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১ 

[মঠের দৈনচিন চিচপ হইঠে সংগৃহীে] 

  

প্র॥ গুরু কাঠক বিঠে পারা যায়? 

  

উ॥ চযচন তোমার ভূে ভচবষ্যৎ বঠি চৈঠে পাঠরন, চেচনই তোমার গুরু।  তৈ  না, মমার 

গুরু মমার ভূে-ভচবষ্যৎ বঠি চৈঠয়চিঠিন।  

  

প্র॥ ভচিিাভ চকরূঠপ হঠব? 

  

উ॥ ভচি তোমার চভেঠরই রঠয়ঠি, তকবি োর উপর কাম-কাঞ্চঠনর একটা মবরণ 

পঠে মঠি।  ঐ মবরণটা সচরঠয় চৈঠি তসই চভেরকার ভচি মপচনই প্রকাচতে হঠয় 

পেঠব।  

  

প্র॥ মপচন বঠি থাঠকন, চনঠের পাঠয়র উপর ৈাাঁোও; এ াঠন চনঠের বিঠে চক বুঝব? 

  

উ॥ অবতয পরমাত্মার উপরই চনভভর করঠে বিা মমার উঠেতয।  েঠব এই ‘কাাঁিা মচম’র 

উপর চনভভর করবার অভযাস করঠিও ক্রঠম ো মমাঠৈর চেক োয়গায় চনঠয় যায়, কারণ 

েীবাত্মা তসই পরমাত্মারই মাচয়ক প্রকাত দব মর চকিুই নয়।  

  

প্র॥ যচৈ এক বস্তুই যথাথভ সেয হয়, েঠব এই দৈেঠবাধ—যা সৈাসবভৈা সকঠির হঠে, 

ো তকাথা তথঠক এি? 

  

উ॥ চবষ্য় য ন প্রথম অনুভূে হয়, চেক তস-সময় ক নও দৈেঠবাধ হয় না।  ইচদ্রিয়ঠয়র 

সঠে চবষ্য়-সংঠযাগ হবার পর য ন মমরা তসই জ্ঞানঠক বুচিঠে মরূঢ়  করাই, ে নই 

দৈেঠবাধ এঠস থাঠক।  চবষ্য়ানুভূচের সময় যচৈ দৈেঠবাধ থাকে, েঠব তজ্ঞয় জ্ঞাো তথঠক 

সমূ্পণভ স্বেন্ত্ররূঠপ এবং জ্ঞাোও তজ্ঞয় তথঠক স্বেন্ত্ররূঠপ অবস্থান করঠে পারে।  

  

প্র॥ সামঞ্জসযপূণভ িচরত্রগেঠনর প্রকৃষ্ট উপায় চক? 
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উ॥ যাাঁঠৈর িচরত্র তসইভাঠব গচেে হঠয়ঠি, োাঁঠৈর সে করাই এর সঠবভাৎকৃষ্ট উপায় 

  

।  প্র॥ তবৈ সম্বঠে মমাঠৈর চকরূপ ধারণা রা া কেভবয? 

  

উ॥ তবৈই একমাত্র প্রমাণ—অবতয তবঠৈর তয অংতগুচি যুচিচবঠরাধী, তসগুচি তবৈ-

তব্দবািয নঠহ।  অনযানয তাস্ত্র যথা পুরাণাচৈ—েেটুকু গ্রাহয, যেটুকু তবঠৈর অচবঠরাধী।  

তবঠৈর পঠর েগঠের তয-ঠকান স্থাঠন তয-ঠকান ধমভভাঠবর মচবভভাব হঠয়ঠি, ো তবৈ 

তথঠক তনওয়া বুঝঠে হঠব।  

  

প্র॥ এই তয সেয তত্রো ৈাপর কচি—িাচর যুঠগর চবষ্য় তাঠস্ত্র পো যায়, ইহা চক তকানরূপ 

তেযাচেষ্তাঠস্ত্রর গণনাসম্মে অথবা কাল্পচনক মাত্র? উ॥ তবঠৈ তো এইরূপ িেুযুভঠগর 

তকান উঠে  তনই, এটা তপৌরাচণক যুঠগর ইোমে কল্পনামাত্র।  

  

প্র॥ তব্দ ও ভাঠবর মঠধয বাস্তচবক চক তকান চনেয সম্বে মঠি, না তয-ঠকান তঠব্দর ৈারা 

তয-ঠকান ভাব তবাঝাঠে পারা যায়? মানুষ্ চক ইোমে তয-ঠকান তঠব্দ তয-ঠকান ভাব 

েুঠে চৈঠয়ঠি? 

