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১. রামায়ণ 

[১৯০০ খ্রীঃ ৩১ জানুআরর ক্যাচিফ াচনিয়ার অন্তর্িত পযাসাফেনায় ‘সসক্সপরয়র ক্লাফে’ 

প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

সংস্কৃত ভাষায় দুইখাচন প্রািরন মহাক্ােয আফে; অেশ্য আরও শ্ত শ্ত েররত্বেযঞ্জক্ ক্ােয 

চেদযমান। যচদও প্রায় দুই সহস্র েফষির উপর হইি সংস্কৃত আর ক্ফথাপক্থফনর ভাষা 

নাই, তথাচপ সংস্কৃত ভাষা ও সাচহতয সসই প্রািরন ক্াি হইফত েতিমান ক্াি পযিন্ত 

অচেচিন্নভাফে িচিয়া আচসয়াফে। আচম আপনাফদর সমফে সসই রামায়ণ ও মহাভারত 

নামক্ অচত প্রািরন ক্ােযদ্বফয়র চেষয় েচিফত যাইফতচে। ঐ দুইচিফতই প্রািরন 

ভারতোচসর্ফণর আিার, েযেহার, সভযতা, তদানরন্তন সামাচজক্ অে্া প্রভৃচত চিচপে  

আফে। উহাফদর মফযয আোর রামায়ণ প্রািরনতর, উহাফক্ রাফমর জরেনিচরত েিা যায়। 

রামায়ফণর পূফেিও ভারফত পদয-সাচহতয চেি। চহন্দুফদর পচেত্র শ্াস্ত্রগ্রন্থ সেফদর অচযক্াংশ্ 

ভার্ এক্প্রক্ার েফন্দ রচিত; চক্ন্তু ভারফত সেিস্মতচত্রমফম এই রামায়ণই আচদক্ােয 

েচিয়া পচরর্চণত হইয়া থাফক্। 

  

রামায়ফণর ক্চের নাম মহচষি োল্মরচক্। পরেতির ক্াফি অপফরর রচিত অফনক্ আখযানমূিক্ 

ক্চেতা, ঐ প্রািরন ক্চে োল্মরচক্র পচরচিত নাফমর সচহত জচিত হইয়াফে। সশ্ফষ এমন 

সদখা যায় সয, অফনক্ সলাক্ ো ক্চেতা তাাঁহার রচিত না হইফিও সসগুচি তাাঁহারই েচিয়া 

মফন ক্রা এক্িা প্রথা হইয়া দাাঁিাইয়াচেি। এই সক্ি প্রচেপ্ত অংশ্ থাচক্ফিও আমরা 

এখন উহা সয আক্াফর পাইফতচে, তাহাও অচত সুন্দরভাফে গ্রচথত, জর্ফতর সাচহফতয 

উহার তুিনা নাই। 

  

* * * 

  

অচত প্রািরন ক্াফি এক্ ্াফন জননক্ যুেক্ োস ক্চরত। সস সক্ানরূফপ পচরোরেফর্ির 

ভরণফপাষণ ক্চরফত পাচরত না। তাহার শ্ররর অচতশ্য় দৃঢ় ও েচিষ্ঠ চেি। আত্মরয়েফর্ির 
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ভরণফপাষফণর উপায়ান্তর না সদচখয়া সস অেফশ্ফষ দসুযেৃচত্ত অেিম্বন ক্চরি। পচথমফযয 

ক্াহাফক্ও সদচখফত পাইফিই সস তাহাফক্ আ্রমমণ ক্চরয়া তাহার যথাসেিস্ব  িু্ঠনন ক্চরত 

এেং ঐ দসুযেৃচত্তিব্ধ যন দ্বারা চপতা-মাতা স্ত্রর-পুত্র-ক্নযাচদর ভরণফপাষণ ক্চরত। 

এইরূফপ েহুচদন যায়—দদে্রমফম এক্চদন সদেচষি নারদ সসই পথ চদয়া যাইফতচেফিন; 

দসুয তাাঁহাফক্ সদচখোমাত্র আ্রমমণ ক্চরি। সদেচষি দসুযফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরফিন, ‘তুচম সক্ন 

আমার সেিস্ব  িু্ঠনন ক্চরফত প্রেৃত্ত হইয়াে? তুচম চক্ জান না দসুযতা ও নরহতযা মহাপাপ? 

তুচম চক্ জনয আপনাফক্ এই পাফপর ভার্র ক্চরফতে?’ দসুয উত্তফর েচিি, ‘আচম এই 

দসুযেৃচত্তিব্ধ যন দ্বারা আমার পচরোরেফর্ির ভরণফপাষণ ক্চরয়া থাচক্।’ সদেচষি েচিফিন, 

‘আিা, তুচম চক্ মফন ক্র, তুচম যাহাফদর জনয এই স ার পাপািরণ ক্চরফতে, তাহারা 

সতামার এই পাফপর ভার্ িইফে।’ দসুয েচিি, ‘চনশ্চয়ই, তাহারা অেশ্যই আমার পাফপর 

ভার্ গ্রহণ ক্চরফে।’ তখন সদেচষি েচিফিন, ‘আিা, তুচম এক্ ক্াজ ক্র। আমাফক্ এখাফন 

োাঁচযয়া রাচখয়া যাও, তাহা হইফি আচম আর পিাইফত পাচরে না। তার পর তুচম োচি 

চর্য়া পচরোরের্িফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরয়া আইসীঃ তাহারা সযমন সতামার যফনর ভার্ গ্রহণ 

ক্ফর, সতমচন সতামার পাফপর ভার্ গ্রহণ ক্চরফত প্রস্তুত চক্না?’ সদেচষির োফক্য স্মতত 

হইয়া দসুয তাাঁহাফক্ সসই ্াফন োাঁচযয়া রাচখয়া র্ৃহাচভমুফখ প্র্ান ক্চরি। র্ৃফহ সপ াঁচেয়াই 

প্রথফম চপতাফক্ চজফজ্ঞসা ক্চরি, ‘চপতা, আচম চক্রূফপ আপনাফক্ ভরণফপাষণ ক্চর, তাহা 

চক্ আপচন জাফনন?’ চপতা উত্তর চদফিন, ‘না আচম জাচন না।’ তখন পুত্র েচিি, ‘আচম 

দসুযেৃচত্ত দ্বারা আপনাফদর ভরণফপাষণ ক্চরয়া থাচক্। আচম সিাক্ফক্ মাচরয়া স চিয়া 

তাহার সেিস্ব  অপহরণ ক্চর।’ চপতা এই ক্থা শুচনোমাত্র স্রমাফয আরক্তনয়ন হইয়া েচিয়া 

উচিফিন, ‘চক্! তুই এইরূফপ স ারতর পাপািরফণ চিপ্ত থাচক্য়াও আমার পুত্র েচিয়া 

পচরিয় চদফত সাহস ক্চরস্, এখনই আমার স্মতুখ হইফত দূর হ। তুই পচতত, সতাফক্ আজ 

হইফত তযাজয পুত্র ক্চরিাম।’ তখন দসুয তাহার মাতার চনক্ি চর্য়া তাাঁহাফক্ও ঐ প্রশ্ন 

ক্চরি। সস চক্রূফপ পচরোরেফর্ির ভরণফপাষণ ক্ফর, তৎসম্বফে মাতাও চপতার নযায় চনজ 

অজ্ঞতা জানাইফি দসুয তাাঁহাফক্ চনফজর দসুযেৃচত্ত ও নরহতযার ক্থা প্রক্াশ্ ক্চরয়া েচিি। 

মাতা ঐ ক্থা শুচনোমাত্র ভফয় িরৎক্ার ক্চরয়া উচিয়া েচিফিন, ‘উীঃ, চক্ ভয়ানক্ ক্থা!’ 
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দসুয তখন ক্চিতক্ফ্ঠন েচিি, ‘সশ্ান মা, চ্র হও। ভয়ানক্ই হউক্ আর যাহাই হউক্, 

সতামাফক্ এক্িা ক্থা চজজ্ঞাসয আফে—তুচম চক্ আমার পাফপর ভার্ িইফে?’ মাতা তখন 

দশ্ হাত চপোইয়া অম্লান েদফন েচিফিন, ‘সক্ন, আচম সতার পাফপর ভার্ িইফত যাইে 

সক্ন? আচম সতা ক্খনও দসুযেৃচত্ত ক্চর নাই।’ তখন সস তাহার পত্নরর চনক্ি র্মন ক্চরয়া 

তাহাফক্ও পূফেিাক্ত প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরি; েচিি, ‘সশ্ান চপ্রফয়, আচম এক্জন দসুয; অফনক্ 

ক্াি যচরয়া দসুযেৃচত্ত ক্চরয়া সিাফক্র অথি অপহরণ ক্চরফতচে, আর সসই দসুযেৃচত্তিব্ধ 

অথি দ্বারাই সতামাফদর সক্ফির ভরণফপাষণ ক্চরফতচে; এখন আমার চজজ্ঞাসয—তুচম চক্ 

আমার পাফপর অংশ্ িইফত প্রস্তুত?’ পত্নর মুহূতিমাত্র চেিম্ব না ক্চরয়া উত্তর চদি, ‘ক্খনই 

নফহ। তুচম আমার ভতিা, সতামার ক্তিেয আমার ভরণফপাষণ ক্রা। তুচম সযরূফপই আমার 

ভরণফপাষণ ক্র না সক্ন, আচম সতামার পাফপর ভার্ সক্ন িইে?’  

  

দসুযর তখন জ্ঞানফনত্র উন্মরচিত হইি। সস ভাচেিীঃ এই সতা সদচখফতচে সংসাফরর চনয়ম! 

যাহারা আমার পরম আত্মরয়, যাহাফদর জনয আচম এই দসুযেৃচত্ত ক্চরফতচে, তাহারা পযিন্ত 

আমার পাফপর ভার্র হইফে না। এই রূপ ভাচেফত ভাচেফত সদেচষিফক্ সযখাফন োাঁচযয়া 

রাচখয়া আচসয়াচেি, সসখাফন উপচ্ত হইয়া অচেিফম্ব েেন সমািন ক্চরয়া চদি এেং 

তাাঁহার পদতফি পচতত হইয়া সক্ি ক্থা তাহার চনক্ি েণিনা ক্চরি। পফর সস ক্াতরভাফে 

তাাঁহার চনক্ি েচিি, ‘প্রফভা, আমায় উ ার ক্রুন, েফি চদন—আচম চক্ ক্চরে।’ তখন 

সদেচষি তাহাফক্ েচিফিন, ‘েৎস, তুচম এই দসুযেৃচত্ত পচরতযার্ ক্র। তুচম সতা সদচখফি 

পচরোরেফর্ির মফযয সক্হই সতামায় যথাথি ভািোফস না, অতএে ঐ পচরোরেফর্ির প্রচত 

আর মায়া সক্ন? যতচদন সতামার ঐশ্বযি থাচক্ফে, ততচদন তাহারা সতামার অনুর্ত 

থাচক্ফে; আর সয-চদন তুচম ক্পদিক্হরন হইফে, সসই চদনই উহারা সতামায় পচরতযার্ 

ক্চরফে। সংসাফর সক্হই ক্াহারও দুীঃখ ক্ষ্ট ো পাফপর ভার্র হইফত িায় না, চক্ন্তু সক্ফিই 

সুফখর ো পুফণযর ভার্র হইফত িায়। এক্মাত্র চযচন সুখদুীঃখ, পাপপুণয সক্ি অে্াফতই 

আমাচদফর্র সফে সফে থাফক্ন, তুচম তাাঁহারই উপাসনা ক্র। চতচন ক্খনও আমাচদর্ফক্ 

পচরতযার্ ক্ফরন না, ক্ারণ যথাথি ভািোসায় সেিাফক্না নাই, স্ব াথিপরতা নাই, যথাথি 

ভািোসা অফহতুক্।’  
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এই সক্ি ক্থা েচিয়া সদেচষি তাহাফক্ সাযনপ্রণাির চশ্ো চদফিন। দসুয তখন সেিস্ব  

তযার্ ক্চরয়া এক্ র্ভরর অরফণয প্রফেশ্ ক্চরয়া চদোরাত্র প্রাথিনায় ও যযাফন চনযুক্ত হইি। 

যযান ক্চরফত ক্চরফত ্রমফম দসুযর সদহজ্ঞান এতদূর িুপ্ত হইি সয, তাহার সদহ েল্মরক্্ূফপ 

আিন্ন হইয়া সর্ফিও সস তাহার চক্েুই জাচনফত পাচরি না। অফনক্ েষি এইরূফপ 

অচত্রমান্ত হইফি দসুয শুচনি, সক্ সযন র্ম্ভররক্ফ্ঠন তাহাফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া েচিফতফে, 

‘মহচষি ওি।’ দসুয িমচক্ত হইয়া েচিি, ‘মহচষি সক্? আচম সতা দসুযমাত্র।’ র্ম্ভররক্ফ্ঠন 

আোর উচ্চাচরত হইিীঃ তুচম এখন আর দসুয নহ। সতামার হৃদয় পচেত্র হইয়াফে, তুচম 

এখন মহচষি। আজ হইফত সতামার পুরাতন নাম িুপ্ত হইি। এখন তুচম ‘োল্মরচক্’ নাফম 

প্রচস  হইফে, সযফহতু তুচম যযাফন এত র্ভরর ভাফে চনমগ্ন হইয়াচেফি সয, সতামার সদফহর 

িাচরচদফক্ সয েল্মরক্্ূপ হইয়া চর্য়াচেি, তাহা তুচম িেয ক্র নাই।—এইরূফপ সসই দসুয 

মহচষি োল্মরচক্ হইি। 
  

এই মহচষি োল্মরচক্ চক্রূফপ ক্চে হইফিন এখন সসই ক্থা েচিফতচে। এক্চদন মহচষি পচেত্র 

ভার্ররথরসচিফি অের্াহফনর জনয যাইফতফেন, সদচখফিন এক্ স্রম ঞ্চচমথুন পরস্পরফক্ 

িুম্বন ক্চরয়া পরমানফন্দ  ুচরয়া সেিাইফতফে। মহচষি স্রম ঞ্চচমথুফনর চদফক্ এক্োর িাচহয়া 

সদচখফিন, তাহাফদর আনন্দ সদচখয়া তাাঁহারও হৃদফয় আনফন্দর উফেক্ হইি, চক্ন্তু মুহূতি 

মফযযই এই আনফন্দর দৃশ্যচি সশ্াক্দৃফশ্য পচরণত হইি, সক্াথা হইফত এক্িা তরর তাাঁহার 

পাশ্বি চদয়া দ্রুতফেফর্ িচিয়া সর্ি। সসই তরফর চে  হইয়া পুংফ্রম ঞ্চচি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইি। 

তাহার সদহ ভূচমফত পচতত হইোমাত্র স্রম ঞ্চর ক্াতরভাফে তাহার সেরর মৃতফদফহর 

িতুচদিফক্  ুচরফত িাচর্ি। মহচষির অন্তর এই সশ্াক্দৃশ্য সদচখয়া পরম ক্রুণােি হইি। সক্ 

এই চনষ্ঠুর ক্মি ক্চরি, তাহা জাচনোর জনয চতচন ইত্তীঃ চনররেণ ক্চরোমাত্র এক্ 

েযাযফক্ সদচখফত পাইফিন। 

  

তখন তাাঁহার মুখ হইফত সয সলাক্ চনর্িত হইি তাহার ভাোথিীঃ  
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ওফর েযায, তুই চক্ পাষণ্ড, সতার এক্চেন্দুও দয়ামায়া নাই! ভািোসার খাচতফরও সতার 

চনষ্ঠুর হ্ এক্ মুহূফতির জনযও হতযাক্াফযি চেরত নফহ! 

  

সলাক্চি উচ্চারণ ক্চরয়াই মহচষির মফন উচদত হইি, ‘এ, চক্? এ আচম চক্ উচ্চারণ 

ক্চরফতচে! আচম সতা ক্খনও এমন ভাফে চক্েু েচি নাই।’ তখন চতচন এক্ োণর শুচনফত 

পাইফিনীঃ েৎস ভরত হইও না, সতামার মুখ হইফত এইমাত্র যাহা োচহর হইি, ইহার নাম 

‘সলাক্’। তুচম জর্ফতর চহফতর জনয এইরূপ সলাফক্ রাফমর িচরত েণিনা ক্র।—এইরূফপ 

ক্চেতার প্রথম আরম্ভ হইি। আচদক্চে োল্মরচক্র মুখ হইফত প্রথম সলাক্ ক্রুণােফশ্ 

স্ব তই চনর্িত হইয়াচেি। ইহার পর চতচন পরম মফনাহর ক্ােয রামায়ণ অথিাৎ রামিচরত 

রিনা ক্চরফিন। 

  

* * * 

  

ভারফত অফযাযযা নাফম এক্ প্রািরন নর্রর চেি, উহা এখনও েতিমান। এখনও ভারফতর 

সয প্রফদফশ্ ঐ নর্ররর ্ান চনচদিষ্ট হয়, তাহাফক্ আউয ো অফযাযযা প্রফদশ্ েফি এেং 

আপনারাও অফনফক্ ভারফতর মানচিফত্র ঐ প্রফদশ্ িেয ক্চরয়া থাচক্ফেন। উহাই সসই 

প্রািরন অফযাযযা। অচত প্রািরন ক্াফি সসখাফন দশ্রথ নাফম এক্ রাজা রাজত্ব ক্চরফতন। 

তাাঁহার চতন রাণর চেফিন, চক্ন্তু সক্ান রাণররই সন্তান-সন্তচত হয় নাই। তাই যমিচনষ্ঠ চহন্দু 

আিাফরর অনুেতির হইয়া রাজা ও রাণরর্ণ সন্তানক্ামনায় ব্রফতাপোস, সদোরাযনা প্রভৃচত 

চনয়ম প্রচতপািন ক্চরফত িাচর্ফিন। যথাসমফয় তাাঁহাফদর িারচি পুত্র জচন্মি, সেিফজযষ্ঠ 

রাম। ্রমফম এই রাজপুত্রর্ণ মফনাহর ক্ােয ‘রামায়ণ’ অথিাৎ রামিচরত রিনা ক্চরফিন। 

  

জনক্ নাফম আর এক্জন রাজা চেফিন, তাাঁহার সরতা নাফম এক্ পরমাসুন্দরর ক্নযা চেি। 

সরতাফক্ এক্চি শ্সযফেফত্রর মফযয ক্ুিাইয়া পাওয়া চর্য়াচেি, অতএে সরতা পৃচথেরর 

ক্নযা চেফিন, জনক্-জননর োিাই চতচন ভূচমষ্ঠ হন। প্রািরন সংস্কৃফত ‘সরতা’ শ্ফের অথি 

হিক্ৃষ্ট ভূচমখণ্ড। তাাঁহাফক্ ঐরূপ ্াফন ক্ুিাইয়া পাওয়া চর্য়াচেি েচিয়াই তাাঁহার এই 

নামক্রণ হইয়াচেি। ভারফতর প্রািরন সপ রাচণক্ ইচতহাফস এরূপ অফি চক্ক্ জফন্মর ক্থা 
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অফনক্ পাি ক্রা যায়। ক্াহারও চপতা চেফিন, মাতা চেফিন না; ক্াহারও মাতা চেফিন, 

চপতা চেফিন না। ক্াহারও ো চপতামাতা সক্হই চেফিন না, ক্াহারও জন্ম যজ্ঞক্ুণ্ড হইফত, 

ক্াহারও ো শ্সযফেফত্র ইতযাচদ ইতযাচদ—ভারফতর পুরাফণ এ-সক্ি ক্থা আফে। 

  

পৃচথেরর দুচহতা সরতা চনষ্কিঙ্কা ও পরম শু স্ব ভাো চেফিন। রাজচষি জনফক্র দ্বারা চতচন 

প্রচতপাচিত হন। তাাঁহার চেোহফযার্য েয়ীঃ্রমম হইফি রাজচষি তাাঁহার জনয উপযুক্ত পাফত্রর 

অনুসোন ক্চরফত িাচর্ফিন। 

  

ভারফত প্রািরনক্াফি স্ব য়ম্বর নামক্ এক্ প্রক্ার চেোহপ্রথা চেি—তাহাফত রাজক্নযার্ণ 

চনজ চনজ পচত চনেিািন ক্চরফতন। ভারফতর চেচভন্ন ্ান হইফত চেচভন্নফদশ্রয় রাজপুত্রর্ণ 

চনমচিত হইফতন। সক্ফি সমফেত হইফি রাজক্নযা েহুমূিয েসন-ভষূফণ চেভূচষত হইয়া 

েরমািযহফ্ সসই রাজপুত্রর্ফণর মযয চদয়া র্মন ক্চরফতন। তাাঁহার সফে সফে এক্জন 

ভাি যাইত। সস পাচণগ্রহণাথির প্রফতযক্ রাজক্ুমাফরর গুণাগুণ েংশ্মযিাদাচদ ক্রতিন ক্চরত। 

রাজক্নযা যাাঁহাফক্ পচতরূফপ মফনানরত ক্চরফতন, তাাঁহারই র্িফদফশ্ ঐ েরমািয অপিণ 

ক্চরফতন। তখন মহাসমাফরাফহ পচরণয়চ্রময়া সিন্ন হইত। এই সক্ি স্ব য়ম্বর্ফি ক্খনও 

ক্খনও ভাের েফরর চেদযা-েুচ -েি পররোর জনয চেফশ্ষ চেফশ্ষ পণ চনচদিষ্ট থাচক্ত। 

  

অফনক্ রাজপুত্র সরতাফক্ িাভ ক্চরোর আক্াঙ্ক্ষা ক্চরয়াচেফিন। ‘হরযনু’  নামক্ এক্ 

প্রক্াণ্ড যনু সয ভাচিফত পাচরফে, সরতা তাাঁহাফক্ই েরমািয প্রদান ক্চরফেন, এ স্ব য়ংেফর 

ইহাই চেি পণ। সক্ি রাজপুত্রই এই েরযিপচরিায়ক্ ক্মি সিাদফনর জনয প্রাণপণ সিষ্টা 

ক্চরয়াও অক্ৃতক্াযি হইফিন। অেফশ্ফষ রাম ঐ দৃঢ় যনু হফ্ িইয়া অেিরিা্রমফম 

চদ্বখচণ্ডত ক্চরফিন। হরযনু ভগ্ন হইফি সরতা রাজা দশ্রফথর পুত্র রামিফের ক্ফ্ঠন েরমািয 

অপিণ ক্চরফিন। মহামফহাৎসফে রাম-সরতার পচরণয় সিন্ন হইি। রাম েযূফক্ িইয়া 

অফযাযযায় চ চরফিন। 

  

সক্ান রাজার অফনক্গুচি পুত্র থাচক্ফি রাজার সদহাফন্ত যাহাফত চসংহাসন িইয়া 

রাজক্ুমারর্ফণর মফযয চেফরায না হয়, সসজনয প্রািরন ভারফত রাজার জরেদ্দশ্াফতই সজযষ্ঠ 
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রাজপুত্রফক্ সয েরাফজয অচভচষক্ত ক্চরোর প্রথা প্রিচিত চেি। রামিফের চেোফহর পর 

রাজা দশ্রথ ভাচেফিনীঃ আচম এেফণ েৃ  হইয়াচে, রামও েয়ীঃপ্রাপ্ত হইয়াফে। অতএে 

এেফণ রামফক্ সয েরাফজয অচভচষক্ত ক্চরোর সময় আচসয়াফে। এই ভাচেয়া চতচন 

অচভফষফক্র সমুদয় আফয়াজন ক্চরফত িাচর্ফিন। সমগ্র অফযাযযা এই অচভফষক্-সংোফদ 

মফহাৎসফে প্রেৃত্ত হইি। এই সমফয় দশ্রফথর চপ্রয়তমা মচহষর দক্ফক্য়রর জননক্া 

পচরিাচরক্া—েহুক্ািপূফেি রাজা রাণরফক্ সয দুচি ের চদফত িাচহয়াচেফিন, তাহার ক্থা 

তাাঁহাফক্ স্মরণ ক্রাইয়া চদি। এক্ সমফয় দক্ফক্য়র রাজা দশ্রথফক্ এতদূর সন্তুষ্ট ক্চরয়া 

চেফিন সয, চতচন তাাঁহাফক্ দুইচি ের চদফত প্রচতশ্রুত হন। রাজা দশ্রথ দক্ফক্য়রফক্ 

েচিয়াচেফিন, ‘তুচম সয-ফক্ান দুইচি ের প্রাথিনা ক্র, যচদ আমার সাযযাতরত না হয়, আচম 

সতামাফক্ তৎেণাৎ উহা দান ক্চরে!’ চক্ন্তু দক্ফক্য়র তখন রাজার চনক্ি চক্েুই প্রাথিনা 

ক্ফরন নাই। চতচন ঐ েফরর ক্থা এফক্োফর ভুচিয়াই চর্য়াচেফিন। চক্ন্তু তাাঁহার দুষ্টস্ব ভাো 

দাসর তাাঁহাফক্ এেফণ েুঝাইফত িাচর্ি, রাম চসংহাসফন েচসফি তাাঁহার সক্ান ইষ্ট চস  

হইফে না; েরং তাাঁহার পুত্র ভরত রাজা হইফি তাঁহার সুফখর অন্ত থাচক্ফে না। এইরূফপ 

সস দক্ফক্য়রর চহংসােৃচত্ত উফত্তচজত ক্চরফত িাচর্ি। দাসররা পুনীঃ পুনীঃ মিণায় রাণরর 

হৃদফয় প্রেি ঈষিার উফেক্ হইি, চতচন অেফশ্ফষ ঈষিােফশ্ উন্মত্তপ্রায় হইফিন। তখন সসই 

দুষ্টা দাসর রাজার েরদান-অেরক্াফরর চেষয় স্মরণ ক্রাইয়া চদয়া েচিি, ‘সসই অেরক্ৃত 

ের-প্রাথিনার ইহাই উপযুক্ত সময়। তুচম এক্ েফর সতামার পুফত্রর রাজযাচভফষক্ ও অপর 

েফর রাফমর িতুদিশ্ েষি েনোস প্রাথিনা ক্র।’  

  

েৃ  রাজা রামিেফক্ প্রাণতুিয ভািোচসফতন। এচদফক্ দক্ফক্য়র যখন রাজার চনক্ি ঐ 

দুইচি অচনষ্টক্র ের প্রাথিনা ক্চরফিন, তখন রাজা েুচঝফিন, চতচন ক্খনও চনজ সতয ভে 

ক্চরফত পাচরফেন না। সুতরাং চতচন চক্ংক্তিেযচেমূঢ় হইয়া পচিফিন। চক্ন্তু রাম আচসয়া 

তাাঁহাফক্ এই উভয়সঙ্কি হইফত রো ক্চরফিন। রাম চপতৃসতয রোর জনয স্ব য়ং 

সস্ব িাপূেিক্ রাজযতযার্ ক্চরয়া েনর্মফন প্রস্তুত হইফিন। এইরূফপ রাম িতুদিশ্ েফষির জনয 

েফন র্মন ক্চরফিন, সফে িচিফিন চপ্রয়তমা পত্নর সরতা ও চপ্রয় ভ্রাতা ি্মণ। ণ। ইাঁহারা 

চক্েুফতই রাফমর সে োচিফত িাচহফিন না।  
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আযির্ণ সস-সময় ভারফতর র্ভরর অরফণযর অচযোচসর্ফণর সচহত চেফশ্ষ পচরচিত চেফিন 

না। তখন তাাঁহারা েনয জাচতচদর্ফক্ ‘োনর’ নাফম অচভচহত ক্চরফতন। আর এই তথাক্চথত 

‘োনর’ অথিাৎ েনয জাচতফদর মফযয যাহারা অচতশ্য় েিোন্ ও শ্চক্তশ্াির হইত, তাহারা 

আযির্ণ ক্তৃিক্ ‘রােস’ নাফম অচভচহত হইত। 

  

রাম, ি্মণ। ণ ও সরতা এইরূফপ োনর ও রােসর্ণ-অযুযচষত অরফণয র্মন ক্চরফিন। যখন 

সরতা রাফমর সচহত যাইফত িাচহফিন, তখন রাম তাাঁহাফক্ েচিয়াচেফিন, ‘তুচম রাজক্নযা 

হইয়া চক্রূফপ এই সক্ি ক্ষ্ট সহয ক্চরফে? অরফণয ক্খন চক্ চেপদ উপচ্ত হইফে, চক্েুই 

জানা নাই। তুচম চক্রূফপ সসখাফন আমার সফে যাইফে?’ সরতা তাহাফত উত্তর সদনীঃ 

আযিপুত্র সযখাফন যাইফেন, সরতাও সসখাফন তাাঁহার সফে সফে যাইফে। আপচন আমাফক্ 

‘রাজক্নযা’, ‘রাজেংফশ্ জন্ম’ এ-সে ক্থা চক্ েচিফতফেন! আমাফক্ সফে িইফতই 

হইফে।—অর্তযা সরতা সফে িচিফিন। আর রামর্তপ্রাণ ক্চনষ্ঠ ভ্রাতা ি্মণ। ণও রাফমর 

মুহূতিমাত্র চেরহ সহয ক্চরফত পাচরফতন না, সুতরাং চতচনও চক্েুফতই রাফমর সে োচিফিন 

না। অরফণয প্রফেশ্ ক্চরয়া প্রথফম তাাঁহারা চিত্রক্ূি পেিফত চক্েুচদন োস ক্চরফিন। পফর 

র্ভরর হইফত র্ভররতর অরফণয র্মন ক্চরয়া সর্াদােররতররেতির পরম রমণরয় পঞ্চেির 

প্রফদফশ্ ক্ুিরর োাঁচযয়া তাাঁহারা োস ক্চরফত িাচর্ফিন। রাম ও ি্মণ। ণ উভফয় মৃর্য়া 

ক্চরফতন ও  িমূি আহার ক্চরফতন। তাহাফত তাাঁহাফদর জরেনযাত্রা চনেিাহ হইত। এইরূপ 

চক্েুক্াি োস ক্চরোর পর এক্চদন সসখাফন এক্ রােসর আচসয়া উপচ্ত হইি, সস 

িঙ্কাচযপচত রােফণর ভচর্নর। যদৃিা্রমফম অরফণয চেিরণ ক্চরফত ক্চরফত সস রাফমর দশ্িন 

পাইি এেং তাাঁহার রূপিােফণয সমাচহত হইয়া তাাঁহার সপ্রমাক্াচঙ্ক্ষণর হইি। চক্ন্তু রাম 

মনুষযমফযয পরম শু স্ব ভাে চেফিন, তা-োিা চতচন চেোচহত; সুতরাং রােসরর প্র্াফে 

স্মতত হইফত পাচরফিন না। রােসর প্রচতচহংসােশ্তীঃ তাহার ভ্রাতা রােসরাজ রােফণর 

চনক্ি চর্য়া রামভাযিা পরমাসুন্দরর সরতার চেষয় তাহাফক্ সচে্াফর জানাইি। 

  

মনুষযমফযয রাম সেিাফপো েরযিোন্ চেফিন। রােস, দদতয, দানে, ক্াহারও এত শ্চক্ত 

চেি না সয, োহুেফি রামফক্ পরা্ ক্ফর। সুতরাং সরতাহরফণর জনয রােণফক্ মায়া 
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অেিম্বন ক্চরফত হইি। সস অপর এক্ রােফসর সহায়তা গ্রহণ ক্চরি। সসই রােস পরম 

মায়াের চেি। রােফণর অনুফরাফয সস স্ব ণিমৃফর্র রূপ যারণ ক্চরয়া রাফমর ক্ুিরফরর চনক্ি 

মফনাহর নৃতয অেভের প্রভৃচত প্রদশ্িন ক্চরয়া ্রমরিা ক্চরফত িাচর্ি। সরতা ঐ মায়ামৃফর্র 

রূপিােণয সদচখয়া সমাচহত হইফিন এেং তাাঁহার জনয ঐ মৃর্চিফক্ যচরয়া আচনফত রামফক্ 

অনুফরায ক্চরফিন। রাম ি্মণ। ণফক্ সরতার রেণাফেেফণ চনযুক্ত ক্চরয়া মৃর্চিফক্ যচরোর 

জনয েফন প্রফেশ্ ক্চরফিন। ি্মণ। ণ তখন ক্ুিরফরর িতুচদিফক্ এক্চি মিপূত র্ণ্ডর ক্াচিয়া 

সরতাফক্ েচিফিন, ‘ সদের, আমার সোয হইফতফে—আজ আপনার চক্েু অশুভ  চিফত 

পাফর। অতএে আপনাফক্ েচিফতচে, আপচন আজ সক্ান্রমফম এই মিপূত র্ণ্ডরর োচহফর 

যাইফেন না।’ ইফতামফযয রাম সসই মায়ামৃর্ফক্ োণচে  ক্চরফিন, সসই মৃর্ও তৎেণাৎ 

তাহার স্ব াভাচেক্ রােসরূপ যারণ ক্চরয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইি। 

  

চিক্ সসই সমফয় ক্ুিরফর এক্ র্ভরর আতিনাদ শ্রুচতফর্াির হইি—সযন রাম িরৎক্ার ক্চরয়া 

েচিফতফেন, ‘ি্মণ। ণ ভাই, এস, আমায় রো ক্র।’ সরতা শুচনয়া অমচন ি্মণ। ণফক্ 

েচিফিন, ‘ি্মণ। ণ তুচম অচেিফম্ব েনমফযয র্মন ক্চরয়া আযিপুত্রফক্ সাহাযয ক্র।’ ি্মণ। ণ 

েচিফিন, ‘এ সতা রামিফের স্ব র নফহ।’  চক্ন্তু সরতার োরংোর সচনেিে অনুফরাফয 

তাাঁহাফক্ রাফমর অফেষফণ যাইফত হইি। ি্মণ। ণ সযমন োচহর হইয়া চক্েুদূর চর্য়াফেন, 

অমচন রােসরাজ রােণ চভেুর সেশ্ যারণ ক্চরয়া ক্ুিরফরর স্মতুফখ আচসয়া চভো প্রাথিনা 

ক্চরি। সরতা েচিফিন, ‘আপচন চক্চঞ্চৎ অফপো ক্রুন, আমার স্ব ামর এখনই চ চরফেন; 

চতচন আচসফিই আচম আপনাফক্ যফথষ্ট চভো চদে।’ সন্নযাসর েচিি, ‘শুফভ, আচম আর 

এক্ মুহূতিও চেিম্ব ক্চরফত পাচরফতচে না। আচম েিই েুযাতি, অতএে ক্ুিরফর যাহা চক্েু 

আফে, এখনই আমাফক্ তাহা প্রদান ক্র।’ এই ক্থায় সরতা আশ্রফম সয  িমূি চেি 

সসগুচি আচনয়া চভেুক্ফক্ র্ণ্ডরর চভতফর আচসয়াই তাহাফক্ িইফত েচিফিন। চক্ন্তু ক্পি 

চভেুক্ তাাঁহাফক্ েুঝাইফত িাচর্ি—চভোজরেরর চনক্ি তাাঁহার ভফয়র সক্ান ক্ারণ নাই, 

অতএে র্ণ্ডর িঙ্ঘন ক্চরয়া তাহার চনক্ি আচসয়া অনায়াফস চভো চদফত পাফরন। চভেুর 

পুনীঃ পুনীঃ প্রফরািনায় সরতা সযমচন র্ণ্ডরর োচহর হইয়াফেন, অমচন  সসই ক্পি সন্নযাসর 

চনজ রােসফদহ পচরগ্রহণ ক্চরয়া সরতাফক্ োহুদ্বারা েিপূেিক্ যারণ ক্চরি এেং চনজ 
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মায়ারথ আহ্বান ক্চরয়া তাহাফত সরারুদযমানা সরতাফক্ েিপেিক্ েসাইয়া তাাঁহাফক্ িইয়া 

িঙ্কাচভমুফখ প্র্ান ক্চরি। আহা! সরতা তখন চনতান্ত চনীঃসহায়া, এমন সক্হ সসখাফন চেি 

না, সয আচসয়া তাাঁহাফক্ সাহাযয ক্ফর। যাহা হউক্, রােফণর রফথ যাইফত যাইফত সরতা 

চনজ অে হইফত ক্ফয়ক্খাচন অিঙ্কার উফন্মািন ক্চরয়া মফযয মফযয ভূচমফত চনফেপ ক্চরফত 

িাচর্ফিন। 

  

রােণ সরতাফক্ তাহার চনজ রাজয িঙ্কায় িইয়া সর্ি, সরতাফক্ তাহার মচহষর হইোর জনয 

অনুফরায ক্চরি এেং তাাঁহাফক্ স্মতত ক্চরোর জনয নানাচেয প্রফিাভন সদখাইফত িাচর্ি। 

চক্ন্তু সরতা সতরত্ব-যফমির সাক্ার চেগ্রহ চেফিন, সুতরাং চতচন তাহার সচহত োক্যািাপ 

পযিন্ত ক্চরফিন না। রােণ সরতাফক্ শ্াচ্ চদোর ইিায়, যতচদন না চতচন তাহার পত্নর 

হইফত স্ব রক্ৃত হন, ততচদন তাহাফক্ চদোরাত্র এক্ েৃেতফি েচসয়া থাচক্ফত োযয 

ক্চরফিন। 
  

রাম-ি্মণ। ণ ক্ুিরফর চ চরয়া আচসয়া যখন সদচখফিন, সসখাফন সরতা নাই, তখন তাহাফদর 

সশ্াফক্র আর সরমা রইি না। সরতার চক্ দশ্া হইি, তাাঁহারা ভাচেয়া চক্েুই চ্র ক্চরফত 

পাচরফিন না। তখন দুই ভ্রাতা চমচিয়া িাচরচদফক্ সরতার অফেষণ ক্চরফত িাচর্ফিন, চক্ন্তু 

তাাঁহারা সক্ানই সোন পাইফিন না। অফনক্ চদন এইরূপ অনুসোফনর পর এক্দি 

‘োনফরর’ সচহত তাাঁহাফদর সাোৎ হইি, তাহাফদর মফযয সদোংশ্সম্ভূত হনুমানও চেফিন। 

আমরা পফর সদচখে, এই োনরফশ্রষ্ঠ হনুমান রাফমর পরম চেশ্ব্ অনুির হইয়া সরতা-

উ াফর রামফক্ চেফশ্ষ সহায়তা ক্চরয়াচেফিন। রাফমর প্রচত তাাঁহার ভচক্ত এত র্ভরর চেি 

সয, চহন্দুর্ণ এখনও তাাঁহাফক্ প্রভুর আদশ্ি সসেক্রূফপ পূজা ক্চরয়া থাফক্ন। আপনারা 

সদচখফতফেন, ‘োনর’ ও ‘রােস’ শ্ফে দাচেণাফতযর আচদম অচযোচসর্ণফক্ িেয ক্রা 

হইয়াফে। 

  

এইরূফপ অেফশ্ফষ ‘োনর’র্ফণর সচহত রাফমর চমিন হইি। তাহারা তাাঁহাফক্ েচিি সয, 

আক্াশ্ চদয়া এক্খাচন রথ যাইফত তাহারা সদচখয়াচেি, তাহাফত এক্জন ‘রােস’ 

েচসয়াচেি, সস এক্ সরারুদযমানা পরমাসুন্দরর রমণরফক্ অপহরণ ক্চরয়া িইয়া 
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যাইফতচেি; আর যখন রথখাচন তাহাফদর ম্ফক্র উপর চদয়া যায়, তখন সসই রমণর 

তাহাফদর দৃচষ্ট আক্ষিফণর জনয চনজর্াত্র হইফত এক্খাচন অিঙ্কার উফন্মািন ক্চরয়া 

তাহাফদর চনক্ি স চিয়া সদন। এই েচিয়া তাহারা রামফক্ সসই অিঙ্কার সদখাইি। প্রথফম 

ি্মণ। ণই সসই অিঙ্কার িইয়া সদচখফিন, চক্ন্তু চতচন উহা চিচনফত পাচরফিন না। তখন রাম 

তাাঁহার হ্ হইফত অিঙ্কারচি িইয়া তৎেণাৎ উহা সরতার েচিয়া চিচনফিন। ভারফত 

অগ্রফজর পত্নরফক্ এতদূর ভচক্ত ক্রা হইত সয, ি্মণ। ণ সরতার োহু ো র্িফদফশ্র চদফক্ 

ক্খনও িাচহয়া সদফখন নাই, সুতরাং োনরর্ণ-প্রদচশ্িত অিঙ্কারচি সরতার ক্্ঠনহার চেি 

েচিয়া চিচনফত পাফরন নাই। এই আখযানচিফত ভারফতর প্রািরন প্রথার আভাস পাওয়া 

যায়। 

  

সসই সময় োনর-রাজ োিরর সচহত তদরয় ক্চনষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্ররফের চেোদ িচিফতচেি। 

োির সুগ্ররেফক্ রাজয হইফত চেতাচিত ক্ফর। রাম সুগ্ররফের পে অেিম্বন ক্চরয়া োিরর 

চনক্ি হইফত সুগ্ররফের হৃত রাজয পুনরু ার ক্চরয়া চদফিন। সুগ্ররে এই উপক্াফরর 

ক্ৃতজ্ঞতা- স্ব রূপ রামফক্ সাহাযয ক্চরফত স্মতত হইফিন। সরতা অফেষফণর জনয সুগ্ররে 

সেিত্র োনর সসনা সপ্ররণ ক্চরফিন, চক্ন্তু সক্হই তাাঁহার সক্ান সোন পাইি না। অেফশ্ফষ 

হনুমান এক্ িফে সার্র িঙ্ঘন ক্চরয়া ভারফতর উপক্ূি হইফত িঙ্কাদ্বরফপ উপনরত 

হইফিন। চক্ন্তু তথায় সেিত্র অফেষণ ক্চরয়াও সরতার সক্ান সোন পাইফিন না। 

  

রােসরাজ রােণ সদে মানে সক্িফক্, এমন চক্ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পযিন্ত জয় ক্চরয়াচেি। 

সস জর্ফতর েহু সুন্দরর রমণর সংগ্রহ ক্চরয়া েিপূেিক্ তাহার উপপত্নর ক্চরয়াচেি। 

হনুমান ভাচেফত িাচর্ফিন, ‘সরতা ক্খনও তাহাফদর সচহত রাজপ্রাসাফদ থাচক্ফত পাফরন 

না। ওরূপ ্াফন োস অফপো চতচন চনশ্চয় মৃতুযফক্ও সশ্রয় জ্ঞান ক্চরফেন।’  এই ভাচেয়া 

হনুমান অনযত্র সরতার অফেষণ ক্চরফত িাচর্ফিন। অেফশ্ষ চতচন সদচখফত পাইফিন—সরতা 

এক্ েৃেতফি উপচেষ্টা; তাাঁহার শ্ররর অচতশ্য় ক্ৃশ্ ও পাণু্ডেণি, তাাঁহাফক্ সদচখয়া সোয 

হইি সযন চদ্বতরয়ার শ্চশ্ক্িা আক্াফশ্ সফেমাত্র উচদত হইফতফে। হনুমান তখন এক্চি 

েুে োনফরর রূপ পচরগ্রহ ক্চরয়া সসই েৃফের উপর েচসফিন; সসখান হইফত সদচখফত 
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িাচর্ফিন, রােণফপ্রচরতা রােসরর্ণ আচসয়া সরতাফক্ নানাপ্রক্ার ভয় সদখাইয়া েশ্রভূত 

ক্চরোর জনয সিষ্টা ক্চরফতফে, চক্ন্তু সরতা রােফণর নাম পযিন্ত শুচনফতফেন না। 

  

সিিরর্ণ প্র্ান ক্চরফি হনুমান চনজরূপ যারণ ক্চরয়া সরতার চনক্ফি উপচ্ত হইয়া 

েচিফিন, ‘সদের, রামিে আপনার অফেষফণর জনয আমাফক্ সপ্ররণ ক্চরয়াফেন, আচম 

তাাঁহার দূত হইয়া এখাফন আচসয়াচে।’ এই েচিয়া চতচন সরতার প্রতযয়-উৎপাদফনর জনয 

চিহ্নস্ব রূপ রামিফের অেুররয়ক্ তাাঁহাফক্ সদখাইফিন। চতচন সরতাফক্ আরও জানাইফিন 

সয, সরতা সক্াথায় আফে জাচনফত পাচরফিই রামিফের স্ব নসনয িঙ্কায় আচসয়া 

রােসরাজফক্ জয় ক্চরয়া তাাঁহাফক্ উ ার ক্চরফেন। এই সক্ি ক্থা সরতাফক্ চনফেদন 

ক্চরয়া হনুমান অেফশ্ফষ ক্রফজাফি েচিফিন, ‘সদেরর যচদ ইিা হয় সতা দাস আপনাফক্ 

স্কফে িইয়া এক্ িফে সার্র পার হইয়া রামিফের চনক্ি সপ াঁচেফত পাফর।’  চক্ন্তু সরতা 

মূচতিমতর পচেত্রতা; সুতরাং হনুমাফনর অচভপ্রায় মত ক্াযি ক্চরফত সর্ফি পচত েযতরত অনয 

পুরুফষর অে স্পশ্ি হইফে েচিয়া চতচন হনুমাফনর সস ক্থায় ক্ণিপাত ক্চরফিন না। হনুমান 

যথাথিই সরতার সোন পাইয়াফেন, রামিফের এই চেশ্বাস উৎপাদফনর জনয চতচন শুযু 

তাাঁহাফক্ চনজ ম্ক্ হইফত িূিামচণ প্রদান ক্চরফিন। হনুমান ঐ িূিামচণ িইয়া রামিফের 

চনক্ি প্র্ান ক্চরফিন। 

  

হনুমাফনর চনক্ি হইফত সরতার সংোদ অের্ত হইয়া রামিে এক্দি োনরনসনয সংগ্রহ 

ক্চরয়া ভারফতর সেিফশ্ষ প্রাফন্ত উপনরত হইফিন। সসখাফন রাফমর োনরর্ণ এক্ প্রক্াণ্ড 

সসতু চনমিাণ ক্চরি। উহার নাম ‘সসতুেে’—ঐ সসতু ভারফতর সচহত িঙ্কার সংফযার্ সাযন 

ক্চরয়া চদয়াফে। খুে ভাাঁিার সময় এখনও ভারত হইফত িঙ্কায় োিুক্া্ূফপর উপর চদয়া 

হাাঁচিয়া পার হওয়া যায়। 

  

অেশ্য রাম ঈশ্বরােতার চেফিন, নতুো চতচন এ-সক্ি দুষ্কর ক্মি চক্রূফপ স্প্রদদান 

ক্চরফিন? চহন্দুফদর মফত রামিে ঈশ্বফরর অেতার চেফিন। ভারতোচসর্ণ তাাঁহাফক্ 

ঈশ্বফরর সপ্তম অেতার েচিয়া চেশ্বাস ক্চরয়া থাফক্। 
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োনরর্ণ সসতুেেফনর সময় এক্ এক্িা প্রক্াণ্ড পাহাি উৎপািন ক্চরয়া আচনয়া সমুফে 

্াপন ক্চরি এেং তাহার উপর রাশ্রক্ৃত চশ্িাখণ্ড ও মহররূহ চনফেপ ক্চরয়া প্রক্াণ্ড সসতু 

প্রস্তুত ক্চরফতচেি। তাহারা সদচখি, এক্িা ক্ািচেিাি োিুক্ার উপর র্িার্চি চদফতফে, 

তারপর সসতুর উপর আচসয়া এচদক্ ওচদক্ ক্চরফতফে এেং চনফজর র্া ঝািা চদফতফে। 

এইরূফপ সস চনফজর সামথিযানুসাফর োিুক্া প্রদান ক্চরয়া রামিফের সসতু-চনমিাণক্াফযি 

সাহাযয ক্চরফতচেি। োনরর্ণ তাহার এই ক্াযি সদচখয়া হাসয ক্চরফত িাচর্ি। তাহারা 

এক্-এক্জন এক্োফরই এক্-এক্চি পাহাি, এক্-এক্চি জেি ও রাশ্রক্ৃত োিুক্া িইয়া 

আচসফতচেি, সুতরাং ক্ািচেিািচির ঐরূপ োিুক্ার উপর র্িার্চি ও র্া ঝািা সদচখয়া 

হাসয সংেরণ ক্চরফত পাচরফতচেি না। রামিে ইহা িেয ক্চরয়া োনরর্ণফক্ সফম্বাযন 

ক্চরয়া েচিফিন, ‘ক্ািচেিািচির মেি হইক্, সস তার প্রাণপণ শ্চক্ত প্রফয়ার্ ক্চরয়া 

তাহার ক্াযিিুক্ু ক্চরফতফে, অতএে সস সতামাফদর মফযয সয সশ্রষ্ঠ, তাহার প্রমাণ।’ এই 

েচিয়া চতচন আদর ক্চরয়া তাহার পৃফষ্ঠ হাত েুিাইফিন। এখনও ক্ািচেিাফির পৃফষ্ঠ সয 

িম্বািচম্ব দার্ সদচখফত পাওয়া যায়, সিাফক্ েফি উহা রামিফের অেুচির দার্। 
  

সসতুচনমিাণক্াযি সশ্ষ হইফি রাম ও তাাঁহার ভ্রাতা ক্তৃিক্ পচরিাচিত হইয়া সমুদয় 

োনরনসনয িঙ্কায় প্রফেশ্ ক্চরি। তারপর ক্ফয়ক্ মাস যচরয়া রামিফের সচহত রােফণর 

স ারতর যু  হইি; অজস্র রক্তপাত হইফত িাচর্ি; অেফশ্ফষ রােসাচযপ রােণ পরাচজত 

ও চনহত হইি। তখন সুেণিময় প্রাসাদভূচষত রােফণর রাজযানর রামিফের হ্র্ত হইি। 

ভারফতর সুদূর পল্লরগ্রাফম ভ্রমণ ক্চরফত ক্চরফত সসখানক্ার সিাক্চদর্ফক্ ‘আচম িঙ্কায় 

চর্য়াচে’ েচিফি তাহারা েচিত, ‘আমাফদর শ্াফস্ত্র আফে সয, সসখানক্ার সমুদয় র্ৃহ সুেণি-

চনচমিত।’ যাহা হউক্, এই স্ব ণিময়র িঙ্কা রামিফের হ্র্ত হইি। রােফণর ক্চনষ্ঠ ভ্রাতা 

চেভরষণ যু ক্াফি রাফমর পে িইয়া তাাঁহাফক্ যফথষ্ট সাহাযয ক্চরয়াচেফিন। সসই 

সাহাফযযর প্রচতদানস্ব রূপ রামিে চেভরষণফক্ এই সুেণিময়র িঙ্কা প্রদান ক্চরফিন এেং 

রােফণর ্ াফন তাাঁহাফক্ িঙ্কার চসংহাসফন েসাইফিন। চেভরষণ িঙ্কার চসংহাসফন আফরাহণ 

ক্চরফি সরতা ও অনুিরেফর্ির সফে রাম িঙ্কা পচরতযার্ ক্চরফিন।  
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রাম যখন অফযাযযা পচরতযার্ ক্চরয়া েফন র্মন ক্ফরন, তখন রাফমর অনুজ দক্ফক্য়রতনয় 

ভরত মাতুিািফয় চেফিন, সুতরাং চতচন রাফমর েনর্মফনর চেষফয় চক্েুই জাচনফতন না; 

অফযাযযায় আচসয়া যখন সক্ি ক্থা শুচনফিন, তখন তাাঁহার আনন্দ হওয়া দূফর থাক্ুক্, 

সশ্াফক্র সরমা রইি না। েৃ  রাজা দশ্রথও এই সমফয় রাফমর সশ্াফক্ অযরর হইয়া 

প্রাণতযার্ ক্ফরন। ভরত েণক্াি চেিম্ব না ক্চরয়া অরফণয রামসমরফপ উপনরত হইয়া 

তাাঁহার চপতার স্ব র্ির্মনোতিা চনফেদন ক্চরফিন এেং চ রাইয়া িইয়া যাইোর চনচমত্ত 

সচনেিে অনুফরায ক্চরফত িাচর্ফিন। চক্ন্তু রাম তাহাফত সক্ানমফতই স্মতত হইফিন না। 

চতচন েচিফিন, ‘িতুদিশ্ েষি েফন োস না ক্চরফি চপতৃসতয সক্ানরূফপ রচেত হইফে না।’ 

িতুদিশ্ েষি পফর চতচন চ চরয়া চর্য়া রাজয গ্রহণ ক্চরফেন। রামিে ভরতফক্ রাজযপািফনর 

জনয োরোর অনুফরায ক্চরফত থাচক্ফি অেফশ্ফষ োযয হইয়া তাাঁহাফক্ রাফমর আজ্ঞা পািন 

ক্চরফত হইি। চক্ন্তু চতচন সজযষ্ঠ ভ্রাতার প্রচত পরম অনুরার্ ও ভচক্তেশ্তীঃ স্ব য়ং চসংহাসফন 

েচসফত সক্ানমফত স্মতত হইফিন না; চসংহাসফনর উপর রামিফের ক্াষ্ঠপাদুক্া ্াপন 

ক্চরয়া স্ব য়ং তাাঁহার প্রচতচনচযরূফপ রাজয শ্াসন ক্চরফত িাচর্ফিন।  

  

সরতা-উ াফরর পরই রামিফের িতুদিশ্ েষি েনোফসর সময় পূণি হইয়া আচসয়াচেি। 

সুতরাং ভরত তাাঁহার প্রতযােতিফনর জনয সাগ্রফহ প্রতরো ক্চরফতচেফিন। রামিে 

অফযাযযায় প্রতযােৃত্ত হইফতফেন জাচনফত পাচরয়া চতচন প্রজােফর্ির সচহত অগ্রসর হইয়া 

তাাঁহার অভযথিনা ক্চরফিন এেং তাাঁহাফক্ চসংহাসন আফরাহণ ক্চরোর জনয সচনেিে 

অনুফরায ক্চরফত িাচর্ফিন। সক্ফির অনুফরাফয রামিে অফযাযযার চসংহাসফন আফরাহণ 

ক্চরফত স্ব রক্ৃত হইফিন। মহাসমাফরাফহ তাাঁহার অচভফষক্চ্রময়া সিন্ন হইি। প্রািরনক্াফি 

চসংহাসন আফরাহফণর সময় প্রজার্ফণর ক্িযাণাফথি রাজাফক্ সয-সক্ি ব্রত গ্রহণ ক্চরফত 

হইত, রাম যথাচেযাফন সসগুচি গ্রহণ ক্চরফিন। তখনক্ার রাজর্ণ প্রজােফর্ির সসেক্স্ব রূপ 

চেফিন, তাাঁহাচদর্ফক্ প্রজােফর্ির মতামফতর অযরন হইয়া িচিফত হইত। আমরা এখনই 

সদচখে, এই প্রজারঞ্জফনর জনয রামিেফক্ চনজ প্রাণ অফপোও চপ্রয়তর েস্তুফক্ সক্মন 

মমতাশূ্নয হইয়া পচরতযার্ ক্চরফত হইয়াচেি। রাম অপতযচনচেিফশ্ফষ প্রজাপািন ক্চরফত 

িাচর্ফিন এেং সরতার সচহত পরম সুফখ ক্ািাইফিন। 
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এইরূপ চক্েুক্াি অের্ত হইফি এক্চদন রামিে িরমুফখ অের্ত হইফিন সয, রােস 

ক্তৃিক্ অপহৃতা সমুেপারনরতা সরতাফক্ চতচন গ্রহণ ক্রায় প্রজাের্ি অচতশ্য় অসফন্তাষ 

প্রক্াশ্ ক্চরফতফে। রােণচেজফয়র পরই রামিে সরতাফক্ গ্রহণ ক্চরোর পূফেি সক্িফক্ 

সন্তুষ্ট ক্চরোর জনয স্ব য়ং তাাঁহাফক্ চেশু স্ব ভাো জাচনয়াও সমফেত োনর ও রােসর্ফণর 

স্মতুফখ অচগ্নপররো ক্চরয়াচেফিন। সরতা যখন অচগ্নফত প্রফেশ্ ক্চরফিন, তখন রামিে 

এই ভাচেয়া সশ্াফক্ মুহযমান হইফিন—েুচঝ সরতাফক্ হারাইিাম, চক্ন্তু পরেফণই সক্ফি 

চেচস্মত হইয়া সদচখি, অচগ্নফদে স্ব য়ং সসই অচগ্নমযয হইফত উচিত হইফতফেন। তাাঁহার 

ম্ফক্ এক্ চহরণ্ময় চসংহাসন, তদুপচর সরতাফদের উপচেষ্ট। ইহা সদচখয়া রামিফের এেং 

সমফেত সক্ফির আনফন্দর সরমা রইি না। রাম পরম সমাদফর সরতাফক্ গ্রহণ ক্চরফিন। 

অফযাযযার প্রজাের্ি এই অচগ্নপররোর চেষয় অের্ত চেি, চক্ন্তু তাহারা উহা সদফখ নাই, 

তাহারা ইহাফত সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা পরস্পর েিােচি ক্চরত, সরতা রােণর্ৃফহ েহুক্াি 

োস ক্চরয়াচেফিন, চতচন সয সসখাফন সিূণি চেশু স্ব ভাো চেফিন, তাহার প্রমাণ চক্? 

রাজা এইরূপ অে্ায় সরতাফক্ গ্রহণ ক্চরয়া যমিচের্চহিত ক্াযি ক্চরফতফেন; হয় সেিসমফে 

আোর পররো চদফত হইফে, নতুো তাাঁহাফক্ চেসজিন ক্রাই রাজার পফে সশ্রয়। 

  

প্রজার্ফণর সফন্তাফষর জনয সরতা অরফণয চনেিাচসতা হইফিন। সয ্াফন সরতা পচরতযক্তা 

হইফিন, তাহার অচত চনক্ফিই আচদক্চে মহচষি োল্মরচক্র আশ্রম চেি। মহচষি তাাঁহাফক্ 

এক্াচক্নর সরারুদযমানা সদচখফত পাইফিন এেং তাাঁহার দুীঃফখর ক্াচহনর শুচনয়া তাাঁহাফক্ 

চনজ আশ্রফম ্ান চদফিন। সরতা তখন আসন্নপ্রসো চেফিন; ঐ আশ্রফমই চতচন দুইচি 

যমজ পুত্র প্রসে ক্চরফিন। উপযুক্ত েয়স হইফি মহচষি তাহাচদর্ফক্ ব্রহ্মিযিব্রত গ্রহণ 

ক্রাইয়া যথাচেযাফন চশ্ো চদফত িাচর্ফিন।  

  

এই সমফয় চতচন রামায়ণ নামক্ ক্ােয রিনা ক্চরয়া উহাফত সুর-তাি সংফযাজন ক্ফরন। 

  

ভারফত নািক্ ও সেরত অচত পচেত্র েস্তু েচিয়া চেফেচিত হইয়া থাফক্। এগুচিফক্ সিাফক্ 

যমিসাযফনর সচহত অচভন্ন জ্ঞান ক্চরয়া থাফক্। সিাফক্র যারণা—সপ্রমসেরতই হউক্ ো 
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যাহাই হউক্, সেরতমাফত্রই যচদ সক্হ তন্ময় হইয়া যাইফত পাফর, তফে তাহার অেশ্যই 

মুচক্তিাভ হইয়া থাফক্। তাহাফদর চেশ্বাস—যযাফনর দ্বারা সয  ি িাভ হয়, সেরফতও তাহা 

হইয়া থাফক্। 

  

যাহা হউক্, োল্মরচক্ রামায়ফণ সুর-তাি সংফযার্ ক্চরয়া রাফমর পুত্রদ্বয়ফক্ উহা র্াচহফত 

চশ্খাইফিন। 

  

ভারফত প্রািরন রাজর্ণ মফযয মফযয অশ্বফমযাচদ েি েি যজ্ঞ ক্চরফতন, রামিেও 

তদনুসাফর অশ্বফময যজ্ঞ ক্চরোর সঙ্কল্প ক্চরফিন। চক্ন্তু তখন র্ৃহ্ েযচক্তর পত্নর েযতরত 

সক্ান যমিানুষ্ঠান ক্চরোর অচযক্ার চেি না, যমিক্াফযির সমফয় পত্নর অেশ্যই সফে থাচক্ফে। 

সসইজনয পত্নরর অপর এক্চি নাম সহযচমিণর—যাাঁহার সচহত এক্ফত্র চমচিত হইয়া যমিক্াযি 

অনুষ্ঠান ক্চরফত হয়। চহন্দু র্ৃহ্ফক্ শ্ত শ্ত প্রক্ার যমিানুষ্ঠান ক্চরফত হইত, চক্ন্তু 

যমিানুষ্ঠানক্াফি পত্নর সফে থাচক্য়া তাাঁহার ক্তিেযিুক্ু না ক্চরফি সক্ান যমিক্াযিই চেচযমত 

অনুচষ্ঠত হইত না। 

  

যাহা হউক্, সরতাফক্ েফন চেসজিন সদওয়াফত রাম চক্রূফপ চেচযপূেিক্ সস্ত্ররক্ অশ্বফময যজ্ঞ 

সিন্ন ক্চরফেন, এখন এই প্রশ্ন উচিি। প্রজার্ণ তাাঁহাফক্ পনুরায় চেোহ ক্চরফত অনুফরায 

ক্চরি। চক্ন্তু রামিে জরেফন এই প্রথমোর প্রজার্ফণর মফতর চেরুফ  দণ্ডায়মান হইফিন। 

চতচন েচিফিন, ‘তাহা ক্খনও হইফত পাফর না। আচম সরতাফক্ চেসজিন চদয়াচে েফি, চক্ন্তু 

আমার হৃদয় সরতার চনক্ি পচিয়া আফে।’ সুতরাং শ্াস্ত্রচেচয রো ক্চরোর জনয সরতার 

প্রচতচনচযরূফপ তাাঁহার এক্ সুেণিময়র মূচতি চনচমিত হইি। এই যজ্ঞমফহাৎসফে সেিসাযারফণর 

যমিভাে ও আনন্দেযিফনর জনয সেরফতর আফয়াজনও হইয়াচেি; ক্চেগুরু মহচষি োল্মরচক্ 

চনজ চশ্ষয দুইচিফক্ফক্ সফে িইয়া যজ্ঞ্ফি উপচ্ত হইফিন। েিা োহুিয, উহারা রাফমর 

অজ্ঞাত তাাঁহারই পুত্র িে ও ক্ুশ্। সভা্ফি এক্চি রেমঞ্চ চনচমিত হইয়াচেি এেং 

োল্মরচক্প্রণরত রামায়ণ-র্াফনর জনয সক্ি আফয়াজন সিূণি চেি। 
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সভা্ফি রাম ও তদরয় অমাতযের্ি এেং অফযাযযার প্রজােৃন্দ সশ্রাতৃমণ্ডিররূফপ আসন 

গ্রহণ ক্চরফিন। চেপুি জনতার সমাফেশ্ হইি। োল্মরচক্র চশ্োমত িে ও ক্ুশ্ 

রামায়ফণর র্ান ক্চরফত িাচর্ি; তাহাফদর মফনাহর রূপিােণয-দশ্িফন ও মযুস্ব র-শ্রেফণ 

সমগ্র সভামণ্ডির মিমুগ্ধ হইি। সরতার প্রসে োর োর শ্রেণ ক্চরয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া 

উচিফিন, আর যখন সরতার চেসজিন-প্রসে আচসি, তখন চতচন চক্ংক্তিেযচেমূঢ় ও চেহ্বি 

হইয়া পচিফিন। মহচষি রামফক্ েচিফিন, ‘আপচন সশ্াক্াতি হইফেন না, আচম সরতাফক্ 

আপনার সমফে িইয়া আচসফতচে।’ এই েচিয়া োল্মরচক্ সভা্ফি সরতাফক্ আচনফিন। 

সরতাফক্ সদচখয়া অচতশ্য় চেহ্বি হইফিও প্রজােফর্ির সফন্তাফষর জনয রামফক্ সভাসমফে 

সরতার চেশু তার পুনরায় পররোদাফনর প্র্াে ক্চরফত হইি। োরংোর তাাঁহার উপর 

এরূপ চনষ্ঠুর অেফহিা হতভাচর্নর সরতা আর সহয ক্চরফত পাচরফিন না। চতচন চনজ 

চেশু তার প্রমাণ চদোর জনয সদের্ফণর চনক্ি েযাক্ুিভাফে প্রাথিনা ক্চরফত িাচর্ফিন, 

তখন হিাৎ পৃচথের চদ্বযা হইি। সরতা উনচ্চীঃস্ব ফর েচিয়া উচিফিন. ‘এই আমার পররো।’ 

এই ক্থা েচিয়া চতচন পৃচথেরর েফে অন্তচহিতা হইফিন। প্রজাের্ি এই অভুুতত ও সশ্ািনরয় 

েযাপার-দশ্িফন চক্ংক্তিেযচেমূঢ় হইি। রাম সশ্াফক্ মুহযমান হইফিন। 

  

সরতা অন্তযিাফনর চক্েুক্াি পফর সদের্ফণর চনক্ি হইফত জননক্ দূত আচসয়া রামফক্ 

েচিফিন, ‘পৃচথেরফত আপনার ক্াযি সশ্ষ হইয়াফে। অতএে আপচন এেফণ স্ব যাম দেক্ুফ্ঠন 

িিুন।’ এই োফক্য রাফমর স্ব রূপ-স্মৃচত জার্চরত হইি। চতচন অফযাযযার চনক্ি সচরদ্বরা 

সরযূর জফি সদহ চেসজিন ক্চরয়া দেক্ুফ্ঠন সরতার সচহত চমচিত হইফিন। 

  

ভারফতর প্রািরন সশ্রষ্ঠ সপ রাচণক্ ক্ােয রামায়ফণর আখযাচয়ক্া অচত সংফেফপ েচণিত হইি। 

রাম ও সরতা ভারতোসরফদর আদশ্ি। ভারফতর োিক্োচিক্ার্ণ, চেফশ্ষতীঃ 

োচিক্ামাফত্রই সরতার পূজা ক্চরয়া থাফক্। ভারতরয় নাররর্ফণর িরম উচ্চাক্াঙ্ক্ষা—

পরমশু স্ব ভাো, পচতপরায়ণা, সেিংসহা সরতার মত হওয়া। এই সক্ি িচরত্র আফিািনা 

ক্চরোর সময় আপনারা পাশ্চাফতযর আদশ্ি হইফত ভারতরয় আদশ্ি ক্তদূর চভন্ন, তাহা 

সহফজই েুচঝফত পাচরফেন। সমগ্র ভারতোসরর সমফে সরতা সযন সচহষু্ণতার উচ্চতম 
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আদশ্ি- রূফপ আজও েতিমান। পাশ্চাতয সদফশ্র েক্তেয, ‘ক্মি ক্র, ক্মি ক্চরয়া সতামার 

শ্চক্ত সদখাও।’ ভারফতর েক্তেয ‘দুীঃখক্ষ্ট সহয ক্চরয়া সতামার শ্চক্ত সদখাও।’ মানুষ ক্ত 

অচযক্ চেষফয়র অচযক্ারর হইফত পাফর, পাশ্চাতয এই সমসযা পূরণ ক্চরয়াফে। মানুষ ক্ত 

অল্প িইয়া থাচক্ফত পাফর, ভারত এই সমসযা পূরণ ক্চরয়াফে। এই দুইচি আদশ্িই এক্ 

এক্ ভাফের িরম সরমা। সরতা সযন ভারতরয় ভাফের প্রচতচনচযস্ব রূপা, সযন মূচতিমতর 

ভারতমাতা। সরতা ো্চেক্ চেফিন চক্না, সরতার উপাখযাফনর সক্ান ঐচতহাচসক্ চভচত্ত 

আফে চক্না, এ চেষয় িইয়া আমরা চেিার ক্চরফতচে না, চক্ন্তু আমরা জাচন—সরতািচরফত্র 

সয আদশ্ি প্রদচশ্িত হইয়াফে, সসই আদশ্ি ভারফত এখনও েতিমান। সরতািচরফত্রর আদশ্ি 

সযমন সমগ্র ভারফত অনুসূযত হইয়াফে, সযমন সমগ্র জাচতর জরেফন—সমগ্র জাচতর 

অচ্মজ্জায় প্রফেশ্ ক্চরয়াফে, সযমন উহার প্রফতযক্ সশ্াচণতচেন্দুফত পযিন্ত প্রোচহত 

হইয়াফে, অনয সক্ান সপ রাচণক্ উপাখযাফন েচণিত আদশ্ি সতমন হয় নাই। ভারফত যাহা 

চক্েু শুভ, যাহা চক্েু চেশু , যাহা চক্েু পুণয, ‘সরতা’ নামচি তাহারই পচরিায়ক্। নাররর্ফণর 

মফযয আমরা সয-ভােফক্ নাররজফনাচিত েচিয়া শ্র া ও আদর ক্চরয়া থাচক্, ‘সরতা’ 

েচিফত তাহাই েুঝাইয়া থাফক্। ব্রাহ্মণ যখন নাররফক্ আশ্রেিাদ ক্ফরন, চতচন তাহাফক্ 

েচিয়া থাফক্ন, ‘সরতার মত হও’; োচিক্াফক্ আশ্রেিাদ ক্চরোর সময়ও তাহাই েিা হয়। 

ভারতরয় নাররর্ণ সক্ফিই সরতার সন্তান। তাাঁহারা সচহষু্ণতার প্রচতমূচতি, সেিংসহা, সদা-

পচতপরায়ণা, চনতয-পচেত্র সরতার মত হইফত সিষ্টা ক্চরয়া থাফক্ন। চতচন এত দুীঃখ 

সচহয়াফেন, চক্ন্তু রাফমর উফদ্দফশ্য এক্চি ক্ক্িশ্ োক্যও তাাঁহার মুখ চদয়া ক্খনও চনর্িত 

হয় নাই। এ-সক্ি দুীঃখক্ষ্ট সহয ক্রাফক্ চতচন চনজ ক্তিেয েচিয়া ভাচেয়াফেন এেং চ্র 

শ্ান্তভাফে উহা সহয ক্চরয়া চর্য়াফেন। অরফণয সরতার চনেিাসন-েযাপার তাাঁহার প্রচত চক্ 

স ার অচেিার ভাচেয়া সদখুন, চক্ন্তু সসজনয তাাঁহার চিফত্ত চেন্দুমাত্র চেরচক্ত নাই। এইরূপ 

চতচতোই ভারফতর চেফশ্ষত্ব। ভর্োন্ েু  েচিয়া চর্য়াফেন, ‘আ াফতর পচরেফতি আ াত 

ক্চরফি সসই আ াফতর সক্ান প্রচতক্ার হইি না, উহাফত সক্েি জর্ফতর এক্চি পাফপর 

েৃচ মাত্র হইফে।’ ভারফতর এই চেফশ্ষ ভােচি সরতার প্রক্ৃচতর্ত চেি, চতচন আ াফতর 

প্রচত াত ক্চরোর চিন্তা পযিন্ত ক্খনও ক্ফরন নাই। 
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সক্ জাফন, এই দুইচি আদফশ্ির মফযয সক্ান ্চি সশ্রষ্ঠ—পাশ্চাতয-মতানুযায়র এই 

আপাতপ্রতরয়মান শ্চক্ত ও সতজ, অথো প্রািযফদশ্রয় ক্ষ্টসচহষু্ণতা ও চতচতো? 

  

পাশ্চাতযোসররা েফিন, ‘দুীঃখ-ক্ফষ্টর প্রচতক্ার ক্চরয়া, উহা চনোরণ ক্চরয়া আমরা দুীঃখ 

ক্মাইোর সিষ্টা ক্চরফতচে।’ ভারতোসর েফিন, ‘দুীঃখ-ক্ষ্ট সহয ক্চরয়া আমরা উহাফক্ 

নষ্ট ক্চরোর সিষ্টা ক্চরফতচে। এইরূপ সহয ক্চরফত ক্চরফত আমাফদর পফে দুীঃখ েচিয়া 

আর চক্েু থাচক্ফে না, উহাই আমাফদর পরমসুখ হইয়া দাাঁিাইফে।’ যাহাই হউক্, এই 

দুইচি আদফশ্ির জয় সক্ানচিই সহয় নফহ। সক্ জাফন—পচরণাফম সক্ান্ আদফশ্ির জয় হইফে? 

সক্ জাফন—সক্ান্ ভাে অেিম্বন ক্চরয়া মানেজাচতর যথাথি ক্িযাণ সেিাফপো অচযক্ 

হইফে? সক্ জাফন, সক্ান্ ভাে অেিম্বন ক্চরফি পশুভােফক্ েশ্রভূত ক্চরয়া তাহার উপর 

আচযপতয ক্রা সম্ভে হইফে? সচহষু্ণতা ো ্রমরয়াশ্রিতা, অপ্রচতক্ার ো প্রচতক্ার? 

  

পচরণাফম যাহাই হউক্, ইফতামফযয সযন আমরা পরস্পফরর আদশ্ি নষ্ট ক্চরয়া চদোর সিষ্টা 

না ক্চর। আমরা উভয় জাচতই এক্ ব্রফত ব্রতর—সসই ব্রত সিূণি দুীঃখচনেৃচত্ত। আপনারা 

আপনাফদর ভাফে ক্াযি ক্চরয়া যান, আমরা আমাফদর পফথ িচি। সক্ান আদশ্িফক্, সক্ান 

প্রণািরফক্, সক্ান পথফক্ উিাইয়া চদফি িচিফে না। আচম পাশ্চাতযর্ণফক্ এ ক্থা ক্খনও 

েচি না, ‘আপনারা আমাফদর প্রণাির অেিম্বন ক্রুন’; ক্খনই নফহ। িেয এক্ই, চক্ন্তু 

উপায় ক্খনও এক্ হইফত পাফর না। অতএে আচম আশ্া ক্চর—আপনারা ভারফতর আদশ্ি, 

ভারফতর সাযন-প্রণািরর ক্থা শুচনয়াই ভারতফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া েচিফেন, ‘আমরা 

জাচন, আমাফদর উভয় জাচতর িেয এক্ই, এেং আমাফদর উভফয়র ঐ িফেয পাঁহুচেোর 

সয দুইচি উপায়, তাহাও আমাফদর পরস্পফরর চিক্ উপফযার্র। আপনারা আপনাফদর 

আদশ্ি, আপনাফদর প্রণাির অনুসরণ ক্রুন, ঈশ্বফরিায় আপনাফদর উফদ্দশ্য স ি 

হউক্।’ আচম প্রািয ও পাশ্চাতয উভয় জাচতফক্ েচি, চেচভন্ন আদশ্ি িইয়া চেোদ ক্চরও 

না, যতই চেচভন্ন প্রতরয়মান হউক্, সতামাফদর উভফয়র িেয এক্ই। প্রািয ও পাশ্চাফতযর 

সচ্মতিন-ফিষ্টাই আমার জরেনব্রত। জরেফনর উপতযক্ার আাঁক্াোাঁক্া পফথ িচিোর সময় 

আমরা সযন পরস্পরফক্ েচিফত পাচর, ‘সতামার যাত্রা স ি হউক্।’  
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২. মহাভারত 

[১৯০০ খ্রীঃ ১ সেব্রুআরর ক্যাচিফ াচনিয়ার অন্তর্িত পযাসাফেনা ‘সসক্সপরয়র ক্লাফে’ প্রদত্ত 

েক্তৃতা] 

  

র্তক্াি আচম রামায়ণ মহাক্ােয সম্বফে আপনাচদর্ফক্ চক্েু শুনাইয়াচে। অদযক্ার 

সােযসভায় অপর মহাক্ােয ‘মহাভারত’ সম্বফে চক্েু েচিে। রাজা দুষ্মফন্তর ঔরফস 

শ্ক্ুন্তিার র্ফভি রাজা ভরত জন্মগ্রহণ ক্ফরন। রাজা ভরত হইফত সয েংশ্ প্রেচতিত হয়, 

মহাভারফত সসই েংশ্রয় রাজাফদর উপাখযান আফে। উক্ত ভরত রাজা হইফতই ভারতেফষির 

নাম হইয়াফে, এেং তাাঁহার নাম হইফতই এই মহাক্াফেযর নাম ‘মহাভারত’ হইয়াফে। 

মহাভারত শ্ফের অথি—মহান্ অথিাৎ সর্ রেসিন্ন, ভারত অথিাৎ ভারতেষি; অথো মহান্ 

ভারতেংশ্রয়র্ফণর উপাখযান। ক্ুরুচদফর্র প্রািরন রাজযই এই মহাক্াফেযর রেফেত্র, আর 

এই উপাখযাফনর চভচত্ত—ক্ুরুপাঞ্চাি মহাসংগ্রাম। অতএে এই চেোফদর সরমাফেত্র খুে 

চে্ৃত নফহ। এই মহাক্ােয ভারফত সেিসাযারফণর েিই আদফরর সামগ্রর। সহামাফরর ক্ােয 

গ্ররক্ফদর উপর সযরূপ প্রভাে চে্ার ক্চরয়াচেি, মহাভারতও ভারতোসরর উপর সসইরূপ 

প্রভাে চে্ার ক্চরয়াফে। ক্াি্রমফম মূি মহাভারফতর সচহত অফনক্ অোন্তর চেষয় 

সংফযাচজত হইফত িাচর্ি, সশ্ফষ উহা প্রায় িেফলাক্াত্মক্ এক্ চেরাি গ্রফন্থ পচরণত 

হইি। ক্াফি ক্াফি মূি মহাভারফত নানাচেয আখযাচয়ক্া, উপাখযান, পুরাণ, দাশ্িচনক্ 

চনেে, ইচতহাস, নানাচেয চেিার প্রভৃচত চেষয় সংফযাচজত হইয়াফে, পচরফশ্ফষ উহা এক্ 

প্রক্াণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাাঁিাইয়াফে। চক্ন্তু এই সমুদয় অোন্তর প্রসে থাচক্ফিও সমুদয় গ্রফন্থর 

চভতর মূি উপাখযানচি অনুসূযত রচহয়াফে, সদচখফত পাওয়া যায়। 

  

মহাভারফতর মূি উপাখযানচি ভারত-সাম্রাফজযর জনয সক্ রে ও পাণ্ডে নামক্ 

এক্েংশ্জাত জ্ঞাচতর্ফণর মফযয যু । 
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আযির্ণ েুে েুে দফি ভারফত আফসন। ্রমফম আযির্ফণর এই সক্ি চেচভন্ন শ্াখা ভারফতর 

নানা্াফন েিাইয়া পচিফত িাচর্ি। সশ্ফষ আযির্ণই ভারফত অপ্রচতদ্বন্দ্বী র শ্াসনক্তিা হইয়া 

উচিফিন। এই সমফয় এক্ই েংফশ্র দুই চেচভন্ন শ্াখার মফযয প্রভুত্বিাফভর সিষ্টা হইফতই 

এই যুফ র উৎপচত্ত। আপনাফদর মফযয যাাঁহারা র্রতা পচিয়াফেন, তাাঁহারা জাফনন, এই 

গ্রফন্থর প্রারফম্ভই প্রচতদ্বন্দ্বী র দুইচি দসনযদফির অচযক্ৃত যু ফেফত্রর েণিনা রচহয়াফে। ইহাই 

মহাভারফতর যু । 

  

ক্ুরুেংশ্রয় মহারাজ চেচিত্রেরফযির দুই পুত্র চেফিন—সজযষ্ঠ যৃতরা্ট্র,, ক্চনষ্ঠ পাণু্ড। যৃতরা্ট্র, 

জন্মাে চেফিন। ভারতরয় স্মৃচতশ্াফস্ত্রর চেযান অনুসাফর—অে, খঞ্জ, চেক্িাে এেং 

েয়ফরার্ এেং অনয সক্ান প্রক্ার জন্মর্ত েযাচযযুক্ত েযচক্ত দপতৃক্ সক্ান যরফনর অচযক্ারর 

হইফত পাফর না, সস সক্েি চনজ ভরণফপাষফণর েযয় মাত্র পাইফত পাফর। সুতরাং যৃতরা্ট্র, 

সজযষ্ঠ হইফিও চসংহাসফন আফরাহণ ক্চরফত পাচরফিন না, পাণু্ডই রাজা হইফিন। 
  

যৃতরাফ্ট্র,র এক্ শ্ত পুত্র চেি এেং পাণু্ডর মাত্র পাাঁিচি। অল্প েয়ফস পাণু্ডর সদহতযার্ হইফি 

যৃতরাফ্ট্র,র উপরই রাজযভার পচিি, চতচন পাণু্ডর পুত্রর্ণফক্ চনফজর পুত্রর্ফণর সচহত 

িািন-পািন ক্চরফত িাচর্ফিন। পুত্রর্ণ েয়ীঃপ্রাপ্ত হইফি মহাযনুযির চেপ্র সোণািাফযির 

উপর তাাঁহাফদর চশ্োর ভার অচপিত হইি; সোণািাফযির চনক্ি তাাঁহারা েচত্রফয়াচিত 

নানাচেয অস্ত্রচেদযায় সুচশ্চেত হইফিন। রাজপুত্রর্ফণর চশ্ো সমাপ্ত হইফি যৃতরা্ট্র, পাণু্ডর 

সজযষ্ঠ পুত্র যুচযচষ্ঠরফক্ সয েরাফজয অচভচষক্ত ক্চরফিন। যুচযচষ্ঠফরর যমিপরায়ণতা ও 

েহুচেয গুণগ্রাম এেং তাাঁহারা ভ্রাতৃিতুষ্টফয়র সশ্ যিেরযি ও সজযষ্ঠ ভ্রাতার প্রচত অপচরসরম 

ভচক্তদশ্িফন অে রাজার পুত্রর্ফণর হৃদফয় চেষম ঈষিার উদয় হইি এেং তাাঁহাফদর সজযষ্ঠ 

দুফযিাযফনর িাতুররফত এক্ যমিমফহাৎসে-দশ্িফনর েফি পঞ্চপাণ্ডে োরণােত নর্ফর সপ্রচরত 

হইফিন। তথায় দুফযিাযফনর উপফদশ্ানুসাফর তাাঁহাফদর জনয শ্ণ, জতু, িাো,  ৃত, দতি 

ও অনযানয দাহয পদাথি দ্বারা এক্ প্রাসাদ চনচমিত হইয়াচেি। সসই জতুর্ৃফহ তাাঁহাফদর 

োস্ান চনচদিষ্ট হইি। সসখাফন তাাঁহারা চক্েুক্াি োস ক্চরফি পর সসই র্ৃফহ এক্ রাফত্র 

সর্াপফন অচগ্ন প্রদত্ত হইি। চক্ন্তু যৃতরাফ্ট্র,র দেমাফত্রয় ভ্রাতা যমিাত্মা চেদুর—দুফযিাযন ও 
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তাাঁহার অনুিরেফর্ির এই দুরচভসচের চেষয় পূফেিই অের্ত হইয়া, পাণ্ডের্ণফক্ এই 

ষিযফির চেষফয় সােযান ক্চরয়া চদয়াচেফিন; সুতরাং তাাঁহারা সক্ফির অজ্ঞাতসাফর 

প্রজ্বচিত জতুর্ৃহ হইফত পিায়ন ক্চরফত সমথি হইফিন। সক্ রের্ণ যখন সংোদ পাইফিন 

সয, জতুর্ৃহ দগ্ধ হইয়া ভফস্ম পচরণত হইয়াফে, তখন তাাঁহারা পরম আনচন্দত হইফিন; 

ভাচেফিন, এত চদফন আমরা চনষ্কণ্টক্ হইিাম, এখন আমাফদর সক্ি োযাচেঘ্ন দূররভূত 

হইি। তখন যৃতরা্ট্র,তনয়র্ণ রাজযভার গ্রহণ ক্চরফিন। 

  

জতুর্ৃহ হইফত েচহর্িত হইয়া পঞ্চপাণ্ডে জননর ক্ুন্তরর সচহত েফন েফন ভ্রমণ ক্চরফত 

িাচর্ফিন। তাাঁহারা ব্রহ্মিারর ব্রাহ্মফণর েদ্মফেশ্ যারণ ক্চরয়া চভোেৃচত্ত দ্বারা জরেনযাত্রা 

চনেিাহ ক্চরফত িাচর্ফিন। র্ভরর অরণযমফযয তাাঁহাচদর্ফক্ অফনক্ দুীঃখক্ষ্ট, দদেদুচেিপাক্ 

সহয ক্চরফত হইি, চক্ন্তু তাাঁহারা সশ্ যিেরযি ও সচহষু্ণতােফি সেিচেয চেপদ হইফত উত্তরণি 

হইফিন। এইরূফপ চক্েুক্াি অচতোচহত হইফি শুচনফত পাইফিন, শ্রঘ্র চনক্িেতির পাঞ্চাি 

সদফশ্র রাজক্নযার স্ব য়ম্বর হইফে। 

  

আচম র্ত রাফত্র এই স্ব য়ম্বরপ্রথার চেষফয় এক্োর১ উফল্লখ ক্চরয়াচে। সক্ান রাজক্নযার 

স্ব য়ম্বফরর সময় িতুচদিক্ হইফত নানা সদফশ্র রাজপুত্রর্ণ স্ব য়ম্বর-সভায় আহূত হইফতন। 

এই সক্ি সমফেত রাজক্ুমারফদর মযয হইফত রাজক্ুমাররফক্ ইিামত ের মফনানরত 

ক্চরফত হইত। ভাি রাজপচরিারক্র্ণ মািযহফ্ রাজক্ুমাররর অফগ্র অফগ্র যাইয়া প্রফতযক্ 

রাজক্ুমাফরর চসংহাসফনর চনক্ি চর্য়া তাাঁহার নাম যাম েংশ্মযিাদা সশ্ যিেরফযির চেষয় 

উফল্লখ ক্চরত। রাজক্নযা এইসে রাজপুত্রফদর মফযয যাাঁহাফক্ পচতরূফপ মফনানরত 

ক্চরফতন, তাাঁহারই র্িফদফশ্ ঐ েরমািয অপিণ ক্চরফতন। তখন মহাসমাফরাফহ পচরণয়-

চ্রময়া সিন্ন হইত। পাঞ্চািরাজ দ্রুপদ এক্জন প্রেি-পরা্রমান্ত নরপচত চেফিন। তাাঁহার 

ক্নযা সে পদরর রূপগুফণর খযাচত িাচরচদফক্ েিাইয়া পচিয়াচেি। পাণ্ডফেরা শুচনফিন, সসই 

সে পদরই স্ব য়ম্বরা হইফেন। 

  

স্ব য়ম্বফর প্রায়ই রাজক্ুমাররর পাচণপ্রাথিরফক্ সাযারণতীঃ সক্ান প্রক্ার সশ্ যিেরফযির পচরিয়, 

অস্ত্রচশ্োর সক্ শ্িাচদ সদখাইফত হইত। দ্রুপদরাজ স্ব য়ম্বর-সভায় তদরয় ক্নযার 
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পাচণগ্রহণাচথির্ফণর েিপররোর এইরূপ আফয়াজন ক্চরয়াচেফিনীঃ অচত ঊর্ধ্িফদফশ্ 

আক্াফশ্ এক্ ক্ৃচত্রম মৎস িেযরূফপ ্াচপত হইয়াচেি, তাহার চনম্নফদফশ্ সতত  ূণিমান 

মযযভাফর্ চেেযুক্ত এক্চি ি্রম ্ াচপত চেি, আর চনফম্ন এক্চি জিপাত্র। জিপাফত্র মৎফসর 

প্রচতচেম্ব সদচখয়া ি্রমচেফের মযয চদয়া োণদ্বারা মৎফসযর িেু চযচন চোঁচযফত পাচরফেন, 

চতচনই রাজক্ুমাররফক্ িাভ ক্চরফেন। এই স্ব য়ম্বর-সভায় ভারফতর চেচভন্ন ্ান হইফত 

রাজা ও রাজক্ুমারর্ণ সমফেত হইয়াচেফিন। সক্ফিই রাজক্ুমাররর পাচণগ্রহফণর জনয 

সমুৎসুক্, সক্ফিই িেয চে  ক্চরোর জনয প্রাণপফণ যত্ন ক্চরফিন, চক্ন্তু সক্হই ক্ৃতক্াযি 

হইফত পাচরফিন না। 

  

আপনারা সক্ফিই ভারফতর েণিিতুষ্টফয়র চেষফয় অের্ত আফেন। সেিফশ্রষ্ঠ েণি— ব্রাহ্মণ, 

পুত্রফপ ত্রাচদ্রমফম সপ ফরাচহতয ো যাজনাচদ তাাঁহাফদর ক্াযি; ব্রাহ্মফণর নরফি েচত্রয়—রাজা 

ও সযা ার্ণ এই েচত্রয়েফণির অন্তভুিক্ত; তৃতরয়—দেশ্য অথিাৎ েযেসায়র; িতুথি—শূ্ে ো 

সসেক্। অেশ্য এই রাজক্ুমারর েচত্রয়েণিভুক্তা চেফিন। 

  

যখন রাজপুত্রর্ণ এফক্র পর এক্ সিষ্টা ক্চরয়া সক্হ িেয সভদ ক্চরফত পাচরফিন না, 

তখন দ্রুপদ রাজপুত্র সভামফযয উচিয়া েচিফত িাচর্ফিন, ‘েচত্রফয়রা িেয চে  ক্চরফত 

অক্ৃতক্াযি হইয়াফেন, এেফণ অনয চত্রেফণির মফযয সয সক্হ িেয চে  ক্চরোর সিষ্টা 

ক্চরফত পাফরন; ব্রাহ্মণই হউন, দেশ্যই হউন, এমন চক্ শূ্েই হউন, চযচন িেয চে  

ক্চরফেন, চতচনই সে পদরফক্ িাভ ক্চরফেন।’  

  

ব্রাহ্মণর্ণমফযয পঞ্চপাণ্ডে সমাসরন চেফিন, তন্মফযয অজুিনই পরম যনুযির। দ্রুপদপুফত্রর 

