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১. লণ্ডনে ভারতীয় য াগী 

[ওয়েষ্টচিনষ্টার গেয়েট—২৩ অয়টাবর, ১৮৯৫]  

  

েননক সংবাদদাতা আিাচদেয়ক চিচিয়তয়েনঃ পাশ্চাতয োচতর চনকয়ট একপ্রকার সমূ্পর্ণ 

নূতন বচিো প্রতীত গবদান্তধয়িণর প্রিারক স্বািী চবয়বকানয়ের সচতত সা্া  কচরয়ত 

চেোচেিাি। ইচন সতয-সতযই একেন ভারতীে গ ােী— ুে- ুোন্তর ধচরো সন্ন্যাসী ও 

গ াচেের্ চিষ্যপরম্পরাক্রয়ি গ - চি্া চদো আচসয়তয়েন, তাতাই বযািযা কচরবার েনয 

চতচন অকুয়তাভয়ে পাশ্চাতয গদয়ি আচসোয়েন, এবং গসই উয়েয়িয েত সন্ধ্যাে ‘চপ্রয়েস 

তয়ি’ এক বক্তৃতা চদোচেয়িন। স্বািী চবয়বকানয়ের িাথাে কায়িা কাপয়ের পােচে, 

িুয়ির ভাব িান্ত ও প্রসন্ন্—তাাঁতায়ক গদিয়িই গবাধ তে তাাঁতার িয়ধয চকেু চবয়িষ্ আছ আয়ে। 

  

আচি চেজ্ঞাসা কচরিািঃ স্বািীেী, আপনার নায়ির গকান অথণ আয়ে চক?— চদ থায়ক, 

তাতা চক আচি োচনয়ত পাচর? 

  

স্বািীেী॥ আচি এিন গ  (স্বািী চবয়বকানে) নায়ি পচরচিত, তাতার প্রথি ি্দটচটর অথণ 

সন্ন্যাসী অথণা  চ চন চবচধপূবণক সংসারাশ্রি তযাে কচরো সন্ন্যাসাশ্রি গ্রতর্ কচরোয়েন, 

আর চিতীেচট একচট উপাচধ [নাি?]—সংসারতযায়ের পর ইতা আচি গ্রতর্ কচরোচে। সকি 

সন্ন্যাসীই এইরূপ কচরো থায়কন। ইতার অথণ—চবয়বক অথণা  সদসচিিায়রর আনে। 

  

‘আচ্ছা স্বািীেী, সংসায়রর সকি গিায়ক গ -পয়থ িচিো থায়ক, আপচন তাতা তযাে 

কচরয়িন গকন?’  

  

তয়ব চক চতচন একচট সম্প্রদাে স্থাপন কচরো চেোয়েন—আপচন এিন তাতারই 

প্রচতচনচধস্বরূপ?’  

  

স্বািীেী অিচন উত্তর চদয়িন—না না, সাম্প্রদাচেকতা ও গোাঁোচি িারা আধযাচিক েেয়ত 

সবণত্র গ  এক েভীর বযবধায়নর সৃচষ্ট তইোয়ে, তাতা দূর কচরবার েনযই তাাঁতার সিগ্র 
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েীবন বযচেত তইোচেি। চতচন গকান সম্প্রদাে স্থাপন কয়রন নাই, বরং উতার সমূ্পর্ণ 

চবপরীতই কচরো চেোয়েন। সাধারয়র্  াতায়ত সমূ্পর্ণরূয়প স্বাধীনচিন্তাপরাের্ তে, এই 

িতই চতচন গপাষ্র্ কচরয়তন এবং উতার েনযই চতচন প্রার্পর্ গিষ্টা কচরো চেোয়েন। 

চতচন একেন িুব বে গ ােী চেয়িন। 

  

‘তাতা তইয়ি এই গদয়ির গকান সিাে বা সম্প্রদায়ের সচততই আপনার গকান স্বনন্ধ্ নাই, 

 থা—চথওেচিকযাি গসাসাইচট, চক্রশ্চান সায়েচিষ্টস্১ বা অপর গকান সম্প্রদায়ের 

সচতত?’  

  

‘স্বািীেী স্পষ্ট হৃদেস্পিণী স্বয়র বচিয়িন—না, চকেুিাত্র না। (স্বািীেী  িন কথা কয়তন, 

তিন তাাঁতার িুি বািয়কর িুয়ির িত উজ্জ্বি তইো উয়ে—িুিিাচন এতই সরি, অকপট 

ও সদভাবপূর্ণ!) আচি  াতা চি্া চদই, তাতা আিার গুরুর চি্ানু ােী, তাাঁতার 

উপয়দয়ির অনুোিী তইো আিায়দর প্রািীন িাস্ত্রসিূত আচি চনয়ে গ রূপ বুচয়োচে, 

তাতাই বযািযা কচরো থাচক। অয়িৌচকক উপায়ে িব্ধ গকানপ্রকার চবষ্ে চি্া চদবার 

দাবী আচি কচর না। আিার উপয়দয়ির িয়ধয  তটুকু তীক্ষ্ণ চবিারবুচসস্মতত এবং 

বযচক্তেয়র্র গ্রাতয, ততটুকু গিায়ক গ্রতর্ কচরয়িই আচি  য়থষ্ট পুর্ৃত তইব। 

  

‘চতচন বচিয়ত িাচেয়িন—সকি ধয়িণরই ি্য—গকান চবয়িষ্ িানব-েীবনয়ক আদিণস্বরূপ 

ধচরো স্থূিভায়ব ভচক্ত, জ্ঞান বা গ াে চি্া গদওো। উক্ত আদিণগুচিয়ক অবি্বনন কচরো 

ভচক্ত, জ্ঞান ও গ াে-চবষ্েক গ  সাধারর্ ভাব ও সাধনপ্রর্ািী রচতোয়ে, গবদান্ত তাতারই 

চবজ্ঞানস্বরূপ। আচি ঐ চবজ্ঞানই প্রিার কচরো থাচক, এবং ঐ চবজ্ঞানসতায়ে চনে চনে 

সাধনার উপােরূয়প অবিচ্বনত চবয়িষ্ চবয়িষ্ স্থূি আদিণগুচি প্রয়তযয়ক চনয়েই বুচয়ো 

িউক—এই কথাই বচি। আচি প্রয়তযক বযচক্তয়ক তাতার চনে চনে অচভজ্ঞতায়কই 

প্রিার্স্বরূপ গ্রতর্ কচরয়ত বচিো থাচক, আর গ িায়ন গকান গ্রয়ের কথা প্রিার্স্বরূয়প 

উপচস্থত কচর, গসিায়ন বুচয়য়ত তইয়ব, গিষ্টা কচরয়ি গসগুচি সংগ্রত করা  াইয়ত পায়র, 

আর সকয়িই ইচ্ছা কচরয়ি চনয়ে চনয়ে উতা পচেো িইয়ত পায়র। সয়বণাপচর, প্রতয্ 

প্রচতচনচধ িারা আয়দিপ্রিারকারী—সাধারর্ ি্ুর অন্তরায়ি অবচস্থত িতাপুরুষ্য়দর 
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উপয়দি বচিো গকান চকেু প্রিার্স্বরূয়প উপস্থাচপত কচর না, অথবা গোপনীে গ্রে বা 

তস্তচিচপ তইয়ত চকেু চিচিোচে বচিো দাবী কচর না। আচি গকান গুপ্ত সচিচতর িুিপাত্র 

নই, অথবা ঐরূপ সচিচতসিূয়তর িারা গকানরূপ কিযার্ তইয়ত পায়র বচিোও আিার 

চবশ্বাস নাই। সতয— আপচনই আপনার প্রিার্, উতার অন্ধ্কায়র িুকাইো থাচকবার গকান 

প্রয়োেন নাই, সতয অনাোয়স চদবায়িাক সতয কচরয়ত পায়র।  

  

তয়ব স্বািীেী, আপনার গকান সিাে বা সচিচত প্রচতষ্ঠা কচরবার সঙ্কল্প 

  

স্বািীেী॥ না, আিার গকান প্রকার সচিচত বা সিাে প্রচতষ্ঠা কচরবার ইচ্ছা নাই। আচি 

প্রয়তযক বযচক্তর হৃদয়ে েূঢ়ভায়ব অবচস্থত ও সবণসাধারয়র্র সম্পচত্তস্বরূপ আিার তত্ব 

উপয়দি চদো থাচক। েনকয়েক দৃঢ়চিত্ত বযচক্ত আিজ্ঞানিাভ কচরয়ি ও ঐ জ্ঞান-

অবি্বনয়ন দদনচেন েীবয়নর কাে কচরো গেয়ি পূবণ পূবণ  ুয়ের নযাে এ  ুয়েও েে টায়ক 

সমূ্পর্ণ ওিটপািট কচরো চদয়ত পায়রন। পূবণকায়িও এক এক েন দৃঢ়চিত্ত িতাপুরুষ্ 

ঐভায়ব তাাঁতায়দর চনে চনে সিয়ে  ুোন্তর আনেন কচরোচেয়িন।  

  

‘স্বািীেী, আপচন চক এই সয়ব ভারত তইয়ত আচসয়তয়েন?’  ।  

  

স্বািীেী॥ না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টায়্দট চিকায়োে গ  ধিণ-িতাসভা তইোচেি, আচি তাতায়ত 

চতেুধয়িণর প্রচতচনচধ চেিাি। গসই অবচধ আচি আয়িচরকা  ুক্তরায়ে  ্রমির্ কচরো বক্তৃতা 

চদয়তচে। িাচকণন োচত পরি আগ্রত সতকায়র আিার বক্তৃতা শুচনয়তয়ে এবং আিার সচতত 

পরিবনু্ধ্ব  আিরর্ কচরয়তয়ে। গসয়দয়ি আিার কাে এিন সুপ্রচতচষ্ঠত তইোয়ে গ , 

আিায়ক িীঘ্র গসিায়ন চিচরো  াইয়ত তইয়ব। 

  

‘স্বািীেী, পাশ্চাতয ধিণসিূয়তর প্রচত আপনার চকরূপ ভাব?’  

  

আচি এিন একচট দিণন প্রিার কচরো থাচক,  াতা েেয়ত  ত প্রকার ধিণ থাকা সম্ভব, 

গস-সিুদয়েরই চভচত্তস্বরূপ তইয়ত পায়র, আর আিার সব ধয়িণর উপরই সমূ্পর্ণ সতানুভূচত 

আয়ে, আিার উপয়দি গকান ধয়িণরই চবয়রাধী নে। আচি বযচক্তেত েীবয়নর 
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উন্ন্চতসাধয়নই চবয়িষ্ভায়ব ি্য রাচি, বযচক্তয়কই গতেস্বী কচরবার গিষ্টা কচর। প্রয়তযক 

বযচক্তই ঈশ্বরাংি বা ব্রহ্ম—এ কথাই চি্া চদই, আর সবণসাধারর্য়ক তাতায়দর অন্তচনণচতত 

এই ব্রহ্মভাব স্বনয়ন্ধ্ সয়িতন তইয়তই আহ্বান কচরো থাচক। জ্ঞাতসায়র বা অজ্ঞাতসায়র 

ইতাই প্রকৃতপয়্ সকি ধয়িণর আদিণ।’  

  

‘এয়দয়ি আপনার কাে চক ধরয়নর তইয়ব?’  

  

‘আিার আিা এই গ , আচি কয়েকেনয়ক পূয়বণাক্ত ভায়ব চি্া চদব, আর তাতায়দর চনে 

চনে ভায়ব অপয়রর চনকট উতা বযক্ত কচরয়ত উ সাচতত কচরব। আিার উপয়দি তাতারা 

 ত ইচ্ছা রূপান্তচরত করুক, ্চত নাই। আচি অবিয-চবশ্বাসয িতবাদরূয়প চকেু চি্া 

চদব না, কারর্ পচরর্ায়ি সয়তযর েে চনশ্চেই তইো থায়ক।’  

  

‘আচি প্রকায়িয গ -সব কাে কচর, তাতার ভার আিার দু-একচট বনু্ধ্র তায়ত আয়ে। 

তাাঁতারা ২২ অয়টাবর সন্ধ্যা সায়ে আটটার সিে চপকায়েচি চপ্রয়েস তয়ি ইংয়রে 

গশ্রাতৃবৃয়ের স্মতুয়ি আিার এক বক্তৃতার বয়োবস্ত কচরোয়েন। িাচরচদয়ক বক্তৃতার 

চবজ্ঞাপন গদওো তইয়তয়ে। চবষ্ে—আিার প্রিাচরত দিণয়নর িূিতত্ব—

‘আিজ্ঞান’ । ২  তার পর আিার উয়েিয সিি কচরবার গ -পথ গদচিয়ত পাইব, গসই 

পথ অনুসরর্ কচরয়ত আচি প্রস্তুত; গিায়কর দবেকিানাে বা অনয স্থয়ি সভাে গ াে 

গদওো, পয়ত্রর উত্তর গদওো বা সা্া ভায়ব চবিার করা—সব চকেুই কচরয়ত আচি প্রস্তুত। 

এই অথণিািসা-প্রধান  ুয়ে আচি এই কথাচট চকন্তু সকিয়ক বচিয়ত িাই, আিার গকান 

কা ণই অথণিায়ভর েনয অনুচষ্ঠত তে না।’  

  

আচি এইবার তাতার চনকট তইয়ত চবদাে িইিাি—আিার সচতত  ত বযচক্তর সা্া  

তইোয়ে, তাাঁতায়দর িয়ধয ইচন সবণায়প্া অচধক গিৌচিকভাবপূর্ণ, গস-চবষ্য়ে আিার 

চকেুিাত্র সয়েত নাই। 
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২. ভারনতর জীবেব্রত 

[সানয়ে টাইিস—িণ্ডন, ১৮৯৬]  

  

ইংিণ্ডবাসীরা গ  ভারয়তর ‘প্রবাি উপকূয়ি’৩ ধিণ-প্রিারক গপ্ররর্ কচরো থায়কন, তাতা 

ইংিয়ণ্ডর েনসাধারর্ চবি্র্ অবেত আয়েন। তয়ব ভারতও গ  ইংিয়ণ্ড ধিণপ্রিারক 

পাোইো থায়কন, তাতা ইংিয়ণ্ডর েনসাধারর্ বে একটা োয়নন না। গসি েয়েণস গরাে, 

সাউথ ওয়েষ্ট, ৬৩নং ভবয়ন স্বািী চবয়বকানে অল্পকায়ির েনয বাস কচরয়তয়েন। 

দদবয় ায়ে ( চদ ‘দদব’ এই ি্দটচট প্রয়োে কচরয়ত গকত আপচত্ত না কয়রন) গসিায়ন তাাঁতার 

সচতত আিার সা্া  তে। চতচন চক কয়রন, এবং তাাঁতার ইংিয়ণ্ড আচসবার উয়েিযই বা 

চক, এই-সকি চবষ্য়ে আয়িািনা কচরয়ত তাাঁতার গকান আপচত্ত না থাকাে ঐ স্থায়ন আচসো 

আচি তাাঁতার সচতত কথাবাতণা আরম্ভ কচরিাি। চতচন গ  আিার অনুয়রাধ র্া কচরো 

আিার সচতত ঐ ভায়ব কয়থাপকথয়ন স্মতত তইোয়েন, তাতায়ত আচি প্রথয়িই চব্ময়ে 

প্রকাি কচরিাি। 

  

চতচন বচিয়িন—আয়িচরকাে বাস কচরবার কাি তইয়তই এইরূয়প সংবাদপয়ত্রর 

প্রচতচনচধয়দর সচতত সা্া  করা আিার সমূ্পর্ণ অভযাস তইো চেোয়ে। আিার গদয়ি 

ঐরূপ প্রথা নাই বচিোই গ  আচি সবণসাধারর্য়ক  াতা োনাইয়ত ইচ্ছা কচর, তাতা 

োনাইবার েনয চবয়দয়ি চেো গসিানকার প্রিায়রর প্রিচিত প্রথাগুচি অবি্বনন কচরব না, 

ইতা কিনও  ুচক্তসঙ্গত তইয়ত পায়র না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টায়্দট আয়িচরকার চিকায়ো িতয়র গ  

চবশ্বধিণিতাসভা বচসোচেি, তাতায়ত আচি চতেুধয়িণর প্রচতচনচধ চেিাি। িতীিূয়রর রাো 

এবং অপর কয়েকচট বনু্ধ্ আিায়ক গসিায়ন পাোইোচেয়িন। আিার গবাধ তে, আচি 

আয়িচরকাে চকেুটা কৃতকা ণ তইোচে বচিো দাবী কচরয়ত পাচর। চিকায়ো োোও 

আয়িচরকার অনযানয বে বে িতয়র আচি বহুবার চনিচিত তইোচে। আচি দীর্ণকাি ধচরো 

আয়িচরকাে বাস কচরয়তচে। েত ব সর গ্রীষ্মকায়ি একবার ইংিয়ণ্ড আচসোচেিাি, এ 

ব সর আচসোচে গদচিয়তয়েন; প্রাে চতন ব সর আয়িচরকাে রচতোচে। আিার চবয়বিনাে 
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আয়িচরকার সভযতা িুব উচ্চ স্তয়রর। গদচিিাি, িাচকণনোচতর চিত্ত সতয়েই নূতন নূতন 

ভাব ধারর্া কচরয়ত পায়র। গকান চেচনষ্ নূতন বচিোই তাতারা পচরতযাে কয়র না, উতার 

বাস্তচবক গকান গুর্াগুর্ আয়ে চকনা, তাতা পরী্া কচরো গদয়ি—তারপর উতা গ্রাতয চক 

তযােয, চবিার কয়র। 

  

‘ইংিয়ণ্ডর গিায়করা অনযপ্রকার—ইতাই বুচয় আপনার বচিবার উয়েিয?’  

  

‘তাাঁ, ইংিয়ণ্ডর সভযতা আয়িচরকা তইয়ত পুরাতন। িতা্দটীর পর িতা্দটী গ িন িচিোয়ে, 

গতিনই উতায়ত নানা নূতন চবষ্ে সংয় াচেত তইো উতার চবকাি তইোয়ে। ঐরূয়প 

অয়নকগুচি কুসং্ারও আচসো েুচটোয়ে। গসগুচি ভাচিয়ত তইয়ব। এিন গ -য়কান বযচক্ত 

আপনায়দর চভতর গকান নূতন ভাব প্রিার কচরয়ত গিষ্টা কচরয়ব, তাতায়কই ঐগুচির চদয়ক 

চবয়িষ্ভায়ব দৃচষ্ট রাচিো িচিয়ত তইয়ব।’  

  

‘গিায়ক এইরূপ বয়ি বয়ট। আচি  তদূর োচন, তাতায়ত আপচন আয়িচরকাে গকান নূতন 

সম্প্রদাে বা ধিণিত প্রচতষ্ঠা কচরো আয়সন নাই।’  

  

‘ এ কথা সতয। সম্প্রদায়ের সংিযা বৃচস করা আিার ভায়বর চবয়রাধী; কারর্ সম্প্রদাে 

গতা  য়থষ্টই রচতোয়ে। আর সম্প্রদাে কচরয়ত গেয়ি উতার তত্বাবধায়নর েনয গিাক 

প্রয়োেন। এিন ভাচবো গদিুন,  াতারা সন্ন্যাস অবি্বনন কচরোয়ে, অথণা  সাংসাচরক 

পদি ণাদা, চবষ্েসম্পচত্ত, নাি প্রভৃচত সব োচেোয়ে এবং আধযাচিক জ্ঞানায়বেষষ্র্ই 

 াতায়দর েীবয়নর উয়েিয, তাতারা এরূপ কায়ের ভার িইয়ত পায়র না। চবয়িষ্তঃ ঐরূপ 

কাে  িন অপয়র িািাইয়তয়ে, তিন আবার ঐ ভায়ব কায়ে অগ্রসর তওো 

চনষ্প্রয়োেন।’  

  

‘আপনার চি্া চক ধিণসিূয়তর তুিনািূিক আয়িািনা?’  

  

‘সকি প্রকার ধয়িণর সারভাে চি্া গদওো বচিয়ি বরং আিার প্রদত্ত চি্াপ্রর্ািী স্বনয়ন্ধ্ 

একটা স্পষ্টতর ধারর্া তইয়ত পায়র। ধিণসিূয়তর গেৌর্ অঙ্গগুচি বাদ চদো উতায়দর িয়ধয 
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গ চট িুিয, গ চট উতায়দর িূিচভচত্ত, গসইচটর চদয়ক চবয়িষ্ভায়ব দৃচষ্ট আকষ্ণর্ করাই 

আিার কাে। আচি রািকৃষ্ণ পরিতংয়সর একেন চিষ্য, চতচন একেন চসস সন্ন্যাসী 

চেয়িন। তাাঁতার েীবন ও উপয়দি আিার উপর চবয়িষ্ প্রভাব চবস্তার কচরোয়ে। এই 

সন্ন্যাচসয়শ্রষ্ঠ গকান ধিণয়ক কিনও সিায়িািনার দৃচষ্টয়ত গদচিয়তন না; গকান ধয়িণর এই 

এই ভাব চেক নে—এ-কথা চতচন বচিয়তন না। চতচন সকি ধয়িণর ভাি চদকটাই গদিাইো 

চদয়তন। গদিাইয়তন, চকরূয়প ঐগুচি অনুষ্ঠান কচরো উপচদষ্ট ভাবগুচিয়ক আিরা 

আিায়দর েীবয়ন পচরর্ত কচরয়ত পাচর। গকান ধয়িণর চবয়রাচধতা করা বা তাতার চবপরীত 

প্ আশ্রে করা—তাাঁতার চি্ার সমূ্পর্ণ চবরুস; কারর্ তাাঁতার উপয়দয়ির িূি সতযই এই 

গ , সিগ্র েে  গপ্রিবয়ি পচরিাচিত। আপনারা োয়নন, চতেুধিণ কিনও অপর 

ধিণাবি্বনীয়দর উপর অতযািার কয়র নাই। আিায়দর গদয়ি সকি সম্প্রদােই গপ্রি ও 

িাচন্তয়ত বাস কচরয়ত পায়র। িুসিিানয়দর সয়ঙ্গ-সয়ঙ্গই ভারয়ত ধিণস্বনন্ধ্ীে িতািত 

িইো ততযা অতযািার প্রভৃচত প্রয়বি কচরোয়ে, তাতারা আচসবার পূবণ প ণন্ত ভারয়ত 

আধযাচিক রায়েয িাচন্ত চবরাচেত চেি। দৃষ্টান্তস্বরূপ গদিুন—দেনের্,  াতারা ঈশ্বয়রর 

অচস্তয় আছ অচবশ্বাসী এবং ঐ চবশ্বাসয়ক ্রমান্ত বচিো প্রিার কয়র, তাতায়দরও ইচ্ছািত 

ধিণানুষ্ঠায়ন গকত গকান চদন বাধা গদে নাই; আে প ণন্ত তাতারা ভারয়ত রচতোয়ে। ভারতই 

ঐ চবষ্য়ে িাচন্ত ও িৃদুতারূপ  থাথণ বীয় ণর দৃষ্টান্ত গদিাইোয়ে।  ুস, অসিসাতচসকতা, 

প্রিণ্ড আর্ায়তর িচক্ত—এগুচি ধিণেেয়ত দুবণিতার চিহ্ন।’  

  

‘আপনার কথাগুচি টিস্টয়ের৪ িয়তর িত িাচেয়তয়ে। বযচক্তচবয়িয়ষ্র পয়্ এই িত 

অনুসরর্ীে তইয়ত পায়র; গস-চবষ্য়েও আিার চনয়ের সয়েত আয়ে, চকন্তু সিগ্র োচতর 

ঐ চনেয়ি বা আদয়িণ চকভায়ব িিা সম্ভব?’  