  

উ॥ চবষ্য়চটঠে অঠনক েকভ উেঠে পাঠর, চস্থর চসিান্ত করা বে কচেন।  তবাধ হয় তযন, 

তব্দ ও ভাঠবর মঠধয তকানরূপ সম্বে মঠি, চকন্তু তসই সম্বে তয চনেয, োই বা তকমন 

কঠর বিা যায়? তৈ  না, একটা ভাব তবাঝাঠে চবচভন্ন ভাষ্ায় কে রকম চবচভন্ন তব্দ 

রঠয়ঠি।  তকানরূপ সূক্ষ্ম সম্বে থাকঠে পাঠর, যা মমরা এ নও ধরঠে পারচি না।  

  

প্র॥ ভারঠের কাযভপ্রণািী চক ধরঠনর হওয়া উচিে? 

  

উ॥ প্রথমেঃ সকঠি যাঠে কাঠের তিাক হয় এবং োঠৈর তরীরটা যাঠে সবি হয়, 

তেমন চতক্ষা চৈঠে হঠব।  এই রকম বার েন পুরুষ্চসংহ েগৎ েয় করঠব, চকন্তু িক্ষ িক্ষ 

তভোর পাঠির ৈারা ো হঠব না।  চৈেীয়েঃ যে বেই তহাক না তকন, তকান বযচির মৈতভ 

অনুকরণ করঠে চতক্ষা তৈওয়া উচিে নয়।  
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প্র॥ রামকৃষ্ণ চমতন ভারঠের পুনরুত্থানকাঠযভ তকান্ অংত গ্রহণ করঠব? 

  

উ॥ এই মে তথঠক সব িচরত্রবান্ তিাক তবচরঠয় সমগ্র েগৎঠক মধযাচত্মকোর বনযায় 

প্লাচবে করঠব।  সঠে সঠে অনযানয চবষ্ঠয়ও উন্নচে হঠে থাকঠব।  এইরূঠপ ্া্মণণ ক্ষচত্রয় 

ও দবতযোচের অভুযৈয় হঠব, তূদ্রোচে মর থাকঠব না।  োরা এ ন তয-সব কাে করঠি, 

তস- সব যঠন্ত্রর ৈারা হঠব।  ভারঠের বেভমান অভাব—ক্ষচত্রয়তচি।  

  

প্র॥ মানুঠষ্র েন্মান্তঠর চক পশ্বাচৈ নীিঠযাচন হওয়া সম্ভব? 

  

উ॥  ুব সম্ভব।  পুনেভন্ম কঠমভর উপর চনভভর কঠর।  যচৈ তিাঠক পশুর মে কাে কঠর, েঠব 

তস পশুঠযাচনঠে মকৃষ্ট হঠব।  

  

প্র॥ মানুষ্ মবার পশুঠযাচন প্রাপ্ত হঠব চকরূঠপ, ো বুঝঠে পারচি না।  ক্রমচবকাঠতর চনয়ঠম 

তস য ন একবার মানবঠৈহ তপঠয়ঠি, ে ন তস মবার চকরূঠপ পশুঠযাচনঠে েন্মাঠব? 

  

উ॥ তকন, পশু তথঠক যচৈ মানুষ্ হঠে পাঠর, মানুষ্ তথঠক পশু হঠব না তকন? একটা স্াই 

তো বাস্তচবক মঠি—মূঠি তো সবই এক।  

  

প্র॥ কুণ্ডচিনী বচিয়া বাস্তচবক তকান পৈাথভ মমাঠৈর স্থূিঠৈঠহর মঠধয মঠি চক? 

  

উ॥ শ্রীরামকৃষ্ণঠৈব বিঠেন, তযাগীরা যাঠক পদ্ম বঠিন, বাস্তচবক ো মানঠবর তৈঠহ 

তনই।  তযাগাভযাঠসর ৈারা ঐগুচির উৎপচ্ হঠয় থাঠক।  

  

প্র॥ মূচেভপূোর ৈারা চক মুচিিাভ হঠে পাঠর? 

  

উ॥ মূচেভপূোর ৈারা সাক্ষাৎভাঠব মুচি হঠে পাঠর না—েঠব মূচেভ মুচিিাঠভর তগৌণ 

কারণস্বরূপ, ঐ পঠথর সহায়ক।  মূচেভপূোর চনিা করা উচিে নয়, কারণ অঠনঠকর পঠক্ষ 

মূচেভ অদ্বৈেজ্ঞান উপিচির েনয মনঠক প্রস্তুে কঠর তৈয়—ঐ অদ্বৈেজ্ঞান-িাঠভই মানব 

মুি হঠে পাঠর।  
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প্র॥ মমাঠৈর িচরঠত্রর সঠবভা্চ  মৈতভ চক হওয়া উচিে? 

  

উ॥ েযাগ।  

  

প্র॥ মপচন বঠিন, তবৌিধমভ োর ৈায়স্বরূপ ভারঠে ত ার অবনচে মনয়ন কঠরচিি—

এচট চক কঠর হি? 

