
 

Volume- IX, Issue-II                                                     January 2021           104 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.104-112 
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

নাতন হন্দধুভম  ফহিভঘন্দ্র0 এওহি ভীক্ষা 

অতী ভাাত্র 
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Abstract: 
Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894) was a novelist, writer, early Hindu nationalist, 

Philosopher, Social reformer, and had a unique identity in 19
th

 century. He was essentially 

a religious Philosopher who synthesized a portion of Hindu great traditions with the 

metaphysical concerns. He considers a Hindu fundamentalist by a section of Hindu and 

Muslim intellectuals. He was certainly a devout Hindu by birth, but he did not write any 

religious treatise. Krishna as depicted is Krishna Charita is not a Hindu god. He presents a 

concept – that of an ideal human being who is largely secular. Dharmatatwa is Bankim’s 

logical interpretation of Hindu religion. Anushilan tatwa, Anandamath and others writings 

of Bankim Chandra are also secular. He was not interested is an exclusively religion or 

spiritual, view on Hinduism, reduce from its culture and Social matrix. Based on a more 

differentiated and complex view of nature of religion, he criticized on one hand the excesses 

of past oriented Indian reformers and, on the others hand, the idealizations of Indian 

thought by European orientalists. A District magistrate by profession, he had to opportunity 

to interact with utilitarian stalwarts like Bentham and Mill. He was also attracted towards 

the secular morality of the western variety. He applies Mill’s inductively designed scientific 

method to prove that God (Iswar) is the creator. He is also the designer and keeper of 

dharma law. But more important, he has emerged as an avatara (God in human form) to 

conserve this morally sanctioned law. Krishna avatar received disproportionate 

significance in Bankim’s religious Philosophy. In his Philosophy he adjusted different 

varieties of utilitarianism like perfectionism, humanism and positivism. This paper focuses 

on Bankim chandra’s conception on new structure or form of Hinduism which can rightly 

be described as ‘New Hinduism’.  
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    ফহিভঘন্দ্র ঘবটাাধযায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বরন ঊহন তবওয মশ্রষ্ঠ ভনীলী, হফহষ্ট ফাগারী নযাহও  দামহনও। হতহন 

১৮৩৮ াবর ২৭ম চুন উত্তয ঘহি যকণায ওাাঁঠারািা গ্রাবভ চন্মগ্রণ ওবযন। হতা বরন মাদফঘন্দ্র ঘবটাাধযায়, ভাতা 

বরন দূকমাুন্দযী মদফী। ঙাত্রাফস্থাবতই ফহিভঘবন্দ্রয মভধায হযঘয় ায়া মায়। তাাঁয ঙাত্রচীফন মওবি হঙর উচ্চাওাক্ষা  

স্বপ্নঘাহযতায ভধয হদবয়। হতহন ফি বয় উবঠহঙবরন ইংবযহচ হক্ষাদীক্ষা, ইংবযচবদয রত্তযক্ষ াহ্বধযয ভধয হদবয়ই। ুচহঘ-

উদযভ-নীহত জ্ঞান-ভনীলা ফ হদও মথবওই হতহন ঔাাঁহি ইংবযচ বয় উঠবত মঘবয়হঙবরন। হতহন এওভয় মেুহি ভযাহচবেি  

মেুহি বদ ঘাওহয ওবযন। ওভমবক্ষবত্র ফহিভঘন্দ্র নযায়হনষ্ঠ, হনবমীও, ওতমফযযায়ণ, ুবমাকয াও  হফঘাযও হঙবরন। তাাঁয 
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ওাবচয স্বীওৃহত স্বরূ ওতৃমক্ষ তাাঁবও ১৮৯১ াবর ‚যায়ফাাদুয‛ এফং ১৮৯০ াবর “Companion of the most 

Eminent order of Indian Empire” (CMEOIE) উাহধ রত্দান ওবযন। াযাচীফন হতহন অতযন্ত হনষ্ঠায বি ওাচ 

ওবয মকবঙন। তবফ মরঔও  ুনচমাকযবণয দামহনও হাবফ হতহন অতযন্ত রত্হদ্ধ। াহতয ম্রাি হাবফ ঔযাত ফহিভঘন্দ্র 

ফাংরা কদয  উনযাবয হফওাব অীভ অফদাবনয চনয ফাংরা াহবতযয ইহতাব অভযত্ব রাব ওবযন। শ্রীভদবকফৎকীতায 

ফযাঔযাতা হাবফ হতহন হফবল ঔযাহত রাব ওবযন। তাাঁয হঘন্তাবাফনা এওহদবও মকাাঁিা যক্ষণীর  ুধুহনও দুই ধযবনয 

হঘন্তাহফদবদয এও ফি অংবও ুওৃষ্ট ওবযহঙর।     

    চনরত্াও হাবফ চীহফওা হনফমাবয াাাহ ফহিভঘবন্দ্রয হযফায তাাঁবদয নাতন ব্রাহ্মণয ংস্কৃহতবও ধবয 

মযবঔহঙবরন, মম ংস্কৃহতয ভূর হবহত্ত হঙর ংস্কৃত হক্ষা, ফাগাহরয়ানা, বফষ্ণফ বহিফাদ এফং হনষ্কাভ ওবভময ুভান হন্দু 

ুদম। হতহন নাতন ংস্কৃত  ুধুহনও ইংবযহচ এওই বি উবয় হক্ষা রাব ওবযন। ািাতয হক্ষায াাাহ নাতন 

ব্রাহ্মণ হিবতয ওাবঙ ংস্কৃত ফাংরা বালায় হক্ষায বি বি ধ্রুদী াহতয  ভাওাফয াঠ ওবযহঙবরন। রত্থভ চীফবন 

ািাতয হক্ষায রত্বাবফ নাতন ধভম হফবযাধী ওটয হফজ্ঞানফাদী ফহিভঘন্দ্র হভবরয (J.S. Mill), ফস্তফাদী দমন, মওাভৎ 

(Comte) এয রত্তযক্ষফাদী দমন, ুচবায (Jean Jacques Rousseau) াভযফাদী দমবনয দ্বাযা রত্বাহফত ন। রত্াহনও 

ওাচওবভময াাাহ হনচস্ব মভধা হযশ্রভ  হদচ্ছায ফবর হতহন বয় উবঠবঙন এওচন দামহনও  ফুহদ্ধচীহফ। এওইবি 

হতহন বাযতীয়  ািাতয দমন, ধ্রুদী াহতয  ইহতাব ুহিত হঙবরন। মযবনাাঁবয মুবক হযূণম ভানুবলয ুদবম 

হতহন হফশ্বাী হঙবরন। মই মুবক এওহদবও বাযবতয নাতন ঐহতয, অনযহদবও ইউবযাীয় ুধুহনওতা, হফজ্ঞান  মুহিয 

াযস্পহযও মভরফন্ধবন রত্য়াী ন। হিভী হক্ষায ুবরায় ুবরাহওত ফহিভঘন্দ্র ইউবযাীয় মুহিফাদ, উদাযনীহতফাদ, 

দৃষ্টফাদ, হতফাদ  ুধুহনও হফজ্ঞান রত্মুহিয দ্বাযা রত্বাহফত ন। তাাঁয ভবত ইহতাবয কহত ফমদাই এওভুঔী, মা ফভয় 

উ্হতয হদবও ক্রভফধমভান। তবফ হতহন হফশ্বা ওযবতন মম, বাযতফবলম হব্রহি ান অবনও মফহ নযায়যায়ণ, বনফযহিও 

ুইন রত্হতষ্ঠা, নীঘু চাহতয ভানুবলয অহধও ুহফধা রত্দান, ুধুহনও হফজ্ঞান হক্ষায রত্ফতমন, এভনহও ভুি ফাহণবচযয অথমনীহত 

ঘারু ওযায ভধয হদবয় বাযবতয াভাহচও রত্কহতয তমাফরীবও ুনুচজ্জীহফত ওবযবঙ। বাযবতয হনচস্বতা, স্বওীয়তা, 

ুধযাহিওতা ফচায় মযবঔ ািাবতযয ুধুহনওতায বথ অগ্রয য়ায উয ফহিভঘন্দ্র গুুচত্ব ুবযা ওবযবঙন।   
 

    রত্িত উবেঔয, ঊহন তবওয নফচাকযবণয মমাবয়য হঘন্তানায়ও ফহিভঘন্দ্র শুধুভাত্র ািাতয হক্ষাফযফস্থায় ওরওাতা 

হফশ্বহফদযারবয়য রত্থভ রত্চন্ম স্নাতওই নন, হতহন হঙবরন ািাতয দমন  হফজ্ঞাবন ভানবাবফ ুগ্রী। হতহন ঊনহফং তবওয 

