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১. চিনু্দধর্ম ও শ্রীরার্কৃষ্ণ 

[ এই প্রবন্ধচি ‘চিন্দুধর্ম চি ?’ নামর্ ১৩০৪ সামে ভগবান শ্রীরাার্িষ্ণ  েবমবরা প্চষষচটিতমর্ 

জমমাৎসমবরা সর্য় পুচিিািামরা প্রথর্ প্রিাচিম িয়। ] 

িাস্ত্র িমে অনাচব অনি ‘েবব’ বুঝা যায়। ধর্মিাসমন এই েববই এির্াএ সক্ষর্। 

পুরাাণাচব অনযানয পুিি স্মষচমিেবািয ; এবং মািামবরা প্রার্াণয -ময পযমন্ত মািারাা 

শ্রুচমমি অনুসরাণ িমরা, েসই পযমন্ত। 

‘সময’ দুই প্রিারা।এি -যািা র্ানব-সাধারামণরা পম্চষচিয়-গ্রািয   মদুপ্াচপম 

অনুর্ামনরা দ্বারাা গ্রািয। দুই-যািা অমীিীয় সূক্ষ্ম েযাগজ িচিরা গ্রািয। 

প্রথর্ উপায় দ্বারাা সঙ্কচেম জ্ঞানমি ‘চবজ্ঞান’ বো যায়। চদ্বমীয় প্রিামরারা সঙ্কচেম জ্ঞানমি 

‘েবব’ বো যায়। 

‘েবব’ -নার্মধয় অনাচব অনি অমেৌচিি জ্ঞনরাাচি সবা চববযর্ান,সষচটিতিমমা স্বয়ং যািারা 

সিায়মারা এই জগমমরা সষচটিত-চ্চম-প্রেয় িচরামমমেন। 

এই অমীচিয় িচি েয পুষেমষ িচবভূমম িন,মাািারা নার্ িচষ,   েসই িচিরা দ্বারাা চমচন 

েয অমেৌচিি সময উপেচি িমরান,মািারা নার্ ‘েবব’ ।  

এই িচষত্ব   েববদ্রটিতষত্ব োভ িরাাই যথাথম ধর্মানুভূচম। যমচবন ইিারা উমমষ না 

িয,মমচবন ‘ধর্ম’ েিবে ‘িথারা িথা’   ধর্মরাামজযরা প্রথর্ েসাপামন  পবচ্চম িয় 

নাই,জাচনমম িইমব। 

সর্ি েবি-িাে-পাত্র বযাচপয়া েবমবরা িাসন িথমাৎ েবমবরা প্রভাব েবি-চবমিমষ, 

িােচবমিমষ বা পাত্রচবমিমষ বদ্ধ নমি। 

সাবমজনীন থমর্মরা বযাখ্যামা এির্াত্র ‘েবব’  ।  

অমেৌচিি জ্ঞানমবত্তষত্ব চিচ্চষৎ পচরার্ামণ অস্মমেিীয় ইচমিাস-পুরাাণাচব পুিমি   

েেচ্ছাচবমবিীয় ধর্মপুিিসর্ূমি যচব  বমমর্ান, মথাচপ অমেৌচিি জ্ঞনরাাচিরা সবমপ্রথর্ 

সমূ্পণম এবং অচবিষম সংগি বচেয়া িযমজাচমরা র্মধয প্রচসদ্ধ ‘েবব’-নার্মধয় িমুচবমভি 
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অক্ষরাাচি সবমমমাভামব সমবার্চ্ম ্ামনরা অচধিারাী, সর্গ্র জগমমরা পূজািম এবং বা েেচ্ছ 

ধর্মপুিমিরা প্রর্াণভূচর্ ।  

অযমজাচমরা িচবষ্কষম উি ‘েবব’ নার্ি িেরাাচিরা সম্বমন্ধ ইিা  বুচঝমম িইমব েয, 

মমামধয যািা েেৌচিি, অথমবাব বা ঐচমিয নমি,মািাই ‘েবব’  ।  

এই েববরাাচিরা জ্ঞানিাণ্ড   ির্মিাণ্ড – দুইভামগ চবভি। ির্মিামণ্ডরা চিয়া   ফে 

র্ায়াচধিষম জগমমরা র্মধয বচেয়া েবিিােপাত্রাচব-চনয়ার্াধীমন মািারা পাচরাবমমন 

িইয়াময়মে,িইমমমে   িইমব।সার্াচজি রাীচমনীচম  এই ির্মিামণ্ডরা উপরা উপ্াচপম 

বচেয়া িামে িামে পচরাবচমমম িইমমমে   িইমব । েোিািারাসিে  সৎিাস্ত্রচবগচিমম   

সাবািারাচবমরাাধী এির্াত্র েোিািামরারা বিবমমী ি য়াই িযমজাচমরা অধঃপমমনরা এি 

প্রধান িারাণ । 

জ্ঞানিাণ্ড অথবা েববান্তভাগই – চনষ্কার্ির্ম, েযাগ, ভচি   জ্ঞামনরা সিায়মায় র্ুচিপ্রব 

এবং র্ায়া – পারা – েনমষত্বপমব প্রচমচিম িইয়া,মবিিাে- প্রাত্রাচবরা দ্বারাা অপ্রচমিম 

চবধায় – সাবমমেৌচিি ,সাবমমভৌর্   সাবমিাচেি ধমর্মরা এির্াত্র উপমবটিতা । 

র্ন্বাচব মন্ত্র ির্মিাণ্ডমি িশ্রয় িচরায়া েবি – িাে পাত্রমভমব অচধিভামব সার্াচজি 

িেযাণিরা িমর্মরা চিক্ষা চবয়ামেন।পুরাণাচব মন্ত্র েববান্তচনচিম মত্ত্ব উধ্বারা িচরায়া 

অবমারাাচবরা র্ািান্ িচরাম – বণমন – র্ুমখ্ ঐ সিে মমত্তরা চবিষম বযাখ্যান িচরামমমেন, 

এবং অনন্ত ভাবর্য় প্রভু ভগবামনরা েিান েিান ভাবমি প্রধান িচরায়া েসই েসই ভামবরা 

উপমবি িচরায়ামেন। 

চিন্তু িােবমি সবািারাভষ্ট্র, ববরাাগযচবিীন,এির্াত্র েোিািারাচনি   ক্ষীণবুচদ্ধ িযমসন্তান 

এই সিে ভাবচবমিমষরা চবমিষ-চিক্ষারা জনয িপাম – প্রচমমযাগীরা নযায় অবচ্ম   

অল্পবুচদ্ধ র্ানমবরা জনয ্ূে   বহুচবিষম ভাষায় ্ূেভামব বববাচন্তি সূক্ষ্মমমত্তরা 

প্রিারািারাী পুরাাণাচব মমন্ত্ররা  র্র্মগ্রমি অসর্থম িইয়া, অনন্তভাবসর্চটিত অখ্ণ্ড সনামন 

ধর্মমি চবভি িচরায়া, সাম্প্রবাচয়ি ঈষমা   েিাধ প্রজ্বচেম িচরায়া, মমমধয পরাস্পরামি 

িহুচম চববারা জনয সমম েিচটিতম থাচিয়া যখ্ন এই ধর্মভূচর্ ভারামবষমমি প্রায় 

নরািভূচর্মম পচরাণম িচরায়ামেন-  
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মখ্ন িযমজাচমরা প্রিষম ধর্ম চি এবং সমমচবববর্ান, িপাম – প্রমীয়র্ান – বহুধা – 

চবভি, সবমথা – প্রচমমযাগী, িিারাসঙ্কুে সম্প্রবাময় সর্ািেন্ন, স্বমবিীরা ্াচন্ত্ান   

চবমবিীরা ঘষণাস্পব চিন্দুধর্ম – নার্ি যুগ যুগন্তরাবযাপী চবখ্চণ্ডম   েবিিাে – েযামগ 

ইমিমঃ চবচক্ষম ধর্মখ্ণ্ডসর্চটিতরা র্মধয যথাথম এিমা েিাথায় – এবং িােবমি নটিত এই 

সনামন ধমর্মরা সাবমমেৌচিি,সাবমিাচেি   সাবমদবচিি স্বরূপ স্বীয় জীবমন চনচিম িচরায়া, 

েোিসর্মক্ষ সনামন ধমর্মরা জীবন্ত উবারাণস্বরূপ িপনামি প্রবিমন িচরামম েোিচিমমরা 

জনয শ্রীভগবান রাার্িষষ্ঞ অবমীণম িইয়ামেন। 

অনাচব-বমমর্ান, সষচটিত-চ্চম-েয়-িমমারা সিমযাগী িাস্ত্র চি প্রিামরা সংচক্ষত-সংস্কারা 

িচষহৃবময় িচবভূমম িন, মািা েবখ্াইবারা জনয   এবম্প্রিামরা িাস্ত্র প্রর্াণীিষম িইমে 

ধমর্মরা পুনষেদ্ধারা, পুনঃ্াপন   পুনঃপ্রিারা িইমব, এই জনয েববর্ূচমম ভগবান এই 

িমেবমরা বচিঃচিক্ষা প্রায় সমূ্পণমরূমপ উমপক্ষা িচরায়ামেন। 

েবব অথমাৎ প্রিষম ধমর্মরা এবং ব্রাম্মণত্ব অথমাৎ ধর্মচিক্সিমত্বরা রাক্ষারা জনয ভগবান বারাংবারা 

িরাীরা ধারাণ িমরান, ইিা স্মষমযাচবমম প্রচসদ্ধ িমে। 

প্রপচমম নবীরা জেরাাচি সর্চধি েবগবান িয়; পুনষেচিম মরাঙ্গ সর্চধি চব্াচরাম িয়। 

প্রমমযি পমমনরা পরা িযমসর্াজ  শ্রীভগবামনরা িষেচণি চনয়ন্তষমত্ব চবগমার্য় িইয়া 

পূবমামপক্ষা অচধিমরা যিস্বী   বীযমবান িইমমমেন-ইিা ইচমিাসপ্রচসদ্ধ। 

প্রমমযি পমমনরা পরা পুনষেচিম সর্াজ অন্তচনমচিম সনামন পূণমত্বমি সর্চধি প্রিাচিম 

িচরামমমেন এবং সবমভূমান্তযমার্ী প্রভূ  প্রমমযি অবমামরা ি্মস্বরূপ সর্চধি অচভবযি 

িচরামমমেন। 

বারাংবারা এই ভারামভূচর্ র্ূেমাপন্না িইয়াচেমেন এবং বারাংবারা ভারামমরা ভগবান 

ি্মাচভবযাি দ্বারাা ইিামি পনুষেজ্জীচবম িচরায়ামেন।  

চিন্তু ষমাত্রযার্া গমপ্রায় বমমর্ান গভীরা চবষাব-রাজনীরা নযায় েিান  অর্াচনিা এই 

পুনযভূচর্মি সর্াচ্ছন্ন িমরা নাই। এ পমমনরা গভীরামায় প্রািীন পমন-সর্ি েগাষ্পমবরা 

মুেয। 
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এবং েসই জনয এই প্রমবাধমনরা সর্ুজ্জ্বেমায় অনয সর্ি পুনমবমাধন সূযমামোি 

মারািাবেীরা নযায়। এই পুনষেিামনরা র্িাবীমযমরা সর্মক্ষ পুনঃপুনেমদ্ধ প্রািীন বীযম 

বােেীোপ্রায় িইয়া যাইমব। 

পমনাব্ায় সনামন থমর্মরা সর্গ্র ভাব-সর্চটিত অচধিারািীনমায় ইমিমঃ চবচক্ষত িইয়া 

কু্ষদ্র কু্ষদ্র সম্প্রবায়-িিামরা পচরারাচক্ষম িইমমচেে এবং অমনি অংি েুত িইয়াচেে। 

এই নমবািামন নব বমে বেীয়র্ান র্ানবসন্তামন চবচক্ষত অধযা্মচববযা সর্টিতীিষম িচরায়া 

ধারাণা   অভযাস িচরামম সর্থম িইমব এবং েুত চবদ্বারা  পুনরাাচবষ্কারা িচরামম সর্থম িইমব; 

ইিারা প্রথর্ চনবিমনস্বরূপ শ্রীভগবান পরার্ িাষেচণি, সবমযুগামপক্ষা সর্চধি সমূ্পণম, 

সবমভাব -সর্চন্বম, সবমচববযা-সিায় যুগাবমারারূপ প্রিাি িচরামেন। 

অমএব এই র্িাযুমগরা প্রমুযমষ সবমভামবরা সর্ন্বয় প্রিাচরাম িইমমমেন এবং এই অসীর্ 

অনন্ত ভাব,যািা সনামন িাস্ত্র   ধমর্ম চনচিম থাচিয়া  এমচবন প্রচ্ছন্ন চেে, মািা 

পুনরাাচবষ্কষম িইয়া উর্চ্াচননামব জনসর্ামজ েঘাচষম িইমমমে।  

এই নব যুগধর্ম সর্গ্র জগমমরা, চবমিষমঃ ভারাািবমষমরা িেযামণরা চনবান এবং এই 

নবযুগধর্ম-প্রবমমি শ্রীভগবান পূবমগ শ্রীযুগধর্মপ্রবমমিচবমগরা পুনঃসংস্কষম প্রিাি।মি র্ানব, 

ইিা চবশ্বাস িরা   ধারাণ িরা। 

র্ষমবযচি পুনরাাগম িয় না। গমরাাচত্র পুনবমারা িমস না।চবগমমাচ্ছ্বাস েস রূপ িরা প্রবিমন 

িমরা না। জীব দুইবারা এি েবি ধারাণ িমরা না। েি র্ানব, র্ষমমরা পূজা িইমম ির্রাা 

েমার্াচবগমি জীবমন্তরা পূজামম িবানান িচরামমচে। গমানুমিািনা িইমম বমমর্ান প্রযমে 

িবানান িচরামমচে। েুত পন্থারা পুনষেদ্ধামরা বষথা িচিক্ষয় িইমম সমবযাচনচর্মম চবিাে   

সচন্নিি পমথ িবানান িচরামমচে; বুচদ্ধর্ান, বুচঝয়া ে ।  

েয িচিরা উমমষর্াত্র চবচগ দবগন্তবযাপী প্রচমচবন জাগচরাম িইয়ামে, মািারা পূণমাব্া 

িল্পনায় অনুভব িরা; এবং বষথা সমন্দি, দুবমেমা   বাসজাচম-সুেভ ঈষমামদ্বষ মযাগ 

িচরায়া এই র্িাযুগিি পচরাবমমমনরা সিায়মা িরা। 

ির্রাা প্রভুরা বাস, প্রভুরা পুত্র, প্রভুরা েীোরা সিায়ি-এই চবশ্বাস বষক িচরায়া িাযমমক্ষমত্র 

অবমীণম ি । 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভািিার কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 6 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২. রার্কৃষ্ণ ও তাাঁিার উচি 

[অধযাপি র্যাক্সর্ূোরা-চেচখ্ম পুিমিরা সর্ামোিনা] 

  

অধযাপি র্যাক্সর্ূোরা পাশ্চাময সংস্কষমজ্ঞচবমগরা অচধনায়ি। েয িমবেব-সংচিমা পূমবম 

সর্গ্র েিি িমক্ষ  েবচখ্মম পাইম না, ইটিত ইচণ্ডয়া েিাম্পানীরা চবপুে বযময় এবং 

অধযাপমিরা বহুবষমবযাপী পচরাশ্রমর্ এক্ষমণ মািা অচম সুন্দরারূমপ র্ুচদ্রম িইয়া সাধারামণরা 

পাঠ্য। ভারামমরা েবিমবিান্তরা িইমম সংগষিীম িিচেচপ-পুাচথরা অচধিাংি অক্ষরাুলচেই 

চবচিত্র এবং অমনি িথাই অশুদ্ধ; চবমিষ, র্িাপচণ্ডম িইমে  চবমবিীরা পমক্ষ েসই 

অক্ষমরারা শুদ্ধযশুচদ্ধ চনণময় এবং অচম স্বল্পাক্ষরা জচিে ভামষযরা চবিব অথম েবাধগর্য িরাা 

চি িচঠ্ন, মািা ির্রাা সিমজ বুঝমম পাচরা না। অধযাপি র্যাক্সর্ূোমরারা জীবমন এই 

িমবেব-র্ুদ্রণ এিচি প্রধান িাযম। এমদ্ বযমীম িজীবন প্রািীন সংস্কষম-সাচিমময মাািারা 

বসবাস—জীবন-যাপন; চিন্তু মািা বচেয়াই েয অধযাপমিরা িল্পনারা ভারামবষম—েবব-

েঘাষ-প্রচমধ্বচনম, যজ্ঞধূর্-পূণমািাি, বচিি-চবশ্বাচর্ত্র-জনি-যাজ্ঞবল্ক্যাচব-বহুে, ঘমরা 

ঘমরা গাগমী-দর্মত্রয়ী-সুমিাচভম, েশ্রৌম   গষিযসূমত্ররা চনয়র্াবেী-পচরািাচেম, মািা নমি। 

চবজাচম-চবধচর্ম-পববচেম, েুতািারা, েুতচিয়, চিয়র্ান, িধুচনি ভারামমরা েিান্ েিামণ 

চি নূমন ঘিনা ঘচিমমমে, মািা  অধযাপি সবাজাগরূি িইয়া সংবাব রাামখ্ন। এমবমিরা 

অমনি অযাংমো-ইচণ্ডয়ান—অধযাপমিরা পবযুগে িখ্ন  ভারাম-র্ষচত্তিা-সংেগ্ন িয় নাই 

বচেয়া ভারামবাসীরা রাীচমনীচম িিারা ইমযাচব সম্বমন্ধ মাািারা র্মার্মম চনমান্ত উমপক্ষা 

প্রবিমন িমরান। চিন্তু মাািামবরা জানা উচিম েয, িজীবন এমবমি বাস িচরামে  অথবা 

এমবমি জমগ্রিণ িচরামে  েয-প্রিারা সঙ্গ েসই সার্াচজি েশ্রণীরা চবমিষ চববরাণ চভন্ন 

অনয েশ্রণীরা চবষময় অযাংমো-ইচণ্ডয়ান রাাজপুষেষমি সমূ্পণম অনচভজ্ঞ থাচিমম িয়। চবমিষ, 

জাচমচবভামগ চবভি এই চবপুে সর্ামজ এিজাচমরা পমক্ষ অনয জাচমরা িিারাাচব 

চবচিটিতরূমপ জানাই িম দুরূি। চিেুচবন িইে, েিান  প্রচসদ্ধ অযাংমো-ইচণ্ডয়ান ির্মিারাীরা 

চেচখ্ম ‘ভারামাচধবাস’ নার্মধয় পুিমি এরূপ এি অধযায় েবচখ্য়াচে—‘েবিীয় পচরাবারা-
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রািসয’। র্নুষযহৃবময় রািসযজ্ঞামনচ্ছা প্রবে বচেয়াই েবাধ িয় ঐ অধযায় পাঠ্ িচরায়া েবচখ্ 

েয, অযাংমো-ইচণ্ডয়ান-চবগ দগজ মাািারা ের্থরা, ের্থরাানী   ের্থরাানীরা জারা-ঘচিম ঘিনা-

চবমিষ বণমনা িচরায়া স্বজাচমবষমন্দরা েবিীয়-জীবন-রািসয সম্বমন্ধ উগ্র েিৌমূিে িচরামাথম 

িচরামম চবমিষ প্রয়াসী এবং ঐ পুিমিরা অযাংমো-ইচণ্ডয়ান সর্ামজ সর্াবরা েবচখ্য়া েেখ্ি 

েয সমূ্পণমরূমপ িষমাথম, মািা  েবাধ িয়। ‘চিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ’—িরা বচে চি? মমব 

শ্রীভগবান্ বচেয়ামেন—‘সঙ্গাৎ সঞ্জায়মম’ ইমযাচব। যাি অপ্রাসচঙ্গি িথা; মমব অধযাপি 

র্যাক্সর্ূোমরারা িধুচনি ভারামবমষমরা, েবিমবিান্তমরারা রাীচমনীচম   সার্চয়ি ঘিনাজ্ঞান 

েবচখ্মে িশ্চযম িইমম িয়, ইিা ির্ামবরা প্রমযক্ষ। 

  

চবমিষমঃ ধর্ম সম্বমন্ধ ভারামমরা েিাথায় চি নূমন মরাঙ্গ উচঠ্মমমে, অধযাপি েসুলচে মীক্ষ্ণ 

বষচটিতমম অমবক্ষণ িমরান এবং পাশ্চাময জগৎ যািামম েস চবষময় চবজ্ঞত িয়, মািারাা  

চবমিষ েিটিতা িমরান। েবমবিনাথ ঠ্ািুরা   েিিবিি েসন িমষমি পচরািাচেম ব্রাসমাসর্াজ, 

স্বার্ী বয়ানন্দ সরাস্বমী-প্রচমচিম িযমসর্াজ, চথ সচফ সম্প্রবায় অধযাপমিরা েেখ্নী-

র্ুমখ্ প্রিংচসম বা চনচন্দম িইয়ামে। সুপ্রচমচিম ‘ব্রসমাবাচবন্’   ‘প্রবুদ্ধ ভারাম’-নার্ি 

পত্রদ্বময় শ্রীরাার্িষম্ণ রা উচি   উপমবমিরা প্রিারা েবচখ্য়া এবং ব্রাসমাধর্ম-প্রিারাি বাবু 

প্রমাপিি র্জুর্বারা-চেচখ্ম শ্রীরাার্িষম্ণ রা বষত্তান্তপামঠ্১ রাার্িষ্ণ -জীবন মাািামি 

িিষমণ িমরা। ইমমার্মধয ‘ইচণ্ডয়া িাউস’-এরা োইমব্রচরায়ান িচন র্মিাবয়-চেচখ্ম 

‘রাার্িষ্ণ িচরাম’  ইংেণ্ডীয় প্রচসদ্ধ র্াচসি পচত্রিায়২র্ুচদ্রম িয়। র্ািাজ   িচেিামা 

