
ধমর্ ি্ এব্ িক্

�ামী্পূণরাাাকন্

স�াদি,্রামিৃ�্ মশক্�ামী্ এেএিাকেনর্ৈপতৃি্আএাস্ও্সাব�ৃ তি্ ি�,্িলিাতা্
্

 ই্মুহেতর্ ্ারতএেবর্ সএরােপ্া্আেলা  ত্ এব্ এত িরত্এি্স্এত্ধমর্  এব্ িাক্ িাক্মনেল্

সএরােপ্া্ ক নতও�্ ি ্এলেবক ,্ধমরই্ দেশর্সএরকােশর্মূল ,্�গ তর্পেথ্সএরএৃনহ্� তএবি্ ি ্এলেবক ,্

ধমরই্ দশ্ও্ া তর্  ি�্ও্ উােকর্ ্ ি,্সমৃ �র্পেথ্দূর�–�ির(milestone)্ ি এা্এলেবক,্ধমর্এি ি্

 কেয়্ শ ্ত্মাকুবেদর্মাথা্াামাএার্�েয়া ক্ কই ,্ িা্ কতা�ই্ �ঃপুেরর্এযাপার্ থএা্  শ ্ত্ এব্

 দনাতী্মাকুবেদর্ এবয়�্

এলা্এাহলয,্ য–ধমর্আ ্আমােদর্ দেশ্ ত্আেলা কা,্ এতির,্ কনা– েপ্ার্ ি� এনু্তা্ িি্ মােিই্

‘ধমর’্কয়,্তা্নেলা্‘ধমরমত’–সা�দা য়ি্ধমরমত�্ধেমরর্সেস্ধমরমতেি্ ম শেয়্ য়লা্নয়্ িি্ধমর্ এব্ধমরমত্

িখেকাই্সমাথরি্কয়�্ধমরমত্এা্সা�দা য়ি্ধমর্ মাকুেবর্ষারা্�এ তরত্নয়�্ যেিাক্ধমরমত্এা্ যেিাক্

স�দায়– স্যতই্�া ীক্ নাি্কা্ িক –ই তনােসর্ ি– ি ি্যুেগ,্ ি্এা্ িা ধি্এয ির্( িাথাও্সব ��্

এয ি্এা্এয িএেগরর্কাম্ থএা্িাল্ াকা্ গেয়েব ,্ িাথাও্এা্তা্ জাত্রেয়্ গেয়েব� )্ কতৃে�্�এ তরত্নয়,্

 িাক্ িাক ি্দীারিাল্ ায়ী্নয় ,্আএার্ িাক্ িাক ি্ �িাল্এা্দীারিাল্পের্লুু্ থএা্শ িনীক্নেয়্যায়�্

 িি্�িৃত্ েথর ্ ‘ধমর’্এলেত্যা্ এাঝায়্তার্ �েএর্ িাক্িাল্ করপণ্িরা্স্এ্কয় ,্িােদর্মেধয্ এব্

 িাথায়্তার্�থম্ ে�ব্ােি বল্তা্ কণরয়্িরাও্ স্এ�্ সইসেস্ িাও্আএার্সতয্ য ,্�িৃত্ েথর্ ধমর্

এলেত্যা্ এাঝায়্তার্ ে�বলগণ্ কর পত্কা্নেলও্তার্  ি�্সেননাতীত্ এব্তার্ যমক্�ািৃ তি্ এলু ু্

িখেকা্স্এ্কয়,্ তম ক্স্এ্কয়্তােি্ কেি ্িরাও�্

্ারতীয়্ঐ তেনয্ ‘ধমর’্শ� ি্সুগ্ীর্তাহপযরএানী�্এলা্নয় ,্ধমর্ নেলা্ সই্  কএর কীয়্এি্যা্কা্থািেল্

স্যতা্ িিেএ্কা,্সমা ্এা ঁেএ্কা,্মাকুব্‘মাকুব’্থািেএ্কা�্মনা্ারেত্(িণরপেএর)্এলা্নেয়েব–‘‘ধারণাহ্ধমরঃ’’–

