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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd o সবর্ধমর্-সমnয় 
(HARMONY OF ALL RELIGIONS) 

 
        নেরnd o aনয্ানয্ কৃতিবদয্ যুবকগণ, ঠাকুর ীরামকেৃ র সকল ধেমর্র uপর dা o ভালবাসা েদিখয়া 
িবsয়াপn হiয়ািছেলন। সকল ধেমর্ সতয্ আেছ, e-কথা পরমহংসেদব মুkকে  বিলেতন। িকnt িতিন আরo 
বিলেতন, সকল ধমর্i সতয্ -- aথর্াৎ pেতয্ক ধমর্ িদয়া ঈ েরর কােছ েপৗঁছােনা যাiেত পাের। eকিদন, 27েশ 
aেkাবর (1882 ী ােb) েকশবচnd েসন েকাজাগর লkীপূজার িদন দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ েক sীমাের 
কিরয়া েদিখেত িগয়ািছেলন o তাঁহােক তুিলয়া লiয়া কিলকাতায় িফিরয়া আিসয়ািছেলন। পেথ জাহােজর uপের 
aেনক িবষেয় কথা হয়। িঠক ei সকল কথা 13i aগs aথর্াৎ কেয়ক মাস পূেবর্ হiয়ািছল। ei সবর্ধমর্-সমnয় 
কথা আমােদর diary হiেত udতৃ কিরলাম। 
 
        “েকদারনাথ চাটুেজয্ দিkেণ র-কালীবািড়েত মেহাৎসব কিরয়ািছেলন। uৎসবােn দিkেণর বারাnায় 
বিসয়া েবলা 3।4 টার সময় কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
         ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- মত পথ। সকল ধমর্i সতয্। েযমন কালীঘােট নানা পথ িদয়া যাoয়া যায়। 
ধমর্ িকছু ঈ র নয়। িভn িভn ধমর্ আ য় কের ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। 
 
        “নদী সব নানািদক িদেয় আেস িকnt সব নদী সমুেd িগেয় পেড়। েসখােন সব eক। 
 
        “ছােদ নানা uপােয় uঠা যায়। পাকা িসঁিড়, কােঠর িসঁিড়, বাঁকা িসঁিড় আর ধু eকটা দিড় িদয়াo uঠা যায়! 
তেব uঠবার সময় eকটা ধের uঠেত হয় -- d-িতনরকম িসঁিড়েত পা িদেল uঠা যায় না। তেব ছােদ uঠবার পর 
সবরকম িসঁিড় িদেয় নামা যায়, uঠা যায়। 
 
        “তাi pথেম eকটা ধমর্ আ য় করেত হয়। ঈ রলাভ হেল েসi বয্িk সব ধমর্পথ িদেয় আনােগানা করেত 
পাের; যখন িহnুেদর িভতর থােক, তখন সকেল মেন কের িহnু; যখন মুসলমানেদর সে  েমেশ, তখন সকেল 
মেন কের মুসলমান; আবার যখন ী ানেদর সে  েমেশ, তখন সকেল ভােব iিন বুিঝ ী ান। 
 
        “সব ধেমর্র েলােকরা eকজনেকi ডাকেছ। েকu বলেছ ঈ র, েকu রাম, েকu হির, েকu আlা, েকu 
bh। নাম আলাদা, িকnt eকi বst। 
 
        “eকটা পুকুের চার ঘাট আেছ। eকঘােট িহnুরা জল খােc, তারা বলেছ ‘জল’। আর-eকঘােট মুসলমান, 
তারা বলেছ ‘পািন’। আর-eকঘােট ী ান, তারা বলেছ ‘oয়াটার’। আবার eকঘােট কতকgেলা oক বলেছ 
‘aqua’ (সকেলর হাসয্)। বst eক -- জল, নাম আলাদা। তেব ঝগড়া করবার িক দরকার? সকেলi eক ঈ রেক 
ডাকেছ o সকেলi তাঁর কােছ যােব।” 
 
        eকজন ভk ( ীরামকৃে র pিত) -- যিদ aনয্ ধেমর্ ম থােক? 
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        ীরামকৃ  -- তা ম েকান ধেমর্ নাi? সকেলi বেল, আমার ঘিড় িঠক যােc। িকnt েকান ঘিড়i eেকবাের 
িঠক যায় না। সব ঘিড়েকi মােঝ মােঝ সূেযর্র সে  িমলােত হয়। 
 
        “ভুল েকাn  ধেমর্ নাi? আর যিদ ভুল থােক, যিদ আnিরক হয়, যিদ বয্াকুল হেয় তাঁেক ডােক, তাহেল িতিন 

