আমিষ ভ োজন

- আচোর্য রোমিন্দ্রসু ন্দর মিমেদী
আমিষ ভ োজমনর কর্ত্যেযতো লইযো অমনক মেচোর হইযো মিযোমে। ের্ত্যিোন প্রেমেও ভর্ িীিোাংসো হইমে, ভলখমকর
এরূপ দু রোশো নোই। মতন মদমক হইমত এই মেচোমর প্রেৃ র্ত্ হইমত হয। শরীর রক্ষোর কথো মেজ্ঞোমনর মেষয,
খরমচর

কথো

অথযশোমের

মেষয,

তোরপর

ধিযোধমিযর

কথো।

মেজ্ঞোমনর কথোটো আমি ভশষ করো র্োক। সাংমক্ষমপ েলো র্োইমত পোমর, িনু ষযশরীমরর উপোদোন অমনকটো
কযলো, অমনকটো জল, খোমনকটো েোই। কোমজই খোদয সোিগ্রীমত এই মতন পদোথয থোকো দরকোর। মতন
উপোদোমনর িমধয কযলোটো এক অমথয প্রধোন। শরীমরর তোপ রক্ষোর জনয কযলো ভপোডোইমত হয, কোজকর্ম্য
কমরমত হইমল কযলো ভপোডোইমত হয, ভসই জনয শরীমরর িমধয প্রমতমনযত কযলো ভপোমড। শরীর একটো
এমিন সদৃ শ। ভসই এমিনটো িঠন কমরমত খোমনকটো কযলো ও েোই ও জমলর প্রমযোজন। এই মতন সোিগ্রী
একিমর্োমি িনু ষযশরীর মনর্ম্যোমে লোমি।

দু ুঃমখর মেষয, আিরো কযলো ও েোই, এই দু ই পদোথয হজি কমরমত পোমর নো, অনয উপোময শরীরিমধয গ্রহে
কমর। উমিমদরো েোযু হইমত কযলো সাংগ্রহ কমর, িোমট হইমত েোই ও জল সাংগ্রহ কমর। এই মতন পদোথয
মিমশযো জমটল উমিদমদহ মনমর্ম্যত হয। প্রোেী আেোর উমিদমদহ আত্মসোৎ কমরযো এই মতন পদোথযমক আরও
জমটলতর কমরযো মিশোইযো ভেমল ও আপন শরীর মনর্ম্যোে কমর। সোিোনয কযলো, েোই ও জলমক উমিমে
পমরেত কমরমত মেমশষ প্রযোস আেশযক, স্বযাং সূ র্যমদে ইহোমত সহোয। উমিদমদহমক প্রোেীমদমহ পমরেত
কমরমতও প্রযোমসর দরকোর; মকন্তু প্রোেীমদহমক প্রোেীমদমহ পমরেত কমরমত তত প্রযোস লোমি নো। প্রোেীর দু ই
ভেেী। এক ভেেী মনরুপোয ও মনম্যোধ; ইহোরো কোযমেমশ উমিে আহোর কমরযো উমিদমদহমক প্রোেীমদমহ
পমরেত কমর। আর এক ভেেী চোলোক; ইহোরো মেনো আযোমস েো অনোযোমস অনয প্রোেীর ভদহমক আত্মসোৎ
কমরযো মনজমদমহ পমরেত কমর। উমিে হইমত প্রোেীমদহ মনর্ম্যোমন র্তটো কষ্ট, এক প্রোেীর ভদহ মকমিৎ
রূপোন্তমরত হইযো অনয প্রোেীর ভদমহ পমরেমত পোইমত তত কষ্ট নোই। ভিোমটর উপর িোাংস হজি সহজ; উমিদ
হজি করো কষ্টসোধয। উমিেোশী িোমট হইমত খরচ কমরযো ইট ততযোমর ইট সাংগ্রহ কমরযো িৃহ মনর্ম্যোন কমরন।
উপিোটো

অেশযই

অতযন্ত

ভিোটোমিোমের

হইল।

েমল উমিে খোমদযর অমনকটো েেযন কমরমত হয; েোকীটোমকও প্রযোস সহকোমর রক্তিোাংসোমদমত পমরেত
কমরমত হয। প্রোমেজ খোমদয ততটো েজযনীয অাংশও নোই, পমরেমতর প্রযোসটোও কি। এ সকল
শরীরমেজ্ঞোনসর্ম্ত স্থুল কথো; ইহো লইযো মেেোদ কমরমল চমলমে নো। সাংমক্ষমপ ইহোর অথয এই ভর্, একরোমশ

উমিে ভ োজমন ভর্ েল, অল্প িোি িোাংস ভ োজমনও ভসই েল। রোমশ রোমশ পদোথয ভ োজন কমরমত হয
েমলযোই প্রধোন প্রধোন উমিেোশী জন্তুর পোকর্ন্ত্রও প্রকোন্ড। িরু, িমহষ, ভ োডো, উট প্র ৃ মত উদোহরে। প্রধোন
প্রধোন িোাংসোশী জীমের পোকর্ন্ত্রও ভেোট, শরীরও ভেোট। মসাংহ েযোঘ্রোমদ উদোহরে। এই মহসোমে আমিষ ভ োজমন
লো ; উমিে ভ োজমন ভলোকসোন।

ভকোন ভকোন উমিমদর ভকোন ভকোন অাংশ প্রোয িোাংমসর িতই পুমষ্টকর হইমত পোমর। ভেোলো, িুি, িুসুরী, কলোই
প্র ৃ মত পদোথয উদোহরে। কৃমষ দ্বোরো এই সকল পমষ্টকর উমিে কতক পোওযো র্োয। আেোর রসোযনসর্ম্ত
উপোময সোধোরে উমিে পদোথয হইমত িোাংমসর িত েো িোাংমসর অমপক্ষোও পুমষ্টকর পদোথয ততযোর করো নো
র্োইমত পোমর, এিন নমহ। মকন্তু কৃমষলব্ধ ও রোসোযমনক উপোযলব্ধ পুমষ্টকর খোদয সম্প্রমত ভতিন প্রচুর
পমরিোমে

পোওযো

র্োয

নো।

কোমজর

ভসই

উপমদশ

মনষ্ফল।

িোনু মষর স্বো োমেক খোদয কী? উমিমের িমধয ধোন, িি প্র ৃ মত শষয, ভেোলো, িুি, প্র ৃ মত কলোই ও নোনোমেমধ
েল িূ ল সম্প্রমত িোনু মষযর খোদয। এই সিস্ত দ্রেয কৃমষলব্ধ। িনু মষযর আমদি অেস্থোয এ সকল দ্রেয পৃমথেীমত
ের্ত্যিোন মেল নো, িনু ষয কৃমষমেদযো দ্বোরো এ সকমলর এরকি সৃ মষ্ট কমরযোমে েলো র্োইমত পোমর। উমিেোশী
ইতর জন্তু োস, পোতো খোয, তো িনু মষযর পোকর্মন্ত্রর উপমর্োিী নমহ। কোমজই িনু মর্যর আমদি কোমল প্রোেীজ
খোদযই প্রধোন মেল সমন্দহ নোই, একোমলও অস য ও েনয িনু ষয িৃিযোজীেী। র্োহোমদর পশুপোলন জীমেকো,
তোহোমদরও প্রধোন খোদয পশু িোাংস। পশুহতযোর সোহোমর্যর জনযই আরেয েৃ মকর কুক্কুরত্ব প্রোমি
ভ োজনোথযই ভিোমিষোমদ পশু গ্রোিত্ব লো

মটযোমে।

কমরযোমে। েমল িনু মষযর স্বো োমেক খোদয প্রোেীিোাংস। প্রোেীিোাংস

ভর্খোমন কুলোয নোই, ভর্খোমন ূ মি উেযরো ও প্রকৃমত অনু কূল, ভসইখোমন িনু ষয েুমির ভজোমর কৃমষমেদযো সৃ মষ্ট
কমরযো মেমেধ আরেয অখোদয উমিেমক িনু ষয উপমর্োিী খোদয দ্রেয উৎপোদমন সিথয কমরযো লইযোমে। তথোমপ

