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১. নারদ-ভচিসূত্র 

১৮৯৫ খ্রীঃ শরৎকালে চমীঃ স্টাচডির সহল াচিতায় স্বামরজর কততিক ইংরাচজলত অনূচিত। 

  

[নারিরয় ভচি-সূত্র িশচি অনুবালক চবভি, ইহালত মমাি ৮৪চি সূত্র ছল।। অনুবা্ 

অনুসালর সূত্রসংখ্যা  থাক্রলম—৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। স্বামরজর কলয়কচি 

সূত্র একসলে গ্রচথত কচরয়াল।ন, কলয়কচি বাি চিয়াল।ন । এখ্ালন পাাঁিচি পচরলেলি মমাি 

৬২চি সূলত্রর বযাখ্যা করা হইয়াল।। ছমরা এখ্ালন ইংলরজর অনুবালি বযি ভাব ও 

পচরলেি-চবভাি অনুসরণ কচরয়াচ।।] 

  

প্রথম পচরলেি 

  

১। ঈশ্বলরর প্রচত ঐকাচিক ভােবাসার নাম ভচি। 

২। ইহা মপ্রমামতত। 

৩। ইহা োভ কচরলে মানুষ পূণি হয়, অমর হয়, চিরততচির অচিকারর হয়। 

৪। ইহা োভ কচরলে মানুষ ছর চক।ুই িায় না এবং মেষ ও অচভমান-শূনয হয়। 

৫। ইহা জাচনয়া মানুষ ছিযাচিকতায় পূণি হয়, শাি হয়, এবং একমাত্র ভিবদ চবষলয়ই 

ছনন্দ পাইয়া থালক। 

৬। মকান বাসনাপূরলণর জনয ইহালক বযবহার করা িলে না, কারণ ইহা সবিচবি বাসনার 

চনবতচি-স্বরূপ। ৭। ‘সন্ন্যাস’ বচেলত মেৌচকক ও শাস্ত্ররয়—এই উভয়চবি উপাসনারই তযাি 

বুঝায় । 

৮।  াহার সমগ্র সিা ঈশ্বলর চনবদ্ধ, মসই-ই ভচিপলথর সন্ন্যাসরয  াহা চক।ু তাহার 

ভিবদ ভচির চবলরাির, তাহাই মস তযাি কলর। 

৯। অনয সব ছশ্রয় তযাি কচরয়া মস একমাত্র ভিবালনর শরণািত হয়।  

১০। জরবন সুিতঢ় না হওয়া প িি শাস্ত্রচবচি মাচনয়া িচেলত হয়।  

১১। নতুবা মুচির নালম অসিািরলণ চবপি ছল।। 
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১২। ভচিলত িতঢ়প্রচতচিত হইলে মিহরক্ষার জনয  াহা প্রলয়াজন, তিচতচরি সমস্ত 

মেৌচকক ছিরণই পচরতযি হয়। 

১৩। ভচির অলনক সংজ্ঞা ছল।য চকন্তু নারলির মলত ভচির চিহ্ন এইুলচেীঃ  খ্ন সকে 

চিিা, সকে বাকয, সকে কমি ভিবালন সমচপিত হয়য ভিবানলক স্বল্পকক্ষণ চব্তত হইলেও 

 খ্ন অচত িভরর দীঃলখ্র উিয় হয়, বুচঝলত হইলব তখ্ন মপ্রম-সঞ্চার শুরু  হইয়াল।। 

১৪। ম মন, এই মপ্রম মিাপরলির চ।ে। 

১৫। কারণ ভিবানলক মপ্রমাস্পিরূলপ উপাসনা কচরলেও তাাঁহার ভিবৎস্বরূপ তাাঁহারা 

কখ্নও চব্তত হন নাই। 

১৬। এরূপ না হইলে তাাঁহারা অসতরত্ব-রূপ পালপর ভাির হইলতন। 

১৭। ইহাই ভচির সলবিাচ্চ রূপ। কারণ মানুলষর সব ভােবাসায় প্রচতিালন চক।ু পাইবার 

ছকাঙ্ক্ষা থালক, চকন্তু ইহালত তাহা নাই। 

  

চেতরয় পচরলেি 

  

১। কমি, জ্ঞান এবং ম াি (রাজল াি) অলপক্ষা ভচি মহির। কারণ ভচিই ভচির ফে, 

উপায় ও উলেশয। 

২। খ্ািয সম্বলে জ্ঞানোলভ বা খ্ািযবস্তুর িশিলন ম মন মানুলষর কু্ষচন্ন্বতচি হয় না, মসইরূপ 

 তক্ষণ প িি না ভিবালনর প্রচত মপ্রলমর উিয় হয়, ততক্ষণ প িি ভিবালনর সম্বলে 

জ্ঞান, এমন চক ভিবেশিন হইলেও মানুষ পচরততি হইলত পালর না। মসইজনয ভচিই 

মশ্রি। 

  

তততরয় পচরলেি 

  

১।  াহা হউক, চসদ্ধ ভিিণ ভচি সম্বলে এই কথা বচেয়াল।নীঃ 

২। ম  ভচিোভ কচরলত িায়, তাহালক ইচিয়-সুখ্লভাি, এমন চক মানুলষর সে প িি 

অবশযই তযাি কচরলত হইলব। 

৩। চিবারাত্র মস একমাত্র ভচির চবষয় ।াড়া ছর অনয চক।ুই চিিা কচরলব না। 
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৪। ম খ্ালন ভিবালনর করতিন ও ছলোিনা হয়, মসখ্ালন তাহার  াওয়া উচিত। 

৫। প্রিানতীঃ মুি মহাপুরু লষর কতপালতই ভচিোভ হয়। 

৬। মহাপুরু লষর সেোভ দেিভ এবং ছিার মুচি-চবিালন তাহা অলমা।। 

৭। ভিবৎকতপায় এরূপ ুলরু োভ হয়। 

৮। ভিবান্ ও ভিবালনর অিরে ভলির মলিয মকান মভি নাই।  

৯। অতএব এরূপ মহাপুরু ষলির কতপাোলভর মিষ্টা কর। 

১০। অসৎসে সবিিা বজিনরয়। 

১১। কারণ উহা কাম-লক্রাি বাড়াইয়া মিয়, মায়ায় বদ্ধ কলর, উলেশযলক ভুোইয়া মিয়, 

ইোশচির িতঢ়তা (অিযবসায়) নাশ কলর এবং সবচক।ুই ধ্বংস কচরয়া মিয়। 

১২। এই চবপচিুলচে প্রথলম কু্ষদ্র তরলের ছকালর ছচসলত পালর, চকন্তু অসৎসে 

এুলচেলক সমুদ্রাকালর পচরণত কলর। 

১৩। ম  সকে ছসচি তযাি কচরয়াল।, ম  মহাপুরু লষর মসবা কলর, সংসালরর সব বেন 

চ।ন্ন্ কচরয়া ম  একাকর বাস কলর, ম  ুলণাতরত ভিবালনর উপর সমূ্পণিরূলপ চনভিরশরে, 

মস-ই মায়ার পালর  াইলত পালর। 

১৪। ম  কমিফে তযাি কলর, ম  সবি কমি, সুখ্-দীঃখ্রূপ েন্দ্ব, এমন-চক শাস্ত্রজ্ঞানও 

পচরতযাি কলর, মস-ই চনরবচেন্ন্ ভিবৎলপ্রলমর অচিকারর হয়। 

১৫। মস ভবনির পার হয়, এবং অপরলকও পার হইলত সাহা য কলর।  

  

িতুথি পচরলেি 

  

১। মপ্রলমর স্বরূপ বণিনার অতরত––অচনবিিনরয়। 

২। মূক ম মন  াহা ছস্বািন কলর, তাহা কথায় প্রকাশ কচরলত পালর না, চকন্তু তাহার 

ভাবই তাহা প্রকাশ কচরয়া মিয়, মতমচন মানুষ এই মপ্রলমর কথা ভাষায় প্রকাশ কচরলত 

পালর না, তলব তাহার ছিরলণ উহা প্রকাশ পায়।  

৩। চবরে মকান বযচির জরবলন এই মপ্রলমর প্রকাশ ।লি।  
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৪। সবিুলণাতরত, সমস্ত বাসনার অতরত, চিরবিিমান, চিরচবলেিহরন, সূক্ষ্মতম অনুভূচত 

মপ্রম। 

৫।  খ্ন মানুষ এই মপ্রম-ভচি োভ কলর, তখ্ন মস সবিত্রই এই মপ্রলমর রূপ িশিন কলর, 

উহার কথাই শ্রবণ কলর, উহাই করতিন কলর এবং চিিা কলর।  

৬। ুলণ ও অবস্থানুসালর এই মপ্রম চবচভন্ন্ভালব চনলজলক চবকচশত কলর। 

৭। তম (মূঢ়্তা, ছেসয), রজ (িঞ্চেতা, কমিপ্রবণতা), সত্ত্ব (শাচি, পচবত্রতা)—এুলচে 

ুলণয ছতি (দীঃখ্র), অথিাথির (লকান চক।ুর অচভোষর), চজজ্ঞাসু (সতযানুসচেৎসু), জ্ঞানর 

(জ্ঞাতা)—এুলচে চবচভন্ন্ অবস্থা। 

৮। ইহালির মলিয মশলষািুলচে পূলবিািুলচে অলপক্ষা উচ্চতর। 

৯। ভচিই উপাসনার সহজতম পথ। 

১০। ইহা স্বতীঃপ্রমাণ—প্রমালণর জনয অনয মকান চক।ুর অলপক্ষা রালখ্ না। 

১১। শাচি ও পরমানন্দই ইহার প্রকতচত। 

১২। ভচি কখ্নও কাহারও বা মকান চক।ুর অচনষ্ট কচরলত িায় না, এমন চক প্রিচেত 

উপাসনা-পদ্ধচতরও নয়। 

১৩। মভাি-চবষয়ক, ঈশ্বলরর প্রচত সলন্দহ-চবষয়ক, বা চনলজর শত্রু-চবষয়ক প্রসে কিাচপ 

শুচনলত নাই। ১৪। অহঙ্কার, িম্ভ প্রভতচত অবশযই পচরহা ি। 

১৫। এই-সব চরপুলক  চি িমন কচরলত না পার, তলব ঈশ্বলরর চিলক এুলচের মমাড় 

চফরাইয়া িাও, সবিকমি তাাঁহালত সমপিণ কর। 

১৬। মপ্রম, মপ্রচমক ও মপ্রমাস্পিলক এক ভাচবয়া, চনলজলক ভিবালনর চিরভততয বা চিরবিূ 

ভাচবয়া ভিবালনর মসবা করয তাাঁহালক মপ্রমচনলবিন এইভালবই কচরলত হয়।  

  

পঞ্চম পচরলেি 

  

১। ম  মপ্রম ভিবালন একাগ্র, তাহাই মশ্রি। 
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২। ভিবৎপ্রসে কচরলত মিলে তাাঁহালির (এরূপ একচনি মপ্রচমকলির) কথা কলঠে  রু দ্ধ 

হয়, তাাঁহারা কাাঁচিয়া মফলেনয তরথিলক তাাঁহারাই পচবত্র কলরনয তাাঁহালির কমি শুভয তাাঁহারা 

সদ্গ্গ্রন্থলক অচিকতর সদ ভাবাপন্ন্ কচরয়া মতালেনয কারণ তাাঁহারা ভিবালনর সলে একাি। 

৩। মকহ  খ্ন ভিবানলক এতখ্াচন ভােবালস, তখ্ন তাহার পূবিপুরু ষিণ ছনন্দ কলরন, 

মিবিণ নততয কলরন, ছর পতচথবর একজন ুলরু োভ কলর। 

৪।  এরূপ মপ্রচমলকর চনকি বংশ, চেে, জ্ঞান, ছকার, জন্ম ও সম্পলির মকান মভি থালক 

না। 

৫। কারণ এ-সবই মতা ভিবালনর। 

৬। তকি বজিনরয়। 

৭। কারণ ইহার মকান মশষ নাই, মকান সলিাষজনক ফে-োভও ইহালত হয় না। 

৮। এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কমি কর—মপ্রমভচি বচিিত হয়।  

৯। সুখ্-দীঃলখ্র, োভ-লোকসালনর সকে বাসনা তযাি কচরয়া চিবারাত্র ভিবালনর পূজা 

কর। একচি মুহূতিও বতথা নষ্ট কচরও না। 

১০। অচহংসা, সতযচনিা, পচবত্রতা, িয়া ও মিবভাব সবিিা মপাষণ কচরলব। 

১১। অনয সব চিিা তযাি কচরয়া সমস্ত মন চিয়া চিবারাত্র ভিবালনর পূজা করা উচিত। 

এভালব রাচত্রচিন উপাসনা কচরলে ভলির চনকি ভিবান্ প্রকাচশত হন, এবং ভিলক 

উপেচির সামথিয িান কলরন। 

১২। অতরত, বতিমান ও ভচবষযলত মপ্রম অলপক্ষা মহির চক।ু নাই। জিলতর সব বযে-

চবদ্রূলপর ভয় পচরহার কচরয়া, প্রািরন মহাপুরু ষলির পন্থা অনুসরণ কচরয়া ছমরা এভালব 

এই মপ্রমভচির কথা প্রিার কচরলত সাহসর হইয়াচ।। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২. ভচিয াগ-প্রসযে 

দ্বেতবাির বলে, সবিিা িণ্ডহলস্ত শাসন কচরলত উিযত একজন ঈশ্বরলক না ভাচবলে তুচম 

নরচতমান্ হইলত পার না। বযাপারিা চক রকম? ির একচি ম।াড়া ছমালির নরচত সম্বলে 

বিততা চিলব। ছর ম।াড়াচি ।যাকরা িাড়রর হতভািয ম।াড়া, মস িা বুক চভন্ন্ এক পাও 

অগ্রসর হয় না—এইচি তাহার স্বভালব পচরণত হইয়াল।। এই ম।াড়ার বিততার চবষয় হইে 

‘মানুষ’, তাহার মলত মানুষমাত্রই নরচতহরন। মকন? কারণ মানুষলক চনয়চমতভালব িাবুক 

মারা হয় না। চকন্তু িাবুলকর ভয় মানুষলক ছরও নরচতহরন কচরয়া মতালে। 

  

মতামরা সকলে বলো ম , ঈশ্বর বচেয়া একচি সিা ছল।ন এবং চতচন সবিবযাপর। িকু্ষ 

বে কর এবং চিিা কচরলত থাক—ঈশ্বর চকরূপ। তুচম চক মিচখ্লব?  খ্নই মতামার মলন 

ঈশ্বলরর সবিবযাচপলত্বর ভাবচি ছচনবার মিষ্টা কচরলব, তখ্নই মিচখ্লব সাির, নরে ছকাশ, 

চবস্ততত চবশাে উনু্মি প্রাির চকংবা এরূপ মকান বস্তু— াহা তুচম পূলবি মিচখ্য়া।—তাহারই 

চিিা মলন উচঠলতল।।  চি তাই হয়, সবিবযাপর ভিবান্ সম্বলে মতামার মকানই িারণা 

নাই। ‘সবিবযাচপত্ব’ মতামার কাল। একিা অথিহরন শব্দ। ঈশ্বলরর অনযানয চবলশষলণর 

মক্ষলত্রও চঠক তাই। ঈশ্বলরর সবিশচিমিা বা সবিজ্ঞত্ব সম্বলেও ছমালির কর িারণা ছল।? 

চক।ুই নাই। উপেচিই িমিয  তক্ষণ না তুচম ঈশ্বর-ভাবচি চনলজর জরবলন উপেচি 

কচরলত।, ততক্ষণ ছচম মতামালক  থাথি ঈশ্বলরাপাসক বচেব না। উপেচির ছলি ইহা 

শুিু কথার কথা ।াড়া ছর চক।ুই নয়। মচস্তলে  তই মত, িশিন, ও নরচত-পুস্তলকর রাচশ 

সচঞ্চত রাখ্ না মকন, তাহালত চক।ুই  ায় ছলস না। তুচম কর উপেচি কচরয়া।, জরবলন 

ঐুলচে কতিা পচরণত কচরয়া।, তাহাই চবিা ি। 

  

মায়ার ছবরলণর চভতর চিয়া মিচখ্লে চনুলিণ ব্রহ্মলকই সুলণ ঈশ্বররূলপ মিখ্া  ায়। ব্রহ্মলক 

 খ্ন পঞ্চ ইচিলয়র োরা িশিন কচর, তখ্ন তাাঁহালক একমাত্র সুলণ ভিবান্ রূলপই মিচখ্লত 

পাচর। ছসে কথা পরমািালক কখ্নও চবষয়রভূত করা  াইলত পালর না। জ্ঞাতা চনলজলক 

চক কচরয়া জাচনলবন? তলব চতচন ম ন চনলজর ।ায়ালক প্রলক্ষপ কচরলত পালরন এবং  চি 
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বচেলত িাও—ইহালক ‘চবষয়রভূত করা’ বচেলত পার। সুতরাং মসই ।ায়ার ম  সলবিাচ্চ রূপ, 

চনলজলক চবষয়রভূত কচরবার ম  প্রলিষ্টা, তাহাই সুলণ ঈশ্বর। ছিা হইলতল।ন শাশ্বত 

কতিায মসই ছিালক মজ্ঞয়রূলপ রূপািচরত কচরবার জনয ছমরা চনরির মিষ্টা কচরলতচ।য 

এবং ছমালির এই প্রলিষ্টা হইলত িতশযজিলতর ও  াহালক ছমরা ‘জড়’ বচে তাহার ও 

অনযানয সবচক।ুর উদ্ভব হইয়াল।। চকন্তু এইুলচে অতযি দবিে প্রলিষ্টা এবং ছমালির 

কাল। ছিার মজ্ঞয়রূলপ ম  সলবিাচ্চ প্রকাশ সম্ভব, তাহা সুলণ ঈশ্বর। এই মজ্ঞয়ই 

ছমালির স্বরূপ-উদ্ঘািন-প্রলিষ্টার ফে। সাংখ্যমলত প্রকতচত এই-সব অচভজ্ঞতা পুরু ষ বা 

জরবািালক চিলতল।য জরব তাহার প্রকতত স্বরূপ জাচনলত পাচরলব। অদ্বেত মবিািমলত জরব 

চনলজলক জাচনবার জনয মিষ্টা কচরলতল।। ির।ি সংগ্রালমর পর মস মিলখ্—জ্ঞাতা সবিিা 

জ্ঞাতাই থালকনয এবং তখ্নই অনাসচি ছলস এবং জরব মুি হয়।  

  

 খ্ন মকান সািক মসই পূণি অবস্থায় উপনরত হন, তখ্ন চতচন সুলণ ঈশ্বলরর সারূপয োভ 

কলরনীঃ ‘ছচম এবং ছমার চপতা এক’। চতচন জালনন, চতচন পরব্রলহ্মর সচহতয সুলণ 

ঈশ্বলরর নযায় চতচন চনলজলক প্রলক্ষপ কলরন। চতচন মখ্ো কলরন, ম মন অচত পরাক্রাি 

রাজাও মালঝ মালঝ পুতুে েইয়া মখ্ো কলরন। 

  

চস্থচতর বেনলক ভাচিয়া মফচেবার জনয কতকুলচে কল্পকনা বাকর কল্পকনাুলচের বেন চ।ন্ন্ 

কচরলত সাহা য কলর। সমস্ত জিৎিাই একিা কল্পকনা। এক মশ্রণরর কল্পকনা ছর এক 

মশ্রণরর কল্পকনার উপশম ।িায়। এই জিলত পাপ, দীঃখ্ ও মততুয ছল।—এই জাতরয় 

কল্পকনাুলচে মারািক। চকি ছর এক জাতরয় কল্পকনা ছল।ীঃ তুচম পচবত্র, ভিবান্ 

ছল।ন, দীঃখ্ নাই। এুলচেই ভাে এবং কেযাণকর, বেন-লমািলনর সহায়ক। সুলণ ব্রহ্ম 

বা ঈশ্বরই সলবিাচ্চ কল্পকনা,  াহা শতঙ্খলের সব গ্রচন্থ ভাচিয়া মফচেলত পালর। 

  

‘ভিবান্, তুচম ইহা রক্ষা কর এবং উহা ছমালক িাওয ভিবান্, ছচম এই কু্ষদ্র প্রাথিনা 

চনলবিন কচরলতচ।, পচরবলতি তুচম ছমার দ্বিনচন্দন জরবলনর অভাব পূরণ কচরয়া িাওয 

মহ ভিবান্, ছমার মাথা-িরা সারাইয়া িাও ইতযাচি’—এইরূপ প্রাথিনা ভচি নয়। এুলচে 

িলমির চনম্নতম মসাপান, কলমির চনম্নতম রূপ।  চি মকান মানুষ মিহলক ততি কচরলত––
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মিলহর কু্ষিা চমিাইলতই সমস্ত মানচসক শচি চনলয়াি কলর, তাহা হইলে তাহার সচহত 

পশুর চক প্রলভি? ভচি উচ্চতর বস্তু, স্বদ্বিিষণা অলপক্ষাও উচ্চতর। স্বিি বচেলত খ্ুব মবশর 

মাত্রায় মভাি কচরবার স্থান বুঝায়। তাহা চক কচরয়া ভিবান্ হইলত পালর? 

  

একমাত্র মূঢ় বযচিরাই ইচিয়-লভালির পশ্চালত িাচবত হয়। ইচিয়-লকচিক জরবন  াপন 

করা সহজ। পান-লভাজন-চক্রয়ারূপ পুরাতন অভযস্ত পলথ ভ্রমণ করা কচঠন নয়। চকন্তু 

ছিুচনক িাশিচনকিণ বচেলত িান, ‘এই অনায়াস-সািয ভাবুলচে গ্রহণ কর এবং মসুলচের 

উপরই িলমির ।াপ চিয়া িাও।’ এই িরলনর মতবাি চবপজ্জনক। ইচিয়-লভালি মততুয। 

ছিযাচিক স্তলর ম  জরবন, তাহাই  থাথি জরবন। অনয মভািভূচমর জরবন মততুযরই 

নামাির। ছমালির এই জািচতক জরবনলক একচি শলব্দ বণিনা করা  াইলত পালর, উহা 

‘অভযালসর বযায়ামািার’।  থাথি জরবন উপলভাি কচরলত হইলে ছমাচিিলক ইহার রলধ্বি 

উচঠলত হইলব। 

  

 তক্ষণ ম।াাঁয়া।ুাঁচয় মতামার িমি, এবং রান্ন্ার হাাঁচড় মতামার ইষ্ট, ততক্ষণ তুচম ছিযাচিক 

উন্ন্চত োভ কচরলত পাচরলব না। িলমি িলমি ম  েন্দ্ব—তাহা অথিহরন, মকবে কথার সং।ষি 

মাত্র। প্রলতযলকই ভালব, ‘ইহা ছমার মমৌচেক চিিা’য এবং মস িায়—সবচক।ুই তাহার 

মতানুসালর িেুক। এই ভালবই িমিচবলরালির সূত্রপাত। 

  

অপরলক সমালোিনা কচরবার সময় ছমরা সবিিা চনলবিালির মত চনলজর িচরলত্রর একচি 

মাত্র চবলশষ উজ্জ্বে চি্ লকই সমগ্র জরবন বচেয়া িচরয়া েই এবং উহার সচহত অপলরর 

িচরলত্রর অনুজ্জ্বে চি্ চি তুেনা কচর। বযচিিত িচরত্র চবিার কচরবার সময় ছমরা এ-

ভালব ভুে কচরয়া বচস। 

  

মিাাঁড়াচম ও সাম্প্রিাচয়কতার োরা একচি িলমির অচত দ্রুত প্রিার হয়, সলন্দহ নাইয চকন্তু 

মসই িলমিরই প্রিার িতঢ়ভূচমর উপর প্রচতচিত হয়, ম -িমি প্রলতযকলক তাহার মলতর 

স্বািরনতা মিয় এবং এইরূলপ তাহালক উচ্চতর মসাপালন উন্ন্রত কলর,  চিও এই প্রচক্রয়ার 

িচত মন্থর। সবিপ্রথম মিশলক (ভারতবষিলক) ছিযাচিক ভালব প্লাচবত কর, তারপর 
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অনযানয ভাবুলচে ছচসলব। িমি ও অিযািজ্ঞান-িান মশ্রি িান, কারণ ইহা অসংখ্য 

জন্মপ্রাচি-রূপ বেন মমািন কলর। ইহার পর পাচথিব জ্ঞান-িান, ইহার সাহাল য ছিযাচিক 

জ্ঞালনর চিলক মানুলষর িকু্ষ খ্ুচেয়া  ায়। তততরয় িান জরবন-িান এবং িতুথি অন্ন্-িান। 

  

সািন কচরলত কচরলত  চি শররলরর পতন হয়, তলব তাহাই হউক। তাহালত চক ছলস 

 ায়? চনরির সৎসলের োরা কাে পূণি হইলে ঈশ্বরানুভূচত হইলব। একিা সময় ছলস, 

 খ্ন মানুষ বুচঝলত পালর ম , মানবলসবার জনয এক চ।চেম তামাক সাজা েক্ষ েক্ষ িযান 

জপ অলপক্ষা বড় কাজ। ম  এক চ।চেম তামাক চঠকভালব সাচজলত পালর, মস িযানও 

চঠকমত কচরলত পালর। 

  

মিবতারা উচ্চ প িালয় উন্ন্রত পরলোকিত জরবািা ।াড়া ছর চক।ুই নন। তাাঁহালির চনকি 

হই মত ছমরা সাহা য পাইলত পাচর। 

  

চতচনই ছিা ি,  াাঁহার চভতর চি া ঐশর শচি চক্রয়া কলর। ম -শররলরর মািযলম ছিা িত্ব 

োভ হয়, তাহা অপর সািারণ মোলকর শররর হইলত চভন্ন্। মস-শরররলক চঠকভালব 

রাচখ্বার জনয একচি চবলশষ ম াি বা চবজ্ঞান ছল।। ছিাল ির শররলরর অেপ্রতযে অতযি 

মকামে ও মন অচত সংলবিনশরে, ফলে চতচন সুখ্ ও দীঃখ্ তরব্রভালব অনুভব কচরলত 

সমথি হন। বস্তুতীঃ চতচন অ-সািারণ। 

  

জরবলনর প্রলতযক মক্ষলত্র মিখ্া  ায় ম , হৃিয়বান্ মানুষই জয়োভ কলর এবং বযচিত্বই 

সকে সাফলেযর মিাপন রহসয। 

  

নিরয়ার অবতার ভিবান্ শ্ররকতষ্ণদ্বিতলনয মহাভালবর ম মন চবকাশ হইয়াচ।ে, মতমনচি 

ছর মকাথাও হয় নাই। 

  

শ্রররামকতষ্ণ একচি শচি। কখ্নও মলন কচরও না ম , এচি বা ওচি তাাঁহার মত চ।ে। চকন্তু 

চতচন একচি শচি, মসই শচি এখ্নও তাাঁহার চশষযলির চভতর মূতি হইয়া ছল। এবং 
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জিলত কা ি কচরলতল।। ভালবর চি্ চিয়া চতচন এখ্নও বাচড়য়া িচেয়াল।ন। শ্রররামকতষ্ণ 

একই মিলহ জরবনু্মি ও ছিা ি চ।লেন। 
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৩. ভচিয াযগর উপযদশ 

রাজল াি এবং শাররচরক প্রচক্রয়া সম্বলে ছমরা ছলোিনা কচরয়াচ।। এখ্ন ভচিল াি 

সন্বলে ছলোিনা কচরব। চকন্তু মলন রাচখ্লত হইলব, মকান একচি ম ািই অপচরহা ি নয়। 

ছচম মতামালির চনকি অলনকুলচে পদ্ধচত এবং ছিশি উপস্থাচপত কচরলত িাই,  াহালত 

মতামরা চনজ চনজ প্রকতচতর উপল াির একচি বাচ।য়া েইলত পারয একচি উপল াি না 

হইলে অপরচি হয়লতা হইলত পালর। 

  

ছমরা ছমালির িচরলত্রর ছিযাচিক, মানচসক এবং বযাবহাচরক—প্রলতযকচি চি্ 

সমভালব উন্ন্ত কচরয়া একচি সামঞ্জসযপূণি বযচিলত্ব পচরণত হইলত িাই। চবচভন্ন্ জাচত 

ও বযচির মলিয মকান একচি ভালবর চবকাশ মিচখ্লত পাওয়া  ায়, তাহারা তিচতচরি 

মকান ভাব বুচঝলত পালর না। একচি ভালবই তাহারা এরূপ অভযস্ত হয় ম , অনয মকানচির 

প্রচত তাহালির িতচষ্ট  ায় না। সবিলতামুখ্র হওয়াই ছমালির প্রকতত ছিশি। বস্তুতীঃ 

জািচতক দীঃলখ্র কারণ—ছমরা এতিূর একলিশিশির ম  পরস্পলরর প্রচত সহানুভূচত 

প্রিশিন কচরলত পাচর না। মলন কর, মকান বযচি ভূিভিস্থ খ্চন হইলত সূ িলক চনররক্ষণ 

কচরে, মস সূ িলক একভালব মিচখ্লব। এক বযচি ভূপতি হইলত মিচখ্ে, একজন কুয়াশার 

চভতর চিয়া এবং একজন পবিলতর উপর হইলত চনররক্ষণ কচরে। প্রলতযলকর চনকি সূল ির 

চবচভন্ন্ রূপ প্রচতভাত হইলব। নানারূলপ প্রতরয়মান হইলেও প্রকততপলক্ষ সূ ি একই। িতচষ্ট 

চবচভন্ন্ হইলেও বস্তু এক, এবং তাহা হইে সূ ি। 

  

প্রলতযক মানুলষর স্বভাব অনু ায়র একচি চবলশষ প্রবণতা থালক। মস ঐ প্রবণতা অনু ায়র 

মকান ছিশি এবং ছিলশি উপনরত হইবার মকান পথ গ্রহণ কলর। েক্ষয চকন্তু সবিিাই 

সকলের জনয এক। মরামযান কযাথচেকরা িভরর ও ছিযাচিক, চকন্তু উিারতা 

হারাইয়াল।। ইউচনলিচরয়ানরা উিার, চকন্তু তাহালির ছিযাচিকতা নাই, তাহারা িলমির 

উপর পুলরাপুচর ুলরু ত্ব মিয় না। ছমরা িাই—মরামান কযাথচেকলির িভররতা এবং 

ইউচনলিচরয়ানলির উিারতা। ছমরা ছকালশর মত উিার এবং সমুলদ্রর মত িভরর হইবয 
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ছমালির মলিয থাচকলব অচতশয় ঐকাচিক উৎসাহ, অতরচিয়বািরর িভররতা এবং 

অলজ্ঞয়বািরর উিারতা। 

  

িাচম্ভক বযচির চনকি ‘পরিমি-সচহষু্ণতা’ শব্দচি এক অপ্ররচতকর মলনাভালবর সচহত  ুি 

হইয়া রচহয়াল।। মস চনলজলক উচ্চাসলন বসাইয়া স্বজাতরয়লির করু ণার মিালখ্ মিচখ্য়া 

থালক। উহা মলনর এক ভয়াবহ অবস্থা। ছমরা সকলেই একই পলথ একই েলক্ষযর চিলক 

অগ্রসর হইলতচ।, মকবে চভন্ন্ চভন্ন্ মানচসক প্রবতচি অনু ায়র চবচভন্ন্ পন্থা অবেন্বন 

কচরলতচ।। ছমালির মলিয বহু ভালবর সমালবশ থাচকলব। িচরলত্র ছমরা অবশযই 

চবকাশশরে হইব। ছমালির মকবে অপলরর মতুলচে সহয কচরলেই িচেলব না, উহা 

অলপক্ষা কচঠনতর কা ি কচরলত হইলব—ছমাচিিলক সমলবিনা প্রকাশ কচরলত হইলব, 

অপলরর অবেচন্বত পলথ প্রলবশ কচরয়া তাহার ছকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরালন্বষণ-প্রলিষ্টার সচহত 

সহানুভূচতশরে হইলত হইলব। প্রলতযক িলমির দইচি ভাব ছল।—ইচতবািক ও মনচতবািক। 

উিাহরণ-স্বরূপ বো  াইলত পালর,  খ্ন ছপনারা খ্রষ্টিলমির অবতারবাি, চত্রত্ববাি, 

 রশুর মািযলম মুচিোভ ইতযাচি বলেন, তখ্ন ছচম ছপনালির সচহত একমত। ছচম 

বচেব—অচত উিম, ছচমও উহা সতয বচেয়া জাচন। চকন্তু  খ্নই ছপনারা বচেলত 

থাচকলবন, ‘ছর মকান প্রকতত িমি নাই, ঈশ্বলরর ছর মকান প্রকাশ নাই’, তখ্ন ছচম 

বচেব—থামুন, ছচম ছপনালির সলে একমত নই। প্রলতযক িলমিরই প্রিার কচরবার, 

মানুষলক চশক্ষা চিবার মত বাণর ছল।। চকন্তু  খ্নই িমি প্রচতবাি কচরলত ছরম্ভ কলর, 

অনযলক উলিচজত করার মিষ্টা কলর, তখ্নই উহা মনচতবািক ও ভয়াবহ মলনাভাব 

অবেন্বন কলর এবং মকাথা হইলত ছরম্ভ কচরলব, মকাথায় বা মশষ কচরলব—জালন না। 

  

শচি-মাত্রই ছবচতিত হয়। ম  শচিলক ছমরা ‘মানুষ’ বচে, তাহা অনি ঈশ্বর হইলত 

 াত্রা শুরু  কলর এবং তাাঁহালতই চফচরয়া ছচসলব। ঈশ্বর-সমরলপ প্রতযাবতিলনর জনয দইচি 

পন্থার একচিলক গ্রহণ কচরলত হইলব—প্রকতচতর সলে মন্থর িচতলত ভাচসয়া িো, অথবা 

অিচনিচহত শচির সাহাল য িচতপলথ থাচময়া  াওয়ায এই অিীঃ-শচি অপ্রচতহত থাচকলে 
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ছমাচিিলক িক্র-পলথ ঈশ্বর-সমরলপ চফচরয়া েইয়া  াইলব, এবং ম ন প্রবেলবলি ।ুচরয়া 

সল্পকিূরলত্বর পলথ ঈশ্বর-িশিন করাইলব। ম ািররা এই পলথই চিয়া থালকন। 

  

ছচম বচেয়াচ।, প্রলতযক বযচি তাহার প্রকতচত অনু ায়র ছিশি চনরূপণ কচরলব। এই 

ছিশিলক তাহার ‘ইষ্ট’ বো হয়। ইহালক অবশযই পচবত্র—অতএব মিাপনরয় রাচখ্লত হইলব 

এবং ঈশ্বলরর উপাসনা কচরলে ইষ্টভালবই কচরলব। ঐ চবচশষ্ট পন্থা চনরূপলণর উপায় চক? 