  

‘োচতর পয়্ও ঐ িত অচত উত্তিরূয়প কা ণকর তইয়ব গদিা  াে, ভারয়তর কিণিি—

ভারয়তর অদৃষ্ট—অপর োচতগুচি কতৃণক চবচেত তওো, চকন্তু আবার সিয়ে ঐ-সকি 

চবয়েতায়ক ধিণবয়ি েে করা। ভারত তাতার িুসিিান চবয়েতাের্য়ক ইয়তািয়ধযই েে 

কচরোয়ে। চিচ্ত িুসিিানের্ সকয়িই সুচি৫—তাাঁতাচদেয়ক চতেু তইয়ত পৃথক্ কচরবার 
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উপাে নাই। চতেু ভাব তাাঁতায়দর সভযতার িয়িণ প্রয়বি কচরোয়ে—তাাঁতারা ভারয়তর চনকট 

চি্াথণীর ভাব ধারর্ কচরোয়েন। গিােি সম্রাট িতািা আকবর কা ণতঃ একেন চতেু 

চেয়িন। আবার ইংিয়ণ্ডর পািা আচসয়ি ভারত তাতায়কও েে কচরয়ব। আে ইংিয়ণ্ডর 

তয়স্ত তরবাচর রচতোয়ে, চকন্তু ভাব-েেয়ত উতার উপয় াচেতা গতা নাই-ই, বরং উতায়ত 

অপকারই তইো থায়ক। আপচন োয়নন, গিায়পনতাওোর৬ ভারতীে ভাব ও চিন্তা স্বনয়ন্ধ্ 

চক বচিোচেয়িন। চতচন ভচবষ্যিার্ী কচরোচেয়িনঃ ‘অন্ধ্কার  ুয়ের’৭পর গ্রীক ও িযাচটন 

চবদযার অভুযদয়ে গ িন ইওয়রায়প গুরুতর পচরবতণন তইোচেি, ভারতীে ভাব ইওয়রায়প 

সুপচরচিত তইয়ি গসইরূপ গুরুতর পচরবতণন সাচধত তইয়ব।’  

  

‘আিাে ্িা কচরয়বন—চকন্তু সম্প্রচত গতা ইতার চবয়িষ্ চকেু চিহ্ন গদিা  াইয়তয়ে না।’  

  

স্বািীেী েম্ভীরভায়ব বচিয়িন—না গদিা  াইয়ত পায়র, চকন্তু এ-কথাও গবি বিা  াে গ , 

ইওয়রায়পর গসই ‘োেরয়র্র’৮সিেও অয়নয়ক গকান চিহ্ন পূয়বণ গদয়ি নাই, এবং উতা 

আচসবার পরও উতা গ  আচসোয়ে, তাতা বুচয়য়ত পায়র নাই।  াাঁতারা সিয়ের ি্র্ 

চবয়িষ্ভায়ব অবেত, তাাঁতারা চকন্তু গবি বুচয়য়ত পাচরয়তয়েন গ , একচট িতান্ আয়োিন 

আেকাি চভতয়র চভতয়র িচিোয়ে। সম্প্রচত কয়েক বষ্ণ ধচরো প্রািযতত্বানুসন্ধ্ান অয়নক 

দূর অগ্রসর তইোয়ে। বতণিায়ন ইতা পচণ্ডতয়দর তয়স্তই রচতোয়ে এবং তাাঁতারা  তদূর কা ণ 

কচরোয়েন, তাতা গিায়কর চনকট শুষ্ক নীরস বচিো গবাধ তইয়তয়ে। চকন্তু ক্রয়ি গিায়ক 

উতা বুচয়য়ব, ক্রয়ি জ্ঞানায়িায়কর প্রকাি তইয়ব। 

  

‘আপনার িয়ত তয়ব ভারতই ভচবষ্যয়ত গশ্রষ্ঠ চবয়েতার আসন পাইয়ব! তথাচপ ভারত 

তাতার ভাবরাচে-প্রিায়রর েনয অনযানয গদয়ি অচধক ধিণপ্রিারক গপ্ররর্ কয়র না গকন? 

গবাধ কচর,  ত চদন না সিগ্র েে  আচসো তাতার পদতয়ি পচেয়তয়ে, ততচদন গস 

অয়প্া কচরয়ব!’  

  

‘ভারত প্রািীন  ুয়ে ধিণপ্রিারকায় ণ একচট প্রবি িচক্ত তইো উচেোচেি। ইংিণ্ড খ্রীষ্টধিণ 

গ্রতর্ কচরবার িত িত ব সর পূয়বণ বুস সিগ্র এচিোয়ক তাাঁতার িতাবি্বনী কচরবার েনয 
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ধিণপ্রিারক পাোইোচেয়িন। বতণিানকায়ি চিন্তােে  ধীয়র ধীয়র ভারয়তর ভাব গ্রতর্ 

কচরয়তয়ে। এিন ইতার আরম্ভ তইোয়ে িাত্র। চবয়িষ্ গকানপ্রকার ধিণ অবি্বনন কচরয়ত 

অচনচু্ছক বযচক্তর সংিযা িুব বাচেয়তয়ে, আর চিচ্ত বযচক্তেয়র্র চভতয়রই এই ভাব 

বাচেো িচিোয়ে। সম্প্রচত আয়িচরকায়ত গ  গিাক-ের্না তইোচেি, তাতায়ত অয়নক 

গিাক আপনাচদেয়ক গকানরূপ চবয়িষ্ ধিণাবি্বনী বচিো গশ্রর্ীবস কচরয়ত অস্বীকৃত 

তইোচেি। আচি বচি, সকি ধিণসম্প্রদােই এক িূি সয়তযর চবচভন্ন্ চবকািিাত্র। তে 

সবগুচিরই উন্ন্চত তইয়ব, নে সবগুচিই চবনষ্ট তইয়ব। উতারা ঐ এক সতযরূপ গকন্দ্র 

তইয়ত বহু বযাসায়ধণর িত বাচতর তইোয়ে, এবং চবচভন্ন্ প্রকৃচতচবচিষ্ট িানব-িয়নর 

উপয় ােী সয়তযর প্রকািস্বরূপ তইো রচতোয়ে।’  

  

‘এিন আিরা অয়নকটা িূিপ্রসয়ঙ্গর কায়ে আচসয়তচে—গসই গকন্দ্রীভূত সতয চক?’  

  

‘িানুয়ষ্র অন্তচনচতণত ব্রহ্মিচক্ত। প্রয়তযক বযচক্তই—গস  তই িেপ্রকৃচত তউক না গকন, 

ভেবায়নর প্রকািস্বরূপ। এই ব্রহ্মিচক্ত আবৃত থায়ক, িানুয়ষ্র দৃচষ্ট তইয়ত িু্াচেত থায়ক। 

ঐ কথাে আিার ভারতীে চসপাতীচবয়রায়তর একচট র্টনা িয়ন পচেয়তয়ে। ঐ সিয়ে 

বহুবষ্ণ-য়িৌনব্রতধারী এক সন্ন্যাসীয়ক েননক িুসিিান দারুর্ আর্াত কয়র। িৃতুযর 

অবযবচতত পূয়বণ গিায়ক ঐ আর্াতকারীয়ক ধচরো তাাঁতার কায়ে িইো চেো বচিি, 

‘স্বাচিন্, আপচন একবার বিুন, তাতা তইয়ি এ বযচক্ত চনতত তইয়ব।’ সন্ন্যাসী অয়নক 

চদয়নর গিৌনব্রত ভঙ্গ কচরো তাাঁতার গিষ্ চনঃশ্বায়সর সচতত বচিয়িন, ‘ব সের্, গতািরা 

বেই ভুি কচরয়তে—ঐ বযচক্তও গ  সা্া  ভেবান্!’ সকয়ির পশ্চায়ত ঐ এক আছ 

রচতোয়ে—উতাই আিায়দর েীবয়নর চি্া কচরবার প্রধান চবষ্ে। তাাঁতায়ক েড্, আল্লা, 

চ য়তাবা, গপ্রি বা আিা  াতাই বিুন না গকন, গসই এক বস্তুই অচত ্ুরতি প্রার্ী তইয়ত 

িতত্তি িানব প ণন্ত সিুদে প্রার্ীয়তই প্রার্স্বরূয়প চবরােিান। এই চিত্রচট িয়ন িয়ন ভাবুন 

গদচি, গ ন বরয়ি ঢাকা সিুয়রর িয়ধয অয়নকগুচি চবচভন্ন্ আকায়রর েতণ করা রচতোয়ে—

ঐ প্রয়তযকচট েতণই এক একচট আিা—এক একচট িানুষ্সদৃি, চনে চনে বুচসিচক্তর 

তারতিয অনুসায়র বন্ধ্ন কাটাইো—ঐ বরি ভাচিো বাচতর তইবার গিষ্টা কচরয়তয়ে!’  
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‘আিার গবাধ তে, প্রািয ও পাশ্চাতয উভে োচতর আদয়িণর িয়ধয একচট চবয়িষ্ প্রয়ভদ 

আয়ে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃচত উপায়ে িুব উন্ন্ত বযচক্ত েেয়নর গিষ্টা 

কচরয়তয়েন, আর পাশ্চাতয োচতর আদিণ—সািাচেক অবস্থার সমূ্পর্ণতা সাধন করা। 

গসইেনয আিরা সািাচেক ও রােনীচতক সিসযাসিূয়তর িীিাংসায়তই চবয়িষ্ ভায়ব 

চন ুক্ত; কারর্ সবণসাধারয়র্র কিযায়র্র উপর আিায়দর সভযতার স্থাচে আছ চনভণর 

কচরয়তয়ে—আিরা এইরূপ চবয়বিনা কচর।’  

  

স্বািীেী িুব দৃঢ়তা ও আগ্রয়তর সচতত বচিয়িন, ‘চকন্তু সািাচেক বা রােনীচতক সবণচবধ 

চবষ্য়ের সিিতার িূিচভচত্ত—িানুয়ষ্র সততা। পািণায়িি কতৃণক চবচধবস গকান আইন 

িারা কিনও গকান োচত উন্ন্ত বা ভাি তে না, চকন্তু গসই োচতর অন্তেণত গিাকগুচি 

উন্ন্ত ও ভাি তইয়িই োচতর ভাি তইো থায়ক। আচি িীনয়দয়ি চেোচেিাি—এক সিয়ে 

ঐ োচতই সবণায়প্া িি কার িৃঙ্খিাবস চেি, চকন্তু আে গসই িীন েত্রভঙ্গ কতকগুচি 

সািানয গিায়কর সিচষ্ট তইো দাাঁোইোয়ে। ইতার কারর্—প্রািীনকায়ি উদ্ভাচবত ঐ-সকি 

িাসনপ্রর্ািী পচরিািনা কচরবার উপ ুক্ত গিাক বতণিায়ন ঐ োচতয়ত আর েন্মাইয়তয়ে 

না। ধিণ সকি-চবষ্য়ের িূি প ণন্ত চেো থায়ক। িূিচট  চদ চেক থায়ক, তয়ব অঙ্গ-প্রতযঙ্গ 

সবই চেক থায়ক।’  

  

‘ভেবান্ সকয়িরই চভতর রচতোয়েন, চকন্তু, চতচন আবৃত রচতোয়েন—এ কথাটা গ ন চক 

রকি অস্পষ্ট ও বযবতাচরক েে  তইয়ত অয়নক দূয়র বচিো গবাধ তে। গিায়ক গতা আর 

সদা-সবণদা ঐ ব্রয়হ্মর সন্ধ্ান কচরয়ত পায়র না?’  

  

‘ গিায়ক অয়নক সিে পরস্পর একই উয়েয়িয কা ণ কচরো থায়ক, চকন্তু তাতা বুচয়য়ত 

পায়র না। এচট স্বীকার কচরয়তই তইয়ব গ , আইন েভর্ণয়িি রােনীচত—এগুচি িানব-

েীবয়নর িরি উয়েিয নে। ঐ-সকি োোইো উতায়দর িরি ি্যস্থি এিন একচট 

আয়ে, গ িায়ন আইন আর প্রয়োেন তে না। এিায়ন বচিো রাচি, সন্ন্যাসী ি্দটচটর অথণ—

চবচধচনেিতযােী ব্রহ্মতত্বায়বেষষ্ী, চক্বনা ‘সন্ন্যাসী’ বচিয়ত গনচতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীও বচিয়ত 

পারা  াে। তয়ব এইরূপ ি্দট বযবতার কচরয়ি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ একটা ভুি ধারর্া আচসো 
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থায়ক। গশ্রষ্ঠ আিা ণের্ একই চি্া চদো থায়কন।  ীশুখ্রীষ্ট বুচয়োচেয়িন, চনেি-

প্রচতপািনই উন্ন্চতর িূি নয়ত,  থাথণ পচবত্রতা ও িচরত্রই িচক্ত। আপচন গ  

বচিয়তচেয়িন, প্রািযয়দয়ি ি্য আিার উচ্চতর চবকায়ির চদয়ক—অবিয আপচন এ-কথা 

চব্ময়ৃত তন নাই গবাধ তে গ , আিা দুই প্রকারঃ কূটস্থ দিতনয, চ চন আিার  থাথণ স্বরূপ; 

আর আভাস দিতনয, আপাততঃ  াতায়ক আিায়দর আিা বচিো গবাধ তইয়তয়ে।’  

  

‘গবাধ তে, আপনার ভাব এই গ , আিরা আভায়সর উয়েয়িয কা ণ কচরয়তচে, আর 

আপনার প্রকৃত দিতয়নযর উয়েয়িয কা ণ কচরয়তয়েন?’  

  

‘িন চনে পূর্ণতর চবকায়ির েনয নানা গসাপায়নর িধয চদো অগ্রসর তে। প্রথয়ি উতা 

স্থূিয়ক অবি্বনন কচরো ক্রিিঃ সূ্্য়ির চদয়ক  াইয়ত থায়ক। আরও গদিুন, সবণেনীন 

্রমাতৃভায়বর ধারর্া িানুয়ষ্ চকরূয়প িাভ কচরো থায়ক। প্রথিতঃ উতা সাম্প্রদাচেক 

্রমাতৃভায়বর আকায়র আচবভূণত তে, তিন উতায়ত সঙ্কীর্ণ সীিাবস—‘অপরয়ক বাদ গদওো’ 

ভাব থায়ক। পয়র ক্রয়ি ক্রয়ি আিরা উদারতর ভায়ব—সূক্ষ্মতর ভায়ব গপৌাঁচেো থাচক।’  

  

‘তাতা তইয়ি আপচন চক িয়ন কয়রন, এই-সব সম্প্রদাে,  াতা আিরা—ইংয়রয়েরা—এত 

ভািবাচস, সব গিাপ পাইয়ব? আপচন োয়নন গবাধ তে, েননক িরাসী বচিোচেয়িন, 

ইংিয়ণ্ড সম্প্রদাে সতস্র সতস্র, চকন্তু সার চেচনষ্ িুব অল্প।’  

  

‘ঐ-সব সম্প্রদাে গ  গিাপ পাইয়ব, গস-স্বনয়ন্ধ্ আিার গকান সংিে নাই। উতায়দর অচস্ত আছ 

অসার বা গেৌর্ কতকগুচি চবষ্য়ের উপয়র প্রচতচষ্ঠত। অবিয উতায়দর িুিয বা সার ভাবচট 

থাচকো  াইয়ব এবং উতার সাতায় য অপর নূতন েৃত চনচিণত তইয়ব। অবিয গসই প্রািীন 

উচক্ত আপনার োনা আয়ে গ , একটা িািণ বা সম্প্রদােচবয়িয়ষ্র িয়ধয েন্মান ভাি, চকন্তু 

আিরর্ উতার েণ্ডীর চভতয়র বস থাকা ভাি নে।’  

  

‘ইংিয়ণ্ড আপনার কায় ণর চকরূপ চবস্তার তইয়তয়ে, অনুগ্রতপূবণক বচিয়বন চক?’  
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‘ ধীয়র ধীয়র তইয়তয়ে, ইতার কারর্ আচি পূয়বণই বচিোচে। গ িায়ন িূি ধচরো কা ণ, 

গসিায়ন প্রকৃত উন্ন্ত বা চবস্তার অবিযই ধীয়র ধীয়র তইো থায়ক। অবিয বিা বাহুিয, 

গ -য়কান উপায়েই তউক, এই-সব ভাব চবস্তৃত তইয়বই তইয়ব, এবং আিায়দর অয়নয়কর 

গবাধ তইয়তয়ে, ঐ-সকি ভাব-প্রিায়রর  থাথণ সিে উপচস্থত তইোয়ে।’  
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৩. ভারত ও ইংলণ্ড 

[‘ইচণ্ডো’, িণ্ডন, ১৮৯৬]  

  

িণ্ডয়নর ইতা িরসুয়ির সিে। স্বািী চবয়বকানে তাাঁতার িত ও দিণয়ন আকৃষ্ট অয়নক 

বযচক্তর সিয়্ বক্তৃতা কচরয়তয়েন ও তাতাচদেয়ক চি্া চদয়তয়েন। স্বািীেীর সচতত 

সা্া  কচরয়ত তাাঁতার সািচরক বাসস্থান দচ্র্ গবিয়গ্রচভোয়ত গেিাি। ভারয়তর আবার 

ইংিণ্ডয়ক বচিবার চক আয়ে, োচনবার েনয আিার আগ্রত তইি।  

  

স্বািীেী িান্তভায়ব বচিয়িন—ভারয়তর পয়্ এিায়ন ধিণপ্রিারক-য়প্ররর্ চকেু নূতন 

বযাপার নয়ত।  িন গবৌসধিণ নবীন গতয়ে উচেয়তচেি— িন ভারয়তর িতুষ্পাশ্বণস্থ 

োচতগুচিয়ক তাতার চকেু চিিাইবার চেি, তিন সম্রাট অয়িাক িাচরচদয়ক ধিণপ্রিারক 

পাোইয়িন। 

  

‘আচ্ছা, এ কথা চক চেজ্ঞাসা কচরয়ত পাচর, গকন ভারত ঐরূয়প ধিণপ্রিারক-য়প্ররর্ বন্ধ্ 

কচরোচেি, আবার গকনই বা এিন আরম্ভ কচরি?’  

  

‘বন্ধ্ কচরবার কারর্—ক্রিিঃ স্বাথণপর তইো ভারত এই তত্ব ভুচিো চেোচেি গ , 

আদানপ্রাদান-প্রর্ািীক্রয়িই বযচক্ত এবং োচত উভয়েই েীচবত থায়ক ও উন্ন্চত িাভ 

কয়র। ভারত চিরচদন েেয়ত একই বাতণা বতন কচরোয়ে; ভারয়তর বাতণা আধযাচিক। 

অনন্ত  ুে ধচরো অন্তয়রর ভাবরায়েযই তাতার একয়িচটো অচধকার; সূক্ষ্ম চবজ্ঞান, দিণন, 

নযােিাস্ত্র—ইতায়তই ভারয়তর চবয়িষ্ অচধকার। প্রকৃতপয়্ আিার ইংিয়ণ্ড প্রিারকায় ণ 

আেিন—ইংিয়ণ্ডর ভারত-েিয়নরই িিস্বরূপ। ইংিণ্ড ভারতয়ক েে কচরো িাসন 

কচরয়তয়ে, তাতার পদাথণচবদযা চনয়ের ও আিায়দর কায়ে িাোইয়তয়ে। ভারত েে য়ক 

চক চদোয়ে ও চক চদয়ত পায়র, গিাটািুচট বচিয়ত চেো আিার একচট সং্ৃত ও একচট 

ইংয়রেী বাকয িয়ন পচেয়তয়ে। 
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গকান িানুষ্ িচরো গেয়ি আপনারা বয়িন, গস আিা পচরতযাে কচরি (He gave up the 

ghost); আর আিরা বচি, গস গদততযাে কচরি। আপনারা বচিো থায়কন, িানুয়ষ্র আিা 

আয়ে, তাতা িারা আপনারা গ ন অয়নকটা ইতাই ি্য কচরো থায়কন গ , িরীরটাই 

িানুয়ষ্র প্রধান চেচনষ্। চকন্তু আিরা বচি, িানুষ্ আিাস্বরূপ—তাতার একটা গদত আয়ে। 

এগুচি অবিয োতীে চিন্তাতরয়ঙ্গর উপচরভায়ের ্ুর বুিুদিাত্র, চকন্তু ইতাই আপনায়দর 

োতীে চিন্তাতরয়ঙ্গর েচত প্রকাি কচরো চদয়তয়ে। 

  

‘ আিার ইচ্ছা তইয়তয়ে, আপনায়ক গিায়পনতাওোয়রর ভচবষ্যিার্ীচট ্ময়রর্ করাইো চদই 

গ , অন্ধ্কার  ুয়ের (Dark Ages) অবসায়ন গ্রীক ও িযাচটন চবদযার অভুযদয়ে ইওয়রায়প 

গ রূপ গুরুতর পচরবতণন উপচস্থত তইোচেি, ভারতীে দিণন ইওয়রায়প সুপচরচিত তইয়ি 

গসইরূপ গুরুতর পচরবতণন আচসয়ব। প্রািযতত্ব-েয়বষ্র্া িুব প্রবি গবয়ে অগ্রসর তইয়তয়ে। 

  

সতযায়বেষচষ্েয়র্র সিয়্ নূতন ভাবয়স্রায়তর িার উনু্মক্ত তইয়তয়ে। 

  

’  

  

‘তয়ব চক আপচন বচিয়ত িান, ভারতই অবয়িয়ষ্ তাতার চবয়েতায়ক েে কচরয়ব?’  

  

‘তাাঁ, ভাবরায়েয। এিন ইংিয়ণ্ডর তায়ত তরবাচর—গস এিন েেেেয়তর প্রভু, গ িন 

ইংয়রয়ের আয়ে আিায়দর িুসিিান চবয়েতারা চেয়িন। সম্রাট আকবর চকন্তু প্রকৃতপয়্ 

একেন চতেুই তইো চেোচেয়িন। চিচ্ত িুসিিানয়দর সয়ঙ্গ—সুিীয়দর সয়ঙ্গ—চতেুয়দর 

সতয়ে প্রয়ভদ করা  াে না। তাতারা গোিাংস ভ্র্ কয়র না এবং অনযানয নানা চবষ্য়ে 

আিায়দর আিার বযবতায়রর অনুসরর্ কচরো থায়ক। তাতায়দর চিন্তাপ্রর্ািী আিায়দর িারা 

চবয়িষ্ভায়ব অনুরচিত তইোয়ে।’  

  

‘তাতা তইয়ি আপনার িয়ত—গদাদণণ্ডপ্রতাপ ইংয়রয়ের অদৃয়ষ্টও ঐরূপ তইয়ব? বতণিান 

িুতূয়তণ ঐ ভচবষ্য  চকন্তু অয়নক দূয়র বচিোই গবাধ তে।’  
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‘না, আপচন  তদূর ভাচবয়তয়েন, ততদূর নে। ধিণচবষ্য়ে চতেু ও ইংয়রয়ের ভাব অয়নক 

চবষ্য়ে সদৃি। আর অনযানয ধিণ-সম্প্রদায়ের সয়ঙ্গ গ  চতেুর ঐকয আয়ে, তাতার  য়থষ্ট 

প্রিার্ রচতোয়ে।  চদ গকান ইংয়রে িাসনকতণার (Civil Servant) ভারতীে সাচততয, 

চবয়িষ্তঃ ভারতীে দিণন স্বনয়ন্ধ্ চবেুিাত্র জ্ঞান থায়ক, তয়ব গদিা  াে, উতাই তাাঁতার 

চতেুর প্রচত সতানুভূচতর কারর্। ঐ সতানুভূচতর ভাব চদন চদন বাচেয়তয়ে। কতকগুচি 

গিাক গ  এিনও ভারতীে ভাবয়ক অচত সঙ্কীর্ণ—এিন চক, কিনও কিনও অবজ্ঞাপূর্ণ 

দৃচষ্টয়ত গদচিো থায়ক, গকবি অজ্ঞানই গ  তাতার কারর্, ইতা বচিয়ি চকেুিাত্র অনযাে 

বিা তইয়ব না।’  

  

‘তাাঁ, ইতা অজ্ঞতার পচরিােক বয়ট। আপচন ইংিয়ণ্ড না আচসো গ  আয়িচরকাে 

ধিণপ্রিারকায় ণ গেয়িন, ইতার কারর্ চক বচিয়বন?’  

  

‘গসচট গকবি দদবর্টনা িাত্র—চবশ্বধিণ-িতাসভা িণ্ডয়ন না বচসো চিকায়োে বচসোচেি 

বচিোই আিায়ক গসিায়ন  াইয়ত তইোচেি। চকন্তু বাস্তচবক িণ্ডয়নই উতার অচধয়বিন 

তওো উচিত চেি। িতীিূয়রর রাো এবং আর কয়েকেন বনু্ধ্ আিায়ক গসিায়ন চতেুধয়িণর 

প্রচতচনচধরূয়প পাোইোচেয়িন। আচি গসিায়ন চতন ব সর চেিাি—গকবি েত ব সর 

গ্রীষ্মকায়ি আচি িণ্ডয়ন বক্তৃতা চদবার েনয আচসোচেিাি এবং এই গ্রীয়ষ্মও আচসোচে। 

িাচকণয়নরা িুব বে োত—উতায়দর ভচবষ্য  উজ্জ্বি। আচি তাতায়দর প্রচত চবয়িষ্ 

শ্রসাসম্পন্ন্—তাতায়দর িয়ধয আচি অয়নক সহৃদে বনু্ধ্ পাইোচে। ইংয়রেয়দর অয়প্া 

তাতায়দর কুসং্ার অল্প, তাতারা সকি নূতন ভাবয়কই ওেন কচরো গদচিয়ত বা পরী্া 

কচরয়ত প্রস্তুত—নূতন আছ সয়ত্বও উতার আদর কচরয়ত প্রস্তুত। তাতারা িুব অচতচথপরাের্। 

গিায়কর চবশ্বাসপাত্র তইয়ত গসিায়ন অয়প্াকৃত অল্প সিে িায়ে। আিার িত আপচনও 

আয়িচরকার িতয়র িতয়র রু্চরো বক্তৃতা কচরয়ত পায়রন—সবণত্রই বনু্ধ্ েুচটয়ব। আচি বষ্টন, 

চনউ ইেকণ, চিিায়েিচিো, বাচিয়িার, ওোচিংটন, গেসয়িাচনস, গিিচিস এবং 

অনযানয অয়নক স্থায়ন চেোচেিাি। 

  

’  
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‘আর প্রয়তযক োেোে চিষ্য কচরো আচসোয়েন?’  

