
 

Volume-VI, Issue-I                                                       July 2019                                                                      40 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-VI, Issue-I,  July 2019, Page No. 40-45 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                              DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.40-45 
 

 

স্বদেদেৎী স্বাৎী বৌদৌকান্দ: এক ৎীক্ষা 

শী েত্ত 

গদৌবকা (ব.এাআচ. বি), ৌাাংা বৌ্াগ, শগৌাবি বৌশ্ববৌেযা, াঅাৎ 

Abstract 

In the profound labyrinthine wilderness of the history of Indian tradition from where the 

sound of triumphant ovation was once aroused, those Indians are now in a frenzy of 

attaining their own desires. The society has now been  coiled around by the mass-hysteric of 

illogicalness- and  the Indian people are becoming inert and devoid of any inherent 

wisdom, rather they are besotted with Occidentalism.   

Accordingly, when the postcolonial Indian society was getting repulsed by the grandiose 

wave of glassy westernization and was distressed to a great extent too. At that time, by 

virtue of the peerless genius of Swami Vivekananda, the revival of the National awakening 

became passible. The people of Indian finally became able to envisage that glorious and 

immortal image of Indian where once the maxim of self-sacrifice was echoed through. 

Hence we can assert that Swamiji was indeed a religious leader and at the same time he 

was a social reformer, thinker, himself the epitome of the Zeitgeist, and also a 

revolutionary. In the wards of Narayan Gangopadhyay, Swami Vivekananda was the first 

ever socialist thinker in India. This dissertation in question owes to these words while 

highlighting the role of Swami Vivekananda as patriotism.  
 

Keywords: Thinking of Vivekanda, National Life, Socialism, Patriotism, Young stars, 

Social structure, Humiliation of humanity.  
   

‘শৎদঘ াঅড়াদ ূয ক্ষবিক ঢাকদ 

াঅকাদ ঘা া ান্ধকা, 

াী হৃে, াাদা া তৌু ধৈয, 

দন্দ াাআ খুদৌ জদ দ্বা।’
১
 

 

     াৎাবজক শকাদা ুবি ৎূযদৌাদৈ েবতষ্ঠা শক্ষদে বৌপ্লৌৌাদে েবতষ্ঠা াবৌায। ৈৎয  ৎাজ বৌপ্লৌ 

স্পদ বৌীত , এাআ দুাআ েতযদ ৎদৈয স্প াদক্ষ বেক দদছ। ৈদৎয েবতষ্ঠা  াৈদৎয াদ 

জয াৌতারূ ুরুদ াঅবৌ য্াৌাআ ৈৎযবৌপ্লৌতুয। াৈদৎয া দতাআ জাবতদ্দে বগড় শ্দঙদছ- ৌুদ্ধদেৌ 

জাতাদত গবি শ্দঙদছ, ধচতয ‘চিাদাব বদ্বজদেষ্ঠ’ ৌদদছ, তাাঁা তযবষ্ঠ  ৎুবিন্থী ীবতদত ৈদৎয 
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ৎৈয বেদ ৌযবিদে ৎবৎা স্বীকৃবতদত বৌপ্লৌ এদদছ- শ বৌপ্লদৌ েৈা ার্যাআ ৎূযদৌাদৈ বৌতয, া ৎূদ 

র্াকদত দৌ স্বার্যদেিা।  
 

    এাআ শেিা তঙ্গাঘাদত একদঙ্গ ঘুৎ শ্দঙবছ াদদকাআ। োরুি ্াঙদ ৎুদখ ম্মুখাব ৌহু ৎীীাআ 

শবে এবগদ এদবছদ তু কদ জীৌ চা ৎা োবেদৌাদৈ, বকন্তু েতযক্ষ ্ূবৎকা বদবছদ 

একজদাআ - শাআ দন্দ্রার্, াাঁদক াঅৎা জাব স্বাৎী বৌদৌকান্দ রূদ- বতবাআ াঅৈুবক োি ঙ্গৎদে ৎার্া াঈাঁচু 