ইহা অতরব দরূহ, চকন্তু উপাসনায় অিযবসায়র হইলে উহা ছপনা হইলত প্রকাশ পাইলব। 

মানুলষর চনকি ভিবালনর চতনচি চবলশষ িান ছল।—মনুষযত্ব, মুমুকু্ষত্ব, মহাপুরু ষ-

সংশ্রয়। 

  

সুলণ ঈশ্বর বযচতলরলক ছমালির ভচিভাব ছচসলত পালর না। মপ্রচমক এবং মপ্রমাস্পি 

দই-ই প্রলয়াজন। ঈশ্বরলক অনিুলণসম্পন্ন্ মানব বো  াইলত পালর। চতচন এরূপ হইলত 

বািয, কারণ  তক্ষণ ছমরা মনুষযলিহিারর, ছমালির ঈশ্বরও মনুষযরূপর হইলবন। সুলণ 

ঈশ্বলরর চিিা না কচরয়া ছমরা পাচর না। ভাচবয়া মিখ্ুন, জিলতর মকান বস্তুলকই ছমরা 

সমূ্পণি স্বতন্ত্র বস্তুরূলপ চিিা কচরলত পাচর না। সবিত্রই ছমরা বস্তুর সলে স্বরয় মনলক 

সং ুি কচরয়া েই। বস্তুতীঃ প্রকতত মিয়ার হইলতল।—মিয়ার ও মলনর উপর মিয়ার-বস্তুচির 

প্রচতচক্রয়ার সংল াি। প্রচতচি বস্তুলক প্রথলম মলনর োরা রচঞ্জত কচরলত হইলব, 

উিাহরণস্বরূপ—সািা, িারলকাণা, উজ্জ্বে, শি বাক্সচি মকহ চতনচি ইচিলয়র সাহাল য 

মিচখ্ে, মকহ িাচরচি ইচিলয়র সাহাল য, অপর একজন পাাঁিচি ইচিলয়র সাহাল য মিচখ্ে। 

মশলষাি বযচিই বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ মিচখ্লত পাইলব। প্রলতযলক ক্রলম ক্রলম একচি 

অচিক ুলণ-সমচন্বত মিচখ্লত পাইে। এইরূলপ  চি মকান বযচি ।য়চি ইচিলয়র সাহাল য 

মসই একই বাক্সচি মিলখ্, মস উহালত অচতচরি ছর একচি ুলণ মিচখ্লত পাইলব। 

  

ছচম মপ্রম ও জ্ঞান মিচখ্লত পাইলতচ। বচেয়াই জাচন ম , জিৎ-কারণ মসই মপ্রম ও জ্ঞান 

প্রকাশ কচরলতল।ন।  াহা ছমার মলিয মপ্রম সতচষ্ট কচরে, তাহা চকরূলপ মপ্রমশূনয হইলত 

পালর? জিৎ-কারণলক ছমরা মনুষযুলণবচজিত চিিা কচরলত পাচর না। সািনার প্রথম 

মসাপান চহসালব ঈশ্বরলক পতথগ্ভালব মিখ্ার ছবশযকতা ছল।। ঈশ্বরলক চতনভালব চিিা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

করা  ায়ীঃ চনম্নতম ভাব— খ্ন ছমরা ঈশ্বরলক ছমালিরই মত মিহিারর মিচখ্লত পাই, 

মরামক চশল্পককো মিখ্ুনয উচ্চতর ভাব— খ্ন ঈশ্বলরর মলিয মানলবর ুলণাবের ছলরাপ 

কচর এবং এইভালব িচেলত থাচক। সবিলশষ উচ্চতম ভাব—তাাঁহালক ঈশ্বররূলপ মিচখ্। 

  

চকন্তু মলন রাচখ্লত হইলব, এই সকে িালপই ছমরা ঈশ্বর এবং মকবে ঈশ্বরলকই 

মিচখ্লতচ।। মসখ্ালন মকান চমথযা কল্পকনা বা ভ্রাচি নাই। ম মন সূ ি চবচভন্ন্ িূরত্ব হইলত 

িতষ্ট হইলেও তাহা সূ িই—িি বা অনয মকান পিাথি নয়। 

  

ছমরা ঈশ্বরলক ছমালিরই অনুরূপ না মিচখ্য়া পাচর না—তাাঁহালক ছমালির অলপক্ষা 

অনিুলণসম্পন্ন্ মিচখ্লেও ছমালিরই মত িচরয়া েই। ছমরা চনরলপক্ষ অনি ঈশ্বলরর 

চিিা কচরলত মিষ্টা কচরলেও তাাঁহালক ভােবাচসবার জনয ছলপচক্ষক ভূচমলত নাচময়া 

ছচস। 

  

প্রলতযক িলমিই ভিবালনর প্রচত ভচি দই ভালি চবভিয এক প্রকালরর ভচি—মূচতি ছিার-

অনুিান ও শলব্দর মািযলম, অনযরূপ ভচি—মপ্রলমর চভতর চিয়া প্রকাশ পাইয়া থালক। 

এই জিলত ছমরা নানা চনয়লম বদ্ধ, ছর এই চনয়ম ভে কচরয়া ছমরা মুি হইবার 

জনয সবিিা মিষ্টা কচরলতচ।, প্রকতচতলক অমানয কচরলত এবং পিিচেত কচরলত সবিিা মিষ্টা 

কচরলতচ।। উিাহরণস্বরূপ—প্রকতচত ছমালির বাসস্থান মিয় না, ছমরা উহা চনমিাণ কচরয়া 

েই। প্রকতচত ছমাচিিলক অনাবততভালবই সতচষ্ট কচরয়াল।, ছমরা বস্ত্রোরা চনলজলির ছবতত 

কচরয়াচ।। মানুলষর েক্ষয হইে মুি হওয়ায ম  পচরমালণ ছমরা প্রকতচতর চনয়ম েঘন 

কচরলত অসমথি, মসই পচরমালণ ছমালির কষ্ট মভাি কচরলতই হইলব। চনয়লমর বাচহলর 

 াইবার জনযই ছমরা প্রথলম চনয়ম মাচনয়া িচে, চনয়ম মাচনয়া না িোই হইে সমগ্র 

জরবলনর সংগ্রাম। এই কারলণই ছচম ‘চক্রশ্চান সায়াচিস্ট’মির প্রচত সহানুভূচত প্রকাশ 

কচরয়া থাচকয তাাঁহারা মানলবর স্বািরনতা ও ছিার মিবত্ব সম্বলে চশক্ষা চিয়া থালকন। 

ছিা সবিপ্রকার পাচরপাচশ্বিকতার রলধ্বি। ‘এই জিৎ ছমার চপতার রাজয, ছচমই ইহার 

উিরাচিকারর’—এই ভাবচি মানুষলক গ্রহণ কচরলত হইলব। ‘ছমার চনজ ছিা সকেলক 

জয় কচরলত পালর।’  
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মুচি োভ কচরবার পূলবি ছমাচিিলক চনয়লমর চভতর চিয়া অগ্রসর হইলত হইলব। 

বাচহলরর সাহা য, প্রণাের, ছিার-অনুিান, মত, পথ প্রভতচতর চনচিিষ্ট স্থান রচহয়াল।য 

 তচিন না ছমরা সািনায় িতঢ়প্রচতি হই, ততচিন এুলচে ছমালির সাহা য কচরলব এবং 

শচি চিলব। পলর ছর ঐুলচের প্রলয়াজন থালক না। এুলচে ম ন ছমালির িাত্ররস্থানরয়, 

অতএব দ্বশশলব অপচরহা ি। গ্রন্থাচিও িাত্ররর কাজই কচরয়া থালক, চকন্তু ছমালির মিষ্টা 

কচরয়া মসই অবস্থায় উপনরত হইলত হইলব, ম খ্ালন মানুষ উপেচি কচরলব, মস তাহার 

শররলরর প্রভু। িা।-িা।ড়া, ঔষি প্রভতচতর প্রভাব ছমালির উপর ততক্ষণই থালক, 

 তক্ষণ ছমরা ঐুলচের সাহা য স্বরকার কচরয সবে হইলে বাচহলরর চনয়ম-পদ্ধচতর মকান 

ছবশযকতা থালক না। 
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৪. ভচি-পযে শযের কা যকাচরতা 

মিহ মলনরই স্থূে রূপ মাত্র। মন কতকুলচে সূক্ষ্ম স্তর ছর মিহ কতকুলচে স্থূে স্তলরর 

োরা িচঠত। মলনর উপর পূণি ছচিপতয োভ কচরলত সমথি হইলে মানুষ মিহও বশরভূত 

কচরলত পালর। প্রলতযক মলনর ম মন চবলশষ মিহ থালক, মতমচন প্রলতযক শলব্দর একচি 

চবলশষ চিিা বা ভাব ছল।। কু্রদ্ধ হইলে ছমরা সং ুি বযঞ্জনবণি বযবহার কচর—

‘ছহাম্মক’, ‘মূখ্ি’ ইতযাচিয ছবার দীঃচখ্ত হইলে মকামে হ্রস্ব স্বরবণি উচ্চারণ কচর—

‘ছহা!’ এুলচে অবশয ক্ষচণক মলনাভাব মাত্রয চকন্তু মপ্রম, শাচি, দ্বস্থ ি, ছনন্দ, পচবত্রতা 

প্রভতচত সকে িলমিই কতকুলচে চিরিন মলনাভাব ছল।। ঐ-সকে ভাব প্রকাশ কচরবার 

চবচশষ্ট শব্দরাচশ ছল।। মানুলষর উচ্চতম ভাবরাচশর একমাত্র প্রতরক হইলতল। শব্দ। শব্দ 

চিিা হইলত জাত। ছবার এই শব্দুলচে হইলত চিিারাচশ বা ভাবরাচশ জাত। এখ্ালনই 

শলব্দর সাহা য প্রলয়াজন। এরূপ শব্দুলচের প্রলতযকচি শব্দ ম ন এক-একচি প্রতরক। এ-

সকে রহসযপূণি পচবত্র শব্দরাচশ ছমরা জাচন এবং বুচঝলত পাচর, চকন্তু মকবে গ্রন্থাচিলত 

পচড়লেই ঐুলচে ছমালির উপর মকান প্রভাব চবস্তার কচরলত পাচরলব না। শব্দুলচে 

ভাবপূণি হইলে এবং সািনা কচরয়া চ চন স্বয়ং ভিবালনর স্পশি োভ কচরয়াল।ন এবং 

এখ্নও ভািবত জরবন  াপন কলরন, এরূপ বযচির স্পশি থাচকলে ঐুলচে ফেপ্রি হয়। 

একমাত্র চতচনই ঐ ভাব-প্রবাহলক িচতিান কচরলত সমথি। খ্রষ্ট-োরা িাচেত প্রবাহ-পলথই 

শচিসঞ্চালরর কা ি িচেয়া ছচসলতল।।  াাঁহার মলিয এই শচি-সঞ্চালরর ক্ষমতা ছল।, 

চতচনই ুলরু । উিম ছিা িলির ঐ শব্দপ্রলয়ালির প্রলয়াজন হয় না, ম মন  রশুখ্রলষ্টর। 

সািারণ ছিা িিণও শলব্দর মািযলম এই শচি সঞ্চার কচরয়া থালকন। 

  

অপলরর মিাষ মিচখ্লব না। মিাষ মিচখ্য়া কাহালকও চবিার করা  ায় না। এ ম ন ভূচমলত 

পচতত পিা অপক্ব অপচরণত ছলপেুলচে মিচখ্য়া িা।চির চবিার করা। এইভালব মানুলষর 

ত্রুচিচবিুযচত োরা তাহার িচরলত্রর চবিার হইলত পালর না। ্রণ রাচখ্লত হইলব, দষ্টলোক 

পতচথবরর সবিত্রই একরূপ। মিার এবং হতযাকারর এচশয়া, ছলমচরকা ও ইওলরালপ 
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সমভালবই মিখ্া  ায়। তাহারা চনলজলির েইয়া একচি স্বতন্ত্র জাচত সতচষ্ট কচরয়াল।। সৎ, 

পচবত্র ও সরে বযচিলির মলিযই দ্ববচিত্রয েচক্ষত হয়। অপলরর মলিয অসািুতা মিচখ্বার 

মিষ্টা কচরও না। অজ্ঞতা ও দবিেতাই হইে অসািুতা। মানুষলক দবিে বচেয়া োভ চক? 

সমালোিনা ছর ধ্বংসমূেক ছলোিনা চনষ্ফে। মানুষলক উচ্চতর চক।ু চিলত হইলব। 

তাহালক তাহার মহৎ স্বভাব ও জন্মিত অচিকার সম্বলে অবচহত কর। ছরও অচিক মোক 

মকন ভিবালনর প্রচত ছকতষ্ট হয় না? কারণ খ্ুব কম মোকই পলঞ্চচিয়াচতচরি মকান 

ছনলন্দর সংবাি রালখ্। অচিকাংশ বযচিই অিজিিলতর বযাপার—িকু্ষ োরা মিচখ্লত পায় 

না, কণি োরা শুচনলত পায় না। 

  

এখ্ন ছমরা ‘মপ্রলমর মিয চিয়া উপাসনা’ সম্বলে ছলোিনা কচরব। বো হয় ম , ‘চিজিায় 

অথিাৎ মকান সম্প্রিালয় জন্মালনা ভাে, চকন্তু মসখ্ালন মরা ভাে নয়।’ িারািা। িাচরপালশ্বির 

মবড়া হইলত সহায়তা এবং ছশ্রয় োভ কলর, চকন্তু কালে মসই মবড়া তুচেয়া না েইলে 

বতক্ষচি সবে হইলত বা বাচড়লত পাচরলব না। বাহয পূজা ম  একচি প্রলয়াজনরয় মসাপান, 

তাহা ছমরা মিচখ্য়াচ।, চকন্তু িরলর িরলর ক্রলমান্ন্চতর সলে মসই মসাপান অচতক্রম কচরয়া 

উচ্চতর অবস্থায় ছলরাহণ কর। ঈশ্বলর পচরপূণি মপ্রম হইলে চতচন ম  সবিবযাপর, 

সবিশচিমান্—এ-সব বড় বড় চবলশষলণর কথা ছর চিিা কচরও না। ছমরা ঈশ্বলরর 

চনকি চক।ুই িাই না বচেয়া তাাঁহার ুলণাবের েক্ষয কচরবার প্রলয়াজন মবাি কচর না। 

ভিবালনর প্রচত মপ্রমই ছমালির একমাত্র কাময, চকন্তু তখ্নও সুলণ ঈশ্বলরর ভাব 

ছমাচিিলক অনুসরণ কচরলত থালক, ছমরা মনুষযভালবর রলধ্বি উচঠলত পাচর না, োফ 

চিয়া মিহভালবর বাচহলর  াইলত পাচর নায সুতরাং ছমরা ম ভালব পরস্পরলক ভােবাচস, 

ঈশ্বরলকও মসইভালব ভােবাচসব। 

  

মানব-লপ্রলমর পাাঁিচি স্তর ছল।ীঃ 

  

১. অচত সািারণ এবং চনম্নতম হইে—‘শাি’ মপ্রম, তখ্ন ছমরা ছশ্রয়, ছহার ও সবিচবি 

প্রলয়াজলনর জনয চপতার উপর চনভির কচর। 
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২. িাসয-লপ্রমীঃ ম -লপ্রম ছমাচিিলক মসবার মপ্ররণা মিয়। ভততয ম মন প্রভুলক মসবা 

কলর—মানুষ ভিবানলক মসইভালব মসবা কচরবার ছকাঙ্ক্ষা কলর। এই মসবার ভাব 

অনযানয ভালবর উপলর প্রািানয চবস্তার কলরয তখ্ন প্রভু সৎ চক অসৎ, িয়ােু চক চনিিয়, 

মস সম্বলে ছমরা উিাসরন হইয়া  াই। 

৩. সখ্য-লপ্রমীঃ বেুর প্রচত বেুর ভােবাসা, সমালন সমালন ভােবাসা, সেরর প্রচত সেরর 

ভােবাসা, মখ্োর সাথরর প্রচত মখ্োর সাথরর ভােবাসা। মানুষ তখ্ন ভিবানলক চনজ 

সহির বচেয়া অনুভব কলর। 

৪. বাৎসেয মপ্রমীঃ ভিবানলক সিানভালব মিখ্া। ভারলত এই বাৎসেয-ভাবচি পূলবিাি 

সখ্য এবং শাি মপ্রম হইলত উচ্চতর িণয হইয়া থালক, কারণ ইহালত ভলয়র চবন্দুমাত্র 

স্থান নাই। 

৫. মিুর মপ্রমীঃ স্বামর-স্ত্ররর মলিয ম  মপ্রময ভােবাসার জনযই ভােবাসা—ভিবান্ ই মশ্রি 

মপ্রমাস্পি। 

  

এই মিুর-ভাবচি সুন্দররূলপ বযি হইয়াল।ীঃ িাচরিকু্ষর চমেন হওয়ায় দচি ছিার মলিয 

পচরবতিন ।চিলত োচিেয মপ্রম দই ছিার মিযবতির হইয়া দইলক এক কচরয়া চিে। 

  

 খ্ন মকান বযচি মশলষাি পূণি মপ্রলমর অচিকারর হয়, তখ্ন তাহার সমস্ত বাসনা িচেয়া 

 ায়। পূজাপদ্ধচত ছিার-অনুিান চিজিা—মকান চক।ুরই মস অলপক্ষা রালখ্ না। সকে িলমির 

েক্ষয—মুচির বাসনা প িি তযাি, জন্ম মততুয এবং অনযানয বেন হইলত মুচির ভাবও 

তযাি কচরলত হয়। মসই উচ্চতম মপ্রলম স্ত্রর-পুরু ষ-লভি নাই, কারণ মশ্রি মপ্রলম পচরপূণি 

একত্বলবাি হয়য স্ত্রর-পুরু ষ-জ্ঞালন শাররচরক মভিবুচদ্ধ থালক। সুতরাং চমেন একমাত্র 

ছিালতই সম্ভব। ছমালির মিহলবাি  তই ক্ষরণ হইলব, মপ্রম ততই পূণি হইলবয অবলশলষ 

 াবতরয় মিহজ্ঞান িূররভুত হইয়া দচি ছিা এক হইয়া  াইলব। মপ্রমলক ছমরা চিরচিন 

ভােবাচস। রূপ অচতক্রম কচরয়া মপ্রম অরূপলক িশিন কলর। মোলক বলে—‘মপ্রচমক 

ইচথওলপর েোলি মহলেলনর মসৌন্দ ি মিচখ্য়া থালক।’১ ইচথওপ একচি ইচেত মাত্র। এই 

ইচেলতরই উপর মানুষ স্বরয় মপ্রম অপিণ কলর। ভচি  খ্ন উলিজক পিাথিুলচে পচরতযাি 
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কলর, তখ্ন মিচখ্লত পায়, মলিয ম  বস্তু রচহয়াল।, উহা উলিজক পিাথিুলচেলক সুন্দর 

মুিালত পচরণত কলরয মানুষও মতমচন মপ্রলমর চবস্তার কলরয মপ্রমই মানুলষর সলবিাচ্চ 

ছিশি এবং এই ছিশিই চিরচিন স্বাথিশূনয, সুতরাং মানুষ মপ্রমলকই ভােবালস। ভিবান্ 

মপ্রম-স্বরূপ। ছমরা ভিবানলক ভােবাচস অথিাৎ মপ্রমলকই ভােবাচস। মপ্রম ছমরা প্রতযক্ষ 

কচর মাত্র। মপ্রমলক বযি করা  ায় না। মূক বযচি মাখ্ন ছস্বািন কচরলেও মাখ্লনর 

ুলণাুলণ বযি কচরলত পালর না। মাখ্ন মাখ্নই এবং  াহারা মাখ্ন ছস্বাি কলর নাই, 

তাহালির চনকি ইহার ুলণাবের প্রকাশ করা  ায় না। মপ্রলমর জনযই মপ্রম— াহারা মপ্রম 

অনুভব কলর নাই, তাহাচিলির চনকি ইহা প্রকাশ করা  ায় না।  

  

মপ্রমলক একচি চত্রভুলজর সচহত তুেনা করা  ায়। উহার প্রথম মকাণচি হইে—মপ্রম কখ্নও 

চক।ু িায় না, মকান চক।ু প্রাথিনা কলর না। চেতরয় মকাণ— মপ্রলমর মলিয ভলয়র স্থান নাইয 

তততরয় এবং িরম মকাণ—মপ্রলমর জনযই মপ্রম। মপ্রলমর প্রভালব ছমালির ইচিয়ুলচে 

সূক্ষ্মতর এবং উন্ন্ততর হয়। জািচতক সম্পলকি িরম মপ্রম দেিভ, কারণ মানবরয় মপ্রম 

প্রায় সবিিাই পারস্পচরক এবং সালপক্ষ। চকন্তু ঈশ্বর-লপ্রম এক অচবচেন্ন্ িারার মত, 

উহালক মকান চক।ুই বযাহত বা রু দ্ধ কচরলত পালর না। মানুষ  খ্ন ঈশ্বরলক তাহার মশ্রি 

ছিশিরূলপ ভােবালস—চভকু্ষলকর মত নয় অথবা মকান ছকাঙ্ক্ষা পূরলণর জনয নয়, তখ্ন 

মসই মপ্রম িরম ক্রমচবকালশর স্তলর উপনরত হইয়া জিলত এক মহাশচিরূলপ পচরণত 

হয়। এই-সকে অবস্থায় মপৌাঁচ।লত ির।ি সময় োলি। ছমালির স্বভাবিত ভালবর 

সাহাল যই ছমাচিিলক প্রথলম অগ্রসর হইলত হইলব। মকহ মসবার ভাব েইয়া জন্মায়, 

মকহ বা মাতত-লপ্রম েইয়া জন্মগ্রহণ কলর। ম  ভালবই হউক, ঈশ্বলরর সলে সম্পকি-স্থাপলন 

ছমালির চনজ চনজ প্রকতচতর সুল াি েইলত হইলব। 
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৫. জগযতর কল্যান-সাধন 

ছমালক প্রশ্ন করা হয়—মতামালির িমি, সমালজর মকান্ কালজ োলি? সমাজলক সতয-

পররক্ষার কচষ্টপাথর করা হইয়াল।য চকন্তু ইহা অতযি অল ৌচিক। সমাজ ছমালির 

ক্রলমান্ন্চতর একচি মসাপান মাত্র—ইহা অচতক্রম কচরয়া  াইলত হইলব। নতুবা দ্ববজ্ঞাচনক 

ছচবোলরর ুলণাুলণ এবং প্রলয়াজনরয়তাও চশশুর প্রলয়াজলনর মাপকাচঠলত চবিার কচরলত 

হয়। ইহা অতযি ছসুচরক। সামাচজক অবস্থা চিরস্থায়র হইলে উহা চশশুর চিরকাে চশশু 

থাকার অনুরূপ হইলব। চশশু কখ্নই পূণি মানব হইলত পাচরলব নায বযবহালরর বা অলথির 

চি্ হইলত শব্দুলচে পরস্পর-চবরু দ্ধ, সুতরাং চনলিিাষ সমাজও অসম্ভব। মানুষলক দ্বশশব 

অবস্থার চভতর চিয়াই বড় হইলত হইলব। মকান একচি চবলশষ অবস্থায় সমাজ ভাে হইলত 

পালর, চকন্তু উহাই ছমালির িরম েক্ষয হইলত পালর নায কারণ সমাজ অচবরত 

পচরবতিনশরে প্রবাহ মাত্র। িম্ভ এবং অহচমকাপূণি বতিমান বচণ্-সভযতার ধ্বংস 

অচনবা ি। এ-সবই ‘েডি মময়লরর প্রিশিনর’ র মত।  

  

জিৎ বযচির মিয চিয়া চিিাশচির চবকাশ প্রতযক্ষ কচরলত িায়। ছমার ুলরু লিব 

বচেলতন—‘তুচম মতামার চনলজর হৃিয়পদ্ম প্রস্ফুচিত কচরলত। না মকন? অচেকুে ছপনা 

হইলত ছচসলব।’  জিলত এখ্ন ভিবদ ভালব তন্ময় মোলকর প্রলয়াজন হইয়া পচড়য়াল।। 

প্রথলম চনলজর উপর চবশ্বাসবান্ হও, তাহা হইলেই ভিবালন চবশ্বাস ছচসলব। জিলতর 

ইচতহাস হইে—পচবত্র, িম্ভরর, িচরত্রবান্ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন্ কলয়কচি মানুলষর ইচতহাস। 

  

ছমালির চতনচি বস্তুর প্রলয়াজন—অনুভব কচরবার হৃিয়, িারণা কচরবার মচস্তে এবং 

কাজ কচরবার হাত। প্রথলম চনজিলন থাচকয়া চনলজলক উপ ুি  লন্ত্র পচরণত কচরলত হইলব। 

চনলজলক একচি তচড়ৎ-উৎপািক  ন্ত্র কচরয়া তুচেলত হইলব। প্রথলম জিলতর মোলকর 

জনয অনুভব কর।  খ্ন সকলেই কালজর জনয উনু্মখ্, তখ্ন হৃিয়বান্ বযচি মকাথায়? 

মকাথায় মসই হৃিয়বিা,  াহা ইিলনচসয়াস েয়োলক সতচষ্ট কচরয়াচ।ে? মতামার চবনয় 

এবং মপ্রম পররক্ষা কচরয়া মিখ্।  াহার ঈষিা ছল।, মস চবনয়র বা মপ্রচমক হইলত পালর 
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না। ঈষিা এক বরভৎস এবং ভয়ঙ্কর পাপ। ইহা মানুলষর মলিয রহসযজনকভালব প্রলবশ 

কলর। চনলজলক প্রশ্ন কর—ঈষিা এবং চহংসায় মতামার মকান প্রচতচক্রয়া হয় চক? চহংসা ও 

ঈষিার জনয জিলত বার বার বহু ছরদ্ধ সৎকা ি চবনষ্ট হইয়াল।।  চি তুচম পচবত্র হও, 

 চি তুচম বেবান্ হও, তাহা হইলে তুচম একাই সমগ্র জিলতর সমকক্ষ হইলত পাচরলব। 

  

সৎকমি-সািলনর চেতরয় অে—িারণার জনয মচস্তে, চকন্তু ইহা শুে সাহারা-মরু তুেয, 

কারণ বুচদ্ধ একা চক।ুই কচরলত সমথি হয় না,  চি উহার পশ্চালত হৃিয়বিা না থালক। 

মপ্রম অবেন্বন কর, মপ্রম মকান কালে বযথি হয় না। মপ্রম থাচকলে মচস্তে িারণা কচরলত 

পাচরলব, হস্ত সৎকমি কচরলত পাচরলব। ঋচষরা িযান-িারণা কচরয়া ঈশ্বর িশিন কচরয়াল।ন। 

‘ াহালির হৃিয় পচবত্র, তাহারা ঈশ্বর িশিন কচরলব।’ সকে মহাপুরু ষই ঈশ্বর িশিন 

কচরয়াল।ন বচেয়া িাবর কলরন। হাজার হাজার বৎসর পূলবি ঈশ্বলরর প্রতযক্ষ িশিন 

হইয়াল।, এবং অতরচিয় একত্ব স্বরকতত হইয়াল।, এবং ছমরা এখ্ন মসই মিৌরলবাজ্জ্বে 

চিলত্রর পচরকল্পকনাচি পূণি কচরলত পাচর মাত্র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬. বাহ্যপূজা 

[১০ এচপ্রে, ১৯০০ খ্রীঃ ছলমচরকার সান ফ্রাচিলকা শহলর প্রিি বিততা] 

  

ছপনালির মলিয  াাঁহারা বাইলবে পচড়য়াল।ন, তাাঁহারা জালনন, ইহুচি-জাচতর সমগ্র 

ইচতহাস এবং চিিািারার মূলে রচহয়াল।ন দই মশ্রণরর চশক্ষক—পলুরাচহত ও িমিুলরু িণ। 

পুলরাচহতিণ রক্ষণশরেতার এবং িমিুলরু িণ প্রিচতশরেতার প্রতরক। মমাি কথা এই 

সমালজ ক্রলম ক্রলম মিাাঁড়া ছনুিাচনকতা প্রলবশ কলর, বাহয ছিার সবচক।ুলক অচিকার 

কচরয়া বলস। প্রলতযক মিশ এবং প্রলতযক িলমির মক্ষলত্রই ইহা সতয। তারপর কলয়কজন 

সতযদ্রষ্টা মহাপুরু ষ নূতন িতচষ্টভের েইয়া ছচবভূিত হন। তাাঁহারা নূতন ভাব ও নূতন ছিশি 

প্রিার কলরন এবং সমাজলক িচতশরে কচরয়া মতালেন। কলয়ক পুরু ষ  াইলত না  াইলতই 

চশষযিণ চনজ চনজ ুলরু র প্রিাচরত ভাবসমূলহর প্রচত এত মবশর অনুরি হইয়া পলড় ম , 

ঐুলচে ।াড়া তাহারা অনয চক।ু মিচখ্লত পায় না। এই  ুলির সবিালপক্ষা প্রিচতশরে এবং 

উিার-মতাবেন্বর প্রিারকিণও কলয়ক বৎসলরর মলিয সবিালপক্ষা মিাাঁড়া পুলরাচহলত 

পচরণত হইলবন। ছবার প্রিচতবাির মনরচষিণও—কাহারও মলিয সামানয প্রিচত মিচখ্লে 

উহার চবরু দ্ধািরণ কচরলত ছরম্ভ কচরলবন। তাাঁহালির চিিািারা অচতক্রম কচরয়া সমাজ 

অগ্রসর হউক—ইহা তাাঁহারা িাচহলবন না।  াহা-চক।ু ম ভালব িচেলতল।, ঐভালব িচেলেই 

তাাঁহারা সন্তুষ্ট। 

  

প্রলতযক মিলশ প্রলতযক িলমির প্রাথচমক নরচতুলচের মলিয ম -শচি কাজ কলর, তাহা িলমির 

বাহযরূলপ প্রকাচশত হয়। … নরচত বা গ্রন্থ, কতকুলচে চনয়ম, চবলশষ প্রকালর অে-

সঞ্চােন, িাাঁড়ালনা বা বচসয়া পড়া—এ-সবই উপাসনার প িায়ভুি। অচিকসংখ্যক মোক 

 াহালত িারণা কচরলত পালর, মস-জনয পূজা স্থূে রূপ পচরগ্রহ কলর। প্রলতযক মিলশর 

অচিকাংশ মোকই একচি ভাবলক কখ্নও ভাবরূলপ পূজা কলর না। ইহা এখ্নও সম্ভব 

হইয়া উলঠ নাই। ভচবষযলত ম  মকানচিন হইলব, তাহাও মলন হয় না। এই শহলরর কয় 

সহস্র বযচি ঈশ্বরলক একচি ভাব-রূলপ পূজা কচরবার জনয প্রস্তুত? অচত সামানযই। মানুষ 
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ইচিয়গ্রাহয জিলত বাস কলর, তাই ঐরূপ কচরলত পালর না। মানুষলক ছরও পূবি হইলত 

িমিভাব চিলত হইলব। তাহালক স্থূেভালব চক।ু কচরলত বলোীঃ কুচড়বার উচঠলত এবং 

কুচড়বার বচসলত বে, মস উহা বুচঝলব। তাহালক এক নাসারন্ধ্র চিয়া শ্বাস গ্রহণ কচরলত 

এবং অপর রন্ধ্র চিয়া চনীঃশ্বাস মফচেলত বলো—মস উহা বুচঝলব। চন।ক ভাবিত ছিশি 

মানুষ মমালিই গ্রহণ কচরলত পালর না। ইহা তাহালির মিাষ নয়। … ঈশ্বরলক ভাব-রূলপ 

পূজা করার শচি  চি মতামার থালক, তলব উিম। চকন্তু এমন এক সময় চ।ে,  খ্ন তুচম 

উহা পাচরলত না। … মোলকরা  চি স্থূেবুচদ্ধসম্পন্ন্ হয়, তাহা হইলে িমি সন্বলে িারণাুলচে 

অপচরণত এবং িলমির বচহরেুলচে স্থূে ও অমাচজিত হইয়া পলড়। মোলকরা  চি মাচজিত 

ও চশচক্ষত হয়, তাহালির বাহয অনুিানুলচে ছরও সুন্দর হয়। বাহয অনুিানাচি থাচকলব, 

মসুলচে শুিু কালের প্রলয়াজলন পচরবচতিত হইলব। 

  

ইহা ছশ্চ ি ম , মুসেমানিমি ম ভালব বাহযপূজার চবরু দ্ধািরণ কচরয়াল।, পতচথবরলত অনয 

মকান িমি কখ্নও মসরূপ কলর নাই। … চিত্র, স্থাপতয বা সেরত— মুসেমানলির থাচকলত 

পাচরলব না, মকন-না এইুলচে বাহযপূজার সহায়ক। জনসািারলণর সলে পুলরাচহলতর 

কখ্নও ম ািাল াি হইলব না, হইলেই পাথিলকযর সতচষ্ট হইলব। এইভালব মকান পাথিকয 

নাই। চকন্তু তবু পয়িন্বলরর মিহতযালির পর দই শতাব্দর  াইলত না  াইলতই সািু-সলির 

পূজা প্রবচতিত হইে। এইখ্ালন সািুর পালয়র অেুি! ঐখ্ালন তাাঁহার িাত্রিমি!—এইভালব 

িচেলত োচিে। বাহযপূজা ছিযাচিক উন্ন্চতর পলথ অনযতম মসাপান এবং ছমাচিিলক 

উহার মিয চিয়াই  াইলত হইলব। 

  

সুতরাং বাহযপূজার চবরু লদ্ধ মজহাি ম।াষণা না কচরয়া উহার ম িুকু ভাে, তাহা গ্রহণ করা 

উচিত, এবং অিচনিচহত ভাবুলচে চবলবিনা কচরয়া মিখ্া কতিবয। অবশয সবিালপক্ষা 

চনম্নস্তলরর পূজা বচেলত িা।-পাথলরর পূজাই বুঝায়। প্রলতযক অমাচজিত ও অচশচক্ষত 

বযচিই ম -লকান পদ্ধচত গ্রহণ কচরয়া উহালত চনজস্ব ভাব ম াি কচরয়া চিলব, তাহালতই 

তাহার সাহা য হইলব। মস একখ্ণ্ড অচস্থ বা পাথর পূজা কচরলত পালর। বাহযপূজার এই 

সকে অপচরণত অবস্থায় মানুষ চকন্তু কখ্নও পাথরলক পাথর চহসালব বা িা।লক িা। 
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চহসালবই পূজা কলর নাই—সািারণ বুচদ্ধ োরাই মতামরা এিুকু জান। পচণ্ডলতরা অলনক 

সময় বলেন—মানুষ িা।-পাথলরর পূজা কচরত। এ-সবই অথিহরন। মানবজাচত ম -সকে 

চনম্নস্তলরর পূজানুিালনর মিয চিয়া অগ্রসর হইয়াল।, বতক্ষ-পূজা ঐুলচের অনযতম। 

প্রকততপলক্ষ কখ্নই মানুষ ভাব ।াড়া অনয চক।ুরই পূজা কলর নাই। মানুষ ভাবস্বরূপ এবং 

ভাব বযতরত অনয চক।ুই অনুভব কচরলত পালর না। মিবভালব পূণি মনুষয-মন সূক্ষ্মভাবলক 

জড়বস্তুরূলপ উপাসনা করার মত এত বড় ভুে কখ্নও কচরলত পালর না। এই মক্ষলত্র 

মানুষ পাথর বা িা।লক ভাবরূলপই চিিা কচরয়াল।। মস কল্পকনা কচরয়াল। ম , মসই পরম 

সিার চক।ুিা এই পাথর বা িাল। রচহয়াল। এবং ইহালির মলিয ছিা ছল।ন। বতক্ষপূজা 

এবং সপিপূজা সবিিা অোচেভালব জচড়ত। জ্ঞান-বতক্ষ ছল।। বতক্ষ অবশযই থাচকলব এবং 

সলপির সচহত ঐ বতক্ষ মকান-না-লকান ভালব জচড়ত থাচকলব। এুলচে প্রািরনতম পূজা-

পদ্ধচত। মসখ্ালনও মিচখ্লব, মকান চবলশষ প্রস্তর বা চবলশষ বতক্ষই পূচজত হইয়াল।—পতচথবরর 

 াবতরয় বতক্ষ এবং  াবতরয় প্রস্তরলক পজূা করা হয় নাই।  

  

বাহযপূজার উন্ন্ততর মসাপালন ঈশ্বলরর বা পূবিপুরু ষলির প্রচতমূচতিলক পূজা করা হয়। 

মোলক মতত বযচিিলণর প্রচতকতচত এবং ঈশ্বলরর কাল্পকচনক প্রচতমা চনমিাণ কলর। পলর 

তাহারা ঐুলচে পূজা কলর। 

  

ছরও উন্ন্ততর পূজা—মতত সািু-সি, সজ্জন বা সতর-সাধ্বরলির পূজা। মোলক তাাঁহালির 

মিহাবলশষ পূজা কলর। তাহারা ঐ মিহাবলশলষর মলিয সািু-মহাপুরু ষিলণর উপচস্থচত 

অনুভব কলর এবং মলন কলর ম , তাাঁহারা তাহাচিিলক সাহা য কচরলবন। তাহারা চবশ্বাস 

কলর ম , ঐ সািু-মহাপুরু ষিলণর অচস্থ স্পশি কচরলে তাহালির মরাি সাচরলব। মিহাচস্থই 

ম  তাহাচিিলক চনরাময় কচরলব তাহা নয়, মিহাচস্থর মলিয চ চন ছল।ন, চতচনই তাহালির 

মরাি ছলরািয কচরলবন। 

  

এ-সবই চনম্নালের পূজা, তথাচপ এুলচে পূজা। ছমাচিিলক ঐুলচে অচতক্রম কচরলত 

হইলব। বুচদ্ধ-চবিালরর চি্ চিয়া মিচখ্লে শুিু ঐুলচে  লথষ্ট বচেয়া মবাি হয় না, চকন্তু 

অিলরর চি্ চিয়া ছমরা এুলচে ।াচড়লত পাচর না।  চি তুচম মকান বযচির চনকি হইলত 
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সািু-মহাপুরু ষলির প্রচতমূচতিুলচে সরাইয়া েও এবং তাহালক মকান মচন্দলর  াইলত না 

িাও, তাহা হইলে মস মলন মলন ঐুলচে ্রণ কচরলব। মস উহা না কচরয়া পাচরলব না। 

একজন অশরচতবষি বতদ্ধ ছমালক বচেয়াচ।লেন ম , ভিবালনর চবষয় ভাচবলত মিলেই 

মমল।র উপর উপচবষ্ট ির।িশ্মশ্রুচবচশষ্ট একজন বতদ্ধ ।াড়া অনয কাহারও কথা তাাঁহার মলন 

উচিত হয় না। ইহা োরা চক প্রতরত হয়? তাাঁহার চশক্ষা সমূ্পণি হয় নাই। মকান ছিযাচিক 

চশক্ষাই চতচন পান নাই এবং মানচবক ভাব ।াড়া অনয চক।ু চিিা কচরলত চতচন অক্ষম। 

  

বাহয উপাসনার ছরও একচি উন্ন্ততর মসাপান ছল।—প্রতরক-উপাসনা। বাহযবস্তু 

মসখ্ালনও বতিমান, চকন্তু তাহা বতক্ষ প্রস্তর বা সািু-মহািালির ্তচতচিহ্ন নয়। ঐুলচে 

প্রতরক। পতচথবরলত সবিপ্রকার প্রতরকই বতিমান। বতি অনলির একচি মহৎ প্রতরক। … ইহার 

পর সমিতুভুিজয সুপচরচিত কু্রশপ্রতরক এবং ইংলরজর S ও Z পরস্পরলক ছড়াছচড়ভালব 

কাচিয়াল।—এরূপ দইচি ছিুে প্রভতচত রচহয়াল।। 

  

মকহ মকহ মলন কলর, এই প্রতরকুলচের মকান সাথিকতা নাই। … ছবার মকহ মকহ অথিহরন 

মকান জাদমন্ত্র িায়।  চি তুচম উহাচিিলক সহজ সরে সতয কথা বলো, তলব উহারা গ্রহণ 

কচরলব না। … মানুলষর স্বভাবই এই—তাহারা মতামালক  ত কম বুলঝ, ততই মতামালক 

ভাে ও বড় মলন কলর। প্রলতযক মিলশ সব  ুলিই এরূপ উপাসলকরা কতুলচে জযাচমচতক 

চিত্র এবং প্রতরক োরা চবভ্রাি হয়। একিা জযাচমচত সকে চবজ্ঞালনর মলিয মশ্রি চ।ে। 

অচিকাংশ মোকই এই চবষলয় অনচভজ্ঞ চ।ে। তাহালির চবশ্বাস চ।ে, জযাচমচতচবদ একচি 

সমিতুভুিজ অচঙ্কত কচরয়া উহার িাচর মকালণ অথিহরন জাদমন্ত্রচবলশষ বচেলেই সমগ্র 

পতচথবর ।ুচরলত শুরু  কচরলব, স্বলিির োর উনু্মি হইলব এবং ভিবান্ অবতরণ কচরয়া 

োফাইলত থাচকলবন ও মানুলষর ক্ররতিাস হইয়া পচড়লবন। িলে িলে এইরূপ উন্মাি 

চিবারাত্র এ-সকে চবষয় একাগ্রমলন পলড়। এ-সবই বযাচিচবলশষ। ইহালির চিচকৎসক 

প্রলয়াজন। িাশিচনকলির জনয এ- সব নয়।  

  

ছচম মকৌতুক কচরলতচ।, চকন্তু এজনয খ্ুবই দীঃচখ্ত। সমসযাচি ভারলত অতযি ুলরু তর। 

এইুলচে জাচতর ধ্বংস, অবনচত এবং অদ্ববি বেপ্রলয়ালির েক্ষণ। মতজ, বর ি, 
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জরবনরশচি, ছশা, স্বাস্থয এবং  াহা চক।ু মেেকর তাহার েক্ষণই হইে শচি।  তচিন 

শররর থাচকলব, ততচিন মিহ, মন এবং বাহুলত বে থাকা ছবশযক। এই-সব অথিহরন 

জাদমন্ত্রচবলশষ োরা অিযািশচি অজিলনর মিষ্টা চবলশষ ভলয়র কারণ—ইহালত জরবন-

নালশর ভয়ও ছল।। ‘প্রতরক উপাসনা’ বচেলত ছচম ঐুলচে বচে নাই। চকন্তু এই 

প্রতরলকাপাসনায় চক।ু সতয চনচহত ছল।। চক।ু সতয বযচতলরলক মকান চমথযাই িাাঁড়াইলত 

পালর না। মকান বস্তুর বাস্তব সিা না থাচকলে উহার অনুকরণও হইলত পালর না। 

  

চবচভন্ন্ িলমি প্রতরক-পূজা বতিমান। এমন সব প্রতরক ছল।, ম ুলচে সুন্দর, শচিপ্রি, 

বচেি এবং ।লন্দাময়। ভাচবয়া মিখ্, েক্ষ েক্ষ মোলকর উপর কু্রলশর চক ছশ্চ ি প্রভাব! 