পূফেিাক্ত আহ্বান-শ্রেফণ চতচন উচিয়া িেয চোঁচযোর জনয অগ্রসর হইফিন। ব্রাহ্মণজাচত 

সাযারণতীঃ অচত শ্ান্তপ্রক্ৃচত ও চক্চঞ্চৎ নম্রস্ব ভাে। শ্াস্ত্রচেযানানুসাফর তাাঁহাফদর সক্ান 

অস্ত্রশ্স্ত্র স্পশ্ি ক্রা ো সাহফসর ক্মি ক্রা চনচষ । যযান, যারণা, স্ব াযযায় ও আত্মসংযফম 

সতত চনযুক্ত থাক্াই তাাঁহাফদর শ্াস্ত্রসেত যমি। অতএে তাাঁহারা চক্রূপ শ্ান্তপ্রক্ৃচত ও 

শ্াচন্তচপ্রয়, ভাচেয়া সদখুন। ব্রাহ্মফণরা যখন সদচখফিন, তাাঁহাফদর মফযয এক্জন উচিয়া 

িেয চে  ক্চরোর জনয অগ্রসর হইফতফেন, তখন তাাঁহারা ভাচেফিন, এই েযচক্তর 
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আিরফণ েচত্রয়র্ণ ্ুরম  হইয়া তাাঁহাফদর সক্িফক্ সমূফি র্ধ্ংস ক্চরয়া স চিফেন। এই 

ভাচেয়া তাাঁহারা েদ্মফেশ্র অজুিনফক্ তাাঁহার সিষ্টা হইফত চনেৃত্ত ক্চরফত প্রয়াস পাইফিন, 

চক্ন্তু চতচন েচত্রয়, অতএে তাাঁহাফদর ক্থায় চনেৃত্ত হইফিন না। চতচন অেিরিা্রমফম যনু 

তুচিয়া উহাফত জযা সরাপণ ক্চরফিন। পফর যনু আক্ষিণ ক্চরয়া অনায়াফস ি্রমচেফের মযয 

চদয়া োণ সেপণ ক্চরয়া িেযেস্তু—মৎসচির িেু চে  ক্চরফিন। 

  

তখন সভা্ফি তুমুি আনন্দর্ধ্চন হইফত িাচর্ি। রাজক্ুমারর সে পদর অজুিফনর চনক্ি 

অগ্রসর হইয়া তদরয় র্িফদফশ্ মফনাহর েরমািয অপিণ ক্চরফিন। চক্ন্তু এচদফক্ রাজর্ফণর 

মফযয তুমুি সক্ািাহি হইফত িাচর্ি। এই মহতর সভায় সমফেত রাজা ও 

রাজক্ুমারর্ণফক্ অচত্রমম ক্চরয়া এক্জন চভেুক্ ব্রাহ্মণ েচত্রয়ক্ুিসম্ভূতা পরমাসুন্দরর 

রাজক্ুমাররফক্ িইয়া যাইফে, এ চিন্তাও তাাঁহাফদর অসহয হইয়া উচিি। তাাঁহারা অজুিফনর 

সচহত যু  ক্চরয়া েিপূেিক্ তাাঁহার চনক্ি হইফত সে পদরফক্ ক্াচিয়া িইফেন, চ্র 

ক্চরফিন। পাণ্ডের্ফণর সচহত রাজাফদর তুমুি যু  হইি, চক্ন্তু পাণ্ডেরা সক্ানমফতই 

পরাভূত হইফিন না, অেফশ্ফষ জয়িাভ ক্চরয়া সে পদরফক্ চনফজর র্ৃফহ িইয়া সর্ফিন। 

  

পঞ্চভ্রাতা এেফণ রাজক্ুমাররফক্ সফে িইয়া তাাঁহাফদর োস্াফন জননর ক্ুন্তর সমরফপ 

চ চরয়া আচসফিন। চভোই ব্রাহ্মফণর উপজরচেক্া, সুতরাং ব্রাহ্মণফেশ্ যারণ ক্রাফত 

তাাঁহাচদর্ফক্ও োচহফর চর্য়া চভোদ্বারা খাদযেেয সংগ্রহ ক্চরয়া আচনফত হইত। চভোিব্ধ 

েস্তু র্ৃফহ আচসফি ক্ুন্তর উহা তাাঁহাচদর্ফক্ ভার্ ক্চরয়া চদফতন। পঞ্চভ্রাতা যখন সে পদরফক্ 

িইয়া মাতৃসচন্নযাফন উপচ্ত হইফিন, তখন তাাঁহারা সক্ তুক্েফশ্ জননরফক্ সফম্বাযন 

ক্চরয়া েচিফিন, ‘সদখ মা, আজ সক্মন মফনাহর চভো আচনয়াচে।’ ক্ুন্তর না সদচখয়াই 

েচিফিন, ‘যাহা আচনয়াে, পাাঁিজফন চমচিয়া সভার্ ক্র।’ এই ক্থা েচিোর পর যখন 

রাজক্ুমাররর চদফক্ তাাঁহার দৃচষ্ট চনপচতত হইি, তখন চতচন েচিয়া উচিফিন, ‘এচক্! এ 

আচম চক্ ক্থা েচিিাম, এ সয এক্ ক্নযা!’ চক্ন্তু এখন আর চক্ হইফে? মাতৃোক্য িঙ্ঘন 

ক্রা সতা যায় না, মাতৃ-আজ্ঞা অেশ্যই পািন ক্চরফত হইফে। তাাঁহাফদর জননর জরেফন 
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ক্খনও চমথযা ক্থা উচ্চারণ ক্ফরন নাই, সুতরাং তাাঁহার োক্য ক্খনই েযথি হইফত পাফর 

না। এইরূফপ সে পদর পঞ্চভ্রাতার সাযারণ সহযচমিণর হইফিন।  

  

আপনারা জাফনন, সমাফজর সামাচজক্ ররচতনরচতর ্রমমচেক্াফশ্র চেচভন্ন সসাপান আফে। 

এই মহাক্াফেযর চভতর প্রািরন ইচতহাফসর চক্েু চক্েু আশ্চযি আভাস পাওয়া যায়। 

পঞ্চভ্রাতা চমচিয়া সয এক্ নাররফক্ চেোহ ক্চরয়াচেফিন, মহাভারত-প্রফণতা এই  িনার 

উফল্লখ ক্চরয়াফেন, চক্ন্তু উহাফক্ সক্ানরূপ সামাচজক্ প্রথা েচিয়া চনফদিশ্ না ক্চরয়া উহার 

চেফশ্ষ ক্ারণ সদখাইোর সিষ্টা পাইয়াফেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাাঁহাফদর জননর এই অভুুতত 

পচরণফয় স্মতচতদান ক্চরয়াফেন—ইতযাচদ নানা যুচক্ত চদয়া মহাভারতক্ার এই  িনাচির 

উপর িরক্া ক্চরয়াফেন। চক্ন্তু আপনাফদর জানা আফে, সক্ি সমাফজই এমন এক্ অে্া 

চেি, যখন েহুপচতত্ব অনুফমাচদত চেি—এক্ পচরোফরর সক্ি ভ্রাতা চমচিয়া এক্ নাররফক্ 

চেোহ ক্চরত। ইহা সসই অতরত েহুপচতক্ যুফর্র এক্িা পরেতির আভাসমাত্র। 
  

যাহা হউক্, এচদফক্ পাণ্ডের্ণ সে পদরফক্ িইয়া প্র্ান ক্চরফি তাাঁহার ভ্রাতার মফন 

নানাচেয আফন্দািন হইফত িাচর্ি। চতচন ভাচেফত িাচর্ফিন—‘সয পঞ্চ েযচক্ত আমার 

ভচর্নরফক্ িইয়া সর্ি, ইহারা ক্াহারা! আমার ভচর্নর যাহার র্ফি েরমািয অপিণ ক্চরি, 

যাহার সচহত তাহার চেোহ হইফে, সস-ই ো সক্! ইহাফদর সতা অশ্বরথ ো অনয সক্ানরূপ 

ঐশ্বফযির চিহ্ন সদচখফতচে না। ইহারা সতা পদব্রফজই িচিয়া সর্ি সদচখিাম’’ মফন মফন 

এই সক্ি চেতক্ি ক্চরফত ক্চরফত চতচন তাাঁহাফদর যথাথি পচরিয় জাচনোর জনয দূফর দূফর 

থাচক্য়া তাাঁহাফদর অনুসরণ ক্চরফত িাচর্ফিন। অেফশ্ফষ সর্াপফন রাফত্র তাাঁহাফদর 

ক্ফথাপক্থন শুচনয়া তাাঁহারা সয যথাথি েচত্রয়, এ চেষফয় তাাঁহার সক্ান সংশ্য় রচহি না। 

তখন দ্রুপদরাজ তাাঁহাফদর যথাথি পচরিয় পাইয়া পরম আনচন্দত হইফিন। 

  

অফনফক্ প্রথফম এইরূপ চেোফহ স ারতর আপচত্ত ক্চরফিন েফি, চক্ন্তু েযাফসর উপফদফশ্ 

সক্ফি েুচঝফিন সয, এফেফত্র এইরূপ চেোহ সদাষােহ হইফত পাফর না। সুতরাং 

দ্রুপদরাজফক্ও এইরূপ চেোফহ স্মতত হইফত হইি; রাজক্ুমারর পঞ্চপাণ্ডেফদর সচহত 

পচরণয়পাফশ্ ে  হইি। 
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পচরণফয়র পর পাণ্ডের্ণ দ্রুপদর্ৃফহ সুফখ-স্ব ািফন্দয োস ক্চরফত িাচর্ফিন। চদন চদন 

তাাঁহাফদর েিেরযি েচযিত হইফত িাচর্ি। তাাঁহারা জরচেত আফেন, দগ্ধ হন নাই—্রমফম এই 

সংোদ সক্ রের্ফণর চনক্ি সপ াঁচেি। দুফযিাযন ও তাাঁহার অনুিরের্ি পাণ্ডের্ফণর চেনাফশ্র 

জনয নূতন নূতন ষিযি ক্চরফত িাচর্ফিন, চক্ন্তু ভরষ্ম সোণ চেদুরাচদ েষিরয়ান্ মির ও 

অমাতযেফর্ির পরামফশ্ি রাজা যৃতরা্ট্র, পাণ্ডের্ফণর সচহত সচে ক্চরফত স্মতত হইফিন। 

চনমিণ ক্চরয়া চতচন তাাঁহাচদর্ফক্ হচ্নাপুফর িইয়া আচসফিন। েহুচদফনর পর প্রজাের্ি 

পাণ্ডের্ণফক্ দশ্িন ক্চরয়া পরমানফন্দ মফহাৎসে ক্চরফত িাচর্ি। যৃতরা্ট্র, তাাঁহাচদর্ফক্ 

অযিরাজয প্রদান ক্চরফিন। তখন পঞ্চভ্রাতায় চমচিয়া ইেপ্র্ নামক্ মফনাহর নর্র চনমিাণ 

ক্চরয়া তথায় রাজযানর ্াপন ক্চরফিন। তাাঁহারা আপনাফদর রাজয ্রমফম োিাইফত 

িাচর্ফিন, িতুষ্পাশ্ি্ চেচভন্ন প্রফদফশ্র রাজর্ণফক্ েশ্রভূত ক্চরয়া ক্র প্রদান ক্চরফত 

োযয ক্চরফিন। অতীঃপর সেিফজযষ্ঠ যুচযচষ্ঠর চনফজফক্ ভারফতর তদানরন্তন সম্ 

রাজর্ফণর সম্রািরূফপ স াষণা ক্চরোর জনয রাজযসূয় যজ্ঞ ক্চরোর সঙ্কল্প ক্চরফিন। এই 

যফজ্ঞ পরাচজত রাজর্ণফক্ ক্র সহ আচসয়া সম্রাফির অযরনতা স্ব রক্ার ক্চরফত হয় ও 

প্রফতযক্ফক্ যফজ্ঞাৎসফের এক্ এক্চি ক্াযিভার চনজ হফ্ গ্রহণ ক্চরয়া যজ্ঞক্াফযি সাহাযয 

ক্চরফত হয়। শ্ররক্ৃষ্ণ পাণ্ডের্ফণর আত্মরয় এেং চেফশ্ষ েেু চেফিন। চতচন পাণ্ডের্ফণর 

চনক্ি আচসয়া রাজসূয় যজ্ঞ সিাদফন চনজ স্মতচত জ্ঞাপন ক্চরফিন। চক্ন্তু যজ্ঞানুষ্ঠাফন 

এক্চি চেষম চেঘ্ন চেি। জরাসে নামক্ জননক্ রাজা এক্শ্ত রাজাফক্ েচি চদয়া নরফময 

যজ্ঞ ক্চরোর সঙ্কল্প ক্চরয়াচেফিন এেং তদুফদ্দফশ্য চেয়াচশ্ জন রাজাফক্ ক্ারার্াফর আে  

ক্চরয়া রাচখয়াচেফিন। শ্ররক্ৃষ্ণ জরাসেফক্ আ্রমমণ ক্চরোর পরামশ্ি চদফিন। এই 

পরামশ্ি অনুসাফর শ্ররক্ৃষ্ণ, ভরম ও অজুিন জরাসফের চনক্ি যাইয়া তাাঁহাফক্ দ্বন্দ্বী যুফ  আহ্বান 

ক্চরফিন। জরাসেও স্মতত হইফিন। িতুদিশ্ চদেস ্রমমার্ত দ্বন্দ্বী যুফ র পর ভরম 

জরাসেফক্ পরাভূত ক্চরফিন। তখন েন্দর রাজর্ণফক্ মুক্ত ক্চরয়া সদওয়া হইি। 

  

ইহার পর যুচযচষ্ঠফরর ক্চনষ্ঠ িাচর ভ্রাতা দসনযসামন্ত িইয়া প্রফতযফক্ এক্ এক্ চদফক্ 

চদচিজফয় েচহর্িত হইফিন ও সম্ রাজনযের্িফক্ যুচযচষ্ঠফরর েফশ্ আনয়ন ক্চরফিন। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তাাঁহারা রাফজয প্রতযােতিন ক্চরয়া জয়িব্ধ অর্ায যনসিচত্ত ঐ চেরাি যফজ্ঞর েযয় 

চনেিাফহর জনয যুচযচষ্ঠফরর চনক্ি অপিণ ক্চরফিন। 

  

এইরূফপ পাণ্ডের্ণ ক্তৃিক্ পরাচজত এেং জরাসফের ক্ারার্ার হইফত মুক্ত রাজর্ণ 

রাজসূয় যফজ্ঞ আচসয়া রাজা যুচযচষ্ঠরফক্ সম্রাট্ েচিয়া স্ব রক্ার ক্চরয়া তাাঁহার যফথাচিত 

স্মতান ক্চরফিন। রাজা যৃতরা্ট্র, এেং তৎপুত্রর্ণও এই যফজ্ঞ সযার্দান ক্চরোর জনয 

চনমচিত হইয়াচেফিন। যজ্ঞােসাফন যুচযচষ্ঠর সম্রাফির মুক্ুি পচরযান ক্চরফিন এেং 

‘রাজি্রমেতির’ েচিয়া স াচষত হইফিন। এই সময় হইফতই সক্ রে ও পাণ্ডের্ফণর মযয 

নূতন চেফরাফযর েরজ উপ্ত হইি। পাণ্ডের্ফণর রাজয ঐশ্বযি সমৃচ  দুফযিাযফনর অসহয মফন 

হইি, সুতরাং চতচন যুচযচষ্ঠফরর প্রচত প্রেি ঈষিার ভাে িইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইফত 

চ চরফিন। এইরূফপ ঈষিাপরেশ্ হইয়া চতচন মিণা ক্চরফত িাচর্ফিন চক্রূফপ েফি ও 

সক্ শ্ফি পাণ্ডের্ফণর সেিনাশ্ সাযন ক্চরফত পাফরন। ক্ারণ, চতচন জাচনফতন েিপূেিক্ 

পাণ্ডের্ণফক্ পরাভূত ক্রা তাাঁহার সাযযাতরত। রাজা যুচযচষ্ঠর দূযত্রমরিায় আসক্ত চেফিন। 

অচত অশুভ েফণ চতচন িতুর অেচেদ্ ও দুফযিাযফনর ক্ুমিণাদাতা শ্ক্ুচনর সচহত 

দূযত্রমরিা ক্চরফত আহূত হইফিন। 

  

প্রািরন ভারফত এইরূপ চনয়ম চেি সয, সক্ান েচত্রয় যুফ র জনয আহূত হইফি সেিচেয 

েচত স্ব রক্ার ক্চরয়াও চনজ মানরোর জনয তাাঁহাফক্ যু  ক্চরফত হইত; এইরূফপ 

দূযত্রমরিার জনয আহূত হইয়া ্রমরিা ক্চরফিই মানরো হইত; আর ্রমরিায় অস্মতত 

হইফি তাহা অচত অযশ্স্কর েচিয়া পচরর্চণত হইত। মহাভারত েফিন, রাজা যুচযচষ্ঠর 

সেিচেয যফমির মূচতিমান্ চেগ্রহ চেফিন, চক্ন্তু পূফেিাক্ত ক্ারফণ সসই রাজচষিফক্ও দূযত্রমরিায় 

স্মতত হইফত হইয়াচেি। শ্ক্ুচন ও তাহার অনুিরের্ি ক্পি পাশ্া প্রস্তুত ক্চরয়াচেি। 

তাহাফতই যুচযচষ্ঠর যতোর পণ রাচখফত িাচর্ফিন ততোরই হাচরফত িাচর্ফিন। োর োর 

এইরূপ পরাচজত হওয়াফত চতচন অন্তফর অচতশ্য় েুব্ধ হইয়া জয়িাফভর আশ্ায় এফক্ 

এফক্ তাাঁহার যাহা চক্েু চেি সমুদয় পণ রাচখফত িাচর্ফিন এেং এফক্ এফক্ সক্িই 

হারাইফিন। তাাঁহার রাজয, ঐশ্বযি সেিস্ব  এইরূফপ নষ্ট হইি। অেফশ্ফষ যখন তাাঁহার রাজয 
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ঐশ্বযি সক্ রের্ণ ক্তৃিক্ চেচজত হইি, অথি চতচন োর োর দূযত্রমরিার জনয আহূত হইফত 

িাচর্ফিন, তখন সদচখফিন চনজ ভাতৃর্ণ, চনফজ স্ব য়ং এেং সুন্দরর সে পদর েযতরত পণ 

রাচখোর তাাঁহার আর চক্েুই নাই। এইগুচিও চতচন এফক্ এফক্ পণ রাচখফিন এেং এফক্ 

এফক্ সম্ই হারাইফিন। এইরূফপ পাণ্ডের্ণ সিূণিরূফপ সক্ রের্ফণর েশ্রভূত হইফিন। 

সক্ রের্ণ তাাঁহাচদর্ফক্ অেমাননা ক্চরফত আর চক্েুই োক্র রাচখফিন না; চেফশ্ষতীঃ 

তাহারা সে পদরফক্ সযরূপ অেমাচনতা ক্চরি, মানুফষর প্রচত মানুষ ক্খনও সসইরূপ 

েযেহার ক্চরফত পাফর না। অেফশ্ফষ অে রাজা যৃতরাফ্ট্র,র ক্ৃপায় পাণ্ডের্ণ সক্ রেফদর 

দাসত্ব হইফত মুক্ত হইয়া স্ব াযরনতা িাভ ক্চরফিন। রাজা যৃতরা্ট্র, তাাঁহাচদর্ফক্ চনজ 

রাজযানরফত প্রতযােতিন ক্চরয়া রাজযশ্াসফনর অনুমচত চদফিন। দুফযিাযন সদচখি েি 

চেপদ, তাহার সে সক্ শ্ি েুচঝ েযথি হয়; সুতরাং সস চপতাফক্ আর এক্োর মাত্র 

অে্রমরিার অনুমচত চদোর জনয সচনেিে অনুফরায ক্চরফত িাচর্ি। অেফশ্ফষ যৃতরা্ট্র, 

স্মতত হইফিন। এোর পণ রচহি—সয-পে হাচরফে, সস পেফক্ দ্বাদশ্ েষি েনোস ও এক্ 

েষি অজ্ঞাতোস ক্চরফত হইফে। চক্ন্তু যচদ এই অজ্ঞাতোফসর সময় জয়র পে 

অজ্ঞাতোসক্াররফদর সক্ান সোন পায়, তফে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশ্ েষি েনোস ও এক্ 

েৎসর অজ্ঞাতোস ক্চরফত হইফে। চক্ন্তু চেচজত পে যচদ অজ্ঞাতোফসর সিূণি ক্াি 

অজ্ঞাতভাফে যাপন ক্চরফত পাফর, তফে তারা আোর রাজয পাইফে।  

  

এই সশ্ষ সখিাফতও যুচযচষ্ঠফরর হার হইি; তখন পঞ্চপাণ্ডে সে পদরর সচহত চনেিাচসত 

র্হৃহরনফদর েফন র্মন ক্চরফিন। তাাঁহারা অরফণয সক্ানরূফপ দ্বাদশ্ েষি যাপন ক্চরফিন। 

এই সময় তাাঁহারা যাচমিক্ ও েররপুরুফষাচিত অফনক্ ক্চিন ক্চিন ক্াযি অনুচষ্ঠত ক্ফরন, 

মফযয মফযয দর িক্াি তরথিভ্রমণ ক্চরয়া েহু প্রািরন ও পচেত্র স্মৃচত-উদ্দরপক্ ্ানসমূহ দশ্িন 

ক্ফরন। মহাভারফতর এই েনপেিচি েিই মফনাহর ও চশ্োপ্রদ, ইহা নানাচেয উপাখযান 

ও আখযাচয়ক্ায় পূণি। ইহাফত প্রািরন ভারফতর যমি ও দশ্িন সম্বফে অফনক্ মফনাহর অপূেি 

উপাখযান আফে। এই চনেিাসফনর সময় মহচষির্ণ পাণ্ডের্ণফক্ দশ্িন ক্চরফত আচসফতন 

এেং তাাঁহারা যাহাফত চনেিাসন-দুীঃখ অফক্লফশ্ সচহফত পাফরন, সসজনয তাাঁহাচদর্ফক্ প্রািরন 
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ভারফতর অফনক্ মফনাহর উপাখযান শুনাইফতন। তন্মফযয এক্চি উপাখযান আচম 

আপনাচদর্ফক্ েচিে। 

  

অশ্বপচত নাফম এক্ রাজা চেফিন, সাচেত্রর নাফম তাাঁহার এক্ পরমাসুন্দরর গুণেতর ক্নযা 

চেি। চহন্দুফদর এক্ অচত পচেত্র মফির নাম ‘সাচেত্রর’। এই ক্নযার এত গুণ ও রূপ চেি 

সয, তাাঁহারও সাচেত্রর নাম রাখা হইয়াচেি। সাচেত্রর েয়ীঃপ্রাপ্তা হইফি চপতা তাাঁহাফক্ স্ব ামর 

মফনানরত ক্চরফত েচিফিন। আপনারা সদচখফতফেন, ভারফত প্রািরন রাজক্নযার্ফণর যফথষ্ট 

স্ব াযরনতা চেি। অফনক্ সমফয়ই তাাঁহারা পাচণগ্রহণাথির রাজক্ুমারর্ফণর মযয হইফত 

চনফজরাই পচত চনেিািন ক্চরফতন। 

  

সাচেত্রর চপতৃোফক্য স্মততা হইয়া সুেণি-রফথ আফরাহণ ক্চরয়া চপতৃরাজয হইফত অচত 

দূরেতির ্ানসমূফহ ভ্রমণ ক্চরফত িাচর্ফিন। চপতা ক্ফয়ক্জন রের ও েৃ সভাসদফক্ 

তাাঁহার সফে চদয়াচেফিন। চতচন তাহাফদর সফে অফনক্ রাজসভায় যাইয়া রাজক্ুমারর্ণফক্ 

সদচখফিন, চক্ন্তু সক্হই তাাঁহার চিত্ত জয় ক্চরফত পাচরি না। অেফশ্ফষ চতচন েফনর মফযয 

এক্ পচেত্র তফপােফন উপনরত হইফিন। প্রািরনক্াফি এইসক্ি অরফণয পশুর্ণ চনভিফয় 

চেিরণ ক্চরত। সসখাফন সক্ান জরেফক্ হতযা ক্চরফত সদখা যাইত না; এইজনয সসখাফন 

পশুর্ণ মানুষফক্ ভয় ক্চরত না। এমন চক্—সফরােফরর মৎসক্ুি পযিন্ত মানুফষর হাত 

হইফত চনভিফয় খাদয িইয়া যাইত। সহস্র সহস্র েষি যচরয়া এই সক্ি অরফণয সক্হ সক্ান 

জরেহতযা ক্ফর নাই। মুচন ও েৃ র্ণ সসখাফন মৃর্ ও পেরফদর মফযয আনফন্দ োস 

ক্চরফতন। এমন চক্—এই চনেিাসফনর সময় সক্ান গুরুতর অপরাযরও এই সক্ি ্াফন 

যাইফি তাহার উপর সক্ান অতযািার ক্চরোর সাযয ক্াহারও চেি না। র্াহি্যজরেফন যখন 

আর সুখ পাইত না, তখন সিাক্ এই সক্ি অরফণয চর্য়া োস ক্চরত; সসখাফন মুচনর্ফণর 

সফে যমিপ্রসে ও তত্ত্বচিন্তায় জরেফনর অেচশ্ষ্ট ক্াি অচতোচহত ক্চরত। 

  

দুযমৎফসন নামক্ জননক্ রাজা পূফেিাক্ত তফপােফন োস ক্চরফতন। চতচন জরাগ্র্ ও 

দৃচষ্টশ্চক্তহরন হইফি শ্ত্রুর্ণ তাাঁহার রাজয আ্রমমণপূেিক্ তাাঁহাফক্ পরাভূত ক্চরয়া তাাঁহার 

রাজয অচযক্ার ক্চরি। এই েৃ  অসহায় অে রাজা তাাঁহার মচহষর ও পুত্রফদর সচহত এই 
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তফপােফন আশ্রয় িইয়াচেফিন। সসখাফন অচত ক্ফিার তপসযায় চতচন জরেন অচতোচহত 

ক্চরফতন। তাাঁহার পুফত্রর নাম সতযোন।  

  

সাচেত্রর অফনক্ রাজসভা দশ্িন ক্চরয়া অেফশ্ফষ এই পচেত্র আশ্রফম উপনরত হইফিন। 

প্রািরনক্াফি এই তফপােনোসর ঋচষ-তপচস্ব র্ফণর উপর সক্ফিই এত শ্র াভচক্তর ভাে 

সপাষণ ক্চরফতন সয, সম্রািও এই সম্ তফপােন ো আশ্রফমর চনক্ি চদয়া যাইোর সময় 

ঋচষ-মুচনর্ণফক্ পূজা ক্চরোর জনয আশ্রফম প্রফেশ্ না ক্চরয়া থাচক্ফত পাচরফতন না। 

এখনও ভারফত এই ঋচষ-মুচনর্ফণর প্রচত সিাফক্র এতদূর শ্র ার ভাে আফে সয, ভারফতর 

এক্জন সশ্রষ্ঠ সম্রািও অরণযোসর  িমূিফভাজর িররপচরচহত সক্ান ঋচষর েংশ্যর েচিয়া 

আপনার পচরিয় চদফত চেন্দুমাত্র চদ্বযা না ক্চরয়া েরং পরম সর্ রে ও আনন্দ অনুভে 

ক্চরফেন। আমরা সক্ফিই সসই ঋচষর েংশ্যর। এইরূফপই ভারফত যফমির প্রচত অচতশ্য় 

স্মতান ও শ্র াভচক্ত প্রদচশ্িত হইয়া থাফক্; অতএে রাজর্ণ সয তফপােফনর চনক্ি চদয়া 

যাইোর সময় উহার চভতর প্রফেশ্ ক্চরয়া সসই তফপােনোসর ঋচষর্ণফক্ পূজা ক্চরয়া 

আপনাচদর্ফক্ সর্ রোচেত সোয ক্চরফেন, ইহা আর চেচিত্র চক্! যচদ তাাঁহারা অশ্বাফরাহফণ 

আচসয়া থাফক্ন, তফে আশ্রফমর োচহফর অশ্ব হইফত অেতরণ ক্চরয়া পদব্রফজ আশ্রফম 

প্রফেশ্ ক্চরফেন। আর যচদ তাাঁহারা রথাফরাহফণ আচসয়া থাফক্ন, তফে রথ ও েমিাচদ 

োচহফর রাচখয়া আশ্রফম প্রফেশ্ ক্চরফত হইফে। চেনরত শ্মগুণসিন্ন যমিপরায়ণ েযচক্তর 

নযায় না যাইফি সক্ান সযা ারই আশ্রফম প্রফেশ্াচযক্ার চেি না। 

  

এইরূফপ সাচেত্রর রাজক্নযা হইয়াও এই আশ্রফম আচসয়া উপচ্ত হইফিন এেং সসখাফন 

রাজতপস্ব র দুযমৎফসফনর পুত্র সতযোনফক্ দশ্িন ক্চরফিন। সতযোনফক্ দশ্িন ক্চরয়াই 

সাচেত্রর মফন মফন তাাঁহাফক্ হৃদয় সমপিণ ক্চরফিন। সাচেত্রর ক্ত রাজপ্রাসাফদ, ক্ত 

রাজসভায় চর্য়াচেফিন, চক্ন্তু সক্ান ্াফনই সক্ান রাজক্ুমার তাাঁহার চিত্ত হরণ ক্চরফত 

পাফরন নাই। এখাফন অরণযাোফস রাজা দুযমৎফসফনর পুত্র সতযোন তাাঁহার হৃদয় হরণ 

ক্চরফিন। 
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সাচেত্রর চপতৃর্ৃফহ চ চরয়া আচসফি চপতা তাাঁহাফক্ চজজ্ঞাস ক্চরফিন, ‘েৎফস সাচেত্রর, তুচম 

সতা নানা ্ান ভ্রমণ ক্চরয়া আচসফি; েি সদচখ, তুচম সক্াথাও এমন ক্াহাফক্ও সদচখয়াে 

চক্, যাহার সচহত তুচম পচরণয় সূফত্র আে  হইফত ইিা ক্র? েি মা, চক্েুমাত্র সর্াপন 

না ক্চরয়া হৃদফয়র ক্থা খুচিয়া েি।’ তখন সাচেত্রর িজ্জানম্রেদফন মৃদুস্ব ফর েচিফিন, 

‘হযাাঁ, চপতা, সদচখয়াচে।’ চপতা ক্চহফিন, ‘ েৎফস, সয রাজক্ুমার সতামার চিত্ত হরণ 

ক্চরয়াফে, তাহার নাম চক্?’ তখন সাচেত্রর েচিফিন, ‘তাাঁহাফক্ চিক্ রাজক্ুমার েচিফত 

পারা যায় না, ক্ারণ তাাঁর চপতা দুযমৎফসন রাজা চেফিন েফি, চক্ন্তু এেফণ শ্ত্রুর্ণ তাাঁহার 

রাজয অপহরণ ক্চরয়াফে। অতএে চতচন রাজক্ুমার হইফিও রাফজযর অচযক্ারর নফহন, 

চতচন তপচস্ব ভাফে জরেনযাপন ক্চরফতফেন, েনজাত  িমূি সংগ্রহ ক্চরয়া ক্ুিররোসর 

েৃ  জনক্-জননরর সসোয় চনরত রচহয়াফেন।’  

  

সসই সময় সদেচষি নারদ সসই ্াফন উপচ্ত চেফিন। রাজা অশ্বপচত তাাঁহাফক্ সাচেত্ররর 

পচত-চনেিািন-েৃত্তান্ত েচিয়া তৎসম্বফে তাাঁহার মতামত চজজ্ঞাসা ক্চরফিন। নারদ 

েচিফিন, ‘এই চনেিািন েিই অশুভ হইয়াফে।’ ক্থাগুচি শুচনয়া রাজা তাাঁহাফক্ এইরূপ 

েচিোর ক্ারণ স্পষ্টরূফপ চনফদিশ্ ক্চরোর জনয অনুফরায ক্চরফি চতচন েচিফিন, ‘অদয 

হইফত দ্বাদশ্ মাস পফর সতযোন চনজ ক্মিানুসাফর সদহতযার্ ক্চরফে।’ নারফদর এই ক্থা 

শুচনয়া ভয়চেহ্বি চিফত্ত রাজা ক্নযাফক্ েচিফিন, ‘সাচেত্রর, শুচনফি সতা, অদয হইফত দ্বাদশ্ 

মাস পফর সতযোন সদহতযার্ ক্চরফে; অতএে তুচম তাহাফক্ চেোহ ক্চরফি অল্প েয়ফসই 

চেযো হইফে, এক্োর এই ক্থা সেশ্ ভাি ক্চরয়া ভাচেয়া সদখ। েৎফস, তুচম সতযোফনর 

চেষয় আর হৃদফয় ্ ান চদও না, এরূপ অল্পায়ু আসন্নমৃতুয েফরর সচহত সতামার সক্ানমফত 

চেোহ হইফত পাফর না।’ সাচেত্রর ক্চহফিন, ‘চপতীঃ, সতযোন অল্পায়ুই হউক্ ো 

আসন্নমৃতুযই হউক্, তাহাফত আমার সক্ান েচত নাই। আমার হৃদয় সতযোফনর প্রচত 

অনুরার্র, আচম মফন মফন সসই সাযুিচরত্র েরর সতযোনফক্ই পচতফত্ব েরণ ক্চরয়াচে। 

অতএে আপচন অনয েযচক্তফক্ পচতরূফপ েরণ ক্চরফত আমাফক্ েচিফেন না, তাহা হইফি 

আচম চদ্বিাচরণর হইে। ক্ুমাররর পচতচনেিািফন এক্োর মাত্র অচযক্ার আফে। এক্োফর সস 

যাহাফক্ মফন মফন পচতরূফপ েরণ ক্চরয়াফে, তাহাফক্ োিা আর ক্াহাফক্ও তাহার মফন 
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ক্খনও ্ান সদওয়া উচিত নফহ।’ রাজা যখন সদচখফিন, সাচেত্রর সতযোনফক্ পচতফত্ব 

েরণ ক্চরফত দৃঢ়চনশ্চয়, তখন চতচন এই চেোহ অনুফমাদন ক্চরফিন। সাচেত্রর সতযোফনর 

সচহত যথাচেযাফন চেোচহতা হইয়া তাাঁহার মফনানরত পচতর সচহত োস ক্চরোর জনয ও 

শ্বশুর-শ্াশুিরর সসোর জনয চপতার রাজপ্রাসাদ হইফত অরণযমফযয তাাঁহাফদর আশ্রফম র্মন 

ক্চরফিন। 

  

নারফদর মুখ হইফত শুচনয়া সাচেত্রর সতযোফনর চিক্ সক্ান্ চদন সদহতযার্ হইফে তাহা 

অের্ত হইয়াচেফিন েফি, চক্ন্তু চতচন উহা সতযোফনর চনক্ি সর্াপন রাচখয়াচেফিন। 

সতযোন প্রচতচদন র্ভরর অরফণয চর্য়া ক্াষ্ঠ এেং  িমূি সংগ্রহ ক্চরয়া পুনরায় ক্ুিরফর 

চ চরয়া আচসফতন। সাচেত্রর রেনাচদ র্ৃহক্াযি ক্চরয়া েৃ  শ্বশুর-শ্াশুিরর সসো ক্চরফতন। 

এইরূফপ তাাঁহাফদর জরেন সুফখ দুীঃফখ অচতোচহত হইফত িাচর্ি, অেফশ্ফষ সতযোফনর 

সদহতযাফর্র চদন চনক্িেতির হইি। চতন চদন মাত্র অেচশ্ষ্ট থাচক্ফত সাচেত্রর এক্ ক্ফিার 

ব্রত গ্রহণ ক্চরফিন। উপোফস থাচক্য়া রাচত্রজার্রণ ক্চরয়া চতচন েযাক্ুি ভাফে প্রাথিনা 

ক্চরফত িাচর্ফিন। এই চতন রাচত্র চতচন পচতর আসন্ন মৃতুযচিন্তা ক্চরয়া ক্ত র্ভরর দুীঃফখ 

ক্ািাইয়াচেফিন, অপফরর অজ্ঞাতসাফর ক্ত অশ্রু সমািন ক্চরয়াচেফিন, সদেতার চনক্ি 

পচতর শুভক্ামনায় ক্াতরভাফে ক্ত প্রাথিনা ক্চরয়াফেন, সক্ তাহার ইয়ত্তা ক্চরফে? 

  

অেফশ্ফষ সসই ক্ািচদেফসর প্রভাত উপচ্ত হইি। সসচদন আর সাচেত্ররর—পচতফক্ এক্ 

মুহূফতির জনযও নয়ফনর অন্তরাি ক্চরফত সাহস হইি না। অতএে সতযোফনর অরফণয 

ক্াষ্ঠ ও  িমূি সংগ্রহ ক্চরফত যাইোর সময় সাচেত্রর সসচদন পচতর সফে যাইফত শ্বশুর-

শ্াশুিরর অনুমচত প্রাথিনা ক্চরফিন এেং অনুমচত িাভ ক্চরয়া সতযোফনর সফে অরফণয 

সর্ফিন। হিাৎ সতযোন োষ্পরু ক্ফ্ঠন পত্নরফক্ েচিফিন, ‘চপ্রয়া সাচেত্রর, আমার মাথা 

 ুচরফতফে, আমার ইচেয়সক্ি অেসন্নফোয হইফতফে, আমার সেিশ্ররর সযন 

চনোভারা্রমান্ত হইফতফে, আচম চক্েুক্াি সতামার পাফশ্বি চেশ্রাম ক্চরে।’ সাচেত্রর 

ভয়চেজচিত ও ক্চিত স্ব ফর উত্তর চদফিন, ‘প্রফভা, আপচন আমার অঙ্কফদফশ্ ম্ক্ ্াপন 

ক্চরয়া চেশ্রাম ক্রুন।’ তখন সতযোন চনজ উত্তপ্ত ম্ক্ সাচেত্ররর অঙ্কফদফশ্ ্াপন 
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ক্চরফিন। চক্েুেণ পফরই তাাঁহার শ্বাস উপচ্ত হইি, চতচন সদহতযার্ ক্চরফিন। সাচেত্রর 

র্িদশ্রুফিািফন পচতফক্ আচিেন ক্চরয়া সসই জনশূ্নয অরফণয েচসয়া রচহফিন। চক্েুেণ 

পফর যমদূতর্ণ সতযোফনর সূ্মণ।  সদহ গ্রহণ ক্চরোর জনয তথায় উপচ্ত হইি। চক্ন্তু 

সাচেত্রর সযখাফন পচতর ম্ক্ স্রমাফি িইয়া উপচেষ্ট চেফিন, তাহারা তাাঁহার চনক্ফি 

আচসফত পাচরি না। তাহারা সদচখি সাচেত্ররর িতুষ্পাফশ্বি অচগ্নর র্ণ্ডর রচহয়াফে, 

যমদূতর্ফণর মফযয সক্হই তাহা অচত্রমম ক্চরফত পাচরি না, সাচেত্ররর সাচন্নযয হইফত 

পিাইয়া চর্য়া তাহারা যমরাফজর চনক্ি উপচ্ত হইি এেং সতযোফনর আত্মাফক্ আচনফত 

না পারার ক্ারণ চনফেদন ক্চরি। 

  

তখন মৃত েযচক্তর্ফণর চেিারক্ মৃতুযফদেতা যমরাজ স্ব য়ং আচসয়া উপচ্ত হইফিন। 

সিাফক্র চেশ্বাস—পৃচথেরফত প্রথম মানুষ চযচন মফরন, চতচনই মৃতুযফদেতা অথিাৎ তৎপরেতির 

মৃত েযচক্তর্ফণর অচযপচত হইয়াফেন। মৃতুযর পর ক্াহাফক্ পুরস্কার অথো ক্াহাফক্ শ্াচ্ 

চদফত হইফে, চতচন তাহা চেিার ক্ফরন। সসই যমরাজ এখন স্ব য়ং আচসফিন। অেশ্য 

যমরাজ সদেতা, অতএে সাচেত্ররর িতুষ্পাশ্বি্ সসই অচগ্নর চভতফর অনায়াফস প্রফেশ্ 

ক্চরোর অচযক্ার তাাঁহার চেি। চতচন সাচেত্ররর চনক্ি উপচ্ত হইয়া ক্চহফিন, ‘মা, তুচম 

এই শ্ে সদহ পচরতযার্ ক্র। ক্ারণ, জাচনও মতিযমাত্রফক্ই সদহতযার্ ক্চরফত হয়, ইহাই 

চেচযর চেযান। মতিযর্ফণর মফযয আচমই প্রথম মচরয়াচে, তারপর হইফত সক্িফক্ই মচরফত 

হয়। মৃতুযই মানফের চনয়চত।’ যমরাজ এই ক্থা েচিফি সাচেত্রর সতযোফনর শ্েফদহ তযার্ 

ক্চরয়া চক্েু দূফর সচরয়া সর্ফিন, তখন যম সতযোফনর সদহ হইফত তাাঁহার জরোত্মাফক্ 

োচহর ক্চরয়া িইফিন। যম এইরূফপ সসই যুেফক্র জরোত্মাফক্ িইয়া স্ব রয় পুরর অচভমুফখ 

প্র্ান ক্চরফিন। চক্ন্তু চক্য়দ্দূর যাইফত না যাইফত চতচন শুচনফিন তাাঁহার পশ্চাফত শুষ্ক 

পফত্রর উপর ক্াহার পদশ্ে হইফতফে। শুচনয়া চতচন চ চরয়া সদফখন—সাচেত্রর। তখন চতচন 

সাচেত্ররফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া ক্চহফিন, ‘মা সাচেত্রর, েৃথা সক্ন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

আচসফতে? সক্ি মতিযজফনরই অদৃফষ্ট মৃতুয  চিয়া থাফক্।’ সাচেত্রর েচিফিন, ‘চপতীঃ, 

আচম আপনাফক্ অনুসরণ ক্চরফতচে না। চক্ন্তু আপচন সযমন েচিফিন, মতিযর্ফণর পফে 

মৃতুযই চেচযর চেযান, সসইরূপ চেচযর চেযাফনই নাররও তাহার চপ্রয় পচতর অনুসরণ ক্চরয়া 
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থাফক্, আর চেচযর সনাতন চেযাফনই পচতব্রতা ভাযিাফক্ ক্খনও তাহার পচত হইফত চেচিন্ন 

ক্রা যাইফত পাফর না।’ তখন যমরাজ েচিফিন, ‘েৎফস, সতামার োক্য-শ্রেফণ পরম প্ররত 

হইয়াচে, অতএে তুচম সতামার পচতর পুনজিরেন েযতরত আমার চনক্ি হইফত যাহা ইিা 

ের প্রাথিনা ক্র।’ তখন সাচেত্রর েচিফিন, ‘সহ প্রভু যমরাজ, যচদ আপচন আমার উপর 

প্রসন্ন হইয়া থাফক্ন, তফে আমায় এই ের চদন সয, আমার শ্বশুর সযন পুনরায় তাাঁহার িেু 

িাভ ক্ফরন ও সুখর হইফত পাফরন।’ যম েচিফিন, ‘চপ্রয় েৎফস, আচম যমিজ্ঞ, সতামার 

এই যমিসেত োসনা পূণি হউক্।’ এই েচিয়া যমরাজ সতযোফনর জরোত্মাফক্ িইয়া 

আোর চনজ র্ন্তেয পফথ অগ্রসর হইফত িাচর্ফিন। চক্েুদূর যাইফত না যাইফত চতচন পূেিেৎ 

আোর পশ্চাফত পদশ্ে শুচনফত পাইয়া চ চরয়া আোর সাচেত্ররফক্ সদচখফিন। তখন চতচন 

তাাঁহাফক্ েচিফিন, ‘েৎফস সাচেত্রর, তুচম এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অচসফতে?’ সাচেত্রর 

উত্তর চদফিন, ‘হযাাঁ, চপতা, আচম আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অচসফতচে েফি। আচম সয না 

আচসয়া থাচক্ফত পাচরফতচে না, সক্ সযন আমায় িাচনয়া িইয়া যাইফতফে। আচম চ চরোর 

জনয োর োর সিষ্টা ক্চরফতচে, চক্ন্তু আমার মনপ্রাণ সয আমার স্ব ামরর চনক্ি পচিয়া 

আফে, সুতরাং সযখাফন আমার স্ব ামরফক্ িইয়া যাইফতফেন, সসখাফন আমার সদহও 

যাইফতফে। আমার আত্মা সতা পূফেিই চর্য়াফে—ক্ারণ, আমার আত্মা আমার স্ব ামরর 

আত্মাফতই অেচ্ত। সুতরাং আপচন যখন আমার আত্মাফক্ িইয়া যাইফতফেন, তখন 

আমার সদহ যাইফেই। উহা না চর্য়া চক্ ক্চরয়া থাচক্ফে?’ যম ক্চহফিন, ‘সাচেত্রর, আচম 

সতামার োক্যশ্রেফণ পরম প্ররত হইিাম। আমার চনক্ি হইফত সতামার স্ব ামরর জরেন 

েযতরত আর এক্চি ের প্রাথিনা ক্র।’ সাচেত্রর ক্চহফিন, ‘সদে, আপচন যচদ আমার উপর 

প্রসন্ন হইয়া থাফক্ন, তফে আপনার চনক্ি এক্চি ের প্রাথিনা ক্চর সয, আমার শ্বশুর সযন 

তাাঁহার নষ্ট রাজয ও ঐশ্বযি চ চরয়া পান।’ যম ক্চহফিন, ‘চপ্রয় েৎফস, সতামায় এই েরও 

দান ক্চরিাম। চক্ন্তু এখন তুচম র্ৃফহ চ চরয়া যাও, ক্ারণ জরচেত মানুষ ক্খন যমরাফজর 

সচহত যাইফত পাফর না।’ এই েচিয়া যম আোর িচিফত িাচর্ফিন। যম যচদও োরংোর 

সাচেত্ররফক্ চ চরফত েচিফিন, তথাচপ সসই নম্রস্ব ভাো পচতপরায়ণা সাচেত্রর তাাঁহার মৃত 

স্ব ামরর অনুসরণ ক্চরফত িাচর্ফিন। যম আোর চ চরয়া সাচেত্ররফক্ সদচখফত পাইয়া 
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েচিফিন, ‘সহ সাচেত্রর, সহ মহানুভফে, তুচম এরূপ তরব্র সশ্াক্ চেহ্বি হইয়া পার্ফির মত 

স্ব ামরর অনুসরণ ক্চরও না।’ সাচেত্রর ক্চহফিন, ‘আমার মফনর উপর আমার সক্ান ক্তৃিত্ব 

নাই, আপচন আমার চপ্রয়তম স্ব ামরফক্ সযখাফন িইয়া যাইফেন, আচম সসখাফনই তাাঁহার 

অনুসরণ ক্চরে।’ যম েচিফিন, ‘আিা সাচেত্রর, মফন ক্র সতামার স্ব ামর ইহফিাফক্ অফনক্ 

পাপ ক্চরয়াফে, তাহার  ফি তাহাফক্ নরফক্ যাইফত হইফে; তাহা হইফিও চক্ তুচম 

সতামার পচতর সচহত যাইফত প্রস্তুত?’ পচতর প্রচত পরম অনুরাচর্ণর সাচেত্রর ক্চহফিন, 

‘আমার পচত সযখাফন যাইফেন—জরেন হউক্, মৃতুয হউক্, স্ব র্ি হউক্, নরক্ই হউক্—আচম 

পরমানফন্দ সসখাফন যাইে।’ যম ক্চহফিন, ‘েৎফস সতামার ক্থাগুচি অচত মফনাহর ও 

যমিসেত, আচম সতামার উপর পরম প্ররত হইয়াচে; তুচম আর এক্চি ের প্রাথিণা ক্র, 

চক্ন্তু জাচনও মৃত েযচক্ত ক্খনও আোর জরচেত হয় না।’ সাচেত্রর ক্চহফিন, ‘যচদ আমার 

উপর আপচন এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাফক্ন তফে আমায় এই ের দান ক্রুন, সযন আমার 

শ্বশুফরর রাজেংফশ্র সিাপ না হয়, সযন সতযোফনর পুত্রর্ণ তাাঁহার রাজয িাভ ক্ফর।’ 

তখন যমরাজ ঈষৎ হাসয ক্চরয়া েচিফিন, ‘েৎফস, সতামার মনস্কামনা স ি হউক্, এই 

সতামার পচতর জরোত্মাফক্ পচরতযার্ ক্চরিাম। সতামার পচত আোর জরচেত হইফে। 

সতযোফনর ঔরফস সতামার অফনক্ পুত্র জচন্মফে, ক্াফি তাহারা রাজপদ িাভ ক্চরফে। 

এেফণ র্ৃফহ চ চরয়া যাও। সপ্রম মৃতুযফক্ও জয় ক্চরি। পূফেি সক্ান নারর পচতফক্ এমন 

ভািোফস নাই, আর আচম সাোৎ মৃতুযফদেতাও অক্পি অেযচভিারর সপ্রফমর শ্চক্তর 

চনক্ি পরাচজত হইিাম।’  

  

সাচেত্রর-উপাখযান সংফেফপ ক্চথত হইি। ভারফত প্রফতযক্ োচিক্াফক্ সাচেত্ররর নযায় সতর 

হইফত চশ্ো সদওয়া হয়—মৃতুযও সয সাচেত্ররর সপ্রফমর চনক্ি পরাভূত হইয়াচেি, সয 

সাচেত্রর ঐক্াচন্তক্ সপ্রমেফি যমরাফজর চনক্ি হইফতও স্ব রয় স্ব ামরর আত্মাফক্ চ রাইয়া 

িইফত সমথি হইয়াচেি। 
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মহাভারত এই সাচেত্ররর উপাখযাফনর মত শ্ত শ্ত মফনাহর উপাখযাফন পূণি। আচম 

আপনাচদর্ফক্ প্রথফমই েচিয়াচে, জর্ফতর মফযয মহাভারত এক্খাচন চেরাি গ্রন্থ। ইহা 

অষ্টাদশ্ পফেি চেভক্ত এেং প্রায় িেফলাফক্ পূণি। 

  

যাহা হউক্, এেফণ মূি আখযাফনর সূত্র আোর যরা যাউক্। পাণ্ডের্ণ রাজয হইফত 

চনেিাচসত হইয়া েফন োস ক্চরফতফেন, এই অে্ায় আমরা পাণ্ডেচদর্ফক্ স চিয়া 

আচসয়াচে। সসখাফনও তাাঁহারা দুফযিাযফনর ক্ুমিণাপ্রসূত নানাচেয অতযািার হইফত 

এফক্োফর মুক্ত হন নাই, চক্ন্তু অফনক্ সিষ্টা ক্চরয়াও দুফযিাযন ক্খনই তাাঁহাফদর চেফশ্ষ 

অচনষ্টসাযফন ক্ৃতক্াযি হয় নাই। 

  

অরফণয োসক্াফি পাণ্ডের্ফণর এক্চদফনর  িনা আচম আপনাফদর চনক্ি েচিে। এক্চদন 

তাাঁহারা েিই তৃষ্ণাতি হইফিন। যুচযচষ্ঠর ক্চনষ্ঠ ভ্রাতা সহফদেফক্ জি অফেষণ ক্চরয়া 

আচনফত আফদশ্ ক্চরফিন। চতচন দ্রুতপফদ যাইয়া অফনক্ অফেষফণর পর এক্্াফন এক্চি 

অচত চনমিিসচিি সফরাের সদচখফত পাইফিন। চতচন সযমন জিপাফনর জনয সফরােফর 

অেতরণ ক্চরফেন, শুচনফিন—সক্ সযন তাাঁহাফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া েচিফতফে, ‘ েৎ স, জি 

পান ক্চরও না। অফগ্র আমার প্রশ্নগুচির উত্তর দাও, পফর যত ইিা জি পান ক্চরও।’ 

চক্ন্তু সহফদে অচতশ্য় তৃষ্ণাতি থাক্াফত এই োক্য গ্রহণ না ক্চরয়া ইিামত জিপান 

ক্চরফিন, জিপান ক্চরোমাত্র চতচন সদহতযার্ ক্চরফিন। সহফদেফক্ অফনক্েণ চ চরফত 

না সদচখয়া রাজা যুচযচষ্ঠর নক্ুিফক্ তাহার সোফন ও জি আনয়ফনর জনয পািাইফিন। 
  

নক্ুি ইত্তীঃ অফেষণ ক্চরফত ক্চরফত উক্ত সফরােফরর সমরফপ যাইয়া ভ্রাতা সহফদেফক্ 

মৃত অে্ায় চনফশ্চষ্টভাফে পচিয়া থাচক্ফত সদচখফিন। নক্ুি তৃষ্ণাতি থাক্ায় জফির চদফক্ 

অগ্রসর হইফিন, অমচন চতচনও সহফদফের মত শুচনফিন, ‘েৎস, অফগ্র আমার প্রশ্নগুচির 

উত্তর দাও, পশ্চাফত জি পান ক্চরও।’ চতচনও ঐ োক্য অমানয ক্চরয়া জি পান ক্চরফিন 

ও জি পান ক্চরয়াই সহফদফের মত মানেিরিা সংেরণ ক্চরফিন। পফর অজুিন ও ভরম 

ঐরূফপ ভাতৃর্ফণর অফেষফণ ও জি আচনোর জনয সপ্রচরত হইফিন, চক্ন্তু তাাঁহারাও সক্হ 

চ চরফিন না। তাাঁহাফদরও নক্ুি সহফদফের মত অে্া হইি। তাাঁহারাও জি পান ক্চরয়া 
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প্রাণতযার্ ক্চরফিন। অেফশ্ফষ যুচযচষ্ঠর স্ব য়ং উচিয়া ভাতৃিতুষ্টফয়র অফেষফণ র্মন 

ক্চরফিন। অফনক্েণ ইত্তীঃ ভ্রমফণর পর পচরফশ্ফষ সসই মফনাহর সফরােফরর সমরফপ 

উপচ্ত হইয়া চতচন ভাতৃিতুষ্টয়ফক্ মৃত অে্ায় ভূতফি শ্য়ান সদচখফিন। এই দৃশ্য 

সদচখয়া তাাঁহার অন্তীঃক্রণ সশ্াক্ভারা্রমান্ত হইি, চতচন ভাতৃর্ফণর জনয চেিাপ ক্চরফত 

িাচর্ফিন; সসই সময় হিাৎ শুচনফিন, সক্ সযন তাাঁহাফক্ েচিফতফে, ‘েৎস, দুীঃসাহস ক্চরও 

না। আচম এক্জন যে—েক্রূফপ েুে েুে মৎস খাইয়া জরেনযারণ ক্চর এেং এই 

সফরােফর োস ক্চর; এই সফরাের আমার অচযক্ৃত। আমার দ্বারাই সতামার ভ্রাতারা 

সপ্রতফিাফক্ নরত হইয়াফে। সহ রাজন্, যচদ তুচমও সতামার ভ্রাতাফদর মত আমার প্রশ্নগুচির 

উত্তর না চদয়া জি পান ক্র, তফে ভাতৃিতুষ্টফয়র পাফশ্বি পঞ্চম শ্েরূফপ সতামাফক্ও শ্য়ন 

ক্চরফত হইফে। সহ ক্ুরুনন্দন, প্রথফম আমার প্রশ্নগুচির উত্তর চদয়া স্ব য়ং যফথিা জি পান 

ক্র ও অনযত্র িইয়া যাও।’ যুচযচষ্ঠর েচিফিন, ‘আচম আপনার প্রশ্নগুচির যথাযথ উত্তর 

চদফত সিষ্টা ক্চরে। আপচন আমাফক্ যথাচভরুচি প্রশ্ন ক্রুন।’ তখন যে তাহাফক্ এফক্ 

এফক্ অফনক্গুচি প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরফিন, যুচযচষ্ঠরও প্রফশ্নর সদুত্তর প্রদান ক্চরফিন। 

তন্মফযয দুইচি প্রশ্ন ও যুচযচষ্ঠরপ্রদত্ত উত্তর আপনাফদর চনক্ি েচিফতচে। যে চজজ্ঞাসা 

ক্চরফিন, ‘চক্মাশ্চযিম্?’—জর্ফত সেিাফপো আশ্চযি েযাপার চক্? যুচযচষ্ঠর তদুত্তফর 

েচিফিনীঃ 

  

প্রচতমুহূফতি আমরা সদচখফতচে, আমাফদর িাচরচদফক্ প্রাচণর্ণ মৃতুযমুফখ পচতত হইফতফে, 

চক্ন্তু যাহারা এখনও মফর নাই, তাহারা ভাচেফতফে সয, তাহারা ক্খনও মচরফে না। 

জর্ফতর মফযয ইহাই সেিাফপো আশ্চযি েযাপার—মৃতুয অহরহীঃ স্মতুফখ থাচক্ফিও সক্হ 

চেশ্বাস ক্ফর না সয, সস মচরফে।২ 

  

যফের আর এক্ প্রশ্ন চেি, ‘ক্ীঃ পন্থাীঃ?’—সক্ান্ পথ অনুসরণ ক্চরফি মানফের যথাথি 

সশ্রফয়ািাভ হয়? যুচযচষ্ঠর ঐ প্রফশ্নর এই উত্তর প্রদান ক্চরফিনীঃ 

  

তফক্ির দ্বারা চক্েুই চনশ্চয় হইফত পাফর না। ক্ারণ, জর্ফত নানা মত-মতান্তর রচহয়াফে। 

সেদও নানাচেয—উহার এক্ ভার্ যাহা েচিফতফে, অপর ভার্ তাহারই প্রচতোদ 
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ক্চরফতফে। এমন দুই জন মুচন োচহর ক্চরফত পারা যায় না, যাাঁহাফদর পরস্পফরর মতফভদ 

নাই। যফমির রহসয সযন গুহায় চনচহত রচহয়াফে। অতএে মহাপুরুষর্ণ সয পফথ 

িচিয়াফেন, সসই পথই অনুসরণরয়।৩ 

  

যে যুচযচষ্ঠফরর সমুদয় উত্তর শ্রেণ ক্চরয়া অেফশ্ফষ েচিফিন, ‘সহ রাজন্, আচম সতামার 

উপর েিই সন্তুষ্ট হইয়াচে। আচম েক্রূপর যমি। আচম সতামায় পররো ক্চরোর জনযই 

এইরূপ ক্চরয়াচে। সতামার ভ্রাতৃর্ফণর মফযয সক্হই মফর নাই। আমার মায়ােফিই তাহারা 

মৃত প্রতরয়মান হইফতফে। সহ ভরতষিভ, তুচম যখন যনিাভ ও সফম্ভার্ অফপো 

অনৃশ্ংসতাফক্ মহত্তর চেফেিনা ক্চরয়াে, তখন সতামার ভ্রাতৃের্ি জরচেত হউক্।’ এই ক্থা 

েচিোমাত্র ভরমাচদ পাণ্ডেিতুষ্টয় জরচেত হইয়া উচিফিন।  

  

এই উপাখযান হইফত রাজা যুচযচষ্ঠফরর প্রক্ৃচতর অফনক্িা আভাস পাওয়া যায়। যফের 

প্রশ্নগুচির উত্তর হইফত আমরা সদচখফত পাই, রাজার ভাে অফপো তত্ত্বজ্ঞ ও সযার্রর ভােই 

তাাঁহার মফযয অচযক্ চেি। 

  

এচদফক্ পাণ্ডেচদফর্র দ্বাদশ্ েষি েনোফসর ক্াি সশ্ষ হইয়া অজ্ঞাতোস ক্চরোর ত্রফয়াদশ্ 

েষি চনক্িেতির হইফতচেি। এই ক্ারফণ যে তাাঁহাচদর্ফক্ চেরাফির রাফজয র্মন ক্চরয়া 

তথায় যাহার সযরূপ অচভরুচি, সসই রূপ েদ্মফেফশ্ থাচক্োর উপফদশ্ চদফিন। 

  

এইরূফপ দ্বাদশ্ েষি েনোফসর পর তাাঁহারা চেচভন্ন েদ্মফেফশ্ অজ্ঞাতোফসর এক্ েৎসর 

ক্ািাইফিন এেং চেরািরাফজয র্মন ক্চরয়া সসখাফন রাজার অযরফন সামানয সামানয ক্াফযি 

চনযুক্ত হইফিন। যুচযচষ্ঠর চেরাি রাজার দুযতজ্ঞ সভাসদ্ হইফিন। ভরম পািফক্র ক্াফজ 

চনযুক্ত হইফিন। অজুিন নপুংসক্ফেফশ্ রাজক্নযা উত্তরার নৃতয ও সেরতচশ্োর চশ্েক্ 

হইয়া রাজার অন্তীঃপুফর োস ক্চরফত িাচর্ফিন। নক্ুি রাজার অশ্বশ্ািার অযযে হইফিন 

এেং সহফদে সর্াশ্ািার তত্ত্বােযানক্াফযি চনযুক্ত হইফিন। সে পদর দসচর্রফেফশ্ রাজ্ঞরর 

অন্তীঃপুফর পচরিাচরক্ারূফপ র্ৃহরতা হইফিন। এইরূপ েদ্মফেফশ্ পাণ্ডেভাতৃর্ণ এক্ েৎসর 

চনরাপফদ অজ্ঞাতোফসর ক্াি অচতোচহত ক্চরফিন। দুফযিাযন তাাঁহাফদর অফনক্ অনুসোন 
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ক্চরি, চক্ন্তু সক্ানমফত ক্ৃতক্াযি হইফত পাচরি না। েষি পূণি হইোর চিক্ পফরই সক্ রের্ণ 

তাাঁহাফদর সোন পাইি। 

  

এইোর যুচযচষ্ঠর যৃতরাফ্ট্র,র চনক্ি এক্ দূত পািাইফিন। দূত যৃতরা্ট্র,সমরফপ যাইয়া 

যুচযচষ্ঠফরর এই োক্য তাাঁহার চনক্ি চনফেদন ক্চরফিন সয, তাাঁহারা যমিতীঃ ও নযায়তীঃ 

অযিরাফজযর অচযক্ারর; অতএে তাাঁহাচদর্ফক্ সযন এেফণ অযিরাজয প্রদান ক্রা হয়। চক্ন্তু 

দুফযিাযন পাণ্ডের্ফণর প্রচত অচতশ্য় সদ্বষ সপাষণ ক্চরত, সুতরাং সস চক্েুফতই পাণ্ডের্ফণর 

এই নযায়সেত প্রাথিনায় স্মতত হইি না। পাণ্ডফেরা রাফজযর অচত অল্পাংশ্ এক্চি প্রফদশ্, 

এমন চক্ পাাঁিখাচন গ্রাম পাইফিই সন্তুষ্ট হইফেন, েচিফিন। চক্ন্তু উ তস্ব ভাে দুফযিাযন 

েচিি সয, চেনাযুফ  সূিযগ্রপচরচমত ভূচমও পাণ্ডের্ণফক্ সদওয়া হইফে না। যৃতরা্ট্র, সচে 

ক্চরোর জনয দুফযিাযনফক্ অফনক্ েুঝাইফিন। ক্ৃষ্ণও সক্ রেসভায় চর্য়া এই আসন্ন যু  

ও জ্ঞাচতেয় যাহাফত না হয়, তাহার জনয চেফশ্ষ সিষ্টা ক্চরফিন। ভরষ্ম, সোণ, চেদুরাচদ 

সক্ রেরাজসভার েৃ র্ণ দুফযিাযনফক্ অফনক্ েুঝাইফিন। চক্ন্তু সচের সিষ্টা সিূণি েযথি 

হইি। সুতরাং উভয় পফেই যুফ র উফদযার্ িচিফত িাচর্ি এেং ভারফতর সক্ি েচত্রয়ই 

এই যুফ  সযার্দান ক্চরফিন। 

  

এই যু  েচত্রয়র্ফণর প্রািরন প্রথা ও চনয়ম অনুসাফর পচরিাচিত হইয়াচেি। এক্ চদফক্ 

যুচযচষ্ঠর, অপর চদফক্ দুফযিাযন—উভয়ই চনজ চনজ পফে সযার্ চদোর জনয অনুফরায ক্চরয়া 

ভারফতর সক্ি রাজর্ফণর চনক্ি দূত পািাইফত িাচর্ফিন। েচত্রয়র্ফণর মফযয এই ররচত 

প্রিচিত চেি সয, যাাঁহার অনুফরায প্রথম সপ াঁচেফে, যাচমিক্ েচত্রয়ফক্ তাাঁহারই পে 

অেিম্বন ক্চরয়া যু  ক্চরফত হইফে। এইরূফপ চেচভন্ন রাজা ও সযা ৃের্ি অনুফরাফযর 

সপ েিাপযি অনুসাফর পাণ্ডে ও সক্ রের্ফণর পে অেিম্বন ক্চরোর জনয সমফেত হইফত 

িাচর্ফিন। চপতা এক্ পফে, পুত্র হয়ফতা অপর পফে সযার্ চদফিন। এক্ ভ্রাতা এক্ পফে, 

অপর ভ্রাতা হয়ফতা অপর পফে সযার্ চদফিন। তখনক্ার সমরনরচত েিই অভুুতত চেি। 

সারাচদফনর যুফ র পর সেযা হইফি যখন যু  সশ্ষ হইত, তখন উভয় পফের মফযয আর 

শ্ত্রুভাে থাচক্ত না, এমন চক্ এক্ পে অপর পফের চশ্চেফর পযিন্ত যাতায়াত ক্চরত। 
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প্রাতীঃক্াি হইফিই চক্ন্তু তাহারা আোর পরস্পর যু  ক্চরত। মুসিমানর্ফণর ভারত-

আ্রমমফণর সময় পযিন্ত চহন্দুর্ণ চনফজফদর এই িচরত্রর্ত চেফশ্ষত্ব রো ক্চরয়া 

আচসয়াচেফিন। আোর প্রািরনক্াফি এইরূপ চনয়ম চেি সয, অশ্বাফরাহর পদাচতক্ফক্ 

আ াত ক্চরফত পাচরফে না, চেষাক্ত অফস্ত্রর দ্বারা সক্হ ক্খনও যু  ক্চরফত পাচরফে না, 

চনফজর সয সুচেযাগুচি আফে, শ্ত্রুরও চিক্ সসইগুচি না থাচক্ফি তাহাফক্ ক্খনও পরাচজত 

ক্চরফত পাচরফে না, সক্ান প্রক্ার েি প্রফয়ার্ ক্চরফত পাচরফে না। সমাি ক্থা সক্ান প্রক্াফর 

শ্ত্রুর সক্ান চেে থাচক্ফি তাহার অনেয সুফযার্ িইয়া তাহাফক্ েশ্রভূত ক্চরফত পাচরফে 

না, ইতযাচদ। যচদ সক্হ এই সক্ি যু নরচত িঙ্ঘন ক্চরফতন, তফে চতচন স ার অপযফশ্র 

ভার্র হইফতন, তাাঁহার সজ্জন-সমাফজ মুখ সদখাইোর সযা থাচক্ত না। তখনক্ার েচত্রয়র্ণ 

এইরূপ চশ্ো পাইফতন। যখন মযয-এচশ্য়া হইফত ভারফতর উপর েচহরা্রমমফণর তরে 

আচসি, তখনও চহন্দুরা তাাঁহাফদর আ্রমমণক্াররফদর প্রচত সসই চশ্োনুযায়র েযেহার 

ক্চরয়াচেফিন। চহন্দুরা তাাঁহাচদর্ফক্ োরোর পরাচজত ক্চরয়াচেফিন এেং প্রচতোরই 

পরাজফয়র পর উপহারাচদ চদয়া তাাঁহাচদর্ফক্ স্মতাফনর সচহত র্ৃফহ পািাইয়া চদয়াচেফিন। 

তাাঁহাফদর শ্াফস্ত্রর চেচযই চেি সয, অপফরর সদফশ্ ক্খনও েিপূেিক্ অচযক্ার ক্চরফে না, 

আর সক্হ পরা্ হইফি তাাঁহার পদমযিাদা অনুযায়র স্মতান প্রদশ্িন ক্চরয়া তাাঁহাফক্ সদফশ্ 

পািাইয়া চদফত হইফে। মুসিমানচেফজতৃর্ণ চক্ন্তু চহন্দুরাজর্ফণর উপর অনয প্রক্ার 

েযেহার ক্চরয়াচেফিন। তাাঁহারা এক্োর তাাঁহাচদর্ফক্ হাফত পাইফি চেনা চেিাফর তাাঁহাফদর 

প্রাণনাশ্ ক্চরফতন। 

  

এই যু প্রসফে আর এক্চি চেষয় আপনাচদর্ফক্ স্মরণ রাচখফত হইফে। মহাভারত 

েচিফতফেন, সয সমফয় এই যু েযাপার সং চিত হয়, তখন সস সক্েি সাযারণ যনুেিাণ 

িইয়া যু  হইত, তাহা নফহ; তখন দদোফস্ত্রর েযেহারও চেি। এই দদোস্ত্র প্রফয়ার্ ক্চরফত 

হইফি মিশ্চক্ত, চিফত্তর এক্াগ্রতা প্রভৃচতর চেফশ্ষ প্রফয়াজন হইত। এইরূপ দদোস্ত্র প্রফয়ার্ 

ক্চরয়া এক্ েযচক্ত দশ্িে েযচক্তর সচহত যু  ক্চরফত ও ইিাশ্চক্ত প্রফয়ার্ ক্চরয়া 

তাহাচদর্ফক্ দগ্ধ ক্চরফত পাচরফতন। এই মিশ্চক্ত প্রফয়ার্ ক্চরয়া এক্ োণ চনফেপ ক্চরফি 

তাহা হইফত সহস্র সহস্র োণেৃচষ্ট হইফে—এই মিশ্চক্তেফি, দদেশ্চক্তেফি িাচরচদফক্ 
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েজ্রপাত হইফে, সয সক্ান চজচনষ দগ্ধ ক্চরফত পারা যাইফে, নানা অভুুতত ইেজাফির সৃচষ্ট 

হইফে। রামায়ণ ও মহাভারত—উভয় মহাক্াফেযর মফযয এক্চি চেফশ্ষ চেষয় সদচখয়া 

আশ্চযি হইফত হয়, এইসে অফস্ত্রর সফে সফে আমরা ক্ামাফনর েযেহারও সদচখফত পাই। 

ক্ামান খুে প্রািরন চজচনষ। িরনা ও চহন্দুরা উভফয়ই উহার েযেহার ক্চরফতন। তাাঁহাফদর 

নর্রসমূফহর প্রািরফর সি হচনচমিত শূ্নযর্ভি নিচনচমিত শ্ত শ্ত অভুুতত অস্ত্র থাচক্ত। সিাফক্ 

চেশ্বাস ক্চরত, িরনারা ইেজািচেদযা দ্বারা শ্য়তানফক্ এক্ শূ্নযর্ভি সি হনািরর চভতর 

প্রফেশ্ ক্রাইত, আর এক্চি র্ফতি এক্িু অচগ্ন সংফযার্ ক্চরফিই শ্য়তান ভয়ঙ্কর শ্ফে 

উহা হইফত োচহর হইয়া অসংখয সিাফক্র চেনাশ্ সাযন ক্চরত। 

  

যাহা হউক্, পূফেিাক্ত প্রক্াফর দদোস্ত্র প্রফয়ার্ ক্চরয়া এক্জফনর সযমন িে িে েযচক্তর 

সচহত যু  ক্চরোর ক্থা পাি ক্রা যায়, সসইরূপ তাাঁহাফদর যুফ র জনয নানাচেয সক্ শ্ি-

অেিম্বন, েূযহ-রিনা, চেচভন্ন প্রক্ার দসনযচেভার্ প্রভৃচতর চেষয়ও পাি ক্রা যায়। 

িাচরপ্রক্ার সযা ার ক্থা মহাভারতাচদফত েচণিত আফে—পদাচতক্, অশ্বাফরাহর, হ্র ও রথ। 

ইহার মফযয আযুচনক্ যুফ  সশ্ষ দুইচির েযেহার নাই। চক্ন্তু সস সময় উহাফদর চেফশ্ষ 

প্রিিন চেি। শ্ত সহস্র হ্র, তাহাফদর আফরাহরর সচহত সি হেমিাচদফত চেফশ্ষভাফে 

রচেত হইয়া দসনযফশ্রণররূফপ র্চিত হইত—এই হ্রনসনযফক্ শ্ত্রুনসফনযর উপর োচিয়া 

সদওয়া হইত। তারপর অেশ্য রফথর খুে প্রিিন চেি। আপনারা সক্ফিই প্রািরন রফথর 

েচে সদচখয়াফেন। সক্ি সদফশ্ই প্রািরনক্াফি এই রফথর েযেহার চেি।  

  

সক্ রে পাণ্ডে উভয় পেই, ক্ৃষ্ণ যাহাফত তাাঁহাফদর পফে আচসয়া সযার্ সদন, তাাঁহারা সিষ্টা 

ক্চরফত িাচর্ফিন। চক্ন্ত ক্ৃষ্ণ স্ব য়ং এই যুফ  অস্ত্রযারণ ক্চরফত স্মতত হইফিন না। তফে 

চতচন অজুিফনর সারথয স্ব রক্ার ক্চরফিন এেং যু ক্াফি পাণ্ডের্ণফক্ পরামশ্ি চদফত রাজর 

হইফিন, আর দুফযিাযনফক্ চনজ অফজয় নারায়ণর সসনা প্রদান ক্চরফিন।  

  

এইোর ক্ুরুফেফত্রর সুেৃহৎ ভূভাফর্ অষ্টাদশ্-চদেসেযাপর মহাযু  হইি। এই যুফ  ভরষ্ম, 

সোণ, ক্ণি, দুফযিাযফনর ভাতৃর্ণ, উভয় পফেরই আত্মরয়স্ব জনর্ণ এেং অনযানয সহস্র 

সহস্র েরর চনহত হইফিন। এমন চক্ উভয় পফের চমচিত সয অষ্টাদশ্ অফে চহণর দসনয 
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চেি, যু ােসাফন তাহার অচত অল্পই অেচশ্ষ্ট রচহি। দুফযিাযফনর মৃতুযর পর যুফ র 

অেসান হইি; পাণ্ডেরা জয়িাভ ক্চরফিন। যৃতরা্ট্র,-মচহষর র্াোরর এেং অনযানয নাররর্ণ 

পচতপুত্রাচদর সশ্াফক্ অচতশ্য় চেিাপ ক্চরফত িাচর্ফিন। যাহা হউক্, অেফশ্ফষ সক্ফি 

চক্েু পচরমাফণ শ্ান্ত হইফি মৃত েররর্ফণর যফথাচিত অফন্তযচষ্টচ্রময়া সিন্ন হইি। 

  

এই যুফ র প্রযানতম  িনা অজুিফনর প্রচত ক্ৃফষ্ণর উপফদশ্, যাহা ‘ভর্েদ ্র্রতা’ অপূেি ও 

অমর ক্ােযরূফপ জর্ফত পচরচিত। ভারফত ইহাই সেিজনপচরচিত ও সেিজনচপ্রয় শ্াস্ত্র, আর 

ইহাফত যা উপফদশ্ আফে, তাহা সশ্রষ্ঠ উপফদশ্। ক্ুরুফেত্র-যুফ র অেযেচহত পূফেি 

ক্ৃষ্ণাজুিফনর সয ক্ফথাপক্থন হয়, তাহাই ‘ভর্েদ ্র্রতা’ নাফম পচরচিত। আপনাফদর মফযয 

যাাঁহারা ঐ গ্রন্থ পফিন নাই, তাাঁহাচদর্ফক্ আচম উহা পচিফত পরামশ্ি চদই। ঐ গ্রন্থ 

আপনাফদর সদফশ্র উপরও চক্ প্রভাে চে্ার ক্চরয়াফে, তাহা যচদ আপনারা জাচনফতন, 

তফে এতচদন উহা না পচিয়া থাচক্ফত পাচরফতন না। এমাসিন সয উচ্চ তফত্ত্বর প্রিার ক্চরয়া 

চর্য়াফেন, তাহার মূি যচদ জাচনফত িান, তফে শুনুন—তাহা এই র্রতা। চতচন এক্োর 

ইংিফণ্ড ক্ািিাইফির সচহত সাোৎ ক্চরফত যান, ক্ািিাইি তাাঁহাফক্ এক্খাচন র্রতা উপহার 

সদন—ক্ংক্ফেি৪ সয উদার দাশ্িচনক্ তফত্ত্বর আফন্দািন আরম্ভ হয়, এই েুে গ্রন্থখাচন 

তাহার মূি। আফমচরক্ায় উদার ভাফের যত প্রক্ার আফন্দািন সদচখফত পাওয়া যায়, সক্ান 

না সক্ানরূফপ সসগুচি ঐ ক্ংক্েি-আফন্দািফনর চনক্ি ঋণর। 

  

র্রতার মূি েক্তা ক্ৃষ্ণ। আপনারা সযমন নযাজাফরথোসর যরশুফক্ ঈশ্বফরর অেতার েচিয়া 

উপাসনা ক্ফরন, চহন্দুরা সতমচন ঈশ্বফরর অফনক্ অেতাফরর পূজা ক্চরয়া থাফক্ন। জর্ফতর 

প্রফয়াজন অনুসাফর যফমির রো ও অযফমির চেনাফশ্র জনয চেচভন্ন সমফয় অেতরণি েহু 

অেতাফর তাাঁহারা চেশ্বাস ক্চরয়া থাফক্ন। ভারফতর প্রফতযক্ যমি-স্প্রদদায় এক্ এক্ 

অেতাফরর উপাসক্। ক্ৃফষ্ণর উপাসক্ এক্চি স্প্রদদায়ও আফে। অনযানয অেতাফরর 

উপাসক্ অপাো সোয হয় ভারফত ক্ৃফষ্ণাপাসফক্র সংখযাই সেিাফপো অচযক্। 

ক্ৃষ্ণভক্তর্ণ েফিন, ক্ৃষ্ণই অেতারর্ফণর মফযয সশ্রষ্ঠ। ক্ারণ চজজ্ঞাসা ক্চরফি তাাঁহারা 

েফিন, েু  ও অনযানয অেতাফরর ক্থা ভাচেয়া সদখীঃ তাাঁহারা সন্নযাসর চেফিন, সুতরাং 
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র্ৃহরফদর সুফখ দুীঃফখ তাাঁহাফদর সহানুভূচত চেি না; চক্ ক্চরয়াই ো থাচক্ফে? চক্ন্তু ক্ৃফষ্ণর 

চেষয় আফিািনা ক্চরয়া সদখীঃ চতচন চক্ পুত্ররূফপ, চক্ চপতারূফপ, চক্ রাজারূফপ সেি 

অে্াফতই আদশ্ি িচরত্র সদখাইয়াফেন, আর চতচন সয অপূেি উপফদশ্ প্রিার ক্চরয়া 

চর্য়াফেন, সমগ্র জরেফন চনফজ তাহা আিরণ ক্চরয়া জরেফক্ চশ্ো চদয়া চর্য়াফেন। চতচন 

েচিয়াফেনীঃ 

  

চযচন প্রেি ক্মিশ্রিতার মফযয থাচক্য়াও মযুর শ্াচন্ত িাভ ক্ফরন, আোর র্ভরর চন্ব্ধতার 

মফযযও মহাক্মিশ্রি, চতচনই জরেফনর যথাথি রহসয েুচঝয়াফেন।৫ 

  

ইহা চক্রূফপ ক্াফযি পচরণত হইফত পাফর, ক্ৃষ্ণ তাহা সদখাইয়া চর্য়াফেন—ইহার উপায় 

অনাসচক্ত। সে ক্াজ ক্র, চক্ন্তু সক্ান চক্েুর সচহত চনফজফক্ অচেফিদযভাফে জচিত ক্চরও 

না। তুচম সেিদাই শু  েু  মুক্ত সাচেস্ব রূপ আত্মা। ক্মি আমাফদর দুীঃফখর ক্ারণ নফহ, 

আসচক্তই দুীঃফখর ক্ারণ। দৃষ্টান্তস্ব রূপ অফথির ক্থা যরুন, যনোন্ হওয়া খুে ভাি ক্থা। 

ক্ৃফষ্ণর উপফদশ্ এই—অথি উপাজিন ক্র, িাক্ার জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্র, চক্ন্তু উহার প্রচত 

আসক্ত হইও না। পচতপত্নর, পুত্রক্নযা, আত্মরয়স্ব জন, মানযশ্ সক্ি সম্বফেই এই ক্থা। 

ইহাচদর্ফক্ তযার্ ক্চরোর প্রফয়াজন নাই, সক্েি এইিুক্ু িেয রাচখফেন সয, ইহাফদর 

প্রচত সযন আসক্ত হইয়া না পফিন। আসচক্ত ো অনুরাফর্র পাত্র সক্েি এক্জন—স্ব য়ং 

প্রভু ভর্োন্ , আর সক্হ নফহ। আত্মরয়স্ব জফনর জনয ক্াযি ক্রুন, তাহাচদর্ফক্ ভািোসুন, 

তাহাফদর ভাি ক্রুন, যচদ প্রফয়াজন হয় তাহাফদর জনয শ্ত শ্ত জরেন উৎসর্ি ক্রুন, 

চক্ন্তু ক্খনও তাহাফদর প্রচত আসক্ত হইফেন না। শ্ররক্ৃফষ্ণর চনফজর জরেন উক্ত উপফদফশ্র 

যথাথি উদাহরণস্ব রূপ চেি। 

  

স্মরণ রাচখফেন—সয গ্রফন্থ শ্ররক্ৃফষ্ণর জরেনিচরত েচণিত আফে, তাহা েহু সহস্র েৎসফরর 

প্রািরন, আর তাাঁহার জরেফনর ক্তক্ অংশ্ প্রায় নযাজাফরথোসর যরশুর মত। ক্ৃষ্ণ রাজেংফশ্ 

জন্মগ্রহণ ক্চরয়াচেফিন। ক্ংস নামক্ এক্ অতযািারর রাজা চেি। আর ক্ংস দদেোণর-

শ্রেফণ অের্ত হইয়াচেি সয, শ্রঘ্রই তাহার চনযনক্তিা জন্মগ্রহণ ক্চরফেন। উহা শুচনয়া সস 

চনজ অনুিরের্িফক্ সক্ি পুরুষ-চশ্শু হতযা ক্চরোর আফদশ্ চদি। ক্ৃফষ্ণর চপতামাতাও 
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ক্ংসক্তৃিক্ ক্ারার্াফর চনচেপ্ত হইফিন—সসই ক্ারার্াফরই ক্ৃফষ্ণর জন্ম হয়। ক্ৃফষ্ণর 

জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় ক্ারার্ার সজযাচতফত উভুতাচসত হইয়া উচিি। নেজাত চশ্শু েচিয়া 

উচিি, ‘আচমই সম্ জরে-জর্ফতর সজযাচতীঃস্ব রূপ, জর্ফতর ক্িযাফণর জনয জন্মগ্রহণ 

ক্চরয়াচে।’ আোর ক্ৃষ্ণফক্ রূপক্িফি ব্রজফর্াপাি েিা হইয়াফে, তাাঁহার এক্চি নাম 

‘রাখািরাজ’। সাোৎ ভর্োন্ নরক্ফিের পচরগ্রহ ক্চরয়াফে জাচনফত পাচরয়া ঋচষরা 

তাাঁহার পূজার জনয উপচ্ত হইফিন। উভফয়র জরেনিরিার অনযানয অংফশ্ আর সক্ান 

সাদৃশ্য নাই। 

  

যাহা হউক্, শ্ররক্ৃষ্ণই এই অতযািারর ক্ংসফক্ পরাভূত ক্চরফিন েফি, চক্ন্তু চতচন ক্খনও 

স্ব য়ং চসংহাসন আফরাহণ ক্চরোর ক্ল্পনাও ক্ফরন নাই। চতচন ক্তিেয েচিয়াই ঐ ক্াযি 

সিদান ক্চরয়াচেফিন; উহার  িা ি িইয়া ো উহাফত চনফজর চক্ স্ব াথিচসচ  হইফত 

পাফর—এই চেষফয় তাাঁহার সক্ান চিন্তা উফি নাই। 
  

ক্ুরুফেত্র-যুফ র অেসাফন মহারথর েৃ  চপতামহ ভরষ্ম—চযচন আিার চদফনর মফযয দু-দশ্ 

চদন যু  ক্চরয়া মৃতুযর অফপোয় শ্রশ্যযায় শ্য়ান চেফিন—যুচযচষ্ঠরফক্ রাজযমি, 

েণিাশ্রমযমি, দানযমি, চেোহচেচয প্রভৃচত চেষয়গুচি প্রািরন ঋচষর্ফণর উপফদশ্ অেিম্বন 

ক্চরয়া েুঝাইফত িাচর্ফিন। চতচন যুচযচষ্ঠফরর চনক্ি সাংখয ও সযার্তত্ত্ব এেং ঋচষ সদেতা 

ও প্রািরন রাজর্ণ সম্বফে অফনক্ আখযাচয়ক্া ও চক্ংেদন্তর চেেৃত ক্চরফিন। মহাভারফতর 

প্রায় এক্ িতুথিাংশ্ ভরফষ্মর এই উপফদফশ্ পূণি; ইহা চহন্দুর্ফণর যমিসম্বেরয় চেচেয চেযান, 

নরচততত্ত্ব প্রভৃচতর অেয় ভাণ্ডারস্ব রূপ। ইফতামফযয যুচযচষ্ঠফরর রাজপফদ অচভফষক্-চ্রময়া 

সমাপ্ত হইি। চক্ন্তু ক্ুরুফেত্র-যুফ র ভয়ঙ্কর রক্তপাফত এেং আত্মরয়স্ব জন ও ক্ুিেৃ র্ফণর 

চনযফন তাাঁহার হৃদয় র্ভরর সশ্াফক্ আিন্ন হইি। এেফণ েযাফসর উপফদশ্ানুসাফর চতচন 

অশ্বফময যজ্ঞ সিন্ন ক্চরফিন। 

  

যু ােসাফন পঞ্চদশ্ েষি যােৎ যুচযচষ্ঠর ও তদরয় ভ্রাতৃর্ণ ক্তৃিক্ পূচজত হইয়া যৃতরা্ট্র, 

সস্মতাফন চনরুফদ্বফর্ অচতোচহত ক্চরফিন। পফর সসই েৃ  ভূপচত যুচযচষ্ঠরফক্ রাফজযর 
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সমুদয় ভার অপিণ ক্চরয়া চনজ পচতব্রতা মচহষর ও পাণ্ডের্ফণর মাতা ক্ুন্তরর সচহত সশ্ষ 

জরেফন তপসযার জনয অরফণয প্র্ান ক্চরফিন। 

  

চসংহাসফন আফরাহফণর পর েচত্রশ্ েৎসর অচতোচহত হইফি এক্চদন সংোদ আচসি—

পাণ্ডেফদর পরম সুহৃৎ, পরম আত্মরয়, আিাযি, পরামশ্িদাতা ও উপফদষ্টা শ্ররক্ৃষ্ণ এই 

মতিযযাম পচরতযার্ ক্চরয়াফেন। অজুিন অনচতচেিফম্ব দ্বারক্ায় র্মন ও তথা হইফত 

প্রতযােতিন ক্চরয়া পূেিশ্রুত সশ্াক্সংোদই সমথিন ক্চরফিন। শুযু ক্ৃষ্ণ সক্ন, যাদের্ফণর 

প্রায় সক্হই জরচেত চেফিন না। তখন রাজা যুচযচষ্ঠর ও অনযানয ভ্রাতৃর্ণ সশ্াফক্ মুহযমান 

হইয়া ভাচেফিন, আর সক্ন—আমাফদরও যাইোর সময় উপচ্ত হইয়াফে। এই ভাচেয়া 

তাাঁহারা রাজক্াযি পচরতযার্ ক্চরয়া অজুিফনর সপ ত্র পররচেৎফক্ চসংহাসফন েসাইয়া 

মহাপ্র্াফনর জনয চহমািফয় র্মন ক্চরফিন। মহাপ্র্ান এক্ প্রক্ার সন্নযাসচেফশ্ষ। 

প্রািরনক্াফি ভারফত রাজর্ণও অনযানয সক্ফির নযায় েৃ  েয়ফস সন্নযাসর হইফতন। 

জরেফনর সক্ি মায়া ক্ািাইয়া পানাহারেচজিত অে্ায় সয পযিন্ত না সদহপাত হয়, সস 

পযিন্ত সক্েি ঈশ্বরচিন্তা ক্চরফত ক্চরফত চহমািফয়র চদফক্ িচিফত হয়; এইরূফপ িচিফত 

িচিফত সদহতযার্ হইয়া থাফক্। 

  

তারপর সদের্ণ ও ঋচষর্ণ আচসয়া রাজা যুচযচষ্ঠরফক্ েচিফিন সয, তাাঁহাফক্ সশ্ররফর 

স্ব ফর্ি যাইফত হইফে। স্ব ফর্ি যাইফত হইফি চহমািফয়র উচ্চতম িূিাসমূহ পার হইয়া যাইফত 

হয়। চহমািফয়র পরপাফর সুফমরু পেিত। সুফমরু পেিফতর িূিায় স্ব র্িফিাক্। সসখাফন 

সদের্ণ োস ক্ফরন। সক্হ ক্খনও সশ্ররফর স্ব ফর্ি যাইফত পাফরন নাই। সদের্ণ যুচযচষ্ঠরফক্ 

এই স্ব ফর্ি যাইোর জনয আমিণ ক্চরফিন। 

  

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডে ও তাাঁহাফদর সহযচমিণর সে পদর স্ব র্ির্মফন ক্ৃতসঙ্কল্প হইয়া েল্কি 

পচরযান ক্চরয়া যাত্রা ক্চরফিন। পফথ এক্চি ক্ুক্ুর তাাঁহাফদর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইফত 

িাচর্ি। ্রমফম উত্তরাচভমুফখ িচিফত িচিফত তাাঁহারা চহমািফয় উপনরত হইফিন ও 

ক্লান্তপফদ চহমািফয়র িূিার পর িূিা িঙ্ঘন ক্চরফত ক্চরফত অেফশ্ফষ স্মতুফখ সুচেশ্াি 

সুফমরু চর্চর সদচখফত পাইফিন। তাাঁহারা চন্ব্ধভাফে েরফ র উপর চদয়া িচিফতফেন, 
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এমন সমফয় সে পদর হিাৎ অেসন্নফদফহ পচিয়া সর্ফিন, আর উচিফিন না। সক্ফির 

অগ্রর্ামর যুচযচষ্ঠরফক্ ভরম েচিফিন, ‘রাজন্, সদখুন, রাজ্ঞর সে পদর ভূচমতফি পচতত 

হইয়াফেন।’ যুচযচষ্ঠফরর সিাখ চদয়া সশ্াক্াশ্রু ঝচরি, চক্ন্তু চতচন চ চরয়া সদচখফিন না, 

সক্েি েচিফিন, ‘আমরা ক্ৃফষ্ণর সচহত সাোৎ ক্চরফত যাইফতচে, এখন আর পশ্চাফত 

চ চরয়া সদচখোর সময় নাই। িি, অগ্রসর হও।’ চক্য়ৎেণ পফর আোর ভরম আোর 

েচিয়া উচিফিন, ‘সদখুন, সদখুন আমাফদর ভ্রাতা সহফদে পচিি।’ রাজার সশ্াক্াশ্রু ঝচরি, 

চক্ন্তু চতচন থাচমফিন না। সক্েি েচিফিন, ‘িি, িি, অগ্রসর হও।’  

  

সহফদফের পতফনর পর এই অচতচরক্ত শ্রত ও চহমানরফত নক্ুি, অজুিন ও ভরম এফক্ এফক্ 

পচিফিন, চক্ন্তু রাজা যুচযচষ্ঠর তখন এক্াক্র হইফিও অচেিচিতভাফে অগ্রসর হইফত 

িাচর্ফিন। পশ্চাফত এক্োর চ চরয়া সদচখফিন, সয ক্ুক্ুরচি তাাঁহাফদর সে িইয়াচেি, সস 

তখনও তাাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আচসফতফে। তখন রাজা যুচযচষ্ঠর ঐ ক্ুক্ুফরর সচহত 

চহমানর্ূফপর মযয চদয়া অফনক্ পেিত উপতযক্া অচত্রমম ক্চরয়া ্রমমশ্ীঃ উফচ্চ আফরাহণ 

ক্চরফত িাচর্ফিন এেং এইরূফপ অেফশ্ফষ সুফমরু পেিফত উপনরত হইফিন। তখন স্ব ফর্ির 

দুন্দুচভর্ধ্চন শ্রুত হইফত িাচর্ি, সদের্ণ এই যাচমিক্ রাজার উপর পুষ্পেৃচষ্ট ক্চরফত 

িাচর্ফিন। এইোর ইে সদেরফথ আফরাহণ ক্চরয়া সসখাফন অেতরণি হইফিন এেং রাজা 

যুচযচষ্ঠরফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া ক্চহফিন, ‘সহ রাজন্, তুচম মতিযর্ফণর মফযয সশ্রষ্ঠ, ক্ারণ 

এক্মাত্র সতামাফক্ই সশ্ররফর স্ব র্িাফরাহফণর অচযক্ার সদওয়া হইয়াফে।’ চক্ন্তু যুচযচষ্ঠর 

ইেফক্ েচিফিন, ‘আচম আমার এক্ান্ত অনুর্ত ভ্রাতৃিতুষ্টয় ও সে পদরফক্ না িইয়া স্ব ফর্ি 

র্মন ক্চরফত প্রস্তুত নচহ।’ তখন ইে তাাঁহাফক্ েচিফিন, ‘তাাঁহারা পূফেিই স্ব ফর্ি চর্য়াফেন।’  

  

এখন যুচযচষ্ঠর তাাঁহার পশ্চাফত চ চরয়া তাাঁহার অনুসরণক্ারর সসই ক্ুক্ুরচিফক্ সফম্বাযন 

ক্চরয়া েচিফিন, ‘েৎস, এস, রফথ আফরাহণ ক্র।’ ইে এই ক্থা শুচনয়া িমচক্ত হইয়া 

ক্চহফিন, ‘রাজন্, আপচন এ চক্ েচিফতফেন! ক্ুক্ুর রফথ আফরাহণ ক্চরফে! এই অশুচি 

ক্ুক্ুরিাফক্ আপচন তযার্ ক্রুন। ক্ুক্ুর ক্খনও স্ব ফর্ি যায় না। আপনার মফনর ভাে চক্? 