কদ স্বব য্ োাঁড়াৌা স্বাবৈকা তুদ বেদবছদ জাবত বৌেীিয ীিয ািু কুদি। ্াদাৌাা ৎাৎদন্দ্র 

বৌবক্ষপ্ত বৌবিদে ৎদৈয বদ এদ ৎন্বদ ুি ুন্দ োগ্র জীৌদচতা। তাাআ েকা ঘদিদছ 

বৌদৌকাদন্দ শখী ৎুদখ- শখাদ গদৌিাী বৌদেি  তদর্য বৌৌৃবতদত ্াতী ৈৎযেযদ ৎাকাবিদত 

গিবৌপ্লদৌ ার্যক জাগদি বেকবি শৎ বতব তুদ ৈদদছ, শতৎব ৎাৌাত্মা ুবি বদ্ধান্তদক েবতবষ্ঠত 

কদদছ বতব।  
 

     ্াদত ৌিযােদৎ চতুৌদগয শ বৌ্াজ, তা াৎাবজক ৎাবকতাদক  চাবি ্াদগ খবিত কদদছ।  ুদাবত 

(ব্রাহ্মি), ধবক (ক্ষবে), ৌযৌাী (বৌয)  ৎজু (শুদ্র) ্যতা েৃবি্বঙ্গ  েযদ ার্যকযবি স্বল্পাংবক্ষপ্ত 

বচাদ তুদ ৈদদছ বৌদৌকান্দ। শখাদ ব্রাহ্মি ৌদ- ‘বৌেযা কৌদ ৌ াঅবৎ, শাআ বৌেযা 

াঈজীৌী, ৎাজ  াঅৎা াুাদ চবদৌ’
২
 াঅৌা ক্ষবেদে বচ- ‚াঅৎা াস্ত্রৌ া র্াবকদ বৌেযাৌ 

বত শকার্া শা াাআা াাআত, াঅবৎাআ শেষ্ঠ‛।
৩
 ধৌয ৌদ- ‚‘াঈন্মাে! াখন্ড ৎঙ্গাকাাং ৌযাপ্তাং শ 

চাচাং’- ৎুদ্রারূী াখন্ড বিৎা াঅৎা দে। শেখ াআা কৃা াঅবৎ ৌযবিৎা। শ ব্রাহ্মি শতাৎা জত 

বৌচাৌুবদ্ধ াআাাআ েদঙ্গ াঅবৎ এখাআ ক্র কবৌ। শ ৎাাজ শতাৎা াস্ত্রস্ত্র, শতজৌীয- াআা কৃা াঅৎা 

াব্ৎত ববদ্ধ জয েুি াআদৌ।... র্াকাদ াঅবৎ শ্চাদে াআদত ৎত ৎৈু বীড় কবা াআদতবছ।‛
৪
 াঅ 

ূদ্র!- ‘াাদে াীবক বেদৎ ব্রাহ্মদি াঅবৈতয, ক্ষবেদ ঐশ্বয  ধৌদয ৈৈায ম্ভৌ।... ৎাদজ 

ৌযাঙ্গ াআা ৌযকাদ ৌযদেদ ‘জঘয ে্দৌা বাঃ াঃ’ ৌবা াব্বত, তাাদে বক ৌৃত্তান্ত? াাদে 

বৌেযাাদ্িারূ গুরুত াাদৈ ্াদত ‘বজহ্বাদিে ী শ্োবে’ ্া েিক েচাবত বছ‛
৫
- ার্চ 

কখদাাআ শ্াা  এাআ ্াদত োচী াআবতৌৃদত্ত- ‚এক শেৌেবতৎ জাবত াদৌবকক াঈেযৎ, বৌবচে শচিা, 

াীৎ াঈৎা, ােবতত বিাংঘাত  ৌযাদক্ষয াবতগ্ী বচন্তাীতা বূিয‛
৬
- শাআ াআবতাদক। 

 