িইমম অমনি চববরাণ সংগ্রি িচরায়া অধযাপি ‘নাইন্ চিন্থ েস্চষুচরা’-নার্ি ইংমরাজী ভাষারা 

সবমমশ্রি র্াচসি পচত্রিায় শ্রীরাার্িষম্ণ রা জীবন   উপমবি সম্বমন্ধ চিচ্চষৎ িমোিনা 

িমরান। মািামম বযি িচরায়ামেন েয, বহু িমােী যাবৎ পূবমর্নীচষগমণরা   িধুচনি 

িামে পাশ্চাময চবদ্বব দবমগমরা প্রচমধ্বচনর্াত্রিারাী ভারামবমষম নূমন ভাষায় নূমন র্িািচি 

পচরাপূচরাম িচরায়া নূমন ভাবসম্পামিারাী নূমন র্িাপুষেষ সিমজই মাািারা চিত্তািষমণ 

িচরামেন। পূবমমন িচষ-র্ুচন-র্িাপুষেষচবমগরা িথা চমচন িাস্ত্রপামঠ্ চবেক্ষণই অবগম 

চেমেন; মমব এ যুমগ এ ভারামম—িবারা মািা ি য়া চি সম্ভব? রাার্িষ্ণ -জীবনী এ প্রমেরা 
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েযন র্ীর্াংসা িচরায়া চবে। িরা ভারামগমপ্রাণ র্িা্মারা ভারামমরা ভাবী র্ঙ্গমেরা, ভাবী 

উন্নচমরা িিােমারা র্ূমে বাচরামসিন িচরায়া নূমন প্রাণ স্চষারা িচরাে।  

  

পাশ্চাময জগমম িমিুলচে র্িা্মা িমেন, যাািারাা চনচশ্চম ভারামমরা িেযাণািা্ী। 

চিন্তু র্যাক্সর্ূোমরারা অমপক্ষা ভারামচিদমষী ই মরাাপখ্মণ্ড িমেন চিনা, জাচন 

না।র্যাক্সর্ূোরা েয শুধু ভারামচিদমষী, মািা নমিন—ভারামমরা বিমন-িামস্ত্র, ভারামমরা ধমর্ম 

মাািারা চবমিষ ি্া; অদদ্বমবাব েয ধর্মরাামজযরা েশ্রিমর্ িচবচয়য়া, মািা অধযাপি 

সবমসর্মক্ষ বারাংবারা স্বীিারা িচরায়ামেন। েয সংসারাবাব৩ েবিা্মবাবী খ্রীচটিতয়ামনরা 

চবভীচষিাপ্রব, মািা  চমচন স্বীয় অনুভূচমচসদ্ধ বচেয়া বষকরূমপ চবশ্বাস িমরান; এর্ন চি, 

েবাধ িয় েয, ইমঃপূবম-জম মাািারা ভারামমই চেে, ইিাই মাািারা ধারাণা এবং পামে ভারামম 

িচসমে মাািারা বষদ্ধ িরাীরা সিসা-সর্ুপচ্ম পূবমস্মষচমরাাচিরা প্রবে েবগ সিয িচরামম না 

পামরা, এই ভয়ই অধুনা ভারামাগর্মনরা প্রধান প্রচমবন্ধি। মমব গষি্ র্ানুষ, চযচনই িউন, 

সিে চবক্ বজায় রাাচখ্য়া িচেমম িয়। যখ্ন সবমমযাগী উবাসীনমি অচম চবশুদ্ধ জাচনয়া  

েোিচনচন্দম িিামরারা অনুিামন িচম্পমিমেবরা েবখ্া যায়, ‘িূিরাীচবিা’ র্ুমখ্ বচেয়া  

যখ্ন ‘প্রচমিা’রা েোভ, অপ্রচমিারা ভয় র্িা-উগ্রমাপমসরা  িাযম-প্রণােীরা পচরািােি, 

মখ্ন সবমবা েোিসংগ্রমিচু্ছ বহুমোিপূজয গষিম্রা েয অচম সাবধামন চনমজরা র্মনাগম 

ভাব প্রিাি িচরামম িইমব, ইিামম চি চবচিত্রমা? েযাগিচি ইমযাচব গূক চবষয় সম্বমন্ধ  

েয অধযাপি এমিবামরা অচবশ্বাসী, মািা  নমিন।  

  

‘বািমচনি-পূণম ভারামভূচর্মম েয-সিে ধর্ম-মরাঙ্গ উচঠ্মমমে’ মািামবরা চিচ্চষৎ চববরাণ 

র্যাক্সর্ূোরা প্রিাি িমরান, চিন্তু িমক্ষমপরা চবষয় অমনমি ‘উিারা র্র্ম বুচঝমম অমযন্ত 

্মর্ পচিয়ামেন এবং অমযন্ত অযথা বণমন িচরায়ামেন’। ইিা প্রচমচবধামনরা জনয এবং 

‘এমসামিচরাি েবৌদ্ধর্ম, চথ সচফ প্রভষচম চবজামীয় নামর্রা পশ্চামম ভারামবাসী 

সাধুসন্নযাসীমবরা অমেৌচিি চিয়াপূণম অদু্ভম েয-সিে উপনযাস ইংেণ্ড   িমর্চরািারা 

সংবাবপত্রসর্ূমি উপচ্ম িইমমমে, মািারা র্মধয চিচ্চষৎ সময িমে’,৪ ইিা েবখ্াইবারা 

জনয অথমাৎ ভারামবষম েয েিবে পচক্ষজাচমরা নযায় িিামি উড্ডীয়র্ান, পবভমরা 
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জেস্চষরাণিারাী র্ৎসযানুিারাী জেজীবী, র্ন্ত্রমন্ত্র-চেিামফাািা-মযামগ েরাাগাপনয়নিারাী, 

চসচদ্ধবমে ধনীচবমগরা বংিরাক্ষি, সুবণমাচব-সষচটিতিারাী সাধুগমণরা চনবাসভূচর্, মািা নমি; 

চিন্তু প্রিষম িধযা্মমত্ত্বচবৎ, প্রিষম ব্রসমাচবৎ, প্রিষম েযাগী, প্রিষম ভি েয ঐ েবমি 

এমিবামরা চবরাে নমিন এবং সর্গ্র ভারামবাসী েয এখ্ন  এমবূরা পশুভাব প্রাত িন নাই 

েয, েিমষাি নরামববগণমি োচিয়া পূমবমাি বাজীিরাগমণরা পবমেিন িচরামম িপার্রা-

সাধারাণ চববাচনচি বযি—ইিাই ই মরাাপীয় র্নীচষগণমি জানাইবারা জনয ১৮৯৬ 

খ্রীটিতামেরা অগটিতসংখ্যি ‘নাইন্ চিন্থ েস্চষুচরা’-নার্ি পচত্রিায় অধযাপি র্যাক্সর্ূোরা ‘প্রিষম 

র্িা্মা’-িীষমি প্রবমন্ধ৫ শ্রীরাার্িষ্ণ -িচরামমরা অবমারাণা িমরান।  

  

ই মরাাপ   িমর্চরািারা বুধর্ণ্ডেী অচম সর্াবমরা এ প্রবন্ধচি পাঠ্ িমরান এবং উিারা 

চবষয়ীভূম শ্রীরাার্িষ্ণ মবমবরা প্রচম অমনমিই ি্াবান্ িইয়ামেন। িরা সুফে িইয়ামে 

চি?—এই ভারামবষম নরার্াংসমভাজী, নগ্নমবি, বেপূবমি চবধবা-বািনিারাী, চিশুঘামী, 

র্ূখ্ম, িাপুষেষ, সবমপ্রিারা পাপ   অন্ধমা-পচরাপূণম, পশুপ্রায় নরাজাচমপূণম বচেয়া পাশ্চাময 

সভয জাচমরাা ধারাণা িচরায়া রাাচখ্য়াচেমেন; এই ধারাণারা প্রধান সিায় পাবরাী-সামিবগণ—

  বচেমম েজ্জা িয়, দুঃখ্ িয়, িমিুলচে ির্ামবরা স্বমবিী। এই দুই বমেরা প্রবে 

উমবযামগ েয এিচি অন্ধমার্মসরা জাে পাশ্চামযমবি-চনবাসীমবরা সম্মুমখ্ চবিষম 

িইয়াচেে, েসইচি ধীমরা ধীমরা খ্ণ্ড খ্ণ্ড িইয়া যাইমম োচগে। ‘েয েবমি শ্রীভগবান্ 

রাার্িষম্ণ রা নযায় েোিুলষেরা উবয়, েস েবি চি বািচবি েয-প্রিারা িবািারাপূণম ির্রাা 

শুচনয়া িচসমমচে, েসই প্রিারা? অথবা িুিিীরাা ির্াচবগমি এমচবন ভারামমরা মথয 

সম্বমন্ধ র্িা্মর্ পাচমম িচরায়া রাাচখ্য়াচেে?’—এ প্রে স্বমই পাশ্চাময র্মন সর্ুচবম। 

  

পাশ্চাময জগমম ভারামীয় ধর্ম-বিমন-সাচিময-সািামজযরা িিবমমী অধযাপি র্যাক্সর্ূোরা 

যখ্ন শ্রীরাার্িষ্ণ -িচরাম অচম ভচিপ্রবণ হৃবময় ই মরাাপ   িমর্চরািারা অচধবাসীচবমগরা 

িেযামণরা জনয সংমক্ষমপ ‘নাইন দচিন্থ েস্চষুচরা’েম প্রিাি িচরামেন, মখ্ন পূমবমাি দুই 

সম্প্রবাময়রা র্মধয েয ভীষণ অন্তবমাি উপচ্ম িইে, মািা বো বাহুেয। 
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চর্িনরাী র্মিাবময়রাা চিন্দুমববমববীরা অচম অযথা বণমন িচরায়া মাািামবরা উপাসিচবমগরা 

র্মধয েয যথাথম ধাচর্মি েোি িখ্ন  উদূ্ভম িইমম পামরা না—এইচি প্রর্াণ িচরামম 

প্রাণপমণ েিটিতা িচরামমচেমেন; প্রবে বনযারা সর্মক্ষ মষণুলমচ্ছরা নযায় মািা ভাচসয়া েগে, 

িরা পূমবমাি স্বমবিী সম্প্রবায় শ্রীরাার্িষম্ণ রা িচিসম্প্রসারাণরূপ প্রবে অচগ্ন চনবমাণ 

িচরাবারা উপায় চিন্তা িচরামম িচরামম িমাি িইয়া পচিয়ামেন। ঐিী িচিরা সর্মক্ষ 

জীমবরা িচি চি? 

  

অবিয দুই চবক্ িইমমই এি প্রবে িির্ণ বষদ্ধ অধযাপমিরা উপরা পচমম িইে। বষদ্ধ 

চিন্তু িচিবারা নমিন; এ সংগ্রামর্ চমচন বহুবারা পামরাাত্তমীণম। এবারা  েিোয় উত্তমীণম 

িইয়ামেন এবং কু্ষদ্র িমমাচয়গণমি ইচঙ্গমম চনরাি িচরাবারা জনয এবং উি র্িাপুষেষ 

  মাািারা ধর্ম যািামম সবমসাধারামণ জাচনমম পামরা, েসইজনয মাািারা অমপক্ষািষম সমূ্পণম 

জীবনী   উপমবি সংগ্রিপূবমি ‘রাার্িষ্ণ    মাািারা উচি’ নার্ি পুিি প্রিাি িচরায়া 

উিারা ‘রাার্িষ্ণ ’ নার্ি অধযাময় চনম্নচেচখ্ম িথাুলচে বচেয়ামেনঃ  

  

‘উি র্িাপুষেষ ইবানীং ই মরাাপ   িমর্চরািারা বহুে প্রচমচিম িইয়ামেন, মথায় মাািারা 

চিমষযরাা র্মিাৎসামি মাািারা উপমবি প্রিারা িচরামমমেন এবং বহু বয চিমি, এর্ন চি, 

খ্রীচটিতয়ানমবরা র্ধয িইমম  রাার্িষ্ণ -র্মম িনয়ন িচরামমমেন, এিথা ির্ামবরা চনিি 

িশ্চযমবৎ এবং িমটিত চবশ্বাসমযাগয … মথাচপ প্রমমযি র্নুষযহৃবময় ধর্ম-চপপাসা বেবমী, 

প্রমমযি হৃবময় প্রবে ধর্মকু্ষধা চববযর্ান, যািা চবেমম্ব বা িীঘ্রই িান্ত িইমম িামি। এই-

সিে কু্ষধামম প্রামণ রাার্িষম্ণ রা ধর্ম বাচিমরারা েিান িাসনাধীমন িমস না বচেয়াই অর্ষমবৎ 

গ্রািয িয়। … অমএব রাার্িষ্ণ -ধর্মানুিারাীমবরা েয প্রবে সংখ্যা ির্রাা শুচনমম পাই, মািা 

চিচ্চষৎ অচমরাচঞ্জম যবযচপ িয়, মথাচপ েয ধর্ম িধুচনি সর্ময় এমাবষিী চসচদ্ধোভ 

িচরায়ামে এবং যািা চবিষচমরা সমঙ্গ সমঙ্গ িপনামি সমূ্পণম সমযমারা সচিম জগমমরা 

সবমপ্রািীন ধর্ম   বিমন বচেয়া েঘাষণা িমরা এবং যািারা নার্ ‘েববান্ত’ অথমাৎ েববমিষ বা 

েবমবরা সমবমার্চ্ উমেিয, মািা অস্মবাচবরা অচমযমেরা সচিম র্নঃসংমযাগািম।’ ৬ 
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এই পুিমিরা প্রথর্ অংমি র্িা্মা পুষেষ, িশ্রর্-চবভাগ, সন্নযাসী, েযাগ, বয়ানন্দ 

সরাস্বমী, প িারাী বাবা, েবমবিনাথ ঠ্ািুরা, রাাধাস্বার্ী সম্প্রবাময়রা েনমা রাায় িাচেগ্রার্ 

সামিব বািাদুরা প্রভষচমরা উমেখ্ িচরায়া শ্রীরাার্িষ্ণ -জীবনীরা অবমারাণা িরাা িইয়ামে। 

  

অধযাপমিরা বিই ভয়, পামে সিে ঐচমিাচসি ঘিনা সম্বমন্ধ েয েবাষ িপনা িইমমই 

িমস—অনুরাাগ বা চবরাাগাচধমিয অচমরাচঞ্জম ি য়া—েসই েবাষ এ জীবনীমম প্রমবি িমরা। 

মজ্জনয ঘিনাবেী-সংগ্রমি মাািারা চবমিষ সাবধানমা। বমমর্ান েেখ্ি শ্রীরাার্িষম্ণ রা কু্ষদ্র 

বাস—মৎসঙ্কচেম রাার্িষ্ণ -জীবনীরা উপাবান েয অধযাপমিরা যুচি   বুচদ্ধ-উবূখ্মে 

চবমিষ িুচিম িইমে  ভচিরা িগ্রমি চিচ্চষৎ অচমরাচঞ্জম ি য়া সম্ভব, মািা  বচেমম 

র্যাক্সর্ূোরা ভুমেন নাই এবং ব্রাসমাধর্ম-প্রিারাি শ্রীযুি বাবু প্রমাপিি র্জুর্বারা প্রর্ুখ্ 

বযচিগণ শ্রীরাার্িষম্ণ রা েবামষামঘাষণ িচরায়া অধযাপিমি যািা চিেু চেচখ্য়ামেন, মািারা 

প্রমুযত্তরার্ুমখ্ দুই িাচরাচি িমঠ্ারা র্ধুরা িথা যািা বচেয়ামেন, মািা  পরাশ্রীিামরা   

ঈষমাপূণম বাঙ্গােীরা চবমিষ র্মনামযামগরা চবষয়, সমন্দি নাই।  

  

শ্রীরাার্িষ্ণ -িথা অচম সংমক্ষমপ সরাে ভাষায় পুিির্মধয অবচ্ম। এ জীবনীমম সভয় 

ঐচমিাচসমিরা প্রমমযি িথাচি েযন  জন িচরায়া েেখ্া—‘প্রিষম র্িা্মা’-নার্ি প্রবমন্ধ 

েয অচগ্ন্ুচেঙ্গ র্মধয র্মধয েবখ্া যায়, এবারা মািা অচম যমে িবচরাম। এিচবমি 

চর্িনরাী, অনযচবমি ব্রাসমা-মিাোিে—এ উভয় িপমবরা র্ধয চবয়া অধযাপমিরা েনৌিা 

িচেয়ামে। ‘প্রিষম র্িা্মা’ উভয় পক্ষ িইমম বহু ভৎমসনা, বহু িমঠ্ারা বাণী অধযাপমিরা 

উপরা িমন; িনমন্দরা চবষয়—মািারা প্রমুযত্তমরারা েিটিতা  নাই, ইমরামা নাই, িরা 

গাোগাচে সভয ইংেমণ্ডরা ভদ্র েেখ্ি িখ্ন  িমরান না; চিন্তু বষমীয়ান্ র্িাপচণ্ডমমরা 

উপযুি ধীরা-গম্ভীরা, চবমদ্বষ-িূনয অথি বজ্রবৎ বষক স্বমরা—র্িাপুষেমষরা অমেৌচিি 

হৃবময়াচিম অর্ানব ভামবরা উপরা েয িমক্ষপ িইয়াচেে, মািা অপসাচরাম িচরায়ামেন। 

  

িমক্ষপুলচে  ির্ামবরা চবস্ময়িরা বমি। ব্রাসমা-সর্ামজরা ুলষে স্বগমীয় িিাযম 

শ্রীমিিবিমিরা শ্রীর্ুখ্ িইমম ির্রাা শুচনয়াচে েয, শ্রীরাার্িষম্ণ রা সরাে র্ধুরা গ্রার্য ভাষা 

অচম অমেৌচিি পচবত্রমা-চবচিটিত; ির্রাা যািামি অশ্লীে বচে, এর্ন িথারা সর্ামবি 
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মািামম থাচিমে  মাািারা অপূবম বােবৎ িার্গন্ধিীনমারা জনয ঐ-সিে িে-প্রময়াগ 

েবামষরা না িইয়া ভূষণস্বরূপ িইয়ামে। অথি ইিাই এিচি প্রবে িমক্ষপ!! 

  

অপরা িমক্ষপ এই েয, চমচন সন্নযাসগ্রিণ িচরায়া স্ত্রীরা প্রচম চনিুরা বযবিারা িচরায়াচেমেন। 

মািামম অধযাপি উত্তরা চবমমমেন েয, চমচন স্ত্রীরা অনুর্চম েইয়া সন্নযাসব্রম ধারাণ িমরান 

এবং যমচবন র্মমযধামর্ চেমেন, মাািারা সবষিী স্ত্রী পচমমি ুলষেভামব গ্রিণ িচরায়া েস্বচ্ছায় 

পরার্ানমন্দ মাািারা উপমবি অনুসামরা িিুর্ারা ব্রসমািাচরাণীরূমপ ভগবৎমসবায় চনযুিা 

চেমেন। িরা  বমেন েয, িরাীরাসম্বন্ধ না িইমে চি চববামি এমই অসুখ্? ‘িরা 

িরাীরাসম্বন্ধ না রাাচখ্য়া ব্রসমািাচরাণী পেীমি অর্ষমস্বরূপ ব্রসমাানমন্দরা ভাচগনী িচরায়া 

ব্রসমািারাী পচম েয পরার্ পচবত্রভামব জীবন অচমবাচিম িচরামম পামরান, এ চবষময় উি 

ব্রমধারাণিারাী ই মরাাপ-চনবাসীরাা সফেিার্ িয় নাই, ির্রাা র্মন িচরামম পাচরা, চিন্তু 

চিন্দুরাা েয অনায়ামস ঐ প্রিারা িার্চজৎ অব্ায় িাোচমপাম িচরামম পামরা, ইিা ির্রাা 

চবশ্বাস িচরা।’৭ অধযাপমিরা র্ুমখ্ ফুেিন্দন পিুি! চমচন চবজাচম, চবমবিী িইয়া 

ির্ামবরা এির্াত্র ধর্মসিায় ব্রসমািযম বুচঝমম পামরান, এবং ভারামবমষম েয এখ্ন  চবরাে 

নমি, চবশ্বাস িমরান; িরা ির্ামবরা ঘমরারা র্িাবীমরারাা চববামি িরাীরাসম্বন্ধ বই িরা চিেুই 

েবচখ্মম পাইমমমেন না!! যাবষিী ভাবনা যসয ইমযাচব।  

  

িবারা অচভমযাগ এই েয, চমচন েবিযাচবগমি অমযন্ত ঘষণা িচরামমন না। ইিামম 

অধযাপমিরা উত্তরা বিই র্ধুরা; চমচন বমেন, শুধু রাার্িষ্ণ  নমিন, অনযানয ধর্মপ্রবমমমিরাা  

এ অপরাামধ অপরাাধী। 

  

িিা! চি চর্টিত িথা—শ্রীভগবান্ বুদ্ধমবমবরা িষপাপাত্রী েবিযা অম্বাপােী   িজরাম ঈিারা 

বয়াপ্রাতা সার্রাীয়া নারাীরা িথা র্মন পমি। িরা  অচভমযাগ, র্বযপামনরা উপরা  মাািারা 

মাবষি ঘষণা চেে না। িচরা! িচরা! ‘এিিু র্ব েখ্ময়মে বমে েস েোিিারা োয়া  স্পিম িরাা 

িমব না’—এই না অথম? বাষেণ অচভমযাগই বমি! র্ামাে, েবিযা, েিারা, দুটিতমবরা র্িাপুষেষ 

েিন বূরা বূরা িচরায়া মািাইমমন না, িরা িকু্ষ র্ুচদ্রম িচরায়া োাচব ভাষায় সানাইময়রা 
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েপাা-রা সুমরা েিন িথা িচিমমন না! িবারা সিমেরা উপরা বি অচভমযাগ—িজম স্ত্রী-

সঙ্গ েিন িচরামেন না!!! 