অিিিিরূপ প্রতরলকর কথা ির। এই একচি প্রতরলকর ম  চক ছকষিণর শচি, মস-কথা 

চিিা কচরয়া মিখ্। পতচথবরলত সবিত্রই সুন্দর ও িমৎকার প্রতরকসমূহ বতিমান। এই 

প্রতরকুলচে ভাব প্রকাশ কলর এবং কতকুলচে চবলশষ মানচসক অবস্থার সতচষ্ট কলর। 

সিরাির প্রতরকুলচে চবশ্বাস ও ভােবাসার প্রিণ্ড শচি স্ফুরণ কলর। 

  

মপ্রালিস্টািলির সলে কযাথচেকলির তুেনা কচরয়া মিখ্। চবিত িাচরশত বৎসলরর মলিয 

এই দইচি সম্প্রিালয়র মকানচি হইলত অচিকসংখ্যক সািক ও শহরি জন্মগ্রহণ 

কচরয়াল।ন? কযাথচেকলির িমিানুিালনর অেরভূত ছলোক, িূপিুনা, মমামবাচত, 

 াজকলির মপাষাক প্রভতচতর একিা স্বকরয় প্রভাব রচহয়াল।। মপ্রালিস্টাি িমি অচত শুে ও 

িিযময়। মপ্রালিস্টািরা অলনক চবষলয় জয় ুি হইয়াল।, কলয়কচি চিলক কযাথচেকলির 

অলপক্ষা অচিক পচরমালণ স্বািরনতা চিয়াল।, সুতরাং তাহালির িারণাুলচে স্পষ্টতর এবং 

অচিকতর বযচিস্বাতন্ত্রয-চভচিক। এই প িি চঠক থাচকলেও তাহারা অলনক চক।ু 

হারাইয়াল।। … চিজিার মলিয চিত্রুলচের কথাই িরা  াক। এুলচে কচবত্ব-শচিলক ভাষা 

চিবার একচি প্রলিষ্টা, কচবতার  চি প্রলয়াজন থালক, তলব মকন ছমরা উহা গ্রহণ কচরব 

না? অিরািা  াহা িাচহলতল।, তাহা অিরািালক চিব না মকন? ছমাচিিলক সেরতও 

গ্রহণ কচরলত হইলব। মপ্রসচবলিচরয়ানরা ছবার সেরলতরও চবলরাির, খ্রষ্টিমিাবেচম্বিলণর 

মলিয উহারা ম ন মুসেমান। সমস্ত কচবতা ধ্বংস হউক! সমস্ত অনুিান চবেুি হউক! 
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তারপর তাহারা ম  সেরত সতচষ্ট কলর, মস সেরত ইচিলয়র উপর প্রভাব চবস্তার কলর। 

ছচম মিচখ্য়াচ।, চকরূলপ তাহারা বিততামলঞ্চর উপর ছলোলকর জনয সমলবতভালব মিষ্টা 

কলর। 

  

বচহজিিলত রূপাচয়ত কচবতায় ও িলমি অিীঃকরণ পূণি হউক। মকন না হইলব? বাহয 

উপাসনার চবরু দ্ধািরণ কচরলত পার না—বার বার ইহা সমালজ জয় োভ কচরলব। … 

কযাথচেকরা  াহা কলর, তাহা  চি মতামার রু চিসম্মত না হয়, তলব ইহা অলপক্ষা ছরও 

ভাে চক।ু কর। চকন্তু ছমরা ছরও ভাে চক।ু কচরলতও পাচরব না, অথি ম  কচবত্ব পূবি 

হইলত চবিযমান, তাহাও গ্রহণ কচরব না—এচি এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। জরবলন কচবত্ব থাকা 

একাি ছবশযক। তুচম পতচথবরলত একজন মশ্রি িাশিচনক হইলত পার, চকন্তু িশিনশাস্ত্র 

জিলতর মশ্রি কাবয। ইহা শুে অচস্থ নয়, ইহা সমস্ত বস্তুর সার।  াহা চনতয সিা, তাহা 

দ্বেতভাবাপন্ন্ ম -লকান বস্তু অলপক্ষা অচিকতর কচবত্বপূণি। 

  

পাচণ্ডলতযর স্থান নাই। অচিকাংলশর পলক্ষই পাচণ্ডতয সািন-পলথ একচি বািা। … একজন 

পতচথবরর সমস্ত গ্রন্থািালরর  াবতরয় পুস্তক পচড়য়াও মমালিই িাচমিক না হইলত পালর, ছর 

একজন হয়লতা চনরক্ষর হইয়াও িমি প্রতযক্ষ অনুভব কচরলত সমথি। চনলজর প্রতযক্ষ 

অনুভুচতলতই সমগ্র িমি চনচহত। ছচম  খ্ন ‘মনুষযত্ব-োলভর বা মানুষ-িড়ার িমি’—এই 

শব্দ-কয়চি বযবহার কচর, তখ্ন ছচম ঐুলচে োরা মকান পুস্তক, অনুশাসন বা মতবালির 

কথা বুচঝ না। ম -বযচি মসই অনি সিার এতিুকুও তাহার অিলর অনুভব কচরয়াল। বা 

িারণা কচরয়াল।, ছচম তাহার কথাই বচে।  

  

ছচম সারা জরবন  াাঁহার পিতলে বচসয়া চশক্ষাোভ কচরয়াচ।,  াাঁহার কলয়কচিমাত্র ভাব 

চশক্ষা চিলত মিষ্টা কচরলতচ।, চতচন মকানক্রলম তাাঁহার চনলজর নাম চেচখ্লত পাচরলতন। 

ছচম সমগ্র পতচথবর পচরভ্রমণ কচরয়াচ।, চকন্তু সারা জরবলন ছচম তাাঁহার মত ছর 

একজনলকও মিচখ্োম না। তাাঁহার সম্বলে ভাচবলে চনলজলক চনলবিাি বচেয়া মলন হয়, 

মকন-না ছচম বই পচড়লত িাই, অথি চতচন মকানচিনই বই পলড়ন নাই। অলনযর উচেষ্ট 

চতচন কখ্নও গ্রহণ কচরলত িাচহলতন না অথিাৎ অলনযর চিিািারালক মকানচিন চতচন নকে 
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কচরবার মিষ্টা কলরন নাই। এই কারলণ চতচন চনলজই চনলজর বই চ।লেন। সারা জরবন 

জযাক (Jack) চক বচেে, জন (John) চক বচেয়াল।—তাহাই বচেয়া ছচসলতচ।য চনলজ 

চক।ুই বচেোম না। জন পাঁচিশ বৎসর পূলবি এবং জযাক পাাঁি বৎসর পূলবি  াহা বচেয়াল।, 

তাহা জাচনয়া মতামার কর োভ হইয়াল।? মতামার চনলজর চক বচেবার ছল।, তাই বলো। 

  

মলন রাচখ্ও—পাচণ্ডলতযর মকান মূেয নাই। পাচণ্ডতয সম্বলে মতামালির সকলেরই িারণা 

ভুে। মনলক বচেি ও সুচনয়চন্ত্রত করার মলিযই জ্ঞালনর একমাত্র মূেয। ছচম অবা্ 

হইলতচ। ম  অনি কাে িচরয়া এই িোিীঃকরলণর োরা ছমালির বিহজম হইলতল। না 

মকন? ছমালির এইখ্ালনই থাচকয়া  াবতরয় পুস্তক পুড়াইয়া মফো প্রলয়াজন এবং 

চনলজলির অিলর চিিা করা কতিবয। মতামরা অলনক চবষলয় কথা বলো এবং মতামালির 

‘বযচি-স্বাতন্ত্রয’মক হারাইবার ছশঙ্কায় িঞ্চে হইয়া ওঠ। এই অিহরন িোিীঃকরলণর 

োরা প্রচত মুহূলতিই মতামরা বযচিত্ব হারাইলত।। ছচম  াহা চশক্ষা চিলতচ।, তাহা  চি 

মতামালির মলিয মকহ শুিু চবশ্বাস কলর, তাহা হইলে ছচম দীঃচখ্ত হইবয মতামালির মলিয 

 চি স্বািরন চিিাশচি উেরচপত কচরলত পাচর, তলবই ছচম চবলশষ ছনচন্দত হইব। … 

ছমার উলেশয—নরনাররলক বো, মমষুলচেলক নয়। ‘নরনারর’ বচেলত ছচম ‘মানুষ’ বুচঝ। 

মতামরা কু্ষদ্র মানুষ নও ম , পলথর মনাংরা নযাকড়া িাচনয়া ছচনয়া মখ্োর পুতুে দ্বতচর 

কচরলব। 

  

এই জিৎ একচি চশক্ষার স্থান! মানুষ এই চবশ্বচবিযােলয় প্রলবশ কচরয়াল।। চমীঃ ব্ল্যাঙ্ক  াহা 

বচেয়াল।ন, তাহা মস সবই জালন! চকন্তু ব্ল্যাঙ্ক চক।ুই বলেন নাই! খ্ুশরমত কাজ কচরবার 

ক্ষমতা থাচকলে ছচম অিযাপকলক বচেতাম, ‘বাচহলর  াও! মতামার মকান প্রলয়াজন নাই!’ 

এই বযচি-স্বাতন্ত্রযলবািলক ম -লকান উপালয় মলন রাচখ্লব! মতামার চিিা  চি ভুে হয় 

হউক, তুচম সতয োভ কচরলে চক না কচরলে তাহালত চক।ু ছলস  ায় না। মূে কথাচি 

হইে—মনলক চনয়চন্ত্রত করা। ম -সতয তুচম অপলরর চনকি হইলত েইয়া িোিীঃকরণ 

কচরলব, তাহা মতামার চনজস্ব হইলব না। ছমার মুলখ্ সতয শুচনয়া তাহা চশক্ষা চিলত পার 

না এবং ছমার মুলখ্ শুচনয়াও মকান সতয তুচম চশচখ্লত পার না। মকহ কাহালকও চশখ্াইলত 
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পালর না। সতয অনুভব কচরয়া চনজ প্রকতচত অনুয়ায়র তাহা কাল ি পচরণত কচরলত হইলব। 

… চনলজলির পালয়র উপর িাাঁড়াইয়া, চনলজলির চিিা কচরয়া, চনলজলির ছিা উপেচি 

কচরয়া, সকেলকই শচিমান্ হইলত হইলব। কারািালর ছবদ্ধ দ্বসচনকলির মত একসলে 

উঠা, একসলে বসা, একই খ্ািয খ্াওয়া, একসলে মাথা নাচড়য়া অলনযর প্রিাচরত মতবাি 

িোিীঃকরণ করা প্রভতচতলত মকান ফে নাই। দ্ববচিত্রযই জরবলনর েক্ষণ। সমতাই (একই 

রকম চিিা করা) মততুযর েক্ষণ। 

  

একবার একচি ভারতরয় শহলর অবস্থানকালে এক বতদ্ধ ছমার চনকি ছচসয়া বচেে, 

‘স্বামরজর, ছমার পথ চনলিিশ করু ন।’ ছচম মিচখ্োম ম , মোকচি ছমার সম্মুলখ্র 

মিচবেচির মত এলকবালর জড় হইয়া চিয়াল।য মানচসক এবং ছিযাচিক চি্ চিয়া তাহার 

প্রকতত মততুয হইয়াচ।ে। ছচম বচেোম, ‘মতামালক  াহা চনলিিশ চিব, তাহা পােন কচরলব 

চক? তুচম চক িুচর কচরলত পার? তুচম মি খ্াইলত পার? মাংস খ্াইলত পার? মোকচি 

িরৎকার কচরয়া বচেয়া উচঠে, ‘এ ছপচন ছমালক কর চশক্ষা চিলতল।ন?’ ছচম তাহালক 

বচেোম, ‘এই মিওয়ােচি চক কখ্নও িুচর কচরয়াল।? এ চক কখ্নও মি খ্াইয়াল।?’ 

মোকচি উির চিে, ‘না, মহাশয়।’ মানুষই িুচর কলর, মি খ্ায়, ছবার ঈশ্বরত্ব োভ 

কলর। 

  

‘বেু, ছচম জাচন, তুচম একচি মিওয়াে মাত্র নও। চক।ু একিা কর! চক।ু একিা কর!’  

ছচম অনুভব কচরয়াচ।োম, মোকচি িুচর কচরলে তাহার ছিা মুচির চিলক অগ্রসর 

হইলব। মতামালির ম  বযচিত্ব ছল।, তাহা চকরূলপ বুচঝব?—মতামরা মতা এক সলে ওঠ, 

একসলে বস এবং একই কথা বে। ইহা মততুযর পথ জাচনলব। মতামার ছিার জনয চক।ু 

কর।  চি ইো হয়, তলব অনযায় কর, চকন্তু একিা চক।ু কর! ছমালক মতামরা এখ্ন 

বুচঝলত না পাচরলেও ক্রলম বুচঝলত পাচরলব। ছিা ম ন বািিকযগ্রস্ত হইয়াল।, উহার উপর 

মচরিা িচরয়াল।। এই মচরিা ।চষয়া মাচজয়া ।াড়াইলত হইলব, তলবই ছমরা অগ্রসর 

হইলত পাচরব। জিলত এত অনযায় মকন, তাহা মতামরা এখ্ন বুচঝলত।। এই মচরিা হইলত 

চনলজলির মুি কচরবার জনযই িতলহ চফচরয়া এ-চবষলয় চিিা কর। 
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ছমরা জািচতক বস্তুসকলের জনয প্রাথিনা কচর। মকান উলেশয-সািলনর চনচমি ছমরা 

বযবসায়র বুচদ্ধ েইয়া ভিবালনর পূজা কচর। খ্াওয়া-পরার জনয ছমরা প্রাথিনা কচর। পূজা 

উিম। চক।ু না করা অলপক্ষা চক।ু একিা করা ভাে। ‘নাই মামার মিলয় কানা-মামা ভাে।’ 

অতযি িনর এক  ুবক মরািাক্রাি হইে, অমচন মস ছলরািযোলভর জনয িররবলির িান 

কচরলত ছরম্ভ কচরে। ইহা ভাে কাজ, চকন্তু ইহা িমি নয়—ছিযাচিকতা নয়, ইহা 

জািচতক বযাপার। মকান্ িা জািচতক এবং মকান্ িা জািচতক নয়?  খ্ন উলেশয ইহজরবন, 

এবং ভিবান্ মসই উলেশয-োলভর উপায়রূলপ বযবহৃত হন, তখ্ন তাহা জািচতক। ছবার 

ম খ্ালন ঈশ্বর-োভই উলেশয এবং জািচতক জরবন মসই েলক্ষয মপৌাঁচ।বার উপায়রূলপ 

বযবহৃত হয়, মসখ্ালনই অিযাচিক জরবলনর ছরম্ভ। সুতরাং ম -বযচি এই জািচতক 

জরবলন প্রািু ি কামনা কলর, তাহার চনকি এই জরবলনর স্থাচয়ত্ব তাহার ঈচিত স্বিি বচেয়া 

চবলবচিত হয়। মস পরলোকিত বযচিলির মিচখ্লত িায় এবং তাহালির সচহত ছবার 

সুলখ্ চিন কািাইলত িায়। 

  

ম -সকে মচহো মপ্রতািালির সম্মুলখ্ ছচনলত মিষ্টা কলরন, তাাঁহালির মলিয একজন 

চ।লেন চমচডয়াম বা মািযম। মিচখ্লত ির।িাকার, তবু চতচন মািযম। মবশ! এই মচহো 

ছমালক খ্ুবই প।ন্দ কচরলতন এবং তাহার চনকি  াইবার জনয ছমন্ত্রণ কচরয়াচ।লেন। 

মপ্রতািারা সকলেই ছমার প্রচত চবনম্র চ।ে। ছমার অদু্ভত অচভজ্ঞতা হইয়াচ।ে। 

বুচঝলতই পাচরলত।, ইহা চ।ে মিযরালত্র মপ্রতশচি-বািরলির দ্ববঠক। মািযম বচেে, ‘ … 

ছচম একজন মপ্রতলক এখ্ালন িাাঁড়াইয়া থাচকলত মিচখ্লতচ।। মপ্রত ছমালক বচেলতল। 

ম , ঐ মবলঞ্চর উপর একজন চহন্দু ভদ্রলোক বচসয়া ছল।ন।’ ছচম িাাঁড়াইয়া উচঠয়া 

বচেোম, ‘মতামালক এই কথা বচেবার জনয মকান মপ্রতািার সাহা য প্রলয়াজন হয় না।’  

  

মসখ্ালন একজন সুচশচক্ষত, বুচদ্ধমান্ এবং চববাচহত  ুবক উপচস্থত চ।ে। মস তাহার 

মাতালক মিচখ্বার জনয ছচসয়াচ।ে। মািযম বচেে, ‘অমুলকর মা এখ্ালন ছচসয়াল।ন।’ 

 ুবকচি তাহার মালয়র চবষয় ছমালক বচেলতচ।ে—তাহার মা মততুযকালে খ্ুবই ক্ষরণলিহ 

হইয়া পলড়ন। চকন্তু পিিার অিরাে হইলত ম -মা বাচহর হইে! মতামরা  চি তাহালক 
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মিচখ্লত!  ুবকচি চক কলর, তাহা মিচখ্লত িাচহোম। ছচম মিচখ্য়া চবচ্ত হইোম ম , 

 ুবকচি োফাইয়া মসই মপ্রতািালক ছচেেন কচরয়া বচেে, ‘মালিা, তুচম মপ্রতলোলক 

চিয়া অপরূপ হইয়া।!’ ছচম বচেোম, ‘ছচম িনয ম  ছচম এইখ্ালন উপচস্থত ছচ।। 

এই-সব ।িনা মানুলষর প্রকতচত সম্বলে ছমার অিিতিচষ্ট খ্ুচেয়া চিয়াল।।’  

  

বাহয উপাসনার প্রসলে ছবার বচে, ইহজরবন এবং জািচতক সুলখ্র েলক্ষয উপনরত 

হইবার জনয ঈশ্বরলক উপাসনা করা অচত চনম্নস্তলরর পূজা। … অচিকাংশ মোকই মিলহর 

এই মাংসচপণ্ড এবং ইচিলয়র সুখ্ অলপক্ষা উচ্চতর মকান চিিা কচরলত পালর না। এই 

মবিারারা এই জরবলনই ম -সুলখ্র সোন কলর, মস-সুখ্ পাশব সুখ্ … । তাহারা 

প্রাচণখ্ািক। তাহারা তাহালির সিান-সিচতলির ভােবালস। ইহাই চক মানুলষর সব 

মিৌরব? ছমরা ছবার সবিশচিমান্ ঈশ্বরলক পূজা কচর। চক জনয? মকবে এই-সব 

জািচতক বস্তু পাইবার জনয এবং সবিিা ঐুলচেলক রক্ষা কচরবার জনয। … ইহার অথি এই 

ম , ছমরা এখ্নও পশুপক্ষরর জরবলনর রলধ্বি উচঠলত পাচর নাই। পশু-পক্ষর অলপক্ষা 

ছমরা মমালিই উন্ন্ততর নই। ছমরা উন্ন্ততর চক।ু জাচনও না। ছমাচিিলক চি্ ! 

ছমালির ছরও উচ্চতর চশক্ষা পাওয়া উচিত। পশুপক্ষরলির সচহত ছমালির তফাত এই 

ম , ছমালির মত তাহালির ঈশ্বর বচেয়া চক।ু নাই। … পশুলির মত ছমালিরও পাাঁিচি 

ইচিয় ছল।, চকন্তু তাহালির ইচিয়ুলচে ছরও তরক্ষ্ণ। একচি কুকুর ম রূপ ততচি সহকালর 

একখ্ণ্ড হাড় চিবায়, ছমরা একগ্রাস অন্ন্ মতমন ততচির সচহত খ্াই না। ছমালির অলপক্ষা 

তাহালির জরবলন ছনন্দ মবশর। সুতরাং ছমরা পশুলির মিলয় একিু চনকতষ্ট। 

  

মতামরা মকন এমন চক।ু হইলত িাচহলব  াহালত প্রকতচতর মকান শচি মতামালির উপর 

অচিকতর কা িকরর হইলব? ইহা একচি চবলশষ ুলরু ত্বপূণি চিিনরয় চবষয়। চক মতামালির 

কাময—এই জরবন, ইচিয়সুখ্, এই শররর অথবা অনিুললণ মহৎ এবং উচ্চতর মকান চক।ু 

বস্তু, এমন একচি অবস্থা  াহার মকান িুযচত নাই. ম খ্ালন মকান পচরবতিন নাই? 

  

অতএব ইহা োরা চক প্রতরত হয়? মতামরা বে, ‘মহ প্রভু, অন্ন্ িাও, অথি িাও, ছমার 

মরাি চনরাময় কর, ইহা কর, তাহা কর!’  খ্নই মতামরা এইরূপ প্রাথিনা কর, তখ্নই 
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‘ছচম জড়বস্তু, জড়জিৎই ছমার েক্ষয’—এই ভালব চনলজলির সলম্মাচহত কচরয়া থাক। 

প্রলতযকবারই  খ্ন মতামরা জািচতক অচভোষ পূরলণর জনয উলিযাির হও, ততবারই 

মতামরা বচেলত থাক—‘ছমরা জড়লিহ মাত্র, ছমরা ছিা নই।’  … 

  

ঈশ্বরলক িনযবাি ম , এইুলচে সব স্বপ্ন মাত্র। ঈশ্বরলক িনযবাি ম , এইুলচে অিতশয হইয়া 

 াইলব। ঈশ্বরলক িনযবাি ম , সতচষ্টলত মততুয—মসই মহান্ মততুয ছল।,  াহা সব ভ্রাচি, সব 

স্বপ্ন, এই মিহবাচিতা, এই মমিলবিনার অবসান ।িাইয়া মিয়। মকান স্বপ্নই চিরস্থায়র 

হইলত পালর না—শরঘ্র অথবা চবেলম্ব ইহা অবশযই মশষ হইলব। স্বপ্নলক চিরস্থায়র কচরলত 

পালর, এমন মকহ নাই। ছচম ঈশ্বরলক িনযবাি চিলতচ। ম , চতচন এরূপ বযবস্থা 

কচরয়াল।ন। তবুও বচেব, এই প্রকালরর উপাসনার সাথিকতা ছল।। এভালব িচেলত 

থালকা। প্রাথিনা এলকবালর না করা অলপক্ষা মকান চক।ুর জনয প্রাথিনা করা ভাে। এই 

মসাপানুলচে অচতক্রম কচরয়া  াইলত হইলব। এুলচে প্রাথচমক চশক্ষা। মন ক্রমশীঃ ইচিয়, 

মিহ, এই জািচতক মভািসুলখ্র রলধ্বি মকান বস্তুর চবষয় চিিা কচরলত ছরম্ভ কলর। 

  

মানুষ চকরূলপ ইহা কলর? প্রথলম মানুষ চিিাশরে হয়। তুচম  খ্ন মকান একচি সমসযা 

চিিা কচরলত থাক, তখ্ন মসখ্ালন চিিারই এক অপূবি ছনন্দ ছলস, ইচিলয়র মভািসুখ্ 

বচেয়া চক।ু থালক না। … এই ছনন্দই মানুষলক মনুষযলত্বর চিলক েইয়া  ায়। … একচি 

মহৎ ভালবর চবষয় চিিা কর। … চিিা  তই িাঢ় হইলব এবং মন সং ত হইলব, তখ্ন 

মতামার মিলহর চবষয় ছর মলন উচিত হইলব না। মতামার ইচিয়ুলচের কাজ বে হইয়া 

 াইলব। তখ্ন তুচম সমস্ত মিহ-জ্ঞালনর রলধ্বি িচেয়া  াইলব। তখ্ন ইচিলয়র মিয চিয়া 

 াহা চক।ু প্রকাচশত হইলতচ।ে, সবই ঐ একচি ভালব মকিরভূত হইলব। চঠক মসই মুহূলতি 

তুচম পশু অলপক্ষা উন্ন্ত। মসই সময় মিহাতরত এমন একচি অনুভূচত, এমন একচি প্রতযক্ষ 

উপেচি তুচম োভ কচরলব,  াহা মকহই মতামার চনকি হইলত কাচড়য়া েইলত পাচরলব 

না। … মলনর েক্ষয মসখ্ালন—ইচিয়গ্রাহয জিলত নয়। 

  

এইরূলপ এই ইচিয়গ্রাহয জিৎ হইলত ছরম্ভ কচরয়া তুচম অনয অনুভূচতর রালজয একিু 

কচরয়া প্রলবশাচিকার োভ কচরলব। তখ্ন এই জিৎ বচেয়া মতামার চনকি ছর চক।ুই 
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থাচকলব না।  খ্ন তুচম মসই ছিার একিু ছভাস পাইলব, তখ্ন মতামার ইচিয়লবাি, 

মতামার মভািাকাঙ্ক্ষা, মতামার মিহাসচি িচেয়া  াইলব। মসই ভাররালজযর ছভাস এলকর 

পর এক মতামার চনকি উদ্ঘাচিত হইলব। মতামার ম াি সমূ্পণি হইলব এবং ছিা মতামার 

চনকি ছিারূলপই প্রচতভাত হইলব। তখ্নই তুচম ঈশ্বরলক ছিারূলপ উপাসনা কচরলত 

ছরম্ভ কচরলব। তখ্নই তুচম বুচঝলত পাচরলব ম , উপাসনা মকান স্বাথিসািলনর চনচমি নয় 

| অিলরর অিলর এই পূজা চ।ে ভােবাসা,  াহা অসরম হইয়াও সসরময ঈশ্বরলরর 

পািপলদ্ম ইহা অিলরর চিরিন ছিচনলবিন—সবিস্ব অপিণ। মসখ্ালন মকবে ‘তুচম’, 

‘ছচম’ নই। ‘ছচম’ মসখ্ালন মতত—‘তুচম’ই মসখ্ালন ছ।, ‘ছচম’ নাই। মসখ্ালন ছচম িন, 

মসৌন্দ ি, এমন চক পাচণ্ডতযও কামনা কচর না। ছচম মুচি িাই না।  চি মতামার অচভলপ্রত 

হয়, তলব চবশ হাজার বার নরক িমন কচরব। ছচম মকবে একচি বস্তু কামনা কচরীঃ মহ 

ঈশ্বর, তুচম ছমার মপ্রমাস্পি হও। 
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৭. উপাসক ও উপাসয 

[১৯০০ খ্রীঃ ৯ এচপ্রে ছলমচরকায় সান ফ্রাচিলকা শহলর প্রিি। সালঙ্কচতক চেচপকার ও 

অনুলেচখ্কা ছইডা ছনলসে ম খ্ালন স্বামরজরর বিততার মকান কথা বুচঝলত পালরন নাই, 

মসখ্ালন … চিহ্ন মিওয়া ছল।। ( ) বেনরর মলিযকার অংশ অনুলেচখ্কা কততিক স্বামরজরর 

বালকযর পচরপূরক চহসালব বসান হইয়াল।।]  

  

মানব-প্রকতচতর ম  চি্ চি অচিকতর চবলেষণািক, ছমরা উহার ছলোিনা 

কচরলতচ।োম।২এখ্ন ছমরা ছলবি-প্রিান চি্ চি মিচখ্ব। … পূলবিরচি মানুষলক গ্রহণ 

কলর একচি সরমাহরন সিারূলপ—দ্বনবিযচিক তত্ত্ব চহসালবয অপরচিলত মানুষ একচি 

সরমাবদ্ধ জরবয … কলয়ক মফাাঁিা মিালখ্র জে বা কলয়কচি ির।িশ্বালসর জনয প্রথমচির 

অলপক্ষা কচরবার সময় নাইয চেতরয়চি চকন্তু ঐ অশ্রুচবন্দু না মুচ।য়া চিয়া, ঐ মবিনার 

ক্ষত ছলরািয না কচরয়া অগ্রসর হইলত পালর না। প্রথমচি বতহৎ—এত বতহৎ ও িমৎকার 

ম , সমলয় সমলয় ঐ চবস্তার ছমাচিিলক স্তচম্ভত কলর। অপরচি অচত সািারণ, চকন্তু তবুও 

বড় সুন্দর এবং ছমালির হৃিয়গ্রাহর। প্রথমচি ছমাচিিলক এত উাঁিুলত েইয়া  ায় ম , 

ছমালির ফুসফুস ম ন ফাচিয়া  াইবার উপক্রম হয়। মসই বায়ুমণ্ডলে ছমরা চনীঃশ্বাস 

েইলত পাচর না। অপরচি ম খ্ালন ছমরা ছচ।, ছমাচিিলক মসইখ্ালনই রাচখ্য়া মিয় 

এবং জরবলনর নানা চবষলয় (সরমাচয়তভালব) মিচখ্বার মিষ্টা কলর। একচি মকান চক।ুই 

গ্রহণ কচরলব না,  তক্ষণ না উহালত বুচদ্ধর মিিরপযমান ।াপ মিওয়া হইলতল।য অনযচি 

িাাঁড়াইয়া ছল। চবশ্বালসর উপরয  াহা মস মিচখ্লত পায় না, তাহা মস মাচনয়া েয়। 

দইচিরই প্রলয়াজন ছল।। পাচখ্ কখ্নও একচি মাত্র ডানায় উচড়লত পালর না। 

  

ছমরা এমন মানুষ মিচখ্লত িাই, চ চন সামঞ্জসযপূণি-ভালব িচড়য়া উচঠয়াল।ন … 

উিারহৃিয়, উন্ন্তমনা (কলমি চনপুণ)। প্রলয়াজন এইরূপ বযচির,  াাঁহার অিীঃকরণ 

জিলতর দীঃখ্-কষ্ট তরব্রভালব অনুভব কলর। … ছর (ছমরা িাই) এমন মানুষ, চ চন শুিু 

অনুভব কচরলত পালরন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুচনিলয়র অথি িচরলত পালরন, চ চন প্রকতচত 
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এবং বুচদ্ধর মমিস্থলে িভররভালব ডুব মিন। (ছমালির িরকার) এমন মানুলষর, চ চন 

মসখ্ালনও থালমন না, (চকন্তু) চ চন (লসই অনুভবলক বাস্তব কলমি) রূপাচয়ত করলত ইেুক। 

মচস্তে, হৃিয় এবং হাত—এই চতনচির এই প্রকার সমন্বয় ছমালির কাময। জিলত অলনক 

মোক-চশক্ষক ছল।ন, চকন্তু মিচখ্লত পাইলব—(তাাঁহালির অচিকাংশই) একলিশর। কাহারও 

িতচষ্ট বুচদ্ধবতচির প্রখ্র মিযাহ্নসূল ির উপর, অনয চক।ুই তাাঁহার মিালখ্ পলড় না। অপর মকহ 

বা শুলনন মপ্রলমর সুমিুর িরচত এবং ইহা ।াড়া ছর চক।ুলত কান চিলত পালরন না। ছবার 

ছর একজন ছল।ন কালজ (ডুচবয়া), তাাঁহার অনুভূচত বা চিিার সময় নাই। এরূপ 

একজন মহামানব মকন (িাও) না—চ চন ম মন কমির, মতমচন জ্ঞানর, ছবার সমানভালব 

মপ্রচমক? ইহা চক সম্ভব?—চনশ্চয়ই নয়। ভচবষযলতর মানুষ হইলবন এই প্রকতচতর। 

বতিমানকালে (লকবে মাত্র) অল্পক কলয়কজনই এইরূপ ছল।ন। (ইাঁহালির সংখ্যা বাচড়য়া 

িচেলব)  তচিন না সারা পতচথবর এই িরলনর মানুলষ পূণি হয়।  

  

ছচম মতামাচিিলক এতচিন মমিা (এবং) চবিালরর সম্বলে বচেয়াচ।। সমগ্র মবিাি ছমরা 

শুচনোমীঃ মায়ার  বচনকা িুচিয়া  ায়, ।ন মম। সচরয়া চিয়া সূ িালোক ছমালির উপর 

িরচি পায়। এ ম ন চহমােলয়র উিুেলিশ অচিলরাহলণর মিষ্টা, মমল।র রালজযর ওপালর 

অিতশয ম  শতেুলচে রচহয়াল।—মসখ্ালন মপৌাঁচ।লত হইলব। এখ্ন ছমরা অনয চি্ চি 

প িলবক্ষণ কচরলত িাই—অচত সুরময উপতযকাুলচে—প্রকতচতর নয়নাচভরাম মসৌন্দ ি! 

(ছমরা ছলোিনা কচরব) ভােবাসা— াহা সংসালরর জ্বাো ন্ত্রণা সলত্ত্বও ছমাচিিলক 

িচরয়া রালখ্, মসই মপ্রম— াহার জনয ছমরা দীঃলখ্র চশকে িচড়য়াচ।,  াহার জনয মানুষ 

অনিকাে মস্বোয় বরণ কচরয়া েইয়াল। ছিবচেিান এবং সন্তুষ্টচিলি সহয কচরয়া 

িচেয়াল। উহার কষ্ট। মসই অনি অনুরাি,  াহার জনয মানুষ চনলজর হালত বেন পলর, 

দিিচত মভাি কলর—তাহাই এখ্ন ছমালির অনুসোলনর চবষয়। অপরচি ছমরা ম  ভুচেয়া 

 াইব, তাহা নয়। চহমােলয়র চহমবাহ কাশ্মরলরর িানযলক্ষলত্রর সচহত চমতাচে করু ক। 

বলের ুলরু িজিলনর সচহত চমচশয়া  াক পাচখ্র কাকচে। 
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 াহা চক।ু অচত পচরপাচি ও মলনাহর, তাহা েইয়াই ছমালির বতিমান ছলোিনা। 

পূজাপ্রবতচি মতা সবিত্রই ছল।, প্রলতযক জরলব। প্রলতযলকই ভিবালনর ছরািনা কলর। ম  

নামই মিওয়া  াক না মকন, চতচন সকলের পূজা পাইলতল।ন। পতচথবরর কিিলম—ম মন 

সুন্দর পদ্মফুলের, ম মন জরবলনর ছরম্ভ, উপাসনার ছচিও মসইরূপ। … (প্রথলম) 

খ্াচনকিা ভলয়র ভাব থালক, পাচথিব োলভর চিলক ছকাঙ্ক্ষা থালক। চভখ্াররর পূজা। এুলচে 

পূজাবতচির প্রারচম্ভক। (উহার অবসান) ঈশ্বরলক ভােবাচসয়া এবং মানুলষর মলিয 

ভিবানলক উপাসনা কচরয়া। 

  

ভিবান্ ছল।ন চক? এমন একজন মকহ ছল।ন চক,  াাঁহালক ভােবাসা  ায়, চ চন 

ভােবাসা গ্রহণ কচরলত সমথি? পাথরলক ভােবাচসয়া মবশর চক।ু োভ নাই। ছমরা তাহাই 

ভােবাচস,  াহা ভােবাসা বুঝলত পালর,  াহা ছমালির অনুরাি ছকষিণ কচরলত পালর। 

উপাসনার মবোও এইরূপ। ছমালির এই পতচথবরলত মকহ একখ্ণ্ড চশোলক (চশো বচেয়া) 

পূজা কচরয়াল।, এমন কথা কখ্নও বচেও না। মস সবিিাই উপাসনা কচরয়াল। (পাথরচির 

মলিয সবিবযাপর সিালক)। 

  

ছমালির চভতর মসই চবশ্বপুরু ষ রচহয়াল।ন, ছমরা সোন পাই। (চকন্তু) চতচন  চি 

ছমালির হইলত পতথ্ না হন, তাহা হইলে ছমরা উপাসনা কচরব চকভালব? ছচম মতা 

শুিু ‘মতামালক’ পূজা কচরলত পাচর, ‘ছমালক’ নয়। মকবে ‘মতামারই’ চনকি প্রাথিনা 

কচরলত পাচর, ‘ছমার’ কাল। নয়। ‘তুচম’ বচেয়া মকহ ছল। চক? 

  

একই বহু হন। ছমরা  খ্ন একলক মিচখ্, তখ্ন মায়ার মিয চিয়া প্রচতচবচম্বত সঙ্করণি 

 াহা চক।ু সব অিতশয হইয়া  ায়, চকন্তু বহুত্ব ম  অথিহরন নয়, ইহাও সমূ্পণি চঠক। বহুলক 

অবেম্বন কচরয়াই ছমরা এলক মপৌাঁ।াই। … 

  

বযচি-ঈশ্বর মকহ ছল।ন চক—ম -ঈশ্বর চিিা কলরন, বুচঝলত পালরন, ছমাচিিলক িাচেত 

কলরন?—ছল।ন। চনচবিলশষ ঈশ্বলরর এই-সব ুললণর মকানচিই থাচকলত পালর না। মতামরা 

প্রলতলকযই এক-একচি ‘ বযচি’। তুচম চিিা কর, ভােবালসা, ।তণা করয (তুচম) কু্রদ্ধ বা 
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দীঃচখ্ত হও ইতযাচিয চকন্তু তবুও তুচম হইলত। দ্বনবিযচিক, সরমাহরন। একািালর (তুচম) 

সুলণ এবং চনুলিণ। বযচি এবং বযচিহরন-দচি চি্ ই মতামার রচহয়াল।। ঐ (দ্বনবিযচিক 

সিা) মক্রাি প্রকাশ কচরলত পালর না, (চকংবা) দীঃচখ্ত (বা) চিষ্ট হইলত পালর না, এমন 

চক দীঃখ্কলষ্টর চিিাও কচরলত পালর না। দ্বনবিযচিক সিা চিিা কচরলত পালর না, জাচনলত 

পালর না। উহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। পক্ষািলর বযচিসিার জ্ঞান ছল।, চিিা, মততুয প্রভতচত 

ছল।। চ চন সবিিত পরম, স্বভাবতই তাাঁহার দইচি চি্ থাচকলত বািয। একচি বস্তুসমূলহর 

অনি সিার (চনণিায়ক), অপরচি তাাঁহার বযচিভাব—ছমালির সকলের ছিার ছিা। 

চতচন সকে প্রভুর প্রভু। চতচনই এই চবশ্বব্রহ্মাণ্ড সতচষ্ট কচরলতল।ন, তাাঁহারই চনলিিলশ ইহা 

বতিমান রচহয়াল।। … 

  

মসই অনি—চিরশুদ্ধ, চির (মুি) … চতচন চকন্তু চবিারক নন। ভিবান্ কখ্নও (একজন) 

চবিারপচত হইলত পালরন না। চতচন চসংহাসলনর উপর বচসয়া ভাে এবং মলন্দর চবিার 

কলরন না। … চতচন শাসক নন, মসনাপচত নন, (চকংবা) অচিনায়কও নন। অসরম 

করু ণাময়, অনি মপ্রমময় চতচন—সুলণ (ঈশ্বর)। 

  

অপর একচি চি্ হইলত মিখ্। মতামার মিলহর প্রচত জরবলকালষ (cell) একচি ছিা 

রচহয়াল।,  াহা জরবলকাষচি সম্বলে সলিতন। উহা একচি পতথ্ বস্তু। উহার চনজস্ব একচি 

ইো ছল।, স্বকরয় একচি ম।াি কমিলক্ষত্র ছল।। সমস্ত (জরবলকাষ) চমচেয়া মিািা বযচিচি 

িচঠত। (অনুরূপভালব) চবশ্বজিলতর চ চন সুলণ ঈশ্বর, চতচন হইলেন এই-সব (বহু 

বযচির) সমচষ্ট। 

  

ছর একচি্ চিয়া চবিার কর। তুচম—অথিাৎ ছচম ম মন মতামায় মিচখ্—হইলে মতামার 

পরম সিার ম িুকু ছমার িতচষ্টলত সরমাবদ্ধ হইয়া অনুভূত, মসইিুকু। ছমার মিাখ্ এবং 

ইচিয়চনিয় চিয়া মতামালক মিচখ্ব বচেয়া মতামালক ছচম খ্চণ্ডত কচরয়া েইয়াচ।। মতামার 

ম িুকু ছমার মিালখ্র োরা মিখ্া সম্ভব, ততিুকুই ছচম মিচখ্। ছমার মন মতামার  তিা 

িারণা কচরলত পালর, ততিুকুই ছচম ‘তুচম’ বচেয়া জাচন, তাহার মবশর নয়। এইভালবই 

ছচম সবিিত দ্বনবিযচিকলক অনুশরেন কচরলত চিয়া (তাাঁহালক সুলণরূলপ মিচখ্),  তক্ষণ 
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ছমালির মিহ ছল।, মন ছল।, ততক্ষণ ছমরা সবিিা এই চত্র-সিালক মিচখ্—ঈশ্বর, 

প্রকতচত এবং ছিা। এই চতন সবিিাই এক অচবভাজয সিায় থাচকলত বািয … প্রকতচত 

রচহয়াল।, মানবািাসমূহ রচহয়াল।য ছবার রচহয়াল।ন চতচন— াাঁহালত প্রকতচত এবং 

মানবািাসমূহ (অবচস্থত)। 

  

চবশ্বািা শররর িারণ কচরয়াল।ন। ছমার ছিা হইে ঈশ্বলরর একচি অংশ। ঈশ্বর 

ছমালির িকু্ষর িকু্ষ, প্রালণর প্রাণ, মলনর মন, ছিার ছিা। ইহাই সুলণ ঈশ্বর সম্বলে 

ছমালির িারণাল ািয উচ্চতম ছিশি। 

  

তুচম  চি দ্বেতবাির না হইয়া একত্ববাির হও, তাহা হইলেও মতামার বযচি-ঈশ্বর থাচকলত 

পালর। … এক অচেতরয় রচহয়াল।ন। মসই এক চনলজলক ভােবাচসলত িাচহলেন। মসই 

কারলণ এক হইলত চতচন সতচষ্ট কচরলেন (বহু)। … বতহৎ ‘ছচম’-লক—সতয ‘ছচম’-লক 

পূজা কচরলতল। কু্ষদ্র ‘ছচম’। অতএব সব মলতই ‘বযচি’ (ঈশ্বর) রাখ্া িলে। 

  

মকহ মকহ এমন অবস্থার মলিয জন্মগ্রহণ কলর ম , তাহারা অনযানয অলপক্ষা সুখ্র হয়। 

নযায়পরায়ণ কাহারও রাজলত্ব এইরূপ মকন হইলব? পতচথবরলত মততুয রচহয়াল। মকন? এই-

সকে কচঠন প্রশ্ন ছমালির মলন উলঠ। (এই সমসযাসমূলহর) কখ্নও সমািান হয় নাই। 

মকান দ্বেতভূচম হইলত উহালির মরমাংসা হইলত পালর না। বস্তুসমূহ  থাথিই ম ভালব ছল।, 

চঠক মসভালবই ঐুলচে মিচখ্বার জনয ছমাচিিলক িাশিচনক চবিালর চফচরয়া  াইলত 

হইলব। ছমরা ছমালির চনলজলির কমি হইলতই কষ্ট মভাি কচরলতচ।। এজনয ঈশ্বর িায়র 

নন। ছমরা  াহা কচর, তাহা ছমালিরই মিাষ, অনয কাহারও নয়। ঈশ্বরলক মিাষালরাপ 

মকন? … 

  

অমেে মকন রচহয়াল।? ম  একচিমাত্র উপালয় (এই সমসযার) মরমাংসা কচরলত পার, 

তাহা হইে—(এই কথা বো ম , ঈশ্বর) ভাে ও মন্দ দই-এরই কারণ। সুলণ ঈশ্বরবালির 

একচি প্রকাণ্ড সমসযা এইীঃ  চি বে ভিবান্ শুিু সৎ—চতচন অসৎ নন, তাহা হইলে তুচম 

চনলজই মতামার চনলজর  ুচির ফাাঁলি ছিকাইয়া পচড়লব। চক কচরয়া জাচনলে—(একজন) 
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ভিবান্ ছল।ন? বো হয় (ল , চতচন) এই চবশ্বজিলতর চপতায ছরও বো হয়—চতচন 

মেেময়। চকন্তু পতচথবরলত অমেেও মতা রচহয়াল।, তলব চতচন অমেেস্বরূপই বা হইলবন 

না মকন? … মসই সমসযা। 

  

ভাে বচেয়া চক।ু নাই, মন্দও নাই। ছল।ন শুিু ভিবান্।  … ভাে চক, তাহা তুচম চকরূলপ 

জান? তুচম চনলজ (উহা) অনুভব কর। (মন্দ চক, তাহারও জ্ঞান চক ভালব হয়?)  চি মন্দ 

ছলস, তুচম উহা অনুভব কর। … ভাে এবং মন্দ ছমালিরই অনুভব োরা ছমরা জাচনয়া 

থাচক। এমন মকহ নাই ম , শুিু ভােই অনুভব কলর—তাহার অনুভূচত শুিু সুখ্কর। এমন 

মকহও নাই, ম  শুিু অপ্ররচতকর ভাবুলচেই অনুভব কলর। … 

  

অভাব এবং উলেিই সকে দীঃলখ্র কারণ, সুলখ্রও। অভাব চক বাচড়য়া িচেলতল।, না 

কচমলতল।? জরবন চক সহজ না জচিে হইলতল।? চনশ্চয়ই জচিে। অভাবসমূহ ক্রমািত 

বাচড়য়া িচেলতল।।  াাঁহারা মতামালির প্রচপতামহ চ।লেন, তাাঁহালির মতামালির মত এত 

মপাষাক বা অলথির িরকার চ।ে না। তাাঁহালির দ্ববদযচতক িাড়র চ।ে না, মরেরাস্তাও 

তাাঁহারা মিলখ্ন নাই। ছর এইজনযই তাাঁহালির পচরশ্রম কচরলত হইত কম।  খ্ন এই-সব 

চজচনলষর প্রলয়াজন হয়, সলে সলে অভাবও ছলস, খ্ািুচনও বালড়। ছকাঙ্ক্ষা  ত বালড়, 

প্রচতল াচিতাও ততই বালড়। 

  

অথিসংগ্রহ খ্ুবই শ্রমসািয। অথি রক্ষা করা ছরও কচঠন কাজ। চক।ু চবিসঞ্চলয়র জনয 

মতামাচিিলক সারা পতচথবরর সচহত  ুদ্ধ কচরলত হইলব, (ছর) উহা রক্ষা কচরলত সমস্ত 

জরবন িচরয়া িচেলব সংগ্রাম। (অতএব) িররলবর মিলয় িনরর দচশ্চিা মবশর। … এই মতা 

বযাপার!— 

  

জিলতর সবিত্রই ভাে ও মন্দ রচহয়াল।| কখ্নও কখ্নও মলন্দর মিয চিয়া ভাে ছলস 

সতয, চকন্তু অনয সমলয়ও ছবার মন্দ হইয়া িাাঁড়ায়। ছমালির ইচিয়ুলচে মকান-না-

মকান সমলয় অমেে সতচষ্ট কলর। মকান বযচি মিযপান ছরম্ভ করু ক। (প্রথলম) চক।ু 

খ্ারাপ হয় না, চকন্তু মস  চি ক্রমািত মিযপান কচরলত থালক, তলব তাহার অচনষ্ট হইলব। 
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… মকহ িনর চপতামাতার ।লর জন্মগ্রহণ কচরেয মবশ ভাে। চকন্তু মস বুচদ্ধহরন হইে, 

কখ্নও তাহার শররর বা মচস্তক খ্ািাইে না। ইহা শুভ হইলত অশুলভর উৎপচি। ছবার 

জরবলনর প্রচত ছমালির ম  চনচবড় ভােবাসা, মসই কথা চিিা কর। ছমরা কতই না 

।ুিা।ুচি—োফাোচফ কচর! কলয়ক মুহূলতির মতা জরবন! কত কলঠার পচরশ্রম কচর! 