কৃমষজীেী স যতি সিোমজও িনু ষয অদযোমপ েহুল পমরিোমে িোাংসম োজী, তোহোর কোরে কী?
স য সিোমজ জনসাংখযো এত ভেশী ভর্, কৃমষজোত দ্রমেয কুলোয নো। ভসই জনয োস, পোতো প্র ৃ মত ভর্ সকল
উমিে িোনু মষর অখোদয, তোহোমক পশু সোহোমর্য পশুিোাংমস পমরেত কমরযো িনু ষয কোমজ লোিোয। স য সিোমজ
িোনু ষ উমিে ও প্রোেীজ খোদয প্রচুর পমরিোমে উৎপোদন কমরমতমে, তথোমপ কুলোইমতমে নো; স যতি সিোমজও
মেস্তর

ভলোক

অিযোশমন

েো

অনশমন

থোমক।

তোহোর

িূ ল

কোরে

আহোা্রসোিগ্রীর

অপ্রোচুর্যয।

মতনটো কথো পোওযো ভিল। িোাংস উমিমের অমপক্ষো পুমষ্টকর, িোাংস িনু মষযর মনমদযষ্ট খোদয; কৃমষজোত উমিে
ভকোন সিোমজর পমক্ষ র্মথষ্ট ও প্রচুর নমহ। সু তরোাং িনু মষযর প্রেৃ মর্ত্ িোাংমসর মদমক। িনু ষয প্রোকৃত মনযমি
জীেন

রক্ষোর

জনয

ও

স্বোস্থয

রক্ষোর

জনয

িোাংস

ভ োজমন

েোধয।

এই কযমট কথোর প্রমতকূমল মেমরোধ উত্থোপন ভ্রি। তথোমপ ভকহ ভকহ মেেোদ ভতোমলন। ভকহ েমলন অমনক
মনরোমিষোশী েযমক্তমক সু স্থ, েমলষ্ঠ ও দী যজীেী ভদখো র্োয। এটো ভকোন কোমজর কথো নমহ। িনু মষযর দী যজীমেত্ব
ও স্বোস্থয এত মেম ন্ন কোরমে মনযমিত হয ভর্, েযোমক্তমেমশষ েো ভেেীমেমশমষর উদোহরে দ্বোরো ইহোর কোরে
মনমদযশ

করো

চমল

নো।

ভকহ ভদখোন, উমিেোশী জীেজন্তু দী যজীেী; ভর্িন হোতী ভ োডো, ইতযোমদ। এ কথোটোও মেজ্ঞোনসর্ম্ত নমহ।
জীেমেজ্ঞোন অনু রূপ েযোখযো ভদয। আহোর ও পরিোযু র িমধয সম্বে আমে সমন্দহ ভনই। উপমরই েমলযোমে
উমিদজীেী জীমের কমলেরও েৃ হৎ হয, েৃ হৎ কমলেমরর সমহত দী য পরিোযু র একটো সম্বে আমে, তোহো
জীেমেজ্ঞোন স্বীকোর কমর। ইহোর েযোখযো হোেযোটয ভেন্সোমরর গ্রমে আমে। মকন্তু প্রোকৃমতক মন্যোচমনর েমল
ভকোন জোমতর পরিোযু র পমরিোে এমকেোমর মনিযোমরত হইযো ভিমল আর খোদয মন্যোচন দ্বোরো আর তোহোর
পমরের্ত্যমনর সম্ভোেনো নোই। সাংমক্ষমপ এ তত্ত্ব েুঝোন চমল নো; ইহোর ম তমর অমনক কথো আমে।
এ পর্যন্ত ভিল মেজ্ঞোমনর কথো। অথযশোে কী েমল ভদখো র্োউক। জীেনরক্ষো অতযন্ত আেশযক েযপোর, উদমরর
জ্বোলোর িত জ্বোলো নোই। স্বো োমেক কোরমে িনু মষযর িমধয অমধকোাংশই দমরদ্র; কোরে র্ত িোনু ষ আমে তত
খোদয নোই। িোাংস ভর্খোমন সস্তো, িনু ষয ভসখোমন িোাংসই খোইমে; ইহোমত আপমর্ত্ মনরথযক।
মনরোমিষ ভ োজমনর পক্ষপোতী পোঠক এত ক্ষে আিোর উপর খড়্গহস্ত হইযোমেন। মকন্তু িোভ ুঃ। এখনও আশো
আমে! এখনও ধর্ম্যোধমর্ম্যর কথো আমে। আমিষ আহোর ধর্ম্যসঙ্গত মকনো , এ প্রমের উর্ত্র আেশযক। সচরোচর
এইরূপ উর্ত্র ভদওযো হয, িোাংস ভ োজমন স্ব োে মহাংস্র হইযো থোমক। িোাংসম োজী পশু মহাংস্র, ক্রূর ও মনষ্ঠুর।
কথোটো মঠক নমহ। িোাংস খোইযো মসাংহ েযোঘ্রোমদ মহাংস্র স্ব োে পোইযোমে েলো সঙ্গত নমহ। েযস েোমডমল েযোমঘ্রর
মহাংস্রত্ব েোমড, তোহোর প্রিোে নোই। পুরুষোনযক্রমি তোহোমদর মনষ্ঠুরতো েোমডমতমে, তোহোও নমহ। মহাংস্র নো হইমল
েযোমঘ্রর চমল নো, ভসই জনয েযোঘ্র মহাংস্র। মনরীহস্ব োে েযোমঘ্রর এ জিমত স্থোন নোই। প্রকৃমত ঠোকুরোেী ভর্মদন
খর নখর ও খরতর দন্ত দ্বোরো েযোঘ্রোেযেমক অলঙ্কৃত কমরযোমেন, মঠক ভসই ক্ষমেই তোহোর স্ব োেমক মনষ্ঠুর

কমরযো মদযোমেন। িোাংসোশী জন্তুর মহাংস্র স্ব োে প্রোকৃমতক মন্যোচমনর েল, িোাংস ভ োজমনর আনু ষমঙ্গক হইমলও
িোাংস ভ োজমনর েল নমহ। িোাংস খোইমলই িোথো িরি ও রক্ত িরি হইমে, এিন ভকোন প্রিোে নোই। তমে
িোাংস আহরমের সিয িোথো িরি ও রক্ত িরি হওযো আেশযক, নতুেো িোাংস সাংগ্রহ চমল নো।
িনু মষযর পমক্ষও তোহোই। িোাংস খোইমলই ভর্ প্রকৃমত ক্রূর হইমে, তোহো নমহ; তমে র্োহোমদর িোাংস নো হইমল
চমল নো, তোহোমদিমক েোধয হইযো ক্রূর হইমত হয। িোাংস সাংগ্রহ েযোপোরটোই মনষ্ঠুর কোজ। িোাংস একেোর
উদরিত হইমল ভর্ ক্রূরতো েোডোইমে, তোহোর ভকোন কথো নোই। র্োহোর িোাংসই প্রধোন খোদয, র্োহোমক িোাংস
সাংগ্রহ কমরযো লইমত হইমে, তোহোর েযেসোয মনষ্ঠুর নো হইমল চমলমে নো। িোাংস ভ োজমনর েমল িনু ষয মনষ্ঠুর
হয নো, উগ্রস্ব োমের হয নো। শরীরমেজ্ঞোন মকেু ই েমল নো। হয মক নো, মেনো পরীক্ষোয প্রিোমেরও আশো নোই।
ভসরূপ