  

উ॥ তবৌঠিরা প্রঠেযক ভারেবাসীঠক সন্নযাসী বা সন্নযাচসনী করবার তিষ্টা কঠরচিি।  সকঠি 

তো মর ো হঠে পাঠর না।  এইভাঠব তয-ঠস চভকু্ষ হওয়াঠে োঠৈর তভেঠর ক্রমতঃ 

েযাঠগর ভাব কঠম মসঠে িাগি।  মর এক কারণ—ধঠমভর নাঠম চেব্বে ও অনযানয 

তৈঠতর ববভর মিার-বযবহাঠরর অনুকরণ।  ঐ-সব োয়গায় ধমভপ্রিার করঠে চগঠয় োঠৈর 

তভের ওঠৈর ৈূচষ্ে সব মিারগুচি ঢুকি।  োরা ততঠষ্ ভারঠে তসগুচি িাচিঠয় চৈঠি।  

  

প্র॥ মায়া চক অনাচৈ অনন্ত? 

  

উ॥ সমচষ্টভাঠব ধরঠি অনাচৈ অনন্ত বঠট, বযচষ্টভাঠব চকন্তু সান্ত।  
  

প্র॥ মায়া চক? 

  

উ॥ বস্তু প্রকৃেপঠক্ষ একচট মাত্র মঠি—োঠক েে বা দিেনয তয নাঠমই অচভচহে কর না 

তকন; চকন্তু ওঠৈর মঠধয একচট তিঠে মর একচটঠক ভাবা শুধু কচেন নয়, অসম্ভব।  এটাই 

মায়া বা অজ্ঞান।  
  

প্র॥ মুচি চক? 

  

উ॥ মুচি অঠথভ পূণভ স্বাধীনো—ভািমি উভঠয়র বেন তথঠকই মুি হওয়া।  তিাহার 

চতকিও চতকি, তসানার চতকিও চতকি।  শ্রীরামকৃষ্ণঠৈব বিঠেন—পাঠয় একটা কাাঁটা 

ফুটঠি তসই কাাঁটা েুিঠে মর একটা কাাঁটার প্রঠয়ােন হয়।  কাাঁটা উঠে তগঠি ুটঠটা কাাঁটাই 
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তফঠি তৈওয়া হয়।  এইরূপ সৎপ্রবৃচ্র ৈারা অসৎপ্রবৃ্গুচিঠক ৈমন করঠে হঠব, োরপর 

চকন্তু সৎপ্রবৃচ্গুচিঠক পযভন্ত েয় করঠে হঠব।  

  

প্র॥ ভগবৎকৃপা িাো চক মুচিিাভ হঠে পাঠর? 

  

উ॥ মুচির সঠে ঈশ্বঠরর তকান সম্বে তনই।  মুচি মমাঠৈর তভের মঠগ তথঠকই রঠয়ঠি।  

  

প্র॥ মমাঠৈর মঠধয যাঠক ‘মচম’ বিা যায়, ো তয তৈহাচৈ তথঠক উৎপন্ন নয়, োর প্রমাণ 

চক? 

  

উ॥ অনাত্মার মে ‘মচম’ও তৈহমনাচৈ তথঠকই উৎপন্ন।  প্রকৃে ‘মচম’র অচস্তঠের একমাত্র 

প্রমাণ প্রেযক্ষ উপিচি।  

  

প্র॥ প্রকৃে জ্ঞানী এবং প্রকৃে ভিই বা কাঠক বিা যায়? 

  

উ॥ প্রকৃে জ্ঞানী চেচনই, যাাঁর দয়ৈঠয় অগাধ তপ্রম চবৈযমান মর চযচন সবভাবস্থাঠে 

অদ্বৈেেত্ত্ব সাক্ষাৎ কঠরন।  মর চেচনই প্রকৃে ভি, চযচন েীবাত্মাঠক পরমাত্মার সঠে 

অঠভৈ ভাঠব উপিচি কঠর অন্তঠর প্রকৃে জ্ঞান-সম্পন্ন হঠয়ঠিন এবং সকঠিই 

ভািবাঠসন, সকঠির েনয যাাঁর প্রাণ কাাঁঠৈ।  জ্ঞান ও ভচির মঠধয তয একচটর পক্ষপােী 

এবং অপরচট চবঠরাধী, তস জ্ঞানও নয়, ভিও নয়—তিার, েক।  

  

প্র॥ ঈশ্বঠরর তসবা করবার চক ৈরকার? 

  

উ॥ যচৈ ঈশ্বঠরর অচস্তে একবার স্বীকার কর, েঠব োাঁঠক তসবা করবার যঠথষ্ট কারণ 

পাঠব।  সকি তাঠস্ত্রর মে ভগবৎঠসবা অঠথভ ‘স্মরণ’।  যচৈ ঈশ্বঠরর অচস্তঠে চবশ্বাসী হও, 

েঠব তোমার েীবঠনর প্রচে পৈঠক্ষঠপ োাঁঠক স্মরণ করবার তহেু উপচস্থে হঠব।  

  

প্র॥ মায়াবাৈ চক অদ্বৈেবাৈ তথঠক চকিু মিাৈা? 

