমকসমূলহর সমথকলি চকছু আলোিিা কলরি  চতচি িলেি, 

সরামযাি কযাথচেক সম্প্রোলয়র সমগ্র রীচতিীচত সে সিৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইলত েওয়া হইয়ালছ, 
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ইহা সুপ্রমাচণত  পািালতযর সোলকলের এখি ভারলতর চিকি একচি চজচিষ সশখা 

উচিত—পরমত-সচহষু্ণতা  

  

অিযািয সে সকে চিষয় চতচি চিলশষভালি আলোিিা কলরি, তাহা হইে—খ্রীষ্টাি 

চমশিরী, সপ্রসচিলিচরয়াি সম্প্রোলয়র প্রিার-উৎসাহ তথা অসচহষু্ণতা, এই সেলশ ডোর-

পূজা এিিং ধমকোজক-সম্প্রোয়  িক্তা িলেি, সশলষাক্ত িযচক্তরা ডোলরর জিযই তাাঁহালের 

কালজ ব্রতী আলছি  েচে তাাঁহাচেগলক সিতলির জিয ভগিালির মুখ িাচহয়া থাচকলত হইত, 

তাহা হইলে তাাঁহারা কতচেি গীজকার কালজ চিেুক্ত থাচকলতি, তাহা িো োয় িা  তারপর 

িক্তা ভারলতর জাচতপ্রথা, আলমচরকার েচক্ষণাঞ্চলের সিংস্কৃচত, মািি-মলির সাধারণ ্ াি 

এিিং আরও কলয়কচি চিষয় সম্বলে সিংলক্ষলপ চকছু িচেিার পর তাাঁহার িক্তৃতার উপসিংহার 

কলরি  

৩৩. ধতর্মর সর্ন্বয় 

‘সযাচগি ইভচিিং চিউজ’, ২২ মািক, ১৮৯৪ 

  

গতকেয সেযায় সগেইীত একালডমীলত িহু-আলোচিত চহন্দুসন্ন্যাসী স্বামী চিলি কািন্দ 

‘ধলমকর সমিয়’ সম্বলে িক্তৃতা সেি  সশ্রাতার সিংখযা সিশী িা হইলেও প্রলতযলকই প্রখর 

মলিালোগ সহকালর তাাঁহার আলোিিা শুচিয়ালছি  িক্তা প্রািয সপাষাক পচরয়া 

আচসয়াচছলেি এিিং অতযন্ত সমােলর অভযচথকত হি  মািিীয় সরােযাণ্ড সকাির 

অমাচয়কভালি িক্তার পচরিয় করাইয়া সেি  ভাষলণর প্রথমািংশ িক্তা চিলয়াগ কলরি 

ভারলতর চিচভন্ন্ ধমক এিিং জন্মান্তরিালের িযাখযালি  ভারলত ভূচমর প্রথম চিলজতা 

আেকগণ—খ্রীষ্টািরা সেমি িূতি সেশজলয়র পর কচরয়া থালক, সসইরূপ সেলশর তৎকােীি 

অচধিাসীচেগলক চিচিহ্ন কচরিার সিষ্টা কলরি িাই  তাাঁহারা উলেযাগী হইয়াচছলেি 

অমাচজকত সিংস্কালরর সোকগণলক সুসিংস্কৃত কচরলত  সে-সি স্বলেশিাসী ্াি কলর িা িা 

মৃত জন্তু ভক্ষণ কলর, চহন্দুরা তাহালের উপর চিরক্ত  উির ভারলতর অচধিাসী আলেকরা 
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েচক্ষণাঞ্চলের অিােকগলণর উপর চিলজলের আিার িযিহার সজার কচরয়া িাপাইিার সিষ্টা 

কলরি িাই, তলি অিালেকরা আেকলের অলিক রীচতিীচত ধীলর ধীলর চিলজরাই গ্রহণ কলর  

ভারলতর েচক্ষণতম প্রলেলশ িহু শতাব্দী হইলত চকছু চকছু খ্রীষ্টাি আলছ  সস্পচিয়াডকরা 

চসিংহলে খ্রীষ্টধমক েইয়া োয়  তাহারা মলি কচরত সে, অখ্রীষ্টািচেগলক িধ কচরয়া 

তাহালের মচন্দরসমূহ ধ্বিংস কচরিার জিয তাহারা ঈশ্বর কতৃকক আচেষ্ট  

  

চিচভন্ন্ ধমক েচে িা থাচকত, তাহা হইলে একচি ধমকও িাাঁচিয়া থাচকলত পাচরত িা  

খ্রীষ্টািলের চিজস্ব ধমক িাই  চহন্দুলেরও প্রলয়াজি স্বকীয় ধমকচিশ্বাস িজায় রাখা  সে-সি 

ধলমকর মূলে সকাি শাস্ত্রগ্রন্থ আলছ, তাহারা এখিও চিচকয়া আলছ  খ্রীষ্টািরা য়াহুেীগণলক 

খ্রীষ্টধলমক আচিলত পালর িাই সকি? পারসীকলেরও খ্রীষ্টাি কচরলত পালর িাই চক কারলণ? 

মুসেমািরাও খ্রীষ্টাি হয় িা সকি? িীি এিিং জাপালি খ্রীষ্টধলমকর প্রভাি িাই সকি? 

সিৌদ্ধধমক—োহালক প্রথম প্রিারশীে ধমক িচেলত পারা োয়—কখিও তরিাচরর সাহালেয 

অপরলক সিৌদ্ধধলমক েীচক্ষত কলর িাই, তিুও ইহা খ্রীষ্টধমক অলপক্ষা চদ্বগুণ সোকলক স্বমলত 

আচিয়ালছ  মুসেমালিরা সিকালপক্ষা সিশী িে প্রলয়াগ কচরলেও চতিচি িড  প্রিারশীে 

ধলমকর মলধয তাহালের সিংখযাই সিকালপক্ষা কম  মুসেমািলের চিজলয়র চেি সশষ হইয়া 

চগয়ালছ  খ্রীষ্টধমকািেম্বী জাচতরা রক্তপাত কচরয়া ভূচম েখে কচরলতলছ, এই খির আমরা 

প্রতযহই পচড   সকান্ প্রিারক ইহার প্রচতিাে কচরলতলছি? অতযন্ত রক্তচপপাসু জাচতরা সে 

ধমক েইয়া এত জয়গাি কলর, তাহা সতা খ্রীলষ্টর ধমক িয়  য়াহুেী ও আরিগণ খ্রীষ্টধলমকর 

জিক, চকন্তু ইহারা খ্রীষ্টািলের দ্বারা কতই িা চিেকাচতত হইয়ালছ  ভারতিলষক খ্রীষ্টধলমকর 

প্রিারকগণলক সিশ োিাই কচরয়া সেখা হইয়ালছ, খ্রীলষ্টর আেশক হইলত তাাঁহারা অলিক 

েূলর  

  

িক্তা িলেি, চতচি রূঢ  হইলত িাি িা, তলি অপলরর সিালখ খ্রীষ্টািলের চকরূপ সেখায়, 

তাহাই চতচি উলেখ কচরলতলছি; সে-সি চমশিরী িরলকর জ্বেন্ত গহ্বলরর কথা প্রিার 

কলরি, তাাঁহাচেগলক সোলক সন্ত্রালসর সচহত সেচখয়া থালক  মুসেমািরা ভারলত তরিাচর-

েিৎকালর আক্রামলণর উপর আক্রামণ-প্রিাহ িাোইয়া আচসয়ালছ  চকন্তু আজ তাহারা 
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সকাথায়? সি ধমকই িূ ান্ত েৃচষ্টলত োহা সেচখলত পায়, তাহা হইে একচি দিতিযসিা  

সকাি ধমকই ইহার পর আর চকছু চশক্ষা চেলত পালর িা  প্রলতযক ধলমকই একচি মুখয সতয 

আলছ, আর কতকগুচে সগৌণ ভাি উহালক আচ্ছােি কচরয়া থালক  সেি একচি মচণ—

একচি সপচিকার মলধয রাখা আলছ  মুখয সতযচি হইে মচণ, সগৌণ ভািগুচে সপচিকা স্বরূপ  

য়াহুেীর শাস্ত্রলক মাচিোম িা চহন্দুলের ধমকগ্রন্থলক—ইহা সগৌণ িযাপার  

  

পাচরপাচশ্বকক অিস্থার পচরিতকি ঘচিলে ধলমকর মূে সলতযর আধারচিও িেোয়, চকন্তু মূে 

সতযচি অপচরিচতকত রচহয়া োয়  প্রলতযক ধমকসম্প্রোলয়র োাঁহারা চশচক্ষত িযচক্ত, তাাঁহারা 

ধলমকর মূে সতযলক ধচরয়া থালকি  শুচক্তর িাচহলরর সখাোচি সেচখলত সুন্দর িয়, তলি 

ঐ সখাোর চভতর সতা মুক্তা রচহয়ালছ  পৃচথিীর সমুেয় জিসিংখযার একচি অল্প অিংশ 

মাত্র খ্রীষ্টধমক গ্রহণ কচরিার আলগই ঐ ধমক িহু মতিালে চিভক্ত হইয়া পচ লি  এইরূপই 

প্রকৃচতর চিয়ম  পৃচথিীর িািা ধমক েইয়া সে একচি মহান্ ঐকতাি িােয িচেলতলছ, উহার 

মলধয শুধু একচি েন্ত্রলক স্বীকার কচরলত িাও সকি? সমগ্র িােযচিলকই িচেলত োও  িক্তা 

চিলশষ সজা  চেয়া িলেি পচিত্র হও, কুসিংস্কার ছাচ য়া চেয়া প্রকৃ চতর আিেক সমিয় 

সেচখিার সিষ্টা কর  কুসিংস্কারই ধমকলক ছাপাইয়া সগাে িাধায়  সি ধমকই ভাে, সকিিা 

মূে সতয সিকত্রই এক  প্রলতযক মািুষ তাহার িযচক্তলত্ব র পূণক িযিহার করুক, চকন্তু ইহাও 

মলি রাচখলত হইলি সে, সকে পৃথক্ িযচক্তলক েইয়া একচি সুসমঞ্জস সমচষ্ট গচঠত হয়  

এই আিেক সামঞ্জলসযর অিস্থা ইতঃপূলিকই রচহয়ালছ  প্রলতযকচি ধমকমত সমূ্পণক 

ধমকলসৌধচির গঠলি চকছু িা চকছু সোগ কচরয়ালছ  

  

িক্তা তাাঁহার ভাষলণ িরাির তাাঁহার স্বলেলশর ধমকসমূহলক সমথকি কচরয়া োি  চতচি 

িলেি, সরামযাি কযাথচেক সম্প্রোলয়র োিতীয় রীচতিীচত সে সিৌদ্ধলের গ্রন্থ হইলত 

গৃহীত, ইহা প্রমাচণত হইয়ালছ  দিচতকতার উচ্চমাি এিিং পচিত্র জীিলির সে আেশক িুলদ্ধর 

উপলেশ হইলত পাওয়া োয়, িক্তা চকছুক্ষণ তাহার িণকিা কলরি; তলি চতচি িলেি সে, 

িযচক্ত-ঈশ্বলর চিশ্বাস-সম্পলকক সিৌদ্ধধলমক অল্য়িােই প্রিে  িুলদ্ধর চশক্ষার প্রধাি কথা 

হইে—‘সৎ হও, িীচতপরায়ণ হও, পূণকতা োভ কর ’  
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৩৪. সুদূর ভারেির্ম হইতে 

‘সযাচগি কুচরআর সহরার্ল্’, ২২ মািক, ১৮৯৪ 

  

চহন্দু প্রিারক কািলন্দর সযাচগলি আগমি ও একালডমীলত মলিা্ িাকযাোপ  

  

গত সেযায় সহালিে চভন্ লসে-এর েচিলত জর্িক িচেষ্ঠ সুঠাম ভ্রললোক িচসয়াচছলেি  

গালয়র শযামিলণকর সচহত তাাঁহার মুক্তা-ধিে োাঁত খুি উজ্জ্বে সেখাইলতচছে  িও া এিিং 

উাঁিু কপালের িীলি তাাঁহার সিাখ দুচি তীক্ষ্ণ িুচদ্ধর পচরিয় চেলতচছে  এই ভ্রললোকই 

হইলেি চহন্দুধলমকর প্রিারক স্বামী চিলি কািন্দ  চমঃ কািন্দ শুদ্ধ এিিং িযাকরণ-সম্মত 

ইিংলরজীলত কথািাতকা িচেলতচছলেি  তাাঁহার উচ্চারলণ ঈষৎ চিলেশী ঢঙচি সিশ চিিরঞ্জক  

সডট্রলয়লির সিংিােপত্রসমূহ োাঁহারা পল ি, তাাঁহারা অিগত আলছি সে,চমঃ কািন্দ ঐ 

শহলর অলিকগুচে িক্তৃতা চেয়াচছলেি এিিং সকহ সকহ খ্রীষ্টািলের প্রচত তাাঁহার কিালক্ষর 

জিয তাাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াচছলেি  চমঃ কািলন্দর কাে একালডমীলত িক্তৃতা চেলত 

োইিার পূলিক ‘কুচরআর সহরার্ল্’-এর প্রচতচিচধ তাাঁহার সচহত কলয়ক চমচিি 

কলথাপকথলির সুলোগ পাি  চমঃ কািন্দ িলেি, আজকাে খ্রীষ্টধমকািেম্বীলের মলধয সতয 

ও িযালয়র পথ হইলত চকরূপ চিিুযচত ঘচিলতলছ, তাহা সেচখয়া চতচি অিাক হইয়ালছি; 

তলি সকে ধমকসম্প্রোলয়র চভতরই ভােমন্দ দুই-ই আলছ  চমঃ কািলন্দর একচি উচক্ত 

চিিয়ই আলমচরকাি আেলশকর চিলরাধী  চতচি আমালের সেলশর প্রচতষ্ঠািসমূহ পেকলিক্ষণ 

কচরলতলছি চকিা, চজ্াসা কচরলে চতচি িচেলেি, ‘িা, আচম একজি প্রিারক মাত্র ’ 

ইহা সকৌতূহলের অভাি ও সঙ্কীণকতার পচরিায়ক এিিং ধমকতোচভ্ এই সিৌদ্ধ প্রিারলকর 

সচহত সেি খাপ খায় িা  

  

সহালিে হইলত একালডমী খুি কালছই  ৮িার সময় সরােযাণ্ড সকাির তাাঁহালক িাচতিৃহৎ 

সশ্রাতৃমণ্ডেীর সচহত পচরচিত কচরয়া সেি  িক্তা একচি েম্বা আেখাো পচরয়া চগয়াচছলেি 
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উহার কচিিেচি োে রলঙর  তাাঁহার মাথায় পাগচ  চছে, একচি অপ্রশস্ত শাে জ াইয়া 

সিাধ কচর উহা গচঠত  

  

ভাষলণর প্রারলম্ভই িক্তা িচেয়া েইলেি সে, চতচি চমশিরীরূলপ এখালি আলসি িাই, 

সিৌদ্ধরা (চহন্দুরা) অপর ধমক-চিশ্বালসর সোকলক স্বমলত আচিিার সিষ্টা কলরি িা  তাাঁহার 

িক্তৃতার চিষয় হইে—‘ধমকসমূলহর সমিয়’  চমঃ কািন্দ িলেি, প্রািীিকালে এমি িহু 

ধমক চছে—োহালের আজ আর সকাি অচস্তত্ব  িাই, ভারতিাসীর দুই-তৃতীয়ািংশ হইে সিৌদ্ধ 

(চহন্দু), অিচশষ্ট তৃতীয়ািংশ অিযািয িািা ধলমকর অিুগামী  সিৌদ্ধমলত মৃতুযর পর মািুলষর 

িরলক শাচস্তলভালগর সকাি স্থাি িাই  এখালি খ্রীষ্টািলের মত হইলত উহার পাথককয  

খ্রীষ্টািরা ইহলোলক মািুষলক পাাঁি চমচিলির জিয ক্ষমা কচরলত পালর, চকন্তু পরলোলক 

তাহার জিয অিন্ত িরলকর িযিস্থা কলর  মািুলষর চিশ্বজিীি ভ্রাতৃলত্ব র চশক্ষা িুদ্ধই প্রথম 

সেি  িতকমািকালে সিৌদ্ধধলমকর ইহা একচি প্রধাি িীচত  খ্রীষ্টািরা ইহা প্রিার কলরি িলি, 

চকন্তু কােকতঃ অভযাস কলরি িা  

  

উোহরণস্বরূপ চতচি এই সেলশর েচক্ষণাঞ্চলে চিলগ্রাগলণর অিস্থার চিষয় উলেখ কলরি  

তাহাচেগলক সশ্বতকায়গলণর সচহত এক সহালিলে থাচকলত িা এক োলি িচ লত সেওয়া 

হয় িা  সকাি ভ্রললোক তাহাচেলগর সচহত কথা িলে িা  িক্তা িলেি, চতচি েচক্ষলণ 

চগয়ালছি এিিং চিলজর প্রতযক্ষ ্াি ও পেকলিক্ষণ হইলত ইহা িচেলতলছি  

৩৫. আর্াতদর চহন্দু ভ্রাোতদর সচহে 

একচি সেযা 

‘িরেযাম্্প িি সডেী সহরার্ল্’, ১৬ এচপ্রে, ১৮৯৪ 
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স্বামী চিলিকািন্দ চিচিতরূলপ প্রমাণ কচরয়া চেয়ালছি সে, সমুল্রলর অপর পালর আমালের 

সে-সি প্রচতলিশী আলছি—এমি চক োাঁহারা সুেূরতম অঞ্চলের িাচসন্দা, তাাঁহারাও 

আমালের চিকি সম্পলককর আিীয়, শুধু িণক ভাষা আিার-িযিহার ও ধলমক সামািয ো 

একিু পাথককয  এই িামিতী চহন্দু সন্ন্যাসী গত শচিিার সেযায় চসচি হে-এ তাাঁহার িক্তৃতার 