পরীক্ষো

হইযোমে

মকনো

জোমন

নো।

মহন্দুর নযোয কৃমষজীেী জোমত মনরীহস্ব োে; ভকন নো, মহন্দুর ভদমশ কৃমষলব্ধ খোদয এত জমিযো থোমক ভর্,
িোাংমসর সাংগ্রমহর ভতিন প্রমযোজন নোই। ইাংরোজ প্র ৃ মত উগ্রস্ব োে; ভকন নো, তোহোমদর ভদমশ ভর্ পমরিোে
শষয জমি, তোহোমত সকমলর উদমরর জ্বোলো থোমি নো। কোমজই উহোমক মনষ্ঠুর পশুহতযো েযেসোয অেলম্বন
কমরমত হইযোমে। আজকোল স্বমদশজোত উমিে ও প্রোেীজ একি কমরমলও উহোমদর আহোর সঙ্কুলোন হযনো;
ভসই জনয উহোরো স্বমদশ েোমডযো মেমদশ র্োইমতমে ও মেমদমশর ভলোকমক ঠযোঙ্গোইযো তোহোমদর িুমখর আহোর
কোমডযো লইমতমে। এই েযেসোটোই মনষ্ঠুর; উদমরর জ্বোলোয তোহোমদিমক মনষ্ঠুর হইমত হয। অমনমক েমলন,
শীত প্রধোন ভদমশ অমধক িোাংস আেশযক। এ কথোর িূ ল মক, তোহো জোমন নো। কথোটো ভেোধহয মেজ্ঞোনসর্ম্ত
নমহ। ইওমরোপীযর িোাংসোহোমরর সমহত তোহোমদর ভদমশর শীতোমধমকযর িুখয সম্বে নোই। িোাংস শীত মনেোরমে
সোহোর্য কমর নো। উমিমের অ োমে উহোরো িোাংস খোয; ভসই িোাংস সাংগ্রমহর জনয তোহোমদিমক েোধয হইযো
ক্রুরস্ব োমের হইমত হইযোমে। িোাংস ভ োজন কমরযো উহোরো ক্রূর স্ব োমের হয নোই। সাংগ্রহ ও ভ োজন দু ইটো
পৃথক েযোপোর। সাংরহকোরী মনষ্ঠুর; ভ োজনকোরী মনষ্ঠুর নো হইমতও পোমর। তমে মর্মন ভ োজন কমরন, তোাঁহোমকই
অমনক সিয সাংগ্রহ কমরযো লইমত হয, আেোর স্বযাং সাংগ্রহ নো কমরমত পোমরমল অপমরর দ্বোরো সাংিৃমহত
কমরমত হয; স্বযাং অন্তরোমল থোমকযো সাংগ্রহ কোমর্যর অনু মিোদন ও সোহোর্য কমরমত হয। সু তরোাং মতমন ভিৌে োমে
এই

মনষ্ঠুর

েযেসোমযর

জনয

দোযী।

কথোটো দোাঁডোইল এই। িোাংসম োজমন িোনমসক েৃ মর্ত্সকল উমর্ত্মজত হয, তোহোর সিযক প্রিোে নোই, তমে িোাংস
আহরমে মনষ্ঠুরতো আেশযক। এোং মর্মন স্বযাং িোাংস আহরে কমরন নো, অমনযর আহৃত িোাংস ভ োজন কমরন,
মতমনও ভিৌে োমে মনষ্ঠুরতোর আেয মনযো থোমকন। মনষ্ঠুরতো র্মদ অধর্ম্য হয, মতমন এই অধমর্ম্যর অাংশতুঃ
োিী, তোহোর সমন্দহ নোই। আিরো উপমর েমলযোমে, িোাংস ভ োজমন শরীমরর েৃ মি আমে; স্বোমস্থযর উন্নমত
আমে; ভদশ কোল ভ মদ িোাংস নমহমল জীেন রক্ষোই চমল নো। এিন আহোর িোাংসম োজমন অধর্ম্য আমে মক

নো? উর্ত্র ভদওযো তত সহজ নমহ। ‘ধর্ম্যসয তত্ত্বাং মনমহতাং গুহোযোম।’ নতুেো িনু ষযসিোমজ এত মেষময এত
িতম দ

ভকন?

ইউমটমলমট ধমর্ম্যর প্রিোে েমলযো আিোর র্মথষ্ট মেশ্বোস আমে; ভলোকমহতই ধর্ম্য। মকন্তু ভকোন একটো কোর্যয ধর্ম্য
সঙ্গত মস্থর কমরমত মিযো মর্মন ক্ষমত লো িেনোর মহসোে কমরমত েমসন, এই কোমর্য ভলোকমহত হইমে মক নো,
মেমেধ র্ু মক্ত ও মেমেধ মেজ্ঞোমনর সোহোমর্য অঙ্কপোত কমরযো িেনো কমরমত েমসন, তোাঁহোর িত মনমেযোধ মদ্বতীয
নোই। এরূপ িেনো অসম্ভে। এই মেচোমর িেনোর আয নো লইযো আিোমদর সহজ ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্ মক েমল, তোহোর
সেোন লযোই মেমধয। ইাংরোজীমত র্োহোমক কনশোনস েমল, আমি তোহোমকই সহজ ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্ েমলমতমে। এ
প্রেৃ মর্ত্মতই ভর্ আেোর সকল ভলোমকর পমক্ষ একই রকি ও এই প্রেোলীমতই ভর্ সেযি খোাঁমট উর্ত্র পোওযো
র্োইমে, ভকোথোও ঠমকমত হইমে নো, তোহোও আমি মেশ্বোস কমরনো। ভচোমরর সহজ ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্র ওপর মন যর
কমরযো থোমকমত আিোর সোহস হয নো। তমে ধর্ম্য মনরূপমের সিয ভিোমটর ওপর ইউমটমলমটর মহসোে ও ক্ষমত
লো িেনো অমপক্ষো ইহোর উপর মন যরই ভেযুঃ।

মনষ্ঠুরতো র্তই আেশযক হউক নো ভকন, সোধু ভলোমকর সম্বমে ধর্ম্যপ্রেৃ মর্ত্ মনষ্ঠুরতোর প্রমতকূল। মনষ্ঠুরতোর মদমক

সোধু ভলোমকর অনু রোি হইমত পোমর নো। অথেো মনষ্ঠুরতোয র্োর র্ত মেরোি, ভস ভতিনই সোধু । িনু মষযর প্রমত
মনষ্ঠুরতো সেযমতো োমে সোধু প্রকৃমতর পমক্ষ কষ্টকর; ইতর জীমের প্রমত দযোও সতযসর্ম্ত। এিন মক, সোদো
চোিডোর

িমধযও

সিময

সিময

পশুমপ্রমির

পমরচয

পোওযো

র্োয।

পোঠক িহোশয ক্ষিো কমরমেন, ভশ্বত চমর্ম্যর অ যন্তমর ভর্ মেশুি িোনে ভপ্রি ের্ত্যিোন থোমকমত পোমর, সহস্র
ঐমতহোমসক উদোহরে সমত্ত্বও আমি ইহো সম্পূ েয
কুসাংস্কোর হইমত িুমক্তলো

োমে মেশ্বোস কমরমত পোমর নো। এই

যোনক অভেজ্ঞোমনক

আিোর পমক্ষ এরকি অসম্ভে। ইমতহোস ও ভকোন একটো পোশ্চোতয মেলোনথ্রমপর

প্রকৃত উদোহরে সর্ম্ু মখ ধমরমলই সমঙ্গ সমঙ্গ ইউমরোপ- িমধয উমনশ শত েতসমরর খ্রীষ্টোমনর ধোরোেোমহক
রক্তোমঙ্কত