  

উ॥ না—একই।  মায়াবাৈ বযেীে অদ্বৈেবাঠৈর তকান বযা যাই সম্ভব নয়।  
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প্র॥ ঈশ্বর অনন্ত; চেচন মানুষ্রূপ ধঠর এেটুকু হন চক কঠর? 

  

উ॥ সেয বঠট ঈশ্বর অনন্ত, চকন্তু তোমরা তযভাঠব অনন্ত মঠন করি, অনন্ত মাঠন ো নয়।  

তোমরা অনন্ত বিঠে একটা  ুব প্রকাণ্ড েেস্া মঠন কঠর গুচিঠয় তফিি।  ভগবান্ 

মানুষ্রূপ ধরঠে পাঠরন না বিঠে তোমরা বুঝি—একটা  ুব প্রকাণ্ড সাকার পৈাথভঠক 

এেটুকু করঠে পারা যায় না।  চকন্তু ঈশ্বর ও-চহসাঠব অনন্ত নন—োাঁর অনন্তে দিেঠনযর 

অনন্তে।  সুেরাং চেচন মানবাকাঠর মপনাঠক অচভবযি করঠিও োাঁর স্বরূঠপর তকান 

হাচন হয় না।  

  

প্র॥ তকহ তকহ বঠিন, মঠগ চসি হও, োরপর তোমার কাঠযভ অচধকার হঠব; মবার তকহ 

তকহ বঠিন, তগাো তথঠকই কমভ করা উচিে।  এই ুটচট চবচভন্ন মঠের সামঞ্জসয চকরূঠপ 

হঠে পাঠর? 

  

উ॥ তোমরা ুটচট চবচভন্ন চেচনঠষ্ তগাি কঠর তফিি।  কমভ মাঠন মানবোচের তসবা বা 

ধমভপ্রিারকাযভ।  প্রকৃে প্রিাঠর অবতয চসি পুরুষ্ িাো মর কারও অচধকার তনই।  চকন্তু 

তসবাঠে সকঠিরই অচধকার মঠি; শুধু ো নয়, যেক্ষণ পযভন্ত মমরা অপঠরর তসবা 

চনচে, েেক্ষণ মমরা অপরঠক তসবা করঠে বাধয।  

  

২ 

[ব্রুকচিন দনচেক সভা, ব্রুকচিন, মঠমচরকা] 

  

প্র॥ মপচন বঠিন, সবই মেঠির েনয; চকন্তু তৈচ ঠে পাই, েগঠে অমেি ুটঃ  কষ্ট 

িেুচৈভঠক পচরবযাপ্ত রচহয়াঠি।  মপনার ঐ মঠের সঠে এই প্রেযক্ষৈৃষ্ট বযাপাঠরর সামঞ্জসয 

মপচন চকভাঠব কচরঠবন? 

  

উ॥ যচৈ প্রথঠম মপচন অমেঠির অচস্তে প্রমাণ কচরঠে পাঠরন, েঠবই মচম ঐ প্রঠের 

উ্র চৈঠে পাচর।  চকন্তু দবৈাচন্তক ধমভ অমেঠির অচস্তেই স্বীকার কঠর না।  সুঠ র সচহে 
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অসংযুি অনন্ত ুটঃ  থাচকঠি োহাঠক অবতয প্রকৃে অমেি বচিঠে পারা যায়।  চকন্তু 

যচৈ সামচয়ক ুটঃ কষ্ট দয়ৈঠয়র তকামিো ও মহত্ত্ব চবধান কচরয়া মানুষ্ঠক অনন্ত সুঠ র 

চৈঠক অগ্রসর কচরয়া তৈয়, েঠব োহাঠক মর অমেি বিা িঠি না—বরং উহাঠকই পরম 

মেি বচিঠে পারা যায়।  মমরা তকান চেচনষ্ঠক মি বচিঠে পাচর না, যেক্ষণ না মমরা 

অনঠন্তর রাঠেয উহার পচরণাম চক ৈাাঁোয়, োহার অনুসোন কচর।  

  

ভূে বা চপতাঠিাপাসনা চহিুধঠমভর অে নঠহ।  মানবোচে ক্রঠমান্নচের পঠথ িচিয়াঠি, 

চকন্তু সকঠিই একরূপ অবস্থায় উপচস্থে হইঠে পাঠর নাই।  তসইেনয তৈ া যায়, পাচথভব 

েীবঠন তকহ তকহ অনযানয বযচি অঠপক্ষা মহ্র ও পচবত্রের।  প্রঠেযক বযচিরই োহার 

বেভমান উন্নচেঠক্ষঠত্রর সীমার মঠধয চনঠেঠক উন্নে কচরবার সুঠযাগ চবৈযমান।  মমরা 

চনঠেঠৈর নষ্ট কচরঠে পাচর না, মমরা মমাঠৈর মভযন্তরীণ েীবনীতচিঠক নষ্ট বা ুটবভি 

কচরঠে পাচর না, চকন্তু উহাঠক চবচভন্ন চৈঠক পচরিাচিে কচরবার স্বাধীনো মমাঠৈর 

মঠি।  

  

প্র॥ োগচেক েে পৈাঠথভর সেযো চক তকবি মমাঠৈর চনে মঠনরই কল্পনা নঠহ? 