  

‘তাাঁ, চিষ্য কচরো আচসোচে—চকন্তু গকান সিাে েেন কচর নাই। উতা আিার কায়ের 

অন্তেণত নয়ত। সিাে বা সচিচত গতা  য়থষ্টই অয়ে। তা োো সম্প্রদাে কচরয়ি উতা 

পচরিািনার েনয আবার গিাক দরকার—সম্প্রদাে েচেত তইয়িই টাকার প্রয়োেন, 

্িতার প্রয়োেন, িুরুচির প্রয়োেন। অয়নক সিে সম্প্রদােসিূত প্রভুয় আছর েনয গিষ্টা 

কচরো থায়ক, কিনও কিনও অপয়রর সচতত িোই প ণন্ত কচরো থায়ক।’  

  

‘তয়ব চক আপনার ধিণপ্রিারকায় ণর ভাব সংয়্য়প এইরূপ বিা  াইয়ত পায়র গ , আপচন 

চবচভন্ন্ ধয়িণর তুিনািূিক আয়িািনা কচরো তাতারই প্রিার কচরয়ত িায়তন?’  

  

‘ আচি প্রিার কচরয়ত িাই—ধয়িণর দািণচনক তত্ব, ধয়িণর বাতয অনুষ্ঠানগুচির  াতা সার, 

তাতাই আচি প্রিার কচরয়ত িাই। সকি ধয়িণরই একটা িুিয ও একটা গেৌর্ ভাে আয়ে। 

ঐ গেৌর্ভােগুচি োচেো চদয়ি  াতা থায়ক, তাতাই সকি ধয়িণর প্রকৃত চভচত্তস্বরূপ, উতাই 

সকি ধয়িণর সাধারর্ সম্পচত্ত। সকি ধয়িণর অন্তরায়ি ঐ এক আছ রচতোয়ে—আিরা উতায়ক 

েড্, আল্লা, চ য়তাবা, আিা, গপ্রি—গ  গকান নাি চদয়ত পাচর। গসই এক সত্তাই সকি 

প্রার্ীর প্রার্রূয়প চবরাচেত—প্রাচর্েেয়তর অচত চনকৃষ্ট চবকাি তইয়ত সয়বণাচ্চ চবকাি িানব 

প ণন্ত সবণত্র। আিরা ঐ একয় আছর চদয়কই সকয়ির দৃচষ্ট চবয়িষ্ভায়ব আকষ্ণর্ কচরয়ত িাই, 

চকন্তু পাশ্চায়তয—শুধু পাশ্চায়তয গকন, সবণত্রই গিায়ক গেৌর্চবষ্েগুচির চদয়কই চবয়িষ্ভায়ব 

দৃচষ্ট চদো থায়ক। গিায়ক ধয়িণর বাতয অনুষ্ঠানগুচি িইো অপরয়ক চেক চনয়ের িত কাে 

করাইবার েনযই পরস্পয়রর সচতত চববাদ এবং পরস্পরয়ক ততযা প ণন্ত কয়র। ভেবদ্ভচক্ত 

ও িানব-প্রীচতই  িন েীবয়নর সার বস্তু, তিন এইসকি বাদ-চবসংবাদয়ক কচেনতর 

ভাষ্াে চনয়দণি না কচরয়িও আশ্চ ণ বযাপার বচিয়ত তে।’  

  

‘আিার গবাধ তে, চতেু কিনও অনয ধিণাবি্বনীর উপর উ পীেন কচরয়ত পায়র না।’  
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‘এ প ণন্ত কিনও কয়র নাই। েেয়ত  ত োচত আয়ে, তাতার িয়ধয চতেুই সবণায়প্া 

পরধিণসচতষু্ণ। চতেু েভীর ধিণভাবাপন্ন্ বচিো গিায়ক িয়ন কচরয়ত পায়র গ , ঈশ্বয়র 

অচবশ্বাসী বযচক্তর উপর গস অতযািার কচরয়ব। চকন্তু গদিুন, দেয়নরা ঈশ্বর-চবশ্বাস সমূ্পর্ণ 

্রমিািক বচিো িয়ন কয়র, চকন্তু এ প ণন্ত গকান চতেুই দেনয়দর উপর অতযািার কয়র 

নাই। ভারয়ত িুসিিায়নরাই প্রথয়ি পরধিণাবি্বনীর চবরুয়স তরবাচর গ্রতর্ কচরোচেি।’  

  

‘ইংিয়ণ্ড এই অনিত িতবাদ চকরূয়প প্রসার িাভ কচরয়তয়ে? এিায়ন গতা সতস্র সতস্র 

সম্প্রদাে।’  

  

স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞায়নর বৃচসর সয়ঙ্গ ধীয়র ধীয়র ঐগুচি গিাপ পাইয়ব। উতারা গেৌর্চবষ্ে 

অবি্বনয়ন প্রচতচষ্ঠত, গসেনয স্বভাবতই চিরকাি থাচকয়ত পায়র না। ঐ সম্প্রদােগুচি 

তাতায়দর উয়েিয সাধন কচরোয়ে। ঐ উয়েিয—সম্প্রদােভুক্ত বযচক্তবয়েণর ধারর্ানু ােী 

সঙ্কীর্ণ ্রমাতৃভায়বর প্রচতষ্ঠা। এিন ঐ-সকি চবচভন্ন্ বযচক্ত-সিচষ্টর িয়ধয গ  গভদরূপ 

প্রািীর—বযবধান আয়ে, গসগুচি ভাচিো চদো ক্রয়ি আিরা সবণেনীন ্রমাতৃভায়ব গপৌাঁচেয়ত 

পাচর। ইংিয়ণ্ড এই কাে িুব ধীয়র ধীয়র িচিয়তয়ে, তাতার কারর্ সম্ভবতঃ এিনও 

উপ ুক্ত সিে উপচস্থত তে নাই। চকন্তু তাতা তইয়িও ধীয়র ধীয়র এই ভাব প্রসাচরত 

তইয়তয়ে। ইংিণ্ডও ভারয়ত ঐ কায়ে চন ুক্ত রচতোয়ে, আচি আপনার দৃচষ্ট গসইচদয়ক 

আকষ্ণর্ কচরয়ত ইচ্ছা কচর। আধুচনক োচতয়ভদ ভারয়তর উন্ন্চতর একচট চবয়িষ্ 

প্রচতবন্ধ্ক। উতা সঙ্কীর্ণতা ও গভদ আনেন কয়র, চবচভন্ন্ সম্প্রদায়ের চভতর একটা েণ্ডী 

কাচটো গদে। চিন্তার উন্ন্চতর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ উতা িূর্ণ চবিূর্ণ তইো  াইয়ব।’  

  

‘চকন্তু কতক ইংয়রে—আর তাাঁতারা ভারয়তর প্রচত কি সতানুভূচতসম্পন্ন্ নন, চক্বনা উতার 

ইচততাস স্বনয়ন্ধ্ িুব অজ্ঞ নন—োচতয়ভদয়ক িুিযতঃ কিযার্কর বচিোই িয়ন কয়রন। 

গিায়ক সতয়েই গবিী রকি ইওয়রাপীে-ভাবাপন্ন্ তইো  াইয়ত পায়র। আপচনই আিায়দর 

অয়নকগুচি আদিণয়ক েেবাদািক বচিো চনো কয়রন।’  
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‘সতয। গকান বুচসিান্ বযচক্তই ভারতয়ক ইংিয়ণ্ড পচরর্ত কচরয়ত ইচ্ছা কয়রন না। গদয়তর 

অন্তরায়ি গ  চিন্তা রচতোয়ে, তাতা িারাই এই িরীর েচেত তইোয়ে। সুতরাং সিগ্র 

োচতচট োতীে চিন্তার চবকািিাত্র, আর ভারয়ত উতা সতস্র সতস্র ব সয়রর চিন্তার চবকাি-

স্বরূপ। সুতরাং ভারতয়ক ইওয়রাপীে-ভাবাপন্ন্ করা এক অসম্ভব বযাপার এবং উতার েনয 

গিষ্টা করাও চনয়বণায়ধর কাে। ভারয়ত চিরচদনই সািাচেক উন্ন্চতর উপাদান চবদযিান 

চেি;  িনই িাচন্তপূর্ণ িাসনপ্রর্ািী স্থাচপত তইোয়ে, তিনই উতার অচস্তয় আছর পচরিে 

পাওো চেোয়ে। উপচনষ্য়দর  ুে তইয়ত বতণিান কাি প ণন্ত আিায়দর সকি বে বে 

আিা ণই োচতয়ভয়দর গবো ভাচিবার গিষ্টা কচরোয়েন। অবিয িূি োচতচবভােয়ক নয়ত, 

উতার চবকৃত ও অবনত ভাবটায়কই তাাঁতারা ভাচিবার গিষ্টা কচরোচেয়িন। প্রািীন 

োচতচবভায়ে অচত সুের সািাচেক বযবস্থা চেি—বতণিান োচতয়ভয়দর িয়ধয গ টুকু ভাি 

গদচিয়ত পাইয়তয়েন, তাতা গসই প্রািীন োচতচবভাে তইয়তই আচসোয়ে। বুস 

োচতচবভােয়ক উতার প্রািীন গিৌচিক আকায়র পুনঃপ্রচতচষ্ঠত কচরবার গিষ্টা কচরোচেয়িন। 

ভারত  িনই োচেোয়ে, তিনই োচতয়ভদ ভাচিবার প্রবি গিষ্টা তইোয়ে। চকন্তু 

আিাচদেয়কই চিরকাি এ কাে কচরয়ত তইয়ব—আিাচদেয়কই প্রািীন ভারয়তর পচরর্চত 

ও ক্রিচবকাি-কয়ল্প নূতন ভারত েেন কচরয়ত তইয়ব; গ -য়কান দবয়দচিক ভাব ঐ কায়ে 

সাতা য কয়র, তাতা গ িায়নই পাওো  াক না গকন, তাতা চনয়ের কচরো িইয়ত তইয়ব। 

অপয়র কিনও আিায়দর তইো ঐ কাে কচরয়ত পাচরয়ব না। সকি উন্ন্চতই বযচক্ত বা 

োচত-চবয়িয়ষ্র চভতর তইয়ত তওো প্রয়োেন। ইংিণ্ড গকবি ভারতয়ক তাতার চনে 

উসার-সাধয়ন সাতা য কচরয়ত পায়র—এই প ণন্ত! আিার িয়ত গ -োচত ভারয়তর েিা 

চটচপো রচতোয়ে, তাতার চনয়দণয়ি গ -উন্ন্চত তইয়ব, তাতার গকান িূিয নাই। ক্রীতদায়সর 

ভায়ব কা ণ কচরয়ি অচত উচ্চতি কায় ণরও িয়ি অবনচতই র্চটো থায়ক।’  

  

‘আপচন চক ভারয়তর োতীে িতাসচিচত আয়োিয়নর (Indian National Congress 

Movement) চদয়ক কিনও িয়নায় াে চদোয়েন?’  
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‘আচি গ  ও-চবষ্য়ে চবয়িষ্ িন চদোচে, বচিয়ত পাচর না। আিার কা ণয়্ত্র অনয চবভায়ে। 

চকন্তু আচি ঐ আয়োিন িারা ভচবষ্যয়ত চবয়িষ্ শুভিি িায়ভর সম্ভাবনা আয়ে িয়ন কচর 

এবং অন্তয়রর সচতত উতার চসচস কািনা কচর। ভারয়তর চবচভন্ন্ োচত িইো এক বৃত  

োচত বা গনিন েচেত তইয়তয়ে। আিার কিনও কিনও িয়ন তে, ভারয়তর চবচভন্ন্ োচত 

ইওয়রায়পর চবচভন্ন্ োচত অয়প্া কি চবচিত্র নে। অতীয়ত ইওয়রায়পর চবচভন্ন্ োচত 

ভারতীে বাচর্েয-চবস্তায়রর েনয চবয়িষ্ প্রোস পাইোয়ে, আর এই ভারতীে বাচর্েয 

েেয়তর সভযতা-চবস্তায়রর একচট প্রবি িচক্তরূয়প কাে কচরোয়ে। এই ভারতীে 

বাচর্েযাচধকার-িাভ িনুষ্যোচতর ইচততায়স একরূপ ভােযিক্র-পচরবতণনকারী র্টনা 

বচিো চনয়দণি করা  াইয়ত পায়র। আিরা গদচিয়ত পাই, ওিোে, গপাতুণেীে, িরাসী 

ও ইংয়রে ক্রিাবেষয়ে উতার েনয গিষ্টা কচরোয়ে। চভচনসবাসীরা প্রািযয়দয়ি বাচর্েয-

চবস্তায়র ্চতগ্রস্ত তইো সুদূর পাশ্চায়তয ঐ ্চতপূরয়র্র গিষ্টা করায়তই গ  আয়িচরকার 

আচবষ্কার তইি, ইতাও বিা  াইয়ত পায়র।’  

  

‘ইতার পচরর্চত গকাথাে?’  

  

‘অবিয ইতার পচরর্চত তইয়ব ভারয়তর িয়ধয সািযভাব-স্থাপয়ন, সকি ভারতবাসীর 

বযচক্তেত সিান অচধকারিায়ভ। জ্ঞান কয়েকেন চিচ্ত বযচক্তর একয়িচটো সম্পচত্ত 

থাচকয়ব না, উতা উচ্চয়শ্রর্ী তইয়ত ক্রয়ি চনম্নয়শ্রর্ীয়ত চবস্তৃত তইয়ব। সবণসাধারয়র্র িয়ধয 

চি্া-চবস্তায়রর গিষ্টা িচিয়তয়ে, পয়র বাধয কচরো সকিয়ক চিচ্ত কচরবার বয়োবস্ত 

তইয়ব। ভারতীে সবণসাধারয়র্র িয়ধয চনচতত অোধ কা ণকরী িচক্তয়ক বযবতায়র আচনয়ত 

তইয়ব। ভারয়তর অভযন্তয়র িততী িচক্ত চনচতত আয়ে, উতায়ক োোইয়ত তইয়ব। 

  

’  

  

‘প্রবি  ুসকুিি োচত না তইো চক গকত কিনও বে তইোয়ে?’ স্বািীেী িুতূতণিাত্র 

ইতস্ততঃ না কচরো বচিয়িন, ‘তাাঁ, িীন তইোয়ে। অনযানয গদয়ির িয়ধয আচি িীন ও 

োপায়ন ্রমির্ কচরোচে। আে িীন একটা েত্রভঙ্গ দয়ির িত তইো দাাঁোইোয়ে; চকন্তু 
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উন্ন্চতর চদয়ন উতার গ িন সুিৃঙ্খি সিাে-বযবস্থা চেি, আর গকান োচতর এ প ণন্ত 

গসরূপ তে নাই। অয়নক চবষ্ে—গ গুচিয়ক আিরা আেকাি ‘আধুচনক’ বচিো থাচক, 

িীয়ন িত িত—এিন চক বহু সতস্র ব সর ধচরো গসগুচি প্রিচিত চেি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 

প্রচতয় াচেতা-পরী্ার কথা ধরুন।’  

  

‘িীন এিন েত্রভঙ্গ তইো গেি গকন?’  

  

‘ কারর্, িীন তাতার সািাচেক প্রথা অনু ােী িানুষ্ দতোর কচরয়ত পাচরি না। 

আপনায়দর একটা িচিত কথা আয়ে গ , পািণায়িয়ির আইনবয়ি িানুষ্য়ক ধাচিণক 

কচরয়ত পারা  াে না। িীনারা আপনায়দর পূয়বণই ঐ কথা গেচকো চিচিোচেি। ঐ কারয়র্ই 

রােনীচত অয়প্া ধয়িণর আবিযকতা েভীরতর। কারর্ ধিণ বযবতাচরক েীবয়নর িূিতত্ব 

িইো আয়িািনা কয়র।’  

  

‘আপচন গ  ভারয়তর োেরয়র্র কথা বচিয়তয়েন, ভারত চক গস-চবষ্য়ে সয়িতন?’  

  

‘সমূ্পর্ণ সয়িতন। সকয়ি সম্ভবতঃ কংয়গ্রস আয়োিয়ন এবং সিােসং্ার-য়্য়ত্র এই 

োেরর্ গবিীর ভাে গদচিো থায়ক, চকন্তু অয়প্াকৃত ধীরভায়ব কাে িচিয়িও ধিণচবষ্য়ে 

ঐ োেরর্ বাস্তচবকই তইোয়ে।’  

  

‘পাশ্চাতয ও প্রািয গদয়ির আদিণ এতদূর চবচভন্ন্। আিায়দর আদিণ—সািাচেক অবস্থার 

পূর্ণতা-সাধন বচিোই গবাধ তে। আিরা এিন এই-সকি চবষ্য়ের আয়িািনায়তই 

বযচতবযস্ত রচতোচে, আর প্রািযবাচসের্ গসই সিয়ে সূক্ষ্ম তত্বসিূয়তর ধযায়ন চন ুক্ত। 

সুদান- ুয়স ভারতীে দসয়নযর বযেভার গকাথা তইয়ত চনবণাত তইয়ব, এই চবষ্য়ের চবিায়রই 

এিায়ন পািণায়িি বযস্ত। র্র্িীি সম্প্রদায়ের িয়ধয ভর সংবাদপত্র-িায়ত্রই সরকায়রর 

অনযাে িীিাংসার চবরুয়স িুব িী কার কচরয়তয়ে, চকন্তু আপচন তেয়তা ভাচবয়তয়েন, ও-

চবষ্েটা এয়কবায়র িয়নায় ায়েরই গ ােয নে।’  
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স্বািীেী স্মতুয়ির সংবাদপত্রচট িইো এবং র্র্িীি সম্প্রদায়ের কােে তইয়ত 

উসৃতাংিসিূয়ত একবার গিাি বুিাইো বচিয়িন, ‘চকন্তু আপচন সমূ্পর্ণ ভুি বুচয়োয়েন। 

এ চবষ্য়ে আিার সতানুভূচত স্বভাবতই আিার গদয়ির সচতত তইয়ব। তথাচপ ইতায়ত 

আিার একচট সং্ৃত প্রবাদ িয়ন পচেয়তয়েঃ তাতী গবচিো এিন আর অঙ্কুয়ির েনয 

চববাদ গকন? ভারতই চিরকাি চদোই আচসয়তয়ে। রােনীচতকয়দর চববাদ বে অদু্ভত। 

রােনীচতর চভতর ধিণ ঢুকাইয়ত এিনও অয়নক  ুে িাচেয়ব।’  

  

‘তাতা তইয়িও উতার েনয অচত িীঘ্র গিষ্টা করা গতা আবিযক?’  

  

‘তাাঁ, েেয়তর িয়ধয বৃতত্তি িাসন ি সুিতান্ িণ্ডয়নর হৃদয়ের গকান ভাববীে গরাপর্ করা 

চবয়িষ্ প্রয়োেন বয়ট। আচি অয়নক সিে ইতার কা ণপ্রর্ািী প ণয়ব্র্ কচরো থাচক—

চকরূপ গতয়ের সচতত ও গকিন সমূ্পর্ণভায়ব অচত সূক্ষ্মতি চিরাে প ণন্ত উতার ভাবপ্রবাত 

েুচটোয়ে! উতার ভাবচবস্তার—িাচরচদয়ক িচক্তসঞ্চািনপ্রর্ািী চক অদু্ভত! ইতা গদচিয়ি 

সিগ্র সাম্রােযচট কত বৃত  ও উতার কা ণ কত গুরুতর, তাতা বুচয়বার পয়্ সাতা য তে। 

অনযানয চবষ্ে-চবস্তায়রর সচতত উতার ভাবও েোইো থায়ক। এই িতান্  য়ির গকয়ন্দ্র 

কতকগুচি ভাব প্রয়বি করাইো গদওো চবয়িষ্ প্রয়োেন,  াতায়ত অচত দূরবতণী গদয়ি 

প ণন্ত ঐগুচি সঞ্চাচরত তইয়ত পায়র।’  
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৪. ইংলনণ্ড ভারতীয় ধর্মপ্রিারক 

[িণ্ডন তইয়ত প্রকাচিত ‘এয়কা নািক সংবাদপত্র, ১৮৯৬]  

  

… গবাধ তে চনয়ের গদয়ি তইয়ি স্বািীেী োেতিাে, বেয়োর গকান িচেয়রর সচন্ন্কয়ট 

থাচকয়তন, চনয়ের গদয়ির কাপে পচরয়তন ও তাাঁতার িস্তক িুচণ্ডত থাচকত। চকন্তু িণ্ডয়ন 

চতচন ও-সব চকেুই কয়রন না। সুতরাং আচি  িন স্বািীেীর সচতত গদিা কচরিাি, 

গদচিিাি—চতচন অপরাপর গিায়কর িতই বাস কচরয়তয়েন। গপাষ্াকও অনযানয গিায়করই 

িত—তিাত গকবি এই গ , চতচন গেরুো রয়ির একচট ি্বনা োিা পয়রন।  

  

আচি প্রথয়িই ঐ ভারতীে গ ােীয়ক তাাঁতার নাি িুব ধীয়র ধীয়র বানান কচরয়ত বচিিাি। 
  

* * * 

  

‘আপচন চক িয়ন কয়রন, আেকাি গিায়কর অসার ও গেৌর্ চবষ্য়েই দৃচষ্ট গবচি?’  