মচিপট

সর্ম্ু মখ

উপমস্থত

হইযো

আিোমক

অেসন্ন

কমরযো

ভেমল।

িোনেমপ্রি সম্বমে র্োহোই হউক, ইউমরোমপর ভলোমকও পশুমেশমনেোমরেী স ো স্থোপন দ্বোরো এোং পোস্তুর-প্রেমর্ত্যত
মচমকৎসোপ্রেোলীর মেমরোধোচরে কমরযো পশুমপ্রমির পমরচয ভদন; ভকহ ভকহ েো আমিষোহোর েেযমনর েযোশন
তুমলযো ইমন্দ্রযসাংর্মির পরোকোষ্ঠো ভদখোন। সু তরোাং জীেমহাংসো ও জীমের প্রমত মনষ্ঠুরতো ভর্ সোধু জমনর সহজ
ধর্ম্যপ্রেৃ মর্ত্মক পীডো ভদয, তোহোমত সাংশয নোই। ইউমটমলমটর মহসোে তযোি কমরযো এই ধর্ম্যপ্রেৃ মর্ত্র উপর মন যর
কমরমল ধর্ম্যিীিোাংসো র্মদ সু কর হয, তমে জীেমহাংসো অধর্ম্য। িোাংস ভ োজমন জীেমহাংসোর প্রেয ভদয, সু তরোাং
জীেমহাংসো অধর্ম্য। জীমের িোাংস সু স্বোদু ও পুমষ্টকর হইমত পোমর; তথোমপ জীেহতযো অধর্ম্য।
আিোমদর মহন্দু সিোমজর এ মেষময িত মক, তোহো মেমেচয। ‘অমহাংসো পরি ধর্ম্য’ এই িত এই ভদমশই প্রচোমরত
হইযোমেল; খ্রীষ্টোমনর ভদমশ নমহ। ব্রোহ্মে-শোমসত, সিোমজর উচ্চতর স্তমর মহাংসোর প্রমত র্তটো মেরোি আমে,
পৃমথেীর অনয ভকোথোও ততটো আমে মকনো জোমননো। অন্ততুঃ এমদমশর েৃ হৎ িোনেসম্প্রদোয ভর্ োমে জীেমহাংসো
ও আমিষোহোর েেযন কমরযোমে, পৃমথেীর অনয ভকোথোও ভতিন ভদখো র্োয নো। অথচ ব্রোহ্মেয ধমর্ম্যর সমহত
অমহাংসোধমর্ম্যর স্থোমন স্থোমন মেমরোধ ভদখো র্োয। এই টনোটোর আর একটু মেচোর আেশযক।

ব্রোহ্মেয ধমিযর িূ ল ভেদ। ভেদ পশুমহাংসোর মেমরোধী নমহ। তেমদক র্মজ্ঞ পশুহতযোর েযেস্থো মেল। ঋমষরো
িোাংসম োজী মেমলন। শুমনমত পোওযো র্োয, একোমল ভর্ িোাংস মহন্দুর পোমততযজনক, ঋমষমদর মনকট তোহোও
উপোমদয মেল। একোমল ভপৌরোমেক ও তোমন্ত্রক উপোসনো তেমদক র্মজ্ঞর স্থোন গ্রহে কমরযোমে। ভদমেোমদমশ
পশুহতযো এই সকল উপোসনোমত অনু মষ্ঠত হইযো থোমক। একোমল অমনক ব্রোহ্মেসম্প্রদোয িোাংস েজযন
কমরযোমেন, অমনমক ভদমেোমদষ্ট িোাংস ম ন্ন অনয িোাংস খোন নো, তথোমপ িোাংস ভ োজন মহন্দুর েজযনীয, এরূপ
েযেহোর নোই। মপতৃেোমি িোাংস েযেহোর অদযোমপ প্রচমলত, আযু মেযদ ও তেমদক শোমে মেমেধ িোাংমসর গুেকীর্ত্যন
ও েযোখযো আমে। েলো েোহুলয, ধর্ম্য মেরুি হইমল আযু মেযদ এইরূপ মেধোমন সোহসী হইমতন নো। শোমে েষ্ট
মনমষধ নোই, স্থোন মেমশমষ েষ্ট েযেস্থো আমে ; অথচ ধিয প্রেৃ মর্ত্র িোাংস ভ োজমনর মেমরোধী; এ স্থমল ব্রোহ্মেয
ধমর্ম্যর

সমহত

অমহাংসো

ধমর্ম্যর

সম্বে

মেষময

খটকো

উপমস্থত

হয।

এই খটকো েহুমদন পূ মেযই উপমস্থত হইযো মেল। অন্ততুঃ িনু সাংমহতো ও িহো োরত রচনোর সিময শোমের
সমহত সহজ ধমর্ম্যর এই মেষময মেমরোধ উপমস্থত হইযো মেল। অমহাংসো ধর্ম্য ভেৌিিমের প্রেমতযত িমন কমরেোর
সিযক কোরে নোই। েুিমদে স্বযাং িোাংস ভ োজন এমকেোমর মনমষধ কমরযো র্োন নোই। েিে সম্প্রদোমযর িমধয
িোাংস ভ োজন প্রথো মেল। এ কোমলর তেমদমশক ভেৌমিরো িোাংস ভ োজমন কুমিত নমহন। তমে করুেোমসেু
িেোন শোকযিুমন তেমদযক র্মজ্ঞ পশু হতযোর মনন্দো কমরযোমেমলন; এমদমশ অমহাংসো ধর্ম্য প্রচলমনর সমহত
তোহোর সম্বে অস্বীকোর কমরমল চমলমে নো।

িনু সাংমহতোকোর েমডোই ভিোমল পমডযোমেমলন। মতমন তেমদক ধমর্ম্যর পক্ষপোতী; তেমদক আচোর েযেহোর রোমখেোর
জনয তোাঁহোর ভচষ্টো; অথচ তোাঁহোর িমন েমলমতমে জীেহতযো কোজটো োমলো নমহ। তেমদক েযেহোর ভলোমপ মতমন
সোহসী হমযন নোই; র্জ্ঞ অনু ষ্ঠোন ম ন্ন অনযি জীে হতযোর মতমন মনন্দো কমরযোমেন; ভশষ পর্যন্ত েমলযোমেন –
“প্রেৃ মর্ত্মরখো

ূ তোনাং

মনেৃ মর্ত্স্ত

িহোেলো।”

এই িীিোাংসো একোমলর ভলোমকর পেন্দ হইমে নো। এ কোমলর ভলোমক েমলমেন, িনু সাংমহতোকোর

ীরুতোর

পমরচয মদযোমেন। ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্র আমদশ সমত্ত্বও মতমন প্রোচীন শোমের আমদশ লঙ্ঘমন সোহসী হমযন নোই। এ
কোমলর র্ু মক্ত ভর্, ধিয মনেযময শোমের েযেস্থো গ্রোহয নমহ। সহজ ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্ েো কনমশনস এক কথো। মহন্দু
সিোজ শোমের আমদশ লঙ্ঘমন সোহসী হয নো; কোমজই সাংস্কোরকিে মহন্দু সিোমজর মনপোত কোিনো কমরন।
আিরো মহন্দু সিোমজর ওকোলমতমত প্রেৃ র্ত্ হইে নো। তমে এই মেেোদটোর সিোমলোচনো কমরে। মেষযটো আমলোচয;
ভকননো, ভকেল মহন্দু সিোজ ভকন, সকল সিোমজই শোমের সমহত ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্র এই মেমরোধ ভদখো র্োয।
ব্রোহ্মেয ধমিযর িূ ল ভেদ। ব্রোহ্মেয ধিয শব্দটো ইচ্ছো পূ েযক েযেহোর কমরমতমে। ভকননো, আধু মনক মহন্দু ধমিয ভেদ
মেমরোধী অমনক উপোদোন প্রমেশ কমরযোমে। ব্রোহ্মেয ধমিযর িূ ল ভেদ। ‘ধর্ম্য’ শব্দ ও ‘ভেদ’ শমব্দর একটু েযোখযো
আেযশক। ধিয েমলমল মঠক মরমলজন ভেোঝোয নো। মরমলজমনর িুখয সম্বে ঈশ্বর, পরকোল ও অমতপ্রোকৃমতর
সমহত, ধমিযর সম্বে িনু মষযর সিগ্র জীেমনর সমহত। আিরো সম্পূ েযয ঐমহক স্বোমথযর জনয আহোর মেষময
ডোক্তোমরর েযেস্থো লই, রোজোমক মনমদযষ্ট খোজনো মদযো থমক; সম্পমর্ত্মত স্বত্ব লইযো প্রমতেোদীর সমহত িমকোদিো