  

উ॥ মমার মঠে বাহয েগঠের অবতযই একটা স্া মঠি—মমাঠৈর মঠনর চিন্তার 

বাচহঠরও উহার একটা অচস্তে মঠি।  সমগ্র প্রপঞ্চ দিেঠনযর ক্রমচবকাতরূপ মহান্ 

চবধাঠনর বতবেভী হইয়া উন্নচের পঠথ অগ্রসর হইঠেঠি।  এই দিেঠনযর ক্রমচবকাত েঠের 

ক্রমচবকাত হইঠে পৃথক্, েঠের ক্রমচবকাত দিেঠনযর চবকাতপ্রণািীর প্রেীকস্বরূপ, চকন্তু 

ঐ প্রণািীর বযা যা কচরঠে পাঠর না।  মমরা বেভমান পাচথভব পাচরপাচশ্বভক অবস্থায় বি 

থাকায় এ নও অ ণ্ড বযচিে িাভ কচরঠে পাচর নাই।  তয-অবস্থায় মমাঠৈর অন্তরাত্মার 

পরমিক্ষণসমূহ প্রকাতাঠথভ মমরা উপযুি যন্ত্ররূঠপ পচরণে হই, যেচৈন না মমরা তসই 

উ্চ ের অবস্থা িাভ কচর, েেচৈন প্রকৃে বযচিে িাভ কচরঠে পাচরব না।  
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প্র॥ যীশুখ্রীঠষ্টর চনকট একচট েন্মাে চতশুঠক মচনয়া োাঁহাঠক চেজ্ঞাসা করা হইয়াচিিঃ 

চতশুচট চনঠের তকান পাপবতেঃ অথবা োহার চপোমাোর পাঠপর েনয অে হইয়া 

েচন্ময়াঠি?—মপচন এই সমসযার চকরূপ মীমাংসা কঠরন? 

  

উ॥ এ সমসযার চভের পাঠপর কথা মচনবার তকান প্রঠয়ােন তো তৈ া যাইঠেঠি না; 

েঠব মমার ৈৃঢ়  চবশ্বাস—চতশুচটর এই অেো োহার পূবভেন্ম-কৃে তকান কাঠযভর 

ফিস্বরূপ।  মমার মঠে এইরূপ সমসযাগুচি তকবি পূবভেন্ম স্বীকার কচরঠিই বযা যা করা 

যাইঠে পাঠর।  

  

প্র॥ মমাঠৈর মত্মা চক মৃেুযর পর মনঠির অবস্থা প্রাপ্ত হয়?  

  

উ॥ মৃেুয তকবি অবস্থার পচরবেভন মাত্র।  তৈত-কাি মত্মার মঠধযই বেভমান, মত্মা 

তৈতকাঠির অন্তগভে নঠহন।  এইটুকু োচনঠিই যঠথষ্ট তয, মমরা ইহঠিাঠক বা পরঠিাঠক 

যেই মমাঠৈর েীবনঠক পচবত্রের ও মহ্র কচরব, েেই মমরা তসই ভগবাঠনর 

সমীপবেভী হইব, চযচন সমুৈয় মধযাচত্মক তসৌিযভ ও অনন্ত মনঠির তকদ্রিয়স্বরূপ।  

  

৩ 

[ঠটাঠয়চিঠয়থ্ তসঞ্চুরী ক্লাব, তবাষ্টন, মঠমচরকা] 

  

প্র॥ তবৈান্ত চক মুসিমান ধঠমভর উপর তকানরূপ প্রভাব চবস্তার কচরয়াচিি? 

  

উ॥ তবৈাঠন্তর মধযাচত্মক উৈারো মুসিমান ধঠমভর উপর চবঠতষ্ প্রভাব চবস্তার 

কচরয়াচিি।  ভারঠের মুসিমান ধমভ অনযানয তৈঠতর মুসিমান ধমভ হইঠে সমূ্পণভ চভন্ন 

চেচনষ্।  তকবি য ন মুসিমাঠনরা অপর তৈত হইঠে মচসয়া োহাঠৈর ভারেীয় 

স্বধমভীঠৈর চনকট বচিঠে থাঠক তয, োহারা তকমন কচরয়া চবধমভীঠৈর সচহে চমচিয়া 

চমচতয়া রচহয়াঠি, ে নই অচতচক্ষে তগাাঁো মুসিমাঠনর ৈি উঠ্চেে হইয়া ৈাোহাোমা 

কচরয়া থাঠক।  
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প্র॥ তবৈান্ত চক োচেঠভৈ স্বীকার কঠরন? 