  

‘আিার গতা তাই িয়ন তে—অনুন্ন্ত োচতয়দর িয়ধয এবং পাশ্চাতয গদয়ির সভয োচতয়দর 

িয়ধয  ারা অয়প্াকৃত কি চিচ্ত, তায়দর িয়ধযও এই ভাব। আপনার প্রয়ের ভায়ব 

গবাধ তে, ধনী ও চিচ্ত বযচক্তেয়র্র িয়ধয অনয ভাব। বাস্তচবক তাই বয়ট। ধনী গিায়করা 

তে ঐশ্ব ণয়ভায়ে িগ্ন, অথবা আরও অচধক ধন-সঞ্চয়ের গিষ্টাে বযস্ত। তারা এবং 

সংসারকয়িণ বযস্ত অয়নক গিায়ক ধিণটায়ক একটা অনথণক বায়ে চেচনষ্ িয়ন কয়র, আর 

সরি ভায়বই এ-কথা িয়ন কয়র থায়ক। প্রিচিত ধিণ তয়চ্ছ—গদিচতনতচষ্তা আর 

গিাকািার। গিায়ক চববায়তর সিে বা কায়কও কবর গদবার সিয়েই গকবি িায়িণ  াে।’  

  

‘ আপচন  া প্রিার করয়েন, তার িয়ি চক গিায়কর িায়িণ েচতচবচধ বােয়ব?‘  

  

‘আিার গতা তা গবাধ তে না। কারর্ বাতয অনুষ্ঠান বা িতবায়দর সয়ঙ্গ আিার গকান সম্পকণ 

গনই। ধিণই গ  িানবেীবয়নর সবণস্ব এবং সব চকেুর গভতয়রই গ  ধিণ আয়ে, তাই গদিান 
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আিার েীবনব্রত। … আর এিায়ন ইংিয়ণ্ড চক ভাব িিয়ে? ভাবেচতক গদয়ি গবাধ তে 

গ , গসািযাচিেম্ বা অনয গকানরূপ ের্তি, তার নাি  াই চদন না গকন, িীঘ্র প্রিচিত 

তয়ব। গিায়ক অবিয তায়দর সাংসাচরক প্রয়োেনীে চবষ্েগুচির আকাঙ্ক্ষা গিটায়ত িাইয়ব। 

তারা িাইয়ব— ায়ত তায়দর কাে পূবণায়প্া কয়ি  াে,  ায়ত তারা ভাি গিয়ত পাে এবং 

অতযািার ও  ুসচবগ্রত এয়কবায়র বন্ধ্ তে। চকন্তু  চদ এয়দয়ির সভযতা বা অনয গকান 

সভযতা ধয়িণর উপর, িানয়বর সাধুতার উপর প্রচতচষ্ঠত না তে, তয়ব তা গ  চটকয়ব তার 

চনশ্চেতা চক? এচট চনশ্চে োনয়বন গ , ধিণ সকি চবষ্য়ের িূি প ণন্ত চেয়ে থায়ক।  চদ 

ঐচট চেক থায়ক, তয়ব সব চেক। ’  

  

‘চকন্তু ধয়িণর সার দািণচনক ভাব গিায়কর িয়ন প্রয়বি কচরয়ে গদওো গতা বে সতে বযাপার 

নে। গিায়ক সিরাির গ -সকি চিন্তা কয়র এবং গ ভায়ব েীবন াত্রা চনবণাত কয়র, তার 

সয়ঙ্গ গতা এর অয়নক বযবধান।’  

  

‘সকি ধিণ চবয়েষ্র্ করয়িই গদিা  াে, প্রথিাবস্থাে গিায়ক ্ুরতর সতযয়ক আশ্রে কয়র 

থায়ক, পয়র তা গথয়কই বৃতত্তর সয়তয উপনীত তে; সুতরাং অসতয গেয়ে সতযিাভ তি, 

এচট বিা চেক নে। সৃচষ্টর অন্তরায়ি এক বস্তু চবরােিান, চকন্তু গিায়কর িন চনতান্ত চভন্ন্ 

চভন্ন্ প্রকায়রর। ‘একং সচিপ্রা বহুধা বদচন্ত’—সতয বস্তু একচটই, জ্ঞাচনের্ তায়ক নানারূয়প 

বর্ণনা কয়র থায়কন। আিার বিবার উয়েিয এই গ , গিায়ক সঙ্কীর্ণতর সতয গথয়ক 

বযাপকতর সয়তয অগ্রসর তয়ে থায়ক; সুতরাং অপচরর্ত বা চনম্নতর ধিণসিূতও চিথযা নে, 

সতয; তয়ব তায়দর িয়ধয সয়তযর ধারর্া বা অনুভূচত অয়প্াকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই 

িাত্র। গিায়কর জ্ঞানচবকাি ধীয়র ধীয়র তয়ে থায়ক। এিন চক, ভূয়তাপাসনা প ণন্ত গসই 

চনতয সতয সনাতন ব্রয়হ্মরই চবকৃত উপাসনা িাত্র। ধয়িণর অনযানয গ -সব রূপ আয়ে, 

তায়দর িয়ধয অল্পচবস্তর সতয বতণিান; সতয গকান ধয়িণই পূর্ণরূয়প গনই।’  

  

‘আপচন ইংিয়ণ্ড গ  ধিণ প্রিার করয়ত এয়সয়েন, তা আপনারই উদ্ভাচবত চকনা, এ- কথা 

চেজ্ঞাসা করয়ত পাচর চক?’  
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‘এ ধিণ আিার উদ্ভাচবত কিনই নে। আচি রািকৃষ্ণ পরিতংস নািক েননক ভারতীে 

িতাপুরুয়ষ্র চিষ্য। আিায়দর গদয়ির অয়নক িতািার িত চতচন চবয়িষ্ পচণ্ডত চেয়িন না 

বয়ট, চকন্তু অচতিে পচবত্রািা চেয়িন এবং তাাঁতার েীবন ও উপয়দি গবদান্তদিণয়নর ভায়ব 

চবয়িষ্রূয়প অনুরচিত চেি। গবদান্তদিণন বিিাি—চকন্তু এচটয়ক ধিণও বিয়ত পারা  াে, 

কারর্ প্রকৃতপয়্ গবদান্ত ‘ধিণ’ ও ‘দিণন’ দুই-ই। সম্প্রচত ‘নাইনচটে্ গসঞ্চুচর’ পয়ত্রর 

একচট সংিযাে অধযাপক িযাক্সিূিার আিার আিা ণয়দয়বর গ  চববরর্ চিয়িয়েন, তা 

অনুগ্রতপূবণক পয়ে গদিয়বন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টায়্দট হুেিী গেিাে শ্রীরািকৃয়ষ্ণর েন্ম তে, আর 

১৮৮৬ খ্রীষ্টায়্দট তাাঁর গদততযাে তে। গকিবিন্দ্র গসন এবং অনযানয বযচক্তর েীবয়নর উপর 

চতচন প্রবি প্রভাব চবস্তার কয়রচেয়িন। িরীর ও িয়নর সং ি অভযাস কয়র চতচন 

আধযাচিক েেয়তর েভীর অন্তদৃণচষ্ট িাভ কয়রচেয়িন। তাাঁর িুিভাব সাধারর্ িানুয়ষ্র 

িত চেি না—তাাঁর িুয়ি বািয়কর িত কিনীেতা, েভীর নম্রতা এবং অদু্ভত প্রিান্ত ও 

িধুর ভাব গদিা গ ত। তাাঁর িুি গদয়ি চবিচিত না তয়ে গকউ থাকয়ত পারত না।’  

  

‘তয়ব আপনার উপয়দি গবদ তইয়ত েৃতীত?’  

  

‘তাাঁ, গবদায়ন্তর অথণ গবয়দর গিষ্ভাে, উতা গবয়দর তৃতীে অংি। উতার নাি উপচনষ্দ্। 

প্রািীন ভায়ে গ -সকি ভাব বীোকায়র অবচস্থত গদিয়ত পাওো  াে, গসই বীেগুচিই 

এিায়ন সুপচরর্ত তয়েয়ে। গবয়দর অচত প্রািীন ভায়ের নাি ‘সংচততা’। এগুচি অচত প্রািীন 

ধরয়নর সং্ৃয়ত রচিত।  ায়্র ‘চনরুক্ত’ নািক অচত প্রািীন অচভধায়নর সাতায় যই গকবি 

এগুচি গবায়া গ য়ত পায়র।’  

  

* * * 

  

‘আিায়দর—ইংয়রেয়দর বরং ধারর্া, ভারতয়ক আিায়দর কাে গথয়ক অয়নক চি্া করয়ত 

তয়ব। ভারত গথয়ক ইংয়রেরা গ  চকেু চিিয়ত পায়র, এ-স্বনয়ন্ধ্ সাধারর্ গিাক একরূপ 

অজ্ঞ বিয়িও তে।’  
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‘তা সতয বয়ট। চকন্তু পচণ্ডয়তরা ভািভায়বই োয়নন, ভারত গথয়ক কতদূর চি্া পাওো 

গ য়ত পায়র, আর ঐ চি্া কতদূরই বা প্রয়োেনীে। আপচন গদিয়বন—িযাক্সিূিার, 

গিাচনোর উইচিোিস্, সযার উইচিেি তািার বা োিণান প্রািযতত্বচবদ্ পচণ্ডয়তরা ভারতীে 

সূক্ষ্মচবজ্ঞান (abstract science)-য়ক অবজ্ঞা কয়রন না।’  
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৫. স্বার্ীজীর সচিত র্াদুরায় একঘণ্টা 

[‘চতেু’, িান্দ্রাে; গিব্রুআরী, ১৮৯৭]  

  

প্রে॥ আিার  তদূর োনা আয়ে, ‘েে  চিথযা’—এই িতবাদ এই কয়েক প্রকায়র বযািযাত 

তইো থায়কঃ 

  

(১) অনয়ন্তর তুিনাে নশ্বর নািরূয়পর স্থাচে আছ এত অল্প গ , তাতা বচিবার নে। (২) 

দুইচট প্রিয়ের অন্তেণত কাি অনয়ন্তর তুিনাে ঐরূপ। (৩) গ িন শুচক্তয়ত রেতজ্ঞান বা 

রজ্জুয়ত সপণজ্ঞান ্রমিাবস্থাে সতয, আর ঐ জ্ঞান িয়নর অবস্থাচবয়িয়ষ্র উপর চনভণর কয়র, 

গসইরপ বতণিায়ন এই েেয়তরও একটা আপাতপ্রতীেিান সতযতা আয়ে, উতারও 

সতযতা-জ্ঞান িয়নর অবস্থাচবয়িয়ষ্র উপর চনভণর কয়র, চকন্তু পরিাথণতঃ (িরয়ি বা 

পচরর্ায়ি) চিথযা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা িিিৃঙ্গ গ িন চিথযা, েে ও গতিচন একটা চিথযা 

োোিাত্র। 

  

এই কয়েকচট ভায়বর িয়ধয অনিত গবদান্তদিণয়ন ‘ েে  চিথযা’ এই িতচট গকান্ ভায়ব 

েৃতীত তইোয়ে? 

  

উত্তর॥ অনিতবাদীয়দর চভতর অয়নক গশ্রর্ী আয়ে—প্রয়তযয়কই চকন্তু ঐগুচির িয়ধয গকান-

না-য়কান একচট ভায়ব অনিতবাদ বুচয়োয়েন। িঙ্কর তৃতীে ভাবানু ােী চি্া চদোয়েন। 

তাাঁতার উপয়দি—এই েে  আিায়দর চনকট গ ভায়ব প্রচতভাত তইয়তয়ে, তাতা সবই 

বতণিান জ্ঞায়নর পয়্ বযবতাচরক ভায়ব সতয; চকন্তু  িনই িানয়বর জ্ঞান উচ্চ আকার 

ধারর্ কয়র, তিনই উতা এয়কবায়র অন্তচতণত তে; স্মতুয়ি একটা স্থার্ু গদচিো আপনার 

ভূত বচিো ্রমি তইয়তয়ে। গসই সিয়ের েনয গসই ভূয়তর জ্ঞানচট সতয; কারর্,  থাথণ 

ভূত তইয়ি উতা আপনার িয়ন গ রূপ কাে কচরত, গ -িি উ পন্ন্ কচরত, ইতায়তও চেক 

গসই িি তইয়তয়ে।  িনই আপচন বুচয়য়বন—উতা স্থার্ুিাত্র, তিনই আপনার ভূত-জ্ঞান 
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িচিো  াইয়ব। স্থানু ও ভূত—উভে জ্ঞান একত্র থাচকয়ত পায়র না। একচট  িন বতণিান, 

অপরচট তিন থায়ক না। 

  

প্র॥ িঙ্কয়রর কতকগুচি গ্রয়ে িতুথণ ভাবচটও চক েৃতীত তে নাই?  

  

উ॥ না। গকান গকান বযচক্ত িঙ্কয়রর ‘েে  চিথযা’—এই উপয়দিচটর িিণ চেক চেক ধচরয়ত 

না পাচরো উতায়ক িইো বাোবাচে কচরোয়েন, তাাঁতারাই তাাঁতায়দর গ্রয়ে িতুথণ ভাবচট 

গ্রতর্ কচরোয়েন। প্রথি ও চিতীে ভাব দুচট, কয়েক গশ্রর্ীর অনিতবাদী গ্রয়ের চবয়িষ্ আছ 

বয়ট, চকন্তু িঙ্কর ঐগুচি কিনও অনুয়িাদন কয়রন নাই। 

  

প্র॥ এই আপাতপ্রতীেিান সভযতার কারর্ চক? 

  

উ॥ স্থার্ুয়ত ভূত-্রমাচন্তর কারর্ চক? েে  প্রকৃতপয়্ সবণদাই একরূপ রচতোয়ে, আপনার 

িনই ইতায়ত নানা অবস্থা-নবচিত্রয সৃচষ্ট কচরয়তয়ে। 

  

প্র॥ ‘গবদ অনাচদ অনন্ত’—এ-কথার বাস্তচবক তা প ণ চক? উতা চক দবচদক িিরাচের 

স্বনয়ন্ধ্ বুচয়য়ত তইয়ব?  চদ গবদিয়ি চনচতত সতযয়ক ি্য কচরোই ‘গবদ অনাচদ অনন্ত’ 

বিা তইো থায়ক, তয়ব নযাে েযাচিচত রসােন প্রভৃচত িাস্ত্রও অনাচদ অনন্ত; কারর্ 

তাতায়দর িয়ধযও গতা সনাতন সতয রচতোয়ে? 

  

উ॥ এিন এক সিে চেি,  িন গবয়দর অন্তেণত আধযাচিক সতযসিূত অপচরর্ািী ও 

সনাতন, িানয়বর চনকট গকবি অচভবযচক্ত তইোয়ে িাত্র—এইভায়ব গবদসিূত অনাচদ 

অনন্ত চবয়বচিত তইত। পরবতণী কায়ি গবাধ তে গ ন অথণজ্ঞায়নর সচতত দবচদক িিগুচিই 

প্রাধানয িাভ কচরি এবং ঐ িিগুচিয়কই ঈশ্বরপ্রসূত বচিো গিায়ক চবশ্বাস কচরয়ত 

িাচেি। আরও পরবতণী কায়ি িিগুচির অয়থণই প্রকাি পাইি গ , তাতায়দর িয়ধয 

অয়নকগুচি কিনও ঈশ্বরপ্রসূত তইয়ত পায়র না; কারর্ ঐগুচি িানবোচতয়ক—

প্রাচর্ের্য়ক— ির্াদান প্রভৃচত নানাচবধ পাপেনক কায় ণর চবধান চদোয়ে, উতায়দর িয়ধয 

অয়নক ‘আষ্ায়ঢ় েল্প’ও গদচিয়ত পাওো  াে। গবদ ‘অনাচদ অনন্ত’—এ-কথার  থাথণ 
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তা প ণ এই গ , উতা িারা িানবোচতর চনকট গ  চবচধ বা সতয প্রকাচিত তইোয়ে, তাতা 

চনতয ও অপচরর্ািী। নযাে, েযাচিচত, রসােন প্রভৃচত িাস্ত্রও িানবোচতর চনকট চনতয 

অপচরর্ািী চনেি বা সতয প্রকাি কচরো থায়ক, আর গসই অয়থণ উতারাও অনাচদ অনন্ত। 

চকন্তু এিন সতয বা চবচধই নাই,  াতা গবয়দ নাই; আর আচি আপনায়দর সকিয়কই আহ্বান 

কচরয়তচে—উতায়ত বযািযাত তে নাই, এিন চক সতয আয়ে, গদিাইো চদন। 

  

প্র॥ অনিতবাদীয়দর িুচক্তর ধারর্া চকরূপ? আিার চেজ্ঞাসার উয়েিয এই—তাাঁতায়দর িয়ত 

চক ঐ অবস্থার জ্ঞান থায়ক? অনিতবাদীয়দর িুচক্ত ও গবৌসচনবণায়র্ গকান প্রয়ভদ আয়ে চক? 

  

উ॥ িুচক্তয়ত একপ্রকার জ্ঞান থায়ক, উতায়ক আিরা ‘তুরীে জ্ঞান’ বা অচতয়িতন অবস্থা 

বচিো থাচক। উতার সচতত আপনায়দর বতণিান জ্ঞায়নর প্রয়ভদ আয়ে। িুচক্ত-অবস্থাে 

গকানরূপ জ্ঞান থায়ক না, বিা  ুচক্তচবরুস। আয়িায়কর িত জ্ঞায়নরও চতন অবস্থা—িৃদু 

জ্ঞান, িধযচবধ জ্ঞান ও িরি জ্ঞান।  িন আয়িায়কর স্পেন অচত প্রবি তে, তিন উতার 

ঔজ্জ্বিয এত অচধক তে গ , উতা ি্ুয়ক ধাাঁচধো গদে, আর অচত ্ীর্তি আয়িায়ক 

গ িন চকেু গদচিয়ত পাওো  াে না, উতায়তও গসইরূপ চকেুই গদিা  াে না। জ্ঞান 

স্বনয়ন্ধ্ও তাতাই। গবৌয়সরা  াতাই বিুন না গকন, চনবণায়র্ও ঐ-প্রকার জ্ঞান চবদযিান। 

আিায়দর িুচক্তর সংজ্ঞা অচস্তভাবািক, গবৌস চনবণায়র্র সংজ্ঞা নাচস্তভাবয়দযাতক। 

  

প্র॥ তুরীে ব্রহ্ম েে সৃচষ্টর েনয অবস্থাচবয়িষ্ আশ্রে কয়রন গকন? 

  

উ॥ এই প্রেচটই অয় ৌচক্তক, সমূ্পর্ণ নযােিাস্ত্রচবরুস। ব্রহ্ম ‘অবাঙ্-িনয়সায়োিরম্,’ অথণা  

বায়কযর িারা বা িয়নর িারা তাাঁতায়ক ধচরয়ত পারা  াে না।  াতা গদি-কাি-চনচিয়ত্তর 

অতীত প্রয়দয়ি অবচস্থত, তাতায়ক িানব-িয়নর িারা ধারর্া কচরয়ত পারা  াে না; আর 

গদি-কাি-চনচিয়ত্তর অন্তেণত রায়েযই  ুচক্ত ও অনুসন্ধ্ায়নর অচধকার। তাই  চদ তে, তয়ব 

গ -চবষ্য়ে িানব-বুচস িারা ধারর্া কচরবার গকান সম্ভাবনা নাই, গস-স্বনয়ন্ধ্ োচনবার 

ইচ্ছা বৃথা গিষ্টা িাত্র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কবথাপকথন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্র॥ গদিা  াে—অয়নয়ক বয়িন, পুরার্গ্রেগুচির আপাত-প্রতীেিান অয়থণর পশ্চায়ত গুতয 

অথণ আয়ে। তাাঁতারা বয়িন, ঐ গুতয ভাবগুচি পুরায়র্ রূপকচ্ছয়ি উপচদষ্ট তইোয়ে। গকত 

গকত আবার বয়িন গ , পুরায়র্র িয়ধয ঐচততাচসক সতয চকেুিাত্র নাই—উচ্চতি 

আদিণসিূত বুয়াইবার েনয পুরার্কার কতকগুচি কাল্পচনক িচরয়ত্রর সৃচষ্ট কচরোয়েন 

িাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ চবষু্ণপুরার্, রািাের্ বা িতাভারয়তর কথা ধরুন। এিন চেজ্ঞাসয এই, 

বাস্তচবক চক ঐগুচির ঐচততাচসক সতযতা চকেু আয়ে, অথবা উতারা গকবি দািণচনক 

সতযসিূয়তর রূপকভায়ব বর্ণনা, অথবা িানবোচতর িচরত্র চনেচিত কচরবার েনয উচ্চতি 

আদিণসিূয়তরই দৃষ্টান্ত, চক্বনা উতারা চিিন গতাির প্রভৃচতর কায়বযর নযাে উচ্চভাবািক 

কাবযিাত্র? 

  

উ॥ চকেু-না-চকেু ঐচততাচসক সতয সকি পুরায়র্রই িূি চভচত্ত। পুরায়র্র উয়েিয—

নানাভায়ব পরি সতয স্বনয়ন্ধ্ চি্া গদওো। আর  চদও গসগুচিয়ত চকেুিাত্র ঐচততাচসক 

সতয না থায়ক, তথাচপ উতারা গ  উচ্চতি সয়তযর উপয়দি চদো থায়ক, গসই চতসায়ব 

আিায়দর চনকট িুব উচ্চ প্রািার্য গ্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রািােয়র্র কথা ধরুন—অিঙ্ঘনীে 

প্রািার্য গ্রেরূয়প উতায়ক িাচনয়ত তইয়িই গ , রায়ির নযাে গকত কিনও  থাথণ চেয়িন, 

স্বীকার কচরয়ত তইয়ব, তাতা নয়ত। রািাের্ বা িতাভারয়তর িয়ধয গ -ধয়িণর িাতািয 

গর্াচষ্ত তইোয়ে, তাতা রাি বা কৃয়ষ্ণর অচস্ত আছ-নাচস্তয় আছর উপর চনভণর কয়র না; সুতরাং 

ইাঁতায়দর অচস্তয় আছ অচবশ্বাসী তইোও রািাের্-িতাভারতয়ক িানবোচতর চনকট উপচদষ্ট 

িতান্ ভাবসিূত স্বনয়ন্ধ্ উচ্চ প্রািার্য গ্রে বচিো স্বীকার কচরয়ত পারা  াে। আিায়দর 

দিণন উতার সতযতার েনয গকান বযচক্তচবয়িয়ষ্র উপর চনভণর কয়র না। গদিুন, কৃষ্ণ 

েেয়তর সিয়্ নূতন বা গিৌচিক চকেুই চি্া গদন নাই, আর রািাের্কারও এিন কথা 

বয়িন না গ , গবদাচদ িায়স্ত্র  াতা আয়দৌ উপচদষ্ট তে নাই, এিন চকেু তত্ব চতচন চিিাইয়ত 

িান। এইচট চবয়িষ্ভায়ব ি্য কচরয়বন, খ্রীষ্টধিণ খ্রীষ্ট বযতীত, িুসিিানধিণ িত্মতদ এবং 

গবৌসধিণ বুস বযতীত চটচকয়ত পায়র না, চকন্তু চতেুধিণ গকান বযচক্তচবয়িয়ষ্র উপর 

এয়কবায়র চনভণর কয়র না। গকান পুরায়র্ বচর্ণত দািণচনক সতয কতদূর প্রািার্য, তাতার 

চবিার কচরয়ত তইয়ি ঐ পুরায়র্ বচর্ণত বযচক্তের্ বাস্তচবকই চেয়িন, অথবা তাাঁতারা 
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কাল্পচনক িচরত্রিাত্র, এ চবিায়রর চকেুিাত্র আবিযকতা নাই। পুরায়র্র উয়েিয চেি 

িানবোচতর চি্া—আর গ -সকি ঋচষ্ ঐ পুরার্সিূত রিনা কচরোচেয়িন, তাাঁতারা 

কতকগুচি ঐচততাচসক িচরত্র িইো ইচ্ছািত  ত চকেু ভাি বা িে গুর্ উতায়দর উপর 

আয়রাপ কচরয়তন—এইরূয়প তাাঁতারা িানবোচতর পচরিািনার েনয ধয়িণর চবধান 

চদোয়েন। রািােয়র্ বচর্ণত দিিুি রাবয়র্র অচস্ত আছ—একটা দিিাথা ুক্ত রা্স অবিযই 

চেি—িাচনয়তই তইয়ব, এিন চক কথা আয়ে? দিানন নায়ি গকান বযচক্ত বাস্তচবকই থাকুন, 

বা উতা কচবকল্পনাই তউক, ঐ িচরত্রসতায়ে এিন চকেু চি্া গদওো তইোয়ে,  াতা 

আিায়দর চবয়িষ্ প্রচর্ধায়নর গ ােয। আপচন এিন কৃষ্ণয়ক আরও িয়নাতরভায়ব বর্ণনা 

কচরয়ত পায়রন, আপনার বর্ণনা আদয়িণর উচ্চতার উপর চনভণর কচরয়ব, চকন্তু পুরায়র্ চনবস 

িয়তাচ্চ দািণচনক সতযসিূত চিরকািই একরূপ। 

  

প্র॥  চদ গকান বযচক্ত চসস (adept) তন, তয়ব চক তাাঁতার পয়্ তাাঁতার পূবণ পূবণ েয়ন্মর 

র্টনাসিূত ্ময়রর্ করা সম্ভব? পূবণেয়ন্মর স্থূি িচস্তষ্ক— াতার িয়ধয তাাঁতার পূবণানুভূচতর 

সং্ারসিূত সচঞ্চত চেি—এিন তাতা আর নাই, এ-েয়ন্ম চতচন একচট িচস্তষ্ক পাইোয়েন। 

তাতাই  চদ তইি, তয়ব বতণিান িচস্তয়ষ্কর পয়্ অধুনা অবতণিান অপর  য়ির িারা েৃতীত 

সং্ারসিূতয়ক গ্রতর্ করা চকভায়ব সম্ভব তইয়ত পায়র? 

  

স্বািীেী॥ আপচন চসস (adept) বচিয়ত চক ি্য কচরয়তয়েন? 