এলকবালর অসমথি চশশু হইয়া ছমরা জচন্ময়াচ।। চজচনষুলচে বুচঝয়া উচঠলত ছমালির বহু 

বৎসর কাচিয়া  ায়। অবলশলষ ষাি বা সির বৎসলর ছমালির মিাখ্ মখ্ালে এবং তখ্ন 

ছলিশ ছলস— ‘মবচরলয়  াও!’ এই মতা অবস্থা! 

  

ছমরা মিচখ্োম—ভাে ও মন্দ ছলপচক্ষক শব্দ।  াহা ছমার কাল। ভাে, তাহা মতামার 

পলক্ষ মন্দ। ছমার  াহা দ্বনশ ছহার, তুচম  চি তাহা খ্াও মতা কাাঁচিলত ছরম্ভ কচরলব, 

ছর ছচম হাচসয়া উচঠব। … ছমরা দজলন (হয়লতা) নাচিলতচ।, চকন্তু ছচম ছনলন্দর 

সলে—ছর তুচম  াতনার সচহত। … একই বস্তু ছমালির জরবলনর মকান এক সমলয় 

শুভ, অনয সমলয় অশুভ। চক কচরয়া বচেলত পার, ভাে ও মন্দ সবই পূবি হইলত প্রস্তুত 

থালক এবং এচি সদ্ববিব ভাে ছর ঐচি সদ্ববিব মন্দ? 

  

এখ্ন প্রশ্ন এই, ভিবান্  চি চিরচিন সৎই হন, তাহা হইলে এই-সব অশুলভর জনয িায়র 

মক? খ্রষ্টান এবং মুসেমানিণ বলেন, শয়তান বচেয়া একজন ভদ্রলোক ছল।ন। চকন্তু 

চক কচরয়া বে—দইজন ভদ্রলোক কাজ কচরলতল।ন? একজলনরই থাকা িাইয ম -ছুললন 

চশশু পুচড়য়া  ায়, তাহালত খ্াবারও দ্বতরর হয়। চক কচরয়া বচেলব, ছুলন ভাে বা মন্দ? 

চক কচরয়া বচেলব, উহা দই বযচির সতচষ্ট? (তথাকচথত) সমস্ত অশুভ তলব মক সতচষ্ট কচরে? 

অনয মকান সমািান নাই। চতচন পাঠাইলতল।ন মততুয ও জরবন, মড়ক ও মহামারর এবং 

সবচক।ু। ঈশ্বর  চি এইরূপ হন, তাহা হইলে চতচনই শুভ, চতচনই অশুভয চতচনই সুন্দর, 

চতচনই ভরষণয চতচনই জরবন এবং চতচনই মততুয। 

  

এইরূপ ঈশ্বরলক চক কচরয়া উপাসনা করা  াইলব? ছমরা ক্রমশীঃ (বুচঝলত) পাচরব, 

মানুষ ভরষলণর পূজা করভালব চশচখ্লত পালরয তখ্নই মানুষ শাচি পাইলব। মলনর শাচি 

 চি নষ্ট হইয়া থালক, দচশ্চিার হাত হইলত চনেতচত  চি না পাইয়া থাক মতা সবিপ্রথম 
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কতিবয—।ুচরয়া িাাঁড়ালনা এবং ভরষলণর সম্মুখ্রন হওয়া। উহার মুলখ্াস চ।াঁচড়য়া মফলো, 

মিচখ্লত পাইলব—মসই একই (ঈশ্বর) রচহয়াল।ন। চতচনই সুলণ ঈশ্বর— াহা চক।ু ভাে 

(প্রতরয়মান) এবং  াহা চক।ু মন্দ (ছপাতপ্রতরচতলত)। ছর মকহ নাই। দই জন প্রভু  চি 

থাচকলতন, তাহা হইলে প্রকতচত এক মুহূতিও চিচকয়া থাচকলত পাচরত না। প্রকতচতলত অপর 

মকহ নাই | সবই একতান। ঈশ্বলরর েরো একচিলক, ছর শয়তালনর অপরচিলক—এরূপ 

হইলে সমগ্র সতচষ্টর চভতর একচি িরম (চবশতঙ্খো) উপচস্থত হইত। চনয়ম ভাচিবার সািয 

কাহার ছল।? এই গ্লাসচি  চি ছচম ভাচিয়া মফচে, ইহা পচড়য়া  াইলব। একচি 

পরমাণুলক  চি মকহ স্থানিুযত কচরলত সমথি হয়, অপর প্রলতযকচি পরমাণুর চস্থচতদ্ববষময 

।চিলব। … চনয়ম কখ্নও েঘন করা  ায় না। প্রলতযকচি পরমাণু চনজ স্থালন রচহয়াল।। 

প্রলতযকচির ওজন কচরয়া, মাপ কচরয়া বসান ছল। এবং চনজ চনজ (উলেশয) পূণি 

কচরলতল।। ঈশ্বলরর চবিালন বাতাস বচহলতল।, সূ ি চকরণ চিলতল।। তাাঁহার শাসলন 

জিৎসমূহ  থা থ সচন্ন্চবষ্ট রচহয়াল।। তাাঁহারই ছলিলশ মততুয পতচথবরলত চশকারসোলন 

রত। একবার ভাচবয়া মিখ্ মতা দই বা চতন জন ঈশ্বর জিলত মল্ল ুলদ্ধর প্রচতেচন্দ্বতায় 

নাচময়াল।ন। ইহা হইলতই পালর না। 

  

ছমরা এখ্ন মিচখ্লত পাইোম—ছমালির জিৎস্রষ্টা সুলণ ঈশ্বর থাচকলত পালরন, চতচন 

িয়াময় এবং চনিুরও। … চতচন মেে, চতচনই অমেে। তাাঁহার চ্ত হাসয মিচখ্লত পাই, 

ছবার ভ্রূকুচিও মিচখ্লত পাই। ছর তাাঁহার চবিান অচতক্রম কচরবার ক্ষমতা কাহারও 

নাই। চতচন হইলেন এই চবশ্ব-ব্রহ্মালণ্ডর স্রষ্টা। 

  

সতচষ্টর অথি চক? শূনয হইলত চক মকান চক।ুর ছচবভিাব হইলত পালর? ।য় হাজার বৎসর 

ছলি ঈশ্বর স্বলপ্নাচিত হইয়া জিৎ সতচষ্ট কচরলেন (এবং) তাহার পূলবি চক।ুই চ।ে না—

ইহা কর? ঈশ্বর তখ্ন কর কচরলতচ।লেন? চতচন চক ছরালম ।ুমাইলতচ।লেন? ভিবান্ 

হইলেন জিৎ-কারণ, ছর কা ি মিচখ্য়া ছমরা কারণলক জাচনলত পাচর। কা ি  চি না 

থালক, তাহা হইলে কারণ কারণই নয়। কারণ সবিিা কাল ির মিয চিয়াই পচরজ্ঞাত। … 

সতচষ্ট অনি। … কাে বা মিলশর মািযলম সতচষ্টর ছচি চিিা করা  ায় না। 
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মকন চতচন এই সতচষ্ট কলরন? কারণ চতচন ইহা প।ন্দ কলরন—কারণ চতচন মুি। … তুচম 

ছচম চনয়লমর অিরন, মকন-না ছমরা (শুিুু্) কচতপয় চনচিিষ্ট পলথই কাজ কচরলত পাচর, 

অনয পলথ নয়। ‘হাত না থাচকলেও চতচন সবচক।ু িচরলত পালরন, পিচবহরন হইয়াও দ্রুত 

িচেয়া  ান’।৩ মিহ নাই, তথাচপ চতচন সবিবযাপর। 

  

‘িকু্ষ  াাঁহালক মিচখ্লত পায় না, চকন্তু িকু্ষ  াাঁহা োরা মিলখ্, তাাঁহালকই ব্রহ্ম বচেয়া 

জাচনলব।৪ মতামরা অনয চক।ুর উপাসনা কচরলত পার না। সবিশচিমান্ ঈশ্বরই এই চবশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড িচরয়া ছল।ন।  াহালক বো হয় ‘চনয়ম’, উহা তাাঁহার ইোর অচভবযচি। 

চনয়মসমূহ োরা চতচন জিৎ পচরিােনা কচরলতল।ন।  

  

এ প িি (ছমরা ছলোিনা কচরয়াচ।) ঈশ্বর ও প্রকতচত—শাশ্বত ঈশ্বর, চিরিন প্রকতচত। 

মকান ছিারই (কখ্নও) সতচষ্ট হয় নাই। ছিার চবনাশও নাই। মকহই তাহার চনলজর 

মততুয কল্পকনা কচরলত পালর না। ছিা অসরম, চনতয বতিমান। উহা মচরলব চকরূলপ? উহা 

শররর পচরবতিন কলর। ম মন মকান বযচি তাহার পুরাতন জরণি পচরলেি ।াচড়য়া চিয়া 

নূতন অবযবহৃত মপাষাক পচরিান কলর, চঠক মসইরূপ শরণি শররর ।ুাঁচড়য়া মফচেয়া একচি 

নূতন মিহ গ্রহণ করা হয়।৫ 

  

ছিার স্বরূপ চক? ছিা সবিশচিির সবিবযাপর। দ্বিতলনযর দ্বি।িযও নাই বা প্রস্থ চকংবা 

।নত্বও নাই। … উহা এখ্ালন বা মসখ্ালন—ইহা চক কচরয়া বো  ায়? এই শরররচি নষ্ট 

হইলে (ছিা) অপর একচি মিলহর (মািযলম) কাজ কচরলব। ছিা ম ন একচি বতি, 

 াহার পচরচি মকাথাও নাই, চকন্তু উহার মকি হইে মিলহ। ঈশ্বর এমন একচি বতি,  াহার 

পচরচি মকাথাও নাই বলি, চকন্তু মকি সবিত্র। ছিা স্বভাবতই ছনন্দময়, শুদ্ধ, পূণিয উহার 

প্রকতচত  চি অশুচি হইত, তাহা হইলে উহা কখ্নও শুদ্ধ হইলত পাচরত না। … ছিার 

স্বরূপই হইে চনেেুষয এই জনযই মতা মানুলষর পলক্ষ পচবত্র হওয়া সম্ভব। ছিা 

(স্বভাবতই) ছনন্দ।নয তাই বচেয়াই মতা উহা ছনন্দ োভ কচরলত পালর। ছিা 

শাচিস্বরূপয (এই কারলণই উহার পলক্ষ শাচি অনুভব করা সম্ভবপর)। … 
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ছমালির মলিয  াহারা চনলজলির এই মিহবুচদ্ধর স্তলর মিচখ্লতচ।, তাহালির সকেলকই 

ঈষিা, কেহ ও কলষ্টর সচহত জরচবকার জনয কলঠার পচরশ্রম কচরলত হয়, ছর তারপর 

ছলস মততুয। ইহা হইলত বুঝা  ায় ম , ছমালির  াহা হওয়া উচিত, ছমরা তাহা নই। 

ছমরা স্বািরন নই, সমূ্পণি শুদ্ধ নই, ইতযাচি। ছিা ম ন অবনত হইয়াল।নয অতএব 

ছিার প্রলয়াজন—চবস্তার। … 

  

চকভালব ইহা করা  ায়? উহা চনলজ চনলজই চসদ্ধ কচরলত পাচরলব চক?—না। মকান বযচির 

মুখ্  চি িূচেিূসচরত হইয়া থালক, উহা চক িূচে চিয়া পচরোর করা িলে? মাচিলত একচি 

বরজ পুাঁচতোম, উহা হইলত িা। হইে, িা। হইলত ছবার বরজ, বরজ হইলত অনয একচি 

িা।—এইরূপ িচেলত থাচকলব। মুরির হইলত চডম, ছবার চডম হইলত মুরির।  চি চক।ু 

ভাে কাজ কর, উহার ফে মতামালক পাইলত হইলব—পুনরায় জন্মগ্রহণ ও দীঃখ্লভাি। এই 

অিহরন শতঙ্খলে  চি একবার ছিকাইয়া  াও, ছর থাচমলত পাচরলব না। ।ুচরলতই 

থাচকলব, … উপলর এবং নরলি, রধ্বিলোক এবং অলিালোলকর (চিলক) এবং এই-সব 

(লিহসমূহ)। চনেতচতর পথ নাই। 

  

তলব এই-সকে হইলত ত্রালণর উপায় চক এবং এখ্ালন চকই বা মতামার িাই? একচি ভাব 

হইে—দীঃখ্ হইলত অবযাহচত। ছমরা প্রলতযলকই দীঃখ্ হইলত চনস্তার পাইবার জনয 

চিবারাত্র মিষ্টা কচরলতচ।। … কমমির োরা ইহা হইবার নয়। কমি কমিই বাড়ায়।  চি এমন 

মকহ থালকন, চ চন চনলজ মুি এবং ছমাচিিলক সাহা য কচরলত প্রস্তুত, তলব ইহা 

সম্ভবপর। প্রািরন ঋচষর ম।াষণা—‘মহ মতিযলোকবাসর ও রধ্বিলোকচনবাসর অমতলতর 

সিানিণ মতামরা সকলে মশান— ছচম রহসয ছচবোর কচরয়াচ।। চ চন সকে অেকালরর 

পালর, ছচম তাাঁহালক জাচনয়াচ।। এই সংসার-মহাসমুদ্র ছমরা পার হই মকবে তাাঁহারই 

কতপায়।’ ৬ 

  

ভারতবলষি জরবলনর উলেশয সম্বলে িারণা এইরূপীঃ স্বিি ছল।, নরক ছল।, মতিযলোক 

ছল।য চকন্তু এইুলচে চিরিন নয়।  চি ছমার নরলক িচত হয়, উহা চনতযকালের জনয 

নয়। ম খ্ালনই থাচক না মকন, একই  ন্ত্রণা িচেলত থাচকলব। সমসযা হইে—এই-সব  ন্ত্রণা 
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অচতক্রম করা  ায় চকরূলপ?  চি ছচম স্বলিি  াই, হয়লতা চক।ু চবশ্রাম চমচেলব। চকন্তু 

হয়লতা মকান অপকমি কচরয়া বচসোম, তখ্ন মতা শাচস্ত পাইলত হইলব, স্বিিবাস চিরস্থায়র 

হইলত পালর না। … ভারতরয় ছিশি স্বলিি  াওয়া নয়। এই পতচথবর হইলত মুচি োভ কর। 

নরলকও পচড়ও না, স্বিিলকও তুে কর। েক্ষয চক?—মুচি। মতামালির প্রলতযকলকই মুি 

হইলত হইলব। ছিার মচহমা ছবতত হইয়া ছল।। উহালক পুনরায় অনাবতত কচরলত হইলব। 

ছিা মতা ছল।নই—সবিত্রই ছল।ন। মকাথায়  াইলবন? … মকাথায়ই বা  াইলত পালরন? 

 চি এমন মকান স্থান থাচকত, ম খ্ালন ছিা নাই, তলবই মতা মসখ্ালন  াইবার কথা 

উচঠত। ইচন সিা-বতিমান—(এইচি)  চি হৃিয়েম কর, তাহা হইলে চিরকালের জনয 

পচরপূণি সুখ্ (ছচসলব)। ছর জন্ম মততুয নয়। … ছর মরাি নয়, মিহ নয়। মিহ (চি) 

চনলজই মতা কচঠনতম বযাচি। … 

  

ছিা ছিা (-রূলপ) িাাঁড়াইয়া থাচকলবন। দ্বিতনয দ্বিতনযরূলপ জরচবত থাচকলবন। ইহা 

চকভালব সম্পািন করা  াইলব? চ চন স্বভাবতই চনতযবতিমান, শুদ্ধ ও পূণি, ছিার (মলিয 

মসই পরলমশ্বরলক) ছরািনা কচরয়া। এই জিলত সবিশচিমান্ দইজন থাচকলত পালরন 

না। (কল্পকনা কর) দই বা চতনজন ঈশ্বর (ছল।ন)য একজন সংসার সতচষ্ট কচরলবন, অপর 

জন বচেলবন, ‘ছচম সংসার ধ্বংস কচরব।’ ইহা কখ্নও ।চিলত (পালর না)। ভিবান্ 

একজনই হওয়া িাই। ছিা  খ্ন পূণিতা োভ কলরন, তখ্ন চতচন প্রায় সবিশচিমান্ (ও) 

সবিজ্ঞ (হইয়া  ান)। ইচনই উপাসক। উপাসয মক?—মসই পরলমশ্বর স্বয়ং, চ চন সবিবযাপর, 

সবিজ্ঞ ইতযাচি। ছর সলবিাপচর চতচন মপ্রম-স্বরূপ। (ছিা) চকরূলপ এই পূণিতা োভ 

কচরলব?—উপাসনা োরা। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 47 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৮. চদবয প্রপ্রম 

[ছলমচরকা  ুিরালের সান ফ্রাচিলকা অঞ্চলে ১০ এচপ্রে ১৯০০ খ্রীঃ প্রিি] 

  

(লপ্রমলক একচি চত্রলকালণর প্রতরক োরা প্রকাশ করা  াইলত পালর। প্রথম মকাণচি এই 

ম ,) মপ্রম মকান প্রশ্ন কলর না। ইহা চভকু্ষক নয়। … চভখ্াররর ভােবাসা ভােবাসাই নয়। 

মপ্রলমর প্রথম েক্ষণ হইলতল। ইহা চক।ুই িায় না, (বরং ইহা) সবই চবোইয়া মিয়। ইহাই 

হইে প্রকতত ছিযাচিক উপাসনা, ভােবাসার মািযলম উপাসনা! ঈশ্বর করু ণাময় চকনা, 

এই প্রশ্ন ছর উলঠ না। চতচন ঈশ্বর, চতচন ছমার মপ্রমাস্পি। ঈশ্বর সবিশচিমান্ এবং 

অসরম ক্ষমতাসম্পন্ন্ চকনা, চতচন সাি চকংবা অনি, এ-সব ছর চজজ্ঞাসয নয়।  চি চতচন 

মেে চবতরণ কলরন ভােই,  চি অমেে কলরন, তাহালতই বা চক ছলস  ায়? মকবে ঐ 

একচি—অনি মপ্রম ।াড়া তাাঁহার অনযানয সবুলণই চতলরাচহত হয়।  

  

ভারতবলষি একজন প্রািরন সম্রাট্ চ।লেন। চতচন একবার চশকালর বাচহর হইয়া বলনর মলিয 

জদ্বনক বড় ম ািরর সাক্ষাৎ পান। সািুর উপর চতচন এতই সন্তুষ্ট হইলেন ম , তাাঁহালক 

রাজিানরলত ছচসয়া চক।ু উপহার েইবার জনয অনুলরাি কচরলেন। (প্রথলম) সািু রাজর 

হন নাই, (চকন্তু) বারংবার সম্রালির পরড়াপরচড়লত অবলশলষ  াইলত স্বরকার কচরলেন। 

চতচন (প্রাসালি) উপচস্থত হইলে সম্রাট্ লক জানালনা হইে। সম্রাট্ বচেলেন, ‘এক চমচনি 

অলপক্ষা করু ন, ছচম ছমার প্রাথিনা মশষ কচরয়া েই।’ সম্রাট্ প্রাথিনা কচরলতচ।লেন, 

‘প্রভু, ছমালক ছরও িন িাও— ছরও (জচম-জায়িা, স্বাস্থয), ছরও সিান-সিচত।’ 

সািু উচঠয়া িাাঁড়াইলেন এবং ।লরর বাচহলর  াইবার জনয অগ্রসর হইলত োচিলেন। রাজা 

বচেলেন, ‘কই, ছপচন ছমার উপহার মতা গ্রহণ কচরলেন না?’ ম াির উির চিলেন, 

‘ছচম চভকু্ষলকর চনকি চভক্ষা কচর না। এতক্ষণ প িি ছপচন চনলজই অচিক ভূসম্পচি, 

িাকাকচড়, ছরও কত চক প্রাথিনা কচরলতচ।লেন, ছপচন ছর ছমালক চক চিলবন? ছলি 

চনলজর অভাবুলচে চমিাইয়া চনন।’  
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মপ্রম কখ্নও  াচ্ঞা কলর না, ইহা সব সময় চিয়াই  ায়। …  খ্ন একচি  ুবক তাহার 

চপ্রয়তমালক মিচখ্লত  ায়, … তাহালির মলিয মবিালকনার সম্বে থালক নায তাহালির 

সম্বে হইলতল। মপ্রলমর, ছর মপ্রম চভকু্ষক নয়। (এইরূলপ) ছমরা বুচঝলত পাচর ম , 

প্রকতত ছিযাচিক উপাসনার অথি চভক্ষা নয়।  খ্ন ছমরা সমস্ত িাওয়া—‘প্রভু, ছমালক 

এিা িাও, ওিা িাও’—মশষ কচরয়াচ। তখ্নই িমিজরবন ছরম্ভ হইলব।  

  

চেতরয়চি (চত্রলকাণ-স্বরূপ মপ্রলমর চেতরয় মকাণ) এই,—মপ্রলম ভয় নাই। তুচম ছমালক 

কাচিয়া িুকরা িুকরা কচরলত পার, তবু ছচম মতামালক ভােবাচসলতই (থাচকব)। মলন 

কর, মতামালির মলিয একজন মা—শররর খ্ুব দবিে—মিচখ্লে, রাস্তায় একচি বা। মতামার 

চশশুচিলক চ।নাইয়া েইলতল।। বে মতা, তুচম তখ্ন মকাথায় থাচকলব? জাচন, তুচম ঐ 

বযাঘ্রচির সম্মুখ্রন হইলব। অনয সমলয় পলথ একচি কুকুর পচড়লেই মতামালক পোইলত 

হয়, চকন্তু এখ্ন তুচম বাল।র মুলখ্ ঝাাঁপ চিয়া মতামার চশশুচিলক কাচড়য়া েইলব। ভােবাসা 

ভয় মালন না। ইহা সমস্ত মন্দলক জয় কলর। ঈশ্বরলক ভয় করা িলমির সূত্রপাত মাত্র, উহার 

প িবসান হইে মপ্রলম। সমস্ত ভয় ম ন তখ্ন মচরয়া চিয়াল।।  

  

তততরয়চি (চত্রলকাণািক মপ্রলমর তততরয় মকাণ) এই—মপ্রম চনলজই চনলজর েক্ষয। ইহা 

কখ্নই অপর মকান চক।ুর ‘উপায়’ হইলত পালর না। ম  বলে, ‘ছচম মতামালক ভােবাচস 

এই-সব পাইবার জনয’, মস ভােবালস না। মপ্রম কখ্নই মকান উলেশয-সািলনর উপায় 

নয়য ইহা চনচশ্চতভালব পূণিতম চসচদ্ধ। মপ্রলমর সরমা এবং ছিশি চক? ঈশ্বলর পরম 

অনুরাি—ইহাই সব। মকন মানুষ ঈশ্বরলক ভােবাচসলব? এই ‘মকন’র, মকান উির নাই, 

মকন-না ভােবাসা মতা মকান অভরষ্টচসচদ্ধর জনয নয়। ভােবাসা ছচসলে উহাই মুচি, 

উহাই পূণিতা, উহাই স্বিি। ছর চক িাই? অনয ছর চক প্রািবয থাচকলত পালর? মপ্রম 

অলপক্ষা মহির ছর চক তুচম পাইলত পার? 

  

ছমরা সকলে মপ্রম অলথি  াহা বুচঝ, ছচম তার কথা বচেলতচ। না। একিুখ্াচন ভাবপ্রবণ 

ভােবাসা মিচখ্লত মবশ সুন্দর। পুরু ষ নাররলক ভােবাচসে, ছর নারর পুরু লষর জনয প্রাণ 

চবসজিন চিলত প্রস্তুত। চকন্তু মিখ্াও মতা  ায় ম , পাাঁি চমচনলির মলিয জন (John) মজনলক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

( Jane) পিা।াত কচরে এবং মজনও জনলক োচথ মাচরলত ।াচড়ে না। ইহা দ্ববষচয়ক ভাব, 

ভােবাসাই নয়।  চি জন বাস্তচবকই মজনলক ভােবাচসত, তলব মসই মুহূলতিই মস পূণি 

হইয়া  াইত। (তাহার প্রকতত) স্বরূপই মপ্রময মস স্বয়ংপূণি। জন মকবেমাত্র মজনলক 

ভােবাচসয়া ম ালির সমুিয় শচি পাইলত পালর, ( চিও) মস হয়লতা িলমির, মনস্তলত্ত্বর 

বা ঈশ্বর-সম্বেরয় মতবািসমূু্লহর একচি অক্ষরও জালন না। ছচম চবশ্বাস কচর,  চি মকান 

পুরু ষ ও নারর পরস্পরলক  থাথি ভােবাচসলত পালর, তাহা হইলে ম াচিিণ ম -সকে 

চবভুচত োভ কচরয়াল।ন বচেয়া িাবর কলরন, এই িম্পচতও মসই-সকে শচি (অজিন 

কচরলত সমথি হইলব,) ম লহতু মপ্রম ম  স্বয়ং ঈশ্বর। মসই মপ্রমস্বরূপ ভিবান্ সবিত্র 

চবরাজমান এবং (লসইজনয) মতামালিরও মলিয এই ভােবাসা রচহয়াল।, মতামরা জান বা 

না জান। 

  

একচিন সেযার সময় ছচম একচি  ুবকলক একচি তরু ণরর জনয অলপক্ষা কচরলত 

মিচখ্য়াচ।োম। … মলন কচরোম,  ুবকলক পররক্ষা কচরবার ইহা একচি উপ ুি অবসর। 

মস তাহার মপ্রলমর িভররতার মিয চিয়া অতরচিয় িশিন ও িূর-শ্রবলণর ক্ষমতা োভ কলর। 

ষাি চক সির বার  ুবকচি একবারও ভুে কলর নাই, এবং তরু ণর চ।ে দইশত মাইে 

িূলর। (লস বচেত) ‘এইভালব তরু ণর সাজলিাজ কচরয়াল।।’ (চকংবা) ‘ঐ মস িচেয়া 

 াইলতল।।’ ছচম ইহা চনলজর মিালখ্ মিচখ্য়াচ।। 

  

ইহাই হইলতল। প্রশ্নীঃ মতামার স্বামর চক ঈশ্বর নন? মতামার সিান চক ঈশ্বর নয়? তুচম 

 চি মতামার পত্নরলক চঠক চঠক ভােবাচসলত পার, জিলতর সকে িলমির ভাবই মতামালত 

ফুচিয়া উচঠলব। মতামার মলিযই তুচম োভ কচরলব িলমির ও ম ালির সমস্ত রহসয। চকন্তু 

ভােবাচসলত পার চক? প্রশ্ন মতা ইহাই। তুচম বে, ‘মমরর, ছচম মতামায় ভােবাচস … 

অলহা, ছচম মতামার জনয মচরলত পাচর।’ (চকন্তু  চি তুচম) মিখ্, মমরর অপর এক 

বযচিলক িুম্বন কচরলতল।, তুচম তাহার িো কাচিলত িাচহলব। ছবার মমরর  চি জনলক 

অনয একচি মমলয়র সচহত কথা বচেলত মিলখ্, তলব মস রালত্র ।ুমাইলত পাচরলব না এবং 

জলনর জরবন নরলকর নযায় দচবিষহ কচরয়া তুচেলব। ইহার নাম ‘ভােবাসা’ নয়। ইহা ম ৌন 
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ক্রয়-চবক্রয়। ইহালক ‘মপ্রম’ বো অতরব চনন্দনরয়। সংসালরর মানুষ চিবা-রাত্র ঈশ্বর ও 

িলমির কথা বচেয়া থালক—মতমচন মপ্রলমর কথাও। প্রলতযক চবষয়লক একচি ভণ্ডাচমলত 

পচরণত করা—ইহাই মতা মতামরা কচরলত।! সকলেই মপ্রলমর কথা বলে, (তবু) 

সংবািপলত্রর স্তলম্ভ (ছমরা পচড়), প্রলতযক চিন চববাহ-চবলেলির কাচহনর।  খ্ন তুচম 

জনলক ভােবাস, তখ্ন চক তাহার জনযই তাহালক ভােবাস, অথবা মতামার জনয? ( চি 

তুচম মতামার চনলজর জনয তাহালক ভােবাস), তাহা হইলে জলনর চনকি হইলত চক।ু ছশা 

কর। ( চি তাহার জনযই তাহালক ভােবাস), তলব জলনর কা। হইলত তুচম চক।ুরই 

প্রতযাশা রাখ্ না। মস তাহার ইোনু ায়র  াহা খ্ুশর কচরলত পালর, (এবং) তুচম তাহালক 

একইভালব ভােবাচসলব। 

  

এই চতনচি চবন্দু, চতনচি মকাণ েইয়া (লপ্রম)-চত্রভুজ। মপ্রম বযতরত িশিনশাস্ত্র শুে হালড়র 

মত, মনস্তত্ত্ব একপ্রকার মতবাি-চবলশষ এবং কমি শুিুই পণ্ডশ্রম। (লপ্রম থাচকলে) িশিন 

হইয়া  ায় কচবতা, মলনাচবজ্ঞান হয় (মরমর অনুভূচত) ছর কমি সতচষ্টর মালঝ মিুরতম 

বচেয়া পচরিচণত হয়। (লকবেমাত্র) গ্রন্থ-অিযয়লন (লোলক) শুে হইয়া  ায়। মক চবোন্?—

ম  অিতীঃ একচবন্দু মপ্রমও অনুভব কচরলত পালর। ঈশ্বরই মপ্রম এবং মপ্রমই ঈশ্বর। ছর 

ঈশ্বর মতা সব স্থালনই রচহয়াল।ন। ভিবান্ মপ্রমস্বরূপ এবং সবিত্র চবরাজমান—এইচি ম  

অনুভব কলর, মস বুচঝলত পালর না ম , মস মাথায় ভর কচরয়া বা পালয়র উপর ভর চিয়া 

িাাঁড়াইয়া ছল।—ম মন ম -লোক এক মবাতে মি খ্াইয়াল।, মস জালন না ম —মস মকাথায় 

রচহয়াল।। … চি ছমরা িশ চমচনি ভিবালনর জনয কাাঁচি, পরবতির দই মাস ছমরা 

মকাথায় ছচ।—মস জ্ঞান ছমালির থাচকলব না। … ছহালরর সময়ও ছমরা মলন রাচখ্লত 

পাচরব না, চক খ্াইলতচ।—তাহাও জাচনব না। ঈশ্বরলকও ভােবাচসলব, ছবার সবিিা মবশ 

বযবসা-বুচদ্ধ থাচকলব—ইহা (চক কচরয়া) সম্ভবপর? … মপ্রলমর মসই সবিজয়র সবিবযাপর 

শচি চকরূলপ ছচসলত পালর? … 

  

মানুষ চবিারশরে নয়। তাহারা সকলেই পািে। চশশুরা (পািে) মখ্োয়, তরু ণ তরু ণরলক 

েইয়া, বতলদ্ধরা তাহালির অতরলতর িচবিত-িবিলণ।৭ মকহ বা পািে অলথির চপ।লন। মকহ 
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মকহ তলব ঈশ্বলরর কনয পািে হইলব না মকন? জন (John) জেনের (Jane) জনয ম রূপ 

পািে হইয়া ।ুচিলতল।, ঈশ্বলরর মপ্রলমর জনয মসইরূপ উন্মাি হও। মকাথায়, এমন মোক 

মকাথায়? (অলনলক) বলে, ‘ ছচম চক এইচি ।াচড়ব? অমুকিা তযাি কচরব? একজন 

চজজ্ঞাসা কচরয়াচ।ে, ‘চববাহ চক কচরব না?’ না, মকান চবষয়ই ।াচড়লত  াইও না। চবষয়ই 

মতামালক ।াচড়য়া  াইলব। অলপক্ষা কর, তুচম সব চক।ুই ভুচেলব।  

  

(সমূ্পণিরূলপ) ভিবৎলপ্রলম পচরণত হওয়া—এখ্ালনই প্রকতত উপাসনা। মরামযান কযাথচেক 

সম্প্রিালয় সময় সময় ইহার চক।ু ছভাস পাওয়া  ায়য মসই-সব অতযাশ্চ ি সন্ন্যাসর ও 

সন্ন্যাচসনরিণ অলেৌচকক ভিবৎলপ্রলম চকরূপ ছিহারা হইয়া মবড়াইলতল।ন! এইরূপ 

মপ্রমই োভ কচরলত হইলব। ঐশ্বচরক মপ্রম এই প্রকার হওয়াই উচিত—চক।ুই না িাচহয়া, 

চক।ুই অলন্বষণ না কচরয়া। 

  

প্রশ্ন হইয়াচ।ে—চকভালব উপাসনা কচরলত হইলব? মতামর সমস্ত চবষয়-সম্পি, মতামার 

সকে পচরজন, সিান-সিচত—সবচক।ু অলপক্ষা চপ্রয়তর ভাচবয়া ঈশ্বরলক উপাসনা কর। 

(তাাঁহালক উপাসনা কর) ম ন তুচম স্বয়ং ভােবাসালকই ভােবাচসলত।। এমন একজন 

ছল।ন,  াাঁহার নাম ‘অনি মপ্রম’—ইহাই ঈশ্বলরর একমাত্র সংজ্ঞা।  চি এই … চবশ্বব্রহ্মাণ্ড 

ধ্বংস হইয়া  ায়, চক।ুমাত্র ভাচবও না।  তক্ষণ অনিলপ্রমস্বরূপ চতচন রচহয়াল।ন, ততক্ষণ 

ছমালির ভাবনা চকলসর? উপাসনার অথি চক, (লতামরা) মিচখ্লে মতা? অনয সব চিিা 

অবশযই িচেয়া  ায়। ঈশ্বর ।াড়া সমস্তই চতলরাচহত হয়। সিালনর প্রচত চপতা বা মাতার 

ম  ভােবাসা, স্বামরর উপর স্ত্ররর ম  মপ্রম, পত্নরর প্রচত স্বামরর ম  ভােবাসা, বেুর প্রচত 

বেুর ম  ছকষিণ—এই-সব মপ্রম একত্র ।নরভূত কচরয়া ঈশ্বরলক চিলত হইলব।  চি মকান 

নারর মকান পুরু ষলক ভােবালস, তলব মস অনয-পুরু ষলক ভােবাচসলত পালর না।  চি মকান 

পুরু ষ মকান নাররলক ভােবালস, তাহা হইলে তাহার পলক্ষ অনয মকান (নাররলক) ভােবাসা 

সম্ভব নয়। ইহাই হইে ভােবাসার িমি। 

  

ছমার ুলরু লিব বচেলতন, ‘মলন কর এই ।লরর মলিয এক থলে মমাহর রচহয়াল।, ছর 

পালশর ।লর একচি মিার ছল।—মস ঐ মমাহলরর থলের কথা জালন। মিারচি চক ।ুমাইলত 
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পাচরলব? চনশ্চয়ই নয়। সব সমলয়ই মস পািে হইয়া ভাচবলত থাচকলব, চক উপালয় 

মমাহরুলচে ছিসাৎ করা  ায়।’  … (এইরূলপ) মকান মোক  চি ভিবানলক ভােবালস, 

তলব মস চক কচরয়া অনয চক।ুলক ভােবাচসলব? ঈশ্বলরর চবপুে মপ্রলমর সম্মুলখ্ অনয চক।ু 

িাাঁড়াইলব চকরূলপ? উহার কাল। সবচক।ুই অিচহিত হইয়া  াইলব। মসই মপ্রমলক োভ 

কচরবার জনয—বাস্তব কচরয়া তুচেবার জনয, উহা অনুভব কচরয়া উহালতই অবস্থান 

কচরবার জনয পািে হইয়া ।ুিা।ুচি না কচরয়া মন থাচমলত পালর চক?  

