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১. কলম্বো স্বোমীজীর বক্তৃতো 

[আমেচিকা ও ইওমিামপ সামে চিন বৎসি কাল ববদান্ত প্রিাি কচিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ 

জানুআির স্বােরজর চসিংহমলি িাজধানর কলমবা বন্দমি অবিিণ কমিন। ঐ চদনই এক 

অচিনন্দমনি উত্তমি একচি সিংচিপ্ত িাষণ বদন। পিচদন অপিামে ‘বলািাল হল’-এ 

স্বােরজর বে বক্তৃিা বদন, িাহাই ‘কলমবা হইমি আলমোো বক্তৃিাবলর’ি প্রথে বক্তৃিা।] 

  

বেিুকু সাোনয কােয আোদ্বািা কৃি হইয়ামে, িাহা আোি চনমজি বকান শচক্তবমল হয় 

নাই; পাশ্চািযমদমশ পেযিনকামল আোি এই পিে-পচবত্র চপ্রয় োিৃিূচে হইমি বে 

উৎসাহবাকয, বে শুমিচ্ছা, বে আশরবযাণর লাি কচিয়াচে, উহা বসই শচক্তমিই হইয়ামে। 

অবশয চকেু কাজ হইয়ামে বমি, চকন্তু এই পাশ্চািযমদশ-ভ্রেমণ চবমশষ উপকাি হইয়ামে 

আোি; কািণ পূমবয োহা হয়মিা হৃদময়ি আমবমে চবশ্বাস কচিিাে, এখন িাহা আোি 

পমি প্রোণচসদ্ধ সিয হইয়া দাাঁোইয়ামে। পূমবয সকল চহন্দুি েি আচেও চবশ্বাস 

কচিিাে—িািি পুণযিূচে— কেযিূচে। োননরয় সিাপচি েহাশয়ও িাহা বচলয়ামেন; 

আজ আচে এই সিায় দাাঁোইয়া দৃঢ়িাি সচহি বচলমিচে—ইহা সিয, সিয, অচি সিয। 

েচদ এই পৃচথবরি েমধয এেন বকান বদশ থামক, োহামক ‘পুণযিূচে’ নামে চবমশচষি কিা 

োইমি পামি—েচদ এেন বকান স্থান থামক, বেখামন পৃচথবরি সকল জরবমকই িাহাি 

কেযফল বিাে কচিবাি জনয আচসমি হইমব—বেখামন েনুষযজাচিি চিিি সবযামপিা 

অচধক িো, দয়া, পচবত্রিা, শান্তিাব প্রিৃচি সদ্গুমণি চবকাশ হইয়ামে—েচদ এেন বকান 

বদশ থামক, বেখামন সবযামপিা আধযাচিকিা ও অন্তদৃযচিি চবকাশ হইয়ামে, িমব চনশ্চয়ই 

বচলমি পাচি, িাহা আোমদি োিৃিূচে—িািিবষয। 

  

অচি প্রািরনকাল হইমিই এখামন চবচিন্ন ধমেযি স্থাপচয়িােণ আচবিূযি হইয়া সেগ্র 

পৃচথবরমক বািিংবাি সনািন ধমেযি পচবত্র আধযাচিক বনযায় িাসাইয়া চদয়ামেন। এখান 

হইমি উত্তি-দচিণ পূবয-পচশ্চে—সবযত্র দাশযচনক ্ামনি প্রবল িিগ ব চবতৃতৃি হইয়ামে। 

আবাি এখান হইমিই িিগ ব উচিি হইয়া সেগ্র পৃচথবরি জেবাদর সিযিামক 
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আধযাচিকিায় পূণয কচিমব। অনযানয বদমশি লি লি নিনািরি হৃদয়দ্ধককাির 

জেবাদরূপ অনল চনবযাণ কচিমি বে জরবনপ্রদ বাচিি প্রময়াজন, িাহা এখামনই সচচিি 

িচহয়ামে। বনু্ধেণ, চবশ্বাস করুন—িািিই আবাি পৃচথবরমক আধযাচিক িিমগ ব াাচবি 

কচিমব। 

  

সেগ্র পৃচথবর ভ্রেণ কচিয়া, অমনক বদচখয়া শুচনয়া আচে এই চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে; 

আপনামদি েমধযও োাঁহািা চবচিন্ন জাচিি ইচিহাস েমনামোে সহকামি পাঠ কচিয়ামেন, 

িাাঁহািা এই িথয অবেি আমেন। েচদ চবচিন্ন বদমশি ইচিহাস িুলনা কিা োয়, িমব 

বদখা োইমব, এই সচহষু্ণ চনিরহ চহন্দুজাচিি চনকি পৃচথবর েিিা ঋণর, িিিা আি বকান 

জাচিিই চনকি নমহ। ‘চনিরহ চহন্দু’ কথাচি সেময় সেময় িরব্র চনন্দারূমপই প্রেুক্ত হইয়া 

থামক; চকন্তু েচদ বকান চিিস্কািবামকযি েমধয েিরি সিয লুক্কাচয়ি থামক; িমব ইহামিও 

আমে। চহন্দুেণ চিিকালই ঈশ্বমিি েচহোচিি সন্তান। পৃচথবরি অনযানয স্থামনও সিযিাি 

চবকাশ হইয়ামে সিয, প্রািরন ও বিযোনকামল অমনক শচক্তশালর বে বে জাচি হইমি 

উচ্চ উচ্চ িাব প্রসূি হইয়ামে সিয, অদু্ভি অদু্ভি িত্ত্ব এক জাচি হইমি অপি জাচিমি 

প্রিাচিি হইয়ামে সিয, বকান বকান জাচিি জরবন-িিগ ব প্রসাচিি হইয়া িিুচদযমক 

েহাশচক্তশালর িামবি বরজসেূহ েোইয়ামে সিয,—চকন্তু বনু্ধেণ, ইহাও বদচখমবন—ঐ-

সকল িাব িণমিিরি চনম য্ামষ ও িণসামজ সচিি েচবযি বসনাকুমলি পদচবমিমপি 

সচহি প্রিাচিি হইয়াচেল, িক্তবনযায় চসক্ত কচিয়া লি লি নিনািরি রুচধি-কদযমেি 

েধয চদয়াই ঐ-সকল িাবমক অগ্রসি হইমি হইয়ামে। প্রমিযক শচক্তপূণয িাব-প্রিামিি 

পশ্চামিই অেচণি োনুমষি হাহাকাি, অনামথি ক্রন্দন ও চবধবাি অশ্রুপাি লচিি 

হইয়ামে। 

  

প্রধানিীঃ এই উপাময়ই অপি জাচিসকল পৃচথবরমক চশিা চদয়ামে, িািি চকন্তু শান্তিামব 

সহস্র সহস্র বষয ধচিয়া জরচবি িচহয়ামে। েখন গ্ররমসি অচতৃতত্বই চেল না, বিাে েখন 

িচবষযমিি অন্ধকামি লুক্কাচয়ি চেল, েখন আধুচনক ইওমিাপরয়মদি পূবযপুরুমষিা 

জােযাচনি েিরি অিমণয অসিয অবস্থায় নরলবমণয চনমজমদি িচিি কচিি, িখনও 
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িািমিি কেযশচক্তি পচিিয় পাওয়া োয়। আিও প্রািরনকামল—ইচিহাস োহাি বকান 

সিংবাদ িামখ না, চকিংবদন্তরও বে সুদূি অিরমিি ্ নান্ধকামি দৃচিপাি কচিমি সাহস কমি 

না—বসই অচি প্রািরনকাল হইমি বিযোনকাল পেযন্ত িামবি পি িামবি িিগ ব িািি 

হইমি প্রসাচিি হইয়ামে, চকন্তু উহাি প্রমিযকচি িিগ বই সম্মুমখ শাচন্ত ও পশ্চামি 

আশরবযাণর লইয়া অগ্রসি হইয়ামে। পৃচথবরি সকল জাচিি েমধয বকবল আেিাই কখনও 

অপি জাচিমক েুদ্ধচবগ্রহ দ্বািা জয় কচি নাই, বসই শুি কমেযি ফমলই আেিা এখনও 

জরচবি। এেন সেয় চেল, েখন প্রবল গ্ররকবাচহনরি বরিদমপয বসুন্ধিা কচপিতি হইি। 

িাহািা এখন বকাথায়? িাহামদি চিেোত্র নাই। গ্ররমসি বেৌিব-িচব আজ অতৃতচেি  

এেন একচদন চেল, েখন বিামেি বশযনাচিি চবজয়পিাকা জেমিি বাচিি সেতৃত বিােয 

পদামথযি উপমিই উড্ডরয়োন চেল।মিাে সবযত্র োইি এবিং োনবজাচিি উপি প্রিুত্ব 

চবতৃতাি কচিি। বিামেি নামে পৃচথবর কাাঁচপি। আজ কযাচপমিালাইন চেচি১ িগ্নতৃতূপোমত্র 

পেযবচসি  বেখামন সরজািেণ বদাদযণ্ডপ্রিামপ িাজত্ব কচিমিন, বসখামন আজ রণযনাি িন্তু 

িিনা কচিমিমে। অনযানয অমনক জাচি এইরূপ উচঠয়ামে, আবাি পচেয়ামে, েদেমবয 

স্ফরি হইয়া প্রিুত্ব চবতৃতাি কচিয়া স্বল্পকালোত্র অিযািাি-কলচিি জািরয় জরবন োপন 

কচিয়া িাহািা জলবুদ ্বুমদি নযায় চবলরন হইয়া চেয়ামে। 

  

এইরূমপই এই-সকল জাচি েনুষযসোমজ চনমজমদি চিে এককামল অচিি কচিয়া এখন 

অন্তচহযি হইয়ামে। আপনািা চকন্তু এখনও জরচবি, আি আজ েচদ েনু এই িািিিূচেমি 

পুনিােেন কমিন, চিচন এখামন আচসয়া চকেুোত্র আশ্চেয হইমবন না; বকান এক 

অপচিচিি স্থামন আচসয়া পচেয়াচে—এ-কথা েমন কচিমবন না  সহস্র সহস্র বষযবযাপর চিন্তা 

ও পিরিাি ফলস্বরূপ বসই প্রািরন চবধানসকল এখামন এখনও বিযোন; শি শি 

শিাব্দরি অচি্িাি ফলস্বরূপ বসই-সকল সনািন আিাি এখামন এখনও বিযোন। 

েিই চদন োইমিমে, িিই দীঃখ-দচবযপাক িাহামদি উপি আ্ামিি পি আ্াি 

কচিমিমে, িাহামি শুধু এই ফল হইয়ামে বে, বসইগুচল আিও দৃঢ়—আিও স্থায়র আকাি 

ধািণ কচিমিমে। ঐ-সকল আিাি ও চবধামনি বকন্দ্র বকাথায়, বকান্ হৃদয় হইমি বশাচণি 

সচিাচলি হইয়া উহাচদেমক পুি িাচখমিমে, আোমদি জািরয় জরবমনি েূল উৎসই বা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 6 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বকাথায়—ইহা েচদ জাচনমি িান, িমব চবশ্বাস করুন িাহা এই ধেযিামবই চবদযোন। সেতৃত 

পৃচথবর ্ুচিয়া আচে বে সাোনয অচি্িা লাি কচিয়াচে, িাহামি আচে এই চসদ্ধামন্তই 

উপনরি হইয়াচে। 

  

অনযানয জাচিি পমি ধেয—সিংসামিি অনযানয কামজি েি একিা কাজ োত্র। িাজনরচি-

িিযা আমে, সাোচজকিা আমে, ধন ও প্রিুমত্বি দ্বািা োহা পাওয়া োয় িাহা আমে, 

ইচন্দ্রয়চনিয় োহামি আনন্দ অনুিব কমি, িাহাি বিিা আমে। এই-সব নানা কামেযি 

চিিি এবিং বিামে চনমতৃতজ ইচন্দ্রয়গ্রাে চকমস একিু উমত্তচজি হইমব—বসই বিিাি সমগ ব 

সমগ ব একিু-আধিু ধেযকেযও অনুচিি হয়। এখামন—এই িািমিি চকন্তু োনুমষি সেগ্র 

বিিা ধমেযি জনয; ধেযলািই িাহাি জরবমনি একোত্র কােয।  

  

িরন-জাপামন েুদ্ধ হইয়া চেয়ামে, আপনামদি েমধয কয়জন িাহা জামনন? পাশ্চািয 

সোমজ বে-সকল গুরুিি িাজনরচিক ও সাোচজক আমন্দালন সিং্চিি হইয়া উহামক 

সপূিতণয নূিন আকাি চদবাি বিিা কচিমিমে, আপনামদি েমধয কয়জন বসই সিংবাদ 

িামখন? েচদ িামখন, দই িাচিজন োত্র। চকন্তু আমেচিকায় এক চবিাি ধেযসিা বচসয়াচেল 

এবিং বসখামন এক চহন্দু সন্নযাসর বপ্রচিি হইয়াচেমলন, চক আশ্চেয  বদচখমিচে—এখানকাি 

সাোনয েুমি-েজুিও িাহা জামন  ইহামি বুঝা োইমিমে—হাওয়া বকান্ চদমক বচহমিমে, 

জািরয় জরবমনি েূল বকাথায়। পূমবয বদশরয়, চবমশষিীঃ চবমদশর চশিায় চশচিি 

বযচক্তেণমক প্রািয জনসাধািমণি অ্িাি েিরিিায় বশাক প্রকাশ কচিমি শুচনিাে, আি 

চনমেমষ িূপ্রদচিণ- কাির পেযিকেমণি পুতৃতমক ঐ চবষয় পচেিাে  এখন বুচঝমিচে, 

িাাঁহামদি কথা আিংচশক সিয, আবাি আিংচশকিামব অসিযও বমি। ইিংলণ্ড, আমেচিকা, 

ফ্রান্স, জােযাচন বা বে-মকান বদমশি একজন কৃষকমক ডাচকয়া চজ্াসা করুন—‘িুচে 

বকান্ িাজনরচিক দল-িুক্ত?’ বস বচলয়া চদমব—বস উদািননচিক বা িিণশরল-

দলিুক্ত,২ এবিং কাহামকই বা বিাি চদমব। আমেচিকাি কৃষক জামন, বস চিপাবচলকান 

বা বডমোক্রাি। এেন চক বিৌপয-সেসযা (Silver question) সবমন্ধও িাহাি চকেু ্ান 

আমে। চকন্তু িাহাি ধেয সবমন্ধ িাহামক চজ্াসা করুন, বস বচলমব, ‘চবমশষ চকেু জাচন 
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না, চেজযায় চেয়া থাচক োত্র ’ বেমজাি বস বচলমব— িাহাি চপিা খ্রিধমেযি অেুক 

শাখািুক্ত চেমলন। বস জামন, চেজযায় োওয়াই ধমেযি িূোন্ত। 

  

অপি চদমক আবাি একজন িািিরয় কৃষকমক চজ্াসা করুন, ‘িাজনরচি সবমন্ধ চকেু 

জান চক? বস আপনাি প্রমে চবচিি হইয়া বচলমব, ‘এিা আবাি চক? বসাশযাচলজম্ প্রিৃচি 

সোজিাচিক আমন্দালন, পচিশ্রে ও েূলধমনি সপিতকয এবিং এইরূপ অনযানয কথা বস 

জরবমন কখনও বশামন নাই। বস কমঠাি পচিশ্রে কচিয়া জরচবকা অজযন কমি—িাজনরচি 

বা সোজনরচিি বস এইিুকুই বুমঝ। চকন্তু িাহামক েচদ চজ্াসা কি, ‘বিাোি ধেয চক?’ 

বস চনমজি কপামলি চিলক বদখাইয়া বচলমব, ‘আচে এই সম্প্রদায়িুক্ত।’ ধেযচবষময় প্রে 

কচিমল িাহাি েুখ হইমি এেন দই-একচি কথা বাচহি হইমব োহামি আেিাও উপকৃি 

হইমি পাচি। চনজ অচি্িা হইমিই আচে ইহা বচলমিচে; িাই ধেযই আোমদি জািরয় 

জরবমনি চিচত্ত। 

  

প্রমিযক বযচক্তি একিা-না-একিা চবমশষত্ব আমে, প্রমিযক বযচক্তই চবচিন্ন পমথ উন্নচিি 

চদমক অগ্রসি হয়। আেিা চহন্দু—আেিা বচল, অনন্ত পূবযজমেি কেযফমল োনুমষি জরবন 

একচি চবমশষ চনচদযি পমথ িচলয়া থামক; কািণ অনন্ত অিরিকামলি কেযসেচিই বিযোন 

আকামি প্রকাশ পায়; আি আেিা বিযোমনি বেরূপ বযবহাি কচি, িদনুসামিই আোমদি 

িচবষযৎ জরবন েচঠি হইয়া থামক। এই কািমণই বদখা োয়, এই সিংসামি জাি প্রমিযক 

বযচক্তিই একচদমক না একচদমক চবমশষ বঝাাঁক থামক; বসই পমথ িাহামক বেন িচলমিই 

হইমব; বসই িাব অবলবন না কচিমল বস বাাঁচিমি পাচিমব না। বযচক্ত সবমন্ধ বেেন, 

বযচক্তি সেচি জাচি সবমন্ধও চঠক িাই। প্রমিযক জাচিি বেন একচি চবমশষ বঝাাঁক থামক। 

প্রমিযক জাচিিই জরবমনি বেন একচি চবমশষ উমেশয থামক। সেগ্র োনবজাচিি 

জরবনমক সবযাগ ব-সপূিতণয কচিবাি জনয প্রমিযক জাচিমকই বেন একচি চবমশষ ব্রি পালন 

কচিমি হয়। চনজ চনজ জরবমনি উমেশয কামেয পচিণি কচিয়া প্রমিযক জাচিমকই বসই 

বসই ব্রি উদ োপন কচিমি হয়। িাজনরচিক বা সােচিক বশ্রিিা বকান কামল আোমদি 

জািরয় জরবমনি উমেশয নমহ—কখনও চেল না, আি জাচনয়া িাখুন, কখনও হইমবও না। 
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িমব আোমদি জািরয় জরবমনি অনয উমেশয আমে, িাহা এইীঃ সেগ্র জাচিি আধযাচিক 

শচক্ত সিংহি কচিয়া বেন এক চবদযদাধামি িিা কিা এবিং েখনই সুমোে উপচস্থি হয়, 

িখনই এই সেচিিূি শচক্তি বনযায় সেগ্র পৃচথবর াাচবি কিা। েখনই পািসরক, গ্ররক, 

বিােক, আিব, বা ইিংমিজিা িাহামদি অমজয় বাচহনরসহ চদচিজময় বচহেযি হইয়া চবচিন্ন 

জাচিমক একসূমত্র গ্রচথি কচিয়ামে, িখনই িািমিি দশযন ও অধযািচবদযা এই-সকল 

নূিন পমথি েধয চদয়া জেমি চবচিন্ন জাচিি চশিায় চশিায় প্রবাচহি হইয়ামে। সেগ্র 

েনুষযজাচিি উন্নচিকমল্প শাচন্তচপ্রয় চহন্দুিও চকেু চদবাি আমে—আধযাচিক আমলাকই 

পৃচথবরি কামে িািমিি দান। 

  

এইরূমপ অিরমিি ইচিহাস পাঠ কচিয়া আেিা বদচখমি পাই, েখনই বকান প্রবল 

চদচিজয়র জাচি পৃচথবরি চবচিন্ন জাচিমক একসূমত্র গ্রচথি কচিয়ামে, িািমিি সচহি 

অনযানয বদমশি, অনযানয জাচিি চেলন ্িাইয়ামে, চনীঃসগ বিাচপ্রয় িািমিি একাচকত্ব 

িখনই িাচিয়ামে; েখনই এই বযাপাি ্চিয়ামে, িখনই িাহাি ফলস্বরূপ সেগ্র 

পৃচথবরমি িািমিি আধযাচিক িিমগ বি বনযা েুচিয়ামে। বিযোন (রনচবিংশ) শিাব্দরি 

প্রািমে চবখযাি জােযান দাশযচনক বশামপনহাওয়াি ববমদি এক প্রািরন অনুবাদ হইমি 

জননক ফিাসর েুবক-কৃি অস্পি লযাচিন অনুবাদ পাঠ কচিয়া বচলয়ামেন, ‘উপচনষদ 

বযিরি সািা পৃচথবরমি হৃদময়ি উন্নচিচবধায়ক আি বকান গ্রন্থ নাই। জরবৎকামল উহা 

আোমক সান্ত্বনা চদয়ামে, েৃিুযকামলও উহাই আোমক শাচন্ত চদমব।’ অিীঃপি বসই চবখযাি 

জােযান দাশযচনক িচবষযদ্বাণর কচিমিমেন, ‘গ্ররক সাচহমিযি পুনিিুযদময় চিন্তাপ্রণালরমি 

বে পচিবিযন সাচধি হইয়াচেল, শরঘ্রই িাহা অমপিা শচক্তশালর ও বযাপক পচিবিযন জেৎ 

প্রিযি কচিমব।’ আজ িাাঁহাি িচবষযদ্বাণর সফল হইমিমে। 

  

োাঁহািা িিু খুচলয়া আমেন, োাঁহািা পাশ্চািয জেমিি চবচিন্ন জাচিি েমনি েচি বুমঝন, 

োাঁহািা চিন্তাশরল এবিং চবচিন্ন জাচি সবমন্ধ চবমশষ আমলািনা কমিন, িাাঁহািা বদচখমবন—

িািিরয় চিন্তাি এই ধরি অচবিাে প্রবামহি দ্বািা জেমিি িাবেচি, িালিলন ও 

সাচহমিযি চক গুরুিি পচিবিযন সাচধি হইয়ামে। িমব িািিরয় প্রিামিি একচি চবমশষত্ব 
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আমে। আচে বসই সবমন্ধ আপনাচদেমক পূমবযই চকচচিৎ আিাস চদয়াচে। আেিা কখনও 

বন্দুক ও িিবাচিি সাহামেয বকান িাব প্রিাি কচি নাই। েচদ ইিংমিজর িাষায় বকান শব্দ 

থামক, োহা-দ্বািা জেমিি চনকি িািমিি দান প্রকাশ কিা োইমি পামি—েচদ ইিংমিজর 

িাষায় এেন বকান শব্দ থামক, োহা-দ্বািা োনবজাচিি উপি িািিরয় সাচহমিযি প্রিাব 

প্রকাশ কিা োইমি পামি, িাহা হইমিমে—fascination (সমম্মাহনর শচক্ত)। হঠাৎ োহা 

োনুষমক েু্ধক কমি, ইহা বসরূপ চকেু নমহ, বিিং চঠক িাহাি চবপিরি; উহা ধরমি ধরমি 

অ্ািসামি োনব-েমন িাহাি প্রিাব চবতৃতাি কমি। অমনমকি পমি িািিরয় চিন্তা, 

িািিরয় প্রথা, িািিরয় আিাি-বযবহাি, িািিরয় দশযন, িািিরয় সাচহিয প্রথে দৃচিমি 

চবসদৃশ ববাধ হয়; চকন্তু েচদ োনুষ অধযবসাময়ি সচহি আমলািনা কমি, েমনামোমেি 

সচহি িািিরয় আিাি গ্রন্থিাচজ অধযয়ন কমি, িািিরয় আিাি-বযবহামিি েূলরিূি েহান্ 

িত্ত্বসেূমহি সচহি চবমশষিামব পচিচিি হয়, িমব বদখা োইমব—শিকিা চনিানব্বই জনই 

িািিরয় চিন্তাি বসৌন্দমেয, িািিরয় িামব েু্ধক হইয়ামে। বলাকমলািমনি অন্তিামল 

অবচস্থি, অশ্রুি অথি েহাফলপ্রসূ, রষাকালরন শান্ত চশচশি-সপিতামিি েি এই ধরি 

সচহষু্ণ ‘সবযিংসহ’ ধেযপ্রাণ জাচি চিন্তা-জেমি চনজ প্রিাব চবতৃতাি কচিমিমে। 

  

আবাি প্রািরন ইচিহামসি পুনিচিনয় আিে হইয়ামে। কািণ আজ েখন আধুচনক 

বব্াচনক সিয-আচবষ্কাি েুহুেুযহুীঃ প্রবল আ্ামি পুিািন আপািদৃঢ় ও অমিদয 

ধেযচবশ্বাসগুচলি চিচত্ত পেযন্ত চশচথল হইয়া োইমিমে, েখন চবচিন্ন সম্প্রদায় োনব-

জাচিমক চনজ চনজ েমিি অনুবিযর কচিবাি বে চবমশষ চবমশষ দাবর কচিয়া থামক, িাহা 

শূমনয চবলরন হইয়া োইমিমে, েখন আধুচনক প্রত্নিত্ত্বানুসন্ধামনি প্রবল েুষলা্াি প্রািরন 

বদ্ধেূল সিংস্কািগুচলমক িগু বি কাি-পামত্রি েি িূণযচবিূণয কচিয়া বফচলমিমে, েখন 

পাশ্চািয জেমি ধেয বকবল অ্চদমেি হমতৃত নযতৃত িচহয়ামে, আি ্াচনেণ ধেযসপিতচকযি 

সেুদয় চবষয়মক ্ৃণা কচিমি আিে কচিয়ামেন, িখনই বে-িািমিি অচধবাচসেমণি 

ধেযজরবন সমবযাচ্চ দাশযচনক সিয-দ্বািা চনয়চেি, বসই িািমিি দশযন—িািিরয় েমনি 

ধেযচবষয়ক সমবযাচ্চ িাবসেূহ জেমিি সেমি প্রকাচশি হইমি আিে হইয়ামে। িাই 

আজ এই-সকল েহান্ িত্ত্ব—অসরে জেমিি একত্ব, চনগুযণ ব্রহ্মবাদ, জরবািাি অনন্তত্ব 
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ও চবচিন্ন জরবশিরমি িাহাি অচবচচ্ছন্ন ধািাবাচহকিা-রূপ অপূবয িত্ত্ব, ব্রহ্মামণ্ডি অনন্ত 

িত্ত্ব—পাশ্চািয জেৎমক বব্াচনক জেবাদ হইমি িিা কচিমি স্বিাবিই অগ্রসি 

হইয়ামে। প্রািরন সম্প্রদায়সেূহ এই পৃচথবরমক একচি িুদ্র কাদাোচিি বডাবা েমন কচিি, 

এবিং িাচবি—কাল অচি অল্পচদনোত্র আিে হইয়ামে।মদশ, কাল ও চনচেমত্তি অনন্তত্ব 

এবিং সমবযাপচি োনবািাি অনন্ত েচহোি চবষয় বকবল আোমদি প্রািরন শা্ত্রসসেূমহই 

চবদযোন, এবিং সবযকামলই এই েহান্ িত্ত্ব সবযপ্রকাি ধেযিত্ত্ব- অনুসন্ধামনি চিচত্ত। েখন 

ক্রমোন্নচিবাদ, শচক্তি চনিযিা (Conservation of Energy) প্রিৃচি আধুচনক চবিয়কি 

েিগুচল সবযপ্রকাি অপচিণি ধেযেমিি েূমল কুঠািা্াি কচিমিমে—িখন োনবািাি 

অপূবযসৃচি—ঈশ্বমিি অদু্ভি বাণরস্বরূপ এই ববদামন্তি হৃদয়গ্রাহর, েমনি উন্নচি-চবধায়ক ও 

চিত্তপ্রসািকাির িত্ত্বসেূহ বযিরি আি চকেু চক চশচিি োনবজাচিি শ্রদ্ধা-িচক্ত আকষযণ 

কচিমি পামি? 

  

চকন্তু ইহাও বচলমি িাই, িািমিি বাচহমি িািিরয় ধমেযি প্রিাব বচলমি আচে িািিরয় 

ধমেযি েূলিত্ত্বসেূহ—বেগুচলি উপি িািিরয় ধেযরূপ বসৌধয চনচেযি—বসইগুচল োত্র লিয 

কচিমিচে। উহাি চবতৃতাচিি শাখা-প্রশাখা—শি শি শিাব্দরি সাোচজক আবশযকিায় বে-

সকল িুদ্র িুদ্র বেৌণ চবষয় উহাি সচহি জচেি হইয়ামে, বসইগুচল চবচিন্ন প্রথা, বদশািাি 

ও সাোচজক কলযাণচবষয়ক খুাঁচিনাচি চবিাি; এইগুচল প্রকৃিপমি ‘ধেয’-সিং্াি অন্তিূযি 

হইমি পামি না। 

  

আেিা ইহাও জাচন, আোমদি শাম্ত্রস দই প্রকাি সমিযি চনমদযশ িচহয়ামে এবিং উিময়ি 

েমধয সুস্পি প্রমিদ কিা হইয়ামে। একচি সিয সনািন—উহা োনুমষি স্বরূপ, আিাি 

স্বরূপ, ঈশ্বমিি সচহি োনবািাি সবন্ধ, ঈশ্বমিি স্বরূপ, পূণযত্ব, সৃচিিত্ত্ব, সৃচিি অনন্তত্ব, 

জেৎ বে শূনয হইমি প্রসূি নমহ—পূমবয অবচস্থি বকান চকেুি চবকাশোত্র— এিচদ্বষয়ক 

েিবাদ, েুেপ্রবাহ-সবন্ধরয় আশ্চেয চনয়োবলর ও এইরূপ অনযানয িমত্ত্বি উপি প্রচিচিি। 

প্রকৃচিি সবযজনরন, সাবযকাচলক ও সাবযমদচশক চবষয়সেূহ এই-সকল সনািন িমত্ত্বি 

চিচত্ত। এগুচল োো আবাি অমনকগুচল বেৌণ চবচধও আোমদি শাম্ত্রস বদচখমি পাওয়া োয়; 
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বসইগুচলি দ্বািা আোমদি প্রািযচহক জরবমনি কােয চনয়চেি। বসইগুচলমক ‘শ্রুচি’ি 

অন্তেযি বচলমি পািা োয় না, ঐগুচল প্রকৃিপমি ‘িৃচি’ি—পিুামণি অন্তেযি। এইগুচলি 

সচহি প্রথমোক্ত িত্ত্বসেূমহি বকান স্থায়র সপিতকয নাই। আোমদি আেযজাচিি চিিিও 

এইগুচল ক্রোেি পচিবচিযি হইয়া চবচিন্ন আকামি পচিণি হইমিমে বদখা োয়। এক 

েুমেি বে চবধান, অনয েুমে িাহা নমহ। েখন এই েুমেি পি অনয েুে আচসমব, িখন 

ঐগুচল আবাি অনয আকাি ধািণ কচিমব। েহােনা ঋচষেণ আচবিূযি হইয়া নূিন 

বদশকামলি উপমোের নূিন নূিন আিাি প্রবিযন কচিমবন।  

  

জরবািা, পিোিা এবিং ব্রহ্মামণ্ডি এই-সকল অপূবয অনন্ত চিমত্তান্নচিচবধায়ক 

ক্রেচবকাশশরল ধািণাি চিচত্তস্বরূপ েহৎ িত্ত্বসেূহ িািমিই প্রসূি হইয়ামে। িািমিই 

বকবল োনুষ—িুদ্র জািরয় বদবিাি (Tribal Gods) জনয ‘আোি ঈশ্বি সিয, বিাোি 

ঈশ্বি চেথযা; এস, েুমদ্ধি দ্বািা ইহাি েরোিংসা কচি’ বচলয়া প্রচিমবশরি সচহি চবমিামধ 

প্রবৃত্ত হয় নাই। িুদ্র িুদ্র বদবিাি জনয েুদ্ধরূপ সিরণয িাব বকবল এই িািমিই কখনও 

বদখা োয় নাই। োনুমষি অনন্ত স্বরূমপি উপি প্রচিচিি বচলয়া এই েহান্ েূলিত্ত্বগুচল 

সহস্র বৎসি পূমবযি েি আজও োনবজাচিি কলযাণসাধমন সেথয। েিচদন এই পৃচথবর 

থাচকমব, েিচদন কেযফল থাচকমব, েিচদন আেিা বযচি জরবরূমপ জেগ্রহণ কচিব এবিং 

েিচদন স্বরয় শচক্ত দ্বািা আোচদেমক চনমজমদি অদৃি েঠন কচিমি হইমব, িিচদন 

উহামদি ঐরূপ শচক্ত চবদযোন থাচকমব। 

  

সমবযাপচি, িািি জেৎমক বকান্ িত্ত্ব চশখাইমব, িাহা বচলমিচে। েচদ আেিা চবচিন্ন 

জাচিি েমধয ধমেযি উৎপচত্ত ও পচিণচিি প্রণালর লিয কচি, িমব আেিা সবযত্র বদচখব 

বে, প্রথমে প্রমিযক জাচিিই পৃথক্ পৃথক্ বদবিা চেল। এই-সকল জাচিি েমধয েচদ 

পিস্পি চবমশষ সবন্ধ থাচকি, িমব বসই-সকল বদবিাি আবাি একচি সাধািণ নাে 

হইি—বেেন ববচবলনরয় বদবিােণ। েখন ববচবলনবাচসেণ চবচিন্ন জাচিমি চবিক্ত 

হইয়াচেমলন, িখন িাাঁহামদি বদবিােমণি নাে চেল ‘ বল’  ( Baal)। এইরূপ য়াহুদর 

জাচিিও চবচিন্ন বদবেমণি সাধািণ নাে চেল ‘বোলক’  (Moloch)। আিও বদচখমি 
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পাইমবন, এই-সকল চবচিন্ন জাচিি েমধয জাচিচবমশষ েখন অপিগুচল হইমি বে হইয়া 

উচঠি, িখন িাহািা আপন িাজামক সকমলি িাজা বচলয়া দাবর কচিি। এই িাব হইমি 

আবাি স্বিাবিই এইরূপ ্চিি বে, বসই জাচি চনমজি বদবিামকও অপি সকমলি 

বদবিা কচিয়া িুচলমি িাচহি। ববচবলন- বাচসেণ বচলি, ‘বল বেমিাডক’ বদবিা 

সবযমশ্রি—অনযানয বদবেণ িদমপিা চনকৃি। ‘বোলক য়ামি’ অনযানয বোলক হইমি বশ্রি 

চেমলন। আি বদবেমণি এই বশ্রিিা বা চনকৃিিা েুমদ্ধি দ্বািা েরোিংচসি হইি। িািমিও 

বদবেমণি েমধয এই সিং্ষয—এই প্রচিদ্বচিিা চবদযোন চেল। প্রচিদ্বির বদবেণ 

বশ্রিত্বলামিি জনয পিস্পমিি প্রচিমোচেিা কচিমিন। চকন্তু িািমিি ও সেগ্র জেমিি 

বসৌিােযক্রমে এই অশাচন্ত-মকালাহমলি েধয হইমি ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’৪ 

একোত্র সৎস্বরূপই আমেন, ্ানর ঋচষেণ িাাঁহামক নানাপ্রকামি বণযনা কচিয়া থামকন—

এই েহাবাণর উচিি হইয়াচেল। চশব চবষু্ণ অমপিা বে নমহন, অথবা চবষু্ণই সব, চশব 

চকেু নমহন—িাহাও নমহ। এক িেবানমকই বকহ চশব, বকহ চবষু্ণ, আবাি অপমি অনযানয 

নানা নামে ডাচকয়া থামক। নাে চবচিন্ন, চকন্তু বস্তু এক। পূমবযাক্ত কময়কচি কথাি েমধযই 

িািমিি সেগ্র ইচিহাস পাঠ কচিমি পািা োয়। সেগ্র িািমিি চবতৃতাচিি ইচিহাস ওজস্বর 

িাষায় বসই এক েূল িমত্ত্বি পুনরুচক্তোত্র। এই বদমশ এই িত্ত্ব বাি বাি উচ্চাচিি 

হইয়ামে; পচিমশমষ উহা এই জাচিি িমক্তি সচহি চেচশয়া চেয়ামে, এই জাচিি ধেনরমি 

প্রবাচহি প্রচিচি বশাচণিচবন্দুমি উহা চেচশ্রি হইয়া চশিায় চশিায় প্রবাচহি হইয়ামে—

জািরয় জরবমনি উপাদানস্বরূপ হইয়া চেয়ামে, বে-উপাদামন এই চবিাি জািরয় শিরি 

চনচেযি, িাহাি অিংশস্বরূপ হইয়া চেয়ামে। এইরূমপ এই িািিিূচে পিধেয-সচহষু্ণিাি 

এক অপূবয লরলামিমত্র পচিণি হইয়ামে। এই শচক্তবমলই আেিা আোমদি এই প্রািরন 

োিৃিূচেমি সকল ধেযমক—সকল সম্প্রদায়মক সাদমি বক্রামে স্থান চদবাি অচধকাি লাি 

কচিয়াচে। 

  

এই িািমি আপািচবমিাধর বহু সম্প্রদায় বিযোন, অথি সকমলই চনচবযমিামধ বাস 

কচিমিমে। এই অপূবয বযাপামিি একোত্র বযাখযা—পিধেয-সচহষু্ণিা। িুচে হয়মিা 

বদ্বিবাদর, আচে হয়মিা অনদ্বিবাদর। বিাোি হয়মিা চবশ্বাস—িুচে িেবামনি চনিয দাস, 
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আবাি আি একজন হয়মিা বচলমি পামি, বস ব্রমহ্মি সচহি অচিন্ন; চকন্তু উিময়ই খাাঁচি 

চহন্দু। ইহা চকরূমপ সেব হয়? বসই েহাবাকয পাঠ কি, িাহা হইমলই বুচঝমব ইহা চকরূমপ 

সেবীঃ ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’—সৎস্বরূপ এক, ঋচষেণ িাাঁহামক চবচিন্ন নামে 

অচিচহি কমিন। 

  

বহ আোি স্বমদশরয় ভ্রািৃবৃন্দ  সমবযাপচি পৃচথবরমক এই েহান্ সিয আোমদি চশখাইমি 

হইমব। অনযানয বদমশি বে বে চশচিি বযচক্তেণও নাচসকা কুচচিি কচিয়া আোমদি 

ধেযমক বপৌত্তচলকিা বমলন। আচে িাাঁহাচদেমক এইরূপ কচিমি বদচখয়াচে, চকন্তু িাাঁহািা 

চস্থি হইয়া কখনও িামবন না বে, িাাঁহামদি েচতৃতমষ্ক চক ব্াি কুসিংস্কাি িাচশ বিযোন  

এখনও সবযত্র এই িাব—এই ব্াি সাম্প্রদাচয়কিা, েমনি এই নরি সিরণযিা  িাাঁহািা েমন 

কমিন, িাাঁহামদি চনমজমদি োহা আমে, িাহাই অচি েূলযবান্; অমথযাপাজযনই িাাঁহামদি 

েমি জরবমনি একোত্র সদ্বযবহাি। িাাঁহামদি োহা আমে িাহাই একোত্র কােয বস্তু, আি 

বাকর সব চকেুই নমহ। েচদ চিচন েৃচত্তকা-দ্বািা বকান অসাি বস্তু চনেযাণ কচিমি পামিন, 

অথবা বকান েি আচবষ্কাি কচিমি সেথয হন, িমব সব-চকেু বফচলয়া চদয়া ঐগুচলমকই 

িাল বচলমি হইমব। চশিা ও চবদযাি বহুল প্রিাি সমত্ত্বও সেগ্র পৃচথবরি এই অবস্থা  চকন্তু 

বাতৃতচবক পৃচথবরমি এখনও চশিাি প্রময়াজন—এখনও সিযিাি প্রময়াজন। বচলমি চক, 

এখনও বকাথাও সিযিাি আিেোত্র হয় নাই, এখনও েনুষযজাচিি শিকিা চনিানব্বই 

জন অল্প-চবতৃতি অসিয অবস্থায় িচহয়ামে। চবচিন্ন পুতৃতমক এই-সব কথা পচেমি পাি, 

পিধেয-সচহষু্ণিা ও এরূপ িত্ত্ব সবমন্ধ আেিা গ্রন্থ পাঠ কচিয়া থাচক বমি, চকন্তু চনজ 

অচি্িা হইমি আচে বচলমিচে, এখনও পৃচথবরমি এই িাবগুচল নাই বচলমলই হয়; 

শিকিা চনিানব্বই জন এই-সকল চবষয় চিন্তাও কমি না। পৃচথবরি বে-মকান বদমশ আচে 

চেয়াচে, বসখামনই বদচখয়াচে—এখনও অনযধেযাবলবরি উপি দারুণ চনেযািন িচলমিমে; 

নিূন চবষয় চশিা কিা সবমন্ধ পূমবযও বে- সকল আপচত্ত উচঠি, এখনও বসই পুিামনা 

আপচত্তগুচলই উিাচপি হইয়া থামক। জেমি েিিুকু পিধেয-সচহষু্ণিা ও ধেযিামবি প্রচি 

সহানুিূচি আমে, কােযিীঃ িাহা এইখামনই—এই আেযিূচেমিই চবদযোন, অপি বকাথাও 

নাই। বকবল এখামনই চহন্দুিা েুসলোনমদি জনয েসচজদ ও খ্রিানমদি জনয চেযজা 
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চনেযাণ কচিয়া বদয়, আি বকাথাও নমহ। েচদ িুচে অনয বকান বদমশ চেয়া েুসলোনচদেমক 

বা অনযধেযাবলচবেণমক বিাোি জনয একচি েচন্দি চনেযাণ কচিয়া চদমি বল, বদচখমব 

িাহািা চকরূপ সাহােয কমি  িৎপচিবমিয বিাোি েচন্দি এবিং পামি বিা বসই সমগ ব 

বিাোি বদহেচন্দিচিও িাহািা িাচিয়া বফচলবাি বিিা কচিমব। এই কািমণই পৃচথবরি 

পমি এই চশিাি চবমশষ প্রময়াজন—িািমিি চনকি পৃচথবরমক এখনও এই পিধেয-

সচহষু্ণিা—শুধু িাহাই নমহ, পিধমেযি প্রচি েিরি সহানুিূচি চশিা কচিমি হইমব। 

চশবেচহম্নীঃমতৃতামত্র কচথি হইয়ামেীঃ  

  

‘ত্রয়র সািংখযিং বোেীঃ পশুপচিেিিং ববষ্ণবচেচি 

প্রচিমন্ন প্রস্থামন পিচেদেদীঃ পথযচেচি ি। 

রুিরনািং ববচিত্রযাদৃজুকুচিলনানাপথজুষািং 

নৃণামেমকা েেযস্ত্বেচস পয়সােণযব ইব | | ’  

  

ববদ, সািংখয, বোে, পাশুপি ও ববষ্ণব েি—এই সকল চিন্ন চিন্ন েমিি েমধয বকহ 

একচিমক বশ্রি, অপিচিমক চহিকি বমলন। সেুদ্র বেেন নদরসকমলি একোত্র েেযস্থান, 

রুচিমিমদ সিল-কুচিল নানাপথোের জনেমণি িুচেই একোত্র েেয। 

  

চিন্ন চিন্ন পমথ োইমলও সকমলই চকন্তু একই লমিয িচলমিমে। বকহ একিু বক্রপমথ 

্ুচিয়া, বকহ বা সিল পমথ োইমি পামি; চকন্তু অবমশমষ সকমলই বসই এক প্রিুি চনকি 

বপৌাঁচেমব। েখন বিােিা শুধু িাাঁহামক চশবচলগ ব নয়—সবযত্র বদচখমব, িখনই বিাোমদি 

চশব- িচক্ত এবিং বিাোমদি চশবদশযন সপূিতণয হইমব। চিচনই েথাথয সাধু, চিচনই েথাথয 

হচিিক্ত, চেচন বসই হচিমক সবযজরমব ও সবযিূমি বদচখয়া থামকন। েচদ িুচে চশমবি েথাথয 

িক্ত হও, িমব িুচে িাাঁহামক সবযজরমব ও সবযিূমি বদচখমব। বে নামে, বে রূমপ িাাঁহামক 

উপাসনা কিা হউক না বকন, বিাোমক বুচঝমি হইমব বে, সব িাাঁহািই উপাসনা। কাবা-

ি৪ চদমক েুখ কচিয়াই বকহ জানু অবনি করুক অথবা খ্রষ্ট্ররয় চেজযায় বা ববৌদ্ধ বিমিযই 

উপাসনা করুক, ্ািসামি বা অ্ািসামি বস িাাঁহািই উপাসনা কচিমিমে। বে-মকান 

নামে বে-মকান েূচিযি উমেমশ বে-িামবই পুষ্পািচল প্রদত্ত হউক না বকন, িাহা িেবামনি 
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পাদপমে বপৌাঁোয়, কািণ চিচন সকমলি একোত্র প্রিু, সকল আিাি অন্তিািা। 

পৃচথবরমি চক-অিাব, িাহা চিচন আোমদি অমপিা অমনক িালিামবই জামনন। সবযচবধ 

বিদ দূিরিূি হইমব, ইহা অসেব। বিদ থাচকমবই। ববচিত্রয বযিরি জরবন অসেব। 

চিন্তািাচশি এই সিং্ষয ও ববচিত্রযই ্ ান উন্নচি প্রিৃচি সকমলি েূমল। পৃচথবরমি অসিংখয 

পিস্পিচবমিাধর িাবসেূহ থাচকমবই। চকন্তু িাই বচলয়া বে পিস্পিমক ্ৃণা কচিমি 

হইমব, পিস্পি চবমিাধ কচিমি হইমব, িাহাি বকান প্রময়াজন নাই। 

  

অিএব বসই েূল সিয আোচদেমক পনুিায় চশিা কচিমি হইমব, োহা বকবলোত্র এখান 

হইমি—আোমদি োিৃিূচে হইমিই প্রিাচিি হইয়াচেল। আি একবাি িািিমক জেমিি 

সেমি এই সিয প্রিাি কচিমি হইমব। বকন আচে এ-কথা বচলমিচে? কািণ এই সিয 

শুধু বে আোমদি শা্ত্রস-গ্রমন্থই চনবদ্ধ, িাহা নমহ; আোমদি জািরয় সাচহমিযি প্রমিযক 

চবিামে, আোমদি জািরয় জরবমন সবযত্র ইহা প্রবাচহি িচহয়ামে। এইখামন—বকবল 

এইখামনই ইহা প্রািযচহক জরবমন অনুচিি হইয়া থামক, আি িিুষ্মান্ বযচক্তোমত্রই স্বরকাি 

কচিমবন বে, এইখামন োো আি বকাথাও ইহা কামেয পচিণি কিা হয় নাই। এইিামব 

আোমদি জেৎমক ধেযচশিা চদমি হইমব। িািি ইহা অমপিাও অনযানয উচ্চিি চশিা 

চদমি সেথয বমি, চকন্তু বসইগুচল বকবল পচণ্ডিমদি জনয। এই নম্রিা, শান্তিাব, চিচিিা, 

পিধেয-সচহষু্ণিা, সহানুিূচি ও ভ্রািৃিামবি েহির চশিা আবালবৃদ্ধবচনিা—চশচিি-

অচশচিি, সবযজাচি, সবযবণয চশিা কচিমি পামি। ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত।’  
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২. জোফনোয় বক্তৃতো—ববদোন্ত 

[কলমবা হইমি কাচণ্ড, অনুিাধাপুি ও িামিাচনয়া হইয়া স্বােরজর জাফনা শহমি পদাপযণ 

কমিন। সবযত্র চিচন চবপুলিামব সবচধযি হন। জাফনায় অচিনন্দমনি উত্তমি ২৩ জানুআির 

‘চহন্দু কমলজ’ প্রাগ বমণ চিচন ‘ববদান্ত’ সবমন্ধ এই সুদর য্ বক্তৃিাচি বদন।] 
  

চবষয় অচি বৃহৎ, চকন্তু সেয় খুবই কে; একচি বক্তৃিায় চহন্দুচদমেি ধমেযি সপূিতণয 

চবমেষণ অসেব। সুিিািং আচে বিাোমদি চনকি আোমদি ধমেযি েূল িত্ত্বগুচল েি সহজ 

িাষায় পাচি, বণযনা কচিব। বে ‘চহন্দু’ নামে পচিিয় বদওয়া এখন আোমদি প্রথা হইয়া 

দাাঁোইয়ামে, িাহাি চকন্তু আি বকান সাথযকিা নাই; কািণ ঐ শমব্দি অথয—‘োহািা 

চসনু্ধনমদি পামি বাস কচিি।’ প্রািরন পািসরকমদি চবকৃি উচ্চািমণ ‘চসনু্ধ’ শব্দই 

‘চহন্দু’রূমপ পচিণি হয়; িাাঁহািা চসনু্ধনমদি অপিিরি-বাসর সকলমকই ‘চহন্দু’ বচলমিন। 

এইরূমপই ‘চহন্দু’শব্দ আোমদি চনকি আচসয়ামে; েুসলোন-শাসনকাল হইমি আেিা ঐ 

শব্দ চনমজমদি উপি প্রময়াে কচিমি আিে কচিয়াচে। অবশয এই শব্দ-বযবহামি বকান 

িচি নাই, চকন্তু আচে পূমবযই বচলয়াচে, এখন ইহাি সাথযকিা নাই; কািণ বিােিা 

চবমশষিামব লিয কচিও বে, বিযোনকামল চসনু্ধনমদি এই চদমক সকমল আি 

প্রািরনকামলি েি এক ধেয োমনন না। সুিিািং ঐ শমব্দ শুধু খাাঁচি চহন্দু বুঝায় না; উহামি 

েুসলোন, খ্রিান, বজন এবিং িািমিি অনযানয অচধবাচসেণমকও বুঝাইয়া থামক। অিএব 

আচে ‘চহন্দু’ শব্দ বযবহাি কচিব না। িমব বকান্ শব্দ বযবহাি কচিব? আেিা ‘ববচদক’ 

শব্দচি বযবহাি কচিমি পাচি, অথবা ‘ববদাচন্তক’ শব্দ বযবহাি কচিমল আিও িাল হয়। 

পৃচথবরি অচধকািংশ প্রধান প্রধান ধেযই চবমশষ চবমশষ কিকগুচল গ্রন্থমক প্রাোণয বচলয়া 

স্বরকাি কচিয়া থামক। বলামকি চবশ্বাস—এই গ্রন্থগুচল ঈশ্বি অথবা বকান অচিপ্রাকৃি 

পুরুষচবমশমষি বাকয; সুিিািং ঐ গ্রন্থগুচলই িাহামদি ধমেযি চিচত্ত। আধুচনক পাশ্চািয 

পচণ্ডিমদি েমি ঐ-সকল গ্রমন্থি েমধয চহন্দুমদি ববদই প্রািরনিে। অিএব ববদ সবমন্ধ 

চকেু জানা আবশযক। 
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ববদ-নােক শব্দিাচশ বকান পুরুমষি উচক্ত নমহ। উহাি সন-িাচিখ এখনও চনণযরি হয় 

নাই, কখনও হইমি পামি না। আি আোমদি (চহন্দুমদি) েমি ববদ অনাচদ অনন্ত। একচি 

চবমশষ কথা বিাোমদি িিণ িাখা উচিি, পৃচথবরি অনযানয ধেয—বযচক্তিাবাপন্ন ঈশ্বি 

অথবা িেবামনি দূি বা বপ্রচিি পুরুমষি বাণর বচলয়া িাহামদি শাম্ত্রসি প্রাোণয বদখায়। 

চহন্দুিা চকন্তু বমলন, ববমদি অনয বকান প্রোণ নাই, ববদ স্বিীঃপ্রোণ; কািণ ববদ অনাচদ 

অনন্ত, উহা ঈশ্বমিি ্ানিাচশ। ববদ কখনও চলচখি হয় নাই, উহা কখনও সৃি হয় নাই, 

অনন্তকাল ধচিয়া উহা িচহয়ামে। বেেন সৃচি অনাচদ অনন্ত, বিেচন ঈশ্বমিি ্ ানও অনাচদ 

অনন্ত। ‘ববদ’ অমথয এই ঐশ্বচিক ্ানিাচশ; চবদ ধািুি অথয—জানা। ববদান্ত নােক 

্ানিাচশ ঋচষেণ কিৃযক আচবষৃ্কি। ঋচষ শমব্দি অথয েিদ্রিা; পূবয হইমিই চবদযোন 

সিযমক চিচন প্রিযি কচিয়ামেন োত্র, ঐ ্ান ও িাবিাচশ িাাঁহাি চনমজি চিন্তাপ্রসূি 

নমহ। েখনই বিােিা শুচনমব, ববমদি অেুক অিংমশি ঋচষ অেুক, িখন িাচবও না বে, 

চিচন উহা চলচখয়ামেন বা চনমজি েন হইমি উহা সৃচি কচিয়ামেন; চিচন পূবয হইমি 

চবদযোন িাবিাচশি দ্রিাোত্র। ঐ িাবিাচশ অনন্ত কাল হইমিই এই জেমি চবদযোন 

চেল—ঋচষ উহা আচবষ্কাি কচিমলন োত্র। ঋচষেণ আধযাচিক আচবষ্কিযা। 

  

ববদ-নােক গ্রন্থিাচশ প্রধানিীঃ দই িামে চবিক্ত—কেযকাণ্ড ও ্ানকাণ্ড। কেযকামণ্ডি েমধয 

নানাচবধ োেেম্ি কথা আমে; উহামদি েমধয অচধকািংশই বিযোন েুমেি অনুপমোের 

বচলয়া পচিিযক্ত হইয়ামে এবিং কিকগুচল এখনও বকান-না-মকান আকামি বিযোন। 

কেযকামণ্ডি প্রধান প্রধান চবষয়গুচল, েথা সাধািণ োনমবি কিযবয—ব্রহ্মিাির, েৃহর, বানপ্রস্থ 

ও সন্নযাসর এই-সকল চবচিন্ন আশ্রেরি চবচিন্ন কিযবয এখনও পেযন্ত অল্প-চবতৃতি অনুসৃি 

হইমিমে। চদ্বিরয় িাে ্ানকাণ্ড—আোমদি ধমেযি আধযাচিক অিংশ। ইহাি নাে ‘ববদান্ত’ 

অথযাৎ ববমদি বশষ িাে—ববমদি িিে লিয। ববদ্ামনি এই সািিামেি নাে ববদান্ত বা 

উপচনষদ। আি িািমিি সকল সম্প্রদায়—বদ্বিবাদর, চবচশিানদ্বিবাদর, অনদ্বিবাদর অথবা 

বসৌি, শাক্ত, োণপিয, বশব ও ববষ্ণব—বে-মকহ চহন্দুধমেযি অন্তিুযক্ত থাচকমি িামহ, 

িাহামকই ববমদি এই উপচনষদ িাে োচনয়া িচলমি হইমব। িাহািা চনজ চনজ রুচি 

অনুোয়র উপচনষদ বযাখযা কচিমি পামি; চকন্তু িাহাচদেমক উহাি প্রাোণয স্বরকাি 
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কচিমিই হইমব। এই কািমণই আেিা ‘চহন্দু’ শমব্দি পচিবমিয ‘ববদাচন্তক’ শব্দ বযবহাি 

কচিমি িাই। িািমি সকল প্রািরনপন্থর দাশযচনকমকই ববদামন্তি প্রাোণয স্বরকাি কচিমি 

হইয়ামে—আি আজকাল িািমি চহন্দুধমেযি েি শাখাপ্রশাখা আমে, িাহামদি েমধয 

কিকগুচলমক েিই চবসদৃশ ববাধ হউক না বকন, উহামদি উমেশয েিই জচিল ববাধ 

হউক না বকন, চেচন ববশ িাল কচিয়া উহামদি আমলািনা কচিমবন, চিচনই বুচঝমি 

পাচিমবন—উপচনষদ হইমিই উহামদি িাবিাচশ েৃহরি হইয়ামে। এই-সকল উপচনষমদি 

িাব আোমদি জাচিি েিায় েিায় এিদূি প্রচবি হইয়ামে বে, োাঁহািা চহন্দুধমেযি খুব 

অোচজযি শাখা-চবমশমষিও রূপকিত্ত্ব আমলািনা কচিমবন, িাাঁহািা সেময় সেময় বদচখয়া 

আশ্চেয হইমবন বে, উপচনষমদ রূপকিামব বচণযি িত্ত্ব দৃিান্তরূমপ পচিণি হইয়া ঐ-সকল 

ধমেয স্থান লাি কচিয়ামে। উপচনষমদিই সূক্ষ্ম আধযাচিক ও দাশযচনক রূপকগুচল আজকাল 

স্থূলিামব পচিণি হইয়া আোমদি েৃমহ পূজাি বস্তু হইয়া িচহয়ামে। অিএব আোমদি 

বযবহৃি চিন্ন চিন্ন প্রিরকগুচল সবই ববদান্ত হইমি আচসয়ামে, কািণ ববদামন্ত ঐগুচল 

রূপকিামব বযবহৃি হইয়ামে। ক্রেশীঃ ঐ িাবগুচল জাচিি েেযস্থমল প্রমবশ কচিয়া 

পচিমশমষ প্রিরকরূমপ প্রািযচহক জরবমনি অগ বরিূি হইয়া চেয়ামে।  

  

ববদামন্তি পিই িৃচিি প্রাোণয। এইগুচল েুচনমদি বলখা গ্রন্থ, চকন্তু ইহামদি প্রাোণয 

ববদামন্তি অধরন। অনযানয ধেযাবলচবেমণি পমি িাহামদি ধেযগ্রন্থ বেরূপ, আোমদি পমি 

িৃচিও িদ্রূপ। আেিা স্বরকাি কচিয়া থাচক বে, চবমশষ চবমশষ েুচন এই-সকল িৃচি 

প্রণয়ন কচিয়ামেন; এই অমথয অনযানয ধমেযি শা্ত্রসসেূমহি প্রাোণয বেরূপ, িৃচিি 

প্রাোণযও বসইরূপ; িমব িৃচিই আোমদি িিে প্রোণ নমহ। িৃচিি বকান অিংশ েচদ 

ববদামন্তি চবমিাধর হয়, িমব উহা পচিিযাে কচিমি হইমব, উহাি বকান প্রাোণয থাচকমব 

না। আবাি এই-সকল িৃচি েুমে েুমে চিন্ন। আেিা শাম্ত্রস পাঠ কচি—সিযেুমে এই এই 

িৃচিি প্রাোণয; বক্রিা, দ্বাপি ও কচল—এই-সকল েুমেি প্রমিযক েুমে আবাি অনযানয 

িৃচিি প্রাোণয। বদশ-কাল-পামত্রি পচিবিযন অনুসামি আিাি প্রিৃচিি পচিবিযন 

হইয়ামে; আি িৃচি প্রধানিীঃ এই আিামিি চনয়ােক বচলয়া সেময় সেময় উহামদিও 
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পচিবিযন কচিমি হইয়ামে। আচে এই চবষয়চি বিাোচদেমক চবমশষিামব িিণ িাচখমি 

বচল। 

  

ববদামন্ত ধমেযি বে েূল িত্ত্বগুচল বযাখযাি হইয়ামে, িাহা অপচিবিযনরয়। বকন?— কািণ 

োনুষ ও প্রকৃচিি েমধয বে অপচিবিযনরয় িত্ত্বসেূহ িচহয়ামে, বসইগুচল ঐ েূল- িত্ত্বগুচলি 

উপি প্রচিচিি। ঐগুচলি কখনও পচিবিযন হইমি পামি না। আিা, স্বেযেেন প্রিৃচিি 

িাব কখনও পচিবচিযি হইমি পামি না। সহস্র বৎসি পূমবয ঐ-সকল িত্ত্ব সবমন্ধ বে িাব 

চেল, এখনও িাহাই আমে, লি লি বৎসি পমিও িাহাই থাচকমব। 

  

চকন্তু বে-সকল ধেযকােয আোমদি সাোচজক অবস্থা ও সবমন্ধি উপি চনিযি কমি, 

সোমজি পচিবিযমনি সমগ ব বসইগুচলও পচিবচিযি হইয়া োইমব। সুিিািং সেয়-চবমশমষ 

বকান চবমশষ চবচধই সিয ও ফলপ্রদ হইমব, অপি সেময় নমহ। িাই আেিা বদচখমি 

পাই, বকান সেময় বকান খাদয-চবমশমষি চবধান িচহয়ামে, অনয সেময় িাহা আবাি 

চনচষদ্ধ। বসই খাদয বসই সেয়-চবমশমষি উপমোের চেল, চকন্তু ঋিু পচিবিযন ও অনযানয 

কািমণ উহা িৎকামলি অনুপমোের হওয়ায় িৃচি িখন ঐ খাদয-বযবহাি চনমষধ 

কচিয়ামেন। এই কািমণ স্বিাবিই প্রিরি হইমিমে বে, েচদ বিযোনকামল আোমদি 

সোমজি বকান পচিবিযন আবশযক হয়, িমব ঐ পচিবিযন কচিমিই হইমব; চকিামব ঐ-

সকল পচিবিযন কচিমি হইমব—ঋচষিা আচসয়া িাহা বদখাইয়া চদমবন। আোমদি ধমেযি 

েূল সিযগুচল চবন্দুোত্র পচিবচিযি হইমব না, ঐগুচল সেিামব থাচকমব। 

  

িািপি পুিাণ। পুিাণ পচিলিণাচিি। উহামি ইচিহাস, সৃচিিত্ত্ব, নানাচবধ রূপমকি দ্বািা 

দাশযচনক িত্ত্বসকমলি চববৃচি প্রিৃচি বহু চবষয় আমে। ববচদক ধেয সবযসাধািমণ প্রিাি 

কচিবাি জনয পুিাণ চলচখি হয়। ববদ বে-িাষায় চলচখি িাহা অচি প্রািরন; অচি 

অল্পসিংখযক পচণ্ডিই ঐ গ্রমন্থি সেয়-চনরূপমণ সেথয। পুিাণ সেসােচয়ক বলামকি িাষায় 

চলচখি—উহামক আধুচনক সিংস্কৃি বলা োয়। ঐগুচল পচণ্ডিমদি জনয নয়, সাধািণ বলামকি 

জনয; কািণ সাধািণ বলাক দাশযচনক িত্ত্ব বুচঝমি অিে। িাহাচদেমক ঐ-সকল িত্ত্ব 

বুঝাইবাি জনয স্থূলিামব সাধু, িাজা ও েহাপুরুষেমণি জরবনিচিি এবিং ঐ জাচিি েমধয 
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বে-সকল ্িনা সিং্চিি হইয়াচেল, বসইগুচলি েধয চদয়া চশিা বদওয়া হইি। েুচনিা 

বে বকান চবষয় পাইয়ামেন, িাহাই গ্রহণ কচিয়ামেন; চকন্তু প্রমিযকচিই ধমেযি চনিয সিয 

বুঝাইবাি জনয বযবহৃি হইয়ামে। 

  

িািপি িি। এইগুচল কিক কিক চবষময় প্রায় পুিামণি েি এবিং িাহামদি েমধয 

কিকগুচলমি কেযকামণ্ডি অন্তেযি প্রািরন োেে্মক পুনীঃপ্রচিচিি কচিবাি বিিা কিা 

হইয়ামে। 

  

এইগুচল সবই চহন্দুমদি শা্ত্রস। বে জাচিি েমধয এি অচধকসিংখযক ধেযশা্ত্রস চবদযোন এবিং 

বে-জাচি অেচণি বষয ধচিয়া দশযন ও ধমেযি চিন্তায় িাহাি শচক্ত চনময়াচজি কচিয়ামে, 

বস-জাচিি েমধয এি অচধক সম্প্রদাময়ি আচবিযাব অচি স্বািাচবক। আিও সহস্র সহস্র 

সম্প্রদাময়ি অিুযদয় বকন হইল না, ইহাই আশ্চমেযি চবষয়। বকান বকান চবষময় এই-

সকল সম্প্রদাময়ি েমধয অচিশয় পাথযকয চবদযোন। সম্প্রদায়গুচলি এই-সকল খুাঁচিনাচিি 

চবচিন্নিা বুচঝবাি সেয় এখন আোমদি নাই। সুিিািং বে-সকল েমি—বে- সকল িমত্ত্ব 

চহন্দুোমত্রিই চবশ্বাস থাকা আবশযক, সম্প্রদায়সেূমহি বসই সাধািণ িত্ত্বগুচল সবমন্ধ 

আেিা আমলািনা কচিব। 

  

প্রথেিীঃ সৃচিিত্ত্ব। চহন্দুমদি সকল সম্প্রদাময়ি েি—এই সৃচি, এই প্রকৃচি, এই োয়া 

অনাচদ অনন্ত। জেৎ বকান চবমশষ চদমন সৃি হয় নাই। একজন ঈশ্বি আচসয়া এই জেৎ 

সৃচি কচিমলন, িািপি চিচন ্ুোইমিমেন—ইহা হইমি পামি না। সৃচিকাচিণর শচক্ত 

এখনও বিযোন। ঈশ্বি অনন্তকাল ধচিয়া সৃচি কচিমিমেন, চিচন কখনই চবশ্রাে কমিন 

না। েরিায় শ্ররকৃষ্ণ বচলমিমেনীঃ েচদ হযহিং ন বমিযয়িং জািু কেযণযিচন্দ্রিীঃ। *** 

উপহনযাচেোীঃ প্রজাীঃ||—েচদ আচে িণকাল কেয না কচি, িমব জেৎ ধ্বিংস হইয়া োইমব। 

  

জেমি এই বে সৃচিশচক্ত চদবািাত্র কােয কচিমিমে, ইহা েচদ িণকামলি জনয বন্ধ থামক, 

িমব এই জেৎ ধ্বিংস হইয়া োয়। এেন সেয় কখনই চেল না, েখন সেগ্র জেমি এই 

শচক্ত চক্রয়াশরল চেল না; িমব অবশয েুেমশমষ প্রলয় হইয়া থামক। আোমদি ‘সৃচি’ 
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ইিংমিজর ‘ Creation’ নমহ। ‘ Creation’ বচলমি ইিংমিজরমি ‘চকেু-না হইমি চকেু হওয়া, 

অসৎ হইমি সমিি উদ্ভব’—এই অপচিণি েিবাদ বুঝাইয়া থামক। এইরূপ অসগ বি কথা 

চবশ্বাস কচিমি বচলয়া আচে বিাোমদি বুচদ্ধ ও চবিাি-শচক্তি অবোননা কচিমি িাই না। 

সেগ্র প্রকৃচিই চবদযোন থামক, বকবল প্রলময়ি সেয় উহা ক্রেশীঃ সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি 

হইমি োয়, বশমষ এমকবামি অবযক্তিাব ধািণ কমি। পমি চকেুকাল বেন চবশ্রামেি পি 

আবাি বযক্ত হইয়া উহা সম্মুমখ চনচিপ্ত হয়; িখন পূমবযি েিই সিংমোে, পূমবযি েিই 

প্রকাশ হইমি থামক। চকেুকাল এইরূপ বখলা িচলয়া আবাি ঐ বখলা িাচিয়া োয়—ক্রেশ 

সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি হইমি থামক, বশমষ সেুদয় আবাি অবযমক্ত লরন হইয়া োয়। আবাি 

বাচহমি আমস; অনন্তকাল এইরূপ িিমগ বি েি একবাি সম্মুমখ আি-বাি পশ্চামি 

আমন্দাচলি হইমিমে। বদশ, কাল এবিং অনযানয সব-চকেুই এই প্রকৃচিি অন্তেযি। এই 

কািমণই ‘সৃচিি আিে আমে’ বলা সপূিতণয বািুলিা। সৃচিি আিে বা বশষ সবমন্ধ বকান 

কথাই উচঠমি পামি না। এই জনয েখনই আোমদি শাম্ত্রস সৃচিি আচদ বা অমন্তি উমেখ 

কিা হইয়ামে, িখনই বকান েুেচবমশমষি আচদ-অন্ত বুচঝমি হইমব; উহাি অনয বকান 

অথয নাই। 

  

বক এই সৃচি কচিমিমেন?—ঈশ্বি। ইিংমিজরমি সাধািণিীঃ God শমব্দ োহা বুঝায় আোি 

অচিপ্রায় িাহা নমহ। সিংস্কৃি ‘ব্রহ্ম’ শব্দ বযবহাি কিাই সবযামপিা েুচক্তসগ বি। চিচনই এই 

জেৎপ্রপমচিি সাধািণ কািণস্বরূপ। ব্রমহ্মি স্বরূপ চক? ব্রহ্ম চনিয—চনিযশুদ্ধ চনিযজাগ্রি 

সবযশচক্তোন্ সবয্ দয়ােয় সবযবযাপর চনিাকাি অখণ্ড। চিচন এই জেৎ সৃচি কমিন। এখন 

প্রে এই, েচদ এই ব্রহ্ম জেমিি চনিয স্রিা ও চবধািা হন, িাহা হইমল দইচি আপচত্ত 

উপচস্থি হয়। জেমি বিা েমথি ববষেয িচহয়ামে—এখামন বকহ সুখর, বকহ দীঃখর; বকহ 

ধনর, বকহ দচিদ্র; এইরূপ ববষেয বকন? আবাি এখামন চনিুিিাও চবদযোন। কািণ 

এখামন এমকি জরবন অমনযি েৃিুযি উপি চনিযি কচিমিমে। এক প্রাণর আি এক প্রাণরমক 

খণ্ড খণ্ড কচিয়া বফচলমিমে, প্রমিযক োনবই চনজ ভ্রািাি েলা চিচপবাি বিিা কচিমিমে। 

এই প্রচিমোচেিা, এই চনিুিিা, এই উৎপাি, এই চদবা-িাচত্র েেনচবদাির দর য্চনীঃশ্বাস—

ইহাই আোমদি এই জেমিি অবস্থা  ইহাই েচদ ঈশ্বমিি সৃচি হয়, িমব বসই ঈশ্বি 
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ব্ািিি চনিুি  োনুমষি কচল্পি চনিুিিে দানব অমপিা এই ঈশ্বি আিও চনিুি। 

ববদান্ত বমলন, ঈশ্বি এই ববষেয ও প্রচিমোচেিাি কািণ নমহন। িমব বক ইহা কচিল?—

আেিা চনমজিাই কচিয়াচে। বে্ সকল বিমত্রি উপি সেিামবই বষযণ কমি। চকন্তু বে-

বিত্র উত্তেরূমপ কচষযি, িাহাই শসযশালর হয়; বে-িূচে িালিামব কচষযি নয়, িাহা ঐ 

বৃচিি ফল লাি কচিমি পামি না। ইহা বেম্ি অপিাধ নমহ। িাাঁহাি দয়া অনন্ত 

অপচিবিযনরয়—আেিাই বকবল এই ববষেয সৃচি কচিমিচে। চকরূমপ আেিা এই ববষেয 

সৃচি কচিলাে? বকহ জেমি সুখর হইয়া জোইল, বকহ বা অসুখর—িাহািা বিা এই ববষেয 

সৃচি কমি নাই? কচিয়ামে বব চক  পূবযজেকৃি কমেযি দ্বািা এই বিদ—এই ববষেয সৃি 

হইয়ামে। 

  

এখন আেিা বসই চদ্বিরয় িমত্ত্বি আমলািনায় আচসলাে—োহামি শুধু আেিা চহন্দুিা নই, 

ববৌদ্ধ এবিং বজনেণও একেি। আেিা সকমলই স্বরকাি কচিয়া থাচক, সৃচিি েি জরবনও 

অনন্ত। শূনয হইমি বে জরবমনি উৎপচত্ত হইয়ামে, িাহা নমহ—িাহা হইমিই পামি না; 

এইরূপ জরবমনি বকান প্রময়াজন নাই। কামল োহাি আিে, কামলই িাহাি অন্ত হইমব। 

েিকলয েচদ জরবমনি আিে হইয়া থামক, িমব আোের কলয উহাি বশষ হইমব—পমি 

উহাি সপূিতণয ধ্বিংস হইমব। জরবন অবশয পূমবযও বিযোন চেল। আজকাল ইহা ববশর 

বুঝাই- বাি আবশযক নাই; কািণ আধুচনক চব্ান এই চবষময় আোচদেমক সাহােয 

কচিমিমে— জে-জেমিি আচবষ্কািগুচলি সাহামেয আোমদি শা্ত্রসচনচহি িত্ত্বগুচল 

বুঝাইয়া চদমিমে। বিােিা সকমল পূবয হইমিই অবেি আে বে, আোমদি প্রমিযমকই 

অনন্ত অিরমিি কেযসেচিি ফলস্বরূপ। কচবেমণি বণযনানুোয়র বকান চশশুমকই প্রকৃচি 

স্বহমতৃত জেৎ-িগ বেমচি লইয়া আমসন না, িাহাি স্কমন্ধ অনন্ত অিরমিি কেযসেচি 

িচহয়ামে। িালই হউক আি েন্দই হউক, বস চনজ অিরি কমেযি ফল বিাে কচিমি 

আমস। ইহা হইমিই ববষমেযি উৎপচত্ত। ইহাই কেযচবধান; আেিা প্রমিযমকই চনজ চনজ 

অদৃমিি চনয়ােক। এই েিবামদি দ্বািা অদৃিবাদ খচণ্ডি হয় এবিং ইহা-দ্বািাই ‘ঈশ্বমিি 

ববষেয-নন্ৃযণয-মদাষ’ চনিাকৃি হয়। আেিা োহা চকেু বিাে কচি, িাহাি জনয আেিাই 

দায়র, অপি বকহ নমহ। আেিাই কােয, আেিাই কািণস্বরূপ; সুিিািং আেিা স্বাধরন। েচদ 
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আেিা অসুখর হই, িমব বুচঝমি হইমব—আচেই আোমক অসুখর কচিয়াচে। আি ইহাও 

প্রিরয়োন হইমব বে, আচে েচদ ইচ্ছা কচি, িমব সুখরও হইমি পাচি। েচদ আচে অপচবত্র 

হই, িমব িাহাও আোি চনজকৃি; আি বুচঝমি হইমব বে, আচে ইচ্ছা কচিমল আবাি 

পচবত্র হইমি পাচি। সকল চবষময় এইরূপ বুচঝমি হইমব। োনুমষি ইচ্ছা বকান ্িনাি 

অধরন নমহ। োনুমষি অনন্ত ইচ্ছাশচক্ত ও েুক্ত স্বিামবি সম্মুমখ সকল শচক্ত, এেন চক, 

প্রাকৃচিক শচক্তগুচল পেযন্ত োথা নি কচিমব—দাস হইয়া থাচকমব।  

  

এইবাি স্বিাবিই প্রে উচঠমব—আিা চক? আিামক না জাচনমল আোমদি শাম্ত্রসাক্ত 

ঈশ্বিমকও জাচনমি পাচি না। িািমি ও অনযানয বদমশ বচহীঃপ্রকৃচিি আমলািনা-দ্বািা বসই 

সবযািরি সত্তাি আিাস পাইবাি বিিা কিা হইয়ামে। আেিা জাচন, ইহাি ফলও অচি 

বশািনরয় হইয়ামে। বসই সত্তাি আিাস পাওয়া দূমি থাক্, আেিা েিই জে-জেমিি 

আমলািনা কচি, িিই অচধকিি জেবাদর হইমি থাচক। েচদ বা একিু-অধিু ধেযিাব 

পূমবয থামক, জে-জেমিি আমলািনা কচিমি কচিমি িাহাও দূি হইয়া োয়। অিএব 

আধযাচিকিা ও বসই পিেপুরুমষি ্ ান বাহযজেৎ হইমি পাওয়া োয় না। অন্তিেমধয—

আিাি েমধয ঐ িত্ত্ব অমিষণ কচিমি হইমব। বাহযজেৎ আোচদেমক বসই অনমন্তি বকান 

সিংবাদ চদমি পামি না, অন্তজযেমি অমিষণ কচিমলই উহাি সিংবাদ পাওয়া োয়। অিএব 

বকবল আিিমত্ত্বি অমিষমণই, আিিমত্ত্বি চবমেষমণই ঈশ্বিমক জাচনমি পাচি। জরবািাি 

স্বরূপ-সবমন্ধ িািমিি চবচিন্ন সম্প্রদায়গুচলি েিমিদ আমে বমি, চকন্তু বকান বকান 

চবষময় সকমল একেি। েথা—সকল জরবািা অনাচদ অনন্ত, স্বরূপিীঃ অচবনাশর। 

চদ্বিরয়িীঃ প্রমিযক আিায় সবযচবধ শচক্ত আনন্দ পচবত্রিা সবযবযাচপিা ও সবয্ত্ব 

অন্তচনযচহি িচহয়ামে। এই গুরুিি িত্ত্বচি সবযদা িিণ িাচখমি হইমব। প্রমিযক োনমব, 

প্রমিযক প্রাণরমি—বস েিই দবযল বা েন্দ হউক, বস বে বা বোি হউক—বসই সবযবযাপর 

সবয্ আিা িচহয়ামেন। আিা চহসামব বকান প্রমিদ নাই—প্রমিদ বকবল প্রকামশি 

িািিমেয। ঐ িুদ্রিে প্রাণর ও আোি েমধয প্রমিদ বকবল প্রকামশি িািিমেয—স্বরূপিীঃ 

িাহাি সচহি আোি বকান বিদ নাই; বস আোি ভ্রািা; িাহািও বে আিা, আোিও 

বসই আিা। িািি এই েহত্তে িত্ত্ব জেমি প্রিাি কচিয়ামে। অনযত্র ‘সেগ্র োনবজাচিি 
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ভ্রািৃিাব’ প্রিাচিি হইয়া থামক, িািমি উহা ‘সবযপ্রাণরি ভ্রািৃিাব’—এই আকাি ধািণ 

কচিয়ামে। অচি িুদ্রিে প্রাণর, এেন চক িুদ্র চপপরচলকা পেযন্ত আোি িাই—িাহািাও 

আোি বদহস্বরূপ। ‘এবিং িু পচণ্ডনি্যাত্বা সবযিূিেয়িং হচিম্’ ইিযাচদ—এইরূমপ পচণ্ডিেণ 

বসই প্রিুমক সবযিূিেয় জাচনয়া সকল প্রাণরমক ঈশ্বি্ামন উপাসনা কচিমবন। বসই 

কািমণই িািমি ইিিপ্রাণর ও দচিদ্রেমণি প্রচি এি দয়াি িাব বিযোন; সকল বস্তু 

সবমন্ধই—সকল চবষময়ই ঐ দয়াি িাব। আিামি সেুদয় শচক্ত বিযোন—এই েি 

িািমিি সকল সম্প্রদাময়ি চেলনিূচে। 

  

স্বিাবিই এইবাি আোমদি ঈশ্বিিত্ত্ব-আমলািনাি সেয় আচসয়ামে। চকন্তু িৎপূমবযই 

‘আিা’ সবমন্ধ একচি কথা বচলমি িাই। োাঁহািা ইিংমিজর িাষা িিযা কমিন, িাাঁহািা অমনক 

সেয় Soul ও Mind—এই দইচি শমব্দ বে বোলমোমে পচেয়া োন। সিংস্কৃি ‘আিা’ ও 

ইিংমিজর’  ‘ Soul’ শব্দ সপূিতণয চিন্নাথযবািক। আেিা োহামক ‘েন’ বচল, পাশ্চামিযিা 

িাহামক ‘ Soul’ বমলন। পাশ্চািয বদমশ আিা সবমন্ধ েথাথয ্ান বকান চদন চেল না। 

প্রায় চবশ বৎসি হইল সিংস্কৃি দশযনশাম্ত্রসি সাহামেয ঐ ্ান পাশ্চািয বদমশ আচসয়ামে। 

আোমদি এই স্থূল শিরমিি পশ্চামি েন; েন চকন্তু আিা নমহ; উহা সূক্ষ্ম শিরি—সূক্ষ্ম 

িোত্রয় চনচেযি। উহাই জেজোন্তমি চবচিন্ন শিরি আশ্রয় কমি, উহাি পশ্চামি োনুমষি 

আিা িচহয়ামে। এই ‘আিা’ শব্দ Soul বা Mind শমব্দি দ্বািা অনূচদি হইমি পামি না—

সুিিািং আোচদেমক সিংস্কৃি ‘আিা’ অথবা আধুচনক পাশ্চািয দাশযচনকেমণি েিানুোয়র 

‘ Self’ শব্দ বযবহাি কচিমি হইমব। বে শব্দই আেিা বযবহাি কচি না বকন, আিা বে 

েন ও স্থূল-শিরি—উিয় হইমিই পৃথক্ , এই ধািণাচি েমনি েমধয পচিষ্কািিামব িাচখমি 

হইমব। আি এই আিাই েন বা সূক্ষ্ম-শিরিমক সমগ ব লইয়া এক বদহ হইমি বদহান্তমি 

েেন কমি; কামল েখন সবয্ত্ব ও পূণযত্ব লাি কমি, িখন উহাি আি জেেৃিুয হয় না—

িখন উহা েুক্ত হইয়া োয়; ইচ্ছা কচিমল জরবািা এই েন বা সূক্ষ্ম-শিরিমক িাচখমিও 

পামি, অথবা উহামক পচিিযাে কচিয়া অনন্তকামলি জনয স্বাধরন ও েুক্ত হইয়া োইমি 

পামি। েুচক্তই আিাি লিয। ইহাই আোমদি ধমেযি চবমশষত্ব।  
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আোমদি ধমেযও স্বেয-নিক আমে, চকন্তু উহািা চিিস্থায়র নমহ। স্বেয-নিমকি স্বরূপ চবিাি 

কচিমল সহমজই প্রিরি হয় বে, উহািা চিিস্থায়র হইমি পামি না। েচদ স্বেয বচলয়া চকেু 

থামক, িমব িাহা এই েিযযমলামকিই পুনিাবৃচত্তোত্র হইমব—না হয় একিু ববশর সুখ, একিু 

না হয় ববশর বিাে। িাহামি বিিং আিও েন্দই হইমব। এইপ্রকাি স্বেয অমনক। োহািা 

ফলাকাঙ্ক্ষাি সচহি ইহমলামক বকান সৎকেয কমি, িাহািা েৃিুযি পি এইরূপ বকান স্বমেয 

ইন্দ্রাচদ বদবিা হইয়া জেগ্রহণ কমি। এই বদবত্ব চবমশষ চবমশষ পদোত্র। এই বদবিািাও 

এক সেময় োনুষ চেমলন; সৎকেযবমশ ইহামদি বদবত্বপ্রাচপ্ত হইয়ামে। ইন্দ্র-বরুণাচদ বকান 

বদব-চবমশমষি নাে নমহ। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইমবন। িাজা নহুষ েৃিুযি পি ইন্দ্রত্ব লাি 

কচিয়াচেমলন। ইন্দ্রত্ব পদোত্র। বকান বযচক্ত সৎকমেযি ফমল উন্নি হইয়া ইন্দ্রত্ব লাি 

কচিমলন, চকেুচদন বসই পমদ প্রচিচিি িচহমলন, আবাি বসই বদবমদহ িযাে কচিয়া 

পুনিায় েনুষযরূমপ জেগ্রহণ কচিমলন। েনুষযজেই বশ্রি জে। বকান বকান বদবিা 

স্বেযসুমখি বাসনা িযাে কচিয়া েুচক্তলামিি বিিা কচিমি পামিন; চকন্তু বেেন এই 

পৃচথবরি অচধকািংশ োনুষ ধন োন ঐশ্বেয লাি কচিমল উচ্চিত্ত্ব িুচলয়া োয়, বসইরূপ 

অচধকািংশ বদবিাই ঐশ্বেযেমদ েত্ত হইয়া েুচক্তি বিিা কমিন না; িাাঁহামদি শুি কমেযি 

ফলমিাে বশষ হইয়া বেমল িাাঁহািা পুনিায় এই পৃচথবরমি আচসয়া েনুষযমদহ ধািণ 

কমিন। অিএব এই পৃচথবরই কেযিূচে; এই পৃচথবর হইমিই আেিা েুচক্ত লাি কচিমি 

পাচি। সুিিািং এই-সকল স্বমেযও আোমদি চবমশষ প্রময়াজন নাই। িমব বকান্ বস্তু লাি 

কচিবাি জনয আোমদি বিিা কিা উচিি?—েুচক্ত। আোমদি শা্ত্রস বমলনীঃ ‘বশ্রি স্বমেযও 

িুচে প্রকৃচিি দাসোত্র। চবশ হাজাি বৎসি িুচে িাজত্ব বিাে কচিমল—িাহামি চক হইল? 

েিচদন বিাোি শিরি থামক, িিচদন িুচে সুমখি দাসোত্র। েিচদন বদশ-কাল বিাোি 

উপি কােয কচিমিমে, িিচদন িুচে ক্ররিদাসোত্র।’ এই কািমণই আোচদেমক 

বচহীঃপ্রকৃচি ও অন্তীঃপ্রকৃচি—উিয়মক জয় কচিমি হইমব। প্রকৃচি বেন বিাোি পদিমল 

থামক—প্রকৃচিমক পদদচলি কচিয়া, িাহামক অচিক্রে কচিয়া স্বাধরন েুক্তিামব বিাোমক 

চনজ েচহোয় প্রচিচিি হইমি হইমব। িখন িুচে জমেি অিরি হইমল, সুিিািং েৃিুযিও 

পামি উপনরি হইমল। িখন বিাোি সুখ িচলয়া বেল, সুিিািং িুচে দীঃমখিও অিরি 
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হইমল। িখনই িুচে সবযািরি অবযক্ত অচবনাশর আনমন্দি অচধকাির হইমল। আেিা 

োহামক এখামন সুখ ও কলযাণ বচল, িাহা বসই অনন্ত আনমন্দি এক কণাোত্র। ঐ অনন্ত 

আনন্দই আোমদি লিয। 

  

আিা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা চলগ ববচজযি। আিামি নিনাির বিদ নাই। বদহ সবমন্ধই 

নিনাির বিদ। অিএব আিামি ্ত্রসর-পুরুষ বিদ আমিাপ কিা ভ্রেোত্র—শিরি সবমন্ধই 

উহা সিয। আিাি সবমন্ধ বকানরূপ বয়সও চনচদযি হইমি পামি না, বসই প্রািরন পুরুষ 

সবযদাই একরূপ। 

  

এই আিা চকরূমপ সিংসামি বদ্ধ হইমলন? একোত্র আোমদি শা্ত্রসই ঐ প্রমেি উত্তি চদয়া 

থামকন। অ্ানই বন্ধমনি কািণ। আেিা অ্ামনই বদ্ধ হইয়াচে—্ামনাদময়ই অ্ামনি 

নাশ হইমব, ্ানই আোচদেমক এই অ্ামনি পামি লইয়া োইমব। এই ্ানলামিি 

উপায় চক? িচক্তপূবযক ঈশ্বমিি উপাসনা এবিং িেবামনি েচন্দি্ামন সবযিূমি বপ্রে দ্বািা 

বসই ্ানলাি হয়। ঈশ্বমি পিানুিচক্তবমল ্ামনি উদয় হইমব, অ্ান দূিরিূি হইমব, 

সকল বন্ধন িুচিয়া োইমব এবিং আিা েুচক্তলাি কচিমবন। 

  

আোমদি শাম্ত্রস ঈশ্বমিি চদ্বচবধ স্বরূমপি চবষয় উচেচখি হইয়ামে—সগুণ ও চনগুযণ। সগুণ 

ঈশ্বি অমথয সবযবযাপর, জেমিি সৃচি-চস্থচি ও প্রলয়-কিযা—জেমিি শাশ্বি জনক- জননর। 

িাাঁহাি সচহি আোমদি বিদ চনিয। েুচক্তি অথয িাাঁহাি সােরপয ও সামলাকয-প্রাচপ্ত। চনগুযণ 

ব্রমহ্মি বণযনায় সগুণ ঈশ্বমিি প্রচি সিিািি প্রেুক্ত সবযপ্রকাি চবমশষণ অনাবশযক ও 

অমেৌচক্তক বচলয়া পচিিযক্ত হইয়ামে। বসই চনগুযণ সবযবযাপর পুরুষমক ্ানবান্ বলা 

োইমি পামি না; কািণ ্ান েমনি ধেয। িাাঁহামক চিন্তাশরল বলা েইমি পামি না; কািণ 

চিন্তা সসরে জরমবি ্ানলামিি উপায়োত্র। িাাঁহামক চবিািপিায়ণ বলা োইমি পামি 

না; কািণ চবিািও সসরেিা—দবযলিাি চিেস্বরূপ। িাাঁহামক সৃচিকিযা বলা োইমি পামি 

না; কািণ বদ্ধ চিন্ন েুক্ত পুরুমষি সৃচিমি প্রবৃচত্ত হয় না। িাাঁহাি আবাি বন্ধন চক? 

প্রময়াজন চিন্ন বকহই বকান কােয কমি না। িাাঁহাি আবাি প্রময়াজন চক? অিাব না থাচকমল 

বকহ বকান কােয কমি না।—িাাঁহাি আবাি অিাব চক? ববমদ িাাঁহাি প্রচি ‘সীঃ’ শব্দ প্রেুক্ত 
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হয় নাই। ‘সীঃ’ শমব্দি দ্বািা নয়, চনগুযণ িাব বুঝাইবাি জনয ‘িৎ’ শমব্দি দ্বািা িাাঁহাি 

চনমদযশ কিা হইয়ামে। ‘সীঃ’ শমব্দি দ্বািা চনচদযি হইমল বযচক্তচবমশষ বুঝাইি, িাহামি 

জরব-জেমিি সচহি িাাঁহাি সপূিতণয পাথযকয সূচিি হইি। িাই চনগুযণবািক ‘িৎ’ শমব্দি 

প্রময়াে কিা হইয়ামে, ‘িৎ’ শব্দবািয চনগুযণ ব্রহ্ম প্রিাচিি হইয়ামে। ইহামকই অনদ্বিবাদ 

বমল। 

  

এই বনবযযচক্তক সত্তাি সচহি আোমদি সবন্ধ চক?—িাাঁহাি সচহি আেিা অচিন্ন। আেিা 

প্রমিযমকই সকল জরমবি েূল চিচত্তস্বরূপ বসই সত্তাি চবচিন্ন চবকাশোত্র। েখনই আেিা 

এই অনন্ত চনগুযণ সত্তা হইমি আোচদেমক পৃথক্ িাচব, িখনই আোমদি দীঃমখি উৎপচত্ত; 

আি এই অচনবযিনরয় চনগুযণ সত্তাি সচহি আোমদি অমিদ-্ামনই েুচক্ত। সিংমিপিীঃ 

আোমদি শাম্ত্রস আেিা ঈশ্বমিি এই চদ্বচবধ িামবি উমেখ বদচখমি পাই। এখামন বলা 

আবশযক বে, চনগুযণ ব্রহ্মবাদই সবযপ্রকাি নরচিচব্ামনি চিচত্ত। অচি প্রািরনকাল হইমিই 

প্রমিযক জাচিি চিিি এই সিয প্রিাচিি হইয়ামে—সকলমক চনমজি েি িালবাচসমব। 

িািিবমষয আবাি েনুষয ও ইিিপ্রাণরমি বকান প্রমিদ কিা হয় নাই, প্রাচণ-চনচবযমশমষ 

সকলমকই চনমজি েি প্ররচি কচিমি উপমদশ বদওয়া হইয়ামে। চকন্তু অপি প্রাচণেণমক 

চনমজি েি িালবাচসমল বকন কলযাণ হইমব, বকহই িাহাি কািণ চনমদযশ কমিন নাই। 

একোত্র চনগুযণ ব্রহ্মবাদই ইহাি কািণ চনমদযশ কচিমি সেথয। েখন সেুদয় ব্রহ্মাণ্ডমক এক 

ও অখণ্ড বচলয়া ববাধ কচিমব, েখন জাচনমব অপিমক িালবাচসমল চনমজমকই িালবাসা 

হইল, িখনই বুচঝমব—অপমিি িচি কচিমল চনমজি িচি কিা হইল; িখনই আেিা 

বুচঝব, বকন অপমিি অচনি কিা উচিি নয়। সুিিািং এই চনগুযণ ব্রহ্মবামদই নরচিচব্ামনি 

েূলিমত্ত্বি েুচক্ত পাওয়া োয়। 

  

অনদ্বিবামদি কথা বচলমি চেয়া আিও অমনক কথা আচসয়া পমে। সগুণ ঈশ্বমি 

চবশ্বাসবান্ হইমল হৃদময় চক অপূবয বপ্রমেি উচ্ছ্বাস হয়, িাহা আচে জাচন। চবচিন্ন কামলি 

প্রময়াজন অনুসামি বলামকি উপি িচক্তি প্রিাব ও কােযকাচিিাি চবষয় আচে চবমশষিামব 

অবেি আচে। চকন্তু আোমদি বদমশ এখন আি কাাঁচদবাি সেয় নাই—এখন চকেু বরমেযি 
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প্রময়াজন হইয়া পচেয়ামে। এই চনগুযণ ব্রমহ্ম চবশ্বাস হইমল—সবযপ্রকাি কুসিংস্কাি-বচজযি 

হইয়া ‘আচেই বসই চনগুযণ ব্রহ্ম’ এই ্ানসহাময় চনমজি পাময়ি উপি চনমজ দাাঁোইমল 

হৃদময় চক অপূবয শচক্তি চবকাশ হয় িাহা বলা োয় না  িয়?—কাহামক িয়? আচে প্রকৃচিি 

চনয়ে পেযন্ত গ্রাহয কচি না। েৃিয আোি চনকি উপহামসি বস্তু। োনুষ চনজ আিাি 

েচহোয় অবচস্থি—বসই আিা অনাচদ অনন্ত ও অচবনাশর, িাাঁহামক বকান অ্ত্রস বিদ কচিমি 

পামি না, অচগ্ন দ্ধক কচিমি পামি না, জল েলাইমি পামি না, বায়ু শুষ্ক কচিমি পামি না, 

চিচন অনন্ত জেিচহি েৃিুযহরন, িাাঁহাি েচহোি সম্মুমখ সূেয-িন্দ্রসেূহ—এেন চক, সেগ্র 

ব্রহ্মাণ্ড চসনু্ধমি চবন্দুিুলয প্রিরয়োন হয়, িাাঁহাি েচহোি সম্মুমখ বদশকামলি অচতৃতত্ব 

চবলরন হইয়া োয়। আোচদেমক এই েচহেেয় আিাি চবশ্বাসবান্ হইমি হইমব—িমবই 

বরেয আচসমব। িুচে োহা চিন্তা কচিমব, িাহাই হইয়া োইমব। েচদ িুচে আপনামক দবযল 

িাব, িমব দবযল হইমব; বিজস্বর িাচবমল বিজস্বর হইমব। েচদ িুচে চনমজমক অপচবত্র 

িাব, িমব িুচে অপচবত্র; চনমজমক চবশুদ্ধ িাচবমল চবশুদ্ধই হইমব। অনদ্বিবাদ আোমদি 

চনমজমক দবযল িাচবমি চশিা বদয় না, পিন্তু চনমজমদি বিজস্বর সবযশচক্তোন্ ও সবয্ 

িাচবমি উপমদশ বদয়। আোি চিিমি ঐ িাব এখনও প্রকাচশি নাও হইমি পামি, চকন্তু 

উহা বিা আোি চিিমি িচহয়ামে। আোি েমধয সকল ্ান, সকল শচক্ত, পূণয পচবত্রিা 

ও স্বাধরনিাি িাব িচহয়ামে। িমব আচে ঐ িাবগুচল জরবমন রূপাচয়ি কচিমি পাচি না 

বকন? কািণ, ঐ কথা আচে চবশ্বাস কচি না। েচদ উহামি আচে চবশ্বাসর হই, িমব ইহা 

এখনই প্রকাচশি হইমব—চনশ্চয়ই হইমব। অনদ্বিবাদ ইহাই চশিা বদয়।  

  

অচি বশশবাবস্থা হইমিই বিাোমদি সন্তানেণ বিজস্বর হউক, িাহাচদেমক বকানরূপ 

দবযলিা, বকানরূপ বাহয অনুিান চশিা চদবাি প্রময়াজন নাই। িাহািা বিজস্বর হউক, 

চনমজি পাময় চনমজ দাাঁোক,—সাহসর সবযজয়র সবযিংসহ হউক। সবযপ্রথমে িাহািা আিাি 

েচহো সবমন্ধ জানুক। এই চশিা ববদামন্ত—বকবল ববদামন্তই পাইমব; অনযানয ধমেযি েি 

িচক্ত উপাসনা প্রিৃচি সবমন্ধ অমনক উপমদশ ববদামন্ত আমে—েমথি পচিোমণই আমে; 

চকন্তু আচে বে আিিমত্ত্বি কথা বচলমিচে, িাহাই জরবনপ্রদ এবিং অচি অপূবয। বকবল 
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ববদামন্তই বসই েহান্ িত্ত্ব চনচহি, োহা সেগ্র জেমিি িাবিাচশমক আেূল পচিবচিযি 

কচিয়া বফচলমব এবিং চব্ামনি সচহি ধমেযি সােিসয চবধান কচিমব। 

  

আচে বিাোমদি চনকি আোমদি ধমেযি প্রধান িত্ত্বগুচল বচললাে। ঐগুচল চকিামব কামেয 

পচিণি কচিমি হইমব, এখন বস-সবমন্ধ কময়কচি কথা বচলব। পূমবযই বচলয়াচে, িািমি 

বে-সকল কািণ বিযোন, িাহামি এখামন অমনক সম্প্রদায় থাচকবািই কথা। কােযিও 

বদচখমিচে—এখামন অমনক সম্প্রদায়। আিও একচি আশ্চেয বযাপাি এখামন বদখা 

োইমিমে বে, এক সম্প্রদায় অপি সম্প্রদাময়ি সচহি চবমিাধ কমি না। বশব এ-কথা 

বমল না বে, ববষ্ণবোমত্রই অধীঃপামি োইমব, অথবা ববষ্ণবও বশবমক ঐ-কথা বমল না। 

বশব বমল, ‘আচে আোি পমথ িচলমিচে, িুচে বিাোি পথা িল; পচিণামে আেিা একই 

স্থামন বপৌাঁচেব।’ িািমিি সকল সম্প্রদায়ই এই কথা স্বরকাি কচিয়া থামক। ইহামকই 

‘ইিিত্ত্ব’ বমল। অচি প্রািরন কাল হইমিই এ-কথা স্বরকৃি হইয়া আচসমিমে বে, 

ঈশ্বমিাপাসনাি চবচিন্ন প্রণালর আমে। ইহাও স্বরকৃি হইয়া আচসমিমে বে, চবচিন্ন প্রকৃচিি 

পমি চবচিন্ন সাধনপ্রণালরি প্রময়াজন। িুচে বে-প্রণালরমি ঈশ্বি লাি কচিমব, বস-প্রণালর 

আোি পথ নাও হইমি পামি, হয়মিা িাহামি আোি িচি হইমি পামি। সকলমকই এক 

পমথ োইমি হইমব—এ-কথাি বকান অথয নাই, ইহামি বিিং িচিই হইয়া থামক; সুিিািং 

সকলমক এক পথ চদয়া লইয়া োইবাি বিিা এমকবামি পচিিযাজয। েচদ কখনও পৃচথবরি 

সব বলাক একধেযেিাবলবর হইয়া এক পমথ িমল, িমব বেই দীঃমখি চবষয় বচলমি 

হইমব। িাহা হইমল বলামকি স্বাধরন চিন্তাশচক্ত ও প্রকৃি ধেযিাব এমকবামি চবলুপ্ত হইমব। 

ববচিত্রযই আোমদি জরবনোত্রাি েূলেি। ববচিত্রয সপূিতণযরূমপ িচলয়া বেমল সৃচিও বলাপ 

পাইমব। েিচদন চিন্তাপ্রণালরি এই চবচিন্নিা থাচকমব, িিচদন আোমদি বযচক্তেি 

অচতৃতত্ব থাচকমব। ববচিত্রয আমে বচলয়া চবমিামধি প্রময়াজন নাই। বিাোি পথ বিাোি 

পমি িাল বমি, চকন্তু আোি পমি নমহ। আোি পথ আোি পমি চঠক, চকন্তু বিাোি 

পমি নমহ। প্রমিযমকিই ইি চিন্ন—এ-কথায় এই বুঝায় বে, প্রমিযমকি পথ চিন্ন। 
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এচি েমন িাচখও, বকান ধমেযি সচহি আোমদি চববাদ নাই। আোমদি প্রমিযমকিই ইি 

চিন্ন। চকন্তু েখন বদচখ—বকহ আচসয়া বচলমিমে, ‘ইহাই একোত্র পথ’ এবিং িািমিি 

নযায় অসাম্প্রদাচয়ক বদমশ বজাি কচিয়া আোচদেমক ঐ েিাবলবর কচিমি িায়, িখন 

আেিা িাহামদি কথা শুচনয়া হাচসয়া থাচক। োহািা ঈশ্বিলামিি উমেমশয চিন্নপথাবলবর 

ভ্রািামদি চবনাশ-সাধন কচিমি ইচু্ছক, িাহামদি েুমখ বপ্রমেি কথা বেই অসগ বি ও 

অমশািন। িাহামদি বপ্রমেি চবমশষ চকেু েূলয নাই। অপমি অনয পমথি অনুসিণ 

কচিমিমে, ইহা বে সহয কচিমি পামি না, বস আবাি বপ্রমেি কথা বমল  ইহাই েচদ বপ্রে 

হয়, িমব বদ্বষ বচলব কাহামক? খ্রি বুদ্ধ বা েহম্মদ—জেমিি বে-মকান অবিামিিই 

উপাসনা করুক না, বকান ধেযাবলবরি সচহি আোমদি চববাদ নাই। চহন্দু বমলন, ‘এস 

িাই, বিাোি বে-সাহােয আবশযক, িাহা আচে কচিমিচে; চকন্তু আচে আোি পমথ িচলব, 

িাহামি চকেু বাধা চদও না।’ আচে আোি ইমিি উপাসনা কচিব। বিাোি পথ খুব িাল 

িাহামি সমন্দহ নাই, চকন্তু আোি পমি হয়মিা উহামি ব্ািিি অচনি ্চিমি পামি। 

বকান্ খাদয আোি শিরমিি উপমোের, িাহা আোি চনজ অচি্িা হইমি আচেই বুচঝমি 

পাচি, বকাচি বকাচি ডাক্তাি বস-সবমন্ধ আোমক চকেু চশিা চদমি পামি না। এইরূপ বকান্ 

পথ আোি উপমোের হইমব, িাহা আোি অচি্িা হইমি আচেই চঠক বুচঝমি পাচি—

ইহাই ইিচনিা। এই কািমণই আেিা বচলয়া থাচক বে, েচদ বকান েচন্দমি চেয়া অথবা 

বকান প্রিরক বা প্রচিোি সাহামেয িুচে বিাোি অন্তমি অবচস্থি িেবানমক উপলচি 

কচিমি পাি, িমব িাহাই কি; প্রময়াজন হয় দই শি প্রচিো েে না বকন? েচদ বকান 

চবমশষ অনুিামনি দ্বািা বিাোি ঈশ্বি-উপলচিি সাহােয হয়, িমব শরঘ্র ঐ সকল অনুিান 

অবলবন কি। বে-মকান চক্রয়া বা অনুিান বিাোমক িেবামনি চনকি লইয়া োয়, িাহাই 

অবলবন কি; েচদ বকান েচন্দমি োইমল বিাোি ঈশ্বিলামিি সহায়িা হয়, বসখামন 

চেয়াই উপাসনা কি। চকন্তু চবচিন্ন পথ লইয়া চববাদ কচিও না। বে-েুহূমিয িুচে চববাদ 

কি, বসই েুহূমিয িুচে ধেযপথ হইমি ভ্রি হইয়াে—িুচে সম্মমুখ অগ্রসি না হইয়া চপেু 

হচিমিে, ক্রেশ পশুতৃতমি উপনরি হইমিে। 
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আোমদি ধেয কাহামকও বাদ চদমি িায় না, উহা সকলমকই চনমজি কামে িাচনয়া লইমি 

িায়। আোমদি জাচিমিদ ও অনযানয চনয়োবলর আপািিীঃ ধমেযি সচহি সিংসৃি বচলয়া 

ববাধ হইমলও বাতৃতচবক িাহা নমহ। সেগ্র চহন্দুজাচিমক িিা কচিবাি জনয এই-সকল 

চনয়ে আবশযক চেল। েখন আি আিিিাি প্রময়াজন থাচকমব না, িখন ঐগুচল আপনা 

হইমিই উচঠয়া োইমব। 

  

েিই বময়াবৃচদ্ধ হইমিমে, িিই এই প্রািরন প্রথাগুচল আোি িাল বচলয়া ববাধ হইমিমে। 

একসেয় আচে ঐগুচলি অচধকািংশই অনাবশযক ও বৃথা েমন কচিিাে। চকন্তু েিই আোি 

বয়স হইমিমে, িিই আচে ঐগুচলি একচিিও চবরুমদ্ধ চকেু বচলমি সমিাি ববাধ 

কচিমিচে। কািণ শি শি শিাব্দরি অচি্িাি ফমল ঐগুচল েচঠি হইয়ামে। েিকামলি 

চশশু—বে আোেরকালই হয়মিা েৃিুযেুমখ পচিি হইমব—বস েচদ আচসয়া আোমক আোি 

অমনক চদমনি সিংকচল্পি চবষয়গুচল পচিিযাে কচিমি বমল এবিং আচেও েচদ বসই চশশুি 

কথা শুচনয়া িাহাি েিানুসামি আোি কােযপ্রণালরি পচিবিযন কচি, িমব আচেই আহাম্মক 

হইলাে, অপি বকহ নমহ। িািমিি বাচহমি নানামদমশ হইমি আেিা সোজ-সিংস্কাি 

সবমন্ধ বে-সকল উপমদশ পাইমিচে, িাহািও অচধকািংশ ঐ ধিমনি। িাহাচদেমক বল—

বিােিা েখন একচি স্থায়র সোজ েঠন কচিমি পাচিমব, িখন বিাোমদি কথা শুচনব। 

বিােিা দচদন একিা িাব ধচিয়া িাচখমি পাি না, চববাদ কচিয়া উহা োচেয়া দাও; িুদ্র 

পিমগ বি নযায় বিাোমদি জরবন িণস্থায়র  বুদ্বুমদি নযায় বিাোমদি উৎপচত্ত, বুদ্বুমদি নযায় 

চবলয়  আমে আোমদি েি স্থায়র সোজ েঠন কি; প্রথমে এেন কিকগুচল সাোচজক 

চনয়ে ও প্রথাি প্রবিযন কি, বেগুচলি শচক্ত শি শি শিাব্দর ধচিয়া অবযাহি থাচকমব 

পামি—িখন বিাোমদি সচহি এই চবষময় আমলািনা কচিবাি সেে হইমব। চকন্তু েিচদন 

না িাহা হইমিমে, িিচদন বিােিা িচিল বালকোত্র।  

  

আোমদি ধেয সবমন্ধ আোি োহা বচলবাি চেল, িাহা বলা বশষ হইয়ামে। এখন আচে 

বিযোন েুমেি োহা চবমশষ প্রময়াজন, এেন একচি চবষয় বিাোচদেমক বচলব। 

েহািািি-কাি ববদবযামসি জয় হউক  চিচন বচলয়া চেয়ামেন, ‘কচলেুমে দানই একোত্র 
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ধেয।’ অনযানয েুমে বে-সকল কমঠাি িপসযা ও বোোচদ প্রিচলি চেল, িাহা আি এখন 

িচলমব না। এই েুমে চবমশষ প্রময়াজন দান—অপিমক সাহােয কিা। ‘দান’ শমব্দ চক 

বুঝায়? ধেযদানই বশ্রি দান, িািপি চবদযাদান, িািপি প্রাণদান; অন্নব্ত্রসদান সবযচনমম্ন। 

চেচন ধেয্ান প্রদান কমিন, চিচন আিামক অনন্ত জে-েৃিুয-প্রবাহ হইমি িিা কচিয়া 

থামকন। চেচন চবদযা দান কমিন, চিচনও আধযাচিক ্ানলামিি সহায়িা কমিন। অনযানয 

দান, এেন চক প্রাণদান পেযন্ত িাহাি িুলনায় অচি িুচ্ছ। অিএব বিাোমদি এইিুকু 

জানা উচিি বে, এই আধযাচিক ্ানদান অমপিা অনযানয সব কাজ চনম্নতৃতমিি। 

আধযাচিক ্ ান চবতৃতাি কচিমলই েনুষযজাচিি সবযমশ্রি সাহােয কিা হয়। আোমদি শা্ত্রস 

আধযাচিক িামবি অনন্ত উৎস। 

  

এই িযামেি বদশ—িািি বযিরি পৃচথবরমি আি বকাথায় ধমেযি অপমিািানুিূচিি এরূপ 

দৃিান্ত পাইমব? পৃচথবর সবমন্ধ আোি একিু অচি্িা আমে। আোয় চবশ্বাস কি— 

অনযানয বদমশ অমনক বে বে কথা শুচনমি পাওয়া োয় বমি, চকন্তু এখামন—বকবল 

এখামনই এেন োনুষ পাওয়া োয়, চেচন ধেযমক জরবমন পচিণি কচিয়ামেন। বে বে কথা 

বলাই ধেয নয়; বিািাপাচখও কথা কয়, আজকাল কমলও কথা বমল; চকন্তু এেন জরবন 

বদখাও বদচখ, োহাি েমধয িযাে আধযাচিকিা চিচিিা ও অনন্ত বপ্রে চবদযোন। এই-

সকল গুণ থাচকমল িমব িুচে ধাচেযক পুরুষ। েখন আোমদি শাম্ত্রস এই-সকল সুন্দি 

সুন্দি িাব িচহয়ামে এবিং আোমদি বদমশ এেন েহৎ জরবনসেূহ উদাহিণস্বরূপ 

িচহয়ামে, িখন েচদ আোমদি বোচেমশ্রিেমণি হৃদয় ও েচতৃতষ্কপ্রসূি চিন্তা-িত্নগুচল 

সবযসাধািমণি েমধয প্রিাচিি হইয়া ধনর-দচিদ্র, উচ্চ-নরি সকমলি সপিতচত্ত না হয়, িমব 

বেই দীঃমখি চবষয়। ঐ-সকল িত্ত্ব শুধু িািমিই প্রিাি কচিমি হইমব িাহা নমহ, সেগ্র 

জেমি েোইমি হইমব। ইহাই আোমদি বশ্রি কিযবয। আি েিই িুচে অপিমক সাহােয 

কচিমি অগ্রসি হইমব, িিই বদচখমব—িুচে চনমজিই কলযাণ কচিমিে। েচদ বিােিা 

েথাথযই বিাোমদি ধেযমক িালবাস, েচদ বিােিা েথাথযই বিাোমদি বদশমক িালবাস, 

িমব বিাোচদেমক সাধািমণি চনকি দমবযাধয শা্ত্রসাচদ হইমি এই িত্নিাচজ উদ্ধাি কচিয়া 

প্রকৃি উত্তিাচধকািেণমক চদমি হইমব—এই েহাব্রি-সাধমন প্রাণ পণ কচিমি হইমব। 
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সমবযাপচি আোচদেমক একচি চবষময় চবমশষ দৃচি িাচখমি হইমব। হায়  শি শি শিাব্দর 

ধচিয়া আেিা ব্ািিি ঈষযাচবমষ জজযচিি হইমিচে—আেিা সবযদাই পিস্পিমক চহিংসা 

কচিমিচে। অেুক বকন আো অমপিা বে হইল, আচে বকন িাহা অমপিা বে হইলাে 

না—অহিহীঃ আোমদি এই চিন্তা  এেন চক ধেযকমেযও আেিা এই বশ্রিমত্বি অচিলাষর—

আেিা এেন ঈষযাি দাস হইয়াচে  ইহা িযাে কচিমি হইমব। েচদ িািমি িয়ানক বকান 

পাপ িাজত্ব কচিমি থামক, িমব িাহা এই ঈষযাপিিা। সকমলই আমদশ কচিমি িায়, 

আমদশ পালন কচিমি বকহই প্রস্তুি নমহ  প্রথমে আ্াপালন কচিমি চশিা কি, আ্া 

চদবাি শচক্ত আপনা হইমিই আচসমব। সবযদাই দাস হইমি চশিা কি, িমবই প্রিু হইমি 

পাচিমব। প্রািরনকামলি বসই অদু্ভি ব্রহ্মিেয-আশ্রমেি অিামবই এরূপ ্চিয়ামে। ঈষযামদ্বষ 

পচিিযাে কি, িমবই িুচে এখনও বে-সব বে বে কাজ পচেয়া িচহয়ামে, িাহা কচিমি 

পাচিমব। আোমদি পূবযপূরুষেণ অচি চবিয়কি কাজ কচিয়াচেমলন—আেিা িচক্ত ও 

স্পধযাি সচহি িাাঁহামদি কােযকলামপি আমলািনা কচিয়া থাচক। চকন্তু এখন আোমদি 

কাজ কচিবাি সেয়—আোমদি িচবষযদ্বিংশধিেণ বেন বেৌিমবি সচহি আোমদি এই 

কােযকলামপি আমলািনা কমি। আোমদি পূবযপূরুষেণ েিই বশ্রি ও েচহোচিি হউন না 

বকন, প্রিুি আশরবযামদ আেিা প্রমিযমকই এেন সব কাজ কচিব, োহা দ্বািা িাাঁহামদিও 

বেৌিব-িচব ম্লান হইয়া োইমব। 
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৩. পোবোন-অচিনন্দম্নর উত্তর 

[জাফনা হইমি জলপমথ োত্রা কচিয়া স্বােরজর ২৬ জানুআির িািমিি দচিণ প্রামন্ত 

পািান দ্বরমপ বপৌাঁচেমলন। বজচিি চনমম্ন এক িন্দ্রািপিমল িাাঁহামক অচিনচন্দি কিা হয়। 

িােনামদি িাজাও হৃদময়ি আমবমে স্বােরজরমক এক স্বিি অচিনন্দন প্রদান কচিমলন। 

পাশ্চািযমদমশ ধেযপ্রিামিি পি স্বােরজর িািিবমষয আচসয়া প্রথে পািামন পদাপযণ কমিন। 

এই ্িনা িিণাথয িােনামদি িাজা বসখামন একচি িৃচিতৃতে চনেযাণ কচিয়া বদন। 

স্বােরজর এখামন চনমম্নাক্তিামব উত্তি প্রদান কচিমলনীঃ]  

  

আোমদি পুণয োিৃিূচেমিই ধেয ও দশযমনি উৎপচত্ত ও পচিপুচি। এখামনই বে বে 

ধেযবরি জেগ্রহণ কচিয়ামেন। এখামন—বকবল এখামনই িযাে-ধেয প্রিাচিি হইয়ামে; 

এখামন—বকবল এখামনই অচিপ্রািরন কাল হইমি বিযোন সেয় পেযন্ত োনুমষি সম্মুমখ 

উচ্চিে আদশযসেূহ স্থাচপি হইয়ামে। 

  

আচে পাশ্চািযমদমশি অমনক স্থামন ্ ুচিয়াচে—অমনক বদশ পেযিন কচিয়াচে, অমনক জাচি 

বদচখয়াচে। আোি ববাধ হয়—প্রমিযক জাচিিই এক-একচি েুখয আদশয আমে। বসই 

আদশযই বেন িাহাি জািরয় জরবমনি বেরুদণ্ডস্বরূপ। িাজনরচি, েুদ্ধ, বাচণজয বা 

েিচব্ান িািমিি বেরূদণ্ড নমহ; ধেয—বকবল ধেযই িািমিি বেরুদণ্ড। ধমেযি প্রাধানয 

িািমি চিিকাল। 

  

শািরচিক শচক্তবমল অমনক অদু্ভি কােয সপিতন্ন হইমি পামি সিয; বুচদ্ধবমল 

চব্ানসাহামেয েিাচদ চনেযাণ কচিয়া িাহা দ্বািা অমনক অদু্ভি কােয বদখান োয়, ইহাও 

সিয; চকন্তু আধযাচিক শচক্তি বেরূপ প্রিাব, এগুচলি প্রিাব িাহাি িুলনায় চকেুই নমহ। 

িািমিি ইচিহাস পাঠ কচিমল জানা োয়, িািি বিাবিই কেযকুশল। আজকাল আোমদি 

বশখামনা হয়—চহন্দুিা হরনবরেয ও চনষ্কেযা; বে সকল বযচক্তি চনকি এই চশিা পাই, 

িাাঁহামদি চনকি অচধকিি ্ ামনি প্রিযাশা কচি। িাাঁহামদি চশিায় এই ফল হইয়ামে বে, 
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অনযানয বদমশি বলামকি চনকি ইহা একচি চকিংবদন্তর হইয়া দাাঁোইয়ামে বে, চহন্দুিা 

হরনবরেয ও চনষ্কেযা। িািি বে বকান কামল চনচিয় চেল, এ-কথা আচে বকানেমিই স্বরকাি 

কচি না। আোমদি এই পচবত্র োিৃিূচে বেরূপ কেযপিায়ণ, অনয বকান বদমশই বসরূপ 

নমহ। িাহাি প্রোণ—এই অচি প্রািরন েহান্ জাচি এখনও জরচবি িচহয়ামে। আি িাহাি 

েহােচহেেয় জরবমনি প্রচি সচন্ধিমণএই জাচি বেন অচবনাশর অিয় নবমেৌবন লাি 

কচিমিমে। িািমি কেযপিায়ণিা েমথি আমে বমি, চকন্তু উহা অপমিি দৃচিপমথ না 

পচেবাি কািণ—বে বে- কাজচি কমি বা িাল ববামঝ, বস বসচিমকই োপকাচঠ কচিয়া 

অপমিি চবিাি কমি; ইহাই েনুষয-প্রকৃচি  েুচি জুিামসলাই ববামঝ, চে্ত্রসর োাঁথচনই 

ববামঝ—পৃচথবরমি বে আি চকেু কচিবাি বা জাচনবাি আমে, ইহা িাহামদি বুচঝবাি 

অবসি হয় না। েখন আমলামকি স্পন্দন অচি িরব্র হয়, িখন আেিা আমলাক বদচখমি 

পাই না; কািণ আোমদি দশযনশচক্তি একিা সরো আমে—বসই সরোি বাচহমি আি 

আেিা বদচখমি পাই না। বোের চকন্তু িাাঁহাি আধযাচিক অন্তদৃযচিবমল সাধািণ 

অ্মলামকি জেদৃচি বিদ কচিয়া চিিমিি বস্তু বদচখমি সেথয হন।  

  

এিমণ সেগ্র পৃচথবর আধযাচিকিাি জনয িািিিূচেি চদমক িাকাইয়া আমে। িািিমক 

পৃচথবরি সকল জাচিি জনয এই আধযাচিক খাদয বোোইমি হইমব। এখামনই 

োনবজাচিি বশ্রি আদশযগুচল চবদযোন। পাশ্চািয বুধেণ্ডলর এখন আোমদি সিংস্কৃি 

সাচহিয ও দশযন চনবন্ধ িািিবাসরি সনািন চবমশষমত্বি পচিিায়ক এই আদশযচি বুচঝবাি 

বিিা কচিমিমেন। 

  

ইচিহামসি প্রািে হইমি বকান প্রিািক চহন্দু আদশয প্রিামিি জনয িািমিি বাচহমি োন 

বা না োন, এখন চকন্তু োইমিই হইমব; পৃচথবরমি অদু্ভি পচিবিযন আচসমিমে। শ্ররকৃষ্ণ 

বচলয়ামেন, ‘েখনই ধমেযি গ্লাচন ও অধমেযি অিুযিান হয়, িখনই আচে জেমিি 

কলযামণি জনয আচবিূযি হইয়া থাচক।’ ধমেযি ইচিহাস েমবষণা কচিয়া আচবষৃ্কি হইয়ামে, 

বে-মকান জাচিি চিিি উত্তে নরচিশা্ত্রস প্রিচলি, বসই-জাচিই উহাি কিক অিংশ 
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আোমদি চনকি হইমি গ্রহণ কচিয়ামে, আি বে-সকল ধমেয আিাি অেিত্ব সবমন্ধ ্ান 

পচিস্ফুি, বসগুচলও েুখয বা বেৌণিামব আোমদি চনকি হইমিই ঐ িাব গ্রহণ কচিয়ামে। 

  

রনচবিংশ শিাব্দরি বশষিামে দবযমলি উপি প্রবমলি বেরূপ অিযািাি-দসুযিা-জুলুে 

প্রিৃচি হইয়ামে, পৃচথবরি ইচিহামস আি কখনও এরূপ হয় নাই। সকমলই জামনন, বাসনা 

জয় না কচিমল েুচক্ত নাই। বে প্রকৃচিি দাস, বস কখনও েুক্ত হইমি পামি না। পৃচথবরি 

সব জাচিই এখন এই েহাসিয বুচঝয়া উহাি আদি কচিমি চশচখমিমে। চশষয েখন এই 

সিয ধািণা কচিবাি উপেুক্ত হয়, িখনই িাহাি উপি গুরুি কৃপা হয়। িেবান্ অনন্ত 

কাল সকল ধমেযি োনুমষি প্রচি প্রিূি দয়া প্রকাশ কচিয়া িাহামদি জনয সাহােয বপ্রিণ 

কচিমিমেন। আোমদি প্রিু সকল ধমেযিই ঈশ্বি—এই উদাি িাব বকবল িািমিই 

বিযোন। পৃচথবরি অনযানয ধেযগ্রমন্থ এরূপ উদাি িাব বদখাও বিা  

  

চবচধি চবধামন আেিা চহন্দুেণ বে সিিেয় ও দাচয়ত্বপূণয অবস্থায় পচেয়াচে। পাশ্চািয 

জাচিগুচল আোমদি চনকি আধযাচিক সহায়িাি জনয আচসমিমে। িািিসন্তানেমণি 

এখন কিযবয—সেগ্র পৃচথবরমক োনব-জরবমনি সেসযাগুচলি প্রকৃি সোধান চশিা চদবাি 

জনয চনমজমদি উপেুক্তিামব েচেয়া বিালা। িািিবাসরিা সেগ্র পৃচথবরমক ধেয চশখাইমি 

নযায়িীঃ বাধয। এক একচি চবষয় আেিা বেৌিমবি সচহি িিণ কচিমি পাচি। অনযানয 

বদমশি বশ্রি ও বে বলামকিা পাবযিযদেযচনবাসর, পচথমকি সবযলু্ঠননকাির দসুয বযািনেণ 

হইমি িাাঁহামদি বিংশাবলরি উৎপচত্ত হইয়ামে—এইরূপ বদখাইমি পাচিমল বে আনন্দ ও 

বেৌিব অনুিব কমিন; আেিা চহন্দুেণ চকন্তু পবযিগুহাচনবাসর ফলেূলাহাির 

ব্রহ্মধযানপিায়ণ েুচনঋচষি বিংশধি বচলয়া চনমজমদি পচিিয় চদমি বেৌিব অনুিব কচি। 

আেিা এখন অবনি ও হরন হইয়া পচেমি পাচি, চকন্তু েচদ আোমদি ধমেযি জনয আেিা 

প্রাণ পণ কচি, িমব আবাি আেিা েহৎ পদবরমি উন্নরি হইমি পাচিব।  

  

আপনািা আোমক বে আন্তচিকিাি সচহি অিযথযনা কচিয়ামেন, বসজনয আোি হৃদময়ি 

ধনযবাদ গ্রহণ করুন। িােনামদি িাজা আোি প্রচি বে-িালবাসা বদখাইয়ামেন, বসজনয 

িাাঁহাি চনকি আচে বে কি কৃি্, িাহা িাষায় প্রকাশ কচিমি অিে। েচদ আোদ্বািা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকেু সৎকােয হইয়া থামক, িমব িাহাি প্রমিযকচিি জনয িািি এই েহানুিব িাজাি 

চনকি ঋণর; কািণ আোমক চিকামোয় পাঠাইবাি কল্পনা িাাঁহাি েমনই প্রথে উচদি হয়, 

চিচনই আোি োথায় ঐ িাব প্রমবশ কিাইয়া বদন এবিং উহা কামেয পচিণি কচিবাি জনয 

আোমক বাি বাি উৎসাচহি কমিন। চিচন এখন আোি পামশ দাাঁোইয়া িাাঁহাি স্বিাবচসদ্ধ 

উৎসামহ আিও অচধক কামজি আশা কচিমিমেন। েচদ িাাঁহাি েি আিও কময়কজন 

িাজা আোমদি চপ্রয় োিৃিূচেি কলযামণ আগ্রহাচিি হইয়া ইহাি আধযাচিক উন্নচিি জনয 

বিিা কমিন, িমব বেই িাল হয়। 
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৪. রোম্মশ্বর-মচন্দম্র বক্তৃতো 

[েহাসোমিামহ পাবান হইমি স্বােরজরমক িাোশ্বমি লইয়া োওয়া হয়; বসখামন চিচন 

একচদন িামেশ্বি-েচন্দি দশযন কচিমলন। অবমশমষ িাাঁহামক সেমবি জনেমণি সেমি 

বক্তৃিা চদমি বলা হইল। স্বােরজর ইিংমিজরমি বক্তৃিা চদমলন, নােচলগ বম্ েহাশয় িাচেল 

িাষায় অনুবাদ কচিয়া বশ্রািৃবেযমক বুঝাইমি লাচেমলন।]  

  

ধেয অনুিামে,—বাহয অনুিামন নমহ। হৃদময়ি পচবত্র ও অকপি বপ্রমেই ধেয। েচদ বদহ-

েন শুদ্ধ না হয়, িমব েচন্দমি চেয়া চশবপূজা কিা বৃথা। োহামদি বদহ-েন পচবত্র, চশব 

িাহামদিই প্রাথযনা শুমনন। আি োহািা অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও অপিমক ধেযচশিা চদমি োয়, 

িাহািা অসদ্গচি প্রাপ্ত হয়। বাহয পূজা োনস পূজাি বচহিগ বোত্র—োনস পূজা ও 

চিত্তশুচদ্ধই আসল চজচনষ। এইগুচল না থাচকমল বাহয পূজায় বকান ফললাি হয় না। এই 

কচলেুমে বলামক এি হরনস্বিাব হইয়া পচেয়ামে বে, িাহািা েমন কমি—িাহািা োহা 

খুচশ করুক না বকন, িরথযস্থামন েেন কচিবাোত্র িাহামদি পাপ িয় হইয়া োইমব। চকন্তু 

প্রকৃিপমি েচদ বকহ অপচবত্রিামব বকান িরমথয েেন কমি, িমব বসখামন অপিাপি 

বযচক্তি েি পাপ, সব িাহাি ্ামে আচসয়া পমে—িখন িাহামক আিও গুরুিি পামপি 

ববাঝা লইয়া েৃমহ চফচিমি হয়। িরমথয সাধুেণ বাস কমিন, বসখামন পচবত্রিামবােরপক 

অনযানয বস্তুও থামক। চকন্তু েচদ বকান স্থামন বকবল কিকগুচল সাধু বযচক্ত বাস কমিন, 

অথি বসখামন একচিও েচন্দি না থামক, িমব বসই স্থানমকই িরথয বচলমি হইমব। েচদ 

বকান স্থামন শি শি েচন্দি থামক, অথি েচদ বসখামন অমনক অসাধু বলাক বাস কমি, 

িমব বসই স্থামনি আি িরথযত্ব থামক না। আবাি িরমথয বাস কিাও বে কচঠন বযাপাি; 

কািণ অনয স্থামনি পাপ িরমথয খচণ্ডি হয়, চকন্তু িরমথয কৃি পাপ চকেুমিই দূিরিূি হয় 

না। সকল উপাসনাি সাি—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপমিি কলযাণ সাধন কিা। দচিদ্র, দবযল, 

বিাের—সকমলিই েমধয চেচন চশব দশযন কমিন, চিচনই েথাথয চশমবি উপাসনা কমিন। 

আি বে-বযচক্ত বকবল প্রচিোি েমধয চশমবি উপাসনা কমি, বস প্রবিযক োত্র। বে-বযচক্ত 
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বকবল েচন্দমিই চশব দশযন কমি, বস বযচক্ত অমপিা বে জাচি- ধেযচনচবযমশমষ একচি োত্র 

দচিদ্রমকও চশবমবামধ বসবা কমি, িাহাি প্রচি চশব অচধকিি প্রসন্ন হন।  

  

বকান ধনর বযচক্তি একচি বাোন চেল এবিং দইচি োলর চেল। িাহামদি েমধয একজন খুব 

অলস, বস বকান কাজ কচিি না; চকন্তু প্রিু আচসবাোত্র কিমজামে ‘প্রিুি চকবা রূপ, 

চকবা গুণ ’ বচলয়া িাাঁহাি সম্মুমখ নৃিয কচিি। অপি োলরচি ববশর কথা জাচনি না—বস 

খুব পচিশ্রে কচিয়া প্রিুি বাোমন সকল প্রকাি ফল ও শাক-সবচজ উৎপন্ন কচিি ও 

বসইগুচল োথায় কচিয়া অমনক দূমি প্রিুি বািরমি লইয়া োইি। বল বদচখ, এই দই জন 

োলরি েমধয প্রিু কাহামক অচধকিি িালবাচসমবন? এইরূমপ চশব আোমদি সকমলি 

প্রিু, জেৎ িাাঁহাি উদযানস্বরূপ, আি এখামন দই প্রকাি োলর আমে। এক প্রকাি োলর 

অলস কপি, চকেুই কচিমব না, বকবল চশমবি রূমপি—িাাঁহাি বিাখ নাক ও অনযানয 

অগ বপ্রিযমগ বি বণযনা কচিমব; আি এক প্রকাি োলর আমেন, োাঁহািা চশমবি দচিদ্র দবযল 

সন্তানেমণি জনয, িাাঁহাি সৃি সকল প্রাণরি কলযামণি জনয বিিা কমিন। এই চদ্বচবধ 

প্রকৃচি-চবচশি িমক্তি েমধয বক চশমবি চপ্রয়িি হইমব? চনশ্চয়ই চেচন চশমবি সন্তানেমণি 

বসবা কমিন। চেচন চপিাি বসবা কচিমি ইচ্ছা কমিন, িাাঁহামক আমে িাাঁহাি সন্তানেমণি 

বসবা কচিমি হইমব। চেচন চশমবি বসবা কচিমি ইচ্ছা কমিন, িাাঁহামক চশমবি সন্তানেমণি 

বসবা সবযামগ্র কচিমি হইমব—জেমিি জরবেমণি বসবা আমে কচিমি হইমব। শাম্ত্রস উক্ত 

হইয়ামে, োাঁহািা িেবামনি দাসেমণি বসবা কমিন, িাাঁহািাই িেবামনি বশ্রি দাস। 

অিএব এইচি সবযদা িিণ িাচখমব। 

  

পুনিায় বচলমিচে, বিাোচদেমক শুদ্ধচিত্ত হইমি হইমব, এবিং বে-মকহ বিাোমদি চনকমি 

আচসয়া উপচস্থি হয়, েথাসাধয িাহাি বসবা কচিমি হইমব। এইিামব পমিি বসবা কিা 

শুি কেয। এই সৎকেযবমল চিত্ত শুদ্ধ হয় এবিং সকমলি চিিমি বে চশব িচহয়ামেন, চিচন 

প্রকাচশি হন। চিচন সকমলিই হৃদময় চবিাজ কচিমিমেন। েচদ দপযমণি উপি ধূচল ও 

েয়লা থামক, িমব িাহামি আেিা আোমদি প্রচিচবব বদচখমি পাই না। আোমদি হৃদয়- 

দপযমণও এইরূপ অ্ান ও অসৎ-িামবি েচলনিা িচহয়ামে। সবমিময় বে পাপ 
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স্বাথযপিিা—আমে চনমজি িাবনা িাবা। বে েমন কমি—আচে আমে খাইব, আচে অপমিি 

বিময় অচধক ঐশ্বেযশালর হইব, আচে সবযসপিতমদি অচধকাির হইব; বে েমন কমি—আচে 

অপমিি আমে স্বমেয োইব, আচে অপমিি আমে েুচক্তলাি কচিব, বসই বযচক্তই স্বাথযপি। 

স্বাথযশূনয বযচক্ত বমলন, আোি পালা সকমলি বশমষ; আচে স্বমেয োইমি িাই না—েচদ 

আোি িািৃবেযমক সাহােয কচিবাি জনয নিমক োইমি হয়, িাহামিও প্রস্তুি আচে। বকহ 

ধাচেযক চক অধাচেযক—পিরিা কচিমি হইমল বদচখমি হইমব, বস বযচক্ত কিদূি চনীঃস্বাথয। 

বে অচধক চনীঃস্বাথয বস-ই অচধক ধাচেযক, বস-ই চশমবি সােরপয লাি কমি; বস পচণ্ডিই 

হউক, েূখযই হউক, চশমবি চবষয় চকেু জানুক বা না জানুক, বস অপি বযচক্ত অমপিা 

চশমবি অচধকিি চনকিবিযর। আি েচদ বকহ স্বাথযপি হয়, বস েচদ পৃচথবরমি েি 

বদবেচন্দি আমে, সব বদচখয়া থামক, সব িরথয দশযন কচিয়া থামক, বস েচদ চিিাবাম্ি 

েি সাচজয়া বচসয়া থামক, িাহা হইমলও বস চশব হইমি অমনক দূমি অবচস্থি। 
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৫. রোমনোদ অচিনন্দম্নর উত্তর 

সুদর য্ িজনর প্রিািপ্রায়া ববাধ হইমিমে। েহাদীঃখ অবসানপ্রায় প্রিরি হইমিমে। 

েহাচনদ্রায় চনচদ্রি শব বেন জাগ্রি হইমিমে। ইচিহামসি কথা দূমি থাকুক, চকিংবদন্তর 

পেযন্ত বস সুদূি অিরমিি ্নান্ধকাি বিদ কচিমি অসেথয, বসখান হইমি এক অপূবয বাণর 

বেন শ্রুচিমোিি হইমিমে। ্ান-িচক্ত-কমেযি অনন্ত চহোলয়স্বরূপ আোমদি োিৃিূচে 

িািমিি প্রচিশৃমগ ব প্রচিধ্বচনি হইয়া বেন ঐ বাণর েৃদ অথি দৃঢ় অভ্রান্ত িাষায় বকান্ 

অপূবয িামজযি সিংবাদ বহন কচিয়া আচনমিমে। েিই চদন োইমিমে, িিই বেন উহা 

স্পিিি, েিরিিি হইমিমে। বেন চহোলময়ি প্রাণপ্রদ বায়ুস্পমশয েৃিমদমহি চশচথলপ্রায় 

অচস্থোিংমস পেযন্ত প্রাণসচিাি হইমিমে—চনচদ্রি শব জাচেয়া উচঠমিমে, িাহাি জেিা 

ক্রেশীঃ দূি হইমিমে। অন্ধ বে, বস বদচখমিমে না; চবকৃিেচতৃতষ্ক বে, বস বুচঝমিমে না—

আোমদি এই োিৃিূচে েিরি চনদ্রা পচিিযাে কচিয়া জাগ্রি হইমিমেন। আি বকহই 

এখন ইাঁহাি েচিমিামধ সেথয নমহ, ইচন আি চনচদ্রি হইমবন না—বকান বচহীঃশচক্তই এখন 

আি ইাঁহামক দেন কচিয়া িাচখমি পাচিমব না, বেন কুেকমণযি দর য্চনদ্রা িাচিমিমে। 

  

বহ িাজন, বহ িােনাদবাসর িদ্রেমহাদয়েণ, আপনািা বে দয়া প্রকাশ কচিয়া হৃদময়ি 

সচহি আোমক অচিনন্দন প্রদান কচিয়ামেন, বসজনয আপনািা আোি আন্তচিক ধনযবাদ 

গ্রহণ করুন। আপনািা আোি প্রচি বে আন্তচিক িালবাসা প্রকাশ কচিমিমেন, িাহা 

আচে প্রামণ প্রামণ অনুিব কচিমিচে। কািণ েুমখি িাষা অমপিা হৃদময় হৃদময় 

িাবচবচনেয় অচি অপূবয—আিা নরিমব অথি অভ্রান্ত িাষায় অপি আিাি সচহি আলাপ 

কমিন, িাই আচে আপনামদি িাব প্রামণ প্রামণ অনুিব কচিমিচে। বহ িােনাদাচধপ, 

আোমদি ধেয ও োিৃিূচেি জনয েচদ এই দরন বযচক্ত-দ্বািা পাশ্চািযমদমশ েচদ বকান কােয 

চনষ্পন্ন হইয়া থামক, েচদ চনজ েৃমহই অ্াি ও গুপ্তিামব িচিি অেূলয িত্নিাচজি প্রচি 

আোমদি স্বমদশবাসরি চিত্ত আকৃি কচিবাি জনয বকান কােয কৃি হইয়া থামক, েচদ 

িাহািা অ্িাবমশ িৃষ্ণাি িােনায় প্রাণিযাে না কচিয়া বা অপি স্থামনি েচলন 
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পয়ীঃপ্রণালরি জলপান না কচিয়া িাহামদি েৃমহি চনকিবিযর অফুিন্ত চনঝযমিি চনেযল জল 

পান কচিমি আহূি হইয়া থামক, েচদ আোমদি স্বমদশবাসরমক চকচচিৎ পচিোমণ 

কেযপিায়ণ কচিবাি জনয—িাজনরচিক উন্নচি, সোজসিংস্কাি বা কুমবমিি ঐশ্বেয থাকা 

সমত্ত্বও ধেযই বে িািমিি প্রাণ, ধেয লুপ্ত হইমল বে িািিও েচিয়া োইমব, ইহা বুঝাইবাি 

জনয েচদ চকেু কিা হইয়া থামক, বহ িােনাদাচধপ, িািি অথবা িািমিিি বদমশ 

আোদ্বািা কৃি কামেযি জনয প্রশিংসাি িাের আপচন। কািণ, আপচনই আোি োথায় প্রথে 

এই িাব প্রমবশ কিাইয়া বদন এবিং আপচনই পুনীঃপুনীঃ আোমক কামেয উমত্তচজি কমিন। 

আপচন বেন অন্তদৃযচিবমল িচবষযৎ জাচনমি পাচিয়া আোমক বিাবি সাহােয কচিয়া 

আচসয়ামেন, কখনই উৎসাহদামন চবিি হন নাই। অিএব আপচন বে আোি সফলিায় 

প্রথে আনন্দ প্রকাশ কচিমিমেন এবিং আচে বে বদমশ চফচিয়া আপনাি িামজযই িািমিি 

েৃচত্তকা প্রথে স্পশয কচিলাে, ইহা চঠকই হইয়ামে। 

  

বহ িদ্রেমহাদয়েণ, আপনামদি িাজা পূমবযই বচলয়ামেন—আোচদেমক বে বে কাজ 

কচিমি হইমব, অদু্ভি শচক্তি চবকাশ বদখাইমি হইমব, অপি জাচিমক অমনক চবষয় 

চশখাইমি হইমব। দশযন ধেয বা নরচিচব্ানই বলুন, অথবা েধুিিা বকােলিা বা 

োনবজাচিি প্রচি অকপি প্ররচিরূপ স দ ্গুণিাচজই বলুন, আোমদি োিৃিূচে এই সব- 

চকেুিই প্রসূচি। এখনও িািমি এইগুচল চবদযোন, আি পৃচথবর সবমন্ধ েিিুকু অচি্িা 

লাি কচিয়াচে, িাহামি আচে এখন দৃঢ়িামব সাহমসি সচহি বচলমি পাচি, এখনও িািি 

এই-সব চবষময় পৃচথবরি সকল জাচিি েমধয বশ্রি। 

  

এই আশ্চেয বযাপািচি লিয কচিয়া বদখুন। েি িাি-পাাঁি বৎসি ধচিয়া পৃচথবরমি অমনক 

গুরুিি িাজনরচিক পচিবিযন ্ চিমিমে। পাশ্চািযমদমশি সবযত্রই বে বে সম্প্রদায় উচঠয়া 

চবচিন্ন বদমশি প্রিচলি চনয়েপদ্ধচিগুচল এমকবামি চবপেযতৃত কচিয়া বফচলবাি বিিায় চকেু 

পচিোমণ কৃিকােয হইমিমে; আোমদি বদমশি বলাকমক চজ্াসা করুন, িাহািা এই- 

সকল কথা চকেু শুচনয়ামে চকনা। চকেুই শুমন নাই। চকন্তু চিকামোয় ধেযেহাসিা 

বচসয়াচেল, িািি হইমি একজন সন্নযাসর বপ্রচিি হইয়া বসখামন সাদমি েৃহরি হন এবিং 
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বসই অবচধ পাশ্চািযমদমশ কােয কচিমিচেমলন—এখানকাি অচি দচিদ্র চিিুকও িাহা 

জামন। বলামক বচলয়া থামক, আোমদি বদমশি সাধািণ বলাক বে স্থূলবুচদ্ধ, িাহািা 

দচনয়াি বকান প্রকাি সিংবাদ িামখ না, িাচখমি িামহও না। পূমবয আোিও ঐ-প্রকাি েমিি 

চদমক একিা বঝাাঁক চেল; চকন্তু এখন বুচঝমিচে, কাল্পচনক েমবষণা অথবা চিপ্রেচিমি 

বদশ-দশযক ও িূ-পেযিকেমণি চলচখি পুতৃতক-পাঠ অমপিা অচি্িা অমনক ববশর 

চশিাপ্রদ। 

  

আোি চনমজি অচি্িা হইমি আচে এই ্ানলাি কচিয়াচে বে, আোমদি বদমশি 

সাধািণ বলাক চনমবযাধও নমহ বা িাহািা বে জেমিি সিংবাদ জাচনমি কে বযাকুল, িাহাও 

নমহ; পৃচথবরি অনযানয বদমশি বলাক বেেন সিংবাদ-সিংগ্রমহ আগ্রহশরল, ইহািাও 

বসইরূপ। িমব প্রমিযক জাচিিই জরবমনি এক-একচি উমেশয আমে। প্রমিযক জাচিই 

প্রাকৃচিক চনয়মে কিকগুচল চবমশষত্ব লইয়া জেগ্রহণ কচিয়ামে। সকল জাচি চেচলয়া 

বেন এক েহা ঐকিান বামদযি সৃচি কচিয়ামে—প্রমিযক জাচিই বেন উহামি এক-একচি 

পৃথক্ পৃথক্ সুি সিংমোজন কচিমিমে। উহাই িাহাি জরবনরশচক্ত। উহাই িাহাি জািরয় 

জরবমনি বেরুদণ্ড, েূলচিচত্ত। আোমদি এই পচবত্র োিৃিূচেি েূলচিচত্ত, বেরুদণ্ড বা 

জরবনমকন্দ্র—একোত্র ধেয। অপমি িাজনরচিি কথা বলুক, বাচণজয-বমল অোধ ধনিাচশ 

উপাজযমনি বেৌিব, বাচণজযনরচিি শচক্ত ও উহাি প্রিাি, বাহয স্বাধরনিালামিি অপূবয 

সুমখি কথা বলুক। চহন্দু এই-সকল বুমঝ না, বুচঝমি িামহও না। িাহাি সচহি ধেয, ঈশ্বি, 

আিা, েুচক্ত-সবমন্ধ কথা বলুন। আচে আপনাচদেমক চনশ্চয়ই বচলমিচে, অনযানয বদমশি 

অমনক িথাকচথি দাশযচনক অমপিা আোমদি বদমশি সাোনয কৃষমকি পেযন্ত এই-সকল 

িত্ত্বসবমন্ধ অচধকিি ্ ান আমে। িদ্রেমহাদয়েণ, আচে আপনাচদেমক বচলয়াচে, এখনও 

আোমদি জেৎমক চশখাইবাি চকেু আমে। এই জনযই শি শি বমষযি অিযািাি এবিং প্রায় 

সহস্র বমষযি ববমদচশক শাসমনি পরেমনও এই জাচি এখনও জরচবি িচহয়ামে। এই জাচি 

এখনও জরচবি, কািণ এখনও এই জাচি ঈশ্বি ও ধেযরূপ েহািত্নমক পচিিযাে কমি 

নাই। 
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আোমদি এই োিৃিূচেমি এখনও ধেয ও অধযািচবদযা-রূপ বে চনঝযচিণর বচহমিমে, 

এখনও িাহা হইমি েহাবনযা প্রবাচহি হইয়া সেগ্র পৃচথবরমক িাসাইমব এবিং িাজনরচিক 

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রচিচদন নূিন িামব সোজেঠমনি বিিায় প্রায় অধযেৃি হরনদশাগ্রতৃত 

পাশ্চািয ও অনযানয জাচিমক নূিন জরবন প্রদান কচিমব। নানাচবধ েি-েিান্তমিি চবচিন্ন 

সুমি িািি-েেন প্রচিধ্বচনি হইমিমে সিয, বকান সুি চঠক িামল-োমন বাচজমিমে, 

বকানচি বা ববিালা; চকন্তু ববশ বুঝা োইমিমে, উহামদি েমধয একচি প্রধান সুি বেন 

বিিবিামে সপ্তমে উচঠয়া অপিগুচলমক োপাইয়া উচঠয়ামে। িযামেি বিিবিামেি চনকি 

অনযানয িােিাচেণর বেন লিায় েুখ লুকাইয়ামে। ‘চবষয়ান্ চবষবৎ িযজ’—িািিরয় সকল 

শাম্ত্রসিই এই কথা, ইহাই সকল শাম্ত্রসি েূলিত্ত্ব। দচনয়া দচদমনি একিা োয়াোত্র। জরবন 

বিা িচণক। ইহাি পশ্চামি, দূমি—অচি দূমি বসই অনন্ত অপাি িাজয; োও, বসখামন 

িচলয়া োও। এ িাজয েহাবরি েনরচষেমণি হৃদয়মজযাচিমি উদ্ভাচসি; িাাঁহািা এই 

িথাকচথি অনন্ত জেৎমকও একচি িুদ্র েৃচত্তকাতৃতূপ-োত্র ্ ান কমিন; িাাঁহািা ক্রেশীঃ বস 

িাজয োোইয়া আিও দূমি—দূিিে িামজয িচলয়া োন। কামলি—অনন্ত কামলিও অচতৃতত্ব 

বসখামন নাই; িাাঁহািা কামলি সরো োোইয়া দূমি—অচি দূমি িচলয়া োন। িাাঁহামদি 

পমি বদমশিও অচতৃতত্ব নাই—িাাঁহািা িাহািও পামি োইমি িান। ইহাই ধমেযি েূঢ়িে 

িহসয। প্রকৃচিমক এইরূমপ অচিক্রে কচিবাি বিিা, বেরূমপই হউক—েিই িচিস্বরকাি 

কচিয়া হউক—সাহস কচিয়া প্রকৃচিি অবগু্ঠনন উেুক্ত কচিয়া অন্তিীঃ একবািও িচকমিি 

েি বসই বদশ-কালািরি সত্তাি দশযনমিিাই আোমদি জাচিি ববচশিয। বিােিা েচদ 

আোমদি জাচিমক উৎসাহ-উেরপনায় োিাইমি িাও—িাহাচদেমক এই িামজযি বকান 

সিংবাদ দাও, িাহািা োচিয়া উচঠমব। বিােিা িাহামদি চনকি িাজনরচি, সোজসিংস্কাি, 

ধনসচিময়ি উপায়, বাচণজযনরচি প্রিৃচি োহাই বল না, িাহািা এক কান চদয়া শুচনমব, 

অপি কান চদয়া বস-সব বাচহি হইয়া োইমব। অিএব পৃচথবরমক বিাোমদি ধমেযি চশিাই 

চদমি হইমব। 

  

এখন প্রে এই—পৃচথবরি চনকি আোমদি চকেু চশচখবাি আমে চক? সববিীঃ অপি জাচিি 

চনকি হইমি আোচদেমক চকেু বচহচবয্ান চশিা কচিমি হইমব; চক-রূমপ সঙ্ঘ েঠন 
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কচিয়া পচিিালন কচিমি হয়, চবচিন্ন শচক্তমক প্রণালরবদ্ধিামব কামজ লাোইয়া চকরূমপ 

অল্প বিিায় অচধক ফললাি কচিমি হয়, িাহাও চশচখমি হইমব। িযাে আোমদি 

সকমলি লিয হইমলও বদমশি সকল বলাক েিচদন না সপূিতণয িযাে-স্বরকামি সেথয 

হইমিমে, িিচদন সেবিীঃ পাশ্চামিযি চনকি পূমবযাক্ত চবষয়গুচল চকেু চকেু চশচখমি 

হইমব। চকন্তু েমন িাখা উচিি—িযােই আোমদি সকমলি আদশয। েচদ বকহ িািমি 

বিােসুখমকই পিে-পুরুষাথয বচলয়া প্রিাি কমি, েচদ বকহ জে-জেৎমকই ঈশ্বি বচলয়া 

প্রিাি কমি, িমব বস চেথযাবাদর। এই পচবত্র িািিিূচেমি িাহাি স্থান নাই—িািমিি 

বলাক িাহাি কথা শুচনমি িায় না। পাশ্চািয সিযিাি েিই িাকচিকয ও ্জ্বল্লয থাকুক 

না বকন, উহা েিই অদু্ভি বযাপাি- সেূহ প্রদশযন করুক না বকন,  এই সিায় দাাঁোইয়া 

আচে িাহাচদেমক েুক্তকম্ঠন বচলমিচে, ও-সব চেথযা, ভ্রাচন্ত—ভ্রাচন্তোত্র। ঈশ্বিই একোত্র 

সিয, আিাই একোত্র সিয, ধেযই একোত্র সিয। ঐ সিয ধচিয়া থাক। 

  

িথাচপ আোমদি বে-সব ভ্রািািা এখনও উচ্চিে সমিযি অচধকাির হয় নাই, িাহামদি 

পমি হয়মিা এক প্রকাি জেবাদ কলযামণি কািণ হইমি পামি—অবশয উহামক আোমদি 

প্রময়াজমনি উপমোের কচিয়া লইমি হইমব। সকল বদমশই, সকল সোমজই একচি চবষে 

ভ্রে িচলয়া আচসমিমে। আি চবমশষ দীঃমখি চবষয় এই—বে-িািমি পূমবয এই ভ্রে কখনও 

হয় নাই, চকেুচদন োবৎ বসখামনও এই ভ্রাচন্ত প্রমবশ কচিয়ামে। বসই ভ্রে এইীঃ অচধকাির 

চবিাি না কচিয়া সকমলি জনয একই ধিমনি বযবস্থা-দান। প্রকৃিপমি সকমলি পথ এক 

নমহ। িুচে বে সাধন-প্রণালর অবলবন কচিয়াে, আোি বসই একই প্রণালর নাও হইমি 

পামি। বিােিা সকমল জান, সন্নযাস-আশ্রেই চহন্দুজরবমনি িিে লিয। আোমদি শা্ত্রস 

সকলমকই সন্নযাসর হইমি আমদশ কচিমিমেন। সিংসামিি সুখসেুদয় বিাে কচিয়া 

প্রমিযক চহন্দুমকই জরবমনি বশষিামে সিংসাি িযাে কচিমি হইমব। বে িাহা না কমি, বস 

চহন্দু নমহ; িাহাি চনমজমক চহন্দু বচলয়া পচিিয় চদবাি অচধকাি নাই, বস শা্ত্রস অোনয 

কমি। েখন বিামেি দ্বািা প্রামণ প্রামণ বুচঝমব বে, সিংসাি অসাি—িখন বিাোমক সিংসাি 

িযাে কচিমি হইমব। আেিা জাচন—ইহাই চহন্দুি আদশয। েখন পিরিা কচিয়া বুচঝমব, 

সিংসাি-রূপ ফমলি চিিিিা িুয়া—আেোি েি উহাি ‘আাঁচি ও িােো’ই সাি, িখন 
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সিংসাি িযাে কচিয়া বেখান হইমি আচসয়াে, বসখামন চফচিবাি বিিা কি। েন বেন 

িক্রেচিমি সম্মুমখ ইচন্দ্রময়ি চদমক ধাবোন হইমিমে—উহামক আবাি চফচিয়া পশ্চামি 

আচসমি হইমব। প্রবৃচত্তোেয িযাে কচিয়া চনবৃচত্তোমেযি আশ্রয় গ্রহণ কচিমি হইমব—ইহাই 

আদশয। চকন্তু চকেু পচিোণ অচি্িা হইমল িমব এই আদশয ধচিমি পািা োয়। চশশুমক 

িযামেি িত্ত্ব বশখামনা োয় না। বস জোবচধ আশাি স্বপ্ন বদচখমিমে। ইচন্দ্রময়ই িাহাি 

জরবমনি অনুিূচি, িাহাি জরবন কিকগুচল ইচন্দ্রয়সুমখি সেচিোত্র। প্রমিযক সোমজ 

চশশুি েি অমবাধ োনুষ আমে। সিংসামিি অসািিা বুচঝমি হইমল প্রথমে িাহাচদেমক 

চকেু সুখমিামেি অচি্িা অজযন কচিমি হইমব—িমবই িাহািা ববিােযলামি সেথয 

হইমব। আোমদি শাম্ত্রস ইহাি জনয েমথি বযবস্থা িচহয়ামে। চকন্তু দীঃমখি চবষয়, পিবিযর 

কামল সোমজি প্রমিযকচি োনুষমক সন্নযাসরমদি চনয়মে বাাঁচধবাি একিা চবমশষ বঝাাঁক 

বদখা চেয়ামে। ইহা েহা িুল। িািমি বে দীঃখদাচিদ্রয বদখা োইমিমে, িাহা অমনকিা 

এই কািমণই হইয়ামে। দচিদ্র বযচক্তমক নানাচবধ আধযাচিক ও বনচিক চনয়মে বাাঁধা 

হইয়ামে; িাহাি পমি এইগুচলি বকান প্রময়াজনরয়িা নাই। িাহাি কামজি উপি 

হতৃতমিপ না কচিয়া হাি গুিাইয়া লও বদচখ। ববিািা একিু সুখমিাে কচিয়া লউক। 

বদচখমব—বস ক্রেশীঃ উন্নি হইমব, ক্রেশীঃ িাহাি েমধয িযামেি িাব আপনা-আপচন 

আচসমব। 

  

বহ িদ্রেমহাদয়েণ, বিামেি বযাপামি চকরূমপ সফলিা লাি কিা োয়, আেিা পাশ্চািয 

জাচিি চনকি বস সবমন্ধ চকচচিৎ চশচখমি পাচি। চকন্তু অচি সাবধামন এই চশিা গ্রহণ 

কচিমি হইমব। অিযন্ত দীঃমখি সচহি আোমক বচলমি হইমিমে, আজকাল আেিা 

পাশ্চািযচশিায় চশচিি বে-সকল বযচক্ত বদচখমি পাই, িাহামদি প্রায় কাহািও জরবন 

বে আশাপ্রদ নমহ। এখন আোমদি একচদমক প্রািরন চহন্দু-সোজ, অপি চদমক আধুচনক 

ইওমিাপরয় সিযিা। এই দইচিি েমধয আচে প্রািরন চহন্দু-সোজমকই বাচেয়া লইব। 

কািণ বসমকমল চহন্দু অ্ হইমলও, কুসিংস্কািাচ্ছন্ন হইমলও িাহাি একিা চবশ্বাস আমে—

বসই বজামি বস চনমজি পাময় দাাঁোইমি পামি; চকন্তু পাশ্চািযিাবাপন্ন বযচক্ত এমকবামি 

বেরুদণ্ডহরন, বস িাচিচদক হইমি কিকগুচল এমলামেমলা িাব পাইয়ামে—বসগুচলি েমধয 
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সােিসয নাই, শৃঙ্খলা নাই; বসগুচলমক বস আপনাি কচিয়া লইমি পামি নাই, কিকগুচল 

িামবি বদহজে হওয়ায় বস সােিসযহরন হইয়া পচেয়ামে। বস চনমজি পাময়ি উপি 

দণ্ডায়োন নয়—িাহাি োথা ববাাঁ ববাাঁ কচিয়া এচদক ওচদক ্ ুচিমিমে। বস োহা চকেু কমি, 

িাহাি বপ্রিণা-শচক্ত বকাথায়? ইিংমিজ চকমস িাহাি চপঠ িাপোইয়া দিা ‘বাহবা’ চদমব, 

ইহাই িাহাি সকল কামজি অচিসচন্ধি েূমল  বস বে সোজসিংস্কামি অগ্রসি হয়, বস বে 

আোমদি কিকগুচল সাোচজক প্রথাি চবরুমদ্ধ িরব্র আক্রেণ কমি, িাহাি কািণ—ঐ-

সকল আিাি সামহবমদি েিচবরুদ্ধ  আোমদি কিকগুচল প্রথা বদাষাবহ বকন?—কািণ 

সামহবিা এইরূপ বচলয়া থামক  এইরূপ িাব আচে িাচহ না। বিিং চনমজি োহা আমে, 

িাহা লইয়া চনমজি শচক্তি উপি চনিযি কচিয়া েচিয়া োও। জেমি েচদ চকেু পাপ থামক, 

িমব দবযলিাই বসই পাপ। সবযপ্রকাি দবযলিা িযাে কি— দবযলিাই েৃিুয, দবযলিাই 

পাপ। এই প্রািরন পন্থাবলবর বযচক্তেণ ‘োনুষ’ চেমলন—িাাঁহামদি একিা দৃঢ়িা চেল; চকন্তু 

এই সােিসযহরন িািসােযহরন জরবেণ এখনও বকান চনচদযি বযচক্তত্ব লাি কচিমি পামি 

নাই। িাহাচদেমক চক বচলব—পুরুষ, না ্ত্রসর, না পশু? িমব িাহামদি েমধযও কময়কজন 

আদশয-স্থানরয় বযচক্ত আমেন। বিাোমদি িাজা িাহাি একচি দৃিান্ত। সেগ্র িািমি ইাঁহাি 

নযায় চনিাবান্ চহন্দু বদচখমি পাইমব না; প্রািয ও পাশ্চামিযি সকল চবষময়ই চবমশষ 

সিংবাদ িামখন, এেন িাজা িািমি আি একচি বাচহি কচিমি পাচিমব না। ইচন প্রািয-

পাশ্চািয উিয় িামবিই সােিসয চবধান কচিয়ামেন—উিয় জাচিি োহা িাল, িাহাই 

ইচন গ্রহণ কচিয়ামেন। েনু েহািাজ িৎকৃি সিংচহিায় বচলয়ামেনীঃ  

  

শ্রেধানীঃ শুিািং চবদযাোদদরিাবিাদচপ। অন্তযাদচপ পিিং ধেযিং ্ত্রসরিত্নিং দষু্কলাদচপ | | ৫ 

  

শ্রদ্ধাপূবযক নরি বযচক্তি চনকি হইমিও উত্তে চবদযা গ্রহণ কচিমব। অচি নরি জাচিি চনকি 

হইমিও বশ্রি ধেয অথযাৎ েুচক্তোমেযি উপমদশ লইমব। নরিকূল হইমিও চববামহি জনয 

উত্তো ্ত্রসর গ্রহণ কচিমব। 

  

েনু েহািাজ োহা বচলয়ামেন, িাহা চঠক কথা। আমে চনমজি পাময়ি উপি দাাঁোও, 

িািপি সকল জাচিি চনকি হইমিই চশিা গ্রহণ কি, োহা চকেু পাি আপনাি কচিয়া 
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লও; োহা চকেু বিাোি কামজ লাচেমব, িাহা গ্রহণ কি। িমব একচি কথা েমন িাচখও—

বিােিা েখন চহন্দু, িখন বিােিা োহা চকেু চশিা কি না বকন, িাহাই বেন বিাোমদি 

জািরয় জরবমনি েূলেিস্বরূপ ধমেযি চনমম্ন স্থান গ্রহণ কমি। প্রমিযক বযচক্তিই জরবমন 

এক চবমশষ উমেশয আমে। অিরি জমেি কেযফমল িাহাি জরবমনি এই চনচদযি েচি 

চনয়চেি হইয়া থামক। বিােিাও প্রমিযমক এক চবমশষ ব্রিসাধমনি জনয জেগ্রহণ 

কচিয়াে। েহােচহেেয় চহন্দুজাচিি অনন্ত অিরি জরবমনি সেুদয় কেযসেচি বিাোমদি 

এই জরবনব্রমিি চনমদযশক। সাবধান, বিাোমদি লি লি চপিৃপুরুষ বিাোমদি প্রমিযক 

কােয লিয কচিমিমেন  চক বসই ব্রি, োহা সাধন কচিবাি জনয প্রমিযক চহন্দুসন্তামনি 

জে? েনু েহািাজ অচি স্পধযাি সচহি ব্রাহ্মমণি জমেি বে কািণ চনমদযশ কচিয়ামেন, 

িাহা চক বিােিা পে নাই?— 

  

ব্রাহ্মমণা জায়োমনা চহ পৃচথবযােচধজায়মি। ঈশ্বিীঃ সবযিূিানািং ধেযমকাষসয গুপ্তময় | | ৬ 

  

‘ধেযমকাষসয গুপ্তময়’—ধেযরূপ ধনিাণ্ডামিি িিাি জনয ব্রাহ্মমণি জে। আচে বচল, এই 

পচবত্র িািিিূচেমি বে-মকান নিনাির জেগ্রহণ কমি, িাহািই জেগ্রহমণি কািণ—

‘ধেযমকাষসয গুপ্তময়’। অনযানয সকল চবষয়মকই আোমদি জরবমনি বসই েূল উমেমশযি 

অধরন কচিমি হইমব। সগ বরমি বেেন একচি প্রধান সুি থামক—অনযানয সুিগুচল িাহাি 

অধরন, িাহািই অনুেি হইমল িমব সগ বরমি ‘লয়’ চঠক হইয়া থামক, এখামনও বসইরূপ 

কচিমি হইমব। এেন জাচি থাচকমি পামি, োহামদি েূলেি িাজনরচিক প্রাধানয; ধেয ও 

অনযানয সেুদয় চবষয় অবশযই িাহামদি এই েূল উমেমশযি চনম্নস্থান অচধকাি কচিমব। 

চকন্তু এই আি এক জাচি িচহয়ামে, োহামদি জরবমনি প্রধান উমেশয ধেয ও ববিােয; 

োহামদি একোত্র েূলেি—এই জেৎ অসাি, দচদমনি ভ্রেোত্র; ধেয বযিরি আি োহা 

চকেু—্ান-চব্ান, বিাে-ঐশ্বেয নাে-েশ ধন-মদৌলি—সব-চকেুিই স্থান উহাি চনমম্ন। 

  

বিাোমদি িাজাি িচিমত্রি ইহাই চবমশষত্ব, চিচন িাাঁহাি পাশ্চািয চবদযা ধনোন 

পদেেযাদা সবই ধমেযি অধরন—ধমেযি সহায়ক কচিয়ামেন; এই ধেয, আধযাচিকিা ও 

পচবত্রিা চহন্দুজাচিি—প্রমিযক চহন্দুি জেেি সিংস্কাি। সুিিািং পূমবযাক্ত দই প্রকাি 
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বলামকি েমধয একজন পাশ্চািয চশিায় অচশচিি প্রািরন সম্প্রদায়িুক্ত, োহাি েমধয 

চহন্দুজাচিি জরবমনি েূলশচক্তস্বরূপ আধযাচিকিা চবদযোন, োহাি েমধয আি চকেু 

নাই— আি একজন, বে পাশ্চািয সিযিাি কিকগুচল নকল হরিা-জহিি লইয়া বচসয়া 

আমে, অথি োহাি চিিি বসই জরবনপ্রদ শচক্তসচিাির আধযাচিকিা নাই—এই উিয় 

সম্প্রদাময়ি েচদ িুলনা কিা োয়, িমব আোি চবশ্বাস—সেমবি বশ্রািৃবেয সকমল একেি 

হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদাময়িই পিপাির হইমবন। কািণ এই প্রািরন সম্প্রদাময়ি উন্নচিি 

কিকিা আশা কচিমি পািা োয়—িাহাি একিা অবলবন আমে, জািরয় েূলেি িাহাি 

প্রামণ জাচেমিমে, সুিিািং িাহাি বাাঁচিবাি আশা আমে; বশমষাক্ত সম্প্রদাময়ি চকন্তু েৃিুয 

অবশযোবর; বেেন বযচক্তেি িামব বলা িমল—েচদ েেযস্থামন বকান আ্াি না লাচেয়া 

থামক, জরবমনি েচি েচদ অবযাহি থামক, িমব অনয বকান অমগ ব েিই আ্াি লাগুক না 

বকন, িাহামক সািং্াচিক বলা হয় না, কািণ অনযানয অগ বপ্রিযগ ব বা িাহামদি চক্রয়া 

জরবন- ধািমণি পমি অিযাবশযক নমহ; বসইরূপ েেযস্থামন আ্াি না লাচেমল আোমদি 

জাচিি চবনামশি বকান আশিা নাই। সুিিািং এইচি ববশ িিণ িাচখমব, বিােিা েচদ ধেয 

োচেয়া চদয়া পাশ্চািযজাচিি জেবাদ-সবযস্ব সিযিাি অচিেুমখ ধাচবি হও, বিােিা চিন 

পুরুষ োইমি না োইমিই চবনি হইমব। ধেয োচেয়া চদমল চহন্দুি জািরয় বেরুদণ্ডই 

িাচিয়া োইমব—বে চিচত্তি উপি সুচবশাল জািরয় বসৌধ চনচেযি হইয়াচেল, িাহাই িাচিয়া 

োইমব; সুিিািং ফল দাাঁোইমব—সপূিতণয ধ্বিংস। 

  

অিএব বহ বনু্ধেণ, ইহাই আোমদি জািরয় উন্নচিি পথ—আোমদি প্রািরন 

পূবযপুরুষেমণি চনকি হইমি আেিা বে অেূলয ধেযসপিতদ উত্তিাচধকািসূমত্র পাইয়াচে, 

প্রাণপমণ িাহা ধচিয়া থাকাই আোমদি প্রথে ও প্রধান কিযবয। বিােিা চক এেন বদমশি 

কথা শুচনয়াে, বে বদমশি বে বে িাজািা চনজচদেমক প্রািরন িাজেমণি অথবা পুিািন-

দেযচনবাসর, পচথকমদি সবযস্বলু্ঠননকাির দসুযবযািনেমণি বিংশধি বচলয়া পচিিয় চদবাি 

পচিবমিয অিণযবাসর অধযনগ্ন েুচনঋচষি বিংশধি বচলয়া পচিিয় চদমি বেৌিব ববাধ 

কমিন?মিােিা চক এেন বদমশি কথা শুচনয়াে? েচদ না শুচনয়া থাক, বশান—আোমদি 

োিৃিূচেই বসই বদশ। অনযানয বদমশ বে বে ধেযািােযেণও চনমজমদি বকান প্রািরন িাজাি 
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বিংশধি বচলয়া প্রচিপন্ন কচিমি বিিা কমিন, আি এখামন বে বে িাজািা চনমজমদি 

বকান প্রািরন ঋচষি বিংশধি বচলয়া প্রোণ কচিমি সমিি। এই কািমণই আচে বচলমিচে, 

বিােিা ধমেয চবশ্বাস কি বা নাই কি, েচদ জািরয় জরবনমক অবযাহি িাচখমি িাও, িমব 

বিাোচদেমক এই ধেযিিায় সমিি হইমি হইমব। এক হমতৃত দৃঢ়িামব ধেযমক ধচিয়া অপি 

হতৃত প্রসাচিি কচিয়া অনযানয জাচিি চনকি োহা চশচখবাি, িাহা চশচখয়া লও; চকন্তু েমন 

িাচখও বে, বসইগুচলমক চহন্দুজরবমনি বসই েূল আদমশযি অনুেি িাচখমি হইমব, িমবই 

িচবষযৎ িািি অপূবযেচহোেচণ্ডি হইয়া আচবিূযি হইমব। আোি দৃঢ় ধািণা—শরঘ্রই বস 

শুিচদন আচসমিমে; আোি চবশ্বাস—িািি শরঘ্রই অিূিপূবয বশ্রিমত্বি অচধকাির হইমব। 

প্রািরন ঋচষেণ অমপিা েহত্তি ঋচষেমণি অিুযদয় হইমব, আি বিাোমদি পূবযপুরুষেণ 

িাাঁহামদি বিংশধিমদি এই অপূবয অিুযদময় শুধু বে সন্তুি হইমবন িাহা নমহ, আচে 

বচলমিচে—চনশ্চয় িাাঁহািা পিমলামক চনজ চনজ স্থান হইমি িাাঁহামদি বিংশধিেমণি এরূপ 

েচহো, এরূপ েহত্ত্ব বদচখয়া চনজচদেমক অিযন্ত বেৌিবাচিি েমন কচিমবন। 

  

বহ ভ্রািৃবৃন্দ, আোমদি সকলমকই এখন কমঠাি পচিশ্রে কচিমি হইমব, এখন ্ুোইবাি 

সেয় নয়। আোমদি কােযকলামপি উপিই িািমিি িচবষযৎ চনিযি কচিমিমে। ঐ বদখ, 

িািিোিা ধরমি ধরমি নয়ন উেরলন কচিমিমেন। চিচন চকেুকাল চনচদ্রি চেমলন োত্র। 

উঠ, িাাঁহামক জাোও—আি নূিন জােিমণ নূিন প্রামণ পূবযামপিা অচধকিি বেৌিবেচণ্ডিা 

কচিয়া িচক্তিামব িাাঁহামক িাাঁহাি শাশ্বি চসিংহাসমন প্রচিচিি কি।  

  

চেচন বশবমদি চশব, ববষ্ণবমদি চবষু্ণ, কেযরমদি কেয, ববৌদ্ধমদি বুদ্ধ, বজনমদি চজন, 

ঈশাহর ও য়াহুদরমদি য়ামি, েুসলোনমদি আো, ববদাচন্তকমদি ব্রহ্ম—চেচন সকল ধমেযি 

সকল সম্প্রদাময়ি প্রিু, বসই সবযবযাপর পুরুমষি সপূিতণয েচহো বকবল িািিই 

জাচনয়াচেল, প্রকৃি ঈশ্বিিত্ত্ব বকবল িািিই লাি কচিয়াচেল, আি বকান জাচিই প্রকৃি 

ঈশ্বিিত্ত্ব লাি কচিমি পামি নাই। বিােিা হয়মিা আোি এই কথায় আশ্চেয হইমিে, 

চকন্তু অনয বকান ধমেযি শা্ত্রস হইমি প্রকৃি ঈশ্বিিত্ত্ব বাচহি কি বদচখ। অনযানয জাচিি 