উপক্রামচণকাস্বরূপ ভারতীয় এিিং পৃচথিীর অিযািয জাচতর উৎপচি সম্বলে একচি 

ঐচতহাচসক চিত্র তুচেয়া ধলরি  উহালত ইহাই প্রচতপাচেত হয় সে, অলিলক েলথষ্ট িা 

জাচিলেও িা অস্বীকার কচরলেও জাচতসমূলহর পারস্পচরক চমে ও সম্পকক একচি সুস্পষ্ট 

সতয ঘিিা  

  

ইহার পর িক্তা মলিা্ ও প্রাঞ্জে কলথাপকথিচ্ছলে চহন্দু জিগলণর কচতপয় আিার-

িযিহার সম্বলে আলোিিা কলরি  সশ্রাতৃিৃলন্দর মলধয োাঁহালের এই আলোিয চিষয়চিলত 

একচি স্বাভাচিক িা অিুশীচেত অিুরাগ আলছ, তাাঁহারা িক্তা ও তাাঁহার চিন্তাধারার প্রচত 

িািা কারলণ চিলশষ আকৃষ্ট হইয়াচছলেি  চকন্তু িক্তা অপরলের দিরাশযই উদ্বুদ্ধ 

কচরয়াচছলেি, সকিিা তাাঁহার আলোিিার গণ্ডী আরও চিস্তৃত হওয়া উচিত চছে  

আলমচরকার িক্তৃতা-মলঞ্চর পলক্ষ িক্তৃতাচি অতযন্ত েীঘক হওয়া সলেও চহন্দুচেলগর 

‘আিার-িযিহার’  সম্বলে সামািযই িো হইয়াচছে  এই প্রািীিতম জাচতর এমি একজি 

সুলোগয প্রচতচিচধর মুখ হইলত ঐ জাচতর িযচক্তগত, িাগচরক, সামাচজক, পাচরিাচরক 

এিিং ধমকসিংক্রাান্ত আরও অলিক চকছু তথয শুচিলত পাইলে সকলেই খুশী হইলতি  মািি 

প্রকৃচত সম্বলে োাঁহারা চজ্াসু, তাাঁহাচেলগর চিকি এই চিষয়চি খুিই চিিাকষকক, েচেও 

এই চেলক তাাঁহালের ্াি খুিই সীমািদ্ধ  

  

চহন্দু-জীিলির প্রসগেই িক্তা আরম্ভ কলরি চহন্দু-িােলকর জন্ম হইলত  তারপর চিেযারম্ভ 

ও চিিাহ  চহন্দুর পাচরিাচরক জীিলির উলেখ সামািয মাত্র করা হয়, েচেও সোলক আরও 

সিশী শুচিিার আশা কচরয়াচছে  িক্তা ঘি ঘি সমাজ, িীচত ও ধলমকর চেক্ চেয়া ভারতীয় 

জাচতর চিন্তা ও কােকধারার সচহত ইিংলরজীভাষী জাচতসমূলহর ভাি ও আিরলণর 

তুেিামূেক মন্তলিয িযাপৃত হইলতচছলেি  তাাঁহার চসদ্ধান্ত প্রায় সি সক্ষলত্রই ভারলতর 
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অিুকূলে উপস্থাচপত হইলতচছে, তলি তাাঁহার প্রকাশভগেইী অচত চিিীত, সহৃেয় ও ভ্রল  

সশ্রাতৃমণ্ডেীর মলধয সকহ সকহ চছলেি, োাঁহারা চহন্দু জাচতর সকে সশ্রণীর সামাচজক ও 

পাচরিাচরক অিস্থা সম্বলে সমািামুচি পচরচিত  িক্তার আলোচিত অলিকগুচে চিষলয় 

তাাঁহালক দু-একচি পাল্টা প্রশ্ন কচরিার ইচ্ছা তাাঁহালের পলক্ষ স্বাভাচিকই চছে  উোহরণ- 

স্বরূপ িচেলত পারা োয় সে, িক্তা েখি িমৎকার িাচমিততার সচহত ‘িারী জাচতলক চেিয 

মাতৃলত্ব র েৃচষ্টলত সেখা’ চহন্দুলের এই ভািচি িণকিা কচরলতচছলেি—িচেলতচছলেি, 

ভারলত িারী চিরচেি শ্রদ্ধার পাত্রী এিিং এমি চক কখিও কখিও সে গভীর চিশ্বাস ও 

ভচক্ত সহকালর চতচি পূচজত হি, তাহা স্ত্রীজাচতর প্রচত অচতশয় সম্মািসম্পন্ন্ আলমচরকাি 

পুত্র, স্বামী ও চপতারা কল্পিাও কচরলত পাচরলিি িা—তখি সকহ চজ্াসা কচরলত 

পাচরলতি সে, এই সুন্দর উচ্চ আেশকচি কােকতঃ চহন্দুলের গৃলহ স্ত্রী, জিিী, কিযা এিিং 

ভচগিীলের প্রচত কতেূর প্রলয়াগ করা হইয়া থালক  

  

িক্তা সশ্বতকায় ইওলরাপীয় ও আলমচরকাি জাচতলের চিিলোভ, চিোসিযসি, স্বাথকপরতা 

এিিং কাঞ্চি-লকৌেীলিযর সমালোিিা কচরয়া উহালের চিষময় দিচতক ও সামাচজক 

পচরণালমর কথা িলেি  তাাঁহার এই সমালোিিা সমূ্পণক িযােয এিিং চতচি উহা অচত 

সুন্দরভালি প্রকাশ কচরয়ালছি  ধীর, মৃদু, শান্ত, অিুলিচজত ও মধুর কল্ঠস িক্তা তাাঁহার 

চিন্তাগুচেলক সে িালকযর আকার চেলতচছলেি, উহালের মলধয চছে প্রিণ্ড ভাষার শচক্ত ও 

আগুি এিিং উহা সসাজাসুচজ তাাঁহার অচভলপ্রত চিষয় িযক্ত কচরলতচছে  য়াহুেীলের প্রচত 

েীশুখ্রীলষ্টর উগ্র কিূচক্তর কথা মলি হইলতচছে  চকন্তু অচভজাতকুলোদ্ভি, িচরত্র ও 

চশক্ষােীক্ষায় উন্ন্ত ঐ চহন্দু মলহােয় েখি মালে মালে কতকিা সেি তাাঁহার চিলজর 

অ্াতসালরই মূে িক্তিয হইলত সচরয়া চগয়া প্রমাণ কচরিার সিষ্টা কচরলতচছলেি সে, 

তাাঁহার স্বজাচতর ধমক োহা স্পষ্টভালি আিলকচন্দ্রক, স্বাথকালিষী, প্রধািতঃ চিলজলক 

িাাঁিাইলত িযস্ত, সিচতমূেক, চিলিষ্ট ও কমকচিমুখ—খ্রীষ্টধমক িালম পচরচিত প্রাণিন্ত, 

উেযমশীে, আিতযাগী, সিকো পরচহতব্রতী, পৃচথিীর সিকত্র প্রসারশীে, কমকতৎপর ধমক 

হইলত পৃচথিীলত উপলোচগতার চেক্ চেয়া উৎকৃষ্ট, তখি মলি হয়, তাাঁহার এই প্রলিষ্টা 

একচি ি  রকলমর িাে  খ্রীষ্টধমকািেম্বী অচিলিিক সগাাঁ ারা েতই সশািিীয় ও েজ্জাকর 
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ভুে কচরয়া থাকুক িা সকি, ইহা সতা সতয সে পৃচথিীলত েত দিচতক, আধযাচিক এিিং 

সোকচহতকর কাজ সেচখলত পাওয়া োয়, তাহার িয়-েশমািংশ এই ধলমকর িালমই সম্পন্ন্ 

হইয়ালছ  

  

চকন্তু স্বামী চিলি কািন্দলক সেখা ও তাাঁহার কথা শুচিিার সুলোগ—সকাি িুচদ্ধমান্ ও 

পক্ষপাতশূিয আলমচরকালিরই তযাগ করা উচিত িয়  সে জাচত উহার আয়ুষ্কাে আমালের 

িযায় শতাব্দীলত মাপ িা কচরয়া হাজার হাজার িৎসর চেয়া গণিা কলর, সসই জাচতর 

মািচসক, দিচতক ও আধযাচিক সিংস্কৃচতর একচি অতুযজ্জ্বে চিেশকি হইলেি স্বামী চিলি 

কািন্দ  তাাঁহার সচহত পচরিয় প্রলতযলকরই পলক্ষ প্রিুর োভজিক  রচিিার অপরালে এই 

চিচশষ্ট চহন্দু চস্মথ-কলেলজর ছাত্রলের চিকি ‘ঈশ্বলরর চপতৃভাি এিিং মািলির ভ্রাতৃত্ব ’ 

সম্বলে িক্তৃতা কলরি  সশ্রাতৃিলগকর হৃেলয় এই ভাষণ গভীর সরখাপাত কচরয়াচছে  িক্তার 

সমগ্র চিন্তাধারায় উোরতম িোিযতা এিিং েথাথক ধমকপ্রাণতা সে পচরস্ফুি, ইহা প্রলতযলকই 

িচেলতচছলেি  

  

‘চস্মথ কলেজ মাচসক’, সম, ১৮৯৪ 

  

১৫ এচপ্রে রচিিার চহন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী চিলিকািন্দ—োাঁহার ব্রাহ্মণযধলমকর পাচণ্ডতযপূণক 

িযাখযাি চিকালগা ধমক-মহাসলম্মেলি প্রভূত প্রশিংসাসূিক মন্তলিযর সৃচষ্ট কচরয়াচছে—

কলেলজর সােয উপাসিায় িক্তৃতা সেি  আমরা মািুলষর সসৌভ্রাত্র এিিং ঈশ্বলরর চপতৃভাি 

সম্বলে কত কথাই িচেয়া থাচক, চকন্তু এই শব্দগুচের প্রকৃত তাৎপেক অল্প সোলকই 

হৃেয়গেইম কলর  মািিািা েখি চিশ্বচপতার এত সচন্ন্কলি আলস সে, সদ্বষ চহিংসা এিিং 

চিলজর সশ্রষ্ঠলত্ব র কু্ষ্রল োিীসমূহ চতলরাচহত হয় (লকিিা মািুলষর স্বরূপ—এগুচের অলিক 

ঊলধ্বক), তখিই েথাথক চিশ্বভ্রাতৃত্ব  সম্ভিপর  আমালের সতকক থাকা উচিত—আমরা সেি 

চহন্দুলের গলল্প িচণকত ‘কূপমণূ্ডক’ িা হইয়া পচ   একচি িযাঙ িহু িৎসর ধচরয়া একচি 

কূলপর মলধয িাস কচরলতচছে  অিলশলষ কূলপর িাচহলর সে সখাো জায়গা আলছ, তাহা 

সস ভুচেয়া সগে এিিং উহার অচস্তত্ব  অস্বীকার কচরলত োচগে  
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৩৬. ভারে ও চহন্দুধর্ম সম্বতে 

‘চিউ ইয়কক সডেী চট্রচিউি’, ২৫ এচপ্রে, ১৮৯৪ 

  

গত সেযায় স্বামী চিলিকািন্দ ওয়ােডফক সহালিলে চমলসস আথকার চস্মলথর ‘কলথাপকথি-

িলক্রার’র চিকি ‘ভারতিষক ও চহন্দুধমক’ সম্বলে িক্তৃতা কলরি  গাচয়কা চমলসস সারা 

হামিািক ও চমস অযাচি উইেসি অলিকগুচে সগেইীত পচরলিশি কলরি  িক্তা একচি 

কমোলেিু রলঙর সকাি এিিং হেলে-পাগচ  পচরয়াচছলেি  ইহা হইে ভগিান্ এিিং 

মািি-লসিার জিয সিকতযাগী সিৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সিশ  

  

িক্তা পুিজকন্মিালের আলোিিা কলরি  চতচি িলেি সে, োাঁহালের পাচণ্ডতয অলপক্ষা 

কেহচপ্রয়তাই সিশী, এমি অলিক ধমকোজক তাাঁহালক চজ্াসা কচরয়াচছলেি, পূিকজন্ম 

েচে থালক তাহা হইলে সোলকর উহা স্মরণ হয় িা সকি? ইহার উির এই সে, স্মরণ 

কচরলত পারা িা পারার উপর সকাি ঘিিার সতযাসতয স্থাপি করা সছলেমািুচষ! মািুষ 

সতা তাহার জলন্মর কথা মলি কচরলত পালর িা এিিং জীিলি ঘচিয়ালছ, এমি আরও অলিক 

চকছুই সতা সস ভুচেয়া োয়  

  

িক্তা িলেি, খ্রীষ্টধলমকর ‘সশষ চিিালরর চেি’-এর িযায় সকাি িস্তু চহন্দুধলমক িাই  চহন্দুলের 

ঈশ্বর শাচস্ত সেি িা, পুরস্কৃতও কলরি িা  সকাি প্রকার অিযায় কচরলে তাহার শাচস্ত 

অচিেলম্ব স্বাভাচিকভালিই ঘচিলি  েতচেি িা পূণকতা োভ হইলতলছ, ততচেি আিালক 

এক সেহ হইলত সেহান্তলর প্রলিশ কচরলত হইলি  

৩৭. ভারেীয় আিার-িযিহার 

‘িষ্টি সহরার্ল্’, ১৫ সম, ১৮৯৪ 
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গতকেয ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী চিলিকািলন্দর ‘ভারতীয় ধমক’  (িস্তুতঃ—ভারতীয় আিার-

িযিহার) সম্বলে িক্তৃতা শুচিিার জিয এলসাচসলয়শি হে-এ মচহোলের খুি চভ  হয়  

১৬িিং ওয়ালডকর সড িাসকারী চিেযােলয়র সাহােযালথক এই িক্তৃতার আলয়াজি হইয়াচছে  

(িস্তুতঃ িাইোর ষ্ট্রীি সড িাসকারী চিেযােয় ) এই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী গত িৎসর চিকালগালত 

সেমি সকলের মলিালোগ ও উৎসাহ আকষকণ কচরয়াচছলেি, এিার িষ্টলি অিুরূপ 

ঘচিয়ালছ  তাাঁহার আন্তচরক সাধু মাচজকত িােিেি দ্বারা চতচি িহু অিুরাগী িেু োভ 

কচরয়ালছি  

  

িক্তা িলেিঃ চহন্দুজাচতর চভতলর চিিাহলক খুি ি  কচরয়া সেখা হয় িা  কারণ ইহা িয় 

সে, আমরা স্ত্রীজাচতলক ঘৃণা কচর  আমালের ধমক িারীলক মাতৃিুচদ্ধলত পূজা কচরিার 

উপলেশ সেয় িচেয়াই এইরূপ ঘচিয়ালছ  প্রলতযক িারী হইলেি চিলজর মালয়র মত—এই 

চশক্ষা চহন্দুরা িােযকাে হইলত পায়  সকহ সতা আর জিিীলক চিিাহ কচরলত িায় িা  

আমরা ঈশ্বরলক মা িচেয়া ভাচি  স্বগকিাসী ঈশ্বলরর আমরা আলেৌ পলরায়া কচর িা  

চিিাহলক আমরা একচি চিনতর অিস্থা িচেয়া মলি কচর  েচে সকহ চিিাহ কলর, তলি 

ধমকপলথ তাহার একজি সহায়ক সগেইীর প্রলয়াজি িচেয়াই কলর  

  

সতামরা িচেয়া থাক সে, আমরা চহন্দুরা আমালের িারীলের প্রচত মন্দ িযিহার কচর  

পৃচথিীর সকান্ জাচত স্ত্রীজাচতলক পী া সেয় িাই? ইওলরাপ িা আলমচরকায় সকাি িযচক্ত 

অলথকর সোলভ সকাি মচহোর পাচণগ্রহণ কচরলত পালর এিিং চিিালহর পর তাাঁহার অথক 

আিসাৎ কচরয়া তাাঁহালক পচরতযাগ কচরলত পালর  পক্ষান্তলর ভারলত সকাি স্ত্রীলোক েচে 

ধিলোলভ চিিাহ কলরি, তাহা হইলে তাাঁহার সন্তািলের ক্রাীতোস িচেয়া মলি করা হয়  

চিিিান্ পুরুষ চিিাহ কচরলে তাাঁহার অথক তাাঁহার পত্নীর হালতই োয় এিিং সসইজিয 

িাকাকচ র ভার চেচি েইয়ালছি, সসই পত্নীলক পচরতযাগ কচরিার সম্ভািিা খুিই কম 

থালক  

  

সতামরা আমাচেগলক সপৌিচেক, অচশচক্ষত, অসভয প্রভৃচত িচেয়া থাক, আমরা শুচিয়া 

এইরূপ কিুভাষী সতামালের ভ্রলতার অভাি সেচখয়া মলি মলি হাচস  আমালের েৃচষ্টলত 
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সদ গুণ এিিং সৎকুলে জন্মই জাচত চিধকারণ কলর, িাকা িয়  ভারলত িাকা চেয়া সম্মাি 

সকিা োয় িা  জাচতপ্রথায় উচ্চতা অথক দ্বারা চিরূচপত হয় িা  জাচতর চেক্ চেয়া অচত 

েচর্রল এিিং অতযন্ত ধিীর একই মেকাো  জাচতপ্রথার ইহা একচি িমৎকার চেক্  

  

চিলির জিয পৃচথিীলত অলিক েুদ্ধ-চিগ্রহ ঘচিয়ালছ, খ্রীষ্টািরা পরস্পর পরস্পরলক মাচিলত 

সফচেয়া পেেচেত কচরয়ালছ  ধিচেপ্সা হইলতই জন্মায় চহিংসা, ঘৃণা, সোভ এিিং িলে 

প্রিণ্ড কলমকান্মিতা, ছুিাছুচি, কেরি  জাচতপ্রথা মািুষলক এই-সকে হইলত চিষৃ্কচত সেয়  

উহা তাহালক অল্প িাকায় জীিিোপি কচরলত সক্ষম কলর এিিং সকেলকই কাজ সেয়  

জাচতপ্রথায় মািুষ আিার চিন্তা কচরিার অিসর পায়, আর ভারতীয় সমালজ ইহাই সতা 

আমরা িাই  

  

