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Abstract
This Short discourse is an attempt to highlight the ideology of Universal Religion according
to Swami Vivekananda. He believes in Culture, Service, Humanism and Love. To him
religion means Universal Religion (Biswajanin Dharma), It is not like Hinduism,
Christianity, Islam, Jainism, Buddhism etc. According to him Religion should be based on
Humanity and Love, and also free from any types of superstitions. In Ordinary sense
religion is a ritual. Vivekananda tries to overcome this ordinary sense and upholds religion
as a Culture of Service, Humanity and Love. Universal Religion cannot be limited by any
religious dogmatism. In this short article I have focused Universal Religion in the light of
Vivekanandas Philosophy

ফাাংরা তথা বাযতফলম াঅধযাবিকতায ীঠস্থান। াঅভাবদয এাআ ফাাংরা জন্মগ্রণ কবযবেন সাআ কর ফীয
ন্তাবনযা মাাঁযা এভন এক ভাজ াংস্কাবযয ফাতমা ফন কবয এবনবেবরন মা ফাাংরা তথা বাযতফলমবক বফবশ্বয
ভানবিবে এক াননয স্থান কবয বদববে। ফাাংরায এাআ কর ফীয ন্তাবনযা বরন বাযত বথক যাজা যাভবভান
যা, ভবলম সদবফন্ননাথ ঠাকুয, াইশ্বযিন্ন বফদযাাগয, স্বাভী বফবফকানন্দ প্রভু।। এাআ কর বিন্তানাকগবণয াত ধবয
এাআ াংস্কাবযয ধাযা ক্রবভ এক াঅবন্দারবনয রূ বযগ্র কবয। তাাঁযা ভাজ াংস্কাবযয এাআ াঅবন্দারনবক এক নতুন
।াবত এবগব বনব মান। দীর্ম কবক তাব্দী ধবয িবর এাআ াঅবন্দারন। ভাজ াংস্কায াঅবন্দারবনয প্রবাবফ নানা
ান্ কু-াংস্কায, বফববন্ন সরাকািায, নানা াভাবজক কু-প্রথায বফরুবে ভানুল সাচ্চায , ধাক্কা ।াাআ বিযািবযত ধভমী
বাফনা সমগুবর বেবরা াঅদবত ধবভময নাবভ াভাবজক াতযািায। বীত-ন্ত্রস্ত, বন্ড ভুব।াধাযী তৎকারীন ধাবভমবকযা
এাআ কর বিন্তানাকবদয বফরুবে নানা াঅর্াত প্রবতর্াত সবন সল মমন্ত যাজ স্বীকায কবয বনবত ফাধয ।
াঅয বঠক এাআ ভবাআ এক নতুন জীফনাদম বনব াঅবফবূমত বরন ফীয ন্নযাী স্বাভী বফবফকানন্দ। বতবন াভাবজক
াংস্কাবযয প্রবিষ্টাবক এক াববনফ াঅবঙ্গবক সঢবর াজাবরন। ভাজ াংস্কাবযয ধাযা ম।ন বফববন্ন কূপ্রথা  নানা
সরাকািাবযয দ্বাযা ফযাত বির ত।ন বফবফকানবন্দয াংস্কাযফাতমা ঐ াংস্কায ধাযা সক নতুন প্রাণ-প্রািুবমম ববয সদ।
বফবফকানন্দ াঈরবি কবযবেবরন ভাজ াংস্কাবযয জনয প্রথবভাআ প্রবাজন ধভম াংস্কাবযয। একাযবণাআ বতবন ভানুবলয
ভবন ধভমী সপ্রযণা াঈদ্ভাফবনয াঈয বফবল সজায সদন। বফবফকানন্দ ভবন কযবতন ধভম র ভাজবদবয একবি াঙ্গ
বফবল। বতবন তাাঁয এাআ ানুবূবতবক ভাজ াংস্কাবযয বববিরূব গ্রণ কবযবেবরন। এাআ াংবিপ্ত প্রফবন্ একবদবক
ভাজ গঠবনয ধবভময বূবভকা  ধবভময বফশ্বজনীনতা বফলব বফবফকানবন্দয াঈরবিয বদকবি প্রবতপবরত বফ।
বফবফকানন্দ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবব্দয ১২াআ জানুাযী করকাতায এক ববিত বযফাবয জন্মগ্রণ কবযন। ফাফা বফবষ্ট
াঅাআনজীফী  বফদযানুযাগী। ভা- বেবরন ভীী ভবরা। ফাফা-ভাবয তত্ত্বাফধাবনাআ সোট্ট নবযবনয ফড় ব ঠা।
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।ুফ সোিবতাআ নাতনী বিায াবথ াবথ াঅধুবনক বিা, বফজ্ঞান, াবতয, তাবত প্রািয  ািাতয াঈব ঐবতবযয