এক-একজন জািরয় ঈশ্বি বা জািরয় বদবিা—য়াহুদরি ঈশ্বি, আিমবি ঈশ্বি ইিযাচদ; 
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আি বসই ঈশ্বি আবাি অনযানয জাচিি ঈশ্বমিি সচহি েুদ্ধচবগ্রমহ চনেুক্ত। চকন্তু ঈশ্বমিি 

করুণা, চিচন বে পিে দয়ােয়, চিচন বে আোমদি চপিা োিা সখা, প্রামণি প্রাণ, আিাি 

অন্তিািা—এই িত্ত্ব বকবল িািিই জাচনি। বসই দয়ােয় প্রিু আোচদেমক আশরবযাদ 

করুন, আোচদেমক সাহােয করুন, আোচদেমক শচক্ত চদন, োহামি আেিা আোমদি 

উমেশয কামেয পচিণি কচিমি পাচি। 

  

ওাঁ সহ নাববিু। সহ বনৌ িুনক্তু। সহ বরেযিং কিবাবনহ | |  

বিজচস্ব নাবধরিেস্তু ো চবচদ্বষাবনহ || ওাঁ শাচন্তীঃ শাচন্তীঃ শাচন্তীঃ|| হচি ওাঁ|| 

  

আেিা োহা শ্রবণ কচিলাে, িাহা বেন অমন্নি েি আোমদি পুচিচবধান কমি, উহা 

আোমদি বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বািা আোমদি এেন শচক্ত উৎপন্ন হউক বে, আেিা বেন 

পিস্পিমক সাহােয কচিমি পাচি। আেিা—আিােয ও চশষয বেন কখনও পিস্পিমক 

চবমদ্বষ না কচি। ওাঁ শাচন্তীঃ শাচন্তীঃ শাচন্তীঃ। হচি ওাঁ॥  
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৬. পরমকুচি অচিনন্দম্নর উত্তর 

আপনািা আোমক বেরূপ েত্নসহকামি আন্তচিক অিযথযনা কচিয়ামেন, বসজনয 

আপনাচদেমক ধনযবাদ চদবাি িাষা আচে খুাঁচজয়া পাইমিচে না। িমব েচদ আোমক 

অনুেচি কমিন বিা বচলমি িাই—বলামক আোমক পিে েমত্নি সচহি অিযথযনাই করুক 

বা অব্া কচিয়া এখান হইমি িাোইয়া চদক, িাহামি স্বমদমশি প্রচি, চবমশষিীঃ আোি 

স্বমদশবাসরি প্রচি িালবাসাি চকেু িািিেয হইমব না; কািণ আেিা েরিায় পাঠ 

কচিয়াচে বে, কেয চনষ্কাে- িামব কিা উচিি; আোমদি িালবাসাও চনষ্কাে হওয়া উচিি। 

পাশ্চািযমদমশ বে কাজ কচিয়াচে, িাহা অচি সাোনযই; এখামন এেন বকান বযচক্তই 

উপচস্থি নাই, চেচন আো অমপিা শিগুণ অচধক কাজ কচিমি না পাচিমিন। আচে 

আগ্রমহি সচহি বসই চদমনি প্রিরিা কচিমিচে, বে-চদন েহােনরষর ধেযবরিেণ আচবিূযি 

হইয়া িািমিি অিণযিাচজ হইমি সেুচিি ও িািি-িূচেি চনজস্ব বসই আধযাচিকিা ও 

িযামেি বাণর িািমিি বাচহমি জেমিি বশষপ্রান্ত পেযন্ত প্রিাি কচিমবন। 

  

োনবজাচিি ইচিহাস অধযয়ন কচিমল বদখা োয়, সেময় সেময় সব জাচিি েমধযই বেন 

একিা সিংসাি-চবিচক্তি িাব আচসয়া থামক। িাহািা বদমখ, িাহািা বে-মকান পচিকল্পনা 

কচিমিমে, িাহাই বেন হাি ফসকাইয়া োইমিমে—প্রািরন আিাি-প্রথাগুচল সব বেন 

ধূচলসাৎ হইয়া োইমিমে, সব আশা-িিসা নি হইয়া োইমিমে, সবই বেন চশচথল হইয়া 

োইমিমে  

  

পৃচথবরমি দই প্রকাি চবচিন্ন চিচত্তি উপি সাোচজক জরবন প্রচিচিি কচিবাি বিিা 

হইয়ামেীঃ এক—ধেযচিচত্তি উপি; আি এক—সাোচজক প্রময়াজমনি উপি। একচিি 

চিচত্ত— আধযাচিকিা, অপিচিি—জেবাদ; একচিি চিচত্ত—অিরচন্দ্রয়বাদ, অপিচিি—

প্রিযিবাদ। একচি এই িুদ্র জেজেমিি সরোি বাচহমি দৃচিপাি কমি এবিং এেন চক, 

অপিচিি সচহি বকান সিংস্রব না িাচখয়া বকবল আধযাচিক িাব লইয়াই জরবন োপন 

কচিমি সাহসর হয়; অপিচি চনমজি িিুষ্পামশ্বয োহা বদচখমি পায়, িাহাি উপি জরবমনি 
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চিচত্ত স্থাপন কচিয়াই িৃপ্ত; বস আশা কমি, ইহািই উপি সািা জরবন দৃঢ় চিচত্ত স্থাপন 

কচিমি পাচিমব। 

  

আশ্চমেযি চবষয়, কখনও কখনও অধযািবাদ প্রবল হয়, িািপিই আবাি জেবাদ প্রাধানয 

লাি কমি, বেন িিমগ বি েচিমি একচিি পি আি একচি আচসয়া থামক  এক বদমশই 

আবাি চবচিন্ন সেময় চবচিন্ন প্রকামিি িিগ ব বদচখমি পাওয়া োয়। এক সেময় জেবাদ 

পূণযপ্রিামপ িাজত্ব কচিমি থামক—বদশ ধন-সপিতমদ পচিপূণয হয়; বে-চশিায় অচধক 

অন্নােমেি উপায় হয়, োহামি অচধক সুখলামিি উপায় হয়, িাহািই আদি হইমি 

থামক। ক্রমে এই অবস্থা হইমি আবাি অবনচি আিে হয়। বসিােযসপিতদ হইমলই 

োনবজাচিি অন্তচনযচহি ঈষযামদ্বষও প্রবল আকাি ধািণ কমি—পিস্পি প্রচিমোচেিা ও 

ব্াি চনিুিিাই বেন িখন েুেধেয হইয়া পমে। ‘িািা আপন প্রাণ বাাঁিা’—এই প্রকাি 

স্বাথযপিিাই িখন েূলেি হইয়া পমে। এই অবস্থা চকেুচদন িচলবাি পি োনুষ চিন্তা 

কচিমি থামক—জরবমনি সেগ্র পচিকল্পনাই বযথযিায় পেযবচসি। ধেয সহায় না হইমল, 

জেবামদি েিরি আবমিয ক্রেশীঃ েিোন পৃচথবরি সাহামেয ধেয অগ্রসি না হইমল, 

জেবামদি েিরি আবযমি ক্রেশীঃ েিোন পৃচথবরি সাহামেয ধেয অগ্রসি না হইমল ধ্বিংস 

অবশযোবর। িখন োনুষ নূিন আশায় সিরচবি হইয়া নব অনুিামে নূিনিামব নূিন েৃহ 

প্রস্তুি কচিবাি জনয নূিন চিচত্তি পত্তন কমি। িখন ধমেযি আি এক বনযা আমস। কামল 

আবাি উহািও অবনচি হয়। 

  

প্রকৃচিি অবযথয চনয়মে ধমেযি অিুযিামনি সমগ ব সমগ ব এেন একদল বলামকি অিুযদয় হয়, 

োহাি পাচথযব বযাপামি চবমশষ িেিাি একমিচিয়া দাবর কমি। ইহাি অবযবচহি ফল—

পুনিায় জেবামদি চদমক প্রচিচক্রয়া। জেবামদি চদমক েচি একবাি আিে হইমল শি 

শি চবষময় চবচিন্ন প্রকাি একমিচিয়া দাবর আিে হয়। ক্রেশীঃ এেন সেয় আমস, েখন 

সেগ্র জাচিি শুধু আধযাচিক িেিাগুচল নয়, সবযপ্রকাি বলৌচকক িেিা ও অচধকািগুচল 

অল্পসিংখযক কময়কচি বযচক্তি কিায়ত্ত হয়। এই অল্পসিংখযক বলাক সবযসাধািমণি ্ামে 
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িচেয়া িাহামদি উপি প্রিুত্ব চবতৃতাি কমি। িখন সোজমক আিিিায় সমিি হইমি হয়। 

এই সেয় জেবাদ দ্বািাও চবমশষ সাহােয হইয়া থামক। 

  

েচদ আপনািা আোমদি োিৃিূচে িািমিি চদমক দৃচিপাি কমিন, বদচখমবন—এখামন 

এখন বসইরূপ ্চিমিমে। ইওমিামপ আপনামদি জািরয় উত্তিাচধকাি ধেয প্রিাি কচিমি 

একজন চেয়াচেমলন; বসইজনযই আজ আপনািা এখামন সেমবি হইয়ামেন। ইহা অসেব 

হইি, েচদ না ইওমিাপরয় জেবাদ ইহাি পথ কচিয়া চদি। সুিিািং এক চহসামব জেবাদ 

েথাথযই িািমিি চকেু কলযাণ সাধন কচিয়ামে, উহা সকমলিই উন্নচিি দ্বাি খুচলয়া 

চদয়ামে, উচ্চ বমণযি একমিচিয়া অচধকাি দূি কচিয়া চদয়ামে; অচি অল্পসিংখযক বযচক্তি 

চনকি বে- অেূলয িত্ন গুপ্তিামব চেল এবিং োহাি বযবহাি িাহািা চনমজিাও িুচলয়া 

চেয়াচেল, জেবাদ িাহা সবযসাধািমণি চনকি উেুক্ত কচিয়া চদয়ামে। ঐ অেূলয িমত্নি 

অধযিাে নি হইয়া চেয়ামে, অপিাধয এেন সব বলামকি হামি আমে, োহািা েরুি জামবি 

পামত্র শয়ান বসই কুকুমিি েি—চনমজিাও খাইমব না, অপিমকও খাইমি চদমব না  

  

অপি চদমক আবাি আেিা িািমি বে-সকল িাজনরচিক অচধকাি লামিি বিিা 

কচিমিচে, বসগুচল ইওমিামপ েুে েুে ধচিয়া িচহয়ামে, শি শিাব্দর ধচিয়া ঐগুচল 

পিরচিি হইয়ামে; আি বসগুচল বে সাোচজক প্রময়াজন-সাধমন অসেথয, িাহাও প্রচিপন্ন 

হইয়ামে। ইওমিামপি িাজনরচিক প্রশাসচনক পদ্ধচিগুচল এক এক কচিয়া অনুপমোের 

বচলয়া চনচন্দি হইয়ামে, আি এখন ইওমিাপ অশাচন্ত-সােমি িাচসমিমে—চক কচিমব, 

বকাথায় োইমব, বুচঝমি পাচিমিমে না। ঐচহক বযাপামি অিযািাি প্রিণ্ড হইয়া 

দাাঁোইয়ামে। বদমশি সব ধন, সব িেিা অল্পসিংখযক কময়কচি বলামকি হামি; িাহািা 

চনমজিা বকান কাজ কমি না, চকন্তু লি লি নিনাির দ্বািা কাজ কিাইয়া লইবাি িেিা 

িামখ। এই িেিাবমল িাহািা সেগ্র পৃচথবর িক্তমস্রামি াাচবি কচিমি পামি। ধেয ও 

অনযানয োহা চকেু, সবই িাহামদি পদিমল। িাহািাই সমবযসবযা শাসনকিযা। পাশ্চািয 

জেৎ েুচিমেয় ‘শাইলক’-এি শাসমন পচিিাচলি হইমিমে। আপনািা বে প্রণালরবদ্ধ 

শাসন, স্বাধরনিা, পালযামেণ্ট-েহাসিা প্রিৃচিি কথা বশামনন—বসগুচল বামজ কথাোত্র। 
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পাশ্চািয বদশ শাইলকেমণি অিযািামি আিযনাদ কচিমিমে; প্রািযমদশ আবাি 

পুমিাচহিমদি অিযািামি কািিিামব ক্রন্দন কচিমিমে। ধনর ও পুমিাচহি পিস্পিমক 

শাসমন িাচখমব। 

  

েমন কচিমবন না, ইহামদি েমধয োত্র একচি দ্বািা জেমিি কলযাণ হইমব। চনিমপি ঈশ্বি 

িাাঁহাি সৃচিমি সকলমকই সোন কচিয়ামেন। অচি অধে অসুিপ্রকৃচি োনুমষিও এেন 

চকেু গুণ আমে, োহা একজন বে সাধুি নাই। নেণয করমিিও এেন চকেু গুণ থাচকমি 

পামি, োহা হয়মিা েহাপুরুমষি নাই। 

  

অচি দচিদ্র শ্রেজরবর, োহাি জরবমন বিাে কচিবাি চকেু নাই, োহাি বিাোি েি বুচদ্ধ 

নাই, বে ববদান্তদশযনাচদ বুচঝমি পামি না—েমন কচিমিে, িাহাি শিরি চকন্তু বিাোি েি 

কমি অি কািি হয় না। দারুণিামব িিচবিি হইমল বস বিাো অমপিা শরঘ্র সুস্থ হইয়া 

উচঠমব। িাহাি প্রাণশচক্ত ইচন্দ্রয়েি; বসখামনই িাহাি সুখমিাে। সুিিািং িাহাি জরবমন 

বেেন একপ্রকাি সুমখি অিাব, অপি চদমক বিেচন অনযপ্রকাি সুমখি আচধকয। সুিিািং 

বদখা োইমিমে—িাহাি জরবমনও সােিসয িচহয়ামে। সুিিািং িেবান্ সকলমকই 

চনিমপিিামব ইচন্দ্রয়জ, োনচসক বা আধযাচিক সুখ চদয়ামেন। অিএব েমন কচিও না, 

আেিাই পৃচথবরি উদ্ধািকিযা। 

  

আেিা—িািিবাসরিা অপিমক অমনক চবষয় চশিা চদমি পাচি বমি, অপমিি চনকি 

আেিা অমনক চবষয় চশিাও কচিমি পাচি। আেিা পৃচথবরমক বে-চবষময় চশিা চদমি 

সেথয, পৃচথবর িাহাি জনয এখন অমপিা কচিমিমে। েচদ পাশ্চািয সিযিা আধযাচিক 

চিচত্তি উপি স্থাচপি না হয়, িমব উহা আোের পচিাশ বৎসমিি েমধয সেূমল চবনি 

হইমব। োনবজাচিমক িিবাচি-বমল শাসন কচিবাি বিিা বৃথা ও অনাবশযক। আপনািা 

বদচখমবন, বে-সকল বদশ হইমি পশুবমল জেৎশাসন কচিবাি নরচিি উদ্ভব, বসই-সকল 

স্থামনই প্রথমে অবনচি আিে হয়, বসই-সকল সোজ শরঘ্রই ধ্বিংস হইয়া োয়। জেশচক্তি 

লরলািূচে ইওমিাপ েচদ চনজ সোমজি চিচত্ত পচিবিযন কচিয়া আধযাচিকিাি উপি 
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স্থাচপি না কমি, িমব পচিাশ বৎসমিি েমধযই ইহা ধ্বিংসপ্রাপ্ত হইমব। উপচনষমদি ধেযই 

ইওমিাপমক িিা কচিমব। 

  

আোমদি বদমশি চবচিন্ন সম্প্রদায়, চবচিন্ন শা্ত্রস ও চবচিন্ন দশযমনি েমধয েিই েিমিদ 

থাকুক—এই-সকল চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি এেন একচি সাধািণ চিচত্ত আমে, োহা দ্বািা সেগ্র 

জেমিি িাবমস্রাি পচিবচিযি হইমি পামি। বসই সাধািণ চিচত্ত—জরবািাি 

সবযশচক্তেত্তায় চবশ্বাস। িািমিি সবযত্র চহন্দু বজন ববৌদ্ধ—সকমলই স্বরকাি কচিয়া থামকন, 

আিা সবযশচক্তি আধাি। আি বিােিা ববশ জান, িািমি এেন বকান সম্প্রদায় নাই, 

োহািা চবশ্বাস কমি বে, শচক্ত পচবত্রিা বা পূণযিা বাচহি হইমি লাি কচিমি হয়। এগুচল 

আোমদি জেেি অচধকাি—আোমদি স্বিাবচসদ্ধ। বিাোি প্রকৃি স্বরূপ অপচবত্রিাি 

আবিমণ আবৃি িচহয়ামে। প্রকৃি ‘িুচে’ চকন্তু অনাচদকাল হইমিই পূণয অিল অিল 

সুমেরুবৎ। আিসিংেমেি জনয বাচহমিি সাহােয চকেুোত্র আবশযক নাই। পূবয হইমিই 

িুচে আিসিংেি, শুধু জানা এবিং না-জানামিই অবস্থাি িািিেয, এইজনয শাম্ত্রস 

অচবদযামকই সবযপ্রকাি অচনমিি েূল বচলয়া চনমদযশ কিা হইয়ামে। িেবান্ ও োনুমষ, 

সাধু ও পাপরমি প্রমিদ চকমস?—বকবল অ্ামন। অ্ামনই প্রমিদ হয়। সমবযাচ্চ োনুষ 

এবিং বিাোি পদিমল অচি কমি চবিিণকাির ঐ িুদ্র করমিি েমধয প্রমিদ চকমস?—

অ্ানই এই প্রমিদ কচিয়ামে। কািণ অচি কমি চবিিণশরল ঐ িুদ্র করমিি েমধয অনন্ত 

শচক্ত, ্ ান ও পচবত্রিা—এেন চক সািাৎ অনন্ত ব্রহ্ম িচহয়ামেন। এখন উহা অবযক্তিামব 

িচহয়ামে—উহামক বযক্ত কচিমি হইমব। িািি জেৎমক এই এক েহাসিয চশখাইমব, 

কািণ ইহা আি বকাথাও নাই। ইহা আধযাচিকিা—ইহাই আিচব্ান। 

  

চকমসি বজামি োনুষ উচঠয়া দাাঁোয় ও কাজ কমি?—শচক্তি বজামি। এই বলবরেযই 

ধাচেযকিা, দবযলিাই পাপ। েচদ উপচনষমদ এেন বকান শব্দ থামক, োহা ব্রবমবমে 

অ্ান- িাচশি উপি পচিি হইয়া উহামক এমকবামি চেন্ন-চিন্ন কচিয়া বফচলমি পামি, 

িমব িাহা—‘অিরীঃ’। েচদ জেৎমক বকান ধেয চশখাইমি হয়, িমব িাহা এই ‘অিরীঃ’। চক 

ঐচহক, চক আধযাচিক সকল চবষময়ই ‘অিরীঃ’—এই েূলেি অবলবন কচিমি হইমব। 
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কািণ িয়ই পাপ ও অধীঃপিমনি চনচশ্চি কািণ। িয় হইমিই েৃিুয, িয় হইমিই 

সবযপ্রকাি অবনচি আমস। এখন প্রে—এই িময়ি উদ্ভব বকাথা হইমি? আিাি 

স্বরূপ্ামনি অিাব হইমিই িময়ি উদ্ভব। চেচন িাজাচধিাজ, িাাঁহাি িুচে উত্তিাচধকাির—

িুচে বসই ঈশ্বমিি অিংশ। শুধু িহাই নমহ, অনদ্বি- েমি িুচেই স্বয়িং ব্রহ্ম—িুচে স্বরূপ 

িুচলয়া চেয়া চনমজমক িুদ্র োনুষ িাচবমিে। আেিা স্বরূপ হইমি ভ্রি হইয়াচে—আেিা 

বিদ্ামন অচিচনচবি হইয়াচে; আচে বিাো অমপিা বে, িুচে আো অমপিা বে—

আেিা বকবল এই দ্বি কচিমিচে। 

  

‘আিায় সকল শচক্ত চনচহি’—িািি জেৎমক এই েহাচশিা চদমব। এই িত্ত্ব হৃদময় ধািণ 

কচিমল বিাোি চনকি জেৎ আি একিামব প্রচিিাি হইমব এবিং পূমবয িুচে নিনাির ও 

প্রাণরমক বে দৃচিমি বদচখমি, িখন িাহাচদেমক অনয দৃচিমি বদচখমব। িখন এই পৃচথবর 

আি দ্বিমিত্ররূমপ প্রিরয়োন হইমব না; িখন আি েমন হইমব না, পিস্পি প্রচিদ্বচিিা 

কচিমিই এই পৃচথবরমি নিনািরি জে—এখামন বলবান্ জয়লাি কচিমব ও দবযল 

েচিমব।িখন ববাধ হইমব, এই পৃচথবর আোমদি ক্ররোমিত্র; স্বয়িং িেবান্ চশশুি েি 

এখামন বখচলমিমেন, আি আেিা িাাঁহাি বখলাি সগ বর, িাাঁহাি কামজি সহায়ক। েিই 

িয়ানক, েিই বরিৎস েমন হউক —ইহা বখলাোত্র  আেিা ভ্রাচন্তবশিীঃ এই ক্ররোমক 

একিা িয়ানক বযাপাি েমন কচিমিচে। আিাি স্বরূপ জাচনমি পাচিমল অচি দবযল 

অধীঃপচিি হিিােয পাপরি হৃদময়ও আশাি সচিাি হয়। শা্ত্রস বকবল বচলমিমেন—চনিাশ 

হইও না; িুচে োহাই কি না বকন, বিাোি স্বরূমপি কখনও পচিবিযন হয় না; িুচে 

কখনও বিাোি প্রকৃচিি পচিবিযন কচিমি পাি না, প্রকৃচি কখনও প্রকৃচিি চবনাশসাধন 

কচিমি পামি না। বিাোি প্রকৃচি শুদ্ধ। লি লি বৎসি ধচিয়া বিাোি এই স্বরূপ 

অবযক্তিামব থাচকমি পামি, চকন্তু পচিণামে উহা আপন বিমজ ফুচিয়া বাচহি হইমব। এই 

কািমণই অনদ্বিবাদ সকমলি চনকি আশাি বাণরই বহন কচিয়া আমন, বনিামশযি নয়। 

ববদান্ত কখনও িময় ধেয আিিণ কচিমি বমল না। ববদান্ত বমল না বে, শয়িান সবযদা 

বিাোি উপি সিকয দৃচি িাচখমিমে; েচদ বিাোি একবাি পদস্খলন হয়, অেচন বিাোি 

্ামে লাফাইয়া পচেমব  
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ববদামন্ত শয়িামনি প্রসগ বই নাই; ববদান্ত বমলন, বিাোি অদৃি বিাোি চনমজি হামি—

বিাোি কেযই বিাোি এই শিরি েঠন কচিয়ামে, অপি বকহ বিাোি হইয়া এই শিরি 

েঠন কমি নাই। বসই সবযবযাপর িেবান্ বিাোি অ্ানবশিীঃ অবযক্ত িচহয়ামেন; আি 

িুচে বে-সব সুখ-দীঃখ বিাে কচিমিে, এগুচলি জনয িুচেই দায়র। িাচবও না, বিাোি 

অচনচ্ছাসমত্ত্বও িুচে এই িয়াবহ জেমি আনরি হইয়াে। বিাোমক জাচনমি হইমব—িুচেই 

ধরমি ধরমি বিাোি জেৎ িিনা কচিয়াে এবিং এখনও কচিমিে। িুচে চনমজই আহাি 

কচিয়া থাক, অপি বকহ বিাোি হইয়া আহাি কমি না। িুচে োহা খাও, িাহাি সািিাে 

িুচেই শিরমি বশাষণ কচিয়া লও—অপি বকহই বিাোি হইয়া উহা কমি না; িুচেই ঐ 

খাদয হইমি িক্ত-োিংমসি বদহ প্রস্তুি কচিয়া থাক, অপি বকহ বিাোি হইয়া উহা কমি 

না। িুচে বিাবিই ইহা কচিমিে। একচি দর য্ শৃঙ্খমলি এক অিংমশি েঠনপ্রণালর জাচনমি 

পাচিমল সেুদয় শৃঙ্খলচিমকই জাচনমি পািা োয়। েচদ ইহা সিয হয় বে, বিযোমন িুচে 

চনজ শিরি েঠন কচিমিে, িমব ইহাও সিয বে, অিরমিও িুচে চনজ শিরি েঠন 

কচিয়াে, িচবষযমিও কচিমব। আি িাল-েন্দ সব-চকেুিই দাচয়ত্ব বিাোি। ইহা বেই 

আশাি কথা বে, আচে োহা কচিয়াচে, আচেই িাহা নি কচিমি পাচি।  

  

েচদও আোমদি শাম্ত্রস এই কমঠাি কেযবাদ িচহয়ামে, িথাচপ আোমদি ধেয িেবৎকৃপা 

অস্বরকাি কমিন না। আোমদি শা্ত্রস বমলন, শুিাশুিরূপ এই ব্াি সিংসাি- প্রবামহি 

পিপামি িেবান্ িচহয়ামেন। চিচন বন্ধনশূনয চনিযকৃপােয়, সবযদাই জেমিি চত্রিামপ 

অচিিূি নিনািরমক সিংসাি-সােমিি পামি লইয়া োইবাি জনয বাহু প্রসাচিি কচিয়া 

িচহয়ামেন। িাাঁহাি কৃপাি সরো নাই; আি িাোনুজ বমলন, চবশুদ্ধচিত্ত বযচক্তি চনকমিই 

এই কৃপা আচবিূযি হয়। 

  

আিচব্ান-প্রদত্ত সোজ-জরবমনি আধযাচিক চিচত্তই িচবষযমি সািা পৃচথবরমি নূিন 

সোমজি চিচত্তস্বরূপ হইমব। েচদ আোি সেয় থাচকি, িমব আচে বদখাইমি পাচিিাে— 

অনদ্বিবামদি কিকগুচল চসদ্ধান্ত হইমি পাশ্চািযমদশ এখনও চকরূপ চশিা পাইমি পামি। 

কািণ এই জেচব্ামনি চদমন সগুণ ঈশ্বি, বদ্বিবাদ—এই-সকমলি বে একিা েূলয নাই। 
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িমব েচদ বকহ খুব অোচজযি অনুন্নি ধেযপ্রণালরমিও চবশ্বাস কমি, আোমদি ধমেয 

িাহামদিও স্থান আমে। েচদ বকহ এি েচন্দি ও প্রচিোচদ িায়, োহামি পৃচথবরি সকল 

বলামকিই আকাঙ্ক্ষা িচিিাথয হইমি পামি, েচদ বকহ সগুণ ঈশ্বিমক প্রামণি সচহি 

িালবাচসমি িায়, িমব আোমদি শা্ত্রস িাহাচদেমক চবমশষ সাহােযই কচিমব। বচলমি চক, 

সগুণ ঈশ্বি সবমন্ধ আোমদি শাম্ত্রস বে-সকল উচ্চ উচ্চ িাব ও িত্ত্ব উপচদি হইয়ামে, 

পৃচথবরি অনয বকাথাও বসরূপ বদচখমি পাইমব না। আবাি েচদ বকহ খুব েুচক্তবাদর হইমি 

িায়, চনমজি িকযবুচদ্ধমক পচিিৃপ্ত কচিমি িায়, িমব আেিা িাহামকও চনগুযণ ব্রহ্মবাদ-

রূপ প্রবল েুচক্তসহ েিবাদ চশিা চদমি পাচি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭. মনমোদুরো অচিনন্দম্নর উত্তর 

আপনািা আোমক বে—আন্তচিকিা অচিনন্দন জানাইয়ামেন, বস জনয আপনামদি চনকি 

বে চক েিরি কৃি্িা-পামশ বদ্ধ হইয়াচে, িাহা িষায় প্রকাশ কচিমি আচে অিে। 

দীঃমখি চবষয়, প্রবল ইচ্ছাসমত্ত্বও আোি শিরমিি অবস্থা এখন এেন নয় বে, আচে দর য্ 

বক্তৃিা কচি। আোমদি সিংস্কৃি্ বনু্ধচি আোি প্রচি অনুগ্রহপূবযক সুন্দি সুন্দি চবমশষণ 

প্রময়াে কচিয়ামে বমি, িথাচপ আোি একিা স্থূল-শিরি আমে—হইমি পামি শিরিধািণ 

চবেবনা, চকন্তু উপায় নাই। আি স্থূল-শিরি জমেি চনয়োনুসামিই িাচলি হইয়া থামক, 

িাহাি ক্লাচন্ত অবসাদ প্রিৃচি সবই হইয়া থামক। 

  

পাশ্চািযমদমশ আোি দ্বািা বে সাোনয কাজ হইয়ামে, বসজনয িািমিি প্রায় সবযত্র বলামক 

বেরূপ অপূবয আনন্দ ও সহানুিূচি প্রকাশ কচিমিমেন, িাহা বদচখবাি চজচনষ েি। িমব 

আচে ঐ আনন্দ ও সহানুিুচি বকবল এইিামব গ্রহণ কচিমিচেীঃ িচবষযমি বে-সব 

েহাপুরুষ আচসমিমেন, িাাঁহামদি উমেমশ ঐগুচল প্রময়াে কচিমি িাই। আোি েমন হয়, 

আোি দ্বািা বে সাোনয কােয হইয়ামে, েচদ িাহাি জনয সেগ্র জাচি এি অচধক প্রশিংসা 

কমি, িমব আোমদি পমি বে-সব বে বে চদচিজয়র ধেযবরি েহািা আচবিূযি হইয়া 

জেমিি কলযাণ সাধন কচিমবন, িাাঁহািা এই জাচিি চনকি হইমি না জাচন আিও কি 

অচধক প্রশিংসা ও সম্মান লাি কচিমবন। 

  

িািি ধেযিূচে। চহন্দু ধেয বুমঝ—বকবল ধেযই বুমঝ। শি শি শিাব্দর ধচিয়া চহন্দু বকবল 

এই চশিাই পাইয়ামে। বসই চশিাি ফলও এই হইয়ামে বে, ধেযই িাহামদি জরবমনি 

একোত্র ব্রি হইয়া দাাঁোইয়ামে। আপনািা অনায়ামসই বুচঝমি পামিন বে, ইহা সিয। 

সকমলিই বদাকানদাি বা স্কুলোস্টাি বা বোদ্ধা হইবাি বকান প্রময়াজন নাই; এই 

সােিসযপূণয জেমি চবচিন্ন জাচি চবচিন্ন িাব লইয়া এক েহাসােিমসযি সৃচি কচিমব। 
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সেবিীঃ আেিা চবচিন্ন জাচিি এই ঐকযিামন আধযাচিক সুি বাজাইবাি জনয চবধািা 

কিৃযক চনেুক্ত। আোমদি েহােচহোচিি পূবযপুরুষমদি োাঁহামদি বিংশধি বচলয়া বে- বকান 

জাচি বেৌিব অনুিব কচিমি পামি—িাাঁহামদি চনকি হইমি উত্তিাচধকািসূমত্র আেিা বে 

েহান্ িত্ত্বিাচশ পাইয়াচে, বসগুচল বে আেিা এখনও হািাই নাই, ইহা বদচখয়াই আোি 

আনন্দ হইমিমে। ইহামি আোমদি জাচিি িাবর উন্নচি সবমন্ধ আোি আশা—শুধু আশা 

নয়, দৃঢ় চবশ্বাস হইমিমে। আোি প্রচি কৃি েমত্নি জনযই আোি আনন্দ হয় নাই, 

আোমদি জাচিি হৃদয় বে এখনও অিুি িচহয়ামে, ইহামিই আোি পিোনন্দ। এখনও 

এই জাচিি হৃদয় লিযভ্রি হয় নাই। িািি এখনও বাাঁচিয়া আমে; বক বমল বস েচিয়ামে? 

পাশ্চামিযিা আোচদেমক কেযকুশল বদচখমি িায়, চকন্তু ধেয বযিরি অনয চবষময় আোমদি 

জািরয় প্রমিিা নাই বচলয়া আেিা িাহাচদেমক িাহামদি েমনি েি কেযকুশলিা 

বদখাইমি পাচি না। েচদ বকহ আোচদেমক িণমিমত্র অবিরণয বদচখমি িায়, বস চনিাশ 

হইমব; আেিাও েচদ আবাি বকান েুদ্ধচপ্রয় জাচিমক আধযাচিক চবষময় সচক্রয় বদচখমি 

িাই, আেিাও বসইরূপ চনিাশ হইব। পাশ্চামিযিা আচসয়া বদখুক, আেিা িাহামদিই েি 

কেযশরল; বদচখয়া োক, জাচি চকিামব বাাঁচিয়া িচহয়ামে, পূমবযি েিই প্রাণবন্ত িচহয়ামে। 

আেিা বে অধীঃপচিি হইয়াচে—এই ধািণাই দূি কচিয়া দাও। 

  

আোমদি জািরয় জরবমনি েূল চিচত্ত বে অিুণ্ণ, িাহামি আি বকান সমন্দহ নাই। িথাচপ 

আোমক এখন বোিাকিক রূঢ় কথা বচলমি হইমব। আশা কচি, আপনািা বসগুচল 

িালিামবই গ্রহণ কচিমবন। এইোত্র আপনািা অচিমোে কচিমলন বে, ইওমিাপরয় 

জেবাদ আোচদেমক এমকবামি োচি কচিয়া বফচলয়ামে। আচে বচল, বদাষ শুধু 

ইওমিাপরয়মদি নয়, বদাষ প্রধানিীঃ আোমদি। আেিা েখন ববদাচন্তক, িখন 

আোচদেমক সবযদাই সকল চবষয় চিিমিি চদক হইমি—আধযাচিক দৃচিমি বদচখবাি 

বিিা কচিমি হইমব। আেিা েখন ববদাচন্তক, িখন চনশ্চয়ই জাচন, েচদ আেিা চনমজি 

অচনি চনমজিা না কচি, িমব পৃচথবরমি এেন বকান শচক্ত নাই, োহা আোমদি বকান 

অচনি কচিমি পামি। িািমিি এক-পচিোিংশ অচধবাসর েুসলোন হইয়ামে। বেেন সুদূি 

অিরমিি প্রচি দৃচিপাি কচিমল বদখা োয়, িািমিি দই-িৃিরয়ািংশ অচধবাসর 
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প্রািরনকামল ববৌদ্ধ হইয়াচেল, বসইরূপ িািমিি এক-পচিোিংশ বলাক েুসলোন হইয়ামে। 

এখনই প্রায় দশ লমিি অচধক খ্রিান হইয়া চেয়ামে।  

  

ইহা কাহাি বদাষ? আোমদি একজন ঐচিহাচসক চিিিিণরয় িাষায় বচলয়া চেয়ামেন, 

‘েখন অফুিন্ত চনঝযি চনকমিই বচহয়া োইমিমে, িখন এই দচিদ্র হিিােযেণই বা িৃষ্ণায় 

েচিমব বকন?’ প্রে এইীঃ ইহামদি জনয আেিা চক কচিয়াচে? বকন িাহািা েুসলোন 

হইমব না? আচে ইিংলমণ্ডও এক সিলা বাচলকাি সবমন্ধ শুচনয়াচেলাে, বস অসৎ পমথ 

পদাপযণ কচিবাি—ববশযাবৃচত্ত অবলবন কচিবাি পূমবয এক সম্ভ্রান্ত েচহলা িাহামক উক্ত 

পমথ োইমি চনমষধ কমিন। িাহামি বসই বাচলকা উত্তি বদয়, ‘বকবল এই উপাময়ই আচে 

বলামকি সহানুিূচি পাইমি পাচি। এখন আোয় বকহই সাহােয কচিমব না; চকন্তু আচে 

েচদ পচিিা হই, িমব বসই দয়াবির েচহলািা আচসয়া আোমক িাাঁহামদি েৃমহ লইয়া 

োইমবন, আোি জনয সব কচিমবন, চকন্তু এখন িাাঁহািা চকেুই কচিমবন না।’ আেিা 

এখন িাহামদি জনয কাাঁচদমিচে, চকন্তু ইহাি পূমবয আেিা িাহামদি জনয চক কচিয়াচে? 

আোমদি েমধয প্রমিযমকই চনজ চনজ বুমক হাি িাচখয়া চনমজমক চজ্াসা করুক বদচখ—

আেিা চক কচিয়াচে; আি চনমজমদি হামি ্ামনি েশাল লইয়া উহাি আমলাকচবতৃতামি 

কিিা সহায়িা কচিোচে? আেিা বে উহা কচি নাই, িাহা আোমদিই বদাষ—আোমদিই 

কেয। এজনয অপি কাহামকও বদাষ চদও না, বদাষ দাও চনমজমদি কেযমক। েচদ বিােিা 

আচসমি না চদমি, িমব চক জেবাদ, েুসলোন ধেয, খ্রিান ধেয, পৃচথবরি অনয বকান 

েিবাদ—চকেুই চক স্বরয় প্রিাব চবতৃতাি কচিমি সেথয হইি? পাপ, দূচষি খাদয ও নানাচবধ 

অচনয়মেি দ্বািা বদহ পূবয হইমিই েচদ দবযল না হইয়া থামক, িমব বকান প্রকাি জরবাণু 

েনুষযমদহ আক্রেণ কচিমি পামি না। সুস্থ বযচক্ত সবযপ্রকাি চবষাক্ত জরবাণুি েমধয বাস 

কচিয়াও চনিাপদ থাচকমব। আেিা বিা িাহাচদেমক পূমবয সাহােয কচি নাই, সুিিািং অপি 

জাচিি উপি সেুদয় বদাষ চনমিপ কচিবাি পূমবয প্রথমে চনমজমদিই প্রে কিা উচিি; 

এখনও প্রচিকামিি সেয় আমে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 63 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রথমেই—ঐ বে অথযহরন চবষয়গুচল লইয়া প্রািরনকাল হইমিই বাদানুবাদ িচলমিমে, িাহা 

পচিিযাে কি। েি েয়-সাি শি বৎসি ধচিয়া চক ব্াি অবনচি হইয়ামে বদখ  বে বে 

কিযা-বযচক্তিা শি শি বৎসি ধচিয়া এই েহাচবিামি বযতৃত বে—এক ্চি জল ডান-হামি 

চক বাাঁ-হামি খাইব, হাি চিনবাি ধুইব না িািবাি; কুলকুিা কচিব পাাঁিবাি চক েয়বাি  

োহািা সািা জরবন এইরূপ দরূহ প্রেসেূমহি েরোিংসায় ও এই-সকল িত্ত্ব সবমন্ধ 

েহাপাচণ্ডিযপূণয বে বে দশযন চলচখমি বযতৃত, িাহাচদমেি চনকি আি চক আশা কিা োয়? 

আোমদি ধেযিা বে িান্না্মি ঢুচকয়া বসইখামনই আবদ্ধ থাচকমব—এইরূপ এক আশিা 

িচহয়ামে। আেিা এখন ববদাচন্তকও নই, বপৌিাচণকও নই, িাচিকও নই, আেিা এখন 

বকবল ‘েুাঁৎোেযর’, আোমদি ধেয এখন িান্না্মি। িামিি হাাঁচে আোমদি ঈশ্বি, আি 

ধেযেি—‘আোয় েুাঁময়া না, েুাঁময়া না, আচে েহাপচবত্র ’ েচদ আোমদি বদমশ আি এক 

শিাব্দর ধচিয়া এই িাব িমল, িমব আোমদি প্রমিযকমকই পােলা-োিমদ োইমি হইমব  

  

েন েখন জরবমনি উচ্চিে িত্ত্বগুচল সবমন্ধ চিন্তা কচিমি অসেথয হয়, িখন ইহা েচতৃতমস্কি 

দবযলিাি চনচশ্চি লিণ বচলয়া জাচনমি হইমব। এই অবস্থায় বেৌচলক িমত্ত্বি েমবষণা 

কচিমি োনুষ এমকবামি অসেথয হয়; চনমজি সেুদয় বিজ, কােযকির শচক্ত ও চিন্তাশচক্ত 

হািাইয়া বফমল; আি েিদূি সেব িুদ্রিে েচণ্ডি েমধযই িাহাি কােযমিত্র সরোবদ্ধ হয়, 

িাহাি বাচহমি বস আি োইমি পামি না। প্রথমে এইগুচল এমকবামি োচেয়া চদমি হইমব। 

েহাবরমেযি সচহি কেযমিমত্র অবিরণয হইমি হইমব। ঐগুচল বাদ চদমলও বে- ধনিাণ্ডাি 

আেিা পূবযপুরুষচদমেি চনকি উত্তিাচধকািসূমত্র পাইয়াচে, িাহা অফুিন্ত থাচকমব। সেগ্র 

পৃচথবর বেন এই ধনিাণ্ডাি হইমি সাহােয পাইবাি জনয উৎসুক হইয়া আমে। উহা হইমি 

ধনিাচশ চবিিণ না কচিমল সেগ্র পৃচথবর ধ্বিংস হইমব। অিএব চবিিমণ আি চবলব 

কচিও না। বযাস বচলয়ামেন, কচলেুমে দানই একোত্র ধেয—িাহাি েমধয আবাি ধেযদান 

বশ্রি; চবদযাদান িাহাি চনমম্ন; িািপি প্রাণদান; সবযচনমম্ন অন্নদান। অন্নদান আেিা েমথি 

কচিয়াচে; আোমদি নযায় দানশরল জাচি আি নাই। এখামন চিিুমকি চনকিও েিিণ 

পেযন্ত একখানা রুচি থাচকমব, বস িাহাি অমধযক দান কচিমব। এইরূপ বযাপাি বকবল 

িািমিই বদচখমি পাওয়া োয়। আেিা েমথি অন্নদান কচিয়াচে, এিমণ আোচদেমক 
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অপি দইপ্রকাি দামন অগ্রসি হইমি হইমব—ধেয ও চবদযা-দান। েচদ আেিা সকমলই 

অকুমিািয় হইয়া, হৃদয়মক দৃঢ় কচিয়া, িামবি ্মি এক চবন্দু িুচি না কচিয়া কামজ 

লাচেয়া োই, িমব আোের পাঁচিশ বৎসমিি েমধয আোমদি সকল সেসযাি েরোিংসা 

হইয়া োইমব—চবরুদ্ধেিাবলবর আি বকহ থাচকমব না এবিং সেগ্র িািিবাসর আবাি 

প্রািরন আেযেমণি নযায় উন্নি হইমব। 

  

এখন আোি বেিুকু বচলবাি চেল, বচললাে। আোি সিচল্পি কােযপ্রণালর বচলয়া 

ববোইমি আচে িালবাচস না। চক কচিমি ইচ্ছা কচি বা না কচি, েুমখ না বচলয়া কামজ 

বদখানই পেন্দ কচি। অবশয আচে একিা চনচদযি কােযপ্রণালর চস্থি কচিয়াচে; েচদ ঈশ্বমিি 

ইচ্ছা হয়, েচদ আোি শিরি থামক, িমব সিচল্পি চবষয়গুচল কামেয পচিণি কচিবাি 

ইচ্ছা আমে। জাচন না, আচে কৃিকােয হইব চকনা; িমব একিা েহান্ আদশয লইয়া 

িাহামিই েনপ্রাণ চনময়াে কিা—ইহাই জরবমনি এক েহান্ আদশয। িাহা না হইমল হরন 

পশুজরবন োপন কচিয়া লাি চক? এক েহান্ আদমশযি অনুোের হওয়াই জরবমনি একোত্র 

সাথযকিা। িািমি এই েহৎকােয সাধন কচিমি হইমব। এই কািমণ িািমিি বিযোন 

পুনরুিরবমন অচিশয় আনচন্দি হইয়াচে। েচদ বিযোন শুিেুহূমিযি সুমোে গ্রহণ না কচি, 

িমব েহােূমখযি েি কাজ কচিব। 
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৮. মোদুরো অচিনন্দম্নর উত্তর 

[েনোদিা হইমি োদিায় আচসয়া স্বােরজর িােনামদি িাজাি সুন্দি বাগ বলায় অবস্থান 

কমিন। অপিামে, েখেমলি খামপ পুচিয়া স্বােরজরমক একচি অচিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়—

উত্তমি স্বােরজর বমলনীঃ] 
  

আোি খুব ইচ্ছা বে, কময়কচদন বিাোমদি চনকি থাচকয়া সুমোেয সিাপচি েহাশময়ি 

আমদশেি আোি পাশ্চািযমদমশি সেুদয় অচি্িা ও চবেি িািবৎসিবযাপর 

প্রিািকামেযি চববিণ চদই। দীঃমখি চবষয়, সন্নযাচসেণমকও বদহিাি বহন কচিমি হয়। 

েি চিন সপ্তাহ োবৎ ক্রোেি নানাস্থামন ভ্রেণ ও বক্তৃিা কচিয়া এি পচিশ্রান্ত হইয়া 

পচেয়াচে বে, আি সন্ধযাকামল দর য্ বক্তৃিা কিা আোি পমি অসেব হইয়া পচেয়ামে। 

বিােিা আোি প্রচি বে অনুগ্রহ প্রকাশ কচিয়াে, বসজনয বিাোচদেমক আন্তচিক ধনযবাদ 

চদয়াই আোমক সন্তুি থাচকমি হাইমব; আি অনযানয চবষয় িচবষযমিি জনয িাচখয়া চদমি 

হইমব। স্বাস্থয অমপিাকৃি িাল হইমল এবিং আি একিু অবকাশ পাইমল আোমদি অনযানয 

চবষয় আমলািনা কচিবাি সুচবধা হইমব। আজ এই অল্প সেময়ি েমধয সব কথা বচলবাি 

সুমোে হইমব না। একচি কথা চবমশষিামব আোি েমন উচদি হইমিমে। আচে এখন 

োদিায় বিাোমদি স্বমদশবাসর স্বনােখযাি উদািমিিা িােনাদিামজি অচিচথ। বিােিা 

ববাধ হয় অমনমকই জান না, উক্ত িাজাই আোি োথায় চিকামো-সিায় োইবাি িাব 

প্রমবশ কিাইয়া বদন এবিং বিাবিই সবযান্তীঃকিমণ ও সবযশচক্ত-দ্বািা আোি কােয সেথযন 

কচিয়ামেন। সুিিািং অচিনন্দন-পমত্র আোমক বে-সকল প্রশিংসা কিা হইয়ামে, িাহাি 

অচধকািংশই দাচিণািযবাসর এই েহাপুরুমষি প্রাপয। বকবল আোি েমন হয়, চিচন িাজা 

না হইয়া সন্নযাসর হইমল আিও িাল হইি; কািণ চিচন সন্নযামসিই উপেুক্ত। 

  

েখনই পৃচথবরি অিংশচবমশমষ বকান চকেুি আবশযক হয়, িখনই িাহা এক অিংশ হইমি 

অপিািংমশ চেয়া বসখামন নূিন জরবন প্রদান কমি। চক প্রাকৃচিক, চক আধযাচিক—উিয় 

বিমত্রই ইহা সিয। েচদ জেমিি বকান অিংমশ ধমেযি অিাব হয় এবিং অপি বকাথাও বসই 
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ধেয থামক, িমব আেিা ্ািসামি বিিা কচি বা না কচি, বেখামন বসই ধমেযি অিাব 

বসখামন ধেযমস্রাি আপনা-আপচন প্রবাচহি হইয়া উিয় স্থামনি সােিসয চবধান কচিমব। 

োনবজাচিি ইচিহামস বদচখমি পাই—একবাি নয়, দইবাি নয়, বাি বাি এই প্রািরন 

িািিমক বেন চবধািাি চনয়মে পৃচথবরমক ধেযচশিা চদমি হইয়ামে। বদচখমি পাই—েখনই 

বকান জাচিি চদচিজয় বা বাচণমজয প্রাধানয উপলমি পৃচথবরি চবচিন্ন অিংশ একসূমত্র 

গ্রচথি হইয়ামে এবিং েখনই এক জাচিি অপি জাচিমক চকেু চদবাি সুমোে উপচস্থি 

হইয়ামে, িখনই প্রমিযক জাচি অপি জাচিমক িাজনরচিক, সাোচজক বা আধযাচিক 

োহাি োহা আমে, িাহাই চদয়ামে। িািি সেগ্র পৃচথবরমক ধেয ও দশযন চশখাইয়ামে। 

পািসয-সাম্রামজযি অিুযিামনি অমনক পূমবযই িািি পৃচথবরমক আপন আধযাচিক সপিতদ 

দান কচিয়ামে। পািসয-সাম্রামজযি অিুযদয়কামল আি একবাি এই ্িনা ্মি। 

গ্ররকচদমেি অিুযদয়কামল িৃিরয়বাি। আবাি ইিংমিমজি প্রাধানযকামল এই িিুথযবাি বস 

চবধািৃ-চনচদযি ব্রিপালমন চনেুক্ত হইমিমে। বেেন আেিা ইচ্ছা কচি বা না-কচি, 

পাশ্চািযচদমেি সিং্বদ্ধ কােযপ্রণালর ও বাহযসিযিাি িাব আোমদি বদমশ প্রমবশ কচিয়া 

সেগ্র বদশমক োইয়া বফচলবাি উপক্রে কচিমিমে, বসইরূপ িািিরয় ধেয ও দশযন 

পাশ্চািযমদশমক াাচবি কচিবাি উপক্রে কচিমিমে। বকহই ইহাি েচিমিামধ সেথয নমহ। 

আেিাও পাশ্চািয জেবাদপ্রধান সিযিাি প্রিাব সপূিতণযরূমপ প্রচিমিাধ কচিমি অসেথয। 

সেবিীঃ চকেু চকেু বাহযসিযিা আোমদি পমি কলযাণকি, পাশ্চািযমদমশি পমি আবাি 

সেবিীঃ একিু আধযাচিকিা আবশযক। িাহা হইমল উিময়ি সােিসয িচিি হইমব; 

আোচদেমক বে পাশ্চািযমদশ হইমি সব-চকেু চশচখমি হইমব বা পাশ্চািযমক আোমদি 

চনকি সব-চকেু চশচখমি হইমব, িাহা নমহ। সেগ্র পৃচথবর েুেেুোন্তি ধচিয়া বে আদশয-

অবস্থা কল্পনা কচিয়া আচসমিমে, োহামি শরঘ্র িাহা রূপাচয়ি হয়, োহামি সকল জাচিি 

েমধয একিা সােিসয স্থাচপি হয়, িদমেমশয প্রমিযমকিই েিিুকু সাধয িিিুকু িচবষযৎ 

বিংশধিচদেমক বদওয়া উচিি। এই আদশয-জেমিি আচবিযাব কখনও হইমব চকনা, িাহা 

জাচন না; এই সাোচজক সপূিতণযিা কখনও আচসমব চকনা, এই সবমন্ধ আোি চনমজিই 

সমন্দহ আমে; চকন্তু জেমিি এই আদশয অবস্থা কখনও আসুক বা না আসুক, এই অবস্থা 
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আচনবাি জনয আোমদি প্রমিযকমক বিিা কচিমি হইমব। েমন কচিমি হইমব, কালই 

জেমিি এই অবস্থা আচসমব, আি বকবল আোি কামজি উপিই ইহা চনিযি কচিমিমে। 

আোমদি প্রমিযকমকই চবশ্বাস কচিমি হইমব বে, অপি সকমল চনজ চনজ কাজ বশষ 

কচিয়া বচসয়া আমে—বকবল একোত্র আোিই কাজ কিাি বাকর আমে; আচে েচদ চনমজি 

কাজ সপিতন্ন কচি; িমবই সোজ ও সিংসামিি সপূিতণযিা সাচধি হইমব। আোমদি 

চনমজমদি এই দাচয়ত্বিাি গ্রহণ কচিমি হইমব। 

  

োহা হউক বদখা োইমিমে—িািমি ধমেযি এক প্রবল পুনরুিান হইয়ামে। ইহামি খুব 

আনমন্দি কািণ আমে বমি, আবাি চবপমদিও আশিা আমে। কািণ ধমেযি পুনরুিামনি 

সমগ ব সমগ ব িয়ানক বোাঁোচেও আচসয়া থামক। কখনও কখনও বলামক এি বাোবাচে 

কচিয়া থামক বে, অমনক সেয় োাঁহামদি বিিায় এই পুনিিুযিান সাচধি হয়, চকেুদূি 

অগ্রসি হইমল িাাঁহািাও উহা চনয়চিি কচিমি পামিন না। অিএব পূবয হইমিই সাবধান 

হওয়া িাল। আোমদি েধযপথ অবলবন কচিমি হইমব। এক চদমক কুসিংস্কািপূণয প্রািরন 

সোজ, অপি চদমক জেবাদ—ইওমিাপরয় িাব, নাচতৃতকিা, িথাকচথি সিংস্কাি, োহা 

পাশ্চািয জেমিি উন্নচিি েূল চিচত্তমি পেযন্ত প্রচবি। এই দই-িাব হইমিই সাবধান 

থাচকমি হইমব প্রথেিীঃ আেিা কখনও পাশ্চািয জাচি হইমি পাচিব না, সুিিািং উহামদি 

অনুকিণ বৃথা। েমন কি বিােিা পাশ্চািয জাচিি হুবহু অনুকিণ কচিমি সেথয হইমল, 

চকন্তু বে েুহূমিয সেথয হইমব, বসই েুহূমিযই বিাোমদি েৃিুয ্চিমব—বিাোমদি জািরয় 

জরবমনি অচতৃতত্ব আি থাচকমব না; ইহা অসেব। কামলি প্রািে হইমি োনবজাচিি 

ইচিহামসি লি লি বষয ধচিয়া একচি নদর চহোলয় হইমি প্রবাচহি হইয়া আচসমিমে; 

িুচে চক উহামক উৎপচত্তস্থান চহোলময়ি িুষািেচণ্ডি শৃমগ ব চফিাইয়া লইয়া োইমি িাও? 

িাহাও েচদ সেব হয়, িথাচপ বিাোমদি পমি ইওমিাপরয়-িাবাপন্ন হইয়া োওয়া 

অসেব। ইওমিাপরয়েমণি পমি েচদ কময়ক শিাব্দরি চশিাসিংস্কাি পচিিযাে কিা 

অসেব ববাধ হয়, িমব বিাোমদি পমি শি শি শিাব্দরি সিংস্কাি পচিিযাে কিা চকরূমপ 

সেব হইমব? িাহা কখনই হইমি পামি না। 
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চদ্বিরয়িীঃ আোমদি িিণ িাচখমি হইমব, আেিা সিিািি বেগুচলমক আোমদি 

ধেযচবশ্বাস বচল, বসগুচল আোমদি চনজ চনজ িুদ্র গ্রােযমদবিা-সবন্ধরয় এবিং কিকগুচল 

িুদ্র কুসিংস্কািপূণয বদশািািোত্র। এইরূপ বদশািাি অসিংখয এবিং পিস্পিচবমিাধর। 

ইহামদি েমধয বকান্ চি োচনব, আি বকান ্ চি োচনব না? উদাহিণস্বরূপ বদখ, দাচিণামিযি 

একজন ব্রাহ্মণ অপি ব্রাহ্মণমক এক িুকিা োিংস খাইমি বদচখমল িময় দই শি হাি 

চপোইয়া োইমব; আেযাবমিযি ব্রাহ্মণ চকন্তু েহাপ্রসামদি অচিশয় িক্ত, পূজাি জনয চিচন 

শি শি োেবচল চদমিমেন। িুচে বিাোি বদশািামিি বদাহাই চদমব, চিচন িাাঁহাি 

বদশািামিি বদাহাই চদমবন। িািমিি চবচিন্ন বদমশ নানাচবধ বদশািাি আমে, চকন্তু 

প্রমিযক বদশািািই স্থানচবমশমষ আবদ্ধ; বকবল অ্ বযচক্তিাই িাহামদি চনজ চনজ 

পেরমি প্রিচলি আিািমক ধমেযি সাি বচলয়া েমন কমি, ইহাই িাহামদি েহািুল। 

  

ইহা োো আিও কিকগুচল েুশচকল আমে। আোমদি শাম্ত্রস দই প্রকাি সিয উপচদি 

হইয়ামে। এক প্রকাি সিয োনুমষি চনিযস্বরূপ-চবষয়ক—ঈশ্বি, জরবািা ও প্রকৃচিি 

পিস্পি সবন্ধ-চবষয়ক; আি একপ্রকাি সিয বকান চবমশষ বদশ-কাল-অবস্থাি উপি 

চনিযি কমি। প্রথে প্রকাি সিয প্রধানিীঃ আোমদি শা্ত্রস ববমদ িচহয়ামে; চদ্বিরয় প্রকাি 

সিয িৃচি-পুিাণ প্রিৃচিমি িচহয়ামে। আোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব, চিিকামলি 

জনয ববদই আোমদি িিে লিয ও িিে প্রোণ  আি েচদ বকান পুিাণ ববমদি চবমিাধর 

হয়, িমব পুিামণি বসই অিংশ চনেযেিামব িযাে কচিমি হইমব। আেিা িৃচিমি চক 

বদচখমি পাই? বদচখমি পাই, চবচিন্ন িৃচিি উপমদশ চবচিন্ন প্রকাি। এক িৃচি 

বচলমিমেন—ইহাই বদশািাি, এই েুমে ইহািই অনুসিণ কচিমি হইমব। অপি িৃচি 

আবাি ঐ েুমেি জনযই অনযপ্রকাি আিাি সেথযন কচিমিমেন। বকান িৃচি আবাি সিয-

বত্রিা প্রিৃচি েুেমিমদ চবচিন্ন আিাি সেথযন কচিয়ামেন। এখন বদখ, বিাোমদি শাম্ত্রসি 

এই েিচি চক উদাি ও েহান্। সনািন সিযসেূহ োনবপ্রকৃচিি উপি প্রচিচিি বচলয়া 

েিচদন োনুষ আমে, িিচদন ঐগুচলি পচিবিযন হইমব না—অনন্তকাল ধচিয়া সবযমদমশ 

সবয অবস্থায় ঐগুচল ধেয। িৃচি অপি চদমক চবমশষ চবমশষ স্থামন চবমশষ চবমশষ অবস্থায় 

অনুমিয় কিযবযসেূমহি কথাই অচধক বচলয়া থামকন, সুিিািং কামল বসগুচলি পচিবিযন 
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হয়। এইচি সবযদা িিণ িাচখমি হইমব—বকান সাোনয সাোচজক প্রথা বদলাইমিমে 

বচলয়া বিাোমদি ধেয বেল, েমন কচিও না। েমন িাচখও, চিিকালই এই-সকল প্রথা ও 

আিামিি পচিবিযন হইমিমে। এই িািমিই এেন সেয় চেল, েখন বোোিংস বিাজন না 

কচিমল বকান ব্রাহ্মমণি ব্রাহ্মণত্ব থাচকি না। ববদপাঠ কচিমল বদচখমি পাইমব, বকান বে 

সন্নযাসর বা িাজা বা অনয বকান বেমলাক আচসমল োে ও বোহিযা কচিয়া িাাঁহাচদেমক 

বিাজন কিামনাি প্রথা চেল। ক্রেশীঃ সকমল বুচঝল—আোমদি জাচি প্রধানিীঃ কৃচষজরবর, 

সুিিািং িাল িাল ষাাঁেগুচল হিযা কচিমল সেগ্র জাচি চবনি হইমব। এই কািমণই 

বোহিযা-প্রথা িচহি কিা হইল—বোহিযা েহাপািক বচলয়া পচিেচণি হইল। 

প্রািরনশা্ত্রস-পামঠ আেিা বদচখমি পাই, িখন হয়মিা এেন সব আিাি প্রিচলি চেল, 

বেগুচলমক এখন আেিা বরিৎস বচলয়া েমন কচি। ক্রেশীঃ বসগুচলি পচিবমিয অনয সব 

চবচধ প্রবিযন কচিমি হইয়ামে। ঐগুচল আবাি পচিবচিযি হইমব, িখন নূিন নূিন িৃচিি 

অিুযদয় হইমব। এইচিই চবমশষিামব িিণ িাচখমি হইমব বে, ববদ চিিকাল একরূপ 

থাচকমব, চকন্তু বকান িৃচিি প্রাধানয েুে-পচিবিযমনই বশষ হইয়া োইমব। সেয়মস্রাি েিই 

িচলমব, িিই পূবয পূবয িৃচিি প্রাোণয বলাপ পাইমব, আি েহাপুরুষেণ আচবিূযি হইয়া 

সোজমক পূবযামপিা িাল পমথ পচিিাচলি কচিমবন; বসই েুমেি পমি োহা অিযাবশযক, 

োহা বযিরি সোজ বাাঁচিমিই পামি না—িাাঁহািা আচসয়া বসই সকল কিযবয ও পথ 

সোজমক বদখাইয়া চদমবন। 

  

এইরূমপ আোচদেমক এই উিয় চবপদ হইমি আিিিা কচিমি হইমব; আচে আশা কচি, 

আোমদি েমধয প্রমিযমকিই একচদমক বেেন উদাি িাব—হৃদময়ি প্রসািিা আচসমব, 

অপি চদমক বিেন দৃঢ় চনিা ও চবশ্বাস থাচকমব; িাহা হইমল বিােিা আোি কথাি েেয 

বুচঝমব—বুচঝমব আোি উমেশয সকলমকই আপনাি কচিয়া লওয়া, কাহামকও বজযন কিা 

নয়। আচে িাই বোাঁোি চনিািুকু ও িাহাি সচহি জেবাদরি উদাি িাব। হৃদয় সেুদ্রবৎ 

েিরি অথি আকাশবৎ প্রশতৃত হওয়া িাই। আোচদেমক পৃচথবরি সবযামপিা উন্নচিশরল 

জাচিি েি উন্নি হইমি হইমব, আবাি সমগ ব সমগ ব আোমদি আবহোন কামলি সচচিি 

সিংস্কািসেূমহি প্রচি শ্রদ্ধাবান্ হইমি হইমব; আি চহন্দুই বকবল প্রকৃিপমি প্রািরন 
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প্রথাগুচলমক সম্মান কচিমি জামন। সহজ কথা বচল—সবয বযাপািই আোচদেমক েুখয ও 

বেৌণ চবষময়ি চবচিন্নিা বকাথায়, িাহা চশচখমি হইমব। েুখয িত্ত্বগুচল সবযকামলি জনয, 

আি বেৌণ চবষয়গুচল বকান চবমশষ সেময়ি উপমোের োত্র। েচদ েথাসেময় বসইগুচলি 

পচিবমিয অনয প্রথা প্রবচিযি না হয়, িমব বসগুচলি দ্বািা চনশ্চয় অচনি ্চিয়া থামক। 

আোি এ কথা বচলবাি উমেশয ইহা নয় বে, বিাোচদেমক প্রািরন আিািপদ্ধচিসেূমহি 

চনন্দা কচিমি হইমব। কখনই নমহ, অচিশয় কুৎচসি আিািগুচলিও চনন্দা কচিও না। 

চনন্দা চকেুিই কচিও না; এখন বে প্রথাগুচলমক সািাৎসবমন্ধ অচনিকি বচলয়া ববাধ 

হইমিমে, বসইগুচলই অিরি কামল প্রিযিিামব জরবনপ্রদ চেল। এখন েচদ বসইগুচল 

উঠাইয়া চদমি হয়, িমব উঠাইয়া চদবাি সেয়ও বসইগুচলি চনন্দা কচিও না; বিিং ঐগুচলি 

দ্বািা আোমদি জািরয় জরবনিিারূপ বে েহৎ কােয সাচধি হইয়ামে, বসজনয ঐগুচলি 

প্রশিংসা কি—ঐগুচলি প্রচি কৃি্ হও। 

  

আি আোচদেমক ইহাও িিণ িাচখমি হইমব, বকান বসনাপচি বা িাজা বকানকামল 

আোমদি সোমজি বনিা চেমলন না, ঋচষেণই চিিকাল আোমদি সোমজি বনিা। ঋচষ 

কাহািা? চিচনই ঋচষ, চেচন ধেযমক প্রিযি উপলচি কচিয়ামেন, োাঁহাি চনকি ধেয বকবল 

পুাঁচথেি চবদযা, বােচবিণ্ডা বা িকযেুচক্ত নমহ—সািাৎ উপলচি অিরচন্দ্রয় সমিযি 

সািাৎকাি। উপচনষদ বচলয়ামেন, এরূপ বযচক্ত সাধািণ োনবিুলয নমহন, চিচন েিদ্রিা। 

চিচন ঋচষত্ব। আি এই ঋচষত্বলাি বকান বদশ কাল জাচি বা সম্প্রদাময়ি উপি চনিযি 

কমি না। বাৎসযায়ন ঋচষ বচলয়ামেন—‘সমিযি সািাৎকাি কচিমি হইমব’; আি 

আোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব বে, বিাোমক আোমক—আোমদি সকলমকই ঋচষ 

হইমি হইমব, অোধ আিচবশ্বাস-সপিতন্ন হইমি হইমব; আেিাই সেগ্র জেমি শচক্তসচিাি 

কচিব। কািণ সব শচক্ত আোমদি চিিমি িচহয়ামে। আোচদেমক ধেয প্রিযি কচিমি 

হইমব—উপলচি কচিমি হইমব; িমবই ধেয সবমন্ধ আোমদি সকল সমন্দহ দূিরিূি 

হইমব; িখনই ঋচষমত্বি উজ্বল্ল বজযাচিমি পূণয হইয়া আেিা প্রমিযমকই েহাপুরুষত্ব লাি 

কচিব। িখনই আোমদি েুখ হইমি বে বাণর চনেযি হইমব, িাহা অবযথয অমো্ ও 

শচক্তসপিতন্ন হইমব; িখনই আোমদি সম্মুখ হইমি োহা চকেু েন্দ, িাহা আপচনই পলায়ন 
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কচিমব, আি কাহামকও চনন্দা বা অচিসপিতাি কচিমি হইমব না, অথবা কাহািও সচহি 

চবমিাধ কচিমি হইমব না। এখামন আজ োাঁহািা উপচস্থি আমেন, িাাঁহামদি প্রমিযকমকই 

চনমজি ও অপমিি েুচক্তি জনয ঋচষত্ব লাি কচিমি শ্ররিেবান্ সাহােয করুন। 
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৯. কুম্ভম্কোণম্ বক্তৃতো 

[োদিা হইমি চত্রচিনপের ও িামিাি হইয়া স্বােরজর কুেমকাণম্ আমসন। বসখামন 

অচিনন্দমনি উত্তমি ববদান্ত সবমন্ধ চিচন এক সুদর য্ হৃদয়গ্রাহর বক্তৃিা কমিন। চনমম্ন 

িাহাি বগ বানুবাদ প্রদত্ত হইল।] 
  

েরিাকাি বচলয়ামেনীঃ ‘স্বল্পেপযসয ধেযসয ত্রায়মি েহমিা িয়াৎ’—অল্পোত্রও এই ধেয 

পালন কচিমল অচি েহৎ ফল লাি হয়। েচদ এই বাকয সেথযমনি জনয বকান উদাহিমণি 

আবশযক হয়, িমব আচে বচলমি পাচি, আোি িুদ্র জরবমন প্রচিপমদ এই েহাবামকযি 

সিযিা উপলচি কচিমিচে। 

  

বহ কুেমকাণম্ চনবাসর িদ্রেমহাদয়েণ, আচে অচি সাোনয কাজ কচিয়াচে; চকন্তু কলমবায় 

নাচেয়া অবচধ এ পেযন্ত বেখামনই চেয়াচে, বসখামনই বেরূপ আন্তচিক অিযথযনা লাি 

কচিয়াচে, িাহা আোি স্বমপ্নি অিরি। বসই সমগ ব এ কথাও বচল বে, ইহা চহন্দুজাচিি 

পূবযাপি সিংস্কাি ও িামবি উপেুক্তই হইয়ামে। কািণ ধেযই চহন্দুজাচিি প্রকৃি 

জরবনরশচক্ত, ধেযই িাহাি েূলেি। 

  

আচে প্রািয ও পাশ্চািযমদমশ অমনক ্ুচিয়াচে, জেমিি সবমন্ধ আোি চকেুিা অচি্িা 

আমে। বদচখলাে—সকল জাচিিই এক-একচি প্রধান আদশয আমে, িাহাই বসই জাচিি 

বেরুদণ্ডস্বরূপ। িাজনরচিই বকান বকান জাচিি জরবমনি েূলচিচত্ত; কাহািও-বা সাোচজক 

উন্নচি, কাহািও-বা োনচসক উন্নচিচবধান, কাহািও-বা অনয চকেু। চকন্তু আোমদি 

োিৃিূচেি জািরয় জরবমনি েূলচিচত্ত ধেয—শুধু ধেযই। উহাই আোমদি জািরয় জরবমনি 

বেরুদণ্ড, উহািই উপি আোমদি জরবনরূপ প্রাসামদি েূলচিচত্ত স্থাচপি। 

  

বিাোমদি েমধয অমনমকি িিণ থাচকমি পামি, োন্দ্রাজবাসরিা অনুগ্রহপূবযক আোমক 

আমেচিকায় বে অচিনন্দন পাঠাইয়াচেমলন, িাহাি উত্তমি আচে একচি চবষয় চবমশষিামব 

উমেখ কচিয়াচেলাে বে, পাশ্চািযমদমশি অমনক সম্ভ্রান্ত বযচক্ত অমপিা িািমিি কৃষকেণ 
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ধেযচবষময় ববশর চশচিি। আজ আচে বসই চবষময়ি চবমশষ প্রোণ পাইমিচে, ঐ চবষময় 

এখন আোি আি বকান সমন্দহ নাই। এেন সেয় চেল, েখন িািমিি সাধািণ বলামকি 

েমধয পৃচথবরি সিংবাদ জাচনবাি এবিং ঐ সিংবাদ সিংগ্রহ কচিবাি আগ্রমহি অিাব বদচখয়া 

আোি দীঃখ হইি। এখন আচে উহাি িহসয বুচঝয়াচে। আোমদি বদমশি বলাকও সিংবাদ- 

সিংগ্রমহ খুব উৎসুক, িমব অবশয বে-চবষময় িাহাি চবমশষ অনুিাে, বসই চবষময়ি 

সিংবামদই িাহাি আগ্রহ; এ চবষময় বিিং অনযানয বে-সকল বদশ আচে বদচখয়াচে বা পেযিন 

কচিয়াচে, বসখানকাি সাধািণ বলাক অমপিা িাহামদি আগ্রহ আিও ববশর। আোমদি 

কৃষকেণমক ইওমিামপি গুরুত্বপূণয িাজনরচিক পচিবিযনগুচলি সিংবাদ চজ্াসা কি, 

ইওমিাপরয় সোমজ বে-সব গুরুিি পচিবিযন হইমিমে, বসগুচলি চবষয় চজ্াসা কি—

িাহািা বস-সব চকেুই জামন না, জাচনমিও িামহও না। চকন্তু চসিংহমলও—বে চসিংহল িািি 

হইমি চবচচ্ছন্ন, িািমিি স্বামথযি সচহি োহাি চবমশষ সিংস্রব নাই—বদচখলাে—বসখানকাি 

কৃষমকিাও জাচনয়ামে, আমেচিকায় ধেযেহাসিা বচসয়াচেল, আি িাহামদিই একজন 

বসখামন চেয়াচেল, এবিং চকেুিা পচিোমণ কৃিকােযও হইয়ামে। সুিিািং বদখা োইমিমে—

বে-চবষময় িাহামদি েমনি আগ্রহ, বসই চবষময় িাহািা পৃচথবরি অনযানয জাচিগুচলি 

েিই সিংবাদ-সিংগ্রমহ উৎসুক। আি ধেযই িািিবাসরি একোত্র প্রামণি বস্তু—আগ্রমহি 

বস্তু। 

  

জািরয় জরবমনি েূলচিচত্ত ধেয হওয়া উচিি, না িাজনরচি—এ চবষময় এখন আচে চবিাি 

কচিমি িাই না; িমব ইহা স্পিই ববাধ হইমিমে বে, িালই হউক, আি েন্দই হউক, 

ধমেযই আোমদি জািরয় জরবমনি েূলচিচত্ত স্থাচপি। িুচে কখনও ইহা পচিবিযন কচিমি 

পাি না, একিা চজচনষ নি কচিয়া িাহাি বদমল অপি চজচনষ বসাইমি পাি না। একচি 

বৃহৎ বৃিমক এক স্থান হইমি উপোইয়া অনয স্থামন পুাঁচিয়া চদমল উহা বে বসখামন জরচবি 

থাচকমব, িাহা কখনই আশা কচিমি পাি না। িালই হউক আি েন্দই হউক—সহস্র সহস্র 

বৎসি োবৎ িািমি ধেযই জরবমনি িিে আদশযরূমপ পচিেচণি হইমিমে; িালই হউক 

আি েন্দই হউক—শি শি শিাব্দর ধচিয়া িািমিি পচিমবশ ধমেযি েহান্ আদমশয পূণয 

িচহয়ামে; িালই হউক আি েন্দই হউক—ধমেযি এই-সকল আদমশযি েমধযই আেিা 
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পচিবচধযি হইয়াচে; এখন ঐ ধেযিাব আোমদি িমক্তি সচহি চেচশয়া চেয়ামে—আোমদি 

চশিায় চশিায় প্রচি িক্তচবন্দুি সচহি প্রবাচহি হইমিমে, আোমদি প্রকৃচিেি হইয়া 

চেয়ামে, আোমদি জরবনরশচক্ত হইয়া দাাঁোইয়ামে। সহস্র বৎসি োবৎ বে-েহানদর চনমজি 

খাি িিনা কচিয়ামে, িাহামক না বুজাইয়া, েহাশচক্ত প্রময়াে না কচিয়া বিােিা চক বসই 

ধেয পচিিযাে কচিমি পাি? বিােিা চক েগ বামক িাহাি উৎপচত্তস্থান চহোলময় বঠচলয়া 

লইয়া চেয়া আবাি নূিন খামি প্রবাচহি কচিমি ইচ্ছা কি? ইহাও েচদ সেব হয়, িথাচপ 

এই বদমশি পমি িাহাি জাচিেি ববচশিয—ধেযজরবন পচিিযাে কচিয়া িাজনরচি বা 

অপি চকেুমক জািরয় জরবমনি েূলচিচত্তরূমপ গ্রহণ কিা সেব নয়। স্বল্পিে বাধাি 

পমথই বিােিা কাজ কচিমি পাি; ধেযই িািমিি পমি বসই স্বল্পিে বাধাি পথ। এই 

ধেযপথ অনুসিণ কিাই িািিরয় জরবনধািা, িািমিি উন্নচি ও কলযামণি একোত্র 

উপায়। 

  

অনযানয বদমশ পাাঁি িকে প্রময়াজনরয় চজচনমষি েমধয ধেয একচি। একচি উদাহিণ চদই। 

আচে সিিািি এই দৃিান্তচি চদয়া থাচক—অেুক সম্ভ্রান্ত েচহলাি ্মি নানা চজচনষ আমে; 

এখানকাি ফযাশন—একচি জাপানর পাত্র (Vase) ্মি িাখা, না িাচখমল িাল বদখায় না, 

সুিিািং িাাঁহামক একিা জাপানর পাত্র িাচখমিই হইমব। এইরূপ আোমদি কিযাি বা চেন্নরি 

অমনক কাজ, িাি েমধয একিু ধেযও িাই—িমবই সবযাগ বসপূিতণয হইল। এই কািমণই 

িাাঁহামদি একিু-আধিু ‘ধেয’ কিা িাই। জেমিি অচধকািংশ বলামকি জরবমনি উমেশয—

িাজনরচিক বা সাোচজক উন্নচিি বিিা, এক কথায় সিংসাি। িাহামদি চনকি ঈশ্বি ও 

ধমেযি প্রময়াজন সিংসামিিই একিু সুখচবধামনি জনয—িাহামদি চনকি ঈশ্বমিি প্রময়াজন 

শুধু এইিুকু। বিােিা চক বশান নাই, েি দই শি বৎসি োবৎ কিকগুচল অ্ অথি 

পচণ্ডিম্মনয বযচক্তি েুমখ িািিরয় ধমেযি চবরুমদ্ধ একোত্র এই অচিমোে বশানা োইমিমে 

বে, এই ধেয দ্বািা সািংসাচিক সুখস্বাচ্ছন্দয-লামিি সুচবধা হয় না, ‘কাচিন’ লাি হয় না, 

উহা সেগ্র জাচিমক দসুযমি পচিণি কমি না, বলবান্ মক েিরমবি ্ামে পচেয়া িাহাি 

িক্তপান কচিমি সাহােয কমি না  সিযই, আোমদি ধেয এরূপ কমি না। ইহামি অনযানয 

জাচিি সবযস্ব লু্ঠনন ও সবযনাশ কচিবাি জনয পদিমি িূকপিতকাির বসনযমপ্রিমণি বযবস্থা 
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নাই। অিএব িাাঁহািা বমলন—এ ধমেয আমে চক? উহা িলচি কমল শসয বোোইয়া কাজ 

আদায় কচিমি জামন না, অথবা উহা দ্বািা বপশরি শচক্ত বচধযি হয় না। িমব এ ধমেয আমে 

চক? িাহািা স্বমপ্নও িামব না বে, ঐ েুচক্তি দ্বািাই আোমদি ধমেযি বশ্রিত্ব প্রোচণি হয়। 

আোমদি ধমেয সািংসাচিক সুখ হয় না, সুিিািং আোমদি ধেয বশ্রি। আোমদি ধেযই 

একোত্র সিযধেয, কািণ আোমদি ধেয এই দ-চিন চদমনি িুদ্র ইচন্দ্রয়গ্রাহয জেৎমকই 

জরবমনি িিে লিয বমল না। এই স্বল্প- চবতৃতৃি িুদ্র পৃচথবরমিই আোমদি ধমেযি দৃচি 

সরোবদ্ধ নমহ। আোমদি ধেয এই জেমিি সরোি বাচহমি—দূমি, অচি দূমি দৃচি চনমিপ 

কমি; বসই িাজয অিরচন্দ্রয়—বসখামন বদশ নাই, কাল নাই, সিংসামিি বকালাহল হইমি 

দূমি, অচি দূমি—বসখামন আি সিংসামিি সুখ-দীঃখ স্পশয কচিমি পামি না, সেগ্র জেৎই 

বসই েচহেেয় িূো আিা-রূপ েহাসেুমদ্র চবন্দুিুলয হইয়া োয়। আোমদি ধেযই সিয 

ধেয, কািণ ইহা ‘ব্রহ্ম সিযিং জেচেথযা’—এই উপমদশ চদয়া থামক; আোমদি ধেয বমল—

‘কাচিন বলাষ্ট্র বা ধূচলি িুলয’; বিােিা েিই িেিা লাি কি না বকন, সবই িচণক, 

এেন চক, জরবনধািণই অমনক সেয় চবেবনাোত্র; এই জনযই আোমদি ধেয সিয। 

আোমদি ধেযই সিয ধেয—কািণ সমবযাপচি ইহা িযাে চশিা বদয়। শি শি েুমেি সচচিি 

্ানবমল দণ্ডায়োন হইয়া এই সিযধেয আোমদি েহা্ানর প্রািরন পূবযপুরুষেমণি 

িুলনায় োহািা বসচদমনি চশশুোত্র, বসই-সকল জাচিি চনকি সুদৃঢ় অথি ষ্পি িাষায় 

বচলমি থামকীঃ বালক  িুচে ইচন্দ্রময়ি দাস; চকন্তু ইচন্দ্রময়ি বিাে অস্থায়র—চবনাশই উহাি 

পচিণাে। এই চিনচদমনি িণস্থায়র চবলামসি ফল—সবযনাশ। অিএব ইচন্দ্রয়সুমখি বাসনা 

িযাে কি—ইহাই ধেযলামিি উপায়। িযােই আোমদি িিে লিয, েুচক্তি বসাপান—বিাে 

আোমদি লিয নমহ। এই জনয আোমদি ধেযই একোত্র সিযধেয। চবিময়ি চবষয়, এক 

জাচিি পি আি এক জাচি সিংসাি-িগ বিূচেমি অবিরণয হইয়া কময়ক েুহূিয পিাক্রমেি 

সচহি চনজ চনজ অিংশ অচিনয় কচিয়ামে, চকন্তু পিেুহূমিযই িাহামদি েৃিুয ্চিয়ামে  

কালসেুমদ্র িাহািা একচি িুদ্র িিগ বও সৃচি কচিমি পামি নাই—চনমজমদি চকেু চিে 

পেযন্ত িাচখয়া োইমি পামি নাই। আেিা চকন্তু অনন্তকাল কাক-িূশণ্ডরি েি বাাঁচিয়া 

আচে—আোমদি বে কখন েৃিুয হইমব, িাহাি লিণও বদখা োইমিমে না। 
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আজকাল বলামক ‘বোেযিমেি উদ্বিযন’  ( Survival of the fittest)-রূপ নূিন েিবাদ 

লইয়া অমনক কথা বচলয়া থামক। িাহািা েমন কমি—োহাি োময়ি বজাি েি ববশর, বসই 

িি অচধক চদন জরচবি থাচকমব। েচদ িাহাই সিয হইি, িমব প্রািরনকামলি বে-সকল 

জাচি বকবল অনযানয জাচিি সচহি েুদ্ধ-চবগ্রমহ কািাইয়ামে, িাহািাই েহামেৌিমবি 

সচহি আজও জরচবি থাচকি এবিং এই দবযল চহন্দুজাচি, োহািা কখনও অপি একচি 

জাচিমক জয় কমি নাই, িাহািা এিচদমন চবনি হইয়া োইি। জননকা ইিংমিজ েচহলা 

আোমক এক সেয় বমলন, চহন্দুিা চক কচিয়ামে? িাহািা বকান একিা জাচিমকও জয় 

কচিমি পামি নাই  পিন্তু এই জাচি এখনও চত্রশমকাচি প্রাণর লইয়া সদমপয জরচবি 

িচহয়ামে  আি ইহা সিয নমহ বে, উহাি সেুদয় শচক্ত চনীঃমশচষি হইয়া চেয়ামে; ইহাও 

সিয নমহ বে, এই জাচিি শিরি পুচিি অিামব িয় পাইমিমে। এই জাচিি এখনও 

েমথি জরবনরশচক্ত িচহয়ামে। েখনই উপেুক্ত সেয় আমস, েখনই প্রময়াজন হয়, িখনই 

এই জরবনরশচক্ত েহাবনযাি েি পৃচথবরমক াাচবি কমি। 

  

আেিা বেন অচি প্রািরনকাল হইমি সেগ্র পৃচথবরমক এক েহাসেসযা সোধামনি জনয 

আহ্বান কচিয়াচে। পাশ্চািযমদমশ সকমল বিিা কচিমিমে—চকরূমপ িাহািা জেমিি 

সবযামপিা অচধক দ্রবযসােগ্ররি অচধকাির হইমব; আেিা চকন্তু এখামন আি এক সেসযাি 

েরোিংসায় চনেুক্ত—কি অল্প চজচনষ লইয়া জরবনোত্রা চনবযাহ কিা োয়। উিয় জাচিি 

েমধয এই সিং্ষয ও প্রমিদ এখনও কময়ক শিাব্দর ধচিয়া িচলমব। চকন্তু ইচিহামস েচদ 

চকেুোত্র সিয থামক, েচদ বিযোন লিণসেূহ বদচখয়া িচবষযৎ অনুোন কিা চবন্দুোত্র 

সেব হয়, িমব বলা োয়, োহািা স্বমল্পি েমধয জরবনোত্রা চনবযাহ কচিমি ও কমঠাি 

আিসিংেে অিযাস কচিমি বিিা কমি, িাহািাই পচিণামে জয়র হইমব; আি োহািা 

বিােসুখ ও চবলামসি চদমকই ধাবোন, িাহািা আপািিীঃ েিই বিজস্বর ও বরেযবান 

বচলয়া প্রিরয়োন হউক না বকন, পচিণামে সপূিতণযরূমপ চবনি হইমব। 

  

েনুষযজরবমন, এেন চক জািরয় জরবমনও সেময় সেময় সিংসামিি উপি চবিৃষ্ণা অিযন্ত 

প্রবল হয়। ববাধ হয় সেগ্র পাশ্চািযমদমশ এইরূপ একিা সিংসাি-চবিচক্তি িাব 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচসয়ামে। পাশ্চািযমদমশি বে বে েনরচষেণ ইমিােমধযই বুচঝমি পাচিয়ামেন বে, 

ঐশ্বেয-সপিতমদি জনয প্রাণপণ বিিা—সবই বৃথা। বসখানকাি অচধকািংশ চশচিি নিনািরই 

িাাঁহামদি বাচণজয-প্রধান সিযিাি এই প্রচিমোচেিায়, এই সিং্মষয, এই পাশব িামব 

অচিশয় চবিক্ত হইয়া পচেয়ামেন; িাাঁহািা আশা কচিমিমেন—এই অবস্থা পচিবচিযি 

হইমব এবিং অমপিাকৃি উন্নি অবস্থা আচসমিমে। এক বশ্রণরি বলাক আমেন, োাঁহামদি 

এখনও দৃঢ় ধািণা—িাজনরচিক ও সাোচজক পচিবিযনই ইওমিামপি সেুদয় অশুি-

প্রচিকামিি একোত্র উপায়। চকন্তু ঐ বদমশ বে বে েনরষরমদি েমধয অনয এক আদশয 

চবকাশ লাি কচিমিমে; িাাঁহািা বুচঝমি পাচিয়ামেন, িাজনরচিক বা সাোচজক পচিবিযন 

েিই হউক না বকন, েনুষযজরবমনি দীঃখ-কি চকেুমিই দূি হইমব না। বকবল আধযাচিক 

উন্নচিচবধান কচিমি পাচিমলই সবযপ্রকাি দীঃখকি ্ুচিমব। েিই শচক্তপ্রময়াে 

শাসনপ্রণালরি পচিবিযন ও আইমনি কোকচে কি না বকন, িাহামি বকান জাচিি অবস্থা 

পচিবচিযি হয় না। আধযাচিক ও বনচিক চশিাই অসৎ প্রবৃচত্ত পচিবচিযি কচিয়া জাচিমক 

সৎপমথ িাচলি কচিমি পামি। এই কািমণই পাশ্চািয জাচিগুচল চকেু নূিন িাব—বকান 

নূিন দশযমনি জনয বযগ্র হইয়া পচেয়ামে। িাাঁহািা বে-ধেয োমনন, বসই খ্রিধেয অমনক 

চবষময় েহৎ ও সুন্দি হইমলও উহাি েেয িাাঁহািা িাল কচিয়া ববামঝন নাই। আি এিচদন 

িাাঁহািা খ্রিধেযমক বেিামব বুচঝয়া আচসমিচেমলন, িাহা আি িাাঁহামদি চনকি পেযাপ্ত 

ববাধ হইমিমে না। পাশ্চািযমদমশি চিন্তাশরল বযচক্তেণ আোমদি প্রািরন দশযনসেূমহ, 

চবমশষিীঃ ববদামন্তই—এিচদন িাাঁহািা োহা খুাঁচজমিমেন—বসই চিন্তাপ্রবাহ, বসই 

আধযাচিক খাদযপানরময়ি সন্ধান পাইমিমেন। আি ইহামি চবিময়ি চকেু নাই। 

  

জেমিি েিপ্রকাি ধেয আমে, বসগুচলি প্রমিযকচিি বশ্রিত্ব প্রচিপাদমনি জনয বসই বসই 

ধেযাবলচবেণ নানাচবধ অপূবয েুচক্তজাল চবতৃতাি কচিয়া থামকন। বস-সব শুচনয়া শুচনয়া 

অিযতৃত হইয়া পচেয়াচে। অচি অল্প চদমনি কথা, আোি চবমশস বনু্ধ বযামিাজ সামহব—

‘খ্রিধেযই বে একোত্র সাবযমিৌে ধেয’ ইহা প্রোণ কচিমি চবমশষ বিিা কমিন, আপনািা 

িাহা চনশ্চয়ই শুচনয়ামেন। এখন বাতৃতচবক সাবযমিৌে ধেয বকান্ চি হইমি পামি, িাহা চবিাি 

কচিয়া বদখা োক। 
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আোি ধািণা, ববদান্ত—বকবল ববদান্তই সাবযমিৌে ধেয হইমি পামি, আি বকান ধেযই 

নয়। আচে আপনামদি চনকি আোি এই চবশ্বামসি েুচক্তপিপিতিা উপস্থাচপি কচিব। 

আোমদি ধেয বযিরি পৃচথবরি প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধেযই িাহামদি চনজ চনজ প্রবিযক 

েহাপুরুমষি জরবমনি সচহি অমচ্ছদযিামব জচেি। বসই-সকল ধমেযি েি, চশিা, 

নরচিিত্ত্ব প্রিৃচি বসই বসই েহাপুরুমষি জরবমনি সচহি অমচ্ছদযিামব জচেি। িাাঁহামদি 

বাকয বচলয়াই বসই েিাচদি প্রাোণয, িাাঁহামদি বাকয বচলয়াই বসইগুচল সিয, িাাঁহামদি 

বাকয বচলয়াই ঐ উপমদশগুচল বলামকি েমন এরূপ প্রিাব চবতৃতাি কচিয়া থামক। আি 

আশ্চমেযি চবষয়, ধেযপ্রবিযকমদি ঐচিহাচসকিাি উপিই বেন বসই-সকল ধমেযি সব-

চকেুি চিচত্ত স্থাচপি। েচদ িাাঁহামদি জরবমনি ঐচিহাচসকিায় চকেুোত্র আ্াি কিা োয়, 

েচদ িাাঁহামদি িথাকচথি ঐচিহাচসকিাি চিচত্ত একবাি িাচিয়া বদওয়া োয়, িমব 

সেুদয় ধেয-প্রাসাদচিই এমকবামি চবধ্বতৃত হইয়া পচেমব—পুনরুদ্ধামিি আি বকান সোবনা 

থাচকমব না। বাতৃতচবক বিযোনকামল িথাকচথি প্রায় সকল ধেযপ্রবিযমকি জরবন সবমন্ধ 

িাহাই ্ চিমিমে। আেিা জাচন, িাাঁহামদি জরবমনি অমধযক ্িনা বলামক চঠক চঠক চবশ্বাস 

কমি না, আি বাকর অমধযকও সমন্দহ কমি। আোমদি ধেয বযিরি জেমিি অনযানয সকল 

বে বে ধেযই এইরূপ ঐচিহাচসক জরবমনি উপি প্রচিচিি; আোমদি ধেয চকন্তু 

কিকগুচল িমত্ত্বি উপি প্রচিচিি। বকান পুরুষ বা নাির চনমজমক ববমদি প্রমণিা বচলয়া 

দাবর কচিমি পামিন না। ববমদ সনািন িত্ত্বসেূহ চলচপবদ্ধ হইয়ামে—ঋচষেণ উহাি 

আচবষ্কিযা োত্র। স্থামন স্থামন এই ঋচষেমণি নামেি উমেখ আমে বমি, চকন্তু বসগুচল 

নােোত্র। িাাঁহািা বক চেমলন, চক কচিমিন, িাহাও আেিা জাচন না। অমনক স্থমল 

িাাঁহামদি চপিা বক চেমলন, িাহাও জানা োয় না; আি প্রায় সকমলিই জেস্থান ও 

জেকাল আোমদি অ্াি। বাতৃতচবক এই ঋচষেণ নামেি আকাঙ্ক্ষা কচিমিন না; িাাঁহািা 

সনািন িত্ত্বসেূমহি প্রিািক চেমলন এবিং চনমজিা জরবমন বসই-সকল িত্ত্ব উপলচি 

কচিয়া আদশয জরবন োপন কচিবাি বিিা কচিমিন। 
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আবাি বেেন আোমদি ঈশ্বি চনগুযণ অথি সগুণ, বসইরূপ আোমদি ধেযও বকান 

বযচক্তচবমশমষি উপি চনিযি কমি না, অথি ইহামি অনন্ত অবিাি ও অসিংখয েহাপুরুমষি 

স্থান হইমি পামি। আোমদি ধমেয েি অবিাি, েহাপুরুষ, ঋচষ আমেন, আি বকান্ ধমেয 

এি আমেন? শুধু িাহাই নমহ, আোমদি ধেয বমল—বিযোমন ও িচবষযমি আিও অমনক 

অবিাি-েহাপুরুমষি অিুযদয় হইমব। িােবমি আমে—‘অবিািা হযসিংমখযয়াীঃ’। সুিিািং 

এই ধমেয নূিন নূিন ধেযপ্রবিযক, অবিাি ইিযাচদমক গ্রহণ কচিমি বকান বাধা নাই। এই 

বহিু িািমিি ধমেযচিহামস বে-সকল অবিাি ও েহাপুরুমষি চবষয় বচণযি আমে, েচদ 

প্রোচণি হয় বে, িাাঁহািা ঐচিহাচসক নন, িাহা হইমলও আোমদি ধেয চবন্দুোত্র আ্াি 

পাইমব না; উহা পূমবযি েিই দৃঢ় থাচকমব; কািণ বকান বযচক্তচবমশমষি উপি এই ধেয 

প্রচিচিি নয়—সনািন সিযসেূমহি উপিই ইহা স্থাচপি। পৃচথবরি সকল বলাকমক বজাি 

কচিয়া বকান বযচক্তচবমশষমক োনাইবাি বিিা কিা বৃথা; এেন চক সনািন ও সাবযমিৌে 

িত্ত্বসেূহ দ্বািাও অমনকমক একেিাবলবর কিা কচঠন। িমব েচদ কখনও পৃচথবরি 

অচধকািংশ বলাকমক ধেযসবমন্ধ একেিাবলবর কিা সেব হয়, িমব বকান বযচক্তচবমশষমক 

সকমল োনুক—এরূপ বিিা কচিমল িাহা হইমব না, বিিং সনািন িত্ত্বসেূমহ চবশ্বাসর হইয়া 

অমনমকি একেিাবলবর হওয়া সেব। অথি আোমদি ধেয বযচক্তচবমশমষি কথাি প্রাোণয 

ও প্রিাব সপূিতণযরূমপই স্বরকাি কচিয়া থামক—এ চবষময় আচে পূমবযই বচলয়াচে। 

  

‘ইিচনিা’রূপ বে অপূবয েি আোমদি বদমশ প্রিচলি, িাহামি এই অসিংখয অবিামিি 

েমধয োাঁহামক ইচ্ছা আদশয কচিমি সকলমক সপূিতণয স্বাধরনিা বদওয়া হয়। বে- বকান 

অবিািমক বিাোি জরবমনি আদশযরূমপ ও চবমশষ উপাসযরূমপ গ্রহণ কচিমি পাি; এেন 

চক িাাঁহামক সকল অবিামিি েমধয বশ্রিও েমন কচিমি পাি, িাহামি বকান িচি নাই; 

চকন্তু সনািন িত্ত্বসেূহই বেন বিাোি ধেযসাধমনি েূলচিচত্ত হয়। এই চবষয়চি চবমশষিামব 

লিয কচিমল আশ্চেয হইমব—বে-মকান অবিািই হউন না বকন, ববচদক সনািন 

িত্ত্বসেূমহি জরবন্ত উদাহিণস্বরূপ বচলয়াই চিচন আোমদি োনয। শ্ররকৃমষ্ণি োহািয এই 

বে, চিচন সনািন ধমেযি বশ্রি প্রিািক এবিং ববদামন্তি সমবযাৎকৃি বযাখযািা। 
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পৃচথবরি সকমলিই ববদামন্তি িিযা কিা বকন উচিি, িাহাি প্রথে কািণ এই বে, ববদান্তই 

একোত্র সাবযমিৌে ধেয। চদ্বিরয় কািণ, জেমি েি শা্ত্রস আমে, িেমধয বকবল ববদামন্তি 

উপমদমশি সচহি বচহীঃপ্রকৃচিি বব্াচনক অনুসন্ধামন লি ্ামনি পূণয সােিসয আমে। 

অচি প্রািরনকামল আকৃচি, বিংশ ও িামবি চদক হইমি সেিুলয দইচি চবচিন্ন জাচি চবচিন্ন 

পমথ জেমিি িত্ত্বানুসন্ধামন প্রবৃত্ত হইয়াচেল। আচে প্রিরন চহন্দু ও প্রািরন গ্ররকজাচিি 

কথা বচলমিচে। বশমষাক্ত জাচি বাহয জেমিি চবমেষণ কচিয়া বসই িিে লমিযি 

অনুসন্ধামন প্রবৃত্ত হইয়াচেল এবিং প্রথমোক্ত জাচি অগ্রসি হইয়াচেল অন্তজযেৎ চবমেষণ 

কচিয়া। ইচিহামস িাহামদি ববচিত্রযপূণয উিান-পিমনি অবস্থা আমলািনা কচিমল বদখা 

োয়, এই দই চিন্ন প্রকাি চিন্তাপ্রণালর বসই সুদূি িিেলমিযি একই প্রকাি প্রচিধ্বচন 

িুচলয়ামে। ইহামি স্পিই প্রিরয়োন হয় বে, বকবল ববদান্তরই—োহািা চনমজমদি ‘চহন্দু’ 

বচলয়া পচিিয় চদয়া থামক—িাহামদি ধমেযি সচহি সােিসয কচিয়া আধুচনক 

জেচব্ামনি চসদ্ধান্তসেূহ গ্রহণ কচিমি পামি; ইহামি ববশ স্পিই প্রিরয়োন হয় বে, 

বিযোন জেবাদ চনমজি চসদ্ধান্তগুচল পচিিযাে না কচিয়া ববদামন্তি চসদ্ধান্তসেূহ গ্রহণ 

কচিমলই আধযাচিকিাি চদমক অগ্রসি হইমি পামি। আোমদি চনকি এবিং োাঁহািা এই 

চবষময়ি চবমশষ আমলািনা কচিয়ামেন, িাাঁহামদিও চনকি ইহা স্পিই ববাধ হইমিমে বে, 

আধুচনক চব্ান বে-সকল চসদ্ধামন্ত উপনরি হইমিমে, ববদান্ত অমনক শিাব্দর পূমবযই 

বসই-সকল চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচেল; বকবল আধুচনক চব্ামন বসগুচল জমেি িাষায় 

জে বচলয়া উচেচখি হইমিমে োত্র। 

  

আধুচনক পাশ্চািয জাচিেমণি পমি ববদান্ত-আমলািনাি চদ্বিরয় বহিু—ইহাি অদু্ভি 

েুচক্তচসদ্ধিা। আোমক পাশ্চািযমদমশি অমনক বশ্রি বব্াচনক বচলয়ামেন, ববদামন্তি 

চসদ্ধান্তগুচল অপূবয েুচক্তপূণয। আোি সচহি ইাঁহামদি একজমনি চবমশষ পচিিয় আমে। 

এচদমক িাাঁহাি খাইবাি বা েমবষণাোি হইমি বাচহমি োইবাি অবকাশ নাই, অথি চিচন 

্ণ্টাি পি ্ণ্টা আোি ববদান্তচবষয়ক বক্তৃিা শুচনমিমেন। কািণ চজ্াসা কচিমল চিচন 

বমলন—ববদামন্তি চসদ্ধান্তগুচল এিদূি চব্ানসম্মি, বিযোন েুমেি অিাব ও 

আকাঙ্ক্ষাগুচল ববদান্ত এি সুন্দিিামব পূিণ কচিয়া থামক, আি আধুচনক চব্ান ক্রেশীঃ 
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বে-সকল চসদ্ধামন্ত উপনরি হইমিমে, বসগুচলি সচহি ববদামন্তি এি সােিসয বে, আচে 

ইহাি প্রচি আকৃি না হইয়া থাচকমি পাচি না। 

  

ধেযগুচলি িুলনােূলক সোমলািনা কচিয়া দইচি বব্াচনক চসদ্ধান্ত পাওয়া োয়; বসই 

দচিি প্রচি আপনামদি েমনামোে আকষযণ কচিমি ইচ্ছা কচি। প্রথে িত্ত্বচি এইীঃ সকল 

ধেযই সিয। আি চদ্বিরয়চিীঃ জেমিি সকল বস্তু আপািদৃচিমি চবচিন্ন বচলয়া েমন হইমলও 

সবই এক বস্তুি চবকাশোত্র। ববচবলনরয় ও য়াহুদরমদি ধমেযচিহাস আমলািনা কচিমল 

আেিা একচি চবমশষ বযাপাি লিয কচিয়া থাচক। আেিা বদচখমি পাই—ববচবলনরয় ও 

য়াহুদর জাচিি েমধয নানা িুদ্র িুদ্র শাখা ও প্রমিযমকি পৃথক্ পৃথক্ বদবিা চেল। এই 

সেুদয় পৃথক্ পৃথক্ বদবিাি আবাি একচি সাধািণ নাে চেল। ববচবলনরয় বদবিামদি 

সাধািণ নাে চেল ‘বল’। িাহামদি েমধয ‘বল বেমিাদক’ প্রধান। কামল এই একচি শাখা 

বসই জাচিি অন্তেযি অনযানয শাখাগুচলমক জয় কচিয়া চনমজি সচহি চেশাইয়া লয়। ইহাি 

স্বািাচবক ফল এই হয় বে, চবমজিা জাচিি বদবিা অনযানয শাখাজাচিি বদবিাগুচলি 

উপমি শরষযস্থান অচধকাি কমি। বসোইি জাচি বে িথাকচথি ‘এমকশ্বিবাদ’ লইয়া বেৌিব 

কচিয়া থামক, িাহা এইরূমপই সৃি হইয়ামে। য়াহুদর জাচিি বদবিামদি সাধািণ নাে 

চেল ‘বোলক’। ইাঁহামদি েমধয ইস্রাময়ল জাচিি বদবিাি নাে চেল ‘বোলক-য়ািা’। এই 

ইস্রাময়ল জাচি ক্রেশীঃ উহাি সেমশ্রণরস্থ অনযানয কিকগুচল জাচিমক জয় কচিয়া 

চনমজমদি বোলকমক অনযানয বোলকেমণি অমপিা বে ও প্রধান বচলয়া ব্াষণা কচিল। 

এইরূপ ধেযেুমদ্ধ বে- পচিণাে িক্তপাি ও পাশচবক অিযািাি হইয়াচেল, িাহা আপনািা 

অমনমকই জামনন। পিবিযর কামল ববচবলনরময়িা বোলক-য়ািাি এই প্রাধানয বলাপ 

কচিমি বিিা কচিয়াচেল, চকন্তু কৃিকােয হয় নাই। 

  

আোি ববাধ হয়, ধেযচবষময় পৃথক্ পৃথক্ জাচিি প্রাধানযলামিি বিিা িািমিি সরোন্ত-

প্রমদমশও ্ চিয়াচেল। এখামনও সেবিীঃ আেযজাচিি চবচিন্ন শাখা পিস্পমিি পৃথক্ পৃথক্ 

বদবিাি প্রাধানয প্রচিিা কচিমি বিিা কচিয়াচেল। চকন্তু চবচধি চবধামন িািিরয় ইচিহাস 

য়াহুদরমদি ইচিহামসি েি হইল না। চবধািা বেন অনযানয বদশ অমপিা িািিমক 
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পিধমেয চবমদ্বষশূনয ও ধেযসাধনায় েচিি কচিবাি সিল্প কচিয়াচেমলন। বসই কািমণই 

এখামন ঐ-সকল চবচিন্ন জাচি ও িাহামদি চবচিন্ন বদবিাি েমধয দ্বি দর য্কাল স্থায়র 

হইল না। বসই প্রানেচিহাচসক সুদূি অিরি েুমে—চকিংবদন্তরও বে-েুমেি ্ নান্ধকাি বিদ 

কচিমি অসেথয, বসই অচি প্রািরনকামল িািমি একজন বশ্রি েহাপুরুমষি অিুযদয় হয়; 

জেমি এইরূপ েহাপুরুমষি সিংখযা অচি অল্প। এই েহাপুরুষ বসই প্রািরনকামলই এই 

সিয উপলচি কচিয়া প্রিাি কমিন, ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’—পিে সিযবস্তু এক, 

ঋচষেণ িাাঁহামক নানািামব বণযনা কমিন। এইরূপ চিিিিণরয় বাণর আি কখনও উচ্চাচিি 

হয় নাই, এইরূপ েহান্ সিয আি কখনও আচবষৃ্কি হয় নাই। আি এই সিযই আোমদি 

চহন্দুি জািরয় জরবমনি বেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাাঁোইয়ামে। শি শি শিাব্দর ধচিয়া এই 

িত্ত্ব—‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’ ক্রেশীঃ পচিস্ফুি হইয়া আোমদি সেগ্র জািরয় 

জরবনমক ওিমপ্রািিামব পচিবযাপ্ত ও প্রিাচবি কচিয়ামে, আোমদি িমক্তি সচহি চেচশয়া 

চেয়ামে, আোমদি জরবমনি সচহি বেন সবযািংমশ একরিূি হইয়া চেয়ামে। আেিা ঐ 

েহত্তে সিযচিমক সবযমিািামব িালবাচস, িাই আোমদি বদশ—পিধমেয বদ্বষিাচহমিযি 

দৃিান্তস্বরূপ েচহেেয় িূচে হইয়া দাাঁোইয়ামে। এইখামন—বকবল এইখামনই বলামক 

িাহামদি ধমেয ব্ািিি চবমদ্বষসপিতন্ন অপি ধেযাবলবরি জনযও েচন্দি-চেজযাচদ চনেযাণ 

কচিয়া বদয়। পৃচথবরি বলাকমক আোমদি চনকি এই পিধমেয সচহষু্ণিা-রূপ েহির চশিা 

গ্রহণ কচিমি হইমব। 

  

আোমদি বদমশি বাচহমি এখনও চক িয়ানক পিধেয-চবমদ্বষ িচহয়ামে, িাহা আপনািা 

চকেুই জামনন না। পিধেয-চবমদ্বষ অমনক স্থামন এরূপ প্রবল বে, অমনক সেয় েমন 

হইয়ামে, আোমক হয়মিা চবমদমশ হাে-কখানা িাচখয়া োইমি হইমব। ধমেযি জনয 

একজনমক োচিয়া বফলা এি িুচ্ছ কথা বে, আজ না হউক, কালই এই েহাদৃপ্ত পাশ্চািয 

সিযিাি বকন্দ্রস্থমল এরূপ বযাপাি অনুচিি হইমি পামি। পাশ্চািযমদমশ বকহ প্রচিচিি 

ধমেযি চবরুমদ্ধ চকেু বচলমি সাহস কচিমল িাহামক সোজিুযচি ও িাহাি আনুষচগ বক েি 

প্রকাি গুরুিি চনেযািন সবই সহয কচিমি হয়। আপনািাও েচদ আোি েি 

পাশ্চািযমদমশ চেয়া চকেুচদন বাস কমিন, িমব জাচনমি পাচিমবন বে, এখামন পাশ্চামিযি 
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বলামকিা খুব সহমজ স্বচ্ছমন্দ আোমদি জাচিমিমদি চবরুমদ্ধ নানা কথা বচলয়া থামক, 

চকন্তু বসখানকাি বে বে অধযাপমকিা পেযন্ত—োাঁহামদি কথা আপনািা এখামন খুব শুচনমি 

পান, িাাঁহািাও অিযন্ত িররু; এবিং ধেযসবমন্ধ িাাঁহািা োহা সিয বচলয়া চবশ্বাস কমিন, 

সাধািমণি সোমলািনাি িময় িাহাি শিািংমশি একািংশও েুখ ফুচিয়া বচলমি সাহস 

কমিন না। 

  

এই কািমণই পৃচথবরমক এই পিধেযসচহষু্ণিারূপ েহান্ সিয চশিা কচিমি হইমব। 

আধুচনক সিযিাি চিিমি এই িাব প্রমবশ কচিমল চবমশষ কলযাণ হইমব। বাতৃতচবকই এই 

িামব িাচবি না হইমল বকান সিযিাই অচধক চদন স্থায়র হইমি পামি না। বোাঁোচে, 

িক্তপাি, পাশব অিযািাি—েিচদন না এগুচল বন্ধ হয়, িিচদন সিযিাি চবকাশই হইমি 

পামি না; েিচদন না আেিা পিস্পমিি প্রচি বেত্ররসপিতন্ন হই, িিচদন বকানরূপ সিযিাই 

োথা িুচলমি পামি না; আি এই বেত্ররিাব-চবকামশি প্রথে বসাপান—পিস্পমিি 

ধেযচবশ্বামসি উপি সহানুিূচি প্রকাশ কিা। শুধু িাহাই নমহ, প্রকৃিপমি এই িাব হৃদময় 

দৃঢ়িামব েুচদ্রি কচিমি হইমল পিস্পমিি প্রচি শুধু বেত্ররিাবাপন্ন হইমলই িচলমব না—

পিস্পমিি ধেযেি ও চবশ্বাস েিই পৃথক্ হউক না বকন, পিস্পিমক সকল চবষময় 

চবমশষিামব সাহােয কচিমি হইমব। আেিা িািমি চঠক িাহাই কচিয়া থাচক, এইোত্র 

আপনাচদেমক আচে বস-কথা বচলয়াচে। এই িািমিই বকবল চহন্দুিা খ্রিানমদি জনয 

িািয ও েুসলোনমদি জনয েসচজদ চনেযাণ কচিয়ামে এবিং এখনও কচিমিমে। এইরূপই 

কচিমি হইমব। িাহািা আোচদেমক েিই ্ৃণা করুক, িাহািা েিই পাশব িাব প্রকাশ 

করুক, িাহািা েিই চনিুি হউক ও অিযািাি করুক—িাহািা সিিািি বেেন কচিয়া 

থামক, বসইরূপ আোমদি প্রচি েিই কুৎচসি িাষাি প্রময়াে করুক, আেিা ঐ খ্রিানমদি 

জনয চেজযা ও েুসলোনমদি জনয েসচজদ চনেযাণ কচিমি চবিি হইব না, েিচদন পেযন্ত 

না বপ্রেবমল উহাচদেমক জয় কচিমি পাচি; েিচদন পেযন্ত না আেিা জেমিি সেমি 

প্রোণ কচিমি পাচি বে, ্ৃণা ও চবমদ্বষপিায়ণ জাচি কখনও দর য্ জরবন লাি কচিমি 

পামি না—িালবাসাি বমলই জািরয় জরবন স্থায়র হইমি পামি, বকবল পশুত্ব ও শািরচিক 
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শচক্ত কখনও জয়লাি কচিমি পামি না, শান্ত স্বিাবই জরবন-সিংগ্রামে জয়র হয়, সফল 

হয়।  

  

পৃচথবরমক, ইওমিাপ ও সেগ্র জেমিি চিন্তাশরল বযচক্তেণমক আোমদি আি একচি েহৎ 

িত্ত্ব চশিা চদমি হইমব। সেগ্র জেমিি আধযাচিক একত্বরূপ এই সনািন েহৎ িত্ত্ব— 

সেবিীঃ উচ্চজাচি অমপিা চনম্নজাচিি, চশচিি বযচক্তেণ অমপিা অ্ জনসাধািমণি, 

বলবান্ অমপিা দবযমলি পমিই ববশর প্রময়াজনরয়। 

  

বহ োন্দ্রাজ চবশ্বচবদযালময়ি চশচিি বযচক্তেণ, আপনাচদমেি চনকি আি চবতৃতাচিিিামব 

বুঝাইবাি প্রময়াজন নাই বে, ইওমিামপি আধুচনক েমবষণা জেচব্ামনি প্রণালরমি 

চকরূমপ সেগ্র জেমিি একত্ব প্রোণ কচিয়ামে—পদাথযচব্ামনি দৃচিমি িুচে আচে সূেয 

িন্দ্র িািা প্রিৃচি সবই অনন্ত জেসেুমদ্র িুদ্র িুদ্র িিগ বস্বরূপ। আবাি শি শি শিাব্দর 

পূমবয িািিরয় েমনাচব্ানও জেচব্ামনি নযায় প্রোণ কচিয়ামে বে, শিরি ও েন উিয়ই 

জেসেুমদ্র বা সেচিি েমধয কিকগুচল পৃথক্ পৃথক ্ সিং্া অথবা িুদ্র িুদ্র িিগ বোত্র। 

আবাি আি এক পদ অগ্রসি হইয়া ববদামন্ত বদখামনা হইয়ামে—এই আপাি-প্রিরয়োন 

জেৎপ্রপমচিি একত্বিামবিও পশ্চামি বে েথাথয আিা িচহয়ামেন, চিচনও ‘এক’। জেদ-

ব্রহ্মাণ্ড জুচেয়া একোত্র আিাই িচহয়ামেন—সবই বসই এক সত্তাোত্র। সেগ্র ব্রহ্মামণ্ডি 

েূমল বাতৃতচবক বে এই একত্ব িচহয়ামে—এই েহান্ িত্ত্ব শ্রবণ কচিয়া অমনমক িয় পাইয়া 

থামকন  অনযানয বদমশি কথা দূমি থাকুক, এমদমশও অমনমক এই অনদ্বিবাদমক িয় 

কচিয়া থামকন এখনও এই েমিি অনুোের অমপিা চবমিাধরি সিংখযাই অচধক  িথাচপ 

আচে বচলমিচে, েচদ জেৎমক আোমদি জরবনপ্রদ একচি েহৎ িত্ত্ব চশিা চদমি হয়, িমব 

িাহা এই অনদ্বিবাদ। িািমিি েূক জনসাধািমণি উন্নচিচবধামনি জনয এই অনদ্বিবামদি 

প্রিাি আবশযক। এই অনদ্বিবাদ কামেয পচিণি না হইমল আোমদি এই োিৃিূচেি 

পুনরুিরবমনি আি উপায় নাই। 

  

েুচক্তবাদর পাশ্চািযজাচি চনমজমদি সেুদয় দশযন ও নরচিচব্ামনি েূলচিচত্ত অনুসন্ধান 

কচিমিমে। চকন্তু বকান বযচক্তচবমশষ, চিচনই েিই বে বা ঈশ্বিিুলয বযচক্ত হউন না বকন, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েখন কাল জেগ্রহণ কচিয়া আজই েৃিুযেুমখ পচিি হইমিমেন, িখন িাাঁহাি অনুমোচদি 

বচলয়াই বকান দশযন বা নরচিচব্ান প্রাোচণক হইমি পামি না। দশযন বা নরচিি প্রোমণি 

শুধু এই কািণ চনমদযশ কচিমল িাহা কখনও উচ্চমশ্রণরি চিন্তাশরল বযচক্তেমণি গ্রহণমোেয 

হইমি পামি না; বকান োনুমষি অনুমোচদি বচলয়া উহাি প্রাোণয না োচনয়া িাাঁহািা 

বদচখমি িামহন, চিিন্তন িত্ত্বসেূমহি উপিই উহাি চিচত্ত স্থাচপি িচহয়ামে। একোত্র অনন্ত 

সিয বিাোমি, আোমি—আোমদি সকমলি আিায় বিযোন িচহয়ামেন; অনাদর অনন্ত 

আিিত্ত্ব বযিরি নরচিচব্ামনি সনািন চিচত্ত আি চক হইমি পামি? আিাি অনন্ত 

একত্বই সবযপ্রকাি নরচিি েূলচিচত্ত; বিাোমি আোমি শুধু ‘িাই িাই’ সবন্ধ নমহ,—

োনমবি দাসত্বশৃঙ্খল বোিন-মিিাি বণযনাপূণয সকল গ্রমন্থই এই ‘িাই িাই’ িামবি কথা 

আমে এবিং চশশুিুলয বযচক্তিাই বিাোমদি চনকি উহাি প্রিাি কচিয়ামে; চকন্তু প্রকৃিপমি 

িুচে আচে এক—িািিরয় দশযমনি ইহাই চসদ্ধান্ত। সবযপ্রকাি নরচি ও ধেযচব্ামনি 

েূলচিচত্ত এই একত্ব। 

  

আোমদি বদমশি সাোচজক অিযািামি পদদচলি সাধািণ বলামকিা বেেন এই েমিি 

দ্বািা উপকৃি হইমি পামি, ইওমিামপি পমিও বিেচন ইহাি প্রময়াজন। বাতৃতচবকপমি 

ইিংলণ্ড, জােযাচন, ফ্রান্স ও আমেচিকায় আজকাল বেিামব িাজনরচিক ও সাোচজক 

উন্নচিচবধামনি বিিা হইমিমে, িাহামি স্পিই ববাধ হয়, অ্ািসামি এখনই িাহািা 

এই েহান্ িত্ত্বমক সকল উন্নচিি েূলচিচত্তরূমপ গ্রহণ কচিমিমে। আি বহ বনু্ধেণ, 

আপনািা ইহাও লিয কচিমবন বে, সাচহমিযি েমধয বেখামন োনুমষি স্বাধরনিা—অনন্ত 

স্বাধরনিাি বিিা অচিবযক্ত, বসইখামনই িািিরয় ববদাচন্তক আদশযসেূহ পচিস্ফুি। বকান 

বকান বিমত্র বলখকেণ িাাঁহামদি প্রিাচিি িাবসেূমহি েূল উৎস সবমন্ধ অ্, বকান বকান 

স্থমল িাাঁহািা চনজচদেমক বেৌচলক েমবষণাশরল বচলয়া প্রোণ কচিমি সমিি। চকন্তু বকহ 

বকহ আবাি চনিযময় কৃি্হৃদময় বকাথা হইমি িাাঁহািা ঐ-সকল িত্ত্ব পাইয়ামেন, িাহা 

উমেখ কচিয়া ববদামন্তি চনকি ঋণ স্বরকাি কচিয়া চেয়ামেন।  
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বনু্ধেণ, আমেচিকায় আচে অনদ্বিবাদই অচধক প্রিাি কচিমিচে, বদ্বিবাদ প্রিাি কচিমিচে 

না—একবাি এইরূপ অচিমোে শুচনয়াচেলাে। বদ্বিবামদি বপ্রে িচক্ত ও উপাসনায় বে চক 

অসরে আনন্দ লাি হয়, িাহা আচে জাচন; উহাি অপূবয েচহো আচে সপূিতণয অবেি। 

চকন্তু বনু্ধেণ, এখন আোমদি আনমন্দ ক্রন্দন কচিবািও সেয় নাই। আেিা েমথি 

কাাঁচদয়াচে। এখন আি আোমদি বকােলিাব অবলবন কচিবাি সেয় নাই। এইরূমপ 

বকােলিাি সাধন কচিমি কচিমি আেিা এখন জরবেৃি হইয়া পচেয়াচে—আেিা 

িাশরকৃি িুলাি েি বকােল হইয়া পচেয়াচে। আোমদি বদমশি পমি এখন প্রময়াজন—

বলৌহবৎ দৃঢ় োিংসমপশর ও ইস্পামিি েি স্নায়ু; এেন দৃঢ় ইচ্ছাশচক্ত িাই, বকহই বেন 

উহামক প্রচিমিাধ কচিমি সেথয না হয়, উহা বেন ব্রহ্মামণ্ডি সেুদয় িহসযমিমদ সেথয 

হয়—েচদ-বা এই কােযসাধমন সেুমদ্রি অিল িমল োইমি হয়, েচদ-বা সবযদা সবযপ্রকাি 

েৃিুযমক আচলগ বন কচিবাি জনয প্রস্তুি থাচকমি হয়  ইহাই এখন আোমদি আবশযক; 

আি অনদ্বিবামদি েহান্ আদশয ধািণা কচিয়া উপলচি কচিমি পাচিমলই ঐ িামবি 

আচবিযাব, প্রচিিা ও দৃঢ়িাসাধন হইমি পামি। 

  

চবশ্বাস, চবশ্বাস, চবশ্বাস—চনমজি উপি চবশ্বাস—ঈশ্বমি চবশ্বাস—ইহাই উন্নচিলামিি 

একোত্র উপায়। বিাোি েচদ এমদশরয় পুিামণি বিচত্রশ বকাচি বদবিাি উপি এবিং 

ববমদচশমকিা েমধয েমধয বে-সকল বদবিাি আেদাচন কচিয়ামে, িাহামদি সবগুচলি 

উপিই চবশ্বাস থামক, অথি েচদ বিাোি আিচবশ্বাস না থামক, িমব বিাোি কখনই 

েুচক্ত হইমব না। চনমজি উপি চবশ্বাসসপিতন্ন হও—বসই চবশ্বাস-বমল চনমজি পাময় চনমজ 

দাাঁোও এবিং বরেযবান্ হও। ইহাই এখন আোমদি আবশযক। আেিা এই চত্রশ বকাচি বলাক 

সহস্র বৎসি োবৎ বে-মকান েুচিমেয় চবমদশর আোমদি িূলুচ্ঠনি বদহমক পদদচলি 

কচিবাি ইচ্ছা কচিয়ামে, িাহামদিই পদানি হইয়াচে, বকন? কািণ উহামদি চনমজমদি 

উপি চবশ্বাস চেল—আোমদি চেল না। 

  

আচে পাশ্চািযমদমশ চেয়া চক চশচখলাে? খ্রিরয় ধেযসম্প্রদায়গুচল বে োনুষমক পচিি ও 

চনরুপায় পাপর বচলয়া চনমদযশ কমি, এই-সকল বামজ কথাি অন্তিামল উহামদি জািরয় 
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উন্নচিি চক কািণ বদচখলাে?—বদচখলাে ইওমিাপ ও আমেচিকা উিয়ত্র জািরয় হৃদময়ি 

অিযন্তমি েহান্ আিচবশ্বাস চনচহি িচহয়ামে। একজন ইিংমিজ বালক বিাোমক বচলমব, 

‘আচে একজন ইিংমিজ—আচে সব কচিমি পাচি।’ আমেচিকান বালকও এই কথা বচলমব— 

প্রমিযক ইওমিাপরয় বালকই এই কথা বচলমব। আোমদি বালকেণ এই কথা বচলমি 

পামি চক? না, পামি না; বালকেণ বকন, িাহামদি চপিািা পেযন্ত পামি না। আেিা 

চনমজমদি প্রচি চবশ্বাস হািাইয়াচে। এই জনযই ববদামন্তি অনদ্বি-িাব প্রিাি কিা 

আবশযক, োহামি বলামকি হৃদয় জাগ্রি হয়, োহামি িাহািা চনজ আিাি েচহো 

জাচনমি পামি। এই জনযই আচে অনদ্বিবাদ প্রিাি কচিয়া থাচক; আি আচে 

সাম্প্রদাচয়কিামব উহা প্রিাি কচি না—সাবযমিৌে ও সবযজনগ্রাহয েুচক্ত প্রদশযন কচিয়া 

আচে উহা প্রিাি কচিয়া থাচক। 

  

এই অনদ্বিবাদ এেনিামব প্রিাি কিা োইমি পামি—োহামি বদ্বিবাদর বা 

চবচশিানদ্বিবাদরিও বকান আপচত্তি কািণ থাচকমব না; আি এই-সকল েমিি 

সােিসযসাধনও বে কচঠন নমহ। িািমি এেন বকান ধেয নাই োহামি বলা হয় নাই বে, 

িেবান্ সকমলি চিিমি িচহয়ামেন। চবচিন্ন েমিি ববদাচন্তকেণ সকমলই স্বরকাি কচিয়া 

থামকন বে, জরবািাি েমধয পূবয হইমিই পচবত্রিা, বরেয ও পূণযত্ব অন্তচনযচহি িচহয়ামে  

িমব কাহািও কাহািও েমি এই পূণযত্ব বেন কখনও কখনও সিুচিি হইয়া োয়, আবাি 

অনয সেময় চবকাশপ্রাপ্ত হয়। িাহা হইমলও বসই পূণযত্ব বে আোমদি েমধযই িচহয়ামে, 

িাহামি বকান সমন্দহ নাই। অনদ্বিবাদ-েমি উহা সিুচিিও হয় না, চবকাশপ্রাপ্তও হয় না, 

িমব সেময় সেময় অপ্রকাচশি ও প্রকাচশি হইয়া থামক োত্র। কােযিীঃ বদ্বিবামদি সচহি 

ইহা অমনকিা একরূপই হইল। একচি েি অপিচি অমপিা অচধকিি েুচক্তসগ বি হইমি 

পামি, চকন্তু উিয় েিই কােযিীঃ প্রায় একই প্রকাি। এই েূল িত্ত্বচি প্রিাি কিা জেমিি 

পমি অচি আবশযক হইয়া পচেয়ামে; আি আোমদি এই োিৃিূচেমি ইহাি েি অিাব, 

আি বকাথাও িি নমহ। 
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বনু্ধেণ, আচে বিাোচদেমক বোিাকিক রূঢ় অচপ্রয় সিয শুনাইমি িাই। সিংবাদপমত্র পো 

োয়, আোমদি একজন দচিদ্র বযচক্তমক বকান ইিংমিজ খুন কচিয়ামে, অথবা কাহািও 

প্রচি অিযন্ত অসদ্বযবহাি কচিয়ামে। অেচন সেগ্র বদমশ হইিই পচেয়া বেল; সিংবাদপমত্র 

এই সিংবাদ পচেয়া অশ্রু চবসজযন কচিলাে, চকন্তু পি েুহূমিযই আোি েমন প্রে উচদি 

হইল—এ-সকমলি জনয দায়র বক? েখন আচে একজন ববদান্তবাদর, িখন আচে চনমজমক 

এ প্রে না কচিয়া থাচকমি পাচি না। চহন্দু অন্তদৃযচিসপিতন্ন; বস চনমজি েমধযই সকল 

চবষময়ি কািণ অনুসন্ধান কমি। আচে েখনই আোি েনমক এ চবষয় চজ্াসা কচি—বক 

ইহাি জনয দায়র? িখন প্রমিযকবািই আচে এই উত্তি পাইয়া থাচক বে, ইহাি জনয 

ইিংমিজ দায়র নয়; আেিাই আোমদি দদযশা, অবনচি ও দীঃখকমিি জনয দায়র—একোত্র 

আেিাই দায়র। 

  

আোমদি অচিজাি পুরুষেণ বদমশি সাধািণ বলাকমক পদদচলি কচিমি লাচেমলন—

ক্রেশীঃ িাহািা এমকবামি অসহায় হইয়া পচেল; অিযািামি এই দচিদ্র বযচক্তেণ ক্রেশীঃ 

িুচলয়া বেল বে িাহািা োনুষ। শি শি শিাব্দর োবৎ িাহািা বাধয হইয়া বকবল কাঠ 

কাচিয়ামে, আি জল িুচলয়ামে। ক্রেশীঃ িাহামদি েমন এই চবশ্বাস দাাঁোইয়ামে বে, 

িাহািা ক্ররিদাস হইয়া জচেয়ামে—কাঠ কাচিবাি ও জল িুচলবাি জনযই িাহামদি জে। 

আি েচদ বকহ িাহামদি প্রচি দয়া প্রকাশ কচিয়া দ-একচি কথা বচলমি বমল, িমব প্রায়ই 

বদচখমি পাই—আধুচনক কামলি চশিাচিোনর আোমদি স্বজািরয়েণ এই পদদচলি 

জনেমণি উন্নচি-সাধনরূপ কিযবয কেয হইমি সমগ ব সমগ ব সিুচিি হইয়া পমে। 

  

শুধু িাই নয়, আিও বদচখমি পাই—উহািা পাশ্চািযমদমশি বিংশানুক্রচেক সিংক্রেণ 

( hereditary transmission) ও বসই ধিমনি অনযানয কিকগুচল অচকচচিৎকি েিসহাময় 

এেন সব পাশব ও আসুচিক েুচক্ত প্রদশযন কচিয়া থামক, োহামি দচিদ্রেমণি উপি 

অিযািাি কচিবাি ও উহাচদেমক আিও পশুপ্রকৃচি কচিয়া বফচলবাি অচধকিি সুচবধা 

হয়। আমেচিকাি ধেযেহাসমম্মলমন অনযানয বযচক্তমদি সচহি একজন চনমগ্রা েুবকও 

আচসয়াচেল, বস খাাঁচি আচফ্রকাি চনমগ্রা। একচি সুন্দি বক্তৃিাও বস চদয়াচেল। ঐ েুবকচি 
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সবমন্ধ আোি বকৌিূহল হইল, আচে িাহাি সচহি েমধয েমধয কথাবািযা বচলমি 

লাচেলাে, চকন্তু িাহাি সবমন্ধ চবমশষ চকেু জাচনমি পাচিলাে না। চকেুচদন পমি ইিংলমণ্ড 

কময়কচি আমেচিকামনি সচহি আোি সািাৎ হয়; িাহািা আোমক ঐ েুবকচি সবমন্ধ 

এইিএপ বচললীঃ এই েুবক েধয-আচফ্রকাি জননক চনমগ্রা দলপচিি পুত্র; বকান কািমণ 

অপি একজন দলপচি ইহাি চপিাি প্রচি অচিশয় কু্রদ্ধ হয় এবিং িাহামক ও িাহাি 

্ত্রসরমক হিযা কচিয়া িাহামদি োিংস িাাঁচধয়া খাইয়া বফমল। বস এই বালকচিমকও হিযা 

কচিয়া খাইয়া বফচলবাি আমদশ চদয়াচেল। বালকচি বকানক্রমে পলায়ন কচিয়া অমনক 

কি সহয কচিয়া শি শি বক্রাশ ভ্রেমণি পি সেুদ্রিরমি উপচস্থি হয়, বসখান হইমি 

একচি আমেচিকান জাহামজ কচিয়া আমেচিকায় আচসয়ামে। বসই বালকচি এেন সুন্দি 

বক্তৃিা কচিল  এইরূপ ্িনা বদচখবাি পি ‘বিংশানুক্রচেক সিংক্রেণ’ েিবামদ আি 

চকরূমপ আস্থা থাচকমি পামি? 

  

বহ ব্রাহ্মণেণ  বিংশানুক্রচেক িাবসিংক্রেমণি চনয়ে অনুসামি চবদযাচশিায় েচদ ব্রাহ্মমণি 

অচধকিি বোেযিা থামক, িমব িাহাি চশিায় অথযবযয় না কচিয়া িণ্ডালজাচিি চশিায় 

সেুদয় অথয বযয় কি। দবযলমক আমে সাহােয কি; কািণ িাহািই বিা সবিুকু সাহােয 

প্রময়াজন। েচদ ব্রাহ্মণ বুচদ্ধোন্ হইয়াই জেগ্রহণ কচিয়া থামক, িমব বস বকানরূপ সাহােয 

োোই চশিালাি কচিমি পাচিমব। েচদ অপি জাচি বসইরূপ বুচদ্ধোন না হয়, িমব বকবল 

িাহাচদেমকই চশিা চদমি থাক—িাহাচদমেি জনযই চশিক চনেুক্ত কি। আোি বিা েমন 

হয়, ইহাই নযায় ও েুচক্তসগ বি। 

  

এই দচিদ্রেণমক—িািমিি এই পদদচলি জনসাধািণমক িাহামদি স্বরূপ বুঝাইয়া 

বদওয়া আবশযক। জাচিবণযচনচবযমশমষ সবলিা-দবযলিাি চবিাি না কচিয়া প্রমিযক 

নিনািরমক, প্রমিযক বালকবাচলকামক শুনাও চশখাও—সবল-দবযল, উচ্চ-নরিচনচবযমশমষ 

সকমলিই চিিি বসই অনন্ত আিা িচহয়ামেন; সুিিািং সকমলই েহৎ হইমি পামি, 

সকমলই সাধু হইমি পামি। সকমলিই সেমি উনচ্চীঃস্বমি বল—‘উচত্তিি জাগ্রি প্রাপয 

বিান্ চনমবাধি’। উঠ, জাে—েিচদন না িিে লমিয বপৌাঁচেমিে, িিচদন চনচশ্চন্ত থাচকও 
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না। উঠ জাে—চনজচদেমক দবযল িাচবয়া বিােিা বে বোমহ আচ্ছন্ন হইয়া আে, িাহা দূি 

কচিয়া দাও। বকহই প্রকৃিপমি দবযল নমহ—আিা অনন্ত, সবযশচক্তোন্ ও সবয্। উঠ, 

চনমজি স্বরূপ প্রকাচশি কি—বিাোি চিিি বে িেবান্ িচহয়ামেন, িাাঁহামক উনচ্চীঃস্বমি 

ব্াষণা কি, িাাঁহামক অস্বরকাি কচিও না। আোমদি জাচিি চিিি ব্াি আলসয, দবযলিা 

ও বোহ আচসয়া পচেয়ামে। বহ আধুচনক চহন্দুেণ, এই বোহজাল চেন্ন কি। ইহাি উপায় 

বিাোমদি শাম্ত্রসই িচহয়ামে। বিােিা চনজ চনজ স্বরূমপি চিন্তা কি এবিং সবযসাধািণমক 

ঐ চশিা দাও। ব্াি বোহচনদ্রায় অচিিূি জরবািাি চনদ্রািগ ব কি। আিা প্রবুদ্ধ হইমল 

শচক্ত আচসমব, েচহো আচসমব, সাধুত্ব আচসমব, পচবত্রিা আচসমব—োহা চকেু িাল 

সকলই আচসমব। েচদ েরিাি েমধয চকেু আোি িাল লামে, িমব িাহা এই দইচি 

েহাবলপ্রদ বোক—শ্ররকৃমষ্ণি উপমদমশি সািস্বরূপীঃ 

  

সেিং সমবযষু িূমিষু চিিন্তিং পিমেশ্বিম্। 

চবনশযৎস্বচবনশযন্তিং েীঃ পশযচি স পশযচি|| 

সেিং পশযন্ চহ সবযত্র সেবচস্থিেরশ্বিম্। 

ন চহনতৃতযািনািানিং িমিা োচি পিািং েচিম্||৭ 

  

চবনাশশরল সবযিূমিি েমধয অচবনাশর পিমেশ্বিমক চেচন সেিামব অবচস্থি বদমখন, 

চিচনই েথাথয দশযন কমিন; কািণ, ঈশ্বিমক সবযত্র সেিামব অবচস্থি বদচখয়া চিচন 

চনমজমক চহিংসা কমিন না, সুিিািং পিেেচি প্রাপ্ত হন। 

  

সুিিািং বদখা োইমিমে, ববদান্ত-প্রিামিি দ্বািা এমদমশ ও অনযানয বদমশ েমথি 

বলাকচহিকি কামেযি প্রবিযন কিা োইমি পামি। এমদমশ এবিং অনযত্র সেগ্র েনুষযজাচিি 

দীঃখমোিন ও উন্নচিচবধামনি জনয পিোিাি সবযবযাচপত্ব ও সবযত্র সেিামব অবচস্থচিরূপ 

অপূবয িত্ত্বদ্বয় প্রিাি কচিমি হইমব। বেখামনই অশুি—বেখামনই অ্ান বদখা োয়, আচে 

আোি অচি্িা হইমি বুচঝয়াচে এবিং আোমদি শা্ত্রসও বচলয়া থামকন, ো চকেু অশুি, 

বিদবুচদ্ধ হইমিই উৎপন্ন এবিং অমিদবুচদ্ধ হইমি, অথযাৎ সকল চবচিন্নিাি েমধয এক সত্তা 
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িচহয়ামে, এইরূপ চবশ্বাস কচিমল সবযচবধ কলযাণ হইয়া থামক। ইহাই ববদামন্তি েহান্ 

আদশয। 

  

িমব সকল চবষময়ই শুধু আদমশয চবশ্বাস কিা এক কথা, আি বদনচন্দন জরবমন প্রমিযক 

খুাঁচিনাচি চবষময় বসই আদশয অনুোয়র িলা আি এক কথা। একচি উচ্চ আদশয বদখাইয়া 

বদওয়া অচি উত্তে, চকন্তু ঐ আদমশয বপৌাঁচেবাি কােযকি উপায় কই? এখামন স্বিাবিীঃ 

বসই কচঠন প্রেচি আচসয়া উপচস্থি হয়, োহা আজ কময়ক শিাব্দর ধচিয়া সবযসাধািমণি 

েমন চবমশষিামব জাচেমিমে; বসই প্রে আি চকেুই নমহ—জাচিমিদ ও সোজসিংস্কাি-

চবষয়ক বসই পুিািন সেসযা। আচে সোেি বশ্রািৃবৃমন্দি চনকি বখালাখুচল বচলমি িাই 

বে, আচে একজন জাচিমিদমলাপকাির বা সোজসিংস্কািক োত্র নচহ। জাচিমিদ বা 

সোজসিংস্কাি-চবষময় সািাৎ সবমন্ধ আোি চকেু কচিবাি নাই। িুচে বে-মকান জাচিি 

বলাক হও, িাহামি বকান িচি নাই, িমব বসজনয অপি জাচিি কাহামকও ্ৃণা কচিমি 

পাি না। বপ্রে—একোত্র বপ্রেই আচে প্রিাি কচিয়া থাচক; আি আোি এই উপমদশ 

চবশ্বািাি সবযবযাচপত্ব ও সেত্বরূপ ববদামন্তি বসই েহান্ িমত্ত্বি উপি প্রচিচিি। 

  

চবেি প্রায় একশি বৎসি োবৎ আোমদি বদশ সোজসিংস্কািমক ও িাাঁহামদি নানাচবধ 

সোজসিংস্কাি-চবষয়ক প্রতৃতামব াাচবি হইয়ামে। এই সিংস্কািকেমণি চবরুমদ্ধ 

বযচক্তেিিামব চকেুই বচলবাি নাই। ইাঁহামদি অচধকািংমশিই উমেশয খুব িাল এবিং বকান 

বকান চবষময় িাাঁহামদি উমেশয অচি প্রশিংসনরয়। চকন্তু ইহাও স্পি বদখা োইমিমে বে, 

এই শিবষযবযাপর সোজসিংস্কাি আমন্দালমনি ফমল সেগ্র বদমশ স্থায়র শুিফল চকেু হয় 

নাই। বক্তৃিােচি হইমি সহস্র সহস্র বক্তৃিা হইয়া চেয়ামে—চহন্দুজাচি ও চহন্দুসিযিাি 

েতৃতমক অজস্র চনন্দাবাদ ও অচিশাপ বচষযি হইয়ামে, চকন্তু িথাচপ সোমজি বাতৃতচবক 

বকান উপকাি হয় নাই। ইহাি কািণ চক? কািণ বাচহি কিা শক্ত নমহ। চনন্দাবাদ ও 

োচলবষযণই ইহাি কািণ। প্রথেিীঃ বিাোচদেমক পূমবযই বচলয়াচে, আোচদেমক আোমদি 

জািরয় ববচশিয িিা কচিমি হইমব। আচে স্বরকাি কচি, অনযানয জাচিি চনকি হইমি 

আোচদেমক অমনক চবষয় চশিা কচিমি হইমব; চকন্তু দীঃমখি সচহি আোমক বচলমি 
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হইমিমে বে, আোমদি অচধকািংশ আধুচনক সিংস্কািই পাশ্চািয কােযপ্রণালরি চবমবিনাহরন 

অনুকিণ-োত্র। িািমি ইহা দ্বািা কাজ হইমব না। এই কািমণই আোমদি বিযোন 

সিংস্কাি-আমন্দালনগুচল দ্বািা বকান ফল হয় নাই। চদ্বিরয়িীঃ কাহািও কলযাণ সাধন 

কচিমি হইমল চনন্দা বা োচলবষযমণি দ্বািা বকান কাজ হয় না। আোমদি সোমজ বে 

অমনক বদাষ আমে, সাোনয বালমকও িাহা বদচখমি পায়; আি বকান্ সোমজই বা বদাষ 

নাই? 

  

বহ আোি স্বমদশবাচসেণ, এই অবসমি বিাোচদেমক বচলয়া িাচখ বে, আচে পৃচথবরি 

বে-সকল জাচি বদচখয়াচে, বসই চবচিন্ন জাচিি সচহি িুলনা কচিয়া আচে এই চসদ্ধামন্তই 

উপনরি হইয়াচে বে, আোমদি জাচিই বোমিি উপি অনযানয জাচি অমপিা অচধকিি 

নরচিপিায়ণ ও ধাচেযক, এবিং আোমদি সাোচজক চবধানগুচলি উমেশয ও কােয-প্রণালর 

চবিাি কচিমল বদখা োয় বে, বসগুচলই োনবজাচিমক সুখর কচিবাি সবযামপিা উপমোের। 

এই জনযই আচে বকান সিংস্কাি িাই না; আোি আদশয—জািরয় আদমশয সোমজি উন্নচি, 

চবতৃতৃচি ও পচিণচি। েখন আচে আোি বদমশি প্রািরন ইচিহাস পেযামলািনা কচি, িখন 

সেগ্র পৃচথবরমি এেন আি একচি বদশ বদচখমি পাই না, োহা োনব-েমনি উন্নচিি জনয 

এি অচধক কাজ কচিয়ামে। এই কািমণই আচে আোি জাচিমক বকানরূপ চনন্দা কচি না 

বা োচল চদই না। আচে বচল—‘োহা কচিয়াে, ববশ হইয়ামে; আিও িাল কচিবাি বিিা 

কি।’ এমদমশ প্রািরন কামল অমনক বে বে কাজ কিা হইয়ামে, চকন্তু আিও বে বে 

কাজ কচিবাি এখনও েমথি সেয় ও অবকাশ িচহয়ামে। বিােিা চনশ্চয়ই জান, আেিা 

চনচিয় হইয়া বচসয়া থাচকমি পাচি না। েচদ একস্থামন বচসয়া থচক, িমব আোমদি েৃিুয 

অচনবােয। আোচদেমক হয় সম্মুমখ, নয় পশ্চামি োইমি হইমব; হয় আোচদেমক উন্নচি 

সাধন কচিমি হইমব, নিুবা আোমদি অবনচি হইমব। আোমদি পূবযপূরুষেণ 

প্রািরনকামল বে বে কাজ কচিয়াচেমলন, চকন্তু আোচদেমক িাাঁহামদি অমপিা উচ্চিি 

জরবমনি চবকাশ কচিমি হইমব এবিং িাাঁহামদি অমপিা েহত্তি কমেযি চদমক অগ্রসি হইমি 

হইমব। এখন পশ্চামি হচিয়া চেয়া অবনি হওয়া চকরূমপ সেব? িাহা হইমিই পামি না, 

িাহা কখনই হইমি বদওয়া হইমব না। পশ্চামি হচিমল জাচিি অধীঃপিন ও েৃিুয হইমব; 
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অিএব ‘অগ্রসি হও এবিং েহত্তি কেযসেূমহি অনুিান কি’—ইহাই বিাোমদি চনকি 

আোি বক্তবয। 

  

আচে বকানরূপ সােচয়ক সোজসিংস্কামিি প্রিািক নচহ। আচে সোমজি চবমশষ বকান 

অেগ বমলি প্রচিকাি কচিবাি বিিা কচিমিচে না; আচে বচলমিচে—বিােিা অগ্রসি হও 

এবিং আোমদি পূবযপুিষেণ সেগ্র োনবজাচিি উন্নচিি জনয বে সবযাগ বসুন্দি প্রণালরি 

উদ্ভাবন কচিয়া চেয়ামেন, বসই প্রণালর অবলবন কচিয়া িাাঁহামদি উমেশয চনখুাঁিিামব 

কামেয পচিণি কি। বিাোমদি চনকি আোি বকবল ইহাই বক্তবয বে, বিােিা সেগ্র 

েনুষযজাচিি একত্ব ও োনমবি অন্তচনযচহি বদবত্ব—এই ববদাচন্তক আদশয উত্তমিাত্তি 

অচধকিি উপলচি কচিমি থাক। েচদ আোি সেয় থাচকি, িমব আচে বিাোচদেমক 

আনমন্দি সচহি বদখাইয়া চদিাে বে, এখন আোচদেমক োহা কচিমি ইহমব, িাহাি 

প্রমিযকচি আোমদি প্রািরন িৃচিকািেণ সহস্র সহস্র বৎসি পূমবযই বচলয়া চেয়ামেন, এবিং 

এখন আোমদি জািরয় আিাি-বযবহামি বে-সকল পচিবিযন ্চিমিমে এবিং িচবষযমি 

আিও ্চিমব, বসগুচলও িাাঁহািা েথাথযই বুচঝমি পাচিয়াচেমলন। িাাঁহািাও 

জাচিমিদমলাপকাির চেমলন, িমব আধুচনকচদমেি েি নমহ। িাাঁহািা জাচিমিদিাচহিয 

অমথয বুচঝমিন না বে, শহমিি সব বলাক চেচলয়া একত্র েদযোিংস আহাি করুক, অথবা 

েি আহাম্মক ও পােল চেচলয়া েখন বেখামন োহামক ইচ্ছা চববাহ করুক, আি বদশিামক 

একিা পােলা-োিমদ পচিণি করুক; অথবা িাাঁহািা ইহাও চবশ্বাস কচিমিন না বে, 

চবধবােমণি পচিি সিংখযা দ্বািা বকান জাচিি উন্নচিি পচিোণ চনণযয় কচিমি হইমব। 

এরূপ কচিয়া উন্নি হইয়ামে—এেন জাচি বিা আচে আজ পেযন্ত বদচখ নাই। 

  

ব্রাহ্মণই আোমদি পূবযপুরুষেমণি আদশয চেমলন। আোমদি সকল শাম্ত্রসই এই ব্রাহ্মমণি 

আদশয িচিত্র উজ্বল্ল বমণয চিচত্রি হইয়ামে। ইওমিামপি বশ্রি ধেযািােযেণও—চনমজমদি 

পূবযপুরুষেণ বে সম্ভ্রান্ত বিংমশি চেমলন, িাহা প্রোণ কচিমি সহস্রেুদ্রা বযয় কচিমিমেন, 

এবিং েিিণ না িাাঁহািা প্রোণ কচিমি পামিন বে, পচথমকি সবযস্ব-লু্ঠননকাির 

পবযিচনবাসর বকান িয়িি অিযািাির বযচক্ত িাাঁহামদি পূবযপুরুষ চেমলন, িিিণ িাাঁহািা 
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চকেুমিই শাচন্ত পান না। অপি চদমক আবাি িািমিি বে বে িাজবিংশধিেণ প্রোণ 

কচিমি বিিা কমিন—বকৌপরনধাির অিণযবাসর ফলেূলাহাির ববদাধযায়র বকান প্রািরন ঋচষ 

হইমি িাাঁহামদি বিংমশি উৎপচত্ত। এখামন েচদ িুচে বকান প্রািরন ঋচষমক বিাোি 

পূবযপুরুষরূমপ প্রচিপন্ন কচিমি পাি, িমব িুচে উচ্চজািরয় হইমল, নিুবা নমহ। সুিিািং 

আোমদি আচিজামিযি আদশয অনযানয জাচি হইমি সপূিতণয পৃথক্। আধযাচিক-

সাধনসপিতন্ন ও েহািযাের ব্রাহ্মণই আোমদি আদশয। ‘ব্রাহ্মণ আদশয’ বচলমি আচে চক 

বুচঝমিচে?—োহামি সািংসাচিকিা এমকবামি নাই এবিং প্রকৃি ্ান প্রিুি পচিোমণ 

চবদযোন, িাহাই আদশয ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই চহন্দুজাচিি আদশয। বিােিা চক বশান নাই বে, 

শাম্ত্রস চলচখি আমে—ব্রাহ্মমণি পমি বকান চবচধচনমষধ নাই, চিচন িাজাি শাসনাধরন 

নমহন, িাাঁহাি েৃিুযদণ্ড নাই? এ-কথা সপূিতণয সিয। স্বাথযপি অ্ বযচক্তেণ বে-িামব 

বযাখযা কচিয়ামে, অবশয বস-িামব বুচঝও না; প্রকৃি বেৌচলক ববদাচন্তকিামব ইহা বুচঝবাি 

বিিা কি। েচদ ব্রাহ্মণ বচলমি এেন বযচক্তমক বুঝায়, চেচন স্বাথযপিিা এমকবামি চবসজযন 

চদয়ামেন, োাঁহাি জরবন ্ান ও বপ্রে লাি কচিমি এবিং উহা চবতৃতাি কচিমিই চনেুক্ত—

বকবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও সৎস্বিাব ধেযপিায়ণ নিনাির দ্বািা বে-মদশ অধুযচষি, বস-জাচি 

ও বস-মদশ বে সবযপ্রকাি চবচধচনমষমধি অিরি হইমব, ইহামি আি আশ্চেয চক  িাাঁহামদি 

শাসমনি জনয আি বসনয- সােন্ত পুচলস প্রিৃচিি চক প্রময়াজন? িাাঁহাচদেমক শাসন 

কচিবাি চক প্রময়াজন? িাাঁহামদি বকান প্রকাি শাসনিমিি অধরমন বাস কচিবািই বা চক 

প্রময়াজন? 

  

িাাঁহািা সাধুপ্রকৃচি েহািা—িাাঁহািা ঈশ্বমিি অন্তিগ বস্বরূপ। আি আেিা শাম্ত্রস বদচখমি 

পাই—সিযেুমে একোত্র এই ব্রাহ্মণ-জাচিই চেমলন। আেিা েহািািমি পাঠ কচিীঃ প্রথমে 

পৃচথবরি সকমলই ব্রাহ্মণ চেমলন; ক্রমে েিই িাাঁহামদি অবনচি হইমি লাচেল, িিই 

িাাঁহািা চবচিন্ন জাচিমি চবিক্ত হইমলন; আবাি েখন েুেিক্র ্ুচিয়া বসই সিযেুমেি 

অিুযদয় হইমব, িখন আবাি সকমলই ব্রাহ্মণ হইমবন। সম্প্রচি েুেিক্র ্ ুচিয়া সিযেুমেি 

অিুযদয় সূচিি হইমিমে—আচে বিাোমদি দৃচি এ চবষময় আকষযণ কচিমিচে। সুিিািং 

উচ্চবণযমক চনম্ন কচিয়া, আহাি-চবহামি েমথচ্ছািাি অবলবন কচিয়া, চকচচিৎ বিাে-সুমখি 
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জনয স্ব স্ব বণযাশ্রমেি েেযাদা লঙ্ঘন কচিয়া জাচিমিদ-সেসযাি েরোিংসা হইমব না; পিন্তু 

আোমদি েমধয প্রমিযমকই েচদ ববদাচন্তক ধমেযি চনমদযশ পালন কমি, প্রমিযমকই েচদ 

ধাচেযক হইবাি বিিা কমি, প্রমিযমকই েচদ আদশয ব্রাহ্মণ হয়, িমবই এই জাচিমিদ-

সেসযাি সোধান হইমব। বিােিা আেয, অনােয, ঋচষ, ব্রাহ্মণ অথবা অচি নরি অন্তযজ 

জাচি—োহাই হও, িািিবাসর সকমলিই প্রচি বিাোমদি পূবযপুরুষেমণি এক েহান্ 

আমদশ িচহয়ামে। বিাোমদি সকমলি প্রচিই এই এক আমদশ, বস আমদশ এইীঃ ‘িুপ 

কচিয়া বচসয়া থাচকমল িচলমব না, ক্রোেি উন্নচিি বিিা কচিমি হইমব। উচ্চিে জাচি 

হইমি চনম্নিে পাচিয়া (িণ্ডাল) পেযন্ত সকলমকই আদশয ব্রাহ্মণ হইবাি বিিা কচিমি 

হইমব।’  ববদামন্তি এই আদশয শুধু বে িািমিই খাচিমব, িাহা নমহ—সেগ্র পৃচথবরমক 

এই আদশয অনুোয়র েঠন কচিবাি বিিা কচিমি হইমব। আোমদি জাচিমিমদি ইহাই 

লিয। ইহাি উমেশয—ধরমি ধরমি সেগ্র োনবজাচি োহামি আদশয ধাচেযক হয়—অথযাৎ 

িো ধৃচি বশৌি শাচন্তমি পূণয হয়, উপাসনা ও ধযান-পিায়ণ হয়। এই আদশয অবলবন 

কচিমলই োনবজাচি ক্রেশীঃ ঈশ্বি লাি কচিমি পামি। 

  

এই উমেশয কামেয পচিণি কচিবাি উপায় চক? বিাোচদেমক আবাি িিণ কিাইয়া 

চদমিচে বে, অচিশাপ চনন্দা ও োচলবষযমণি দ্বািা বকান সৎ উমেশয সাচধি হয় না। অমনক 

বষয ধচিয়া বিা ঐরূপ বিিা হইয়ামে, চকন্তু িাহামি বকান সুফল হয় নাই। বকবল িালবাসা 

ও সহানুিূচি দ্বািাই সুফল-প্রাচপ্তি আশা কিা োইমি পামি। চক উপাময় এই েহান্ উমেশয 

কামেয পচিণি কিা োয়, ইহা একচি গুরুিি সেসযা। এই উমেশযসাধমনি জনয আচে 

োহা কচিমি িাই এবিং ঐ-চবষময় চদন চদন আোি েমন বে- সকল নূিন নূিন িাব উচদি 

হইমিমে, বসগুচল চবতৃতাচিিিামব বচলমি বেমল আোমক একাচধক বক্তৃিা চদমি হইমব। 

অিএব আজ এখামনই বক্তৃিাি উপসিংহাি কচিব। 

  

চহন্দুেণ  বিাোচদেমক বকবল ইহাই িিণ কিাইয়া চদমি িাই বে, আোমদি এই েহান্ 

জািরয় অণযবমপাি শি শি শিাব্দর োবৎ চহন্দুজাচিমক পািাপাি কচিমিমে। সেবিীঃ 

আজকাল উহামি কময়কচি চেদ্র হইয়ামে—হয়মিা উহা চকচচিৎ জরণয হইয়া পচেয়ামে। েচদ 
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িাহাই হইয়া থামক, িমব আোমদি িািিোিাি সকল সন্তামনিই উচিি— এই চেদ্রগুচল 

বন্ধ কচিয়া ঐ বপামিি জরণযসিংস্কাি কচিবাি জনয প্রাণপণ বিিা কিা। আোমদি 

স্বমদশবাসর সকলমক এই চবপমদি কথা জানাইমি হইমব—িাহািা জাগ্রি হউক, িাহািা 

এচদমক েনীঃসিংমোে করুক। আচে িািমিি এক প্রান্ত হইমি অপি প্রান্ত পেযন্ত 

উনচ্চীঃস্বমি বদশবাসরমক ডাচকয়া জাগ্রি কচিব, চনমজমদি অবস্থা বুচঝয়া কিযবয সাধন 

কচিমি িাহাচদেমক আহ্বান কচিব। েমন কি, বলামক আোি কথা অগ্রাহয কচিল, িথাচপ 

আচে িাহাচদেমক োচল বা অচিশাপ চদব না। আোমদি জাচি অিরিকামল েহৎ কেযসেূহ 

সপিতাদন কচিয়ামে। েচদ িচবষযমি আেিা েহত্তি কােয কচিমি নাও পাচি, িথাচপ এই 

সান্ত্বনা লাি কচিব বে, আেিা বেন একসমগ ব শাচন্তমি ডুচবয়া েচিমি পাচি। 

  

স্বমদশচহনিষর হও—বে-জাচি অিরিকামল আোমদি জনয এি বে বে কাজ কচিয়ামে, 

বসই জাচিমক প্রামণি সচহি িালবামসা। আোি স্বমদশবাচসেণ  েিই আোমদি জাচিি 

সচহি অপি জাচিি িুলনা কচি, িিই বিাোমদি প্রচি আোি অচধকিি িালবাসাি 

সচিাি হয়। বিােিা শুদ্ধ, শান্ত, সৎস্বিাব। আি বিােিাই চিিকাল অিযািামি প্রপরচেি 

হইয়াে—এই োয়াি জেমি ইহা এক েেযাচন্তক পচিহাস। িাহা হউক, বিােিা উহা গ্রাহয 

কচিও না—পচিণামে আধযাচিকিাি জয় হইমবই হইমব। ইিযবসমি আোচদেমক কােয 

কচিমি হইমব, বকবল বদশবাসরি চনন্দা কচিমল িচলমব না। আোমদি এই পিে পচবত্র 

োিৃিূচেি কালজরণয আিাি ও প্রথাসকমলি চনন্দা কচিও না; অচি কসুিংস্কািপূণয ও 

অমেৌচক্তক প্রথাগুচলি চবরুমদ্ধও একচি চনন্দাসূিক কথা বচলও না, কািণ বসগুচল দ্বািাও 

অিরমি আোমদি চকেু না চকেু কলযাণ সাচধি হইয়ামে। সবযদা েমন িাচখও, আোমদি 

সাোচজক প্রথাগুচলি উমেশয বেরূপ েহৎ, পৃচথবরি আি বকান বদমশিই বসরূপ নমহ। 

আচে পৃচথবরি প্রায় সবযত্রই জাচিমিদ বদচখয়াচে, চকন্তু এখামন উমেশয বেরূপ েহৎ, অনয 

বকাথাও বসরূপ নমহ। অিএব েখন জাচিমিদ অচনবােয, িখন অথযেি জাচিমিদ অমপিা 

পচবত্রিা কৃচি ও আিিযামেি উপি প্রচিচিি জাচিমিদ বিিং িাল। 
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অিএব চনন্দাবাদ এমকবামি পচিিযাে কি। বিাোমদি েুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুচলয়া 

োক। এই বদমশি এবিং সেগ্র জেমিি উদ্ধাি সাধন কি। বিাোমদি প্রমিযকমকই িাচবমি 

হইমব, সেুদয় িাি বিাোিই উপি। ববদামন্তি আমলাক প্রচি েৃমহ লইয়া োও, প্রচি েৃমহ 

ববদামন্তি আদশয অনুোয়র জরবন েচঠি হউক—প্রমিযক জরবািায় বে ব্রহ্মত্ব অন্তচনযচহি 

িচহয়ামে, িাহা জাগ্রি কি। িাহা হইমলই—বিাোি সফলিাি পচিোণ েিিুকুই হউক 

না বকন—িুচে এই সমন্তাষ লাি কচিমব বে, িুচে েহৎকামেযি জনয জরবনোপন কচিয়াে 

এবিং েহৎকামেয প্রাণ চদয়াে। বেরূমপই হউক, এই েহৎকােয সাচধি হইমলই োনবজাচিি 

সবযাগ বরণ কলযাণ হইমব। 
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১০. মোন্দ্রোজ অচিনন্দম্নর উত্তর 

[োন্দ্রামজি জনসাধািণ—চবমশষিামব েুবকেণ, স্বােরজরমক চবপুলিামব অিযথযনা কমিন। 

োচেি ব্াো খুচলয়া চদয়া েুবকেণ চনমজিাই োচে িাচনয়া লইয়া োয়। ‘কানযান কযাসল’-

এ স্বােরজর কময়কচদন অবস্থান কমিন। োন্দ্রাজ অিযথযনা-সচেচিি এবিং বখিচে-

েহািাজাি পি হইমি দইচি অচিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। এইগুচলি উত্তমি স্বােরজর চবচিন্ন 

চদবমস েয়চি বক্তৃিা বদন।] 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, 

  

একিা কথা আমে—োনুষ নানাচবধ সিল্প কমি, চকন্তু ঈশ্বমিি চবধামন োহা ্চিবাি, 

িাহাই ্চিয়া থামক। বযবস্থা হইয়াচেল, অিযথযনা ইিংমিজর ধিমন হইমব; চকন্তু এখামন 

ঈশ্বমিি চবধামন কােয হইমিমে—েরিাি ধিমন আচে িথ হইমি ইিতৃতমিাচবচিপ্ত 

বশ্রািৃেণ্ডলরি সেমি বক্তৃিা কচিমিচে। এরূপ ্িনাি জনয ঈশ্বিমক ধনযবাদ চদমিচে। 

ইহামি বক্তৃিাি বজাি বাচেমব, বিাোচদেমক োহা বচলমি োইমিচে, বসই কথাগুচলি 

চিিি একিা শচক্ত আচসমব। জাচন না, আোি ক্ঠনস্বি বিাোমদি সকমলি চনকি বপৌাঁচেমব 

চকনা, িমব আচে েিদূি সেব বিিা কচিব। ইহাি পূমবয আি কখনও আোি বখালা 

েয়দামন এি বে সিায় বক্তৃিা কচিবাি সুমোে হয় নাই। 

  

কলমবা হইমি োন্দ্রাজ পেযন্ত বলামক আোি প্রচি বেরূপ অপূবয সহৃদয়িা বদখাইয়ামে, 

বেরূপ পিে আনন্দ ও উৎসাহ সহকামি আোি অিযথযনা কচিয়ামে এবিং সেগ্র 

িািিবাসরই বেরূপ অিযথযনা কচিমব বচলয়া ববাধ হইমিমে, িাহা আচে কল্পনায়ও আশা 

কচি নাই। চকন্তু ইহামি আোি আনন্দই হইমিমে; কািণ ইহা দ্বািা পূমবয বাি বাি আচে 

োহা বচলয়াচে, বসই কথািই সিযিা প্রোচণি হইমিমে—প্রমিযক জাচিিই জরবনরশচক্ত 

এক-একচি চবমশষ আদমশয প্রচিচিি। প্রমিযক জাচিই একচি চবমশষ চনচদযি পমথ িচলয়া 

থামক, আি ধেযই িািিবাসরি বসই ববচশিয। পৃচথবরি অনযানয স্থামন বহু কামেযি েমধয 
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ধেয একচি; প্রকৃিপমি উহা জরবমনি অচি িুদ্র অিংশ অচধকাি কচিয়া থামক। েথা 

ইিংলমণ্ড, ধেয—জািরয় জরবন-নরচিি একচি অিংশ োত্র। ইিংচলশ িািয ইিংলমণ্ডি িাজবিংমশি 

অচধকািিুক্ত, সুিিািং ইিংমিজিা উহামি চবশ্বাস করুক বা নাই করুক, চনমজমদি িািয 

েমন কচিয়া িাহািা উহাি বপাষকিা ও বযয়চনবযাহ কচিয়া থামক। প্রমিযক িদ্রমলাক ও 

িদ্রেচহলািই ঐ িামিযি অন্তিুযক্ত হওয়া আবশযক, কািণ উহা িদ্রিাি পচিিায়ক। অনযানয 

বদশ সবমন্ধও একই কথা। বেখামনই বকান প্রবল জািরয় শচক্ত বদখা োয়, উহা—হয় 

িাজনরচি বা চবদযািিযাি উপি, না হয় সেিনরচি বা বাচণজযনরচিি উপি প্রচিচিি। আি 

বে িামবি উপি বসই শচক্ত প্রচিচিি, িাহামিই বসই জাচিি প্রাণস্পন্দন অনুিূি হইয়া 

থামক। বসইচিই িাহাি েুখয িাব; ইহা োো িাহাি অমনক বেৌণ বপাশাকর িাব আমে—

ধেয ঐগুচলি অনযিে। 

  

এখামন—এই িািমি ধেয জািরয় হৃদময়ি েেযস্থল। এই চিচত্তি উপিই জািরয় বসৌধ 

প্রচিচিি। িাজনরচি, িেিা, এেন চক চবদযাবুচদ্ধি িিযাও এখামন বেৌণোত্র; সুিিািং ধেযই 

এখানকাি একোত্র কােয, একোত্র চিন্তা। িািিরয় জনসাধািণ জেমিি বকান সিংবাদ 

িামখ না, শি শিবাি আচে এ কথা শুচনয়াচে—কথাচি সিয। কলমবায় েখন নাচেলাে, 

িখন বদচখলাে—ইওমিামপ বে-সকল গুরুিি িাজনরচিক পচিবিযন ্চিমিমে, েথা 

েচিসিাি পিন প্রিৃচি সবমন্ধ সাধািণ বলাক বকান সিংবাদ িামখ না; িাহামদি েমধয 

একজনও বসাশযাচলজম্ (Socialism), এনাচকযজম্ (Anarchism) প্রিৃচি শমব্দি অথয এবিং 

ইওমিামপ িাজনরচিক বিমত্র বে-সব পচিবিযন ্চিমিমে, বসগুচলি কথা চকেুই বশামন 

নাই; চকন্তু িািিবষয হইমি চিকামোি ধেয-েহাসিায় একজন সন্নযাসর বপ্রচিি 

হইয়াচেমলন এবিং চিচন কিকিা কৃিকােযও হইয়ামেন, এ-কথা চসিংহমলি 

আবালবৃদ্ধবচনিা শুচনয়ামে। ইহামি প্রোচণি হইমিমে বে, িাহামদি সিংবাদ সিংগ্রহ 

কচিবাি আগ্রমহি অিাব নাই, িমব বসই সিংবাদ িাহামদি উপমোের হওয়া িাই, 

িাহামদি জরবনোত্রায় বে-সকল চবষয় অিযাবশযক, িদনুোয়র চকেু হওয়া িাই। 

িাজনরচি প্রিৃচি চবষয় কখনও িািিরয় জরবমনি অিযাবশযক চবষয় বচলয়া পচিেচণি 
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হয় নাই, বকবল ধেয ও আধযাচিকিাি বমলই িািি চিিকাল বাাঁচিয়া আমে ও উন্নচি 

কচিয়ামে এবিং উহািই সাহামেয িচবষযমি বাাঁচিয়া থাচকমব।  

  

পৃচথবরি সকল জাচি দইচি বে সেসযাি সোধামন চনেুক্ত। িািি উহাি েমধয একচিি 

এবিং অনযানয জাচি অপিচিি েরোিংসায় চনেুক্ত। এখন প্রে—এই দইচিি েমধয বকান্ চি 

জয়র হইমব? চকমস জাচিচবমশষ দর য্ জরবন লাি কমি, চকমসই বা বকান জাচি অচি শরঘ্র 

চবনাশপ্রাপ্ত হয়? বপ্রমেি জয় হইমব, না ্ৃণাি?—বিামেি জয় হইমব না িযামেি?—জে 

জয়র হইমব না বিিনয? এ সবমন্ধ ঐচিহাচসক েুমেি অমনক পমূবয আোমদি পূবযপুরুষেণ 

বেরূপ চসদ্ধান্ত কচিয়া চেয়ামেন, আোমদি চবশ্বাসও বসইরূপ। ঐচিহযও বে অিরমিি 

্নান্ধকাি বিদ কচিমি অসেথয, বসই অচি প্রািরনকাল হইমিই আোমদি েচহেেয় 

পূবযপুরুষেণ এই সেসযাপূিমণ অগ্রসি হইয়ামেন এবিং পৃচথবরি চনকি িাাঁহামদি চসদ্ধান্ত 

প্রকাশ কচিয়া উহাি সিযিা খণ্ডন কচিমি আহ্বান কচিয়ামেন। আোমদি চসদ্ধান্ত—িযাে, 

বপ্রে ও অপ্রচিকািই জেমি জয়র হইবাি পমি সবযামপিা উপেুক্ত। ইচন্দ্রয়-সুমখি বাসনা 

বে-জাচি িযাে কচিয়ামে, বসই জাচিই দর য্জরবর হইমি পামি। প্রোণস্বরূপ বদখ—

ইচিহাস প্রচি শিাব্দরমিই অসিংখয নূিন নূিন জাচিি উৎপচত্ত ও চবনামশি কথা 

আোচদেমক জানাইমিমে,—শূনয হইমি উহামদি উদ্ভব, চকেুচদমনি জনয পামপি বখলা 

বখচলয়া আবাি িাহািা শূমনয চবলরন হইমিমে। চকন্তু এই েহান্ জাচিমক অমনক দীঃখ ও 

চবপমদি সম্মুখরন হইমি হইয়ামে, অমনক কচঠন সেসযাি সোধান কচিমি হইয়ামে, োহা 

পৃচথবরি অপি বকান জাচিমক কচিমি হয় নাই, িাহা সমত্ত্বও এই জাচি জরচবি িচহয়ামে; 

কািণ এ জাচি িযামেি পথ অবলবন কচিয়ামে; আি িযাে বযিরি ধেয চক কচিয়া 

থাচকমি পামি? 