ওুংস্কাযাঙ্ ফািারী তথা বাযতীয় ভাচবও ওাখাত ওবযবঙন। হতহন তাাঁয ফহু রত্ফবন্ধ স্বচ্ছ দৃহষ্ট  াফরীর বালায ভাধযবভ 

ভওারীন ািাবতয হফজ্ঞান কবফলণায নানা হদও, নানা যীক্ষা হনযীক্ষা  ফমবল ুহফষ্কায রত্বৃহত হফলবয় স্ববদফাীবদয 

অফহত যাঔবত ফমদা বঘষ্ট হঙবরন। হফজ্ঞাবনয চহির তত্ত্বভূবও চ  যর ওবয চনভানবয বি হযঘয় 

ওহযবয়বঙন। হফজ্ঞাবনয রত্হত তাাঁয ুগ্র এফং বফজ্ঞাহনও হফলয়গুহর ুিস্থ ওযায াাাহ মগুহরবও হতহন যািওবাবফ 

রত্ওা ওবযবঙন। হতহন তাাঁয বফজ্ঞাহনও রত্ফন্ধগুহরয ভবধয হফঘক্ষণতায হযঘয় দান ওবযবঙন। মওান গুুচকম্ভীয ুবরাঘনায দ্বাযা 

াঠও হৃদয় বাযাক্রান্ত না ওবয াধাযণ ভানুবলয মওৌতূর মভিাবনায মঘষ্টা ওবযবঙন। এই ফ মক্ষবত্র তাাঁয হনচ ুগ্র, 

অনুহন্ধৎা এফং মদফাীবও তা চানাবনায ুগ্র হঙর অাধাযণ। শুধু তাই নয়, দুরূ কাহণহতও রত্হক্রয়াবও ফাংরা বালায 

ভাধযবভ উস্থাহত ওযায রত্য়া  িুতা মদফাীয ওাবঙ হঘযহফস্ময়ওয। মকাার ারদায ফতমভান ওাবর ফহিভঘবন্দ্রয 

রত্াহিওতা হফবেলণ ওযবত হকবয় ফবরবঙন “ “To this day we are drawn to him on the hand by his 

rationality, modernism and abiding contemporancity and on the other by his classical  

presentation.”
১ 
    

 

    রত্হতহি মুবকই চীফবনয ভূরযভান হনবয় এও এওহি ুদম কবি বঠ। ভনীলায হযভা ওযা ম্ভফ য় এই ুদবময ভধয 

হদবয়। নযাহও ফহিভঘবন্দ্রয ৃহষ্ট ম্ভায নতুন রত্াণহিবত হযূণম বয় বঠ ফাস্তফ চীফবনয উয হবহত্ত ওবয, মা 

মওফরভাত্র হনঙও তাহত্ত্বও ফা দামহনও নয়। ফহিভঘবন্দ্রয হঘন্তা ভানুলবও মওন্দ্র ওবযই ুফহতমত বয়বঙ। তাাঁয যঘনায দুহি মমায় 

ুবঙ। রত্থভ হদবওয যঘনায় উনযা, রত্ফন্ধ, হদ্বতীয় মমাবয় ধভমতত্ত্ব, ওৃষ্ণঘহযত্র, কীতায ফযাঔযা রত্বৃহত ায়া মায়। ফহিভঘন্দ্র 

রত্থভ হদবও ধভম ম্ববন্ধ ততিা উৎুও হঙবরন না, বযয হদবও মই হফলবয় তাাঁয হফবল উৎা মদঔা মায়। এই নতুন 

উৎাবয ভূবর যবয়বঙ মই এওই চীফন হচজ্ঞাা, মা তাাঁয রত্থভ হদবওয উনযা  রত্ফবন্ধয ভূবর হঙর1 অথমাৎ মই চীফন 

ফা অহস্তত্ববও মফাছফায ুওাক্ষা। রত্থবভ হতহন ইহতা, অথমনীহত  ভাচনীহতয হবহত্ত ওবয এই চীফনবও চানবত 
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মঘবয়হঙবরন। হওন্তু মই চানায ভধয হদবয় হতহন তৃহিরাব ওযবত ভথম ন হন1 ওাযণ এয দ্বাযা মওফরভাত্র চীফন ম্পবওম 

ফাহযও রূবয জ্ঞান রাব ওযা মায়। ধভমতবত্ত্ব হতহন চীফবনয অন্তযি হদওহিয রত্হত হফবল গুুচত্ব ুবযা ওবযবঙন। নাতন 

ধভম ম্ববন্ধ তাাঁয হনচস্ব ফযাঔযা ‘ধভমতত্ত্ব’, ‘ওৃষ্ণঘহযত’,  শ্রীভদবকফৎকীতা নাবভ ধাযাফাহওবাবফ ফিদমবন রত্ওাহত বয়হঙর। 

তবফ াহতয চীফবনয মল হদবও হতহন ৃচনীর াহতয ঘঘমায মথবও নাতন ধবভময রত্ওৃত স্বরূ উৎখািবনয মক্ষবত্রই মফী 

ভবনাবমাকী বয়হঙবরন। ুনন্দভঠ (১৮৮২) এফং মদফী মঘৌধুযাণী (১৮৮২) গ্রবে এফং ধভমাবে  কীতায বাবলয তা হযসূ্ফি 

বয়বঙ। ‘শ্রীওৃষ্ণ বরন ুদম ুুচল  ুদম ঘহযত্র’ “ এই ধাযণা তাাঁয যহঘত নানান যঘনাবত রত্হতপহরত বয়বঙ। 
 

    তবফ দীখমওার মাফৎ এওহি ধাযণা চনভানব মরত্াহথত বয় যবয়বঙ তা র ফহিভঘন্দ্র অহত মকাাঁিা, রত্াঘীনেী, তাাঁয 

ভূরযবফাধ অতীতাশ্রয়ী, মবওবর, রত্হতহক্রয়াীর, এভনহও হন্দুধবভময ভথমবন হতহন হঙবরন াম্প্রদাহয়ও ভবনাবাফা্। 

ফহিভঘন্দ্র ম্পবওম এরূ ধাযণা ফহু হদন মাফৎ রত্ঘহরত থাওবর ুনন্দভবঠয াঠান্তয ুবরাঘনা রত্বি এই হফতওম হফস্তৃত  

ফহু রত্াহযত বয়হঙর। ফাস্তহফও বক্ষ, ফহিভঘবন্দ্রয হফুচবদ্ধ উহিত এরূ অহববমাক হনতান্তই এওবদদমী, ঐওাহন্তও 

হফবেলণ ঙািা ুয হওঙু নয়। রত্াঘীনেী, মকাাঁিা হন্দু রত্বৃহত নানা হফবলবণ হফবহলত ওযা তাাঁবও অহত যরীওযবণয রত্বঘষ্টা 

ভাত্র। হওন্তু ফহিভঘবন্দ্রয  ভননীরতা, হফঘক্ষণতা, গ্রণহি, হফঘায হফবেলবণয ক্ষভতা হঙর অতীত দূযদহমতায হযঘায়ও, মা 

ওর াধাযণ ভানুবলয ভীওযবণয ঊবদ্ধম অফহস্থত। ুফায, ফহিভঘবন্দ্রয উনযা  রত্ফন্ধ ম্ববন্ধ ুধুহনও রত্কহতীর 

মরঔওযা ভূরত অহববমাক ওবযন মম, ফহিভঘন্দ্র তাাঁয এওাহধও মরঔায় রত্াঘীন বাযতীয়ত্ব তথা হন্দু ভাবচয মশ্রষ্ঠত্ব রত্ভাণ 

ওযবত মঘবয়বঙন। হন্দুত্বফাবদ হফশ্বাী ফহিভঘন্দ্র হফজ্ঞানফাদী হচহিহবচবভয হনযীবঔ রত্াঘীন হন্দু ভাবচয মশ্রষ্ঠতা রত্হতাদন 

ওযবত ুগ্রী হঙবরন। তবফ হতহন ুধুহনও হফজ্ঞাবনয তুরনায় বাযতীয় ধভম  দমবনয অাযতা ম্পবওম হফবলবাবফ বঘতন 

হঙবরন। মচনয হনবচয বাফভূহতম  ভননীরতায হফযীবত হকবয় হতহন ‘ওত ওার ভনুলয’ ীলমও রত্ফবন্ধ ফবরবঙন, ‚হফজ্ঞাবনয 

রত্ফাব ফমত্রই ধভমুস্তও ওর বাহয়া মাইবতবঙ।‛
২
 ঊনহফং তাব্দীয মলবাবকই ফহিভঘন্দ্র হফজ্ঞাবনয বি াভঞ্জয হফধান 