আপচন চক্ পার্ি হইয়াফেন? মনুষযর্ফণর মফযয আপচন যাচমিক্ফশ্রষ্ঠ, আপচনই সক্েি 
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সশ্ররফর স্ব র্ির্মফনর অচযক্ারর।’ তখন রাজা যুচযচষ্ঠর ক্চহফিন, ‘সহ ইে, সহ সদেরাজ, 

আপচন যাহা েচিফতফেন, তাহা সক্িই সতয; চক্ন্তু এই ক্ুক্ুরচি চহমানর্ূপ-িঙ্ঘফনর 

সময় প্রভুভক্ত ভৃফতযর মত োরোর আমার সফে আচসয়াফে, এক্োরও আমার সে তযার্ 

ক্ফর নাই। আমার ভাতৃর্ণ এফক্ এফক্ সদহতযার্ ক্চরি, মচহষররও প্রাণ সর্ি—সক্ফিই 

এফক্ এফক্ আমায় তযার্ ক্চরি, সক্েি এই ক্ুক্ুরচিই আমায় তযার্ ক্ফর নাই। আচম 

এখন উহাফক্ চক্রূফপ তযার্ ক্চরফত পাচর?’ ইে েচিফিন, ‘ক্ুক্ুর-সের মানুফষর 

স্ব র্িফিাফক্ ্ান নাই। অতএে ক্ুক্ুরচি পচরতযার্ ক্চরফত হইফে, ইহাফত আপনার সক্ান 

অযমি হইফে না।’ যুচযচষ্ঠর েচিফিন, ‘ক্ুক্ুরচি আমার সফে যাইফত না পাইফি আচম স্ব ফর্ি 

যাইফত িাচহ না। যতেণ সদফহ জরেন থাচক্ফে, ততেণ আচম শ্রণার্তফক্ ক্খনও 

পচরতযার্ ক্চরফত পাচরে না। আচম জরেন থাচক্ফত স্ব র্িসুখ-সফম্ভাফর্র জনয অথো 

সদেতার অনুফরাফযও যমিপথ ক্খনও পচরতযার্ ক্চরে না।’ তখন ইে েচিফিন, ‘রাজন্, 

আপনার শ্রণার্ত ক্ুক্ুরচি স্ব ফর্ি র্মন ক্ফর, ইহাই যচদ আপনার এক্ান্ত অচভফপ্রত হয়, 

তফে আপচন এক্ ক্াজ ক্রুন। আপচন মতিযর্ফণর মফযয সশ্রষ্ঠ যাচমিক্, আর ওই ক্ুক্ুর 

অশুচি—প্রাচণহতযাক্ারর, জরেমাংসফভাজর, চহংসােৃচত্তপরায়ণ; ক্ুক্ুরিা পাপর, আপচন 

পুণযাত্মা। আপচন পুণযেফি সয স্ব র্িফিাক্ অজিন ক্চরয়াফেন, তাহা এই ক্ুক্ুফরর সচহত 

চেচনময় ক্চরফত পাফরন।’ রাজা যুচযচষ্ঠর েচিফিন, ‘আচম ইহাফত স্মতত আচে। ক্ুক্ুর 

আমার সমুদয় পুণয িইয়া স্ব ফর্ি র্মন ক্রুক্।’  

  

যুচযচষ্ঠর এই োক্য েচিোমাত্র পি-পচরেতিন হইি। যুচযচষ্ঠর সদচখফিন, সসখাফন ক্ুক্ুর 

নাই, তাহার ্াফন সাোৎ যমিরাজ যম েতিমান। চতচন রাজা যুচযচষ্ঠরফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া 

েচিফিন, ‘রাজন্, আচম সাোৎ যমিরাজ, আপনার যমি পররোর জনয ক্ুক্ুররূপ পচরগ্রহ 

ক্চরয়াচেিাম। আপচন পররোয় উত্তরণি হইয়াফেন। এক্িা সামানয ক্ুক্ুরফক্ চনফজর 

পুণযাচজিত স্ব র্ি প্রদান ক্চরয়া স্ব য়ং তাহার জনয নরফক্ র্মন ক্চরফত প্রস্তুত হইয়াচেফিন, 

আপনার মত চনীঃস্ব াথি েযচক্ত এ পযিন্ত ভূমণ্ডফি জন্মগ্রহণ ক্ফর নাই। সহ মহারাজ, আপনার 

জন্ম দ্বারা পৃচথের যনয হইয়াফে। সেিপ্রাণরর প্রচত আপনার র্ভরর অনুক্িা—এইমাত্র 

তাহার প্রক্ৃষ্ট পচরিয় পাইিাম। অতএে আপচন অেয় সুখক্র সিাক্সমূহ িাভ ক্রুন। 
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সহ রাজন্, আপচন চনজযমিেফি ঐ সক্ি সিাক্ অজিন ক্চরয়াফেন, আপনার চদেয পরমপদ 

িাভ হইফে।’  

  

তখন যুচযচষ্ঠর স্ব র্িরয় চেমাফন আফরাহণ ক্চরয়া ইে যমি ও অনযানয সদের্ফণর সফে স্ব ফর্ি 

র্মন ক্চরফিন। সসখাফন আোর প্রথফম তাাঁহার আরও চক্েু পররো হইি, পফর স্ব র্ি্ 

মন্দাচক্নরফত অের্াহন ক্চরয়া চতচন চদেযফদহ িাভ ক্চরফিন। অেফশ্ফষ অমর 

সদেফদহপ্রাপ্ত ভাতৃর্ফণর সচহত তাাঁহার সাোৎ হইি। তখন সক্ি দুীঃফখর অেসান হইি, 

তাাঁহারা সক্ফি আনফন্দর পরাক্াষ্ঠা িাভ ক্চরফিন। 

  

এইরূফপ মহাভারত উচ্চভােফদযাতক্ ক্চেতায় ‘যফমির জয় ও অযফমির পরাজয়’ েণিনা 

ক্চরয়া এইখাফনই পচরসমাপ্ত হইয়াফে। 

  

উপসংহাফর েচি, আপনাফদর চনক্ি মহাভারফতর সমািামুচি সংচেপ্ত চেেরণমাত্র চদিাম। 

চক্ন্তু মহাপ্রচতভাোন্ ও মনরষাসিন্ন মহচষি সেদেযাস ইহাফত সয অসংখয মহাপুরুফষর 

উন্নত ও মচহমময় িচরফত্রর সমাফেশ্ ক্চরয়াফেন, তাহার সামানয পচরিয়ও চদফত পাচরিাম 

না। যমিভররু অথি দুেিিচিত্ত েৃ  অে রাজা যৃতরাফ্ট্র,র মফন এক্চদফক্ যমি ও নযায়, 

অপরচদফক্ পুত্রোৎসফিযর অন্তদ্বিন্দ্বী , চপতামহ ভরফষ্মর মহৎ িচরত্র, রাজা যুচযচষ্ঠফরর মহান্ 

যমিভাে, অপর িাচর পাণ্ডফের উন্নত িচরত্র, যাহাফত এক্চদফক্ মহাফশ্ যিেরযি—অপর চদফক্ 

সেিাে্ায় সজযষ্ঠভ্রাতা রাজা যুচযচষ্ঠফরর প্রচত অর্ায ভচক্ত ও অপূেি আজ্ঞােহতার সমাফেশ্; 

মানেরয় অনুভূচতর পরাক্াষ্ঠা শ্ররক্ৃফষ্ণর অতুিনরয় িচরত্র, এেং তপচস্ব নর রাজ্ঞর র্াোরর, 

পাণ্ডের্ফণর সেহময়র জননর ক্ুন্তর, সদা ভচক্তপরায়ণা ও সচহষু্ণতার প্রচতমূচতি সে পদর 

প্রভৃচত নাররফদর িচরত্র—যাহা পুরুষর্ফণর িচরফত্রর তুিনায় সক্ান অংফশ্ ক্ম উজ্জ্বি নফহ—

এই ক্াফেযর এই সক্ি এেং অনযানয শ্ত শ্ত িচরত্র এেং রামায়ফণর িচরত্রসমূহ চের্ত 

সহস্র েষি যচরয়া সমগ্র চহন্দুজর্ফতর সযফত্ন রচেত জাতরয় সিচত্ত, এেং তাাঁহাফদর 

ভােযারা ও িচরত্রনরচতর চভচত্তরূফপ েতিমান রচহয়াফে। ো্চেক্ এই রামায়ণ ও মহাভারত 

প্রািরন আযির্ফণর জরেনিচরত ও জ্ঞানরাচশ্র সুেৃহৎ চেশ্বফক্াষ। ইহাফত সভযতার সয আদশ্ি 
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চিচত্রত হইয়াফে, তাহা িাভ ক্চরোর জনয সমগ্র মানেজাচতফক্ এখনও েহুক্াি যচরয়া 

সিষ্টা ক্চরফত হইফে। 
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৩. জড়ভরততর উপাখ্যান 

[ক্যাচিফ াচনিয়ায় প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

প্রািরনক্াফি ভরত নাফম এক্ প্রেিপ্রতাপ সম্রাট্ ভারতেফষি রাজত্ব ক্চরফতন। 

দেফদচশ্ক্র্ণ যাহাফক্ ‘ইচণ্ডয়া’ নাফম অচভচহত ক্ফরন, তাহা ঐ সদফশ্র অচযোচসর্ফণর 

চনক্ি ‘ভারতেষি’ নাফম পচরচিত। শ্াফস্ত্রর অনুশ্াসন অনুসাফর েৃ  হইফি সক্ি আযি-

সন্তানফক্ই সস-যুফর্ সংসার োচিয়া, চনজ পুফত্রর উপর সংসাফরর সম্ ভার ঐশ্বযি যন 

সিচত্ত সমপিণ ক্চরয়া োনপ্র্াশ্রম অেিম্বন ক্চরফত হইত। সসখাফন তাাঁহাফক্ তাাঁহার 

যথাথি স্ব রূপ—আত্মার চিন্তায় ক্ািফেপ ক্চরফত হইত; এইরূফপ চতচন সংসাফরর েেন 

সেদন ক্চরফতন। রাজাই হউন, পুফরাচহতই হউন, ক্ৃষক্ই হউন, ভৃতযই হউন, পুরুষই 

হউন ো নাররই হউন, এই ক্তিেয হইফত সক্হই অেযাহচত পাইত না। ক্ারণ—চপতা-মাতা, 

ভ্রাতা-ভগ্নর, স্ব ামর-স্ত্রর, পুত্র-ক্নযা প্রভৃচত রূফপ র্ৃহফ্র অনুফষ্ঠয় ক্তিেযগুচি সসই এক্ িরম 

অে্ায় সপ াঁচেোর সসাপান মাত্র, সয অে্ায় মানুফষর জিেেন চিরচদফনর জনয চেন্ন 

হইয়া যায়। 

  

রাজা ভরত েৃ  হইফি পুত্রফক্ চসংহাসফন েসাইয়া েফন র্মন ক্চরফিন। এক্ সময় চযচন 

িে িে প্রজার দণ্ডমুফণ্ডর চেযাতা চেফিন, চযচন সুেণিরজতখচিত মমিরপ্রাসাফদ োস 

ক্চরফতন, যাাঁহার পানপাত্র নানাচেয রত্নমচণ্ডত চেি, চতচন চহমারফণযর এক্ সস্রাতচস্ব নরতরফর 

ক্ুশ্ ও তৃণদ্বারা সহফ্ এক্ েুে ক্ুিরর চনমিাণ ক্চরয়া েনয  িমূি খাইয়া জরেনযারণ 

ক্চরফত িাচর্ফিন। মানোত্মায় চযচন অন্তযিাচমরূফপ চনতযেতিমান, সসই পরমাত্মার অহরহীঃ 

স্মরণ-মননই তাাঁহার এক্মাত্র ক্াযি হইি। 

  

এইরূফপ চদফনর পর চদন, মাফসর পর মাস, েৎসফরর পর েৎসর িচিয়া সর্ি। এক্চদন 

রাজচষি নদরতরফর েচসয়া উপাসনা ক্চরফতফেন, এমন সময় এক্ হচরণর জি পান ক্চরোর 

জনয সসখাফন উপচ্ত হইি। চিক্ সসই সমফয়ই চক্েুদূফর এক্চি চসংহ প্রেি র্জিন ক্চরয়া 
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উচিি। হচরণর এত ভরত হইি সয, চপপাসা দূর না ক্চরয়াই নদর পার হইোর জনয এক্ 

উচ্চ িে প্রদান ক্চরি। আসন্নপ্রসো হচরণর এইরূফপ হিাৎ ভয় পাওয়ায় এেং 

িেপ্রদাফনর অচতচরক্ত পচরশ্রফম তৎেণাৎ এক্চি শ্ােক্ প্রসে ক্চরয়াই প্রাণতযার্ 

ক্চরি। হচরণশ্ােক্চি জচন্ময়াই জফি পচিয়া সর্ি; নদরর খরফস্রাত তাহাফক্ দ্রুত 

এক্চদফক্ িাচনয়া িইয়া যাইফতচেি, এমন সময় রাজার দৃচষ্ট সসইচদফক্ চনপচতত হইি। 

রাজা চনজ আসন হইফত উচিয়া হচরণশ্ােক্চিফক্ জি হইফত উ ার ক্চরফিন, পফর চনজ 

ক্ুিরফর িইয়া চর্য়া অচগ্নফসক্াচদ শুশ্রূষা দ্বারা তাহাফক্ োাঁিাইয়া তুচিফিন। ক্রুণাহৃদয় 

রাজচষি অতীঃপর হচরণচশ্শুচির িািনপািফনর ভার স্ব য়ং গ্রহণ ক্চরফিন, প্রতযহ তাহার 

জনয সুফক্ামি তৃণ ও  িমূিাচদ স্ব য়ং সংগ্রহ ক্চরয়া তাহাফক্ খাওয়াইফত িাচর্ফিন। 

সংসারতযার্র রাজচষির চপতৃসুিভ যফত্ন হচরণচশ্শুচি চদন চদন োচিফত িাচর্ি। ্রমফম সস 

এক্চি সুন্দরক্ায় হচরণ হইয়া দাাঁিাইি। সয রাজা চনফজর মফনর েফি পচরোর রাজযসিদ 

অতুি দেভে ও ঐশ্বফযির উপর চিরজরেফনর মমতা ক্ািাইয়াচেফিন, চতচন এখন নদর 

হইফত োাঁিান মৃর্চশ্শুর উপর আসক্ত হইয়া পচিফিন। হচরফণর উপর তাাঁহার সেহ যতই 

েচযিত হইফত িাচর্ি, ততই চতচন ঈশ্বফর চিত্তসমাযান ক্চরফত অসমথি হইফিন। েফন 

িচরফত চর্য়া যচদ হচরণচির চ রফত চেিম্ব হইত, তাহা হইফি রাজচষির মন তাহার জনয 

অচতশ্য় উচদ্বগ্ন ও েযাক্ুি হইত। চতচন ভাচেফতন—আহা, েুচঝ আমার চপ্রয় হচরণচিফক্ 

োফ  আ্রমমণ ক্চরয়াফে, হয়ফতা ো তাহার অনয সক্ানপ্রক্ার চেপদ হইয়াফে, তাহা না 

হইফি এত চেিম্ব হইফতফে সক্ন? 

  

এইরূফপ ক্ফয়ক্ েৎসর ক্াচিয়া সর্ি। অেফশ্ফষ ক্ািিফ্রমর পচরেতিফন রাজচষির মৃতুযক্াি 

উপচ্ত হইি। চক্ন্তু তাাঁহার মন মৃতুযক্াফিও আত্মতত্ত্বযযাফন চনচেষ্ট না হইয়া হচরণচির 

চিন্তা ক্চরফতচেি। চনজ চপ্রয়তম মৃর্চির ক্াতর নয়ফনর চদফক্ এক্দৃফষ্ট িাচহয়া থাচক্ফত 

থাচক্ফত তাাঁহার জরোত্মা সদহতযার্ ক্চরি। মৃতুযক্াফি হচরণ-ভােনার  ফি পরজফন্ম 

তাাঁহার হচরণ-ফদহ হইি। চক্ন্তু সক্ান ক্মিই এফক্োফর েযথি হয় না। সুতরাং রাজচষি ভরত 

র্ৃহ্াশ্রফম রাজারূফপ এেং োনপ্র্াশ্রফম ঋচষরূফপ সয-সক্ি মহৎ ও শুভ ক্াফযির অনুষ্ঠান 

ক্চরয়াচেফিন, তাহারও  ি  চিি। যচদও চতচন োক্ ্শ্চক্তরচহত হইয়া পশু-শ্ররফর োস 
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ক্চরফতচেফিন, তথাচপ চতচন জাচতস্মর হইফিন অথিাৎ পূেিজফন্মর সক্ি ক্থাই তাাঁহার 

স্মৃচতপফথ উচদত রচহি। চতচন চনজ সচের্ণফক্ পচরতযার্ ক্চরয়া পূেিসংস্কারেফশ্ 

ঋচষর্ফণর আশ্রফমর চনক্ি চেিরণ ক্চরফত যাইফতন; সসখাফন প্রতযহ সযার্, সহাম ও 

উপচনষদ্ আফিািনা হইত। 

  

মৃর্রূপর ভরত যথাক্াফি সদহতযার্ ক্চরয়া পরজফন্ম সক্ান যনর ব্রাহ্মফণর ক্চনষ্ঠ পুত্ররূফপ 

জন্মগ্রহণ ক্চরফিন। ঐ জফন্মও চতচন জাচতস্মর হইফিন, সুতরাং পূেিেৃত্তান্ত সেিদা 

স্মৃচতপফথ জার্রূক্ থাক্ায় োিযক্াি হইফতই তাাঁহার এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইি সয, চতচন আর 

সংসাফরর ভািমফন্দ জচিত হইফেন না। চশ্শুর ্রমফম েফয়ােৃচ  হইফত িাচর্ি, চতচন সেশ্ 

েচিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইফিন, চক্ন্তু ক্াহারও সচহত সক্ান োক্যািাপ ক্চরফতন না; পাফে 

সংসারজাফি জচিত হইয়া পফিন—এই ভফয় চতচন জি ও উন্মফত্তর নযায় েযেহার 

ক্চরফতন। তাাঁহার মন সসই অনন্তস্ব রূপ পরব্রফহ্ম সেিদা চনমগ্ন থাচক্ত, প্রারব্ধ ক্মি 

সভার্দ্বারা েয় ক্চরোর জনযই চতচন জরেনযাপন ক্চরফতন। ক্াি্রমফম চপতার মৃতুযর পর 

পুত্রর্ণ চপতৃ-সিচত্ত আপনাফদর মফযয ভার্ ক্চরয়া িইফিন। তাাঁহারা ঐ সেিক্চনষ্ঠ 

ভ্রাতাফক্ জিপ্রক্ৃচত ও অক্মিণয জ্ঞান ক্চরয়া তাাঁহার প্রাপয সিচত্ত হইফত তাাঁহাফক্ েচঞ্চত 

ক্চরয়া চনফজরাই তাহা গ্রহণ ক্চরফিন। তাাঁহারা ভ্রাতার প্রচত এইিুক্ুমাত্র অনুগ্রহ প্রক্াশ্ 

ক্চরফিন সয, তাাঁহাফক্ সদহযারফণর উপফযার্র আহারমাত্র চদফতন। ভ্রাতৃজায়ার্ণ সেিদাই 

তাাঁহার প্রচত অচত ক্ক্িশ্ েযেহার ক্চরয়া তাাঁহাফক্ গুরুতর শ্রমসাযয ক্াফযি চনযুক্ত ক্চরফতন; 

আর যচদ চতচন তাাঁহাফদর ইিানুরূপ সক্ি ক্াযি ক্চরফত না পাচরফতন, তফে তাাঁহারা তাাঁহার 

সচহত চনষ্ঠুর েযেহার ক্চরফতন। চক্ন্তু ইহাফতও তাাঁহার চক্েুমাত্র চেরচক্ত ো ভয় হইত না, 

চতচন এক্চি ক্থাও েচিফতন না। যখন অতযািাফরর মাত্রা োচিয়া যাইত, তখন চতচন র্ৃহ 

হইফত চনীঃশ্ফে োচহর হইয়া যাইফতন, ও তাাঁফদর স্রমাফযর উপশ্ম না হওয়া পযিন্ত  ণ্টার 

পর  ণ্টা েৃেতফি েচসয়া থাচক্ফতন। তাাঁহাফদর রার্ পচিয়া সর্ফি আোর শ্ান্তভফে র্ৃফহ 

চ চরফতন। 
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এক্চদন জিভরফতর ভ্রাতৃেযূর্ণ তাাঁহাফক্ অচতচরক্ত তািনা ক্চরফি চতচন র্ৃফহর োইফর 

চর্য়া এক্ েৃেিায়ায় েচসয়া চেশ্রাম ক্চরফত িাচর্ফিন। সসই সময় সসই সদফশ্র রাজা 

চশ্চেক্াফরাহফণ সসই পথ চদয়া যাইফতচেফিন। হিাৎ এক্জন চশ্চেক্া-োহক্ অসু্  হইয়া 

পচিফিন রাজার অনুিরের্ি তাহার ্াফন চশ্চেক্াোহন-ক্াফযির জনয আর এক্জন সিাক্ 

অফেষণ ক্চরফত িাচর্ি; অনুসোন ক্চরফত ক্চরফত জিভরতফক্ েৃেতফি উপচেষ্ট 

সদচখফত পাইি। তাহাফক্ সেি যুোপুরুষ সদচখয়া তাহারা তাাঁহাফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরি, 

‘রাজার এক্ চশ্চেক্াোহফক্র পরিা হইয়াফে; তুচম তাহার পচরেফতি রাজার চশ্চেক্া েহন 

ক্চরফত রাজর আে?’ ভরত তাহাফদর প্রফশ্নর সক্ান উত্তর চদফিন না। রাজার অনুিরর্ণ 

সদচখি এ েযচক্ত সেশ্ হৃষ্টপুষ্ট; অতএে তাহারা তাহাফক্ েিপূেিক্ যচরয়া িইয়া 

চশ্চেক্াোহফন চনযুক্ত ক্চরি। ভরতও নররফে চশ্চেক্া েহন ক্চরফত িাচর্ফিন। চক্েুেণ 

পফর রাজা সদচখফিন, চশ্চেক্া চেষমভাফে িচিফতফে। চশ্চেক্ার েচহফদিফশ্ দৃচষ্টপাত ক্চরয়া 

চতচন নূতন োহক্ফক্ সদচখয়া েচিয়া উচিফিন, ‘মূখি, চক্য়ৎেণ চেশ্রাম ক্র্, যচদ সতার 

স্কফে সেদনাফোয হইয়া থাফক্, তফে চক্েুেণ চেশ্রাম ক্র্, যচদ সতার স্কফে সেদনাফোয 

হইয়া থাফক্, তফে চক্েুেণ চেশ্রাম ক্র্।’ তখন ভরত স্কে হইফত চশ্চেক্া নামাইয়া জরেফন 

এই প্রথম সম নভে ক্চরয়া রাজাফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া ক্চহফত িাচর্ফিনীঃ সহ রাজন্, 

ক্াহাফক্ আপচন মূখি েচিফতফেন? ক্াহাফক্ আপচন চশ্চেক্া নামাইফত েচিফতফেন? সক্ 

ক্লান্ত হইয়াফে, েচিফতফেন? ক্াহাফক্ ‘তুই’ েচিয়া সফম্বাযন ক্চরফতফেন? সহ রাজন্, ‘তুই’ 

শ্ফের দ্বারা যচদ আপচন এই মাংসচপণ্ড— সদহিাফক্ িেয ক্চরয়া থাফক্ন, তফে সদখুন, 

আপনার সদহ সযমন পঞ্চভূতচনচমিত, এই সদহও সতমচন। আর সদহিা সতা অফিতন, জি; 

ইহার চক্ সক্ান প্রক্ার ক্লাচন্ত ো ক্ষ্ট থাচক্ফত পাফর? যচদ ‘মন’ আপনার িেয হয়, তফে 

আপনার মন সযরূপ, আমারও সতা তাহাই—উহা সতা সেিেযাপর। আর যচদ ‘তুই’ শ্ফে 

সদহমফনরও অতরত েস্তুফক্ িেয ক্চরয়া থাফক্ন, তাহা হইফি সতা ইহা সসই আত্মা—

আমার যথাথি স্ব রূপ েযতরত আর চক্েুই নফহ, তাহা আপনাফত সযমন, আমাফতও সতমচন; 

জর্ফতর মফযয ইহা সসই ‘এক্ফমোচদ্বতরয়ম্’ তত্ত্ব। রাজন্ আপচন চক্ েচিফত িাফহন, আত্মা 

ক্খনও ক্লান্ত হইফত পাফরন? আপচন চক্ েচিফত িাফহন, আত্মা ক্খনও আহত হইফত 
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পাফরন? সহ রাজন্, অসহায় পথসঞ্চারর ক্রিগুচিফক্ পদদচিত ক্চরোর ইিা আমার এই 

সদহিার চেি না, তাই যাহাফত তাহারা পদদচিত না হয়, সসজনয এইভাফে সােযান হইয়া 

িিফতই চশ্চেক্ার র্চত চেষম হইয়াচেি। চক্ন্তু আত্মা সতা ক্খনও ক্লাচন্ত অনুভে ক্ফর না, 

দুেিিতা সোয ক্ফর না; ক্ারণ আত্মা সেিেযাপর ও সেিশ্চক্তমান্। এইরূফপ চতচন আত্মার 

স্ব রূপ, পরাচেদযা প্রভৃচত চেষয়-সম্বফে ওজচস্ব নর ভাষায় অফনক্ উপফদশ্ চদফিন। 

  

রাজা পূফেি চেদযা ও জ্ঞাফনর জনয র্চেিত চেফিন, তাাঁহার অচভমান িূণি হইি। চতচন চশ্চেক্া 

হইফত অেতরণ ক্চরয়া, ভরফতর িরফণ পচতত হইয়া েচিফত িাচর্ফিন, ‘সহ মহাভার্, 

আপচন সয এক্জন মহাপুরুষ, তাহা না জাচনয়াই আপনাফক্ চশ্চেক্াোহন-ক্াফযি চনযুক্ত 

ক্চরয়াচেিাম, সসজনয আচম আপনার চনক্ি েমা চভো ক্চরফতচে।’ ভরত তাাঁহাফক্ 

আশ্রেিাদ ক্চরয়া স্ব ্াফন প্র্ান ক্চরফিন এেং পূেিেৎ চনফজর ভাফে নররফে জরেনযাপন 

ক্চরফত িাচর্ফিন। যখন ভরফতর সদহপাত হইি, চতচন চিরচদফনর জনয জন্মমৃতুযর েেন 

হইফত মুক্ত হইফিন। 
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৪. প্রহ্লাদ-িচরত্র 

[ক্যাচিফ াচনিয়ায় প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

চহরণযক্চশ্পু দদতযর্ফণর রাজা চেফিন। সদে ও দদতয উভফয়ই এক্ চপতা হইফত উৎপন্ন 

হইফিও সেিদাই পরস্পর যু  ক্চরফতন। সিরাির মানে-প্রদত্ত যজ্ঞভাফর্ অথো পৃচথেরর 

শ্াসন ও পচরিািন-েযাপাফর দদতযর্ফণর অচযক্ার চেি না। চক্ন্তু ক্খনও ক্খনও তাাঁহারা 

প্রেি হইয়া সদের্ণফক্ স্ব র্ি হইফত চেতাচিত ক্চরয়া তাাঁহাফদর চসংহাসন অচযক্ার 

ক্চরফতন এেং চক্েুক্াফির জনয পৃচথের শ্াসন ক্চরফতন। তখন সদের্ণ সমগ্র জর্ফতর 

প্রভু সেিেযাপর চেষু্ণর চনক্ি প্রাথিনা ক্চরফতন, চতচনও তাহাচদর্ফক্ উক্ত চেপদ হইফত 

উ ার ক্চরফতন। দদতযর্ণ পরা্ ও চেতাচিত হইফি সদের্ণ আোর স্ব র্িরাজয অচযক্ার 

ক্চরফতন। 

  

পূফেিাক্ত দদতযরাজ চহরণযক্চশ্পু এইরূফপ তাাঁহার জ্ঞাচত সদের্ণফক্ জয় ক্চরয়া স্ব ফর্ির 

চসংহাসফন আফরাহণ ক্চরয়া চত্রভুেন অথিাৎ মানুষ ও অনযানয জরেজন্তুর্ফণর োস্ান 

মতিযফিাক্, সদে ও সদেতুিয েযচক্তর্ফণর দ্বারা অযুযচষত স্ব র্িফিাক্ এেং দদতযর্ফণর 

োস্ান পাতাি শ্াসন ক্চরফত সমথি হইয়াচেফিন। চহরণযক্চশ্পু চনফজফক্ সমগ্র জর্ফতর 

অযরশ্বর েচিয়া স াষণা ক্চরফিন। চতচন ইহাও স াষণা ক্চরফিন সয, চতচন োিা আর সক্হ 

ঈশ্বর নাই, আর িাচরচদফক্ আফদশ্ প্রিার ক্চরফিন সয, সক্ান ্াফন সক্হ সযন চেষু্ণর 

উপাসনা না ক্ফর, এখন হইফত সমুদয় পূজা এক্মাত্র তাাঁহারই প্রাপ্য।  

  

চহরণযক্চশ্পুর প্রহ্লাদ নাফম এক্ পুত্র চেি। চতচন দশ্শ্োে্া হইফত স্ব ভােতই ভর্োন্ 

চেষু্ণর প্রচত অনুরক্ত। অচত দশ্শ্ফেই প্রহ্লাফদর চেষু্ণভচক্তর িেণ সদচখয়া তাাঁহার চপতা 

চহরণযক্চশ্পু ভাচেফিন, আচম সমগ্র জর্ৎ হইফত চেষু্ণর উপাসনা যাহাফত উচিয়া যায় 

তাহার সিষ্টা ক্চরফতচে, চক্ন্তু আমার চনজর্ৃফহ যচদ সসই উপাসনা প্রফেশ্ ক্ফর, তফে সতা 

সেিনাশ্, অতএে প্রথম হইফতই সােযান হওয়া ক্তিেয। এই ভাচেয়া চতচন তাাঁহার পুত্র 
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প্রহ্লাদফক্ ষণ্ড ও অমক্ি নামক্ দুইজন ক্ফিারশ্াসনেম চশ্েফক্র হফ্ সমপিণ ক্চরয়া 

তাাঁহাচদর্ফক্ আফদশ্ চদফিন সয, প্রহ্লাদ সযন চেষু্ণর নাম পযিন্ত ক্খনও শুচনফত না পায়। 

চশ্েক্দ্বয় সসই রাজপুত্রফক্ চনজ র্ৃফহ িইয়া চর্য়া তাাঁহার সমেয়স্ক অনযানয োিক্র্ফণর 

সচহত রাচখয়া চশ্ো চদফত িাচর্ফিন। চক্ন্তু চশ্শু প্রহ্লাদ তাাঁহাফদর প্রদত্ত চশ্োগ্রহফণ 

মফনাফযার্র না হইয়া সেিদা অপর োিক্র্ণফক্ চেষু্ণর উপাসনাপ্রনাির চশ্খাইফত চনযুক্ত 

রচহফিন। চশ্েক্র্ণ এই েযাপার জাচনফত পাচরয়া অচতশ্য় ভরত হইফিন। ক্ারণ, তাাঁহারা 

প্রেিপ্রতাপ রাজা চহরণযক্চশ্পুফক্ অচতশ্য় ভয় ক্চরফতন; অতএে তাাঁহারা প্রহ্লাদফক্ 

এরূপ চশ্ো হইফত চনেৃত্ত ক্চরোর জনয যতদূর সাযয সিষ্টা ক্চরফিন। চক্ন্তু চেষু্ণ-উপাসনা 

ও তচদ্বষয়ক্ উপফদশ্-দান প্রহ্লাফদর চনক্ি শ্বাস-প্রশ্বাফসর নযায় স্ব াভাচেক্ হইয়া চর্য়াচেি, 

সুতরাং চতচন চক্েুফতই উহা তযার্ ক্চরফত পাচরফিন না। তাাঁহারা তখন চনফজফদর সদাষ-

স্খািফনর জনয রাজার চনক্ি চর্য়া এই ভয়ঙ্কর সমািার চনফেদন ক্চরফিন সয, তাাঁহার পুত্র 

সয সক্েি চনফজই চেষু্ণর উপাসনা ক্চরফতফে তাহা নফহ, অপর োিক্র্ণফক্ও চেষু্ণর 

উপাসনা চশ্ো চদয়া নষ্ট ক্চরয়া স চিফতফে। 
  

রাজা ষণ্ড ও অমফক্ির চনক্ি পুত্র সম্বফে এই সক্ি ক্থা শ্রেণ ক্চরয়া অচতশ্য় ্ুরম  

হইফিন এেং তাহাফক্ চনজসমরফপ আহ্বান ক্চরফিন। প্রথমতীঃ চতচন প্রহ্লাদফক্ চমষ্ট োফক্য 

েুঝাইয়া চেষু্ণর উপাসনা হইফত চনেৃত্ত ক্চরোর সিষ্টা ক্চরফত িাচর্ফিন। চতচন েুঝাইোর 

সিষ্টা ক্চরফিন, ‘আচম দদতযরাজ, আচমই এখন চত্রভুেফনর অযরশ্বর, অতএে আচমই 

এক্মাত্র উপাসয’, চক্ন্তু এই উপফদফশ্ সক্ান  ি হইি না। োিক্ োরোর েচিফত 

িাচর্ফিন, ‘সমগ্র জর্ফতর অযরশ্বর সেিেযাপর চেষু্ণই এক্মাত্র উপাসয; আপনার 

রাজযপ্রাচপ্তও চেষু্ণর ইিাযরন; আর যতচদন চেষু্ণর ইিা থাচক্ফে, ততচদনই আপনার 

রাজত্ব।’ প্রহ্লাফদর োক্য শুচনয়া চহরণযক্চশ্পু স্রমাফয উন্মত্ত হইয়া তৎেণাৎ পুত্রফক্ েয 

ক্চরোর জনয চনজ অনুিরের্িফক্ আফদশ্ ক্চরফিন। আফদশ্ পাইয়াই দদতযর্ণ সুতর্ 

অফস্ত্রর দ্বারা তাাঁহাফক্ প্রহার ক্চরি, চক্ন্তু প্রহ্লাফদর মন চেষু্ণফত এতদূর চনচেষ্ট চেি সয, 

চতচন শ্স্ত্রা াতজচনত সেদনা চক্েুমাত্র অনুভে ক্চরফত পাচরফিন না। 
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প্রহ্লাফদর চপতা দদতযরাজ চহরণযক্চশ্পু যখন সদচখফিন সয, শ্স্ত্রা াফতও প্রহ্লাফদর চক্েু 

হইি না, তখন চতচন ভরত হইফিন। চক্ন্তু আোর দদতযজফনাচিত অসৎ প্রেৃচত্তর েশ্রভূত 

হইয়া োিক্ফক্ চেনাশ্ ক্চরোর নানাচেয দপশ্াচিক্ উপায় উভুতােন ক্চরফত িাচর্ফিন। 

চতচন প্রথফম তাহাফক্ হ্রপদতফি স চিয়া চদফত আফদশ্ ক্চরফিন। উফদ্দশ্য— হ্র 

তাহাফক্ পদতফি চপচষয়া চেনাশ্ ক্চরয়া স চিফে। চক্ন্তু সযমন সি হচপণ্ডফক্ চপচষয়া স িা 

হ্রর অসাযয, প্রহ্লাফদর সদহও হ্রর পদতফি চপষ্ট হইি না। সুতরাং প্রহ্লাদফক্ চেনাশ্ 

ক্চরোর এই উপায় চে ি হইি না। 

  

পফর রাজা প্রহ্লাদফক্ এক্ উচ্চ চর্চরশৃ্ে হইফত ভূতফি স চিয়া চদফত আফদশ্ ক্চরফিন, 

তাাঁহার এই আফদশ্ও যথাযথ প্রচতপাচিত হইি। চক্ন্তু প্রহ্লাফদর হৃদফয় চেষু্ণ োস 

ক্চরফতন, সুতরাং পুষ্প সযমন যরফর যরফর তৃফণর উপর পচতত হয়, প্রহ্লাদও ত্রূপপ 

অেতফদফহ ভূতফি পচতত হইফিন। প্রহ্লাদফক্ চেনাশ্ ক্চরোর জনয অতীঃপর চেষপ্রফয়ার্, 

অচগ্নসংফযার্, অনশ্ফন রাখা, ক্ূফপ স চিয়া সদওয়া, অচভিার ও অনযানয নানাচেয উপায়— 

এক্চির পর এক্চি অেিচম্বত হইি; চক্ন্তু সক্িই েযথি হইি। প্রহ্লাফদর হৃদফয় চেষু্ণ োস 

ক্চরফতন, সুতরাং চক্েুই তাাঁহার সক্ান অচনষ্ট ক্চরফত পাচরি না। 

  

অেফশ্ফষ রাজা আফদশ্ ক্চরফিন, পাতাি হইফত নার্র্ণফক্ আহ্বান ক্চরয়া সসই নার্পাফশ্ 

প্রহ্লাদফক্ ে  ক্চরয়া সমুফের নরফি স চিয়া সদওয়া হউক্। তাহার উপর েি েি পাহাি 

্ূপাক্ার ক্চরয়া সদওয়া হউক্। এই অে্ায় তাহাফক্ রাখা হউক্, তাহা হইফি এখনই না 

হয় চক্েুক্াি পফর সস মচরয়া যাইফে। চক্ন্তু চপতার আফদফশ্ এই অে্ায় পচতত হইয়াও 

প্রহ্লাদ ‘সহ চেষু্ণ, সহ জর্ৎপফত, সহ সস ন্দযিচনফয’ ইতযাচদ েচিয়া সফম্বাযন ক্চরয়া তাাঁহার 

চপ্রয়তম চেষু্ণর ্ ে ক্চরফত িাচর্ফিন। এইরূফপ চেষু্ণর চিন্তা ও তাাঁর যযান ক্চরফত ক্চরফত 

চতচন ্রমফম অনুভে ক্চরফিন, চেষু্ণ তাাঁহার অচত চনক্ফি রচহয়াফেন; আরও চিন্তা ক্চরফত 

ক্চরফত অনুভে ক্চরফিন, চেষু্ণ তাাঁহার অন্তযিামর। অেফশ্ফষ তাাঁহার অনুভে হইি সয, 

চতচনই চেষু্ণ, চতচনই সক্ি েস্তু এেং চতচনই সেিত্র। 
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সযমন প্রহ্লাফদর এইরূপ অনুভূচত হইি, অমচন তাাঁহার নার্পাশ্ খুচিয়া সর্ি, তাাঁহার উপর 

সয পেিতরাচশ্ িাপাইয়া সদওয়া হইয়াচেি তাহা গুিাইয়া সর্ি, তখন সমুে স্ফরত হইয়া 

উচিি ও চতচন যরফর যরফর তরেরাচজর উপর উচিত হইয়া চনরাপফদ সমুেক্ূফি নরত 

হইফিন। চতচন সয এক্জন দদতয, তাাঁহার সয এক্চি মতিযফদহ আফে, প্রহ্লাদ তখন এ-ক্থা 

এফক্োফর ভুচিয়া চর্য়াচেফিন; চতচন উপিচব্ধ ক্চরফতচেফিন সয, চতচন সমগ্র 

ব্রহ্মাণ্ডস্ব রূপ— ব্রহ্মাফণ্ডর সমুদয় শ্চক্ত তাাঁহা হইফতই চনর্িত হইফতফে। জর্ফত এমন চক্েু 

নাই—যাহা তাাঁহার সক্ান অচনষ্ট ক্চরফত পাফর, চতচনই সমগ্র জর্ফতর—সমগ্র প্রক্ৃচতর 

শ্া্াস্ব রূপ। এই উপিচব্ধ-েফি প্রহ্লাদ সমাচযজচনত অচেচিন্ন পরমানফন্দ চনমগ্ন রচহফিন। 

েহুক্াি পফর তাাঁহার সদহজ্ঞান যরফর যরফর চ চরয়া আচসি, চতচন চনফজফক্ প্রহ্লাদ েচিয়া 

েুচঝফত পাচরফিন। সদহ সম্বফে আোর সফিতন হইয়াই চতচন সদচখফত িাচর্ফিন, ভর্োন্ 

অন্তফর োচহফর সেিত্র রচহয়াফে। তখন জর্ফতর সক্ি েস্তুই তাাঁহার চেষু্ণ েচিয়া সোয 

হইফত িাচর্ি। 

  

যখন দদতযরাজ চহরণযক্চশ্পু সদচখফিন সয, তাাঁহার শ্ত্রু ভর্োন্ চেষু্ণর পরমভক্ত চনজ 

পুত্র প্রহ্লাফদর চেনাফশ্র জনয অেিচম্বত সক্ি উপায়ই চে ি হইি, তখন চতচন অতযন্ত 

ভরত ও চক্ংক্তিেযচেমূঢ় হইয়া পচিফিন। তখন দদতযরাজ পুনরায় পুত্রফক্ চনজ সচন্নযাফন 

আনয়ন ক্চরফিন এেং নানাপ্রক্ার চমষ্টোক্য েচিয়া তাাঁহাফক্ আোর েুঝাইোর সিষ্টা 

ক্চরফিন। চক্ন্তু প্রহ্লাদ পূফেি চপতার চনক্ি সযরূপ উত্তর চদফতন, এখনও সসই এক্ই উত্তর 

তাাঁহার মুখ চদয়া চনর্িত হইি। চহরণযক্চশ্পু ভাচেফিন, চশ্ো ও েফয়ােৃচ র সফে সফে 

ইাঁহার চশ্শুজফনাচিত এসে সখয়াি িচিযা যাইফে। এইরূপ ভাচেয়া চতচন পুনরায় প্রহ্লাদফক্ 

ষণ্ড ও অমফক্ির হফ্ অপিণ ক্চরয়া তাাঁহাফক্ রাজযমি চশ্ো চদফত অনুমচত ক্চরফিন। ষণ্ড 

ও অমক্ি তদনুসাফর প্রহ্লাদফক্ রাজযমিসম্বফে উপফদশ্ চদফত িাচর্ফিন, চক্ন্তু সসই উপফদশ্ 

প্রহ্লাফদর ভাি িাচর্ত না, চতচন সুফযার্ পাইফিই সহপাির োিক্র্ণফক্ চেষু্ণভচক্ত চশ্ো 

চদয়া ক্াি ক্ািাইফত িাচর্ফিন। 
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যখন চহরণযক্চশ্পুর চনক্ি এই সংোদ সপ াঁচেি সয, প্রহ্লাদ চনজ সহপাির 

দদতযোিক্র্ণফক্ও চেষু্ণভচক্ত চশ্খাইফতফেন, তখন চতচন আোর স্রমাফয উন্মত্ত হইয়া 

উচিফিন এেং চনজ সমরফপ োচক্য়া প্রহ্লাদফক্ মাচরয়া স চিোর ভয় সদখাইফিন এেং 

চেষু্ণফক্ অক্থয ভাষায় চনন্দা ক্চরফত িাচর্ফিন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সচহত েচিফত 

িাচর্ফিন, ‘চেষু্ণ সমগ্র জর্ফতর অযরশ্বর, চতচন অনাচদ, অনন্ত, সেিশ্চক্তমান্ ও সেিেযাপর, 

এেং চতচনই এক্মাত্র উপাসয।’ এই ক্থা শুচনয়া চহরণযক্চশ্পু স্রমাফয তজিন র্জিন ক্চরয়া 

েচিফত িাচর্ফিন, ‘সর দুষ্ট, যচদ সতার চেষু্ণ সেিেযাপর হন, তফে চতচন এই ্ফম্ভ নাই 

সক্ন?’ প্রাহ্লাদ চেনরতভাফে েচিফিন, ‘হাাঁ, অেশ্যই চতচন এই ্ফম্ভ আফেন।’ তখন 

চহরণযক্চশ্পু েচিফিন, ‘আিা, তাই যচদ হয়, তফে আচম সতাফক্ তরোচর দ্বারা আ াত 

ক্চরফতচে, সতার চেষু্ণ সতাফক্ রো ক্রুক্।’ এই েচিয়া দদতযরাজ তরোচরহফ্ প্রহ্লাফদর 

চদফক্ সেফর্ অগ্রসর হইফিন এেং ্ ফম্ভর উপর প্রিণ্ড আ াত ক্চরফিন। তৎেণাৎ সসখাফন 

েজ্রচনফ িাষ শ্রুত হইি, নৃচসংহমূচতি যারণ ক্চরয়া ্ম্ভমযয হইফত চেষু্ণ চনর্িত হইফিন। 

সহসা এই ভরষণ মূচতি দশ্িফন িচক্ত ও ভরত হইয়া দদতযর্ণ ইত্তীঃ পিায়ন ক্চরফত 

িাচর্ি। চহরণযক্চশ্পু তাাঁহার সচহত েহুেণ যচরয়া প্রাণপণ যু  ক্চরফিন, চক্ন্তু অেফশ্ফষ 

ভর্োন্ নৃচসংহ ক্তৃিক্ পরাভূত ও চনহত হইফিন। 

  

তখন স্ব র্ি হইফত সদের্ণ আচসয়া চেষু্ণর ্ে ক্চরফত িাচর্ফিন। প্রহ্লাদও ভর্োন্ 

নৃচসংহফদফের িরফণ পচতত হইয়া পরম মফনাহর ্ ে ক্চরফিন। তখন ভর্োন্ প্রসন্ন হইয়া 

প্রহ্লাদফক্ েচিফিন, ‘েৎস প্রহ্লাদ, তুচম আমার চনক্ি যাহা ইিা ের প্রাথিনা ক্র। তুচম 

আমার অতযন্ত চপ্রয়পাত্র। অতএে সতামার যাহা ইিা হয়, তাহাই আমার চনক্ি প্রাথিনা 

ক্র।’ প্রহ্লাদ ভচক্তর্দ র্দস্ব ফর েচিফিন, ‘প্রফভা, আচম আপনাফক্ দশ্িন ক্চরিাম, এেফণ 

আমার আর চক্ প্রাথিনা থাচক্ফত পাফর? আপচন আর আমাফক্ ঐচহক্ ো পারচত্রক্ সক্ানরূপ 

ঐশ্বফযির প্রফিাভন সদখাইফেন না।’ ভর্োন্ পুনরায় েচিফিন, ‘প্রহ্লাদ, সতামার চনষ্কাম 

ভচক্ত সদচখয়া পরম প্ররত হইিাম। তথাচপ আমার দশ্িন েৃথা হয় না। অতএে আমার 

চনক্ি সয সক্ান এক্চি ের প্রাথিনা ক্র।’ তখন প্রহ্লাদ েচিফিনীঃ 
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অজ্ঞানর েযচক্তর সভার্য চেষফয় সযরূপ তরব্র আসচক্ত থাফক্, সতামাফক্ স্মরণ ক্চরোর সময় 

সযন সসইরূপ র্ভরর অনুরার্ আমার হৃদফয় থাফক্, হৃদয় হইফত অপসৃত না হয়।৬ 

  

তখন ভর্োন্ েচিফিন, ‘েৎস প্রহ্লাদ, যচদও আমার পরম ভক্তর্ণ ইহফিাক্ ো 

পরফিাফক্র সক্ানরূপ ক্ামযেস্তু আক্াঙ্ক্ষা ক্ফরন না, তথাচপ তুচম আমার আফদশ্ সেিদা 

আমাফত মন রাচখয়া ক্ল্পান্ত পযিন্ত পৃচথের সভার্ ক্র ও পুণযক্মি অনুষ্ঠান ক্র। যথাসমফয় 

ক্ল্পাফন্ত সদহপাত হইফি আমাফক্ িাভ ক্চরফে।’ এইরূফপ প্রহ্লাদফক্ ের চদয়া ভর্োন্ 

চেষু্ণ অন্তচহিত হইফিন। তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ সদের্ণ প্রহ্লাদফক্ দদতযফদর চসংহাসফন অচভচষক্ত 

ক্চরয়া স্ব -স্ব  সিাফক্ প্র্ান ক্চরফিন। 
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৫. জগততর মহত্তম আিার্যগণ 

[১৯০০ খ্রীঃ ৩ সেব্রুআরর পযাসাফেনা সসক্সপরয়র ক্লাফে প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

চহন্দুফদর মতানুসাফর এই জর্ৎ তরোচয়ত ি্রমাক্াফর িচিফতফে। তরে এক্োর উচিি, 

সফেিাচ্চ চশ্খফর সপ াঁচেি, তারপর পচিি, চক্েুক্াফির জনয সযন র্হ্বফর পচিয়া রচহি, 

আোর প্ররেি তরোক্ার যারণ ক্চরয়া উচিফে। এইরূফপ তরফের উিাফনর পর উিান ও 

পতফনর পর পতন িচিফত থাচক্ফে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ো সমচষ্ট সম্বফে যাহা সতয, উহার 

প্রফতযক্ অংশ্ ো েযচষ্ট-সম্বফেও তাহা সতয। মনুষয সমাফজর সক্ি েযাপার এইরূফপ 

তরের্চতফত িচিফত থাফক্, চেচভন্ন জাচতর ইচতহাসও এই সফতযরই সােয চদয়া থাফক্। 

চেচভন্ন জাচতসমূহ উচিফতফে আোর পচিফতফে, উিাফনর পর পতন হইফতফে; ঐ পতফনর 

পর আোর পূেিাফপো অচযক্তর শ্চক্তফত পুনরুিান হইয়া থাফক্। এইরূপ তরের্চত 

সেিদা িচিফতফে। যমিজর্ফতও এইরূপ র্চত সদচখফত পাওয়া যায়। প্রফতযক্ জাচতর 

আযযাচত্মক্ জরেফন এইরূপ উিান পতন  চিয়া থাফক্। জাচতচেফশ্ফষর অযীঃপতন হইি, 

সোয হইি সযন উহার জরেনরশ্চক্ত এফক্োফর নষ্ট হইয়া সর্ি। চক্ন্তু ঐ অে্ায় ঐ জাচত 

যরফর যরফর শ্চক্ত সঞ্চয় ক্চরফত থাফক্, ্রমফম নেেফি েিরয়ান্ হইয়া আোর প্রেি সেফর্ 

জাচর্য়া উফি, তখন এক্ মহাতরফের আচেভিাে হয়। সমফয় সমফয় উহা মহােনযার আক্ার 

যারণ ক্চরয়া আফস, আর সেিদাই সদখা যায়—ঐ তরফের শ্রফষি ঈশ্বফরর এক্জন োতিােহ 

স্ব রয় সজযাচতফত িতুচদিক্ উভুতাচসত ক্চরয়া চেরাজ ক্চরফতফেন। এক্চদফক্ তাাঁহারই শ্চক্তফত 

সসই তরফের—সসই জাচতর অভুযিান, অপরচদফক্ আোর সয-সক্ি শ্চক্ত হইফত ঐ 

তরফের উভুতে, চতচন সসগুচিরই  িস্ব রূপ; উভফয়ই সযন পরস্পর পরস্পফরর উপর চ্রময়া 

প্রচতচ্রময়া ক্চরফতফে। সুতরাং তাাঁহাফক্ এক্ চহসাফে স্রষ্টা ো জনক্, অনয চহসাফে সৃষ্ট ো 

জনয েিা যাইফত পাফর। চতচন সমাফজর উপর তাাঁহার প্রেি শ্চক্ত প্রফয়ার্ ক্ফরন, আোর 

তাাঁহার ঐরূপ হওয়ার ক্ারণই হইি সমাজ। ইাঁহারাই জর্ফতর চিন্তানায়ক্, সপ্রচরতপুরুষ, 

জরেফনর োতিােহ, ঈশ্বরােতার। 
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মানুফষর যারণা, জর্ফত যমি এক্চিমাত্র হওয়াই সম্ভে, যমিািাযি ো ঈশ্বরেতার এক্জন 

মাত্রই হইফত পাফরন, চক্ন্তু এ যারণা চিক্ নফহ। মহাপুরুষর্ফণর জরেন আফিািনা ক্চরফি 

সদখা যায়, প্রফতযফক্ই সযন এক্চি—সক্েি এক্চি ভূচমক্ায় অচভনয় ক্চরোর জনয চেযাতা 

ক্তৃিক্ চনচদিষ্ট; সুরগুচির সমেফয়ই ঐক্তাফনর সৃচষ্ট—সক্েি এক্চি সুফর নফহ। চেচভন্ন 

জাচতর জরেন আফিািনা ক্চরফি সদখা যায়, সক্ান জাচতই ক্খনও সমগ্র জর্ৎ সভার্ 

ক্চরোর অচযক্ারর হইয়া জন্মগ্রহণ ক্ফর নাই। সক্ান জাচতই সাহস ক্চরয়া েচিফত পাফর 

না সয, আমরাই সক্েি সমগ্র জর্ফতর—সমগ্র সভাফর্র অচযক্ারর হইয়া জচন্ময়াচে। 

প্রক্ৃতপফে চেযাতাচনচদিষ্ট এই জাচতসমূফহর ঐক্তাফন প্রফতযক্ জাচতই চনজ চনজ ভূচমক্া 

অচভনয় ক্চরফত আচসয়াফে। প্রফতযক্ জাচতফক্ই তাহার ব্রত উদ্ যাপন ক্চরফত হয়, ক্তিেয 

পািন ক্চরফত হয়। এই সমুদফয়র সমচষ্টই মহাসমেয়—মহা ঐক্তানস্ব রূপ। 

  

জাচত সম্বফে যাহা েিা হইি, এই সক্ি মহাপুরুষ সম্বফেও সসই ক্থা খাফি। ইাঁহাফদর 

মফযয সক্হই চিরক্াফির জনয সমগ্র জর্ফত আচযপতয চে্ার ক্চরফত আফসন নাই। 

এপযিন্ত সক্হই ক্ৃতক্াযি হন নাই, ভচেষযফতও হইফেন না। মানেজাচতর সমগ্র চশ্োয় 

প্রফতযফক্রই দান এক্চি অংশ্ মাত্র। সুতরাং ইহা সতয সয, ক্াফি প্রফতযক্ মহাপুরুষ 

জর্ফতর ভার্যচেযাতা হইফেন। 

  

আমাফদর মফযয অচযক্াংশ্ই আজন্ম েযচক্তচনভির যফমি (personal religion) চেশ্বাসর। 

আমরা সূ্মণ।  আত্মা ও নানা মতামত সম্বফে অফনক্ ক্থা েচিয়া থাচক্ েফি, চক্ন্তু আমাফদর 

প্রফতযক্ চিন্তা, প্রফতযক্ আিরণ, প্রফতযক্ ক্াযিই সদখাইয়া সদয় সয, েযচক্তচেফশ্ফষর িচরফত্র 

প্রক্চিত হইফিই আমরা তত্ত্বচেফশ্ষ যারণা ক্চরফত সমথি হই। আমরা তখনই 

ভােচেফশ্ফষর যারণায় সমথি হই, যখন উহা আমাফদর ্ূি দৃচষ্টফত প্রচতভাত আদশ্ি 

পুরুষচেফশ্ফষর িচরফত্রর মযয চদয়া রূপাচয়ত হয়। আমরা সক্েি দৃষ্টান্তসহাফয়ই উপফদশ্ 

েুচঝফত পাচর। ঈশ্বফরিায় যচদ আমরা সক্ফি এতদূর উন্নত হইতাম সয, তত্ত্বচেফশ্ফষর 

যারণা ক্চরফত আমাফদর দৃষ্টান্ত ো আদশ্ি েযচক্তচেফশ্ফষর প্রফয়াজন হইত না, তফে অেশ্য 

খুেই ভাি হইত, সফন্দহ নাই; চক্ন্তু ো্চেক্ আমরা ততদূর উন্নত নচহ। সুতরাং স্ব ভােতই 
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অচযক্াংশ্ মানে এই অসাযারণ পুরুষর্ফণর, এই ঈশ্বরােতারর্ফণর—খ্রষ্টান, সে   ও 

চহন্দুর্ণ দ্বারা পূচজত এই অেতারর্ফণর িরফণ আত্মসমপিণ ক্চরয়া আচসয়াফে। 

মুসিমানরা সর্ািা হইফতই এইরূপ উপাসনার চেরুফ  দাাঁিাইয়াফেন, তাাঁহারা সক্ান 

প্রফ ি ো ঈশ্বরদূত ো অেতাফরর উপাসনার ো তাাঁহাফক্ সক্ান চেফশ্ষ স্মতান প্রদশ্িফনর 

এফক্োফর চেফরাযর। চক্ন্তু ক্াযিফেফত্র সদচখফত পাওয়া যায় সয, এক্জন প্রফ ি ো 

অেতাফরর পচরেফতি তাাঁহারা সহস্র সহস্র সাযু- মহাপুরুফষর পূজা ক্চরফতফেন। প্রতযে 

 িনা অস্ব রক্ার ক্চরয়া সতা আর ক্াজ ক্রা িফি না। প্রক্ৃত ক্থা এই, আমরা 

েযচক্তচেফশ্ষফক্ উপাসনা না ক্চরয়া থাচক্ফত পাচর না, আর এরূপ উপাসনা আমাফদর 

পফে চহতক্র। সতামাফদর অেতার যরশুখ্রষ্টফক্ যখন সিাফক্ েচিয়াচেি, ‘প্রভু, 

আমাচদর্ফক্ সসই পরম চপতা পরফমশ্বরফক্ সদখান’, চতচন তখন উত্তর চদয়াচেফিন, ‘সয 

আমাফক্ সদচখয়াফে, সসই চপতাফক্ সদচখয়াফে।’ তাাঁহার এই ক্থাচি সতামরা স্মরণ ক্চরও। 

আমাফদর মফযয এমন সক্ আফে, সয তাাঁহাফক্ মানে েযতরত অনযভাফে ক্ল্পনা ক্চরফত 

পাফর? আমরা তাাঁফক্ সক্েি মানেরয় ভাফের মযয চদয়াই সদচখফত সমথি। এই র্ৃফহর 

সেিত্রই সতা আফিাক্তরে স্পচন্দত হইফতফে, তফে আমরা উহা সদচখফতচে না সক্ন? 

সক্েি প্রদরফপই উহা সদচখফত পাওয়া যায়। এইরূপ ঈশ্বর সেিেযাপর, চনগুিণ, চনরাক্ার, 

তত্ত্বচেফশ্ষ হইফিও আমাফদর মফনর েতিমান র্িন এরূপ সয, সক্েি নররূপযারর 

অেতাফরর মফযযই আমরা তাাঁহাফক্ উপিচব্ধ ক্চরফত—দশ্িন ক্চরফত পাচর। যখনই 

মহাফজযাচতষ্কর্ফণর আচেভিাে হয়, তখনই মানে ঈশ্বরফক্ উপিচব্ধ ক্চরয়া থাফক্। আমরা 

জর্ফত সযভাফে আচসয়া থাচক্, তাাঁহারা সসভাফে আফসন না। আমরা আচস চভখাররর মত, 

তাাঁহারা আফসন সম্রাফির মত। আমরা এই জর্ফত চপতৃমাতৃহরন অনাথ োিফক্র মত 

আচসয়া থাচক্, সযন আমরা পথ হারাইয়া স চিয়াচে—সক্ানমফত পথ খুাঁচজয়া পাইফতচে 

না। আমরা এখাফন চক্ংক্তিেযচেমূঢ় হইয়া  ুচরফতচে; আমাফদর জরেফনর উফদ্দশ্য চক্, 

তাহা উপিচব্ধ ক্চরফত আমরা জাচন না, েুচঝফত পাচর না। আমরা আজ এইরূপ ক্াজ 

ক্চরফতচে, ক্াি আোর অনযরূপ ক্চরফতচে। আমরা সযন েুে েুে তৃণখফণ্ডর মত সস্রাফত 
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ইত্তীঃ ভাচসয়া সেিাইফতচে, োতযামুফখ সোি সোি পািফক্র মত ইত্তীঃ চেচেপ্ত 

হইফতচে। 

  

চক্ন্তু মানেজাচতর ইচতহাস পচিফি সদচখফত পাওয়া যায়—এই সক্ি োতিােহ আচসয়া 

থাফক্ন, সদচখফত পাওয়া যায় তাাঁহাফদর জরেনব্রত সযন আজন্ম চনচদিষ্ট হইয়া থাফক্, জন্ম 

হইফতই তাাঁহারা সযন েুচঝয়াফেন ও চ্র ক্চরয়াফেন, জরেফন চক্ ক্চরফত হইফত হইফে। 

তাাঁহাফদর জরেফন চক্ চক্ ক্চরফত হইফে, তাহা সযন তাাঁহাফদর স্মতুফখ সুচনচদিষ্ট রচহয়াফে; 

আর িেয ক্চরয়া সদচখও, তাাঁহারা সসই চনচদিষ্ট ক্াযিপ্রণাির হইফত ক্খনও চেন্দুমাত্র চেিুযত 

হন না। ইহার ক্ারণ এই, তাাঁহারা চনচদিষ্ট সক্ান ক্াযি ক্চরোর জনযই আচসয়া থাফক্ন, 

তাাঁহারা জর্ৎফক্ চক্েু চদোর জনয—জর্ফতর চনক্ি সক্ান এক্ চেফশ্ষ োতিা েহন ক্চরোর 

জনয আচসয়া থাফক্ন। তাাঁহারা ক্খনও যুচক্ত ো তক্ি ক্ফরন না। সতামরা চক্ ক্খনও 

এইসক্ি মহাপুরুষ ো সশ্রষ্ঠ আিাযিফক্ তাাঁহাফদর চশ্ো-সম্বফে সক্ান যুচক্ততক্ি ক্চরফত 

শুচনয়াে ো এইরূপ পচিয়াে? তাাঁহাফদর মফযয সক্হ ক্খনও যুচক্ত তক্ি ক্ফরন নাই। যাহা 

সতয, তাহাই তাাঁহারা সসাজাসুচজ েচিয়াফেন। সক্ন তাাঁহারা তক্ি ক্চরফত যাইফেন? তাাঁহারা 

সয সতয দশ্িন ক্চরফতফেন। তাাঁহারা সক্েি চনফজরাই দশ্িন ক্ফরন না, অপরফক্ও সদখাইয়া 

থাফক্ন। যচদ সতামরা আমায় চজজ্ঞাসা ক্র, ঈশ্বর আফেন চক্না, আর আচম যচদ উত্তফর 

েচি—‘হযাাঁ’, তফে তখনই সতামরা চজজ্ঞাসা ক্চরফে, ‘আপনার ঐরূপ েচিোর চক্ যুচক্ত 

আফে?’—আর সতামাচদর্ফক্ উহার স্ব পফে চক্েু যুচক্ত চদোর জনয সেিারা আমাফক্ সমুদয় 

শ্চক্ত প্রফয়ার্ ক্চরফত হইফে। চক্ন্তু যচদ সতামরা যরশুর চনক্ি চর্য়া চজজ্ঞাসা ক্চরফত, 

‘ঈশ্বর েচিয়া সক্হ আফেন চক্?’ চতচনও উত্তর চদফতন, ‘হযাাঁ, আফেন দেচক্!’ তারপর 

‘তাাঁহার অচ্ফত্বর চক্েু প্রমাণ আফে চক্?’—এই প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরফি চতচন চনশ্চয়ই 

েচিফতন, ‘এই সয প্রভু স্মতুফখই রচহয়াফেন—তাাঁহাফক্ দশ্িন ক্র।’ অতএে সতামরা 

সদচখফতে, ঈশ্বর-সম্বফে এই সক্ি মহাপুরুফষর সয যারণা, তাহা সাোৎ উপিচব্ধর  ি, 

উহা যুচক্তচেিারিব্ধ নফহ। তাাঁহারা আর অেক্াফর পথ হাতিান না, তাাঁহারা 

প্রতযেদশ্িনজচনত েফি েিরয়ান্। আচম স্মতুখ্ এই সিচেিচি সদচখফতচে, তুচম শ্ত শ্ত 

যুচক্ত দ্বারা প্রমাণ ক্চরফত সিষ্টা ক্র সয, সিচেিচি নাই, তুচম ক্খনই ইহার অচ্ত্ব সম্বফে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 66 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমার চেশ্বাস নষ্ট ক্চরফত পাচরফে না। ক্ারণ আচম উহা প্রতযে সদচখফতচে। আমার এই 

চেশ্বাস সযরূপ দৃঢ় অিি, অিি, তাাঁহাফদর চেশ্বাসও—তাাঁহাফদর আদফশ্ির উপর, তাাঁহাফদর 

চনজ জরেনব্রফতর উপর, সফেিাপচর তাাঁহাফদর চনফজফদর উপর চেশ্বাসও ত্রূপপ দৃঢ় ও 

অিি। এই মহাপুরুষর্ণ সযরূপ প্রেি আত্মচেশ্বাসসিন্ন, অপর ক্াহাফক্ও সসরূপ 

সদচখফত পাওয়া যায় না। সিাফক্ চজজ্ঞাসা ক্ফর, ‘তুচম চক্ ঈশ্বফর চেশ্বাসর? তুচম চক্ 

পরফিাক্ মাফনা? তুচম চক্ এই মত অথো ঐ শ্াস্ত্রোক্য চেশ্বাস ক্র? চক্ন্তু মূিচভচত্তস্ব রূপ 

সসই আত্মচেশ্বাসরই সয নাই। সয চনফজর উপর চেশ্বাস ক্চরফত পাফর না, সস আোর অনয 

চক্েুফত চেশ্বাস ক্চরফে, সিাফক্ ইহা আশ্া ক্ফর চক্রূফপ? আচম চনফজর অচ্ত্ব সম্বফে 

চনীঃসংশ্য় নচহ। এই এক্োর ভাচেফতচে—আচম চনতযস্ব রূপ, চক্েুফত আমাফক্ চেনষ্ট ক্চরফত 

পাফর না, আোর পরেফণই আচম মৃতুযভফয় ক্াাঁচপফতচে। এই ভাচেফতচে আচম অজর অমর, 

পরেফণই হয়ফতা এক্িা ভূত সদচখয়া ভফয় এমন চক্ংক্তিেযচেমূঢ় হইয়া পচিিাম সয, 

আচম সক্, সক্াথায় রচহয়াচে, আচম মৃত চক্ জরচেত—সে ভুচিয়া সর্িাম। এই ভাচেফতচে—

আচম খুে যাচমিক্, আচম খুে িচরত্রোন; পরমুহূফতিই এমন এক্ যাক্কা খাইিাম সয, 

এফক্োফর চিৎপাত হইয়া পচিয়া সর্িাম। ইহার ক্ারণ চক্?—ক্ারণ আর চক্েুই নফহ, 

আচম চনফজর উপর চেশ্বাস হারাইয়াচে, আমার িচরত্রেিরূপ সমরুদণ্ড ভগ্ন। 

  

চক্ন্তু এই সক্ি মহত্তম আিাফযির িচরত্র আফিািনা ক্চরফত সর্ফি তাাঁহাফদর সক্ফির 

চভতর এই এক্চি সাযারণ িেণ সদচখফত পাইফে সয, তাাঁহারা সক্ফিই চনফজর উপর 

অর্ায চেশ্বাসসিন্ন; এরূপ চেশ্বাস অসাযারণ, সুতরাং আমরা উহা েুচঝফত পাচর না। আর 

সসই ক্ারফণই এই মহাপুরুষর্ণ চনফজফদর সম্বফে যাহা েচিয়া চর্য়াফেন, তাহা আমরা 

নানা উপাফয় েযাখযা ক্চরয়া উিাইয়া চদোর সিষ্টা ক্চর, আর তাাঁহারা চনফজফদর 

অপফরাোনুভূচত সম্বফে যাহা েচিয়া চর্য়াফেন, তাহা েযাখযা ক্চরোর জনয চেশ্ সহস্র 

চেচভন্ন মতোদ ক্ল্পনা ক্চরয়া থাচক্। আমরা চনফজফদর সম্বফে ঐরূপ ভাচেফত পাচর না, 

ক্াফজ ক্াফজই আমরা সয তাাঁহাচদর্ফক্ েুচঝফত পাচর না, ইহা স্ব াভাচেক্। 
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আোর তাাঁহাফদর এরূপ শ্চক্ত সয, যখন তাাঁহাফদর মুখ হইফত সক্ান োণর উচ্চাচরত হয়, 

তখন জর্ৎ উহা শুচনফত োযয হয়। যখন তাাঁহারা চক্েু েফিন, প্রফতযক্ শ্েচি সসাজা সরি 

ভাফে চর্য়া সিাফক্র হৃদফয় প্রফেশ্ ক্ফর, সোমার মত  াচিয়া স্মতুফখ যাহা চক্েু থাফক্, 

তাহারই উপর চনফজর অসরম প্রভাে চে্ার ক্ফর। যচদ ক্থার পশ্চাফত শ্চক্ত না থাফক্, 

শুযু ক্থায় চক্ আফে? তুচম সক্ান্ ভাষায় ক্থা েচিফতে, চক্রূফপই ো সতামার ভাষার 

শ্েচেনযাস ক্চরফতে, তাহাফত চক্ আফস যায়? চক্ন্তু েযাক্রণশু  ো সাযারফণর হৃদয়গ্রাহর 

ভাষা েচিফতে চক্না, তাহাফতই ো চক্ আফস যায়? সতামার ভাষা আিঙ্কাচরক্ চক্না, 

তাহাফতই ো চক্ আফস যায়? প্রশ্ন এই—মানুষফক্ সতামার চদোর চক্েু আফে চক্? ইহা 

সক্েি ক্থা সশ্ানা নয়, ইহা সদওয়া-ফনওয়ার েযাপার। প্রথম প্রশ্ন এই—সতামার চক্েু 

চদোর আফে চক্? যচদ থাফক্ তফে দাও। শ্েগুচি সতা শুযু ঐ সদওয়ার ক্াজ ক্ফর মাত্র, 

ইহারা শুযু চক্েু চদোর চেচেয উপায়গুচির অনযতম। অফনক্ সময় সক্ান প্রক্ার ক্থাোতিা 

না ক্চহয়াই এক্ েযচক্ত হইফত অপর েযচক্তফত ভাে সঞ্চাচরত হইয়া থাফক্। 

  

দচেণামূচতিফ্াফত্র আফেীঃ 

  

চিত্রং েিতফরামূিফি েৃ াীঃ চশ্ষযা গুরুষু ো। 

গুফরাস্তু সম নং েযাখযানং চশ্ষযাস্তু চেন্নসংশ্য়াীঃ॥ 

  

চক্ আশ্চযি! সদখ ঐ েিেৃফের মূফি েৃ  চশ্ষযর্ণসহ যুো গুরু েচসয়া রচহয়াফেন। সম নই 

গুরুর শ্াস্ত্রেযাখযান এেং তাহাফতই চশ্ষযর্ফণর সংশ্য় চেন্ন হইয়া যাইফতফে! 

  

সুতরাং সদখা যাইফতফে, ক্খনও ক্খনও এমনও হয় সয, তাাঁহারা আফদ  োক্য উচ্চারণই 

ক্ফরন না, তথাচপ তাাঁহারা অপফরর মফন সতয সঞ্চাচরত ক্ফরন। তাাঁহারা ঈশ্বফরর 

শ্চক্তপ্রাপ্ত—তাাঁহারা িাপরাস পাইয়াফেন, তাাঁহারা দূত হইয়া আচসয়াফেন, সুতরাং তাাঁহারা 

অপরফক্ অনায়াফস হুক্ুম ক্চরয়া থাফক্ন; সতামাচদর্ফক্ সসই আফদশ্ চশ্ফর যারণ ক্চরয়া 

প্রচতপািফনর জনয প্রস্তুত হইফত হইফে। সতামাফদর শ্াফস্ত্র যরশুখ্রষ্ট সযরূপ সজাফরর সচহত 

অচযক্ারপ্রাপ্ত পুরুফষর নযায় উপফদশ্ চদফতফেন, তাহা চক্ সতামাফদর স্মরণ হইফতফে না? 
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চতচন েচিফতফেন—‘অতএে সতামরা যাও—চর্য়া জর্ফতর সক্ি জাচতফক্ চশ্ো দাও, 

আচম সতামাচদর্ফক্ সয-সক্ি চেষয় আফদশ্ ক্চরফতচে, তাহাচদর্ফক্ সসই সক্ি চনয়ম 

প্রচতপািন ক্চরফত চশ্ো দাও।’ তাাঁহার সক্ি উচক্তর চভতরই তাাঁহার চনফজর সয জর্ৎফক্ 

চশ্ো চদোর চেফশ্ষ চক্েু আফে, তাহার উপর প্রেি চেশ্বাস সদখা যায়। জর্ফতর সিাক্ 

যাাঁহাচদর্ফক্ প্রফ ি ো অেতার েচিয়া উপাসনা ক্ফর, সসই সক্ি মহাপুরুষফদর মফযযই 

এই ভাে সদচখফত পাওয়া যায়। 

  

এই মহত্তম আিাযির্ণ এই পৃচথেরফত জরেন্ত ঈশ্বরস্ব রূপ। আমরা অপর আর ক্াহার 

উপাসনা ক্চরে? আচম মফন মফন ঈশ্বফরর যারণা ক্চরোর সিষ্টা ক্চরিাম, চক্ন্তু সিষ্টা 

ক্চরয়া সদচখিাম—চক্ এক্ চমথযা েুে েস্তুর যারণা ক্চরয়া েচসয়াচে। এরূপ ঈশ্বরফক্ 

উপাসনা ক্চরফি সতা পাপই হইফে। চক্ন্তু িেু সমচিফি সদচখফত পাই এই মহাপুরুষর্ফণর 

ো্ে জরেন ঈশ্বর-সম্বফে আমাফদর সয-ফক্ান যারণা অফপো উচ্চতর। আমার মত সিাক্ 

দয়ার যারণা আর ক্তদূর ক্চরফে? সক্ান সিাক্ যচদ আমার চনক্ি হইফত সক্ান েস্তু িুচর 

ক্ফর, আচম সতা অমচন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চর্য়া তাহাফক্ সজফি চদোর জনয প্রস্তুত হই। 

আমার আর েমার উচ্চতম যারণা ক্তদূর হইফে? আমার চনফজর যতিুক্ু গুণ আফে, 

তাহার সিফয় অচযক্ গুফণর যারণা আমার হইফত পাফর না। সতামাফদর মফযয এমন সক্ 

আে, সয চনফজ সদফহর োচহফর িা াইয়া পচিফত পার? সতামাফদর মফযয এমন সক্ আে, 

সয চনজ মফনর োচহফর িা াইয়া যাইফত পার? সক্হই নাই। সতামার ভর্েৎ-ফপ্রফমর যারণা 

আর চক্ ক্চরফে? ো্ে জরেফন সতামরা চনফজরা সযরূপ পরস্পরফক্ ভািোচসয়া থাক্, 

তদফপো ভািোসার উচ্চতর যারণা চক্রূফপ ক্চরফে? চনফজরা যাহা ক্খনও উপিচব্ধ ক্চর 

নাই, সস-সম্বফে আমরা সক্ান যারণাই ক্চরফত পাচর না। সুতরাং ঈশ্বর-সম্বফে আমার 

সক্ি যারণাই প্রচত পফদ চে ি হইফে। চক্ন্তু এই মহাপুরুষর্ফণর জরেনরূপ প্রতযে 

েযাপার আমাফদর স্মতুফখ পচিয়া রচহয়াফে, উহা ক্ল্পনা ক্চরয়া আমাফদর যারণা ক্চরফত 

হয় না। তাাঁহাফদর জরেন আফিািনা ক্চরয়া আমরা সপ্রম, দয়া, পচেত্রতা এরূপ প্রতযে 

দৃষ্টান্ত সদচখফত পাই, যাহা আমরা ক্খনই ক্ল্পনা ক্চরফতও পাচরতাম না। অতএে আমরা 

এই সক্ি নরফদফের িরফণ পচতত হইয়া তাাঁহাচদর্ফক্ ঈশ্বর েচিয়া পূজা ক্চরে, ইহাফত 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেস্মফয়র চক্ আফে? আর মানুষ ইহা োিা আর চক্ ক্চরফত পাফর? আচম এমন সিাক্ 

সদচখফত িাই, সয মুফখ চনরাক্ার-তফত্ত্বর ক্থা যতই েিুক্ না সক্ন, ক্াযিতীঃ পূফেিাক্তভাফে 

সাক্ার উপাসনা েযতরত অনয চক্েু ক্চরফত সমথি। মুফখ েিা আর ক্াফজ ক্রার মফযয 

অফনক্ প্রফভদ। চনরাক্ার ঈশ্বর, চনগুিণতত্ত্ব প্রভৃচত সম্বফে মুফখ আফিািনা ক্র—সেশ্ ক্থা, 

চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে এই সক্ি নরফদেই হইফিন সক্ি জাচতর উপাসয যথাথি ঈশ্বর। এই 

সক্ি সদেমানেই চিরচদন জর্ফত পূচজত হইয়া আচসয়াফেন, আর যতচদন মানুষ মানুষ 

থাচক্ফে, ততচদন তাাঁহারা পূচজত হইফেন। তাাঁহাচদর্ফক্ সদচখয়াই আমাফদর চেশ্বাস হয়, 

যথাথি ঈশ্বর আফেন, যথাথি যমিজরেন আফে; আমাফদর আশ্া হয় আমরাও ঈশ্বরিাভ—

যমিজরেনিাভ ক্চরফত পাচরে। সক্েি অস্পষ্ট র্ূঢ় তত্ত্ব িইয়া চক্  ি হয়?  

  

সতামাফদর চনক্ি আচম যাহা েচিফত িাচহফতচে, তাহার সার মমি এই সয, আমার জরেন 

উক্ত সক্ি অেতারফক্ই পূজা ক্রা সম্ভেপর হইয়াফে এেং ভচেষযফত সয-সক্ি অেতার 

আচসফেন, তাাঁহাচদর্ফক্ও পূজা ক্চরোর জনয আচম প্রস্তুত হইয়া রচহয়াচে। সন্তান সয সক্ান 

সেফশ্ তাহার মাতার চনক্ি উপচ্ত হউক্ না, মাতা তাহাফক্ অেশ্যই চিচনফত পাফরন। 

যচদ না পাফরন আচম চনশ্চই েচিফত পাচর, চতচন ক্খনই তাহার মাতা নফহন। সতামাফদর 

মফযয যাহারা মফন ক্র, সক্ান এক্চি চেফশ্ষ অেতাফরই যথাথি সতয ও ঈশ্বফরর অচভেযচক্ত 

সদচখফতে, অপফরর মফযয তাহা সদচখফত পাইফতে না, সতামাফদর সম্বফে স্ব ভােতীঃ এই 

চস ান্তই মফন উচদত হয় সয, সতামরা ক্াহারও সদেত্ব চিক্ চিক্ েুচঝফত পার নাই, সক্েি 

ক্তক্গুচি শ্ে র্িাযীঃক্রণ ক্চরয়াে মাত্র। সযমন সিাফক্ সক্ান রাজননচতক্ দিভুক্ত 

হইয়া সসই দফির সয মত, তাহাই চনফজর মত েচিয়া প্রিার ক্ফর, সতামরাও সতমচন 

যমিস্প্রদদায়চেফশ্ফষ সযার্দান ক্চরয়া সসই স্প্রদদাফয়র মতগুচি চনফজফদর েচিয়া প্রক্াশ্ 

ক্চরফতফে। চক্ন্তু ইহা সতা প্রক্ৃত যমি নফহ। জর্ফত এমন চনফেিাযও অফনক্ আফে, যাহারা 

চনক্ফি উৎক্ৃষ্ট সুচমষ্ট জি থাক্া সফত্ত্বও পূেিপুরুষর্ফণর খচনত েচিয়া িেণাক্ত ক্ূফপর 

জি পান ক্চরয়া থাফক্। যাহা হউক্, আমার জরেফন যতিুক্ু অচভজ্ঞতা সঞ্চয় ক্চরয়াচে, 

তাহা হইফত এই চশ্চখয়াচে সয, সিাফক্ সয-সক্ি শ্য়তাচনর জনয যমিফক্ চনন্দা ক্ফর, যমি 

সস সদাফষ সমাফিই সদাষর নয়। সক্ান যমিই ক্খনও মানুফষর উপর অতযািার ক্ফর নাই, 
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সক্ান যমিই োইনর অপোদ চদয়া নাররফক্ পুিাইয়া মাফর নাই, সক্ান যমিই ক্খনও এই 

যরফনর অনযায় ক্াফযির সমথিন ক্ফর নাই। তফে মানুষফক্ এ-সক্ি ক্াফযি উফত্তচজত ক্চরি 

চক্ফস? রাজনরচতই মানুষফক্ এই সক্ি অনযায় ক্াজ ক্রফত প্রফরাচিত ক্চরয়াফে, যমি 

নয়। আর যচদ এরূপ রাজনরচত যফমির নাম যারণ ক্ফর, তফে তাহাফত ক্াহার সদাষ? 

  

এইরূপ যখনই সক্ান েযচক্ত উচিয়া েফি, আমার যমিই সতয যমি, আমার অেতারই 

এক্মাত্র সতয অেতার, সস েযচক্তর ক্থা ক্খনই চিক্ নফহ, সস যফমির সর্ািার ক্থা জাফন 

না। যমি সক্েি ক্থার ক্থা ো মতামত নফহ, অথো অপফরর চস াফন্ত সক্েি চনফজর 

েুচ র সায় সদওয়া নফহ। যফমির অথি—প্রাফণ প্রাফণ সতয-উপিচব্ধ ক্রা; যফমির অথি ঈশ্বরফক্ 

সাোৎভাফে স্পশ্ি ক্রা, প্রাফণ অনুভে ক্রা, উপিচব্ধ ক্রা সয, আচম আত্মস্ব রূপ আর 

সসই অনন্ত পরমাত্মা এেং তাাঁহার সক্ি অেতাফরর সচহত আমার এক্িা অফিদয সিক্ি 

রচহয়াফে। যচদ তুচম ো্চেক্ই সসই পরমচপতা র্ৃফহ প্রফেশ্ ক্চরয়া থাক্, তুচম অেশ্যই 

তাাঁহার সন্তানর্ণফক্ও সদচখয়াে, তফে তাাঁহাচদর্ফক্ চিচনফত পাচরফতে না সক্ন? যচদ 

চিচনফত না পার, তফে চনশ্চয়ই তুচম সসই পরমচপতার র্ৃফহ প্রফেশ্ ক্র নাই। সন্তান সয-

সক্ান সেফশ্ মাতার স্মতুফখ আসুক্, মাতা তাহাফক্ অেশ্যই চিচনফত পাফরন; সন্তাফনর যতই 

েদ্মফেশ্ থাক্ুক্, মাতার চনক্ি সন্তান ক্খনও আপনাফক্ িুক্াইয়া রাচখফত পাফর না। 

সতামরা সক্ি সদফশ্র, সক্ি যুফর্র যমিপ্রাণ মহান্ নরনাররর্ণফক্ চিচনফত সশ্খ এেং 

িেয ক্চরও, ো্চেক্ তাাঁহাফদর পরস্পফরর মফযয সক্ান পাথিক্য নাই। সযখাফনই প্রক্ৃত 

যফমির চেক্াশ্ হইয়াফে, সযখাফন ঈশ্বফরর সাোৎ স্পশ্ি  চিয়াফে, ঈশ্বফরর দশ্িন হইয়াফে, 

আত্মা সাোৎভাফে পরমাত্মাফক্ উপিচব্ধ ক্চরয়াফে, সসখাফনই মফনর ঔদাযি ও 

প্রসারেশ্তীঃ মানুষ সেিত্র ঈশ্বফরর সজযাচতীঃ সদচখফত সমথি হইয়াফে। 

  

এমন সময় চেি, যখন মুসিমানর্ণ এই চেষফয় সেিাফপো অপচরণত ও সা্প্রদদাচয়ক্-

ভাোপন্ন চেফিন। তাাঁহাফদর মূিমিীঃ আল্লাহ এক্ ও অচদ্বতরয়, মহ্মতদই এক্মাত্র রসুি। 

যাহা চক্েু তাাঁহাফদর উপাসনা-প চতর েচহভূিত, সস-সম্ই র্ধ্ংস ক্চরফত হইফে এেং 

সয-ফক্ান গ্রফন্থ অনযরূপ মত প্রিাচরত হইয়াফে, সসগুচি পুিাইয়া স চিফত হইফে। তথাচপ 
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সসই যুফর্ও সয সক্ি মুসিমান দাশ্িচনক্ চেফিন, তাাঁহারা এরূপ যমিােতার চেরুফ  

প্রচতোদ ক্চরয়াচেফিন, এেং ইহা দ্বারা প্রচতপন্ন ক্চরফিন সয, তাাঁহারা সফতযর সংস্পফশ্ি 

আচসয়াচেফিন এেং চিফত্তর উদারতা িাভ ক্চরয়াচেফিন। 

  

আজক্াি ্রমমচেক্াশ্োফদর ক্থা শুনা যায়, পাশ্াপাচশ্ আর এক্চি মতোদ মনুষযসমাফজ 

আচযপতয চে্ার ক্চরফতফে, উহার নাম ্রমমােনচত ো পূেিাে্ায় পুনরােতিন (Atavism)। 

যমি চেষফয়ও সদখা যায়, আমরা অফনক্ সময় উদারতার ভাফে চক্েুদূর অগ্রসর হইয়া 

আোর প্রািরন সঙ্করণি মফতর চদফক্ চ চরয়া আচস। চক্ন্তু প্রািরন এক্ফ ফয় ভাে আশ্রয় না 

ক্চরয়া আমাফদর নূতন চক্েু সিষ্টা ক্রা উচিত, তাহাফত ভুি থাফক্ থাক্ুক্। চনফশ্চষ্ট জফির 

নযায় থাক্া অফপো ইহা সের ভাি। িেযফভফদর সিষ্টা সতামরা সক্ন ক্চরফে না? 