  

সংবাদদাতা॥ চ চন চনয়ের ‘গুতয’ িচক্তসিূয়তর ‘চবকাি’ কচরোয়েন।  

  

স্বািীেী॥ ‘গুতয’ িচক্ত চকভায়ব ‘চবকাি’ প্রাপ্ত তইয়ব, তাতা আচি বুচয়য়ত পাচরয়তচে না। 

আপনার ভাব আচি বুচয়য়তচে, চকন্তু আিার চবয়িষ্ ইচ্ছা—গ -সকি ি্দট বযবতার কচরয়ত 

তইয়ব, গসগুচির অয়থণ গ ন গকানরূপ অচনচদণষ্ট বা অস্পষ্ট ভায়বর োোিাত্র না থায়ক। 

গ িায়ন গ -ি্দটচট  থাথণ উপয় ােী, গসিায়ন গ ন চেক গসই ি্দটচট বযবহৃত তে। আপচন 

বচিয়ত পায়রন, ‘গুতয’ বা ‘অবযক্ত’ িচক্ত ‘বযক্ত’ বা ‘চনরাবরর্’ তে।  াাঁতায়দর অবযক্ত 
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িচক্ত বযক্ত তইোয়ে, তাাঁতারা তাাঁতায়দর পূবণেয়ন্মর র্টনাসিূত ্ময়রর্ কচরয়ত পায়রন। 

কারর্ িৃতুযর পর গ  সূক্ষ্ম িরীর থায়ক, তাতাই তাাঁতায়দর বতণিান িচস্তয়ষ্কর বীেস্বরূপ। 

  

প্র॥ অচতেুয়ক চতেুধিণাবি্বনী করা চক চতেুধয়িণর িূিভায়বর অচবয়রাধী, আর িণ্ডাি  চদ 

দিণনিায়স্ত্রর বযািযা কয়র, ব্রাহ্মর্ চক তাতা শুচনয়ত পায়রন?  

  

উ॥ অচতেুয়ক চতেু করা চতেুধিণ আপচত্তকর জ্ঞান কয়র না। গ -য়কান বযচক্ত—চতচন িূরই 

তউন আর িণ্ডািই তউন—ব্রাহ্ময়র্র চনকট প ণন্ত দিণনিায়স্ত্রর বযািযা কচরয়ত পায়রন। অচত 

নীি বযচক্তর চনকট তইয়তও—চতচন গ -য়কান োচত তউন বা গ -য়কান ধিণাবি্বনী তউন—

সতয চি্া করা  াইয়ত পায়র। 

  

স্বািীেী তাাঁতার এই িয়তর পয়্ িুব প্রািার্য সং্ৃত গোকসিূত উসৃত কচরয়িন। এই 

স্থায়নই কথাবাতণা বন্ধ্ তইি, কারর্ তাাঁতার িচেরদিণয়ন  াইবার সিে তইোচেি। সুতরাং 

চতচন উপচস্থত ভরয়িাকেয়র্র চনকট চবদাে গ্রতর্ কচরো িচেরদিণয়ন  াত্রা কচরয়িন। 
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৬. ভারত ও অেযােয যেনের োো 

সর্সযা 

[‘চতেু’, িান্দ্রাে; গিব্রুআরী, ১৮৯৭]  

  

আিায়দর েননক প্রচতচনচধ চিিিপুট গষ্টিয়ন স্বািীেীর সচতত গেয়ন সা্া  কয়রন এবং 

তাাঁতার সচতত িান্দ্রাে প ণন্ত আয়সন। োেীয়ত উভয়ের চনম্নচিচিত কয়থাপকথন 

তইোচেিঃ 

  

‘স্বািীেী, আপচন আয়িচরকাে গকন গেেয়িন?’  

  

‘বে িক্ত কথা। সংয়্য়প এর উত্তর গদওো কচেন। এিন আচি এর আংচিক উত্তর িাত্র 

চদয়ত পাচর। ভারয়তর সব োেোে আচি রু্রচেিুি—গদিিুি, ভারয়ত  য়থষ্ট গর্ারা 

তয়েয়ে; তিন অনয অনয গদয়ি  াবার ইচ্ছা তি। আচি োপায়নর চদক্ চদয়ে আয়িচরকাে 

গেেিুি।’  

  

‘ আপচন োপায়ন চক গদিয়িন? োপান উন্ন্চতর গ -পয়থ িয়িয়ে, ভারয়তর চক তা 

অনুসরর্ করবার গকান সম্ভাবনা আয়ে—িয়ন কয়রন?’  

  

‘গকান সম্ভাবনা গনই,  তচদন না ভারয়তর চত্রি গকাচট গিাক চিয়ি একটা োচত তয়ে 

দাাঁোে। োপানীর িত এিন স্বয়দিচতনতষ্ী ও চিল্পপটু োত আর গদিা  াে না; আর 

তায়দর একটা চবয়িষ্ আছ এই গ , ইওয়রাপ ও অনয স্থায়ন একচদয়ক গ িন চিয়ল্পর বাতার, 

অপরচদয়ক আবার গতিচন অপচরষ্কার, চকন্তু োপানীয়দর গ িন চিয়ল্পর গসৌে ণ, গতিচন 

আবার তারা িুব পচরষ্কার পচরচ্ছন্ন্। আিার ইয়চ্ছ—আিায়দর  ুবয়করা েীবয়ন অন্ততঃ 

একবার োপায়ন গবচেয়ে আয়স।  াওোও চকেু িক্ত নে। োপানীরা চতেুয়দর সবই িুব 

ভাি বয়ি িয়ন কয়র, আর ভারতয়ক তীথণস্বরূপ বয়ি চবশ্বাস কয়র। চসংতয়ির গবৌসধিণ 
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আর োপায়নর গবৌসধিণ গঢর তিাত। োপায়নর গবৌসধিণ গবদান্ত োো আর চকেু নে। 

চসংতয়ির গবৌসধিণ নাচস্তকযবায়দ দূচষ্ত, োপায়নর গবৌসধিণ আচস্তক।’  

  

‘োপান তো  এ-রকি বে তি চক কয়র? এর রতসযটা চক?’  

  

‘োপানীয়দর আিপ্রতযে আর তায়দর স্বয়দয়ির উপর ভািবাসা।  িন ভারয়ত এিন 

গিাক েন্মায়ব,  ারা গদয়ির েনয সব োেয়ত প্রস্তুত, আর  ায়দর িন িুি এক, তিন 

ভারতও সব চবষ্য়ে বে তয়ব। িানুষ্ চনয়েই গতা গদয়ির গেৌরব। শুধু গদয়ি আয়ে চক? 

োপানীরা সািাচেক ও রােনীচতক চবষ্য়ে গ িন সাচ্চা, গতািায়দরও  িন তাই তয়ব, 

গতািরাও তিন োপানীয়দর িত বে তয়ব। োপানীরা তায়দর গদয়ির েয়নয সব তযাে 

করয়ত প্রস্তুত। তাইয়তই তারা বে তয়েয়ে। গতািরা গ  কাি-কাঞ্চয়নর েনয সব তযাে 

করয়ত প্রস্তুত!’  

  

‘আপনার চক ইয়চ্ছ গ  ভারত োপায়নর িত গতাক?’  

  

‘তা কিনই নে। ভারত ভারতই থাকয়ব। ভারত গকিন কয়র োপান বা অনয োয়তর িত 

তয়ব? গ িন সঙ্গীয়ত একটা কয়র প্রধান সুর থায়ক, গসইরূপ প্রয়তযক োয়তরই এক-একটা 

িুিয ভাব থায়ক, অনয অনয ভাবগুচি তার অনুেত। ভারয়তর িুিয ভাব তয়চ্ছ ধিণ। সিাে-

সং্ার এবং অনয সবই গেৌর্। গিায়ক বয়ি হৃদে উনু্মক্ত তয়ি চিন্তার প্রবাত আয়স। 

ভারয়তর হৃদেও এক সিয়ে উনু্মক্ত তয়ব, তিন ধিণতরঙ্গ গিিয়ত থাকয়ব! ভারত 

ভারতই। আিরা োপানীয়দর িত নই, আিরা চতেু। ভারয়তর তাওোয়তই গকিন িাচন্ত 

এয়ন গদে! আচি এিায়ন সবণদা কাে করচে, চকন্তু এরই িয়ধয আচি চবশ্রাি িাভ করচে। 

ভারয়ত ধিণকা ণ করয়ি িাচন্ত পাওো  াে, এিায়ন সাংসাচরক কা ণ করয়ত গেয়ি গিয়ষ্ 

িৃতুয তে—বহুিূত্র তয়ে।’  

  

‘ াক োপায়নর কথা। আচ্ছা, স্বািীেী, আপচন আয়িচরকাে চেয়ে প্রথয়ি চক গদিয়িন?’ 

গোো গথয়ক গিষ্ প ণন্ত আচি ভািই গদয়িচেিুি। গকবি চিিনরী আর ‘িায়িণর গিয়েরা’  
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( church-women) োো আয়িচরকানরা সকয়িই বে অচতচথব সি স স্বভাব ও সহৃদে 

বযচক্ত।’  

  

‘িায়িণর গিয়েরা চক, স্বািীেী?’  

  

‘িাচকণন গিয়ে  িন গব করবার েনয উয়ে পয়ে িায়ে, তিন সব রকি সিুরতীরবতণী 

স্নায়নর োেোে রু্রয়ত থায়ক, আর একটা পুরুষ্ পাকোবার েনয  ত রকি গকৌিি 

করবার গিষ্টা কয়র। সব গিষ্টা কয়র  িন চবিি তে, তিন গস িায়িণ গ াে গদে, তিন 

তায়ক ওিায়ন ‘ওল্ড গিে’ বয়ি। তায়দর িয়ধয অয়নয়ক িায়িণর গবোে গোাঁো তয়ে দাাঁোে। 

… এয়দর বাদ চদয়ি, আয়িচরকানরা বে ভাি গিাক। তারা আিাে ভািবাসত, আচিও 

তায়দর িুব ভািবাচস। আচি গ ন তায়দরই একেন, এই-রকি গবাধ করতাি।’  

  

‘চিকায়ো ধিণ-িতাসভা তয়ে চক িি দাাঁোি, আপনার ধারর্া?’  

  

‘আিার ধারর্া, চিকায়ো ধিণ-িতাসভার উয়েিয চেি—েেয়তর সািয়ন অ-খ্রীষ্টান 

ধিণগুচিয়ক গতে প্রচতপন্ন্ করা। চকন্তু দাাঁোি অ-খ্রীষ্টান ধয়িণর প্রাধানয। সুতরাং খ্রীষ্টানয়দর 

দৃচষ্টয়ত ঐ িতাসভার উয়েিয চসস তেচন। গদি না গকন, এিন পযাচরয়স আর একটা 

িতাসভা তবার কথা তয়চ্ছ, চকন্তু গরািান কযাথচিকরা,  াাঁরা চিকায়ো িতাসভার উয়দযাক্তা 

চেয়িন, তাাঁরাই এিন  ায়ত পযাচরয়স ধিণ-িতাসভা না তে, তার েনয চবয়িষ্ গিষ্টা 

করয়েন। চকন্তু চিকায়ো সভা িারা ভারতীে চিন্তার চবয়িষ্রূপ চবস্তায়রর সুচবধা তয়েয়ে! 

ওয়ত গবদায়ন্তর চিন্তাধারা চবস্তার তবার সুচবয়ধ তয়েয়ে—এিন সিগ্র েে  গবদায়ন্তর 

বনযাে গভয়স  ায়চ্ছ। অবিয আয়িচরকানরা চিকায়ো সভার এই পচরর্ায়ি চবয়িষ্ সুিী—

গকবি গোাঁো পুয়রাচতত আর ‘িায়িণর গিয়েরা’ োো।’  

  

‘ইংিয়ণ্ড আপনার প্রিারকায় ণর চকরূপ আিা গদিয়েন, স্বািীেী?’  

  

‘িুব আিা আয়ে। দি ব সরও গ য়ত তয়ব না—অচধকাংি ইংয়রেই গবদান্তী তয়ব। 

আয়িচরকার গিয়ে ইংিয়ণ্ড গবিী আিা। আয়িচরকানরা গতা গদিে—সব চবষ্য়েই একটা 
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হুেুক কয়র গতায়ি। ইংয়রেরা হুেুয়ে নে। গবদান্ত না বুয়য়ি খ্রীষ্টায়নরা তায়দর চনউ 

গটষ্টায়িিও বুয়য়ত পায়র না। গবদান্ত সব ধয়িণরই  ুচক্তসঙ্গত বযািযাস্বরূপ। গবদান্তয়ক 

োেয়ি সব ধিণই কুসং্ার। গবদান্তয়ক ধরয়ি সবই ধিণ তয়ে দাাঁোয়ব।’  

  

‘আপচন ইংয়রে-িচরয়ত্র চবয়িষ্ চক গুর্ গদিয়িন?’  

  

‘ ইংয়রেরা গকান চবষ্য়ে চবশ্বাস করয়িই ত ্র্া  কায়ে গিয়ে  াে। ওয়দর কায়ের 

িচক্ত অসাধারর্। ইংয়রে পুরুষ্ ও িচতিার গিয়ে উন্ন্ততর নরনারী সারা পৃচথবীয়ত 

গদিয়ত পাওো  াে না। এইেনযই তায়দর উপর আিার গবিী চবশ্বাস। অবিয প্রথয়ি 

তায়দর িাথাে চকেু গঢাকান বে কচেন; অয়নক গিষ্টািচরত্র কয়র উয়ে পয়ে গিয়ে থাকয়ি 

তয়ব তায়দর িাথাে একটা ভাব গঢায়ক, চকন্তু একবার চদয়ত পারয়ি আর সতয়ে গসচট 

গবয়রাে না। ইংিয়ণ্ড গকান চিিনরী বা অনয গকান গিাক আিার চবরুয়স চকেু বয়িচন—

একেনও আিার গকান রকি চনয়ে করবার গিষ্টা কয়রচন। আচি গদয়ি আশ্চ ণ তিুি, 

অচধকাংি বনু্ধ্ই ‘িািণ অব্ ইংিয়ণ্ড’র অন্তভুণক্ত। আচি গেয়নচে গ -সব চিিনরী এ গদয়ি 

আয়স, তারা ইংিয়ণ্ডর িুব চনম্নয়শ্রর্ীভুক্ত। গকান ভর ইংয়রে তায়দর সয়ঙ্গ গিয়ি না। 

এিানকার িত ইংিয়ণ্ডও োয়তর িুব কোকচে। আর ‘িায়িণ’র সদসয ইংয়রেরা 

ভরয়শ্রর্ীভুক্ত। আপনার সয়ঙ্গ তাাঁয়দর িতয়ভদ থাকয়ত পায়র, চকন্তু তায়ত আপনার সয়ঙ্গ 

তাাঁয়দর বনু্ধ্ আছ তবার চকেু বযার্াত তয়ব না। এই েয়ন্ম আচি আিার স্বয়দিবাসীয়ক এই 

একচট পরািিণ চদয়ত িাই গ , চিিনরীরা চক, তা গতা এিন গেয়নচে; এিন এই কতণবয 

গ , এই োিাোিবাে চিিনরীয়দর গিায়টই আিি না গদওো। আিরাই গতা ওয়দর 

আ্ারা চদয়েচে। এিন ওয়দর গিায়ট গ্রায়তযর িয়ধয না আনাই কতণবয।’  

  

‘স্বািীেী, আয়িচরকা ও ইংিয়ণ্ডর সিােসং্ার আয়োিন চক রকি, অনুগ্রত কয়র এ 

স্বনয়ন্ধ্ চকেু বিয়বন চক?’  

  

‘সব সিাে-সং্ারয়করা, অন্ততঃ তাাঁয়দর গনতারা, এিন তাাঁয়দর সািযবাদ প্রভৃচতর 

একটা ধিণীে বা আধযাচিক চভচত্ত বার করবার গিষ্টা করয়ে—আর গসই চভচত্ত গকবি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কবথাপকথন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গবদায়ন্তই পাওো  াে। অয়নক গনতা,  াাঁরা আিার বক্তৃতা শুনয়ত আসয়তন, আিাে 

বয়িয়েন, নূতন ভায়ব সিাে েেন করয়ত তয়ি গবদান্তয়ক চভচত্তস্বরূপ গনওো দরকার।’  

  

‘ভারয়তর েনসাধারর্ স্বনয়ন্ধ্ আপনার চক ধারর্া?’  

  

‘আিরা ভোনক েরীব। আিায়দর েনসাধারর্ গিৌচকক চবদযাে বেই অজ্ঞ, চকন্তু তারা 

বে ভাি। কারর্ এিায়ন দাচররয একটা দণ্ডনীে অপরাধ বয়ি চবয়বচিত তে না। এরা 

দুদণান্তও নে। আয়িচরকা ও ইংিয়ণ্ড অয়নক সিে আিার গপাষ্ায়কর দরুন েনসাধারর্ 

গিয়প অয়নকবার আিায়ক িারবার গ াোেই কয়রচেি। চকন্তু ভারয়ত কারও অসাধারর্ 

গপাষ্ায়কর দরুন েনসাধারর্ গিয়প চেয়ে িারয়ত উয়েয়ে, এ-রকি কথা গতা কিনও 

শুচনচন। অনযানয সব চবষ্য়েও আিায়দর েনসাধারর্ ইওয়রায়পর েনসাধারয়র্র গিয়ে গঢর 

সভয।’  

  

‘ভারতীে েনসাধারয়র্র উন্ন্চতর েনয চক করা ভাি বয়িন?’  

  

‘তাাঁয়দর গিৌচকক চবদযা গিিায়ত তয়ব। আিায়দর পূবণপুরুয়ষ্রা গ -প্রর্ািী গদচিয়ে গেয়েন, 

তারই অনুসরর্ করয়ত তয়ব অথণা  বে বে আদিণগুচি ধীয়র ধীয়র সাধারয়র্র গভতর 

সঞ্চাচরত করয়ত তয়ব। ধীয়র ধীয়র তায়দর তুয়ি নাও, ধীয়র ধীয়র তায়দর সিান কয়র 

নাও। গিৌচকক চবদযাও ধয়িণর চভতর চদয়ে গিিায়ত তয়ব।’  

  

‘চকন্তু স্বািীেী, আপচন চক িয়ন কয়রন, এ কাে সতয়ে তয়ত পায়র?’  

  

‘অবিয এটা ধীয়র ধীয়র কায়ে পচরর্ত করয়ত তয়ব। চকন্তু  চদ আচি অয়নকগুচি 

স্বাথণতযােী  ুবক পাই,  ারা আিার সয়ঙ্গ কাে করয়ত প্রস্তুত, তা তয়ি কািই এটা তয়ত 

পায়র। গকবি এই কায়ে গ  পচরিায়র্ উ সাত ও স্বাথণতযাে করা তয়ব, তারই উপর চনভণর 

করয়ে—এ কাে তাোতাচে তয়ব বা গদরীয়ত তয়ব।’  
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‘চকন্তু  চদ বতণিান তীনাবস্থা তায়দর অতীত কয়িণর িি তইো থায়ক, তয়ব আপনার 

চবয়বিনাে চকভায়ব সতয়ে এচট রু্িয়ব আর আপচন গকিন কয়রই বা তায়দর সাতা য 

করবার ইচ্ছা কয়রন?’  

  

স্বািীেী িুতূতণিাত্র চিন্তার অবসর না িইোই উত্তর চদয়িন, ‘কিণবাদই অনন্তকাি িানয়বর 

স্বাধীনতা গর্াষ্র্া করয়ে। কয়িণর িারা চনয়েয়দর তীন অবস্থাে এয়নচে—এ কথা  চদ সতয 

তে, তয়ব কয়িণর িারা আিায়দর অবস্থার উন্ন্চতসাধনও চনশ্চেই করয়ত পাচর। আরও কথা 

এই, েনসাধারর্ গকবি গ  চনয়েয়দর কয়িণর িারাই এই তীনাবস্থা এয়নয়ে, তা নে। 

সুতরাং তায়দর উন্ন্চত করবার আরও সুচবধা চদয়ত তয়ব। আচি সব োতয়ক একাকার 

করয়ত বচি না। োচতচবভাে িুব ভাি। এই োচতচবভাে-প্রর্ািীই আিরা অনুসরর্ করয়ত 

িাই। োচতচবভাে  থাথণ চক, তা িায়ি একেন গবায়য় চকনা সয়েত। পৃচথবীয়ত এিন 

গকান গদি গনই, গ িায়ন োত গনই। ভারয়ত আিরা োচতচবভায়ের িধয চদয়ে ‘োচতর 

অতীত’ অবস্থাে চেয়ে থাচক। োচতচবভাে ঐ িূিসূয়ত্রর উপরই প্রচতচষ্ঠত। ভারয়ত এই 

োচতচবভাে-প্রর্ািীর উয়েিয তয়চ্ছ সকিয়ক ব্রাহ্মর্ করা—ব্রাহ্মর্ই আদিণ িানুষ্।  চদ 

ভারয়তর ইচততাস পে, তয়ব গদিয়ব—এিায়ন বরাবরই চনম্নোচতয়ক উন্ন্ত করবার গিষ্টা 

তয়েয়ে। অয়নক োচতয়ক উন্ন্ত করা তয়েয়েও। আরও অয়নক তয়ব। গিয়ষ্ সকয়িই ব্রাহ্মর্ 

তয়ব। এই আিায়দর কা ণপ্রর্ািী। কায়কও নািায়ত তয়ব না—সকিয়ক ওোয়ত তয়ব। আর 

এইচট প্রধানতঃ ব্রাহ্মর্য়দর করয়ত তয়ব, কারর্ প্রয়তযক অচভোত সম্প্রদায়েরই কতণবয 

চনয়েয়দর িূয়িায়চ্ছদ করা। আর  ত িীেেীর তাাঁরা এচট কয়রন, ততই সকয়ির পয়্ 

িঙ্গি। এ চবষ্য়ে গদরী করা উচিত নে, চবেুিাত্র কািয়প্ করা উচিত নে। ইওয়রাপ-

আয়িচরকার োচতচবভায়ের গিয়ে ভারয়তর োচতচবভাে অয়নক ভাি। অবিয আচি এ-

কথা বচি না গ , এর সবটাই ভাি।  চদ োচতচবভাে না থাকত তয়ব গতািরা থাকয়ত 

গকাথাে? োচতচবভাে না থাকয়ি গতািায়দর চবদযা ও আর আর চেচনষ্ গকাথাে থাকত? 

োচতচবভাে না থাকয়ি ইওয়রাপীেয়দর পেবার েয়নয এ-সব িাস্ত্রাচদ গকাথাে থাকত? 

িুসিিানরা গতা সবই নষ্ট কয়র গিিত। ভারতীে সিাে চস্থচতিীি কয়ব গদয়িে? এ 

সিাে সবণদাই েচতিীি। কিনও কিনও, গ িন চবোতীে আক্রিয়র্র সিে, এই েচত 
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িৃদু তয়েচেি, অনয সিয়ে আবার দ্রুত। আচি আিার স্বয়দিীয়দর এই কথাই বচি। আচি 

তায়দর োি চদই না। আচি অতীয়তর চদয়ক গদচি। আর গদিয়ত পাই, গদি-কাি-অবস্থা 

চবয়বিনা করয়ি গকান োতই এর গিয়ে িত  কিণ করয়ত পারত না। আচি বচি, গতািরা 

গবি কয়রে, এিন আরও ভাি করবার গিষ্টা কর।’  

  

‘োচতচবভায়ের সয়ঙ্গ কিণকায়ণ্ডর স্বনন্ধ্-চবষ্য়ে আপনার চক িত, স্বািীেী? ’  

  

‘োচতচবভাে-প্রর্ািীও ক্রিােত বদিায়চ্ছ, চক্রোকাণ্ডও ক্রিােত বদিায়চ্ছ! গকবি িূি 

তত্ব বদিায়চ্ছ না। আিায়দর ধিণ চক, োনয়ত গেয়ি গবদ পেয়ত তয়ব। গবদ োো আর 

সব িাস্ত্রই  ুেয়ভয়দ বদয়ি  ায়ব। গবয়দর িাসন চনতয। অনযানয িায়স্ত্রর িাসন চনচদণষ্ট 

সিয়ের েনয সীিাবস। গ িন গকান ‘্ময়ৃচত’ এক  ুয়ের েনয, আর একচট ‘্ময়ৃচত’ আর 

এক  ুয়ের েনয। বে বে িতাপুরুষ্ অবতায়ররা সবণদাই আসয়েন, আর চকভায়ব কাে 

করয়ত তয়ব, গদচিয়ে  ায়চ্ছন। কয়েকেন িতাপুরুষ্ চনম্নোচতর উন্ন্চতর গিষ্টা কয়র 

গেয়েন। গকউ গকউ— গ িন িধ্বািা ণ—নারীয়দর গবদ পেবার অচধকার চদয়েয়েন। 

োচতচবভাে কিনও গ য়ত পায়র না, তয়ব িায়য় িায়য় এয়ক নূতন োাঁয়ি ঢািয়ত তয়ব। 

প্রািীন সিাে-বযবস্থার গভতর এিন প্রার্িচক্ত আয়ে,  ায়ত দু-ি্ নূতন সিাে-বযবস্থা 

েচেত তয়ত পায়র। োচতচবভাে উচেয়ে গদবার ইচ্ছা করাও পােিাচি িাত্র। পুরাতয়নরই 

নব চববতণন বা চবকাি—এই তি নূতন কা ণপ্রর্ািী।’  

  

‘চতেুয়দর চক সিাে-সং্ায়রর দরকার গনই?’  