  

িমক্ষপিারাীমবরা এই অপূবম পচবত্রমা এবং সবািামরারা িবমিম জীবন গচিমম না পাচরামেই 

ভারাম রাসামমে যাইমব! যাি রাসামমে, যচব ঐ প্রিারা নীচমসিাময় উচঠ্মম িয়। 

  

জীবনী অমপক্ষা উচি-সংগ্রি এ পুিমিরা অচধি ্ান অচধিারা িচরায়ামে। ঐ উচিুলচে 

েয সর্ি পষচথবীরা ইংরাাজী-ভাষী পাঠ্মিরা র্মধয অমনি বযচিরা চিত্তািষমণ িচরামমমে, 

মািা পুিমিরা চক্ষপ্র চবিয় েবচখ্য়াই অনুচর্ম িয়। উচিুলচে মাািারা শ্রীর্ুমখ্রা বাণী বচেয়া 

র্িািচিপূণম এবং মজ্জনযই চনচশ্চম সবমমবমি িপনামবরা ঐিী িচি চবিাি িচরামব। 

‘বহুজনচিমায় বহুজনসুখ্ায়’ র্িাপুষেষগণ অবমীণম িন—মাািামবরা জম-ির্ম অমেৌচিি 

এবং মাািামবরা প্রিারািাযম  অমযাশ্চযম। 

  

িরা ির্রাা? েয বচরাদ্র ব্রাসমাণিুর্ারা ির্াচবগমি স্বীয় জম দ্বারাা পচবত্র, ির্ম দ্বারাা উন্নম 

এবং বাণী দ্বারাা রাাজজাচমরা  প্রীচম-বষচটিত ির্ামবরা উপরা পাচমম িচরায়ামেন, ির্রাা 

মাািারা জনয িচরামমচে চি? সময সিে সর্ময় র্ধুরা িয় না, চিন্তু সর্য়চবমিমষ মথাচপ 

বচেমম িয়—ির্রাা েিি েিি বুচঝমমচে ির্ামবরা োভ, চিন্তু ঐ ্ামনই েিষ। ঐ 

উপমবি জীবমন পচরাণম িচরাবারা েিটিতা িরাা  ির্ামবরা অসাধয—েয জ্ঞান-ভচিরা 

র্িামরাঙ্গ শ্রীরাার্িষ্ণ  উমত্তাচেম িচরায়া চগয়ামেন, মািামম অঙ্গ চবসজমন িরাা েমা বূমরারা 

িথা। যাািারাা বুচঝয়ামেন এ েখ্ো, বা বুচঝমম েিটিতা িচরামমমেন, মাািাচবগমি বচে েয শুধু 

বুচঝমে িইমব চি? েবাঝারা প্রর্াণ িামযম। র্ুমখ্ বুচঝয়াচে বা চবশ্বাস িচরা—বচেমেই চি 

অমনয চবশ্বাস িচরামব? সিে হৃদ্ গম ভাবই ফোনুমর্য়; িামযম পচরাণম িরা—জগৎ েবখ্ুি। 

  

যাািারাা িপনাচবগমি র্িাপচণ্ডম জাচনয়া এই র্ূখ্ম বচরাদ্র পূজারাী ব্রাসমামণরা প্রচম উমপক্ষা 

প্রবিমন িমরান, মাািামবরা প্রচম ির্ামবরা চনমববন এই েয, েয েবমিরা এি র্ূখ্ম পূজারাী 

সতসর্ুদ্রপারা পযমন্ত িপনামবরা চপমষচপমার্িাগম সনামন ধমর্মরা জয়মঘাষণা চনজ 

িচিবমে অমযল্প িামেই প্রচমধ্বচনম িচরাে, েসই েবমিরা সবমমোির্ানয িূরাবীরা 
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র্িাপচণ্ডম িপনারাা—িপনারাা ইচ্ছা িচরামে িরা  িম অদু্ভম িাযম স্বমবমিরা, স্বজাচমরা 

িেযামণরা জনয িচরামম পামরান। মমব উঠ্ুন, প্রিাি িউন, েবখ্ান র্িািচিরা েখ্ো—

ির্রাা পুষ্প-িন্দন-িমি িপনামবরা পূজারা জনয বাািাইয়া িচে। ির্রাা র্ূখ্ম, বচরাদ্র, 

নগণয, েবির্াত্র-জীবী চভকু্ষি; িপনারাা র্িারাাজ, র্িাবে, র্িািুে-প্রসূম, 

সবমচববযাশ্রয়—িপনারাা উঠ্ুন, অগ্রণী িউন, পথ েবখ্ান, জগমমরা চিমমরা জনয সবমমযাগ 

েবখ্ান, ির্রাা বামসরা নযায় পশ্চাদ্ গর্ন িচরা। িরা যাািারাা শ্রীরাার্িষ্ণ নামর্রা প্রচমিা   

প্রভামব, বাসজাচমসুেভ ঈষমা   েদ্বমষ জজমচরাম-িমেবরা িইয়া চবনা িারামণ চবনা অপরাামধ 

চনবাষেণ ববরা প্রিাি িচরামমমেন, মাািাচবগমি বচে েয—েি ভাই, েমার্ামবরা এ েিটিতা বষথা। 

যচব এই চবগচবগন্তবযাপী র্িামরাঙ্গ—যািারা শু্চিখ্মরা এই র্িাপুষেষর্ূচমম চবরাাজ 

িচরামমমেন—ির্ামবরা ধন, জন বা প্রচমিা-োমভরা উমবযামগরা ফে িয়, মািা িইমে 

েমার্ামবরা বা অপরা িািারা  েিটিতা িচরামম িইমব না, র্িার্ায়ারা অপ্রচমিম চনয়র্প্রভামব 

অচিরাাৎ এ মরাঙ্গ র্িাজমে অনন্তিামেরা জনয েীন িইয়া যাইমব; িরা যচব জগবম্বা-

পচরািাচেম র্িাপুষেমষরা চনঃস্বাথম েপ্রমর্াচ্ছ্বাসরূপ এই বনযা জগৎ উপপ্লাচবম িচরামম 

িরাম্ভ িচরায়া থামি, মমব েি কু্ষদ্র র্ানব, েমার্ারা চি সাধয র্াময়রা িচিস্চষারা েরাাধ 

িরা?  
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৩. ঈশা-অনুসরণ 

[স্বার্ীজী িমর্চরািা যাইবারা বহুপূমবম বাঙো ১২৯৬ সামে, অধুনােুত ‘সাচিময- 

িল্পদ্রুর্’ নার্ি র্াচসি পমত্র ‘ Imitation of Christ’ নার্ি জগচদ্বখ্যাম পুিমিরা ‘ঈিা-

অনুসরাণ’ নার্ চবয়া অনুবাব িচরামম িরাম্ভ িমরান। উি পমত্ররা ১র্ বমষমরা ১র্ িইমম 

৫র্ সংখ্যা অবচধ অনুবামবরা ৬ি পচরামচ্ছবচি পযমন্ত প্রিাচিম িইয়াচেে।ির্রাা সর্ুবয় 

(প্রিাচিম) অনুবাবচিই এই গ্রমন্থ সচন্নমবচিম িচরাোর্। সূিনাচি স্বার্ীজীরা ের্ৌচেি 

রািনা।] 

  

সূিনা 

  

‘ খ্রীমটিতরা অনুসরাণ’ নার্ি এই পুিি সর্গ্র খ্রীটিতজগমমরা অচম িবমরারা ধন। এই 

র্িাপুিি েিান ‘েরাার্যান িযাথচেি’ সন্নযাসীরা চেচখ্ম—চেচখ্ম বচেমে ভুে িয়, ইিারা 

প্রমমযি অক্ষরা উি ঈিা-মপ্রমর্ সবমমযাগী র্িা্মারা হৃবময়রা েিাচণমচবন্দুমম র্ুচদ্রম। েয 

র্িাপুষেমষরা জ্বেন্ত জীবন্ত বাণী িচজ িাচরা িম বৎসরা েিাচি েিাচি নরানারাীরা হৃবয় 

অদু্ভম ের্াচিনীিচিবমে িিষটিত িচরায়া রাাচখ্য়ামে, রাাচখ্মমমে এবং রাাচখ্মব, চযচন িচজ 

প্রচমভা   সাধনবমে িম িম সিামিরা  নর্সয িইয়ামেন, যাািারা অমেৌচিি পচবত্রমারা 

চনিমি পরাস্পমরা সমম যুধযর্ান অসংখ্য সম্প্রবাময় চবভি খ্রীটিত-সর্াজ চিরাপুটিত ববষর্য 

পচরামযাগ িচরায়া র্িি অবনম িচরায়া রাচিয়ামে—চমচন এ পুিমি িপনারা নার্ েবন 

নাই। চবমবন বা েিন? চযচন সর্ি পাচথমব েভাগ এবং চবোসমি, ইিজগমমরা সর্ুবয় র্ান-

সম্ভ্রর্মি চবিারা নযায় মযাগ িচরায়াচেমেন—চমচন চি সার্ানয নামর্রা চভখ্ারাী িইমম 

পামরান? পরাবমমী েোমিরাা অনুর্ান িচরায়া ‘ির্াস ি েিচম্পস্’ নার্ি এিজন িযাথচেি 

সন্নযাসীমি গ্রন্থিারা চ্রা িচরায়ামেন, িমবূরা সময ঈশ্বরা জামনন। চযচনই িউন, চমচন েয 

জগমমরা পূজয মািামম িরা সমন্দি নাই। 
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এখ্ন ির্রাা খ্রীচটিতয়ান রাাজারা প্রজা। রাাজ-অনুগ্রমি বহুচবধ-নার্ধারাী স্বমবিী চবমবিী 

খ্রীচটিতয়ান েবচখ্োর্। েবচখ্মমচে, েয চর্িনরাী র্িাপুষেমষরাা ‘অবয যািা িমে খ্া , 

িেযিারা জনয ভাচব  না’ প্রিারা িচরায়া িচসয়াই িগার্ী বি বৎসমরারা চিসাব এবং 

স্চষময় বযি—েবচখ্মমচে, ‘যাািারা র্াথা রাাচখ্বারা ্ান নাই’ মাািারা চিমষযরাা—মাািারা 

প্রিারামিরাা চবোমস র্চণ্ডম িইয়া, চববামিরা বরাচি সাচজয়া, এি পয়সারা র্া-বাপ িইয়া 

ঈিারা জ্বেন্ত মযাগ, অদু্ভম চনঃস্বাথমমা প্রিারা িচরামম বযি, চিন্তু প্রিষম খ্রীচটিতয়ান েবচখ্মমচে 

না। এ অদু্ভম চবোসী, অচম বাচম্ভি, র্িা অমযািারাী, েবষেস এবং ্রুমমর্ িিা, েপ্রামিটিতযাণ্ট 

খ্রীচটিতয়ান সম্প্রবায় েবচখ্য়া খ্রীচটিতয়ান সম্বমন্ধ ির্ামবরা েয অচম িুৎচসম ধারাণা িইয়ামে, 

এই পুিি পাঠ্ িচরামে মািা সর্যি দরূমপ বূরাীভূম িইমব। 

  

‘সব্ েসয়ান িী এি র্ম’—সিে যথাথম জ্ঞানীরাই এিপ্রিারা র্ম। পাঠ্ি এই পুিি 

পচিমম পচিমম গীমায় ভগবদুি ‘সবমধর্মান্ পচরামযজয র্ামর্িং িরাণং ব্রজ’ উপমবমিরা 

িম িম প্রচমধ্বচন েবচখ্মম পাইমবন। বীনমা, িচমম এবং বাসযভচিরা পরাািািা এই 

গ্রমন্থরা েমত্র েমত্র র্ুচদ্রম এবং পাঠ্ িচরামম িচরামম জ্বেন্ত ববরাাগয, অমযদু্ভম ি্মসর্পমণ 

এবং চনভমমরারা ভামব হৃবয় উমদ্বচেম িইমব। যাািারাা অন্ধ েগাািাচর্রা বিবমমী িইয়া 

খ্রীচটিতয়ামনরা েেখ্া বচেয়া এ পুিিমি অশ্রদ্ধা িচরামম িামিন, মাািাচবগমি নযায়বিমমনরা 

এিচি সূত্র বচেয়া ক্ষান্ত িইবঃ ‘িমতাপমবিঃ িেঃ’—চসদ্ধপুষেষচবমগরা উপমবি প্রার্াণয 

এবং মািারাই নার্ িেপ্রর্াণ। এ্মে ভাষযিরা িচষ বাৎসযায়ন৮ বচেমমমেন েয, এই 

িত পুষেষ িযম এবং েেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব। 

  

যচব ‘যবনািাযম’ প্রভষচম গ্রীি েজযাচমষী পচণ্ডমগণ পুরাািামে িযমচবমগরা চনিি এমাবষি 

প্রচমিাোভ িচরায়া চগয়া থামিন, মািা িইমে এই ভিচসংমিরা পুিি েয এমবমি িবরা 

পাইমব না, মািা চবশ্বাস িয় না। 

  

যািা িউি, এই পুিমিরা বঙ্গানুবাব ির্রাা পাঠ্িগমণরা সর্মক্ষ িমর্ িমর্ উপচ্ম 

িচরাব। িিা িচরা, রাাচি রাাচি অসারা নমভে-নািমি বমঙ্গরা সাধারাণ পাঠ্ি েয সর্য় 

চনময়াচজম িমরান, মািারা িমাংমিরা এিাংি ইিামম প্রময়াগ িচরামবন।  
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অনুবাব যমবূরা সম্ভব অচবিে িচরাবারা েিটিতা িচরায়াচে—িমবূরা িষমিাযম িইয়াচে, বচেমম 

পাচরা না। েয-সিে বািয ‘বাইমবে’-সংিান্ত েিান চবষময়রা উমেখ্ িমরা, চনমম্ন মািারা 

িীিা প্রবত্ত িইমব। চির্চধিচর্চম! 

  

প্রথর্ পচরামচ্ছব 

  

খ্রীমটিতরা অনুসরাণ’ এবং সংসারা   যাবমীয় সাংসাচরাি অন্তঃসারািূনয পবামথম ঘষণা 

  

১। প্রভু বচেমমমেন, ‘েয েিি ির্ারা অনুগর্ন িমরা, েস অন্ধিামরা পবমক্ষপ িচরামব 

না।’ ৯ 

  

যবযচপ ির্রাা যথাথম িমোি প্রাত িইবারা ইচ্ছা িচরা এবং সিে প্রিারা হৃবময়রা অন্ধিারা 

িইমম র্ুি িইবারা বাসনা িচরা, মািা িইমে খ্রীমটিতরা এই িময়িচি িথা স্মরাণ িরাাইমমমে 

েয, মাািারা জীবন   িচরামত্ররা অনুিরাণ ির্াচবমগরা অবিয িমমবয।  

  

অমএব ঈিারা জীবন র্নন িরাা ির্ামবরা প্রধান িমমবয।১০ 

  

২। চমচন েয চিক্ষা চবয়ামেন, মািা অনয সিে র্িা্মাপ্রবত্ত চিক্ষামি অচমির্ িমরা এবং 

চযচন পচবত্র ি্মারা দ্বারাা পচরািাচেম, চমচন ইিারাই র্মধয েুক্কাচয়ম ‘র্ান্না’১১ প্রাত 

িইমবন। 

  

চিন্তু এ প্রিারা অমনি সর্ময় িয় েয, অমনমিই খ্রীমটিতরা সুসর্ািারা বারাংবারা শ্রবণ িচরায়া  

মািা োমভরা জনয চিেুর্াত্র িগ্রি প্রিাি িমরা না, িারাণ মািারাা খ্রীমটিতরা ি্মারা দ্বারাা 

অনুপ্রাচণম নমি। অমএব যবযচপ মুচর্ িনন্দ-হৃবময় এবং সমূ্পণমভামব খ্রীটিত-বািযমমত্ত্ব 

অনুপ্রমবি িচরামম িা , মািা িইমে মাািারা জীবমনরা সচিম েমার্ারা জীবমনরা সমূ্পণম 

েসৌসাবষিয-্াপমনরা জনয সর্চধি যেিীে ি ।১২ 
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৩। ‘চত্রত্ববাব’১৩ সম্বমন্ধ গভীরা গমবষণায় েমার্ারা চি োভ িইমব, যচব েসই সর্ি সর্য় 

েমার্ারা নিমারা অভাব েসই ঐশ্বচরাি চত্রত্বমি অসন্তুটিত িমরা? 

  

চনশ্চয়ই উর্চ্ বািযচ্ছিা র্নুষযমি পচবত্র এবং অিপি িচরামম পামরা না; চিন্তু ধাচর্মি 

জীবন মািামি ঈশ্বমরারা চপ্রয় িমরা।১৪ 

  

অনুমামপ হৃবয়িেয বরাং েভাগ িচরাব—মািারা সবমেক্ষণািান্ত বণমনা জাচনমম িাচি না। 

  

যচব সর্গ্র বাইমবে এবং সর্ি বািমচনিচবমগরা র্ম েমার্ারা জানা থামি, মািামম েমার্ারা 

চি োভ িইমব, যচব মুচর্ ঈশ্বমরারা েপ্রর্ এবং িষপা-চবিীন ি ?১৫ 

  

‘অসারা িইমম  অসারা, সিমেই অসারা; সারা এির্াত্র মাািামি ভােবাসা, সারা এির্াত্র 

মাািারা েসবা।’ ১৬ 

  

মখ্নই সমবমার্চ্ জ্ঞান েমার্ারা িইমব, যখ্ন মুচর্ স্বগমরাাজয প্রাত িইবারা জনয সংসারামি 

ঘষণা িচরামব। 
  

৪। অসারামা—অমএব ধন অমন্বষণ িরাা এবং েসই নশ্বরা পবামথম চবশ্বাস ্াপন িরাা। 

  

অসারামা—অমএব র্ান অমন্বষণ িরাা   উর্চ্ পবোমভরা েিটিতা িরাা। 

  

অসারামা—অমএব িারাীচরাি বাসনারা অনুবমমী ি য়া এবং যািা অমন্ত িচঠ্ন বণ্ড েভাগ 

িরাাইমব মািারা জনয বযািুে ি য়া। 

  

অসারামা—অমএব জীবমনরা সদ্বযবিামরারা েিটিতা না িচরায়া বীঘমজীবন োমভরা ইচ্ছা িরাা। 

  

অসারামা—অমএব পরািামেরা সম্বমেরা েিটিতা না িচরায়া েিবে ইিজীবমনরা চবষয় চিন্তা 

িরাা। 
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অসারামা—অমএব যথায় অচবনািী িনন্দ চবরাাজর্ান, দ্রমমবমগ েস ্ামন উপচ্ম 

িইবারা েিটিতা না িচরায়া অচমিীঘ্র-চবনািিীে বস্তুমি ভােবাসা। 

  

৫। উপমবিমিরা এ বািয সবমবা স্মরাণ িরা—‘িকু্ষ েবচখ্য়া মষত িয় না, িণম শ্রবণ িচরায়া 

মষত িয় না।’ ১৭ 

  

পচরাবষিযর্ান পাচথমব পবাথম িইমম র্মনরা অনুরাাগমি উপরাম িচরায়া অবষিয রাামজয হৃবময়রা 

সর্ুবয় ভােবাসা প্রচমচিম িচরামম চবমিষ েিটিতা িরা, েযমিমু ইচিয়সিমেরা অনুগর্ন 

িচরামে েমার্ারা বুচদ্ধবষচত্ত িেচঙ্কম িইমব এবং মুচর্ ঈশ্বমরারা িষপা িারাাইমব।১৮ 

  

চদ্বমীয় পচরামচ্ছব 

  

িপনারা জ্ঞান সম্বমন্ধ িীনভাব 

  

১। সিমেই স্বভাবম জ্ঞানোমভরা ইচ্ছা িমরা, চিন্তু ঈশ্বমরারা ভয় না থাচিমে েস জ্ঞামন 

োভ চি? 

  

িপনারা ি্মারা িেযাণচিন্তা পচরামযাগ িচরায়া চযচন নক্ষত্রর্ণ্ডেীরা গচমচবচধ পযমামোিনা 

িচরামম বযি, েসই গচবমম পচণ্ডম অমপক্ষা চি—েয বীন িষষি চবনীমভামব ঈশ্বমরারা েসবা 

িমরা, েস চনশ্চয়ই েশ্রি নমি? 

  

চযচন িপনামি উত্তর্রূমপ জাচনয়ামেন, চমচনই িপনারা িমক্ষ িপচন অচম িীন এবং 

চমচন র্নুমষযরা প্রিংসামম অণুর্াত্র  িনচন্দম িইমম পামরান না। যচব িচর্ জগমমরা 

সর্ি চবষয়ই জাচন, চিন্তু ির্ারা চনঃস্বাথম সিানুভূচম না থামি, মািা িইমে েয ঈশ্বরা 

ির্ারা ির্মানুসামরা ির্ারা চবিারা িচরামবন, মাািারা সর্মক্ষ ির্ারা জ্ঞান েিান্ উপিামরা 

িচসমব? 