  

উ॥ োচেঠভৈ দবৈাচন্তক ধঠমভর চবঠরাধী।  োচেঠভৈ একচট সামাচেক প্রথা, মর 

মমাঠৈর বে বে মিাঠযভরা উহা ভাচিবার তিষ্টা কচরয়াঠিন।  তবৌিধমভ হইঠে মরম্ভ 

কচরয়া সকি সম্প্রৈায়ই োচেঠভঠৈর চবরুঠি প্রিার কচরয়াঠিন, চকন্তু যেই ঐরূপ প্রিার 

হইয়াঠি, েেই োচেঠভঠৈর চনগে ৈৃঢ় ের হইয়াঠি।  োচেঠভৈ রােনীচেক বযবস্থাসমূহ 

হইঠে উৎপন্ন হইয়াঠি মাত্র।  উহা বংতপরম্পরাগে বযবসায়ী সম্প্রৈায়গুচির সমবায় 

( Trade Guild)।  তকানরূপ উপঠৈত অঠপক্ষা ইওঠরাঠপর সচহে বাচণঠেযর প্রচেঠযাচগোয় 

োচেঠভৈ তবতী ভাচিয়াঠি।  

  

প্র॥ তবঠৈর চবঠতষ্ে চক? 

  

উ॥ তবঠৈর একচট চবঠতষ্ে এই তয, যে তাস্ত্রগ্রন্থ মঠি, েন্মঠধয একমাত্র তবৈই বার বার 

বচিয়াঠিন—তবৈঠকও অচেক্রম কচরঠে হইঠব।  তবৈ বঠিন, উহা তকবি অজ্ঞ চতশু-মঠনর 

েনয চিচ ে।  পচরণে অবস্থায় তবঠৈর গণ্ডী িাোইয়া যাইঠে হইঠব।  

  

প্র॥ মপনার মঠে—প্রঠেযক েীবাত্মা চক চনেয সেয? 

  

উ॥ েীবস্া কেকগুচি সংস্কার বা বুচির সমচষ্টস্বরূপ, মর এই বুচিসমূঠহর প্রচে 

মুহূঠেভই পচরবেভন হইঠেঠি।  সুেরাং উহা ক নও অনন্তকাঠির েনয সেয হইঠে পাঠর 

না।  এই মাচয়ক েগৎপ্রপঠঞ্চর মঠধযই উহার সেযো।  েীবাত্মা চিন্তা ও স্মৃচের সমচষ্ট—

উহা চকরূঠপ চনেয সেয হইঠে পাঠর? 

  

প্র॥ তবৌিধমভ ভারঠে তিাপ পাইি তকন? 

  

উ॥ তবৌিধমভ ভারঠে প্রকৃেপঠক্ষ তিাপ পায় নাই।  উহা তকবি একচট চবপুি সামাচেক 

মঠিািন মাত্র চিি।  বুঠির পূঠবভ যজ্ঞাঠথভ এবং অনযানয কারঠণও অঠনক েীবহেযা হইে, 
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মর তিাঠক প্রিুর মৈযপান ও মাংস তভােন কচরে।  বুঠির উপঠৈঠতর ফঠি মৈযপান ও 

েীবহেযা ভারে হইঠে প্রায় তিাপ পাইয়াঠি।  

  

৪ 

[মঠমচরকার হার্ভঠফাঠর্ভ ‘মত্মা ঈশ্বর ও ধমভ’ সম্বঠে একচট বিৃোর ততঠষ্ তশ্রােৃবৃি 

কঠয়কচট প্রে কঠরন, তসই প্রেগুচি ও োহাঠৈর উ্র চনঠে প্রৈ্ হইি। ] 

  

তশ্রােৃবৃঠির মঠধয েদ্বনক বযচি বচিঠিন—যচৈ খ্রীষ্টীয় ধঠমভাপঠৈষ্টাগণ তিাকঠক 

নরকাচির ভয় না তৈ ান, েঠব তিাঠক মর োাঁহাঠৈর কথা মাচনঠব না।  

  

উ॥ োই যচৈ হয় তো না মানাই ভাি।  যাহাঠক ভয় তৈ াইয়া ধমভকমভ করাইঠে হয়, 

বাস্তচবক োহার তকান ধমভই হয় না।  তিাকঠক োহার মসুরী প্রকৃচের কথা না বচিয়া 

োহার চভেঠর তয তৈবভাব অন্তচনভচহে রচহয়াঠি, োহার চবষ্য় উপঠৈত তৈওয়াই ভাি।  

  

প্র॥ ‘স্বগভরােয এ েগঠের নঠহ’—এ কথা তসই প্রভু (যীশুখ্রীষ্ট) চক অঠথভ বচিয়াচিঠিন? 