চে িতার মযয চদয়াই সতা আমরা জ্ঞাফনর সসাপান আফরাহণ ক্চরয়া থাচক্। অনন্ত সময় 

পচিয়া রচহয়াফে, সুতরাং েয্ হইোর প্রফয়াজন চক্? এই সদওয়ািচিফক্ সদখ সদচখ। 

ইহাফক্ চক্ ক্খনও চমথযা ক্থা েচিফত শুচনয়াে? চক্ন্তু উহা সয সদওয়াি সসই সদওয়ািই 

রচহয়াফে, চক্েুমাত্র উন্নচত িাভ ক্ফর নাই। মানুষ চমথযা ক্থা েচিয়া থাফক্, আোর সসই 

মানুষই সদেতা হইয়া থাফক্। চক্েু ক্রা িাই—হউক্ উহা অনযায়, চক্েু না ক্রা অফপো 

সতা উহা ভাি। র্রুফত ক্খনও চমথযা েফি না, চক্ন্তু চিরক্াি সসই র্রু রচহয়াফে। যাহাই 

হউক্ চক্েু এক্িা ক্র। মাথা খািাইয়া চক্েু ভাচেফত সশ্খ; ভুি হউক্, চিক্ হউক্—েচত 

নাই, চক্ন্তু এক্িা চক্েু চিন্তা ক্র সদচখ। আমার পূেিপুরুফষরা এইভাফে চিন্তা ক্ফরন নাই 

েচিয়া চক্ আমাফক্ িুপ ক্চরয়া েচসয়া থাচক্য়া যরফর যরফর অনুভেশ্চক্ত ও চিন্তাশ্চক্ত 

সমুদয় হারাইয়া স চিফত হইফে? তাহা অফপো সতা মরাই ভাি! আর যচদ যমি সম্বফে 

আমাফদর এক্িা জরেন্ত যারণা, এক্িা চনফজর ভাে চক্েু না থাফক্, তফে আর োাঁচিয়া িাভ 

চক্? নাচ্ক্ফদর েরং চক্েু হইোর আশ্া আফে, ক্ারণ যচদও তাহারা অনয সক্ি মানুষ 

হইফত চভন্নমতােিম্বর, তথাচপ তাহারা চনফজ চিন্তা ক্চরয়া থাফক্। সয সক্ি েযচক্ত চনফজ 

ক্খনও চিন্তা ক্ফর না, তাহারা এখনও যমিরাফজয পদাপিণ ক্ফর নাই। তাহারা সতা শুযু 

সমরুদণ্ডহরন সজির-মাফের (Jellyfish) মত সক্ানরূফপ নামমাত্র জরেনযারণ ক্চরফতফে। 

তাহারা ক্খনও চিন্তা ক্চরফে না, প্রক্ৃতপফে তাহারা যফমির জনয েয্ নফহ। চক্ন্তু সয 
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অচেশ্বাসর নাচ্ক্, সস যফমির জনয েয্, সস উহার জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্চরফতফে। অতএে 

ভাচেফত সশ্খ, প্রাণপণ ঈশ্বরাচভমুফখ অগ্রসর হও। চে িতায় চক্ আফস যায়? স্ব রূপ চিন্তা 

ক্চরফত চর্য়া যচদ সক্ান অভুুতত মত আশ্রয় ক্চরফত হয়, তাহাফতই ো চক্? সিাফক্ সতামায় 

চক্ম্ভূতচক্মাক্ার েচিফে েচিয়া যচদ সতামার ভয় হয়, তফে উক্ত মতামত চনজ মফনর 

চভতফরই আে  ক্চরয়া রাখ, অপফরর চনক্ি উহা প্রিার ক্চরোর প্রফয়াজন নাই। চক্ন্তু 

যাহাই হউক্ এক্িা চক্েু ক্র। ভর্োফনর চদফক্ প্রাণপণ অগ্রসর হও, অেশ্যই আফিাক্ 

আচসফে। যচদ সক্ান েযচক্ত সারাজরেন আমার মুফখ গ্রাস তুচিয়া সদয়, ক্াফি আচম চনফজর 

হাফতর েযেহার ভুচিয়া যাইে। র্ড্ডচিক্া-প্রোফহর মত এক্জন সযচদফক্ যাইফতফে, 

সক্ফি সসইচদফক্ ঝুাঁচক্য়া পচিফি সতা আযযাচত্মক্ মৃতুয। চনফশ্চষ্টতার  ি সতা মৃতুয। 

চ্রময়াশ্রি হও। আর সযখাফন চ্রময়াশ্রিতা, সসখাফন দেচিত্রয অেশ্যই থাচক্ফে। চেচভন্নতা 

আফে েচিয়াই সতা জরেন এত উপফভার্য, চেচভন্নতাই জর্ফত সে চক্েুর সস ন্দযি ও 

ক্িাফক্ শ্ি; চেচভন্নতাই জর্ফত সমুদয় েস্তুফক্ সুন্দর ক্চরয়াফে। এই দেচিত্রই জরেফনর 

মূি, জরেফনর চিহ্ন; সুতরাং আমরা উহাফত ভয় পাইে সক্ন? 

  

এইোর আমরা ঈশ্বরফপ্রচরত পুরুষর্ণফক্ (Prophet) ক্তক্িা েুচঝোর পফথ অগ্রসর 

হইফতচে। ইচতহাফসর সােয এই সয, পূফেিাক্তভাফে যমি আশ্রয় ক্চরয়াও যাাঁহারা চনফশ্চষ্ট 

জরেন যাপন ক্ফরন, তাাঁহাফদর মত না হইয়া সযখাফনই সিাফক্ যমিতত্ত্ব িইয়া চিন্তা 

ক্চরয়াফেন, সযখাফনই ঈশ্বফরর প্রচত যথাথি সপ্রফমর উদয় হইয়াফে, সসখাফনই আত্মা 

ঈশ্বরাচভমুফখ অগ্রসর হইয়া তভুতাফে ভাচেত হইয়াফে এেং মাফঝ মাফঝ—জরেফন অন্ততীঃ 

এক্ মুহূফতির জনযও, এক্োরও—সসই পরম েস্তুর আভাসমাত্র পাইয়াফে, সাোৎ অনুভূচত 

িাভ ক্চরয়াফে। তৎেণাৎ হৃদফয়র েেন ক্াচিয়া যায়, সক্ি সংশ্য় চেন্ন হয় এেং ক্ফমির 

েয় হয়; ক্ারণ চতচন তখন সসই পরমপুরুষফক্ সদচখয়াফেন, চযচন দূর হইফতও অচত দূফর 

এেং চনক্ি হইফতই অচত চনক্ফি।৭ ইহাই যমি, ইহাই যফমির সার। আর োদোক্র সক্েি 

মতমতান্তর এেং প্রতযে উপিচব্ধর অে্ায় সপ াঁচেোর চেচভন্ন উপায়মাত্র। আমরা এখন 

ঝুচিিা িইয়া িানািাচন ক্চরফতচে মাত্র,  ি সে নদিমায় পচিয়া চর্য়াফে। 
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যচদ দুই েযচক্ত যমি িইয়া চেোদ ক্ফর, তাহাচদর্ফক্ এই প্রশ্ন চজজ্ঞসা ক্রীঃ সতামরা চক্ 

ঈশ্বরফক্ সদচখয়াে, সতামরা চক্ অতরচেয় েস্তু অনুভে ক্চরয়াে? এক্জন েচিফতফে, 

যরশুখ্রষ্টই এক্মাত্র অেতার; আিা, সস চক্ যরশুখ্রষ্টফক্ সদচখয়াফে? সস অেশ্য েচিফে, 

‘আচম সদচখ নাই।’ ‘আিা োপু, সতামার চপতা চক্ তাাঁহাফক্ সদচখয়াফেন?’—‘না, মহাশ্য়।’ 

‘সতামার চপতামহ চক্ সদচখয়াফেন?’ —‘ না, মহাশ্য়।’ ‘তুচম চক্ তাাঁহাফক্ সদচখয়াে?’—‘না, 

মহাশ্য়।’ ‘তফে চক্ িইয়া েৃথা চেোদ ক্চরফতে?  িগুচি সে নদিমায় পচিয়া চর্য়াফে, 

এখন ঝুচি িইয়া িানািাচন ক্চরফতে!’ যাাঁহাফদর এতিুক্ু ক্াণ্ডজ্ঞান আফে, এমন নরনাররর 

এইরূফপ চেোদ ক্চরফত িজ্জাফোয ক্রা উচিত। 

  

এই মহাপুরুষ ও অেতারর্ণ সক্ফিই মহান্ ও সক্ফিই সতয। সক্ন? ক্ারণ, প্রফতযফক্ই 

এক্ এক্চি মহান্ ভাে প্রিার ক্চরফত আচসয়াচেফিন। দৃষ্টান্তস্ব রূপ ভারতরয় অেতারর্ফণর 

ক্থা যর। তাাঁহারাই প্রািরনতম যমিসং্াপক্। প্রথফম শ্ররক্ৃফষ্ণর ক্থা যরা যাউক্। সতামরা 

সক্ফিই র্রতা পচিয়াে, সুতরাং সতামরা সদচখফে সমগ্র গ্রফন্থর মূি ক্থা—অনাসচক্ত। 

সেিদা অনাসক্ত হও। হৃদফয়র ভািোসায় সক্েি এক্জফনর মাত্র অচযক্ার। ক্াহার 

অচযক্ার?—তাাঁহারই অচযক্ার, যাহার ক্খনও সক্ান পচরণাম নাই। সক্ চতচন?—ঈশ্বর। 

ভ্রাচন্তেশ্তীঃ সক্ান পচরণামশ্রি েস্তু ো েযচক্তর প্রচত হৃদয় অপিণ ক্চরও না; ক্ারণ তাহা 

হইফতই দুীঃফখর উভুতে। তুচম এক্জনফক্ হৃদয় চদফত পার, চক্ন্তু যচদ সস মচরয়া যায়, তফে 

সতামার দুীঃখ হইফে। তুচম েেুচেফশ্ষফক্ ঐরূফপ হৃদয় অপিণ ক্চরফত পার, চক্ন্তু 

আর্ামরক্ািই সস সতামার শ্ত্রু হইয়া দাাঁিাইফত পাফর। তুচম সতামার স্ব ামরফক্ হৃদয় অপিণ 

ক্চরফত পার, চক্ন্তু ক্াি চতচন হয়ফতা সতামার সচহত চেোদ ক্চরয়া েচসফেন। তুচম স্ত্ররফক্ 

হৃদয় সমপিণ ক্চরফত পার, চক্ন্তু সস হয়ফতা ক্াি োদ পরশু মচরয়া যাইফে। এইরূফপই 

জর্ৎ িচিফতফে। এইজনযই শ্ররক্ৃষ্ণ র্রতায় েচিফতফেন, ভর্োনই এক্মাত্র অপচরণামর। 

তাাঁহার ভািোসার ক্খনও অভাে হয় না। আমরা সযখাফনই থাচক্ এেং যাহাই ক্চর না 

সক্ন, চতচন সেিদাই আমাফদর প্রচত সমভাফে দয়াময়, তাাঁহার হৃদয় সেিদাই আমাফদর 

প্রচত সমভাফে সপ্রমপূণি। তাাঁহার ক্খনই সক্ানরূপ পচরণাম নাই। আমরা যাহা চক্েু ক্চর 

না সক্ন, চতচন ক্খনই রার্ ক্ফরন না। ঈশ্বর আমাফদর উপর রার্ ক্চরফেন চক্রূফপ? 
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সতামার চশ্শুসন্তান নানা প্রক্ার দুষ্টাচম ক্চরয়া থাফক্, চক্ন্তু তুচম চক্ তাহার উপর রার্ 

ক্র? আমরা ভচেষযফত চক্ হইে তাহা চক্ ঈশ্বর জাফনন না? চতচন চনশ্চয় জাফনন, শ্রঘ্র ো 

চেিফম্ব আমরা সক্ফিই পূণিত্ব িাভ ক্চরে। সুতরাং আমাফদর শ্ত সদাষ থাচক্ফিও চতচন 

দযযি যচরয়া থাফক্ন, তাাঁহার দযযি অসরম। আমাফদর তাাঁহাফক্ ভািোচসফত হইফে, আর 

জর্ফতর যত প্রাণর আফে, তাহাচদর্ফক্ সক্েি তাাঁহার প্রক্াশ্ েচিয়া ভািোচসফত হইফে। 

ইহাই মূিমি ক্চরয়া জরেনপফথ অগ্রসর হইফত হইফে। স্ত্ররফক্ অেশ্যই ভািোচসফত হইফে, 

চক্ন্তু স্ত্রর েচিয়া নফহ। উপচনষদ্ েফিন, স্ব ামরফক্ সয স্ত্রর ভািোফস, তাহা স্ব ামর েচিয়া 

নফহ, চক্ন্তু তাাঁহার মফযয সসই আত্মা আফেন েচিয়া, ভর্োন্ আফেন েচিয়া পচত চপ্রয় 

হইয়া থাফক্ন।৮ 

  

সেদান্তদশ্িন েফিনীঃ দািতয সপ্রফম যচদও পত্নর ভাফেন, চতচন স্ব ামরফক্ই ভািোচসফতফেন, 

অথো পুত্রোৎসফিয জননর মফন ক্ফরন, চতচন পুত্রফক্ই ভািোচসফতফেন, চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে 

ঈশ্বর ঐ পচতর চভতর ো পুফত্রর চভতর অে্ান ক্চরয়া পত্নরফক্ ও জননরফক্ তাাঁহার চদফক্ 

আক্ষিণ ক্চরফতফেন। চতচনই এক্মাত্র আক্ষিফণর েস্তু, চতচন েযতরত আক্ষিফণর অনয চক্েু 

নাই, তফে অচযক্াংশ্ সেফত্র পত্নর ইহা জাফনন না, চক্ন্তু অজ্ঞাতসাফর চতচনও চিক্ পফথ 

িচিফতফেন অথিাৎ ঈশ্বরফক্ই ভািোচসফতফেন। তফে অজ্ঞাতসাফর ক্াজ অনুচষ্ঠত হইফি, 

উহা হইফত দুীঃখক্ফষ্টর উভুতে হয়, জ্ঞাতসাফর অনুচষ্ঠত হইফি মুচক্ত হয়। আমাফদর শ্াস্ত্র 

ইহাই েচিয়া থাফক্ন। সযখাফন সপ্রম—সযখাফনই এক্চেন্দু আনন্দ সদচখফত পাওয়া যায়, 

সসখাফনই েুচঝফত হইফে ঈশ্বর রচহয়াফেন; ক্ারণ ঈশ্বর রসস্ব রূপ, সপ্রমস্ব রূপ, 

আনন্দস্ব রূপ। সযখাফন চতচন নাই, সসখাফন সপ্রম থাচক্ফত পাফর না।  

  

শ্ররক্ৃফষ্ণর উপফদশ্গুচি এই ভাফের। চতচন সমগ্র ভারফত সমগ্র চহন্দুজাচতর চভতর এই 

ভাে প্রফেশ্ ক্রাইয়া চদয়া চর্য়াফেন। সুতরাং চহন্দুরা ক্াজ ক্চরোর সময়, এমন চক্ জি 

পান ক্চরোর সময়ও েফি, যচদ ক্াফযির সক্ান শুভ  ি থাফক্, তাহা ঈশ্বফর সমপিণ 

ক্চরিাম। সে  র্ণ সক্ান সৎক্মি ক্চরোর সময় েচিয়া থাফক্, এই সৎক্ফমির  ি সমগ্র 

জর্ৎ প্রাপ্ত হউক্, আর জর্ফতর সমুদয় দুীঃখক্ষ্ট আমাফত আসুক্। চহন্দুরা েফি, আমরা 
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ঈশ্বফর চেশ্বাসর, আর ঈশ্বর সেিেযাপর ও সেিশ্চক্তমান্, সক্ি আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং 

যচদ আমরা সক্ি সৎক্ফমির  ি তাাঁহাফক্ সমপিণ ক্চর, তাহাই সেিফশ্রষ্ঠ স্ব াথিতযার্, আর 

ঐ  ি চনশ্চয়ই সমগ্র জর্ৎ পাইফে। 

  

ইহা শ্ররক্ৃফষ্ণর চশ্োর এক্চি চদক্। তাাঁহার অনয চশ্ো চক্? সংসাফরর মফযয োস ক্চরয়া 

চযচন ক্মি ক্ফরন, অথি সমুদয় ক্মি ি ঈশ্বফর সমপিণ ক্ফরন, চতচন ক্খনও চেষফয় চিপ্ত 

হন না। সযমন পদ্মপত্র জফি চিপ্ত হয় না, সসই েযচক্তও সতমচন পাফপ চিপ্ত হন না। 

  

প্রেি ক্মিশ্রিতা শ্ররক্ৃফষ্ণর উপফদফশ্র আর এক্চি চদক্। র্রতা েচিফতফেন, চদোরাত্র 

ক্মি ক্র, ক্মি ক্র, ক্মি ক্র। সতামরা েচিফত পার—তফে শ্াচন্ত সক্াথায়? যচদ সারাজরেন 

সেক্রা র্ািরর স ািার মত ক্াজ ক্চরয়া যাইফত হয়, ঐরূফপ র্াির সজাতা অে্ায় মচরফত 

হয়, তফে আমার জরেফন শ্াচন্তিাভ হইি সক্াথায়? শ্ররক্ৃষ্ণ েচিফতফেন, ‘হযাাঁ তুচম 

শ্াচন্তিাভ ক্চরফে, চক্ন্তু ক্াযিফেত্র হইফত পািায়ন শ্াচন্তর পথ নফহ।’ যচদ পার সক্ি 

ক্তিেয ক্মি োচিয়া পেিতিূিায় েচসয়া থাক্ সদচখ। সসখাফন চর্য়াও সদচখফে, মন সুচ্র 

নফহ, ্রমমার্ত এচদক্ ওচদক্  ুচরফতফে। জননক্ েযচক্ত এক্জন সন্নযাসরফক্ চজজ্ঞাসা 

ক্চরয়াচেফিন, ‘আপচন চক্ এক্ান্ত চনরুপেে মফনারম ্ান পাইয়াফেন? আপচন চহমািফয় 

ক্ত েৎসর যচরয়া ভ্রমণ ক্চরফতফেন?’ সন্নযাসর উত্তফর েচিফিন, ‘িচল্লশ্ েৎসর।’ তখন 

সসই েযচক্ত চজজ্ঞাসা ক্চরফিন, ‘সক্ন, চহমািফয় সতা অফনক্ সুন্দর সুন্দর ্ান রচহয়াফে, 

আপচন উহাফদর মফযয এক্চি চনেিািন ক্চরয়া অনায়াফস থাচক্ফত পাচরফতন। আপচন তাহা 

ক্চরফিন না সক্ন?’ সন্নযাসর উত্তর চদফিন, ‘এই িচল্লশ্ েৎসর যচরয়া আমার মন আমাফক্ 

উহা ক্চরফত সদয় নাই।’ আমরা সক্ফিই েচিয়া থাচক্ েফি সয, আমরা শ্াচন্তফত থাচক্ে, 

চক্ন্তু আমাচদর্ফক্ শ্াচন্তফত থাচক্ফত চদফে না। 

  

সতামরা সক্ফিই সসই ‘তাতার-যরা’৯ দসচনক্ পুরুফষর র্ল্প শুচনয়াে। জননক্ দসচনক্ 

পুরুষ নর্ফরর েচহফদিফশ্ চর্য়াচেি। সস চ চরয়া সসনাোফসর চনক্ি উপচ্ত হইয়া িরৎক্ার 

ক্চরয়া েচিয়া উচিি, ‘আচম এক্জন তাতারফক্ যফর স ফিচে।’ চভতর হইফত এক্জন 

েচিি, ‘তাফক্ চভতফর চনফয় এস।’ দসচনক্ েচিফিন, ‘সস আসফে না, মশ্ায়।’ ‘তফে তুচম 
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এক্াই চভতফর িফি এস।’—‘সস সযফত চদফি না, মশ্ায়।’ আমাফদর মফনর চভতফরও চিক্ 

এই েযাপার  চিয়াফে। আমরা সক্ফিই ‘তাতার যচরয়াচে’। আমরাও উহাফক্ থামাইফত 

পাচরফতচে না, উহাও আমাচদর্ফক্ শ্ান্ত হইফত চদফতফে না। আমরা সক্ফিই সয পূফেিাক্ত 

দসচনক্ পুরুফষর নযায় ‘তাতার যচরয়াচে’! আমরা সক্ফিই েচিয়া থাচক্—শ্ান্ত ভাে 

অেিম্বন ক্র, চ্র শ্ান্ত হইয়া থাক্, ইতযাচদ। এ ক্থা সতা প্রফতযক্ চশ্শুই েচিফত পাফর, 

আর মফন ক্ফর, সস ইহা ক্াফযি পচরণত ক্চরফত সমথি। চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে ইহা ক্রা ক্চিন। 

আচম এ চেষফয় সিষ্টা ক্চরয়াচে। আচম সে ক্তিেয স চিয়া চদয়া পেিতচশ্খফর 

পিাইয়াচেিাম, র্ভরর অরফণয ও পেিতগুহায় োস ক্চরয়াচে, চক্ন্তু তাহাফত সক্ান  ি হয় 

নাই; ক্ারণ আচমও ‘তাতার যচরয়াচেিাম’, সংসার আমার সফে সফে েরাের িচিয়াচেি। 

আমার মফনর মফযয ঐ ‘তাতার’ রচহয়াফে, অতএে োচহফর ক্াহারও উপর সদাষ িাপাফনা 

চিক্ নফহ। আমরা েচিয়া থাচক্, োইফরর এই অে্াি্রম আমার অনুক্ূি; ঐ অে্াি্রম 

আমার প্রচতক্ূি; চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে সক্ি সর্ািফযাফর্র মূি ঐ ‘তাতার’ আমার চভতফরই 

রচহয়াফে। উহাফক্ িাণ্ডা ক্চরফত পাচরফিই সে চিক্ হইয়া যাইফে।  

  

এইজনযই শ্ররক্ৃষ্ণ আমাচদর্ফক্ উপফদশ্ চদফতফেনীঃ ‘ক্তিেয ক্ফমি অেফহিা ক্চরও না, 

মানুফষর মত উহাফদর সাযফন অগ্রসর হও; উহাফদর  িা ি চক্ হইফে, তাহা ভাচেও 

না।’ ভৃফতযর প্রশ্ন ক্চরোর চক্েুমাত্র অচযক্ার নাই, দসচনক্ পুরুফষর চেিার ক্চরোর 

অচযক্ার নাই। ক্তিেয পািন ক্চরয়া অগ্রসর হইফত থাক্, সতামাফক্ সয ক্াজ ক্চরফত 

হইফতফে, তাহা েি চক্ সোি, সসচদফক্ চেফশ্ষ িেয ক্চরও না। সক্েি মনফক্ চজজ্ঞাসা 

ক্র, মন চনীঃস্ব াথিভাফে ক্াজ ক্চরফতফে চক্না। যচদ তুচম চনীঃস্ব াথি হও, তফে চক্েুফতই চক্েু 

আচসয়া যাইফে না, চক্েুই সতামার উন্নচতর প্রচতেেক্ হইফত পাচরফে না। ক্াফজ েুচেয়া 

যাও, হাফতর সামফন সয ক্তিেয রচহয়াফে, তাহাই ক্চরয়া যাও। এইরূপ ক্চরফি তুচম ্রমফম 

্রমফম সতয উপিচব্ধ ক্চরফে; ‘চযচন প্রেি ক্মিশ্রিতার মফযয র্ভরর শ্াচন্ত িাভ ক্ফরন, 

আোর পরম চন্ব্ধতা ও শ্ান্তভাফের চভতর প্রেি ক্মিশ্রিতা সদফখন, চতচনই সযার্র, 

চতচনই মহাপুরুষ চতচনই পূণিতা িাভ ক্চরয়াফেন, চস  হইয়াফেন।’ ১০ 
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এেফণ সতামরা সদচখফতে সয, শ্ররক্ৃফষ্ণর পূফেিাক্ত উপফদফশ্র  ফি জর্ফতর সমুদয় 

ক্তিেযই পচেত্র হইয়া দাাঁিাইফতফে। জর্ফতর এমন সক্ান ক্তিেয নাই, যাহাফক্ ‘সোি ক্াজ’ 

েচিয়া  ৃণা ক্চরোর অচযক্ার আমাফদর আফে। সুতরাং চসংহাসফন উপচেষ্ট রাজাচযরাফজর 

রাজযশ্াসনরূপ ক্তিফেযর সচহত সাযারণ েযচক্তর ক্তিফেযর সক্ান প্রফভদ নাই। 

  

এেফণ সতামরা েু ফদফের উপফদশ্ মফনাফযাফর্র সচহত সশ্ান। চতচন জর্ফত সয মহতর 

োতিা স াষণা ক্চরফত আচসয়াচেফিন, তাাঁহার োণরও আমাফদর হৃদফয়র এক্ফদশ্ অচযক্ার 

ক্চরয়া থাফক্। েু  েচিফতফেন, স্ব াথিপরতা এেং যাহা চক্েু সতামাফক্ স্ব াথিপর ক্চরয়া 

স ফি, তাহাই এফক্োফর উনূ্মচিত ক্র। স্ত্রর-পুত্র-পচরোর িইয়া (স্ব াথিপর) সংসারর হইও 

না, সিূণি স্ব াথিশূ্নয হও। সংসারর সিাক্ মফন ক্ফর, আচম চনীঃস্ব াথি হইে, চক্ন্তু যখনই সস 

স্ত্ররর মুফখর চদফক্ তাক্ায়, অমচন সস স্ব াথিপর হইয়া পফি। মা মফন ক্ফরন, আচম সিূণি 

চনীঃস্ব াথি হইে, চক্ন্তু চশ্শুর মুফখর চদফক্ তাক্াইফিই তাাঁহার স্ব াথিপরতা আচসয়া পফি। এই 

জর্ফতর সক্ি চেষয় সম্বফেই এইরূপ। যখনই হৃদফয় স্ব াথিপর োসনার উদয় হয়, যখনই 

সিাফক্ সক্ান স্ব াথিপর ক্াযি ক্ফর, তখনই তাহার মনুষযত্ব—যাহা িইয়া সস মানুষ—তাহা 

িচিয়া যায়, সস তখন পশুতুিয হইয়া যায়, দাসেৎ হইয়া যায়, সস চনফজ প্রচতফেচশ্র্ণফক্, 

তাহার ভাতৃস্ব রূপ মানেজাচতফক্ ভুচিয়া যায়। তখন সস আর েফি না, ‘আফর্ সতামার 

হউক্, পফর আমার হইফে’, েরং েফি, ‘আফর্ আমার হউক্, তারপর োক্র সক্ফি চনফজ 

চনফজ সদচখয়া িইফে।’ আমরা পূফেি সদচখয়াচে, শ্ররক্ৃফষ্ণর উপফদফশ্র জনয আমাফদর 

হৃদফয়র এক্ফদশ্ উনু্মক্ত রাচখফত হইফে। তাাঁহার উপফদশ্ হৃদফয় যারণ না ক্চরফি আমরা 

ক্খনই শ্ান্ত ও অক্পিভাফে এেং সানফন্দ সক্ান ক্তিেয ক্ফমি হ্ফেপ ক্চরফত পাচর না। 

শ্ররক্ৃষ্ণ েচিফতফেন, সয ক্মি সতামাফক্ ক্চরফত হইফতফে, তাহাফত যচদ সক্ান সদাষ থাফক্, 

তেুও ভয় পাইও না; ক্ারণ, এমন সক্ান ক্াজই নাই, যাহাফত চক্েু না চক্েু সদাষ নাই।১১ 

‘সমুদয় ক্মি ঈশ্বফর অপিণ ক্র, আর উহার  িা ফির চদফক্ িেয ক্চরও না।’  

  

অপরচদফক্ ভর্োন্ েু ফদফের অমৃতময়র োণর আচসয়া আমাফদর হৃদফয়র এক্ফদশ্ 

অচযক্ার ক্চরফতফে। সসই োণর েচিফতফেীঃ সময় িচিয়া যায়, এই জর্ৎ েণ্ায়র ও 
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দুীঃখপূণি। সহ সমাহচনোচভভূত নরনাররর্ণ, সতামরা পরম মফনাহর হমিযতফি েচসয়া চেচিত্র 

েসনভূষফণ চেভূচষত হইয়া পরম উপাফদয় িেিয-িুষয-ফিহয-ফপয় দ্বারা রসনার তৃচপ্তসাযন 

ক্চরফতে; এচদফক্ সয িে িে সিাক্ অনশ্ফন প্রাণতযার্ ক্চরফতফে; তাহাফদর ক্থা চক্ 

ক্খনও ভ্রফমও সতামাফদর মানসপফি উচদত হয়? ভাচেয়া সদখ, জর্ফতর মফযয মহাসতয 

এইীঃ সেিং দুীঃখমচনতযমধ্রুেম্—দুীঃখ আর দুীঃখ—অচনতয জর্ৎ দুীঃখপূণি। চশ্শু যখন 

মাতৃর্ভি হইফত ভূচমষ্ঠ হয়, তখন সস পৃচথেরফত প্রথম আচসয়াই ক্াাঁ চদয়া থাফক্। চশ্শুর 

্রমন্দন—ইহাই মহা সতয  িনা। ইহা হইফতই প্রমাচণত হয় সয, এ জর্ৎ ক্াাঁচদোরই ্ান। 

সুতরাং আমরা যচদ ভর্োন্ েু ফদফের োণর হৃদফয় ্ান চদই, আমাফদর ক্খনও স্ব াথিপর 

হওয়া উচিত নয়। 

  

আোর, সসই ঈশ্দূত নযাজাফরথোসর ঈশ্ার চদফক্ দৃচষ্টপাত ক্র। তাাঁহার উপফদশ্ীঃ ‘প্রস্তুত 

হও, ক্ারণ স্ব র্িরাজয অচত চনক্িেতির।’ আচম শ্ররক্ৃফষ্ণর োণর মফন মফন র্ভররভাফে 

আফিািনা ক্চরয়া অনাসক্ত হইয়া ক্াযি ক্চরোর সিষ্টা ক্চরফতচে, চক্ন্তু ক্খনও ক্খনও 

তাাঁহার উপফদশ্ ভুচিয়া চর্য়া সংসাফর আসক্ত হইয়া পচি। আচম হিাৎ ভর্োন্ েু ফদফের 

োণর হৃদফয়র চভতর শুচনফত পাই—‘সােযান, জর্ফতর সমুদয় পদাথিই েণ্ায়র, এ জরেন 

সততই দুীঃখময়।’ ঐ োণর শুচনোমাত্র মন এই সংশ্য় সদািায় দুচিফত থাফক্—ক্াহার ক্থা 

শুচনে, শ্ররক্ৃফষ্ণর ক্থা না শ্ররেুফ র ক্থা? তখনই েজ্রফেফর্ ভর্োন্ ঈশ্ার োণর আচসয়া 

উপচ্ত হয়, ‘প্রস্তুত হও, ক্ারণ স্ব র্িরাজয অচত চনক্ফি।’ এক্ মুহূতিও চেিম্ব ক্চরও না, 

ক্িয হইফে েচিয়া চক্েু স চিয়া রাচখও না। সসই িরম অে্ার জনয সদা প্রস্তুত হইয়া 

থাক্, উহা সতামার চনক্ি এখনই উপচ্ত হইফত পাফর। সুতরাং ভর্োন্ ঈশ্ার উপফদফশ্র 

জনযও আমাফদর হৃদফয় ্ান রচহয়াফে, আমরা সাদফর তাাঁহার ঐ উপফদশ্ গ্রহণ ক্চরয়া 

থাচক্, আমরা এই ঈশ্দূতফক্—সসই জরেন্ত ঈশ্বরফক্ প্রণাম ক্চরয়া থাচক্। 

  

তারপর আমাফদর দৃচষ্ট সসই মহাপুরুষ মহ্মতফদর চদফক্ চনপচতত হয়, চযচন জর্ফত সাময 

ভাফের োতিা েহন ক্চরয়া আচনয়াফেন। সতামরা চজজ্ঞাসা ক্চরফত পারীঃ ‘মহ্মতফদর যফমি 

আোর ভাি চক্ থাচক্ফত পাফর?’ তাাঁহার যফমি চনশ্চয়ই চক্েু ভাি আফে—যচদ না থাচক্ত, 
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তফে উহা এতচদন োাঁচিয়া রচহয়াফে চক্রূফপ? যাহা ভাি, তাহাই ্ ায়র হয়, অনয সমুদফয়র 

চেনাশ্ হইফিও উহার চেনাশ্ হয় না। যাহা চক্েু ভাি, তাহাই সেি ও দৃঢ়, সুতরাং তাহা 

্ায়র হয়। এই পৃচথেরফতই ো অপচেত্র েযচক্তর জরেন ক্তচদন? পচেত্রচিত্ত সাযুর প্রভাে 

চক্ তাহা অফপো সেশ্র নয়? চনশ্চয়ই; ক্ারণ পচেত্রতাই েি, সাযুতাই েি। সুতরাং 

মহ্মতফদর যফমি যচদ চক্েুই ভাি না থাচক্ত, তফে উহা এতচদন োাঁচিয়া আফে চক্রূফপ? 

মুসিমান-যফমি যফথষ্ট ভাি চজচনষ আফে। মহ্মতদ সামযোফদর আিাযি; চতচন মানেজাচতর 

ভ্রাতৃভাে—সক্ি মুসিমাফনর ভ্রাতৃভাফের প্রিারক্, ঈশ্বরফপ্রচরত পুরুষ। 

  

সুতরাং আমরা সদচখফতচে, জর্ফতর প্রফতযক্ অেতার, প্রফতযক্ ঈশ্বরফপ্রচরত পুরুষ, 

প্রফতযক্ ঈশ্দূতই জর্ফত চেফশ্ষ চেফশ্ষ সফতযর োতিা েহন ক্চরয়া আচনয়াফেন। যচদ 

সতামরা প্রথফম সসই োণর শ্রেণ ক্র এেং পফর আিাফযির জরেফনর চদফক্ দৃচষ্টপাত ক্র, 

সদচখফে সফতযর আফিাফক্ তাাঁহার সমগ্র জরেনচি েযাখযাত হইফতফে। অজ্ঞ মূফখিরা নানাচেয 

মতমতান্তর ক্ল্পনা ক্চরয়া থাফক্, আর চনজ চনজ মানচসক্ উন্নচত অনুযায়র, চনজ চনজ 

ভাোনুযায়র েযাখযা আচেষ্কার ক্চরয়া এই সক্ি মহাপুরুফষ তাহা আফরাপ ক্চরয়া থাফক্। 

তাাঁহাফদর উপফদশ্সমূহ িইয়া তাহারা চনফজফদর মতানুযায়র ভ্রান্ত েযাখযা ক্চরয়া থাফক্, 

চক্ন্তু প্রফতযক্ মহান্ আিাফযির জরেনই তাাঁহার োণরর এক্মাত্র ভাষয। তাাঁহাফদর প্রফতযফক্র 

জরেন আফিািনা ক্চরয়া সদখ, চতচন চনফজ যাহা চক্েু ক্চরয়াফেন, তাহা তাাঁহার উপফদফশ্র 

সচহত চিক্ চমচিফে। র্রতা পাি ক্চরয়া সদখ, সদচখফে র্রতার উপফদষ্টা শ্ররক্ৃফষ্ণর জরেফনর 

সচহত র্রতার োণরর চক্ সুন্দর সামঞ্জসয রচহয়াফে। 

  

মহ্মতদ চনজ জরেফনর দৃষ্টান্ত দ্বারাই সদখাইয়া সর্ফিন সয, মুসিমানফদর মফযয সিূণি 

সাময ও ভাতৃভাে থাক্া উচিত। উহার মফযয চেচভন্ন জাচত, মতামত, েণি ো চিেফভদ চক্েু 

থাচক্ফে না। তুরফস্কর মুসিমান আচেক্ার োজার হইফত এক্জন চনফগ্রাফক্ চক্চনয়া 

তাহাফক্ শৃ্ঙ্খিাে  ক্চরয়া তুরফস্ক আচনফত পাফরন; চক্ন্তু সস যচদ মুসিমান হয়, আর 

তাহার যচদ উপযুক্ত গুণ থাফক্, তফে সস সুিতাফনর ক্নযাফক্ও চেোহ ক্চরফত পাফর। 

মুসিমানফদর এই উদার ভাফের সচহত এফদফশ্ (আফমচরক্ায়) চনফগ্রা ও সরে ইচণ্ডয়ানফদর 
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প্রচত চক্রূপ েযেহার ক্রা হয়, তুিনা ক্চরয়া সদখ। আর চহন্দুরা চক্ ক্চরয়া থাফক্? যচদ 

সতামাফদর এক্জন চমশ্নরর হিাৎ সক্ান সর্াাঁিা চহন্দুর খাদয েুাঁইয়া স ফি, সস তৎেণাৎ 

উহা স চিয়া সদফে। আমাফদর এত উচ্চ দশ্িনশ্াস্ত্র থাক্া সফত্ত্বও ক্াফযির সময়, আিরফণর 

সময় আমরা চক্রূপ দুেিিতার পচরিয় চদয়া থাচক্, তাহা িেয ক্চরও। চক্ন্তু অনযানয 

যমিােিম্বরর তুিনায় এইখাফন মুসিমানফদর মহত্ত্ব—জাচত ো েণি চেিার না ক্চরয়া 

সক্ফির প্রচত সামযভাে প্রদশ্িন ক্রা। 

  

পূফেি সয-সক্ি মহাপুরুষ ও অেতাফরর চেষয় ক্চথত হইি, তাাঁহারা োিা অনয মহত্তর 

অেতার চক্ জর্ফত আচসফেন? অেশ্যই আচসফেন। চক্ন্তু তাাঁহারা আচসফেন েচিয়া েচসয়া 

থাক্াও যায় না। আচম েরং িাই, সতামাফদর প্রফতযফক্ই সমুদয় প্রািরন সংচহতার 

সমচষ্টস্ব রূপ এই যথাথি নে সংচহতার আিাযি হও, প্রেক্তা হও। প্রািরনক্াফি চেচভন্ন 

আিাযির্ণ সয-সক্ি উপফদশ্ চদয়া চর্য়াফেন, সসগুচি গ্রহণ ক্র, চনজ চনজ অনভুূচতর 

সচহত চমিাইয়া উহাফদর সিূণি ক্র এেং চদেয সপ্ররণা িাভ ক্চরয়া অপফরর চনক্ি ঐ 

সতয স াষণা ক্র। পূেিেতির সক্ি আিাযিই মহান্ চেফিন, প্রফতযফক্ই আমাফদর জনয চক্েু 

সতয রাচখয়া চর্য়াফেন, তাাঁহারাই আমাফদর পফে ঈশ্বরস্ব রূপ। আমরা তাহাচদর্ফক্ 

নমস্কার ক্চর, আমরা তাাঁহাফদর দাস। চক্ন্তু সসই সফে সফে আমরা চনফজফদরও নমস্কার 

ক্চরে; ক্ারণ তাাঁহারা সযমন প্রফ ি, ঈশ্বরতনয় ো অেতার, আমরাও তাহাই। তাাঁহারা 

পূণিতা িাভ ক্চরয়াচেফিন, চস  হইয়াচেফিন, আমরাও এখনই … ইহজরেফনই চস  

অে্াপ্রাপ্ত হইে। যরশুখ্রফষ্টর সসই োণর স্মরণ রাচখও—‘স্ব র্িরাজয অচত চনক্ফি।’ এখনই, 

এই মুহূফতিই, এস আমরা প্রফতযফক্ এই দৃঢ় প্রচতজ্ঞা ক্চর—‘আচম ঈশ্বরফপ্রচরত পুরুষ 

হইে, আচম সসই সজযাচতীঃস্ব রূপ ভর্োফনর োতিােহ হইে, আচম ঈশ্বরতনয়—শুযু তাহাই 

নফহ, স্ব য়ং ঈশ্বরস্ব রূপ হইে।’  
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৬. কৃষ্ণ ও তাাঁহার চিক্ষা 

[এই েক্তৃতাচি ১৯০০ খ্রীঃ ১ এচপ্রি আফমচরক্া যুক্তরাফ্ট্র,র সান োচসিসফস্কা অঞ্চফি প্রদত্ত। 

আইো আনফসি (Ida Ansell) নাম্নর জননক্ সশ্রাত্রর তাাঁহার েযচক্তর্ত অনুযযাফনর জনয ইহার 

সাফঙ্কচতক্ চিচপ গ্রহণ ক্চরয়াচেফিন। মৃতুযর চক্েুক্াি পূফেি ১৯৫৬ খ্রীঃ Vedanta and the 

West পচত্রক্ায় প্রক্াফশ্র জনয চতচন ইহার সাফঙ্কচতক্ চিচপ উ ার ক্ফরন। সযখাফন 

চিচপক্ার স্ব ামরজরর ভাষফণর ক্থাগুচি চিক্মত যচরফত পাফরন নাই, সসখাফন … চিহ্ন 

সদওয়া আফে। প্রথম েেনরর () মযযক্ার অংশ্ স্ব ামরজরর ভাে-পচরস্ফুিফনর জনয 

চিচপক্ার ক্তৃিক্ সচন্নফেচশ্ত।] 

  

সয ক্ারণ পরিরার  ফি ভারতেফষি সে  যফমির অভুযিান, প্রায় সসইরূপ পাচরপাচশ্বিক্ 

অে্ার মফযযই শ্ররক্ৃফষ্ণর আচেভিাে হইয়াচেি। শুযু তাহাই নয়, সস-যুফর্র অনুরূপ 

 িনােির আমরা এযুফর্ও  চিফত সদচখ। 

  

চনচদিষ্ট আদশ্ি এক্চি আফে, চক্ন্তু ইহাও চিক্ সয, মানেজাচতর এক্চি েৃহৎ অংশ্ সসই 

আদফশ্ি সপ াঁচেফত পাফর না, যারণাফতও তাহা আচনফত পাফর না। … যাাঁহারা শ্চক্তমান্ 

তাাঁহারা ঐ আদশ্ি অনুযায়র িফিন, অফনক্ সমফয়ই অসমথিফদর প্রচত তাাঁহাফদর সহানুভূচত 

থাফক্ না। শ্চক্তমাফনর চনক্ি দুেিি সতা শুযু ক্ৃপারই পাত্র! শ্চক্তমানরাই আর্াইয়া যান। 

… অেশ্য ইহা আমরা সহফজ েুচঝফত পাচর সয, দুেিফির প্রচত সহানুভূচতসিন্ন হওয়া 

এেং তাহাফদর সাহাযয ক্রাই উচ্চতম দৃচষ্টভের। চক্ন্তু অফনক্ সেফত্রই দাশ্িচনক্র্ণ 

আমাফদর হৃদয়োন হওয়ার পফথ প্রচতেেক্ হইয়া দাাঁিান। এ পৃচথেরফত ক্ফয়ক্ েৎসফরর 

জরেন দ্বারা এখনই সমগ্র অনন্ত জরেন চনরূচপত ক্চরয়া স চিফত হইফে—এই মত যচদ 

অনুসরণ ক্চরফত হয়, … তফে ইহা আমাফদর চনক্ি অতযন্ত দনরাশ্যজনক্ই হইফে। … 

যাহারা দুেিি, তাহাফদর ক্থা ভাচেোর অেসর আমাফদর থাচক্ফে না। 
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যচদ এই জর্ৎ আমাফদর অনযতম অপচরহাযি চশ্োিয় হয়, যচদ অনন্ত জরেন শ্াশ্বত 

চনয়ম অনুসাফরই র্চিত, রূপাচয়ত এেং পচরিাচিত ক্চরফত হয়, আর শ্াশ্বত চনয়ফম 

সুফযার্ যচদ প্রফতযফক্ই িাভ ক্ফর, তাহা হইফি সতা আমাফদর তািাহুিা ক্চরোর সক্ান 

প্রফয়াজন নাই। সমফেদনা জানাইোর, িাচরচদফক্ িাচহোর এেং দুেিফির সাহাফযয হ্ 

প্রসারণ ক্চরয়া তাহাচদর্ফক্ প্রচতপািন ক্চরোর প্রিুর সময় আমাফদর আফে। 

  

সে  যমি সিফক্ি সংস্কৃফত আমরা দুইচি শ্ে পাইীঃ এক্চি—‘যমি’ অপরচির ‘সঙ্ঘ’। ইহা 

খুেই চেস্ময়ক্র সয, শ্ররক্ৃফষ্ণর চশ্ষয ও েংশ্যরর্ফণর অেিচম্বত যফমির সক্ান নাম নাই, 

(যচদও) চেফদশ্ররা ইহাফক্ চহন্দুযমি ো ব্রাহ্মণযযমি েচিয়া অচভচহত ক্ফরন। ‘যমি’ এক্, 

তফে ‘স্প্রদদায়’ অফনক্। সয মুহূফতি তুচম যফমির এক্চি নাম চদফত যাও, ইহাফক্ স্ব াতিয 

চদয়া অনযানয যমি হইফত পৃথক্ ক্চরয়া স ি, তখনই ইহা এক্চি স্প্রদদাফয় পচরণত হয়, 

তখন আর উহা ‘যমি’ থাফক্ না। স্প্রদদায় শুযু চনফজর মতচিই (প্রিার ক্ফর), স াষণা 

ক্চরফত োফি না সয, ইহাই এক্মাত্র সতয, অনয সক্াথাও আর সতয নাই। পোন্তফর ‘যমি’ 

চেশ্বাস ক্ফর সয, জর্ফত এক্চিমাত্র যমিই িচিয়া আচসফতফে এেং এখনও আফে। দুইচি 

যমি ক্খনও চেি না। এক্ই যমি চেচভন্ন ্াফন উহার চেচভন্ন চদক্ (উপ্াচপত ক্চরফতফে)। 

মানেজাচতর িেয ও সম্ভােনা সম্বফে যথাযথ যারণা ক্রাই আমাফদর ক্তিেয। আমাফদর 

দৃচষ্টফক্ স্ব ি ক্চরয়া ঊফর্ধ্ি এেং স্মতুফখ আগুয়ান মানেজাচতফক্ উদার দৃচষ্টফত সদচখফত 

সশ্খানই শ্ররক্ৃফষ্ণর মহতর ক্রচতি। তাাঁহার চেশ্াি হৃদয়ই সেি প্রথম সক্ফির মফতর মফযয 

সতযফক্ সদচখফত পাইয়াচেি, তাাঁহার শ্ররমুখ হইফতই প্রফতযক্ মানুফষর জনয সুন্দর ক্থা 

প্রথম চনীঃসৃত হইয়াচেি। 

  

এই ক্ৃষ্ণ েুফ র ক্ফয়ক্ হাজার েৎসফরর পূেিেতির। এমন েহু সিাক্ আফেন, যাাঁহারা চেশ্বাস 

ক্ফরন না সয, ক্ৃষ্ণ ক্খনও চেফিন। ক্াহারও ক্াহারও চেশ্বাস—প্রািরন সূফযিাপাসনা হইফত 

ক্ৃফষ্ণর পূজা উভূুতত হইয়াফে। সম্ভেতীঃ ক্ৃষ্ণ নাফম েহু েযচক্ত চেফিন। উপচনষফদ এক্ 

ক্ৃফষ্ণর উফল্লখ আফে, এক্ ক্ৃষ্ণ চেফিন রাজা, আর এক্জন চেফিন সসনাপচত। সেগুচি 

এক্ ক্ৃফষ্ণ সচ্মতচিত হইয়া চর্য়াফে। ইহাফত আমাফদর চক্েুই আচসয়া যায় না। েযাপার 
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এই সয, যখন আযযাচত্মক্তায় অনুপম এমন এক্জন আচেভূিত হন, তখন তাাঁহাফক্ চ চরয়া 

নানাপ্রক্ার সপ রাচণক্ ক্াচহনর রচিত হয়। চক্ন্তু োইফেি প্রভৃচত সয-সক্ি যমিগ্রন্থ এেং 

উপাখযান এইরূপ এক্ েযচক্তর উপর আফরাচপত হয়, সসগুচিফক্ তাাঁহার িচরফত্রর (োাঁফি) 

নূতন ক্চরয়া োিা প্রফয়াজন। োইফেফির চনউ সিষ্টাফমফণ্টর র্ল্পগুচি খ্রফষ্টর সেিজনগ্রাহয 

জরেন (এেং) িচরফত্রর আফিাফক্ই রূপাচয়ত ক্রা উচিত। েু  সম্বফে ভারতরয় সম্ 

ক্াচহনরফতই ‘পরাফথি আত্মতযার্’রূপ তাাঁহার সমগ্র জরেফনর প্রযান সুরচি েজায় রাখা 

হইয়াফে। 

  

ক্ৃফষ্ণর মফযয আমরা পাই … তাাঁহার োণরর দুইচি প্রযান ভােীঃ প্রথম—চেচভন্ন ভাফের 

সমেয়; চদ্বতরয়—অনাসচক্ত। মানুষ রাজচসংহাসফন েচসয়া, সসনাোচহনর পচরিািনা ক্চরয়া, 

জাচতসমূফহর জনয েি েি পচরক্ল্পনা ক্াফযি পচরণত ক্চরয়াও িরম িেয—পূণিতায় 

সপ াঁচেফত পাফর।  িতীঃ ক্ৃফষ্ণর মহাোণর যু ফেফত্রই প্রিাচরত হইয়াচেি। 
  

প্রািরন পুফরাচহতক্ুফির েংোং, আিম্বর ও চ্রময়াক্িাপাচদর অসারতা ক্ৃফষ্ণর স্ব ি দৃচষ্টফত 

যরা পচিয়াচেি, তথাচপ এই সমফ্র মফযয চতচন চক্েু ভািও সদচখয়াচেফিন। 

  

যচদ তুচম শ্চক্তযর হও, উত্তম। চক্ন্তু তাই েচিয়া সয সতামার মত েিোন্ নয়, তাহাফক্ 

অচভশ্াপ চদও না। … প্রফতযফক্ই েচিয়া থাফক্, ‘হতভার্য সতামরা!’ সক্ আর েফি, ‘আহা, 

আচম ক্র হতভার্য সয, সতামাচদর্ফক্ সাহাযয ক্চরফত পাচরফতচে না!’ মানুষ চনজ চনজ 

সামথিয, সেচত ও জ্ঞান অনুযায়র যতদূর ক্চরোর ক্চরফতফে, চক্ন্তু ক্র দুীঃফখর ক্থা, আচম 

সতা তাহাচদর্ফক্ আমার পযিাফয় িাচনয়া তুচিফত পাচরফতচে না! 

  

তাই ক্ৃষ্ণ েচিফতফেন, আিার-অনুষ্ঠান, সদোিিনা, পুরাণক্থা সেই চিক্। … সক্ন? ক্ারণ 

এগুচি এক্ই িফেয সপ াঁোইয়া সদয়। চ্রময়াক্িাপ, শ্াস্ত্র, প্রতরক্—এ সেই এক্ শৃ্ঙ্খফির 

এক্-এক্চি চশ্ক্চি। শ্ক্ত ক্চরয়া যর। ইহাই এক্মাত্র ক্তিেয। যচদ তুচম অক্পি হও, 

আর যচদ দর ি শৃ্ঙ্খফির এক্চি চশ্ক্চিও যচরফত পাচরয়া থাক্, তফে োচিয়া চদও না, 

োক্র অংশ্িুক্ু সতামার ক্াফে আচসফত োযয। (চক্ন্তু মানুষ) যচরফত িায় না। তাহারা সক্েি 
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ঝর্িা-চেোফদ এেং সক্ান ্চি যচরে এই চেিাফরই সময় ক্ািায়,  ফি সক্ান চক্েুই যচরয়া 

থাফক্ না। … আমরা সেিদা সতযফক্ খুাঁচজয়াই’ সেিাই, চক্ন্তু উহা ‘িাভ’ ক্চরফত ক্খনও 

িাই না। আমরা িাই শুযু  ুচরয়া সেিান ও (িাওয়ার) মজা। আমাফদর প্রিুর শ্চক্ত 

এইভাফেই েযচয়ত হইফতফে। সসইজনয ক্ৃষ্ণ েচিফতফেনীঃ মূি সক্ে হইফত প্রসাচরত 

শৃ্ঙ্খিগুচির সয-ফক্ান এক্চি যচরয়া স ি। সক্ান এক্চি সসাপান অপরচি হইফত েি নয়। 

… যতেণ আন্তচরক্তা থাফক্, ততেণ সক্ান যমিমতফক্ চনন্দা ক্চরও না। সয-ফক্ান এক্চি 

চশ্ক্চি সজার ক্চরয়া যর, তাহা হইফি ইহা সতামাফক্ সক্ফে িাচনয়া িইয়া যাইফে। … 

োক্র যাহা চক্েু সে সতামার হৃদয়ই চশ্খাইয়া চদফে। চভতফর গুরুই সক্ি মত, সম্ 

দশ্িন চশ্ো চদফেন। 

  

খ্রফষ্টর মত ক্ৃষ্ণও চনফজফক্ই ঈশ্বর েচিয়াফেন। চনফজর মফযয চতচন সদেতাফক্ দশ্িন 

ক্চরয়াচেফিন। চতচন েচিয়াফেন, ‘এক্চদফনর জনযও আমার পফথর োইফর যাওয়ার সাযয 

ক্াহারও নাই। সক্িফক্ই আমার ক্াফে আচসফত হইফে। সয আমাফক্ সয ভাফেই উপাসনা 

ক্রুক্ না সক্ন, আচম তাহাফক্ সস ভাফেই অথিাৎ সসই  িপ্রদাফনর দ্বারাই অনুর্ৃহরত ক্চর 

এেং ঐ ভাফের মযয চদয়াই তাহার চনক্ি উপচ্ত হই। …’  ক্ৃফষ্ণর হৃদয় সক্ফির জনয 

উনু্মক্ত চেি। 

  

ক্ৃষ্ণ চনফজর স্ব াতফিয দাাঁিাইয়া আফেন। সসই চনভিরক্ েযচক্তফত্ব আমরা ভয় পাই। আমরা 

সতা সে চক্েুর উপর চনভির ক্চর … ক্ফয়ক্চি চমচষ্ট ক্থার উপর, অে্ার উপর। যখন 

আত্মা চক্েুরই উপর চনভির ক্ফরন না, এমন চক্ জরেফনর উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞাফনর 

পরাক্াষ্ঠা, মনুষযফত্বর িূিান্ত। উপাসনাও এই এক্ই িফেয িইয়া যায়। উপাসনার উপর 

ক্ৃষ্ণ খুে সজার চদয়াফেন। (ঈশ্বফরর উপাসনা ক্র।)  

  

আমরা জর্ফত নানাপ্রক্ার উপাসনা সদচখফত পাই। আতি ভর্োনফক্ খুে োফক্। … যাহার 

যন-সিচত্ত নষ্ট হইয়াফে, সসও যনিাফভর আশ্ায় খুে প্রাথিনা ক্ফর। ঈশ্বফরর জনযই চযচন 

ঈশ্বরফক্ ভািোফসন, তাাঁহার উপাসনাই সশ্রষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইফত পাফরীঃ) ‘যচদ ঈশ্বর 

আফেন, তফে এত দুীঃখ ক্ষ্ট সক্ন?’ ভক্ত েফিন, ‘ … জর্ফত দুীঃখ আফে; (চক্ন্তু) তাই 
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েচিয়া আচম ভর্োনফক্ ভািোচসফত োচিে না। আমার (দুীঃখ) দূর ক্চরোর জনয আচম 

তাাঁহার উপাসনা ক্চর না। তাাঁহাফক্ আচম ভািোচস, সক্ন না চতচন সপ্রমস্ব রূপ।’ অনয 

(প্রক্াফরর) উপাসনাগুচি অফপোক্ৃত চনম্ন্ফরর; চক্ন্ত ক্ৃষ্ণ সক্ান উপাসনারই চনন্দা 

ক্ফরন নাই। িুপ ক্চরয়া দাাঁিাইয়া থাক্া অফপো চক্েু ক্রা ভাি। সয েযচক্ত ঈশ্বফরর 

উপাসনা ক্চরফত আরম্ভ ক্চরয়াফে, সস ্রমফম উন্নত হইফে এেং তাাঁহাফক্ চনষ্কামভাফে 

ভািোচসফত পাচরফে। 

  

এই জরেন-যাপন ক্চরয়া চক্রূফপ পচেত্রতা িাভ ক্চরফে? আমাফদর সক্িফক্ চক্ অরণয 

গুহায় যাইফত হইফে? … না, তাহাফত িাভ চক্েুই নাই। মন যচদ েশ্রভূত না হয়, তফে 

গুহায় োস ক্চরফিও সক্ান  ি হইফে না, ক্ারণ এই এক্ই মন সসখাফনও নানা চেঘ্ন সৃচষ্ট 

ক্চরফে। আমরা গুহাফতও চেশ্চি শ্য়তান (ফদচখফত পাইে), সক্ননা যত সে শ্য়তান সতা 

মফনই। মন েফশ্ থাচক্ফি আমরা সযখাফন োস ক্চর না সক্ন, উহা গুহার সমান। 
  

আমরা সয-জর্ৎ সদচখফতচে, আমাফদর চনফজফদর মানচসক্ সংস্কারই তাহা সৃচষ্ট ক্ফর। 

আমাফদরই চিন্তাযারা েস্তুচনিয়ফক্ সুন্দর ো ক্ুৎচসত ক্ফর। সম্ সংসারিাই আমাফদর 

মফনর মফযয। চিক্ দৃচষ্টফত সে চক্েু সদচখফত সশ্খ। প্রথমতীঃ এইচি চেশ্বাস ক্র সয, জর্ফত 

প্রফতযক্ চজচনফষরই এক্চি অথি আফে। জর্ফতর প্রচতচি েেযই সৎ, পচেত্র ও সুন্দর। যচদ 

সতামাফদর সিাফখ চক্েু মন্দ সিফক্, তফে মফন ক্চরও সয যথাথিভাফে তাহা েুচঝফতে না। 

সে সোঝা চনফজর উপর িও। … যখনই আমরা েচিফত প্রিুব্ধ হই সয, জর্ৎ অযীঃপাফত 

যাইফতফে, তখনই আমাফদর আত্মচেফলষণ ক্রা উচিত; তাহা হইফি আমরা েুচঝফত 

পাচরে সয, সংসাফরর সে চক্েু চিক্ভাফে সদচখোর শ্চক্ত আমরা হারাইয়াচে। 

  

চদোরাত্র ক্াজ ক্র। ‘সদখ, আচম জর্ফতর ঈশ্বর, আমার সক্ান ক্তিেয নাই। প্রফতযক্ 

ক্তিেযই েেন। চক্ন্তু আচম ক্ফমির জনযই ক্মি ক্চর। যচদ েণমাত্রও আচম ক্মি হইফত 

চেরত হই, (সে চক্েু চেশৃ্ঙ্খি হইফে)।’  অতএে সক্েি ক্াজ ক্চরয়া যাও, চক্ন্তু 

ক্তিেযফোফয নয়। 
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এই সংসার সযন এক্চি সখিা। সতামরা তাাঁহার (ভর্োফনর) সখিার সাথর। সক্ান দুীঃখ, 

সক্ান দুর্িচতর ক্থা না ভাচেয়া ক্াজ ক্চরয়া যাও। ক্দযি েচ্ফত এেং সুসচজ্জত 

দেিক্খানায় ভর্োফনরই িরিা সদখ। সিাক্ফক্ উন্নত ক্চরোর জনয ক্াজ ক্র! (তাহারা 

সয পাপর ো হরন, তাহা নয়; ক্ৃষ্ণ এরূপ েফিন না।) 

  

সৎক্াজ এত ক্ম হয় সক্ন জান? সক্ান ভেমচহিা এক্চি েচ্ফত সর্ফিন। … চতচন 

ক্ফয়ক্চি িাক্া চদয়া েচিফিন, ‘আহা, র্ররে সেিারররা! ইহা িইয়া সুখর হও।’  … আোর 

সক্ান সুন্দরর হয়ফতা রা্া চদয়া যাইফত যাইফত এক্জন দচরেফক্ সদচখফিন এেং ক্ফয়ক্চি 

পয়সা তাহার স্মতুফখ েুাঁচিয়া চদফিন। ভাে সদচখ, ইহা চক্রূপ চনন্দনরয়! আমরা যনয সয, 

এই চেষফয় সতামাফদর োইফেফি ভর্োন্ আমাচদর্ফক্ উপফদশ্ চদয়াফেন। যরশু 

েচিফতফেন, ‘সতামরা আমার এই ভাতৃর্ফণর মফযয দরনতম েযচক্তর জনয ইহা ক্চরয়াে 

েচিয়া ইহা আমারই জনয ক্রা হইয়াফে।’ তুচম ক্াহাফক্ও সাহাযয ক্চরফত পার, এইরূপ 

চিন্তা ক্রাও অযমি। প্রথমতীঃ সাহাযয ক্রার ভােচি মন হইফত উৎপাচিত ক্র, তারপর 

উপাসনা ক্চরফত যাও। ঈশ্বফরর সন্তানসন্তচত সয সতামার প্রভুরই সন্তান। (আর সন্তান 

সতা চপতারই চভন্ন চভন্ন মূচতি।) তুচম সতা তাাঁহার সসেক্। … জরেন্ত ঈশ্বফরর সসো ক্র! 

ঈশ্বর সতামার চনক্ি অে, খঞ্জ, দচরে, দুেিি ো পাপরর মূচতিফত আফসন। সতামার জনয 

উপাসনার ক্র িমৎক্ার সুফযার্! সয মুহূফতি চিন্তা ক্র সয, তুচম ‘সাহাযয’ ক্চরফতে, তখনই 

সম্ আদশ্িচি নষ্ট ক্চরয়া চনফজফক্ অেনত ক্চরয়া স চিয়াে। এইচি জাচনয়া ক্াজ ক্র। 

প্রশ্ন ক্চরফে, ‘তার পর?’ সতামাফক্ আর হৃদয়ফভদর ভয়ানক্ দুীঃফখ পচিফত হইফে না। … 

তখন ক্মি আর েেন হইফে না। ক্মি সখিা হইয়া যাইফে, আনফন্দ পচরণত হইফে। ক্মি 

ক্র। অনাসক্ত হও। ইহাই সিূণি ক্মিরহসয। যচদ আসক্ত হও, দুীঃখ আচসফে। 

  

জরেফন আমরা যাহাই ক্চরফত যাই, তাহার সফে চনফজফদর এক্ ক্চরয়া স চি। এই 

সিাক্চি ক্িু ক্থা েচিি, আমার মফন স্রমাফযর সঞ্চার হইি। ক্ফয়ক্ সসফক্ফণ্ডর মফযয 

স্রমাফযর সফে আচম এক্ হইয়া সর্িাম—তারপরই আফস দু্ীঃখ। চনফজফক্ ভর্োফনর সফে 

যুক্ত ক্র, আর চক্েুর সফে নয়; ক্ারণ আর সে চক্েুই অসতয। অচনতয অসফতযর প্রচত 
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আসচক্তই দুীঃখ আফন। এক্মাত্র সৎস্ব রূপই সতয; চতচনই এক্মাত্র জরেন, তাাঁহাফত চেষয়-

চেষয়র (object and subject) সোয নাই। 
  

চক্ন্তু চনষ্কাম ভািোসায় সতামাফক্ আ াত পাইফত হইফে না। যাহা চক্েু ক্র, েচত নাই। 

চেোহ ক্চরফত পার, সন্তাফনর জনক্ হইফত পার … সতামার যাহা খুশ্র তাহা ক্চরফত 

পার—চক্েুই সতামাফক্ দুীঃখ চদফে না; ‘অহং’—েুচ ফত চক্েু ক্চরও না। ক্তিফেযর জনয 

ক্তিেয ক্র; ক্ফমির জনযই ক্মি ক্র। তাহাফত সতামার চক্? তুচম চনচিিপ্তভাফে পাফশ্ 

দাাঁিাইয়া থাক্। 

  

যখন আমরা ঐরূপ অনাসচক্ত িাভ ক্চর, তখনই চেশ্বব্রহ্মাফণ্ডর অভুুতত রহসয আমাফদর 

হৃদয়েম হয়। তখনই েুচঝফত পাচর—এক্ই সফে চক্ তরব্র ক্মিিাঞ্চিয ও শ্াচন্ত! প্রচতেফণ 

চক্ ক্মি, আোর চক্ চেশ্রাম! ইহাই সংসাফরর রহসয—এক্ই সত্তায় অক্তৃিত্ব ও ক্তৃিত্ব, 

এক্ই আযাফর অনন্ত এেং সান্ত। তখনই আমরা রহসযচি আচেষ্কার ক্চরে। ‘চযচন তরব্র 

ক্মিেয্তার মফযয অপার শ্াচন্ত এেং অসরম শ্াচন্তর মফযয িরম ক্মিিাঞ্চিয িাভ ক্ফরন, 

চতচনই সযার্র হইয়াফেন।’  সক্েি চতচনই প্রক্ৃত ক্মির, আর সক্হই নন। আমরা এক্িু 

ক্াজ ক্চরয়াই ভাচিয়া পচি। ইহার ক্ারণ চক্? সযফহতু আমরা ক্াফজর সফে চনফজফদর 

জিাইয়া স চি। যচদ আমরা আসক্ত না হই, তাহা হইফি ক্াফজর সফে সফে আমরা পূণি 

চেশ্রাম িাভ ক্চরফত পাচর। 

  

এইরূপ অনাসচক্তফত সপ াঁোন ক্ত ক্চিন! সসইজনয ক্ৃষ্ণ আমাচদর্ফক্ অফপোক্ৃত সহজ 

পথ ও উপায়গুচির চনফদিশ্ চদফতফেন। (পুরুষ ো নারর) প্রফতযফক্র পফে সহজতম রা্া 

হইফতফে  ফির আক্াঙ্ক্ষায় উচদ্বগ্ন না হইয়া ক্মি ক্রা। োসনাই েেন সৃচষ্ট ক্ফর। আমরা 

যচদ ক্ফমির  ি িাই, তফে শুভই হউক্, আর অশুভই হউক্, উহার  ি সভার্ ক্চরফত 

হইফেই। চক্ন্তু যচদ আমরা আমাফদর চনফজফদর জনয ক্মি না ক্চরয়া ঈশ্বফরর মচহমার 

জনযই ক্চর, তাহা হইফি  ি চনফজর ভােনা চনফজই ভাচেফে। ‘ ক্ফমিই সতামার অচযক্ার, 

 ফি নফহ।’  দসচনক্  ফির আশ্া না ক্চরয়াই যু  ক্ফর। সস তাহার ক্তিেয সিাদন 
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ক্চরয়া যায়। যচদ পরাজয় হয়, তাহা সসনাপচতর—দসচনফক্র নয়। প্ররচতর জনযই আমরা 

ক্তিেয ক্চরে—সসনাপচতর প্ররচতর জনয, ঈশ্বফরর প্ররচতর জনয। 

  

যচদ শ্চক্ত থাফক্, সেদান্তদশ্িফনর ভাে গ্রহণ ক্র এেং স্ব াযরন হও। যচদ তাহা না পার সতা 

ঈশ্বফরর ভজনা ক্র। তাহাও যচদ না পার, সক্ান প্রতরফক্র উপাসনায় ব্রতর হও। ইহাও 

যচদ না পার,  ফির আক্াঙ্ক্ষা না ক্চরয়া সৎ ক্াজ ক্র। সতামার যাহা চক্েু আফে, 

ভর্োফনর সসোয় উৎসর্ি ক্র। যু  ক্চরফত থাক্। ‘সয-ফক্হ ভচক্তভফর আমার উফদ্দফশ্য 

পত্র পুষ্প  ি ও জি অপিণ ক্ফর, আচম তাহা প্ররচতর সচহত গ্রহণ ক্চর।’১৬ যচদ তুচম 

চক্েুই ক্চরফত না পার, এক্চি সৎ ক্াজও যচদ সতামার দ্বারা অনুচষ্ঠত না হয়, তফে প্রভুর 

শ্রণ িও। ‘ঈশ্বর সেিভূফতর হৃদফয় অচযচষ্ঠত থাচক্য়া তাহাচদর্ফক্ যিারূফঢ়র মত 

িািাইফতফেন। তুচম সেিান্তীঃক্রফণ তাাঁহারই শ্রণার্ত হও …। ’  

  

ক্ৃষ্ণ (র্রতায়) ভচক্তর আদশ্ি সম্বফে সাযারণভাফে সয আফিািনা ক্চরয়াফেন, এগুচি 

তাহারই ক্ফয়ক্চি। েু  ও যরশুর ভচক্তচেষয়ক্ উপফদশ্ আরও অনযানয েি েি গ্রফন্থ 

আফে। 

  

ক্ৃফষ্ণর জরেন সম্বফে আরও ক্ফয়ক্চি ক্থা েচিফতচে। যরশু এেং ক্ৃফষ্ণর জরেফনর প্রিুর 

সাদৃশ্য আফে। সক্ান্ িচরত্রচিফক্ অপরচি হইফত যার ক্রা হইয়াফে—এ সম্বফে আফিািনা 

িচিফতফে। উভয় সেফত্রই এক্জন অতযািারর রাজা চেি। উভফয়রই জন্ম হইয়াচেি 

অফনক্িা এক্ অে্ায়। দুইজফনরই মাতাচপতাফক্ েন্দর ক্চরয়া রাখা হয়। দুইজনফক্ই 

সদেদূফতরা রো ক্চরয়াচেফিন। উভয় সেফত্রই তাাঁহাফদর জন্মেৎসফর সয চশ্শুগুচি ভূচমষ্ঠ 

হয়, তাহাচদর্ফক্ হতযা ক্রা হইয়াচেি। দশ্শ্োে্াও এক্ই প্রক্ার। … আোর পচরণাফম 

উভফয়ই চনহত হন। ক্ৃষ্ণ চনহত হন এক্চি আক্চস্মক্ দু িিনায়; চতচন তাাঁহার হতযাক্াররফক্ 

স্ব ফর্ি িইয়া যান। খ্রষ্টফক্ হতযা ক্রা হয়; চতচন দসুযর মেি ক্ামনা ক্ফরন এেং তাহাফক্ 

স্ব ফর্ি িইয়া যান। 
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চনউ সিষ্টাফমণ্ট এেং র্রতার উপফদশ্গুচিফতও অফনক্ চমি আফে। মানুফষর চিন্তাযারা 

এক্ই পফথ অগ্রসর হয়। … ক্ৃফষ্ণর চনফজর ক্থায় আচম সতামাচদর্ফক্ ইহার উত্তর 

চদফতচেীঃ ‘যখনই যফমির গ্লাচন ও অযফমির প্রাদুভিাে হয়, তখনই আচম অেতরণি হই। োর 

োর আচম আচস। অতএে যখনই সদচখফে সক্ান মহাত্মা মানেজাচতর উ াফরর জনয 

সফিষ্ট, জাচনফে আমার আচেভিাে হইয়াফে এেং তাাঁহার পূজা ক্চরফে।  …’  

  

চতচনই যচদ েু  ো যরশুরূফপ অেতরণি হন, তফে যফমি যফমি সক্ন এত মতফভদ? তাাঁহাফদর 

উপফদশ্ অেশ্য পািনরয়। চহন্দু ভক্ত েচিফেনীঃ স্ব য়ং ঈশ্বর ক্ৃষ্ণ, েু , খ্রষ্ট এেং অনযানয 

আিাযি (ফিাক্গুরু)-রূফপ অেতরণি হইয়াফেন। চহন্দু দাশ্িচনক্ েচিফেনীঃ ইাঁহারা মহাপুরুষ 

এেং চনতযমুক্ত। সম্ জর্ৎ ক্ষ্ট পাইফতফে েচিয়া ইাঁহারা মুক্ত হইয়াও চনফজফদর মুচক্ত 

গ্রহণ ক্ফরন না। োর োর তাাঁহারা আফসন, নরশ্ররর যারণ ক্ফরন এেং মানেজাচতর 

চহতসাযন ক্ফরন, আনশ্শ্ে জাফনন—তাাঁহারা সক্ এেং চক্ উফদ্দফশ্য অেতরণি হইয়াফেন 

…। আমাফদর মত েেফনর মযয চদয়া তাাঁহাচদর্ফক্ সদহ যারণ ক্চরফত হয় না। … 

চনফজফদর স্ব াযরন ইিাফতই তাাঁহারা আফসন। চেপুি আযযাচত্মক্ শ্চক্ত স্ব তই তাাঁহাচদফর্র 

চভতর সচঞ্চত থাফক্। আমরা ঐ শ্চক্তর প্রচতফরায ক্চরফত পাচর না। সসই আযযাচত্মক্তার 

 ূণিােতি অর্চণত নরনাররফক্ িাচনয়া আফন এেং ইহার র্চত িচিফতই থাফক্, সক্ননা এই 

মহাপুরুষফদরই এক্জন না এক্জন চপেন হইফত শ্চক্ত সঞ্চার ক্চরফতফেন। তাই যতচদন 

সমগ্র মানেজাচতর মুচক্ত না হয় এেং এই পৃচথেরর সখিা পচরসমাপ্ত না হয়, ততচদন ইহা 

িচিফত থাফক্। 

  

যাাঁহাফদর জরেন আমরা অনুযযান ক্চরফতচে, সসই মহাপুরুষর্ফণর নাম মচহমাচেত হউক্। 

তাাঁহারাই সতা জর্ফতর জরেন্ত ঈশ্বর। তাাঁহারাই সতা আমাফদর উপাসয। ভর্োন্ যচদ 

মানেরয় রূপ পচরগ্রহ ক্চরয়া আমাফদর চনক্ি উপচ্ত হন, সক্েি তখনই আমরা তাাঁহাফক্ 

চিচনফত পাচর। চতচন সতা সেিত্র চেরাজমান, চক্ন্তু আমরা চক্ তাাঁহাফক্ সদচখফত পাইফতচে? 

মানেফদফহ সরমাে  হইফিই আমাফদর পফে তাাঁহাফক্ সদখা সম্ভে। … যচদ মানুষ ও … 

জরেসক্িফক্ ঈশ্বফররই চেচভন্ন প্রক্াশ্ েচিয়া মাচন, তফে এই আিাযির্ণই মানেজাচতর 
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সনতা এেং গুরু। অতএে, সহ সদেেচন্দতিরণ মহাপুরুষর্ণ, সতামাচদর্ফক্ প্রণাম! সহ 

মনুষযজাচতর পথপ্রদশ্িক্র্ণ, সতামাচদর্ফক্ প্রণাম! সহ মহান্ আিাযির্ণ, সতামাফদর 

প্রণাম! সহ পৃচথক্ৃৎর্ণ, সতামাফদর উফদ্দফশ্য আমাফদর চির প্রণচত।  
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৭. ভগবান্ বুদ্ধ 

[আফমচরক্া যুক্তরাফ্ট্র,র সেট্রফয়ফি প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

এক্ এক্ যফমি আমরা এক্ এক্ প্রক্ার সাযনার চেফশ্ষ চেক্াশ্ সদচখফত পাই। সে  যফমি 

চনষ্কাম ক্ফমির ভােিাই সেশ্র প্রেি। আপনারা সে  যমি ও ব্রাহ্মণযযফমির সম্বে-চেষফয় ভুি 

েুচঝফেন না, এফদফশ্ অফনফক্ই ঐরূপ ক্চরয়া থাফক্। তাহারা মফন ক্ফর, সে  যমি 

সনাতনযফমির সচহত সংফযার্হরন সিূণি স্ব তি যমি; চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে তাহা নফহ, ইহা 

আমাফদর সনাতনযফমিরই স্প্রদদায়চেফশ্ষ। সর্ তম নামক্ মহাপুরুষ ক্তৃিক্ সে  যমি 

প্রচতচষ্ঠত। তৎক্াচিক্ অচেরত দাশ্িচনক্ চেিার, জচিি অনুষ্ঠানপ চত, চেফশ্ষতীঃ 

জাচতফভফদর উপর চতচন অচতশ্য় চেরক্ত চেফিন। সক্হ সক্হ েফিন, ‘আমরা এক্ চেফশ্ষ 

ক্ুফি জচন্ময়াচে; যাহার এরূপ েংফশ্ জফন্ম নাই, তাহাফদর অফপো আমরা সশ্রষ্ঠ।’ ভর্োন্ 

েু  জাচতফভফদর এইরূপ েযাখযার চেফরাযর চেফিন। চতচন পুফরাচহত-েযেসায়রফদর 

অপফক্ শ্ফিরও স ার চেফরাযর চেফিন। চতচন এমন এক্ যমি প্রিার ক্চরফিন, যাহাফত 

সক্াম ভাফের সিশ্মাত্র চেি না, আর চতচন দশ্িন ও ঈশ্বর সম্বফে নানাচেয মতোদ 

আফিািনা ক্চরফত িাচহফতন না; ঐ চেষফয় সিূণি অফজ্ঞয়োদর চেফিন। অফনক্ অফনক্ 

সময় তাাঁহাফক্ ঈশ্বর আফেন চক্না চজজ্ঞাসা ক্চরফি চতচন উত্তর চদফতন, ‘ও-সে আচম 

চক্েু জাচন না।’ মানফের প্রক্ৃত ক্তিেয সম্বফে চজজ্ঞাসা ক্চরফি চতচন েচিফতন, ‘চনফজ 

ভাি ক্াজ ক্র এেং ভাি হও।’ এক্োর তাাঁহার চনক্ি পাাঁিজন ব্রাহ্মণ আচসয়া তাাঁহাফক্ 

তাাঁহাফদর তফক্ির মরমাংসা ক্চরয়া চদফত েচিফিন। এক্জন েচিফিন, ‘ভর্োন্, আমার 

শ্াফস্ত্র ঈশ্বফরর স্ব রূপ ও তাাঁহাফক্ িাভ ক্চরোর উপায় সম্বফে এই এই ক্থা আফে।’ অপফর 

েচিফিন, ‘না, না, ও-ক্থা ভুি; ক্ারণ আমার শ্াস্ত্র ঈশ্বফরর স্ব রূপ ও তাাঁহাফক্ িাভ 

ক্চরোর সাযন অনয প্রক্ার েচিয়াফে।’ এইরূপ অপফরও ঈশ্বফরর স্ব রূপ ও তৎপ্রাচপ্তর 

উপায় সম্বফে চনজ চনজ শ্াফস্ত্রর সদাহাই চদয়া চভন্ন চভন্ন অচভপ্রায় প্রক্াশ্ ক্চরফত 

িাচর্ফিন। চতচন প্রফতযফক্র ক্থা সেশ্ মফনাফযার্ চদয়া শুচনয়া প্রফতযক্ফক্ এক্ এক্ ক্চরয়া 
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চজজ্ঞাসা ক্চরফিন, ‘আিা, আপনাফদর ক্াহারও শ্াফস্ত্র চক্ এ ক্থা েফি সয, ঈশ্বর স্রমাযর 

চহংসাপরায়ণ ো অপচেত্র?’  

  

ব্রাহ্মফণরা সক্ফিই েচিফিন, ‘না, ভর্োন্, সক্ি শ্াফস্ত্রই েফি ঈশ্বর শু  ও ক্িযাণময়।’ 

ভর্োন্ েু  েচিফিন, ‘েেুর্ণ, তফে আপনারা সক্ন প্রথফম শু , পচেত্র ও ক্িযাণক্ারর 

হইোর সিষ্টা ক্রুন না, যাহাফত আপনারা ঈশ্বর চক্ েস্তু জাচনফত পাফরন?’  

  

অেশ্য আচম তাাঁহার সক্ি মত সমথিন ক্চর না। আমার চনফজর জনযই আচম দাশ্িচনক্ 

চেিাফরর যফথষ্ট আেশ্যক্তা সোয ক্চর। অফনক্ চেষফয় তাাঁহার সচহত আমার সিূণি 

মতফভদ আফে েচিয়াই সয আচম তাাঁহার িচরফত্রর, তাাঁহার ভাফের সস ন্দযি সদচখে না, 

ইহার চক্ সক্ান অথি আফে? জর্ফতর আিাযির্ফণর মফযয এক্মাত্র তাাঁহারই ক্াফযি সক্ানরূপ 

োচহফরর অচভসচে চেি না।অনযানয মহাপুরুষর্ণ সক্ফিই চনজচদর্ফক্ ঈশ্বরােতার 

েচিয়া স াষণা ক্চরয়া চর্য়াফেন, আর ইহাও েচিয়া চর্য়াফেন, ‘আমাফক্ যাহারা চেশ্বাস 

ক্চরফে, তাহারা স্ব ফর্ি যাইফে।’ চক্ন্তু ভর্োন্ েু  সশ্ষ চনীঃশ্বাফসর সচহত চক্ েচিয়াচেফিন? 