  

২। অমযন্ত জ্ঞান-োেসামি পচরামযাগ িরা, িারাণ মািা িইমম অমযন্ত চিত্তচবমক্ষপ   ্র্ 

িগর্ন িমরা। 
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পচণ্ডম িইমেই চববযা প্রিাি িচরামম এবং প্রচমভািােী বচেয়া িচথম িইমম বাসনা িয়।  

  

এ প্রিারা অমনি চবষয় িমে, যচদ্বষয়ি জ্ঞান িধযাচ্মি েিান উপিামরা িইমস না এবং 

চমচন অচম র্ূখ্ম, চযচন েয-সিে চবষয় মাািারা পচরাত্রামণরা সিায়মা িচরামব, মািা পচরামযাগ 

িচরায়া এই-সিে চবষময় র্ন চনচবটিত িমরান। 

  

বহু বামিয ি্মা মষত িয় না, পরান্তু সাধুজীবন অন্তঃিরামণ িাচন্ত প্রবান িমরা এবং পচবত্র 

বুচদ্ধ ঈশ্বমরা সর্চধি চনভমরা ্াচপম িমরা। 

  

৩। েমার্ারা জ্ঞান এবং ধারাণািচি েয পচরার্ামণ অচধি, েমার্ারা মম িচঠ্ন চবিারা িইমব, 

যচব সর্চধি জ্ঞামনরা ফেস্বরূপ েমার্ারা জীবন  সর্চধি পচবত্র না িয়।  

  

অমএব, েমার্ারা বক্ষমা এবং চববযারা জনয বহুপ্রিংচসম িইমম ইচ্ছা িচরা  না; বরাং েয 

জ্ঞান েমার্ামি প্রবত্ত িইয়ামে, মািামি ভময়রা িারাণ বচেয়া জান। 

  

যচব এ প্রিারা চিন্তা িইমস েয, মুচর্ বহু চবষয় জান এবং চবেক্ষণ বুঝ, স্মরাণ রাাচখ্ —

েয-সিে চবষয় মুচর্ জান না, মািারাা সংখ্যায় অমনি অচধি। 

  

জ্ঞানগমবম ্ীম িই  না, বরাং িপনারা অজ্ঞমা স্বীিারা িরা। েমার্া অমপক্ষা িম পচণ্ডম 

রাচিয়ামে, ঈশ্বরাাচবটিত িাস্ত্রজ্ঞামন েমার্া অমপক্ষা িম অচভজ্ঞ েোি রাচিয়ামে। ইিা 

েবচখ্য়া  েিন মুচর্ অপমরারা পূবমবান অচধিারা িচরামম িা ? 

  

যচব চনজ িেযাণপ্রব েিান চবষয় জাচনমম এবং চিচখ্মম িা , জগমমরা চনিি অপচরাচিম 

এবং অচিচ্চষৎিরা থাচিমম ভােবাস। 

  

৪। িপনামি িপচন যথাথমরূমপ জানা অথমাৎ িপনামি অচম িীন র্মন িরাা সবমামপক্ষা 

র্ূেযবান এবং উৎিষটিত চিক্ষা। িপনামি নীি র্মন িরাা এবং অপরামি সবমবা েশ্রি র্মন 

িরাা এবং মািারা র্ঙ্গে িার্না িরাাই েশ্রি জ্ঞান   সমূ্পণমমারা চিহ্ন। 
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যচব েবখ্, েিি প্রিািযরূমপ পাপ িচরামমমে অথবা েিি েিান অপরাাধ িচরামমমে, মথাচপ 

িপনামি উৎিষটিত বচেয়া জাচন  না। 

  

ির্ামবরা সিমেরাই পমন িইমম পামরা; মথাচপ েমার্ারা বষক ধারাণা থািা উচিম েয, 

েমার্া অমপক্ষা অচধি দুবমে েিিই নাই। 

  

মষমীয় পচরামচ্ছব 

  

সমমযরা চিক্ষা 

  

১। সুখ্ী েসই র্নুষয, সামঙ্কচমি চিহ্ন এবং নশ্বরা িে পচরামযাগ িচরায়া সময স্বয়ং   স্ব-

স্বরূমপ যািামি চিক্ষা েবয়। 

  

ির্াচবমগরা র্ম এবং ইচিয়সিে প্রায়ি ির্াচবগমি প্রমাচরাম িমরা; িারাণ বস্তুরা প্রিষম 

মমত্ত্ব ির্ামবরা বষচটিতরা গচম অচম অল্প। 

  

ুলত এবং গূক চবষয়সিে ির্াগম অনুসন্ধান িচরায়া োভ চি? মািা না জানারা জনয েিষ 

চবিারাচবমন১৯ ির্রাা চনচন্দম িইব না। 

  

উপিারাি   িবিযি বস্তু পচরামযাগ িচরায়া স্ব-ইচ্ছায় যািা েিবে েিৌমূিে উেীচপম 

িমরা এবং অপিারাি—এ প্রিারা চবষময়রা অনুসন্ধান িরাা অচম চনমবমামধরা িাযম; িকু্ষ 

থাচিমম  ির্রাা েবচখ্মমচে না! 
  

২। নযায়িাস্ত্রীয় পবাথম-চবিামরা ির্রাা েিন বযাপষম থাচি? চমচনই বহু সমন্দিপূণম মিম 

িইমম র্ুি িময়ন, সনামন বাণী২০যাািামি উপমবি িমরান। 

  

েসই অচদ্বমীয় বাণী িইমম সিে পবাথম চবচনঃসষম িইয়ামে, সিে পবাথম মাািামিই চনমবমি 

িচরামমমে; চমচনই িচব, চমচনই ির্াচবগমি উপমবি িমরান।  
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মাািামি োচিয়া েিি চিেু বুচঝমম পামরা না অথবা েিান চবষময় যথাথম চবিারা িচরামম 

পামরা না। 

  

চমচনই অিেভামব প্রচমচিম—চমচনই ঈশ্বমরা সংচ্ম, যাািারা উমেিয এিচি র্াত্র, চযচন 

সিে পবাথম এি অচদ্বমীয় িারামণ চনমবমি িমরান এবং চযচন এি েজযাচমমম সর্ি পবাথম 

বিমন িমরান। 

  

েি ঈশ্বরা, েি সময, অনন্ত েপ্রমর্ ির্ামি েমার্ারা সচিম এিীভূম িচরায়া ে । 

  

বহু চবষয় পাঠ্ এবং শ্রবণ িচরায়া িচর্ অচম ক্লান্ত িইয়া পচি; ির্ারা সিে অভাব, 

সিে বাসনা েমার্ামমই চনচিম। 

  

িিাযমসিে চনবমাক্ িউি, জগৎ েমার্ারা সর্মক্ষ িি িউি; প্রমভা, েিবে মুচর্ [ির্ারা 

সচিম িথা] বে। 

  

৩। র্ানুমষরা র্ন যমই সংযম অন্তঃপ্রমবি িইমম সরাে িয়, মমই েস গভীরা চবষয়সিমে 

অচম সিমজ প্রমবি িচরামম পামরা; িারাণ মািারা র্ন িমোি পায়। 

  

েয বযচি ঈশ্বমরারা র্ািা্ময-প্রিামিরা জনয সিে িাযম িমরা, িপনারা সম্বমন্ধ িাযমিীন 

থামি এবং সিে প্রিারা স্বাথমিূনয িয়, েসই প্রিারা পচবত্র, সরাে   অিে বযচি বহু িাযম 

িচরামম িইমে  িিুে িইয়া পমি না। হৃবময়রা অনুমূচেম িসচি অমপক্ষা েিান্ পবাথম 

েমার্ায় অচধিমরা চবরাি িমরা বা বাধা েবয়? 

  

ঈশ্বরাানুরাাগী সাধু বযচি অমগ্র িপনারা র্মন েয-সিে বাচিমরারা িমমবয িচরামম িইমব, 

মািা চনচবমটিত িচরায়া েন; েসই- সিে িাযম িচরামম চমচন িখ্ন  চবিষম িসচি-জচনম 

ইচ্ছা দ্বারাা পচরািাচেম িন না; পরান্তু সর্যি চবিারা দ্বারাা িপনারা িাযমসিেমি চনয়চর্ম 

িমরান। 

  

ি্মজময়রা জনয চযচন েিটিতা িচরামমমেন, মবমপক্ষা িচঠ্নমরা সংগ্রার্ েি িমরা? 
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িপনামি িপচন জয় িরাা, চবন চবন িপনারা উপরা িচধপময চবিারা িরাা এবং ধমর্ম 

বচধমম ি য়া—ইিাই ির্াচবমগরা এির্াত্র িমমবয। 

  

৪। এ জগমম সিে পূণমমারা র্মধযই অপূণমমা িমে এবং ির্াচবমগরা েিান মত্ত্বানুসন্ধানই 

এমিবামরা সমন্দিরাচিম িয় না। 

  

গভীরা ববজ্ঞাচনি মত্ত্বানুসন্ধান অমপক্ষা িপনামি অচিচ্চষৎিরা বচেয়া জ্ঞান িরাা 

ঈশ্বরাপ্রাচতরা চনচশ্চম পথ।  

  

চিন্তু চববযা ুলণর্াত্র বচেয়া অথবা েিান চবষময়রা জ্ঞানবায়ি বচেয়া চবমবচিম িইমে 

চনচন্দম নমি; িারাণ উিা িেযাণপ্রব   ঈশ্বরাাচবটিত। 

  

চিন্তু ইিাই বো িইমমমে েয, সব দবুচদ্ধ এবং সাধুজীবন চববযা অমপক্ষা প্রাথমনীয়। 

  

অমনমিই সাধু ি য়া অমপক্ষা চবদ্বান িইমম অচধি যে িমরা; মািারা ফে এই িয় েয, 

অমনি সর্য় মািারাা িুপমথ চবিরাণ িমরা এবং মািামবরা পচরাশ্রর্ অমযল্প ফে উৎপাবন 

িমরা অথবা চনষ্ফে িয়। 

  

৫। অমিা! সমন্দি উিাচপম িচরামম র্ানুষ েয প্রিারা যেিীে, পাপ উমূচেম িচরামম   

পুণয েরাাপণ িচরামম যচব েসই প্রিারা িইম, মািা িইমে পষচথবীমম এবম্প্রিারা অর্ঙ্গে 

  পাপিামযমরা চববরাণ [িমোিনা] থাচিম না এবং ধাচর্মিচবমগরা [ধর্মসং্াুলচেরা] র্মধয 

এমাবষিী উচ্ছষঙ্খেমা থাচিম না। 

  

চনচশ্চম েিষ-চবিারাচবমন—‘চি পচিয়াচে’, মািা চজজ্ঞাচসম িইমব না; ‘চি িচরায়াচে’  

মািাই চজজ্ঞাচসম িইমব। চি পিুমাসিিামরা বািযচবনযাস িচরায়াচে, মািা চজজ্ঞাচসম 

িইমব না; ধমর্ম িমবূরা জীবন িািাইয়াচে, মািাই চজজ্ঞাচসম িইমব।  
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যাািামবরা সচিম জীবেিায় মুচর্ উত্তর্রূমপ পচরাচিম চেমে এবং যাািারাা িপন িপন 

বযবসাময় চবমিষ প্রচমপচত্ত োভ িচরায়াচেমেন, েসই- সিে পচণ্ডম এবং অধযাপমিরাা 

েিাথায় বচেমম পারা? 

  

অপমরা মাািাচবমগরা ্ ান অচধিারা িচরামমমে এবং চনচশ্চম বচেমম পাচরা, মািারাা মাািামবরা 

চবষয় এিবারা চিন্তা  িমরা না! 

  

জীবেিায় মাািারাা সারাবান্ বচেয়া চবমবচিম িইমমন, এক্ষমণ েিি মাািামবরা িথা  

িমিন না। 

  

৬। অমিা! সাংসাচরাি গচরার্া চি িীঘ্রই িচেয়া যায়! িিা! মাািামবরা জীবন যচব মাািামবরা 

জ্ঞামনরা সবষি িইম, মািা িইমে বুচঝমার্ েয মাািামবরা পাঠ্ এবং চিন্তা িামযমরা িইয়ামে। 

  

ঈশ্বমরারা েসবামম েিান যে না িচরায়া চববযার্মব এ সংসামরা িম েোিই চবনটিত িয়! 

  

জগমম মািারাা বীনিীন িইমম িামি না, মািারাা র্িৎ বচেয়া পচরাচিম িইমম িায়; 

েসইজনযই িপনারা িল্পনা-িমক্ষ িপচন অচম গচবমম িয়। 

  

চমচনই বািচবি র্িান্, যাািারা চনঃস্বাথম সিানুভূচম িমে।  

  

চমচনই বািচবি র্িান্, চযচন িপনারা িমক্ষ িপচন অচম কু্ষদ্র এবং উর্চ্পবোভ রূপ 

সম্মানমি অচম মুচ্ছ েবাধ িমরান। 
  

চমচনই যথাথম জ্ঞানী, চযচন খ্রীটিতমি প্রাত িইবারা জনয সিে পাচথমব পবাথমমি চবিারা নযায় 

জ্ঞান িমরান। 

  

চমচনই যথাথম পচণ্ডম, চযচন ঈশ্বমরারা ইচ্ছায় পচরািাচেম িন এবং িপনারা ইচ্ছামি 

পচরামযাগ িমরান। 

  

িমুথম পচরামচ্ছব 
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িামযম বুচদ্ধর্ত্তা 

  

১। প্রমমযি প্রবাব অথবা র্মনামবগজচনম ইচ্ছামি চবশ্বাস িরাা ির্ামবরা িখ্ন  উচিম 

নমি, পরান্তু সমিমমা এবং বধযমসিিামরা উি চবষময়রা ঈশ্বমরারা সচিম সম্বন্ধ চবিারা 

িচরামব। 

  

িিা! ির্রাা এর্চন দুবমে েয, ির্রাা প্রায়ই অচম সিমজ অপমরারা সুখ্যাচম অমপক্ষা চনন্দা 

চবশ্বাস িচরা এবং রািনা িচরা। যাািারাা পচবত্রমায় উন্নম, মাািারাা সিসা সিে র্ন্দ প্রবামব 

চবশ্বাস ্াপন িমরান না; িারাণ মাািারাা জামনন েয, র্নুমষযরা দুবমেমা র্নুষযমি অপমরারা 

র্ন্দ রািাইমম এবং চর্থযা বচেমম অমযন্ত প্রবণ িমরা। 

  

২। চযচন িামযম িঠ্িারাী নমিন এবং সচবমিষ চবপরাীম প্রর্াণ সমত্ত্ব (থাচিমে) িপন র্মম 

বষকভামব অব্ান িমরান না, চযচন যািাই শুমনন মািাই চবশ্বাস িমরান না এবং শুচনমে  

মািা মৎক্ষণাৎ রািনা িমরান না, চমচন অচম বুচদ্ধর্ান্। 

  

৩। বুচদ্ধর্ান্   সচদ্বমবিি েোিচবমগরা চনিি িইমম উপমবি অমন্বষণ িচরামব এবং চনজ 

বুচদ্ধরা অনুসরাণ না িচরায়া েমার্া অমপক্ষা যাািারাা অচধি জামনন, মাািামবরা দ্বারাা উপচবটিত 

ি য়া উত্তর্ চবমবিনা িচরামব। 

  

সাধুজীবন র্নুষযমি ঈশ্বমরারা গণনায় বুচদ্ধর্ান্ িমরা এবং এই প্রিারা বযচি যথাথম বহুবিমন 

োভ িমরা। চযচন িপনামি িপচন যম অচিচ্চষৎিরা বচেয়া জামনন এবং চযচন যম 

পচরার্ামণ ঈশ্বমরারা ইচ্ছারা অধীন, চমচন সবমবা মম পচরার্ামণ বুচদ্ধর্ান্ এবং িাচন্তপূণম 

িইমবন। 

  

প্চষর্ পচরামচ্ছব 

  

িাস্ত্রপাঠ্ 
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১। সমমযরা অনুসন্ধান িামস্ত্র িচরামম িইমব, বাক্ িামুমযম নমি। েয পরার্া্মারা েপ্ররাণায় 

বাইমবে চেচখ্ম িইয়ামে, মািারাই সািামযয বাইমবে সবমবা পিা উচিম।২১  

  

িাস্ত্রপাঠ্িামে িূিমিম পচরামযাগ িচরায়া ির্ামবরা িেযাণর্াত্র অনুসন্ধান িরাা িমমবয। 

  

েয-সিে পুিমি পাচণ্ডমযসিিামরা এবং গভীরাভামব প্রিাচবম চবষয় চেচখ্ম িমে, মািা 

পচিমম ির্ামবরা েয-প্রিারা িগ্রি, অচম সরােভামব চেচখ্ম েয-মিান ভচিরা গ্রমন্থ েসই 

প্রিারা িগ্রি থািা উচিম। 

  

গ্রন্থিামরারা প্রচসচদ্ধ অথবা অপ্রচসচদ্ধ েযন েমার্ারা র্নমি চবিচেম না িমরা। েিবে সমমযরা 

প্রচম েমার্ারা ভােবাসা দ্বারাা পচরািাচেম িইয়া মুচর্ পাঠ্ িরা।২২ 

  

‘েি চেচখ্য়ামে’ েস মত্ত্ব না েইয়া ‘চি চেচখ্য়ামে’ মািাই যেপূবমি চবিারা িরাা উচিম। 

  

২। র্ানুষ িচেয়া যায়, চিন্তু ঈশ্বমরারা সময চিরািাে থামি। 

  

নানারূমপ ঈশ্বরা ির্াচবগমি বচেমমমেন, মাািারা িামে বযচিচবমিমষরা িবরা নাই। 

  

অমনি সর্য় িাস্ত্র পচিমম পচিমম েয-সিে িথা ির্ামবরা েিবে েবচখ্য়া যা য়া উচিম, 

েসই-সিে িথারা র্র্মমভব   িমোিনা িচরাবারা জনয ির্রাা বযগ্র িইয়া পচি। এই 

প্রিামরা ির্ামবরা েিৌমূিে ির্ামবরা অমনি সর্য় বাধা েবয়।  

  

যচব উপিারা বাঞ্ছা িরা, নিমা সরােমা   চবশ্বামসরা সচিম পাঠ্ িরা এবং িখ্ন  পচণ্ডম 

বচেয়া পচরাচিম িইবারা বাসনা রাাচখ্  না। 

  

ষি পচরামচ্ছব 

  

অমযন্ত িসচি 
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১। যখ্ন েিান র্ানুষ েিান বস্তুরা জনয অমযন্ত বযগ্র িয়, মখ্নই মািারা িভযন্তচরাি িাচন্ত 

নটিত িয়।২৩ 

  

অচভর্ানী এবং েোভীরাা িখ্ন  িাচন্ত পায় না, চিন্তু অচি্চষন এবং চবনীম েোমিরাা সবা 

িাচন্তমম জীবন অচমবাচিম িমরা। েয র্ানুষ স্বাথম সম্বমন্ধ এখ্ন  সমূ্পণম র্ষম িয় নাই, েস 

িীঘ্রই প্রমোচভম িয় এবং অচম সার্ানয   অচিচ্চষৎিরা চবষয়সিে মািামি পরাাভূম 

িমরা।২৪ 

  

যািারা ি্মা দুবমে   এখ্ন  চিয়ৎপচরার্ামণ ইচিময়রা বিীভূম এবং েয-সিে পবাথম 

িামে উৎপন্ন   ধ্বংসপ্রাত িয় এবং ইচিময়রা দ্বারাা অনুভমবরা উপরা যািামবরা সত্তা 

চববযর্ান, েসই-সিে চবষময় িসচিসম্পন্ন পাচথমব বাসনা িইমম িপনামি চবচচ্ছন্ন িরাা 

মািারা পমক্ষ অমযন্ত দুরূি। েসই জনযই যখ্ন েস অচনময পবাথমসিে েিানরূমপ পচরামযাগ 

িমরা, মখ্ন  সবমবা মািারা র্ন চবর্ষম থামি এবং েিি মািামি বাধা চবমে সিমজই িুদ্ধ 

িয়।  

  

মািারা উপরা যচব েস িার্নারা অনুগর্ন িচরায়া থামি, মািা িইমে মািারা র্ন পামপরা 

ভারা অনুভব িমরা; িারাণ েয িাচন্ত েস অনুসন্ধান িচরামমচেে, ইচিময়রা দ্বারাা পরাাভূম 

িইয়া মািারা চবমি িরা েস অগ্রসরা িইমম পাচরাে না। 

  

অমএব র্মনরা যথাথম িাচন্ত ইচিয়জময়রা দ্বারাাই িয়; ইচিময়রা অনুগর্ন িচরামে িয় না। 

অমএব েয বযচি সুখ্াচভোষী, মািারা হৃবময় িাচন্ত নাই; েয বযচি অচনময বািয চবষময়রা 

অনুসরাণ িমরা, মািারা  র্মন িাচন্ত নাই; েিবে চযচন ি্মারাার্ এবং যাািারা অনুরাাগ 

মীব্র, চমচনই িাচন্ত েভাগ িমরান। 
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৪. বতমর্ান সর্সযা 

[‘উমদ্বাধন’-এরা প্রিাবনা] 

  

ভারামমরা প্রািীন ইচমবষত্ত—এি েববপ্রচমর্ জাচমরা অমেৌচিি উবযর্, চবচিত্র েিটিতা, অসীর্ 

উৎসাি, অপ্রচমিম িচিসংঘাম   সবমামপক্ষা অচম গভীরা চিন্তািীেমায় পচরাপূণম। 

ইচমিাস অথমাৎ রাাজা-রাাজিারা িথা   মাািামবরা িার্-মিাধ-বযসনাচবরা দ্বারাা চিয়ৎিাে 

পচরাকু্ষি, মাািামবরা সুমিটিতা-িুমিটিতায় সার্চয়ি চবিচেম সার্াচজি চিত্র িয়মমা প্রািীন 

ভারামম এমিবামরাই নাই। চিন্তু কু্ষৎচপপাসা-িার্-মিাধাচব-চবমাচিম, েসৌন্দযমমষ্ণ ািষটিত 

  র্িান্ অপ্রচমিমবুচদ্ধ, নানাভাব-পচরািাচেম এিচি অচম চবিীণম জনসঘ, , সভযমারা 

উমমমষরা প্রায় প্রাক্কাে িইমমই নানাচবধ পথ অবেম্বন িচরায়া েয ্ামন সর্ুপচ্ম 

িইয়াচেমেন—ভারামমরা ধর্মগ্রন্থরাাচি, িাবযসর্ুদ্র, বিমনসর্ূি   চবচবধ ববজ্ঞাচনি মন্ত্রমশ্রণী, 

প্রচম েমত্র মাািারা প্রচম পবচবমক্ষপ, রাাজাচবপুষেষচবমিষবণমনািারাী পুিিচনিয়ামপক্ষা 