     বৌা ৌযপ্ত ৎবৎাৎ শাআ ৎা্াতী ্যতা বক কদ এৎ বৌবি ান্ধকাদ াৈত ঘি শ াআবতা 

ুেীঘয এৌাং জবি- তা াংবক্ষপ্ত াঅদাচা াৌকা  শাআ এখাদ। এককর্া ৌা চদ াআজীৌদ  েবত েচি 

াীাাআ শাআ ৎবন্বত ৎাজীৌদ শর্দক তদ ৎূী্ূত কাি, াঅ বন্দুৈদৎয- (র্াদক ৌা  শৌোন্ত বৌবত 

ধৌবেক ৈৎয) ঘু-ৈা াংস্কাদ বৌো শৌব ৌাআ কৎ বছ া। াৈযাক বৎয ৌু ্াা- ‚ৃবর্ৌীদত শকা ৈৎযাআ 

বন্দুৈদৎয যা ৎাৌতা ৎবৎা এরূ াঈচ্চ্াদৌ শঘািা কদ াাআ, াঅৌা ৃবর্ৌী শকা ৈৎযাআ বন্দুৈদৎয যা 

বম্ন এৌাং েবদ্রদেবিদক েেবত কদ াাআ।‛
৭ 

 এাআ াআবতৌৃত্তদক াৎদ শদখাআ বৌদৌকান্দ ৌযি কদবছদ 

দতয এক ু-  

‚.... জীৌন্ত দতা াইশ্ব শোদ, 

বৌদশ্ব ছড়াদা তাাঁ ান্ত েকা শছদড় 

কবিত ছাা খুাঁদজ শকার্া শোদা 

তাদত কদড় শুৈু ক এৌাং বৌাংৌাোআ। 
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ৌ শছদড় তুবৎ জীৌন্ত ঐ াইশ্ব শেখ 

তাাঁাআ াঈাা কদা শ্দঙ শোদা 

ৎূবতয দতা।‛
৮
 

 

     েদতযক াকাদাআ এাআ ্াদত ৎাবিদত শো-গুি দুবিাআ ৌতযৎা বছ। ুদাবত াদ ৌাংজাত ব্বত্তদত 

শঘা াংকীিযতা াজে কদ তাাঁদে  তাাঁদে ৌাংৈগদি াবৈকা ক্ষা জয চাববেক শৌড়া শো র্াদক, 

তাাঁা ছাড়া বৌেযা বখৌা াবৈকা াঅ কা শাআ। এৎবক-  ‚ৎাৌৌদ শকন্দ্রী্ূত াজা ুদাবত ৌদগয 

াুগ্রোর্যী। তাাঁাদে কৃােৃবিাআ দর্ি াায;  তাাঁাদে াঅীৌযাে ৌযদেষ্ঠ ক, কখদা বৌ্ীবকাঙ্কু াঅদে, 

কখদা হৃে ৎন্ত্রিা, কখদা শকৌৎ ীবতজা বৌো াজবিদক াদক ৎদাআ ুদাবতকুদ 

বদেযৌতযী কবাদছ।‛
৯
 – তদৌ  এাআ ুদগ ৎাাত্ময এাআ শ, এৎদ বৌব্ে বৌজ্ঞাদ ব্বত্ত িাবত  কাি 