কমর। এসকল কোর্য মরমলজমনর অন্তিযত নমহ। মকন্তু ইহো খোাঁমট ধমিযর অন্তিযত। এই সকল কোর্য র্থোমেধোমন
সম্পোদন নো কমরমল অধিয। ডোক্তোর ও উমকল ও িযোমজমেট ব্রোহ্মমের শোেোনু সোমর ধিয েযেস্থোপক। ব্রোহ্মমের
ধর্ম্যশোমে মকযদোাংশ ডোক্তোমর ও মকযদোাংশ আইন। অমনমক এ জনয মেমিতুঃ হন, অমনমক িোমল ভদন। আিরো
মেিয েো িোমল ভদেোর কোরে ভদমখনো। েযেহোর সর্ম্ত হইমতমে মকনো, ভস কথো স্বতন্ত্র। ধিয শব্দটোর মরমলমজযন
অমথযই েযেহোর কমরমত হইমে, এিন ভকোন আইন নোই। ব্রোহ্মমেযর ধিয িোনু মষর সিগ্র কতযেযসিমষ্ঠ।
ভেদ শমব্দ সঙ্কীেয অমথয কমযকখোমন প্রোচীন পুাঁমথর সাংগ্রহ েুঝোয। প্রশস্ত অমথয ভেদ শব্দ গ্রহে করো আেশযক।
ইাংরোজী প্রমতশব্দ tradition অমনকটো কোেোকোমে আমসমত পোমর। আরও প্রশস্ত কমরযো িনযষযজোমতর অথেো
আর্যজোমতর ধর্ম্য িোমিয ও কর্ম্য িোমিয সিগ্র অতীত কোল ধমরযো উপোমজযত অম জ্ঞতোর নোি ভেদ। এই ভেদ
অমপৌরুমষয, মনতয, অনোমদ। ইহোর আমদ পোওযো র্োয নো। অন্ততুঃ িনু ষয জোমতর ভর্মদন আরম্ভ, এই অম জ্ঞতো
ভসমদন আরম্ভ। মকাংেো ইহোর আরম্ভ আরও পূ মেয। ব্রোহ্মমের শোে খুাঁজমল ডোরুইমনর প্রোকৃমতক মনেযোচন তত্ত্ব
মিমলমত পোমর, এরূপ আমি মেশ্বোস কমরনো। মকন্তু প্রোকৃমতক অম েযমক্তমত ব্রোহ্মমের সম্পূ েয মেশ্বোস মেল, ইহো
আির দৃ ঢ় মেশ্বোস। পৃমথেীর অনয ভকোন িনু ষয সম্প্রদোমযর এই মেশ্বোস নোই। ব্রোহ্মমের ইহোই প্রধোন ভিৌরে।
ব্রোহ্মমের িমত িোনু মসযর একমদমন সহসো সৃ মষ্ট হয নোই। িনু মসযর অম জ্ঞতোও একমদমন জমি নোই। ভকোন
তোমরমখ এই অম জ্ঞতোর েীজ েপন করো হইযোমেল, তোহোর মনেযয নোই। হযত জিমত ভর্মদন আমদ, এই
অম জ্ঞতোরও ভসইমদন আরম্ভ। কোমজই ভেদ অনোমদ; ঋমষিে ভেমদর দ্রষ্টো েো ভেোতো; স্বযাং জিৎমনযন্তো ব্রহ্মো
ও ভেমদর স্রষ্টো নমহ। খ্রীষ্টোমন মহসোমের সৃ মষ্ট ব্রোহ্মে িোমনমতন নো। জিমতর সৃ মষ্ট হয নোই; ভেমদরও সৃ মষ্ট হয
নোই।

ভেদ

অমপৌরুমষয।

িনু ষয তোহোর প্রোচীন েহুকোমলর উপোমজযত অম জ্ঞতোর েমল কতগুমল সোিোমজক মনযমির অধীন হইযো সিোজ
েোাঁমধযো েোস কমর। এই সকল মনযমির পমরচোলনোর োর কতক রোজোর উপর, কতক র্োজমকর উপর, কত
জনসোধোরমের উপর। মকন্তু তোহোরো পমরচোলক। ভকহই স্রষ্টো নমহন। এই সকল মনযি প্রকৃমতর অঙ্গী ূ ত;
প্রোকৃমতক মনযমি মেকোশ পোইযোমে, মেকৃত হইমতমে, লয পোইমে। কোমজই ব্রোহ্মমের চমক্ষ এই সকল
সোিোমজক মনযি অথযপূেয ও িোহোমত্ময িমন্ডত। সহস্র র্ু মির অতীত ইমতহোস এই সকল সোিোমজক মনযমির
শভনুঃ শভনুঃ প্রমতষ্ঠো কমরযোমে। এই সকল মনযমির সিমষ্ট ধর্ম্য। প্রকৃমতর িহোর্মন্ত্র ভর্ মনযি, ভর্ শৃ ঙ্খলো, ভর্
েযেস্থো আমে, িোনে সিোমজর অন্তিযতুঃ মনযি সিমষ্ট তোহোর অন্তিযতুঃ। ধিয জিমদ্বধোমনর একটো

োি।

িোধযোকষযমের ওপর ভতোিোর আিোর হোত নোই; সোিোমজক মনযমির ওপর আিোমদর হোত নোই; ধিয অনোমদ ও
সনোতন

ও

পুরোতন।

আচোর অনু ষ্ঠোন পমরেতযনশীল, ধমর্ম্যর িূ মতয পমরেতযনশীল, মকন্তু ধর্ম্য পুরোতন। িোধযোকষযমে েযোম চোর নোই,
তথোমপ ধোরো পৃষ্ট র্ু িেযোমপযো মেমধর মেকোমর মেকৃত হইযোমে। সোিোমজক মনযমি েযোম চোর নোই, ধিয সনোতন,

তথোমপ আচোর অনু ষ্ঠোন পমরেতযনশীল, ধমিযর িূ মতয িোনু মষর মনকট ভদশ কোল ভ মদ মেম ন্ন। ভদশকোল ভ মদর
নীমত, ইাংরোজীমত র্োহোমক েমল িরোমলমট, তোহোও পমরেমর্ত্যত হয; ভদশকোল ভ মদ আচোরও পমরেমতযত হয।
িনু ষযসন্তোমনর পুরোতন জ্ঞোন সিমষ্টরূপী ভেদ িমধয ধর্ম্য মনমহত আমে; অম জ্ঞতোর েৃ মি সহকোমর ধমিযর
পমরসর েৃ মি পোইমতমে। ব্রোহ্মে একোধোমর রক্ষেশীল ও উন্নমতশীল। অতীমতর প্রমত মক্ত তেজ্ঞোমনক পিমতমত
কমষযত হইযো ব্রোহ্মমের মনকট েলপ্রসু হইযোমে। ভসই মক্ত সিোমজর িমতরুি কমর নোই। িনু র সিয হইমত
আরম্ভ কমরযো ব্রোহ্মে শোমসত সিোজ সনোতন ধমিযর িোমিয অেযোহত

োমে চমলযোমে; মেনো রক্তপোমত মেনো

ভকোলোহমল প্রোচীন আচোর প্রোচীন অনু ষ্ঠোন ক্রমি পমরেমর্ত্যত হইযো আমসমতমে। ভর্ ব্রোহ্মেমক উন্নমতর মেমরোধী
োরতেমষযর ইমতহোমস অধযযন কমর নোই; ভস পৃমথেীর অনয ভদমশর ইমতহোস পমড নোই; ভস চক্ষু