চতচন েচিয়াচেফিন, ‘সক্হই সতামাফক্ মুক্ত হইফত সাহাযয ক্চরফত পাফর না, চনফজর 

সাহাযয চনফজ ক্র, চনফজর সিষ্টা দ্বারা চনফজর মুচক্তসাযন ক্র।’ চনফজর সম্বফে চতচন 

েচিয়াফেন, ‘েু -শ্ফের অথি আক্াফশ্র নযায় অনন্তজ্ঞানসিন্ন। আচম সর্ তম, সসই 

অে্া িাভ ক্চরয়াচে; সতামরাও যচদ উহার জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্র, সতামরাও উহা িাভ 

ক্চরফে।’ চতচন সেিচেয ক্ামনা ও অচভসচেেচজিত চেফিন, সুতরাং চতচন স্ব র্ির্মফনর ো 

ঐশ্বফযির আক্াঙ্ক্ষা ক্চরফতন না। চতচন রাজচসংহাসফনর আশ্া ও সেিচেয সুখ জিাঞ্জচি 

চদয়া ভারফতর পফথ পফথ ভ্রমণ ক্চরয়া চভোেৃচত্ত দ্বারা উদরপূরণ ক্চরফতন এেং সমুফের 

মত চেশ্াি হৃদয় িইয়া নরনারর ও অনযানয জরেজন্তুর ক্িযাণ যাহাফত হয়, তাহাই প্রিার 

ক্চরফতন। জর্ফতর মফযয চতচনই এক্মাত্র মহাপুরুষ, চযচন যফজ্ঞ পশুহতযা-চনোরফণর 

উফদ্দফশ্য পশুর্ফণর পচরেফতি চনজ জরেন চেসজিফনর জনয সেিদা প্রস্তুত চেফিন। চতচন 

এক্োর জননক্ রাজাফক্ েচিয়াচেফিন, ‘যচদ যফজ্ঞ োর্চশ্শু হতযা ক্চরফি আপনার 

স্ব র্ির্মফনর সহায়তা হয়, তফে নরহতযা ক্চরফি তাহাফত সতা আরও অচযক্ উপক্ার 
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হইফে, অতএে যজ্ঞ্ফি আমায় েয ক্রুন।’ রাজা এই ক্থা শুচনয়া চেচস্মত হইয়াচেফিন। 

অথি এই মহাপুরষ সেিচেয অচভসচেেচজিত চেফিন। চতচন ক্মিফযার্রর আদশ্ি; আর চতচন 

সয উচ্চাে্ায় আফরাহণ ক্চরয়াচেফিন, তাহাফতই সেশ্ েুঝা যায়, ক্মি দ্বারা আমরাও 

আযযাচত্মক্তার িরম চশ্খফর আফরাহণ ক্চরফত পাচর। 

  

অফনফক্র পফে এক্জন ঈশ্বফর চেশ্বাস ক্চরফত পাচরফি সাযনপথ খুে সহজ হইয়া থাফক্। 

চক্ন্তু েুফ র জরেনাফিািনায় স্পষ্ট প্রতরত হয় সয, যচদ সক্ান েযচক্ত আফদ  ঈশ্বফর চেশ্বাসর 

না হয়, তাহার যচদ সক্ান দাশ্িচনক্ মফত চেশ্বাস না থাফক্, সস যচদ সক্ান স্প্রদদায়ভুক্ত 

না হয়, অথো সক্ান মচন্দরাচদফতও না যায়, এমন চক্ প্রক্াফশ্য নাচ্ক্ ো জিোদরও হয়, 

তথাচপ সস সসই িরমাে্া িাভ ক্চরফত সমথি। তাাঁহার মতামত ো ক্াযিক্িাপ চেিার 

ক্চরোর অচযক্ার আমাফদর চক্েুমাত্র নাই। আচম যচদ েুফ র অপূেি হৃদয়েত্তার 

িেভাফর্র এক্ভাফর্র অচযক্ারর হইতাম, তফে আচম চনফজফক্ যনয মফন ক্চরতাম। হইফত 

পাফর েু  ঈশ্বফর চেশ্বাস ক্চরফতন, অথো হয়ফতা চেশ্বাস ক্চরফতন না, তাহা আমার 

চিন্তনরয় চেষয় নয়। চক্ন্তু অপফর ভচক্ত, সযার্ ো জ্ঞাফনর দ্বারা সয পূণি অে্া িাভ ক্ফর, 

চতচনও তাহাই িাভ ক্চরয়াচেফিন। সক্েি ইহাফত উহাফত চেশ্বাস ক্চরফিই চসচ িাভ হয় 

না। সক্েি মুফখ যফমির ক্থা, ঈশ্বফরর ক্থা আওিাইফিই চক্েু হয় না। সতাতা পাখরফক্ও 

যাহা চশ্খাইয়া সদওয়া যায়, তাহাই সস আেৃচত্ত ক্চরফত পাফর। চনষ্কামভাফে ক্মি ক্চরফত 

পাচরফিই তাহা দ্বারা চসচ িাভ ইহয়া থাফক্। 

  

েুফ র োণর 

  

[১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মািি সান োচসিসফস্কাফত প্রদত্ত ভাষণ] 

  

ঐচতহাচসফক্র দৃচষ্টফত সে  যমি এক্চি চেফশ্ষ গুরুত্বপূণি যমি—দাশ্িচনক্ দৃচষ্টফত নয়; ক্ারণ 

পৃচথেরর ইচতহাফস এই যমিাফন্দািন সেিাচযক্ প্রেি আক্াফর সদখা চদয়াচেি, 

মানেসমাফজর ওপর এই আফন্দািন সেফিফয় শ্চক্তশ্াির আযযাচত্মক্ তরফে স ফি 
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পফিচেি। এমন সক্ান সভযতা সনই, যার উপর সক্ান না সক্ান ভাফে এর প্রভাে অনুভূত 

হয়চন। 

  

েুফ র অনুর্ামররা খুে উদযমর ও প্রিারশ্রি চেফিন। চেচভন্ন যমি-স্প্রদদাফয়র মফযয এাঁরাই 

সেিপ্রথম চনজ যফমির সরমাে  পচরচযর মফযয সন্তুষ্ট না সথফক্ দূর দূরাফন্ত েচিফয় 

পফিচেফিন। পূেি-পচশ্চফম, উত্তর-দচেফণ তাাঁরা ভ্রমণ ক্ফরফেন। তমসািন্ন চতব্বফত তাাঁরা 

প্রফেশ্ ক্ফরফেন; পারসয, এচশ্য়া-মাইনফর তাাঁরা চর্ফয়চেফিন; রুশ্, সপািযাণ্ড এেং এমন 

আরও অফনক্ পাশ্চাতয ভূখফণ্ডও তাাঁরা সর্ফেন। িরন, সক্াচরয়া, জাপাফন তাাঁরা চর্ফয়চেফিন; 

ব্রহ্ম, শ্যাম, পূেিভারতরয় দ্বরপপুঞ্জ এেং আরও চে্ৃত ভূখফণ্ড তাাঁরা যমিপ্রিার ক্ফরচেফিন। 

সামচরক্ জয়যাত্রার  ফি মহােরর আফিক্জাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমযয-অঞ্চি ও ভারফতর 

মফযয সযার্াফযার্ ্াপন ক্রফিন, ভারফতর মনরষাও তখন এচশ্য়া ও ইওফরাফপর চেশ্াি 

সদশ্গুচির মফযয চে্ৃত পথ খুাঁফজ সপফয়চেি। সে   চভেুরা সদফশ্ সদফশ্ চর্ফয় যমিপ্রিার 

ক্ফরন, আর তাাঁফদর চশ্োর  ফি সূফযিাদফয় ক্ুয়াশ্ার মত ক্ুসংস্কার এেং পুফরাচহতফদর 

অপফক্ শ্িগুচি চেদূচরত হফত িার্ি। 

  

এই আফন্দািনফক্ চিক্ চিক্ েুঝফত সর্ফি, েুফ র আচেভিাে-ক্াফি ভারফত সয অে্া চেি, 

তা জানা দরক্ার—সযমন খ্রষ্টযমিফক্ েুঝফত হফি খ্রফষ্টর সমক্ািরন য়াহুদর সমাফজর 

অে্াচি উপিচব্ধ ক্রা আেশ্যক্। খ্রষ্ট-জফন্মর েয়শ্ত েৎসর পূফেি যখন ভারতরয় 

সভযতার িরম চেক্াশ্ হফয়চেি, সসই ভারতরয় সমাজ সম্বফে আপনাফদর চক্েু যারণা 

থাক্া োঞ্ছনরয়। 

  

ভারতরয় সভযতা পযিাফিািনা ক্রফি সদখা যায়, অফনক্োরই তার পতন ও অভুযদয় 

হফয়ফে—এিাই তার দেচশ্ষ্টয। েহু জাচতরই এক্োর উিাফনর পর পতন হয় চিরতফর। দু-

রক্ম জাচত আফেীঃ এক্ হফি ্রমমেযিমান, আর এক্ আফে যাফদর উন্নচতর অেসান 

হফয়ফে। শ্াচন্তচপ্রয় ভারত ও িরফনর পতন হয়, চক্ন্তু আোর উিানও হয়; চক্ন্তু অনযানয 

জাচতগুচি এফক্োর তচিফয় সর্ফি আর ওফি না—তাফদর হয় মৃতুয। শ্াচন্তক্ামররাই যনয, 

ক্ারণ সশ্ষ পযিন্ত তারাই পৃচথের সভার্ ক্ফর। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 95 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সয-যুফর্ েুফ র জন্ম, সস-যুফর্ ভারতেফষি এক্জন মহান্ যমিফনতার—আিাফযির প্রফয়াজন 

হফয়চেি। পুফরাচহতক্ুি ইফতামফযযই খুে শ্চক্তশ্াির হফয় উফিচেি। য়াহুদরফদর ইচতহাস 

স্মরণ ক্রফিই সেশ্ সোঝা যায়, তাফদর দু-রক্ম যমিফনতা চেফিন—পুফরাচহত ও যমিগুরু; 

পুফরাচহতরা জনসাযারণফক্ শুযু অেক্াফরই স ফি রাখত, আর তাফদর মফন যত 

ক্ুসংস্কাফরর সোঝা িাপাত। পুফরাচহতফদর অনুফমাচদত উপাসনা প চতগুচি চেি মানুফষর 

উপর আচযপতয ক্াফয়ম রাখোর অপফক্ শ্ি মাত্র। সমগ্র ‘ওল্ড সিষ্টাফমফণ্ট’  ( Old 

Testament) সদখা যায় যমিগুরুরা পুফরাচহতফদর ক্ুসংস্কারগুচির চেফরাচযতা ক্ফরফেন। 

আর এই চেফরাফযর পচরণচত হি যমিগুরুফদর জয় এেং পুফরাচহতফদর পতন।  

  

পুফরাচহতরা চেশ্বাস ক্রত—ঈশ্বর এক্জন আফেন েফি, চক্ন্তু এই ঈশ্বরফক্ জানফত হফি 

এক্মাত্র তাফদর সাহাফযযই জানফত হফে। পুফরাচহতফদর ক্াে সথফক্ োিপত্র সপফিই মানুষ 

পচেত্র সেদরর ক্াফে সযফত পারফে! পুফরাচহতফদর প্রণামর চদফত হফে, পূজা ক্রফত হফে 

এেং তাফদরই হাফত যথাসেিস্ব  অপিণ ক্রফত হফে। পৃচথেরর ইচতহাফস োরোর এই 

পুফরাচহত-প্রাযাফনযর অভুযিান হফয়ফে; এই মারাত্মক্ েমতাচিপ্সাা, এই েযাঘ্র-সুিভ 

তৃষ্ণা সম্ভেতীঃ মানুফষর আচদম েৃচত্ত। পুফরাচহতরাই সেি চেষফয় ক্তৃিত্ব ক্রফে, সহস্র রক্ম 

চেচযচনফষয জারর ক্রফে, সরি সতযফক্ নানা জচিি আক্াফর েযাখযা ক্রফে, তাফদর সশ্রষ্ঠত্ব 

প্রচতপাদক্ অফনক্ ক্াচহনরও সশ্ানাফে। যচদ এই জফন্মই প্রচতষ্ঠা িাও অথো মৃতুযর পফর 

স্ব ফর্ি সযফত িাও সতা তাফদর মযয চদফয় সযফত হফে। যত রক্ম আিার-অনুষ্ঠান আফে, সে 

ক্রফত হফে। এগুচি জরেনফক্ এতই জচিি এেং েুচ ফক্ এতই ভ্রান্ত ক্ফর সয, আচম 

সসাজাসুচজভাফে সক্ান ক্থা েিফিও আপনারা অতৃপ্ত হফয় চ ফর যাফেন। যমিািাফযিরা 

পুফরাচহতফদর চেরুফ  এেং তাাঁফদর ক্ুসংস্কার ও মতিে সম্বফে োর োর সতক্ি ক্ফর 

চদফয়ফেন, চক্ন্তু জনসাযারণ এখনও সস-সে সতক্িোণর শুনফত সশ্ফখচন—এখনও তাফদর 

অফনক্ চক্েু চশ্ো ক্রফত হফে। 

  

মানুষফক্ চশ্োগ্রহণ ক্রফতই হফে। আজক্াি র্ণতি এেং সাফমযর ক্থা সক্ফিই েফি 

থাফক্, চক্ন্তু এক্জন সয আর এক্জফনর সমান, এ-ক্থা সস জানফে চক্ ক্ফর? এজনয তার 
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থাক্া িাই—সেি মচ্ষ্ক এেং চনরথিক্ ভােমুক্ত পচরষ্কার মন; সম্ অসার সংস্কাররাচশ্ফক্ 

সভদ ক্ফর অন্তফরর র্ভরফর সয শু  সতয আফে, তাফতই তার মনফক্ ভচরফয় চদফত হফে। 

তখনই সস জানফে সয, পূণিতা ও সমগ্র শ্চক্ত তার মফযয আফর্ সথফক্ই রফয়ফে—অপর 

সক্উ এগুচি তাফক্ চদফত পাফর না। যখনই সস এইচি সোয ক্ফর, সসই মুহূফতিই সস মুক্ত 

হফয় যায়, সস সাফময প্রচতচষ্ঠত হয়। সস তখন অনুভে ক্ফর, প্রফতযফক্ই তারই মত পূণি 

এেং অনয ভাইফয়র উপর সক্ান রক্ম দদচহক্ মানচসক্ ো দনচতক্ েমতা জাচহর ক্রোর 

তার আর চক্েুই থাফক্ না। তার সিফয় সোি সক্উ থাক্ফত পাফর—এই ভােচি সস এফক্োফর 

তযার্ ক্ফর। তখনই সস সাফমযর ক্থা েিফত পাফর, তার পূফেি নয়। 

  

যাক্, যা েিচেিাম, য়াহুদরফদর মফযয পুফরাচহত আর যমিগুরুফদর চেফরায অচেরাম 

িিচেি, এেং সে রক্ম শ্চক্ত ও চেদযাফক্ পুফরাচহতরা এক্ফিচিয়া অচযক্াফর রাখফত 

সফিষ্ট চেি, যতচদন না তারা চনফজরাই সসই শ্াচন্ত ও চেদযা হারাফত আরম্ভ ক্ফরচেি। সয 

শৃ্ঙ্খি তারা সাযারণ মানুফষর পাফয় পচরফয় সদয়, তা তাফদর চনফজফদরই পাফয় পরফত 

হফয়চেি। প্রভুরাই সশ্ষ পযিন্ত দাস হফয় দাাঁিায়। এই চেফরাফযর পচরণচতই হি 

নযাজাফরথোসর যরশুর চেজয়—এই জয়িাভই হফি খ্রষ্টযফমির ইচতহাস। খ্রষ্ট অেফশ্ফষ 

রাশ্রক্ৃত শ্য়তাচন সিূণিভাফে পরা্ ক্রফত সপফরচেফিন। এই মহাপুরুষ সপ ফরাচহতযরূপ 

দানেরয় স্ব াথিপরতাফক্ চনযন ক্ফরন এেং তার ক্েি সথফক্ সতযরত্ন উ ার ক্ফর চেফশ্বর 

সক্িফক্ই তা চদফয়চেফিন, যাফত সয-ফক্উ সসই সতয িাভ ক্রফত িায়, স্ব াযরনভাফেই 

সস তা সপফত পাফর। এ জনয সক্ান পুফরাচহফতর মচজির অফপোয় তাফক্ থাক্ফত হফে না। 

  

য়াহুদররা সক্ানক্াফিই সতমন দাশ্িচনক্ জাচত নয়; ভারতরয়ফদর মত সূ্মণ।  েুচ  তাফদর 

চেি না ো ভারতরয় মননশ্রিতাও তারা িাভ ক্ফরচন। ভারতেষিরয় ব্রাহ্মণ-পুফরাচহফতরা 

চক্ন্তু অসাযারণ েুচ মান্ এেং আচত্মক্ শ্চক্তসিন্ন চেফিন। ভারতেফষি আযযাচত্মক্ 

উন্নচতর প্রেতিক্ সতা তাাঁরাই, আর সতযই তাাঁরা চেস্ময়ক্র সে ক্াজও ক্ফরচেফিন। চক্ন্তু 

ক্াি্রমফম ব্রাহ্মণফদর সসই উদার মফনাভােচি িুপ্ত হফয় সর্ি। তাাঁরা চনফজফদর েমতা ও 

অচযক্ার চনফয় ঔ তয সদখাফত শুরু ক্রফিন। সক্ান ব্রাহ্মণ যচদ ক্াউফক্ খুনও ক্রফতন, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 97 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তেুও তাাঁর সক্ান শ্াচ্ হত না। ব্রাহ্মণ তাাঁর জন্মর্ত অচযক্ারেফিই অযরশ্বর। এমন চক্ 

অচত দুশ্চচরত্র ব্রাহ্মণফক্ও স্মতান সদখাফত হফে। 

  

চক্ন্তু পুফরাচহফতরা যখন সেশ্ জাাঁচক্ফয় উফিফেন, তখন ‘সন্নযাসর’ নাফম তত্ত্বজ্ঞ 

যমিািাফযিরাও চেফিন। প্রফতযক্ চহন্দু, তা চতচন সয েফণিরই সহান না সক্ন, আযযাচত্মক্ 

জ্ঞানাজিফনর জনয সে ক্মি পচরতযার্ ক্ফর মৃতুযরও স্মতুখরন হফয় থাফক্ন। এ সংসার যাাঁফদর 

সক্ানমফতই ভাি িাফর্ না, তাাঁরা র্ৃহতযার্ ক্ফর সন্নযাসর হন। পুফরা চহতফদর উভুতাচেত 

এরূপ দু-হাজার আিার-অনুষ্ঠান চনফয় সন্নযাসররা সমাফিই মাথা  ামান না; যথাীঃ 

ক্তক্গুচি শ্ে উচ্চারণ ক্র—দশ্ অের, দ্বাদশ্ অের ইতযাচদ; এগুচি োফজ চজচনষ। 

  

প্রািরন ভারফতর তত্ত্বদশ্ির ঋচষরা পুফরাচহতফদর চনফদিশ্ফক্ অস্ব রক্ার ক্ফর শু  সতয প্রিার 

ক্ফরচেফিন। পুফরাচহতফদর শ্চক্তফক্ তাাঁরা চেনষ্ট ক্রফত সিষ্টা ক্ফরচেফিন এেং চক্েু 

ক্ফরওচেফিন। চক্ন্তু দুই পুরুষ সযফত না সযফতই তাাঁফদর চশ্ফষযরা ঐ পুফরাচহতফদরই 

ক্ুসংস্কারািন্ন ক্ুচিি পফথর অনুেতিন ক্রফত িার্ফিন—্রমফম তাাঁরাও পুফরাচহত হফয় 

দাাঁিাফিন ও েিফিন, ‘আমাফদর সাহাফযযই সতযফক্ জানফত পারফে।’ এইভাফে সতয েস্তু 

আোর ক্চিন স্ফচিক্াক্ার যারণ ক্রি; সসই শ্ক্ত আেরণ সভফি সতযফক্ মুক্ত ক্রোর 

জনয ঋচষর্ণই োর োর এফসফেন। হযাাঁ, সাযারণ মানুষ ও সতযেষ্টা ঋচষ—দুই-ই সেিদা 

থাক্ফে, নতুো মনুষযজাচত চেিুপ্ত হফয় যাফে।  

  

সতামরা অোক্ হি সয, পুফরাচহতফদর এত সে জচিি চনয়ম-ক্ানুন সক্ন? সতামরা 

সসাজাসুচজ সফতযর ক্াফে আসফত পার না সক্ন? সতামরা চক্ সতযফক্ প্রিার ক্রফত িচজ্জত 

হি, নতুো এত সে দুফেিাযয আিার-চেিাফরর আিাফি সতযফক্ িুচক্ফয় রাখোর সিষ্টা 

সক্ন? জর্ফতর স্মতুফখ সতযফক্ স্ব রক্ার ক্রফত পারে না েফি সতামরা চক্ ঈশ্বফরর ক্াফে 

িচজ্জত নও? এই সতা সতামাফদর যমি ো আযযাচত্মক্তা? পুফরাচহতরাই সতয প্রিাফরর 

সযার্য পুরুষ! সাযারণ মানুষ সফতযর সযার্য নয়? সতযফক্ সহজফোযয ক্রফত হফে, চক্েুিা 

তরি ক্রফত হফে। 
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যরশুর দশ্ফিাপফদশ্ (Sermon on the Mount) এেং র্রতাই যরা যাক্—অচত সহজ সরি 

সস-সে ক্থা। এক্জন রা্ার সিাক্ও েুঝফত পাফর। ক্র িমৎক্ার! সতয অতযন্ত স্ব ি ও 

সরিভাফেই এখাফন প্রক্াচশ্ত। চক্ন্তু না, ঐ পুফরাচহতরা এত এত সহফজই সতযফক্ যফর 

স িািা পেন্দ ক্রফে না। তারা দু-হাজার স্ব র্ি আর দু-হাজার নরফক্র ক্থা সশ্ানাফেই। 

সিাফক্ যচদ তাফদর চেযান সমফন িফি, তফে স্ব ফর্ি র্চত হফে; আর তাফদর অনুশ্াসন না 

মানফি সিাফক্ নরফক্ যাফে। 

  

চক্ন্তু সতযফক্ মানুষ চিক্ই জানফে। সক্উ সক্উ ভয় পান সয, যচদ পূণি-সতয সাযারণফক্ 

েফি স িা হয়, তফে তাফদর অচনষ্টই হফে। এাঁরা েফিন—চনচেিফশ্ষ সতয সিাক্ফক্ জানান 

উচিত নয়। চক্ন্তু সফতযর সফে আপফসর ভাফে িফিও জর্ফতর এমন চক্েু এক্িা মেি 

হয়চন। এ পযিন্ত যা হফয়ফে, তার সিফয় খারাপ আর ক্র হফে? সতযফক্ই েযক্ত ক্র। যচদ 

তা যথাথি হয়, তফে অেশ্যই তাফত মেি হফে। সিাফক্ যচদ তাফত প্রচতোদ ক্ফর ো অনয 

সক্ান প্র্াে চনফয় আফস, তাহফি শ্য়তাচনর পেই সমথিন ক্রা হফে।  

  

েুফ র আমফি ভারতেষি এই-সে ভাফে ভফর চর্ফয়চেি। চনররহ জনসাযারণফক্ তখন 

সেিপ্রক্ার চশ্ো সথফক্ েচঞ্চত ক্ফর রাখা হফয়চেি। সেফদর এক্চিমাত্র শ্েও সক্ান 

সেিারার ক্াফন প্রফেশ্ ক্রফি তাফক্ দারুণ শ্াচ্ সভার্ ক্রফত হত। প্রািরন চহন্দুফদর দ্বারা 

দৃষ্ট ো অনুভূত সতযরাচশ্ সেদফক্ পুফরাচহতরা গুপ্ত সিচত্তফত পচরণত ক্ফরচেি! 

  

অেফশ্ফষ এক্জন আর সহয ক্রফত পারচেফিন না। তাাঁর চেি েুচ , শ্চক্ত ও হৃদয়—উনু্মক্ত 

আক্াফশ্র মত অনন্ত হৃদয়। চতচন সদখফিন জনসাযারণ সক্মন ক্ফর পুফরাচহতফদর দ্বারা 

িাচিত হফি, আর পুফরাচহতরাও চক্ভাফে শ্চক্তমত্ত হফয় উফিফে। এর এক্িা চেচহত 

ক্রফতও চতচন উফদযার্র হফিন। ক্ারও ওপর সক্ান আচযপতয চে্ার ক্রফত চতচন িানচন। 

মানুফষর মানচসক্ ো আযযাচত্মক্ সে রক্ম েেনফক্ িূণি ক্রফত উদযত হফয়চেফিন চতচন। 

তাাঁর হৃদয়ও চেি চেশ্াি। প্রশ্্ হৃদয়—আমাফদর মফযয আরও অফনফক্রই আফে এেং 

সক্িফক্ সহায়তা ক্রফত আমরাও িাই। চক্ন্তু আমাফদর সক্ফিরই েুচ মত্তা সনই; চক্ 

উপাফয় চক্ভাফে সাহাযয ক্রা যায়, তা জানা সনই। মানোত্মার মুচক্তর পথ উভুতােন ক্রার 
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মত যফথষ্ট েুচ  এই মানুষচির চেি। সিাফক্র সক্ন এত দুীঃখ—তা চতচন সজফনচেফিন, 

আর এই দুীঃখ-চনেৃচত্তর উপায়ও চতচন আচেষ্কার ক্ফরচেফিন। সেিগুণাচেত মানুষ চেফিন 

চতচন। সে চক্েুর সমাযান ক্ফরচেফিন চতচন। চতচন চনচেিিাফর সক্িফক্ই উপফদশ্ চদফয় 

সোচযিব্ধ শ্াচন্ত উপিচব্ধ ক্রফত তাফদর সাহাযয ক্ফরচেফিন। ইচনই মহামানে েু । 

  

সতামরা আনিল্ড-এর ‘এচশ্য়ার আফিা’  ( The Light of Asia)  ক্াফেয পফিেীঃ েু  এক্জন 

রাজপুত্র চেফিন এেং জর্ফতর দুীঃখ তাাঁফক্ ক্ত র্ভররভাফে েযচথত ক্ফরচেি; ঐশ্বফযির 

স্রমাফি িাচিত হফিও চনফজর েযচক্তর্ত সুখ ও চনরাপত্তা তাাঁফক্ সমাফিই শ্াচন্ত চদফত 

পাফরচন; পত্নর এেং নেজাত চশ্শুসন্তানফক্ সরফখ চক্ভাফে চতচন সংসার তযার্ ক্ফরন; 

সতযানুসোফনর উফদ্দফশ্য সাযু-মহাত্মাফদর দ্বাফর দ্বাফর চতচন ক্তই  ুফরচেফিন এেং 

অেফশ্ফষ সক্মন ক্ফর সোচযিাভ ক্রফিন। তাাঁর চেশ্াি যমিাফন্দািন, চশ্ষযমণ্ডির এেং 

যমিসফঙ্ঘর ক্থাও সতামরা জান। এ-সেই জানা ক্থা। 
  

ভারফত পুফরাচহত ও যমিািাযিফদর মফযয সয চেফরায িিচেি, েু  তার মূচতিমান চেজয় 

রূফপ সদখা চদফিন। ভারতেষিরয় পুফরাচহতফদর সিফক্ি এক্চি ক্থা চক্ন্তু েফি রাখা 

দরক্ার—তাাঁরা সক্ানচদনই যফমির েযাপাফর অসচহষু্ণ চেফিন না; যমিফোচহতাও তাাঁরা 

ক্ফরনচন ক্খনও। সয-ফক্উ তাাঁফদর চেরুফ  অোফয প্রিার ক্রফত পারত। তাাঁফদর যমিেুচ  

এ-রক্ম চেি সয, সক্ান যমিমফতর জনয তাাঁরা সক্ানক্াফি ক্াউফক্ চনযিাচতত ক্ফরনচন। 

চক্ন্তু পুফরাচহতক্ুফির অভুুতত দুেিিতা তাাঁফদর সপফয় েফসচেি; তাাঁরাও েমতাফিাভর হফিন, 

নানা আইন-ক্ানুন চেচয-চেযান দতরর ক্ফর যমিফক্ অনােশ্যক্ভাফে জচিি ক্ফর 

তুিচেফিন, আর এইভাফেই তাাঁফদর যফমির যারা অনুর্ামর, তাফদর শ্চক্তফক্ খেি ক্ফর 

চদফয়চেফিন।  

  

যফমির এইসে োিাোচির মূফিাফিদ ক্রফিন েু । অচতশ্য় স্পষ্ট সতযফক্ চতচন প্রিার 

ক্ফরচেফিন। চনচেিিাফর সক্ফির মফযয চতচন সেফদর সারমমি প্রিার ক্ফরচেফিন; েৃহত্তর 

জর্ৎফক্ চতচন এই চশ্ো সদন, ক্ারণ তাাঁর সমগ্র উপফদশ্ােিরর মফযয মানে-নমত্রর 

অনযতম। মানুষ সক্ফিই সমান, চেফশ্ষ অচযক্ার ক্ারও সনই। েু  চেফিন সাফমযর 
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আিাযি। প্রফতযক্ নর-নাররর আযযাচত্মক্ জ্ঞানাজিফন সমান অচযক্ার—এই চেি তাাঁর চশ্ো। 

পুফরাচহত ও অপরাপর েফণির মফযয সভদ চতচন দূর ক্ফরন। চনক্ৃষ্টতম েযচক্তও উচ্চতম 

আযযাচত্মক্ রাফজযর সযার্য হফত সপফরচেি; চনেিাফণর উদার পথ চতচন সক্ফির জনযই 

উনু্মক্ত ক্ফর চদফয়চেফিন। ভারতেফষির মত সদফশ্ও তাাঁর োণর সতযই খুে েচিষ্ঠ। 

যতপ্রক্ার যমিই প্রিার ক্রা সহাক্, সক্ান ভারতরয়ই তাফত েযচথত হয় না। চক্ন্তু েুফ র 

উপফদশ্ হজম ক্রফত ভারতফক্ এক্িু সের্ সপফত হফয়চেি। আপনাফদর ক্াফে তা আরও 

ক্ত ক্চিন িার্ফে! 

  

তাাঁরা োণর চেি এইীঃ আমাফদর জরেফন এত দুীঃখ সক্ন? ক্ারণ আমরা অতযন্ত স্ব াথিপর। 

আমরা শুযু চনফজফদর জনয সে চক্েু োসনা ক্চর—তাই সতা এত দুীঃখ। এ সথফক্ চনষৃ্কচত 

িাফভর উপায় ক্র? আত্মচেসজিন। ‘অহং’ েফি চক্েু সনই—ইচেয়গ্রাহয এই চ্রময়াশ্রি জর্ৎ 

মাত্র আফে। জরেন-মৃতুযর র্তার্চতর মূফি ‘ আত্মা’ েফি চক্েুই সনই। আফে শুযু 

চিন্তাপ্রোহ, এক্চির পর আর এক্চি সঙ্কল্প। সঙ্কফল্পর এক্চি  ুি উিি, আোর চেিরন 

হফয় সর্ি সসই মুহূফতিই—এইমাত্র। এই চিন্তা ো সঙ্কফল্পর ক্তিা সক্উ সনই—সক্ান জ্ঞাতাও 

সনই। সদহ অনুেণ পচরেচতিত হফি—মন এেং েুচ ও পচরেচতিত হফি। সুতরাং ‘অহং’ 

চনেক্ ভ্রাচন্ত। যত স্ব াথিপরতা, তা এই ‘অহং’—চমথযা ‘অহং’সক্ চনফয়ই। যচদ জাচন সয 

‘আচম’ েফি চক্েু সনই, তাহফিই আমরা চনফজরা শ্াচন্তফত থাক্ে এেং অপরফক্ও সুখর 

ক্রফত পারে। 

  

এই চেি েুফ র চশ্ো। চতচন শুযু উপফদশ্ চদফয় োন্ত হনচন; জর্ফতর জনয চনফজর জরেন 

পযিন্ত উৎসর্ি ক্রফত চতচন প্রস্তুত চেফিন। চতচন েফিচেফিন, ‘পশুেচি যচদ ক্িযাফণর হয়, 

তফে সতা মনুষযেচি অচযক্তর ক্িযাফণর’—এেং চনফজফক্ই চতচন যূপক্াফষ্ঠ েচি চদফত 

সিফয়চেফিন। চতচন েিফতন, ‘পশুেচি হফি অনযতম ক্ুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ 

দুচিও ক্ুসংস্কার। ঈশ্বর হফিন পুফরাচহতফদর উভুতাচেত এক্চি ক্ুসংস্কার মাত্র। 

পুফরাচহতফদর ক্থামত যচদ সতযই সক্ান এক্জন ঈশ্বর থাফক্ন, তফে জর্ফত এত দুীঃখ 

সক্ন? চতচন সতা সদখচে আমারই মতন ক্াযি-ক্ারফণর অযরন। যচদ চতচন ক্াযি-ক্ারফণর 
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অতরত, তাহফি সৃচষ্ট ক্ফরন চক্ফসর জনয? এ-রক্ম ঈশ্বর সমাফিই চেশ্বাসফযার্য নয়। স্ব ফর্ি 

েফস এক্জন শ্াসক্ তাাঁর আপন মচজি অনুযায়র দুচনয়াফক্ শ্াসন ক্রফেন, এেং আমাফদর 

এখাফন স ফি সরফখ চদফয়ফেন শুযু জ্বফি-পুফি মরোর জনয—আমাফদর চদফক্ ক্রুণায় 

চ ফর তাক্াোর মত এক্ মুহূতি অেসরও তাাঁর সনই! সমগ্র জরেনিাই চনরচেচিন্ন দুীঃফখর; 

চক্ন্তু তাও যফথষ্ট শ্াচ্ নয়—মৃতুযর পফরও আোর নানা ্াফন  ুরফত হফে এেং আরও 

অনযানয শ্াচ্ সভার্ ক্রফত হফে। তথাচপ এই চেশ্বস্রষ্টাফক্ খুশ্র ক্রোর জনয আমরা ক্তই 

না যার্-যজ্ঞ চ্রময়া-ক্াণ্ড ক্ফর িফিচে!’  

  

েু  েিফেনীঃ এ-সে আিার-অনুষ্ঠান—সেই ভুি। জর্ফত আদশ্ি মাত্র এক্চিই। সে 

সমাহফক্ চেনষ্ট ক্র; যা সতয তাই শুযু থাক্ফে। সম  সফর সর্ফিই সূযিাফিাক্  ুফি উিফে। 

‘অহং’-এর চেনাশ্ চক্ভাফে হফে? সিূণি চনীঃস্ব াথি হও; এক্চি সামানয চপপরচিক্ার জনয 

প্রাণ চদফত প্রস্তুত থাক্। সক্ান ক্ুসংস্কাফরর েশ্েতির হফয় ক্মি ক্রফে না, সক্ান ভর্োনফক্ 

খুশ্র ক্রোর জনযও নয় ো সক্ান পুরস্কাফরর সিাফভও নয়—ক্ারণ শুযু ‘অহং’সক্ চেনাশ্ 

ক্ফর তুচম চনফজর চনেিাণ িাইে! পূজা-উপাসনা এ-সে চনতান্ত অথিহরন। সতামরা সোই 

েি ‘ভর্োনফক্ যনযোদ’—চক্ন্তু সক্াথায় চতচন? সক্উই জান না, অথি ‘ভর্োন্’, ‘ভর্োন্’ 

ক্ফর সোই সমফত উফিে। 

  

চহন্দুরা তাফদর ঈশ্বর োিা আর সে-চক্েুই তযার্ ক্রফত পাফর। ঈশ্বরফক্ অস্ব রক্ার ক্রার 

মাফন ভচক্তর মূি উৎপািন ক্রা। ভচক্ত ও ঈশ্বরফক্ চহন্দুরা আাঁক্ফি থাক্ফেই। তারা ক্খনই 

এ-দুচি পচরতযার্ ক্রফত পাফর না। আর েুফ র চশ্োয় সদখ—ঈশ্বর েফি সক্উ সনই, আত্মা 

চক্েু নয়, শুযু ক্মি। চক্ফসর জনয? ‘অহং’-এর জনয নয়, সক্ন না তাও এক্ ভ্রাচন্ত। এই 

ভ্রাচন্ত দূর হফিই আমরা আমাফদর চনজ স্ব রূফপ প্রচতচষ্ঠত হে। জর্ফত এমন সিাক্ সতযই 

মুচষ্টফময়, যারা এতখাচন উাঁিুফত উিফত পাফর এেং চনেক্ ক্ফমির জনযই ক্মি ক্ফর। 

  

তথাচপ এই েুফ র যমি দ্রুত প্রসার িাভ ক্ফরফে। এর এক্মাত্র ক্ারণ চেস্ময়ক্র ভািোসা 

যা মানে ইচতহাফস সেিপ্রথম এক্চি মহৎ হৃদয়ফক্ চের্চিত ক্ফরচেি—শুযু মানুফষর 
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সসোয় নয়, সেি প্রাণরর সসোয় যা চনফেচদত হফয়চেি, সয ভািোসা সাযারফণর দুীঃখফমািন 

চভন্ন অপর সক্ান চক্েুরই অফপো রাফখ না। 

  

মানুষ ভর্োনফক্ ভািোসচেি, চক্ন্তু মনুষয-ভ্রাতাফদর ক্থা ভুফিই চর্ফয়চেি। ঈশ্বফরর 

জনয মানুষ চনফজর জরেন পযিন্ত েচি চদফত পাফর, আোর  ুফি দাাঁচিফয় ঈশ্বফরর নাফম সস 

নরহতযাও ক্রফত পাফর। এই চেি জর্ফতর অে্া। ভর্োফনর মচহমার জনয তারা পুত্র 

চেসজিন চদত, সদশ্ িু্ঠনন ক্রত, সহস্র সহস্র জরেহতযা ক্রত, এই যচরত্ররফক্ রক্তফস্রাফত 

প্লাচেত ক্রত ভর্োফনরই জয় চদফয়। এই সেিপ্রথম তারা চ ফর তাক্াি ঈশ্বফরর অপর 

মূচতি মানুফষর চদফক্। মানুষফক্ই ভািোসফত হফে। এই হি সেিফশ্রণরর মানুফষর জনয 

র্ভরর সপ্রফমর প্রথম প্রোহ—সতয ও চেশু  জ্ঞাফনর এই প্রথম তরে, যা ভারতেষি সথফক্ 

উচিত হফয় ্রমমশ্ীঃ উত্তর-দচেণ পূেি-পচশ্চফমর নানা সদশ্ফক্ প্লাচেত ক্ফরফে। 

  

সতয সযন সফতযরই মত ভাস্ব র থাফক্, এচিই চেি এই আিাফযির ইিা। সক্ান রক্ম নচত 

ো আপফসর োিাই সনই; সক্ান পুফরাচহত, সক্ান েমতাপন্ন সিাক্, সক্ান রাজার 

সতাষাফমাদ ক্রোরও আেশ্যক্ সনই। সক্ান ক্ুসংস্কারমূিক্ আিাফরর ক্াফে—তা যত 

প্রািরনই সহাক্ না সক্ন, ক্ারও মাথা সনায়াোর প্রফয়াজন সনই; সুদূর অতরতক্াি সথফক্ 

িফি আসফে েফিই সক্ান অনুষ্ঠান ো পুাঁচথফক্ সমফন চনফি িিফে না। সম্ শ্াস্ত্রগ্রন্থ এেং 

যমিরয় তি-মি চতচন অস্ব রক্ার ক্ফরফেন। এমন চক্ সয সংস্কৃত ভাষায় েরাের ভারতেফষি 

যমি চশ্ো িফি আসচেি, তাও চতচন েজিন ক্ফরচেফিন, যাফত তাাঁর অনুর্ামররা ঐ ভাষার 

সফে সংযুক্ত সংস্কারগুচি সক্ানরূপ গ্রহণ ক্রফত না পাফর। 

  

সয-তত্ত্বচি এতেণ আমরা আফিািনা ক্রচেিাম, তাফক্ অনয দৃচষ্টভের চদফয় সদখা যায়—

চহন্দুর দৃচষ্টভের চদফয়। আমরা েচি, েুফ র এই আত্মতযাফর্র চশ্োফক্ আমাফদর দৃচষ্টফত 

চেিার ক্রফি আরও ভাি ক্ফর েুঝফত পারা যাফে। উপচনষফদ আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বফে র্ভরর 

তফত্ত্বর ক্থা আফে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অচভন্ন। যা-চক্েু সেই আত্মা—এক্মাত্র আত্মাই 

সৎ-েস্তু। মায়াফত আমরা আত্মাফক্ েহু সদচখ। আত্মা চক্ন্তু এক্, েহু নয়। সসই এক্ আত্মাই 

নানারূফপ প্রচতভাত হয়। মানুষ মানুফষর ভাই, ক্ারণ সে মানুষই এক্। সেদ েফিনীঃ মানুষ 
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শুযু আমার ভাই নয়, সস আমার স্ব রূপ। চেফশ্বর সক্ান অংশ্ফক্ আ াত ক্ফর আচম 

চনফজফক্ই আ াত ক্চর। আচমই চেশ্বজর্ৎ। আচম সয ভাচে, আচম অমুক্—ইহাই মায়া। 

প্রক্ৃত স্ব রূফপর চদফক্ যতই অগ্রসর হফে, এই মায়াও তত দূফর যাফে। চেচভন্নত্ব সভদেুচ  

যতই সিাপ পাফে, ততই সোয ক্রফে সয সেই এক্ পরমাত্মা। ঈশ্বর আফেন, চক্ন্তু দূর 

আক্াফশ্ অে্ান ক্রফেন—এমন এক্জন সক্উ নন চতচন। চতচন শু  আত্মা। সক্াথায় তাাঁর 

অচযষ্ঠান? সতামার মফনর অন্তফরর অন্ত্ফিই চতচন রফয়ফেন; চতচনই হফিন অন্তরাত্মা। 

সতামার চনফজর সথফক্ চেচিন্ন ো পৃথক্ ক্ফর চক্ভাফে যারণ ক্রফে? যখন তুচম তাাঁফক্ 

সতামা সথফক্ স্ব তি েফি ভােে, তখন তাাঁফক্ জানফত পার না; ‘তুচমই চতচন’—এচিই 

ভারতরয় ঋচষফদর োণর। 

  

তুচম অমুক্ফক্ সদখে—এেং জর্ফতর সে সতামা সথফক্ পৃথক্ , এ-রক্ম ভাে চনেক্ 

স্ব াথিপরতা। তুচম মফন ক্র, তুচম আর আচম চভন্ন। আমার ক্থা তুচম এক্িুও ভাে না। তুচম 

 ফর চর্ফয় সখফয় সদফয় শুফয় পিফি। আচম মফর সর্ফিও সতামার সভাজন পান ও আনন্দ 

চিক্ই থাফক্। চক্ন্তু সংসাফরর োক্র সিাক্ যখন ক্ষ্ট পায়, তখন তুচম সুখ সভার্ ক্রফত 

পার না। আমরা সক্ফিই এক্। দেষময ভ্রমই যত দুীঃফখর মূি। আত্মা োিা আর চক্েু 

সনই—চক্েুই সনই। 

  

েুফ র চশ্ো হি—ঈশ্বর েফি চক্েু সনই, মানুষই সে। ঈশ্বর-সম্বফে প্রিচিত যােতরয় 

মফনাভােফক্ চতচন অস্ব রক্ার ক্ফরচেফিন। চতচন সদফখচেফিন, এই মফনাভাে মানুষফক্ 

দুেিি এেং ক্ুসংস্কারািান্ন ক্ফর! সে-চক্েুর জনয যচদ ঈশ্বফরর ক্াফেই প্রাথিনা ক্রফে, 

তাহফি সক্ আর ক্মি ক্রফত সেফরাফি, েি? যারা ক্মি ক্ফর, ঈশ্বর তাফদরই ক্াফে 

আফসন। যারা চনফজফদর সাহাযয ক্ফর, ভর্োন্ তাফদরই সাহাযয ক্ফরন। ঈশ্বর সম্বফে 

অনয যারণা আমাফদর োয়ুমণ্ডিরফক্ চশ্চথি ও সপশ্রগুফিাফক্ দুেিি ক্ফর সদয়, আর 

আমাফদর পরচনভিশ্রি ক্ফর সতাফি। সযখাফন স্ব াযরনতা সসখাফনই শ্াচন্ত; যখনই 

পরাযরনতা, তখনই দুীঃখ। মানুফষর চনফজর মফযয অনন্ত শ্চক্ত, এেং সস তা সোয ক্রফত 

পাফর—সস উপিচব্ধ ক্রফত পাফর সয, সস-ও অনন্ত আত্মা। চনশ্চয়ই তা সম্ভে, চক্ন্তু 
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সতামরা সতা চেশ্বাস ক্র না। সতামরা ভর্োফনর ক্াফে প্রাথিনা ক্রে, আোর সেিদা 

চনফজফদর োরুদও তাজা রাখে। 

  

েুফ র চশ্ো চিক্ চেপররত। মানুষফক্ আর ক্াাঁদফত চদও না। পূজা-প্রাথিনার সক্ান দরক্ার 

সনই। ভর্োন্ সতা আর সদাক্ান খুফি েফসনচন? প্রচত শ্বাস-প্রশ্বাফস তুচম ভর্োফনরই 

উপাসনা ক্রে। আচম সয ক্থা েিচে, এও এক্ উপাসনা; আর সতামরা সয শুনে, সসও 

এক্ রক্ম পূজা। সতামাফদর চক্ এমন সক্ান মানচসক্ ো শ্াররচরক্ চ্রময়া আফে, যার দ্বারা 

সতামরা সসই অনন্ত শ্চক্তমান্ ঈশ্বফরর ভজনা ক্রে না? সে চ্রময়াই তাাঁর চনরন্তর 

উপাসনা। যচদ সভফে থাক্, ক্তক্গুচি শ্েই হফি পূজা, তাহফি সস পূজা চনতান্তই োহয। 

এমন পূজা-প্রাথিনা সমাফিই ভাি নয়, তাফত ক্খনও সক্ান প্রক্ৃত  ি পাওয়া যায় না। 

  

প্রাথিনা মাফন চক্ সক্ান যাদুমি, সক্ান রক্ম পচরশ্রম না ক্ফর শুযু তা উচ্চারণ ক্রফিই 

তুচম আশ্চযি  ি িাভ ক্রফে? ক্খনই না। সক্িফক্ই পচরশ্রম ক্রফত হফে; অনন্ত শ্চক্তর 

র্ভরফর সক্িফক্ই েুে চদফত হফে। যনর-দচরে সোরই চভতফর সসই এক্ অনন্ত শ্চক্ত। 

এক্জন ক্ফিার শ্রম ক্রফে, আর এক্জন ক্ফয়ক্চি ক্থা োর োর েফি  ি িাভ ক্রফে—

এ সমাফিই সতয নয়। এ চেশ্বজর্ৎও এক্চি চনরন্তর প্রাথিনা। যচদ এই অফথি প্রাথিনাফক্ 

েুঝফত সিষ্টা ক্র, তফেই সতামাফদর সফে আচম এক্মত। ক্থার প্রফয়াজন সনই; নররে 

পূজা েরং ভাি। 

  

এই মতোফদর যথাথি মমি চক্ন্তু অচযক্াংশ্ মানুষই সোফঝ না। ভারতেফষি আত্মা সম্বফে 

সক্ান-রক্ম আপফসর অথি পুফরাচহতমণ্ডিরর হাফত সে েমতা তুফি সদওয়া, এেং 

আিাযিফদর সম্ চশ্ো ভুফি যাওয়া। েু  এ-ক্থা জানফতন; তাই চতচন পুফরাচহত-

অনুশ্াচসত সেিপ্রক্ার আিার অনুষ্ঠান েজিন ক্ফরচেফিন এেং মানুষফক্ তার চনফজর পাফয় 

দাাঁিাফত চশ্চখফয়চেফিন। জনসাযারফণর অভয্ ররচত-নরচতর চেরুফ  তাাঁর দাাঁিাোর 

প্রফয়াজন হফয় পফিচেি; অফনক্ দেপ্লচেক্ পচরেতিন তাাঁফক্ আনফত হফয়চেি।  ফি এই 

যার্-যজ্ঞমূিক্ যমি ভারত সথফক্ চিরতফর িুপ্ত হফয় যায়, সক্ানক্াফিই তার পুনরভুযদয় 

হি না। 
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সে  যমি আপাতদৃচষ্টফত ভারতেষি সথফক্ চনেিাচসত হফয়ফে, চক্ন্তু প্রক্ৃতপফে হয়চন। েুফ র 

চশ্োর মফযয এক্চি চেপফদর েরজ চেি—সে  যমি চেি সংস্কারমূিক্। যমি-চেপ্লে আনোর 

জনয তাাঁফক্ অফনক্ নাচ্োিক্ চশ্োও চদফত হফয়চেি। চক্ন্তু সক্ান যমি যচদ নাচ্-ভাফের 

চদফক্ই সেশ্র সজার সদয়, তার সম্ভােয চেিুচপ্তর আশ্ঙ্কাও থাক্ফে সসখাফনই। শুযুমাত্র 

সংফশ্াযফনর দ্বারাই সক্ান সংস্কারমূিক্ স্প্রদদায় চিফক্ থাক্ফত পাফর না—সংর্িনর 

উপাদানই হফি যথাথি সপ্ররণা—যা তার মূি সপ্ররণা। সংস্কাফরর ক্াজগুচি সিন্ন হোর 

পরই অচ্-ভােমূিক্ ক্াফজর চদফক্ সজার সদওয়া উচিত; োির দতরর হফয় সর্ফিই ভারা 

খুফি স িফত হয়। 

  

ভারতেফষি এমন হফয়চেি সয, ক্াি্রমফম েুফ র অনুর্ামররা তাাঁর নাচ্-ভােমূিক্ 

উপফদশ্গুচির প্রচত সেশ্রমাত্রায় আক্ৃষ্ট হয়,  ফি তাফদর যফমির অফযার্চত অেশ্যম্ভাের 

হফয়চেি। নাচ্-ভাফের প্রফক্াফপ সফতযর অচ্-ভােমূিক্ চদক্িা িাপা পফি যায় এেং 

এই ক্ারফণই েুফ র নাফম সয সে চেনাশ্মূিক্ মফনাভাে আচেভিাে হফয়চেি, ভারতেষি 

সসগুচি প্রতযাখযান ক্ফর। ভারফতর জাতরয় ভােযারার অনুশ্াসনই এই।  

  

ঈশ্বর েফি সক্উ সনই এেং আত্মাও সনই—সে  যফমির এই সে নাচ্-ভাে চনচশ্চহ্ন হফয় 

সর্ফে। আচম েচি—এক্মাত্র ঈশ্বরই আফেন; এিাই সফন্দহাতরত দৃঢ় উচক্ত। চতচনই 

এক্মাত্র সদ ্েস্তু। েু  সযমন েফিন, আত্মা েফি চক্েু সনই, আচমও েচি, ‘মানুষ তুচম 

চেফশ্বর সচহত ওতফপ্রাত হফয় আে; তুচমই সে।’ ক্ত ো্ে! সংস্কাফরর উপাদান মফর 

সর্ফে, চক্ন্তু সংর্িনর েরজ চিরক্াফির জনয সজরে আফে। েু  চনম্নজাতরয় প্রাণরফদর প্রচতও 

ক্রুণা চশ্চখফয় সর্ফেন, তার পর সথফক্ ভারফত এমন সক্ান স্প্রদদায় সনই, যারা সেিজরফে, 

এমন চক্ পশুপেরফদর প্রচতও ক্রুণা ক্রফত সশ্খায়চন। এই দয়া, েমা, ক্রুণাই হি 

েুফ র চশ্োর মফযয সশ্রষ্ঠ। 

  

েু -জরেফনর এক্িা চেফশ্ষ অেদান আফে। আচম সারা জরেন েুফ র অতযন্ত অনুরার্র, 

তফে তাাঁর মতোফদর নই। অনয সে িচরফত্রর সিফয় এাঁর িচরফত্রর প্রচত আমার শ্র া অচযক্। 
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আহা, সসই সাহচসক্তা, সসই চনভিরক্তা, সসই র্ভরর সপ্রম! মানুফষর ক্িযাফণর জনযই 

তাাঁর জন্ম! সোই চনফজর জনয ঈশ্বরফক্ খুাঁজফে, ক্ত সিাক্ই সতযানুসোন ক্রফে; চতচন 

চক্ন্তু চনফজর জনয সতযিাফভর সিষ্টা ক্ফরনচন। চতচন সফতযর অনুসোন ক্ফরফেন মানুফষর 

দুীঃফখ ক্াতর হফয়। সক্মন ক্ফর মানুষফক্ সাহাযয ক্রফেন, এই চেি তাাঁর এক্মাত্র চিন্তা। 

সারা জরেন চতচন ক্খনও চনফজর ভােনা ভাফেনচন। এত েি মহৎ জরেফনর যারণা 

আমাফদর মত অজ্ঞ স্ব াথিাে সঙ্করণি চিত্ত মানুষ চক্ ক্ফর ক্রফত পাফর? 

  

তারপর তাাঁর আশ্চযি েুচ র ক্থা সভফে সদখ। সক্ানরক্ম ভাোফের্ সনই। সসই চেশ্াি 

মচ্ফষ্ক ক্ুসংস্কাফরর সিশ্ও চেি না। প্রািরন পুাঁচথফত সিখা আফে, চপতৃপুরুষফদর ক্াে 

সথফক্ উত্তরাচযক্ার সূফত্র পাওয়া সর্ফে, অথো েেুরা চেশ্বাস ক্রফত েিফে—এই সে 

ক্ারফণই চেশ্বাস ক্র না; তুচম চনফজই চেিার ক্ফর সদখ, চনফজই সতযানুসোন ক্র; চনফজই 

অনুভে ক্র। তারপর যচদ তুচম তা অফনযর ো েহুর পফে ক্িযাণপদ মফন ক্র, তখন তা 

মানুফষর মফযয চেতরণ ক্র। সক্ামিমচ্ষ্ক েরণমচত দুেিিচিত্ত ক্াপুরুফষরা ক্খনও 

সতযফক্ জানফত পাফর না। আক্াফশ্র মত উদার ও মুক্ত হওয়া িাই। চিত্ত হফে চনমিি 

স্ব ি, তফেই তাফত সতয প্রচতভাত হফে। ক্র ক্ুসংস্কাররাচশ্ফত পচরপূণি আমরা সোই! 

সতামাফদর সদফশ্ও, সযখাফন সতামরা চনফজফদর খুেই চশ্চেত েফি ভাে, ক্র সঙ্করণিতা আর 

ক্ুসংস্কাফর আিন্ন সতামরা! সভফে সদখ সতামাফদর এত সভযতার র্েি সফত্ত্বও আচম চনতান্ত 

চহন্দু েফিই সক্ান এক্ অনুষ্ঠাফন আমাফক্ েসফত আসন সদওয়া হয়চন।  

  

খ্রফষ্টর জফন্মর ে-শ্ েের আফর্, েু  যখন জরচেত চেফিন, ভারতোসররা অেশ্যই আশ্চযি 

রক্ম চশ্চেত চেি; চনশ্চই তারা অতযন্ত উদার চেি। চেশ্াি জনতা েুফ র অনুর্ামর 

হফয়চেি, নৃপচতরা চসংহাসন তযার্ ক্ফরচেফিন, রাণররা চসংহাসন সেফি চদফয় 

এফসচেফিন। এত চেপ্লোত্মক্ এেং যুর্ যুর্ যফর প্রিাচরত পুফরাচহতফদর চশ্োর সিফয় এত 

চভন্ন তাাঁর চশ্ো ও উপফদশ্গুচিফক্ জনসাযারণ সহফজই সমাদর ও গ্রহণ ক্রফত 

সপফরচেি। অেশ্য তাফদর মনও চেি উনু্মক্ত ও প্রশ্্, যা সিরাির সদখা যায় না। 
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এইোর তাাঁর পচরচনেিাফণর ক্থা চিন্তা ক্র। তাাঁর জরেন সযমন মহৎ, মৃতুযও চেি সতমচন 

মহৎ। সতামাফদর আফমচরক্ার আচদম অচযোসরফদর মতই সক্ান জাফতর এক্চি সিাফক্র 

সদওয়া খাদয চতচন গ্রহণ ক্ফরচেফিন। চহন্দুরা এই জাফতর সিাক্ফদর স্পশ্ি ক্ফর না, ক্ারণ 

তারা চনচেিিাফর সে চক্েু খায়। চতচন চশ্ষযফদর েফিচেফিন, ‘সতামরা এ-খাদয সখও না, 

চক্ন্তু আচম তা প্রতযাখযান ক্রফত পাচর না। সিাক্চির ক্াফে চর্ফয় েি, আমার জরেফন এক্ 

মহৎ ক্তিেয সস পািন ক্ফরফে—সস আমাফক্ সদহ-মুক্ত ক্ফর চদফয়ফে।’ এক্ েৃ  েু ফক্ 

দশ্িন ক্রোর আশ্ায় ক্ফয়ক্ স্রমাশ্ পথ পাফয় সহাঁফি এফস ক্াফে েফসচেি। েু  তাফক্ 

উপফদশ্ চদচিফিন। জননক্ চশ্ষযফক্ ক্াাঁদফত সদফখ, চতচন চতরস্কার ক্ফর েিফিন, ‘এ 

ক্র? আমরা এত উপফদফশ্র এই  ি? সক্ান চমথযা েেফন সতামরা জচিও না, আমার 

ওপর চক্েুমাত্র চনভির ক্র না, এই নশ্বর শ্রররিার জনয েৃথা সর্ রফের প্রফয়াজন সনই। 

েু  সক্ান েযচক্ত নন, চতচনচক্ংো উপিচব্ধর স্ব রূপ। চনফজরাই চনফজফদর চনেিাণ িাভ 

ক্র।’  

  

এমন চক্ অচন্তমক্াফিও চতচন চনফজর জনয সক্ান প্রচতষ্ঠা দাের ক্ফরনচন। এই ক্ারফণই 

আচম তাাঁফক্ শ্র া ক্চর। েু  ও খ্রষ্ট হফিন উপিচব্ধর এক্ এক্চি অে্ার নামমাত্র। 

সিাক্চশ্েক্ফদর মফযয েু ই আমাফদর আত্মচেশ্বাসর হফত সেফিফয় সেশ্র ক্ফর চশ্ো 

চদফয়ফেন, শুযু চমথযা ‘অহং’—এর েেন সথফক্ আমাফদর মুক্ত ক্ফরনচন, অদৃশ্য ঈশ্বর ো 

সদেতাফদর উপর চনভিরতা সথফক্ও মুক্ত ক্ফরফেন। মুচক্তর সসই অে্া—যাফক্ চতচন চনেিাণ 

েিফতন, তা িাভ ক্রোর জনয প্রফতযক্ফক্ই আহ্বান ক্ফরচেফিন। এক্চদন সস-অে্ায় 

সক্ফিই উপনরত হফে; সসই চনেিাফণ উপনরত হওয়াই হফি মনুষয-জরেফনর িরম 

সাথিক্তা। 
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৮. ঈিদূত র্ীশুখ্রীষ্ট 

[১৯০০ খ্রীঃ ক্যাচিফ াচনিয়ার অন্তর্িত িস্ এফঞ্জফিফস প্রদত্ত েক্তৃতা] 

  

সমুফে তরে উচিি এেং এক্চি শূ্নয র্হ্বর সৃষ্ট হইি। আোর আর এক্ তরে উচিি—

হয়ফতা উহা পূফেিফপো েৃহত্তর; উহারও পতন হইি, আোর এক্চি উচিি। এইরূপ 

তরফের পর তরে অগ্রসর হইয়া িচিয়াফে। সংসাফরর  িনা প্রোফহর মফযযও আমরা 

এইরূপ উিান- পতন সদচখয়া থাচক্, আর সাযারণতীঃ উিাফনর চদফক্ই আমাফদর দৃচষ্ট 

আক্ৃষ্ট হয়, পতফনর চদফক্ নয়। চক্ন্তু সংসাফর এই উভফয়রই স্ব াথিক্তা আফে, সক্ানচিরই 

মূিয ক্ম নফহ। চেশ্বজর্ফতর ইহাই প্রক্ৃচত। চক্ চিন্তাজর্ফত, চক্ পাচরোচরক্ জর্ফত, চক্ 

সমাফজ, চক্ আযযাচত্মক্ েযাপাফর—সেিত্র এই ্রমচমক্ র্চত, সেিত্রই উিান-পতন িচিয়াফে। 

এই ক্ারফণ  িনাপ্রোফহর মফযয প্রযান েযাপারগুচি—উদার আদশ্িসমূহ—সমফয় সমফয় 

সমাফজর মফযয প্রেি তরোক্ার যারণ ক্চরয়া উচিত হয় ও সাযারফণর দৃচষ্ট আক্ষিণ 

ক্ফর, তারপর অতরত অে্ার ভােগুচিফক্ পচরপাক্ ক্চরোর জনয, উহাচদর্ফক্ সরামন্থন 

ক্চরোর জনয চক্েুক্াফির মত ইহা অদৃশ্য হয়, সযন ঐ ভােগুচিফক্ সমগ্র সমাফজ খাপ 

খাওয়াইোর জনয, উহাচদর্ফক্ সমাফজর চভতর যচরয়া রাচখোর জনয, পুনরায় উচিোর—

পূেিাফপো প্রেিতর সেফর্ উচিোর েি সঞ্চফয়র জনয চক্েুক্াি ইহা সক্াথায় েুচেয়া যায়। 

  

চেচভন্ন জাচতর ইচতহাস আফিািনা ক্চরফি এইরূপ উিান-পতফনরই পচরিয় পাওয়া যায়। 

সয মহাত্মার—সয ঈশ্দূফতর জরেনিচরত আমরা আজ অপরাফহ্ন আফিািনা ক্চরফত প্রেৃত্ত 

হইয়াচে, চতচনও স্ব জাচতর ইচতহাফসর এমন এক্ সমফয় আচেভূিত হইয়াচেফিন, যাহাফক্ 

আমরা চনশ্চয়ই মহাপতফনর যুর্ েচিয়া চনফদিশ্ ক্চরফত পাচর। তাাঁহার উপফদশ্ ও 

ক্াযিক্িাফপর সয চেচেপ্ত সামানয চেেরণ চিচপে  আফে, তাহা হইফত আমরা ্ াফন ্াফন 

অল্পমাত্র আভাস পাই। চেচেপ্ত সামানয চেেরণ েচিিাম, ক্ারণ তাাঁহার সম্বফে এ ক্থা 

সিূণি সতয সয, তাাঁহার সমুদয় উচক্ত ও ক্াযিক্িাফপর চেেরণ চিচপে  ক্চরফত পাচরফি 

তাহা সমগ্র জর্ৎ পচরেযাপ্ত ক্চরয়া স চিত। আর তাাঁহার চতনেষিেযাপর যমি প্রিাফরর মফযয 
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সযন ক্ত যুফর্র  িনা, ক্ত যুফর্র েযাপার এক্ত্র সং চিত হইয়াফে, সসগুচিফক্ উদ ্ াচিত 

ক্চরফত এই উচনশ্ শ্ত েৎসর িাচর্য়াফে। সক্ জাফন সসগুচি সিূণিরূফপ েযক্ত হইফত 

আরও ক্তচদন িাচর্ফে? আপনারা আমার মত েুে মানুষ অচত েুে শ্চক্তর আযার। 

ক্ফয়ক্ মুহূফতি, ক্ফয়ক্  ণ্টা, েিফজার ক্ফয়ক্ েষি আমাফদর সমুদয় শ্চক্ত-চেক্াফশ্র 

পফে—উহার সিূণি প্রসাফরর পফে যফথষ্ট। তারপর আর চক্েু শ্চক্ত অেচশ্ষ্ট থাফক্ না। 

চক্ন্তু আমাফদর আফিািয মহাশ্চক্তযর এই পুরুফষর ক্থা এক্োর ভাচেয়া সদখুন। শ্ত শ্ত 

শ্তাের, শ্ত শ্ত যুর্ িচিয়া সর্ি, চক্ন্তু চতচন জর্ফত সয শ্চক্ত সঞ্চার ক্চরয়া সর্ফিন, 

এখনও তাহার প্রিার ক্াফযির চেরাম নাই, এখনও তাহা চনীঃফশ্চষত হয় নাই। যতই যুফর্র 

পর যুর্প্রোহ িচিয়াফে, ততই তাহাও নে েফি েিরয়ান হইফতফে।  

  

যরশুখ্রফষ্টর জরেফন আপনারা যাহা সদচখফত পান, তাহা তাাঁহার পূেিেতির সমুদয় প্রািরন 

ভাফের সমচষ্টস্ব রূপ। যচরফত সর্ফি এক্ভাফে সক্ি েযচক্তর জরেন—সক্ি েযচক্তর িচরত্রই 

অতরত ভােসমূফহর  িস্ব রূপ। প্রফতযক্ েযচক্তর চভতর সমগ্র জাতরয় জরেফনর এই অতরত 

ভােসমূহ আচসয়া থাফক্ েংশ্ানু্রমচমক্ সঞ্চারণ, পাচরপাচশ্বিক্ অে্াসমূহ, চশ্ো এেং 

চনফজর পূেি পূেি জফন্মর সংস্কার হইফত। সুতরাং এক্ভাফে প্রফতযক্ জরোত্মার চভতরই 

সমগ্র পৃচথেরর, সমগ্র ব্রহ্মাফণ্ডর সমুদয় অতরত সিচত্ত রচহয়াফে েচিফত হইফে। েতিমাফনর 

আমরা সসই অনন্ত অতরফত ক্ৃত ক্াফযির  ি েযতরত আর চক্? অনন্ত  িনাপ্রোফহ 

ভাসমান, অচনোযিরূফপ পুফরাভাফর্ অগ্রসর ও চ্র থাচক্ফত অসমথি েুে েুে তরেচনিয় 

েযতরত আমরা আর চক্? প্রফভদ এই—আপচন আচম অচত েুে েুে েুদ্বুদ। চক্ন্তু জার্চতক্ 

 িনা প্রোহরূপ মহাসমুফে ক্তক্গুচি প্রেি তরে থাচক্ফেই। আপনাফত আমাফত জাতরয় 

জরেফনর অতরত ভাে অচত অল্পমাত্রই পচরস্ফুি হইয়াফে; চক্ন্তু এমন অফনক্ শ্চক্তমান্ 

পুরুষ আফেন, যাাঁহারা প্রায় সমগ্র অতরফতর সাক্ার চেগ্রহস্ব রূপ এেং ভচেষযফতর চদফক্ও 

তাাঁফদর হ্ প্রসাচরত। সমগ্র মানেজাচত সয অনন্ত উন্নচতপফথ অগ্রসর হইয়া িচিয়াফে, 

ইাঁহারা সযন সসই পফথর চনফদিশ্ক্ ্ম্ভস্ব রূপ। ো্চেক্ ইাঁহারা এত েি সয, ইাঁহাফদর োয়া 

সযন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডফক্ োচক্য়া স ফি, আর ইাঁহারা অনাচদ অনন্তক্াি অচেনশ্বর থাফক্ন। 

এই মহাপুরুষ সয েচিয়াফেন, ‘ঈশ্বর-তনফয়র চভতর চদয়া সদখা েযতরত অনয উপাফয় 
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সক্হ ক্খনও ঈশ্বরফক্ দশ্িন ক্ফর নাই’—এ ক্থা অচত সতয। ঈশ্বর-তনফয়র মযয চদয়া না 

সদচখফি ঈশ্বরফক্ আমরা আর সক্াথায় সদচখে? ইহা খুে সতয সয, আপনাফত আমাফত—

আমাফদর মফযয অচত দরনহরন েযচক্তফত পযিন্ত ঈশ্বর চেদযমান, ঈশ্বফরর প্রচতচেম্ব আমাফদর 

সক্ফির মফযযই রচহয়াফে। চক্ন্তু সযমন আফিাফক্র পরমাণুসক্ি সেিেযাপর, সেিত্র 

স্পন্দনশ্রি হইফিও ইহাচদর্ফক্ আমাফদর দৃচষ্টফর্াির ক্চরফত হইফি প্রদরপ জ্বাচিোর 

প্রফয়াজন হয়, সসইরূপ জর্ফতর চেরাি আফিাক্স্ব রূপ এই সক্ি প্রতযাচদষ্ট পুরুফষ, এই 

সক্ি সদেমানফে, ঈশ্বফরর মূচতিমান চেগ্রহস্ব রূপ; এইসক্ি অেতাফর প্রচতচেচম্বত না 

হইফি সমগ্র জর্ফত সেিেযাপর ঈশ্বর আমাফদর দৃচষ্টফর্াির হইফত পাফরন না। 

  

আমরা সক্ফিই চেশ্বাস ক্চর, ঈশ্বর আফেন, চক্ন্তু আমরা তাাঁহাফক্ সদচখফত পাই না, 

আমরা তাাঁহার ভাে যারণা ক্চরফত পাচর না। চক্ন্তু জ্ঞানফিাফক্র এই মহান্ োতিােহর্ফণর 

সক্ান এক্জফনর িচরফত্রর সচহত আপনার ঈশ্বর-সম্বেরয় উচ্চতম যারণার তুিনা ক্রুন। 

সদচখফেন, আপনার ক্চল্পত ঈশ্বর এই আদশ্ি হইফত চনফম্ন পচিয়া আফে এেং অেতাফরর— 

ঈশ্বরাচদষ্ট পুরুফষর িচরত্র আপনার যারণা না হইফত েহু ঊফর্ধ্ি অেচ্ত। আদফশ্ির 

প্রচতমূচতিস্ব রূপ এইসক্ি মহাপুরুষ ঈশ্বরফক্ সাোৎ উপিচব্ধ ক্চরয়া তাাঁহাফদর মহৎ 

জরেফনর সয দৃষ্টান্ত আমাফদর সমফে যচরয়াফেন, ঈশ্বর সম্বফে তাহা অফপো উচ্চতর 

যারণা ক্চরফত আপনারা ক্খনই সমথি হইফেন না। তাহাই যচদ সতয হয়, তফে চজজ্ঞাসা 

ক্চর, এইসক্ি মহাপুরুষফক্ ঈশ্বর েচিয়া উপাসনা ক্রা চক্ অনযায়? এই সদেমানের্ফণর 

িরফণ িুচ্ঠনত হইয়া তাাঁহাচদর্ফক্ এ পৃচথেরফত এক্মাত্র সদেতারূফপ উপাসনা ক্রা চক্ 

পাপ? যচদ তাাঁহারা প্রক্ৃতপফে আমাফদর সেিচেয ঈশ্বর-সম্বেরয় যারণা ো ক্ল্পনা হইফত 

উচ্চতর হন, তফে তাাঁহাচদর্ফক্ উপাসনা ক্চরফত সদাষ চক্? ইহাফত সয শুযু সদাষ নাই তাহা 

নফহ, ঈশ্বফরর সাোৎ উপাসনা সক্েি এইভাফেই সম্ভে। 

  

আপনারা যতই সিষ্টা ক্রুন, পুনীঃ পুনীঃ অভযাফসর দ্বারাই সিষ্টা ক্রুন, ো ্ূি হইফত 

্রমমশ্ীঃ সূ্মণ। তর চেষফয় মন চদয়াই সিষ্টা ক্রুন, যতচদন আপনারা মানেজর্ফত 

মানেফদফহ অেচ্ত, ততচদন আপনাফদর উপিব্ধ সমগ্র জর্ৎই মানেভাোপন্ন, 
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আপনাফদর যমিও মানেভাফে ভাচেত এেং আপনাফদর ঈশ্বরও মানেভাোপন্ন হইফেন। 

অেশ্যই এরূপ হইফে। এমন সিাক্ সক্ আফে, সয সাোৎ উপিব্ধ েস্তুফক্ গ্রহণ ক্চরফে 

না, এেং যাহা সক্েি ক্ল্পনাগ্রাহয ভােচেফশ্ষ, যাহাফক্ যচরফত েুাঁইফত পারা যায় না এেং 

্ূি অেিম্বফনর সহায়তা েযতরত যাহার চনক্ি অগ্রসর হওয়াই দুরূহ, তাহাফক্ তযার্ 

ক্চরফে না? সসইজনয এই ঈশ্বরােতারর্ণ সক্ি যুফর্ সক্ি সদফশ্ই পূচজত হইয়াফেন। 

  

আমরা এখন য়াহুদরচদফর্র অেতার খ্রফষ্টর জরেনিচরফতর এক্িু আযিু আফিািনা ক্চরে। 

এক্চি তরফের উিাফনর পর ও চদ্বতরয় তরফের উিাফনর পূফেি তরফের সয পতফনর চেষয় 

উফল্লখ ক্চরয়াচে, খ্রফষ্টর জন্মক্াফি য়াহুদরর্ণ সসই অে্ায় চেি। ইহাফক্ রেণশ্রিতার 

অে্া েচিফত পারা যায়। এ অে্ায় মানুফষর মন সযন স্মতুফখ িচিফত িচিফত চক্েুক্াফির 

জনয ক্লান্ত হইয়া পফি এেং এতচদন যচরয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াফে, তাহা রো ক্চরফতই 

যত্নোন্ হয়। এ অে্ায় জরেফনর সােিফভ ম ও মহান্ সমসযাসমূফহর চদফক্ চনচেষ্ট না 

হইয়া মন খুাঁচিনাচির চদফক্ই অচযক্ আক্ৃষ্ট হয়। এ অে্ায় তরণর সযন অগ্রসর না হইয়া 

চনশ্চি থাফক্, ইহাফত চনজস্ব  সিষ্টা অফপো অদৃফষ্টর উপর সিূণি চনভির ক্চরয়া সহয 

ক্চরোর ভােই অচযক্ চেদযমান। এচি িেয ক্চরফেন, আচম এ অে্ার চনন্দা ক্চরফতচে 

না, ইহার সমাফিািনা ক্চরোর চক্েুমাত্র অচযক্ার আমাফদর নাই। ক্ারণ যচদ পতন না 

হইত, তফে নযাজাফরথোসর যরশুফত সয পরেতির উিান মূচতি গ্রহণ ক্চরয়াচেি, তাহা সম্ভে 

হইত না।  াচরচস ও সাচদউচসর্ণ২১ হয়ফতা ক্পি চেফিন; হয়ফতা তাাঁহারা এমন সে 

ক্াজ ক্চরফতন, যাহা তাাঁহাফদর ক্রা উচিত চেি না; হইফত পাফর তাাঁহারা স ার যমির্ধ্জর 

ও ভণ্ড চেফিন, চক্ন্তু তাাঁহারা সযরূপই থাক্ুক্ না সক্ন, ঈশ্দূত যরশুর আচেভিােরূপ ক্াযি 

ো  ফির েরজ ো ক্ারণ তাাঁহারাই। সয শ্চক্তফের্ এক্চদফক্  াচরচস ও সাচদউচসফদর 

মফযয আত্মপ্রক্াশ্ ক্চরয়াচেি, তাহাই অপরচদফক্ মহামনরষর নযাজাফরথোসর যরশুরূফপ 

আচেভূিত হয়। 

  

অফনক্ সময় আমরা োহয চ্রময়াক্িাপাচদর উপর—যফমির অত খুাঁচিনাচির উপর অনুরার্ফক্ 

হাচসয়া উিাইয়া চদই েফি, চক্ন্তু উহাফদর মফযযই যমিজরেফনর শ্চক্ত চনচহত। অফনক্ সময় 
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আমরা অতযচযক্ অগ্রসর হইফত চর্য়া যমিজরেফনর শ্চক্ত হারাইয়া স চি। সদখাও যায়, 

সাযারণতীঃ উদার পুরুষর্ণ অফপো সর্াাঁিাফদর মফনর সতজ সেশ্র। সুতরাং সর্াাঁিাফদর 

চভতরও এক্িা মহৎ গুণ আফে, তাহাফদর চভতর সযন প্রেি শ্চক্তরাচশ্ সংর্ৃহরত ও সচঞ্চত 

থাফক্। েযচক্তচেফশ্ষ সম্বফে সযমন, সমগ্র জাচত সম্বফেও সসইরূপ। জাচতর চভতফরও 

ঐরূপ শ্চক্ত সংর্ৃহরত ও সচঞ্চত থাফক্। িতুচদিফক্ োহযশ্ত্রু দ্বারা পচরফেচষ্টত, সরামক্-

শ্াসফন তাচিত হইয়া এক্ সক্ফে সচন্নে , চিন্তা-জর্ফত গ্ররক্ প্রেণতা দ্বারা এেং পারসয 

ভারত ও আফিক্জাচেয়া হইফত আর্ত ভােতরেরাচজ দ্বারা এক্ চনচদিষ্ট র্ণ্ডরফত সক্েরভূত 

হইয়া িতুচদিফক্ দদচহক্ মানচসক্ দনচতক্ সেিচেয শ্চক্তসমূফহর দ্বারা পচরফেচষ্টত এই 

য়াহুদরজাচত এক্ সহজাত রেণশ্রি প্রেি শ্চক্তরূফপ দণ্ডায়মান চেি; ইহাফদর েংশ্যরর্ণ 

আজও সস শ্চক্ত হারায় নাই। আর উক্ত জাচত তাহার সমগ্র শ্চক্ত সজরুজাফিম ও 

য়াহুদরযফমির উপর সক্েরভূত ক্চরফত োযয হইয়াচেি। আর সযমন—সক্ি শ্চক্তই এক্োর 

সচঞ্চত হইফি অচযক্েণ এক্ ্াফন থাচক্ফত পাফর না, িতুচদিফক্ প্রসাচরত হইয়া চনফজফক্ 

চনীঃফশ্চষত ক্ফর, য়াহুদরফদর সম্বফেও সসইরূপ  চিয়াচেি। পৃচথেরফত এমন সক্ান শ্চক্ত 

নাই, যাহাফত দর িক্াি সঙ্করণি র্ণ্ডরর মফযয আে  ক্চরয়া রাখা যাইফত পাফর। সুদূর 

ভচেষযফত প্রসাচরত হইফে েচিয়া ইহাফক্ দর িক্াি এক্ ্াফন সঙ্কুচিত ক্চরয়া রাচখফত 

পারা যায় না। 

  

য়াহুদর জাচতর চভতফর এই সক্েরভূত শ্চক্ত পরেতির যুফর্ খ্রষ্টযফমির অভুযদফয় আত্মপ্রক্াশ্ 

ক্চরয়াচেি। েুে েুে সস্রাত চমচিত হইয়া এক্চি সস্রাতস্ব তর সৃচষ্ট ক্চরি। এইরূফপ ্রমমশ্ীঃ 

েহু েুে সস্রাতস্ব তরর সচ্মতিফন এক্ উফদ্বি তরেসঙ্কুি নদর উৎপন্ন হইি। তাহার শ্রষিফদফশ্ 

নযাজাফরথোসর যরশু সমাসরন। এইরূফপ প্রফতযক্ মহাপুরুষই তাাঁহার সমসামচয়ক্ অে্ার 

ও তাাঁহার চনজ জাচতর অতরফতর  িস্ব রূপ; চতচন আোর স্ব য়ং ভচেষযফতর স্রষ্টা। অতরত 

ক্ারণসমচষ্টর  িস্ব রূপ ক্াযিােির আোর ভাের ক্াফযির ক্ারণস্ব রূপ হয়। আমাফদর 

আফিািয মহাপুরুষ সম্বফেও এ ক্থা খাফি। তাাঁহার চনজ জাচতর মফযয যাহা চক্েু সশ্রষ্ঠ ও 

মহত্তম, ঐ জাচত সয উফদ্দশ্য-চসচ র জনয যুর্ যুর্ যচরয়া সিষ্টা ক্চরয়া আচসয়াফেন, তাহাই 

তাাঁফদর মফযয মূচতি পচরগ্রহ ক্চরয়াচেি। আর চতচন স্ব য়ং ভচেষযফতর জনয মহাশ্চক্তর 
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আযারস্ব রূপ; শুযু তাাঁহার চনজ জাচতর জনয নফহ, জর্ফতর অনযানয অসংখয জাচতর জনযও 

তাাঁহার জরেন মহাশ্চক্ত সঞ্চার ক্চরয়াফে। 

  

আর এক্চি চেষয় আমাচদর্ফক্ মফন রাচখফত হইফে সয, ঐ নযাজাফরথোসর মহাপুরুষফদর 

েণিনা আচম প্রািয দৃচষ্টফক্াণ হইফতই ক্চরে। আপনারা অফনক্ সময় ভুচিয়া যান সয, চতচন 

এক্জন প্রািযফদশ্রয় চেফিন। আপনারা তাাঁহাফক্ নরি নয়ন ও পরত সক্শ্ দ্বারা চিচত্রত 

ক্চরফত যতই সিষ্টা ক্রুন না সক্ন, চতচন এক্জন খাাঁচি প্রািযফদশ্রয় চেফিন। োইফেি গ্রফন্থ 

সয সক্ি উপমা ও রূপফক্র প্রফয়ার্ আফে, তাহাফত সয-সক্ি দৃশ্য ও ্াফনর েণিণা 

আফে, তাহার ক্চেত্ব, তাহাফত অচঙ্কত চিত্রসমূফহর ভােভের ও সচন্নফেশ্ এেং তাহাফত 

েচণিত প্রতরক্ ও অনুষ্ঠানপ চত—এ-সক্ি প্রািযভাফেরই সােয চদফতফে। তাহাফত উজ্জ্বি 

আক্াশ্, প্রখর সূযি, তৃষ্ণাতি নরনারর ও জরেক্ুফির েণিনা, সমষপাি ক্ৃষক্ক্ুি ও 

ক্ৃচষক্াফযির েণিনা, পন ্িাচক্ক  িরযি তৎসংিগ্ন জিাযার ও  রফের (চপচষোর জাাঁতা) েণিনা 

প্রভৃচত—এ সক্িই এখনও এচশ্য়াফত সদচখফত পাওয়া যায়। 

  

এচশ্য়ার োণর চিরচদনই যফমির োণর, আর ইওফরাফপর োণর রাজনরচতর। চনজ চনজ 

ক্াযিফেফত্র প্রফতযফক্ই চনজ চনজ মহত্ত্ব সদখাইয়াফে। ইওফরাফপর োণর আোর প্রািরন 

গ্ররফসর প্রচতর্ধ্চনমাত্র। চনজ সমাজই গ্ররক্ফদর সেিস্ব  চেি। তদচতচরক্ত অনযানয সক্ি 

সমাজই তাহাফদর িফে েেির, তাহাফদর মফত গ্ররক্ েযতরত আর ক্াহারও জর্ফত োস 

ক্চরোর অচযক্ার নাই, গ্ররক্রা যাহা ক্ফর তাহাই চিক্; জর্ফত আর যাহা চক্েু আফে, 

তাহার সক্ানচিই চিক্ নফহ, সুতরাং সসগুচি জর্ফত থাচক্ফত সদওয়া উচিত নফহ। গ্ররক্ 

মফনর সহানুভূচত এক্ান্তই মানচেক্, অতএে অতযন্ত স্ব াভাচেক্ ও ক্িাফক্ শ্িময়। গ্ররক্ 

মন সিূণিরূফপ ইহফিাক্ িইয়াই েযাপৃত; এই জর্ফতর োচহফর সক্ান চেষয় সস স্ব ফনেওও 

ভাচেফত িায় না। এমন চক্, তাহার ক্চেতা পযিন্ত এই েযােহাচরক্ জর্ৎফক্ িইয়া। তাহার 

সদেফদেরর্ফণর ক্াযিক্িাপ আফিািনা ক্চরফি সোয হয় সযন তাাঁহারা মানুষ, তাাঁহারা 

সিূণিরূফপ মানে-প্রক্ৃচতচেচশ্ষ্ট; সাযারণ মানুষ সযমন সুফখ-দুীঃফখ হৃদফয়র নানা আফেফর্ 

উফত্তচজত হইয়া পফি, তাাঁহারাও প্রায় সসইরূপ। গ্ররক্ সস ন্দযি ভািোফস েফি, চক্ন্তু এচি 
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চেফশ্ষভাফে িেয ক্চরফেন সয, তাহা োহযপ্রক্ৃচতর সস ন্দযি োিা আর চক্েুফতই নফহ, 

যথা—দশ্িমািা, চহমানর ও ক্ুসুমরাচজর সস ন্দযি, োহয অেয়ে ও আক্ৃচতর সস ন্দযি, 

নরনাররর মুফখর, চেফশ্ষতীঃ আক্ৃচতর সস ন্দফযিই গ্ররক্ মন আক্ৃষ্ট হইত। আর এই গ্ররক্র্ণ 

পরেতির যুফর্র ইওফরাফপর চশ্োগুরু েচিয়া ইওফরাপ গ্ররফসর োণররই প্রচতর্ধ্চন 

ক্চরফতফে। 

  

এচশ্য়ায় আোর অনয প্রক্ৃচতর সিাফক্র োস। উক্ত প্রক্াণ্ড মহাফদফশ্র চেষয় চিন্তা ক্চরয়া 

সদখুন, সক্াথাও দশ্িমািার িূিাগুচি অভ্রফভদর হইয়া নরি র্র্নিোতপফক্ সযন প্রায় 

স্পশ্বি ক্চরফতফে, সক্াথাও স্রমাফশ্র পর স্রমাশ্ েযাপ্ত চেশ্াি মরুভূচম—সযখাফন এক্চেন্দু 

জিও পাইোর সম্ভােনা নাই, এক্চি তৃণও সযন উৎপন্ন হয় না, সক্াথাও চনচেি অরণয 

স্রমাফশ্র পর স্রমাশ্ যচরয়া িচিয়াফে, সযন সশ্ষ হইোর নাম নাই! আোর সক্াথাও ো 

চেপুিক্ায় সস্রাতস্ব তর প্রেি সেফর্ সমুোচভমুফখ যােমান। িতুচদিফক্ প্রক্ৃচতর এইসক্ি 

মচহমময় দৃফশ্য পচরফেচষ্টত হইয়া প্রািযফদশ্োসরর সস ন্দযি ও র্াম্ভরফযির প্রচত অনুরার্ 

সিূণি এক্ চেপররত চদফক্ চেক্াশ্প্রাপ্ত হইি। উহা েচহদৃিচষ্ট তযার্ ক্চরয়া অন্তদৃিচষ্টপরায়ণ 

হইি। সসখাফন প্রাক্ৃচতক্ সস ন্দযি সফম্ভাফর্র অদময তৃষ্ণা, প্রক্ৃচতর উপর আচযপতয 

িাফভর তরব্র চপপাসা চেদযমান, সসখাফনও উন্নচতর জনয প্রেি আক্াঙ্ক্ষা েতিমান; গ্ররফক্রা 

সযমন অপর জাচতগুচিফক্ েেির েচিয়া  ৃণা ক্চরত, সসখাফনও সসই সভদেুচ  সসই  ৃণার 

ভাে চেদযমান। চক্ন্তু সসখাফন জাতরয় ভাফের পচরচয অচযক্তর চে্ৃত। এচশ্য়ায় আজও 

জন্ম, েণি, ো ভাষা িইয়া জাচত র্চিত হয় না; সসখাফন এক্যমিােিম্বর হইফিই এক্ জাচত 

হয়। সক্ি খ্রষ্টান চমচিয়া এক্ জাচত, সক্ি মুসিমান চমচিয়া এক্ জাচত, সক্ি সে   

চমচিয়া এক্ জাচত, সক্ি চহন্দু চমচিয়া এক্ জাচত। এক্জন সে   িরনফদশ্োসর, অপর 

এক্জন পারসযফদশ্োসরই হউন না সক্ন, সযফহতু উভফয় এক্যমিােিম্বর, সসইজনয তাহারা 

পরস্পরফক্ ভাই েচিয়া মফন ক্চরয়া থাফক্। সসখাফন যমিই মানেজাচতর পরস্পফরর েেন, 

চমিনভূচম। আর ঐ পূফেিাক্ত ক্ারফণই প্রািযফদশ্রয়র্ণ ক্ল্পনাপ্রেণ, তাহারা জন্ম হইফতই 

ো্ে জর্ৎ োচিয়া স্ব নেওজর্ফত থাচক্ফতই ভািোফস। জিপ্রপাফতর ক্ির্ধ্চন, চেহর্ক্ুফির 

ক্াক্ির, সূযি িে তারা—এমন চক্ সমগ্র জর্ফতর সস ন্দযি সয পরম মফনারম ও উপফভার্য, 
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তাহাফত সফন্দহ নাই। চক্ন্তু প্ররািয মফনর পফে ইহাই পযিাপ্ত নফহ, সস অতরচেয় রাফজযর 

ভাফে ভােুক্ হইফত িায়। প্ররািযোসর েতিমাফনর—ইহজর্ফতর র্ণ্ডর সভদ ক্চরয়া তাহার 

অতরত প্রফদফশ্ যাইফত িায়। েতিমান—প্রতযে পচরদৃশ্যমান জর্ৎ তাহার পফে সযন চক্েুই 

নফহ। প্ররািযফদশ্ যুর্যুর্ান্ত যচরয়া সযন সমগ্র মানেজাচতর দশ্শ্ফের চশ্শু-শ্যযা; সসখাফন 

ভার্যিফ্রমর সেিচেয পচরেতিন সদচখফত পাওয়া যায়; সসখাফন এক্ রাফজযর পর অনয 

রাফজযর, এক্ সাম্রাজয নষ্ট হইয়া অনয সাম্রাফজযর অভুযদয় হইয়াফে, মানেরয় ঐশ্বযি দেভে 

সর্ রে শ্চক্ত—সেই এখাফন র্িার্চি যাইফতফে; চেদযা ঐশ্বযি দেভে ও সাম্রাফজযর 

সমাচযভূচম—ইহাই সযন প্রাফিযর পচরিয়। সুতরাং প্রািযফদশ্রয়র্ণ সয এই জর্ফতর সক্ি 

পদাথিফক্ই অেজ্ঞার িফে সদফখন এেং স্ব ভােতই এমন সক্ান েস্তু দশ্িন ক্চরফত িান, 

যাহা অপচরণামর অচেনাশ্র এেং এই দুীঃখ ও মৃতুযপূণি জর্ফতর মফযয চনতয আনন্দময় ও 

অমর—ইহাফত চেস্মফয়র চক্েুই নাই। প্রািযফদশ্রয় মহাপুরুষর্ণ এই আদফশ্ির চেষয় 

স াষণা ক্চরফত ক্খনও ক্লাচন্তফোয ক্ফরন না। আর আপনারা স্মরণ রাচখফেন সয, জর্ফতর 

অেতার ও মহাপুরুষর্ণ সক্ফিই প্রািযফদশ্রয়, সক্হই অনয সক্ান সদফশ্র সিাক্ নফহন। 
  

আমরা আমাফদর আফিািয মহাপুরুফষর প্রথম মূিমিই শুচনফত পাইীঃ এ জরেন চক্েুই 

নফহ, ইহা হইফত উচ্চতর আরও চক্েু আফে। আর ঐ অতরচেয় তত্ত্ব জরেফন পচরণত ক্চরয়া 

চতচন সয যথাথি প্রািযফদফশ্র সন্তান, তাহার পচরিয় চদয়াফেন। আপনারা পাশ্চাফতযরা 

চনফজফদর ক্াযিফেফত্র অথিাৎ সামচরক্ েযাপাফর, রা্ট্র,ননচতক্ চেভার্ পচরিািনায় এেং 

সসইরূপ অনযানয ক্ফমি দে। হয়ফতা প্রািযফদশ্রয়র্ণ ও-সক্ি চেষফয় চনফজফদর ক্ৃচতত্ব 

সদখাইফত পাফরন নাই, চক্ন্তু তাাঁহারা চনফজফদর ক্মিফেফত্র স ি, তাাঁহারা যমিফক্ চনফজফদর 

জরেফন উপিচব্ধ ক্চরয়াফেন—ক্াফযি পচরণত ক্চরয়াফেন। যচদ সক্হ সক্ান দাশ্িচনক্ মত 

প্রিার ক্ফরন, তফে সদচখফেন, ক্াি শ্ত শ্ত সিাক্ আচসয়া প্রাণপফণ চনফজফদর জরেফন 

তাহা উপিচব্ধ ক্চরোর সিষ্টা ক্চরফে। যচদ সক্ান েযচক্ত প্রিার ক্ফরন সয, এক্ পাফয় 

দাাঁিাইয়া থাচক্ফিই মুচক্ত হইফে, চতচন তখনই এমন পাাঁিশ্ত সিাক্ পাইফেন, যাহারা এক্ 

পাফয় দাাঁিাইয়া থাচক্ফত প্রস্তুত। আপনারা ইহাফক্ হাসযাস্পদ েচিফত পাফরন, চক্ন্তু 

জাচনফেন—ইহার পশ্চাফত তাহাফদর দাশ্িচনক্ তত্ত্ব চেদযমান; তাহারা সয যমিফক্ সক্েি 
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চেিাফরর েস্তু না ভাচেয়া জরেফন উপিচব্ধ ক্চরোর—ক্াফযি পচরণত ক্চরোর সিষ্টা ক্ফর, 

ইহাফত তাহার আভাস ও পচরিয় পাওয়া যায়। পাশ্চাতয সদফশ্ মুচক্তর সয-সক্ি চেচেয 

উপায় চনচদিষ্ট হইয়া থাফক্, সসগুচি েুচ েৃচত্তর েযায়ামমাত্র, তাহাচদর্ফক্ সক্ানক্াফি ক্াফযি 

পচরণত ক্চরোর সিষ্টা পযিন্ত ক্রা হয় না। পাশ্চাতয সদফশ্ সয প্রিারক্ উৎক্ৃষ্ট েক্তৃতা 

ক্চরফত পাফরন, চতচনই সেিফশ্রষ্ঠ যফমিাপফদষ্টারূফপ পচরর্চণত হইয়া থাফক্ন। 

  

অতএে আমরা সদচখফতচে, প্রথমতীঃ এই নযাজাফরথোসর যরশু যথাথিই প্রািয ভাফে ভাচেত 

চেফিন। এই নশ্বর জর্ৎ ও ইহার ঐশ্বফযি তাাঁহার আফদ  আ্া চেি না। েতিমান যুফর্ 

পাশ্চাতয জর্ফত সযরূপ শ্াস্ত্ররয় োক্য চেক্ৃত ক্চরয়া েযাখযা ক্চরোর সিষ্টা সদখা যায়, 

তাহার সক্ান প্রফয়াজন নাই। এত প্রেিভাফে সমািিান হয় সয, আর িাচনয়া োিান িফি 

না; শ্াস্ত্রোক্যগুচি সতা আর রোর নফহ সয, যত ইিা িাচনয়া োিান যাইফে, আর তাহারও 

এক্িা সরমা আফে। যমিফক্ েতিমান যুফর্র ইচেয়-সেিস্ব তার সহায়ক্ ক্চরয়া িওয়া ক্খনই 

উচিত নফহ। এচি ভাি ক্চরয়া েুচঝফেন সয, আমাচদর্ফক্ সরি ও অক্পি হইফত হইফে। 

যচদ আমাফদর আদশ্ি অনুসরণ ক্চরোর শ্চক্ত না থাফক্, তফে আমরা সযন আমাফদর 

দুেিিতা স্ব রক্ার ক্চরয়া িই, চক্ন্তু আদশ্িফক্ সযন ক্খনও খাফিা না ক্চর, সক্হ সযন 

আদশ্িচিফক্ই এফক্োফর ভাচিয়া িুচরয়া স চিোর সিষ্টা না ক্ফরন। পাশ্চাতযজাচতর্ণ খ্রষ্ট-

জরেফনর সয চভন্ন চভন্ন চেেরণ চদয়া থাফক্ন, সসগুচি শুচনফি হৃদয় অেসন্ন হইয়া যায়। 

চতচন সয চক্ চেফিন, আর চক্ চেফিন না, চক্েুই সোঝা যায় না। সক্হ তাাঁহাফক্ এক্জন 

মহা রাজনরচতজ্ঞ েচিয়া প্রচতপন্ন ক্চরফত সিষ্টা ক্চরয়াফেন; সক্হ ো তাাঁহাফক্ এক্জন 

সসনাপচত, সক্হ তাাঁহাফক্ স্ব ফদশ্চহনতষর য়াহুদর, সক্হ ো তাাঁহাফক্ অনুরূপ এক্িা চক্েু 

প্রচতপন্ন ক্চরফত সিষ্টা ক্চরয়াফেন। চক্ন্তু োইফেি-গ্রফন্থ চক্ এমন সক্ান ক্থা সিখা আফে, 

যাহাফত ঐরূপ অনুমানগুচির সক্ান প্রমাণ আফে? এক্জন মহান্ যমিািাফযির জরেনই 

তাাঁহার জরেফনর সশ্রষ্ঠ ভাষয। যরশু তাাঁহার চনফজর সম্বফে চক্ েচিয়াফেন শুনুনীঃ ‘শৃ্র্াফিরও 

এক্িা র্তি থাফক্, আক্াশ্িারর পাখরফদরও োসা আফে, চক্ন্তু মানেপুফত্রর (যরশুর) মাথা 

গুাঁচজোর এতিুক্ু ্ান নাই।’ যরশুখ্রষ্ট েচিয়াফেন, ইহাই মুচক্তর এক্মাত্র পথ। চতচন 

মুচক্তর আর সক্ান পথ প্রদশ্িন ক্ফরন নাই। আমরা সযন দফন্ত তৃণ িইয়া দরনভাফে স্ব রক্ার 
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ক্চর সয, আমাফদর এইরূপ তযার্ দেরাফর্যর শ্চক্ত নাই, আমাফদর এখনও ‘আচম ও 

আমার’ প্রচত স ার আসচক্ত েতিমান। আমারা যন ঐশ্বযি চেষয়—এই সে িাই। আমাচদর্ফক্ 

চযক্, আমরা সযন আমাফদর দুেিিতা স্ব রক্ার ক্চর, চক্ন্তু যরশুফক্ অনযরূফপ েণিনা ক্চরয়া 

মানেজাচতর এই মহান্ আিাযিফক্ সিাক্িফে হরন প্রচতপন্ন না ক্চর। তাাঁহার সক্ান 

পাচরোচরক্ েেন চেি না। আপনারা চক্ মফন ক্ফরন, এই েযচক্তর চভতর সক্ান সদহভাে 

চেি? আপনারা চক্ মফন ক্ফরন, জ্ঞানফজযাচতর পরম আযার এই অচতমানে স্ব য়ং ঈশ্বর 

জর্ফত অেতরণি হইয়াচেফিন পশুর্ফণর সহযমির হইোর জনয? তথাচপ সিাফক্ তাাঁহার 

উপফদশ্ েচিয়া যা খুশ্র প্রিার ক্চরয়া থাফক্। তাাঁহার স্ত্রর-পুরুষ—এই সভদজ্ঞান চেি না। 