ৌুবদ্ধৌদ  াদক া কদত  ৌদ ুদাবতগি ৎদ াঈৎকয াৈ কদ র্াদক। ক্ষবে া ৌড়াআ 

বষ্ঠু  াতযাচাূিয, তাাঁদে াাআ বল্প  াৎাবজক কৃবি বৌকা দবছ, তা এ ধৌযুগ- এক দুৈযয 

বি (াআাংদদি ্াতাবৈকা)- ‚শ ূত ৎাবি ে্াদৌ ৎুূতয ৎদৈয তবড়ৎেৌা এক শৎরুোন্ত াআদত 

োন্তান্তদ ৌাতযা ৌ কবদতদছ, ৎাচদ যা তুঙ্গ-তঙ্গাবত ৎদােবৈ াা াজর্, াা বদেযদ 

একদেদ িয াৌীাক্রদৎ াযদেদ ৎাীত াআদতদছ এৌাং াা াঅদেদ ম্রািকু কম্পৎা।‛
১০

 – এ 

ুদগ ুবৌৈা এাআ শ ূদৌযাি দুাআ ুদগ ্াৌাব চতুবেযদক বৌেৃত া্ কদ। াংা ৎুদদ্র ৌযজী এা, 

ৎাতদঙ্গ ীযি শুভ্র শোাাব ৎদৈয াদে বাংা েবতবষ্ঠত। াঅ ৎাদজ শ বতযবৌৈা- ৌৌাদ 

বেদক াা াঅকযি- দুৌয ৎাদোআ স্বা্াবৌক াআিা শগৌৌাবন্বদত শগৌৌিিা বদজ গাদ শকাদা েকাদ 

াগাদা- াঅ তা তাবগদোআ ৎগ্র ্াত একবে শদচ াঈি। বকন্তু এাআ বি (বৌয/ াআাংদি বি) শ্তদাআ 

শ ী বদেি  িদািকাী ক্ষৎতা, ার্চ ৌাাআদ বি  োন্ত্াৌ- ৌড় ্াৌ। ক্ষবেুগ াদক্ষা 

ধৌযুগ বে াঅদা  শৌব  াঈো। বকন্তু এৎদাআ ্যতা াৌবত াঅম্ভ ।  
 

     াশ্চাদতয াুকি শৎাদ ্াদত ৎে াংস্কাদক, াঅৈযাবত্মকতাদক বৌজয বেদত াঈেযত ুৌৎাজ। াউব 

তদক তৃতী েক শর্দকাআ াআাংদজ াবৈকৃত ্াতৌদয তু ৈদ বক্ষা েীক্ষা জীৌেয বক্র দবছ। 

াআাদৎ তদাৌা াঅ তবৌ াশ্চাদতয বৌু বিদক াবজত কদত াদব-  তাাআ ্াত ৎত্ত দ াঈি 

াশ্চাতয ্যতাদক াকদি ৌি কদত তাা শ্দৌবছদ াশ্চাতয জীৌেযদ ৎদৈযাআ র্ার্য ৎুবি তাাআ 

াশ্চাতয াংস্কৃবত াৌাৈ াুীদ ৎৈয বেদ ্াতী ৎে ঐবতযদক ৎুদছ শোদত চাাআদছ ুৌ েজন্ম, তখ 

শ – ‚ৌযে একিা াঈদ্দাৎ চেতা াঅকু কদবছ ৎগ্র জাবত ৎা ধচতয, বেদক বেদক াা্াদৌ শবে 

ঘদিবছ তা বৌবচে াঅত্মেকা।‛
১১

 বকন্তু জাবত ুদা কুৈদৎয দঙ্গ াড়ী াদিেয ৌন্ধদক াঈৎাবিত কদ 

শ- তা শকাদা বক্রতা র্াদক া। -াঈড্ডী াবখ ৎত তা শকাদা িাবে শাআ এৎ াঈৃঙ্খ, বছেৎো 

রূৈাী ৎাজদক াৌদদ স্বদেদেদৎ িৃতা স্নাত কদৌ োাঁড়াদত দা এক ্াতীদকাআ শাআ 

বৌদৌকান্দদক।  
 

     ৈৎযদক শকন্দ্র কদাআ াঅৎাদে ৌজাগদি াঅদন্দা ের্ৎ াঅত্মেকা কদবছ াঅ ৈৎযদকবন্দ্রক ্াতৌদয 

এিাাআ স্বা্াবৌক। বকন্তু ৈৎযাদন্দাদ ৎুখয াঈদদ্দয শ একবি ুি ুন্দ জীৌােয েবতষ্ঠা কদ জাবত শচতা 