েক্ষুলণ ্ুিীিষমভামব েবখ্াইয়া চবমমমে। প্রিষচমরা সচিম যুগযুগান্তরাবযাপী সংগ্রামর্ 

মাািারাা েয রাািীিষম জয়পমািা সংগ্রি িচরায়াচেমেন, িজ জীণম   বামযািম িইয়া  

েসুলচে প্রািীন ভারামমরা জয় েঘাষণা িচরামমমে। 

  

এই জাচম র্ধয-এচিয়া, উত্তরা ই মরাাপ বা সুমর্ষে-সচন্নচিম চির্প্রধান প্রমবি িইমম 

িদনঃ-পবস্চষামরা পচবত্র ভারামভূচর্মি মীথমরূমপ পচরাণম িচরায়াচেমেন বা এই মীথমভূচর্ই 

মাািামবরা িচবর্ চনবাস—এখ্ন  জাচনবারা উপায় নাই। 

  

অথবা ভারামর্ধয্ বা ভারামবচিভূমম-মবিচবমিষচনবাসী এিচি চবরাাি জাচম বনসচগমি 

চনয়মর্ ্ান ্টিত িইয়া ই মরাাপাচব ভূচর্মম উপচনমবি ্াপন িচরায়ামেন এবং মাািারাা 

েশ্বমিায় বা িষ্ণ িায়, নীেিকু্ষ বা িষ্ণ িকু্ষ, িষ্ণ মিি বা চিরাণযমিি চেমেন—িচমপয় 

ই মরাাপীয় জাচমরা ভাষারা সচিম সংস্কষম ভাষারা সাবষিয বযচমমরামি, এই-সিে চসদ্ধামন্তরা 

িরা েিান প্রর্াণ নাই। িধুচনি ভারামবাসী মাািামবরা বংিধরা চিনা, অথবা ভারামমরা 
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েিান্ জাচম িম পচরার্ামণ মাািামবরা েিাচণম বিন িচরামমমেন, এ-সিে প্রমেরা  

র্ীর্াংসা সিজ নমি। 

  

অচনচশ্চমমত্ব  ির্ামবরা চবমিষ ক্ষচম নাই। 

  

মমব েয জাচমরা র্মধয সভযমারা উমীেন িইয়ামে, েযথায় চিন্তািীেমা পচরা্ুি িইয়ামে, 

েসই ্ামন েক্ষ েক্ষ মাািামবরা বংিধরা—র্ানসপুত্র—মাািামবরা ভাবরাাচিরা, চিন্তারাাচিরা 

উত্তরাাচধিারাী উপচ্ম। নবী, পবমম, সর্ুদ্র, উেঙ্খন িচরায়া, েবিিামেরা বাধা েযন মুচ্ছ 

িচরায়া, সুপচরা্ুি বা অজ্ঞাম অচনবমিনীয় সূমত্র ভারামীয় চিন্তাষেচধরা অনয জাচমরা 

ধর্নীমম পাহুচেয়ামে এবং এখ্ন  পাহুচেমমমে।  

  

িয়মমা ির্ামবরা ভামগ সাবমমভৌর্ বপমষি সম্পচত্ত চিেু অচধি। 

  

ভূর্ধযসাগমরারা পূবমমিামণ সুঠ্ার্ সুন্দরা দ্বীপর্াো-পচরামবচটিতম, প্রািষচমি েসৌন্দযম-চবভূচষম 

এিচি কু্ষদ্র েবমি অল্পসংখ্যি অথি সবমাঙ্গসুন্দরা, পূণমাবয়ব অথি বষকস্নায়ুমপিীসর্চন্বম, 

েঘুিায় অথি অিে-অধযাবসায়-সিায়, পাচথমব েসৌন্দযমসষচটিতরা এিাচধরাাজ, অপূবম 

চিয়ািীে, প্রচমভািােী এি জাচম চেমেন। অনযানয প্রািীন জাচমরাা ইািাচবগমি ‘যবন’ 

বচেম; ইিামবরা চনজ নার্—গ্রীি। 

  

র্নুষয-ইচমিামস এই র্ুচটিতমর্য় অমেৌচিি বীযমিােী জাচম এি অপূবম বষটিতান্ত। েয েবমি 

র্নুষয পাচথমব চববযায়—সর্াজনীচম, যুদ্ধনীচম, েবিিাসন, ভাস্কযমাচব চিমল্প—অগ্রসরা 

িইয়ামেন বা িইমমমেন, েসই ্ ামনই প্রািীন গ্রীমসরা োয়া পচিয়ামে। প্রািীন িামেরা িথা 

োচিয়া েব যা যাউি, ির্রাা িধুচনি বাঙ্গােী—িজ অধমিমােী ধচরায়া ঐ যবন 

ুলষেচবমগরা পবানুসরাণ িচরায়া ই মরাাপীয় সাচিমমযরা র্ধয চবয়া মাািামবরা েয িমোিুিু 

িচসমমমে, মািারাই বীচতমম িপনাচবমগরা গষি উজ্জ্বচেম িচরায়া স্পধমা অনুভব 

িচরামমচে। 
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সর্গ্র ই মরাাপ িজ সবমচবষময় প্রািীন গ্রীমসরা োত্র এবং উত্তরাাচধিারাী; এর্ন চি, এিজন 

ইংেণ্ডীয় পচণ্ডম বচেয়ামেন, ‘যািা চিেু প্রিষচম সষচটিত িমরান নাই, মািা গ্রীি র্মনরা সষচটিত।’  

  

সুবূরাচ্ম চবচভন্নপবমম-সর্ুৎপন্ন এই দুই র্িানবীরা র্মধয র্মধয সঙ্গর্ উপচ্ম িয়; এবং 

যখ্ন ঐ প্রিারা ঘিনা ঘমি, মখ্নই জনসর্ামজ এি র্িা িধযাচ্মি মরামঙ্গ উমত্তাচেম 

সভযমা-মরাখ্া সুবূরা-সম্প্রসাচরাম [িয়] এবং র্ানবর্মধয ্ামষত্ববন্ধন বষকমরা িয়। 

  

অচম প্রািীনিামে এিবারা ভারামীয় বিমনচববযা গ্রীি উৎসামিরা সচম্মেমন েরাার্ি, ইরাানী 

প্রভষচম র্িা-জাচমবমগমরা অভুযবয় সূচত্রম িমরা। চসিন্দরাসামিরা চবচবেজময়রা পরা এই দুই 

র্িাজেপ্রপামমরা সংঘমষম প্রায় অধম ভূভাগ ঈিাচব-নার্াখ্যাম অধযা্ম-মরাঙ্গরাাচজ 

উপপ্লাচবম িমরা। িরাবচবমগরা অভুযবময়রা সচিম পুনরাায় ঐ প্রিারা চর্শ্রণ িধুচনি 

ই মরাাপীয় সভযমারা চভচত্ত্াপন িমরা এবং েবাধ িয়, িধুচনি সর্ময় পুনবমারা ঐ দুই 

র্িািচিরা সচম্মেন-িাে উপচ্ম। 

  

এবারা েিি ভারামবষম। 

  

ভারামমরা বায়ু িাচন্তপ্রধান, যবমনরা প্রাণ িচিপ্রধান; এমিরা গভীরা চিন্তা, অপমরারা অবর্য 

িাযমিাচরামা; এমিরা র্ূের্ন্ত্র ‘মযাগ’, অপমরারা ‘েভাগ’; এমিরা সবমমিটিতা অন্তর্ুমখ্ী, অপমরারা 

বচির্ুমখ্ী; এমিরা প্রায় সবমচববযা অধযা্ম, অপমরারা অচধভূম; এিজন র্ুচিচপ্রয়, অপরা 

স্বাধীনমাপ্রাণ; এিজন ইিমোি-িেযাণোমভ চনষেৎসাি, অপরা এই পষচথবীমি 

স্বগমভূচর্মম পচরাণম িচরামম প্রাণপণ; এিজন চনমযসুমখ্রা িিায় ইিমোমিরা অচনময 

সুখ্মি উমপক্ষা িচরামমমেন, অপরা চনমযসুমখ্ সচন্দিান িইয়া বা বূরাবমমী জাচনয়া 

যথাসম্ভব ঐচিি সুখ্োমভ সর্ুবযম। 

  

এ যুমগ পূমবমাি জাচমদ্বয়ই অন্তচিমম িইয়ামেন, েিবে মাািামবরা িারাীচরাি বা র্ানচসি 

বংিধমরারাা বমমর্ান। 
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ই মরাাপ-িমর্চরািা যবনচবমগরা সর্ুন্নম র্ুমখ্াজ্জ্বেিারাী সন্তান; িধুচনি ভারামবাসী 

িযমিুমেরা গবম নমিন। 

  

চিন্তু ভস্মাচ্ছাচবম বচহ্নরা নযায় এই িধুচনি ভারামবাসীমম  অন্তচনমচিম বপমষি িচি 

চববযর্ান। যথািামে র্িািচিরা িষপায় মািারা পুনঃ্ুরাণ িইমব। 

  

প্র্ুচরাম িইয়া চি িইমব? 

  

পুনবমারা চি ববচবি যজ্ঞধূমর্ ভারামমরা িিাি মরােমর্ঘাবষম প্রচমভাম িইমব, বা পশুরামি 

রাচন্তমবমবরা িীচমমরা পুনষেেীপন িইমব? েগামর্ধ, অশ্বমর্ধ, েববমরারা দ্বারাা সুমমাৎপচত্ত 

িচব প্রািীন প্রথা পুনরাায় চি চফচরায়া িচসমব বা েবৌমদ্ধাপপ্লাবমন পুনবমারা সর্গ্র ভারাম 

এিচি চবিীণম র্মঠ্ পচরাণম িইমব? র্নুরা িাসন পুনরাায় চি অপ্রচমিম-প্রভামব প্রচমচিম 

িইমব বা েবিমভমব চবচভন্ন ভক্ষযাভক্ষয-চবিারাই িধুচনি িামেরা নযায় সবমমমার্ুখ্ী প্রভুমা 

উপমভাগ িচরামব? জাচমমভব চববযর্ান থাচিমব?—ুলণগম িইমব বা চিরািাে জমগম 

থাচিমব? জচমমভমব ভক্ষযসম্বমন্ধ স্পষটিতাস্পষটিত-চবিারা বঙ্গমবমিরা নযায় থাচিমব, বা 

র্ািাজাচবরা নযায় িমঠ্ারামরা রূপ ধারাণ িচরামব, অথবা পঞ্জাবাচব প্রমবমিরা নযায় 

এমিবামরা চমমরাাচিম িইয়া যাইমব? বণমমভমব েযৌন২৬ সম্বন্ধ র্নূি ধমর্মরা নযায় এবং 

েনপাোচব েবমিরা নযায় অনুমোর্িমর্ পুনঃপ্রিচেম িইমব বা বঙ্গাচব েবমিরা নযায় 

এিবণম-র্মধয অবান্তরা চবভামগ  প্রচমবদ্ধ িইয়া অব্ান িচরামব? এ-সিে প্রমেরা চসদ্ধান্ত 

িরাা অমীব দুরূি। েবিমভমব, এর্ন চি, এিই েবমি জাচম এবং বংিমভমব িিামরারা 

েঘারা চবচভন্নমা বষমটিত র্ীর্াংসা িরা  দুরূিমরা প্রমীম িইমমমে।  

  

মমব িইমব চি? 

  

যািা ির্ামবরা নাই, েবাধ িয় পূবমিামে  চেে না। যািা যবনচবমগরা চেে, যািারা 

প্রাণস্পন্দমন ই মরাাপীয় চবদুযবাধারা িইমম ঘন ঘন র্িািচিরা স্চষারা িইয়া ভূর্ণ্ডে 

পচরাবযাত িচরামমমে, িাই মািাই। িাই—েসই উবযর্, েসই স্বাধীনমাচপ্রয়মা, েসই 

ি্মচনভমরা, েসই অিে বধযম, েসই িাযমিাচরামা, েসই এিমাবন্ধন, েসই উন্নচমমষ্ণ া; 
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িাই—সবমবা-পশ্চােষচটিত চিচ্চষৎ ্চগম িচরায়া অনন্ত সম্মুখ্সম্প্রসাচরাম বষচটিত, িরা িাই—

িপাবর্িি চিরাায় চিরাায় স্চষারািারাী রামজাুলণ। 

  

মযামগরা অমপক্ষা িাচন্তবামা েি? অনন্ত িেযামণরা মুেনায় ক্ষচণি ঐচিি িেযাণ চনচশ্চম 

অচম মুচ্ছ। সত্ত্বুলণামপক্ষা র্িািচিস্চষয় িরা চিমস িয়? অধযা্মচববযারা মুেনায় িরা 

সব ‘অচববযা’—সময বমি, চিন্তু িয়জন এ জগমম সত্ত্বুলণ োভ িমরা—এ ভারামম িয়জন? 

েস র্িাবীরাত্ব িয়জমনরা িমে েয, চনর্মর্ িইয়া সবমমযাগী িন? েস বূরাবষচটিত িয়জমনরা 

ভামগয ঘমি, যািামম পাচথমব সুখ্ মুচ্ছ েবাধ িয়? েস চবিাে হৃবয় েিাথায়, যািা েসৌন্দযম 

  র্চির্াচিন্তায় চনজ িরাীরা পযমন্ত চবস্মষম িয়? যাািারাা িমেন, সর্গ্র ভারামমরা 

েোিসংখ্যারা মুেনায় মাািারাা র্ুচটিতমর্য়।—িরা এই র্ুচটিতমর্য় েোমিরা র্ুচিরা জনয েিাচি 

েিাচি নরানারাীমি সার্াচজি িধযাচ্মি িমিরা নীমি চনচষ্পটিত িইমম িইমব? 

  

এ েপষমণরাই বা চি ফে? 

  

েবচখ্মমে না েয, সত্ত্বুলমণরা ধুয়া ধচরায়া ধীমরা ধীমরা েবি মমর্াুলণসর্ুমদ্র ডুচবয়া েগে। 

েযথায় র্িাজিবুচদ্ধ পরাাচববযানুরাামগরা েেনায় চনজ র্ূখ্মমা িচ্ছাচবম িচরামম িামি; 

েযথায় জমােস ববরাামগযরা িবরাণ চনমজরা অির্মণযমারা উপরা চনমক্ষপ িচরামম িামি; 

েযথায় িুরাির্মী মপসযাচবরা ভান িচরায়া চনিুরামামি  ধর্ম িচরায়া মুমে; েযথায় চনমজরা 

সার্থমযিীনমারা উপরা বষচটিত িািারা  নাই—েিবে অপমরারা উপরা সর্ি েবাষচনমক্ষপ; চববযা 

েিবে িচমপয় পুিি-িণ্ঠম্, প্রচমভা িচবমম-িবমমণ এবং সমবমাপচরা েগৌরাব েিবে 

চপমষপুষেমষরা নার্-িীমমমন—েস েবি মর্ুলমণ চবন চবন ডুচবমমমে, মািারা চি প্রর্াণান্তরা 

িাই? 

  

অমএব সত্ত্বুলণ এখ্ন  বহুবূরা। ির্ামবরা র্মধয যাািারাা পরার্িংসপববীমম উপচ্ম 

িইবারা েযাগয নমিন বা ভচবষযমম [িইবারা] িিা রাামখ্ন, মাািামবরা পমক্ষ রামজাুলমণরা 

িচবভমাবই পরার্ িেযাণ। রামজাুলমণরা র্ধয চবয়া না যাইমে চি সমত্ত্ব উপনীম ি য়া যায়? 

েভাগ েিষ না িইমে েযাগ চি িচরামব? চবরাাগ না িইমে মযাগ েিাথা িইমম িচসমব? 
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অপরা চবমি মােপত্রবচহ্নরা নযায় রামজাুলণ িীঘ্রই চনবমামণামুখ্, সমত্ত্বরা সচন্নধান চনমযবস্তুরা 

চনিিমর্, সত্ত্ব প্রায় চনময, রামজাুলণপ্রধান জাচম বীঘমজীবন োভ িমরা না, সত্ত্বুলণপ্রধান 

েযন চিরাজীবী; ইিারা সাক্ষী ইচমিাস। 

  

ভারামম রামজাুলমণরা প্রায় এিান্ত অভাব; পাশ্চামময েসই প্রিারা সত্ত্বুলমণরা। ভারাম িইমম 

সর্ানীম সত্ত্বধারাারা উপরা পাশ্চাময জগমমরা জীবন চনভমরা িচরামমমে চনচশ্চম, এবং 

চনম্নিমরা মমর্াুলণমি পরাািম িচরায়া রামজাুলণপ্রবাি প্রচমবাচিম না িচরামে ির্ামবরা 

ঐচিি িেযাণ েয সর্ুৎপাচবম িইমব না   বহুধা পারামেৌচিি িেযামণরা চবঘ্ন উপচ্ম 

িইমব, ইিা  চনচশ্চম। 

  

এই দুই িচিরা সচম্মেমনরা   চর্শ্রমণরা যথাসাধয সিায়মা িরাা ‘উমদ্বাধন’-এরা 

জীবমনামেিয। 

  

যবযচপ ভয় িমে েয, এই পাশ্চামযবীযমমরামঙ্গ ির্ামবরা বহুিাোচজমম রােরাাচজ বা 

ভাচসয়া যায়; ভয় িয়, পামে প্রবে িবমমম পচিয়া ভারামভূচর্  ঐচিি েভাগোমভরা 

রাণভূচর্মম ি্মিারাা িইয়া যায়; ভয় িয়, পামে অসাধয অসম্ভব এবং র্ূমোমচ্ছবিারাী 

চবজামীয় ঢমঙরা অনুসরাণ িচরামম যাইয়া ির্রাা ‘ইমমানটিতিমমা্টিতঃ’ িইয়া যাই। এই 

জনয ঘমরারা সম্পচত্ত সবমবা সম্মুমখ্ রাাচখ্মম িইমব; যািামম অসাধারাণ সিমে মািামবরা 

চপমষধন সবমবা জাচনমম   েবচখ্মম পামরা, মািারা প্রযে িচরামম িইমব   সমঙ্গ সমঙ্গ 

চনভমীি িইয়া সবমদ্বারা উমুি িচরামম িইমব। িসুি িাচরাচবি িইমম রাচিধারাা, িসুি 

মীব্র পাশ্চাময চিরাণ। যািা দুবমে েবাষর্ুি, মািা র্রাণিীে—মািা েইয়াই বা চি িইমব? 

যািা বীযমবান্ বেপ্রব, মািা অচবনশ্বরা; মািারা নাি েি িমরা? 

  

িম পবমমচিখ্রা িইমম িম চির্নবী, িম উৎস, িম জেধারাা উচ্ছ্বচসম িইয়া চবিাে 

সুরা-মরাচঙ্গণীরূমপ র্িামবমগ সর্ুদ্রাচভর্ুমখ্ যাইমমমে। িম চবচভন্ন প্রিামরারা ভাব, িম 

িচিপ্রবাি—েবিমবিান্তরা িইমম িম সাধুহৃবয়, িম  জস্বী র্চিষ্ক িইমম প্রসূম িইয়া 

নরা-রাঙ্গমক্ষত্র ির্মভূচর্—ভারামবষমমি িচ্ছন্ন িচরায়া েফচেমমমে। েেৌিব্মম-
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বাষ্পমপামবািন   মচিৎসিায় ইংমরামজরা িচধপমময চবদুযমদ্বমগ নানাচবধ ভাব—রাীচমনীচম 

েবির্মধয চবিীণম িইয়া পচিমমমে। অর্ষম িচসমমমে, সমঙ্গ সমঙ্গ গরাে  িচসমমমে; 

েিাধ-মিাোিে, ষেচধরাপামাচব সর্িই িইয়া চগয়ামে—এ মরাঙ্গমরাামধরা িচি 

চিন্দুসর্ামজ নাই। যমন্ত্রাদ্ধষম জে িইমম র্ষমজীবাচ্-চবমিাচধম িিমরাা পযমন্ত সিেই বহু-

বাগািম্বরাসমত্ত্ব , চনঃিমে গোধঃিষম িইে; িইমনরা প্রবে প্রভামব, ধীমরা ধীমরা, অচম 

যমে রাচক্ষম রাীচমুলচেরা  অমনিুলচে িমর্ িমর্ খ্চসয়া পচিমমমে—রাাচখ্বারা িচি নাই। 

নাই বা েিন? সময চি বািচবি িচিিীন? ‘সমযমর্ব জয়মম নানষমম্’—এই েবববাণী চি 

চর্থযা? অথবা েযুলচে পাশ্চাময রাাজিচি বা চিক্ষািচিরা উপপ্লাবমন ভাচসয়া যাইমমমে, 

েসই িিরাণুলচেই অনািারা চেে? ইিা  চবমিষ চবিামরারা চবষয়।  

  

‘বহুজনচিমায় বহুজনসুখ্ায়’ চনঃস্বাথমভামব ভচিপূণমহৃবময় এই-সিে প্রমেরা র্ীর্াংসারা 

জনয ‘উমদ্বাধন’ সহৃবয় েপ্রচর্ি বুধর্ণ্ডেীমি িবানান িচরামমমে এবং েদ্বষ-বুচদ্ধচবরাচিম   

বযচিগম বা সর্াজগম বা সম্প্রবায়গম িুবািযপ্রময়ামগ চবর্ুখ্ িইয়া সিে সম্প্রবাময়রা 

েসবারা জনযই িপনারা িরাীরা অপমণ িচরামমমে। 

  

িামযম ির্ামবরা অচধিারা, ফে প্রভুরা িমি; ির্রাা েিবে বচে—েি  জঃস্বরূপ! 

ির্াচবগমি  জস্বী িরা; েি বীযমস্বরূপ! ির্াচবগমি বীযমবান্ িরা; েি বেস্বরূপ! 