ওবয ঘরায রত্বয়াচনীয়তা অনুবফ ওবযন।   
 

    ফহিভঘন্দ্র অফযই রত্াঘীন বাযতীয় ঐহতবযয রত্হত শ্রদ্ধাীর হঙবরন। তবফ হতহন এই ঐহতবযয অন্ধ অনুযণওাযী হঙবরন 

না। হফঘায হফমুিফাদী ভবনাবাফ ফচমন ওবয মুহি, ফুহদ্ধ  হঘন্তায ভধয হদবয় নাতন হন্দুধবভময ওাল্পহনওতা, ুবফকভয়তায 

হদওগুহরয অাযতা রত্হতাদন ওবযবঙন। Tapan Roychoudhury ত াঁর “Europe Reconsidered: Perceptions of 

the West in Nineteen Century Bengal”
৩ 

গ্রবে মদহঔবয়বঙন হভর, মফোভ  মওযাাঁৎ এয রত্বাবফ হতহন (ফহিভঘন্দ্র) 

হন্দুধভম  বাযবতয নাতন ফযফস্থায মুহিূণম  ওবঠায ভাবরাঘনা ওবযবঙন। মফদ-ুযাণ-যাভায়ণ-ভাবাযত ইতযাহদয হওঙু 

ওাল্পহনও ওাহনীবও মমবাবফ ফাস্তফ  হফজ্ঞানম্মতবাবফ রত্ভাণ ওযায মঘষ্টা ওযা য় তাযই রত্হতফাদ স্বরূ ফহিভঘন্দ্র ‘ককন 

মমিন’ নাভও রত্ফবন্ধয ূঘনায় হনভমভ রত্হতফাদ চাহনবয় ফবরবঙন- ‚ুযাণ ইহতাাহদবত ওহথত ুবঙ, ূিমওাবর বাযতফলমীয় 

যাচাকণ ুওা ভাবকম যথ ঘারাইবতন। হওন্তু ুভাবদয ূফমুুচলবদয ওথা স্বতন্ত্র, তাাযা ঘযাঘয এািা ািায নযায়, 

স্বকমবরাবও মফিাইবত মাইবতন1 ওথায় ওথায় ভুদ্রবও কিূল ওহযয়া মপহরবতন, মও চকদীশ্বযবও অহবি ওহযবতন, মও 

তাাবও মুবদ্ধ যাস্ত ওহযবতন। রত্াঘীন বাযতফলমীয়হদবকয ওথা স্বতন্ত্র1 াভানয ভনুলযহদবকয ওথা ফরা মাউও।‛
৪
 ুফায 

‘ওৃষ্ণঘহযত্র’ হনফবন্ধ ভাবাযবতয হদ্বতীয় স্তয হফবেলণ রত্বি ফহিভঘন্দ্র ুবক্ষ ওবয ফবরবঙন- মমভন, ‚হযনাভ ংওীত্তমন 

ওাবর এওহদবও বফষ্ণফযা মঔাবর খা হিবতই ওাাঁহদয়া হিয়া ভাহিবত কিাকহি মদন, ুয এওহদবও নফয হহক্ষবতযা 

‘Nuissance!’ ফহরয়া হঘৎওায ওহযবত ওহযবত ওহযবত ভাহিবত িাদ্ধাহফত বয়ন, মতভহন রত্াঘীন হন্দুগ্রবেয নাভ ভাবত্র 

এওদর ভাহিবত কিাকহি মদন......বুহ শুহনয়া বহিযব মদ প্লাহফত ওবযন, ুয এওদর ওরই হভথযা, উধভম, অশ্রাফয, 

হযামময, উাযরত্দ হফবফঘনা ওবযন। ফুহছফায মঘষ্টা ওাায নাই...... দুুঃবঔয উয দুুঃঔ এই মও ফুছাইবর ফুহছবত ইচ্ছা 

ওবযন না।‛
৫
 ফহিভঘবন্দ্রয ভবত, বাযবতয চাতীয় অবধাকহতয ভূর ওাযণ হঙর তৎওারীন হন্দুধভম  চীফন ম্পবওম হন্দুবদয 

দৃহষ্টবহি।     
      

    ১৮৭১ াবর হতহন হন্দুধভমবও াভহগ্রওবাবফ হফুর ভ্রাহন্তয বি তুরনা ওবযবঙন। মকৌতভ ফুদ্ধ মফবদয অভ্রান্ততা, চাতাত 

ফযফস্থা রত্বৃহত রত্বৃহত হন্দুধবভময ওতওগুহর ভূর নীহত হনবয় রত্শ্ন তুবরহঙবরন ফবর ফহিভঘন্দ্র ফুবদ্ধয রত্ংা ওবযন। হতহন 

ফবরন হন্দু দমন ক্ষাখাতমুি বয়বঙ তায অফবযাভূরও দ্ধহতয চনয (Deductive Method)। হন্দুযা মমবফক্ষণ  

যীক্ষা - হনযীক্ষাবও মওান যওভ মফৌহদ্ধও অবেলবণয মক্ষবত্র উমুি ভবন ওবযন না। পবর হফঘায হফবেলণভূরও াভযনীহতয 
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হযফবতম হন্দু দমবন উ্ভটি  ওাল্পহনও হদ্ধান্ত ভূ হনুঃৃত য়। পবর এবক্ষবত্র হন্দুদমবন জ্ঞানাবেয মুহিয উয 

রত্াধানয হফস্তায ওবয থাবও ুযাণ ওথা ফা অহতওথা (Myth) হবহত্তও ধভম। ফহিভঘবন্দ্রয ভবত, হন্দুবদয এরূ হফশ্বফীক্ষায 

(World view) চনযই বাযতীয়যা বয় উবঠহঙবরন ওুংস্কাযাঙ্ এফং াহথমফ হফলবয় উদাীন। তাই হনচ ভবয় ফহিভঘন্দ্র 

দুহি হফওল্প বথয ওথা ফবরবঙন0 ‚এও, হন্দুধভম এবওফাবয হযতযাক ওযা, ুয এও হন্দুধবভময াযবাক অথমাৎ মমিুওু 

রইয়া ভাচ ঘহরবত াবয এফং ঘহরবর ভাচ উ্ত ইবত াবয, তাাই অফরম্বন ওযা।‛
৬
 হওন্তু হন্দুধবভময ম্পূণম ফচমন 

ফহিভঘবন্দ্রয অহববরত্ত নয়। ৃহথফীবত এ মাফৎ রত্ঘহরত রত্ধান ধভমভবতয অনয মওানহিবওই হতহন হন্দুধভম অবক্ষা মশ্রষ্ঠ ফবর 

ভবন ওবযন না1 এফং াভহগ্রওবাবফ ধবভময ফচমনবও হতহন ভানফভাবচয বক্ষ ভিরচনও ফবর হফশ্বা ওবযন না। তাই 

াদিীওায় হতহন ফবরবঙন “ ‚অবনবও ফবরন মম, ধভম (Religion) হযতযাক ওহযয়া মওফর নীহতাে অফরম্বন ওহযবর ভাচ 

ঘহরবত াবয  উ্ত ইবত াবয...... এভন মওান ভাচ মদঔা মায় নাই মম, ধভম ঙাহিয়া, মওফরভাত্র নীহতভাত্র অফরম্বন 

ওহযয়া উ্ত ইয়াবঙ। হদ্বতীয়, এই নীহতফাদীযা মাাবও নীহত ফবরন তাা ফাস্তহফও ধভম ফা ধম্মমভূরও।‛
৭
  

 

    ফহিভঘন্দ্র ওর রত্ওায মকাাঁিাহভ, ওুংস্কায এভনহও মম ধভমােগুহর হন্দুবত্বয বক্ষ ওথা ফবর দাহফ ওবয মই 

ধভমােগুহরবও হতহন মল অফহধ অস্বীওায ওবযন। তাাঁয রক্ষয হঙর হন্দুধবভময ুনুচজ্জীফন এফং মুহিংকত হবহত্তয উয 

বাযতীয় ংস্কৃহত  দমবনয ুনুঃস্থান। ১৮৮০ এয দও মথবও ফহিভঘন্দ্র হন্দুধভম  দমবনয উয নানান রত্ফন্ধ যঘনা 

ওবযবঙন। হন্দুধভম ম্পবওম ফহিভঘন্দ্র যাভম রত্দান ওবয ফবরবঙন- ‚মমিুওু হন্দুধবভময রত্ওৃত ভম্মম। মমিুওু াযবাক, মমিুওু 

রত্ওৃত ধভম, মইিুওু অনুন্ধান ওহযয়া ুভাবদয হস্থয ওযা উহঘত। ......মাা রত্ওৃত হন্দুধভম নব, মাা মওফর অহফত্র ওরুহলত 