চতচন চনফজফক্ আত্মা েচিয়াই জাচনফতন। চতচন জাচনফতন, চতচন শু  আত্মা, সক্েি 

মানেজাচতর ক্িযাফণর জনয সদহফক্ পচরিািন ক্চরফতফেন—সদফহর সফে তাাঁহার শুযু 

ঐিুক্ু সিক্ি চেি। আত্মাফত সক্ানরূপ চিেফভদ নাই। পাশ্ে ভাফের সচহত চেফদহ 

আত্মার সক্ান সম্বে নাই, সদফহর সচহত সক্ান সম্বে নাই। অেশ্য এইরূপ তযাফর্র ভাে 

হইফত আমরা এখনও েহুদূফর থাচক্ফত পাচর, থাচক্িামই ো, চক্ন্তু আদশ্িচিফক্ আমাফদর 

চেস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা সযন স্পষ্ট স্ব রক্ার ক্চর সয, তযার্ই আমাফদর আদশ্ি, 

চক্ন্তু আমরা ঐ আদফশ্ির চনক্ি সপ াঁচেফত এখনও অেম। 

  

চতচন শু -েু -মুক্ত-আত্মাস্ব রূপ—এই তফত্ত্বর উপিচব্ধ েযতরত তাাঁহার জরেফন আর সক্ান 

ক্াযি চেি না, আর সক্ান চিন্তা চেি না। চতচন ো্চেক্ই চেফদহ শু -েু -মুক্ত-আত্মাস্ব রূপ 

চেফিন। শুযু তাহাই নফহ, চতচন তাাঁহার অভুুতত চদেযদৃচষ্টসহাফয় ইহাও েুচঝয়াচেফিন সয, 

প্রফতযক্ নর-নারর, সস য়াহুদরই হউক্ ো অনয জাচতই হউক্, যচন-দচরে, সাযু-অসাযু—

সক্ফিই তাাঁহার মত সসই এক্ অচেনশ্র আত্মা েযতরত আর চক্েুই নফহ। সুতরাং তাাঁহার 

সমগ্র জরেফন এই এক্মাত্র ক্াযি সদচখফত পাওয়া যায় সয, চতচন সমগ্র মানে জাচতফক্ 

তাহাফদর চনজ চনজ যথাথি শু নিতনযস্ব রূপ উপিচব্ধ ক্চরোর জনয আহ্বান ক্চরফতফেন। 

চতচন েচিফতফেন, ‘সতামরা এই দরন হরন ক্ুসংস্কারময় স্ব নেও োচিয়া দাও। মফন ক্চরও না 

সয, অপফর সতামাচদর্ফক্ দাসেৎ পদদচিত এেং উৎপরচিত ক্চরফতফে, ক্ারণ সতামাফদর 

মফযয এমন এক্ েস্তু রচহয়াফে, যাহার উপর সক্ান অতযািার ক্রা িফি না, যাহাফক্ 
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পদদচিত ক্রা যায় না, যাহাফক্ সক্ানমফত চেনাশ্ ক্চরফত ো সক্ানরূপ ক্ষ্ট চদফত পারা 

যায় না।’ আপনারা সক্ফিই ঈশ্বর-তনয়, সক্ফিই অমর আত্মাস্ব রূপ। চতচন এই মহাোণর 

জর্ফত স াষণা ক্চরয়াফেনীঃ জাচনও, স্ব র্িরাজয সতামার অন্তফরই অেচ্ত। আচম ও আমার 

চপতা অফভদ। নযাজাফরথোসর যরশু এই সে ক্থাই েচিয়াফেন। চতচন এই সংসাফরর ক্থা 

ো ইহজরেফনর চেষয় ক্খনও চক্েু েফিন নাই। এই জর্ফতর েযাপাফর তাাঁহার সক্ান সম্বেই 

চেি না, শুযু মানেজাচত সয অে্ায় আফে, সস অে্া হইফত তাহাফক্ চতচন স্মতুফখ 

খাচনক্িা আর্াইয়া চদফেন, আর ্রমমার্ত ইহাফক্ িািাইফত থাচক্ফেন, যতচদন না সমগ্র 

জর্ৎ সসই পরম সজযাচতমিয় পরফমশ্বফরর চনক্ি সপ াঁচেফতফে, যতচদন না প্রফতযক্ চনজ 

চনজ স্ব রূপ উপিচব্ধ ক্চরফতফে, যতচদন না দুীঃখক্ষ্ট ও মৃতুয জর্ৎ হইফত সিূণিরূফপ 

চনেিাচসত হইফতফে। 

  

তাাঁহার জরেনিচরত সম্বফে সয-সক্ি পরস্পরচেফরাযর আখযান চিচখত হইয়াফে, তাহা 

আমরা পাি ক্চরয়াচে। খ্রফষ্টর জরেনিচরফতর সমাফিািক্ পচণ্ডতের্ি ও তাাঁহাফদর গ্রন্থােির 

এেং ‘উচ্চতর সমাফিািনা’২২ নামক্ সাচহতযরাচশ্র সচহত আমরা পচরচিত। আর নানা 

গ্রন্থ আফিািনা দ্বারা পচণ্ডফতরা সয-সক্ি চস াফন্ত উপনরত হইয়াফেন, তাহাও আমরা 

জাচন। োইফেফির চনউ সিষ্টাফমণ্ট-অংশ্ ক্তিা সতয, অথো উহাফত েচণিত যরশুখ্রফষ্টর 

জরেনিচরত ক্তিা ঐচতহাচসক্ সফতযর সচহত চমফি—এ সক্ি চেষয় চেিার ক্চরোর জনয 

আজ আমরা এখাফন উপচ্ত হই নাই। যরশুখ্রফষ্টর জচন্মোর পাাঁি শ্ত েৎসফরর মফযয 

চনউ সিষ্টাফমণ্ট চিচখত হইয়াচেি চক্না, অথো যরশুখ্রফষ্টর জরেনিচরত ক্তিা অংশ্ সতয, 

এ সক্ি প্রফশ্নও চক্েু আচসয়া যায় না। চক্ন্তু ঐ জরেফনর পশ্চাফত এমন চক্েু আফে, যাহা 

অেশ্য সতয—এমন চক্েু আফে, যাহা আমাফদর অনুক্রফণর সযার্য। চমথযা েচিফত হইফি 

সফতযরই নক্ি ক্চরফত হয় এেং ঐ সতযচির ো্চেক্ সত্তা আফে। যাহা সক্ানক্াফি চেি 

না, তাহার নক্ি ক্রা িফি না। যাহা সক্হ সক্ানক্াফিই উপিচব্ধ ক্ফর নাই, তাহা ক্খনই 

অনুক্রণ ক্রা যায় না। সুতরাং ইহা অনায়াফসই অনুমান ক্রা যাইফত পাফর সয, 

োইফেফির েণিনা অচতরচঞ্জত েচিয়া স্ব রক্ার ক্চরফিও ইহাও স্ব রক্ার ক্চরফত হয় সয, ঐ 

ক্ল্পনারও অেশ্যই চক্েু চভচত্ত চেি, চনশ্চয়ই সসই সমফয় জর্ফত এক্ মহাশ্চক্তর 
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আচেভিাে হইয়াচেি—আযযাচত্মক্ শ্চক্তর এক্ অপূেি চেক্াশ্ হইয়াচেি এেং সসই মহা 

আযযাচত্মক্ শ্চক্ত সম্বফেই আজ আমরা চক্চঞ্চৎ আফিািনা ক্চরফতচে। ঐ মহাশ্চক্তর 

অচ্ত্ব সম্বফে যখন আমাফদর চক্চঞ্চন্মাত্রও সফন্দহ নাই, তখন আমাফদর পচণ্ডতক্ুফির 

সমাফিািনায় ভয় পাইোর সক্ান ক্ারণ নাই। যচদ প্রািযফদশ্রয়ফদর মত আমাফক্ এই 

নযাজাফরথোসর যরশুর উপাসনা ক্চরফত হয়, তফে এক্চিমাত্র ভাফেই আচম তাাঁহার 

উপাসনা ক্চরফত পাচর, অথিাৎ আমায় তাাঁহাফক্ ঈশ্বর েচিয়াই উপাসনা ক্চরফত হইফে, 

অনয সক্ানরূফপ উপাসনা ক্চরোর উপায় নাই। আপনারা চক্ েচিফত িান, আমাফদর 

ঐরূফপ তাাঁহাফক্ উপাসনা ক্চরোর অচযক্ার নাই? যচদ আমরা তাাঁহাফক্ আমাফদর সমান 

্ফর িাচনয়া আচনয়া এক্জন মহাপুরুষমাত্র েচিয়া এক্িু স্মতান সদখাই, তফে আর 

আমাফদর তাাঁহাফক্ উপাসনা ক্চরোর প্রফয়াজন চক্? আমাফদর শ্াস্ত্র েফিন, ‘যাাঁহাফদর 

চভতর চদয়া ব্রহ্ম-ফজযাচতীঃ প্রক্াচশ্ত হয়, যাাঁহারা স্ব য়ং সসই সজযাচতীঃস্ব রূপ। সসই সজযাচতর 

তনয়র্ণ উপাচসত হইফি সযন আমাফদর সচহত তাদাত্মযভাে প্রাপ্ত হন এেং আমরাও 

তাাঁহাফদর সচহত এক্ হইয়া যাই।’  

  

ক্ারণ, আপনারা এচি িেয ক্চরফেন সয, মানে চত্রচেযভাফে ঈশ্বরফক্ উপিচব্ধ ক্চরয়া 

থাফক্। প্রথম অে্ায় অচশ্চেত মানফের অপচরণত েুচ ফত সোয হয় সয, ঈশ্বর েহুদূফর—

ঊফর্ধ্ি স্ব র্ি নামক্ ্ানচেফশ্ফষ পাপপুফণযর মহাচেিারক্রূফপ চসংহাসফন সমাসরন। সিাফক্ 

তাাঁহাফক্ ‘মহভুতয়ং েজ্রমুদযতম্’রূফপ দশ্িন ক্ফর। ঈশ্বর-সম্বেরয় এরূপ যারণাও ভাি, 

ইহাফত মন্দ চক্েুই নাই। আপনাফদর স্মরণ রাখা উচিত সয, মানে চমথযা ো ভ্রম হইফত 

সফতয অগ্রসর হয় না, সতয হইফত সফতয আফরাহণ ক্চরয়া থাফক্। যচদ আপনারা ইিা 

ক্ফরন সতা েচিফত পাফরন, মানুষ চনম্নতর সতয হইফত উচ্চতর সফতয আফরাহণ ক্চরয়া 

থাফক্; চক্ন্তু ভ্রম ো চমথযা হইফত সফতয র্মন ক্ফর, এ-ক্থা ক্খনই েচিফত পারা যায় 

না। মফন ক্রুন, আপচন এখান হইফত সূযিাচভমুফখ সরিফরখায় অগ্রসর হইফত িাচর্ফিন, 

এখান হইফত সূযিফক্ অচত েুে সদখায়। মফন ক্রুন, আপচন এখান হইফত দশ্ িে মাইি 

অগ্রসর হইফিন, সসখাফন চর্য়া সূযিফক্ এখানক্ার অফপো েৃহৎ সদচখফেন। যতই অগ্রসর 

হইফেন, ততই েৃহত্তররূফপ সদচখফত থাচক্ফেন। মফন ক্রুন, এইরূপ চেচভন্ন ্ান হইফত 
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সূফযির চেশ্ সহস্র আফিাক্চিত্র গ্রহণ ক্রা সর্ি, ইহাফদর প্রফতযক্চি সয অপরচি হইফত 

পৃথক্ হইফে, তাহাফত সক্ান সফন্দহ নাই; চক্ন্তু উহাফদর সক্িগুচিই সয সসই এক্ সূফযিরই 

আফিাক্চিত্র, ইহা চক্ আপচন অস্ব রক্ার ক্চরফত পাফরন? এইরূপ উচ্চতর ো চনম্নতর 

সেিচেয যমিপ্রণািরই সসই অনন্ত সজযাচতমিয় ঈশ্বফরর চনক্ি সপ াঁচেোর চেচভন্ন সসাপান মাত্র। 

সক্ান সক্ান যফমি ঈশ্বফরর যারণা চনম্নতর, সক্ান সক্ান যফমি উচ্চতর—এইমাত্র প্রফভদ। এই 

ক্ারফণই সমগ্র জর্ফত র্ভরর চিন্তায় অসমথি জনসাযারফণর যফমি ব্রহ্মাফণ্ডর েচহফদিফশ্ স্ব র্ি 

নামক্ ্ানচেফশ্ফষ অে্ানক্ারর জর্ৎ-শ্াসক্, পুণযোফনর পুরস্কারদাতা ও পাপরর 

দণ্ডদাতা এেং এরূপ অনযানয গুণসিন্ন ঈশ্বফরর যারণা থাচক্ফেই এেং েরােরই 

রচহয়াফে—সদচখফত পাওয়া যায়। মানে অযযাত্মরাফজয যতই অগ্রসর হয়, ততই সস 

উপিচব্ধ ক্চরফত আরম্ভ ক্ফর, সয-ঈশ্বরফক্ সস এতচদন স্ব র্ি নামক্ ্ানচেফশ্ফষ সরমাে  

মফন ক্চরফতচেি, চতচন প্রক্ৃতপফে সেিেযাপর, সেিত্র চেদযমান; চতচন দূফর অেচ্ত নফহন, 

তাহার হৃদয়-মফযযই রচহয়াফেন। চতচন স্পষ্টতই সক্ি আত্মার অন্তরাত্মা। আমার আত্মা 

সযমন আমার সদহফক্ পচরিািনা ক্চরফতফে, সতমচন ঈশ্বর আমার আত্মারও পচরিািক্ ও 

চনয়ন্তা; আত্মার মফযয অন্তরাত্মা। আোর ক্তক্গুচি েযচক্ত এতদূর শু চিত্ত ও 

আযযাচত্মক্তায় উন্নত হইফিন সয, তাাঁহারা পূফেিাক্ত যারণা অচত্রমম ক্চরয়া অেফশ্ফষ 

ঈশ্বরফক্ িাভ ক্চরফিন। োইফেফির চনউ সিষ্টাফমফণ্ট আফে, ‘যাহাফদর হৃদয় পচেত্র, 

তাাঁহারা যনয, ক্ারণ তাাঁহারাই ঈশ্বরফক্ দশ্িন ক্চরফেন।’ অেফশ্ফষ তাাঁহারা সদচখফিন, 

তাাঁহারা ও চপতা ঈশ্বর অচভন্ন। 

  

আপনারা সদচখফেন, োইফেফির চনউ সিষ্টাফমণ্ট অংফশ্ এই মহান্ যমিািাযি যরশু উক্ত 

চত্রচেয সসাপাফনর উপফযার্র চশ্ো চদয়া চর্য়াফেন। চতচন সয সাযারণ প্রাথিনা (Common 

Prayer) চশ্ো চদয়াফেন, তাহা িেয ক্রুনীঃ ‘সহ আমাফদর স্ব র্ি্  চপতা, সতামার নাম 

জয়যুক্ত হউক্’ ইতযাচদ। ইহা সরি ভাফের প্রাথিনা, চশ্শুর প্রাথিনা। িেয ক্চরফেন সয, 

ইহা ‘সাযারণ প্রাথিনা’; ক্ারণ, ইহা অচশ্চেত জনসাযারফণর জনয চেচহত। অফপোক্ৃত 

উচ্চতর েযচক্তফদর জনয—যাাঁহারা পূফেিাক্ত অে্া হইফত চক্চঞ্চৎ অগ্রসর হইয়াফেন, 

তাাঁহাফদর জনয চতচন উন্নততর সাযফনর েযে্া ক্চরয়াফেনীঃ ‘আচম আমার চপতাফত, 
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সতামরা আমাফত এেং আচম সতামাচদফর্র মফযযই েতিমান। স্মরণ হইফতফে সতা? আর 

যখন য়াহুদররা তাাঁহাফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরয়াচেি—আপচন সক্? চতচন স্পষ্টই েচিয়াচেফিন, 

‘আচম ও আমার চপতা এক্।’ য়াহুদররা মফন ক্চরয়াচেি, চতচন ঈশ্বফরর সচহত চনফজফক্ 

অচভন্ন স াষণা ক্চরয়া ঈশ্বফরর অমযিাদা ক্চরফতফেন। চক্ন্তু চতচন এই োক্য চক্ উফদ্দশ্য 

েচিয়াচেফিন, তাহাও আমাফদর প্রািরন চত্রক্ািদশ্ির মহাপুরুষর্ণ েচিয়া চর্য়াফেন, 

‘সতামরা সক্ফিই সদেতা ো ঈশ্বর—সতামরা সক্ফিই সসই পরাৎপর পুরুফষর সন্তান।’ 

অতএে সদখুন, োইফেফিও যফমির এই চত্রচেয সসাপান স্পষ্টরূফপ উপচদষ্ট হইয়াফে; আর 

আপনারা ইহাও সদচখফেন সয, আপনাফদর পফে প্রথম সসাপান হইফত আরম্ভ ক্চরয়া যরফর 

যরফর সশ্ষ সসাপাফন সপ াঁোনই অফপোক্ৃত সহজ। 

  

এই ঈশ্বফরর দূত োতিােহ যরশু সতযিাফভর পথ সদখাইফত আচসয়াচেফিন। চতচন সদখাইফত 

আচসয়াচেফিন সয, নানারূপ অনুষ্ঠান চ্রময়াক্িাপাচদ দ্বারা সসই যথাথি তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব িাভ 

হয় না, নানাচেয ক্ূি জচিি দাশ্িচনক্ চেিাফরর দ্বারা আত্মতত্ত্ব িাভ হয় না। আপনার যচদ 

চক্েুমাত্র চেদযা না থাফক্, সস েরং আরও ভাি; আপচন সারা জরেফন যচদ এক্খাচন পু্ক্ও 

না পচিয়া থাফক্ন, সস আরও ভাি ক্থা। এগুচি আপনার মুচক্তর জনয এফক্োফরই 

আেশ্যক্ নয়; মুচক্তিাফভর জনয ঐশ্বযি দেভে উচ্চপদ ো প্রভুফত্বর চক্েুমাত্র প্রফয়াজন 

নাই—এমন চক্, পাচণ্ডফতযরও চক্েু প্রফয়াজন নাই; সক্েি এক্চি চজচনফষর প্রফয়াজন 

পচেত্রতা—চিত্তশুচ । ‘পচেত্রাত্মা যা শু চিত্ত েযচক্তর্ণ যনয’, ক্ারণ আত্মা স্ব য়ং শু স্ব ভাে। 

তাহা অনযরূপ অথিাৎ অশু  চক্রূফপ হইফত পাফর? আত্মা ঈশ্বরপ্রসূত, ঈশ্বর হইফত তাহার 

আচেভিাে। োইফেফির ভাষায় আত্মা ‘ঈশ্বফরর চনীঃশ্বাসস্ব রূপ’’; সক্ারাফনর ভাষায় তাহা 

‘ঈশ্বফররও আত্মাস্ব রূপ’। আপনারা চক্ েচিফত িান—এই ঈশ্বরাত্মা ক্খনও অপচেত্র হইফত 

পাফরন? চক্ন্তু হায়, আমাফদরই শুভাশুভ ক্ফমির দ্বারা তাহা সযন শ্ত শ্ত শ্তােরর যূচি ও 

মচিনতায় আেৃত হইয়াফে। নানাচেয অনযায় ক্মি, অশুভ ক্মি সসই আত্মাফক্ শ্ত শ্ত 

শ্তােরর অজ্ঞানরূপ যূচি ও মচিনতায় সমািন্ন ক্চরয়াফে। সক্েি ওই যূচি ও মচিনতা 

দূর ক্রা আেশ্যক্, তাহা হইফিই তৎেণাৎ আত্মা চনফজর প্রভায় উজ্জ্বিভাফে প্রক্াচশ্ত 

হইফে। ‘শু চিত্ত েযচক্তরা যনয, ক্ারণ তাহারা ঈশ্বরফক্ দশ্িন ক্চরফে।’ ‘স্ব র্িরাজয 
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সতামাফদর অন্তফর।’ নযাজাফরথোসর যরশু আপনাচদর্ফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরফতফেন, ‘যখন 

স্ব র্িরাজয এখাফনই—সতামাফদর চভতফরই রচহয়াফে, তখন আোর উহার অফেষফণর জনয 

সক্াথায় যাইফতে? আত্মার উপচরভাফর্ সয মচিনতা সচঞ্চত হইয়াফে, তাহা পচরষ্কার 

ক্চরয়া স ি, স্ব র্িরাজয এখাফনই েতিমান, সদচখফত পাইফে। ইহা পূেি হইফতই সতামার 

সিচত্ত। যাহা সতামার নফহ, তাহা তুচম চক্ ক্চরয়া পাইফে? ইহা সতা সতামার জন্মপ্রাপ্ত 

অচযক্ার। সতামরা অমৃফতর অচযক্ারর, সসই চনতয সনাতন চপতার তনয়।’  

  

ইহাই সসই সুসমািার-োহর যরশুখ্রফষ্টর মহতর চশ্ো। তাাঁহার অপর চশ্ো—তযার্; তযার্ই 

সক্ি যফমির চভচত্তস্ব রূপ। আত্মাফক্ চক্ ক্চরয়া চেশু  ক্চরফে? তযাফর্র দ্বারা। জননক্ যনর 

যুেক্ যরশুফক্ চজজ্ঞাসা ক্চরয়াচেি, ‘প্রফভা, অনন্ত জরেন িাভ ক্চরোর জনয আমাফক্ চক্ 

ক্চরফত হইফে?’ যরশু তাহাফক্ েচিফিন, ‘সতামার এখনও এক্চি চজচনফষর অভাে আফে। 

যাও, োির যাও; সতামার যাহা চক্েু আফে সে চে্রময় ক্র, ঐ চে্রময়িব্ধ অথি দচরের্ণফক্ 

চেতরণ ক্র, তাহা হইফি স্ব ফর্ি তুচম অেয় সিদ্ সঞ্চয় ক্চরফে। তারপর চনফজর দুীঃখভার 

( Cross) েহন ক্চরয়া আমায় অনুসরণ ক্র।’ যনর যুেক্চি যরশুর এই উপফদফশ্ দুীঃচখত 

হইি এেং চেষণ্ণ হইয়া িচিয়া সর্ি, ক্ারণ তাহার অর্ায সিচত্ত চেি। আমরা সক্ফিই 

অল্পচে্র ঐ যনর যুেফক্র মত। চদোরাত্র আমাফদর ক্ফণি সসই মহাোণর র্ধ্চনত 

হইফতফে। আমাফদর সুখ-স্ব িন্দতার মফযয, সাংসাচরক্ চেষয়-ফভাফর্র মফযয আমরা মফন 

ক্চর, আমরা জরেফনর উচ্চতর িেয সে ভুচিয়া চর্য়াচে। চক্ন্তু ইহার মফযযই হিাৎ এক্ 

মুহূফতির চেরাম আচসি, সসই মহাোণর আমাফদর ক্ফণি র্ধ্চনত হইফত িাচর্িীঃ ‘সতামার 

যাহা চক্েু আফে, সে তযার্ ক্চরয়া আমার অনুসরণ ক্র।’ ‘সয সক্ান েযচক্ত চনফজর জরেন 

রোর চদফক্ মফনাফযার্ চদফে, সস তাহা হারাইফে; আর সয আমার জনয চনফজর জরেন 

চেসজিন চদফে, সস তাহা পাইফে।’ ক্ারণ, সয সক্ান েযচক্ত তাাঁহার জনয এই জরেন উৎসর্ি 

ক্চরফে, সস অমৃতত্ব িাভ ক্চরফে। আমাফদর সেিচেয দুেিিতার মফযয, সেিচেয 

ক্াযিক্িাফপর মফযয েণক্াফির জনয ক্খনও ক্খনও সযন এক্িু চেরাম আচসয়া উপচ্ত 

হয়, আর সসই মহাোণর আমাফদর ক্ফণি স াষণা ক্চরফত থাফক্ীঃ ‘সতামার যাহা চক্েু আফে, 

সে তযার্ ক্চরয়া দচরের্ফণর মফযয চেতরণ ক্র এেং আমাফক্ অনুসরণ ক্র।’ চতচন ঐ 
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এক্ আদশ্ি প্রিার ক্চরফতফেন, জর্ফতর সক্ি সশ্রষ্ঠ যমিািাযির্ণও ঐ এক্ আদশ্ি প্রিার 

ক্চরয়াফেন—তাহা এই তযার্। এই তযাফর্র তাৎপযি চক্? সু-নরচতর োন র্াফি িি মাচরফি 

োম র্াি চ রাইয়া চদফত হইফে। যচদ সক্হ সতামার জামা ক্াচিয়া িয়, তাহাফক্ 

েচহরােরণচিও খুচিয়া চদফত হইফে। 

  

আদশ্িফক্ সোি না ক্চরয়া যতদূর পারা যায় উত্তমরূফপ ক্াযি ক্চরয়া যাইফত হইফে। আর 

সসই আদশ্ি অে্া এইীঃ সয অে্ায় মানুফষর ‘অহং’ভাে চক্েুই থাফক্ না, যখন সক্ান 

েস্তুফত তাহার সক্ান অচযক্ারফোয থাফক্ না, যখন ‘আচম, আমার’ েচিোর চক্েু থাফক্ 

না, সস যখন সিূণিরূফপ আত্মচেসজিন ক্ফর, সস চনফজফক্ সযন মাচরয়া স ফি—এরূপ 

েযচক্তর চভতর স্ব য়ং ঈশ্বর চেরাজমান। ক্ারণ, তাহার চভতর হইফত ‘অহং’সোয এফক্োফর 

িচিয়া চর্য়াফে, নষ্ট হইয়াফে, এফক্োফর চনমূিি হইয়া চর্য়াফে। আমরা এখনও সসই 

আদফশ্ি সপ াঁচেফত পাচরফতচে না, তথাচপ আমাচদর্ফক্ ঐ আদফশ্ির উপাসনা ক্চরফত হইফে 

এেং যরফর যরফর ঐ আদফশ্ি সপ াঁচেোর জনয সিষ্টা ক্চরফত হইফে, যচদও আমাচদর্ফক্ 

ইত্তীঃ পদফেফপ অগ্রসর হইফত হয়। ক্িযই হউক্, আর সহস্র েষি পফরই হউক্, ঐ 

আদশ্ি অে্ায় সপ াঁচেফতই হইফে। ক্ারণ, ইহা শুযু আমাফদর িেয নফহ, ইহা উপায়ও 

েফি। চনীঃস্ব াথিপরতা—সিূণিভাফে অহংশূ্নযতাই সাোৎ মুচক্তস্ব রূপ; ক্ারণ ‘অহং’ভাে-

তযার্ হইফি চভতফরর মানুষ-ভাে মচরয়া যায়, এক্মাত্র ঈশ্বরই অেচশ্ষ্ট থাফক্ন। 

  

আর এক্ ক্থা। সদচখফত পাওয়া যায়, মানেজাচতর সক্ি যমিািাযিই সিূণি স্ব াথিশূ্নয। 

মফন ক্রুন, নযাজাফরথোসর যরশু উপফদশ্ চদফতফেন, সক্ান েযচক্ত আচসয়া তাাঁহাফক্ েচিি, 

‘আপচন যাহা উপফদশ্ ক্চরফতফেন, তাহা অচত সুন্দর; আচম চেশ্বাস ক্চর, ইহাই পূণিতা 

িাফভর উপায়, আর আচম ইহা অনুসরণ ক্চরফত প্রস্তুত। চক্ন্তু আচম আপনাফক্ ঈশ্বফরর 

এক্মাত্র পুত্র েচিয়া উপাসনা ক্চরফত পাচরে না।’ নযাজাফরথোসর যরশু এ-ক্থায় চক্ উত্তর 

চদফেন? চতচন চনশ্চয় উত্তর চদফেন, ‘সেশ্ ভাই, তুচম আদশ্ি অনুসরণ ক্র এেং চনফজর 

ভাফে ইহার চদফক্ অগ্রসর হও। তুচম ঐ উপফদফশ্র জনয আমাফক্ প্রশ্ংসা ক্র আর নাই 

ক্র, তাহা আচম গ্রাহয ক্চর না। আচম সতা সদাক্ানদার নই, যমি িইয়া েযেসা ক্চরফতচে 
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না। আচম সক্েি সতয চশ্ো চদয়া থাচক্, আর সতয সক্ান েযচক্তচেফশ্ফষর সিচত্ত নফহ। 

সতযফক্ এক্ফিচিয়া ক্চরোর অচযক্ার ক্াহারও নই। সতয স্ব য়ং ঈশ্বর। আর্াইয়া িি।’ 

চক্ন্তু তাাঁহার অনুর্ামররা আজক্াি চক্ েফিন? তাাঁহারা েফিন, ‘সতামরা তাাঁহার উপফদশ্ 

অনুসরণ ক্র ো নাই ক্র, তাহাফত চক্েু আচসয়া যায় না, উপফদষ্টাফক্ যথাযথ স্মতান 

চদফতে চক্? যচদ উপফদষ্টার—আিাফযির স্মতান ক্র, তফেই সতামার উ ার হইফে; নতুো 

সতামার মুচক্ত নাই।’ এইরূফপ এই আিাযিেফরর সমুদয় উপফদশ্ই চেক্ৃত হইয়াফে। এখন 

সক্েি উপফদষ্টার েযচক্তত্ব িইয়া চেোদ। তাহারা জাফন না সয, এইরূফপ উপফদশ্ অনুসরণ 

না ক্চরয়া উপফদষ্টার নাম িইয়া িানািাচন ক্রাফত েযচক্তফক্ স্মতান না ক্চরয়া এক্ভাফে 

তাাঁহাফক্ অপমাচনতই ক্চরফতফে। ঐরূফপ তাাঁহার উপফদশ্ ভুচিয়া শুযু তাাঁহাফক্ স্মতান 

ক্চরফত সর্ফি চতচন চনফজই িজ্জায় সঙ্কুচিত হইফতন। জর্ফতর সক্ান েযচক্ত ো তাাঁহাফক্ 

মফন রাচখি ো না রাচখি, তাহাফত তাাঁহার চক্ আচসয়া যায়? জর্ফতর চনক্ি তাাঁহার এক্চি 

োতিা চেি, এেং চতচন তাহা প্রিার ক্চরয়াফেন। চেশ্ সহস্র জরেন পাইফিও চতচন জর্ফতর 

দচরেতম েযচক্তর জনয তাহা উৎসর্ি ক্চরফত প্রস্তুত চেফিন। যচদ িে িে  ৃচণত 

সামাচরয়াোসরর জনয িে িে োর তাাঁহাফক্ সক্লশ্ সহয ক্চরফত হইত, এেং তাাঁহার 

জরেনেচিই যচদ প্রফতযফক্র মুচক্তর এক্মাত্র উপায় হইত, তফে চতচন অনায়াফস তাাঁহার 

চনজ জরেন েচি চদফত প্রস্তুত হইফতন। এ সম্ ক্াজই চতচন ক্চরফতন, ইহাফত এক্ 

েযচক্তর চনক্ি তাাঁহার চনজ নাম জানাইোর ইিা তাাঁহার হইত না। স্ব য়ং ভর্োন্ সযভাফে 

ক্াযি ক্ফরন, চতচনও সতমচন যররচ্রভাফে, নররফে অজ্ঞাতভাফে ক্াযি ক্চরয়া যাইফতন। 

তাাঁহার অনুর্ামররা এেফণ চক্ েফিন? তাাঁহারা েফিন, ‘সতামরা সিূণি চনীঃস্ব াথি ও চনফদিাষ 

হইফত পার, চক্ন্তু সতামরা যচদ আমাফদর আিাযিফক্—আমাফদর মহাপুরুষফক্ যফথাপযুক্ত 

স্মতান না দাও, তফে তাহাফত সক্ান  ি হইফে না।’ সক্ন? এই ক্ুসংস্কার—এই ভ্রফমর 

উৎপচত্ত সক্াথা হইফত? এই ভ্রফমর এক্মাত্র ক্ারণ এই সয, যরশুখ্রফষ্টর অনুর্াচমর্ণ মফন 

ক্ফরন, ভর্োন্ সক্েি এক্োর মাত্র সদফহ আচেভূিত হইফত পাফরন। 

  

ঈশ্বর সতামাফদর চনক্ি মানেরূফপই আচেভূিত হন। সমগ্র প্রক্ৃচতফত যাহা এক্োর 

 চিয়াফে, তাহা চনশ্চই অতরফত েহুোর  চিয়াচেি এেং ভচেষযফতও চনশ্চয়ই  চিফে। 
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প্রক্ৃচতফত এমন চক্েু নাই, যাহা চনয়মাযরন নফহ; আর চনয়মাযরন হওয়ার অথি এই সয, 

যাহা এক্োর  চিয়াফে, তাহা চিরচদনই  চিয়া আচসফতফে এেং ভচেষযফতও  চিফত 

থাচক্ফে। 

  

ভারফতও এই অেতারোদ রচহয়াফে। ভারফত মহান্ অেতারর্ফণর অনযতম শ্ররক্ৃষ্ণ, তাাঁহার 

‘ভর্েদর্রতা’রূপ অপূেি োণর আপনারা অফনফক্ পাি ক্চরয়া থাচক্ফেন; চতচন েচিফতফেনীঃ 

  

যচদও আচম জন্মরচহত, অেয় এেং প্রাচণজর্ফতর ঈশ্বর, তথাচপ চনজ প্রক্ৃচতফক্ আশ্রয় 

ক্চরয়া চনজ মায়ায় জন্মগ্রহণ ক্চর। সহ অজুিন, যখনই যফমির গ্লাচন ও অযফমির অভুযিান 

হয়, তখনই আচম চনফজফক্ সৃচষ্ট ক্চরয়া থাচক্। সাযুর্ফণর পচরত্রাণ, দুষৃ্কতক্াররফদর চেনাশ্ 

এেং যমিসং্াপফনর জনয আচম যুফর্ যুফর্ জন্মগ্রহণ ক্চর। 

  

যখনই জর্ফতর অেনচত হয়, তহনই ভর্োন্ ইহার উন্নচতর জনয আচসয়া থাফক্ন। 

এইরূফপ চতচন চেচভন্ন ্াফন চেচভন্ন যুফর্ আচেভূিত হইয়া থাফক্ন। র্রতায় আর এক্্াফন 

চতচন এই ভাফের ক্থা েচিয়াফেনীঃ যখনই সদচখফে সক্ান মহাশ্চক্তসিন্ন পচেত্রস্ব ভাে 

মহাত্মা মানেজাচতর উন্নচতর জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্চরফতফেন, জাচনও চতচন আমারই 

সতজসম্ভূত, আচম তাাঁহার মযয চদয়া ক্াযি ক্চরফতচে। 

  

অতএে আসুন, আমরা শুযু নযাজাফরথোসর যরশুর চভতর ভর্োনফক্ দশ্িন না ক্চরয়া 

তাাঁহার পূফেি সয-সক্ি মহাপুরুষ আচেভূিত হইয়াফে, তাাঁহার পফর যাাঁহারা আচসয়াফেন এেং 

ভচেষযফতও যাাঁহারা আচসফেন, তাাঁহাফদর সক্ফির চভতরই ঈশ্বর দশ্িন ক্চর। আমাফদর 

উপাসনা সযন সরমাে  না হয়। সক্ফিই সসই এক্ অনন্ত ঈশ্বফররই চেচভন্ন 

অচভেযচক্তমাত্র। তাাঁহারা সক্ফিই পচেত্রাত্মা ও স্ব াথির্েহরন। তাাঁহারা সক্ফিই এই দুেিি 

মানেজাচতর ক্িযাফণর জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্চরয়াফেন এেং জরেন চদয়া চর্য়াফেন। তাাঁহারা 

প্রফতযফক্ই আমাফদর সক্ফির, এমন চক্ ভচেষযদ্বংশ্রয়র্ফণর সম্ পাপ চনফজরা গ্রহণ 

ক্চরয়া প্রায়চশ্চত্ত ক্চরয়া চর্য়াফেন। 
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এক্ চহসাফে আপনারা সক্ফিই অেতার—সক্ফিই চনজ চনজ স্কফে জর্ফতর ভার েহন 

ক্চরফতফেন। আপনারা চক্ ক্খনও এমন নরনারর সদচখয়াফেন, যাহাফক্ শ্ান্তভাফে 

সচহষু্ণতার সচহত চনজ জরেনভার েহন ক্চরফত না হয়? েি েি অেতারর্ণ অেশ্য 

আমাফদর তুিনায় অফনক্ েি চেফিন, সুতরাং তাাঁহারা তাাঁহাফদর স্কফে প্রক্াণ্ড জর্ফতর 

ভার গ্রহণ ক্চরয়াচেফিন। তাাঁহাফদর তুিনায় আচম অচত েুে, সফন্দহ নাই; চক্ন্তু আমারও 

সসই এক্ই ক্মি ক্চরফতচে—আমাফদর েুে পচরচযর মফযয, আমাফদর েুে র্ৃফহ আমরা 

আমাফদর সুখদুীঃখরাচজ েহন ক্চরয়া িচিয়াচে। এমন মন্দপ্রক্ৃচত, এমন অপদাথি সক্হ 

নাই, যাহাফক্ চনজ চনজ ভার চক্েু না চক্েু েহন ক্চরফত হয়। আমাফদর ভুি-ভ্রাচন্ত যতই 

থাক্ুক্, আমাফদর মন্দ চিন্তা ও মন্দ ক্ফমির পচরণাম যতই হউক্, আমাফদর িচরফত্রর সক্ান 

না সক্ান ্াফন এমন এক্ উজ্জ্বি অংশ্ আফে, সক্ান না সক্ান ্াফন এমন এক্ স্ব ণিসূত্র 

আফে, যাহা দ্বারা আমরা সেিদা সসই ভর্োফনর সচহত সংযুক্ত। ক্ারণ চনশ্চয়ই জাচনফেন, 

সয মুহূফতি ভর্োফনর সচহত আমাফদর এই সংফযার্ নষ্ট হইফে, সসই মুহূফতিই আমাফদর 

চেনাশ্ অেশ্যম্ভের। আর সযফহতু ক্াহারও ক্খনও সিূণি চেনাশ্ হইফত পাফর না, সসফহতু 

আমরা যতই হরন ও অেনত হই না সক্ন, আমাফদর অন্তফরর অন্ত্ফির সক্ান না সক্ান 

চনভৃত প্রফদফশ্ এমন এক্চি েুে সজযাচতিময় েৃত্ত রচহয়াফে, যাহার সচহত ভর্োফনর 

চনতযফযার্। 

  

চেচভন্ন সদশ্রয় চেচভন্ন জাতরয় ও চেচভন্ন মতােিম্বর সয-সক্ি অেতাফরর জরেন ও চশ্ো 

আমরা উত্তরাচযক্ারসূফত্র পাইয়াচে, তাাঁহাচদর্ফক্ প্রণাম; চেচভন্ন জাতরয় সয-সক্ি 

সদেতুিয নরনারর মানেজাচতর ক্িযাফণর জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্চরফতফেন, তাাঁহাচদর্ফক্ 

প্রণাম; জরেন্ত-ঈশ্বরস্ব রূপ যাাঁহারা আমাফদর েংশ্যরর্ফণর ক্িযাফণর জনয চনীঃস্ব াথিভাফে 

ক্াযি ক্চরফত ভচেষযফত অেতরণি হইফেন, তাাঁহাচদর্ফক্ প্রণাম। 
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৯. ঈশ্বতরর দদহধারণ বা অবতার 

The Divine Incarnation or Avatara 
  

[খ্রষ্ট-চেষয়ক্ েক্তৃতার সংচেপ্ত অনুচিচপর অনুোদ] 

  

যরশুখ্রষ্ট ভর্োন্ চেফিন—মানেফদফহ অেতরণি সগুণ ঈশ্বর। েহু রূফপ েহু োর ঈশ্বর 

চনফজফক্ প্রক্াশ্ ক্ফরফেন এেং সতামরা শুযু তাাঁর সসই রূপগুচিরই উপাসনা ক্চরফত পার। 

পরমব্রহ্ম উপাসনার েস্তু নন। ঈশ্বফরর চনগুিণ ভােফক্ উপাসনা ক্রা অথিহরন। নরফদফহ 

অেতরণি যরশুখ্রষ্টফক্ই আমাফদর ঈশ্বর েফি পূজা ক্রফত হফে। ঈশ্বফরর এরূপ চেক্াফশ্র 

সিফয় উচ্চতর সক্ান চক্েুর পূজা সক্উ ক্রফত পাফর না। খ্রষ্ট সথফক্ পৃথক্ সক্ান ভর্োফনর 

উপাসনা যত শ্রঘ্র তযার্ ক্চরফে ততই সতামাফদর ক্িযাণ। সতামাফদর ক্ল্পনাচনচমিত 

চযফহাোর ক্থা যর, আোর সুন্দর মহান্ খ্রফষ্টর ক্থা সভফে সদখ। যখনই খ্রফষ্টর ঊফর্ধ্ি 

সক্ান ভর্োন্ সৃচষ্ট ক্র, তখনই সে পণ্ড ক্র। সদেতাই সক্েি সদেতার উপাসনা ক্চরফত 

পাফর, মানুফষর পফে তা ক্রা সম্ভে নয়, এেং ঈশ্বফরর প্রিচিত প্রক্াফশ্র ঊফর্ধ্ি তাাঁফক্ 

উপাসনা ক্রার সয-ফক্ান প্রয়াস মানুফষর পফে চেপজ্জনক্ই হফে। যচদ সক্উ মুচক্ত িাও 

সতা খ্রফষ্টর সমরপেতির হও; সতামাফদর ক্চল্পত সয সক্ান ঈশ্বফরর সিফয় চতচন অফনক্ 

ঊফর্ধ্ি। যচদ মফন ক্র খ্রষ্ট এক্জন মানুষ চেফিন তফে তাাঁর উপাসনা ক্র না। চক্ন্তু যখনই 

যারণা ক্রফত পারফে—চতচন ঈশ্বর, তখনই তাাঁর উপাসনা ক্র। যারা েফি—চতচন মানুষ 

চেফিন, আোর তাাঁফক্ পূজাও ক্ফর, তারা চনতান্ত অশ্াস্ত্ররয়, অযফমির ক্াজই ক্ফর। এখাফন 

মযযপন্থা েফি চক্েু সনই, সমগ্র শ্চক্তফক্ই গ্রহণ ক্রফত হফে। ‘সয পুত্রফক্ সদফখফে, সস 

চপতাফক্ই দশ্িন ক্ফরফে’, আর পুত্রফক্ না সদফখ সক্উ চপতার দশ্িন পাফে না। শুযু েি েি 

ক্থা, অসার দাশ্িচনক্ চেিার আর স্ব নেও ও ক্ল্পনা! যচদ আযযাচত্মক্ জরেফন চক্েু উপিচব্ধ 

ক্রফত িাও, তফে খ্রফষ্ট প্রক্াচশ্ত ঈশ্বরফক্ চনচেিভাফে যফর থাক্।  
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দাশ্িচনক্ চদক্ চদফয় খ্রষ্ট ো েু  েফি সক্ান মানুষ চেফিন না, তাাঁফদর মযয চদফয় আমরা 

ঈশ্বরফক্ই সদফখচেিাম। সক্ারাফন মহ্মতদ োর োর েফিফেন, খ্রষ্ট ক্খনও ্ুরমশ্চে  

হনচন—ও এক্িা রূপক্মাত্র; খ্রষ্টফক্ সক্উ ্ুরমশ্চে  ক্রফত পাফর না। 

  

যুচক্তমূিক্ যফমির সেিচনম্ন ্র দদ্বতভাে, আর এফক্র মফযয চতফনর অেচ্চতই উচ্চতম। 

জর্ৎ ও জরে ঈশ্বফরর দ্বারাই অনুসূযত; ঈশ্বর, জর্ৎ এেং জরে—এই ‘এফক্র মফযয চতন’-

সক্ই আমরা সদফখচে। আোর সফে সফে আভাস পাচি সয, এক্ সথফক্ই এই চতনচি 

হফয়ফে। এই সদহচি সযমন জরোত্মার আেরণ, সতমচন এই জরোত্মা সযন পরমাত্মার 

আেরণ ো সদহ। ‘আচম’ সযমন চেশ্বপ্রক্ৃচতর সিতন আত্মা সতমচন ঈশ্বর আমার আত্মারও 

আত্মা—পরমাত্মা। তুচমই হি সসই সক্ে—যার মফযয তুচম চেশ্বপ্রক্ৃচতফক্ সদখে, আোর 

তারই মফযয তুচম রফয়ে। জর্ৎ জরে আর ঈশ্বর, এই চনফয়ই এক্চি সত্তা—চনচখি চেশ্ব। 

সুতরাং এগুচি চমফি এক্চি এক্ক্, তথাচপ এক্ইক্াফি এগুচি আোর পৃথক্ও েফি। 
  

আোর আর এক্ প্রক্ার ‘চত্রত্ব’ (চতফন এক্) আফে, অফনক্িা খ্রষ্টানফদর ‘চট্রচনচি’-র মত। 

ঈশ্বরই পরমব্রহ্ম, এই চনচেিফশ্ষ সত্তায় আমরা তাাঁফক্ অনুভে ক্রফত পাচর না; শুযু সনচত 

সনচত েিফত পাচর মাত্র। তেুও ঈশ্বররয় সত্তার সাচন্নযযসূিক্ ক্ফয়ক্চি গুণ চক্ন্তু আমরা 

যারণা ক্রফত পাচর প্রথমতীঃ সৎ ো অচ্ত্ব, চদ্বতরয়তীঃ চিৎ ো জ্ঞান, তৃতরয়তীঃ আনন্দ—

অফনক্িা সযন সতামাফদর চপতা, পুত্র এেং পচেত্র আত্মার অনুরূপ। চপতা হফিন সৎস্ব রূপ, 

যা সথফক্ সে চক্েুর সৃচষ্ট; পুত্র হফিন চিৎ-স্ব রূপ, খ্রফষ্টর মফযযই ঈশ্বফরর প্রক্াশ্। খ্রফষ্টর 

পূফেি ঈশ্বর সেিত্র চেফিন, সক্ি প্রাণরর মফযয চেফিন; চক্ন্তু খ্রফষ্টর আচেভিাফেই আমরা 

তাাঁর সম্বফে সফিতন হফত সপফরচে, ইচনই ঈশ্বর। তৃতরয় হফি আনন্দ, পচেত্র আত্মার 

আফেশ্। পূফেিাক্ত জ্ঞানিাফভর সফে সফেই মানুষ আনফন্দর অচযক্ারর হয়। সয-মুহূফতি তুচম 

খ্রষ্টফক্ সতামার হৃদফয় েসাফে, তখন সথফক্ই সতামার পরমানন্দ; আর তাফতই হফে 

চতফনর এক্ত্ব-সাযন। 
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১০. মহম্মদ 

[সান োচসিসফস্কার সে-অঞ্চফি ১৯০০ খ্রীঃ ২৫ মািি প্রদত্ত েক্তৃতার সংচেপ্ত অনুচিচপর 

অনুোদ] 

  

ক্ৃফষ্ণর প্রািরন োণর—েু , খ্রষ্ট ও মহ্মতদ—এই চতন মহাপুরুফষর োণরর সমেয়। এই চতন 

জফনর প্রতযফক্ই এক্ এক্চি মত প্রেতিন ক্চরয়া তাহা িূিান্তভাফে প্রিার ক্চরয়াফেন। ক্ৃষ্ণ 

এই মহাপুরুষর্ফণর পূেিেতির। তেুও আমরা েচিফত পাচর, ক্ৃফষ্ণর পুরাতন ভােসমূহ গ্রহণ 

ক্চরয়া সসগুচির সমেয় সাযন ক্চরয়াফেন, যচদও তাাঁহার োণর প্রািরনতম। সে  যফমির 

প্রর্চত-তরফে তাাঁহার োণর সামচয়ক্ ভাফে চনমচজ্জত হইয়াচেি। আজ ক্ৃফষ্ণর োণরই 

ভারফতর চেচশ্ষ্ট োণর। আপনারা যচদ ইিা ক্ফরন, আজ সায়াফহ্ন আরফের মহাপুরুষ 

মহ্মতফদর চেফশ্ষ ক্মিযারা সম্বফে চে্ৃত আফিািনা ক্চরে।  

  

মহ্মতদ সয েফন যমিচেষফয় চেফশ্ষ আগ্রহ প্রক্াশ্ ক্চরফতন েচিয়া মফন হয় না; 

অফথিাপাজিফনই তাাঁহার সঝাাঁক্ চেি। চতচন সৎস্ব ভাে ও অচতশ্য় চপ্রয়দশ্িন েচিয়া পচরর্চণত 

হইফতন। এক্ যনর চেযো এই যুেফক্র প্রচত আক্ৃষ্ট হইয়া তাাঁহাফক্ চেোহ ক্ফরন। পৃচথেরর 

চে্ৃত ভূখফণ্ডর উপর যখন মহ্মতদ আচযপতয িাভ ক্ফরন, তখন সরাম ও পারসয সাম্রাজয 

তাাঁহার দ্বারা প্রভাচেত হয়। তাাঁহার এক্াচযক্ পত্নর চেফিন। পত্নরচদফর্র মফযয সক্ তাাঁহার 

সেিাফপো চপ্রয়, চজজ্ঞাচসত হইয়া চতচন প্রথমা পত্নরর ক্থা উফল্লখ ক্চরয়া েফিন, ‘চতচনই 

আমাফক্ প্রথম চেশ্বাস ক্ফরন। সমফয়ফদর মন চেশ্বাসপ্রেণ। … স্ব াযরনতা িাভ ক্র, সে 

চক্েু িাভ ক্র, চক্ন্তু নারর িচরফত্রর এই দেচশ্ষ্টযচি সযন হারাইও না!’  

  

পাপারণ, সপ ত্তচিক্তা, উপাসনার নাফম ভণ্ডাচম, ক্ুসংস্কার, নরেচি প্রভৃচত সদচখয়া 

মহ্মতফদর হৃদয় েযচথত হইি। খ্রষ্টানফদর দ্বারা য়াহুদররা অেনচমত হইয়াচেি। পোন্তফর 

খ্রষ্টাফনরা মহ্মতফদর স্ব ফদশ্রয়র্ণ অফপো আরও অযীঃপচতত হইয়াচেি। 
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আমরা সেিদা তািাহুিা ক্চর। চক্ন্তু মহৎ ক্াজ ক্চরফত সর্ফি চেরাি প্রস্তুচতর প্রফয়াজন। 

… চদোরাত্র প্রাথিনার পর মহ্মতদ স্ব ফনেও অফনক্ চক্েু দশ্িন ক্চরফত থাফক্ন। চজব্রাইি 

( Gabriel) স্ব ফনেও আচেভূিত হইয়া মহ্মতদফক্ েফিন সয, চতচন সফতযর োতিােহ। সদেদূত 

তাাঁহাফক্ আরও েফিন—যরশু, মুশ্া ও অনযানয সপ্রচরত পুরুষর্ফণর োণর িুপ্ত হইয়া যাইফে। 

চতচন মহ্মতদফক্ যমি প্রিাফরর আফদশ্ ক্ফরন। খ্রষ্টাফনরা যরশুর নাফম রাজনরচত এেং 

পারসরক্রা দদ্বতভাফে প্রিার ক্চরফতচেফিন সদচখয়া মহ্মতদ েচিফিন, ‘আমাফদর ঈশ্বর 

এক্, সে চক্েুরই প্রভু চতচন। ঈশ্বফরর সফে অনয ক্াহারও তুিনা হয় না।’  

  

‘ঈশ্বর ঈশ্বরই; এখাফন সক্ান দাশ্িচনক্ ো নরচতশ্াফস্ত্রর জচিি তত্ত্ব নাই। আমাফদর আল্লা 

এক্ অচদ্বতরয়, এেং মহ্মতদই তাাঁহার রসুি’—মক্কার রা্ায় রা্ায় মহ্মতদ ইহা প্রিার 

ক্চরফত িাচর্ফিন। … মক্কার সিাফক্রা তাাঁহাফক্ চনযিাতন ক্চরফত থাফক্, তখন চতচন মচদনা 

শ্হফর পিাইয়া সর্ফিন। চতচন যু  ক্চরফত িাচর্ফিন, এেং সমগ্র আরেজাচত ঐক্যে  

হইি। আল্লার নাফম মহ্মতফদর যমিজর্ৎ প্লাচেত ক্চরি। ক্র প্রিণ্ড চেজয়র শ্চক্ত! 

  

আপনাফদর ভােসমূহ খুে ক্ফিার, আর আপনারা খুেই ক্ুসংস্কার ও সর্াাঁিাচমর েশ্েতির! 

এই োতিােহর্ণ চনশ্চয়ই ঈশ্বফরর চনক্ি হইফত আফসন, নতুো তাাঁহারা চক্ভাফে এত মহান্ 

হইফত পাচরয়াচেফিন? আপনারা প্রচতচি ত্রুচি-চেিুযচত িেয ক্চরয়া থাফক্ন। আপনাফদর 

প্রফতযফক্রই সদাষ-ত্রুচি আফে। ক্াহার না আফে? য়াহুদরফদর অফনক্ সদাষ আচম সদখাইয়া 

চদফত পাচর। দুজিফনরা সেিদাই সদাষ-ত্রুচি সখাাঁফজ। … মাচে েত অফেষণ ক্ফর, আর 

মযুমচেক্া শুযু  ুফির মযুর জনয আফস। মচেক্া-েৃচত্ত অনুসরণ ক্চরফেন না, মযুমচেক্ার 

পথ যরুন। 

  

পরেতির জরেফন মহ্মতদ অফনক্ পত্নর গ্রহণ ক্ফরন। মহাপুরুফষরা প্রফতযফক্ দুই শ্ত পত্নর 

গ্রহণ ক্চরফত পাফরন। আপনাফদর মত ‘দদতয’সক্ এক্ পত্নর গ্রহণ ক্চরফতও আচম অনুমচত 

চদে না। মহাপুরুষফদর িচরত্র রহসযােৃত। তাাঁহাফদর ক্াযিযারা দুফজ্ঞিয়। তাাঁহাচদর্ফক্ চেিার 

ক্চরফত যাওয়া আমাফদর অনুচিত। খ্রষ্ট চেিার ক্চরফত পাফরন মহ্মতদফক্। আপচন আচম 

সক্?—চশ্শুমাত্র। এইসক্ি মহাপুরুষফক্ আমরা চক্ েুচঝে? 
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মহ্মতফদর যমি আচেভূিত হয় জনসাযারফণর জনয োতিারূফপ। … তাাঁহার প্রথম োণর চেি—

‘সাময’ ।  … এক্মাত্র যমি আফে—তাহা সপ্রম। জাচত েণি ো অনয চক্েুর প্রশ্ন নাই। এই 

সামযভাফে সযার্ দাও! সসই ক্াফযি পচরণত সামযই জয়যুক্ত হইি। … সসই মহতর োণর 

চেি খুে সহজ সরিীঃ স্ব র্ি ও মফতিযর স্রষ্টা এক্ ঈশ্বফর চেশ্বাসর হও। শূ্নয হইফত চতচন চক্েু 

সৃচষ্ট ক্চরয়াফেন। সক্ান প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরও না। 

  

মসচজদগুচি সপ্রাফিষ্টাণ্ট র্রজিার মত, … সেরত, চিত্র ও প্রচতক্ৃচত এখাফন চনচষ । 

এক্ফক্াফণ এক্চি সেদর; তাহার উপর সক্ারান রচেত হয়। সে সিাক্ সাচরে  হইয়া 

দাাঁিায়। সক্ান পুফরাচহত, যাজক্ ো চেশ্প নাই। … সয নমাজ পফি, সসও সশ্রাতৃমণ্ডিরর 

এক্পাফশ্বি দণ্ডায়মান থাচক্ফে। এই েযে্ার ক্তক্াংশ্ সুন্দর। 

  

এই প্রািরন মহাপুরুফষরা সক্ফিই চেফিন ঈশ্বফরর দূত। আচম নতজানু হইয়া তাাঁহাফদর 

পূজা ক্চর, তাাঁহাফদর পদযূচি গ্রহণ ক্চর। চক্ন্তু তাাঁহারা মৃত! … আর আমরা জরচেত। 

আমাফদর আর্াইয়া যাইফত হইফে! … যরশু অথো মহ্মতফদর অনুক্রণ ক্রাই যমি নফহ। 

অনুক্রণ ভাি হইফিও তাহা ক্খনও খাাঁচি নফহ। যরশুর অনুক্রণক্ারর হইফেন না, চক্ন্তু 

যরশু হউন। আপনারা যরশু েু  অথো অনয সক্ান মহাপুরুফষর মতই মহান্। আমরা যচদ 

তাাঁহার মত না হই, তফে সিষ্টা ক্চরয়া আমাচদর্ফক্ সসরূপ হইফত হইফে। আচম চিক্ চিক্ 

যরশুর মত নাও হইফত পাচর। য়াহুদর হইয়া জন্মগ্রহণ ক্রার প্রফয়াজনও আমার নাই। 

  

চনজ চনজ প্রক্ৃচতর চনক্ি খাাঁচি হওয়াই সেিাফপো সশ্রষ্ঠ যমি। চনফজর উপর চেশ্বাস রাখুন। 

যচদ আপনাফদর চনফজর অচ্ত্ব না থাফক্, তফে ঈশ্বর অথো অনয ক্াহারও অচ্ত্বই ো 

চক্রূফপ থাচক্ফে? সযখাফনই থাক্ুন, এই মনই অসরম অনন্ত ঈশ্বরফক্ পযিন্ত অনুভে ক্ফর। 

ঈশ্বরফক্ আচম অনুভে ক্চর, তাই চতচন আফেন। আচম যচদ ঈশ্বরফক্ চিন্তা ক্চরফত না 

পাচর, তফে আমার ক্াফে তাাঁহার অচ্ত্ব নাই। ইহাই মানে-প্রক্ৃচতর চেরাি জয়যাত্রা। 
  

এই মহাপুরুষর্ণ পথচনফদিশ্ক্ চিহ্ন। ইহাই তাাঁহাফদর এক্মাত্র পচরিয়। তাাঁহারা েফিন, 

‘ভাতৃর্ণ, আর্াইয়া যাও।’ আর আমরা তাাঁহাচদর্ফক্ আাঁক্িাইয়া থাচক্; নচিফত িাচহ না; 
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আমরা চিন্তা ক্চরফত িাচহ না, আমরা িাই অফনয আমাফদর জনয চিন্তা ক্রুক্। ঈশ্দূতর্ণ 

তাাঁহাফদর ব্রত উদ ্যাপন ক্ফরন। পূফণিাদযফম ক্মিপফথ িচিোর জনয তাাঁহারা আমাচদর্ফক্ 

উপফদশ্ সদন। শ্ত েৎসর পফর তাাঁহাফদর োণর আমরা আাঁক্িাইয়া যচর এেং চনচশ্চফন্ত 

চনো যাই। 

  

যমি, চেশ্বাস ও মতোদ সম্বফে ক্থা েিা সহজ, চক্ন্তু িচরত্রর্িন ও ইচেয়সংযম খুে 

ক্চিন। এ চেষফয় আমরা পরাভূত হই, ক্পি হইয়া পচি। 

  

যমি সক্ান মতোদ নফহ, ক্তক্গুচি চনয়মও নফহ। যমি এক্চি প্রচ্রময়া। মতোদ ও 

চনয়মগুচি অনুশ্রিফনর জনযই আেশ্যক্। সসই অনুশ্রিফনর দ্বারা আমরা শ্চক্ত সঞ্চয় ক্চর 

এেং অেফশ্ফষ েেন চেন্ন ক্চরয়া মুক্ত হই। মতোদ েযায়ামচেফশ্ষ—ইহা োিা তাহার অনয 

সক্ান উপক্াচরতা নাই। … অনুশ্রিফনর দ্বারা আত্মা পূণিত্ব প্রাপ্ত হয়। যখন আপচন েচিফত 

পাফরন, ‘আচম চেশ্বাস ক্চর’—তখনই সসই অনুশ্রিফনর পচরসমাচপ্ত। 

  

‘ যখনই যফমির গ্লাচন ও অযফমির অভুযিান হয়, তখনই আচম মনুষয-ফদহ যারণ ক্চর। 

সাযুফদর পচরত্রাণ, দূষৃ্কতক্াররফদর চেনাশ্ ও যমিসং্াপফনর জনয আচম যুফর্ যুফর্ অেতরণি 

হই।’২৫  

  

জ্ঞানাফিাফক্র মহান্ োতিােহর্ফণর ইহাই পচরিয়। তাাঁহারা আমাফদর মহান্ আিাযি, 

আমাফদর সজযষ্ঠ ভ্রাতা; চক্ন্তু আমাচদর্ফক্ চনজ চনজ পফথ িাচিত হইফে। 
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১১. পাওহারী বাবা 

[মাোজ হইফত প্রক্াচশ্ত ইংফরজর ‘ব্রহ্মোচদন’ পচত্রক্ার জনয চিচখত—১৮৯৯]  

  

১  

  

ভর্োন্ েু  যফমির অনযানয প্রায় সক্ি ভােফক্ সসই সমফয়র জনয োদ চদয়া ‘তাচপত 

জর্ৎফক্ সাহাযয ক্রাই সেিফশ্রষ্ঠ ক্মি’—এই ভােচিফক্ই প্রাযানয চদয়া চর্য়াফেন, চক্ন্তু 

স্ব াথিপূণি আচমফত্ব আসক্ত সয সিূণি ভ্রমমাত্র, ইহা উপিচব্ধ ক্চরোর জনয তাাঁহাফক্ও 

অফনক্ েৎসর যচরয়া আত্মানুসোফন ক্ািাইফত হইয়াচেি। আমাফদর উচ্চতম 

ক্ল্পনাশ্চক্তও েু ফদে অফপো চনীঃস্ব াথি ও অক্লান্ত ক্মিরর যারণা ক্চরফত অেম; তথাচপ 

সমুদয় চেষফয়র রহসয েুচঝফত তাাঁর অফপো আর ক্াহাফক্ ক্ফিারতর সংগ্রাম ক্চরফত 

হইয়াচেি? এ-ক্থা সক্ি সমফয়ই সতয সয, ক্াযি সয পচরমাফণ মহৎ, তাহার পশ্চাফত 

সসই পচরমাফণ উপিচব্ধর শ্চক্ত চনচহত। পূেি হইফতই প্রস্তুত এক্চি সুচিচন্তত ক্াযি-প্রণািরর 

প্রফতযক্ খুাঁচিনাচিফক্ ক্াফযি পচরণত ক্চরোর জনয অচযক্ এক্াগ্র চিন্তাশ্চক্তর প্রফয়াজন না 

হইফত পাফর, চক্ন্তু প্রেি শ্চক্ত র্ভরর মনীঃসংফযাফর্রই পচরণাম মাত্র। সামানয প্রফিষ্টার 

জনয হয়ফতা মতোদমাত্র পযিাপ্ত হইফত পাফর; চক্ন্তু সয েুে সেফর্র দ্বারা েুে িহররর 

উৎপচত্ত হয়, প্রেি উচমির জনক্ তরব্র সের্ হইফত তাহা চনশ্চয় খুেই পৃথক্। তাহা হইফিও 

ঐ েুে িহররচি প্রেি উচমি-উৎপাদনক্ারর শ্চক্তর এক্ েুে অংফশ্রই চেক্াশ্মাত্র। 

  

মন চনম্নতর ক্মিভূচমফত প্রেি ক্মিতরে তুচিফত সেম হইোর পূফেি তাহাফক্ 

তথযসমূফহর—নগ্ন সতযসমূফহর চনক্ি সপ াঁচেফত হইফে, সসগুচি যতই ক্ফিার ও ভরষণ 

হউক্; সতযফক্—খাাঁচি সতযফক্ (যচদও উহার তরব্র স্পন্দফন হৃদফয়র প্রফতযক্চি তির চেন্ন 

হইফত পাফর) িাভ ক্চরফত হইফে এেং চনীঃস্ব াথি ও অক্পি সপ্ররণা (যচদও উহা িাভ 

ক্চরফত এক্চির পর আর এক্চি ক্চরয়া প্রফতযক্ অে-প্রতযে ক্াচিয়া স চিফত হয়) অজিন 

ক্চরফত হইফে। সূ্মণ।  েস্তু ক্ািিফ্রম প্রোচহত হইফত হইফত েযক্তভাে যারণা ক্চরোর জনয 
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উহার িতুচদিফক্ ্ূিেস্তুসমূহ এক্ত্র ক্চরফত থাফক্; অদৃশ্য—দৃফশ্যর আক্ার যারণ ক্ফর; 

সম্ভে—ো্ফে, ক্ারণ—ক্াফযি এেং চিন্তা—প্রতযে ক্ফমি পচরণত হয়।  

  

সহস্র সহস্র  িনা সয ক্ারণফক্ এখন ক্াফযি রূপাচয়ত হইফত চদফতফে না, তাহা শ্রঘ্র ো 

চেিফম্ব ক্াযিরূফপ প্রক্াচশ্ত হইফে; েতিমাফন যতই চনফ্জ হউক্ না সক্ন, জিজর্ফত 

শ্চক্তশ্াির চিন্তার সর্ রফের চদন আচসফে। আর সয আদশ্ি ইচেয়সুখ-প্রদাফনর সামথিয 

দ্বারাই সক্ি েস্তুর গুণাগুণ চেিার ক্ফর, তাহা যথাথি আদশ্ি নফহ। 

  

সয প্রাণর যত চনম্ন্ফরর, সস ইচেফয় তত অচযক্ সুখ অনুভে ক্ফর, সস তত অচযক্ 

পচরমাফণ ইচেফয়র রাফজয োস ক্ফর। ইচেয়-সুফখর পচরেফতি উচ্চতর ্ফরর দৃশ্য 

সদখাইয়া ও সসখানক্ার সুখ আস্ব াদ ক্রাইয়া পশুভাোপন্ন মানুষফক্ অতরচেয় রাফজয 

িইয়া যাইোর শ্চক্তফক্ই যথাথি সভযতা েচিয়া েুঝা উচিত। 

  

মানুষ সহজাত প্রেৃচত্ত অনুযায়র ইহা জাফন। সক্ি অে্ায় সস চনফজ ইহা স্পষ্টরূফপ না-ও 

েুচঝফত পাফর। ভােময় জরেন সম্বফে তাহার হয়ফতা চভন্ন মত থাচক্ফত পাফর, চক্ন্তু এ 

সক্ি সফত্ত্বও তাহার প্রাফণর এই স্ব াভাচেক্ ভাে িুপ্ত হয় না, উহা সেিদাই আত্মপ্রক্াফশ্র 

সিষ্টা ক্ফর—তাই সস োচজক্র, চিচক্ৎসক্, ঐেজাচিক্, পুফরাচহত অথো চেজ্ঞাফনর 

অযযাপক্ফক্ স্মতান না ক্চরয়া থাচক্ফত পাফর না। মানুষ সয-পচরমাফণ ইচেফয়র রাজয 

োিাইয়া উচ্চ ভূচমফত োস ক্চরোর শ্চক্ত িাভ ক্ফর, তাহার  ুস ুস সয-পচরমাণ চেশু  

ভাে গ্রহণ ক্চরফত পাফর এেং যতিা সময় সস এই উচ্চাে্ায় থাচক্ফত পাফর, তাহা দ্বারাই 

তাহার উন্নচতর পচরমাপ হয়। 

  

সংসাফর ইহা সদখা যায় এেং স্পষ্টভাফে প্রতরয়মান হয় সয, উন্নত মানের্ণ জরেনযারফণর 

জনয যতিুক্ু আেশ্যক্, ততিুক্ু েযতরত তথাক্চথত আরাফমর জনয সময় েযয় ক্চরফত 

সিূণি অচনিুক্; আর যতই তাাঁহারা উন্নত হইফত থাফক্ন, ততই চনতান্ত আেশ্যক্ 

ক্াজগুচিফত তাাঁহাফদর উৎসাহ ক্চময়া যায়। 
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ভাে ও আদশ্ি অনুসাফর মানুফষর চেিাফসর যারণা পযিন্ত পচরেচতিত হইফত থাফক্। মানুষ 

সিষ্টা ক্ফর, সস সয-চিন্তাজর্ফত চেিরণ ক্চরফতফে, তাহার চেিাফসর েস্তুগুচিও সযন 

যথাসম্ভে তদনুযায়র হয়—আর ইহাই ক্িা ো সক্ শ্ি। 

  

‘সযমন এক্ অচগ্ন জর্ফত প্রচেষ্ট হইয়া নানারূফপ প্রক্াশ্ পাইফতফে, অথি যতিুক্ু েযক্ত 

হইয়াফে, তদফপোও ইহা অফনক্ সেশ্র’২৬—চিক্ ক্থা, অনন্তগুফণ অচযক্। এক্ ক্ণা—

সসই অনন্ত জ্ঞাফনর এক্ ক্ণা-মাত্র আমাফদর সুখচেযাফনর জনয জি-জর্ফত অেতরণ 

ক্চরফত পাফর, ইহার অেচশ্ষ্ট ভার্ফক্ জফির চভতর িাচনয়া আচনয়া এইভাফে ্ূি ক্চিন 

হফ্ নািািিা ক্রা যাইফত পাফর না। সসই পরম সূ্মণ।  পদাথি সেিদাই আমাফদর দৃচষ্টফেত্র 

হইফত পিাইয়া যাইফতফে এেং ইহাফক্ আমাফদর ্ফর আচনোর সিষ্টা সদচখয়া উপহাস 

ক্চরফতফে। এফেফত্র মহ্মতদফক্ই পেিফতর চনক্ি যাইফত হইফে—‘না’ েচিোর উপায় নাই। 

মানুষ যচদ সসই উচ্চ্ফরর সস ন্দযিরাচশ্ সভার্ ক্চরফত িায়, যচদ সস ইহার চেমি 

আফিাফক্ অের্াহন ক্চরফত িায়, যচদ সস সদচখফত িায় সয, তাহার চনফজর জরেন সসই 

জর্ৎক্ারফণর সচহত এক্ েফন্দ স্পচন্দত হইফতফে, তফে তাহাফক্ সসই ্ ফর উচিফত হইফে। 

  

জ্ঞানই চেস্ময়-রাফজযর দ্বার খুচিয়া সদয়, জ্ঞানই পশুফক্ সদেতা ক্ফর; সয জ্ঞান 

আমাচদর্ফক্ সসই েস্তুর চনক্ি িইয়া যায়, যাাঁহাফক্ জাচনফি আর সক্িই জানা হয়২৭, 

যাহা সক্ি জ্ঞাফনর সক্েস্ব রূপ, যাহার স্পন্দফন সক্ি চেজ্ঞান জরেন্ত হইয়া উফি—সসই 

যমিচেজ্ঞান চনশ্চয়ই সশ্রষ্ঠ, ক্ারণ উহাই সক্েি মানুষফক্ সিূণি যযানময় জরেনযাপফন 

সমথি ক্ফর। যনয সসই সদশ্ সয সদশ্ ইহাফক্ ‘পরাচেদযা’ নাফম অচভচহত ক্চরয়াফে! 

  

ক্মিজরেফন তত্ত্বফক্ সিূণিরূফপ প্রক্াচশ্ত হইফত প্রায় সদখা যায় না, তথাচপ আদশ্িচি 

এখনও নষ্ট হয় নাই। এক্চদফক্ আমাফদর ক্তিেয এই সয, আমরা আমাফদর আদফশ্ির 

চদফক্ সুচনচদিষ্ট পদফেফপই অগ্রসর হই ো অচত যরফর যরফর অননুভেনরয় র্চতফত অগ্রসর 

হই, আমরা সযন ক্খনও ইহা ভুচিয়া না যাই। আোর অপর চদফক্ সদখা যায়, যচদও 

আমরা আমাফদর সিাফখ হাত চদয়া সফতযর সজযাচতফক্ োচক্য়া রাচখোর যথাসাযয সিষ্টা 

ক্চর, তথাচপ সস আদশ্ি সেিদাই আমাফদর স্মতুফখ স্পষ্টভাফে চেদযমান। 
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আদশ্িই ক্মিজরেফনর প্রাণ। আমরা দাশ্িচনক্ চেিারই ক্চর ো প্রাতযচহক্ জরেফনর ক্ফিার 

ক্তিেয সিন্ন ক্চর, আদশ্িই আমাফদর সমগ্র জরেনফক্ েযাপ্ত ক্চরয়া রচহয়াফে। আদফশ্ির 

রচি সরি ো ে্রম নানা সরখায় প্রচতচেচম্বত ও পরােচতিত (refracted) হইয়া আমাফদর 

জরেনর্ৃফহর প্রচতচি র্োেপফথ আচসফতফে, আর জ্ঞাতসাফর ো অজ্ঞাতসাফর ইহার 

আফিাক্ আমাচদর্ফক্ প্রফতযক্ ক্াযিই ক্চরফত হয়, প্রফতযক্ েস্তুফক্ই ইহা দ্বারা পচরেচতিত 

সুন্দর ো চেক্ৃতরূফপ সদখা যায়। আমরা েতিমাফন যাহা হইয়াচে, আদশ্িই আমাচদর্ফক্ 

তাহা ক্চরয়াফে; আর ভচেষযফত যাহা হইে, আদশ্িই আমাচদর্ফক্ তাহা ক্চরফে। আদফশ্ির 

শ্চক্ত আমাচদর্ফক্ আিাচদত ক্চরয়া রাচখয়াফে; আমাফদর সুফখ দুীঃফখ, েি ো সোি 

ক্াফজ, আমাফদর যমিাযফমি ইহার শ্চক্তর পচরিয় অনুভূত হইয়া থাফক্। 

  

যচদ ক্মিজরেফনর উপর আদফশ্ির এইরূপ প্রভাে হয়, ক্মিজরেনও আদশ্ি র্িফন ক্ম 

শ্চক্তমান্ নফহ। আদফশ্ির সতয ক্মিজরেফনই প্রমাচণত। আদফশ্ির পচরণচত ক্মিজরেফনর 

প্রতযে অনুভফে। আদশ্ি থাচক্ফিই প্রমাচণত হয় সয, সক্ান না সক্ান ্াফন, সক্ান না 

সক্ানরূফপ ইহা ক্মিজরেফনও পচরণত হইয়াফে। আদশ্ি েৃহত্তর হইফত পাফর, চক্ন্তু ইহা 

ক্মিজরেফনর েুে েুে অংফশ্র চে্ৃত ভােমাত্র। আদশ্ি অফনক্ ্ফিই েুে েুে ক্ফমির 

সমচষ্ঠ ও সাযারণ ভােমাত্র। 

  

ক্মিজরেফনই আদফশ্ির শ্চক্তপ্রক্াশ্। ক্মিজরেফনর মযয চদয়াই ইহা আমাফদর উপর ক্াযি 

ক্চরফত পাফর। ক্মিজরেফনর মাযযফম আদশ্ি আমাফদর জরেফন গ্রহফণাপফযার্র আক্াফর 

পচরেচতিত হইয়া আমাফদর ইচেয়ানুভূচতর ্ফর অেতরণ ক্ফর। ক্মিজরেনফক্ সসাপান 

ক্চরয়াই আমরা আদফশ্ি আফরাহণ ক্চর। উহারই উপর আমাফদর আশ্া-ভরসা চনভির ক্ফর; 

উহা আমাচদর্ফক্ ক্াফযি উৎসাহ সদয়। 

  

যাহাফদর োক্যচেনযাস আদশ্িফক্ অচত সুন্দরভাফে প্রক্াশ্ ক্চরফত পাফর অথো যাহারা 

সূ্মণ। তম তত্ত্বসমূহ উভুতােন ক্চরফত পাফর, এরূপ িে িে সিাক্ অফপো আদশ্িফক্ চনজ 

জরেফন প্রচত চিত ক্চরফত পাচরয়াফে—এরূপ এক্জন মানুষ অচযক্ শ্চক্তশ্াির। 
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যফমির সচহত সংযুক্ত না হইফি, এেং অল্পচে্র স িতার সচহত ক্মিজরেফন যমি পচরণত 

ক্চরফত যত্নোন্ এক্দি অনুেতির না পাইফি মানেজাচতর চনক্ি দশ্িনশ্াস্ত্রসমূহ চনরথিক্ 

প্রতরয়মান হয়, েিফজার উহা সক্েি মানচসক্ েযায়ামমাত্র েচিয়া র্ণয হইফত পাফর। সয-

সক্ি মতোদ এক্িা চক্েু প্রতযে েস্তু পাইোর আশ্া জাগ্রত ক্ফর না, ক্তক্ সিাক্ সসই 

সক্ি মতোদ গ্রহণ ক্চরয়াও চক্েুিা ক্াফযি পচরণত ক্চরফত পাফর, এগুচিও ্াচয়ফত্বর 

জনয েহু সিাক্ প্রফয়াজন, ক্ারণ তাহার অভাফে অফনক্ চনচশ্চত মতোদও সিাপ 

পাইয়াফে। 

  

আমাফদর মফযয অফনফক্ই ভােময় জরেফনর সচহত ক্ফমির সামঞ্জসয রাচখফত পাফর না। 

সক্ান সক্ান মহাত্মা পাফরন। আমাফদর মফযয অফনফক্ই সোয হয়, র্ভররভাফে চিন্তা ক্চরফি 

ক্াযিশ্চক্ত হারাইয়া স ফি, আোর সেশ্র ক্াজ ক্চরফি র্ভরর চিন্তাশ্চক্ত হারাইয়া থাফক্। 

এই ক্ারফণই অফনক্ মহামনস্ব র সয- সক্ি উচ্চ উচ্চ আদশ্ি জরেফন উপিচব্ধ ক্ফরন, 

সসইগুচিফক্ জর্ফত ক্াফযি পচরণত ক্চরোর ভার তাাঁহাচদর্ফক্ ক্াফির হফ্ নয্ ক্চরয়া 

যাইফত হয়। যতচদন না অফপোক্ৃত চ্রময়াশ্রি মচ্ষ্ক আচসয়া আদশ্িগুচিফক্ ক্াফযি 

পচরণত ক্চরয়া প্রিার ক্চরফতফে, ততচদন তাাঁহাফদর চিন্তারাচশ্ফক্ অফপো ক্চরফত হইফে। 

চক্ন্তু এ ক্থা চিচখোর সমফয়ই আমরা চদেযিফে সসই পাথিসারথরফক্ সদচখফতচে, চতচন 

সযন উভয় চেফরাযর দসনযদফির মফযয রফথ দাাঁিাইয়া োমহফ্ দৃপ্ত অশ্বর্ণফক্ সংযত 

ক্চরফতফেন—েমিপচরচহত সযা ৃফেফশ্ প্রখর দৃচষ্ট দ্বারা সমফেত দসনযদিফক্ দশ্িন 

ক্চরফতফেন এেং স্ব াভাচেক্ জ্ঞাফনর দ্বারা উভয় পফের দসনযসজ্জার প্রফতযক্ খুাঁচিনাচিও 

চেিার ক্চরয়া সদচখফতফেন; আোর অপর চদফক্ আমরা সযন শুচনফতচে—ভরত অজুিনফক্ 

িমচক্ত ক্চরয়া তাাঁহার মুখ হইফত ক্ফমির অতযভুুতত রহসয োচহর হইফতফেীঃ 

  

চযচন ক্ফমির মফযয অক্মি অথিাৎ চেশ্রাম ো শ্াচন্ত এেং অক্ফমির অথিাৎ চেশ্রাফমর চভতর 

ক্মি সদফখন, মনুষযর্ফণর মফযয চতচন েুচ মান্ , চতচনই সযার্র, চতচনই সক্ি ক্মি ক্চরয়া 

থাফক্ন।২৮ 
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ইহাই পূণি আদশ্ি। চক্ন্তু খুে ক্ম সিাফক্ই এই আদফশ্ি সপ াঁচেয়া থাফক্। সুতরাং সযমনচি 

আফে, আমাচদর্ফক্ সতমচনই িইফত হইফে এেং চেচভন্ন েযচক্তফত প্রক্াচশ্ত চেচভন্ন িচরত্র-

দেচশ্ষ্টযগুচিফক্ এক্ত্র গ্রচথত ক্চরয়াই আমাচদর্ফক্ সন্তুষ্ট থাচক্ফত হইফে। 

  

যাচমিক্ সিাফক্ফদর চভতর আমরা তরব্র চিন্তাশ্রি (জ্ঞানফযার্র), সিাক্চহফতর জনয প্রেি 

ক্মিানুষ্ঠানক্ারর (ক্মিফযার্র), সাহফসর সচহত আত্মসাোৎক্াফর অগ্রসর (রাজফযার্) এেং 

শ্ান্ত ও চেনয়র (ভচক্তফযার্র)—এই িাচর প্রক্াফরর সাযক্ সদচখফত পাই।  

  

২ 

  

েতিমান প্রেফে যাাঁহার িচরত্র সংফেফপ েচণিত হইফে, চতচন এক্জন অভুুতত চেনয়র ও র্ভরর 

আযযাচত্মক্ উপিচব্ধসিন্ন পুরুষ চেফিন। 

  

পওহারর োো (ফশ্ষ জরেফন ইচন এই নাফম অচভচহত হইফতন) োরাণসর সজিার গুজর 

নামক্ ্াফনর চনক্িেতির এক্ গ্রাফম ব্রাহ্মণেংফশ্ জন্মগ্রহণ ক্ফরন।২৯ চতচন অচত 

োিযক্াফিই র্াচজপুফর তাাঁহার চপতৃফেযর চনক্ি থাচক্য়া চশ্োিাভ ক্চরোর জনয 

আচসফিন। 

  

েতিমানক্াফি চহন্দু সাযুরা—সন্নযাসর, সযার্র, দেরার্র ও পন্থর—প্রযানতীঃ এই িাচর 

স্প্রদদাফয় চেভক্ত। সন্নযাসররা শ্ঙ্করািাফযির মতােিম্বর অনদ্বতোদর। সযার্ররা যচদও 

অনদ্বতোদর, তথাচপ তাাঁহারা চেচভন্নপ্রক্ার সযার্প্রণািরর সাযন ক্চরয়া থাফক্ন েচিয়া 

তাাঁহাচদর্ফক্ স্ব তি সশ্রণররূফপ পচরর্চণত ক্রা হয়। দেরার্ররা রামানুজ ও অনযানয দদ্বতোদর 

আিাযির্ফণর অনুেতির। মুসিমান রাজফত্বর সময় সয-সক্ি যমিস্প্রদদায় প্রচতচষ্ঠত 

হইয়াফে, তাহাচদর্ফক্ ‘পন্থর’ েফি; ইহাফদর মফযয অনদ্বত ও দদ্বত উভয় প্রক্ার মতােিম্বরই 

সদচখফত পাওয়া যায়। পওহারর োোর চপতৃেয রামানুজ ো শ্রর-স্প্রদদায়ভুক্ত এক্জন 

দনচষ্ঠক্ ব্রহ্মিারর চেফিন—অথিাৎ চতচন আজরেন অচেোচহত থাচক্ফেন, এই ব্রত গ্রহণ 

ক্চরয়াচেফিন। র্াচজপুফরর দুই মাইি উত্তফর র্োতরফর তাাঁহার এক্খণ্ড জচম চেি, 

সসইখাফনই চতচন োস ক্চরফতন। তাাঁহার অফনক্গুচি ভ্রাতুষ্পুত্র চেি েচিয়া চতচন পওহারর 
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োোফক্ চনজ োিরফত রাচখয়াচেফিন, আর তাাঁহাফক্ই তাাঁহার চেষয়-সিচত্ত ও সামাচজক্ 

পদমযিাদার উত্তরাচযক্ারর মফনানরত ক্চরয়াচেফিন।  

  

পওহারর োোর এই সময়ক্ার জরেফনর  িনা চেফশ্ষ চক্েু জানা যায় না। সয-সক্ি 

চেফশ্ষফত্বর জনয ভচেষযৎ জরেফন চতচন এরূপ সুপচরচিত হইয়াচেফিন, সসগুচির সক্ান 

িেণ তখন তাাঁহাফত প্রক্াশ্ পাইয়াচেি েচিয়াও সোয হয় না। সিাফক্র এইিুক্ুই স্মরণ 

আফে সয—চতচন েযাক্রণ, নযায় এেং চনজ স্প্রদদাফয়র যমিগ্রন্থসমূহ অচতশ্য় মফনাফযাফর্র 

সচহত অযযয়ন ক্চরফতন; এচদফক্ খুে িিপফি ও আমুফদ চেফিন। সময় সময় আফমাফদর 

মাত্রা এত োচিয়া উচিত সয, তাাঁহার রেচপ্রয়তার  ফি সহপাির োত্রর্ণফক্ চেিেণ 

ভুচর্ফত হইত। 

  

এইরূফপ প্রািরন যরফনর ভারতরয় োত্রজরেফনর দদনচন্দন ক্াফযির চভতর চদয়া ভাের 

মহাত্মার োিযজরেন ক্াচিফত িাচর্ি; তাাঁহার অযযয়ফন অসাযারণ অনুরার্ ও ভাষাচশ্োয় 

অপূেি দেতা েযতরত সসই সরি সদানন্দ ্রমরিাশ্রি োত্রজরেফন এমন চক্েু সদখা যায় 

নাই, যাহা তাাঁহার ভচেষযৎ জরেফনর সসই প্রেি র্াম্ভরফযির পূেিাভাস সদয়—যাহার িূিান্ত 

পচরণচত হইয়াচেি এক্ অভুুতত ও ভয়ানক্ আত্মাহুচতফত। 

  

এই সময় এমন এক্চি  িনা  চিি, যাহাফত এই অযযয়নশ্রি যুেক্—সম্ভেতীঃ এই 

প্রথম—জরেফনর র্ভরর মমি প্রাফণ প্রাফণ েুচঝফিন; এতচদন তাাঁহার সয দৃচষ্ট পু্ফক্ চনে  

চেি, এখন সসখান হইফত উিাইয়া তাহা দ্বারা চতচন পুঙ্খানুপুঙ্খরূফপ চনজ মফনাজর্ৎ 

পযিফেেণ ক্চরফত িাচর্ফিন; পুাঁচথর্ত চেদযা োিা যফমি যথাথি সতয চক্েু আফে চক্ না, 

তাহা জাচনোর জনয তাাঁহার প্রাণ েযাক্ুি হইি। এই সময় তাাঁহার চপতৃফেযর সদহতযার্ 

হইি। যাাঁহার মুফখর চদফক্ িাচহয়া চতচন জরেন যারণ ক্চরফতন, যাাঁহার উপর এই যুেক্-

হৃদফয়র সমুদয় ভািোসা চনচষ  চেি, চতচন িচিয়া সর্ফিন; তখন সসই উদ্দাম যুেক্ 

হৃদফয়র অন্ত্ফি সশ্াক্াহত হইয়া ঐ শূ্নয্ান পূরণ ক্চরোর জনয এমন েস্তুর অফেষফণ 

দৃঢ়সঙ্কল্প হইফিন, যাহা অপচরেতিনরয়। 
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ভারফত সক্ি চেষফয়র জনযই এক্জন গুরুর প্রফয়াজন হয়। আমরা চহন্দুরা চেশ্বাস ক্চর, 

পু্ফক্ তত্ত্বচেফশ্ফষর ভাসা-ভাসা েণিনামাত্র থাফক্। সক্ি চশ্ফল্পর, সক্ি চেদযার, 

সফেিাপচর যফমির জরেন্ত রহসযসমূহ গুরু হইফত চশ্ফষয সঞ্চাচরত হওয়া িাই। 

  

স্মরণাতরত ক্াি হইফত ভারফত ঈশ্বরানুরার্র েযচক্তর্ণ অন্তজিরেফনর রহসয চনচেিফঘ্ন মনন 

ক্চরোর জনয সেিদাই সিাক্ািয় পচরতযার্ ক্চরয়া অচত চনভৃত ্াফন চর্য়া োস 

ক্চরয়াফেন; আর এখনও এমন এক্চি েন, পেিত ো পচেত্র্ান নাই, চক্ংেদন্তর যাহাফক্ 

সক্ান না সক্ান মহাত্মার োস্ান েচিয়া মচহমাচেত ক্ফর নাই।  

  

তাহার পর এই উচক্তচিও সেিজনপ্রচস  সয, ‘রমতা সাযু, েহতা পাচন। যহ ক্াচভ না দমি 

িখাচন॥’  

  

অথিাৎ সয জি প্রোচহত হয় তাহা সযমন চেশু  থাফক্, সতমচন সয সাযু ভ্রমণ ক্চরয়া সেিান, 

চতচনও সতমচন পচেত্র থাফক্ন। 

  

ভারফত যাাঁহারা ব্রহ্মিযি অেিম্বন ক্চরয়া যমিজরেন গ্রহণ ক্ফরন, তাাঁহারা সাযারণতীঃ 

ভারফতর চেচভন্ন প্রফদফশ্ চেিরণ ক্চরয়া চেচভন্ন তরথি ও সদেমচন্দর দশ্িন ক্চরয়াই 

অচযক্াংশ্ জরেন ক্ািাইয়া থাফক্ন—সক্ান চজচনষ সযমন সেিদা নািািািা ক্চরফি তাহাফত 

মচরিা যফর না, তাাঁহারা েফিন, এরূপ ভ্রমণ ক্চরফি তাাঁহাফদর মফযযও সসইরূপ মচিনতা 

প্রফেশ্ ক্চরফে না। ইহাফত আর এক্ উপক্ার হয় এই সয, তাাঁহারা দ্বাফর দ্বাফর যমি েহন 

ক্চরয়া িইয়া যান। যাাঁহারা সংসারতযার্ ক্চরয়াচেফিন, তাাঁহাফদর সক্ফির পফেই 

ভারফতর িাচর সক্াফণ অেচ্ত িাচরচি৩০ প্রযান তরথি দশ্িন ক্রা এক্রূপ অেশ্য-ক্তিেয 

েচিয়া চেফেচিত হয়। 

  

এইসে চিন্তাই সোয হয় আমাফদর যুেক্ ব্রহ্মিাররফক্ প্রভাচেত ক্চরয়াচেি, তফে আমরা 

চনশ্চয় ক্চরয়া েচিফত পাচর, জ্ঞানতৃষ্ণাই তাাঁহার ভ্রমফণর সেিপ্রযান ক্ারণ। আমরা তাাঁহার 