  

ইওমিাপ এই সেসযাি অপি চদকচি েরোিংসা কচিবাি বিিা কচিমিমে—োনুষ কিদূি 

বিাে কচিমি পামি, িালেন্দ বে-মকান উপাময় োনুষ কি অচধক িেিা লাি কচিমি 

পামি। চনিুি, হৃদয়হরন, সহানুিূচিশূনয প্রচিমোচেিাই ইওমিামপি েূলেি। আেিা চকন্তু 

বণযাশ্রেধেয দ্বািা এই সেসযা েরোিংসা কচিবাি বিিা কচিমিচে—এই বণযাশ্রেধেয 
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প্রচিমোচেিা নি কমি, িাহাি শচক্তমক খবয কমি, উহাি চনিুিিা হ্রাস কমি; বণযাশ্রে 

দ্বািাই এই িহসযেয় জরবমনি েধয চদয়া োনবািাি েেনপথ সিল ও েসৃণ হইয়া থামক। 

  

এই সেয় (প্রায় ১০,০০০ বলামকি) জনিা চনয়িণ কিা অসেব হইয়া উমঠ। সকমল 

স্বােরজরি কথা শুচনমি না পাওয়ায় চিচন এই বচলয়া বক্তৃিা বশষ কচিমলনীঃ 

  

বনু্ধেণ, আচে বিাোমদি অদু্ভি উৎসাহ বদচখয়া বেই সুখর হইলাে। েমন কচিও না, আচে 

বিাোমদি প্রচি চকেুোত্র অসন্তুি হইমিচে; বিিং বিাোমদি উৎসাহ-প্রকামশ আচে বেই 

আনচন্দি হইয়াচে; ইহাই িাই—প্রবল উৎসাহ। িমব ইহামক স্থায়র কচিমি হইমব—সেমত্ন 

ইহা িিা কচিমি হইমব; এই উৎসাহাচগ্ন বেন কখনও চনচবয়া না োয়। আোচদেমক 

িািমি বে বে কাজ কচিমি হইমব। বসজনয আচে বিাোমদি সাহােয িাই। এইরূপ 

উৎসাহ আবশযক। আি সিাি কােয িলা অসেব। বিাোদি সদয় বযবহাি ও সাগ্রহ 

অিযথযনাি জনয আচে বিাোচদেমক অমশষ ধনযবাদ চদমিচে। আেিা অনযসেয় ধরি-

চস্থিিামব পিস্পি চিন্তা- চবচনেয় কচিব। বনু্ধেণ, এখন চবদায়। 

  

বিােিা সকমল শুচনমি পাও, এইিামব বক্তৃিা কিা আি অসেব হইয়া পচেয়ামে। 

সুিিািং আজ অপিামে আোমক বদচখয়াই বিাোমদি সন্তুি থাচকমি হইমব। বক্তৃিা 

সুচবধােি অনয সেময়—িচবষযমি হইমব। বিাোমদি উৎসাহ ও অিযথযনাি জনয 

বিাোচদেমক আবাি ধনযবাদ চদমিচে। 
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১১. আমোর সমরনীচত 

[োন্দ্রামজি চিমটাচিয়া হমল প্রদত্ত] 

  

বসচদন অিযচধক বলাকসোেমেি দরুন বক্তৃিায় ববশর অগ্রসি হইমি পাচি নাই, সুিিািং 

আজ এই অবসমি আচে োন্দ্রাজবাচসেমণি চনকি বিাবি বে সদয় বযবহাি পাইয়াচে, 

বসজনয িাাঁহাচদেমক ধনযবাদ চদমিচে। অচিনন্দনপত্রগুচলমি আোি প্রচি বে-সকল 

সুন্দি সুন্দি চবমশষণ প্রেুক্ত হইয়ামে, িাহাি জনয আচে চকিামব আোি কৃি্িা প্রকাশ 

কচিব জাচন না, িমব প্রিুি চনকি প্রাথযনা কচি, চিচন বেন আোমক ঐ চবমশষণগুচলি 

বোেয কমিন, আি আচে বেন সািা জরবন আোমদি ধেয ও োিৃিূচেি বসবা কচিমি 

পাচি। প্রিু বেন আোমক এই কামেযি বোেয কমিন। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আোি েমন হয়, অমনক বদাষ-ত্রুচি সমত্ত্বও আোি চকেুিা সাহস আমে। 

িািি হইমি পাশ্চািযমদমশ বহন কচিবাি জনয আোি একচি বািযা চেল—আচে 

চনিযরকচিমত্ত োচকযন ও ইিংমিজ জাচিমক বসই বািযা, বসই বাণর শ্রবণ কিাইয়াচে। অদযকাি 

চবষয় আিে কচিবাি পূমবয আচে বিাোমদি সকমলি চনকি সাহসপূবযক কময়কচি কথা 

বচলমি িাই। চকেুচদন োবৎ কিকগুচল বযাপাি এেন দাাঁোইমিমে বে, ঐগুচলি জনয 

আোি কামজ চবমশষ চবঘ্ন ্চিমিমে। এেনচক সেব হইমল আোমক এমকবামি চপচষয়া 

বফচলয়া আোি অচতৃতত্ব উোইয়া চদবাি বিিাও িচলয়ামে। ঈশ্বিমক ধনযবাদ, এই-সব 

বিিা বযথয হইয়ামে—আি এইরূপ বিিা চিিচদনই চবফল হইয়া থামক। েি চিন বৎসি 

োবৎ বদচখমিচে, জনকময়ক বযচক্তি আোি ও আোি কােয সবমন্ধ চকেুিা ভ্রান্ত ধািণা 

হইয়ামে। েিচদন চবমদমশ চেলাে, িিচদন িুপ কচিয়াচেলাে, এেন চক একচি কথাও 

বচল নাই। চকন্তু এখন োিৃিূচেমি দাাঁোইয়া এ সবমন্ধ কময়কচি কথা বুঝাইয়া বলা 

আবশযক ববাধ হইমিমে। এ কথাগুচলি চক ফল হইমব, িাহা আচে গ্রাহয কচি না; এ 

কথাগুচল বলাি দরুন বিাোমদি হৃদময় চক িামবি উমদ্রক হইমব, িাহাও গ্রাহয কচি না। 

বলামকি েিােি আচে কেই গ্রাহয কচিয়া থাচক। িাি বৎসি পূমবয দণ্ড-কেণ্ডলু-হমতৃত 
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সন্নযাচসমবমশ বিাোমদি শহমি প্রমবশ কচিয়াচেলাে—আচে বসই সন্নযাসরই আচে। সািা 

দচনয়া আোি সােমন এখনও পচেয়া আমে। আি অচধক িূচেকাি প্রময়াজন নাই—এখন 

আোি বক্তবয চবষয় বচলমি আিে কচি। 

  

প্রথেিীঃ চথওজচফকযাল বসাসাইচি (Theosophical Society) সবমন্ধ আোি চকেু বচলবাি 

আমে। বলাই বাহুলয বে, উক্ত বসাসাইচিি দ্বািা িািমি চকেু কাজ হইয়ামে। এ কািমণ 

প্রমিযক চহন্দুই ইহাি চনকি, চবমশষিীঃ চেমসস ববসযামণ্টি চনকি কৃি্িাপামশ আবদ্ধ। 

চেমসস ববসযাণ্ট সবমন্ধ েচদও আোি অল্পই জানা আমে, িথাচপ আচে েিিুকু জাচন, 

িাহামিই চনশ্চয় বুচঝয়াচে বে, চিচন আোমদি োিৃিূচেি একজন অকপি শুিাকাচঙ্ক্ষণর, 

আি সাধযানুসামি চিচন প্রাণপণ আোমদি বদমশি উন্নচিি জনয বিিা কচিমিমেন। ইহাি 

জনয প্রমিযক েথাথয িািিসন্তান িাাঁহাি চনকি চিিকৃি্ থাচকমবন; িাাঁহাি ও 

িৎসপিতকযরয় সকমলি উপমিই ঈশ্বমিি আশরবযাদ চিিকাল বচষযি হউক। চকন্তু এ এক 

কথা, আি চথওজচফস্টমদি বসাসাইচিমি বোে বদওয়া আি এক কথা। িচক্ত-শ্রদ্ধা- 

িালবাসা এক কথা, আি বকান বযচক্ত োহা চকেু বচলমব িকযেুচক্ত না কচিয়া, চবিাি না 

কচিয়া চবনা চবমেষমণ সবই চেচলয়া বফলা আি এক কথা।  

  

একিা কথা িাচিচদমক প্রিাচিি হইমিমে বে, আচে আমেচিকা ও ইিংলমণ্ড বে সাোনয কাজ 

কচিয়াচে, চথওজচফস্টেণ িাহামি আোি সহায়িা কচিয়াচেমলন। আচে বিাোচদেমক 

স্পি িাষায় বচলমিচে, এ-কথা সনবযব চেথযা। এই জেমি উদাি িাব এবিং ‘েিমিদ 

সমত্ত্বও সহানুিূচি’ সবমন্ধ আেিা অমনক লবা লবা কথা শুচনমি পাই। ববশ কথা, চকন্তু 

আেিা কােযিীঃ বদচখমি পাই, েিিণ একজন অপি বযচক্তি সব কথায় চবশ্বাস কমি, 

িিিণই ঐ বযচক্ত িাহাি প্রচি সহানুিূচি কচিয়া থামক। েখনই বকহ বকান চবষময় চিন্ন 

েি অবলবন কচিমি সাহস কমি, িখনই বসই সহানুিূচি িচলয়া োয়, িালবাসা উচেয়া 

োয়। 

  

আিও অমনক আমে, িাহামদি চনমজমদি এক-একিা স্বাথয আমে। েচদ বকান বদমশ এেন 

চকেু বযাপাি ্মি োহামি িাহামদি স্বামথয আ্াি লামে, িমব িাহামদি চিিি প্রিূি 
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ঈষযা ও ্ৃণাি আচবিযাব হয়; িাহািা িখন চক কচিমব, চকেুই িাচবয়া পায় না। চহন্দুিা 

চনমজমদি ্ি চনমজিা পচিষ্কাি কচিবাি বিিা কচিমিমে, িাহামি খ্রিান চেশনািরমদি 

িচি চক? চহন্দুিা প্রাণপমণ চনমজমদি সিংস্কাি-সাধমনি বিিা কচিমিমে—িাহামি 

ব্রাহ্মসোজ ও অনযানয সিংস্কাি-সিাগুচলি চক অচনি হইমব? ইাঁহািা বকন চহন্দুমদি 

সিংস্কাি-মিিায় চবমিাধর হইমবন?ইাঁহািা বকন এই-সব আমন্দালমনি প্রবল শত্রু হইয়া 

দাাঁোইমবন? ‘বকন?’—আচে চজ্াসা কচিমিচে। আোি ববাধ হয়, িাাঁহামদি ্ ৃণা ও ঈষযাি 

পচিোণ এি অচধক বে, এ-চবষময় িাাঁহামদি চনকি বকানরূপ প্রে কিা সপূিতণয চনিথযক। 

  

প্রথমে চথওজচফস্টমদি কথা বচল। িাি বৎসি পূমবয েখন চথওজচফকযাল বসাসাইচিি 

বনিাি চনকি েেন কচি—িখন আচে একজন দচিদ্র অপচিচিি সন্নযাসর োত্র, একজনও 

বনু্ধ-বান্ধব নাই, সাি সেুদ্র বিি নদর পাি হইয়া আোমক আমেচিকায় োইমি হইমব, 

চকন্তু কাহািও নামে চলচখি বকানপ্রকাি পচিিয়পত্র নাই। আচে স্বিাবিই িাচবয়াচেলাে, 

ঐ বনিা েখন একজন োচকযন এবিং িািিমপ্রচেক, িখন সেবিীঃ চিচন আোমক 

আমেচিকায় কাহািও চনকি পচিিয়পত্র চদমি পামিন। চকন্তু িাাঁহাি চনকি চেয়া ঐরূপ 

পচিিয়পত্র প্রাথযনা কিায় চিচন চজ্াসা কচিমলন, ‘িুচে চক আোমদি বসাসাইচিমি বোে 

চদমব?’ আচে উত্তি চদলাে, ‘না, আচে চকরূমপ আপনামদি বসাসাইচিমি বোে চদমি 

পাচি? আচে আপনামদি অমনক েিই বে চবশ্বাস কচি না।’ চিচন বচলমলন, ‘িমব োও, 

বিাোি জনয আচে চকেু কচিমি পাচিব না।’ ‘ইহাই চক আোি পথ কচিয়া বদওয়া? আোি 

চথওজচফি বনু্ধেমণি বকহ েচদ এখামন থামকন, িাাঁহাচদেমক চজ্াসা কচি, ইহাই চক 

আোি পথ কচিয়া বদওয়া? 

  

োহা হউক, আচে োন্দ্রামজি কময়কচি বনু্ধি সাহামেয আমেচিকায় বপৌাঁচেলাে। িাাঁহামদি 

েমধয অমনমকই এখামন উপচস্থি আমেন, বকবল একজন অনুপচস্থি বদচখমিচে—

চবিািপচি সুব্রহ্মণয আয়াি। আি আচে এই সিায় উক্ত িদ্রেমহাদময়ি উমেমশ আোি 

েিরিিে কৃি্িা প্রকাশ কচিমিচে, িাাঁহাি েমধয প্রচিিাশালর পুরুমষি অন্তদৃযচি 

চবদযোন, আি এ জরবমন িাাঁহাি নযায় চবশ্বাসর বনু্ধ আচে পাই নাই—চিচন িািিোিাি 
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একজন েথাথয সুসন্তান। োহা হউক, আচে আমেচিকায় বপৌাঁচেলাে। িাকা আোি চনকি 

অচি অল্পই চেল—আি ধেযেহাসিা বচসবাি পূমবযই সব খিি হইয়া বেল। এচদমক শরি 

আচসমিমে। আোি শুধু গ্ররমষ্মাপমোের একখাচন পািলা পচিমধয় চেল। একচদন আোি 

হাি চহমে আেি হইয়া বেল। এই ব্ািিি শরিপ্রধান বদমশ আচে বে চক কচিব, িাহা 

িাচবয়া পাইলাে না। কািণ েচদ িাতৃতায় চিিায় বাচহি হই, িমব আোমক বজমল পাঠাইয়া 

চদমব। িখন আোি চনকি বশষ সবল কময়কচি ডলাি োত্র চেল। আচে োন্দ্রামজ 

কময়কজন বনু্ধি চনকি িাি কচিলাে। চথওজচফস্টিা এই বযপািচি জাচনমি পাচিমলন; 

িাাঁহামদি েমধয একজন চলচখয়াচেমলন, ‘শয়িানিা শরঘ্রই েচিমব—ঈশ্বমিচ্ছায় বাাঁিা 

বেল।’ ইহাই চক আোি জনয পথ কচিয়া বদওয়া? 

  

আচে এখন এ-সব কথা বচলিাে না, চকন্তু বহ আোি স্বমদশবাচসেণ, আপনািা বজাি 

কচিয়া ইহা বাচহি কচিমলন। আচে চিন বৎসি এ চবষময় বকান উচ্চবািয কচি নাই। 

নরিবিাই চেল আোি েূলেি, চকন্তু আজ ইহা বাচহি হইয়া পচেল। শুধু িাহাই নমহ, 

আচে ধেযেহাসিায় কময়কজন চথওজচফস্টমক বদচখলাে। আচে িাাঁহামদি সচহি কথা 

কচহমি— িাাঁহামদি সচহি চেচশমি বিিা কচিলাে। িাাঁহািা প্রমিযমকই বে-অব্াদৃচিমি 

আোি চদমক িাচহমলন, িাহা এখনও আোি িিণ আমে। িাাঁহামদি বসই অব্াদৃচিমি 

বেন প্রকাশ পাইমিচেল—‘এ একিা িুদ্র করি; এ আবাি বদবিাি েমধয চকরূমপ আচসল?’ 

ইহামি চক আোি পথ কচিয়া বদওয়া হইয়াচেল—বলুন, হইয়াচেল চক? 

  

অিীঃপি ধেযেহাসিায় আোি নােেশ হইল। িখন হইমি প্রিণ্ড কামেযি সূত্রপাি হইল। 

বে-শহমিই আচে োই, বসখামনই এই চথওজচফস্টিা আোমক দাবাইবাি বিিা কচিমি 

লাচেল। িাহামদি সদসযেণমক আোি বক্তৃিা শুচনমি চনমষধ কিা হইি, আোি বক্তৃিা 

শুচনমি আচসমলই িাহািা বসাসাইচিি সহানুিূচি হািাইমব। কািণ ঐ বসাসাইচিি 

এমসামিচিক (গুপ্তসাধনা) চবিামেি েি এইীঃ বে-মকহ উহামি বোে চদমব, িাহামক 

বকবলোত্র ‘কুথুচে ও বোচিয়াি’—িাাঁহািা োহাই হউন, িাাঁহামদি চনকি হইমিই চশিা 

লইমি হইমব। অবশয ইাঁহািা অপ্রিযি, আি ইাঁহামদি প্রিযি প্রচিচনচধ—চেীঃ জজ্ ও 
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চেমসস ববসযাণ্ট। সুিিািং এমসামিচিক চবিামে বোে বদওয়াি অথয এই বে, চনমজি স্বাধরন 

চিন্তা এমকবামি চবসজযন চদয়া সপূিতণযিামব ইাঁহামদি চনকি আিসেপযণ কিা। অবশয আচে 

কখনই এরূপ কচিমি পাচিিাে না, আি বে-বযচক্ত এরূপ কমি, িাহামক চহন্দু বচলমিও 

পাচি না। 

  

িািপি চথওজচফস্টমদি চনমজমদি চিিিই েণ্ডমোল আিে হইল। পিমলাকেি চেীঃ 

জমজি উপি আোি খুব শ্রদ্ধা আমে। চিচন একজন গুণবান, সিল, অকপি প্রচিপি 

চেমলন; আি চিচন চথওজচফস্টমদি বশ্রি প্রচিচনচধ। িাাঁহাি সচহি চেমসস ববসযামণ্টি বে 

চবমিাধ হইয়াচেল, িাহামি আোি বকানরূপ িায় চদবাি অচধকাি নাই, কািণ উিময়ই 

চনজ চনজ ‘েহািা’ি বাকযমক সিয বচলয়া দাবর কচিমিমেন। সেগ্র বযাপামিি েমধয 

আশ্চেয এই বে, উিময় একই েহািামক দাবর কচিমিমেন। ঈশ্বি জামনন সিয কর; চিচনই 

একোত্র চবিািক, আি বেখামন উিময়ি পমিই েুচক্তপ্রোণ সেিুলয, বসখামন একচদমক 

বা অনযচদমক ঝুাঁচকয়া িায় চদবাি অচধকাি কাহািও নাই। এইরূমপ িাাঁহািা দই বৎসি 

ধচিয়া সেগ্র আমেচিকায় আোি জনয পথ প্রস্তুি কচিয়াচেমলন  িািপি িাাঁহািা—অপি 

চবরুদ্ধপি খ্রিান চেশনাচিমদি সচহি বোে চদমলন। এই বশমষামক্তিা আোি চবরুমদ্ধ 

এরূপ িয়ানক চেথযা সিংবাদ িিাইয়াচেল, োহা কল্পনামিও আচনমি পািা োয় না। 

িাহািা আোমক প্রমিযক বাচে হইমি িাোইবাি বিিা কচিমি লাচেল এবিং বে-মকহ 

আোি বনু্ধ হইল, িাহামকই আোি শত্রু কচিবাি বিিা কচিমি লাচেল। আোমক 

িাোইয়া চদমি এবিং অনশমন োচিয়া বফচলমি িাহািা আমেচিকাবাসর সকলমক বচলমি 

লাচেল। 

  

আি আোি বচলমি লিা হইমিমে বে, আোি একজন স্বমদশবাসর ইহামি বোে 

চদয়াচেমলন—চিচন িািমিি সিংস্কািকদমলি একজন বনিা। ইচন প্রচিচদনই প্রিাি 

কচিমিমেন, খ্রি িািমি আচসয়ামেন। খ্রি চক এইরূমপই িািমি আচসমবন? ইহাই চক 

িািি সিংস্কামিি উপায়? আচে ইাঁহামক অচি বালযকাল হইমিই জাচনিাে, চিচন আোি 

একজন পিে বনু্ধ চেমলন। অমনক বৎসি োবৎ আোি সচহি এই স্বমদশবাসরি সািাৎ 
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হয় নাই, সুিিািং িাাঁহামক বদচখয়া আোি বেই আনন্দ হইল, আচে বেন হামি স্বেয 

পাইলাে। চকন্তু িাাঁহািই চনকি আচে এই বযবহাি পাইলাে  বেচদন ধেয-েহাসিায় আচে 

প্রশিংসা পাই, বেচদন চিকামোয় আচে সকমলি চপ্রয় হই, বসই চদন হইমি িাাঁি সুি 

বদলাইয়া বেল; চিচন প্রচ্ছন্নিামব আোি অচনি কচিমি, আোমক অনশমন োচিয়া 

বফচলমি, আমেচিকা হইমি িাোইয়া চদমি সাধযেি বিিা কচিমি লাচেমলন। চজ্াসা 

কচি, খ্রি চক এইরূমপই িািমি আচসমবন? চজ্াসা কচি, চবশ বৎসি খ্রমিি পদিমল 

বচসয়া চিচন চক এই চশিাই পাইয়ামেন? আোমদি বে বে সিংস্কািকেণ বে বচলয়া 

থামকন, খ্রিধেয এবিং খ্রিশচক্ত িািিবাচসেমণি উন্নচিচবধান কচিমব, িাহা চক এইরূমপ 

হইমব? অবশয েচদ ঐ িদ্রমলাকমক উহাি দৃিান্তস্বরূপ ধিা োয়, িমব বে আশা আমে 

বচলয়া ববাধ হয় না। 

  

আি এক কথা। আচে সোজ-সিংস্কািকেমণি েুখপমত্র পচেলাে বে, িাাঁহািা বচলমিমেন, 

আচে শূদ্র, আোমক চজ্াসা কচিমিমেনীঃ শূমদ্রি সন্নযাসর হইবাি চক অচধকাি আমে? 

ইহামি আোি উত্তি এইীঃ েচদ বিােিা বিাোমদি পুিাণ চবশ্বাস কি, িমব জাচনও—আচে 

বসই েহাপুরুমষি বিংশধি, োাঁহাি পমদ প্রমিযক ব্রাহ্মণ ‘েোয় ধেযিাজায় চিত্রগুপ্তায় বব 

নেীঃ’ েি উচ্চািণসহকামি পুষ্পািচল প্রদান কমিন, আি োাঁহাি বিংশধিেণ চবশুদ্ধ 

িচত্রয়। এই বািালর সিংস্কািকেণ জাচনয়া িাখুন, আোি জাচি অনযানয নানা উপাময় 

িািমিি বসবা বযিরি শি শি শিাব্দর ধচিয়া িািমিি অধযািংশ শাসন কচিয়াচেল। েচদ 

আোি জাচিমক বাদ বদওয়া োয়, িমব িািমিি আধুচনক সিযিাি কিিুকু অবচশি 

থামক? বকবল বািলা বদমশই আোি জাচি হইমি সবযমশ্রি দাশযচনক, সবযমশ্রি কচব, 

সবযমশ্রি ঐচিহাচসক, সবযমশ্রি প্রত্নিত্ত্বচবৎ ও সবযমশ্রি ধেযপ্রিািকেমণি অিুযদয় হইয়ামে। 

আোি জাচি হইমিই আধুচনক িািমিি সবযমশ্রি বব্াচনমকি অিুযদয় হইয়ামে। উক্ত 

সপিতাদমকি আোমদি বদমশি ইচিহাস কিকিা জানা উচিি চেল। আোমদি চিন বণয 

সবমন্ধ িাাঁহাি চকেু ্ান থাকা উচিি চেল; িাাঁহাি জানা উচিৎ চেল বে, ব্রাহ্মণ িচত্রয় ও 

ববশয—চিন বমণযিই সন্নযাসর হইবাি সোন অচধকাি, বত্রবচণযমকিই ববমদ সোন অচধকাি। 

এ-সব কথা প্রসগ বক্রমে উপচস্থি হইল বচলয়াই বচললাে। আচে পূমবযাক্ত বোকচি উদৃ্ধি 
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কচিয়াচে োত্র, চকন্তু আোমক শূদ্র বচলমল আোি বাতৃতচবক বকান দীঃখ নাই। আোি 

পূবযপুরুষেণ দচিদ্রেমণি উপি বে অিযািাি কচিয়ামেন, ইহা িাহািই চকচচিৎ 

প্রচিমশাধস্বরূপ হইমব। 

  

েচদ আচে অচি নরি িণ্ডাল হইিাে, িাহা হইমল আোি আিও অচধক আনন্দ হইি; 

কািণ আচে োাঁহাি চশষয, চিচন একজন অচি বশ্রি ব্রাহ্মণ হইমলও এক অসৃ্পশয বেথমিি 

েৃহ পচিষ্কাি কচিবাি ইচ্ছা প্রকাশ কচিয়াচেমলন। ঐ বযচক্ত অবশয ইহামি সম্মি হয় নাই—

চক কচিয়াই বা হইমব? এই ব্রাহ্মণ আবাি সন্নযাসর, চিচন আচসয়া িাহাি ্ি পচিষ্কাি 

কচিমবন—ইহামি চক বস কখনও সম্মি হইমি পামি? সুিিািং েিরি িামত্র অ্ািিামব 

িাহাি েৃমহ প্রমবশ কচিয়া চিচন পায়খানা পচিষ্কাি কচিমিন এবিং িাাঁহাি বে বে িুল 

চদয়া বসই স্থান েুচেমিন। চদমনি পি চদন এইরূপ কচিমিন, োহামি চিচন চনমজমক 

সকমলি দাস—সকমলি বসবক কচিয়া িুচলমি পামিন। বসই বযচক্তি শ্ররিিণ আচে েতৃতমক 

ধািণ কচিয়া আচে। চিচনই আোি আদশয—আচে বসই আদশয পুরুমষি জরবন অনুকিণ 

কচিমি বিিা কচি। 

  

চহন্দুিা এইরূমপই বিাোচদেমক ও সবযসাধািণমক উন্নি কচিবাি বিিা কমিন এবিং 

িাাঁহািা ইহামি ববমদচশক িামবি চকেুোত্র সহায়িা গ্রহণ কমিন না। চবশ বৎসি পাশ্চািয 

সিযিাি সিংস্পমশয আচসয়া এেন িচিত্র েচঠি হইয়ামে বে, বকবল বনু্ধি চকেু োনেশ 

হইয়ামে বচলয়া, বস িাহাি অমথযাপাজযমনি চবঘ্নস্বরূপ দাাঁোইয়ামে েমন কচিয়া চবমদমশ 

িাহামক অনাহামি োচিয়া বফচলবাি বিিা কমি  আি খাাঁচি পুিািন চহন্দুধেয চকরূমপ কাজ 

কমি, অপিচি িাহাি উদাহিণ। আোমদি সিংস্কািকেমণি েমধয বকহ বসই জরবন বদখান, 

নরিজাচিি পায়খানা সাফ ও িুল চদয়া উহা েুচেয়া বফচলমি প্রস্তুি হউন, িমবই আচে 

িাাঁহাি পদিমল বচসয়া উপমদশ গ্রহণ কচিব, িাহাি পূমবয নমহ। সাোনয এিিুকু কাজ 

হাজাি হাজাি লবা কথাি সেিুল। 

  

এখন আচে োন্দ্রামজি সিংস্কাি-সিাগুচলি কথা বচলব। িাাঁহািা আোি প্রচি বেই সদয় 

বযবহাি কচিয়ামেন। িাাঁহািা আোি প্রচি অমনক সহৃদয় বাকয প্রময়াে কচিয়ামেন এবিং 
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বািলা ও োন্দ্রামজি সিংস্কািকেমণি েমধয বে একিা প্রমিদ আমে, বসই চবষময় িাাঁহািা 

আোি দৃচি আকষযণ কচিয়ামেন, আি আচে এ চবষময় িাাঁহামদি সচহি একেি। 

বিাোমদি েমধয অমনমকি চনশ্চয়ই িিণ আমে বে, বিাোচদেমক আচে অমনকবাি 

বচলয়াচে—োন্দ্রামজি এখন বেই সুন্দি অবস্থা। বািলায় বেেন চক্রয়া-প্রচিচক্রয়া 

িচলয়ামে, এখামন বসরূপ হয় নাই। এখামন বিাবি ধরি অথি চনচশ্চিিামব সবযচবষময় 

উন্নচি হইয়ামে, এখামন সোমজি ক্রেশীঃ চবকাশ হইয়ামে, বকানরূপ প্রচিচক্রয়া হয় নাই। 

অমনক স্থমল এবিং কিক পচিোমণ বািলা বদমশ পুিািমনি পুনরুিান হইয়ামে বলা 

োইমি পামি, চকন্তু োন্দ্রামজি উন্নচি ধরমি ধরমি স্বািাচবকিামব হইমিমে। সুিিািং 

এখানকাি সিংস্কািকেণ দই প্রমদমশি সোজ-সিংস্কাি বযাপামি বে প্রমিদ বদখান, বস-

চবষময় আচে িাাঁহামদি সচহি সপূিতণয একেি। চকন্তু আোি সচহি িাাঁহামদি এক চবষময় 

েিমিদ আমে—বসচি িাাঁহািা বুমঝন না। 

  

আোি আশিা হয়, কিকগুচল সিংস্কাি-সচেচি আোমক িয় বদখাইয়া িাাঁহামদি সচহি 

বোে চদমি বাধয কচিবাি বিিা কচিমিমেন। িাাঁহামদি পমি এরূপ বিিা বে আশ্চমেযি 

চবষয় বচলমি হইমব। বে-বযচক্ত িিুদযশ বৎসি ধচিয়া অনাহামি েৃিুযি সচহি েুদ্ধ 

কচিয়ামে, বে-বযচক্ত এিচদন ধচিয়া কাল চক খাইমব, বকাথায় শুইমব—িাহাি চকেু চঠক 

চেল না, িাহামক এি সহমজ িয় বদখামনা োইমি পামি না। বে বযচক্ত [চবমদমশ] একরূপ 

চবনা পচিচ্ছমদ চহোমিি ৩০ চডগ্রর নরমি বাস কচিমি সাহসর হইয়াচেল, োহাি বসখামনও 

কাল চক খাইমব—চকেুই চঠক চেল না, িাহামক িািমি এি সহমজ িয় বদখামনা োইমি 

পামি না। আচে িাাঁহাচদেমক প্রথমেই বচলমি িাই বে, িাাঁহািা জাচনয়া িাখুন—আোি 

চনমজি একিু দৃঢ়িা আমে, আোি চনমজি একিু অচি্িাও আমে, আি জেমিি চনকি 

আোি চকেু বািযা বহন কচিবাি আমে; আচে চনিযময় ও িচবষযমিি চকেুোত্র চিন্তা না 

কচিয়া বসই েগ বলবািযা োনুষমক চদয়া োইব। 

  

সিংস্কািকেণমক আচে বচলমি িাই, আচে িাাঁহামদি অমপিা একজন বে সিংস্কািক। 

িাাঁহািা একিু-আধিু সিংস্কাি কচিমি িান—আচে িাই আেূল সিংস্কাি। আোমদি পাথযকয 
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বকবল সিংস্কামিি প্রণালরমি। িাাঁহামদি প্রণালর—িাচিয়া-িুচিয়া বফলা, আোি পদ্ধচি—

সিংেঠন। আচে সােচয়ক সিংস্কামি চবশ্বাসর নই, আচে স্বািাচবক উন্নচিমি চবশ্বাসর। আচে 

চনমজমক ঈশ্বমিি স্থামন বসাইয়া সোজমক এই বচলয়া আমদশ কচিমি সাহস কচি না বে, 

‘বিাোয় এচদমক িচলমি হইমব, ওচদমক নয়।’ আচে বকবল বসই কাঠচবোমলি েি হইমি 

িাই, বে িােিমন্দ্রি বসিুবন্ধমনি সেয় েথাসাধয এক অিচল বালুকা বহন কচিয়াই 

চনমজমক কৃিাথয েমন কচিয়াচেল—ইহাই আোি িাব। 

  

এই অদু্ভি জািরয় েি শি শিাব্দর োবৎ কাজ কচিয়া আচসমিমে, এই অদু্ভি জািরয় 

জরবন-নদর আোমদি সম্মুমখ প্রবাচহি হইমিমে—বক জামন, বক সাহস কচিয়া বচলমি 

পামি, উহা িাল চক েন্দ বা চকরূমপ উহাি েচি চনয়চেি হওয়া উচিি? সহস্র ্িনািক্র 

উহামক চবমশষরূমপ ববেচবচশি কচিয়ামে, িাই কখনও উহা েৃদ—কখনও-বা দ্রুি েচি-

চবচশি হইমিমে। বক উহাি েচি চনয়চেি কচিমি সাহস কমি? েরিাি উপমদশ অনুসামি 

আোচদেমক বকবল কেয কচিয়া োইমি হইমব, ফলাফমলি চিন্তা এমকবামি পচিিযাে 

কচিয়া শান্তচিমত্ত অবস্থান কচিমি হইমব। জািরয় জরবমনি পুচিি জনয োহা আবশযক 

িাহা কচিয়া োও, চকন্তু জািরয় জরবন স্বরয় প্রকৃচি অনুোয়র চবকচশি হইমব, কাহািও 

সাধয নাই—‘এইরূমপ চবকচশি হও’ বচলয়া উপমদশ চদমি পামি। 

  

আোমদি সোমজ েমথি বদাষ আমে; অনযানয সোমজও আমে। এখামন চবধবাি 

অশ্রুপামি সেয় সেয় ধচিত্রর চসক্ত হয়, বসখামন—পাশ্চািযমদমশ অনূঢ়া কুোিরেমণি 

দর য্চনীঃশ্বামস বায়ু চবষাক্ত। এখামন জরবন দাচিদ্রযচবমষ জজযচিি, বসখামন চবলাচসিাি 

অবসামদ সেগ্র জাচি জরবেৃি; এখামন বলাক না খাইমি পাইয়া আিহিযা কচিমি োয়, 

বসখামন খাদযদ্রমবযি প্রািুমেয বলাক আিহিযা কচিয়া থামক। বদাষ সবযত্র চবদযোন। ইহা 

পুিািন বািমিামেি েি, পা হইমি দূি কচিমল োথায় ধমি; োথা হইমি িাোইমল উহা 

আবাি অনযত্র আশ্রয় লয়। বকবল এখান হইমি ওখামন িাোইয়া ববোমনা োত্র—এইিুকুই 

কিা োয়। 
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বহ বালকেণ, অচনমিি েূমলামচ্ছদই প্রকৃি উপায়। আোমদি দশযনশা্ত্রস চশিা বদয়—িাল 

ও েন্দ চনিযসিংেুক্ত, এক চজচনমসি এচপঠ-ওচপঠ। একচি লইমল অনযচিমক লইমিই 

হইমব। সেুমদ্র একিা বঢউ উচঠল—বুচঝমি হইমব বকাথাও-না-মকাথাও জল খাচনকিা 

নাচেয়ামে। শুধু িাই নয়, সেুদয় জরবনই দীঃখেয়। কাহািও প্রাণনাশ না কচিয়া চনীঃশ্বাস- 

প্রশ্বাস গ্রহণ পেযন্ত অসেব; কাহামকও বচচিি না কচিয়া এক িুকিা খাদযও গ্রহণ কিা 

োয় না। ইহাই প্রকৃচিি চবধান, ইহাই জরবন-দশযন। 

  

এই কািমণ আোচদেমক এইিুকু বুচঝমি হইমব বে, সাোচজক বযাচধি প্রচিকাি বাচহমিি 

বিিা দ্বািা হইমব না, েমনি উপি কােয কচিবাি বিিা কচিমি হইমব। আেিা েিই লবা 

লবা কথা বচল না বকন, বুচঝমি হইমব সোমজি বদাষ সিংমশাধন কচিমি হইমল 

প্রিযিিামব বিিা না কচিয়া চশিাদামনি দ্বািা পমিািিামব উহাি বিিা কচিমি হইমব। 

সোমজি বদাষ সিংমশাধন সবমন্ধ প্রথমে এই িত্ত্বচি বুচঝমি হইমব; এই িত্ত্ব বুচঝয়া 

আোমদি েনমক শান্ত কচিমি হইমব, ইহা বুচঝয়া আোমদি িক্ত হইমি ধেযান্ধিা 

এমকবামি দূি কচিয়া আোচদেমক শান্ত—উমত্তজনাশূনয হইমি হইমব। পৃচথবরি ইচিহাসও 

আোচদেমক চশিা চদমিমে বে, বেখামনই এইরূপ উমত্তজনাি সহায়িায় বকান সিংস্কাি 

কচিবাি বিিা হইয়ামে, বসইখামনই এই োত্র ফল দাাঁোইয়ামে বে, বে-উমেমশয সিংস্কাি-

বিিা, বসই উমেমশযই চবফল হইয়ামে। আমেচিকায় দাস-বযবসায় িচহি কচিবাি জনয 

বে েুদ্ধ হইয়াচেল, োনুমষি অচধকাি ও স্বাধরনিা িিাি জনয ইহা অমপিা বৃহত্তি 

আবন্দালন কল্পনা কিা োইমি পামি না; বিাোমদি সকমলিই উহা জানা আমে। চকন্তু 

ইহাি ফল চক হইয়ামে। দাস-বযবসায় িচহি হইবাি পূমবয দাসমদি বে অবস্থা চেল, পমি 

িাহামদি অবস্থা পূবযামপিা শিগুণ েন্দ হইয়ামে। দাস-বযবসায় িচহি হইবাি পূমবয এই 

হিিােয চনমগ্রােণ বযচক্তচবমশমষি সপিতচত্তরূমপ পচিেচণি হইি—চনজ সপিতচত্তিনামশি 

আশিায় অচধকাচিেণমক বদচখমি হইি, োহামি িাহািা দবযল ও অকেযণয হইয়া না 

পমে। চকন্তু এখন িাহািা কাহািও সপিতচত্ত নয়, িাহামদি জরবমনি এখন চকেুোত্র েূলয 

নাই; এখন সাোনয েুিা কচিয়া িাহাচদেমক জরবন্ত পুোইয়া বফলা হয়, গুচল কচিয়া 

োচিয়া বফলা হয়; চকন্তু হিযাকািরি শাচতৃতি জনয বকান আইন নাই, কািণ চনহি বযচক্ত 
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বে ‘চনোি’—ইহািা োনুষ নমহ, এেন চক পশু-নামেিও বোেয নমহ। আইমনি দ্বািা অথবা 

প্রবল উমত্তজনাপূণয আমন্দালমনি দ্বািা বকান সাোচজক বদাষ প্রচিকাি কচিবাি বিিাি 

ফল এইরূপই হইয়া থামক। 

  

বকান কলযাণসাধমনি জনয এইরূপ উমত্তজনাপ্রসূি আমন্দালমনি চবরুমদ্ধ ইচিহামসি এই 

সািয চবদযোন। আচে ইহা বদচখয়াচে, চনজ অচি্িা হইমি আচে ইহা চশচখয়াচে। এই 

কািমণই আচে এইরূপ বদাষামিাপকাির বকান সচেচিি সচহি বোে চদমি পাচি না। 

বদাষামিাপ বা চনন্দাবামদি প্রময়াজন চক? সকল সোমজই বদাষ আমে; সকমলই িাহা 

জামন। আজকালকাি বোি বেমল পেযন্ত িাহা জামন। বসও েমচি দাাঁোইয়া চহন্দুসোমজি 

গুরুিি বদাষগুচল সবমন্ধ আোচদেমক িরচিেি একচি বক্তৃিা শুচনয়া চদমি পামি। বে-

বকান অচশচিি ববমদচশক এক চনীঃশ্বামস িূপ্রদচিণ কচিবাি পমথ িািমি আচসয়া 

থামকন, চিচনই িাোিাচে বিলভ্রেমণি পি িািিবমষযি বোিােুচি একিা ধািণা কচিয়া 

লইয়া িািমিি িয়াবহ অচনিকি প্রথাসবমন্ধ খুব পাচণ্ডিযপূণয বক্তৃিা চদয়া থামকন। 

আেিা িাাঁহামদি কথা স্বরকাি কচিয়া থাচক। সকমলই বদাষ বদখাইয়া চদমি পামি; চকন্তু 

চেচন এই সেসযা হইমি উত্তরণয হইবাি পথ বদখাইয়া চদমি পামিন, চিচনই োনবজাচিি 

েথাথয বনু্ধ। বসই জলেগ্ন বালক ও দাশযচনমকি েমল্প—দাশযচনক েখন বালকমক 

েেরিিামব উপমদশ চদমিচেমলন, িখন বসই বালক বেেন বচলয়াচেল, ‘আমে আোমক 

জল হইমি িুলুন, পমি আপনাি উপমদশ শুচনব,’ বসইরূপ এখন আোমদি বদমশি বলাক 

িরৎকাি কচিয়া বচলমিমে, ‘আেিা েমথি বক্তৃিা শুচনয়াচে, অমনক সচেচি বদচখয়াচে, 

বঢি কােজ পচেয়াচে; এখন আেিা এেন বলাক িাই, চেচন আোমদি হাি ধচিয়া এই 

েহাপি হইমি িাচনয়া িুচলমি পামিন। এেন বলাক বকাথায়? এেন বলাক বকাথায়, চেচন 

আোচদেমক েথাথয িালবামসন? এেন বলাক বকাথায়, চেচন আোমদি প্রচি 

সহানুিূচিসপিতন্ন?’ এইরূপ বলাক িাই। এইখামনই আোি এই-সকল সিংস্কাি-

আমন্দালমনি সচহি সপূিতণয েিমিদ। প্রায় শি বষয ধচিয়া এই সিংস্কাি-আমন্দালন 

িচলমিমে। চকন্তু উহা দ্বািা অচিশয় চনন্দা ও চবমদ্বষপূণয সাচহিযচবমশমষি সৃচি বযিরি কর 

উপকাি হইয়ামে? ঈশ্বমিচ্ছায় ইহা না হইমলই িাল চেল। িাাঁহািা প্রািরন সোমজি কমঠাি 
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সোমলািনা কচিয়ামেন, উহাি উপি েথাসাধয বদাষামিাপ কচিয়ামেন, উহাি িরব্র চনন্দা 

কচিয়ামেন; বশমষ প্রািরন সোমজি বলামকিা িাাঁহামদি সুি ধচিয়ামেন, চঢলচি খাইয়া 

পািমকলচি োচিয়ামেন; আি িাহাি ফল হইয়ামে এই বে, প্রমিযকচি বদশরয় িাষায় 

এেন এক সাচহমিযি সৃচি হইয়ামে, োহামি সেগ্র জাচিি—সেগ্র বদমশি লচিি হওয়া 

উচিি  ইহাই চক সিংস্কাি? ইহাই চক সেগ্র জাচিি বেৌিমবি পথ? ইহা কাি বদাষ? 

  

অিীঃপি আি একচি গুরুিি চবষয় চবমবিনা কচিমি হইমব। এখামন—িািমি আেিা 

বিাবি িাজশাসনাধরমন কািাইয়াচে—িাজািাই আোমদি জনয চিিচদন চবধান প্রস্তুি 

কচিয়ামেন। এখন বসই িাজািা নাই, এখন আি এ চবষময় অগ্রসি হইয়া পথ বদখাইবাি 

বকহ নাই। সিকাি সাহস কমিন না। সিকািমক সাধািমণি েিােমিি েচি বদচখয়া চনজ 

কােযপ্রণালর চস্থি কচিমি হয়। চকন্তু চনমজমদি সেসযাপূিমণ সেথয, সাধািমণি কলযাণকি, 

প্রবল জনেি েচঠি হইমি সেয় লামে—অমনক সেয় লামে। এই েি েচঠি হইবাি পূবয 

পেযন্ত আোচদেমক অমপিা কচিমি হইমব। সুিিািং সেুদয় সোজসিংস্কাি-সেসযাচি 

এইরূপ দাাঁোয়—সিংস্কাি োহািা িায়, িাহািা বকাথায়? আমে িাহাচদেমক প্রস্তুি কি। 

সিংস্কািপ্রাথযর বলাক কই? অল্পসিংখযক কময়কচি বলামকি চনকিই বকান চবষয় বদাষেুক্ত 

বচলয়া ববাধ হইয়ামে, অচধকািংশ বযচক্ত চকন্তু িাহা এখনও বুমঝ নাই। এখন এই 

অল্পসিংখযক বযচক্ত বে বজাি কচিয়া অপি সকমলি উপি চনমজমদি েমনােি সিংস্কাি 

িালাইবাি বিিা কমিন, িাহা বিা অিযািাি; ইহাি েি প্রবল অিযািাি পৃচথবরমি আি 

নাই। অল্প কময়কজন বলামকি চনকি কিকগুচল চবষয় বদাষেুক্ত হইমলই বসগুচল সেগ্র 

জাচিি হৃদয় স্পশয কমি না। সেগ্র জাচি নমে-িমে না বকন? প্রথমে সেগ্র জাচিমক চশিা 

দাও, বযবস্থা-প্রণয়মন সেথয একচি দল েঠন কি; চবধান আপনা-আপচন আচসমব। প্রথমে 

বে শচক্তবমল—োহাি অনুমোদমন চবধান েচঠি হইমব, িাহা সৃচি কি। এখন িাজািা নাই; 

বে নূিন শচক্তমি—বে নূিন সম্প্রদাময়ি সম্মচিমি নূিন বযবস্থা প্রণরি হইমব, বস 

বলাকশচক্ত বকাথায়? প্রথমে বসই বলাকশচক্ত েঠন কি। সুিিািং সোজসিংস্কামিি জনয 

প্রথে কিযবয—বলাকচশিা। এই চশিা সপূিতণয না হওয়া পেযন্ত অমপিা কচিমিই হইমব। 
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েি শিাব্দরমি বে-সকল সিংস্কামিি জনয আমন্দালন হইয়ামে, বসগুচলি অচধকািংশ 

বপাশাকর ধিমনি। এই সিংস্কাি-মিিাগুচল বকবল প্রথে দই বণয (জাচি)-মক স্পশয কমি, 

অনয বণযমক নমহ। চবধবাচববাহ-আমন্দালমন শিকিা সত্তি জন িািিরয় নািরি বকান 

স্বাথযই নাই। আি সবযসাধািণমক বচচিি কচিয়া বে-সকল িািিরয় উচ্চবণয চশচিি 

হইয়ামেন, িাাঁহামদিই জনয এ ধিমনি সকল আমন্দালন। চনমজমদি ্ি পচিষ্কাি কচিমি 

এবিং চবমদশরমদি বিামখ সুন্দি প্রিরয়োন হইবাি জনয িাাঁহািা চকেুোত্র বিিাি ত্রুচি 

কমিন নাই। ইহামক বিা সিংস্কাি বলা োয় না। সিংস্কাি কচিমি হইমল উপি উপি বদচখমল 

িচলমব না, চিিমি প্রমবশ কচিমি হইমব, েূলমদশ পেযন্ত োইমি হইমব। ইহামকই আচে 

‘আেূল সিংস্কাি’ বা প্রকৃি সিংস্কাি বচলয়া থাচক। েূলমদমশ অচগ্নসিংমোে কি, অচগ্ন ক্রেশীঃ 

রমধ্বয উচঠমি থাকুক, [আবজযনা পুচেয়া োক] এবিং একচি অখণ্ড িািিরয় জাচি েচঠি 

হউক।  

  

আি সেসযা বে সহজও নমহ। ইহা অচি গুরুিি সেসযা; সুিিািং বযতৃত হইবাি প্রময়াজন 

নাই  এচিও জাচনয়া িামখা বে, েি কময়ক শিাব্দর োবৎ এই সেসযা সবমন্ধ আোমদি 

বদমশি েহাপুরুষেণ অবচহি চেমলন। আজকাল চবমশষিীঃ দাচিণামিয ববৌদ্ধধেয ও উহাি 

অম্য়বাদ সবমন্ধ আমলািনা কিা একিা ঢি হইয়া দাাঁোইয়ামে। আমলািনাকািরিা 

স্বমপ্নও কখনও িামব না বে, আোমদি সোমজ বে-সকল চবমশষ বদাষ িচহয়ামে, বসগুচল 

ববৌদ্ধধেয-জাি। ববৌদ্ধধেযই আোচদেমক িাহাি উত্তিাচধকািস্বরূপ এই অবনচিি িাের 

কচিয়ামে। োাঁহািা ববৌদ্ধধমেযি উন্নচি ও অবনচিি ইচিহাস কখনও পাঠ কমিন নাই, 

িাাঁহামদি চলচখি পুতৃতমক বিােিা পচেয়া থাক বে, বেৌিেবুদ্ধ-প্রিাচিি অপূবয নরচি ও 

িাাঁহাি বলামকাত্তি িচিত্র-গুমণ ববৌদ্ধধেয এরূপ চবতৃতাি লাি কচিয়াচেল। িেবান্ 

বুদ্ধমদমবি প্রচি আোি েমথি িচক্ত ও শ্রদ্ধা আমে। চকন্তু আোি বাকয অবচহি হইয়া 

শ্রবণ কিীঃ ববৌদ্ধধমেযি চবতৃতাি উহাি েিবামদি জনয বা উক্ত েহাপুরুমষি িচিত্রগুমণ 

িিিা হয় নাই—ববৌদ্ধেণ বে-সকল েচন্দি চনেযাণ কচিয়াচেমলন, বে-সকল প্রচিো 

প্রচিিা কচিয়াচেমলন, সেগ্র জাচিি সেমি বে-সকল আেবিপূণয চক্রয়াকলাপ 

ধচিয়াচেমলন, বসগুচলি জনয েিিা হইয়াচেল। এইরূমপই ববৌদ্ধধেয চবতৃতািলাি কমি। 
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এই-সকল বে বে েচন্দি ও চক্রয়াকলামপি সচহি সিংগ্রামে েৃমহ প্রচিচিি বযচক্তেি িুদ্র 

বহােকুণ্ডগুচল দাাঁোইমি পাচিল না। ঐ সকল চক্রয়াকলাপ-অনুিান ক্রেশীঃ অধীঃপচিি 

হইল; অনুিানগুচল পচিমশমষ এরূপ ্ৃচণি িাব ধািণ কমি বে, বশ্রািৃবমেযি চনকি আচে 

িাহা বচলমি অিে। োাঁহািা এ সবমন্ধ জাচনমি ইচ্ছা কমিন, িাাঁহািা নানাপ্রকাি 

কারুকােযপূণয দচিণ িািমিি বে বে েচন্দিগুচল বদচখয়া আচসমবন। ববৌদ্ধেমণি চনকি 

হইমি দায়স্বরূপ আেিা ইহাই োত্র পাইয়াচে। অিীঃপি বসই েহান্ সিংস্কািক শিিািােয 

ও িাাঁহাি অনুবচিযেমণি অিুযদয় হইল, আি িাাঁহাি অিুযদয় হইমি আজ পেযন্ত কময়ক 

শি বষয োবৎ িািমিি সবযসাধািণমক ধরমি ধরমি বসই বেৌচলক চবশুদ্ধ ববদাচন্তক ধমেয 

লইয়া আচসবাি বিিা িচলমিমে। এই সিংস্কািকেণ সোমজি বদাষগুচল চবলিণ 

জাচনমিন, িথাচপ িাাঁহািা সোজমক চনন্দা কমিন নাই। িাাঁহািা এ কথা বমলন নাই—

বিাোমদি োহা আমে সব িুল, বিাোচদেমক সব বফচলয়া চদমি হইমব। িাহা কখনই 

হইমি পামি না। আচে সম্প্রচি পচেমিচেলাে—আোি বনু্ধ বযামিাজ সামহব বচলমিমেন, 

৩০০ বৎসমি খ্রিধেয গ্ররক ও বিােক প্রিাবমক এমকবামি উল্টাইয়া চদয়াচেল। চেচন 

ইওমিাপ—গ্ররস ও বিাে বদচখয়ামেন, চিচন কখনও এ-কথা বচলমি পামিন না। বিােক ও 

গ্ররক ধমেযি প্রিাব—এেন চক বপ্রামিস্টাণ্ট বদশসেূমহ পেযন্ত িচহয়ামে, নােিুকু বদলাইয়ামে 

োত্র; প্রািরন বদবেণই নূিন ববমশ চবদযোন—বকবল নাে বদলামনা। বদবরেণ হইয়ামেন 

বেির, বদবেণ হইয়ামেন সাধুবৃন্দ (Saints) এবিং নূিন নূিন অনুিান-পদ্ধচি প্রবচিযি 

হইয়ামে। এেন চক, প্রািরন উপাচধ ‘পচণ্টমফক্স্ েযাচক্সোস’ ৮ পেযন্ত িচহয়ামে। সুিিািং 

সপূিতণয পচিবিযন হইমিই পামি না, ইহা বে সহজ নমহ—আি শিিািােয এ িত্ত্ব জাচনমিন, 

িাোনুজও জাচনমিন, এরূপ পচিবিযন হইমি পামি না। সুিিািং িদানরন্তন প্রিচলি ধেযমক 

ধরমি ধরমি উচ্চিে আদমশযি অচিেুমখ েচেয়া বিালা বযিরি িাাঁহামদি আি বকান পথ 

চেল না। েচদ িাাঁহািা অনয প্রণালর অবলবন কচিমি বিিা কচিমিন, অথযাৎ েচদ িাাঁহািা 

এমকবামি সব উল্টাইয়া চদবাি বিিা কচিমিন, িমব িাাঁহাচদেমক কপি হইমি হইি; 

কািণ িাাঁহামদি ধমেযি প্রধান েিই ক্রমোন্নচিবাদ—এই-সকল নানাচবধ বসাপামনি েধয 

চদয়া আিা িাাঁহাি উচ্চিে লমিয বপৌাঁচেমব—ইহাই িাাঁহামদি েূল েি। সুিিািং এই 
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বসাপানগুচল সবই আবশযক এবিং আোমদি সহায়ক। বক এই বসাপানগুচলমক চনন্দা 

কচিমি সাহসর হইমব? 

  

আজকাল একচি কথা িালু হইয়া চেয়ামে, এবিং সকমলই চবনা আপচত্তমি এচি স্বরকাি 

কচিয়া থামকন বে, বপৌত্তচলকিা অনযায়। আচেও এক সেময় ঐরূপ িাচবিাে, এবিং ইহাি 

শাচতৃতস্বরূপ আোমক এেন একজমনি পদিমল বচসয়া চশিালাি কচিমি হইয়াচেল, চেচন 

পুিুলপূজা হইমি সব পাইয়াচেমলন। আচে িােকৃষ্ণ পিেহিংমসি কথা বচলমিচে। 

চহন্দুেণ, েচদ পুিুলপূজা কচিয়া এইরূপ িােকৃষ্ণ পিেহিংমসি আচবিযাব হয়, িমব 

বিােিা চক িাও?—সিংস্কািকেমণি ধেয িাও, না পুিুলপূজা িাও? আচে ইহাি একিা উত্তি 

িাই। েচদ পুিুলপূজা দ্বািা এইরূপ িােকৃষ্ণ পিেহিংস সৃচি কচিমি পাি, িমব আিও 

হাজাি পুিুমলি পূজা কি। ঈশ্বমিচ্ছায় বিােিা সাফলয লাি কি। বে-মকান উপাময় 

হউক, এইরূপ েহান্ িচিত্র সৃচি কি। আি পুিুলপূজামক বলামক োচল বদয়  বকন?—িাহা 

বকহই জামন না। কািণ কময়ক সহস্র বৎসি পূমবয জননক য়াহুদর-বিংশসেূি বযচক্ত 

পুিুলপূজামক চনন্দা কচিয়াচেমলন অথযাৎ চিচন চনমজি পুিুল োো আি সকমলি পুিুলমক 

চনন্দা কচিয়াচেমলন। বসই য়াহুদর বচলয়াচেমলন, েচদ বকান চবমশষ িাব-প্রকাশক বা 

পিেসুন্দি েূচিয দ্বািা ঈশ্বমিি িাব প্রকাশ কিা হয়, িমব িাহা িয়ানক বদাষ, েহা পাপ; 

চকন্তু েচদ একচি চসন্দুমকি দইধামি দইজন বদবদূি, িাহাি উপমি বে্—এইরূমপ 

ঈশ্বমিি িাব প্রকাশ কিা হয়, িমব িাহা েহা পচবত্র। ঈশ্বি েচদ ্ু্ুি রূপ ধািণ কচিয়া 

আমসন, িমব িাহা েহা পচবত্র; চকন্তু েচদ েিরি রূপ ধািণ কচিয়া আমসন, িমব িাহা 

চহমদনমদি কুসিংস্কাি  অিএব উহাি চনন্দা কি। 

  

দচনয়া এইিামবই িচলয়ামে। িাই কচব বচলয়ামেন, ‘আেিা েিযযোনব চক চনমবযাধ ’ 

পমিি িমি বদখা ও চবিাি কিা চক কচঠন বযাপাি  আি ইহাই েনুষযসোমজি উন্নচিি 

অন্তিায়স্বরূপ। ইহাই ঈষযা ্ৃণা চববাদ ও দ্বমিি েূল। বালকেণ,  অবযািরন চশশুেণ, 

বিােিা োন্দ্রামজি বাচহমি কখনও োও নাই; বিােিা সহস্র সহস্র প্রািরনসিংস্কাি-চনয়চিি 

চত্রশমকাচি বলামকি উপি আইন িালাইমি িাও—বিাোমদি লিা কমি না? এরূপ চবষে 
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বদাষ হইমি চবিি হও এবিং আমে চনমজিা চশিা লাি কি। শ্রদ্ধাহরন বালকেণ, বিােিা 

বকবল কােমজ বোিাকিক লাইন আাঁিে কাচিমি পাি, আি বকান আহাম্মকমক ধচিয়া 

উহা োপাইয়া চদমি পাি বচলয়া চনজচদেমক জেমিি চশিক—িািমিি েুখপাত্র বচলয়া 

েমন কচিমিে  িাই নয় চক? 

  

এই কািমণ আচে োন্দ্রামজি সিংস্কািকেণমক এইিুকু বচলমি িাই বে, িাাঁহামদি প্রচি 

আোি শ্রদ্ধা ও িালবাসা আমে; িাাঁহামদি চবশাল হৃদয়, িাাঁহামদি স্বমদশপ্ররচি, দচিদ্র ও 

অিযািাচিি জনেমণি প্রচি িাাঁহামদি িালবাসাি জনয আচে িাহাচদেমক িালবাচস। চকন্তু 

িাই বেেন িাইমক িালবামস অথি িাহাি বদাষ বদখাইয়া বদয়, বসইিামব আচে 

িাাঁহাচদেমক বচলমিচে—িাাঁহামদি কােযপ্রণালর চঠক নমহ। শি বৎসি োবৎ এই প্রণালরমি 

কােয কচিবাি বিিা কিা হইয়ামে, চকন্তু িাহামি বকান ফল হয় নাই। এখন আোচদেমক 

অনয বকান নূিন উপাময় কাজ কচিবাি বিিা কচিমি হইমব। এইিুকুই আোি বক্তবয। 

িািমি চক কখনও সিংস্কািমকি অিাব হইয়াচেল? বিােিা বিা িািমিি ইচিহাস 

পচেয়াে? িাোনুজ চক চেমলন? শিি ? নানক? বিিনয? কবরি ? দাদ? এই বে বে বে 

ধেযািােযেণ িািিেেমন অিুযজ্বল্ল নিমত্রি েি এমক এমক উচদি হইয়া আবাি অতৃত 

চেয়ামেন, ইাঁহািা চক চেমলন?িাোনুমজি হৃদয় চক নরিজাচিি জনয কাাঁমদ নাই? চিচন চক 

সািাজরবন পাচিয়াচদেমক৯ পেযন্ত চনজ সম্প্রদাময়ি েমধয স্থান চদমি বিিা কমিন নাই? 

চিচন চক চহন্দু েুসলোনমক পেযন্ত গ্রহণ কচিমি বিিা কমিন নাই? নানক চক চহন্দু 

েুসলোন উিময়ি সচহি আমলািনা ও পিােশয কচিয়া সোমজ নূিন অবস্থা আনয়ন 

কচিবাি বিিা কমিন নাই? িাাঁহািা সকমলই বিিা কচিয়াচেমলন এবিং িাাঁহামদি কাজ 

এখনও িচলিামে। িমব প্রমিদ এই—িাাঁহািা আধুচনক সিংস্কািকেমণি েি িরৎকাি ও 

বাহযােবি কচিমিন না। আধুচনক সিংস্কািকেমণি েি িাাঁহামদি েুখ হইমি কখনও 

অচিশাপ উচ্চাচিি হইি না, িাাঁহামদি েুখ হইমি বকবল আশরবযাদ বচষযি হইি। িাাঁহািা 

কখনও সোমজি উপি বদাষামিাপ কমিন নাই। িাাঁহািা বচলমিন, চহন্দুজাচিমক চিিকাল 

ধচিয়া ক্রোেি উন্নচি কচিমি হইমব। িাাঁহািা অিরমিি চদমক দৃচিপাি কচিয়া বচলমিন—

চহন্দুেণ, বিােিা এিচদন োহা কচিয়াে, িাহা িালই হইয়ামে; চকন্তু বহ ভ্রািৃেণ, 
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আোচদেমক আিও িাল কাজ কচিমি হইমব। িাাঁহািা এ-কথা বমলন নাই বে, বিােিা 

এিচদন েন্দ চেমল, এখন বিাোচদেমক িাল হইমি হইমব। িাাঁহািা  বচলমিন, বিােিা 

িালই চেমল, চকন্তু এখন বিাোচদেমক আিও িাল হইমি হইমব। এই দই প্রকাি কথাি 

চিিি চবমশষ পাথযকয আমে। আোচদেমক আোমদি প্রকৃচি অনুোয়র উন্নচিি বিিা 

কচিমি হইমব। ববমদচশক সিংস্থাগুচল বজাি কচিয়া আোচদেমক বে প্রণালরমি িাচলি 

কচিবাি বিিা কচিমিমে, িদনুোয়র কাজ কিাি বিিা বৃথা; উহা অসেব। আোচদেমক 

বে িাচিয়া-িুচিয়া অপি জাচিি েি েচেমি পািা অসেব, বসজনয ঈশ্বিমক ধনযবাদ। 

আচে অনযানয জাচিি সাোচজক প্রথাি চনন্দা কচিমিচে না। িাহামদি পমি উহা িাল 

হইমলও আোমদি পমি নমহ। িাহামদি পমি োহা অেৃি, আোমদি পমি িাহা চবষবৎ 

হইমি পামি। প্রথমে এইচিই চশিা কচিমি হইমব। এক ধিমনি চব্ান, ঐচিহয ও পদ্ধচি 

অনুোয়র েচঠি হওয়ায় িাহামদি আধুচনক সোজবযবস্থা একরূপ দাাঁোইয়ামে। আোমদি 

পশ্চামি আবাি একপ্রকাি ঐচিহয এবিং সহস্র সহস্র বৎসি কেয িচহয়ামে, সুিিািং আেিা 

স্বিাবিই আোমদি সিংস্কাি অনুোয়র িচলমি পাচি, এবিং আোচদেমক বসইরূপ কচিমি 

হইমব। 

  

িমব আচে চক প্রণালরমি কাজ কচিব? আচে প্রািরন েহান্ আিােযেমণি উপমদশ অনুসিণ 

কচিমি িাই। আচে িাাঁহামদি কাজ চবমশষিামব আমলািনা কচিয়াচে এবিং িাাঁহািা চক 

প্রণালরমি কাজ কচিয়াচেমলন, ঈশ্বমিচ্ছায় িাহা আচবষ্কাি কচিয়াচে। বসই েহাপুরুষেণ 

সোজমদহ সিংেঠন কচিয়াচেমলন, িাাঁহািা উহামি চবমশষিামব বল, পচবত্রিা ও 

জরবনরশচক্ত সচিাচিি কচিয়াচেমলন। িাাঁহািা অচি চবিয়কি কাজ কচিয়াচেমলন। 

আোচদেমকও ঐরূপ কােয কচিমিই হইমব। এখন অবস্থািমক্রি চকেু পচিবিযন হইয়ামে, 

বসজনয কােযপ্রণালরি সাোনয পচিবিযন কচিমি হইমব, আি চকেু নয়।  

  

আচে বদচখমিচে—বযচক্তি পমি বেেন, প্রমিযক জাচিি পমিও বিেচন জরবমনি একচি 

চবমশষ উমেশয থামক। উহাই িাহাি জরবমনি বকন্দ্রস্বরূপ। উহাই বেন িাহাি 

জরবনসগ বরমিি প্রধান সুি, অনযানয সুি বেন বসই প্রধান সুমিি সচহি সগ বি হইয়া 
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ঐকযিান সৃচি কচিমিমে। বকান বদমশি—েথা ইিংলমণ্ডি জরবনরশচক্ত িাজনরচিক িেিায়। 

কলাচবদযাি উন্নচিই হয়মিা অপি বকান জাচিি জরবমনি েূল লিয। িািমি চকন্তু ধেযই 

জািরয় জরবমনি বকন্দ্রস্বরূপ, উহাই বেন জািরয় জরবন-সগ বরমিি প্রধান সুি। আি েচদ 

বকান জাচি িাহাি এই স্বািাচবক জরবনরশচক্ত—শি শিাব্দর ধচিয়া বেচদমক উহাি চনজস্ব 

েচিধািা িচলয়ামে, িাহা পচিিযাে কচিমি বিিা কমি এবিং েচদ বসই বিিায় কৃিকােয 

হয়, িমব িাহাি েৃিুয চনশ্চয়। সুিিািং েচদ বিােিা ধেযমক বকন্দ্র না কচিয়া, ধেযমকই 

জািরয় জরবমনি প্রাণশচক্ত না কচিয়া িাজনরচি, সোজনরচি বা অনয চকেুমক উহাি স্থমল 

বসাও, িমব িাহাি ফমল বিােিা এমকবামি লুপ্ত হইয়া োইমব। োহামি এরূপ না ্মি, 

বসজনয বিাোচদেমক বিাোমদি প্রাণশচক্ত—ধমেযি েধয চদয়া সব কাজ কচিমি হইমব। 

বিাোমদি স্নায়ুিিরগুচল বিাোমদি ধেযরূপ বেরূদমণ্ড দৃঢ়সবন্ধ হইয়া চনজ চনজ সুমি 

বাচজমি থাকুক। আচে বদচখয়াচে, সাোচজক জরবমনি বিমত্র ধেয চকিামব কাজ কচিমব—

ইহা না বদখাইয়া আচে আমেচিকায় ধেযপ্রিাি কচিমি পাচিিাে না। ববদামন্তি দ্বািা চকরূপ 

অদু্ভি িাজনরচিক পচিবিযন সাচধি হইমব, ইহা না বদখাইয়া আচে ইিংলমণ্ড ধেযপ্রিাি 

কচিমি পাচিিাে না। এইিামব িািমি সোজসিংস্কাি প্রিাি কচিমি হইমল বদখাইমি 

হইমব, বসই নূিন সাোচজক বযবস্থা দ্বািা জরবন কিিা আধযাচিকিামব িাচবি হইমব। 

িাজনরচি প্রিাি কচিমি হইমলও বদখাইমি হইমব, উহা দ্বািা আোমদি জািরয় জরবমনি 

প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধযাচিক উন্নচি কি অচধক পচিোমণ সাচধি হইমব। 

  

এই পৃচথবরমি প্রমিযক োনুষ চনজ চনজ পথ বাচেয়া লয়; প্রমিযক জাচিও বসইরূপ। 

আেিা শি শি েুে পূমবয চনমজমদি পথ বাচেয়া লইয়াচে, এখন আোচদেমক িদনুসামি 

িচলমি হইমব। আি এই পন্থা-চনবযািন এেন চকেু খািাপ হয় নাই। জমেি পচিবমিয 

বিিনয, োনুমষি পচিবমিয ঈশ্বমিি চিন্তামক চক চবমশষ েন্দ পথ বচলমি পাি? বিাোমদি 

েমধয পিমলামক দৃঢ়চবশ্বাস, ইহমলামকি প্রচি িরব্র চবিৃষ্ণা, প্রবল িযােশচক্ত এবিং ঈশ্বমি 

ও অচবনাশর আিায় দৃঢ়চবশ্বাস চবদযোন। কই, এই িাব িযাে কি বদচখ  বিােিা কখনই 

ইহা িযাে কচিমি পাি না। বিােিা জেবাদর হইয়া চকেুচদন জেবামদি কথা বচলয়া 

আোমক িুল বুঝাইবাি বিিা কচিমি পাি, চকন্তু আচে বিাোমদি স্বিাব জাচন। েখনই 
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বিাোচদেমক ধেয সবমন্ধ একিু িুল কচিয়া বুঝাইয়া চদব, অেচন বিােিা পিে আচতৃতক 

হইমব। স্বিাব বদলাইমব চকরূমপ? বিােিা বে ধেযেিপ্রাণ।  

  

এই জনয িািমি বে-মকান সিংস্কাি বা উন্নচিি বিিা কিা হউক, প্রথেিীঃ ধমেযি উন্নচি 

আবশযক। িািিমক সাোচজক বা িাজনরচিকিামব াাচবি কিাি আমে প্রথমে আধযাচিক 

িামব াাচবি কি। প্রথমেই এইচি কিা আবশযক। প্রথমেই আোচদেমক এই কামজ েন 

চদমি হইমব বেীঃ আোমদি উপচনষমদ—আোমদি পুিামণ, আোমদি অনযানয শাম্ত্রস বে-

সকল অপূবয সিয চনচহি আমে, বসগুচল ঐ-সকল গ্রন্থ হইমি, েঠ হইমি, অিণয হইমি, 

সম্প্রদায়চবমশমষি অচধকাি হইমি বাচহি কচিয়া সেগ্র িািিবমষয েোইয়া চদমি হইমব, 

বেন ঐ-সকল শা্ত্রসচনচহি সিয আগুমনি েি উত্তি হইমি দচিণ, পূবয হইমি পচশ্চে—

চহোলয় হইমি কুোচিকা, চসনু্ধ হইমি ব্রহ্মপুত্র পেযন্ত সািা বদমশ েুচিমি থামক। 

সকলমকই এই-সকল শা্ত্রসচনচহি উপমদশ শুনাইমি হইমব; কািণ শা্ত্রস বমলন—প্রথমে 

শ্রবণ, পমি েনন, িািপি চনচদধযাসন কিযবয। প্রথমে বলামক শা্ত্রসবাকযগুচল শুনুক, আি 

বে বযচক্ত জনসাধািণমক িাহামদি ধেযগ্রমন্থি ও শাম্ত্রসি অন্তেযি েহান্ সিযগুচল শুনাইমি 

সাহােয কমি, বস আজ এেন এক কাজ কচিমিমে, োহাি সমগ ব অনয বকান কামজি িুলনা 

হইমি পামি না। েনু বচলয়ামেন, ‘এই কচলেুমে োনুমষি একচি কাজ কচিবাি আমে। 

আজকাল আি ে্ ও কমঠাি িপসযায় বকান ফল হয় না। এখন দানই একোত্র কেয।১০ 

দামনি েমধয ধেযদান—আধযাচিক ্ানদানই বশ্রি দান; চদ্বিরয় চবদযাদান, িৃিরয় 

প্রাণদান, িিুথয অন্নদান। এই অপূবয দানশরল চহন্দুজাচিি চদমক দৃিপাি কি। এই দচিদ্র—

অচি দচিদ্র বদমশ বলামক চক পচিোণ দান কমি, লিয কি। এখামন বলামক এেন 

অচিচথপিায়ণ বে, বে-মকান বযচক্ত চবনাসবমল িািমিি উত্তি হইমি দচিণ প্রান্ত পেযন্ত 

ভ্রেণ কচিয়া আচসমি পামিন। বলামক পিোিরয়মক বেেন েমত্নি সচহি নানা উপিামিি 

দ্বািা বসবা কমি, বসইরূপ চিচন বেখামনই োইমবন, বলামক বসই স্থামনি সমবযাৎকৃি 

বস্তুসেূমহি দ্বািা িাাঁহাি বসবা কচিমব। এখামন বকাথাও েিিণ পেযন্ত এক িুকিা রুচি 

থামক, িিিণ বকান চিিুকমকই না খাইয়া েচিমি হয় না। 
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এই দানশরল বদমশ আোচদেমক প্রথে দই প্রকাি দামন সাহসপূবযক অগ্রসি হইমি হইমব। 

প্রথেিীঃ আধযাচিক ্ানদান। এই ্ানদান আবাি শুধু িািমিই সরোবদ্ধ িাচখমল 

িচলমব না—সেগ্র চবমশ্ব ইহা প্রিাি কচিমি হইমব। ইহাই বিাবি হইয়া আচসয়ামে। োাঁহািা 

বিাোচদেমক বমলন িািিরয় চিন্তািাচশ কখনও িািমিি বাচহমি োয় নাই—োাঁহািা 

বিাোচদেমক বমলন, িািমিি বাচহমি ধেযপ্রিামিি জনয আচেই প্রথে সন্নযাসর চেয়াচে, 

িাাঁহািা চনমজমদি জাচিি ইচিহাস জামনন না। এই ধেযপ্রিামিি বযাপাি অমনকবাি 

্চিয়ামে। েখনই প্রময়াজন হইয়ামে, িখনই এই আধযাচিকিাি অফুিন্ত বনযা সেগ্র 

জেৎ াাচবি কচিয়ামে। অেচণি বসনযদল লইয়া উচ্চিমব বিির বাজাইমি বাজাইমি 

িাজনরচিক চশিা চবতৃতাি কিা োইমি পামি; বলৌচকক ্ান বা সাোচজক ্ান চবতৃতাি 

কচিমি হইমলও িিবাচি বা কাোমনি সাহামেয উহা হইমি পামি; চশচশিচবন্দু বেেন 

অশ্রুি ও অদৃশযিামব পচিি হইয়াও িাচশ িাচশ বোলাপ-কচলমক প্রস্ফুচিি কমি, 

আধযাচিক ্ানদান বিেচন নরিমব—সকমলি অ্ািসামিই হওয়া সেব। 

  

িািি বাি বাি জেৎমক এই আধযাচিক ্ান উপহাি চদয়া আচসমিমে। েখনই বকান 

শচক্তশালর চদচিজয়র জাচি উচঠয়া জেমিি চবচিন্ন জাচিমক একসূমত্র গ্রচথি কচিয়ামে, 

েখনই িাহািা পথ্াি চনেযাণ কচিয়া চবচিন্ন স্থামন োিায়াি সুেে কচিয়ামে, অেচন 

িািি উচঠয়া সেগ্র জেমিি উন্নচিকমল্প িাহাি োহা চদবাি আমে—অথযাৎ আধযাচিক 

্ান চবিিণ কচিয়ামে। বুদ্ধমদব জচেবাি বহুচদন পূবয হইমিই ইহা ্চিয়ামে। িরন, 

এচশয়া-োইনি ও োলয়-দ্বরপপুমিি েধযিামে এখনও িাহাি চিে বিযোন। েখন বসই 

প্রবল গ্ররক চদচিজয়র িদানরন্তন পচিচিি জেমিি সেগ্র অিংশ একত্র গ্রচথি কচিমলন, 

িখনও এই বযাপাি ্চিয়াচেল—িখনও িািিরয় ধেযিাব বসই-সকল স্থামন েুচিয়া 

চেয়াচেল। আি পাশ্চািয বদশ এখন বে-সিযিাি েবয কচিয়া থামক, িাহা বসই 

েহাবনযািই অবচশি চিেোত্র। এখন আবাি বসই সুমোে উপচস্থি। ইিংলমণ্ডি শচক্ত 

পৃচথবরি জাচিগুচলমক সিংেুক্ত কচিয়ামে; এরূপ আি পূমবয কখনও হয় নাই। ইিংমিজমদি 

িাতৃতা ও োিায়ামিি অনযানয উপায়গুচল জেমিি একপ্রান্ত হইমি অপি প্রান্ত পেযন্ত 

চবতৃতৃি হইয়ামে, ইিংমিজ-প্রচিিায় জেৎ আজ অপূবযিামব একসূমত্র গ্রচথি। আজকাল 
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বেরূপ নানাস্থামন বাচণজযমকন্দ্রসেূহ স্থাচপি হইয়ামে, োনবজাচিি ইচিহামস পূমবয আি 

কখনও এরূপ হয় নাই। সুিিািং এই সুমোমে িািি ্ ািসামি বা অ্ািসামি কালচবলব 

না কচিয়া জেৎমক আধযাচিকিা দান কচিমিমে। এখন এই-সকল পথ অবলবন কচিয়া 

িািিরয় িাবিাচশ সেগ্র জেমি েোইমি থাচকমব। 

  

আচে বে আমেচিকায় চেয়াচেলাে, িাহা আোি ইচ্ছায় বা বিাোমদি ইচ্ছায় হয় নাই। 

িািমিি িেবান্ , চেচন িাহাি িােযচবধািা, চিচনই আোয় পাঠাইয়ামেন এবিং চিচনই 

এইরূপ শি শি বযচক্তমক জেমিি সকল জাচিি চনকি বপ্রিণ কচিমবন। পাচথযব বকান 

শচক্তই ইহামক বাধা চদমি পামি না। সুিিািং বিাোচদেমক িািমিি বাচহমি অনযানয 

বদমশও ধেযপ্রিামি োইমি হইমব। এই ধেযপ্রিামিি জনয বিাোচদেমক িািমিি বাচহমি 

োইমিই হইমব; জেমিি সকল জাচিি চনকি, সকল বযচক্তি চনকি প্রিাি কচিমি হইমব। 

প্রথমেই এই ধেযপ্রিাি আবশযক। 

  

ধেযপ্রিামিি সমগ ব সমগ বই বলৌচকক চবদযা ও অনযানয চবদযা োহা চকেু আবশযক, িাহা 

আপচন আচসমব। চকন্তু েচদ ধেযমক বাদ চদয়া বলৌচকক ্ানচবতৃতামিি বিিা কি, িমব 

বিাোচদেমক স্পিই বচলমিচে, িািমি বিাোমদি এ বিিা বযথয হইমব—বলামকি হৃদময় 

উহা প্রিাব চবতৃতাি কচিমব না। এেন চক, এি বে বে ববৌদ্ধধেয, িাহাও কিকিা এই 

কািমণই এখামন প্রিাব চবতৃতাি কচিমি পামি নাই। 

  

বহ বনু্ধেণ, এই জনয আোি সিল্প এই বে, িািমি আচে কিকগুচল চশিালয় স্থাপন 

কচিব—িাহামি আোমদি েুবকেণ িািমি ও িািি-বচহিূযি বদমশ আোমদি শা্ত্রস-

চনচহি সিযসেূহ প্রিাি কচিবাি কামজ চশিালাি কচিমব। োনুষ িাই, োনুষ িাই; আি 

সব হইয়া োইমব। বরেযবান্, সপূিতণয অকপি, বিজস্বর, চবশ্বাসর েুবক আবশযক। এইরূপ 

একশি েুবক হইমল সেগ্র জেমিি িাবমস্রাি চফিাইয়া বদওয়া োয়। অনয চকেু অমপিা 

ইচ্ছাশচক্তি প্রিাব অচধক। ইচ্ছাশচক্তি কামে আি সবই শচক্তহরন হইয়া োইমব, কািণ 

ঐ ইচ্ছাশচক্ত সািাৎ ঈশ্বমিি চনকি হইমি আচসমিমে। চবশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাি শচক্ত অসরে। 
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বিােিা চক চবশ্বাস কি না? সকমলি চনকি বিাোমদি ধমেযি েহান্ সিযসেূহ প্রিাি কি, 

প্রিাি কি; জেৎ এই-সকল সমিযি জনয অমপিা কচিমিমে। 

  

শি শি শিাব্দর োবৎ োনুষমক িাহাি হরনত্ব্াপক েিবাদসেূহ বশখামনা হইমিমে; 

িাহাচদেমক বশখামনা হইয়ামে—িাহািা চকেুই নয়। সবযত্র জনসাধািণমক চিিকাল বলা 

হইয়ামে—বিােিা োনুষ নও। শি শি শিাব্দর োবৎ িাহাচদেমক এইরূমপ িয় বদখামনা 

হইয়ামে—ক্রেশীঃ িাহািা সিযসিযই পশুতৃতমি নাচেয়া চেয়ামে। িাহাচদেমক কখনও 

আিিত্ত্ব শুচনমি বদওয়া হয় নাই। িাহািা এখন আিিত্ত্ব শ্রবণ করুক; িাহািা জানুক 

বে, িাহামদি েমধয—চনম্নিে বযচক্তি হৃদময়ও আিা িচহয়ামেন; বসই আিাি জে নাই, 

েৃিুয নাই; িিবাচি িাাঁহামক বেদন কচিমি পামি না, অচগ্ন দ্ধক কচিমি পামি না, বায়ু শুষ্ক 

কচিমি পামি না; চিচন অচবনাশর অনাচদ অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সবযশচক্তোন্ ও সবযবযাপর। 

  

অিএব আিচবশ্বাসর হও। ইিংমিজ জাচিি সমগ ব বিাোমদি এি প্রমিদ চকমস?িাহািা 

িাহামদি ধমেযি বশ্রিত্ব, প্রবল কিযবয্ান ইিযাচদি কথা োহাই বলুক না বকন, আচে 

জাচনয়াচে, উিয় জাচিি েমধয প্রমিদ বকাথায়। প্রমিদ এই—ইিংমিজ চনমজি উপি 

চবশ্বাসর, বিােিা চবশ্বাসর নও। ইিংমিজ চবশ্বাস কমি—বস েখন ইিংমিজ, িখন বস োহা 

ইচ্ছা কমি িাহাই কচিমি পামি। এই চবশ্বাসবমল িাহাি অন্তচনযচহি ব্রহ্ম জাচেয়া উমঠন, 

বস িখন োহা ইচ্ছা িাহাই কচিমি পামি। বিাোচদেমক বলামক বচলয়া আচসমিমে ও 

চশিা চদমিমে বে, বিাোমদি বকান চকেু কচিবাি িেিা নাই—কামজই বিােিা অকেযণয 

হইয়া পচেয়াে। অিএব আিচবশ্বাসর হও। 

  

আোমদি এখন প্রময়াজন—শচক্তসচিাি। আেিা দবযল হইয়া পচেয়াচে। বসইজনযই 

আোমদি েমধয এই-সকল গুপ্তচবদযা, িহসযচবদযা, িুিুমেকাণ্ড—সব আচসয়ামে। ঐগুচলি 

েমধয চকেু েহৎ িত্ত্ব থাচকমি পামি, চকন্তু ঐগুচল আোচদেমক প্রায় নি কচিয়া বফচলয়ামে। 

বিাোমদি স্নায়ু সমিজ কি। আোমদি আবশযক—বলৌমহি েি বপশর ও ব্রবদৃঢ় স্নায়ু। 

আেিা অমনক চদন ধচিয়া কাাঁচদয়াচে; এখন আি কাাঁচদবাি প্রময়াজন নাই, এখন চনমজি 

পাময় িি চদয়া দাাঁোইয়া োনুষ হও। আোমদি এখন এেন ধেয িাই, োহা আোচদেমক 
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োনুষ কচিমি পামি। আোমদি এেন সব েিবাদ আবশযক, বেগুচল আোচদেমক োনুষ 

কচিয়া েচেয়া বিামল। োহামি োনুষ েচঠি হয়, এেন সবযাগ ব সপূিতণয চশিাি প্রময়াজন। 

বকান চবষয় সিয চক অসিয—জাচনমি হইমল িাহাি অবযথয পিরিা এইীঃ উহা বিাোমক 

শািরচিক োনচসক বা আধযাচিকিামব দবযল কমি চকনা; েচদ কমি িমব িাহা চবষবৎ 

পচিহাি কি—উহামি প্রাণ নাই, উহা কখনও সিয হইমি পামি না। সিয বলপ্রদ, সিযই 

পচবত্রিা-চবধায়ক, সিযই ্ানস্বরূপ। সিয চনশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদমেি অন্ধকাি দূি 

কচিয়া বদয়, হৃদময় বল বদয়। এই-সকল িহসযেয় গুহয েমি চকেু সিয থাচকমলও 

সাধািণিীঃ উহা োনুষমক দবযল কচিয়া বদয়। আোমক চবশ্বাস কি, সেগ্র জরবমনি 

অচি্িা হইমি আচে ইহা বুচঝয়াচে। আচে িািমিি প্রায় সবযত্র ভ্রেণ কচিয়াচে, 

এমদমশি প্রায় সকল গুহা অমিষণ কচিয়া বদচখয়াচে, চহোলময়ও বাস কচিয়াচে। এেন 

অমনকমক জাচন, োহািা সািা জরবন বসখামন বাস কচিমিমে। আচে ঐ-সকল গুহয েি 

সবমন্ধ এই একচি চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে বে, ঐগুচল োনুষমক বকবল দবযল কচিয়া 

বদয়। আি আচে আোি স্বজাচিমক িালবাচস; বিােিা বিা এখনই েমথি দবযল হইয়া 

পচেয়াে, বিাোচদেমক আি দবযলিি—হরনিি হইমি বদচখমি পাচি না। অিএব 

বিাোমদি কলযামণি জনয এবিং সমিযি জনয, আোি স্বজাচিি োহামি আি অবনচি না 

হয় বসজনয উনচ্চীঃস্বমি িরৎকাি কচিয়া বচলমি বাধয হইমিচেীঃ আি না, অবনচিি পমথ 

আি অগ্রসি হইও না—েিদূি চেয়াে, েমথি হইয়ামে। 

  

এখন বরেযবান্ হইবাি বিিা কি। বিাোমদি উপচনষদ—বসই বলপ্রদ আমলাকপ্রদ চদবয 

দশযনশা্ত্রস আবাি অবলবন কি, আি এই-সকল িহসযেয় দবযলিাজনক চবষয় পচিিযাে 

কি। উপচনষদ রূপ এই েহত্তে দশযন অবলবন কি। জেমিি েহত্তে সিয অচি সহজ। 

বেেন বিাোি অচতৃতত্ব প্রোণ কচিমি অনয চকেুি প্রময়াজন হয় না, ইহাও বসইরূপ 

সহজববাধয। বিাোমদি সম্মুমখ উপচনষমদি এই সিযসেূহ িচহয়ামে। ঐ সিয-সেূহ 

অবমলাকন কি, ঐগুচল উপলচি কচিয়া কামেয পচিণি কি—িমব চনশ্চয় িািমিি উদ্ধাি 

হইমব। 
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আি একচি কথা বচলমলই আোি বক্তবয বশষ হইমব। বলামক স্বমদশচহনিচষিাি আদমশযি 

কথা বচলয়া থামক। আচেও স্বমদশচহনিচষিায় চবশ্বাস কচি। স্বমদশচহনিচষিায় চবশ্বাসর 

আোিও একিা আদশয আমে। েহৎ কােয কচিমি বেমল চিনচি চজচনষ প্রময়াজন প্রথেিীঃ 

হৃদয়বত্তা—আন্তচিকিা আবশযক। বুচদ্ধ, চবিািশচক্ত আোচদেমক কিিুকু সাহােয কচিমি 

পামি? উহািা আোচদেমক কময়ক পদ অগ্রসি কিাইয়া বদয় োত্র, চকন্তু হৃদয়দ্বাি চদয়াই 

েহাশচক্তি বপ্রিণা আচসয়া থামক। বপ্রে অসেবমক সেব কমি—জেমিি সকল িহসযই 

বপ্রচেমকি চনকি উেুক্ত। 

  

বহ িাবর সিংস্কািকেণ, িাবর স্বমদশচহনিচষেণ  বিােিা হৃদয়বান্ হও, বপ্রচেক হও। 

বিােিা চক প্রামণ প্রামণ বুচঝমিে বে, বকাচি বকাচি বদব ও ঋচষি বিংশধি পশুপ্রায় হইয়া 

দাাঁোইয়ামে? বিােিা চক প্রামণ প্রামণ অনুিব কচিমিে—বকাচি বকাচি বলাক অনাহামি 

েচিমিমে, বকাচি বকাচি বলাক শি শিাব্দর ধচিয়া অধযাশমন কািাইমিমে? বিােিা চক 

প্রামণ প্রামণ বুচঝমিে—অ্ামনি কৃষ্ণমে্ সেগ্র িািিেেনমক আচ্ছন্ন কচিয়ামে? বিােিা 

চক এই-সকল িাচবয়া অচস্থি হইয়াে? এই িাবনায় চনদ্রা চক বিাোচদেমক পচিিযাে 

কচিয়ামে?এই িাবনা চক বিাোমদি িমক্তি সচহি চেচশয়া বিাোমদি চশিায় চশিায় 

প্রবাচহি হইয়ামে—বিাোমদি হৃদময়ি প্রচি স্পন্দমনি সচহি চক এই িাবনা চেচশয়া 

চেয়ামে? এই িাবনা চক বিাোচদেমক পােল কচিয়া িুচলয়ামে? বদমশি দদযশাি চিন্তা চক 

বিাোমদি একোত্র ধযামনি চবষয় হইয়ামে এবিং ঐ চিন্তায় চবমিাি হইয়া বিােিা চক 

বিাোমদি নােেশ, ্ত্রসরপুত্র, চবষয়সপিতচত্ত, এেন চক শিরি পেযন্ত িুচলয়াে? বিাোমদি 

এরূপ হইয়ামে চক? েচদ হইয়া থামক, িমব বুচঝও বিােিা প্রথে বসাপামন—স্বমদশচহনিষর 

হইবাি প্রথে বসাপামন োত্র পদাপযণ কচিয়াে। বিােিা অমনমকই জান, আমেচিকায় 

ধেযেহাসিা হইয়াচেল বচলয়া আচে বসখামন োই নাই, বদমশি জনসাধািমণি দদযশা দূি 

কচিবাি জনয আোি ্ ামে বেন একিা িূি িাচপয়াচেল। আচে অমনক বৎসি োবৎ সেগ্র 

িািিবমষয ্ুচিয়াচে, চকন্তু আোি স্বমদশবাসরি জনয কাজ কচিবাি বকান সুমোে পাই 

নাই। বসই জনযই আচে আমেচিকায় চেয়াচেলাে। িখন বিাোমদি েমধয োহািা আোমক 
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জাচনমি, িাহািা অবশয এ-কথা জান। ধেযেহাসিা লইয়া বক োথা ্াোয়? এখামন 

আোি চনমজি িক্তোিংস-স্বরূপ জনসাধািণ চদন চদন ডুচবমিমে, িাহামদি খবি বক লয়? 

  

ইহাই স্বমদশচহনিষর হইবাি প্রথে বসাপান। োচনলাে, বিােিা বদমশি দদযশাি কথা প্রামণ 

প্রামণ বুচঝমিে; চকন্তু চজ্াসা কচি, এই দদযশা প্রচিকাি কচিবাি বকান উপায় চস্থি 

কচিয়াে চক? বকবল বৃথাবামকয শচক্তিয় না কচিয়া বকান কােযকি পথ বাচহি কচিয়াে 

চক? বদশবাসরমক োচল না চদয়া িাহামদি েথাথয বকান সাহােয কচিমি পাি চক? 

স্বমদশবাসরি এই জরবেৃি অবস্থা দূি কচিবাি জনয িাহামদি এই ব্াি দীঃমখ চকেু 

সান্ত্বনাবাকয শুনাইমি পাি চক?—চকন্তু ইহামিও হইল না। বিােিা চক পবযিপ্রায় বাধাচবঘ্ন 

িুচ্ছ কচিয়া কাজ কচিমি প্রস্তুি আে? েচদ সেগ্র জেৎ িিবাচি হমতৃত বিাোমদি চবপমি 

দণ্ডায়োন হয়, িথাচপ বিােিা োহা সিয বচলয়া বুচঝয়াে, িাহাই কচিয়া োইমি পাি 

চক? েচদ বিাোমদি ্ত্রসর-পুত্র বিাোমদি চবরুমদ্ধ দণ্ডায়োন হয়, েচদ বিাোমদি ধন-োন 

সব োয়, িথাচপ চক বিােিা উহা ধচিয়া থাচকমি পাি? িাজা িিৃযহচি বেেন বচলয়ামেন, 

‘নরচিচনপুণ বযচক্তেণ চনন্দাই করুন বা প্রশিংসাই করুন, লক্ষ্মরমদবর েৃমহ আসুন বা েথা 

ইচ্ছা িচলয়া োন, েৃিুয—আজই হউক বা েুোন্তমিই হউক, চিচনই ধরি, চেচন সিয হইমি 

একচবন্দু চবিচলি হন না।১১ বসইরূপ চনজ পথ হইমি চবিচলি না হইয়া বিাোি চক 

বিাোমদি লিযাচিেুমখ অগ্রসি হইমি পাি?মিাোমদি চক এইরূপ দৃঢ়িা আমে? েচদ 

এই চিনচি চজচনষ বিাোমদি থামক, িমব বিােিা প্রমিযমকই অমলৌচকক কােয সাধন 

কচিমি পাি। বিাোমদি সিংবাদপমত্র চলচখবাি অথবা বক্তৃিা চদয়া ববোইবাি প্রময়াজন 

হইমব না। বিাোমদি েুখ এক অপূবয স্বেযরয় বজযাচিীঃ ধািণ কচিমব। বিােিা েচদ পবযমিি 

গুহায় চেয়া বাস কি, িথাচপ বিাোমদি চিন্তািাচশ ঐ পবযিপ্রািরি বিদ কচিয়া বাচহি 

হইমব। হয়মিা শি শি বৎসি োবৎ উহা বকান আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকামি সেগ্র জেমি 

ভ্রেণ কচিমব। চকন্তু একচদন না একচদন উহা বকান না বকান েচতৃতষ্কমক আশ্রয় কচিমবই 

কচিমব। িখন বসই চিন্তানুোয়র কােয হইমি থাচকমব। অকপিিা, সাধু উমেশয ও চিন্তাি 

এেনই শচক্ত। 
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আি এক কথা—আোি আশিা হয়, বিাোমদি চবলব হইমিমে; বহ আোি স্বমদশবাচসেণ, 

আোি বনু্ধেণ, আোি সন্তানেণ, এই জািরয় অণযবমপাি লি লি োনবািামক জরবন-

সেুমদ্রি পামি লইয়া োইমিমে। ইহাি সহায়িায় অমনক শিাব্দর োবৎ লি লি োনব 

জরবন-সেুমদ্রি অপি পামি অেৃিধামে নরি হইয়ামে। আজ হয়মিা বিাোমদি চনজ-

বদামষই উহামি দ-একচি চেদ্র হইয়ামে, উহা একিু খািাপও হইয়া চেয়ামে। বিােিা চক 

এখন উহাি চনন্দা কচিমব? জেমিি সকল চজচনষ অমপিা বে-চজচনষ আোমদি অচধক 

কামজ আচসয়ামে, এখন চক িাহাি উপি অচিশাপ বষযণ কিা উচিি? েচদ এই জািরয় 

অণযবমপামি—আোমদি এই সোমজ চেদ্র হইয়া থামক, িথাচপ আেিা বিা এই সোমজিই 

সন্তান। আোচদেমকই ঐ চেদ্র বন্ধ কচিমি হইমব। আনমন্দি সচহি আোমদি হৃদময়ি 

বশাচণি চদয়াও বন্ধ কচিবাি বিিা কচিমি হইমব; েচদ আেিা বন্ধ কচিমি না পাচি, িমব 

েচিমি হইমব। আেিা আোমদি বুচদ্ধসহাময় ঐ অণযবমপামিি চেদ্রগুচল বন্ধ কচিব, চকন্তু 

কখনই উহাি চনন্দা কচিব না। এই সোমজি চবরুমদ্ধ একিা ককযশ কথা বচলও না। আচে 

ইহাি অিরি েহমত্ত্বি জনয ইহামক িালবাচস। আচে বিাোমদি সকলমক িালবাচস, কািণ 

বিােিা বদবিামদি বিংশধি, বিােিা েহােচহোচিি পূবযপুরূষেমণি সন্তান। বিাোমদি 

সবযপ্রকাি কলযাণ হউক। বিাোচদেমক চক চনন্দা কচিব বা োচল চদব?—কখনই নয়। বহ 

আোি সন্তানেণ, বিাোমদি চনকি আোি সেুদয় পচিকল্পনা বচলমি আচসয়াচে। েচদ 

বিােিা আোি কথা বশান, আচে বিাোমদি সমগ ব কাজ কচিমি প্রস্তুি আচে। েচদ না 

বশান, এেন চক আোমক িািিিূচে হইমি িাোইয়া দাও, িথাচপ আচে বিাোমদি চনকি 

চফচিয়া আচসয়া বচলব—আেিা সকমল ডুচবমিচে। এই জনযই আচে বিাোমদি চিিি 

বিাোমদিই একজন হইয়া বিাোমদি সমগ ব চেচশমি আচসয়াচে। আি েচদ আোচদেমক 

ডুচবমিই হয়, িমব আেিা বেন সকমল একসমগ ব ডুচব, চকন্তু কাহািও প্রচি বেন কিূচক্ত 

প্রময়াে না কচি। 
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১২. িোরতীয় জীবম্ন ববদোম্ন্তর 

কোর্যকোচরতো 

[োন্দ্রামজ প্রদত্ত িৃিরয় বক্তৃিা] 

  

আোমদি জাচি ও ধমেযি অচিধা বা সিং্া-স্বরূপ একচি শব্দ খুব িচলি হইয়া পচেয়ামে। 

আচে ‘চহন্দু’ শব্দচি লিয কচিয়া এই কথা বচলমিচে। ‘ববদান্তধেয’ বচলমি আচে চক লিয 

কচিয়া থাচক, িাহা বুঝাইবাি জনয এই শব্দচিি অথয িাল কচিয়া বুঝা আবশযক। প্রািরন 

পািসরকেণ চসনু্ধ-নদমক ‘চহন্দু’ বচলমিন। সিংস্কৃি িাষায় বেখামন ‘স’ আমে, প্রািরন 

পািসরক িাষায় িাহাই ‘হ’-রূমপ পচিণি হইয়ামে। এইরূমপ চসনু্ধ হইমি ‘চহন্দু’ হইল। 

আি বিােিা সকমলই জান, গ্ররকেণ ‘হ’ উচ্চািণ কচিমি পাচিি না; সুিিািং িাহািা 

এমকবামি ‘হ’ চিমক উোইয়া চদল—এইরূমপ আেিা ‘ইচণ্ডয়ান’ নামে পচিচিি হইলাে। 

  

এখন কথা এই, প্রািরনকামল এই শমব্দি অথয োহাই থাকুক, উহা চসনু্ধনমদি অপিিরমিি 

অচধবাচসেণমকই বুঝাক বা োহাই বুঝাক, বিযোমন এই শমব্দি আি বকান সাথযকিা নাই; 

কািণ এখন আি চসনু্ধনমদি অপিিরমিি অচধবাচসেণ একধেযাবলবর নমহ। এখামন এখন 

আসল চহন্দুি সমগ ব েুসলোন, পািসরক, খ্রিান, চকেু ববৌদ্ধ ও বজন বাস কচিমিমেন। 

‘চহন্দু’ শমব্দি বুযৎপচত্তেি অথয ধচিমল ইাঁহামদি সকলমকই চহন্দু বচলমি হয়, চকন্তু 

ধেযচহসামব ইাঁহামদি সকলমক চহন্দু বলা িমল না। আি আোমদি ধেয বেন নানা েি, নানা 

িাব এবিং নানাচবধ অনুিান ও চক্রয়াকলামপি সেচি—এইসব একসমগ ব িচহয়ামে, চকন্তু 

ইহামদি একিা সাধািণ নাে নাই, একিা েণ্ডলর নাই, একিা সিং্বদ্ধ প্রচিিান নাই। এই 

কািমণ আোমদি ধমেযি একচি সাধািণ বা সবযবাচদসম্মি নাে বদওয়া বে কচঠন। ববাধ 

হয়, একচিোত্র চবষময় আোমদি সকল সম্প্রদায় একেি, আেিা সকমলই আোমদি 
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শা্ত্রস—ববমদ চবশ্বাসর। এচি ববাধ হয় চনচশ্চি বে, বে-বযচক্ত ববমদি সমবযাচ্চ প্রাোণয 

অস্বরকাি কমি, িাহাি চনমজমক ‘চহন্দু’ বচলবাি অচধকাি নাই। 

  

বিােিা সকমলই জান, এই ববদসেূহ দই িামে চবিক্ত—কেযকাণ্ড ও ্ানকাণ্ড। কেযকামণ্ড 

নানাচবধ োেে্ ও অনুিানপদ্ধচি আমে, উহামদি েমধয অচধকািংশই আজকাল প্রিচলি 

নাই। ্ানকামণ্ড ববমদি আধযাচিক উপমদশসেূহ চলচপবদ্ধ—উহা ‘উপচনষদ’ বা ‘ববদান্ত’ 

নামে পচিচিি। বদ্বিবাদর, চবচশিানদ্বিবাদর বা অনদ্বিবাদর আিােয ও দাশযচনকেণ—

সকমলই উহামক উচ্চিে প্রোণ বচলয়া স্বরকাি কচিয়া চেয়ামেন। িািিরয় প্রমিযক দশযন 

ও প্রমিযক সম্প্রদায়মকই বদখাইমি হয় বে, ঐ দশযন বা সম্প্রদায় উপচনষদ -রূপ চিচত্তি 

উপি প্রচিচিি। েচদ বকহ িাহা না বদখাইমি পামিন, িমব বসই দশযন বা সম্প্রদায় 

প্রিচলি ধেযেমিি চবমিাধর বচলয়া পচিেচণি হইমব। সুিিািং বিযোনকামল সেগ্র িািমিি 

চহন্দুমক েচদ বকান সাধািণ নামে পচিচিি কচিমি হয়, িমব িাহাচদেমক সেবিীঃ 

‘ববদাচন্তক’ বা ‘ববচদক’—এই দইচিি েমধয বেচি বিাোমদি ইচ্ছা বচলমলই চঠক বলা 

হইমব। আি আচে ‘ববদাচন্তক ধেয’ ও ‘ববদান্ত’ শব্দ দইচি ঐ অমথযই বযবহাি কচিয়া থাচক। 

  

আি একিু স্পি কচিয়া এইচি বুঝাইমি িাই; কািণ ইদানরিং ববদান্তদশযমনি ‘অনদ্বি’ 

বযাখযামকই ‘ববদান্ত’ শমব্দি সোথযক-রূমপ প্রময়াে কিা অচধকািংশ বলামকিই একিা িরচি 

হইয়া দাাঁোইয়ামে। আেিা সকমলই জাচন, উপচনষদ মক চিচত্ত কচিয়া বে-সকল চবচিন্ন 

দশযমনি সৃচি হইয়ামে, অনদ্বিবাদ িাহামদি অনযিে োত্র। উপচনষমদি প্রচি অনদ্বিবাদরি 

েিিা শ্রদ্ধা িচক্ত আমে, চবচশিানদ্বিবাদরিও িিিা আমে; এবিং অনদ্বিবাদরিা িাাঁহামদি 

দশযন ববদান্ত-প্রোমণি উপি প্রচিচিি বচলয়া েিিা দাবর কমিন, চবচশিানদ্বিবাদরিাও 

িিিাই কচিয়া থামকন। বদ্বিবাদর ও িািিরয় অনযানয সম্প্রদায়গুচলও এইরূপ কচিয়া 

থামকন। ইহা সমত্ত্বও সাধািণ বলামকি েমন ‘ববদাচন্তক’ ও ‘অনদ্বিবাদর’ সোথযক হইয়া 

দাাঁোইয়ামে; সেবিীঃ ইহাি চকেু কািণও আমে।  

  

েচদও ববদই আোমদি প্রধান শা্ত্রস, িথাচপ ববমদি পিবিযর িৃচি-পুিাণও আোমদি শা্ত্রস; 

কািণ বসগুচলমি ববমদিই েি চবতৃতৃিিামব বযাখযাি ও নানাচবধ দৃিান্ত দ্বািা সেচথযি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 130 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হইয়ামে। এগুচল অবশয ববমদি েি প্রাোচণক নমহ। আি ইহাও শা্ত্রসচবধান বে, বেখামন 

শ্রুচি ও িৃচিি েমধয বকান চবমিাধ হইমব, বসখামন শ্রুচিি েিই গ্রাহয হইমব এবিং িৃচিি 

েি পচিিযাে কচিমি হইমব। এখন আেিা বদচখমি পাই—অনদ্বিমকশির শিিািােয ও 

িাাঁহাি অনুোের আিােযেমণি বযাখযায় প্রোণরূমপ উপচনষদ অচধক পচিোমণ উদ্বৃি 

হইয়ামে। বকবল বেখামন এেন চবষয় বযাখযাি প্রময়াজন হইয়ামে, োহা শ্রুচিমি 

বকানরূমপ পাওয়া োয় না, এেন অল্পস্থমলই বকবল িৃচিবাকয উদৃ্ধি হইয়ামে। অনযানয 

েিবাচদেণ চকন্তু শ্রুচি অমপিা িৃচিি উপমিই অচধক পচিোমণ চনিযি কচিয়ামেন; েিই 

আেিা বদ্বিবাদর সম্প্রদায়সেূমহি পেযামলািনা কচি, িিই বদচখমি পাই, িাাঁহামদি উদৃ্ধি 

িৃচিবাকয শ্রুচিি িুলনায় এি অচধক বে, ববদাচন্তমকি চনকি িাহা আশা কিা উচিি 

নয়। ববাধ হয়, ইাঁহািা িৃচি-পুিাণাচদ প্রোমণি উপি এি অচধক চনিযি কচিয়াচেমলন 

বে, কামল অনদ্বিবাদরই খাাঁচি ববদাচন্তক বচলয়া পচিেচণি হইয়ামেন।  

  

োহা হউক, আেিা পূমবযই বদচখয়াচে, ‘ববদান্ত’ শব্দ দ্বািা িািিরয় ধেযসেচি বুচঝমি 

হইমব। আি ববদান্ত েখন ববদ, িখন ইহা সবযসম্মচিক্রমে আোমদি প্রািরনিে গ্রন্থ। 

অবশয আধুচনক পচণ্ডিেমণি েি োহাই হউক, চহন্দুিা চবশ্বাস কচিমি প্রস্তুি নন বে, 

ববমদি চকেু অিংশ এক সেময়, আবাি এবিং চকেু অিংশ অনয সেময় চলচখি হইয়ামে। 

চহন্দুিা অবশয এখনও দৃঢ়িামব চবশ্বাস কচিয়া থামকন বে, সেগ্র ববদ এককামল উৎপন্ন 

হইয়াচেল, অথবা েচদ আোি এরূপ িাষা-প্রময়ামে বকহ আপচত্ত না কমিন—ববদ কখনই 

সৃি হয় নাই, চিিকালই সৃচিকিযাি েমন উহা চেল। ‘ববদান্ত’ শমব্দ আচে উহামকই—অনাচদ 

অনন্ত ্ানিাচশমকই লিয কচিমিচে; িািমিি বদ্বিবাদ, চবচশিানদ্বিবাদ ও অনদ্বিবাদ 

সকলই উহাি অন্তিুযক্ত। সেবিীঃ আেিা ববৌদ্ধধেয, এেন চক বজনধমেযি অিংশচবমশষও 

গ্রহণ কচিমি পাচি—েচদ উক্ত ধেযাবলচবেণ অনুগ্রহপূবযক আোমদি েমধয আচসমি সম্মি 

হন। আোমদি হৃদয় বিা েমথি প্রশতৃত—আেিা বিা িাাঁহাচদেমক গ্রহণ কচিমি প্রস্তুি—

িাাঁহািাই আচসমি অসম্মি। আেিা িাাঁহাচদেমক গ্রহণ কচিমি অনায়ামস প্রস্তুি; কািণ 

চবমশষিামব চবমেষণ কচিমল বদচখমব, ববৌদ্ধধমেযি সািিাে ঐ-সব উপচনষ দ হইমিই 

েৃহরি; এেন চক ববৌদ্ধধমেযি নরচি—িথাকচথি অদু্ভি ও েহান্ নরচিিত্ত্ব—বকান না বকান 
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উপচনষমদ অচবকল বেযোন। এইরূপ বজনমদিও িাল িাল েিগুচল উপচনষমদ িচহয়ামে, 

বকবল অমেৌচক্তক চসদ্ধান্তগুচল নাই। পিবিযর কামল িািিরয় ধেযচিন্তাি বে-সকল 

পচিণচি হইয়ামে, বসগুচলিও বরজ আেিা উপচনষমদ বদচখমি পাই। সেময় সেময় চবনা 

েুচক্তমি এরূপ অচিমোে কিা হইয়া থামক বে, উপচনষমদ ‘িচক্ত’ি আদশয নাই। োাঁহািা 

উপচনষদ চবমশষিামব অধযয়ন কচিয়া থামকন, িাাঁহািা জামনন—এ অচিমোে বোমিই 

সিয নমহ। অনুসন্ধান কচিমল প্রমিযক উপচনষমদই েমথি িচক্তি কথা পাওয়া োয়। িমব 

অনযানয অমনক চবষয়, োহা পিবিযর কামল পুিাণ ও িৃচিসেূমহ চবমশষরূমপ পচিণি 

হইয়া ফলপুষ্পমশাচিি েহররূমহি আকাি ধািণ কচিয়ামে, উপচনষমদ বসগুচল োত্র 

বরজিামব বিযোন। উপচনষমদ বেন ঐগুচল চিমত্রি প্রথে বিখাপাি অথবা কাঠামোরূমপ 

বিযোন। বকান না বকান পুিামণ ঐ চিত্রগুচল পচিস্ফুি কিা হইয়ামে, কিালসেূমহ োিংস-

বশাচণি সিংেুক্ত হইয়ামে। চকন্তু এেন বকান সুপচিণি িািিরয় আদশয নাই, োহাি বরজ 

বসই সবযিামবি খচনস্বরূপ উপচনষমদ না পাওয়া োয়। িালিামব উপচনষমদি ্ ান অজযন 

কমিন নাই, এরূপ কময়কজন বযচক্ত প্রোণ কচিবাি হাসযাস্পদ বিিা কচিয়ামেন বে, 

িচক্তবাদ চবমদশ হইমি আেি; চকন্তু বিােিা সকমলই জান, িাাঁহামদি সেুদয় বিিা বযথয 

হইয়ামে। বিাোমদি েিিুকু িচক্তি প্রময়াজন, বসিুকু সবই উপচনষমদি কথা চক, 

সিংচহিামিই িচহয়ামে—উপাসনা বপ্রে িচক্তিত্ত্ব—োহা চকেু আবশ্েক, সবই িচহয়ামে; 

বকবল িচক্তি আদশয উচ্চ হইমি উচ্চিি হইমিমে। সিংচহিা িামে স্থামন স্থামন িরচি-

প্রসূি ধমেযি চিে পাওয়া োয়। সিংচহিািামে স্থামন স্থামন বদখা োয়, উপাসক—বরুণ বা 

অনয বকান বদবিাি সম্মুমখ িময় কাাঁচপমিমে; স্থামন স্থামন বদখা োয়, িাহািা চনজচদেমক 

পাপর িাচবয়া অচিশয় েিণা পাইমিমে; চকন্তু উপচনষমদ এ-সকল বণযনাি স্থান নাই। 

উপচনষমদ িময়ি ধেয নাই; উপচনষমদি ধেয—বপ্রমেি, উপচনষমদি ধেয—্ামনি। 

  

এই উপচনষদ ্সেূহই আোমদি শা্ত্রস। এইগুচল চবচিন্নিামব বযাখযাি হইয়ামে। আি আচে 

বিাোচদেমক পূমবযই বচলয়াচে, পিবিযর বপৌিাচণক শা্ত্রস ও ববমদি েমধয বেখামনই প্রমিদ 

লচিি হইমব, বসখামনই পুিামণি েি অগ্রাহয কচিয়া ববমদি েি গ্রহণ কচিমি হইমব। 

চকন্তু কােযিীঃ বদচখমি পাই, আেিা শিকিা নব্বই জন বপৌিাচণক আি বাকর শিকিা 
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দশজন ববচদক—িাহাও হয় চকনা সমন্দহ। আিও বদচখমি পাই—আোমদি েমধয নানাচবধ 

অিযন্ত-চবমিাধর আিাি চবদযোন; বদচখমি পাই—আোমদি সোমজ এেন সব ধেযেি 

িচহয়ামে, বেগুচলি বকান প্রোণ চহন্দুমদি শাম্ত্রস নাই। আি শা্ত্রসপামঠ আেিা বদচখমি পাই 

এবিং বদচখয়া আশ্চেয হই বে, আোমদি বদমশ অমনক স্থমল এেন সব প্রথা প্রিচলি আমে, 

বেগুচলি প্রোণ ববদ িৃচি পুিাণ বকাথাও নাই—বসগুচল বকবল চবমশষ চবমশষ 

বদশািািোত্র। িথাচপ প্রমিযক অ্ গ্রােবাসরই েমন কমি, েচদ িাহাি গ্রােয আিািচি 

উচঠয়া োয়, িাহা হইমল বস আি চহন্দু থাচকমব না। িাহাি েমন ববদাচন্তক ধেয ও এই-

সকল িুদ্র িুদ্র বদশািাি অমচ্ছদযিামব জচেি। শা্ত্রসপাঠ কচিয়াও বস বুচঝমি পামি না—

বস োহা কচিমিমে, িাহামি শাম্ত্রসি সম্মচি নাই  িাহাি পমি ইহা বুঝা বে কচঠন হইয়া 

উমঠ বে, ঐ-সকল আিাি পচিিযাে কচিমল িাহাি চকেুই িচি হইমব না, বিিং বস 

পূবযামপিা উন্নিিি হইমব, োনুমষি েি োনুষ হইমব। চদ্বিরয়িীঃ আি এক অসুচবধা—

আোমদি শা্ত্রস অচি বৃহৎ ও অসিংখয। পিিচল-প্রণরি ‘েহািাষয’ নােক শব্দশাম্ত্রস পাঠ 

কিা োয়, সােমবমদি সহস্র শাখা চেল। বসগুচল বেল বকাথায়, বকহই জামন না। প্রমিযক 

ববদ সবমন্ধই এইরূপ। এই-সকল গ্রমন্থি অচধকািংশই বলাপ পাইয়ামে, সাোনয অিংশোত্র 

আোমদি চনকি অবচশি আমে। এক এক ঋচষ-পচিবাি এক এক শাখাি িাি গ্রহণ 

কচিয়াচেমলন। এই-সকল পচিবামিি েমধয অচধকািংমশিই হয় স্বািাচবক চনয়োনুসামি 

বিংশমলাপ হইয়ামে, অথবা ববমদচশক অিযািামি বা অনয কািমণ িাাঁহামদি চবনাশ 

্চিয়ামে। আি িাাঁহামদি সমগ ব সমগ ব িাাঁহািা বে-মবমদি শাখাচবমশষ িিা কচিবাি িাি 

গ্রহণ কচিয়াচেমলন, িাহাও বলাপ পাইয়ামে। এই চবষয়চি আোমদি চবমশষিামব িিণ 

িাখা আবশযক; কািণ োহািা চকেু নূিন চকেু প্রিাি কচিমি িায় বা ববমদি চবমিাধর বকান 

চবষয় সেথযন কচিমি িায়, িাহামদি পমি এই েুচক্তচি িিে অবলবন হইয়া দাাঁোয়। 

েখনই িািমি শ্রুচি ও বদশািাি লইয়া িকয উপচস্থি হয় এবিং েখনই বদখাইয়া বদওয়া 

হয় বে, এই বদশািািচি শ্রুচি-চবরুদ্ধ, িখন অপি পি এই উত্তি চদয়া থামক, ‘না, উহা 

শ্রুচিচবরুদ্ধ নমহ, উহা শ্রুচিি বসই-সকল শাখায় চেল, বেগুচল এখন বলাপ পাইয়ামে। 

ঐ প্রথাচিও ববদসম্মি।’ শাম্ত্রসি এই-সকল নানাচবধ িরকা-চিপ্পনরি চিিি বকান সাধািণ 
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সূত্র বাচহি কিা অবশযই চবমশষ কচঠন। চকন্তু সহমজই বুচঝমি পাচি বে, এই-সকল 

নানাচবধ চবিাে ও উপচবিামেি একচি সাধািণ চিচত্ত চনশ্চয়ই আমে। অট্টাচলকাি িুদ্র 

িুদ্র অিংশগুচল চনশ্চয় একচি সাধািণ নকশা অনুোয়র চনচেযি হইয়ামে। আেিা োহামক 

আোমদি ‘ধেয’ বচল, বসই আপািচবশৃঙ্খল েিগুচলি চনশ্চয় বকান সাধািণ চিচত্ত আমে; 

িাহা না হইমল উহা এিচদন চিচকয়া থাচকমি পাচিি না। 

  

আবাি আোমদি িাষযকািচদমেি িাষয আমলািনা কচিমি বেমল আি এক বাধা উপচস্থি 

হয়ীঃ অনদ্বিবাদর িাষযকাি েখন অনদ্বিপি শ্রুচিি বযাখযা কমিন, িখন চিচন উহাি 

বসাজাসুচজ অথয কমিন; চকন্তু চিচনই আবাি েখন বদ্বিপি শ্রুচিি বযাখযায় প্রবৃত্ত হন, 

িখন উহাি শব্দাথয চবকৃি কচিয়া উহা হইমি অদু্ভি অদু্ভি অথয বাচহি কমিন। িাষযকাি 

চনজ েমনােি অথয বাচহি কচিবাি জনয সেময় সেময় ‘অজা’ (জেিচহি) শমব্দি অথয 

‘োের’ কচিয়ামেন—চক অদু্ভি পচিবিযন  বদ্বিবাদর িাষযকামিিাও এইরূপ, এেন চক 

আিও চবকৃচিিামব শ্রুচিি বযাখযা কচিয়ামেন। বেখামন বেখামন িাাঁহািা বদ্বিপি শ্রুচি 

পাইয়ামেন, বসগুচল েথােথ িাচখয়া চদয়ামেন, চকন্তু বেখামনই অনদ্বিবামদি কথা 

আচসয়ামে, বসইখামনই িাাঁহািা বসই-সকল শ্রুচিি েমথচ্ছ বযাখযা কচিয়ামেন। এই িাষা 

এি জচিল—ববচদক সিংস্কৃি এি প্রািরন, সিংস্কৃি শব্দশা্ত্রস এি সুপচিণি বে, একচি শমব্দি 

অথয লইয়া েুেেুোন্তি ধচিয়া িকয িচলমি পামি। বকান পচণ্ডমিি েচদ বখয়াল হয়, িমব 

চিচন বে-মকান বে-মকান অথযহরন উচক্তমকও েুচক্তবমল এবিং শা্ত্রস ও বযাকিমণি চনয়ে 

উদৃ্ধি কচিয়া শুদ্ধ সিংস্কৃি কচিয়া িুচলমি পামিন। উপচনষদ বুচঝবাি পমি এই-সকল 

বাধাচবঘ্ন আমে। চবধািাি ইচ্ছায় আচে এেন এক বযচক্তি সগ বলামিি সুমোে 

পাইয়াচেলাে, চেচন একচদমক বেেন ব্াি বদ্বিবাদর, অপিচদমক বিেচন একচনি 

অনদ্বিবাদর চেমলন; চেচন একচদমক বেেন পিে িক্ত, অপিচদমক বিেচন পিে ্ানর 

চেমলন। এই বযচক্তি চশিামিই আচে শুধু অন্ধিামব িাষযকািচদমেি অনুসিণ না কচিয়া 

স্বাধরনিামব উৎকৃিরূমপ প্রথমে উপচনষদ ও অনযানয শা্ত্রস বুচঝমি চশচখয়াচে। আচে এ-

চবষময় েৎসাোনয োহা অনুসন্ধান কচিয়াচে, িাহামি এই চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে বে, 

এই-সকল শা্ত্রসবাকয পিস্পিচবমিাধর নমহ। সুিিািং আোমদি শাম্ত্রসি চবকৃি বযাখযা 
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কচিবাি বকান প্রময়াজন নাই। শ্রুচিবাকযগুচল অচি েমনািে, অচি অদু্ভি আি উহািা 

পিস্পিচবমিাধর নমহ, ঐগুচলি েমধয অপূবয সােিসয চবদযোন, একচি িত্ত্ব বেন অপিচিি 

বসাপানস্বরূপ। আচে এই-সকল উপচনষমদই একচি চবষয় চবমশষিামব লিয কচিয়াচে 

বে, প্রথমে বদ্বিিামবি কথা—উপাসনা প্রিৃচি আিে হইয়ামে, বশমষ অনদ্বিিামবি অপূবয 

উচ্ছ্বামস বসগুচল সোপ্ত হইয়ামে। 

  

সুিিািং এখন এই েহাপুরুমষি জরবনামলামক আচে বদচখমিচে বে, বদ্বিবাদর ও 

অনদ্বিবাদরি পিস্পি চববাদ কচিবাি বকান প্রময়াজন নাই। জািরয় জরবমন উিময়িই 

চবমশষ স্থান আমে। বদ্বিবাদর থাচকমবই—অনদ্বিবাদরি নযায় বদ্বিবাদরিও জািরয় 

ধেযজরবমন চবমশষ স্থান আমে। একচি বযিরি অপিচি থাচকমি পামি না, একচি অপিচিি 

পচিণচি; একচি বেন কাঠামো, অপিচি োদ; একচি বেন েূল, অপিচি ফল।  

  

আি উপচনষমদি শব্দাথয চবকৃি কচিবাি বিিা আোি চনকি অচিশয় হাসযাস্পদ বচলয়া 

ববাধ হয়; কািণ আচে বদচখমি পাই, উহাি িাষাই অপূবয। বশ্রি দশযনরূমপ উহাি বেৌিব 

োচেয়া চদমলও, োনবজাচিি েুচক্তপথ-প্রদশযক ধেয্ানরূমপ উহাি অদু্ভি বেৌিব োচেয়া 

চদমলও ্পচনষচদক সাচহমিয েহান্ িামবি বেেন অচি অপূবয চিত্র আমে, জেমি আি 

বকাথাও বিেন নাই। এখামনই োনবেমনি বসই বযচক্তিাবাপন্ন ববচশিয—বসই 

অন্তদৃযচিপিায়ণ চহন্দুেন পচিপূণয শচক্তমি আিপ্রকাশ কমি। 

  

অনযানয সকল জাচিি চিিমিই এই েহান্ িামবি চিত্র অিন কচিবাি বিিা বদখা োয়; 

চকন্তু প্রায় সবযত্রই বদচখমব, িাহািা বাহয প্রকৃচিি েহান্ িাবমক ধচিবাি বিিা কচিয়ামে। 

উদাহিণস্বরূপ চেল্টন, দামন্ত, বহােি বা অনয বে-মকান পাশ্চািয কচবি কাবয আমলািনা 

কিা োউক, িাাঁহামদি কামবয স্থামন স্থামন েহত্ত্ববযিক অপূবয বোকাবলর বদচখমি পাওয়া 

োয়, চকন্তু বসখামন সবযত্রই ইচন্দ্রয়গ্রাহয বচহীঃপ্রকৃচিি বণযনাি বিিা—বচহীঃপ্রকৃচিি চবশাল 

িাব, বদশকামলি অনন্ত িামবি বণযনা। আেিা ববমদি সিংচহিািামেও এই বিিা বদচখমি 

পাই। সৃচি প্রিৃচি বণযনািক কিকগুচল অপূবয ঋি ্েমি বাহয প্রকৃচিি েহান্ িাব, 

বদশকামলি অনন্তত্ব অচি েেরিিাষায় বণযনা কিা হইয়ামে; চকন্তু িাাঁহািা বেন শরঘ্রই 
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বদচখমি পাইমলন বে, এ উপাময় অনন্তস্বরূপমক ধচিমি পািা োয় না; বুচঝমলন, িাাঁহামদি 

েমনি বে-সকল িাব িাাঁহািা িাষায় প্রকাশ কচিমি বিিা কচিমিমেন, অনন্ত বদশ—অনন্ত 

চবতৃতাি—অনন্ত বাহযপ্রকৃচিও বসগুচল প্রকাশ কচিমি অিে। িখন িাাঁহািা জেৎ-সেসযা 

বযাখযা কচিবাি জনয অনয পথ ধচিমলন। 

  

উপচনষমদি িাষা নূিন েূচিয ধািণ কচিল—উপচনষমদি িাষা একরূপ নাচতৃতিাবমদযািক, 

স্থামন স্থামন অস্ফুি, উহা বেন বিাোমক অিরচন্দ্রয় িামজয লইয়া োইবাি বিিা কচিমিমে; 

চকন্তু অধয পমথ চেয়াই িান্ত হইয়া বিাোমক বকবল এক ধািণািরি অিরচন্দ্রয় বস্তুি 

আিাস বদখাইয়া বদয়, িথাচপ বসই বস্তুি অচতৃতত্ব সবমন্ধ বিাোি বকান সমন্দহ থামক না। 

জেমি এেন কচবিা বকাথায়, োহাি সচহি এই বোমকি িুলনা হইমি পামি?— 

  

ন িত্র সূমেযা িাচি ন িন্দ্রিািকম্ 

বনো চবদযমিা িাচন্ত কুমহাঽয়েচগ্নীঃ।১২ বসখামন সূেয চকিণ বদয় না, িন্দ্র-িািাও নমহ, 

এই চবদযৎও বসই স্থানমক আমলাচকি কচিমি পামি না, এই সাোনয অচগ্নি আি কথা 

চক? 

  

পৃচথবরি সেগ্র দাশযচনক িামবি পূণযিি চিত্র আি বকাথায় পাইমব? চহন্দুজাচিি সেগ্র 

চিন্তাি, োনবজাচিি েুচক্তি সােচগ্রক কল্পনাি সািািংশ বেেন অদু্ভি িাষায় চিচত্রি 

হইয়ামে, বেেন অপূবয রূপমক বচণযি হইয়ামে, বিেন আি বকাথায় পাইমব? 

  

‘দ্বা সুপণযা সেুজা সখায়া সোনিং বৃিিং পচিষস্বজামি। 

িময়ািনযীঃ চপপ্পলিং স্বাদ্বত্তযনেন্নমনযাঽচিিাকশরচি || 

সোমন বৃমি পুরুমষা চনেমগ্নাঽনরশয়া বশািচি েুহযোনীঃ।  

জুিিং েদা পশযিযনযেরশেসয েচহোনচেচি বরিমশাকীঃ || 

েদা পশযীঃ পশযমি রুক্মবণযিং কিযািেরশিং পুরুষিং ব্রহ্মমোচনম্। 

িদা চবদ্বান্ পুণযপামপ চবধূয় চনিিনীঃ পিেিং সােযেুনপচি | | ’ ১৩ 
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একই বৃমিি উপি সুন্দিপিেুক্ত দইচি পির িচহয়ামে—উিময়ই পিস্পি সখযিাবাপন্ন; 

িেমধয একচি বসই বৃমিি ফল খাইমিমে, অপিচি না খাইয়া চস্থিিামব নরিমব বচসয়া 

আমে। চনম্নশাখায় উপচবি পির কখনও চেি কখনও-বা কিু ফল িিণ কচিমিমে এবিং 

বসই কািমণ কখনও সুখর, কখনও-বা দীঃখর হইমিমে; চকন্তু উপমিি শাখাি পিরচি চস্থি 

েেরিিামব উপচবি—বস িালেন্দ বকান ফলই খাইমিমে না, বস সুখ-দীঃখ উিময়ই 

উদাসরন—চনজ েচহোয় েগ্ন হইয়া আমে। এই পচিদ্বয়—জরবািা ও পিোিা। োনবািাি 

ইহাই েথাথয চিত্র। োনুষ ইহজরবমনি স্বাদ ও কিুফল বিাজন কচিমিমে—বস কাচিমনি 

অমিষমণ েত্ত—বস ইচন্দ্রময়ি পশ্চামি ধাবোন, সিংসামিি িচণক বৃথা সুমখি জনয েচিয়া 

হইয়া পােমলি েি েুচিমিমে। 

  

অনয আি এক স্থমল উপচনষদ সািচথ ও িাহাি অসিংেি দি অমশ্বি সচহি োনমবি এই 

ইচন্দ্রয়সুখামিষমণি িুলনা কচিয়ামেন।১৪ োনুষ এইরূমপ জরবমনি বৃথা সুখানুসন্ধান-

বিিায় েুচিমিমে। জরবমনি রষাকামল োনুষ কি বসানাি স্বপ্ন বদচখয়া থামক; চকন্তু শরঘ্রই 

বুচঝমি পামি, বসগুচল স্বপ্নোত্র—বাধযমকয বস িাহাি অিরি কেযসেূমহিই বিােন্থন কচিমি 

থামক, পুনিাবৃচত্ত কচিমি থামক, চকন্তু চকমস এই ব্াি সিংসািজাল হইমি বাচহি হইমব, 

িাহাি বকান উপায় খুাঁচজয়া পায় না। ইহাই োনুমষি চনয়চি। চকন্তু সকল োনুমষিই জরবমন 

সেময় সেময় এেন শুি েুহূিয আচসয়া থামক—েিরিিে বশামক, এেন চক েিরিিে 

আনমন্দি েমধযও োনুমষি এেন শুিিণ আচসয়া উপচস্থি হয়, েখন বসই সূেযামলাক-

অবমিাধকাির বেম্ি খাচনকিা বেন িণকামলি জনয সচিয়া োয়। িখন আেিা আোমদি 

এই সরোবদ্ধ িাব সমত্ত্বও িণকামলি জনয বসই সবযািরি সত্তাি িচকি দশযন লাি কচি; 

দূমি, দূমি—পমচিচন্দ্রয়াবদ্ধ জরবমনি বহু দূমি—এই সিংসামিি বযথয বিাে ও সুখদীঃখ হইমি 

অমনক দূমি—দূমি, দূমি—প্রকৃচিি পিপামি—ইহমলামক বা পিমলামক আেিা বে 

সুখমিামেি কল্পনা কচিয়া থাচক, িাহা হইমি বহু দূমি, চবনত্তষণা বলানকষণা প্রনজষণা 

হইমি বহু দূমি—োনুষ িচণমকি জনয চদবযদৃচি লাি কচিয়া চস্থিিাব অবলবন কমি, বস 

িখন বৃমিি উপচিিামে অবচস্থি অপি পিরচিি শান্ত ও েচহেেয় রূপ অবমলাকন কমি; 
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বস বদমখ—ঐ পিরচি স্বাদ কিু বকান ফল িিণ কচিমিমে না—চনজ েচহোয় চনমজ 

চবমিাি, আিিৃপ্ত—বেেন েরিায় উক্ত হইয়ামেীঃ 

  

েস্ত্বািিচিমিব সযাদািিৃপ্তশ্চ োনবীঃ। 

আিমনযব ি সন্তুিতৃতসয কােযিং ন চবদযমি || 

  

চেচন আিিচি, আিিৃপ্ত ও আিামিই সন্তুি, িাাঁহাি আি বকান কােয অবচশি থামক না। 

চিচন আি বকন বৃথা কােয কচিয়া সেয় কািাইমবন? 

  

একবাি িচকিিামব দশযন কচিয়া োনুষ আবাি িুচলয়া োয়, আবাি সিংসািবৃমি স্বাদ ও 

চিক্ত ফল বিাজন কচিমি থামক—িখন আি িাহাি চকেুই িিণ থামক না। আবাি হয়মিা 

চকেুচদন পমি বস আি একবাি পূমবযি নযায় িচকি দশযন লাি কমি এবিং েিই আ্াি 

পায়, িিই বসই চনম্নশাখাচস্থি পির উপমিি পিরি চনকিবিযর হইমি থামক। েচদ 

বসৌিােযক্রমে বস ক্রোেি সিংসামিি িরব্র আ্াি পায়, িমব বস িাহাি সগ বর—িাহাি 

প্রাণ—িাহাি সখা বসই অপি পিরি ক্রেশীঃ সেরপবিযর হইমি থামক। আি েিই বস 

অচধকিি চনকিবিযর হয়, িিই বদমখ উপমিি বসই পিরি বদহমজযাচিীঃ আচসয়া িাহাি 

পমিি িিুচদযমক বখলা কচিমিমে; েিই সেরপবিযর হয়, িিই িাহাি রূপান্তি হইমি 

থামক। ক্রেশীঃ েিই বস চনকি হইমি চনকিিি হইমি থামক, িিই বদমখ—বস বেন 

চেলাইয়া োইমিমে; অবমশমষ সপূিতণয চবলরন হইয়া োয়। িখন বস বুচঝমি পামি—িাহাি 

পৃথক্ অচতৃতত্ব বকানকামল চেল না, পত্রিাচশি চিিি সচিিণশরল পিরচি শান্ত েেরিিামব 

উপচবি অপি পিরি প্রচিচববোত্র। িখন বস জাচনমি পামি—বস চনমজই ঐ উপমিি 

পির, বস সবযদাই শান্তিামব অবচস্থি চেল; ঐ েচহো িাহািই। িখন আি বকান িয় 

থামক না, িখন বস সপূিতণয িৃপ্ত হইয়া ধরি শান্তিামব অবস্থান কমি। এই রূপমকি োধযমে 

উপচনষদ বিাোচদেমক বদ্বিিাব হইমি আিে কচিয়া িূোন্ত অনদ্বিিামব লইয়া 

োইমিমেন। 
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উপচনষমদি এই অপূবয কচবত্ব, েহমত্ত্বি চিত্র, েমহাচ্চ িাবসেূহ বদখাইবাি জনয শি শি 

উদাহিণ উমেখ কিা োইমি পামি, চকন্তু এই বক্তৃিায় আোমদি আি সেয় নাই। িমব 

আি একচি কথা বচলব, উপচনষমদি িাষা, িাব—সব-চকেুিই চিিি বকান জচিলিা নাই, 

উহাি প্রমিযকচি কথাই িিবাচি-ফলমকি েি, হািুচেি ্াময়ি েি সািাৎিামব হৃদময় 

আ্াি কমি। উহামদি অথয বুচঝমি চকেুোত্র িুল হইবাি সোবনা নাই—বসই সগ বরমিি 

প্রমিযকচি সুমিি একিা শচক্ত আমে, প্রমিযকচি িাহাি সপূিতণয িাব হৃদময় েুচদ্রি কচিয়া 

বদয়। বকান ব্ািমফি নাই, একচিও অসবদ্ধ প্রলাপ নাই, একচিও জচিল বাকয নাই 

োহামি োথা গুলাইয়া োয়। উহামি অবনচিি চিেোত্র নাই, ববশর রূপক-বণযনাি বিিা 

নাই। চবমশষমণি পি চবমশষণ চদয়া িাবচিমক ক্রোেি জচিলিি কিা হইল, প্রকৃি 

চবষয়চি এমকবামি িাপা পচেল, োথা গুলাইয়া বেল, িখন বসই শা্ত্রসরূপ বোলকধাাঁধাি 

বাচহমি োইবাি আি উপায় িচহল না—উপচনষমদ এ-ধিমনি বিিাি বকান পচিিয় পাওয়া 

োয় না। েচদ ইহা োনবপ্রণরি হয়, িমব ইহা এেন এক জাচিি সাচহিয, বে-জাচি 

িখনও িাহাি জািরয় বিজবরেয একচবন্দুও হািায় নাই। প্রচি পৃিা ইহা আোচদেমক 

বিজবরমজযি কথা বচলয়া থামক। 

  

এই চবষেচি চবমশষিামব িিণ িাচখমি হইমব, সেগ্র জরবমন আচে এই েহাচশিা 

পাইয়াচে—উপচনষদ বচলমিমেন, বহ োনব, বিজস্বর হও, দবযলিা পচিিযাে কি। োনুষ 

কািিিামব চজ্াসা কমি—আোি চক দবযলিা নাই? উপচনষদ বমলন, আমে বমি, চকন্তু 

অচধকিি দবযলিা দ্বািা চক এই দবযলিা দূি হইমব? েয়লা চদয়া চক েয়লা দূি হইমব? 

পামপি দ্বািা চক পাপ দূি কিা োয়? উপচনষদ বচলমিমেন—বহ োনব, বিজস্বর হও, 

বিজস্বর হও, উচঠয়া দাাঁোও, বরেয অবলবন কি। জেমিি সাচহমিযি েমধয বকবল 

উপচনষমদই ‘অিরীঃ’ এই শব্দ বাি বাি বযবহৃি হইয়ামে—আি বকান শাম্ত্রস ঈশ্বি বা 

োনমবি প্রচি ‘অিরীঃ’ বা িয়শূনয এই চবমশষণ প্রেুক্ত হয় নাই। ‘অিরীঃ’—িয়শূনয হও। 

  

আোি েমন সুদূি অিরমিি বসই পাশ্চািযমদশরয় সম্রাট্ আমলকজাণ্ডামিি চিত্র উচদি 

হইমিমে। আচে বেন বদচখমিচে—বসই বদাদযণ্ডপ্রিাপ সম্রাট্ চসনু্ধনমদি িরমি দাাঁোইয়া 
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অিণযবাসর, চশলাখমণ্ড উপচবি, সপূিতণয উলগ ব, স্থচবি আোমদিই জননক সন্নযাসরি সচহি 

আলাপ কচিমিমেন; সম্রাট্ সন্নযাসরি অপূবয ্ামন চবচিি হইয়া িাাঁহামক অথয-োমনি 

প্রমলািন বদখাইয়া গ্ররসমদমশ োইবাি জনয আহ্বান কচিমিমেন। সন্নযাসর অথয-োনাচদ 

প্রমলািমনি কথা শুচনয়া একিু হাচসয়া গ্ররমস োইমি অস্বরকাি কচিমলন; িখন সম্রাট্ 

চনজ িাজপ্রিাপ প্রকাশ কচিো বমলন, ‘েচদ আপচন না আমসন, আচে আপনামক োচিয়া 

বফচলব।’ িখন সন্নযাসর উচ্চহাসয কচিয়া বচলমলন, ‘িুচে এখন বেরূপ কথা বচলমল, 

জরবমন এরূপ চেথযা কথা আি কখনও বল নাই। আোমক বক বধ কচিমি পামি? 

ঐচহকজেমিি সম্রাট্ , িুচে আোয় োচিমব? িাহা কখনই হইমি পামি না  আচে 

বিিনযস্বরূপ, অজ ও অবযয়। আচে কখনও জোই নাই, কখনও েচিবও না  আচে অনন্ত, 

সবযবযাপর ও সবয্  িুচে চশশু, িুচে আোয় োচিমব?’ ইহাই প্রকৃি বিজ, ইহাই প্রকৃি 

বরেয। 

  

বহ বনু্ধেণ, বহ স্বমদশবাচসেণ, আচে েিই উপচনষদ পাঠ কচি, িিই আচে বিাোমদি 

জনয অশ্রুচবসজযন কচিয়া থাচক; কািণ উপচনষদক্ত এই বিজচস্বিাই আোমদি জরবমন 

চবমশষিামব প্রময়াে কিা আবশযক হইয়া পচেয়ামে। শচক্ত, শচক্ত—ইহাই আোমদি িাই। 

শচক্ত আোমদি চবমশষ আবশযক। বক আোচদেমক শচক্ত চদমব? আোচদেমক দবযল 

কচিবাি সহস্র সহস্র চবষয় আমে, েল্পও েমথি আমে। আোমদি প্রমিযক পুিামণ এি 

েল্প আমে, বেগুচল পৃচথবরি গ্রন্থাোিসেূমহি চিন-িিুথযািংশ পূণয কচিমি পামি—এ-

সকলই আোমদি আমে। োহা চকেু আোমদি জাচিমক দবযল কচিমি পামি, িাহাও চবেি 

সহস্র বষয ধচিয়া আোমদি েমধয িচহয়ামে। ববাধ হয় বেন চবেি সহস্র বষয ধচিয়া 

আোমদি জািরয় জরবমনি একোত্র লিয চেল—চকিামব দবযল হইমি দবযলিি হওয়া 

োয়। অবমশমষ আেিা বকাঁমিাি েি হইয়া পচেয়াচে—এখন োহাি ইচ্ছা বসই আোচদেমক 

পদদচলি কচিমিমে। বনু্ধেণ, বিাোমদি সচহি আোি বশাচণমিি সবন্ধ, বিাোমদি 

জরবমন েিমণ আোি জরবনেিণ। িাই আচে বিাোচদেমক বচলমিচে, আোমদি 

প্রময়াজন—শচক্ত, শচক্ত, বকবল শচক্ত। আি উপচনষদ ্সেূহ শচক্তি বৃহৎ আকি। উপচনষদ 

বে শচক্ত সচিাি কচিমি সেথয, বসই শচক্ত সেগ্র জেৎমক বিজস্বর কচিমি পামি। উহাি 
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দ্বািা সেগ্র জেৎমক পনুরুিরচবি, শচক্তোন্ ও বরেযশালর কচিমি পািা োয়। উহা সকল 

জাচিি, সকল েমিি, সকল সম্প্রদাময়ি দবযল দীঃখর পদদচলিমক উচ্চিমব আহ্বান কচিয়া 

চনমজি পাময়ি উপি দাাঁোইয়া েুক্ত হইমি বমল। বদচহক, োনচসক, আধযাচিকেুচক্ত বা 

স্বাধরনিা—ইহাই উপচনষমদি েূলেি। জেমিি েমধয ইহাই একোত্র শা্ত্রস, োহা 

পচিত্রামণি (salvation) কথা বমল না, েুচক্তি কথা বমল। প্রকৃি বন্ধন হইমি েুক্ত হও, 

দবযলিা হইমি েুক্ত হও। 

  

আি উপচনষদ বদখাইয়া বদন বে, ঐ েুচক্ত বিাোি েমধয পূবয হইমিই চবদযোন। এই 

েিচি উপচনষমদি আি এক চবমশষত্ব। িুচে বদ্বিবাদর, িা হউক; চকন্তু বিাোমক স্বরকাি 

কচিমি হইমব বে, আিা স্বিাবিই পূণযস্বরূপ। বকবল কিকগুচল কামজি দ্বািা উহা 

সিুচিি হইয়ামে োত্র। আধুচনক পচিণােবাদরিা ( Evolutionists) োহামক ক্রেচবকাশ 

( Evolution) ও পূবযানুকৃচি (Atavism) বচলয়া থামকন, িাোনুমজি সমিাি-চবকামশি 

েিও চঠক বসইরূপ। আিা িাাঁহাি স্বািাচবক পূণযিা হইমি ভ্রি হইয়া বেন সমিািপ্রাপ্ত 

হন, িাাঁহাি শচক্তসেূহ অবযক্তিাব ধািণ কমি; সৎকেয ও সৎচিন্তা দ্বািা উহা পুনিায় 

চবকাশপ্রাপ্ত হয় এবিং িখনই উহাি স্বািাচবক পূণযিা প্রকচিি হইয়া পমে। অনদ্বিবাদরি 

সচহি বদ্বিবাদরি প্রমিদ এইিুকু বে, অনদ্বিবাদর প্রকৃচিি পচিণাে স্বরকাি কমিন, আিাি 

নয়। েমন কি, একচি েবচনকা িচহয়ামে, আি ঐ েবচনকাচিমি একচি বোি চেদ্র আমে। 

আচে ঐ েবচনকাি অন্তিামল থাচকয়া এই েহির জনিামক বদচখমিচে। প্রথমে বকবল 

কময়কচি েুখ বদচখমি পাইব। েমন কি, চেদ্রচি বাচেমি লাচেল; চেদ্রচি েিই বাচেমি 

থাচকমব, িিই আচে এই সেমবি জনিাি অচধকিি অিংশ বদচখমি পাইব। বে হইমি 

হইমি বশমষ চেদ্রচি েবচনকাি সোন হইয়া োইমব। িখন বিাোমদি ও আোি েমধয 

বকান বযবধান থাচকমব না। এস্থমল বিাোমদি বা আোি বকান পচিবিযন হয় নাই; োহা 

চকেু পচিবিযন বকবল েবচনকামিই ্চিয়ামে। বিােিা প্রথে হইমি বশষ পেযন্ত একরূপই 

চেমল, বকবল েবচনকাচিি পচিবিযন হইল। পচিণাে সবমন্ধ অনদ্বিবাদরি েিীঃ প্রকৃচিি 

পচিণাে ও অন্তিািাি প্রকাশ। আিা বকানরূমপ সিুচিি হইমি পামি না, ইহা অপচিণাের 

ও অনন্ত। আিা বেন োয়ারূপ অবগু্ঠনমন আবৃি হইয়াচেল—েিই এই োয়াি আবিণ 
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িরণ হইমি িরণিি হয়, িিই আিা সহজাি স্বািাচবক েচহোয় প্রকাচশি হয় এবিং 

ক্রেশ অচধকিি অচিবযক্ত হইয়া থামক। 

  

িািমিি চনকি এই েহান্ িত্ত্বচি চশচখবাি জনয পৃচথবরি বলাক অমপিা কচিমিমে; 

িাহািা োহাই বলুক, েিই চনমজমদি েচিো প্রকাশ কচিবাি বিিা করুক, ক্রেশীঃ েিই 

চদন োইমব িাহািা বুচঝমব, এই িত্ত্ব স্বরকাি না কচিয়া বকান সোজই চিচকমি পামি না। 

বিােিা চক বদচখমিে না, সকল চবষময়ই চকরূপ গুরুিি পচিবিযন হইমিমে? বিােিা চক 

বদচখমিে না পূমবয সব-চকেুমক স্বিাবিীঃ েন্দ বচলয়া েমন কচিবাি িরচি চেল, চকন্তু এখন 

সব-চকেু িাল বচলয়া প্রোচণি হইমিমে? চক চশিাপ্রণালরমি, চক অপিাচধেমণি 

শাচতৃতচবধামন, চক উোমদি চিচকৎসায়, এেন চক, সাধািণ বযাচধি চিচকৎসায় পেযন্ত প্রািরন 

চনয়ে চেল—সবই স্বিাবিীঃ েন্দ বচলয়া ধচিয়া লওয়া। আধুচনক চনয়ে চক? আধুচনক 

চবধান বমল—শিরি স্বিাবিই সুস্থ, চনজ প্রকৃচিবমশ উহা বযাচধি উপশে কচিো থামক। 

্ষধ বেমজাি শিরমিি েমধয বে বশ্রি পদাথয আমে, িাহা সচিয় কচিমি সাহােয কমি। 

অপিাধর সবমন্ধ এই নবচবধান চক বমল? নূিন চবধান স্বরকাি কচিয়া থামক—বকান 

অপিাধর বযচক্ত েিই হরন হউক, িাহাি েমধয বে-মদবত্ব আমে, িাহাি কখনও পচিবিযন 

হয় না; সুিিািং অপিাচধেমণি প্রচি আোমদি িদনুরূপ বযবহাি কিা উচিি। এখন পূমবযি 

িাব সব বদলাইয়া োইমিমে। এখন কািাোিমক অমনক স্থমল ‘সিংমশাধনাোি’ বলা হয়। 

সব চবষময়ই এরূপ ্চিয়ামে। ্ািসামি বা অ্ািসামি প্রমিযক বযচক্তি চিিমিই বদবত্ব 

আমে—এই িািিরয় িাবচি িািমিি বাচহমি অনযানয বদমশও নানািামব বযক্ত হইমিমে। 

আি বকবল বিাোমদি শাম্ত্রসই ইহাি বযাখযা িচহয়ামে; অনযানয জাচিমক ঐ বযাখযা গ্রহণ 

কচিমিই হইমব। োনুমষি প্রচি োনুমষি বযবহামি গুরুিি পচিবিযন আচসমব, আি বকবল 

বদাষ প্রদশযনরূপ পুিািন িাবচি বলাপ পাইমব। এই শিাব্দরি েমধযই ঐ িাবগুচল িিে 

আ্াি পাইমব। এখন বলামক আোি সোমলািনা কচিমি পামি। ‘জেমি পাপ নাই’—

আচে নাচক এই ব্াি বপশাচিক িত্ত্ব প্রিাি কচিয়া থাচক; জেমিি এক প্রান্ত হইমি অপি 

প্রান্ত পেযন্ত বলামক আোমক এজনয োচল চদয়ামে। িাল কথা, চকন্তু এখন োহািা আোয় 

োচল চদমিমে, িাহামদিই বিংশধিেণ আোমক এই বচলয়া আশরবযাদ কচিমব বে—আচে 
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অধেয প্রিাি কচি নাই, ধেযই প্রিাি কচিয়াচে। অ্ানান্ধকাি চবতৃতাি না কচিয়া ্ ানামলামক 

চবতৃতাি কচিবাি বিিা কচিমিচে বচলয়া আচে বেৌিব অনুিব কচিয়া থাচক। 

  

আোমদি উপচনষদ হইমি আি একচি েহান্ উপমদশ লাি কচিবাি জনয পৃচথবর অমপিা 

কচিমিমে—সেগ্র জেমিি অখণ্ডত্ব। অচি প্রািরন কামল এক বস্তু ও আি এক বস্তুমি বে 

পাথযকয কিা হইি, এখন অচি দ্রুি িাহা িচলয়া োইমিমে। িচেৎ ও বাষ্প-শচক্ত 

জেমিি চবচিন্ন অিংশমক পিস্পমিি সচহি পচিিয় কিাইয়া চদমিমে। িাহাি ফলস্বরূপ 

আেিা চহন্দুেণ এখন আি আোমদি বদশ োো অনয সব বদশমক বকবল িূি-মপ্রি ও 

িািস-চপশামি পূণয বচল না, এবিং খ্রিান বদমশি বলামকিাও বমলন না বে, িািমি বকবল 

নিোিংসমিাজর ও অসিয োনুমষি বাস। 

  

আোমদি উপচনষদ চঠকই বচলয়ামেন—অ্ানই সবযপ্রকাি দীঃমখি কািণ। সাোচজক ও 

আধযাচিক জরবমনি বে-মকান অবস্থায় প্রময়াে কচি না বকন, বদখা োয়, ঐ িথয সপূিতণয 

সিয। অ্িাবশিই আেিা পিস্পিমক ্ৃণা কচি, পিস্পিমক জাচন না বচলয়াই 

আোমদি পিস্পমিি েমধয িালবাসা নাই। েখনই আেিা পিস্পিমক চঠকেি জাচনমি 

পাচি, িখনই আোমদি েমধয বপ্রমেি উদয় হয়, হইমবই বিা—কািণ আেিা সকমলই চক 

এক নচহ? সুিিািং বদচখমি পাইমিচে, বিিা না কচিমলও আোমদি সকমলি একত্ব-িাব 

স্বিাবিই আচসয়া থামক। 

  

িাজনরচি ও সোজনরচিি বিমত্রও বে-সকল সেসযা চবশ বৎসি পূমবয শুধু জািরয় সেসযা 

চেল, এখন আি জািরয় চিচত্তমি বসগুচলি সোধান কিা োয় না। উক্ত সেসযাগুচল 

ক্রেশীঃ চবপুলায়িন হইমিমে, চবিাি আকাি ধািণ কচিমিমে। আন্তজযাচিক চিচত্তরূপ 

প্রশতৃতিি িূচে হইমিই উহামদি েরোিংসা কিা োইমি পামি। আন্তজযাচিক সিংহচি, 

আন্তজযাচিক সঙ্ঘ, আন্তজযাচিক চবধান—ইহাই এ েুমেি েূলেি। সকমলি চিিি একত্ব-

িাব চবতৃতৃি হইমিমে, ইহাই িাহাি প্রোণ। 
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চব্ামনও জেিত্ত্ব সবমন্ধ এইরূপ উদাি িাব এখন আচবষৃ্কি হইমিমে। এখন বিােিা 

সেগ্র জেবস্তুমক—সেগ্র জেৎমক এক অখণ্ড বস্তুরূমপ, এক বৃহৎ জে সেুদ্ররূমপ বণযনা 

কচিয়া থাক; িুচে আচে, িন্দ্র সূেয, এেন চক আি োহা চকেু—সবই এই েহান্ সেুমদ্রি 

চবচিন্ন িুদ্র িুদ্র আবিয োত্র, আি চকেু নমহ। োনচসক দৃচিমি বদচখমল উহা এক অনন্ত 

চিন্তাসেুদ্ররূমপ প্রিরি হয়; িুচে আচে বসই চিন্তাসেুমদ্র িুদ্র িুদ্র আবিয আি 

বিিনযদৃচিমি বদচখমল সেগ্র জেৎ এক অিল অপচিণাের অখণ্ড সত্তা—অথযাৎ আিা বচলয়া 

প্রিরি হয়। বনচিক আদমশযি জনযও জেৎ আগ্রহ প্রকাশ কচিমিমে—িাহাও আোমদি 

গ্রমন্থ িচহয়ামে। নরচিিমত্ত্বি চিচত্ত সবমন্ধও জেৎ জাচনমি উৎসুক, িাহাও আোমদি শা্ত্রস 

হইমিই পাইমব। 

  

িািমি—আোমদি চক প্রময়াজন? ববমদচশকেমণি েচদ এই-সকল চবষময়ি প্রময়াজন 

থামক, িমব আোমদি চবশগুণ প্রময়াজন আমে। কািণ আোমদি উপচনষদ েিই বে 

হউক, অনযানয জাচিি সচহি িুলনায় আোমদি পূবযপুরুষ ঋচষেণ েিই বে হউন, আচে 

বিাোচদেমক স্পি িাষায় বচলমিচে—আেিা দবযল, অচি দবযল। প্রথেিীঃ আোমদি 

শািরচিক বদৌবযলয—এই শািরচিক বদৌবযলয আোমদি অন্তিীঃ এক-িৃিরয়ািংশ দীঃমখি 

কািণ। আেিা অলস, আেিা কাজ কচিমি পাচি না; আেিা একসমগ ব চেচলমি পাচি না; 

আেিা পিস্পিমক িালবাচস না; আেিা ব্াি স্বাথযপি; আেিা চিন জন একসমগ ব 

চেচলমলই পিস্পিমক ্ৃণা কচিয়া থাচক, ঈষযা কচিয়া থাচক। আোমদি এখন এই অবস্থা—

আেিা অচিশয় চবশৃঙ্খলিাবাপন্ন, ব্াি স্বাথযপি হইয়া পচেয়াচে—শি শি শিাব্দর োবৎ 

এই লইয়া চববাদ কচিমিচে—চিলক ধািণ এইিামব কচিমি হইমব চক ঐিামব। বকান 

োনুমষি দৃচিমি আোি খাওয়া নি হইমব চকনা—এই ধিমনি গুরুিি সেসযাি উপি বে 

বে বই চলচখমিচে। বে-জাচিি েচতৃতমস্কি সেুদয় শচক্ত এইরূপ অপূবয সুন্দি সুন্দি 

সেসযাি েমবষণায় চনেুক্ত, বস-জাচিি চনকি হইমি বে িকমেি একিা চকেু আশা কিা 

োয় না, এরূপ আিিমণ আোমদি লিাও হয় না  হাাঁ, কখনও কখনও লিা হয় বমি, 

চকন্তু আেিা োহা িাচব িাহা কচিমি পাচি না। আেিা িাচব অমনক চকেু, চকন্তু কামজ 

পচিণি কচি না। এইরূমপ বিািাপাচখি েি কথা বলা আোমদি অিযাস হইয়া চেয়ামে—
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আিিমণ আেিা পশ্চাৎপদ। ইহাি কািণ চক? শািরচিক দবযলিাই ইহাি কািণ। দবযল 

েচতৃতস্ক চকেু কচিমি পামি না; আোচদেমক সবলেচতৃতষ্ক হইমি হইমব—আোমদি 

েুবকেণমক প্রথেিীঃ সবল হইমি হইমব, ধেয পমি আচসমব। বহ আোি েুবক বনু্ধেণ, 

বিােিা সবল হও—বিাোমদি চনকি ইহাই আোি বক্তবয। েরিাপাঠ অমপিা ফুিবল 

বখচলমল বিােিা স্বমেযি আিও চনকিবিযর হইমব। আোমক অচি সাহসপূবযক এই কথাগুচল 

বচলমি হইমিমে; চকন্তু না বচলমলই নয়। আচে বিাোচদেমক িালবাচস। আচে জাচন, 

সেসযা চক—কাাঁিা বকাথায় চবাঁচধমিমে। আোি চকেু অচি্িা আমে। বিাোমদি বচল, 

বিাোমদি শিরি একিু শক্ত হইমল বিােিা েরিা আিও িাল বুচঝমব। বিাোমদি িক্ত 

একিু িাজা হইমল বিােিা শ্ররকৃমষ্ণি েহির প্রচিিা ও েহান্ বরেয িাল কচিয়া বুচঝমি 

পাচিমব। েখন বিাোমদি শিরি বিাোমদি পাময়ি উপি দৃঢ়িামব দণ্ডায়োন হইমব, েখন 

বিােিা চনমজমদি োনুষ বচলয়া অনুিব কচিমব, িখনই বিােিা উপচনষদ ও আিাি 

েচহো িাল কচিয়া বুচঝমব। এইরূমপ ববদান্ত আোমদি কামজ লাোইমি হইমব। অমনক 

সেয় বলামক আোি অনদ্বিেি-প্রিামি চবিক্ত হইয়া থামক। অনদ্বিবাদ, বদ্বিবাদ বা অনয 

বকান বাদ প্রিাি কিা আোি উমেশয নমহ। আোমদি এখন বকবল আবশযকীঃ আিাি 

এই অপূবয িত্ত্ব—অনন্ত শচক্ত, অনন্ত বরেয, অনন্ত শুদ্ধিা ও অনন্ত পূণযিাি িত্ত্ব অবেি 

হওয়া। 

  

েচদ আোি একচি বেমল থাচকি, িমব বস িূচেি হইবাোত্র আচে িাহামক শুনাইমি 

আিে কচিিাে, ‘ত্বেচস চনিিনীঃ’। বিােিা অবশযই পুিামণ িানর েদালসাি বসই সুন্দি 

উপাখযান পাঠ কচিয়াে। একচি সন্তান জে গ্রহণ কচিমল চিচন িাহামক স্বহমতৃত বদালায় 

স্থাপন কচিয়া বদাল চদমি চদমি োচহমি আিে কচিমলন, ‘ত্বেচস চনিিনীঃ’। এই 

উপাখযামনি েমধয েহা সিয চনচহি িচহয়ামে। িুচে আপনামক েহান্ বচলয়া উপলচি কি, 

িুচে েহান্ হইমব। 

  

সকমলই চজ্াসা কচিমিে, আচে সেতৃত জেৎ ্ুচিয়া চক অচি্িা সচিয় কচিলাে। 

ইিংমিজ ‘পাপ, পাপর’ ইিযাচদ সবমন্ধ অমনক কথা বচলয়া থামক; বাতৃতচবক েচদ সকল 
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ইিংমিজ চনমজমদি পাপর বচলয়া চবশ্বাস কচিি, িমব আচফ্রকাি অিযন্তমি চনমগ্রামদি 

অবস্থাি সচহি িাহামদি বকান পাথযকয থাচকি না। ঈশ্বমিি ইচ্ছায় বস এ-কথা চবশ্বাস 

কমি না, বিিং চবশ্বাস কমি—বস জেমিি অধরশ্বি হইয়া জচেয়ামে; বস চনমজি েহমত্ত্ব 

চবশ্বাসর; বস চবশ্বাস কমি—বস সব কচিমি পামি, ইচ্ছা হইমল বস সূেযামলামক িন্দ্রমলামক 

োইমি পামি; িাহামিই বস বে হইয়ামে। েচদ বস ধেযোজকমদি বামকয আস্থা স্থাপন 

কচিয়া চবশ্বাস কচিি—বস িুদ্র হিিােয পাপর োত্র, অনন্ত কাল ধচিয়া িাহামক 

নিকাচগ্নমি দ্ধক হইমি হইমব, িমব আজ িাহামক বেরূপ বদচখমিে, বস কখনও বসরূপ 

হইি না। এইরূমপ আচে প্রমিযক জাচিি চিিিই বদচখমি পাই, িাহামদি পুমিাচহমিিা 

োহাই বলুক এবিং িাহািা েিই কুসিংস্কািাচ্ছন্ন হউক, িাহামদি অিযন্তিরণ ব্রহ্মিাব 

কখনও চবলুপ্ত হয় না, উহা ফুচিয়া উচঠমবই উচঠমব। আেিা চবশ্বাস হািাইয়াচে। বিােিা 

চক আোি কথায় চবশ্বাস কচিমব?— আেিা ইিংমিজ নিনাির অমপিা কে চবশ্বাসর, 

হাজািগুণ কে চবশ্বাসর। আোমক স্পি কথা বচলমি হইমিমে, চকন্তু না বচলয়া উপায় 

নাই। বিােিা চক বদচখমিে না, ইিংমিজ নিনাির েখন আোমদি ধেযিত্ত্ব একিু-আধিু 

বুচঝমি পামি, িখন িাহািা বেন উহামি োচিয়া উমঠ, আি েচদও িাহািা িাজাি জাচি, 

িথাচপ স্বমদমশি বলামকি উপহাস ও চবদ্রূপ উমপিা কচিয়া িািমি আোমদি ধেয প্রিাি 

কচিমি আচসয়া থামক? বিাোমদি েমধয কয়জন এরূপ কচিমি পাি? কথাচি একবাি 

িাচবয়া বদখ। আি বকন বিােিা ইহা কচিমি পাি না বকন?মিােিা চক জান না বচলয়া 

বে কচিমি পাি না—িাহা নয়, িাহামদি অমপিা বিােিা ববশর জান, বসইজনযই বিােিা 

কাজ কচিমি পাি না। েিিা জাচনমল বিাোমদি পমি কলযাণ, বিােিা িাহা অমপিা 

ববশর জান—ইহাই বিাোমদি েুশচকল। বিাোমদি িক্ত পািলা, বিাোমদি েচতৃতষ্ক 

আচবলিাপূণয ও অসাে, বিাোমদি শিরি দবযল। শিরমিি এ অবস্থা পচিবিযন কচিমি 

হইমব। শািরচিক বদৌবযলযই সকল অচনমিি েূল, আি চকেু নয়। েি কময়ক শি বৎসি 

োবৎ বিােিা নানাচবধ সিংস্কাি, আদশয প্রিৃচিি কথা কচহয়াে, চকন্তু কামজি সেয় আি 

বিাোমদি সন্ধান পাওয়া োয় না। ক্রেশীঃ বিাোমদি আিিমণ সকমল চবিক্ত হইয়া 

উচঠয়ামে; আি ‘সিংস্কাি’ নােিা পেযন্ত সেগ্র পৃচথবরি উপহামসি বস্তু হইয়া দাাঁোইয়ামে। 
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ইহাি কািণ চক? বিাোমদি ্ামনি চক চকেু কেচি আমে? ্ামনি কেচি বকাথায়? 

বিােিা বে অচিচিক্ত ্ানর  সকল অচনমিি েূল কািণ এই বে, বিােিা দবযল, অচি 

দবযল—বিাোমদি শিরি দবযল, েন দবযল, বিাোমদি আিচবশ্বাস এমকবামিই নাই। শি 

শিাব্দর োবৎ অচিজাি সম্প্রদায়, িাজা ও ববমদচশকিা অিযািাি কচিয়া বিাোচদেমক 

চপচষয়া বফচলয়ামে; বহ ভ্রািৃেণ, বিাোমদিই স্বজনবেয বিাোমদি সব শচক্ত হিণ 

কচিয়ামে। বিােিা এখন পদদচলি, িগ্নমদহ, বেরুদণ্ডহরন করমিি েি হইয়াে। বক 

আোচদেমক এখন বল চদমব? আচে বচলমিচে, আোমদি এখন িাই বল, িাই বরেয। 

  

এই বরেযলামিি প্রথে উপায়—উপচনষমদ চবশ্বাসর হওয়া এবিং চবশ্বাস কিা বে, ‘আচে 

আিা, িিবাচি আোমক বেদন কচিমি পামি না, বকান েি আোমক বিদ কচিমি পামি 

না, অচগ্ন আোমক দ্ধক কচিমি পামি না, বায়ু শুষ্ক কচিমি পামি না, আচে সবযশচক্তোন্, 

আচে সবয্।’ অিএব এই আশাপ্রদ েুচক্তপ্রদ বাকযগুচল সবযদা উচ্চািণ কি; বচলও না—

আেিা দবযল। আেিা সব কচিমি পাচি। আেিা চক কচিমি পাচি? আোমদি দ্বািা সবই 

হইমি পামি। আোমদি প্রমিযমকি চিিমি বসই েচহেেয় আিা িচহয়ামেন। আিায় 

চবশ্বাসর হইমি হইমব। নচিমকিাি েি চবশ্বাসর হও। নচিমকিাি চপিা েখন ে্ 

কচিমিচেমলন, িখন নচিমকিাি অন্তমি শ্রদ্ধা প্রমবশ কচিল। আোি ইচ্ছা—বিাোমদি 

প্রমিযমকি চিিি বসই শ্রদ্ধা আচবিূযি হউক, বিাোমদি প্রমিযমকই বরিদমপয দণ্ডায়োন 

হইয়া ইচগ বমি জেৎ- আমলােনকাির েহােনরষাসপিতন্ন েহাপুরুষ হও, সবযপ্রকাি অনন্ত 

ঈশ্বিিুলয হও; আচে বিাোমদি সকলমকই এইরূপ বদচখমি িাই। উপচনষদ হইমি 

বিােিা এইরূপ শচক্ত লাি কচিমব, উহা হইমি বিােিা এই চবশ্বাস পাইমব। এ সবই 

উপচনষমদ িচহয়ামে। 

  

এ বে শুধু সন্নযাসরি জনয চেল, এ বে িহসয-চবদযা  প্রািরনকামল অিণযবাসর সন্নযাসরিাই 

বকবল উপচনষমদি িিযা কচিমিন  শিি একিু সদয় হইয়া বচলমলন, েৃহমস্থিাও উপচনষদ 

অধযয়ন কচিমি পামি; ইহামি িাাঁহামদি কলযাণই হইমব, বকান অচনি হইমব না। িবু 

বলামকি েন হইমি এ সিংস্কাি এখনও োয় নাই বে, উপচনষমদ বকবল সন্নযাসরমদি 
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আিণযক জরবমনি কথাই আমে। আচে বিাোচদেমক বসচদনই বচলয়াচে, চেচন স্বয়িং ববমদি 

প্রকাশ, বসই িেবান্ শ্ররকৃমষ্ণি দ্বািাই ববমদি একোত্র িরকা—একোত্র প্রাোচণক িরকা 

‘েরিা’— চিিকামলি েি িচিি হইয়ামে। ইহাি উপি আি বকান িরকা-চিপ্পনর িচলমি 

পামি না। এই েরিায় প্রমিযক বযচক্তি জনয ববদান্ত উপচবি হইয়ামে। িুচে বে-কাজই 

কি না বকন, বিাোি পমি ববদামন্তি প্রময়াজন। ববদামন্তি এই-সকল েহান্ িত্ত্ব বকবল 

অিমণয বা চেচিগুহায় আবদ্ধ থাচকমব না; চবিািালময়, িজনালময়, দচিমদ্রি কুচিমি, 

েৎসজরবরি েৃমহ, োমত্রি অধযায়নাোমি—সবযত্র এই-সকল িত্ত্ব আমলাচিি হইমব, কামেয 

পচিণি হইমব। প্রমিযক নিনাির, প্রমিযক বালকবাচলকা—বস বে-কাজই করুক না বকন, 

বস বে-অবস্থায় থাকুক না বকন—সবযত্র ববদামন্তি প্রিাব চবতৃতৃি হওয়া আবশযক। 

  

আি িময়ি বকান কািণ নাই। উপচনষদ-চনচহি িত্ত্বাবলর বজমল-োলা প্রিৃচি জনসাধািণ 

চকিামব কামেয পচিণি কচিমব? ইহাি উপায় শাম্ত্রস প্রদচশযি হইয়ামে; অনন্ত পথ আমে—

ধেয অনন্ত, ধমেযি েচণ্ড োোইয়া বকহই োইমি পামি না। আি িুচে োহা কচিমিে, 

বিাোি পমি িাহাই অচি ইত্তে। েথােথিামব অনুচিি হইমল অচি সাোনয কেযও অদু্ভি 

ফল চদয়া থামক; অিএব বে েিিুকু পামি করুক। বজমল েচদ চনমজমক আিা বচলয়া 

চিন্তা কমি, িমব বস একজন িাল েৎসযজরবর হইমব; োত্র েচদ চনমজমক আিা বচলয়া 

চিন্তা কমি, িমব বস একজন িাল চবদযাথযর হইমব। উচকল েচদ চনমজমক আিা বচলয়া 

চিন্তা কমি, িমব বস একজন িাল আইন্ হইমব। এইিামব অনযানয সবযত্র। 

  

আি ইহাি ফল হইমব এই বে, জাচিচবিাে অনন্তকামলি জনয থাচকয়া োইমব। সোমজি 

প্রকৃচিই এই—চবচিন্ন বশ্রণরমি চবিক্ত হওয়া। িমব িচলয়া োইমব চক? চবমশষ চবমশষ 

অচধকািগুচল আি থাচকমব না। জাচিচবিাে প্রাকৃচিক চনয়ে। সাোচজক জরবমন আচে 

বকান চবমশষ কিযবয সাধন কচিমি পাচি, িুচে অনয কাজ কচিমি পাি। িুচে না হয় একিা 

বদশ শাসন কচিমি পাি, আচে একমজাো জুিা সাচিমি পাচি। চকন্তু িা বচলয়া িুচে 

আো অমপিা বে হইমি পাি না। িুচে চক আোি জুিা সাচিয়া চদমি পাি? আচে চক 

বদশ শাসন কচিমি পাচি? এই কােযচবিাে স্বািাচবক। আচে জুিা বসলাই কচিমি পিু, 
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িুচে ববদপামঠ পিু  িাই বচলয়া িুচে আোি োথায় পা চদমি পাি না। িুচে খুন কচিমল 

প্রশিংসা পাইমব, আি আচে একিা আে িুচি কচিমল আোমক ফাাঁচস োইমি হইমব—এরূপ 

হইমি পামি না। এই অচধকাি-িািিেয উচঠয়া োইমব। জািচবিাে িাল চজচনষ। 

জরবনসেসযা-সোধামনি ইহাই একোত্র স্বািাচবক উপায়। বলামক চনমজমদি েমধয চবচিন্ন 

বশ্রণরচবিাে কচিমব; ইহা অচিক্রে কচিবাি উপায় নাই। বেখামনই োও, জাচিচবিাে 

থাচকমবই। চকন্তু িাহাি অথয এই নয় বে, অচধকাি-িািিেযগুচলও থাচকমব। এগুচলমক 

প্রিণ্ড আ্াি কচিমি হইমব। েচদ বজমলমক ববদান্ত চশখাও, বস বচলমব—িুচে বেেন 

আচেও বিেন, িুচে না হয় দাশযচনক, আচে না হয় েৎসজরবর; চকন্তু বিাোি চিিি বে-

ঈশ্বি আমেন, আোি চিিি বসই ঈশ্বি আমেন। আি ইহাই আেিা িাই—কাহািও বকান 

চবমশষ অচধকাি নাই, অথি প্রমিযক বযচক্তি উন্নচি কচিবাি সোন সুচবধা থাচকমব। 

  

সকল বযচক্তমকই িাহাি অন্তচনযচহি বদবত্ব সবমন্ধ চশিা দাও। প্রমিযমক চনমজই চনমজি 

েুচক্তসাধন কচিমব। উন্নচিি জনয প্রথে প্রময়াজন—স্বাধরনিা। েচদ বিাোমদি েমধয বকহ 

এ কথা বচলমি সাহসর হয় বে, আচে এই নািরি বা ঐ বেমলচিি েুচক্তি জনয সাধনা 

কচিয়া চদব, িমব বসচি অচি অনযায়, অিযন্ত িুল কথা। আোমক বািিংবাি চজ্াসা কিা 

হইয়ামে, ‘আপচন চবধবাচদমেি ও নািরজাচিি উন্নচিি উপায় সবমন্ধ চক চিন্তা কমিন?’ 

এ প্রমেি আচে বশষ বামিি েি উত্তি চদমিচে—আচে চক চবধবা বে, আোমক এই অথযহরন 

প্রে কচিমিমে? আচে চক নাির বে, আোমক বািিংবাি এই প্রে চজ্াসা কচিমিে? িুচে 

বক বে, োময় পচেয়া নািরজাচিি সেসযা সোধান কচিমি অগ্রসি হইমিে? িুচে চক 

প্রমিযক চবধবা ও প্রমিযক নািরি িােযচবধািা ঈশ্বি? িফাি হও  িাহািা চনমজমদি 

সেসযা চনমজিাই পূিণ কচিমব। চক আপদ  েমথচ্ছািাির বিােিা িাচবমিে—সকমলি জনয 

সব কচিমি পাি  িফাি  িেবান্ সকলমক বদচখমবন। িুচে বক বে, চনমজমক সবয্ েমন 

কচিমিে? 