মদাঘায ফা মরাওাঘায, ঙদ্মবফব হন্দুধবভময হবতয রত্বফ ওহযয়াবঙ...... মাা মওফর শুব এফং স্বাথমযহদবকয স্বাথম াধনাথম 

ৃষ্ট ইয়াবঙ এফং অজ্ঞ  হনবফমাধকণ ওতৃমও হন্দুধভম ফহরয়া কৃীত ইয়াবঙ......বম ওর এঔন হযতযাক ওহযবত ইবফ।‛
৮
 

ফহিভঘন্দ্র স্পষ্টতই উরহি ওবযন মম ধবভময এই ‘াযবাক’ ওর রত্ওায ধবভময মক্ষবত্র তথা ওর ধাহভমও ভানুবলয বক্ষ 

হতাধনওাযী। স্পষ্টতই অয ধবভময রত্হত ফহিভঘবন্দ্রয মওান মভৌহরও হফরূতা মনই। এই ায অং ফযতীত ফাহও ফহওঙুই 

অায এফং মই ওাযবণ তা হযতযাচয। তাাঁয বালায় ফরা মায় “ ‚াবে থাওুও, অাবে থাওওু ফা মরাওাঘাবয থাওুও – তাা 

অধভম। মাা ধভম তাা তয, মাা অতয তাা অধভম। মহদ অতয ভনুবত থাবও, ভাবাযবত থাবও ফা মফবদ থাবও তফু অতয 

অধভম ফহরয়া হযামময।‛
৯
 তবফ ফহিভঘন্দ্র এই হফলবয় বঘতন হঙবরন মম, তাাঁয ফিফয তথাওহথত রত্াঘীন (যক্ষণীর) েীযা 

ওযবফন না। মফদাহদ াবে মওান  অধভম ফা অতয ওথা থাওবত াবয “ এভন ওথা তাযা ভথমন ওযবফন না। মচনয হতহন 

কবফম মখালণা ওবযবঙন, ‚এই ম্প্রদাবয়য চনয ুহভ হরহঔবতহঙ না।‛
১০

 এইবাবফ ফহিভ বাফনায় বাযতীয় ংস্কৃহত  

ঐহতবযয রত্হত অন্ধ ুনুকতয রত্ওাহত য় হন। ফযং হতহন বাযতীয় বযতা  ংস্কৃহতবও নূতন চীফনীহিবত হযূণম ওবয 

ূস্থতায বথ এহকবয় হনবয় মমবত মঘবয়বঙন।  
 

    ফহিভঘবন্দ্রয অন্ধবহি  হফশ্বাবয হযফবতম মুহিহনবমযতায উদাযণ হাবফ রত্থবভই উবেঔ ওযা মায় ুিফাবওয 

ুস্থাবও ক্ষহতওয ফবর মখালণা ওযা। ফিদমবন রত্ওাহত বয ‘হফহফধ রত্ফন্ধ’ হবযানাভ ংওরবন অন্তবুমি 

‘জ্ঞান’(Cognative act) হফলয়ও রত্ফবন্ধ ফহিভঘন্দ্র জ্ঞাবনয হবহত্তয হফবেলণ ওবযবঙন। বাযতীয় ংস্কৃহতবত ুিফাওযবও 

(হফশ্বাবমাকয ফযহিয ফাওযবও) জ্ঞাবনয এওহি হবহত্ত ফবর কণয ওযা বয়বঙ। ভ্রভ-রত্ভাদ-হফরত্হরপ্সা ভুি, মথাথম জ্ঞান রত্দাবন 

ইচ্ছুও ফযহিয ফাওয হফবল র ুিফাওয। বফহদওাে  ভুহনঋহলবদয ফাওয মথবও জ্ঞাত মম জ্ঞান তাই র ুিফাওয। 

ফহিভঘন্দ্র ভবন ওবযন মমৌহিও হফবেলণ অথফা রত্তযক্ষ অহবজ্ঞতায দ্বাযা ভহথমত না বর, শুধুভাত্র রত্াঘীনত্ব গুবণ অথফা 

ঋহলফাওয এই ওাযবণ মওান হওঙুবও জ্ঞাবনয হবহত্ত ফবর গ্রণবমাকয নয়। এই রত্বি হতহন ফবরবঙন, ‚হফবল হফঘায ফযতীত 

ঋহল  হিতহদবকয ভতাভত গ্রণ ওযা বাযতফবলময অফনহতয মম এওিা ওাযণ, ইা ফরা ফাহুরয। .....দামহনওহদবকয এই 

এওহি ক্ষুদ্র ভ্রাহন্তবত াভানয ওুপর পবর নাই।‛
১১ 

শুধু তাই নয়, ফহিভঘন্দ্র বাযতীয় দমনবও তীব্র ুক্রভণ ওবয ফবরন, 

‚দামহনওযা মওফর অনুভাবনয উয হনবময ওহযয়া ফবরন ও ইবত ঔ ইয়াবঙ, ক এয ভবধয খ ুবঙ ইতযাহদ। তাাাঁযা তাায 

মওান রত্ভাণ হনবদম ওবযন না। মওান রত্ভাবণয অনুন্ধান ওহযয়াবঙন, এভত ওথা ফবরন না, ন্ধান ওহযবর মওান রত্ভাণ 

ায়া মায় না। মহদ ওঔবনা রত্ভাণ হনবদম ওবযন, ম রত্ভাণ ুনুভাহনও ফা ওাল্পহনও, তাায ুফায রত্ভাবণয রত্বয়াচন1 

তাা ায়া মায় না। অতএফ ুচন্ম ভূঔম ইয়া থাহওবত য়, ম বাবরা, তথাহ দমন ভাহনফ না।‛
১২

 রত্তযক্ষহবহত্তও  

বযাক্ষহবহত্তও জ্ঞাবনয হফবেলণ রত্বি ফহিভঘন্দ্র ািাতয রত্তযক্ষফাবদয াব বাযতীয় ঘাফমাও দমনবও মযবঔবঙন, হঠও 

মমভন ওাবেয idealism (ফহিভঘবন্দ্রয বালায় ুবযন্তযীণ ভত) এয াব মফদাবন্তয উবেঔ ওবযবঙন। 



নাতন হন্দধুভম  ফহিভঘন্দ্র0 এওহি ভীক্ষা                                                                                         অতী ভাাত্র 
 

Volume- IX, Issue-II                                                     January 2021           108 

 

    ‘জ্ঞান’ ীলমও রত্ফবন্ধ ফহিভঘন্দ্র ািাবতযয হফজ্ঞান  রত্াঘীন বাযতীয় দমন এ দুহিবও এওই হচজ্ঞাায, এওই অনুন্ধাবনয 

দুহি ৃথও ভাকম ফা থ ফবর উবেঔ ওবযবঙন। উবয় মক্ষবত্র ভূর রত্শ্নহি র চীফন মম দুুঃঔভয় এ মথবও হনস্তাবযয উায় হও? 

ফহিভঘন্দ্র ফবরন ‚ ইায দুই উত্তয ুবঙ। এও ইউবযাীয়, ুয এও উত্তয বাযতফলমীয়। ইউবযাীয়যা ফবরন, রত্ওৃহত মচয়, 

মাাবত রত্ওৃহত চয় ওহযবত ায মই মঘষ্টা মদঔ......রত্ওৃহতবও যাস্ত ওহযফায চনয ুয়ূধ ংগ্র ওয, মই ুয়ুধ, রত্ওৃহতবও 

হচজ্ঞাা ওহযবর হতহন হনবচই ফহরয়া মদবফন, রত্াওৃহতও তত্ত্ব অধযয়ণ ওয, - রত্ওৃহতয গুি তত্ত্ব ওর অফকত ইয়া, তাাযই 

ফবর তাাবও হফহচত ওহযয়া, ভনুলযচীফন ুঔভয় ওয। এই উত্তবযয পর – ইউবযাীয় হফজ্ঞানাে। বাযতফলমীয় উত্তয এই মম, 

রত্ওৃহত অবচয় - মতহদন রত্ওৃহতয হত ম্বন্ধ থাহওবফ, ততহদন দুুঃঔ থাহওবফ। অতএফ, রত্ওৃহতয বি ম্বন্ধ হফবচ্ছদই দুুঃঔ 

হনফাযবণয এওভাত্র উায়। মই ম্বন্ধ হফবচ্ছদ মওফর জ্ঞাবনয দ্বাযাই ইবত াবয। এই উত্তবযয পর বাযতফলমীয় দমন।‛
১৩ 

 

    রত্িত উবেঔয, ফহিভঘন্দ্র মম ভয় ধভমাবরাঘনা ওবযহঙবরন ম ভয় মদব মৌযাহণও  বফষ্ণফ ধবভময ুনচমাকযণ 