োি ো কা  তাদক ৎন্বী এক াৌযদ্ৌৎ জীৌদ াব্ৎুখী কা- এাআ তয এক ৎুূদতয জয শ্াদব 

বৌদৌকান্দ, ব্রাহ্মচয, গাযিয, ৌািেি, েযা এাআ যাক্রদৎ াাঁা জীৌদক ক্রৎবৌকবতরূদ শেদখবছদ তাাঁা 
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োুদকাআ একৎাে ক্ষয ৎদ কদত া। তাাঁা জাদত োুদ বিবত শৎ োদ, শতৎব দম্ভাদগ বিবত 

বূিয তযাদগ। জীৌদ শেষ্ঠ াঈবিদত বাি ৎদাআ াবৈকা। তাাআ বৌদৌকান্দ ৌযোাআ াঅত্মজাগদি 

কর্া ৌদদছ াঅ এাআ জাগদি ি্ূবৎ দৌ াঅত্মবৌশ্বাদ াঈদ্বুদ্ধ, ৈদৎয ৌাাঁৈদ েৃঢ়ৌদ্ধ াঅ ৎন্বদ ূদে 

একতাৌদ্ধ এৌাং তা একৎ ম্ভৌ দ াঈদিবছ ুগেযাী ুেূৌযাী শাআৌ ৌািী  চা দ্বাা। াঅৌা এাআ 

ৌািীাআ াুি ঘদিদছ ৌীন্দ্র শখা ৎদৈয- 
 

‚ৌহু াৈদক ৌহু াৈা ৈাা 

শৈাদ শতাৎা বৎবত দদছ  তাা।‛
১২

 
 

     ৎন্ব োি ্াতী ্যতা াআবতাদ ৌহু াৈদকাআ াঅবৌ য্াৌ ঘদিবছ, াঅ াঅৈুবক োি বৌদৌকাদন্দ 

াঅগৎ ার্যাৎ দন্দ্র শর্দক বৌদৌকাদন্দ শ াো তা ম্পে দবছ ুগান্তকাী ৎাুরু াৎকৃদে াংস্পয 

াদ্াআ। াৎদৎাদ শ জাগদি শুরু, তা বূিযতা বৌকবত  েীাৎকৃদে- াঅ াঈত্ত াৈক স্বাৎীবজ 

গুরু জীৌরূী ূেদক বদজ কৎয জীৌদ ্াদয ৌযঞ্জা তাৎযৎ কদ তুদবছদ। াবকয  ৌযৌৈাদ 

ৎাো শৌদড় বগদ বশ্চদৎ জ্ঞা-বৌজ্ঞাদ েখ াঅদাদক ববক্ষত ম্প্রোদ ৌৃোংদ শচাখ ৈাাঁবৈদ বগদ 

একিা ীৎযতাদৌাৈ ্াতী ৎাজদক গ্রা ক- তখ েীাৎকৃে তাাঁ ায াৈা ৌদ বন্দু শৌবকক 

ৈদৎয ুাঃেবতষ্ঠা কদ ব্রহ্মদক, াঅৈযাবত্মকতা াাদা ু বোবদ াঅদ বন্দু ূজা ৎদৈয, জ- 

বকন্তু গ্ী ৌযঞ্জা ু েকা কদ। ক ৈদৎয জয াৎূয ৌািী ো কদ- ‚ত ৎত তত র্‛- াঅ 

বৌদৌকান্দ ৈৎযােী ূিযজাগি ৎন্বদ বশ্চৎদক ােদ গ্রি কদ শগৌৌাবন্বত ্াতী দ র্াকা ূে ৎগ্র 

কৎয জীৌদ ৌবষ্ঠ কদ তুদ। তখাআ ্াত তা ীৎযতা কাবিদ াঈদি ৌবষ্ঠ াঅত্মবৌশ্বাদ এক ৌ 

াআবতা চা াগ্র - াঅেযবষ্ঠ তরুি ৎাজ এক াূৌয াঈন্মাো াঅী াংগ্রাদৎ ঝাাঁবদ দড়বছ 

ৎাবিৈ াআাংদজ াদ বৌরুদদ্ধ, স্বাবৈকা িাদ েবতশ্রুবত বদ াঅত্মবৌশ্বাদ দঙ্গ বদজদক াঈৎগয 