  

ছমরা এইভালব ঈশ্বরলক ভােবাচসবীঃ ‘ ছচম িন িাই না, (বেুবােব বা মসৌন্দ ি িাই 

না) চবষয়-সম্পচি, চবিযা, এমন চক মুচিও িাই না।  চি ইহাই মতামার ইো হয়, 

ছমালক সহস্র মততুযর কবলে পাঠাইয়া িাও। ছমার শুিু এই প্রাথিনা ম , ছচম ম ন 

মতামালক ভােবাচসলত পাচর, ছর ম ন মকবে ভােবাসার জনযই ভােবাচস। চবষয়াসি 

বযচিচিলির চবষলয়র প্রচত ম  িান, মসরূপ তরব্র ভােবাসা ম ন ছমার হৃিলয় ছলস, 

চকন্তু মকবে মসই চিরসুন্দলরর জনয। ঈশ্বরলক বন্দনা! মপ্রমময় ঈশ্বরলক বন্দনা!’ ঈশ্বর 

ইহা ।াড়া অনয চক।ু নন। অলনক ম াির ম -সব অদু্ভত ক্ষমতা মিখ্াইলত পালরন, চতচন 

মসুলচে গ্রাহয কলরন না। কু্ষদ্র জাদকলররা কু্ষদ্র মকৌশে প্রিশিন কচরয়া থালকন। ঈশ্বর মশ্রি 

জাদকরয চতচন সমুিয় জাদচবিযা মিখ্াইলত পালরন। মক জালন কত ব্রহ্মাণ্ড (ছল।,) মক 

ভ্রূলক্ষপ কলর? … 

  

ছর একচি উপায় ছল।। সবচক।ু জয় কচরলত, সমস্ত চক।ু িমন কচরলত—শররর (এবং) 

মন উভলয়র উপর ছচিপতয চবস্তার কচরলত হইলব। … চকন্তু (ভি বলেন) ‘সবচক।ু জয় 

কচরবার সাথিকতা চক? ছমার কাজ ঈশ্বরলক েইয়া।’  

  

একজন ম াির চ।লেন, খ্ুব ভি! িেক্ষত-লরালি চতচন  খ্ন মুমূষুি তখ্ন অপর একজন 

ম াির—িাশিচনক—তাাঁহালক মিচখ্লত ছচসলেন। (লশলষাি) ম াির বচেলেন, ‘মিখ্ুন, 

ছপচন ছপনার ক্ষলতর উপর মন একাগ্র কচরয়া উহা সারাইয়া মফেুন না মকন?’ তততরয় 

বার  খ্ন এইরূপ বো হইে, তখ্ন (লসই পরমল াির) উির চিলেন, ‘তুচম চক ইহা সম্ভব 

মলন কর, ম -মন সমূ্পণিরূলপ ছচম ভিবানলক চনলবিন কচরয়াচ।, (তাহা এই হাড়মালসর 
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খ্াাঁিায় িাচনয়া ছচনব)?’  রশুখ্রষ্ট তাাঁহার সাহাল যর জনয মিবলসনািেলক ছহ্বান কচরলত 

সম্মত হন নাই। ‘এই কু্ষদ্র শররর চক এতই মূেযবান্ ম  ইহালক দই বা চতন চিন মবশর 

বাাঁিাইয়া রাচখ্বার জনয ছচম চবশ হাজার মিবিূতলক ডাচকয়া ছচনব?’  

  

(জািচতক চি্ হইলত) এই শরররই ছমার সবিস্ব। ইহাই ছমার জিৎ, ছমার ভিবান্। 

ছচম শররর। মিলহ চিমচি কাচিলে ছচম মলন কচর, ছমালকই কাচিলে।  চি মাথা িচরে 

মতা মুহূলতি ছচম ভিবানলক ভুচেয়া  াই। ছচম মিলহর সচহত এমনই জচড়ত! ঈশ্বর এবং 

সব চক।ুলকই নামাইয়া ছচনলত হইলব, ছমার সলবিাচ্চ েক্ষয—এই মিলহর জনয। এই 

িতচষ্টলকাণ হইলত  রশুখ্রষ্ট  খ্ন কু্রশচবদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ কচরলেন এবং (তাাঁহার 

সাহাল যর জনয) মিবিূতিণলক ডাচকলেন না, তখ্ন চতচন মূলখ্ির কাজই কচরয়াচ।লেনয 

তাাঁহাচিিলক নামাইয়া ছচনয়া কু্রশ হইলত মুচিোভ করা তাাঁহার অবশয কতিবয চ।ে। চকন্তু 

চ চন মপ্রচমক, তাাঁহার চনকি এই মিহ চক।ুই নয়য তাাঁহার চি্ হইলত মিচখ্লে—মক এই 

অচকচঞ্চৎকর চজচনলষর জনয মাথা ।ামাইলব? এই শররর থালক চক  ায়—বতথা চিিায় চক 

োভ? মরামযান দ্বসনযিলণর ভািয-চনণিলয়র জনয বযবহৃত বস্ত্রখ্লণ্ডর মিলয় এর িাম মবশর 

নয়।  

  

(জািচতক িতচষ্ট) ও মপ্রচমলকর িতচষ্টলত ছকাশ-পাতাে তফাত। ভােবাচসয়া  াও।  চি 

মকহ কু্রদ্ধ হয়, মতামালকও ম  কু্রদ্ধ হইলত হইলব, এমন মকান কারণ নাই।  চি মকহ 

চনলজলক হরন কচরয়া মফলে, মতামালকও ম  মসই হরন স্তলর নাচমলত হইলব, তার চক মালন? 

… ‘অনয মোক মবাকাচম কচরয়াল। বচেয়া ছচমও রাি কচরব? অশুভলক প্রচতলরাি কচরও 

না।’ ঈশ্বরলপ্রচমকিণ এইরূপই বচেয়া থালকন। জিৎ  াহাই করু ক, ম  ভালবই ইহা িেুক, 

(তাাঁহালির উপর) ইহা মকান প্রভাব চবস্তার কচরলত পালর না। 

  

জদ্বনক ম াির অলেৌচকক শচি অজিন কচরয়াচ।লেন। চতচন বচেলতন, ‘মিখ্, ছমার কর 

শচি! ছকালশর চিলক তাকাওয ছচম ইহালক মম। চিয়া ঢাচকয়া চিব।’ বতচষ্ট ছরম্ভ হইে। 

(লকহ) বচেে, ‘প্রভু, অদু্ভত ছপনার শচি! চকন্তু ছমালক তাহাই চশক্ষা চিন,  াহা 

পাইলে ছচম ছর মকান চক।ু িাচহব না।’  … শচিরও রলধ্বি  াওয়া—চক।ুই িাই না, 
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শচিোলভরও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপ ি) শুিু বুচদ্ধর োরা জানা  ায় না। … হাজার 

হাজার বই পচড়য়াও তুচম জাচনলত সমথি হইলব না …  খ্ন ছমরা ইহা বুচঝলত ছরম্ভ 

কচর, সমুিয় জিৎ-রহসয ম ন ছমালির সম্মুলখ্ খ্ুচেয়া  ায়। … একচি ম।াি মমলয় 

তাহার পুতুে েইয়া মখ্চেলতল।—সব সময় মস নূতন নূতন স্বামর পাইলতল।, চকন্তু  খ্ন 

তাহার সতযকালরর স্বামর ছলস, তখ্ন (চিরচিলনর জনয) মস তাহার পুতুে-স্বামরুলচে িূলর 

মফচেয়া মিয়। … জিলতর সবচক।ু সম্বলে ঐ একই কথা। ( খ্ন) মপ্রমসূ ি উচিত হয়, 

তখ্ন এই-সব মখ্োর শচি-সূ ি—এই সমস্ত (কামনা-বাসনা) অিচহিত হয়। শচি েইয়া 

ছমরা চক কচরব? ম িুকু শচি মতামার ছল।, তাহা হইলতও  চি অবযাহচত পাও মতা 

ঈশ্বরলক িনযবাি িাও। ভােবাচসলত ছরম্ভ কর। ক্ষমতার মমাহ চনশ্চয়ই কািান িাই। 

ছমার ও ভিবালনর মলিয মপ্রম ।াড়া ছর চক।ুই ম ন খ্াড়া না হয়। ভিবান্ মপ্রমস্বরূপ, 

ছর চক।ুই ননয ছচিলত মপ্রম, মলিয মপ্রম—অলিও মপ্রম। 

  

এক রানরর সম্বলে একচি িল্পক ছল।। চতচন রাস্তায় রাস্তায় (ভিবৎলপ্রলমর চবষয়) প্রিার 

কচরলতন। ইহালত তাাঁহার স্বামর কু্রদ্ধ হইয়া তাাঁহালক মিলশর সবিত্র অতযি চন িাতন কচরয়া 

তাড়া কচরলতন। রানর তাাঁহার ভিবৎলপ্রম বণিনা কচরয়া িান িাচহলতন। তাাঁহার িানুলচে 

সবিত্র িরত হয়। ‘মিালখ্র জলে ছচম (লপ্রলমর অক্ষয়েতা পুষ্ট কচরয়াচ।)’।৮ ইহাই িরম, 

মহান্ (েক্ষয)। ইহা বযতরত ছর চক ছল।? (লোলক) ইহা িায়, উহা িায়। তাহারা সবাই 

পাইলত ও সঞ্চয় কচরলত িায়। এই জনযই এত কম মোক (লপ্রম) বুচঝলত পালর, এত কম 

মোক ইহা োভ কচরলত পালর। তাহাচিিলক জািাও এবং বে। তাহা হইলে তাহারা এ-

চবষলয় ছরও চক।ু সলঙ্কত পাইলব। 

  

মপ্রম স্বয়ং শাশ্বত, অিহরন তযাি-স্বরূপ। মতামালক সবচক।ু ।াচড়লত হইলব। চক।ুই মতামার 

অচিকালর রাখ্া িচেলব না। মপ্রম োভ কচরলে মতামার ছর চক।ুরই প্রলয়াজন হইলব না। 

… ‘চিরকালের জনয মকবে তুচমই ছমার ভােবাসার িন থাচকও।’ মপ্রম ইহাই িায়। 

‘ছমার মপ্রমাস্পলির অিলরালির একচি মাত্র িুম্বন! ছহা, ম  মতামার িুম্বলনর মসৌভািয 

োভ কচরয়াল।, তাহার সমস্ত দীঃখ্ ম  িচেয়া চিয়াল।। একচি মাত্র িুম্বলন মানুষ এত সুখ্র 
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হয় ম , অনয বস্তুর উপর ভােবাসা সমূ্পণিরূলপ চবেুি হইয়া  ায়। মস শুিু মতামারই 

স্তুচতলত মগ্ন থালক, ছর একমাত্র মতামালকই মিলখ্।’৯ মানবরয় ভােবাসালতও (চিবয 

মপ্রলমর সিা েুকান থালক)। িভরর মপ্রলমর প্রথমক্ষলণ সমস্ত জিৎ ম ন এক সুলর মতামার 

হৃিয়-বরণার সলে ঝঙ্কতত হইয়া উলঠ। চবলশ্বর প্রলতযকচি পাচখ্ ম ন মতামারই মপ্রলমর িান 

িাচহয়া থালক, প্রচতচি ফুে ম ন মতামার জনযই ফুচিয়া থালক। চিরিন অসরম মপ্রম হইলতই 

(মানবরয়) ভােবাসা উদূ্ভত। 

  

ঈশ্বরলপ্রচমক মকান চক।ুলক ভয় কচরলবন মকন? িসুয-তকলরর, দীঃখ্-দচবিপালকর—এমন 

চক চনলজর জরবলনর ভয়ও তাাঁহার নাই। … মপ্রচমক অনি নরলক  াইলতও প্রস্তুত, চকন্তু 

উহা চক নরক থাচকলব? স্বিি, নরক—এই-সব িারণা তযাি কচরয়া ছমাচিিলক উচ্চতর 

মপ্রম ছস্বািন কচরলত হইলব। … শত শত মোক মপ্রলমর অনুসোলন তৎপর, চকন্তু উহা 

ছচসলে ভিবান্ ।াড়া ছর সবই অিতশয হইয়া  ায়। 

  

অবলশলষ মপ্রম, মপ্রমাস্পি এবং মপ্রচমক এক হইয়া  ায়। ইহাই েক্ষয। … ছিা ও 

মানুলষর মলিয এবং ছিা ও ঈশ্বলরর মলিয পাথিকয রচহয়াল। মকন? … মকবে এই মপ্রম 

উপলভাি কচরবার জনয। ঈশ্বর চনলজলক ভােবাচসলত িাচহলেন, মসই জনয চতচন চনলজলক 

নানা ভালি চবভি কচরলেন। … মপ্রচমক বলেন, ‘সতচষ্টর সমগ্র তাৎপ ি ইহাই’। ছমরা 

সকলেই এক। ‘ছচম ও ছমার চপতা এক।’ এইক্ষলণ ঈশ্বরলক ভােবাচসবার জনয ছচম 

পতথ্ হইয়াচ।। … মকান্ চি ভাে—চিচন হওয়া, না চিচন খ্াওয়া? চিচন হওয়া—তাহালত ছর 

কর ছনন্দ? চিচন খ্াওয়া—ইহাই হইে মপ্রলমর অনি উপলভাি। 

  

মপ্রলমর সমগ্র ছিশি—(ঈশ্বরলক) ছমালির চপতা, মাতা, সখ্া, সিানভালব (ভাচববার 

প্রণাের—ভচিলক িতঢ় কচরবার এবং িভররতরভালব তাাঁহার সাচন্ন্িয োভ কচরবার জনয)। 

স্ত্রর-পুরলষর মলিযই ভােবাসার তরব্র অচভবযচি। ঈশ্বরলক এইভালবও ভােবাচসলত হইলব। 

নারর তাহার চপতালক ভােবালস,—মাতা, সিান এবং বেুলকও ভােবালসয চকন্তু চপতা, 

মাতা, সিান বা বেুর কাল। মস চনলজলক সমূ্পণিরূলপ প্রকাশ কচরলত পালর না। মকবে 

একজলনর কাল। তাহার মিাপনরয় চক।ুই থালক না। এইরূপ পুরু লষর পলক্ষও। … পচত-
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পত্নরর সম্পকি সবিােরণ। এই সম্পলকি অনয সব ভােবাসা একরভূত হইয়াল।। পত্নর স্বামরর 

মলিয চপতা মাতা, সিান সবই পায়। স্বামরও পত্নরর মলিয মাতা, কনযা প্রভতচত সবচক।ু 

োভ কলর। স্ত্রর-পুরু লষর এই সবিগ্রাসর পচরপূণি মপ্রম ঈশ্বলরর চিলক পচরিাচেত কচরলত 

হইলব—ম -লপ্রম নারর সমূ্পণি চনভিলয় েজ্জা না কচরয়া, রলির সম্বে না মাচনয়া তাহার 

চপ্রয়তমলক চনলবিন কলর। মকান অেকার নাই। তাহার চনলজর চনকি হইলত ম মন মিাপন 

কচরবার চক।ু নাই, মসইরূপ তাহার মপ্রমাস্পলির চনকলিও মিাপনরয় বচেলত চক।ুই থালক 

না। এইরূপ মপ্রম (ঈশ্বলরর উপর) ছসা িাই। এই চবষয়ুলচে িারণা করা অতযি কচঠন। 

মতামরা িরলর িরলর এই-সব বুচঝলত পাচরলব, তখ্ন সমস্ত ম ৌন ভাবও িূলর িচেয়া 

 াইলব। ‘তাতে দ্বসকলত বাচরচবন্দুসম’ এই জরবন ও ইহার সকে সম্পকিুলচে। 

  

চতচন স্রষ্টা ইতযাচি—এই-সমস্ত িারণা মতা বােকচিলির উপ ুি। চতচন ছমার চপ্রয়, 

ছমার জরবন—ইহাই ছমার অিলরর ধ্বচন হউক। … 

  

‘ছমার একমাত্র ছশা ছল।। মোলক মতামালক বলে জিলতর প্রভু।১০ ভােমন্দ, ম।ািবড় 

সবই তুচম। ছচমও মতামার এই জিলতর অংশ এবং তুচমও ছমার চপ্রয়। ছমার শররর, 

মন, ছিা মতামারই পূজালবিরতলে। মহ চপ্রয়, ছমার এই উপহারুলচে প্রতযাখ্যান কচরও 

না।’  
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৯. প্রপ্রযমর ধময 

[১৮৯৫ খ্রীঃ ১৬ নলভন্বর েণ্ডলন প্রিি ভাষলণর অনুচেচপ] 

  

অনুভূচতর িভরলর উপনরত হলত প্রতরক-উপাসনা এবং অনুিানাচির মিয চিলয়  াবার 

প্রলয়াজন মানুলষর ছল। বলেই ভারতবল ি ছমরা বলে থাচক, ‘মকান িমিমলতর িণ্ডরর 

মলিয জন্মান ভাে, চকন্তু মসই মত চনলয়ই মরা ভাে নয়।’ িারািা।লক রক্ষা করার জনয 

মবড়ার ছবশযকতা ছল।, চকন্তু িারা  খ্ন বতলক্ষ পচরণত হয়, তখ্ন মবড়াই ছবার বািা 

হলয় িাাঁড়ায়। সুতরাং প্রািরন পদ্ধচতুলচে সমালোিনা ও চনন্দা করার মকান প্রলয়াজন মনই। 

ছমরা ভুলে  াই ম , িলমির ক্রমচবকাশ অবশযই থাকলব। 

  

ছমরা প্রথলম সুলণ ঈশ্বলরর চিিা কচর, এবং তাাঁলক স্রষ্টা, সবিশচিমান্ , সবিজ্ঞ ইতযাচি 

বলে চবলশচষত কলর থাচক। চকন্তু মপ্রলমর সঞ্চার হলে ঈশ্বর শুিু মপ্রমস্বরূপ হলয়  ান। 

ঈশ্বর কর—তা চনলয় মপ্রচমক ভি মাথা ।ামায় না, কারণ মস তাাঁর কাল। চক।ুই িায় না। 

জদ্বনক ভারতরয় সািক বলেল।ন, ‘ছচম মতা ছর চভকু্ষক নই।’ ছর মস ভয়ও কলর না। 

ভিবানলক মানুলষরই মত ভােবাস। 

  

ভচিভাবাচশ্রত কলয়কচি সািনপ্রণােরর উলল্লখ্ এখ্ালন করা  ালে। (১) শািীঃ সহজ 

শাচিপূণি অনুরাি—চপততত্ব ও সাহাল যর একিা ভাব চমচশ্রতয (২) িাসযীঃ মসবাভালবর 

ছিশিয ঈশ্বর প্রভু বা অিযক্ষ বা সম্রাট্ রূলপ িণ্ড ও পুরকারিালন রতয (৩) বাৎসেযীঃ ঈশ্বলর 

সিানভাব। ভারতবলষি মা কখ্নই শাচস্ত মিন না। এ-সব অবস্থার প্রলতযকচিলত উপাসক 

ঈশ্বলরর এক-একচি ছিশি গ্রহণ কলর তিনু ায়র সািন কলর। তারপর (৪) ভিবান্ হন 

সখ্ায সখ্যভালব মকান ভয় মনই। এলত সমতা ও অিরেতার ভাবও ছল।। অলনক 

চহন্দুসািক ঈশ্বরলক সখ্া ও মখ্োর সাথর জ্ঞালন উপাসনা কলর। তারপর (৫) মিুর-ভাবীঃ 

মিুরতম মপ্রম, পচত-পত্নরর মপ্রম। মসি মিলরসা এবং ভাবাচবষ্ট সািকিণ—এর িতষ্টাি। 

পারসরকলির মলিয কািাভালব এবং চহন্দুলির মলিয পচতরূলপ ঈশ্বরলক ভজনা করার ররচত 
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ছল।। মহরয়সর রানর মররাবাঈ-এর কথা ছমালির মলন পলড়য চতচন ভিবানলক পচত 

বলে প্রিার করলতন। অলনলকর মত এত িরলম মপৌাঁল।ল। ম , তালির কাল। ঈশ্বরলক 

‘সবিশচিমান্’ বা ‘চপতা’ বো ম ন অিমি। এ-ভালবর উপাসনার ভাষা প্রণয়মূেক। এমন 

চক মকউ মকউ অদ্ববি প্রণলয়র ভাষাও বযবহার কলর থালকন। কতষ্ণ ও ব্রজলিাচপকালির 

কাচহনর এই প িায়ভুি। মতামালির হয়লতা িারণা ম , এই ভালবর উপাসনায় সািলকর 

অতযি অলিািচত হয়। তা হয়ও বলি। তথাচপ অলনক বড় বড় সািলকর জরবলন উন্ন্চতও 

হলয়ল। এই ভালবর মিয চিলয়। এমন মকান মানবরয় চবিান মনই,  ার অপবযবহার হয়চন। 

চভখ্ারর ছল। বলে চক তুচম রান্ন্া বে রাখ্লব? মিালরর ভলয় তুচম চক চনীঃস্ব হলয়ই কািালব? 

‘মহ চপ্রয়তম, মতামার অিলরর একচি িুম্বলনর একবার মাত্র ছস্বািন ছমালক পািে কলর 

তুলেল।!’ ১১  

  

এই ভালব ছরািনার ফলে মকউ মবশরচিন মকান সম্প্রিায়ভুি থাকলত বা ছিার-

অনুিানাচি মমলন িেলত পালর না। ভারলত িমি মুচিলত প িবচসত হয়। চকন্তু এ মুচিও 

তযাি করলত হয়, তখ্ন শুিু মপ্রলমর জনযই মপ্রম। 

  

সবিলশলষ ছলস চনচবিলশষ মপ্রম—ছিা। একচি পারসর কচবতায় বচণিত ছল।, জদ্বনক 

প্রণয়র তার প্রণচয়নরর ।লরর িরজায় ।া চিে। মপ্রচমকা চজজ্ঞাসা করে ‘মক তুচম?’ মপ্রচমক 

উির চিে, ‘মতামারই চপ্রয়তম অমুক।’ মপ্রচমক শুিু বেে, ‘ছচম মতা এমন কাউলক চিচন 

না! তুচম িলে  াও!’  … এভালব িতুথিবারও  খ্ন প্রশ্ন করে, তখ্ন মপ্রচমক বলে উঠে, 

‘চপ্রয়তম, ছচম মতা তুচমই, অতএব িরজা মখ্াে।’ অবলশলষ িরজা খ্ুলে মিে। 

  

মপ্রচমকার ভাষায় অনুরাি বণিনা কলর জদ্বনক মহান্ সািক বলেল।নীঃ ‘িার মিালখ্র চমেন 

হে। দচি ছিায় ম ন চক পচরবতিন হলয় মিে! এখ্ন ছর ছচম বেলত পাচর না—চতচন 

পুরু ষ এবং ছচম নারর, অথবা চতচন নারর এবং ছচম পুরু ষ। শুিু এিুকুই ্তচতলত ছল। 

ম , ছমরা দ-চি ছিা চ।োম। অনুরালির ছচবভিালব এক হলয় মিচ।।’ ১২ 
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সলবিাচ্চ মপ্রলম শুিু ছিারই চমেন। অনয  ত রকম ভােবাসা, সবই দ্রুত চবেরয়মান। 

শুিু ছচিক মপ্রমই স্থায়র হয়, এবং ক্রমশীঃ মবলড়  ায়। 

  

মপ্রম মিলখ্ ছিশিচি। এচি চত্রভুলজর তততরয় মকাণ। ঈশ্বর কারণ, স্রষ্টা ও চপতা। মপ্রম হলে 

িরম পচরণচত। কুাঁলজা সিালনর জনয মা অলপক্ষা কলরন, চকন্তু চিন কলয়ক োেন-

পােলনর পরই তালক মেহ কলরন এবং সব মিলয় সুন্দর মলন কলরন। কতষ্ণাে ইচথওলপর 

েোলি মপ্রচমক সুন্দরর মহলেলনরই রূপ মিলখ্। এ-সব বযাপার ছমরা সািারণতীঃ 

উপেচি করলত পাচর না। ইচথওলপর েোি উপেক্ষ মাত্রয মপ্রচমক মতা মিলখ্ মহলেনলকই। 

উপেলক্ষর উপর তার ছিশিচি প্রলক্ষপ করা হয়, এবং ছিশি তালক ছবতত কলর—শুচি 

ম মন বােুকণালক মুিায় রূপািচরত কলর। ঈশ্বর হলেন ছিশি,  াাঁর চভতর চিলয় মানুষ 

সব চক।ু মিখ্লত পালর। 

  

সুতরাং ছমরা মপ্রমলকই ভােবাসচ।। এই মপ্রম মুলখ্ প্রকাশ করা  ায় না। মকান বাকযই 

তা উচ্চারণ করলত পালর না। এ চবষলয় ছমরা মমৌন।  

  

ইচিয়ুলচে মপ্রলম অচতশয় উন্ন্ত হয়। ছমালির ্ রণ রাখ্া উচিত ম , মানবরয় ভােবাসা 

ুলণ-চমচশ্রত। অলনযর মলনাভালবর উপর তা চনভিরশরেও বলি। মপ্রলমর এই পারস্পচরক 

চনভিরতালক বযি করার শব্দ ভারতরয় ভাষাুলচেলত ছল।। সবিালপক্ষা চনম্নস্তলরর ভােবাসা 

হলে স্বাথি ুিয তালত শুিু ভােবাসা পাবার সুখ্ই ছল।। ছমরা ভারতবলষি বচে, ‘একজন 

িাে মপলত চিলে, ছর একজন িুম্বন করল।।’ পারস্পচরক মপ্রম এর রলধ্বি। চকন্তু এও 

থালক না।  থাথি মপ্রম সবিস্ব-তযালি। এ-অবস্থায় ছমরা অনযলক মিখ্লত অথবা ছমালির 

ছলবিলক প্রকাশ করবার মত চক।ু করলতও িাই না। মিওয়ািাই  লথষ্ট। এভালব মানুষলক 

ভােবাসা প্রায় অসম্ভব, চকন্তু ঈশ্বরলক ভােবাসা সম্ভব। 

  

বােলকরা রাস্তায় ঝিড়া করলত করলত  চি ভিবালনর নালম শপথ কলর, ভারতবলষি তালত 

মকান ঈশ্বরচনন্দা হয় না। ছমরা বচে, ছুললন হাত িাও—তুচম অনুভব কর ছর নাই কর, 
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মতামার হাত পুড়লবই। মতমচন ঈশ্বলরর নাম উচ্চারণ করলে কেযাণ ।াড়া ছর চক।ু হলব 

না। 

  

ঈশ্বরচনন্দার ভাবচি এলসল। য়াহুিরলির কা। মথলকয য়াহুিররা পারসরকলির ছনুিতয 

মিলখ্ মুগ্ধ হলয়চ।ে। ঈশ্বর চবিারকতিা ও শাস্তা—এ-ভাবচি মন্দ না হলেও চনম্নস্তলরর ও 

স্থূে। চত্রভুলজর চতনচি মকাণীঃ মপ্রম চক।ু িায় নায মপ্রলম মকান ভয় নাইয মপ্রম সবিিাই 

উচ্চতম ছিলশির জনয। 

  

‘মসই মপ্রমময় ভিবান্  চি চবশ্বভুবন জুলড় না থাকলতন, তলব মক-ই বা এক মুহূতি বাাঁিলত 

পারত, মক-ই বা এক মুহূতি ভােবাসলত পারত?’  

  

ছমরা অলনলকই মিখ্লত পাব ম , শুিু কমি করলতই ছমরা জলন্মচ।। ফোফে ঈশ্বলরর 

হালত সমপিণ করব। ভিবালনর প্ররচতর জনযই কাজ করা হলয়ল।। চবফে হলেও দীঃখ্ 

করবার চক।ু নাই। ভিবালনর প্ররচতর জনযই মতা  ত চক।ু কমি।  

  

নাররর মলিয মাতত-ভাবচি খ্ুব পচরস্ফুি। ঈশ্বরলক তাাঁরা সিানভালব উপাসনা কলরনয  া 

চক।ু কলরন তার জনয, চক।ুই িান না। 

  

কযাথচেক এই-সব িভরর তলত্ত্বর অলনক চক।ুই মশখ্ায়, এবং একিু সংকরণি হলেও 

অচতশয় িমিচনি। ছিুচনক সমালজ মপ্রালিষ্টাি মত উিার হলেও অিভরর। সতয কতখ্াচন 

মেে কলরল।, তা োরা সলতযর চবিার করা—একচি চশশুলক মকান দ্ববজ্ঞাচনক ছচবোলরর 

মূেয সম্পলকি চজজ্ঞাসা করার মতই অসেত। 

  

সমাজ হলব প্রিচতশরে। চনয়মলক অচতক্রম কলর চনয়লমর রলধ্বি ম লত হলব। প্রকতচতলক 

জয় করার প্রলয়াজলনই ছমরা তালক স্বরকার কচর। তযালির অথিই হলে—মকউই ঈশ্বর ও 

িন-লিবতার উপাসনা একসলে করলত পালর না। 
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মতামালির চবিার-বুচদ্ধ ও মপ্রম িভরর কর। মতামালির হৃিয়-পদ্ম ফুচিলয় মতাে—মমৌমাচ। 

ছপচনই এলস জুিলব। প্রথলম চনলজর উপর চবশ্বাস রাখ্,—তারপর ঈশ্বলর চবশ্বাস ছসলব। 

মুচষ্টলময় শচিির মানুষই পতচথবর মতােপাড় কলর চিলত পালর। িাই পলরর জনয অনুভব 

করার সহানুভূচতশরে হৃিয়, উদ্ভাবনকারর মচস্তে, এবং কমি করার উপল াির দ্বিচহক 

শচি। বুদ্ধ (মনুলষযতর) প্রাচণবলিির জনযও ছলিাৎসিি কলরচ।লেন। চনলজলক কমি করার 

ম ািয  ন্ত্র কলর মতাে। চকন্তু ঈশ্বরই কমি কলরন, তুচম কর না। একজলনর মলিযই সমগ্র 

চবশ্ব রলয়ল।। জড়বস্তুর একচি কণার মলিযই জিলতর সমস্ত শচি চনচহত ছল।। হৃিয় 

মচস্তলের  চি চবলরাি মিখ্, তলব হৃিয়লকই অনুসরণ কর।  

  

পূলবি চবিান চ।ে প্রচতল াচিতা, ছজলকর চবিান হলে সহল াচিতা। ছিামরকাে মকান 

চবচি-চবিানই থাকলব না। ঋচষরা মতামায় সািুবাি করু ন, অথবা জিৎ মতামায় চি্ার 

চি্ , ভািয-েক্ষ্মর মতামার প্রচত প্রসন্ন্া মহান অথবা িাচরদ্রয ও বস্ত্রহরনতা মতামায় ুকুটকুচি 

করু ক, একচিন হয়লতা বলনর েতাপাতা ছহার করলব, ছবার পরচিনই পঞ্চাশ 

উপকরলণর চবরাি মভালজ অংশ গ্রহণ করলব, ডাইলন বাাঁলয় েক্ষয না কলর এচিলয়  াও!১৩ 

  

[স্বামরজর তারপর প্রলশ্নািলর পওহারর বাবার কথা উলল্লখ্ কলরন—চকভালব মসই ম াির 

চনলজর বাসনপত্রুলচে চনলয় মিালরর চপ।লন ।ুলিচ।লেন এবং তার পালয় েুচিলয় পলড় 

বলেচ।লেন, ‘প্রভু, ছচম জানতুম না ম , তুচম এলসচ।লে! িয়া কলর বাসনুলচে গ্রহণ 

কর। এুলচে মতামার! ছচম মতামার সিান, ছমালক ক্ষমা কর।’ স্বামরজর ছরও বলেন, 

চকভালব এক চবষির সাপ মসই ম ািরলক িংশন কলর এবং সেযার চিলক সুস্থ মবাি কলর 

চতচন বেলত থালকন, ‘ছমার চপ্রয়তলমর কা। মথলক িূত এলসচ।ে!’ ]  
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১০. চবল্বমেল্ 

‘ভিমাে’ নামক একখ্ানা ভারতরয় গ্রন্থ হইলত এই কাচহনরচি িতহরত। এক গ্রালম জদ্বনক 

ব্রাহ্মণ  ুবক বাস কচরত। অনয গ্রালমর এক দশ্চচরত্রা নাররর প্রচত মস প্রণয়াসি হয়। গ্রাম 

দইচির মলিয একচি বড় নির চ।ে। প্রতযহ মখ্য়া-লনৌকায় নির পার হইয়া  ুবক তাহার 

চনকি  াইত। একচিন  ুবকলক চপততশ্রাদ্ধাচির কাল ি চন ুি থাচকলত হয়য এজনয 

ঐকাচিক বযাকুেতা সলত্ত্বও মসচিন মস মমলয়চির কাল।  াইলত পাচরে না। চহন্দুসমালজর 

এই অবশয করণরয় অনুিান তাহালক সম্পন্ন্ কচরলত হইয়াচ।ে।  ুবক ।িফি কচরলত 

থাচকলেও তাহার মকান উপায় চ।ে না। অনুিান মশষ কচরলত রাচত্র হইয়া মিে। 

  

তখ্ন ভরষণ িজিন কচরয়া ঝড় উচঠয়াল।। বতচষ্ট নাচমে, প্রিণ্ড তরো।ালত নির চবকু্ষি 

হইে। নির পার হওয়া চবপজ্জনক, তথাচপ  ুবক নিরতরলর উপচস্থত হইে। মখ্য়া।ালি 

মনৌকা নাইয এ দল িালি মাচঝরা নির পার হইলত ভয় পায়।  ুবক চকন্তু  াইবার জনয 

অচস্থরয মমলয়চির মপ্রলম মস পািেয তাহালক  াইলতই হইলব। একখ্ণ্ড কাঠ ভাচসয়া 

ছচসলতচ।ে, তাই িচরয়া মস নির পার হইে। অপর তরলর মপৌাঁচ।য়া কািখ্ণ্ডচি িাচনয়া 

উপলর উঠাইে এবং প্রণচয়নরর িতহোলর উপচস্থত হইে। িতহোর বেয  ুবক োলর করা।াত 

কচরলেও ঝলড়র প্রিণ্ড শলব্দ মকহই তাহা শুচনলত পাইে না। সুতরাং মস িতহপ্রািরলরর 

িতুচিি্ ।ুচরয়া ।ুচরয়া অবলশলষ  াহা মিচখ্লত পাইে, মসচিলকই প্রািরর-েচম্বত রজ্জু 

বচেয়া মলন কচরে। 

  

‘অলহা! চপ্রয়া ছমার ছলরাহলণর জনয রজ্জু রাচখ্য়া চিয়াল।!’—মলন মলন এই বচেয়া 

 ুবক স লত্ন মসচিলক িচরে। মসই রজ্জুর সাহাল য মস প্রািরলর ছলরাহণ কচরে এবং 

অপর চিলক মপৌাঁচ।য়া পা ফসকাইয়া মাচিলত পচড়য়া মিে। একিা শব্দ শুচনয়া িতহবাচসিণ 

জাচিয়া উচঠে। ।লরর বাচহলর ছচসয়া মমলয়চি  ুবকলক মূচ।িত অবস্থায় মিচখ্লত পাইে 

এবং তাহার দ্বিতনয সম্পািন কচরে।  ুবলকর মিহ হইলত একিা উৎকি দিিে পাইয়া 

তাহালক চজজ্ঞাসা কচরে, ‘বযাপার চক? মতামার িালয় এমন দিিে মকন? চক কলর ছচিনার 
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মভতলর এলে?’  ুবক উির কচরে, ‘মকন, ছমার মপ্রচমকা চক প্রািরলর একিা িচড় ঝুচেলয় 

রালখ্চন?’ স্ত্ররলোকচি হাচসয়া বচেে, ‘মপ্রচমকা ছবার মক? অলথিাপাজিনই ছমালির 

উলেশয। তুচম চক মলন কর, মতামার জনয ছচম িচড় ঝুচেলয় মরলখ্চ।োম? চক উপালয় 

তুচম নির পার হলে? ‘মকন, একচি কািখ্ণ্ড িলরচ।োম।’ মমলয়চি বচেে, ‘ িে, একবার 

মিলখ্ ছচস।’  

  

ম  রজ্জুর কথা বো হইয়াল।, উহা চ।ে একিা চবষির মিাখ্ুরা সাপ, তাহার সামানয 

স্পলশিই মততুয চনচশ্চত। সাপিার মাথা চ।ে একিা িলতির মলিয। সালপর িলতি প্রলবশ করার 

সময়  ুবক িচড় মলন কচরয়া তাহার মেজিা িচরয়াচ।ে। মপ্রলম পািে হইয়াই মস এই 

কাজ কচরয়াচ।ে। সালপর মুখ্ িলতির মলিয এবং মিহ বাচহলর থাচকলে  চি মকহ তাহার 

মেজ িলর, তলব সাপ তাহার মুখ্ িলতির বাচহলর ছলন না। এইজনযই  ুবক মেজ িচরয়া 

প্রািরর ছলরাহণ কচরলত পাচরয়াচ।ে। চকন্তু  ুবক খ্ুব মজালরর সচহত মেজ িাচনলত থাকায় 

সাপচির মততুয ।চিয়াচ।ে। 

  

স্ত্ররলোকচি চজজ্ঞাসা কচরে, ‘কািখ্ণ্ডচি মকাথায় মপলে?’ উির হইে, ‘মকন, নিরলত মভলস 

ছসচ।ে।’ বস্তুতীঃ উহা চ।ে একচি িচেত শবয নিরলস্রালত ভাচসয়া  াইবার সময় কািখ্ণ্ড 

মলন কচরয়া  ুবক উহা িচরয়াচ।ে। এখ্ন বুঝা মিে, তাহার মিলহ মকন ঐ দিিে। মমলয়চি 

 ুবলকর চিলক িাচহয়া বচেে, ‘মপ্রলম ছমার কখ্নও চবশ্বাস চ।ে নায ছমরা কখ্নও মপ্রলম 

চবশ্বাস কচর না। চকন্তু এ  চি মপ্রম না হয়, তলব—ভিবান্ রক্ষা করু ন! মপ্রম চক তা ছমরা 

জাচন নায চকন্তু বেু! ছমার মত একজন নাররলক তুচম হৃিয় িান কচরলে মকন? মকন 

মতামার হৃিয় ভিবানলক উৎসিি করলে না? এরূপ করলে তুচম চসচদ্ধোভ করলব।’ —এই 

কথায়  ুবলকর মাথায় ম ন বো।াত হইে! ক্ষচণলকর জনয তাহার অিিতিচষ্ট খ্ুচেয়া মিে। 

‘ভিবান্ চক ছল।ন?’ ‘হযাাঁ, হযাাঁ, বেু, ছল।ন দ্বব চক!’  