বয়হঙর। ভাভহয়ওওাবর মওফঘন্দ্র মবনয রত্হত ফহিভঘবন্দ্রয ঔুফই শ্রদ্ধা হঙর “ ধভমতবত্ত্ব মওফঘন্দ্রবও হতহন মশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মণ 

ফবর অহবহত ওবযবঙন। হওন্তু অনযানয মনতাবদয শ্রদ্ধ উবেঔ ওবযন হন। ফযং ব্রাহ্ম মনতাবদয শ্রদ্ধ উবেঔ ওবযবঙন। তবফ 

যাভওৃষ্ণ, হফবফওানন্দ, হফচয় মকাস্বাভী, ওৃষ্ণরত্্ মন রত্ভুঔবদয ম্ববন্ধ অনুরূ ভবনাবাবফয হযঘয় ায়া মায় না। 

ভওারীন ব্রাহ্মধবভময মথবও ফহিভঘবন্দ্রয ধভমাবন্দারন অবনও মফহ স্বাতবন্ত্রযয দাফী যাবঔ। তবফ হফহনঘন্দ্র ার ফহিভঘবন্দ্রয 

অনুীরন তত্ত্ববও ব্রাহ্মধবভময নাভান্তয ফবর অহবহত ওবযবঙন। ভাভহয়ও হন্দু ুবন্দারবনয বি ফহিভঘবন্দ্রয হফবল 

এওিা মমাক হযরহক্ষত য় না। তাাঁয ধভমতত্ত্ব হওংফা ওৃষ্ণঘহযত্র মথবও ধাযণা ওযা মাবত াবয ফহিভঘন্দ্র অবনওঔাহন হফজ্ঞানফাদী 

ভবনাবাফ মথবও বয এব ংওীণম ব্রাহ্মণফাদী যক্ষণীর হন্দুধবভময রত্হত ভবনাহনবফ ওবযবঙন। ওর ধভমীয় ুবন্দারন এও 

এওহি ধভমীয় ম্প্রদায় রত্হতষ্ঠা ওযবত ুগ্রী। হওন্তু ফহিভঘন্দ্র মওান ম্প্রদায় স্থান ওবযন হন। তাাঁয ৃষ্ট ধভমতত্ত্ব, ওৃষ্ণঘহযত্র 

এফং কীতায অম্পূণম ফযাঔা িবর মফাছা মায় ফহিভঘন্দ্র মম ধবভময ওথা মফাছাবত মঘবয়হঙবরন তা ুবর হন্দুধভম নয়, তাবও 

ফরা মায় ভানফধভম। ভানুবলয ফগুহর ফৃহত্তয ুাভঞ্জয  হফওা এই ধবভময উহিষ্ট, মহদ রক্ষয মল মমন্ত ঈশ্বয।‛
১৪ 

 

     ফহিভঘন্দ্র ভানফ ভবনয ফৃহত্তগুহরবও হফহব্বাবফ মশ্রণীহফনযা ওবযন “ জ্ঞানাচমনী ফৃহত্ত, হঘত্তযহঞ্জনী ফৃহত্ত,  ওামমযওাহযণী 

ফৃহত্ত। এই ওামমযওাহযণী ফৃহত্ত ফযতীত ফাহও অয দুহি ফৃহত্ত তথা জ্ঞানাচমনী ফৃহত্ত  হঘত্তযহঞ্জনী ফৃহত্তয ভবধয হফবল াথমওয রক্ষয 

ওযা মায়। জ্ঞানাচমনী ফৃহত্তয উচীফয র রত্তযক্ষ  অনুভান, ুয হঘত্তযহঞ্জনী ফৃহত্তয অনুীরন য় অনুববফয াাবময এফং 

হঘত্তযহঞ্জনী ফৃহত্তই ুন্দবযয উানা ওবয। ফহিভঘন্দ্র ভবন ওবযন হফশ্বব্রহ্মাি চিহবিয ভহষ্ট ভাত্র নয়, এয অন্তযাবর এও 

অহনফঘমনীয় ৃঙ্খরা যবয়বঙ, যবয়বঙ এও অরত্তযক্ষবকাঘয হি, মাবও হফশ্বফযাী বঘতনয নাবভ অহবহত ওযা য়। এই 

হফশ্বফযাী বঘতবনযয রত্ওা খবি ফহুঃরত্ওৃহত  ভানবফয অন্তুঃরত্ওৃহতবত। মা ুবঙ তা ৎ, তায অন্তযাবর যবয়বঙ হঘৎ ফা 

মঘতনা এফং তাযই পর র ুনন্দ। এই হচ্চদানবন্দয অনুবূহতই র হঘত্তযহঞ্জনী ফৃহত্তয হফবল মক্ষত্র। রত্িত উবেঔয 

াহবতয হতহন হফবশ্বয বফহঘবত্রযয অন্তযাবর ঐবওযয উহস্থহত ুহফষ্কায ওযবত মঘবয়বঙন এফং রত্তযক্ষ চকবত রূবয মম রত্ওা 

য় তায ঔন্ডতা, ংওীণমতা, অস্পষ্টতা অহতক্রভ ওবয অফযি উ্ত বাবফয রূ হদবত মঘষ্টা ওবযবঙন। হব্ বালায় ফরা মায় 

রত্তযক্ষ  অরত্তযবক্ষয অরূ ভেবয়য রত্হত ুগ্র রত্ওা ওবযবঙন। এই রত্বি ুবফাধঘন্দ্র মন ফবরবঙন – ‚হনয়হতয 

বি ভানফরত্ফৃহত্তয ঐওয ফহিভঘন্দ্র মদহঔবত াইয়াহঙবরন ওল্পনায াাবময। ইায য হতহন ফুহদ্ধ হদয়া এও ধভমতবত্ত্বয ন্ধান 

াইবরন, মাাবত হফঘায হফবফঘনাীন হনয়হতয হনষু্ঠযতা হযতযি ইর। তাায বকফৎ বহি দৃঢ় ইর। হতহন জ্ঞান, হনষ্কাভ ওভম 

 বহিয ভবধয  াভঞ্জয মদহঔবত াইবরন।‛
১৫

   
 

    রত্ওৃতবক্ষ, অন্ধ ুনুকতয, ওটয মকাাঁিাহভ র ফহিভ ভনবনয স্ববাফ হফবযাধী। শ্রদ্ধা এফং মুহি, বহি এফং হফঘায র 

ফহিভঘবন্দ্রয ধভমবাফনায রত্ধান রক্ষয। এই রত্বি হতহন ধভমতত্ত্ব রত্ফবন্ধ ফবরবঙন “ ‚অহত তুচণ অফস্থা ইবত ুভায ভবন এই 

রত্শ্ন উহদত ইত, এ চীফন রইয়া হও ওহযফ?‛ ‚রইয়া হও ওহযবত য়? ভস্ত চীফন ইাযই উত্তয ঔুাঁহচয়াহঙ,......মথাাধয 

হিয়াহঙ, অবনও হরহঔয়াহঙ। াহতয, হফজ্ঞান, দমন, মদী হফবদী াে মথাাধয অধযয়ন ওহযয়াহঙ......এইিুওু হহঔয়াহঙ মম, 

ওর ফৃহত্তয ঈশ্বযানুফহতমতাই বহি এফং মই বহি ফযতীত ভনুলযত্ব নাই......তুহভ হচজ্ঞাা ওহযবতহঙবর ুহভ এ তত্ত্ব মওাথায় 

াইরাভ। ভস্ত চীফন ধহযয়া ুভায রত্বশ্নয উত্তয ঔুাঁহচয়া এতহদবন াইয়াহঙ।‛
১৬

 তবফ ফহিভঘন্দ্র শুধুভাত্র মম বহিফাদী 

হঘন্তাহফদ হঙবরন এভন ওথা মায় না। তাাঁয ভবন হনযীশ্বযফাদী মওাভৎ এয দমন কবীযবাবফ মযঔাাত ওবযহঙর। যবরাও 
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ম্ববন্ধ অজ্ঞতাবও হতহন ভুিওবে স্বীওায ওবয হনবয়বঙন। এওওথায় ফরা মায় ফহিভঘন্দ্র হন্দুধবভময হনষ্কাভ ওভম  বহিতত্ত্ব 

এফং হনযীশ্বযফাদী মওাভৎ এয দমবনয দ্বাযা রত্বাফাহেত বয়হঙবরন। 
 

    ুফায ওঔবনা হতহন অহত যর বালায় এওান্ত ুন্তহযও উহি ওবযবঙন মম, ‚রত্ওৃত ধভম, মা তয, মই ধবভময ভূহতম ফবিা 

ভবনায। ঈশ্বয রত্চাীিও নবন “ রত্চাারও। ধভম ুিীিন নব ুনায উ্হতাধন। ...... ঈশ্ববয বহি, ভনুবলয রত্ীহত, 