  

বহ নাচতৃতকেণ, বিােিা ঈশ্বমিি উপি কিৃযত্ব কচিমি সাহস কি চকমস? কািণ বিােিা 

চক জান না, প্রমিযকচি আিাই পিোিস্বরূপ? চনমজমদি িিকায় বিল দাও, বিাোমদি 
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্ামে এক ববাঝা কেয িচহয়ামে। বহ নাচতৃতকেণ, সেগ্র জাচি বিাোচদেমক োমে িুচলয়া 

চদমি পামি, সোজ বিাোমদি উচ্চ প্রশিংসা কচিয়া আকামশ িুচলয়া চদমি পামি, েূমখযিা 

বিাোমদি সুখযাচি কচিমি পামি, চকন্তু ঈশ্বি চনচদ্রি নন; ইহমলামক বা পিমলামক 

চনশ্চয়ই বিাোমদি শাচতৃতেূলক বযবস্থা হইমব। 

  

প্রমিযক নিনািরমক—সকলমকই ঈশ্বিদৃচিমি বদচখমি থাক। বিােিা কাহামকও সাহােয 

কচিমি পাি না, বকবল বসবা কচিমি পাি। প্রিুি সন্তানমদি, েচদ বসৌিােয হয় িমব 

স্বয়িং প্রিুি বসবা কি। েচদ প্রিুি অনুগ্রমহ িাাঁহাি বকান সন্তামনি বসবা কচিমি পাি, িমব 

ধনয হইমব। চনমজমদি খুব বে চকেু িাচবও না। বিােিা ধনয বে, বসবা কচিবাি অচধকাি 

পাইয়াে, অপমি পায় নাই। উপাসনামবামধ ঐিুকু কি। দচিদ্র বযচক্তমদি েমধয আচে বেন 

ঈশ্বিমক বদচখ, চনজ েুচক্তি জনয িাহামদি চনকমি চেয়া িাহামদি পূজা কচিব—ঈশ্বি 

িাহামদি েমধয িচহয়ামেন। কিকগুচল বলাক বে দীঃখ পাইমিমে, িাহা বিাোি আোি 

েুচক্তি জনয—োহামি আেিা বিাের, পােল, কুির, পাপর প্রিৃচি রূপধাির প্রিুি পূজা 

কচিমি পাচি। আোি কথাগুচল বে কচঠন হইমিমে, চকন্তু আোমক ইহা বচলমিই হইমব, 

কািণ বিাোি আোি জরবমনি ইহাই বশ্রি বসৌিােয বে, আেিা প্রিুমক এই-সকল চবচিন্ন 

রূমপ বসবা কচিমি পাচি। কাহািও কলযাণ কচিমি পাি—এ ধািণা োচেয়া দাও। িমব 

বেেন বরজমক জল েৃচত্তকা বায়ু প্রিৃচি িাহাি বৃচদ্ধি প্রময়াজনরয় চজচনষগুচল বোোইয়া 

চদমল উহা চনজ প্রকৃচিি চনয়ে অনুোয়র োহা চকেু আবশযক গ্রহণ কমি এবিং চনমজি 

প্রকৃচি অনুোয়র বাচেমি থামক, বিােিাও বসইিামব অপমিি কলযাণ সাধন কচিমি পাি। 

  

জেমি ্ানামলাক চবতৃতাি কি; আমলাক—আমলাক লইয়া আইস। প্রমিযমক বেন ্ামনি 

আমলা পায়; েিচদন না সকমলই িেবান্ চলি কমি, িিচদন বেন বিাোমদি কাজ বশষ 

না হয়। দচিমদ্রি চনকি ্ানামলাক চবতৃতাি কি, ধনরমদি চনকি আিও অচধক আমলাক 

লইয়া োও, কািণ দচিদ্র অমপিা ধনরমদি অচধক আমলাক প্রময়াজন। অচশচিি 

বযচক্তমদি চনকি আমলাক লইয়া োও, চশচিি বযচক্তমদি চনকি আিও অচধক আমলাক 
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লইয়া োও, কািণ আজকাল চশিাচিোন বেই প্রবল। এইিামব সকমলি চনকি আমলাক 

চবতৃতাি কি, অবচশি োহা চকেু প্রিুই কচিমবন, কািণ িেবানই বচলয়ামেনীঃ 

  

কেযমণযবাচধকািমতৃত ো ফমলষু কদািন। 

ো কেযফলমহিুিূযেযা বি সমগ বাঽস্ত্বকেযচণ|| 

  

কমেযই বিাোি অচধকাি, ফমল নমহ; িুচে এেনিামব কেয কচিও না, োহামি বিাোমক 

িাহাি ফলমিাে কচিমি হয়; অথি কেযিযামেও বেন বিাোি প্রবৃচত্ত না হয়। 

  

চেচন শি শি েুে পূমবয আোমদি পূবযপুরুষচদেমক এেন েমহাচ্চ িত্ত্বসেূহ চশখাইয়ামেন, 

চিচন বেন আোচদেমক িাাঁহাি আমদশ কামেয পচিণি কচিবাি শচক্ত দান কমিন। 
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১৩. িোরতীয় মহোপুরুষগণ 

[োন্দ্রামজ প্রদত্ত বক্তৃিা] 

  

িািিরয় েহাপুরুষেমণি কথা বচলমি চেয়া আোি েমন বসই প্রািরনকামলি কথা উচদি 

হইমিমে, ইচিহাস বে-কামলি বকান ্িনাি উমেখ কমি না এবিং ঐচিহয বে সুদূি 

অিরমিি ্নান্ধকাি হইমি িহসয-উদ ্্ািমনি বৃথা বিিা কচিয়া থামক। িািমি অসিংখয 

েহাপুরুষ জেগ্রহণ কচিয়ামেন—বাতৃতচবক চহন্দুজাচি সহস্র সহস্র বৎসি োবৎ অসিংখয 

েহাপুরুমষি জে বদওয়া বযিরি আি চক কচিয়ামে? সুিিািং িাাঁহামদি েমধয কময়কজন 

েুেপ্রবিযক বশ্রি আিামেযি কথা অথযাৎ িাাঁহামদি িচিত্র আমলািনা কচিয়া েিিুকু 

বুচঝয়াচে, িাহাই বিাোমদি চনকি বচলব। 

  

প্রথেিীঃ আোমদি শা্ত্রস সবমন্ধই আোমদি চকেু বুঝা আবশযক। আোমদি শাম্ত্রস চদ্বচবদ 

সিয উপচদি হইয়ামে। প্রথেচি সনািন সিয; চদ্বিরয়চি প্রথমোমক্তি নযায় িিদূি 

প্রাোচণক না হইমলও চবমশষ বদশকালপামত্র প্রমোজয। সনািন সিয —জরবািা ও 

পিোিাি স্বরূপ এবিং উহামদি পিস্পি সবমন্ধি চবষয় শ্রুচি বা ববমদ চলচপবদ্ধ আমে। 

চদ্বিরয় প্রকাি সিয—িৃচি, েনু ো্বল্ক্য প্রিৃচি সিংচহিায় এবিং পুিামণ ও িমি চলচপবদ্ধ 

আমে। এগুচলি প্রাোণয শ্রুচিি অধরন, কািণ িৃচি েচদ শ্রুচিি চবমিাধর হয়, িমব 

শ্রুচিমকই বস স্থমল োচনমি হইমব। ইহাই শা্ত্রস-চবধান। িাৎপেয এই বে, শ্রুচিমি 

জরবািাি চনয়চি ও িাাঁহাি িিেলিয-চবষয়ক েুখয িত্ত্বসেূমহি চবশদ বণযনা আমে, 

বকবল বেৌণ চবষয়গুচল—বেগুচল উহামদি চবতৃতাি, বসগুচলই চবমশষিামব বণযনা কিা িৃচি 

ও পুিামণি কােয। সাধািণিামব উপমদশ চদমি শ্রুচিই পেযাপ্ত; ধেযজরবন-োপমনি সািিত্ত্ব 

সবমন্ধ শ্রুচিচনচদযি উপমদমশি ববশর আি চকেু বলা োইমি পামি না, আি চকেু জাচনবািও 

নাই। এ-চবষয় োহা চকেু প্রময়াজন, সবই শ্রুচিমি আমে; জরবািাি চসচদ্ধলামিি জনয 

বে-সকল উপমদমশি প্রময়াজন, শ্রুচিমি বসগুচল সবই কচথি হইয়ামে। বকবল চবমশষ 

অবস্থাি চবমশষ চবধান শ্রুচিমি নাই; িৃচি চবচিন্ন সেময়ি জনয চবমশষ বযবস্থা চদয়া 
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চেয়ামেন। শ্রুচিি আি একচি চবমশষত্ব আমে। বে-সকল ঋচষ শ্রুচিমি চবচিন্ন সিয 

ব্াষণা কচিয়ামেন, িাাঁহামদি েমধয পুরুমষি সিংখযাই ববশর, িমব কময়কজন নািরিও 

উমেখ পাওয়া োয়; িাাঁহামদি বযচক্তেি জরবন সবমন্ধ, েথা িাাঁহামদি জমেি সন-িাচিখ 

প্রিৃচি সবমন্ধ আেিা অচি সাোনযই জাচনমি পাচি; চকন্তু িাাঁহামদি সমবযাৎকৃি চিন্তা—

িাাঁহামদি বশ্রি আচবচিয়া বচলমলই িাল হয়—আোমদি বদমশি ধেযসাচহিযরূমপ ববমদ 

চলচপবদ্ধ ও িচিি আমে। িৃচিমি চকন্তু েহাপুরুষেমণি জরবনর ও কােযকলাপই 

চবমশষিামব বদচখমি পাওয়া োয়। ইচগ বিোমত্র সেগ্র জেিমক নাো চদমি পামিন, এেন 

অদু্ভি েহাশচক্তশালর েমনাহিিচিত্র েহাপুরুষেমণি পচিিয় পুিাণ বা িৃচিমিই আেিা 

সবযপ্রথে পাইয়া থাচক—িাাঁহামদি িচিত্র এি উন্নি বে, িাাঁহামদি উপমদশাবলরও বেন 

উহাি চনকি সাোনয বচলয়া ববাধ হয়। 

  

আোমদি ধমেযি এই চবমশষত্ত্বচি আোচদেমক বুচঝমি হইমব, আোমদি ধমেয বে-ঈশ্বমিি 

উপমদশ আমে, চিচন চনগুযণ অথি সগুণ। উহামি বযচক্তিাবিচহি অনন্ত সনািন 

িত্ত্বসেূমহি সমগ ব অসিংখয বযচক্তিাবাপন্ন অবিামিি কথা প্রিাচিি হইয়ামে। চকন্তু শ্রুচি 

বা ববদই আোমদি ধমেযি েূল—উহামি বকবল সনািন িমত্ত্বি উপমদশ; বে বে অবিাি, 

আিােয ও েহাপুরুষেমণি চবষয় সবই িৃচি ও পুিামণ িচহয়ামে। ইহাও লিয কচিও বে, 

বকবল আোমদি ধেয োো জেমিি অনযানয সকল ধেযই বকান চবমশষ ধেযপ্রবিযক বা 

ধেযপ্রবিযকেমণি জরবমনি সচহি অমচ্ছদযিামব জচেি। খ্রিধেয খ্রমিি, েুসলোনধেয 

েহম্মমদি, ববৌদ্ধধেয বুমদ্ধি, বজনধেয চজনেমণি এবিং অনযানয ধেয অনযানয বযচক্তেমণি 

জরবমনি উপি প্রচিচিি। সুিিািং ঐ-সকল ধমেয ঐ েহাপুরুষেমণি জরবমনি িথাকচথি 

ঐচিহাচসক প্রোণ লইয়া বে েমথি চববাদ হইয়া থামক, িাহা স্বািাচবক। েচদ কখনও 

এই প্রািরন েহাপুরুষেমণি অচতৃতত্বচবষময় ঐচিহাচসক প্রোণ দবযল হয়, িমব িাাঁহামদি 

ধেযরূপ অট্টাচলকা ধচসয়া পচেয়া িূণয চবিূণয হইয়া োইমব।  

  

আোমদি ধেয বযচক্তচবমশমষি জরবমনি উপি প্রচিচিি না হইয়া সনািন িত্ত্বসেূমহি 

উপি প্রচিচিি বচলয়া আেিা এই চবপদ এোইয়াচে। বকান েহাপুরুষ, এেন চক, বকান 
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অবিাি বচলয়া চেয়ামেন বচলয়াই বে বিােিা ধেয োচনয়া িল, িাহা নমহ। কৃমষ্ণি কথায় 

ববমদি প্রাোণয চসদ্ধ হয় না, চকন্তু ববদানুেি বচলয়াই কৃষ্ণবামকযি প্রাোণয। কৃমষ্ণি 

োহািয এই বে, ববমদি েি প্রিািক হইয়ামেন, িাাঁহাদাি েমধয চিচন বশ্রি। অনযানয 

অবিাি ও েহাপুরুষ সবমন্ধও বসইরূপ বুচঝমি হইমব। আেিা বোোমিই এ-কথা স্বরকাি 

কচিয়া লই বে, োনুমষি পূণযিালামিি জনয, িাহাি েুচক্তি জনয োহা চকেু আবশযক, 

সবই ববমদ কচথি হইয়ামে; নূিন চকেু আচবষৃ্কি হইমি পামি না। বিােিা কখনই সকল 

্ামনি িিে লিয পূণয একমত্বি ববশর অগ্রসি হইমি পাি না। ববদ অমনক চদন পূমবযই 

এই পূণয একত্ব আচবষ্কাি কচিয়ামেন, আি অগ্রসি হওয়া অসেব। েখনই ‘িত্ত্বেচস’ 

আচবষৃ্কি হইল, িখনই আধযাচিক ্ান সপূিতণয হইল; এই ‘িত্ত্বেচস’ ববমদ িচহয়ামে। 

বাকর িচহল বকবল চবচিন্ন বদশ-কাল-পাত্র-অনুসামি সেময় সেময় বলাকচশিা। এই 

প্রািরন সনািন পমথ জনেণমক পচিিালনা কিা—ইহাই বাকর িচহল; বসইজনযই সেময় 

সেময় চবচিন্ন েহাপুরুষ ও আিােযেমণি অিুযদয় হইয়া থামক। েরিায় শ্ররকৃমষ্ণি বসই 

সবযজনচবচদি বাণরমি এই িত্ত্বচি বেেন পচিষ্কাি ও স্পিিামব কচথি হইয়ামে, আি 

বকাথাও বিেন হয় নাইীঃ 

  

েদা েদা চহ ধেযসয গ্লাচনিযবচি িািি | 

অিুযিানেধেযসয িদািানিং সৃজােযহম্ || 

  

েখনই ধমেযি গ্লাচন ও অধমেযি অিুযিান হয়, িখনই সাধুিাব িিা কচিবাি জনয আচে 

চনমজমক সৃচি কচিয়া থাচক; দনযরচি চবনি কচিবাি জনয আচে সেময় সেময় আচবিূযি 

হইয়া থাচক, ইিযাচদ।—ইহাই িািিরয় ধািণা। 

  

ইহা হইমি চক পাওয়া োয়? চসদ্ধান্ত এই বে, একচদমক সনািন িত্ত্বসেূহ িচহয়ামে, 

ঐগুচল স্বিীঃপ্রোণ,—বকানরূপ েুচক্তি উপি চনিযি কমি না, ঋচষেণ—েি বেই হউন বা 

অবিািেণ েি েচহোসপিতন্নই হউন—িাাঁহামদি বামকযি উপিও ঐগুচল চনিযি কমি না। 

আেিা এখামন এ-কথা বচলমি পাচি বে, িািিরয় চিন্তাি এই চবমশষত্ব আমে বচলয়া 

আেিা ববদান্তমকই একোত্র সাবযমিৌে ধেয বচলয়া দাবর কচিমি পাচি, ববদান্তই জেমিি 
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একোত্র সাবযমিৌে ধেয; কািণ উহা বকান বযচক্তচবমশমষি েিমক প্রাোচণক বচলয়া গ্রহণ 

কচিমি উপমদশ বদয় না, উহা বকবল সনািন িত্ত্বসেূহই চশিা চদয়া থামক; 

বযচক্তচবমশমষি সচহি অমচ্ছদযিামব জচেি বকান ধেয সেগ্র োনবজাচি কখনও গ্রহণ 

কচিমি পামি না। আোমদি বদমশই আেিা বদচখমি পাই, এখামন কি েহাপুরুষ 

জেগ্রহণ কচিয়ামেন  একিা িুদ্র শহমিই বদচখমি পাই, চবচিন্ন বযচক্ত চবচিন্ন 

েহাপুরুষমক চনমজমদি আদশয কচিয়া থামক। সুিিািং েহম্মদ, বুদ্ধ বা খ্রি—এরূপ বকান 

এক বযচক্ত চকিামব সেগ্র জেমিি একোত্র আদশযস্বরূপ হইমি পামিন? অথবা বসই এক 

বযচক্তি বাকযপ্রোমণই বা সেগ্র নরচিচবদযা, আধযাচিক িত্ত্ব ও ধেযমক সিয বচলয়া চকরূমপ 

স্বরকাি কিা োয়? ববদাচন্তক ধমেয এরূপ বকান বযচক্তচবমশমষি বাকযমক প্রোণ বচলয়া 

স্বরকাি কচিবাি আবশযক হয় না। োনমবি সনািন প্রকৃচিই ইহাি প্রোণ; ইহাি নরচিিত্ত্ব 

োনবজাচিি সনািন আধযাচিক একত্বরূপ চিচত্তি উপি প্রচিচিি; এই একত্ব বিিা 

কচিয়া লাি কচিবাি নয়, উহা পূবয হইমিই লি। 

  

অনযচদমক আবাি আোমদি ঋচষেণ অচি প্রািরন কাল হইমিই বুচঝমি পাচিয়াচেমলন বে, 

জেমিি অচধকািংশ বলাকই বকান না বকান বযচক্তি উপি চনিযি না কচিয়া থাচকমি পামি 

না। বলামকি বকান না বকান আকামি একচি বযচক্তিাবাপন্ন ঈশ্বি িাই। বে বুদ্ধমদব 

বযচক্তিাবাপন্ন ঈশ্বমিি চবরুমদ্ধ প্রিাি কচিয়া বেমলন, িাাঁহাি বদহিযামেি পি পচিাশ 

বৎসি োইমি না োইমি িাাঁহাি চশমষযিা িাাঁহামকই ‘ঈশ্বি’ কচিয়া িুচলল। বযচক্তিাবাপন্ন 

ঈশ্বমিি প্রময়াজন আমে। আেিা জাচন, ঈশ্বমিি বৃথা কল্পনা অমপিা—অচধকািংশ স্থমলই 

এইরূপ কাল্পচনক ঈশ্বি োনমবি উপাসনাি অমোেয—েহত্তি জরবন্ত ঈশ্বিসকল এই 

পৃচথবরমি সেময় সেময় আোমদি েমধযই আচবিূযি হইয়া বাস কচিয়া থামকন। বকানরূপ 

কাল্পচনক ঈশ্বি অমপিা—আোমদি কল্পনাসৃি বকান বস্তু অমপিা অথযাৎ আেিা ঈশ্বি 

সবমন্ধ েিিা ধািণা কচিমি পাচি, িাহা অমপিা িাাঁহািা অচধকিি পূজয। ঈশ্বি সবমন্ধ 

িুচে আচে েিিা ধািণা কচিমি পাচি, িাহা অমপিা শ্ররকৃষ্ণ অমনক বে। আেিা 

আোমদি েমন েিদূি উচ্চ আদমশযি চিন্তা কচিমি পাচি, বুদ্ধ িদমপিা উচ্চিি আদশয—

জরবন্ত আদশয। বসই জনযই সবযপ্রকাি কাল্পচনক বদবিামকও অচিক্রে কচিয়া িাাঁহািা 
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চিিকাল োনমবি পূজা পাইয়া আচসমিমেন। আোমদি ঋচষেণ ইহা জাচনমিন, বসইজনয 

িাাঁহািা সকল িািিবাসরি জনয এই েহাপুরুষ-উপাসনাি—এই অবিাি-পজূাি পথ 

খুচলয়া চদয়া চেয়ামেন। শুধু িাহাই নমহ, চেচন আোমদি বশ্রি অবিাি, চিচন আি একিু 

অগ্রসি হইয়া বচলয়া চেয়ামেনীঃ 

  

েদ েদ চবিূচিেৎ সত্ত্বিং শ্ররেদূচজযিমেব বা | 

িত্তমদবাবেচ্ছ ত্বিং েে বিমজাহিংশসেবম্ | | ১৫ 

  

োনুমষি েমধয অদু্ভি আধযাচিক শচক্তি প্রকাশ হয়, জাচনও আচে বসখামন বিযোন; আো 

হইমিই এই আধযাচিক শচক্তি প্রকাশ হইয়া থামক। 

  

ইহা দ্বািা চহন্দুেমণি পমি সকল বদমশি সকল অবিািমক উপাসনা কচিবাি দ্বাি খুচলয়া 

বদওয়া হইয়ামে। চহন্দু বে-মকান বদমশি বে-মকান সাধু-েহািাি পূজা কচিমি পামি। 

কােযিও বদচখমি পাই, আেিা অমনক সেয় খ্রিানমদি িামিয ও েুসলোনমদি েসচজমদ 

চেয়া উপাসনা কচিয়া থাচক। ইহা িালই বচলমি হইমব। বকন আেিা এিামব উপাসনা 

কচিব না? আচে পূমবযই বচলয়াচে, আোমদি ধেয সাবযমিৌে। উহা এি উদাি, এি প্রশতৃত 

বে সবযপ্রকাি আদশযমকই উহা সাদমি গ্রহণ কচিমি পামি; জেমি েিপ্রকাি ধমেযি আদশয 

আমে, বসগুচলমক এখনই গ্রহণ কিা োইমি পামি, আি িচবষযমি বে-সকল চবচিন্ন আদশয 

আচসমব, বসগুচলি জনয আেিা বধমেযি সচহি অমপিা কচিমি পাচি। ঐগুচলমক ঐিামব 

গ্রহণ কচিমি হইমব, ববদাচন্তক ধেযই িাহাি অনন্ত বাহু প্রসাচিি কচিয়া সবগুচলমক 

আচলগ বন কচিয়া লইমব। 

  

ঈশ্বিাবিাি-সবমন্ধ আোমদি বোিােুচি ধািণা এই। চদ্বিরয় বশ্রণরি আি এক প্রকাি 

েহাপুরুষ আমেন; ববমদ ‘ঋচষ’ শমব্দি পুনীঃপুনীঃ উমেখ বদচখমি পাওয়া োয়, আি 

আজকাল ইহা একচি িচলি শব্দ হইয়া পচেয়ামে,—ঋচষবামকযি চবমশষ প্রাোণয। 

আোচদেমক ইহাি িাৎপেয বুচঝমি হইমব। ‘ঋচষ’ শমব্দি অথয েিদ্রিা অথযাৎ চেচন বকান 

িত্ত্ব ‘দশযন’ কচিয়ামেন। অচি প্রািরন কাল হইমিই এই প্রে চজ্াচসি হইয়াচেলীঃ ধমেযি 
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প্রোণ চক? বচহচিচন্দ্রয় দ্বািা ধমেযি সিযিা প্রোচণি হয় না—ইহা অচি প্রািরন কাল 

হইমিই ঋচষেণ বচলয়া চেয়ামেনীঃ ‘েমিা বামিা চনবিযমন্ত অপ্রাপয েনসা সহ।’১৬—েমনি 

সচহি বাকযও োাঁহামক না পাইয়া চফচিয়া আমস। ‘ন িত্র িিুেযচ্ছচি ন বাে ্ েচ্ছচি বনা 

েনীঃ ||১৭—বসখামন িিু োইমি পামি না, বাকযও োইমি পামি না, েনও নমহ। 

  

শি শি েুে ধচিয়া ইহাই ঋচষমদি ব্াষণা। বাহয প্রকৃচি আিাি অচতৃতত্ব, ঈশ্বমিি 

অচতৃতত্ব, অনন্ত জরবন, োনমবি িিে লিয প্রিৃচি চবষময় আোমদি প্রমেি উত্তি চদমি 

অিে। এই েমনি সবযদা পচিণাে হইমিমে, সবযদাই বেন উহাি প্রবাহ িচলয়ামে, উহা 

সসরে, উহা বেন খণ্ড খণ্ড িামব িাচিয়া িুচিয়া োয়। উহা চকরূমপ বসই অনন্ত 

অপচিবিযনরয় অখণ্ড অচবিাজয সনািন বস্তুি সিংবাদ চদমব?—কখনই চদমি পামি না। আি 

েখনই োনবজাচি বিিনযহরন জেবস্তু হইমি এই-সকল প্রমেি উত্তি পাইমি বৃথা বিিা 

কচিয়ামে, ইচিহাসই জামন—িাহাি ফল কিখাচন অশুি হইয়ামে। িমব ঐ ববমদাক্ত ্ান 

বকাথা হইমি আচসল? ঋচষত্ব প্রাপ্ত হইমল ঐ ্ানলাি হয়,—ইচন্দ্রময়ি সাহামেয হয় না। 

ইচন্দ্রয়্ানই চক োনুমষি সবযস্ব? বক ইহা বচলমি সাহস কমি? আোমদি জরবমন—

আোমদি প্রমিযমকিই জরবমন এেন সব েুহূিয আমস, হয়মিা আোমদি সম্মুমখই 

আোমদি বকান চপ্রয়জমনি েৃিুয হইল বা আেিা অনয বকানরূমপ আ্াি পাইলাে, অথবা 

অচিশয় আনমন্দি চকেু ্চিল; এই-সব অবস্থায় সেময় সেময় েন বেন এমকবামি চস্থি 

হইয়া োয়। অমনক সেময় এেনও ্মি বে, েনিা শান্ত হইয়া োয়, বচহজযেমি অনাসক্ত 

হইয়া চিিমি প্রমবশ কমি, িণকামলি জনয অনমন্তি একিু আিাস িখন আোমদি বিামখ 

প্রকাচশি হয়; েন বা বাকয—চকেুই বসখামন োইমি পামি না। সাধািণ বলামকি জরবমনই 

এইরূপ ্চিয়া থামক; অিযামসি দ্বািা এই অবস্থামক প্রোঢ়, স্থায়র, পচিপূণয ও চনখুাঁি 

কচিমি হইমব। োনুষ শি শি েুে পূমবয আচবষ্কাি কচিয়ামে—আিা ইচন্দ্রয় দ্বািা বদ্ধ বা 

সরচেি নমহ, এেন চক বিিনা দ্বািাও নমহ। আোমদি বুচঝমি হইমব বে, বিিনা বসই 

অনন্ত শৃঙ্খমলি একচি িুদ্র অিংমশি নাে োত্র। বিিনা সত্তাি সচহি অচিন্ন নমহ, উহা 

সত্তাি একচি অিংশ োত্র। ঋচষেণ ইচন্দ্রয়-্ামনি অিরি িূচেমি চনিযরকিামব 

আিানুসন্ধান কচিয়ামেন। বিিনা পমচিচন্দ্রয় দ্বািা সরোবদ্ধ। আধযাচিক জেমিি সিয 
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লাি কচিমি হইমল োনুষমক ইচন্দ্রময়ি বচহমি োইমিই হইমব। আি এখনও এেন সব 

বলাক আমেন, োাঁহািা পমচিচন্দ্রময়ি বাচহমি োইমি সেথয। ইাঁহাচদেমকই ঋচষ বমল, কািণ 

ইাঁহািা আধযাচিক সিযসেূহ সািাৎ কচিয়া থামকন। সুিিািং আোি সম্মুখস্থ এই 

বিচবলচিমক আচে বেেন প্রিযি প্রোণ দ্বািা জাচনয়া থাচক, ববদচনচহি সিযসেূমহি 

প্রোণও বসইরূপ প্রিযিিামব অনুিূি। বিচবলচিমক আেিা ইচন্দ্রয় দ্বািা উপলচি কচিয়া 

থাচক, আি আধযাচিক সিযসেূহ জরবািাি অচিমিিন অবস্থায় প্রিযি অনুিূি হইয়া 

থামক। এই ঋচষত্ব-লাি বদশ-কাল-চলগ ব বা জাচিচবমশমষি উপি চনিযি কমি না। 

বাৎসযায়ন অকুমিািময় বচলয়ামেন বে, এই ঋচষত্ব বিংশধিেমণি, আেয-অনােয—এেন চক 

বম্লচ্ছমদিও সাধািণ সপিতচত্ত। 

  

ববমদি ঋচষত্ব বচলমি ইহাই বুঝায়; আোচদেমক িািিরয় ধমেযি এই আদশয সবযদা েমন 

িাচখমি হইমব, আি আচে ইচ্ছা কচি বে, জেমিি অনযানয জাচিও এই আদশযচি িিণ 

িাচখমবন, িাহা হইমলই চবচিন্ন ধমেয চববাদ-চবসিংবাদ কচেয়া োইমব। শা্ত্রসপাঠ কচিমলই 

ধেয লাি হয় না; বা েিেিান্তি ও বিন দ্বািা, এেন চক েুচক্তিকয-চবিাি দ্বািাও ধেযলাি 

হয় না। ধেয সািাৎ কচিমি হইমব—ঋচষ হইমি হইমব। বনু্ধেণ, েিচদন না বিাোমদি 

প্রমিযমকই ঋচষ হইমিে, েিচদন না আধযাচিক সিয সািাৎ কচিমিে, িিচদন 

বিাোমদি ধেযজরবন আিে হয় নাই, জাচনমব। েিচদন না অিরচন্দ্রয় অনুিূচিি দ্বাি 

খুচলয়া োয়, িিচদন বিাোমদি পমি ধেয বকবল কথাি কথা োত্র, িিচদন বকবল 

ধেযলামিি জনয প্রস্তুি হইমিে োত্র, িিচদন পমিাি চববিণ চদমিে োত্র। 

  

এক সেময় বুদ্ধমদমবি সচহি কিকগুচল ব্রাহ্মমণি িকয হইয়াচেল। বসই সেময় চিচন 

একচি অচি সুন্দি কথা বচলয়াচেমলন, িাহা এখামন ববশ খামি। ব্রাহ্মমণিা বুদ্ধমদমবি 

চনকি ব্রমহ্মি স্বরূপ আমলািনা কচিমি আমসন। বসই েহাপুরুষ িাাঁহামদি একজনমক 

চজ্াসা কমিন, ‘ আপচন চক ব্রহ্মমক বদচখয়ামেন?’ ব্রাহ্মণ বচলমলন, ‘না, বদচখ নাই।’ 

বুদ্ধমদব আবাি চজ্াসা কচিমলন, ‘আপনাি চপিা?’ ‘না, চিচনও বদমখন নাই।’ ‘আপনাি 

চপিােহ?’ ‘ববাধ হয়, চিচনও বদমখন নাই।’ িখন বুদ্ধ বচলমলন, ‘বনু্ধ, আপনাি চপিৃ-
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চপিােহেণও োাঁহামক বদমখন নাই, এেন পুরুষ সবমন্ধ আপচন চকরূমপ চবিাি দ্বািা 

অনযমক পিাতৃত কচিবাি বিিা কচিমিমেন?’ পৃচথবরি সকমল এইরূপই কচিমিমে। 

ববদামন্তি িাষায় আোচদেমকও বচলমি হইমবীঃ ‘নায়োিা প্রবিমনন লমিযা ন বেধয়া ন 

বহুনা শ্রুমিন।’১৮ বাোেবি দ্বািা বসই আিামক লাি কিা োয় না, বেধা দ্বািাও িাাঁহামক 

লাি কিা োয় না, এেন চক, ববদপামঠি দ্বািাও নয়।  

  

পৃচথবরি সকল জাচিমক লিয কচিয়া ববমদি িাষায় আোচদেমক বচলমি হইমবীঃ 

বিাোমদি বাদ-চবসিংবাদ বৃথা; বিােিা বে-ঈশ্বিমক প্রিাি কচিমি িাও, িাাঁহামক 

বদচখয়াে চক? েচদ না বদচখয়া থাক, িমব বৃথাই বিাোি প্রিাি; িুচে চক বচলমিে, িাহাই 

িুচে জান না; আি েচদ ঈশ্বিমক বদচখয়া থাক, িমব িুচে আি চববাদ কচিমব না, বিাোি 

েুখই উজ্বল্ল রূপ ধািণ কচিমব। 

  

এক প্রািরন ঋচষ িাাঁহাি পুত্রমক ব্রহ্ম্ানলামিি জনয গুরুেৃমহ বপ্রিণ কমিন। বস েখন 

চফচিল, চপিা চজ্াসা কচিমলন, ‘িুচে চক চশচখয়াে?’ পুত্র বচলল, বস নানা চবদযা 

চশচখয়ামে। চপিা বচলমলন, ‘চকেুই বশখ নাই; আবাি গুরুেৃমহ োও।’ পুত্র আবাি গুরুেৃমহ 

বেল; চফচিয়া আচসমল চপিা পূবযবৎ প্রে কচিমলন। পুত্রও পূবযবৎ উত্তি চদল। িাহামক 

আি একবাি গুরুেৃমহ োইমি হইল। এবাি েখন বস চফচিল, িখন িাহাি সেগ্র েুখেণ্ডল 

বজযাচিেযয় হইয়া চেয়ামে। িখন চপিা বচলমলন,১৯ ‘বৎস, আজ বিাোি েুখেণ্ডল 

ব্রহ্মচবমদি নযায় উদ্ভাচসি বদচখমিচে।’ েখন িুচে ঈশ্বিমক জাচনমব, িখন বিাোি েুখ, 

বিাোি ক্ঠনস্বি, বিাোি সেগ্র আকৃচিই পচিবচিযি হইয়া োইমব। িখন িুচে 

োনবজাচিি চনকি েহাকলযাণস্বরূপ হইমব, বকহই বিাোমক বাধা চদমি পাচিমব না। 

ইহাই ঋচষত্ব এবিং ইহাই আোমদি ধমেযি আদশয। অবচশি োহা চকেু—পিস্পি কথাবািযা, 

েুচক্ত-চবিাি, দশযন, বদ্বিবাদ, অনদ্বিবাদ, এেন চক ববদ পেযন্ত—এই ঋচষত্বলামিি প্রস্তুচি 

োত্র, ও-গুচল বেৌণ। ঋচষত্বলািই েুখয। ববদ, বযাকিণ, বজযাচিষাচদ—সবই বেৌণ। 

‘িাহাই পিা চবদযা, োহা দ্বািা আেিা বসই অিি পুরুষমক জাচনমি পাচি।’ োাঁহািা এই 

িত্ত্ব সািাৎ কচিয়াচেমলন, িাাঁহািাই ববচদক ঋচষ। ঋচষ-অমথয আেিা এক বশ্রণরি চবমশষ-
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অবস্থাপন্ন বযচক্তমক বুচঝয়া থাচক। েথাথয চহন্দু হইমি বেমল আোমদি প্রমিযকমকই 

জরবমনি বকান এক অবস্থায় এই ঋচষত্বলাি কচিমি হইমব, আি ঋচষত্বলািই চহন্দুি 

চনকি েুচক্ত। কিকগুচল েিবামদ চবশ্বাস, সহস্র সহস্র েচন্দি দশযন বা পৃচথবরমি েি নদর 

আমে সবগুচলমি স্নান কচিমল চহন্দুেমি েুচক্ত হইমব না। ঋচষ হইমল—েিদ্রিা হইমল 

িমবই েুচক্তলাি হইমব। 

  

পিবিযর সেময়ি কথা আমলািনা কচিমল আেিা বদচখমি পাই, িখন সেগ্র জেৎ-

আমলােনকাির েহাপুরুষেণ—বশ্রি অবিািেণ জেগ্রহণ কচিয়ামেন। অবিামিি সিংখযা 

অমনক। িােবমিি েমি অবিাি অসিংখয; িেমধয িাে ও কৃষ্ণই িািমি চবমশষিামব 

পূচজি হইয়া থামকন। এই প্রািরন বরিেুমেি আদশয—সিযপিায়ণিা ও নরচিি সাকাি 

েূচিয, আদশয িনয়, আদশয পচি, আদশয চপিা, সমবযাপচি আদশয িাজা িােিমন্দ্রি িচিত্র 

অিন কচিয়া েহচষয বাল্মরচক আোমদি সম্মুমখ স্থাপন কচিয়ামেন। এই েহাকচব বে-িাষায় 

িােিচিত্র বণযনা কচিয়ামেন, িাহা অমপিা শুদ্ধ, েধুি, অথি সহজ সিল িাষা আি 

হইমি পামি না। আি সরিাি কথা চক বচলব  বিােিা জেমিি সেগ্র প্রািরন সাচহিয 

অধযয়ন কচিয়া চনীঃমশষ কচিমি পাি, জেমিি িাবর সাচহিযসেূহও চনীঃমশষ কচিমি পাি, 

চকন্তু বিাোচদেমক চনীঃসিংশময় বচলমি পাচি বে, আি একচি সরিাি িচিত্র বাচহি কচিমি 

পাচিমব না। সরিািচিত্র অসাধািণ; ঐ িচিত্র একবািই চিচত্রি হইয়ামে, আি কখনও হয় 

নাই, হইমবও না। িাে হয়মিা কময়কচি হইয়ামেন, চকন্তু সরিা আি হন নাই। িািিরয় 

নািরেমণি বেরূপ হওয়া উচিি, সরিা িাহাি আদশয; নািরিচিমত্রি েি প্রকাি িািিরয় 

আদশয আমে, সবই এক সরিািচিত্র হইমিই উদূ্ভি; আি সেগ্র আেযাবমিয এই সহস্র সহস্র 

বৎসি োবৎ চিচন আবালবৃদ্ধবচনিাি পূজা পাইয়া আচসমিমেন। েহােচহেেয়র সরিা—

সািাৎ পচবত্রিা অমপিাও পচবত্রিিা, সচহষু্ণিাি িূোন্ত আদশয সরিা চিিকালই এইরূপ 

পূজা পাইমবন। চেচন চবন্দুোত্র চবিচক্ত প্রদশযন না কচিয়া বসই েহাদীঃমখি জরবন োপন 

কচিয়াচেমলন, বসই চনিযসাধ্বর চনিযচবশুদ্ধস্বিাবা আদশয পত্নর সরিা, বসই নিমলামকি—

এেন চক বদবমলামকি পেযন্ত আদশযস্বরূপা েহরয়সর সরিা চিিচদনই আোমদি জািরয় 

বদবিারূমপ বিযোন থাচকমবন। আেিা সকমলই িাাঁহাি িচিত্র চবমশষরূমপ জাচন, সুিিািং 
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উহাি চবশদ বণযনাি প্রময়াজন নাই। আোমদি সব পুিাণ নি হইয়া োইমি পামি, এেন 

চক আোমদি ববদ পেযন্ত বলাপ পাইমি পামি, আোমদি সিংস্কৃি িাষা পেযন্ত চিিচদমনি 

জনয কালমস্রামি চবলুপ্ত হইমি পামি, চকন্তু অবচহি হইয়া শ্রবণ কি, েিচদন িািমি অচি 

অোচজযি গ্রােযিাষািাষর পাাঁিজন চহন্দুও থাচকমব, িিচদন সরিাি উপাখযান থাচকমব। 

সরিা আোমদি জাচিি েিায় েিায় চেচশয়া চেয়ামেন, প্রমিযক চহন্দু নিনািরি 

বশাচণমি সরিা চবিাজোনা। আেিা সকমলই সরিাি সন্তান। আোমদি নািরেণমক 

আধুচনকিামব েচেয়া িুচলবাি বে-সকল বিিা হইমিমে, বসগুচলি েমধয েচদ সরিা-

িচিমত্রি আদশয হইমি ভ্রি কচিবাি বিিা থামক, িমব বসগুচল চবফল হইমব। আি প্রিযহই 

আেিা ইহাি দৃিান্ত বদচখমিচে। িািিরয় নািরেণমক সরিাি পদাি অনুসিণ কচিয়া 

চনমজমদি উন্নচিচবধামনি বিিা কচিমি হইমব। ইহাই িািিরয় নািরি উন্নচিি একোত্র 

পথ।  

  

অিীঃপি িাাঁহাি কথা আমলািনা কিা োউক, চেচন নানািামব পূচজি হইয়া থামকন, চেচন 

আবালবৃদ্ধবচনিা িািিবাসর—সকমলিই পিেচপ্রয় ইিমদবিা। আচে িাাঁহামক লিয 

কচিয়াই এ-কথা বচলমিচে, িােবিকাি োাঁহামক অবিাি বচলয়াই িৃপ্ত হন নাই, 

বচলয়ামেন, ‘এমি িািংশকলাীঃ পুিংসীঃ কৃষ্ণস্তু িেবান্ স্বয়ম্।’২০—অনযানয অবিাি বসই 

পুরুমষি অিংশ ও কলাোত্র, চকন্তু কৃষ্ণ স্বয়িং িেবান্। 

  

েখন আেিা িাাঁহাি চবচবধিাবসেচিি িচিমত্রি চবষয় আমলািনা কচি, িখন িাাঁহাি প্রচি 

এরূপ চবমশষণ প্রেুক্ত হইয়ামে বচলয়া চকেুোত্র আশ্চেয ববাধ কচি না। চিচন একাধামি 

অপূবয সন্নযাসর ও অদু্ভি েৃহর চেমলন; িাাঁহাি েমধয চবিয়কি িজীঃশচক্তি চবকাশ বদখা 

চেয়াচেল, অথি িাাঁহাি অদু্ভি িযাে চেল। েরিা পাঠ না কচিমল কৃষ্ণিচিত্র কখনই বুঝা 

োইমি পামি না; কািণ চিচন িাাঁহাি চনজ উপমদমশি েূচিযোন্ চবগ্রহ চেমলন। সকল 

অবিািই, িাাঁহািা োহা প্রিাি কচিমি আচসয়াচেমলন, িাহাি জরবন্ত উদাহিণস্বরূপ 

চেমলন। েরিাি প্রিািক শ্ররকৃষ্ণ চিিজরবন বসই িেবদ েরিাি সাকাি চবগ্রহরূমপ বিযোন 

চেমলন—চিচন অনাসচক্তি েহৎ দৃিান্ত। চিচন অমনকমক িাজা কচিমলন, চকন্তু স্বয়িং 
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চসিংহাসমন আমিাহণ কচিমলন না; চেচন সেগ্র িািমিি বনিা—োাঁহাি বামকয িাজেণ চনজ 

চনজ চসিংহাসন োচেয়া চদয়াচেমলন, চিচন স্বয়িং িাজা হইমি ইচ্ছা কমিন নাই। বালযকামল 

চেচন সিলিামব বোপরমদি সচহি ক্ররো কচিমিন, জরবমনি সকল অবস্থামিই চিচন বসই 

সিল সুন্দি শ্ররকৃষ্ণ। 

  

িাাঁহাি জরবমনি বসই চিিিিণরয় অধযাময়ি কথা েমন পচেমিমে, োহা অচি দমবযাধয। 

েিিণ না বকহ পূণয ব্রহ্মিাির ও পচবত্রস্বিাব হইমিমে, িিিণ িাহা বুচঝবাি বিিা কিা 

উচিি নয়। বসই বপ্রমেি অপূবয চবকামশি কথা েমন পচেমিমে, োহা বসই বৃন্দাবমনি 

েধুি লরলায় রূপকিামব বচণযি হইয়ামে; বপ্রেেচদিা-পামন বে এমকবামি উেত্ত হইয়ামে, 

বস বযিরি আি বকহ িাহা বুচঝমি পামি না। বক বোপরমদি বপ্রে-জচনি চবিহেিণাি 

িাব বুচঝমি সেথয বে-মপ্রে বপ্রমেি িিে আদশয, বে-মপ্রে আি চকেু িামহ না, বে-মপ্রে 

স্বেয পেযন্ত আকাঙ্ক্ষা কমি না, বে-মপ্রে ইহমলাক-পিমলামকি বকান বস্তু কােনা কমি না  

বহ বনু্ধেণ, এই বোপরমপ্রে দ্বািাই সগুণ ও চনগুযণ ঈশ্বি সবমন্ধ চবমিামধি একোত্র 

েরোিংসা হইয়ামে। আেিা জাচন, োনুষ সগুণ ঈশ্বি হইমি উচ্চিি ধািণা কচিমি পামি 

না। আেিা ইহাও জাচন, দাশযচনক দৃচিমি সেগ্র জেদ্বযাপর ঈশ্বমি—সেগ্র জেৎ োাঁহাি 

চবকাশ, বসই চনগুযণ ঈশ্বমি চবশ্বাসই স্বািাচবক। এচদমক আোমদি প্রাণ একিা সাকাি বস্তু 

িায়—এেন বস্তু িায়, োহা আেিা ধচিমি পাচি, োাঁহাি পাদপমে প্রাণ ঢাচলয়া চদমি 

পাচি। সুিিািং সগুণ ঈশ্বিই োনব-েমনি সমব্বযাচ্চ ধািণা। চকন্তু েুচক্ত এই ধািণায় সন্তুি 

হইমি পামি না। ইহাই বসই অচি প্রািরন, প্রািরনিে সেসযা—োহা ব্রহ্মসূমত্র চবিাচিি 

হইয়ামে, োহা লইয়া বনবাসকামল বদ্রৌপদর েুচধচিমিি সচহি চবিাি কচিয়াচেমলনীঃ েচদ 

একজন সগুণ, সপূিতণয দয়ােয়, সব্বযশচক্তোন্ ঈশ্বি থামকন, িমব এই নিককুণ্ড—

সিংসামিি অচতৃতত্ব বকন? বকন চিচন ইহা সৃচি কচিমলন? িাাঁহামক একজন েহাপিপাির 

ঈশ্বি বচলমি হইমব। এই সেসযাি বকানরূপ েরোিংসাই হয় নাই; বকবল বোপরমপ্রে 

সবমন্ধ শাম্ত্রস োহা পচেয়া থাক, িাহামিই ইহাি েরোিংসা হইয়ামে। বোপরিা কৃমষ্ণি প্রচি 

বকান চবমশষণ প্রময়াে কচিমি িাচহি না; চিচন বে সৃচিকিযা, চিচন বে সবযশচক্তোন্—

িাহাও িাহািা জাচনমি িাচহি না। িাহািা বকবল বুচঝি—চিচন বপ্রেেয়; ইহাই িাহামদি 
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পমি েমথি। বোপরিা কৃষ্ণমক বকবল বৃন্দাবমনি কৃষ্ণ বচলয়া বুচঝি। বসই বহু 

বসনাবাচহনরি বনিা িাজাচধিাজ কৃষ্ণ িাহামদি চনকি বিাবি বসই িাখালবালকই চেমলন। 

  

‘ন ধনিং ন জনিং ন কচবিািং সুন্দিরিং বা জেদরশ কােময়।  

েে জেচন জেনরশ্বমি িবিাদ িচক্তিনহিুকর ত্বচয় | | ’ ২১  

  

বহ জেদরশ, আচে ধন জন কচবিা বা সুন্দির—চকেুই প্রাথযনা কচি না; বহ ঈশ্বি, জমে 

জমে বেন বিাোি প্রচি আোি অনহিুকর িচক্ত থামক। ধমেযি ইচিহামস ইহা এক নূিন 

অধযায়—এই অনহিুকর িচক্ত, এই চনষ্কাে কেয; আি োনুমষি ইচিহামস িািিমিমত্র 

সবযমশ্রি অবিাি কৃমষ্ণি েুখ হইমি সবযপ্রথে এই িত্ত্ব চনেযি হইয়ামে। িময়ি ধেয, 

প্রমলািমনি ধেয চিিচদমনি জনয িচলয়া বেল; নিমকি িরচি ও স্বেয-সুমখি প্রমলািন 

সমত্ত্বও এই অনহিুকর িচক্ত ও চনষ্কাে কেয-রূপ আদমশযি অিুযদয় হইল। 

  

এ বপ্রমেি েচহো চক আি বচলব  এইোত্র বিাোচদেমক বচলয়াচে, বোপরমপ্রে উপলচি 

কিা বেই কচঠন। আোমদি েমধযও এেন চনমবযামধি অিাব নাই, োহািা শ্ররকৃষ্ণ-জরবমনি 

এই অচি অপূবয অিংমশি অদু্ভি িাৎপেয বুচঝমি পামি না। আচে আবাি বচলমিচে, 

আোমদিই স্বজাচি এেন অমনক অশুদ্ধচিত্ত চনমবযাধ আমে, োহািা বোপরমপ্রমেি নাে 

শুচনমল উহা অচি অপচবত্র বযাপাি িাচবয়া িময় দশহাি চপোইয়া োয়। িাহাচদেমক শুধু 

এইিুকু বচলমি িাই—চনমজি েন আমে শুদ্ধ কি; আি বিাোচদেমক ইহাও িিণ িাচখমি 

হইমব বে, চেচন এই অদু্ভি বোপরমপ্রে বণযনা কচিয়ামেন, চিচন আি বকহই নমহন, চিচন 

বসই চিিপচবত্র বযাসিনয় শুক। েিচদন হৃদময় স্বাথযপিিা থামক, িিচদন িেবৎমপ্রে 

অসেব; উহা বকবল বদাকানদাচি—আচে বিাোমক চকেু চদমিচে, প্রিু, িুচে আোমক চকেু 

দাও। আি িেবান্ ও বচলমিমেন, েচদ িুচে এরূপ না কি, িমব িুচে েচিমল পি 

বিাোমক বদচখয়া লইব, চিিকাল আচে বিাোমক দ্ধক কচিয়া োচিব। সকাে বযচক্তি ঈশ্বি 

সবমন্ধ ধািণা এইরূপ। েিচদন োথায় এই-সব িাব থামক, িিচদন বোপরমদি 

বপ্রেজচনি চবিমহি উেত্তিা বলামক চক কচিয়া বুচঝমব? 
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‘সুিিবধযনিং বশাকনাশনিং স্বচিিমবণুনা সুিু িুচবিম্ | ইিিিােচবিািণিং নৃণািং চবিি বরি 

নমতৃতঽধিােৃিম্ | | ’ ২২ 

  

একবাি, একবািোত্র েচদ বসই অধমিি েধুি িুবন লাি কিা োয়  োহামক িুচে একবাি 

িুবন কচিয়াে, চিিকাল ধচিয়া বিাোি জনয িাহাি চপপাসা বাচেমি থামক, িাহাি সকল 

দীঃখ িচলয়া োয়, িখন আোমদি অনযানয সকল চবষময় আসচক্ত িচলয়া োয়, বকবল 

িুচেই িখন একোত্র প্ররচিি বস্তু হও। 

  

প্রথমে এই কাচিন, নাে-েশ, এই িুদ্র চেথযা সিংসামিি প্রচি আসচক্ত োে বদচখ। 

িখনই—বকবল িখনই বিােিা বোপরমপ্রে চক িাহা বুচঝমব। উহা এি শুদ্ধ বে, সবযিযাে 

না হইমল উহা বুচঝবাি বিিাই কিা উচিি নয়। েিচদন পেযন্ত না চিত্ত সপূিতণয শুদ্ধ হয়, 

িিচদন উহা বুচঝবাি বিিা বৃথা। প্রচি েুহূমিয োহামদি হৃদময় কােকাচিনেমশাচলপ্সাি 

বুদ্বুদ উচঠমিমে, িাহািাই আবাি বোপরমপ্রে বুচঝমি িায় এবিং উহাি সোমলািনা কচিমি 

োয়  কৃষ্ণ-অবিামিি েুখয উমেশয এই বোপরমপ্রে চশিা বদওয়া। এেন চক দশযনশা্ত্রস-

চশমিােচণ েরিা পেযন্ত বসই অপূবয বপ্রমোেত্তিাি সচহি িুলনায় দাাঁোইমি পামি না। 

কািণ েরিায় সাধকমক ধরমি ধরমি বসই িিে লিয েুচক্তসাধমনি উপমদশ বদওয়া 

হইয়ামে; চকন্তু এই বোপরমপ্রমেি েমধয ঈশ্বি-িসাস্বামদি উেত্তিা, ব্াি বপ্রমোেত্তিাই 

চবদযোন; এখামন গুরু-চশষয, শা্ত্রস-উপমদশ, ঈশ্বি-স্বেয সব একাকাি, িময়ি ধমেযি 

চিেোত্র নাই, সব চেয়ামে— আমে বকবল বপ্রমোেত্তিা। িখন সিংসামিি আি চকেু েমন 

থামক না, িক্ত িখন সিংসামি কৃষ্ণ—একোত্র বসই কৃষ্ণ বযিরি আি চকেুই বদমখন না, 

িখন চিচন সবযপ্রাণরমি কৃষ্ণদশযন কমিন, িাাঁহাি চনমজি েুখ পেযন্ত িখন কৃমষ্ণি েি 

বদখায়, িাাঁহাি আিা িখন কৃষ্ণবমণয িচিি হইয়া োয়। েহানুিব কৃমষ্ণি ঈদৃশ েচহো  

  

কৃষ্ণজরবমনি বোিখামিা খুাঁচিনাচি লইয়া সেয় নি কচিও না; িাাঁহাি জরবমনি েুখয অিংশ 

োহা, িাহাই অবলবন কি। কৃমষ্ণি জরবনিচিমি হয়মিা অমনক ঐচিহাচসক অসােিসয 

আমে, অমনক চবষয় হয়মিা প্রচিপ্ত হইয়ামে—এ সবই সিয হইমি পামি, চকন্তু িাহা 

হইমলও ঐ সেময় সোমজ বে-এক অপূবয নূিন িামবি অিুযদয় হইয়াচেল, িাহাি 
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অবশযই চিচত্ত চেল। অনয বে-মকান েহাপুরুমষি জরবন আমলািনা কচিমলই বদচখমি পাই 

বে, চিচন িাাঁহাি পূবযবিযর কিকগুচল িামবি প্রচিধ্বচনোত্র; আেিা বদচখমি পাই, চিচন 

িাাঁহাি চনজ বদমশ, এেন চক বসই সেময় বে-সকল িাব প্রিচলি চেল, শুধু বসগুচলই 

প্রিাি কচিয়া চেয়ামেন। এেন চক, বসই েহাপুরুষ আমদৌ চেমলন চকনা, বস-সবমন্ধই 

গুরুিি সমন্দহ থাচকমি পামি। চকন্তু কৃমষ্ণি উপমদশ বচলয়া কচথি এই চনষ্কাে কেয ও 

চনষ্কাে বপ্রেিত্ত্ব জেমি অচিনব বেৌচলক িাব নমহ—ইহা প্রোণ কি বদচখ। েচদ না পাি, 

িমব অবশযই স্বরকাি কচিমি হইমব বে, বকান এক বযচক্ত চনশ্চয়ই এই িত্ত্বগুচল উদ্ভাবন 

কচিয়াচেমলন। ঐ িত্ত্বগুচল অপি বকান বযচক্তি চনকি হইমি েৃহরি বচলয়া স্বরকাি কচিমি 

পািা োয় না। কািণ কৃমষ্ণি আচবিযাবকামল আকামশ বািামস ঐ িত্ত্ব িাচসমিচেল বচলয়া 

জানা োয় না। িেবান্ কৃষ্ণই ইহাি প্রথে প্রিািক, িাাঁহাি চশষয ববদবযাস ঐ িত্ত্ব 

জনসাধািমণি েমধয প্রিাি কচিমলন। োনবিাষায় এরূপ বশ্রি আদশয আি কখনও চিচত্রি 

হয় নাই। আেিা িাাঁহাি গ্রমন্থ বোপরজনবেি বসই বৃন্দাবমনি িাখালিাজ অমপিা আি 

বকান উচ্চিি আদশয পাই না। েখন বিাোমদি েচতৃতমষ্ক এই উেত্তিা প্রমবশ কচিমব, েখন 

বিােিা েহািাো বোপরেমণি িাব বুচঝমব, িখনই বিােিা জাচনমি পাচিমব বপ্রে চক 

বস্তু  েখন বিাোমদি দৃচিপথ হইমি সেগ্র জেৎ অন্তচহযি হইমব, েখন বিাোমদি অনয 

সব চিন্তা লুপ্ত হইমব, েখন বিােিা শুদ্ধচিত্ত হইমব, েখন বিাোমদি আি বকান লিয 

থাচকমব না, এেন চক সিযানুসন্ধানসৃ্পহা পেযন্ত থাচকমব না, িখনই বিাোমদি হৃদময় 

বসই বপ্রমোেত্তিাি আচবিযাব হইমব, িখনই বিােিা বোপরমদি অমহিুক বপ্রমেি শচক্ত 

বুচঝমব। ইহাই লিয। েখন এই বপ্রে লাি কচিমল, িখন সব পাইমল।  

  

এইবাি আেিা একিু চনম্নতৃতমি নাচেয়া েরিাপ্রিািক শ্ররকৃষ্ণ সবমন্ধ আমলািনা কচিব। 

িািমি এখন অমনমকি েমধয একিা প্রমিিা বদখা োয়—বসিা বেন ব্াোি আমে োচে 

বজািাি েি। আোমদি েমধয অমনমকি ধািণা—কৃষ্ণ বোপরমদি সচহি বপ্রেলরলা 

কচিয়ামেন, এিা বেন চক এক িকে  সামহমবিাও ইহা বে পচ্ছন্দ কমি না। অেুক পচণ্ডি 

এই বোপরমপ্রেিা বে সুচবধা েমন কমিন না। িমব আি চক? বোপরমদি েেুনাি জমল 

িাসাইয়া দাও  সামহবমদি অনুমোচদি না হইমল কৃষ্ণ বিমকন চক কচিয়া? চিচকমিই 
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পামিন না  েহািািমি দ-একচি গুরুত্বহরন স্থামন োো অনয বকাথাও বোপরমদি বকান 

উমেখই নাই  েথা—বদ্রৌপদরি তৃতমবি েমধয এবিং চশশুপামলি বক্তৃিায় বৃন্দাবন কথা আমে 

োত্র  

  

এগুচল সব প্রচিপ্ত  সামহমবিা োহা না িায়, সব উোইয়া চদমি হইমব  বোপরমদি কথা, 

এেন চক কৃমষ্ণি কথা পেযন্ত প্রচিপ্ত  বে-সকল বযচক্ত এইরূপ ব্ািিি 

বচণক্ েমনািাবাপন্ন, োহামদি ধমেযি আদশয পেযন্ত বযবসাদাচি হইয়া দাাঁোইয়ামে, 

িাহামদি সকমলিই েমনািাব এই বে, িাহািা ইহমলামক চকেু কচিয়া স্বমেয োইমব। 

বযবসাদাি িক্রবৃচদ্ধ-হামি সুদ িাচহয়া থামক, িাহািা এখামন এেন চকেু পুণয সচিয় কচিয়া 

োইমি িায়, োহাি ফমল স্বমেয চেয়া সুখমিাে কচিমব  ইহামদি ধেযপ্রণালরমি অবশয 

বোপরমদি স্থান নাই। 

  

আেিা এখন বসই আদশয বপ্রচেক শ্ররকৃমষ্ণি কথা োচেয়া আি একিু নাচেয়া েরিাপ্রিািক 

শ্ররকৃমষ্ণি কথা আমলািনা কচিব। এখামনও আেিা বদচখমি পাই, েরিাি েি ববমদি 

িাষয আি কখনও হয় নাই, হইমবও না। শ্রুচি বা উপচনষমদি িাৎপেয বুঝা বে কচঠন; 

কািণ িাষযকামিিা সকমলই চনমজমদি েিানুোয়র উহা বযাখযা কচিমি বিিা কচিয়ামেন। 

অবমশমষ চেচন স্বয়িং শ্রুচিি বক্তা, বসই িেবান্ চনমজ আচসয়া েরিাি প্রিািকরূমপ শ্রুচিি 

অথয বুঝাইমলন, আি আজ িািমি বসই বযাখযা-প্রণালরি বেেন প্রময়াজন—সেগ্র জেমি 

উহাি বেেন প্রময়াজন, আি চকেুিই বিেন নমহ। আশ্চমেযি চবষয় পিবিযর 

শা্ত্রসবযাখযািােণ—এেন চক েরিাি বযাখযা কচিমি চেয়াও অমনক সেময় িেবদক্ত 

বামকযি িাৎপেয ধচিমি পামিন নাই। েরিামি চক বদচখমি পাওয়া োয়? আধুচনক 

িাষযকািেমণি বলখামিই বা চক বদচখমি পাওয়া োয়? একজন অনদ্বিবাদর িাষযকাি 

বকান উপচনষমদি বযাখযায় প্রবৃত্ত হইমলন; শ্রুচিমি অমনক বদ্বিিাবািক বাকয িচহয়ামে; 

চিচন বকানরূমপ বসগুচলমক িাচিয়া িুচিয়া িাহা হইমি চনমজি েমনােি অথয বাচহি 

কচিমলন। আবাি বদ্বিবাদর িাষযকািও অনদ্বিবাদািক বাকযগুচলমক িাচিয়া িুচিয়া বদ্বি 

অথয কচিমলন। চকন্তু েরিায় শ্রুচিি িাৎপেয এরূপ চবকৃি কচিবাি বিিা নাই। িেবান্ 
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বচলমিমেন, এগুচল সব সিয; জরবািা ধরমি ধরমি স্থূল হইমি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি 

বসাপামন আমিাহণ কচিমিমেন, এইরূমপ ক্রেশীঃ চিচন বসই িিে লিয অনন্ত পূণযস্বরূমপ 

উপনরি হন। েরিায় এইিামব ববমদি িাৎপেয চববৃি হইয়ামে, এেন চক কেযকাণ্ড পেযন্ত 

েরিায় স্বরকৃি হইয়ামে, আি ইহা বদখান হইয়ামে বে, কেযকাণ্ড—সািাৎিামব না হইমলও 

বেৌণিামব েুচক্তি সহায়, অিএব উহাও সিয; েূচিযপূজাও সিয, সবযপ্রকাি অনুিান 

চক্রয়াকলাপও সিয, শুধু একচি চবষময় চবমশষ লিয িাচখমি হইমব—চিত্তশুচদ্ধ। েচদ হৃদয় 

শুদ্ধ ও অকপি হয়, িমবই উপাসনা সিয হয় এবিং আোচদেমক িিে লমিয লইয়া োয়, 

আি এই-সব চবচিন্ন উপাসনাপ্রণালরই সিয, কািণ সিয না হইমল বসগুচলি সৃচি হইল 

বকন? আধুচনক অমনক বযচক্তি েি—চবচিন্ন ধেয ও সম্প্রদায় কিকগুচল কপি ও দি 

বলামক িালু কচিয়ামে; িাহািা চকেু অথয-লালসায় এই-সকল ধেয ও সম্প্রদায় সৃচি কমি। 

এ কথা এমকবামি িুল। িাাঁহামদি বযাখযা আপািদৃচিমি েিই েুচক্তেুক্ত বচলয়া ববাধ 

হউক না বকন, উহা সিয নমহ; ঐগুচল ঐরূমপ সৃি হয় নাই। জরবািাি স্বািাচবক 

প্রময়াজমনই ঐগুচলি অিুযদয় হইয়ামে। চবচিন্ন বশ্রণরি োনমবি ধেযচপপাসা িচিিাথয 

কচিবাি জনযই ঐগুচলি অিুযদয় হইয়ামে, সুিিািং উহামদি চবরুমদ্ধ দাাঁোইয়া বকান ফল 

নাই। বে-চদন বসই প্রময়াজন আি থাচকমব না, বস-চদন বসই প্রময়াজমনি অিামবি সমগ ব 

বসগুচলও বলাপ পাইমব, আি েিচদন প্রময়াজন থাচকমব, িিচদন বিােিা েিই িরব্র 

সোমলািনা কি না বকন, েিই ঐগুচলি চবরুমদ্ধ প্রিাি কি না বকন, ঐগুচল অবশযই 

থাচকমব। িিবাচি-বন্দুমকি সাহামেয পৃচথবর িক্তমস্রামি িাসাইয়া চদমি পাি, চকন্তু 

েিচদন প্রচিোি প্রময়াজন থাচকমব, িিচদন প্রচিোপূজা থাচকমবই থাচকমব। এই চবচিন্ন 

অনুিানপদ্ধচি ও ধমেযি চবচিন্ন বসাপান অবশযই থাচকমব, আি আেিা িেবান্ শ্ররকৃমষ্ণি 

উপমদমশ বুচঝমি পাচিমিচে, বসগুচলি চক প্রময়াজন। 

  

শ্ররকৃমষ্ণি চিমিািামবি চকেুকাল পমিই িািমিি ইচিহামস এক বশািনরয় অধযায় আিে 

হইল। েরিামিই দূিােি ধ্বচনি েি সম্প্রদায়সেূমহি চবমিাধ-মকালাহল আোমদি কামন 

আমস, আি বসই সােিমসযি অদু্ভি উপমদিা িেবান্ শ্ররকৃষ্ণ েধযস্থ হইয়া চবমিাধ 
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চেিাইয়া চদমিন। চিচন বচলমিমেন, ‘েচয় সবযচেদিং বপ্রািিং সূমত্র েচণেণা ইব।’—বেেন 

সূমত্র েচণেণ গ্রচথি থামক, বিেচন আোমিই সব ওিমপ্রাি িচহয়ামে।  

  

আেিা সাম্প্রদাচয়ক চবমিামধি দূিশ্রুি অস্ফুিধ্বচন িখন হইমিই শুচনমি পাই। সেবিীঃ 

িেবামনি উপমদমশ এই চবমিাধ চকেুকাল েন্দরিূি হইয়া সেিয় ও শাচন্ত আচসয়াচেল; 

চকন্তু আবাি চবমিাধ বাচধল। শুধু ধেযেি লইয়া নমহ, সেবিীঃ জাচি লইয়া এ চববাদ 

িচলয়াচেল; আোমদি সোমজি দইচি প্রবল অগ ব—ব্রাহ্মণ ও িচত্রময়ি েমধয চববাদ আিে 

হইয়াচেল; এবিং সহস্র বৎসি ধচিয়া বে েহান্ িিগ ব সেগ্র িািিমক াাচবি কচিয়াচেল, 

িাহাি সমব্বযাচ্চ িূোয় আেিা আি এক েহােচহেেয় েূচিয বদচখমি পাই। চিচন আি বকহ 

নমহন—আোমদিই বেৌিে শাকযেুচন। আেিা িাাঁহামক ঈশ্বমিি অবিাি বচলয়া পূজা 

কচিয়া থাচক, পৃচথবর এি বে চনিযরক নরচিিমত্ত্বি প্রিািক আি বদমখ নাই। চিচন 

কেযমোেরমদি েমধয বশ্রি। বসই কৃষ্ণই বেন চনমজি চশষযরূমপ চনজ েিগুচল কামেয পচিণি 

কচিবাি জনয আচবিূযি হইমলন। আবাি বসই বাণর উচ্চাচিি হইল, োহা েরিায় চশিা 

চদয়াচেলীঃ স্বল্পেপযসয ধেযসয ত্রায়মি েহমিা িয়াৎ—এই ধমেযি অচি সাোনয অনুিানও 

েহািয় হইমি িিা কমি। চ্ত্রসময়া ববশযাতৃতথা শূদ্রামতৃতঽচপ োচন্ত পিািং েচিম্ —্ত্রসর, ববশয, 

এেন চক শূদ্রেণ পেযন্ত পিেেচি প্রাপ্ত হয়। েরিাি বাকযসেূহ—শ্ররকৃমষ্ণি ব্রবেেরি েহির 

বাণর সকমলি বন্ধন, সকমলি শৃঙ্খল িাচিয়া বফচলয়া বদয়, সকমলিই বসই 

পিেপদলামিি অচধকাি ব্াষণা কমি। 

  

ইনহব বিচজযিীঃ সমেযা বেষািং সামেয চস্থিিং েনীঃ। 

চনমদযাষিং চহ সেিং ব্রহ্ম িিাদ ব্রহ্মচণ বি চস্থিাীঃ || 

  

োাঁহামদি েন সামেয অবচস্থি, িাাঁহািা এখামনই সিংসাি জয় কচিয়ামেন। ব্রহ্ম সেিাবাপন্ন 

ও চনমদযাষ, সুিিািং িাাঁহািা ব্রমহ্মই অবচস্থি। 

  

সেিং পশযন্ চহ সবযত্র সেবচস্থিেরশ্বিম্ | 

ন চহনতৃতযািনািানিং িমিা োচি পিািং েচিম্ || 
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পিমেশ্বিমক সবযত্র সেিামব অবচস্থি বদচখয়া চিচন চনমজ আি চনমজমক চহিংসা কমিন না, 

আিচহিংসাশূনয হইয়া পিেেচি লাি কমিন। 

  

েরিাি এই উপমদমশি জরবন্ত উদাহিণরূমপ—উহাি এক চবন্দুও অন্তিীঃ োহামি কামেয 

পচিণি হয় এইজনয—বসই েরিা-উপমদিাই অনযরূমপ আবাি েিযযধামে আচসমলন। 

ইচনই শাকযেুচন। ইচন দীঃখর দচিদ্রমদি উপমদশ চদমি লাচেমলন, োহামি সবযসাধািমণি 

হৃদয় আকষযণ কচিমি পামিন, বসজনয ইচন বদবিাষা পেযন্ত পচিিযাে কচিয়া 

সাধািণমলামকি িাষায় উপমদশ চদমি লাচেমলন, িাজচসিংহাসন পচিিযাে কচিয়া ইচন 

দীঃখর দচিদ্র পচিি চিিুকমদি সমগ ব বাস কচিমি লাচেমলন, চদ্বিরয় িামেি েি ইচন 

িণ্ডালমক বমি লইয়া আচলগ বন কচিমলন। 

  

বিােিা সকমলই িাাঁহাি েহান্ িচিত্র ও অদু্ভি প্রিািকামেযি চবষয় অবেি আে। চকন্তু 

এই প্রিািকামেযি েমধয একিা চবষে ত্রুচি চেল, িাহাি জনয আজ পেযন্ত আেিা 

িুচেমিচে। িেবান্ বুমদ্ধি বকান বদাষ নাই, িাাঁহাি িচিত্র পিে পচবত্র ও েহােচহেেয়। 

দীঃমখি চবষয়—ববৌদ্ধধেযপ্রিামিি ফমল বে-সকল চবচিন্ন অসিয ও অচশচিি জাচি 

আেযসোমজ প্রমবশ কচিমি লাচেল, িাহািা বুদ্ধমদব-প্রিাচিি উচ্চ আদশযগুচল চঠক চঠক 

গ্রহণ কচিমি পাচিল না। এই-সকল জাচি িাহামদি নানাচবধ কুসিংস্কাি এবিং বরিৎস 

উপাসনা-পদ্ধচিগুচল সমগ ব লইয়া দমল দমল আেযসোমজ প্রমবশ কচিমি লাচেল। 

চকেুচদমনি জনয ববাধ হইল িাহািা বেন সিয হইয়ামে, চকন্তু এক শিাব্দর োইমি না 

োইমি িাহািা িাহামদি পূবযপুরুষমদি সপয িূি প্রিৃচিি উপাসনা সোমজ িালাইমি 

লাচেল। এইরূমপ সেগ্র িািি কুসিংস্কামিি পূণয লরলামিত্র হইয়া অিযন্ত অবনি হইল। 

প্রথমে ববৌদ্ধেণ প্রাচণচহিংসা চনন্দা কচিমি চেয়া ববচদক ে্সেূমহি ব্াি চবমিাধর হইয়া 

উচঠয়াচেল। পূমবয প্রমিযক েৃমহ এই-সকল ে্ অনুচিি হইি, েৃহমকামণ ে্কুমণ্ড অচগ্ন 

প্রজ্বাচলি থাচকি, ইহাই চেল উপাসনাি ো-চকেু সাজসিা। ববৌদ্ধমদি প্রিামি এই 

ে্গুচল বলাপ পাইল, িৎপচিবমিয চবিাি চবিাি েচন্দি, জাাঁকামলা অনুিানপদ্ধচি, 

আেবিচপ্রয় পুমিাচহিদল এবিং বিযোনকামল িািমি আি োহা চকেু বদচখমিে, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 169 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বসইগুচলি আচবিযাব হইল। বুদ্ধ সবমন্ধ োাঁহামদি আিও ববশর ্ান থাকা উচিি চেল, 

এেন কময়কজন আধুচনক বযচক্তি চলচখি গ্রমন্থ পো োয়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণমদি বপৌত্তচলকিা 

ধ্বিংস কমিন। উহা পচেয়া আচে হাসয সিংবিণ কচিমি পাচি না। িাাঁহািা জামনন না বে, 

ববৌদ্ধধেযই িািমি বপৌমিাচহিয ও প্রচিোপূজাি সৃচি কচিয়াচেল।  

  

দ-এক বৎসি পূমবয একজন রুশরয় সম্ভ্রান্ত বযচক্ত একখাচন পুতৃতক প্রকাশ কমিন; িাহামি 

চিচন েরশুখ্রমিি একখাচন অদু্ভি জরবনিচিি পাইয়ামেন বচলয়া দাবর কচিয়ামেন। চিচন 

বসই পুতৃতকখাচনি একস্থমল বচলমিমেন, খ্রি ব্রাহ্মণমদি চনকি ধেযচশিাথয জেন্নামথি 

েচন্দমি েেন কমিন, চকন্তু িাাঁহামদি সিরণযিা ও েূচিযপূজায় চবিক্ত হইয়া িথা হইমি 

চিব্বমিি লাোমদি চনকি ধেযচশিাথয েেন কমিন এবিং িাাঁহামদি উপমদমশ চসদ্ধ হইয়া 

স্বমদমশ প্রিযাবিযন কমিন। োাঁহািা িািমিি ইচিহাস চকেুোত্র জামনন, িাাঁহামদি চনকি 

পূমবযাক্ত চববৃচি দ্বািা ইহা প্রোচণি হয় বে, পুতৃতকখাচন আোমোো প্রিািণা। কািণ 

জেন্নাথ-েচন্দি একচি প্রািরন ববৌদ্ধ েচন্দি। আেিা ঐচিমক এবিং অনযানয ববৌদ্ধেচন্দিমক 

চহন্দুেচন্দি কচিয়া লইয়াচে। এইরূপ বযাপাি আোচদেমক এখনও অমনক কচিমি হইমব। 

ইহাই জেন্নাথ- েচন্দমিি ইচিহাস, আি বস-সেময় বসখামন একজনও ব্রাহ্মণ চেমলন না, 

িথাচপ বলা হইমিমে—েরশুখ্রি বসখামন ব্রাহ্মণমদি চনকি উপমদশ লইবাি জনয 

আচসয়াচেমলন  আোমদি রুশরয় চদে ্েজ প্রত্নিাচত্ত্বক এই কথা বচলমিমেন  

  

পূমবযাক্ত কািমণ ববৌদ্ধধমেযি সবযপ্রাণরমি দয়া, উহাি উচ্চ নরচিিত্ত্ব ও চনিয আিা আমে 

চক নাই—এই লইয়া িুলমিিা চবিািসমত্ত্বও সেগ্র ববৌদ্ধধমেযি প্রাসাদ িূণযচবিূণয হইয়া বেল, 

আি িূণয হইবাি পি বে িগ্নাবমশষ িচহল, িাহা অচি বরিৎস। ববৌদ্ধধমেযি অবনচিি 

ফমল বে বরিৎিা বদখা চদল, িাহা বণযনা কচিবাি সেয় আোি নাই, প্রবৃচত্তও নাই। অচি 

বরিৎস অনুিান-পদ্ধচিসেূহ, অচি িয়ানক ও অেরল গ্রন্থিাচজ—োহা োনুমষি হাি চদয়া 

আি কখনও বাচহি হয় নাই বা োনবেচতৃতষ্ক োহা আি কখনও কল্পনা কমি নাই; অচি 

িরষণ পাশব অনুিানপদ্ধচিসেূহ, বেগুচল আি কখনও ধমেযি নামে িমল নাই—এ-সবই 

অবনি ববৌদ্ধধমেযি সৃচি। 
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চকন্তু িািমিি জরবনরশচক্ত িখনও নি হয় নাই, িাই আবাি িেবামনি আচবিযাব হইল। 

চেচন বচলয়াচেমলন, ‘েখনই ধমেযি গ্লাচন হয়, িখনই আচে আচসয়া থাচক’, চিচন আবাি 

আচবিূযি হইমলন। এবাি িাাঁহাি আচবিযাব হইল দাচিণামিয। বসই ব্রাহ্মণেুবক, োাঁহাি 

সবমন্ধ কচথি আমে বে, বষােশ বমষয চিচন িাাঁহাি সকল গ্রমন্থি িিনা বশষ কচিয়াচেমলন, 

বসই অদু্ভি প্রচিিাশালর শিিািামেযি অিুযদয় হইল। এই বষােশবষযরয় বালমকি িিনা 

আধুচনক সিয জেমিি এক চবিয়  আি চিচনও চেমলন চবিয়জনক  চিচন িাচহয়াচেমলন 

সেগ্র িািিমক িাহাি প্রািরন পচবত্রিামব লইয়া োইমি; চকন্তু িাচবয়া বদখ—এই কােয 

কি কচঠন ও কি চবিাি  বস-সেময় িািমিি অবস্থা োহা দাাঁোইয়াচেল, বস সবমন্ধ 

বিাোচদেমক চকেু আিাস চদয়াচে। বিােিা বে-সকল বরিৎস আিামিি সিংস্কাি কচিমি 

অগ্রসি হইমিে, বসগুচল বসই অধীঃপিমনি েুে হইমি আচসয়ামে। িািাি ববলুচি প্রিৃচি 

দদযান্ত জাচিসকল িািমি আচসয়া ববৌদ্ধধেয গ্রহণ কচিয়া আোমদি সচহি চেচশয়া বেল, 

এবিং িাহামদি জািরয় আিািগুচলও সমগ ব লইয়া আচসল। এইরূমপ আোমদি জািরয় 

জরবন অচি িয়ানক পাশচবক আিািসেূহ দ্বািা কলুচষি হইল। উক্ত ব্রাহ্মণেুবক 

ববৌদ্ধমদি চনকি হইমি দায়স্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হইয়াচেমলন, আি বসই সেয় হইমি 

বিযোনকাল পেযন্ত সেগ্র িািমি এই অবনি ববৌদ্ধধেয হইমি ববদামন্তি পুনচবযজয় 

িচলমিমে, এখনও এ-কােয িচলমিমে, এখনও উহা বশষ হয় নাই। েহান্ দাশযচনক শিি 

আচসয়া বদখাইমলন, ববৌদ্ধধেয ও ববদামন্তি সািািংমশ চবমশষ প্রমিদ নাই। িমব বুদ্ধমদমবি 

চশষযপ্রচশষযেণ িাাঁহাি উপমদমশি িাৎপেয বুচঝমি না পাচিয়া চনমজিা পচিি হয় এবিং 

আিা ও ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব অস্বরকাি কচিয়া নাচতৃতক হইয়া পমে—শিি ইহাই বদখাইমলন; 

িখন ববৌমদ্ধিা সকমলই িাহামদি প্রািরন ধমেয চফচিয়া আচসমি লাচেল। চকন্তু িাহািা 

বে-সকল অনুিানপদ্ধচিমি অিযতৃত হইয়াচেল; বসগুচলি চক হইমব—ইহাই এক েহাসেসযা 

হইল।  

  

িখন েহানুিব িাোনুমজি অিুযদয় হইল। শিি েহােনরষর চেমলন বমি, চকন্তু ববাধ হয় 

িাাঁহাি হৃদয় েচতৃতমষ্কি অনুরূপ চেল না। িাোনুমজি হৃদয় শিমিি হৃদয় অমপিা উদাি 

চেল। পচিমিি দীঃমখ িাাঁহাি হৃদয় কাাঁচদল, চিচন িাহামদি দীঃখ েমেয েমেয অনুিব 
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কচিমি লাচেমলন। কামল বে-সকল নূিন নূিন অনুিানপদ্ধচি দাাঁোইয়াচেল, চিচন 

বসগুচল গ্রহণ কচিয়া েথাসাধয সিংস্কাি কচিমলন এবিং নূিন নূিন অনুিানপদ্ধচি, নূিন 

নূিন উপাসনাপ্রণালর সৃচি কচিয়া ঐগুচল োহামদি পমি অিযাবশযক, িাহাচদেমক 

বসগুচল উপমদশ চদমি লাচেমলন। অথি চিচন ব্রাহ্মণ হইমি িণ্ডাল পেযন্ত সকমলি চনকি 

উচ্চিে আধযাচিক উপাসনাি পথ উেুক্ত িাচখমলন। এইরূমপ িাোনুমজি প্রিািকােয 

িচলল। িাাঁহাি প্রিামিি প্রিাব িিুচদযমক চবতৃতৃি হইমি লাচেল, আেযাবমিয ঐ িিমগ বি 

আ্াি লাচেল। বসখামন কময়কজন আিােয ঐিামব অনুপ্রাচণি হইয়া কাজ কচিমি 

লাচেমলন; চকন্তু ইহা বহুচদন পমি—েুসলোন-শাসনকামল ্চিয়াচেল। অমপিাকৃি 

আধুচনক আেযাবিযবাসর আিােযেমণি েমধয বিিনযই বশ্রি।  

  

িাোনুমজি সেয় হইমি ধেযপ্রিামি একচি চবমশষত্ব লিয কচিও; িখন হইমি 

সবযসাধািমণি জনয ধমেযি দ্বাি খুচলয়া বদওয়া হয়। শিমিি পূবযবিযর আিােযেমণি বেেন 

ইহাই চেল েূলেি, িাোনুমজি পিবিযর আিােযেমণিও িাহাই হইল। শিিমক কিকিা 

বজযনশরল বচলয়া বণযনা কিা হয়। চকন্তু িাাঁহাি চলচখি গ্রমন্থ এেন চকেু বদচখমি পাই না, 

োহামি িাাঁহাি সিরণযিাি পচিিয় পাওয়া োয়। িেবান্ বুদ্ধমদমবি উপমদশাবলর বেেন 

িাাঁহাি চশষযপ্রচশষযবেয দ্বািা চবকৃি হইয়ামে, বিেচন শিিািামেযি উপমদশাবলরি উপি 

বে সিরণযিাি বদাষ আমিাচপি হয়, সেবিীঃ িাহামি শিমিি বকান বদাষ নাই, িাাঁহাি 

চশষযমদি বুচঝবাি অিেিাি দরুনই এই বদাষ শিমি আমিাচপি হইয়া থামক। 

  

আচে এখন এই উত্তিিািমিি েহাপুরুষ শ্ররনিিমনযি চবষয় চকেু উমেখ কচিয়া এই 

বক্তৃিা বশষ কচিব। চিচন বোপরমদি বপ্রমোেত্ত িামবি আদশয চেমলন। বিিনযমদব স্বয়িং 

একজন ব্রাহ্মণ চেমলন, িখনকাি এক অচি চবিািশরল পচণ্ডিবিংমশ িাাঁহাি জে হয়, 

চিচনও নযাময়ি অধযাপক হইয়া িমকয পচণ্ডিমদি পিাতৃত কচিয়া চদচিজয়র হন। বালযকাল 

হইমি চিচন চশচখয়াচেমলন, ইহাই জরবমনি সমব্বযাচ্চ আদশয। বকান েহাপুরুমষি কৃপায় 

িাাঁহাি সেগ্র জরবন পচিবচিযি হইয়া বেল; িখন চিচন বাদানুবাদ, িকয-নযাময়ি অধযাপনা 

পচিিযাে কচিমলন। পৃচথবরমি িচক্তি বশ্রি আিােযমদি অনযিে বপ্রমোেত্ত শ্ররনিিনয। 
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িাাঁহাি িচক্তি িিগ ব সেগ্র বগ বমদমশ াাচবি হইল, সকমলি প্রামণ শাচন্তবাচি চসচচিি 

হইল। িাাঁহাি বপ্রমেি বকান সরো চেল না। পুণযবান্ পাপর, চহন্দু েুসলোন, পচবত্র 

অপচবত্র, ববশযা পচিি—সকমলই িাাঁহাি িালবাসাি িাে পাইি, সকলমকই চিচন কৃপা 

কচিমিন; েচদও িৎপ্রবচিযি সম্প্রদাময়ি অিযন্ত অবনচি হইয়ামে, বেেন কালপ্রিামব 

সকমলিই অবনচি হইয়া থামক, িথাচপ িাাঁহাি সম্প্রদায় দচিদ্র দবযল জাচিিুযি পচিি—

সোমজ পচিিযক্ত সকল বযচক্তিই আশ্রয়স্থল। চকন্তু আোমক সমিযি অনুমিামধ স্বরকাি 

কচিমি হইমব বে, দাশযচনক সম্প্রদায়সেূমহই আেিা অদু্ভি উদাি িাব বদচখমি পাই। 

শিিেিাবলবর বকহই এ কথা স্বরকাি কমিন না বে, িািমিি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি েমধয 

বাতৃতচবক বকান বিদ আমে। এচদমক চকন্তু জাচি-বযাপামি শিি অিযন্ত বজযমনি িাব 

বপাষণ কচিমিন। জাচিমিমদি প্রমে আেিা প্রমিযক ববষ্ণবািামেযি উপমদমশ অপূবয 

উদািিা বদচখমি পাই, চকন্তু ধেযসবমন্ধ িাাঁহামদি েি সিরণয। 

  

শিমিি চেল চবিাি েচতৃতষ্ক, িাোনুজ ও বিিমনযি চেল চবশাল হৃদয়। এখন এেন এক 

বযচক্তি আচবিযামবি সেয় হইয়াচেল, োাঁহাি েমধয একাধামি এইরূপ হৃদয় ও েচতৃতষ্ক 

থাচকমব, চেচন একাধামি শিমিি েহির বেধা ও বিিমনযি চবশাল অনন্ত হৃদময়ি 

অচধকাির হইমবন, চেচন বদচখমবন সকল সম্প্রদায় এক েহৎ িামব—ঈশ্বমিি শচক্তমি 

অনুপ্রাচণি বদচখমবন প্রমিযক প্রাণরমি বসই ঈশ্বি চবদযোন, োাঁহাি হৃদয় িািমি বা 

িািমিি বাচহমি দচিদ্র দবযল পচিি—সকমলি জনয কাাঁচদমব, অথি োাঁহাি চবশাল বুচদ্ধ 

এেন েহৎ িত্ত্বসকল উদ্ভাবন কচিমব, বেগুচল িািমি বা িািমিি বাচহমি চবমিাধর 

সম্প্রদায়সেূমহি সেিয়সাধন কচিমব এবিং এইরূপ চবিয়কি সেিময়ি দ্বািা হৃদয় ও 

েচতৃতমষ্কি সােিসযপূণয এক সাবযমিৌে ধেয প্রকাশ কচিমব। এইরূপ বযচক্ত জেগ্রহণ 

কচিয়াচেমলন এবিং আচে কময়ক বৎসি িাাঁহাি িিণিমল বচসয়া চশিা পাইবাি 

বসৌিােযলাি কচিয়াচেলাে। 

  

এইরূপ এক বযচক্তি জেগ্রহণ কচিবাি সেয় হইয়াচেল—প্রময়াজন হইয়াচেল; আি অদু্ভি 

বযাপাি এই, িাাঁহাি সেগ্র জরবমনি কােয এেন এক শহমিি চনকি অনুচিি হয়, বে-শহি 
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পাশ্চািযিামব উেত্ত হইয়াচেল—িািমিি অনযানয শহি অমপিা ববশর পচিোমণই 

পাশ্চািযিাবাপন্ন হইয়াচেল। পুাঁচথেি চবদযা িাাঁহাি চকেুই চেল না; েহােনরষাসপিতন্ন 

হইয়াও চিচন চনমজি নাে পেযন্ত চলচখমি পাচিমিন না, চকন্তু প্রমিযমক—আোমদি 

চবশ্বচবদযালময়ি বে বে উপাচধধাির বযচক্তেণ পেযন্ত িাাঁহামক বদচখয়া একজন েহােনরষর 

বচলয়া চস্থি কচিয়াচেমলন। চিচন এক অদু্ভি োনুষ চেমলন। বস অমনক কথা, আজ িামত্র 

বিাোচদমেি চনকি িাাঁহাি চবষময় চকেু বচলবাি সেয় নাই। সুিিািং আোমক িািিরয় 

সকল েহাপুরুমষি পূণযপ্রকাশস্বরূপ েুোিােয েহািা শ্ররিােকৃমষ্ণি নােিুকু উমেখ 

কচিয়াই আজ িান্ত হইমি হইমব—এই েহাপুরুমষি উপমদশ আধুচনক েুমে আোমদি 

চনকি চবমশষ কলযাণপ্রদ। ঐ বযচক্তি চিিি বে ঐশ্বচিক শচক্ত বখলা কচিি, বসচি লিয 

কচিও। ইচন দচিদ্রব্রাহ্মণ-সন্তান, বগ বমদমশি অ্াি অপচিচিি বকান সুদূি পেরমি ইাঁহাি 

জে। আজ ইওমিাপ-আমেচিকায় সহস্র সহস্র বযচক্ত সিয-সিযই ফুলিন্দন চদয়া িাাঁহাি 

পূজা কচিমিমে এবিং পমি আিও সহস্র সহস্র বলাক পূজা কচিমব। ঈশ্বমিি ইচ্ছা বক 

বুচঝমি পামি? বহ ভ্রািৃেণ, বিােিা েচদ ইহামি চবধািাি হাি না বদচখমি পাও, িমব 

বিােিা অন্ধ, চনচশ্চি জোন্ধ; েচদ সেয় আমস, েচদ আি কখনও বিাোমদি সচহি 

আমলািনা কচিবাি সুমোে হয়, িমব বিাোচদেমক ইাঁহাি চবষয় আিও চবতৃতাচিিিামব 

বচলব; এখন বকবল এইিুকু োত্র বচলমি িাই, েচদ আোি জরবমন একচিও েথাথয িত্ত্ব 

কথা বচলয়া থাচক, িমব িাহা িাাঁহাি—িাাঁহািই বাকয; আি েচদ এেন অমনক কথা বচলয়া 

থাচক, বেগুচল অসিয—ভ্রোিক, বেগুচল োনবজাচিি কলযাণকি নমহ, বসগুচল সবই 

আোি, বসগুচলি জনয আচে—আচেই সপূিতণয দায়র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 174 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৪. আমোম্দর উপচিত কতযবয 

[এই বক্তৃিা চিচামকন সাচহিয সচেচিমি প্রদত্ত হয়। এই সচেচিি সিযমদি বিিামিই 

স্বােরজর চিকামোি ধেযেহাসিায় চহন্দুধমেযি প্রচিচনচধরূমপ বপ্রচিি হন।] 

  

পৃচথবর েিই অগ্রসি হইমিমে, িিই চদন চদন জরবন-সেসযা আিও েিরি ও বযাপক 

হইমিমে। অচি প্রািরনকামল েখন সেগ্র জেমিি অখণ্ডত্ব-রূপ ববদাচন্তক সিয প্রথে 

আচবষৃ্কি হয়, িখন হইমিই উন্নচিি েূলেি ও সািিত্ত্ব প্রিাচিি হইয়া আচসমিমে। সেগ্র 

জেৎমক চনমজি সমগ ব না িাচনয়া জেমিি একচি পিোণু পেযন্ত নচেমি পামি না। সেগ্র 

চবশ্বমক একই সমগ ব উন্নচিপমথ অগ্রসি না কিাইয়া পৃচথবরি বকান স্থামন বকানরূপ উন্নচি 

সেব নমহ। আি প্রচিচদনই স্পি হইমি স্পিিিরূমপ বুঝা োইমিমে বে, শুধু জািরয় বা 

বকান সিরণয চিচত্তি উপি চনিযি কচিয়া বকান সেসযাি সোধান হইমি পামি না। বে-

বকান চবষয়—বে-মকান িাব হউক, উহামক উদাি হইমি উদািিি হইমি হইমব, েিিণ 

না উহা সাবযমিৌে হইয়া দাাঁোয়; বে-মকান আকাঙ্ক্ষাই হউক, উহামক ক্রেশীঃ এেন 

বাোইমি হইমব, বেন উহা সেগ্র োনবজাচিমক, শুধু িাহা নয়, সেগ্র প্রাচণজেৎমক পেযন্ত 

চনজ সরোি অন্তিুযক্ত কচিয়া লয়। 

  

ইহা হইমি বুঝা োইমব, প্রািরনকামল আোমদি বদশ বে উচ্চাসমন আরূঢ় চেল, েি কময়ক 

শিাব্দর োবৎ আি িাহা নাই। েচদ আেিা এই অবনচিি কািণ অনুসন্ধান কচি, িমব 

বদচখমি পাই, আোমদি দৃচিি সিরণযিা—আোমদি কােযমিমত্রি সমিািনই ইহাি 

অনযিে কািণ। 

  

জেমি দইচি আশ্চেয জাচিি আচবিযাব হইয়া চেয়ামে। একই েূল জাচি হইমি উৎপন্ন, 

চকন্তু চবচিন্ন বদশকাল্িনািমক্র স্থাচপি, চনজ চনজ চবমশষ চনচদযি পন্থায় জরবন-সেসযাি 

সোধামন চনেুক্ত দইচি প্রািরন জাচি চেল—আচে চহন্দু ও গ্ররক জাচিি কথা বচলমিচে। 

উত্তমি চহোিমলি চহেচশখিসরোবদ্ধ, পৃচথবরি প্রান্তবৎ প্রিরয়োন অন্তহরন অিণযানর ও 
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সেিমল প্রবহোন সেুদ্রবৎ চবশাল স্বাদসচললা বস্রািস্বির-মবচিি িািিরয় আমেযি েন 

সহমজই অন্তেুযখ হইল। আেযজাচি স্বিাবিই অন্তেুযখ, আবাি িিুচদযমক এই-সকল 

েহািামবােরপক দশযাবলরমি পচিমবচিি হইয়া িাাঁহামদি সূক্ষ্মিাবগ্রাহর েচতৃতষ্ক স্বিাবিই 

অন্তদৃযচিপিায়ণ হইল, চনমজি েন চবমেষণ কিাই িািিরয় আমেযি প্রধান লিয হইল। 

অপি চদমক গ্ররকজাচি জেমিি এেন এক স্থামন বাস কচিি, বেখামন োেরেয অমপিা 

বসৌন্দমেযি ববশর সোমবশ—গ্ররক দ্বরপপুমিি অন্তবযিযর সুন্দি দ্বরপসেূহ—িিুচদযমকি 

চনিািিণা চকন্তু হাসযেয়র প্রকৃচি—িাহাি েন সহমজই বচহেুযখ হইল, উহা বাহয জেমিি 

চবমেষণ কচিমি িাচহল। ফমল আেিা বদচখমি পাই, িািি হইমি সবযপ্রকাি 

চবমেষণািক এবিং গ্ররস হইমি বশ্রণরচবিােপূবযক চবশ্বজনরন সমিয উপনরি হইবাি 

চব্ানসেূমহি উদ্ভব। 

  

চহন্দু েন চনজ চবচশি পমথ িচলয়া অচি চবিয়কি ফল লাি কচিয়াচেল। এখনও চহন্দুমদি 

বেরূপ চবিািশচক্ত, িািিরয় েচতৃতষ্ক এখনও বেরূপ শচক্তি আধাি, িাহাি সচহি অনয 

বকান জাচিি িুলনা হয় না। আি আেিা সকমলই জাচন, আোমদি েুবকেণ অনয বে-

বকান বদমশি েুবকেমণি সচহি প্রচিমোচেিায় সবযদাই জয়র হইয়া থামক; িথাচপ েখন, 

সেবিীঃ েুসলোনকিৃযক িািিচবজময়ি দ-এক শিাব্দর পূমবয জািরয় প্রাণশচক্ত চতৃতচেি 

হইয়া পচেয়াচেল, িখন জাচিি এই চবমশষত্বচিমক—চবিািশচক্তমক লইয়া এি বাোবাচে 

কিা হইল বে, উহািও অবনচি হইল। আি আেিা িািিরয় চশল্প, সগ বরি, চব্ান—

সকল চবষময়ই এই অবনচিি চকেু না চকেু চিে বদচখমি পাই। চশমল্পি আি বসই উদাি 

ধািণা িচহল না, িামবি উচ্চিা ও চবচিন্ন অমগ বি সােিমসযি বিিা আি িচহল না। সকল 

চবষময়ই প্রিণ্ড অলিািচপ্রয়িাি আচবিযাব হইল, সেগ্র জাচিি বেৌচলকত্ব বেন অন্তচহযি 

হইল। সগ বরমি প্রািরন সিংস্কৃমিি হৃদয়-আমলােনকাির েিরি িাব আি িচহল না, পূমবয 

বে প্রমিযকচি সুি স্বিি থাচকয়াও অপূবয ঐকিামনি সৃচি কচিি, িাহা আি িচহল না; 

সুিগুচল বেন চনজ চনজ স্বািিয হািাইল। আোমদি সেগ্র আধুচনক সগ বরমি নানাচবধ 

সুমিি িালমোল পাকাইয়া চেয়ামে। কিকগুচল চেশ্রসুমিি চবশৃঙ্খল সেচি হইয়া 

দাাঁোইয়ামে; ইহাই সগ বরিশাম্ত্রস অবনচিি চিে। বিাোমদি িাবিামজযি অনযানয 
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চবষয়গুচল চবমেষণ কচিমলও এইরূপ অলিািচপ্রয়িাি প্রািুেয এবিং বেৌচলকিাি অিাব 

বদচখমি পাইমব, আি বিাোমদি চবমশষ কেযমিত্র—ধমেযি ব্াি িয়াবহ অবনচি 

হইয়াচেল। বে-জাচি শি শি বৎসি োবৎ এক গ্লাস জল ‘ডান হামি খাইব, চক বাাঁ হামি 

খাইব’—এইরূপ গুরুিি সেসযাগুচলি চবিামি বযতৃত িচহয়ামে, বসই জাচিি চনকি আি চক 

আশা কচিমি পাি? বে-মদমশি বে বে োথাগুচল শি শি বৎসি ধচিয়া এই 

সৃ্পশযাসৃ্পশয-চবিামি বযাতৃত, বসই জাচিি অবনচি বে িিে সরোয় বপৌাঁচেয়ামে, িাহা চক 

আি বচলমি হইমব? ববদামন্তি িত্ত্বসেূহ, জেমি প্রিাচিি ঈশ্বি ও আিা-সবন্ধরয় 

চসদ্ধান্তগুচলি েমধয েহত্তে ও বেৌিবেয় চসদ্ধান্তসেূহ প্রায় চবলুপ্ত হইল, েিরি অিমণয 

কময়কজন সন্নযাসরি দ্বািা িচিি হইয়া লুক্কাচয়ি িচহল, অবচশি সকমল বকবল খাদযখাদয 

সৃ্পশযাসৃ্পশয প্রিৃচি গুরুিি প্রেসেূমহি চসদ্ধামন্ত চনেুক্ত িচহল। েুসলোনেণ 

িািিচবজয় কচিয়া—িাহািা োহা জাচনি, এেন অমনক িাল চবষয় চশখাইয়াচেল। চকন্তু 

িাহািা আোমদি জাচিি চিিি শচক্তসচিাি কচিমি পামি নাই।  

  

অবমশমষ আোমদি বসৌিােযবশিই হউক বা দিযােযক্রমেই হউক, ইিংমিজ িািি জয় 

কচিল। অবশয পিমদশ-চবজয় োমত্রই েন্দ, ববমদচশক শাসন চনশ্চয়ই অশুি। িমব 

অশুমিি েধয চদয়াও কখনও কখনও শুি সিং্চিি হইয়া থামক। ইিংমিমজি এই িািি-

চবজময় চবমশষ শুি ফল হইয়ামে। ইিংলণ্ড ও সেগ্র ইওমিাপ সিযিাি জনয গ্ররমসি চনকি 

ঋণর; ইওমিামপি সব-চকেুি েমধয গ্ররসই বেন কথা বচলমিমে; উহাি প্রমিযক েৃমহ 

প্রমিযকচি আসবাবপমত্র পেযন্ত বেন গ্ররমসি োপ; ইওমিামপি চব্ান চশল্প—সবযত্র গ্ররমসি 

োয়া। আজ িািিমিমত্র বসই প্রািরন গ্ররক ও প্রািরন চহন্দু একত্র চেচলি হইয়ামে। এই 

চেলমনি ফমল ধরমি ও চনীঃশমব্দ একিা পচিবিযন আচসমিমে, আেিা িিুচদযমক বে উদাি 

জরবনপ্রদ পুনরুিামনি আমন্দালন বদচখমিচে, িাহা এই-সব চবচিন্ন িামবি একত্র 

সিংচেশ্রমণি ফল। োনবজরবন সবমন্ধ আোমদি ধািণা প্রশতৃতিি হইমিমে। আেিা 

উদািিামব সহৃদয়িা ও সহানুিূচিি সচহি োনবজরবমনি সেসযাসেূমহি প্রচি দৃচিপাি 

কচিমি চশচখমিচে, আি েচদও আেিা প্রথমে ভ্রাচন্তবশিীঃ আোমদি িাবগুচলমক একিু 

সিরণয কচিমি বিিা কচিয়াচেলাে, চকন্তু এখন বুচঝমিচে বে, িিুচদযমক বে-সব উদাি িাব 
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বদখা োইমিমে, বসগুচল এবিং জরবমনি এই প্রশতৃতিি ধািণাগুচল আোমদিই প্রািরন 

শা্ত্রসচনবদ্ধ উপমদমশি স্বািাচবক পচিণচি। আোমদি পূবযপুরুষেণ অচি প্রািরনকামলই 

বে-সকল িত্ত্ব আচবষ্কাি কচিয়াচেমলন, বসই িাবগুচল েচদ চঠক চঠক কামেয পচিণি কিা 

োয়, িমব আেিা উদাি না হইয়া থাচকমি পাচি না। আোমদি শাম্ত্রসাপচদি সকল 

চবষময়িই লিয—চনজ িুদ্র েচণ্ড হইমি বাচহি হইয়া সকমলি সচহি চেচলয়া চেচশয়া, 

পিস্পি িাব আদানপ্রদান কচিয়া উদাি হইমি উদািিি হওয়া—ক্রেশীঃ সাবযমিৌে িামব 

উপনরি হওয়া। চকন্তু আেিা শাম্ত্রসাপমদশ না োচনয়া ক্রেশীঃ চনমজমদি সিরণযিি কচিয়া 

বফচলমিচে—চবচচ্ছন্ন কচিয়া বফচলমিচে। 

  

আোমদি উন্নচিি পমথ েি চবঘ্ন আমে, বসগুচলি েমধয একচি এই বোাঁোচে বে— ‘জেমি 

আেিাই একোত্র বশ্রি জাচি।’ িািিমক আচে প্রামণি সচহি িালবাচস, স্বমদমশি 

কলযামণি জনয আচে সবযদাই বদ্ধপচিকি, আোমদি প্রািরন পূবযপুরুষেণমক আচে চবমশষ 

িচক্তশ্রদ্ধা কচি, িথাচপ পৃচথবরি চনকি আোমদি বে অমনক চকেু চশচখমি হইমব—এ 

ধািণা আচে িযাে কচিমি পাচি না। আোচদেমক সকমলি পদিমল বচসয়া চশিালামিি 

জনয সবযদা প্রস্তুি থাচকমি হইমব, কািণ এচি চবমশষিামব লিয কচিও বে, সকমলই 

আোচদেমক চকেু চশিা চদমি পামি। আোমদিই বশ্রি িৃচিকাি েনু বচলয়ামেনীঃ 

  

শ্রেধানীঃ শুিািং চবদযাোদদরিাবিাদচপ | 

অন্তযাদচপ পিিং ধেযিং ্ত্রসরিত্নিং দষু্কলাদচপ | | ২৩ 

  

অথযাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নরি জাচিি চনকি হইমিও চহিকি চবদযা গ্রহণ কচিমব, অচি 

অন্তযজ বযচক্তি চনকি হইমিও বশ্রি ধেয চশিা কচিমব ইিযাচদ। 

  

সুিিািং েচদ আেিা েনুি উপেুক্ত বিংশধি হই, িমব িাাঁহাি আমদশ আোচদেমক অবশযই 

পালন কচিমি হইমব, বে-মকান বযচক্ত আোচদেমক চশিা চদমি সেথয, িাহাি চনকি 

হইমিই ঐচহক বা পািচত্রক চবষময় চশিা লইবাি জনয প্রস্তুি থাচকমি হইমব। 
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পিান্তমি িুচলমল িচলমব না বে, আোমদিও জেৎমক চবমশষ চকেু চশিা চদবাি আমে। 

িািমিি বাচহমিি বদশগুচলি সচহি আোমদি সিংস্রব না িাচখমল িচলমব না। আেিা বে 

একসেময় অপমিি সচহি সিংস্রব না িাচখবাি কথা িাচবয়াচেলাে, িাহা শুধু আোমদি 

চনবুযচদ্ধিা, আি িাহািই শাচতৃতস্বরূপ আেিা সহস্র বৎসি োবৎ দাসত্বশৃঙ্খমল বদ্ধ 

িচহয়াচে। আেিা বে অনযানয জাচিি সচহি চনমজমদি িুলনা কচিবাি জনয চবমদমশ োই 

নাই, আেিা বে জেমিি েচি লিয কচিয়া িচলমি চশচখ নাই, ইহাই িািিরয় েমনি 

অবনচিি এক প্রধান কািণ। আেিা েমথি শাচতৃত পাইয়াচে, আি বেন আেিা ভ্রমে না 

পচে। িািিবাসরি িািমিি বাচহমি োওয়া অনুচিি—এ-সব আহাম্মমকি কথা, 

বেমলোনুচষ। এ-সব ধািণা সেূমল চবনি কচিমি হইমব। বিােিা েিই িািি হইমি 

বাচহি হইয়া পৃচথবরি অনযানয জাচিি সচহি চেচশমব, িিই বিাোমদি ও বদমশি কলযাণ। 

বিােিা পূবয হইমিই—শি শি বৎসি পূবয হইমিই—েচদ ইহা কচিমি, িমব আজ এরূপ 

হইি না—বে-মকান জাচি বিাোমদি উপি প্রিুত্ব কচিমি ইচ্ছা কচিয়ামে, িাহািই 

পদানি হইমি না। জরবমনি প্রথে স্পি চিে—চবতৃতাি। েচদ বিােিা বাাঁচিমি িাও, িমব 

বিাোচদেমক সিরণয েচণ্ড োচেমি হইমব। বে-েুহূমিয বিাোমদি চবতৃতাি বন্ধ হইমব, বসই-

েুহূিয হইমিই জাচনমব েৃিুয বিাোচদেমক চ্চিয়ামে, চবপদ বিাোমদি সম্মুমখ। আচে 

ইওমিাপ-আমেচিকায় চেয়াচেলাে, বিােিাও সহৃদয়িামব িাহা উমেখ কচিয়াে। 

আোমক োইমি হইয়াচেল, কািণ এই চবতৃতৃচিই জািরয় জরবমনি পুনিিুযদময়ি প্রথে 

চিে। এই পুনিিুযদয়শরল জািরয় জরবন চিিমি চিিমি চবতৃতৃি হইয়া আোমক বেন দূমি 

চনমিপ কচিয়াচেল, আিও সহস্র সহস্র বযচক্ত এইরূমপ চনচিপ্ত হইমব। আোি কথা 

অবচহি হইয়া শ্রবণ কি, েচদ এই জাচি আমদৌ বাাঁচিয়া থামক, িমব এরূপ হইমবই হইমব। 

সুিিািং এই চবতৃতাি জািরয় জরবমনি পুনিিুযদময়ি সবযপ্রধান লিণ; এই চবতৃতামিি সচহি 

োনমবি ্ ানিাণ্ডামি আোমদি োহা চদবাি আমে, সেগ্র পৃচথবরি উন্নচিচবধামন আোমদি 

বেিুকু বদয় আমে, িাহাও িািমিি বাচহমি োইমিমে।  

  

ইহা চকেু নূিন বযাপাি নমহ। বিাোমদি েমধয োহািা েমন কি, চহন্দুিা চিিকাল 

িাহামদি বদমশি িিুীঃসরোি েমধযই আবদ্ধ, িাহািা সপূিতণয ভ্রান্ত; বিােিা বিাোমদি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 179 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রািরন শা্ত্রস পে নাই, বিােিা বিাোমদি জািরয় ইচিহাস েথােথ অধযয়ন কি নাই। বে-

বকানজাচিই হউক, বাাঁচিমি হইমল িাহামক চকেু চদমিই হইমব। প্রাণ চদমল প্রাণ পাইমব, 

চকেু গ্রহণ কচিমল উহাি েূলযস্বরূপ অপি সকলমক চকেু চদমিই হইমব। এি সহস্র বৎসি 

ধচিয়া আেিা বে বাাঁচিয়া আচে—এ-কথা বিা অস্বরকাি কচিবাি উপায় নাই। এখন চকরূমপ 

আেিা এিচদন জরচবি িচহয়াচে, এই সেসযাি েচদ সোধান কচিমি হয়, িমব স্বরকাি 

কচিমিই হইমব—আেিা চিিকালই পৃচথবরমক চকেু না চদয়া আচসমিচে, অ্ বযচক্তেণ 

োহাই িাবুক না বকন। 

  

িমব িািমিি দান—ধেয, দাশযচনক ্ান ও আধযাচিকিা; ধেয্ান চবতৃতাি কচিমি, 

ধেযপ্রিামিি পথ পচিষ্কাি কচিমি বসনযদমলি প্রময়াজন হয় না। ্ান ও দাশযচনক সিয 

বশ্রাচণিপ্রবামহি েধয চদয়া লইয়া োইমি হয় না। ্ান ও দাশযচনক িত্ত্ব িক্তাক্ত নিমদমহি 

উপি চদয়া সদমপয অগ্রসি হয় না, ঐগুচল শাচন্ত ও বপ্রমেি পিদ্বময় িি কচিয়া শান্তিামব 

আচসয়া থামক, আি এইরূপই বিাবি হইয়ামে। অিএব বদখা বেল, িািিমকও বিাবি 

পৃচথবরমক চকেু না চকেু চদমি হইয়ামে। লণ্ডমন জননকা েচহলা আোমক চজ্াসা 

কচিয়াচেমলন, ‘বিােিা চহন্দুিা চক কচিয়াে? বিােিা কখনও একচি জাচিমকও জয় কি 

নাই ’ ইিংমিজ জাচিি পমি—বরি, সাহসর, িচত্রয়প্রকৃচি ইিংমিজ জাচিি পমি এ কথা 

বশািা পায়; িাহামদি পমি একজন অনযমক জয় কচিমি পাচিমল িাহাই বশ্রি বেৌিব 

বচলয়া চবমবচিি হয়। িাহামদি দৃচিমি উহা সিয বমি, চকন্তু আোমদি দৃচিমি চঠক 

চবপিরি। েখন আচে আোি েনমক চজ্াসা কচি, ‘িািমিি বশ্রিমত্বি কািণ চক?’ উত্তি 

পাই, ‘কািণ এই বে, আেিা কখনও অপি জাচিমক জয় কচি নাই।’ ইহাই আোমদি 

বেৌিব। বিােিা আজকাল সবযদাই আোমদি ধমেযি এই চনন্দা শুচনমি পাও বে, উহা 

পিধেয-চবজময় সমিি নমহ; আি আচে দীঃমখি সচহি বচলমিচে, এেন বযচক্তেমণি চনকি 

শুচনমি পাও, োহামদি চনকি অচধকিি ্ামনি আশা কিা োয়। আোি েমন হয়, 

আোমদি ধেয বে অনযানয ধেয অমপিা সমিযি অচধকিি চনকিবিযর, ইহাই িাহাি একচি 

প্রধান কািণ; আোমদি ধেয কখনই অপি ধেযমক গ্রাস কচিমি প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই 

িক্তপাি কমি নাই, উহা সবযদাই আশরবযাণর ও শাচন্তবাকয উচ্চািণ কচিয়ামে, সকলমক 
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উহা বপ্রে ও সহানুিূচিি কথাই বচলয়ামে। এখামন—বকবল এখামনই পিধেযসচহষু্ণিা-

চবষয়ক িাবসেূহ প্রথে প্রিাচিি হয়; বকবল এইখামনই পিধেযসচহষু্ণিা ও সহানুিূচিি 

িাব কামেয পচিণি হইয়ামে। অনযানয বদমশ ইহা বকবল েিবামদ পেযবচসি। এখামন—

বকবল এখামনই চহন্দুিা েুসলোনমদি জনয েসচজদ ও খ্রিানমদি জনয িািয চনেযাণ 

কচিয়া বদয়। অিএব িদ্রেমহাদয়েণ, আপনািা বুচঝমিমেন—আোমদি িাব পৃচথবরমি 

বহুবাি প্রিাচিি হইয়ামে, চকন্তু অচি ধরমি, নরিমব ও অ্ািিামব। িািমিি সকল 

চবষয়ই এইরূপ। িািিরয় চিন্তাি একচি লিণ উহাি শান্তিাব, উহাি নরিবিা। আবাি 

উহাি পশ্চামি বে প্রবল শচক্ত িচহয়ামে, িাহামক বল-বািক বকান শব্দ দ্বািা অচিচহি 

কিা োয় না। উহামক িািিরয় চিন্তািাচশি নরিব বোচহনরশচক্ত বলা োইমি পামি। বকান 

ববমদচশক েচদ আোমদি সাচহিয-অধযায়মন প্রবৃত্ত হয়, প্রথেিীঃ উহা িাহাি চনকি 

অচিশয় চবিচক্তকি লামে; উহামি হয়মিা িাহাি বদমশি সাচহমিযি েি উেরপনা নাই, 

িরব্র েচি নাই, োহামি বস সহমজই োচিয়া উচঠমব। ইওমিামপি চবময়াোন্তক নািকগুচলি 

সচহি আোমদি নািকগুচলি িুলনা কি। পাশ্চািয নািকগুচল ্িনানবচিমত্রয পূণয, 

িণকামলি জনয উেরচপি কমি; চকন্তু বশষ হইবা োত্র েমন প্রচিচক্রয়া আমস, িৃচি হইমি 

েুচেয়া োয়। িািমিি চবময়াোন্ত নািকগুচল ঐন্দ্রজাচলমকি শচক্তি েি ধরমি চনীঃশমব্দ 

কাজ কমি; একবাি পচেমি আিে কচিমল উহামদি প্রিাব বিাোি উপি চবতৃতৃি হইমি 

থামক। আি বকাথায় োইমব? িুচে বাাঁধা পচেমল। চেচনই আোমদি সাচহমিয প্রমবশ কচিমি 

সাহসর হইয়ামে, চিচনই উহাি বন্ধন অনুিব কচিয়ামেন—চিচনই উহাি চিিমপ্রমে বাাঁধা 

পচেয়ামে। 

  

চশচশিচবন্দু বেেন চনীঃশমব্দ অদৃশয ও অশ্রুিিামব পচেয়া অচি সুন্দি বোলাপকচলমক 

প্রস্ফুচিি কমি, সেগ্র পৃচথবরি চিন্তািাচশমি িািমিি দান বসইরূপ বুচঝমি হইমব। 

নরিমব, অ্ািসামি অথি অদেয েহাশচক্তবমল উহা সেগ্র পৃচথবরি চিন্তািাচশমি েুোন্তি 

আচনয়ামে, িথাচপ বকহই জামন না—কখনও এরূপ হইল। আোি চনকি একবাি 

কথাপ্রসমগ ব বকহ বচলয়াচেল, ‘িািিরয় বকান প্রািরন গ্রন্থকামিি নাে আচবষ্কাি কিা চক 

কচঠন বযাপাি ’ ঐ কথায় আচে উত্তি চদই, ‘ইহাই িািিরয় িাব।’ িাাঁহািা আধুচনক 
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গ্রন্থকািেমণি েি চেমলন না। আধুচনক গ্রন্থকাি অনযানয বলখমকি গ্রন্থ হইমি শিকিা 

নব্বই িাে িুচি কমি, শিকিা দশিােোত্র িাহাি চনজস্ব, চকন্তু গ্রন্থািমে একচি িূচেকা 

চলচখয়া পাঠকমক বচলমি িুমল না, ‘এই-সকল েিােমিি জনয আচেই দায়র।’  

  

বে-সকল েহােনরষর োনবজাচিি হৃদময় েহান্ িাবিাচশ সচিাচিি কচিয়া চেয়ামেন, 

িাাঁহািা গ্রন্থ চলচখয়াই সন্তুি চেমলন, গ্রমন্থ চনমজমদি নাে পেযন্ত বদন নাই, িাাঁহািা 

সোজমক িাাঁহামদি গ্রন্থিাচশ উপহাি চদয়া নরিমব বদহিযাে কচিয়ামেন। আোমদি 

দশযনকাি বা পুিাণকািেমণি নাে বক জামন? িাাঁহািা সকমলই ‘বযাস’, ‘কচপল’ প্রিৃচি 

উপাচধোত্র দ্বািা পচিচিি। িাাঁহািাই শ্ররকৃমষ্ণি প্রকৃি সন্তান। িাাঁহািাই েথাথযিামব েরিাি 

চশিা অনুসিণ কচিয়ামেন। িাাঁহািাই শ্ররকৃমষ্ণি বসই েহান্ উপমদশ—‘কেযমণযবাচধকািমতৃত 

ো ফমলষু কদািন’ (কমেযই বিাোি অচধকাি, ফমল কখনই নমহ)—জরবমন পালন কচিয়া 

চেয়ামেন। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, িািি এইরূমপ সেগ্র পৃচথবরমি প্রিাব চবতৃতাি কচিমিমে, িমব ইহাি 

জনয একচি পচিমবশ প্রময়াজন। পণযদ্রবয বেেন অপমিি চনচেযি পথ চদয়াই একস্থান 

হইমি অনয স্থামন োইমি পামি, িাবিাচশ সবমন্ধও বসইরূপ। এক বদশ হইমি অপি 

বদমশ িাবিাচশ লইয়া োইমি হইমল িৎপূমবয পথ প্রস্তুি হওয়া আবশযক; আি পৃচথবরি 

ইচিহামস েখনই বকান চদচিজয়র জাচি উচঠয়া পৃচথবরি চবচিন্ন বদশগুচলমক একসূমত্র 

োাঁচথয়ামে, িখনই বসই সূত্র অবলবন কচিয়া িািমিি চিন্তািাচশ প্রবাচহি হইয়ামে এবিং 

প্রমিযক জাচিি চশিায় চশিায় প্রমবশ কচিয়ামে। েিই চদন োইমিমে, িিই আিও প্রোণ 

পাওয়া োইমিমে বে, ববৌদ্ধমদি পূমবযও িািিরয় চিন্তািাচশ পৃচথবরি সবযত্র প্রমবশ 

কচিয়াচেল। ববৌদ্ধধমেযি অিুযদময়ি পূমবযই িরন, পািসয ও পূবয দ্বরপপুমি ববদান্ত প্রমবশ 

কচিয়াচেল। পুনিায় েখন েহির গ্ররকশচক্ত প্রািযজেমিি চবচিন্ন অিংশমক একসূমত্র গ্রচথি 

কচিয়াচেল, িখন আবাি বসখামন িািিরয় চিন্তািাচশ প্রবাচহি হইয়াচেল; খ্রিধেয বে-

সিযিাি েবয কচিয়া থামক, িাহাও িািিরয় চিন্তাি িুদ্র িুদ্র সিংগ্রহ বযিরি আি চকেুই 
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নমহ। আেিা বসই ধমেযি উপাসক, ববৌদ্ধধেয—উহাি সেুদয় েহত্ত্ব সমত্ত্বও—োহাি চবমদ্রাহর 

সন্তান এবিং খ্রিধেয োহাি অিযন্ত সােিসযহরন অনুকিণোত্র। 

  

আবাি েুেিক্র চফচিয়ামে, আবাি সেয় আচসয়ামে। ইিংলমণ্ডি বদাদযণ্ড শচক্ত পৃচথবরি 

চবচিন্ন অিংশমক আবাি একত্র কচিয়ামে। ইিংমিমজি পথ বিােক িাজপথগুচলি েি বকবল 

স্থমল নমহ, অিলস্পশয সেুমদ্রি সব চদমক েুচিয়ামে। ইিংলমণ্ডি পথগুচল সেুদ্র হইমি 

সেুদ্রান্তমি েুচিয়ামে। পৃচথবরি এক অিংশ অনয সকল অিংমশি সচহি েুক্ত হইয়ামে, আি 

চবদযৎ নবচনেুক্ত দূিরূমপ উহাি অচি অদু্ভি অিংশ অচিনয় কচিমিমে। এই-সকল 

অনুকূল অবস্থা পাইয়া িািি আবাি জাচেমিমে এবিং জেমিি উন্নচি ও সিযিায় িাহাি 

োহা চদবাি আমে, চদমি প্রস্তুি হইয়ামে। ইহাি ফলস্বরূপ প্রকৃচি বেন আোমক বজাি 

কচিয়া ইিংলমণ্ড ও আমেচিকায় ধেযপ্রিামিি জনয বপ্রিণ কচিয়াচেল। আোমদি প্রমিযমকিই 

আশা কিা উচিি চেল বে, উহাি সেয় আচসয়ামে। সকল চদমকই শুিচিে বদখা 

োইমিমে; িািিরয় দাশযচনক ও আধযাচিক িাবিাচশ আবাি সেগ্র পৃচথবর জয় কচিমব। 

সুিিািং আোমদি জরবনসেসযা ক্রেশীঃ বৃহত্তি আকাি ধািণ কচিমিমে। আোমদি শুধু 

বে স্বমদশমক জাোইমি হইমব িাহা নমহ, ইহা বিা অচি সাোনয কথা; আচে একজন 

কল্পনাচপ্রয় িাবুক বযচক্ত, আোি ধািণা চহন্দুজাচি সেগ্র জেৎ জয় কচিমব। 

  

পৃচথবরমি অমনক বে বে চদচিজয়র জাচি আচবিূযি হইয়ামে; আেিাও বিাবি চদচিজয়র। 

আোমদি চদচিজময়ি কাচহনর িািমিি েহান্ সম্রাট্ অমশাক ধেয ও আধযাচিকিাি 

চদচিজয়রূমপ বণযনা কচিয়ামেন। আবাি িািিমক পৃচথবর জয় কচিমি হইমব। ইহাই 

আোি জরবনস্বপ্ন; আি আচে ইচ্ছা কচি—োহািা আোি কথা শুচনমিে, িাহামদি 

সকমলি েমন এই কল্পনা জাগ্রি হউক; আি েিচদন না বিােিা উহা কামজ পচিণি 

কচিমি পাচিমিে, িিচদন বেন বিাোমদি কামজি চবিাে না হয়। বলামক বিাোমক 

প্রচিচদন বচলমব, আমে চনমজি ্ ি সােলাও, পমি চবমদমশ প্রিািকামেয োইও। চকন্তু আচে 

বিাোচদেমক অচি স্পি িাষায় বচলমিচে—েখনই বিােিা অপমিি জনয কাজ কি, 

িখনই বিােিা বশ্রি কাজ কচিয়া থাক। েখনই বিােিা অপমিি জনয কাজ কচিয়া থাক, 
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চবমদশর িাষায় সেুমদ্রি পামি বিাোমদি িাবচবতৃতামিি বিিা কি, িখনই বিােিা 

চনমজমদি জনয বশ্রি কাজ কচিমিে, আি এই সিা হইমিই প্রোচণি হইমিমে—

বিাোমদি চিন্তািাচশ দ্বািা অপি বদমশ ্ানামলাক-চবতৃতামিি বিিা কচিমল িাহা চকিামব 

বিাোমদিই সাহােয কচিয়া থামক। েচদ আচে িািমিই আোি কােযমিত্র সরোবদ্ধ 

িাচখিাে, িাহা হইমল ইিংলমণ্ড ও আমেচিকায় োওয়াি দরুন বে ফল হইয়ামে, িাহাি 

এক-িিুথযািংশও হইি না। ইহাই আোমদি সম্মুমখ েহান্ আদশয, আি প্রমিযকমকই ইহাি 

জনয প্রস্তুি হইমি হইমব। িািমিি দ্বািা সেগ্র জেৎ জয়—ইহাি কে চকেুমিই নয়; আি 

আোমদি সকলমক ইহাি জনয প্রস্তুি হইমি হইমব, ইহাি জনয প্রাণ পণ কচিমি হইমব। 

ববমদচশকেণ আচসয়া িাহামদি বসনযদল দ্বািা িািি াাচবি কচিয়া চদক—ওঠ িািি, 

বিাোি আধযাচিকিা দ্বািা জেৎ জয় কি। এই বদমশই এ কথা প্রথে উচ্চাচিি 

হইয়াচেলীঃ ্ৃণা দ্বািা ্ৃণামক জয় কিা োয় না, বপ্রমেি দ্বািা চবমদ্বষমক জয় কিা োয়। 

আোচদেমক িাহাই কচিমি হইমব। জেবাদ ও উহাি আনুষচগ বক দীঃখগুচলমক জেবাদ 

দ্বািা জয় কিা োয় না। েখন একদল বসনয অপি দলমক বাহুবমল জয় কচিবাি বিিা 

কমি, িখন িাহািা োনবজাচিমক পশুমি পচিণি কমি, এবিং ক্রেশীঃ ঐরূপ পশুসিংখযা 

বাচেমি থামক। আধযাচিকিা অবশযই পাশ্চািযজাচিগুচলমক জয় কচিমব। ধরমি ধরমি 

িাহািা বুচঝমিমে বে, জাচিরূমপ েচদ বাাঁচিমি হয়, িমব িাহাচদেমক আধযাচিকিাবাপন্ন 

হইমি হইমব। িাহািা উহাি জনয অমপিা কচিমিমে, িাহািা উহাি জনয উৎসুক হইয়া 

আমে। বকাথা হইমি উহা আচসমব?িািিরয় েহান্ ঋচষেমণি িাবিাচশ বহন কচিয়া 

পৃচথবরি প্রমিযক বদমশ োইমি প্রস্তুি—এেন োনুষ বকাথায়? এই েগ বলবািযা োহামি 

পৃচথবরি সবযত্র প্রমিযক অচলমি-েচলমি বপৌাঁোয়, িাহাি জনয সবযিযাে কচিমি প্রস্তুি—

এেন োনুষ বকাথায়? সিযপ্রিামি সাহােয কচিমব—এইরূপ বরিহৃদয় োনুমষি প্রময়াজন। 

চবমদমশ চেয়া ববদামন্তি এই েহান্ সিযসেূহ-প্রিামিি জনয বরিহৃদয় কেযর প্রময়াজন। 

আজ ইহাি প্রময়াজন হইয়ামে, এরূপ না হইমল পৃচথবর ধ্বিংস হইয়া োইমব। সেগ্র 

পাশ্চািয জেৎ বেন একচি আমগ্নয়চেচিি উপি অবচস্থি, কালই ইহা ফাচিয়া িূণযচবিূণয 

হইয়া োইমি পামি। পাশ্চািয বলামকিা পৃচথবরি সবযত্র অমিষণ কচিয়া বদচখয়ামে, চকন্তু 
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বকাথাও শাচন্ত পায় নাই; সুমখি বপয়ালা প্রাণ িচিয়া পান কচিয়ামে, চকন্তু উহামি িৃচপ্ত 

পায় নাই। এখন এেন কাজ কচিবাি সেয় আচসয়ামে, োহামি িািমিি আধযা চিক 

িাবসেূহ পাশ্চামিযি অন্তমি েিরিিামব প্রমবশ কচিমি পামি। অিএব বহ োন্দ্রাজবাসর 

েুবকেণ, আচে বিাোচদেমক চবমশষিামব েমন কিাইয়া চদমিচে—আোচদেমক চবমদমশ 

োইমি হইমব, আধযাচিকিা ও দাশযচনক চিন্তাি দ্বািা আোচদেমক পৃচথবর জয় কচিমি 

হইমব, ইহা োো আি েিযন্তি নাই; এইরূপই কচিমি হইমব, নিুবা েৃিুয চনচশ্চি। 

জািরয় জরবনমক—বে জািরয় জরবন একচদন সমিজ চেল, িাহামক পুনিায় সমিজ 

কচিমি বেমল িািিরয় চিন্তািাচশ দ্বািা পৃচথবর জয় কচিমি হইমব।  

  

সমগ ব সমগ ব এ-কথা িুচলমল িচলমব না বে, আধযাচিক চিন্তা দ্বািা জে দ ্চবজয় বচলমি 

আচে জরবনপ্রদ িত্ত্বসেূমহি প্রিািমকই লিয কচিমিচে, বহু শিাব্দর ধচিয়া আেিা বে 

কুসিংস্কািিাচশমক আাঁকোইয়া িচহয়াচে, বসগুচল নমহ; ঐ আোোগুচলমক এই িািিিূচে 

হইমি পেযন্ত উপোইয়া বফচলয়া চদমি হইমব, োহামি ঐগুচল এমকবামি েচিয়া োয়। 

ঐগুচল জািরয় অবনচিি কািণ, ঐগুচল হইমিই েচতৃতমষ্কি চনবযরেযিা আচসয়া থামক। 

আোচদেমক সাবধান হইমি হইমব, আোমদি েচতৃতষ্ক বেন উচ্চ ও েহৎ চিন্তা কচিমি 

অিে হইয়া না পমে, উহা বেন বেৌচলকিা না হািায়, উহা বেন চনমতৃতজ হইয়া না োয়, 

উহা বেন ধমেযি নামে সবযপ্রকাি িুদ্র িুদ্র কুসিংস্কামি চনমজমক চবষাক্ত কচিয়া না বফমল। 

আোমদি এখামন—এই িািমি কিকগুচল চবপদ আোমদি সম্মুমখ িচহয়ামে, উহামদি 

েমধয একচদমক ব্াি জেবাদ, অপিচদমক উহাি প্রচিচক্রয়াস্বরূপ ব্াি কুসিংস্কাি—দই-

ই পচিহাি কচিয়া িচলমি হইমব। একচদমক পাশ্চািযচবদযাি েচদিাপামন েত্ত হইয়া 

আজকাল কিকগুচল বযচক্ত েমন কচিমিমে, িাহািা সব জামন; িাহািা প্রািরন ঋচষেমণি 

কথায় উপহাস কচিয়া থামক। িাহামদি চনকি চহন্দুজাচিি সেুদয় চিন্তা বকবল কিকগুচল 

আবজযনাি তৃতূপ, চহন্দুদশযন বকবল চশশুি আধ-আধ বুচল এবিং চহন্দুধেয চনমবযামধি 

কুসিংস্কািোত্র  অপিচদমক আবাি কিকগুচল চশচিি বযচক্ত আমেন, িাাঁহািা চকন্তু 

কিকিা বাচিকগ্রতৃত, িাাঁহািা আবাি উহামদি সপূিতণয চবপিরি; িাাঁহািা সব ্িনামকই 

একিা শুি বা অশুি লিণরূমপ বদচখয়া থামকন। ঐ বযচক্ত বে জাচিচবমশমষি অন্তিুযক্ত 
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িাহাি, িাাঁহাি চবমশষ জািরয় বদবিাি বা িাাঁহাি গ্রামেি োহা চকেু কুসিংস্কাি আমে, 

িাহাি দাশযচনক আধযাচিক এবিং সবযপ্রকাি বেমলোনুচষ বযাখযা কচিমি চিচন প্রস্তুি। 

িাাঁহাি চনকি প্রমিযক গ্রােয কুসিংস্কািই ববদবাণরি িুলয এবিং িাাঁহাি েমি বসইগুচল 

প্রচিপালন কিাি উপিই জািরয় জরবন চনিযি কচিমিমে। এই-সব হইমি বিাোচদেমক 

সাবধান হইমি হইমব। 

  

বিােিা প্রমিযমক বিিং ব্াি নাচতৃতক হও, চকন্তু আচে বিাোমদি কুসিংস্কািগ্রতৃত চনমবযাধ 

বদচখমি ইচ্ছা কচি না; কািণ নাচতৃতমকি বিিং জরবন আমে, িাহাি চকেু হইবাি আশা 

আমে, বস েৃি নমহ। চকন্তু েচদ কুসিংস্কাি বঢামক, িমব বুচদ্ধনাশ হয়, েচতৃতষ্ক দবযল হইয়া 

পমে; পিমনি িাব িাহামক আচ্ছন্ন কচিয়ামে। এই দইচিই পচিিযাে কচিমি হইমব। 

আেিা িাই চনিযরক সাহসর বলাক, আেিা িাই—িক্ত িাজা হউক, স্নায়ু সমিজ হউক, 

বপশর বলৌহদৃঢ় হইক। েচতৃতষ্কমক দবযল কমি, এেন-সব িামবি প্রময়াজন নাই; বসগুচল 

পচিিযাে কি। সবযপ্রকাি িহমসযি চদমক বঝাাঁক িযাে কি। ধমেয বকান গুপ্তিাব নাই। 

ববদান্ত বা ববমদ, সিংচহিা বা পুিামণ চক বকান গুপ্তিাব আমে? প্রািরন ঋচষেণ িাাঁহামদি 

ধেযপ্রিামিি জনয বকাথাও চক গুপ্তসচেচি স্থাপন কচিয়াচেমলন? িাাঁহামদি আচবষৃ্কি েহান্ 

সিযসেূহ সেগ্র পৃচথবরমক চদবাি জনয িাাঁহািা চক বকান িািুির বা বকৌশল অবলবন 

কচিয়াচেমলন—ইহা বকাথাও চলচপবদ্ধ বদচখয়াে চক? গুপ্তিাব লইয়া নাোিাো কিা ও 

কুসিংস্কাি সবযদাই দবযলিাি চিে, উহা সবযদাই অবনচি ও েৃিুযি লিণ। অিএব ঐগুচল 

হইমি সাবধান হও, বিজস্বর হও, চনমজি পাময়ি উপি দাঁোও। সিংসামি অমনক অদু্ভি 

বযাপাি আমে। প্রকৃচি সবমন্ধ আোমদি ধািণা েিদূি, িদনুোয়র ঐগুচলমক অপ্রাকৃি 

বচলমি পাচি, চকন্তু উহামদি বকানচি গুপ্ত নমহ। ধমেযি সিযসেূহ গুপ্ত অথবা ঐগুচল 

চহোলময়ি চশখমি অবচস্থি গুপ্তসচেচিসেূমহি একমিচিয়া সপিতচত্ত—এ কথা িািিিূচেমি 

কখনই প্রিাচিি হয় নাই। আচে চহোলময় চেয়াচেলাে, বিােিা োও নাই। বিাোমদি 

বদশ হইমি উহা শি শি োইল দূমি। আচে একজন সন্নযাসর, েি িিুদযশ বৎসি োবৎ 

পদব্রমজ িাচিচদমক ভ্রেণ কচিমিচে, আচে বিাোচদেমক বচলমিচে—এইরূপ গুপ্তসচেচি 

বকাথাও নাই। এই-সকল কুসিংস্কামিি চপেমন েুচিও না। বিাোমদি এবিং বিাোমদি সেগ্র 
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জাচিি পমি বিিং ব্াি নাচতৃতক হওয়া িাল, কািণ নাচতৃতক হইমল অন্তিীঃ বিাোমদি 

একিু বিজ থাচকমব, চকন্তু এইরূপ কুসিংস্কািসপিতন্ন হওয়া অবনচি ও েৃিুযস্বরূপ। সমিজ-

েচতৃতষ্ক বযচক্তেণ এই-সকল কুসিংস্কাি লইয়া িাহামদি সেয় কািায়, ব্ািিি 

কুসিংস্কািসেূমহি রূপক বযাখযা কচিয়া সেয় নি কমি—ইহা সেগ্র োনবজাচিি পমি 

ব্ািিি লিাি চবষয়। সাহসর হও, প্রমিযকচি চবষয় বযাখযা কচিবাি বিিা কচিও না। 

প্রকৃি কথা এই বে, আোমদি অমনক কুসিংস্কাি আমে, আোমদি শিরমি অমনক কামলা 

দাে—অমনক িি আমে, ঐগুচল এমকবামি িুচলয়া বফচলমি হইমব, কাচিয়া বফচলমি 

হইমব, নি কচিমি হইমব। চকন্তু িাহামি আোমদি ধেয, আোমদি আধযাচিকিা, 

আোমদি জািরয় জরবন চকেুোত্র নি হইমব না। ধমেযি েূলিত্ত্বগুচল িাহামি অিিই 

থাচকমব; বিিং এই কামলা দােগুচল েিই েুচেয়া োইমব, িিই েূলিত্ত্বগুচল আিও 

উজ্বল্লিামব—সমিমজ প্রকাচশি হইমব। ঐ িত্ত্বগুচলমক ধচিয়া থাক।  

  

বিােিা শুচনয়াে, পৃচথবরি প্রমিযক ধেযই চনমজমক সাবযমিৌে ধেয বচলয়া দাবর কচিয়া 

থামক। প্রথেিীঃ আচে বচলমি িাই, সেবিীঃ বকান ধেযই বকান কামল সাবযমিৌে ধেযরূমপ 

পচিেচণি হইমব না; চকন্তু েচদ বকান ধমেযি এই দাবর কচিবাি অচধকাি থামক, িমব 

আোমদি ধেযই বকবল এই নামেি বোেয হইমি পামি, অপি বকান ধেয নমহ; কািণ 

অনযানয সকল ধেযই বকান বযচক্তচবমশষ অথবা বযচক্তেমণি উপি চনিযি কমি। অনযানয 

সকল ধেযই বকান িথাকচথি ঐচিহাচসক বযচক্তি জরবমনি সচহি জচেি। ঐ-সকল 

ধেযাবলবরিা েমন কমি, ঐচিহাচসকিাই িাহামদি ধমেযি শচক্ত, চকন্তু বাতৃতচবক োহামক 

িাহািা শচক্ত েমন কচিমিমে, িাহাই প্রকৃিপমি দবযলিা; কািণ েচদ ঐ বযচক্তি 

ঐচিহাচসকিা অপ্রোণ কিা োয়, িমব িাহামদি ধেযরূপ প্রাসাদ এমকবামি ধচসয়া পমে। 

ঐ-সকল ধমেযি স্থাপক েহাপুরুষমদি জরবমনি অমধযক ্িনা চেথযা প্রোচণি হইয়ামে 

এবিং অবচশি অমধযক সপিতমকয চবমশষরূমপ সমন্দহ উিাচপি হইয়ামে। সুিিািং বকবল 

িাাঁহামদি কথাি উপি বে-সকল সমিযি প্রাোণয চেল, বসগুচল আবাি শূমনয চবলরন 

হইবাি উপক্রে হইয়ামে। আোমদি ধমেয েচদও েহাপুরুমষি সিংখযা েমথি, চকন্তু 

আোমদি ধমেযি সিযসকল িাাঁহামদি কথাি উপি চনিযি কমি না। কৃষ্ণ বচলয়া কৃমষ্ণি 
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োহািয নয়, চিচন ববদামন্তি একজন েহান্ আিােয বচলয়াই িাাঁহাি োহািয। েচদ চিচন 

িাহা না হইমিন, িমব বুদ্ধমদমবি নামেি েি িাাঁহাি নােও িািমিি ধেযজেৎ হইমি লুপ্ত 

হইয়া োইি। 

  

সুিিািং আেিা বযচক্তচবমশমষি েিানুোের নচহ, আেিা চিিকালই ধমেযি িত্ত্বগুচলি 

উপাসক। বযচক্তেণ বসই িত্ত্বসেূমহি বাতৃতবরূপোত্র—উদাহিণস্বরূপ। েচদ ঐ িত্ত্বগুচল 

অচবকৃি থামক, িমব শি সহস্র েহাপুরুমষি, শি সহস্র বুমদ্ধি অিুযদয় হইমব। চকন্তু েচদ 

ঐ িত্ত্বগুচল বলাপ পায়, েচদ োনুষ ঐগুচল িুচলয়া োয়, আি সেগ্র জািরয় জরবন 

িথাকচথি বকান ঐচিহাচসক বযচক্তি েি অবলবন কচিয়া িচলমি োয়, িমব বসই ধমেযি 

অবনচি অচনবােয, বসই ধমেযি চবপদ অবশযোবর। বকবল আোমদি ধেযই বকান 

বযচক্তচবমশষ বা বযচক্তসেূমহি জরবমনি সচহি অমচ্ছদযিামব জচেি নয়, উহা িমত্ত্বি উপি 

প্রচিচিি। অপি চদমক আবাি উহামি লি লি অবিাি ও েহাপুরুমষি স্থান হইমি 

পামি। নূিন অবিাি বা নূিন েহপুরুমষিও আোমদি ধমেয স্থান হইমি পামি, চকন্তু 

িাাঁহামদি প্রমিযকমকই বসই িত্ত্বসেূমহি জরবন্ত উদাহিণস্বরূপ হইমি হইমব—এইচি 

িুচলমল িচলমব না। আোমদি ধমেযি এই িত্ত্বগুচল অচবকৃিিামব িচহয়ামে, আি এইগুচল 

োহামি কামল েচলন হইয়া না পমে, বসজনয আোমদি সকলমক সািা জরবন বিিা কচিমি 

হইমব। আশ্চমেযি চবষয়, আোমদি জািরয় জরবমন ব্াি অবনচি ্চিমলও ববদামন্তি এই 

িত্ত্বগুচল কখনই েচলন হয় নাই। অচি দি বযচক্তও ঐগুচল দূচষি কচিমি সাহস কমি 

নাই। আোমদি শা্ত্রসসেূহ পৃচথবরি েমধয অনযানয শা্ত্রস অমপিা িালিামব িচিি হইয়ামে। 

অনযানয শাম্ত্রসি সচহি িুলনায় উহামি প্রচিপ্ত অিংশ, েূমলি চবকৃচি অথবা িামবি চবপেযয় 

নাই বচলমলই হয়। প্রথমে বেেন চেল, এখনও চঠক বসইিামবই উহা িচহয়ামে এবিং 

োনুমষি েনমক বসই আদমশযি চদমক পচিিাচলি কচিমিমে।  

  

চবচিন্ন িাষযকাি উহাি িাষয কচিয়ামেন, অমনক েহান্ আিােয উহা প্রিাি কচিয়ামেন 

এবিং উহামদি উপি চিচত্ত কচিয়া সম্প্রদায় স্থাপন কচিয়ামেন। আি বিাোিা বদচখমব—

এই ববদগ্রমন্থ এেন অমনক িত্ত্ব আমে, বেগুচল আপািদৃচিমি চবমিাধর বচলয়া েমন হয়; 
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কিকগুচল বোক সপূিতণয বদ্বিবাদািক, অপিগুচল আবাি সপূিতণয অনদ্বিিাবমদযািক। 

বদ্বিবাদর িাষযকাি বদ্বিবাদ োো আি চকেুই বুচঝমি পামিন না, সুিিািং চিচন অনদ্বি 

বোকগুচল এমকবামি িাপা চদমি িান। বদ্বিবাদর ধেযািােয ও পুমিাচহিেণ সকলমকই 

বদ্বিিামব উহামদি বযাখযা কচিমি িান। অনদ্বিবাদর িাষযকািেণও বদ্বি বোকগুচলমক 

বসইরূপ অনদ্বিপমি বযাখযা কচিবাি বিিা কমিন। চকন্তু ইহা বিা ববমদি বদাষ নমহ। 

সেগ্র ববদই বদ্বিিামবি কথা বচলমিমে—এচি প্রোণ কচিবাি বিিা কিা েূমখযাচিি কােয। 

আবাি সেগ্র ববদ অনদিিামবি সেথযক, ইহা প্রোণ কচিবাি বিিাও বসইরূপ চনবুযচদ্ধিা। 

ববমদ বদ্বি অনদ্বি—দই-ই আমে। আেিা নূিন নূিন িামবি আমলামক ইহা আজকাল 

আিও িালিামব বুচঝমি পাচিমিচে। এই-সকল চবচিন্ন চসদ্ধান্ত ও ধািণাি দ্বািা পচিমশমষ 

এই িিে চসদ্ধামন্ত উপনরি হওয়া োয় বে, েমনি ক্রমোন্নচিি জনযই এই-সব েমিি 

প্রময়াজন, আি বসজনযই ববদ এরূপ উপমদশ চদয়ামেন। সেগ্র োনবজাচিি প্রচি 

কৃপাপিবশ হইয়া ববদ বসই উচ্চিে লমিয বপৌাঁচেবাি চবচিন্ন বসাপান বদখাইয়ামেন। 

বসগুচল বে পিস্পিচবমিাধর, িাহা নমহ; চশশুচদেমক প্রিাচিি কচিবাি জনয ববদ ঐ-

সকল বৃথা বাকয প্রময়াে কমিন নাই। 

  

ঐগুচলি প্রময়াজন আমে—শুধু চশশুমদি জনয নমহ, অমনক বয়স্ক বযচক্তমদি জনযও বমি। 

েিচদন আোমদি শিরি আমে, েিচদন এই শিরিমক আিা বচলয়া ভ্রে হইমিমে, 

েিচদন আেিা পমচিচন্দ্রময় আবদ্ধ, েিচদন আেিা এই স্থূলজেৎ বদচখমিচে, িিচদন 

আোচদেমক বযচক্ত-ঈশ্বি বা সগুণ ঈশ্বি স্বরকাি কচিমিই হইমব। কািণ েহান্ িাোনুজ 

প্রোণ কচিয়ামেনীঃ ঈশ্বি, জরব, জেৎ—এই চিনচিি েমধয একচি স্বরকাি কচিমল অপি 

দচিও স্বরকাি কচিমিই হইমব। ইহা পচিহাি কচিবাি উপায় নাই। সুিিািং েিচদন বিােিা 

বাহযজেৎ বদচখমিে, িিচদন জরবািা ও ঈশ্বি অস্বরকাি কিা ব্াি বািুলিা। 

  

িমব েহাপুরুষেমণি জরবমন কখনও কখনও এেন সেয় আচসমি পামি, েখন জরবািা 

িাহাি সেুদয় বন্ধন অচিক্রে কচিয়া প্রকৃচিি পামি িচলয়া োয়—বসই সবযািরি প্রমদমশ 

িচলয়া োয়, োহাি সবমন্ধ শ্রুচি বচলয়ামেনীঃ  
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‘েমিা বামিা চনবিযমন্ত অপ্রাপয েনসা সহ।’  

‘ন িত্র িিুেযচ্ছচি ন বা্  েচ্ছচি বনা েনীঃ।’  

‘নাহিং েমনয সুমবমদচি বনা ন ববমদচি ববদ ি।’  

  

েমনি সচহি বাকয োাঁহামক না পাইয়া চফচিয়া আমস।—বসখামন িিুও োয় না, বাকযও 

োয় না, েনও োয় না।—আচে িাাঁহামক জাচন, ইহা েমন কচি না; জাচন না, ইহাও েমন 

কচি না।২৪ 

  

িখনই জরবািা সেুদয় বন্ধন অচিক্রে কমি; িখনই, বকবল িখনই িাহাি হৃদময় 

অনদ্বিবামদি েূলিত্ত্ব—আচে ও সেগ্র জেৎ এক, আচে ও ব্রহ্ম এক—এই িাব উচদি হয়। 

  

আি শুদ্ধ ্ান ও দশযন দ্বািাই এই চসদ্ধান্ত লি হয়, িাহা নমহ; বপ্রেবমলও আেিা ইহাি 

কিকিা আিাস পাইমি পাচি। িােবমি পচেয়াে, বোপরেমণি েধয হইমি শ্ররকৃষ্ণ 

অন্তচহযি হইমল িাাঁহাি চবিমহ চবলাপ কচিমি কচিমি বোপরমদি েমন শ্ররকৃমষ্ণি িাবনা 

এরূপ প্রবল হইল বে, িাহামদি প্রমিযমকই চনজ বদহ চবিৃি হইয়া চনমজমক শ্ররকৃষ্ণ-

ববামধ িাাঁহািই েি ববশিূষা কচিয়া িাাঁহািই লরলাি অনুকিণ কচিমি প্রবৃত্ত হইল। 

সুিিািং বুচঝমিে, বপ্রেবমলও এই একত্ব-অনুিূচি আচসয়া থামক। জননক প্রািরন 

পািসযমদশরয় সুফরি একচি কচবিায় এই িামবি কথা আমেীঃ বপ্রোস্পমদি চনকি চেয়া 

বদচখলাে—েৃহদ্বাি রুদ্ধ। দ্বামি কিা্াি কচিলাে, চিিি হইমি প্রে হইল, ‘বক?’ উত্তি 

চদলাে, ‘আচে।’ দ্বাি খুচলল না। চদ্বিরয়বাি আচসয়া দ্বামি আ্াি কচিলাে। আবাি বসই 

প্রে ‘বক?’ আবাি উত্তি চদলাে, ‘আচে অেুক।’ িথাচপ দ্বাি খুচলল না। িৃিরয়বাি 

আচসলাে পচিচিি ক্ঠনস্বি আবাি চজ্াসা কচিল, ‘বক?’ িখন বচললাে—‘বহ চপ্রয়িে, 

আচেই িুচে, িুচেই আচে।’ িখন দ্বাি খুচলয়া বেল। 

  

সুিিািং আোচদেমক বুচঝমি হইমব—ব্রহ্মানুিূচিি চবচিন্ন বসাপান আমে; আি েচদও 

প্রািরন িাষযকািেমণি েমধয—োাঁহাচদেমক আোমদি শ্রদ্ধাি িমি বদখা উচিি, িাাঁহামদি 

েমধয—চববাদ থামক, িথাচপ আোমদি চববাদ কচিবাি বকান প্রময়াজন নাই, কািণ ্ ামনি 
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ইচি কিা োয় না। প্রািরনকামল বা বিযোনকামল সবয্ত্ব কাহািও একমিচিয়া অচধকাি 

নমহ। অিরি কামল েচদ ঋচষ-েহাপুরুষ জচেয়া থামকন, চনশ্চয় জাচনও বিযোনকামলও 

অমনক ঋচষি অিুযদয় হইমব; েচদ প্রািরনকামল বযাস-বাল্মরচক-শিিািােযেমণি অিুযদয় 

হইয়া থামক, িমব বিাোমদি েমধয প্রিযমকই এক একজন শিিািােয হইমি পাচিমব না 

বকন? আোমদি ধমেযি এই চবমশষত্বচিও বিাোমদি সবযদা িিণ িাচখমি হইমব; অনযানয 

ধমেযও প্রিযাচদি পুরুষেমণি বাকযই শাম্ত্রসি প্রোণস্বরূপ কচথি হইয়ামে বমি, চকন্তু এরূপ 

পুরুমষি সিংখযা এক দই বা কময়কজন োত্র—িাাঁহামদিই োধযমে সবযসাধািমণি চনকি 

সিয প্রিাচিি হইয়ামে; আি সকলমক িাাঁহামদি কথা োচনমি হয়। খ্রিধেয বমলীঃ 

নাজামিমথি েরশুি েমধয সমিযি প্রকাশ হইয়াচেল; আোমদি সকলমক উহাই োচনয়া 

লইমি হইমব, আেিা আি ববশর চকেু জাচন না। চকন্তু আোমদি ধেয বমলীঃ েিদ্রিা 

ঋচষেমণি চিিি বসই সমিযি আচবিযাব হইয়াচেল—একজন দইজন নমহ, অমনমকি েমধয 

ঐ সিয আচবিূযি হইয়াচেল এবিং িচবষযমিও হইমব। ‘েিদ্রিা’ শমব্দি অথয েি বা 

িত্ত্বসেূহ চেচন সািাৎ কচিয়ামেন—বকবল বাকযবােরশ, শা্ত্রসপাঠক, পচণ্ডি বা শব্দচবৎ 

নমহ—িত্ত্ব সািাৎ কচিয়ামেন, এেন বযচক্ত। 

  

‘নায়োিা প্রবিমনন লমিযা ন বেধয়া ন বহুনা শ্রুমিন।’  

  

বহু বাকযবযয় দ্বািা, অথবা বেধা দ্বািা, এেন চক ববদপাঠ দ্বািাও আিামক লাি কিা োয় 

না।২৫ 

  

ববদ চনমজ এ-কথা বচলমিমেন। বিােিা চক অনয বকান শাম্ত্রস এরূপ চনিযরক বাণর শুচনমি 

পাও—‘ববদপামঠি দ্বািাও আিামক লাি কিা োয় না?’ হৃদয় খুচলয়া প্রাণ িচিয়া িাাঁহামক 

ডাচকমি হইমব। িরমথয বা েচন্দমি বেমল, চিলকধািণ কচিমল অথবা ব্ত্রসচবমশষ পচিমল 

ধেয হয় না। িুচে োময় চিত্র-চবচিত্র কচিয়া চিিাবা্চি সাচজয়া বচসয়া থাচকমি পাি, চকন্তু 

েিচদন পেযন্ত না বিাোি হৃদয় খুচলমিমে, েিচদন পেযন্ত না িেবানমক উপলচি 

কচিমিে, িিচদন সব বৃথা। হৃদয় েচদ িাচিয়া োয়, িমব আি বাচহমিি িমিি আবশযক 

নাই। ধেয অনুিব কচিমল িমবই কাজ হইমব। বাচহমিি িি ও আেবিাচদ েিিণ পেযন্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 191 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আোমদি ধেযজরবমনি সাহােয কমি, িিিণ পেযন্ত বসগুচলি উপমোচেিা আমে, িিিণ 

পেযন্ত বসগুচল থাকুক, িচি নাই; চকন্তু বসগুচল আবাি অমনক সেয় শুধু অনুিানোমত্র 

পেযবচসি হইয়া োয়; িখন িাহািা ধেযজরবমন সাহােয না কচিয়া বিিং চবঘ্ন কমি; বলামক 

এই বাহয অনুিানগুচলি সচহি ধেযমক এক কচিয়া বমস। িখন েচন্দমি োওয়া ও 

পুমিাচহিমক চকেু বদওয়াই ধেযজরবন হইয়া দাাঁোয়, এইগুচল অচনিকি; ইহা োহামি বন্ধ 

হয়, িাহা কিা উচিি। আোমদি শা্ত্রস বাি বাি বচলমিমেন, ইচন্দ্রয়জ ্ ামনি দ্বািা কখনও 

ধেযানুিূচি লাি কিা োয় না। োহা আোচদেমক বসই অিি পুরুমষি সািাৎ কিায় 

িাহাই ধেয; আি এই ধেয সকমলিই জনয। চেচন বসই অিরচন্দ্রয় সিয সািাৎ কচিয়ামেন, 

চেচন আিাি স্বরূপ উপলচি কচিয়ামেন, চেচন িেবানমক অনুিব কচিয়ামেন, িাাঁহামক 

সবযিূমি প্রিযি কচিয়ামেন, চিচন ঋচষ হইয়ামেন। সহস্র বৎসি পূমবয চেচন এইরূপ 

উপলচি কচিয়ামেন—চিচনও বেেন ঋচষ, সহস্র বৎসি পমিও চেচন উপলচি কচিমবন, 

চিচনও বিেচন ঋচষ। আি েিচদন না বিােিা ঋচষ হইমিমে, িিচদন বিাোমদি 

ধেযজরবন শুরু হইমব না; ঋচষ হইমল বিাোমদি প্রকৃি ধেয আিে হইমব, এখন বকবল 

প্রস্তুি হইমিে োত্র; িখনই বিাোমদি চিিি ধমেযি প্রকাশ হইমব, এখন বকবল োনচসক 

বযায়াে ও শািরচিক েিণামিাে কচিমিে োত্র। অিএব আোচদেমক েমন িাচখমি 

হইমব—আোমদি ধেয স্পি িাষায় বচলমিমেন, বে-মকহ েুচক্তলাি কচিমি িায়, িাহামক 

এই ঋচষত্ব লাি কচিমি হইমব, েিদ্রিা হইমি হইমব, ঈশ্বিদশযন কচিমি হইমব। ইহাই 

েুচক্ত। 

  

আি ইহাই েচদ আোমদি শাম্ত্রসি চসদ্ধান্ত হয়, িমব বুঝা োইমিমে বে, আেিা চনমজ 

চনমজই অচি সহমজ আোমদি শা্ত্রস বুচঝমি পাচিব, চনমজিাই উহাি অথয বুচঝমি পাচিব, 

উহাি েধয হইমি বেিুকু আোমদি প্রময়াজন িাহাই গ্রহণ কচিমি পাচিব, চনমজ চনমজই 

সিয বুচঝমি পাচিব, এবিং িাহাই কচিমি হইমব। আবাি প্রািরন ঋচষেণ োহা কচিয়া 

চেয়ামেন, িাহাি জনয িাহাচদেমক সম্মান বদখাইমি হইমব। এই প্রািরনেণ েহাপুরুষ 

চেমলন, চকন্তু আেিা আিও বে হইমি িাই। িাাঁহািা অিরিকামল বে বে কাজ 

কচিয়াচেমলন, আোচদেমক িাাঁহামদি অমপিাও বে বে কাজ কচিমি হইমব। প্রািরন 
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িািমি শি শি ঋচষ চেমলন, এখন লি লি ঋচষ হইমবন, চনশ্চয় হইমবন। আি 

বিাোমদি প্রমিযমকই েি শরঘ্র ইহা চবশ্বাস কচিমব, িািমিি পমি ও সেগ্র পৃচথবরি 

পমি িিই েগ বল। বিােিা োহা চবশ্বাস কচিমব, িাহাই হইমব। বিােিা েচদ চনমজমদি 

চনিযরক বচলয়া চবশ্বাস কি, িমব চনিযরক হইমব। েচদ সাধু বচলয়া চবশ্বাস কি, কালই 

বিােিা সাধুরূমপ পচিেচণি হইমব; চকেুই বিাোচদেমক বাধা চদমি পাচিমব না। কািণ 

আোমদি আপািচবমিাধর সম্প্রদায়গুচলি চিিি েচদ একচি সাধািণ েিবাদ থামক, িমব 

িাহা এইীঃ ‘আিাি েমধয পূবয হইমিই েচহো, বিজ ও পচবত্রিা িচহয়ামে।’ বকবল 

িাোনুমজি েমি আিা কখনও সিুচিি হন ও কখনও চবকাশপ্রাপ্ত হইয়া থামকন, আি 

শিমিি েমি ঐ সমিাি ও চবকাশ ভ্রেোত্র। এ প্রমিদ থাকুক, চকন্তু সকমলই বিা স্বরকাি 

কচিমিমেন—বযক্তই হউক, আি অবযক্তই হউক, বে-মকান আকামি হউক, ঐ শচক্ত 

চিিমিই িচহয়ামে। আি েি শরঘ্র ইহা চবশ্বাস কিা োয়, িিই বিাোমদি কলযাণ। সব 

শচক্ত বিাোমদি চিিমি িচহয়ামে। বিােিা সব কচিমি পাি। ইহা চবশ্বাস কি। েমন 

কচিও না—বিােিা দবযল। আজকাল অমনমক বেেন চনমজমদি অমধযাোদ বচলয়া েমন 

কবি, বসরূপ েমন কচিও না। অপমিি সাহােয বযিরিই বিােিা সব কচিমি পাি। সব 

শচক্ত বিাোমদি চিিি িচহয়ামে; উচঠয়া দাাঁোও এবিং বিাোমদি চিিি বে বদবত্ব 

লুক্কাচয়ি িচহয়ামে, িাহা প্রকাশ কি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 193 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৫. িোরম্তর িচবষযৎ 

[োন্দ্রামজ এই বশষ বক্তৃিাচি একচি বৃহৎ িাাঁবুি েমধয প্রদত্ত হয়—প্রায় িাচি সহস্র বশ্রািাি 

সোেে হইয়াচেল।] 

  

এই বসই প্রািরনিূচে, অনয বকান বদমশ প্রিাচিি হইবাি পূমবয িত্ত্ব্ান বে-মদশমক চনজ 

বাসিূচেরূমপ চনদযি কচিয়াচেল। এই বসই িািিিূচে, বে-িূচেি আধযাচিক প্রবাহ 

জেিামজয প্রচিচবচবি হইয়ামে—সেুমদ্র প্রবহোনা এবিং ‘সেুদ্রায়োনা’ চবশাল 

বস্রািস্বিরসেূহ দ্বািা, বেখামন অনন্ত চহোলয় তৃতমি তৃতমি উচিি হইয়া চহেচশখিিাচজ দ্বািা 

বেন স্বেযিামজযি িহসযচনিময়ি প্রচি দৃচিপাি কচিমিমে। এই বসই িািি, বে বদমশি 

েৃচত্তকা বশ্রি ঋচষেুচনেমণি পদধূচলমি পচবত্র হইয়ামে। এইখামনই সবযপ্রথে অন্তজযেমিি 

িহসয-উদ্ঘািমনি বিিা হইয়াচেল, এইখামনই োনবেন চনজ স্বরূপ অনুসন্ধামন প্রথে 

অগ্রসি হইয়াচেল; এইখামনই জরবািাি অেিি, অন্তেযাের ঈশ্বি এবিং জেৎপ্রপমচি ও 

োনমব ওিমপ্রািিামব অবচস্থি পিোিা-চবষয়ক েিবামদি প্রথে উদ্ভব। ধেয ও দশযমনি 

সমবযাচ্চ আদশযগুচল এইখামনই িিে পচিণচি লাি কচিয়াচেল। এই বসই িূচে, বেখান 

হইমি ধেয ও দাশযচনক িত্ত্বসেূহ বনযাি েি প্রবাচহি হইয়া সেগ্র পৃচথবরমক াাচবি 

কচিয়ামে, আি এখান হইমিই আবাি বসইরূপ িিগ ব উচিি হইয়া চনমতৃতজ জাচিসেূমহি 

চিিি জরবন ও বিজ সচিাি কচিমব। এই বসই িািি, োহা শি শিাব্দরি অিযািাি, শি 

শি ববমদচশক আক্রেণ, শি শি প্রকাি িরচিনরচিি চবপেযয় সহয কচিয়াও অিুণ্ণ 

িচহয়ামে। এই বসই িূচে, োহা চনজ অচবনাশর বরেয ও জরবন লইয়া পবযি অমপিা দৃঢ়িি 

িামব এখনও দণ্ডায়োন। আোমদি শাম্ত্রসাপচদি আিা বেেন অনাচদ অনন্ত ও 

অেৃিস্বরূপ, আোমদি এই িািিিূচেি জরবনও বসইরূপ। আি আেিা এই বদমশি 

সন্তান। 

  

বহ িািিসন্তানেণ, আচে বিাোচদেমক আজ কিকগুচল কামজি কথা বচলমি আচসয়াচে; 

িািিিূচেি পূবয বেৌিব িিণ কিাইয়া চদবাি উমেশয—বিাোচদেমক প্রকৃি কামেযি পমথ 
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আহ্বান কিা বযিরি আি চকেু নমহ। বলামক আোমক অমনকবাি বচলয়ামে, বকবল 

পূবযমেৌিব-িিমণ েমনি অবনচি হয়, উহামি বকান ফল হয় না, অিএব আোচদেমক 

িচবষযমিি চদমক লিয িাচখয়া কাজ কচিমি হইমব। সিয কথা; চকন্তু ইহাও বুচঝমি 

হইমব, অিরমিি েমিযই িচবষযমিি জে। অিএব েিদূি পাি অিরমিি চদমক িাকাও, 

পশ্চামি বে অনন্ত চনঝযচিণর প্রবাচহি, প্রাণ িচিয়া আক্ঠন িাহাি জল পান কি, িািপি 

সম্মুখ-প্রসাচিি দৃচি লইয়া অগ্রসি হও এবিং িািি প্রািরনকামল েিদূি উচ্চ 

বেৌিবচশখমি আরূঢ় চেল, িাহামক িদমপিা উচ্চিি, উজ্বল্লিি, েহত্তি, অচধকিি 

েচহোচিি কচিবাি বিিা কি। আোমদি পূবযপুরুষেণ েহাপুরুষ চেমলন, আোচদেমক 

প্রথমেই ইহা িিণ কচিমি হইমব। প্রথমেই জাচনমি হইমব—আেিা চক উপাদামন েচঠি, 

বকান্ িক্ত আোমদি ধেনরমি বচহমিমে। িািপি বসই পূবযপুরুষেণ হইমি প্রাপ্ত বশাচণমি 

চবশ্বাসর হইয়া, িাাঁহামদি বসই অিরি কামেয চবশ্বাসর হইয়া বসই চবশ্বাসবমল অিরি 

েহমত্ত্বি বিিনা হইমিই পূমবয োহা চেল, িাহা অমপিাও েহত্তি নূিন িািি েঠন কচিমি 

হইমব। অবশয োমঝ োমঝ এখামন অবনচিি েুে আচসয়ামে। আচে উহা বে ধিযমবযি 

েমধয আচন না; আেিা সকমলই বস কথা জাচন; ঐ অবনচিি প্রময়াজন চেল। এক প্রকাণ্ড 

েহররুহ হইমি সুন্দি সুপক্ক ফল জচেল, ফলচি োচিমি পচেয়া পচিয়া বেল, িাহা হইমি 

আবাি অিুি জচেয়া হয়মিা প্রথে বৃি অমপিা েহত্তি বৃমিি উদ্ভব হইল। এইরূমপ বে 

অবনচি-েুমেি েধয চদয়া আোচদেমক আচসমি হইয়ামে, িাহািও প্রময়াজনরয়িা চেল; 

বসই অবনচি হইমিই িাবর িািমিি অিুযদয় হইমিমে। এখনই উহাি অিুি বদখা 

োইমিমে, উহাি নব পেব বাচহি হইয়ামে—এক েহান্ প্রকাণ্ড ‘রধ্বযেূলম্’ বৃি উদ্গি 

হইমি আিে কচিয়ামে, আি আচে আজ িাহািই সবমন্ধ বিাোচদেমক বচলমি অগ্রসি 

হইয়াচে। 

  

অনযানয বদমশি সেসযাসেূহ অমপিা এমদমশি সেসযা জচিলিি, গুরুিি। জাচিি 

অবান্তি চবিাে, ধেয, িাষা, শাসনপ্রণালর—এই সেুদয় লইয়াই একচি জাচি েচঠি। েচদ 

একচি একচি কচিয়া জাচি লইয়া এই জাচিি সচহি িুলনা কিা োয়, িমব বদখা োইমব— 

অনযানয জাচি বে-সকল উপাদামন েচঠি, বসগুচল অমপিাকৃি অল্প। আেয, দ্রাচবে, 
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িািাি, িুকয, বোেল, ইওমিাপরয়—পৃচথবরি সকল জাচিি বশাচণি বেন এমদমশ 

িচহয়ামে। এখামন নানা িাষাি অপূবয সোমবশ—আি আিাি-বযবহামি দইচি িািিরয় 

শাখাজাচিি বে প্রমিদ, ইওমিাপরয় ও প্রািয জাচিি েমধযও িি প্রমিদ নাই। 

  

বকবল আোমদি জাচিি পচবত্র ঐচিহয—আোমদি ধেযই আোমদি সচম্মলনিূচে, ঐ 

চিচত্তমিই আোচদেমক জািরয় জরবন েঠন কচিমি হইমব। ইওমিামপ িাজনরচিই জািরয় 

ঐমকযি চিচত্ত। এচশয়ায় চকন্তু ধেযই ঐ ঐমকযি েূল। অিএব িাবর িািি-েঠমন ধমেযি 

ঐকযসাধন অচনবােযরূমপ প্রময়াজন। এই িািিিূচেি পূবয হইমি পচশ্চে, উত্তি হইমি 

দচিণ—সবযত্র সকলমক এক ধেয স্বরকাি কচিমি হইমব। এক ধেয—এ কথা আচে চক অমথয 

বযবহাি কচিমিচে? খ্রিান, েুসলোন বা ববৌদ্ধেমণি চিিি বে-চহসামব এক ধেয 

চবদযোন, আচে বস-চহসামব ‘এক ধেয’ কথাচি বযবহাি কচিমিচে না। আেিা জাচন, 

আোমদি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি চসদ্ধান্তসেূহ েিই চবচিন্ন হউক, উহামদি েিই চবচিন্ন দাবর 

থাকুক, িথাচপ কিকগুচল চসদ্ধান্ত এেন আমে—বেগুচল সবমন্ধ সকল সম্প্রদায়ই একেি। 

অিএব আোমদি সম্প্রদায়সেূমহি এইরূপ কিকগুচল সাধািণ চসদ্ধান্ত আমে, আি 

ঐগুচল স্বরকাি কচিবাি পি আোমদি ধেয সকল সম্প্রদায় ও সকল বযচক্তমক চবচিন্ন িাব 

বপাষণ কচিবাি, ইচ্ছােি চিন্তা ও কাজ কচিবাি পূণয স্বাধরনিা চদয়া থামক। আেিা 

সকমলই ইহা জাচন, অন্তিীঃ আোমদি েমধয োাঁহািা একিু চিন্তাশরল, িাাঁহািাই ইহা 

জামনন। আেিা িাই—আোমদি ধমেযি এই জরবনপ্রদ সাধািণ িত্ত্বসেূহ সকমলি চনকি, 

এই বদমশি আবালবৃদ্ধবচনিা সকমলি চনকি প্রিাচিি হউক, সকমলই বসগুচল জানুক, 

বুঝুক আি চনমজমদি জরবমন পচিণি কচিবাি বিিা করুক। সুিিািং ইহাই আোমদি প্রথে 

কিযবয। 

  

আেিা বদচখমি পাই, এচশয়ায়—চবমশষিীঃ িািিবমষয জাচি, িাষা, সোজ সবমন্ধ সেুদয় 

বাধা ধমেযি সেিয়র শচক্তি চনকি চিমিাচহি হয়। আেিা জাচন, িািিবাসরি ধািণা—

আধযাচিক আদশয হইমি উচ্চিি আদশয আি চকেু নাই; ইহাই িািিরয় জরবমনি েূলেি, 

আি ইহাও জাচন—আেিা স্বল্পিে বাধাি পমথই কােয কচিমি পাচি। 
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ধেয বে সমবযাচ্চ আদশয—ইহা বিা সিযই, চকন্তু আচে এখামন বস-কথা বচলমিচে না; আচে 

বচলমিচে, িািমিি পমি কাজ কচিবাি ইহাই একোত্র উপায়—প্রথমে ধমেযি চদকিা দৃঢ় 

না কচিয়া এখামন অনয বকান চবষময়ি জনয বিিা কচিমি বেমল সবযনাশ হইমব। সুিিািং 

িািিরয় চবচিন্ন ধমেযি সেিয়-সাধনাই িচবষযৎ িািি-েঠমনি প্রথে কেযসূচি, 

েুেেুোন্তি ধচিয়া অবচস্থি কালজয়র ঐ েহািল হইমিই এই প্রথে বসাপান প্রস্তুি কচিমি 

হইমব। আোচদেমক জাচনমি হইমব বে—বদ্বিবাদর, চবচশিানদ্বিবাদর, অনদ্বিবাদর, বশব, 

ববষ্ণব, পাশুপি প্রিৃচি সকল সম্প্রদাময়ি চহন্দুি েমধযই কিকগুচল সাধািণ িাব আমে; 

আি চনমজমদি কলযামণি জনয, জাচিি কলযামণি জনয আোমদি পিস্পি িুদ্র িুদ্র চবষয় 

লইয়া চববাদ ও পিস্পি বিদবুচদ্ধ পচিিযাে কচিবাি সেয় আচসয়ামে। চনশ্চয় জাচনও, 

এই-সকল চববাদ সপূিতণয ভ্রোিক, আোমদি শা্ত্রস ইহাি িরব্ি চনন্দা কচিয়া থামকন, 

আোমদি পূবযপুরুষেণ ইহা অননুমোদন কমিন না, আি োাঁহামদি বিংশধি বচলয়া আেিা 

দাবর কচিয়া থাচক, োাঁহামদি িক্ত আোমদি চশিায় চশিায় প্রবহোন, বসই েহাপুরুষেণ 

অচি িুচ্ছ চবষয় লইয়া িাাঁহামদি সন্তানেমণি এইরূপ চববাদ অচি ্ৃণাি িমি বদচখয়া 

থামকন। 

  

এই- সকল বদ্বষ ও দ্বি পচিিযক্ত হইমল অনযানয চবষময় উন্নচি অবশযোবর। েচদ িক্ত 

িাজা ও পচিষ্কাি হয়, বস-মদমহ বকান বিামেি বরজ বাস কচিমি পামি না। ধেযই আোমদি 

বশাচণিস্বরূপ। েচদ বসই িক্তপ্রবাহ িলািমলি বকান বাধা না থামক, েচদ িক্ত চবশুদ্ধ ও 

সমিজ হয়, িমব সকল চবষময়ই কলযাণ হইমব। েচদ এই ‘িক্ত’ চবশুদ্ধ হয়, িমব 

িাজনরচিক, সাোচজক বা অনয বকানরূপ বাহয বদাষ, এেন চক আোমদি বদমশি ব্াি 

দ্রাচিদ্রযমদাষ—সবই সিংমশাচধি হইয়া োইমব। কািণ েচদ বিামেি বরজই শিরি হইমি 

বচহষৃ্কি হইল, িখন আি বসই িমক্ত অনয বকান বাহয বস্তু চকিামব প্রমবশ কচিমব? 