  

 ুবক মসই স্থান তযাি কচরে, এবং িচেলত িচেলত এক অরলণয প্রলবশ কচরয়া মসখ্ালন 

সাশ্রুনয়লন ঈশ্বলরর চনকি প্রাথিনা কচরে, ‘ প্রভু, ছচম মতামালক িাই। ছমার এ মপ্রম-

প্রবাহ কু্ষদ্র মানব-হৃিলয় িলর না। ছচম মসই মপ্রলমর সািরলক ভােবাচসলত িাই, ম খ্ালন 
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ছমার মপ্রলমর এই প্রবে প্রবাচহণর চিয়া চমচশলত পালরয ছমার মপ্রলমর এই মবিবতর 

নির মতা ছর কু্ষদ্র জোশলয় প্রলবশ কচরলত পালর না, ইহা িায় অনি সাির। প্রভু, তুচম 

ম খ্ালনই থাক, ছমার কাল। এস।’  

  

এইভালব বহু বৎসর বলন কািাইয়া তাহার মলন হইে, মস চসচদ্ধোভ কচরয়াল।। সন্ন্যাস 

গ্রহণ কচরয়া মস শহলর ছচসে। একচিন মস নিরতরলর একচি োলনর ।ালি বচসয়াচ।ে, 

এমন সময় ঐ শহলরর এক বচণলকর সুন্দরর  ুবতর পত্নর পচরিাচরকা-সহ মসই স্থান চিয়া 

িচেয়া মিে। বতলদ্ধর মসই পুরাতন ভাবচি ছবার জাচিয়া উচঠে, সুন্দররর সুন্দর মুখ্খ্াচন 

তাহালক ছবার ছকষিণ কচরে। ম াির চনচনিলমষ নয়লন তাহার চিলক িাচহয়া িাাঁড়াইে 

এবং  ুবতরলক তাহার িতহ প িি অনুসরণ কচরে। মুহূতিমলিয  ুবতরর স্বামর ছচসয়া 

উপচস্থত হইে এবং দ্বিচরকিারর সন্ন্যাসরলক মিচখ্য়া বচেে, ‘মহারাজ, মভতলর ছসুন। 

ছচম ছপনার জনয চক কচরলত পাচর?’ ম াির উির কচরলেন, ‘ছচম ছপনার চনকি 

একচি ভয়ানক বস্তুর প্রাথির?’ ‘মহারাজ, ম -লকান বস্তু িাইলত পালরন, ছচম িতহস্থয ম   া 

িায়, ছচম তালক তাই চিলত প্রস্তুত।’ সন্ন্যাসর বচেলেন, ‘ছচম ছপনার পত্নরর সলে মিখ্া 

করলত িাই।’ িতহস্থ বচেে, ‘হা ভিবান্ এ চক! ছচম মতা পচবত্র, ছমার স্ত্ররও পচবত্রয প্রভু 

সকলের রক্ষক। মহারাজ, স্বািতম , মভতলর ছসুন।’ সন্ন্যাসর চভতলর ছচসলতই িতহস্বামর 

স্ত্ররর চনকি তাাঁহার পচরিয় চিে। স্ত্রর চজজ্ঞাসা কচরলেন, ‘ছচম ছপনার জনয চক করলত 

পাচর?’ সন্ন্যাসর তাহার চিলক একিতলষ্ট িাচহয়া বচেয়া উচঠলেন, ‘মা, ছপনার িুে মথলক 

দলিা কাাঁিা ছমালক মিলবন চক?’ ‘এই চনন্।’ সন্ন্াসর মসই কাাঁিা দচি চনলজর দই মিালখ্ 

সলজালর চবাঁচিয়া চিয়া বচেলেন, ‘িূর হ, দবতিি নয়ন- ুিে। এখ্ন মথলক মতারা ছর 

সলম্ভাি করলত পারচব না।  চি মিখ্লতই িাস, তলব অিশ্চকু্ষ চিলয় মি্—মস ব্রলজর 

রাখ্ােলক। এখ্ন অিশ্চকু্ষই মতার সবিস্ব।’  

  

এইভালব সন্ন্যাসর পুনরায় বলন চফচরয়া মিলেন এবং ছবার চিলনর পর চিন ভিবালনর 

কাল। কাাঁচিলত োচিলেন। তাাঁহার মলিয মপ্রলমর ম  উোম প্রবাহ বচহলতচ।ে, তাহাই 

সতযোলভর জনয সংগ্রাম কচরলত োচিেয পচরলশলষ চতচন চসচদ্ধ- োভ কচরলেন। তাাঁহার 
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হৃিয়রূপ মপ্রম-প্রবাচহণরর িচত চঠক পলথ পচরিাচেত হইয়া তাাঁহালক রাখ্ােরালজর চনকি 

মপৌাঁ।াইয়া চিে। 

  

কাচহনরলত এইরূপ বচণিত ছল।, কতষ্ণরূলপ ভিবান্ তাাঁহালক িশিন চিয়াচ।লেন। পলর 

একবার মাত্র তাাঁহার অনুতাপ ছচসয়াচ।ে ম , চতচন িকু্ষ হারাইয়া—মকবে অিিতিচষ্টই োভ 

কচরলত পাচরয়াচ।লেন। চতচন মপ্রমচবষয়ক কলয়কচি মলনারম কচবতা চেচখ্য়াল।ন। সকে 

সংকতত গ্রলন্থই মেখ্লকরা প্রথলম ুলরু বন্দনা কলরন। তাই চবল্বমেে মসই নাররলকই তাাঁহার 

প্রথম ুলরু  বচেয়া বন্দনা কচরয়াল।ন। 
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১১. বাল্-যগাপাযল্র কাচহ্নী 

একচিন শরলতর অপরালহ্ন—পাঠশাোয়  াবার জনয প্রস্তুত হলত হলত মিাপাে নালম একচি 

ব্রাহ্মণ-বােক তার মালক মডলক বেে, ‘মা, বলনর পথ চিলয় একা একা পাঠশাোয় ম লত 

ছমার বড় ভয় কলর। অনয সব ম।লেলির সলে হয় িাকর না-হয় ছর মকউ ছলস। 

পাঠশাোয় মপৌাঁল। মিবার জনযও ছলস, ছবার বাড়র চনলয় ম লতও ছলস। ছমায় মকন 

মকউ সলে কলর বাচড় চনলয় ছলস না, মা?’  

  

একচি গ্রাময-পাঠশাোর ।াত্র মিাপাে। সকালে-চবকালে তার পাঠশাো বসত। চবকালের 

।ুচির পর, শরলতর চিলন, বাচড় ছসলত ছসলত পলথই সেযা হলয় ম ত। তা।াড়া 

পাঠশাোর পথচিও চনচবড় বলনর মিয চিলয় এলকলবাঁলক চিলয়ল।। কালজই অেকালর 

একোচি ঐ পলথ ছসলত মিাপালের ভয় করত। 

  

মিাপালের মা চবিবা। দ্বশশলবই তার চপতার মততুয হলয়চ।ে। চনিাবান্ ব্রাহ্মলণর মত 

অিযয়ন-অিযাপনা,  জন- াজন চনলয়ই মিাপালের বাবার চিন কািত, সংসালরর সুখ্-

সমতচদ্ধর চিলক তাাঁর িতচষ্ট চ।ে না। ছবার তাাঁর মততুযর পর দীঃচখ্নর চবিবা তার মা ম ন 

চবষয়-বযাপার মথলক ছরও িূলর সলর চিলয়চ।লেন,  চিও মস-সলবর সলে ম ািাল াি 

মকানচিনই তাাঁর মবশর চ।ে না। তখ্ন ভিবালনর উপর সমূ্পণি চনভির কলর, চনিার সলে 

িযান-উপাসনা,  ম-চনয়ম প্রভতচত পােন কলর িরম-মুচিিাতা ম  মততুয, তারই জনয দ্বি ি 

সহকালর চতচন অলপক্ষা করচ।লেন। অিলর ছশা চ।ে—মততুযর পরপালর, অিহরন জরবলনর 

পলথ, চ চন তাাঁর ভাে-মলন্দর সাথর, সুখ্-দীঃলখ্র অংশভাির মসই িচয়লতর সলে ছবার 

চমচেত হলবন। … 

  

চনলজর একচি পণিকুচিলরই চতচন বাস করলতন। তাাঁর স্বামর  খ্ন মবাঁলি চ।লেন, ব্রাহ্মণ-

পচণ্ডত চহসালব একখ্ণ্ড িানজচম মকউ তাাঁলক িান কলরচ।ে। মস-জচমলত ম  িান উৎপন্ন্ 

হলত—চবিবার প্রলয়াজলনর পলক্ষ তাই চ।ে  লথষ্ট। এ-।াড়া, কুচিরচিলক চ।লর ছরও চক।ু 
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জচম চ।ে। মসখ্ালন বাাঁশ-ঝাড় চ।ে, কলয়কচি নাচরলকে িা। চ।ে, ছর চ।ে দ-িারচি 

ছম ও চেিুর িারা। গ্রামবাসরলির সাহাল য মসুলচে মথলকও প্রিুর ফেমূে পাওয়া ম ত। 

এরও উপর ছর  া োিত, তার জনয প্রচতচিন অলনকিা সময় চতচন িরকায় সুতা 

কািলতন। … 

  

প্রভালতর প্রথম স্বণি-চকরণ তােিাল।র িূড়ায় িূড়ায় প্রচতফচেত হবার বহুপূলবি চতচন ।ুম 

মথলক উঠলতন। তখ্নও প্রভাতর পাচখ্র কে-কাকচে শুরু  হলত না। একচি সামানয মাদর 

ছর তার উপর চব।ালনা একখ্ানা কম্বে—এই চ।ে তাাঁর শ যা। মসই িরন শ যাচিলত বলস 

অচত প্রতূযষ মথলক চতচন নামিান ছরম্ভ করলতন। পুণযলোকা নাররলির পূত িচরতকথা 

করতিন করলতন, ঋচষলির প্রণাম জানালতন, ছর জপ করলতন। জপ করলতন মানুলষর 

পরমাশ্রয় নারায়লণর নাম, করু ণাময় মহালিলবর নাম, ছর জিিাচরণর তারালিবরর নাম। 

সলবিাপচর অিলরর সবি-ছকতচত চনলবিন করলতন প্রাণালপক্ষা চপ্রয়তর মিবতা—শ্ররকতলষ্ণর 

কাল।, চ চন করু ণায় চবিচেত হলয় মানুলষর চশক্ষার জনয, ত্রালণর জনয বাে-

মিাপােমূচতিলত মতিযিালম অবতরণি হলয়চ।লেন। মস প্রাথিনার ফলে তাাঁর অিলর এক চবচিত্র 

ছনন্দানুভূচত মজলি উঠত। মলন হলত চতচন ম ন চনজস্বামরর সচহত একত্র হলয় ভিবান্ 

শ্ররকতলষ্ণর সলে চমচেত হবার বাচিত পলথ ছরও একচি চিন এচিয় মিলেন। 

  

কুচিলরর অনচতিূলর চ।ে একচি নির। চিবারলম্ভর পূলবিই মসই নিরলত তাাঁর োন হলয় 

ম ত। োনকালে তাাঁর প্রাথিনা চ।ে—‘মহ মিবতা, নিরর চনমিেজলে োন কলর মিহচি ছমার 

ম মন পচবত্র হে—চেগ্ধ হে, মতামার করু ণায় ছমার অিরচিও ম ন মতমচন পচবত্র—

মতমচন চেগ্ধ হলয়  ায়।’  

  

তারপর সলিযালিৌত শুদ্ধ একচি মশ্বতবস্ত্র পচরিান কলর চতচন পুষ্প-িয়ন করলতন, সুিে 

িন্দন প্রস্তুত করলতন বতিাকতচত িন্দন-পািায়, এবং তুেসরপত্র ছহরণ কলর পূজার 

উলেলশয ম।াি ঠাকুর।রচিলত প্রলবশ করলতন। মস ।লর তাাঁর বাে-লিাপাে চবগ্রহ প্রচতচিত 

চ।ে। একচি মরশমর িিাতলপর নরলি, সুিতশয িারু -চনচমিত চসংহাসলন, মভেলভলির 
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মকামে িচির উপলর, প্রায় পুষ্পাবতত অবস্থায় থাকত শ্ররকতলষ্ণর মস িাতুচনচমিত বাে-

মিাপাে মূচতিচি। 

  

মালয়র প্রাণ শ্ররভিবানলক পুত্ররূলপ কল্পকনা কলরই শুিু ততচিোভ করত। তাাঁর স্বামর 

জরচবতকালে কতচিন কতবার মবলিাি মসই চনরাকার, চনরবয়ব, দ্বনবিয চিক মিবতার 

বণিনা তাাঁলক শুচনলয়ল।ন। সবি-অির চিলয় মস-সব অনবিয কাচহনর চতচন শ্রবণ করলতন, 

অকুঠে চিলি ্রুবব সতয বলে মসুলচে চবশ্বাস করলতন। চকন্তু হায়! চশক্ষাহরন ও শচিহরন 

এক নাররর পলক্ষ মস চবরািলক িারণা করা চকরূলপ সম্ভব? তা।াড়া শালস্ত্র মতা এ-কথাও 

চেচপবদ্ধ রলয়ল।—ম  ম -ভালব ছমালক ভজনা কলর, মস মস-ভালবই ছমালক োভ কলর 

থালক। মানুষ  ুলি  ুলি ছমারই প্রিচশিত পথ অনুসরণ কলর থালক।— 

  

ম   থা মাং প্রপিযলি তাংস্তদ্বথব ভজামযহম। 

মম বিিানুবতিলি মনুষযাীঃ পাথি সবিশীঃ॥  

  

এবং ঐ ভাবচিলতই তাাঁর অির ভলর ম ত, অচতচরি ছর চক।ু প্রাথিনরয় চ।ে না। 

  

এইভালবই কািচ।ে তাাঁর জরবন। হৃিলয়র সকে ভচি, চবশ্বাস ও মপ্রম বাে-লিাপাে 

শ্ররকতলষ্ণ চতচন সমপিণ কলরচ।লেন এবং মস সমপিণচি চবলশষভালব তাাঁর কু্ষদ্র িাতু-

চবগ্রহচিলক চ।লরই চনয়ত েুতাতন্তুর মত ছবচতিত হত। তা।াড়া ভিবালনর এ-বাণরচিও 

তার মশানা চ।ে— 

  

‘রিমাংলসর দ্বতরর মানুষলক তুচম ম মন মসবা কর, ছমালকও মতমচন মপ্রম পচবত্রতা 

চিলয় মসবা কর। ছচম মসই মসবা গ্রহণ করব।’  

  

সুতরাং মসবাই চতচন করলতনয ম -ভালব চনজ প্রভুলক মানুষ মসবা কলর, ম -ভালব মসবা 

কলর ুলরু লক, সলবিাপচর তাাঁর নয়লনর চনচি পুত্রলক, একমাত্র সিানলক চতচন ম ভালব মসবা 

করলতন—শ্ররকতষ্ণলকও মতমচনভালবই মসবা করলতন। প্রচতচিন িাতুমূচতিচিলক চতচন োন 

করালতন, সাজালতন, িূপিুনা চিলতন তাাঁর সামলন। চকন্তু মভাি বা দ্বনলবিয? হায়, িচরদ্র 
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চবিবার মস সামথিয মকাথায়? দীঃলখ্ তাাঁর মিালখ্ জে ছসত, ছর সলে সলে ্রণ 

করলতন স্বামরর কাল। মশানা মসই শাস্ত্রবিন, ভিবালনর মসই অভয়-উচি—পত্র, পুষ্প, 

ফে, জে,—ভচির সলে ম  ছমালক  া-চক।ু িান কলর, ছচম তাই গ্রহণ কলর থাচক।— 

  

পত্রং পুষ্পং ফেং মতায়ং ম া মম ভিযা প্র েচত। 

তিহং ভিুযপহৃতমশ্নাচম প্র তািনীঃ॥ 

  

সুতরাং তাাঁর প্রাথিনা চ।ে এই মলন্ত্রীঃ মহ মিবতা, এই চবপুো পতচথবরলত কত চবচিত্র কুসুম 

মতামারই প্ররচতর জনয চনয়ত ফুলি উলঠল।, তবু ছমার তুে বনফুে ক-চি গ্রহণ কর। 

তুচম চবশাে চবলশ্বর অন্ন্িাতা, তথাচপ ছমার সামানয ফলের দ্বনলবিয গ্রহণ কর। ছচম 

শচিহরন, চশক্ষাহরন। তুচমই ছমার মিবতা, ছমার প্রালণর রাখ্াে, ছমার পুত্র। তুচম 

কতপা কলর ছমার পূজা-অিিনা সাথিক কর, ছমার মপ্রম কামনাহরন কর। … 

  

পূজার ফে বলে  চি চক।ু থালক, তলব মস ফেও তুচমই গ্রহণ কর। ছমালক িাও মপ্রম, 

শুিু মপ্রম—ম -লপ্রম অনয মকান প্রচতিালনর প্রতযাশা রালখ্ না, মপ্রম চভন্ন্ ছর চক।ু 

ছকাঙ্ক্ষা কলর না। 

  

হয়লতা ছক্াৎ মকানচিন গ্রালমর বাউে-দ্ববরাির মালয়র কু্ষদ্র ছচিনাচিলত এলস িাাঁড়ায় 

এবং প্রভাতর সুলর িান িলর— 

  

মশানলর মানুষ ভাই, 

মপ্রলমর কথা কলয়  াই 

(ছচম) জ্ঞালনর ডালক ভয় কচরলন— 

মপ্রলমর ডালক কচর ভয়, 

ছমার ছসন কাাঁলপ 

মপ্রলমর ডালক, 

মপ্রমাশ্রুলত হই উিয়। 

চনতযমুি ম ই ভিবান্ 
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চনরবয়ব ব্রহ্ম ম ই, 

মপ্রলমর িালয় নররূলপ 

তাচর মখ্ো মিখ্লত পাইয 

তাচর েরো জানলত পাই। 

বতন্দাবলনর কুঞ্জ।ালয় 

জ্ঞালনর চকবা প্রকাশ চ।ে? 

রাখ্াে-বােক মিাপ-বাচেকা 

শাস্ত্র কলব পলড়চ।ে? 

চকন্তু তারা মপ্রচমক চ।ে, 

চ।ে ভােবাসায় ভরা, 

তাইলতা তালির মপ্রলমর পালশ 

ছচম চির রইনু িরা। 

  

এমচন কলর তাাঁর মাততহৃিয় ম ন ভািবত সিার মলিযই চনলজর পুত্রচিলক োভ কলরচ।ে 

এবং মিব-লিাপালের নামানুসালর পুলত্রর নামও চতচন মরলখ্চ।লেন—মিাপাে। তালক 

অবেম্বন কলরই এ-জিলতর বুলক চনলজর মনচিলক িলর রাখ্া তাাঁর পলক্ষ সম্ভব হলয়চ।ে। 

নতুবা পাচথিব-বেনহরন তাাঁর মন মুহুমুিহুীঃ জািচতক সবচক।ুর রলধ্বি িাচবত হত। এ মাচির 

পতচথবরলত তাাঁর ম  প্রাতযচহক জরবন, তা চ।ে ম ন অলনকিা কলের মত, চনষ্প্রাণ  লন্ত্রর 

মত। বস্তুতীঃ তাাঁর িোলফরা, তাাঁর চিিা সুখ্, এক কথায় তাাঁর সমগ্র জরবনিুকু চক ঐ কু্ষদ্র 

বােকচিলক চ।লরই ছবচতিত চ।ে না? হযাাঁ, তাই চ।ে।  

  

বৎসলরর পর বৎসর অচতক্রাি হলয়ল।, ছর চতচন তাাঁর মাততহৃিলয়র সকে মকামেতা 

চিলয় ঐ চশশুর জরবলনর ক্রমচবকাশ েক্ষয কলরল।ন। ছজ মস পাঠশাোয়  াবার মত বড় 

হলয়ল।, পাঠশাোয় মস  ালব। তাই ।াত্রজরবলনর প্রলয়াজনরয় চজচনষুললো সংগ্রহ করবার 

জনয মার কত ির।িচিনবযাপর কলঠার পচরশ্রম! 
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প্রলয়াজন অবশয খ্ুব মবশর চ।ে না। ম -লিলশ মাচির প্রিরলপ এক।িাক মতে মঢলে ছর 

একিা কাপলড়র সেলত োচিলয় ছলো মজ্বলে প্রফুল্ল চিলি মানুষ চবিযািিিায় চিন কািায়, 

ম খ্ালন ।ালসর দ্বতরর একচি মাদর চভন্ন্ ছর মকান ছসবাব-পলত্ররই প্রলয়াজন হয় না, 

মস-লিলশর ।াত্রজরবলনর প্রলয়াজন খ্ুব মবশর হবার কথাও নয়। তবু সামানয ম  দ-িারচি 

চজচনলষর প্রলয়াজন চ।ে, তা সংগ্রহ করলতই িচরদ্র চবিবালক বহুচিন পচরশ্রম করলত 

হলয়চ।ে। 

  

চিলনর পর চিন িরকায় সূতা মকলি মিাপালের জনয একখ্ানা পরবার কাপড় এবং 

একখ্ানা িালয় মিবার িাির তাাঁলক সংগ্রহ করলত হলয়চ।ে। সংগ্রহ করলত হলয়চ।ে মাদর-

জাতরয় ম।াি একচি ছসন,  ার উপর মিায়াত, খ্ালির কেম প্রভতচত মরলখ্ মিাপাে 

চেখ্লব এবং পলর ম চিলক ুলচিলয় বিেিাবা কলর পাঠশাোয়  াবার সময় সলে চনলয় 

 ালব, ছর চফরবার সময় সলে চনলয় ছসলব। 

  

তারপর ম -শুভচিনচিলত মিাপালের চবিযারম্ভ হে, মস প্রথম অ, ছ, চেখ্লত মিষ্টা 

করে—মস-চিনচি দীঃচখ্নর মালয়র কাল। ম  কর ছনলন্দর চিন চ।ে, তা মা চভন্ন্ অলনযর 

পলক্ষ পচরমাপ করা সম্ভব নয়। চকন্তু ছজ? ছজ তাাঁর মলন একচি িভরর চবষালির ।ায়া 

পলড়ল।। বনপথ চিলয় একা ম লত-ছসলত মিাপাে ভয় পালে, মক তালক সলে চনলয় 

 ালব? এর ছলি মকানচিন চনলজর দ্ববিলবযর চনীঃসেতা ও িাচরদ্রয এমন কলর চতচন 

ভালবনচন, অনুভব কলরনচন। মুহূলতির জনয িতুচিি্ ম ন অেকালর মঢলক মিে। চকন্তু 

পরক্ষলণই তাাঁর মলন পড়ে ভিবালনর মসই চিরিন ছশ্বাসবাণর— 

  

অননযাচশ্চিয়লিা মাং ম  জনাীঃ প ুিপাসলত। 

মতষাং চনতযাচভ ুিানাং ম ািলক্ষমং বহামযহম॥ 

  

একািভালব—অননযচিি হলয় ম  বযচি ছমার উপর চনভির কলর, ছচম তার সকে ভার 

স্বয়ং বহন কলর থাচক। 

  

ছর তাাঁর চবশ্বাসর মন ঐ ছশ্বাস-বাণরলতই একচি ছশ্রয় খ্ুাঁলজ মপে।  … 
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তারপর মিালখ্র জে মুল। ম।লেলক বেলেন, ‘ ভয় চক বাবা! ঐ বলন ছমার ছর একচি 

ম।লে থালক, তারও নাম মিাপাে। মস মতামার বড় ভাই। বনভূচমর অেকার পলথ  খ্ন 

তুচম ভয় পালব, তখ্ন মতামার িািালক মডক।’  

  

চবশ্বাসর মালয়র পুত্র মিাপাে। মসও তাই সকে অির চিলয়ই মার কথা চবশ্বাস করে। … 

  

তারপর মসচিন অপরালে—পাঠশাো মথলক মফরার পলথ অরণযভূচমর চনচবড়তায় ভয় 

মপলয়ই মালয়র চনলিিশ অনুসালর বােক তার বলনর ভাইচিলক ডাক চিে—‘মিাপাে-িািা, 

তুচম চক এখ্ালন ছ।? মা বলেল।ন, তুচম এই বলন থাকয বলেল।ন, মতামালক ডাকলত। 

একোচি ছমার বড় ভয় করল।, ভাই!’  

  

তখ্ন িূর বনািরাে মথলক শব্দ মভলস এে—‘ভয় মনই ভাই, এই মতা ছচম রলয়চ।। ভয় 

চকলসর, তুচম বাচড়  াও।’  

  

মসচিন মথলক, এমচন কলর চিলনর পর চিন মিাপাে তার বলনর িািালক ডালক, ছর 

একই স্বর শুনলত পায়। বাচড় এলস মালক মস-সব কথা মস বলে, ছর মা চব্লয় মপ্রলম 

মুগ্ধ হলয় মশালনন মস কাচহনর। তারপর একচিন মা তালক বেলেন—‘বাবা, এরপর  খ্ন 

মতামার রাখ্াে িািার সলে মিখ্া হলব, তখ্ন তালক বে মস ম ন মতামালক মিখ্া মিয়।’  

… 

  

পরচিন  থাকালে বনপলথ  াবার সময় মিাপাে তার ভাইলক ডাক চিে এবং পূলবির মত 

উিরও এে বন মথলক। চকন্তু এবার মার কথামত মিাপাে তার িািালক মিখ্া মিবার 

জনয একাি অনুলরাি করে। বেে, ‘মিাপাে িািা, মতামালক মতা মকানচিন ছচম 

মিচখ্চন। ছজ ছমালক মিখ্া িাও।’  

  

তখ্ন উির মশানা মিে, ‘ভাই, এখ্ন বড় বযস্ত ছচ।। ছজ ছচম ছসলত পারব না।’ 

চকন্তু মিাপাে ।াড়লব না, মস বার বার কাতরভালব অনুলরাি করলত োিে। তখ্ন অক্াৎ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 73 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বলনর ।ায়ােন্ন্ প্রলিশ মথলক মবচরলয় এে বলনর রাখ্াে। পরলন মিাপােলকর মবশ, মাথায় 

ম।াট্ট মুকুি—তালত বসালনা চশচখ্পুে, হালত বাাঁলশর বাাঁশর। 

  

দইচি বােকই তখ্ন মহাখ্ুশর। একসলে তারা মখ্ো করে, িাল। উঠে, ফে কুড়াে, ফুে 

কুড়াে—বলনর মিাপাে ছর দীঃচখ্নর মালয়র মিাপাে—দ-চি ভাই। মখ্েলত মখ্েলত 

পাঠশাোর সময় প্রায় উিরণি হলয় এে এবং মিাপাে একাি অচনোসলত্ত্বও পাঠশাোর 

পলথ িলে মিে। 

  

মসচিন তার পাঠ প্রায় ভুে হলয় মিল।। সমগ্র অির উৎসুক হলয় রলয়ল। মকবে বলন চফলর 

রাখ্াে িািার সলে ছবার মখ্ো করবার প্রবে ছকাঙ্ক্ষায়। … 

  

এইভালব কলয়কমাস সময় মকলি মিে। চিলনর পর চিন সিালনর চবচিত্র কাচহনর শুনলতন 

মা, ছর ভিবালনর অপার করু ণার কথা চিিা কলর চনলজর দ্বিনয দ্ববিবয প্রভতচত সব চক।ু 

ভুলে ম লতন। দীঃখ্লক মলন মলন গ্রহণ করলতন ভিবালনর অনি ছশরবিাি বলে। 

  

এরপর পাঠশাোর ুলরু মশালয়র িতলহ একচি শ্রাদ্ধ-অনুিালনর চিন এে। মস-কালে গ্রাময-

পাঠশাোর পচণ্ডতিণ একাই অলনকুলচে ম।লেলক মেখ্াপড়া মশখ্ালতন। চনিিাচরত মবতন 

চহসালবও তাাঁরা চবলশষ চক।ু গ্রহণ করলতন না। চকন্তু চবলশষ চবলশষ চক্রয়াকমি উপচস্থত 

হলে ।ালত্ররা নানা উপলঢৌকন চিত চশক্ষকলক এবং মস-সলবর উপর তাাঁরা অলনকাংলশ 

চনভিরও করলতন। 

  

কালজই মিাপালের ুলরু মশায়ও ।াত্রলির কাল। অনুিান উপেলক্ষ উপলঢৌকলনর জনয 

অনুলরাি জানালেন এবং প্রলতযক ।াত্র সািযমত মস অনুলরাি রক্ষাও করে। মকউ চিে 

অথি, মকউ চিে অনয মকান দ্রবয-সামগ্রর। চকন্তু দীঃচখ্নর চবিবার পুত্র মিাপাে! হায়, 

উপলঢৌকলনর সামগ্রর মস মকাথায় পালব? তাই অনয পড়ুয়ারা একিু চবদ্রূলপর হাচস মহলস—

মক চক মিলব, তার চববরণ মিাপােলক শুচনলয় শুচনলয় বলে মবড়ালত োিে।  
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মস রালত্র মলন িভরর দীঃখ্ চনলয় মিাপাে মালক সব কথা বেে। বেে—‘ুলরু মশালয়র জনয 

চক।ু চিলতই হলব।’ চকন্তু মালয়র মতা মকান সম্বেই মনই, চক মিলবন চতচন? 

  

অবলশলষ চতচন চস্থর করলেন,  া চিরচিন কলর এলসল।ন জরবলনর সবিাবস্থায়, ছজও তাই 

করলবন, রাখ্ােরূপর শ্ররকতলষ্ণর উপর চনভির করলবন। তাাঁর কাল।ই িাইলবন,  চি চক।ু 

প্রলয়াজন হয়। সুতরাং ম।লেলক বেলেন, মস ম ন তার বলনর রাখ্াে-িািার কাল। 

ুলরু মশালয়র জনয চক।ু মিলয় মনয়। 

  

পরচিন বলনর পলথ রাখ্াে-িািার সলে  থাচনয়লম মিাপালের মিখ্া হে, দজলন চক।ুক্ষণ 

মখ্োিুোও করে। তারপর চবিায় মনবার কালে মিাপাে তার দীঃলখ্র কথা জানাে 

রাখ্াে-িািালক, অনুলরাি করে ুলরু মশায়লক মিবার মত চক।ু উপহার মস ম ন তালক 

মিয়। 

  

রাখ্াে বেে, ‘ভাই মিাপাে, ছচম সামানয বলনর রাখ্াে। মালঠ মালঠ মিারু  িরাই। 

ছমার মতা িাকা-পয়সা মনই, ভাই। তলব মতামার রাখ্াে-িািার উপহারস্বরূপ এই ম।াি 

ক্ষরলরর বাচিচি তুচম নাও, এইচি মতামার ুলরু মশালক উপহার চিও।’  

  

মিাপালের তখ্ন ছনন্দ ছর িলর না। এলক মতা ুলরু মশালয়র জনয চক।ু উপহার হালত 

মপলয়ই মস খ্ুশর, তার উপর মস-উপহার এলসল। রাখ্াে-িািার কা। মথলক। অচত দ্রুত 

মস পাঠশাোয় িলে মিে। পাঠশাোর অনযানয ।ালত্ররা তখ্ন সার চিলয় িাাঁচড়লয় এক এক 

কলর ুলরু মশালয়র হালত তাহালির উপহার তুলে চিলে। মিাপােও কচম্পতবলক্ষ সবার 

চপ।লন চিলয় িাাঁড়াে। চভন্ন্ চভন্ন্ ।ালত্রর হালত চভন্ন্ চভন্ন্ িরলনর ভাে ভাে উপহার চ।ে, 

সুতরাং চপততহরন িচরদ্র বােলকর তুে উপহালরর চিলক মকউ তাচকলয়ও মিখ্ে না। 

  

মস-তাচেলেয মিাপাে ম ন িলম মিে, দীঃলখ্ তার মিালখ্ জে এে। অবলশলষ হঠাৎ 

ুলরু মশালয়র মিাখ্ পড়ে তার চিলক। চতচন তখ্ন তার হাত মথলক ক্ষরলরর পাত্রচি চনলয় 

অনয একচি বতহৎ পালত্র মঢলে চিলেন। চকন্তু এচক! মুহূলতি মস শূনযপাত্র ছবার ক্ষরলর পূণি 
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হলয় মিে! ছবার ঢােলেন, ছবারও পূণি হে! এমচন  তবার চতচন ঢালেন, ততবারই 

পাত্রচি মুহূলতি ভলর ওলঠ! 

  

উপচস্থত সকলে মতা এলকবালর স্তচম্ভত। ুলরু মশায় তখ্ন দ-হালত মিাপােলক মকালে তুলে 

চনলেন। বেলেন, ‘এ-পাত্র তুই মকাথায় মপচে, বাবা?’  

  

মিাপাে তখ্ন পচণ্ডতমশালয়র কাল। তার বলনর রাখ্াে-িািার কাচহনর ছনুপূচবিক বণিনা 

করে। মকমন কলর মস তাাঁলক প্রচতচিন ডালক এবং সাড়া পায়য মকমন কলর প্রচতচিন দ-

জলন তারা মখ্ো কলর এবং মকমন কলর ঐ ক্ষরলরর ম।াি পাত্রচিও রাখ্াে-িািার হাত 

মথলকই মস মপলয়ল।। 

  

সব কথা শুলন ুলরু মশায় তখ্নই তার সলে বলন চিলয় মসই অদু্ভত রাখ্াে-বােকলক 

মিখ্লত িাইলেন এবং মিাপােও মহানলন্দ তাাঁলক চনলয় িেে। বনস্থেরলত চিলয় 

অনযচিলনর মত ছজও মস তার িািালক ডাকে, চকন্তু মসচিন মকান উির মশানা মিে 

না। মিাপাে বার বার ডাকলত োিে, তবু মকান জবাব এে না। তখ্ন অচত করু ণ স্বলর 

মিাপাে বেে, ‘রাখ্াে-িািা, ছজ তুচম ছমার ডালক সাড়া চিে না? তুচম উির না 

চিলে এাঁরা ম  মলন করলবন, ছচম চমথযা কথা বেচ।।’  

  

তখ্ন অচতিূলর বন-প্রলিশ মথলক একচি স্বর মভলস এে—এক অশরররর শব্দ, মক ম ন 

বেল।, ‘ভাই, মতামার ছর মতামার মালয়র ভচি-চবশ্বালসর িালনই ছচম মতামার কাল। 

 াই। চকন্তু মতামার ুলরু মশালয়র এখ্নও অলনক মিরর, তাাঁলক বে মস-কথা।’  
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১২. চশযযযর সাধনা 

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মািি সান ফ্রাচিলকা শহলর প্রিি।] 

  

ছমার বিবয চবষয়—চশষযত্ব। জাচন না, ছমার বিবয ছপনারা চক ভালব গ্রহণ 

কচরলবন। ছপনালির পলক্ষ এই ভাব গ্রহণ করা চক।ু কচঠন হইলব—ছমালির মিলশর 

ুলরু -চশলষযর ছিশি ও এলিলশর ুলরু -চশলষযর ছিলশির মলিয অলনক প্রলভি। ভরতবলষির 

এক প্রািরন প্রবািবাকয ছমার মলন পচড়লতল।ীঃ ুলরু  চমলে োখ্ োখ্, মিো নাচহ চমলে 

এক। এই প্রবািবাকযচি সতয বচেয়াই মলন হয়। ছিযাচিকতা োলভর পলথ চশলষযর 

মলনাভাবই চবলশষ ুলরু ত্বপূণি।  থাথি মলনাভাব থাচকলে জ্ঞানোভ সহলজই ।চিয়া থালক। 

  

সতযোভ কচরলত হইলে চশলষযর চক চক ুলণ থাকা প্রলয়াজন? জ্ঞানর মহাপুরু ষিণ বলেন, 

এক চনলমলষই সতযোভ করা  ায়—ইহা মতা শুিু জানার বযাপার। স্বপ্ন ভাচিয়া  ায়—

ভাচিলত কতক্ষণ োলি? এক মুহূলতিই স্বপ্ন মশষ হইয়া  ায়। ভ্রাচি িূর হইলত কতক্ষণ 

োলি? িলক্ষর পেক মাত্র।  খ্ন সতযলক জাচনলত পাচর, তখ্ন মকবে চমথযাজ্ঞান 

চতলরাচহত হয়, ছর চক।ুই হয় না। রজ্জুলক সপি ভাচবয়াচ।োম, এখ্ন মিচখ্লতচ।—ইহা 

রজ্জু। সমগ্র ।িনাচি ছি মসলকলণ্ডর বযাপার মাত্র। ‘তুচম মসই’—তুচমই সতযস্বরূপ—ইহা 

জাচনলত কতক্ষণ োলি?  চি ছমরা ব্রহ্মই এবং সবিিাই ব্রহ্মস্বরূপ, তলব ইহা না জানাই 

সবিালপক্ষা ছশ্চ ি। ইহা জাচনলত পারাই মতা স্বাভাচবক। ছমরা বরাবর চক চ।োম, 

বতিমালনই বা ছমালির স্বরূপ চক, তাহা জাচনলত চনশ্চয়ই  ুি ুিাি োচিলব না। 

  

তবু এই স্বতীঃচসদ্ধ সতযচি উপেচদ্ধ করা কচঠন বচেয়া মলন হয়। ইহার অচত ক্ষরণ ছভাস 

োভ কচরলতই  ুি ুিাি কাচিয়া  ায়। ঈশ্বরই জরবনয ঈশ্বরই সতয। এ-চবষলয় ছমরা 

গ্রন্থ চেচখ্য়া থাচকয ছমালির অিলরর অিলর ছমরা ইহা অনুভব কচর ম , ঈশ্বর বযতরত 

ছর সবই চমথযায ছজ এ-কথা অনুভব কচর, কাে এ-ভাব থাচকলব না, তবু সারাজরবন 

ছমালির অচিকাংশই পূলবি ম মন চ।োম মসইরূপই থাচকয়া  াই। ছমরা অসতযলক 
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ছাঁকড়াইয়া থাচক এবং সলতযর প্রচত চবমুখ্ হই। ছমরা সতযোভ কচরলত িাই না। ছমরা 

িাই না ম , মকহ ছমালির স্বপ্ন ভাচিয়া মিয়। তলবই মিচখ্লত।, মকহ ুলরু র প্রলয়াজন 

মবাি কলর না। চশচখ্লত িায় মক? চকন্তু  চি মকহ মায়ার বেন চ।ন্ন্ কচরয়া সতয উপেচি 

কচরলত িায়,  চি মকহ ুলরু র চনকি সতযোভ কচরলত িায়, তাহালক খ্াাঁচি চশষয হইলতই 

হইলব। 

  

চশষয হওয়া সহজ নয়য তাহার জনয অলনক প্রস্তুচত প্রলয়াজন। অলনক চনয়ম পােন কচরলত 

হয়। দ্ববিাচিকিণ িাচরচি প্রিান সািলনর কথা বচেয়াল।ন। প্রথম সািন এই—ম -চশষয 

সতয জাচনলত িায়, তাহালক ইহ-পরজরবলন সমস্ত োলভর ছকাঙ্ক্ষা তযাি কচরলত হইলব। 

  

ছমরা  াহা মিচখ্লতচ।, তাহা সতয নয়।  তক্ষণ প িি ছমালির মলনর মলিয মকানরূপ 

বাসনা থালক, ততক্ষণ  াহা মিচখ্ তাহা সতয নয়। ঈশ্বরই সতয, জিৎ সতয নয়।  তক্ষণ 

প িি ছমালির মলন সংসালরর জনয চবন্দুমাত্র ছসচি থালক, ততক্ষণ সতয োভ হইলব 

না। ‘ছমার িাচরচিলক জিৎ ধ্বংস হইয়া  াক—ছচম ভ্রূলক্ষপ কচর না’—পরলোক 

সম্বলেও চঠক এই প্রকার মলনাভাব মপাষণ কচরলত হইলবয ছচম স্বলিি  াইলত িাই না। 

স্বিি চক?—এই জিলতরই অনুবতচিমাত্র।  চি স্বিি না থাচকত—এই অসার পাচথিব জরবলনর 

মকান অনুবতচি  চি না থাচকত, ছমরা ছরও ভাে হইতাময ম  ক্ষচণলকর চমথযা স্বলপ্ন 

ছমরা মগ্ন, মস-স্বপ্ন ছরও শরগ্র ভাচিয়া  াইত। স্বলিি  াইয়া ছমরা শুিু ছমালির 

দীঃখ্জনক মমাহলক ির।িতর কচরয়া তুচে। 

  