ব্রাহ্মলণর জন্ম সেিািকিার জিয  জাচত েত উচ্চ, সামাচজক চিচধ-চিলষধও তত সিশী  

জাচতপ্রথা আমাচেগলক চহন্দুজাচতরূলপ িাাঁিাইয়া রাচখয়ালছ  এই প্রথার অলিক ত্রুচি 

থাচকলেও িহু সুচিধা আলছ  

  

চমঃ চিলিকািন্দ ভারতিলষকর প্রািীি ও আধুচিক চিশ্বচিেযােয় ও কলেজসমূলহর িণকিা 

কলরি  চতচি চিলশষ কচরয়া িারাণসীর (?) প্রািীি চিশ্বচিেযােয়চির উলেখ কলরি  উহার 

ছাত্র ও অধযাপকলের সমাি সিংখযা চছে ২০, ০০০  

  

িক্তা আরও িলেি, ‘সতামরা েখি আমার ধমক সম্বলে চিিার কচরলত িস, তখি ধচরয়া 

েও সে, সতামালের ধমকচি হইে চিখুাঁত আর আমারচি ভুে  ভারলতর সমালজর সমালোিিা 

কচরিার সমলয়ও সতামরা মলি কর, সে পচরমালণ উহা সতামালের আেলশকর সলগেই চমলে 

িা, সসই পচরমালণ উহা অমাচজকত  এই েৃচষ্টভগেইী অথকহীি ’  

  

চশক্ষা সম্পলকক িক্তা িলেি, ভারলত োহারা অচধক চশচক্ষত, তাহারা অধযাপিার কাজ 

কলর  অলপক্ষাকৃত কম চশচক্ষলতরা পুলরাচহত হয়  
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৩৮. ভারতের ধর্মসর্ূহ 

‘িষ্টি সহরার্ল্’, ১৭ সম, ১৮৯৪ 

  

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী চিলিকািন্দ গতকেয চিকালে এলসাচসলয়শি হে-এ ১৬িিং ওয়াডক 

সড িাসকারী চিেযােলয়র সাহােযালথক ‘ভারলতর ধমকসমূহ’ সম্বলে একচি িক্তৃতা সেি  প্রিুর 

সশ্রাতৃসমাগম হইয়াচছে  

  

িক্তা প্রথলম মুসেমািলের ধমকচিশ্বাস সম্বলে িলেি  ভারলতর জিসিংখযার এক পঞ্চামািংশ 

হইে মুসেমাি  ইাঁহারা িাইলিলের পুরাতি এিিং িূতি দুই সিষ্টালমলেই চিশ্বাস কলরি, 

চকন্তু েীশুখ্রীষ্টলক শুধু ভগিোচেষ্ট মহাপুরুষ মাত্র িলেি  খ্রীষ্টািলের িযায় ইাঁহালের 

উপাসিাসমূলহর সকাি সিংস্থা িাই, তলি সচম্মচেত সকারািপাঠ প্রিচেত  

  

ভারতিলষকর আর একচি ধমকসম্প্রোয় পাশকী জাচত  ইাঁহালের ধমকগ্রলন্থর িাম সজন্দ্-

আলিস্তা  ইাঁহারা দুই প্রচতদ্বন্দ্বী সেিতায় চিশ্বাসী—কেযালণর অচধষ্ঠাতা আরমু্ দ এিিং 

অশুলভর জিক আচহ্রমাি  পাশকীলের দিচতক-চিধালির সারমমক হইেঃ সৎ চিন্তা, সৎ িাকয 

এিিং সৎ কমক  

  

চহন্দুগণ সিেলক তাাঁহালের ধমকগ্রন্থ িচেয়া মলি কলরি  প্রলতযক িযচক্ত স্বকীয় জাচতর 

রীচতিীচত মাচিলত িাধয, তলি ধলমকর িযাপালর চিলজর খুশীমত চিন্তা কচরয়া সেচখিার পূণক 

স্বাধীিতা প্রলতযকলক সেওয়া হয়  ধমকসাধিার একচি অিংশ হইে সকাি সাধুপুরুষ িা 

ধমকািােকলক খুাঁচজয়া িাচহর করা এিিং তাাঁহার মলধয সে আধযাচিক শচক্তপ্রিাহ চক্রায়া 

কচরলতলছ, উহার সুলোগ েওয়া  

  

চহন্দুলের চতিচি চিচভন্ন্ সম্প্রোয় রচহয়ালছ—দদ্বতিােী, চিচশষ্টার্দ্বতিােী এিিং অর্দ্বতিােী  

এগুচেলক সকাি িযচক্তর আধযাচিক ক্রামচিকালশর পলথ স্বভাচিকভালি উপচস্থত চতিচি 

ধাপ িচেয়া মলি করা হয়  
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চতি সম্প্রোয়ই ঈশ্বলর চিশ্বাসী, তলি দদ্বতিােীলের মলত ঈশ্বর এিিং মািুষ পরস্পর চভন্ন্  

পক্ষান্তলর অর্দ্বতিােীরা িলেি, চিশ্বব্রহ্মালণ্ড একচি মাত্র সিা আলছ—ইহা ঈশ্বর ও জীি 

দুলয়রই অতীত  

  

িক্তা সিে হইলত উদৃ্ধত কচরয়া চহন্দুধলমকর প্রকৃচত চক, তাহা সেখাি এিিং িলেি, 

ভগিািলক পাইলত হইলে আমাচেলক চিলজলের হৃেয় অলিষণ কচরলত হইলি  পুাঁচথপলত্রর 

মলধয ধমক িাই  ধমক হইে অন্তলরর অন্তলর তাকাইয়া ঈশ্বর ও অমৃতলত্ব র সতযলক উপেচি 

করা  সিলের একচি উচক্তঃ ‘োহালক আচম পছন্দ কচর, তাহালক সতয্রলষ্টারূলপ গচ য়া 

তুচে ’ সতয্রলষৃ্টত্ব  োভ করাই ধলমকর মূে েক্ষয  

  

দজিধমক সম্বলে চকছু িচেয়া িক্তা তাাঁহার আলোিিার উপসিংহার কলরি  এই ধমকািেম্বীরা 

মূক প্রাণীলের প্রচত চিলশষ েয়া প্রেশকি কলর  তাাঁহালের দিচতক অিুশাসি হইে 

সিংলক্ষলপঃ সকাি প্রাণীর অচিষ্ট িা করাই মহিম কেযাণ  

৩৯. ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও 

ধর্মচিশ্বাস 

‘হাভকাডক চক্রামজি’, ১৭ সম, ১৮৯৪ 

  

হাভকাডক ধমক-সচম্মেিীর উলেযালগ গতকেয সেযায় ‘সসভার হে’-এ চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী 

চিলিকািন্দ একচি চিিাকষকক িক্তৃতা সেি  িক্তার পচরষ্কার ওজস্বী ক্ঠস এিিং ধীর 

আন্তচরকতাপূণক িািিভগেইীর জিয তাাঁহার কথাগুচে চিলশষভালি হৃেয়স্পশকী হইয়াচছে  

  

চিলিকািন্দ িলেি, ভারলত িািা ধমকসম্প্রোয় এিিং ধমকমত চিেযমাি  তাহালের মলধয 

কতকগুচে িযচক্ত-ঈশ্বর স্বীকার কলর, অপর কতকগুচের মলত ভগিান্ এিিং চিশ্বজগৎ 

অচভন্ন্  তলি সে সকাি সম্প্রোলয়র অন্তভুকক্ত হউক িা সকি, সকাি চহন্দু িলে িা সে, 
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তাহার মতচিই সতয আর অপলর ভ্রান্ত  চহন্দু চিশ্বাস কলর সে, ভগিালির চিকি সপৌাঁচছিার 

পথ িহু; চেচি প্রকৃত ধাচমকক, চতচি েে িা মলতর কু্ষ্রল কেলহর ঊলধ্বক  েচে কাহারও 

েথাথক ধারণা হয় সে, সস সেহ িয় দিতিযস্বরূপ আিা, তলিই তাহালক ভারলত ধাচমকক 

িো হয়, তার পূলিক িয়  

  

ভারতিলষক সন্ন্যাসী হইলত সগলে সেলহর চিন্তা সিকলতাভালি চিস্মৃত হওয়া এিিং অিয 

মািুষলক আিা িচেয়া ভািা প্রলয়াজিীয়  এইজিয সন্ন্যাসীরা কখিও চিিাহ কলর িা  

সন্ন্যাস গ্রহণ কচরিার সময় দুইচি ব্রত েইলত হয়—োচর্রলয এিিং ব্রহ্মিেক  সন্ন্যাসীর 

িাকাকচ  েওয়া িা থাকা চিচষদ্ধ  সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ কচরিার সময় প্রথম একচি চক্রায়া 

অিুলষ্ঠয়—চিলজর প্রচতমূচতক েধ করা  ইহার দ্বারা পুরাতি শরীর িাম ও জাচত সেি 

চিরকালের জিয ধ্বিংস কচরয়া সেওয়া হইে  তারপর ব্রতীলক একচি িূতি িাম সেওয়া 

হয় এিিং চতচি সস্বচ্ছামত পেকিি িা ধমকপ্রিালরর অিুমচত োভ কলরি  চকন্তু চতচি সে 

চশক্ষা সেি, তাহার জিয প্রচতোলি তাাঁহার সকাি অথক েইিার অচধকার িাই  

৪০. উপতদর্ কর্, খাদয বির্ী 

‘িাচল্টলমার আলমচরকাি’, ১৫ অলক্টাির, ১৮৯৪ 

  

ভ্রূমযাি ব্রাোসক-এর উলেযালগ অিুলষ্ঠয় আলোিিা-সভাগুচের প্রথমচি গতকেয রাচত্রলত 

োইচসয়াম চথলয়িালর সম্পন্ন্ হয়  খুি চভ  হইয়াচছে  আলোিয চিষয় চছে ‘প্রাণিন্ত 

ধমক ’  

  

ভারত হইলত আগত ধমকোজক স্বামী চিলিকািন্দ চছলেি সশষ িক্তা  েচেও চতচি 

অল্পক্ষণ িচেয়াচছলেি, চকন্তু সশ্রাতারা চিলশষ মলিালোলগর সচহত তাাঁহার কথা শুলিি  

তাাঁহার ইিংলরজী ভাষা এিিং িক্তৃতার ধরি অচত সুন্দর  তাাঁহার উচ্চারলণ দিলেচশক ধাাঁি 

থাচকলেও তাাঁহার কথা িুচেলত অসুচিধা হয় িা  চতচি তাাঁহার স্বলেশীয় সপাষাক 

পচরয়াচছলেি, উহা সিশ জমকালো  চতচি িলেি, তাাঁহার পূলিক অলিক ওজস্বী ভাষণ হইয়া 
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োওয়ালত চতচি সিংলক্ষলপই তাাঁহার িক্তিয সশষ কচরলত িাি  পূিক-িক্তারা োহা 

িচেয়ালছি, চতচি তাহা অিুলমােি কচরলতলছি  চতচি অলিক ভ্রমণ কচরয়ালছি এিিং 

িািালশ্রণীর সোলকর কালছ ধমকপ্রসগেই কচরয়ালছি  তাাঁহার অচভ্তা এই সে, চক মতিাে 

প্রিার করা হইে, তাহালত অল্পই আলস োয়  আসে প্রলয়াজি হইে একচি কােককর 

কমকপন্থা  ি  ি  কথা েচে কালজ পচরণত করা িা হয়, তাহা হইলে মিুষযলত্ব র উপর 

চিশ্বাস িচেয়া োয়  পৃচথিীর সিকত্র সোলকর িযাকুে িা চহো হইে—উপলেশ কম, খােয 

সিশী  ভারতিলষক চমশিরী পাঠাি ভােই, তাাঁহার ইহালত আপচি কচরিার চকছু িাই, তলি 

তাাঁহার মলত সোক কম পাঠাইয়া সিশী িাকা পাঠাি সগেইত  ভারলত ধমকমলতর অভাি িাই  

িূতি ধমকমত আমোিী করা অলপক্ষা ধলমকর চশক্ষা অিুোয়ী জীিিোপিই অচধক 

প্রলয়াজিীয়  ভারতিাসী এিিং পৃচথিীর সিকত্র অিযািয সকলেই উপাসিার রীচত সম্বলে 

চশক্ষা পাইয়ালছ  চকন্তু মুলখ প্রাথকিা উচ্চারণ করা েলথষ্ট িয়  হৃেলয়র আন্তচরকতা চেয়া 

প্রাথকিা করা িাই  িক্তা িলেি, ‘িাস্তিপলক্ষ জগলত প্রকৃত কেযাণচিকীষুকর সিংখযা খুি 

অল্প  অপলর শুধু তাকাইয়া সেলখ, িাহিা সেয় এিিং ভালি সে, তাহারা চিলজরা অলিক 

চকছু মহৎ কাজ কচরয়া সফচেয়ালছ  সপ্রমই েথাথক জীিি  মািুষ েখি অপলরর চহত কচরলত 

ক্ষান্ত হয়, তখি আধযাচিক চেক্ চেয়া সস মৃত ’  

  

আগামী রচিিার সেযায় োইচসয়ালম স্বামী চিলিকািন্দ হইলিি প্রধাি িক্তা  

৪১. িুতদ্ধর ধর্ম 

‘মচিকিং সহরার্ল্’, ২২ অলক্টাির, ১৮৯৪ 

  

গত রালত্র ভ্রূমযাি ভ্রাতৃমণ্ডেী কতৃকক আলয়াচজত ‘প্রাণিন্ত ধমক’ পেকালয়র চদ্বতীয় িক্তৃতায় 

োইচসয়াম চথলয়িার সোলকর চভল  পুরাপুচর ভচরয়া চগয়াচছে  সশ্রাতালের সিংখযা চতি 

হাজার হইলি … িক্তৃতা কলরি সরভালরণ্ড চহরাম ভ্রূমযাি, সরভালরণ্ড ওয়াল্টার ভ্রূমযাি 

এিিং এই শহলর (িাচল্টলমার) সম্প্রচত আগত ব্রাহ্মণ ধমকোজক সরভালরণ্ড স্বামী 
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চিলিকািন্দ  িক্তারা সকলেই সষ্টলজর উপর িচসয়াচছলেি  সরভালরণ্ড চিলিকািন্দ 

সকলেরই চিলশষ মলিালোগ আকষকণ কচরলতচছলেি  

  

চতচি একচি হেুে রলঙর পাগচ  এিিং োে রলঙর আেখাো পচরয়াচছলেি  আেখাোর 

কচিিেচিও োে রলঙর  এই সপাষাক তাাঁহার প্রািয সিহারার মেকাো িা াইয়াচছে এিিং 

তাাঁহার প্রচত একচি অদু্ভত আকষকণ সৃচষ্ট কচরয়াচছে  তাাঁহার িযচক্তত্ব ই গতরালত্রর 

অিুষ্ঠািচিলক সেি জমাইয়া রাচখয়াচছে  সহজভালি একিুও চিব্রত সিাধ িা কচরয়া চতচি 

ভাষণচি িচেয়া সগলেি  উহার ভাষা চিখুাঁত, উচ্চারণ—ইিংলরজী ভাষা-জািা সকাি 

সুচশচক্ষত েযাচিি-জাতীয় িযচক্তর িযায়  তাাঁহার িক্তৃতার চকয়েিংশ সেওয়া হইলতলছঃ 

  

খ্রীলষ্টর জলন্মর ৬০০ িৎসর আলগ িুদ্ধ তাাঁহার ধমকপ্রিার আরম্ভ কলরি  চতচি সেচখলেি, 

ভারতিলষক তখি ধমক প্রধািতঃ মািুলষর আিার প্রকৃচত েইয়া অন্তহীি িাে-চিতণ্ডায় 

িযাপৃত  ধমকজীিলির প্রতযিায়সমূলহর অপলিােলির জিয তোিীন্তি ধলমকর চশক্ষায় 

প্রাচণহতযা োগে্ এিিং অিুরূপ প্রণােীগুচের উপরই চিভকর করা হইত  

  

সিৌদ্ধধলমকর চেচি প্রচতষ্ঠাতা, চতচি এইরূপ ধমকিযিস্থার মলধয একচি অচভজাত িিংলশ 

জন্মগ্রহণ কচরয়াচছলেি  প্রথম কথা এই সে, চতচি সকাি িূতি ধমক প্রিচেত কলরি িাই, 

তাাঁহার আলন্দােি চছে সিংস্কারমূেক  সকলের চহত-কামিা চছে তাাঁহার েক্ষয  তাাঁহার 

উপচেষ্ট ধমক চতিচি আচিষ্কালরর মলধয চিচহত  প্রথম—অশুভ আলছ  চদ্বতীয়—এই অশুলভর 

কারণ চক? িুদ্ধ িচেলেি, অশুলভর কারণ মািুলষর অপলরর উপর প্রাধািয-োলভর কামিা  

তৃতীয়—চিঃস্বাথকপরতা দ্বারা এই সোষ েূর করা োইলত পালর  িুলদ্ধর মলত—িে প্রকাশ 

কচরয়া ইহার প্রচতলরাধ সম্ভিপর িয়  ময়ো চেয়া ময়ো সধায়া োয় িা; ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা 

চিিাচরত হয় িা  

  

ইহাই হইে িুলদ্ধর ধলমকর চভচি  েতক্ষণ সমাজ মািুলষর স্বাথকপরতা এমি সি আইি-

কািুি ও সিংস্থার মাধযলম প্রচতচিধাি কচরিার সিষ্টা কলর, সেগুচের েক্ষয হইে সজার 

কচরয়া মািুষলক প্রচতলিশীলের চহতসাধলি প্রলোচজত করা, ততক্ষণ সকাি সুফে হইিার 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । আবমবরকান সংিােপবের বরবপার্ট।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 90 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িয়  সকৌশলের চিরুলদ্ধ সকৌশেলক, চহিংসার চিরুলদ্ধ চহিংসালক িা োগািই হইে কােককর 

পন্থা  চিঃস্বাথক িরিারী সৃচষ্ট করাই হইে একমাত্র প্রতীকার  িতকমালির অশুভগুচে েূর 

কচরিার জিয আইি িােু করা োইলত পালর, চকন্তু উহালত চিলশষ সকাি ফে হইলি িা  

  