ির্াচবগমি বেবান্ িরা। 
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৫. বাঙ্গালা ভাষা 

[১৯০০ খ্রীটিতামে ২০ েফ্রুমিরাী িমর্চরািা িইমম ‘উমদ্বাধন’ পচত্রিারা সম্পাবিমি 

স্বার্ীজী েয পত্র চেমখ্ন, মািা িইমম উদ্ধষম।]  

  

ির্ামবরা েবমি প্রািীনিাে েথমি সংস্কষময় সর্ি চববযা থািারা বষেন, চবদ্বান এবং 

সাধারামণরা র্মধয এিিা অপারা সর্ুদ্র বাাচিময় েগমে। বুদ্ধ েথমি বিমনয রাার্িষ্ণ  পযমন্ত—

যাারাা ‘েোিচিমায়’ এমসমেন, মাারাা সিমেই সাধারাণ েোমিরা ভাষায় সাধারাণমি চিক্ষা 

চবময়মেন। পাচণ্ডময অবিয উৎিষটিত; চিন্তু িির্ি ভাষা—যা অপ্রািষচমি, িচল্পম র্াত্র, 

মামম োিা চি িরা পাচণ্ডময িয় না? িচেম ভাষায় চি িরা চিল্পদনপুণয িয় না? স্বাভাচবি 

ভাষা েেমি এিিা অস্বাভাচবি ভাষা মময়রা িমরা চি িমব? েয ভাষায় ঘমরা িথা ি , 

মামমই েমা সর্ি পাচণ্ডময গমবষণা র্মন র্মন িরা; মমব েেখ্বারা েবো   এিিা চি 

চিম্ভূমচির্ািারা উপচ্ম িরা? েয ভাষায় চনমজরা র্মন বিমন-চবজ্ঞান চিন্তা িরা, বিজমন 

চবিারা িরা—েস ভাষা চি বিমন-চবজ্ঞান েেখ্বারা ভাষা নয়? যচব না িয় েমা চনমজরা র্মন 

এবং পাািজমন  -সিে মত্ত্বচবিারা েির্ন িমরা িরা? স্বাভাচবি েয ভাষায় র্মনরা ভাব 

ির্রাা প্রিাি িচরা, েয ভাষায় েিাধ দুঃখ্ ভােবাসা ইমযাচব জানাই, মারা েিময় উপযুি 

ভাষা িমম পামরাই না; েসই ভাব, েসই ভচঙ্গ, েসই সর্ি বযবিারা িমরা েযমম িমব।   

ভাষারা েযর্ন েজারা, েযর্ন অমল্পরা র্মধয অমনি, েযর্ন েয-চবমি েফরাা  েস-চবমি 

েফমরা, েমর্ন েিান বমরাী ভাষা েিান িামে িমব না। ভাষামি িরামম িমব—েযর্ন সাফ্ 

ইস্পাম, র্ুিমি র্ুিমি যা ইমচ্ছ িরা—িবারা েয-মি-মসই, এি েিামি পাথরা েিমি েবয়, 

বাাম পমি না। ির্ামবরা ভাষা—সংস্কষম গবাই-েস্কচরা িাে—ঐ এি-িাে নিে িমরা 

অস্বাভাচবি িময় যামচ্ছ। ভাষা িমচ্ছ উন্নচমরা প্রধান উপায়—েক্ষণ।  

  

যচব বে  -িথা েবি; মমব বাঙ্গাো েবমিরা ্ামন ্ামন রাির্ারাী ভাষা, েিান দচি গ্রিণ 

িরাব? প্রািষচমি চনয়মর্ েযচি বেবান্ িমচ্ছ এবং েচিময় পিমে, েসইচিই চনমম িমব। 

অথমাৎ িেমিমারা ভাষা। পূবম-পচশ্চর্, েযচবি িমমই িসুি না, এিবারা িেমিমারা 
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িা য়া েখ্মেই েবখ্চে েসই ভাষাই েোমি িয়। মখ্ন প্রিষচম িপচনই েবচখ্ময় চবমচ্ছন 

েয, েিান্ ভাষা চেখ্মম িমব, যম েরাে এবং গমাগচমরা সুচবধা িমব, মম পূবম-পচশ্চর্ী 

েভব উমঠ্ যামব, এবং িিগ্রার্ িমম বববযনাথ পযমন্ত ঐ িেমিমারা ভাষাই িেমব। েিান্ 

েজোরা ভাষা সংস্কষমরা েবিী চনিি, েস িথা িমচ্ছ না—েিান্ ভাষা চজমমে েসইচি েবখ্। 

যখ্ন েবখ্মম পাচচ্ছ েয, িেমিমারা ভাষাই অল্প চবমন সর্ি বাঙ্গো েবমিরা ভাষা িময় 

যামব, মখ্ন যচব পুিমিরা ভাষা এবং ঘমরা-িথা-ি য়া ভাষা এি িরামম িয় েমা বুচদ্ধর্ান্ 

অবিযই িেমিমারা ভাষামি চভচত্তস্বরূপ গ্রিণ িরামবন। এথায় গ্রার্য ঈষমাচিমি  জমে 

ভাসান চবমম িমব। সর্ি েবমিরা যামম িেযাণ, েসথা েমার্ারা েজো বা গ্রামর্রা প্রাধানযচি 

ভুমে েযমম িমব। ভাষা ভামবরা বািি। ভাবই প্রধান; ভাষা পমরা। িীমরার্চমরা সাজ-পরাান 

েঘািারা উপরা বাাবরা বসামে চি ভাে েবখ্ায়? সংস্কষমরা চবমি েবখ্ চবচি। ‘ব্রাসমাণ’-এরা 

সংস্কষম েবখ্, িবরাস্বার্ীরা ‘র্ীর্াংসাভাষয’ েবখ্, পমঞ্জচেরা ‘র্িাভাষয’ েবখ্, েিষ িিাযম 

িঙ্কমরারা ভাষয েবখ্, িরা অবমািীন িামেরা সংস্কষম েবখ্। এখ্ুচন বুঝমম পারামব েয, যখ্ন 

র্ানুষ েবামি থামি, মখ্ন জযান্ত-িথা িয়, র্মরা েগমে র্রাা-ভাষা িয়। যম র্রাণ চনিি 

িয়, নূমন চিন্তািচিরা যম ক্ষয় িয়, মমই দু-এিিা পিা ভাব রাািীিষম ফুে-িন্দন চবময় 

োপবারা েিটিতা িয়। বাপ েরা, েস চি ধুর্—বিপামা েম্বা েম্বা চবমিষমণরা পরা দুর্ িমরা—

‘রাাজা িসীৎ’!!! িিািা! চি পযাাি য়া চবমিষণ, চি বািাদুরা সর্াস, চি েশ্লষ!!—  সব 

র্িারা েক্ষণ। যখ্ন েবিিা উৎসন্ন েযমম িরাম্ভ িে, মখ্ন এই সব চিহ্ন উবয় িে।  চি 

শুধু ভাষায় নয়, সিে চিল্পমমই এে। বািীিারা না িমে ভাব, না ভচঙ্গ; থার্ুলমোমি 

িুামব িুামব সারাা িমরা চবমে। গয়নািা নাি ফুামি ঘাি ফুামি ব্রসমারাাক্ষসী সাচজময় চবমে, 

চিন্তু েস গয়নায় েমা-পামা চিত্র-চবচিত্ররা চি ধুর্!!! গান িমচ্ছ, চি িান্না িমচ্ছ, চি ঝগিা 

িমচ্ছ—মারা চি ভাব, চি উমেিয, মা ভরাম িচষ  বুঝমম পামরান না; িবারা েস গামনরা 

র্মধয পযাামিরা চি ধুর্! েস চি িািাবাািা ডার্ামডাে—েচত্রি নািীরা িান মায় েরা বাপ! 

মারা উপরা র্ুসের্ান  িামবরা নিমে বাামম বাাম েিমপ, নামিরা র্ধয চবময় ি য়ামজ েস 

গামনরা িচবভমাব! এুলমো েিাধরাাবারা েক্ষণ এখ্ন িমচ্ছ, এখ্ন িমর্ বুঝমব েয, েযিা 

ভাবিীন প্রাণিীন—েস ভাষা, েস চিল্প, েস সঙ্গীম েিান িামজরা নয়। এখ্ন বুঝমব েয, 
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জামীয় জীবমন েযর্ন েযর্ন বে িসমব, েমর্ন েমর্ন ভাষা চিল্প সঙ্গীম প্রভষচম িপনা-

িপচন ভাবর্য় প্রাণপূণম িময় বাািামব। দুমিা িচেম িথায় েয ভাবরাাচি িসমব, মা দু-

িাজারা োাচব চবমিষমণ  নাই। মখ্ন েববমারা র্ূচমম েবখ্মেই ভচি িমব, গিনা-পরাা 

ের্ময়-র্াত্রই েববী বমে েবাধ িমব, িরা বািী ঘরা েবারা সব প্রাণস্পন্দমন ডগর্গ িরামব। 
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৬. জ্ঞানার্মন 

ব্রসমাা—েববমাচবমগরা প্রথর্   প্রধান—চিষযপরাম্পরাায় জ্ঞান প্রিারা িচরামেন; উৎসচপমণী   

অবসচপমণী২৭ িােিমিরা র্মধয িচমপয় অমেৌচিি চসদ্ধপুষেষ—চজমনরা প্রাদুভমাব িয়,   

মাািামবরা িইমম র্ানবসর্ামজ জ্ঞামনরা পুনঃপুনঃ ্ ূচমম িয়, েসই প্রিারা েবৌদ্ধর্মম সবমজ্ঞ 

বুদ্ধনার্মধয় র্িাপুষেষচবমগরা বারাংবারা িচবভমাব; েপৌরাাচণিচবমগরা অবমামরারা অবমরাণ 

িধযাচ্মি প্রময়াজমন চবমিষরূমপ, অনযানয চনচর্ত্ত-অবেম্বমন ; র্িার্না চস্পমার্া 

জরাথুষ্ট্র২৮ জ্ঞানবীচত র্মমযমোমি িনয়ন িচরামেন; িজরাম র্ুিা, ঈিা   র্িম্মব  মদ্বৎ 

অমেৌচিি উপায়িােী িইয়া অমেৌচিি পমথ অমেৌচিি জ্ঞান র্ানব-সর্ামজ প্রিারা 

িচরামেন। 

  

িময়িজন র্াত্র চজন িন, মািা োিা িরা িািারা  চজন িইবারা উপায় নাই, অমনমি 

র্ুি িন র্াত্র; বুদ্ধনার্ি অব্া সিমেই প্রাত িইমম পামরান; ব্রসমাাচব পববীর্াত্র, 

জীবর্ামত্ররাই িইবারা সম্ভাবনা; জরাথুষ্ট্র, র্ুিা, ঈিা, র্িম্মব েোি-চবমিষ িাযম-চবমিমষরা 

জনয অবমীণম; মদ্বৎ েপৌরাাচণি অবমারাগণ—েস িসমন অমনযরা বষচটিতচনমক্ষপ বামুেমা। 

‘িবর্’ ফে খ্াইয়া জ্ঞান পাইমেন, ‘ন’ু  ( Noah) চযমিাবামবমবরা অনুগ্রমি সার্াচজি 

চিল্প চিচখ্মেন। ভারামম সিে চিমল্পরা অচধিামা—েববগণ বা চসদ্ধপুষেষ; জুমা েসোই 

িইমম িণ্ডীপাঠ্ পযমন্ত সর্িই অমেৌচিি পুষেষচবমগরা িষপা। ‘ুলষে চবন্ জ্ঞান নচি’; চিষয-

পরাম্পরাায় ঐ জ্ঞানবে ুলষে-র্ুখ্ িইমম না িচসমে, ুলষেরা িষপা না িইমে িরা উপায় 

নাই। 
  

িবারা বািমচনমিরাা—বববাচন্তমিরাা বমেন, জ্ঞান র্নুমষযরা স্বভাব-চসদ্ধ ধন—ি্মারা 

প্রিষচম; এই র্ানবা্মাই অনন্ত জ্ঞামনরা িধারা, মািামি িবারা েি চিখ্াইমব? িুিমর্মরা 

দ্বারাা ঐ জ্ঞামনরা উপরা েয এিিা িবরাণ পচিয়ামে—মািা িাচিয়া যায় র্াত্র। অথবা ঐ 

‘স্বমঃচসদ্ধ জ্ঞান’ অনািামরারা দ্বারাা সঙ্কুচিম িইয়া যায়, ঈশ্বমরারা িষপায় সবািামরারা দ্বারাা 
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পুনচবম্াচরাম িয়। অটিতাঙ্গ েযাগাচবরা দ্বারাা, ঈশ্বমরা ভচিরা দ্বারাা, চনষ্কার্ িমর্মরা দ্বারাা, 

জ্ঞানিিমারা দ্বারাা অন্তচনমচিম অনন্ত িচি   জ্ঞামনরা চবিাি—ইিা  পিা যায়। 

  

িধুচনমিরাা অপরাচবমি অনন্ত্ূচমমরা িধারাস্বরূপ র্ানব-র্ন েবচখ্মমমেন, উপযুি 

েবিিােপাত্র পরাস্পমরারা উপরা চিয়াবান িইমম পাচরামেই জ্ঞামনরা ্ূচমম িইমব, ইিাই 

সিমেরা ধারাণা। িবারা েবিিামেরা চবিম্বনা পামত্ররা েমমজ অচমির্ িরাা যায়। সৎপাত্র 

িুমবমি িুিামে পচিমে  বাধা অচমির্ িচরায়া িপনারা িচিরা চবিাি িমরা। পামত্ররা 

উপরা—অচধিারাীরা উপরা েয সর্ি ভারা িাপান িইয়াচেে, মািা  িচর্য়া িচসমমমে। 

েসচবনিারা ববমরা জাচমরাা  যেুলমণ সুসভয   জ্ঞানী িইয়া উচঠ্মমমে—চনম্নিরা উর্চ্মর্ 

িসন অপ্রচমিম গচমমম োভ িচরামমমে। চনরাাচর্ষমভাজী চপমা-র্ামারা সন্তান  সুচবনীম 

চবদ্বান িইয়ামে, সাা মাে-বংিধমরারাা  ইংমরামজরা িষপায় বাঙ্গােীরা পুত্রচবমগরা সচিম 

চববযােময় প্রচমদ্বচিমা ্াপন িচরামমমে। চপমষচপমার্িাগম ুলমণরা পক্ষপাচমমা েঢরা 

িচর্য়া িচসয়ামে। 

  

এিবে িমেন, যাািামবরা চবশ্বাস—প্রািীন র্িাপুষেষচবমগরা অচভপ্রায় 

পূবমপুষেষপরাম্পরাাগম পমথ মাািারাাই প্রাত িইয়ামেন এবং সিে চবষময়রা জ্ঞামনরা এিচি 

চনচবমটিত ভাণ্ডারা অনন্ত িাে িইমম িমে, ঐ খ্াজানা পূবমপুষেষচবমগরা িমি নযি িইয়াচেে। 

মাািারাা উত্তরাাচধিারাী, জগমমরা পূজয। যাািামবরা এ প্রিারা পূবমপুষেষ নাই, মাািামবরা 

উপায়?—চিেুই নাই। মমব চযচন অমপক্ষািষম সবািয়, উত্তরা চবমেন—ির্ামবরা পবমেিন 

িরা, েসই সুিষচমফমে িগার্ী জমম ির্ামবরা বংমি জমগ্রিণ িচরামব। —িরা এই েয 

িধুচনমিরাা বহুচববযারা িচবভমাব িচরামমমেন—যািা েমার্রাা জান না, এবং েমার্ামবরা 

পূবমপুষেমষরাা জাচনমমন, মািারা  প্রর্াণ নাই। পূবমপুষেমষরাা জাচনমমন ববচি! মমব েোপ 

িইয়া চগয়ামে, এই েশ্লাি েবখ্—।  

  

অবিয প্রমযক্ষবাবী িধুচনমিরাা এ সিে িথায় ি্া প্রিাি িমরান না। 
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অপরাা   পরাা চববযায় চবমিষ িমে চনচশ্চম; িচধমভৌচমি   িধযাচ্মি জ্ঞামন চবমিষ 

িমে চনচশ্চম; এমিরা রাািা অমনযরা না িইমম পামরা; এি উপায় অবেম্বমন সিে প্রিারা 

জ্ঞান-রাামজযরা দ্বারা উঘাচিম না িইমম পামরা, চিন্তু েসই চবমিষণ (difference) েিবে 

উর্চ্মারা মারামর্য, েিবে অব্ামভব, উপাময়রা অব্ানুযায়ী প্রময়াজনমভব; বািচবি 

েসই অখ্ণ্ড জ্ঞান ব্রসমাাচবিম্ব পযমন্ত ব্রসমাাণ্ড-পচরাবযাত। 

  

‘জ্ঞান-র্ামত্রই পুষেষচবমিমষরা দ্বারাা অচধিষম এবং ঐ-সিে চবমিষ পুষেষ, ঈশ্বরা বা প্রিষচম 

বা ির্মচনচবমটিত িইয়া যথািামে জমগ্রিণ িমরান, মচদ্ভন্ন েিান চবষময় জ্ঞানোমভরা িরা 

েিান উপায় নাই’—এইচি চ্রা চসদ্ধান্ত িইমে সর্াজ িইমম উমবযাগ-উৎসািাচব অন্তচিমম 

িয়, উদ্ভাবনী-িচি িিমাভামব ির্িঃ চবেীন িয়, নূমন বস্তুমম িরা িািারা  িগ্রি িয় 

না, িইবারা উপায়  সর্াজ িমর্ বন্ধ িচরায়া েবন। যচব ইিাই চ্রা িইে েয, সবমজ্ঞ 

পুষেষচবমিষগমণরা দ্বারাায় র্ানমবরা িেযামণরা পন্থা অনন্তিামেরা চনচর্ত্ত চনচবমটিত িইয়ামে, 

মািা িইমে েসই সিে চনমবমমিরা েরাখ্ার্াত্র বযচমির্ িইমেই সবমনাি িইবারা ভময় 

সর্াজ িমঠ্ারা িাসন দ্বারাা র্নুষযগণমি ঐ চনচবমটিত পমথ েইয়া যাইমম েিটিতা িমরা। যচব 

সর্ামজ এ চবষময় িষমিাযম িয়, মমব র্নুমষযরা পচরাণার্ যমন্ত্ররা নযায় িইয়া যায়। জীবমনরা 

প্রমমযি িাযমই যচব অগ্র িইমম সুচনচবমটিত িইয়া রাচিয়ামে, মমব চিন্তািচিরা পযমামোিনারা 

িরা ফে চি? িমর্ বযবিামরারা অভামব উদ্ভাবনী-িচিরা েোপ   মমর্াুলণপূণম জিমা 

িচসয়া পমি; েস সর্াজ ির্িই অমধাগচমমম গর্ন িচরামম থামি। 

  

অপরাচবমি সবমপ্রিামরা চনমবমিচবিীন িইমেই যচব িেযাণ িইম, মািা িইমে িীন, চিন্দু, 

চর্িরা, বাচবে, ইরাান, গ্রীস, েরাার্   মািামবরা বংিধরাচবগমি োচিয়া সভযমা   চববযাশ্রী 

জুেু, িাচি, িমিণ্টট্, সাা মাে, িন্দার্ানী   অমষ্ট্রচেয়ান্ প্রভষচম জাচমগণমিই িশ্রয় 

িচরাম। 

  

অমএব র্িাপুষেষচবমগরা দ্বারাা চনচবমটিত পমথরা  েগৌরাব িমে, ুলষে-পরাম্পরাাগম জ্ঞামনরা  

চবমিষ চবমধয়মা িমে, জ্ঞামনরা সবমান্তযমাচর্ত্ব  এিচি অনন্ত সময। চিন্তু েবাধ িয়, 

েপ্রমর্রা উচ্ছ্বামস ি্মিারাা িইয়া ভমিরাা র্িাজনচবমগরা অচভপ্রায়—মাািামবরা পূজারা 
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সর্মক্ষ বচেবান িমরান এবং স্বয়ং িমশ্রী িইমে র্নুষয স্বভাবমঃ পূবমপুষেষচবমগরা ঐশ্বযম 

স্মরামণই িাোচমপাম িমরা, ইিা  প্রমযক্ষচসদ্ধ। ভচিপ্রবণ হৃবয় সবমপ্রিামরা 

পূবমপুষেষচবমগরা পমব ি্মসর্পমণ িচরায়া স্বয়ং দুবমে িইয়া যায় এবং পরাবমমী িামে ঐ 

দুবমেমাই িচিিীন গচবমম হৃবয়মি পূবমপুষেষচবমগরা েগৌরাব-মঘাষণারূপ জীবনাধারা-র্াত্র 

অবেম্বন িচরামম চিখ্ায়। 

  

পূবমবমমী র্িাপুষেমষরাা সর্ুবয়ই জাচনমমন, িােবমি েসই জ্ঞামনরা অচধিাংিই েোপ িইয়া 

চগয়ামে, এ িথা সময িইমে  ইিাই চসদ্ধান্ত িইমব েয, ঐ েোমপরা িারাণ, পরাবমমীমবরা 

চনিি ঐ েুত জ্ঞান থািা না থািা সর্ান; নূমন উমবযাগ িচরায়া, পুনবমারা পচরাশ্রর্ িচরায়া 

মািা িবারা চিচখ্মম িইমব। 

  

িধযাচ্মি জ্ঞান েয চবশুদ্ধচিমত্ত িপনা িইমমই ্ুচরাম িয়, মািা  চিত্তশুচদ্ধরূপ বহু 

িয়াস   পচরাশ্রর্-সাধয। িচধমভৌচমি জ্ঞামন েয-সিে ুলষেমরা সময র্ানব-হৃবময় 

পচরা্ুচিম িইয়ামে, অনুসন্ধামন জানা যায় েয, েসুলচে  সিসা উদূ্ভম বীচতরা নযায় 

র্নীষীমবরা র্মন সর্ুচবম িইয়ামে, চিন্তু বনয অসভয র্নুমষযরা র্মন মািা িয় না। ইিাই 