আধুচনক চিচকৎসা-চব্ামনি একচি উপোি সাহামেয বলা োয়, বিামোৎপচত্তি দইচি 

কািণ—বাচহমি বকান চবষাক্ত জরবাণু এবিং বসই শিরমিি অবস্থাচবমশষ। েিিণ না বদহ 

বিামেি বরজমক চিিমি প্রমবশ কচিমি বদয়, েিচদন না বদমহি জরবনরশচক্ত িরণ হইয়া 

বিামেি বরজ প্রমবমশি ও িাহাি বৃচদ্ধি অনুকূল হয়, িিচদন জেমিি বকান জরবাণুি 
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শচক্ত নাই বে, শিরমি বিাে উৎপন্ন কচিমি পামি। বাতৃতচবক প্রমিযমকি শিরমিি েধয চদয়া 

লি লি বরজাণু ক্রোেি োিায়াি কচিমিমে; েিচদন শিরি সমিজ থামক, িিচদন 

ঐগুচলি অচতৃতত্ব বকহ বুচঝমিই পামি না। শিরি েখন দবযল হয়, িখনই বরজাণুগুচল শিরি 

দখল কচিয়া বিাে উৎপন্ন কমি। জািরয় জরবনসবমন্ধ চঠক বসইরূপ। েখনই জািরয় শিরি 

দবযল হয়, িখনই বসই জাচিি িাজনরচিক, সাোচজক, োনচসক ও চশিাসবন্ধরয় সকল 

বিমত্রই সবযপ্রকাি বিােবরজাণু প্রমবশ কমি ও বিাে উৎপন্ন কমি। অিএব জািরয় 

দবযলিাি প্রচিকামিি জনয বিামেি েূল কািণ চক, িাহা বদচখমি হইমব এবিং িমক্তি 

সবযচবধ বদাষ দূি কচিমি হইমব। একোত্র কিযবয হইমব—বলামকি েমধয শচক্তসচিাি কিা, 

িক্তমক চবশুদ্ধ কিা, শিরিমক সমিজ কিা, োহামি উহা সবযপ্রকাি বাহয চবমষি প্রমবশ 

প্রচিমিাধ কচিমি পামি ও চিিমিি চবষ বাচহি কচিয়া চদমি পামি।  

  

আেিা পূমবযই বদচখয়াচে, আোমদি ধেযই আোমদি বিজ, বরেয, এেন চক জািরয় জরবমনি 

েূলচিচত্ত। আচে এখন এ চবিাি কচিমি োইমিচে না বে, ধেয সিয চক চেথযা; আচে চবিাি 

কচিমি োইমিচে না বে, ধমেয আোমদি জািরয় জরবমনি চিচত্তস্থাপন কিায় পচিণামে 

আোমদি কলযাণ বা অকলযাণ হইমব; িালই হউক বা েন্দই হউক, ধেযই আোমদি 

জািরয় জরবমনি চিচত্ত, বিােিা উহা িযাে কচিমি পাি না, চিিকামলি জনয উহাই 

বিাোমদি জািরয় জরবমনি চিচত্তিূচে, সুিিািং আোমদি ধমেয আোি বেেন চবশ্বাস 

আমে, বিাোমদি েচদ বিেন না-ও থামক, িথাচপ বিাোচদেমক এই ধেয অবলবন 

কচিয়াই থাচকমি হইমব। বিােিা এই ধেযবন্ধমন চিি আবদ্ধ; েচদ ধেয পচিিযাে কি, িমব 

বিােিা িূণয-চবিূণয হইয়া োইমব। ধেযই আোমদি জাচিি জরবনস্বরূপ, ইহামক দৃঢ় কচিমি 

হইমব। বিােিা বে শি শিাব্দরি অিযািাি সহয কচিয়া এখনও অিিিামব দাাঁোইয়া 

আমে, িাহাি কািণ বিােিা সেমত্ন এই ধেয িিা কচিয়াে, উহাি জনয অনয সকল স্বাথয 

িযাে কচিয়াে। এই ধেযিিাি জনয বিাোমদি পূবযপুরুষেণ সাহসপূবযক সব-চকেুই সহয 

কচিয়াচেমলন, এেন চক েৃিুযমক পেযন্ত আচলগ বন কচিমি প্রস্তুি চেমলন। 
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ববমদচশক চবমজিােণ আচসয়া েচন্দমিি পি েচন্দি িাচিয়ামে—চকন্তু এই অিযািাি-মস্রাি 

বেই একিু বন্ধ হইয়ামে, আবাি বসখামন েচন্দমিি িূো উচঠয়ামে। অমনক গ্রন্থ পাঠ কচিয়া 

োহা না চশচখমি পাি, দাচিণামিযি অমনক প্রািরন েচন্দি, গুজিামিি বসােনামথি েি 

অমনক েচন্দি বদচখয়া বিােিা িদমপিা ববশর চশিা পাইমি পাি—বিাোমদি জাচিি 

ইচিহাস সবমন্ধ েিরিিি অন্তদৃযচি লাি কচিমি পাি। লিয কচিয়া বদখ, ঐ েচন্দি শি 

শি আক্রেমণি ও শি শি পুনিিুযদময়ি চিে ধািণ কচিয়া আমে—বাি বাি চবধ্বতৃত 

হইয়ামে, আবাি বসই ধ্বিংসাবমশষ হইমি উচিি হইয়া, নূিন জরবনলাি কচিয়া পূমবযিই 

েি অিল অিলিামব চবিাজ কচিমিমে। 

  

ইহাই আোমদি জািরয় বিিনা, জািরয় প্রাণপ্রবাহ। এই িাব অনুসিণ কি, বেৌিবাচিি 

হইমব। এই িাব পচিিযাে কি, বিাোমদি েৃিুয চনশ্চয়। এই জািরয় জরবন-প্রবামহি 

চবরুমদ্ধ োইমি বিিা কচিমল িাহাি একোত্র পচিণাে হইমব ‘চবনাশ’—আচে অবশয এ-

কথা বচলমিচে না বে, আি চকেুি প্রময়াজন নাই। আচে এ-কথা বচলমিচে না বে, 

িাজনরচিক বা সাোচজক উন্নচিি বকান প্রময়াজন নাই; আোি বক্তবয এইিুকু—আি 

আোি ইচ্ছা বিােিা ইহা িুচলও না বে, ঐগুচল বেৌণ, ধেযই েুখয। িািিবাসর প্রথে িায় 

ধেয, িািপি অনযানয বস্তু। ঐ ধেযিাবমক চবমশষরূমপ জাোইমি হইমব। 

  

চকরূমপ উহা সাচধি হইমব? আচে বিাোমদি চনকি আোি সেুদয় কােযপ্রণালর বচলব। 

আমেচিকা োইবাি জনয োন্দ্রাজ োচেবাি অমনক বৎসি পূবয হইমিই আোি েমন এই 

সিল্পগুচল চেল, এই িাব প্রিাি কচিবাি জনযই আচে আমেচিকা ও ইিংলমণ্ড চেয়াচেলাে। 

ধেযেহাসিা প্রিৃচিি জনয আোি বে িাবনা হয় নাই—উহা শুধু একচি সুমোেরূমপ 

উপচস্থি হইয়াচেল। আোি েমন বে সিল্প ্ুচিমিচেল, িাহাই আোমক সেগ্র পৃচথবরমি 

্ুিাইয়ামে। আোি সিল্প এইীঃ প্রথেিীঃ আোমদি শা্ত্রসিাণ্ডামি সচচিি, েঠ ও অিমণয 

গুপ্তিামব িচিি, অচি অল্প বলামকি দ্বািা অচধকৃি ধেযিত্নগুচলমক প্রকামশয বাচহি কিা, 

শা্ত্রসচনবদ্ধ িত্ত্বগুচল—োহামদি হামি গুপ্তিামব িচহয়ামে, শুধু িাহামদি চনকি হইমিই 

বাচহমি ঐগুচল বাচহি কচিমল হইমব না, উহা অমপিাও দমিযদয বপচিকায় অথযাৎ বে 
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সিংস্কৃি িাষায় িচিি, বসই সিংস্কৃি শমব্দি শি শি শিাব্দরি কচঠন আবিণ হইমি বাচহি 

কচিমি হইমব। এক কথায়—আচে ঐ িত্ত্বগুচলমক সবযসাধািমণি ববাধেেয কচিমি িাই; 

আচে িাই ঐ িাবগুচল সবযসাধািমণি—প্রমিযক িািিবাসরি সপিতচত্ত হউক, িা বস সিংস্কৃি 

িাষা জানুক বা না জানুক। এই সিংস্কৃি িাষাি—আোমদি বেৌিমবি বস্তু এই সিংস্কৃি 

িাষাি কাচঠনযই এই-সকল িাবপ্রিামিি এক েহা্ন অন্তিায়, আি েিচদন না আোমদি 

সেগ্র জাচি উত্তেরূমপ সিংস্কৃিিাষা চশচখমিমে, িিচদন ঐ অন্তিায় দূিরিূি হইবাি নমহ। 

সিংস্কৃিিাষা বে কচঠন, িাহা বিােিা এই কথা বচলমলই বুচঝমব বে, আচে সািাজরবন 

ধচিয়া ঐ িাষা অধযয়ন কচিমিচে, িথাচপ প্রমিযক নূিন সিংস্কৃি গ্রন্থই আোি কামে নূিন 

বঠমক। োহামদি ঐ িাষা সপূিতণযরূমপ চশিা কচিবাি অবসি কখনই হয় নাই, িাহামদি 

পমি উহা চকরূপ কচঠন হইমব, িাহা অনায়ামসই বুচঝমি পাি। সুিিািং িাহাচদেমক 

অবশযই িচলি িাষায় এই-সকল িত্ত্ব চশিা চদমি হইমব। 

  

সমগ ব সমগ ব সিংস্কৃিচশিাও িচলমব। কািণ সিংস্কৃিচশিায়, সিংস্কৃি-শব্দগুচলি 

উচ্চািণোমত্রই জাচিি েমধয একিা বেৌিব—একিা শচক্তি িাব জাচেমব। েহানুিব 

িাোনুজ, বিিনয ও কবরি িািমিি চনম্নজাচিগুচলমক উন্নি কচিবাি বিিা কচিয়াচেমলন, 

িাাঁহামদি বিিাি ফমল িাাঁহামদি জরবৎকামলই অদু্ভি ফল-লাি হইয়াচেল। চকন্তু পমি 

িাাঁহামদি কামেযি এরূপ বশািনরয় পচিণাে বকন হইল, চনশ্চয় িাহাি চকেু কািণ আমে; 

এই েহান্ আিােযেমণি চিমিািামবি পি এক শিাব্দর োইমি না োইমি বকন বসই উন্নচি 

বন্ধ হইয়া বেল? ইহাি উত্তি এই—িাাঁহািা চনম্নজাচিগুচলমক উন্নি কচিয়াচেমলন বমি, 

িাহািা উন্নচিি সমবযাচ্চ চশখমি আরূঢ় হউক, ইহা িাাঁহামদি আন্তচিক ইচ্ছা চেল বমি, 

চকন্তু সবযসাধািমণি েমধয সিংস্কৃিচশিা-চবতৃতামিি জনয শচক্তপ্রময়াে িাাঁহািা কমিন নাই। 

এেন চক, েহান্ বুদ্ধও সবযসাধািমণি েমধয সিংস্কৃিচশিাি চবতৃতাি বন্ধ কচিয়া একচি িুল 

পথ ধচিয়াচেমলন। চিচন িাাঁহাি কামেযি আশু ফল-লাি িাচহয়াচেমলন, সুিিািং 

সিংস্কৃিিাষায় চনবন্ধ িাবসেূহ িখনকাি প্রিচলি িাষা পাচলমি অনুবাদ কচিয়া প্রিাি 

কচিমলন। অবশয িালই কচিয়াচেমলন—বলামক িাাঁহাি িাব বুচঝল, কািণ চিচন 

সবযসাধািমণি িাষায় উপমদশ চদয়াচেমলন। এ খুব িালই হইয়াচেল—িাাঁহাি প্রিাচিি 
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িাবসকল শরঘ্রই িাচিচদমক চবতৃতৃি হইমি লাচেল; অচি দূমি দূমি িাাঁহাি িাবসেূহ 

েোইয়া পচেল; চকন্তু সমগ ব সমগ ব সিংস্কৃিিাষাি চবতৃতাি হওয়া উচিি চেল। ্ ামনি চবতৃতাি 

হইল বমি, চকন্তু িাহাি সমগ ব সমগ ব ‘বেৌিব-মবাধ’ ও ‘সিংস্কাি’ জচেল না। েিােি হইয়া 

চশিা কৃচিমি পচিণি হইমল িাবচবামবি ধাক্কা সহয কচিমি পামি, শুধু চবচিন্ন চবষময়ি 

্ানিাচশ িাহা পামি না। জেমিি বলাকমক চবচিন্ন চবষময়ি ্ান চদয়া োইমি পাি, চকন্তু 

িাহামি চবমশষ কলযাণ হইমব না; ঐ ্ান েিােি হইয়া সিংস্কামি পচিণি হওয়া িাই। 

আেিা সকমলই আধুচনক কামলি এেন অমনক জাচিি চবষয় জাচন, োহামদি এইরূপ 

অমনক ্ান আমে, চকন্তু িাহামি চক? বস-সকল জাচি বযাঘ্রিুলয নৃশিংস—অসিয; কািণ 

িাহামদি কৃচিি অিাব। িাহামদি সিযিা বেেন েিরি নয়, ্ানও িদ্রূপ; একিু নাো 

চদমলই চিিমিি আচদে অসিয প্রকৃচি জাচেয়া উমঠ। 

  

এরূপ বযাপাি জেমি ্চিয়া থামক; এই চবপদ সবমন্ধ সমিিন থাচকমি হইমব। 

জনসাধািণমক প্রিচলি িাষায় চশিা দাও, িাহাচদেমক িাব দাও, িাহািা অমনক চবষয় 

অবেি হউক; চকন্তু সমগ ব সমগ ব আিও চকেুি প্রময়াজন। িাহাচদেমক কৃচি চদমি বিিা 

কি। েিচদন পেযন্ত না িাহা কচিমি পাচিমিে, িিচদন সাধািমণি স্থায়র উন্নচিি আশা 

নাই। উপিন্তু একচি নূিন জাচিি সৃচি হইমব, বে জাচি সিংস্কৃি িাষাি সুচবধা লইয়া 

অপি সকমলি উপমি উচঠমব ও পূমবযি েিই প্রিুত্ব কচিমব। চনম্নজািরয় বযচক্তমদি 

বচলমিচে—বিাোমদি অবস্থা উন্নি কচিবাি একোত্র উপায় সিংস্কৃিিাষা চশিা কিা, আি 

উচ্চিি জাচিেমণি চবরুমদ্ধ এই বে বলখামলচখ দ্বি-চববাদ িচলমিমে উহা বৃথা; উহামি 

বকানরূপ কলযাণ হয় নাই, হইমবও না; উহামি অশাচন্তি অনল আিও জ্বচলয়া উচঠমব, 

আি দিযােযক্রমে পূবয হইমিই নানা িামে চবিক্ত এই জাচি ক্রেশীঃ আিও চবিক্ত হইয়া 

পচেমব। জাচিমিমদি ববষেয দূি কচিয়া সোমজ সােয আচনবাি একোত্র উপায় 

উচ্চবমণযি শচক্ত কািণস্বরূপ চশিা ও কৃচি আয়ত্ত কিা; িাহা েচদ কচিমি পাি, িমব 

বিােিা োহা িাচহমিে, িাহা পাইমব। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 201 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই সমগ ব আচে আি একচি প্রমেি আমলািনা কচিমি ইচ্ছা কচি। অবশয োন্দ্রামজি 

সচহিই এই প্রমেি চবমশষ সবন্ধ। একচি েি আমেীঃ দাচিণামিয আেযাবিযচনবাসর আেযেণ 

হইমি সপূিতণয পৃথক্ দ্রাচবেজাচিি চনবাস চেল; দাচিণামিযি এই ব্রাহ্মণেণ শুধু 

আেযাবিযচনবাসর ব্রাহ্মণ হইমি উৎপন্ন, সুিিািং দাচিণামিযি অনযানয জাচি দচিণর ব্রাহ্মণ 

হইমি সপূিতণয পৃথক্। এখন প্রত্নিাচত্ত্বক েহাশয় আোমক িো কচিমবন—আচে বচল, এই 

েি সপূিতণয চিচত্তহরন। িাাঁহামদি একোত্র প্রোণ এই বে, আেযাবিয ও দাচিণামিযি িাষায় 

প্রমিদ আমে; আচে বিা আি বকান প্রমিদ বদচখমি পাই না। আেিা এিগুচল আেযাবমিযি 

বলাক এখামন িচহয়াচে, আি আচে আোি ইওমিাপরয় বনু্ধেণমক এই সেমবি বলাকগুচলি 

েধয হইমি আেযাবিয ও দাচিণািয-বাসর বাচেয়া লইমি আহ্বান কচি। উহামদি েমধয 

প্রমিদ বকাথায়? একিু িাষাি প্রমিদোত্র। পূমবযাক্ত েিবাদরিা বমলন, দচিণর ব্রাহ্মমণিা 

আেযাবিয হইমি েখন আমসন, িখন িাাঁহািা সিংস্কৃিিাষর চেমলন, এখন এখামন আচসয়া 

দ্রাচবেিাষা বচলমি বচলমি সিংস্কৃি িুচলয়া চেয়ামেন। েচদ ব্রাহ্মণমদি সবমন্ধ ইহা সিয 

হয়, িমব অনযানয জাচি সবমন্ধই বা ও-কথা খাচিমব না বকন? অনযানয জাচিও 

আেযাবিযচনবাসর চেল, িাহািাও দাচিণামিয আচসয়া সিংস্কৃি িুচলয়া চেয়া দ্রাচবেিাষা 

লইয়ামে—এ কথাই বা বলা োইমব না বকন? বে-েুচক্ত দ্বািা িুচে দাচিণািযবাসর 

ব্রাহ্মমণিি জাচিমক অনােয বচলয়া প্রোণ কচিমি োইমিে, বসই েুচক্তদ্বািাই আচে 

িাহাচদেমক আেয বচলয়া প্রচিপন্ন কচিমি পাচি। ও-সব েূমখযি কথা, ও-সব কথায় চবশ্বাস 

কচিও না। হইমি পামি, একচি দ্রাচবে জাচি চেল—িাহািা এখন বলাপ পাইয়ামে; োহািা 

অবচশি আমে, িাহািা বমন-জগ বমল বাস কচিমিমে। খুব সেব ঐ দ্রাচবে িাষাও 

সিংস্কৃমিি পচিবমিয েৃহরি হইয়ামে, চকন্তু সকমলই আেয—আেযাবিয হইমি দাচিণামিয 

আচসয়ামে। সেগ্র িািি আেযেয়, এখামন অপি বকান জাচি নাই।  

  

আবাি আি এক েি আমে বে, শূমদ্রিা চনশ্চয় অনােয জাচি—িাহািা আেযেমণি 

দাসস্বরূপ। পাশ্চািয পচণ্ডিেণ বচলমিমেন—ইচিহামস একবাি োহা ্চিয়ামে, িাহাি 

পুনিাবৃচত্ত হইয়া থামক। বেমহিু োচকযন, ইিংমিজ, বপািুযেরজ ও ওলন্দাজ জাচি আচফ্রকান 

হিিােযমদি ধচিয়া জরবেশায় কমঠাি পচিশ্রে কিাইয়ামে এবিং েচিমল িাচনয়া বফচলয়া 
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চদয়ামে; বেমহিু ঐ আচফ্রকানমদি সচহি সিমিাৎপন্ন িাহামদি সন্তানেণমক ক্ররিদাস 

কিা হইয়াচেল এবিং িাহাচদেমক ঐ অবস্থায় অমনক চদন ধচিয়া িাখা হইয়াচেল, বেমহিু 

এই ্িনাি সচহি িুলনা কচিয়া েন হাজাি হাজাি বৎসি অিরমি েুচিয়া  চেয়া এরূপ 

কল্পনা কমি বে, ঐরূপ বযাপাি এখামনও ্চিয়াচেল। প্রত্নিাচত্ত্বকেণ স্বপ্ন বদচখয়া থামকন 

বে, িািি কৃষ্ণিিু আচদে জাচিসেূমহ পচিপূণয চেল—উজ্বল্লবণয আেযেণ আচসয়া বসখামন 

বাস কচিমলন; িাাঁহািা বকাথা হইমি বে উচেয়া আচসয়া জুচেয়া বচসমলন, িাহা ঈশ্বিই 

জামনন। কাহািও কাহািও েমি েধয-চিব্বি হইমি, আবাি বকহ বকহ বমলন েধয-

এচশয়া হইমি। অমনক স্বমদশমপ্রচেক ইিংমিজ আমেন, োাঁহািা েমন কমিন—আেযেণ 

সকমলই চহিণযমকশ চেমলন। অপমি আবাি চনজ চনজ পেন্দ-েি িাাঁহাচদেমক কৃষ্ণমকশ 

বচলয়া চস্থি কমিন। বলখমকি চনমজি িুল কামলা হইমল চিচন আেযেণমকও কৃষ্ণমকশ 

কচিয়া বমসন। আেযেণ সুইজািলযামণ্ডি হ্রদগুচলি িরমি বাস কচিমিন—সম্প্রচি এরূপ 

প্রোণ কচিবািও বিিা হইয়ামে। িাাঁহািা সকমল চেচলয়া েচদ এই-সব েিােমিি সমগ ব 

বসখামন ডুচবয়া েচিমিন, িাহা হইমলও আচে দীঃচখি হইিাে না  আজকাল বকহ বকহ 

বমলন, আেযেণ উত্তিমেরুচনবাসর চেমলন। আেযেণ ও িাাঁহামদি বাসিূচেি উপি 

িেবামনি আশরবযাদ বচষযি হইক  আোমদি শাম্ত্রস এই-সকল চবষময়ি বকান প্রোণ আমে 

চকনা েচদ অনুসন্ধান কিা োয়, িমব বদচখমি পাইমব—আোমদি শাম্ত্রস ইহাি সেথযক 

বকান বাকয নাই; এেন বকান বাকয নাই, োহামি আেযেণমক িািমিি বা চহমি বকান 

স্থামনি অচধবাসর েমন কিা োইমি পামি; আি আফোচনস্থান প্রািরন িািমিি অন্তিুযক্ত 

চেল। শূদ্রজাচি বে সকমলই অনােয এবিং িাহািা বে বহুসিংখযক চেল, এ-সব কথাও সপূিতণয 

অমেৌচক্তক। বস সেময় সাোনয কময়কজন উপচনমবশকাির আমেযি পমি শি সহস্র 

অনামেযি সচহি প্রচিদ্বচিিা কচিয়া বাস কিাই অসেব হইি। উহািা পাাঁি চেচনমি 

আেযমদি িািচনি েি খাইয়া বফচলি। জাচিমিমদি একোত্র েুচক্তসগ বি বযাখযা 

েহািািমিই পাওয়া োয়। েহািািমি চলচখি আমেীঃ সিযেুমেি প্রািমে একোত্র ব্রাহ্মণ 

জাচি চেমলন। িাাঁহািা চবচিন্ন বৃচত্ত অবলবন কচিয়া ক্রেশীঃ চবচিন্ন জাচিমি চবিক্ত 

হইমলন। জাচিমিদ-সেসযাি েি প্রকাি বযাখযা শুনা োয়, িেমধয ইহাই একোত্র সিয 
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ও েুচক্তেুক্ত বযাখযা। আোের সিযেুমে আবাি ব্রাহ্মমণিি সকল জাচিই ব্রাহ্মমণ পচিণি 

হইমবন। 

  

সুিিািং িািমিি জাচিমিদ-সেসযাি েরোিংসা এরূপ দাাঁোইমিমেীঃ উচ্চবণযগুচলমক 

হরনিি কচিমি হইমব না, ব্রাহ্মণজাচিমক ধ্বিংস কচিমি হইমব না। িািমি ব্রাহ্মণই 

েনুষযমত্বি িিে আদশয—শিিািােয িাাঁহাি েরিািামষযি িূচেকায় ইহা অচি সুন্দিিামব 

প্রকাশ কচিয়ামেন। শ্ররকৃমষ্ণি অবিিমণি কািণ বচলমি চেয়া চিচন বচলয়ামেন, শ্ররকৃষ্ণ 

ব্রাহ্মণত্ব িিা কচিবাি জনয অবিরণয হইয়াচেমলন; ইহাই িাাঁহাি অবিিমণি েহান্ 

উমেশয। এই ব্রাহ্মণ, এই চদবযোনব, ব্রহ্ম্ পুরুষ, এই আদশয ও পূণযোনমবি প্রময়াজন 

আমে; িাাঁহাি বলাপ হইমল িচলমব না। আধুচনক জাচিমিদ-প্রথাি েিই বদাষ থাকুক, 

আেিা জাচন—ব্রাহ্মণজাচিি পমি এিুকু বচলমিই হইমব বে, অনযানয জাচি অমপিা 

িাাঁহামদি েমধযই অচধকিি সিংখযায় প্রকৃি ব্রাহ্মণত্ব-সপিতন্ন োনুমষি জে হইয়ামে, ইহা 

সিয। অনযানয জাচিি চনকি ব্রাহ্মণমদি এ বেৌিবিুকু প্রাপয। েমথি সাহস অবলবন 

কচিয়া আোচদেমক িাাঁহামদি বদাষ বদখাইমি হইমব, চকন্তু বেিুকু প্রশিংসা—বেিুকু বেৌিব 

িাাঁহামদি প্রাপয, বসিুকু িাাঁহাচদেমক চদমি হইমব। ‘প্রমিযক বযচক্তমকই িাহাি নযােয প্রাপয 

দাও’—এই ইিংমিজর প্রবাদ-বাকযচি েমন িাচখও। 

  

অিএব বনু্ধেণ, চবচিন্ন জাচিি েমধয চববামদি প্রময়াজন নাই। চববামদ চক ফল হইমব? 

উহা আোচদেমক আিও চবিক্ত কচিমব, দবযল কচিয়া বফচলমব, আিও অবনি কচিয়া 

বফচলমব। একমিচিয়া অচধকামিি—একমিচিয়া দাবরি চদন িচলয়া চেয়ামে, িািি হইমি 

চিিচদমনি জনয িচলয়া চেয়ামে, আি ইহা িািমি ইিংমিজ-শাসমনি অনযিে সুফল। 

েুসলোন শাসনকামলও এই একমিচিয়া অচধকাি-মলামপি বে সুফল ফচলয়ামে, বস-জনয 

আেিা উহাি চনকি ঋণর। িাহামদি িাজমত্ব বে সবই েন্দ চেল, িাহা নমহ। জেমিি 

বকান চজচনষই সপূিতণয েন্দ নমহ, সপূিতণয িালও নমহ। েুসলোমনি িািিাচধকাি দচিদ্র 

পদদচলিমদি উদ্ধামিি কািণ হইয়াচেল। দাচিদ্রয ও অবমহলাি জনযই আোমদি এক-

পচিোিংশ বলাক েুসলোন হইয়া চেয়ামে। বকবল িিবাচিি বমল ইহা সাচধি হয় নাই। 
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বকবল িিবাচি ও অচগ্নি বমল ইহা সাচধি হইয়াচেল—এ কথা েমন কিা চনিান্ত 

পােলাচে। 

  

আি বিােিা েচদ সাবধান না হও, িমব োন্দ্রামজি পচিোিংশ, এেন চক অমধযক বলাক 

খ্রিান হইয়া োইমব। োলাবাি বদমশ আচে োহা বদচখয়াচে, িাহা অমপিা অচধকিি 

েূখযিা জেমি আি চকেু চক থাচকমি পামি? ‘পাচিয়া’ ববিািামক উচ্চবমণযি সমগ ব এক 

িাতৃতায় িচলমি বদওয়া হয় না, চকন্তু বে-েুহূমিয বস খ্রিান হইয়া পূবযনাে বদলাইয়া একিা 

ো-মহাক ইিংমিজর নাে লইল বা েুসলোন হইয়া েুসলোনর নাে লইল, আি বকান বোল 

নাই, সব চঠক। এইরূপ বদচখয়া ইহা োো আি চক চসদ্ধান্ত কচিমি পািা োয় বে, 

োলাবািবাসরিা সব পােল, িাহামদি েৃহগুচল এক-একচি উোদ-আশ্রে, আি েিচদন 

িাহািা চনমজমদি প্রথা ও আিািাচদি সিংমশাধন না কচিমিমে, িিচদন িাহািা িািমিি 

প্রমিযক জাচিি ্ৃণাি পাত্র হইয়া থাচকমব। এরূপ দূচষি ও বপশাচিক প্রথাসেূহ বে 

এখনও অবামধ িাজত্ব কচিমিমে, ইহা চক িাহামদি ব্ািিি লিাি চবষয় নয়? 

চনমজমদিই সন্তানেণ অনাহামি েচিমিমে— আি বে েুহূমিয িাহািা অনয ধেয গ্রহণ কমি, 

অেচন িাহািা বপি পুচিয়া খাইমি পায়  চবচিন্ন জাচিি চিিি বদ্বষ-দ্বি আি থাকা উচিি 

নয়।  

  

উচ্চিি বণযমক নরমি নাোইয়া এ-সেসযাি েরোিংসা হইমব না, চনম্নজাচিমক উন্নি কচিমি 

হইমব। আি েচদও কিকগুচল বলাক—অবশয ইহামদি শা্ত্রস্ান এবিং প্রািরনমদি েহান্ 

উমেশয বুচঝবাি িেিা চকেুই নাই—অনযরূপ বচলয়া থামক, িথাচপ ইহাই আোমদি 

শাম্ত্রসাপচদি কােযপ্রণালর। িাহািা উহা বুচঝমি পামি না। চকন্তু োাঁহামদি েচতৃতষ্ক আমে, 

োাঁহামদি ধািণাশচক্ত আমে, িাাঁহািাই ঐ কামেযি বযাপক উমেশয বুচঝমি সেথয। িাাঁহািা 

দূমি থাচকয়া—েুে েুে ধচিয়া জািরয় জরবমনি বে অপূবয বশািাোত্রা িচলয়ামে, িাহাি 

আচদ হইমি অন্ত পেযন্ত অনুধাবন কমিন। িাাঁহািা প্রািরন ও আধুচনক সকল গ্রমন্থি োধযমে 

জািরয় জরবমনি প্রচিচি পদমিপ খুাঁচজয়া বাচহি কচিমি পামিন।  
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চক বসই কােযপ্রণালর? একচদমক ব্রাহ্মণ, অপি চদমক িণ্ডাল; িণ্ডালমক ক্রেশীঃ ব্রাহ্মণমত্ব 

উন্নরি কিাই িাাঁহামদি কােযপ্রণালর। বেগুচল অমপিাকৃি আধুচনক শা্ত্রস, বসগুচলমি 

বদচখমব চনম্নিি জাচিমদি ক্রেশীঃ উচ্চাচধকাি বদওয়া হইমিমে। এেন শা্ত্রসও আমে, 

োহামি এইরূপ কমঠাি বাকয বলা হইয়ামে বে, েচদ শূদ্র ববদ শ্রবণ কমি, িাহাি কমণয 

িপ্ত সরসা ঢাচলয়া চদমি হইমব, েচদ িাহাি ববদ চকেু িিণ থামক, িমব িাহামক কাচিয়া 

বফচলমি হইমব। েচদ বস ব্রাহ্মণমক ‘ওমহ ব্রাহ্মণ’ বচলয়া সমবাধন কমি, িমব িাহাি চজহ্বা 

বেদন কচিমি হইমব। ইহা প্রািরন আসুচিক ববযিিা সমন্দহ নাই, আি ইহা বলাও 

বাহুলযোত্র। চকন্তু ইহামি বযবস্থাপকেমণি বকান বদাষ বদওয়া োয় না, কািণ িাাঁহািা 

সোমজি অিংশচবমশমষি প্রথাচবমশষ চলচপবদ্ধ কচিয়ামেন োত্র। এই প্রািরনমদি চিিি 

কখনও কখনও অসুিপ্রকৃচি বলামকি জে হইয়াচেল। সকল েুমে সবযত্রই অল্পচবতৃতি 

অসুিপ্রকৃচিি বলাক চেল। পিবিযর িৃচিসেূমহ আবাি বদচখমব, শূমদ্রি প্রচি বযবস্থাি 

কমঠািিা চকেু কচেয়ামে—‘শূদ্রেমণি প্রচি চনিুি বযবহামিি প্রময়াজন নাই, চকন্তু 

িাহাচদেমক ববদাচদ চশিা চদমব না।’ ক্রেশীঃ আেিা আিও আধুচনক—চবমশষিীঃ বেগুচল 

এই েুমেি জনয চবমশষিামব উপচদি—বসই-সকল িৃচিমি বদচখমি পাই, ‘েচদ শূদ্রেণ 

ব্রাহ্মমণি আিাি-বযবহাি অনুকিণ কমি, িাহািা িালই কচিয়া থামক, িাহাচদেমক 

উৎসাহ বদওয়া উচিি।’ এইরূমপ ক্রেশীঃ েিই চদন োইমিমে, িিই শূদ্রচদেমক ববশর 

ববশর অচধকাি বদওয়া হইমিমে। এইরূমপ েূল কােযপ্রণালরি এবিং চবচিন্ন সেময় উহাি 

চবচিন্ন পচিণচিি, অথবা চকরূমপ চবচিন্ন শা্ত্রস অনুসন্ধান কচিয়া উহামদি চবতৃতাচিি চববিণ 

পাওয়া োইমব, িাহা বদখাইবাি সেয় আোি নাই; চকন্তু এ চবষময় স্পি ্িনা চবিাি 

কচিয়া বদচখমলও বুচঝমি পািা োয় বে, সকল জাচিমকই ধরমি ধরমি উচঠমি হইমব। 

  

এখনও বে সহস্র সহস্র জাচি িচহয়ামে, িাহামদি েমধয কিকগুচল আবাি ব্রাহ্মণজাচিমি 

উন্নরি হইমিমে। কািণ জাচিচবমশষ েচদ চনজচদেমক ব্রাহ্মণ বচলয়া ব্াষণা কমি, 

িাহামি বক চক বচলমব? জাচিমিদ েিই কমঠাি হউক, উহা এইরূমপই সৃি হইয়ামে। 

েমন কি, কিকগুচল জাচি আমে—প্রমিযক জাচিমি দশ হাজাি বলাক, উহািা েচদ সকমল 

চেচলয়া চনমজমদি ব্রাহ্মণ বচলয়া ব্াষণা কমি, িমব বকহই িাহাচদেমক বাধা চদমি পামি 
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না। আচে চনজ জরবমন ইহা বদচখয়াচে। কিকগুচল জাচি শচক্তসপিতন্ন হইয়া উমঠ, আি 

েখনই িাহািা সকমল একেি হয়, িখন িাহাচদেমক আি বক বাধা চদমি পামি? কািণ 

আি োহাই হউক, এক জাচিি সচহি অপি জাচিি বকান সপিতকয নাই। এক জাচি অপি 

জাচিি কামজ হতৃতমিপ কমি না—এেন চক, এক জাচিি চবচিন্ন শাখাগুচলও পিস্পমিি 

কামজ হতৃতমিপ কমি না। 

  

শিিািােয প্রিৃচি েুোিােযেণ—জাচিেঠনকাির চেমলন। িাাঁহািা বে-সব অদু্ভি বযাপাি 

কচিয়াচেমলন, িাহা আচে বিাোচদেমক বচলমি পাচি না, আি বিাোমদি েমধয বকহ 

বকহ, আচে োহা বচলমি োইমিচে, িাহামি চবিক্ত হইমি পাি। িািি-ভ্রেমণি 

অচি্িা হইমি আচে ইহাি সন্ধান পাইয়াচে, আি আচে ঐ েমবষণায় অদু্ভি ফল লাি 

কচিয়াচে। সেময় সেময় িাাঁহািা দলমক দল ববলুচি লইয়া এক েুহূমিয িাহাচদেমক িচত্রয় 

কচিমি বফচলমিন; দলমক দল বজমল লইয়া এক েুহূমিয ব্রাহ্মণ কচিয়া বফচলমিন। 

িাাঁহািা সকমলই ঋচষ-েুচন চেমলন—আোচদেমক িাাঁহামদি কােযকলাপ িচক্তশ্রদ্ধাি দৃচিমি 

বদচখমি হইমব। 

  

বিাোচদেমকও ঋচষ-েুচন হইমি হইমব। ইহাই কৃিকােয হইবাি বোপন িহসয। অল্পাচধক 

পচিোমণ সকলমকই ঋচষ হইমি হইমব। ‘ঋচষ’ শমব্দি অথয চক? চবশুদ্ধস্বিাব বযচক্ত। আমে 

শুদ্ধচিত্ত হও—বিাোমিই শচক্ত আচসমব। বকবল ‘আচে ঋচষ’ এ কথা বচলমলই িচলমব না; 

েখনই িুচে েথাথয ঋচষত্ব লাি কচিমব, বদচখমব—অপমি বিাোি কথা বকান-না-

বকানিামব শুচনমিমে। বিাোি চিিি হইমি এক আশ্চেয শচক্ত আচসয়া অপমিি েমনি 

উপি প্রিাব চবতৃতাি কচিমব; িাহািা বাধয হইয়া বিাোি অনুবিযর হইমব, বাধয হইয়া 

বিাোি কথা শুচনমব, এেন চক িাহামদি অ্ািসামি—চনমজমদি ইচ্ছাি চবরুমদ্ধও িাহািা 

বিাোি সিংকচল্পি কামেযি সহায়ক হইমব। ইহাই ঋচষমত্বি প্রোণ। 

  

চক কচিয়া জাচিমিদ-সেসযাি সোধান হইমব—িাহাি খুাঁচিনাচিমি প্রমবশ কচিলাে না। 

বিংশপিপিতিাক্রমে পূমবযাক্ত িাব লইয়া কাজ কচিমি কচিমি কােযপ্রণালরি খুাঁচিনাচি 

আচবষৃ্কি হইমব। চববাদ-চবসিংবামদি বে চকেুোত্র প্রময়াজন নাই, িাহা বদখাইবাি জনয 
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আচে দ-একচি কথাি আিাস-োত্র চদলাে। আোি অচধকিি দীঃমখি কািণ এই বে, 

আজকাল চবচিন্ন চবচিন্ন জাচিি েমধয পিস্পি ব্াি বাদ-প্রচিবাদ িচলমিমে। এচি বন্ধ 

হওয়া িাই। ইহামি বকান পমিিই চকেু লাি নাই। উচ্চিি বমণযি, চবমশষিীঃ ব্রাহ্মমণি 

ইহামি লাি নাই; কািণ একমিচিয়া অচধকামিি চদন চেয়ামে। প্রমিযক অচিজাি জাচিি 

কিযবয—চনমজি সোচধ চনমজ খনন কিা; আি েি শরঘ্র িাহািা এই কােয কমি, িিই 

িাহামদি পমি েগ বল। েি চবলব হইমব, িিই িাহািা পচিমব আি ধ্বিংসও িি িয়ানক 

হইমব। এই কািমণ ব্রাহ্মণজাচিি কিযবয—িািমিি অনযানয সকল জাচিি উদ্ধামিি বিিা 

কিা; ব্রাহ্মণ েচদ ঐরূপ বিিা কমিন এবিং েিচদন কমিন, িিচদনই চিচন ব্রাহ্মণ; চিচন 

েচদ শুধু িাকাি বিিায় ্ুচিয়া ববোন, িমব িাাঁহামক ব্রাহ্মণ বলা োয় না। আবাি 

বিাোমদিও প্রকৃি ব্রাহ্মণমকই সাহােয কিা উচিি, িাহামি স্বেযলাি হইমব; চকন্তু 

অনুপেুক্ত বযচক্তমক দান কচিমল স্বেযলাি না হইয়া বরপচিি ফল হয়—আোমদি শা্ত্রস এই 

কথা বমল। এই চবষময় বিাোচদেমক সাবধান হইমি হইমব। চিচনই েথাথয ব্রাহ্মণ, চেচন 

ববষচয়ক বকান কেয কমিন না। সািংসাচিক কােয অপি জাচিি জনয, ব্রাহ্মমণি জনয নমহ। 

ব্রাহ্মণেণমক আহ্বান কচিয়া আচে বচলমিচে—িাাঁহািা োহা জামনন িাহা অপি জাচিমক 

চশখাইয়া, বহু শিাব্দরি চশিা ও অচি্িাি ফমল িাাঁহািা োহা সচিয় কচিয়ামেন, িাহা 

অপিমক দান কচিয়া িািিবাসরমক উন্নি কচিবাি জনয িাাঁহাচদেমক প্রাণপণ কাজ 

কচিমি হইমব। িািিরয় ব্রাহ্মণেমণি কিযবয—প্রকৃি ব্রাহ্মণত্ব চক, িাহা িিণ কিা। েন ু

বচলয়ামেনীঃ 

  

ব্রাহ্মমণা জায়োমনা চহ পৃচথবযােচধজায়মি। 

ঈশ্বিীঃ সবযিূিানািং ধেযমকাষসয গুপ্তময় | | ২৬ 

  

ব্রাহ্মণমক বে এি সম্মান ও চবমশষ অচধকাি বদওয়া হইয়ামে, িাহাি কািণ—িাাঁহািই 

চনকি ধমেযি িাণ্ডাি িচহয়ামে। িাাঁহামক ঐ িাণ্ডাি খুচলয়া িত্নিাচজ জেমি চবিিণ কচিমি 

হইমব। এ কথা সিয বে, িািিরয় অনযানয জাচিি চনকি ব্রাহ্মণই প্রথে ধেযিত্ত্ব প্রকাশ 
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কমিন, আি চিচনই সবযামগ্র জরবমনি েূঢ়িে সেসযাগুচলি িহসয উপলচি কচিবাি জনয 

সব-চকেু িযাে কচিয়াচেমলন। 

  

ব্রাহ্মণ বে অনযানয জাচি অমপিা অচধকিি উন্নচিি পমথ অগ্রসি হইয়াচেমলন, ইহামি 

িাাঁহাি অপিাধ চক? অনয জাচিিা বকন ্ ান লাি কচিল না, বকন িাাঁহামদি েি অনুিান 

কচিল না? বকন িাহািা প্রথমে অলসিামব িুপ কচিয়া বচসয়া থাচকয়া ব্রাহ্মণচদেমক 

জয়লামিি সুমোে চদয়াচেল? 

  

িমব অচধকিি সুচবধা লাি কিা এক কথা, আি অসদ্বযবহামিি জনয ঐগুচলমক িিা কিা 

আি এক কথা। িেিা েখন অসদমেমশয বযবহৃি হয়, িখন উহা আসুচিক িাব ধািণ 

কমি; বকবল সদমেমশয িেিাি বযবহাি কচিমি হইমব। অিএব এই বহু-েুে সচচিি 

চশিা ও সিংস্কাি—ব্রাহ্মণ এিচদন োহাি অচে বা িিক হইয়া আমেন, আজ িাহা 

সবযসাধািণমক চবলাইয়া চদমি হইমব; িাাঁহািা সবযসাধািণমক উহা এিচদন বদন নাই 

বচলয়াই েুসলোন-আক্রেণ সেব হইয়াচেল। িাাঁহািা বোো হইমিই সবযসাধািমণি 

চনকি এই ধনিাণ্ডাি উেুক্ত কমিন নাই—এই জনযই সহস্র বৎসি োবৎ বে-মকহ ইচ্ছা 

কচিয়ামে, বস-ই িািমি আচসয়া আোচদেমক পদদচলি কচিয়ামে। ইহামিই আোমদি 

এইরূপ অবনচি ্চিয়ামে। 

  

আোমদি সবযপ্রথে কােয—আোমদি পূবযপুরুষেণ বে চনিাপদ স্থামন ধেযরূপ অপূবয 

িত্নিাচজ বোপমন সচচিি কচিয়া িাচখয়াচেমলন, বসখান হইমি বসগুচল বাচহি কচিয়া 

প্রমিযকমক চদমি হইমব এবিং ব্রাহ্মণমকই এই কােয আমে কচিমি হইমব। বািলামদমশ২৭ 

একচি প্রািরন চবশ্বাস আমে—বে-সাপ কােোইয়ামে, বস েচদ চনমজই চনমজি চবষ উঠাইয়া 

লয়, িমবই বিাের বাাঁচিমব। সুিিািং ব্রাহ্মণমক িাাঁহাি চনমজি চবষ চনমজমকই উঠাইয়া 

লইমি হইমব। 

  

ব্রাহ্মমণিি জাচিমক আচে বচলমিচে—অমপিা কি, বযতৃত হইও না। সুচবধা পাইমলই 

ব্রাহ্মণজাচিমক আক্রেণ কচিমি োইও না। কািণ আচে বিাোচদেমক বদখাইয়াচে, 
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বিােিা চনমজমদি বদামষই কি পাইমিে। বিাোচদেমক আধযাচিকিা অজযন কচিমি ও 

সিংস্কৃি চশচখমি বক চনমষধ কচিয়াচেল? এিচদন বিােিা চক কচিমিচেমল? বকন বিােিা 

এিচদন উদাসরন চেমল? আি অপমি বিাোমদি অমপিা অচধকিি েচতৃতষ্ক, বরেয, সাহস—

অচধকিি চক্রয়াশচক্তি পচিিয় চদয়ামে বচলয়া এখন চবিচক্ত প্রকাশ কি বকন? 

সিংবাদপমত্র এই-সকল বাদ-প্রচিবাদ, চববাদ-চবসিংবামদ বৃথা শচক্তিয় না কচিয়া, 

চনজেৃমহ এইরূপ চববামদ চলপ্ত না থাচকয়া, সেুদয় শচক্ত প্রময়াে কচিয়া ব্রাহ্মণ বে-

চশিাবমল এি বেৌিমবি অচধকাির হইয়ামেন, িাহা অজযন কচিবাি বিিা কি, িমবই 

বিাোমদি উমেশয চসদ্ধ হইমব। বিােিা সিংস্কৃি-িাষায় পচণ্ডি হও না বকন? বিােিা 

িািমিি সকল বমণযি েমধয সিংস্কৃিচশিা-চবতৃতামিি জনয লি লি িাকা বযয় কি না 

বকন? আচে বিাোচদেমক ইহাই চজ্াসা কচিমিচে। েখনই এইগুচল কচিমব, িখনই 

বিােিা ব্রাহ্মমণি িুলয হইমব। িািমি শচক্তলামিি ইহাই িহসয।  

  

িািমি ‘সিংস্কৃিিাষা’  ও ‘েেযাদা’ সোথযক। সিংস্কৃিিাষায় ্ান লাি হইমল বকহই 

বিাোি চবরুমদ্ধ চকেু বচলমি সাহসর হইমব না। ইহাই একোত্র িহসয—এই পথ অবলবন 

কি। অনদ্বিবামদি প্রািরন উপোি সাহামেয বচলমি বেমল বচলমি হয়, সেগ্র জেৎ চনজ 

আিসমম্মাহমন েু্ধক হইয়া িচহয়ামে। সিল্পই জেমি অমো্ শচক্ত। দৃঢ়-ইচ্ছাশচক্তসপিতন্ন 

পুরুমষি শিরি হইমি বেন এক প্রকাি বিজ চনেযি হইমি থামক; আি িাাঁহাি চনমজি েন 

িামবি বে তৃতমি অবচস্থি, উহা অমনযি েমন চঠক বসই তৃতমিি িাব উৎপন্ন কমি; এইরূপ 

প্রবল-ইচ্ছাশচক্তসপিতন্ন পুরুষ োমঝ োমঝ আচবিূযি হইয়া থামকন। েখনই আোমদি েমধয 

একজন শচক্তোন্ পুরুষ জেগ্রহণ কমিন, িাাঁহাি শচক্তমি অমনমকি চিিি িদনুরূপ 

িামবি উদয় হয়, িখনই আেিা শচক্তশালর হইয়া উচঠ। একচি প্রিযি দৃিান্ত বদখ—িাি 

বকাচি ইিংমিজ চত্রশ বকাচি িািিবাসরি উপি চকরূমপ প্রিুত্ব কচিমিমে  সিংহচিই শচক্তি 

েূল—এ কথা বচলমল বিােিা হয়মিা বচলমব, উহা বিা জেশচক্ত-বমলই সাচধি হয়; 

আধযাচিক শচক্তি প্রময়াজন িমব বকাথায় িচহল? আধযাচিক শচক্তি প্রময়াজন আমে 

বইচক  এই িাি বকাচি ইিংমিজ িাহামদি সেুদয় ইচ্ছাশচক্ত একমোমে প্রময়াে কচিমি 

পামি, এবিং উহাি দ্বািাই িাহামদি অসরে শচক্তলাি হইয়া থামক; বিাোমদি চত্রশ বকাচি 
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বলামকি প্রমিযমকিই িাব চিন্ন চিন্ন। সুিিািং িািমিি িচবষযৎ উজ্বল্ল কচিমি হইমল 

িাহাি েূল িহসযই এই সিংহচি—শচক্তসিংগ্রহ, চবচিন্ন ইচ্ছাশচক্তি একত্র চেলন। 

  

আি এখনই আোি েমন অথবযমবদ সিংচহিাি বসই অপূবয বোক প্রচিিাি হইমিমেীঃ 

‘সিংেচ্ছধ্বিং সিংবদধ্বিং সিং ববা েনািংচস জানিাম্। বদবা িােিং েথা পূমবয সিানানা 

উপাসমি।২৮ বিােিা সকমল এক-অন্তীঃকিণচবচশি হও, কািণ পূবযকামল বদবেণ 

একেনা হইয়াই িাাঁহামদি ে্িাে লাি কচিমি সেথয হইয়াচেমলন। বদবেণ একচিত্ত 

বচলয়াই োনমবি উপাসনাি বোেয হইয়ামেন। একচিত্ত হওয়াই সোজ-েঠমনি িহসয। 

আি েিই বিােিা আেয-দ্রাচবে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রিৃচি িুচ্ছ চবষয় লইয়া চববামদ বযতৃত 

থাচকমব, িিই বিােিা িচবষযৎ িািি-েঠমনি উপমোের শচক্ত-সিংগ্রহ হইমি অমনক 

দূমি সচিয়া োইমব। কািণ এইচি চবমশষিামব লিয কচিও বে, িািমিি িচবষযৎ ইহািই 

উপি চনিযি কচিমিমে। এই ইচ্ছাশচক্তসেূমহি একত্র সচম্মলন, একমকন্দ্ররকিণ—ইহাই 

িহসয। প্রমিযকচি িরনাি েমনি িাব চিন্ন চিন্ন, আি েুচিমেয় কময়কচি জাপানর একচিত্ত—

ইহাি ফল চক হইয়ামে, িাহা বিােিা জান। জেমিি ইচিহামস চিিকালই এইরূপ ্চিয়া 

থামক। বদচখমব—িুদ্র সিং্বদ্ধ জাচিগুচল চিিকালই বৃহৎ অসিংবদ্ধ জাচিগুচলি উপি প্রিুত্ব 

কচিয়া থামক, আি ইহা খুবই স্বািাচবক; কািণ িুদ্র সিংহি জাচিগুচলি চবচিন্ন িাব ও 

ইচ্ছাশচক্তমক বকন্দ্ররিূি কিা অচি সহজ—আি িাহামিই িাহািা সহমজ উন্নি হইয়া 

থামক। আি বে-জাচিি বলাকসিংখযা েি অচধক, িাহাি পমি সেমবিিামব কােয 

পচিিালনা কিা িি কচঠন। উহা বেন একিা অচনয়চিি জনিা, িাহািা কখনও একত্র 

চেচলমি পামি না। োহা হউক, এই সব েি-চবমিামধি ইচি কচিমি হইমব।  

  

আোমদি চিিি আি একচি বদাষ আমে। িদ্রেচহলােণ, আোয় িো কচিমবন, চকন্তু বহু 

শিাব্দর দাসমত্বি ফমল আেিা বেন একিা ্ত্রসরমলামকি জাচিমি পচিণি হইয়াচে। এমদমশ 

বা অপি বে-মকান বদমশ োও, বদচখমব—চিনজন ্ত্রসরমলাক েচদ পাাঁি চেচনমিি জনয একত্র 

হইয়ামে বিা চববাদ কচিয়া বমস  পাশ্চািয-মদশগুচলমি বে বে সিা কচিয়া বেময়িা 

নািরজাচিি িেিা ও অচধকাি-ম্াষণায় আকাশ ফািাইয়া বদয়; িািপি দইচদন োইমি 
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না োইমি পিস্পি চববাদ কচিয়া বমস, িখন বকান পুরুষ আচসয়া িাহামদি সকমলি 

উপি প্রিুত্ব কচিমি থামক। সেগ্র জেমিই এইরূপ বদখা োয়—নািরজাচিমক শাসমন 

িাচখমি এখনও পুরুমষি প্রময়াজন  আেিাও এইরূপ ্ত্রসরজাচিি িুলয হইয়াচে। েচদ বকান 

নাির আচসয়া নািরি উপি বনিৃত্ব কচিমি োয়, অেচন সকমল চেচলয়া িাহাি সবমন্ধ 

কমঠাি সোমলািনা কচিমি থামক, িাহামক চোঁচেয়া বফমল, িাহামক দাাঁোইমি বদয় না, 

বজাি কচিয়া বসাইয়া বদয়। চকন্তু েচদ একজন পুরুষ আচসয়া িাহামদি প্রচি একিু ককযশ 

বযবহাি কমি, েমধয েমধয োলেন্দ কমি, িমব িাহািা েমন কমি, চঠকই হইয়ামে। 

িাহািা বে ঐরূপ বযবহামি—ঐরূপ প্রিামব অিযতৃত হইয়ামে  সেগ্র জেৎই জাদকি ও 

সমম্মাহনকাির দ্বািা পূণয—শচক্তশালর বযচক্ত সবযদা এইরূমপ অপিমক বশরিূি কচিমিমে। 

েচদ বিাোমদি বদমশ একজন বকহ বে হইমি বিিা কমি, বিােিা সকমলই িাহামক 

নাোইয়া আচনমি বিিা কি, চকন্তু একজন চবমদশর আচসয়া েচদ লাচথ োমি, েমন কি—

চঠকই হইয়ামে। বিােিা ইহামি অিযতৃত হইয়া চেয়াে। এই দাসত্বচিলক কপামল লইয়া 

বিােিা আবাি বে বে বনিা হইমি িাও? অিএব দাস-েমনািাব োচেয়া দাও।  

  

আোের পচিাশ বৎসি আোমদি েিরয়সর িািিোিাই আোমদি আিাধয বদবিা হউন, 

অনযানয অমকমজা বদবিা এই কময়ক বৎসি িুচলমল বকান িচি নাই। অনযানয বদবিািা 

্ুোইমিমেন; বিাোি স্বজাচি—এই বদবিাই একোত্র জাগ্রি; সবযত্রই িাাঁহাি হতৃত, সবযত্র 

িাাঁহাি কণয, চিচন সকল স্থান বযাচপয়া আমেন। বকান্ অমকমজা বদবিাি অমিষমণ িুচে 

ধাচবি হইমিে, আি বিাোি সম্মুমখ, বিাোি িিুচদযমক বে বদবিামক বদচখমিে, বসই 

চবিামিি উপাসনা কচিমি পাচিমিে না? েখন িুচে এই বদবিাি উপাসনা কচিমি সেথয 

হইমব, িখনই অনযানয বদবিামকও পূজা কচিবাি িেিা বিাোি হইমব। বিােিা আধ 

োইল পথ হাাঁচিমি পাি না, হনুোমনি েি সেুদ্র পাি হইমি িাচহমিে  িাহা কখনই 

হইমি পামি না। সকমলই বোের হইমি িায়, সকমলই ধযান কচিমি অগ্রসি  িাহা হইমিই 

পামি না। সািাচদন সিংসামিি সমগ ব—কেযকামণ্ড চেচশয়া সন্ধামবলায় খাচনকিা বচসয়া নাক 

চিচপমল চক হইমব? এ চক এিই বসাজা বযাপাি নাচক—চিনবাি নাক চিচপয়াে, আি অেচন 

ঋচষেণ উচেয়া আচসমবন  এ চক িাোশা? এ-সব অথযহরন বামজ কথা  আবশযক—
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চিত্তশুচদ্ধ। চকরূমপ এই চিত্তশুচদ্ধ হইমব? প্রথে পূজা—চবিামিি পূজা; বিাোি সম্মুমখ—

বিাোি িাচিচদমক োাঁহািা িচহয়ামেন, িাাঁহামদি পূজা; ইাঁহামদি পূজা কচিমি হইমব—

বসবা নমহ; ‘বসবা’ বচলমল আোি অচিমপ্রি িাবচি চঠক বুঝাইমব না, ‘পূজা’ শমব্দই ঐ 

িাবচি চঠক প্রকাশ কিা োয়। এই-সব োনুষ ও পশু—ইহািাই বিাোি ঈশ্বি, আি বিাোি 

স্বমদশবাচসেণই বিাোি প্রথে উপাসয। পিস্পমিি প্রচি বদ্বষ-চহিংসা পচিিযাে কচিয়া ও 

পিস্পি চববাদ না কচিয়া প্রথমেই এই স্বমদশবাচসেমণি পূজা কচিমি হইমব। বিােিা 

চনমজমদি ব্াি কুকমেযি ফমল কি পাইমিে, এি কমিও বিােিা বিাখ খুচলমব না? 

  

চবষয়চি এি বে—বকাথায় বে থাচেব, িাহা জাচন না। সুিিািং োন্দ্রামজ আচে বেিামব 

কােয কচিমি িাই, দ-িাি কথায় িাহা বিাোমদি চনকি বচলয়া বক্তৃিা বশষ কচিব। 

আোচদেমক সেগ্র জাচিি আধযাচিক ও বলৌচকক চশিাি িাি গ্রহণ কচিমি হইমব। এচি 

চক বুচঝমিে? বিাোচদেমক ঐ চবষময় কল্পনা কচিমি হইমব—আমলািনা কচিমি হইমব, 

ঐ সবমন্ধ চিন্তা কচিমি হইমব, পচিমশমষ উহা কামেয পচিণি কচিমি হইমব। েিচদন না 

িাহা কচিমিে, িিচদন এ জাচিি েুচক্ত নাই। বিােিা এখন বে-চশিা পাইমিে, িাহাি 

কিকগুচল গুণ আমে বমি, চকন্তু আবাি কিকগুচল চবমশষ বদাষও আমে; আি বদাষগুচল 

এি ববশর বে, গুণিাে নেণয হইয়া োয়। প্রথেিীঃ ঐ চশিায় োনুষ বিির হয় না—ঐ 

চশিা সপূিতণয নাচতৃতিাবপূণয। এইরূপ চশিায় অথবা অনয বে-মকান বনচিেূলক চশিায় সব 

িাচিয়া-িুচিয়া োয়—েৃিুয অমপিাও িাহা িয়ানক। বালক স্কুমল চেয়া প্রথমেই চশচখল—

িাহাি বাপ একিা েূখয, চদ্বিরয়িীঃ িাহাি চপিােহ একিা পােল, িৃিরয়িীঃ প্রািরন 

আেযেণ সব িণ্ড, আি িিুথযিীঃ শা্ত্রস সব চেথযা। বষাল বৎসি বয়স হইবাি পূমবযই বস 

একিা প্রাণহরন, বেরুদণ্ডহরন ‘না’-এি সেচি হইয়া দাাঁোয়। ইহাি ফল এই দাাঁোইয়ামে 

বে, এইরূপ পচিাশ বৎসমিি চশিায় িািমিি চিনচি বপ্রচসমডচন্সি চিিমি 

বেৌচলকচিন্তােুক্ত একচি োনুষও পাওয়া োয় না। চেচন বেৌচলকিাবপূণয, চিচন অনযত্র 

চশিালাি কচিয়ামেন—এমদমশ নয়; অথবা চিচন চনমজমক কসুিংস্কাি হইমি েুক্ত কচিবাি 

জনয প্রািরন চশিাপ্রণালর অবলবন কচিয়ামেন। োথায় কিকগুচল িথয ঢুকামনা হইল, 

সািাজরবন হজে হইল না, অসবদ্ধিামব বসগুচল োথায় ্ুচিমি লাচেল—ইহামক চশিা 
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বমল না। চবচিন্ন িাবমক এেনিামব চনমজি কচিয়া লইমি হইমব, োহামি আোমদি জরবন 

েচঠি হয়, োহামি োনুষ বিির হয়, িচিত্র েচঠি হয়। েচদ বিােিা পাাঁিচি িাব হজে 

কচিয়া জরবন ও িচিত্র ঐিামব েচঠি কচিমি পাি, িমব বে-বযচক্ত একচি গ্রন্থাোমিি 

সবগুচল পুতৃতক েুখস্থ কচিয়ামে, িাহাি অমপিা বিাোি অচধক চশিা হইয়ামে বচলমি 

হইমব। ‘েথা খিশ্চন্দনিািবাহর িািসয ববত্তা ন িু িন্দনসয।’—িন্দনিািবাহর েদযি বেেন 

উহাি িািই বুচঝমি পামি, অনযানয গুণ বুচঝমি পামি না, ইিযাচদ। 

  

েচদ চশিা বচলমি শুধু কিকগুচল চবষয় জানা বুঝায়, িমব লাইমব্রচিগুচলই বিা জেমিি 

েমধয বশ্রি ্ানর, অচিধানসেূহই বিা ঋচষ। সুিিািং আদশয এই হওয়া উচিি বে, 

আোমদি আধযাচিক ও বলৌচকক সবযপ্রকাি চশিা চনমজমদি হামি লইমি হইমব এবিং 

েিদূি সেব জািরয়িামব ঐ চশিা চদমি হইমব। অবশয ইহা একচি গুরুিি বযাপাি—

কচঠন সেসযা। জাচন না, ইহা কখনও কামেয পচিণি হইমব চকনা। চকন্তু আোচদেমক কাজ 

আিে কচিয়া চদমি হইমব। 

  

চকিামব আোমদি কাজ কচিমি হইমব? দৃিান্তস্বরূপ এই োন্দ্রামজি কথাই ধি। 

আোচদেমক একচি েচন্দি চনেযাণ কচিমি হইমব—কািণ চহন্দুেণ সকল কামজিই প্রথমে 

ধেযমক লইয়া থামক। বিােিা বচলমি পাি, ঐ েচন্দমি বকান্ বদবিাি পূজা হইমব—এই 

চবষয় লইয়া চবচিন্ন সম্প্রদায় চববাদ কচিমি পামি। এরূপ হইবাি চকেুোত্র আশিা নাই। 

আেিা বে েচন্দি প্রচিিা কচিবাি কথা বচলমিচে, উহা অসাম্প্রদাচয়ক হইমব, উহামি 

সকল সম্প্রদাময়ি বশ্রি উপাসয ওিামিিই বকবল উপাসনা হইমব। েচদ বকান সম্প্রদাময়ি 

ওিামিাপাসনায় আপচত্ত থামক, িমব িাহাি চনমজমক ‘চহন্দু’ বচলবাি বকান অচধকাি নাই। 

বে-মকান সম্প্রদায়িুক্ত হউক না বকন, প্রমিযমকই চনজ চনজ সম্প্রদায়েি িাব অনুসামি 

ঐ ওিামিি বযাখযা কচিমি পামি, চকন্তু সবযসাধািমণি উপমোের একচি েচন্দমিি 

প্রময়াজন। অনযানয স্থামন বিাোমদি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি পৃথক্ পৃথক্ বদবপ্রচিো থাচকমি 

পামি, চকন্তু এখামন চিন্নেিাবলবর বযচক্তেমণি সচহি চবমিাধ কচিও না। এখামন 

আোমদি চবচিন্ন সম্প্রদায়সেূমহি সাধািণ েিসেূহ চশিা বদওয়া হইমব, অথি ঐ স্থামন 
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আচসয়া প্রমিযক সম্প্রদাময়ি িাাঁহামদি চনজ চনজ েিসেূহ চশিা চদবাি পূণয স্বাধরনিা 

থাচকমব, বকবল একচি চবষময় চনমষধ—অনয সম্প্রদাময়ি সচহি েিচবমিাধ থাচকমল চববাদ 

কচিমি পাচিমব না। বিাোি োহা বক্তবয আমে—বচলয়া োও, জেৎ উহা শুচনমি িায়। 

চকন্তু অনযানয বযচক্ত-সবমন্ধ বিাোি চক েি, িাহা শুচনবাি অবকাশ জেমিি নাই, বসচি 

বিাোি চনমজি েমনি চিিিই থাকুক। 

  

চদ্বিরয়িীঃ এই েচন্দমিি সমগ ব চশিক ও প্রিািক েঠন কচিবাি জনয একচি চশিামকন্দ্র 

থাচকমব। এখান হইমি বে-সকল চশিক চশচিি হইমবন, িাাঁহািা সবযসাধািণমক ধেয ও 

বলৌচকক চবদযা চশিা চদমবন। আেিা এখন বেেন দ্বামি দ্বামি ধেয প্রিাি কচিমিচে, 

িাাঁহাচদেমক বসইরূপ ধেয ও বলৌচকক চবদযা দই-ই প্রিাি কচিমি হইমব। আি ইহা অচি 

সহমজই হইমি পামি। এই-সকল আিােয ও প্রিািকেমণি বিিায় বেেন কােয চবতৃতৃি 

হইমি থাচকমব, অেচন এইরূপ আিােয ও প্রিািমকি সিংখযাও বাচেমি থাচকমব, ক্রেশীঃ 

অনযানয স্থামন এইরূপ েচন্দি প্রচিচিি হইমি থাচকমব—েিচদন না আেিা সেগ্র িািি 

বযাপ্ত কচিয়া বফচলমি পাচি। ইহাই আোি প্রণালর।  

  

ইহা অচি প্রকাণ্ড বযাপাি ববাধ হইমি পামি, চকন্তু ইহাই প্রময়াজন। বিােিা বচলমি পাি, 

িাকা বকাথায়? িাকাি প্রময়াজন নাই; িাকায় চক হইমব? েি বামিা বৎসি োবৎ কাল চক 

খাইব, িাহাি চঠক চেল না, চকন্তু আচে জাচনিাে—অথয এবিং আোি োহা চকেু আবশযক, 

সব আচসমবই আচসমব, কািণ অথযাচদ আোি দাস, আচে বিা ঐগুচলি দাস নচহ। আচে 

বচলমিচে,অথয ও অনয সব চনশ্চয় আচসমব। চজ্াসা কচি, োনুষ বকাথায়? আোমদি 

অবস্থা চক দাাঁোইয়ামে, িাহা বিাোচদেমক পূমবযই বচলয়াচে;—োনুষ বকাথায়? 

  

বহ োন্দ্রামজি েুবকবৃন্দ, আোি আশা বিাোমদি উপি, বিােিা চক বিাোমদি সেগ্র 

জাচিি আহ্বামন সাো চদমব না? বিােিা েচদ িিসা কচিয়া আোি কথায় চবশ্বাস কি, 

িমব আচে বিাোচদেমক বচলমিচে, বিাোমদি প্রমিযমকিই িচবষযৎ বে বেৌিবেয়। 

চনমজমদি উপি প্রবল চবশ্বাস িামখা, বালযকামল বেেন আোি চেল। আি বসই 

চবশ্বাসবমলই এখন আচে এই-সকল কচঠন কােযসাধমন সেথয হইমিচে। বিােিা প্রমিযমক 
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চনমজি উপি এই চবশ্বাস িামখা বে, অনন্ত শচক্ত বিাোমদি সকমলি েমধয িচহয়ামে। 

বিােিা সেগ্র িািিমক পুনরুিরচবি কচিমব। হাাঁ, আেিা জেমিি সকল বদমশ োইব, 

আি চবচিন্ন শচক্ত-সহমোমে পৃচথবরমি বে-সব জাচি েচঠি হইমিমে, আোের দশ 

বৎসমিি েমধয আোমদি িাব িাহামদি উপাদান-স্বরূপ হইমব। আোচদেমক িািমি বা 

িািমিি বাচহমি প্রমিযকচি জাচিি জরবমনি েমধয প্রমবশ কচিমি হইমব—আি এই অবস্থা 

আচনবাি জনয আোচদেমক উচঠয়া পচেয়া লাচেমি হইমব।  

  

ইহাি জনয আচে িাই কময়কচি েুবক। ববদ বচলমিমেন, ‘আচশমিা দ্রচঢ়মিা বচলমিা 

বেধাবর’২৯—আশাপূণয বচলি দৃঢ়মিিা ও বেধাবর েুবকেণই ঈশ্বিলাি কচিমব। বিাোমদি 

িচবষযৎ জরবমনি পথ চনধযািণ কচিবাি এই সেয়—েিচদন বেৌবমনি বিজ িচহয়ামে, 

েিচদন না বিােিা কেযশ্রান্ত হইমিে, েিচদন বিাোমদি চিিি বেৌবমনি নবরনিা ও 

সমিজ িাব িচহয়ামে; কামজ লাে—এই বিা সেয়। কািণ নবপ্রস্ফুচিি অসৃ্পি অনাঘ্রাি 

পুষ্পই বকবল প্রিুি পাদপমে অপযমণি বোেয—চিচন িাহা গ্রহণ কমিন। িমব ওঠ, 

ওকালচিি বিিা বা চববাদ-চবসিংবাদ প্রিৃচি অমপিা বে বে কাজ িচহয়ামে। আয়ু স্বল্প, 

সুিিািং বিাোমদি জাচিি কলযামণি জনয—সেগ্র োনবজাচিি কলযামণি জনয 

আিবচলদানই বিাোমদি জরবমনি বশ্রি কেয। এই জরবমন আমে চক? বিােিা চহন্দু আি 

বিাোমদি েিােি চবশ্বাস বে, বদমহি নামশ জরবমনি নাশ হয় না। সেময় সেময় োন্দ্রাজর 

েুবকেণ আচসয়া আোি চনকি নাচতৃতকিাি কথা বচলয়া থামক। আচে চবশ্বাস কচি না বে, 

চহন্দু কখনও নাচতৃতক হইমি পামি। পাশ্চািয গ্রন্থাচদ পচেয়া বস েমন কচিমি পামি, বস 

জেবাদর হইয়ামে। চকন্তু িাহা দ-চদমনি জনয, এ িাব বিাোমদি েিােি নমহ; 

বিাোমদি ধামি োহা নাই; িাহা বিােিা কখনই চবশ্বাস কচিমি পাি না, িাহা বিাোমদি 

পমি অসেব বিিা। ঐরূপ কচিবাি বিিা কচিও না। আচে বালযাবস্থায় একবাি ঐরূপ 

বিিা কচিয়াচেলাে, চকন্তু কৃিকােয হই নাই। উহা বে হইবাি নয়। জরবন িণস্থায়র, চকন্তু 

আিা অচবনাশর ও অনন্ত; অিএব েৃিুয েখন চনচিি, িখন এস, একচি েহান্ আদশয 

লইয়া উহামিই সেগ্র জরবন চনময়াচজি কচি। ইহাই আোমদি সিল্প হউক। বসই 

িেবান্, চেচন শা্ত্রসেুমখ বচলয়ামেন, ‘চনজ িক্তমদি পচিত্রামণি জনয আচে বাি বাি 
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ধিাধামে আচবিূযি হই’, বসই েহান্ কৃষ্ণ আোচদেমক আশরবযাদ করুন এবিং আোমদি 

উমেশয-চসচদ্ধি সহায় হউন। 
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১৬. দোন-প্রসম্ে 

[োন্দ্রামজ অবস্থানকামল স্বােরজর ‘বিন্নাপুির অন্নদান-সোজম্’ নােক এক দািবয 

িাণ্ডামিি সািংবৎসচিক অচধমবশমন সিাপচি হন। চবমশষিামব ব্রাহ্মণজাচিমক চিিাদান-

প্রথা চঠক নমহ—পূবযবিযর বক্তা এই েমেয বচলমল স্বােরজর বমলনীঃ] 
  

এই প্রথাি িাল-েন্দ দই চদকই আমে। ব্রাহ্মণেণই চহন্দুজাচিি সেুদয় ্ান ও চিন্তা-

সপিতচত্তি িিক। েচদ িাাঁহাচদেমক োথাি ্াে পাময় বফচলয়া অমন্নি সিংস্থান কচিমি হয়, 

িমব িাাঁহাচদমেি ্ানিিযাি চবমশষ বযা্াি হইমব ও সেগ্র চহন্দুজাচি িাহামি িচিগ্রতৃত 

হইমব। 

  

িািমিি অচবিাচিি দান ও অনযানয জাচিি চবচধবদ্ধ দান-প্রথাি িুলনা কচিয়া স্বােরজর 

বচলমলনীঃ িািমিি দচিদ্র েুচিচিিা লইয়া সমন্তাষ ও শাচন্তমি জরবনোপন কমি, 

পাশ্চািযমদমশি আইন দচিদ্রমক ‘েিরবখানায়’  ( poorhouse) োইমি বাধয কমি; োনুষ 

চকন্তু খাদয অমপিা স্বাধরনিা িালবামস, সুিিািং বস েিরবখানায় না চেয়া সোমজি শত্রু—

বিাি ডাকাি হইয়া দাাঁোয়। ইহাচদেমক শাসমন িাচখবাি জনয আবাি অচিচিক্ত পুচলস 

ও বজল প্রিৃচিি বমন্দাবতৃত কচিমি সোজমক অচিশয় ববে পাইমি হয়। ‘সিযিা’ নামে 

পচিচিি বযাচধ েিচদন সোজ-শিরি অচধকাি কচিয়া থাচকমব, িিচদন দাচিদ্রয 

থাচকমবই, সুিিািং দচিদ্রমক সাহােযদামনিও আবশযকিা থাচকমব। এখন হয় িািমিি 

েি চনচবযিামি দান কচিমি হইমব, োহাি ফমল অন্তিীঃ সন্নযাচসেণমক—িাাঁহািা সকমল 

অকপি না হইমলও—আহাি সিংগ্রহ কচিবাি জনয শাম্ত্রসি দ-িািচি কথাও চশিা কচিমি 

বাধয কচিয়ামে; অথবা পাশ্চািযজাচিি েি চবচধবদ্ধিামব দান কচিমি হইমব, োহাি ফমল 

অচি বযয়সাধয দাচিদ্রয-দীঃখ-চনবািণ-প্রথাি উৎপচত্ত হইয়ামে এবিং বে-আইন চিিুকমক 

বিাি-ডাকামি পচিণি কচিয়ামে। এই দইচি োো পথ নাই। এখন বকান্ পথ অবলবনরয়, 

একিু িাচবমলই বুঝা োইমব। 
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োন্দ্রাজ হইমি স্বােরজর স্টরোমি কচলকািা িওনা হন। চখচদিপুি হইমি বস্পশযাল বিমন 

অচি প্রিূযমষ চশয়ালদহ বস্টশমন বপৌাঁচেমলন। প্রায় চবশ সহস্র বলাক ‘জয় িেবান্ 

শ্ররিােকৃষ্ণকর জয়’ ‘স্বাের চবমবকানন্দকর জয়’ ধ্বচনমি স্বােরজরমক সিংবধযনা কমিন। 

েুবকেণ স্বােরজরি োচেি ব্াো খুচলয়া চদয়া চনমজিাই লইয়া োয়। পমথ চিপন কমলমজ 

অল্পিণ থাচকয়া স্বােরজর বােবাজামি িায় পশুপচিনাথ বসু বাহাদমিি িবমন 

গুরুভ্রািামদি সচহি চেচলি হন এবিং আলেবাজাি েমঠ অবস্থান কমিন। এক সপ্তাহ পমি 

কচলকািায় চবিাি অচিনন্দন-সিা আহূি হয়; বশ্রািৃ-সিংখযা চেল প্রায় পাাঁি হাজাি। 
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১৭. কচলকোতো অচিনন্দম্নর উত্তর 

[১৮৯৭ খ্রীঃ বফব্রুয়ািরি বশষ সপ্তামহ োন্দ্রাজ হইমি কচলকািায় বপৌাঁচেমল স্বােরজর 

চবপুলিামব অিযচথযি হন। ২৬ বফব্রুয়াির বশািাবাজামি িাজবািরমি কচলকািাবাচসেমণি 

পি হইমি িাাঁহামক এক অচিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সিাপচি িাজা চবনয়কৃষ্ণ বদব 

বাহাদমিি সিংচিপ্ত িাষমণি পি অচিনন্দমনি উত্তমি স্বােরজর বমলনীঃ] 

  

োনুষ চনমজি েুচক্তি বিিায় জেৎপ্রপমচিি সবন্ধ এমকবামি িযাে কচিমি িায়, োনুষ 

চনজ আিরয়-স্বজন ্ত্রসর-পুত্র বনু্ধ-বান্ধমবি োয়া কািাইয়া সিংসাি হইমি দূমি—অচি দূমি 

পলাইয়া োয়; বিিা কমি বদহেি সকল সবন্ধ—পুিািন সকল সিংস্কাি িযাে কচিমি, 

এেন চক বস চনমজ বে সাধয-চত্রহতৃত-পচিচেি বদহধাির োনুষ, ইহাও িুচলমি প্রাণপণ বিিা 

কমি; চকন্তু িাহাি অন্তমিি অন্তমি সবযদাই বস একচি েৃদ অস্ফুি ধ্বচন শুচনমি পায়, 

িাহাি কমণয একচি সুি সবযদা বাচজমি থামক, বক বেন চদবািাত্র িাহাি কামন কামন েৃদ 

স্বমি বচলমি থামক, ‘জননর জেিূচেশ্চ স্বেযাদচপ েিরয়সর।’ বহ িািি-সাম্রামজযি 

িাজধানরি৩০ অচধবাচসেণ  বিাোমদি চনকি আচে সন্নযাচসিামব উপচস্থি হই নাই, 

ধেযপ্রিািকরূমপও নমহ, চকন্তু পূমবযি েি বসই কচলকািাি বালকরূমপ বিাোমদি সচহি 

আলাপ কচিমি আচসয়াচে। বহ ভ্রািৃেণ  আোি ইচ্ছা হয়, এই নেিরি িাজপমথি ধূচলি 

উপি বচসয়া বালমকি েি সিলপ্রামণ বিাোচদেমক আোি েমনি কথা সব খুচলয়া বচল। 

অিএব বিােিা বে আোমক ‘িাই’ বচলয়া সমবাধন কচিয়াে, বসজনয বিাোচদেমক 

আন্তচিক ধনযবাদ জানাইমিচে। হাাঁ, আচে বিাোমদি িাই, বিােিাও আোি িাই। 

পাশ্চািযমদশ হইমি প্রিযাবিযমনি অবযবহচি পূমবয একজন ইিংমিজ বনু্ধ আোমক চজ্াসা 

কমিন, ‘স্বােরজর, িাি বৎসি চবলামসি লরলািূচে, বেৌিমবি েুকুিধাির েহাশচক্তশালর 

পাশ্চািযমদশ ভ্রেমণি পি োিৃিূচে আপনাি বকেন লাচেমব?’ আচে বচললাে, 

‘পাশ্চািযিূচেমি আচসবাি পূমবয িািিমক আচে িালবাচসিাে, এখন িািমিি ধূচলকণা 
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পেযন্ত আোি চনকি পচবত্র, িািমিি বায়ু আোি চনকি এখন পচবত্রিা-োখা, িািি 

আোি চনকি এখন িরথযস্বরূপ।’  ইহা বযিরি আি বকান উত্তি আোি েমন আচসল না। 

  

বহ কচলকািাবাসর আোি ভ্রািৃেণ, বিােিা আোি প্রচি বে অনুগ্রহ প্রদশযন কচিয়াে, 

বসজনয বিাোমদি চনকি কৃি্িা প্রকাশ কিা আোি পমি সাধযািরি। অথবা 

বিাোচদেমক ধনযবাদ বদওয়াই বাহুলযোত্র, বকন না বিােিা আোি িাই, েথাথয ভ্রািাি 

কাজই কচিয়াে—অমহা  চহন্দুভ্রািািই কাজ। কািণ এরূপ পাচিবাচিক বন্ধন, এরূপ 

সপিতকয, এরূপ িালবাসা আোমদি োিৃিূচেি িিুীঃসরোি বাচহমি আি বকাথাও নাই। 

  

এই চিকামো ধেযেহাসিা একচি চবিাি বযাপাি হইয়াচেল, সমন্দহ নাই। িািিবমষয বহু 

নেি হইমি আেিা এই সিাি উমদযাক্তামদি ধনযবাদ চদয়াচে। িাহািা আোমদি প্রচি 

সহৃদয়িা প্রকাশ কিাি জনয ধনযবাদাহযও বমি। চকন্তু এই ধেযেহাসিাি েথাথয ইচিহাস 

েচদ জাচনমি িাও, েথাথয উমেশয েচদ জাচনমি িাও, িমব আোি চনকি বশান। িাহামদি 

ইচ্ছা চেল—চনমজমদি প্রিুত্ব—প্রচিিা কিা। বসখানকাি অচধকািংশ বলামকি ইচ্ছা চেল 

খ্রিধমেযি প্রচিষঠা এবিং অনযানয ধেযগুচলমক হাসযাস্পদ কিা। কােযিীঃ ফল িাহামদি 

ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অনযরূপ হইয়াচেল। চবচধি চবধামন আি চকেু হইবাি উপায়ই চেল 

না। অমনমকই সদয় বযবহাি কচিয়াচেল, িাহাচদেমক েমথি ধনযবাদ বদওয়া হইয়ামে। 

আসল কথা এই-আোি আমেচিকা-োত্রা ধেয-েহাসিাি জনয নয়। এই সিাি দ্বািা 

আোমদি পথ অমনকিা পচিষ্কাি হইয়ামে, কামজিও সুচবধা হইয়ামে বমি। বসইজনয 

আেিাও উক্ত েহাসিাি সিযেমণি চনকি চবমশষ কৃি্। চকন্তু চঠক চঠক বচলমি বেমল 

আোমদি ধনযবাদ েুক্তিাষ্ট্রচনবাসর সহৃদয় অচিচথবৎসল উন্নি োচকযনজাচিি প্রাপয—

োহামদি েমধয ভ্রািৃিাব অপি জাচি অমপিা চবমশষরূপ চবকাচশি হইয়ামে। বকান 

োচকযমনি সচহি বিমন পাাঁি চেচনমিি জনয আলাপ হইমলই চিচন বিাোি বনু্ধ হইমবন 

এবিং অচিচথরূমপ বাচিমি চনেিন কচিয়া লইয়া চেয়া প্রামণি কথা খুচলয়া বচলমবন। ইহাই 

োচকযন িচিমত্রি ববচশিয-ইহাই িাাঁহামদি পচিিয়। িাাঁহামদি ধনযবাদ বদওয়া আোমদি 
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কেয নয়। আোি প্রচি িাাঁহামদি সহৃদয়িা বণযনািরি, আোি প্রচি িাাঁহািা বে অপূবয 

সদয় বযবহাি কচিয়ামেন, িাহা প্রকাশ কচিমি আোি বহু বৎসি লাচেমব। 

  

চকন্তু শুধু োচকযনেণমক ধনযবাদ চদমলই িচলমব না; িাাঁহািা েিদূি ধনযবাদাহয, 

আিলাচণ্টমকি অপিপামি বসই ইিংমিজ জাচিমকও আোমদি বসরূপ চবমশষিামব ধনযবাদ 

বদওয়া উচিি। ইিংমিজ জাচিি প্রচি আো অমপিা অচধকিি ্ৃণা বপাষণ কচিয়া বকহই 

কখনও ইিংলমণ্ড পদাপযণ কমি নাই; এই সিােমচি বে-সকল ইিংমিজ বনু্ধ িচহয়ামেন, 

িাাঁহািাই বস-চবষময় সািয চদমবন। চকন্তু েি আচে িাাঁহামদি সচহি একত্র বাস কচিমি 

লাচেলাে, েিই িাাঁহামদি সচহি চেচশমি লাচেলাে, েিই বদচখমি লাচেলাে—

চব্রচিশজাচিি জরবনেি চকরূমপ পচিিাচলি হইমিমে, েিই বুচঝমি লাচেলাে—ঐ জাচিি 

হৃৎস্পন্দন বকাথায়, িিই িাহাচদেমক িালবাচসমি লাচেলাে। আি বহ ভ্রািৃেণ, এখামন 

এেন বকহই উপচস্থি নাই, চেচন ইিংমিজ জাচিমক এখন আো অমপিা ববশর িালবামসন। 

িাাঁহামদি চবষয় চঠক চঠক জাচনমি হইমল বসখামন চক চক বযাপাি ্ চিমিমে, িাহা বদচখমি 

হইমব এবিং িাাঁহামদি সচহি চেচশমি হইমব। আোমদি জািরয় দশযনশা্ত্রস ববদান্ত বেেন 

সেুদয় দীঃখই অ্ানপ্রসূি বচলয়া চসদ্ধান্ত কচিয়ামেন, বসইরূপ ইিংমিজ ও আোমদি 

েমধয চবমিাধিাবও অচধকািংশ বিমত্রই অ্ানজচনি বচলয়া জাচনমি হইমব। আেিা 

িাাঁহামদি জাচন না, িাাঁহািাও আোমদি জামনন না।  

  

দিযােযক্রমে পাশ্চািযমদশবাচসেমণি ধািণা এই বে, আধযাচিকিা—এেন চক িচিত্র-নরচি 

পেযন্ত সািংসাচিক উন্নচিি সমগ ব চিিসিংচেি। আি েখনই বকান ইিংমিজ বা অপি বকান 

পাশ্চািযমদশবাসর িািিবমষয পদাপযণ কমিন এবিং বদচখমি পান—এখামন দীঃখ-দাচিদ্রয 

অপ্রচিহিিামব িাজত্ব কচিমিমে, অেচন চিচন চসদ্ধান্ত কচিয়া বমসন, এ বদমশ বকান ধেয 

থাচকমি পামি না; িাাঁহাি চনমজি অচি্িাই সিয। ইওমিামপি শরিপ্রধান জলবায়ুি 

জনয এবিং অনযানয নানা কািমণ বসখামন দাচিদ্রয ও পাপ একত্র অবস্থান কমি—বদখা োয়, 

িািিবমষয চকন্তু িাহা নমহ। আোি অচি্িা এই—িািিবমষয বে েি দচিদ্র, বস িি 

ববশর সৎপ্রকৃচি; চকন্তু ইহা চঠক চঠক উপলচি কিা সেয়সামপি। িািিবমষযি জািরয় 
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জরবমনি এই গুপ্ত িহসয বুচঝবাি জনয দর য্কাল িািমি বাস কচিয়া সেয় নি কচিমি 

কয়জন চবমদশর প্রস্তুি আমেন? এই জাচিি িচিত্র বধেযসহকামি অধযয়ন ও উপলচি 

কচিবাি বলাক অল্পই আমেন। এখামন—বকবল এখামনই এেন এক জাচিি বাস, 

োহামদি চনকি ‘দাচিদ্রয’ বচলমল ‘পাপ’ বুঝায় না; বকবল িাহাই নমহ, দাচিদ্রযমক এখামন 

অচি উচ্চাসন বদওয়া হয়। এখামন দচিদ্র সন্নযাসরি ববশই বশ্রি সম্মান পাইয়া থামক। 

পিান্তমি আোচদেমকও পাশ্চািয সোমজি িরচিনরচি অচি বধেযসহকামি পেযমবিণ 

কচিমি হইমব। িাাঁহামদি সবমন্ধ হঠাৎ একিা চসদ্ধান্ত কচিয়া বফচলমল িচলমব না। 

িাাঁহামদি ্ত্রসর-পুরুমষি বেলামেশা এবিং অনযানয আিাি-বযবহাি সবগুচলিই অথয আমে, 

সবগুচলিই িাল চদক্ আমে, বকবল বিাোচদেমক েত্নপূবযক বধেযসহকামি ঐগুচল 

আমলািনা কচিমি হইমব। আোি এ কথা বচলবাি উমেশয ইহা নমহ বে, আেিা িাাঁহামদি 

আিাি-বযবহামিি অনুকিণ কচিব বা িাাঁহািা আোমদি অনুকিণ কচিমবন; সকল 

বদমশিই আিাি-বযবহাি বহু শিাব্দরি অচি েৃদেচি ক্রেচবকামশি ফলস্বরূপ এবিং 

সবগুচলি েিরি অথয আমে। সুিিািং আেিাও বেন িাাঁহামদি আিাি-বযবহািগুচল বদচখয়া 

উপহাস না কচি, িাাঁহািাও বেন আোমদি আিািগুচলমক চবদ্রূপ না কমিন। 

  

আচে এই সিায় আি একচি কথা বচলমি িাই। আোি েমি আমেচিকা অমপিা ইিংলমণ্ড 

আোি প্রিািকােয অচধকিি সমন্তাষজনক হইয়ামে। অকুমিািয় দৃঢ় অধযবসায়শরল 

ইিংমিজজাচিি েচতৃতমষ্ক বকান িাব েচদ একবাি প্রমবশ কিাইয়া বদওয়া হয়—িাাঁহাি 

েচতৃতমষ্কি খুচল েচদও অনয জাচি অমপিা স্থূলিি, সহমজ বকান িাব ঢুচকমি িায় না, 

চকন্তু েচদ অধযবসায় সহকামি িাাঁহামদি েচতৃতমষ্ক বকান িাব প্রমবশ কিাইয়া বদওয়া োয়—

উহা িাাঁহামদি েচতৃতমষ্ক থাচকয়াই োয়, কখনও বাচহি হয় না, আি ঐ জাচিি অসরে 

কােযকির শচক্তবমল বরজিূি বসই িাব হইমি অিুি উদ্গি হইয়া অচবলমব ফল প্রসব 

কমি; অনয বকান বদমশ বসরূপ নমহ। এই জাচিি বেেন অপচিসরে কােযকির শচক্ত, এই 

জাচিি বেেন অনন্ত জরবনরশচক্ত, অপি বকান জাচিি েমধয বসরূপ বদচখমি পাইমব না। 

এই জাচিি কল্পনাশচক্ত অল্প, কােযকির শচক্ত ববশর। আি এই ইিংমিজ-হৃদময়ি েূল 

উৎস বকাথায়, িাহা বক জামন? িাহাি হৃদময়ি েিরমি বে কি কল্পনা ও িামবাচ্ছ্বাস 
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লুক্কাচয়ি, িাহা বক বুচঝমি পামি? ইিংমিজ বরমিি জাচি, প্রকৃি িচত্রয়, িাাঁহামদি চশিাই 

িাব বোপন কিা; িাব কখনও না বদখামনা—বালযকাল হইমিই িাাঁহািা এই চশিা 

পাইয়ামেন। বদচখমবন, খুব কে ইিংমিজ কখনও চনজ হৃদময়ি িাব প্রকাশ কচিয়া 

বফচলয়ামেন; পুরুমষি কথা বকন, ইিংমিজ নািরও কখনও হৃদময়ি আমবে প্রকাশ কমিন 

না। আচে ইিংমিজ নািরমক এেন কাজ কচিমি বদচখয়াচে, োহা কচিমি অচি সাহসর 

বািালরও পশ্চাৎপদ হইমব। চকন্তু এই বরিমত্বি চপেমন—এই িত্রসুলি কচঠনিাি 

অন্তিামল ইিংমিজ হৃদময়ি িাবধািাি েিরি উৎস লুক্কাচয়ি। েচদ আপচন একবাি বসখামন 

বপৌাঁচেমি পামিন, েচদ ইিংমিমজি সচহি আপনাি একবাি ্ চনিিা হয়, েচদ িাহাি সচহি 

বেমশন, েচদ একবাি আপনাি চনকি িাহামক িাহাি হৃদময়ি কথা বযক্ত কিাইমি 

পামিন, িমব ইিংমিজ আপনাি চিিবনু্ধ—আপনাি চিিদাস। এই জনয আোি েমি অনযানয 

স্থান অমপিা ইিংলমণ্ড আোি প্রিািকােয অচধকিি সমন্তাষজনক হইয়ামে। আচে দৃঢ়িামব 

চবশ্বাস কচি, কাল েচদ আোি বদহিযাে হয়, ইিংলমণ্ড আোি প্রিািকােয অিুণ্ণ থাচকমব 

এবিং ক্রেশীঃ চবতৃতাি লাি কচিমি থাচকমব। 

  

ভ্রািৃেণ  বিােিা আোি হৃদময়ি আি একচি িিরমি—েিরিিে সুমিি িিরমি আ্াি 

কচিয়াে, আোি গুরুমদব, আোি আিােয, আোি জরবমনি আদশয, আোি ইি, আোি 

প্রামণি বদবিা শ্ররিােকৃষ্ণ পিেহিংমসি নাে উমেখ কচিয়া। েচদ কায়েমনাবামকয আচে 

বকান সৎকােয কচিয়া থাচক, েচদ আোি েুখ হইমি এেন বকান কথা বাচহি হইয়া থামক, 

োহা দ্বািা জেমি বকান বযচক্ত চকেুোত্র উপকৃি হইয়ামে, িাহামি আোি বকান বেৌিব 

নাই, িাহা িাাঁহািই। চকন্তু েচদ আোি চজহ্বা কখনও অচিশাপ বষযণ কচিয়া থামক, েচদ 

আোি েুখ হইমি কখনও কাহািও প্রচি ্ৃণাসূিক বাকয বাচহি হইয়া থামক, িমব িাহা 

আোি, িাাঁহাি নমহ। োহা চকেু দবযল, োহা চকেু বদাষেুক্ত—সবই আোি। োহা চকেু 

জরবনপ্রদ, োহা চকেু বলপ্রদ, োহা চকেু পচবত্র—সকলই িাাঁহাি বপ্রিণা, িাাঁহািই বাণর 

এবিং চিচন স্বয়িং। সিযই বনু্ধেণ, জেৎ এখনও বসই েহাোনবমক জাচনমি পামি নাই। 

আেিা জেমিি ইচিহামস শি শি েহাপুরুমষি জরবনর পাঠ কচিয়া থাচক; এখন আেিা 

বে-আকামি বসই-সকল জরবনর পাই, বসগুচলমি বহু শিাব্দর োবৎ চশষযপ্রচশষযেমণি 
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পচিবিযন-পচিবধযনরূপ বলখনরিালনাি পচিিয় পাওয়া োয়। সহস্র সহস্র বৎসি োবৎ 

প্রািরন েহাপুরুষেমণি জরবনিচিিগুচল ্চষয়া-োচজয়া কাচিয়া-োাঁচিয়া েসৃণ কিা 

হইয়ামে, চকন্তু িথাচপ বে-জরবন আচে স্বিমি বদচখয়াচে, োাঁহাি োয়ায় আচে বাস 

কচিয়াচে, োাঁহাি পদিমল বচসয়া আচে সব চশচখয়াচে, বসই িােকৃষ্ণ পিেহিংমসি জরবন 

বেেন উজ্বল্ল ও েচহোচিি, আোি েমি আি বকান েহাপুরুমষি জরবন বিেন নমহ। 

  

বনু্ধেণ  বিাোমদি সকমলিই িেবামনি শ্ররেুখ-চনীঃসৃি েরিাি বসই প্রচসদ্ধ বাণর জানা 

আমেীঃ 

  

েদা েদা চহ ধেযসয গ্লাচনিযবচি িািি। 

অিুযিানেধেযসয িদািানিং সৃজােযহম্ || 

পচিত্রাণায় সাধুনািং চবনাশায় ি দষৃ্কিাম্ | 

ধেযসিংস্থাপনাথযায় সেবাচে েুমে েুমে || 

  

েখনই েখনই ধমেযি গ্লাচন ও অধমেযি অিুযিান হয়, িখনই আচে শিরি ধািণ কচি। 

সাধুেমণি পচিত্রাণ, দমিি দেন ও ধেযসিংস্থাপমনি জনয আচে েুমে েুমে জেগ্রহণ কচি। 

  

এই সমগ ব আি একচি কথা বিাোচদেমক বুচঝমি হইমব, চবষয়চি এখন আোমদি সম্মুমখ 

উপচস্থি। এইরূপ একচি ধমেযি প্রবল বনযা আচসবাি পূমবয সোমজি সবযত্র ঐরূপ িুদ্র 

িুদ্র িিগ ব-পিপিতিাি আচবিযাব বদচখমি পাওয়া োয়। ইহামদি েমধয একচি িিগ ব—প্রথমে 

োহাি অচতৃতত্বই হয়মিা কাহািও িমি পমে নাই, োহা বকহ িাল কচিয়া বদমখ নাই, 

োহাি েূঢ় শচক্তসবমন্ধ বকহ স্বমপ্নও িামব নাই, —বসচিই ক্রেশীঃ প্রবল হইমি থামক এবিং 

অপি িুদ্র িুদ্র িিগ বগুচলমক বেন গ্রাস কচিয়া চনজ অমগ ব চেলাইয়া লয়। এইরূমপ চবপুল 

ও প্রবল হইয়া উহা েহাবনযায় পচিণি হয় এবিং সোমজি উপি এরূপ ববমে পচিি হয় 

বে, বকহ উহাি েচিমিাধ কচিমি পামি না। এরূপ বযাপািই এিমণ ্চিমিমে। েচদ 

বিাোমদি িিু থামক, িমবই বদচখমব; েচদ বিাোমদি হৃদয়দ্বাি উেুক্ত থামক িমবই উহা 

গ্রহণ কচিমব; েচদ সিযানুসচন্ধৎসু হও, িমবই উহাি সন্ধান পাইমব। 
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অন্ধ—বস অচি অন্ধ, বে সেময়ি সমিি বদচখমিমে না, বুচঝমিমে না। বদচখমিে না, সুদূি 

গ্রামে জাি দচিদ্র ব্রাহ্মণ চপিাোিাি এই সন্তান এখন বসই-সকল বদমশ সিযসিযই 

পূচজি হইমিমেন, বে-সকল বদমশি বলামকিা বহু শিাব্দর োবৎ বপৌত্তচলক উপাসনাি 

চবরুমদ্ধ িরৎকাি কচিয়া আচসমিমে। ইহা কাহাি শচক্ত? ইহা চক বিাোমদি শচক্ত, না 

আোি? না, ইহা আি কাহািও শচক্ত নমহ; বে-শচক্ত এখামন িােকৃষ্ণ পিেহিংসরূমপ 

আচবিূযি হইয়ামেন, এ বসই শচক্ত। কািণ িুচে আচে, সাধু েহাপুরুষ, এেন চক 

অবিািেণ সকমলই—সেুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শচক্তি চবকাশোত্র; বসই শচক্ত বকাথাও বা কে, 

বকাথাও বা ববশর ্নরিূি, পুিরকৃি। এখন আেিা বসই েহাশচক্তি বখলাি আিেোত্র 

বদচখমিচে। আি বিযোন েুমেি অবসান হইবাি পূমবযই বিােিা ইহাি আশ্চেয—অচি 

আশ্চেয বখলা প্রিযি কচিমব। িািিবমষযি পুনরুিামনি জনয এই শচক্তি চবকাশ চঠক 

সেময়ই হইয়ামে। বে প্রাণশচক্ত িািিমক সবযদা সিরচবি িাচখমব, িাহাি কথা সেময় 

সেময় আেিা িুচলয়া োই। 

  

প্রমিযক জাচিিই উমেশয-সাধমনি কােযপ্রণালর চিন্ন চিন্ন। বকহ িাজনরচি, বকহ 

সোজসিংস্কাি, বকহ বা অপি চকেুমক প্রধান উমেশয অবলবন কচিয়া কাজ কচিমিমে। 

আোমদি পমি ধমেযি েধয চদয়া োো কাজ কচিবাি অনয উপায় নাই। ইিংমিজ িাজনরচিি 

োধযমে ধেয ববামঝ; ববাধ হয় সোজ-সিংস্কামিি সাহামেয োচকযন সহমজ ধেয বুচঝমি পামি; 

চকন্তু চহন্দু িাজনরচি সোজসিংস্কাি ও অনযানয োহা চকেু—সবই ধমেযি চিিি চদয়া োো 

বুচঝমি পামি না। জািরয় জরবন-সগ বরমিি এইচিই বেন প্রধান সুি, অনযগুচল বেন িাহািই 

একিু ববচিত্রয োত্র। আি ঐচিই নি হইবাি আশিা হইয়াচেল। আেিা বেন আোমদি 

জািরয় জরবমনি এই েূল িাবচিমক সিাইয়া উহাি স্থামন অনয একচি িাব স্থাপন কচিমি 

োইমিচেলাে, বে-মেরুদমণ্ডি বমল আেিা দণ্ডায়োন, আেিা বেন িাহাি পচিবমিয অপি 

একচি বেরুদণ্ড স্থাপন কচিমি োইমিচেলাে, আোমদি জািরয় জরবমনি ধেযরূপ 

বেরুদমণ্ডি স্থামন আেিা িাজনরচিরূপ বেরুদণ্ড স্থাপন কচিমি োইমিচেলাে; েচদ আেিা 

কৃিকােয হইিাে, িমব আোমদি সেূমল চবনাশ হইি। চকন্তু িাহা বিা হইবাি নয়, িাই 

এই েহাশচক্তি প্রকাশ হইয়াচেল। এই েহাপুরুষমক বেিামবই লও, িাহা আচে গ্রাহয কচি 
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না। িাাঁহামক কিিা িচক্তশ্রদ্ধা কি, িাহামিও চকেু আমস োয় না, চকন্তু আচে বজাি কচিয়া 

বচলমিচে, কময়ক শিাব্দর োবৎ িািমি েি েহাশচক্তি চবকাশ হইয়ামে, িেমধয ইহাই 

সবযামপিা চবিয়কি। আি বিােিা েখন চহন্দু, িখন এই শচক্তি দ্বািা শুধু িািিবষয নয়, 

সেগ্র োনবজাচিি উন্নচি ও েগ বল চকরূমপ সাচধি হইমিমে, িাহা জাচনবাি জনয এই 

শচক্ত সবমন্ধ আমলািনা কচিয়া ইহামক বুচঝবাি বিিা কিা বিাোমদি কিযবয। অমহা, 

জেমিি বকান বদমশ সাবযমিৌে ধেয এবিং চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি েমধয িািৃিামবি প্রসগ ব 

আমলাচিি হইবাি অমনক পূমবযই এই নেিরি সচন্নকমি এেন এক বযচক্ত বাস কচিমিন, 

োাঁহাি সেগ্র জরবনই একচি ধেযেহাসিা-স্বরূপ চেল। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আোমদি শা্ত্রস চনগুযণ ব্রহ্মমকই আোমদি িিে লিয বচলয়া চনমদযশ 

কচিয়ামেন। আি ঈশ্বমিচ্ছায় সকলমকই েচদ বসই চনগুযণ ব্রহ্ম উপলচি কচিমি সেথয 

হইমিন, িমব বেই িাল হইি; চকন্তু িাহা েখন হইবাি নয়, িখন আোমদি 

েনুষযজাচিি অমনমকিই পমি একচি সগুণ আদশয না থাচকমল এমকবামিই িচলমব না। 

এরূপ বকান েহান্ আদশয পুরুমষি প্রচি চবমশষ অনুিাের হইয়া িাাঁহাি পিাকািমল 

দণ্ডায়োন না হইয়া বকান জাচিই উচঠমি পামি না, বকান জাচিই বে হইমি পামি না, 

এেন চক বকান কাজই কচিমি পামি না। িাজনরচিক, এেন চক সাোচজক বা বাচণজয-

জেমিিও বকান আদশয পুরুষ কখনও িািমি সবযসাধািমণি উপি প্রিাব চবতৃতাি কচিমি 

পাচিমবন না। আেিা িাই আধযাচিক আদশয। উচ্চ অধযািসপিতমদি অচধকাির 

েহাপুরুষেমণি নামে আেিা সচম্মচলি হইমি িাই—সকমল োচিমি িাই। ধেযবরি না 

হইমল আেিা িাাঁহামক আদশয কচিমি পাচি না। িােকৃষ্ণ পিেহিংসমদমবি েমধয আেিা 

এেন এক ধেযবরি—এেন একচি আদশযই পাইয়াচে। েচদ এই জাচি উচঠমি িায়, িমব 

আচে চনশ্চয় কচিয়া বচলমিচে—এই নামে সকলমক োচিমি হইমব। িােকৃষ্ণ পিেহিংসমক 

আচে বা অপি বে-মকহ প্রিাি করুক, িাহামি চকেু আমস োয় না। আচে বিাোমদি 

চনকি এই েহান্ আদশয পুরুষমক স্থাপন কচিলাে। এখন চবিামিি িাি বিাোমদি উপি। 

এই েহান্ আদশয পুরুষমক লইয়া চক কচিমব, আোমদি জািরয় কলযামণি জনয িাহা 

বিাোমদি এখনই চস্থি কিা উচিি। একচি কথা আোমদি িিণ িাখা আবশযক—বিােিা 
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েি েহাপুরুষমক বদচখয়াে, অথবা স্পি কচিয়াই বচলমিচে, েি েহাপুরুমষি জরবনিচিি 

পাঠ কচিয়াে, িেমধয ইাঁহাি জরবন শুদ্ধিে। আি ইহা বিা স্পিই বদচখমিে বে, এরূপ 

অিযদু্ভি আধযাচিক শচক্তি চবকামশি কথা বিােিা বিা কখনও পাঠও কি নাই, বদচখবাি 

আশা বিা দূমিি কথা। িাাঁহাি চিমিািামবি পি দশ বৎসি োইমি না োইমি এই শচক্ত 

জেৎ পচিবযাপ্ত কচিয়ামে, িাহা বিা বিােিা প্রিযিই বদচখমিে। 

  

এই কািমণ আোমদি জািরয় কলযামণি জনয, আোমদি ধমেযি উন্নচিি জনয কিযবযবুচদ্ধ-

প্রমণাচদি হইয়া আচে এই েহান্ আধযাচিক আদশয বিাোমদি সম্মুমখ স্থাপন কচিমিচে। 

আোমক বদচখয়া িাাঁহাি চবিাি কচিও না। আচে অচি িুদ্র েিোত্র, আোমক বদচখয়া 

িাাঁহাি িচিমত্রি চবিাি কচিও না। িাাঁহাি িচিত্র এি উন্নি চেল বে, আচে অথবা িাাঁহাি 

অপি বকান চশষয েচদ শি শি জরবন ধচিয়া বিিা কচি, িথাচপ চিচন েথাথয োহা চেমলন, 

িাহাি বকাচি িামেি এক িামেিও িুলয হইমি পাচিব না। বিােিাই চবিাি কি, 

বিাোমদি অন্তমিি অন্ততৃতমল চেচন সনািন সাচিস্বরূপ বিযোন আমেন, আচে 

আন্তচিকিামব প্রাথযনা কচিমিচে, বসই িােকৃষ্ণ পিেহিংস আোমদি জাচিি কলযামণি 

জনয, আোমদি বদমশি উন্নচিি জনয, সেগ্র োনবজাচিি চহমিি জনয বিাোমদি হৃদয় 

খুচলয়া চদন; আেিা চকেু কচি বা না কচি—িথাচপ বে েহােুোন্তি অবশযোবর, িাহাি 

সহায়িাি জনয চিচন বিাোচদেমক অকপি ও দৃঢ়ব্রি করুন। বিাোি আোি িাল লাগুক 

বা নাই লাগুক, বস-জনয প্রিুি কাজ আিকাইয়া থামক না। চিচন সাোনয ধূচল হইমিও 

িাাঁহাি কামজি জনয শি সহস্র কেযর সৃচি কচিমি পামিন। িাাঁহাি অধরমন থাচকয়া কাজ 

কিা বিা আোমদি পমি বসৌিােয ও বেৌিমবি চবষয়। 

  

এইরূমপ িাচিচদমক িাব েোইমি থামক। বিােিা বচলয়াে, আোচদেমক সেগ্র জেৎ জয় 

কচিমি হইমব। হাাঁ, আোচদেমক িাহা কচিমিই হইমব; িািিমক অবশযই পৃচথবর জয় 

কচিমি হইমব—ইহা অমপিা চনম্নিি আদমশয আচে কখনই সন্তুি হইমি পাচি না। আদশযচি 

হয়মিা খুব বে হইমি পামি, বিাোমদি অমনমক এ-কথা শুচনয়া আশ্চেয ববাধ কচিমি 

পাি, িথাচপ ইহাই আোমদি আদশয হইমব। আোচদেমক হয় সেগ্র জেৎ জয় কচিমি 
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হইমব, নিুবা েচিমি হইমব; ইহা োো আি বকান পথ নাই। চবতৃতৃচিই জরবমনি চিে। 

আোচদেমক িুদ্র েচণ্ডি বাচহমি োইমি হইমব, হৃদময়ি চবতৃতাি কচিমি হইমব; আোমদি 

বে জরবন আমে, িাহা বদখাইমি হইমব; নিুবা আেিা অচি হরন অবস্থায় পচিয়া েচিব, 

আি অনয উপায় নাই। দময়ি েমধয একিা কি—হয় বাাঁমিা, না হয় েি। 

  

সাোনয চবষয় লইয়া আোমদি বদমশ কলমহি কথা কাহািও অচবচদি নাই; চকন্তু আোি 

কথা বশান, ইহা সব বদমশই আমে। িাজনরচি বে-সকল জাচিি জািরয় জরবমনি বেরুদণ্ড, 

বসই-সকল জাচি আিিিাি জনয ববমদচশক নরচি (Foreign Policy) অবলবন কচিয়া 

থামক। েখন িাহামদি চনজ বদমশ পিস্পমিি েমধয েৃহচববাদ আিে হয়, িখন িাহািা 

বকান ববমদচশক জাচিি সচহি চববামদি সূিনা কমি, অেচন েৃহচববাদ থাচেয়া োয়। 

আোমদি েৃহচববাদ আমে, চকন্তু উহা থাোইবাি বকান ববমদচশক নরচি নাই। জেমিি সব 

জাচিি েমধয আোমদি শাম্ত্রস চনবদ্ধ সিযসেূমহি প্রিািই আোমদি সনািন ববমদচশক 

নরচি হউক। ইহা বে আোচদেমক একচি অখণ্ড জাচিরূমপ চেচলি কচিমব, িাহাি চক অনয 

বকান প্রোণ িাও? বিাোমদি েমধয োহািা িাজনরচি-ম া্ঁষা, িাহাচদেমকই আচে এই প্রে 

চজ্াসা কচিমিচে। অদযকাি সিাই বে এ-চবষময়ি িূোন্ত প্রোণ।  

  

চদ্বিরয়িীঃ এই-সব স্বামথযি চবিাি োচেয়া চদমলও আোমদি চপেমন চনীঃস্বাথয েহান্ জরবন্ত 

দৃিান্তসকল িচহয়ামে। িািমিি পিন ও দীঃখ-দাচিমদ্রযি অনযিে প্রধান কািণ এই বে, 

িািি চনজ কােযমিত্র সিুচিি কচিয়াচেল, শােুমকি েি বখালাি চিিি ঢুচকয়া 

বচসয়াচেল, আমেযিি অনযানয সিযচপপাসু জাচিি চনকি চনজ িত্নিাণ্ডাি—জরবনপ্রদ 

সিযিমত্নি িাণ্ডাি উেুক্ত কমি নাই। আোমদি পিমনি অনযিে প্রধান কািণ এই বে, 

আেিা বাচহমি োইয়া অপি জাচিি সচহি চনমজমদি িুলনা কচি নাই; আপনািা সকমলই 

জামনন, বে-চদন হইমি িাজা িােমোহন িায় এই সিরণযিাি ববো িাচিমলন, বসই চদন 

হইমিই িািমিি সবযত্র আজ বে-একিু স্পন্দন, একিু জরবন অনুিূি হইমিমে, িাহা 

আিে হইয়ামে। বসইচদন হইমিই িািিবমষযি ইচিহাস অনয পথ অবলবন কচিয়ামে 

এবিং িািি এখন ত্রেবধযোন েচিমি উন্নচিি পমথ িচলয়ামে। অিরি কামল েচদ িুদ্র 
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িুদ্র বস্রািচস্বনর বদখা চেয়া থামক, িমব জাচনমবন—এখন েহা বনযা আচসমিমে, আি 

বকহই উহাি েচিমিাধ কচিমি পাচিমব না। 

  

অিএব আোচদেমক চবমদমশ োইমিই হইমব, কািণ আদান-প্রদানই অিুযদময়ি েূলেি। 

আেিা চক চিিকালই পাশ্চামিযি পদিমল বচসয়া সব চজচনষ—এেন চক ধেয পেযন্ত 

চশচখব? অবশয িাহামদি চনকি আেিা কলকব্জা চশচখমি পাচি, আিও অনযানয অমনক 

চবষয় চশচখমি পাচি, চকন্তু আোমদিও িাহাচদেমক চকেু চশখাইমি হইমব; আেিা 

িাহাচদেমক আোমদি ধেয, আোমদি েিরি আধযাচিকিা চশখাইব। পূণযাগ ব সিযিাি জনয 

জেৎ অমপিা কচিমিমে। পূবযপুরুষেমণি চনকি হইমি উত্তিাচধকািসূমত্র িািি বে 

ধেযরূপ অেূলয িত্ন পাইয়ামে, িাহাি চদমক জেৎ সিৃষ্ণনয়মন িাচহয়া আমে। চহন্দুজাচি 

বহু শিাব্দরি অবনচি ও দীঃখ-দচবযপামকি েমধযও বে-আধযাচিকিা সেমত্ন হৃদময় 

আাঁকোইয়া ধচিয়া আমে, জেৎ বসই িমত্নি আশায় সিৃষ্ণনয়মন িাচহয়া িচহয়ামে। 

  

বিাোমদি পূবযপুরুষেমণি চনকি হইমি উত্তিাচধকািরূমপ লি বসই অপূবয িত্নিাচজি 

জনয িািমিি বাচহমি বে কিখাচন আগ্রহ, িাহা বিােিা চকেুই জান না। আেিা এখামন 

অনেযল বাকযবযয় কচিমিচে, পিস্পি চববাদ কচিমিচে, োহা চকেু েিরি শ্রদ্ধাি বস্তু সব 

হাচসয়া উোইয়া চদমিচে—এখন এই হাচসয়া উোইয়া বদওয়া একিা জািরয় বদাষ হইয়া 

দাাঁোইয়ামে। চকন্তু আোমদি পূবযপুরুষেণ এই িািমি বে অেৃি িাচখয়া চেয়ামেন, িাহাি 

এক চবন্দু পান কচিবাি জনয িািমিি বাচহমি লি লি নিনাির কি আগ্রমহি সচহি 

হাি বাোইয়া িচহয়ামে, িাহা আেিা চকেুই বুচঝ না। অিএব আোচদেমক িািমিি 

বাচহমি োইমিই হইমব। আোমদি আধযাচিকিাি চবচনেময় িাহািা োহা চকেু চদমি 

পামি, িাহাই গ্রহণ কচিমি হইমব। অধযাি-জেমিি অপূবয িত্ত্বসেূমহি চবচনেময় আেিা 

জেিামজযি অদু্ভি চবষয়গুচল চশিা কচিব। চিিকাল চশষয হইয়া থাচকমল িচলমব না, 

আোচদেমক গুরুও হইমি হইমব। সেিাবাপন্ন না হইমল কখনও বনু্ধত্ব হয় না; আি েখন 

একদল বলাক সবযদাই আিামেযি আসন গ্রহণ কমি এবিং অপি দল সবযদাই িাহামদি 

পদিমল বচসয়া চশিা গ্রহণ কচিমি উদযি হয়, িখন উিময়ি েমধয কখনও সেিাব 
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আচসমি পামি না। েচদ ইিংমিজ বা োচকযনমদি সেকি হইমি ইচ্ছা থামক, িমব 

বিাোচদেমক উহামদি চনকি বেেন চশচখমি হইমব, বিেচন িাহাচদেমক চশখাইমিও 

হইমব। আি এখনও শি শিাব্দর োবৎ জেৎমক চশখাইবাি চবষয় বিাোমদি েমথি আমে। 

এখন এই কাজ কচিমিই হইমব। 

  

হৃদময় উৎসাহাচগ্ন জ্বাচলমি হইমব। বলামক বচলয়া থামক, বািালর জাচিি কল্পনাশচক্ত 

অচি প্রখি, আচে উহা চবশ্বাস কচি। আোচদেমক বলামক কল্পনাচপ্রয় িাবুক জাচি বচলয়া 

উপহাস কচিয়া থামক। চকন্তু বনু্ধেণ  আচে বিাোচদেমক বচলমিচে, ইহা উপহামসি চবষয় 

নয়, কািণ প্রবল উচ্ছ্বামসই হৃদময় িত্ত্বামলামকি স্ফুিণ হয়। বুচদ্ধবৃচত্ত—চবিািশচক্ত খুব 

িাল চজচনষ, চকন্তু এগুচল ববশরদূি োইমি পামি না। িামবি েধয চদয়াই েিরিিে 

িহসযসেূহ উদ্ঘাচিি হয়। অিএব বািালরি দ্বািা—িাবুক বািালরি দ্বািাই ঐ কােয সাচধি 

হইমব। ‘উচত্তিি জাগ্রি প্রাপয বিাচন্নমবাধি’—উঠ, জামো, েিচদন না অিরচপ্সি বস্তু 

লাি কচিমিে, িিচদন ক্রোেি বসই উমেমশয িচলমি থাক, িান্ত হইও না। 

  

কচলকািাবাসর েুবকেণ, উঠ, জামো, কািণ শুিেুহূিয আচসয়ামে। এখন আোমদি সকল 

চবষময় সুচবধা হইয়া আচসমিমে। সাহস অবলবন কি, িয় পাইও না, বকবল আোমদি 

শাম্ত্রসই িেবানমক লিয কচিয়া ‘অিরীঃ’—এই চবমশষণ প্রদত্ত হইয়ামে। আোচদেমক 

‘অিরীঃ’—চনিযরক হইমি হইমব, িমবই আেিা কামেয চসচদ্ধলাি কচিব। উঠ—জামো, কািণ 

বিাোমদি োিৃিূচে এই েহাবচল প্রাথযনা কচিমিমেন। েুবকেমণি দ্বািা এই কােয সাচধি 

হইমব। ‘আচশি দ্রচঢ়ি বচলি বেধাবর’ েুবকমদি দ্বািাই এই কােয সাচধি হইমব। আি 

কচলকািায় এইরূপ শি সহস্র েুবক িচহয়ামে। বিােিা বচলয়াে, আচে চকেু কাজ 

কচিয়াচে। েচদ িাহাই হয়, িমব ইহাও িিণ িাচখও বে, আচে এক সেয় অচি নেণয 

বালকোত্র চেলাে—আচেও এক সেয় এই কচলকািাি িাতৃতায় বিাোমদি েি বখচলয়া 

ববোইিাে। েচদ আচে এিখাচন কচিয়া থাচক, িমব বিােিা আো অমপিা কি অচধক 

কাজ কচিমি পাি। উঠ, জাে, জেৎ বিাোচদেমক আহ্বান কচিমিমে। িািমিি অনযানয 

স্থামন বুচদ্ধবল আমে, ধনবল আমে, চকন্তু বকবল আোি োিৃিূচেমিই উৎসাহাচগ্ন 
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চবদযোন। এই উৎসাহাচগ্ন প্রজ্বচলি কচিমি হইমব; অিএব বহ কচলকািাবাসর েুবকেণ  

হৃদময় এই উৎসামহি আগুন জ্বাচলয়া জােচিি হও। 

  

িাচবও না বিােিা দচিদ্র, িাচবও না বিােিা বনু্ধহরন; বক বকাথায় বদচখয়াে—িাকায় 

োনুষ কমি? োনুষই চিিকাল িাকা কচিয়া থামক। জেমিি ো চকেু উন্নচি, সব োনুমষি 

শচক্তমি হইয়ামে, উৎসামহি শচক্তমি হইয়ামে, চবশ্বামসি শচক্তমি হইয়ামে। বিাোমদি 

েমধয োহািা উপচনষদগুচলি েমধয অচি েমনািে কমঠাপচনষৎ পাঠ কচিয়াে, িাহামদি 

অবশযই িিণ আমেীঃ এক িাজচষয এক েহােম্ি অনুিান কচিয়া িাল িাল চজচনষ 

দচিণা না চদয়া অচি বৃদ্ধ, কামেযি অনুপেুক্ত কিকগুচল োির দচিণা চদমিচেমলন। বসই 

সেয় িাাঁহাি পুত্র নচিমকিাি হৃদময় শ্রদ্ধা প্রমবশ কচিল। এই ‘শ্রদ্ধা’ শব্দচি আচে 

বিাোমদি চনকি ইিংমিজরমি অনুবাদ কচিয়া বচলব না; অনুবাদ কচিমল িুল হইমব। এই 

অপূবয শমব্দি প্রকৃি িাৎপেয বুঝা কচঠন; এই শমব্দি প্রিাব ও কােযকাচিিা অচি 

চবিয়কি। নচিমকিাি হৃদময় শ্রদ্ধা জাচেবাোত্র চক ফল হইল, বদখ। শ্রদ্ধা জাচেবাোত্রই 

নচিমকিাি েমন হইল—আচে অমনমকি েমধয প্রথে, অমনমকি েমধয েধযে, অধে আচে 

কখনই নচহ; আচেও চকেু কােয কচিমি পাচি। িাাঁহাি এইরূপ আিচবশ্বাস ও সাহস 

বাচেমি লাচেল, িখন বে-সেসযাি চিন্তায় িাাঁহাি েন আমলাচেি হইমিচেল, চিচন বসই 

েৃিুযিমত্ত্বি েরোিংসা কচিমি উদযি হইমলন; েেেৃমহ েেন বযিরি এই সেসযাি েরোিংসা 

হইবাি অনয উপায় চেল না, সুিিািং চিচন েে-সদমন েেন কচিমলন। বসই চনিযরক বালক 

নচিমকিা েেেৃমহ চিন চদন অমপিা কচিমলন। বিােিা জান, চকরূমপ চিচন েমেি চনকি 

হইমি সেুদয় িত্ত্ব অবেি হইমলন। আোমদি িাই এই শ্রদ্ধা। দিযােযক্রমে িািি হইমি 

এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তচহযি হইয়ামে। বসজনযই আোমদি এই বিযোন দদযশা। োনুমষ োনুমষ 

প্রমিদ এই শ্রদ্ধাি িািিেয লইয়া, আি চকেুমিই নমহ। এই শ্রদ্ধাি িািিমেযই বকহ বে 

হয়, বকহ বোি হয়। আোি গুরুমদব বচলমিন, বে আপনামক দবযল িামব, বস দবযলই 

হইমব—ইহা অচি সিয কথা। এই শ্রদ্ধা বিাোমদি চিিি প্রমবশ করুক। পাশ্চািযজাচি 

জেজেমি বে আচধপিয লাি কচিয়ামে, িাহা এই শ্রদ্ধািই ফমল; িাহািা শািরচিক বমল 

চবশ্বাসর। বিােিা েচদ আিামি চবশ্বাসর হও, িাহা হইমল িাহাি ফল আিও অদু্ভি হইমব। 
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বিাোমদি শা্ত্রস, বিাোমদি ঋচষেণ একবামকয োহা প্রিাি কচিমিমেন, বসই অনন্ত 

শচক্তি আধাি আিায় চবশ্বাসর হও—বে আিামক বকহ নাশ কচিমি পামি না, োাঁহামি 

অনন্ত শচক্ত িচহয়ামে। বকবল আিামক উদ্বুদ্ধ কচিমি হইমব। এখামনই অনযানয দশযন ও 

িািিরয় দশযমনি েমধয চবমশষ প্রমিদ। বদ্বিবাদরই হউন, চবচশিানদ্বিবাদরই হউন, আি 

অনদ্বিবাদরই হউন—সকমলই দৃঢ়িামব চবশ্বাস কমিন বে, আিাি েমধযই সব শচক্ত 

িচহয়ামে; বকবল উহামক বযক্ত কচিমি হইমব। অিএব আচে িাই—এই শ্রদ্ধা। আোমদি 

সকমলিই আবশযক—এই আিচবশ্বাস; আি এই চবশ্বাস- অজযনরূপ েহৎকােয বিাোমদি 

সম্মুমখ পচেয়া িচহয়ামে। আোমদি জািরয় বশাচণমি এক িয়ানক বিামেি বরজ প্রমবশ 

কচিমিমে—সকল চবষয় হাচসয়া উোইয়া বদওয়া, োেরমেযি অিাব। এই বদাষচি 

সপূিতণযরূমপ িযাে কচিমি হইমব। বরি হও, শ্রদ্ধাসপিতন্ন হও, আি োহা চকেু সব আচসমবই 

আচসমব। 

  

আচে বিা এখনও চকেুই কচিমি পাচি নাই, বিাোচদেমকই সব কচিমি হইমব। েচদ কাল 

আোি বদহিযাে হয়, সমগ ব সমগ ব এই কােয বলাপ পাইমব না। আোি দৃঢ় চবশ্বাস, 

জনসাধািমণি েধয হইমি সহস্র সহস্র বযচক্ত আচসয়া এই ব্রি গ্রহণ কচিমব এবিং কামেযি 

এিদূি উন্নচি ও চবতৃতাি হইমব বে, োহা আচে কখনও কল্পনাও কচি নাই। আোি বদমশি 

উপি আচে চবশ্বাস িাচখ, চবমশষিীঃ আোি বদমশি েুবকদমলি উপি। বগ বরয় েুবকেমণি 

স্কমন্ধ অচি গুরুিাি সেচপযি। আি কখনও বকান বদমশি েুবকদমলি উপি এি গুরুিাি 

পমে নাই। আচে প্রায় েি দশ বৎসি োবৎ সেগ্র িািিবষয ভ্রেণ কচিয়াচে—িাহামি 

আোি দৃঢ় প্রিরচি হইয়ামে বে, বগ বরয় েুবকেমণি চিিি চদয়াই বসই শচক্ত প্রকাচশি 

হইমব, োহা িািিমক িাহাি উপেুক্ত আধযাচিক অচধকামি পুনীঃ প্রচিচিি কচিমব। 

চনশ্চয় বচলমিচে, এই হৃদয়বান্ উৎসাহর বগ বরয় েুবকেমণি েধয হইমিই শি শি বরি 

উচঠমব, োহািা আোমদি পূবযপুরুষেমণি প্রিাচিি সনািন আধযাচিক সিয প্রিাি কচিয়া 

ও চশিা চদয়া জেমিি এক প্রান্ত হইমি অপি প্রান্ত—এক বেরু হইমি অপি বেরু পেযন্ত 

ভ্রেণ কচিমব। বিাোমদি সম্মুমখ এই েহান্ কিযবয িচহয়ামে। অিএব আি একবাি 
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বিাোচদেমক বসই েহির বাণর—‘উচত্তিি জাগ্রি প্রাপয বিান্ চনমবাধি’ িিণ কিাইয়া 

চদয়া আোি বক্তবয বশষ কচিমিচে। 

  

িয় পাইও না, কািণ েনুষযজাচিি ইচিহামস বদখা োয়, সাধািণ বলামকি চিিমিই েি 

চকেু েহাশচক্তি প্রকাশ হইয়ামে, জেমি েি বে বে প্রচিিাশালর পুরুষ জচেয়ামেন, 

সবই সাধািণ বলামকি েধয হইমি; আি ইচিহামস একবাি োহা ্ চিয়ামে, পুনিায় িাহা 

্চিমব। চকেুমিই িয় পাইও না। বিােিা চবিয়কি কােয কচিমব। বে-েুহূমিয বিাোমদি 

হৃদময় িময়ি সচিাি হইমব, বসই েুহূমিযই বিােিা শচক্তহরন। িয়ই জেমিি সেুদয় 

দীঃমখি েূল কািণ, িয়ই সবযামপিা বে কুসিংস্কাি; চনিযরক হইমল েুহূিয েমধযই স্বেয 

আোমদি কিিলেি হয়। অিএব ‘উচত্তিি জাগ্রি প্রাপয বিান্ চনমবাধি।’  

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আপনািা আোি প্রচি বে অনুগ্রহ প্রকাশ কচিয়ামেন, বসজনয 

আপনাচদেমক পুনিায় ধনযবাদ চদমিচে। আচে আপনাচদেমক বকবল বচলমি পাচি—

আোি ইচ্ছা, আোি প্রবল আন্তচিক ইচ্ছা আচে বেন জেমিি, সমবযাপচি আোি স্বমদমশি 

ও স্বমদশবাচসেমণি েৎসাোনয বসবায় লাচেমি পাচি।  
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১৮. সবযোবয়ব ববদোন্ত 

[কচলকািা স্টাি চথময়িামি প্রদত্ত বক্তৃিা] 

  

দূমি—অচি দূমি—চলচপবদ্ধ ইচিহাস, এেন চক ঐচিমহযি িরণ িচিজাল পেযন্ত বেখামন 

প্রমবশ কচিমি অসেথয—অনন্তকাল চস্থিিামব এই আমলাক জ্বচলমিমে, বচহীঃপ্রকৃচিি 

লরলানবচিমত্রয কখনও চকেুিা িরণ, কখনও অচি উজ্বল্ল, চকন্তু চিিকাল অচনবযাণ ও চস্থি 

থাচকয়া শুধু িািমি নয়, সেগ্র চবমশ্বি িাবিামজয উহাি পচবত্র িচি, নরিব অননুিূি, 

শান্ত অথি সবযশচক্তোন্ পচবত্র িচি চবচকিণ কচিমিমে; রষাকালরন চশচশিসপিতামিি 

নযায় অশ্রুি ও অলিযিামব পচেয়া অচি সুন্দি বোলাপ-কচলমক প্রস্ফুচিি কচিমিমে—

ইহাই উপচনষমদি িাবিাচশ, ইহাই ববদান্তদশযন। বকহই জামন না, কমব উহা প্রথে 

িািিমিমত্র আচবিূযি হইয়াচেল। অনুোন-বমল এ িত্ত্ব আচবষ্কামিি বিিা সপূিতণয বযথয 

হইয়ামে। চবমশষিীঃ এ চবষময় পাশ্চািয বলখকেমণি অনুোনসেূহ এিই পিস্পিচবরুদ্ধ 

বে, এগুচলি উপি চনিযি কচিয়া বকানরূপ সেয় চনমদযশ কিা অসেব। আেিা চহন্দুেণ 

চকন্তু আধযাচিক দৃচিমি উহাি বকান উৎপচত্ত স্বরকাি কচি না। আচে চনীঃসমিামি 

বচলমিচে, আধযাচিক িামজয োনব োহা চকেু পাইয়ামে বা পাইমব, ইহাই িাহাি প্রথে 

ও ইহাই বশষ। এই বজযাচিি সেুদ্র হইমি সেময় সেময় ববদান্ত্ামনি িিগ বিাচজ উচিি 

হইয়া কখনও পূমবয কখনও পচশ্চমে প্রবাচহি হইয়ামে। অচি প্রািরনকামল এই িিমগ বি 

প্রবাহ পচশ্চমে এমথন্স, আমলকজাচন্দ্রয়া ও এচণ্টওমক (Antioch) োইয়া গ্ররকচদমেি 

চিন্তায় েচি শচক্তসচিাি কচিয়াচেল। 

  

সািংখযদশযন বে প্রািরন গ্ররকমদি েমনি উপি চবমশষ প্রিাব চবতৃতাি কচিয়াচেল, ইহা 

চনচশ্চি। সািংখয ও িািিরয় অনযানয ধেয বা দাশযচনক েি উপচনষদ বা ববদান্তরূপ একোত্র 

প্রোমণি উপি প্রচিচিি। িািমিও প্রািরন বা আধুচনক কামল নানা চবমিাধর সম্প্রদায় 

বিযোন থাচকমলও ইহামদি সবগুচলই উপচনষদ বা ববদান্তরূপ একোত্র প্রোমণি উপি 

প্রচিচিি। িুচে বদ্বিবাদর হও, চবচশিানদ্বিবাদর হও, শুদ্ধানদ্বিবাদর হও, অথবা অনয বকান 
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প্রকামিি অনদ্বিবাদর বা বদ্বিবাদর হও, অথবা িুচে বে-নামেই চনমজমক অচিচহি কি না 

বকন, বিাোি শা্ত্রস উপচনষদ ই প্রোণস্বরূপ বিাোি চপেমন িচহয়ামে। েচদ িািমিি বকান 

সম্প্রদায় উপচনষমদি প্রাোণয স্বরকাি না কমি, িমব বসই সম্প্রদায়মক ‘সনািন’-

েিাবলবর বচলয়া স্বরকাি কচিমি পািা োয় না। বজন—চবমশষিীঃ ববৌদ্ধ েি উপচনষমদি 

প্রাোণয স্বরকাি কমি নাই বচলয়া িািিিূচে হইমি চবদূচিি হইয়াচেল; অিএব ্ ািসামি 

বা অ্ািসামি ববদান্ত িািমিি সকল সম্প্রদাময়ি একোত্র উৎস। আেিা োহামক 

চহন্দুধেয বচল, বসই অনন্তশাখা-প্রশাখাচবচশি েহান্ অশিবৃিরূপ চহন্দুধেয ববদামন্তি 

প্রিাব-দ্বািা সপূিতণয অনুসূযি। আেিা জাচন বা নাই জাচন—ববদান্তই আোমদি জরবন, 

ববদান্তই আোমদি প্রাণ, আেিণ আেিা ববদামন্তি উপাসক; আি প্রমিযক চহন্দু 

ববদামন্তিই সাধনা কমি। 

  

অিএব িািিিূচেমি িািিরয় বশ্রািৃবমেযি সেমি ববদান্ত প্রিাি কিা আপািদৃচিমি 

অসগ বি ববাধ হয়, চকন্তু েচদ চকেু প্রিাি কচিমি হয়, িমব িাহা এই ববদান্ত। চবমশষিীঃ 

এই েুমে ইহাি প্রিাি চবমশষ আবশযক হইয়া পচেয়ামে। কািণ আচে বিাোচদেমক 

এইোত্র বচলয়াচে, িািিরয় সকল সম্প্রদাময়িই উপচনষমদি প্রাোণয োচনয়া িলা উচিি 

বমি, চকন্তু এই-সকল সম্প্রদাময়ি েমধয আেিা আপািিীঃ অমনক চবমিাধ বদচখমি পাই। 

উপচনষদ- সেূমহি েমধয বে অপূবয সেিয় িচহয়ামে, অমনক সেয় প্রািরন বে বে ঋচষেণ 

পেযন্ত িাহা ধচিমি পামিন নাই। অমনক সেয় েুচনেণ পেযন্ত পিস্পি েিমিদমহিু চববাদ 

কচিয়ামেন। এই েিচবমিাধ এক সেময় এি বাচেয়া উচঠয়াচেল বে, ইহা একচি িচলি 

বাকয হইয়া চেয়াচেল—োাঁহাি েি অপমিি েি হইমি চিন্ন নমহ, চিচন েুচনই নমহন—

‘নামসৌ েুচনেযসয েিিং না চিন্নম্।’ চকন্তু এখন ও-রূপ চবমিামধ আি িচলমব না। 

উপচনষমদি েিগুচলি েমধয েূঢ়রূমপ বে সেিয়িাব িচহয়ামে, এখন িাহাি বযাখযা ও 

প্রিাি আবশযক। বদ্বিবাদর, চবচশিানদ্বিবাদর, অনদ্বিবাদর প্রিৃচি সম্প্রদায়গুচলি েমধয বে-

সেিয় িচহয়ামে, িাহা জেমিি কামে স্পিরূমপ বদখাইমি হইমব। শুধু িািমিি নয়, 

সেগ্র জেমিি সম্প্রদায়গুচলি েমধয বে সােিসয িচহয়ামে, িাহাই বদখাইমি হইমব। 
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ঈশ্বি-কৃপায় আোি এেন এক বযচক্তি পদিমল বচসয়া চশিালামিি বসৌিােয হইয়াচেল, 

োাঁহাি সেগ্র জরবনই উপচনষমদি সেিয়েূলক বযাখযাস্বরূপ—োাঁহাি জরবন িাাঁহাি 

উপমদশ অমপিা সহস্রগুমণ উপচনষদ েমিি জরবন্ত িাষযস্বরূপ; বস্তুিীঃ চিচন চেমলন 

উপচনষমদি িাবগুচলি েূিয চবগ্রহ। সেবিীঃ বসই সেিময়ি িাব আোি চিিমিও চকেুিা 

আচসয়ামে। আচে জাচন না, জেমিি কামে উহা প্রকাশ কচিমি পাচিব চকনা; চকন্তু 

ববদাচন্তক সম্প্রদায়গুচল বে পস্পিচবমিাধর নমহ, পিস্পিসামপি, একচি বেন অনযচিি 

পচিণচি-স্বরূপ, একচি বেন অনযচিি বসাপান-স্বরূপ এবিং সবযমশষ িিে লিয অনদ্বমি 

‘িত্ত্বেচস’বি পেযবচসি, ইহা বদখামনাই আোি জরবনব্রি। 

  

এেন এক সেয় চেল, েখন িািমি কেযকাণ্ড প্রবল প্রিামপ িাজত্ব কচিি। ববমদি ঐ 

কেযকামণ্ড অমনক উচ্চ উচ্চ আদশয চেল সমন্দহ নাই, আোমদি বিযোন বদনচন্দন 

কিকগুচল পূজািযনা এখনও ঐ ববচদক কেযকাণ্ড অনুসামি চনয়চেি হইয়া থামক; িথাচপ 

ববমদি কেযকাণ্ড িািিিূচে হইমি প্রায় অন্তচহযি হইয়ামে। ববচদক কেযকামণ্ডি অনুশাসন 

অনুসামি আোমদি জরবন আজকাল খুব সাোনযই চনয়চিি হইয়া থামক। আোমদি 

বদনচন্দন জরবমন আেিা অমনমকই বপৌিাচণক বা িাচিক। বকান বকান স্থমল িািিরয় 

ব্রাহ্মণেণ ববচদক েি বযবহাি কচিয়া থামকন বমি; চকন্তু বসই সব স্থমলও উক্ত ববচদক 

েিগুচলি ক্রে-সচন্নমবশ অচধকািংশস্থমল ববদানুোয়র নমহ, িি বা পুিাণ অনুোয়র। অিএব 

ববমদাক্ত কেযকামণ্ডি অনুবিযর, এই অমথয আোচদেমক ‘ববচদক’ নামে অচিচহি কিা আোি 

চবমবিনায় সগ বি ববাধ হয় না; চকন্তু আেিা সকমলই বে ববদাচন্তক, ইহা চনচশ্চি। ‘চহন্দু’ 

নামে োহািা পচিচিি, িাহাচদেমক ‘ববদাচন্তক’ আখযা চদমল িাল হয়। আি আচে পূমবযই 

বদখাইয়াচে, বদ্বিবাদর বা অনদ্বিবাদর সকল সম্প্রদায়ই ববদাচন্তক-নামে অচিচহি হইমি 

পামি। 

  

বিযোন কামল িািমি বে-সকল সম্প্রদায় বদচখমি পাওয়া োয়, িাহাচদেমক প্রধানিীঃ 

বদ্বি ও অনদ্বি—এই দই প্রধান িামে চবিক্ত কিা োইমি পামি। এগুচলি েমধয কিকগুচল 

সম্প্রদায় বে সাোনয েিমিমদি উপি অচধক বঝাাঁক বদন এবিং বসগুচলি উপি চনিযি 
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কচিয়া ‘চবশুদ্ধানদ্বি’, ‘চবচশিানদ্বি’ প্রিৃচি নূিন নূিন নাে গ্রহণ কচিমি িান, িাহামি 

বে চকেু আমস োয় না। এই সম্প্রদায়গুচলি েমধয কিকগুচল নূিন, কিকগুচল অচি 

প্রািরন সম্প্রদাময়ি নূিন সিংস্কিণ। বোমিি উপি উহাচদেমক হয় বদ্বিবাদর, না হয় 

অনদ্বিবাদর—এই দই বশ্রণরি চিিি বফচলমি পািা োয়। িাোনুমজি জরবন ও িাাঁহাি 

দশযনমক বদ্বিবামদি এবিং শিিািােযমক অনদ্বিবামদি প্রচিচনচধরূমপ গ্রহণ কিা োইমি 

পামি। িাোনুজ পিবিযর কামল িািমিি প্রধান বদ্বিবাদর দাশযচনক; অনযানয বদ্বিবাদর 

সম্প্রদায়গুচল সািাৎ বা পমিািিামব িাাঁহাি উপমদশাবলরি সািািংশ, এেন চক—

সম্প্রদাময়ি পুঙ্খানুপুঙ্খ চনয়োবলর পেযন্ত গ্রহণ কচিয়ামেন। িাোনুজ ও িাাঁহাি 

প্রিািকামেযি সচহি িািমিি অনযানয বদ্বিবাদর ববষ্ণব-সম্প্রদাময়ি িুলনা কচিমল বদচখয়া 

আশ্চেয হইমব—উহামদি পিস্পমিি উপমদশ, সাধনপ্রণালর এবিং সাম্প্রদাচয়ক 

চনয়োবলরমি কিদূি সাদৃশয আমে। অনযানয ববষ্ণবািােযেমণি েমধয দাচিণামিযি 

আিােযপ্রবি েধ্বেুচন এবিং িাাঁহাি অনুবিযর—আোমদি বগ বমদমশি েহাপ্রিু শ্ররনিিমনযি 

নাে উমেখ কিা োইমি পামি। বিিনযমদব েধযািামেযি েি-ই বািলা বদমশ প্রিাি 

কচিয়াচেমলন। দাচিণামিয আিও কময়কচি সম্প্রদায় আমে, েথা—চবচশিানদ্বিবাদর বশব। 

সাধািণিীঃ বশবেণ অনদ্বিবাদর; চসিংহল এবিং দাচিণামিযি বকান বকান স্থান বযিরি 

িািমিি সবযত্র এই অনদ্বিবাদর বশব সম্প্রদায় বিযোন। চবচশিানদ্বিবাদর বশবেণ ‘চবষু্ণ’ 

নামেি পচিবমিয ‘চশব’ নাে বসাইয়ামেন োত্র, আি জরবািাি পচিণােচবষয়ক েিবাদ 

বযিরি অনযানয সবযচবষময়ই িাোনুজ-েিাবলবর। িাোনুমজি েিানুবচিযেণ আিামক 

‘অণু’ অথযাৎ অচি িুদ্র বচলয়া থামকন; চকন্তু শিিািামেযি অনুবচিযেণ িাাঁহামক ‘চবিু’ 

অথযাৎ সবযবযাপর বচলয়া স্বরকাি কমিন। প্রািরনকামল অনদ্বি-েিানুবিযর সম্প্রদাময়ি সিংখযা 

অমনক চেল। এরূপ অনুোন কচিবাি েমথি কািণ আমে বে, প্রািরনকামল এেন অমনক 

সম্প্রদায় চেল, বেগুচলমক শিিািামেযি সম্প্রদায় সপূিতণযিমপ চনজ সম্প্রদাময়ি অগ বরিূি 

কচিয়ামে। বকান বকান ববদান্তিামষয চবমশষিীঃ চব্ানচিিু-কৃি িামষয শিমিি উপি 

সেয় সেয় আক্রেণ বদচখমি পাওয়া োয়; এখামন বলা আবশযক, চব্ানচিিু েচদও 

অনদ্বিবাদর চেমলন, িথাচপ শিমিি োয়াবাদ উোইয়া চদবাি বিিা কচিয়ামেন। স্পিই 
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ববাধ হয়, এেন অমনক সম্প্রদায় চেল, োহািা এই োয়াবাদ স্বরকাি কচিি না; এেন চক 

িাহািা শিিমক ‘প্রচ্ছন্ন ববৌদ্ধ’ বচলমিও কুচ্ঠনি হয় নাই। িাহামদি ধািণা চেল বে, 

োয়াবাদ ববৌদ্ধচদমেি চনকি হইমি লইয়া ববদামন্তি চিিি প্রমবশ কিামনা হইয়ামে। 

োহাই হউক, বিযোন কামল অনদ্বিবাচদেণ সকমলই শিিািামেযি অনুবিযর, আি 

শিিািােয এবিং িাাঁহাি চশষযেণ আেযাবিয ও দাচিণািয—উিয়ত্রই অনদ্বিবাদ চবমশষরূমপ 

প্রিাি কচিয়ামেন। শিিািামেযি প্রিাব আোমদি বািলা বদশ, কািরি ও পািামব ববশর 

চবতৃতৃি হয় নাই; চকন্তু দাচিণামিয িািযেণ সকমলই শিিািামেযি অনুবিযর; আি বািাণসর 

অনদ্বিবামদি একচি বকন্দ্র বচলয়া আেযাবমিযি অমনক স্থমল িাাঁহাি প্রিাব খুবই ববশর। 

  

এখন আি একচি কথা বুচঝমি হইমব বে, শিি ও িাোনুজ—বকহই চনমজমক নূিন িমত্ত্বি 

আচবষ্কািক বচলয়া দাবর কমিন নাই। িাোনুজ স্পিই বচলয়াচেমলন, চিচন ববাধায়ন- 

িামষযি অনুসিণ কচিয়া িদনুসামিই ববদান্তসূমত্রি বযাখযা কচিয়ামেন। 

‘িেবমদ্বাধায়নকৃিািং চবতৃতরণযািং ব্রহ্মসূত্রবৃচত্তিং পূবযািােযাীঃ সিংচিচিপুীঃ িেিানুসামিণ 

সূত্রািিাচণ বযাখযাসযমন্ত’ ইিযাচদ কথা িাাঁহাি িামষযি প্রািমেই আেিা বদচখমি পাই। 

ববাধায়মনি িাষয আোি কখনও বদচখবাি সুমোে হয় নাই। আচে সেগ্র িািমি ইহাি 

অমিষণ কচিয়াচে, চকন্তু আোি অদৃমি উক্ত িামষযি দশযনলাি ্মি নাই। পিমলাকেি 

স্বাের দয়ানন্দ সিস্বির বযাসসূমত্রি ববাধায়ন-িাষয বযিরি অনয বকান িাষয োচনমিন না; 

আি েচদও সুচবধা পাইমলই িাোনুমজি উপি কিাি কচিমি োমেন নাই, চকন্তু চিচন 

চনমজই কখনও ববাধায়ন-িাষয সাধািমণি কামে উপচস্থি কচিমি পামিন নাই। িাোনুজ 

চকন্তু স্পি িাষায় বচলয়ামেন, চিচন ববাধায়মনি িাব, স্থামন স্থামন িাষা পেযন্ত লইয়া 

িাাঁহাি ববদান্ত-িাষয িিনা কচিয়ামেন। শিিািােযও প্রািরন িাষযকািেমণি গ্রন্থ অবলবন 

কচিয়া িাাঁহাি িাষয প্রণয়ন কমিন বচলয়া েমন হয়। িাাঁহাি িামষযি কময়ক স্থমল 

প্রািরনিি িাষযসেূমহি উমেখ বদচখমি পাওয়া োয়। আিও েখন িাাঁহাি গুরু এবিং গুরুি 

গুরু িাাঁহাি েিই অনদ্বি-েিাবলবর ববদাচন্তক চেমলন, বিিং সেময় সেময় এবিং বকান 

বকান চবষময় িাাঁহা অমপিাও অনদ্বিিত্ত্ব-প্রকামশ অচধকিি অগ্রসি ও সাহসর চেমলন, 

িখন ইহা স্পিই ববাধ হয়, চিচনও চবমশষ চকেু নূিন িত্ত্ব প্রিাি কমিন নাই। িাোনুজ 
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বেেন ববাধায়ন-িাষয অবলবমন িাাঁহাি িাষয চলচখয়ামেন, শিিও ঐরূপ কাজই 

কচিয়াচেমলন, িমব বকান্ িাষয-অবলবমন চিচন িাষয চলচখয়াচেমলন, িাহা চনণযয় 

কচিবাি উপায় এখন নাই। 

  

বিােিা বে-সকল দশযমনি কথা শুচনয়াে বা বেগুচল বদচখয়াে, উপচনষদই বস-গুচলি 

চিচত্ত। েখনই িাাঁহািা শ্রুচিি বদাহাই চদয়ামেন, িখনই িাাঁহািা উপচনষদ মক লিয 

কচিয়ামেন। িািমিি অনযানয দশযনও উপচনষদ হইমি জেলাি কচিয়ামে বমি, চকন্তু 

বযাস-প্রণরি ববদান্তদশযমনি নযায় আি বকান দশযনই িািমি বিেন প্রচিিা লাি কচিমি 

পামি নাই। ববদান্তদশযনও চকন্তু প্রািরনিি সািংখযদশযমনি িিে পচিণচিোত্র। আি সেগ্র 

িািমিি, এেন চক সেগ্র জেমিি সকল দশযন ও সকল েিই কচপমলি চনকি চবমশষ 

ঋণর। সেবিীঃ েনতৃতাচত্ত্বক ও দাশযচনক চদক্ চদয়া িািমিি ইচিহামস কচপমলিই নাে 

সবযামগ্র িিণরয়। জেমি সবযত্রই কচপমলি প্রিাব বদচখমি পাওয়া োয়। বেখামন বকান 

সুপচিচিি দাশযচনক েি চবদযোন, বসইখামনই িাাঁহাি প্রিাব বদচখমি পাইমব। বকান েি 

সহস্র বৎসমিি প্রািরন হইমি পামি, িথাচপ িাহামি কচপমলি—বসই বিজস্বর 

েহােচহেেয় অপূবয প্রচিিাসপিতন্ন কচপমলি প্রিাব বদচখমি পাইমব। িাাঁহাি েমনাচব্ান 

ও দশযমনি অচধকািংশ—অচি সাোনয পচিবিযন কচিয়া িািমিি চবচিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ 

কচিয়ামে। আোমদি বািলাি বনয়াচয়কেণ িািিরয় দশযন-জেমিি উপি চবমশষ প্রিাব 

চবতৃতাি কচিমি সেথয হন নাই। িাাঁহািা সাোনয, চবমশষ, জাচি, দ্রবয, গুণ প্রিৃচি িুচ্ছচবষয় 

এবিং গুরুিাি পাচিিাচষক শব্দচনিয়—োহা িরচিেি আয়ত্ত কচিমি সেগ্র জরবন কাচিয়া 

োয়—লইয়াই চবমশষ বযতৃত চেমলন। িাাঁহািা ববদাচন্তকমদি উপি দশযনামলািনাি িাি চদয়া 

চনমজিা ‘নযায়’ লইয়া বযতৃত চেমলন; চকন্তু আধুচনক কামল িািিরয় সকল দাশযচনক 

সম্প্রদায়ই বগ বমদশরয় বনয়াচয়কচদমেি চবিাি-প্রণালর-সবন্ধরয় পচিিাষা গ্রহণ 

কচিয়ামেন। জেদরশ, েদাধি ও চশমিােচণি নাে নদরয়াি েি োলাবাি বদমশিও বকান 

বকান নেমি সুপচিচিি। এই বিা বেল অনযানয দশযমনি কথা; বযাসপ্রণরি ববদান্তদশযন—

‘বযাসসূত্র’ চকন্তু িািমি সবযত্র দৃঢ়প্রচিি, আি উহাি োহা উমেশয অথযাৎ প্রািরন 

সিযসেূহমক দাশযচনকিামব চববৃি কিা, িাহা সাধন কচিয়া িািমি উহা স্থাচয়ত্বলাি 
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কচিয়ামে। এই ববদান্তদশযমন েুচক্তমক সপূিতণযরূমপ শ্রুচিি অধরন কিা হইয়ামে; 

শিিািােযও এক স্থমল উমেখ কচিয়ামেন, বযাস চবিামিি বিিা বোমিই কমিন নাই, িাাঁহাি 

সূত্র-প্রণয়মনি একোত্র উমেশয—ববদান্তেিরূপ পুষ্পসেূহমক এক সূমত্র োাঁচথয়া একচি 

োলা প্রস্তুি কিা। িাাঁহাি সূত্রগুচলি প্রাোণয িিিুকু, েিিুকু বসগুচল উপচনষমদি 

অনুসিণ কচিয়া থামক; ইহাি অচধক নমহ। 

  

িািমিি সকল সম্প্রদায়ই এখন এই বযাসসূত্রমক বশ্রি প্রাোচণক গ্রন্থ বচলয়া স্বরকাি 

কচিয়া থামক। আি এমদমশ বে-মকান নূিন সম্প্রদাময়ি অিুযদয় হয়, বসই সম্প্রদায়ই 

চনজ ্ান-বুচদ্ধ অনুোয়র বযাসসূমত্রি একচি নূিন িাষয চলচখয়া সম্প্রদায় পত্তন কমি। 

সেয় সেয় এই িাষযকািেমণি েমধয অচিশয় প্রবল েিমিদ বদখা োয়, সেয় সেয় 

েূমলি অথযচবকৃচি অচিশয় চবিচক্তকি বচলয়া ববাধ হয়। োহা হউক বসই বযাসসূত্র এখন 

িািমি প্রধান প্রাোচণক গ্রমন্থি আসন গ্রহণ কচিয়ামে। বযাসসূমত্রি উপি একচি নূিন 

িাষয না চলচখয়া িািমি বকহই সম্প্রদায়-স্থাপমনি আশা কচিমি পামি না। বযাসসূমত্রি 

নরমিই জেচদ্বখযাি েরিাি প্রাোণয। শিিািােয েরিাি প্রিাি কচিয়াই েহা বেৌিমবি িাের 

হইয়াচেমলন। এই েহাপুরুষ িাাঁহাি েহৎ জরবমন বে-সকল বে বে কাজ কচিয়াচেমলন, 

বসগুচলি েমধয েরিাপ্রিাি ও েরিাি সবযামপিা েমনা্ িাষয প্রণয়ন অনযিে। িািমিি 

সনািন-পন্থাবলবর প্রমিযক সম্প্রদাময়ি প্রচিিািাই পিবিযর কামল িাাঁহামক অনুসিণ 

কচিয়া েরিাি এক-একচি িাষয চলচখয়ামেন। 

  

উপচনষদ সিংখযায় অমনক। বকহ বকহ বমলন ১০৮, বকহ বকহ আবাি উহামদি সিংখযা 

আিও অচধক বচলয়া থামকন। উহামদি েমধয কিকগুচল স্পিই আধুচনক, েথা— 

আমোপচনষদ। উহামি আোি স্তুচি আমে এবিং েহম্মদমক ‘িজসুো’ বলা হইোমে। 

শুচনয়াচে, ইহা নাচক আকবমিি িাজত্বকামল চহন্দু ও েুসলোমনি েমধয চেলন-সাধমনি 

জনয িচিি হইয়াচেল। সিংচহিািামে আো বা ইো অথবা এরূপ বকান শব্দ পাইয়া 

িদবলবমন এইরূপ উপচনষদ সেূহ িচিি হইয়ামে। এইরূমপ এই আমোপচনষমদ েহম্মদ 

‘িজসুো’ হইয়ামেন। ইহাি িাৎপেয োহাই হউক, এই-জািরয় আিও অমনকগুচল 
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সাম্প্রদাচয়ক উপচনষদ আমে। স্পিই ববাধ হয়, এগুচল সপূিতণয আধুচনক, আি এইরূপ 

উপচনষদ িিনা বে কচঠনও চেল না। কািণ ববমদি সিংচহিািামেি িাষা এি প্রািরন বে, 

ইহামি বযাকিমণি বে বাাঁধাবাাঁচধ চেল না। কময়ক বৎসি পূমবয আোি একবাি ববচদক 

বযাকিণ চশচখবাি ইচ্ছা হয় এবিং আচে অচি আগ্রমহি সচহি ‘পাচণচন’ এবিং ‘েহািাষয’ 

পচেমি আিে কচি। চকন্তু পামঠ চকেুিা অগ্রসি হইবাি পি বদচখয়া আশ্চেয হইলাে বে, 

ববচদক বযাকিমণি প্রধান িাে বকবল বযাকিমণি সাধািণ চবচধসেূমহি বযচিক্রে-োত্র। 

বযাকিমণি একচি সাধািণ চবচধ কিা হইল, িািপমিই বলা হইল—ববমদ এই চনয়মেি 

বযচিক্রে হইমব। সুিিািং বদচখমিে, বে-মকান বযচক্ত োহা ইচ্ছা চলচখয়া কি সহমজ 

উহামক ববদ বচলয়া প্রিাি কচিমি পামি। বকবল ষামস্কি ‘চনরুক্ত’ থাকামিই একিু িিা। 

চকন্তু ইহামি কিকগুচল সোথযক শমব্দি সচন্নমবশ আমে োত্র। বেখামন এিগুচল সুমোে, 

বসখামন বিাোি েি ইচ্ছা উপচনষদ িিনা কচিমি পাি। একিু সিংস্কৃি্ান েচদ থামক, 

িমব প্রািরন ববচদক শমব্দি েি বোিাকিক শব্দ িিনা কচিমি পাচিমলই হইল। 

বযাকিমণি বিা আি বকান িয় নাই, িখন িজসুোই হউক বা বে-মকান সুোই হউক, 

িুচে উহামি অনায়ামস ঢুকাইমি পাি। এইরূমপ অমনক নূিন উপচনষদ িচিি হইয়ামে; 

আি শুচনয়াচে—এখনও হইমিমে। আচে চনচশ্চিরূমপ জাচন িািমিি বকান বকান প্রমদমশ 

চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি েমধয এখনও এইিামব নূিন উপচনষদ িচিি হইমিমে। চকন্তু এেন 

কিকগুচল উপচনষদ আমে, বেগুচল স্পিই খাাঁচি চজচনষ বচলয়া ববাধ হয়। শিি, িাোনুজ 

ও অনযানয বে বে িাষযকামিিা বসইগুচলি উপি িাষয িিনা কচিয়া চেয়ামেন। 

  

এই উপচনষমদি আি দ-একচি িত্ত্বসবমন্ধ আচে বিাোমদি েমনামোে আকষযণ কচিমি 

ইচ্ছা কচি, কািণ উপচনষদ সেূহ অনন্ত ্ামনি সেুদ্র, আি ঐ-সকল িত্ত্ব বচলমি বেমল 

আোি নযায় একজন অমোেয বযচক্তিও বৎসমিি পি বৎসি কাচিয়া োইমব, একচি 

বক্তৃিায় চকেুই হইমব না। এই কািমণ উপচনষমদি আমলািনায় বে-সকল চবষয় আোি 

েমন উচদি হইয়ামে, বসগুচলি েমধয শুধু দ-একচি চবষয় বিাোমদি চনকি বচলমি িাই। 

প্রথেিীঃ জেমি ইহাি নযায় অপূবয কাবয আি নাই। ববমদি সিংচহিািাে আমলািনা কচিয়া 

বদচখমল িাহামিও স্থামন স্থামন অপূবয কাবয-মসৌন্দমেযি পচিিয় পাওয়া োয়। 
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উদাহিণস্বরূপ ঋমিদ-সিংচহিাি ‘নাসদরয় সূক্ত’-এি চবষয় আমলািনা কি। উহাি েমধয 

প্রলয়াবস্থা-বণযনাি বসই বোক আমেীঃ িে আসরৎ িেসা েূঢ়েমগ্র ইিযাচদ। ‘েখন 

অন্ধকামিি দ্বািা অন্ধকাি আবৃি চেল’—এচি পচেমল এই উপলচি হয় বে, ইহামি 

কচবমত্বি অপূবয োেরেয চনচহি িচহয়ামে। বিােিা চক ইহা লিয কচিয়াে বে, িািমিি 

বাচহমি এবিং িািমিি চিিমিও েেরি িামবি চিত্র অচিি কচিবাি অমনক বিিা হইয়ামে? 

িািমিি বাচহমি এই বিিা সবযদাই জে প্রকৃচিি অনন্ত িাব-বণযনাি আকাি ধািণ 

কচিয়ামে—বকবল অনন্ত বচহীঃপ্রকৃচি, অনন্ত জে, অনন্ত বদমশি বণযনা। েখনই চেল্টন বা 

দামন্ত বা অপি বকান প্রািরন বা আধুচনক বে ইওমিাপরয় কচব অনমন্তি চিত্র আাঁচকবাি 

প্রয়াস পাইয়ামেন, িখনই চিচন িাাঁহাি কচবমত্বি পিসহাময় চনমজি বাচহমি সুদূি 

আকামশ চবিিণ কচিয়া অনন্ত বচহীঃপ্রকৃচিি চকচচিৎ আিাস চদবাি বিিা কচিয়ামেন। এ 

বিিা এখামনও হইয়ামে। ববদসিংচহিায় এই বচহীঃপ্রকৃচিি অনন্ত চবতৃতাি বেেন অপূবযিামব 

চিচত্রি হইয়া পাঠকমদি চনকি উপস্থাচপি হইয়ামে, বিেনিামব আি বকাথাও হয় নাই। 

সিংচহিাি এই ‘িে আসরৎ িেসা েূঢ়ম্’ বাকযচি িিণ িাচখয়া চিন জন চবচিন্ন কচবি 

অন্ধকামিি বণযনা িুলনা কচিয়া বদখ। আোমদি কাচলদাস বচলয়ামেন, ‘সূিরমিদয 

অন্ধকাি’, চেল্টন বচলমিমেন, ‘আমলাক নাই, দৃশযোন অন্ধকাি।’ চকন্তু ঋমিদসিংচহিা 

বচলমিমেন, ‘অন্ধকাি—অন্ধকামিি দ্বািা আবৃি, অন্ধকামিি েমধয অন্ধকাি লুক্কাচয়ি।’ 

গ্ররষ্মপ্রধানমদশবাসর আেিা ইহা সহমজই বুচঝমি পাচি। েখন হঠাৎ নূিন বষযােে হয়, 

িখন সেগ্র চদিলয় অন্ধকািাচ্ছন্ন হইয়া উমঠ এবিং সচিিণশরল শযাে বে্পুি ক্রেশীঃ 

অনয বে্িাচশ আচ্ছন্ন কচিমি থামক। োহা হউক, সিংচহিাি এই কচবত্ব অচি অপূবয বমি, 

চকন্তু এখামনও বচহীঃপ্রকৃচিি বণযনাি বিিা। অনযত্র বেেন বচহীঃপ্রকৃচিি চবমেষণ দ্বািা 

োনবজরবমনি েহান্ সেসযাসেূমহি সোধামনি বিিা হইয়ামে, এখামনও চঠক িাহাই 

হইয়াচেল। প্রািরন গ্ররক বা আধুচনক ইওমিাপরয়েণ বেেন বচহজযেৎ অনুসন্ধান কচিয়া 

জরবমনি এবিং পািোচথযক িত্ত্বচবষয়ক সকল সেসযাি সোধান কচিমি িাচহয়াচেমলন, 

আোমদি পূবযপুরুষেণও ঐরূপ কচিয়াচেমলন, আি ইওমিাপরয়েমণি নযায় িাাঁহািাও 

চবফল হইয়াচেমলন। চকন্তু পাশ্চািযেণ এ চবষময় আি বকান বিিা কচিল না; বেখামন 
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চেল, বসখামনই পচেয়া িচহল। বচহজযেমি জরবন-েিমণি বে বে সেসযাগুচলি সোধান 

কচিবাি বিিায় চবফল হইয়া িাহািা আি অগ্রসি হইল না; আোমদি পূবযপুরুষেণও ইহা 

অসেব বচলয়া জাচনয়াচেমলন, চকন্তু িাাঁহািা এই সেসযা-সোধামন ইচন্দ্রয়েমণি সপূিতণয 

অিেিাি কথা জেমিি চনকি চনিযরকিামব প্রকাশ কচিমলন। 

  

উপচনষদ চনিযরকিামব বচলমলনীঃ 

  

‘েমিা বামিা চনবিযমন্ত অপ্রাপয েনসা সহ।’ ৩১  

‘ন িত্র িিুেযচ্ছচি ন বা্  েচ্ছচি।’ ৩২ 

  

েমনি সচহি বাকয িাাঁহামক না পাইয়া বেখান হইমি চফচিয়া আমস, বসখামন িিুও োইমি 

পামি না, বাকযও োইমি পামি না। এইরূপ বহু বামকযি দ্বািা বসই েহা সেসযা-সোধামন 

ইচন্দ্রয়েমণি সপূিতণয অিেিাি কথা িাাঁহািা বযক্ত কচিয়ামেন।  চকন্তু িাাঁহািা এই পেযন্ত 

বচলয়াই িান্ত হন নাই; িাাঁহািা বচহীঃপ্রকৃচি োচেয়া অন্তীঃপ্রকৃচিি চদমক েমনাচনমবশ 

কচিমলন। িাাঁহািা এই প্রমেি উত্তি পাইবাি জনয আিাচিেুখর হইমলন—অন্তেুযখর 

হইমলন; িাাঁহািা বুচঝমলন, প্রাণহরন জে হইমি িাাঁহািা কখনই সিয লাি কচিমি 

পাচিমবন না। িাাঁহািা বদচখমলন, বচহীঃপ্রকৃচিমক প্রে কচিয়া বকান উত্তি পাওয়া োয় না, 

বচহীঃপ্রকৃচি িাাঁহাচদেমক বকান আশাি বাণর বশানায় না, সুিিািং িাাঁহািা উহা হইমি 

সিযানুসন্ধামনি বিিা বৃথা জাচনয়া বচহীঃপ্রকৃচিমক োচেয়া বসই বজযাচিেযয় জরবািাি 

চদমক চফচিমলন; বসখামন িাাঁহািা উত্তি পাইমলনীঃ িমেনবকিং জানথ আিানম্ অনযা বামিা 

চবেুচিথ।৩৩ একোত্র বসই আিামকই অবেি হও, আি সেতৃত বৃথা বাকয পচিিযাে কি। 

  

িাাঁহািা আিামিই সকল সেসযাি সোধান পাইমলন; িাাঁহািা এই আিিমত্ত্বি আমলািনা 

কচিয়াই চবমশ্বশ্বি পিোিামক জাচনমলন এবিং জরবািাি সচহি পিোিাি সবন্ধ, িাাঁহাি 

প্রচি আোমদি কিযবয এবিং এই ্ামনি োধযমে আোমদি পিস্পমিি সবন্ধ—সকলই 

অবেি হইমলন। আি এই আিিমত্ত্বি বণযনাি েি োেরেযপূণয কচবিা জেমি আি নাই। 

জমেি িাষায় এই আিামক চিচত্রি কচিবাি বিিা আি িচহল না; এেন চক আিাি 
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বণযনায় চনচদযি গুণবািক শব্দ িাাঁহািা এমকবামি পচিিযাে কচিমলন। িখন আি অনমন্তি 

ধািণা কচিবাি জনয ইচন্দ্রময়ি সহায়িা-লামিি বিিা িচহল না। বাহয ইচন্দয়গ্রাহয অমিিন 

েৃি জেিাবাপন্ন অবকাশরূপ অনমন্তি বণযনা বলাপ পাইল; িৎপচিবমিয আিিত্ত্ব এেন 

িাষায় বচণযি হইমি লাচেল বে, উপচনষমদি বসই শব্দগুচলি উচ্চািণোত্রই বেন এক 

সূক্ষ্ম অিরচন্দ্রয় িামজয অগ্রসি কিাইয়া বদয়। দৃিান্তস্বরূপ বসই অপূবয বোকচিি কথা 

িিণ কিীঃ 

  

ন িত্র সূমেযা িাচি ন িন্দ্রিািকম্ বনো চবদযমিা িাচন্ত কুমিাঽয়েচগ্নীঃ। 

িমেব িান্তেনুিাচি সবযিং িসয িাসা সবযচেদিং চবিাচি | | ৩৪ 

  

সূেয বসখামন চকিণ বদয় না, িন্দ্র-িািকাও বদয় না, এই চবদযৎ িাাঁহামক আমলাচকি 

কচিমি পামি না, এই অচগ্নি আি কথা চক? জেমি আি বকান্ কচবিা ইহা অমপিা 

েেরিিাবমদযািক? 