ধেমরর্ধমর্ নেলা্ধারণ্িরা� ্ ‘‘ধমরঃ্ধারয়েত্� াঃ ’’–যা্স্যতােি্ধারণ্িের ,্ যা্সমা েি্ধারণ্িের ,্ যা্

মাকুবেি্ধারণ্িের্তাই্ধমর�্‘ধমর’্সব�ৃত্শ��্সব�ৃত্‘ধৃ’্ধাতু্ থেি্  ি্ ক���্পা ণ ক্এলেবক ,্‘ধৃ’্ধাতুর্

 থর্‘ধারণ্িরা’�্

 খক্�শণ্নেএ্:্এুঝলাম্ য,্যা্স্যতােি,্সমা েি্ এব্মাকুবেি্ধারণ্িের,্ িিথায়্তার্কাম্‘ধমর’�্

 িি্ধমর্ এি ি্আসেল্ ি?্ধমর্  ি্তা্ িিথায়্এলা্স্এ্কয় ,্স্এ্কয়্সন�্িথােতও�্পরমসতয্এা্ েের্

মেতাই্ধমর্   কএরা য্এি�্ সই্িারেণ্ প কবেদ্ধমর্  এব্সতয্এা্ েেি্সমাথরি্এলা্নেয়েব�্এলা্নেয়েব ,্ধমর্

নেলা্ ীএেকর্ মৃত ,্ ীএেকর্মধু্ধমর্ ীএেকর্রস ,্ ীএেকর্সার�্তেএ্  কএরা য্ েেি্ যমক্আমরা্ ি ি্

এােিয্এণরকা্িরার্  �া্ি র –‘‘ ত ক্পরম্ �ম�রপ ’’্ এেল,্ ধমরেিও্আমরা্ ি ি্এােিয্ ই্ােএ্সব জত্

িরেত্পা র–‘‘ �েমরই্ পর্কাম্ধমর ’’্ থএা্ ‘‘ধেমরর্ পর্কাম্ �ম ’’�্এিত ,্স্যতা,্সমা ্ এব্মাকুব –

সিল্ িবুর্ ীএকীশ িই্নেলা্ �ম�্ �মই্পশর্সেস্মাকুেবর ,্ দুএৃরেির্সেস্সাধুর ,্ পাপীর্সেস্সে�র্



পাথরেিযর্সূ ি�্ধমর্ আএনমাকিাল্ধের্মাকুেবর্ �ের্িখেকা্সুু্ােএ ,্ িখেকা্এযি্ােএ্পরমে�মেিই্

 া�ত্ রেখেব�্

ওপেরর্আেলা কায়্আমরা্এুঝলাম্ য,্ধমর্ নেলা্ �ম�্ খক্�শণ্নেএ্ �ম্ ি?্ �ম্নেলা্ সই্ এাধ্এা্

 সই্দৃ � ,্যােত্ ‘আ ম–তু ম– স’্  ্দ্থােি্কা ,্ ‘আা–পর’্ এু �্তােি্কা�্সিেলর্মেধয্আ ম ,্আমার্মেধয্

সিেল�্ েকযর্সুেখ্আমার্সুখ ,্ েকযর্দুঃেখ্আমার্দুঃখ�্ ই্ এাধ ,্ ই্ পল � ,্ ই্দৃ �র্কাম্ �ম� ্

‘‘আাএহ্সএর্ ূ েতবু্য্পশয ত্স্পশয ত� ’’–সিলেি্ য ক্আাএহ্ দেখক ,্  ত কই্যথাথর্  �া�্ প কবষ ,্গীতা্

 এব্্ারতীয়্শাে�র্্াবায়্ র্কাম্সমদশরক্এা্ ি�দশরক�্আ ম্ য্আমার্ কিি কেি্্ালএা স ,্তার্দুঃেখ্

দুঃখ্ থএা্সুেখ্সুখ্ কু্এ্ি র ,্তা্আসেল্ সই্পরমে�েমরই্�ু লস ,্প্া�ের্�িৃত্ধেমরর্�ু লস�্ঐ্