িুদ্ধ সেচখয়াচছলেি, ভারলত ঈশ্বর এিিং তাাঁহার স্বরূপ েইয়া অতযচধক জল্পিা িলে, চকন্তু 

প্রকৃত কাজ হয় অচত সামািয  এই মুখয সতযচির উপর চতচি সিকো সজার চেলতিঃ 

আমাচেগলক সৎ এিিং পচিত্র হইলত হইলি এিিং অপরলক পচিত্র হইিার জিয সাহােয 

কচরলত হইলি  চতচি চিশ্বাস কচরলতি, মািুষলক উেযমশীে হইয়া অপলরর উপকার 

সাধলি োচগলত হইলি, অলিযর মলধয চিলজর আিালক, অলিযর চভতর চিলজর জীিিলক 

খুাঁচজয়া পাইলত হইলি  অপলরর কেযাণ-সাধলির দ্বারাই আমরা চিলজলের মগেইে চিধাি 

কচর  িুদ্ধ িুচেয়াচছলেি, জগলত সিকোই অতযচধক পচরমালণ মতিাে িচেলত থালক, 

তেিুপালত কােকতঃ অভযাস সেখা োয় খুি কম  িতকমািকালে িুলদ্ধর মত ১২ জি সোক 

েচে ভারলত থালকি সতা ঐ সেলশর পলক্ষ পেকাি  এই সেলশ একজি িুদ্ধ পাওয়া সগলে 

প্রভূত কেযাণ হইলি  

  

ধমকীয় মতিাে েখি িৃচদ্ধ পায়, চপতৃপুরুলষর ধলমক অেচিশ্বাস েখি প্রিে হয় এিিং 

কুসিংস্কারলক েখি েুচক্ত দ্বারা সমথকলির সিষ্টা িলে, তখি একচি পচরিতকলির প্রলয়াজি 

হইয়া পল   সকিিা ঐ-সকলের দ্বারা মািুলষর অচিষ্টই িাচ লত থালক, উহালের সশাষণ 

িা হইলে মািুলষর কেযাণ িাই  
  

চমঃ চিলিকািলন্দর িক্তৃতার সশলষ সশ্রাতৃিৃন্দ স্বতঃস্ফূতক হষকধ্বচি দ্বারা তাাঁহালক অচভিচন্দত 

কলরি  

  

‘িাচল্টলমার আলমচরকাি’, ২২ অলক্টাির, ১৮৯৪ 

  

‘প্রাণিন্ত ধমক’ সম্বলে ভ্রূমযাি ভ্রাতৃমণ্ডেী সে িক্তৃতামাোর িযিস্থা কচরয়ালছি, তাহার 

চদ্বতীয়চি শুচিিার জিয গত রালত্র োইচসয়াম চথলয়িার গৃহ সোলক সমূ্পণক ভচরয়া 

চগয়াচছে  প্রধাি িক্তা চছলেি ভারলতর স্বামী চিলিকািন্দ  চতচি সিৌদ্ধধমক সম্বলে িলেি 
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এিিং িুলদ্ধর জলন্মর সময় ভারতিাসীর মলধয সে-সি সোষ চছে, তাহার উলেখ কলরি  

ঐসমলয় ভারলত সামাচজক অসাময পৃচথিীর অিয সে-লকাি অঞ্চে অলপক্ষা হাজার গুণ 

সিশী চছে  খ্রীলষ্টর জলন্মর ছয়শত িৎসর পূলিক ভারতীয় জিগলণর মলি পুলরাচহত 

সম্প্রোলয়র খুি প্রভাি চছে  িুচদ্ধ-চিিার এিিং চিেযািিা—সপষণেলন্ত্রর এই দুই পাথলরর 

মলধয পচ য়া জিসাধারণ চিচষ্পষ্ট হইলতচছে  

  

সিৌদ্ধধমক একচি িূতি ধমকরূলপ স্থাচপত হয় িাই; িরিং উহার উৎপচি হইয়াচছে সসই 

সময়কার ধলমকর অিিচতর সিংলশাধকরূলপ  িুদ্ধই সিাধ কচর একমাত্র মহাপুরুষ, চেচি 

চিলজর চেলক চিন্দুমাত্র িা তাকাইয়া সকে উেযম পরচহলত চিলয়াগ কচরয়াচছলেি  

মািুলষর দুঃখকষ্ট-রূপ ভীষণ িযাচধর ঔষধ অলিষলণর জিয চতচি গৃহ এিিং জীিলির সকে 

সভাগসুখ চিসজকি চেয়াচছলেি  সে েুলগ পচণ্ডত এিিং পুলরাচহতকুে ঈশ্বলরর স্বরূপ েইয়া 

িৃথা তকক-চিতলকক িযস্ত, িুদ্ধ সসই সমলয় মািুষ োহা সখয়াে কলর িা, জীিলির সসই একচি 

চিপুে িাস্তি সতয আচিষ্কার কচরলেি—দুঃলখর অচস্তত্ব   আমরা অপরলক চডঙাইয়া োইলত 

িাই এিিং আমরা স্বাথকপর িচেয়াই পৃচথিীলত এত অচিষ্ট ঘলি  সে মুহূলতক জগলতর সকলে 

চিঃস্বাথক হইলত পাচরলি, সসই মুহূলতক সকে অশুভ চতলরাচহত হইলি  সমাজ েতচেি 

আইি-কািুি এিিং সিংস্থাসমূলহর মাধযলম অকেযালণর প্রতীকার কচরলত সলিষ্ট, ততচেি 

ঐ প্রচতকার অসম্ভি  হাজার হাজার িৎসর ধচরয়া জগৎ ঐ প্রণােী অিেম্বি কচরয়া 

সেচখয়ালছ; সকাি ফে হয় িাই  চহিংসা দ্বারা চহিংসা জয় করা োয় িা  চিঃস্বাথকপরতা দ্বারাই 

সকে অশুভ চিিাচরত হয়  িূতি িূতি চিয়ম িা কচরয়া মািুষলক পুরাতি চিয়মগুচে 

পােি কচরিার চশক্ষা চেলত হইলি  সিৌদ্ধধমক পৃচথিীর প্রথম প্রিারশীে ধমক, তলি অপর 

সকাি ধলমকর প্রচতদ্বচন্দ্বতা িা করা সিৌদ্ধধলমকর অিযতম চশক্ষা  সাম্প্রোচয়কতা মািিলগাষ্ঠীর 

চভতর পারস্পচরক সিংঘষক আচিয়া কেযাণশচক্ত হারাইয়া সফলে  

৪২. সকল ধর্মই ভাল 

‘ওয়াচশিংিি সপাষ্ট’, ২৯ অলক্টাির, ১৮৯৪ 
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‘পীপ ল স্ িািক’ গীজকার ধমকোজক ডক্টর সকে-এর আমন্ত্রলণ চমঃ কািন্দ গতকেয সসখালি 

িক্তৃতা কলরি  সকালের িক্তৃতাচি চছে রীচতমত ধলমকাপলেশ  ধলমকর আধযাচিক চেক্ 

মাত্রই চতচি আলোিিা কলরি  প্রািীিপন্থী সম্প্রোয়গুচের চিকি তাাঁহার কথা চকছু অচভিি 

মলি হইলি  চতচি িলেি, প্রলতযক ধলমকর মূলেই ভাে চজচিষ আলছ  ভাষাসমূলহর িযায় 

চিচভন্ন্ ধমকও একচি সাধারণ আকর হইলত উৎপন্ন্  সগাাঁ া মতিাে এিিং প্রাণহীি 

কঙ্কালে       পচরণচত—এই দুইচি হইলত েচে ধমকলক মুক্ত রাখা োয়, তাহা হইলে প্রলতযক 

ধমকই মািুলষর সেৌচকক ও আধযাচিক জীিলি প্রভূত কেযাণ সাধি কচরলত পালর  

চিকালের আলোিিাচি চছে আেকজাচত সম্বলে  উহা প্রায় একচি িক্তৃতার আকালরই 

উপস্থাচপত হয়  িক্তা চিচভন্ন্ জাচতর ভাষা, ধমক এিিং রীচতিীচত চিলশ্লষণ কচরয়া একচি 

সাধারণ সিংস্কৃতভাষালগাষ্ঠী হইলত উহালের সকলের উৎপচি প্রমাণ কলরি  

  

সভার পর চমঃ কািন্দ ‘সপাষ্ট’-এর জর্িক সিংিােোতালক িলেি, আচম সকাি চিচেকষ্ট 

সম্প্রোলয়র অন্তভুকক্ত িচেয়া োিী কচর িা  আমার ভূচমকা একজি পচরেশকলকর এিিং 

েতেূর পাচর, আচম মািুষলক চশক্ষা চেিার কালেক ব্রতী  আমার কালছ সি ধমকই সুন্দর  

জীিি ও জগলতর উচ্চতর রহসয সম্বলে অলিযর মত আচমও কতকগুচে ধারণা উপস্থাচপত 

করার সিশী আর চকছু কচরলত পাচর িা  আমার মলি হয়, পুিজকন্মিাে ধমকচিষলয় আমালের 

অলিক চজ্াসার একচি েুচক্তসগেইত িযাখযার খুি কাছাকাচছ োয়  চকন্তু ইহালক আচম 

একচি ধমকতে িচেয়া খা া কচরলত িাই িা  ি লজা  ইহা একচি মতিাে  িযচক্তগত 

অচভ্তা ছা া ইহা প্রমাণ করা োয় িা  োাঁহার ঐ অচভ্তা হইয়ালছ, তাাঁহারই পলক্ষ ঐ 

প্রমাণ কােককর  সতামার অচভ্তা আমার কালছ চকছুই িয়, আমার অচভ্তাও সতামর 

চিকি চিষ্ফে  আচম অলেৌচেক ঘিিায় চিশ্বাসী িই  ধলমকর িযাপালর অদু্ভত কাণ্ডকারখািা 

আমার চিকি অপ্রীচতকর  
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৪৩. চেচন ইহা অেভাতি চিশ্বাস কতরন 

তলি আমার িতকমাি অচস্তলত্ব র িযাখযার জিয আমালক একচি অতীত ও ভচিষযৎ অিস্থায় 

অিশযই চিশ্বাস কচরলত হইলি  আর আমরা েচে এই পৃচথিী হইলত িচেয়া োই, 

আমাচেগলক চিিয়ই অিয সকাি আকার ধারণ কচরলত হইলি  এই চেক্ চেয়া আমার 

পুিজকলন্ম চিশ্বাস আলস  তলি আচম ইহা হালত-িালত প্রমাণ কচরলত পাচর িা  

পুিজকন্মিালের িেলে অিয সুষ্ঠুতর চকছু েচে সকহ আমালক সেখাইলত পালরি, তাহা হইলে 

আচম এই মত তযাগ কচরলত প্রস্তুত আচছ  এ পেকন্ত আচম চিলজ ঐরূপ সলন্তাষজিক চকছু 

খুাঁচজয়া পাই িাই  

  

চমঃ কািন্দ কচেকাতার অচধিাসী এিিং ওখািকার রাজকীয় চিশ্বচিেযােলয়র গ্রযাজুলয়ি  

ইিংলরজী োহালের মাতৃভাষা, তাহালের মতই চতচি ইিংলরজী িচেলত পালরি  ঐ ভাষার 

মাধযলমই চতচি চিশ্বচিেযােলয়র চশক্ষা োভ কচরয়ালছি  চতচি ইিংলরজ জাচতর সচহত 

ভারতিাসীর সিংস্পশক েক্ষয কচরিার প্রিুর সুলোগ পাইয়াচছলেি  সকাি দিলেচশক চমশিরী 

কমকী কািলন্দর কথািাতকা শুচিলে ভারতিাসীলক খ্রীষ্টধমকািেম্বী করা চিষলয় দিরাশয সপাষণ 

কচরলিি  এই সম্পলকক তাাঁহালক চজ্াসা করা হইয়াচছে, পািালতযর ধমকচশক্ষা প্রালিযর 

চিন্তাধারার উপর কতেূর কােককরী হইয়ালছ  কািন্দ উিলর িলেি, ‘একচি সেলশ িূতি 

সকাি চিন্তাধারা সগলে উহার চকছু িা চকছু ফে অিশযই ঘলি, তলি প্রািয চিন্তাধারার উপর 

খ্রীষ্টধলমকর চশক্ষা সে-প্রভাি চিস্তার কচরয়ালছ, তাহা এতই সামািয সে, উহা িজলরই আলস 

িা ’ প্রািয চিন্তাধারা এ সেলশ সেমি স্বল্পই োগ রালখ, পািাতয মতিােসমূলহরও প্রালিয 

ঐরূপ ফে, িরিং অতিাও িয়  অথকাৎ সেলশর চিন্তাশীে সোলকর উপর উহার সকািই 

প্রভাি িাই  সাধারণ সোলকর চভতর চমশিরীলের কালজর ফেও অচত সামািয  েতগুচে 

িযচক্ত খ্রীষ্টধলমক েীচক্ষত হয়, সেশীয় ধমকসম্প্রোয় হইলত ততগুচে সোক অিশযই কচময়া 

োয়, তলি সেলশর সমগ্র জিসিংখযা এত চিপুে সে, চমশিরীলের এই ধমকান্তরীকরলণর 

পচরমাপ িজলর আলস িা  
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৪৪. ব াগীরা জাদুকর 

সোচগগণ িা অপর পারেচশকগলণর অিুচষ্ঠত অলেৌচকক চক্রায়াকোলপর কথা ও োমালের 

অলেৌচকক চক্রায়াকোপ সম্বলেও তাাঁহার মত অিুরূপ  চমঃ কািন্দ িলেি সে, অলেৌচকক 

ঘিিায় তাাঁহার সকাি সোাঁক িাই  সেলশ অিশয িহু জাদুকর সেখা োয়, তলি উহারা োহা 

সেখায় তাহা হালতর সকৌশে চিলশষ  চমঃ কািন্দ চিলজ একিার অল্প মাত্রায় একচি 

মুসেমাি ফচকলরর চিকি ‘আলমর মযাচজক’ সেচখয়ালছি  োমালের অলেৌচকক 

চক্রায়াকোপ সম্বলেও তাাঁহার মত অিুরূপ  চমঃ কািন্দ িলেি, ‘এইসি ঘিিার 

প্রতযক্ষেশকীলের মলধয সুচশচক্ষত দি্াচিক-েৃচষ্টসম্পন্ন্ িা পক্ষপাতশূিয সোলকর একান্তই 

অভাি, অতএি তাহালের সেওয়া চিিরলণর সকাি ্চি সতয, সকান্ চি চমথযা, তাহা চিিার 

করা কচঠি ’  

৪৫. চহনু্দ জীিন-দর্মন 

‘ব্রুকচেি িাইমস্’, ৩১ চডলসম্বর, ১৮৯৪ 

  

গত রালত্র সপাি গযাোরীলত ব্রুকচেি এচথকযাে এলসাচসলয়শি কতৃকক স্বামী চিলিকািন্দলক 

একচি অভযথকিা সেওয়া হয়  … অভযথকিার পূলিক এই চিচশষ্ট অচতচথ ‘ভারলতর ধমকসমূহ’ 

সম্বলে একচি অতযন্ত চিিাকষকক িক্তৃতা সেি  অিযািয িািা চিষলয়র আলোিিা ছা া 

চতচি িলেি, ‘আমরা পৃচথিীলত আচসয়াচছ চশচখলত’—ইহাই হইে চহন্দুলের জীিিেশকি  

্াি সঞ্চলয়ই জীিলির পূণক সুখ  মািিািা ্াি ও অচভ্তা-োলভর জিযই পৃচথিীলত 

জন্মগ্রহণ কচরয়ালছি  সতামার িাইলিলের সচহত পচরিয় থাচকলে আচম আমার শাস্ত্র ভাে 

কচরয়া িুচেলত পাচর  সসইরূপ তুচমও সতামার িাইলিে সুষ্ঠুতরভালি পচ লত পাচরলি, 

েচে আমার শালস্ত্রর সচহত সতামার পচরিয় থালক  একচি ধমক সতয হইলে অিযািয ধমকও 
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চিিয়ই সতয  একই সতয চিচভন্ন্ আকালর অচভিযক্ত হইয়ালছ, আর এই আকারগুচে 

চিভকর কলর চভন্ন্ চভন্ন্ জাচতর শারীচরক ও মািচসক অিস্থার দিচিলত্রযর উপর  

  

আমালের োহা চকছু আলছ, তাহা েচে জ িস্তু িা তাহার পচরণাম দ্বারা িযাখযা করা িচেত, 

তাহা হইলে আিার অচস্তত্ব  স্বীকার কচরিার সকাি প্রলয়াজি থাচকত িা  চকন্তু চিন্তাশচক্ত 

সে জ িস্তু হইলত উদূ্ভত হইয়ালছ, ইহা প্রমাণ করা োয় িা  মািুলষর সেহ কতকগুচে 

প্রিৃচি িিংশািুক্রালম োভ কলর—তাহা আমরা অস্বীকার কচরলত পাচর িা, চকন্তু এই 

প্রিৃচিগুচের অথক হইে সসই উপেুক্ত শারীচরক সিংহচত, োহার মাধযলম একচি চিলশষ মি 

চিজস্ব ধারায় কাজ কচরলি  জীিািা সে চিলশষ মািচসক সিংস্কার েইয়া জন্মগ্রহণ 

কচরয়ালছ, উহা তাহার অতীত কমক দ্বারা সঞ্জাত  তাহালক এমি একচি শরীর িাচছয়া 

েইলত হইলি, োহা তাহার মািচসক সিংস্কারগুচের চিকালশর পলক্ষ সিকালপক্ষা উপলোগী 

হয়  সােৃলশযর চিয়লম ইহা ঘলি  চি্ালির সচহত ইহার সমূ্পণক সামঞ্জসয রচহয়ালছ, 

সকিিা চি্াি ‘অভযাস’ দ্বারা সি চকছুর িযাখযা কচরলত িায়  অভযাস সৃষ্ট হয় সকাি চকছুর 