স্বলিি  াইয়া চক োভ হইলব? মিবতা হইয়া অমতত পান কচরলবন, ছর বাতবযাচিগ্রস্ত হইয়া 

পচড়লবন। পতচথবর অলপক্ষা মসখ্ালন দীঃখ্ ম মন কম, সতযও মতমচন কম। অচতশয় িচরদ্র 

অলপক্ষা িনর বযচি অলনক কম সতয বুচঝলত পালর। ‘িনর বযচির স্বিিরালজয প্রলবশ করা 

অলপক্ষা সূলির চ।দ্র চিয়া উলির  াতায়াত করা বরং সহজ।’১৫ চনলজর িন-ঐশ্ব ি ক্ষমতা 

সুখ্-সুচবিা ও চবোস-বযসন বযতরত িনর বযচির অনয চক।ু চিিা কচরবার সময় নাই। 

িনর বযচিরা অচত অল্পকই িাচমিক হয়। মকন? কারণ তাহারা মলন কলর, িাচমিক হইলে 

তাহালির জরবলন ছর মকান ছলমাি-প্রলমাি থাচকলব না। চঠক মতমচন স্বলিি িাচমিক 
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হইবার ছশা খ্ুবই কম। ছরাম ও মভাি মসখ্ালন অতযি মবশর—স্বলিির অচিবাসররা 

তাহালির ছলমাি-প্রলমাি তযাি কচরলত অচনেুক। 

  

অলনলক বলেন, স্বলিি ছর অশ্রুপাত কচরলত হইলব না। ম  কখ্নও কাাঁলি না, তাহালক 

ছচম চবশ্বাস কচর না। মিলহর ম খ্ালন হৃিয় থাকা উচিত, তাহার মসইখ্ালন একচি বতহৎ 

কচঠন প্রস্তরখ্ণ্ড রচহয়াল।। ইহা মতা স্পষ্টই মবাঝা  ায় ম , স্বিিবাসরলির মবশর সহানুভূচত 

নাই। স্বিিবাসরর সংখ্যা মতা অলনক, ছর ছমরা এই ভয়ানক পতচথবরলত দীঃখ্ ন্ত্রণা মভাি 

কচরলতচ।। ইো কচরলে তাাঁহারা ছমালির িাচনয়া তুচেলত পালরন, চকন্তু তাাঁহারা মতা 

ঐরূপ চক।ুই কলরন না। তাাঁহারা কাাঁলিন না। স্বলিি মকান দীঃখ্-কষ্ট নাই, সুতরাং তাাঁহারা 

কাহারও দীঃখ্ গ্রাহয কলরন না। তাাঁহারা অমতত পান কলরন, নততয িচেলত থালক—সুন্দরর 

পত্নর েইয়া নানাচবি সুলখ্ তাাঁহালির চিন কালি।  

  

এ-সকলের উলধ্বি উচঠয়া চশষযলক বচেলত হইলব, ‘ইহজরবলন ছমার মকান চক।ুই কাময 

নয়, স্বিি বচেয়া  চি চক।ু থালক, মসখ্ালনও ছচম  াইলত িাই না। শররলরর সচহত 

তািািযমূেক মকান প্রকার ইচিয়-জরবন ছচম িাই না। বতিমালন ছমার িারণা—এই 

চবপুে মাংসস্তূপ মিহিাই ছচম। ছচম চবশ্বাস কচরলত িাই না ম , ছচম সতযই ঐরূপ।’  

  

পতচথবর ও স্বিি ইচিয়োরা সরমাবদ্ধ। ইচিয় না থাচকলে এই পতচথবরলক তুচম গ্রাহযই কচরলত 

না। স্বিিও একিা জিৎ। পতচথবরলত স্বলিি অিররলক্ষ  াহা চক।ু ছল।, সব চমচেয়া একচি 

নাম—পতচথবর বা সংসার। 

  

সুতরাং চশষয অতরত ও বতিমানলক জাচনয়া, ভচবষযলতর চবষয় চিিা কচরয়া উন্ন্চত কাহালক 

বলে, সুখ্ কাহালক বলে—এুলচে সব জাচনয়া বুচঝয়া তযাি কচরলব এবং একমাত্র সলতযর 

সোন কচরলব। ইহাই প্রথম শতি বা সািন। 

  

চেতরয় সািন এই ম , চশষযলক অবশযই অিচরচিয় ও বচহচরচিয়সমূহ সং ত রাচখ্লত 

সমথি হইলত হইলব এবং অনযানয অিযাি সম্পলি প্রচতচিত হইলত হইলব। 
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শররলরর চবচভন্ন্ অংলশ অবচস্থত িতশযমান  ন্ত্রুলচে বচহচরচিয়য অিচরচিয়ুলচে ছমালির 

িরা-ল।াাঁয়ার বাচহলর। বাচহলর ছমালির িকু্ষ, কণি, নাচসকা প্রভতচত রচহয়াল।, চভতলর 

অনুরূপ অিচরচিয় রচহয়াল।। ছমরা সবিিা উভয়প্রকার ইচিয়ুলচের ছজ্ঞািরন হইয়া 

ছচ।। ইচিয়সমূলহর সচহত ইচিয়লভািয চবষয়ুলচের ম ািাল াি রচহয়াল।।  চি 

ইচিয়লভািয চবষয়ুলচে কাল। ছলস, ইচিয়সমূহ ছমাচিিলক ঐুলচে গ্রহণ কচরলত বািয 

কলর। ছমালির চনজস্ব প।ন্দ বা স্বািরনতা নাই। প্রকাণ্ড একচি নাচসকা রচহয়াল।। সামানয 

একিু সুিে ছচসলতল।, ছমালক ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ কচরলতই হইলব।  চি মকান দিিে ছচসত, 

তলব ছচম বচেতাম, ‘এই ঘ্রাণ গ্রহণ কচরও না’য চকন্তু প্রকতচত বচেলব ‘গ্রহণ কর’। ছচম 

এই ঘ্রাণ গ্রহণ কচর। একবার ভাচবয়া মিখ্ুন, ছমরা চক হইয়াচ।। ছমরা চনলজলির 

বাাঁচিয়া মফচেয়াচ।। ছমার িকু্ষ ছ।, ভাে-মন্দ  াহা চক।ু িকু্ষর সুমুখ্ চিয়া  াক না 

মকন, ছমালক মিচখ্লতই হইলব। শ্রবণ লন্ত্রর বযাপারচিও এইরূপ।  চি মকহ চবরচির 

সচহত ছমার সলে কথা বলে, ছমালক শুচনলতই হইলব। ছমার শ্রবলণচিয় ছমালক উহা 

শুচনলত বািয কলর এবং শুচনয়া ছচম মলন মলন কত কষ্টই না মভাি কচর। চনন্দা বা প্রশংসা 

 াহাই হউক, মানুষলক শুচনলতই হইলব। এমন বচির মোক ছচম অলনক মিচখ্য়াচ।, 

 াহারা সািারণতীঃ শুচনলত পায় না, চকন্তু তাহালির সম্বলে চক।ু বো হইলে তাহারা সব 

শুচনলত পায়। 

  

এই ছির ও বাহয ইচিয়চনিয় সািক বা চশলষযর বলশ থাচকলব। ম  অবস্থায় মন 

অনায়ালস ইচিলয়র চবরু লদ্ধ, স্বভালবর ছলিলশর চবরু লদ্ধ, িাাঁড়ালতই পালর, কলঠার 

অভযালসর োরা সািক চশষয মসই অবস্থায় উন্ন্রত হইলত পালর। মস চনলজর মনলক ছলিশ 

কচরলত সমথি হইলব, ‘তুচম ছমার। ছচম মতামায় ছলিশ কচরলতচ।, মকান চক।ু মিচখ্ও 

না বা বচেও না।’ তৎক্ষণাৎ মন ছর চক।ু মিচখ্লব না বা শুচনলব না। মকান রূপ বা শব্দ 

মলনর উপর প্রচতচক্রয়া কচরলব না। মস-অবস্থায় ইচিয়ুলচের ছচিপতয হইলত মন মুি 

এবং ইচিয়ুলচে হইলত মন চবচেন্ন্। শররর ও ইচিয়ুলচের সচহত ইহা ছর সং ুি থালক 

না। বাচহলরর বস্তু-সকে ছর এখ্ন মনলক ছলিশ কচরলত পালর না। মন ঐুলচের সচহত 

 ুি হইলত অস্বরকার কলর। সম্মুলখ্ সুন্দর িে রচহয়াল।য চশষয মনলক বচেে, ‘ঐ ঘ্রাণ 
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গ্রহণ কচরও না।’ মন ছর িে ছঘ্রাণ কচরলত পালর না।  খ্ন এই স্তলর মপৌাঁচ।য়া।, তখ্ন 

জাচনলব তুচম চঠক চঠক চশষয হইলত শুরু  কচরয়া।। এইজনযই  খ্ন মকহ বলে, ‘ছচম 

সতয জাচনয়াচ।,’ তখ্ন ছচম বচে, ‘ চি সতয জাচনয়া থাক, তলব চনশ্চয়ই মতামার 

ছিসং ম হইয়াল।। ইচিয়ুলচে বশরভূত কচরয়া সং মশচির পচরিয় িাও।’  

  

তারপর মনলক শাি কচরলত হইলব। মন িঞ্চে হইয়া ।ুচিয়া মবড়ায়। ম  মুহূলতি ছচম িযান 

কচরলত বচস, তৎক্ষণাৎ জিলতর ।তণযতম চবষয়ুলচে মলন ছচসয়া উপচস্থত হয়। সমগ্র 

বযাপারচি অতযি চবরচিকর। ছচম ম ন মলনর িাস। মন  তক্ষণ িঞ্চে এবং ছয়লির 

বাচহলর, ততক্ষণ মকানরূপ ছিযাচিক জ্ঞান সম্ভব নয়। চশষযলক মনীঃসং ম চশক্ষা কচরলত 

হইলব। অবশয মলনর কা িই চিিা করা। চকন্তু চশলষযর অনচভলপ্রত হইলে মন চনশ্চয়ই 

চিিা কচরলব নায  খ্নই মস ছলিশ কচরলব, তখ্নই মনলক চিিা বে কচরলত হইলব। 

উপ ুি চশষয হইলত মিলে মলনর এরূপ অবস্থা অতযি প্রলয়াজনরয়।  

  

সচহষু্ণতার প্রিণ্ড শচিও চশষযলক ছয়ি কচরলত হইলব।  খ্ন িাচরপালশ সব চক।ুই ভাে 

িলে, তখ্ন জরবন মবশ ছরামপ্রি মবাি হয়, মনও ভাে থালক। চকন্তু অপ্ররচতকর চক।ু 

।চিলেই সলে সলে মলনর দ্বস্থ ি নষ্ট হইয়া  ায়। উহা ভাে নয়। সকে দীঃখ্কষ্ট চবনা 

অচভল ালি, এতিুকু দীঃখ্র না হইয়া, এতিুকু প্রচতলরাি প্রচতলশাি বা প্রচতকালরর মিষ্টা না 

কচরয়া সহয কর। ইহাই  থাথি সচহষু্ণতা। ইহাই মতামালক অজিন কচরলত হইলব। 

  

পতচথবরলত ভাে ও মন্দ চিরকােই ছল।। মন্দচির অচস্তত্ব অলনলক ভুচেয়া  ায়—অিতীঃ 

ভুচেবার মিষ্টা কলরয  খ্ন মন্দ ছলস, তখ্ন তাহারা উহা োরা সহলজ অচভভূত হইয়া 

পলড় এবং চবরচি মবাি কলর। ছবার মকহ মকহ মকানরূপ মলন্দর অচস্তত্বই স্বরকার কলর 

না এবং সব চক।ুলকই ভাে বচেয়া মলন কলর। উহাও একচি দবিেতা, উহাও মন্দ 

চজচনলষর প্রচত ভরচত হইলত সঞ্জাত।  চি মকান দিিে দ্রবয থালক, মিাোপ-জে চ।িাইয়া 

তাহালক সুিে বো মকন? হযাাঁ, জিলত ভাে-মন্দ দই-ই ছল।। ভিবান্ মন্দ চজচনষ 

জিলত রাচখ্য়াল।ন। চকন্তু মতামালক তাহার উপর িুনকাম কচরলত হইলব না। মকন মন্দ 
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রচহয়াল।, মস-সম্বলে মতামার মাথা-।ামালনা প্রলয়াজন নাই। ভিবালন চবশ্বাস রালখ্া এবং 

িুপ কচরয়া থাক। 

  

ছমার ুলরু লিব শ্রররামকতষ্ণ অসুস্থ হইয়া পচড়লে জদ্বনক ব্রাহ্মণ মরািমুচির জনয তাাঁহালক 

তাাঁহার প্রবে মনীঃশচি প্রলয়াি কচরলত বচেয়াচ।ে। তাহার মলত—ছিা িলিব  চি মিলহর 

মরািাক্রাি অংশচির উপর তাাঁহার মন একাগ্র কলরন,—তলব অসুখ্ সাচরয়া  াইলব। 

শ্রররামকতষ্ণ বচেলেন, ‘চক! ম - মন ঈশ্বরলক চিয়াচ।, মসই মন এই তুে শররলর নামাইয়া 

ছচনব?’ মিহ এবং মরালির কথা চতচন ভাচবলত িাচহলেন না। তাাঁহার মন সবিিা ঈশ্বলর 

তন্ময় হইয়া থাচকত। মস-মন সমূ্পণিরূলপ ঈশ্বলর অচপিত হইয়াচ।ে। চতচন এই মন অনয 

মকান উলেলশয বযবহার কচরলত রাজর চ।লেন না।  

  

স্বাস্থয, সম্পি, ির।িজরবন প্রভতচত তথাকচথত ভাে ভাে চজচনলষর জনয এই ছকাঙ্ক্ষা—

মায়া বা ভ্রম চভন্ন্ ছর চক।ুই নয়। এুলচে পাইবার জনয মলনাচনলবশ কচরলে ভ্রম িতঢ় করা 

হয়। ইহজরবলন ছমালির এ-সকে স্বপ্ন ও মায়া ছল।, এবং পরলোলক—স্বলিি  াইয়া 

ছমরা এুলচে ছরও মবশর পচরমালণ পাইলত িাই। মায়া বাচড়য়া  ায়। মলন্দর প্রচতলরাি 

কচরও নায তাহার সম্মুখ্রন হও। তুচম মন্দ বা অশুভ অলপক্ষা অলনক বড়।  

  

জিলত এই দীঃখ্ ছল।, একজনলক মতা তাহা মভাি কচরলত হইলবই। কাহারও অচনষ্ট না 

কচরয়া তুচম মকান কাজ কচরলত পার না। ছর  খ্ন তুচম পাচথিব শুভ কামনা কর, তখ্ন 

শুিু ছর একচি অশুভই এড়াইয়া  াও। মসই অশুভ অপর কাহালকও মভাি কচরলত হইলব। 

মন্দচি সকলেই অলনযর ।ালড় িাপাইলত িায়। সািক বচেলব, ‘জিলতর সকে দীঃখ্ ছমার 

চনকলি ছচসলত িাও। ছচম এুলচে সহয কচরব। অপরলক মুি হইলত িাও।’  

  

কু্রশচবদ্ধ মহামানবলক ্রণ কর। জয়োভ কচরবার জনয চতচন অসংখ্য মিবিূত ছচনলত 

পাচরলতন। চকন্তু চতচন প্রচতলরাি কচরলেন না।  াহারা তাাঁহালক কু্রলশ চবদ্ধ কচরে, 

তাহাচিিলক চতচন করু ণা কচরলেন। চতচন সকে দীঃখ্কষ্ট ও অপমান সহয কচরলেন। 

সকলের ভার চতচন চনলজর কলে গ্রহণ কচরলেন। ‘মতামরা  াহারা অচতশয় দীঃখ্ 
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ভারাক্রাি, তাহারা ছমার চনকলি ছইস। ছচম মতামালির দীঃখ্ িূর কচরব এবং শাচি 

চিব।’১৬ ইহাই  থাথি সহনশরেতা। চতচন এই জরবলন কত রলধ্বি চ।লেন—এত রলধ্বি ম , 

ছমরা ক্ররতিাসিণ তাহা িারণাও কচরলত পাচর না! ছমার িালে মকহ িড় মাচরলেই 

ছমার হাত সশলব্দ ছর একচি িড় মাচরয়া মিয়! ছচম চকরূলপ মসই মচহমময় পুরু লষর 

মহত্ত্ব ও চিলির প্রশাচি িারণা কচরলত পাচর? তাাঁহার মচহমা ছচম চক বুচঝব? 

  

চকন্তু ছিশিলক ছচম নরলি নামাইয়া ছচনব না। ছচম অনুভব কচর, ছচম মিহয ছচম 

অনযালয়র প্রচতলরাি কচর। ছমার মাথা িচরলে তাহা সারাইবার জনয সারা পতচথবর ।ুচরয়া 

মবড়াই, দই হাজার চশচশ ঔষি খ্াই। মকমন কচরয়া ছচম এ-সকে অপূবি িচরত্র বুচঝলত 

পাচরব? ছিশি ছচম মিচখ্লত পাচর—চকন্তু ছিলশির কতিুকু? এই মিলহর মকান মিতনা, 

মকান তুে অহং-ভাব, মকান ছনন্দ-লবিনা, সুখ্-দীঃখ্ মসই স্তলর মপৌাঁচ।লত পালর না। 

সবিিা শুিু দ্বিতনযচবষয়ক চিিা কচরয়া এবং মনলক জড়বস্তুর রলধ্বি রাচখ্য়া ছচম মসই 

ছিলশির ছভাসমাত্র পাইলত পাচর। জড়বস্তুর চিিা এবং ইচিয়-জিলতর ররচতনরচতর 

মকান স্থান মসই ছিলশি নাই। ঐুলচে হইলত মন তুচেয়া ছিায় সমাচহত কর। মতামার 

জরবন ও মততুয, সুখ্ ও দীঃখ্, নাম ও  শ সব ভুচেয়া  াও এবং অনুভব কর—তুচম শররর 

বা মন নও, তুচম শুদ্ধ ছিা। 

  

ছচম  খ্ন ‘ছচম’ বচে, তখ্ন এই দ্বিতনয বা ছিালকই বুচঝ।  খ্ন তুচম চনলজর ‘ছচম’ 

সম্বলে চিিা কর, তখ্ন িকু্ষ মুচদ্রত কচরয়া মিখ্—মকান্ ।চব ফুচিয়া উলঠ। মতামার মিহচিত্র 

চক মলন জাচিলতল।? অথবা মলনর প্রকতচত?  চি তাই হয়, তলব তুচম এখ্নও সতয 

‘ছচম’মক জাচনলত পার নাই। এমন সময় ছচসলব,  খ্ন ‘ছচম’ বচেলত বচেলত সমগ্র 

জিৎ—মসই অনি সিা উদ্ভাচসত মিচখ্লত পাইলব। তখ্ন তুচম চনলজর সতয স্বরূপলক 

মিচখ্লত পাইলব এবং চনলজর অনি সিালক উপেচি কচরলব। তুচম দ্বিতনযময়, তুচম 

জড়পিাথি নও—ইহাই সতয। ভ্রম বচেয়া একচি অনুভূচত ছল।—এক বস্তুলক ছর এক বস্তু 

বচেয়া ভ্রম হয়—জড়লক দ্বিতনয এবং দ্বিতনযলক জড় বচেয়া মলন হয়। ইহাই প্রিণ্ড ভ্রম। 

ইহা িূর কচরলত হইলব। 
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ুলরু র প্রচত চশষযলক শ্রদ্ধাবান্ হইলত হইলব—ইহাই পরবতির সািনা। পাশ্চাতয ুলরু  চশষযলক 

শুিু বুচদ্ধগ্রাহয চশক্ষা চিয়া থালকন। ুলরু র সচহত চশলষযর সম্পকি জরবলনর মশ্রি সম্পকি। 

ুলরু  ছমার চনকিতম ও চপ্রয়তম ছিরয়, তারপর মাতা, তারপর চপতা। ুলরু র প্রচতই 

ছমার শ্রদ্ধা সবিপ্রথলম চনলবচিত।  চি চপতা বলেন, ‘ইহা কর’ এবং ুলরু  বলেন, ‘ইহা 

কচরও না’—ছচম তাহা কচর না। ুলরু  ছমার ছিার মুচিসািন কলরন। চপতামাতা 

ছমায় শররর চিয়াল।ন, চকন্তু ুলরু  ছমালক ছিার মলিয নবজন্ম িান কচরয়াল।ন। 

  

ছমালির কতকুলচে অদু্ভত চবশ্বাস ছল।। একচি এই—অচত অল্পক কলয়কচি অসািারণ 

ছিা ছল।ন,  াাঁহারা চনতযমুি এবং  াাঁহারা জিলতর কেযালণর চনচমি মানবরূলপ 

জন্মগ্রহণ কলরন। তাাঁহারা মুিই ছল।নয চনলজলির মুচির জনয তাাঁহারা গ্রাহয কলরন না, 

অপরলক সাহা য কচরলত িান। তাাঁহালির চক।ু চশচখ্বার প্রলয়াজন নাই। দ্বশশব হইলত 

তাাঁহারা সব জালনন। ।য়মালসর চশশু হইয়াও তাাঁহারা পরমসলতযর বাণর বচেলত পালরন। 
  

এই মুিািালির উপলরই মনুষযজাচতর উন্ন্চত চনভির কলর। তাাঁহারা ম ন প্রথম প্রজ্বচেত 

িরলপর নযায়—এই িরপচি হইলত অপর িরপুলচে জ্বচেয়া উলঠ। ইহা সতয ম , সকলের 

অিলরর ছলোক রচহয়াল।, চকন্তু অচিকাংশ বযচির অিলরই ইহা প্রেন্ন্। মহাপুরু ষিণ 

প্রথম হইলতই এই ছলোলক ভাস্বর।  াহারা তাাঁহালির সংস্পলশি ছলস, তাহালির 

হৃিয়িরপও ম ন প্রজ্বচেত হইয়া উলঠ। ইহা োরা প্রথম িরপচির মকান ক্ষচত হয় না, প্রথম 

িরপচি অপর িরপুলচেলত ছলোক সঞ্চার কলর। মকাচি মকাচি িরপ প্রজ্বচেত হয়, চকন্তু 

প্রথম িরপচি পূলবির মতই অচনবিাণ মতলজ জ্বচেলত থালক। প্রথম িরপচি ুলরু । ম  িরপচি 

এই প্রথম িরলপর চশখ্া হইলত প্রজ্বচেত হয়, মস চশষয। ক্রলম এই চেতরয় বযচিও ুলরু  

হন—এই ভালব িচেলত থালক।  াাঁহালির ছপনারা অবতারপুরু ষ বচেয়া থালকন, মসই 

মহাপুরু ষিণ চবপুে অিযািশচির ছিার। তাাঁহারা সাক্ষাৎ চশষযলির মলিয ঐ শচি 

সঞ্চার কলরন এবং চশষয-পরম্পরা এক চবরাি অিযািশচির প্রবাহ প্রবতিন কলরন। 

  

খ্রষ্টান চবশপ হস্তোরা কাহারও মস্তক স্পশি কচরয়া চনলজ পূবিি চবশলপর চনকি ম  শচি 

োভ কচরয়াচ।লেন, মসই শচি সঞ্চার কচরয়াল।ন বচেয়া িাবর কলরন। চবশপ বলেন,  রশু 
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তাাঁহার সাক্ষাৎ চশষযলির মলিয চনলজর শচি সঞ্চার কচরয়াচ।লেন, চশষযিণ ছবার 

অপলরর মলিয মসই শচি সঞ্চার কলরন। এইভালবই পরম্পরাক্রলম খ্রলষ্টর শচি তাাঁহার 

চনকি ছচসয়াল।। ছমরা চবশ্বাস কচর, শুিু চবশপিণ নন, ছমালির প্রলতযকলকই মসই 

শচি োভ কচরলত হইলব। ছপনারা প্রলতযলকই মসই প্রিণ্ড অিযািশচির ছিার হইলত 

পালরন। মকন হইলত পাচরলবন না? না হইবার মকান কারণ নাই।  

  

চকন্তু প্রথলম ছপনালক একজন ুলরু — থাথি ুলরু  খ্ুাঁচজয়া েইলত হইলব। মলন রাচখ্লত 

হইলব ম , চতচন সামানয মানব মাত্র নন। ছপচন একজন মিহিারর ুলরু  োভ কচরলত 

পালরন, চকন্তু প্রকতত ুলরু  মিলহর মলিয নাই। মিালখ্ ম মন মিচখ্লতল।ন, ুলরু  মসইরূপ 

মিহিারর মানুষ নন। ুলরু  ছপনার চনকি মানবরূলপ ছচসলত পালরন এবং ছপচন তাাঁহার 

চনকি শচিোভও কচরলত পালরন। কখ্নও কখ্নও চতচন স্বলপ্ন মিখ্া চিয়া শচি সঞ্চার 

কলরন। ুলরু র শচি ছমালির চনকি নানাভালব ছচসলত পালর। চকন্তু ছমালির জনয—

মতিয মানলবর জনয ুলরু  অবশযই ছচসলবন। তাাঁহার ছচবভিাব-ক্ষণ অবচি ছমালির প্রস্তুচত 

িচেলব। 

  

ছমরা বিততা শুচন, পুস্তক পচড়, ঈশ্বর ছিা িমি ও মুচি সম্বলে তকিচবতকি কচর। এুলচে 

ছিযাচিকতা নয়, কারণ ছিযাচিকতা পুস্তলক িশিলন বা মতবালি নাই। ইহা চবিযা বা 

চবিালর নাই, অিলরর প্রকতত চবকালশ চনচহত। মতাতাপাচখ্ও বুচে মলন রাচখ্য়া ছওড়ালতই 

পালর।  চি ছপচন চবোন্ হইয়া থালকন, তাহালত চক ছলস  ায়? িিিলভরা সমগ্র 

গ্রন্থািারচি পতলি বহন কচরয়া েইয়া  াইলত পালর। সুতরাং  খ্ন  থাথি ছলোক ছচসলব, 

তখ্ন পুাঁচথিত চবিযার ছর প্রলয়াজন হইলব না। চনলজর নামচি প িি সই করলত অক্ষম 

বযচিও িাচমিক হইলত পালরন, ছবার পতচথবরর  াবতরয় গ্রন্থািালরর জ্ঞানরাচশ  াাঁহার 

মস্তলক পুঞ্জরভূত ছল।, চতচনও পালরন না। ছিযাচিক উন্ন্চত পুাঁচথিত চবিযার অলপক্ষা 

রালখ্ না। পাচণ্ডলতযর উপর ছিযাচিকতা চনভির কলর না। ুলরু র স্পশি—শচি-সঞ্চার োরা 

ছপনার হৃিয় জাগ্রত হইলব। তারপরই ছিযাচিক উন্ন্চতর ছরম্ভ। উহাই  থাথি 

অচগ্নমলন্ত্র িরক্ষা। ছর থাচমলত হইলব না, ছপচন ক্রলমই অগ্রসর হইলবন। 
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কলয়ক বৎসর পূলবি ছমার এক বেু খ্রষ্টান িমি াজক ছমালক চজজ্ঞাসা কলরন, ‘তুচম চক 

খ্রলষ্ট চবশ্বাসর?’ ছচম উির চিোম, ‘হযাাঁ, মবাি হয় একিু অচিক শ্রদ্ধার সচহত চবশ্বাসর?’ 

‘তাহা হইলে খ্রষ্টিলমি িরচক্ষত হও না মকন?’ ‘মকমন কচরয়া িরচক্ষত হইব? কাহার োরা?’ 

 থাথি িরক্ষািাতা মকাথায়? িরক্ষা চক? ইহা চক কতকুলচে বাাঁিা-িরা মন্ত্র ছওড়াইয়া জে 

চ।িান, না মজার কচরয়া িচরয়া জলে ডুবান? 

  

িরক্ষা হইলতল। সাক্ষাৎভালব ছিযাচিক জরবলন প্রলবশ।  থাথি িরক্ষাোভ কচরলে 

জাচনলবন—ছপচন মিহ নন, ছপচন ছিা।  চি পালরন, তলব মসই িরক্ষা ছমায় চিনয 

 চি তাহা না পালরন, তলব মতা ছপনারাই খ্রষ্টান নন। তথাকচথত িরক্ষাোলভর পলরও 

ছপনারা মতা পূলবির মতই রচহয়া চিয়াল।ন। খ্রলষ্টর নালম ছপনারা িরচক্ষত হইয়াল।ন—

এ-কথা বোর অথি চক? শুিু কথা ছর কথা—ছর জিৎলক চনজ চনজ মূখ্িতার োরা চবরি 

কচরয়া মতাো! ‘অজ্ঞান-অেকালর ছেন্ন্ থাচকয়াও চনলজলির জ্ঞানর ও চবোন্ মলন কচরয়া 

মূলখ্িরা অেিাচেত অলের নযায়  ত্র তত্র ।ুচরয়া মবড়াইলতল।।’১৭ সুতরাং এ-কথা 

বচেলবন না ম , ছপনারা খ্রষ্টানয ছর িরক্ষা (Baptism) প্রভতচতর মত তত্ত্ব েইয়া 

বািাড়ম্বর কচরলবন না।  

  

অবশয  থাথি িরক্ষা ছল।, জিলত ছচসয়া  রশু  খ্ন প্রথম তাাঁহার বাণর প্রিার 

কচরয়াচ।লেন, তখ্ন িরক্ষা চ।ে।  ুলি  ুলি ম -সকে মুিািা মহাপুরু ষ ছচবভূিত হন, 

ছমালির চনকি অতরচিয় জ্ঞান প্রকাশ কচরবার শচি তাাঁহালির ছল।। ইহাই  থাথি 

িরক্ষা। ছপনারা মিচখ্লতল।ন, প্রলতযক িলমির চবচি ও অনুিানাচি প্রিচেত হইবার পূলবিই 

সবিজনরন সলতযর বরজ চবিযমান রচহয়াল।। কােক্রলম এই সতয মোলক ভুচেয়া  ায়য বাহয 

অনুিানাচি ম ন ইহার শ্বাসলরাি কচরয়া মফলে। বাচহলরর পদ্ধচতুলচে বজায় থালক, চকন্তু 

চভতলরর ভাবচি িচেয়া  ায়। শুিু বাচহলরর ছিারচি ছমরা মিচখ্লত পাই। িরক্ষার বাহয 

রূপচি ছল।। 
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চকন্তু অচত অল্পক বযচিই ইহার অিচনিচহত শচি উদু্ধদ্ধ কচরলত পালরন। বাহয ছিারই 

 লথষ্ট নয়। ছমরা  চি প্রতযক্ষ সলতযর সাক্ষাৎ জ্ঞান োভ কচরলত িাই, তলব ছমাচিিলক 

ঐ চবষলয়  থাথিভালব িরচক্ষত হইলত হইলব। ইহাই ছিশি।  

  

ুলরু  ছমালক অবশযই চশক্ষািান কচরয়া ছলোলকর পলথ পচরিাচেত কচরলবন এবং ম  

ুলরু চশষয-পরম্পরার চতচন চনলজ একচি ম ািসূত্র, ছমালকও তাহার ম ািসূত্র কচরয়া 

েইলবন। ম -লকান মোক চনলজলক ুলরু  বচেয়া িাবর কচরলত পালর না। ুলরু  হইলবন চতচন, 

চ চন মসই পারমাচথিক সতয জাচনয়াল।ন—প্রতযক্ষ কচর াল।ন, চ চন চনলজলক দ্বিতনযস্বরূপ 

বচেয়া অনুভব কচরয়াল।ন। শুিু কথা বচেলেই মকহ ুলরু  হইলত পালর না। ছমার মত 

বাকযবািরশ মূখ্ি অলনক কথা বচেলত পালর, চকন্তু ুলরু  হইলত পালর না।  থাথি ুলরু  চশষযলক 

বচেলবন, ‘ াও, ছর পাপ কচরও না’—মস ছর পাপ কচরলতই পালর না। তাহার ছর পাপ 

কচরবার শচিই থালক না। 

  

ছচম এই জরবলন এরূপ বযচি প্রতযক্ষ কচরয়াচ।। বাইলবে প্রভতচত শাস্ত্র ছচম পচড়য়াচ।। 

এুলচে অপূবি। চকন্তু পুস্তলক মসই প্রাণবি শচির সাক্ষাৎ পাইলবন না, ম -শচি মুু্হূলতি 

জরবন পচরবতিন কচরলত পালর, তাহা শুিু জরবনু্মি মহাপুরু ষিলণর মলিযই মিচখ্লত 

পাওয়া  ায়য জ্ঞালনর উজ্জ্বে চবগ্রহ এই মহাপুরু ষিণ মালঝ মালঝ ছমালির মলিয 

ছচবভূিত হন। তাাঁহারাই ুলরু  হইবার উপ ুি। তুচম ছচম মকবে বতথা বিনবািরশ, ুলরু  

বা ছিা ি নইয শুিু কথার মকাোহলে জিৎলক চবব্রত কচরলতচ।, চিিাজিলত অশুভ 

কম্পলনর সতচষ্ট কচরলতচ।। ছশা, প্রাথিনা ও সংগ্রালমর মিয চিয়া ছমরা অগ্রসর হই, 

একচিন ছমরা সলতয উপনরত হইব, তখ্ন ছর ছমালির কথা বচেলত হইলব না। 

  

‘ুলরু র বয়ীঃক্রম মষাড়শবষিয চতচন অশরচতপর বতদ্ধলক চশক্ষা চিলতল।ন। ুলরু র চশক্ষাপদ্ধচত 

নররবতা ছর চশলষযর সমস্ত সংশয় চ।ন্ন্ হইলতল।।’১৮ ইহাই ুলরু র বণিনা। ভাচবয়া মিখ্ুন, 

এইরূপ এক বযচিলক পাইলে তাাঁহার প্রচত ছপনার চকরূপ চবশ্বাস ও ভােবাসা হইলব। 

কারণ চতচন স্বয়ং ভিবান্ অলপক্ষা চক।ু কম নন! এ জনযই খ্রলষ্টর চশষযিণ তাাঁহালক ঈশ্বর 

বচেয়া পূজা কচরলতন। চশষয ুলরু লক সাক্ষাৎ ঈশ্বর বচেয়া পূজা কচরলব।  তক্ষণ না মানুষ 
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ভিবানলক সাক্ষাৎভালব উপেচি কচরলতল।, ততক্ষণ মস ভিবালনর  তিুকু জাচনলত 

পালর, তাহা এই মানবলিহিারর নরলিবতারূলপই জাচনলত পালর। ছর অনয কর ভালব মস 

ভিবানলক জাচনলত পালর? 