নেবনi নেবন। 
 
        “মেন কর, eক বােপর aেনকgিল েছেল -- েছাট বড়। সকেলi ‘বাবা’ বলেত পাের না। েকu বেল ‘বাবা’, 
েকu বেল ‘বা’, েকu বা েকবল ‘পা’। যারা ‘বাবা’ বলেত পারেল না, তােদর uপর বাপ রাগ করেব নািক? 
(সকেলর হাসয্) না, বাপ সকলেকi সমান ভালবাসেব।1 
 
        “েলাক মেন কের, আমার ধমর্ িঠক; আিম ঈ র িক বst বুেঝিছ, oরা বুঝেত পাের নাi। আিম িঠক তাঁেক 
ডাকিছ, oরা িঠক ডাকেত পাের না; aতeব ঈ র আমােকi কৃপা কেরন, oেদর কেরন না। e-সব েলাক জােন না 
েয, ঈ র সকেলর বাপ-মা, আnিরক হেল িতিন সকলেকi দয়া কেরন।” 
 
        িক েpেমর ধমর্! e-কথা িতিন েতা বারবার বিলেলন, িকnt কয়জন ধারণা কিরেত পািরল? ীযুk েকশব 
েসন কতকটা পািরয়ািছেলন। আর sামী িবেবকানn জগেতর সmুেখ ei েpেমর ধমর্ aিgমেnt দীিkত হiয়া pচার 
কিরেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  মতুয়ার বুিd (Dogmatism) কিরেত বারবার িনেষধ কিরয়ািছেলন। “আমার ধমর্ 
সতয্ o েতামার িমথয্া” eিটর নাম ‘মতুয়ার বুিd’ -- eiিট যত aনেথর্র মূল। sামী ei aনেথর্র কথা িচকােগা 
ধমর্সিমিতসমেk বিলেলন। বিলেলন, ী ান, মুসলমান iতয্ািদ aেনেকi ধেমর্র নােম রkারিk, কাটাকািট, 
মারামাির কিরয়ােছন। 
 
        "Sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long 
possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it 
often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to 
despair." 

 -- Lecture on Hinduism, (Chicago Parliament of Religions.) 
 
        sামী aপর eক বk ৃতায় ‘সকল ধমর্ সতয্’, e-কথা িবjানশােstর pমাণ িদয়া বুঝাiেত েচ া কিরেলন, -- 
 
        "If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of 
these religions and the destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an 
impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. 
Di I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. 
 
        "The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around 
it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant, it 
assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and 
                                                 
1 িঠক ei কথা eকখািন iংেরজী gেn আেছ – Maxmuller’s Hibbert Lectures. েমাk মূলরo ei uপমা িদয়া 
বুঝাiয়ােছন েয, যাঁহারা েদবেদবী পূজা কেরন, তাঁহােদর ঘৃণা করা uিচত নেহ। 
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grows a plant. 
 
        "Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a 
Buddhist nor the Hindu or the Buddhist to become a Christian. But each must 
assimilate the others and yet preserve its own law of growth." 
 
        আেমিরকায় sামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় িহnু ধমর্ সmেn eকিট বk ৃতা 
িদয়ািছেলন। aধয্াপক Dr. Lewis James সভাপিতর আসন gহণ কিরয়ািছেলন। েসখােনo pথম কথা, 
সবর্ধমর্-সমnয়। sামী বিলেলন, eকজেনর ধমর্ সতয্ বলা eকিট বয্ািধিবেশষ বিলেত হiেব। সকেলর পাঁচিট 
আঙুল, আর-eকজেনর যিদ ছয়িট হয়, বিলেত হiেব েয iহা তাহার eকিট েরাগিবেশষ। 
 
        "Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my 
hand while all of you have only five, you would not think that my hand was the 
true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with 
religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would 
have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true all the others 
must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine." 

-- Lecture at Brooklyn. 
 
        sামী িচকােগা ধমর্-মহাসভা সmুেখ েয িদন pথম বkতৃা কিরেত দ ায়মান হেয়ন, েয বk ৃতা িনয়া pায় 
ছয় সহs েলাক মুg হiয়া তাঁহােক মুkকে  আসন তয্াগ কিরয়া aভয্থর্না কিরয়ািছেলন2 েসi বk ৃতামেধয্ ei 
সমnয়বাতর্া িছল। sামী বিলয়ািছেলন, -- 
 
        "I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and 
universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all 
Religions as true. I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, 
the word 'exclusion' is untranslatable." 
 
 

                                                 
2 "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a 
peal of applause that lasted for several minutes." (Dr. Barrow's Report) "But eloquent as were 
many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and 
its limitations as the Hindu monk. * * He is an Orator by divine right."  
                                                                                                          -- New York Critique, 1893. 