পুিঃপুিঃ ঘিলির ফলে  অতএি িিজাত আিার িাচরচত্রক সিংস্কারগুচে িযাখযা কচরলত 

হইলে পূলিক উহালের পুিঃ- পুিঃ আিৃচি স্বীকার করা প্রলয়াজি  ঐ সিংস্কারগুচে সতা এই 

জলন্ম উৎপন্ন্ িয়, অতএি চিিয়ই অতীত জন্ম হইলত উহারা আচসয়ালছ  

  

মািিজাচতর চিচভন্ন্ ধমকগুচে চিচভন্ন্ অিস্থা মাত্র  মািিািা সে-সি ধাপ অচতক্রাম কচরয়া 

ঈশ্বরলক প্রতযক্ষ কলর, প্রলতযকচি ধমক সেি এক একচি ধাপ  সকাি ধাপলকই অিলহো 

করা উচিত িয়  সকািচিই খারাপ িা চিপজ্জিক িয়  সিগুচেই কেযাণপ্রসূ  চশশু সেমি 

েুিক হয়, েুিক আিার সেমি পচরণত িয়লস্ক রূপান্তচরত হয়, মািুষও সসইরূপ একচি 

সতয হইলত অপর সলতয উপিীত হয়  চিপে আলস তখিই েখি এই চিচভন্ন্ অিস্থার 

সতযগুচে অিমিীয় হইয়া োাঁ ায় এিিং আর িচ লত িায় িা  তখি মািুলষর আধযাচিক 

গচত রুদ্ধ হয়  চশশু েচে িা িাল  সতা িুচেলত হইলি সস িযাচধগ্রস্ত  মািুষ ধলমকর পলথ 

েচে ধীরভালি ধালপ ধালপ আগাইয়া িলে, তাহা হইলে এই ধাপগুচে ক্রামশঃ তাহালক পূণক 

সলতযর উপেচি আচিয়া চেলি  এইজিয আমরা ঈশ্বলরর সগুণ ও চিগুকণ উভয় ভািই 
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চিশ্বাস কচর, আর ঐ সলগেই অতীত সে-সকে ধমক চছে, িতকমালি সেগুচে চিেযমাি এিিং 

ভচিষযলত সেগুচে আচসলি—সিগুচেই চিশ্বাস কচর  আমালের আরও চিশ্বাস সে, 

ধমকসমূহলক শুধু সহয করা িয়, আন্তচরকতার সচহত গ্রহণ করা কতিকয  

  

স্থূে জ  জগলত আমরা সেচখলত পাই—চিস্তারই জীিি, সলঙ্কািিই মৃতুয  সকাি চকছুর 

প্রসারণ থাচময়া সগলে উহার জীিলিরও অিসাি ঘলি  দিচতক সক্ষলত্র এই চিয়ম প্রলয়াগ 

কচরলে িচেলত পারা োয়—েচে সকহ িাাঁচিলত িায়, তাহালক ভােিাচসলতই হইলি  

ভােিাসা রুদ্ধ হইলে মৃতুয অচিিােক  সপ্রমই হইে মািি-প্রকচৃত  তুচম উহালক চকছুলতই 

এ াইলত পার িা, সকিিা উহাই জীিলির একমাত্র চিয়ম  অতএি আমালের কতকিয 

ভােিাসার জিযই ভগিািলক ভােিাসা, কতকলিযর জিযই কতকিয সম্পােি করা, কালজর 

জিযই কাজ করা  অিয সকাি প্রতযাশা সেি আমালের িা থালক  জাচিলত হইলি সে, মািুষ 

স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূণক, মািুষই ভগিালির প্রকৃত মচন্দর  
  

‘ব্রুকচেি সডেী ঈগল’, ৩১ চডলসম্বর, ১৮৯৪ 

  

মহম্মেীয়, সিৌদ্ধ এিিং ভারলতর অিযািয ধমকসম্প্রোলয়র মতগুচের উলেখ কচরয়া িক্তা 

িলেি সে, চহন্দুগণ তাাঁহালের ধমক সিলের আিিাণী হইলত োভ কচরয়ালছি  সিলের মলত 

সৃচষ্ট অিাচে ও অিন্ত  মািুষ সেহধারী আিা  সেলহর মৃতুয আলছ, চকন্তু আিা অচিিাশী  

সেহ ধ্বিংস হইলেও আিা থাচকয়া োইলিি  আিা সকাি চকছু হইলত উৎপন্ন্ হি িাই, 

সকিিা উৎপচি অলথক কতকগুচে চজচিলষর চমেি, আর োহা চকছু সচম্মচেত, ভচিষযলত 

তাহার চিলশ্লষও সুচিচিত  অতএি আিার উদ্ভি স্বীকার কচরলে উহার েয়ও 

অিশযম্ভািী  এই জিয িো হয়, আিার উৎপচি িাই  েচে িে, আমালের পূিক পূিক 

জলন্মর সকাি কথা আমরা স্মরণ কচরলত পাচর িা সকি, তাহার িযাখযা সহজ  আমরা 

োহালক চিষলয়র ্াি িচে, তাহা আমালের মিঃসমুল্রলর একান্তই উপরকার িযাপার  

মলির গভীলর আমালের সকে অচভ্তা সচঞ্চত রচহয়ালছ  
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একিা স্থায়ী চকছু অলিষলণর আকাঙ্ক্ষা মািুলষর হৃেলয় উদ্বুদ্ধ হইয়াচছে  মি, িুচদ্ধ—

িস্তুতঃ সারা চিশ্বপ্রকৃচতই সতা পচরিতকিশীে  এমি চকছু খুাঁচজয়া পাওয়া োয় চকিা, োহা 

অসীম অিন্ত—এই প্রশ্ন েইয়া িহু আলোিিা হইয়ালছ  এক োশকচিক সম্প্রোয়—িতকমাি 

সিৌদ্ধগণ োহার প্রচতচিচধ—িচেলতি, োহা চকছু পলঞ্চচন্দ্রয়গ্রাহয িয়, তাহার সকাি অচস্তত্ব  

িাই  প্রলতযক িস্তু অপর িস্তুচিিলয়র উপর চিভকর কলর; মািুষ একচি স্বাধীি সিা—এই 

ধারণা ভ্রম  পক্ষান্তলর ভািিােীরা িলেি, প্রলতযলকই এক-একচি স্বতন্ত্র িযচক্ত  

সমসযাচির প্রকৃত সমাধাি এই সে, প্রকৃচত অলিযািয-চিভকরতা ও স্বতন্ত্রতা, িাস্তিতা ও 

ভাি-সিা—এই উভলয়র সিংচমশ্রণ  পারস্পচরক চিভকরতার প্রমাণ এই সে, আমালের 

শরীলরর গচতসমূহ আমালের মলির অধীি, মি আিার খ্রীষ্টািরা োহালক ‘আিা’ িলে, 

সসই দিতিযসিা দ্বারা িাচেত  মৃতুয একচি পচরিতকি মাত্র  মৃতুযর পর অিয সোলক চগয়া 

সে-আিারা উচ্চ অিস্থা প্রাি হইয়ালছি, আর োাঁহারা এই পৃচথিীলত রচহয়ালছি, তাাঁহালের 

মলধয দিতিয-সিার চেক্ চেয়া সকাি পাথককয িাই  সসইরূপ অপর সোলক চিনগচত-প্রাি 

আিারাও এখািকার অিযািয আিার সচহত অচভন্ন্  প্রলতযক মািুষই স্বরূপতঃ পূণক সিা  

অেকালর িচসয়া ‘অেকার, অেকার’ িচেয়া পচরতাপ কচরলে সকাি োভ িাই  িরিং 

সেশোই আচিয়া আলো জ্বাচেলে তৎক্ষণাৎ অেকার েূর হয়  সসইরূপ ‘আমালের শরীর 

সীমািদ্ধ, আমালের আিা মচেি’ িচেয়া িচসয়া িচসয়া অিুলশািিা চিষ্ফে  তে্ালির 

আলোলক েচে আিাহি কচর, সিংশলয়র অেকার কাচিয়া োইলি  জীিলির উলেশয 

্ািোভ  খ্রীষ্টািরা চহন্দুলের চিকি চশচখলত পালরি, চহন্দুরাও খ্রীষ্টািলের চিকি  

  

িক্তা িলেিঃ সতামালের সন্তািলের চশখাও সে, ধমক হইে একচি প্রতযক্ষ িস্তু, সিচতিািক 

চকছু িয়  ইহা মািুলষর চশখাি িুচে িয়, ইহা হইে জীিলির একচি চিস্তার  মািুলষর 

প্রকৃচতর মলধয একচি মহৎ সতয প্রচ্ছন্ন্ রচহয়ালছ, োহা অিিরত চিকচশত হইলত 

িাচহলতলছ  এই চিকালশর িামই ধমক  প্রলতযকচি চশশু েখি ভূচমষ্ঠ হয়, তখি সস 

কতকগুচে পূিকসচঞ্চত অচভ্তা েইয়া আলস  আমরা আমালের মলধয সে স্বতন্ত্রতার ভাি 

অিুভি কচর, উহা হইলত িুো োয় সে, শরীর ও মি ছা া আমালের মলধয অপর একচি 

সতয রচহয়ালছ  শরীর ও মি পরাধীি  চকন্তু আমালের আিা স্বাধীি সিা  উহাই 
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আমালের চভতরকার মুচক্তর ইচ্ছা সৃচষ্ট কচরলতলছ  আমরা েচে স্বরূপতঃ মুক্ত িা হইতাম, 

তাহা হইলে আমরা জগৎলক সৎ ও পূণক কচরয়া তুচেিার আশা সপাষণ কচরলত পাচরতাম 

চক? আমরা চিশ্বাস কচর সে, আমরাই আমালের ভচিষযৎ গচ   আমরা এখি োহা, তাহা 

আমালের চিলজলেরই সৃচষ্ট  ইচ্ছা কচরলে আমরা আমাচেগলক ভাচঙয়া িূতি কচরয়া 

গচ লত পাচর  আমরা চিশ্বচপতা ভগিািলক চিশ্বাস কচর  চতচি তাাঁহার সন্তািলের জিক 

ও পােচয়তা—সিকিযাপী, সিকশচক্তমান্, সতামরা সেমি িযচক্ত-ঈশ্বরলক স্বীকার কর, 

আমরাও ঐরূপ কচর  চকন্তু আমরা িযচক্ত-ঈশ্বলরর পলরও োইলত িাই, আমরা চিশ্বাস 

কচর, ঈশ্বলরর চিচিকলশষ সিার সচহত আমরা স্বরূপতঃ এক  অতীলত সেসি ধমক হইয়ালছ, 

িতকমালি সেগুচে আলছ এিিং ভচিষযলত সে-সকে ধমক উদূ্ভত হইলি সিগুচের উপরই 

আমালের শ্রদ্ধা  ধলমকর প্রলতযক অচভিযচক্তর প্রচত চহন্দু মাথা িত কলরি, সকিিা জগলত 

কেযাণকর আেশক হইে গ্রহণ—িজকি িয়  সকে সুন্দর িলণকর ফুে চেয়া আমরা সতা া 

দতরী কচরয়া চিশ্বস্রষ্টা ভগিািলক উপহার চেি  চতচি সে আমালের একান্ত আপিার জি  

ভােিাসার জিযই আমরা তাাঁহালক ভােিাচসি, কতকলিযর জিযই তাাঁহার প্রচত আমালের 

কতকিয সাচধি, পূজার জিযই আমরা তাাঁহার পূজা কচরি  

  

ধমকগ্রন্থসমূহ ভােই, তলি ঐগুচে শুধু মািচিলত্রর মত  ধর একচি িই-এ সেখা আলছ, 

িৎসলর এত ইচঞ্চ িৃচষ্ট পল   একজি েচে আমালক িইচি চিিং াইলত িলেি, ঐরূপ কচরয়া 

এক সফাাঁিাও জে পাইি িা  িই শুধু িৃচষ্টর ধারণাচি সেয়; চঠক সসইরূপ শাস্ত্র, মচন্দর, 

গীজকা প্রভৃচত আমাচেগলক পলথর চিলেকশ সেয় মাত্র  েতক্ষণ উহারা আমাচেগলক ধমকপলথ 

আগাইয়া োইলত সাহােয কলর, ততক্ষণ উহারা চহতকর  িচেোি, িতজািু হওয়া, 

সস্তাত্রপাঠ িা মলন্ত্রাচ্চারণ—এসি ধলমকর েক্ষয িয়  আমরা েখি েীশুখ্রীষ্টলক সামিাসামচি 

প্রতযক্ষ সেচখলত পাইি, তখিই আমালের পূণকতার উপেচি হইলি  পূলিকাক্ত চক্রায়াকোপ 

েচে আমাচেগলক সসই পূণকতা উপেচি কচরলত সাহােয কলর, তলিই উহারা ভাে  শালস্ত্রর 

কথা িা উপলেশ আমালের উপকালর আচসলত পালর  কেম্বাস এই মহালেশ আচিষ্কার 

কচরিার পর সেলশ চফচরয়া চগয়া স্বলেশিাসীলক িূতি পৃচথিীর সিংিাে চেলেি  অলিলক 

চিশ্বাস কচরলত িাচহে িা  চতচি তাহাচেগলক িচেলেি, চিলজরা চগয়া খুাঁচজয়া সেখ  
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আমরাও সসইরূপ শালস্ত্রর উপলেশ পচ িার পর েচে চিলজরা সাধিা কচরয়া শালস্ত্রাক্ত 

সতয প্রতযক্ষ কচরলত পাচর, তাহা হইলে আমরা সে েৃঢ় চিশ্বাস োভ কচর, তাহা সকহ 

কাচ য়া েইলত পালর িা  

  

িক্তৃতার পর িক্তালক সে-লকাি চিষলয় প্রশ্ন কচরয়া তাাঁহার অচভমত জাচিিার সুলোগ 

উপচস্থত সকেলক সেওয়া হইয়াচছে  অলিলক এই সুলোগ কালজ োগাইয়াচছলেি  

৪৬. নারীতত্বর আদর্ম 

‘ব্রুকচেি ষ্টযাণ্ডাডক ইউচিয়ি’, ২১ জািুআরী, ১৮৯৫ 

  

‘এচথকযাে এলসাচসলয়শি’-এর সভাপচত ডক্টর সজি ্স্ স্বামী চিলিকািন্দলক সশ্রাতৃমণ্ডেীর 

সচহত পচরচিত কচরয়া চেলে চতচি তাাঁহার িক্তৃতায় অিংশতঃ িলেিঃ  

  

সকাি জাচতর িচস্তলত উৎপন্ন্ চজচিষ ঐ জাচতলক চিিার কচরিার পচরমাপক িয়  পৃচথিীর 

সকে আলপে গালছর তো হইলত সকহ সপাকায় খাওয়া সমস্ত পিা আলপে সিংগ্রহ কচরয়া 

উহালের প্রলতযকচিলক েইয়া এক একখাচি িই চেচখলত পালর, তিুও আলপে গালছর 

সসৌন্দেক এিিং সম্ভািিা সম্বলে তাহার চকছুই জািা িাই, এমিও সম্ভি  জাচতর মহিম ও 

সশ্রষ্ঠ িযচক্তলের দ্বারাই জাচতলক েথাথক চিিার করা িলে  োহারা পচতত, তাহারা সতা 

চিলজরাই একচি সশ্রণীচিলশষ  অতএি সকাি একচি রীচতলক চিিার কচরিার সময় উহার 

সশ্রষ্ঠ অচভিযচক্ত এিিং আেশক দ্বারাই চিিার করা শুধু সমীিীি িয়, িযােয ও িীচতসগেইত  

  

পৃচথিীর ইচতহালস প্রািীিতম জাচত—ভারতীয় আেকগলণর চিকি িারীলত্ব র আেশক অচত 

প্রধাি স্থাি অচধকার কচরয়াচছে  আেকজাচতলত পুরুষ এিিং িারী উভলয়ই ধমকািােক হইলত 

পাচরলতি  সিলের ভাষায় স্ত্রী চছলেি স্বামীর সহধচমকণী১০ অথকাৎ ধমকসচগেইিী  প্রলতযক 

পচরিালর একচি ে্লিেী থাচকত  চিিালহর সময় উহালত সে সহামাচগ্ন প্রজ্বচেত হইত, 

উহা মৃতুয পেকন্ত জাগাইয়া রাখা হইত  েম্পচতর একজি মারা সগলে উহার চশখা হইলত 
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চিতাচগ্ন জ্বাো হইত  স্বামী এিিং স্ত্রী একত্র গৃলহর ে্াচগ্নলত প্রতযহ সেিতার উলেলশয 

আহুচত চেলতি  পত্নীলক ছাচ য়া পচতর একা েল্র অচধকার চছে িা, সকিিা পত্নীলক 

স্বামীর অধকাগেই মলি করা হইত  অচিিাচহত িযচক্ত োচ্ক হইলত পাচরলতি িা  প্রািীি 

সরাম ও গ্রীলসও এই চিয়ম প্রিচেত চছে  

  

চকন্তু একচি স্বতন্ত্র পৃথক্ পুলরাচহত-লশ্রণীর আচিভকালির সলগেই সলগেই এই সকে জাচতর 

চভতর িারীর ধমককৃলতয সমািাচধকার চপছলি হচিয়া চগয়াচছে  সসচমচিক রক্তসম্ভূত 

অযাচসরীয় জাচতর সঘাষণা প্রথলম সশািা সগেঃ কিযার সকাি স্বাধীি মত থাচকলি িা, 

চিিালহর পরও তাহালক সকাি অচধকার সেওয়া হইলি িা  পারসীকরা এই মত 

চিলশষভালি গ্রহণ কচরে, পলর তাহালের মাধযলম উহা সরাম ও গ্রীলস সপৌাঁচছে এিিং সিকত্র 

িারীজাচতর উন্ন্চত িযাহত হইলত োচগে  

  