 এাধ্যত্ এিৃত্নেএ ,্ততই্যথাথর্ ধেমরর্ এিাশ্ািেএ্আমােদর্ ীএেক�্ধেমরর্ল্য্নেলা্ঐ্ �েমর্প রপূণর্

 এিাশ�্ কয্ােএ্এলেত্নেল্এলা্যায়্ য ,্ধমর্ সাকুবেি্ দার্নেত্ শ্া্ দয়,্স ন�ু্নেত্ শ্া্ দয়,্ নবসা–

 ষব–মুি্নেত্ শ্া্ দয় ,্পর�রেি্�ী ত্ও্ৈম�ীর্এবেক্ ম লত্নেত্ শ্া্ দয়�্স ীণরতা ,্ স ন�ুতা,্

 ্দ– এএাদ্িখকই্ধেমরর্এাণী্নেত্পাের্কা�্তােদর্সেস্ধেমরর্কয় ,্ ধেমররই্স�ির�্তােদর্�িাশ্ যখােক্

নয়,্ স– াক্ধেমরর্ ূূা�্ এপরীত্আদেশরর্লীলা্ূ ম্নেয়্দাঁূ ায়�্

�শণ্ উেএ ,্আ ম্আমার্ কিি কেি্্ালএাসেত্পা র ,্তার্এা্তােদর্সুখ –দুঃেখর্সন্াগী্নেত্পা র্

 ই্িারেণ্ য,্ স্এা্তারা্আমার্সেস্রেির্স�েির্ স� িরত�্ িি্ কিি েকর্গ গর্এাইের্ সই্ এাধ্এা্

দৃ �্ ি্ােএ্আসা্স্এ ?্ র্ িের্ধমর্ এেল্ য ,্তু ম্ তামার্ কিি েকর্সেস্রেির্সেস্স� িরত্ উিই্

 এব্ সইেনতু্তু ম্ তামার্ কিি কেি্‘আা ক’্্াএ,্তার্দুঃেখ্দুঃখী্ও্সুেখ্সুখী্্াএ,্তার্সেস্ িাাতা্

 কু্এ্ির�্ িি্রেির্স�ির্ বাূাও্ তা্ কিি –স�ির্  তামার্ া পত্নয় ,্  যমক্ তামার্সেস্ তামার্

এবুর,্ যােি্তু ম্নয়েতা্�ােণর্  েয়ও্ এ শ্্ালএাস্ তামার্�ীর্ থএা্�ামীর্সেস্ তা্ তামার্রেির্

স�ির্ কই ,্ তথা প্�ীেি্ থএা্�ামীেি্ ি্তু ম্ তামার্রেির্স�েির্ স� িরত্আাীয়েদর্  েয়্িম্

্ালএাস?্পরি্ গেত্মধুরতম্স�ির্  তা্�ামী –�ীর্স�িরই�্ ি্ােএ্তা্স্এ্নেলা ?্্ারেতর্ঋ বগণ্ র্

 ির্ দেয়েবক�্তাঁরা্এেলেবক্: ্ ‘‘ক্এা্ ের্পতুযঃ্িামায়্প তঃ্ �েয়া্্এ ত্আাকি্িামায়্প তঃ্ �েয়া্

্এ ত�্ক্এা্ ের্ ায়াৈয়্িামায়্ ায়া্ �য়া্্এ ত্আাকি্িামায়্ ায়া্ �য়া্্এ ত� ’’্(এৃনদারণযি্ প কবষ,্

২�৪�৫,্৪�৫�৬)্প তর্ কযই্ য্প ত্(প�ীর)্ �য়্নক্তা্কয়,্(প�ী)্ কে েি্্ালএােস্এেলই্প ত্তার্ �য়্

নক�্প�ীর্ কযই্ য্প�ী ্ (প তর)্আদরণীয়া্নক্তা্কয় ,্(প তর)্আা�ী তর্ কযই্প�ী্প তর্আদরণীয়া্