াহন্ত - এই হতনহি বব্দ মম ফস্তু হঘহত্রত ইর “ তাায মভাহনী ভূহতম অবক্ষা ভবনায চকবত ুয হও ুবঙ?‛
১৭

 বহি, রত্ীহত 

 াহন্ত র ভবনয হফহব্ অফস্থা। ‘হঘত্তশুহদ্ধ' রত্ফবন্ধ ফহিভঘন্দ্র হঘত্তশুহদ্ধ ফা ইহন্দ্রয় দভবন ভবনয হফত্রতা অচমনবও হন্দু ধবভময 

ায ফবর অযাঔযা হদবয়বঙন। শুধু হন্দু ধবভমযই নয়, কবীয উরহি চাত মম মওান ধভম, মম মওান হফশ্বাবয এইহি অন্তুঃস্থ ায। 

তাাঁয বালায় ফরা মায় ‚হঘত্তশুহদ্ধ মওফর হন্দুধবভময ায এভত নব, ইা ওর ধবভময ায, খ্রীষ্টধবভময ায, মফৌদ্ধধবভময ায, 

ইরাভ ধবভময ায, হনযীশ্বয মওাভৎ ধবভময ায। মাাঁায হঘত্তশুহদ্ধ ুবঙ, হতহন মশ্রষ্ঠ হন্দু, মশ্রষ্ঠ খ্রীহষ্টয়ান, মশ্রষ্ঠ ভুরভান, মশ্রষ্ঠ 

মফৌদ্ধ, মশ্রষ্ঠ হচহিহবস্ট।‛
১৮

 এইবাবফ ফহিভঘন্দ্র নানা ধভমবও ভবাবফ উস্থাহত ওবযবঙন। হতহন ধবভময উৎ  হফওা - 

হফবেলণ মমবাবফ ওবযবঙন, মঔাবন াম্প্রদাহয়ওতায মওান স্থান মনই।  
 

    তবফ, হন্দুধবভময মশ্রষ্ঠত্ব রত্ভাবণ ফহিভঘবন্দ্রয রত্ধান মুহি র হন্দুধবভময ায ওর ম্প্রদাবয়য ঊবদ্ধম, ওর ধভমাফরম্বীয 

ওাবঙ গ্রণবমাকয। বকফৎকীতায ুিায অহফনাীতায ওথা ফরা বয়বঙ। ফহিভঘবন্দ্রয ভবত, এইহি হন্দুধবভময ‘রত্ধান তত্ত্ব’ 

ুয এহি ওর ধবভময ভূর অফরম্বন। তাাঁয বালায় ফরা মায় “ ‚মওফর হন্দুধবভময নব, খ্রীষ্টধবভময, মফৌদ্ধধবভময, 

ইরাভধবভময, ওর ধবভময ভবধয ইাই রত্ধান তত্ত্ব। ...... যওাবর ুিায হও অফস্থা য় তহদ্বলবয় নানা ভতববদ ুবঙ  

ইবত াবয হওন্তু মদাহতহযি অথঘ মদহস্থত ুিা ুবঙন এফং হতহন হফনাূনয, অভয ইা হন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, ভুরভান 

রত্বৃহত ওবরয ম্মত।‛
১৯

 এইবাবফ হতহন এওাহধও রত্ফবন্ধ ফবরবঙন, হঘত্তশুহদ্ধ র হন্দু ধবভময হবহত্ত স্বরূ, শুধুভাত্র তাই নয়, 

মই হঘত্তশুহদ্ধ  ইহন্দ্রয় ংমভ, হফশ্বাী অহফশ্বাী, অনীশ্বযফাদী ওবরয ওাবঙ মশ্রষ্ঠধভম, মওননা মকাষ্ঠীকত ধভমহফশ্বা মাই মাও 

না মওন ফ হওঙুয হবহত্ত র মই হঘত্তশুহদ্ধ।  
 

   ুফায, হন্দুধবভময মশ্রষ্ঠত্ব ফযাঔযায় ফহিভঘন্দ্র কীবতাি ঘতুথম অধযাবয়য ১১নং মোও ফযাঔযা ওবযবঙন।  এই মোবও বকফান 

শ্রীওৃষ্ণ ওরবও ুশ্বস্ত ওবয ফবরবঙন, 

মম মথা ভাং রত্দযবত তাং স্তথথফ বচাভযভ। 

     ভভ ফিমানুফতমবন্ত ভনুলযুঃ াথম িম।।‛
২০

 

    এই মোবওয হফদ ফযাঔযায় ফহিভঘন্দ্র ফবরন –‚এই মোবওয তাৎমময ফুহছবর ৃহথফীবত ুয ধভমকত াথমওয থাবও না। 

হন্দু, ভুরভান, খ্রীষ্টান, বচন, হনযাওাযফাদী, াওাযফাদী, ফহুবদবফাাও, চবিাাও, ওবরই মই এও ঈশ্ববযয উাও 

“ মম বথ হতহন ুবঙন ম বথ ওবরই মায়। এই মোবও উি ধভমই চকবতয এওভাত্র অাম্প্রদাহয়ও ধভম। এওভাত্র ফমচন 

অফরম্বনীয় ধভম। ইা রত্ওৃত হন্দধুভম। হন্দুধবভময তুরয উদায ধভম ুয নাই “ ুয এই মোবওয তুরয উদায ভাফাওয ুয 

নাই।‛
২১

   
 

    এইবাবফ ফহিভঘন্দ্র ক্রবভই বয় বঠন যক্ষণীর, িাৎভুঔী, হন্দুত্বফাদী। হতহন নফরূব হন্দুধভমবওই চকবতয ম্পূণম ধভম 

ফবর দাফী ওবযন, মহদ তাাঁয ধভমতত্ত্ব হঙর ধয তওমঘূিাভহণ চাতীয় রত্ঘহরত হন্দু মকাাঁিাহভয মথবও ৃথও। ধভমতবত্ত্ব 

অনুীরন রত্ফবন্ধ হতহন তাাঁয ভবনাবাফ ুস্পষ্টবাবফ রত্ওা ওবযবঙন। এই রত্ফন্ধাফরীয অন্তকমত ‘অনুীরন’ রত্ফবন্ধ হতহন ফবরন 

“ ‚ধভম মহদ ুবঔয উায় য়, তবফ ভনুলযচীফবনয ফমাংই ধভম ওতৃমও াহত য়া উহঘত। ইাই হন্দুধবভময রত্ওৃত ভভম। 

অনয ধবভম তাা য় না। এচনয এঙািা অনয ধভম অম্পূণম1 মওফর হন্দুধভম ম্পূণম ধভম। অনয চাহতয হফশ্বা মম, মওফর ঈশ্বয  

যবরাও রইয়া ধভম। হন্দুয ওাবঙ ইওার, ঈশ্বয, ভনুলয, ভস্ত চীফ, ভস্ত চকত “ ওর রইয়া ধভম। এভন ফমফযাী 

িমুঔভয়, হফত্র ধম্মম হও ুয ুবঙ?‛
২২

 মচনয ফহিভঘন্দ্র ফবরহঙবরন চকবত হন্দুধভম র মশ্রষ্ঠধভম। তবফ এই ধভম অফযই 

ফহিভঘন্দ্র ফযাঔযাত হন্দুধভম, নাতন হন্দুধভম নয়। হতহন ভুহরভ ধভমাফরম্বী ওহঙঔাদী মঔবও হদবয় দূকমাুচা ওযায ংওল্প 

ওবযহঙবরন1 এফং হতহন হন্দুধবভময মফাওাহভগুহর ভানবত ঘান হন। এই নফ হন্দুধবভময বি নাতন হন্দুধবভময াদৃয মফী 

নয়। ফহিভঘবন্দ্রয ওাবঙ ধবভময ুযাবনা অথম ুয এঔন তয ধভম এও নয়। তাাঁয এই ধবভম অবরৌহওওতায মওান স্থান মনই। 

মচনয হতহন ভবন ওবযন উহনলদীয় এওফাদ ‘অহতহফশুদ্ধ’ বর তা অম্পূণম’ হফশুদ্ধ এওফাদ এফং বহিভূরও বদ্বতফাদ “ 

উববয়য াফস্থাবন হতহন ঈশ্বয মঘতনায ম্পূণমতায ন্ধান মবয়বঙন। মচনয হতহন ফবরবঙন ‚মবল কীতাহদ বহিাবেয 
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ুহফবমাবফ এই হচ্চদানবন্দয উানায বি বহি হভহরতা ইর। তঔন হন্দুধভম ম্পূণম ইর। ইাই ফমািম্পূণম ধভম এফং 