  

উ॥ োাঁহার বচিবার উঠেতয চিি তয, স্বগভরােয মমাঠৈর চভেঠরই রচহয়াঠি।  য়াুদৈীঠৈর 

ধারণা চিি তয, এই পৃচথবীঠেই স্বগভরােয বচিয়া একচট রােয প্রচেচ ে হইঠব।  যীশুর তস 

ভাব চিি না।  

  

প্র॥ মপচন চক চবশ্বাস কঠরন, মমরা পূঠবভ পশু চিিাম, এ ন মানব হইয়াচি? উ॥ মমার 

চবশ্বাসক্রমচবকাঠতর চনয়মানুসাঠর উ্চ ের প্রাচণসমূহ চনেের েীবসমূহ হইঠে 

মচসয়াঠি।  

  

প্র॥ মপচন চক এমন কাহাঠকও োঠনন, যাাঁহার পূবভেঠন্মর কথা মঠন মঠি? 

  

উ॥ মমার এমন কঠয়ক বযচির সচহে সাক্ষাৎ হইয়াঠি, যাাঁহারা মমাঠক বচিয়াঠিন, 

োাঁহাঠৈর পূবভেঠন্মর কথা স্মরণ মঠি।  োাঁহারা এমন এক অবস্থা িাভ কচরয়াঠিন, 

যাহাঠে োাঁহাঠৈর পূবভেঠন্মর স্মৃচে উচৈে হইয়াঠি।  
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প্র॥ মপচন খ্রীঠষ্টর কু্রঠত চবি হওয়া বযাপার চক চবশ্বাস কঠরন? উ॥ খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবোর 

চিঠিন—তিাঠক োাঁহাঠক হেযা কচরঠে পাঠর নাই।  োহারা যাহা কু্রঠত চবি কচরয়াচিি, 

োহা একটা িায়ামাত্র, মরীচিকারূপ একটা ভ্রাচন্তমাত্র।  

  

প্র॥ যচৈ চেচন ঐরূপ একটা িায়াতরীর চনমভাণ কচরঠে পাচরঠেন, োহা হইঠি োহাই চক 

সবভাঠপক্ষা তশ্র  অঠিৌচকক বযাপার নঠহ? 

  

উ॥ মচম অঠিৌচকক  টনাসমূহঠক সেযিাঠভর পঠথ সবভাঠপক্ষা অচধক চবঘ্ন  বচিয়া মঠন 

কচর।  বুঠির চতষ্যগণ একবার োাঁহাঠক েথাকচথে অঠিৌচকক চক্রয়াকারী এক বযচির 

কথা বচিয়াচিি।  ঐ বযচি স্পতভ না কচরয়া  ুব উ্চ স্থান হইঠে একচট পাত্র িইয়া 

মচসয়াচিি।  চকন্তু বুিঠৈবঠক তসই পাত্রচট তৈ াইবামাত্র চেচন োহা িইয়া পা চৈয়া িূণভ 

কচরয়া তফচিঠিন, মর োহাচৈগঠক অঠিৌচকক চক্রয়ার উপর ধঠমভর চভচ্ চনমভাণ কচরঠে 

চনঠষ্ধ কচরয়া বচিঠিন, সনােন েত্ত্বসমূঠহর মঠধয সঠেযর অঠেষ্ণ কচরঠে হইঠব।  চেচন 

োহাচৈগঠক যথাথভ মভযন্তরীণ জ্ঞানাঠিাঠকর চবষ্য়, মত্মেত্ত্ব, মত্মঠেযাচের চবষ্য় চতক্ষা 

চৈয়াচিঠিন—মর ঐ মত্মঠেযাচের মঠিাঠক অগ্রসর হওয়াই একমাত্র চনরাপৈ পন্থা।  

অঠিৌচকক বযাপারগুচি ধমভপঠথর প্রচেবেক মাত্র।  তসগুচিঠক সম্মু  হইঠে ৈূর কচরয়া 

চৈঠে হইঠব।  

  

প্র॥ মপচন চক চবশ্বাস কঠরন, যীশু দতঠিাপঠৈত (Sermon on the Mount) চৈয়াচিঠিন? 
  