কদ। স্বাৎীজী ৌদবছদ- ‚If you faith in the three hundred and thirty millions of your my 

theological gods, and in all the gods which foreigners have introduced into your midst. And 

still no faith in yourselves … stand upon that faith and be story.” 
১৩

 
 

     ৌযাত্মক ৎগ্র বূিয জীৌদ াঈদদ্বাৈাআ াঅৎাদে াৈা। এাআ কাদিাআ – ‚শেৌতাদ শৎাা াঅত্মী ৌদ 

জাব, াঅকাদ েেী জ্বাব, াঅৎাদোআ এাআ কুবিদ শেদখবছ ৎাুদ িাকুাব‛
১৪

- শকৌ কবৌকর্ , 

জীৌাুগ ৌােৌ তয। করুিা াব্ে বৎ এদেদ ৎাবিদত বচকা ম্ভৌ দদছ- তাাআ কবৌ বখদছ— 
  

‚াআদন্দ্র ঐশ্বয বদ, শ ৈবেী, াঅছ তুবৎ জাবগ। তযাগীদ েতযাা কব, বদযাদ্দ াঁবদত ম্মা 

দুগযদৎ বর্দক াঅবতর্য কবদত তৌ ো ধৌাদগয শুভ্র বাংাদ।‛
১৫

 
 

     এাআ েদঙ্গ এৌা িাবছ ূদ্র জাগদি কর্া, াদে াঅৎা ঘৃিা কব ার্চ তাাাআ ৎাজ াৎক শ এক 

াৌৌ তা ক্ষাকতযা, ার্চ শাআ ূদ্রাআ ৎাদজ াাাংদি জীৌ। জীৌদ ত ৎত্তৎ াঈবি তাদকাআ তাা 

শৌো তিতৎ দ ূিয এক াে বদদৌ জাদ এৌাং াাাদ তা ৈাি কদ, ৌযবিতা ৌুক ্াঙা কাো 

শ্দ া াঅদত্মযাদগয াবৌযচীতা। াদে জীৌদ চৎ াঈত্ত া্  শ বৌৈাতাাআ াদৎাঘ বৌৈাদ 

ার্যাৎ ৌবেেত্ত। ার্চ এাআ াঅত্ম তযাগাআ ্াদত েদতযক ৎাুদাআ াঅেয বছ। স্বাৎীজী ৌদদছ- ‚তুবৎ জন্ম 

াআদতাআ ৎাদ জয ৌবেেত্ত‛
১৬

 স্বাৎীজী এাআ ৌািীাআ দতা একবে ত ত বৌপ্লৌী ান্তদ শেিা াঅগু 
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জ্বাবদবছ। তদৌ এ াঅহ্বা শুৈু স্বদে-জী াঈদদ্দদয াঅত্মোদ াঅহ্বাাআ , ৎদতয াঈদন্মাচাআ 

াঅৎাদে ান্তদ ধ্ববত কদত শচদদছ বতব। 
 

     ্াদত ক্ষয বছ ৎদতয াব্ৎুখী। তাাআ জীৌ াদক াঅৎা াঈা ৌদ শজদবছ- এদক কখদাাআ 

াঈদদ্দয ৎদ কবব। ্াদত াঅেয গৃী, াঅেয শেবৎক াঈৎাার্ ঙ্ক তাাআ ৌযতযাগী।  
 

     াংা ৌা েযা- বকছুাআ এ ্াদত ধৌাদগয ৌাাআদ । বকন্তু ৎাু ত ার্য, ে, শেুখ- এদে োৎ 

দদছ তয ততাআ তা কাদছ এক কবি ৌদ দ্বাা ৌযৌৈা ক্ষা কদদছ। শখাদ ৌৃোাং বীড়, 

াঈৎদকবন্দ্রক ৌযবিত্তা দদছ ান্ধ। শখাদাআ এক শেবি দদছ ৌযাা। বকন্তু শ্াদৌ াআবন্দ্রুদখ জয চাাআ 