প্রর্াণ েয, িমোিনা   চববযািিমারূপ িমঠ্ারা মপসযাই মািারা িারাণ।  

  

অমেৌচিিত্বরূপ েয অদু্ভম চবিাি, চিমরাাপাচজমম েেৌচিি েিটিতাই মািারা িারাণ; েেৌচিি 

  অমেৌচিি—েিবে প্রিামিরা মারামমর্য। 

  

র্িাপুষেষত্ব, িচষত্ব, অবমারাত্ব বা েেৌচিি চববযায় র্িাবীরাত্ব সবমজীমবরা র্মধয িমে, 

উপযুি গমবষণা   িাোচবসিাময় মািা প্রিাচিম িয়। েয সর্ামজ ঐ প্রিারা বীরাগমণরা 

এিবারা প্রাদুভমাব িইয়া চগয়ামে, েসথায় পুনবমারা র্নীচষগমণরা অভুযিান অচধি সম্ভব। 

ুলষেসিায় সর্াজ অচধিমরা েবমগ অগ্রসরা িয়, মািামম সমন্দি নাই; চিন্তু ুলষেিীন সর্ামজ 

িামে ুলষেরা উবয়   জ্ঞামনরা েবগপ্রাচত েমর্নই চনচশ্চম। 
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৭. ভাববার কথা 

( ১)  

  

ঠ্ািুরা-বিমমন এি বযচি িচসয়া উপচ্ম। বিমনোমভ মািারা যমথটিত প্রীচম   ভচিরা 

উবয় িইে। মখ্ন েস বুচঝ িবানপ্রবান-সার্ঞ্জসয িচরাবারা জনয গীম িরাম্ভ িচরাে। 

বাোমনরা এি েিামণ থামর্ েিোন চবয়া েিামবজী চঝর্াইমমচেমেন। েিামবজী র্চন্দমরারা 

পূজারাী, পিে য়ান, েসমারাী—দুই েোিা ভাঙ দুমবো উবরা্ িচরামম চবমিষ পিু এবং 

অনযানয িরা  অমনি সদ্ ুলণিােী। সিসা এিিা চবিি চননাব েিামবজীরা িণমপিি 

প্রবেমবমগ েভব িচরামম উবযম ি য়ায় সচম্ববা-সর্ুৎপন্ন চবচিত্র জগৎ ক্ষণিামেরা জনয 

েিামবজীরা চবয়াচেি ইচ্চষ চবিাে বক্ষ্মে ‘উিায় হৃচব েীয়মন্ত’ িইে। মষেণ-অষেণ-

চিরাণবণম ঢুেুঢুেু দুচি নয়ন ইমিমঃ চবমক্ষপ িচরায়া র্নশ্চা্চষমেযরা িারাণানুসন্ধায়ী 

েিামবজী িচবষ্কারা িচরামেন েয, এি বযচি ঠ্ািুরাজীরা সার্মন িপনভামব িপচন চবমভারা 

িইয়া ির্মবািীরা িিা-র্াজারা নযায় র্র্মস্পিমী স্বমরা নারাব, ভরাম, িনুর্ান, নায়ি—

িোবমুলচটিতরা সচপণ্ডীিরাণ িচরামমমে। সচম্ববানন্দ-উপমভামগরা প্রমযক্ষ চবঘ্নস্বরূপ 

পুষেষমি র্র্মািম েিামবজী মীব্রচবরাচিবযঞ্জি-স্বমরা চজজ্ঞাসা িচরামমমেন—‘বচে বাপু েি, 

  েবসুরা েবমাে চি িীৎিারা িরাে!’ চক্ষপ্র উত্তরা এে—‘সুরা-মামনরা ির্ারা িবিযি চি 

েি? িচর্ ঠ্ািুরাজীরা র্ন চভজুচর্চ্।’ েিামবজী—‘হুা, ঠ্ািুরাজী এর্নই িিম্মি চি না! পাগে 

মুই, ির্ামি চভজুমম পাচরাসচন, ঠ্ািুরা চি ির্ারা েিময়  েবিী র্ূখ্ম? ’  

  

* * * 

  

ভগবান্ অজুমনমি বমেমেনঃ মুচর্ ির্ারা িরাণ ে , িরা চিেু িরাবারা বরািারা নাই, িচর্ 

েমার্ায় উদ্ধারা িরাব। েভাোিাাব মাই েোমিরা িামে শুমন র্িাখ্ুিী; েথমি েথমি চবিি 

িীৎিারাঃ িচর্ প্রভুরা িরাণাগম, ির্ারা িবারা ভয় চি? ির্ারা চি িরা চিেু িরামম 

িমব? েভাোিাামবরা ধারাণা—ঐ িথাুলচে খ্ুব চবিমিে ি য়ামজ বারাংবারা বেমম পারামেই 
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যমথটিত ভচি িয়, িবারা মারা  পরা র্ামঝ র্ামঝ পূমবমাি স্বমরা জানান  িমে েয, চমচন 

সবাই প্রভুরা জনয প্রাণ পযমন্ত চবমম প্রস্তুম। এ ভচিরা েডামরা যচব প্রভু স্বয়ং না বাাধা 

পমিন, মমব সবই চর্থযা। পাশ্বমিরা দু-িারািা িিাম্মি  মাই ঠ্া রাায়। চিন্তু েভাোিাাব 

প্রভুরা জনয এিচি  দুটিতাচর্ োিমম প্রস্তুম নন। বচে, ঠ্ািুরাজী চি এর্নই িিাম্মি? এমম 

েয ির্রাাই ভুচেচন!! 

  

* * * 

  

মভাোপুরাী েবজায় েববান্তী—সিে িথামমই মাারা ব্রসমাত্বসম্বমন্ধ পচরািয়িুিু েব য়া িমে। 

েভাোপুরাীরা িাচরাচবমি যচব েোিুলমো অন্নাভামব িািািারা িমরা—মাামি স্পিম  িমরা না; 

চমচন সুখ্দুঃমখ্রা অসারামা বুচঝময় েবন। যচব েরাামগ েিামি অনািামরা র্মরা চঢচপ িময় যায়, 

মামমই বা মাারা চি? চমচন অর্চন ি্মারা অচবনশ্বরাত্ব চিন্তা িমরান! মাারা সার্মন বেবান্ 

দুবমেমি যচব ের্মরা  েফমে, েভাোপুরাী ‘ি্মা র্মরান  না, র্ামরান  না’—এই 

শ্রুচমবামিযরা গভীরা অথমসাগমরা ডুমব যান! েিান প্রিারা ির্ম িরামম েভাোপুরাী বিই 

নারাাজ। েপিাপীচি িরামে জবাব েবন েয, পূবমজমম  সব েসমরা এমসমেন। এি জায়গায় 

ঘা পিমে চিন্তু েভাোপুরাীরা িদ্মিযানুভূচমরা েঘারা বযাঘাম িয়—যখ্ন মাারা চভক্ষারা 

পচরাপাচিমম চিচ্চষৎ েগাে িয় বা গষি্ মাারা িিা্ানুযায়ী পূজা চবমম নারাাজ িন, মখ্ন 

পুরাীজীরা র্মম গষিম্রা র্ম ঘষণয জীব জগমম িরা েিিই থামি না এবং েয গ্রার্ মাািারা 

সর্ুচিম পূজা চবমে না, েস গ্রার্ েয েিন র্ুিূমমর্াত্র  ধরাণীরা ভারাবষচদ্ধ িমরা, এই ভাচবয়া 

চমচন িিুে িন। 

  

ইচন  ঠ্ািুরাজীমি ির্ামবরা েিময় িিাম্মি ঠ্া মরামেন।  

  

* * * 

  

‘ বচে, রাার্িরাণ! মুচর্ েেখ্াপিা চিখ্মে না, বযবসা-বাচণমজযরা  সঙ্গচম নাই, িারাীচরাি 

শ্রর্  েমার্া দ্বারাা সম্ভব নমি, মারা উপরা েনিা-ভাঙ এবং দুটিতাচর্ুলো  োিমম পারা না, 
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চি িমরা জীচবিা িরা, বে েবচখ্?’ রাার্িরাণ—‘েস েসাজা িথা, র্িায়—িচর্ সিেমি 

উপমবি িচরা।’  

  

রাার্িরাণ ঠ্ািুরাজীমি চি ঠ্া মরামেন?  

  

( ২)  

  

েক্ষদমণৌ সিমরা র্িরামর্রা ভাচরা ধুর্! বি র্সমজব ইর্ার্বারাায় জাািজর্ি েরাািচনরা বািারা 

েবমখ্ েি! েব-সুর্ারা েোমিরা সর্াগর্। চিন্দু, র্ুসের্ান, েিরাানী, য়াহুবী, েচত্রি বমণমরা 

স্ত্রী-পুষেষ বােি-বাচেিা, েচত্রি বমণমরা িাজারা জামমরা েোমিরা চভি িজ র্িরার্ 

েবখ্মম। েক্ষদমণৌ ‘চসয়া’েবরা রাাজধানী, িজ িজরাম ইর্াম্ িামসন েিামসমনরা নামর্ 

িমমনাব গগন স্পিম িরামে—েস োচমফািান র্চসময়ারা িামরাাচন িারা বা হৃবয় েভব না 

িমরা? িাজারা বৎসমরারা প্রািীন িারাবাোরা িথা িজ েফরা জীবন্ত িময় উমঠ্মে। এ 

বিমিবষমন্দরা চভমিরা র্মধয বূরা গ্রার্ িমম দুই ভদ্র রাাজপুম মার্াসা েবখ্মম িাচজরা। ঠ্ািুরা-

সামিবমবরা—েযর্ন পািামগাময় জচর্বামরারা িময় থামি—‘চববযা্ামন ভময় বি’। েস 

ের্াসের্াচন সভযমা, িাফ্-গামফরা চবশুদ্ধ উর্চ্ারাণসমর্ম েস্করাী জবামনরা পুষ্পবষচটিত, িবা-

িাবা িুি-পায়জার্া মাজ-মর্ািাসারা রাঙ্গ-মবরাঙ্গ সিরাপসন্দ ঢঙ্গ অমবূরা গ্রামর্ চগময় 

ঠ্ািুরা-সামিবমবরা স্পিম িরামম িজ  পামরাচন। িামজই ঠ্ািুরারাা সরাে-চসমধ, সবমবা 

চিিারা িমরা জর্ার্রাদ্ িিাজান্ িরা েবজায় র্জবুম চবল্। 

  

ঠ্ািুরাদ্বয় েমা ফিি পারা িময় র্সমজব র্মধয প্রমবমিাবযম, এর্ন সর্য় চসপািী চনমষধ 

িরামে। িারাণ চজজ্ঞাসা িরাায় জবাব চবমে েয, এই েয দ্বারাপামশ্বম র্ুরাব খ্ািা েবখ্ে, 

 মি িমগ পাাি জুমা র্ারা, মমব চভমমরা েযমম পামব। র্ূচমমচি িারা? জবাব এে—  

র্িাপাপী ইময়চজ্বমবরা র্ূচমম।   িাজারা বৎসরা িমগ িজরাম িামসন েিামসনমি ের্মরা 

েফমে, মাই িজ এ েরাাবন, েিািপ্রিাি। প্রিরাী ভাবমে, এ চবিষম বযাখ্যারা পরা 

ইময়চজ্বব-র্ূচমম পাাি জুমারা জায়গায় বি েমা চনচশ্চম খ্ামব। চিন্তু িমর্মরা চবচিত্র গচম। 

উেিা সর্ঝ দচে রাার্—ঠ্ািুরাদ্বয় গেেগ্নীিষমবাস ভূচর্ি িময় ইময়চজ্বব-র্ূচমমরা পবমমে 
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িুর্মিা গিাগচি িরা গদ্ গবস্বমরা স্তুচম—‘েভমমরা ঢুমি িরা িাজ চি, অনয ঠ্ািুরা িরা চি 

েবখ্ দ ব? ভল্ বাবা অচজব, েববমা েমা মুাচি িযায় অস্ র্ামরাা িামরাামিা চি অচভ মক্ 

েরাাবম।’ (ধনয বাবা ইময়চজ্বব, এর্চন ের্মরাি িাোমবরা—চি িজ  িাাবমে!!) 

  

* * * 

  

সনামন চিন্দুধমর্মরা গগনস্পিমী র্চন্দরা—েস র্চন্দমরা চনময় যাবারা রাািাই বা িম! িরা 

েসথা নাই বা চি? েববান্তীয় চনুলমণ ব্রসমা িমম ব্রসমাা, চব্ুণ , চিব, িচি, সূচযযর্ার্া, ইাদুরািিা 

গমণি, িরা িুমিামববমা ষিী, র্ািাে প্রভষচম—নাই চি? িরা েবব-মববান্ত বিমন পুরাাণ 

মমন্ত্র েমা েঢরা র্াে িমে, যারা এি-এিিা িথায় ভববন্ধন িুমি যায়। িরা েোমিরাই বা 

চভি চি, েমচত্রি েিাচি েোি েস চবমি েবৌমিমে। ির্ারা  েিৌমূিে িে, িচর্  

েুিেুর্। চিন্তু চগময় েবচখ্, এ চি িাণ্ড! র্চন্দমরারা র্মধয েিউ যামচ্ছ না, েবামরারা পামি 

এিিা প্চষাি র্ুণু্ড, এিিম িাম, দু-ি েপি, পাাি-ি ঠ্যাঙ য়াো র্ূচমম খ্ািা! েসইিারা 

পাময়রা মোয় সিমেই গিাগচি চবমচ্ছ। এিজনমি িারাণ চজজ্ঞাসা িরাায় উত্তরা েপেুর্ 

েয,  ই েভমমরা েয-সিে ঠ্ািুরামববমা,  মবরা বূরা েথমি এিিা গি বা দুচি ফুে েুামি 

েফেমেই যমথটিত পূজা িয়। িসে পূজা চিন্তু এারা িরাা িাই—চযচন দ্বারামবমি; িরা ঐ েয 

েবব, েববান্ত, বিমন, পুরাাণ—িাস্ত্রসিে েবখ্ে,   র্মধয র্মধয শুনমে িাচন নাই, চিন্তু 

পােমম িমব এারা হুিুর্। মখ্ন িবারা চজজ্ঞাসা িরােুর্—মমব এ েববমারা নার্ চি? উত্তরা 

এে—এারা নার্ ‘েোিািারা’। ির্ারা েক্ষদমণৌ-এরা ঠ্ািুরাসামিমবরা িথা র্মন পমি েগেঃ 

‘ভল্ বাবা “েোিািারা” অস্ র্ামরাা’ ইমযাচব। 

  

ুলিুলমি িষ্ণ বযাে ভিািাযম—র্িাপচণ্ডম চবশ্বব্রসমাামণ্ডরা খ্বরা মাারা নখ্বপমমণ। িরাীরাচি 

অচ্ির্মসারা; বনু্ধরাা বমে মপসযারা বাপমি, িত্রুরাা বমে অন্নাভামব! িবারা দুমটিতরাা বমে, 

বেমরা েবিিুচি েেমে িমে ঐ রাির্ েিিারাাই িময় থামি। যাই েিাি, িষ্ণ বযাে র্িািয় 

না জামনন এর্ন চজচনষচিই নাই, চবমিষ চিচি িমম িরাম্ভ িমরা নবদ্বারা পযমন্ত চবদুযৎপ্রবাি 

  েিৌম্বিিচিরা গমাগচমচবষময় চমচন সবমজ্ঞ। িরা এ রািসযজ্ঞান থািারা বষেন দুগমাপূজারা 

েবিযাদ্বারা-র্ষচত্তিা িমম র্ায় িাবা, পুনচবমবাি২৯, বি বৎসমরারা িুর্ারাীরা গভমাধান পযমন্ত 
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সর্ি চবষময়রা ববজ্ঞাচনি বযাখ্যা িরামম চমচন অচদ্বমীয়। িবারা প্রর্াণ-প্রময়াগ েস েমা 

বােমি  বুঝমম পামরা, চমচন এর্চন েসাজা িমরা চবময়মেন। বচে, ভারামবষম োিা অনযত্র 

ধর্ম িয় না, ভারামমরা র্মধয ব্রাসমাণ োিা ধর্ম বুঝবারা িরা েিউ অচধিারাীই নয়, ব্রাসমামণরা 

র্মধয িবারা িষ্ণ বযােুলচটিত োিা বািী সব চিেুই নয়, িবারা িষ্ণ বযােমবরা র্মধয 

ুলিুলমি!!! অমএব ুলিুলমি িষ্ণ বযাে যা বমেন, মািাই স্বমঃপ্রর্াণ। ের্ো েেখ্াপিারা 

িিমা িমচ্ছ, েোিুলমো এিিু ির্িমর্ িময় উমঠ্মে, সিে চজচনষ বুঝমম িায়, িািমম 

িায়, মাই িষ্ণ বযাে র্িািয় সিেমি িশ্বাস চবমচ্ছন েয, র্াদভঃ, েয-সিে র্ুিচিে 

র্মনরা র্মধয উপচ্ম িমচ্ছ, িচর্ মারা ববজ্ঞাচনি বযাখ্যা িরাচে, েমার্রাা েযর্ন চেমে 

েমর্চন থাি। নামি সরামষরা েমে চবময় খ্ুব ঘুমর্া । েিবে ির্ারা চববাময়রা িথািা 

ভুমো না। েোমিরাা বেমে—বাািেুর্, চি চবপবই এমসচেে বাপু! উমঠ্ বসমম িমব, িেমম 

চফরামম িমব, চি িপব!! ‘েবামি থাক্ িষ্ণ বযাে’ বমে িবারা পাি চফমরা শুমো। িাজারা 

বেমরারা অভযাস চি েোমি? িরাীরা িরামম েবমব েিন? িাজামরাা বৎসমরারা র্মনরা গাাি চি 

িামি! মাই না িষ্ণ বযােবমেরা িবরা! ‘ভল্ বাবা “অভযাস” অস্ র্ামরাা’ ইমযাচব। 
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৮. পাচর প্রদশমনী 

[পাচরা প্রবিমনীমম স্বার্ীজীরা এই বিষমাচবরা চববরাণ স্বার্ীজী স্বয়ং চেচখ্য়া ‘উমদ্বাধন’-এ 

পাঠ্াইয়াচেমেন।] 

  

এই র্ামসরা৩০ প্রথর্াংমি িময়ি চববস যাবৎ পাচরা (Paris) র্িাপ্রবিমনীমম “িংমগ্রস ব’ 

চেমিায়ারা েব চরাচেচজঅা” [ Congress of the History of Religions, August 1900] অথমাৎ 

ধমর্মচমিাস-নার্ি সভারা অচধমবিন িয়। উি সভায় অধযা্ম-চবষয়ি এবং 

র্মার্মসম্বন্ধী েিান িিমারা ্ান চেে না, েিবের্াত্র চবচভন্ন ধমর্মরা ইচমিাস অথমাৎ 

মবঙ্গসিমেরা মথযানুসন্ধানই উমেিয চেে। এ চবধায়, এ সভায় চবচভন্ন ধর্মপ্রিারাি-

সম্প্রবাময়রা প্রচমচনচধরা এিান্ত অভাব। চিিামগা র্িাসভা এি চবরাাি বযাপারা চেে। সুমরাাং 

েস সভায় নানা েবমিরা ধর্মপ্রিারাির্ণ্ডেীরা প্রচমচনচধ উপচ্ম চেমেন। এ সভায় জনিময়ি 

পচণ্ডম, যাািারাা চবচভন্ন ধমর্মরা উৎপচত্ত-চবষয়ি িিমা িমরান, মাািারাাই উপচ্ম চেমেন। 

ধর্মসভা না িইবারা িারাণ এই েয, চিিামগা র্িার্ণ্ডেীমম িযাথচেি সম্প্রবায় চবমিষ 

উৎসামি েযাগবান িচরায়াচেমেন; ভরাসা—েপ্রামিটিতাণ্ট সম্প্রবাময়রা উপরা অচধিারা চবিারা; 

মদ্বৎ সর্গ্র খ্রীটিতান জগৎ—চিন্দু, েবৌদ্ধ, র্ুসের্ান প্রভষচম সম্প্রবাময়রা প্রচমচনচধবগমমি 

উপচ্ম িরাাইয়া স্বর্চির্া-িীমমমনরা চবমিষ সুমযাগ চনচশ্চম িচরায়াচেমেন। চিন্তু ফে 

অনযরূপ ি য়ায় খ্রীটিতান সম্প্রবায় সবমধর্মসর্ন্বময় এমিবামরা চনষেৎসাি িইয়ামেন; 

িযাথচেিরাা এখ্ন ইিারা চবমিষ চবমরাাধী। িান্স িযাথচেি-প্রধান; অমএব যচব  

িমষমপক্ষমবরা যমথটিত বাসনা চেে, মথাচপ সর্গ্র িযাথচেি জগমমরা চবপক্ষমায় ধর্মসভা 

িরাা িইে না। 

  

েয প্রিারা র্মধয র্মধয Congress of Orientalists অথমাৎ সংস্কষম, পাচে, িরাবযাচব 

ভাষাচভজ্ঞ বুধর্ণ্ডেীরা র্মধয র্মধয উপমবিন িইয়া থামি, েসইরূপ উিারা সচিম খ্রীটিতধমর্মরা 

প্রেমত্ত্ব েযাগ চবয়া পাচরা-মম এ ধমর্মচমিাস-সভা িিূম িয়। 
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জম্বুবীপ িইমম েিবে দুই-চমনজন জাপানী পচণ্ডম িচসয়াচেমেন; ভারামবষম িইমম স্বার্ী 

চবমবিানন্দ। 

  

ববচবি ধর্ম—অচগ্নসূযমাচব প্রািষচমি চবস্ময়াবি জিবস্তুরা িরাাধনা-সর্ুদূ্ভম, এইচি অমনি 

পাশ্চাময সংস্কষমমজ্ঞরা র্ম। 

  