  

এইরূপ কচবিা আি বকাথাও পাইমব না। বসই অপূবয কমঠাপচনষমদি কথা ধি। এই 

কাবযচি চক অপূবয ও সবযাগ বসুন্দি  ইহামি চক চবিয়কি কলাননপুণয প্রকাশ পাইয়ামে  

ইহাি আিেই অপূবয  বসই বালক নচিমকিাি হৃদময় শ্রদ্ধাি আচবিযাব, িাহাি েেপুিরমি 

োইবাি ইচ্ছা, আি বসই ‘আশ্চেয’ িত্ত্ববক্তা স্বয়িং েে িাহামক জে-েৃিুয-িহমসযি 

উপমদশ চদমিমেন  আি বালক িাাঁহাি চনকি চক জাচনমি িাচহমিমে?—েৃিুয-িহসয। 

  

উপচনষদ সবমন্ধ চদ্বিরয় কথা, বে চবষময় বিাোমদি েমনামোে আকষযণ কচিমি িাই, 

িাহা এই—ঐগুচল বকান বযচক্তচবমশমষি চশিা নমহ। েচদও আেিা উহামি অমনক আিােয 

ও বক্তাি নাে পাইয়া থাচক, িথাচপ িাাঁহামদি কাহািও বামকযি উপি উপচনষমদি 

প্রাোচণকিা চনিযি কমি না। একচি েিও িাাঁহামদি কাহািও বযচক্তেি জরবমনি উপি 

চনিযি কমি না। এই-সকল আিােয ও বক্তা বেন োয়ােূচিযি নযায় িগ বেমচিি পশ্চাদ ্িামে 

িচহয়ামেন। িাাঁহাচদেমক বকহ বেন স্পি বদচখমি পাইমিমে না, িাাঁহামদি সত্তা বেন বকহ 

স্পি বুচঝমি পাচিমিমে না, চকন্তু প্রকৃি শচক্ত িচহয়ামে উপচনষমদি বসই অপূবয েচহেেয় 
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বজযাচিেযয় বিমজােয় েিগুচলি চিিি—বযচক্তচবমশমষি সচহি উহামদি বেন বকান সপিতকয 

নাই। চবশজন ো্বল্ক্য থাকুন বা না থাকুন—বকান িচি নাই, েিগুচল বিা িচহয়ামে। 

িথাচপ উপচনষদ বকান বযচক্তিামবি চবমিাধর নমহ। জেমি প্রািরনকামল বে-মকান 

েহাপুরুষ বা আিামেযি অিুযদয় হইয়ামে বা িচবষযমি োাঁহামদি হইমব, উহাি চবশাল ও 

উদাি বমি িাাঁহামদি সকমলিই স্থান হইমি পামি। উপচনষদ বযচক্ত-উপাসনাি, অবিাি 

বা েহাপুরুষ-পূজাি চবমিাধর নমহ, বিিং উহাি পমি। অপিচদমক উপচনষদ আবাি সপূিতণয 

বযচক্ত-চনিমপি। উপচনষমদি ঈশ্বি বেেন বযচক্তিামবি রমধ্বয, বিেচন সেগ্র উপচনষদই 

বযচক্ত- চনিমপি অপূবয িামবি উপি প্রচিচিি। উহামি আধুচনক বব্াচনকেণ েিিা 

বযচক্ত-চনিমপি িাব আশা কমিন, ্ানর চিন্তাশরল দাশযচনক ও েুচক্তবাচদেমণি চনকি 

এই উপচনষদ িিিা বযচক্ত-চনিমপি। 

  

আি ইহাই আোমদি শা্ত্রস। বিাোচদেমক েমন িাচখমি হইমব, খ্রিানেমণি পমি বেেন 

বাইমবল, েুসলোনমদি পমি বেেন বকািান, ববৌদ্ধমদি বেেন চত্রচপিক, পািসরমদি 

বেেন বজন্দামবতৃতা, আোমদি পমি উপচনষদও বসইরূপ। এইগুচল—একোত্র এইগুচলই 

আোমদি শা্ত্রস। পুিাণ, িি ও অনযানয সেুদয় গ্রন্থ, এেচন চক বযাসসূত্র পেযন্ত প্রাোণয 

চবষময় বেৌণোত্র, আোমদি েুখয প্রোণ উপচনষদ। েিাচদ িৃচিশা্ত্রস ও পুিাণ প্রিৃচিি 

েিিুকু উপচনষমদি সচহি বেমল, িিিুকুই গ্রহণরয়; বেখামন উিময়ি চবমিাধ হইমব, 

বসখামন িৃচি প্রিৃচিি প্রোণ চনদযয়িামব পচিিযাজয। আোচদেমক এই চবষয়চি সবযদা 

েমন িাচখমি হইমব। চকন্তু িািমিি দূিদৃিক্রমে আেিা বিযোমন ইহা এমকবামি িুচলয়া 

চেয়াচে। িুচ্ছ গ্রােয আিাি এখন উপচনষমদি স্থলাচিচষক্ত হইয়া প্রোণস্বরূপ হইয়ামে। 

বািলাি বকান সুদূি পেরগ্রামে হয়মিা বকান চবমশষ আিাি ও েি প্রিচলি, বসইচি বেন 

ববদবাকয, এেন চক িদমপিা অচধক। আি ‘সনািন-েিাবলবর’—এই কথাচিি চক অদু্ভি 

প্রিাব কেযকামণ্ডি চনয়েগুচল পুঙ্খানুপুঙ্খরূমপ বে পালন কমি, একজন গ্রােযমলামকি 

চনকি বস-ই খাাঁচি সনািনপন্থর, আি বে চনয়েগুচল পালন না কমি, বস চহন্দুই নয়। অচি 

দীঃমখি চবষয় বে, আোি োিৃিূচেমি এেন অমনক বযচক্ত আমেন, োাঁহািা বকান 

িিচবমশষ অবলবন কচিয়া সবযসাধািণমক বসই িিেমি িচলমি উপমদশ বদন; বে না 
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িমল, বস িাাঁহামদি েমি খাাঁচি চহন্দু নয়। সুিিািং আোমদি পমি এখন এইচি িিণ িাখা 

চবমশষ আবশযক বে, উপচনষদই েুখয প্রোণ, েৃহয ও বশ্রৌি-সূত্র পেযন্ত ববদ-প্রোমণি 

অধরন। এই উপচনষদ আোমদি পূবযপুরুষ ঋচষেমণি বাকয, আি েচদ বিােিা চহন্দু হইমি 

িাও, িমব বিাোচদেমক িাহা চবশ্বাস কচিমিই হইমব। বিােিা ঈশ্বি-সবমন্ধ োহা খুচশ 

িাহা চবশ্বাস কচিমি পাি, চকন্তু ববমদি প্রাোণয স্বরকাি না কচিমল বিােিা নাচতৃতক। 

খ্রিান, ববৌদ্ধ বা অনযানয শা্ত্রস হইমি আোমদি শাম্ত্রসি এইিুকু পাথযকয। ঐগুচলমক ‘শা্ত্রস’ 

আখযা না চদয়া ‘পুিাণ’ বলাই উচিি, কািণ ঐগুচলমি জল-াাবমনি কথা, িাজা ও 

িাজবিংমশি ইচিহাস, েহাপুরুষেমণি জরবনিচিি প্রিৃচি চবষয় সচন্নমবচশি হইয়ামে। 

এগুচল পুিামণি লিণ, সুিিািং েিিা ববমদি সচহি চেমল, ঐগুচলি েমধয িিিাই গ্রাহয। 

বাইমবল ও অনযানয ধেযশা্ত্রস েিিা ববমদি সচহি চেমল. িিিাই গ্রাহয; বেখামন না চেমল, 

বসই অিংশ োচনবাি প্রময়াজন নাই। বকািান সবমন্ধও এই কথা। এই-সকল গ্রমন্থ অমনক 

নরচি-উপমদশ আমে; সুিিািং ববমদি সচহি উহামদি েিিা ঐকয হয়, িিিা পুিাণবৎ 

প্রাোচণক, অবচশিািংশ পচিিযাজয। 

  

ববদ-সবমন্ধ আোমদি এই চবশ্বাস আমে বে, ববদ কখনও চলচখি হয় নাই, ববমদি উৎপচত্ত 

নাই। জননক খ্রিান চেশনাির আোমক এক সেয় বচলয়াচেল, িাহামদি বাইমবল 

ঐচিহাচসক চিচত্তি উপি স্থাচপি, অিএব সিয। িাহামি আচে উত্তি চদয়াচেলােীঃ 

আোমদি শাম্ত্রসি ঐচিহাচসক চিচত্ত চকেু নাই বচলয়াই উহা সিয। বিাোমদি শা্ত্রস েখন 

ঐচিহাচসক, িখন চনশ্চয়ই চকেুচদন পূমবয উহা বকান েনুষয দ্বািা িচিি হইয়াচেল। 

বিাোমদি শা্ত্রস েনুষযপ্রণরি, আোমদি শা্ত্রস ঐরূপ নমহ। আোমদি শাম্ত্রসি 

অননচিহাচসকিাই উহাি সিযিাি প্রকৃি প্রোণ। ববমদি সচহি আজকালকাি অনযানয 

শা্ত্রসগ্রমন্থি এই সবন্ধ। 

  

উপচনষমদ বে-সকল চবষয় চশিা বদওয়া হইয়ামে, এখন আেিা বস সবমন্ধ আমলািনা 

কচিব। উহামি নানাচবধ িামবি বোক বদখা োয়; বকান বকানচি পুিাপু চি বদ্বিবাদািক। 

বদ্বিবাদািক বচলমি আচে চক লিয কচিমিচে? কিকগুচল চবষময় িািমিি সকল 
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সম্প্রদায় একেি। প্রথেিীঃ সকল সম্প্রদায়ই ‘সিংসািবাদ’ বা পুনজযেবাদ স্বরকাি কচিয়া 

থামকন। চদ্বিরয়িীঃ েনতৃতত্ত্ব-চব্ানও সকল সম্প্রদাময়িই একরূপ। প্রথেিীঃ এই 

স্থূলশিরি, ইহাি পশ্চামি সূক্ষ্মশিরি বা েন; জরবািা বসই েমনিও পামি। পাশ্চািয ও 

িািিরয় েমনাচব্ামনি েমধয একচি চবমশষ প্রমিদ বে, পাশ্চািয েমনাচব্ামন েন ও 

জরবািাি েমধয চকেু প্রমিদ কিা হয় নাই, চকন্তু এখামন িাহা নমহ। িািিরয় 

েমনাচব্ামনি েমি েন বা অন্তীঃকিণ বেন জরবািাি েিস্বরূপ। ঐ েিসহাময় উহা শিরি 

ও বাহয জেমিি উপি কাজ কচিয়া থামক। এই চবষময় সকমলই একেি। চবচিন্ন সম্প্রদায় 

ইাঁহামক জরব, আিা, জরবািা প্রিৃচি চবচিন্ন নামে অচিচহি কমিন। চকন্তু সকমলই স্বরকাি 

কমিন বে, জরবািা অনাচদ অনন্ত; েিচদন না বশষ েুচক্তলাি হয়, িিচদন চিচন পুনীঃপুনীঃ 

জেগ্রহণ কমিন। 

  

আি একচি েুখয চবষময় িািমিি সকল সম্প্রদায়ই একেি এবিং িাাঁহািা স্বরকাি কমিন, 

জরবািামি পূবয হইমিই সকল শচক্ত চনচহি আমে; আি ইহাই িািিরয় ও পাশ্চািয 

চিন্তাপ্রণালরি বেৌচলক প্রমিদ। ‘ইন্ চস্পমিশন’  ( inspiration)-শব্দ দ্বািা ইিংমিজরমি বে 

িাব প্রকাচশি হয়, িাহামি বুঝায় বেন বাচহি হইমি চকেু আচসমিমে; চকন্তু আোমদি 

শা্ত্রসানুসামি সকল শচক্ত, সবযচবধ েহত্ত্ব ও পচবত্রিা আিাি েমধযই িচহয়ামে। বোেরিা 

বচলমবন, অচণো লচ্ো প্রিৃচি চসচদ্ধ, োহা চিচন লাি কচিমি িান, িাহা প্রকৃিপমি 

লাি কচিবাি নমহ, ঐগুচল পূবয হইমিই আিামি চবদযোন, বযক্ত কচিমি হইমব োত্র। 

পিিচলি েমি বিাোি পদিলিাির অচি িুদ্রিে করমি পেযন্ত অিচসচদ্ধ িচহয়ামে; বকবল 

িাহাি বদহরূপ আধাি অনুপেুক্ত বচলয়া ঐগুচল প্রকাচশি হইমি পাচিমিমে না। উন্নিিি 

শিরি পাইমলই বসই শচক্তগুচল প্রকাচশি হইমব, চকন্তু বসগুচল পূবয হইমিই চবদযোন। 

চিচন িাাঁহাি সূমত্রি একস্থমল বচলয়ামেন, ‘চনচেত্তেপ্রময়াজকিং প্রকৃিরনািং বিণমিদস্তু িিীঃ 

বিচত্রকবৎ।’৩৫—বেেন বিমত্র জল আচনমি হইমল কৃষকমক বকবল িাহাি বিমত্রি আল 

িাচিয়া চদয়া চনকিস্থ জলাশময়ি সচহি বোে কচিয়া চদমি হয়, িাহা হইমল জল বেেন 

চনজ ববমে আচসয়া বিমত্র প্রমবশ কমি, বিেচন জরবািামি সকল শচক্ত, পূণযিা ও 

পচবত্রিা পূবয হইমি চবদযোন, বকবল োয়াবিমণি জনয উহা প্রকাচশি হইমি পাচিমিমে 
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না। একবাি এই আবিণ অপসাচিি হইমল আিা িাাঁহাি স্বািাচবক পচবত্রিা লাি কমিন 

এবিং িাাঁহাি শচক্তসেূহ জােচিি হইয়া উমঠ। বিাোমদি েমন িাখা উচিি বে, প্রািয ও 

পাশ্চািয চিন্তাপ্রণালরি েমধয ইহাই চবমশষ পাথযকয। পাশ্চািযেণ এই িয়ানক েি 

চশখাইয়া থামক বে, আেিা সকমলই জেপাপর। আি োহািা এইরূপ িয়াবহ েিসেূমহ 

চবশ্বাস কচিমি পামি না, িাহামদি প্রচি িাহািা অচিশয় চবমদ্বষ বপাষণ কচিয়া থামক। 

িাহািা কখনও িাচবয়া বদমখ না—েচদ আেিা স্বিাবিীঃ েন্দই হই, িমব আি আোমদি 

িাল হইবাি আশা নাই, কািণ স্বিাব বা প্রকৃচি চকিামব পচিবচিযি হইমি পামি? 

‘প্রকৃচিি পচিবিযন হয়’—এই বাকযচি স্বচবমিাধর। বে বস্তুি পচিবিযন হয়, িাহামক আি 

‘প্রকৃচি’ বলা োয় না। এই চবষয়চি আোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব। এই চবষময় 

বদ্বিবাদর, অনদ্বিবাদর এবিং িািমিি সকল সম্প্রদায় একেি। 

  

িািমিি আধুচনক সকল সম্প্রদায় আি একচি চবষময় একেি—ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব। অবশয 

ঈশ্বি সবমন্ধ ধািণা সকল সম্প্রদাময়ি চিন্ন চিন্ন। বদ্বিবাদর সগুণ ঈশ্বিই চবশ্বাস কচিয়া 

থামকন। আচে এই ‘সগুণ’ কথাচি বিাোচদেমক আি একিু স্পি কচিয়া বুঝাইমি িাই। 

এই ‘সগুণ’ বচলমি বদহধাির চসিংহাসমন উপচবি জেৎশাসনকাির পুরুষচবমশষমক বুঝায় 

না। ‘সগুণ’ অমথয গুণেুক্ত। শাম্ত্রস এই সগুণ ঈশ্বমিি বণযনা অমনক বদচখমি পাওয়া োয়। 

আি সকল সম্প্রদায়ই এই জেমিি শাতৃতা, সৃচিচস্থচিলয়-কিযারূপ সগুণ ঈশ্বি স্বরকাি 

কচিয়া থামকন। অনদ্বিবাদরিা এই সগুণ ঈশ্বমিি উপি আিও চকেু অচধক চবশ্বাস কচিয়া 

থামকন। িাাঁহািা এই সগুণ ঈশ্বমিি উচ্চিি অবস্থাচবমশমষ চবশ্বাসর—উহামক ‘সগুণ-চনগুযণ’ 

নাে বদওয়া োইমি পামি। োাঁহাি বকান গুণ নাই, িাাঁহামক বকান চবমশষমণি দ্বািা বণযনা 

কিা অসেব। অনদ্বিবাদর িাাঁহাি প্রচি ‘সৎ-চিৎ-আনন্দ’ বযিরি অনয বকান চবমশষণ 

প্রময়াে কচিমি প্রস্তুি নন। আিােয শিি ঈশ্বিমক ‘সচচ্চদানন্দ’-চবমশষমণ চবমশচষি 

কচিয়ামেন; চকন্তু উপচনষদসেূমহ ঋচষেণ আিও অগ্রসি হইয়া বচলয়ামেন, ‘বনচি, বনচি’ 

অথযাৎ ইহা নমহ, ইহা নমহ। োহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব-চবষময় 

একেি। 
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এখন বদ্বিনবদরমদি েি একিু আমলািনা কচিব। পূমবযও বচলয়াচে, এ-েুমে িাোনুজমক 

বদ্বিবাদর সম্প্রদায়সেূমহি েহান্ প্রচিচনচধরূমপ গ্রহণ কচিব। বেই দীঃমখি চবষয় বে, 

বগ বমদমশি জনসাধািণ িািমিি অনযানয প্রমদমশি বে বে ধেযািােযেণ সবমন্ধ অচি 

অল্পই সিংবাদ িামখ। সেগ্র েুসলোন িাজত্বকামল এক আোমদি শ্ররনিিনয বযিরি েহান্ 

ধেযািােযেণ সকমলই দাচিণামিয জচেয়ামেন। দাচিণািযবাসরি েচতৃতষ্কই এখন 

প্রকৃিপমি সেগ্র িািি শাসন কচিমিমে। এেন চক বিিনযমদবও দাচিণামিযিই োধ্ব-

সম্প্রদায়িুক্ত চেমলন। 

  

িাোনুমজি েমি চনিয ‘পদাথয’ চিনচি—ঈশ্বি, জরব ও জেৎ। জরবািাসকল চনিয, আি 

চিিকালই পিোিা হইমি িাহামদি পাথযকয থাচকমব, িাহামদি স্বিিত্ব কখনও বলাপ 

পাইমব না। িাোনুজ বমলন, বিাোি আিা আোি আিা হইমি চিিকাল পৃথক্ থাচকমব। 

আি এই জেৎপ্রপচি—এই প্রকৃচিও চিিকালই পৃথক্ রূমপ চবদযোন থাচকমব। িাাঁহাি েমি 

জরবািা ও ঈশ্বি বেেন সিয, জেৎপ্রপচিও বসইরূপ। ঈশ্বি সকমলি অন্তেযাের, আি এই 

অমথয িাোনুজ কখনও কখনও পিোিামক জরবািাি সচহি অচিন্ন—জরবািাি স্বরূপ 

বচলয়ামেন। িাাঁহাি েমি প্রলয়কামল েখন সেগ্র জেৎ সিুচিি হয়, িখন জরবািাসকলও 

সমিািপ্রাপ্ত হইয়া চকেুচদন ঐিামব অবস্থান কমি। পিবচিযকমল্পি প্রািমে আবাি িাহািা 

বাচহি হইয়া িাহামদি পূবয কমেযি ফলমিাে কচিয়া থামক। িাোনুমজি েমি বে-কামেযি 

দ্বািা আিাি স্বািাচবক পচবত্রিা ও পূণযত্ব সিুচিি হয়, িাহাই অসৎকেয; আি োহা দ্বািা 

আিা চবকচশি হয়, িাহাই সৎকােয। োহা আিাি চবকামশি সহায়িা কমি, িাহাই িাল; 

আি োহা উহাি সমিািসাধন কমি, িাহাই েন্দ। এইরূমপ কেযবমশ আিাি কখনও 

সমিাি, কখনও চবকাশ হইমিমে; অবমশমষ ঈশ্বি-কৃপায় েুচক্তলাি হইয়া থামক। 

িাোনুজ বমলন, োহািা শুদ্ধস্বিাব এবিং ঐ ঈশ্বমিি কৃপালাি কচিমি বিিা কমি, িাহািা 

সকমলই কৃপা লাি কমি। 

  

শ্রুচিমি একচি প্রচসদ্ধ বাকয আমে, ‘আহািশুমদ্ধৌ সত্ত্বশুচদ্ধীঃ সত্ত্বশুমদ্বৌ রুবাবা িৃচিীঃ।’ েখন 

আহাি শুদ্ধ হয়, িখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, এবিং সত্ত্ব শুদ্ধ হইমল িৃচি অথযাৎ ঈশ্বি-িিণ অথবা 
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অনদ্বিবাদরি েমি চনজ পূণযিাি িৃচি অিল ও স্থায়র হয়। এই বাকযচি লইয়া 

িাষযকািচদমেি েমধয গুরুিি েিচবমিাধ বদচখমি পাওয়া োয়। প্রথেিীঃ কথা এই—

‘সত্ত্ব’ শমব্দি অথয চক? আেিা জাচন, সািংখযদশযন-েমি এবিং িািিরয় সকল দশযন 

সম্প্রদায়ই এ-কথা স্বরকাি কচিয়ামেন বে, এই বদহ চত্রচবধ উপাদামন েচঠি হইয়ামে—

চত্রচবধ গুমণ নমহ। সাধািণ বলামকি ধািণা সত্ত্ব, িজীঃ ও িেীঃ চিনচি গুণ, চকন্তু িাহা চঠক 

নমহ; ঐগুচল জেমিি উপাদান-কািণ। আি আহাি শুদ্ধ হইমল সত্ত্ব-পদাথয চনেযল হইমব। 

চকিামব সত্ত্ব শুদ্ধ হইমব, িাহাই ববদামন্তি প্রধান আমলািয চবষয়। আচে বিাোচদেমক 

পূমবযই বচলয়াচে বে, জরবািা স্বিাবিীঃ পূণয ও শুদ্ধস্বরূপ, আি ববদান্তেমি উহা িজীঃ ও 

িেীঃ পদাথযদ্বয় দ্বািা আবৃি। সত্ত্ব-পদাথয অচিশয় প্রকাশস্বিাব এবিং বেেন আমলাক 

সহমজই কামিি চিিি চদয়া োয়, আিনিিনযও বিেচন সহমজই সত্ত্ব-পদামথযি চিিি 

চদয়া োয়। অিএব েচদ িজীঃ ও িেীঃ দূিরিূি হইয়া বকবল সত্ত্বিুক ুঅবচশি থামক, িমব 

জরবািাি শচক্ত ও চবশুদ্ধিা প্রকাচশি হইমব এবিং চিচন িখন অচধক পচিোমণ বযক্ত 

হইমবন। অিএব এই সত্ত্ব লাি কিা অচি আবশযক। আি শ্রুচি এই সত্ত্ব-লামিি উপায় 

সবমন্ধ বচলয়ামেন, আহাি শুদ্ধ হইমল সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। িাোনুজ এই ‘আহাি’ শব্দ খাদয-

অমথয গ্রহণ কচিয়ামেন, এবিং ইহামক চিচন িাাঁহাি দশযমনি একচি প্রধান অবলবন ও তৃতে 

কচিয়ামেন; শুধু িাহাই নমহ, সেগ্র িািমিি সকল সম্প্রদাময়ই এই েমিি প্রিাব 

বদচখমি পাওয়া োয়। অিএব এখামন আহাি-শমব্দি অথয চক, এইচি আোচদেমক চবমশষ 

কচিয়া বুচঝমি হইমব। কািণ িাোনুমজি েমি এই আহািশুচদ্ধ আোমদি জরবমনি একচি 

অচি প্রময়াজনরয় চবষয়। িাোনুজ বচলমিমেন, খাদয চিন কািমণ অশুদ্ধ হইয়া থামক। 

প্রথেিীঃ ‘জাচিমদাষ’—খামদযি জাচি অথযাৎ প্রকৃচিেি বদাষ, েথা—বপাঁয়াজ িসুন প্রিৃচি 

স্বিাবিই অশুদ্ধ। চদ্বিরয়িীঃ ‘আশ্রয়মদাষ’—বে-বযচক্তি হাি হইমি খাওয়া োয়, বস-

বযচক্তমক ‘আশ্রয়’ বমল; েন্দ বলাক হইমল বসই খাদযও দি হইয়া থামক। আচে িািমি 

এেন অমনক েহাপুরুষ বদচখয়াচে, োাঁহািা সািা জরবন চঠক চঠক এই উপমদশ অনুসামি 

কাজ কচিয়া চেয়ামেন। অবশয িাাঁহামদি এই িেিা চেল—িাাঁহািা বে-বযচক্ত খাদয 

আচনয়ামে, এেন চক বে স্পশয কচিয়ামে, িাহাি গুণমদাষ বুচঝমি পাচিমিন, এবিং আচে 
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চনজ জরবমন একবাি নয়, শিবাি ইহা প্রিযি কচিয়াচে। িৃিরয়িীঃ চনচেত্তমদাষ—

খাদযদ্রমবয বকশ করি আবজযনাচদ চকেু পচেমল িাহামক খামদযি ‘চনচেত্তমদাষ’ বমল। 

আোচদেমক এখন এই বশষ বদাষচি চনবািণ কচিবাি চবমশষ বিিা কচিমি হইমব। িািমি 

আহাি-বযাপামি এই বদাষচি চবমশষিামব প্রমবশ কচিয়ামে। এই চত্রচবধমদাষেুক্ত খাদয 

আহাি কচিমি পাচিমল সত্ত্বশুচদ্ধ হইমব। 

  

িমব বিা ধেযিা বে বসাজা বযাপাি হইয়া দাাঁোইল  েচদ চবশুদ্ধ খাদয গ্রহণ কচিমলই ধেয 

হয়, িমব সকমলই বিা ইহা কচিমি পামি। জেমি এেন বক দবযল বা অিে বলাক আমে, 

বে চনমজমক এই বদাষসেূহ হইমি েুক্ত কচিমি না পামি? অিএব শিিািােয এই আহাি-

শমব্দি চক অথয কচিয়ামেন, বদখা োক। চিচন বমলন, ‘আহাি’ শমব্দি অথয— ইচন্দ্রয়দ্বািা 

েমন বে চিন্তািাচশ আহৃি হয়। চিন্তাগুচল চনেযল হইমল সত্ত্ব চনেযল হইমব, িাহাি পূমবয 

নমহ। িুচে োহা ইচ্ছা খাইমি পাি। েচদ শুধু পচবত্র বিাজমনি দ্বািা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, িমব 

বানিমক সািা জরবন দধিাি খাওয়াইয়া বদখ না বকন, বস একজন েতৃত বোের হয় চকনা  

এরূপ হইমল বিা োির হচিণ প্রিৃচিই সকমলি আমে বে বোের হইয়া দাাঁোইি। 

  

‘চনি নহ মনমস হচি চেমল বিা জলজন্তু বহাই, 

ফলেূল খামক হচি চেমল বিা বাদে বান্দিাই, 

চিিন িখনমস হচি চেমল বিা বহুি েৃের অজা।’৩৬ ইিযাচদ 

  

োহা হউক এই সেসযাি সোধান চক?—উিয়ই আবশযক। অবশয শিিািােয আহাি-

শমব্দি বে অথয কচিয়ামেন, উহাই েুখয অথয; িমব ইহাও সিয বে, চবশুদ্ধ বিাজন চবশুদ্ধ 

চিন্তাি সহায়িা কমি। উিময়ি সবন্ধ ্চনি। দই-ই িাই। িমব বোল এইিুকু দাাঁোইয়ামে 

বে, বিযোনকামল আেিা শিিািামেযি উপমদশ িুচলয়া চেয়া শুধু ‘খাদয’ অথযচি লইয়াচে। 

এই জনযই েখন আচে বচল—ধেয িান্না্মি ঢুচকয়ামে, িখন বলামক আোি চবরুমদ্ধ বখচপয়া 

উমঠ। চকন্তু েচদ োন্দ্রামজ োও, িমব বিােিাও আোি সচহি একেি হইমব। এ-চবষময় 

বিােিা বািালরিা িাহামদি বিময় অমনক িাল। োন্দ্রামজ েচদ বকান বযচক্ত খামদযি চদমক 

দৃচি চনমিপ কমি, িমব উচ্চবমণযি বলামকিা বসই খাদয বফচলয়া চদমব। িথাচপ বসখানকাি 
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বলামকিা এইরূপ খাদযাখাদয-চবিামিি দরুন বে চবমশষ চকেু উন্নি হইয়ামে, িাহা বিা 

বদচখমি পাইমিচে না। েচদ বকবল এরূপ বা ওরূপ খাদয খাইমলই, এি-িাি দৃচিমদাষ 

হইমি বাাঁচিমলই বলামক চসদ্ধ হইি, িমব বদচখমি োন্দ্রাজরিা সকমলই চসদ্ধ পুরুষ, চকন্তু 

িাহা নমহ। অবশয আোমদি সম্মুমখ বে কয়জন োন্দ্রাজর বনু্ধ িচহয়ামেন, িাাঁহাচদেমক 

বাদ চদয়া আচে এই কথা বচলমিচে। িাাঁহামদি কথা অবশয স্বিি।  

  

অিএব েচদও আহাি সবমন্ধ এই উিয় েি একত্র কচিমলই একচি সপূিতণয চসদ্ধান্ত হয়, 

িাহা হইমলও ‘উল্টা বুচঝচল িাে’ কচিও না। আজকাল এই খামদযি চবিাি লইয়া ও 

বণযাশ্রে লইয়া খুব িব উচঠয়ামে। আি এ চবষয়চি লইয়া বািালরিাই সবযামপিা অচধক 

িরৎকাি কচিমিমে। আচে বিাোমদি প্রমিযকমকই চজ্াসা কচি, বিােিা এই বণযাশ্রে 

সবমন্ধ চক জান, বল বদচখ। এ বদমশ এখন বসই িািুবযণযয বকাথায়? আোি কথাি উত্তি 

দাও। আচে িািুবযণযয বদচখমি পাইমিচে না। বেেন কথায় বমল, ‘োথা বনই িাি োথা-

বযথা’, এখামন বিাোমদি বণযাশ্রেধেয-প্রিামিি বিিাও বসইরূপ। এখামন বিা িাচি বণয 

নাই; আচে এখামন বকবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাচি বদচখমিচে। েচদ িচত্রয় ও ববশযজাচি 

থামক, িমব িাহািা বকাথায়?—চহন্দুধমেযি চনয়োনুসামি ব্রাহ্মণেণ বকন িাাঁহাচদেমক 

েম্াপবরি ধািণ কচিয়া ববদপাঠ কচিমি আমদশ কমিন না? আি েচদ এ বদমশ িচত্রয় 

ববশয না থামক, েচদ বকবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থামক, িমব শা্ত্রসানুসামি বে-মদমশ বকবল 

শূমদ্রি বাস, এেন বদমশ ব্রাহ্মমণি বাস কিা উচিি নয়। অিএব িচল্পিল্পা বাাঁচধয়া এ 

বদশ োচেয়া িচলয়া োও। োহািা বম্লচ্ছখাদয আহাি কমি এবিং বম্লচ্ছিামজয বাস কমি, 

িাহামদি সবমন্ধ শা্ত্রস চক বচলয়ামেন, িাহা চক বিােিা জান? বিােিা বিা চবেি সহস্র 

বৎসি োবৎ বম্লচ্ছখাদয আহাি ও বম্লচ্ছিামজয বাস কচিমিে। ইহাি প্রায়চশ্চত্ত চক, িাহা 

চক বিােিা জান? ইহাি প্রায়চশ্চত্ত িুষানল। বিােিা আিামেযি আসন গ্রহণ কচিমি িাও, 

চকন্তু কামেয বকন কপিািাির হও? বিােিা েচদ বিাোমদি শাম্ত্রস চবশ্বাসর হও, িমব 

বিােিাও বসই ব্রাহ্মণবচিমিি েি হও—চেচন েহাবরি আমলকজাণ্ডামিি সমগ ব চেয়াচেমলন 

এবিং বম্লচ্ছখাদয-মিাজমনি জনয চনমজমক িুষানমল দ্ধক কমিন। এইরূপ কি বদচখ  

বদচখমব, সেগ্রজাচি বিাোমদি পদিমল আচসয়া পচেমব। বিােিা চনমজিাই বিাোমদি 
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শাম্ত্রস চবশ্বাস কি না—আবাি অপিমক চবশ্বাস কিাইমি িাও  েচদ বিােিা েমন কি বে, 

এ েুমে ও-রূপ কমঠাি প্রায়চশ্চত্ত কচিমি বিােিা সেথয নও, িমব বিাোমদি দবযলিা 

স্বরকাি কি এবিং অপমিি দবযলিা িো কি, অনযানয জাচিি উন্নচিি জনয েিদূি পাি 

সহায়িা কি, িাহাচদেমক ববদ পচেমি দাও এবিংিাহািাও আেযমদি েি হউক। আি বহ 

বগ বমদশরয় ব্রাহ্মণেণ, আচে আপনাচদেমক চবমশষিামব সমবাধন কচিয়া বচলমিচে 

আপনািা প্রকৃি আেয হউন। 

  

বে জ্নয বাোিাি বিাোমদি বদশমক নি কচিয়া বফচলমিমে, অচবলমব িাহা পচিিযাে 

কি। বিােিা িািিবমষযি অনযানয স্থান চবমশষিামব বদখ নাই। বিােিা পূবযসচচিি ্ ামনি 

েিই বোই কি না বকন, েখন আচে স্বমদমশ প্রমবশ কচি—েখন আচে বদচখ, আোমদি 

সোমজ বাোিাি চক িয়ানকিামব প্রমবশ কচিয়ামে, িখন এ বদশ আোি কামে অচি 

্ৃচণি নিকিুলয স্থান বচলয়া প্রিরয়োন হয়। এই বাোিাি-সম্প্রদায়সেূহ আোমদি 

বািলা বদমশি সোজমক োইয়া বফচলয়ামে। আি োহািা িামত্র বরিৎস লাপিতিযাচদ কামেয 

বযাপৃি থামক, িাহািাই আবাি চদমন আিাি সবমন্ধ উনচ্চীঃস্বমি প্রিাি কমি এবিং অচি 

িয়ানক গ্রন্থসকল িাহামদি কামেযি সেথযক। িাহামদি শাম্ত্রসি আমদমশই িাহািা এেন 

সব বরিৎস কাজ কচিয়া থামক। বািলা বদমশি অচধবাসরেণ, বিােিা সকমলই ইহা জান। 

বাোিাি-িিগুচলই বািালরি শা্ত্রস। এই িি িাচশ িাচশ প্রকাচশি হইমিমে এবিং শ্রুচি-

চশিাি পচিবমিয এগুচল আমলািনা কচিয়া বিাোমদি পুত্রকনযােমণি চিত্ত কলুচষি 

হইমিমে। 

  

কচলকািাবাসর িদ্রেমহাদয়েণ  আপনামদি চক লিা হয় না বে, এই সানবুাদ 

বাোিািিিরূপ িয়ানক চজচনষ আপনামদি পুত্রকনযােমণি হামি পচেয়া িাহামদি চিত্ত 

কলুচষি কচিমিমে এবিং বালযকাল হইমিই বচলয়া িাহাচদেমক বশখামনা হইমিমে—ঐ-

গুচল চহন্দুি শা্ত্রস  েচদ আপনািা সিযই লচিি হন, িমব িাহামদি চনকি হইমি ঐগুচল 

কাচেয়া লইয়া িাহাচদেমক প্রকৃি শা্ত্রস—ববদ, উপচনষদ, েরিা পচেমি চদন। 
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িািমিি বদ্বিবাদর সম্প্রদায়সেূমহি েমি জরবািা চিিকাল জরবািাই থাচকমব। ঈশ্বি 

জেমিি চনচেত্তকািণ; চিচন পূবয হইমিই অবচস্থি উপাদানকািণ হইমি জেৎ সৃচি 

কচিয়ামেন। অনদ্বিবাদরমদি েমি চকন্তু ঈশ্বি জেমিি চনচেত্ত ও উপাদান—কািণ দই-ই। 

চিচন শুধু জেমিি সৃচিকিযা নন, িমব চিচন উপাদানিূি চনজ সত্তা হইমিই জেৎ সৃচি 

কচিয়ামেন; ইহাই অনদ্বিবাদরি েি। কিকগুচল চকেূিচকোকাি বদ্বিবাদর সম্প্রদায় 

আমে, িাহামদি চবশ্বাস—ঈশ্বি চনজ সত্তা হইমিই এই জেৎমক সৃচি কচিয়ামেন, অথি 

চিচন জেৎ হইমি চিিপৃথক্; আবাি সকমলই বসই জেৎপচিি চিি-অধরন। আবাি অমনক 

সম্প্রদায় আমে, োহামদি েি—ঈশ্বি চনমজমক উপাদান কচিয়া এই জেৎ উৎপন্ন 

কচিয়ামেন, আি জরবেণ কামল সান্তিাব পচিিযাে কচিয়া অনমন্ত চেচশয়া চনবযাণ লাি 

কচিমব। চকন্তু এই-সকল সম্প্রদায় এখন বলাপ পাইয়ামে। বিযোন িািমি বে-সব 

অনদ্বিবাদর সম্প্রদায় বদচখমি পাওয়া োয়, িাহািা সকমলই শিমিি অনুোের। শিমিি 

েমি ঈশ্বি োয়াবমশই জেমিি চনচেত্ত ও উপাদান-কািণ হইয়ামেন, প্রকৃিপমি নমহ। 

ঈশ্বি বে এই জেৎ হইয়ামেন, িাহা নমহ; বস্তুিীঃ জেৎ নাই, ঈশ্বিই আমেন। 

  

অনদ্বি ববদামন্তি এই োয়াবাদ বুঝা কচঠন। এই বক্তৃিায় আোমদি দশযমনি এই দরূহ 

চবষয় আমলািনা কচিবাি সেয় নাই। বিাোমদি েমধয োহািা পাশ্চািয-দশযনশাম্ত্রস 

অচি্, িাহািা কামণ্টি (Kant) দশযমন কিকিা এই ধিমনি েি বদচখমি পাইমব। িমব 

বিাোমদি েমধয োহািা কাণ্ট সবমন্ধ অধযাপক েযাক্সেূলামিি বলখা পচেয়াে, 

িাহাচদেমক সাবধান কচিয়া চদমিচে, িাাঁহাি বলখায় একিা েতৃত িুল আমে। অধযাপমকি 

েমি বদশ-কাল-চনচেত্ত বে আোমদি িত্ত্ব্ামনি প্রচিবন্ধক, িাহা কাণ্টই প্রথে আচবষ্কাি 

কমিন, চকন্তু প্রকৃিপমি িাহা নমহ। শিিই ইহাি আচবষ্কিযা। চিচন বদশ-কাল-চনচেত্তমক 

োয়াি সচহি অচিন্ন বচলয়া বণযনা কচিয়ামেন। বসৌিােযক্রমে শিিিামষয এই িামবি 

কথা দ-এক জায়োয় বদচখমি পাইয়া আচে বনু্ধবি অধযাপক েহাশয়মক পাঠাইয়াচেলাে। 

অিএব বদচখমিে, কামণ্টি পূমবযও এই িত্ত্ব িািমি অ্াি চেল না। অনদ্বিমবদান্তরমদি 

এই োয়াবাদ-েিচি একিু অপূবয ধিমনি। িাাঁহামদি েমি ব্রহ্মই একোত্র সিয বস্তু, 

নানাত্ব োয়াপ্রসূি। 
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এই একত্ব, এই ‘একমেবাচদ্বিরয়ম্’ ব্রহ্মই আোমদি িিে লিয। আবাি এইখামনই 

িািিরয় ও পাশ্চািয চিন্তাপ্রণালরি েমধয চিিদ্বি। সহস্র সহস্র বৎসি োবৎ িািি সেগ্র 

জেমিি চনকি এই োয়াবাদ ব্াষণা কচিয়া আহ্বান কচিমিমে—োহাি িেিা আমে ইহা 

খণ্ডন কি। জেমিি চবচিন্ন জাচি ঐ আহ্বামন িািিরয় েমিি প্রচিবামদ অগ্রসি হইয়ামে। 

চকন্তু িাহাি ফল এই দাাঁোইয়ামে বে, িাহািা ধ্বিংসপ্রাপ্ত হইয়ামে, বিােিা এখনও জরচবি 

আে। িািি জেমিি চনকি ব্াষণা কচিয়ামে—সবচকেুই ভ্রাচন্ত, সবচকেুই োয়াোত্র। 

েৃচত্তকা হইমি িাি কুোইয়াই খাও, অথবা স্বণযপামত্র বিাজন কি, েহািাজ-িক্রবিযর 

হইয়া িাজপ্রাসামদই বাস কি, অথবা অচি দচিদ্র চিিুক হও, েৃিুযই একোত্র পচিণাে। 

সকমলিই বসই এক েচি, সবই োয়া। ইহাই িািমিি অচি প্রািরন কথা। বািবাি চবচিন্ন 

জাচি উচঠয়া উহা খণ্ডন কচিবাি, উহা িুল বচলয়া প্রচিপন্ন কচিবাি বিিা কচিয়ামে; 

িাহািা উন্নচিশরল হইয়া চনমজমদি হামি সেুদয় িেিা লইয়ামে, বিােমকই িাহামদি 

েূলেি কচিয়ামে। েিদূি সাধয িাহািা বসই িেিা পচিিালনা কচিয়ামে, েিদূি সাধয 

বিাে কচিয়ামে, চকন্তু পি েুহূমিয িাহািা েৃিুযেুমখ পচিি হইয়ামে। আেিা চিিকাল 

অিি িচহয়াচে, আেিা বদচখমিচে—সবই োয়া। েহাোয়াি সন্তানেণ চিিকাল বাাঁচিয়া 

থামক, চকন্তু অচবদযাি সন্তানেমণি পিোয়ু অচি অল্প। 

  

এখামন আবাি আি একচি চবষময় প্রািয ও পাশ্চািয চিন্তাপ্রণালরি চবমশষ পাথযকয আমে। 

প্রািরন িািমিও জােযান দাশযচনক বহমেল ও বশামপনহাওয়াি- এি েমিি নযায় েিবামদি 

চবকাশ বদখা োয়। চকন্তু আোমদি বসৌিােযবশিীঃ বহমেলরয় েিবাদ এখামন অিুমিই 

চবনি হইয়াচেল; অিুিমক উদ্গি হইমি, উহামক বৃিাকামি পচিণি হইমি, উহাি 

সবযনাশা শাখাপ্রশাখামক আোমদি এ োিৃিূচেমি চবতৃতৃি হইমি বদওয়া হয় নাই। 

বহমেমলি েূল কথািা এইীঃ বসই এক চনিমপি সত্তা চবশৃঙ্খলাোত্ি ( Chaos); সাকাি 

বযচি উহা হইমি েহত্তি। অথযাৎ অ-জেৎ হইমি জেৎ বশ্রি, বোি হইমি সিংসাি বশ্রি। 

ইহাই বহমেমলি েূল কথা; সুিিািং িাাঁহাি েমি েিই িুচে সিংসািসেুমদ্র ঝাাঁপ চদমব, 

বিাোি আিা েিই জরবমনি চবচিন্ন কেযজামল জচেি হইমব, িিই িুচে উন্নি হইমব। 
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পাশ্চামিযিা বমলন, বিােিা চক বদচখমিে না, আেিা বকেন ইোিি বানাইমিচে, বকেন 

িাতৃতা সাফ িাচখমিচে, বকেন ইচন্দ্রময়ি চবষয় বিাে কচিমিচে  ইহাি পশ্চামি—প্রমিযক 

ইচন্দ্রয়মিামেি পশ্চামি ব্াি দীঃখ-েিণা, বপশাচিকিা, ্ৃণা-চবমদ্বষ লুকাইয়া থাচকমি 

পামি, চকন্তু িাহামি বকান িচি নাই  

  

অপিচদমক আোমদি বদমশি দাশযচনকেণ প্রথে হইমি ব্াষণা কচিয়ামেন, প্রমিযক 

অচিবযচক্তই—োহামক বিােিা ক্রেচবকাশ বল, িাহা বসই অবযক্তমক বযক্ত কচিবাি বৃথা 

বিিাোত্র। এই জেমিি সবযশচক্তোন্ কািণ-স্বরূপ িুচে চনমজমক কদযোক্ত খানামডাবায় 

প্রচিচবচবি কচিবাি বৃথা বিিা কচিমিে। চকেুচদন ঐ বিিা কচিয়া িুচে বুচঝমব, উহা 

অসেব। িখন বেখান হইমি আচসয়াচেমল, পশ্চাদপসিণ কচিয়া বসইখামনই চফচিবাি 

বিিা কচিমি হইমব। ইহাই ববিােয; এই ববিােয আচসমলই ধেয আিে হইল—বুচঝমি 

হইমব। িযাে বযিরি চকরূমপ ধেয বা নরচিি আিে হইমি পামি? িযামেই ধমেযি আিে, 

িযামেই উহাি সোচপ্ত। িযাে কি। ববদ বচলমিমেনীঃ িযাে কি—িযাে বযিরি অনয পথ 

নাই।— ‘ন প্রজয়া ধমনন ন বিজযয়া িযামেননমক অেৃিত্বোনশুীঃ||’৩৭—সন্তামনি দ্বািা নমহ, 

ধমনি দ্বািা নমহ, েম্ি দ্বািা নমহ, একোত্র িযামেি দ্বািাই েুচক্তলাি হইয়া থামক। 

  

ইহাই সকল িািিরয় শাম্ত্রসি আমদশ। অবশয অমনমক িাজচসিংহাসমন বচসয়াও 

েহািযােরি জরবন বদখাইয়া চেয়ামেন, চকন্তু জনকমকও চকেুচদমনি জনয সিংসামিি সচহি 

সিংস্রব এমকবামি পচিিযাে কচিমি হইয়াচেল, এবিং িাাঁহাি অমপিা বে িযাের বক 

চেমলন? চকন্তু আজকাল সকমলই ‘জনক’ বচলয়া পচিচিি হইমি িায়। িাহািা জনক বমি, 

চকন্তু কিকগুচল হিিাো সন্তামনি জনক-োত্র—িাহামদি বপমিি িাি ও পিমনি কাপে 

বোোইমিও িাহািা অসেথয। শুধু ঐ অমথযই িাহািা ‘জনক’, পূবযকালরন জনমকি েি 

িাাঁহামদি ব্রহ্মচনিা নাই। আোমদি আজকালকাি জনকমদি এই িাব  এখন জনক 

হইবাি বিিা একিু কে কচিয়া লমিযি চদমক বসাজা অগ্রসি হও বদচখ। েচদ িযাে কচিমি 

পাি, িমবই বিাোি ধেয হইমব। েচদ না পাি, িমব িুচে প্রািয হইমি পাশ্চািয পেযন্ত 

সেগ্র পৃচথবরমি েি পুতৃতকালয় আমে, বসগুচলি োবিরয় গ্রন্থ পচেয়া চদে ্েজ পচণ্ডি 
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হইমি পাি, চকন্তু েচদ শুধু কেযকাণ্ড লইয়াই থাক, িমব বুচঝমি হইমব বিাোি চকেুই হয় 

নাই, বিাোি চিিি ধমেযি চবকাশ চকেুোত্র হয় নাই।  

  

বকবল িযামেি দ্বািাই এই অেৃিত্ব লাি হইয়া থামক। িযামেই েহাশচক্ত; োহাি চিিি 

এই েহাশচক্তি আচবিযাব হয়, বস সেগ্র জেৎমকও গ্রাহয কমি না। িখন িাহাি চনকি 

সেগ্র ব্রহ্মাণ্ড বোষ্পদিুলয হইয়া োয়—‘ব্রহ্মাণ্ডিং বোষ্পদায়মি’। িযােই িািমিি সনািন 

পিাকা, োহা বস সেগ্র জেমি উোইমিমে। বে-সকল জাচি েচিমি বচসয়ামে, িািি 

ঐ েৃিুযহরন িাবসহাময় িাহাচদেমক সাবধান কচিয়া চদমিমে—সবযপ্রকাি অিযািাি, 

সবযপ্রকাি অসাধুিাি িরব্র প্রচিবাদ কচিমিমে; িাহাচদেমক বেন বচলমিমেীঃ সাবধান  

িযামেি পথ, শচন্তি পথ অবলবন কি, নিুবা েচিমব। 

  

চহন্দুেণ, ঐ িযামেি পিাকা বেন বিাোমদি হািোো না হয়—সকমলি সেমি উহা 

িুচলয়া ধি। িুচে েচদ দবযল হও এবিং িযাে না কচিমি পাি, িবু আদশযমক খামিা কচিও 

না। বল, আচে দবযল—আচে সিংসািশচক্ত িযাে কচিমি পাচিমিচে না, চকন্তু কপিিাি 

আশ্রয় কচিবাি বিিা কচিও না—শাম্ত্রসি চবকৃি অথয কচিয়া, আপািেধুি েুচক্তজাল প্রময়াে 

কচিয়া বলামকি িমি ধূচল চদবাি বিিা কচিও না; অবশয োহািা এইরূপ েুচক্তমি েু্ধক 

হইয়া োয়, িাহামদিও উচিি চনমজ চনমজ শাম্ত্রসি প্রকৃি িত্ত্ব জাচনবাি বিিা কিা। োহা 

হউক, এরূপ কপিিা কচিও না, বল—আচে দবযল। কািণ এই িযাে বেই েহান্ আদশয। 

েুমদ্ধ লি লি বসমনযি পিন হয়, িাহামি িচি চক—েচদ দশ জন, দ-জন, এক জন 

বসনযও জয়র হইয়া চফচিয়া আমস। 

  

েুমদ্ধ বে লি লি বলামকি েৃিুয হয়, িাহািা ধনয; কািণ িাহামদি বশাচণিেূমলযই জয় 

লাি হয়। একচি বযিরি িািমিি সকল ববচদক সম্প্রদায়ই এই িযােমক প্রধান 

আদশযরূমপ গ্রহণ কচিয়ামেন; একোত্র ববাবাই বপ্রচসমডচন্সি বেিািােয সম্প্রদায় কমিন 

নাই। আি বিাোমদি েমধয অমনমকই বুচঝমি পাচিমিে, বেখামন িযাে নাই, বসখামন 

বশমষ চক দাাঁোয়। এই িযামেি আদশয িিা কচিমি চেয়া েচদ বোাঁোচে—অচি বরিৎস 

বোাঁোচে আশ্রয় কচিমি হয়, িিোখা রধ্বযবাহু জিাজূিধািরচদেমক প্রশ্রয় চদমি হয়, বসও 
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িাল। কািণ েচদও ঐগুচল অস্বািাচবক, িথাচপ বে বপৌরুষহরন চবলাচসিা িািমি প্রমবশ 

কচিয়া আোমদি েিা োিংস পেযন্ত শুচষয়া বফচলবাি বিিা কচিমিমে এবিং সেগ্র িািিরয় 

জাচিমক কপিিায় পূণয কচিয়া বফচলবাি উপক্রে কচিমিমে, বসই চবলাচসিাি স্থামন 

িযামেি আদশয ধচিয়া সেগ্র জাচিমক সাবধান কচিবাি জনয একিু কৃচ্ছসাধন প্রময়াজন। 

আোচদেমক িযামেি আদশয অবলবন কচিমিই হইমব। প্রািরনকামল এই িযাে সেগ্র 

িািিমক জয় কচিয়াচেল, এখনও এই িযােই আবাি িািিমক জয় কচিমব। এই িযাে 

এখনও িািিরয় সকল আদমশযি েমধয বশ্রি ও েচিি। িেবান্ বুদ্ধ, িেবান্ িাোনুজ, 

িেবান্ িােকৃষ্ণ পিেহিংমসি জেিূচে, িযামেি লরলািূচে এই িািি—বেখামন অচি 

প্রািরনকাল হইমি কেযকামণ্ডি প্রচিবাদ িচলমিমে, বেখামন এখনও শি শি বযচক্ত 

সবযিযাে কচিয়া জরবেুক্ত হইমিমেন, বসই বদশ চক এখন িাহাি আদশয জলািচল চদমব? 

কখনই নমহ। হইমি পামি—পাশ্চািয চবলাচসিাি আদমশয কিকগুচল বযচক্তি েচতৃতষ্ক চবকৃি 

হইয়ামে, হইমি পামি—সহস্র সহস্র বযচক্ত এই ইচন্দ্রয়মিােরূপ পাশ্চািয েিল আক্ঠন পান 

কচিয়ামে, িথাচপ আোি োিৃিূচেমি এেন সহস্র সহস্র বযচক্ত চনশ্চয়ই আমেন, োাঁহামদি 

চনকি ধেয বকবল কথাি কথা থাচকমব না, োাঁহািা প্রময়াজন হইমল ফলাফল চবিাি না 

কচিয়াই সবযিযামে প্রস্তুি হইমবন। 

  

আি একচি চবষময় আোমদি সকল সম্প্রদায় একেি, বসচি আচে বিাোমদি সকমলি 

সেমি বচলমি ইচ্ছা কচি। এই চবষয়চিও চবিাট্। ধেযমক সািাৎ কচিমি হইমব—এই 

িাবচি িািমিিই ববচশিয। 

  

‘নায়োিা প্রবিমনন লমিযা ন বেধয়া ন বহুনা শ্রুমিন।’  

  

অচধক বাকযবযময়ি দ্বািা অথবা বকবল বুচদ্ধবমল বা অমনক শা্ত্রস পাঠ কচিয়া এই আিামক 

লাি কিা োয় না। শুধু িাই নয়, জেমিি েমধয একোত্র আোমদি শা্ত্রসই ব্াষণা কমিন, 

শা্ত্রসপামঠি দ্বািা আিামক লাি কচিমি পািা োয় না, বৃথা বাকযবযয় ও বক্তৃিা দ্বািাও 

আি্ান-লাি হয় না; আিামক প্রিযি অনুিব কচিমি হইমব। গুরু হইমি চশমষয এই 
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অনুিব-শচক্ত সিংক্রাচেি হয়; চশমষযি েখন এইিামব অন্তদৃযচি হয়, িখন িাহাি চনকিও 

সব পচিষ্কাি হইয়া োয়, বস-ও িখন আমিাপলচি কমি। 

  

আি একচি কথা। বািলা বদমশ এক অদু্ভি প্রথা বদচখমি পাওয়া োয়—উহাি নাে 

কুলগুরুপ্রথা। আোি চপিা বিাোি গুরু চেমলন—সুিিািং আচেও বিাোি সেগ্র 

পচিবামিি গুরু হইব। আোি চপিা বিাোি চপিাি গুরু চেমলন, সুিিািং আচে বিাোি 

গুরু হইব। গুরু কাহামক বমল? এ সবমন্ধ প্রািরন ববচদক েি আমলািনা কিীঃ গ্রন্থকরি, 

ববয়াকিণ বা সাধািণ পচণ্ডিেণ গুরু হইবাি বোেয নমহন; চেচন ববমদি েথাথয িাৎপেয 

জামনন, চিচনই গুরু। ‘েথা খিশ্চন্দনিািবাহর িািসয ববত্তা ন িু িন্দনসয।’—বেেন 

িন্দনিািবাহর েদযি িন্দমনি িািই জামন, িন্দমনি গুণাবলর অবেি নমহ, এই 

পচণ্ডমিিাও বসইরূপ। ইাঁহামদি দ্বািা আোমদি বকান কাজ হইমব না। িাাঁহািা েচদ প্রিযি 

অনুিব না কচিয়া থামকন, িমব িাাঁহািা চক চশখাইমবন? বালক-বয়মস এই কচলকািা 

শহমি আচে ধেযামিষমণ এখামন ওখামন ্ুচিিাে আি বে বে বক্তৃিা শুচনবাি পি 

বক্তামক চজ্াসা কচিিাে ‘আপচন চক ঈশ্বি দশযন কচিয়ামেন?’ ঈশ্বি-দশযমনি কথায় বস 

বযচক্ত িেচকয়া উচঠি; একোত্র িােকৃষ্ণ পিেহিংসই আোমক বচলয়াচেমলন, ‘আচে ঈশ্বি 

দশযন কচিয়াচে।’ শুধু িাহাই নমহ, চিচন আিও বচলয়াচেমলন, ‘আচে বিাোমক িাাঁহাি 

দশযন-লাি কচিবাি পথ বদখাইয়া চদব।’ প্রকৃি গুরু এইরূপই; শাম্ত্রসি চবচিন্ন চবকৃি অথয 

কচিমি পাচিমলই গুরূপদবািয হওয়া োয় না। 

  

বানিখির শব্দঝির শা্ত্রসবযাখযানমকৌশলম্। 

ববদষযিং চবদষািং িদ্বদু্ভক্তময় ন িু েুক্তময়||৩৮ 

  

নানা প্রকামি শা্ত্রস বযাখযা কচিবাি বকৌশল বকবল পচণ্ডিমদি আমোমদি জনয, েুচক্তি 

জনয নমহ। 

  

‘বশ্রাচত্রয়’—চেচন ববমদি িহসযচবৎ, ‘অবৃচজন’—চনষ্পাপ, ‘অকােহি’—চেচন বিাোমক 

উপমদশ চদয়া অথযসিংগ্রমহি বাসনা কমিন না, চিচনই শান্ত, চিচন সাধু। বসন্তকাল আচসমল 
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বেেন বৃমি পত্রেুকুমলাদয় হয়, অথি উহা বেেন বৃমিি চনকি ঐ উপকামিি পচিবমিয 

বকান প্রিুযপকাি িামহ না, কািণ উহাি প্রকৃচিই পমিি চহিসাধন, বিেচন পমিি চহি 

কচিব, চকন্তু িাহাি প্রচিদানস্বরূপ চকেু িাচহব না। প্রকৃি গুরু এই িাব।৩৯ 

  

িরণযাীঃ স্বয়িং িরেিবাণযবিং জনাীঃ। 

অমহিুনানযানচপ িািয়ন্তীঃ | | ৪০ 

  

িাাঁহািা স্বয়িং িরষণ জরবনসেুদ্র পাি হইয়া চেয়ামেন এবিং চনমজমদি বকান লামিি আশা 

না িাচখয়া অপিমক ত্রাণ কমিন। এইরূপ বযচক্তেণই গুরু, এবিং ইহাও বুচঝও বে, আি 

বকহই গুরু হইমি পামি না। কািণ, 

  

অচবদযায়ােন্তমি বিযোনাীঃ স্বয়িং ধরিাীঃ পচণ্ডিম্মনযোনাীঃ। 

দন্দ্রেযোনাীঃ পচিয়চন্ত েূঢ়াীঃ অমন্ধননব নরয়োনা েথান্ধাীঃ॥৪১  

  

চনমজিা অ্ামনি অন্ধকামি ডুচবয়া িচহয়ামে, চকন্তু অহিািবশিীঃ েমন কচিমিমে, 

িাহািা সব জামন; শুধু ইহা িাচবয়াই চনমশ্চি নমহ, িাহািা আবাি অপিমক সাহােয 

কচিমি োয়। িাহািা নানারূপ কুচিল পমথ ভ্রেণ কচিমি থামক। এইরূপ অমন্ধি দ্বািা 

নরয়োন অমন্ধি নযায় িাহািা উিময়ই খানায় পচেয়া োয়।  

  

বিাোমদি ববদ এই কথা বমলন। এই বামকযি সচহি বিাোমদি আধুচনক প্রথাি িুলনা 

কি। বিােিা ববদাচন্তক, বিােিা খাাঁচি চহন্দু, বিােিা সনািন পন্থাি পিপাির। আচে 

বিাোচদেমক সনািন আদমশযিই আিও অচধক পিপাির কচিমি িাই। েিই বিােিা 

সনািন পন্থাি অচধকিি পিপাির হইমব, িিই অচধকিি বুচদ্ধোমনি েি কাজ কচিমব; 

আি েিই বিােিা আধুচনক বোাঁোচেি অনুসিণ কচিমব, িিই বিােিা অচধক চনমবযামধি 

েি কাজ কচিমব। বিাোমদি বসই অচি প্রািরন সনািন পন্থা অবলবন কি; কািণ 

িখনকাি শাম্ত্রসি প্রমিযক বাণর বরেযবান্ চস্থি অকপি হৃদয় হইমি উচিি, উহাি 

প্রমিযকচি সুিই অমো্। িাি পি জািরয় অবনচি আচসল—চশল্প, চব্ান, ধেয সকল 

চবষময়ই অবনচি হইল। উহাি কািণপিপিতিা চবিাি কচিবাি সেয় আোমদি নাই, চকন্তু 
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িখনকাি চলচখি সকল পুতৃতমকই আোমদি এই জািরয় বযাচধি, জািরয় অবনচিি প্রোণ 

পাওয়া োয়; জািরয় বরমেযি পচিবমিয উহামি বকবল বিাদনধ্বচন। বসই প্রািরনকামলি 

িাব লইয়া আইস, েখন জািরয় শিরমি বরেয ও জরবন চেল। বিােিা আবাি বরেযবান্ হও, 

বসই প্রািরন চনঝযচিণরি জল আবাি প্রাণ িচিয়া পান কি। ইহা বযিরি িািমিি বাাঁচিবাি 

আি অনয উপায় নাই। 

  

আচে অবান্তি প্রসমগ বি আমলািনায় প্রতৃতাচবি চবষয় একরূপ িুচলয়াই চেয়াচেলাে; 

চবষয়চি চবতৃতরণয এবিং আোি বিাোচদেমক এি কথা বচলবাি আমে বে, আচে সব িুচলয়া 

োইমিচে। োহা হউক, অনদ্বিবাদরি েমি—আোমদি বে বযচক্তত্ব অনুিূি হয়, িাহা 

ভ্রেোত্র। সেগ্র জেমিি পমিই এই কথাচি ধািণা কিা অচি কচঠন।  েখনই কাহামকও 

বল িুচে ‘বযচক্ত’ নহ, বস ঐ কথায় এি িরি হইয়া উমঠ বে, বস েমন কমি, িাহাি 

‘আচেত্ব’—িাহা োহাই হউক না বকন—বুচঝ নি হইয়া োইমব। চকন্তু অনদ্বিবাদর বমলন, 

প্রকৃিপমি বিাোি ‘আচেত্ব’ বচলয়া চকেুই নাই। জরবমনি প্রচি েুহূমিযই বিাোি 

পচিবিযন হইমিমে। িুচে এক সেয় বালক চেমল, িখন একিামব চিন্তা কচিয়াে; এখন 

িুচে েুবক, এখন একিামব চিন্তা কচিমিে; আবাি েখন বৃদ্ধ হইমব, িখন আি একিামব 

চিন্তা কচিমব। সকমলিই পচিণাে হইমিমে। ইহাই েচদ সিয হয়, িমব আি বিাোি 

‘আচেত্ব’ বকাথায়? এই ‘আচেত্ব’ বা ‘বযচক্তত্ব’ বিাোি বদহেি নমহ, েমনােিও নমহ। 

এই বদহেমনি পামি বিাোি আিা; আি অনদ্বিবাদর বমলন, এই আিা ব্রহ্মস্বরূপ। দইচি 

অনন্ত কখনও থাচকমি পামি না। একজন বযচক্তই আমেন—চিচনই অনন্তস্বরূপ। 

  

সাদা কথায় বুঝাইমি বেমল বচলমি হয়, আেিা চবিািশরল প্রাণর, আেিা সব চকেুই 

চবিাি কচিয়া বুচঝমি িাই। এখন চবিাি বা েুচক্ত কাহামক বমল? েুচক্ত-চবিামিি অথয—

অল্প-চবতৃতি বশ্রণরিুক্তকিণ, পদাথযচনিয়মক ক্রেশীঃ উচ্চিি বশ্রণরি অন্তিুযক্ত কচিয়া 

বশমষ এেন একস্থামন বপৌাঁোমনা, োহাি উপি আি োওয়া িমল না। সসরে বস্তুমক েচদ 

অনমন্তি পেযায়িুক্ত কচিমি পািা োয়, িমব উহাি িিে চবশ্রাে হয়। একচি সসরে বস্তু 

লইয়া উহাি কািণ অনুসন্ধান কচিয়া দাও, চকন্তু েিিণ না িুচে িিমে অথযাৎ অনমন্ত 
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বপৌাঁচেমিে, িিিণ বকাথাও শাচন্ত পাইমব না। আি অনদ্বিবাদর বমলনীঃ এই অনমন্তিই 

একোত্র অচতৃতত্ব আমে; আি সবই োয়া, আি চকেুিই সত্তা নাই। বে-মকান জেবস্তু হউক, 

িাহাি েথাথয স্বরূপ োহা, িাহা এই ব্রহ্ম। আেিা এই ব্রহ্ম; নােরূপাচদ আি োহা চকেু, 

সবই োয়া; ঐ নােরূপ বাদ দাও, িাহা হইমল বিাোি ও আোি েমধয আি বকান প্রমিদ 

নাই। চকন্তু আোচদেমক এই ‘আচে’ শব্দচি িাল কচিয়া বুচঝমি হইমব। সাধািণিীঃ বলামক 

বমল, েচদ আচে ব্রহ্মই হই, িমব আচে োহা ইচ্ছা কচিমি পাচি না বকন? চকন্তু এখামন 

এই ‘আচে’ শব্দচি অনয অমথয বযবহৃি হইমিমে। েখন িুচে চনমজমক বদ্ধ বচলয়া েমন 

কি, িখন আি িুচে আিস্বরূপ ব্রহ্ম নও—ব্রমহ্মি বকান অিাব নাই, চিচন অন্তমজযযাচিীঃ, 

চিচন অন্তিািাে, আিিৃপ্ত; িাাঁহাি বকান অিাব নাই, িাাঁহাি বকান কােনা নাই, চিচন 

সপূিতণয চনিযয় ও সপূিতণয স্বাধরন; চিচনই ব্রহ্ম। বসই ব্রহ্মস্বরূমপ আেিা সকমলই এক। 

  

সুিিািং বদ্বিবাদর ও অনদ্বিবাদরি েমধয বযচক্তমত্বি এই প্রমে চবমশষ পাথযকয আমে বচলয়া 

ববাধ হয়। বিােিা বদচখমব, শিিািামেযি েি বে বে িাষযকামিিা পেযন্ত চনমজমদি েি 

সেথযন কচিবাি জনয স্থামন স্থামন শাম্ত্রসি এরূপ অথয কচিয়ামেন, োহা আোি সেরিরন 

বচলয়া ববাধ হয় না। িাোনুজও শাম্ত্রসি এেন অথয কচিয়ামেন, োহা স্পি বুচঝমি পািা 

োয় না। আধুচনক পচণ্ডিমদি চিিমিও এই ধািণা বদচখমি পাওয়া োয় বে, চবচিন্ন 

েিবামদি েমধয একচি েিই সিয হইমি পামি, আি বাকরগুচল চেথযা, েচদও িাাঁহামদি 

শ্রুচিমি এই িিাব িচহয়ামে—বে অপূবয িাব িািি এখনও জেৎমক চশিা চদমব—‘একিং 

সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’ অথযাৎ প্রকৃি িত্ত্ব, প্রকৃি সত্ত্বা এক, েুচনেণ িাাঁহামকই নানারূমপ 

বণযনা কচিয়া থামকন। ইহাই আোমদি জািরয় জরবমনি েূলেি, আি এই েূলিত্ত্বচিমক 

কামেয পচিণি কিাই আোমদি জাচিি সেগ্র জরবনসেসযাি সোধান। িািমি কময়কজন 

োত্র পচণ্ডি বযিরি আেিা সকমলই সবযদা এই িত্ত্ব িুচলয়া োই—আচে ‘পচণ্ডি’ অমথয 

প্রকৃি ধাচেযক ও ্ানর বযচক্তমকই লিয কচিমিচে। আেিা এই েহান্ িত্ত্বচি সবযদাই 

িুচলয়া োই, আি বিােিা বদচখমব অচধকািংশ পচণ্ডমিি—আোি ববাধ হয় শিকিা ৯৮ 

জমনি েি এই বে, হয় অনদ্বিবাদ সিয, নয় চবচশিানদ্বিবাদ সিয, নিুবা বদ্বিবাদ সিয। 

েচদ বািাণসরধামে পাাঁি চেচনমিি জনয বকান ্ ামি চেয়া উপমবশন কি, িমব িুচে আোি 
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কথাি প্রোণ পাইমব; বদচখমব, এই-সকল চবচিন্ন সম্প্রদায় ও েি লইয়া িরচিেি েুদ্ধ 

িচলয়ামে। আোমদি সোমজি ও পচণ্ডিমদি বিা এই অবস্থা  

  

এই চবচিন্ন সাম্প্রদাচয়ক কলহ-দ্বমিি চিিি এেন একজমনি অিুযদয় হইল, চেচন 

িািমিি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি েমধয বে সাে্সয িচহয়ামে, বসই সাে্সয কামেয পচিণি 

কচিয়া চনজ জরবমন বদখাইয়াচেমলন। আচে িােকৃষ্ণ পিেহিংসমদবমক লিয কচিয়া এ 

কথা বচলমিচে। িাাঁহাি জরবন আমলািনা কচিমল স্পি বুঝা োয় বে, উিয় েিই 

আবশযক; উহািা েচণিমজযাচিমষি িূমকচন্দ্রক (Geocentric) ও সূেযমকচন্দ্রক 

( Heliocentric) েমিি নযায়। বালকমক েখন প্রথে বজযাচিষ চশিা বদওয়া হয়, িখন 

িাহামক ঐ িূমকচন্দ্রক েিই চশিা বদওয়া হয়, চকন্তু েখন বস বজযাচিমষি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 

িত্ত্বসেূহ অধযয়ন কচিমি প্রবৃত্ত হয়, িখন ঐ সূেযমকচন্দ্রক েি চশিা কিা আবশযক হইয়া 

পমে, বস িখন বজযাচিমষি িত্ত্বসেূহ পূবযামপিা উত্তেরূমপ িাল বুচঝমি পামি। 

পমচিচন্দ্রয়াবন্ধ জরব স্বিাবিই বদ্বিবাদর হইয়া থামক। েিচদন আেিা পমচিচন্দ্রয় দ্বািা 

আবদ্ধ, িিচদন আেিা সগুণ ঈশ্বিই দশযন কচিব—সগুণ ঈশ্বমিি অচিচিক্ত আি বকান 

িাব উপলচি কচিমি পাচি না, আেিা জেৎমক চঠক এইরূমপই বদচখমি পাইব। িাোনুজ 

বমলন, েিচদন িুচে চনমজমক বদহ েন বা জরব বচলয়া ্ান কচিমিে, িিচদন বিাোি 

প্রমিযকচি অনুিূচি-বযাপামি জরব জেৎ এবিং এই উিময়ি কািণস্বরূপ বস্তুচবমশমষি ্ান 

থাচকমব। চকন্তু েনুষযজরবমন কখনও কখনও এেন সেয় আমস, েখন বদমহি ্ান 

এমকবামি িচলয়া োয়, েখন েন পেযন্ত ক্রেশীঃ সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি হইয়া প্রায় অন্তচহযি 

হয়, েখন বে-সকল বস্তু আোমদি িরচি উৎপাদন কমি, আোচদেমক দবযল কমি এবিং 

এই বদমহ আবদ্ধ কচিয়া িামখ, বসগুচল িচলয়া োয়; িখন—বকবল িখনই বস বসই প্রািরন 

েহান্ উপমদমশি সিযিা বুচঝমি পামি। বসই উপমদশ চক? 

  

ইনহব বিচজযিীঃ সমেযা বেষািং সামেয চস্থিিং েনীঃ। 

চনমদযাষিং চহ সেিং ব্রহ্ম িিাদ ব্রহ্মচণ বি চস্থিাীঃ॥৪২ 
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োাঁহামদি েন সােযিামব অবচস্থি, িাাঁহািা এইখামনই সিংসাি জয় কচিয়ামেন। ব্রহ্ম 

চনমদযাষ এবিং সবযত্র সে, সুিিািং িাাঁহািা ব্রমহ্ম অবচস্থি।  

  

সেিং পশযন্ চহ সবযত্র সেবচস্থিেরশ্বিম্। 

ন চহনতৃতযািনািানিং িমিা োচি পিািং েচিম্॥৪৩ 

  

ঈশ্বিমক সবযত্র সেিামব অবচস্থি বদচখয়া চিচন আিা দ্বািা আিামক চহিংসা কমিন না, 

সুিিািং পিে েচি প্রাপ্ত হন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 265 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৯. গীতোতত্ত্ব – ১ 

[স্বােরজর কচলকািায় থাকাকামল অচধকািংশ সেয়ই িদানরন্তন আলেবাজামিি েমঠ বাস 

কচিমিন। এই সেয় কচলকািাবসর কময়কজন েুবক, োাঁহািা পূবয হইমিই প্রস্তুি চেমলন, 

স্বােরজরি চনকি ব্রহ্মিেয বা সন্নযাসব্রমি দরচিি হন। স্বােরজর ইাঁহাচদেমক ধযান-ধািণা 

এবিং েরিা ববদান্ত প্রিৃচি চশিা চদয়া িচবষযৎ কমেযি উপেুক্ত কচিমি লাচেমলন। একচদন 

েরিাবযাখযাকামল চিচন বে কথাগুচল বচলয়াচেমলন, িাহাি সািািংশ জননক ব্রহ্মিাির কিৃযক 

চলচপবদ্ধ হয়; িাহাই এখামন ‘েরিািত্ত্ব’ নামে সিচলি হইল।] 

  

েরিাগ্রন্থখাচন েহািািমিি অিংশচবমশষ। এই েরিা বুচঝমি বিিা কচিবাি পূমবয কময়কচি 

চবষয় জানা আবশযক। প্রথে—েরিাচি েহািািমিি চিিি প্রচিপ্ত অথবা েহািািমিিই 

অিংশচবমশষ, অথযাৎ উহা ববদবযাস-প্রণরি চকনা? চদ্বিরয়—কৃষ্ণ নামে বকহ চেমলন চকনা? 

িৃিরয়—বে েুমদ্ধি কথা েরিায় বচণযি হইয়ামে, িাহা েথাথয ্চিয়াচেল চকনা? িিুথয—

অজুযনাচদ েথাথয ঐচিহাচসক বযচক্ত চকনা? প্রথেিীঃ সমন্দহ হইবাি কািণগুচল চক, বদখা 

োক। 

  

প্রথে প্রে 

  

ববদবযাস নামে পচিচিি অমনমক চেমলন, িেমধয বাদিায়ণ বযাস বা বদ্বপায়ন বযাস—বক 

ইহাি প্রমণিা? বযাস একচি উপাচধোত্র। চেচন বকান পুিাণাচদ শা্ত্রস িিনা কচিয়ামেন, 

চিচনই ‘বযাস’ নামে পচিচিি। বেেন চবক্রোচদিয—এই নােচিও একচি সাধািণ নাে। 

শিিািােয িাষয িিনা কচিবাি পূমবয েরিা-গ্রন্থখাচন সবযসাধািমণ িিদূি পচিচিি চেল 

না। িাাঁহাি পমিই েরিা সবযসাধািমণি েমধয চবমশষরূমপ পচিচিি হয়। অমনমক বমলন, 

েরিাি ববাধায়ন-িাষয পূমবয প্রিচলি চেল। এ-কথা প্রোচণি হইমল েরিাি প্রািরনত্ব ও 

বযাসকিৃযত্ব কিকিা চসদ্ধ হয় বমি, চকন্তু ববদান্তদশযমনি বে ববাধায়ন-িাষয চেল বচলয়া 

শুনা োয়, েদবলবমন িাোনুজ ‘শ্ররিাষয’ প্রস্তুি কচিয়ামেন—বচলয়ামেন, শিমিি িামষযি 
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েমধয উদৃ্ধি বে িামষযি অিংশচবমশষ উক্ত ববাধায়ন-কৃি বচলয়া অমনমক অনুোন কমিন, 

োহাি কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বাের প্রায় নাোিাো কচিমিন, িাহা আচে সেুদয় িািিবষয 

খুাঁচজয়াও এ পেযন্ত বদচখমি পাই নাই। শুচনমি পাওয়া োয়, িাোনুজও অপি বলামকি 

হমতৃত একচি করিদি পুাঁচথ বদচখয়া িাহা হইমি িাাঁহাি িাষয িিনা কমিন। ববদামন্তি 

ববাধায়ন-িাষযই েখন এিদূি অচনশ্চময়ি অন্ধকামি, িখন েরিাসবমন্ধ িৎকৃি িামষযি 

উপি বকান প্রোণ স্থাপন কচিবাি বিিা বৃথা প্রয়াসোত্র। অমনমক এইরূপ অনুোন কমিন 

বে, েরিাখাচন শিিািােয-প্রণরি। িাাঁহামদি েমি—চিচন উহা প্রণয়ন কচিয়া েহািািমিি 

েমধয প্রমবশ কিাইয়া বদন। 

  

চদ্বিরয় প্রে 

  

কৃষ্ণসবমন্ধ সমন্দহ এইীঃ োমন্দােয উপচনষমদ এক স্থমল পাওয়া োয়, বদবকরপুত্র কৃষ্ণ 

ব্ািনাো বকান ঋচষি চনকি উপমদশ গ্রহণ কমিন। েহািািমিি কৃষ্ণ দ্বািকাি িাজা, 

আি চবষু্ণপুিামণ বোপরমদি সচহি চবহািকাির কৃমষ্ণি কথা বচণযি আমে। আবাি িােবমি 

কৃমষ্ণি িাসলরলা চবতৃতাচিিরূমপ বচণযি আমে। অচি প্রািরনকামল আোমদি বদমশ 

‘েদমনাৎসব’ নামে এক উৎসব প্রিচলি চেল। বসইচিমকই বলামক বদালরূমপ পচিণি 

কচিয়া কৃমষ্ণি ্ ামে িাপাইয়ামে। িাসলরলাচদও বে ঐরূমপ িাপামনা হয় নাই, বক বচলমি 

পামি? পূবযকামল আোমদি বদমশ ঐচিহাচসক সিযানুসন্ধান কচিবাি প্রবৃচত্ত অচি সাোনযই 

চেল। সুিিািং োাঁহাি োহা ইচ্ছা, চিচন িাহাই বচলয়া চেয়ামেন। আি পূবযকামল বলামকি 

নাে-েমশি আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই চেল। এরূপ অমনক হইয়ামে, বেখামন একজন বকান 

গ্রন্থ প্রণয়ন কচিয়া গুরু অথবা অপি কাহািও নামে িালাইয়া চদয়া বেমলন। এইরূপ স্থমল 

সিযানুসচন্ধৎসু ঐচিহাচসমকি বে চবপদ। পূবযকামল িূমোমলি ্ানও চকেুোত্র চেল না—

অমনমক কল্পনাবমল ইিুসেুদ্র, িরিসেুদ্র দচধসেুদ্রাচদ িিনা কচিয়ামেন। পুিামণ বদখা 

োয়, বকহ অেুি বষয, বকহ লি বষয জরবনধািণ কচিমিমেন; চকন্তু আবাি ববমদ পাই, 

‘শিায়ুনবয পুরুষীঃ’। আেিা এখামন কাহামক অনুসিণ কচিব? সুিিািং কৃষ্ণ সবমন্ধ সচঠক 
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ঐচিহাচসক চসদ্ধান্ত কিা একরূপ অসেব। বলামকি একিা স্বিাবই এই বে, বকান 

েহাপুরুমষি প্রকৃি িচিমত্রি িিুচদযমক িাহািা নানাচবধ অস্বািাচবক কল্পনা কমি। 

  

কৃষ্ণ সবমন্ধ এই ববাধ হয় বে, চিচন একজন িাজা চেমলন। ইহা খুব সেব এই জনয বে, 

প্রািরন কামল আোমদি বদমশ িাজািাই ব্রহ্ম্ান-প্রিামি উমদযাের চেমলন। আিও একচি 

চবষয় লিয কিা আবশযক—েরিাকাি চেচনই হউন, েরিাি েমধয বে চশিা, সেুদয় 

েহািািমিি েমধযও বসই চশিা বদচখমি পাই। িাহামি ববাধ হয়, বসই সেয় বকান 

েহাপুরুষ নূিনিামব সোমজ এই ব্রহ্ম্ান প্রিাি কচিয়াচেমলন। আিও বদখা োয়, প্রািরন 

কামল এক-একচি সম্প্রদায় উচঠয়ামে—িাহাি েমধয এক-একখাচন শা্ত্রস প্রিাচিি 

হইয়ামে। চকেুচদন পমি সম্প্রদায় ও শা্ত্রস উিয়ই বলাপ পাইয়ামে, অথবা সম্প্রদায়চি 

বলাপ পাইয়ামে, শা্ত্রসখাচন িচহয়া চেয়ামে। সুিিািং অনুোন হয়, েরিা সেবিীঃ এেন এক 

সম্প্রদাময়ি শা্ত্রস, োহা এিমণ বলাপ পাইয়ামে, চকন্তু োহাি েমধয খুব উচ্চ িাবসকল 

চনচবি চেল। 

  

িৃিরয় প্রে 

  

কুরুপাচিাল-েুমদ্ধি চবমশষ প্রোণ প্রাপ্ত হওয়া োয় না, িমব কুরুপাচিাল নামে েুদ্ধ বে 

সিং্চিি হইয়াচেল, িাহামি সমন্দহ নাই। আি এক কথা—েুমদ্ধি সেয় এি ্ান, িচক্ত 

ও বোমেি কথা আচসল বকাথা হইমি? আি বসই সেয় চক বকান সামিচিকচলচপ-কুশল 

বযচক্ত (Short-hand Writer) উপচস্থি চেমলন, চেচন বস-সেতৃত িুচকয়া লইয়াচেমলন? বকহ 

বকহ বমলন, এই কুরুমিত্র েুদ্ধ রূপকোত্র। ইহাি আধযাচিক িাৎপেয—সদসৎপ্রবৃচত্তি 

সিংগ্রাে। এ অথযও অসগ বি না হইমি পামি। 

  

িিুথয প্রে 

  

অজুযন প্রিৃচিি ঐচিহাচসকিা-সবমন্ধ সমন্দহ এই বে—‘শিপথব্রাহ্মণ’ অচি প্রািরন গ্রন্থ, 

উহামি সেতৃত অশ্বমেধে্কাচিেমণি নামেি উমেখ আমে। চকন্তু বস স্থমল অজুযনাচদি 
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নােেন্ধও নাই, অথি পিরচিৎ জমেজময়ি নাে উচেচখি আমে। এ চদমক েহািািিাচদমি 

বণযনা—েুচধচিি অজুযনাচদ অশ্বমেধে্ কচিয়াচেমলন। 

  

এখামন একচি কথা চবমশষরূমপ িিণ িাচখমি হইমব বে, এই-সকল ঐচিহাচসক িমত্ত্বি 

অনুসন্ধামনি সচহি আোমদি প্রকৃি উমেশয অথযাৎ ধেযসাধনা-চশিাি বকান সিংস্রব নাই। 

ঐগুচল েচদ আজই সপূিতণয চেথযা বচলয়া প্রোচণি হয়, িাহা হইমলও আোমদি চবমশষ 

বকান িচি হয় না। িমব এি ঐচিহাচসক েমবষণাি প্রময়াজন চক? প্রময়াজন আমে; 

আোচদেমক সিয জাচনমি হইমব, কুসিংস্কামি আবদ্ধ থাচকমল িচলমব না। এমদমশ এ-

সবমন্ধ সাোনয ধািণা আমে। অমনক সম্প্রদাময়ি চবশ্বাস এই বে, বকান একচি িাল চবষয় 

প্রিাি কচিমি হইমল একচি চেথযা বচলমল েচদ বসই প্রিামিি সাহােয হয়, িাহামি 

চকেুোত্র বদাষ নাই, অথযাৎ The end justifies the means;  এই কািমণ অমনক িমি 

‘পাবযিরিং প্রচি েহামদব উবাি’ বদখা োয়। চকন্তু আোমদি উচিি সিযমক ধািণা কিা, 

সিয চবশ্বাস কিা। কুসিংস্কাি োনুষমক এিদূি আবদ্ধ কচিয়া িামখ বে, েরশুখ্রি েহম্মদ 

প্রিৃচি েহাপুরুষেণও অমনক কুসিংস্কামি চবশ্বাস কচিমিন। বিাোচদেমক সমিযি উপি 

লিয িাচখমি হইমব, কুসিংস্কাি সপূিতণযরূমপ িযাে কচিমি হইমব। 
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২০. গীতোতত্ত্ব – ২ 

এিমণ কথা হইমিমে—েরিা চজচনষচিমি আমে চক? উপচনষদ আমলািনা কচিমল বদখা 

োয়, িাহাি েমধয অমনক অপ্রাসচগ বক কথা িচলমি িচলমি হঠাৎ এক েহাসমিযি 

অবিািণা। বেেন জগ বমলি েমধয অপূবয সুন্দি বোলাপ—িাহাি চশকে কাাঁিা পািা সব 

সমেি। আি েরিাচি চক—েরিাি েমধয এই সিযগুচল লইয়া অচি সুন্দিিামব সাজান—

বেন ফুমলি োলা বা সুন্দি ফুমলি বিাো। উপচনষমদ শ্রদ্ধাি কথা অমনক পাওয়া োয়, 

চকন্তু িচক্ত সবমন্ধ বকান কথা নাই বচলমলই হয়। েরিায় চকন্তু এই িচক্তি কথা পুনীঃপুনীঃ 

উচেচখি আমে এবিং এই িচক্তি িাব পচিস্ফুি হইয়ামে। 

  

এিমণ েরিা বে কময়কচি প্রধান প্রধান চবষয় লইয়া আমলািনা কচিয়ামেন, বদখা োউক। 

পূবয পূবয ধেযশা্ত্রস হইমি েরিাি নূিনত্ব চক? নূিনত্ব এই বে, পূমবয বোে ্ান িচক্ত-আচদ 

প্রিচলি চেল বমি, চকন্তু সকমলি েমধযই পিস্পি চববাদ চেল, ইহামদি েমধয সােিমসযি 

বিিা বকহ কমিন নাই। েরিাকাি এই সােিমসযি চবমশষ বিিা কচিয়ামেন। চিচন 

িদানরন্তন সেুদয় সম্প্রদাময়ি চিিি োহা চকেু িাল চেল, সব গ্রহণ কচিয়ামেন। চকন্তু 

চিচনও বে সেিময়ি িাব বদখাইমি পামিন নাই, এই রনচবিংশ শিাব্দরমি িােকৃষ্ণ 

পিেহিংমসি দ্বািা িাহা সাচধি হইয়ামে।  

  

চদ্বিরয়িীঃ চনষ্কাে কেয—এই চনষ্কাে কেয অমথয আজকাল অমনমক অমনকরূপ বুচঝয়া 

থামকন। বকহ বকহ বমলন, চনষ্কাে হওয়াি অথয—উমেশযহরন হওয়া। বাতৃতচবক িাহাই েচদ 

ইহাি অথয হয়, িাহা হইমল বিা হৃদয়শূনয পশুিা এবিং বদয়ালগুচলও চনষ্কােকেযর; অমনমক 

আবাি জনমকি উদাহিমণ চনমজমক চনষ্কাে কচেযরূমপ পচিচিি কচিমি ইচ্ছা কমিন। চকন্তু 

জনক বিা পুমত্রাৎপাদন কমিন নাই, চকন্তু ইাঁহািা পুমত্রাৎপাদন কচিয়াই জনকবৎ পচিচিি 

হইমি িামহন। প্রকৃি চনষ্কাে কেযর পশুবৎ জেপ্রকৃচি বা হৃদয়শূনয নমহন। িাাঁহাি অন্তি 

এিদূি িালবাসায় ও সহানুিূচিমি পচিপূণয বে, চিচন সেগ্র জেৎমক বপ্রমেি সচহি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 270 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচলগ বন কচিমি পামিন। এরূপ বপ্রে ও সহানুিূচি বলামক সিিািি বুচঝমি পামি না। 

এই সেিয়িাব ও চনষ্কাে কেয—এই দইচি েরিাি চবমশষত্ব। 

  

েরিাি একচি বোক 

  

এিমণ েরিাি চদ্বিরয় অধযায় হইমি একিু পাঠ কিা োক। ‘িিং িথা কৃপয়াচবিম্’ ইিযাচদ 

বোমক চক সুন্দি কচবমত্বি িামব অজুযমনি অবস্থাচি বচণযি হইয়ামে  িািপি শ্ররকৃষ্ণ 

অজুযনমক উপমদশ চদমিমেন, ‘বক্লবযিং োি েেীঃ পাথয’—এই স্থামন অজুযনমক িেবান্ েুমদ্ধ 

প্রবৃচত্ত চদমিমেন বকন? অজুযমনি বাতৃতচবক সত্ত্বগুণ উচদ্রক্ত হইয়া েুমদ্ধ অপ্রবৃচত্ত হয় নাই; 

িমোগুণ হইমিই েুমদ্ধ অচনচ্ছা হইয়াচেল। সত্ত্বগুণর বযচক্তমদি স্বিাব এই বে, িাাঁহািা 

অনয সেময় বেরূপ শান্ত, চবপমদি সেয়ও বসরূপ ধরি। অজুযমনি (েমন) িয় আচসয়াচেল। 

আি িাাঁহাি চিিমি বে েুদ্ধপ্রবৃচত্ত চেল, িাহাি প্রোণ এই—চিচন েুদ্ধ কচিমিই েুদ্ধমিমত্র 

আচসয়াচেমলন। সিিািি আোমদি জরবমনও এইরূপ বযাপাি বদখা োয়।  

  

অমনমক েমন কমিন, ‘আেিা সত্ত্বগুণর’; চকন্তু প্রকৃিপমি িাাঁহািা িমোগুণর। অমনমক অচি 

অশুচিিামব থাচকয়া েমন কমিন, ‘আেিা পিেহিংস’। কািণ, শাম্ত্রস আমে—পিেহিংমসিা 

‘জমোেত্তচপশািবৎ’ হইয়া থামকন। পিেহিংসচদমেি সচহি বালমকি িুলনা কিা হয়, 

চকন্তু িথায় বুচঝমি হইমব—ঐ িুলনা একমদশর। পিেহিংস ও বালক কখনই অচিন্ন নমহ। 

একজন ্ামনি অিরি অবস্থায় বপৌাঁচেয়ামেন, আি একজমনি ্ামনামেষ বোমিই হয় 

নাই। আমলামকি পিোণুি অচি িরব্র স্পন্দন ও অচি েৃদ স্পন্দন উিয়ই দৃচিি বচহিূযি। 

চকন্তু একচিমি িরব্র উত্তাপ ও অপিচিমি িাহাি অিযন্তািাব বচলমলই হয়। সত্ত্ব ও 

িমোগুণ চকয়দিংমশ একরূপ বদখাইমলও উিময় অমনক প্রমিদ। িমোগুণ সত্ত্বগুমণি 

পচিচ্ছদ ধািণা কচিয়া আচসমি বে িালবামস; এখামন দয়ারূপ আবিমণ উপচস্থি 

হইয়ামেন। 

  

অজুযমনি এই বোহ অপনয়ন কচিবাি জনয িেবান্ চক বচলমলন? আচে বেেন প্রায়ই 

বচলয়া থাচক বে, বলাকমক পাপর না বচলয়া িাহাি চিিি বে েহাশচক্ত আমে, বসই চদমক 
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িাহাি দৃচি আকৃি কি, চঠক বসই িামবই িেবান্ বচলমিমেন, ‘বনিত্ত্বেুযপপদযমি’— 

বিাোমি ইহা সামজ না। িুচে বসই আিা, িুচে স্বরূপ িুচলয়া আপনামক পাপর বিাের 

বশাকগ্রতৃত কচিয়া িুচলয়াে—এ বিা বিাোি সামজ না। িাই িেবান্ বচলমিমেন, ‘বক্লবিং 

োি েেীঃ পাথয।’ জেমি পাপিাই নাই, বিােমশাক নাই; েচদ চকেু পাপ জেমি থামক, 

িাহা এই ‘িয়’। বে-মকান কােয বিাোি চিিমি শচক্তি উমদ্রক কচিয়া বদয়, িাহাই পুণয; 

আি োহা বিাোি শিরি-েনমক দবযল কমি, িাহাই পাপ। এই দবযলিা পচিিযাে কি। 

‘বক্লবযিং োি েেীঃ পাথয’, িুচে বরি, বিাোি এ (ক্লরবিা) সামজ না। 

  

বিােিা েচদ জেৎমক এ-কথা শুনাইমি পাি—‘বক্লবযিং োি েেীঃ পাথয বনিত্ত্বেুযপপদযমি’, 

িাহা হইমল চিন চদমনি চিিি এ-সকল বিাে-মশাক, পাপ-িাপ বকাথায় িচলয়া োইমব। 

এখানকাি বায়ুমি িময়ি কপিতন বচহমিমে। এ কপিতন উল্টাইয়া দাও। িুচে সবযশচক্তোন্—

োও, বিামপি েুমখ োও, িয় কচিও না। েহাপাপরমক ্ৃণা কচিও না, িাহাি বাচহি 

চদক্ চিই বদচখও না। চিিমিি চদমক বে পিোিা িচহয়ামেন, বসই চদমক দৃচিপাি কি; 

সেগ্র জেৎমক বল—বিাোমি পাপ নাই, িাপ নাই, িুচে েহাশচক্তি আধাি। 

  

এই একচি বোক পচেমলই সেগ্র েরিাপামঠি ফল পাওয়া োয়, কািণ এই বোমকি 

েমধযই েরিাি সেগ্র িাব চনচহি। 
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২১. আলম্মোড়ো অচিনন্দম্নর উত্তর 

[স্বাস্থযলামিি জনয দাচজযচলি-এ দই োস অবস্থামনি পি স্বােরজর চনেচিি হইয়া 

চহোলময়ি আলমোো শহমি োন। স্থানরয় জনসাধািমণি পি হইমি িাাঁহামক চহন্দরমি 

একচি অচিনন্দন প্রদত্ত হয়। উত্তমি স্বােরজর বমলনীঃ] 
  

আোমদি পূবযপুরুষেণ শয়মন-স্বপমন বে-িূচেি চবষয় ধযান কচিমিন, এই বসই িূচে—

িািিজননর পাবযির বদবরি জেিূচে। এই বসই পচবত্র িূচে, বেখামন িািমিি প্রমিযক 

েথাথয সিযচপপাসু বযচক্ত জরবন-সন্ধায় আচসয়া ‘বশষ অধযায়’ সোপ্ত কচিমি অচিলাষর 

হয়। এই পচবত্র িূচেি চেচিচশখমি, েিরি েহ্বমি, দ্রুিোচেনর বস্রািস্বিরসেূমহি িরমি 

বসই অপূবয িত্ত্বিাচশ চিচন্তি হইয়াচেল—বে-িত্ত্বগুচলি কণাোত্র ববমদচশকেমণি চনকি 

হইমিও েিরি শ্রদ্ধা আকষযণ কচিয়ামে এবিং বেগুচলমক বোেযিে চবিািকেণ অিুলনরয় 

বচলয়া চনমজমদি েি প্রকাশ কচিয়ামেন। এই বসই িূচে—অচি বালযকাল হইমিই আচে 

বেখামন বাস কচিবাি কল্পনা কচিমিচে এবিং বিােিা সকমলই জান, আচে এখামন বাস 

কচিবাি জনয কিবািই না বিিা কচিয়াচে; আি েচদও উপেুক্ত সেয় না আসায় এবিং 

আোি কেয থাকায় আচে এই পচবত্র িূচে িযাে কচিমি বাধয হইয়াচে, িথাচপ আোি 

প্রামণি বাসনা—ঋচষেমণি প্রািরন বাসিূচে, দশযনশাম্ত্রসি জেিূচে এই পবযিিামজি 

বক্রামে আোি জরবমনি বশষ চদনগুচল কািাইব। বনু্ধেণ, সেবিীঃ পূবয পূবয বামিি নযায় 

এবািও চবফল-েমনািথ হইব, চনজযন চনতৃতিিাি েমধয অ্ািিামব থাকা হয়মিা আোি 

্চিমব না, চকন্তু আচে অকপিিামব প্রাথযনা ও আশা কচি, শুধু িাহাই নমহ, একরূপ 

চবশ্বাসও কচি বে, জেমিি অনয বকাথাও নয়, এইখামনই আোি জরবমনি বশষ চদনগুচল 

কাচিমব। 

  

এই পচবত্র িূচেি অচধবাচসেণ, পাশ্চািযমদমশ আোি সাোনয কামেযি জনয বিােিা কৃপা 

কচিয়া আোি বে প্রশিংসা কচিয়াে, বসই জনয বিাোমদি চনকি কৃি্িা প্রকাশ 

কচিমিচে। চকন্তু এখন আোি েন—চক পাশ্চািয, চক প্রািয বকান বদমশি কােয-সবমন্ধ চকেু 
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বচলমি িাচহমিমে না। েিই এই বশলিামজি চশখিগুচল পি পি নয়নমোিি হইমি 

লাচেল, িিই আোি কেযপ্রবৃচত্ত—বৎসমিি পি বৎসি ধচিয়া আোি োথায় বে আমলােন 

িচলমিচেল, িাহা বেন শান্ত হইয়া আচসল, এবিং আচে চক কাজ কচিয়াচে, িচবষযমিই 

বা আোি চক কাজ কচিবাি সিল্প আমে, ঐ-সকল চবষময়ি আমলািনায় না চেয়া এখন 

আোি েন—চহোলয় অনন্তকাল ধচিয়া বে এক সনািন সিয চশিা চদমিমে, বে এক 

সিয এই স্থামনি হাওয়ামি পেযন্ত বখচলমিমে, ইহাি নদরসেূমহি ববেশরল আবমিয আচে 

বে এক িমত্ত্বি অস্ফুিধ্বচন শুচনমিচে—বসই িযামেি চদমক প্রধাচবি হইয়ামে। ‘সবযিং বস্তু 

িয়াচিিিং িুচব নৃণািং ববিােযমেবািয়ম্’—এই জেমি সকল চজচনষই িয়-েুক্ত, বকবল 

ববিােযই িয়শূনয। 

  

হযাাঁ, সিযই ইহা ববিােয-িূচে। এখন আোি েমনি িাবসেূহ চবতৃতাচিিবামব বচলবাি সেয় 

বা সুমোে নাই। অিএব উপসিংহামি বচলমিচে, এই চহোলয়পবযি ববিােয ও িযামেি 

সাকাি েূচিযরূমপ দণ্ডায়োন, আি োনবজাচিমক আেিা চিিচদন এই িযামেি েহৎ চশিা 

চদমি থাচকব। বেেন আোমদি পূবযপুরুষেণ িাাঁহামদি জরবমনি বশষিামে এই চহোলময়ি 

প্রচি আকৃি হইমিন, বসইরূপ িচবষযমি পৃচথবরি সবযস্থান হইমি বরিহৃদয় বযচক্তেণ এই 

বশলিামজি চদমক আকৃি হইমবন—েখন চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি চবমিাধ ও েিপাথযকয 

বলামকি িৃচিপথ হইমি অন্তচহযি হইমব, েখন বিাোি ধমেয ও আোি ধমেয বে চববাদ, 

িাহা এমকবামি অন্তচহযি হইমব, েখন োনুষ বুচঝমব, একচি সনািন ধেযই চবদযোন—

বসচি অন্তমি ব্রহ্মানুিুচি, আি োহা চকেু সব বৃথা। এইরূপ সিযচপপাসু বযচক্তেণ ‘সিংসাি 

োয়াোত্র এবিং ঈশ্বি—শুধু ঈশ্বমিি উপাসনা বযিরি আি সবই বৃথা’, ইহা জাচনয়া এখামন 

আচসমবন। 

  

বনু্ধেণ, বিােিা অনুগ্রহপূবযক আোি একচি সিমল্পি চবষয় উমেখ কচিয়াে। আোি 

োথায় এখনও চহোলময় একচি বকন্দ্র স্থাপন কচিবাি সিল্প আমে; আি অনযানয স্থান 

অমপিা এই স্থানচি এই সাবযমিৌে ধেযচশিাি একচি প্রধান বকন্দ্ররূমপ বকন চনবযাচিি 

কচিয়াচে, িাহাও সেবিীঃ বিাোচদেমক িালরূমপ বুঝাইমি সেথয হইয়াচে। এই 
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চহোলময়ি সচহি আোমদি জাচিি বশ্রি িৃচিসেূহ জচেি। িািমিি ধমেযচিহাস হইমি 

েচদ চহোলয়মক বাদ বদওয়া োয়, িমব উহাি অচি অল্পই অবচশি থাচকমব। অিএব 

এখামন একচি বকন্দ্র িাই-ই িাই, এই বকন্দ্র কেযপ্রধান হইমব না—এখামন চনতৃতিিা শাচন্ত 

ও ধযানশরলিা অচধক োত্রায় চবিাজ কচিমব, আি আচে আশা কচি, একচদন না একচদন 

আচে ইহা কামেয পচিণি কচিমি পাচিব। আিও আশা কচি, আচে অনয সেময় বিাোমদি 

সচহি চেচলি হইয়া এ-সকল চবষয় আমলািনা কচিবাি অচধকিি অবকাশ পাইব। এখন 

বিােিা আোি প্রচি বে সহৃদয় বযবহাি কচিয়াে, বসজনয বিাোচদেমক আবাি ধনযবাদ 

চদমিচে, আি ইহা আচে বকবল আোি প্রচিই বযচক্তেি সদয় বযবহািরূমপ গ্রহণ কচিমি 

িাই না; আচে েমন কচি, আোমদি ধমেযি প্রচিচনচধ বচলয়াই বিােিা আোি প্রচি এরূপ 

সহৃদয় বযবহাি কচিয়াে। প্রাথযনা কচি, এই ধেযিাব বিাোচদেমক বেন পচিিযাে না 

কমি। প্রাথযনা কচি, এখন আেিা বেরূপ ধেযিামব অনুপ্রাচণি, সবযদা বেন বসই িামব 

থাচকমি পাচি। 

  

[স্বােরজর আলমোোয় আিও দইচি বক্তৃিা বদন—একচি স্থানরয় বজলা স্কুমল, অনযচি 

ইিংচলশ ক্লামব। বজলা স্কুমল ওজচস্বনর চহন্দর িাষায় স্বােরজরি বক্তৃিা শুচনয়া বশ্রািৃবেয েু্ধক 

হন। ইিংচলশ ক্লামব বক্তৃিাি চবষয় চেলীঃ ববমদি উপমদশ—িাচত্ত্বক ও বযাবহাচিক। এই 

প্রসমগ ব চিচন উপজািরয় বদবিা-উপাসনা, ববদ ও আিিত্ত্ব প্রিৃচি সবমন্ধ আমলািনা 

কমিন। স্থানরয় ইিংমিজ অচধবাসরিা সিায় উপচস্থি চেমলন।]  
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২২. চিয়োলম্কোম্ে বক্তৃতো—িচক্ত 

[চনেচিি হইয়া স্বােরজর পিাব ও কািরমিি নানা স্থামন ভ্রেণ কমিন এবিং ইিংমিজর ও 

চহন্দরমি অমনক স্থামন বক্তৃিা বদন ও আমলািনাচদ কমিন; চশয়ালমকামি দইচি বক্তৃিা 

বদন—একচি ইিংমিজরমি এবিং অপিচি চহন্দরমি। এচি চহন্দর বক্তৃিাি অনুবাদ।] 
  

জেমি চবচিন্ন ধমেযি উপাসনা-প্রণালর চবচিন্ন হইমলও প্রকৃিপমি বসগুচল এক। বকাথাও 

বলামক েচন্দি চনেযাণ কচিয়া উপাসনা কচিয়া থামক, বকাথাও বা অচগ্ন-উপাসনা প্রিচলি, 

বকাথাও বা বলামক প্রচিোপূজা কচিয়া থামক, আবাি অমনমক ঈশ্বমিি অচতৃতত্বই চবশ্বাস 

কমি না। সিয বমি—এই-সকল চবচিন্ন িাব চবদযোন, চকন্তু েচদ প্রমিযক ধমেয বযবহৃি 

েথাথয কথাগুচল, উহামদি েূল িথয, উহামদি সাি সমিযি চদমক লিয কি, বদচখমব—

িাহািা বাতৃতচবক অচিন্ন। এেন ধেযও আমে, োহা ঈশ্বমিাপাসনাি প্রময়াজনরয়িা স্বরকৃি 

নয়, বে ধমেযি ‘দশযন’ ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব পেযন্ত োমন না, িথাচপ বদচখমব ঐ ধেযাবলবরিা 

সাধু-েহািাচদেমক ঈশ্বমিি নযায় উপাসনা কচিমিমে। ববৌদ্ধধেযই এই চবষময়ি প্রচসদ্ধ 

উদাহিণ। 

  

িচক্ত সকল ধমেযই আমে—বকাথাও এই িচক্ত ঈশ্বমি, বকাথাও বা েহাপুরুমষ অচপযি। 

সবযত্রই এই িচক্তরূপ উপাসনাি প্রিাব বদচখমি পাওয়া োয়, আি ্ান অমপিা িচক্ত 

লাি কিা সহজ। ্ানলাি কচিমি হইমল দৃঢ় অিযাস, অনুকূল অবস্থা প্রিৃচিি প্রময়াজন 

হইয়া থামক। শিরি সপূিতণয সুস্থ ও বিােশূনয এবিং েন সপূিতণয চবষয়াসচক্তশূনয না হইমল 

বোে অিযাস কিা োইমি পামি না। চকন্তু সকল অবস্থাি বলাক অচি সহমজই িচক্তি 

সাধন কচিমি পামি। িচক্তোমেযি আিােয শাচণ্ডলয ঋচষ বচলয়ামেন, ঈশ্বমি পিোনুিােই 

িচক্ত। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বচলয়ামেন। েচদ বকান বযচক্ত একচদন খাইমি না পায়, 

িমব িাহাি েহাকি হয়। সন্তামনি েৃিুয হইমল বলামকি প্রামণ কর েিণা হয়  বে 

িেবামনি প্রকৃি িক্ত, িাহাি প্রাণও িেবামনি চবিমহ ঐরূপ েিফি কচিয়া থামক। 
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িচক্তি েহৎ গুণ এই বে, উহা দ্বািা চিত্তশুচদ্ধ হয়, আি পিমেশ্বমি দৃঢ় িচক্ত হইমল বকবল 

উহা দ্বািাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থামক। 

  

‘নাম্নােকাচি বহুধা চনজসবযশচক্তীঃ’৪৪ ইিযাচদীঃ 

  

‘বহ িেবান্, বিাোি অসিংখয নাে আি বিাোি প্রমিযক নামেই বিাোি অনন্ত শচক্ত 

চবদযোন। প্রমিযক নামেিই েিরি িাৎপেয আমে, আি বিাোি নাে উচ্চািণ কচিবাি 

জনয স্থান-কাল চকেু চবিাি কচিমি হয় না।’ েৃিুয েখন স্থান-কাল চবিাি না কচিয়াই 

োনুষমক আক্রেণ কমি, িখন ঈশ্বমিি নাে কচিবাি চক স্থান-কাল চবিাি কচিমি হইমব? 

  

ঈশ্বি চবচিন্ন সাধক কিৃযক চবচিন্ন নামে উপাচসি হন বমি, চকন্তু এই বিদ আপািদৃচিোত্র, 

বাতৃতব নমহ। বকহ বকহ েমন কমিন, িাাঁহামদি সাধনপ্রণালরই অচধক কােযকি, অপমি 

আবাি িাাঁহামদি সাধনপ্রণালরমকই আশু েুচক্তলামিি সহজ উপায় বচলয়া চনমদযশ কচিয়া 

থামকন। চকন্তু েচদ িাাঁহামদি সাধন-পদ্ধচিি েূল চিচত্ত অনুসন্ধান কচিয়া বদখা োয়, িমব 

বদচখমি পাওয়া োইমব—উিয় পদ্ধচিই এক প্রকাি। বশবেণ চশবমক সবযামপিা শচক্তশালর 

বচলয়া চবশ্বাস কমিন; ববষ্ণমবিা িাাঁহামদি সবযশচক্তোন্ চবষু্ণমিই অনুিক্ত, আি বদবরি 

উপাসকেণ বদবরমকই সবযামপিা শচক্তসপিতন্না বচলয়া চবশ্বাস কমিন। চকন্তু েচদ স্থায়র 

িচক্ত লাি কচিবাি ইচ্ছা থামক, িমব এই বদ্বষিাব এমকবামি পচিিযাে কচিমি হইমব। 

বদ্বষ িচক্তপমথি েহান্ প্রচিবন্ধক—বে বযচক্ত বদ্বষ পচিিযাে কচিমি পামিন, চিচনই 

ঈশ্বিলাি কমিন। বদ্বষিাব অবশয পচিিযাজয, িাহা হইমলও ইিচনিা প্রময়াজন। িক্তমশ্রি 

হনুোন বচলয়ামেনীঃ 

  

শ্ররনামথ জানকরনামথ অমিদীঃ পিোিচন। 

িথাচপ েে সবযমস্বা িােীঃ কেলমলািনীঃ॥ 

  

আচে জাচন চেচন লক্ষ্মরপচি, চিচনই সরিাপচি; পিোিদৃচিমি উিময় এক, িথাচপ 

কেলমলািন িােই আোি সবযস্ব। 
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োনুমষি প্রমিযমকিই িাব চিন্ন চিন্ন। এই-সকল চবচিন্ন িাব লইয়া োনুষ জচেয়া থামক। 

বস কখনও ঐ িাবমক অচিক্রে কচিমি পামি না। জেৎ বে কখনও একধেযাবলবর হইমি 

পামি না, ইহাই িাহাি একোত্র কািণ। ঈশ্বি করুন, জেৎ বেন কখনও একধেযাবলবর 

না হয়। িাহা হইমল জেমি এই সােিমসযি পচিবমিয চবশৃঙ্খলা উপচস্থি হইমব। সুিিািং 

োনুষ বেন চনজ চনজ প্রকৃচি অনুসিণ কমি; আি েচদ বস এেন গুরু পায়, চেচন িাাঁহাি 

িাব অনুোয়র এবিং বসই িামবি পুচিচবধায়ক উপমদশ বদন, িমবই বস উন্নচি কচিমি 

সেথয হইমব। িাহামক বসই িামবি চবকাশ-সাধন কচিমি হইমব। বকান বযচক্ত বে পমথ 

িচলমি ইচ্ছা কমি, িাহামক বসই পমথ িচলমি চদমি হইমব; চকন্তু েচদ আেিা িাহামক 

অনয পমথ িাচনয়া লইয়া োইমি বিিা কচি, িমব িাহাি বেিুকু আমে, িাহাও বস 

হািাইমব; বস এমকবামি অকেযণয হইয়া পচেমব। 

  

একজমনি েুখ আি একজমনি েুমখি সমগ ব বেমল না, বসইরূপ একজমনি প্রকৃচি আি 

একজমনি প্রকৃচিি সমগ ব বেমল না। আি িাহামক িাহাি চনমজি প্রকৃচি অনুোয়র িচলমি 

চদমি বাধা চক? বকান নদর এক চবমশষ চদমক প্রবাচহি হইমিমে—বসই চদমকই েচদ উহামক 

একচি চনচদযি খামি প্রবাচহি কিা োয়, িমব উহাি বস্রাি আিও প্রবল হয়, উহাি ববে 

বচধযি হয়; চকন্তু উহা স্বিাবিীঃ বে চদমক প্রবাচহি হইমিমে, বসই চদক হইমি সিাইয়া 

অনযচদমক প্রবাচহি কচিবাি বিিা কি, িাহা হইমল বদচখমব চক ফল হয়। উহাি বস্রাি 

িরণিি হইয়া োইমব, বস্রামিি ববেও হ্রাস পাইমব। এই জরবন একিা গুরুিি বযাপাি—

চনজ িাব অনুোয়র ইহামক পচিিাচলি কচিমি হইমব। ধেযবযাপামি বে-মদমশ সকলমক 

এক পমথ পচিিাচলি কচিবাি বিিা কিা হয়, বস-মদশ ক্রেশীঃ ধেযহরন হইয়া দাাঁোয়। 

িািমি কখনও এরূপ বিিা কিা হয় নাই। চবচিন্ন ধমেযি েমধয কখনও চবমিাধ চেল না, 

অথি প্রমিযক ধেযই স্বাধরনিামব চনজ চনজ কােযসাধন কচিয়া চেয়ামে—বসইজনযই এখামন 

প্রকৃি ধেযিাব এখনও জাগ্রি। এখামন ইহাও িিণ িাচখমি হইমব, চবচিন্ন ধমেয চবমিাধ 

বদখা বদয়, িাহাি কািণ একজন েমন কচিমিমে—সমিযি িাচব আোি কামে, আি বে 

আোয় চবশ্বাস না কমি, বস েূখয। অপি বযচক্ত আবাি েমন কচিমিমে—ও-বযচক্ত কপি, 

কািণ িাহা না হইমল বস আোি কথা শুচনি। 
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সকল বযচক্তই এক ধমেযি অনুসিণ করুক, ইহাই েচদ ঈশ্বমিি ইচ্ছা হইি, িমব এি 

চবচিন্ন ধমেযি উৎপচত্ত হইল চকরূমপ? বিােিা চক বসই সবযশচক্তোমনি ইচ্ছাি চবরুমদ্ধ 

কাজ কচিমি পাি? সকলমক এক ধেযাবলবর কচিবাি জনয অমনক প্রকাি উমদযাে ও বিিা 

হইয়ামে, চকন্তু িাহামি বকান ফল হয় নাই। এেন চক, িিবাচি-বমল সকলমক 

একধেযাবলবর কচিবাি বিিাও বেখামন হইয়ামে, ইচিহাস বমল—বসখামনও একবাচেমি 

দশচি ধমেযি উৎপচত্ত হইয়ামে। সেগ্র জেমি একচি ধেয কখনও থাচকমি পামি না। চবচিন্ন 

শচক্ত োনব-েমন চক্রয়া ও প্রচিচক্রয়া কমি বচলয়াই োনুষ চিন্তা কচিমি সেথয হয়। এই 

চবচিন্ন শচক্তি চক্রয়া-প্রচিচক্রয়া না থাচকমল োনুষ চিন্তা কচিমিই সেথয হইি না, এেন 

চক েনুষযপদবািযই হইি না। ‘েন্’ ধািু হইমি েনুষয-শব্দ বুযৎপন্ন হইয়ামে—েনুষয-

শমব্দি অথয েননশরল। েমনি পচিিালনা না থাচকমল চিন্তাশচক্তও বলাপ পায়, িখন বসই 

বযচক্তমি ও একিা সাধািণ পশুমি বকান প্রমিদ থামক না। িখন এরূপ বযচক্তমক বদচখয়া 

সকমলিই ্ৃণাি উমদ্রক হয়। ঈশ্বমিচ্ছায় িািমিি বেন কখনও এেন অবস্থা না হয়  

  

অিএব েনুষযত্ব োহামি বজায় থামক, বসজনয এই একমত্বি েমধয বহুমত্বি প্রময়াজন। 

সকল চবষময়ই এই বহুত্ব বা ববচিত্রয িিা কিা প্রময়াজন; কািণ েিচদন এই বহুত্ব 

থাচকমব, িিচদনই জেমিি অচতৃতত্ব। অবশয বহুত্ব বা ববচিত্রয বচলমল ইহা বুঝায় না বে, 

উহাি েমধয বোি-বে আমে। েচদ সকমলই সোনও হয়, িথাচপ এই ববচিত্রয থাচকবাি 

বকান বাধা নাই। সকল ধমেযই িাল িাল বলাক আমে, এই কািমণই বসই-সব ধেয বলামকি 

শ্রদ্ধা আকষযণ কচিয়া থামক, সুিিািং বকান ধেযমকই ্ৃণা কিা উচিি নয়। 

  

এখামন এই প্রে উচঠমি পামি, বে-ধেয অনযায় কামেযি বপাষকিা কচিয়া থামক, বসই 

ধমেযি প্রচিও চক সম্মান বদখাইমি হইমব? অবশয, ইহাি উত্তি ‘না’ বযিরি আি চক হইমি 

পামি? এইরূপ ধেয েি শরঘ্র সেব দূিরিূি কচিমি পািা োয়, িিই েগ বল; কািণ উহা 

দ্বািা বলামকি অকলযাণই হইয়া থামক। নরচিি উপিই বেন সকল ধমেযি চিচত্ত প্রচিচিি 

হয়, আি বযচক্তেি পচবত্রিা বা শুদ্ধ িাবমক ধেয অমপিা উচ্চিি েমন কিা উচিি। 

এখামন ইহাও বলা কিযবয বে, ‘আিাি’ অমথয বাহয ও আিযন্তি উিয় প্রকাি শুচদ্ধ। জল 
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এবিং শাম্ত্রসাক্ত অনযানয বস্তুসিংমোমে শিরমিি শুচদ্ধ সপিতাদন কিা োইমি পামি। আিযন্তি 

শুচদ্ধি জনয চেথযািাষণ সুিাপান ও অনযানয েচহযি কােয পচিিযাে কচিমি হইমব, সমগ ব 

সমগ ব পমিাপকাি কচিমি হইমব। েদযপান বিৌেয দূযিক্ররো চেথযািাষণ প্রিৃচি অসৎকােয 

হইমি েচদ চবিি থাক, িমব বিা িালই—উহা বিা বিাোি কিযবয। ইহাি জনয িুচে 

বকানরূপ প্রশিংসা পাইমি পাি না। অপমিিও োহামি কলযাণ হয়, বসজনয চকেু কচিমি 

হইমব। 

  

এখামন আচে বিাজমনি চনয়ে সবমন্ধ চকেু বচলমি ইচ্ছা কচি। বিাজন সবমন্ধ প্রািরন চবচধ 

সবই এখন বলাপ পাইয়ামে; বকবল এই বযচক্তি সমগ ব খাইমি নাই, উহাি সমগ ব খাইমি 

নাই—এইরূপ একিা অস্পি ধািণা বলামকি েমধয িচহয়ামে বদচখমি পাওয়া োয়। শি 

শি বৎসি পূমবয আহাি সবমন্ধ বে-সকল সুন্দি চনয়ে চেল, এখন ঐগুচলি 

িগ্নাবমশষরূমপ এই সৃ্পিাসৃ্পি চবিািোত্র বদচখমি পাওয়া োয়। শাম্ত্রস খামদযি চত্রচবধ 

বদাষ কচথি আমেীঃ জাচিমদাষ—বে-সকল আহােয-বস্তু স্বিাবিই অশুদ্ধ, বেেন বপাঁয়াজ 

িশুন প্রিৃচি, বসগুচল খাইমল জাচিদি খাদয খাওয়া হইল। বে-বযচক্ত ঐ-সকল খাদয 

অচধক পচিোমণ খায়, িাহাি কাে প্রবল হয় এবিং বস-বযচক্ত ঈশ্বি ও োনুমষি িমি 

্ৃচণি অসৎ কেযসকল কচিমি থামক। আবজযনা-করিাচদ-পূণয স্থামন আহািমক চনচেত্তমদাষ 

বমল। এই বদাষবজযমনি জনয আহামিি এেন স্থান চনচদযি কচিমি হইমব, বে-স্থান খুব 

পচিষ্কাি পচিচ্ছন্ন। আশ্রয়মদাষ—অসৎ বযচক্ত কিৃযক সৃ্পি অন্ন পচিিযাে কচিমি হইমব, 

কািণ এরূপ অন্ন বিাজন কচিমল েমন অপচবত্র িাব উচদি হয়। এেন চক ব্রাহ্মণ-সন্তান 

েচদ লপিতি ও কুচক্রয়াসক্ত হয়, িমব িাহাি হামিও খাওয়া উচিি নয়।  

  

এখন এ-সব আনুিাচনক চক্রয়াকমেযি প্রিাব িচলয়া চেয়ামে—এখন শুধু এইিুকু অবচশি 

আমে বে, আোমদি আিরয়-স্বজন না হইমল িাহাি হামি আি খাওয়া হইমব না—ঐ 

বযচক্ত েিই ্ ানর ও সাধু হউক না বকন। অথি প্রকৃি চনয়ে বে চকিামব উমপচিি হইয়া 

থামক, েয়িাি বদাকামন বেমল িাহাি প্রিযি প্রোণ পাইমব। বদচখমব োচেগুচল িাচিচদমক 

িন্ িন্ কচিয়া উচেয়া বদাকামনি সব চজচনমস বচসমিমে—িাতৃতাি ধূচল উচেয়া চেঠাই-
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এি উপি পচেমিমে, আি েয়িাি কাপেখানা এেচন বে, চিেচি কাচিমল েয়লা উমঠ। 

বকন, বক্রিািা সকমল চেচলয়া বলুক না—বদাকামন গ্লাসমকস না বসাইমল আেিা বকহ 

চেঠাই চকচনব না। এইরূপ কচিমল আি োচে আচসয়া খাবামিি উপি বচসমি পাচিমব না 

এবিং কমলিা ও অনযানয সিংক্রােক বিামেি বরজ েোইমব না। পূবযকামল বলাকসিংখযা অল্প 

চেল—িখন বে-সব চনয়ে চেল, িাহামিই কাজ িচলয়া োইি। এখন বলাকসিংখযা 

বাচেয়ামে, অনযানয অমনক প্রকাি পচিবিযনও ্চিয়ামে; সুিিািং এই-সকল চবষময় 

আোমদি উৎকৃিিি চবচধবযবস্থা প্রণয়ন কিা উচিি চেল। চকন্তু আেিা উন্নচি না কচিয়া 

ক্রেশীঃ অবনিই হইয়াচে। েনু বচলয়ামেন, ‘জমল থুথু বফচলও না’; আি আেিা চক 

কচিমিচে? আেিা েগ বায় েয়লা বফচলমিচে। এই-সকল চবমবিনা কচিয়া স্পি প্রিরি হয় 

বে, বাহয বশৌি চবমশষ আবশযক। শা্ত্রসকামিিাও িাহা জাচনমিন, চকন্তু এখন এই-সকল 

শুচি-অশুচি-চবিামিি প্রকৃি উমেশয বলাপ পাইয়ামে—এখন শুধু উহাি বখাসািা পচেয়া 

আমে। বিাি, লপিতি, োিাল, অচি িয়ানক বজলখািা আসাের—ইহাচদেমক আেিা 

স্বচ্ছমন্দ জাচিমি লইব, চকন্তু একজন সৎ ও সম্ভ্রান্ত বযচক্ত েচদ চনম্নবমণযি অথি িাহাি 

েি সেেেযাদাসপিতন্ন বকান বযচক্তি সমগ ব বচসয়া খায়, িমব িৎিণাৎ বস জাচিিুযি 

হইমব—চিিচদমনি জনয পচিি হইয়া োইমব। ইহামিই আোমদি বদমশ ব্ািিি অচনি 

হইমিমে। সুিিািং এইচি স্পিরূমপ জানা উচিি বে, পাপরি সিংসমেয পাপ এবিং সাধুি 

সমগ ব সাধুিা আচসয়া থামক, এবিং অসৎ-সিংসেয দূি হইমি পচিহাি কিাই বাহয বশৌি। 

আিযন্তি শুচদ্ধ আিও কচঠন। অন্তীঃমশৌিসপিতন্ন হইমি বেমল সিযিাষণ, দচিদ্রমসবা এবিং 

চবপন্ন ও অিাবগ্রতৃতমদি সাহােয কিা আবশযক। 

  

চকন্তু আেিা সিিািি চক কচিয়া থাচক? বলামক চনমজি কামজি জনয বকান ধনর বলামকি 

বাচে বেল এবিং িাাঁহামক ‘েিরমবি বনু্ধ’ প্রিৃচি উচ্চ চবমশষমণ িূচষি কচিল; চকন্তু বকান 

েিরব ঐ ধনরি বািরমি আচসমল চিচন হয়মিা িাহাি েলা কাচিমি প্রস্তুি। অিএব ঐরূপ 

ধনর বযচক্তমক ‘দচিমদ্রি বনু্ধ’ বচলয়া সমবাধন কিা বিা স্পিই চেথযা কথা। আি ইহাই 

আোমদি চিত্ত অশুদ্ধ কচিয়া বফচলমিমে। এই জনয শা্ত্রস সিযই বচলয়ামেন, েচদ বকান 

বযচক্ত বামিা বৎসি ধচিয়া সিযিাষণাচদ দ্বািা চিত্তশুচদ্ধ কমিন, আি এই দ্বাদশবষযকাল 
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েচদ িাাঁহাি েমন কখনও কুচিন্তাি উদয় না হয়, িমব িাাঁহাি বাক্ চসচদ্ধ হইমব—িাাঁহাি েুখ 

চদয়া বে-কথা বাচহি হইমব, িাহাই ফচলমব। সিযিাষমণি এেনই অমো্ শচক্ত, এবিং 

চেচন চনমজি অন্তি বাচহি দই-ই শুদ্ধ কচিয়ামেন, চিচনই িচক্তি অচধকাির। 

  

িবব িচক্তিও এেনই োহািয বে, িচক্ত চনমজই েনমক অমনক পচিোমণ শুদ্ধ কচিয়া 

বদয়। িুচে বে-ধেয সবমন্ধই চবিাি কচিয়া বদখ না, বদচখমব সকল ধমেযই িচক্তি প্রাধানয 

এবিং সকল ধেযই বাহয ও অিযন্তি বশৌমিি আবশযকিা স্বরকাি কচিয়া থামক। েচদও 

য়াহুদর, েুসলোন ও খ্রিানেণ বাহয বশৌমিি বাোবাচেি চবমিাধর, িথাচপ িাহািাও বকান 

না বকানরূমপ চকেু না চকেু বাহয বশৌি অবলবন কচিয়া থামক; িাহািা েমন কমি, সবযদাই 

চকেু না চকেু পচিোমণ বাহয বশৌি প্রময়াজন। 

  

য়াহুদরমদি েমধয প্রচিোপূজা চনচষদ্ধ চেল, িথাচপ িাহামদি এক েচন্দমি ‘আকয’ নােক 

এক চসন্দুক এবিং ঐ চসন্দুমকি চিিি ‘েুশাি দশচি আমদশ’  ( Tables of the Law) 

িচিি থাচকি। ঐ চসন্দুমকি উপি চবতৃতাচিি-পিেুক্ত দইচি স্বেযরয় দূমিি েূচিয থাচকি, 

এবিং উহামদি চঠক েধযস্থমল িাাঁহািা ঈশ্বিাচবিযাব দশযন কচিমিন। অমনক চদন হইল 

য়াহুদরমদি বসই প্রািরন েচন্দি নি হইয়া চেয়ামে, চকন্তু নূিন নূিন েচন্দিগুচলও বসই 

প্রািরন ধিমনই চনচেযি হইয়া থামক, আি এখন খ্রিানমদি েমধয ঐ চসন্দুমক ধেযপুতৃতক 

িাখা হয়। বিাোন কযাথচলক ও গ্ররক খ্রিানমদি েমধয প্রচিোপূজা অমনক পচিোমণ 

প্রিচলি। উহািা েরশুি এবিং িাাঁহাি োিাি প্রচিেূচিয পূজা কচিয়া থামক। বপ্রামিিযাণ্টমদি 

েমধয প্রচিোপূজা নাই, চকন্তু িাহািাও ঈশ্বিমক বযচক্তচবমশষরূমপ উপাসনা কচিয়া থামক। 

উহাও প্রচিোপূজাি রূপান্তি োত্র। পািসর ও ইিানরমদি েমধয অচগ্নপূজা খুব প্রিচলি। 

েুসলোমনিা বে বে সাধু-েহাপুরুষমদি পূজা কচিয়া থামকন, আি প্রথযনাি সেয় 

‘কাবা’ি চদমক েুখ চফিান। এই-সকল বদচখয়া েমন হয় বে, ধেযসাধমনি প্রথোবস্থায় 

বলামকি চকেু বাহয সহায়িাি প্রময়াজন থামক। েখন চিত্ত অমনকিা শুদ্ধ হইয়া আমস, 

িখন সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি চবষয়সেূমহ ক্রেশীঃ েন চনচবি কিা োইমি পামি। 

  

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভামবা ধযানিাবস্তু েধযেীঃ। 
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তৃতচিজযমপাঽধমো িামবা বাহযপূজাধোধো॥৪৫ 

  

ব্রহ্মিামব অবচস্থচিই সমবযাৎকৃি, ধযান েধযে, স্তুচি ও জপ অধে এবিং বাহযপূজা 

অধোধে। 

  

চকন্তু এখামন এই কথাচি চবমশষিামব বুচঝমি হইমব বে, বাহযপূজা অধোধে হইমলও 

ইহামি বকান পাপ নাই। বে বেেন পামি, িাহাি বিেন কিা উচিি। েচদ িাহামক বসই 

পথ হইমি চনবৃত্ত কিা োয়, িমব বস চনমজি কলযামণি জনয—চনমজি উমেশযচসচদ্ধি জনয 

অনয বকানরূমপ উহা কচিমব। এই জনয বে প্রচিোপূজা কচিমিমে, িাহাি চনন্দা কিা 

উচিি নয়। বস উন্নচিি ঐ বসাপান পেযন্ত আমিাহণ কচিয়ামে, সুিিািং িাহাি বাহযপূজা 

িাই-ই িাই। োাঁহািা সেথয, িাাঁহািা ঐ-সকল বযচক্তি চিমত্তি অবস্থাি উন্নচিসাধমনি বিিা 

করুন—িাহামদি দ্বািা িাল িাল কাজ কিাইয়া লউন। চকন্তু িাহামদি উপাসনা-প্রণালর 

লইয়া চববামদি প্রময়াজন চক? 

  

বকহ ধন, বকহ বা পুত্রলামিি জনয িেবামনি উপাসনা কচিয়া থামক। আি উপাসনা কমি 

বচলয়া িাহািা চনমজমদি ‘িােবি’ বচলয়া পচিিয় বদয়। চকন্তু উহা প্রকৃি িচক্ত নমহ, 

িাহািাও েথাথয িােবি নমহ। েচদ িাহািা শুচনমি পায়, অেুক স্থামন এক সাধু 

আচসয়ামে—বস িাোমক বসানা কচিমি পামি, অেচন িাহাি চনকি িাহািা দমল দমল 

েুচিমি থামক। িথাচপ িাহািা চনমজমদি ‘িােবি’ বচলয়া পচিিয় চদমি কুচ্ঠনি হয় না। 

পুত্রলামিি জনয ঈশ্বমিি উপাসনামক িচক্ত বলা োয় না, ধনর হইবাি জনয ঈশ্বমিি 

উপাসনামকও িচক্ত বলা োয় না, স্বেযলামিি জনয ঈশ্বমিি উপাসনামকও িচক্ত বলা োয় 

না, এেন চক নিক-েিণা হইমি চনতৃতাি পাইবাি জনয ঈশ্বমিি উপাসনামকও িচক্ত নামে 

অচিচহি কচিমি পািা োয় না। িয় বা কােনা হইমি িচক্তি উদ্ভব হয় না। চিচনই প্রকৃি 

িােবি, চেচন বচলমি পামিনীঃ 

  

ন ধনিং ন জনিং ন সুন্দিরিং কচবিািং বা জেদরশ কােময়।  

েে জেচন জেনরশ্বমি িবািাদ্ভচক্তিনহিুকর ত্বচয়॥৪৬ 
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বহ জেদরশ্বি, আচে ধন জন পিোসুন্দির ্ত্রসর অথবা পাচণ্ডিয চকেইু কােনা কচি না, জমে 

জমে বিাোমি বেন আোি অনহিুকর িচক্ত থামক। 

  

েখন এই অবস্থা লাি হয়, েখন োনুষ সবযিূমি ঈশ্বি এবিং ঈশ্বমি সবযিূিমক দশযন কমি, 

িখনই বস পূণয িচক্ত লাি কমি, িখনই বস আব্রহ্মতৃতব পেযন্ত সবযিূমিই চবষু্ণমক অবিরণয 

বদচখমি পায়, িখনই বস প্রামণ প্রামণ বুচঝমি পামি, ঈশ্বি বযিরি আি চকেুই নাই; 

িখন—বকবল িখনই বস চনমজমক দরমনি দরন জাচনয়া প্রকৃি িমক্তি দৃচিমি িেবানমক 

উপাসনা কমি; িখন িাহাি আি বাহয অনুিান এবিং িরথযভ্রেণাচদি প্রবৃচত্ত থামক না, বস 

প্রমিযক োনুষমকই েথাথয বদবেচন্দি বচলয়া েমন কমি। 

  

আোমদি শাম্ত্রস িচক্ত নানারূমপ বচণযি হইয়ামে, চকন্তু েিচদন না আোমদি প্রামণ 

িচক্তলামিি জনয েথাথয বযাকুলিা জাচেমিমে, িিচদন আেিা উহাি বকানচিিই প্রকৃি 

িত্ত্ব েথাথযরূমপ হৃদয়গ বে কচিমি পাচি না। দৃিান্তস্বরূপ বদখ, আেিা ঈশ্বিমক আোমদি 

‘চপিা’ বচলয়া থাচক। বকন িাাঁহামক চপিা বচলব? চপিা-শমব্দ সিিািি োহা বুঝায়, উহা 

কখনই ঈশ্বমিি সবমন্ধ বযবহৃি হইমি পামি না। ঈশ্বিমক োিা বলামিও ঐ আপচত্ত। 

চকন্তু েচদ আেিা ঐ দইচি শমব্দি প্রকৃি িাৎপেয আমলািনা কচি, িমব বদচখব—ঐ দইচি 

শমব্দি েথাথযই সাথযকিা আমে। ঐ দইচি শব্দ েিরি বপ্রেসূিক—প্রকৃি িােবি ঈশ্বিমক 

প্রামণ প্রামণ িালবামসন বচলয়াই চিচন িাাঁহামক চপিা বা োিা না বচলয়া থাচকমি পামিন 

না। িাসলরলায় িাধাকৃমষ্ণি উপাখযান আমলািনা কি। ঐ উপাখযামন শুদ্ধ িমক্তিই প্রকৃি 

িাব বযক্ত হইয়ামে—কািণ সিংসামিি আি বকান বপ্রেই নিনািরি পিস্পমিি প্রচি বপ্রে 

অমপিা অচধকিি নমহ। বেখামন এইরূপ প্রবল অনুিাে, বসখামন বকান িয় থামক না, 

বকান বাসনা থামক না, এবিং বকান আসচক্ত থামক না—শুধু এক অমচ্ছদয বপ্রমেি বন্ধন 

উিয়মক িেয় কচিয়া িামখ। চপিাোিাি প্রচি সন্তানমদি বে িালবাসা, বস িালবাসা 

শ্রদ্ধাজচনি—িয়-চেচশ্রি। ঈশ্বি চকেু সৃচি কচিয়া থাকুন বা না-ই কচিয়া থাকুন, চিচন 

আোমদি িিাকিযা হউন বা না-ই হউন, এ-সকল জাচনয়া আোমদি চক লাি? চিচন 

আোমদি প্রামণি চপ্রয়িে আিাধয বদবিা, সুিিািং িময়ি িাব োচেয়া চদয়া িাাঁহাি 
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উপাসনা কিা উচিি। েখন োনুমষি সকল বাসনা িচলয়া োয়, িখন বস অনয বকান 

চবষময়ি চিন্তা কমি না; েখন বস ঈশ্বমিি জনয উেত্ত হয়, িখনই োনুষ িেবানমক 

েথাথযিামব িালবাচসয়া থামক। সিংসামি বপ্রচেক বেেন িাাঁহাি বপ্রোস্পদমক িালবাচসয়া 

থামক, বিেচন আোমদি িেবানমক িালবাচসমি হইমব। কৃষ্ণ স্বয়িং ঈশ্বি—িাধা িাাঁহাি 

বপ্রমে উেত্ত। বে-সকল গ্রমন্থ িাধা-কৃমষ্ণি উপাখযান আমে, বস-সকল গ্রন্থ পাঠ কি, 

িখন বুচঝমব চকরূমপ ঈশ্বিমক িালবাচসমি হয়। চকন্তু এ অপূবয বপ্রমেি িত্ত্ব বক বুচঝমব? 

অমনক বযচক্ত আমে, োহামদি অন্তমিি অন্ততৃতল পেযন্ত পামপ পূণয, িাহািা জামন না—

পচবত্রিা বা নরচি কাহামক বমল; িাহািা চক এই-সব িত্ত্ব বুচঝমব? িাহািা বকানেমিই 

এ-সকল িত্ত্ব বুচঝমি পাচিমব না। েখন বলামক েন হইমি সেুদয় অসৎ চিন্তা দূিরিূি 

কচিয়া পচবত্র বনচিক ও আধযাচিক পচিমবমশ বাস কমি, িখন িাহািা—েূখয হইমলও 

শাম্ত্রসি অচি জচিল িাষাি িহসযও বিদ কচিমি সেথয হয়। চকন্তু এরূপ বলাক সিংসামি 

কয়জন? কয়জমনি এরূপ হওয়া সেব? 

  

এেন বকান ধেয নাই, োহা অসৎ বলাক কলুচষি কচিমি না পামি। ্ানোমেযি বদাহাই 

চদয়া োনুষ অনায়ামসই বচলমি পামি—আিা েখন বদহ হইমি সপূিতণয পৃথক্, িখন বদহ 

োহাই করুক না বকন, আিা িাহামি কখনই চলপ্ত হন না। েচদ োনুষ েথাথযিামব ধেয 

অনুসিণ কচিি, িমব চক চহন্দু, চক েুসলোন, চক খ্রিান—বে-মকান ধেযাবলবরই হউক 

না, সকমলই পচবত্রিাি েূিয প্রিরক হইি। চকন্তু প্রকৃচি েন্দ হইমল বলামক েন্দ হইয়া 

থামক; আি োনুষ চনজ চনজ প্রকৃচি-অনুোয়র পচিিাচলি হয়—ইহা অস্বরকাি কচিবাি 

উপায় নাই। চকন্তু অসাধু বলামকি সিংখযা ববশর হইমলও সকল ধমেযই এেন কিকগুচল 

বযচক্ত আমেন, োাঁহািা ঈশ্বমিি নাে শুচনমলই োচিয়া উমঠন, ঈশ্বমিি গুণোন করিযন 

কচিমি কচিমি বপ্রোশ্রু চবসজযন কমিন। এরূপ বলাকই েথাথয িক্ি।  

  

ধেযজরবমনি প্রথে অবস্থায় োনুষ ঈশ্বিমক প্রিু ও চনমজমক িাাঁহাি দাস েমন কমি। বস 

কৃি্চিমত্ত বমল, ‘বহ প্রিু, আজ আোমক দ-পয়সা চদয়াে—বসজনয বিাোমক ধনযবাদ 

চদমিচে।’ এইিামব বকহ বমল, ‘বহ ঈশ্বি, িিণমপাষমণি জনয আোচদেমক আহাি দাও।’ 
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বকহ বমল, ‘বহ প্রমিা, এই এই কািমণ আচে বিাোি প্রচি বেই কৃি্’ ইিযাচদ। এই 

িাবগুচল এমকবামি পচিিযাে কি। শা্ত্রস বমলন, জেমি একচিোত্র আকষযণর শচক্ত আমে—

বসই আকষযণর শচক্তি বমশ সূেয িন্দ্র এবিং অনযানয সকমলই চবিিণ কচিমিমে। বসই 

আকষযণর শচক্ত ঈশ্বি। এই জেমি সকল বস্তু—িালেন্দ োহা চকেু সবই ঈশ্বিাচিেুমখ 

িচলমিমে। আোমদি জরবমন োহা চকেু ্চিমিমে—িালই হউক, েন্দই হউক—সবই 

আোচদেমক িাাঁহাি চদমক লইয়া োইমিমে। চনমজি স্বামথযি জনয একজন আি একজনমক 

খুন কচিল। অিএব চনমজি জনযই হউক আি অপমিি জনযই হউক, িালবাসাই ঐ 

কামেযি েূমল। িালই হউক বা েন্দই হউক, িালবাসাই সকলমক বপ্রিণা বদয়। চসিংহ 

েখন োেচশশুমক হিযা কমি, িখন বস চনমজ বা িাহাি শাবমকিা িুধািয বচলয়াই ঐরূপ 

কচিয়া থামক। েচদ চজ্াসা কিা োয়, ‘ঈশ্বি চক?’, িাহা হইমল বচলমি হইমব—ঈশ্বি 

বপ্রেস্বরূপ। সবযদা সকল অপিাধ িো কচিমি প্রস্তুি—এরূপ অনাচদ অনন্ত ঈশ্বি সবযিূমি 

চবিাজোন। িাাঁহামক লাি কচিবাি জনয বকান চনচদযি সাধনপ্রণালর অনুিান কচিমি হইমব, 

নিুবা িাাঁহামক লাি কিা োইমব না—ইহা িাাঁহাি অচিপ্রায় নয়। োনুষ ্ািসামি বা 

অ্ািসামি িাাঁহাি চদমকই িচলয়ামে। পচিি পিে অনুিাচেণর পত্নর জামন না বে, িাহাি 

পচিি েমধয বে চদবযিাব ও শচক্ত িচহয়ামে—িাহাই িাহামক স্বােরি চদমক আকষযণ 

কচিমিমে। আোমদি উপাসয বকবল এই বপ্রমেি ঈশ্বি। েিচদন আেিা িাাঁহামক স্রিা 

পািা ইিযাচদ েমন কচি, িিচদন বাহয পূজাি প্রময়াজন থামক, চকন্তু েখন ঐ-সকল চিন্তা 

পচিিযাে কচিয়া িাাঁহামক বপ্রমেি েূিয প্রিরক বচলয়া চিন্তা কচি এবিং সকল বস্তুমি 

িাাঁহামক এবিং িাাঁহাি েমধয সকল বস্তু অবমলাকন কচি, িখনই আেিা পিািচক্ত লাি 

কচিয়া থাচক। 
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২৩. চহনু্দধম্মযর সোধোরণ চিচত্ত 

[লামহামি ধযান চসিং-এি হামবলরমি প্রদত্ত বক্তৃিা] 

  

এই বসই িূচে—োহা পচবত্র আেযাবমিযি েমধয পচবত্রিে বচলয়া পচিেচণি; এই বসই 

ব্রহ্মাবিয—োহাি চবষয় আোমদি েনু েহািাজ উমেখ কচিয়ামেন। এই বসই িূচে—বেখামন 

হইমি আিিত্ত্ব্ামনি জনয বসই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুিাে প্রসূি হইয়ামে, ইচিহামসি 

সািয অনুসামি ববাঝা োয়—িচবষযমি এই িাব সেগ্র জেৎমক প্রবল বনযায় াাচবি 

কচিমব। এই বসই িূচে—বেখামন ইহাি ববেশাচলনর বস্রািচস্বনরকুমলি নযায় িিুচদযমক 

চবচিন্ন আধামি প্রবল ধেযানুিাে চবচিন্নিামব উৎপন্ন হইয়া, ক্রেশীঃ একাধামি চেচলয়া, 

শচক্তসপিতন্ন হইয়া পচিমশমষ জেমিি িিুচদযমক চবতৃতৃি হইয়ামে এবিং ব্রবচনম য্ামষ উহাি 

েহরয়ষর শচক্ত সেগ্র জেমি ব্াষণা কচিয়ামে। এই বসই বরিিূচে—োহা েিবাি এই বদশ 

অসিয বচহীঃশত্রু কিৃযক আক্রান্ত হইয়ামে, িিবািই বুক পাচিয়া প্রথমে বসই আক্রেণ 

সহয কচিয়ামে। এই বসই িূচে—এি দীঃখ-চনেযািমনও োহাি বেৌিব ও বিজ সপূিতণযরূমপ 

নি হয় নাই। এখামনই অমপিাকৃি আধুচনককামল দয়াল নানক িাাঁহাি অপূবয চবশ্বমপ্রে 

প্রিাি কমিন। এখামনই বসই েহািা িাাঁহাি প্রশতৃত হৃদময়ি দ্বাি খুচলয়া এবিং বাহু প্রসাচিি 

কচিয়া সেগ্র জেৎমক—শুধু চহন্দুমক নয়, েুসলোনেণমক পেযন্ত আচলগ বন কচিমি 

েুচিয়াচেমলন। এখামনই আোমদি জাচিি বশষ এবিং েহােচহোচিি বরিেমণি অনযিে 

গুরু বোচবন্দচসিংহ জেগ্রহণ কমিন, চেচন ধমেযি জনয চনমজি এবিং চনজ-প্রাণসে চপ্রয়িে 

আিরয়বমেযি িক্তপাি কচিয়াচেমলন, এবিং োহামদি জনয এই িক্তপাি কচিমলন, 

িাহািাই েখন িাাঁহামক পচিিযাে কচিল, িখন েেযাহি চসিংমহি নযায় দচিণ বদমশ চেয়া 

চনজযনবাস আশ্রয় কচিমলন এবিং চনজ বদমশি প্রচি চবন্দুোত্র অচিশাপ-বাকয উচ্চািণ না 

কচিয়া, চবন্দুোত্র অসমন্তামষি িাব প্রকাশ না কচিয়া েিযযধাে হইমি অপসৃি হইমলন। 

  

বহ পচিনমদি সন্তানেণ, এখমন—এই আোমদি প্রািরন বদমশ—আচে বিাোমদি চনকি 

আিােযরূমপ উপচস্থি হই নাই, কািণ বিাোচদেমক চশিা চদবাি েি ্ান আোি অচি 
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অল্পই আমে। বদমশি পূবযাচিল হইমি আচে পচশ্চোচিমলি ভ্রািৃেমণি সচহি সোষণ 

চবচনেয় কচিমি এবিং পিস্পমিি িাব চেলাইবাি জনয আচসয়াচে। আচে এখামন 

আচসয়াচে— আোমদি েমধয চক চবচিন্নিা আমে িাহা বাচহি কচিবাি জনয নমহ, আচসয়াচে 

আোমদি চেলনিূচে বকাথায় িাহাই অমিষণ কচিমি; বকান্ চিচত্ত অবলবন কচিয়া আেিা 

চিিকাল বসৌভ্রাত্রসূমত্র আবদ্ধ থাচকমি পাচি, বকান্ চিচত্তি উপি প্রচিচিি হইমল বে-বাণর 

অনন্তকাল ধচিয়া আোচদেমক আশাি কথা শুনাইয়া আচসমিমে, িাহা প্রবল হইমি 

প্রবলিি হইমি পামি, িাহা বুচঝবাি বিিা কচিমি আচে এখামন আচসয়াচে। আচে এখামন 

আচসয়াচে— বিাোচদমেি চনকি চকেু েঠনেূলক প্রতৃতাব কচিমি, চকেু িাচিবাি পিােশয 

চদমি নয়। 

  

সোমলািনাি চদন িচলয়া চেয়ামে, আেিা এখন চকেু েচেবাি জনয অমপিা কচিমিচে। 

জেমি সেয় সেয় সোমলািনা—এেন চক কমঠাি সোমলািনািও প্রময়াজন হইয়া থামক; 

চকন্তু বস অল্পচদমনি জনয। অনন্ত কামলি জনয আমে কােয—উন্নচিি বিিা ও েঠন, 

সোমলািনা বা িািামিািা নয়। প্রায় েি এক শি বষয ধচিয়া আোমদি বদমশি সবযত্র 

সোমলািনাি বনযা বচহয়ামে—পাশ্চািয চব্ামনি িরব্র িচিজাল অন্ধকািেয় বদশগুচলি 

উপি পচেয়া অনযানয স্থান অমপিা আোমদি আনামি-কানামি, েচল্ুাঁচজমিই বেন 

সাধািমণি দৃচি ববশর আকষযণ কচিয়ামে। স্বিাবিই আোমদি বদমশ সবযত্র বে বে 

েনরচষেমণি—বশ্রি েচহেেয় সিযচনি নযায়ানুিাের েহািােমণি অিুযদয় হইল। িাাঁহামদি 

হৃদময় অপাি স্বমদশমপ্রে এবিং সমবযাপচি ঈশ্বি ও ধমেযি প্রচি প্রবল অনুিাে চেল। আি 

এই েহাপুরুষেণ স্বমদশমক এি প্রামণি সচহি িালবাচসমিন বচলয়া, িাাঁহামদি প্রাণ 

স্বমদমশি জনয কাাঁচদি বচলয়া, িাাঁহািা োহা চকেু েন্দ বচলয়া েমন কচিমিন িাহাই 

িরব্রিামব আক্রেণ কচিমিন। অিরিকামলি এই েহাপুরুষেণ ধনয—িাাঁহািা বদমশি 

অমনক কলযাণসাধন কচিয়ামেন; চকন্তু বিযোন েুমেি েমনািাব ধ্বচনি হইমিমেীঃ েমথি  

সোমলািনা েমথি হইয়ামে, বদাষদশযন েমথি হইয়ামে; এখন নূিন কচিয়া েচেবাি সেয় 

আচসয়ামে, এখন আোমদি সেতৃত চবচিপ্ত শচক্তমক সিংহি কচিবাি, এগুচলমক বকন্দ্ররিূি 

কচিবাি সেয় আচসয়ামে, বসই সেচিশচক্তি সহায়িায় বহু শিাব্দর ধচিয়া বে জািরয় 
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অগ্রেচি প্রায় রুদ্ধ হইয়া িচহয়ামে, িাহা সম্মুমখ আোইয়া চদমি হইমব। এখন বাচে 

পচিষ্কাি হইয়ামে; ইহামি নূিন কচিয়া বাস কচিমি হইমব। পথ পচিষ্কাি হইয়ামে; 

আেযসন্তানেণ, সম্মুমখ অগ্রসি হও। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, এই কথা বচলবাি জনযই আচে আপনামদি কামে আচসয়াচে, আি 

প্রথমেই আপনাচদেমক বচলমি িাই বে, আচে বকান দল বা চবমশষ সম্প্রদায়িুক্ত নচহ। 

আোি িমি সকল সম্প্রদায়ই েহান্ ও েচহেেয়, আচে সকল সম্প্রদায়মকই িালবাচস, 

এবিং সেগ্র জরবন ধচিয়া উহামদি েমধয োহা সিয, োহা উপামদয়, িাহাই বাচহি কচিবাি 

বিিা কচিমিচে। অিএব আজ িামত্র আোি প্রতৃতাব এই বে, বিাোমদি চনকি এেন 

কিকগুচল িত্ত্ব বচলব, বেগুচল সবমন্ধ আেিা সকমল একেি; েচদ পাচি—আোমদি 

পিস্পমিি চেলনিূচে আচবষ্কাি কচিবাি বিিা কচিব, এবিং েচদ ঈশ্বমিি কৃপায় ইহা সেব 

হয়, িমব ঐ িত্ত্ব কামেয পচিণি কচিমি হইমব। আেিা চহন্দু। আচে এই ‘চহন্দু’ শব্দচি 

বকান েন্দ অমথয বযবহাি কচিমিচে না; আি োহািা েমন কমি, ইহাি বকান েন্দ অথয 

আমে, িাহামদি সচহি আোি েমিি চেল নাই। প্রািরনকামল ইহাদ্বািা বকবল চসনু্ধনমদি 

পূবযিরিবিযর বলাকচদেমক বুঝাইি, আজ োহািা আোচদেমক ্ৃণা কমি, িাহামদি েমধয 

অমনমক ইহাি কুৎচসি বযাখযা কচিমি পামি, চকন্তু নামে চকেু আমস োয় না। আোচদমেিই 

উপি সপূিতণয চনিযি কচিমিমে—‘চহন্দু’ নাে সবযচবধ েচহেেয়, সবযচবধ আধযাচিক চবষময়ি 

বািক হইমব, না চিিচদনই ্ৃণাসূিক নামেই পেযবচসি থাচকমব, না উহা দ্বািা পদদচলি 

অপদাথয ধেযভ্রি জাচি বুঝাইমব। েচদ বিযোনকামল ‘চহন্দু’ শমব্দ বকান েন্দ চজচনষ বুঝায়, 

বুঝাক; এস, আোমদি কামজি দ্বািা বলাকমক বদখাইমি প্রস্তুি হই বে, বকান িাষাই ইহা 

অমপিা উচ্চিি শব্দ আচবষ্কাি কচিমি সেথয নমহ। বে-সকল নরচি অবলবন কচিয়া 

আোি জরবন পচিিাচলি হইমিমে, িেমধয একচি এই বে, আচে কখনও আোি 

পূবযপুরুষেণমক িিণ কচিয়া লচিি হই নাই। জেমি েি েচবযি পুরুষ জেগ্রহণ 

কচিয়ামে, আচে িাহামদি অনযিে; চকন্তু আচে বিাোচদেমক স্পি িাষায় বচলমিচে, 

আোি চনমজি বকান গুণ বা শচক্তি জনয আচে অহিাি কচি না, আচে আোি প্রািরন 

চপিৃপুরুষেমণি বেৌিমব বেৌিব অনুিব কচিয়া থাচক। েিই আচে অিরমিি আমলািনা 
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কচি, েিই আচে চপেমনি চদমক িাচহয়া বদচখ, িিই বেৌিব ববাধ কচি, ইহামিই আোি 

চবশ্বামসি দৃঢ়িা ও সাহস আচসয়ামে, ইহা আোমক পৃচথবরি ধূচল হইমি িুচলয়া আোমদি 

েহান্ পূবযপুরুষেমণি েহির পচিকল্পনা কামেয পচিণি কচিমি চনেুক্ত কচিয়ামে। বসই 

প্রািরন আেযমদি সন্তানেণ, ঈশ্বমিি কৃপায় বিাোমদিও হৃদময় বসই েবয আচবিূযি হউক, 

বিাোমদি পূবযপুরুষেমণি উপি বসই চবশ্বাস বশাচণমিি সচহি চেচশয়া বিাোমদি 

জরবমনি অগ বরিূি হউক, উহা দ্বািা সেগ্র জেমিি উদ্ধাি সাচধি হউক।  

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আোমদি সকমলি চেলনিূচে চঠক বকাথায়, আোমদি জািরয় জরবমনি 

সাধািণ চিচত্ত চক, িাহা বাচহি কচিবাি বিিাি পূমবয একচি চবষয় আোমদি েমন িাচখমিই 

হইমব। প্রমিযক োনুমষি বেেন বযচক্তত্ব আমে, প্রমিযক জাচিিও বসইরূপ একচি বযচক্তত্ব 

আমে। বেেন এক বযচক্তি অপি বযচক্ত হইমি কিকগুচল চবমশষ চবষময় পাথযকয আমে, 

প্রমিযক বযচক্তিই বেেন কিকগুচল চবমশষত্ব আমে, বসইরূপ একজাচিিও অপি জাচি 

হইমি কিকগুচল চবমশষ চবমশষ লিণেি প্রমিদ আমে। আি বেেন প্রমিযক বযচক্তমকই 

প্রকৃচিি বকান চবমশষ উমেশয সাধন কচিমি হয়, বেেন িাহাি চনজ অিরি কমেযি দ্বািা 

চনচদযি চবমশষ চদমক িাহামক িচলমি হয়, জাচিি পমিও বসইরূপ। প্রমিযক জাচিমকই 

এক-একচি চবচধচনচদযি পমথ িচলমি হয়, প্রমিযক জাচিিই জেমি চকেু বািযা ব্াষণা 

কচিবাি আমে, প্রমিযক জাচিমকই ব্রিচবমশষ উদ োপন কচিমি হয়। অিএব প্রথে 

হইমিই আোচদেমক জাচনমি হইমব—জািরয় ব্রি চক, জাচনমি হইমব—চবধািা এই 

জাচিমক চক কামেযি জনয চনেুক্ত কচিয়ামেন, বুচঝমি হইমব—চবচিন্ন জাচিি প্রেচিমি 

ইহাি স্থান বকাথায়, জাচনমি হইমব—চবচিন্ন জাচিি সগ বরমিি ঐকযিামন িাহামক বকান্ 

সুি বাজাইমি হইমব। আোমদি বদমশ বেমলমবলায় েল্প শুচনিাে, কিকগুচল সামপি 

োথায় েচণ আমে—িুচে সাপচিমক লইয়া োহা ইচ্ছা কচিমি পাি, চকন্তু েিিণ উহাি 

োথায় ঐ েচণ থাচকমব, িিিণ িাহামক বকানেমি োচিমি পাচিমব না। আেিা িািস-

িািসরি অমনক েল্প শুচনয়াচে। িািসরি প্রাণ একচি বোি পাচখি চিিি থাচকি। 

েিচদন ঐ পাচখচিমক োচিমি না পাচিমিে, িিচদন বসই িািসরমক িুকিা িুকিা কচিয়া 

কাচিয়া বফল, িাহামক োহা ইচ্ছা কি, চকন্তু িািসর েচিমব না। জাচি সবমন্ধও এই কথা 
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খামি। জাচিচবমশমষি জরবন বকান চনচদযি িামবি েমধয থামক, বসইখামনই বসই জাচিি 

জািরয়ত্ব, েিচদন না িাহামি আ্াি লামে, িিচদন বসই জাচিি েৃিুয নাই। এই িমত্ত্বি 

আমলামক আেিা জেমিি ইচিহামসি সবযামপিা চবিয়কি বযাপািচি বুচঝমি পাচিব। 

ববযি জাচিি আক্রেণ-িিগ ব বাি বাি আোমদি এই জাচিি েতৃতমকি উপি চদয়া িচলয়া 

চেয়ামে। শি শি বৎসি ধচিয়া ‘আো বহা আকবি’ িমব িািিেেন েুখচিি হইয়ামে, 

এবিং এেন চহন্দু বকহ চেল না, বে প্রচিেুহূমিয চনমজি চবনাশ আশিা না কচিয়ামে। 

জেমিি ইচিহামস প্রচসদ্ধ বদশগুচলি েমধয িািিবষয সবযামপিা ববশর অিযািাি ও চনগ্রহ 

সহয কচিয়ামে। িথাচপ আেিা পূমবয বেরূপ চেলাে, এখনও বসইরূপই আচে, এখনও 

আেিা নূিন চবপমদি সম্মুখরন হইমি প্রস্তুি; শুধু িাহাই নমহ, আেিা শুধু বে চনমজিাই 

অিি িাহা নমহ, সম্প্রচি আেিা বাচহমি োইয়াও অপিমক আোমদি িাব চদমি প্রস্তুি—

িাহাি চিে বদচখমি পাইমিচে। চবতৃতািই জরবমনি চিে। আজ আেিা বদচখমিচে, 

আোমদি চিন্তা ও িাবসেূহ শুধু িািমিি েমধযই সরোবদ্ধ নমহ, চকন্তু আেিা ইচ্ছা কচি 

বা না কচি, ঐগুচল বাচহমি োইয়া অপি জাচিি সাচহমিযি েমধয প্রমবশ কচিমিমে, 

অনযানয জাচিি েমধয স্থানলাি কচিমিমে, শুধু িাই নয়, বকান বকান স্থমল িািিরয় 

িাবধািা স্বরয় প্রিাব চবতৃতাি কচিমিমে। ইহাি কািণ এই—োনবজাচিি েন বে-সকল 

চবষয় লইয়া বযাপৃি থাচকমি পামি, িাহামদি েমধয বশ্রি ও েহত্তে চবষয়—দশযন ও ধেযই 

জেমিি ্ামনি িাণ্ডামি িািমিি েহৎ দান। 

  

আোমদি পূবযপুরুষেণ অনযানয অমনক চবষময় উন্নচিি বিিা কচিয়াচেমলন—অনযানয 

সকমলি নযায় িাাঁহািাও প্রথমে বচহজযেমিি িহসয আচবষ্কাি কচিমি অগ্রসি 

হইয়াচেমলন—আেিা সকমলই এ-কথা জাচন, আি ঐ চবিাট্ েচতৃতষ্কসপিতন্ন অদু্ভি জাচি 

বিিা কচিমল বসই পমথি এেন অদু্ভি অদু্ভি চবষয় আচবষ্কাি কচিমি পাচিমিন, োহা 

আজও সেগ্র জেমিি স্বমপ্নি অমোিি, চকন্তু িাাঁহািা উচ্চিি বস্তুলামিি জনয ঐ পথ 

পচিিযাে কচিমলন—বসই উচ্চিি চবষময়ি প্রচিধ্বচন ববমদি েমধযই শুনা োইমিমেীঃ ‘অথ 

পিা—েয়া িদিিেচধেেযমি।’৪৭ িাহাই পিা চবদযা, োহা দ্বািা বসই অিি পুরুষমক 

লাি কিা োয়। এই পচিবিযনশরল, অচনিয, প্রকৃচি-সবন্ধরয় চবদযা, েৃিুয-দীঃখ-মশাকপূণয 
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এই জেমিি চবদযা খুব বে হইমি পামি, চকন্তু চেচন অপচিণাের আনন্দেয়, একোত্র 

োাঁহামি শাচন্ত চবিাচজি, একোত্র োাঁহামি অনন্ত জরবন ও পূণযত্ব, একোত্র োাঁহাি চনকি 

বপৌাঁচেমল সকল দীঃমখি অবসান হয়, িাাঁহামক জানাই আোমদি পূবযপুরুষেমণি েমি বশ্রি 

চবদযা। বে-সকল চবদযা বা চব্ান আোচদেমক শুধু অন্ন-ব্ত্রস চদমি পামি, স্বজনমদি উপি 

প্রিুত্ব চবতৃতাি কচিবাি িেিা চদমি পামি, বে-সকল চবদযা শুধু োনুষমক জয় ও শাসন 

কচিবাি এবিং দবযমলি উপি সবমলি আচধপিয কচিবাি চশিা চদমি পামি; ইচ্ছা কচিমল 

িাাঁহািা অনায়ামসই বসই-সকল চব্ান, বসই-সকল চবদযা আচবষ্কাি কচিমি পাচিমিন। 

চকন্তু ঈশ্বমিি কৃপায় িাাঁহািা ওচদমক চকেুোত্র দৃচিপাি না কচিয়া এমকবামি অনয পথ 

ধচিমলন, োহা পূমবযাক্ত পথ অমপিা অনন্তগুমণ েহৎ, পূমবযাক্ত পথ অমপিা োহামি 

অনন্তগুণ ববশর আনন্দ। ঐ পথ ধচিয়া িাাঁহািা এেন একচনিিামব অগ্রসি হইমলন বে, 

এখন উহা আোমদি জািরয় চবমশষত্ব হইয়া দাাঁোইয়ামে, সহস্র সহস্র বৎসি ধচিয়া চপিা 

হইমি পুমত্র উত্তিাচধকািসূমত্র আচসয়া উহা আোমদি জরবমনি অগ বরিূি হইয়ামে, 

আোমদি ধেনরি প্রমিযক বশাচণিচবন্দুি সচহি চেচশয়া চেয়ামে, আোমদি স্বিাবচসদ্ধ 

হইয়ামে। এখন ধেয ও চহন্দু—এই দইচি শব্দ একাথযবািক হইয়া দাাঁোইয়ামে। ইহাই 

আোমদি জাচিি চবমশষত্ব, ইহামি আ্াি কচিবাি উপায় নাই। অসিয জাচিসেূহ 

িিবাচি ও বন্দুক লইয়া ববযি ধেযসেূহ আেদাচন কচিয়ামে, চকন্তু একজনও বসই সামপি 

োথাি েচণ েুাঁইমি পামি নাই, একজনও এই জাচিি প্রাণপাচখমক োচিমি পামি নাই। 

অিএব এই ধেযই আোমদি জাচিি জরবনরশচক্ত, আি েিচদন আধযাচিকিা অবযাহি 

থাচকমব, িিচদন জেমিি বকান শচক্তই এই জাচিমক ধ্বিংস কচিমি পাচিমব না। েিচদন 

আেিা উত্তিাচধকািসূমত্র প্রাপ্ত েহত্তে িত্নস্বরূপ এই ধেযমক ধচিয়া থাচকব, িিচদন আেিা 

জেমিি সবযপ্রকাি অিযািাি, উৎপরেন ও দীঃমখি অচগ্নিাচশি েধয হইমিও প্রহ্লামদি 

নযায় অিি শিরমি বাচহি হইয়া আচসব। চহন্দু েচদ ধা চেযক না হয়, িমব িাহামক আচে 

‘চহন্দু’ বচল না। অনযানয বদমশ িাজনরচি-িিযা বলামকি েুখয অবলবন হইমি পামি এবিং 

িাহাি সমগ ব সমগ ব বস একিু-আধিু ধমেযি অনুিান কচিমি পামি, চকন্তু এখামন—এই 

িািমি আোমদি জরবমনি সবযপ্রথে কিযবয ধেযানুিান, িািপি েচদ সেয় থামক, িমব 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 292 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অনযানয চজচনষ িাহাি সমগ ব অনুচিি হয়, িাহামি িচি নাই। এই চবষয়চি েমন িাচখমল 

আেিা িাল কচিয়া বুচঝমি পাচিব বে, জািরয় কলযামণি জনয অিরিকামল বেেন, 

বিযোনকামলও বিেচন, চিিকালই বিেচন আোচদেমক প্রথমে আোমদি জাচিি সেগ্র 

আধযাচিক-শচক্ত খুাঁচজয়া বাচহি কচিমি হইমব। িািমিি চবচিপ্ত আধযাচিক-শচক্তগুচলমক 

একত্র কিাই িািমিি জািরয় একত্ব-সাধমনি একোত্র উপায়। োহামদি হৃদয়িির একই 

প্রকাি আধযাচিক সুমি বাাঁধা, িাহামদি সচম্মলমনই িািমিি জাচি েচঠি হইমব। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, এমদমশ সম্প্রদাময়ি অিাব নাই। এখনই েমথি িচহয়ামে, আি 

িচবষযমিও অমনক হইমব। কািণ আোমদি ধমেযি ইহাই চবমশষত্ব, ইহাি েূলিত্ত্বগুচল 

অচি উদাি, েচদও ঐগুচল হইমিই অমনক চবতৃতাচিি ও খুাঁচিনাচি বযাপামিি উদ্ভব 

হইয়ামে, িথাচপ ঐগুচল বসই েূল িত্ত্বসেূমহি কামেয পচিণি রূপ—বে-িত্ত্বগুচল আোমদি 

োথাি উপমিি আকামশি েি উদাি এবিং প্রকৃচিি েি চনিয ও সনািন। অিএব 

সম্প্রদায়গুচল বে স্বিাবিই চিিচদন থাচকমব, িাহামি সমন্দহ নাই, চকন্তু িাই বচলয়া 

সাম্প্রদাচয়ক চববামদি বকান প্রময়াজন নাই। সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদাচয়কিা দূি হউক। 

সাম্প্রদাচয়কিা দ্বািা জেমিি বকান উন্নচি হইমব না, চকন্তু সম্প্রদায় না থাচকমল জেৎ 

িচলমি পামি না। একদল বলাক বিা সব কাজ কচিমি পামি না। অসরেপ্রায় শচক্তিাচশ 

অল্প কময়কচি বলামকি দ্বািা কখনই পচিিাচলি হইমি পামি না। এই চবষয়চি বুচঝমলই 

আেিা বুচঝব, চক প্রময়াজমন আোমদি চিিি সম্প্রদায়-মিদরূপ এই শ্রেচবিাে 

অবশযোচবরূমপ আচসয়ামে। চবচিন্ন আধযাচিক-শচক্তসেূমহি সুপচিিালনাি জনয 

সম্প্রদায় থাকুক, চকন্তু আোমদি পিস্পমিি চববাদ কচিবাি চক প্রময়াজন, েখন আোমদি 

অচি প্রািরন শা্ত্রসসকল ব্াষণা কচিমিমে বে, এই বিদ আপািপ্রিরয়োন, এই-সকল 

আপািদৃি চবচিন্নিাসমত্ত্বও সম্প্রদায়গুচলি েমধয চেলমনি স্বণযসূত্র চবদযোন, ঐগুচলি 

েমধয বসই পিে েমনাহি একত্ব িচহয়ামে। আোমদি অচি প্রািরন গ্রন্থসেূহ ব্াষণা 

কচিয়ামেন, ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’—জেমি এক বস্তুই চবদযোন, ঋচষেণ িাাঁহামকই 

চবচিন্ন নামে বণযনা কমিন। অিএব েচদ এই িািমি—বেখামন চিিচদন সকল সম্প্রদায়ই 

সম্মাচনি হইয়া আচসয়ামেন—বসই িািমি এখনও এই-সব সাম্প্রদাচয়ক চববাদ, চবচিন্ন 
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সম্প্রদাময়ি েমধয পিস্পি বদ্বষচহিংসা থামক, িমব চধক্ আোচদেমক, োহািা বসই 

েচহোচিি পূবযপুরুষেমণি বিংশধি বচলয়া চনজচদেমক পচিিয় বদয়।  

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আোি চবশ্বাস—কিকগুচল প্রধান প্রধান িমত্ত্ব আোমদি সকমলিই 

সম্মচি আমে। আেিা ববষ্ণব বা বশব হই, শাক্ত বা োণপিয হই, প্রািরন বা আধুচনক 

ববদাচন্তক—োাঁহামদিই পদানুসিণ কচি না বকন, প্রািরন বোাঁো সম্প্রদাময়িই হই বা 

আধুচনক সিংস্কািপন্থর সম্প্রদাময়িই হই, বে চনমজমক চহন্দু বচলয়া পচিিয় বদয়, আোি 

ধািণায় বস-ই এ-সকল িমত্ত্ব চবশ্বাস কচিয়া থামক। অবশয ঐ িত্ত্বগুচলি বযাখযাপ্রণালরমি 

বিদ থাচকমি পামি, আি থাকাও উচিি; কািণ আেিা সকলমকই আোমদি িামব 

আচনমি পাচি না; আেিা বেরূপ বযাখযা কচিব, সকলমকই বসই বযাখযা গ্রহণ কচিমি 

হইমব বা সকলমকই আোমদি প্রণালর অবলবন কচিয়া িচলমি হইমব—বজাি কচিয়া 

এরূপ কচিবাি বিিা কিা অিযন্ত অনযায়। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আজ োাঁহািা এখামন সেমবি হইয়ামেন, িাাঁহািা ববাধ হয় সকমলই 

একবামকয স্বরকাি কচিমবন বে, আেিা ববদমক আোমদি ধেযিহসযসেূমহি সনািন 

উপমদশ বচলয়া চবশ্বাস কচি। আেিা সকমলই চবশ্বাস কচি, এই পচবত্র শব্দিাচশ অনাচদ 

অনন্ত; প্রকৃচিি বেেন আচদ নাই, অন্ত নাই, ববমদিও বিেচন; এবিং েখনই আেিা এই 

পচবত্র গ্রমন্থি সাচন্নমধয দণ্ডায়োন হই, িখনই আোমদি ধেযসবন্ধরয় সকল বিদ, সকল 

প্রচিদ্বচিিাি অবসান হয়। আোমদি ধেযসবন্ধরয় সবযপ্রকাি বিমদি বশষ েরোিংসাকাির—

বশষ চবিািক এই ববদ। ববদ চক—এই চবষময় আোমদি েমধয েিমিদ থাচকমি পামি। 

বকান সম্প্রদায় ববমদি অিংশচবমশষমক অনয অিংশ অমপিা পচবত্রিি ্ান কচিমি পামি। 

চকন্তু িাহামি চকেুই আমস োয় না, েিিণ আেিা বচলমি পাচি—ববদচবশ্বামস আেিা 

সকমলই িাই িাই। আজ আেিা বে-সব পচবত্র েহৎ উত্তে বস্তুি অচধকাির, িাহাি বস-

সবই আচসয়ামে এই সনািন পচবত্র অপূবয গ্রন্থ হইমি। ববশ, িাই েচদ আেিা চবশ্বাস 

কচি, িমব এই িত্ত্বচিই িািিিূচেি সবযত্র প্রিাচিি হউক। েচদ ইহা সিয হয়, িমব ববদ 
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চিিচদনই বে প্রাধামনযি অচধকাির এবিং ববমদি বে প্রাধামনয আেিাও চবশ্বাসর, িাহা 

ববদমক বদওয়া হউক। অিএব আোমদি চেলমনি প্রথে িূচে—ববদ। 

  

চদ্বিরয়িীঃ আেিা সকমলই ঈশ্বি চবশ্বাস কচিয়া থাচক। চিচন জেমিি সৃচি-চস্থচি-

প্রলয়কাির শচক্ত—িাাঁহামি কামল সেগ্র জেৎ লয়প্রাপ্ত হয়, আবাি িাাঁহা হইমিই 

জেদ ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদু্ভি প্রপচি বচহেযি হয়। আোমদি ঈশ্বিসবন্ধরয় ধািণা চিন্ন চিন্ন 

রূপ হইমি পামি—বকহ হয়মিা সপূিতণয সগুণ ঈশ্বমি চবশ্বাসর, বকহ বা সগুণ অথি 

বযচক্তিাবশূনয ঈশ্বমি চবশ্বাসর, অপি বকহ আবাি সপূিতণয চনগুযণ ঈশ্বি োচনমি পামিন, 

আি সকমলই চকন্তু ববদ হইমি চনজ চনজ েমিি প্রোণ বদখাইমি পামিন। এই-সব বিদ-

সমত্ত্বও আেিা সকমলই ঈশ্বমি চবশ্বাস কচিয়া থাচক। অনয কথায় বচলমি বেমল বচলমি 

হয়, োাঁহা হইমি সবচকেু উৎপন্ন হইমিমে, োাঁহামক অবলবন কচিয়া সকমল জরচবি, অমন্ত 

সবচকেুই োাঁহামি লরন হইমব, বসই অিযদু্ভি অনন্ত শচক্তমক বে চবশ্বাস না কমি, িাহামক 

‘চহন্দু’ বলা োইমি পামি না। েচদ িাই হয়, িমব এই িত্ত্বচিও িািিিূচেি সবযত্র প্রিাি 

কচিবাি বিিা কচিমি হইমব। ঈশ্বমিি বে-িাবই িুচে প্রিাি কি না বকন, বিাোমি 

আোমি প্রকৃিপমি বকান বিদ নাই—আেিা বিাোি সমগ ব উহা লইয়া চববাদ কচিব না—

চকন্তু বেরূমপই হউক, বিাোমক ঈশ্বিিত্ত্ব প্রিাি কচিমি হইমব। আেিা ইহাই িাই। 

এগুচলি েমধয ঈশ্বিসবন্ধরয় বকান একচি ধািণা অপিচি অমপিা উৎকৃিিি হইমি পামি, 

চকন্তু েমন িাচখও ইহাি বকানচিই েন্দ নমহ। একচি উৎকৃি, অনযচি উৎকৃিিি, অপিচি 

উৎকৃিিে হইমি পামি, চকন্তু আোমদি ধেযিমত্ত্বি পাচিিাচষক শব্দ-চনিময়ি েমধয ‘েন্দ’ 

শব্দচিি স্থান নাই। অিএব চেচন বেিামব ইচ্ছা ঈশ্বমিি নাে প্রিাি কমিন, চিচনই ঈশ্বমিি 

আশরবযাদিাজন। িাাঁহাি নাে েিই প্রিাচিি হইমব, িিই এই জাচিি কলযাণ। আোমদি 

সন্তানেণ বালযকাল হইমি এই িাব চশিা করুক; এই ঈশ্বমিি নাে সবযামপিা দচিদ্র ও 

নরি বযচক্তি েৃহ হইমি সবযামপিা ধনর ও োনর—সকমলি েৃমহ প্রচবি হউক। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, িৃিরয় িত্ত্ব োহা আচে আপনামদি চনকি বচলমি িাই, িাহা এইীঃ 

পৃচথবরি অনযানয জাচিি েি আেিা চবশ্বাস কচি না বে, জেৎ োত্র কময়ক সহস্র বৎসি 
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পূমবয সৃি হইয়ামে, আি একচদন উহা এমকবামি ধ্বিংস হইয়া োইমব; আেিা ইহাও চবশ্বাস 

কচি না বে, জরবািা এই জেমিি সমগ ব সমগ বই শূনয হইমি সৃি হইয়ামে। আোি 

চবমবিনায় এই চবষময়ও সকল চহন্দুই একেি। আেিা চবশ্বাস কচি, প্রকৃচি অনাচদ অনন্ত, 

িমব কল্পনামি এই স্থূল বাহয জেৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পচিণি হয়, চকেুকামলি জনয ঐরূপ 

অবস্থায় থাচকয়া আবাি অচিচিপ্ত হইয়া প্রকৃচি-নােমধয় এই অনন্ত প্রপচিমক প্রকাশ কমি 

এবিং িিগ বাকাি এই েচি অনন্তকাল ধচিয়া—েখন কামলিও আিে হয় নাই, িখন 

হইমিই িচলমিমে এবিং অনন্তকাল ধচিয়া িচলমব।  

  

সকল চহন্দুই আিও চবশ্বাস কমি বে, স্থূল জে বদহিা, এেন চক িাহাি অিযন্তমি েন 

নােক সূক্ষ্ম শিরিও প্রকৃি ‘োনুষ’ নমহ, চকন্তু প্রকৃি োনুষ এইগুচল অমপিা েহত্তি। 

কািণ স্থূলমদহ পচিণাের, েনও িদ্রূপ, চকন্তু এিদিময়ি অিরি আিা-নােমধয়—এই 

‘আিা’ শব্দচিি ইিংমিজর অনুবাদ কচিমি আচে অিে; বে শমব্দি দ্বািাই ইহাি অনুবাদ 

কিা োক না বকন, িাহা িুল হইমব—বসই অচনবযিনরয় বস্তুি আচদ-অন্ত চকেুই নাই, েৃিুয 

নােক অবস্থাচিি সচহি উহা পচিচিি নমহ। 

  

িািপি আি একচি চবমশষ চবষময় অনযানয জাচিি সচহি আোমদি ধািণাি সপূিতণয 

প্রমিদ—িাহা এই বে, আিা এক বদমহি পি আি এক বদহ ধািণ কমি; এইরূপ কচিমি 

কচিমি িাহাি এেন এক অবস্থা আমস, েখন িাহাি বকানরূপ শিরিধািমণি প্রময়াজন 

বা ইচ্ছা থামক না, িখন বস েুক্ত হইয়া োয়, িাহাি আি জে হয় না। আচে আোমদি 

শাম্ত্রস উচেচখি সিংসািবাদ বা পুনজযেবাদ এবিং ‘চনিয আিা’ সবন্ধরয় েিবামদি কথা 

বচলমিচে। আেিা বে সম্প্রদায়িুক্তই হই না বকন, এই আি একচি চবষময় আেিা 

সকমলই একেি। এই আিা ও পিোিাি সবন্ধচবষময় আোমদি েমধয েিমিদ থাচকমি 

পামি। এক সম্প্রদাময়ি েমি এই আিা পিোিা হইমি চনিয চিন্ন হইমি পামি, কাহািও 

েমি আবাি উহা বসই অনন্ত বচেি স্ফুচলগ বোত্র হইমি পামি, অমনযি েমি হয়মিা উহা 

অনমন্তি সচহি অমিদ। আেিা এই আিা ও পিোিাি সবন্ধ লইয়া বেরূপ ইচ্ছা বযাখযা 

কচি না বকন, িাহামি চবমশষ চকেু আচসয়া োয় না; চকন্তু েিিণ আেিা এই েূলিত্ত্ব 
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চবশ্বাস কচি বে, আিা অনন্ত, উহা কখনও সৃি হয় নাই, সুিিািং কখনই উহাি চবনাশ 

হইমব না, উহামক চবচিন্ন শিরি ধচিয়া ক্রেশীঃ উন্নচিলাি কচিমি হইমব, অবমশমষ 

েনুষযশিরি ধািণ কচিয়া পূণযত্বলাি কচিমি হইমব—িিিণ আেিা সকমলই একেি। 

  

িািপি প্রািয ও পাশ্চািয িামবি েমধয সপূিতণয পাথযকযসূিক, ধেযিামজযি েহত্তে ও 

অপূবযিে আচবষ্কাি-রূপ িত্ত্বচিি কথা বিাোচদেমক বচলব। বিাোমদি েমধয োহািা 

পাশ্চািয িত্ত্বিাচশি আমলািনায় চবমশষিামব চনেুক্ত, িাহািা ইিীঃপূমবযই লিয কচিয়া 

থাচকমব বে, একিা বেৌচলক প্রমিদ বেন প্রািয হইমি পাশ্চািযমক এক কঠুািা্ামি পৃথক্ 

কচিয়া চদমিমে; বসচি এইীঃ আেিা িািমি সকমলই চবশ্বাস কচি—আেিা শাক্তই হই, 

বশবই হই, ববষ্ণবই হই, এেন চক ববৌদ্ধ বা বজনই হই—আেিা সকমলই চবশ্বাস কচি বে, 

আিা স্বিাবিই শুদ্ধ ও পূণযস্বিাব, অনন্তশচক্তসপিতন্ন ও আনন্দেয়। বকবল বদ্বিবাদরি 

েমি আিাি এই স্বািাচবক আনন্দ অিরি-অসৎকেয দ্বািা সমিািপ্রাপ্ত হইয়ামে, আি 

ঈশ্বিানুগ্রমহ উহা আবাি সমিািেুক্ত হইমব এবিং আিা চনজ পূণযস্বিাব পুনীঃপ্রাপ্ত হইমবন। 

আিা চকেুচদমনি জনয সমিাি প্রাপ্ত হন, অনদ্বিবাদরি েমি এ ধািণাচিও আিংচশকিামব 

ভ্রোিক—োয়াবৃি হওয়াি ফমলই আেিা িাচব বে, আিা বেন িাাঁহাি সেুদয় শচক্ত 

হািাইয়ামেন, চকন্তু প্রকৃিপমি ঐ অবস্থামিও িাাঁহাি সেুদয় শচক্ত পূণযিামবই থামক। বদ্বি 

ও অনদ্বিবাদরি েমি এই প্রমিদ থাচকমলও েূল িমত্ত্ব অথযাৎ আিাি স্বািাচবক পূণযমত্ব 

সকমলই চবশ্বাসর, আি এখামনই প্রািয ও পাশ্চািয িামবি েমধয অবচস্থি বযবধান 

দিপমনয়। প্রািয জাচি—োহা চকেু েহৎ, োহা চকেু িাল, িাহা অন্তমি অমিষণ কমি; 

উপাসনাি সেয় আেিা িিু েুচদয়া ঈশ্বিমক অন্তমি লাি কচিবাি জনয বিিা কচি, 

পাশ্চািয জাচি ঈশ্বিমক বাচহমি অমিষণ কমি। পাশ্চািযেমণি ধেযপুতৃতকসেূহ Inspired—

সুিিািং শ্বাস-গ্রহমণি নযায় বাচহি হইমি চিিমি আচসয়ামে। আোমদি পচবত্র শা্ত্রসসেূহ 

চকন্তু Expired—শ্বাসপচিিযামেি নযায় চিিি হইমি বাচহমি আচসয়ামে—ঐগুচল ঈশ্বি-

চনীঃশ্বচসি, ঈশ্বিই েিদ্রিা ঋচষেমণি অন্তেযাের, শা্ত্রস িাাঁহািাই প্রকাশ কচিয়ামেন।৪৮ 
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এইচিই একচি প্রধান বুচঝবাি চজচনষ; বহ আোি বনু্ধেণ, আোি িািৃেণ, আচে 

বিাোচদেমক বচলমিচে, িচবষযমি এই চবষয়চি আোচদেমক চবমশষিামব বাি বাি 

বলাকমক বুঝাইমি হইমব। কািণ আোি দৃঢ় চবশ্বাস এবিং আচে বিাোচদেমকও এই 

চবষয়চি িাল কচিয়া বুচঝবাি জনয অনুমিাধ কচিমিচে বে, বে বযচক্ত চদবািাত্র চনমজমক 

দরন দীঃখর হরন িামব, বস হরনই হইয়া োয়। েচদ িুচে বল—‘আোি েমধযও শচক্ত আমে’, 

বিাোি চিিি শচক্ত জাচেমব; আি েচদ িুচে বল—‘আচে চকেুই নই’, িাব বে িুচে চকেুই 

নও, চদবািাত্র েচদ িাচবমি থাক বে িুচে ‘চকেুই নও’, িমব িুচে ‘চকেু না’ হইয়া 

দাাঁোইমব। এই েহান্ িত্ত্বচি বিাোমদি েমন িাখা কিযবয। আেিা বসই সবযশচক্তোমনি 

সন্তান, আেিা বসই অনন্ত ব্রহ্মাচগ্নি স্ফুচলগ ব। আেিা চকরূমপ ‘চকেু না’ হইমি পাচি? 