  

‘ িুব আয়ে। প্রািীনকায়ি িতাপুরুয়ষ্রা উন্ন্চতর নূতন নূতন বযবস্থা উদ্ভাবন করয়তন, আর 

রাোরা আইন কয়র গসগুচি িাচিয়ে চদয়তন। প্রািীনকায়ি ভারয়ত এই-রকি কয়রই 

সিায়ের উন্ন্চত তত। বতণিান কায়ি এইভায়ব সািাচেক উন্ন্চত করয়ত গেয়ি এিন একচট 

িচক্ত িাই,  ার কথা গিায়ক গনয়ব। এিন চতেু রাো গনই, এিন গিাকয়দর চনয়েয়দরই 

সিায়ের সং্ার, উন্ন্চত প্রভৃচতর গিষ্টা করয়ত তয়ব। সুতরাং  তচদন না গিায়ক চিচ্ত 

তয়ে চনয়েয়দর অভাব গবায়য়, আর চনয়েয়দর সিসযা চনয়েরাই সিাধান করয়ত প্রস্তুত ও 
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সিথণ তে, ততচদন আিায়দর অয়প্া করয়ত তয়ব। গকান সং্ায়রর সিে সং্ায়রর 

পয়্ গিাক িুব অল্পই পাওো  াে, এর গিয়ে আর দুঃয়ির চবষ্ে চকেু তয়ত পায়র না। 

এইেনয গকবি কতকগুচি কাল্পচনক সং্ায়র— া কিনও কায় ণ পচরর্ত তয়ব না, তায়ত 

বৃথা িচক্ত্ে না কয়র আিায়দর উচিত এয়কবায়র িূি গথয়ক প্রচতকায়রর গিষ্টা করা—

এিন একদি গিাক দতরী করা,  ারা চনয়েয়দর আইন চনয়েরাই করয়ব। অথণা  এর েয়নয 

গিাকয়দর চি্া চদয়ত তয়ব—তায়ত তারা চনয়েয়দর সিসযা চনয়েরাই সিাধান কয়র গনয়ব। 

তা না তয়ি এ-সব সং্ার আকািকুসুিই গথয়ক  াে। নূতন প্রর্ািী তি চনয়েয়দর িারা 

চনয়েয়দর উন্ন্চত-সাধন। এচট কায়ে পচরর্ত করয়ত সিে িােয়ব, চবয়িষ্তঃ ভারতবয়ষ্ণ; 

কারর্ প্রািীনকায়ি এিায়ন বরাবরই রাোর অবযাতত িাসন চেি।’  

  

‘আপচন চক িয়ন কয়রন, চতেুসিাে ইওয়রাপীে সিায়ের রীচতনীচত গ্রতর্ কয়র কৃতকা ণ 

তয়ত পায়র? 

  

’  

  

‘না সমূ্পর্ণরূয়প নে। আচি বচি গ , গ্রীক িন— া ইওয়রাপীে োচতর বচতিুণি িচক্তয়ত 

প্রকাি পায়চ্ছ—তার সয়ঙ্গ চতেু িন চিচিত তয়ি ভারয়তর পয়্ আদিণ সিাে তয়ব। 

উদাতরর্স্বরূপ গদিুন, চিোচিচে িচক্ত্ে, আর চদনরাত কতকগুয়িা বায়ে কাল্পচনক 

চবষ্য়ে বাকযবযে না কয়র ইংয়রেয়দর কাে গথয়ক—আজ্ঞািাত্র গনতার আয়দি-পািন, 

ঈষ্ণাতীনতা, অদিয অধযবসাে ও চনয়েয়ত অনন্ত চবশ্বাস স্থাপন করয়ত গিিা আিায়দর 

পয়্ চবয়িষ্ দরকার। কায়কও গনতা বয়ি স্বীকার করয়ি একেন ইংয়রে তায়ক সব 

অবস্থাে গিয়ন িিয়ব, সব অবস্থাে তার আজ্ঞাধীন তয়ব। ভারয়ত সবাই গনতা তয়ত িাে, 

হুকুি তাচিি করবার গকউ গনই। সকয়িরই উচিত, হুকুি করবার আয়ে হুকুি তাচিি 

করয়ত গিিা। আিায়দর ঈষ্ণার অন্ত গনই; চতেুর পদি ণাদা  ত বায়ে, ঈষ্ণাও তত বায়ে। 

 তচদন না এই ঈষ্ণা গিষ্ দূর তে এবং গনতার আজ্ঞাবততা চতেুরা গিয়ি, ততচদন একটা 

সিাে-সংতচত তয়তই পায়র না, ততচদন আিরা এই-রকি েত্রভঙ্গ তয়ে থাকব, চকেুই 

করয়ত পারব না। ইওয়রায়পর কাে গথয়ক ভারতয়ক চিিয়ত তয়ব—বচতঃপ্রকৃচত েে, আর 
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ভারয়তর কাে গথয়ক ইওয়রাপয়ক চিিয়ত তয়ব—অন্তঃপ্রকৃচত েে। তা তয়ি আর চতেু বা 

ইওয়রাপীে বয়ি চকেু থাকয়ব না; উভে-প্রকৃচতেেী এক আদিণ িনুষ্যসিাে েচেত তয়ব। 

আিরা িনুষ্যয় আছর একচদক, ওরা আর একচদক চবকাি কয়রয়ে। এই দুইচটর চিিনই 

দরকার। িুচক্ত,  া আিায়দর ধয়িণর িূিিি, তার প্রকৃত অথণ—দদচতক, িানচসক, 

আধযাচিক সব রকি স্বাধীনতা।’  

  

‘স্বািীেী, চক্রোকায়ণ্ডর সয়ঙ্গ ধয়িণর চক স্বনন্ধ্?’  

  

‘চক্রোকাণ্ড তয়চ্ছ ধয়িণর ‘চকণ্ডারোয়টণন’ চবদযািে। েেয়তর এিন গ  অবস্থা, তায়ত ওচট 

এিনও পুয়রাপুচর আবিযক। তয়ব গিাকয়ক নূতন নূতন অনুষ্ঠান চদয়ত তয়ব। কতকগুচি 

চিন্তািীি বযচক্তর উচিত—এই কায়ের ভার িওো। পুরাতন চক্রোকাণ্ডগুচি উচেয়ে চদয়ত 

তয়ব, নূতন নূতন আিার অনুষ্ঠান প্রবতণন করয়ত তয়ব।’  

  

‘তয়ব আপচন চক্রোকাণ্ড এয়কবায়র উচেয়ে চদয়ত বয়িন না, গদিচে।’  

  

‘না, আিার িূিিি েেন, চবনাি নে। বতণিান চক্রোকাণ্ড গথয়ক নূতন নূতন চক্রোকাণ্ড 

করয়ত তয়ব। সব চবষ্য়েরই অনন্ত উন্ন্চতর সম্ভাবনা রয়েয়ে—এই আিার চবশ্বাস। একটা 

পরিার্ুর গপেয়ন সিগ্র েেয়তর িচক্ত রয়েয়ে। চতেুোচতর ইচততায়স বরাবর—কিনই 

চবনায়ির গিষ্টা তেচন, েেয়নরই গিষ্টা তয়েয়ে। এক সম্প্রদাে চবনায়ির গিষ্টা কয়রন, তার 

িয়ি ভারত গথয়ক বচতভূণত তয়িন—তাাঁয়দর নাি গবৌস। আিায়দর িঙ্কর, রািানুে, দিতনয 

প্রভৃচত অয়নক সং্ারক তয়েয়েন। তাাঁরা সকয়িই িুব বে দয়রর সং্ারক চেয়িন—তাাঁরা 

সবণদা েেনই কয়রচেয়িন, তাাঁরা গ  গদি-কাি অনুসায়র সিাে েেন কয়রচেয়িন, গসই 

তি আিায়দর কা ণপ্রর্ািীর চবয়িষ্ আছ। আিায়দর আধুচনক সং্ারয়করা ইওয়রাপীে 

ধ্বংসিূিক সং্ার িািায়ত গিষ্টা কয়রন—এয়ত কারও গকান উপকার তেচন, তয়বও না। 

গকবি একেন িাত্র আধুচনক সং্ারক েেনকারী চেয়িন—রাো রািয়িাতন রাে। 

চতেুোচত বরাবরই গবদায়ন্তর আদিণ কায় ণ পচরর্ত করার গিষ্টা কয়র িয়িয়ে। গসৌভােযই 

তউক, আর দুভণােযই তউক, সব অবস্থাে গবদায়ন্তর এই আদিণয়ক কায় ণ পচরর্ত করবার 
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প্রার্পর্ গিষ্টাই—ভারতীে েীবয়নর সিগ্র ইচততাস।  িনই এিন গকান সং্ারক সম্প্রদাে 

বা ধিণ উয়েয়ে,  ারা গবদায়ন্তর আদিণ গেয়ে চদয়েয়ে, তারা ত ্র্া  এয়কবায়র িুয়ে 

গেয়ে।’  

  

‘আপনার এিানকার কা ণপ্রর্ািী চকরূপ?’  

  

‘আচি আিার সঙ্কল্প কায় ণ পচরর্ত করবার েনয দুচট প্রচতষ্ঠান স্থাপন করয়ত িাই—একচট 

িান্দ্রায়ে, আর একচট কচিকাতাে। আর আিার সঙ্কল্প সংয়্য়প বিয়ত গেয়ি এই তে 

গ , গবদায়ন্তর আদিণ প্রয়তযয়কর েীবয়ন পচরর্ত করবার গিষ্টা—তা চতচন সাধুই তন, 

অসাধুই তন, জ্ঞানীই তন বা অজ্ঞানই তন, ব্রাহ্মর্ই তন আর িণ্ডািই তন।’  

  

এইবার আিায়দর প্রচতচনচধ ভারয়তর রােনীচতক সিসযা স্বনয়ন্ধ্ কতকগুচি প্রে করয়িন, 

চকন্তু তার গকান উত্তর পাবার আয়েই গেন িান্দ্রায়ের এেয়িার গষ্টিয়নর াাটিয়িণ িােি। 

এইটুকু িাত্র স্বািীেীর িুি গথয়ক গিানা গেি, ভারত ও ইংিয়ণ্ডর সিসযাগুচিয়ক 

রােনীচতর সয়ঙ্গ েোনর চতচন গর্ার চবয়রাধী। 
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৭. পাশ্চানতয প্রথর্ চিন্দু সন্ন্যাসীর 

প্রিার 

[‘িান্দ্রাে টাইিস্’, গিব্রুআরী, ১৮৯৭]  

  

েত িচনবার আিায়দর পয়ত্রর েননক ভারতীে প্রচতচনচধ পাশ্চাতয গদয়ি তাাঁতার 

ধিণপ্রিায়রর সিিতার চববরর্ োচনবার েনয স্বািীেীর সচতত সা্া  কচরোচেয়িন। 

তাাঁতার চিষ্য সায়ঙ্কচতক-য়িিনচব  চিঃ গুেউইন িতাপুরুয়ষ্র সচতত আিায়দর প্রচতচনচধর 

পচরিে করাইো চদয়িন। চতচন তিন একিাচন গসািাে বচসো সাধারর্ গিায়কর িত 

েিয় াে কচরয়তচেয়িন। স্বািীেী আিায়দর প্রচতচনচধয়ক অচত ভরভায়ব অভযথণনা কচরো 

পাশ্বণবতণী একিাচন গিোয়র বচসয়ত বচিয়িন। স্বািীেী দেচরকবসন-পচরচতত, তাাঁতার 

আকৃচত ধীর চস্থর িান্ত িচতিাবযিক। তাাঁতায়ক গদচিো গবাধ তইি, চতচন গ ন গ -য়কান 

প্রয়েরই উত্তর চদয়ত প্রস্তুত। আিায়দর প্রচতচনচধ সায়ঙ্কচতক-চিচপ স্বারা স্বািীেীর 

কথাগুচি চিচিো িইোচেয়িন, আিরা এস্থয়ি তাতাই প্রকাি কচরয়তচে। 

  

আিায়দর প্রচতচনচধ চেজ্ঞাসা কচরয়িন, ‘স্বািীেী, আপনার বািযেীবন স্বনয়ন্ধ্ চকেু 

োচনয়ত পাচর চক?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন (তাাঁতার উচ্চারয়র্ একটু বািািী ধাাঁি পাওো  াে)—কচিকাতাে 

চবদযািয়ে অধযেনকাি তইয়ত আিার প্রকৃচত ধিণপ্রবর্ চেি। তিনই সকি চেচনষ্ পরী্া 

কচরো িওো আিার স্বভাব চেি—শুধু কথাে আিার তৃচপ্ত তইত না। চকেুকাি পয়রই 

রািকৃষ্ণ পরিতংয়সর সচতত আিার সা্া  তে। তাাঁতার সচতত দীর্ণকাি বাস কচরো 

তাাঁতার চনকয়টই আচি ধিণ চি্া কচর। তাাঁতার গদততযায়ের পর আচি ভারয়ত ্রমির্ কচরয়ত 

আরম্ভ কচরিাি এবং কচিকাতাে একচট ্ুর িে স্থাপন কচরিাি। ্রমির্ কচরয়ত কচরয়ত 
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আচি িান্দ্রাে আচস, এবং িতীিূয়রর স্বেণীে রাো এবং রািনায়দর রাোর 

চনকট      সাতা য িাভ কচর। 

  

‘ আপচন পাশ্চাতয গদয়ি চতেুধিণ প্রিার কচরয়ত গেয়িন গকন?’  

  

‘আিার অচভজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা তইোচেি। আিার িয়ত আিায়দর োতীে অবনচতর 

িূি কারর্—অপরাপর োচতর সচতত না গিিা। উতাই অবনচতর একিাত্র কারর্। 

পাশ্চায়তযর সচতত আিরা কিনও পরস্পয়রর ভায়বর তুিনািূিক আয়িািনা কচরবার 

সুয় াে পাই নাই। আিরা কূপিণু্ডক তইো চেোচেিাি।’  

  

‘আপচন পাশ্চাতয গদয়ি গবাধ তে অয়নক স্থায়ন ্রমির্ কচরোচেয়িন?’  

  

‘ আচি ইওয়রায়পর অয়নক স্থায়নই ্রমির্ কচরোচে—োিণানী এবং ফ্রায়েও চেোচে, তয়ব 

ইংিণ্ড ও আয়িচরকায়তই চেি আিার প্রধান কা ণয়্ত্র। প্রথিটা আচি িুিচকয়ি 

পচেোচেিাি। তাতার কারর্, ভারতবষ্ণ তইয়ত  াাঁতারা গস-সব গদয়ি চেোয়েন, তাাঁতারা 

প্রাে সকয়িই ভারয়তর চবরুয়স বচিোয়েন। আিার চকন্তু চিরকাি ধারর্া, ভারতবাসীই 

সিগ্র পৃচথবীর িয়ধয সবণায়প্া নীচতপরাের্ ও ধাচিণক োচত। গসেনয চতেুর সচতত অনয 

গকান োচতরই ঐ চবষ্য়ে তুিনা করাটা সমূ্পর্ণ ভুি। সাধারয়র্র চনকট চতেুোচতর গশ্রষ্ঠ আছ 

প্রিায়রর েনয প্রথি প্রথি অয়নয়ক আিার ভোনক চনোবাদ আরম্ভ কচরোচেি এবং 

আিার চবরুয়স নানা চিথযা েল্পও রিনা কচরোচেি। তাতারা বচিত, আচি েুোয়িার, 

আিার এক-আধচট নে—অয়নকগুচি স্ত্রী ও একপাি গেয়ি আয়ে। চকন্তু ঐ-সকি 

ধিণপ্রিারক স্বনয়ন্ধ্  তই আচি অচভজ্ঞতা িাভ কচরিাি, ততই তাতারা ধয়িণর নায়ি গ  

কতদূর অধিণ কচরয়ত পায়র, গস- চবষ্য়ে আিার গিাি িুচিো গেি। ইংিয়ণ্ড ঐরূপ 

চিিনরী-উ পাত চকেুিাত্র চেি না। উতায়দর গকতই গসিায়ন আিার সয়ঙ্গ িোই কচরয়ত 

আয়স নাই। আয়িচরকাে গকত গকত আিার নায়ি গোপয়ন চনো কচরয়ত চেোচেি, চকন্তু 

গিায়ক তাতায়দর কথা শুচনয়ত িায়ত নাই; কারর্ আচি তিন গিায়কর বেই চপ্রে তইো 

উচেোচে।  িন পুনরাে ইংিয়ণ্ড আচসিাি, তিন ভাচবোচেিাি, েননক চিিনরী 
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গসিায়নও আিার চবরুয়স িাচেয়ব, চকন্তু ‘েুথ’ পচত্রকা তাতায়ক িুপ করাইো চদি। 

ইংিয়ণ্ডর সিােবন্ধ্ন ভারয়তর োচতচবভাে অয়প্াও কয়োরতর। ইংচিি িায়িণর 

সদয়সযরা সকয়িই ভরবংিোত—চিিনরীয়দর অচধকাংিই চকন্তু তাতা নয়ত। িায়িণর 

সদয়সযরা আিার প্রচত  য়থষ্ট সতানুভূচত প্রকাি কচরোচেয়িন। আিার গবাধ তে, প্রাে 

চত্রি েন ইংচিি িায়িণর প্রিারক ধিণচবষ্েক নানা চবষ্য়ে আিার সচতত সমূ্পর্ণ একিত। 

চকন্তু গদচিোচে, ইংিয়ণ্ডর প্রিারক বা পুয়রাচতয়তরা ঐ-সকি চবষ্য়ে আিার সচতত 

িতয়ভদ থাকা সয়ত্বও কিনও গোপয়ন আিার চনোবাদ কয়রন নাই। ইতায়ত আিার 

আনে ও চব্ময়ে উভেই তইোচেি। ইতাই োচতচবভাে ও বংিপরম্পরােত চি্ার গুর্।’  

  

‘আপচন পাশ্চাতয গদয়ি ধিণপ্রিায়র কতদূর কৃতকা ণ তইোচেয়িন? ’  

  

‘আয়িচরকার অয়নক গিাক—ইংিণ্ড অয়প্া অয়নক গবিী গিাক—আিার প্রচত সতানুভূচত 

প্রকাি কচরোয়ে। চনম্নোতীে চিিনরীেয়র্র চনো গসিায়ন আিার কায়ের সতােতাই 

কচরোচেি। আয়িচরকা গপৌাঁচেবার কায়ি আিার কায়ে টাকাকচে চবয়িষ্ চেি না। ভারয়তর 

গিায়ক আিার গকবি  াইবার ভাোটা িাত্র চদোচেি। অচত অল্প চদয়ন তাতা িরি তইো 

 াে, গসেনয এিায়ন গ িন গসিায়নও গতিচন সাধারয়র্র উপর চনভণর কচরোই আিায়ক 

বাস কচরয়ত তইোচেি। িাচকণয়নরা বেই অচতচথব সি। আয়িচরকার এক-তৃতীোংি 

গিাক খ্রীষ্টান। অবচিয়ষ্টর গকান ধিণ নাই, অথণা  তাতারা গকান চবয়িষ্ সম্প্রদােভুক্ত নে; 

চকন্তু তাতায়দর িয়ধযই চবচিষ্ট ধাচিণক গিাক গদচিয়ত পাওো  াে। তয়ব গবাধ তে, ইংিয়ণ্ড 

আিার গ টুকু কাে তইোয়ে, তাতা পাকা তইোয়ে।  চদ আচি কাি িচরো  াই এবং 

কাে িািাইবার েনয গসিায়ন গকান সন্ন্যাসী পাোইয়ত না পাচর, তাতা তইয়িও ইংিয়ণ্ডর 

কাে িচিয়ব। ইংয়রে িুব ভাি গিাক। বািযকাি তইয়তই তাতায়ক সিুদে ভাব িাচপো 

রাচিয়ত চি্া গদওো তে। ইংয়রয়ের িচস্তষ্ক একটু গিাটা, িরাসী বা িাচকণয়নর িত িট 

কচরো গস গকান চেচনষ্ ধচরয়ত পায়র না, চকন্তু ভারী দৃঢ়কিণী। িাচকণন োচতর বেস 

এিনও এিন তে নাই গ , তাতারা তযায়ের িাতাি বুচয়য়ব। ইংিণ্ড িত িত  ুে ধচরো 

চবিাচসতা ও ঐশ্ব ণ গভাে কচরোয়ে—গসেনয গসিায়ন অয়নয়কই এিন তযায়ের েনয 
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প্রস্তুত। প্রথিবার ইংিয়ণ্ড চেো  িন আচি বক্তৃতা চদয়ত আরম্ভ কচর, তিন আিার ্ায়স 

চবি-চত্রি েন িাত্র োত্র আচসত। গসিান তইয়ত আিার আয়িচরকা িচিো  াওোর পয়রও 

্াস িচিয়ত থায়ক। পয়র পুনরাে  িন আয়িচরকা তইয়ত ইংিয়ণ্ড চিচরো গেিাি, তিন 

আচি ইচ্ছা কচরয়িই এক সতস্র গশ্রাতা পাইতাি। আয়িচরকাে উতা অয়প্াও অয়নক 

অচধক গশ্রাতা পাইতাি, কারর্ আচি আয়িচরকাে চতন ব সর ও ইংিয়ণ্ড িাত্র এক ব সর 

কাটাইোচেিাি। ইংিয়ণ্ড একেন ও আয়িচরকাে একেন সন্ন্যাসী রাচিো আচসোচে। 

অনযানয গদয়িও প্রিারকায় ণর েনয আিার সন্ন্যাসী পাোইবার ইচ্ছা আয়ে।’  

  

‘ইংয়রে োচত বে কয়োর কিণী। তাতাচদেয়ক  চদ একটা ভাব চদয়ত পারা  াে, অথণা  

ঐ ভাবচট  চদ তাতারা  থাথণ ধচরো থায়ক, তয়ব চনচশ্চত োচনয়বন, উতা বৃথা  াইয়ব না। 

এয়দয়ির গিায়ক এিন গবয়দ েিািচি চদোয়ে; সিুদে ধিণ ও দিণন এিন এয়দয়ি 

রান্ন্ার্য়র ঢুচকোয়ে। ‘েুাঁ িােণ’ই ভারয়তর বতণিান ধিণ—এ ধিণ ইংয়রে গকান কায়িই িইয়ব 

না। চকন্তু আিায়দর পূবণপুরুষ্য়দর চিন্তাসিূত এবং তাাঁতারা দািণচনক ও আধযাচিক েেয়ত 

গ  অপূবণ তত্বসিূয়তর আচবষ্কার কচরোচেয়িন, তাতা প্রয়তযক োচতই গ্রতর্ কচরয়ব। ইংচিি 

িায়িণর বে বে িাতিররা বচিয়তন, আিার গিষ্টাে বাইয়বয়ির চভতর গবদায়ন্তর ভাব 

প্রচবষ্ট তইো চেোয়ে। আধুচনক চতেুধিণ আিায়দর প্রািীন ধয়িণর অবনত ভাবিাত্র। 

পাশ্চাতয গদয়ি আেকাি গ -সকি দািণচনক গ্রে প্রর্ীত তইয়তয়ে, গসগুচির িয়ধয এিন 

একিাচনও নাই,  াতায়ত আিায়দর দবদাচন্তক ধয়িণর চকেু-না-চকেু প্রসঙ্গ নাই। তাবণাটণ 

গস্পোয়রর গ্রয়ে প ণন্ত ঐরূপ আয়ে। এিন দিণনরায়েয অনিতবায়দরই সিে আচসোয়ে। 

সকয়িই এিন উতার কথা বয়ি। তয়ব ইওয়রায়পর গিায়করা চনয়েয়দর গিৌচিক আছ 

গদিাইয়ত িাে। এচদয়ক চতেুয়দর প্রচত তাতারা অচতিে রৃ্র্া প্রকাি কয়র, চকন্তু আবার 

চতেুয়দর প্রিাচরত সতযগুচি িইয়তও োয়ে না। অধযপক িযাক্সিূিার একেন পুরা 

দবদাচন্তক। চতচন গবদায়ন্তর েনয  য়থষ্ট কচরোয়েন। চতচন পুনেণন্মবাদ চবশ্বাস কয়রন।’  

  

‘আপচন ভারয়তর পুনরুসায়রর েনয চক কচরয়ত ইচ্ছা কয়রন?’  
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‘আিার িয়ন তে, গদয়ির েনসাধারর্য়ক অবয়তিা করাই আিায়দর প্রবি োতীে পাপ 