  

এখ্ালন ছলমচরকায় একজন বযচি—খ্রষ্টজলন্মর উচনশ-শত বৎসর পলর জন্মগ্রহণ 

কচরয়াল।, খ্রষ্ট ম  জাচতলত জচন্ময়াচ।লেন, মস মসই য়াহুিরজাচতসম্ভূতও নয়, মস  রশু 

অথবা তাাঁহার পচরবারবিিলক মিলখ্ নাই। মস বলে, ‘ রশু চ।লেন ভিবান্।  চি চবশ্বাস না 

কর, তলব নরলক  াইলব।’ ছমরা বুচঝলত পাচর,  রশুর চশষযিণ চকভালব চবশ্বাস কচরলতন, 

খ্রষ্ট ভিবান্। চতচন তাাঁহালির ুলরু  চ।লেন। সুতরাং তাাঁহারা  রশুলক অবশযই ঈশ্বর বচেয়া 

চবশ্বাস কচরলতন। উচনশ-শত বৎসর পূলবি ছচবভূিত মানুষচিলক েইয়া এই ছলমচরকান 

চক কচরলব? এই  ুবকচি ছমায় বচেলতল।,  রশুলক ছচম চবশ্বাস কচর না, অতএব 

ছমালক নরলক  াইলত হইলব।  রশু সম্বলে মস চক জালন? মস পািো-িারলি থাচকবার 

উপ ুি। এরূপ চবশ্বাস িচেলব না। তাহালক তাহার ুলরু  খ্ুাঁচজয়া বাচহর কচরলত হইলব। 

  

 রশু ছবার জন্মগ্রহণ কচরলত পালরন, ছপনার চনকি ছচসলত পালরন। তখ্ন  চি ছপচন 

তাাঁহালক ভিবান্ বচেয়া পূজা কলরন, ভাে কথা। ুলরু র ছচবভিাব অবচি ছমরা অবশযই 

প্রতরক্ষা কচরব এবং ুলরু লক ঈশ্বলরর নযায় পূজা কচরলত হইলব। চতচন ঈশ্বর, ঈশ্বর অলপক্ষা 

চক।ু কম নন। ুলরু লক েক্ষয কচরলে মিচখ্লত পাইলব, ক্রলম চতচন েরন হইয়া  াইলতল।ন। 

পলর চক থালক? ুলরু মূচতি ভিবালনর জনয ছসন ।াচড়য়া মিন। ছমালির চনকি ছচসবার 

জনয ভিবান্ ুলরু র মজযাচতমিয় মূচতি িচরয়া থালকন। চস্থরভালব চনররক্ষণ কচরলত থাচকলে 

এই মূচতির ছবরণ ক্রমশীঃ খ্চসয়া  ায়, ভিবান্ প্রকাচশত হন। 

  

‘ছচম ুলরু লক প্রণাম কচর, চ চন ব্রহ্মানলন্দর মূতি চবগ্রহ, পরমসুখ্ি ও পরমজ্ঞালনর 

প্রচতমূচতি, চ চন পচবত্র পূণি অচেতরয় অনি সুখ্-দীঃলখ্র অতরত অচিিয ভাবাতরত ও 

চত্রুলণরচহত’।১৯ ইচনই প্রকতত ুলরু । চশষয ম  তাাঁহালক স্বয়ং ভিবান্ বচেয়া মলন কচরলব, 

তাাঁহালক চবশ্বাস কচরলব, শ্রদ্ধা কচরলব, এবং সলন্দহাতরত ভালব অনুসরণ কচরলব, তাহালত 

ছশ্চল ির চক।ু নাই। ুলরু -চশলষযর মলিয ইহাই সম্বে। 
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মুচিোলভর জনয চশষযলক প্রবে ছকাঙ্ক্ষা কচরলত হইলব—ইহাই পরবতির সািন। 

ইচিয়চনিয় ছমাচিিলক মকবে িগ্ধ কলর, বাসনা বতচদ্ধ কলর—ইহা জাচনয়াও পতলের 

নযায় ছমরা অচগ্নচশখ্ায় ঝাাঁপাইয়া পচড়লতচ।। ‘উপলভালির োরা বাসনা কখ্নও ততি হয় 

না। ।ততাহুচতর োরা অচগ্ন ম মন বতচদ্ধ পায়, মতমচন মভালির োরা মভাি বাচড়য়াই িলে।২০ 

বাসনা োরা বাসনা বতচদ্ধপ্রাি হয়। ইহা জাচনয়াও মানুষ সবিিাই ইহালত ঝাাঁপাইয়া পলড়। 

জন্ম জন্ম িচরয়া তাহারা মভািয বস্তুর পশ্চালত িাচবত হইলতল। এবং ফলে অপচরসরম 

দীঃখ্ মভাি কচরলতল।, তথাচপ বাসনা তযাি কচরলত পালর না। ম -িমি তাহাচিিলক এই 

ভরষণ বাসনার বেন হইলত মুি কচরলব, তাহালকও তাহারা বাসনা-পচরততচির উপায় 

কচরয়া তুচেয়াল।। শররর ও ইচিলয়র বেন এবং বাসনার িাসত্ব হইলত মুচিোলভর জনয 

তাহারা ক্বচিৎ কখ্নও ভিবালনর চনকি প্রাথিনা কচরয়া থালক। তৎপচরবলতি তাহারা স্বাস্থয 

ও ির।িজরবলনর জনয প্রাথিনা কলর, ‘মহ ঈশ্বর! ছমার মাথার মবিনা সারাইয়া িাও। 

ছমায় চক।ু িাকাকচড় বা অনয চক।ু িাও।’  

  

িতচষ্টর পচরচি এত সঙ্করণি, এত নরিু, এত পশুবৎ হইয়া িাাঁড়াইয়াল।! মকহই এই মিলহর 

রলধ্বি চক।ু িাচহলতল। না। হায়, চক ভয়ঙ্কর অবনচত! চক ভায়ানক দিিশা! এই মাংসচপণ্ড, 

পাাঁিচি ইচিয় ছর উির! চশশ্ন ও উিলরর সমালবশ ।াড়া জিৎিা ছর চক? মকাচি মকাচি 

নরনাররর পালন িাচহয়া মিখ্—তাহারা এইজনযই জরবনিারণ কচরয়া ছল।। তাহালির 

চনকি হইলত এই বস্তু-দইচি সরাইয়া েও, তাহারা মলন কচরলব জরবন শূনয অথিহরন ও 

অসহনরয়। ছমরা এইরূপ, ছর ছমালির মনও এইরূপ। এই মন সবিিা কু্ষিা ও কাম 

িচরতাথি কচরবার পথ ও উপায় খ্ুাঁচজলতল।। সবিিাই এইরূপ িচেলতল।। দীঃখ্কষ্টও মতমচন 

অনি। মিলহর এই সকে ততষ্ণা শুিু ক্ষচণক ততচি এবং অলশষ দীঃলখ্র কারণ হয়। এ ম ন 

পলয়ামুখ্ চবষকুলম্ভর অবস্থা। চকন্তু তথাচপ ছমরা এুলচের জনয োোচয়ত হই। 

  

চক করা  ায়? ইচিয়-িমন এবং বাসনা-তযািই এই দীঃখ্লমািলনর একমাত্র উপায়। 

ছিযাচিক জরবন োলভর জনয বাসনা তযাি কচরলত হইলব। ইহা প্রকতত পররক্ষা। এই 

চনরথিক ইচিয়সবিস্ব সংসার বজিন কর।  থাথি বাসনা মাত্র একচি ছল।ীঃ সলতযাপেচির 
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বাসনা—অিযািজরবনোলভর বাসনা। জড়বাি বা অহংসবিস্বতা ছর নয়। ছমালক 

ছিযাচিক হইলত হইলব। িতঢ় ও তরব্র ইো িাই। মকান বযচির হাত-পা বাাঁচিয়া তাহার 

শররলর এক-িুকরা জ্বেি কয়ো রাচখ্য়া চিলে মস উহা মফচেয়া চিলত  থাশচি মিষ্টা 

কলর।  চি এই জ্বেি সংসারলক িূলর সরাইয়া মফচেলত ছমার মসইরূপ তরব্র ইো ও 

অচবরাম মিষ্টা িচেলত থালক, তলবই পরম সলতযর ছভাস োভ কচরবার সময় উপচস্থত 

হইলব। 

  

ছমালক েক্ষয করু ন। দই-চতনচি ডোর সহ ছমার ম।াি পলকি বইচি হারাইয়া মিলে 

।লরর মলিয চবশবার খ্ুাঁচজয়া মবড়াই। কত উলেি, কত দচশ্চিা, কত মিষ্টা!  চি 

ছপনালির মকহ ছমালক মকান বািা মিন, তলব কুচড় বৎসর উহা ছমার মলন থালক, 

মসই ।িনাচি ক্ষমা কচরলত বা ভুচেয়া  াইলত পাচর না। ইচিলয়র অচত কু্ষদ্র চবষয়ুলচের 

জনয ছচম ঐরূপ মিষ্টা কচরলত পাচর। ভিবালনর জনয মক এইরূপ মিষ্টা কলর? ‘ক্ররড়ারত 

চশশু সব চক।ুই ভুচেয়া থালক।  ুবকিণ ইচিয়সলম্ভালির জনয উন্মিয তাহারা অনয চক।ুর 

চিিা কলর না। প্রািরলনরা তাহালির অতরত দেলমির চিিায় মগ্ন।’২১ বতলদ্ধরা ছয় উপলভাি 

কচরলত পালর না, তাহারা অতরলত  াহা মভাি কচরয়াচ।ে, তাহার কথাই ভাচবলতল।। 

জাবর কাচিলতই বতলদ্ধরা খ্ুব িক্ষ। চবষয়লভালির জনয মানুষ ম ভালব তরব্র ছকাঙ্ক্ষা কলর, 

ভিবালনর জনয মকহই মতমন কলর না। 

  

সকলেই বচেয়া থালক ঈশ্বর সতয-স্বরূপ, একমাত্র চনতয বস্তু, ছিাই ছল।, জড় নাই। 

তথাচপ ভিবালনর চনকি তাহারা ম -ল  চবষলয় প্রাথিনা কলর, মসুলচে কিাচিৎ 

ছিচবষয়ক। তাহারা সবিিাই জড়বস্তু িায়। তাহালির প্রাথিনায় জড়বস্তু হইলত ছিালক 

পতথ্ করা হয় না। িলমির কতিূর অবনচত ।চিয়াল।! সমগ্র বযাপারচিই মমকর হইয়া 

িাাঁড়াইয়াল।। বৎসলরর পর বৎসর িচেয়া মিলেও মকান ছিযাচিক উপেচি হইলতল। 

না। মানুষ শুিু একচি চজচনলষর জনযই ছকাঙ্ক্ষা কচরলব—ছিার জনয, কারণ একমাত্র 

ছিাই ছল।। ইহাই ছিশি।  চি ছপচন এখ্নই ইহা োভ কচরলত না পালরন, তলব 

বেুন, ‘ছচম ইহা োভ কচরলত পাচরলতচ। নায ছচম জাচন ইহাই ছিশি, চকন্তু এখ্নও 
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অনুসরণ কচরলত পাচরলতচ। না।’ চকন্তু ছপচন মতা তাহা কলরন না। িমিলক ছপনারা 

চনম্নস্তলর নামাইয়া ছচনয়া ছিার নালম জড়বস্তু খ্ুাঁচজয়া মবড়াইলতল।ন। ছপনারা 

সকলেই নাচস্তক, ইচিয় বযতরত ছর চক।ুলতই চবশ্বাস কলরন না। ‘অমুক বযচি এইরূপ 

বচেয়াচ।ে—ইহার মলিয চক।ু থাচকলত পালর। এস, মিষ্টা কচর ছর মজা মিচখ্। হয়লতা 

মকান উপকার হইলবয হয়লতা ছমার ভািা পা-খ্াচন মজাড়া োচিয়া  াইলব।’  

  

রু গ্নবযচিরা বড় দীঃখ্র, তাহারা ঈশ্বলরর পরম উপাসক, কারণ তাহালির িারণা—ঈশ্বলরর 

চনকি প্রাথিনা কচরলে চতচন তাহাচিিলক মরািমুি কচরয়া চিলবন।  চি এই প্রাথিনা 

ছিচরক হয় এবং  চি তাহারা মলন রালখ্ ম , এই প্রাথিনা িমি নয়, তলব এরূপ প্রাথিনা 

ম  এলকবালর মন্দ, তাহা নয়। িরতায় শ্ররকতষ্ণ বচেয়াল।ন, ‘িার প্রকার মোক ছমালক 

ভজনা কলর—ছতি, অথিাথির, চজজ্ঞাসু, ও জ্ঞানর।’২২ ছতি মানুষ দীঃখ্লমািলনর জনয 

ভিবালনর চনকি প্রাথিনা কলর। অসুস্থ হইলে তাহারা ছলরািয-কামনায় পূজা কলরয সম্পি 

হারাইলে পুনীঃপ্রাচির জনয প্রাথিনা কলর। ছবার অলনলকর মন কামনায় পূণি বচেয়া 

ভিবালনর চনকি নাম,  শ, সম্পি, প্রচতিা ইতযাচি প্রাথিনা কলর। তাহালির প্রাথিনা 

এইরূপীঃ ‘মহ মাতা মমরর! ছচম  াহা িাই, তাহা পাইলে মতামার পূজা চিব। তুচম  চি 

ছমার প্রাথিনা পূণি কর, তলব ছচম ঈশ্বলরর পূজা কচরব এবং মতামালক সব চক।ুর অংশ 

চিব।’   াহারা অতিা জড়বাির নয়, অথি ঈশ্বলর চবশ্বাসরও নয়—এমন মোলকরা তাাঁহালক 

জাচনলত িায়। তাহারা তত্ত্বালন্বষর। তাহারা িশিন ও িমিশাস্ত্রাচি অিযয়ন কলর, বিততাচি 

শ্রবণ কলর, তাহারা চজজ্ঞাসু।  াহারা ভিবালনর ছরািনা কলর এবং তাাঁহালক জাচনলত 

পালর—তাহারা সবিলশষ মশ্রণরর সািক। এই িাচর স্তলরর সািকই ভাে—মকহই মন্দ নয়। 

তাহারা সকলেই ঈশ্বলরর ছরািনা কলর। 

  

চকন্তু ছমরা চশষয হইবার সািনা কচরলতচ।। ছমালির সমূ্পণি উলেশয হইলব পরমসতযলক 

জানা, ছমালির েক্ষয উচ্চতম। ‘পচরপূণি উপেচি’ প্রভতচত বড় বড় কথা ছমরা বচেয়াচ।। 

কথা অনু ায়র কাজ করা িাই। ছিভালব প্রচতচিত হইয়া ছসুন ছমরা ছিার উপাসনা 

কচর। ছমালির সািনার চভচি, সািনার পথ ও িরম ফে সবই হউক দ্বিতনযময়। মকাথাও 
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জড়-জিৎ থাচকলব না। জিৎ িচেয়া  া্, মহাশূলনয ।ুচরলত থাকুক—মক ইহা গ্রাহয কলর? 

ছিায় প্রচতচিত হউন। উহাই েক্ষয। ছমরা জাচন, এখ্নও েক্ষযস্থলে মপৌাঁচ।লত পাচর 

নাই। চক।ুই ছলস  ায় নায হতাশ হইলবন না। হতাশ হইয়া ছিশিলক নরলি নামাইয়া 

ছচনলবন না। প্রলয়াজনরয় কথা এইীঃ চনলজলক ছপচন কতিা কম এই প্রাণহরন জড়লিহ 

বচেয়া ভাচবলতল।ন, ছর কতিাই বা মজযাচতমিয় অমর ছিা বচেয়া চিিা কচরলতল।ন। 

 তই চনলজলক মজযাচতমিয় অমর ছিারূলপ চিিা কচরলবন, ততই মিহ ও ইচিলয়র বেন 

হইলত সমূ্পণিভালব মুি হইবার জনয বযাকুে হইলবন। ইহাই তরব্র মুমুকু্ষত্ব। 

  

চশষয হইবার িতুথি এবং সবিলশষ সািন—চনতযাচনতয-চবিার। ঈশ্বরই একমাত্র চনতয বস্তু। 

সিাসবিিা মন ঈশ্বলরর প্রচত ছকতষ্ট থাচকলব, চনলবচিত থাচকলব। ঈশ্বরই ছল।ন, ছর 

চক।ুই নাইয ছর সব চক।ু ছলস এবং িচেয়া  ায়। এই সংসালরর জনয মকানরূপ বাসনাই 

ভ্রম, কারণ এ সংসার অচনতয।  তক্ষণ প িি না অনয সব চক।ু অচনতয বচেয়া মবাি হয়, 

ততক্ষণ একমাত্র ঈশ্বরসম্বলে ক্রলম ক্রলম—মনলক সলিতন কচরয়া তুচেলত হইলব। 

  

চ চন চশষয হইলত িান, তাাঁহালক এই সকে শতি পূণি কচরলত হইলব। নলিৎ চতচন প্রকতত 

ুলরু র সাচন্ন্লিয ছচসলত পাচরলবন না। ছর  চি মসৌভািযবশতীঃ ুলরু োভও হয়, তথাচপ 

ুলরু  ম  ছিযাচিক শচি তাাঁহার মলিয সঞ্চার কচরলবন, তাহা োরা উেুদ্ধ হইলত পাচরলবন 

না। এ-সকে সািনার মলিয মকান ছপস িচেলব না। এই শতিুলচে পূণি কচরলে এবং 

এইরূপ প্রস্তুচত থাচকলে চশলষযর হৃিয়কমে চবকচশত হইয়া উচঠলব, তখ্নই মমৌমাচ। 

ছচসলব। চশষয তখ্ন জাচনলত পাচরলবন ম , ুলরু  তাাঁহার মিলহর মলিযই, তাাঁহার অিলরর 

অিস্তলেই চবরাচজত চ।লেন। তখ্নই চতচন চবকচশত হইয়া উলঠন, তখ্নই চতচন উপেচি 

কলরন। সংসার-সমুদ্র পার হইয়া চতচন জন্মমততুযর অতরত হইয়া  ান। এ ভয়ঙ্কর সাির 

চতচন পার হইয়াল।নয মকান োভ বা প্রশংসার কথা না চিিা কচরয়া করু ণাবশতীঃ চতচন 

তখ্ন অপরলকও সংসার-সািলরর পালর  াইলত সাহা য কলরন। 
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১৩. গুরুর প্র াগযতা সম্পযকয প্রযের 

উত্তর 

স্বামরজর চবলশষ মজালরর সলে বেলেনীঃ বযবসাচয়সুেভ চহলসবর মলনাভাব ।ালড়া—সামানয 

একচি চজচনলষর প্রচত ম -ছসচি ছল।, তা ।াড়লত পারলে বুঝব, মুচির পলথ পা 

বাচড়লয়।। ছচম মতা মকান পচততা, পাপর বা সািু মিচখ্লত পাচেলন।  ালক পচততা বে।, 

মসও মতা মহামায়াই। সন্ন্যাসররা একবার বা দবার তালক ‘মা’ বলে ছহ্বান কলর, তারপর 

ছবার তালির ভ্রাি িারণা জন্মায়, তারা বলে, ‘মহ অসতর পচততা নারর, িূলর সলর  াও’। 

একমুহূলতিই সকে অজ্ঞানতা িূর হলত পালর—অজ্ঞানতা িরলর িরলর িূর হয় বো 

মূখ্িতামাত্র। বহু ুলরু  ছিশি মথলক চবিুযত হওয়ার পলরও চশষয তাাঁর প্রচত অনুিত থালক—

মিখ্া চিলয়ল।। রাজপুতানায় মিলখ্চ।, জদ্বনক ভলির ুলরু  খ্রষ্টিলমি িমিািচরত হওয়ার 

পলরও চশষয তাাঁলক চনয়চমতভালব পূলবির মত সাহা য চিত, সাহা য বে কলরচন। মতামরা 

পাশ্চাতয িারণা ।াড়। মকান চবলশষ ুলরু র উপলর মতামরা  খ্ন মতামালির সকে চবশ্বাস 

ও ছস্থা স্থাপন কলর।, তখ্ন সকে শচি চিলয় তাাঁলকই িলর থাক। 

  

একমাত্র বােলকরাই বলে থালক ম , মবিালির মলিয মকান দ্বনচতকতা মনই। তালির কথা 

চঠকই—কারণ মবিাি দ্বনচতকতার রলধ্বি। মতামরা সন্ন্যাসর হলয়।, উচ্চ চিি ও ছলোিনা 

কর।  

  

মতামালির মজার কলর অিতীঃ একচি বস্তুলত ব্রহ্মবুচদ্ধ ছনলত হলব। শ্রররামকতষ্ণলক ঈশ্বর 

বলে চিিা করা অলনক সহজ। চকন্তু চবপি হে এই—ছমরা মানুলষ ঈশ্বরবুচদ্ধ ছনলত 

পাচর না। ঈশ্বর মতা চনরাকার, চনতয, সবিত্র চবরাচজত। 
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তাাঁলক সাকার বলে চিিা করা মহাপাপ, ঐরূপ চিিা করলে ঈশ্বর-চনন্দা করা হয়। চকন্তু 

সাকার উপাসনার মূেকথা এই ম , ঐ প্রকার উপাসনার মািযলম উপাসক ভিবচেষলয় 

িারণার উৎকষি োভ কলর। 
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১৪. মন্ত্র ও মন্ত্রচিতনয 

মন্ত্রবালির সমথিকলির চবশ্বাস—কতকুলচে শব্দ ুলরু  বা চশষযপরম্পরায় িলে এলসল।। 

এই-সকে শলব্দর বার বার উচ্চারলণ বা জলপ একপ্রকার উপেচি হয়। ‘মন্ত্রদ্বিতনয’  

শলব্দর দ-রকম অতি করা হয়। এক মলত—মন্ত্র জপ করলত করলত জাপলকর সামলন তার 

ইষ্টলিবতার ছচবভিাব হয়। ‘ইষ্ট’ হলেন মলন্ত্রর চবষয় বা মলন্ত্রর মিবতা। ছর একচি মত 

এইীঃ ম -ুলরু র উপ ুি শচি মনই, তাাঁর কাল। মন্ত্রিরক্ষা চনলে—মসই মলন্ত্র মিতনা সঞ্চার 

করলত হলে িরচক্ষতলক কতুলচে অনুিান২৫ করলত হয়, তখ্ন মসই মন্ত্রজলপর ফে 

পাওয়া  ায়। চবচভন্ন্ মলন্ত্র মিতনা সঞ্চাচরত হলে তার চবচভন্ন্ েক্ষণ মিখ্া  ায়। একচি 

সািারণ েক্ষণ হলে—বহুক্ষণ জপ করলেও জপকারর মকান রকম অস্বচস্ত মবাি কলর না 

এবং অচত অল্পক সমলয়র মলিযই তার মনীঃসংল াি হয়। এ হলে তাচন্ত্রক মলন্ত্রর কথা। 

  

দ্ববচিক  ুি মথলকই মন্ত্র সম্পলকি এই দচি মত িলে ছসল।।  াক ও অনযালনযর অচভমত 

এই—মবিমলন্ত্রর অথি ছল।। চকন্তু প্রািরন মন্ত্রশাস্ত্রররা বলেনীঃ এুলচের মকান অথিই মনই। 

তলব মকান মকান  জ্ঞানুিালন এই সকে মন্ত্র বার বার উচ্চাচরত হলে এুলচে  জ্ঞকতিালক 

দ্ববষচয়ক সুখ্-সমতচদ্ধ অথবা ছিযাচিক জ্ঞান িান কলর। উপচনষলির মন্ত্র-ছবতচিলত 

ছিযাচিক জ্ঞানোভ হয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভবিপ্রসবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 95 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৫. ঈশ্বর সম্পযকয ধারণা 

প্রকতচতর চনয়ম-বেলনর অতরত—সবিপ্রকালর স্বািরন স্বতন্ত্র কাহারও সোন োভ করাই 

মানুলষর অিলরর ছকাঙ্ক্ষা। মবিািবািররা এরূপ চনতয শাশ্বত পুরু ষ ঈশ্বলর চবশ্বাস 

কলরন। চকন্তু মবৌদ্ধ ও সাংখ্যবািররা চবশ্বাস কলরন ‘জনয ঈশ্বর’-এ,—অথিাৎ চ চন একিা 

মনুষয চ।লেন, তারপর ছিযাচিক শচি অজিন কলর ঈশ্বলর পচরণত হলয়ল।ন। 

পুরাণসমূলহ অবতারবালির মািযলম এই দচি মলতর সামঞ্জসয সাচিত হলয়ল।। এলত বো 

হলয়ল।, ‘জনয ঈশ্বর’ মতা চনতয (শাশ্বত) ঈশ্বর ।াড়া অনয চক।ু নন, মায়া োরা চতচন 

মকবে এই প্রকার রূপ পচরগ্রহ কলরল।ন। ‘চনতযঈশ্বর’-এর চবরু লদ্ধ সাংখ্যবািররা  ুচি 

মিনীঃ ‘মুি ছিা চক কলর এই চবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সতচষ্ট করলত পালর?’ চমথযা চভচির উপর 

সাংখ্যবািরলির এই  ুচি স্থাচপত। মুি ছিা মতা কারও অিরন নয়, তালক মতা তুচম 

চনলিিশ চিলত পার না—এই কর বা এই কর না। মস মুি, মস  া-ইলে করলত পালর। 

মবিালির মলত ‘জনয-ঈশ্বর’ ব্রহ্মালণ্ডর সতচষ্ট চস্থচত বা েয় করলত পালরন না। 
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১৬. ঈশ্বরঃ বযি ও অবযি 

 াাঁলক মতামরা বযচিত্বভাবাপন্ন্ ঈশ্বর বে, ছমার িারণা চতচন এবং দ্বনবিযচিক সিা 

একই-কালে সাকার ও চনরাকার। ছমরাও বযচিত্ব-সম্পন্ন্ দ্বনবিযচিক সিা। কথাচি 

চনরলপক্ষভালব বযবহার করলে ছমরা ‘অবযি’, ছর ছলপচক্ষকভালব বযবহার করলে 

ছমরা ‘বযচি’। মতামরা প্রলতযলকই চবশ্ব- সিা, সকলেই সবিবযাপর। শুনলে প্রথমিা মাথা 

।ুলর  ায়, চকন্তু ছচম মতামালির সামলন িাাঁচড়লয় ছচ।, এ কথা  তখ্াচন সতয, ঐ কথাও 

ততখ্াচন সতয, ছিা সবিবযাপর না হলয় পালর চক কলর? ছিার দ্বি।িয মনই, প্রস্থ মনই, 

মবি মনই—জলড়র মকান িমিই ছিায় মনই। ছমরা সবাই  চি ছিা হই, তা হলে মিশ 

( space) োরা পচরেন্ন্ হলত পাচর না, মিশ মিশলকই সরমাবদ্ধ করলত পালর, জড় জড়লকয 

ছমরা  চি শররলর ছবদ্ধ থাকতাম, তাহলে ছমালির জড়বস্তুই হলত হত। শররর, 

ছিা—সব চক।ুই জড় হলত। ‘শররলর বাস করা’, ‘ছিালক শররলর ছিলক রাখ্া’ প্রভতচত 

কথাুলচে শুিু সুচবিার জনয বযবহৃত হত, এর অচতচরি এলির মকান অথি থাকত না। 

  

মতামালির অলনলকরই মলন ছল।—ছিার চক সংজ্ঞা ছচম চিলয়চ।য প্রলতযকচি ছিা 

হলে এক-একচি বতি, একচি চবন্দুলত  ার মকি এবং  ার পচরচি মকাথাও মনই। মকি 

হলে শররলর, মসখ্ালনই সব কমিশচি প্রকাচশত। মতামরা সবিবযাপর, তলব সিালিতনা 

একচি চবন্দুলত ।নরভূত। মসই চবন্দুচি চক।ু জড়কণা সংগ্রহ কলর মসুলচেলক ছিপ্রকালশর 

 লন্ত্র পচরণত কলরল।।  ার মািযলম সিা চনলজলক প্রকাশ কলর, তালক বলে ‘শররর’ ।  

  

তা হলে তুচম সবিত্র ছ।।  খ্ন একচি শররর বা  ন্ত্র ছর কাজ করলত পালর না, তখ্ন 

শররলরর মকি ‘তুচম’ সলর  াও, ছবার নতুন স্থূে বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ কলর তালির 

মািযলম ছবার কাজ করলত থাক। এই হে মানুষ। তা হলে ঈশ্বর চক? ঈশ্বর হলেন একচি 

বতি,  ার পচরচি মকাথাও মনই এবং  ার মকি সবিত্রয এই বতলির প্রচতচি চবন্দু মিতন ও 

সচক্রয়। সরমাবদ্ধ ছিা ছমালির সলে সমালন কাজ কলর িলেল।। ছমালির শুিু একচি 

মিতন চবন্দু, মসই চবন্দু একবার এচিলয় িলেল।, একবার চপচ।লয়  ালে। 
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চবশ্বব্রহ্মালণ্ডর তুেনায় শররর ম মন অচত কু্ষদ্র, ঈশ্বলরর সলে তুেনায় চবশ্বব্রহ্মাণ্ড মতমচন 

নিণয। ছমরা  খ্ন বচে, ঈশ্বর কথা বেল।ন, তখ্ন তার অথি—চতচন চবশ্বব্রহ্মালণ্ডর 

মািযলম বেল।ন। ছমরা  খ্ন বচে—চতচন মিশ-কালের সরমার অতরত, তার অথি—চতচন 

বযচিত্বশূনয সিা। এই উভয়ই এক সিা। 

  

একচি িতষ্টাি চিইীঃ ছমরা এখ্ালন িাাঁচড়লয় সূ িলক মিখ্চ।। মলন কর, তুচম সূল ির চিলক 

এচিলয় িলে।। কলয়ক হাজার মাইে কাল। চিলয় মিখ্লব ছর এর সূ ি—অলনক বড়। 

সবলশলষ মিখ্লব, প্রকতত সূ ি েক্ষ মাইে জুলড়। এখ্ন এই  াত্রাচিলক কলয়কচি স্তলর ভাি 

করা  াক, প্রলতযক স্তর মথলক ।চব মতাো হে। প্রকতত সূল িরও ।চব তুলে চনলয় চফলর 

এলস সবুলচে তুেনা কর, মলন হলব প্রলতযকচি পতথ্। প্রথম মিখ্া চিলয়চ।ে একচি ম।াি 

োে মিাোকার পিাথি, এবং মশলষ মিখ্া মিে েক্ষমাইে-বযাপর চবরাি প্রকতত সূ ি। দচি 

একই সূ ি। 

  

ঈশ্বর সম্বলেও তাই। অসরম সিালক ছমরা মিখ্চ। চবচভন্ন্ স্থান মথলক, মলনর চবচভন্ন্ স্তর 

মথলক। চনম্নতম মানুষ মিখ্ল। তাাঁলক পূবিপুরু ষ-রূলপয িতচষ্ট  খ্ন ছরও বড় হে, তখ্ন 

তাাঁলক মিখ্ল। একচি গ্রলহর চনয়িা-রূলপয িতচষ্ট ছরও বযাপক হলে মানুষ বুঝলত পালর, 

চতচন চবলশ্বর চনয়ামক। সলবিাচ্চ মানব অনুভব কলরন, ‘চতচন ছমালির স্বরূপ’। ঈশ্বর 

সবিিা একই, তাাঁলক ম  চবচভন্ন্ভালব মবাি হয়, তার কারণ িতচষ্টর প্রলভি ও তারতময। 
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১৭. ভগবৎ-যপ্রম 

[১৮৯৪, ১৫ মফব্রুছরর ছলমচরকার মডট্রলয়ি শহলরর ইউচনিাচরয়ান িালিি প্রিি ভাষলণর 

সারাংশ।] 

  

ভিবানলক ছমরা মাচন,  থাথিই তাাঁলক িাই বলে নয়—চনলজলির স্বাথিচসচদ্ধর জনয তাাঁলক 

িরকার বলে। মপ্রম হলে এমন চক।ু,  া সমূ্পণি স্বাথিহরনয এ মপ্রম  াাঁলক অচপিত হয়, শুিু 

তাাঁরই মচহমা ও স্তুচত ।াড়া তালত অনয মকান চিিার স্থান মনই। মপ্রলমর স্বভাব হলে প্রণচত 

ছর পূজা, প্রচতিালন মপ্রম চক।ু িায় না। শুিু ভােবাসাই হে চবশুদ্ধ মপ্রলমর একমাত্র 

ছলবিন। 

  

একজন চহন্দু-সাচিকা২৬ সম্পলকি এ-রকম মশানা  ায়—চববালহর পর চতচন তাাঁর পচত 

রাজালক বলেচ।লেন, ‘ইচতপূলবিই ছচম চববাচহতা।’ রাজা চজজ্ঞাসা কলরন, ‘কার সলে?’  

সাচিকা উির মিন, ‘ভিবালনর সলে।’ িরন-িচরলদ্রর োলর োলর চিলয় চতচন তালির 

চশচখ্লয়চ।লেন ঈশ্বরলক িভররভালব ভােবাসলত। তাাঁর হৃিলয়র বযাকুেতা কত িভরর চ।ে 

তা তাাঁর প্রাথিনািরচতুলচের একচি হলত জানা  ায়ীঃ ‘ছচম িন মান চক।ুই িাই না—এমন 

চক মুচিও িাই নায প্রভু, তুচম ইলে করলে ছমালক শত শত নরক- াতনাও চিলত পার—

তথাচপ শুিু মতামালতই ছমার অনুরাি িাও।’ ছমালির প্রািরন ভাষা এই সাচিকার মিুর 

ভজনাবেরলত পূণি। তাাঁর মততুয  খ্ন ।চনলয় এে, তখ্ন এক নিরর তরলর চিলয় চতচন 

সমাচিলত চনমগ্ন হলেন। এক মমিস্পশির সেরলত চতচন বযি কলর  ান ম , তাাঁর 

মপ্রমাস্পলির সলে চমেলনর জনযই চতচন  াত্রা কলরল।ন।  

  

পুরু লষরা িলমির িাশিচনক চবিালর সমথি। নারর স্বভাবতীঃ ভচিপ্রবণয মস ভিবানলক 

ভােবালস হৃিলয়র অিস্তে মথলক, বুচদ্ধ চিলয় নয়। সলোমলনর প্রাথিনা-সেরতুলচে 

বাইলবলের িমৎকার অংশুলচের অনযতম। এুলচের ভাবও অলনকিা ঐ চহন্দু-সাচিকার 

ভজনিরলতর মত অনুরালি পূণি। তথাচপ শুলনচ।, এই অতুেনরয় সেরতুলচে খ্রষ্টানরা নাচক 
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বাইলবে মথলক বাি চিলত িালেন। এর একিা দ্বকচফয়তও ছচম শুলনচ।—সলোমন নাচক 

মকান  ুবতরর প্রচত অনুরি চ।লেন এবং  ুবতরর কা। মথলক তাাঁর রালজাচিত মপ্রলমর 

প্রচতিান মিলয়চ।লেন।  ুবতর অনয মকান  ুবকলক ভােবাসত, সলোমলনর সলে মকান 

সম্পকিই রাখ্লত িাইত না। এ দ্বকচফয়তচি কারও কারও কাল। হয়লতা ভােই োিলব, 

কারণ এ-সব ভজনিরলতর অিচনিচহত ভাব—অলেৌচকক ভিবৎ-লপ্রম—তারা বুঝলত 

অক্ষম। ভারলতর ভিবদ ভচি অনযানয মিলশর ভিবদ ভচি মথলক চক।ু স্বতন্ত্র, কারণ ম -

মিলশর তাপমান- ন্ত্র শূলনযর নরলি ৪০ চডগ্রর সূচিত কলর, মস মিলশর মোলকর প্রকতচতও 

চক।ু চভন্ন্ িরলনর হয়। ম -জেবায়ুলত বাইলবে রচিত হলয়চ।ে বলে মশানা  ায়, 

মসখ্ানকার মোলকর ছশা-ছকাঙ্ক্ষা— ারা ঈশ্বলরাপাসনার মিলয় সেরতুলচেলতও বযি 

হৃিয়ালবি চিলয় সবিচসচদ্ধপ্রি অলথির পূজা করলতই অচিকতর অভযস্ত—মসই-সব 

ছলবিশূনয পাশ্চাতয জাচতুলচে মথলক পতথ্ চ।ে। ‘এলত ছমার চক োভ?’—এিাই ম ন 

ভিবদ ভচির চভচি। প্রাথিনাচিলত তারা শুিু স্বাথিপূণি চবষয়ুলচেই কামনা কলর। 

  

খ্রষ্টানরা সবিিা িান, ভিবান্ তাাঁলির চক।ু না চক।ু চিন। সবিশচিমান্ ঈশ্বলরর চসংহাসন-

সমরলপ তাাঁরা চভকু্ষকরূলপ উপচস্থত হন। িলল্পক ছল।—এক চভকু্ষক মকান সম্রালির কাল। 

চভক্ষাপ্রাথির হলয়চ।ে। চভকু্ষক  খ্ন অলপক্ষা করচ।ে, সম্রালির তখ্ন প্রাথিনার সময়। 

সম্রাট্ প্রাথিনা করচ।লেনীঃ ‘মহ জিিরশ্বর, ছমালক তুচম ছরও ঐশ্ব ি িাও, ছরও শচি 

িাও, ছরও বড় সাম্রাজয িাও।’ চভকু্ষক এই শুলন িলে  াচেে। সম্রাট্ চপ।লন চফলর 

চজজ্ঞাসা কলরন, ‘িলে  াে মকন?’ উির হে, ‘চভকু্ষলকর কাল। ছচম চভক্ষা িাই না।’  

  

ম  তরব্র ছিযাচিক উন্মািনা মহম্মলির হৃিয় ছলোচড়ত কলরচ।ে, অলনলকর পলক্ষই তা 

মবাঝা কচঠন। চতচন িুলোয় িড়ািচড় চিলতন এবং চবরহ- ন্ত্রণায় ।িফি করলতন। ম -সব 

মোলকাির পুরু ষ এরূপ তরব্র হৃিয়ালবি অনুভব কলরল।ন, মোলক তাাঁলির বায়ুলরািগ্রস্ত 

বলেল।। অহং-শূনযতাই ঈশ্বরানুরালির প্রিান েক্ষণয িমি ছজকাে মানুলষর এক-রকম 

শখ্ বা চবোসমাত্র হলয় িাাঁচড়লয়ল।। মোলক চিজিায়  ায় িড্ডচেকা-প্রবালহর মতয তারা 

ভিবানলক মস্বোয় বরণ কলর না, তারণ তাাঁর সলে মতা তালির প্রলয়াজন বা স্বালথির 
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সম্বেমাত্র। অচিকাংশ মোকই একরকম প্রেন্ন্ নাচস্তক, অথি চনলজলির খ্ুব িমিপ্রাণ 

চবশ্বাসর মভলব ছিপ্রসাি োভ কলর থালক। 
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১৮. মাতৃভাযব উপাসনা 

[১৯০০, জুন মালস চনউ ইয়লকি প্রিি ভাষলণর সংচক্ষি চেচপর অনুবাি।] 

  

প্রলতযক িলমিই মানুষ চবচভন্ন্ মিাির-লিবতার ভাব হইলত তাহালির সমচষ্ট পরলমশ্বর-ভালব 

উপনরত হইয়াল।য একমাত্র কন্ চফউচসয়াস চিরিন একচি নরচতর কথা প্রকাশ কচরয়া 

বচেয়াল।ন। মনুলিবতা ছহ চরমালন রূপািচরত হইয়াল।ন। ভারলত পুরালণর িল্পক িাপা 

পচড়য়াল।, তাহার ভাব রচহয়া চিয়াল।। ঋগ্ লবলিই একচি মন্ত্র২৭ পাওয়া  ায়, ‘অহং রাের 

সেমনর বসূনাম—’ ।  

  

মাতত-উপাসনা একচি স্বতন্ত্র িশিন। ছমালির অনুভূত চবচবি িারণার মলিয শচির স্থান 

সবিপ্রথম। প্রচত পিলক্ষলপ ইহা অনুভূত হয়। অিলর অনুভূত শচি—ছিা, বাচহলর অনুভূত 

শচি—প্রকতচত। এই দই-এর সংগ্রামই মানুলষর জরবন। ছমরা  াহা চক।ু জাচন বা অনুভব 

কচর, তাহা এই দই শচির সং ুি ফে। মানুষ মিচখ্য়াচ।ে, ভাে এবং মন্দ—উভলয়র 

উপর সূল ির ছলো সমভালব পচড়লতল।। ঈশ্বর সম্বলে এ এক নূতন িারণা—এক 

সাবিলভৌম শচি সব চক।ুর পশ্চালত। এই ভালবই মাততভাব উদূ্ভত। 

  

সাংখ্য-মলত চক্রয়া প্রকতচতর িমি, ছিা বা পুরু লষর নয়। ভারলত নাররর সবিচবি রূলপর 

মলিয মাততমূচতি সবার উপলর। মা সবিাবস্থায় সিালনর পালশ পালশ থালকন। স্ত্রর-পুত্র 

মানুষলক তযাি কচরলত পালর, মা চকন্তু কখ্নও সিানলক তযাি কচরলত পালরন না। ছবার 

মাততশচিই পক্ষপাতশূনয মহাশচি। মালয়র স্বে মেহ প্রচতিালন চক।ু িায় না, চক।ু কামনা 

কলর না, সিালনর মিাষুলচে গ্রাহয কলর না—মস জনয বরং ছরও মবশর ভােবালস। 

বতিমালন মাতত-উপাসনা উচ্চস্তলরর চহন্দুলির সািনার প্রিান অে। 

  

 াহা এখ্নও পাওয়া  ায় নাই, তাহালকই ‘েক্ষয’ বচেয়া বণিনা করা হয়। মাতত-সািনায় 

েক্ষয বচেয়া চক।ু নাই। সব চক।ু মালয়র মখ্ো, চকন্তু ইহা ছমরা ভুচেয়া  াই। স্বাথিলবাি 

না থাচকলে দীঃখ্ও ছনলন্দর অনুভূচত ছচনলত পালর,  চি ছমরা ছমালির জরবলনর 
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সাচক্ষরূলপ পচরণত হই। জিদ-বযাপালরর চপ।লন একচি শচি চক্রয়াশরে, এই িারণাই 

এই ভালবর সািকলক চবচ্ত কলর। ছমালির িারণা—ঈশ্বর মানুলষর মত সসরম ও 

বযচিত্ব- ুি। শচির সলে এক চবশ্ববযাপর ক্ষমতার িারণা ছলস। শচি বচেলতল।ন, 

‘ছচম রু লদ্রর জনয িনু চবস্ততত কচর,  াহালত চতচন ব্রহ্মলেষরলক ধ্বংস কচরলত পালরন।’২৮ 

উপচনষলি এই ভালবর চিিা নাই, মবিাি এই চবষলয় মবশর অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব 

েইয়া মাথা ।ামান নাই। চকন্তু িরতায় অজুিলনর প্রচত শ্ররকতলষ্ণর তাৎপ িপূণি উচিীঃ 

‘সিসচ্চাহমজুিন’—ছচম বযি, ছচমই অবযিয ভাে মন্দ—সবই ছমার সতচষ্ট। 

  

এই ভাব চক।ুকাে সুি অবস্থায় থালক। পলর ছবার মিখ্া মিয় নূতন িশিন। এই জিৎ 

সৎ ও অসলতর সংচমশ্রণ—উভলয়র মিয চিয়া একই শচি ছিপ্রকাশ কচরলতল।। 

চবশ্বজিলতর ছংচশক অনুভূচত হইলত ঈশ্বর সম্বলে ম  িারণা হয়, তাহাও ছংচশক মাত্র। 

সহানুভূচতর অভালব এই িারণা মানুষলক পশুভাবাপন্ন্ ও চহংস্র কচরয়া মফলে। এই ভালবর 

উপর প্রচতচিত নরচত পশুর ির্ম।  

  

সািু পাপরলক ।তণা কলর, ছবার পাপরর চবলদ্রাহ পুণযবালনর চবরু লদ্ধ। এই ভাবও অবশয 

তাহালক ছিাইয়া েইয়া  ায়। বারংবার ছ।ালত চনচষ্পষ্ট হইয়া দষ্ট স্বাথিপর মন মচরয়া 

 ায়—তখ্ন ছমরা জাচিয়া উচঠ এবং মালয়র সিা অনুভব কচর। 

  

মালয়র কাল। প্রচতচনয়ত অকুঠে  শরণািচতই ছমালির শাচি চিলত পালর। তাাঁহার জনযই 

তাাঁহালক ভােবাস—ভলয় নয়, বা চক।ু পাইবার ছশায় নয়। তাাঁহালক ভােবাস, কারণ তুচম 

সিান। ভােয় মলন্দ—সবিত্র তাাঁহালক সমভালব মিখ্।  খ্ন ছমরা তাাঁহালক এইরূলপ 

অনুভব কচর, তখ্নই ছমালির মলন ছলস সমত্ব ও চিরশাচি—ইহাই মালয়র স্বরূপ। 

 তচিন এই অনুভূচত না হয়, ততচিন দীঃখ্ ছমালির অনুসরণ কচরলব। মালয়র মকালে 

চবশ্রাম কচরলত পাচরলেই ছমরা চনরাপলি থাচক। 
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