েমল ভস
সমত্ত্ব

অে।

কথো প্রসমঙ্গ েহুদূ মর আমসযো পমডযোমে। পোঠক িোেযনো কমরমেন। িনু ষয প্রকৃমতর মনমযোমি জীেন রক্ষোর জনয
মচরকোল পশু িোাংস ভ োজন কমরযো আমসমতমে। ইহোমত এক মহসোমে অধিয নোই। আিোমদর পূ েযপুরুমষরো
সকল িনু মষযর িমতোই মনমেযকোর মচমর্ত্ িোাংস ভ োজন কমরমতন; ভকননো, তোহোই প্রকৃমতর েযেস্থো, তোহোই
িোনমের প্রোচীন ধিয। ভদেতোর প্রীমতর জনয পশু েমল হইত; পৃমথেীর সেযি এই ইমতহোস; এমকশ্বরেোদী
ইহুদীরোও ভজোহেোর িমন্দমর মেম ন্ন প্রোেী হতযো কমরত। এই কোরমে তেমদক র্মজ্ঞ মহাংসোর েযেস্থো। শষযপুেয
োরত ূ মিমত কৃমষ ম মর্ত্ পরোযে আর্য সন্তোমনর আর ভতিন জীে মহাংসোর প্রমযোজন হয নোই; জীমের প্রমত
দযোেৃ মর্ত্র স্বো োমেক মনযমি মেকোশ হইযো মেল। ধর্ম্য প্রেৃ মর্ত্র অন্তুঃকরমে নু তন োমে উমদ্বোধন কমরল। আশো
কমরমত পোর, িনু ষয মেজ্ঞোন েমল একমদন এিন েমলষ্ঠ হইমে, ভর্মদন তোর মনষ্ঠুর মহাংসোর প্রমযোজন হইেমন
নো, ভসমদন সিগ্র পৃমথেীমত অমহাংসো পরি ধিয েমলযো িৃহীত হইমে। এখনও িনু মষযর ভস অেস্থো হয নোই।
িনু ষযমক জ্ঞোনো োমে ও শমক্তর অ োমে অদযোমপ প্রোচীন মহাংসোেৃ মর্ত্ অেলম্বন কমরযো থোমকমত হইযোমে। অতীমতর
প্রমত

মক্ত পরোযে িনু সাংমহতোকোর িনু মষযর প্রোচীন ধমিযর মনন্দোেোমদ প্রেৃ র্ত্ হমযন নোই। নূ তন ধর্ম্যমক

আগ্রমহর সমহত সম্ভোষে কমরযোমেন। মকন্তু ের্ত্যিোমন প্রকৃমত কতৃযক েমিত দু েযল ক্ষুধোতয িোনেমক এই পরি
ধমিযর

উপমদশ

ভদওযো

প্রেৃ মর্ত্মরষো

মনস্ফল।
ূ তোনোাং

অিতযো

িনু সাংমহতোকোমরর
মনেৃ মর্ত্স্ত

(‘পুেয’, তেশোখ-ভজষ্ঠয ১৩০৫)

হযমতো এখন জীেোশ্ম হময আমে

সমহত

েমলমত

হয

–

িহোেলো।

- নেনীতো ভদেমসন
সোমহমতযক
দু িিো দু িিো ! এ পমথ আমি পো ভেমলমন ভকোমনোমদন, অম মজৎ-এর স্বমের িোযোয ু মল এমস পমডমে। মেজ্ঞোন
আিোর

মযর ঠোাঁই। ভসই জমনযই অম মজৎ-এর উমদশযটো আিোর কোমে জরুমর। মেজ্ঞোনমক

ক’ভর মনমত হমল, তোমক মরর

মরর ভলোক

োষোয মচনমত হমে। মেজ্ঞোমনর সমঙ্গ িোতৃ োষোর ভর্োি টোমত নজর মদময

মিমযমেন আিোমদর েোঙোমলর উচ্চমশক্ষোর প্রথি র্ু মির জরুমর মপতৃপ্রমতি তেজ্ঞোমনকরো, সু ন্দর আর সু ষ্ঠু োষো
মেল তোাঁমদর। মেজ্ঞোমনর শক্ত মেষয সরল োমে েুমঝময েলোর ক্ষিতো মেল তোাঁমদর । সোমহতয কোমক েমল আমি
আজও জোমননো । িোনু মষর কোমে িোনু মষর ভেোধমক র্ো সু চোরু োমে, কল্পনো আর র্ু মক্তর র্ু গ্ম প্র োয উজ্জ্বল
কমর ভপৌঁমে মদমত পোমর, তোমকই আমি সোমহমতযর লক্ষয েমল িমন কমর । আিোমদর মপতৃপ্রমতি
তেজ্ঞোমনকরো মেজ্ঞোন মনময মঠক ভসই োমেই আিোমদর কোমে এমিময এমসমেমলন । আিোমদর অপ্রস্তুত িমনর
সমঙ্গ আত্মীযতো টোমত ভচমযমেমলন িোনু মষর নেলব্ধ সম্পদ, আধু মনক মেজ্ঞোমনর। আচোর্য জিদীশচন্দ্র েসু ,
আচোর্য প্রেুল্লচন্দ্র রোয, এাঁমদর কলমি েোাংলো োষোর কী আদর, কী িমহিো!
িঙ্গো, তুমি ভকোথো হইমত আমসমতে? িহোমদমের জটো হইমত। মকন্তু িল্পটো িহোমদমের নয, িঙ্গোনদীর
উৎপমর্ত্র।

রেীন্দ্রোনোথ তোাঁর মেশ্ব োরতীর পোতলো আর ি ীর ভেোট ভেোট েইগুমলমত, মেশ্বমেদযো সাংগ্রমহ, এই একই ভচষ্টো
কমরমেন । মশল্পসর্ম্ত, সরল েোাংলো োষোয সোধোরে িোনু মষর হৃদময আর িমস্তমে জ্ঞোন মেজ্ঞোমনর সহজ স্থোন
কমর মদমত ভচমযমেন । অমত চিৎকোর েইপ্রকোশ কমরমেন আিোমদর িমতো সোধোরে পডুযোমদর জনয। তোমত
ইমতহোস, ধিয, মশল্প, সাংস্কৃমতর সমঙ্গ সিোন তোমল এমিময এমসমে িহোমেমশ্বর িহোকোমলর কথো,
মেজ্ঞোন। িোতৃ োষোয মেজ্ঞোমনর মেচ্ছুরে েোাংলোয সেযজমন আদৃ ত হমযমে। আমি িোমন ভর্, মেজ্ঞোমনর
অনু শীলন িোতৃ োষোয হওযো খুেই গুরুত্বপূ েয, মেমশষ কমর আজমকর

োরমতর গ্রোিগ্রোিোমন্ত, ভর্খোমন মশক্ষো

আজও ভপৌঁমেোমচ্ছ অমত মেলমম্বত লময। েৃ হৎ মেমশ্বর সমঙ্গ র্ু ক্ত থোকমত হমে ভতো, ইাংমরমজ চোই’ই ।
আন্তজযোমলর