এবং তাতাই আিায়দর অবনচতর অনযতি কারর্।  তচদন না ভারয়তর সবণসাধারর্ 

উত্তিরূয়প চিচ্ত তইয়তয়ে, উত্তিরূয়প িাইয়ত পাইয়তয়ে, অচভোত বযচক্তরা  তচদন 

না তাতায়দর উত্তিরূয়প  ত্ন িইয়তয়ে, ততচদন  তই রােনীচতক আয়োিন করা তউক 

না গকন, চকেুয়তই চকেু তইয়ব না। ঐ-সকি োচত আিায়দর চি্ার েনয—রােকর-রূয়প 

পেসা চদোয়ে। আিায়দর ধিণিায়ভর েনয—িারীচরক পচরশ্রয়ি বে বে িচের চনিণার্ 

কচরো চদোয়ে। চকন্তু এই-সকয়ির চবচনিয়ে তাতারা চিরকাি িাচথই িাইো আচসোয়ে। 

তাতারা প্রকৃতপয়্ আিায়দর ক্রীতদাস তইো আয়ে। ভারয়তর পুনরুসায়রর েনয 

আিাচদেয়ক অবিযই কাে কচরয়ত তইয়ব। আচি  ুবকের্য়ক ধিণপ্রিারকরূয়প চিচ্ত 

কচরবার েনয প্রথয়ি দুইচট গকন্দ্রীে চি্ািে বা িে স্থাপন কচরয়ত িাই—একচট িান্দ্রায়ে 

ও অপরচট কচিকাতাে। কচিকাতারচট স্থাপন কচরবার িত টাকার গ াোে আিার আয়ে। 

আিার উয়েিযচসচসর েনয ইংয়রেরাই—চবয়দিীরাই টাকা চদয়ব।’  

  

‘উদীেিান  ুবকসম্প্রদায়ের উপয়রই আিার চবশ্বাস। তাতায়দর চভতর তইয়তই আচি কিণী 

পাইব। তাতারাই চসংতচবক্রয়ি গদয়ির  থাথণ উন্ন্চতকয়ল্প সিুদে সিসযা পূরর্ কচরয়ব। 

বতণিায়ন অনুয়ষ্ঠে আদিণচটয়ক আচি একচট সুচনচদণষ্ট আকায়র বযক্ত কচরোচে। এবং উতা 

কা ণতঃ সিি কচরবার েনয আিার েীবন সিপণর্ কচরোচে।  চদ আচি ঐ চবষ্য়ে 

চসচসিাভ না কচর, তাতা তইয়ি আিার পয়র আিা অয়প্া গকান িতত্তর বযচক্ত েন্মগ্রতর্ 

কচরো উতা কায় ণ পচরর্ত কচরয়বন। আচি উতার েনয প্রার্পর্ গিষ্টা কচরোই সন্তুষ্ট 

থাচকব। আিার িয়ত গদয়ির সবণসাধারর্য়ক তাতায়দর অচধকার প্রদান কচরয়িই বতণিান 

ভারয়তর সিসযাগুচির সিাধান তইয়ব। পৃচথবীর িয়ধয ভারয়তর ধিণই গশ্রষ্ঠ, অথি গদয়ির 

সবণসাধারর্য়ক গকবি কতকগুয়িা ভুো চেচনষ্ চদোই আিরা চিরকাি ভুিাইো 

রাচিোচে। স্মতুয়ি অিুরন্ত প্রস্রবর্ প্রবাচতত থাচকয়তও আিরা তাতাচদেয়ক নািার 

েিিাত্র পান কচরয়ত চদোচে। গদিুন না, িান্দ্রায়ের গ্রােুয়েটের্ একেন চনম্নোতীে 

গিাকয়ক স্পিণ প ণন্ত কচরয়ব না, চকন্তু চনয়েয়দর চি্ার সতােতাকয়ল্প তাতায়দর চনকট 

তইয়ত রােকর বা অনয গকান উপায়ে টাকা িইয়ত প্রস্তুত। আচি প্রথয়িই ধিণপ্রিারকেয়র্র 
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চি্ার েনয পূয়বণাক্ত দুইচট চি্ািে স্থাপন কচরয়ত ইচ্ছা কচর, এিায়ন সবণসাধারর্য়ক 

অধযাি ও গিৌচকক চবদযা—দুই-ই গিিান তইয়ব। চি্াপ্রাপ্ত প্রিারকের্ এক গকন্দ্র তইয়ত 

অনয গকয়ন্দ্র েোইো পচেয়ব—এইরূয়প ক্রয়ি আিরা সারা ভারয়ত েোইো পচেব। 

আিায়দর সবণায়প্া গুরুতর প্রয়োেন—চনয়ের উপর চবশ্বাসী তওো; এিন চক—ভেবায়ন 

চবশ্বাস কচরবারও পূয়বণ সকিয়ক আিচবশ্বাস-সম্পন্ন্ তইয়ত তইয়ব। দুঃয়ির চবষ্ে, 

ভারতবাসী আিরা চদন চদন এই আিচবশ্বাস তারাইয়তচে। সং্ারকেয়র্র চবরুয়স ঐ 

েনযই আিার এত আপচত্ত। গোাঁোয়দর ভাব অপচরর্ত তইয়িও তাতায়দর চনয়েয়দর প্রচত 

চবশ্বাস অয়নক গবিী। গসেনয তাতায়দর িয়নর গতেও গবিী। চকন্তু এিানকার সং্ারয়করা 

ইওয়রাপীেচদয়ের তায়তর পুতুি-িাত্র তইো তাতায়দর অতচিকার গপাষ্কতাই কচরো 

থায়ক। অনযানয গদয়ির সচতত তুিনাে আিায়দর গদয়ির েনসাধারর্ গদবতাস্বরূপ। 

ভারতই একিাত্র গদি, গ িায়ন দাচররয পাপ বচিো ের্য নয়ত। চনম্নবয়র্ণর 

ভারতবাসীয়দরও িরীর গদচিয়ত সুের—তাতায়দর িয়নরও কিনীেতা  য়থষ্ট। চকন্তু 

অচভোত আিরা তাতাচদেয়ক ক্রিােত রৃ্র্া কচরো আসার দরুনই তাতারা আিচবশ্বাস 

তারাইোয়ে। তাতারা িয়ন কয়র, তাতারা দাস তইোই েচন্মোয়ে। নযা য অচধকার পাইয়িই 

তাতারা চনয়েয়দর উপর চনভণর কচরয়ব এবং উচেো দাাঁোইয়ব। েনসাধারর্য়ক ঐরূয়প 

অচধকার প্রদান করাই িাচকণন সভযতার িতত্ব। তাাঁটুভািা, অধণািনচ্ষ্ট, তায়ত একটা গোট 

েচে ও এক পুাঁটচি কাপে-য়িাপে িইো সয়বিাত্র োতাে তইয়ত আয়িচরকাে নাচিয়তয়ে, 

এিন একেন আইচরিিযায়নর আকৃচতর সচতত কয়েক িাস আয়িচরকাে বায়সর পর 

তাতার আকৃচতর তুিনা করুন। গদচিয়বন, তাতার গসই সভে ভাব চেোয়ে—গস সদয়পণ 

রু্চরো গবোইয়তয়ে। কারর্, গস এিন গদি তইয়ত আচসোচেি, গ িায়ন চনয়েয়ক দাস 

বচিো োচনত; এিন এিন স্থায়ন আচসোয়ে, গ িায়ন সকয়িই পরস্পর ভাই ভাই ও 

সিানাচধকারপ্রাপ্ত।’  

  

‘চবশ্বাস কচরয়ত তইয়ব গ , আিা অচবনািী, অনন্ত ও সবণিচক্তিান্। আিার চবশ্বাস, গুরুর 

সা্া  সংস্পয়িণ গুরুেৃতবায়সই প্রকৃত চি্া তইো থায়ক। গুরুর সা্া  সংস্পয়িণ না 

আচসয়ি গকানরূপ চি্াই তইয়ত পায়র না। আিায়দর বতণিান চবশ্বচবদযািেগুচির কথা 
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ধরুন। পঞ্চাি ব সর তইি ঐগুচি প্রচতচষ্ঠত তইোয়ে, চকন্তু িি চক দাাঁোইোয়ে? ঐগুচি 

একেনও গিৌচিকভাবসম্পন্ন্ িানুষ্ দতরী কচরয়ত পায়র নাই। এগুচি শুধু 

পরী্ায়কন্দ্ররূয়প দণ্ডােিান। সাধারয়র্র কিযায়র্র েনয আিতযায়ের ভাব আিায়দর 

চভতর এিনও চকেুিাত্র চবকচিত তে নাই।’  

  

‘চিয়সস গবসযাি ও চথওেচি স্বনয়ন্ধ্ আপনার চক িত?’  

  

‘ চিয়সস গবসযাি িুব ভাি গিাক। আচি তাাঁতার িণ্ডয়নর িয়ে৯ বক্তৃতা চদয়ত আতূত 

তইোচেিাি। সা্া ভায়ব তাাঁতার স্বনয়ন্ধ্ চবয়িষ্ চকেু োচন না। তয়ব আিায়দর ধিণ স্বনয়ন্ধ্ 

তাাঁতার জ্ঞান বে অল্প। চতচন এচদক ওচদক তইয়ত একটু আধটু ভাব সংগ্রত কচরোয়েন 

িাত্র। সমূ্পর্ণভায়ব চতেুধিণ আয়িািনা কচরবার অবসর তাাঁতার তে নাই। তয়ব চতচন গ  

একেন অকপট িচতিা, এ-কথা তাাঁতার পরি িত্রুও স্বীকার কচরয়ব। ইংিয়ণ্ড চতচন 

একেন গশ্রষ্ঠ বক্তা বচিো পচরেচর্ত। চতচন একেন ‘সন্ন্যাচসনী’। চকন্তু ‘িতািা’ ‘কুথুচি’ 

প্রভৃচতয়ত আচি চবশ্বাসী নচত। চতচন চথওেচিকযাি গসাসাইচটর সংস্রব োচেো চদন এবং 

চনয়ের পায়ে দাাঁোইো  াতা সতয িয়ন কয়রন, তাতা প্রিার করুন।’  

  

সিাে-সং্ার স্বনয়ন্ধ্ কথা পাচেয়ি স্বািীেী চবধবা-চববাত স্বনয়ন্ধ্ চনয়ের িত এইভায়ব 

প্রকাি কচরয়িন, ‘আচি এিনও এিন গকান োচত গদচি নাই,  াতার উন্ন্চত বা শুভাশুভ 

তাতার চবধবােয়র্র পচতসংিযার উপর চনভণর কয়র।’  

  

আিায়দর প্রচতচনচধ োচনয়তন, কয়েক েন বযচক্ত স্বািীেীর সচতত সা্া  কচরবার েনয 

নীয়ির তিাে অয়প্া কচরয়তচেয়িন। সুতরাং চতচন গ  সংবাদপয়ত্রর তরি তইয়ত 

এইরূপ উ পীেন সতয কচরয়ত অনুগ্রতপূবণক স্মতত তইোচেয়িন, গসেনয তাাঁতায়ক ধনযবাদ 

চদো আিায়দর প্রচতচনচধ এইবার চবদাে গ্রতর্ কচরয়িন। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । কবথাপকথন।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৮. জাতীয় চভচিনত চিন্দুধনর্মর 

পুেনবমাধে 

[‘প্রবুস ভারত’, গসয়ে্বনর, ১৮৯৮]  

  

সম্প্রচত ‘প্রবুস ভারয়ত’র েননক প্রচতচনচধ কতকগুচি চবষ্য়ে স্বািী চবয়বকানয়ের িতািত 

োচনবার েনয তাাঁতার সচতত সা্া  কচরোচেয়িন। চতচন গসই আিা ণয়শ্রষ্ঠয়ক চেজ্ঞাসা 

কয়রন—‘স্বািীেী, আপনার িয়ত আপনার ধিণপ্রিায়রর চবয়িষ্ আছ চক?’  

  

স্বািীেী প্রে শুচনবািাত্র উত্তর কচরয়িন, ‘পরবূযতয়ভদ (aggression); অবিয এই ি্দট 

গকবি আধযাচিক অয়থণই বযবতার কচরয়তচে। অনযানয সিাে ও সম্প্রদাে ভারয়তর সবণত্র 

প্রিার কচরোয়েন, চকন্তু বুয়সর পর আিরাই প্রথি ভারয়তর সীিা িঙ্ঘন কচরো সিগ্র 

পৃচথবীয়ত ধিণপ্রিায়রর তরঙ্গ প্রবাচতত কচরয়ত গিষ্টা কচরয়তচে। ’  

  

‘ভারয়তর পয়্ আপনার ধিণায়োিন গকান্ উয়েিয সাধন কচরয়ব বচিো আপচন িয়ন 

কয়রন?’  

  

‘চতেুধয়িণর সাধারর্ চভচত্ত আচবষ্কার করা এবং োতীে গিতনা োগ্রত কচরো গদওো। 

বতণিানকায়ি ‘চতেু’ বচিয়ত ভারয়তর চতনচট সম্প্রদাে বুয়াে—প্রথি গোাঁো বা 

েতানুেচতক সম্প্রদাে; চিতীে িুসিিান আিয়ির সং্ারক-সম্প্রদােসিূত এবং তৃতীে 

আধুচনক সং্ারক-সম্প্রদােসিূত। আেকাি গদচি, উত্তর তইয়ত দচ্র্ প ণন্ত সকি চতেু 

গকবি একচট চবষ্য়ে একিত—গোিাংস-য়ভােয়ন সকি চতেুরই আপচত্ত।’  

  

‘গবদচবশ্বায়স চক সকয়িই একিত নয়ত?’  
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‘গিায়টই না। চেক এইচটই আিরা পুনরাে োোইয়ত িাই। ভারত এিনও বুয়সর ভাব 

আিসা  কচরয়ত পায়র নাই। বুয়সর বার্ী শুচনো প্রািীন ভারত িুগ্ধইই তইোচেি, নব বয়ি 

সিীচবত তে নাই।’  

  

‘বতণিানকায়ি ভারয়ত গবৌসধয়িণর প্রভাব আপচন চক চক চবষ্য়ে প্রচতভাত গদচিয়তয়েন?‘  

  

‘গবৌসধয়িণর প্রভাব গতা সবণত্রই োজ্বিযিান। আপচন গদচিয়বন—ভারত কিনও গকান চকেু 

পাইো তারাে না, গকবি উতা আেত্ত কচরয়ত—চনয়ের অঙ্গীভূত কচরো িইয়ত সিয়ের 

প্রয়োেন তে। বুস  য়জ্ঞ প্রাচর্বয়ধর িূয়ি কুোরার্াত কচরয়িন, ভারত গসই ভাব আর 

গিচিো চদয়ত পায়র নাই। বুস বচিয়িন, ‘গো-বধ কচরও না’; এিন গদিুন আিায়দর 

পয়্ গো-বধ অসম্ভব বযাপার তইো দাাঁোইোয়ে।’  

  

‘ স্বািীেী, আপচন পূয়বণ গ  চতন সম্প্রদায়ের নাি কচরয়িন, তন্ময়ধয আপচন চনয়েয়ক 

গকান্ সম্প্রদােভুক্ত িয়ন কয়রন?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘আচি সকি সম্প্রদায়ের। আিরাই সনাতন চতেু। ’  

  

এই কথা বচিোই চতচন সতসা প্রবি আয়বেভয়র ও েম্ভীরভায়ব বচিয়িন, ‘চকন্তু েুাঁ িায়েণর 

সচতত আিায়দর চকেুিাত্র সংস্রব নাই। উতা চতেুধিণ নয়ত, উতা আিায়দর গকান িায়স্ত্র 

নাই। উতা প্রািীন আিায়রর অননুয়িাচদত একচট কুসং্ার—আর চিরচদনই উতা োতীে 

অভুযদয়ে বাধা সৃচষ্ট কচরোয়ে।’  

  

‘তাতা তইয়ি আপচন আসয়ি িান োতীে অভুযদে?’  

  

‘চনশ্চে। ভারত গকন সিগ্র আ ণোচতর পশ্চায়ত পচেো থাচকয়ব, তাতার চক গকান  ুচক্ত 

আপচন চনয়দণি কচরয়ত পায়রন? ভারত চক বুচসবৃচত্ততীন?—কিায়কৌিিতীন? উতার চিল্প, 

উতার েচর্ত, উতার দিণয়নর চদয়ক গদচিয়ি আপচন চক উতায়ক গকান চবষ্য়ে তীন বচিয়ত 

পায়রন? গকবি প্রয়োেন এইটুকু গ , তাতায়ক গিাতচনরা তইয়ত—িত িত িতা্দটীবযাপী 
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দীর্ণ চনরা তইয়ত—োচেয়ত তইয়ব এবং পৃচথবীর সিগ্র োচতর িয়ধয তাতায়ক তাতার প্রকৃত 

স্থান গ্রতর্ কচরয়ত তইয়ব।’  

  

‘চকন্তু ভারত চিরচদনই েভীর অন্তদৃণচষ্টসম্পন্ন্। উতায়ক কা ণ-কুিি কচরবার গিষ্টা কচরয়ত 

গেয়ি উতা চনয়ের একিাত্র স্বনি—ধিণরূপ পরি ধন তারাইয়ত পায়র, আপনার এরূপ 

আিঙ্কা তে না চক?’  

  

‘চকেুিাত্র না। অতীয়তর ইচততায়স গদিা  াে গ , এতচদন ধচরো ভারয়ত আধযাচিক বা 

অন্তেণীবন এবং পাশ্চাতযয়দয়ি বাতযেীবন বা কিণকুিিতা চবকাি পাইো আচসোয়ে। এ 

প ণন্ত উভয়ে চবপরীত পয়থ উন্ন্চতর চদয়ক অগ্রসর তইয়তচেি; এিন উভয়ের সচ্মতিন-

কাি উপচস্থত তইোয়ে। রািকৃষ্ণ পরিতংস েভীর-অন্তদৃণচষ্টপরাের্ চেয়িন, চকন্তু 

বচতেণেয়তও তাাঁতার িত কিণত পরতা আর কাতার আয়ে? ইতাই রতসয। েীবন—সিুয়রর 

িত েভীর তইয়ব বয়ট, আবার আকায়ির িত চবিাি তওোও িাই।’  

  

স্বািীেী বচিয়ত িাচেয়িন, ‘আশ্চয় ণর চবষ্ে, অয়নক সিে গদিা  াে, বাচতয়র 

পাচরপাচশ্বণক অবস্থাগুচি সঙ্কীর্ণতার পচরয়পাষ্ক ও উন্ন্চতর প্রচতকূি তইয়িও আধযাচিক 

েীবন িুব েভীরভায়ব চবকচিত তইোয়ে। চকন্তু এই দুই চবপরীত ভায়বর পরস্পর একত্র 

অবস্থান আকচ্ময়ক িাত্র, অপচরতা ণ নয়ত। আর  চদ আিরা ভারয়ত ইতার সিাধান কচরয়ত 

পাচর, তয়ব সিগ্র েে ও চেক পয়থ িচিয়ব। কারর্, িূয়ি আিরা সকয়িই চক এক নচত?’  

  

‘স্বািীেী, আপনার গিষ্ িন্তবযগুচি শুচনো আর একচট প্রে িয়ন উচদত তইয়তয়ে। এই 

প্রবুস চতেুধয়িণ শ্রীরািকৃয়ষ্ণর স্থান গকাথাে?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘এ চবষ্য়ের িীিাংসার ভার আিার নয়ত। আচি কিনও গকান 

বযচক্তচবয়িষ্য়ক প্রিার কচর নাই। আিার চনয়ের েীবন এই িতািার প্রচত অোধ 

শ্রসাভচক্তবয়ি পচরিাচিত, চকন্তু অপয়র আিার এই ভাব কতদূর গ্রতর্ কচরয়ব, তাতা 

তাতারা চনয়েরাই চস্থর কচরয়ব।  তই বে তউক, গকবি একচট চনচদণষ্ট েীবনর্াত চদোই 
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চিরকাি পৃচথবীয়ত ঐিীিচক্ত-য়স্রাত প্রবাচতত তে না। প্রয়তযক  ুেয়ক নূতন কচরো আবার 

ঐ িচক্ত িাভ কচরয়ত তইয়ব। আিরা চক সকয়িই ব্রহ্মস্বরূপ নই?’  

  

‘ধনযবাদ। আপনায়ক আর একচটিাত্র প্রে চেজ্ঞাসা কচরবার আয়ে। আপচন স্বোচতর েনয 

আপনার প্রিারকায় ণর উয়েিয ও সাথণকতা চবয়েষ্র্ কচরোয়েন। ঐরূপ সিগ্রভায়ব 

আপনার কিণপসচত এিন বর্ণনা কচরয়বন চক?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘আিায়দর কা ণপ্রর্ািী অচত সতয়েই বচর্ণত তইয়ত পায়র। ঐ প্রর্ািী 

আর চকেুই নয়ত—গকবি োতীে েীবনাদিণয়ক পুনঃপ্রচতচষ্ঠত করা। বুস তযাে প্রিার 

কচরয়িন, ভারত শুচনি, েে িতা্দটী  াইয়ত না  াইয়ত গস তাতার সয়বণাচ্চ গেৌরবচিিয়র 

আয়রাতর্ কচরি। ইতাই রতসয। ‘তযাে ও গসবাই’ ভারয়তর োতীে আদিণ—ঐ দুইচট 

চবষ্য়ে উতায়ক উন্ন্ত করুন, তাতা তইয়ি অবচিষ্ট  াতা চকেু আপনা তইয়তই উন্ন্ত তইয়ব। 

এয়দয়ি ধয়িণর পতাকা  তই উয়চ্চ তুচিো ধরা তউক, চকেুয়তই প ণাপ্ত তে না। গকবি 

ইতার উপয়রই ভারয়তর উসার চনভণর কচরয়তয়ে।’  
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৯. ভারতীয় োরী—তািানের অতীত, 

বতমর্াে ও ভচবষ্যৎ 

[‘প্রবুস ভারত’, চেয়স্বনর, ১৮৯৮]  

  

ভারয়তর নারীেয়র্র অবস্থা ও অচধকার এবং তাতায়দর ভচবষ্য  স্বনয়ন্ধ্ স্বািী 

চবয়বকানয়ের িতািত োচনবার েনয চতিািয়ের একচট সুের উপতযকাে তাাঁতার সচতত 

সা্া  কচরিাি। স্বািীেীর চনকট  িন আিার আেিয়নর উয়েিয চববৃত কচরিাি, তিন 

চতচন বচিয়িন, ‘িিুন, একটু গবোইো আসা  াক।’ তিনই আিরা গবোইয়ত বাচতর 

তইিাি। 

  

চকেু্র্ পয়র চতচন গিৌনভঙ্গ কচরো বচিয়ত িাচেয়িন, ‘নারীর স্বনয়ন্ধ্ আ ণ ও গসচিচটক 

আদিণ চিরচদনই সমূ্পর্ণ চবপরীত! গসিাইটয়দর িয়ধয স্ত্রীয়িায়কর উপচস্থচত উপাসনার 

গর্ার চবঘ্নস্বরূপ বচিো চবয়বচিত। তাতায়দর িয়ত স্ত্রীয়িায়কর গকানরূপ ধিণকয়িণ অচধকার 

নাই, এিন চক, আতায়রর েনয প্ী বচি গদওোও তাতায়দর পয়্ চনচষ্স। আ ণয়দর 

িয়ত সতধচিণর্ী বযতীত পুরুষ্ গকান ধিণকা ণ কচরয়ত পায়র না। 

  

আচি এইরূপ অপ্রতযাচিত ও স্পষ্ট কথাে আশ্চ ণাচবেষত তইো বচিিাি, ‘চকন্তু স্বািীেী, 

চতেুধিণ চক আ ণধয়িণরই অঙ্গচবয়িষ্ নয়ত?’  