আেিা সব কচিমি প্রস্তুি, সব কচিমি পাচি, আোচদেমক সব কাজ কচিমিই হইমব। 

আোমদি পূবযপুরুষেমণি হৃদময় এই আিচবশ্বাস চেল, এই আিচবশ্বাসরূপ 

বপ্রিণাশচক্তই িাাঁহাচদেমক সিযিাি উচ্চ হইমি উচ্চিি তৃতমি উন্নরি কচিয়াচেল, আি 

েচদ এখন অবনচি হইয়া থামক, েচদ আোমদি চিিি বদাষ আচসয়া থামক, িমব আচে 

বিাোচদেমক চনশ্চয় কচিয়া বচলমিচে—বেচদন আোমদি বদমশি বলাক এই আিপ্রিযয় 

হািাইয়ামে, বসইচদন হইমিই এই অবনচি আিে হইয়ামে। চনমজি উপি চবশ্বাস 

হািামনাি অথয ঈশ্বমি অচবশ্বাস। বিােিা চক চবশ্বাস কি, বসই অনন্ত েগ বলেয় চবধািা 

বিাোমদি েধয চদয়া কাজ কচিমিমেন? বিােিা েচদ চবশ্বাস কি বে, বসই সবযবযাপর 

অন্তেযাের প্রমিযক অণুমি পিোণুমি, বিাোমদি বদমহ েমন আিায় ওিমপ্রািিামব 

িচহয়ামেন, িাহা হইমল চক বিােিা চনরুৎসাহ হইমি পাি? আচে হয়মিা একচি িুদ্র 

জলবুদ বুদ , িুচে হয়মিা একচি পবযিপ্রায় িিগ ব। িাহামি চক আমস োয়  বসই অনন্ত 

সেুদ্র বেেন বিাোি আশ্রয়, আোিও বসইরূপ। বসই প্রাণ শচক্ত ও আধযাচিকিাি অনন্ত 

সেুমদ্র বিাোিও বেেন অচধকাি, আোিও বিেচন। আোি জে হইমিই—আোিও বে 

জরবন আমে, িাহা হইমিই—স্পি প্রিরয়োন হইমিমে বে, পবযিপ্রায় উচ্চ িিগ বস্বরূপ 

বিাোি নযায় আচেও বসই অনন্ত জরবন, অনন্ত চশব ও অনন্ত শচক্তি সচহি চনিযসিংেুক্ত। 

অিএব বহ ভ্রািৃেণ, বিাোমদি সন্তানেণমক—িাহামদি জে হইমিই এই জরবনপ্রদ, 
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েহত্ত্বচবধায়ক, উচ্চ েহান্ িত্ত্ব চশিা চদমি আিে কি। িাহাচদেমক অনদ্বিবাদ চশিা 

চদবাি প্রময়াজন নাই, িাহাচদেমক বদ্বিবাদ বা বে-মকান বাদ ইচ্ছা চশিা দাও; আেিা 

পূমবযই বদচখয়াচে, আিাি পূণযত্বরূপ এই অপূবয েিচি িািমি সবযসাধািণ—সকল 

সম্প্রদায়ই চবশ্বাস কচিয়া থামক। 

  

আোমদি বশ্রি দাশযচনক কচপল বচলয়ামেন, েচদ পচবত্রিা আত্নাি স্বরূপ না হয়, িমব 

আিা কখনই পমি পচবত্রিা লাি কচিমি সেথয হইমব না; কািণ োহা স্বিাবিই পূণয 

নমহ, িাহা বকানরূমপ পূণযিা লাি কচিমলও ঐ পূণযিা আবাি িচলয়া োইমব। েচদ 

অপচবত্রিাই োনমবি স্বিাব হয়, িমব েচদও িণকামলি জনয বস পচবত্রিা লাি কমি, 

িথাচপ চিিকামলি জনয িাহামক অপচবত্রই থাচকমি হইমব। এেন সেয় আচসমব, েখন 

এই পচবত্রিা ধুইয়া োইমব, িচলয়া োইমব এবিং আবাি বসই প্রািরন স্বািাচবক অপচবত্রিা 

িাজত্ব কচিমব। এজনয আোমদি সকল দাশযচনক বমলন, পচবত্রিাই আোমদি স্বিাব, 

অপচবত্রিা নমহ; পূণযত্বই আোমদি স্বিাব, অপূণযিা নমহ—এইচি িিণ িাচখও। েৃিুযকামল 

বে েহচষয িাাঁহাি চনজ েনমক িাাঁহাি কৃি উৎকৃি কােযাবলর ও উৎকৃি চিন্তািাচশ িিণ 

কচিমি বচলমিমেন, িাাঁহাি কথা িিণ িাচখও।৪৯ কই, চিচন বিা িাাঁহাি েনমক সেুদয় 

বদাষ-দবযলিা িিণ কচিমি বচলমিমেন না। অবশয োনুমষি জরবমন বদাষ-দবযলিা েমথি 

আমে; চকন্তু সবযদাই বিাোি প্রকৃি স্বরূপ িিণ কি—ঐ বদাষ-দবযলিাি প্রচিকাি 

কচিবাি ইহাই একোত্র উপায়। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আোি ববাধ হয়, পূবযকচথি কময়কচি েি িািমিি সকল চবচিন্ন 

ধেযসম্প্রদায়ই স্বরকাি কচিয়া থামকন, আি সেবিীঃ িচবষযমি এই সাধািণ চিচত্তি উপি 

বোাঁো বা উদাি, প্রািরন বা নবযপন্থর, সকমলই সচম্মচলি হইমবন। চকন্তু সমবযাপচি, আি 

একচি চবষয় িিণ িাখা আবশযক এবিং আচে দীঃমখি সচহি বচলমিচে বে, ইহা আেিা 

সেয় সেয় িুচলয়া োই—িািমি ধমেযি অথয প্রিযিানুিূচি, িাহা না হইমল উহা ধেয 

নামেিই বোেয নমহ। ‘এইেমি চবশ্বাস কচিমলই বিাোি পচিত্রাণ চনচশ্চি’—এ-কথা 

আোচদেমক বকহ কখনও চশখাইমি পাচিমব না; কািণ আেিা ও-কথায় চবশ্বাসই কচি 
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না। িুচে চনমজমক বেরূপ েঠন কচিমব, িুচে িাহাই হইমব। িুচে োহা—িাহা িুচে 

ঈশ্বিানুগ্রমহ এবিং চনমজি বিিায় হইয়াে। সুিিািং বকবল কিকগুচল েিােমি চবশ্বাস 

কচিমল বিাোি চবমশষ চকেু উপকাি হইমব না। িািমিি আধযাচিক েেন হইমিই এই 

েহাশচক্তেয়র বাণর আচবিূযি হইয়ামে—‘অনুিূচি’; আি একোত্র আোমদি শা্ত্রসই বািবাি 

বচলয়ামেন, ‘ঈশ্বিমক দশযন কচিমি হইমব।’ খুব সাহমসি কথা বমি, চকন্তু উহাি একবণযও 

চেথযা নয়—আোমোো সিয। ধেয সািাৎ কচিমি হইমব, বকবল শুচনমল হইমব না, বকবল 

বিািাপাচখি েি কিকগুচল কথা েুখস্থ কচিমলই িচলমব না, বকবল বুচদ্ধি সায়—বুচদ্ধেি 

সম্মচি চদমলই িচলমব না; ইহামি চকেুই হয় না, ধেয আোমদি চিিি প্রমবশ কিা িাই। 

প্রািরমনিা এবিং আধুচনমকিাও বসই ঈশ্বিমক বদচখয়ামেন—ইহাই আোমদি চনকি ঈশ্বমিি 

অচতৃতমত্বি বশ্রি প্রোণ। আোমদি েুচক্তচবিাি এইরূপ বচলমিমে—এ-জনযই বে আেিা 

ঈশ্বমি চবশ্বাসর, িাহা নমহ। আিাি অচতৃতত্ব প্রোণ কচিবাি উৎকৃি েুচক্ত আমে বচলয়াই 

বে আেিা আিায় চবশ্বাসর, িাহা নমহ; আোমদি চবশ্বামসি প্রধান চিচত্ত এই বে, এই 

িািমি প্রািরনকামল সহস্র সহস্র বযচক্ত এই আিামক দশযন কচিয়ামেন, বিযোন কামলও 

খুাঁচজমল অনন্তীঃ দশজন আি্ পুরুমষি সািাৎ চেচলমব এবিং িচবষযমিও সহস্র সহস্র 

বযচক্তি অিুযদয় হইমব, োাঁহািা আিদশযন কচিমবন। আি েিচদন না োনুষ ঈশ্বি-দশযন 

কচিমিমে, েিচদন না বস আিা উপলচি কচিমি সেথয হইমিমে, িিচদন িাহাি েুচক্ত 

অসেব। অিএব সবযামগ্র এই-চবষয়চি আোচদেমক চবমশষিামব বুচঝমি হইমব এবিং 

আেিা উহা েিই িাল কচিয়া বুচঝব, িিই িািমি সাম্প্রদাচয়কিা হ্রাস পাইমব। কািণ 

বস-ই প্রকৃি ধাচেযক, বে ঈশ্বিমক দশযন কচিয়ামে—িাাঁহামক লাি কচিয়ামে। 

  

চিদযমি হৃদয়গ্রচন্থচিদযমন্ত সবযসিংশয়াীঃ। িরয়মন্ত িাসয কেযাচণ িচিন্ দৃমি পিাবমি॥৫০ 

  

িাাঁহািই হৃদয়গ্রচন্থ চেন্ন হয়, িাাঁহািই সকল সিংশয় িচলয়া োয়, চিচনই কেযফল হইমি 

েুক্ত হন, চেচন কােয ও কািণ-রূপর পিোিামক দশযন কমিন। 

  

হায়, আেিা অমনক সেয় অনথযক বাোেবিমক আধযাচিক সিয বচলয়া ভ্রে কচি, 

পাচণ্ডিযপূণয বক্তৃিাচ্ছিামক েিরি ধেযানুিূচি েমন কচি; িাই সাম্প্রদাচয়কিা, িাই 
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চবমিাধ  েচদ আেিা একবাি বুচঝমি পাচি—প্রিযিানুিূচিই প্রকৃি ধেয, িাহা হইমল চনজ 

হৃদময়ি চদমক দৃচিপাি কচিয়া বুচঝমি বিিা কচিব—আেিা ধমেযি সিযসেূহ উপলচি 

কচিবাি পমথ কিদূি অগ্রসি। িাহা হইমলই আেিা বুচঝব বে, আেিা চনমজিাই 

অন্ধকামি ্ুচিমিচে এবিং অপিমকও বসই অন্ধকামি ্ুিাইমিচে। আি ইহা বুচঝমলই 

আোমদি সাম্প্রদাচয়কিা ও দ্বি চবদূচিি হইমব। বকান বযচক্ত সম্প্রদাচয়ক চববাদ কচিমি 

উদযি হইমল িাহামক চজ্াসা কিীঃ িুচে চক ঈশ্বি দশযন কচিয়াে? িুচে চক আিদশযন 

কচিয়াে? েচদ না কচিয়া থাক, িমব িাাঁহামক প্রিাি কচিবাি বিাোি চক অচধকাি? িুচে 

চনমজই অন্ধকামি ্ুচিমিে, আবাি আোমকও বসই অন্ধকামি লইয়া োইবাি বিিা 

কচিমিে? অমন্ধি দ্বািা নরয়োন অমন্ধি নযায়৫১ আেিা উিময়ই বে খানায় পচেয়া োইব  

অিএব অপমিি সচহি চববাদ কচিবাি পূমবয একিু িাচবয়া-চিচন্তয়া অগ্রসি হও। 

সকলমকই চনজ চনজ সাধন-প্রণালর অবলবন কচিয়া প্রিযিানুিূচিি চদমক অগ্রসি হইমি 

দাও, সকমলই চনজ চনজ হৃদময় বসই সিযদশযন কচিমি বিিা করুক। আি েখনই িাহািা 

বসই িূো, অনাবৃি সিয দশযন কচিমব, িখনই িাহািা বসই অপূবয  আনমন্দি আস্বাদ 

পাইমব—িািমিি প্রমিযক ঋচষ, চেচন সিযমক সািাৎ কচিয়ামেন, চিচনই এ-কথা বচলয়া 

চেয়ামেন। িখন বসই হৃদয় হইমি বকবল বপ্রমেি বাণর উৎসাচিি হইমব; কািণ চেচন 

সািাৎ বপ্রেস্বরূপ—চিচন বে বসই হৃদময় অচধচিি হইয়ামেন; িখন—বকবল িখনই সকল 

সাম্প্রদাচয়ক চববাদ অন্তচহযি হইমব এবিং িখনই আেিা ‘চহন্দু’ শব্দচিমক এবিং প্রমিযক 

চহন্দুনােধাির বযচক্তমক েথাথযরূমপ বুচঝমি, হৃদময় গ্রহণ কচিমি, েিরিিামব িালবাচসমি 

এবিং আচলগ বন কচিমি সেথয হইব। 

  

আোি কথা চবশ্বাস কি, িখন—বকবল িখনই িুচে প্রকৃি চহন্দুপদবািয, েখন ঐ 

নােচিমিই বিাোি চিিমি েহানবদযচিক শচক্ত সচিাচিি হইমব; িখন—বকবল িখনই 

িুচে প্রকৃি চহন্দুপদবািয হইমব, েখন বে-মকান বদশরয়, বে-মকান িাষািাষর বযচক্ত 

চহন্দুনােধাির হইমলই অেচন বিাোি পিোিরয় ববাধ হইমব; িখন—বকবল িখনই িুচে 

চহন্দুপদবািয, েখন চহন্দুনােধাির বে-মকান বযচক্তি দীঃখকি বিাোি হৃদয় স্পশয কচিমব 

আি িুচে চনজ সন্তান চবপমদ পচেমল বেরূপ উচদ্বগ্ন হও, িাহাি কমিও বসইরূপ উচদ্বগ্ন 
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হইমব; িখন—বকবল িখনই িুচে চহন্দুপদবািয, েখন িুচে িাহামদি সবযপ্রকাি অিযািাি 

ও চনেযািন সহয কচিমি প্রস্তুি হইমব। ইহাি উৎকৃি দৃিান্তস্বরূপ বিাোমদি বসই েহান্ 

গুরুমোচবন্দচসিংমহি চবষময় আচে এই বক্তৃিাি আিমেই বচলয়াচে।  

  

এই েহািা বদমশি শত্রুেমণি সচহি েুদ্ধ কচিমলন, চহন্দুধেয িিাি জনয চনজ 

বশাচণিপাি কচিমলন, চনজ পুত্রেণমক েুদ্ধমিমত্র প্রাণ চবসজযন কচিমি বদচখমলন, চকন্তু 

োহামদি জনয চনমজি এবিং আিরয়স্বজনেমণি িক্তপাি কচিমলন, িাহািা িাাঁহামক 

সাহােয কিা দূমি থাক, িাহািাই িাাঁহামক পচিিযাে কচিল, এেন চক বদশ হইমি 

িাোইয়া চদল; অবমশমষ এই আহি বকশির চনজ কােযমিত্র হইমি ধরিিামব দচিণমদমশ 

চেয়া েৃিুযি প্রিরিা কচিমি লাচেমলন, চকন্তু োহািা অকৃি্িামব িাাঁহামক পচিিযাে 

কচিল, িাহামদি প্রচি একচি অচিশাপবাকযও িাাঁহাি েুখ হইমি চনীঃসৃি হইল না। 

  

আোি বাকয অবধান কি—েচদ বিােিা বদমশি চহিসাধন কচিমি িাও, বিাোমদিও 

প্রমিযকমক এক এক জন বোচবন্দচসিংহ হইমি হইমব। বিােিা স্বমদশবাসরমদি চিিি 

সহস্র বদাষ দশযন কচিমি পাি, িথাচপ োহামদি েমধয চহন্দুিক্ত আমে, োহািা িািিবাসর 

িাহামদি সকলমকই বদবিারূমপ পূজা কচিমি হইমব—েচদও িাহািা সবযপ্রকামি 

বিাোমদি অচনি কচিবাি বিিা কমি। েচদও িাহািা প্রমিযমকই বিাোি প্রচি অচিশাপ 

বষযণ কমি, িথাচপ িুচে িাহামদি প্রচি বপ্রমেি বাণর প্রময়াে কচিমব। েচদ িাহািা 

বিাোমক িাোইয়া বদয়, িমব বসই বরিমকশির বোচবন্দচসিংমহি েি সোজ হইমি দূমি 

োইয়া চনতৃতিিাি েমধয েৃিুযি প্রিরিা কি। এইরূপ বযচক্তই চহন্দুনামেি বোেয; 

আোমদি সম্মুমখ সবযদাই এরূপ আদশয থাকা আবশযক। পিস্পি চবমিাধ িুচলমি হইমব—

িিুচদযমক বপ্রমেি প্রবাহ চবতৃতাি কচিমি হইমব। 

  

‘িািি-উদ্ধাি’ সবমন্ধ, োহাি োহা ইচ্ছা হয় বলুক। আচে সািা জরবন কােয কচিমিচে, 

অন্তিীঃ কােয কচিবাি বিিা কচিমিচে; আচে বিাোচদেমক বচলমিচে, েিচদন না বিােিা 

প্রকৃিপমি ধাচেযক হইমিে, িিচদন িািমিি উদ্ধাি হইমব না। বিাোমদি 

আধযাচিকিাি উপি শুধু িািমিি নমহ, সেগ্র জেমিি কলযাণ চনিযি কচিমিমে। কািণ 
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আচে বিাোচদেমক স্পিই বচলমিচে, এখন পাশ্চািয সিযিাি েূল চিচত্ত পেযন্ত চবিচলি 

হই য়ামে। জেবামদি চশচথল বালুকাচিচত্তি উপি স্থাচপি বে বে অট্টাচলকা পেযন্ত 

একচদন না একচদন ধ্বিংসপ্রাপ্ত হইমবই হইমব। এ-চবষময় জেমিি ইচিহাসই আোমদি 

প্রকৃি সািয। জাচিি পি জাচি উচঠয়া জেবামদি উপি চনজ েহমত্ত্বি চিচত্ত প্রচিিা 

কচিয়াচেল, িাহািা জেমিি চনকি ব্াষণা কচিয়াচেল—োনুষ জেোত্র। লিয কচিয়া 

বদখ, পাশ্চািয িাষা েৃিুযি কথা বচলমি চেয়া বমল, ‘োনুষ আিা িযাে 

কমি।’৫২আোমদি িাষা চকন্তু বমল, ‘বস বদহিযাে কচিল।’ পাশ্চািযমদশরয় বলাক 

চনমজি কথা বচলমি বেমল প্রথমে বদহমকই লিয কচিয়া থামক, িািপি িাহাি একচি 

আিা আমে বচলয়া উমেখ কমি; চকন্তু আেিা প্রথমেই চনমজমক আিা বচলয়া চিন্তা কচি, 

িিপি আোি একিা বদহ আমে—এই কথা বচল। এই দইচি বাকয আমলািনা কচিমলই 

প্রািয ও পাশ্চািয চিন্তাপ্রণালরি পাথযকয বুচঝমি পাচিমব। এই কািমণ বে-সকল সিযিা 

বদচহক সুখস্বাচ্ছন্দযরূপ বাচলি চিচত্তি উপি স্থাচপি, বসগুচল অল্পচদনোত্র জরচবি 

থাচকয়া জেৎ হইমি এমক এমক লুপ্ত হইয়ামে, চকন্তু িািি এবিং অনযানয বে-সকল জাচি 

িািমিি পদপ্রামন্ত বচসয়া চশিালাি কচিয়ামে—েথা িরন ও জাপান—এখনও জরচবি; 

এেন চক, উহামদি চিিি পুনিিুযিামনি লিণসেূহ বদখা োইমিমে। িাহািা বেন 

চফচনক্স-পিরি নযায়; সহস্রবাি ধ্বিংসপ্রাপ্ত হইয়াও িাহািা পুনরুিরচবি হইয়া নূিন 

েচহোয় প্রকাচশি হইমিমে। চকন্তু জেবামদি উপি বে সিযিাি চিচত্ত স্থাচপি, িাহা 

একবাি নি হইমল আি কখনও োথা িুচলমি পামি না; একবাি বসই অট্টাচলকা পচেয়া 

বেমল এমকবামি িূণযচবিূণয হইয়া োয়। অিএব বধেযধািণপূবযক অমপিা কি; িচবষযৎ 

বেৌিব আোমদি জনয সচচিি িচহয়ামে। 

  

বযতৃত হইও না; অপি কাহামকও অনুকিণ কচিমি োইও না। আোচদেমক এই আি একচি 

চবমশষ চবষয় িিণ িাচখমি হইমব—অপমিি অনুকিণ কখনও সিযিা বা উন্নচিি লিণ 

নমহ। আচে চনমজমক িাজাি ববমশ িূচষি কচিমি পাচি, িাহামিই চক আচে িাজা হইব? 

চসিংহিেযাবৃি েদযি কখনও চসিংহ হয় না। অনুকিণ—হরন কাপুরুমষি েি অনুকিণ কখনই 

উন্নচিি কািণ হয় না, বিিং উহা োনুমষি ব্াি অধীঃপিমনি চিে। েখন োনুষ চনমজমক 
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্ৃণা কচিমি আিে কমি, িখন বুচঝমি হইমব—িাহাি উপি বশষ আ্াি পচেয়ামে; 

েখন বস চনজ পূবযপুরুষেণমক স্বরকাি কচিমি লচিি হয়, িখন বুচঝমি হইমব— িাহাি 

চবনাশ আসন্ন। এই আচে চহন্দুজাচিি েমধয একজন অচি নেণয বযচক্ত; িথাচপ আচে 

আোি জাচিি—আোি পূবযপুরুষেমণি বেৌিমব বেৌিব অনুিব কচিয়া থাচক। আচে 

চনমজমক চহন্দু বচলয়া পচিিয় চদমি েবয অনুিব কচিয়া থাচক। আচে বে বিাোমদি একজন 

অমোেয দাস, ইহামি আচে েবয অনুিব কচিয়া থাচক। বিােিা ঋচষি বিংশধি, বসই 

অচিশয় েচহেেয় পূবযপুরুষেমণি বিংশধি—আচে বে বিাোমদি স্বমদশরয়, ইহামি আচে 

েবয অনুিব কচিয়া থাচক। অিএব বিােিা আিচবশ্বাসসপিতন্ন হও, বিাোমদি 

পূবযপুরুষেমণি নামে লচিি না হইয়া িাাঁহামদি নামে বেৌিব অনুিব কি; আি অনুকিণ 

কচিও না, অনুকিণ কচিও না। েখনই বিােিা অপমিি িাবানুসামি পচিিা চলি হইমব, 

িখনই বিােিা চনমজমদি স্বাধরনিা হািাইমব। আধযাচিক চবষময়ও েচদ বিােিা অপমিি 

অধরন হইয়া কােয কি, বিােিা সকল শচক্ত, এেন চক চিন্তাশচক্ত পেযন্ত হািাইয়া বফচলব। 

  

বিাোমদি চিিমি োহা আমে, চনজ শচক্তবমল িাহা প্রকাশ কি, চকন্তু অনুকিণ কচিও 

না; অথি অপমিি োহা িাল, িাহা গ্রহণ কি। আোচদেমক অপমিি চনকি চশচখমি 

হইমব। বরজ োচিমি পুাঁচিমল উহা েৃচত্তকা, বায়ু ও জল হইমি িস সিংগ্রহ কমি বমি, চকন্তু 

বৃচদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড েহররুমহ পচিণি হইমল চক উহা োচি, জল বা বােুি আকাি ধািণ 

কমি? না, িাহা কমি না। বরজ েৃচত্তকাচদ হইমি প্রময়াজনরয় সািািংশ গ্রহণ কচিয়া চনমজি 

প্রকৃচি-অনুোয়র একচি বৃহৎ বৃমি পচিণি হয়। বিােিাও এইরূপ কি। অবশয অপমিি 

চনকি হইমি আোমদি অমনক চকেু চশচখবাি আমে; বে চশচখমি িায় না, বস বিা পূমবযই 

েচিয়ামে। আোমদি েনু বচলয়ামেনীঃ৫৩ 

  

শ্রেধানীঃ শুিািং চবদযাোদদরিাবিাদচপ। অন্তযাদচপ পিিং ধেযিং ্ত্রসরিত্নিং দষু্কলাদচপ॥ 

  

নরি বযচক্তি বসবা কচিয়া িাহাি চনকি হইমিও েত্নপূবযক বশ্রি চবদযা চশিা কচিমব। হরন 

িণ্ডামলি চনকি হইমিও বশ্রি ধেয চশিা কচিমব, ইিযাচদ। 
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অপমিি চনকি িাল োহা চকেু পাও চশিা কি, চকন্তু বসইচি লইয়া চনমজমদি িামব েঠন 

কচিয়া লইমি হইমব—অপমিি চনকি চশিা কচিমি চেয়া িাহাি সপূিতণয অনুকিণ কচিয়া 

চনমজি স্বািিয হািাইও না। এই িািমিি জািরয় জরবন হইমি এমকবামি চবচচ্ছন্ন হইয়া 

োইও না; এক েুহূমিযি জনয েমন কচিও না, েচদ িািমিি সকল অচধবাসর অপি 

জাচিচবমশমষি বপাশাক-পচিচ্ছদ, আিাি-বযবহাি অনুকিণ কচিি, িাহা হইমলই িাল 

হইি। কময়ক বৎসমিি অিযাস পচিিযাে কিাই চক কচঠন বযাপাি, িাহা বিােিা ববশ 

জান। আি ঈশ্বিই জামনন, কি সহস্র সহস্র বৎসি ধচিয়া এই জািরয় জরবনমস্রাি এক 

চবমশষ চদমক প্রবাচহি হইমিমে; ঈশ্বি জামনন—বিাোমদি বশাচণমি কি সহস্র বৎসমিি 

সিংস্কাি িচহয়ামে, আি বিােিা চক সােমি চেচলিপ্রায় এই শচক্তশাচলনর বস্রািস্বিরমক 

বঠচলয়া আবাি চহোলময়ি বসই িুষািিাচশি চনকমি লইয়া োইমি িাও? ইহা অসেব। 

এইরূপ কচিমি বিিা কচিমল বিােিাই চবনি হইমব। অিএব এই জািরয় জরবনমস্রািমক 

প্রবাচহি হইমি দাও। বে-সকল প্রবল অন্তিায় এই ববেবির নদরি বস্রাি রুদ্ধ কচিয়া 

িাচখয়ামে, বসগুচলমক সিাইয়া দাও, পথ পচিষ্কাি কচিয়া দাও, নদরি খাি সিল কচিয়া 

দাও, িাহা হইমল উহা চনজ স্বািাচবক েচিমি প্রবলমবমে অগ্রসি হইমব—এই জাচি 

সবযচবধ উন্নচিসাধন কচিমি কচিমি িিে লমিযি চদমক েুচিয়া িচলমব। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, িািমিি আধযাচিক উন্নচিচবধামনি জনয আচে পূবযকচথি উপায়গুচল 

চনমদযশ কচিলাে। আিও অমনক বে বে সেসযা আমে, বসগুচল সেয়ািামব আজ িামত্র 

আমলািনা কচিমি পাচিলাে না—দৃিান্তস্বরূপ, জাচিমিদ-সবন্ধরয় অদু্ভি সেসযা 

িচহয়ামে। আচে সািা জরবন ধচিয়া এই সেসযাি সব চদক্ চবিাি কচিমিচে। িািমিি 

প্রায় প্রমিযক প্রমদমশ চেয়া এই সেসযাি আমলািনা কচিয়াচে, এমদমশি প্রায় সবযস্থামন 

চেয়া সকল জাচিি বলামকি সমগ ব চেচশয়াচে; চকন্তু েিই আচে এই সেসযাি আমলািনা 

কচিমিচে, িিই উহাি উমেশয ও িাৎপেয ধািণা কচিমি চেয়া চকিংকিযবযচবেূঢ় হইয়া 

পচেমিচে। অবমশমষ আোি সম্মুমখ বেন িরণ িচিধািা পচেমি আিে কচিয়ামে, আচে 

সম্প্রচি ইহাি েূল উমেশয উপলচি কচিমি আিে কচিয়াচে। 
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িািপি আবাি বিাজনপানাচদ-সবন্ধরয় গুরুিি সেসযা িচহয়ামে। বাতৃতচবকই ইহা একচি 

গুরুিি সেসযা। আেিা সাধািণিীঃ েিিা েমন কচি, বযাপািচি িিিা অনাবশযক নমহ। 

আচে এই চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে বে, আেিা এখন এই আহািাচদ সবমন্ধ বে-চবষময় 

বঝাাঁক চদমি োই, িাহা এক চকেূিচকোকাি বযাপাি, উহা শা্ত্রসানুমোচদি নমহ অথযাৎ 

আেিা বিাজনপান-চবষময় েথাথয শুদ্ধিা িিা কচিমি অবমহলা কচিয়াই এই কি 

পাইমিচে—আেিা শা্ত্রসানুমোচদি পানমিাজন-প্রথা িুচলয়া চেয়াচে। 

  

আিও কময়কচি প্রে আমে, বসগুচল আচে আপনামদি সেমি উপচস্থি কচিমি িাই। আি 

এই সেসযাগুচলি সোধানই বা চক, চকরূমপই বা বসগুচল কামেয পচিণি কিা োইমি 

পামি, বস সবমন্ধ আচে িাচবয়া-চিচন্তয়া চক চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে, িাহাও 

আপনাচদেমক বচলমি িাই। চকন্তু দীঃমখি চবষয়, সুশৃঙ্খলিামব সিায় কােয আিে 

কচিমিই চবলব হইয়ামে, আি এখন অমনক িাচত্র হইয়া চেয়ামে। সুিিািং আচে োননরয় 

সিাপচি েহাশময়ি এবিং আপনামদি িাচত্রি আহামিি আি অচধক চবলব ্িাইমি ইচ্ছা 

কচি না। অিএব আচে জাচিমিদ ও অনযানয চবষয় সবমন্ধ আোি বক্তবয িচবষযমিি 

জনয িাচখয়া চদলাে। আশা কচি, িচবষযমি আেিা সকমলই অমপিাকৃি শান্ত ও 

সুশৃঙ্খলিামব সিায় বোেদান কচিমি বিিা কচিব। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আি একচি কথা বচলমলই আোি আধযাচিক িত্ত্বসবমন্ধ বক্তবয বশষ 

হইমব। িািমি অমনক চদন ধচিয়া ধেয চনশ্চল অবস্থায় আমে—আেিা িাই উহামক 

েচিশরল কচিমি। আচে প্রমিযক বযচক্তি জরবমন এই ‘ধেয’ প্রচিচিি কচিমি িাই। 

অিরিকামল বিাবি বেরূপ হইয়া আচসয়ামে, বিেচন এখনও িাজপ্রাসামদ এবিং দচিমদ্রি 

পণযকুচিমি ধেয বেন সেিামব প্রমবশ কমি। এই জাচিি সাধািণ উত্তিাচধকাি এবিং 

জেেি সবযজনরন স্বত্বরূমপ প্রাপ্ত ধেযমক প্রমিযক বযচক্তি েৃহ-দ্বামি েুক্তহমতৃত লইয়া োইমি 

হইমব। ঈশ্বমিি িামজয বায়ু বেেন সকমলি অনায়াস-লিয, িািমিি ধেযমকও ঐরূপ 

সুলি কচিমি হইমব। িািমি আোচদেমক এইিামবই কাজ কচিমি হইমব, চকন্তু িুদ্র িুদ্র 

সম্প্রদায় েঠন কচিয়া এবিং েিাননকয লইয়া চববাদ কচিয়া নমহ।  
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আচে বিাোচদেমক কােযপ্রণালরি আিাস এইিুকু চদমি িাই বে, বে-সকল চবষময় আোিা 

সকমলই একেি, বসইগুচল প্রিাি কিা হউক; বে-সকল চবষময় েিমিদ আমে, বসগুচল 

আপনা-আপচন দূি হইয়া োইমব। আচে বেেন বাি বাি বচলয়াচে, বকান ্মি েচদ বহু 

শিাব্দরি অন্ধকাি থামক, এবিং েচদ আেিা বসই ্মি চেয়া ক্রোেি িরৎকাি কচিয়া 

বচলমি থাচক, ‘উীঃ চক অন্ধকাি  চক অন্ধকাি ’ িমব চক অন্ধকাি দূি হইমব? আমলাক 

লইয়া আইস, অন্ধকাি চিিকামলি জনয িচলয়া োইমব। োনুমষি সিংস্কাি-সাধন কচিবাি 

ইহাই িহসয। িাহাচদেমক উচ্চিি চবষয়সেূমহি আিাস দাও—প্রথমেই োনুমষি উপি 

অচবশ্বাস লইয়া কােযমিমত্র অবিরণয হইও না। আচে োনুমষি উপি—খুব খািাপ োনুমষি 

উপিও চবশ্বাস কচিয়া কখনও চবফল হই নাই। সবযস্থমলই পচিণামে জয়লাি হইয়ামে। 

োনুষমক চবশ্বাস কি—িা বস পচণ্ডিই হউক বা অ্ েূখয বচলয়াই প্রিরয়োন হউক। 

োনুষমক চবশ্বাস কি—িা িাহামক বদবিা অথবা সািাৎ শয়িান বচলয়াই ববাধ হউক। 

প্রথমে োনুমষি উপি চবশ্বাস স্থাপন কি, িািপি এই চবশ্বাস হৃদময় লইয়া ইহাও বুচঝমি 

বিিা কি—েচদ িাহাি চিিি বকান অসপূিতণযিা থামক, েচদ বস চকেু িুল কমি, েচদ বস 

অচিশয় ্ৃচণি ও অসাি েি অবলবন কমি, িমব জাচনও—িাহাি প্রকৃি স্বিাব হইমি 

ঐগুচল প্রসূি হয় নাই, উচ্চিি আদমশযি অিাব হইমিই ঐরূপ হইয়ামে। বকান বযচক্ত বে 

অসমিযি চদমক আকৃি হয়, িাহাি কািণ এই—বস সিযমক ধচিমি পাচিমিমে না। অিএব 

োহা চেথযা, িাহা দূি কচিবাি একোত্র উপায়—োহা সিয, িাহা োনুষমক চদমি হইমব। 

সিয চক, িাহামক জানাইয়া দাও। সমিযি সচহি বস চনজ িামবি িুলনা করুক। িুচে 

িাহামক সিয জানাইয়া চদমল, ঐখামনই বিাোি কাজ বশষ হইয়া বেল। বস এখন েমন 

েমন িাহাি পূবয-ধািণাি সচহি উহাি িুলনা করুক। আি ইহাও চনচশ্চি জাচনও বে, েচদ 

িুচে িাহামক েথাথয সিয চদয়া থাক, িমব চেথযা অবশযই অন্তচহযি হইমব; আমলাক 

অবশযই অন্ধকাি দূি কচিমব; সিয অবশযই িাহাি চিিমিি সদ্ভাবমক প্রকাচশি কচিমব। 

েচদ সেগ্র বদমশি আধযাচিক সিংস্কাি কচিমি িাও, িমব ইহাই পথ—ইহাই একোত্র পথ; 

চববাদ-চবসিংবামদ বকান ফল হইমব না; বা িাহািা োহা কচিমিমে, িাহা েন্দ—এ কথা 

বচলমলও চকেু হইমব না। িাহামদি সম্মুমখ িালচি ধি, বদচখমব চক আগ্রমহি সচহি িাহািা 
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উহা গ্রহণ কমি  োনুমষি অন্তেযাের বসই অচবনাশর ঐশরশচক্ত জাগ্রি হইয়া োহা চকেু 

উত্তে, োহা চকেু েচহেেয়, িাহািই জনয হতৃত প্রসািণ কমি।  

  

চেচন আোমদি সেগ্র জাচিি সৃচিকিযা ও িিাকিযা, চেচন আোমদি পূবযপুরুষেমণি 

ঈশ্বি—োাঁহামক চবষু্ণ চশব শচক্ত বা েণপচি, বে নামেই ডাকা হউক না বকন—োাঁহামক 

সগুণ বা চনগুযণ বেরূমপই উপাসনা কিা হউক না বকন, আোমদি পূবযপুরুষেণ োাঁহামক 

জাচনয়া ‘একিং সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত’ বচলয়া চেয়ামেন, চিচন িাাঁহাি েহান্ বপ্রে লইয়া 

আোমদি চিিি প্রমবশ করুন, চিচন আোমদি উপি িাাঁহাি শুিাশরবযাদ বষযণ করুন, 

িাাঁহাি কৃপায় আেিা বেন পিস্পিমক বুচঝমি সেথয হই, িাাঁহাি কৃপায় বেন আেিা প্রকৃি 

বপ্রে ও িরব্র সিযানুিামেি সচহি পিস্পমিি জনয কাজ কচিমি পাচি, এবিং িািমিি 

আধযাচিক উন্নচিসাধন-রূপ েহৎ কামেযি েমধয বেন আোমদি বযচক্তেি েশ ও স্বাথয—

বযচক্তেি বেৌিমবি আকাঙ্ক্ষা প্রমবশ না কমি  
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২৪. িচক্ত 

[৯ নমিবি, ১৮৯৭, সন্ধযা ৬|| ্চিকায় বগ্রি ববগ বল সাকযামসি িাাঁবুমি ‘িচক্ত’ সবমন্ধ 

স্বােরজরি বক্তৃিা হয়। ইহাই লামহামি স্বােরজরি চদ্বিরয় বক্তৃিা। লালা বালেুকুন্দ 

সিাপচি চেমলন। লামহাি হইমি প্রকাচশি ‘চিচবউন’-পমত্র বক্তৃিাি সািািংশ প্রকাচশি 

হয়।]  

  

উপচনষদসেূমহি েেরিনাদর প্রবামহি েমধয একচি শব্দ দূিােি প্রচিধ্বচনি নযায় 

আোমদি চনকি উপচস্থি হয়। েচদও উহা ত্রেশীঃ বৃচদ্ধ পাইয়ামে, িথাচপ সেগ্র ববদান্ত-

সাচহমিয উহা স্পি হইমলও িি প্রবল নমহ। উপচনষদগুচলি েুখয উমেশয েমন হয়—বেন 

আোমদি সম্মুমখ িূোি িাব ও চিত্র উপচস্থি কিা। িথাচপ এই অদু্ভি িাবোেরমেযি 

পশ্চামি েমধয েমধয আেিা কচবমত্বিও আিাস পাই; েথা— ন িত্র সূমেযা িাচি ন 

িন্দ্রিািকম্ বনো চবদযমিা িাচন্ত কুমিায়ঽয়েচগ্নীঃ।৫৪ বসখামন সূেয প্রকাশ পায় না, 

িন্দ্রিািকাও নমহ, এই-সব চবদযৎও বসখামন প্রকাশ পায় না, অচগ্নি বিা কথাই নাই। 

  

এই অপূবয পঙ চক্তদ্বময়ি হৃদয়স্পশযর কচবত্ব শুচনমি শুচনমি আেিা বেন ইচন্দ্রয়গ্রাহয জেৎ 

হইমি, এেন চক েমনািাজয হইমি দূমি অচি দূমি নরি হই—এেন এক জেমি নরি হই, 

োহা বকান কামল বুচঝবাি উপায় নাই; অথি িাহা সবযদা আোমদি চনকমিই িচহয়ামে। 

এই েহান্ িামবি চপেমনও োয়াি নযায় অনুোের আি একচি েহান্ িাব আমে, োহা 

োনবজাচিি অচধকিি গ্রহণমোেয, বলামকি প্রািযচহক জরবমন অনুসিমণি অচধকিি 

উপমোের, োহা োনবজরবমনি প্রমিযক চবিামে প্রমবশ কিান োইমি পামি। এই 

িচক্তবরজ ক্রেশীঃ পুি হইয়ামে এবিং পিবিযর কামল পূণযিামব ও সুস্পি িাষায় প্রিাচিি 

হইয়ামে—আেিা পুিাণমক লিয কচিয়া এ-কথা বচলমিচে। 

  

পুিামণই িচক্তি িিে আদশয বদচখমি পাওয়া োয়। িচক্তবরজ পূবযাবচধ বিযোন; 

সিংচহিামিও উহাি পচিিয়, উপচনষমদ চকচচিৎ অচধক চবকাশ, চকন্তু পুিামণ চবতৃতাচিি 
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আমলািনা পাওয়া োয়। সুিিািং িচক্ত কর বুচঝমি হইমল আোমদি এই পুিাণগুচল বুঝা 

আবশযক। পুিামণি প্রাোচণকত্ব লইয়া ইদানরিং বহু বাদানুবাদ হইয়া চেয়ামে। এখান হইমি 

ওখান হইমি অমনক অিংশ লইয়া সোমলািনা হইয়ামে, বেগুচলি চঠক অথয পাওয়া োয় 

না। অমনক বিমত্র বদখান হইয়ামে, ঐ অিংশগুচল আধুচনক চব্ামনি আমলামক চিচকমি 

পামি না, ইিযাচদ ইিযাচদ। চকন্তু এই বাদানুবাদ োচেয়া চদয়া, বপৌিাচণক উচক্তগুচলি 

বব্াচনক বিৌমোচলক ও বজযাচিচষক সিযাসিয প্রিৃচি োচেয়া চদয়া একচি চজচনষ 

আেিা চনচশ্চিরূমপ বদচখমি পাই; প্রায় সকল পুিামণই আো হইমি বোো পেযন্ত িন্ন 

িন্ন কচিয়া আমলািনা কচিমল সবযত্র এই িচক্তবামদি পচিিয় পাওয়া োয়। সাধু-েহািা 

ও িাজচষযেমণি িচিত্র-বণযনেুমখ উহাি পুনীঃপুনীঃ উমেখ ও আমলািনা কিা হইয়ামে এবিং 

দৃিান্ত বদওয়া হইয়ামে। বসৌন্দমেযি েহান্ আদমশযি—িচক্তি আদমশযি দৃিান্তসেূহ চববৃচি 

কিাই বেন পুিাণগুচলি প্রধান কাজ বচলয়া েমন হয়।  

  

পূমবযই বচলয়াচে, এই আদশয সাধািণ োনমবি ধািণাি পমি অচধকিি উপমোের। এেন 

বলাক অচি অল্পই আমেন, োাঁহািা ববদান্তামলামকি পূণযচ্ছিাি েচহো বুচঝমি ও উহাি 

আদি কচিমি পামিন—উহাি িত্ত্বগুচল জরবমন পচিণি কিা বিা দূমিি কথা। কািণ প্রকৃি 

ববদান্তরি প্রথে কােয ‘অিরীঃ’ বা চনিযরক হওয়া। েচদ বকহ ববদান্তর হইবাি স্পধযা িামখ, 

িাহামক হৃদয় হইমি িয় এমকবামি চনবযাচসি কচিমি হইমব। আি আেিা জাচন, ইহা 

কি কচঠন। োাঁহািা সিংসামিি সেুদয় সিংস্রব িযাে কচিয়ামেন এবিং োাঁহামদি এেন বন্ধন 

খুব কেই আমে, োহা িাাঁহাচদেমক দবযল কাপুরুষ কচিয়া বফচলমি পামি, িাাঁহািাও 

অন্তমি অন্তমি অনুিব কমিন, সেময় সেময় িাাঁহািা কি দবযল, কি বকােল, কি 

চনমতৃতজ। োহামদি িাচিচদমক বন্ধন, োহািা অন্তমি বাচহমি শি সহস্র চবষময়ি দাস হইয়া 

িচহয়ামে, জরবমনি প্রচি েুহূমিযই দাসত্ব োহাচদেমক ক্রেশীঃ নরমিি চদমক িাচনমিমে, 

িাহািা আিও ববশর দবযল। এরূপ বযচক্তমদি চনকি পুিাণসেূহ িচক্তি অচি েমনাহাচিণর 

বািযা বহন কচিয়া আমন। 
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িাহামদিই জনয িচক্তি এই বকােল ও কচবত্বেয় িাব প্রিাচিি, িাহামদিই জনয রুবাব 

প্রহ্লাদ ও শি সহস্র সাধুেমণি এই-সকল অদু্ভি ও চবিয়কি কাচহনর চববৃি; এবিং এই 

দৃিান্তগুচলি উমেশয—বলামক োহামি এই িচক্তমক চনজ চনজ জরবমন চবকাশ কচিমি 

পামি, িাহাি পথ প্রদশযন কিা। আপনািা পুিাণগুচলি বব্াচনক সিযিায় চবশ্বাস করুন 

বা নাই করুন, আপনামদি েমধয এেন একজনও নাই, োাঁহাি জরবমন প্রহ্লাদ রুবাব বা ঐ-

সকল প্রচসদ্ধ বপৌিাচণক েহািােমণি উপাখযামনি প্রিাব চকেুোত্র লচিি হয় না। 

  

আধুচনক কামল পুিাণগুচলি প্রিাব শুধু স্বরকাি কচিমলই িচলমব না, পুিামণি প্রচি 

আোমদি কৃি্ থাকা উচিি, কািণ পিবিযর েুমেি অবনি ববৌদ্ধধেয আোচদেমক বে-

ধমেযি অচিেুমখ লইয়া োইমিচেল, পুিাণগুচল আোচদেমক িদমপিা প্রশতৃতিি ও 

উন্নিিি এবিং সবযসাধািমণি উপমোের ধেয চশিা চদয়ামে। িচক্তি সহজ ও সুখসাধয 

িাব চলচখি ও আমলাচিি হইয়ামে বমি, চকন্তু শুধু িাহামিই হইমব না, এই িাব আোমদি 

প্রািযচহক জরবমন অবলবন কচিমি হইমব, কািণ আেিা পমি বদচখব—এই িচক্তি িাবচি 

ক্রমে প্রস্ফুচিি হইয়া অবমশমষ বপ্রমে পচিণি হয়। েিচদন বযচক্তেি ও চবষয়েি প্ররচি 

বচলয়া চকেু থাচকমব, িিচদন বকহ পুিামণি উপমদশাবলর অচিক্রে কচিয়া োইমি 

পাচিমব না। েিচদন সাহামেযি জনয বকান বযচক্তি উপি চনিযি কিারূপ োনবরয় দবযলিা 

বিযোন থাচকমব, িিচদন এই-সকল পুিাণ বকান না বকান আকামি থাচকমবই থাচকমব। 

আপনািা ঐগুচলি নাে পচিবিযন কচিমি পামিন, আপনািা এিকাল োবৎ প্রিচলি 

পুিাণগুচলি চনন্দা কচিমি পামিন, চকন্তু সমগ ব সমগ ব আবাি আপনাচদেমক বাধয হইয়া আি 

একখাচন নূিন পুিাণ প্রণয়ন কচিমি হইমব। ধরুন, আোমদি েমধয বকান েহাপুরুমষি 

আচবিযাব হইল—চিচন এই-সকল প্রািরন পুিাণ অস্বরকাি কচিমলন; িাাঁহাি বদহিযামেি 

পি চবশ বৎসি োইমি না োইমি বদচখমবন, িাাঁহাি চশমষযিা িাাঁহািই জরবন অবলবন 

কচিয়া একখাচন পুিাণ িিনা কচিয়া বফচলমব। পুিাণ োচেবাি বজা নাই, প্রািরন পুিাণ 

ও আধুচনক পুিাণ—এইিুকুোত্র পাথযকয। োনুমষি প্রকৃচিই ইহা িাচহয়া থামক। োাঁহািা 

সেুদয় োনবরয় দবযলিাি অিরি হইয়া প্রকৃি পিেহিংমসাচিি চনিযরকিা লাি 
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কচিয়ামেন, োাঁহািা োয়াি বন্ধন, এেন চক স্বািাচবক অিাবগুচল পেযন্ত অচিক্রে 

কচিয়ামেন, শুধু বসই চবজয়েচহোয় েচণ্ডি বদবোনবমদিই পুিামণি প্রময়াজন নাই। 

  

বযচক্তিাবাপন্ন ঈশ্বিমক উপাসনা না কচিমল সাধািণ োনুমষি িমল না। েচদ বস প্রকৃচিি 

েমধয চবিাচজি ঈশ্বমিি পূজা না কমি, িমব িাহামক ্ত্রসর-পুত্র, চপিা-বনু্ধ, আিােয বা অনয 

বকান বযচক্তমক ঈশ্বমিি স্থলাচিচষক্ত কচিয়া পূজা কচিমিই হইমব। পুরুষ অমপিা 

নািরেমণি আবাি ইহা অচধক আবশযক। আমলামকি স্পন্দন সবযত্রই থা চকমি পামি, 

অন্ধকাি স্থামনও থাচকমি পামি; চবোল ও অনযানয জন্তু বে অন্ধকামিও বদচখমি পায়, 

এই ্িনা হইমিই ইহা অনুচেি হয়। চকন্তু আোমদি দৃচিমোিি হইমি হইমল আেিা বে 

তৃতমি িচহয়াচে, আমলাকমক িদপমোের তৃতমিি স্পন্দনচবচশি হইমি হইমব। সুিিািং আেিা 

এক চনগুযণ চনিাকাি সত্তা প্রিৃচি সবমন্ধ কথা বচলমি পাচি বমি, চকন্তু েিচদন আেিা 

সাধািণ েিযযজরব, িিচদন আোচদেমক বকবল োনুমষি েমধযই ঈশ্বি দশযন কচিমি 

হইমব। অিএব ঈশ্বি সবমন্ধ আোমদি ধািণা ও উপাসনা স্বিাবিই োনুষ-িাবাপন্ন। 

সিয-সিযই এই শিরি িেবামনি বশ্রি েচন্দি। বসইজনযই বদচখমি পাই, েুেেুোন্তি 

ধচিয়া বলামক োনুমষি উপাসনা কচিয়া আচসমিমে, আি েচদও ঐ সমগ ব স্বিাবিীঃ বে-

সকল বাোবাচে হইয়া থামক, ঐসব বাোবাচেি কিকগুচল আেিা চনন্দা বা সোমলািনা 

কচিমি পাচি, িথাচপ আেিা সমগ ব সমগ ব বদচখমি পাই, িত্ত্বচিি েেযমদশ অিুি িচহয়ামে; 

এই-সব বাোবাচে সমত্ত্বও, এই-সকল িিমে উঠা সমত্ত্বও এই প্রিাচিি েিবামদ সািবস্তু 

আমে, উহাি অন্তিিে অিংশ খাাঁচি ও সুদৃঢ়—উহাি একিা বেরুদণ্ড আমে। 

  

না বুচঝয়া বকান পুিািন উপকথা বা অচব্াচিক দমবযাধয শব্দিাচশ আপনাচদেমক 

েলাধীঃকিণ কচিমি বচলমিচে না, কিকগুচল পুিামণি চিিি দিযােযবশিীঃ বে-সকল 

বাোিাির বযাখযা প্রমবশ কচিয়ামে, বসগুচলি প্রমিযকচিমি চবশ্বাস কচিমি বচলমিচে না; 

চকন্তু আোি বক্তবয এই বে, এগুচলি চিিি একচি সািবস্তু আমে, এগুচলি বলাপ না 

পাইবাি একচি কািণ আমে। িচক্তি উপমদশ বদওয়া, ধেযমক বদনচন্দন জরবমন রূপাচয়ি 
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কিা, দাশযচনক উচ্চতৃতমি চবিিণশরল ধেযমক সাধািণ োনমবি বদনচন্দন জরবমন কামজ 

পচিণি কিাই পুিাণগুচলি স্থাচয়মত্বি কািণ। 

  

োনুষ এখন বেরূপ অবস্থায় আমে, ঈশ্বমিচ্ছায় বসরূপ না হইমল বে িাল হইি। চকন্তু 

বাতৃতব ্িনাি প্রচিবাদ কিা বৃথা। বিিনয, আধযাচিকিা প্রিৃচি সবমন্ধ েিই বাোেবি 

করুক না বকন, এখনও বস জেিাবাপন্ন। বসই জেিাবাপন্ন োনবমক হামি ধচিয়া ধরমি 

ধরমি িুচলমি হইমব, েিচদন না বস বিিনযেয়, সপূিতণয আধযাচিকিাবাপন্ন হয়। 

আজকালকাি চদমন শিকিা চনিানব্বই জন বলামকি পমি আধযাচিকিা বুঝা কচঠন, এ 

চবষময় চকেু বলা আিও কচঠন। বে বপ্রিণা-শচক্ত আোচদেমক কােযমিমত্র আোইয়া 

চদমিমে এবিং বে-সব ফল আেিা লাি কচিমি িাচহমিচে, বস- সবই জে।  

  

হাবযাি বস্পন্সামিি িাষায় বচল—আেিা বকবল স্বল্পিে বাধাি পমথ কাজ কচিমি পাচি। 

পুিাণকািেমণি এই সহজ কাণ্ড্ান চেল বচলয়াই িাাঁহািা বলাকমক এই স্বল্পিে বাধাি 

পমথ কাজ কচিবাি প্রণালর বদখাইয়া চেয়ামেন। এইিামব উপমদশ বদওয়ামি পুিাণগুচল 

বলামকি কলযাণসাধমন বেরূপ কৃিকােয হইয়ামে, িাহা চবিয়কি ও অিূিপূবয; িচক্তি 

আদশয অবশয আধযাচিক—উহাি লিয বিিনয, চকন্তু পথ জমেি চিিি চদয়া, এবিং জমেি 

সাহােয অবলবন কিা বযিরি েিযন্তি নাই। অিএব জেজেমিি োহা-চকেু এই 

আধযাচিকিা লাি কচিমি সাহােয কমি, বস-সবই লইমি হইমব এবিং বসগুচলমক 

এেনিামব আোমদি কামজ লাোইমি হইমব, োহামি জেিাবাপন্ন োনুষ ক্রমে উন্নি 

হইয়া আধযাচিকিাবাপন্ন হইমি পামি। বোো হইমিই শা্ত্রস জাচিবণযধেযচনচবযমশমষ 

্ত্রসরপুরুষ সকলমকই ববদপামঠ অচধকাি প্রদান কচিয়ামে। েচদ জেবস্তু দ্বািা েচন্দি চনেযাণ 

কচিয়া োনুষ িেবানমক ববশর িালবাচসমি পামি, বস বিা খুব িাল কথা; েচদ িেবামনি 

প্রচিো েঠন কচিয়া বস এই বপ্রমেি আদমশয উপনরি হইবাি সাহােয লাি কমি, িেবান্ 

িাহাি ইচ্ছা পূণয করুন —বস েচদ িায়, িাহামক চবশচি প্রচিো পূজা কচিমি দাও। বে-

বকান চবষয় হউক, েচদ ঐগুচল িাহামক ধমেযি বসই িিে লিযবস্তু লাি কচিমি সাহায়িা 

কমি, এবিং েচদ িাহা নরচিচবরুদ্ধ না হয়, িমব অবামধ বস ঐগুচল অবলবন করুক। 
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‘নরচিচবরুদ্ধ না হয়’—এ কথা বচলবাি উমেশয এই বে, নরচিচবরুদ্ধ চবষয় আোমদি 

ধেযপমথ সহায় না হইয়া বিিং বহুল চবঘ্নই সৃচি কচিয়া থামক।  

  

িািমি ঈশ্বমিাপাসনায় প্রচিো-বযবহামিি োাঁহািা চবমিাচধিা কমিন, কবরি িাাঁহামদি 

অনযিে; িািমি এেন অমনক বে বে দাশযচনক ও ধেযসিংস্থাপমকি অিুযদয় হইয়ামে, 

োাঁহািা চবশ্বাস কচিমিন না—িেবান্ সগুণ বা বযচক্তিাবাপন্ন, এবিং অকুমিািময় 

সবযসাধািমণি সেমি বসই েি প্রিাি কচিয়া চেয়ামেন; চকন্তু িাাঁহািাও প্রচিোপূজায় 

বদাষামিাপ কমিন নাই। বেমজাি বলা োয়, িাাঁহািা উহামক খুব উচ্চামগ বি উপাসনা 

বচলয়া স্বরকাি কমিন নাই। বকান পুিামণই প্রচিোপূজামক উচ্চামগ বি উপাসনা বলা হয় 

নাই। বে-সব য়াহুদর চবশ্বাস কচিমিন, চজমহাবা একচি বপচিকায় অবস্থান কমিন, িাাঁহািাও 

েূচিযপূজক চেমলন। শুধু অপমি েন্দ বমল বচলয়া েূচিযপূজায় বদাষামিাপ কিা উচিি নমহ। 

বিিং প্রচিো বা অপি বকান জেবস্তু েচদ োনুষমক ধেযলামি সাহােয কমি, িমব স্বচ্ছমন্দ 

উহা বযবহাি কিা োইমি পামি। আি আোমদি এেন বকান ধেযগ্রন্থ নাই, োহামি এ-

কথা অচি পচিষ্কািিামব বলা হয় নাই বে, জমেি সাহামেয অনুচিি েূচিযপূজা অচি 

চনম্নতৃতমিি উপাসনা। 

  

সেগ্র িািমি প্রমিযক বযচক্তি উপি বজাি কচিয়া প্রচিোপূজা িাপাইবাি বে বিিা 

হইয়াচেল, িাহাি বদাষ বদখাইবাি উপেুক্ত িাষা আচে খুাঁচজয়া পাই না। কাহাি চক 

উপাসনা কিা উচিি এবিং বকান্ বস্তু অবলবন কচিয়া উপাসনা কিা উচিি, এ চবষময় 

হুকুে কচিবাি জনয অমনযি চক োথাবযথা পচেয়াচেল? বস চক কচিয়া জাচনমব, চকমসি 

সাহামেয আি একজমনি উন্নচি হইমব—প্রচিোপূজা দ্বািা, না অচগ্নপূজা দ্বািা, না এেন চক 

একিা তৃতমেি উপাসনা দ্বািা? আোমদি চনজ চনজ গুরু এবিং গুরুচশমষযি সবন্ধ দ্বািাই 

এ-সকল চবষয় চনচদযি ও পচিিাচলি হইমব। িচক্তগ্রমন্থ ইিসবমন্ধ বে-চনয়ে আমে, িাহা 

হইমিই ইহাি বযাখযা পাওয়া োয়। অথযাৎ প্রমিযক বলাকমকই িাহাি চবমশষ উপাসনা-

পদ্ধচি, িেবামনি চদমক অগ্রসি হইবাি চবমশষ পথ অবলবন কচিমি হইমব। আি বসই 

চনবযাচিি পথই িাহাি ‘ইি’। অনয উপাসনাগুচলমক সহানুিূচিি িমি বদচখমি হইমব, 
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চকন্তু সমগ ব সমগ ব চনজ উপাসনাপদ্ধচি-অনুসামি সাধন কচিমি হইমব—েিচদন না সাধক 

েন্তবয স্থমল উপনরি হন, েিচদন না চিচন বসই বকন্দ্রস্থমল উপনরি হন, বেখামন আি 

জমেি সাহােয প্রময়াজন নাই। 

  

এই প্রসমগ ব িািমিি অমনক স্থামন প্রিচলি কুলগুরুপ্রথা সবমন্ধ সাবধান কচিয়া চদবাি 

জনয দ-িাচিচি কথা বলা আবশযক—ঐ প্রথা এক প্রকাি বিংশপিপিতিােি গুরুচেচিোত্র। 

শাম্ত্রস আেিা পচেয়া থাচক, চেচন ববমদি সািেেয বুমঝন, চেচন চনষ্পাপ, চেচন অথযমলামি 

বা অপি বকান উমেমশয বলাকমক চশিা বদন না, োাঁহাি কৃপা অনহিুকর, বসন্ত ঋিু বেেন 

বৃিলিাচদি চনকি চকেু প্রাথযনা কমি না, চকন্তু বেেন বসন্তােমে বৃিলিাচদ সমিজ হইয়া 

উমঠ, উহামদি নূিন ফলপত্র-েূকুলাচদি উদ্গে হয়, বসইরূপ োাঁহাি স্বিাবই বলামকি 

কলযাণসাধন কিা, চেচন উহাি পচিবমিয চকেুই িামহন না, োাঁহাি সািাজরবনই অপমিি 

কলযামণি জনয, এইরূপ বলাকই গুরূপদবািয, অমনয নমহ।৫৫ অসদ ্গুরুি চনকি বিা 

্ানলামিি সোবনাই নাই, বিিং িাাঁহাি চশিায় একচি চবপমদি আশিা আমে। কািণ 

গুরু বকবল চশিক বা উপমদিাোত্র নমহন, চশিকিা িাাঁহাি কিযমবযি অচি সাোনয 

অিংশোত্র। চহন্দুিা চবশ্বাস কমিন বে, গুরু চশমষয শচক্তসচিাি কমিন। সাধািণ জেজেমিি 

একচি দৃিান্ত ধরুন—েচদ বকান বযচক্ত িাল বরমজি চিকা না লয়, িাহাি শিরমি দূচষি 

অচনিকি বরজ প্রমবমশি িয় আমে। বসইরূপ অসদ ্গুরুি চশিায় চকেু েন্দ চশচখবাি 

আশিা আমে। সুিিািং িািিবষয হইমি এই কুলগুরুি িাবচি উচঠয়া োওয়া একান্ত 

প্রময়াজন হইয়ামে। গুরুি কােয বেন বযবসাময় পচিণি না হয়। ইহা চনবািণ কচিমিই 

হইমব, ইহা শা্ত্রসচবরুদ্ধ। চনমজমক গুরু বচলয়া পচিিয় চদবাি সেয় কুলগুরুপ্রথা বে-অবস্থা 

সৃচি কচিয়ামে, িাহা সেথযন কিা কাহািও উচিি নমহ।  

  

আহাি সবমন্ধ আজকাল বে কমঠাি চনয়মেি উপি বঝাাঁক বদওয়া হয়, বসচিি অচধকািংশ 

বাহয বযাপাি এবিং বে উমেমশয ঐ-সকল চনয়ে প্রথে চবচধবদ্ধ হইয়াচেল, বস উমেশয 

এখন বলাপ পাইয়ামে। বক খাদয স্পশয কচিমি পাইমব, এই চবষময় অবচহি হওয়া 

প্রময়াজন। ইহাি এক অচি েিরি দাশযচনক অথয আমে, চকন্তু সাধািণ বলামকি প্রািযচহক 
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জরবমন এই সাবধানিা িিা কিা কচঠন বা অসেব। বে-িাবচি পালন কিা বকবল ধমেযি 

জনয উৎসেযরকৃিপ্রাণ সাধমকি পমিই সেব, িাহা সাধািমণি জনয চনমদযশ কিা িুল 

হইয়ামে। বকন না, জনসাধািমণি অচধকািংশই জেসুমখি আস্বামদ অিৃপ্ত; এবিং িৃচপ্তি 

পূমবযই বজাি কচিয়া িাহামদি উপি ধেয িাপাইয়া চদবাি সিল্প কিা বৃথা। 

  

িমক্তি জনয চবচহি উপাসনাপদ্ধচিগুচলি েমধয োনুমষি উপাসনাই বশ্রি। বাতৃতচবক েচদ 

বকানরূপ পূজা কচিমি হয়, িাহা হইমল অবস্থানুোয়র একচি, েয়চি বা দ্বাদশচি দচিদ্রমক 

প্রিযহ চনজ েৃমহ আচনয়া নািায়ণ্ামন বসবা কচিমল িাল হয়। অমনক বদমশ দামনি প্রথা 

বদচখয়া আচসয়াচে, চকন্তু উহামি বিেন সুফল না হওয়াি কািণ এই বে, উহা েথােথ 

িামবি সচহি অনুচিি হয় না। ‘এই চনময় ো’ —এ-িামব দান বা দয়াধমেযি অনুিান কিা 

োয় না, পিন্তু উহা হৃদময়ি অহিামিি পচিিায়ক; দামনি উমেশয—জেৎ বেন জাচনমি 

না পামি বে, দািা দয়াধেয কচিমিমে। চহন্দুমদি অবশয জানা উচিি বে, িৃচিি েমি—

দািা গ্রহরিা অমপিা চনকৃি; গ্রহরিা বসই সেয় স্বয়িং নািায়ণ, সুিিািং আোি েমি 

এইরূপ নূিন ধিমনি পূজাপদ্ধচি প্রবচিযি কচিমল িাল হয়—কচিপয় দচিদ্র অন্ধ বা 

িুধািয নািায়ণমক প্রিযহ প্রচিেৃমহ আনয়ন কচিয়া প্রচিোি বেরূপ পূজা হয়, অশন-বসন 

দ্বািা িাহামদি বসইরূপ পূজা কিা। পিচদবস আবাি কিকগুচল বলাকমক লইয়া আচসয়া 

ঐরূমপ পূজা কিা। আচে বকান উপাসনাপ্রণালরি বদাষ চদমিচে না, চকন্তু আোি বচলবাি 

অচিপ্রায় এই বে, এইিামব নািায়ণপূজাই বশ্রি পূজা এবিং িািমিি পমি সবযামপিা 

উপমোের। 

  

উপসিংহামি আচে িচক্তমক একচি চত্রমকামণি সচহি িুলনা কচিমিচে। ইহাি প্রথে বকাণ—

প্রকৃি িচক্ত বা বপ্রে চকেুই িামহ না। বপ্রমে িয় নাই—ইহাই উহাি চদ্বিরয় বকাণ। পুিস্কাি 

বা প্রচিদামনি উমেমশয িালবাসা চিিুমকি ধেয, বযবসায়রি ধেয, প্রকৃি ধমেযি সচহি 

উহাি অচি অল্পই সবন্ধ। বকহ বেন চিিুক না হন, কািণ চিিুকিা নাচতৃতকিাি চিে। 

বে বযচক্ত েগ বািরমি বাস কচিয়া পানরয় জমলি জনয কূপ খনন কমি, বস েূখয নয়মিা চক? 

বিেচন জেবস্তুি জনয িেবামনি চনকি বে প্রাথযনা কমি, বসও েূখয। িক্তমক সবযদাই এই 
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কথা বচলবাি জনয প্রস্তুি থাচকমি হইমবীঃ প্রমিা, আচে বিাোি চনকি চকেুই িাচহ না, 

চকন্তু েচদ বিাোি চকেু প্রময়াজন থামক, আচে চদমি প্রস্তুি। বপ্রমে িয় থামক না। আপনািা 

চক বদমখন নাই বে, িরণকায় অবলা নাির পথ চদয়া োইমি োইমি কুকুমিি িরৎকামি 

চনকিিে েৃমহ পলাইয়া আশ্রয় লয়? পিচদন বস পথ িচলমিমে—সমগ ব িাহাি চশশুপুত্র। 

হঠাৎ একিা চসিংহ চশশুচিমক আক্রেণ কচিল—িখন চক িাহামক পবূযচদমনি েি পলাইমি 

বদচখমবন? কখনই না। বস িাহাি সন্তানচিমক িিা কচিবাি জনয চসিংমহি েুমখ োইমিও 

প্রস্তুি। 

  

িৃিরয় বা সবযমশষ বকাণ এই বে, বপ্রেই বপ্রমেি লিয। িক্ত অবমশমষ এইিামব উপনরি 

হন বে, শুধু বপ্রেই ঈশ্বি, অনয চকেু নয়। িেবামনি অচতৃতত্ব প্রোণ কচিমি োনুষ আি 

বকাথায় োইমব? সকল দৃশয বস্তুি েমধয চিচনই সবযামপিা স্পি। চিচনই বসই শচক্ত, োহা 

িন্দ্র-সূেয-িািকািাচশ পচিিাচলি কচিমিমে এবিং নিনাির ও ইিি প্রাচণেমণি েমধয, 

সকল বস্তুমি সবযত্রই প্রকাশ পাইমিমে; জেিামজয োধযাকষযণ ইিযাচদ শচক্তরূমপ চিচনই 

প্রকাচশি। চিচন সকল স্থামনই িচহয়ামেন, প্রচি পিোণুমি িচহয়ামেন, সকল স্থামনই 

িাাঁহাি প্রকাশ। চিচনই বসই অনন্ত বপ্রে, োহা জেমিি একোত্র বপ্রিণা-শচক্ত এবিং সবযত্র 

প্রিযি স্বয়িং িেবান্। 
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২৫. ববদোন্ত – (লোম্হোম্র প্রদত্ত 

বক্তৃতো) 

[লামহামি প্রদত্ত িৃিরয় বক্তৃিা, ১২ নমিবি, ১৮৯৭]  

  

আেিা দইচি জেমি বাস কচিয়া থাচক—বচহজযেৎ ও অন্তজযেৎ। অচি প্রািরনকাল হইমিই 

োনুষ এই উিয় জেমিই প্রায় সেিামব উন্নচি কচিয়া আচসমিমে। প্রথমেই বচহজযেমি 

েমবষণা আিে হয় এবিং োনুষ প্রথেিীঃ বচহীঃপ্রকৃচি হইমিই সকল েিরি সেসযাি উত্তি 

পাইবাি বিিা কচিয়ামে। বস প্রথেিীঃ িাহাি িিুষ্পাশ্বযস্থ সেুদয় প্রকৃচি হইমি িাহাি 

েহান্ ও সুন্দমিি জনয চপপাসা চনবৃত্ত কচিবাি বিিা কচিয়ামে; চনমজমক এবিং চনমজি 

চিিমিি সেুদয় বস্তুমক স্থূমলি িাষায় প্রকাশ কচিবাি বিিা কচিয়া বস বে-সকল উত্তি 

পাইয়ামে, ঈশ্বিিত্ত্ব ও উপাসনািত্ত্বসেূহ সবমন্ধ বে-সকল অচি অদু্ভি চসদ্ধান্ত কচিয়ামে, 

বসই চশবসুন্দিমক বে আমবেেয়র িাষায় বণযনা কচিয়ামে, িাহা অচি অপূবয। বচহজযেৎ 

হইমি োনুষ েথাথযই েহান্ িাবসেূহ লাি কচিয়ামে। চকন্তু পমি িাহাি চনকি অনয এক 

জেৎ উেুক্ত হইল, িাহা আিও েহত্তি, আিও সুন্দিিি, আিও অনন্তগুমণ চবকাশশরল। 

ববমদি কেযকাণ্ডিামে আেিা ধমেযি অচি অদু্ভি িত্ত্বসেূহ চববৃি বদচখমি পাই, আেিা 

জেমিি সৃচিচস্থচিলয়কিযা চবধািাি সবমন্ধ অিযন্ত চবিয়কি িত্ত্বসেূহ বদচখমি পাই; 

আি এই ব্রহ্মাণ্ডমক বে িাষায় বণযনা কিা হইয়ামে, িাহা স্থামন স্থামন অচিশয় প্রাণস্পশযর। 

বিাোমদি েমধয হয়মিা অমনমকিই ঋ্  মবদ-সিংচহিাি প্রলয়বণযনািক বসই অপূবয 

েিচিি কথা িিণ আমে। ববাধ হয় প্রলয়াবস্থাি এরূপ েহদ্ভাবমদযািক বণযনা চদমি এ 

পেযন্ত বকহ বিিা কমিন নাই। িথাচপ উহা বকবল বচহীঃপ্রকৃচিি েহান্ িামবি বণযনা—উহা 

স্থূমলিই বণযনা, উহামি বেন এখনও চকেু জেিাব লাচেয়া িচহয়ামে। উহা বকবল জমেি 

িাষায়, সরোি িাষায় অসরমেি বণযনা; উহা জে বদমহিই চবতৃতামিি বণযনা—েমনি নমহ; 

উহা ‘বদমশ’িই অনন্তমত্বি বণযনা, েমনি নমহ। এই কািমণ ববমদি চদ্বিরয় িামে অথযাৎ 
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্ানকামণ্ড বদচখমি পাই, সপূিতণয চিন্ন প্রণালর অনুসৃি হইয়ামে। প্রথে প্রণালর চেল—

বচহীঃপ্রকৃচি হইমি চবমশ্বি প্রকৃি সিয অনুসন্ধান কিা। জেজেৎ হইমিই জরবমনি সেুদয় 

েিরি সেসযাি েরোিংসা কচিবাি বিিা প্রথমে হইয়াচেল। ‘েনসযমি চহেবমন্তা 

েচহত্বা’৫৬—এই চহোলয় পবযি োাঁহাি েচহো ব্াষণা কচিমিমে। এ খুব উচ্চ ধািণা বমি, 

চকন্তু িািমিি পমি ইহা পেযাপ্ত হয় নাই। িািিরয় েন ঐ পথ পচিিযাে কচিমি বাধয 

হইয়াচেল। িািিবাসরি েমবষণা সপূিতণযরূমপ বচহজযেৎ োচেয়া চিন্ন চদমক বেল, 

অন্তজযেমি অনুসন্ধান আিে হইল, জে হইমি িাাঁহািা ক্রেশীঃ ‘বিিমনয’ আচসমলন। এই 

প্রে িিুচদযক হইমি শ্রুি হইমি লাচেলীঃ েৃিুযি পি োনুমষি চক হয়?—‘অতৃতরমিযমক 

নায়েতৃতরচি বিমক।’৫৭—বকহ বমল, েৃিুযি পি োনুমষি অচতৃতত্ব থামক; বকহ বমল, থামক 

না। বহ েেিাজ, ইহাি েমধয সিয চক? এখামন সপূিতণয চিন্ন প্রণালর অনুসৃি হইয়ামে, 

বদচখমি পাই। িািিরয় েন বচহজযেৎ হইমি োহা পাইবাি িাহা পাইয়া চেল, চকন্তু উহামি 

বস সন্তুি হয় নাই, আিও েিরি অনুসন্ধামনি প্রয়াসর হইয়াচেল, চনমজি অিযন্তমি প্রমবশ 

কচিয়া আিাি েমধয অনুসন্ধান কচিয়া সেসযা েরোিংসা কচিবাি বিিা কচিয়াচেল; বশমষ 

উত্তি আচসল। 

  

ববমদি এই িামেি নাে উপচনষদ বা ববদান্ত—আিণযক বা িহসয। এখামন আেিা বদচখমি 

পাই বে, ধেয বাহয চক্রয়াকলাপ হইমি সপূিতণযরূমপ েুক্ত। এখামন আেিা বদচখমি পাই, 

আধযাচিক িত্ত্বগুচল জমেি িাষায় নমহ, বিিমনযি িাষায় বচণযি—সূক্ষ্মিত্ত্বসেূহ িাহাি 

উপেুক্ত িাষায় বচণযি হইয়ামে। এখামন আি বকানরূপ স্থূলিাব নাই, আেিা বে-সকল 

চবষয় লইয়া সিিািি বযতৃত থাচক, বসই-সকল চবষময়ি সচহি বজাোিাচল চদয়া সােিসয 

কচিবাি বিিা নাই। উপচনষমদি েহােনা ঋচষেণ অিযন্ত সাহমসি সচহি—এখন আেিা 

এরূপ সাহমসি ধািণাই কচিমি পাচি না—চনিযময় বকানরূপ বজাোিাচল না চদয়া 

োনবজাচিি চনকি েহত্তি সিযসেূহ প্রিাি কচিয়াচেমলন; এইরূপ উচ্চিে সিয জেমি 

আি কখনও প্রিাচিি হয় নাই। বহ আোি স্বমদশবাচসেণ, আচে বিাোমদি চনকি 

বসইগুচল চববৃি কচিমি িাই। 
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ববমদি এই ্ানকাণ্ড চবশাল সােমিি েি। উহাি চবন্দুোত্র বুচঝমি হইমলও অমনক জে 

প্রময়াজন। এই উপচনষদ সবমন্ধ িাোনুজ চঠকই বচলয়ামেন, ববদান্ত ববমদি বা শ্রুচিি 

চশিীঃস্বরূপ,—আি সিযই ইহা বিযোন িািমিি বাইমবল-স্বরূপ হইয়া দাাঁোইয়ামে। 

ববমদি কেযকাণ্ডমক চহন্দুিা খুব শ্রদ্ধাি িমি বদচখয়া থামকন, চকন্তু আেিা জাচন, 

প্রকৃিপমি শি শি েুে ধচিয়া ‘শ্রুচি’ অমথয উপচনষদ—বকবল উপচনষদই বুঝাইয়ামে। 

আেিা জাচন, আোমদি বে বে দাশযচনকেণ—বযাস, পিিচল, বেৌিে, এেন চক 

দশযনশাম্ত্রসি জনকস্বরূপ েহাপুরুষ কচপল পেযন্ত—েখন িাাঁহামদি েমিি সেথযক প্রোমণি 

প্রময়াজন হইয়ামে, িখন িাাঁহািা উপচনষমদই উহা পাইয়ামেন, অনয বকাথাও নমহ; কািণ 

উপচনষদসেূমহি েমধযই সনািন সিয অনন্তকামলি জনয চনচহি িচহয়ামে।৫৮ 

  

কিকগুচল সিয আমে, বেগুচল বকবল চবমশষ বদশ-কাল-পামত্র চবমশষ অবস্থায় সিয। 

বসগুচল চবমশষ েুমেি চবধান চহসামব সিয। আবাি কিকগুচল সিয আমে, বসগুচল 

োনবপ্রকৃচিি উপি প্রচিচিি। েিচদন োনুমষি অচতৃতত্ব থাচকমব, বসগুচলও িিচদন 

থাচকমব। এই বশমষাক্ত সিযগুচল সবযজনরন ও সাবযকাচলক; আি েচদও আোমদি িািিরয় 

সোমজ চনশ্চয়ই অমনক পচিবিযন ্চিয়ামে, আোমদি আহাি-চবহাি বপাশাক-পচিচ্ছদ 

উপাসনাপ্রণালর এ-সকলই েচদও অমনক বদলাইয়ামে, চকন্তু এই বশ্রৌি সবযজনরন 

সিযসেূহ—ববদামন্তি এই অপূবয িত্ত্বিাচশ চিিকাল স্বেচহোয় অিল, অমজয় ও অচবনাশর। 

  

উপচনষমদি বে-সকল িত্ত্ব চবমশষিামব পচিস্ফুি হইয়ামে, বসগুচলি বরজ চকন্তু 

কেযকামণ্ডই পূবয হইমি চনচহি বদচখমি পাওয়া োয়। জেৎ-িত্ত্ব, োহা সকল সম্প্রদাময়ি 

ববদাচন্তকেণমকই োচনয়া লইমি হইয়ামে; এেন চক েমনাচব্ানিত্ত্ব—োহা সকল 

িািিরয় চিন্তাপ্রণালরি েূলচিচত্তস্বরূপ, িাহাও কেযাকামণ্ড চববৃি ও জেমিি সেমি 

প্রিাচিি হইয়ামে। অিএব ববদামন্তি আধযাচিক িামেি চবষয় বচলবাি পূমবয আপনামদি 

সেমি কেযকাণ্ড সবমন্ধ চকেু বলা আবশযক, আি ববদান্ত-শব্দচি চক অমথয আচে বযবহাি 

কচিমিচে, িাহা প্রথমেই আপনামদি চনকি পচিষ্কাি কচিয়া বচলমি িাই। দীঃমখি চবষয়, 

আজকাল আেিা প্রায়ই একচি চবমশষ ভ্রমে পচিি হইয়া থাচক—আেিা ‘ববদান্ত’-শমব্দ 
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বকবল অনদ্বিবাদ বুচঝয়া থাচক। আপনামদি চকন্তু এইচি সবযদা েমন িাখা আবশযক বে, 

বিযোন িািিবমষয সকল ধেযেি অধযয়ন কচিমি ‘প্রস্থানত্রয়’ সেিামব উপমোের ও 

গুরুত্বপূণয। 

  

প্রথেিীঃ শ্রুচি অথযাৎ উপচনষদ, চদ্বিরয়িীঃ বযাসসূত্র। আোমদি দশযন-শা্ত্রসসেূমহি েমধয 

এই বযাসসূত্রই সবযামপিা প্রাধানয লাি কচিয়ামে, িাহাি কািণ এই বে, উহা পূবযবিযর 

অনযানয দশযনসেূমহি সেচি ও িিে পচিণচিস্বরূপ। এই দশযনগুচলও বে পিস্পি-চবমিাধর 

িাহা নমহ, উহামদি েমধয একচি বেন অপিচিি চিচত্তস্বরূপ, বেন সিযানুসচন্ধৎসু োনমবি 

চনকি সমিযি ক্রেচবকাশ বদখাইয়া বযাসসূমত্র ঐগুচল িিে পচিণচি লাি কচিয়ামে। আি 

এই উপচনষদ এবিং ববদামন্তি অপূবয সিযসেূমহি প্রণালরবদ্ধ চবনযাসরূপ বযাসসূমত্রি 

োঝখামন ববদামন্তি িরকাস্বরূপ িেবামনি েুখচনীঃসৃি ‘েরিা’ বিযোন। 

  

এই কািমণই বদ্বিবাদর, অনদ্বিবাদর, ববষ্ণব—িািমিি বে-মকান সম্প্রদায়ই হউন না 

বকন, োাঁহািাই চনজচদেমক সনািন-েিাবলবর বচলয়া প্রচিপন্ন কচিমি িান, িাাঁহািা 

সকমলই উপচনষদ, েরিা ও বযাসসূত্রমক িাাঁহামদি প্রাোচণক গ্রন্থরূমপ ধচিয়া থামকন। 

আেিা বদচখমি পাই, চক শিিািােয, চক িাোনুজ, চক েধ্বািােয, চক বেিািােয, চক 

শ্ররনিিনয—চেচনই নূিন সম্প্রদায়-েঠমনি ইচ্ছা কচিয়ামেন, িাাঁহামকই এই চিনচি ‘প্রস্থান’ 

গ্রহণ কচিমি হইয়ামে এবিং এগুচলি উপি একচি কচিয়া নূিন িাষয িিনা কচিমি 

হইয়ামে। অিএব উপচনষ দমক অবলবন কচিয়া বে-সকল চবচিন্ন েিবামদি উৎপচত্ত 

হইয়ামে, বসগুচলি েমধয োত্র একচি েমি ‘ববদান্ত’-শব্দচিমক আবদ্ধ কচিয়া িাখা অনযায়। 

ববদান্ত-শমব্দ প্রকৃিপমি এই বদ্বি, চবচশিানদ্বি ও অনদ্বি—সবগুচল েিমকই বুঝায়। 

অনদ্বিবাদরি বেেন ‘ববদান্তর’ বচলয়া পচিিয় চদবাি অচধকাি, িাোনুজরিও বসইরূপ। 

আচে আি একিু অগ্রসি হইয়া বচলমি িাই, আেিা প্রকৃিপমি ‘চহন্দু’-শমব্দি দ্বািা 

ববদাচন্তকই বুচঝয়া থাচক। 

  

আি এই চবষময় আচে বিাোমদি দৃচি আকষযণ কচিমি িাই—এই চিনচি েি িিণািরি 

কাল হইমিই িািমি প্রিচলি। শিি অনদ্বিবামদি আচবষ্কািক নমহন, শিমিি 
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আচবিযামবি অমনকচদন পূবয হইমিই উহা বিযোন চেল—শিি উহাি একজন বশষ 

প্রচিচনচধোত্র। িাোনুজর েিও িাই—িাোনুমজি জমেি অমনক পূবয হইমিই বে 

চবচশিানদ্বিবাদ চবদযোন চেল, এ-কথা িাাঁহাি চলচখি িাষয হইমিই আেিা জাচন। 

অনযানয বে-সকল বদ্বিবাদর সম্প্রদায় পাশাপাচশ িািমি িচহয়ামেন, িাাঁহামদি সবমন্ধও 

এইরূপ। আি আোি িুদ্র ্ ামন আচে এই চসদ্ধামন্ত উপনরি হইয়াচে বে, এই-সকল েি 

পিস্পি-চবমিাধর নমহ। আোমদি ষে ্দশযন বেেন েহান্ িত্ত্বসেূমহি ক্রেচবকাশোত্র, ইহা 

বেেন অচি েৃদধ্বচনমি আিে কচিয়া বশমষ অনদ্বমিি ব্রবচনম য্ামষ পচিণি হইয়ামে, 

বিেচন পূমবযাক্ত চিনচি েমিও আেিা বদচখমি পাই, োনব-েন উচ্চ হইমি উচ্চিি 

আদমশযি চদমক অগ্রসি হইয়ামে—অবমশমষ সবগুচলই অনদ্বিবামদি বসই চবিয়কি 

একমত্ব পেযবচসি হইয়ামে। অিএব এই চিনচি পিস্পি-চবমিাধর নমহ। 

  

অপি চদমক আচে বচলমি বাধয, অমনমক এই ভ্রমে পচিি হইয়ামেন বে, এগুচল পিস্পি-

চবমিাধর। আেিা বদচখমি পাই, বে বোকগুচলমি চবমশষিামব অনদ্বিবামদি চশিা বদওয়া 

হইয়ামে, অনদ্বিবাদর বসইগুচলমক েথােথ িাচখয়া চদমিমেন, চকন্তু বেখামন বদ্বিবাদ বা 

চবচশিানদ্বিবামদি উপমদশ আমে, িাচনয়া বসইগুচলি অনদ্বিমবাধক অথয কচিমিমেন। 

আবাি বদ্বিবাদর আিােযেণ বদ্বি বোকগুচলি েথােথ অথয কচিয়া অনদ্বি বোকগুচল িাচনয়া 

বদ্বিমবাধক অথয কচিমিমেন। অবশয ইাঁহািা েহাপুরুষ—আোমদি গুরুপদবািয। িমব 

ইহাও কচথি হইয়ামে বে, ‘বদাষা বািযা গুমিািচপ’—গুরুিও বদাষ বলা উচিি। আোি 

েি এই বে, বকবল এই চবষময়ই িাাঁহািা ভ্রমে পচেয়াচেমলন। শাম্ত্রসি চবকৃি বযাখযা 

কচিবাি প্রময়াজন নাই, বকানরূপ অসাধুিাি আশ্রয় লইয়া ধেযবযাখযাি আবশযক নাই, 

বযাকিমণি োিপযাাঁি কচিবাি দিকাি নাই, বে-সকল বোমকি দ্বািা বে-সব িাব কখনই 

উচেি হয় নাই, বসই-সকল বোমকি চিিি আোমদি চনমজমদি িাব প্রমবশ কিাইবাি 

বকান প্রময়াজন নাই। বোমকি সাদাচসধা অথয বুঝা অচি সহজ, আি েখনই বিােিা 

‘অচধকািমিমদ’ি অপূবয িহসয বুচঝমব, িখনই উহা বিাোমদি চনকি অচি সহজ বচলয়া 

প্রিরয়োন হইমব। 
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ইহা সিয বে, উপচনষদসেূমহি লিয একচিীঃ চক বসই বস্তু, োহামক জাচনমল সেুদয় জানা 

হয়—‘কচিনু্ন িেমবা চব্ামি সবযচেদিং চব্ািিং িবিরচি।’৫৯ আধুচনক কামলি িাষায় 

বচলমি বেমল বচলমি হয়, উপচনষমদি উচেি চবষয় হইল—িিে একত্ব আচবষ্কাি কচিবাি 

বিিা। বহুমত্বি েমধয একমত্বি অনুসন্ধান োো ্ ান আি চকেুই নমহ। সকল চব্ানই এই 

চিচত্তি উপি প্রচিচিি—সকল োনবরয় ্ানই বহুমত্বি েমধয একত্ব অনুসন্ধামনি বিিাি 

উপি প্রচিচিি। আি েচদ কিকগুচল ্িনািমক্রি েমধয একত্ব অনুসন্ধান কিা িুদ্র িুদ্র 

োনবরয় ্ ামনি কােয হয়, িমব এই অপূবয ববচিত্রযপূণয জেৎপ্রপমচিি েমধয—োহা নােরূমপ 

সহস্র প্রকামি চবচিন্ন, বেখামন জে ও বিিমনয বিদ, বেখামন প্রমিযক চিত্তবৃচত্ত অপিচি 

হইমি চিন্ন, বেখামন প্রমিযকচি রূপ অপিচি হইমি পৃথক্ , বেখামন একচি বস্তুি সচহি 

অপি বস্তুি পাথযকয চবদযোন—বসই জেৎপ্রপমচিি েমধয একত্ব আচবষ্কাি কিা েচদ 

আোমদি উমেশয হয়, িমব উহা চক গুরুিি বযাপাি, িাচবয়া বদখ। চকন্তু চিন্ন চিন্ন অনন্ত 

‘বলামক’ি েমধয—এই-সকল চবচিন্নিাি েমধয একত্ব আচবষ্কাি কিাই উপচনষমদি লিয। 

আেিা ইহা বুচঝ। অনয চদমক আবাি ‘অরুন্ধির-নযাময়’ি প্রময়াে কচিমি হইমব। 

অরুন্ধির-নিত্র কাহামকও বদখাইমি হইমল উহাি চনকিস্থ বকান বৃহত্তি ও উজ্বল্লিি 

নিত্র বদখাইয়া উহামি দৃচি চস্থি হইমল পি িুদ্রিি অরুন্ধির বদখাইমি হয়। এিামবই 

সূক্ষ্মিি ব্রহ্মিত্ত্ব বুঝাইবাি পূমবয অনযানয অমনক স্থূলিি িাব বুঝাইয়া পমি ক্রেশীঃ 

সূক্ষ্মিিিামবি উপমদশ বদওয়া হইয়ামে। আোি এই কথা প্রোণ কচিবাি জনয আি চকেু 

কচিমি হইমব না—বিাোচদেমক বকবল উপচনষদ বদখাইয়া চদমলই হইমব, িাহা হইমলই 

বিােিা বুচঝমি পাচিমব। প্রায় প্রমিযক অধযাময়ি আিমেই বদ্বিবাদ—উপাসনাি উপমদশ। 

প্রথেিীঃ জেমিি সৃচিচস্থচিপ্রলয়-কিযারূমপ িাহা চনমদযশ কিা হইয়ামে। চিচন আোমদি 

উপাসয, শাতৃতা, বচহীঃপ্রকৃচি ও অন্তীঃপ্রকৃচিি চনয়ন্তা, িথাচপ চিচন বেন প্রকৃচিি বাচহমি 

িচহয়ামেন। আি একিু অগ্রসি হইয়া বদচখমি পাই, বে-আিােয উক্ত প্রকাি চশিা 

চদয়ামেন, চিচনই আবাি উপমদশ চদমিমেন, ঈশ্বি প্রকৃচিি বাচহমি নমহন, প্রকৃচিি 

চিিমিই বিযোন িচহয়ামেন। অবমশমষ উিয় িাবই পচিিযক্ত হইয়ামে,—োহা চকেু সিয, 

সবই চিচন—বকান বিদ নাই, ‘িত্ত্বেচস শ্বিমকমিা’। চেচন সেগ্র জেমিি অিযন্তমি 
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িচহয়ামেন, চিচনই বে োনবািাি েমধয চবদযোন, ইহাই বশমষ ব্াষণা কিা হইয়ামে। 

এখামন আি বকান প্রকাি আপস নাই, এখামন আি অপমিি েিােমিি অমপিা বা িয় 

নাই। সিয—চনিাবিণ সিয—এখামন সুস্পি চনিযরক িাষায় প্রিাচিি হইয়ামে, এবিং 

বিযোনকামলও আোমদি বসইরূপ চনিযরক িাষায় সিয প্রিাি কচিমি চেয়া িয় পাইবাি 

প্রময়াজন নাই; ঈশ্বিকৃপায় অন্তিীঃ আচে এইরূপ চনিযরক প্রিািক হইবাি িিসা িাচখ। 

  

এখন পূবয-প্রসমগ বি অনুবৃচত্ত কচিয়া প্রথে ্ািবয িত্ত্বগুচলি আমলািনা কিা োক। 

প্রথেিীঃ সকল ববদাচন্তক সম্প্রদায় বে-চবষময় একেি, বসই জেৎসৃচিপ্রকিণ এবিং 

েনতৃতত্ত্ব সবমন্ধ বুচঝমি হইমব। আচে প্রথমে জেৎসৃচিপ্রকিণ সবমন্ধ আমলািনা কচিব। 

আধুচনক চব্ামনি অদু্ভি আচবচিয়াসেূহ বেন ব্রবমবমে আোমদি উপি পচিি হইয়া, 

োহা আেিা কখনও স্বমপ্নও িাচব নাই, আোচদেমক এেন অদু্ভি িত্ত্বসেূমহি সম্মুখরন 

কচিমিমে। চকন্তু এগুচলি অচধকািংশ বহুেুে পূমবয আচবষৃ্কি সিযসেূমহি 

পুনিাচবচিয়াোত্র। আধুচনক চব্ান এই বস-চদন আচবষ্কাি কচিয়ামে বে, চবচিন্ন 

শচক্তসেূমহি েমধয একত্ব িচহয়ামে। চব্ান সমবোত্র আচবষ্কাি কচিয়ামে বে, উত্তাপ 

িচেৎ, বিৌবকশচক্ত প্রিৃচি চবচিন্ন নামে পচিচিি সেুদয় শচক্তমকই একচি শচক্তমি 

পচিণি কিা োইমি পামি; সুিিািং বলামক বে-মকান নামেই অচিচহি করুক না বকন, 

চব্ান ঐগুচলমক একচিোত্র নামেি দ্বািাই অচিচহি কচিয়া থামক। চকন্তু অচি প্রািরন 

হইমলও সিংহচিমিও বসই শচক্তি এরূপ ধািণা বদচখমি পাওয়া োয়। োধযাকষযণই বল, 

উত্তাপই বল, িচেৎই বল, বিৌবক-শচক্তই বল অথবা অন্তীঃকিমণি চিন্তাশচক্তই বল—

সবই এক শচক্তি প্রকাশোত্র এবিং বসই এক শচক্তি নাে ‘প্রাণ’। প্রাণ চক? প্রাণ অমথয 

স্পন্দন। েখন সেুদয় ব্রহ্মাণ্ড লরন হইয়া োয়, িখন এই অনন্ত শচক্তসেূহ বকাথায় োয়? 

এগুচলি চক বলাপ হয়, েমন কি? কখনই নমহ। েচদ বল, শচক্তিাচশি এমকবামি ধ্বিংস 

হয়, িমব বকান্ বরজ হইমি আবাি আোের জেৎ-িিগ ব উদূ্ভি হইমব? কািণ, এই েচি 

বিা চিিকাল ধচিয়া িিগ বাকামি িচলয়ামে—একবাি উচঠমিমে, আি একবাি পচেমিমে; 

আবাি উচঠমিমে, আবাি পচেমিমে। এেচন িামব অনন্তকাল ধচিয়া িচলয়ামে। এই 

জেৎপ্রপমচিি চবকাশমক আোমদি শাম্ত্রস ‘সৃচি’ বমল। ‘সৃচি’ আি ইিংমিজর ‘ creation’ 
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শব্দ একাথযক নমহ। ইিংমিজরমি িাব প্রকাশ কচিমি পাচিমিচে না, সিংস্কৃি শব্দগুচলি 

েথাসাধয অনুবাদ কচিয়া বচলমি হয়। ‘সৃচি’ শমব্দি চঠক অথয—প্রকাশ হওয়া, বাচহি 

হওয়া। জেৎপ্রপচি প্রলময়ি সেয় সূক্ষ্ম হইমি সূক্ষ্মিি হইয়া—োহা হইমি উৎপন্ন 

হইয়াচেল—বসই প্রাথচেক অবস্থায় চবলরন হয়—চকেুকামলি জনয ঐ অবস্থায় শান্তিামব 

থামক,—আবাি ক্রেশীঃ প্রকামশােুখ হয়। ইহাই সৃচি। আি এই শচক্তগুচলি—প্রাণশচক্তি 

চক হয়? িাহািা আচদ-প্রামণ পচিণি হয়; এই প্রাণ িখন প্রায় েচিহরন হয়—সপূিতণযরূমপ 

েচিশূনয কখনই হয় না, আি ববচদক সূমক্তি ‘আনরদবািিং’৬০—েচিহরনিামব স্পচন্দি 

হইয়াচেল—এই বামকযি দ্বািা এই িমত্ত্বিই বণযনা কিা হইয়ামে। ববমদি অমনক 

পাচিিাচষক শমব্দি অথয চনণযয় কিা অচিশয় কচঠন। উদাহিণস্বরূপ এই ‘বাি’ শব্দচি ধি। 

কখনও কখনও ইহাি দ্বািা ‘বায়ু’ বুঝায়, কখনও েচি বুঝায়। বলামক অমনক সেয় এই 

দই অথয লইয়া বোল কচিয়া থামক। এই চবষময় সাবধান হইমি হইমব। আি িখন ‘িূমিি’ 

বা জেপদামথযি চক অবস্থা হয়? শচক্ত সবযিূমি ওিমপ্রাি িচহয়ামে। বসই সেয় সকলই 

আকামশ লরন হয়—আবাি আকাশ হইমি প্রকাচশি হয়। এই আকাশই আচদিূি। এই 

আকাশ প্রামণি শচক্তমি স্পচন্দি হইমি থামক, আি েখন নূিন সৃচি হইমি থামক, িখন 

বেেন বেেন স্পন্দন দ্রুি হয়, অেচন এই আকাশ িিগ বাচয়ি হইয়া িন্দ্র-সূেয-গ্রহ-

নিত্রাচদি আকাি ধািণ কমি। 

  

অনযত্র৬১ আমে—‘েচদদিং চকচি জেৎ সবযিং প্রাণ এজচি চনীঃসৃিম্।’—এই জেমি োহা চকেু 

আমে, প্রাণ কচপিতি হইমি থাচকমল সকলই বাচহি হয়। এখামন ‘এজচি’ শব্দচি লিয 

কচিও—‘এজ্’ ধািুি অথয কচপিতি হওয়া। ‘চনীঃসৃিম্’ অথয বাচহমি প্রচিপ্ত; ‘েচদদিং চকচি’—

জেমি োহা চকেু। 

  

প্রপচি-সৃচিি চকচচিৎ আিাস বদওয়া হইল। চবতৃতাি কচিয়া বচলমি বেমল অমনক কথা 

বচলমি হয়। চক প্রণালরমি সৃচি হয়, চকিামব প্রথমে আকামশি এবিং আকাশ হইমি 

অনযানয বস্তুি উৎপচত্ত হয়, আকামশি কপিতন হইমি বায়ুি উৎপচত্ত চকিামব হয় ইিযাচদ—

অমনক কথা বচলমি হয়। িমব ইহাি েমধয একচি কথা স্পি বে, সূক্ষ্ম হইমি স্থূমলি 
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উৎপচত্ত হইয়া থামক। স্থূল িূি সবযমশমষ উৎপন্ন হয়। ইহাই সবযামপিা বাচহমিি বস্তু আি 

এই স্থূল িূমিি পশ্চামি সূক্ষ্ম িূি িচহয়ামে। এিদূি চবমেষণ কচিয়াও চকন্তু আেিা 

বদচখমি পাইলাে, সেুদয় জেৎ দই িমত্ত্ব পেযবচসি কিা হইয়ামে োত্র, এখনও িিে 

একমত্ব বপৌাঁোন োয় নাই। শচক্তবেয ‘প্রাণ’রূপ এক শচক্তমি এবিং জেবেয ‘আকাশ’রূপ 

এক বস্তুমি পেযবচসি হইয়ামে। বসই দইচিি েমধয চক আবাি বকানরূপ একত্ব বাচহি 

কিা োইমি পামি? ইহাচদেমকও চক এক িমত্ত্ব পেযবচসি কিা োইমি পামি? আোমদি 

আধুচনক চব্ান এখামন নরিব—বকানরূপ েরোিংসা কচিমি পামি নাই, আি েচদ ইহাি 

েরোিংসা কচিমি হয়, িমব চব্ান বেেন প্রািরনমদি নযায় আকাশ ও প্রাণমকই 

পুনিাচবষ্কাি কচিয়ামে, বসইরূপ বসই প্রািরনমদি পমথই িচলমি হইমব। আকাশ ও প্রাণ 

বে এক িত্ত্ব হইমি উদূ্ভি, চিচন বসই সবযবযাপর সত্তা, োাঁহাি বপৌিাচণক নাে ব্রহ্মা—িিুেুযখ 

ব্রহ্মা বচলয়া পচিচিি এবিং েমনাচব্ামন োাঁহামক ‘েহৎ’ বলা োয়। এখামনই উিময়ি 

চেলন। দাশযচনক িাষায় োহা ‘েন’ বচলয়া কচথি হয়, িাহা েচতৃতষ্করূপ ফাাঁমদ আবদ্ধ বসই 

‘েহৎ’-এি চকয়দিংশ। েচতৃতমষ্কি জামল আবদ্ধ বযচি-েমনি বোেফলমক ‘সেচি েন’ বলা 

োয়। 

  

চকন্তু চবমেষণ এইখামনই বশষ হয় নাই, আিও দূি পেযন্ত অগ্রসি হইয়াচেল। আেিা 

প্রমিযমক বেন এক একচি িুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আি সেগ্র জেৎ একচি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আি বযচিমি 

োহা হইমিমে, সেচিমিও িাহা ্চিয়ামে—ইহা আেিা অনায়ামসই অনুোন কচিমি 

পাচি। েচদ আেিা আোমদি চনমজমদি েন চবমেষণ কচিমি পাচিিাে, িমব সেচি-েমন 

চক হইমিমে, িাহাও অমনকিা চনচশ্চিিামব অনুোন কচিমি পাচিিাে। এখন প্রেীঃ এই 

েন চক? বিযোনকামল পাশ্চািযমদমশ জেচব্ামনি দ্রুি উন্নচিি সমগ ব সমগ ব শািরিচব্ান 

বেেন ধরমি ধরমি প্রািরন ধমেযি একচিি পি একচি দেয অচধকাি কচিয়া লইমিমে, 

পাশ্চািযবাসরিা আি দাাঁোইবাি স্থান পাইমিমে না; কািণ আধুচনক শািরিচব্ান প্রচি 

পমদ েনমক েচতৃতমষ্কি সচহি চেশাইমিমে বদচখয়া িাহািা অিযন্ত চনিাশ হইয়ামেন। চকন্তু 

িািিবমষয আেিা এ- সব িত্ত্ব বিাবি জাচন। চহন্দু-বালকমক প্রথমেই চশচখমি হয়, েন 
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জেপদাথয—িমব সূক্ষ্মিি জে। আোমদি এই বদহ স্থূল, চকন্তু এই বদমহি পশ্চামি সূক্ষ্ম 

শিরি বা েন িচহয়ামে; উহাও জে, চকন্তু সূক্ষ্মিি; উহা আিা নমহ। 

  

এই ‘আিা’ শব্দচি আচে বিাোমদি চনকি ইিংমিজরমি অনুবাদ কচিয়া বচলমি পাচিমিচে 

না, কািণ ইওমিামপ আিা-শমব্দি প্রচিপাদয বকান িাবই নাই; অিএব এই শমব্দি 

অনুবাদ কিা োয় না। জােযান দাশযচনকেণ আজকাল এই আিা-শব্দচি Self-শমব্দি দ্বািা 

অনুবাদ কচিমিমেন, চকন্তু েিচদন না এই শব্দচি সবযসম্মচিক্রমে েৃহরি হয়, িিচদন উহা 

বযবহাি কিা অসেব। অিএব উহামক Self-ই বল বা আি োহাই বল, আোমদি ‘আিা’ 

োো উহা আি চকেু নমহ। এই আিাই োনুমষি অন্তমি েথাথয োনুষ। এই আিাই জে 

েনমক চনমজি েি, েমনাচব্ামনি িাষায় অন্তীঃকিণ-রূমপ বযবহাি কমিন, আি েন 

কিকগুচল আিযন্তচিক েিসহাময় বদমহি দৃশযোন েিগুচলি উপি কাজ কমি। এই েন 

চক? এই বসচদন পাশ্চািয দাশযচনকেণ জাচনমি পাচিয়ামেন বে, িিু প্রকৃি দশযমনচন্দ্রয় 

নমহ, িাহািও পশ্চামি প্রকৃি ইচন্দ্রয় বিযোন; আি েচদ উহা নি হইয়া োয়, িমব 

সহস্রমলািন ইমন্দ্রি েি োনুমষি সহস্র িিু থাচকমি পামি, চকন্তু বস চকেুই বদচখমি 

পাইমব না। 

  

বিাোমদি দশযন এই স্বিীঃচসদ্ধ োচনয়া লইয়াই অগ্রসি হয় বে, দৃচি বচলমি বাহয দৃচি 

বুঝায় না। প্রকৃি দৃচি অন্তচিচন্দ্রময়ি—অিযন্তিবিযর েচতৃতষ্কমকন্দ্রসেূমহি; িুচে বসগুচলি 

োহা ইচ্ছা নাে চদমি পাি, চকন্তু ইচন্দ্রয়-অমথয আোমদি এই বাহয িিু, নাচসকা বা কণয 

বুঝায় না। এই ইচন্দ্রয়সেূমহি সেচি েন-বুচদ্ধ-চিত্ত-অহিামিি সচহি চেচলি হইয়াই 

ইিংমিজরমি Mind নামে অচিচহি হয়। আি েচদ আধুচনক শিরিিত্ত্বচবৎ আচসয়া বমলন 

বে, েচতৃতষ্কই েন এবিং ঐ েচতৃতষ্ক চবচিন্ন েি বা কািণসেূমহ েচঠি, িাহা হইমল বিাোমদি 

িরি হইবাি চকেুোত্র প্রময়াজন নাই; িাহাচদেমক অনায়ামসই বচলমি পাি, ‘আোমদি 

দাশযচনকেণ বিাবিই ইহা জাচনমিন।’ ইহা বিাোমদি ধমেযি েূলসূত্র। 

  

ববশ কথা, এখন আোচদেমক বুচঝমি হইমব, এই েন বুচদ্ধ চিত্ত অহিাি প্রিৃচি শমব্দি 

দ্বািা চক বুঝায়। প্রথেিীঃ চিত্ত চক, িাহা বুচঝবাি বিিা কিা োক। চিত্তই প্রকৃিপমি 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 327 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অন্তীঃকিমণি েূল উপাদান, ইহা ‘েহৎ’-এিই অিংশ—েমনি চবচিন্ন অবস্থাগুচলি সাধািণ 

নাে। গ্ররমষ্মি অপিামে চবন্দুোত্র িিগ বিচহি চস্থি শান্ত একচি হ্রদমক উদাহিণ-স্বরূপ 

গ্রহণ কি। েমন কি, বকান বযচক্ত এই হ্রমদি উপি একচি প্রতৃতি চনমিপ কচিল। িাহা 

হইমল চক চক ্চিমব? প্রথেিীঃ জমল বে আ্াি কিা হইল, বসইচিই বেন একচি চক্রয়া, 

িািপিই জল উচিি হইয়া ঐ আ্ামিি প্রচিচক্রয়া কচিল, আি বসই প্রচিচক্রয়া িিমগ বি 

আকাি ধািণ কচিল। প্রথেিীঃ জল একিু কচপিতি হইয়া উমঠ, পিিমণই িিগ বাকামি 

প্রচিচক্রয়া কমি। এই চিত্তচি বেন হ্রদ, আি বাহয চবষয় ও বস্তুগুচল বেন উহাি উপি 

চনচিপ্ত প্রতৃতি। েখনই ‘চিত্ত’ এই ইচন্দ্রয়গুচলি সহায়িায় বকান বাচহমিি বস্তুি সিংস্পমশয 

আমস—বাহয বস্তুগুচলি অনুিূচি চিিমি বহন কচিবাি জনয ইচন্দ্রয়গুচলি প্রময়াজন—

িখনই একচি কপিতন উৎপন্ন হয়. উহাই সিংশয়ািক ‘েন’। িািপি একচি প্রচিচক্রয়া 

হয়—উহা চনশ্চয়াচিকা ‘বুচদ্ধ’, আি এই বুচদ্ধি সমগ ব সমগ ব ‘অহিং’ ্ান ও বাহয বস্তুি ্ান 

উচদি হয়। েমন কি, আোি হামিি উপি একচি েশা আচসয়া দিংশন কচিল। এই বাহয 

বস্তুজচনি ববদনা আোি চিমত্ত নরি হইল, উহা একিু কচপিতি হইল—েমনাচব্ানেমি 

উহাি নােই ‘েন’। িািপিই একচি প্রচিচক্রয়া হইল এবিং িৎিণাৎ আোি চিিি এই 

িামবি উদয় হইল বে, আোি হামি একচি েশা বচসয়ামে, বসচিমক িাোইমি হইমব। 

িমব এইিুকু বুচঝমি হইমব বে, হ্রমদ বে-সকল আ্াি আমস, বসগুচল সবই বচহজযেৎ 

হইমি; চকন্তু চিত্তহ্রমদ আ্াি বচহজযেৎ হইমিও আচসমি পামি, আবাি অন্তজযেৎ হইমিও 

আচসমি পামি। চিত্ত এবিং উহাি চবচিন্ন অবস্থাি নাে ‘অন্তীঃকিণ’ ।  

  

পূমবয োহা বচণযি হইল, িাহাি সচহি বিাোচদেমক আি একচি চবষয় বুচঝমি হইমব; 

িাহা হইমল ইহা দ্বািা অনদ্বিবাদ বুচঝবাি চবমশষ সাহােয হইমব। বিাোমদি েমধয সকমল 

চনশ্চয়ই েুক্তা বদচখয়াে, এবিং অমনমকই জান—েুক্তা চকিামব চনচেযি হয়। শুচক্তি েমধয 

একিু ধূচল ও বালুকণা প্রমবশ কচিয়া উহামক উমত্তচজি কচিমি থামক, আি শুচক্তি বদহ 

উহাি উপি প্রচিচক্রয়া কচিয়া ঐ িুদ্র বালুকণামক চনজ শিরিচনীঃসৃি িমস াাচবি কচিমি 

থামক। উহাই িখন চনচদযি েঠন প্রাপ্ত হইয়া েুক্তারূমপ পচিণি হয়। এই েুক্তা বেরূমপ 

েচঠি হয়, চঠক বসইিামব আেিা আোমদি সেগ্র জেৎমক েঠন কচিমিচে। বাহযজেৎ 
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হইমি আেিা বকবল উমত্তজনা পাই, এেন চক বসই উমত্তজনাি অচতৃতত্ব জাচনমি হইমলও 

আোচদেমক চিিি হইমি প্রচিচক্রয়া কচিমি হয়; আি েখন আেিা এই প্রচিচক্রয়া কচি, 

িখন প্রকৃিপমি আেিা আোমদি চনজ েমনিই চকেুিা বসই উমত্তজনাি চদমক বপ্রিণ 

কচি; আি েখন আেিা উহামক জাচনমি পাচি, িখন আোমদি চনজ েন ঐ উমত্তজনা 

দ্বািা বেিামব আকাচিি হয়, আেিা বসইিামব আকাচিি েনমকই জাচনমি পাচি। োাঁহািা 

বচহজযেমিি বাতৃতবিায় চবশ্বাস কচিমি িান, িাাঁহাচদেমক এ-কথা োচনমি হইমব, 

আজকাল শািরিচব্ামনি এই উন্নচিি চদমন এ-কথা না োচনয়া আি উপায় নাই বে, 

েচদ বচহজযেৎমক আেিা ‘ক’ বচলয়া চনমদযশ কচি, িমব আেিা প্রকৃিপমি ক+েনমক 

জাচনমি পাচি, এবিং এই ্ানচক্রয়াি েমধয েমনি িােচি এি অচধক বে, উহা ঐ ‘ক’-

এি সবযািংশবযাপর, আি ঐ ‘ক’-এি স্বরূপ প্রকৃিপমি চিিকালই অ্াি ও অম্য়; 

অিএব েচদ বচহজযেৎ বচলয়া চকেু থামক, িমব উহা চিিকালই অ্াি ও অম্য়। 

আোমদি েমনি দ্বািা উহা বেরূপ আকামি রূপান্তচিি হয়, উহামক আেিা বসই িামবই 

জাচনমি পাচি। অন্তজযেৎ সবমন্ধও ঐরূপ। আোমদি আিা সবমন্ধ চঠক ঐ কথা খামি। 

আিামক জাচনমি হইমল উহামকও আোমদি েমনি েধয চদয়া জাচনমি হয়, অিএব 

আেিা এই আিা সবমন্ধ েিিুকু জাচন, িাহা ‘আিা+েন’ বযিরি আি চকেু নমহ। অথযাৎ 

েমনি দ্বািা আবৃি, েমনি দ্বািা পচিণি বা েচঠি আিামকই আেিা জাচন। আেিা পমি 

এই িত্ত্ব-সবমন্ধ চবমশষিামব আমলািনা কচিব। িমব এখামন োহা হইয়ামে, িাহা েমন 

িাখা আবশযক। 

  

িািপি আি একচি চবষয় বুচঝমি হইমব। এই বদহ এক চনিবচচ্ছন্ন জেপ্রবামহি নােোত্র। 

প্রচিেুহূমিয আেিা ইহামি নূিন নূিন উপাদান চদমিচে, প্রচিেুহূমিয আবাি ইহা হইমি 

অমনক পদাথয বাচহি হইয়া োইমিমে; বেন একচি সদা-প্রবাচহি নদর—উহাি িাচশ িাচশ 

জল সবযদাই এক স্থান হইমি অনয স্থামন িচলয়া োইমিমে, িথাচপ আেিা কল্পনাবমল 

সেতৃতচিমক একবস্তুরূমপ গ্রহণ কচিয়া উহামক বসই একই নদর বচলয়া থাচক। চকন্তু নদরচি 

প্রকৃিপমি চক? প্রচিেুহূমিয নূিন নূিন জল আচসমিমে, প্রচিেুহূমিয নদরি িিিূচে 

পচিবচিযি হইমিমে, প্রচিেুহূমিয িরিবিযর বৃিলিা এবিং পত্রপুষ্পফলাচদি পচিবিযন 
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্চিমিমে। িমব নদরচি চক? নদর এই পচিবিযন-সেচিি নােোত্র। েমনি সবমন্ধও ঐ এক 

কথা। ববৌমদ্ধিা এই ক্রোেি পচিবিযন লিয কচিয়াই েহান্ ‘িচণকচব্ানবাদ’ েমিি 

সৃচি কমিন। উহা চঠক চঠক বুঝা অচি কচঠন বযাপাি, চকন্তু ববৌদ্ধ দশযমন এই েি সুদৃঢ় 

েুচক্ত দ্বািা প্রচিপাচদি হইয়ামে, আি িািমি ববদামন্তি বকান বকান অিংমশি চবরুমদ্ধ এই 

েি উচিি হইয়াচেল। এই েিমক চনিতৃত কিাি প্রময়াজন হইয়াচেল, আেিা পমি বদচখব, 

বকবল অনদ্বিবাদই এই েিমক খণ্ডন কচিমি সেথয, আি বকান েিই নমহ। আেিা পমি 

ইহাও বদচখব বে, অনদ্বিবাদ-সবমন্ধ বলামকি নানাচবধ অদু্ভি ধািণা সমত্ত্বও, অনদ্বিবামদি 

নামে িয় পাওয়া সমত্ত্বও বাতৃতচবক ইহামিই জেমিি পচিত্রাণ; কািণ এই অনদ্বিবামদই 

সব চকেুি েুচক্তসগ বি বযাখযা পাওয়া োয়। উপাসনাপ্রণালর চহসামব বদ্বিবাদ প্রিৃচি খুব 

িাল বমি, ঐগুচল েমনি খুব িৃচপ্তকি বমি, হইমি পামি—ঐগুচল েনমক উচ্চিি পমথ 

অগ্রসি হইমি সাহােয কমি, চকন্তু েচদ বকহ একই সমগ ব েুচক্তচবিািশরল এবিং ধেযপিায়ণ 

হইমি িায়, িমব িাহাি পমি অনদ্বিবাদই একোত্র পন্থা।  

  

োহা হউক, আেিা পূমবযই বদচখয়াচে, েনও বদমহি েি একচি নদরস্বরূপ—চনয়িই 

একচদমক শূনয হইমিমে, অপিচদমক পূণয হইমিমে; িমব বসই একত্ব বকাথায়, োহামক 

আেিা ‘আিা’ বচলয়া অচিচহি কচি? আেিা বদচখ, আোমদি বদমহ ও েমন এইরূপ 

ক্রোেি পচিবিযন হইমি থাচকমলও আোমদি েমধয এেন চকেু আমে, োহা 

অপচিবিযনরয়—োহাি জনয আোমদি ধািণাগুচল অপচিবিযনরয় বচলয়া েমন হয়। েচদ 

চবচিন্ন চদক হইমি চবচিন্ন আমলাকিাচশ আচসয়া একচি েবচনকা বা বদওয়াল বা অপি 

বকান অিল বস্তুি উপি পমে, িখন—বকবল িখনই ঐগুচল এক অখণ্ড সেচিি আকাি 

ধািণ কচিমি পামি। োনুমষি চবচিন্ন শািরিেিসেূমহি েমধয বকাথায় বসই চনশ্চল অখণ্ড 

বস্তু, োহাি উপি চবচিন্ন িাবিাচশ পচিি হইয়া অখণ্ডমত্বি িাব প্রাপ্ত হইমিমে? অবশয 

েন কখনও বসই বস্তু হইমি পামি না, কািণ েনও পচিবিযনশরল। অিএব এেন চকেু 

বস্তু অবশযই আমে, োহা বদহও নমহ, েনও নমহ, োহাি কখনও পচিণাে হয় না, োহাি 

উপি আোমদি সেুদয় িাবিাচশ, সেুদয় বাহয চবষয় আচসয়া এক অখণ্ডিামব পচিণি 

হয়,—ইহাই প্রকৃিপমি আোমদি আিা। আি েখন বদচখমি, সেুদয় জেপদাথয—িাহামক 
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‘সূক্ষ্ম জে’ অথবা েন বে-নামেই অচিচহি কি না—এবিং সেুদয় স্থূল, জে বা বাহয জেৎ 

উহাি সচহি িুলনায় পচিবিযনশরল, িখন এই অপচিবিযনরয় বস্তুচি কখনই জে পদাথয 

হইমি পামি না; অিএব উহা বিিনযস্বিাব অথযাৎ উহা জে নয়, উহা অচবনাশর ও 

অপচিণাের। 

  

িািপি আি একচি প্রে আমস। অবশয বাহয জেৎ বদচখয়া ‘বক উহা সৃচি কচিল, বক জে 

পদাথয সৃচি কচিল?’—এইরূপ প্রে কচিয়া ক্রেশীঃ উমেশযবাদ আচনবাি বে পূবযপ্রিচলি 

েুচক্ত িচহয়ামে, আচে িাহাি কথা বচলমিচে না। োনুমষি অন্তীঃপ্রকৃচি হইমিই সিযমক 

জানা হইমব—আিা সবমন্ধ বেেন প্রে উচঠয়াচেল, এ প্রেও চঠক বসইিামবই উচঠয়াচেল। 

েচদ স্বরকাি কিা োয় বে, প্রমিযক োনুমষিই েমধয বদহ ও েন হইমি স্বিি এক-একচি 

অপচিবিযনরয় আিা আমেন, িথাচপ ইহাও স্বরকাি কচিমি হয় বে, এই-সকল আিাি 

েমধয ধািণা, িাব ও সহানুিূচিি ঐকয চবদযোন। নিুবা চক কচিয়া আোি আিা বিাোি 

আিাি উপি কাজ কচিমব? কর বসই েধযবিযর বস্তু, োহাি েধয চদয়া এক আিা অপি 

আিাি উপি কাজ কচিমব? বিাোমদি আিা সবমন্ধ আচে বে চকেু অনুিব কচিমি পাচি, 

চকরূমপ ইহা সেব হয়? এেন কর বস্তু আমে, োহা বিাোি ও আোি উিময়ি আিামকই 

স্পশয কচিয়া িচহয়ামে? অিএব অপি একচি আিা স্বরকাি কচিবাি দাশযচনক আবশযকিা 

বদখা োইমিমে—বে-আিা সেুদয় চবচিন্ন আিা ও জে বস্তুি েধয চদয়া কাজ কচিমব, 

বে-আিা জেমিি অসিংখয আিামি ওিমপ্রািিামব চবদযোন থাচকমব, বে-আিাি 

সহায়িায় অপি আিাসেূহ প্রাণবন্ত হইমব, পিস্পিমক িালবাচসমব, পিস্পমিি প্রচি 

সহানুিূচি বদখাইমব, পিস্পমিি জনয কাজ কচিমব। এই সবযবযাপর আিাই ‘পিোিা’ 

নামে অচিচহি, চিচন সেগ্র জেমিি প্রিু, ঈশ্বি। আবাি আিা েখন জেপদাথযচনচেযি 

নয়—বিিনযস্বরূপ, িখন উহা জমেি চনয়োবলর অনুসিণ কচিমি পামি না, জমেি 

চনয়োনুসামি উহাি চবিািও িচলমি পামি না; অিএব আিা অচবনাশর ও অপচিণাের। 

  

বননিং চেন্দচন্ত শ্ত্রসাচণ বননিং দহচি পাবকীঃ। 

ন বিনিং বক্লদয়ন্তযামপা ন বশাষয়চি োরুিীঃ॥ 
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অমচ্ছমদযাঽয়েদামহযাঽয়েমক্লমদযাঽমশাষয এব ি। 

চনিযীঃ সবযেিীঃ স্থাণুিিমলাহঽয়িং সনািনীঃ॥৬২ 

  

অচগ্ন এই আিামক দ্ধক কচিমি পামি না, বকান অ্ত্রস ইহামক চেন্ন কচিমি পামি না, বায়ু 

ইহামক শুষ্ক কচিমি পামি না, জল ইহামক চিজাইমি পামি না—এই োনবািা চনিয, 

সবযবযাপর, চস্থি, চনশ্চল ও চিিন্তন। 

  

েরিা ও ববদান্তেমি এই জরবািা চবিু, কচপমলি েমিও ইহা সবযবযাপর। অবশয িািমি 

এেন অমনক সম্প্রদায় আমে, োহামদি েমি এই জরবািা অণু, চকন্তু িাহামদিও েি এই 

বে, আিাি প্রকৃি স্বরূপ চবিু, বযক্ত অবস্থায় উহা অণু। 

  

িািপি আি একচি চবষময় েমনামোে চদমি হইমব। ইহা সেবিীঃ বিাোমদি চনকি অদু্ভি 

বচলয়া ববাধ হইমি পামি, চকন্তু এই িত্ত্বচিও চবমশষিামব িািিরয়—আি এচিই আোমদি 

সকল সম্প্রদাময়ি সাধািণিাব। এই জনয আচে বিাোচদেমক এই িত্ত্বচিি প্রচি অবচহি 

হইমি এবিং উহা িিণ িাচখমি অনুমিাধ কচিমিচে, কািণ িািিরয় বচলমি োহা চকেু—

এই িত্ত্বচি বস-সকমলিই চিচত্তস্বরূপ। জােযান ও ইিংমিজ পচণ্ডিেণ কিৃযক পাশ্চািযমদমশ 

প্রিাচিি শািরি-পচিণােবামদি (doctrine of physical evolution) চবষয় বিােিা 

শুচনয়াে। ঐ েমি সকল প্রাণরি শিরি প্রকৃিপমি অচিন্ন; আেিা বে বিদ বদচখ, িাহা 

একই বস্তুি চবচিন্ন প্রকাশোত্র, আি িুদ্রিে করি হইমি েহত্তে সাধু পেযন্ত সকমলই 

প্রকৃিপমি এক; একচি অপিচিমি পচিণি হইমিমে, আি এইরূপ িচলমি িচলমি 

ক্রেশীঃ উন্নি হইয়া পূণযত্ব লাি কচিমিমে। আোমদি শাম্ত্রসও এই পচিণােবাদ িচহয়ামে। 

  

বোের পিিচল বচলয়ামেন, ‘জািযন্তিপচিণােীঃ প্রকৃিযাপূিাৎ।’ ৬৩ 

  

অথযাৎ এক জাচি অপি জাচিমি, এক বশ্রণর অপি বশ্রণরমি পচিণি হয়। িমব 

ইওমিাপরয়চদমেি সচহি আোমদি প্রমিদ বকাথায়?—‘প্রকৃিযাপূিাৎ’—প্রকৃচিি আপূিমণি 

দ্বািা। ইওমিাপরয়েণ বমলনীঃ প্রচিদ্বচিিা, প্রাকৃচিক ও বেৌন-চনবযািন প্রিৃচিই এক 

প্রাণরমক অপি প্রাণরি শিরি গ্রহণ কচিমি বাধয কমি। চকন্তু আোমদি শাম্ত্রস এই 
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জািযন্তিপচিণামেি বে বহিু চনচদযি হইয়ামে, িাহা বদচখয়া েমন হয়, িািিরময়িা 

ইওমিাপরয়েণ অমপিা অচধক চবমেষণ কচিয়াচেমলন, িাাঁহািা আিও চিিমি প্রমবশ 

কচিয়াচেমলন। এই প্রকৃচিি আপূিমণি অথয চক? আেিা স্বরকাি কচিয়া থাচক বে, জরবাণু 

ক্রেশীঃ উন্নি ইহয়া বুদ্ধ-রূমপ পচিণি হয়। আেিা ইহা স্বরকাি কচিমলও আোমদি দৃঢ় 

ধািণা বে, বকান েমি বকান না বকান আকামি েচদ উপেুক্ত পচিোণ শচক্ত প্রময়াে না 

কিা োয়, িমব িাহা হইমি িদনুরূপ কাজ পাওয়া োয় না। বে আকািই ধািণ করুক 

না, শচক্তসেচি চিিকালই সোন। একপ্রামন্ত েচদ শচক্তি চবকাশ বদচখমি িাও, িমব অপি 

প্রামন্ত শচক্ত প্রময়াে কচিমি হইমব; হইমি পামি—উহা অনয আকামি প্রকাচশি হইমব, 

চকন্তু পচিোণ এক হওয়া িাই-ই িাই। অিএব েচদ পচিণামেি এক প্রান্ত বুদ্ধ হন, িমব 

অপি প্রামন্তি জরবাণুও অবশয বুদ্ধিুলয হইমব। বুদ্ধ েচদ ক্রেচবকচশি জরবাণু হন, িমব 

ঐ জরবাণুও চনশ্চয়ই ক্রেসিুচিি বুদ্ধ। েচদ এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শচক্তি চবকাশ হয়, িমব 

প্রলয়কামলও বসই অনন্তশচক্ত সিুচিিিামব থাচকমব, ইহা স্বরকাি কচিমি হইমব। অনয 

বকান িাব সেব নয়। অিএব ইহা চনচশ্চি বে, প্রমিযক আিাই অনন্ত। আোমদি 

পদিলসচিাির িুদ্রিে করি হইমি েহত্তে সাধু পেযন্ত সকমলিই চিিি অনন্ত শচক্ত, 

অনন্ত পচবত্রিা ও সেুদয় গুণই অনন্ত পচিোমণ িচহয়ামে। প্রমিদ বকবল প্রকামশযি 

িািিমেয। করমি বসই েহাশচক্তি অচি অল্প পচিোণ চবকাশ হইয়ামে, বিাোমি িাহা 

অমপিা অচধক, আবাি অিীঃপি একজন বদবিুলয োনমব িাহা অমপিা অচধকিি 

শচক্তি চবকাশ হইয়ামে—এই োত্র প্রমিদ। চকন্তু সকমলি েমধযই বসই এক শচক্ত 

িচহয়ামে। 

  

পিিচল বচলমিমেন, ‘িিীঃ বিচত্রকবৎ’ । ৬৪ 

  

কৃষক বেরূপ িাহাি বিমত্র জলমসিন কমি। কৃষক িাহাি বিমত্র জল আচনবাি জনয 

বকান চনচদযি জলাশয় হইমি একচি প্রণালর কাচিয়াচে, ঐ প্রণালরি েুমখ একচি কপাি 

আমে; পামে সেুদয় জল চেয়া বিত্রমক াাচবি কচিয়া বদয়, এই জনয ঐ কপাি বন্ধ িাখা 

হয়। েখন জমলি প্রময়াজন হয়, িখন ঐ কপাি খুচলয়া চদমলই জল চনজশচক্তবমলই 
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উহাি চিিমি প্রমবশ কমি। জমলি শচক্ত বাোইমি হইমব না, জলাশময়ি জমল পূবয 

হইমিই ঐ শচক্ত িচহয়ামে। এইরূপ আোমদি প্রমিযমকি পশ্চামি অনন্ত শচক্ত, অনন্ত 

পচবত্রিা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বরেয, অনন্ত আনমন্দি িাণ্ডাি িচহয়ামে, বকবল এই কপাি, 

বদহরূপ এই কপাি—আোমদি েথাথয এবিং পূণয চবকাশ হইমি চদমিমে না। আি েিই 

এই বদমহি েঠন উন্নি হইমি থামক, েিই িমোগুণ িমজাগুমণ এবিং িমজাগুণ সত্ত্বগুমণ 

পচিণি হয়, িিই এই শচক্ত ও শুদ্ধত্ব প্রকাচশি হইমি থামক; এই জনযই আেিা পানাহাি 

সবমন্ধ এি সাবধান। 

  

হইমি পামি, আেিা েূল িত্ত্ব িুচলয়া চেয়াচে—বেেন আোমদি বালযচববাহ-সবমন্ধ; েচদও 

এ চবষয়চি এখামন অপ্রাসচগ বক, িথাচপ দৃিান্তরূমপ আেিা উহা গ্রহণ কচিমি পাচি। েচদ 

উপেুক্ত অবসি পাই, িমব আচে এই-সকল চবষয় চবমশষরূমপ আমলািনা কচিব। িমব 

ইহা বচলয়া িাচখ বে, বালযচববাহ-প্রথা বে-সকল িাব হইমি উদূ্ভি হইয়ামে, বসই-সকল 

িাব অবলবন কচিয়াই প্রকৃি সিযিাি সচিাি হইমি পামি, অনয চকেুমিই নমহ। েচদ 

পুরুষ বা নািরমক অপি বে বকান নাির বা পুরুষমক পত্নর বা পচিরূমপ গ্রহণ কচিবাি 

স্বাধরনিা বদওয়া োয়, েচদ বযচক্তেি সুখ ও পাশবপ্রকৃচিি পচিিৃচপ্ত সোমজ অবামধ 

িচলমি থামক, িাহাি ফল চনশ্চয়ই অশুি হইমব—দিপ্রকৃচি অসুিস্বিাব সন্তানসেূমহি 

উৎপচত্ত হইমব। একচদমক প্রমিযক বদমশ োনুষ এই-সকল পশু-প্রকচৃি সন্তান উৎপন্ন 

কচিমিমে, অপিচদমক িাহাচদেমক বমশ িাচখবাি জনয পুচলশ বাোইমিমে। এিামব 

সাোচজক বযাচধি প্রচিকামিি বিিায় চবমশষ ফল নাই, বিিং চকিামব সোজ হইমি এই-

সকল বদাষ, এই-সকল পশুপ্রকৃচি সন্তামনি উৎপচত্ত চনবাচিি হইমি পামি, িাহাই 

সেসযা। আি েিচদন িুচে সোমজ বাস কচিমিে, িিচদন বিাোি চববামহি ফল চনশ্চয়ই 

আোমক এবিং আি সকলমকই বিাে কচিমি হয়, সুিিািং বিাোি চকরূপ চববাহ কিা 

উচিি, চকরূপ উচিি নয়, এ-চবষময় বিাোমক আমদশ কচিবাি অচধকাি সোমজি আমে। 

িািিরয় বালযচববাহ-প্রথাি পশ্চামি এই-সকল উচ্চিি িাব ও িত্ত্ব িচহয়ামে—বকািরমি 

বিকনযাি বেরূপ ‘জাচি’ ‘েণ’ প্রিৃচি চলচখি থামক, এখনও িদনুসামিই চহন্দুসোমজ 

চববাহ হয়। আি প্রসগ বক্রমে ইহাও বচলমি িাই বে, েনুি েমি কামোদূ্ভি সন্তান ‘আেয’ 
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নমহ। বে-সন্তামনি জেেৃিুয ববমদি চবধানানুোয়র, বস-ই প্রকৃিপমি আেয। আজকাল 

সকল বদমশই এইরূপ আেযসন্তান খুব অল্পই জচেমিমে এবিং িাহাি ফমলই কচলেুে-

নােক বদাষিাচশি উৎপচত্ত হইয়ামে। আেিা প্রািরন েহান্ আদশযসেূহ িুচলয়া চেয়াচে। 

সিয বমি, আেিা এখন এই-সকল িাব সপূিতণযরূমপ কামেয পচিণি কচিমি পাচি না; 

ইহাও সপূিতণয সিয বে, আেিা এই-সকল েহান্ িামবি কিকগুচলমক লইয়া একিা চবকৃি 

হাসযকি বযাপাি কচিয়া িুচলয়াচে। অচি দীঃমখি চবষয়, আজকাল আি প্রািরন কামলি 

েি চপিাোিা নাই, সোজও এখন পূমবযি েি চশচিি নয়, আি পূমবয বেেন সোজিুক্ত 

সকল বলামকি উপি একিা িালবাসা চেল, এখনকাি সোমজ িাহা নাই। চকন্তু িাহা 

হইমলও কােযকামল বে-রূপই গ্রহণ করুক না বকন, েূল িত্ত্বচি চনমদযাষ, আি েচদ ঐ িত্ত্ব 

চঠকেি কামজ পচিণি না হইয়া থামক, েচদ প্রণালরচবমশষ চবফল হইয়া থামক, িমব েূল 

িত্ত্বচি লইয়া োহামি উহা িালিামব কামেয পচিণি হয়, িাহাি বিিা কি। েূল িত্ত্বচি নি 

কচিয়া বফচলবাি বিিা কি বকন? 

  

খাদযসেসযা সবমন্ধও এই কথা খামি। ঐ িত্ত্বও বেিামব কামজ পচিণি হইমিমে, িাহা 

খুব খািাপ বমি, চকন্ত িাহামি ঐ িমত্ত্বি বকান বদাষ নাই। উহা সনািন, চিিকালই 

থাচকমব। িত্ত্বচি োহামি িাল কচিয়া কামেয পচিণি হয়, িাহাি বিিা কি। 

  

িািমি আোমদি সকল সম্প্রদায়মক আিা সবমন্ধ পূমবযাক্ত েহান্ িত্ত্ব চবশ্বাস কচিমি 

হয়। শুধু বদ্বিবাদরিা বমলন—পমি আেিা ইহা চবমশষিামব বদচখব—অসৎকমেযি দ্বািা 

আিা সমিািপ্রাপ্ত হয়, উহাি সেুদয় শচক্ত ও স্বিাব সিুচিি হইয়া োয়, আবাি সৎকমেযি 

দ্বািা বসই স্বিামবি চবকাশ হয়। অনদ্বিবাদর বমলন, আিাি কখনও সমিাি বা চবকাশ 

চকেুই হয় না, এরূপ হইয়ামে বচলয়া েমন হয় োত্র। বদ্বিবাদর ও অনদ্বিবাদরি েমধয 

এইোত্র প্রমিদ। িমব সকমলই এ-কথা স্বরকাি কচিয়া থামকন বে, আিামি পূবয হইমিই 

সকল শচক্ত চবদযোন, বাচহি হইমি বকান চকেু বে আিামি আচসমব িাহা নমহ, বকান 

চজচনষ বে উহামি আকাশ হইমি পচেমব, িাহা নমহ। এইচি চবমশষিামব লিয কচিও 

বে, বিাোমদি ববদসেূ্হ inspired—বাচহি হইমি চিিমি আচসমিমে এরূপ নমহ, 
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expired—চিিি হইমি বাচহমি আচসমিমে, ববদসেূহ প্রমিযক আিায় চনচহি সনািন 

চনয়োবলর। চপপরচলকা হইমি বদবিা পেযন্ত সকমলিই আিায় ববদ অবচস্থি। 

চপপরচলকামক শুধু চবকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋচষমদহ লাি কচিমি হইমব; িখনই িাহাি চিিি 

ববদ অথযাৎ সনািন চনয়োবলর প্রকাচশি হইমব। এই েহান্ িত্ত্বচি বুঝা চবমশষ প্রময়াজন 

বে, আোমদি চিিমি পূবয হইমিই শচক্ত চবদযোন, েুচক্ত পূবয হইমিই আোমদি চিিমি 

িচহয়ামে। হয় বল, শচক্ত—সমিািপ্রাপ্ত হইয়ামে, না হয় বল, োয়াি আবিমণ আবৃি 

হইয়ামে, িাহামি চকেু আমস োয় না। এইিুকু বুচঝমি হইমব বে, পূবয হইমিই উহা চিিমি 

িচহয়ামে। বিাোচদেমক ইহা চবশ্বাস কচিমি হইমব; প্রমিযমকি চিিমি অনন্ত শচক্ত বে 

েূঢ়িামব িচহয়ামে, িাহা চবশ্বাস কচিমি হইমব—চবশ্বাস কচিমি হইমব বে, বুমদ্ধি চিিি 

বে-শচক্ত িচহয়ামে, অচি চনম্নিে োনুমষি েমধযও িাহা িচহয়ামে। ইহাই চহন্দুমদি 

আিিত্ত্ব। 

  

চকন্তু এইখামনই ববৌদ্ধমদি সচহি েহা চবমিাধ আিে। ববৌমদ্ধিা বদহমক চবমেষণ কচিয়া 

বমলন, বদহ একচি জে-মস্রাি োত্র; বসইরূপ েনমক চবমেষণ কচিয়া উহামকও এইরূপ 

একচি জেপ্রবাহ বচলয়া বণযনা কমিন। আিাি সবমন্ধ িাাঁহািা বমলনীঃ উহাি অচতৃতত্ব 

স্বরকাি কিা অনাবশযক। উহাি অচতৃতত্ব অনুোন কচিবাি চকেুোত্র প্রময়াজন নাই। একচি 

দ্রবয এবিং ঐ দ্রবযসিংলগ্ন গুণিাচশি কল্পনা কচিবাি প্রময়াজন চক? আেিা শুধু গুণই 

স্বরকাি কচিয়া থাচক। বেখামন একচি কািণ স্বরকাি কচিমলই সব চকেুি বযাখযা হয়, 

বসখামন দইচি কািণ স্বরকাি কিা েুচক্তচবরুদ্ধ। এইরূমপ ববৌদ্ধমদি সমগ ব চবমিাধ আিে 

হইল, আি বে-সকল েি দ্রবযচবমশমষি অচতৃতত্ব স্বরকাি কচিি, ববৌমদ্ধিা বসইসব েিই 

খণ্ডন কচিয়া বফচলয়া চদমলন। োহািা দ্রবয ও গুণ উিময়ি অচতৃতত্ব স্বরকাি কমি, োহািা 

বমল—বিাোি একচি আিা, আোি একচি আিা, প্রমিযমকিই শিরি ও েন হইমি পৃথক্ 

একচি একচি আিা আমে, প্রমিযমকিই স্বিি বযচক্তত্ব আমে, িাহামদি েমি বিাবিই 

একিু েলদ চেল। অবশয বদ্বিবামদি েি এ পেযন্ত চঠক; ইহা আেিা পূমবযই বদচখয়াচে 

বে, এই শিরি িচহয়ামে, এই সূক্ষ্ম েন িচহয়ামে, আিা িচহয়ামে, আি সকল আিাি 

চিিি বসই পিোিা িচহয়ামেন। এখামন েুশচকল এইিুকু বে, এই আিা ও পিাোিা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 336 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উিয়ই বস্তু, আি উহামদি উপি বদহ েন প্রিৃচি গুণরূমপ লাচেয়া িচহয়ামে—স্বরকাি কিা 

হয়। এখন কথা এই—বকহই কখনও ‘বস্তু’ বদমখ নাই, উহাি সবমন্ধ চিন্তাও কচিমি পামি 

না। অিএব ববৌমদ্ধিা বমলন, এই বস্তুি অচতৃতত্ব স্বরকাি কচিবাি প্রময়াজন চক? 

িচণকচব্ানবাদর হইয়া বল না বকন বে, োনচসক িিগ বিাচজ বযিরি আি চকেুিই অচতৃতত্ব 

নাই? োনচসক িিগ বগুচল বকহই পিস্পমিি সচহি সিংলগ্ন নমহ, উহািা চেচলয়া একচি 

বস্তু হয় নাই, সেুমদ্রি িিগ বিাচজি নযায় একচিি পশ্চামি আি একচি িচলয়ামে, উহািা 

কখনই সপূিতণয নমহ, কখনই উহািা একচি অখণ্ড একত্ব েঠন কমি না। োনব বকবল 

এইরূপ িিগ বপিপিতিাোত্র—একচি িিগ ব িচলয়া োয়, োইবাি সেয় আি একচিি জে 

চদয়া োয়, এইরূপ িচলমি থামক; আি এই-সকল িিমগ বি চনবৃচত্তমকই ‘চনবযাণ’ বমল। 

  

বিােিা বদচখমিে, বদ্বিবাদ এই েমিি চনকি নরিব; বদ্বিবামদি পমি ইহাি চবরুমদ্ধ 

আি বকান প্রকাি েুচক্তিকয প্রময়াে কিা অসেব; বদ্বিবাদরি ঈশ্বিও এখামন চিচকমি 

পামিন না। সবযবযাপর অথি বযচক্তচবমশষ, হতৃত চবনা চেচন জেৎ সৃচি কমিন, িিণ চবনা 

চেচন েেন কমিন ইিযাচদ, কুেকাি বেেন ্ি প্রস্তুি কমি, বসইরূমপ চেচন চবশ্ব সৃচি 

কমিন—ববৌদ্ধ বমলন, ঈশ্বি েচদ এইরূপ হন, িমব আচে বসই ঈশ্বমিি সচহি েুদ্ধ কচিমি 

প্রস্তুি, িাাঁহামক উপাসনা কচিমি ইচু্ছক নচহ। এই জেৎ দীঃখপূণয; ইহা েচদ ঈশ্বমিি কােয 

হয়, ববৌদ্ধ বমলন—িমব আচে এরূপ ঈশ্বমিি সচহি েুদ্ধ কচিব। আি চদ্বিরয়িীঃ এইরূপ 

ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব অমেৌচক্তক ও অসেব। বিােিা সকমলই ইহা অনায়ামস বুচঝমি পাি। 

োাঁহািা জেমিি িিনামকৌশল বদচখয়া উহাি একজন পিেমকৌশলর চনেযািাি অচতৃতত্ব 

অনুোন কমিন, িাাঁহামদি েুচক্তসেূমহি বদাষ আমলািনা কচিবাি প্রময়াজন নাই—

িচণকচব্ানবাদরিাই িাাঁহামদি সেুদয় েুচক্তজাল এমকবামি খণ্ডন কচিয়াচেমলন। সুিিািং 

বযচক্তচবমশষ ঈশ্বি আি চিচকমি পাচিমলন না। 

  

বিােিা বচলয়া থাক বে, সিয—শুধু সিযই বিাোমদি একোত্র লিয। ‘সিযমেব জয়মি 

নানৃিযিং, সমিযন পন্থা চবিমিা বদবোনীঃ।’৬৫ সমিযিই জয় হইয়া থামক, চেথযা কখনও 

জয়লাি কমি না, সমিযি দ্বািাই বদবোনোেয লাি হয়। সকমলই সমিযি পিাকা উোইয়া 
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থামক বমি, চকন্ত উহা বকবল দবযল বযচক্তমক পদদচলি কচিবাি জনয। বিাোমদি ঈশ্বি-

সবন্ধরয় বদ্বিবাদািক ধািণা লইয়া প্রচিোপূজক েচিব ববিািাি সচহি চববাদ কচিমি 

োইমিে, িাচবমিে—বিাোি িাচি েুচক্তবাদর, িাহামক অনায়ামস পিাতৃত কচিয়া চদমি 

পাি; আি বস েচদ ্ুচিয়া বিাোি বযচক্তচবমশষ ঈশ্বিমক এমকবামি উোইয়া চদয়া উহামক 

কাল্পচনক বমল, িখন িুচে োও বকাথায়? িুচে িখন চবশ্বামসি বদাহাই চদমি থাক; অথবা 

বিাোি প্রচিদ্বিরমক ‘নাচতৃতক’ নামে অচিচহি কচিয়া িরৎকাি কচিমি থাক; দবযল োনুষ 

বিা চিিকালই িরৎকাি কচিয়া থামক; বে আোমক পিাতৃত কচিমব, বসই নাচতৃতক  

  

েচদ েুচক্তবাদর হইমি িাও, িমব বিাবি েুচক্তবাদর হও। েচদ না পাি, িমব িুচে চনমজি 

জনয বেিুকু স্বাধরনিা িাও, অপিমক বসিুকু দাও না বকন? এইরূপ ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব িুচে 

চকিামব প্রোণ কচিমব? অপি চদমক, প্রোণ কিা োইমি পামি—ঈশ্বমিি অচতৃতত্ব নাই। 

িাাঁহাি অচতৃতত্ব-চবষময় বকান প্রোণ নাই, বিিং অনচতৃতত্ব-চবষময় কিকগুচল প্রোণ আমে। 

বিাোি ঈশ্বি, িাাঁহাি গুণ, অসিংখয জরবািা, আবাি প্রমিযক জরবািাই বযচক্ত—এই-

সকল লইয়া িুচে বকেন কচিয়া িাাঁহাি অচস্বত্ব প্রোণ কচিমি পাি? িুচে বযচক্ত চকমস? 

বদহরূমপ িুচে বযচক্ত নও, কািণ বিােিা আজ প্রািরন ববৌদ্ধেণ অমপিাও িালরূমপ জান 

বে, এক সেয় হয়মিা বে পদাথয সূমেয চেল, আজ িাহা বিাোমি আচসয়া থাচকমি পামি, 

আি হয়মিা এখনই বাচহি হইয়া চেয়া বৃিলিাচদমি থাচকমি পামি। িমব বিাোি 

বযচক্তত্ব বকাথায়? েমনি সবমন্ধও এই কথা খামি। িমব বিাোি বযচক্তত্ব বকাথায়? আজ 

বিাোি এক িকে িাব, আবাি কাল আি এক িাব  েখন চশশু চেমল িখন বেরূপ চিন্তা 

কচিমি, এখন আি বসরূপ চিন্তা কি না; েুবা-অবস্থায় োনুষ বেরূপ চিন্তা কচিয়ামে, বৃদ্ধ 

হইয়া বসরূপ চিন্তা কমি না। িমব বিাোি বযচক্তত্ব বকাথায়? ্ামনই বিাোি বযচক্তত্ব—

এ-কথা বচলও না, ্ান অহিংিত্ত্বোত্র, আি উহা বিাোি প্রকৃি অচতৃতমত্বি অচি সাোনয-

অিংশবযাপর। আচে েখন বিাোি সচহি কথা বচল, িখন আোি সকল ইচন্দ্রয় কাজ 

কচিমিমে, চকন্ত আচে বস-সবমন্ধ জাচনমি পাচি না। েচদ ্ানই অচতৃতমত্বি প্রোণ হয়, 

িমব বচলমি হইমব ইচন্দ্রয়সেূহ নাই, কািণ আচে বিা উহামদি অচতৃতত্ব জাচনমি পাচি না। 
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িমব আি বিাোি বযচক্তচবমশষ ঈশ্বি সবমন্ধ েিবাদগুচল বকাথায় দাাঁোয়? এরূপ ঈশ্বি 

িুচে চকিামব প্রোণ কচিমি পাি? 

  

আবাি ববৌমদ্ধিা উচঠয়া বচলমলনীঃ ইহা বে শুধু অমেৌচক্তক িাহা নমহ, এরূপ চবশ্বাস 

নরচিচবরূদ্ধও বমি, কািণ উহা োনুষমক কাপুিষ হইমি এবিং বাচহমিি সাহােয প্রাথযনা 

কচিমি চশখায়—বকহই চকন্ত িাহামক এরূপ সাহােয কচিমি পামি না। এই ব্রহ্মাণ্ড পচেয়া 

িচহয়ামে, োনুষই ইহা এরূপ কচিয়ামে। িমব বকন বাচহমিি একজন কাল্পচনক 

বযচক্তচবমশমষ চবশ্বাস কি, োাঁহামক বকহ কখনও বদমখ নাই বা অনুিব কমি নাই, অথবা 

োাঁহাি চনকি হইমি বকহ কখনও সাহােয পায় নাই? িমব বকন চনমজমদি কাপুরুষ কচিয়া 

বফচলমিে, আি বিাোমদি সন্তান-সন্তচিমকই বা বকন চশখাইমিে বে, োনুমষি সমবযাচ্চ 

অবস্থা কুকুমিি েি হওয়া, এবিং এক কাল্পচনক পরুুমষি সম্মুমখ চনমজমক দবযল, অপচবত্র 

ও জেমি অচি বহয় অপদাথয েমন কচিয়া হাাঁিু োচেয়া থাকা? 

  

অপি চদমক ববৌদ্ধেণ বিাোমক বচলমবনীঃ িুচে চনমজমক এইরূপ বচলয়া শুধু বে চেথযাবাদর 

হইমিে িাহা নমহ, পিন্তু বিাোি সন্তানসন্তচিিও ব্াি অচনমিি কািণ হইমিচে। কািণ 

এইচি চবমশষ কচিয়া লিয কচিও বে, োনুষ বেেন চিন্তা কমি, বিেনই হইয়া োয়। 

চনমজমদি সবমন্ধ বিােিা বেেন বচলমব, ক্রেশীঃ বিাোমদি চবশ্বাসও বিেচন দাাঁোইমব। 

িেবান্ বুমদ্ধি প্রথে কথাই এইীঃ িুচে োহা িাচবয়াে, িাহাই হইয়াে; আবাি োহা 

িাচবমব, িাহাই হইমব। ইহাই েচদ সিয হয়, িমব কখনও িাচবও না বে, িুচে চকেুই 

নও; আি েিিণ না িুচে এেন কাহািও সাহােয পাইমিে—চেচন এখামন থামকন না, 

বে্িাচশি উপি বাস কমিন—িিিণ িুচে চকেু কচিমি পাি না, ইহাও িাচবও না। 

ঐরূপ িাচবমল িাহাি ফল হইমব এই বে, িুচে চদন চদন অচধকিি দবযল হইয়া োইমব। 

আেিা অচি অপচবত্র, বহ প্রমিা, আোচদেমক পচবত্র কি—এইরূপ বচলমি বচলমি 

চনমজমক এেন দবযল কচিয়া বফচলমব বে, িাহাি ফমল সকল প্রকাি পামপি দ্বািা 

সমম্মাচহি হইমব। 
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ববৌমদ্ধিা বমলনীঃ প্রমিযক সোমজ বে-সকল পাপ বদচখমি পাও, বসগুচলি শিকিা নব্বই 

িাে আচসয়ামে এই বযচক্তচবমশষ ঈশ্বমিি ধািণা হইমি, িাাঁহাি সম্মুমখ কুকুমিি েি 

হইয়া থাকাি ধািণা হইমি; এই অপূবয েনুষযজরবমনি একোত্র উমদযশয এইরূপ কুকুমিি 

েি হইয়া থাকা—ইহা অচি িয়ানক কথা  ববৌদ্ধ ববষ্ণবমক বমলনীঃ েচদ বিাোি আদশয, 

জরবমনি লিয ও উমেশয এই হয় বে, িেবামনি বাসস্থান ববকু্ঠননােক স্থামন চেয়া 

অনন্তকাল িাাঁহাি সম্মুমখ কিমজামে দাাঁোইয়া থাচকমি হইমব, িমব িাহা অমপিা বিিং 

আিহিযা বশ্রয়ীঃ। ববৌদ্ধ বচলমি পামিন, চিচন এইচি এোইবাি জনযই চনবযাণ বা চবলুচপ্তি 

বিিা কচিমিমেন। 

  

আচে বিাোমদি চনকি চঠক একজন ববৌমদ্ধি েি হইয়া এই কথাগুচল বচলমিচে, কািণ 

আজকাল বলামক বচলয়া থামক বে, অনদ্বিবামদি দ্বািা োনুষ দনযরচিপিায়ণ হয়। বসইজনয 

অপি পমিিও চক বচলবাি আমে, বসইচিই বিাোমদি চনকি উপচস্থি কচিবাি বিিা 

কচিমিচে। আোচদেমক দই পিই চনিযরকিামব বদচখমি হইমব। প্রথেিীঃ আেিা 

বদচখয়াচে, একজন বযচক্তচবমশষ ঈশ্বি জেৎ সৃচি কচিয়ামেন—ইহা প্রোণ কিা োয় না। 

আজকাল চক বালকও এ-কথা চবশ্বাস কচিমি পামি—বেমহিু কুেকাি ্ি চনেযাণ কমি, 

অিএব ঈশ্বি জেৎ সৃচি কচিয়ামেন? েচদ িাহাই হয়, িমব কুেকািও বিা একজন 

ঈশ্বি আি েচদ বকহ বিাোমক বমল, োথা ও হাি না থাচকমলও ঈশ্বি কাজ কমিন, িমব 

িাহামক পােলা-োিমদ পাঠাইমি পাি। বিাোি জেৎ-সৃচিকিযা এই বযচক্তচবমশষ—োাঁহাি 

চনকি িুচে সািাজরবন ধচিয়া িরৎকাি কচিমিে—চিচন চক কখনও বিাোয় সাহােয 

কচিয়ামেন? েচদ কচিয়াই থামকন, িমব িুচে িাাঁহাি চনকি হইমি চকরূপ সাহােয 

পাইয়াে? আধুচনক চব্ান বিাোচদেমক এই আি একচি প্রে কচিয়া উত্তি চদবাি জনয 

আহ্বান কমি। বব্াচনক প্রোণ কচিয়া চদমব বে, এরূপ োহা চকেু সাহােয িুচে পাইয়াে, 

িাহা িুচে চনমজি বিিামিই পাইমি পাি। পিান্তমি, বিাোি এরূপ বৃথা ক্রন্দমন 

শচক্তিময়ি বকান প্রময়াজন চেল না, এরূপ ক্রন্দনাচদ না কচিয়াও িুচে অনায়ামস ঐ 

উমেশযসাধন কচিমি পাচিমি। অচধকন্তু আেিা পূমবযই বদচখয়াচে বে, এইরূপ 

বযচক্তচবমশষ ঈশ্বমিি ধািণা হইমিই বপৌমিাচহিয ও অনযানয অিযািাি আচসয়া থামক। 
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বেখামনই এই ধািণা চেল, বসইখামনই অিযািাি ও বপৌমিাচহিয িাজত্ব কচিয়ামে, আি 

েিচদন না এই চেথযািাবচি সেূমল চবনাশ কিা হয়, ববৌদ্ধেণ বমলন—িিচদন এই 

অিযািামিি কখনও চনবৃচত্ত হইমব না। েিচদন োনুমষি এই ধািণা থামক বে, অপি বকান 

অমলৌচকক পুরুমষি চনকি িাহামক নি হইয়া থাচকমি হইমব, িিচদনই পুমিাচহমিি 

অচতৃতত্ব থাচকমব। পুমিাচহমিিা কিকগুচল অচধকাি ও সুচবধা দাবর কচিমব, োহামি োনুষ 

িাহামদি চনকি োথা বনায়ায় িাহাি বিিা কচিমব, আি ববিািা োনুষগুচলও িাহামদি 

কথা ঈশ্বিমক জানাইবাি জনয একজন পুমিাচহি িাচহমি থাচকমব। বিােিা ব্রাহ্মণজাচিমক 

সেূমল চবনাশ কচিয়া বফচলমি পাি, চকন্তু এচি চবমশষিামব লিয কচিও বে, োহািা 

িাহাচদেমক চনেূযল কচিমব, িাহািাই আবাি িাহামদি স্থান অচধকাি কচিয়া লইমব, এবিং 

িাহািা আবাি ব্রাহ্মণমদি অমপিা ববশর অিযািাির হইয়া দাাঁোইমব। কািণ ব্রাহ্মণমদি 

বিিং কিকিা সহৃদয়িা ও উদািিা আমে; চকন্তু এই িূাঁইমফামেিা চিিকালই অচি 

িয়ানক অিযািাির হইয়া থামক। চিখাির েচদ চকেু িাকা পায়, িমব বস সেগ্র জেৎমক 

খেকুিা ্ান কচিয়া থামক। অিএব েিচদন এই বযচক্তচবমশষ ঈশ্বমিি ধািণা থাচকমব, 

িিচদন এই-সকল পুমিাচহিও থাচকমব, আি সোমজ বকান প্রকাি উচ্চনরচিি অিুযদময়ি 

আশা কিা োইমি পাচিমব না। বপৌমিাচহিয ও অিযািাি চিিকালই এক সমগ ব থাচকমব। 

  

বলামক বকন এই ঈশ্বি কল্পনা কচিল? কািণ প্রািরনকামল কময়কজন বলবান্ বযচক্ত 

সাধািণ বলাকমক বশরিূি কচিয়া বচলয়াচেল, বিাোচদেমক আোমদি হুকুে োচনয়া 

িচলমি হইমব, নিুবা বিাোমদি সেূমল চবনাশ কচিব। এইরূপ বলাকই বযচক্তচবমশষ 

ঈশ্বমিি কল্পনা কচিয়াচেল—ইহাি অনয বকান কািণ নাইীঃ ‘েহদ্ভয়িং ব্রবেুদযিম্’—

একজন ব্রবহতৃত পুরুষ িচহয়ামেন, িাাঁহাি আ্া বে লঙ্ঘন কমি, িাহামকই চিচন চবনাশ 

কমিন। 

  

ববৌদ্ধ বচলমিমেনীঃ বিােিা েুচক্তবাদর হইয়া বচলমিে, সবই কেযফমল হইয়ামে; বিােিা 

সকমলই অসিংখয জরবািায় চবশ্বাসর, আি বিাোমদি েমি এই-সকল জরবািাি জে-

েৃিুয নাই। এ পেযন্ত ববশ েুচক্ত ও নযায়-সগ বি কথা বচলয়াে, সমন্দহ নাই। কািণ 
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থাচকমলই কােয থাচকমব; বিযোমন োহা ্চিমিমে, িাহা অিরি কািমণি ফল; এই 

বিযোন আবাি িচবষযমি অনয ফল প্রসব কচিমব। চহন্দু বচলমিমেনীঃ কেয জে, বিিনয 

নমহ; সুিিািং কমেযি ফললাি কচিমি হইমল বকানরূপ বিিমনযি প্রময়াজন।  

  

ববৌদ্ধ িাহামি বমলনীঃ বৃি হইমি ফললাি কচিমি বেমল চক বিিমনযি প্রময়াজন হয়? 