স্বার্ী চবমবিানন্দ উি র্ম খ্ণ্ডন িচরাবারা জনয ‘পাচরা ধমর্মচমিাস-সভা’  িমষমি িিূম 

িইয়াচেমেন এবং চমচন উি চবষময় এি প্রবন্ধ পাঠ্ িচরামবন, প্রচমশ্রুম চেমেন। চিন্তু 

িারাীচরাি প্রবে অসু্মাচনবন্ধন মাািারা প্রবন্ধাচব েেখ্া ঘচিয়া উমঠ্ নাই; েিানর্মম সভায় 

উপচ্ম িইমম পাচরায়াচেমেন র্াত্র। উপচ্ম িইমে ই মরাাপ অ্চষমেরা সিে সংস্কষমজ্ঞ 

পচণ্ডমই মাািামি সাবমরা অভযথমনা িচরায়াচেমেন; উািারাা ইমঃপূমবমই স্বার্ীজীরা রাচিম 

পুিিাচব পাঠ্ িচরায়াচেমেন। 

  

েস সর্য় উি সভায়  পিম নার্ি এি জার্মান পচণ্ডম িােগ্রার্-চিোরা উৎপচত্ত সম্বমন্ধ 

এি প্রবন্ধ পাঠ্ িমরান। মািামম চমচন িােগ্রামর্রা উৎপচত্ত ‘েযাচন’ চিহ্ন বচেয়া চনধমাচরাম 

িমরান। মাািারা র্মম চিবচেঙ্গ পুংচেমঙ্গরা চিহ্ন এবং মদ্বৎ িােগ্রার্-চিো স্ত্রীচেমঙ্গরা 

চিহ্ন।চিবচেঙ্গ এবং িােগ্রার্ উভয়ই চেঙ্গ-মযাচনপূজারা অঙ্গ। 

  

স্বার্ী চবমবিানন্দ উি র্মদ্বময়রা খ্ণ্ডন িচরায়া বমেন েয, চিবচেমঙ্গরা নরাচেঙ্গমা সম্বমন্ধ 

অচবমবি র্ম প্রচসদ্ধ িমে; চিন্তু িােগ্রার্ সম্বমন্ধ এ নবীন র্ম অচম িিচস্মি। 

  

স্বার্ীজী বমেন েয, চিবচেঙ্গ-পূজারা উৎপচত্ত অথবমমববসংচিমারা যূপ-িমম্ভরা প্রচসদ্ধ েিাত্র 

িইমম। উি েিামত্র অনাচব অনন্ত িমম্ভরা অথবা স্কমম্ভরা বণমনা িমে এবং উি স্কম্ভই েয 

ব্রসমা, মািাই প্রচমপাচবম িইয়ামে। যমজ্ঞরা অচগ্ন, চিখ্া, ধূর্, ভস্ম, েসার্েমা   যজ্ঞিামিরা 

বািি বষষ েয প্রিারা র্িামবমবরা অঙ্গিাচন্ত, চপঙ্গে জিা, নীেিণ্ঠ,   বািনাচবমম পচরাণম 

িইয়ামে, েসই প্রিারা যূপ-স্কম্ভ  শ্রীিঙ্কমরা েীন িইয়া র্চির্াচন্বম িইয়ামে। 

  

অথবমসংচিমায় মদ্বৎ যমজ্ঞাচচ্ছমটিতরা  ব্রসমাত্ব-র্চির্া প্রচমপাচবম িইয়ামে।  
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চেঙ্গাচব পুরাামণ উি িবমিই িথাচ্ছমে বণমনা িচরায়া র্িািমম্ভরা র্চির্া   শ্রীিঙ্কমরারা 

প্রাধানয বযাখ্যাম িইয়ামে। 

  

পমরা, িইমম পামরা েয, েবৌদ্ধাচবরা প্রাদুভমাবিামে েবৌদ্ধিূপ-সর্ািষচম বচরাদ্রাচপমম কু্ষদ্রাবয়ব 

স্মারাি-িূপ  েসই িমম্ভ অচপমম িইয়ামে। েয প্রিারা অবযাচপ ভারামখ্মণ্ড িািযাচব 

মীথম্মে অপারাগ বযচি অচম কু্ষদ্র র্চন্দরাািষচম উৎসগম িমরা, েসই প্রিামরা েবৌমদ্ধরাা  

ধনাভামব অচম কু্ষদ্র িূপািষচম শ্রীবুমদ্ধরা উমেমি অপমণ িচরাম। 

  

েবৌদ্ধিূমপরা অপরা নার্ ধামুগভম। িূপর্ধয্ চিোিরাণ্ডর্মধয প্রচসদ্ধ েবৌদ্ধ চভকু্ষিচবমগরা 

ভস্মাচব রাচক্ষম িইম। মৎসমঙ্গ স্বণমাচব ধামু  েপ্রাচথম িইম। িােগ্রার্-চিো উি 

অচিভস্মাচব-রাক্ষণ-চিোরা প্রািষচমি প্রচমরূপ। অমএব প্রথমর্ েবৌদ্ধ-পূচজম িইয়া 

েবৌদ্ধর্মমরা অনযানয অমঙ্গরা নযায় বব্ণ ব সম্প্রবাময় প্রমবি োভ িচরায়ামে। অচপি 

নর্মবািূমে   েনপামে েবৌদ্ধপ্রাবেয বীঘম্ায়ী চেে। প্রািষচমি নর্মমবশ্বরা চিবচেঙ্গ   

েনপােপ্রসূম িােগ্রার্ই েয চবমিষ সর্াবষম, ইিা  চবমবিয।  

  

িােগ্রার্ সম্বমন্ধ েযৌনবযাখ্যা অচম অশ্রুমপূবম এবং প্রথর্ িইমমই অপ্রাসচঙ্গি; চিবচেঙ্গ 

সম্বমন্ধ েযৌনবযাখ্যা ভারামবমষম অচম অবমািীন এবং উি েবৌদ্ধ সম্প্রবাময়রা েঘারা 

অবনচমরা সর্য় সংঘচিম িয়। ঐ সর্ময়রা েঘারা েবৌদ্ধমন্ত্রসিে এখ্ন  েনপামে   

চমব্বমম খ্ুব প্রিচেম। 

  

অনয এি বিষমা—স্বার্ীজী ভারামীয় ধর্মর্মমরা চবিারা-চবষময় েবন। মািামম বো িয় েয, 

ভারামখ্মণ্ডরা েবৌদ্ধাচব সর্ি র্মমরা উৎপচত্ত েবমব। সিে র্মমরা বীজ মমমধয েপ্রাচথম 

িমে। ঐ সিে বীজমি চবিষম   উমীচেম িচরায়া েবৌদ্ধাচব র্মমরা সষচটিত। িধুচনি 

চিন্দুধর্ম  ঐ সিমেরা চবিারা—সর্ামজরা চবিারা   সমঙ্কামিরা সচিম েিাথা  চবিষম, 

েিাথা  অমপক্ষািষম সঙ্কুচিম িইয়া চবরাাজর্ান িমে। মৎপমরা স্বার্ীজী শ্রীিষম্ণ রা বুদ্ধ-

পূবমবচমমত্ব সম্বমন্ধ চিেু বচেয়া পাশ্চাময পচণ্ডমমবরা বমেন েয, েয প্রিারা চব্ুণ পুরাামণাি 

রাাজিুোচবরা ইচমিাস ির্িঃ প্রেমত্ত্ব-উঘািমনরা সচিম প্রর্াণীিষম িইমমমে, েসই 
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প্রিারা ভারামমরা চিংববন্তীসর্ি সময। বষথা প্রবন্ধ-িল্পনা না িচরায়া পাশ্চাময পচণ্ডমমরাা 

েযন উি চিংববন্তীরা রািসয-উঘািমনরা েিটিতা িমরান। পচণ্ডম র্যাক্সর্ূোরা এি পুিমি 

চেচখ্মমমেন েয, যমই েসৌসাবষিয থািুি না েিন, যমক্ষণ না ইিা প্রর্াচণম িইমব েয, 

েিান গ্রীি সংস্কষম ভাষা জাচনম, মমক্ষণ সপ্রর্াণ িইে না েয, ভারামবমষমরা সািাযয 

প্রািীন গ্রীস প্রাত িইয়াচেে। চিন্তু িমিুলচে পাশ্চাময পচণ্ডম ভারামীয় েজযাচমমষরা 

িময়িচি সংজ্ঞা গ্রীি েজযাচমমষরা সংজ্ঞারা সবষি েবচখ্য়া এবং গ্রীিরাা ভারামপ্রামন্ত এিচি 

কু্ষদ্র রাাজয সং্াপন িচরায়াচেে অবগম িইয়া, ভারামমরা যাবমীয় চববযায়—সাচিমময, 

েজযাচমমষ, গচণমম—গ্রীি সিায়মা েবচখ্মম পান। শুধু মািাই নমি, এিজন অচম সািচসি 

চেচখ্য়ামেন েয, ভারামমরা যাবমীয় চববযা গ্রীিমবরা চববযারা োয়া!!  

  

এি, ‘েেচ্ছা বব যবনামিষু এষা চববযা প্রচমচিমা। িচষবৎ েমঽচপ পূজযমন্ত’—এই েশ্লামিরা 

উপরা পাশ্চামমযরাা িমই না িল্পনা িাোইয়ামেন। উি েশ্লামি চি প্রিামরা প্রর্াণীিষম 

িইে েয, িমযমরাা েেমচ্ছরা চনিি চিচখ্য়ামেন? ইিা  বো যাইমম পামরা েয, উি েশ্লামি 

িযমচিষয েেচ্ছচবগমি উৎসািবান িচরাবারা জনয চববযারা িবরা প্রবচিমম িইয়ামে। 

  

চদ্বমীয়মঃ ‘গষমি েিৎ র্ধু চবমন্দম, চির্থমং পবমমং ব্রমজৎ?’ িযমমবরা প্রমমযি চববযারা েবমব 

রাচিয়ামে এবং উি েিান চববযারা প্রমমযি সংজ্ঞাই েবব িইমম িরাম্ভ িচরায়া 

বমমর্ানিামেরা গ্রন্থসিমে পযমন্ত েবখ্ামনা যাইমম পামরা। এ অপ্রাসচঙ্গি যবনাচধপমমযরা 

িবিযিমাই নাই। 
  

মষমীয়মঃ িযম েজযাচমমষরা প্রমমযি গ্রীিসবষি িে সংস্কষম িইমম সিমজই বুযৎপন্ন িয়, 

উপচ্ম বুযৎপচত্ত মযাগ িচরায়া যাবচনি বুযৎপচত্ত গ্রিমণ পাশ্চাময পচণ্ডমমবরা েয চি 

অচধিারা, মািা  বুচঝ না। 

  

ঐ প্রিারা িাচেবাসাচবিচব-প্রণীম নািমি ‘যবচনিা’  িমেরা উমেখ্ েবচখ্য়া যচব ঐ 

সর্ময়রা যাবমীয় িাবযনািমিরা উপরা যবনাচধপময িপচত্ত িয়, মািা িইমে প্রথমর্ 

চবমবিয েয, িযমনািি গ্রীিনািমিরা সবষি চিনা। যাািারাা উভয় ভাষায় নািিরািনা-প্রণােী 
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িমোিনা িচরায়ামেন, মাািামবরা অবিযই বচেমম িইমব েয, ঐ েসৌসাবষিয েিবে 

প্রবন্ধিামরারা িল্পনাজগমম, বািচবি জগমম মািারা িচস্মন দিামে  বমমর্ানত্ব নাই। েস 

গ্রীি েিারাস্ েিাথায়? েস গ্রীি যবচনিা নািযর্ম্চষরা এিচবমি, িযমনািমি মািারা চঠ্ি 

চবপরাীমম। েস রািনা-প্রণােী এি, িযমনািমিরা িরা এি। 

  

িযমনািমিরা সাবষিয গ্রীি নািমি িমবৌ েমা নাই, বরাং েিক্সপীয়রা-প্রণীম নািমিরা সচিম 

ভূচরা ভূচরা েসৌসাবষিয িমে। 

  

অমএব এর্ন  চসদ্ধান্ত িইমম পামরা েয, েিক্সপীয়রা সবমচবষময় িাচেবাসাচবরা চনিি িণী 

এবং সর্গ্র পাশ্চাময সাচিমময ভারামমরা সাচিমমযরা োয়া। 

  

েিষ—পচণ্ডম র্যাক্সর্ূোমরারা িপচত্ত মাািারাই উপরা প্রময়াগ িচরায়া ইিা  বো যায় েয, 

যমক্ষণ ইিা না প্রর্াচণম িয় েয, েিান চিন্দু েিান িামে গ্রীি ভাষায় অচভজ্ঞমা োভ 

িচরায়াচেে, মমক্ষণ ঐ গ্রীি প্রভামবরা িথা র্ুমখ্ িনা  উচিম নয়।  

  

মদ্বৎ িযমভাস্কমযম গ্রীি প্রাদুভমাব-বিমন  ্র্ র্াত্র। 

  

স্বার্ীজী ইিা  বমেন েয, শ্রীিষ্ণ ারাাধনা বুদ্ধামপক্ষা অচম প্রািীন এবং গীমা যচব 

র্িাভারামমরা সর্সার্চয়ি না িয়, মািা িইমে মবমপক্ষা  প্রািীন—নবীন েিান র্মম নমি। 

গীমারা ভাষা র্িাভারামমরা ভাষা এি। গীমায় েয-সিে চবমিষণ অধযা্মসম্বমন্ধ প্রময়াগ 

িইয়ামে, মািারা অমনিুলচেই বনাচব পমবম ববষচয়ি সম্বমন্ধ প্রযুি। ঐ সিে িমেরা প্রিুরা 

প্রিারা না িইমে এর্ন ঘিা অসম্ভব। পুনশ্চ সর্ি র্িাভারামমরা র্ম িরা গীমারা র্ম 

এিই এবং গীমা যখ্ন মৎসার্চয়ি সর্ি সম্প্রবাময়রাই িমোিনা িচরায়ামেন, মখ্ন 

েবৌদ্ধমবরা উমেখ্র্াত্র  েিন িমরান নাই? 

  

বুমদ্ধরা পরাবমমী েয-মিান গ্রমন্থ চবমিষ েিটিতা িচরায়া  েবৌমদ্ধামেখ্ চনবাচরাম িইমমমে না। 

িথা, গল্প, ইচমিাস বা িিামক্ষরা র্মধয েিাথা  না েিাথা  েবৌদ্ধর্মমরা বা বুমদ্ধরা উমেখ্ 

প্রিািয বা েুক্কাচয়মভামব রাচিয়ামে—গীমারা র্মধয েি েস প্রিারা েবখ্াইমম পামরান? পুনশ্চ 
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গীমা ধর্মসর্ন্বয়-গ্রন্থ, েস গ্রমন্থ েিান র্মমরা অনাবরা নাই, েস গ্রন্থিামরারা সাবরা বিমন 

এি েবৌদ্ধর্মই বা েিন বচ্চষম িইমেন, ইিারা িারাণ-প্রবিমমনরা ভারা িািারা উপরা? 

  

উমপক্ষা—গীমায় িািামি  নাই। ভয়?—মািারা  এিান্ত অভাব। েয ভগবান্ েববপ্রিারাি 

িইয়া  ববচবি িঠ্িাচরামারা উপরা িচঠ্ন ভাষা প্রময়ামগ  িুচণ্ঠম নমিন, মাািারা 

েবৌদ্ধর্মমরা িবারা চি ভয়? 

  

পাশ্চাময পচণ্ডমমরাা েয প্রিারা গ্রীি ভাষারা এি এি গ্রমন্থরা উপরা সর্ি জীবন েবন, েসই 

প্রিারা এি এি প্রািীন সংস্কষম গ্রমন্থরা উপরা জীবন উৎসগম িষেন; অমনি িমোি জগমম 

িচসমব। চবমিষমঃ এ র্িাভারাম ভারামমচমিামসরা অর্ূেয গ্রন্থ। ইিা অমুযচি নমি েয, এ 

পযমন্ত উি সবমপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাময জগমম উত্তর্রূমপ অধীমই িয় নাই। 

  

বিষমারা পরা অমনমিই র্মার্ম প্রিাি িমরান। অমনমিই বচেমেনঃ স্বার্ীজী যািা 

বচেমমমেন, মািারা অচধিাংিই ির্ামবরা সম্মম এবং স্বার্ীজীমি ির্রাা বচে েয, 

সংস্কষম-প্রেমমত্ত্বরা িরা েস চবন নাই। এখ্ন নবীন সংস্কষমজ্ঞ সম্প্রবাময়রা র্ম অচধিাংিই 

স্বার্ীজীরা সবষি এবং ভারামমরা চিংববন্তী পুরাাণাচবমম েয বািব ইচমিাস রাচিয়ামে, 

মািা  ির্রাা চবশ্বাস িচরা। 

  

অমন্ত—বষদ্ধ সভাপচম র্িািয় অনয সিে চবষয় অনুমর্াবন িচরায়া এি গীমারা র্িাভারাম-

সর্সার্চয়িমত্ব বদ্বম র্ম অবেম্বন িচরামেন। চিন্তু প্রর্াণ-প্রময়াগ এইর্াত্র িচরামেন েয, 

অচধিাংি পাশ্চাময পচণ্ডমমরা র্মম গীমা র্িাভারামমরা অঙ্গ নমি। 

  

অচধমবিমনরা চেচপপুিমি উি বিষমারা সারাাংি ফরাাসী ভাষায় র্ুচদ্রম িইমব। 
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৯. চশববর ভূত 

[স্বার্ীজীরা েবিমযামগরা বহুিাে পমরা স্বার্ীজীরা ঘমরারা িাগজপত্র ুলোইবারা সর্য় মাািারা 

িামম েেখ্া এই অসর্াত গল্পচি পা য়া যায়।]  

  

জার্মানীরা এি েজোয় বযারান ‘ি’েয়রা বাস। অচভজাম বংমি জাম বযারান ‘ ি’  মষেণ 

েযৌবমন উর্চ্পব, র্ান, ধন, চববযা, এবং চবচবধ ুলমণরা অচধিারাী। যুবমী, সুন্দরাী, বহুধমনরা 

অচধিাচরাণী, উর্চ্িুে-প্রসূমা অমনি র্চিো বযারান ‘ি’েয়রা প্রণয়াচভোচষণী। রূমপ, ুলমণ, 

র্ামন, বংমি, চববযায়, বয়মস এর্ন জার্াই পাবারা জনয েিান্ র্া-বামপরা না অচভোষ? 

িুেীনবংিজা এি সুন্দরাী যুবমী যুবা বযারান ‘ি’েয়রা র্ন  িিষমণ িমরামেন, চিন্তু 

চববামিরা এখ্ন  েবরাী। বযারামনরা র্ান ধন সব থািুি, এ জগমম িপনারা জন নাই—এি 

ভগ্নী োিা। েস ভগ্নী পরার্া সুন্দরাী চবদুষী। েস ভগ্নী চনমজরা র্মনার্ম সুপাত্রমি র্ােযবান 

িরামবন। বযারান বহুধনধামনযরা সচিম ভগ্নীমি সুপামত্র সর্পমণ িরামবন—মারা পরা চনমজ 

চববাি িরামবন, এই প্রচমজ্ঞা। র্া বাপ ভাই সিমেরা েস্নি েস ভগ্নীমম; মাারা চববাি না িমে 

চনমজ চববাি িমরা সুখ্ী িমম িান না। মারা উপরা এ পাশ্চাময েবমিরা চনয়র্ িমচ্ছ েয, 

চববামিরা পরা বরা, র্া, বাপ, ভগ্নী, ভাই—িাষেরা সমঙ্গ িরা বাস িমরান না; মাারা স্ত্রী মাামি 

চনময় স্বমন্ত্র িন। বরাং স্ত্রীরা সমঙ্গ শ্বশুরাঘমরা চগয়া বাস সর্াজসম্মম, চিন্তু স্ত্রী স্বার্ীরা 

চপমার্ামারা সমঙ্গ বাস িরামম িখ্ন  িসমম পামরান না। িামজই চনমজরা চববাি—ভগ্নীরা 

চববাি পযমন্ত ্চগম রাময়মে। 

  

িজ র্াস িমি িে েস ভগ্নীরা েিান খ্বরা নাই। বাসবাসী-পচরামষচবম নানামভামগরা 

িেয় অিাচেিা েেমি, এির্াত্র ভাইময়রা অপারা েস্নিবন্ধন মাচচ্ছেয িমরা েস ভগ্নী 

অজ্ঞামভামব গষিমযাগ িমরা েিাথায় চগময়মে! নানা অনুসন্ধান চবফে। েস েিাি বযারান 

‘ি’েয়রা বুমি চবদ্ধিূেবৎ িময় রাময়মে। িিারা-চবিামরা মাারা ি্া নাই—সবাই চবর্ষম, 

সবাই র্চেনর্ুখ্। ভগ্নীরা িিা েেমি চবময় ি্মীয়জমনরাা বযারান ‘ি’েয়রা র্ানচসি 
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স্বা্যসাধমন চবমিষ যে িরামম োগমেন। ি্মীময়রাা মাারা জনয চবমিষ চিচন্তম—প্রণচয়নী 

সবাই সিঙ্ক। 

  

পযাচরামস র্িাপ্রবিমনী। নানাচবমেিাগম ুলচণর্ণ্ডেীরা এখ্ন পযাচরামস সর্ামবি; 

নানামবমিরা িাষেিাযম, চিল্পরািনা পযাচরামস িজ েিিীভূম। েস িনন্দমরামঙ্গরা িঘামম 

েিামি জিীিষমহৃবয় িবারা স্বাভাচবি েবগবান স্বা্য োভ িরামব, র্ন দুঃখ্চিন্তা েেমি 

চবচবধ িনন্দজনি চিন্তায় িিষটিত িমব—এই িিায় ি্মীয়মবরা পরাার্মিম বনু্ধবগম-

সর্চভবযািামরা বযারান ‘ি’ পযাচরামস যাত্রা িরামেন। … 
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