নক�্

 ই্ ‘আা�ী ত’্ িক?্তা্ ই্িারেণ্ য ,্আমােদর্সিেলর্মেধয্ সই্পরম্ �ম�রপ্পরমাাা্ এরা ্

িরেবক�্আ ম্আমােি্্ালএা স্ থরাহ্আ ম্আমার্হ দ  ত্ সই্পরমাাােি্্ালএা স�্ ত কই্ ীএাাারেপ্

আমার্মেধয,্আমার্�ী্এা্�ামীর্মেধয ,্আমার্সিল্আাীেয়র্মেধয ,্আমার্এবুর্মেধয,্্ারেতর্ও্ োেগর্

সিল্মাকুব্ও্�াণীর্মেধয্ এ াক্িরেবক�্আ ম্আমার্�ী্এা্�ামীর্মেধয্এা্ কয্আাীয় –এবুেদর্মেধয্

আমার্ জাতসাের্আমােিই ,্ আমার্এৃনিম্আ মেিই্ দখ ব্এা্ কু্এ্ির ব্এেলই্ ই্আা�ী ত ,্  ই্

পার� রি্আিবরণ,্ ই্পার� রি্এবক�্



 েথেি্আমরা্এুঝলাম্ য ,্পৃ থএীর্সিল্�াণীর্মেধয্ ঈর্রেয়েবক�্ থরাহ্ ত কই্�িৃতপে্্সিেলর্

 �রাাা�্সুতরাব্ধমর্ এলেব ,্মূল্ েথর্ তু মই্ তা্রেয়েব্পৃ থএীর্সিেলর্মেধয�্ থরাহ্পৃ থএীর্সিল্মাকুব ,্

সিল্�াণীর্মেধয্ ি ি্আ াি্স�ির্ রেয়েব�্তানেল্আ ম্ তা্িােরা্সেস্ এএাদ্িরেত্পা র্কা,্িা েিও্

াৃকা্এা্ ষব– নবসা্িরেত্পা র্কা,্িা েিও্আাাত্িরেত্পা র্কা�্

 ই্ত�্ থেি্আেরি ি্ত�্�তঃ স�রেপই্আেস�্তা্নেলা ,্মাকুব্এা্ ীএ্মা�ই্�রপত্ ঈর�্� ত ি্

মাকুেবর্মেধয,্� ত ি্ ীেএর্মেধয্ ি্ ঈর্�ু লসরেপ্রেয়েবক�্ ঈরেি্ধমর্ িখেকা্এলেব ্ ‘সতয’,্িখেকা্

এলেব্ ‘শ ি’�্ধমর্ এলেব ,্ ীএেকর্  রতাথরতা্নেলা্ঐ্ � কর নত্ ঈরেি্এা্সতযেি্এা্শ িেি ,্যার্  ি�্

স�েির্ আমরা্ এ নত্কই,্�িাশ্িরা�্ধেমরর্মূল্এিএয্নেলা্ঐ্ ে�া ক্এা্আ এিার্এা্ এিাশ�্ঐ্ ে�া ক্

এা্আ এিার্এা্ এিাশই্নেলা্ধমর�্ ি্এা্ িা ধি্ �ত্মাকুব্এৃনির্ গাাী –মাকুেবর্�েয়া েক্ধমরমতত লর্

�এতরক্িেরেবক ,্  িি্ধমরেি্ ি ্�এতরক্িেরক ক�্ধেমরর্সেস ্ ‘যুগ–�েয়া ক’– রও্ িাক্স�ির্ কই�্

 গেত্মাকুেবর্�থম্আ এ্রাএ –লগণ্ থেিই্ধমর্ মাকুেবর্মেধয্ �ূত্নেয়েব ,্ এি শত্নেত্শু্িেরেব�্তার্

�েয়া কীয়তা্ িাক্ এেশব্িােলর্ কয্এা্ এেশব্ কেগাাীর্ কয্এা্ এেশব্্ূ ম্এা্ দেশর্ কয্কয়�্তার্