েচদ বরজ পুাঁচিয়া োমে জল বদওয়া হয়, িাহাি ফল পাইমি বিা বকানরূপ বিিমনযি 

প্রময়াজন হয় না। বচলমি পাি, আচদ বিিমনযি শচক্তমি এই বযাপাি ্চিয়া থামক, চকন্তু 

জরবািােণই বিা বিিনয, অনয বিিনয স্বরকাি কচিবাি প্রময়াজন চক? েচদ জরবািামদি 

বিিনয থামক, িমব ঈশ্বি চবশ্বামসি প্রময়াজন চক? অবশয ববৌমদ্ধিা জরবািাি অচতৃতমত্ব 

চবশ্বাসর নমহন; চকন্তু বজমনিা জরবািায় চবশ্বাসর, অথি ঈশ্বি চবশ্বাস কমিন না। 

  

িমব বহ বদ্বিবাচদন্, বিাোি েুচক্ত বকাথায় িচহল, বিাোি নরচিি চিচত্ত বকাথায় িচহল? 

েখন বিােিা অনদ্বিবামদি উপি বদাষামিাপ কচিয়া বল বে, অনদ্বিবাদ হইমি দনযরচিি 

সৃচি হইমব, িখন একবাি িািমিি বদ্বিবাদর সম্প্রদাময়ি ইচিহাস পাঠ কচিয়া বদখ; 

আদালমি বদ্বিবাদরমদি নরচিপিায়ণিাি চকরূপ প্রোণ পাও, িাহাও আমলািনা কচিয়া 

বদখ। েচদ অনদ্বিবাদর কুচে হাজাি দবৃযত্ত হইয়া থামক, িমব বদ্বিবাদরও কুচে হাজাি 

বদচখমি পাইমব। সাধািণিামব বদখা োয়, বদ্বিবাদর দবৃযমত্তি সিংখযাই অচধক; কািণ 

অনদ্বিবাদ বুচঝমি উৎকৃিিি চিত্তবৃচত্তসপিতন্ন োনুমষি প্রময়াজন, আি িাহাচদেমক সহমজ 

িয় বদখাইয়া বকান কাজ কিাইবাি উপায় নাই। িমব িুচে োও বকাথায়? ববৌদ্ধমদি হাি 

এোইবাি পথ নাই। িুচে শ্রুচিবিন উদৃ্ধি কচিমি পাি, চকন্তু ববৌদ্ধ বিা ববদ োমন না। 

বস বচলমবীঃ আোি ‘চত্রচপিক’  এ-কথা বমল না। চত্রচপিক অনাচদ অনন্ত—উহা বুমদ্ধি 

বলখাও নমহ; কািণ বুদ্ধ বচলয়ামেন, চিচন শুধু সনািন সমিযিই আবৃচত্ত কচিমিমেন। 

ববৌদ্ধ আিও বমলন, ‘বিাোমদি ববদ চেথযা, আোমদি চত্রচপিকই েথাথয ববদ, বিাোমদি 

ববদ ব্রাহ্মণ পুমিাচহিেমণি কচল্পি—বসগুচল দূি কচিয়া দাও।’ এ েুচক্ত এোইমব 

চকরূমপ? 
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ববৌদ্ধমদি েুচক্তজাল কাচিয়া বাচহি হইবাি উপায় প্রদচশযি হইমিমে। দ্রবয ও গুণ পিস্পি 

পৃথক্—ইহাই ববৌদ্ধমদি প্রথে আপচত্ত, এবিং ইহা একচি দাশযচনক আপচত্ত। অনদ্বিবাদর 

বমলনীঃ না, উহািা পৃথক্ নয়; দ্রবয ও গুমণি েমধয বকান বিদ নাই। বিােিা ‘িিুমি 

সপযভ্রে’-এি বসই প্রািরন দৃিান্ত অবেি আে। েখন িুচে সপয বদচখমিে, িখন িিু 

এমকবামিই বদচখমি পাও না, িিু িখন এমকবামি অন্তচহযি। বকান বস্তুমক দ্রবয ও গুণ 

বচলয়া চবিক্ত কিা দাশযচনকমদি েচতৃতষ্ক-প্রসূি বযাপাি োত্র, উহাি বকান েথাথয চিচত্ত 

নাই, দ্রবয ও গুণ বচলয়া পৃথক্ দইচি পদামথযি বাতৃতচবক অচতৃতত্ব নাই। িুচে েচদ একজন 

সাধািণ বযচক্ত হও, শুধু গুণিাচশই বদচখমব; আি েচদ িুচে একজন শচক্তশালর বোের হও, 

বকবল দ্রবযই বদচখমব; চকন্তু একই সেময় কখনও দ্রবয ও গুণ দই-ই বদচখমি পাইমব না। 

অিএব বহ ববৌদ্ধ, িুচে বে দ্রবয ও গুণ লইয়া চববাদ কচিমিে, িাহাি বাতৃতচবকচিচত্তই 

নাই; দ্রবয েচদ গুণিচহি হয়, িমব একচি োত্র দ্রমবযি অচতৃতত্বই চসদ্ধ হয়। েচদ িুচে আিা 

হইমি গুণিাচশ িুচলয়া লইয়া বদখাইমি পাি বে, গুণিাচশি অচতৃতত্ব বকবল েমন—উহািা 

প্রকৃিপমি আিায় আমিাচপি, িাহা হইমল বিা দইচি আিািও অচতৃতত্ব চসদ্ধ হয় না; 

কািণ গুণই এক আিা হইমি অপি আিাি পাথযকয সৃচি কচিয়া থামক। এক আিা বে 

অপি আিা হইমি চিন্ন, িাহা িুচে চকিামব জাচনমি পাি?—কিকগুচল প্রমিদকাির চিে 

দ্বািা, কিকগুচল গুমণি দ্বািা। আি বেখামন গুমণি সত্তা নাই, বসখামন পাথযকয চকরূমপ 

থাচকমি পামি? অিএব দই আিা নাই, এক আিাই চবদযোন; পৃথক্ পিোিা স্বরকাি 

কিাও অনাবশযক, বিাোি এই আিাই বসই পিোিা। বসই এক আিামকই ‘পিোিা’ 

বমল, িাাঁহামকই ‘জরবািা’ এবিং অনযানয নামে অচিচহি কিা হইয়া থামক। আি বহ 

সািংখযবাদর ও অনযানয বদ্বিবাচদেণ, বিােিা বচলয়া থাক, আিা সবযবযাপর চবিু, অথি 

বিােিা চকরূমপ বহু আিা স্বরকাি কি? অনন্ত চক কখনও দইচি হইমি পামি? অনন্ত 

সত্তা একচিোত্র হওয়াই সেব। একোত্র অনন্ত আিা িচহয়ামেন, আি সব িাাঁহািই 

প্রকাশ। 

  

ববৌদ্ধ এই উত্তমি নরিব, চকন্তু অনদ্বিবাদর শুধু ববৌদ্ধমক চনিতৃত কচিয়াই িান্ত নন। দবযল 

েিবাদসেূমহি নযায় বকবল অপি েমিি সোমলািনা কচিয়াই অনদ্বিবাদর চনিতৃত নন। 
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অনদ্বিবাদর িখনই অনযানয েিাবলবরমদি সোমলািনা কমিন, েখন খুব কামে আচসয়া 

িাহািা অনদ্বিেি খণ্ডন কচিমি প্রবৃত্ত হয়। চিচন িাহাচদেমক দূমি সিাইয়া বদন, এই 

পেযন্তই িাাঁহাি অনযানয েিাবলবরমদি বাদখণ্ডন। িািপি চিচন চনমজই চসদ্ধান্ত স্থাপন 

কমিন। একোত্র অনদ্বিবাদরই শুধু পিেি খণ্ডন কচিয়া এবিং িিনয শাম্ত্রসি বদাহাই চদয়া 

চনিতৃত থামকন না। অনদ্বিবাদরি েুচক্ত এইরূপ—চিচন বমলনীঃ িুচে বচলমিে—জেৎ একচি 

অচবিাে েচিপ্রবাহোত্র। িাল, বযচিমি সবই েচিশরল বমি। বিাোিও েচি আমে; এই 

বিচবলচি—ইহািও প্রচিচনয়ি েচি বা পচিবিযন হইমিমে। েচি সবযত্রই, িাই ইহাি নাে 

‘সিংসাি’; ‘সৃ’ ধািুি অথয েেন, িাই ইহাি নাে ‘জেৎ’—অচবিাে েচি। িাই েচদ হইল, 

িাহা হইমল বিা এই জেমি ‘বযচক্তত্ব’ বচলয়া চকেু থাচকমি পামি না; কািণ বযচক্তত্ব 

বচলমি অপচিণাের চকেু বুঝায়। ‘পচিণােশরল বযচক্তত্ব’ হইমি পামি না, এই বাকযচি 

স্বচবমিাধর, সুিিািং আোমদি এই িুদ্র জেমি বযচক্তত্ব বচলয়া চকেু নাই। চিন্তা িাব, েন 

শিরি, জরব জন্তু—সকমলিই অহিহীঃ পচিণাে হইমিমে। োহা হউক, এখন সেগ্র জেৎমক 

একচি সেচিরূমপ ধি। সেচিরূমপ চক এই জেমিি পচিণাে বা েচি হইমি পামি? কখনই 

নমহ। বকান অল্প েচিশরল অথবা সপূিতণয েচিহরন বস্তুি সচহি িুলনা কচিয়াই েচিি 

ধািণা সেব। অিএব সেচিরূমপ জেৎ েচিহরন, পচিণােহরন। সুিিািং িখনই—বকবল 

িখনই বিাোি প্রকৃি বযচক্তত্ব সেব, েখন িুচে চনমজমক সেগ্র জেমিি সচহি 

অচিন্নিামব জাচনমি পাি। এই কািমণই ববদান্তর—অনদ্বিবাদর বমলনীঃ েিচদন বদ্বি, 

িিচদন িয় দূি হইবাি উপায় নাই; োনুষ েখন অপি বচলয়া চকেু বদমখ না, অপি 

বচলয়া চকেু অনুিব কমি না, েখন একোত্র সত্তা থামক, িখনই িাহাি িয় দূি হয়; 

িখনই োনুষ েৃিুযি পামি, সিংসামিি পামি োইমি পামি। সুিিািং অনদ্বিবাদ 

আোচদেমক চশিা বদয়—সেচি্ামনই োনুমষি প্রকৃি বযচক্তত্ব, বযচি্ামন নমহ। েখন 

িুচে চনমজমক সেগ্র জেৎ-রূমপ অনুিব কচিমি পাচিমব, িখনই বিাোি প্রকৃি অেৃিত্ব 

লাি হইমব। েখন চনমজমক সেগ্র জেৎ-রূমপ জাচনমব, িখনই িুচে িয়শূনয ও 

অেৃিস্বরূপ হইমব, আি িখনই বিাোি সচহি জেৎ ও ব্রমহ্মি অমিদমবাধ হইমব। এক 

অখণ্ড সত্তামকই আোমদি েি েমনাবৃচত্তসপিতন্ন বযচক্তেণ এই িন্দ্রসূেযিািকাচদ-সেচিি 
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ব্রহ্মাণ্ড-রূমপ বদচখয়া থামক। োহািা আি একিু িাল কাজ কমি এবিং বসই সৎকেযবমল 

অনযপ্রকাি েমনাবৃচত্তসপিতন্ন হয়, িাহািা েৃিুযি পি ইহামকই ইন্দ্রাচদমদবসেচিি 

স্বেযাচদমলাক-রূমপ দশযন কমি। োাঁহািা আিও উন্নি, িাাঁহািা বসই এক বস্তুমকই 

ব্রহ্মমলাক-রূমপ বদমখন, এবিং োাঁহািা চসদ্ধ হইয়ামেন, িাাঁহািা পৃ চথবর স্বেয বা অনয বকান 

বলাক চকেুই বদমখন না, িাাঁহামদি চনকি এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তচহযি হয়, িাহাি পচিবমিয 

একোত্র ব্রহ্মই চবিাজোন থামকন। 

  

আেিা চক এই ব্রহ্মমক জাচনমি পাচি? সিংচহিায় অনমন্তি বণযনাি কথা আচে বিাোচদেমক 

পূমবযই বচলয়াচে, এখামন িাহাি চঠক চবপিরি—এখামন অন্তজযেমিি অনন্ত্ামনি বিিা। 

সিংচহিায় বচহজযেমিি অনন্ত বণযনা; এখামন চিন্তাজেমিি, িাবজেমিি অনন্ত বণযনা। 

সিংচহিায় অচতৃতিাবমদযািক িাষায় অনন্তমক বণযনা কচিবাি বিিা হইয়াচেল; এখামন বস-

িাষায় কুলাইল না, নাচতৃতিামবি িাষায় অনমন্তি বণযনা কচিবাি বিিা হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড 

িচহয়ামে। স্বরকাি কচিলাে, ইহা ব্রহ্ম। আেিা চক ইহা জাচনমি পাচি? না, না। 

বিাোচদেমক আবাি এই চবষয়চি স্পিরূমপ বুচঝমি হইমব। পুনীঃ পুনীঃ বিাোমদি েমন 

এই সমন্দহ আচসমবীঃ েচদ ইহা ব্রহ্ম হয়, িমব আেিা চকরূমপ উহামক জাচনমি পাচি? 

‘চব্ািািেমি বকন চবজানরয়াৎ?’৬৬ চব্ািামক চকরূমপ জাচনমব? িিু সকল বস্তু 

বদচখয়া থামক, িিু চক চনমজমক বদচখমি পায়?—পায় না, জানা-চক্রয়াচিই একচি চনম্নিি 

অবস্থা। 

  

বহ আেযসন্তানেণ, বিাোচদেমক এই চবষয়চি চবমশষিামব েমন িাচখমি হইমব, কািণ এই 

িত্ত্বচিি চিিি অমনক ্ািবয িথয আমে। বিাোমদি চনকি বে-সকল পাশ্চািযমদশরয় 

প্রমলািন আচসয়া থামক, বসগুচলি একোত্র দাশযচনক চিচত্ত এই বে, ইচন্দ্রয়্ান অমপিা 

উচ্চিি ্ান নাই। প্রািযমদমশি চকন্তু অনয িাব। আোমদি ববদ বচলমিমেনীঃ বস্তু্ান 

বস্তু হইমি চনম্নস্থানরয়, কািণ ্ান-অমথয সবযদাই একিা সরোবদ্ধ িাব বুচঝমি হইমব। 

েখনই িুচে বকান বস্তুমক জাচনমি িাও, িখনই উহা বিাোি েমনি দ্বািা সরোবদ্ধ হইয়া 

োয়। পূবযকচথি দৃিামন্ত শুচক্ত হইমি বেিামব েুক্তা হয়, বসই কথা িিণ কি, িাহা হইমল 
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বুচঝমব ্ান-অমথয সরোবদ্ধ কিা চকরূপ। একচি বস্তুমক আহিণ কচিয়া বিাোি বিিনায় 

আচনমল িাহাি সেগ্র িাবচি জাচনমি পাচিমব না। সকল ্ান-সবমন্ধই এই কথা খামি। 

িাই েচদ হয়, ্ান-অমথয েচদ সরোবদ্ধ কিা হয়, িমব অনমন্তি ্ান-সবমন্ধ চক উহা 

কে প্রমোজয? চেচন সকল ্ামনি স্বরূপ, োাঁহামক োচেয়া িুচে বকান ্ান লাি কচিমি 

পাি না, োাঁহাি বকান গুণ নাই, চেচন সেগ্র জেমিি এবিং আোমদি অন্তীঃকিমণি 

সাচিস্বরূপ, িুচে চক িাাঁহামক এইিামব সরোবদ্ধ কচিমি পাি? িাাঁহামক িুচে চকরূমপ 

জাচনমব? চক উপাময় িাাঁহামক বাাঁচধমব? 

  

সব চকেু—এই জেৎপ্রপচি এইরূপ বাাঁচধবাি বৃথা বিিা। এই অনন্ত আিা বেন চনমজি েুখ 

বদচখবাি বিিা কচিমিমেন, চনম্নিে প্রাণর হইমি উচ্চিে বদবিা পেযন্ত সব বেন িাাঁহাি 

েুখ প্রচিচবচবি কচিবাি দপযণ; আিও কি আধাি চিচন গ্রহণ কচিমিমেন, চকন্তু বকানচিই 

পেযাপ্ত নয়, অবমশমষ েনুষয-মদমহ চিচন বুচঝমি পামিন বে, এ-সবই সসরে—অনন্ত 

কখনও সামন্তি েমধয আিপ্রকাশ কচিমি পামিন না। 

  

িািপি শুরু হয় প্রিযাবিযন এবিং ইহাই িযাে বা ববিােয। ইচন্দ্রয় হইমি প্রিযাবৃত্ত হও, 

ইচন্দ্রময়ি অচিেুমখ োইও না—ইহাই ববিামেযি েূলেি। ইহাই সবযপ্রকাি নরচিি েূলেি, 

ইহাই সবযপ্রকাি কলযামণি েূলেি, কািণ বিাোচদেমক অবশয েমন িাচখমি হইমব 

িপসযামিই জেমিি সৃচি—িযামেই জেমিি উৎপচত্ত। আি েিই িুচে ক্রেশীঃ চফচিয়া 

আচসমব, িিই বিাোি সম্মুমখ ধরমি ধরমি চবচিন্ন রূপ—চবচিন্ন বদহ প্রকাচশি হইমি 

থাচকমব; এক এক কচিয়া বসগুচল পচিিযক্ত হইমব; অবমশমষ িুচে স্বরূপিীঃ োহা, িাহাই 

থাচকমব। ইহাই বোি। 

  

এই িত্ত্বচি আোচদেমক বুচঝমি হইমবীঃ ‘চব্ািািেমি বকন চবজানরয়াৎ’—চব্ািামক চক 

কচিয়া জাচনমব? ্ািামক কখনও জাচনমি পািা োয় না, কািণ েচদ িাাঁহামক জানা 

োইি, িাহা হইমল চিচন আি ্ািা থাচকমিন না। দপযমণ েচদ বিাোি িিুি প্রচিচবব 

বদখ, িাহামক িুচে কখনও িিু বচলমি পাি না; উহা অনয চকেু, উহা প্রচিচববোত্র। এখন 

কথা এই, েচদ এই আিা—এই অনন্ত সবযবযাপর পুরুষ সাচিোত্র হইমলন, িাহা হইমল 
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আি চক হইল? ইহা বিা আোমদি েি িচলমি চফচিমি, জরবনধািণ কচিমি এবিং জেৎমক 

সমোে কচিমি পামি না; সাচিস্বরূপ বে চকরূমপ আনন্দ সমোে কচিমি পামি, বলামক 

বস-কথা বুচঝমি পামি না। ‘ওমহ চহন্দুেণ, বিােিা সব সাচিস্বরূপ,—এই েিবামদি 

দ্বািাই বিােিা চনচিয়, অকেযণয হইয়া পচেয়াে’—এই কথাই বলামক বচলয়া থামক। 

িাহামদি কথাি উত্তি এই—চেচন সাচিস্বরূপ, চিচনই প্রকৃিপমি আনন্দ সমোে কচিমি 

পামিন। বকান স্থামন েচদ একিা কুচতৃত হয়, িাহা হইমল ঐ কুচতৃতি আনন্দমিাে—ববশর কমি 

কাহািা?—োহািা কুচতৃত কচিমিমে িাহািা, না দশযমকিা? এই জরবমন েিই িুচে বকান 

চবষময় সাচিস্বরূপ হইমি পাচিমব, িিই িুচে অচধক আনন্দ বিাে কচিমব। ইহাই প্রকৃি 

আনন্দ; আি এই কািমণ িখনই বিাোি অনন্ত আনন্দ সেব, েখন িুচে এই ব্রহ্মামণ্ডি 

সাচিস্বরূপ হও। িখনই িুচে েুক্তপুরুষপদবািয। বে সাচিস্বরূপ, বস-ই স্বমেয োইবাি 

বাসনা না িাচখয়া, চনন্দাস্তুচিমি সে্ান হইয়া চনষ্কােিামব কাজ কচিমি পামি। বে 

সাচিস্বরূপ বস-ই আনন্দ বিাে কচিমি পামি, অনয বকহ নমহ। 

  

অনদ্বিবামদি বনচিক চদক আমলািনা কচিমি চেয়া দাশযচনক ও বনচিক দৃচিিচগ বি েমধয 

আি একচি চবষয় আচসয়া থামক—উহা োয়াবাদ। অনদ্বিবামদি অন্তেযি এক-একচি চবষয় 

বুচঝমিই বৎসমিি পি বৎসি কাচিয়া োয়, বুঝাইমি আবাি আিও সেয় লামে। অিএব 

আোমক ইহাি সাোনয চকেু উমেখ কচিয়াই চনিতৃত হইমি হইমব। এই োয়াবাদ বুঝা 

চিিকালই একচি কচঠন বযাপাি। বোিােুচি আচে বিাোচদেমক বচলমিচে বে, ‘োয়াবাদ’ 

প্রকৃিপমি বাদ বা েি চবমশষ নমহ, বদশকালচনচেমত্তি নাে ‘োয়া’—আিও সিংমিমপ 

উহামক ‘নােরূপ’ বমল। সেুদ্র হইমি সেুমদ্রি িিমগ বি প্রমিদ বকবল নামে ও রূমপ, আি 

িিগ ব হইমি এই নােরূমপি বকান পৃথক্ সত্তা নাই, নাে-রূপ িিমগ বি সচহিই বিযোন। 

িিগ ব অন্তচহযি হইমি পামি; িিমগ বি অন্তেযি নাে-রূপ েচদ চিিকামলি জনয অন্তচহযি 

হইয়া োয়, িথাচপ বসই একই পচিোণ জল থাচকয়া োইমব। অিএব এই োয়াই বিাোি 

আোি েমধয, জরবজন্তু ও োনমবি েমধয, বদবিা ও োনমবি েমধয পাথযকয সৃচি কচিয়ামে। 

প্রকৃিপমি এই োয়াই বেন আিামক লি লি প্রাণরি েমধয আবদ্ধ কচিয়ামে, আি এই 

োয়া নাে-রূপ বযিরি আি চকেুই নমহ। েচদ ঐগুচলমক পচিিযাে কি—নাে-রূপ দূি 
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কচিয়া দাও, িমবই এ-সব পাথযকয চিিকামলি জনয অন্তচহযি হইমব, িখন িুচে 

প্রকৃিপমি োহা আে, িাহাই থাচকমব। ইহাই োয়া। বকান েিবাদ নমহ, উহা জেমিি 

্িনাবলর বণযনাোত্র। 

  

বাতৃতববাচদেণ বমলন, এই জেমিি অচতৃতত্ব আমে। বসই ববিািািা অ্, বালকবৎ; িাহািা 

বে বমল জেৎ সিয—িাহা এই অমথয বমল বে, এই বিচবলচি বা অনযানয বস্তুি চনিমপি 

সত্তা আমে, উহামদি অচতৃতত্ব ব্রহ্মামণ্ডি অপি বকান বস্তুি অচতৃতমত্বি উপি চনিযি কমি না, 

আি েচদ এই সেগ্র জেৎ চবনি হইয়া োয়, িথাচপ উহা বা অনযানয বস্তু বেেন আমে, 

চঠক বিেনই থাচকমব। একিু সাোনয ্ানলাি কচিমলই বস বুচঝমব, ইহা কখনই হইমি 

পামি না। এই ইচন্দ্রয়গ্রাহয জেমিি সব চকেুই পিস্পমিি উপি চনিযি কমি, সব-চকেুই 

আমপচিক। আোমদি বস্তু্ামনি চিনচি বসাপান আমেীঃ প্রথে—প্রমিযক বস্তুই স্বিি, 

পিস্পি পৃথক্ ; চদ্বিরয় বসাপান—সকল বস্তুি েমধয পিস্পি সবন্ধ চবদযোন; আি বশষ 

বসাপান—একচি োত্র বস্তু আমে, িাহামকই আেিা নানারূমপ বদচখমিচে। 

  

অ্ বযচক্তি ঈশ্বি সবমন্ধ প্রাথচেক ধািণা—চিচন এই ব্রহ্মামণ্ডি বাচহমি বকাথাও 

িচহয়ামেন, অথযাৎ িখন ঈশ্বিধািণা খুব োনবিাবাপন্ন—োনুষ োহা কমি, চিচনও িাহাই 

কমিন, িমব অমপিাকৃি একিু ববশর কমিন। আি আেিা পূমবযই বদচখয়াচে, এরূপ 

ঈশ্বিমক অল্প কথায় চকরূমপ অমেৌচক্তক ও অপেযাপ্ত বচলয়া প্রোণ কচিয়া বদওয়া োয়। 

ঈশ্বি সবমন্ধ চদ্বিরয় ধািণা—একচি শচক্ত িচহয়ামে, সবযত্রই িাাঁহাি প্রকাশ। ইচনই 

প্রকৃিপমি সগুণ ঈশ্বি, িণ্ডরমি ইাঁহাি কথা চলচখি আমে। চকন্তু ইহা লিয কচিও বে, এই 

ঈশ্বি বকবল কলযাণকি গুণিাচশি আধাি নমহন। ঈশ্বি ও শয়িান—দইচি ‘বদবিা’ 

থাচকমি পামি না, এক ঈশ্বমিি অচস্বত্বই স্বরকাি কচিমি হইমব এবিং িাাঁহামক—সাহস 

কচিয়া িালেন্দ দই-ই বচলমি হইমব এবিং ঐ েুচক্তসগ বি েি স্বরকাি কচিমল িাহা হইমি 

বে স্বািাচবক চসদ্ধান্ত দাাঁোয়, িাহাও গ্রহণ কচিমি হইমব।  

  

ো বদবর সবযিূমিষু শাচন্তরূমপণ সিংচস্থিা। 

নেতৃতনসয নেতৃতনসয নেতৃতনসয নমো নেীঃ॥ 
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ো বদবর সবযিূমিষু ভ্রাচন্তরূমপণ সিংচস্থিা। 

নেতৃতনসয নেতৃতনসয নেতৃতনসয নমো নেীঃ॥৬৭ 

  

চেচন সবযিূমি শাচন্ত ও ভ্রাচন্তরূমপ অবচস্থি, িাাঁহামক বািিংবাি নেস্কাি কচি। োহা হউক, 

িাাঁহামক শুধু শাচন্তস্বরূপ বচলমল িচলমব না, িাাঁহামক সবযস্বরূপ বচলমল িাহাি ফল োহাই 

হউক, িাহা লইমি হইমব। 

  

‘বহ োেযর, এ জেমি োহা চকেু আনন্দ বদচখমি পাও, সবই িাাঁহাি অিংশোত্র।’  িুচে 

উহামক বেেন ইচ্ছা কামজ লাোইমি পাি। আোি সম্মুখবিযর এই আমলামকি সাহামেয 

িুচে একজন দচিদ্র বযচক্তমক একশি িাকা চদমি পাি, আি একজন বলাক বিাোি নাে 

জাল কচিমি পামি, চকন্তু আমলাক উিময়ি পমিই সোন। ইহাই ঈশ্বি্ামনি চদ্বিরয় 

বসাপান। 

  

িৃিরয় বসাপানীঃ ঈশ্বি প্রকৃচিি বাচহমিও নাই, চিিমিও নাই, চকন্তু ঈশ্বি, প্রকৃচি, আিা, 

জেৎ—এইগুচল একপেযায়িুক্ত শব্দ। প্রকৃিপমি দইচি বস্তু নাই, কিকগুচল দাশযচনক 

শব্দই বিাোমক প্রিাচিি কচিয়ামে। িুচে কল্পনা কচিমিে, িুচে শিরি—আবাি আিা, 

িুচে একই সমগ ব এই শিরি ও আিা হইয়া িচহয়াে। িাহা চকিামব হইমি পামি? চনমজি 

েমনি চিিি পিরিা কচিয়া বদখ। েচদ বিাোমদি েমধয বকহ বোের থামকন, চিচন 

চনমজমক বিিনযস্বরূপ ্ ান কচিমবন, িাাঁহাি পমি শিরি-মবাধ এমকবামি অন্তচহযি হইয়া 

চেয়ামে। েচদ িুচে সাধািণ বলাক হও, িমব িুচে চনমজমক বদহ চবমবিনা কচিমব, িখন 

বিিমনযি ্ান এমকবামি অন্তচহযি। চকন্তু োনুমষি বদহ আমে, আিা আমে, আিও 

অনযানয চজচনষ আমে—এই-সকল িত্ত্বচবষয়ক ধািণা থাকামি িাহাি েমন হয়, এগুচল 

একই সেময় িচহয়ামে। এক-কামল একচি বস্তুিই ধািণা হয়। েখন িুচে জেবস্তু 

বদচখমিে, িখন ঈশ্বমিি কথা বচলও না। িুচে বকবল কােযই বদচখমিে, কািণমক িুচে 

বদচখমি পাইমিে না। আি বে-েুহূমিয িুচে কািণমক বদচখমব, বস-েহুূমিয কােয অন্তচহযি 

হইমব। এ জেৎ বকাথায় বেল? বক ইহামক গ্রাস কচিল? 
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চকেচপ সিিমবাধিং বকবলানন্দরূপিং চনরুপেেচিমবলিং চনিযেুক্তিং চনিরহম্। 

চনিবচধ েেনািিং চনষ্কলিং চনচবযকল্পিং হৃচদ কলয়চি চবদ্বান্ ব্রহ্ম পূণযিং সোমধৌ॥  

প্রকৃচিচবকৃচিশূনযিং িাবনািরিিাবিং সেিসেসোনিং োনসিং বন্ধদূিম্। 

চনেেবিনচসদ্ধিং চনিযেিৎপ্রচসদ্ধিং হৃচদ কলয়চি চবদ্বান্ ব্রহ্ম পূণযিং সোমধৌ॥ 

অজিেেিেতৃতািাসবস্তুস্বরূপিং চতৃতচেিসচললিাচশিপ্রখযাোখযাচবহরনম্। 

শচেিগুণচবকািিং শাশ্বিিং শান্তমেকিং হৃচদ কলয়চি চবদ্বান্ ব্রহ্ম পূণযিং সোমধৌ॥৬৮ 

  

্ানর বযচক্ত সোচধ-অবস্থায় অচনবযিনরয়, বকবল আনন্দস্বরূপ, উপো-িচহি, অপাি, 

চনিযেুক্ত, চনচিয়, অসরে আকাশিুলয, অিংশহরন ও বিদশূনয পূণযব্রহ্মমক হৃদময় অনুিব 

কমিন। ্ানর বযচক্ত সোচধ-অবস্থায় প্রকৃচিি চবকািহরন অচিন্তযিত্ত্বস্বরূপ, সেিাবাপন্ন 

অথি োাঁহাি সোন বকহ নাই, োাঁহামি বকানরূপ পচিোমণি সবন্ধ নাই—চেচন অপচিমেয়, 

চেচন ববদবামকযি দ্বািা চসদ্ধ এবিং সবযদা আোমদি—ব্রহ্মিত্ত্ব-অিযাসশরলেমণি চনকি 

প্রচসদ্ধ—এইরূপ পূণযব্রহ্মমক হৃদময় অনুিব কমিন। ্ানর বযচক্ত সোচধ-অবস্থায় 

জিােৃিুযশূনয, চেচন বস্তুস্বরূপ এবিং োাঁহামি চকেুই অিাব নাই, চস্থিজলিাচশ-সদৃশ 

নােিচহি, সত্ত্ব িজীঃ িেীঃ—এই চত্রচবধ গুণচবকাি-িচহি, িয়হরন, শান্ত, এক পূণয ব্রহ্মমক 

হৃদময় অনুিব কমিন।—োনমবি এেন অবস্থাও আচসয়া থামক, িখন িাহাি পমি জেৎ 

অন্তচহযি হইয়া োয়। 

  

আেিা বদচখয়াচে, এই সিযস্বরূপ ব্রহ্ম অ্াি ও অম্য়—অবশয অম্য়বাদরি অমথয উহা 

‘অ্াি ও অম্য়’ নমহ; ‘িাহামক জাচনয়াচে’ বচলমলই িাাঁহামক বোি কিা হইল, কািণ 

পূবয হইমিই িুচে বসই ব্রহ্ম। আেিা ইহাও বদচখয়াচে বে, এই ব্রহ্ম এক িামব এই বিচবল 

নন, আবাি অনয িামব ব্রহ্ম বিচবল বমি। নাে-রূপ িুচলয়া লও, িাহা হইমলই বে- 

সিযবস্তু থাচকমব, িাহাই চিচন। চিচনই প্রকৃি বস্তুি চিিি সিযস্বরূপ। 

  

ত্বিং ্ত্রসর ত্বিং পুোনচস ত্বিং কুোি উি কুোির। 

ত্বিং জরমণযা দমণ্ডন বচিচস ত্বিং জামিা িবচস চবশ্বমিােুখীঃ॥৬৯ 
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িুচে ্ত্রসর, িুচে পুরুষ, িুচে কুোি, িুচে কুোির, িুচে বৃদ্ধ—দণ্ডহমতৃত ভ্রেণ কচিমিে, িুচেই 

জাি হইয়া নানা রূপ ধািণ কচিয়াে। 

  

িুচে সকল বস্তুমি চবদযোন, আচেই িুচে, িুচেই আচে—ইহাই অনদ্বিবামদি কথা। এ 

সবমন্ধ আি কময়কচি কথা বচলব। এই অনদ্বিবামদই সকল বস্তুি েূলিমত্ত্বি িহসয চনচহি। 

আেিা বদচখয়াচে, এই অনদ্বিবামদি দ্বািাই বকবল আেিা েুচক্ত িকয ও চব্ামনি 

আক্রেমণি চবরুমদ্ধ দৃঢ়িামব দাাঁোইমি পাচি। এখামনই অবমশষ েুচক্ত চবিাি একচি দৃঢ় 

চিচত্ত পাইয়া থামক, চকন্তু িািিরয় ববদাচন্তক কখনও িাাঁহাি চসদ্ধামন্তি পূবযবিযর 

বসাপানগুচলি উপি বদাষামিাপ কমিন না, চিচন চনজ চসদ্ধামন্তি উপি দাাঁোইয়া চপেমনি 

চদমক িাকান এবিং ঐগুচলমক আশরবযাদ কমিন; চিচন জামনন বসগুচল সিয, বকবল একিু 

িুলক্রমে অনুিূি ও িুলিামব বচণযি হইয়ামে। একই সিয—বকবল োয়াি আবিমণি েধয 

চদয়া দৃি; হইমি পামি চকচচিৎ চবকৃি চিত্র, িাহা হইমলও উহা সিয—সিয বযিরি চেথযা 

কখনই নমহ। বসই এক ব্রহ্ম, োাঁহামক অ্ বযচক্ত প্রকৃচিি বচহমদযমশ অবচস্থি বচলয়া দশযন 

কমিন, োাঁহামক অল্প্ বযচক্ত জেমিি অন্তেযাচেরূমপ বদমখন, োাঁহামক ্ানর বযচক্ত 

চনমজি আিরূমপ ও সেগ্র চবশ্বরূমপ অনুিব কমিন; এ-সকল একই বস্তু,—একই বস্তু 

চবচিন্নিামব দৃি, োয়াি চিন্ন চিন্ন কামিি েধয চদয়া দৃি, চবচিন্ন েমনি দ্বািা দৃি; আি 

চবচিন্ন েমনি দ্বািা দৃি বচলয়াই এই-সব চবচিন্নিা। শুধু িাই নয়, উহামদি েমধয একচি 

আি একচিমি োইবাি বসাপান। চব্ান ও সাধািণ ্ামনি েমধয প্রমিদ চক? অন্ধকামি 

িাতৃতায় চেয়া েচদ বকান অসাধািণ ্িনা ্চিমি বদখ, একজন পথিািরমক উহাি কািণ 

চজ্াসা কি; দশ জমনি েমধয অন্তিীঃ নয় জন বচলমব, িূমি এ বযাপাি কচিমিচে; বস 

সবযদাই িূি বদচখমিমে, কািণ অ্ামনি স্বিাব কামেযি বাচহমি কািণ অনুসন্ধান কিা। 

একিা চঢল পচেমল বস বমল, িূি বা বদি উহা বফচলয়ামে। বব্াচনক বমল, ইহা প্রকৃচিি 

চনয়ে—োধযাকষযণ। 

  

সবযত্রই চব্ান ও ধমেয কর চবমিাধ? প্রিচলি ধেযগুচল বচহেুযখর বযাখযায় এিদূি জচেি বে, 

সূমেযি অচধিাত্রর বদবিা, িমন্দ্রি অচধিাত্রর বদবিা এইরূপ অনন্ত বদবিাি কল্পনা কমি, 
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আি িামব—োহা চকেু ্ চিমিমে, সবই একিা না একিা বদবিা বা িূমি কচিমিমে। ইহাি 

বোি কথািা এই বে, ধেয—বকান চকেুি কািণ বসই বস্তুি বাচহমি অমিষণ কমি, আি 

চব্ান িাহাি কািণ বসই বস্তুি চিিমিই অমিষণ কমি। চব্ান ধরমি ধরমি েি অগ্রসি 

হইমিমে, িিই উহা প্রাকৃচিক ্িনাি বযাখযা িূি-মপ্রমিি হাি হইমি চনমজি হামি 

লইমিমে। বেমহিু ধেযিামজয অনদ্বিবাদ এই কাজ কচিয়ামে, বসই বহিু অনদ্বিবাদই 

সবযামপিা বব্াচনক ধেয। এই চবশ্বব্রহ্মাণ্ড বাচহমিি বকান ঈশ্বমিি দ্বািা সৃি হয় নাই, 

জেমিি বচহমদযমশ অবচস্থি বকান বদিয ইহা সৃচি কমি নাই, ইহা আপনা-আপচন সৃি 

হইমিমে, আপনা-আপচন ইহাি প্রকাশ হইমিমে, আপনা-আপচন ইহাি প্রলয় হইমিমে, 

ইহা এক অনন্ত সত্তা—ব্রহ্ম ‘িত্ত্বেচস বশ্বিমকমিা’৭০ বহ বশ্বিমকমিা, িুচে বসই। এইরূমপ 

বিােিা বদচখমিে, অনয বকান েিবাদ নয়, অনদ্বিবাদই একোত্র বব্াচনক ধেয; আি 

বিযোন অধযচশচিি িািমি আজকাল প্রিযহ বে চব্ামনি বুক্ চন িচলমিমে, প্রিযহ বেরূপ 

েুচক্তি বদাহাই শুচনমিচে, িাহামি আচে আশা কচি, বিােিা দলমক দল অনদ্বিবাদর 

হইমব, আি বুমদ্ধি কথায় বচলমিচে, ‘বহুজনচহিায় বহুজনসুখায়’ জেমি উহা প্রিাি 

কচিমি সাহসর হইমব। েচদ িাহা না পাি, িমব বিাোচদেমক কাপুরুষ েমন কচিব। 

  

েচদ বিাোি এইরূপ দবযলিা থামক, েচদ িুচে প্রকৃি সিয স্বরকাি কচিমি িয় পাও 

বচলয়া উহা অবলবন কচিমি না পাি, িমব অপিমকও বসইরূপ স্বাধরনিা দাও, ববিািা 

েূচিযপূজকমক এমকবামি উোইয়া চদমি বিিা কচিও না. িাহামক একিা চপশাি বচলয়া 

প্রচিপন্ন কচিবাি বিিা কচিও না; োহাি সচহি বিাোি েি সপূিতণয না চেমল, িাহাি 

চনকি বিাোি েি প্রিাি কচিমি োইও না। প্রথমে এইচি বুঝ বে, িুচে চনমজ দবযল; আি 

েচদ সোমজি িয় পাও, েচদ বিাোি চনজ প্রািরন কুসিংস্কামিি দরুন িয় পাও, িমব 

বুচঝয়া বদখ—োহািা অ্, িাহািা এই কুসিংস্কামি আিও কি িয় পাইমব, ঐ কুসিংস্কাি 

িাহাচদেমক আিও কিদূি বদ্ধ কচিমব। ইহাই অনদ্বিবাদরি কথা। অমনযি উপি সদয় 

হও। ঈশ্বমিচ্ছায় কালই েচদ সেগ্র জেৎ—শুধু েমি নয়, অনুিূচিমিও অনদ্বিবাদর হয়, 

িাহা হইমল বিা খুব িালই হয়; চকন্তু িাহা েচদ না হয়, িমব েিিা িাল কচিমি পািা 

োয়, িাই কি, সকমলি হাি ধচিয়া িাহামদি সােথযয অনুসামি ধরমি ধরমি লইয়া োও; 
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আি জাচনও, িািমি সকল প্রকাি ধমেযি চবকাশই ধরমি ধরমি ক্রমোন্নচিি চনয়োনুসামি 

হইয়ামে। েন্দ হইমি িাল হইমিমে, িাহা নমহ; িাল হইমি আিও িাল হইমিমে। 

  

অনদ্বিবামদি নরচিিত্ত্ব সবমন্ধ আিও চকেু বলা আবশযক। আোমদি েুবমকিা আজকাল 

অচিমোে কচিয়া থামক বে, িাহািা কাহািও কামে শুচনয়ামে—ঈশ্বি জামনন কাহাি 

কামে—অনদ্বিবামদি দ্বািা সকমলই দনযরচিপিায়ণ হইয়া উচঠমব, কািণ অনদ্বিবাদ চশিা 

বদয়—আেিা সকমলই এক, সকমলই ঈশ্বি; অিএব আোমদি আি নরচিপিায়ণ হইবাি 

প্রময়াজন নাই। এ-কথাি উত্তমি প্রথমেই বচলমি হয় বে, এ-েুচক্ত পশুপ্রকৃচি বযচক্তি 

েুমখই বশািা পায়, কশা্াি বযিরি োহামক দেন কচিবাি অনয উপায় নাই। েচদ িুচে 

পশুপ্রকৃচি হও, িমব শুধু কশা্ামি শাসনমোেয েনুষযপদবািয হইয়া থাকা অমপিা 

বিাোি পমি বিিং আিহিযা কিাই বশ্রয়ীঃ। কশা্াি বন্ধ কচিমলই বিােিা সকমল অসুি 

হইয়া দাাঁোইমব। েচদ এরূপ হয়, িমব বিাোমদি এখনই োচিয়া বফলা উচিি—

বিাোমদি িাল কচিবাি আি উপায় নাই। চিিকালই িাহা হইমল বিাোচদেমক এই কশা 

ও দমণ্ডি িময় িচলমি হইমব, বিাোমদি আি উদ্ধাি নাই, বিাোমদি আি পলায়মনি 

পন্থা নাই। চদ্বিরয়িীঃ অনদ্বিবাদ—বকবল অনদ্বিবামদি দ্বািাই নরচিিমত্ত্বি বযাখযা হইমি 

পামি। প্রমিযক ধেযই প্রিাি কচিমিমে বে, সকল নরচিিমত্ত্বি সাি—অমনযি চহিসাধন। 

বকন অপমিি চহিসাধন কচিব? সকল ধেযই উপমদশ চদমিমে—চনীঃস্বাথয হও। বকন 

চনীঃস্বাথয হইব?—কািণ বকান বদবিা ইহা বচলয়া চেয়ামেন। বদবিাি কথায় আোি 

প্রময়াজন চক? শাম্ত্রস ইহা বচলয়া চেয়ামে। শাম্ত্রস বলুক না, আচে উহা োচনমি োইব বকন? 

আি ধি, কিকগুচল বলাক ঐ শা্ত্রস বা ঈশ্বমিি বদাহাই শুচনয়া নরচিপিায়ণ হইল—

িাহামিই বা চক? জেমিি অচধকািংশ বলামকি নরচি—‘িািা আপন প্রাণ বাাঁিা’; িাই 

বচলমিচে—আচে বে নরচিপিায়ণ হইব, ইহাি েুচক্ত বদখাও। অনদ্বিবাদ বযিরি ইহা 

বযাখযা কচিবাি উপায় নাই। 

  

সেিং পশযন্ চহ সবযত্র সেবচস্থিেরশ্বিম্। 

ন চহনতৃতযািনািানিং িমিা োচি পিািং েচিম্॥৭১  
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অথযাৎ ঈশ্বিমক সবযত্র সেিামব অবচস্থি বদচখয়া বসই সেদশযর চনমজ চনমজমক চহিংসা কমিন 

না। বসই জনয চিচন পিে েচি প্রাপ্ত হন। 

  

অনদ্বিবাদ চশিা কচিয়া অবেি হও বে, অপিমক চহিংসা কচিমি চেয়া িুচে চনমজমকই 

চহিংসা কচিমিে—কািণ িাহািা সকমলই বে িুচে  িুচে জান আি নাই জান, সকল হাি 

চদয়া িুচে কাজ কচিমিে, সকল পা চদয়া িুচে িচলমিে, িুচেই িাজারূমপ প্রাসামদ 

সুখমিাে কচিমিে, আবাি িুচেই িাতৃতাি চিখািররূমপ দীঃমখি জরবন োপন কচিমিে। 

অ্ বযচক্তমিও িুচে, চবদ্বামনও িুচে, দবযমলি েমধযও িুচে, সবমলি েমধযও িুচে। এই 

িত্ত্ব অবেি হইয়া সকমলি প্রচি সহানুিূচিসপিতন্ন হও। বেমহিু অপিমক চহিংসা কচিমল 

চনমজমক চহিংসা কিা হয়, বসইজনয কখনও অপিমক চহিংসা কিা উচিি নমহ। বসজনযই 

আচে েচদ না খাইয়া েচিয়া োই, িাহামিও আচে গ্রাহয কচি না, কািণ আচে েখন 

শুকাইয়া েচিমিচে, িখন আোি লি লি েুমখ আচেই আহাি কচিমিচে। অিএব এই 

িুদ্র ‘আচে-আোি’ সপিতকযরয় চবষয় গ্রামহযি েমধযই আনা উচিি নয়, কািণ সেগ্র জেৎই 

আোি, আচে েুেপৎ জেমিি সকল আনন্দ সমোে কচিমিচে। আোমক ও জেৎমক—

বক চবনাশ কচিমি পামি? কামজই বদচখমিে, অনদ্বিবাদই নরচিিমত্ত্বি একোত্র চিচত্ত, 

একোত্র বযাখযা। অনযানয েিবাদ বিাোচদেমক নরচিচশিা চদমি পামি, চকন্তু বকন 

নরচিপিায়ণ হইব, ইহাি বকান বহিু চনমদযশ কচিমি পামি না। োহা হউক, এই পেযন্ত 

বদখা বেল—একোত্র অনদ্বিবাদই নরচিিত্ত্ব বযাখযা কচিমি সেথয। 

  

অনদ্বিবাদ-সাধমন লাি চক? উহামি শচক্ত বিজ ও বরেয লাি হইয়া থামক। শ্রুচি 

বচলমিমেন, ‘বশ্রািমবযা েন্তমবযা চনচদধযাচসিমবযা’৭২ প্রথমে এই আিিত্ত্ব শ্রবণ কচিমি 

হইমব। সেগ্র জেমি বিােিা বে োয়াজাল চবতৃতাি কচিয়াে, িাহা সিাইয়া লইমি হইমব। 

োনুষমক দবযল িাচবও না, িাহামক দবযল বচলও না। জাচনও, সকল পাপ ও সকল অশুি— 

এক ‘দবযলিা’ শব্দ দ্বািাই চনচদযি হইমি পামি। সকল অসৎকামেযি েূল—দবযলিা। োহা 

কিা উচিি নয়, দবযলিাি জনযই োনুষ িাহাই কচিয়া থামক; দবযলিাি জনযই োনুষ 

িাহাি প্রকৃি স্বরূপ প্রকাশ কচিমি পামি না। োনুষ বে চক, এ িত্ত্ব সকমলই জানুক। 
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চদবািাত্র িাহািা চনমজমদি স্বরূমপি কথা বলুক। ‘আচেই বসই’—এই ওজস্বর িাবধািা 

োিৃতৃতমনযি সমগ ব িাহািা পান করুক; িািপি িাহািা উহা চিন্তা করুক; ঐ চিন্তা—ঐ 

েনন হইমি এেন সব কাজ হইমব, োহা পৃচথবর কখনও বদমখ নাই।  

  

চকিামব উহা কামেয পচিণি কচিমি হইমব? বকহ বকহ বচলয়া থামক—এই অনদ্বিবাদ 

কােযকি নয়, অথযাৎ জে-জেমি এখনও উহাি শচক্ত প্রকাচশি হয় নাই। এই কথা 

আিংচশক সিয বমি। ববমদি বসই বাণর িিণ কিীঃ  

  

এিমদ্ধযবািিিং ব্রহ্ম এিমদ্ধযবািিিং পিম্। 

এিমদ্ধযবািিিং ্াত্বা বো েচদচ্ছচি িসয িৎ॥৭৩ 

  

ওাঁ, ইহা েহািহসয। ওাঁ—ইহা আোমদি বশ্রি সপিতচত্ত। চেচন এই ওিামিি িহসয জামনন, 

চিচন োহা িান, িাহাই পাইয়া থামকন।  

  

অিএব প্রথমে এই ওিামিি িহসয অবেি হও—িুচেই বে বসই ওিাি, িাহা জান। এই 

‘িত্ত্বেচস’ েহাবামকযি িহসয অবেি হও; িখনই—বকবল িখনই বিােিা োহা িাচহমব, 

িাহা পাইমব। েচদ জেজেমি বে হইমি িাও, িমব চবশ্বাস কি—িুচে বে। আচে হয়মিা 

একচি িুদ্র বুদ্বুদ , িুচে হয়মিা পবযিিুলয উচ্চ িিগ ব, চকন্তু জাচনও আোমদি উিময়িই 

চপেমন অনন্ত সেুদ্র িচহয়ামে, অনন্ত ঈশ্বি আোমদি সকল শচক্ত ও বরমেযি িাণ্ডািস্বরূপ, 

আি আেিা উিময়ই বসখান হইমি েি ইচ্ছা শচক্ত সিংগ্রহ কচিমি পাচি। অিএব চনমজি 

উপি চবশ্বাস কি। অনদ্বিবামদি িহসয এই বে, প্রথমে চনমজি উপি চবশ্বাস স্থাপন কচিমি 

হয়, িািপি অনয চকেুমি চবশ্বাস স্থাপন কচিমি পাি। জেমিি ইচিহামস বদচখমব, বে-

সকল জাচি চনমজমদি উপি চবশ্বাস স্থাপন কচিয়ামে, শুধু িাহািাই শচক্তশালর ও বরেযবান্ 

হইয়ামে। প্রমিযক জাচিি ইচিহামস ইহাও বদচখমব, বে-সকল বযচক্ত চনমজমদি উপি 

চবশ্বাস স্থাপন কচিয়ামে, িাহািাই শচক্তশালর ও বরেযবান্ হইয়ামে। এই িািমি একজন 

ইিংমিজ আচসয়াচেমলন—চিচন সাোনয বকিানর চেমলন; পয়সা-কচেি অিামব ও অনযানয 

কািমণ চিচন দইবাি চনমজি োথায় গুচল কচিয়া আিহিযাি বিিা কমিন, এবিং েখন 
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চিচন অকৃিকােয হইমলন, িাাঁহাি চবশ্বাস হইল—চিচন বকান বে কাজ কচিবাি জনযই 

জচেয়ামেন; বসই বযচক্তই চব্রচিশ সাম্রামজযি প্রচিিািা লডয ক্লাইি। েচদ চিচন পাদিরমদি 

উপি চবশ্বাস কচিয়া সািাজরবন হাাঁিু োচেয়া বচলমিন, ‘বহ প্রিু, আচে দবযল, আচে হরন’, 

িমব িাাঁহাি চক েচি হইি? চনশ্চয় উোদাোমিই িাাঁহাি স্থান হইি। বলামক এই-সকল 

কুচশিা চদয়া বিাোচদেমক পােল কচিয়া িুচলয়ামে। আচে সেগ্র পৃচথবরমি বদচখয়াচে, 

দরনিা ও দবযলিাি উপমদশ দ্বািা অচি অশুি ফল ফচলয়ামে, ইহা েনুষযজাচিমক নি 

কচিয়া বফচলয়ামে। আোমদি সন্তান-সন্তচিেণমক এইিামবই চশিা বদওয়া হয়—এবিং 

ইহা চক আশ্চমেযি চবষয় বে, িাহািা বশমষ আধপােল-মোমেি হইয়া দাাঁোয়? 

  

অনদ্বিবাদ কামেয পচিণি কচিবাি উপায়—চনমজি উপি চবশ্বাস স্থাপন কিা। েচদ 

সািংসাচিক ধন-সপিতমদি আকাঙ্ক্ষা থামক, িমব এই অনদ্বিবাদ কামেয পচিণি কি; িাকা 

বিাোি চনকি আচসমব। েচদ চবদ্বান্ ও বুচদ্ধোন্ হইমি ইচ্ছা কি, িমব অনদ্বিবাদমক বসই 

চদমক প্রময়াে কি, িুচে েহােনরষর হইমব। েচদ িুচে েুচক্তলাি কচিমি িাও, িমব 

আধযাচিক িূচেমি এই অনদ্বিবাদ প্রময়াে কচিমি হইমব—িাহা হইমল িুচে েুক্ত হইয়া 

োইমব, পিোনন্দস্বরূপ চনবযাণ লাি কচিমব। এইিুকু িুল হইয়াচেল বে, এিচদন 

অনদ্বিবাদ বকবল আধযাচিক চদমকই প্রেুক্ত হইয়াচেল—অনয বকান বিমত্র হয় নাই। এখন 

কেযজরবমন উহা প্রময়াে কচিবাি সেয় আচসয়ামে। এখন আি উহামক িহসয বা বোপনরয় 

চবদযা কচিয়া িাচখমল িচলমব না, এখন আি উহা চহোলময়ি গুহায় বন-জগ বমল সাধু-

সন্নযাসরমদি চনকি আবদ্ধ থাচকমব না, বলামকি প্রািযচহক জরবমন উহা কামেয পচিণি 

কচিমি হইমব। িাজাি প্রসামদ, সাধু-সন্নযাসরি গুহায়, দচিমদ্রি কুচিমি, সবযত্র—এেন চক 

িাতৃতাি চিখাির দ্বািাও উহা কামেয পচিণি হইমি পমি।  

  

েরিায় চক উক্ত হয় নাই—‘স্বল্পেপযসয ধেযসয ত্রায়মি েহমিা িয়াৎ?’—এই ধমেযি 

অল্পোত্রও আোচদেমক েহৎ িয় হইমি পচিত্রাণ কমি। অিএব িুচে ্ত্রসর হও বা শূদ্রই 

হও বা আি োহা চকেু হও—বিাোি চকেুোত্র িময়ি কািণ নাই, বেমহিু শ্ররকৃষ্ণ 

বচলমিমেন, এই ধেয এিই বে বে, ইহাি অচি অল্পোত্র অনুিান কচিমলও েহৎ কলযাণ 
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হইয়া থামক। অিএব বহ আেযসন্তানেণ, অলসিামব বচসয়া থাচকও না—ওঠ, জামো, 

েিচদন না বসই িিে লমিয বপৌাঁচেমিে, িিচদন চনচশ্চি থাচকও না। এখন অনদ্বিবাদমক 

কামেয পচিণি কচিবাি সেয় আচসয়ামে—উহামক এখন স্বেয হইমি েমিযয লইয়া আচসমি 

হইমব, ইহাই এখন চবচধি চবধান। আোমদি পূবযপুরুষেমণি বাণর আোচদেমক অবনচিি 

চদমক আি অচধকদূি অগ্রসি হইমি চনমষধ কচিমিমে। অিএব বহ আেযসন্তানেণ, আি 

বস-চদমক অগ্রসি হইও না। বিাোমদি বসই প্রািরন শাম্ত্রসি উপমদশ উচ্চ তৃতি হইমি 

ক্রেশীঃ চনমম্ন অবিিণ কচিয়া পৃচথবরি সকমলি জরবমন প্রমবশ করুক, সোমজি প্রচি 

তৃতমি প্রমবশ করুক, উহা প্রমিযক বযচক্তি সাধািণ সপিতচত্ত হউক, আোমদি জরবমন 

অগ বরিূি হউক, আোমদি চশিায় চশিায় প্রমবশ কচিয়া প্রচি বশাচণিচবন্দুি সচহি উহা 

প্রবাচহি হউক। 

  

বিােিা শুচনয়া আশ্চেয হইমব, চকন্তু সিয কথা বচলমি চক, আোমদি অমপিা োচকযমনিা 

ববদান্তমক অচধক পচিোমণ কেযজরবমন পচিণি কচিয়ামে। আচে চনউ ইউমকযি সেুদ্রিমি 

দাাঁোইয়া বদচখিাে—চবচিন্ন বদশ হইমি বলাক আমেচিকায় বাস কচিবাি জনয 

আচসমিমে। বদচখমল ববাধ হইি বেন িাহািা েিমে েচিয়া আমে—পদদচলি, আশাহরন। 

বকবল একচি কাপমেি পুাঁিচল িাহামদি সবল—কাপেগুচলও সব চেন্নচিন্ন, িাহািা িময় 

বলামকি েুমখি চদমক িাকাইয়া থাচকমি অিে। একিা পুচলমশি বলাক বদচখমলই িয় 

পাইয়া ফুিপামিি অনযচদমক োইবাি বিিা কমি। এখন বদখ, েয়োস বামদ বসই 

বলাকগুচলই িাল জাোকাপে পচিয়া বসাজা হইয়া িচলমিমে—সকমলি চদমকই চনিযরক-

দৃচিমি িাচহমিমে। এেন অদু্ভি পচিবিযন চকিামব আচসল? েমন কি, বস-বযচক্ত 

আমেযচনয়া বা অনয বকান স্থান হইমি আচসমিমে—বসখামন বকহ িাহামক গ্রাহয কচিি না, 

সকমলই চপচষয়া বফচলবাি বিিা কচিি, বসখামন সকমলই িাহামক বচলি—‘িুই জমেচেস 

বোলাে, থাকচব বোলাে, একিু েচদ নেমি িেমি বিিা কচিস বিা বিামক চপমষ বফলব।’ 

িাচিচদমকি সবই বেন িাহামক বচলি, ‘বোলাে িুই, বোলাে আচেস—ো আচেস, িাই 

থাক্। জমেচেচল েখন, িখন বে-ননিামশযি অন্ধকামি জমেচেচল, বসই বনিামশযি 

অন্ধকামি সািাজরবন পচেয়া থাক্।’ বসখানকাি হাওয়া বেন িাহামক গুনগুন কচিয়া 
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বচলি, ‘বিাি বকান আশা নাই—বোলাে হময় চিিজরবন বনিামশযি অন্ধকামি পমে থাক।’ 

বসখামন বলবান্ বযচক্ত িাহামক চপচষয়া িাহাি প্রাণ হিণ কচিয়া লইমিচেল। আি েখনই 

বস জাহাজ হইমি নাচেয়া চনউ ইয়মকযি িাতৃতায় িচলমি লাচেল, বস বদচখল—একজন িাল 

বপাশাক-পিা িদ্রমলাক িাহাি কিেদযন কচিল। বস বে চেন্নব্ত্রস-পচিচহি, আি 

িদ্রমলাকচি বে উত্তেব্ত্রসধাির, িাহামি চকেু আমস োয় না। আি একিু অগ্রসি হইয়া বস 

এক বিাজনাোমি চেয়া বদচখল, িদ্রমলামকিা বিচবমল বচসয়া আহাি কচিমিমেন—বসই 

বিচবমলিই এক প্রামন্ত িাহামক বচসমি বলা হইল। বস িাচিচদমক ্ুচিমি লাচেল, 

বদচখল—এ এক নূিন জরবন; বস বদচখল—এেন জায়োও আমে, বেখামন আি পাাঁিজন 

োনুমষি চিিমি বসও একজন োনুষ। হয়মিা বস ওয়াচশিংিমন চেয়া েুক্তিামষ্ট্রি 

বপ্রচসমডমণ্টি সচহি কিেদযন কচিয়া আচসল, বসখামন হয়মিা বস বদচখল—দূিবিযর 

পেরগ্রাে হইমি েচলনব্ত্রস-পচিচহি কৃষমকিা আচসয়া সকমলই বপ্রচসমডমণ্টি কিেদযন 

কচিমিমে। িখন িাহাি োয়াি আবিণ খচসয়া বেল। বস বে ব্রহ্ম—োয়াবমশ এইরূপ 

দবযল দাসিাবাপন্ন হইয়াচেল  এখন বস আবাি জাচেয়া উচঠয়া বদচখল—েনুষযপূণয জেমি 

বসও একজন োনুষ। 

  

আোমদি এই বদমশ—ববদামন্তি এই জেিূচেমি সাধািণ বলাকমক বহু শিাব্দর োবৎ 

এইরূপ োয়ািমক্র বফচলয়া এেন হরনিাবাপন্ন কচিয়া বফলা হইয়ামে। িাহামদি স্পমশয 

অশুচি, িাহামদি সমগ ব বচসমল অশুচি  িাহাচদেমক বলা হইমিমে, ‘বনিামশযি অন্ধকামি 

বিামদি জে—থাক্ চিিকাল এই বনিামশযি অন্ধকামি।’ ফল এই হইয়ামে বে, সাধািণ 

বলাক ক্রেশীঃ ডুচবমিমে, েিরি হইমি েিরিিি অন্ধকামি ডুচবমিমে, েনুষযজাচি েিদূি 

চনকৃি অবস্থায় বপৌাঁচেমি পামি, অবমশমষ িিদূি বপৌাঁচেয়ামে। কািণ এেন বদশ আি 

বকাথায় আমে, বেখামন োনুষমক বো-েচহষাচদি সমগ ব একত্র বাস কচিমি হয়? আি ইহাি 

জনয অপি কাহািও ্ ামে বদাষ িাপাইও না—অ্ বযচক্তিা বে িুল কচিয়া থামক, বিােিা 

বসই ভ্রমে পচেও না। ফলও হামি হামি বদচখমিে, িাহাি কািণও এইখামনই বিযোন। 

বাতৃতচবক বদাষ আোমদিই। সাহস কচিয়া দাাঁোও, চনমজমদি ্ামেই সব বদাষ লও। 
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অমনযি স্কমন্ধ বদাষামিাপ কচিমি োইও না, বিােিা বে-সকল কি বিাে কচিমিে, 

বসগুচলি জনয বিােিাই দায়র। 

  

অিএব বহ লামহািবাসর েুবকবৃন্দ, বিােিা এইচি চবমশষিামব অবেি হও বে, বিাোমদি 

স্কমন্ধ এই েহাপাপ—বিংশপিপিতিােি এই জািরয় েহাপাপ িচহয়ামে। ইহা দূি কচিমি 

না পাচিমল বিাোমদি আি উপায় নাই। বিােিা সহস্র সহস্র সচেচি েঠন কচিমি পাি, 

চবশ হাজাি িাজনরচিক সমম্মলন কচিমি পাি, পচিাশ হাজাি চশিালয় স্থাপন কচিমি 

পাি—এ-সমব চকেুই ফল হইমব না, েিচদন না বিাোমদি চিিি বসই সহানুিূচি, বসই 

বপ্রে আচবিূযি হয়. েিচদন না বিাোমদি চিিি বসই হৃদয় জাগ্রি হয়, বে-হৃদয় 

সকমলি জনয অনুিব কমি। েিচদন না িািমি আবাি বুমদ্ধি হৃদয়বত্তা বদখা বদয়, 

েিচদন না িেবান্ শ্ররকৃমষ্ণি বাণর কেযজরবমন কিা হয়, িিচদন আোমদি আশা নাই। 

বিােিা ইওমিাপরয়মদি এবিং িাহামদি সিাসচেচিি অনুকিণ কচিমিে, চকন্তু িাহামদি 

হৃদয়বত্তাি অনুকিণ কচিয়াে চক? আচে বিাোচদেমক একচি েল্প বচলব—আচে স্বিমি 

বে ্িনা বদচখয়াচে, িাহা বিাোমদি চনকি বচলব—িাহা হইমলই বিােিা আোি িাব 

বুচঝমি পাচিমব। একদল ইউমিশরয়ান কিকগুচল ব্রহ্মমদশবাসরমক লণ্ডমন লইয়া চেয়া, 

িাহামদি একচি প্রদশযনর কচিয়া খুব পয়সা উপাজযন কচিল। িাকাকচে চনমজিা লইয়া 

িাহাচদেমক ইওমিামপি এক জায়োয় োচেয়া চদয়া সচিয়া পচেল। এই েিরব ববিািািা 

বকান ইওমিাপরয় িাষাি একচি শব্দও জাচনি না। োহা হউক, অচিয়াি ইিংমিজ কন্সাল 

িাহাচদেমক লণ্ডমন পাঠাইয়া চদমলন। িাহািা লণ্ডমনও কাহামকও জাচনি না, সুিিািং 

বসখামন চেয়াও চনিাশ্রয় অবস্থায় পচেল। চকন্তু একজন ইিংমিজ িদ্রেচহলা িাহামদি চবষয় 

জাচনমি পাচিয়া এই বেযর ববমদচশকেণমক চনজ েৃমহ লইয়া চনমজি কাপে-মিাপে, 

চবোনাপত্র, প্রময়াজনরয় সব চদয়া িাহামদি বসবা কচিমি লাচেমলন এবিং সিংবাদপমত্র 

খবিচি পাঠাইয়া চদমলন। বদখ, িাহাি ফল কর হইল  পিচদনই বেন সেগ্র জাচিচি 

জাচেয়া উচঠল, িাচিচদক হইমি িাহামদি সাহােযামথয িাকা আচসমি লাচেল, বশমষ 

িাহাচদেমক ব্রহ্মমদমশ পাঠাইয়া বদওয়া হইল। 
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ইওমিাপরয়মদি িাজনরচিক ও অনযপ্রকাি সিাসচেচি োহা চকেু আমে, বসগুচল এইরূপ 

সহানুিূচিি উপি প্রচিচিি। ইহা অন্তিীঃ িাহামদি স্বজাচিপ্ররচিি দৃঢ়চিচত্ত। িাহািা সেগ্র 

পৃচথবরমক িাল না বাচসমি পামি, িাহািা আি সকমলি শত্রু হইমি পামি, চকন্তু ইহা বলা 

বাহুলয বে, িাহািা চনমজমদি বদশ ও জাচিমক েিরিিামব িালবামস, সিয ও নযাময়ি 

প্রচি িাহামদি েিরি অনুিাে এবিং িাহামদি দ্বামি সোেি ববমদচশকেমণি প্রচিও 

িাহামদি খুব দয়া। পাশ্চািয বদমশ সবযত্র িাহািা চকিামব অচিচথ বচলয়া আোি েত্ন 

লইয়াচেল, এ-কথা েচদ আচে বিাোমদি চনকি বাি বাি না বচল, িাহা হইমল আচে 

অকৃি্িামদামষ বদাষর হইব। এখামন বসই হৃদয় বকাথায়, োহামক চিচত্ত কচিয়া এই 

জাচিি উন্নচি প্রচিচিি হইমব? আেিা পাাঁিজন চেচলয়া একচি বোিখামিা বেৌথ-কািবাি 

খুচললাে, চকেুচদন িচলমি না িচলমি আেিা পিস্পিমক ঠকাইমি লাচেলাে, বশমষ সব 

িাচিয়া িূিোি হইয়া বেল। বিােিা ইিংমিজমদি অনুকিণ কচিমব বল, আি িাহামদি 

েি শচক্তশালর জাচি েঠন কচিমি িাও, চকন্তু বিাোমদি চিচত্ত বকাথায়? আোমদি বাচলি 

চিচত্ত, িাহাি উপি চনচেযি েৃহ অচি শরঘ্রই িুিোি হইয়া িাচিয়া োয়। 

  

অিএব বহ লামহািবাসর েুবকবৃন্দ, আবাি বসই চবশাল অনদ্বিিামবি পিাকা উড্ডরন 

কি—কািণ আি বকান চিচত্তি উপি বসই অপূবয বপ্রে প্রচিচিি হইমি পামি না; েিচদন 

না বিােিা বসই এক িেবানমক একিামব সবযত্র অবচস্থি বদচখমিে, িিচদন বিাোমদি 

চিিি বসই বপ্রে জচেমি পামি না; বসই বপ্রমেি পিাকা উোইয়া দাও। ওঠ, জামো, 

েিচদন না লমিয বপৌাঁচেমিে, িিচদন চনচশ্চন্ত থাচকও না; ওঠ, আি একবাি ওঠ, িযাে 

বযিরি চকেুই হইমি পামি না। অনযমক েচদ সাহােয কচিমি িাও, িমব বিাোি চনমজি 

‘অহিং’ চবসজযন চদমি হইমব। খ্রিানমদি িাষায় বচলীঃ ঈশ্বি ও শয়িামনি বসবা কখনও 

এক সমগ ব কচিমি পাি না। ববিােযবান্ হও—বিাোমদি পূবযপুরুষেণ বে বে কাজ 

কচিবাি জনয সিংসাি িযাে কচিয়াচেমলন। বিযোনকামল এেন অমনমক আমেন, োাঁহািা 

চনজ চনজ েুচক্তি জনয সিংসাি িযাে কচিয়ামেন। বিােিা সব েুাঁচেয়া বফচলয়া দাও, এেন 

চক চনমজমদি েুচক্ত পেযন্ত দূমি বফচলয়া দাও; োও, অমনযি সাহােয কি। বিােিা সবযদাই 

বে বে কথা বচলমিে, চকন্তু বিাোমদি সম্মুমখ এই কেযপচিণচি ববদান্ত স্থাপন কচিলাে। 
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বিাোমদি এই িুদ্র জরবন চবসজযন চদমি প্রস্তুি হও। েচদ এই জাচি জরচবি থামক, িমব 

িুচে আচে—আোমদি েি হাজাি হাজাি বলাক েচদ অনাহামি েমি, িাহামিই বা িচি 

চক? 

  

এই জাচি ডুচবমিমে  লি লি বলামকি অচিশাপ আোমদি েতৃতমক িচহয়ামে—

োহাচদেমক আেিা চনিয-প্রবাচহি অেৃিনদর পামশ্বয বচহয়া বেমলও িৃষ্ণাি সেয় 

পয়ীঃপ্রণালরি জল পান কচিমি চদয়াচে, সম্মুমখ অপেযাপ্ত আহােয থাকা সমত্ত্বও োহাচদেমক 

আেিা অনশমন েচিমি চদয়াচে, লি লি বলাক—োহাচদেমক আেিা অনদ্বিবামদি কথা 

বচলয়াচে, চকন্তু প্রাণপমণ ্ৃণা কচিয়াচে—োহামদি চবরুমদ্ধ আেিা ‘বলাকািামিি’ েিবাদ 

আচবষ্কাি কচিয়াচে, োহাচদেমক আেিা েুমখ বচলয়াচে—সকমলই সোন, সকমলই বসই 

এক ব্রহ্ম, চকন্তু উহা কামেয পচিণি কচিবাি চবন্দুোত্র বিিা কচি নাই। ‘েমন েমন িাচখমলই 

হইল, বযাবহাচিক জেমি অনদ্বিিাব লইয়া আসা োয় না ’—বিাোমদি িচিমত্রি এই 

কলি েুচেয়া বফমলা। ওঠ, জামো, এই িুদ্র জরবন েচদ োয়, িচি চক? সকমলই েচিমব—

সাধু-অসাধু, ধনর-দচিদ্র—সকমলই েচিমব। শিরি কাহািও চিিকাল থাচকমব না। অিএব 

ওঠ, জামো এবিং সপূিতণয অকপি হও। িািমি ব্াি কপিিা প্রমবশ কচিয়ামে। িাই িচিত্র, 

িাই এইরূপ দৃঢ়িা ও িচিত্রবল, োহামি োনুষ একিা িাবমক েিণকােমে ধচিয়া 

থাচকমি পামি। 

  

‘নরচিচনপুণ বযচক্তেণ চনন্দাই করুন বা সুখযাচিই করুন, লক্ষ্মর আসুন বা িচলয়া োন, 

েৃিুয আজই হউক বা শিাব্দামন্ত হউক, চিচনই ধরি, চেচন নযায়পথ হইমি এক পাও 

চবিচলি হন না।’৭৪ ওঠ, জামো, সেয় িচলয়া োইমিমে, আি আোমদি সেুদয় শচক্ত 

বৃথা বামকয বযচয়ি হইমিমে। ওঠ, জামো—সাোনয সাোনয চবষয় ও িুদ্র িুদ্র েি-

েিান্তি লইয়া বৃথা চববাদ পচিিযাে কি। বিাোমদি সম্মুমখ খুব বে কাজ িচহয়ামে, লি 

লি োনুষ ক্রেশীঃ ডুচবমিমে, িাহামদি উদ্ধাি কি। 

  

এইচি চবমশষিামব লিয কচিও বে, েুসলোনেণ েখন িািিবমষয প্রথে আমস, িখন 

িািমি এখনকাি অমপিা কি ববশর চহন্দুি বসবাস চেল, আজ িাহামদি সিংখযা কি 
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হ্রাস পাইয়ামে। ইহাি বকান প্রচিকাি না হইমল চহন্দু চদন চদন আিও কচেয়া োইমব, 

বশমষ আি বকহ চহন্দু থাচকমব না। চহন্দুজাচিি বলামপি সমগ ব সমগ বই—িাহামদি শিমদাষ 

সমত্ত্বও, পৃচথবরি সম্মুমখ িাহামদি শি শি চবকৃি চিত্র উপস্থাচপি হইমলও এখনও 

িাহািা বে-সকল েহৎ িামবি প্রচিচনচধরূমপ বিযোন, বসগুচলও লুপ্ত হইমব। আি 

চহন্দুমদি বলামপি সমগ ব সমগ ব সকল অধযাি্ামনি িূোেচণ অপূবয অনদ্বিত্ত্বও চবলুপ্ত 

হইমব। অিএব ওঠ, জামো—পৃচথবরি আধযাচিকিা িিা কচিবাি জনয বাহু প্রসাচিি 

কি। আি প্রথমে বিাোমদি স্বমদমশি কলযামণি জনয এই িত্ত্ব কামেয পচিণি কি। 

বযাবহাচিক জেমি অনদ্বিবাদ একিু কামজ পচিণি কিা আোমদি েি প্রময়াজন, 

আধযাচিক জেমি িিিা প্রময়াজন নয়; প্রথমে অমন্নি বযবস্থা কচিমি হইমব, িািপি 

ধেয। েিরব বলামকিা অনশমন েচিমিমে, আেিা িাহাচদেমক অচিচিক্ত ধমেযাপমদশ 

চদমিচে  েি-েিান্তমি বিা আি বপি িমি না  আোমদি একচি বদাষ বেই প্রবল—

প্রথেিীঃ আোমদি দবযলিা, চদ্বিরয়িীঃ ্ৃণা—হৃদময়ি শুষ্কিা। লি লি েিবামদি কথা 

বচলমি পাি, বকাচি বকাচি সম্প্রদায় েঠন কচিমি পাি, চকন্তু েিচদন না িাহামদি দীঃখ 

প্রামণ প্রামণ অনুিব কচিমিে, ববমদি উপমদশ অনুোয়র েিচদন না জাচনমিে বে, িাহািা 

বিাোি শিরমিি অিংশ, েিচদন না বিােিা ও িাহািা, ধনর-দচিদ্র, সাধু-অসাধু সকমলই 

বসই অনন্ত অখণ্ডরূপ—োাঁহামক বিােিা ব্রহ্ম বল, িাাঁহাি অিংশ হইয়া োইমিে, িিচদন 

চকেুই হইমব না। 

  

িদ্রেমহাদয়েণ, আচে আপনামদি চনকি অনদ্বিবামদি কময়কচি প্রধান প্রধান িাব প্রকাশ 

কচিবাি বিিা কচিয়াচে। এখন ঐগুচল কামজ পচিণি কচিবাি সেয় আচসয়ামে—শুধু এ-

বদমশ নয়, সবযত্র। আধুচনক চব্ামনি বলৌহেুদ্গিা্ামি বদ্বিবাদািক ধেযগুচলি 

কািচনচেযি চিচত্ত সবযত্র িূণযচবিূণয হইয়া োইমিমে। শুধু এখামনই বে বদ্বিবাদরিা িাচনয়া 

শা্ত্রসরয় বোমকি অথয কচিবাি বিিা কচিমিমে, িাহা নমহ—এিদূি িানা হইমিমে বে, আি 

িানা িমল না, বোকগুচল বিা আি িবাি নমহ —শুধু এমদমশই বে উহািা আিিিাি জনয 

অন্ধকামি বকামণ লুকাইবাি বিিা কচিমিমে িাহা নমহ, ইওমিাপ-আমেচিকায় এই বিিা 

আিও ববশর। আি বসখামনও িািি হইমি এই িমত্ত্বি অন্তিীঃ চকেু অিংশ প্রমবশ কিা 
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িাই। ইিীঃপূমবযই চকেু চেয়ামে—উহাি প্রসাি চদন চদন আিও বাোইমি হইমব। পাশ্চািয 

সিযিামক িিা কচিবাি জনয উহা চবমশষ প্রময়াজন। কািণ পাশ্চািযমদমশ বসখানকাি 

প্রািরন িাবাদশয বলাপ পাইমিমে, এক নূিন বযবস্থা—কাচিমনি পূজা িালু হইমিমে। এই 

আধুচনক ধেয অথযাৎ পিস্পি প্রচিমোচেিা ও কাচিনপূজা অমপিা বসই প্রািরন অপচিণি 

ধেযপ্রণালর চেল িাল। বকান জাচি েিই প্রবল হউক, এরূপ চিচত্তি উপি কখনই 

দাাঁোইমি পামি না। জেমিি ইচিহাস আোচদেমক বচলমিমে, োহািাই এইরূপ চিচত্তি 

উপি িাহামদি সোজ প্রচিিা কচিমি চেয়ামে, িাহামদি চবনাশ হইয়ামে। োহামি 

িািমি এই কাচিনপূজাি িিগ ব প্রমবশ না কমি, বসচদমক প্রথমেই চবমশষ লিয িাচখমি 

হইমব। অিএব সকমলি চনকি এই অনদ্বিবাদ প্রিাি কি, োহামি ধেয—আধুচনক 

চব্ামনি প্রবল আ্ামিও অিি থাচকমি পামি। শুধু িাই নয়, অপিমকও বিাোমদি 

সাহােয কচিমি হইমব, বিাোমদি িাবিাচশ ইওমিাপ-আমেচিকামকও উদ্ধাি কচিমব। 

চকন্তু সবযামগ্র বিাোমদি িিণ কিাইয়া চদমিচে বে, এখামনই প্রকৃি কাজ িচহয়ামে, আি 

বসই কামজি প্রথোিংশ—চদন চদন েিরি হইমি েিরিিি দাচিদ্র ও অ্ানচিচেমি 

েিোন িািমিি লি লি জনসাধািমণি উন্নচিসাধন। িাহামদি কলযামণি জনয, 

িাহামদি সহায়িাি জনয বাহু প্রসাচিি কি এবিং িেবান্ শ্ররকৃমষ্ণি বসই বাণর িিণ কিীঃ 

  

ইনহব বিচজযিীঃ সমেযা বেষািং সামেয চস্থিিং েনীঃ। 

চনমদযাষিং চহ সেিং িিাদ ব্রহ্মচণ বি চস্থিাীঃ॥ 

  

োাঁহামদি েন সােযিামব অবচস্থি, িাাঁহািা ইহজরবমনই সিংসাি জয় কচিয়ামেন। বেমহিু 

ব্রহ্ম চনমদযাষ ও সেিাবাপন্ন, বসই বহিু িাাঁহািা ব্রমহ্মই অবচস্থি। 
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২৬. রোজপুতোনোয় 

[স্বােরজর লামহাি হইমি বদিাদন, সাহািানপুি, চদের, িাজপুিানাি অন্তেযি আমলায়াে 

ও জয়পুি হইয়া বখিচে েেন কমিন। সবযত্রই চিচন চশষয, িক্ত ও অনুিাের বনু্ধমদি 

সচহি আলাপ আমলািনা ও ধেয-প্রসগ ব কমিন এবিং বোি বোি বক্তৃিা বদন।  

বখিচে জয়পুমিি অধরমন একচি িুদ্র িাজয। বখিচেি িাজা অগ্রবিযর হইয়া স্বােরজরি 

পাদবন্দনা কমিন এবিং েয়ম্াোি োচেমি স্বােরজরমক িুচলয়া বখিচেমি উপনরি হন। 

১৭ চডমসবি, ১৮৯৭ খ্রীঃ স্থানরয় স্কুলেৃমহ এক সিায় স্বােরজরমক এক অচিনন্দন প্রদত্ত 

হয়। সিাপচিত্ব কমিন বখিচেি িাজা। উত্তমি স্বােরজর বমলনীঃ] 

  

িািমিি উন্নচিকমল্প আচে সাোনয োহা কচিয়াচে, িাজাজরি সচহি সািাৎ না হইমল 

িাহা আচে কচিমি পাচিিাে না। পাশ্চািযমদমশি আদশয বিাে, এবিং প্রািযমদমশি আদশয 

িযাে। বখিচেচনবাসর েুবকেণ, পাশ্চািয-আদমশযি িাকচিমকয চবহ্বল না হইয়া দৃঢ়িামব 

প্রািয- আদমশযি অনুসিণ কি। চশিা অমথয োনমবি েমধয পূবয হইমিই বে-মদবত্ব 

িচহয়ামে, িাহাই প্রকাশ কিা। অিএব চশশুমদি চশিা চদমি হইমল িাহামদি প্রচি অোধ-

চবশ্বাসসপিতন্ন হইমি হইমব, চবশ্বাস কচিমি হইমব বে, প্রমিযক চশশুই অনন্ত ঈশ্বিরয় 

শচক্তি আধািস্বরূপ, আি আোচদেমক িাহাি েমধয অবচস্থি বসই চনচদ্রি ব্রহ্মমক জাগ্রি 

কচিবাি বিিা কচিমি হইমব। চশশুমদি চশিা চদবাি সেয় আি একচি চবষয় আোচদেমক 

িিণ িাচখমি হইমব—িাহািাও োহামি চনমজিা চিন্তা কচিমি চশমখ, বসই চবষময় 

িাহাচদেমক উৎসাহ চদমি হইমব। এই বেৌচলক চিন্তাি অিাবই িািমিি বিযোন 

হরনাবস্থাি কািণ। েচদ এিামব বেমলমদি চশিা বদওয়া হয়, িমব িাহািা োনুষ হইমব 

এবিং জরবনসিংগ্রামে চনমজমদি সেসযা সোধান কচিমি সেথয হইমব।  
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২৭. বেতচড়ম্ত বক্তৃতো—ববদোন্ত 

২০ চডমসবি, ১৮৯৭ খ্রীঃ বখিচেমি ডাকবািংমলায় স্বােরজর ববদান্ত সবমন্ধ এই বক্তৃিা 

বদন; সিাপচি হন বখিচেি িাজা। 

  

গ্ররক ও আেয-প্রািরন দই জাচি চবচিন্ন অবস্থািমক্র স্থাচপি হইয়াচেল; প্রথমোক্ত জাচি 

প্রকৃচিি েমধয োহা চকেু সুন্দি, োহা চকেু েধুি, োহা চকেু বলািনরয়, িাহাি পচিমবমশ 

ও বরেযপ্রদ আবহাওয়ায় এবিং বশমষাক্ত জাচি িিুষ্পামশয সবযচবধ েচহেেয় িামবি 

পচিমবিমন ও অচধক শািরচিক পচিশ্রমেি অননুকূল আবহাওয়ায় দই প্রকাি চবচিন্ন ও 

চবচশি সিযিাি সূিনা কচিয়াচেমলন; অথযাৎ গ্ররকেণ বচহীঃপ্রকৃচিি ও আেযেণ 

অন্তীঃপ্রকৃচিি আমলািনা কচিমি চনেুক্ত হইয়াচেমলন। গ্ররক-েন বাচহমিি অসরে লইয়া 

আমলািনায় বযতৃত হইমলন, আেয-েন চিিমিি অনন্ত অনুসন্ধান কচিমি চনেুক্ত হইমলন। 

জেমিি সিযিায় উিয়মকই চনচদযি চবমশষ িূচেকা অচিনয় কচিমি হইয়াচেল। ইহামদি 

েমধয একজনমক বে অপমিি চনকি ধাি কচিমি হইমব—িাহা নমহ, বকবল পিস্পমিি 

সচহি পচিচিি হইমি হইমব—পিস্পমিি িুলনা কচিমি হইমব। িাহা হইমল উিময়ই 

লািবান্ হইমব। আেযেমণি প্রকৃচি চবমেষণচপ্রয়। েচণি ও বযাকিণ-চবদযায় িাাঁহািা অদু্ভি 

কৃচিত্ব লাি কচিয়াচেমলন, এবিং েমনাচবমেষণ-চবদযাি িিে সরোয় উপনরি 

হইয়াচেমলন। আেিা চপথামোিাস, সমক্রচিস, বামিা এবিং ইচজমেি চনওমামিাচনকমদি 

চিিি িািিরয় চিন্তাি চকেু চকেু প্রিাব বদচখমি পাই। 

  

চবচিন্ন সেময় িািিরয় চিন্তা বস্পন, জােযাচন ও অনযানয ইওমিাপরয় বদমশি উপি চবমশষ 

প্রিাব চবতৃতাি কচিয়ামে। িািিরয় িাজপুত্র দািামশমকা পািসরমি উপচনষদ অনুবাদ 

কিাইয়াচেমলন। বশামপনহাওয়াি নােক জােযান দাশযচনক উপচনষমদি একখাচন লাচিন 

অনুবাদ বদচখয়া উহাি প্রচি চবমশষ আকৃি হন। িাাঁহাি দশযমন উপচনষমদি েমথি প্রিাব 

বদচখমি পাওয়া োয়। িাাঁহাি পিই কামণ্টি দশযমন উপচনষমদি চশিাি প্রিাব বদচখমি 

পাওয়া োয়। ইওমিামপ সাধািণিীঃ িুলনােূলক িাষাচবদযািিযাি৭৫ জনযই পচণ্ডিেণ 
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সিংস্কৃি আমলািনা কচিয়া থামকন। িমব অধযাপক ডয়সমনি েি বযচক্তও আমেন, 

দশযনিিযাি জনযই োাঁহামদি দশযনিিযায় আগ্রহ আমে, অনয কািমণ নমহ। আশা কচি, 

িচবষযমি ইওমিামপ সিংস্কৃিিিযায় আিও অচধক েত্ন বদখা োইমব।  

  

পূবযকামল ‘চহন্দু’ শমব্দ চসনু্ধনমদি অপি িরমিি (পূবযিরমিি) অচধবাচসেণমক বুঝাইি—

িখন ঐ শমব্দি একিা সাথযকিা চেল। চকন্তু এখন উহা চনিথযক হইয়া দাাঁোইয়ামে—ঐ 

শমব্দি দ্বািা এখন বিযোন চহন্দু জাচি বা ধেয চকেুই বুঝাইমি পামি না, কািণ চসনু্ধনমদি 

িরমি এখন নানাধেযাবলবর নানা-জািরয় বলাক বাস কমি। 

  

ববদ বকান বযচক্তচবমশমষি বাকয নমহ। ববদচনবন্ধ িাবিাচশ ধরমি ধরমি চবকাশপ্রাপ্ত হইয়া 

পচিমশমষ পুতৃতকাকামি চনবদ্ধ হইয়ামে এবিং িাি পি বসই গ্রন্থ প্রাোচণক হইয়া 

দাাঁোইয়ামে। অমনক ধেযই এইরূপ গ্রমন্থ চনবন্ধ, গ্রন্থসেূমহি প্রিাবও অসাোনয বচলয়া 

প্রিরয়োন হয়। চহন্দুমদি এই ববদিাচশরূপ গ্রন্থ িচহয়ামে, িাহাচদেমক এখনও সহস্র সহস্র 

বৎসি ঐ গ্রমন্থি উপি চনিযি কচিমি হইমব। িমব ববমদি সবমন্ধ আোমদি ধািণা 

পচিবিযন কচিমি হইমব, পবযিদৃঢ় চিচত্তি উপি এই ববদচবশ্বাস স্থাপন কচিমি হইমব। 

ববদিাচশ চবপুল সাচহিয। এই ববমদি শিকিা ৯৯ িাে নি হইয়া চেয়ামে। চবমশষ চবমশষ 

পচিবামি এক একচি ববদািংমশি িিযা হইি। বসই পচিবামিি বলামপি সমগ ব সমগ ব বসই 

ববদািংশও লুপ্ত হইয়ামে। চকন্তু এখনও োহা পাওয়া োয়, িাহাও এক প্রকাণ্ড গ্রন্থাোমি 

ধমি না। এই ববদিাচশ অচি প্রািরনিে, সিল—অচি সিল িাষায় চলচখি। ইহাি 

বযাকিণও এি অপচিণি বে, অমনমক েমন কমিন—ববদািংশচবমশমষি বকান অথযই নাই। 

  

ববমদি দইিাে—কেযকাণ্ড ও ্ ানকাণ্ড। কেযকাণ্ড বচলমি সিংচহিা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মমণ 

োেেম্ি কথা আমে। সিংচহিা অনুিুপ্ চত্রিুপ্ জেির প্রিৃচি েমন্দ িচিি বতৃতাত্রাবলর—

সাধািণিীঃ উহামি বরুণ বা ইন্দ্র বা অনয বকান বদবিাি স্তুচি আমে। িািপি প্রে উচঠল—

এই বদবিােণ কাহািা? এই সবমন্ধ বেেন এক এক েিবাদ উচঠমি লাচেল, অনযানয 

েিবাদ দ্বািা আবাি এই-সকল েি খচণ্ডি হইমি লাচেল; এইরূপ অমনকচদন ধচিয়া 

িচলয়াচেল। 
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প্রািরন বযাচবলমন আিা-সেমন্ধ এই ধািণা চেল বে, োনুষ েচিমল েৃিমদহ হইমি আি 

একচি বদহ বাচহি হয়, উহাি স্বািিয নাই, েূল বদমহি সচহি উহা সবন্ধ কখনই চেন্ন 

কচিমি পামি না। েূল শিরমিি নযায় এই ‘চদ্বিরয়’ শিরমিিও িুধািৃষ্ণ প্রিৃচি বৃচত্তমি 

িাাঁহািা চবশ্বাসর চেমলন। সমগ ব সমগ ব এই চবশ্বাসও চেল বে, েূল বদহচিমি বকানরূপ আ্াি 

কচিমল ‘চদ্বিরয়’চিও আহি হইমব। েূল বদহচি নি হইমল ‘চদ্বিরয়’চিও নি হইমব। এই 

কািমণ েৃিমদহ িিা কচিবাি প্রথাি সৃচি হয়। িাহা হইমিই েচে, সোচধেচন্দি প্রিৃচিি 

উৎপচত্ত। ইচজে ও বযাচবলনবাসরিা এবিং য়াহুদরেণ আি ববশর অগ্রসি হইমি পামিন 

নাই, িাাঁহািা আিিমত্ত্ব বপৌাঁচেমি পামিন নাই। 

  

এচদমক েযাক্সেূলাি বমলন, ঋমিমদ চপিৃ-উপাসনাি সাোনয চিেোত্রও বদচখমি পাওয়া 

োয় না। েচেেণ একদৃমি আোমদি চদমক িাচহয়া আমে—বসখামন এই বরিৎস ও িরষণ 

দৃশয বদখা োয় না। বদবেণ োনমবি প্রচি চেত্রিাবাপন্ন, উপাসয ও উপাসমকি সবন্ধ ববশ 

সহজ ও স্বািাচবক। উহাি েমধয বকানরূপ দীঃমখি িাব নাই। উহামি সিল হামসযি অিাব 

নাই। ববমদি কথা বচলমি বচলমি আচে বেন বদবিামদি হাসযধ্বচন স্পি শুচনমি 

পাইমিচে। ববচদক ঋচষেণ হয়মিা সপূিতণযিামব িাাঁহামদি িাব িাষায় প্রকাশ কচিমি 

পামিন নাই, চকন্তু িাাঁহািা চেমলন হৃদয়বান্ ও সিংস্কৃচিসপিতন্ন, আেিা বিা িাাঁহামদি 

িুলনায় পশু। 

  

অমনক ববচদক েমি আমে—‘বেখামন চপিৃেণ বাস কমিন, িাাঁহামক বসই স্থামন লইয়া 

োও—বেখামন বকান দীঃখ বশাক নাই’ ইিযাচদ। এইরূমপ এমদমশ এই িামবি আচবিযাব 

হইল বে, েি শরঘ্র শবমদহ দ্ধক কচিয়া বফলা োয়, িিই িাল। িাাঁহামদি ক্রেশীঃ এই 

ধািণা হইল বে, স্থূলমদহ োো একচি সূক্ষ্মিি বদহ আমে; স্থূলমদহ িযামেি পি সূক্ষ্মমদহ 

এেন এক স্থামন িচলয়া োয়, বেখামন বকান দীঃখ নাই—বকবল আনন্দ। বসচেচিক ধমেয 

িয় ও কমিি িাব প্রিুি; ঐ ধমেযি ধািণা এই বে, োনুষ ঈশ্বি দশযন কচিমলই েচিমব। 

চকন্তু প্রািরন ঋমিমদি িাব এই বে, োনুষ েচদ ঈশ্বিমক িািুষ বদচখমি পায়, িমবই 

িাহাি েথাথয জরবন আিে হইমব। 
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প্রে চজ্াচসি হইমি লাচেলীঃ এই বদবেণ কাহািা? ইন্দ্র সেময় সেময় োনুষমক সাহােয 

কচিয়া থামকন। কখনও কখনও ইন্দ্র অচিচিক্ত বসােপামন েত্ত বচলয়াও বচণযি; স্থামন 

স্থামন িাাঁহাি প্রচি ‘সবযশচক্তোন্’ ‘সবযবযাপর’ প্রিৃচি চবমশষণও প্রময়াে কিা হইয়ামে। 

বরুণমদব সবমন্ধও এইরূপ নানাচবধ ধািণা বদচখমি পাওয়া োয়, এবিং বদবিচিত্র-

বণযনািক েিগুচল স্থামন স্থামন অচি অপূবয। িািপি আি এক কথা। ববমদি িাষা অচি 

েহদ্ভাব-মদযািক। চবখযাি ‘নাসদরয় সূমক্ত’ প্রলময়ি িেৎকাি বণযনা আমে। োাঁহািা এই-

সকল েহান্ িাব এইরূপ কচবমত্বি িষায় বণযনা কচিয়ামেন, িাাঁহািা েচদ অসিয হন, 

িমব আেিা চক?মসই ঋচষমদি অথবা িাাঁহামদি বদবিা ইন্দ্রবরুণাচদি সবমন্ধ আচে 

বকানরূপ সোমলািনা কচিমি অিে। এ বেন ক্রোেি পি-পচিবিযন হইমিমে, এবিং 

পশ্চামি বসই এক বস্তু িচহয়ামেন, োাঁহামক ্াচনেণ বহুরূমপ বণযনা কচিয়ামেন—‘একিং 

সচদ্বপ্রা বহুধা বদচন্ত।’  এই বদবেমণি বণযনা অচি িহসযেয়, অপূবয, অচি সুন্দি। উহাি 

চদমক বেন ব া্ঁচষবাি বজা নাই, উহা এি সূক্ষ্ম বে, স্পশয-োমত্রই বেন উহা িগ্ন হইয়া 

োইমব, েিরচিকাি েি অন্তচহযি হইমব। 

  

একচি চবষয় আোি চনকি খুব স্পি ও সেব বচলয়া প্রিরয়োন হয় বে, গ্ররকমদি নযায় 

আেযেণও জেৎ-সেসযা সোধান কচিবাি জনয প্রথমে বচহীঃপ্রকৃচিি চদমক ধাবোন 

হইয়াচেমলন—সুন্দি িেণরয় বাহযজেৎ িাাঁহাচদেমকও প্রলুি কচিয়া ধরমি ধরমি বাচহমি 

লইয়া চেয়াচেল। চকন্তু িািমিি এইিুকু চবমশষত্ব বে, এখামন বকান বস্তু েহািাবমদযািক 

না হইমল িাহাি বকান েূলযই নাই। েৃিুযি পি চক হইমব, িাহাি েথাথয িত্ত্ব চনরূপণ 

কচিবাি ইচ্ছা সাধািণিীঃ গ্ররকমদি েমন উচদি হয় নাই। এখামন চকন্তু এই প্রে প্রথে 

হইমিই বাি বাি চজ্াচসি হইয়ামেীঃ আচে চক? েৃিুযি পি আোি চক অবস্থা হইমব? 

গ্ররকমদি েমি োনুষ েচিয়া স্বমেয োয়। স্বমেয োওয়াি অথয চক?—সব-চকেুি বাচহমি 

োওয়া, চিিমি নয়—বকবল বাচহমি; গ্ররক েমনি লিয বকবল বাচহমিি চদমক, শুধু িাই 

নয়, বস চনমজও বে চনমজি বাচহমি। আি েখন বস এেন এক স্থামন েেন কচিমি পাচিমব, 

োহা অমনকিা এই জেমিিই েি, অথি বেখামন এখানকাি দীঃখগুচল নাই, িখনই বস 
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িাচবল, োহা চকেু িাহাি প্রাথযনরয়, বস সব পাইল, পাচথযবদীঃখবচজযি সুখ লাি কচিল, 

অেচন বস িৃপ্ত হইল—িাহাি ধেয আি ইহাি উপি উচঠমি পাচিল না। চহন্দুমদি েন চকন্তু 

ইহামি িৃপ্ত হয় নাই। চহন্দুেমনি চবিামি স্বেযও স্থূল জেমিি অন্তেযি। 

  

চহন্দুিা বমলনীঃ োহা চকেু সিংমোমোৎপন্ন, িাহািই চবনাশ অবশযোবর। িাাঁহািা 

বচহীঃপ্রকৃচিমক প্রে কচিমলন, ‘িুচে জান আিা চক?’ উত্তি আচসল—‘না।’ ‘ঈশ্বি আমেন 

চক?’ প্রকৃচি উত্তি চদল—‘জাচন না।’ িাাঁহািা িখন প্রকৃচিি চনকি হইমি চফচিয়া 

আচসমলন, বুচঝমলন বচহীঃপ্রকৃচি েিই েহান্ হউক, উহা বদশকামল সরোবদ্ধ। িখন আি 

একচি বাণর উচিি হইল—অনযচবধ েহান্ িামবি ধািণা উচদি হইমি লাচেল। বসই বাণরীঃ 

‘বনচি, বনচি’—ইহা নমহ, ইহা নমহ; িখন চবচিন্ন বদবেণ এক হইয়া বেমলন, িন্দ্র সূেয 

িািা, শুধু িাই বকন, সেগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া বেল—িখন ধমেযি এই নূিন আদমশযি 

উপি উহাি আধযাচিক চিচত্ত প্রচিচিি হইল। ‘ন িত্র সূমেযা িাচি ন িন্দ্রিািকাম্’ 

ইিযাচদ—বসখামন সূেযও প্রকাশ পায় না, িন্দ্রিািকাও নমহ—এই চবদযৎও বসখামন প্রকাশ 

পায় না, এই সাোনয অচগ্নি আি কথা চক? চিচন প্রকাশ পাইমলই সেুদয় প্রকাচশি হয়, 

িাাঁহাি প্রকামশই এই সেুদয় প্রকাশ পাইয়া থামক। আি বসই সরোবদ্ধ, অপচিণি, 

বযচক্তচবমশষ, সকমলি পাপ-পুমণযি চবিািকাির ঈশ্বি সবমন্ধ িুদ্র ধািণা িচহল না, আি 

বাচহমি অমিষণ িচহল না, চনমজি চিিমি অমিষণ আিে হইল।—‘োয়ািমপৌ ব্রহ্মচবমদা 

বদচন্ত।’ এইরূমপ উপচনষদ ্সেূহ িািমিি ‘বাইমবল’ হইয়া দাাঁোইল। এই উপচনষদও 

অসিংখয, আি িািমি েি চবচিন্ন েিবাদ প্রিচলি, সবই উপচনষমদি চিচত্তি উপি 

প্রচিচিি। 

  

বদ্বি, চবচশিানদ্বি ও অনদ্বি—এই-সকল েমিি প্রমিযকচি বেন এক-একচি বসাপানস্বরূপীঃ 

একচি বসাপান অচিক্রে কচিয়া পিবিযর বসাপামন আমিাহণ কচিমি হয়, সবযমশমষ 

অনদ্বিবামদ স্বািাচবক পচিণচি, এবিং ইহাি বশষ কথা ‘িত্ত্বেচস’। প্রািরন িাষযকািেণ 

শিি, িাোনুজ ও েধ্ব—সকমলই েচদও উপচনষদ মকই একোত্র প্রাোণয বচলয়া স্বরকাি 

কচিমিন, িথাচপ সকমলই এই ভ্রমে পচেয়াচেমলন বে, উপচনষদ শুধু একচি েি চশিা 
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চদমিমেন। শিি এই ভ্রমে পচেয়াচেমলন বে, িাাঁহাি েমি উপচনষদ বকবল অনদ্বিপি, 

উহামি অনয বকান উপমদশ নাই; সুিিািং বেখামন স্পি বদ্বিিাবািক বোক পাইয়ামেন, 

বসখামন চনজ েমিি বপাষকিাি জনয িাহা হইমি িাচনয়া বুচনয়া অথয কচিয়ামেন। 

িাোনুজ এবিং েধ্বও খাাঁচি অনদ্বিিাব-প্রচিপাদক অিংশ বদ্বিিামব বযাখযা কচিয়ামেন। 

ইহা সপূিতণয সিয বে, উপচনষদ এক িত্ত্বই চশিা চদমিমেন, চকন্তু ঐ িত্ত্ব বসাপানামিাহণ-

নযাময় চশিা বদওয়া হইয়ামে। 

  

বিযোন িািমি ধমেযি েূলিত্ত্ব অন্তচহযি হইয়ামে, বকবল কিকগুচল বাহয অনুিান পচেয়া 

আমে। এখানকাি বলাক এখন চহন্দুও নমহ, ববদাচন্তকও নমহ; িাহািা েুাঁৎোেযর। িান্না্ি 

এখন িাহামদি েচন্দি এবিং হাাঁচে িাহামদি বদবিা হইয়া দাাঁোইয়ামে। এ-িাব দূি হওয়া 

িাই-ই িাই, আি েি শরঘ্র উহা িচলয়া োয়, িিই েগ বল। উপচনষদ ্সেূ্হ চনজ েচহোয় 

উদ্ভাচসি হউক, আি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি েমধয চববাদ-চবসিংবাদ বেন না থামক। 

  

[িািপি স্বােরজর উপচনষমদ বচণযি দইচি পিরি উদাহিণ চদয়া জরবািা ও পিোিাি 

সবন্ধ উত্তেরূমপ বুঝাইয়া চদমল বশ্রািৃবৃন্দ বোচহি হইমলন।৭৬ 

স্বােরজরি শিরি িি সুস্থ না থাকায় এই পেযন্ত বচলয়াই চিচন অিযন্ত ক্লান্ত হইয়া পোমি 

অধয ্ ণ্টা চবশ্রাে কচিমলন। বশ্রািৃেণ্ডলর উৎসুকিামব অমপিা কচিমি লাচেমলন। অধয ্ ণ্টা 

পমি স্বােরজর বচলমলনীঃ] 

  

্ান-অমথয বহুমত্বি েমধয একমত্বি আচবষ্কাি। েখনই বকান চব্ান সেুদয় চবচিন্নিাি 

অন্তিামল অবচস্থি একত্ব আচবষ্কাি কমি, িখনই িাহা উচ্চিে সরোয় আমিাহণ কমি। 

অধযািচব্ামনি নযায় জেচব্ামনও ইহা সিয।  

  

[মখিচে হইমি প্রায় সকল চশষয ও সগ বরমক চবদায় চদয়া একজনোত্র চশষযমক সমগ ব লইয়া 

স্বােরজর পুনিায় জয়পুমি প্রিযােেন কচিমলন। িাজাজরও সমগ ব বেমলন। িাজাজরি 

সিাপচিমত্ব স্থানরয় এক বদবালময় স্বােরজরি এক বক্তৃিা হইল। প্রায় ৫০০ বশ্রািা 
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বক্তৃিায় উপচস্থি চেমলন। জয়পুি হইমি বচহেযি হইয়া স্বােরজর বোধপুি, আজেরি, 

খামণ্ডায়া প্রিৃচি স্থান হইয়া কচলকািায় প্রিযােেন কচিমলন।] 
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২৮. ইংলম্ে িোরতীয় আধযোচিক 

চিন্তোর প্রিোব 

[১৮৯৮ খ্রীঃ ১১ োিয স্বােরজরি চশষযা িচেনর চনমবচদিা (চেস এে.ই.মনাব ্ল) কচলকািাি 

স্টাি চথময়িামি ‘ইিংলমণ্ড িািিরয় আধযাচিক চিন্তাি প্রিাব’ সবমন্ধ এক বক্তৃিা বদন। 

স্বােরজর সিাপচি হইয়াচেমলন। চিচন প্রথমেই উচঠয়া ‘চসস্টাি’বক সবযসাধািমণি চনকি 

পচিিয় কচিয়া চদবাি জনয চনম্নচলচখি কথাগুচল বমলনীঃ]  

  

সম্ভ্রান্ত েচহলা ও িদ্রেমহাদয়েণ, 

  

আচে েখন এচশয়াি পূবযিামে ভ্রেণ কচিমিচেলাে, একচি চবষময় আোি দৃচি 

চবমশষিামব আকৃি হইয়াচেল। আচে বদচখলাে, ঐ-সকল স্থামন িািিরয় আধযাচিক চিন্তা 

চবমশষিামব প্রমবশ কচিয়ামে। িরন ও জাপানর েচন্দিসেূমহি প্রািরমি কিকগুচল 

সুপচিচিি সিংস্কৃি েি চলচখি বদচখয়া আচে বে চকরূপ চবিয়াচবি হইয়াচেলাে, িাহা 

আপনািা অনায়ামস অনুোন কচিমি পামিন। সেবিীঃ আপনািা অমনমকই জাচনয়া সুখর 

হই ববন বে, ঐগুচল সবই প্রািরন বািলা অিমি চলচখি। আোমদি বগ বরয় পূবযপুরুষেমণি 

ধেযপ্রিািকামেয েমহাৎসামহি করচিযতৃতেস্বরূপ ঐগুচল আজ পেযন্ত চবিাজোন। 

  

এচশয়াি অন্তেযি এই-সকল বদশ োচেয়া চদমলও িািমিি আধযাচিক চিন্তাি প্রিাব এি 

সুদূিপ্রসাির ও স্পি বে, এেন চক পাশ্চািযমদমশও ঐ-সকল স্থামনি আিাি-বযবহািাচদি 

েিরি েেযস্থমল প্রমবশ কচিয়া আচে বসখামনও উহাি প্রিামবি চিে বদচখমি পাইলাে। 

িািিবাসরি আধযাচিক িাবসকল িািমিি পূমবয ও পচশ্চমে—উিয়ত্রই েেন 

কচিয়াচেল। ইহা এখন ঐচিহাচসক সিয বচলয়া প্রচিপন্ন হইয়ামে। সেগ্র জেৎ িািমিি 

অধযািিমত্ত্বি চনকি কিদূি ঋণর এবিং িািমিি আধযাচিক শচক্ত োনবজাচিি অিরি 
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ও বিযোন জরবনেঠমন চকরূপ শচক্তশালর উপাদান, িাহা এখন সকমলই অবেি আমেন। 

এ-সব বিা অিরমিি ্িনা। 

  

আচে আি একচি অদু্ভি বযাপাি বদচখমি পাই। িাহা এই বে, বসই আশ্চেয অযািংমলা-

সযাক্সন জাচি সাোচজক উন্নচি এবিং সিযিা ও েনুষযমত্বি চবকাশরূপ অিযদু্ভি শচক্তি 

চবকাশ কচিয়ামে। শুধু িাই বকন, আচে আিও একিু অগ্রসি হইয়া বচলমি পাচি, 

অযািংমলা-সযাক্সমনি শচক্তি প্রিাব বযিরি—আজ আেিা বেেন িািিরয় আধযাচিক 

চিন্তাি প্রিাব আমলািনা কচিবাি জনয এই সিায় সেমবি হইয়াচে, বসরূপ হইমি 

পাচিিাে না। আি পাশ্চািযমদশ হইমি প্রামিয—আোমদি স্বমদমশ চফচিয়া বদচখমি পাই, 

বসই অযািংমলা-সযাক্সন শচক্ত সেুদয় বদাষসমত্ত্বও িাহাি চবচশি সুচনচদযি গুণগুচল লইয়া 

এখামন কাজ কচিমিমে। আোি চবশ্বাস, এিচদমন অবমশমষ এই উিয় জাচিি সচম্মলমনি 

সুেহৎ ফল চসদ্ধ হইয়ামে। চব্রচিশ জাচিি চবতৃতাি ও উন্নচিি িাব আোচদেমক বলপূবযক 

উন্নচিি পমথ ধাচবি কচিমিমে এবিং ইহাও আোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব বে, 

পাশ্চািয সিযিা গ্ররকচদমেি চনকি হইমিই প্রাপ্ত; এবিং গ্ররক সিযিাি প্রধান িাব—প্রকাশ 

বা চবতৃতাি। িািমি আেিা েননশরল বমি, চকন্তু দিযােযক্রমে সেময় সেময় আেিা এি 

অচধক েননশরল হই বে, িাব-প্রকামশি শচক্ত আি চকেুোত্র অবচশি থামক না। ক্রমে 

এইরূপ হইল বে, পৃচথবরি চনকি আোমদি িাব বযক্ত কচিবাি শচক্ত আি প্রকাচশি হইল 

না, এবিং িাহাি ফল চক হইল? ফল হইল এই বে, আোমদি োহা চকেু চেল, সবই 

বোপন কচিবাি বিিা কচিমি লাচেলাে। বযচক্তচবমশমষি িাবমোপমনচ্ছায় উহা আিে 

হইল এবিং বশমষ িাব বোপন কিািা জািরয় অিযাস হইয়া দাাঁোইল। এখন আোমদি 

িাবপ্রকামশি শচক্তি এি অিাব হইয়ামে বে, আেিা েৃি জাচি বচলয়াই চবমবচিি হইয়া 

থাচক। িাবপ্রকাশ বযিরি আোমদি বাাঁচিবাি সোবনা বকাথায়? পাশ্চািয সিযিাি 

বেরুদণ্ড—চবতৃতাি ও অচিবযচক্ত। িািমি অযািংমলা-সযাক্সন জাচিি কাজগুচলি েমধয এই 

বে-কামজি প্রচি আপনামদি েমনামোে আকষযণ কচিলাে, িাহা আোমদি জাচিমক 

জাোইয়া আবাি চনমজি িাবপ্রকামশ প্রবচিযি কচিমব, এবিং এখনই উহা বসই শচক্তশালর 

জাচি কিৃযক আময়াচজি িাব-চবচনেময়ি উপমোের উপায়গুচলি সাহােয পৃচথবরি চনকি 
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চনজ গুপ্ত িত্নসেূহ বাচহি কচিয়া চদবাি জনয িািিমক উৎসাচহি কচিমিমে। অযািংমলা-

সযাক্সন জাচি িািমিি িাবর উন্নচিি পথ খুচলয়া চদয়ামে। আোমদি পূবযপুরুষেমণি 

িাবসেূহ এখন বেরূপ ধরমি ধরমি বহু স্থামন িাহাি প্রিাব চবতৃতাি কচিমিমে, িাহা 

বাতৃতচবকই চবিয়কি। েখন আোমদি পূবযপুরুষেণ প্রথমে সিয ও েুচক্তি েগ বল-বািযা 

ব্াষণা কমিন, িখন িাাঁহামদি কি সুমোে-সুচবধা চেল। েহান্ বুদ্ধ চকিামব সবযজনরন 

ভ্রািৃত্ব-রূপ অচি উচ্চ েিবাদ প্রিাি কচিয়াচেমলন? িখনও এই িািমি— বে-িািিমক 

আেিা প্রামণি সচহি িালবাচসয়া থাচক—প্রকৃি আনন্দ লাি কচিবাি েমথি সুচবধা চেল 

এবিং আেিা সহমজই পৃচথবরি একপ্রান্ত হইমি অপি প্রান্ত পেযন্ত আোমদি িাব প্রিাি 

কচিমি পাচিিাে। এখন আেিা অযািংমলা-সযাক্সন জাচিি েমধযও আোমদি িাব-প্রিাি 

কচিমি অগ্রসি হইয়াচে। 

  

এই প্রকাি চক্রয়া-প্রচিচক্রয়া এখন িচলমিমে এবিং আেিা বদচখমিচে বে, আোমদি বদশ 

হইমি বপ্রচিি বািযা িাহািা শুচনমিমে, আি শুধু বে শুচনমিমে িাহা নমহ, উহাি উত্তিও 

চদমিমে। ইমিােমধযই ইিংলণ্ড িাহাি কময়কজন েহােনরষরমক আোমদি কামজ সাহামেযি 

জনয বপ্রিণ কচিয়ামে। সকমলই আোি বনু্ধ চেস েূলামিি কথা শুচনয়ামেন এবিং ববাধ হয় 

অমনমক িাাঁহাি সচহি পচিচিিও আমেন—চিচন এখন এখামন এই বক্তৃিা-েমচি উপচস্থি 

আমেন। এই সম্ভ্রান্তবিংশরয়া সুচশচিিা েচহলা িািমিি প্রচি অোধপ্ররচিবশিীঃ িাাঁহাি 

জরবন িািমিি কলযামণ চনেুক্ত কচিয়ামেন এবিং িািিমক িাাঁহাি স্বমদশ ও 

িািিবাসরমক িাাঁহাি স্বজন বচলয়া েমন কচিয়ামেন। আপনামদি েমধয প্রিযমকই বসই 

সুপ্রচসদ্ধ উদািস্বিাবা ইিংমিজ েচহলাি নামেি সচহি পচিচিি আমেন—চিচনও িািমিি 

কলযাণ ও পুনরুিরবমনি জনয িাাঁহাি সেগ্র জরবন চনময়াচজি কচিয়ামেন। আচে চেমসস 

ববসাণ্টমক লিয কচিয়া এ-কথা বচলমিচে। িদ্রেমহাদয়েণ, আজ এই েমচি দইজন 

োচকযন েচহলা িচহয়ামেন—িাাঁহািাও িাাঁহামদি হৃদময় বসই একই উমেশয বপাষণ 

কচিমিমেন; আি আচে আপনাচদেমক চনচশ্চিিামব বচলমি পাচি বে, িাাঁহািাও আোমদি 

দচিদ্র বদমশি সাোনয কলযামণি জনয িাাঁহামদি জরবন উৎসেয কচিমি প্রস্তুি। আচে এই 

সুমোমে আপনামদি চনকি আোমদি জননক বশ্রি স্বমদশবাসরি নাে িিণ কিাইয়া চদমি 
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িাই—চিচন ইিংলণ্ড ও আমেচিকা বদচখয়ামেন, িাাঁহাি প্রচি আোি েমথি চবশ্বাস আমে, 

িাাঁহামক আচে চবমশষ শ্রদ্ধা ও প্ররচিি িমি বদচখয়া থাচক, চিচন আধযাচিক িামজয 

অমনকিা অগ্রসি ও েহােনরষর, দৃঢ়িামব অথি নরিমব আোমদি বদমশি কলযামণি জনয 

কাজ কচিমিমেন; অনযত্র চবমশষ কাজ না থাচকমল চিচন আজ এই সিায় চনশ্চয়ই উপচস্থি 

থাচকমিন—আচে শ্ররেুক্ত বোচহনর বোহন িমট্টাপাধযায়মক লিয কচিয়া এ-কথা বচলমিচে। 

আি এখন ইিংলণ্ড আি একচি উপহাি-রূমপ চেস োেযামিি বনাব্ ল মক বপ্রিণ কচিয়ামেন—

ইাঁহাি চনকি হইমি আেিা অমনক চকেু আশা কচি। আি ববশর চকেু না বচলয়া আচে চেস 

বনাব্ ল মক আপনামদি সচহি পচিিয় কচিয়া চদলাে—আপনািা এখনই িাাঁহাি বক্তৃিা 

শুচনমবন। 

  

চসস্টাি চনমবচদিাি েমনা্ বক্তৃিাি পি স্বােরজর আবাি উচঠয়া বচলমি লাচেমলনীঃ 

  

আচে আি দই-িািচি কথা বচলমি িাই। আেিা এই োত্র এই িাব পাইলাে বে, 

িািিবাসর আেিাও চকেু কচিমি পাচি। আি িািিবাসরমদি েমধয বািালর আেিা এই 

কথা হাচসয়া উোইয়া চদমি পাচি, চকন্তু আচে িাহা কচি না। বিাোমদি েমধয একিা 

অদেয উৎসাহ, অদেয বিিা জাগ্রি কচিয়া বদওয়াই আোি জরবনব্রি। িুচে অনদ্বিবাদর, 

চবচশিানদ্বিবাদর বা বদ্বিবাদর হও, িাহামি বে চকেু আমস োয় না। চকন্তু একচি চবষয়, 

োহা আেিা দিযােযক্রমে সবযদা িুচলয়া োই, বসচদমক আচে বিাোমদি েমনামোে 

আকষযণ কচিমি িাই—বহ োনব, চনমজি উপি চবশ্বাসর হও। এই উপাময়ই বকবল আেিা 

ঈশ্বমি চবশ্বাসর হইমি পাচি। িুচে অনদ্বিবাদর হও বা বদ্বিবাদর হও, িুচে বোেশাম্ত্রস 

চবশ্বাসর হও বা শিিািামেয চবশ্বাসর হও, িুচে বযাস বা চবশ্বাচেত্র োাঁহািই অনুবিযর হও না 

বকন, িাহামি বে চকেু আমস োয় না, চকন্তু চবমশষ প্রচণধামনি চবষয় এই বে, পূমবযাক্ত 

‘আিচবশ্বাস’ বযাপামি িািিরয় িাব সেগ্র পৃচথবরি অনযানয জাচিি িাব হইমি সপূিতণয 

পৃথক্। এক েুহূমিযি জনয িাচবয়া বদখ—অনযানয ধমেয ও অনযানয বদমশ আিাি শচক্ত 

সপূিতণযরূমপ অস্বরকৃি হইয়া থামক—আিামক িাহািা একরূপ শচক্তহরন দবযল চনমশ্চি 

জেবৎ চবমবিনা কচিয়া থামক; আেিা চকন্তু িািমি আিামক শাশ্বি বচলয়া েমন কচি, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 375 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আি আোমদি ধািণা—উহা চিিকাল পূণয থাচকমব। আোচদেমক সবযদা উপচনষমদি চশিা 

েমন িাচখমি হইমব। 

  

বিাোমদি জরবমনি েহান্ ব্রি িিণ কি। িািিবাসর আেিা, চবমশষিীঃ বািালরিা বহু 

পচিোমণ ববমদচশক িামবি দ্বািা আক্রান্ত হইয়া পচেয়াচে—উহা আোমদি জািরয় ধমেযি 

অচস্থেিা পেযন্ত িবযণ কচিয়া বফচলমিমে। আেিা আজকাল এি চপেমন পচেয়া চেয়াচে 

বকন? আোমদি েমধয শিকিা চনিানব্বই জন বকন সপূিতণযরূমপ পাশ্চািয িাব ও 

উপাদামন েচঠি হইয়া পচেয়ামে? েচদ আেিা জািরয় বেৌিমবি উচ্চ চশখমি আমিাহণ 

কচিমি িাই, িমব পাশ্চািয অনুকিণ দূমি বফচলয়া চদমি হইমব; েচদ আেিা উচঠমি 

িাই, িমব ইহাও আোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব বে, পাশ্চািযমদশ হইমি আোমদি 

অমনক চকেু চশচখবাি আমে। পাশ্চািযমদশ হইমি আোচদেমক িাহামদি চশল্পচব্ান—

বচহীঃপ্রকৃচি-সবন্ধরয় চব্ানসেূহ চশচখমি হইমব, আবাি পাশ্চািযবাসরচদেমক আোমদি 

চনকি আচসয়া ধেয ও অধযািচবদযা চশিা ও আয়ত্ত কচিমি হইমব। আোচদেমক—

চহন্দুেণমক চবশ্বাস কচিমি হইমব বে, আেিাই জেমিি আিােয। আেিা এখামন 

িাজনরচিক অচধকাি ও এইরূপ অনযানয অমনক চবষময়ি জনয িরৎকাি কচিয়া আচসমিচে। 

ববশ কথা; চকন্তু অচধকাি, সুচবধা—এ-সকল বকবল বনু্ধমত্বি ফমলই লাি কিা োয়, আি 

বনু্ধত্বও বকবল দইজন সোন সোন বযচক্তি চিিি আশা কিা োইমি পামি। এক পি 

েচদ চিিকালই চিিা কচিমি থামক, িমব আি উিময়ি েমধয চক বনু্ধত্ব হইমি পামি? ও-

সব কথা েুমখ বলা সহজ, চকন্তু আচে বচলমিচে বে, পিস্পি সাহােয বযিরি আেিা 

কখনও শচক্তশালর হইমি পাচিব না। এইজনয আচে বিাোচদেমক চিিুকিামব নয়, 

ধেযািােযরূমপ ইিংলণ্ড ও আমেচিকায় োইবাি জনয আহ্বান কচিমিচে। কােযমিমত্র আদান-

প্রদামনি চনয়ে েথাসাধয প্রময়াে কচিমি হইমব। েচদ আোচদেমক পাশ্চামিযি চনকি 

ইহজরবমন সুখর হইবাি উপায় ও প্রণালর চশচখমি হয়, িমব বকন িাহাি চবচনেময় আেিা 

িাহাচদেমক অনন্তকামল সুখর হইবাি উপায় ও প্রণালর না চশখাইব? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ভারবে বিবিকানদে ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 376 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সমবযাপচি সেগ্র োনবজাচিি কলযামণি জনয কাজ কচিমি থাক। বিােিা বে চনজচদেমক 

িুদ্র েচণ্ডি েমধয আবদ্ধ িাচখয়া খাাঁচি চহন্দু বচলয়া পচিিয় চদমি েবয অনুিব কচিয়া থাক, 

উহা োচেয়া দাও। েৃিুয সকমলি জনয প্রিরিা কচিমিমে, আি এই অচি চবিয়কি 

ঐচিহাচসক সিযচি চবমশষরূমপ লিয কচিও বে, পৃচথবরি সকল জাচিমক িািিরয় 

সাচহমিয চনবদ্ধ সনািন সিযসেূহ চশিা কচিবাি জনয িািমিি পদিমল বধমেযি সচহি 

বচসমি হইমব। িািমিি চবনাশ নাই, িরমনি নাই, জাপামনিও নাই; অিএব আোচদেমক 

সবযদা েমন িাচখমি হইমব, আধযাচিকিাই আোমদি জািরয়-জরবমনি বেরুদণ্ড এবিং ঐ 

উমেশয-সাধমনি জনয আোমদি এেন একজন পথপ্রদশযক িাই, চেচন আোচদেমক বসই 

পথ বদখাইয়া চদমবন—ঐ-পমথি চবষয় এইোত্র বিাোচদেমক বচলমিচেলাে। েচদ 

বিাোমদি েমধয এেন বকহ থামক, বে ইহা চবশ্বাস কমি না, েচদ আোমদি েমধয এেন 

বকান চহন্দুবালক থামক, বে চবশ্বাস কচিমি প্রস্তুি নয় বে, িাহাি ধেয শুদ্ধ আধযাচিকিা, 

আচে িাহামক ‘চহন্দু’ বচলব না। আোি েমন পচেমিমে, কািরমিি বকান পেরগ্রামে 

জননক বৃদ্ধা েুসলোন েচহলাি সচহি কথাপ্রসমগ ব েৃদস্বমি চজ্াসা কচিয়াচেলাে, আপচন 

বকান্ ধেযাবলবর? চিচন িাাঁহাি চনজ িাষায় সমিমজ উত্তি চদমলন, ‘ঈশ্বিমক ধনযবাদ; 

িাাঁহাি দয়ায় আচে েুসলোনর।’ িািপি একজন চহন্দুমকও ঐ প্রে কিামি বস সাদাচসধা 

িাষায় বচলয়াচেল—‘আচে চহন্দু।’  

  

কমঠাপচনষমদি বসই েহাবাকযচি েমন পচেমিমে—‘শ্রদ্ধা’ বা অপূবয চবশ্বাস। নচিমকিাি 

জরবমন শ্রদ্ধাি একচি সুন্দি দৃিান্ত বদচখমি পাওয়া োয়। এই ‘শ্রদ্ধা’ বা েথাথয চবশ্বাস 

প্রিাি কিাই আোি জরবনব্রি। আচে বিাোচদেমক আবাি বচলমিচে বে, এই চবশ্বাস 

সেগ্র োনবজাচিি জরবমনি এবিং সকল ধমেযি একচি প্রধান অগ ব। প্রথেিীঃ চনমজি প্রচি 

চবশ্বাসসপিতন্ন হও। জাচনও, একজন িুদ্র বুদ্বুদ-োত্র চবমবচিি হইমি পামি এবিং অপমি 

পবযিিুলয বৃহৎ িিগ ব হইমি পামি, চকন্তু উিময়িই পশ্চামি অনন্ত সেুদ্র িচহয়ামে। 

অিএব সকমলিই আশা আমে, সকমলিই জনয েুচক্তি দ্বাি উেুক্ত, সকমলই শরঘ্র বা 

চবলমব োয়াি বন্ধন হইমি েুক্ত হইমব। ইহাই আোমদি প্রথে কিযবয। অনন্ত আশা হইমি 

অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও বিিাি উৎপচত্ত হয়। েচদ বসই চবশ্বাস আোমদি চিিমি আচবিূযি হয়, 
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িমব উহা আোমদি জািরয় জরবমন বযাস ও অজুযমনি েুে লইয়া আচসমব, বে-েুমে সেগ্র 

োনবজাচিি কলযাণকি উচ্চ েিবাদসেূহ প্রিাচিি হইয়াচেল। আজকাল আেিা অন্তদৃযচি 

ও আধযাচিক- চিন্তায় অমনক চপেমন পচেয়া চেয়াচে, চকন্তু এখনও িািমি েমথি 

আধযাচিকিা আমে, এি অচধক আমে বে, আধযাচিক েহত্ত্বই িািিমক জেমিি বিযোন 

জাচিসেূমহি েমধয বশ্রি জাচি কচিয়ামে। েচদ জািরয় ঐচিহয ও আশাি উপি চবশ্বাস 

স্থাপন কিা োয়, িমব বসই বেৌিবেয় চদনগুচল আোমদি আবাি চফচিয়া আচসমব, আি 

উহা বিাোমদি উপমিই চনিযি কচিমিমে। বগ বরয় েুবকেণ, বিাোমদি ধনর ও বে 

বলামকি েুখ িাচহয়া থাচকও না; দচিমদ্রিাই পৃচথবরমি চিিকাল েহৎ ও চবিাি কােযসেূহ 

সাধন কচিয়ামে। 

  

বহ দচিদ্র বগ ববাচসেণ, ওঠ, বিােিা সব কচিমি পাি, আি বিাোচদেমক সব কচিমিই 

হইমব। েচদও বিােিা দচিদ্র, িথাচপ অমনমক বিাোমদি দৃিান্ত অনুসিণ কচিমব। দৃঢ়চিত্ত 

হও; সমবযাপচি পচবত্র ও সপূিতণয অকপি হও; চবশ্বাস কি বে, বিাোমদি িচবষযৎ অচি 

বেৌিবেয়। বগ বরয় েুবকেণ, বিাোমদি দ্বািাই িািমিি উদ্ধাি সাচধি হইমব। ইহা বিােিা 

চবশ্বাস কি বা না কি, উহা চবমশষিামব লিয কচিও। েমন কচিও না—আজ বা কালই 

উহা হইয়া োইমব। আচে বেেন আোি বদহ ও আোি অচতৃতমত্ব চবশ্বাসর, বসইরূপ দৃঢ়িামব 

উহাও চবশ্বাস কচিয়া থাচক। বসইজনয বহ বগ বরয় েুবকেণ, বিাোমদি প্রচি আোি হৃদয় 

আকৃি। বিাোমদি িাকাকচে নাই; বিাোমদিই উপি ইহা চনিযি কচিমিমে; বেমহিু 

বিােিা দচিদ্র, বসইজনযই বিােিা কাজ কচিমব। বেমহিু বিাোমদি চকেুই নাই, বসমহিু 

বিােিা অকপি হইমব। অকপি বচলয়াই বিােিা সবযিযামেি জনয প্রস্তুি হইমব। এ-

কথাই আচে বিাোচদেমক এইোত্র বচলমিচেলাে। আবাি বিাোচদমেি চনকি উমেখ 

কচিমিচে—ইহাই বিাোমদি জরবনব্রি, ইহাই আোি জরবনব্রি। বিােিা বে দাশযচনক 

েিই অবলবন কি না বকন, িাহামি চকেু আমস োয় না। আচে শুধু এখামন প্রোণ কচিমি 

িাই, সেগ্র িািমি ‘োনবজাচিি পূণযিায় অনন্ত চবশ্বাস-রূপ বপ্রেসূত্র’ ওিমপ্রািিামব 

বিযোন, আি আচে স্বয়িং ইহা চবশ্বাস কচিয়া থাচক; ঐ চবশ্বাস সেগ্র িািমি চবতৃতৃি হউক। 
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২৯. সন্ন্যোসীর আদিয ও তৎপ্রোচির 

সোধন 

[১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন িাচিমখ স্বােরজর চদ্বিরয়বাি আমেচিকা োত্রা কমিন। পূবযচদন ১৯ 

জুন সন্ধযায় ববলুে েমঠ িরুণ সন্নযাসর ও চশষযেমণি একচি সিায় স্বােরজর ইিংমিজরমি 

একচি িুদ্র বক্তৃিা বদন। েমঠি ডাময়িরমি বক্তৃিাি সািািংশ িচিি হয়। চনমম্ন িাহাি 

বগ বানুবাদ বদওয়া হইল।] 

  

ভ্রািৃেণ ও সন্তানেণ, 

  

এখন দর য্ বক্তৃিা চদবাি অথবা বক্তৃিাশচক্ত প্রকাশ কচিবাি সেয় নয়। আচে 

বিাোচদেমক কময়কচি চবষয় বচলমি ইচ্ছা কচি। আশা—বিােিা এইগুচল কামেয পচিণি 

কচিমব। প্রথেিীঃ আোমদি আদশয চক, িাহা বুচঝমি হইমব; চদ্বিরয়িীঃ উহা কামেয পচিণি 

কচিবাি উপায়গুচল চক, িাহাও বুচঝমি হইমব। বিাোমদি েমধয োহািা সন্নযাসর, 

িাহাচদেমক পমিি কলযামণি জনয বিিা কচিমিই হইমব, কািণ সন্নযাসর বচলমি িাহাই 

বুঝাইয়া থামক। িযাে সবমন্ধ সুদর য্ বক্তৃিা চদবাি সেয় এখন নাই, আচে সিংমিমপ উহাি 

লিণ চনমদযশ কচিমি িাইীঃ েৃিুযমক িালবাসা। সািংসাচিক বযচক্ত জরবন িালবামস, 

সন্নযাসরমক েৃিুয িালবাচসমি হইমব। িমব চক আোচদেমক আিহিযা কচিমি হইমব? 

িাহা কখনই হইমি পামি না। কািণ আিহিযাকাচিেণ প্রকৃিপমি েৃিুযমক িালবামস 

না। বদখাও োয়—আিহিযা কচিমি বিিা কচিয়া েচদ বকহ িাহামি অকৃিকােয হয়, বস 

পুনিায় ঐ বিিা প্রায় কমি না। িমব েৃিুযমক িালবাসাি অথয চক? িাৎপেয এইীঃ 

আোচদেমক েচিমিই হইমব, ইহা অমপিা রুবাব সিয চকেুই নাই; িমব আেিা বকান েহৎ 

সৎ উমেমশযি জনয বদহপাি কচি না বকন? আোমদি সকল কাজ—আহাি, চবহাি, 

অধযয়ন প্রিৃচি োহা চকেু আেিা কচি—সব বেন আোচদেমক আিিযামেি অচিেুখর 
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কচিয়া বদয়। বিােিা আহামিি দ্বািা শিরি পুি কচিমিে, চকন্তু শিরি পুি কচিয়া চক 

হইমব, েচদ উহামক আেিা অপমিি কলযামণি জনয উৎসেয কচিমি না পাচি? বিােিা 

অধযয়নাচদ দ্বািা েমনি পুচি চবধান কচিমিে—ইহামিই বা চক হইমব, েচদ অপমিি 

কলযামণি জনয জরবন উৎসেয কচিমি না পাি? কািণ সেগ্র জেৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—

িুচে বিা ইহাি নেণয িুদ্র অিংশোত্র; সুিিািং এই িুদ্র আচেত্বিামক না বাোইয়া বিাোি 

বকাচি বকাচি িাইময়ি বসবা কিাই বিাোি পমি স্বািাচবক কাজ, না কিাই অস্বািাচবক। 

উপচনষমদি বসই েহির বাণর চক েমন নাই?— 

  

সবযিীঃ পাচণপাদিং িৎ সবযমিাঽচিচশমিােুখম্। 

সবযিীঃ শ্রুচিেমোমক সবযোবৃিয চিিচি॥৭৭ 

  

বিাোচদেমক ধরমি ধরমি েচিমি হইমব। েৃিুযমিই স্বেয—েৃিুযমিই সকল কলযাণ প্রচিচিি, 

আি ইহাি চবপিরি বস্তুমি সেুদয় অকলযাণ ও আসুচিক িাব চনচহি।  

  

িািপি এই আদশযচিমক কামেয পচিণি কচিবাি উপায়গুচল চক, িাহা বুচঝমি হইমব। 

প্রথেিীঃ এইচি বুচঝমি হইমব, অসেব আদশয ধচিয়া থাচকমল িচলমব না। অচিোত্রায় 

উচ্চ আদশয জাচিমক দবযল ও হরন কচিয়া বফমল। ববৌদ্ধ ও বজন ধেয-সিংস্কামিি পি এইচি 

্চিয়ামে। অপি চদমক আবাি অচিোত্রায় ‘কামজি বলাক’ হওয়াও িুল। েচদ এিিুকুও 

কল্পনাশচক্ত বিাোি না থামক, েচদ বিাোমক চনয়চিি কচিবাি একিা আদশয না থামক, 

িমব িুচে বিা একিা পশুোত্র। অিএব আোচদেমক আদশযও খামিা কচিমল িচলমব না, 

আবাি বেন আেিা কেযমকও অবমহলা না কচি। এই দইচি ‘অিযন্ত’বক োচেমি হইমব। 

আোমদি বদমশি প্রািরন িাব এই—বকান গুহায় বচসয়া ধযান কচিমি কচিমি েচিয়া 

োওয়া। চকন্তু এখন এই চবষয়চি িাল কচিয়া বুচঝমি হইমব বে, আচে অপমিি পূমবয 

িাোিাচে েুচক্তলাি কচিব—এ-িাবচিও িুল। োনুষ শরঘ্র বা চবলমব বুচঝমি পামি, েচদ 

বস িাহাি চনজ ভ্রািাি েুচক্তি বিিা না কমি, িমব বস কখনই েুক্ত হইমি পামি না। 

বিাোমদি জরবমন োহামি প্রবল আদশযবামদি সচহি প্রবল কােযকাচিিা েুক্ত থামক, িাহা 

কচিমি হইমব। বিাোচদেমক েিরি ধযান-ধািণাি জনয প্রস্তুি হইমি হইমব, আবাি 
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পিেুহূমিযই এই েমঠি জচেমি িাষ কচিবাি জনয প্রস্তুি থাচকমি হইমব। বিাোচদেমক 

শা্ত্রসরয় কচঠন সেসযাসেূ্হ সোধামনি জনয প্রস্তুি থাচকমি হইমব, আবাি পিেুহূমিযই এই 

জচেমি বে ফসল হইমব, িাহা বাজামি চবক্রয় কচিবাি জনয প্রস্তুি হইমি হইমব। 

বিাোচদেমক বোিখামিা েৃহকেয, এেন চক পায়খানা পেযন্ত সাফ কচিবাি জনয প্রস্তুি 

থাচকমি হইমব, শুধু এখামন নয়, অনযত্রও। 

  

িািপি বিাোচদেমক িিণ িাচখমি হইমব, এই েমঠি উমেশয—োনুষ েঠন কিা। অেুক 

ঋচষ এই কথা বচলয়ামেন—শুধু এইচি চশচখমলই িচলমব না। বসই ঋচষেণ এখন আি 

নাই—িাাঁহামদি সচহি িাাঁহামদি েিােিও িচলয়া চেয়ামে। বিাোচদেমক ঋচষ হইমি 

হইমব। বিােিাও বিা োনুষ; েহাপুরুষ, এেন চক অবিাি পেযন্ত বেেন োনুষ, বিােিাও 

বিা বসই োনুষ। বিাোচদেমক চনমজি পাময়ি উপি দাাঁোইমি হইমব। বকবল শা্ত্রসপামঠ 

চক হয়? এেন চক ধযানধািণামিই বা কিদূি হইমব? েিিমিই বা চক কচিমি 

পামি?মিাোচদেমক এই নূিন প্রণালর—োনুষ েচেবাি নূিন প্রণালর অবলবন কচিমি 

হইমব। োনুষ িাহামকই বলা োয়—বে এি বলবান্ বে, িাহামক শচক্তি অবিাি বলা 

োইমি পামি, আবাি োহাি হৃদময় নািরসুলি বকােলিা আমে, চকন্তু িাহা দবযলিা নয়। 

বিাোমদি িাচিচদমক বে বকাচি বকাচি প্রাণর িচহয়ামে, িাহামদি জনয বেন বিাোমদি 

হৃদয় কাাঁমদ, অথি বিাোচদেমক দৃঢ়চিত্ত হইমি হইমব। আবাি এইচি বুচঝমি হইমব—

স্বাধরনচিন্তা বেেন আবশযক, বিেচন আ্াবহিাও অবশয িাই। আপািিীঃ এই দইচি 

পিস্পি-চবমিাধর েমন হইমি পামি, চকন্তু বিাোচদেমক এই দইচি আপািচবরুদ্ধ গুমণি 

অচধকাির হইমি হইমব। েচদ অধযিেণ নদরমি ঝাাঁপ চদয়া কুচেি ধচিমি বমলন, িমব 

প্রথমে বিাোমক িাাঁহামদি কথােি কাজ কচিমি হইমব, িািপি িাাঁহাচদেমক চকেু 

চজ্াসা কচিমি পাি। েচদ বসই আমদশ অনযায়ও হয়, িথাচপ প্রথমে িাাঁহামদি 

কথানুসামি কাজ কি, িািপি প্রচিবাদ কচিও। সম্প্রদায়সেূমহি—চবমশষিীঃ বািলা 

বদমশি সম্প্রদায়গুচলি এই এক চবমশষ বদাষ বে, েচদ িাহামদি েমধয কাহািও একিু 

চিন্ন েি হয়, অেচন বস একচি নূিন সম্প্রদায় কচিয়া বমস, িাহাি আি অমপিা কচিবাি 

সচহষু্ণিা থামক না। অিএব বিাোচদেমক চনজ সম্প্রদাময়ি উপি েিরি শ্রদ্ধা িাচখমি 
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হইমব। এখামন অবাধযেমণি স্থান নাই। েচদ বকহ অবাধয হয়, িাহামক েেিাশূনয হইয়া 

দূি কচিয়া দাও—চবশ্বাস্ািক বকহ বেন না থামক। বায়ুি েি েুক্ত ও অবাধেচি হও, 

অথি লিা ও কুকুমিি েি নম্র এবিং আ্াবহ হও। 
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৩০. আচম চক চিচেয়োচি ? 

[স্বােরজর চদ্বিরয়বাি প্রায় বদে বৎসি পাশ্চামিয ধেযপ্রিাি কচিয়া িািমি প্রিযাবিযন 

কমিন। এই সেয় িরথযদশযমন বাচহি হইয়া পূবযবমগ ব লাগ বলবন্ধ ও আসামে কাোখযা দশযন 

কমিন; পমি চশলিং ও বেৌহাচি হইয়া ঢাকায় প্রিযাবিযন কমিন। ১৯০১ খ্রীঃ ১৯ োিয ঢাকা 

জেন্নাথ কমলজ-েৃমহ প্রায় দই সহস্র বশ্রািাি সম্মুমখ ইিংমিজরমি এই বক্তৃিা বদনীঃ] 

  

আচে নানামদশ ভ্রেণ কচিয়াচে—চকন্তু আচে কখনও চনমজি জেিূচে বািলামদশ 

চবমশষিামব দশযন কচি নাই। জাচনিাে না, এমদমশি স্থমল জমল সবযত্র এি বসৌন্দেয; চকন্তু 

নানা বদশ ভ্রেণ কচিয়া আোি এই লাি হইয়ামে বে, আচে বািলাি বসৌন্দেয চবমশষিামব 

উপলচি কচিমি পাচিমিচে। এইিামবই আচে প্রথমে ধমেযি জনয নানা সম্প্রদাময়—

ববমদচশকিাববহুল নানা সম্প্রদাময় ্ুচিমিচেলাে, অমনযি দ্বামি চিিা কচিমিচেলাে, 

জাচনিাে না বে, আোি বদমশি ধমেয, আোি জািরয় ধমেয এি বসৌন্দেয আমে। 

  

আজকাল একদল বলাক আমেন, িাাঁহািা ধমেযি চিিি ববমদচশক িাব িালাইবাি চবমশষ 

পিপাির—িাাঁহািা ‘বপৌত্তচলকিা’ বচলয়া একচি শব্দ িিনা কচিয়ামেন। িাাঁহািা বমলন, 

চহন্দুধেয সিয নয়, কািণ উহা বপৌত্তচলক। বপৌত্তচলকিা চক, উহা িাল চক েন্দ—বকহ 

অনুসন্ধান কমিন না, বকবল ঐ শমব্দিই প্রিামব িাাঁহািা চহন্দুধেযমক িুল বচলমি সাহস 

কমিন। আি একদল আমেন, িাাঁহািা হাাঁচি-চিকচিচকি পেযন্ত বব্াচনক বযাখযা বাচহি 

কমিন। িাাঁহািা বকান চদন িেবানমকই িচেমিি পচিণােচবমশষ বচলয়া বযাখযা কচিমবন। 

োহা হউক, জেোিা ইাঁহাচদেমকও আশরবযাদ করুন। চিচনই চিন্ন চিন্ন প্রকৃচিি দ্বািা চনজ 

কােয সাধন কচিয়া লইমিমেন। ইহা োো আি একচি দল আমেন—প্রািরন সম্প্রদায়; 

িাাঁহািা বমলন, ‘অি শি বুচঝ না, বুচঝমিও িাচহ না, আেিা িাই ঈশ্বিমক—িাই আিামক; 

িাই জেৎ োচেয়া—সুখ-দীঃখমক োচেয়া উহাি পামি োইমি।’ িাাঁহািা বমলন, চবশ্বামসি 

সচহি েগ বাস্নান কচিমল েুচক্ত হয়; িাাঁহািা বমলন, চশব িাে চবষু্ণ প্রিৃচি োাঁহাি প্রচিই 
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হউক না বকন, ঈশ্বিবুচদ্ধ কচিয়া উপাসনা কচিমল েুচক্ত হইয়া থামক; আচে বসই বচলি 

প্রািরন-সম্প্রদায়িুক্ত। 

  

আজকালকাি এক সম্প্রদায় বমলন, ঈশ্বি ও সিংসাি একসমগ ব অনুসিণ কি। ইাঁহামদি 

েন-েুখ এক নমহ। প্রকৃি েহািােমণি উপমদশ এইীঃ  

  

জাঁহা কাে িাঁহা িাে নচহাঁ, জাঁহা িাে িাঁহা নচহাঁ কাে।  

কবহুাঁ ন চেলি চবমলাচকময় িচব িজনর এক ঠাে॥৭৮ 

  

বেখামন িেবান্ বসখামন কখনও সিংসাি-বাসনা থাচকমি পামি না। অন্ধকাি ও আমলাক 

কখনও এক সমগ ব থাচকমি পামি না। এইজনয ইাঁহািা বমলন, েচদ িেবান্ পাইমি িাও, 

কােকাচিন িযাে কচিমি হইমব। এই সিংসািিা বিা অচনিয, শূনয—চকেুই নয়। ইহামক না 

োচেমল চকেুমিই িাাঁহামক পাইমব না। েচদ িাহা না পাি, িমব স্বরকাি কি বে িুচে দবযল, 

চকন্তু বকানেমিই আদশযমক বোি কচিও না। েচলি শবমক বসানাি পাি েুচেয়া ঢাচকও 

না। এইজনয ইাঁহামদি েমি এই ধেযলাি কচিমি হইমল, ঈশ্বিলাি কচিমি হইমল প্রথমে 

‘িামবি ্মি িুচি’ োচেমি হইমব। 

  

আচে চক চশচখয়াচে? এই প্রািরন সম্প্রদাময়ি চনকি আচে চক চশচখয়াচে? চশচখয়াচেীঃ দলযিিং 

ত্রয়মেনবিৎ বদবানুগ্রহমহিুকম্। েনুষযত্বিং েুেুিুত্বিং েহাপুরুষসিংশ্রয়ীঃ।৭৯—প্রথমে িাই 

েনুষযত্ব—োনুষজে, ইহামিই েুচক্তলামিি চবমশষ সুচবধা। িািপি িাই েুেুিুিা; 

সম্প্রদায় ও বযচক্ত-মিমদ আোমদি সাধনপ্রণালর চিন্ন চিন্ন, বণযাশ্রে অনুোয়র কিযবয ও 

অচধকাি চিন্ন চিন্ন, িথাচপ বলা োইমি পামি বে, েুেুিুিা বযিরি ঈশ্বমিি উপলচি 

অসেব। েুেুিুত্ব চক? বোমিি জনয—এই সুখদীঃখ হইমি বাচহি হইবাি জনয—প্রবল 

আগ্রহ, এই সিংসামিি প্রচি প্রবল চবিৃষ্ণা। েখন িেবামনি জনয এই িরব্র বযাকুলিা 

হইমব, িখনই জাচনমব—িুচে ঈশ্বিলামিি অচধকাির হইয়াে। িািপি িাই 

েহাপুরুষসিংশ্রয়—গুরুলাি; গুরূপিপিতিাক্রমে বে শচক্ত আচসয়ামে, িাহািই সচহি 

চনমজি সিংমোে-স্থাপন। িদ্বযিরি েুেুিুিা থাচকমলও চকেু হইমব না, অথযাৎ বিাোি 
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গুরুকিণ আবশযক। কাহামক গুরু কচিব?—বশ্রাচত্রময়াঽবৃচজমনাঽকােহমিা বো 

ব্রহ্মচবত্তেীঃ।৮০ চিচনই শাম্ত্রসি সূক্ষ্ম িহসয জামনন। 

  

বপাচথ পচঢ় বিািা িময়া পচণ্ডি িময়া ন বকায়। 

ঢাই অিি বপ্রেমস পমঢ় বসা পচণ্ডি বহায়॥ 

  

শুধু বই-পো পচণ্ডি হইমল িচলমব না। আজকাল বে-মস গুরু হইমি িায়। চিিুকও লি 

েুদ্রা দান কচিমি িায়। ‘অবৃচজন’—চেচন চনষ্পাপ; ‘অকােহি’—বকবল জরমবি চহি বযিরি 

োাঁহাি আি বকান অচিসচন্ধ নাই, চেচন অমহিুক-দয়াচসনু্ধ, চেচন বকান লামিি উমেমশয 

অথবা নাে-েমশি জনয উপমদশ বদন না, আি চেচন ব্রহ্মমক চবমশষ কচিয়া জামনন, চেচন 

িাাঁহামক প্রিযি কচিয়ামেন, চেচন িাাঁহামক ‘কিিলােলকৎ’ দশযন কচিয়ামেন; চিচনই 

গুরু—িাাঁহািই সচহি আধযাচিক বোে স্থাচপি হইমল িমব ঈশ্বিলাি, ঈশ্বিদশযন সহজ 

হইমব। িািপি িাই অিযাস। বযাকুলই হও, আি গুরুই লাি কি, অিযাস না কচিমল, 

সাধন না কচিমল কখনও উপলচি হইমি পামি না। এই কয়চি েখন দৃঢ় হইমব, িখনই 

ঈশ্বি প্রিযি হইমবন। িাই বচল বহ চহন্দুেণ, বহ আেযসন্তানেণ, বিােিা এই আদশয 

কখনও চবিৃি হইও না বে, চহন্দুি লিয এই সিংসামিি বাচহমি োওয়া—শুধু এই জেৎমক 

িযাে কচিমি হইমব িাহা নয়, স্বেযমকও িযাে কচিমি হইমব; েন্দমক িযাে কচিমি হইমব 

শুধু িাহা নয়, িালমকও িযাে কচিমি হইমব—এই সকমলি পামি োইমি হইমব। 
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৩১. আমোম্দর জন্মপ্রোি ধময 

[ ১৯০১ খ্রীঃ ৩১ োিয ঢাকায় পমোজ স্কুমলি বখালা েয়দামন প্রায় চিন সহস্র বশ্রািাি 

সম্মুমখ স্বােরজর ইিংমিজরমি বক্তৃিা বদন, চনমম্ন িাহাি বািলায় েৃহরি চববিণর প্রদত্ত 

হইলীঃ] 
  

প্রািরনকামল আোমদি বদমশ আধযাচিক িামবি অচিশয় উন্নচি হইয়াচেল। আোচদেমক 

আজ বসই প্রািরন কাচহনর িিণ কচিমি হইমব। প্রািরনকামলি বেৌিমবি চিন্তায় চবপদাশিা 

এই বে, আেিা আি নূিন চকেু কচিমি িাই না—বকবল বসই প্রািরন বেৌিব িিণ ও 

করিযন কচিয়া কালাচিপাি কচি। প্রািরনকামল অমনক ঋচষ ও েহচষয চেমলন, িাাঁহািা সিয 

সািাৎ কচিয়াচেমলন। চকন্তু প্রািরনকাল িিণ কচিয়া প্রকৃি উপকাি লাি কচিমি হইমল 

আোচদেমকও িাাঁহামদি েি ঋচষ হইমি হইমব; শুধু িাই নয়—আোি চবশ্বাস, আেিা 

আিও েহান্ ঋচষ হইব। অিরিকামল আোমদি খুব উন্নচি হইয়াচেল, আচে িাহা িিণ 

কচিয়া বেৌিব ববাধ কচি। বিযোনকামলি অবনি অবস্থা বদচখয়া আচে দীঃচখি নই; 

িচবষযমি োহা হইমব, িাহা িাচবয়া আচে আশ্বাচিি; কািণ আচে জাচন, বরমজি বরজত্ব 

নি হইয়া িমব বৃি হয়। বসইরূপ বিযোন অবস্থাি অবনি িামবি চিিি িচবষযৎ েহত্ত্ব 

চনচহি িচহয়ামে। 

  

আোমদি জেপ্রাপ্ত ধমেযি চিিি সাধািণ িাব চক চক? আপািিীঃ নানা চবমিাধ বদচখমি 

পাই। েি সবমন্ধ বকহ অনদ্বিবাদর, বকহ চবচশিানদ্বিবাদর, বকহ বা বদ্বিবাদর। বকহ 

অবিাি োমনন—েূচিযপূজা োমনন, বকহ বা চনিাকািবাদর। আবাি আিাি সবমন্ধ বিা নানা 

চবচিন্নিা বদচখমি পাই। জামঠিা েুসলোন বা খ্রিান পেযন্ত চববাহ কচিমলও জাচিিুযি 

হয় না। িাহািা অবামধ সকল বদবেচন্দমি প্রমবশ কচিমি পামি। পািামব অমনক গ্রামে 

বে-চহন্দু শূকি িিণ না কমি, বস েুসলোন বচলয়া চবমবচিি হয়। বনপামল ব্রাহ্মণ 

িাচিবমণযই চববাহ কচিমি পামিন, আবাি বািলা বদমশ ব্রাহ্মমণি অবান্তি চবিামেি 

চিিমিও চববাহ হইবাি বজা নাই। এইরূপ নানা চবচিন্নিা বদচখমি পাই। চকন্তু সকল 
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চহন্দুি েমধয এই একচি চবষময়ি ঐকয বদচখমি পাই বে, বকান চহন্দু বোোিংস িিণ কমি 

না। 

  

এইরূপ আোমদি ধমেযি চিিমিও এক েহান্ সােিসয আমে। প্রথেিীঃ শাম্ত্রসি কথা 

লইয়া একিু আমলািনা কিা োক। বে-সকল ধমেযি চনজস্ব এক বা বহু শা্ত্রস চেল, বসই-

সকল ধেয দ্রুি উন্নচিি পমথ অগ্রসি হইয়াচেল এবিং নানাচবধ অিযািাি সমত্ত্বও এিচদন 

চিচকয়া িচহয়ামে। গ্ররকধমেযি নানাচবধ বসৌন্দেয থাচকমলও শাম্ত্রসি অিামব উহা বলাপ 

পাইয়া বেল, চকন্তু য়াহুদরধেয ওল্ড বিস্টামেমণ্টি বমল এখনও অিুণ্ণপ্রিাপ। চহন্দুধেযও 

বসইরূপ। উহাি শা্ত্রস ‘ববদ’ জেমিি সবযপ্রািরন গ্রন্থ। উহাি দইচি িাে—কেযকাণ্ড ও 

্ানকাণ্ড। িািমিি বসৌিামেযই হউক অথবা দিযামেযই হউক, কেযকাণ্ড এখন বলাপ 

পাইয়ামে। দাচিণামিয কিকগুচল ব্রাহ্মণ েমধয েমধয োেবধ কচিয়া ে্ কচিয়া থামকন, 

আি চববাহ-শ্রাদ্ধাচদি েমি েমধয েমধয ববচদক চক্রয়াকামণ্ডি আিাস বদচখমি পাওয়া োয়। 

এখন আি উহামক পূমবযি েি পুনীঃপ্রচিচিি কচিবাি উপায় নাই। কুোচিলিট্ট একবাি 

বিিা কচিয়াচেমলন, চকন্তু অকৃিকােয হন। িািপি ববমদি ্ ানকাণ্ড—োহাি নাে উপচনষদ 

বা ববদান্ত, উহামকই ‘শ্রুচিচশি’ বলা হয়। আেযেণ বেখামন শ্রুচি উদৃ্ধি কচিমিমেন, 

বসখামনই বদখা োয় বে, িাাঁহািা এই উপচনষদ উদৃ্ধি কচিমিমেন। এই ববদামন্তি ধেযই 

এখন িািমিি ধেয। েচদ বকান সম্প্রদায় জনেমণি েমধয চনজ েি দৃঢ়প্রচিচিি বদচখমি 

ইচ্ছা কমি, িমব বসই সম্প্রদায়মক ববদামন্তি বদাহাই চদমি হয়। চক বদ্বিবাদর, চক 

অনদ্বিবাদর, সকলমকই িাই কচিমি হয়। ববষ্ণবেণ চনমজমদি েি প্রোণ কচিমি 

‘বোপালিাচপনর উপচনষদ’ উদৃ্ধি কচিয়া থামকন। চনমজি েমনােি িিনাবলর না পাইমল 

বকহ বকহ নূিন উপচনষদ িিনা পেযন্ত কচিয়া লন। এখন ববদ সবমন্ধ চহন্দুেমণি েি 

এই বে, উহা বকান পুতৃতকচবমশষ বা কাহািও িিনা নমহ। উহা ঈশ্বমিি অনন্ত ্ানিাচশ—

কখনও বযক্ত হয়, কখনও বা অবযক্ত থামক। সায়নািােয একস্থমল বচলয়ামেন, ‘বো 

ববমদমিযাঽচখলিং জেৎ চনেযমে’—চেচন ববদ্ামনি প্রিামব সেুদয় জেৎ সৃচি কমিন। 

ববমদি িিচয়িা—বকহ কখনও বদমখ নাই; সুিিািং উহা কল্পনা কিাও অসেব। ঋচষেণ 
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বকবল ঐ-সকল প্রিযি কচিয়ামেন। ঋচষ অথযাৎ দ্রিা—েিদ্রিা, অনাচদকাল হইমি 

চবদযোন ববদ িাাঁহািা সািাৎ কচিয়াচেমলন োত্র।  

  

এই ঋচষেণ বক? বাৎসযায়ন বমলন, চেচন েথাচবচহি ধেয প্রিযি উপলচি কচিয়ামেন, 

চিচন বম্লচ্ছ হইমলও ঋচষ হইমি পামিন। িাই প্রািরনকামল ববশযাপুত্র বচশি, ধরবিিনয় 

বযাস, দাসরপুত্র নািদ প্রিৃচি সকমলই ঋচষপদ প্রাপ্ত হইয়াচেমলন। প্রকৃি উপাময় এই 

ধমেযি সািাৎকাি হইমল আি বকান বিদ থামক না। পূমবযাক্ত বযচক্তেণ েচদ ঋচষ হইয়া 

থামকন, িমব বহ আধুচনক কামলি কুলরন ব্রাহ্মণেণ, বিােিা আিও কি েহান্ ঋচষ 

হইমি পাি  বসই ঋচষত্বলামিি বিিা কি, জেৎ বিাোমদি চনকি স্বিীঃই নি হইমব। 

এই ববদই আোমদি একোত্র প্রোণ, আি ইহামি সকমলিই অচধকাি। ‘েমথোিং বািিং 

কলযাণরোবদাচন জমনিযীঃ। ব্রহ্মিাজনযািযািং শূদ্রায় িােযায় ি স্বায় িািণায়॥’৮১ এই ববদ 

হইমি এেন বকান প্রোণ বদখাইমি পাি চক বে, ইহামি সকমলি অচধকাি নাই? পুিাণ 

বচলমিমে, ববমদি অেুক শাখায় অেুক জাচিি অচধকাি, অেুক অিংশ সিযেুমেি, অেুক 

অিংশ কচলেুমেি জনয। চকন্তু ববদ বিা এ-কথা বচলমিমেন না। িৃিয চক কখনও প্রিুমক 

আ্া কচিমি পামি? িৃচি, পুিাণ, িি—এগুচলি িিিুকুই গ্রাহয, েিিুকু ববমদি সচহি 

চেমল; না চেচলমল অগ্রাহয। চকন্তু এখন আেিা পুিাণমক ববমদি অমপিা উচ্চিি আসন 

চদয়াচে। ববমদি িিযা বিা বািলামদশ হইমি বলাপই পাইয়ামে। আচে শরঘ্র বসইচদন 

বদচখমি িাই, বেচদন প্রমিযক বািরমি শালগ্রােচশলাি সচহি ববদও পূচজি হইমব, 

আবালবৃদ্ধবচনিা ববমদি পূজা কচিমব। 

  

ববদ সবমন্ধ পাশ্চািয পচণ্ডিচদমেি েমি আোি বকান আস্থা নাই। িাাঁহািা ববমদি কাল—

আজ এই চনণযয় কচিমিমেন, আোের কাল উহা বদলাইয়া সহস্র বৎসি চপোইয়া 

চদমিমেন। োহা হউক, পূমবয বেেন বচলয়াচে, পুিামণি েিিুকু ববমদি সচহি চেমল, 

িিিুকুই গ্রাহয। পুিামণ অমনক কথা বদচখমি পাই, বেগুচল ববমদি সচহি চেমল না। েথা, 

পুিামণ চলচখি আমে—বকহ দশ সহস্র, বকহ বা চবশ সহস্র বৎসি জরচবি িচহয়ামেন, চকন্তু 

ববমদ বদচখমি পাই, ‘শিায়ুনবয পুরুষীঃ’—এখামন ববমদি কথাই গ্রাহয। িাহা হইমলও 
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পুিামণ বোে িচক্ত ্ান কমেযি অমনক সুন্দি সুন্দি কথা আমে, বসগুচল অবশয লইমি 

হইমব। 

  

িািপি িি। িি শমব্দি প্রকৃি অথয ‘শা্ত্রস’, বেেন ‘কাচপল িি’। চকন্তু এখামন িি শব্দ 

আচে উহাি বিযোন প্রিচলি সিরণয অমথয বযবহাি কচিমিচে। ববৌদ্ধধেযাবলবর িাজেমণি 

শাসমন ববচদক োেে্সকল বলাপ পাইমল বকহ আি িাজিময় চহিংসা কচিমি পাচিল 

না। চকন্তু অবমশমষ ববৌদ্ধমদি চিিমিই বসই োেেম্ি িাল িাল অিংশগুচল বোপমন 

অনুচিি হইমি লাচেল, িাহা হইমিই িমিি উৎপচত্ত। িমি বাোিাি প্রিৃচি কিকগুচল 

্ৃণয বযাপাি বাদ চদমল—বলামক েিিা িামব, উহা িিিা খািাপ নমহ। বাতৃতচবক ববমদি 

ব্রাহ্মণিােই একিু পচিবচিযি হইয়া িমিি েমধয বিযোন। আজকালকাি সেুদয় উপাসনা 

পূজাপদ্ধচি কেযকাণ্ড িিেমিই অনুচিি হইয়া থামক। 

  

এখন ধেযেি সবমন্ধ একিু আমলািনা কিা োক। ধেযেমি চবচিন্ন সম্প্রদাময়ি 

চবমিাধসমত্ত্বও কিকগুচল ঐকয আমে। প্রথেিীঃ চিনচি চবষয়—চিনচি সত্তা প্রায় সকমলই 

স্বরকাি কমিনীঃ ঈশ্বি, আিা ও জেৎ। ঈশ্বি অথযাৎ চেচন জেৎমক চিিকাল সৃজন, পালন 

ও লয় কচিমিমেন; সািংখযেণ বযিরি আি সকমলই ইহা স্বরকাি কমিন। আিা—অসিংখয 

জরবািা কেযফমল বািবাি শিরি পচিগ্রহ কচিয়া জেেৃিুযিমক্র ভ্রােযোন; ইহা 

‘সিংসািবাদ’—সাধািণিীঃ ইহামক ‘পুনজযেবাদ’ বমল। আি িচহয়ামে এই অনাচদ অনন্ত 

জেৎ। এই চিনমক বকহ এমকিই চবচিন্ন অবস্থা, বকহ বা সপূিতণয পৃথক্ চিনচি সত্তা বচলয়া 

োচনমলও সকমলই এই চিনচিমি চবশ্বাস কমিন। 

  

এখামন একিু বক্তবয এই বে, আিামক চহন্দুিা চিিকাল েন হইমি পৃথক্ বচলয়া 

জাচনমিন। পাশ্চামিযিা চকন্তু েমনি উপি আি উচঠমি পামিন নাই, পাশ্চািযেণ জেৎমক 

আনন্দপূণয এবিং সমোে কচিবাি চজচনষ বচলয়া জামনন; আি প্রািযেমণি জে হইমি 

ধািণা—সিংসাি দীঃখপূণয, উহা চকেুই নয়। এইজনয পাশ্চামিযিা বেেন সঙ্ঘবদ্ধ কমেয 

চবমশষ পিু, প্রামিযিা বিেচন অন্তজযেমিি অমিষমণ অচিশয় সাহসর। 
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োহা হউক—এখন চহন্দুধমেযি আি দ-একিা কথা লইয়া আমলািনা কিা োক। চহন্দুমদি 

েমধয অবিািবাদ প্রিচলি। ববমদ আেিা বকবল েৎসয-অবিামিি কথা বদচখমি পাই। 

োহা হউক, এই অবিািবামদি প্রকৃি িাৎপেয েনুষযপূজা—েনুমষযি চিিি ঈশ্বি-দশযনই 

প্রকৃি ঈশ্বি-সািাৎকাি। চহন্দুেণ প্রকৃচিি েধয চদয়া প্রকৃচিি ঈশ্বমি োন না—েনুমষযি 

েমধয চদয়া েনুমষযি ঈশ্বমি চেয়া থামকন। িািপি েূচিযপূজা—শাম্ত্রসাক্ত পচি উপাসযমদবিা 

বযিরি সকল বদবিাই এক-একচি পমদি নাে, চকন্তু এই পচিমদবিা বসই এক িেবামনি 

নােোত্র। এই েূচিযপূজা আোমদি সকল শাম্ত্রসই অধোধে বচলয়া বচণযি হইয়ামে, চকন্তু 

িাই বচলয়া উহা অনযায় কােয নমহ। এই েূচিযপূজাি চিিমি নানাচবধ কুৎচসি িাব প্রমবশ 

কচিয়া থাচকমলও আচে উহাি চনন্দা কচি না। বসই েূচিযপূজক ব্রাহ্মমণি পদধূচল েচদ 

আচে না পাইিাে, িমব বকাথায় থাচকিাে  বে-সকল সিংস্কািক েূচিযপূজাি চনন্দা কচিয়া 

থামকন, িাাঁহাচদেমক আচে বচল—িাই, িুচে েচদ চনিাকাি-উপাসনাি বোেয হইয়া থাক, 

িাহা কি; চকন্তু অপিমক োচল দাও বকন? 

  

সিংস্কাি বকবল পুিািন বািরি জরণযসিংস্কািোত্র। বসিুকু হইয়া বেমল সিংস্কামিি আি 

প্রময়াজন চক? চকন্তু সিংস্কািকদল এক স্বিি সম্প্রদায় েঠন কচিমি িান। িাাঁহািা েহৎ 

কােয কচিয়ামেন। িাাঁহামদি উপি িেবামনি আশরবযাদ বচষযি হউক। চকন্তু বিােিা 

চনজচদেমক পৃথক্ কচিমি িাও বকন? চহন্দু নাে লইমি লচিি হও বকন? আোমদি 

জািরয় অণযবষামন আেিা সকমল আমিাহণ কচিয়াচে—হয়মিা উহামি একিু চেদ্র 

হইয়ামে। এস, সকমল চেচলয়া উহা বন্ধ কচিমি বিিা কচি, না পাচি একসমগ ব ডুচবয়া 

েচি। 

  

আি ব্রাহ্মণেণমকও বচলীঃ বিােিা আি বৃথা অচিোন িাচখও না, শা্ত্রসেমি বিাোমদি 

ব্রাহ্মণত্ব আি নাই; কািণ বিােিা এিকাল বম্লচ্ছিামজয বাস কচিমিে। েচদ বিােিা 

চনমজমদি কথায় চনমজিা চবশ্বাস কি, িমব বসই প্রািরন কুোচিলিট্ট বেেন ববৌদ্ধেণমক 

সিংহাি কচিবাি অচিপ্রাময় প্রথমে ববৌদ্ধমদি চশষয হইয়া বশমষ িাহাচদেমক িমকয পিাচজি 

কচিয়া অমনমকি েৃিুযি কািণ হন এবিং প্রায়চশ্চত্ত-স্বরূপ িুষানমল প্রমবশ কমিন, বসইরূপ 
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বিােিা সকমল চেচলয়া িুষানমল প্রমবশ কি; েচদ িাহা কচিবাি সাহস না থামক, 

চনমজমদি দবযলিা স্বরকাি কচিয়া সবযসাধািণমক সাহােয কি, িাহামদি চনকি ্ামনি 

দ্বাি উেুক্ত কি এবিং পদদচলিমদি আবাি নযােয ও প্রকৃি অচধকাি দাও। 
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