আর একচি িযাপারও এই ঘিিার জিয োয়ী—চিিাহ-পদ্ধচতর পচরিতকি  প্রথলম 

পাচরিাচরক চিয়ম চছে জিিীর কত্রকীত্ব  অথকাৎ মাতা চছলেি পচরিালরর সকন্দ্র  কিযারা 

তাাঁহার স্থাি অচধকার কচরত  ইহা হইলত স্ত্রীলোলকর িহুচিিাহরূপ আজি প্রথার উদ্ভি 

হয়  অলিক সময় পাাঁি িা ছয় ভ্রাতা একই স্ত্রীলক চিিাহ কচরত  এমি চক সিলেও ইহার 

আভাস সেচখলত পাওয়া োয়  চিঃসন্তাি অিস্থায় সকাি পুরুষ মারা সগলে তাাঁহার চিধিা 

পত্নী সন্তাি িা হওয়া পেকন্ত অপর সকাি একজি পুরুলষর সচহত িাস কচরলত পাচরলতি  

সন্তািলের োিী চকন্তু ঐ পুরুলষর থাচকত িা  চিধিার মৃত স্বামীই সন্তালির চপতা িচেয়া 

চিলিচিত হইলতি  পরিতকী কালে চিধিার পুিচিকিালহর প্রিেি হয়  িতকমািকালে অিশয 

উহা চিচষদ্ধ  

  

চকন্তু এই-সকে অস্বাভাচিক অচভিযচক্তর পাশাপাচশ িযচক্তগত পচিত্রতার একচি প্রগাঢ় 

ভাি জাচতমািলস সেখা চেলত থালক  এতৎসম্পচককত চিধািগুচে খুিই কলঠার চছে  

প্রলতযক িােক িা িাচেকালক গুরুগৃলহ পাঠাি হইত  চিশ িা চত্রশ িৎসর িয়স পেকন্ত 

উহারা সসখালি চিেযািিকায় িযাপৃত থাচকত  িচরলত্র সেশমাত্র অশুচি ভাি সেখা সগলে প্রায় 

চিষ্ঠুরভালিই তাহাচেগলক শাচস্ত সেওয়া হইত  ভারতীয় জাচতর হৃেলয় এই িযচক্তগত 
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শুচিতার ভাি এত গভীর সরখাপাত কচরয়ালছ সে, উহা সেি একচি িাচতক চিলশষ হইয়া 

োাঁ াইয়ালছ  মুসেমািগলণর চিলতা (চিলতার)-অিলরালধর সময় ইহার একচি সুস্পষ্ট 

উোহরণ সেখা োয়  প্রিে আক্রামলণর চিরুলদ্ধ পুরুষরা িগরচি অলিকক্ষণ রক্ষা কচরয়া 

িচেয়াচছে, চকন্তু েখি সেখা সগে পরাজয় অিশযম্ভািী, তখি িগরীর িারীগণ িাজালর 

একচি চিরাি অচগ্নকুণ্ড প্রজ্বচেত কচরে  শত্রুপক্ষ িগর-দ্বার ভাচঙয়া চভতলর ঢুচকলতই 

৭৪,৫০০ কুে-েেিা একসলগেই ঐ কুলণ্ড োাঁপাইয়া পচ য়া আিচিসজকি চেে  এই মহৎ 

েৃষ্টান্তচি ভারলত িতকমাি কাে পেকন্ত অিুসৃত হইয়া আচসলতলছ  চিচঠর খালমর উপর 

৭৪৷ ৷০ সিংখযাচি চেচখয়া সেওয়ার রীচত আলছ  ইহার তাৎপেক এই সে, েচে সকহ 

সিআইিীভালি ঐ চিচঠচি পল , তাহা হইলে সে মহাপাপ হইলত িাাঁচিিার জিয চিলতালরর 

মহাপ্রাণা িারীকুেলক অচগ্নলত আিাহূচত চেলত হইয়াচছে, ঐরূপ অপরালধ সস অপরাধী 

হইলি  

  

ইহার (র্িচেক েুলগর) পর হইে সন্ন্যাসীলের েুগ, োহা আলস সিৌদ্ধধলমকর অভুযেলয়র 

সচহত  সিৌদ্ধধমক চশক্ষা চেয়াচছে—গৃহতযাগী েচতরাই শুধু ‘চিিকালণ’র অচধকারী  চিিকাণ 

হইে কতকিা খ্রীষ্টািলের স্বগকরালজযর মত  এই চশক্ষার ফলে সারা ভারত সেি 

সন্ন্যাসীলের একচি চিরাি মলঠ পচরণত হইে  সকে মলিালোগ চিিদ্ধ রচহে শুধু একচি 

মাত্র েলক্ষয—একচি মাত্র সিংগ্রালম—চক কচরয়া পচিত্র থাকা োয়  স্ত্রীলোলকর উপর সকে 

সোষ িাপাি হইে  এমি চক িেচত চহতিিলি পেকন্ত িারী হইলত সতককতার কথা ঢুচকয়া 

সগে  েথাঃ িরলকর দ্বার চক? এই প্রশ্নচি সাজাইয়া উিলর িো হইেঃ ‘িারী’  আর 

একচিঃ এই মাচির সচহত আমালের িাাঁচধয়া রালখ সকান্ চশকে?—‘িারী’  অপর একচিঃ 

অে অলপক্ষাও অে সক?—‘সে িারী দ্বারা প্রিচঞ্চত ’  

  

পািালতযর মঠসমূলহও অিুরূপ ধারণা সেখা োয়  সন্ন্যাস-প্রথার পচরচিস্তার সি সমলয়ই 

স্ত্রীজাচতর অিিচত সূচিত কচরয়ালছ  

  

চকন্তু অিলশলষ িারীলত্ব র আর একচি ধারণা উদূ্ভত হইে  পািালতয এই ধারণা রূপ চিে 

পত্নীর আেলশক, ভারলত জিিীর আেলশক  এই পচরিতকি শুধু ধমকোজকগলণর দ্বারা 
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আচসয়াচছে, এরূপ মলি কচরও িা  আচম জাচি, জগলত োহা চকছু মহৎ ঘলি, 

ধমকোজলকরা তাহার উলেযাক্তা িচেয়া োিী কলর, চকন্তু এ-োিী সে িযােয িয়, চিলজ 

একজি ধমকপ্রিারক হইয়া এ-কথা িচেলত আমার সলঙ্কাি িাই  জগলতর সকে ধমকগুরুর 

উলেলশয আচম সশ্রদ্ধ প্রণচত জািাই, চকন্তু এ সক্ষলত্র আচম িচেলত িাধয সে, পািালতয 

িারী-প্রগচত ধলমকর মাধযলম আলস িাই  জি স্টুয়ািক চমলের িযায় িযচক্তরা এিিং চিলবীিী 

ফরাসী োশকচিকরাই ইহার জিচয়তা  ধমক সামািয চকছু কচরয়ালছ সলন্দহ িাই, চকন্তু সিিা 

িয়  সিশী কথা চক, আচজকার চেলিও এচশয়া-মাইিলর খ্রীষ্টাি চিশপরা উপপত্নী-লগাষ্ঠী 

রালখি! 

  

এযািংলো-সযাোি জাচতর মলধয স্ত্রীলোলকর প্রচত সে মলিাভাি সেখা োয়, উহাই খ্রীষ্টধলমকর 

আেশকািুগ  সামাচজক ও মািচসক উন্ন্চতর চিিালর পািাতযলেশীয় ভচগিীগণ হইলত 

মুসেমাি িারীর পাথককয চিপুে  চকন্তু তাই িচেয়া মলি কচরও িা—মুসেমাি িারী অসুখী, 

সকিিা িাস্তচিকই তাহালের সকাি কষ্ট িাই  ভারলত হাজার হাজার িৎসর ধচরয়া িারী 

সম্পচির মাচেকািা সভাগ কচরয়া আচসলতলছ  এলেলশ সকাি িযচক্ত তাহার পত্নীলক 

সম্পচির অচধকার িাও চেলত পালরি, চকন্তু ভারতিলষকর স্বামীর মৃতুযর পর তাহার 

োিতীয় চিষয়-সম্পচি স্ত্রীর প্রাপয—িযচক্তগত সম্পচি সতা সমূ্পণকভালি, স্থাির সম্পচি 

জীচিতকাে পেকন্ত  

  

ভারলত পচরিালরর সকন্দ্র হইলেি মা  চতচিই আমালের উচ্চতম আেশক  আমরা ভগিািলক 

চিশ্বজিিী িচে, আর গভকধাচরণী মাতা হইলেি সসই চিশ্বজিিীরই প্রচতচিচধ  একজি 

মচহো-ঋচষই প্রথম ভগিালির সচহত ঐকািয অিুভি কচরয়াচছলেি  সিলের একচি 

প্রধাি সূলক্ত তাাঁহার অিুভূচত চেচপিদ্ধ হইয়ালছ  আমালের ঈশ্বর সগুণ এিিং চিগুকণ দুই-

ই  চিগুকণ সেি পুরুষ, সগুণ প্রকৃচত  তাই আমরা িচে ‘সে হস্তদ্বয় চশশুলক সোে সেয়, 

তাহালতই ভগিালির প্রথম প্রকাশ ’ সে-জাতক ঈশ্বর আরাধিার চভতর চেয়া ভূচমষ্ঠ 

হইয়ালছ, সসই হইে আেক; আর অিােক সসই, োহার জন্ম হইয়ালছ ইচন্দ্রয়পরায়ণতার 

মাধযলম  
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প্রাগ জন্ম-প্রভাি-সম্বেীয় মতিাে িতকমািকালে ধীলর ধীলর স্বীকৃচত োভ কচরলতলছ  

চি্াি ও ধমক উভলয়ই িচেলতলছ, ‘চিলজলক শুচি এিিং শুদ্ধ রাখ ’ ভারতিলষক শুচিতার 

ধারণা এত গভীর সে, আমরা এমি চক চিিাহলক পেকন্ত িযচভিার িচেয়া থাচক, েচে িা 

চিিাহ ধমকসাধিায় পচরণত হয়  প্রলতযক সৎ চহন্দুর সচহত আচমও চিশ্বাস কচর সে, আমার 

জন্মোত্রী মাতার িচরত্র চিমকে ও চিষ্কেঙ্ক, এিিং সসইজিয আমার মলধয আজ োহা চকছু 

প্রশিংসিীয়, তাহা তাাঁহারই চিকি পাওয়া  ভারতীয় জাচতর জীিি-রহসয ইহাই—এই 

পচিত্রতা  

৪৭. েকৃে বিৌদ্ধধর্ম 

‘ব্রুকচেি ষ্টযাণ্ডাডক ইউচিয়ি’, ৪ সফব্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

এচথকযাে এলসাচসলয়শলির সভাপচত ডক্টর সজি ্স্ স্বামী চিলিকািন্দলক িক্তৃতামলঞ্চ 

উপস্থাচপত কচরলে চতচি তাাঁহার ভাষণ আরম্ভ কলরি  উহার চকয়েিংশ উদৃ্ধত হইলতলছঃ 

  

সিৌদ্ধধমক-প্রসলগেই চহন্দুলের একচি চিচশষ্ট স্থাি আলছ  েীশুখ্রীষ্ট সেমি প্রিচেত য়াহুেী ধলমকর 

প্রচতপক্ষতা কচরয়াচছলেি, িুদ্ধও সসইরূপ ভারতিলষকর তৎকােীি ধলমকর চিরুলদ্ধ 

োাঁ াইয়াচছলেি  খ্রীষ্টলক তাাঁহার সেশিাসীরা অস্বীকার কচরয়াচছে, িুদ্ধ চকন্তু স্বলেলশ 

ঈশ্বরািতার িচেয়া গৃহীত হইয়াচছলেি  সে-সি মচন্দলরর দ্বারলেলশ িুদ্ধ সপৌলরাচহতয-

চক্রায়াকোলপর চিন্দা কচরয়াচছলেি, সসই সকে মচন্দলরই আজ তাাঁহার পূজা হইলতলছ  

চকন্তু তাই িচেয়া তাাঁহার িালম সে মতিাে প্রিচেত হইয়াচছে, উহালত চহন্দুলের আস্থা 

িাই  িুদ্ধ োহা চশক্ষা চেয়াচছলেি চহন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা কলর, চকন্তু সিৌদ্ধরা োহা প্রিার কলর, 

তাহা গ্রহণ কচরলত তাহারা রাজী িয়  কারণ িুলদ্ধর িাণী িািা স্থালি ছ াইয়া পচ য়া িহু 

চিচিত্র িলণক রচঞ্জত হইয়াচছে  ঐ রচঞ্জত ও চিকৃত িাণীর ভারতীয় ঐচতলহযর সচহত খাপ 

খাওয়া সম্ভিপর চছে িা  
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সিৌদ্ধধমকলক পুরাপুচর িুচেলত হইলে উহা োহা হইলত উদূ্ভত, আমাচেগলক সসই মূে 

ধমকচির চেলক অিশযই চফচরয়া সেচখলত হইলি  দিচেক গ্রন্থগুচের দুচি ভাগ  প্রথম—

কমককাণ্ড১১, োহালত োগেল্র কথা আলছ, আর চদ্বতীয় হইে সিোন্ত—োহা োগেল্র 

চিন্দা কলর, োি ও সপ্রম চশক্ষা সেয়, মৃতুযলক ি  কচরয়া সেখায় িা  সিেচিশ্বাসী সে 

সম্প্রোলয়র সিলের সে অিংলশ প্রীচত, সসই অিংশই তাহারা গ্রহণ কচরয়ালছ  অর্িচেকলের 

মলধয িািকাকপন্থী িা ভারতীয় জ িােীরা চিশ্বাস কচরত সে, সি চকছু হইে জ ; স্বগক, 

িরক, আিা িা ঈশ্বর িচেয়া চকছু িাই  চদ্বতীয় একচি সম্প্রোয়—দজিগণও িাচস্তক, চকন্তু 

অতযন্ত িীচতিােী  তাহারা ঈশ্বলরর ধারণালক অস্বীকার কচরত, চকন্তু আিা মাচিত  আিা 

অচধকতর পূণকতার অচভিযচক্তর জিয ক্রামাগত সিষ্টা কচরয়া িচেয়ালছ  এই দুই 

সম্প্রোয়লক অর্িচেক িো হইত  তৃতীয় একচি সম্প্রোয় দিচেক হইলেও িযচক্ত-ঈশ্বলরর 

অচস্তত্ব  স্বীকার কচরত িা  তাহারা িচেত চিশ্বজগলতর সি চকছুর জিক হইে পরমাণু িা 

প্রকৃচত  

  

অতএি সেখা োইলতলছ, িুলদ্ধর আচিভকালির পূলিক ভারলতর চিন্তা-জগৎ চছে চিভক্ত  

তাাঁহার ধলমকর চিভুকে ধারণা কচরিার জিয আর একচি চিষলয়রও উলেখ প্রলয়াজিীয়—উহা 

হইে সসই সময়কার জাচত-প্রথা  সিে চশক্ষা সেয় সে, চেচি ব্রহ্মলক জালিি, চতচিই 

ব্রাহ্মণ; চেচি সমালজর সকেলক রক্ষা কলরি, চতচি সখাক্ত (ক্ষচত্রয়) আর চেচি 

িযিসািাচণজয কচরয়া অন্ন্সিংস্থাি কলরি, চতচি চিশ (র্িশয)  এই সামাচজক দিচিত্রযগুচে 

পলর অতযন্ত ধরািাাঁধা কচঠি জাচতলভলের ছাাঁলি পচরণচত অথকাৎ অিিচত োভ কলর এিিং 

ক্রালম েৃঢ়-গচঠত সুসম্বদ্ধ একচি সপৌলরাচহতয-শাসি সমগ্র জাচতর কাাঁলধ ভর কচরয়া 

োাঁ াইয়া থালক  িুদ্ধ জন্মগ্রহণ কলরি চঠক এই সমলয়ই  অতএি তাাঁহার ধমকলক 

ধমকচিষয়ক ও সামাচজক সিংস্কালরর একচি িরম প্রয়াস িো োইলত পালর  

  

সসই সমলয় সেলশর আকাশ-িাতাস িাে-চিতণ্ডায় ভচরয়া আলছ  চিশ হাজার অে 

পুলরাচহত দুই সকাচি পরস্পর-চিিেমাি অে মািুষলক পথ সেখাইিার সিষ্টা কচরলতলছ! 