উ॥ যীশু দতঠিাপঠৈত চৈয়াচিঠিন, ইহা মচম চবশ্বাস কচর।  চকন্তু এ চবষ্ঠয় অপরাপর 

তিাঠক তযমন গ্রঠন্থর উপর চনভভর কঠরন, মমাঠকও োহাই কচরঠে হয়; মর ইহা োচন 

তয, তকবি গ্রঠন্থর প্রমাঠণর উপর সমূ্পণভ চনভভর করা যাইঠে পাঠর না।  েঠব ঐ 

দতঠিাপঠৈতঠক মমাঠৈর েীবঠনর পথপ্রৈতভকরূঠপ গ্রহণ কচরঠি মমাঠৈর তকান 

চবপঠৈর সম্ভাবনা নাই।  মধযাচত্মক কিযাণপ্রৈ বচিয়া মমাঠৈর প্রাঠণ যাহা িাচগঠব, 

োহাই মমাচৈগঠক গ্রহণ কচরঠে হইঠব।  বুি খ্রীঠষ্টর পাাঁি তে বৎসর পূঠবভ উপঠৈত চৈয়া 

চগয়াঠিন।  োাঁহার কথাগুচি তপ্রম ও মতীবভাঠৈ পূণভ।  ক নও োাঁহার মু  হইঠে কাহারও 
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প্রচে একচট অচভতাপ-বাণী উ্চ াচরে হয় নাই।  োাঁহার েীবঠন তকান অশুভ-অনুধযাঠনর 

কথা শুনা যায় না।  েরথুষ্ট্র বা কংফুঠির মু  হইঠেও ক নও অচভতাপ-বাণী চনগভে হয় 

নাই।  

  

৫ 

[ব্রুকচিন সভার পচরচতষ্ট হইঠে সংগৃহীে] 

  

প্র॥ মত্মার পুনঠৈভহধারণ-সম্বেীয় চহিু মেবাৈচট চকরূপ? 

  

উ॥ দবজ্ঞাচনকঠৈর ‘তচি বা েে-সােেয’  ( Conservation of Energy or Matter) মে 

তয চভচ্র উপর প্রচেচ ে, ইহাও তসই চভচ্র উপর স্থাচপে।  এই মেবাৈ মমাঠৈর 

তৈঠতর েদ্বনক ৈাতভচনকই প্রথম প্রকাত কঠরন।  এই মেবাঠৈর ৈাতভচনকরা সৃচষ্ট চবশ্বাস 

কচরঠেন না।  ‘সৃচষ্ট’ বচিঠি বুঝায়—‘চকিু না’ হইঠে ‘চকিু’ হওয়া।  ইহা অসম্ভব।  তযমন 

কাঠির মচৈ নাই, তেমচন সৃচষ্টরও মচৈ নাই।  ঈশ্বর ও সৃচষ্ট তযন ুটইচট তর ার মে—

উহাঠৈর মচৈ নাই, অন্ত নাই—উহারা চনেয পৃথক্।  সৃচষ্ট সম্বঠে মমাঠৈর মে এইঃ উহা 

চিি, মঠি ও থাচকঠব।  পাশ্চােয-ঠৈতীয়গণঠক ভারে হইঠে একচট চবষ্য় চতচ ঠে 

হইঠব—পরধমভ-সচহষু্ণো।  তকান ধমভই মি নঠহ, কারণ সকি ধঠমভরই সারভাগ একই 

প্রকার।  

  

প্র॥ ভারঠের তমঠয়রা েে উন্নে নঠহন তকন? 

  

উ॥ চবচভন্ন যুঠগ তয সব অসভয োচে ভারে মক্রমণ কচরয়াচিি, প্রধানেঃ োহার েনযই 

ভারে-মচহিা অনুন্নে।  কেকটা ভারেবাসীর চনঠেরও তৈাষ্।  

  

এক সময় মঠমচরকায় স্বামীেীঠক বিা হইয়াচিি, চহিুধমভ ক নও অনয ধমভাবিম্বীঠক 

চনেধঠমভ মনয়ন কঠর না, োহাঠে চেচন বচিয়াচিঠিনঃ তযমন প্রািযভূভাঠগ ত াষ্ণা 

কচরবার েনয বুঠির চবঠতষ্ একচট বাণী চিি, মমারও তেমচন পাশ্চােযঠৈঠত ত াষ্ণা 

কচরবার একচট বাণী মঠি।  
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প্র॥ মপচন চক এঠৈঠত (মঠমচরকায়) চহিুধঠমভর চক্রয়াকিাপ অনু ানাচৈর প্রবেভন 

কচরঠে ইো কঠরন? 

  

উ॥ মচম তকবি ৈাতভচনক েত্ত্ব প্রিার কচরঠেচি।  

  

প্র॥ মপনার চক মঠন হয় না, যচৈ নরঠকর ভয় তিাঠকর মন হইঠে অপসাচরে করা হয়, 

েঠব োহাচৈগঠক তকানরূঠপ তাসন করা যাইঠব না? 

  

উ॥ না; বরং মমার মঠন হয়, ভয় অঠপক্ষা দয়ৈঠয় তপ্রম ও মতার সঞ্চার হইঠি তস তঢর 

ভাি হইঠব।  
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