আেএদক্সএরিালীক,্সএর কীক্ এব্সাএরে্ে মি�্ধমর্মাকুেবর্সন াত�্ধমর্মাকুেবর্�িৃ তেত ,্মাকুেবর্�্ােএই্

 ক নত�্যােি্আেগ্ ঈর ,্সতয্এা্শ ি্এলা্নেয়েব ,্তােিই্আএার্এলা্নয়্ দএয�্এা্ দএ��্পৃ থএীর্সমি্

ধমরমতই্জাতসাের্ থএা্ জাতসাের্মাকুেবর্ � কর নত্ দএয�্এা্ দএ�েি্�ীিার্িের্ এব্�ীিার্িের্ য ,্

পৃ থএীর্মা লেকযর্�শরেদােব্সন াত্ দএয�্এা্ দএ�্ থেি্মাকুেবর্ এ ুয ত্ােি�্ দএয�্এা্ দএ�ই্ধেমরর্

 �রস্রপ�্ধমরমতত লেত্ পাসকালয় ,্শা�,্�াথরকা,্ ত,্ পএাস,্স�সস,্তীথর–প র�মা্�্ৃ তর্ �এ্�েম্

�েম্নেয়েব্ঐ্ এ ুয তেি্ রাধ্িরার্মাধযম্এা্ পায়্ নসােএ�্ঐত ল্আর্ িবুই্কয় ,্এাইের্ থেি্মাকুবেি্

 �েরর্ দেি্ কেয়্যাওয়ার্�য়াসমা�্ এব্ঐত লর্আকুাা কি্�েয়া কীয়তাও্ ক�ীিাযর�্তেএ্ঐত ল্

 কতা�ই্ধেমরর্এ নরস�্ িাক্ িাক্ ্ে�্ঐত ল্এয ি এেশবেি্ধমর ীএেক্সতযই্  গেয়্ দয় ,্তেএ্এািেএ্

  ধিাবশ্ ্ে�ই্ দখা্যায়্ য ,্ঐত ল্মাকুেবর্মসেলর্  েয়্  ক�ই্িের্ এ শ�্ধমরমতত লেত্ য্স ীণরতা ,্

 স ন�ুতা,্  এেষব– এএাদ্ এব্পার� রি্  এঈাস্ও্ েপ্া্আমরা্ দেখ্থা ি্তার্ কয্�দাকত্

ধমরমতত লর্�াথরাে্বী্ কতারাই্দায়ী�্ দখা্যায়্ য ,্তােদর্ কয্ধমরমতত ল্�েমই্  ধিতর্স ীণর্ নেয়্যায়্

 এব্ ি্ধমরমত্এা্ধমরস�দায়্ পর্ধমরমত্এা্স�দােয়র্মেধয্দুলর�য্�া ীর্তুেল্ দয়�্দুঃেখর্ এবয় ,্

সাধারেণর্িােব্ধমরমতই্নেয়্দাঁূ ায়্ধমর্  এব্ধমরমেত্মত্নেয়্যায়্�ধাক,্ধমর্  েল্যায়্দূের– �রােল�্ ্দ–

 এএােদর্  র্ এসাক্ধেমরর্ল্য ,্  িি্ধমরমতত লেত্ দখা্যায়্ য ,্  ্দ– এএােদর্  র্ এ াক্তােদর্

এযাপি্ােএ্   িত্িের্ দেে�্

 ই্প র   তেত্ পায়্ ি ?্  পায়্ধেমরর্মমরেি্মাকুেবর্সামেক্ প াপক্িরা ,্ ধমরমতত লর্মেধয্

পার� রি্সম্য়্ও্সমু�েয়র্সূ�ত লেি্তুেল্ধরা�্এলেত্ ষধা্ কই্ য ,্ এদাে�র্মেধয্ র্সমাধাক্রেয়েব্

 এব্ সই্সমাধােকর্�কালী্ও্প� ত্সা� তিিােল্রামিৃ� – এেএিাকন্্্ারত্ও্পৃ থএীেি্ দেয়্ গেয়েবক্

তােঁদর্ ীএক্ও্এাণীেত�্
 