ভ্রমণ সম্বফে খুে অল্পই জাচন, তফে তাাঁহার স্প্রদদাফয়র অচযক্াংশ্ গ্রন্থ সয ভাষায় চিচখত 

সসই োচেি ভাষাসমূফহ তাাঁহার জ্ঞান সদচখয়া এেং শ্ররনিতনয-স্প্রদদায়ভুক্ত দেষ্ণের্ফণর 
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প্রািরন োিিা ভাষার সচহত তাাঁহার েযাপক্ পচরিয় সদচখয়া আমরা অনুমান ক্চর, 

দাচেণাফতয ও োিিাফদফশ্ তাাঁহার চ্চত েি অল্পচদন হয় নাই। 

  

চক্ন্তু এক্চি ্ াফন র্মফনর সম্বফে তাাঁহার সয েনক্াফির েেুর্ণ চেফশ্ষ সজার চদয়া েচিয়া 

থাফক্ন। তাাঁহারা েফিন, ক্াচথয়াওয়াফি চর্রনার পেিফতর শ্রষিফদফশ্ সযার্সাযনার রহফসয 

প্রথম দরচেত হন। 

  

এই পেিত সে  ফদর িফে অচত পচেত্র চেি। এই পেিফতর পাদফদফশ্ সসই সুেৃহৎ চশ্িা 

চেদযমান, যাহার উপর সম্রািক্ুফির মফযয যাচমিক্িূিামচণ যমিাফশ্াফক্র সেিপ্রথম আচেষৃ্কত 

অনুশ্াসন সখাচদত আফে। উহার চনম্নফদফশ্ শ্ত শ্ত শ্তােরর চেস্মৃচতর অেক্াফর 

অরণযােৃত চেরাি স্তুপরাচজ িরন হইয়াচেি—ঐগুচিফক্ অফনক্চদন যচরয়াই চর্রনার 

পেিতফশ্রণরর েুে েুে দশ্িমািা েচিয়াই সিাফক্ মফন ক্চরত। সে  যমি এেফণ সয 

স্প্রদদাফয়র সংফশ্াচযত সংস্করণ েচিয়া চেফেচিত হয়—সসই যমিস্প্রদদায় এখনও উহাফক্ 

েি ক্ম পচেত্র মফন ক্ফরন না; আর আশ্চফযির চেষয়, ঐ যফমির জর্জ্জয়র উত্তরাচযক্ারর 

আযুচনক্ চহন্দুযফমি চমচশ্য়া যাইোর পূেি পযিন্ত ঐ যমি সাহসপূেিক্ ্াপতযফেফত্র জয়িাভ 

ক্চরোর সিষ্টা ক্ফর নাই। 

  

৩ 

  

মহাফযার্র অেযূতগুরু দত্তাফত্রফয়র পচেত্র চনোসভূচম েচিয়া চর্রনার চহন্দুফদর মফযয 

চেখযাত; আর চক্ংেদন্তর আফে সয, এই পেিতিূিায় ভার্যোন েযচক্তর্ণ এখনও েি েি 

চস ফযার্রর সাোৎ পাইয়া থাফক্ন। 

  

তারপর আমরা সদচখফত পাই, এই যুেক্ ব্রহ্মিারর োরাণসরর চনক্ফি র্োতরফর জননক্ 

সযার্সাযক্ সন্নযাসররা চশ্ষযরূফপ োস ক্চরফতফেন। এই সন্নযাসর নদরর উচ্চতিভূচমর উপর 

খচনত এক্চি র্ফতি োস ক্চরফতন। আমাফদর প্রেফের চেষয়রভূত মহাত্মাও পরেতির জরেন 

র্াচজপুফরর চনক্ি নদরর উচ্চতিভূচমফত এক্চি র্ভরর র্হ্বর চনমিাণ ক্চরয়া োস ক্চরফতন; 

ইহা চতচন ওই গুরুর চনক্ফি চশ্চখয়াচেফিন, সেশ্ েুচঝফত পারা যায়।  
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সযার্ররা সযার্াভযাফসর সুচেযার জনয সেিদাই গুহা অথো সযখানক্ার আেহাওয়ার সক্ান 

রূপ পচরেতিন নাই, এেং সযখাফন সক্ান শ্ে মনফক্ চেিচিত ক্চরফত পাফর না, এমন 

্াফন োস ক্চরফত উপফদশ্ চদয়াফেন। 

  

আমরা আরও জাচনফত পাচর সয, চতচন প্রায় এই সমফয় োরাণসরফত জননক্ সন্নযাসরর 

চনক্ি অনদ্বতোদ চশ্ো ক্চরফতচেফিন। 

  

অফনক্ েষি ভ্রমণ, অযযয়ন ও সাযনার পর এই ব্রহ্মিারর যুেক্, সয্াফন োিযক্াফি 

প্রচতপাচিত হইয়াচেফিন, সস্াফন চ চরয়া আচসফিন। তাাঁহার চপতৃেয যচদ তখন জরচেত 

থাচক্ফতন, তফে চতচন সম্ভেতীঃ এই োিফক্র মুখমণ্ডফি সসই সজযাচতীঃ সদচখফত পাইফতন, 

যাহা প্রািরনক্াফি জননক্ সশ্রষ্ঠ ঋচষ তাাঁহার চশ্ফষযর মুফখ সদচখয়া েচিয়া উচিয়াচেফিন—

সস ময ব্রহ্মফজযাচতফত আজ সতামার মুখ উভুতাচসত সদচখফতচে।৩১ চক্ন্তু এফেফত্র 

োিযক্াফির সেররাই তাাঁহার র্ৃহপ্রতযােতিফন স্ব ার্ত অভযথিনা ক্চরফিন, তাাঁহাফদর 

অফনফক্ই সংসাফর প্রফেশ্ ক্চরয়াচেফিন—সংসার চিরচদফনর জনয তাাঁহাচদর্ফক্ োাঁচযয়া 

স চিয়াচেি, সয সংসাফর চিন্তার অেসর নাই, চক্ন্তু ক্মি অনন্ত। 

  

তথাচপ তাাঁহারা তাাঁহাফদর সহপাির েেু ও সখিার সাথরর (যাাঁহার ভাে েুচঝফত তাাঁহারা 

অভয্ চেফিন) সমুদয় আিার-আিরফণ এক্ পচরেতিন—রহসযময় পচরেতিন িেয 

ক্চরফিন। ঐ পচরেতিন সদচখয়া তাাঁহাফদর হৃদফয় ভয় ও চেস্মফয়র উফেক্ হইি। চক্ন্তু 

উহাফত তাাঁহাফদর হৃদফয় তাাঁহার মত হইোর ইিা, অথো তাাঁহার নযায় তত্ত্বাফেষণ-সৃ্পহা 

জার্চরত হইি না। তাাঁহারা সদচখফিন, এ এক্ অভুুতত মানে—এই যিণা ও জিোদপূণি 

সংসার এফক্োফর অচত্রমম ক্চরয়া িচিয়া চর্য়াফে, এই পযিন্ত। তাাঁহারা স্ব ভােতই তাাঁহার 

প্রচত র্ভরর শ্র াসিন্ন হইফিন, আর সক্ান প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরফিন না। 

  

ইফতামফযয এই মহাত্মার চেফশ্ষত্বসমূহ চদন চদন অচযক্তর পচরস্ফুি হইফত িাচর্ি। 

োরাণসরর চনক্ফি তাাঁহার গুরু সযমন ক্চরয়াচেফিন, চতচনও সসইরূপ ভূ চমফত এক্চি র্তি 

খনন ক্চরয়া তন্মফযয প্রফেশ্ক্রতীঃ অফনক্েণ সসখাফন োস ক্চরফত িাচর্ফিন। তারপর 
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চতচন আহার সম্বফে অচত ভয়ানক্ ক্ফিার সংযম আরম্ভ ক্চরফিন। সারাচদন চতচন চনফজর 

সোি আশ্রমচিফত ক্াজ ক্চরফতন, তাাঁহার পরম সপ্রমাস্পদ প্রভু রামিফের পূজা ক্চরফতন, 

উত্তম খাদয রেন ক্চরয়া (ক্চথত আফে, চতচন রেনচেদযায় অসাযারণ পিু চেফিন) 

িাক্ুফরর সভার্ চদফতন, তার পর সসই প্রসাদ েেুোেের্ণ ও দচরেফদর মফযয েণ্টন ক্চরয়া 

চদফতন, এেং অফনক্ রাচত্র পযিন্ত তাহাফদর সসো ক্চরফতন। তাহারা সক্ফি যখন শ্য়ন 

ক্চরত, তখন এই যুেক্ সর্াপফন সন্তরণ ক্চরয়া র্োর অপর তরফর যাইফতন। সসখাফন 

সারা রাত সাযনভজফন ক্ািাইয়া ঊষার পূফেিই চ চরয়া আচসয়া েেুের্িফক্ জার্াইফতন 

এেং আোর চনতযক্মি আরম্ভ ক্চরফতন, আমরা ভারফত এরূপ ক্াজফক্ ‘অপফরর সসো ো 

পূজা’ েচিয়া থাচক্। 

  

ইফতামফযয তাাঁহার চনফজর খাওয়াও ক্চময়া আচসফত িাচর্ি; অেফশ্ফষ আমরা শুচনয়াচে, 

উহা প্রতযহ এক্ মুি সতফতা চনমপাতা ো ক্ফয়ক্িা িঙ্কা মাফত্র দাাঁিাইি। তারপর 

র্োতরর্ জেফি প্রতযহ রাফত্র সাযনার জনয র্মন ্রমমশ্ীঃ ক্চময়া যাইফত িাচর্ি—চতচন 

চনজহাফত চনচমিত গুহাফত আরও সেশ্র সময় োস ক্চরফত িাচর্ফিন। আমরা শুচনয়াচে, 

সসই গুহায় চতচন চদফনর পর চদন ও মাফসর পর মাস যযানমগ্ন হইয়া থাচক্ফতন, তারপর 

োচহর হইফতন। এই দর িক্াি চতচন চক্ খাইয়া থাচক্ফতন, তাহা সক্হই জাচনত না; এই 

জনয সিাফক্ তাাঁহাফক্ ‘পও-আহারর’ অথিাৎ োয়ুভেণক্ারর োো েচিফত আরম্ভ ক্চরি। 

  

চতচন তাাঁহার জরেফন আর ক্খনও এই ্ান তযার্ ক্ফরন নাই। এক্োর চতচন এত অচযক্ 

চদন যচরয়া ঐ গুহার মফযয চেফিন সয, সিাফক্ তাাঁহাফক্ মৃত েচিয়া চ্র ক্চরয়াচেি। চক্ন্তু 

অফনক্ চদন পফর োো আোর োচহর হইয়া েহুসংখযক্ সাযুফক্ এক্ ভাণ্ডারা চদফিন। 

  

যখন যযানমগ্ন না থাচক্ফতন, তখন চতচন তাাঁহার গুহার মুফখর উপচরভাফর্ অেচ্ত এক্চি 

র্ৃফহ োস ক্চরফতন, আর এই সমফয় যাহারা তাাঁহার সচহত সাোৎ ক্চরফত আচসত, 

তাহাফদর সচহত চতচন সাোৎ ক্চরফতন। তাাঁহার যশ্ীঃফস রভ িতুচদিফক্ চে্ৃত হইফত 

িাচর্ি। র্াচজপুফরর অচহফ ন চেভাফর্র রায় র্র্নিে োহাদুর—চযচন স্ব াভাচেক্ মহত্ত্ব ও 
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যমিপ্রাণতার জনয সক্ফিরই চপ্রয় চেফিন—আমাচদর্ফক্ এই মহাত্মার সচহত আিাপ 

ক্রাইয়া সদন। 

  

ভারফতর আরও অফনক্ মহাত্মার জরেফনর নযায়, এই জরেফনও োহয ক্মিমুখরতা চেফশ্ষ 

চক্েু চেি না। ‘োফক্যর দ্বারা নয়, জরেফনর দ্বারা চশ্ো চদফত হইফে; আর যাহারা সতয 

যারণ ক্চরোর উপযুক্ত হইয়াফে, তাহাফদর জরেফন সতয প্রচত চিত হয়’—এই 

মহাপুরুফষর জরেন ঐ ভারতরয় আদফশ্িরই অনযতম উদাহরণ। এই যরফনর েযচক্তর্ণ যাহা 

জাফনন, তাহা প্রিার ক্চরফত সিূণি অচনিুক্, ক্ারণ তাাঁহাফদর দৃঢ় যারণা এই সয, োফক্যর 

দ্বারা নয়, চভতফরর সাযনার দ্বারাই সতযিাভ হয়। যমি তাাঁহাফদর চনক্ি সামাচজক্ ক্তিফেযর 

প্রফরািক্ শ্চক্তচেফশ্ষ নয়, যমি সফতযর ঐক্াচন্তক্ অনুসোন এেং এই জরেফন সফতযর 

প্রতযে উপিচব্ধ। 

  

ক্াফির এক্চি মুহূতি অফপো অপর এক্চি মুহূফতির অচযক্তর শ্চক্ত আফে, এ-ক্থা 

তাাঁহারা অস্ব রক্ার ক্ফরন। অতএে অনন্তক্াফির প্রচতচি মুহূতিই অনযানয মুহূফতির সমান 

েচিয়া তাাঁহারা মৃতুযর জনয অফপো না ক্চরয়া এখাফনই এেং এখনই যফমির সতযসমূফহর 

সাোৎ দশ্িন ক্চরোর উপর সজার চদয়া থাফক্ন। 

  

েতিমান সিখক্ এক্ সমফয় এই মহাত্মাফক্ চজজ্ঞাসা ক্ফরন, জর্ফতর ক্িযাফণর জনয সক্ন 

চতচন গুহা হইফত োচহফর আচসফেন না। প্রথমতীঃ চতচন তাাঁহার স্ব াভাচেক্ চেনয় ও 

রচসক্তার সচহত চনম্নচিচখত দৃঢ় উত্তর প্রদান ক্ফরনীঃ  

  

সক্ান দুষ্ট সিাক্ সক্ান অনযায় ক্াযি ক্চরফতচেি, এমন সমফয় এক্ েযচক্ত তাহাফক্ যচরয়া 

স ফি এেং শ্াচ্-স্ব রূপ তাহার নাক্ ক্াচিয়া সদয়। চনফজর নাক্ ক্ািা রূপ জর্ৎফক্ সক্মন 

ক্চরয়া সদখাইফে, ইহা ভাচেয়া সস অচতশ্য় িচজ্জত হইি ও চনফজর প্রচত অচতশ্য় চেরক্ত 

হইয়া এক্ জেফি পিাইয়া সর্ি। সসখাফন এক্চি েযাঘ্রিমি চেোইয়া েচসয়া থাচক্ত, আর 

এচদক্ ওচদক্ সক্হ আচসফতফে—মফন হইফি অমচন র্ভরর যযাফনর ভান ক্চরত। তাহার 

এইরূপ েযেহাফর সচরয়া যাওয়া দূফর থাক্ুক্, দফি দফি সিাক্ এই অভুুতত সাযু সদচখফত 
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এেং পূজা ক্চরফত আচসফত িাচর্ি। তখন সস সদচখি, এইরূপ অরণযোফস আোর তাহার 

সহফজ জরচেক্াচনেিাফহর উপায় হইি। এইভাফে েৎসফরর পর েৎসর ক্াচিয়া সর্ি। 

অেফশ্ফষ সসই ্াফনর অচযোসররা সম নব্রতযারর যযানপরায়ণ সাযুর চনক্ি হইফত চক্েু 

উপফদশ্ শুচনোর জনয েয্ হইি, চেফশ্ষতীঃ জননক্ যুেক্ তাহার চনক্ি দরচেত হইোর 

জনয চেফশ্ষ উৎসুক্ হইি। সশ্ফষ এরূপ অে্া দাাঁিাইি সয, আর চেিম্ব ক্চরফি সাযুর 

প্রচতষ্ঠা এফক্োফর সিাপ হয়। তখন সস এক্চদন সম নব্রত ভে ক্চরয়া ঐ উৎসাহর যুেক্ফক্ 

েচিি, ‘আর্ামর ক্াি এক্খাচন যারাি েুর িইয়া এখাফন আচসও।’ যুেক্চি তাহার 

জরেফনর প্রযান আক্াঙ্ক্ষা অচত শ্রঘ্রই পূণি হইফে, এই আশ্ায় পরম আনচন্দত হইয়া 

পরচদন অচত প্রতূযফষ েুর িইয়া উপচ্ত হইি। নাক্ক্ািা সাযু তাহাফক্ েফনর এক্ অচত 

চনভৃত ্ াফন িইয়া সর্ি, তার েুরখাচন হাফত িইয়া উহা খুচিি এেং এক্ আ াফত তাহার 

নাক্ ক্াচিয়া চদয়া র্ম্ভরর েদফন েচিি, ‘সহ যুেক্, আচম এইরূফপ এই আশ্রফম দরচেত 

হইয়াচে। সসই দরোই আচম সতামাফক্ চদিাম। এখন তুচমও তৎপর হইয়া সুচেযা পাইফিই 

অপরফক্ এই দরো চদফত থাক্।’ যুেক্চি িজ্জায় তাহার এই অভুুতত দরোর রহসয ক্াহারও 

চনক্ি প্রক্াশ্ ক্চরফত পাচরি না এেং সাযযানুসাফর তাহার গুরুর আফদশ্ পািন ক্চরফত 

িাচর্ি। এইরূফপ এক্ নাক্ ক্ািা সাযু-স্প্রদদায় উৎপন্ন হইয়া সমগ্র সদশ্ োইয়া স চিি। 

তুচম চক্ আমাফক্ও এইরূপ আর এক্চি স্প্রদদাফয়র প্রচতষ্ঠাতারূফপ সদচখফত িাও? 

  

ইহার অফনক্ পফর, যখন চতচন অফপোক্ৃত র্ম্ভররভাফে চেফিন, ঐ চেষফয় আর এক্োর 

প্রশ্ন ক্রাফত চতচন উত্তর চদয়াচেফিন, ‘তুচম চক্ মফন ক্র, ্ূিফদহ দ্বারাই সক্েি অপফরর 

উপক্ার সম্ভে? এক্চি মন শ্ররফরর সাহাযয-চনরফপে হইয়া অপফরর মনফক্ সাহাযয 

ক্চরফত পাফর, ইহা চক্ সম্ভে েচিয়া মফন ক্র না?’  

  

অপর এক্ সময় তাাঁহাফক্ চজজ্ঞসা ক্রা হয়, চতচন এত েি এক্জন সযার্র, তথাচপ চতচন 

প্রথম চশ্োথিরফদর জনয উপচদষ্ট শ্ররর ুনাথজরর মূচতিপূজা, সহামাচদ ক্মি ক্ফরন সক্ন? 

তাহাফত চতচন উত্তর চদফিন, ‘সক্ফিই সয চনফজর ক্িযাফণর জনয ক্মি ক্ফর, এ ক্থা তুচম 

যচরয়া িইফতে সক্ন? এক্জনও চক্ অপফরর জনয ক্মি ক্চরফত পাফর না?’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 146 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অতীঃপর সক্ফিই সসই সিাফরর ক্থা শুচনয়াফেন; সস তাাঁহার আশ্রফম িুচর ক্চরফত 

আচসয়াচেি, সাযুফক্ সদচখয়াই সস ভরত হইয়া সিারাই চজচনফষর সপাাঁিিা স চিয়া 

পিাইি। সাযু সসই সপাাঁিিা িইয়া সিাফরর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অফনক্ দূর দ্রুতফেফর্ সদ িাইয়া 

তাহার চনক্ি উপচ্ত হইফিন; সশ্ফষ পদপ্রাফন্ত সসই সপাাঁিিাচি স চিয়া চদয়া ক্রফজাফি 

সজিনয়ফন চনজক্ৃত োযার জনয েমাপ্রাথিনা ক্চরফত িাচর্ফিন ও অচত ক্াতরভাফে 

সসইগুচি িইোর জনয পরিাপরচি ক্চরফত িাচর্ফিন। চতচন েচিফত িাচর্ফিন, ‘এগুচি 

আমার নফহ, সতামার।’  

  

আমরা চেশ্ব্সূফত্র আরও শুচনয়াচে, এক্োর তাাঁহাফক্ সর্াখুরা সাফপ দংশ্ন ক্ফর এেং 

যচদও ক্ফয়ক্  ণ্টার জনয সক্ফি তাাঁহাফক্ মৃত েচিয়াই চ্র ক্চরয়াচেি, চক্েুক্াি পফর 

চতচন সু্ হইয়া উফিন, তাাঁহার েেুের্ি তাাঁহাফক্ ঐ সম্বফে চজজ্ঞাসা ক্চরফি চতচন েফিন, 

‘ঐ সর্াখুরা সাপচি আমার চপ্রয়তফমর চনক্ি হইফত দূতরূফপ আচসয়াচেফিন (পাহন 

সদওতা আয়া)।’  

  

আমরা এই ক্াচহনর অনায়াফসই চেশ্বাস ক্চরফত পাচর। ক্ারণ, আমরা জাচন তাাঁহার স্ব ভাে 

ক্র প্রর্াঢ় নম্রতা, চেনয় ও সপ্রফম ভূচষত চেি। সেিপ্রক্ার পরিা তাাঁহার চনক্ি সসই 

‘সপ্রমাস্পফদর চনক্ি হইফত দূতস্ব রূপ’ (পাহন সদওতা) চেি; আর যচদও চতচন ঐ সক্ি 

পরিায় অসহয যিণা সভার্ ক্চরফতন, তথাচপ অপর সিাক্ পযিন্ত ঐ পরিাগুচিফক্ অনয 

নাফম অচভচহত ক্চরফে, ইহা চতচন সহয ক্চরফত পাচরফতন না। এই অনািম্বর সপ্রম ও 

সক্ামিতা িতুচদিফক্র সিাফক্র মফযয চে্ৃত হইফত িাচর্ি; যাাঁহারা িাচরচদফক্র 

পল্লরগুচিফত ভ্রমণ ক্চরয়াফেন, তাাঁহারাই এই অভুুতত েযচক্তর নররে শ্চক্তচে্াফরর সােয 

চদফত পাফরন। 

  

সশ্ফষর চদফক্ চতচন আর সিাক্জফনর সফে সদখা ক্চরফতন না। যখন মাচির নরফির গুহা 

হইফত উচিয়া আচসফতন, তখন সিাক্জফনর সফে ক্থা ক্চহফতন েফি, চক্ন্তু মফযয দ্বার 

রু  থাচক্ত। চতচন সয গুহা হইফত উচিয়াফেন, তাহা সহাফমর যূম সদচখয়া অথো পূজার 

আফয়াজফনর শ্ফে েুঝা যাইত। 
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তাাঁহার এই এক্চি চেফশ্ষত্ব চেি সয, চতচন যখন এক্ই ক্াযি ক্চরফতন, তাহা যতই তুি 

হউক্—তখন তাহাফতই সিূণি মগ্ন হইয়া যাইফতন। শ্রররামিেজরর পূজায় চতচন সযরূপ 

যত্ন ও মফনাফযার্ চদফতন, এক্চি তাম্রক্ুণ্ড মাচজফতও চিক্ তাহাই ক্চরফতন। চতচন সয 

আমাচদর্ফক্ ক্মিরহসয সম্বফে এক্োর েচিয়াচেফিন, ‘যন্ সাযন তন্ চসচ ’ অথিাৎ চসচ র 

উপায়ফক্ও এমনভাফে আদর-যত্ন ক্চরফত হইফে, সযন উহাই চসচ স্ব রূপ—চতচন চনফজই 

এই আদফশ্ির উৎক্ৃষ্ট দৃষ্টান্ত চেফিন। 

  

তাাঁহার চেনয়ও সক্ানরূপ ক্ষ্ট যিণা ো আত্মগ্লাচনপূণি চেি না। এক্োর চতচন আমাচদফর্র 

চনক্ি অচত সুন্দরভাফে চনম্নচিচখত ভােচি েযাখযা ক্চরয়াচেফিনীঃ সহ রাজা, ভর্োন্ 

অচক্ঞ্চফনর যন; হযাাঁ, সয েযচক্ত সক্ান েস্তুফক্, এমন চক্, চনফজর আত্মাফক্ পযিন্ত ‘আমার’ 

েচিয়া অচযক্ার ক্চরোর ইিা তযার্ ক্চরয়াফে, চতচন তাহারই।—এই ভাে প্রতযে উপিচব্ধ 

ক্চরয়াই স্ব ভােতীঃ তাাঁহার এই চেনয় আচসয়াচেি। 

  

চতচন সাোৎভাফে উপফদশ্ চদফত পাচরফতন না; ক্ারণ, তাহা হইফি চনফজফক্ই আিাফযির 

পদ গ্রহণ ক্চরফত হয়, চনফজফক্ অপর অফপো উচ্চতর আসফন েসাইফত হয়। চক্ন্তু 

এক্োর তাাঁহার হৃদয়-প্রস্রেণ খুচিয়া সর্ফি তাহা হইফত অনন্ত জ্ঞানোচর উৎসাচরত হইত, 

তথাচপ উত্তরগুচি সেিদা সাোৎভাফে না হইয়া পফরােভাফে হইত।  

  

চতচন দর িাক্ৃচত, মাংসি ও এক্িেু চেফিন এেং প্রক্ৃত েয়স অফপো তাাঁহাফক্ অল্পেয়স্ক 

সদখাইত। তাাঁহার ক্্ঠনস্ব ফরর মত মযুর স্ব র আর ক্াহারও শুচন নাই। জরেফনর সশ্ষ দশ্ 

েৎসর ো তফতাচযক্ ক্াি চতচন সিাক্িেুর সিূণি অন্তরাফি অে্ান ক্চরফতন। তাাঁহার 

র্ৃহদ্বাফরর পশ্চাফত সর্ািাক্তক্ আিু ও এক্িু মাখন রাচখয়া সদওয়া হইত; যখন চতচন 

সমাচযফত না থাচক্ফতন, তখন রাফত্র ঐগুচি গ্রহণ ক্চরফতন। গুহার মফযয থাচক্ফি তাহাও 

তাাঁহার প্রফয়াজন হইত না। এইরূফপ সযার্শ্াফস্ত্রর সতযতার প্রতযে প্রমাণস্ব রূপ এেং 

পচেত্রতা, চেনয় ও সপ্রফমর জরেন্ত দৃষ্টান্তস্ব রূপ এই নররে জরেন অচতোচহত হইফত 

িাচর্ি। 
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আমরা পূফেিই েচিয়াচে, যূম সদচখফিই চতচন সমাচয হইফত উচিয়াফেন েচিয়া েুঝা যাইত। 

এক্চদন যূফম সপািা মাংফসর র্ে পাওয়া যাইফত িাচর্ি। িতুচদিফক্র সিাফক্ চক্েু চ্র 

ক্চরফত পাচরি না। সশ্ফষ র্ে অসহয হইয়া উচিি এেং যূম পুঞ্জরভূত হইয়া উচিফতফে 

সদচখয়া তাহার র্ৃফহর দ্বার ভাচিয়া স চিি এেং সদচখি, সসই মহাফযার্র চনফজফক্ 

সহামাচগ্নফত সশ্ষ আহুচত চদয়াফেন। অল্পেফণর মফযয তাাঁহার সদহ ভফস্ম পচরণত হইি। 

  

আমাচদর্ফক্ এখাফন ক্াচিদাফসর সসই োক্য স্মরণ ক্চরফত হইফেীঃ  

  

মন্দেুচ  েযচক্তর্ণ মহাত্মার্ফণর ক্াফযির চনন্দা ক্চরয়া থাফক্; ক্ারণ সসই ক্াযিগুচি 

অসাযারণ এেং তাহাফদর ক্ারণও সিাক্ ভাচেয়া চ্র ক্চরফত পাফর না।৩২ 

  

তথাচপ তাাঁহার সচহত চেফশ্ষ পচরিয় চেি েচিয়া তাাঁহার এই ক্াফযির ক্ারণ সম্বফে এক্চি 

আনুমাচনক্ চস ান্ত ক্চরফত সাহসর হইফতচে। আমাফদর মফন হয়, মহাত্মা েুচঝয়াচেফিন, 

তাাঁহার অচন্তমক্াি উপচ্ত; তখন চতচন মৃতুযর পফরও যাহাফত ক্াহাফক্ও ক্ষ্ট চদফত না 

হয়, সসজনয সিূণি সু্ শ্ররফর ও সু্ মফন আফযিাচিত এই সশ্ষ আহুচত চদয়াচেফিন। 

  

েতিমান সিখক্ এই পরফিাক্র্ত মহাত্মার চনক্ি র্ভররভাফে ঋণর; সসজনয তাাঁহার 

সপ্রমাস্পদ ও তৎফসচেত সশ্রষ্ঠ আিাযিচদফর্র অনযতম মহাত্মার উফদ্দফশ্য—এই ক্ফয়ক্চি 

পি ্চক্ত অফযার্য হইফিও উৎসর্িরক্ৃত হইি।  
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১২. মদীয় আিার্যতদব 

[১৮৯৬, ২৪ স ব্রুআরর চনউ ইয়ফক্ি নেপ্রচতচষ্ঠত সেদান্ত সসাসাইচির উফদযাফর্ স্ব ামরজর 

চেখযাত My Master েক্তৃতাচি সদন; ঐ েৎসফরর সশ্ষচদফক্ িণ্ডন তযাফর্র পূফেি 

উইম্বি ্েফন শ্রররামক্ৃষ্ণ সম্বফে আর এক্চি েক্তৃতা সদন। েতিমান অনুোদ উভয় েক্তৃতা 

হইফত সঙ্কচিত।] 

  

ভর্োন্ শ্ররক্ৃষ্ণ শ্ররমভুতর্েদর্রতায় েচিয়াচেফিনীঃ যখনই যফমির প্রভাে ক্চময়া যায় ও 

অযফমির প্রভাে োচিফত থাফক্, তখনই আচম মানেজাচতফক্ সাহাযয ক্চরোর জনয 

জন্মগ্রহণ ক্চর।৩৩ 

  

আমাফদর এই জর্ৎ ্রমমার্ত পচরেতিন ও নূতন নূতন পচরচ্চতর জনয যখনই নূতন 

সামঞ্জফসযর প্রফয়াজন হয়, তখনই এক্ শ্চক্ত-তরে আচসয়া থাফক্। আর মানে আযযাচত্মক্ 

ও জি উভয় ্ ফর চ্রময়াশ্রি েচিয়া উভয়ত্র এই সমেয়-তরফের আচেভিাে হয়। আযুচনক্ 

ক্াফি ইওফরাপই প্রযানতীঃ জিরাফজয সামঞ্জসয চেযান ক্চরয়াফে, আর সমগ্র জর্ফতর 

ইচতহাফস এচশ্য়াই আযযাচত্মক্ রাফজয সমেয়-সাযফনর চভচত্তস্ব রূপ। অযুনা আোর 

আযযাচত্মক্ ্ফর সমেফয়র প্রফয়াজন সদখা যাইফতফে। েতিমাফন জিোদর ভােসমূহই 

অতুযচ্চ সর্ রে ও শ্চক্তর অচযক্ারর; আজ মানুষ ্রমমার্ত জফির উপর চনভির ক্চরফত 

ক্চরফত চনফজর চদেয স্ব রূপ ভুচিয়া চর্য়া অফথিাপাজিফনর যিচেফশ্ফষ পচরণত হইফত 

েচসয়াফে—এখন আর এক্োর সমেফয়র প্রফয়াজন। সমেফয়র সসই শ্চক্ত আচসয়াফে, সসই 

োণর উচ্চাচরত হইয়াফে—যাহা ্রমমেযিমান জিোফদর সম  অপসাচরত ক্চরয়া চদফে। সসই 

শ্চক্তর চ্রময়া আরম্ভ হইয়াফে, অনচতচেিফম্বই তাহা মানেজাচতফক্ তাহার প্রক্ৃত স্ব রূফপর 

ক্থা স্মরণ ক্রাইয়া চদফে, আর এচশ্য়া হইফত এই শ্চক্ত িাচরচদফক্ চে্ৃত হইফত আরম্ভ 

ক্চরফে। 
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আমাফদর এই জর্ৎ শ্রমচেভাফর্র চনয়ফম পচরক্চল্পত। এক্জন মানুষই সে চক্েুর 

অচযক্ারর হইফে—এক্থা েিা অথিহরন। সক্ান এক্চি জাচতই সয সক্ি চেষফয়র অচযক্ারর 

হইফে—এরূপ ভাো আরও ভুি। তথাচপ আমরা চক্ সেফিমানুষ! অজ্ঞতােশ্তীঃ চশ্শু 

ভাচেয়া থাফক্ সয, সমগ্র জর্ফত তাহার পুতুফির মত ক্াময আর চক্েুই নাই। সয-জাচত 

জিশ্চক্তফত েি, সস ভাফে জিেস্তুই এক্মাত্র ক্াময, উন্নচত ো সভযতা েচিফত জিশ্চক্তর 

অচযক্ারই েুঝায়; আর যচদ এমন সক্ান জাচত থাফক্, যাহাফদর ঐ শ্চক্ত নাই ো যাহারা 

ঐ শ্চক্ত িাফহ না, তাহারা নর্ণয—তাহারা োাঁচিয়া থাক্ার অফযার্য, তাহাফদর সমগ্র 

অচ্ত্বই চনরথিক্। অনযচদফক্ আর এক্ জাচত ভাচেফত পাফর, সক্েি জিোদর সভযতা 

সিূণি চনরথিক্। প্রািযফদশ্ হইফত উচিত োণর এক্দা সমগ্র জর্ৎফক্ েচিয়াচেিীঃ যচদ 

সক্ান েযচক্ত চেফশ্বর সে চক্েুর অচযক্ার ক্ফর অথি তাহার আযযাচত্মক্তা না থাফক্, তফে 

তাহাফত চক্ সাথিক্তা? ইহাই প্রািয ভাে, অপরচি পাশ্চাতয। 

  

এই উভয় ভাফেরই মহত্ত্ব আফে, উভয় ভাফেরই সর্ রে আফে। েতিমান সমেফয় এই উভয় 

আদফশ্ির সামঞ্জসয, উভয় আদফশ্ির চমিন হইফে। পাশ্চাতয জাচতর চনক্ি ইচেয়গ্রাহয 

জর্ৎ সযমন সতয, প্রািয জাচতর চনক্ি আযযাচত্মক্ জর্ৎ সতমচন সতয। প্রািয জাচত যাহা 

চক্েু িায় ো আশ্া ক্ফর, যাহা থাচক্ফি জরেনিাফক্ সতয েচিয়া সোয হয়, আযযাচত্মক্ 

্ফরই সস তাহা পাইয়া থাফক্। পাশ্চাতয জাচতর িফে সস স্ব নেওমুগ্ধ; প্রািয জাচতর চনক্ি 

পাশ্চাতযও সসইরূপ স্ব নেওমুগ্ধ েচিয়া প্রতরয়মান হয়—পাাঁি চমচনিও যাহা ্ায়র নফহ, এমন 

পুতুি িইয়া সস সখিা ক্চরফতফে! আর সয মুচষ্টফময় জিেস্তুফক্ শ্রঘ্র ো চেিফম্ব পচরতযার্ 

ক্চরয়া যাইফত হইফে, তাহাফক্ই েয়স্ক নরনাররর্ণ এত েি মফন ক্ফর—ইহা চিন্তা ক্চরয়া 

প্রািয হাচসফতফে। এফক্ অনযফক্ স্ব নেওচেিাসর েচিয়া থাফক্। চক্ন্তু পাশ্চাতয আদশ্ি 

মানেজাচতর উন্নচতর পফে সযমন আেশ্যক্, প্রািয আদশ্িও সসইরূপ; আর আমার সোয 

হয়, পাশ্চাতয আদশ্ি অফপো উহা অচযক্ প্রফয়াজনরয়। যি ক্খনই মানেফক্ সুখর ক্ফর 

নাই, ক্খনই ক্চরফে না। সয আমাচদর্ফক্ চেশ্বাস ক্রাইফত িায় সয, যি আমাচদর্ফক্ সুখর 

ক্চরফে, সস সজার ক্চরয়া েফি যফিই সুখ আফে; চক্ন্তু সুখ চিরক্াি মফনই েতিমান। সয 

মফনর উপর প্রভুত্ব ক্চরফত পাফর, সস-ই সক্েি সুখর হইফত পাফর, অপফর নফহ। আর এই 
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যফির শ্চক্তই ো চক্? সয েযচক্ত তাফরর মযয চদয়া তচিৎপ্রোহ সপ্ররণ ক্চরফত পাফর, 

তাহাফক্ খুে মহৎ ও েুচ মান্ েচিে সক্ন? প্রক্ৃচত চক্ প্রচত মুহূফতি ইহা অফপো িেগুণ 

অচযক্ তচিৎপ্রোহ সপ্ররণ ক্চরফতফে না? তফে প্রক্ৃচতর পদতফি নত হইয়া তাহারই 

উপাসনা ক্র না সক্ন? যচদ সমগ্র জর্ফতর উপর সতামার শ্চক্ত চে্ৃত হয়, যচদ তুচম 

জর্ফতর প্রফতযক্চি পরমাণুফক্ েশ্রভূত ক্চরফত পার, তাহা হইফিই ো চক্ আচসয়া যায়? 

যতচদন মানুষ তাহার চনফজর চভতর সুখর হইোর শ্চক্ত অজিন না ক্ফর, এেং চনফজফক্ 

জয় ক্চরফত সমথি না হয়, ততচদন সস সুখর হইফত পাচরফে না। ইহা সতয সয, মানুষ 

প্রক্ৃচতফক্ জয় ক্চরোর জনযই জন্মগ্রহণ ক্চরয়াফে; চক্ন্তু পাশ্চাতয জাচত ‘প্রক্ৃত’ শ্ফে 

সক্েি জি ো োহয প্রক্ৃচতই েুচঝয়া থাফক্। ইহা সতয সয, নরি-নশ্ি-সার্র-সমচেতা 

নানা শ্চক্ত ও ভােমচণ্ডতা োহযপ্রক্ৃচত অচত মহৎ। চক্ন্তু তাহা অফপোও মহত্তর মানফের 

অন্তীঃপ্রক্ৃচত—সূযি-িে-তারক্া, পৃচথের তথা সমগ্র জিজর্ৎ অফপো সশ্রষ্ঠ। আমাফদর এই 

েুে জরেফনর ঊফর্ধ্ি এই অন্তীঃপ্রক্ৃচত আমাফদর র্ফেষণার অনযতম সেত্র। পাশ্চাতয জাচত 

সযমন েচহজির্ফতর র্ফেষণায় প্রাযানয িাভ ক্চরয়াফে, প্রািয জাচত সতমচন এই 

অন্তজির্ফতর র্ফেষণায় সশ্রষ্ঠতা িাভ ক্চরয়াফে। অতএে ইহাই সেত সয, যখন আযযাচত্মক্ 

সামঞ্জফসযর প্রফয়াজন হয়, তখন প্রািয হইফতই হইয়া থাফক্। এরূপ হওয়াই সেত। আোর 

যখন প্রািয জাচত যিচনচমিত চশ্ো ক্চরফত ইিা ক্ফর, তখন তাহাফক্ সয পাশ্চাতয জাচতর 

পদতফি েচসয়া উহা চশ্চখফত হইফে, ইহাও সেত। পাশ্চাতয জাচতর যখন আত্মতত্ত্ব, 

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহসয চশ্চখোর প্রফয়াজন হইফে, তখন তাহাফক্ও প্রাফিযর পদতফি 

েচসয়া চশ্ো ক্চরফত হইফে। 

  

আচম সতামাফদর চনক্ি এমন এক্ েযচক্তর জরেনক্থা েচিফত যাইফতচে, চযচন ভারফত 

এইরূপ এক্ তরে প্রোচহত ক্চরয়াফেন। চক্ন্তু তাাঁহার জরেনিচরত েচিোর পূফেি সতামাফদর 

চনক্ি ভারফতর চভতফরর রহসয, ভারত েচিফত চক্ েুঝায়, তা েচিে। যাহাফদর িেু 

জিেস্তুর ক্ৃচত্রম সস ন্দফযি চেভ্রান্ত হইয়াফে, যাহারা সারা জরেনিাফক্ পান-ফভাজন ও 

সফম্ভাফর্র সেদরমূফি উৎসর্ি ক্চরয়াফে, ক্াঞ্চন ও ভূখণ্ডফক্ই যাহারা যথাসেিস্ব  েচিয়া চ্র 

ক্চরয়াফে, ইচেয়সুখফক্ই যাহারা সুফখর সরমা েচিয়া েুচঝয়াফে, অথিফক্ই যাহারা আরাযয 
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সদেতা ক্চরয়াফে, যাহাফদর িরম িেয ইহফিাফক্ ক্ফয়ক্ মুহূফতির সুখ-স্ব ািন্দয ও তারপর 

মৃতুয, যাহাফদর মন স্মতুফখ ঝাাঁপ চদফত অেম, যাহারা ইচেয়ফভার্য চেষফয়র মফযয োস 

ক্চরয়া তদফপো উচ্চতর সক্ান চক্েুর চিন্তা ক্খনও ক্ফর না, এইরূপ েযচক্তরা ভারফত 

চর্য়া চক্ সদফখ?—সদফখ িাচরচদফক্ সক্েি দাচরেয আেজিনা ক্ুসংস্কার অজ্ঞতা েরভৎসভাফে 

তাণ্ডে নৃতয ক্চরফতফে। ইহার ক্ারণ চক্? ক্ারণ—তাহারা সভযতা েচিফত সপাষাক্, 

পচরিদ, চশ্ো ও সামাচজক্ চশ্ষ্টািার মাত্র েুফঝ। পাশ্চাতয জাচত তাহাফদর োহয অে্ার 

উন্নচত ক্চরফত সেিপ্রক্ার সিষ্টা ক্চরয়াফে; ভারত চক্ন্তু অনয পফথ চর্য়াফে। সমগ্র জর্ফতর 

মফযয সক্েি সসখাফনই এমন এক্ জাচতর োস, সয জাচত ক্খনও চনজফদফশ্র সরমা 

োিাইয়া অপর জাচতফক্ জয় ক্চরফত চর্য়াফে—সমগ্র ইচতহাফস সক্াথাও ইহা সদচখফত 

পাওয়া যায় না, সয জাচত ক্খনও অপফরর েফেয সিাভ ক্ফর নাই, যাহাফদর এক্মাত্র সদাষ 

এই সয, তাহাফদর মচ্ষ্ক এেং সদফশ্র ভূচম অচতশ্য় উেির, আর তাহারা গুরুতর পচরশ্রফম 

যনসঞ্চয় ক্চরয়া সযন অপরাপর জাচতফক্ োচক্য়া চনফজফদর সেিস্ব ান্ত ক্চরফত প্রিুব্ধ 

ক্চরয়াফে। তাহারা সেিস্ব ান্ত হইয়াফে, অপর জাচত তাহাচদর্ফক্ েেির েচিয়াফে—ইহাফত 

তাহাফদর দুীঃখ নাই, ইহাফত তাহারা সন্তুষ্ট। পচরেফতি তাহারা এই জর্ফতর চনক্ি সসই 

পরমপুরুফষর দশ্িন-োতিা প্রিার ক্চরফত িায়, জর্ফতর চনক্ি মানেপ্রক্ৃচতর র্ূঢ় রহসয 

উদ্ঘািন ক্চরফত িায়, সয আেরফণ মানফের প্রক্ৃত স্ব রূপ আেৃত, তাহা চেন্ন ক্চরফত িায়; 

ক্ারণ তাহারা জাফন—এ সেই স্ব নেও, তাহারা জাফন—এই জফির পশ্চাফত মানফের প্রক্ৃত 

চদেযভাে চেরাজমান, যাহা সক্ান পাফপ মচিন হয় না, ক্াম যাহাফক্ ক্িচঙ্কত ক্চরফত 

পাফর না, অচগ্ন যাহাফক্ দগ্ধ ক্চরফত পাফর না, জি চসক্ত ক্চরফত পাফর না, তাপ শুষ্ক 

ক্চরফত পাফর না, মৃতুয চেনষ্ট ক্চরফত পাফর না। পাশ্চাতয জাচতর িফে জিেস্তু যতখাচন 

সতয, ভারতোসরর চনক্ি মানফের যথাথি স্ব রূপও ততখাচন সতয।  

  

সতামাফদর সযমন ক্ামাফনর মুফখ িা াইয়া পচিোর সাহস আফে, সতামাফদর সযমন 

স্ব ফদফশ্র জনয প্রাণ চেসজিন ক্চরোর সাহস আফে, ঈশ্বফরর নাফম তাহাফদরও সতমচন 

সাহস আফে। এই ভারফতই মানুষ যখন মফনর ক্ল্পনা ো স্ব নেওমাত্র েচিয়া স াষণা ক্ফর, 

তখন সস যাহা চেশ্বাস ক্ফর এেং চিন্তা ক্ফর, তাহা সয সতয, ইহা প্রমাণ ক্চরোর জনয 
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সপাষাক্-পচরিদ, চেষয়-সিচত্ত সক্িই সস তযার্ ক্চরয়া থাফক্। মানে-জরেনিা দু-

চদফনর নয়, প্রক্ৃতপফে মানুফষর জরেন অনাচদ অনন্ত—এ ক্থা যখনই সক্হ েুচঝফত পাফর, 

তখন এই ভারফতই মানুষ নদরতরফর েচসয়া অনায়াফস শ্রররিা পচরতযার্ ক্চরফত পাফর, 

সযমন সতামরা সামানয তৃণখণ্ড অনায়াফস পচরতযার্ ক্চরফত পার। ইহাই তাহাফদর েররত্ব—

তাহারা মৃতুযফক্ পরমাত্মরয় েচিয়া আচিেন ক্চরফত প্রস্তুত হয়, ক্ারণ তাহারা চনশ্চয় 

জাফন সয, তাহাফদর মৃতুয নাই। এইখাফনই তাহাফদর শ্চক্ত চনচহত—এই শ্চক্তেফিই শ্ত 

শ্ত েষিেযাপর দেফদচশ্ক্ আ্রমমণ ও অতযািাফর তাহারা অেত রচহয়াফে; এই জাচত 

এখনও জরচেত এেং জাচতর চভতর ভরষণতম দুীঃখ-চেপফদর চদফনও যমিেরফরর অভাে হয় 

নাই। পাশ্চাফতয সযমন েি েি রাজনরচতজ্ঞ ও দেজ্ঞাচনক্ জন্মগ্রহণ ক্চরয়াফেন, 

এচশ্য়াফতও সতমচন েি েি যমিেরর জচন্ময়াফেন। েতিমান (ঊনচেংশ্) শ্তােরর প্রারফম্ভ, 

যখন ভারফত পাশ্চাতয ভাে প্রফেশ্ ক্চরফত আরম্ভ ক্ফর, যখন পাশ্চাতয চদচিজয়রর্ণ 

তরোচর হফ্ ঋচষর েংশ্যরর্ফণর চনক্ি প্রমাণ ক্চরফত আফস সয, তাহারা েেির ও 

স্ব নেওচেিাসর, তাহাফদর যফমি শুযু সপ রাচণক্ র্ল্প, ঈশ্বর আত্মা ও অনয যাহা চক্েু পাইোর 

জনয তাহারা এতচদন সিষ্টা ক্চরফতচেি, তাহা শুযু অথিশূ্নয শ্েসমচষ্ট; আর হাজার হাজার 

েৎসর যােৎ এই জাচত ্রমমার্ত সয তযার্-নেরার্য অভযাস ক্চরয়া আচসফতফে, সসগুচি 

েৃথা; তখন চেশ্বচেদযািফয়র যুেক্র্ণফক্ এই প্রশ্ন িঞ্চি ক্চরয়া তুচিিীঃ তফে চক্ এতচদন 

পযিন্ত এই জাচতর জরেন সয-আদফশ্ি র্চিত হইয়াফে, তাহার সাথিক্তা এফক্োফরই নাই? 

তফে চক্ আোর এই জাচতফক্ পাশ্চাতয যারায় নূতনভাফে জরেন র্িন ক্চরফত হইফে? 

তফে চক্ প্রািরন পুাঁচথ-পত্র চোঁচিয়া স চিফত হইফে, দশ্িনশ্াস্ত্রগুচি পুিাইয়া স চিফত হইফে, 

যমিািাযির্ণফক্ তািাইয়া চদফত হইফে, মচন্দরগুচি ভাচিয়া স চিফত হইফে? 

  

তরোচর ও েন্দুফক্র সাহাফযয চনজ চনজ যফমির সতযতা প্রমাণ ক্চরফত সমথি চেফজতা 

পাশ্চাতয জাচতগুচি চক্ েফি নাই, সতামাফদর পুরাতন যাহা চক্েু আফে, সেই 

ক্ুসংস্কারময়—সেই সপ ত্তচিক্তা? পাশ্চাতয ভাফে পচরিাচিত নূতন চেদযািয়সমূফহ 

চশ্োপ্রাপ্ত োিক্র্ণ অচত োিযক্াি হইফতই এই সক্ি ভাফে অভয্ হইি, সুতরাং 

তাহাফদর চভতর সয সফন্দফহর আচেভিাে হইফে, ইহা চক্েু আশ্চফযির চেষয় নফহ। চক্ন্তু 
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ক্ুসংস্কার তযার্ ক্চরয়া প্রক্ৃতভাফে সতযানুসোফন তাহার ব্রতর হইি না; তাহার পচরেফতি 

পাশ্চাতয যাহা েফি, তাহাই সতয েচিয়া যচরয়া িইি—পাশ্চাতয ভােই সফতযর মাপক্াচি 

হইয়া দাাঁিাইি! পুফরাচহতক্ুফির উফিদসাযন ক্চরফত হইফে, সেদরাচশ্ পুিাইয়া স চিফত 

হইফে, ক্ারণ পাশ্চাতয এ ক্থা েচিফতফে! এইরূপ সফন্দহ ও অচ্রতার ভাে হইফতই 

ভারফত তথাক্চথত সংস্কাফরর তরে উচিি। 

  

যচদ তুচম চিক্ চিক্ সংস্কারক্ হইফত িাও, তফে সতামার চতনচি চজচনষ থাক্া িাই—

প্রথমতীঃ হৃদয়েত্তা। সতামার ভ্রাতাফদর জনয যথাথিই চক্ সতামার প্রাণ ক্াাঁচদয়াফে? 

পৃচথেরফত এত দুীঃখ-ক্ষ্ট, এত অজ্ঞান, এত ক্ুসংস্কার রচহয়াফে—ইহা চক্ তুচম যথাথিই 

প্রাফণ প্রাফণ অনুভে ক্র? সক্ি মানুষফক্ ভাই েচিয়া চক্ তুচম যথাথিই অনুভে ক্র? 

সতামার সমগ্র সত্তাই চক্ এই ভাফে পূণি হইয়া উচিয়াফে? এই ভাে চক্ সতামার রফক্তর 

সস্রাফত চমচশ্য়া চর্য়াফে, সতামার চশ্রায় চশ্রায় প্রোচহত হইফতফে? এই ভাে চক্ সতামার 

প্রফতযক্ োয়ুর চভতর ঝঙ্কার তুচিফতফে? তুচম চক্ সহানুভূচতর ভাফে পূণি হইয়াে? যচদ 

তাহা হইয়া থাফক্, তফে েুচঝফত হইফে, তুচম প্রথম সসাপাফন মাত্র পদাপিণ ক্চরয়াে। 

তারপর ভাচেফত হইফেীঃ প্রচতক্াফরর সক্ান পন্থা খুাঁচজয়া পাইয়াে চক্না? সতামরা সয 

িরৎক্ার ক্চরয়া সক্িফক্ সেই ভাচিয়া-িুচরয়া স চিফত েচিফতে, সতামরা চনফজরা চক্ 

সক্ান পথ পাইয়াে? হইফত পাফর প্রািরন ভােগুচি ক্ুসংস্কারপূণি, চক্ন্তু ঐ-সক্ি 

ক্ুসংস্কাফরর সফে অমূিয সতয চমচশ্রত রচহয়াফে, নানাচেয খাফদর সচহত স্ব ণিখণ্ডও 

রচহয়াফে। এমন সক্ান উপায় আচেষ্কার ক্চরয়াে চক্, যাহাফত খাদ োদ চদয়া খাাঁচি 

সসানািুক্ু মাত্র িওয়া যাইফত পাফর? যচদ তাহাও ক্চরয়া থাক্, তফে েুচঝফত হইফে, তুচম 

চদ্বতরয় সসাপাফন মাত্র পদাপিণ ক্চরয়াে। আরও এক্চি চজচনফষর প্রফয়াজন—প্রাণপণ 

অযযেসায়। তুচম সয ক্িযাণ ক্চরফত যাইফতে, েি সদচখ, সতামার আসি অচভসচেিা চক্? 

চনচশ্চতরূফপ চক্ েচিফত পার সয, সতামার এই ক্িযাফণিার পশ্চাফত অথি মান যশ্ ো 

প্রভুফত্বর োসনা নাই? তুচম চক্ চনচশ্চতরূফপ েচিফত পার, যচদ সমগ্র জর্ৎ সতামাফক্ 

চপচষয়া স চিোর সিষ্টা ক্ফর, তথাচপ সতামার আদশ্িফক্ দৃঢ়ভাফে যচরয়া ক্াজ ক্চরয়া 

যাইফত পাচরফে? তুচম চক্ চনচশ্চতরূফপ েচিফত পার, তুচম যাহা িাও তাহা জান, আর 
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সতামার জরেন পযিন্ত চেপন্ন হইফিও সতামার ক্তিেয—সসই ক্তিেযই সাযন ক্চরয়া যাইফত 

পাচরফে? তুচম চক্ চনচশ্চতরূফপ েচিফত পার, যতচদন জরেন থাচক্ফে, যতচদন হৃদফয়র 

র্চত সিূণিরূফপ অেরু  না হইফে, ততচদন অযযেসাফয়র সচহত উফদ্দশ্য সাযফন িাচর্য়া 

থাচক্ফে? এই চত্রচেয গুণ যচদ সতামার থাফক্, তফেই তুচম প্রক্ৃত সংস্কারক্, তফেই তুচম 

যথাথি আিাযি ও গুরু, তফেই তুচম আমাফদর নমসয। যচদ সতামার এই গুণগুচি না থাফক্, 

তফে তুচম আমাফদর শ্র ার সযার্য নও। চক্ন্তু মানুষ েিই দুেিি, েিই সংক্রণিদৃচষ্ট। 

অফপো ক্চরয়া থাচক্োর দযযি তাহার নাই, প্রক্ৃত দশ্িফনর শ্চক্ত তাহার নাই—সস এখনই 

 ি সদচখফত িায়। ইহার ক্ারণ চক্? ক্ারণ এই সয, সস চনফজই  ি সভার্ ক্চরফত িায়, 

প্রক্ৃতপফে অপফরর জনয তাহার েি ভােনা নাই। সস ক্তিফেযর জনয ক্তিেয ক্চরফত িাফহ 

না। ভর্োন্ শ্ররক্ৃষ্ণ েচিয়াফেনীঃ ক্ফমিই সতামাফদর অচযক্ার আফে,  ফি ক্খনও নয়।  

  

 ি ক্ামনা ক্র সক্ন? আমাফদর সক্েি ক্তিেয ক্চরয়া যাইফত হইফে।  ি যাহা হইোর 

হইফত দাও। চক্ন্তু মানুফষর সচহষু্ণতা নাই—ঐরূপ অসচহষু্ণতার জনয শ্রঘ্র শ্রঘ্র 

 িফভাফর্র আক্াঙ্ক্ষায় সস সয সক্ান এক্িা মতিে িইয়া তাহাফতই িাচর্য়া যায়। 

জর্ফতর অচযক্াংশ্ ভাের সংস্কারক্ফক্ই এই সশ্রণরর অন্তভুিক্ত ক্চরফত পারা যায়। 

  

পূফেিই েচিয়াচে, ভারফত এই সংস্কাফরর ভাে আচসি। চক্েুক্াফির জনয সোয হইি, সয 

জিোদ ও ‘অহং’-সেিস্ব তার তরে ভারফতর উপক্ূফি প্রেিফেফর্ আ াত ক্চরফতফে, তাহা 

আমাফদর পূেিপুরুষর্ফণর চনক্ি হইফত উত্তরাচযক্ারসূফত্র প্রাপ্ত হৃদফয়র প্রভূত সরিতা, 

ঈশ্বরিাফভর জনয হৃদফয়র তরব্র েযাক্ুিতা প্রভৃচত সেই ভাসাইয়া িইয়া যাইফে। মুহূফতির 

জনয সোয হইি, সযন সমগ্র জাচতর অদৃফষ্ট চেযাতা এফক্োফর র্ধ্ংস চিচখয়াফেন। চক্ন্তু 

এই জাচত এরূপ সহস্র চেপ্লে-তরফের আ াত সহয ক্চরয়া আচসয়াফে। সসগুচির তুিনায় 

এ তরফের সের্ সতা অচত সামানয। শ্ত শ্ত েষি যচরয়া তরফের পর তরে আচসয়া এই 

সদশ্ফক্ েনযায় ভাসাইয়া চদয়াফে, স্মতুফখ যাহা পাইয়াফে তাহাই ভাচিয়া-িুচরয়া চদয়াফে; 

তরোচর ঝিচসত হইয়াফে; ‘আল্লার জয়’-রফে ভারত-র্র্ন চেদরণি হইয়াফে। চক্ন্তু পফর 

যখন চেপ্লফের েনযা থাচমি, সদখা সর্ি জাতরয় আদশ্ি অপচরেচতিত রচহয়া চর্য়াফে। 
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ভারতরয় জাচত নষ্ট হইোর নফহ। মৃতুযফক্ উপহাস ক্চরয়া ভারতোসর চনজ মচহমায় 

চেরাচজত রচহয়াফে, এেং যতচদন ভারফতর জাতরয় চভচত্তস্ব রূপ যমিভাে অেুণ্ণ থাচক্ফে, 

যতচদন ভারফতর সিাক্ যমিফক্ োচিয়া চেষয়সুফখ উন্মত্ত না হইফে, যতচদন ভারতোসররা 

ঈশ্বরফক্ পচরতযার্ না ক্চরফে, ততচদন তাহারা এরূপই থাচক্ফে। হয়ফতা তাহারা চিরক্াি 

চভেু ও দচরে থাচক্ফে, যূচি ও মচিনতার মফযয হয়ফতা তাহাচদর্ফক্ চিরচদন থাচক্ফত 

হইফে, চক্ন্তু তাহারা সযন তাহাফদর ঈশ্বরফক্ পচরতযার্ না ক্ফর; তাহারা সয ঋচষর 

েংশ্যর, এ ক্থা সযন তাহারা ভুচিয়া না যায়। সযমন পাশ্চাতয সদফশ্ এক্চি মুফি-মজুর 

পযিন্ত মযযযুফর্র সক্ান দসুয-‘েযারফন’র েংশ্যররূফপ আপনাফক্ প্রচতপন্ন ক্চরফত সিষ্টা 

ক্ফর, ভারফত সতমচন চসংহাসনারূঢ় সম্রাট্ পযিন্ত অরণযোসর েল্কিপচরচহত 

অরণয িমূিফভাজর ব্রহ্মযযানপরায়ণ অচক্ঞ্চন ঋচষর্ফণর েংশ্যররূফপ চনফজফক্ প্রমাণ 

ক্চরফত সিষ্টা ক্ফরন। আমরা এইরূপ ঋচষর্ফণরই েংশ্যর েচিয়া পচরচিত হইফত িাই; 

আর যতচদন পুণযিচরফত্রর উপর এইরূপ র্ভরর শ্র া থাচক্ফে, ততচদন ভারফতর চেনাশ্ 

নাই। 
  

ভারফতর িাচরচদফক্ যখন এইরূপ নানাচেয সংস্কাফরর সিষ্টা িচিফতচেি, সসই সময় ১৮৩৬ 

খ্রষ্টাফের ১৭ স ব্রুআরর, েেফদফশ্র সক্ানও সুদূর পল্লরগ্রাফম দচরে ব্রাহ্মণক্ুফি এক্চি 

চশ্শুর জন্ম হয়। তাাঁহার চপতামাতা অচত চনষ্ঠাোন্ প্রািরনপন্থর সিাক্ চেফিন। এরূপ 

ব্রাহ্মফণর জরেন চনতয তযার্ ও তপসযায় পূণি। জরচেক্াচনেিাফহর জনয তাাঁহার পফে অল্প 

ক্ফয়ক্চি পথই উনু্মক্ত, তাহার উপর আোর চনষ্ঠাোন্ ব্রাহ্মফণর পফে সয-ফক্ান চেষয়ক্মি 

চনচষ । আোর যফথিভাফে ক্াহারও চনক্ি হইফত চক্েু গ্রহণ ক্চরোর সযা নাই। ক্ল্পনা 

ক্চরয়া সদখ—এরূপ জরেন চক্ ক্ফিার! ব্রাহ্মণফদর ক্থা ও তাহাফদর সপ ফরাচহতয-

েযেসাফয়র ক্থা সতামরা অফনক্ শুচনয়াে। চক্ন্তু চজজ্ঞাসা ক্চর, সতামাফদর ক্য়জন ভাচেয়া 

সদচখয়াে—এই অভুুতত মানুষগুচি চক্ভাফে তাহাফদর প্রচতফেচশ্র্ফণর উপর এরূপ প্রভাে 

চে্ার ক্চরি? সদফশ্র সক্ি জাচতর মফযয তাহারা দচরেতম, তযার্ই তাহাফদর শ্চক্তর 

রহসয। তাহারা ক্খনও যফনর আক্াঙ্ক্ষা ক্ফর নাই। জর্ফতর মফযয তাহারাই সেিাফপো 

দচরে পুফরাচহত, সসইজনযই তাহারা সেিাফপো শ্চক্তমান্। তাহারা চনফজরা এরূপ দচরে 
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েফি, তথাচপ সদচখফে—যচদ গ্রাফম সক্ান দচরে েযচক্ত আচসয়া উপচ্ত হয়, ব্রাহ্মণপত্নর 

তাহাফক্ গ্রাম হইফত ক্খনও অভুক্ত িচিয়া যাইফত চদফে না। ইহাই ভারতরয় মাতার 

সেিপ্রথম ক্তিেয; সযফহতু চতচন মাতা, সসইজনয তাাঁহার ক্তিেয সক্িফক্ খাওয়াইয়া 

সেিফশ্ফষ চনফজ খাওয়া। প্রথফম তাাঁহাফক্ সদচখফত হইফে—সক্ফি খাইয়া পচরতৃপ্ত হইয়াফে, 

তফেই চতচন খাইফত পাইফেন; সসই জনযই ভারফত জননরফক্ সাোৎ ভর্েতর েিা হয়। 

আমরা যাাঁহার জরেনর আফিািনায় প্রেৃত্ত হইয়াচে, তাাঁহার মাতা এইরূপ আদশ্ি চহন্দু জননর 

চেফিন। ভারফত সয জাচত যত উচ্চ, তাহার চেচযচনফষযও তত সেশ্র। খুে নরি জাচত যাহা 

খুশ্র খাইফত পাফর, চক্ন্তু তদফপো উচ্চতর জাচতসমূফহ আহাফর চেচযচনফষয সদখা যায়; 

আর উচ্চতম জাচত, ভারফতর েংশ্ানু্রমচমক্ পুফরাচহত জাচত, ব্রাহ্মফণর জরেফন—পূফেিই 

েচিয়াচে—খুে সেশ্র আিারচনষ্ঠা। পাশ্চাতয সদফশ্র আিার েযেহাফরর তুিনায় এই 

ব্রাহ্মণফদর জরেন চেরামহরন তপসযায় পূণি, চক্ন্তু তাহাফদর খুে দ্যি আফে। তাহারা সক্ান 

এক্িা ভাে পাইফি তাহার িূিান্ত না ক্চরয়া োফি না, আর েংশ্ানু্রমফম সস-ভাে সপাষণ 

ক্চরয়া ক্াফযি পচরণত ক্ফর। এক্োর তাহাচদর্ফক্ সক্ান এক্িা ভাে দাও, সহফজ তাহা 

অপসাচরত ক্চরফত পাচরফে না; তফে তাহাচদর্ফক্ সক্ান নূতন ভাে সদওয়া েি ক্চিন। 

  

চনষ্ঠাোন্ চহন্দুরা এই ক্ারফণ অচতশ্য় স্ব াতিযচপ্রয়, তাহারা সিূণিরূফপ চনফজফদর চিন্তা ও 

ভাফের রাফজয োস ক্ফর। চক্রূফপ জরেনযাপন ক্চরফত হইফে, তাহা আমাফদর প্রািরন 

শ্াফস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূফপ েচণিত আফে; তাহারা সসই- সক্ি চেচয-চনফষফযর সামানয খুাঁচিনাচি 

পযিন্ত দৃঢ়ভাফে আাঁক্িাইয়া থাফক্। তাহারা েরং উপোস ক্চরয়া থাচক্ফে, তথাচপ তাহাফদর 

স্ব জাচতর েুে র্ণ্ডরর েচহভূিত সক্ান েযচক্তর হাফত খাইফে না। এইরূপ স্ব াতিয-চপ্রয় হইফিও 

তাহাফদর ঐক্াচন্তক্ ও অসাযারণ চনষ্ঠা আফে। চনষ্ঠাোন্ চহন্দুফদর চভতর অফনক্ সময় 

এইরূপ প্রেি চেশ্বাস ও যমিভাে সদখা যায়, ক্ারণ সফতযর প্রচত র্ভরর চেশ্বাস হইফতই 

তাহাফদর চনষ্ঠা আচসয়াফে। তাহারা এরূপ অযযেসাফয়র সচহত িাচর্য়া থাফক্ সয, আমরা 

সক্ফি হয়ফতা তাহা চিক্ েচিয়া মফন না-ও ক্চরফত পাচর, চক্ন্তু তাহাফদর মফত তাহা 

সতয। আমাফদর শ্াফস্ত্র চিচখত আফে, মানুষ সেিদা দানশ্রি হইফে—এমন চক্ িরমভাফেও। 

যচদ সক্ান েযচক্ত অপরফক্ সাহাযয ক্চরফত—সসই েযচক্তর জরেন রো ক্চরফত চর্য়া চনফজ 
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অনশ্ফন প্রাণতযার্ ক্ফর, শ্াস্ত্র েফিন, ইহা অনযায় নফহ, েরং ইহাই মানুফষর ক্তিেয। 

চেফশ্ষতীঃ ব্রাহ্মফণর পফে চনফজর মৃতুযভয় না রাচখয়া সিূণিভাফে দানব্রফতর অনুষ্ঠান ক্রা 

ক্তিেয। যাাঁহারা ভারতরয় সাচহফতযর সচহত পচরচিত, তাাঁহারা এইরূপ িূিান্ত দানশ্রিতার 

দৃষ্টান্তস্ব রূপ এক্চি প্রািরন সুন্দর উপাখযাফনর ক্থা স্মরণ ক্চরফত পাফরন। মহাভারফত 

চিচখত আফে, এক্ অচতচথফক্ সভাজন ক্রাইফত চর্য়া চক্রূফপ এক্চি সমগ্র পচরোর 

অনশ্ফন প্রাণ চদয়াচেি। ইহা অচতরচঞ্জত নফহ, ক্ারণ এখনও এরূপ েযাপার  চিফত সদখা 

যায়। মদরয় আিাযিফদফের চপতামাতার িচরত্র এই আদফশ্ি র্চিত চেি। তাাঁহারা খুে দচরে 

চেফিন, চক্ন্তু অফনক্ সময় সক্ান দচরে অচথচতফক্ খাওয়াইফত চর্য়া মাতা সারাচদন 

উপোস ক্চরয়া থাচক্ফতন। 

  

এইরূপ চপতামাতার সক্াফি এই চশ্শু জন্মগ্রহণ ক্ফরন—আর জন্ম হইফতই তাাঁহার মফযয 

এক্িু চেফশ্ষত্ব, এক্িু অসাযারণত্ব চেি। জন্মােচযই তাাঁহার পূেিেৃত্তান্ত স্মরণ হইত—চক্ 

ক্ারফণ চতচন জর্ফত আচসয়াফেন, তাহা জাচনফতন, আর সসই উফদ্দশ্যচসচ র জনয সমুদয় 

শ্চক্ত চনফয়ার্ ক্ফরন। অল্প েফয়ফসই তাাঁহার চপতৃচেফয়ার্ হইফি চতচন পািশ্ািায় সপ্রচরত 

হন।  

  

ব্রাহ্মণ সন্তানফক্ পািশ্ািায় যাইফতই হয়। সিখাপিার ক্াজ োিা ব্রহ্মফণর অনয ক্াফজ 

অচযক্ার নাই। এখনও সদফশ্র অফনক্ ্াফন প্রিচিত, চেফশ্ষতীঃ সন্নযাসরফদর সচহত 

সিচক্িত ভারফতর প্রািরন চশ্োপ চত আযুচনক্ প্রণাির হইফত খুেই চভন্ন রক্ফমর। সসই 

চশ্োপ্রণািরফত োত্রফদর সেতন চদফত হইত না। প্রািরন যারণা চেি—জ্ঞান এত পচেত্র েস্তু 

সয, ইহা চে্রময় ক্রা উচিত নয়। সক্ান মূিয না িইয়া অোফয জ্ঞানচেতরণ ক্চরফত হইফে। 

আিাফযিরা োত্রর্ণফক্ চেনা সেতফন চনফজফদর চনক্ি রাচখফতন; আর শুযু তাহাই নফহ, 

তাাঁহাফদর মফযয অফনফক্ োত্রর্ণফক্ খাওয়া-পরাও চদফতন। এই সক্ি আিাফযির 

েযয়চনেিাফহর জনয যনর পচরোফরর সিাফক্রা চেোহ-শ্রা াচদ উপিফেয তাাঁহাচদর্ফক্ দান 

ক্চরফতন। চেফশ্ষ চেফশ্ষ দাফনর অচযক্ারর েচিয়া তাাঁহারা চেফেচিত হইফতন এেং 

আিাযিচদর্ফক্ও োত্রফদর প্রচতপািন ক্চরফত হইত। সয োিফক্র ক্থা আচম েচিফতচে, 
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তাাঁহার সজযষ্ঠ ভ্রাতা এক্জন পচণ্ডত চেফিন। োিক্ সজযষ্ঠ ভ্রাতার চনক্ি পাি আরম্ভ 

ক্চরফিন। অল্পচদন পফর োিফক্র দৃঢ় যারণা হইি সয, সক্ি সি চক্ক্ চেদযার উফদ্দশ্য 

শুযু পাচথিে উন্নচত। সুতরাং সিখাপিা োচিয়া চতচন আযযাচত্মক্ জ্ঞানফেষফণ সিূণিভাফে 

জরেন উৎসর্ি ক্চরফত সংক্ল্প ক্চরফিন। তাাঁহার চপতার মৃতুযর পর সংসাফর প্রেি দাচরেয 

সদখা চদি; োিক্ফক্ চনফজর আহাফরর সং্াফনর সিষ্টা ক্চরফত হইি। চতচন ক্চিক্াতার 

চনক্ি এক্ ্াফন এক্চি মচন্দফর পুফরাচহত চনযুক্ত হইফিন। মচন্দফর সপ ফরাচহতয-ক্মি 

ব্রাহ্মফণর পফে েি চনন্দনরয় েচিয়া চেফেচিত হয়। সতামরা সয অফথি ‘িািি’ শ্ে েযেহার 

ক্র, আমাফদর মচন্দর সসরূপ নফহ। মচন্দরগুচি সাযারণ উপাসনার ্ান নফহ, ক্ারণ 

ভারফত সমফেত উপাসনা েচিয়া চক্েু নাই। অচযক্াংশ্ সেফত্রই যনর েযচক্তরা পুণযসঞ্চফয়র 

জনয মচন্দর চনমিাণ ক্চরয়া সদন। 

  

চেষয় সিচত্ত যাাঁহার সেশ্র আফে, চতচন এইরূপ মচন্দর ক্চরয়া সদন। মচন্দফর চতচন ঈশ্বফরর 

সক্ান প্রতরক্ ো ঈশ্বরােতাফরর মূচতি প্রচতষ্ঠা ক্ফরন এেং ভর্োফনর নাফম পূজার জনয 

তাহা উৎসর্ি ক্ফরন। সরামান ক্যাথচিক্ িাফিি সযরূপ অিিনা (Mass) হইয়া থাফক্, এই 

সক্ি মচন্দফর ক্তক্িা সসইভাফে পূজা হয়—শ্াস্ত্র হইফত মি-ফলাক্াচদ পাি ক্রা হয়, 

প্রচতমার স্মতুফখ আফিা  ুরাফনা হয়; সমাি ক্থা, আমরা এক্জন মহৎ েযচক্তফক্ সযভাফে 

স্মতান ক্চর, প্রচতমার প্রচত চিক্ সসইরক্ম আিরণ ক্রা হয়। মচন্দফর এই অনুষ্ঠানগুচিই 

হয়। সয েযচক্ত ক্খনও মচন্দফর যায় না, তাহার অফপো সয মচন্দফর যায়, মচন্দফর যাওয়ার 

দরুন সস মহত্তর েচিয়া চেফেচিত হয় না। েরং সয ক্খনও মচন্দফর যায় না, সস-ই 

অচযক্তর যাচমিক্ েচিয়া চেফেচিত হয়, ক্ারণ ভারফত যমি প্রফতযক্ েযচক্তর চনজস্ব , আর 

সিাফক্ চনজর্ৃফহ চনজিফনই আযযাচত্মক্ উন্নচতর জনয প্রফয়াজনরয় উপাসনাচদ চনেিাহ ক্চরয়া 

থাফক্। আমাফদর সদফশ্ অচত প্রািরনক্াি হইফত মচন্দফর সপ ফরাচহতয চনন্দনরয় ক্াযি েচিয়া 

পচরর্চণত হইয়াফে। ইহার তাৎপযি এই সয, অথিচেচনমফয় চেদযাদানই যখন চনন্দাহি েচিয়া 

পচরর্চণত হয়, তখন যমি সম্বফে সয ইহা আরও অচযক্ প্রফযাজয, েিাই োহুিয। মচন্দফরর 

পুফরাচহত যখন সেতন িইয়া ক্াযি ক্ফর, তখন েচিফত হইফে, সস এই যমির্ত চেষয় িইয়া 

েযেসায় ক্চরফতফে। অতএে যখন দাচরফেযর তািনায় োযয হইয়া এই োিক্ফক্ জরচেক্ার 
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এক্মাত্র উপায়রূফপ মচন্দফর পুফরাচহফতর ক্মি অেিম্বন ক্চরফত হইি, তখন তাাঁহার মফনর 

ভাে চক্রূপ হইয়াচেি, তাহা ক্ল্পনা ক্চরয়া সদখ। 

  

োিিাফদফশ্ অফনক্ ক্চে জচন্ময়াচেফিন, তাাঁহাফদর রচিত সেরতসমূহ সাযারণ সিাফক্র 

মফযয খুে প্রিচিত। ক্চিক্াতার রা্ায় এেং পল্লরগ্রামগুচিফত সসই-সক্ি র্ান র্রত হইয়া 

থাফক্। ইহাফদর মফযয অচযক্াংশ্ই যমিসেরত এেং সসগুচির সারমমি এই সয, যমিফক্ 

সাোৎ অনুভে ক্চরফত হইফে। এই ভােচি সম্ভেতীঃ ভারতরয় যমিসমূফহর চেফশ্ষত্ব। 

ভারফত যমি সম্বফে এমন সক্ান গ্রন্থ নাই, যাহাফত এই ভােচি নাই। ঈশ্বরফক্ সাোৎ 

ক্চরফত হইফে, তাাঁহাফক্ প্রতযে অনুভে ক্চরফত হইফে, তাাঁহাফক্ সদচখফত হইফে তাাঁহার 

সচহত ক্থা ক্চহফত হইফে—ইহাই যমি। অফনক্ সাযুপুরুফষর ঈশ্বরদশ্িন-ক্াচহনর ভারফত 

সেিত্র শুচনফত পাওয়া যায়। এইরূপ চেশ্বাস তাাঁহাফদর যফমির চভচত্ত। ভারফতর আেহাওয়া 

সাযুসন্তফদর ঈশ্বরদশ্িফনর ক্াচহনরফত পচরপূণি। েুচ েৃচত্তর উন্নচতর জনয ঐ গ্রন্থগুচি চিচখত 

হয় নাই, সক্ানরূপ যুচক্ত দ্বারা ইহাচদর্ফক্ েুচঝোর উপায় নাই, ক্ারণ তাাঁহারা চনফজরা 

যাহা সদচখয়াফেন, তাহাই চিচখয়া চর্য়াফেন; যাাঁহারা চনজচদর্ফক্ ঐরূপ উচ্চভাোপন্ন 

ক্চরয়াফেন, তাাঁহারাই সক্েি ঐ-সক্ি তত্ত্ব েুচঝফত পাচরফেন। তাাঁহারা েফিন, ইহজরেফনই 

এরূপ প্রতযোনুভূচত সম্ভে, আর সক্ফিরই ইহা হইফত পাফর। মানফের এই শ্চক্ত 

চেক্চশ্ত হইফিই যফমির আরম্ভ। ইহাই সক্ি যফমির সার ক্থা।  

  

এইজনযই সদচখফত পাই, এক্জফনর খুে ভাি েক্তৃতা চদোর শ্চক্ত আফে, তাাঁহার 

যুচক্তসমূহ অক্ািয, এেং চতচন খুে উচ্চ উচ্চ ভাে প্রিার ক্চরফতফেন, তথাচপ তাাঁহার ক্থা 

সক্হ শুফন না; আর এক্জন অচত সামানয েযচক্ত, চনফজর মাতৃভাষাই হয়ফতা ভাি ক্চরয়া 

জাফনন না, চক্ন্তু তাাঁহার জরেদ্দশ্ায় সদফশ্র অফযিক্ সিাক্ তাাঁহাফক্ ঈশ্বর েচিয়া পূজা 

ক্চরফতফে। ভারফত এরূপ হয়, যখন সিাফক্ সক্ানরূফপ জাচনফত পাফর ক্াহারও এইরূপ 

প্রতযোনুভূচত হইয়াফে, যমি তাাঁহার পফে আর অনুমাফনর চেষয় নয়—যমি, আত্মার 

অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃচত গুরুত্বপূণি চেষয় িইয়া চতচন আর অেক্াফর হাতিাইফতফেন না, 
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তখন িাচরচদক্ হইফত সিাক্ তাাঁহাফক্ সদচখফত আফস এেং ্রমফম তাাঁহাফক্ পূজা ক্চরফত 

আরম্ভ ক্ফর।৩৪ 

  

পূেিক্চথত মচন্দফর আনন্দময়র জর্ন্মাতার এক্চি মূচতি চেি। এই োিক্ফক্ প্রতযহ প্রাফত 

ও সায়াফহ্ন তাাঁহার পূজা ক্চরফত হইত। পূজা ক্চরফত ক্চরফত এই ভাে আচসয়া তাাঁহার মন 

অচযক্ার ক্চরিীঃ এই মূচতির চভতর সতযই চক্েু আফে চক্? সচতযই চক্ জর্ফত আনন্দময়র 

মা েচিয়া সক্হ আফেন? চতচন চক্ সতয সতযই দিতনযময়র এেং এই চেফশ্বর চনয়ির? অথো 

এ সে চক্ স্ব নেওেৎ চমথযা? যফমির মফযয চক্েু সতয আফে চক্? 

  

চতচন শুচনয়াচেফিন, অতরতক্াফি অফনক্ েি েি সাযু মহাপুরুষ এইরূফপ ভর্োন্ িাফভর 

জনয প্রাণপণ সিষ্টা ক্চরয়াফেন এেং অেফশ্ফষ তাাঁহার উফদ্দশ্য স িও হইয়াফে। চতচন 

শুচনয়াচেফিন, ভারফতর সক্ি যফমির এক্মাত্র িেয—এই জর্ন্মাতার সাোৎ উপিচব্ধ। 

তাাঁহার সমুদয় মন প্রাণ সযন সসই এক্ভাফে তন্ময় হইয়া সর্ি। চক্রূফপ চতচন জর্ন্মাতাফক্ 

িাভ ক্চরফেন, এই এক্ চিন্তাই তাাঁহার মফন প্রেি হইফত িাচর্ি। ্রমমশ্ীঃ তাাঁহার এই 

ভাে োচিফত িাচর্ি। সশ্ফষ চতচন ‘চক্রূফপ মাফয়র দশ্িন পাইে’—ইহা োিা আর চক্েু 

েচিফত ো শুচনফত পাচরফতন না। 

  

সক্ি চহন্দু োিফক্র মফনই এই সংশ্য় আচসয়া থাফক্। এই সংশ্য়ই আমাফদর সদফশ্র 

চেফশ্ষত্বীঃ আমরা যাহা ক্চরফতচে, তাহা চক্ সতয? সক্েি মতোফদ আমাফদর তৃচপ্ত হইফে 

না। অথি ঈশ্বর সম্বফে যত মতোদ এ পযিন্ত প্রিাচরত হইয়াফে, সসগুচি সেই ভারফত 

আফে। শ্াস্ত্র ো মতোদ আমাচদর্ফক্ তৃপ্ত ক্চরফত পাফর না। আমাফদর সদফশ্র সহস্র সহস্র 

েযচক্তর মফন এইরূপ প্রতযোনুভূচতর আক্াঙ্ক্ষা জাচর্য়া থাফক্ীঃ এ-ক্থা চক্ সতয সয, 

ঈশ্বর েচিয়া সক্হ আফেন? যচদ থাফক্ন, তফে আচম চক্ তাাঁহার দশ্িন পাইফত পাচর? আচম 

চক্ সতয উপিচব্ধ ক্চরফত সমথি? পাশ্চাতয জাচত এগুচিফক্ সক্েি ক্ল্পনা মফন ক্চরফত 

পাফর, চক্ন্তু আমাফদর পফে ইহাই চেফশ্ষ ক্াফজর ক্থা। এই ভাে আশ্রয় ক্চরয়া সিাক্ 

চনফজফদর জরেন উৎসর্ি ক্ফর। এই ভাফের জনয প্রচত েৎসর সহস্র সহস্র চহন্দু র্ৃহতযার্ 

ক্ফর এেং ক্ফিার তপসযা ক্চরোর  ফি অফনফক্ মচরয়া যায়। পাশ্চাতয জাচতর মফন ইহা 
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খুেই ক্াল্পচনক্ েচিয়া সোয হইফে; তাহারা সয সক্ন এইরূপ মত প্রক্াশ্ ক্ফর, তাহারও 

ক্ারণ আচম অনায়াফস েুচঝফত পাচর। তেু পাশ্চাতয সদফশ্ অফনক্চদন েসোস ক্রা সফত্ত্বও 

আচম এই প্রািয ভােফক্ই জরেফন সেিাফপো সতয—ো্ে েচিয়া মফন ক্চর। 

  

জরেনিা সতা মুহূফতির জনয—তা তুচম রা্ার মুফিই হও, আর িে িে সিাফক্র শ্াসক্ 

সম্রািই হও। জরেন সতা েণভেুর—তা সতামার স্ব া্য খুে ভািই হউক্, অথো খুে মন্দই 

হউক্। চহন্দু েফিন, এ জরেন-সমসযার এক্মাত্র সমাযান—ঈশ্বরিাভ। যমিিাভই এই 

সমসযার এক্মাত্র সমাযান। যচদ ঈশ্বর ও যমি সতয হয়, তফেই জরেন-রহফসযর েযাখযা 

হয়, জরেনভার দুেিহ হয় না, জরেনিা উপফভার্য হয়। তাহা না হইফি জরেন এক্িা েৃথা 

ভারমাত্র। ইহাই আমাফদর যারণা; শ্ত শ্ত যুচক্ত দ্বারা যমি ও ঈশ্বরফক্ প্রমাণ ক্রা যায় 

না। যুচক্তেফি যমি ও ঈশ্বফরর অচ্ত্ব সম্ভে েচিয়া প্রমাচণত হইফত পাফর, চক্ন্তু ঐখাফনই 

সশ্ষ। সতযফক্ সাোৎ উপিচব্ধ ক্চরফত হইফে, আর যফমির প্রতযে প্রমাণ পাইফত সর্ফি 

অনুভূচত আেশ্যক্। ঈশ্বর আফেন, এইচি চনশ্চয় ক্চরয়া েুচঝফত হইফি ঈশ্বরফক্ অনুভে 

ক্চরফত হইফে। সাোৎ উপিচব্ধ েযতরত অনয সক্ান উপাফয় আমাফদর চনক্ি যফমির সতযতা 

প্রমাচণত হইফত পাফর না। 

  

োিফক্র হৃদফয় যখন এই যারণা প্রফেশ্ ক্চরি, তখন তাাঁহার সারাচদন সক্েি ঐ এক্ 

ভােনা—চক্ফস প্রতযে দশ্িন হইফে। চদফনর পর চদন চতচন ক্াাঁচদয়া েচিফতন—‘মা, সতযই 

চক্ তুচম আে, না এ সে ক্ল্পনা মাত্র? ক্চের্ণ ও ভ্রান্ত েযচক্তর্ণই চক্ এই আনন্দময়র 

জননরর ক্ল্পনা ক্চরয়াফেন অথো সতযই চক্েু আফে?’ আমরা পূফেিই েচিয়াচে, আমরা—

সয অফথি চশ্ো-শ্ে েযেহার ক্চর, সসরূপ চশ্ো তাাঁহার চক্েুই চেি না; ইহাফত েরং ভািই 

হইয়াচেি। অপফরর ভাে—অপফরর চিন্তার অনুর্ামর হইয়া তাাঁহার মফনর স্ব াভাচেক্তা, 

মফনর স্ব া্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাাঁহার মফনর এই প্রযান চিন্তাচি চদন চদন োচিফত 

িাচর্ি, সশ্ফষ এমন হইি সয, চতচন আর চক্েু ভাচেফত পাচরফতন না। চনয়চমতরূফপ পূজা 

ক্রা, সে খুাঁচিনাচি চনয়ম পািন ক্রা—তখন তাাঁহার পফে অসম্ভে হইয়া পচিি। সমফয় 

সমফয় চতচন সদেতাফক্ সভার্ চদফত ভুচিয়া যাইফতন, ক্খনও ক্খনও আরচত ক্চরফত 
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ভুচিফতন, আোর ক্খনও সে ভুচিয়া  ণ্টার পর  ণ্টা আরচত ক্চরফতন। সিাক্মুফখ ও 

শ্াস্ত্রমুফখ চতচন শুচনয়াচেফিন, যাহারা েযাক্ুিভাফে ভর্োনফক্ িায়, তাহারাই তাাঁহাফক্ 

পাইয়া থাফক্। এেফণ ভর্োনফক্ িাভ ক্চরোর জনয তাাঁহার সসই প্রেি আগ্রহ সদখা চদি। 

অেফশ্ফষ তাাঁহার পফে মচন্দফরর চনয়চমত পূজা ক্রা অসম্ভে হইয়া পচিি। চতচন পূজা 

পচরতযার্ ক্চরয়া মচন্দফরর পাশ্বিেতির পঞ্চেিরফত চর্য়া োস ক্চরফত িাচর্ফিন। তাাঁহার 

জরেফনর এই ভাে সম্বফে চতচন আমাফক্ অফনক্োর েচিয়াফেন, ‘ক্খন সূযি উচদত হইি, 

ক্খন ো অ্ সর্ি, তাহা আচম জাচনফত পাচরতাম না।’ চতচন চনফজর সদহভাে এফক্োফর 

ভুচিয়া সর্ফিন, আহার ক্চরোর ক্থাও তাাঁহার স্মরণ থাচক্ত না। এই সমফয় তাাঁহার এক্ 

আত্মরয় তাাঁহাফক্ খুে যত্নপূেিক্ সসোশুশ্রূষা ক্চরফতন, চতচন তাাঁহার মুফখ সজার ক্চরয়া 

খাোর চদফতন। অজ্ঞাতসাফর ঐ খাদয ক্তক্িা উদর্ হইত। চতচন উনচ্চীঃস্ব ফর ক্াাঁচদয়া 

েচিফতন, ‘মা, মা, তুই চক্ সচতয আচেস, তফে আমায় সক্ন অজ্ঞাফন স ফি সরফখচেস? 

সতয চক্, আমাফক্ তা জানফত চদচিস না সক্ন? আচম সতাফক্ সাোৎ সদখফত পাচি না 

সক্ন? সিাফক্র ক্থা, শ্াফস্ত্রর ক্থা, ষিদশ্িন—এ-সে পফি শুফন চক্ হফে মা? এ সেই 

চমফে। সতয—যথাথি সতয আচম সাোৎ ভাফে উপিচব্ধ ক্রফত িাই। সতয অনুভে ক্রফত—

স্পশ্ি ক্রফতই আচম িাই।’  

  

এইভাফে সসই োিফক্র চদনরাচত্র ক্াচিত। চদোেসাফন সেযায় যখন মচন্দফর আরচতর 

শ্ঙ্খ ণ্টা-র্ধ্চন শুচনফত পাইফতন, তাাঁহার মন তখন অচতশ্য় েযাক্ুি হইত; চতচন ক্াাঁচদফত 

ক্াাঁচদফত েচিফতন, ‘মা, আরও এক্ চদন েৃথা িফি সর্ি, তেু সতামার সদখা সপিাম না! 

এই েণ্ায়র জরেফনর আর এক্িা চদন িফি সর্ি, আচম সতযফক্ জানফত পারিাম না!’ 