ববৎত াআবন্দ্রচচযা শ্াদৌ াআবন্দ্রতীত দতয জয চাাআ াআবন্দ্রৎগ্নতা াৌা। স্বাৎীজী ্াা- ‘স্বার্যাআ স্বার্য 

তযাদগ বক্ষক।’ 
 

     াআবতা ৌদছ এক াাংদক ববছদ কখাআ ্যতা াঈেবত ম্ভৌ । ীচজাবত, ৎূখয, েবদ্র, ৎুবচ, শৎর্’ 

তাদে শ একবিাআ বচ- তাা ৎাু। ৎাুদ ৈৎযদচতাাআ দা াঅত্মেতযদ াঈদদ্বাৈ, এাআ ৈৎযদৌাৈ 

শকৌ ্াদত , ৎে জগদতাআ, শ ৈৎয াস্ত্র ৌা ৎাুরুদ াৎাৌী ৈাি কদ- ার্য, ম্পে ৌা শাদি 

ৎগ্ন তা শকাদা কাদাআ ৈৎয । ৈদৎয বৌকৃবতাআ াঅবোৎ দত াদ, বকন্তু শ ৈদৎয াঅহ্বাদ ৌুদ্ধ, ীশু, াক, 

ধচতয ৌা াৎকৃদে ৎদতা ৌযতযাগী ার্চ বৌশ্বদেবৎক ৎাৎাৌদে াঅবৌ য্াৌ ঘদি, শ ৈৎয ৎাৌবচতদয ৎে 

শু্োদ শেিাোতা। াঅ শাআ ৎাৌবচতদয ৈৎযদৌাদৈ শুদ্ধস্নাত রূ দা ্াতেযাী বৌদৌকান্দ। বব 

জাদত শাআ ুগ াবত বেকি- শবে ূদ্রা দ াঈিদৌ ৌবষ্ঠ শকৌ কদৎযাআ , াঅত্মৎযাোদত। শবোআ 

ৎাৌদেদৎ জিঙ্কা ৎে ৃবর্ৌীদত দৌ ধ্ববত াঅ তাাআ দৌ াঅৎাদে জীৌদ গবত োদ ৎাৈযৎ। 
 

     জীৌদ শতা ৌযেদাআ াংগ্রাৎ িদক্ষদে, জীৌবৌকাদ, াঅৈযাত্ম াৈা। তাাআ ক্ষক্ষবত দুাঃখ ৎৃতুয ৎূয া 

বেদ ূদ্রদে বদজদক এবগদ বদ াা জয াঈদি োাঁড়াদত দৌ- াঅ তা এাআ াঅত্মাঈদন্মাচাআ দৌ 

াইশ্বদ েবত তাদে াঞ্জব েো।  
 

     বৌদৌকান্দ বখদছ- ‚ব্রহ্ম দত কীি ৎািু, ৌয্ূদত শাআ শেৎৎ ৎ োি ী াযি, ক দখ, এ 

ৌা া। ৌহুরূদ ম্মুদখ শতাৎা ছাবড় শকার্া খুাঁবজছ াইশ্ব, জীদৌ শেৎ কদ শাআ জ, শাআ জ শবৌদছ 

াইশ্ব।‛
১৭

 জ্ঞাদ াদজয ঐকযদৌাৈ শচতাদক বৌদৌকান্দ শেদৎ ৎৈয বেদ জীৌ দতয বিত কদবছদ। 

তাাআ তাাঁ জীৌদ, চা, কদর্াকর্দ, োৌীদত াু্ূত  শেদৎ বৌদুযৎস্পয- এাআ স্পযাআ াঈেভ্রান্ত ৎাদজ 

এদবছ াবন্ত েদ। াআবাআ দ বৌদৌকান্দ বৌা ৌযবিদে াবৈকাী াাঁ ম্মুদখ োাঁড়াৌা ৎত ্াদত 

ৎাবিদত তখ শকাদা াী বছদ া, তাাঁদক াঅদত দবছ ুেূ বৌদে শর্দক (্বগী বদৌবেতা) । 
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