োষো ইাংমরমজ, আর মেশ্বমেদযোলময ইাংমরমজমত মেজ্ঞোন তোমদর পডমতই হমে । এমিমনযোমরাং,

ডোক্তোরী, েোমেজয, আইন, র্ো পডমত চোইমে, িুল পোঠযেই ইাংমরমজমত । তোই ইাংমরমজ োষোজ্ঞোন এখন আমির
ভচমযও ভেশী গুরুত্বপূ েয।
র্োরপরনোই দু ুঃমখর সমঙ্গ লক্ষ কমরমে, আিোমদর মশশুরো প্রথি ভথমকই িোতৃ োষোয অরুমচ আস্বোদন
কমর, েইমযর সমঙ্গ দু রত্ব সৃ মষ্ট হয, েোাংলো মশশুপোঠয স্কুলপুস্তমকর মনদোরুে অসু ন্দরতোয । গ্রোমির েোিেোিীমদর
এই অসু মেমধটো ডুমে র্োয আমরো অমনক েড েড, প্রমতমদমনর ভোঁমচ থোকোর সাংগ্রোমির িমধয, রোস্তোর অ োে,
জমলর অ োে, ভশৌচোলমযর অ োে, মিড-মড মিমলর েোস্তেতোয েইমযর নোন্দমনকতো তুচ্ছ হময র্োয । মকন্তু
একটো মচর্ত্োকষযক সু শ্রী েই হোমত ভপমল ভকোন মশশুর নো িন উজ্জ্বল হময ওমঠ ? েলমত লেো করমে,
আিোর স্কুমলর েই ভলখোর অম জ্ঞতোয ভদমখমে, আিোমদর েোাংলো স্কুলপোঠয েইমযর েড েড প্রকোশমকরো সে
ভচময কি দোমির , কোাঁচো হোমতর মশল্পীমদর মদময পোঠয েইমযর েমে আাঁকোন, এোং সে ভচময কি রঙ েযেহোর
কমরন । েোচ্চোমদর হোমত তুলমতই ইমচ্ছ কমরনো ভসই ভেোমরাং, েেযহীন, শ্রীহীন েই, পডো দু রস্থোন! ইাংমরমজ
পোঠয েইমযর ভেলোয মকন্তু তোাঁর মেপরীত । সু ন্দর েমে, রঙচমঙর অ োে হয নো । কোিজ োমলো । মচর্ত্োকষযক
প্রস্তুমত থোমক । আিোমদর দু যোিয, আিোমদর িোতৃ োষোয প্রকোশমকরোই সাংকীেয িমন, কোপযেয আর অেমহলোর
সমঙ্গ িোতৃ োষোয পোঠযেই ভেমপ, মনমজমদর েোচ্চোমদর িোতৃ োষো ভথমক দু মর ভঠমল মদমচ্ছন । েোচ্চো েমযমস
র্মদ িোতৃ োষোমক োমলো নো’ই েোসমত মশখমলো, তোহমল তোরো েড হময কীমসর জনয েোাংলোয মেরমচত মেজ্ঞোমন
সোমহতযরস খুাঁজমত র্োমে? মকম্বো সোমহমতয মেজ্ঞোন?
সোমহমতয জোল ভপমত, তোর শরীমর লু মকময থোকো মেমজক্স ভকমিমে েটোমন ু মেজ্ঞোন ধরো, এটো একটু ভিোলমিমল
েোপু । ভর্িন, ধরো র্োক, আমি িমন কমর নো “সেযোরোমি মঝমলমিমল মঝলমির ভস্রোতখোমন েোাঁকো”, মকম্বো
“জলমসমিত মক্ষমত ভসৌর

র মস”, অথেো “িোমটর েুমকর িোমঝ েন্দী ভর্ জল লু মকময থোমক”

ইতযোমদ আিোমদর মেম ন্ন মেজ্ঞোমনর কথো েলমে। তেজ্ঞোমনকরো তোর মটমক ভটমন ধরমত পোরমলও আিরো
পোরমেো নো, চোইমেোও নো।
এই িহোন মেশ্ব প্রকৃমতমত মেজ্ঞোনই ভতো সেযস্ব । প্রকৃমতর রূপ অন্তমর-অন্তমর ভতো মেজ্ঞোমনরই ততমর,
পুমেযিোর েোাঁধ োঙ্গো চোাঁমদর আমলো, কোলভেশোখীর আকোশ ঢোকো কোমলো ভি , েোেমের ঝরঝর েৃ মষ্টমত দোদু রীর
ডোক, গ্রীষ্ম রুদ্র িুমতয, অিোেসযো পুমেযিোর অলখ টোমন সিুমদ্রর উথোলপোথোল, সোমহতয তোমদর মনময র্তই
িোতোিোমত করুক, ভকোনটোই েো মেজ্ঞোমনর আওতোর েোইমর?
মকন্তু তো ে’ভল সোমহমতয তোর েযেহোর আর মেজ্ঞোমন তোর েযেহোর ভতো এক নয। দু মটর উমদশয আিোর কোমে
দু -রকি । এক জোযিোয আমি চোইমে ভদখমত, শুনমত, েশয করমত, িে মনমত, স্বোদ মনমত, আমরক জোযিোয
আমি চোইমে িিজ মদময েুমঝ মনমত। “ভকন?” এোং তোর উর্ত্র, “কী োমে?” আিোর ভেোধেুমিমত এই শব্দ
দু মট মেজ্ঞোমনর ভিোডোর কথো । সোমহমতযর ভিোমটই িোথো
মেজ্ঞোমনর অনু সেোন, আর সোমহমতযর

োিোমনো ভনই এই ভকন, আর কী োমে মনময ।

োষো, দু ই শমক্ত একটু

োমলোমেমস ভচষ্টো করমলই হোত ধরোধমর কমর

চলমত পোমর, তোর িোমন মকন্তু এই নয ভর্ মেজ্ঞোন আর সোমহতয মিমল মিমশ এক হময ভিল । আমি েলমত
চোই,

োমলোমেমস সোমহতযমক মেজ্ঞোন আখযো ভদওযো র্োয নো, মকন্তু ভচষ্টো করমল মেজ্ঞোনমক সোমহমতযর স্তমর

উন্নীত করো ভর্মতই পোমর । তমে ভস সৃ মষ্ট কত উন্নতিোমনর সোমহতয হমে, তোর ধোরেো ভনই আিোর । ভপ্রি
ভতো মেজ্ঞোন মদময মেচোর, েেযনো, মেমেষে করো র্োয, মকন্তু অনু ে করো র্োয মক?
সোমহতয অনু মের মজমনস, মেজ্ঞোন ভেোধিিযতোর । মেজ্ঞোন-সোমহতয সৃ মষ্ট করমত মিময আমি র্মদ
আিোর তেজ্ঞোমনক তথয এোং তত্ত্ব পোঠমকর কোমে ভপৌঁমেই মদমত নো পোমর তো হমল ভতো আিোর মেজ্ঞযোন আর
সোমহতয দু ইই ভিোল্লোয ভিল! ‘আ মব্রে মহমে অে টোইি’ মক সেোই মলখমত পোমর? আর মিমেন হমকাং
ভতো সোমহতয সোধনো করমত নয, সেযসোধোরমের জোনো ভেোঝোর জনয সরল

োষোয মেজ্ঞোনই মলখমেমলন,

আিোমদর িমতো মেজ্ঞোন জ্ঞোনোেমদর চক্ষু উিীলমনর জনয । (সমতয েলমত, েইটো মকন্তু পুমরোটো অভেজ্ঞোমনকমদর
কোমে খুে সহজমেোধয েমল িমন হযমন আিোর!) িোতৃ োষোর সোমহতযরমসর িোধযমি মেজ্ঞোন পমরমেশন তখনই
সোথযক র্মদ তোর োষো সেযজনগ্রোহয হয, সোমহমতযর পমন্ডতমদর েো মেজ্ঞোমনর েডকতযোমদর িমনোরিমনর জনয
ভদোতলোর েোরোন্দোয আটমক নো থোমক ।
প্রসঙ্গত িমন পমড ভিল অমনক মদন আমিকোর এক হইচই কোন্ড । ষোমটর দশমকর ভিোডোয, আিরো
র্খন ভসখোমন েোি তখন ভকমিমজর আকোশ েোতোস িরি কমর চমলমেল এক তুিুল মেতকয, অধযোপক,
তেজ্ঞোমনক, এোং সোথযক ঔপনযোমসক মস মপ ভনো-এর রীড ভলকচোর, ভসই প্রমসি “দয টু কোলচোসয” মেতকয ।