হৃদফয়র দারুণ যিণায় চতচন ক্খনও ক্খনও মাচিফত মুখ  ষিণ ক্চরয়া ক্াাঁচদফতন। 

  

মনুষযহৃদফয় এইরূপ তরব্র েযাক্ুিতা আচসয়া থাফক্। সশ্ষ অে্ায় চতচন আমাফক্ 

েচিয়াচেফিন, ‘েৎস, মফন ক্র, এক্িা  ফর এক্ থচি সমাহর রচহয়াফে, আর তার পাফশ্র 

 ফর এক্িা সিার রচহয়াফে, তুচম চক্ মফন ক্র সসই সিাফরর চনো হইফে? সস চনো যাইফত 

পাফর না। তাহার মফন ্রমমার্ত এই চিন্তার উদয় হইফে সয, চক্ ক্চরয়া সস ঐ  ফর েুচক্য়া 
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সমাহফরর থচিচি িইফে? তাই যচদ হয়, তফে তুচম চক্ মফন ক্র, যাহার এই যারণা দৃঢ় 

হইয়াফে সয, এই সক্ি আপাত-প্রতরয়মান েস্তুর পশ্চাফত সতয রচহয়াফে, ঈশ্বর েচিয়া 

এক্জন আফেন, এক্জন অচেনশ্বর অনন্ত-আনন্দস্ব রূপ আফেন, সয আনফন্দর সচহত 

তুিনা ক্চরফি ইচেয়-সুখ সেফিফখিা েচিয়া সোয হয়, সস চক্ তাাঁহাফক্ িাভ ক্চরোর 

জনয প্রাণপণ সিষ্টা না ক্চরয়া চ্র থাচক্ফত পাফর? এক্ মুহূফতির জনযও চক্ সস এই সিষ্টা 

পচরতযার্ ক্চরফে? তাহা ক্খনই হইফত পাফর না। সস উহা িাফভর জনয উন্মত্ত হইফে।’ 

এই োিফক্র হৃদফয় এই উন্মত্ততা প্রফেশ্ ক্চরি। সস-সমফয তাাঁহার সক্ান গুরু চেি না, 

এমন সক্হ চেি না—সয তাাঁহার আক্াচঙ্ক্ষত েস্তুর সক্ান সোন সদয়, েরং সক্ফিই মফন 

ক্চরত, তাাঁহার মচ্ষ্ক চেক্ৃত হইয়াফে। সাযারফণ সতা এইরূপ েচিফেই। যচদ সক্হ 

সংসাফরর অসার চেষয়সমূহ পচরতযার্ ক্ফর, সিাক্ তাহাফক্ উন্মত্ত েফি, চক্ন্তু এইরূপ 

েযচক্তই সংসাফর যথাথি সশ্রষ্ঠ। এইরূপ উন্মত্ততা হইফতই জর্ৎ-আফিািনক্ারর শ্চক্তর 

উভুতে হইয়াফে, আর ভচেষযফতও এইরূপ উন্মত্ততা হইফতই শ্চক্ত উভূুতত হইয়া জর্ৎফক্ 

আফিাচিত ক্চরফে। 
  

চদফনর পর চদন, সপ্তাফহর পর সপ্তাহ, মাফসর পর মাস সতযিাফভর অচেশ্রান্ত সিষ্টা িচিি। 

তখন তাাঁহার নানাচেয অফি চক্ক্ ও অভুুতত দশ্িন হইফত িাচর্ি, চনজ স্ব রূফপর রহসয 

তাাঁহার চনক্ি ্রমমশ্ীঃ উদ্ঘাচিত হইফত িাচর্ি, সযন আেরফণর পর আেরণ অপসাচরত 

হইফত িাচর্ি। জর্ন্মাতা চনফজই গুরু হইয়া োিক্ফক্ আক্াচঙ্ক্ষত সতযিাফভর সাযনায় 

দরচেত ক্চরফিন। এই সমফয় সসই ্াফন এক্ পরমাসুন্দরর অনুপম চেদুষর আচসফিন। 

পরেতির সমফয় এই মহাত্মা েচিফিন সয, চেদুষর েচিফি তাাঁহাফক্ সোি ক্রা হয়—চতচন 

চেফিন মূচতিমতর চেদযা, সযন সাোৎ সরস্ব তর মূচতি যারণ ক্চরয়া আচসয়াফেন। এই 

মচহিার চেষয় আফিািনা ক্চরফিও সতামরা ভারতরয়ফদর চেফশ্ষত্ব সক্াথায় েুচঝফত 

পাচরফে। সাযারণতীঃ চহন্দুনাররর্ণ সযরূপ অজ্ঞানােক্াফর োস ক্ফরন—পাশ্চাতযফদফশ্ 

যাহাফক্ স্ব াযরনতার অভাে েফি—তাাঁহার মফযযও এইরূপ উচ্চ আযযাচত্মক্ভাোপন্ন নাররর 

জন্ম সম্ভে হইয়াচেি। চতচন এক্জন সন্নযাচসনর চেফিন—ক্ারণ ভারফত নরনাররর্ণও 

চেোহ না ক্চরয়া, সংসারতযার্ ক্চরয়া ঈশ্বফরাপাসনায় জরেন সমপিণ ক্ফরন। এই মচন্দফর 
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আচসয়াই চতচন সযমন শুচনফিন সয, এক্চি োিক্ চদনরাত ঈশ্বফরর নাফম অশ্রু চেসজিন 

ক্চরফতফে আর সিাফক্ তাাঁহাফক্ পার্ি েফি, অমচন তাাঁহার সচহত সাোৎ ক্চরফত 

িাচহফিন। এই মচহিার চনক্ফিই োিক্ প্রথম সাহাযয পাইফিন। মচহিা তৎেণাৎ 

োিফক্র হৃদফয়র অে্া েুচঝফত পাচরয়া েচিফিন, ‘েৎস, সতামার মত উন্মত্ততা যাহার 

আচসয়াফে, সস যনয। সমগ্র চেশ্বই পার্ি—সক্হ যফনর জনয, সক্হ সুফখর জনয, সক্হ নাফমর 

জনয, সক্হ ো অনয চক্েুর জনয। সস-ই যনয, সয ঈশ্বফরর জনয পার্ি। এইরূপ মানুষ 

েিই দুিিভ।’ এই মচহিা োিক্চির চনক্ি অফনক্ েৎসর থাচক্য়া তাাঁহাফক্ ভারফতর চেচভন্ন 

যমিপ্রণািরর সাযন চশ্খাইফত িাচর্ফিন, নানা প্রক্ার সযার্সাযনায় দর চেত ক্চরফিন এেং 

এই সের্েতর যমি-ফস্রাতস্ব তরর র্চতফক্ সযন পচরিাচিত ও প্রণািরে  ক্চরফিন। 

  

চক্েুচদন পফর সসখাফন এক্জন পরম পচণ্ডত ও দশ্িনশ্াস্ত্রচেৎ সন্নযাসর আচসফিন। চতচন 

চেফিন অভুুতত আদশ্িোদর এেং চেশ্বাস ক্চরফতন, প্রক্ৃতপফে জর্ফতর সক্ান অচ্ত্ব নাই; 

ইহা প্রমাণ ক্চরোর জনয চতচন র্ৃফহ োস ক্চরফতন না, সর ে ঝঞ্ঝা েষিায় োচহফর 

থাচক্ফতন। চতচন এই সাযক্ফক্ সেদান্ত-চশ্ো চদফত আরম্ভ ক্চরফিন, চক্ন্তু শ্রঘ্রই সদচখয়া 

আশ্চযি হইফিন সয, গুরু অফপো চশ্ষয অফনক্ চেষফয় সশ্রষ্ঠ। চতচন ক্ফয়ক্ মাস তাাঁহার 

চনক্ি থাচক্য়া তাাঁহাফক্ সন্নযাস-দরো চদয়া িচিয়া সর্ফিন। পূফেিাক্ত সাচযক্া মচহিা 

ইতীঃপূফেিই দচেফণশ্বর োচিয়া িচিয়া চর্য়াফেন। যখনই োিফক্র হৃৎপদ্ম প্রস্ফুচিত 

হইফত আরম্ভ হইি, অমচন চতচন িচিয়া সর্ফিন। আজ তাাঁহার মৃতুয হইয়াফে অথো চতচন 

এখনও জরচেত আফেন, তাহা সক্হই জাফন না। চতচন আর চ ফরন নাই।  

  

মচন্দফর পূজারর থাক্াক্াফি আমাফদর আফিািয মহাপুরুফষর অভুুতত আিরণ সদচখয়া সিাফক্ 

চ্র ক্চরয়াচেি, তাাঁহার এক্িু মাথার সর্াি হইয়াফে। আত্মরফয়রা তাাঁহাফক্ সদফশ্ িইয়া 

চর্য়া অল্পেয়স্কা োচিক্ার সচহত তাাঁহার চেোহ চদি—মফন ক্চরি, ইহাফতই তাাঁহার মফনর 

র্চত চ চরয়া যাইফে, মাথার সর্াি আর থাচক্ফে না। চক্ন্তু আমরা পূফেিই সদচখয়াচে, চতচন 

দচেফণশ্বফর চ চরয়া আচসয়া ভর্োনফক্ িইয়া আরও মাচতয়া সর্ফিন। অেশ্য তাাঁহার 

সযরূপ চেোহ হইি, উহাফক্ চিক্ চেোফহর নাম সদওয়া যায় না। যখন স্ত্রর এক্িু েি হয়, 
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তখনই প্রক্ৃত চেোহ হইয়া থাফক্, আর এই চেোফহর পর স্ব ামর শ্বশুরািফয় চর্য়া স্ত্ররফক্ 

চনজর্ৃফহ িইয়া আফস—ইহাই সামাচজক্ প্রথা। এ সেফত্র চক্ন্তু স্ব ামর এফক্োফর ভুচিয়াই 

চর্য়াচেফিন সয, তাাঁহার স্ত্রর আফেন। সুদূর পল্লরফত চপত্রািফয় োচিক্াচি শুচনফিন সয, 

তাাঁহার স্ব ামর যফমি মত্ত হইয়া চর্য়াফেন, এমন চক্ অফনফক্ তাাঁহাফক্ পার্ি েচিয়াই মফন 

ক্চরফতফেন। চতচন চ্র ক্চরফিন, এ ক্থার সতযতা জাচনফত হইফে—তাই চতচন পল্লর হইফত 

োচহর হইয়া তাাঁহার স্ব ামর সযখাফন আফেন, পদব্রফজ সসখাফন সর্ফিন। অেফশ্ফষ যখন 

চতচন স্ব ামরর স্মতুফখ চর্য়া দাাঁিাইফিন, স্ব ামর তাাঁহাফক্ তযার্ ক্চরফিন না। যচদও ভারফত 

নরনারর সয-ফক্হ যমিজরেন অেিম্বন ক্ফর, তাহারই আর ক্াহারও সচহত সক্ান 

োযযোযক্তা থাফক্ না, তথাচপ ইচন স্ত্ররফক্ তযার্ না ক্চরয়া তাাঁহার পদতফি পচতত হইয়া 

েচিফিন, ‘আচম জাচনয়াচে, সক্ি নাররই আমার জননর; তেু এখন তুচম যাহা েচিফে, 

আচম তাহাই ক্চরফত প্রস্তুত আচে।’  

  

এই চেশু স্ব ভাো মহরয়সর মচহিা স্ব ামরর মফনাভাে েুচঝফত পাচরয়া সহানুভূচত প্রক্াশ্ 

ক্চরফিন। ক্ািচেিম্ব না ক্চরয়া চতচন েচিফিন, ‘সজার ক্চরয়া আপনাফক্ সংসারর ক্চরোর 

ইিা আমার নাই, আচম সক্েি চনক্ফি থাচক্য়া আপনার সসো ক্চরফত িাই, আপনার 

চনক্ি সাযনভজন চশ্চখফত িাই।’ চতচন স্ব ামরর এক্জন প্রযান অনুর্তা চশ্ষযা হইফিন—

তাাঁহাফক্ ঈশ্বরজ্ঞাফন ভচক্ত-পূজা ক্চরফত িাচর্ফিন। এইরূফপ স্ত্ররর অনুমচত পাইয়া তাাঁহার 

সশ্ষ োযা অপসাচরত হইি এেং চতচন স্ব াযরনভাফে চনজ মফনানরত পফথ জরেনযাপন 

ক্চরফত সমথি হইফিন। 

  

যাহা হউক্, এইরূফপ চতচন সাংসাচরক্ েেনমুক্ত হইফিন এেং সাযনাফতও অফনক্ অগ্রসর 

হইয়াচেফিন। এেফণ প্রথফমই তাাঁহার হৃদফয় এই আক্াঙ্ক্ষা জাগ্রত হইি—চক্ভাফে চতচন 

সিূণিরূফপ অচভমান-চেেচজিত হইফেন, ‘আচম ব্রাহ্মণ, ও শূ্ে’ েচিয়া চনফজর সয 

জাতযাচভমান আফে, চক্রূফপ তাহা সমূফি উৎপাচিত ক্চরফেন; চক্ভাফে চতচন অচত হরনতম 

জাচতর সফে পযিন্ত চনফজর সমত্ব সোয ক্চরফেন। আমাফদর সদফশ্ সয জাচতফভদ-প্রথা 

আফে, তাহাফত চেচভন্ন মানফের মফযয পদমযিাদার সভদ চ্র ও চিরচনচদিষ্ট হইয়া থাফক্। 
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জন্মেফশ্ই প্রফতযক্ েযচক্ত চেফশ্ষ সামাচজক্ মযিাদা িাভ ক্ফর, আর যতচদন না সস সক্ান 

গুরুতর অনযায় ক্মি ক্ফর, ততচদন সসই মযিাদা হইফত েচঞ্চত হয় না। জাচতসমূফহর মফযয 

ব্রাহ্মণ সফেিাচ্চ এেং সমথর ো িণ্ডাি সেিচনম্ন। সুতরাং যাহাফত চনফজফক্ ক্াহারও অফপো 

সশ্রষ্ঠ েচিয়া অচভমান না থাফক্, এই ক্ারফণ এই ব্রাহ্মণসন্তান সমথফরর ক্াজ ক্চরয়া 

তাহার সচহত চনফজর অফভদ-েুচ  আচনোর সিষ্টা ক্চরফত িাচর্ফিন। সমথফরর ক্াজ রা্া 

সা  ক্রা, ময়িা সা  ক্রা—সক্হই তাহাফক্ স্পশ্ি ক্ফর না। এইভাফে সমথফরর প্রচত 

যাহাফত তাাঁহার  ৃণােুচ  না থাফক্, এই উফদ্দফশ্য চতচন র্ভরর রাফত্র উচিয়া তাহাফদর ঝািু 

ও অনযানয যি িইয়া মচন্দফরর নদিমা, পায়খানা প্রভৃচত চনজ হফ্ পচরষ্কার ক্চরফতন এেং 

পফর চনজ দর ি সক্শ্ দ্বারা সসই ্ ান মুচেয়া চদফতন। শুযু সয এইরূফপই চতচন দরনতা স্ব রক্ার 

ক্চরফতন, তাহা নফহ; মচন্দফর প্রতযহ অফনক্ চভেুক্ফক্ প্রসাদ সদওয়া হইত—তাহাফদর 

মফযয আোর অফনফক্ মুসিমান, পচতত ও দুশ্চচরত্র েযচক্তও থাচক্ত। চতচন সসইসে 

ক্ািািরফদর খাওয়া হইফি তাহাফদর পাতা উিাইফতন, তাহাফদর ভুক্তােচশ্ষ্ট জফিা 

ক্চরফতন, তাহা হইফত স্ব য়ং চক্েু গ্রহণ ক্চরয়া অেফশ্ফষ সযখাফন এইরূপ সক্ি সশ্রণরর 

ও অে্ার সিাক্ েচসয়া খাইয়াফে, সসই ্ান পচরষ্কার ক্চরফতন। আপনারা এই সশ্ফষাক্ত 

েযাপারচিফত সয চক্ অসাযারণত্ব আফে, ইহা দ্বারা চেফশ্ষ চক্ উফদ্দশ্য চস  হইি, তাহা 

েুচঝফত পাচরফেন না, চক্ন্তু ভারফত আমাফদর চনক্ি েিই অভুুতত ও চনীঃস্ব াথি ক্াজ েচিয়া 

সোয হয়। এই উচিষ্ট পচরষ্কার ক্রার ক্াজ নরি অসৃ্পশ্য জাচতরাই ক্চরয়া থাফক্। তাহারা 

সক্ান শ্হফর প্রফেশ্ ক্চরফি চনফজর জাচতর পচরিয় চদয়া সিাক্ফক্ সােযান ক্চরয়া সদয়—

যাহাফত তাহারা তাহাফদর স্পশ্িফদাষ হইফত মুক্ত থাচক্ফত পাফর। প্রািরন স্মৃচতগ্রফন্থ চিচখত 

আফে, যচদ ব্রাহ্মণ হিাৎ এইরূপ নরিজাচতর মুখ সদচখয়া স াফি, তফে তাহাফক্ সারাচদন 

উপোসর থাচক্য়া এক্ সহস্র র্ায়ত্রর জপ ক্চরফত হইফে। এই সক্ি শ্াস্ত্ররয় চনফষযোক্য 

সফত্ত্বও এই ব্রাহ্মফণাত্তম সয-্াফন েচসয়া নরিজাচত আহার ক্ফর, সস-্ান পচরষ্কার 

ক্চরফতন, তাহাফদর ভুক্তােফশ্ষ ভর্েৎপ্রসাদজ্ঞাফন গ্রহণ ক্চরফতন। শুযু চক্ তাই, রাফত্র 

সর্াপফন উচিয়া ময়িা পচরষ্কার ক্চরয়া অসৃ্পশ্যফদর সচহত আপনার সমত্ব সোয ক্চরোর 
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সিষ্টা ক্চরফতন। তাাঁহার এই ভাে চেিীঃ আচম সয যথাথি সমগ্র মানেজাচতর সসেক্ হইয়াচে, 

ইহা প্রমাণ ক্চরোর জনয আমাফক্ সতামার োিরর ঝািুদার হইফত হইফে! 

  

তারপর তাাঁহার অন্তফর এই প্রেি আক্াঙ্ক্ষা জাচর্ি সয, চেচভন্ন যমিপ্রণািরফত চক্ সতয 

আফে, তাহা জাচনফেন। এ পযিন্ত চতচন চনফজর যমি েযতরত আর চক্েু জাচনফতন না। এখন 

তাাঁহারা োসনা হইি, অনযানয যমি চক্রূপ তাহা জাচনফেন। আর চতচন যাহা চক্েু ক্চরফতন, 

তাহাই সেিান্তীঃক্রফণ অনুষ্ঠান ক্চরফতন। সুতরাং চতচন অনযানয যফমির গুরু সোন ক্চরফত 

িাচর্ফিন। গুরু েচিফত ভারফত আমরা চক্ েুচঝ, এচি সেিদা স্মরণ রাচখফত হইফে। গুরু 

েচিফত শুযু গ্রন্থক্রি েুঝায় নাীঃ চতচনই গুরু, চযচন প্রতযে উপিচব্ধ ক্চরয়াফেন, চযচন 

সতযফক্ সাোৎ জাচনয়াফেন—অপর ক্াহারও চনক্ি শুচনয়া নফহ। এক্জন মুসিমান 

সাযুফক্ পাইয়া তাাঁহার প্রদচশ্িত সাযনপ্রণাির অনুসাফর চতচন সাযন ক্চরফত িাচর্ফিন। 

চতচন মুসিমানচদফর্র মত সপাষাক্ পচরফত িাচর্ফিন, সসই মুসিমানচদফর্র শ্াস্ত্রানুযায়র 

সমুদয় অনুষ্ঠান ক্চরফত িাচর্ফিন, সসই সমফয়র জনয চতচন ইসিাম-ভাোপন্ন হইয়া 

সর্ফিন। আর চতচন সদচখয়া আশ্চযি হইফিন সয, এই সক্ি সাযনপ্রণািরর অনুষ্ঠানও 

তাাঁহাফক্ তাাঁহার পূেি-উপনরত অে্াফতই সপ াঁোইয়া সদয়। চতচন যরশুখ্রফষ্টর সতযযফমির 

অনুসরণ ক্চরয়াও এক্ই  ি িাভ ক্চরফিন। চতচন সয সক্ান যমিস্প্রদদাফয়র সাযক্ফক্ 

পাইফতন, তাাঁহারই চনক্ি চশ্ো ক্চরয়া তাাঁহার সাযনপ্রণাির সাযনা ক্চরয়াচেফিন; আর 

চতচন যখন সয প্রণািরফত সাযন ক্চরফতন, সেিান্তীঃক্রফণ তাহার অনুষ্ঠান ক্চরফতন। চভন্ন 

চভন্ন স্প্রদদাফয়র গুরুর্ণ তাাঁহাফক্ সযমন সযমন ক্চরফত েচিফতন, চতচন যথাযথ অনুষ্ঠান 

ক্চরফতন, আর সক্ি সেফত্রই চতচন এক্ই প্রক্ার  ি িাভ ক্চরফতন। এইভাফে চনফজ 

প্রতযে ক্চরয়া চতচন জাচনফত পাচরফিন সয, প্রফতযক্ যফমিরই উফদ্দশ্য এক্, সক্ফিই সসই 

এক্ই েস্তু চশ্ো চদফতফে—প্রফভদ প্রযানতীঃ সাযনপ্রণািরফত, আরও অচযক্ প্রফভদ ভাষায়। 

মূিতীঃ সক্ি স্প্রদদায় ও সক্ি যফমিরই উফদ্দশ্য এক্। 

  

তারপর তাাঁহার দৃঢ় যারণা হইি, চসচ িাভ ক্চরফত হইফি এফক্োফর স্ত্রর-পুরুষ-ফভদজ্ঞান-

েচজিত হওয়া প্রফয়াজন; ক্ারণ আত্মার সক্ান চিে নাই; আত্মা পুরুষও নফহন স্ত্ররও নফহন। 
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চিেফভদ সক্েি সদফহই চেদযমান, আর চযচন সসই আত্মাফক্ িাভ ক্চরফত ইিা ক্ফরন, 

তাাঁহার এই সভদেুচ  থাচক্ফি িচিফে না। চতচন পুরুষফদহযারর,, অতএে এেফণ চতচন সেি 

চেষফয় স্ত্ররভাে আচনোর সিষ্টা ক্চরফত িাচর্ফিন, চতচন চনফজফক্ নারর েচিয়া ভাচেফত 

িাচর্ফিন, স্ত্ররফিাফক্র নযায় সেশ্ যারণ ক্চরফিন, স্ত্ররফিাফক্র নযায় ক্থাোতিা েচিফত 

িাচর্ফিন, পুরুফষর ক্াজ সে োচিয়া চদফিন, চনজ পচরোর্ নাররফদর মফযয োস ক্চরফত 

িাচর্ফিন—এইরূফপ অফনক্ েষি যচরয়া সাযন ক্চরফত ক্চরফত তাাঁহার মন পচরেচতিত হইয়া 

সর্ি, তাাঁহার স্ত্রর-পুরুষ-ফভদ-জ্ঞান এফক্োফর দূর হইয়া সর্ি, সফে সফে ক্াফমর েরজ 

পযিন্ত দগ্ধ হইয়া সর্ি—তাাঁহার জরেফনর দৃচষ্টভের সিূণিরূফপ পচরেচতিত হইয়া সর্ি। 

  

আমরা পাশ্চাতয সদফশ্ নাররপূজার ক্থা শুচনয়া থাচক্, চক্ন্তু সাযারণতীঃ এই পূজা নাররর 

সস ন্দযি ও সয েফনর পূজা। ইচন চক্ন্তু নাররপূজা েচিফত েুচঝফতন—মা আনন্দময়রর পূজা। 

সক্ি নাররই সসই আনন্দময়র মা েযতরত অনয চক্েু নফহন। আচম চনফজ সদচখয়াচে, সমাজ 

যাহাচদর্ফক্ স্পশ্ি ক্ফর না—এরূপ স্ত্ররফিাক্চদফর্র স্মতুফখ চতচন ক্রফজাফি দাাঁিাইয়া 

রচহয়াফেন, সশ্ফষ ক্াাঁচদফত ক্াাঁচদফত তাহাফদর পদতফি পচতত হইয়া অযিোহযশূ্নয অে্ায় 

েচিফতফেন, ‘মা, এক্রূফপ তুচম রা্ায় দাাঁিাইয়া রচহয়াে, আর এক্রূফপ তুচম এই জর্ৎ 

হইয়াে। আচম সতামাফক্ োরোর প্রণাম ক্চর।’ ভাচেয়া সদখ, সসই েযচক্তর জরেন চক্রূপ 

যনয, যাাঁহার অন্তর হইফত সেিচেয পশুভাে িচিয়া চর্য়াফে, চযচন প্রফতযক্ নাররফক্ 

ভচক্তভাফে দশ্িন ক্ফরন, যাাঁহার চনক্ি সক্ি নাররর মুখ অনয রূপ যারণ ক্চরয়াফে। সক্েি 

সসই আনন্দময়র জর্ন্মাতার মুখ তাহাফত প্রচতচেচম্বত হইফতফে। ইহাই আমাফদর 

প্রফয়াজন। সতামরা চক্ েচিফত িাও, নাররর মফযয সয সদেত্ব রচহয়াফে, তাহাফক্ প্রতারণা 

ক্রা যায়? তাহা ক্খনও হয় নাই, হইফতও পাফর না। জ্ঞাতসাফর ো অজ্ঞাতসাফর উহা 

সেিদাই আত্মপ্রক্াশ্ ক্চরফত সিষ্টা ক্চরফতফে। উহা অেযথিভাফেই সমুদয় প্রেঞ্চনা ও 

ক্পিতা যচরয়া স ফি, উহা অভ্রান্তভাফে সফতযর সতজ, আযযাচত্মক্তার আফিাক্ ও 

পচেত্রতার শ্চক্ত উপিচব্ধ ক্চরয়া থাফক্। যচদ প্রক্ৃত যমিিাভ ক্চরফত হয়, তফে এইরূপ 

পচেত্রতাই সেিফতাভাফে আেশ্যক্। 
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এই েযচক্ত এইরূপ ক্ফিার চনষ্কিঙ্ক পচেত্রতা িাভ ক্চরফিন। আমাফদর জরেফন সয-সক্ি 

প্রচতদ্বন্দ্বী র ভাফের সচহত সং ষি রচহয়াফে, তাাঁহার পফে আর তাহা রচহি না। চতচন অচত 

ক্ফষ্ট আযযাচত্মক্ রত্নসমূহ সঞ্চয় ক্চরয়া মানেজাচতফক্ চদোর জনয প্রস্তুত হইফিন, তখন 

তাাঁহার ঈশ্বর চনচদিষ্ট ক্াযি আরম্ভ হইি। তাাঁহার প্রিারক্াযি ও উপফদশ্দান আশ্চযি যরফনর। 

আমাফদর সদফশ্ আিাফযির খুে স্মতান, তাাঁহাফক্ সাোৎ ঈশ্বর জ্ঞান ক্রা হয়। গুরুফক্ সযরূপ 

স্মতান সদওয়া হয়, চপতামাতাফক্ও আমরা সসরূপ স্মতান ক্চর না। চপতামাতা হইফত 

আমরা সদহ পাইয়াচে, চক্ন্তু গুরু আমাচদর্ফক্ মুচক্তর পথ প্রদশ্িন ক্ফরন; আমরা তাাঁহার 

সন্তান, তাাঁহার মানসপুত্র। সক্ান অসাযারণ আিাফযির অভুযদয় হইফি সক্ি চহন্দুই 

তাাঁহাফক্ স্মতান প্রদশ্িন ক্চরফত আফস, দফি দফি সিাক্ তাাঁহাফক্ চ চরয়া েচসয়া থাফক্। 

চক্ন্তু সিাফক্ এই আিাযিেরফক্ স্মতান ক্চরি চক্না, এ চেষফয় তাাঁহার সক্ান সখয়ািই চেি 

না, চতচন সয এক্জন সশ্রষ্ঠ আিাযি, তাহা চতচন চনফজই জাচনফতন না। চতচন জাচনফতন—

মা-ই সে ক্চরফতফেন, চতচন চক্েুই নফহন। চতচন সেিদা েচিফতন, ‘যচদ আমার মুখ চদয়া 

সক্ান ভাি ক্থা োচহর হয়, তাহা আমার মাফয়র ক্থা, আমার তাহাফত সক্ান সর্ রে নাই।’ 

চতচন তাাঁহার চনফজর প্রিারক্াযি সম্বফে এইরূপ যারণা সপাষণ ক্চরফতন এেং মৃতুযর চদন 

পযিন্ত এ যারণা তযার্ ক্ফরন নাই। 

  

আমরা সদচখয়াচে, সংস্কারক্ ও সমাফিািক্ফদর ক্াযিপ্রণাির চক্রূপ। তাাঁহারা সক্েি 

অপফরর সদাষ সদফখন, সে ভাচিয়া-িুচরয়া স চিয়া চনফজফদর ক্চল্পত নূতন ভাফে নূতন 

ক্চরয়া র্চিফত যান। আমরা সক্ফিই চনজ চনজ মফনামত এক্-এক্িা ক্ল্পনা িইয়া 

েচসয়া আচে। দুীঃফখর চেষয়, সক্হই তাহা ক্াফযি পচরণত ক্চরফত প্রস্তুত নফহ, ক্ারণ 

সক্ফিই আমাফদর মত উপফদশ্ চদফত প্রস্তুত। তাাঁহার চক্ন্তু সসই ভাে চেি না, চতচন 

ক্াহাফক্ও োচক্ফত যাইফতন না। তাাঁহার এই মূিমি চেি—প্রথফম িচরত্র র্িন ক্র, প্রথফম 

আযযাচত্মক্ ভাে অজিন ক্র,  ি আপচন আচসফে। তাাঁহার চপ্রয় দৃষ্টান্ত চেিীঃ যখন পদ্ম 

স াফি, তখন ভ্রমর চনফজ চনফজই মযু খুাঁচজফত আফস। এইরূফপ যখন সতামার হৃৎপদ্ম 

 ুচিফে, তখন শ্ত শ্ত সিাক্ সতামার চনক্ি চশ্ো িইফত আচসফে।—এইচি জরেফনর এক্ 

মহা চশ্ো। মদরয় আিাযিফদে আমাফক্ শ্ত শ্ত োর এই চশ্ো চদয়াফেন, তথাচপ আচম 
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প্রায়ই ভুচিয়া যাই। খুে ক্ম সিাফক্ই চিন্তার অভুুতত শ্চক্ত েুচঝফত পাফর। যচদ সক্ান েযচক্ত 

গুহায় েচসয়া উহার প্রফেশ্দ্বার রু  ক্চরয়া এক্চিমাত্র প্রক্ৃত মহৎ চিন্তা ক্চরয়া প্রাণতযার্ 

ক্ফর, সসই চিন্তা সসই গুহার প্রািরর সভদ ক্চরয়া সমগ্র আক্াফশ্ চেিরণ ক্চরফে, পচরফশ্ফষ 

সমগ্র মানেজাচতর হৃদফয় ঐ ভাে সং্রমাচমত হইফে। চিন্তার এইরূপ অভুুতত শ্চক্ত! অতএে 

সতামার ভাে অপরফক্ চদোর জনয েয্ হইও না। প্রথফম চদোর মত চক্েু সঞ্চয় ক্র। 

চতচনই প্রক্ৃত চশ্ো চদফত পাফরন, যাাঁহার চদোর চক্েু আফে; ক্ারণ চশ্োপ্রদান েচিফত 

সক্েি ক্থা েিা েুঝায় না, উহা সক্েি মতামত েুঝান নফহ; চশ্োপ্রদান েচিফত েুঝায় 

ভাে-সঞ্চার। সযমন আচম সতামাফক্ এক্চি  ুি চদফত পাচর, তদফপো অচযক্তর 

প্রতযেভাফে যমিও সদওয়া যাইফত পাফর। ইহা ক্চেফত্বর ভাষায় েচিফতচে না, অেফর 

অেফর সতয। ভারফত এই ভাে অচত প্রািরনক্াি হইফতই চেদযমান, আর পাশ্চাতয সদফশ্ 

সয ‘সপ্রচরতর্ফণর গুরুচশ্ষযপরিরা’ ’  ( Apostolic succession) মত প্রিচিত আফে, 

তাহাফতই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএে প্রথফম িচরত্র র্িন ক্র—এইচিই সতামার 

প্রথম ক্তিেয। আফর্ সতয চক্—তাহা চনফজ জান, পফর অফনফক্ সতামার চনক্ি চশ্চখফে, 

তাহারা সতামার চনক্ি আচসফে। আমার গুরুফদফের মফনাভাে এইরূপই চেি, চতচন 

ক্াহারও সমাফিািনা ক্চরফতন না। 

  

েৎসফরর পর েৎসর চদোরাত্র আচম এই েযচক্তর সচহত োস ক্চরয়াচে, চক্ন্তু ক্খনও শুচন 

নাই, তাাঁহার চজহ্বা সক্ান স্প্রদদাফয়র চনন্দাসূিক্ োক্য উচ্চারণ ক্চরয়াফে। সক্ি 

স্প্রদদাফয়র প্রচতই চতচন সহানুভূচতসিন্ন চেফিন। চতচন স্প্রদদায়গুচির মফযয সামঞ্জসয 

সদচখয়াচেফিন। মানুষ—হয় জ্ঞানপ্রেণ, না হয় ভচক্তপ্রেণ, না হয় সযার্প্রেণ, না হয় 

ক্মিপ্রেণ হইয়া থাফক্। চেচভন্ন যমিসমূফহ এই চেচভন্ন ভােসমূফহর সক্ান-না-ফক্ানচির 

প্রাযানয দৃষ্ট হয়। তথাচপ এক্ই েযচক্তফত এই িারচি ভাফের চেক্াশ্ই সম্ভে এেং ভচেষযৎ 

মানে ইহা ক্চরফত সমথি হইফে, ইহাই তাাঁহার যারণা চেি। চতচন ক্াহারও সদাষ সদচখফতন 

না, সক্ফির মফযযই ভাি সদচখফতন। আমার সেশ্ মফন আফে, এক্চদন এক্ েযচক্ত 

ভারতরয় সক্ান স্প্রদদাফয়র চনন্দা ক্চরফতফেন, এই স্প্রদদাফয়র আিার-অনুষ্ঠান 

নরচতচের্চহিত েচিয়া চেফেচিত। চতচন চক্ন্তু তাহাফদরও চনন্দা ক্চরফত প্রস্তুত নফহন—
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চ্রভাফে সক্েিমাত্র েচিফিন, ‘সক্উ ো সদর দরজা চদফয় োিরফত সোফক্, সক্উ ো 

আোর পায়খানার সদার চদফয় েুক্ফত পাফর। এফদর মফযযও ভাি সিাক্ থাক্ফত পাফর। 

আমাফদর ক্াফক্ও চনন্দা ক্রা উচিত নয়।’ তাাঁহার দৃচষ্ট সংস্কারশূ্নয ও চনমিি হইয়া 

চর্য়াচেি। প্রফতযক্ স্প্রদদাফয়র চভন্ন ভাে, তাহাফদর চভতফরর ক্থািা চতচন সহফজই যচরফত 

পাচরফতন। চতচন চনজ অন্তফরর মফযয এই সক্ি চেচভন্ন ভাে এক্ত্র ক্চরয়া সামঞ্জসয 

ক্চরফত পাচরফতন। 

  

সহস্র সহস্র েযচক্ত এই অপূেি মানুষচিফক্ সদচখফত এেং সরি গ্রাময ভাষায় তাাঁহার উপফদশ্ 

শুচনফত আচসফত িাচর্ি। তাাঁহার প্রফতযক্চি ক্থায় এক্িা শ্চক্ত মাখান থাচক্ত, প্রফতযক্ 

ক্থাই হৃদফয়র তফমারাচশ্ দূর ক্চরয়া চদত। ক্থায় চক্েু নাই, ভাষাফতও চক্েু নাই; সয 

েযচক্ত সসই ক্থা েচিফতচেফিন, তাাঁহার সত্তা—চতচন যাহা েফিন তাহাফত জিাইয়া থাফক্, 

তাই ক্থার সজার হয়। আমরা সক্ফি সমফয় সমফয় ইহা অনুভে ক্চর। আমরা খুে েি 

েি েক্তৃতা শুচনয়া থাচক্, অফনক্ সুযুচক্তপূণি প্রসে শুচনয়া থাচক্, তারপর োির চর্য়া সে 

ভুচিয়া যাই। আোর অনয সময় হয়ফতা অচত সরি ভাষায় দুই-িারচি ক্থা শুচনিাম—

সসগুচি আমাফদর প্রাফণ এমন িাচর্ি সয, সারা জরেফনর জনয সসই ক্থাগুচি আমাফদর 

হৃদফয় র্াাঁচথয়া সর্ি, আমাফদর অেরভূত হইয়া সর্ি, ্ায়র  ি প্রসে ক্চরি। সয েযচক্ত 

চনফজর ক্থাগুচিফত চনজ সত্তা, চনজ জরেন প্রদান ক্চরফত পাফরন, তাাঁহারই ক্থায়  ি 

হয়, চক্ন্তু তাাঁহার মহাশ্চক্তসিন্ন হওয়া আেশ্যক্। সেিপ্রক্ার চশ্োর অথিই আদান-

প্রদান—আিাযি চদফেন, চশ্ষয গ্রহণ ক্চরফেন। চক্ন্তু আিাফযির চক্েু চদোর েস্তু থাক্া িাই, 

চশ্ফষযরও গ্রহণ ক্চরোর জনয প্রস্তুত হওয়া িাই। 

  

এই েযচক্ত ভারফতর রাজযানর৩৫—আমাফদর সদফশ্ চশ্োর প্রযান সক্ে, সযখান হইফত 

প্রচত েৎসর শ্ত শ্ত সফন্দহোদর ও জিোদর সৃচষ্ট হইফতচেি, সসই ক্চিক্াতার চনক্ি 

োস ক্চরফত িাচর্ফিন, চক্ন্তু অফনক্ চেশ্বচেদযািফয়র উপাচযযারর, অফনক্ সফন্দহোদর, 

অফনক্ নাচ্ক্ তাাঁহার চনক্ি আচসয়া তাাঁহার ক্থা শুচনফতন।  
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আচম োিযক্াি হইফতই সফতযর সোন ক্চরতাম, চেচভন্ন যমিস্প্রদদাফয়র সভায় যাইতাম। 

যখন সদচখতাম, সক্ান যমিপ্রিারক্ েক্তৃতা-মফঞ্চ দাাঁিাইয়া অচত মফনাহর উপফদশ্ 

চদফতফেন, তাাঁহার েক্তৃতা সশ্ফষ তাাঁহার চনক্ি চর্য়া চজজ্ঞাসা ক্চরতাম, ‘এই সয-সে ক্থা 

েচিফিন, তাহা চক্ আপচন প্রতযে উপিচব্ধ দ্বারা জাচনয়াফেন, অথো উহা সক্েি আপনার 

চেশ্বাসমাত্র? যমিতত্ত্ব সম্বফে আপচন চনচশ্চতরূফপ চক্ চক্েু জাচনয়াফেন?’ তাাঁহার উত্তফর 

েচিফিন, ‘এ-সক্ি আমার মত ও চেশ্বাস।’ অফনক্ফক্ আচম এই প্রশ্ন ক্চরতাম, ‘আপচন 

চক্ ঈশ্বর দশ্িন ক্চরয়াফেন?’ চক্ন্তু তাাঁহাফদর উত্তর শুচনয়া ও তাাঁহাফদর ভাে সদচখয়া আচম 

চস ান্ত ক্চরিাম সয, তাাঁহারা যফমির নাফম সিাক্ িক্াইফতফেন মাত্র। এখাফন ভর্োন্ 

শ্ঙ্করািাফযির এক্চি ক্থা আমার মফন পচিফতফেীঃ চেচভন্ন প্রক্ার োক্যফযাজনার ররচত, 

শ্াস্ত্রেযাখযার সক্ শ্ি পচণ্ডতচদফর্র সভাফর্র জনয; উহা দ্বারা ক্খনও মুচক্ত হইফত পাফর 

না।৩৬ 

  

এইরূফপ আচম ্রমমশ্ীঃ নাচ্ক্ হইয়া পচিফতচেিাম, এমন সমফয় এই আযযাচত্মক্ 

সজযাচতষ্ক আমার ভার্যর্র্ফন উচদত হইফিন। আচম এই েযচক্তর ক্থা শুচনয়া তাাঁহাফক্ 

দশ্িন ক্চরফত সর্িাম। তাাঁহাফক্ এক্জন সাযারণ সিাফক্র মত সোয হইি, চক্েু 

অসাযারণত্ব সদচখিাম না। অচত সরি ভাষায় চতচন ক্থা ক্চহফতচেফিন, আচম ভাচেিাম, 

এ েযচক্ত চক্ এক্জন েি যমিািাযি হইফত পাফরন? আচম সারা জরেন অপরফক্ যাহা 

চজজ্ঞাসা ক্চরয়াচে, তাাঁহার চনক্ি চর্য়া তাাঁহাফক্ও সসই প্রশ্ন চজজ্ঞাসা ক্চরিাম, ‘মহাশ্য়, 

আপচন চক্ ঈশ্বর চেশ্বাস ক্ফরন?’ চতচন উত্তর চদফিন—‘হাাঁ।’ ‘মহাশ্য়, আপচন চক্ তাাঁহার 

অচ্ফত্বর প্রমাণ চদফত পাফরন?’ ‘হাাঁ।’ ‘চক্ প্রমাণ?’ ‘আচম সতামাফক্ সযমন আমার স্মতুফখ 

সদচখফতচে, তাাঁহাফক্ও চিক্ সসইরূপ সদচখ, েরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বিতররূফপ 

সদচখ।’ আচম এফক্োফর মুগ্ধ হইিাম। এই প্রথফম আচম এমন এক্জনফক্ সদচখিাম, চযচন 

সাহস ক্চরয়া েচিফত পাফরন, ‘আচম ঈশ্বর সদচখয়াচে, যমি সতয, উহা অনুভে ক্রা যাইফত 

পাফর-—আমরা এই জর্ৎ সযমন প্রতযে ক্চরফত পাচর, তাহা অফপো ঈশ্বরফক্ অনন্তগুণ 

স্পষ্টরূফপ প্রতযে ক্রা যাইফত পাফর।’ ইহা এক্িা তামাসার ক্থা নয়, ো মানুফষর দতরর 

সক্ান র্ল্প নয়, ইহা ো্চেক্ সতয। আচম চদফনর পর চদন এই েযচক্তর চনক্ি যাইফত 
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িাচর্িাম। অেশ্য সক্ি ক্থা আচম এখন েচিফত পাচর না, তফে এইিুক্ু েচিফত পাচর—

যমি সয সদওয়া যাইফত পাফর, তাহা আচম ো্চেক্ প্রতযে ক্চরিাম। এক্োর স্পফশ্ি, 

এক্োর দৃচষ্টফত এক্িা সমগ্র জরেন পচরেচতিত হইফত পাফর। আচম এইরূপ েযাপার 

োরোর হইফত সদচখয়াচে। 

  

েু , খ্রষ্ট, মহ্মতদ ও প্রািরনক্াফির চেচভন্ন মহাপুরুফষর চেষয় পাি ক্চরয়াচেিামীঃ তাাঁহারা 

উচিয়া েচিফিন—সু্ হও, আর সসই েযচক্ত সু্ হইয়া সর্ি। সদচখিাম, ইহা সতয; আর 

যখন আচম এই েযচক্তফক্ সদচখিাম, আমার সক্ি সফন্দহ দূর হইয়া সর্ি। যমি দান ক্রা 

সম্ভে, আর মদরয় আিাযিফদে েচিফতন, ‘জর্ফতর অনযানয চজচনষ সযমন সদওয়া-ফনওয়া 

যায়, যমি তদফপো অচযক্তর প্রতযেভাফে সদওয়া-ফনওয়া যাইফত পাফর।’  অতএে আসর্ 

যাচমিক্ হও, চদোর মত চক্েু অজিন ক্র, তারপর জর্ফতর স্মতুফখ দাাঁিাইয়া তাহা চেতরণ 

ক্র। যমি েযাক্যািম্বর নফহ, মতোদচেফশ্ষ নফহ, অথো সা্প্রদদাচয়ক্তা নফহ। স্প্রদদাফয় 

ো সচমচতর মফযয যমি আে  থাচক্ফত পাফর না। যমি আত্মার সচহত পরমাত্মার সম্বে 

িইয়া। যমি চক্রূফপ সচমচতফত পচরণত হইফে? সক্ান যমি চক্ ক্খনও সচমচত দ্বারা প্রিাচরত 

হইয়াফে? ঐরূপ ক্চরফি যমি েযেসাদাচরফত পচরণত হয়, আর সযখাফন এইরূপ েযেসাদাচর 

সোফক্, সসখাফনই যমি সিাপ পায়। এচশ্য়াই সক্ি যফমির প্রািরন জন্মভূচম। এমন এক্চি 

যফমির নাম ক্র, যাহা সংর্চিত দফির দ্বারা প্রিাচরত হইয়াফে। এরূপ এক্চির নাম তুচম 

ক্চরফত পাচরফে না। ইওফরাপই এই উপাফয় যমিপ্রিাফরর সিষ্টা ক্চরয়াচেি, আর সসইজনযই 

ইওফরাপ এচশ্য়ার মত সমগ্র জর্ৎফক্ আযযাচত্মক্ ভাফে ক্খনই প্রভাচেত ক্চরফত পাফর 

নাই। ক্তক্গুচি সভাফির সংখযাচযক্য হইফিই চক্ মানুষ অচযক্ যাচমিক্ হইফে, অথো 

উহার সংখযাল্পতায় ক্ম যাচমিক্ হইফে? মচন্দর ো িািি চনমিাণ অথো সমফেত উপাসনায় 

যমি হয় না; সক্ান গ্রফন্থ, েিফন, অনুষ্ঠাফন ো সচমচতফতও যমি পাওয়া যায় না; যফমির 

আসি ক্থা—অপফরাোনুভূচত। আর আমরা সক্ফিই সদচখফতচে—যতেণ না সতযফক্ 

জানা যায়, ততেণ চক্েুফতই তৃচপ্ত হয় না। আমরা যতই তক্ি ক্চর না সক্ন, যতই উপফদশ্ 

শুচন না সক্ন, সক্েি এক্চি চজচনফষই আমাফদর তৃচপ্ত হইফত পাফর—সসচি আমাফদর 

চনফজফদর প্রতযোনুভূচত; আর এই প্রতযোনুভূচত সক্ফির পফেই সম্ভে, সক্েি উহা 
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িাভ ক্চরোর জনয সিষ্টা ক্চরফত হইফে। এইরূফপ যমিফক্ প্রতযে অনুভে ক্চরোর প্রথম 

সসাপান—তযার্। যতদূর সাযয তযার্ ক্চরফত হইফে। অেক্ার ও আফিাক্, চেষয়ানন্দ ও 

ব্রহ্মানন্দ—দুই-ই ক্খনও এক্সফে অে্ান ক্চরফত পাফর না। ‘সতামরা ঈশ্বর ও 

যনফদেতার সসো এক্সফে ক্চরফত পার না।’  

  

আমার গুরুফদফের চনক্ি আচম আর এক্চি চেফশ্ষ প্রফয়াজনরয় চেষয়—এক্চি অভুুতত সতয 

চশ্ো ক্চরয়াচে; ইহাই আমার চেফশ্ষ প্রফয়াজনরয় েচিয়া সোয হয় সয, জর্ফতর যমিসমূহ 

পরস্পর চেফরাযর নফহ। এগুচি এক্ সনাতন যফমিরই চেচভন্ন ভােমাত্র। এক্ সনাতন যমি 

চিরক্াি যচরয়া রচহয়াফে, চিরক্ািই থাচক্ফে, আর এই যমিই চেচভন্ন সদফশ্, চেচভন্ন ভাফে 

প্রক্াচশ্ত হইফতফে। অতএে আমাফদর সক্ি যমিফক্ স্মতান ক্চরফত হইফে, আর যতদূর 

সম্ভে সেগুচিফক্ গ্রহণ ক্চরোর সিষ্টা ক্চরফত হইফে। সক্েি সয চেচভন্ন জাচত ও চেচভন্ন 

সদশ্ অনুসাফর চেচভন্ন হয়, তাহা নফহ, েযচক্ত চহসাফেও উহা চেচভন্ন ভাে যারণ ক্ফর। সক্ান 

েযচক্তর চভতর যমি তরব্র ক্মি রূফপ প্রক্াচশ্ত, ক্াহারও চভতর র্ভরর ভচক্ত-রূফপ, ক্াহারও 

চভতর সযার্-রূফপ, ক্াহারও চভতর ো জ্ঞান-রূফপ প্রক্াচশ্ত। তুচম সয পফথ যাইফতে, 

তাহা চিক্ নফহ—এ ক্থা েিা ভুি। এইচি ক্চরফত হইফে, এই মূি রহসযচি চশ্চখফত হইফেীঃ 

সতয এক্ও েফি, েহুও েফি। চেচভন্ন চদক্ চদয়া সদচখফি এক্ই সতযফক্ আমরা চেচভন্নভাফে 

সদচখফত পাচর। তাহা হইফিই ক্াহারও প্রচত চেফরায সপাষণ না ক্চরয়া সক্ফির প্রচত 

আমরা অনন্ত সহানুভূচতসিন্ন হইে। যতচদন পৃচথেরফত চেচভন্ন প্রক্ৃচতর মানুষ জন্মগ্রহণ 

ক্চরফতফে, ততচদন এক্ আযযাচত্মক্ সতযই চেচভন্ন োাঁফি োচিয়া িইফত হইফে; এইচি 

েুচঝফি অেশ্যই আমরা পরস্পফরর চেচভন্নতা সফত্ত্বও পরস্পফরর প্রচত সহানুভূচত প্রক্াশ্ 

ক্চরফত সমথি হইে। সযমন প্রক্ৃচত েচিফত ‘েহুফত্ব এক্ত্ব’ েুঝায়, েযােহাচরক্ জর্ফত 

অনন্ত সভদ থাক্া সফত্ত্বও সযমন সসই সমুদয় সভফদর পশ্চাফত অনন্ত অপচরণামর চনরফপে 

এক্ত্ব রচহয়াফে, প্রফতযক্ েযচক্ত সম্বফেও ত্রূপপ। আর েযচষ্ট—েুোক্াফর সমচষ্টর পুনরােৃচত্ত 

মাত্র। এই সমুদয় সভদ সফত্ত্বও ইহাফদরই মফযয অনন্ত এক্ত্ব চেরাজমান—ইহাই 

আমাচদর্ফক্ স্ব রক্ার ক্চরফত হইফে। অনযানয ভাে অফপো এই ভােচি আজক্াি চেফশ্ষ 

প্রফয়াজন েচিয়া আমার সোয হয়। আচম এমন এক্ সদফশ্র মানুষ, সযখাফন যমিস্প্রদদাফয়র 
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অন্ত নাই, আর দুভিার্যেশ্তই হউক্ ো সস ভার্যেশ্তই হউক্, সয-ফক্ান েযচক্ত যমি িইয়া 

এক্িু নািািািা ক্ফর, সস-ই এক্জন প্রচতচনচয সস-ফদফশ্ পািাইফত িায়; এমন সদফশ্ 

জচন্ময়াচে েচিয়া অচত োিযক্াি হইফতই জর্ফতর চেচভন্ন যমিস্প্রদদায়গুচির সচহত আচম 

পচরচিত। এমন চক্, ‘মমিফনরা’  ( Mormons)  পযিন্ত ভারফত যমিপ্রিার ক্চরফত 

আচসয়াচেি। আসুক্ সক্ফি; সসই সতা যমিপ্রিাফরর ্ ান। অনযানয সদশ্ অফপো সসখাফনই 

যমিভাে অচযক্ ে মূি হয়। সতামরা আচসয়া চহন্দুচদর্ফক্ যচদ রাজনরচত চশ্খাইফত িাও, 

তাহারা েুচঝফে না, চক্ন্তু যচদ তুচম আচসয়া যমিপ্রিার ক্র—উহা যতই চক্ম্ভূতচক্মাক্ার 

যরফনর হউক্ না সক্ন, অল্পক্াফির মফযযই সহস্র সহস্র সিাক্ সতামার অনুসরণ ক্চরফে; 

আর জরেৎক্াফিই সাোৎ ভর্োনরূফপ পূচজত হইোর সতামার যফথষ্ট সম্ভােনা। ইহাফত 

আচম আনন্দই সোয ক্চর, ক্ারণ ভারফত আমরা এই এক্চি েস্তুই িাচহয়া থাচক্। চহন্দুফদর 

মফযয নানাচেয স্প্রদদায় আফে, তাহাফদর সংখযাও অফনক্, আোর ক্তক্গুচি আপাততীঃ 

এত চেরু  েচিয়া সোয হয় সয, তাহাফদর চমচিোর সযন সক্ান চভচত্তই খুাঁচজয়া পাওয়া 

যায় না। তথাচপ সক্ফিই েচিফে, তাহারা এক্ যফমিরই চেচভন্ন প্রক্াশ্ মাত্র। 
  

‘সযমন চেচভন্ন নদর চেচভন্ন পেিফত উৎপন্ন হইয়া, ঋজু ক্ুচিি নানা পফথ প্রোচহত হইয়া 

অেফশ্ফষ সমুফে আচসয়া চমচিয়া যায়, সতমচন চেচভন্ন স্প্রদদাফয়র ভাে চেচভন্ন হইফিও 

সক্ফিই অেফশ্ফষ সতামার চনক্ি আচসয়া উপচ্ত হয়।’৩৯ ইহা শুযু এক্িা মতোদ নফহ, 

ইহা ক্াযিতীঃ স্ব রক্ার ক্চরফত হইফে; তফে আমরা সিরাির সযমন সদচখফত পাই, সক্হ সক্হ 

অনুগ্রহ ক্চরয়া েফিন, ‘অপর যফমি চক্েু সতয আফে; হাাঁ, হাাঁ, এফত ক্তক্গুচি েি ভাি 

চজচনষ আফে েফি’—সসভাফে নফহ। আোর ক্াহারও ক্াহারও এই অভুুতত উদার ভাে 

সদচখফত পাওয়া যায়—‘অনযানয যমি ঐচতহাচসক্ যুফর্র পূেিেতির সমফয়র ্রমমচেক্াফশ্র 

েুে েুে চিহ্নস্ব রূপ, চক্ন্তু আমাফদর যফমি উহা পূণিতা িাভ ক্চরয়াফে!’ এক্জন 

েচিফতফেন, ‘আমার যমিই সশ্রষ্ঠ, সক্ননা ইহা সেিাফপো প্রািরন’, আোর অপর এক্জন 

তাহার যমি সেিাফপো আযুচনক্ েচিয়া সসই এক্ই দাের ক্চরফতফে। আমাফদর েুচঝফত 

হইফে ও স্ব রক্ার ক্চরফত হইফে সয, প্রফতযক্ যফমিরই মানুষফক্ মুক্ত ক্চরোর সমান শ্চক্ত 

আফে। মচন্দফর ো িাফিি যমিসক্ফির প্রফভদ সম্বফে যাহা শুচনয়াচে, তাহা ক্ুসংস্কার মাত্র। 
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সসই এক্ই ঈশ্বর সক্ফির োফক্ সারা সদন। অচত েুে জরোত্মারও রো এেং উ াফরর 

জনয তুচম, আচম ো অপর সক্ান মানুষ দায়র নয়, সসই এক্ সেিশ্চক্তমান্ ঈশ্বরই সক্ফির 

জনয দায়র। আচম েুচঝফত পাচর না, সিাফক্ চক্রূফপ এক্চদফক্ চনজচদর্ফক্ ঈশ্বরচেশ্বাসর 

েচিয়া স াষণা ক্ফর, আোর ইহাও ভাফে সয, ঈশ্বর এক্চি েুে জনসমাফজর চভতর 

সমুদয় সতয চদয়াফেন, আর তাহারাই অেচশ্ষ্ট মানেসমাফজর রেক্। সক্ান েযচক্তর 

চেশ্বাস নষ্ট ক্চরোর সিষ্টা ক্চরও না। যচদ পার তফে তাহাফক্ চক্েু ভাি চজচনষ দাও। যচদ 

পার তফে মানুষ সযখাফন আফে, সসখান হইফত তাহাফক্ এক্িু উপফর তুচিয়া দাও। ইহাই 

ক্র, চক্ন্তু মানুফষর যাহা আফে, তাহা নষ্ট ক্চরও না। সক্েি চতচনই যথাথি আিাযি নাফমর 

সযার্য, চযচন আপনাফক্ এক্ মুহূফতি সযন সহস্র সহস্র চেচভন্ন েযচক্তফত পচরণত ক্চরফত 

পাফরন; সক্েি চতচনই যথাথি আিাযি, চযচন অল্পায়াফসই চশ্ফষযর অে্ায় আপনাফক্ িইয়া 

যাইফত পাফরন—চযচন চনফজর শ্চক্ত চশ্ফষযর মফযয সঞ্চাচরত ক্চরয়া তাহার িেু চদয়া 

সদচখফত পান, তাহার ক্ান চদয়া শুচনফত পান, তাহার মন চদয়া েুচঝফত পাফরন। এইরূপ 

আিাযিই যথাথি চশ্ো চদফত পাফরন, অপর সক্হ নফহ। যাাঁহারা সক্েি অপফরর ভাে নষ্ট 

ক্চরোর সিষ্টা ক্ফরন, তাাঁহারা ক্খনই সক্ান প্রক্ার উপক্ার ক্চরফত পাফরন না। 

  

মদরয় আিাযিফদফের চনক্ি থাচক্য়া আচম েুচঝয়াচে, মানুষ এই সদফহই চস াে্া িাভ 

ক্চরফত পাফর, তাাঁহার মুখ হইফত ক্াহারও প্রচত অচভশ্াপ েচষিত হয় নাই, এমন চক্ চতচন 

ক্াহারও সমাফিািনা পযিন্ত ক্চরফতন না। তাাঁহার দৃচষ্ট জর্ফত সক্ান চক্েুফক্ মন্দ েচিয়া 

সদচখোর শ্চক্ত হারাইয়াচেি—তাাঁহার মন সক্ানরূপ ক্চুিন্তা ক্চরোর সামথিয হারাইয়াচেি। 

চতচন ভাি োিা আর চক্েু সদচখফতন না। সসই মহাপচেত্রতা, মহাতযার্ই যমিিাফভর 

এক্মাত্র চনর্ূঢ় উপায়। সেদ েফিনীঃ ‘যন ো পুফত্রাৎপাদফনর দ্বারা নফহ, এক্মাত্র তযাফর্র 

দ্বারাই অমৃতত্ব িাভ ক্রা যায়।’ যরশু েচিয়াফেন, ‘সতামার যাহা চক্েু আফে, চে্রময় ক্চরয়া 

দচরেচদর্ফক্ দান ক্র ও আমার অনুসরণ ক্র।’  

  

সে েি েি আিাযি ও মহাপুরুষর্ণ এই ক্থা েচিয়া চর্য়াফেন এেং জরেফন উহা পচরণত 

ক্চরয়াফেন। এই তযার্ েযতরত আযযাচত্মক্ িাফভর সম্ভােনা সক্াথায়? সযখাফনই হউক্ না 
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সক্ন, সক্ি যমিভাফের পশ্চাফতই তযার্ রচহয়াফে; আর তযাফর্র ভাে যত ক্চময়া যায়, 

ইচেয়পরতা ততই যফমির চভতর েুচক্ফত থাফক্, এেং যমিভােও সসই পচরমাফণ ক্চময়া 

যায়। এই মহাপুরুষ তযাফর্র সাক্ার চেগ্রহ চেফিন। আমাফদর সদফশ্ যাাঁহারা সন্নযাসর হন, 

তাাঁহাচদর্ফক্ সমুদয় যন-ঐশ্বযি মান-সম্ভ্রম তযার্ ক্চরফত হয়; আর আমার গুরুফদে এই 

আদশ্ি অেফর অেফর ক্াফযি পচরণত ক্চরয়াচেফিন। চতচন ক্াঞ্চন স্পশ্ি ক্চরফত না, তাাঁহার 

ক্াঞ্চনতযার্-সৃ্পহা তাাঁহার োয়ুমণ্ডিরর উপর পযিন্ত এইরূপ প্রভাে চে্ার ক্চরয়াচেি সয, 

চনচেতাে্াফতও তাাঁহার সদফহ সক্ান যাতুেেয স্পশ্ি ক্রাইফি তাাঁহার মাংসফপশ্রসমূহ 

সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এেং তাাঁহার সমুদয় সদহই সযন ঐ যাতুেেযফক্ স্পশ্ি ক্চরফত 

অস্ব রক্ার ক্চরত। এমন অফনফক্ চেি, যাহাফদর চনক্ি হইফত চতচন চক্েু গ্রহণ ক্চরফি 

তাহারা ক্ৃতাথি সোয ক্চরত, যাহারা আনফন্দর সচহত তাাঁহাফক্ সহস্র িাক্া চদফত প্রস্তুত 

চেি; চক্ন্তু যচদও তাাঁহার উদার হৃদয় সক্িফক্ আচিেন ক্চরফত সদা প্রস্তুত চেি, তথাচপ 

চতচন এইসে সিাফক্র চনক্ি হইফত দূফর সচরয়া যাইফতন। সিূণিভাফে ক্াম-ক্াঞ্চন-

জফয়র এক্ জরেন্ত উদাহরণ চেফিন চতচন; এই দুই ভাে তাাঁহার চভতর চেন্দুমাত্র চেি না, 

আর েতিমান শ্তােরর জনয এইরূপ মানুফষর অচতশ্য় প্রফয়াজন। েতিমানক্াফি সিাফক্ 

যাহাফক্ চনফজফদর ‘প্রফয়াজনরয় েেয’ েফি, তাহা েযতরত তাহারা এক্-মাসও োাঁচিফত 

পাচরফে না মফন ক্ফর, আর এই প্রফয়াজন তাহারা অচতচরক্তরূফপ োিাইফত আরম্ভ 

ক্চরয়াফে; এ সমফয় এরূপ তযাফর্র প্রফয়াজন আফে। েতিমাফন এমন এক্জন সিাফক্র 

প্রফয়াজন, চযচন জর্ফতর অচেশ্বাসরফদর চনক্ি প্রমাণ ক্চরফত পাফরন সয, এখনও এমন 

মানুষ আফেন, চযচন সংসাফরর সমুদয় যন রত্ন ও মান-যফশ্র জনয চেন্দুমাত্র িািাচয়ত 

নফহন। ো্চেক্ এখনও এরূপ অফনক্ সিাক্ আফেন। 

  

তাাঁহার জরেফন আফদ  চেশ্রাম চেি না। তাাঁহার জরেফনর প্রথমাংশ্ যমি-উপাজিফন ও সশ্ষাংশ্ 

উহার চেতরফণ েযচয়ত হইয়াচেি। দফি দফি সিাক্ তাাঁহার উপফদশ্ শুচনফত আচসত, আর 

২৪  ণ্টার মফযয ২০  ণ্টা চতচন তাহাফদর সচহত ক্থা ক্চহফতন। এরূপ  িনা সয দু-এক্ 

চদন  চিয়াচেি তাহা নফহ, মাফসর পর মাস এরূপ হইফত িাচর্ি; অেফশ্ফষ এই ক্ফিার 

পচরশ্রফম তাাঁহার শ্ররর ভাচিয়া সর্ি। মানেজাচতর প্রচত তাাঁহার অর্ায সপ্রম চেি। যাহারা 
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তাাঁহার ক্ৃপািাফভর জনয আচসত, এইরূপ সহস্র সহস্র সিাফক্র মফযয অচত সামানয েযচক্তও 

তাাঁহার ক্ৃপা হইফত েচঞ্চত হইত না। ্রমফম তাাঁহার র্িায়  া হইি, তথাচপ অফনক্ 

েুঝাইয়াও তাাঁহার ক্থা েিা েে ক্রা সর্ি না। আমরা তাাঁহার চনক্ি সেিদা থাচক্তাম; 

যাহাফত তাাঁহার ক্ষ্ট না হয়, এজনয সিাক্জফনর সফে সদখা সাোৎ েে ক্চরোর সিষ্টা 

ক্চরফত িাচর্িাম; চক্ন্তু যখনই চতচন শুচনফতন, সিাফক্ তাাঁহাফক্ সদচখফত আচসয়াফে, চতচন 

তাহাচদর্ফক্ তাাঁহার ক্াফে আচসফত চদোর জনয অতযন্ত আগ্রহ প্রক্াশ্ ক্চরফতন এেং 

তাহারা আচসফি তাহাফদর সক্ি প্রফশ্নর উত্তর চদফতন। যচদ সক্হ েচিত, ‘এইসে 

সিাক্জফনর সফে ক্থা ক্চহফি আপনার ক্ষ্ট হইফে না?’ চতচন হাচসয়া এক্মাত্র উত্তর 

চদফতন, ‘চক্! সদফহর ক্ষ্ট! আমার ক্ত সদহ হইি, ক্ত সদহ সর্ি। যচদ এ সদহ পফরর 

সসোয় যায়, তফে সতা ইহা যনয হইি। যচদ এক্জন সিাফক্রও যথাথি উপক্ার হয়, 

সসজনয আচম হাজার হাজার সদহ চদফত প্রস্তুত আচে।’ এক্োর এক্ েযচক্ত তাাঁহাফক্ েচিি, 

‘মহাশ্য়, আপচন সতা এক্জন ম্ সযার্র—আপচন আপনার সদফহর উপর এক্িু মন 

রাচখয়া েযারামিা সারাইয়া স িুন না।’ প্রথফম চতচন ইহার সক্ান উত্তর চদফিন না। 

অেফশ্ফষ যখন ঐ েযচক্ত আোর সসই ক্থা তুচিি, চতচন আফ্ আফ্ েচিফিন, ‘সতামাফক্ 

আচম এক্জন জ্ঞানর মফন ক্চরতাম, চক্ন্তু সদচখফতচে—তুচম অপরাপর সংসারর সিাফক্ফদর 

মতই ক্থা েচিফতে। এই মন ভর্োফনর পাদপফদ্ম অচপিত হইয়াফে—তুচম চক্ েি, ইহাফক্ 

চ রাইয়া িইয়া আত্মার খাাঁিাস্ব রূপ সদফহ চদে?’  

  

এইরূফপ চতচন সক্িফক্ উপফদশ্ চদফত িাচর্ফিন—আর িাচরচদফক্ এই সংোদ প্রিাচরত 

হইয়া সর্ি সয, তাাঁহার সদহােসান সচন্নক্ি, তাই পূফেিফপো আরও অচযক্ সিাক্ দফি 

দফি আচসফত িাচর্ি। সতামরা ক্ল্পনা ক্চরফত পার না, ভারফতর েি েি যমিািাযির্ফণর 

চনক্ি সিাক্ আচসয়া চক্রূফপ িাচরচদফক্ চভি ক্ফর এেং জরেদ্দশ্াফতই তাাঁহাচদর্ফক্ 

ঈশ্বরজ্ঞাফন পূজা ক্ফর। সহস্র সহস্র েযচক্ত সক্েি তাাঁহাফদর েস্ত্রাঞ্চি স্পশ্ি ক্চরোর জনযই 

অফপো ক্ফর। এইরূপ যমিানুরার্ হইফতই মানুফষর প্রক্ৃত আযযাচত্মক্তা আচসয়া থাফক্। 

মানুষ যাহা িায় ও আদর ক্ফর, তাহাই পাইয়া থাফক্—জাচত সম্বফে ঐ ক্থা। যচদ ভারফত 

চর্য়া রাজননচতক্ েক্তৃতা দাও, তাহা যত িমৎক্ারই হউক্ না সক্ন, তুচম সশ্রাতা পাইফে 
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না; চক্ন্তু যমিচশ্ো দাও সদচখ—তফে শুযু োক্য দ্বারা হইফে না, চনফজ যমিজরেন যাপন 

ক্চরফত হইফে, তাহা হইফি শ্ত শ্ত েযচক্ত সতামার চনক্ি—সক্েি সতামাফক্ সদচখোর 

জনয, সতামার পদযূচি িইোর জনয আচসফে। 

  

যখন সিাক্ শুচনি সয, এই মহাপুরুষ সম্ভেতীঃ শ্রঘ্রই তাহাফদর মযয হই সত সচরয়া 

যাইফেন, তখন তাহারা পূেিাফপো অচযক্ সংখযায় আচসফত িাচর্ি। আমাফদর গুরুফদে 

চনফজর স্ব াফ্যর প্রচত চেন্দুমাত্র িেয না রাচখয়া তাহাচদর্ফক্ উপফদশ্ চদফত িাচর্ফিন। 

আমরা তাাঁহাফক্ োরণ ক্চরয়া প্রচতচনেৃত্ত ক্চরফত পাচরতাম না। অফনক্ সিাক্ দূর-দূরান্তর 

হইফত আচসত, আর চতচন তাহাফদর প্রফশ্নর উত্তর না চদয়া শ্াচন্ত পাইফতন না। চতচন 

েচিফতন, ‘যতেণ আমার ক্থা ক্চহোর শ্চক্ত রচহয়াফে, ততেণ উপফদশ্ চদে।’ আর 

চতচন যাহা েচিফতন, তাহাই ক্চরফতন। এক্চদন চতচন আমাচদর্ফক্ ইচেফত জানাইফিন, 

সসইচদন সদহতযার্ ক্চরফেন এেং সেফদর পচেত্রতম মি ‘ওাঁ’ উচ্চারণ ক্চরফত ক্চরফত 

মহাসমাচয্ হইফিন। এইরূফপ সসই মহাপুরুষ আমাচদর্ফক্ োচিয়া িচিয়া সর্ফিন। 

পরচদন আমরা তাাঁহার সদফহ অচগ্নসংফযার্ ক্চরিাম। 

  

তাাঁহার ভাে ও উপফদশ্ােির প্রিার ক্চরোর উপযুক্ত েযচক্ত তখন অচত অল্পই চেি। র্ৃহর 

ভক্তর্ণ েযতরত তাাঁহার ক্তক্গুচি যুেক্ চশ্ষয চেি, তাহারা সংসার তযার্ ক্চরয়াচেি 

এেং তাাঁহার ক্াযি িািাইয়া যাইফত প্রস্তুত চেি। তাহাচদর্ফক্ দাোইয়া রাচখোর সিষ্টা ক্রা 

হয়; চক্ন্তু তাহারা তাহাফদর স্মতুফখ সয মহান্ জরেনাদশ্ি সদচখয়াচেি, তাহার শ্চক্তফত দৃঢ় 

ভাফে দাাঁিাইয়া রচহি। েেফরর পর েের এই চদেয জরেফনর সংস্পফশ্ি আসাফত প্রেি 

উৎসাহাচগ্ন তাহাফদর চভতফর সঞ্চাচরত হইয়া চর্য়াচেি, সুতরাং তাহারা চক্েুমাত্র চেিচিত 

হইি না। এই যুেক্র্ণ সন্নযাচসসফঙ্ঘর চনয়মােির প্রচতপািন ক্চরফত িাচর্ি, আর যচদও 

তাহাফদর মফযয অফনফক্ই সদ্বংশ্জাত, তথাচপ তাহারা সয শ্হফর জচন্ময়াচেি, তাহারই 

রা্ায় রা্ায় চভো ক্চরফত িাচর্ি। প্রথম প্রথম তাহাচদর্ফক্ প্রেি োযা সহয ক্চরফত 

হইয়াচেি, চক্ন্তু তাহারা দৃঢ়তর হইয়া রচহি, আর চদফনর পর চদন ভারফতর সেিত্র এই 

মহাপুরুফষর উপফদশ্ প্রিার ক্চরফত িাচর্ি—অেফশ্ফষ সমগ্র সদশ্ তাাঁহার প্রিাচরত 
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ভােসমূফহ পূণি হইয়া সর্ি। েেফদফশ্র সুদূর পল্লরগ্রাফম জন্মগ্রহণ ক্চরয়া এই চনরের 

োিক্ সক্েি দৃঢ়প্রচতজ্ঞ ও আত্মশ্চক্তেফি সতয উপিচব্ধ ক্চরয়া অপরফক্ তাহা দান 

ক্চরয়া সর্ফিন—আর সস সতযফক্ জরেন্ত রাচখোর জনয সক্েি ক্ফয়ক্জন যুেক্ফক্ রাচখয়া 

সর্ফিন। 

  

আজ শ্রররামক্ৃষ্ণ পরমহংফসর নাম ভারফতর সেিত্র সক্াচি সক্াচি সিাফক্র চনক্ি পচরচিত। 

শুযু তাহাই নফহ, তাাঁহার শ্চক্ত ভারফতর োইফরও চে্ৃত হইয়াফে; যচদ আচম জর্ফতর 

সক্াথাও সতয ও যমি সম্বফে এক্চি ক্থাও েচিয়া থাচক্, তাহা আমার গুরুফদফের—আর 

ভুিভ্রাচন্তগুচি আমার। 

  

এরূপ েযচক্তর প্রফয়াজন চেি—এই যুফর্ এইরূপ তযার্ আেশ্যক্। আযুচনক্ নরনাররর্ণ, 

সতামাফদর মফযয যচদ এরূপ পচেত্র অনাঘ্রাত পুফষ্পর মত সক্হ থাফক্, উহা ভর্োফনর 

পাদপফদ্ম সমপিণ ক্রা উচিত। যচদ সতামাফদর মফযয এমন সক্হ থাফক্, যাহাফদর সংসাফর 

প্রফেশ্ ক্চরোর ইিা নাই, যাহাফদর েয়স সেশ্র হয় নাই, তাহারা সংসার তযার্ ক্র। 

যমিিাফভর ইহাই রহসয—তযার্ ক্র। প্রফতযক্ নাররফক্ জননর েচিয়া চিন্তা ক্র, আর ক্াঞ্চন 

পচরতযার্ ক্র। ভয় চক্? সযখাফনই থাক্ না সক্ন, প্রভু সতামাচদর্ফক্ রো ক্চরফেন। প্রভু 

চনজ সন্তানর্ফণর ভার গ্রহণ ক্চরয়া থাফক্ন। সাহস ক্চরয়া তযার্ ক্র সদচখ। এইরূপ 

তযাফর্র প্রফয়াজন। সতামরা চক্ সদচখফতে না, পাশ্চাতযফদফশ্ জিোফদর চক্ প্রেি সস্রাত 

েচহফতফে? ক্তচদন আর সিাফখ ক্াপি োাঁচযয়া থাচক্ফে? সতামরা চক্ সদচখফতে না, চক্ 

ভরষণভাফে ক্াম ও অপচেত্রতা সমাফজর অচ্মজ্জা সশ্াষণ ক্চরয়া িইফতফে? সক্েি 

োফক্যর দ্বারা অথো সংস্কার-আফন্দািফনর দ্বারা নয়—তযাফর্র দ্বারাই েয় ও চেনাফশ্র 

মফযয যমিভাে িইয়া অিি অিি সুফমরুেৎ দাাঁিাইয়া থাচক্ফি তফেই সতামরা এই সক্ি 

অযফমির ভাে সরায ক্চরফত পাচরফে। োক্যেযয় ক্চরও না, সতামার সদফহর প্রফতযক্চি 

সিামক্ূপ হইফত পচেত্রতার শ্চক্ত, ব্রহ্মিফযির শ্চক্ত, তযাফর্র শ্চক্ত োচহর হউক্। যাহারা 

চদোরাত্র ক্াঞ্চফনর জনয এই সিষ্টা ক্চরফতফে, তাহাচদর্ফক্ ঐ শ্চক্ত চর্য়া আ াত ক্রুক্; 

তাহারা ক্াঞ্চফনর জনয এই তরব্র আগ্রফহর মফযয ক্াঞ্চনতযার্র সতামাফক্ সদচখোমাত্র আশ্চযি 
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হউক্। আর ক্ামও তযার্ ক্র। ক্াম-ক্াঞ্চনতযার্র হও, চনফজফক্ সযন েচিস্ব রূপ প্রদান 

ক্র—তুচম োিা আর সক্ ইহা সাযন ক্চরফে? যাহারা জরণি শ্রণি েৃ , সমাজ যাহাচদর্ফক্ 

তযার্ ক্চরয়াফে—তাহারা নফহ, চক্ন্তু পৃচথেরর মফযয যাহারা সশ্রষ্ঠ ও নেরনতম, সসই েিোন্ 

সুন্দর যুোপুরুফষরাই ইহার অচযক্ারর, তাহাচদর্ফক্ই ভর্োফনর সেদরফত জরেন সমপিণ 

ক্চরফত হইফে; আর এই স্ব াথিতযাফর্র দ্বারা জর্ৎফক্ উ ার ক্র। জরেফনর আশ্া চেসজিন 

চদয়া সমগ্র মানেজাচতর সসেক্ হও—সমগ্র মানেজাচতর চনক্ি যমিপ্রিার ক্র। ইহাফক্ই 

সতা তযার্ েফি, শুযু োক্যদ্বারা ইহা হয় না। উচিয়া দাাঁিাও, এেং ক্াফজ িাচর্য়া যাও। 

সতামাচদর্ফক্ সদচখোমাত্র সংসারর সিাফক্র মফন—ক্াঞ্চনাসক্ত েযচক্তর মফন ভফয়র সঞ্চার 

হইফে। ক্থায় ক্খনও সক্ান ক্াজ হয় না—ক্তই সতা প্রিার হইয়াফে, সক্ান  ি হয় নাই। 

প্রচতমুহূফতিই অথি চপপাসায় রাচশ্ রাচশ্ গ্রন্থ প্রক্াচশ্ত হইফতফে, চক্ন্তু তাহাফত সক্ান 

উপক্ার হয় না, ক্ারণ উহাফদর পশ্চাফত সক্েি  াাঁচক্— ঐ-সক্ি গ্রফন্থর চভতফর সক্ান 

শ্চক্ত নাই। এস, প্রতযে উপিচব্ধ ক্র। যচদ ক্াম-ক্াঞ্চন তযার্ ক্চরফত পার, সতামায় 

োক্যেযয় ক্চরফত হইফে না, সতামার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুচিত হইফে, সতামার ভাে িাচরচদফক্ 

চে্ৃত হইফে। সয েযচক্ত সতামার চনক্ি আচসফে, তাহাফক্ই সতামার যমিভাে স্পশ্ি ক্চরফে। 

  

েতিমান জর্ফতর সমফে শ্রররামক্ৃফষ্ণর স াষণা এইীঃ মতামত, স্প্রদদায়, র্রজিা ো 

মচন্দফরর অফপো রাচখও না। প্রফতযক্ মানুফষর চভতফর সয সারেস্তু অথিাৎ যমি রচহয়াফে, 

তাহার সচহত তুিনায় উহারা তুি; আর যতই এই ভাে মানুফষর মফযয চেক্াশ্প্রাপ্ত হয়, 

ততই তাহার চভতর জর্ফতর ক্িযাণ ক্চরোর শ্চক্ত আচসয়া থাফক্। প্রথফম এই যমিযন 

উপাজিন ক্র। ক্াহারও উপর সদাষাফরাপ ক্চরও না, ক্ারণ সক্ি মত—সক্ি পথই ভাি। 

সতামাফদর জরেন চদয়া সদখাও সয, ‘যমি’ অফথি সক্েি শ্ে ো নাম ো স্প্রদদায় েুঝায় না, 

উহার অথি আযযাচত্মক্ অনুভূচত। যাহারা অনুভে ক্চরয়াফে, তাহারাই চিক্ চিক্ েুচঝফত 

পাফর। যাহারা চনফজরা যমিিাভ ক্চরয়াফে, সক্েি তাহারাই অপফরর চভতর যমিভাে সঞ্চার 

ক্চরফত পাফর, তাহারাই মানেজাচতর সশ্রষ্ঠ আদশ্ি হইফত পাফর—তাহারাই সক্েি জর্ফত 

জ্ঞাফনর শ্চক্ত সঞ্চার ক্চরফত পাফর। 
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তাহা হইফি সতামরা এরূপ হও! সক্ান সদফশ্—এরূপ েযচক্তর যতই অভুযদয় হইফে, সসই 

সদশ্ ততই উন্নত হইফে। আর সয সদফশ্ এরূপ সিাক্ এফক্োফর নাই, সস সদফশ্র পতন 

অচনোযি, চক্েুফতই উহার উ াফরর আশ্া নাই। অতএে মানেজাচতর চনক্ি মদরয় 

আিাযিফদফের উপফদশ্ এইীঃ ‘প্রথফম চনফজ যাচমিক্ হও এেং সতয উপিচব্ধ ক্র।’ আর 

চতচন সক্ি সদফশ্র দৃঢ় ও েচিষ্ঠ যুেক্র্ণফক্ সফম্বাযন ক্চরয়া েচিফতন, ‘সতামাফদর 

তযাফর্র সময় আচসয়াফে!’ চতচন িান, সতামরা সতামাফদর ভাতৃস্ব রূপ সমগ্র মানেজাচতর 

ক্িযাফণর জনয সেিস্ব  তযার্ ক্র। চতচন িান, সতামাফদর মুফখ সক্েি ‘ভাইফক্ ভািোচস’ 

না েচিয়া, সতামাফদর ক্থা সয সতয, তাহা প্রমাণ ক্চরোর জনয ক্াফজ িাচর্য়া যাও। 

যুেক্র্ফণর চনক্ি এখন এই আহ্বান আচসয়াফে, ‘ক্াজ ক্র, ঝাাঁচপফয় পি, তযার্র হফয় 

জর্ৎফক্ উ ার ক্র।’  

  

তযার্ ও প্রতযোনুভূচতর সময় আচসয়াফে। জর্ফতর চেচভন্ন যফমির মফযয সয সামঞ্জসয 

আফে তাহা সদচখফত পাইফে; েুচঝফে—চেোফদর সক্ান প্রফয়াজন নাই এেং তখনই সমগ্র 

মানেজাচতর সসো ক্চরফত পাচরফে। মদরয় আিাযিফদফের জরেফনর উফদ্দশ্য চেি—সক্ি 

যফমির মূফি সয ঐক্য রচহয়াফে, তাহা স াষণা ক্রা। অনযানয আিাফযিরা চেফশ্ষ চেফশ্ষ যমি 

প্রিার ক্চরয়াফেন, সসইগুচি তাাঁহাফদর চনজ চনজ নাফম পচরচিত। চক্ন্তু ঊনচেংশ্ শ্তােরর 

এই মহান্ আিাযি চনফজর জনয চক্েুই দাের ক্ফরন নাই। চতচন সক্ান যফমির উপর সক্ানরূপ 

আ্রমমণ ক্ফরন নাই, ক্ারণ চতচন সতয সতযই উপিচব্ধ ক্চরয়াচেফিন সয, ঐ যমিগুচি 

এক্ সনাতন যফমিরই অেপ্রতে মাত্র। 
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১৩. শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাাঁহার মত 

শ্রররামক্ৃষ্ণ চনফজফক্ ্ূি অফথিই অেতার েফি মফন ক্রফতন, যচদও এর চিক্ চক্ অথি, তা 

আচম েুঝফত পারতাম না। আচম েিতাম, দেদাচন্তক্ অফথি চতচন হফিন ব্রহ্ম। সদহতযাফর্র 

চিক্ ক্ফয়ক্ চদন আফর্ তাাঁর খুেই শ্বাসক্ষ্ট হচিি; আচম যখন মফন মফন ভােচে—সদচখ, 

এই ক্ফষ্টর মফযযও চতচন চনফজফক্ অেতার েিফত পাফরন চক্না—তখনই চতচন আমাফক্ 

েিফিন, ‘সয রাম সয ক্ৃষ্ণ, সস-ই এ সদফহ রামক্ৃষ্ণ; তফে সতার সেদাফন্তর চদক্ চদফয় 

নয়।’ চতচন আমাফক্ খুে ভািোসফতন—এজনয অফনফক্ আমাফক্ ঈষিা ক্রত। সয-ফক্ান 

সিাক্ফক্ই সদখামাত্র চতচন তার িচরত্র েুফঝ চনফতন, এেং এ চেষফয় তাাঁর সস মফতর আর 

পচরেতিন হত না। আমরা সক্ান মানুষফক্ চেিার ক্চর যুচক্ত চদফয়, সসজনয আমাফদর 

চেিাফর থাফক্ ভুি ত্রুচি; তাাঁর চেি ইচেয়াতরত অনুভূচত। সক্ান সক্ান েযচক্তফক্ তাাঁর 

অন্তরে ো ‘সভতফরর সিাক্’ েিফতন—তাফদর চতচন তাাঁর চনফজর সম্বফে সর্াপন তত্ত্ব ও 

সযার্শ্াফস্ত্রর রহসয সশ্খাফতন। োইফরর সিাক্ ো েচহরেফদর ক্াফে েিফতন নানা 

উপফদশ্মূিক্ র্ল্প; এগুচিই সিাক্ ‘শ্রররামক্ৃফষ্ণর ক্থা’ েফি জাফন। ঐ অন্তরে 

তরুণফদর চতচন তাাঁর ক্াফজর উপফযার্র ক্ফর র্ফি তুিফতন, অফনফক্ এফদর চেরুফ  

অচভফযার্ ক্রফিও তাফত চতচন ক্ান চদফতন না। অন্তরে ও েচহরেফদর মফযয 

সশ্ফষাক্তফদর ক্াজক্মি সদফখ প্রথফমাক্তফদর তুিনায় তাফদর প্রচতই আমার অফনক্ সেশ্র 

ভাি যারণা হফয়চেি। তফে অন্তরেফদর প্রচত আমার চেি অে অনুরার্। সিাফক্ েফি—

আমাফক্ ভািোসফি আমার ক্ুক্ুরচিফক্ও ভািফেফসা। আচম ঐ ব্রাহ্মণ-পজূাররফক্ অন্তর 

চদফয় ভািোচস। সুতরাং চতচন যা ভািোফসন, যাাঁফক্ চতচন মানয ক্ফরন—আচমও তাই 

ভািোচস, তাাঁফক্ আচম মানয ক্চর। আমার সম্বফে তাাঁর ভয় চেি, পাফে আমাফক্ স্ব াযরনতা 

চদফি আচমও আোর এক্ নূতন স্প্রদদায় সৃচষ্ট ক্ফর েচস। 

  

চতচন সক্ান এক্জনফক্ েিফিন, ‘এ জরেফন সতামার যমি িাভ হফে না।’ সক্ফির ভূত-

ভচেষযৎ চতচন সযন সদখফত সপফতন। োইফর সথফক্ সয মফন হত—চতচন ক্ারও ক্ারও উপফর 
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পেপাচতত্ব ক্রফেন, এই চেি তার ক্ারণ। চিচক্ৎসফক্রা সযমন চেচভন্ন সরার্রর চিচক্ৎসা 

চেচভন্নভাফে ক্ফরন, দেজ্ঞাচনক্ মফনাভাে-সিন্ন চতচনও সতমচন চেচভন্ন সিাফক্র জনয 

চেচভন্ন রক্ম সাযনা চনফদিশ্ ক্রফতন। তাাঁর  ফর অন্তরেফদর োিা আর ক্াউফক্ই শুফত 

সদওয়া হত না। যারা তাাঁর দশ্িন পায়চন, তাফদর মুচক্ত হফে না, আর যারা চতনোর তাাঁর 

দশ্িন সপফয়ফে, তাফদরই মুচক্ত হফে—এ ক্থা সতয নয়। 

  

উচ্চতর চশ্োগ্রহফণ অেম জনসাযারফণর চনক্ি চতচন ‘নারদরয় ভচক্ত’ প্রিার ক্রফতন। 

  

সাযারণতীঃ চতচন দদ্বতোদই চশ্ো চদফতন, অনদ্বতোদ চশ্ো না সদওয়াই চেি তাাঁর চনয়ম। 

তফে চতচন আমাফক্ অনদ্বতোদ চশ্ো চদফয়চেফিন—এর আফর্ আচম চেিাম দদ্বতোদর। 

  

শ্রররামক্ৃষ্ণীঃ জাচতর আদশ্ি 

  

সক্ান জাচতফক্ এচর্ফয় সযফত হফি তার উচ্চ আদশ্ি থাক্া িাই। সসই আদশ্ি হফে ‘পরব্রহ্ম’। 

চক্ন্তু সতামরা সক্ফিই সক্ান চেমূতি আদফশ্ির (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাচণত হফত 

পারফে না েফিই সতামাফদর এক্চি েযচক্তর আদশ্ি অেশ্যই প্রফয়াজন। শ্রররাক্ৃফষ্ণর মফযয 

সতামরা সসই আদশ্ি সপফয়ে। অনয সক্ান েযচক্ত এ যুফর্ আমাফদর আদশ্ি হফত পাফরন না, 

তার ক্ারণ তাাঁফদর ক্াি সশ্ষ হফয় চর্ফয়ফে। সেদাফন্তর ভাে যাফত এ যুফর্ প্রফতযফক্ই 

গ্রহণ ক্রফত পাফর, তারই জনয এমন মানুফষর আজ আমাফদর প্রফয়াজন, েতিমান যুফর্র 

মানুফষর প্রচত যাাঁর সহানুভূচত আফে। শ্রররাক্ৃফষ্ণর মফযয এই অভাে পূণি হফয়ফে। আজ 

প্রফতযফক্র সামফনই এই আদশ্ি তুফি যর। সাযু ো অেতার, সযভাফেই তাাঁফক্ গ্রহণ ক্র 

না সক্ন—তাফত চক্েু আফস যায় না। 

  

চতচন এক্োর েফিচেফিন সয, চতচন আমাফদর মফযয আোর আসফেন। আমার মফন হয়, 

তারপর চতচন চেফদহ-মুচক্তর অে্ায় চ ফর যাফেন। ক্াজ ক্রফত হফি প্রফতযফক্রই 

এক্জন ইষ্টফদেতা থাক্া প্রফয়াজন—খ্রষ্টাফনরা যাফক্ েফি ‘র্াচেিয়ান এফঞ্জি’—এ চিক্ 

তাই। আচম মাফঝ মাফঝ সযন ক্ল্পনা ক্চর, চেচভন্ন জাচতর চেচভন্ন ইষ্টফদেতা আফেন। আর 
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তাাঁফদর প্রফতযফক্ই সযন আচযপতয িাফভর জনয সিষ্টা ক্রফেন। এ যরফনর ইষ্টফদেতার—

সক্ান জাচতর ক্িযাণ ক্রার েমতা থাফক্ না। 
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