এইরূপ সঙ্কিকালে িুলদ্ধর িযায় একজি ্ ািী পুরুলষর প্রিার-কােক অলপক্ষা জাচতর পলক্ষ 
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সিশী প্রলয়াজিীয় আর চক থাচকলত পালর? চতচি সকেলক শুিাইলেি—‘কেহ িে কর, 

পুাঁচথপত্র তুচেয়া রাখ, চিলজর পূণকতালক চিকাশ কচরয়া সতাে ’ জাচত-চিভালগর মূে 

তথযচির প্রচতিাে িুদ্ধ কখিও কলরি িাই, সকিিা উহা সমাজজীিলির একচি স্বাভাচিক 

প্রিণতারই অচভিযচক্ত এিিং সি সমলয়ই মূেযিান্  চকন্তু োহা িিংশগত চিলশষ সুচিধার 

োিী কলর, িুদ্ধ সসই অিিত জাচতপ্রথার চিরুলদ্ধই েুদ্ধ কচরয়াচছলেি  ব্রাহ্মণগণলক চতচি 

িচেলেি, ‘প্রকৃত ব্রাহ্মলণরা সোভ, সক্রাাধ এিিং পাপলক জয় কচরয়া থালকি  সতামরা চক 

ঐরূপ কচরলত পাচরয়াছ? েচে িা পাচরয়া থাক, তাহা হইলে আর ভণ্ডাচম কচরও িা  জাচত 

হইে িচরলত্রর একচি অিস্থা, উহা সকাি কলঠার গণ্ডীিদ্ধ সশ্রণী িয়  সে-লকহ ভগিািলক 

জালি ও ভােিালস, সস-ই েথাথক ব্রাহ্মণ ’ োগ-ে্ সম্বলে িুদ্ধ িচেলেি, ‘োগ-ে্ 

আমাচেগলক পচিত্র কলর, এমি কথা সিলে সকাথায় আলছ? উহা হয়লতা সেিতাগণলক 

সুখী কচরলত পালর, চকন্তু আমালের সকাি উন্ন্চত সাধি কলর িা  অতএি এই-সি চিষ্ফে 

আ ম্বলর ক্ষাচন্ত চেয়া ভগিাি ্লক ভােিাস এিিং পূণকতা োভ কচরিার সিষ্টা কর ’  

  

পরিতকী কালে িুলদ্ধর এই সকে চশক্ষা সোলক চিস্মৃত হয়  ভারলতর িাচহলর এমি অলিক 

সেলশ উহা প্রিাচরত হয়, সেখািকার অচধিাসীলের এই মহান্ সতযসমূহ গ্রহলণর সোগযতা 

চছে িা  এই-সকে জাচতর িহুতর কুসিংস্কার ও কোিালরর সচহত চমচশয়া িুদ্ধিাণী 

ভারলত চফচরয়া আলস এিিং চকম্ভূতচকমাকার মতসমূলহর জন্ম চেলত থালক  এইভালি উলঠ 

শূিযিােী সম্প্রোয়, োহালের মলত চিশ্বসিংসার, ভগিান্ এিিং আিার সকাি মূেচভচি 

িাই  সিচকছুই চিয়ত পচরিতকিশীে  ক্ষণকালের সলম্ভাগ িযতীত অিয চকছুলতই তাহারা 

চিশ্বাস কচরত িা  ইহার ফলে এই মত পলর অচত জঘিয কোিারসমূহ সৃচষ্ট কলর  োহা 

হউক, উহা সতা িুলদ্ধর চশক্ষা িয়, িরিং তাাঁহার চশক্ষার ভয়ািহ অলধাগচত মাত্র  চহন্দুজাচত 

সে ইহার চিরুলদ্ধ োাঁ াইয়া এই কুচশক্ষালক েূর কচরয়া চেয়াচছে, এজিয তাহারা 

অচভিন্দিীয়  

  

িুলদ্ধর প্রলতযকচি িাণী সিোলন্তর উপর প্রচতচষ্ঠত  সিোন্ত-গ্রলন্থ এিিং অরলণযর মঠসমূলহ 

েুক্কাচয়ত সতযগুচেলক োাঁহারা সকলের সগািরীভূত কচরলত িাচহয়ালছি, িুদ্ধ সসই-সকে 
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সন্ন্যাসীর একজি  অিশয আচম চিশ্বাস কচর িা সে, জগৎ এখিও ঐ-সকে সলতযর জিয 

প্রস্তুত  সোলক এখিও ধলমকর চিনতর অচভিযচক্তগুচেই িায়, সেখালি িযচক্ত-ঈশ্বলরর 

উপলেশ আলছ  এই কারলণই সমৌচেক সিৌদ্ধধমক জিগলণর চিিলক সিশীচেি ধচরয়া 

রাচখলত পালর িাই  চতব্বত ও তাতার সেশগুচে হইলত আমোিী চিকৃত আিারসমূলহর 

প্রিেি েখি হইে, তখিই জিগণ েলে েলে সিৌদ্ধধলমক চভচ য়াচছে  সমৌচেক সিৌদ্ধধমক 

আলেৌ শূিযিাে িয়  উহা জাচতলভে ও সপৌলরাচহলতযর চিরুলদ্ধ একচি সিংগ্রাম প্রলিষ্টা 

মাত্র  সিৌদ্ধধমকই পৃচথিীলত প্রথম মূক ইতর প্রাণীলের প্রচত সহািুভূচত সঘাষণা কলর এিিং 

মািুলষ মািুলষ চিলভে-সৃচষ্টকারী আচভজাতয প্রথালক ভাচঙয়া সেয়  

  

স্বামী চিলিকািন্দ তাাঁহার িক্তৃতা সশষ কলরি িুলদ্ধর জীিলির কলয়কচি চিত্র উপচস্থত 

কচরয়া  তাাঁহার ভাষায় িুদ্ধ চছলেি ‘এমি একজি মহাপুরুষ, োাঁহার মলি একচি মাত্র 

চিন্তাও উলঠ িাই িা োাঁহার দ্বারা একচি মাত্র কাজও সাচধত হয় িাই, োহা মািুলষর 

চহতসাধি িযতীত অপর সকাি উলেলশয িাচেত  তাাঁহার সমধা এিিং হৃেয় উভয়ই চছে 

চিরাি—চতচি সমুেয় মািিজাচত এিিং প্রাচণকুেলক সপ্রলম আচেগেইি কচরয়াচছলেি এিিং চক 

উচ্চতম সেিেূত, চক চিনতম কীিচির জিয চিলজর প্রাণ উৎসগক কচরলত সিকোই প্রস্তুত 

চছলেি ’ িুদ্ধ চকভালি জর্িক রাজার েল্ িচেোলির উলেলশয িীত একচি সমষেূথলক 

িাাঁিাইিার জিয চিলজলক েূপকালষ্ঠ চিলক্ষপ কচরয়া স্বকীয় উলেশয চসদ্ধ কচরয়াচছলেি, 

িক্তা প্রথলম তাহা িণকিা কলরি  তারপর চতচি চিচত্রত কলরি—দুঃখসন্তি মািুলষর ক্রান্দলি 

িযচথত এই মহাপুরুষ চকভালি স্ত্রী ও চশশুপুত্রলক তযাগ কলরি, পলর তাাঁহার চশক্ষা ভারলত 

সিকজিীিভালি েখি গৃহীত হইে, তখি চকভালি চতচি জর্িক িীিকুলোদ্ভি পাচরয়ার 

চিমন্ত্রণ গ্রহণ কচরয়া তৎপ্রেি শূকর-মািংস আহার কলরি এিিং উহার ফলে অিলশলষ 

মৃতুযিরণ কলরি  

৪৮. জগতে ভারতের দান 

‘ব্রুকচেি ষ্টযাণ্ডাডক ইউচিয়ি’, ২৭ সফব্রুআরী, ১৮৯৫ 
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সসামিার রালত্র ব্রুকচেি এচথকযাে এলসাচসলয়শলির উলেযালগ পায়ারপে এিিং চক্লেি 

ষ্ট্রীলির সিংলোগস্থলে েিং আইেযাণ্ড চহষ্টচরকযাে সসাসাইচি হলে চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী 

চিলিকািন্দ ‘জগলত ভারলতর োি’ চিষলয় িক্তৃতা কলরি  সশ্রাতৃসিংখযা সিশীই চছে  

  

িক্তা তাাঁহার স্বলেলশর আিেক সসৌন্দলেকর কথা িলেি—সে সেশ িীচত, চশল্পকো, সাচহতয 

ও চি্ালির আচেম চিকাশ-ভূচম, সে-লেলশর পুত্রলের িচরত্রিিা ও কিযালের ধমকচিষ্ঠার 

কথা িহু দিলেচশক পেকিক কীতকি কচরয়া চগয়ালছি  অতঃপর িক্তা চিশ্বজগলত ভারত চক 

চক চেয়ালছ, তাহা দ্রুতগচতলত চিস্তাচরতভালি প্রেশকি কলরি  

  

ধলমকর সক্ষলত্র ভারলতর োিপ্রসলগেই চতচি িলেি, খ্রীষ্টধলমকর উপর ভারত প্রিুর প্রভাি 

চিস্তার কচরয়ালছ  েীশুখ্রীলষ্টর উপলেশগুচের মূে উৎলসর অিুসোি কচরলে সেখাি 

োইলত পালর, উহা িুলদ্ধর িাণীর চভতর রচহয়ালছ  

  

ইওলরাপীয় এিিং আলমচরকাি গলিষকলের গ্রন্থ হইলত উদৃ্ধত কচরয়া িক্তা িুদ্ধ এিিং খ্রীলষ্টর 

মলধয িহু সােৃশয প্রেশকি কলরি  েীশুর জন্ম, গৃহতযাগালন্ত চিজকি িাস, অন্তরগেই 

চশষযসিংখযা এিিং তাাঁহার দিচতক চশক্ষা তাাঁহার আচিভকালির িহু শত িৎসর পূলিককার িুলদ্ধর 

জীিলির ঘিিার মতই  িক্তা চজ্াসা কলরি, এই চমে চক শুধু একচি আকচস্মক িযাপার 

অথিা িুলদ্ধর ধমক খ্রীষ্টধলমকর একচি পূিকতি আভাস? মলি হয়, পািালতযর অচধকািংশ 

মিীষী চদ্বতীয় িযাখযাচিলতই সন্তুষ্ট, চকন্তু এমিও সকাি সকাি পচণ্ডত আলছি, োাঁহারা 

চিভকীকভালি িলেি, খ্রীষ্টধমক সাক্ষাৎ সিৌদ্ধধমক হইলত প্রসূত, সেমি খ্রীষ্টধলমকর প্রথম 

চিরুদ্ধিােী শাখা মচিকাই-িােলক (Monecian heresy) এখি সিকসম্মতভালি সিৌদ্ধধলমকর 

একচি সম্প্রোলয়র চশক্ষা িচেয়া মলি করা হইয়া থালক  চকন্তু খ্রীষ্টধমক সে সিৌদ্ধধলমকর 

উপর প্রচতচষ্ঠত, এই চিষলয় আরও অলিক প্রমাণ রচহয়ালছ  ভারত-সম্রাট্ অলশালকর 

সম্প্রচত আচিষৃ্কত চশোচেচপলত ইহার প্রমাণ পাওয়া োয়  অলশাক খ্রীষ্টপূিক তৃতীয় 

শতাব্দীর সোক  চতচি গ্রীক রাজালের সচহত সচেপত্র সম্পােি কচরয়াচছলেি  পরিতকী 

কালে সে-সি অঞ্চলে খ্রীষ্টধমক প্রসার োভ কলর, সম্রাট্ অলশালকর সপ্রচরত প্রিারকগণ 
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সসই-সকে স্থালি সিৌদ্ধধলমকর চশক্ষা চিস্তার কচরয়াচছলেি  ইহা হইলত িুচেলত পারা োয়, 

খ্রীষ্টধলমক চক কচরয়া ঈশ্বলরর চত্রত্ব িাে, অিতারিাে এিিং ভারলতর িীচততে আচসে এিিং 

সকিই িা আমালের সেলশর মচন্দলরর পূজািকিার সচহত সতামালের কযাথচেক গীজকার 

‘মাস্’১২ আিৃচি এিিং ‘আশীিকাে’১৩ প্রভৃচত ধমককৃলতযর এত সােৃশয  খ্রীষ্টধলমকর িহু আলগ 

সিৌদ্ধধলমক এই-সকে চজচিষ প্রিচেত চছে  এখি এই তথযগুচের উপর চিলজলের চিিার-

চিলিিিা সতামরা প্রলয়াগ কচরয়া সেখ  আমরা চহন্দুরা সতামালের ধমক প্রািীিতর, ইহা 

চিশ্বাস কচরলত প্রস্তুত আচছ, েচে েলথষ্ট প্রমাণ সতামরা উপচস্থত কচরলত পার  আমরা সতা 

জাচি সে, সতামালের ধমক েখি কল্পিালতও উদূ্ভত হয় িাই, তাহার অন্ততঃ চতিশত িৎসর 

আলগ আমালের ধমক সুপ্রচতচষ্ঠত  

  

চি্াি সম্বলেও ইহা প্রলোজয  প্রািীিকালে ভারতিলষকর আর একচি োি দি্াচিক- 

েৃচষ্টসম্পন্ন্ চিচকৎসকগণ  সার উইচেয়ম হাোলরর মলত চিচিধ রাসায়চিক পোলথকর 

আচিষ্কার এিিং চিকে কণক ও িাচসকার পুিগকঠলির উপায় চিণকলয়র দ্বারা ভারতিষক আধুচিক 

চিচকৎসা-চি্ািলক সমৃদ্ধ কচরয়ালছ  অঙ্কশালস্ত্র ভারলতর কৃচতত্ব  আরও সিশী  িীজগচণত, 

জযাচমচত, সজযাচতচিকেযা ও িতকমাি চি্ালির চিজয়লগৌরিস্বরূপ চমশ্রগচণত—ইহালের 

সিগুচেই ভারতিলষক উদ্ভাচিত হয়; িতকমাি সভযতার প্রধাি চভচিপ্রস্তরস্বরূপ 

সিংখযােশকও ভারতমিীষার সৃচষ্ট  েশচি সিংখযািািক েশচমক (decimal) শব্দ িাস্তচিক 

সিংস্কৃত ভাষার শব্দ  

  

েশকলির সক্ষলত্র আমরা এখিও পেকন্ত অপর সে সকাি জাচত অলপক্ষা অলিক উপলর 

রচহয়াচছ  প্রচসদ্ধ জামকাি োশকচিক সশালপিহাওয়ারও ইহা স্বীকার কচরয়ালছি  সগেইীলত 

ভারত জগৎলক চেয়ালছ প্রধাি সাতচি স্বর এিিং সুলরর চতিচি গ্রাম সহ স্বরচেচপ-প্রণােী  

খ্রীষ্টপূিক ৩৫০ অলব্দও আমরা এইরূপ প্রণােীিদ্ধ সগেইীত উপলভাগ কচরয়াচছ  ইওলরালপ 

উহা প্রথম আলস মাত্র একােশ শতাব্দীলত  ভাষা-চি্ালির সক্ষলত্র ইহা এখি 

সিকিাচেসম্মত সে, আমালের সিংস্কৃত ভাষা োিতীয় ইওলরাপীয় ভাষার চভচি  এই 

ভাষাগুচে চিকৃত উচ্চারণ-চিচশষ্ট সিংস্কৃত ছা া আর চকছু িয়  
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সাচহলতযর সক্ষলত্র আমালের মহাকািয, কািয ও িািক অপর সে-লকাি ভাষার সশ্রষ্ঠ রিিার 

সমতুেয  জামকািীর সশ্রষ্ঠ কচি আমালের শকুন্তো-িািক সম্বলে সিংচক্ষি মন্তলিয 

িচেয়ালছি, উহালত ‘স্বগক ও পৃচথিী সচম্মচেত ’ ‘ঈসপ ্স্ সফি ্ে স্্’ িামক প্রচসদ্ধ গল্পমাো 

ভারলতরই োি, সকিিা ঈসপ একচি প্রািীি সিংস্কৃত গ্রন্থ হইলত তাাঁহার িই-এর উপাোি 

েইয়াচছলেি  ‘এলরচিয়াি িাইিস্’ িামক চিখযাত কথাসাচহতয এমি চক ‘চসণ্ডালরো’ ও 

‘িরিচির ডাাঁিা’ গলল্পরও উৎপচি ভারলতই  চশল্পকোর সক্ষলত্র ভারতই প্রথম তুো ও 

োে রঙ উৎপােি কলর এিিং সিকপ্রকার অেঙ্কার-চিমকালণও প্রভূত েক্ষতা সেখায়  চিচি 

ভারলত প্রথম প্রস্তুত হইয়াচছে  ইিংলরজী ‘সুগার’ কথাচি সিংস্কৃত শককরা হইলত উৎপন্ন্  

সিকলশলষ উলেখ করা োইলত পালর সে, োিা তাস ও পাশা সখো ভারলতই আচিষৃ্কত হয়  

িস্তুতঃ সি চেক্ চেয়া ভারতিলষকর উৎকষক এত চিরাি চছে সে, েলে েলে িুভুকু্ষ 

ইওলরাপীয় ভাগযালিষীরা ভারলতর সীমালন্ত উপচস্থত হইলত থালক এিিং পলরাক্ষভালি এই 

ঘিিাই পলর আলমচরকা-আচিষ্কালরর সহতু হয়  

  

এখি সেখা োক—এই-সকলের পচরিলতক জগৎ ভারতলক চক চেয়ালছ  চিন্দা, অচভশাপ ও 

ঘৃণা ছা া আর চকছুই িয়  ভারত-সন্তািলের রুচধর-লস্রালতর মধয চেয়া অপলর তাহার 

সমৃচদ্ধর পথ কচরয়া েইয়ালছ ভারতলক োচরল্রলয চিলষ্পচষত কচরয়া এিিং ভারলতর 

পুত্রকিযাগণলক োসলত্ব  সঠচেয়া চেয়া  আর এখি আঘালতর উপর অপমাি হািা হইলতলছ 

ভারলত এমি একচি ধমক প্রিার কচরয়া, োহা পুষ্ট হইলত পালর শুধু অপর সমস্ত ধলমকর 

ধ্বিংলসর উপর  চকন্তু ভারত ভীত িয়  সস সকাি জাচতর কৃপাচভখারী িয়  আমালের 

একমাত্র সোষ এই সে, আমরা অপরলক পেেচেত কচরিার জিয েুদ্ধ কচরলত পাচর িা, 

আমরা চিশ্বাস কচর—সলতযর অিন্ত মচহমায়  চিলশ্বর চিকি ভারলতর িাণী হইে—প্রথমতঃ 

তাহার মগেইলেচ্ছা  অচহলতর প্রচতোলি ভারত চেয়া িলে চহত  এই মহৎ আেলশকর উৎপচি 

ভারলতই  ভারত উহা কালেক পচরণত কচরলত জালি  পচরলশলষ ভারলতর িাণী হইেঃ 

প্রশাচন্ত সাধুতা দধেক ও মৃদুতা আলখলর জয়ী হইলিই  এক সমলয় োহালের পৃচথিীলত চছে 

চিপুে অচধকার, সসই পরাক্রাান্ত গ্রীক জাচত আজ সকাথায়? তাহারা চিেুি  একো 

োহালের চিজয়ী দসিযেলের পেভলর সমচেিী কচম্পত হইত, সসই সরামাি জাচতই িা 
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সকাথায়? অতীলতর গলভক  পঞ্চাশ িৎসলর োহারা এক সমলয় অতোচন্তক মহাসাগর হইলত 

প্রশান্ত মহাসাগর পেকন্ত চিজয়-পতাকা উড্ডীি কচরয়াচছে, সসই আরিরাই িা আজ 

সকাথায়? সকাথায় সসই েক্ষ েক্ষ চিরাপরাধ মািুলষর চিষ্ঠুর হতযাকারী স্পযাচিয়াডকগণ? 