ধবভময ভবধয চকবত মশ্রষ্ঠ। ......দুুঃবঔয হফলয় এই মম, হন্দুযা এ ওর ওথা বুহরয়া হকয়া মওফর ধভমাবেয উবদবও ফা 

মদাঘাযবও হন্দুধবভময স্থাবন রত্হতহষ্ঠত ওহযয়াবঙ। ইাবত হন্দুধবভময অফনহত এফং হন্দু চাহতয অফনহত খহিয়াবঙ।‛
২৩

                      
 

    ফহিভঘন্দ্র উরহি ওবযহঙবরন বাযতফলম ফহু ধভমাফরম্বীয মদ, তাই এভন এওহি ধভম রত্ঘায ওযা ুফযও মা 

অাম্প্রদাহয়ও, াফমববৌহভও এফং াফমচনীন। চবরয মমভন মওান যং মনই, ঈশ্ববযয মওান চাহত মনই। হওন্তু ঈশ্ববযয হনওি 

মৌাঁঙাবনায অবনও থ ুবঙ। মওউ মওউ থবও ফি ওবয মদবঔন মচনয ধভম াম্প্রদাহয়ও বয় বি। ফহিভঘন্দ্র ধভমবও 

াম্প্রদাহয়ওতায কহন্ড মথবও ভুি ওযবত মঘবয়হঙবরন। মচনয হতহন াওাযফাদ, চাহতববদ রত্বৃহত অঘাযবও অস্বীওায 

ওবযবঙন, মরাও হফববলয মশ্রষ্ঠত্ব স্বীওায ওবয মওান ভানুলবও মদফতায অং হাবফ বচন ওযায হফবযাধী হঙবরন। তাাঁয 

ভবত এহি যধবভময রত্হত হফবদ্বল ৃহষ্ট ওবয। এবক্ষবত্র হতহন খ্রীষ্টধবভময ংওীণমতা  ইরাভ ধবভময যধভম হফবদ্ববলয ওথা 

উবেঔ ওবযবঙন। এঙািা হতহন াবোি হফহধবও অভ্রান্ত  অহযফতমনীয় ফবর ভবন ওযবতন না। বফহদও মাকমজ্ঞবও হতহন 

তাহচ্ছরয ওবযবঙন এফং াে উহিবও ধবভময ফযাঔযা হাবফ হফঘায ওবযবঙন, ধভম ফবর হবযাধামময ওবযন হন।    
 

    অাম্প্রদাহয়ও ধভমতবত্ত্বয ফযাঔযায় ফহিভঘন্দ্র ািমচনীন ফৃহত্তয ন্ধান ওবযবঙন। এহি তাাঁয তত্ত্বহচজ্ঞাায ভূর ওথা। হতহন 

মদহঔবয়বঙন ওর ভানুলই ুবঔয ন্ধান ওবয। ওর মদব ওর অফস্থায় এই অবেলণ ভানুবলয ভনবও হফঘহরত ওবয থাবও। 

মা ফাই ঔুাঁবচ ঘবরবঙ, অথঘ মওউ তাাঁবও রাব ওযবত াযবঙ না, তাাঁয ন্ধান ওযবত াযবরই ধবভময রত্ওৃত স্বরূ ুহফষ্কৃত 

বফ। ধভম তাবওই ফবর মাবও অফরম্বন ওবয ভানুল ফাাঁঘবত ঘায়। ফহিভঘন্দ্র মদহঔবয়বঙন ফ ভানুলই ুঔ ওাভনা ওবয হওন্তু 

মওউই তা ায় না। মওউই হনহিত ওবয চাবন না মম, ম হওব ুঔী বত াবয। মচনয ধভমতত্ত্ব গ্রবেয রত্থভ অধযাবয়ই হতহন 

রত্শ্ন ওবযবঙন দুুঃঔ হও? হদ্বতীয় অধযাবয়য হফলয় ুঔ হও? ঊনহফং তবওয হতফাদীযা (Utilitarianist) ফযহিকত ুঔ  

াভাহচও ওরযাবণয চনয ফমাহধও ংঔযও মরাবওয ফমাহধও ুবঔয (Greatest good for the greatest nummber) 

উবেঔ ওবযবঙন। হওন্তু তাযা ফযহিয ুঔ এফং াভাহচও ভিবরয ভবধয মওান ংবমাক ুবঙ তা রত্ভাণ ওযবত ভথম ন হন। 

মচনয ফহিভঘন্দ্র ভবন ওবযন ভানুবলয ুঔ ভনুলযত্ব হফওাব1 ফৃহত্তয সূ্ফহতম ুয রত্ফৃহত্তয ঘহযতাথমতা এও বরই ুঔ। 

াভঞ্জযই ুঔ। মায দ্বাযা ভানুবলয ওর ফৃহত্তয অনুীরন য় তা র ুঔ। যীয  ভবনয হযূণম হফওাই র ভনুলযত্ব। এহি 

র ভানুবলয ুঔ  ধভম। ুঔ  দুুঃবঔয মওান হফহষ্ট ত্তা মনই। এহি ভবনয হফহষ্ট অফস্থা ভাত্র। ুিায এভন অনুীরন 

ওযবত বফ ভিরভয় ওামমযই ুচহঘওয বয় বি। ম্পূণম অনাি বরই ুিায ঘযভ হযণহত ম্ভফ। এই অনাহি রাব 

ওযবত াবযন বহিভান জ্ঞানী ফযহি হমহন ওর ুবঔয স্বরূ উরহি ওযবত মবযবঙন এফং তাাঁয ীভা মদঔবত মবযবঙন।  

হমহন ওর স্বাথম ঈশ্ববযয ওাবঙ হফচমন হদবত মবযবঙন। ঈশ্ববযয এফং হযূণম জ্ঞান উববয়য ঘযভ অফস্থা র হনষ্কাভ ওভম। 
 

    ফহিভঘবন্দ্রয বাফনায় মরৌহওও ুঘায, মাকমবজ্ঞয, অবরৌহওওতায মওান স্থান মনই। হতহন ফমচনীন ধবভময ন্ধান ওবযবঙন। 

ধভমবও হতহন ভানুবলয এবওফাবয স্থূরতভ বদহও বাফনায উয স্থান ওবয হচজ্ঞাাবও ক্রবভই ূক্ষ্ম মথবও ূক্ষ্মতয ওবয 

তুবরবঙন। এহদও মথবও ফহিভঘবন্দ্রয ফযফহৃত দ্ধহতবও চযাবভহতও দ্ধহত ফবর অযাঔযাহয়ত ওযা ঘবর। বদহও ফৃহত্তগুহর 

স্বতুঃহদ্ধ “ এয মথবও হতহন নতুন হদ্ধান্তগুহরবও হনুঃৃত ওবযবঙন। এই হনয়বভয উয হবহত্ত ওবযই হতহন ফযহিকত ুঔ 

দুুঃঔবফাধ মথবও শুুচ ওবয ভাচ মদ, হফশ্ববও এওহি ুংত ঙবওয ভবধয ুফদ্ধ ওবযবঙন। তবফ ফায উবয হতহন 

ঈশ্ববযয ওল্পনা ওবযবঙন। পবর ফহিভঘন্দ্র ফবরন ঈশ্বয বরন বনফযহিও “ঈশ্বয রত্ীহতয মওান অনয ভূরয এবক্ষবত্র স্বীওায ওযা 

মায় না। তাাঁয এই দ্ধহত র স্করাহস্টও দ্ধহতয হফযীত। এবক্ষবত্র ফহিভঘন্দ্র অধযািফাদীবদয হদবও না ছুাঁবও 

রত্বয়াচনফাদীবদয হদবও ছুাঁবওহঙবরন। তাই হতহন মওান হফহষ্ট ধভমবও ফৃৎ ওবয রত্ওা ওবযন হন। ওাযণ এই ওর ুঘায 

অনুষ্ঠান র ওাভয ওভম। ুণযবরাবী ফযহিযা স্বকমরাববয ুায় এই চাতীয় ওামময ম্পাদন ওবযন। রত্ওৃত ধভম র বহি  

জ্ঞাবনয ধভম, মা ভানুলবও অনাি  মমাকস্থ ওবয। তবফ বহি  জ্ঞানবও ফি ওবয মদঔবর ধভম ংওীণম বয় বি। বহি 

বফযাবকযয রত্য় মদয়। জ্ঞান ওবভময ভূরয হনধমাযণ ওবয। হওন্তু ওভম ওযায মরত্যণা মমাকাবত াবয না।  
 

    ফহিভঘন্দ্র দাফী ওবযন মরত্যণা ুব স্বধভম মথবও। এই ‘স্বধভম’ ব্দহি কীতায় উহেহঔত বয়বঙ এফং হন্দুধবভম ঘাযফবণময 