  

স্বািীেী ধীয়র ধীয়র বচিয়িন, ‘আধুচনক চতেুধিণ গপৌরাচর্ক-ভাববহুি, অথণা  উতার 

উ পচত্তকাি গবৌসধয়িণর পরবতণী। দোনে সরস্বতী গদিাইো চদোয়েনঃ োতণপতয অচগ্নয়ত 

আহুচতদানরূপ দবচদক চক্রোর অনুষ্ঠান গ  সতধচিণর্ী বযতীত তইয়ত পায়র না, তাতারই 

আবার িািগ্রািচিিা অথবা েৃতয়দবতায়ক স্পিণ কচরবার অচধকার নাই; ইতার কারর্ এই 

গ , এই-সকি পূো পরবতণী গপৌরাচর্ক  ুে তইয়ত প্রিচিত তইোয়ে।’  
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‘তাতা তইয়ি আিায়দর িয়ধয নরনারীর গ  অচধকার-নবষ্িয গদিা  াে, তাতা আপচন 

সমূ্পর্ণরূয়প গবৌসধয়িণর প্রভাবসম্ভূত বচিো িয়ন কয়রন?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘ চদ গকাথাও বাস্তচবকই অচধকার-নবষ্িয থায়ক, গসয়্য়ত্র আচি 

ঐরূপই িয়ন কচর। পাশ্চাতয সিায়িািনার আকচ্ময়ক গস্রায়ত এবং তুিনাে পাশ্চাতয 

নারীয়দর অবস্থানবষ্িয গদচিোই গ ন আিরা আিায়দর গদয়ি নারীয়দর তীন দিা অচত 

সতয়েই িাচনো না িই। বহু িতা্দটীর বহু র্টনা চবপ ণয়ের িারা নারীচদেয়ক একটু 

আোয়ি রাচিয়ত আিরা বাধয তইোচে। এই সয়তযর প্রচত ি্য রাচিোই আিায়দর 

সািাচেক রীচতনীচত পরী্া কচরয়ত তইয়ব, স্ত্রীোচতর তীন অবস্থা চবিার কচরো নয়ত!’  

  

‘তাতা তইয়ি স্বািীেী, আিায়দর সিায়ে নারীেয়র্র বতণিান অবস্থাে চক আপচন সন্তুষ্ট?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘না কিনই নয়ত। চকন্তু নারীচদয়ের স্বনয়ন্ধ্ আিায়দর তস্তয়্প কচরবার 

অচধকার শুধু তাতাচদেয়ক চি্া গদওো প ণন্ত; নারীের্য়ক এিন গ ােযতা অেণন করাইয়ত 

তইয়ব,  াতায়ত তাতারা চনয়েয়দর সিসযা চনয়েয়দর ভায়ব িীিাংসা কচরো িইয়ত পায়র। 

তাতায়দর তইো অপর গকত এ কা ণ কচরয়ত পায়র না, কচরবার গিষ্টা করাও উচিত নয়ত। 

আর েেয়তর অনযানয গদয়ির গিয়েয়দর িত আিায়দর গিয়েরাও এ গ ােযতা-িায়ভ 

সিথণ।’  

  

‘আপচন নারীোচতর অচধকার-নবষ্য়িযর কারর্ বচিো গবৌসধয়িণর উপয়র গদাষ্ায়রাপ 

কচরয়তয়েন। চেজ্ঞাসা কচর, গবৌসধিণ চকরূয়প নারীোচতর অবনচতর কারর্ তইি?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘ গসই কারয়র্র উ পচত্ত গবৌসধয়িণর অবনচতর সিে র্চটোচেি। 

প্রয়তযক আয়োিয়নই গকান অসাধারর্ চবয়িষ্ আছ থায়ক বচিোই তাতার েে ও অভুযদে 

তে, চকন্তু আবার উতার অবনচতর সিে,  াতা িইো তাতার গেৌরব, তাতাই তাতার 

দুবণিতার প্রধান উপাদান তে। নরয়শ্রষ্ঠ ভেবান্ বুয়সর সম্প্রদােেেন ও পচরিািন-িচক্ত 

অদু্ভত চেি, আর ঐ িচক্তয়ত চতচন েে  েে কচরোচেয়িন। চকন্তু তাাঁতার ধিণ গকবি 

সন্ন্যাচস-সম্প্রদায়ের উপয় ােী ধিণ। তাতা তইয়ত এই অশুভ িি তইি গ , সন্ন্যাসীর গভক্ 
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প ণন্ত স্মতাচনত তইয়ত িাচেি। আবার চতচনই সবণপ্রথি িেপ্রথা অথণা  এক ধিণসয়ঙ্ঘ বাস 

কচরবার প্রথা প্রবচতণত কচরয়িন। ইতার েনয তাাঁতায়ক বাধয তইো নারীোচতয়ক পুরুষ্ 

অয়প্া চনম্নাচধকার চদয়ত তইি, গ য়ততু বে বে িোধয্াও চনচদণষ্ট িোধযয়্র অনুিচত 

বযতীত গকান গুরুতর চবষ্য়ে তস্তয়্প কচরয়ত পাচরয়তন না। ইতায়ত উচেষ্ট আশু 

িিিাভ, অথণা  তাাঁতার ধিণসয়ঙ্ঘর িয়ধয সুিৃঙ্খিা স্থাচপত তইোচেি, ইতা আপচন বুচয়য়ত 

পাচরয়তয়েন। গকবি সুদূর ভচবষ্যয়ত ইতার গ  িি তইোচেি, তাতারই েনয অনুয়িািনা 

কচরয়ত তে।’  

  

‘চকন্তু গবয়দ গতা সন্ন্যায়সর চবচধ আয়ে?’  

  

‘অবিযই আয়ে, চকন্তু গস-সিে ঐ চবষ্য়ে নরনারীর গকান প্রয়ভদ করা তে না। 

 াজ্ঞবল্ক্যয়ক েনক-রাোর সভাে চকরূপ প্রে করা তইোচেি, তাতা আপনার ্ময়রর্ আয়ে 

গতা?১০ তাাঁতার প্রধান প্রেকত্রণী চেয়িন বাক্ পটু কুিারী বাি্নববী। গসকায়ি এইরূপ 

িচতিায়ক ‘ব্রহ্মবাচদনী’ বিা তইত। চতচন বচিোচেয়িন, ‘আিার এই প্রেিে দ্ ধানুয়ষ্কর 

তস্তচস্থত দুইচট িাচর্ত তীয়রর িয়তা’; এই স্থয়ি তাাঁতার নারী আছ স্বনয়ন্ধ্ গকানরূপ প্রে গতািা 

তে নাই। আিায়দর প্রািীন আরর্য-চি্ায়কয়ন্দ্র বািকবাচিকার গ  সিানাচধকার চেি, 

তদয়প্া অচধকতর সািয আর চক তইয়ত পায়র? আিায়দর সং্ৃত নাটকগুচি পেুন—

িকুন্তিার উপািযান পেুন, তারপর গদিুন—গটচনসয়নর ‘চপ্রয়েস্’ তইয়ত আিায়দর নূতন 

চকেু চিচিবার আয়ে চকনা।’  

  

‘স্বািীেী, আপচন বে অদু্ভতরূয়প আিায়দর অতীয়তর িচতিা-য়েৌরব সকয়ির সিয়্ 

প্রকাি কচরয়ত পায়রন!’  

  

স্বািীেী িান্তভায়ব বচিয়িন—‘ তাাঁ, তাতার কারর্ সম্ভবতঃ আচি েেয়তর দুইচট চদকই 

গদচিোচে। আর আচি োচন, গ -োচত সীতা-িচরত্র সৃচষ্ট কচরোয়ে—ঐ িচরত্র  চদ 

কাল্পচনকও তে, তথাচপ স্বীকার কচরয়ত তইয়ব, নারীোচতর উপর গসই োচতর গ রূপ 

শ্রসা, েেয়ত তাতার তুিনা নাই। পাশ্চাতয িচতিায়দর েনয আইয়নর গ -সব বজ্রবাাঁধন 
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আয়ে, আিায়দর গদয়ির গিাক গস-সব োয়নও না। আিায়দর চনশ্চেই অয়নক গদাষ্ আয়ে, 

আিায়দর সিায়ে অয়নক অনযােও আয়ে, চকন্তু এই-সকি উতায়দরও আয়ে। আিায়দর 

এচট কিনও চব্ময়ৃত তওো উচিত নে গ , সিগ্র েেয়ত গপ্রি গকািিতা ও সাধুতা বাচতয়রর 

কায় ণ বযক্ত কচরবার একটা সাধারর্ গিষ্টা িচিোয়ে, আর চবচভন্ন্ োতীে প্রথাগুচির িারা 

 তটা সম্ভব ঐ-ভাব প্রকাি করা তইো থায়ক। োতণস্থয ধিণ স্বনয়ন্ধ্ আচি এ-কথা অসয়ঙ্কায়ি 

বচিয়ত পাচর গ , অনযানয গদয়ির প্রথাসিূত অয়প্া ভারতীে প্রথাসিূয়তর নানাভায়ব 

অচধকতর উপয় াচেতা রচতোয়ে।’  

  

‘তয়ব স্বািীেী, আিায়দর গিয়েয়দর গকানরূপ সিসযা আয়দৌ আয়ে চক— াতার িীিাংসা 

প্রয়োেন?’  

  

‘অবিযই আয়ে—অয়নক সিসযা আয়ে—সিসযাগুচিও বে গুরুতর। চকন্তু এিন একচটও 

সিসযা নাই, ‘চি্া’—এই িিবয়ি  াতার সিাধান না তইয়ত পায়র। প্রকৃত চি্ার ধারর্া 

চকন্তু এিনও আিায়দর িয়ধয উচদত তে নাই।’  

  

‘তাতা তইয়ি আপচন প্রকৃত চি্ার চক সংজ্ঞা চদয়বন?’  

  

স্বািীেী ঈষ্  তাচসো বচিয়িন—‘আচি কিনও গকান-চকেুর সংজ্ঞা চনয়দণি কচর না। 

তথাচপ এইভায়ব বর্ণনা করা  াইয়ত পায়র গ , চি্া বচিয়ত কতকগুচি ি্দট গিিা নয়ত; 

আিায়দর বৃচত্তগুচির—িচক্তসিূয়তর চবকািয়কই চি্া বিা  াইয়ত পায়র; অথবা বিা 

 াইয়ত পায়র—চি্া বচিয়ত বযচক্তয়ক এিন ভায়ব েচেত করা,  াতায়ত তাতার ইচ্ছা 

সচিষ্য়ে ধাচবত তে এবং সিি তে। এইভায়ব চিচ্তা তইয়ি ভারয়তর কিযার্সাধয়ন 

সিথণ চনভণীক িতীেসী নারীর অভুযদে তইয়ব। তাাঁতারা সঙ্ঘচিত্তা, িীিা, অতিযাবাঈ ও 

িীরাবাঈ-এর পদাঙ্ক-অনুসরয়র্ সিথণ তইয়বন, তাাঁতারা পচবত্র স্বাথণিূনয বীর তইয়বন। 

ভেবায়নর পাদপদ্মস্পয়িণ গ  বী ণ িাভ তে, তাাঁতারা গসই বী ণ িাভ কচরয়বন, সুতরাং 

তাাঁতারা বীরপ্রসচবনী তইবার গ ােযা তইয়বন।’  

  

‘তাতা তইয়ি স্বািীেী, চি্ার চভতর ধিণচি্াও চকেু থাকা উচিত, আপচন িয়ন কয়রন?’  
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স্বািীেী েম্ভীরভায়ব বচিয়িন, ‘আচি ধিণয়ক চি্ার চভতরকার সার চেচনষ্ বচিো িয়ন 

কচর। এচট চকন্তু িয়ন রাচিয়বন গ , আচি আিার চনয়ের বা অপর কাতারও ধিণস্বনয়ন্ধ্ 

িতািতয়ক ‘ধিণ’ বচিয়তচে না। আিার চবয়বিনাে অনযানয চবষ্য়ে গ িন, এ চবষ্য়েও 

গতিচন চি্চেত্রী োত্রীর ভাব ও ধারর্ানু ােী চি্া চদয়ত আরম্ভ কচরয়বন এবং তাতায়ক 

উন্ন্ত কচরবার এিন সতে পথ গদিাইো চদয়বন,  াতায়ত তাতায়ক িুব কি বাধা পাইয়ত 

তে।’  

  

‘চকন্তু ধয়িণর দৃচষ্টয়ত, ব্রহ্মি ণয়ক বাোইো েননী ও সতধচিণর্ী অয়প্া  াাঁতারা এইসব 

স্বনন্ধ্ এোইো ব্রহ্মিাচরর্ী তইোয়েন তাাঁতাচদেয়ক উচ্চাসন গদওো চনশ্চেই নারীর 

উন্ন্চতয়ত গসাোসুচে আর্াত করা?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন—‘আপনার ্ময়রর্ রািা কতণবয গ , ধিণ  চদ নারীর পয়্ ব্রহ্মি ণয়ক 

উচ্চাসন চদো থায়ক, পুরুষ্োচতর পয়্ও চেক তাতাই কচরোয়ে। আরও আপনার প্রে 

শুচনো গবাধ তইয়তয়ে, এ চবষ্য়ে আপনার চনয়ের িয়নও গ ন একটু চক গোিিাি আয়ে। 

চতেুধিণ িানবািার পয়্ একচট—গকবি একচট কতণবয চনয়দণি কচরো থায়কন—অচনয়তযর 

িয়ধয চনতযবস্তু সা্া  কচরবার গিষ্টা। চকন্তু ইতা চকরূয়প সাচধত তইয়ত পায়র, তাতার 

একিাত্র পো চনয়দণি কচরয়ত গকতই সাতসী তন না। চববাত বা ব্রহ্মি ণ, ভাি বা িে, 

পাচণ্ডতয বা িূিণতা—গ -য়কান চবষ্ে ঐ িরি িয়্য িইো  াইবার সতােতা কয়র, তাতারই 

সাথণকতা আয়ে। এই চবষ্য়ে চতেুধয়িণর সচতত গবৌসধয়িণর চবয়িষ্ প্রয়ভদ বতণিান। কারর্ 

গবৌসধয়িণর প্রধান উপয়দি—বচতেণেয়তর অচনতযতা উপিচব্ধ, আর গিাটািুচট বচিয়ত 

গেয়ি ঐ উপিচব্ধ একচটিাত্র উপায়েই সাচধত তইয়ত পায়র। িতাভারয়তর গসই অল্পবে্ 

গ ােীর কথা—আপনার চক িয়ন পয়ে? ইচন গক্রাধোত তীব্র ইচ্ছািচক্তবয়ি এক কাক ও 

বয়কর গদত ভ্ময় কচরো চনে গ ােচবভূচতয়ত স্পধণাচবেষত তইোচেয়িন, তারপর নেয়র চেো 

প্রথয়ি রুগ্ন পচতর শুশ্রুষ্াকাচরর্ী এক নারীর সচতত, পয়র ধিণবযায়ধর সচতত তাাঁতার সা্া  

তইি— াাঁতারা উভয়েই চনষ্ঠা ও কতণবযরূপ একই িােণ অবি্বনয়ন তত্বজ্ঞান িাভ 

কচরোচেয়িন?’ ১১  
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‘তাতা তইয়ি আপচন এয়দয়ির নারীের্য়ক চক বচিয়ত িান?’  

  

‘গকন, আচি পুরুষ্ের্য়ক  াতা বচিো থাচক, নারীের্য়ক চেক তাতাই বচিব। ভারত এবং 

ভারতীে ধয়িণ চবশ্বাস কর, গতেচস্বনী তও, আিাে বুক বাাঁধ, ভারয়ত েন্ম বচিো িচজ্জত 

না তইো উতায়ত গেৌরব অনুভব কর, আর ্ময়রর্ রাচিও, আিায়দর অপরাপর োচতর 

চনকট তইয়ত চকেু িইয়ত তইয়ব বয়ট, চকন্তু েেয়তর অনযানয োচত অয়প্া আিায়দর 

অপরয়ক চদবার চেচনষ্ সতস্রগুর্ গবিী আয়ে।’  
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১০. চিনু্দধনর্মর সীর্াো 

[‘প্রবুস ভারত’, এচপ্রি, ১৮৯৯]  

  

আিায়দর প্রচতচনচধ চিচিয়তয়েন, অনযধিণাবি্বনীয়ক চতেুধয়িণ আনা স্বনয়ন্ধ্ স্বািী 

চবয়বকানয়ের িতািত োচনবার েনয সম্পাদয়কর আয়দয়ি স্বািীেীর সচতত সা্া  

কচরয়ত  াই। তিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ তইোয়ে। আিরা গবিুে রািকৃষ্ণ িয়ের গপাস্তার চনকট 

গনৌকা িাোইোচে। স্বািীেী িে তইয়ত গনৌকাে আচসো আিার সচতত কথাবাতণা কচতয়ত 

আচসয়িন। েঙ্গাবয়্ গনৌকার োয়দ বচসো তাাঁতার সচতত কয়থাপকথয়নর সুয় াে চিচিি। 

  

আচিই প্রথয়ি কথা বচিিাি, ‘ স্বািীেী,  াতারা চতেুধিণ োচেো অনয ধিণ গ্রতর্ 

কচরোয়ে, তাতাচদেয়ক চতেুধয়িণ পুনগ্রণতর্-চবষ্য়ে আপনার িতািত চক োচনবার েনয 

আপনার সচতত সা্া  কচরয়ত আচসোচে। আপনার চক িত, তাতাচদেয়ক আবার গ্রতর্ 

করা  াইয়ত পায়র?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘চনশ্চে। তাতায়দর অনাোয়স গ্রতর্ করা  াইয়ত পায়র, করা উচিতও।’  

  

চতচন িুতূতণকাি েম্ভীরভায়ব চিন্তা কচরো বচিয়ত আরম্ভ কচরয়িন— 

  

‘আর এক কথা তাতাচদেয়ক পুনগ্রণতর্ না কচরয়ি আিায়দর সংিযা ক্রিিঃ ্াস পাইয়ব। 

 িন িুসিিায়নরা প্রথয়ি এয়দয়ি আচসোচেয়িন, তিন প্রািীনতি িুসিিায়নর 

ঐচততাচসক গিচরস্তার িয়ত ভারয়ত ৬০ গকাচট চতেু চেি, এিন আিরা চবি গকাচটয়ত 

পচরর্ত তইোচে। আর, গকান গিাক চতেুসিাে তযাে কচরয়ি সিায়ে শুধু গ  একচট 

গিাক কি পয়ে তাতা নে, একচট কচরো িত্রু বৃচস তে! 

  

‘তারপর আবার চতেুধিণতযােী িুসিিান বা খ্রীষ্টায়নর িয়ধয অচধকাংিই তরবাচরবয়ি ঐ-

সব ধিণ গ্রতর্ কচরয়ত বাধয তইোয়ে, অথবা  াতারা ইতঃপূয়বণ ঐরূপ কচরোয়ে, তাতায়দরই 

বংিধর। ইতাচদয়ের চতেুধয়িণ চিচরো আচসবার পয়্ নানারূপ আপচত্ত উত্থাপন করা বা 
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প্রচতবন্ধ্কতা করা স্পষ্টতই অনযাে। আর  াতারা গকানকায়ি চতেুসিােভুক্ত চেি না, 

তাতায়দর স্বনয়ন্ধ্ও চক আপচন চেজ্ঞাসা কচরোচেয়িন? গদিুন না, অতীতকায়ি এইরূপ 

ি্ ি্ চবধিণীয়ক চতেুধয়িণ আনা তইোয়ে, আর এিনও গসরূপ িচিয়তয়ে। 

  

‘আিার চনয়ের িত এই গ , ভারয়তর আচদবাচসের্, বচতরােত োচতসিূত এবং 

িুসিিানাচধকায়রর পূবণবতণী আিায়দর প্রাে সকি চবয়েতৃবয়েণর পয়্ই ঐ কথা প্র ুক্ত 

তইয়ত পায়র। শুধু তাতাই নয়ত, পুরার্সিূয়ত গ -সকি োচতর চবয়িষ্ উ পচত্তর চবষ্ে 

কচথত তইোয়ে, তাতায়দর স্বনয়ন্ধ্ও ঐ কথা িায়ট। আিার িয়ত তাতারা অনযধিণী চেি, 

তাতাচদেয়ক চতেু কচরো িওো তইোয়ে। 

  

‘ াাঁতারা ইচ্ছাপূবণক ধিণান্তর গ্রতর্ কচরোচেি, চকন্তু এিন চতেুসিায়ে চিচরো আচসয়ত 

িাে, তাতায়দর পয়্ প্রােচশ্চত্ত-চক্রো আবিযক, তাতায়ত গকান সয়েত নাই। চকন্তু 

 াতাচদেয়ক বিপূবণক ধিণান্তচরত করা তইোচেি—গ িন কাশ্মীর ও গনপায়ি অয়নকয়ক 

গদিা  াে, অথবা  াতারা কিনও চতেু চেি না, এিন চতেুসিায়ে প্রয়বি কচরয়ত িাে, 

তাতায়দর পয়্ গকানরূপ প্রােচশ্চত্ত-বযবস্থা করা উচিত নয়ত।’  

  

সাতসপূবণক চেজ্ঞাসা কচরিাি, ‘স্বািীেী, চকন্তু ইতারা গকান্ োচত তইয়ব? তাতায়দর 

গকান-না-য়কানরূপ োচত থাকা আবিযক, নতুবা তাতারা কিনও চবিাি চতেুসিায়ের 

অঙ্গীভূত তইয়ত পাচরয়ব না। চতেুসিায়ে তাতায়দর  থাথণ স্থান গকাথাে?’  

  

স্বািীেী ধীরভায়ব বচিয়িন, ‘ াতারা পূয়বণ চতেু চেি, তাতারা অবিয তাতায়দর োচত 

চিচরো পাইয়ব। আর  াতারা নূতন, তাতারা চনয়ের োচত চনয়েরাই কচরো িইয়ব।’  

  

চতচন আরও বচিয়ত িাচেয়িন, ‘্ময়রর্ রাচিয়বন, দবষ্ণব-সিায়ে ইতঃপূয়বণই এই বযাপার 

র্চটোয়ে এবং অচতেু ও চতেুধয়িণর চবচভন্ন্ োচত তইয়ত  াতারা ধিণান্তর গ্রতর্ কচরোচেি, 

সকয়িই দবষ্ণব-সিায়ের আশ্রে িাভ কচরো চনয়েয়দরই একটা োচত েেন কচরো 

িইোচেি, আর গস-োচত বে তীন োচত নয়ত, গবি ভর োচত। রািানুে তইয়ত আরম্ভ 

কচরো বািিায়দয়ি শ্রীনিতনয প ণন্ত সকি বে বে দবষ্ণব আিা ণই ইতা কচরোয়েন।’  
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আচি চেজ্ঞাসা কচরিাি, ‘এই নূতন  াতারা আচসয়ব, তাতায়দর চববাত গকাথাে তইয়ব?’  

  

স্বািীেী চস্থরভায়ব বচিয়িন, ‘এিন গ িন িচিয়তয়ে, চনয়েয়দর িয়ধযই।’  

  

আচি বচিিাি, ‘তারপর নায়ির কথা। আিার গবাধ তে, অচতেু এবং গ -সব স্বধিণতযােী 

অচতেু নাি িইোচেি, তাতায়দর নূতন নািকরর্ করা উচিত। তাতাচদেয়ক চক োচতসূিক 

নাি বা আর গকানপ্রকার নাি গদওো  াইয়ব?’  

  

স্বািীেী চিন্তা কচরয়ত কচরয়ত বচিয়িন, ‘অবিয নায়ির অয়নকটা িচক্ত আয়ে বয়ট।’  

  

চকন্তু চতচন এই চবষ্য়ে আর অচধক চকেু বচিয়িন না। চকন্তু তারপর আচি  াতা চেজ্ঞাসা 

কচরিাি, তাতায়ত তাাঁতার আগ্রত গ ন উেীপ্ত তইি। প্রে কচরিাি—‘স্বািীেী, এই নব 

আেন্তুকের্ চক চতেুধয়িণর চবচভন্ন্ প্রকার িািা তইয়ত চনয়েয়দর ধিণপ্রর্ািী চনয়েরাই 

চনবণািন কচরো িইয়ব, অথবা আপচন তাতায়দর েনয একটা চনচদণষ্ট ধিণপ্রর্ািী চনবণািন 

কচরো চদয়বন?’  

  

স্বািীেী বচিয়িন, ‘এ-কথা চক আবার চেজ্ঞাসা কচরয়ত তে? তাতারা আপনাপন পথ 

চনয়েরাই বাচেো িইয়ব। কারর্ চনয়ে চনবণািন কচরো না িইয়ি চতেুধয়িণর িূিভাবচটই 

নষ্ট করা তে। আিায়দর ধয়িণর সার এইটুকু গ , প্রতযয়কর চনে চনে ইষ্ট-চনবণািয়নর 

অচধকার আয়ে।’  

  

আচি এই কথাচট চবয়িষ্ িূিযবান্ বচিো িয়ন কচরিাি। কারর্ আিার গবাধ তে, আিার 

স্মতুিস্থ এই বযচক্ত সবণায়প্া দবজ্ঞাচনকভায়ব ও সতানুভূচতর দৃচষ্টয়ত চতেুধয়িণর সাধারর্ 

চভচত্তসিূয়তর আয়িািনাে অয়নক চদন কাটাইোচেিাি আর ইষ্ট-চনবণািয়নর স্বাধীনতারূপ 

তত্বচট এত উদার গ , সিগ্র েে য়ক ইতার অন্তভুণক্ত করা  াইয়ত পায়র। 
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