উভয় জাচতই আজ প্রায় চিেুি, তলি তাহালের পরিতকী িিংশধরগলণর িযায়পরতা ও 

েয়াধলমকর গুলণ তাহারা সামূচহক চিিাশ হইলত রক্ষা পাইলি, পুিরায় তাহালের অভুযেলয়র 

ক্ষণ আচসলি  িক্তৃতার সশলষ স্বামী চিলিকািন্দলক করতাচে দ্বারা সােলর অচভিচন্দত করা 

হয়  ভারলতর রীচত-িীচত সম্বলে চতচি অলিকগুচে প্রলশ্নরও উির সেি  গতকেযকার 

(২৫ সফব্রুআরী) ‘স্টযাণ্ডাডক ইউচিয়াি’ পচত্রকায় ভারতিলষক চিধিালের চিেকাচতত হওয়া 

েইয়া সে উচক্তচি প্রকাচশত হইয়ালছ, উহার চতচি স্পষ্টভালি প্রচতিাে কলরি  

  

চিিালহর পূলিক িারীর চিজস্ব সম্পচি েচে চকছু থালক, ভারতীয় আইি অিুসালর স্বামীর 

মৃতুযর পর তাহালত তাাঁহার অচধকার সতা িজায় থাচকলিই, তা ছা া স্বামীর চিকি হইলত 

চতচি োহা চকছু পাইয়াচছলেি এিিং মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ অপর সকাি উিরাচধকারী িা 

থাচকলে তাাঁহার সম্পচিও চিধিার েখলে আচসলি  পুরুলষর সিংখযা-িূযিতার জিয ভারলত 

চিধিারা ক্বচিৎ পুিরায় চিিাহ কলরি  

  

িক্তা আরও উলেখ কলরি সে, স্বামীর মৃতুযর পর স্ত্রীলোলকর সহমরণ-প্রথা এিিং 

জগন্ন্ালথর রথিলক্রা আিিচেোি সমূ্পণক িে হইয়া চগয়ালছ  ইহার প্রমালণর জিয চতচি 

সশ্রাতৃিৃন্দলক সার উইচেয়াম হাোর প্রণীত ‘ভারত সাম্রালজযর ইচতহাস’ িামক পচুস্তকাচি 

সেচখলত িলেি  

৪৯. ভারতের িালচিধিাগণ 

‘সডেী ঈগ ্ল’, ২৭ সফব্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

ব্রুকচেি এচথকযাে এলসাচসলয়শলির উলেযালগ চহষ্টচরকযাে হে-এ চহন্দুসন্ন্যাসী স্বামী 

চিলিকািন্দ সসামিার রালত্র ‘জগলত ভারতিলষকর োি’ সম্বলে িক্তৃতা কলরি  িক্তা েখি 
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মলঞ্চর উপর উলঠি, তখি মলঞ্চ প্রায় আ াই শত িযচক্ত উপচস্থত চছলেি  ব্রুকচেি 

রমািাঈ সালককে-এর সভাপচত চমলসস সজম ্স্ মযাক ্কীি কলয়কচেি আলগ ‘ভারতিলষক 

িােচিধিালের উপর দুিকযিহার করা হয় িা ’—িক্তার এই উচক্তচির প্রচতিাে 

কচরয়াচছলেি  ঐ প্রচতষ্ঠািচি ভারলত খ্রীষ্টমতািুগ সসিাকােক কচরয়া থালক  িক্তার চিকি 

এই প্রচতিালের প্রতুযির শুচিিার জিয সশ্রাতৃিৃলন্দর খুি আগ্রহ সেখা োয়  চকন্তু স্বামী 

চিলিকািন্দ তাাঁহার ভাষলণ ঐ চিষলয়র সকাি উলেখ কলরি িাই  তাাঁহার িক্তৃতা সশষ 

হইলে একজি সশ্রাতা ঐ প্রসগেইচি তুলেি এিিং চজ্াসা কলরি—ঐ সম্পলকক তাাঁহার চক 

িচেিার আলছ  স্বামী চিলিকািন্দ িলেি, িােচিধিালের প্রচত চিেকাতি িা কলঠার িযিহার 

করা হয়—এই সিংিাে সতয িয়  চতচি আরও িলেিঃ ইহা চঠকই সে সকাি সকাি চহন্দুর 

চিিাহ হয় খুি অল্প িয়লস  অলিলক চকন্তু সিশ পচরণত িয়লসই চিিাহ কলর  সকহ সকহ 

িা আলেৌই চিিাহ কলর িা  আমার চপতামলহর েখি চিিাহ হইয়াচছে, তখি চতচি 

এলকিালরই িােক  আমার চপতা চিিাহ কলরি সিৌে িৎসর িয়লস  আমার িয়স চত্রশ 

িৎসর, আচম এখিও চিিাহ কচর িাই  স্বামী মারা সগলে তাাঁহার োিতীয় সম্পচি তাাঁহার 

চিধিা পত্নী পাি  েচরল্রলর ঘলর চিধিার কষ্ট অিযািয সেলশ সেমি, ভারলতও সসইরূপ  

কখিও কখিও িৃলদ্ধরা িাচেকা চিিাহ কলর  এইরূপ স্বামী ধিী হইলে েত শীঘ্র মারা 

োয়, তাহার চিধিা স্ত্রীর পলক্ষ ততই মগেইে  আচম ভারলতর সিকত্র ভ্রমণ কচরয়াচছ, চকন্তু 

চিধিালের প্রচত সে রূপ চিেকাতলির কথা প্রিার করা হইলতলছ, ঐরূপ একচিও সেচখলত 

পাই িাই  এক সমলয় আমালের সেলশ এক ধরলির ধলমকান্মিতা চছে  তখি কখিও 

কখিও চিধিারা মৃত পচতর জ্বেন্ত চিতায় প্রলিশ কচরয়া মৃতুয িরণ কচরলতি  চহন্দু 

জিসাধারণ সে এই রীচত পছন্দ কচরত, তাহা িয়, তলি উহা িে কচরিার সিষ্টাও চছে 

িা  অিলশলষ চব্রচিশরা ভারত অচধকার কচরলে ইহা চিচষদ্ধ হয়  সহমৃতা িারীলক সাধ্বী 

িচেয়া খুি সম্মাি করা হইত  অলিক সমলয় তাাঁহালের স্মৃচতলত স্তম্ভাচে চিচমকত হইত  
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৫০. চহনু্দতদর কতয়কচি রীচেনীচে 

‘ব্রুকচেি ষ্টযাণ্ডাডক ইউচিয়ি’, ৮ এচপ্রে, ১৮৯৫ 

  

গত রাচত্রলত চক্লেি এচভচিউ-চস্থত পউি গযাোরীলত ব্রুকচেি এচথকযাে এলসাচসলয়শলির 

একচি চিলশষ সভায় চহন্দু সন্ন্যাসী স্বামী চিলিকািলন্দর িক্তৃতাই চছে প্রধাি কমকসূিী  

আলোিয চিষয় চছেঃ ‘চহন্দুলের কলয়কচি রীচতিীচত—ঐগুচের তাৎপেক ও কেথক ’ প্রশস্ত 

গযাোরীচি একচি িৃহৎ জিতায় ভচরয়া চগয়াচছে  

  

পচরধালি প্রািয সপাষাক, উজ্জ্বে িকু্ষ এিিং মুলখ প্রচতভার েীচি েইয়া স্বামী চিলিকািন্দ 

তাাঁহার স্বলেশ, উহার অচধিাসী এিিং রীচতিীচত সম্বলে িচেলত আরম্ভ কচরলেি  িক্তা 

িলেি, সশ্রাতৃমণ্ডেীর চিকি চতচি শুধু িাি তাাঁহার ও তাাঁহার স্বলেলশর প্রচত িযায়েৃচষ্ট  চতচি 

ভাষলণর প্রারলম্ভ ভারত সম্বলে একচি সাধারণ ধারণা উপস্থাচপত কচরলিি  ভারত একচি 

সেশ িয়, মহালেশ  সে-সি পেকিক কখিও ভারতিলষক োি িাই, তাাঁহারা উহার সম্বলে 

অলিক ভুে মত প্রিার কচরয়ালছি  ভারলত িয়চি পৃথক্ প্রধাি ভাষা আলছ এিিং প্রালেচশক 

উপভাষার সিংখযা একশলতরও সিশী  িক্তা তাাঁহার স্বলেশ সম্বলে োাঁহারা িই চেচখয়ালছি, 

তাাঁহালের কলঠার সমালোিিা কলরি  চতচি িলেি সে, এই-সি িযচক্তর মচস্তষ্ক কুসিংস্কার 

দ্বারা চিকৃত হইয়া চগয়ালছ  ইাঁহালের একচি ধারণা সে, ইাঁহালের ধলমকর গণ্ডীর িাচহলর 

প্রলতযকচি সোক ভয়ািক শয়তাি  চহন্দুলের েন্তধািি-প্রণােীর অলিক সমলয় কেথক করা 

হইয়া থালক  তাহারা মুলখ পশুর সোম িা িাম া ঢুকাইিার পক্ষপাতী িয় িচেয়া চিলশষ 

কলয়কচি গালছর সছাি ডাে চেয়া োাঁত পচরষ্কার কলর  জর্িক পািাতয সেখক এই জিয 

চেচখয়ালছি, ‘চহন্দুরা প্রতূযলষ শেযাতযাগ কচরয়া একচি গাছ চগচেয়া সফলে ’ িক্তা িলেি 

সে, চহন্দুচিধিালের জগন্ন্ালথর রথিলক্রার িীলি আিি 

  

চেোলির রীচত কখিও চছে িা  এই গল্প সে চকভালি িােু হইে, তাহা িুো ভার  
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জাচতলভে সম্বলে স্বামী চিলিকািলন্দর মন্তিযগুচে চছে খুি িযাপক এিিং চিিাকষকক  

ভারতীয় জাচতপ্রথা উচ্চািি সশ্রণীলত চিভক্ত িয়  প্রলতযকচি জাচত চিলজর সক্ষলত্র সশ্রষ্ঠ  

জাচতপ্রথা সকাি ধমককৃতয িয়, উহা হইে চিচভন্ন্ কাচরগরীর চিভাগ-িযিস্থা  স্মরণাতীত 

কাে হইলত উহা মািিসমালজ প্রিচেত রচহয়ালছ  িক্তা িযাখযা কচরয়া সেখাি—কীভালি 

সমালজ প্রথলম কলয়কচি মাত্র চিচেকষ্ট অচধকার িিংশািুক্রাচমক চছে  পলর িচেে প্রলতযকচি 

সশ্রণীলক আলষ্টপৃলষ্ঠ িেি এিিং চিিাহ ও পািাহারলক সীমািদ্ধ করা হইে চিজ চিজ সশ্রণীর 

মলধয  

  

চহন্দুগৃলহ খ্রীষ্টাি িা মুসেমালির উপচস্থচতলত চক প্রভাি হয়, িক্তা তাহা িণকিা কলরি  

সকাি সশ্বতকায় িযচক্ত চহন্দুলের ঘলর ঢুচকলে ঘর অশুচি হইয়া োয়  চিধমকী গৃলহ আচসলে 

গৃহস্বামী প্রায়ই পলর ্াি কচরয়া থালকি  অন্তযজ জাচতলের প্রসলগেই িক্তা িলেি সে, 

উহারা সমালজ সমথলরর কাজ, ো ুোচর প্রভৃচত কাজ কচরয়া থালক এিিং উহারা গচেত 

মািংসলভাজী  চতচি আরও িলেি সে, ভারত সম্বলে সে-সকে পািাতয সেখক িই 

চেচখয়ালছি, তাাঁহারা সমালজর এই-সকে চিনস্তলরর সোলকর সিংস্পলশকই আচসয়ালছি, 

উচ্চিলণকর চহন্দুলের জীিলির সচহত তাাঁহালের পচরিয় ঘলি িাই  জাচতর চিয়ম-কািুি 

ভাচঙলে চক শাচস্ত হয়, তাহা িক্তা িণকিা কলরি  শাচস্ত শুধু এই সে, চিয়মভগেইকারী সে-

জাচতর অন্তভুকক্ত, সসই জাচতর মলধয দিিাচহক আোি-প্রোি ও পািাহার তাাঁহার ও তাাঁহার 

সন্তািগলণর পলক্ষ চিচষদ্ধ  এই সম্পলকক অিয সে-সি ধারণা পািালতয প্রিাচরত, তাহা 

অচতরচঞ্জত ও ভুে  

  

জাচতপ্রথার সোষ সেখাইলত চগয়া িক্তা িলেি, প্রচতদ্বচন্দ্বতার সুলোগ িা চেয়া এই প্রথা 

জাচতর কমকজীিলি জ তার সৃচষ্ট কচরয়ালছ এিিং তাহালত জিগলণর অগ্রগচত সমূ্পণকভালি 

প্রচতহত হইয়ালছ  এই প্রথা সমাজলক পাশচিক সরষালরচষ হইলত মুক্ত রাচখয়ালছ সতয, 

চকন্তু অিযচেলক উহা সামাচজক উন্ন্চত রুদ্ধ কচরয়ালছ  প্রচতদ্বচন্দ্বতা িে কচরয়া উহা 

প্রজািৃচদ্ধ ঘিাইয়ালছ  জাচতপ্রথার সপলক্ষ িক্তা িলেি সে, উহাই সমতা এিিং ভ্রাতৃলত্ব র 

একমাত্র কােককর আেশক  কাহারও আচথকক অিস্থা জাচতলত তাহার উচ্চািি স্থালির 
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পচরমাপক িয়  জাচতর মলধয প্রলতযলকই সমাি  ি  ি  সমাজ সিংস্কারকগলণর 

সকলেরই চিন্তায় একচি মস্ত ভুে হইয়াচছে  জাচতপ্রথার েথাথক উৎপচি-সূত্র সে সমালজর 

একচি চিচশষ্ট পচরলিশ, উহা সেচখলত িা পাইয়া তাাঁহারা মলি কচরয়াচছলেি ধলমকর 

চিচধচিলষধই ঐ প্রথার জিক  িক্তা ইিংলরজ ও মুসেমাি শাসকগলণর সেশলক সিয়লিি, 

সগাোিারুে এিিং তরিাচরর সাহালেয সুসভয কচরিার সিষ্টার তীব্র চিন্দা কলরি  তাাঁহার 

মলত জাচতলভে েূর কচরলত হইলে সামাচজক অিস্থার সমূ্পণক পচরিতকি এিিং সেলশর সমগ্র 

অথকর্িচতক প্রণােীর ধ্বিংস-সাধি একান্ত প্রলয়াজি  চতচি িলেি, ইহা অলপক্ষা িরিং 

িলগেইাপসাগলরর জলে সকেলক ডুিাইয়া মারা সশ্রয়ঃ  ইিংলরজী সভযতার উপাোি হইে 

চতিচি ‘ি’—িাইলিে, সিয়লিি ও ব্রাচণ্ড  ইহারই িাম সভযতা  এই সভযতালক এতেূর 

পেকন্ত েইয়া োওয়া হইয়ালছ সে, একজি চহন্দুর গল  মাচসক আয় ৫০ সসলে চগয়া 

োাঁ াইয়ালছ  রাচশয়া িাচহলর োাঁ াইয়া আলছ এিিং িচেলতলছ, ‘আমরাও একিু সভযতা 

েইয়া আচস ’ ইিংেলণ্ডর সভযতা চিস্তার চকন্তু িচেলতলছই  

  

সন্ন্যাসী িক্তা মলঞ্চর উপর একচেক হইলত অপর চেলক পায়িাচর কচরলত কচরলত চহন্দুলের 

প্রচত চকভালি অচিিার করা হয়, ইহা িণকিা কচরিার সময় খুি উলিচজত হইয়া উলঠি  

তাাঁহার কথাও সিশ দ্রুত গচতলত িলে  চিলেলশ চশক্ষাপ্রাি চহন্দুলের কিাক্ষ কচরয়া চতচি 

িলেি সে, তাহারা স্বলেলশ চফচরলি শযালম্পি এিিং চিজাতীয় িূতি ভালি পুরাপুচর েীক্ষা 

েইয়া  িােযচিিাহলক চিন্দা কচরিার এত ধুম সকি? িা—সালহিরা িচেয়ালছ, উহা 

খারাপ  চহন্দুগৃলহ শাশু ী পুত্রিধূলক েচে চিপী ি কলর সতা তাহার কারণ এই সে, পুত্র 

প্রচতিাে কলর িা  িক্তা িলেি, চিলেশীরা সে-লকাি সুলোলগ চহন্দুলের উপর গাচেিষকণ 

কচরলত উনু্মখ, সকিিা তাাঁহালের চিলজলের এত সিশী সোষ আলছ সে, তাাঁহারা উহা ঢাকা 

চেলত িাি  তাাঁহার মলত প্রলতযক জাচতলক চিলজর মুচক্তসাধি চিলজই কচরলত হইলি, অিয 

সকহ উহার সমসযার সমাধাি কচরয়া চেলত পালর িা  

  

চিলেশী ভারত-িেুলের প্রসলগেই িক্তা চজ্াসা কলরি, আলমচরকায় সডচভড সহয়ালরর কথা 

সকহ কখিও শুচিয়ালছি চকিা? ইচি ভারলত িারীলের জিয প্রথম কলেজ প্রচতষ্ঠা এিিং 
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জীিলির অচধকািংশ চশক্ষা প্রিালরর জিয িযয় কলরি  িক্তা অলিকগুচে ভারতীয় প্রিাে-

িাকয শুিাি  ঐগুচে আলেৌ ইিংলরজগলণর প্রশিংসাসূিক িয়  ভারলতর জিয একচি িযাকুে 

আলিেি প্রকাশ কচরয়া চতচি িক্তৃতার সমাচি কলরি  চতচি িলেি, ‘ভারত েতচেি তাহার 

চিলজর প্রচত ও স্বধলমকর প্রচত খাাঁচি থাচকলি, ততচেি সকাি আশঙ্কার কারণ িাই  চকন্তু 

ঈশ্বর্ািহীি এই ভয়ািক পািাতয েখি ভারলত ভণ্ডাচম ও িাচস্তকতা রিাচি কলর, 

তখিই ভারলতর িুলক প্রিণ্ড আঘাত হািা হয়  েুচ  েুচ  গাোগাচে, গা ী-লিাোই 

চতরস্কার এিিং জাহাজ-ভচতক চিন্দা িা পাঠাইয়া অন্তহীি একচি প্রীচতর সস্রাত েইয়া আসা 

হউক  আসুি, আমরা সকলে মািুষ হই ’  
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