াাবময এয ফযাঔযা রত্দান ওযা য়। হতহন স্বধবভময এওহি অহবনফ ংজ্ঞা রত্দান ওবযবঙন, ওাযণ তাাঁয ভবত রত্ওৃত ধভম র 

ফমচনীন এফং অাম্প্রদাহয়ও। তাাঁয ভবত মম ভাবচ  মম ওাবর ফযহি চবন্মবঙ তায মই ভাবচয  ওাবরয উবমাকী 

ওতওগুহর ওভম ুবঙ “ তাই র স্বধভম এফং জ্ঞান  বহিয াাবময এই স্বধভম তাাঁবও অনুহষ্ঠত ওযবত বফ। স্বধবভময স্বরূ 
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হনবময ওবয ভাবচয অফস্থায উয।
২৪

 তাই ধবভময ভযও অনুষ্ঠাবনয চনয ফহমহফলয়ও জ্ঞান রাব ওযা হফবলবাবফ ুফযও। 

রত্িত উবেঔয ফহিভঘন্দ্র অনুীরবনয এভন ওতওগুহর ভাওাহঠ ঔুাঁবচ মফয ওযবত মঘবয়বঙন মা ওর মদব ওর ওাবর 

এফং ওর মরাবওয উয রত্বমাচয বফ। হতহন ফবরন, ওর ওভমবও ঈশ্ববযয ুদৃষ্ট ফবর ভবন ওযবত বফ। ঈশ্ববযয বহিই 

অনুীরবনয হনয়াভও বফ। ফহিভঘবন্দ্রয ভবত ঈশ্বয মওান ুওা হফাযী মদফতাভাত্র নয়, হতহন (ঈশ্বয) হনহঔর হফবশ্বয ভবধয 

ুনাবও রত্ওাহত ওবযবঙন “ ওর ভানবফয মঘতনায ভবধয হতহন হফযাচভান। ুতযাং ঈশ্ববয বহি হযূণম বর মই বহি 

মরাওরত্ীহত, মদবফা  চীবফ দয়ায় রূান্তহযত য়। তাাঁয রত্হতবায মল মমায় ূণমবাবফ রত্ওা ায় স্বাবদহওতা  

অনুীরন ধবভময ফযাঔযায়। ফহিভঘন্দ্র ফবরবঙন ওর রত্ওায ভানহও ফৃহত্তয ভযও অনুীরন, ভযও সূ্ফহতম  মবথাহঘত উ্হত 

 হফশুহদ্ধই র ভনুলয চীফবনয উবিয। এবক্ষবত্র ফহিভঘন্দ্র চন সু্টয়ািম হভবরয হলয এফং ভাবাযবত শ্রীওৃবষ্ণয অনুকাভী। 

শ্রীওৃষ্ণ বরন অনুীরন ধবম্মময ুদম। 
 

   ওাবচই তাাঁয ভবত, ধভম মওান হনচমন উরহিয হফলয়ভাত্র নয়। ধবভময দুই হদও – বফযাকয াধন ফা ভুহিঘঘমা এফং মরৌহওও 

মদফাঘমনা। ূফম রত্হতহষ্ঠত মওান ুদমই ফহিভঘন্দ্র ওহল্পত ধবভম স্থান রাব ওযবত াবয হন।  তাাঁয রত্ঘাহযত ধবভময রত্ধান রক্ষয 

র ম্পূণম াভঞ্জয। বহিভূরও বফষ্ণফধভম এওবদদমী – তা ভানুবলয বাফহফনাী। তা ভানুলবও হনচমীফ, হনফীমময ওবয মদয়। 

জ্ঞানাশ্রয়ী ধবভময হযঘয় ায়া মায় াংঔয দমবন এফং ইউবযাীয় হচহিহবচভ এফং হফজ্ঞানঘঘমায়। বওফরযরাবব রত্য়াী 

াংঔয দমবনয হবহত্ত র অন্তমহফলয়ও জ্ঞান। ইউবযাীয় হফজ্ঞান ফহমহফলয়ও জ্ঞাবনয অনুন্ধান ওবয তবফ উবয় রত্ওায ধভমই 

ঈশ্বযবও অগ্রায ওবয। তাই উবয় হঘন্তাই অম্পূণম। ফহিভঘন্দ্র এই হতন মশ্রণীয ধবভময ভবধয াভঞ্জয হফধান ওযবত মঘবয়বঙন। 

হতহন বরন হতফাদী। তবফ তাাঁয এই হতফাবদয ভূবর যবয়বঙ িমফযাী হনযাওায ঈশ্বয হফশ্বা। হতহন ভবন ওবযন জ্ঞান  

ওবভময হযণহত খবি বহিবত। ুফায ওভম  বহিয ভবধয মমাকূবত্রয ওাচ ওযবফ জ্ঞান। মমঔাবন এই মমাকূবত্রয অবাফ 

খিবর মঔাবন বহি বয় বঠ হনচমীফ ুয ওভম তূচ্ছ ংওীণম অনুষ্ঠাবন হযণত য়। এই াভঞ্জযূণম ধবভময হফওা খবিবঙ 

কীতায় এফং এয মশ্রষ্ঠ রত্তীও বরন শ্রীওৃষ্ণ। কীতা হন্দুয ধভম এফং ওৃষ্ণ বরন হন্দু “ এই হাবফই এফং মওফরভাত্র এই 

হাবফই হন্দু ধভম র মশ্রষ্ঠধভম। ফহিভঘন্দ্র এই ধবভম মওান ংওীণমতা নাই “ এহি ফমবদব ফমওাবর রত্বমাচয। তবফ 

ভাবরাঘওকণ এই দাফী ভথমন ওবযন না। তাাঁবও ংওীণমতাফাদী, হন্দুত্বফাদী, ব্রাহ্মণযফাদী, যক্ষণীর ভবনাবাফা্ ফবর 

দাফী ওবয থাবওন। স্বয়ং ফহিভঘন্দ্র হনবচ স্বীওায ওবয হঙবরন মম, তাাঁয নফ ফযাঔযাত ধভমবও মওান হন্দু ধভম ফবর মভবন 

হনবত ভথম বফন না। 
 

    তাঙািা হতহন ভবন ওবযন ধভম র ুাভঞ্জয অনুীরন। হতহন ধবভময তাহত্ত্বও ফযাঔযা  মদবফা তথা মদবরত্বভয ভবধয 

ভেয় াধন ওযবত মঘবয়বঙন। এই রত্বি তন যায়বঘৌধুযী ফবরবঙন, ‚There are two distinct phases in the 

development of Bankim’s patriotic  and ideological concerns and a corresponding change in his 

evaluation of the West. The distinction between the two phases is sharp and somewhat sudden.”
২৫

 

তবত্ত্বয ভবধয ভাচবফা এফং মদবরত্ভবও এওওথায় চীফবনয দায়দাহয়ত্ববও অফয ওতমফয ফবর হনবদম ওবযবঙন। এয দ্বাযা 

উরহি ওযা মায় ফহিভঘবন্দ্রয ধভম ফাস্তফ চীফনধাযবণয ভবধযই হনহত যবয়বঙ। হতহন তযবও চীফবনয ফবক্ষবত্র মদঔবত 

মঘবয়হঙবরন। তবফ হতহন এওথা চানবতন মম হযূণম ফা ুদম াভঞ্জয স্থান ওযা ওঔবনাই ম্ভফ নয়। তবফ অম্ভফ বর 

মই ুদমবও ুয়ত্ত ওযায মঘষ্টাবতই ভনুলযবত্বয াধনা  হফওা। ফহওঙু ভধয হদবয় হতহন এওহি হযূণম চীফনদমন রত্হতষ্ঠা 

ওযবত মঘবয়হঙবরন। ফাস্তহফওবক্ষ রত্শ্ন, ংয়  হফশ্বা - এই ত্রয়ীয মভরফন্ধন খিাবনা এওহি ওহঠন ওাচ। ফহিভ বাফনায় 

যবয়বঙ মুহিফাদ, ুবঙ রত্শ্ন, ংয়, হফবেলণ, ুফায যবয়বঙ গ্রণ“ফচমবনয রত্হক্রয়া, বফমাহয যবয়বঙ হফশ্বা। ভগ্র 

ফহিভী ভবনাবাবফয বি মুি যবয়বঙ ুধুহনও মঘতনায মমাক। ুভযা ফায ফায হনচ হনচ ভননীরতায ভধয হদবয় 

ফহিভঘন্দ্রবও উরহি ওযায মঘষ্টা ওহয ভাত্র। ধভমতত্ত্ব তাাঁয মুবকয াে, চীফনবও স্বীওায ওবযই তাাঁয ভনীলায ূণমতা। 

এইঔাবনই তাাঁয অহবনফত্ব, তাাঁয ভত্ব।  
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