ভসখোমন মতমন েমলমেমলন একমদমক মেজ্ঞোন, আর একমদমক সোমহতয, ইমতহোস, সিোজতত্ত্ব ইতযোমদ, মেদ্বজমনর
এই দু ই ভিরুর িমধয ভসতুেেন দরকোর, তেজ্ঞোমনমকরো মডমকন্স, ভশক্সমপযর ভচমনন নো, অমেজ্ঞোনীরো মেজ্ঞযোমনর
অ আ ক খ জোমনন নো । সিোমজর পমক্ষ এটো ক্ষমতকর । এমত
কলোর িমধয হৃদমযর

োরসোিয েজোয থোমক নো । মেজ্ঞোন এোং

োিো োমি চোই। তোমত ভকমিমজ সোমহমতযর অধযোপক, আর ডোকসোইমট সিোমলোচক

এে আর লীম স ভরমি মিময আমরকমট েক্তৃতোমত মস মপ ভনো-মক সমক্রোধ আক্রিে কমর েমলমেমলন,
“মেজ্ঞোমনর জনসাংমর্োি অমেসোর এমসমেন!” আমরো মকেু মদন পমর, িোমন আজ ভথমক পিোশ-েোহোন্ন েের
আমি, ওই েইমযর নতুন সাংস্করমে মস মপ ভনো মলমখমেমলন, একমট তৃতীয কোলচোমরর কথো, ভর্টো সম্ভে,
ভর্মট পোরমে আমরকটু দূ রত্ব কমিময আনমত মেজ্ঞোমনর সমঙ্গ কলোর মে মক্তর। এোং র্ো েতযিোন মেমশ্বর পমক্ষ
গুরুত্বপূ েয।
ভসমট এখন অমনকটোই মকন্তু মসি হমযমে, মেমশষত িোমকযন ভদমশ, তৃতীয কোলচোমরর উৎপমর্ত্
হমযমে, মলমখত হমচ্ছ সেযজনগ্রোহয েই র্ো মেজ্ঞোমনর সমঙ্গ সোমহমতযর ভসতুেেমনর কোজ কমর। সহজ
সোেলীল

োষোয মেজ্ঞোমনর মেম ন্ন মদক মনময জনিমের ভেোধিিয ক’ভর প্রচুর িধযপেী, প্রমযোজনীয মেজ্ঞোন

মেষয়ক, পোঠসু খকর, আকষযেীয, সমচি, সহোসয েই ভলখো হমচ্ছ। তুমি আমি ভর্ ভকউ পডমলই তেজ্ঞোমনক
সতয েো সিসযোমটর িুখ মচমন মনমত পোরমেো জীেন ভথমক। মকন্তু তোমক মক আিরো সোমহতয েলে? নো,
মেজ্ঞোন মেষযক সরল িদয রচনোমক িোতৃ োষোয মেজ্ঞোনচচযোই েলে? এই প্রমের জেোে আিোর কোমে ভনই।
আিোমদর মেজ্ঞোন োষ- িোতৃ োষোয মেজ্ঞোমনর চচযো চোলু করুক, নতুন

োষো সৃ মষ্ট করুক, সোমহমতযর সোমঙ্গ

িোাঁটেডো েোাঁধুক, মকন্তু সোমহমতযর িমধয মেজ্ঞোন খুাঁজমত ভেরুমনোয আিোর আপমর্ত্। ”প্রোমে খুমশর ভঢউ ভজমিমে”
মক সহসো হরমিোমনর তরঙ্গোমযত হেোর েেযনো? মকাংেো “আিোর িন ভচময রয িমন িমন ভহমর িোধু রী”-ভক
মক জিৎমেমচ্ছন্ন মডমপ্রশমনর িমনোমরোি েলমেন? আমি িমন প্রোমে মেশ্বোস কমর, মেজ্ঞোনমক সোমহতয কমর
ভতোলোর শমক্ত েোাংলোর সূ ক্ষ্মিনো তেজ্ঞোমনকমদর আমে, অমনক আধু মনক, মেখযোত তেজ্ঞোমনমকর চিৎকোর েোাংলো
োষে শুমনমে, অপূ েয েোাংলো মনেে পমডমে। উপকৃত হমযমে। মকন্তু তোর মেপরীত িমত, অথযোৎ সোমহমতযর িমধয
মেজ্ঞোমনর অনু সেোন আিোর ভেোধ েুমিমত েষ্ট নয। শুধু িোি তেজ্ঞোমনমকরোই ধরমত পোরমেন রোিধনু র
তেজ্ঞোমনক িোহোত্ময। িোতৃ োষোয মেজ্ঞোন চচযোর আমি একমশোয একমশো কুমড
আিোমদর িমতো আিজনতোর জনয। র্োরো

োি সপমক্ষ। মকন্তু ভসটো হমে

মেষযমত তেজ্ঞোমনক হমত চোয তোমদর মকন্তু ইাংমরমজ

োষোমতই

পডমত হমে উচ্চমশক্ষোর জনয। তোরপমর তোরো মলখুক সরল েোাংলোয আিোমদর জনয। আিরো সোধোরে িোনু মষরো
মেজ্ঞোন এত কি জোমন, এত কি েুমঝ, ভর্ মনমজমদর মেজ্ঞোন-মনরক্ষর েমলই মেশ্বোস নো কমর উপোয ভনই।

এখন মি ু েমনর জনয সরল মশক্ষোপিমত ভেমরমযমে, কমম্পউটোমরর অনু সেোন। এখন সেোই ডোক্তোর, সেোই
মেজ্ঞোনী, সেোই সোমহতয সোধক। ভর্টুকু দরকোর, ভচাঁমে তুমল নোও। ভিোটোিুমট ইাংমরমজটো জোনমলই হমে,
ি ীমর র্োেোর দরকোর ভনই। আিোমদর মপ্রয সোাংস্কৃমতক অম র্োন, মেজ্ঞোন োষ, েোাংলোর িন েুমিমক ভসই
অেকূপ ভথমক িুক্ত করুক। আমলোয মনময চলু ক। অম মজৎ এোং তোাঁর সহ-স্বেদশযীমদর অম নন্দন জোনোই।
সম্প্রমত শ্রীজোত’র একমট সু দী য কমেতোয জীেমনর েমের িমধয মেজ্ঞোন োষ েড সু ন্দর
হমযমে। ভসমট ভথমক সোিোনয একটু অাংশ এখোমন তুমল ভদেোর ভলো

োমে প্রমতেমলত

সোিলোমত পোরলোি নো। সোমহমতযর

সমঙ্গ মেজ্ঞোমনর এিন স্বচ্ছন্দ কোমেযক মিলন ভতো সহমজ ভচোমখ পমড নো। ( রেীন্দ্রনোমথর অমেমশয অমনক
উদোহরে আমে!) মকন্তু এমক আপমন কমেতোয মেজ্ঞোন চচযো েলমেন? নো শুধু ই জীেমনর ি ীমর ভনমি
উৎসোমরত সৎ কমেতো? কমেতোর নোি, ভরোদেোযোগ্রোি।
“আিোমদর মেল কথো েলেোর কথো
আর মেল মকেু ভশোনোমনোর িমতো িোন।
পোথমরর িুমখ শযোওলো চুমলর জটো
আপোতত তোমত েেক রোমখ প্রোে।
উমঠ র্মদ, ভকোমট প্রস্তর র্ু ি ভঠমল?
ভনমি আমস মনমচ? লো োিুখ খুমল র্োয।
িোমট খুমাঁ ড র্মদ শোব্দ কমরোমট ভিমল,
েুমঝ মনও মেল েলোরই অম প্রোয।
হযমতো এখন জীেোশ্ম হময আমে,
সোেধোমন ভ োমর প্রত্নতোমত্ত্বমকরো
মেলোি কখমনো কথোমদর কোেোকোমে
এখন ভর্খোমন রক্ষকমদর ভডরো ।
র্মদ েো একমট শব্দও খমস পমড
তো ভথমক আেোর জিোই চুমপচুমপ—“
এই পুনজযমির িমন্ত্রই মশমল্পর সমঙ্গ মেজ্ঞোমনর িোাঁটেডো েোাঁধো।