বঙ্গাআ বনবজবক জবড়ব সপবরন বতবন। স্ববাফ িঞ্চর  সকৌতুরী নবযন ফারযকার সথবকাআ ান্বফশ্বা, কুাংস্কায, 
াবযফাবযক ফণমাশ্রভ প্রথায বফরুোিাযণ কযবত শুরু কবযন। প্রফর মুবিফাদী বাফধাযা দীবিত নবযন জগৎ 
জীফবনয নানা প্রশ্ন বনব বনযন্তয গবফলণা িারান। াবস্থয ব র্ুবয সফড়ান নানা ভবর। স।াাঁজ কবয সফড়ান নানা
প্রবশ্নয মুবি ম্মত ভাধান। এভন ভাআ াবস্থয ভবত নবযন সদ।া কবযন যভ সপ্রভভ ঠাকুয ‘শ্রী যাভকৃবেয’
বঙ্গ। ঠাকুয শ্রী যাভকৃবেয াবন্নবধয তায বিি িাঞ্চরয এবকফাবযাআ দূযীবূত । যাভকৃবেয বঙ্গ র্বনষ্ঠতা নবযবনয
জীফবন বনব াঅব এক াবভার্ াবন্ত। বফলববাগ, ফানা, কাভনা, বিিিঞ্চরতা, াং বযায কবয সপ্রভভ
ঠাকুয শ্রীযাভকৃবেয কাবে বলযত্ব গ্রণ কযবরন। গ্রণ কযবরন ন্নযা ব্রত। নবযবনয নাভ র বফবফকানন্দ।
এক াদভয সজদ, দুজম া  ঠাকুয শ্রীযাভকৃবেয াঅীফমাদবক াবথ কবয শুরু র াঅয নতুন জীফন। প্রফর
প্রাণপ্রািুম,ম াঅিবফশ্বা,  ঠাকুয শ্রীযাভকৃবেয াঅীফমাদবক াবতায কবয র্ুবয সফড়ান সদ বত সদান্তবয। তাাঁবক
সকান প্রািীয ফা সকান সফষ্টবন সকান বদনাআ াঅফে কযবত াবযবন। সদ-বফবদবয বফববন্ন াঞ্চবর ান্তযন্ত স্পষ্ট 
প্রাঞ্জর বাবফ জ্ঞানগবম বালবণয ভাধযবভ াজমন কবযন বফুর জনবপ্রতা। রাব কবযন াননয ।যাবত। তাাঁয এাআ
জনবপ্রতা ফা ।যাবত সকানবদনাআ তাবক াাংকাযী কবয সতাবরবন, াঅয এ।াবনাআ বফবফকানবন্দয াননযতা। বতবন
াঈরবি কযবরন ভগ্র ভানফ জাবতবক তয, ুন্দয  করযাবণয বথ এবগব বনব মাায এক ভাে াবতায র
ধভম। ধভমাআ র ভানফ করযাবনয াঈৎ। একভাে ধভমবথাআ ভানুলবক সদফবত্বয ভমমাদা প্রবতষ্ঠা কযা সমবত াবয।
বফবফকানবন্দয জীফবন ধভম বাফনা নতুন বকেু ন, এাআ ধবভম শুনবত াা মা এক ভা ঐবকযয ফাণী মায াঈৎ র
সফদ-াঈবনলদ-গীতা তথা ৃবথফীয ফকবি প্রািীন ধভম। বফবফকানবন্দয ধভম বাফনা সমৌবিক বালয  বফফযণ াা
মা সম সকান মথাথম ভানফতাফাদী দমবন। ভানফতাফাদী ধভম, মা কর ধবভময ান্তবনমবত াযফিায াঈয বববি কবযাআ
যবিত, তা বনবদমষ্ট সকান ধবভময প্রবতবমাগী ন। এ এক বফশ্বজনীন ভানফতাফাদী ধভম, সম ধবভম বনবত বন্দু, ভুবরভ,
খ্রীষ্টান, সফৌে প্রবৃবত ধবভময ভূর তয। বতবন ভবন কযবতন বফববন্ন ধবভময ভবধয াথমকয থাকবর একবি াযবিয
সথবক ৃথক ন, যস্পয যস্পবযয বফবযাধী ন, ফযাং এবক াবযয বযূযক। বফবফকানন্দ াঈরবি কযবরন
ভানুবলয াঅধযাবিক বফকা োড়া ভানুবলয িাবযবেক দৃঢ়তা াঅবফনা। াঅয একভাে িাবযবেক দৃঢ়তাাআ ভানুলবক
াঈিযবণয থ সদ।াবত াবয। াঅধযাবিক বফকা ভাবন াইশ্বয াইশ্বয কবয িতুবদম বক র্ুবয সফড়াবনা ন, াঅধযাবিক
বফকা ত।নাআ ম্ভফ ম।ন ভানুল াঈরবি কযবত সব। ভানুবলয সফা, ভানুবলয করযাবণাআ বনবত াঅবে ধবভময
প্রকৃত স্বরূ।
ধবভময নাবভ ানাাবন, যিাত, বাংা এফ এ।ন াবতাধাযণ ফযাায। াংফাদবে ফা সিবরবববনয দমা
সিা। যা।বরাআ একথায তযতা মািাাআ কবয সনা মাবফ। ধবভময নাবভ গ্রাভোড়া াবনক বযফায যাজযোড়া াবনক
যাজযফাী, এভনবক ধবভময নাবভ সদবাবগয কথা াঅভাবদয াজানা ন। একাযবণাআ াঅভযা প্রা কবরাআ ভবন
কবয ধভম বফলবি বীলণাআ স্পমকাতয। বকন্তু স্বাভী বফবফকানন্দ সকান বদনাআ এাআ স্পমকাতয ধবভম য কথা বাবফন বন, ফা
ফবরন বন। তাাঁয দৃবষ্টবত ধভম ত।নাআ স্পমকাতয  ম।ন তা সগাাঁড়াবভবত বযূণম থাবক, ম।ন বন্ড ধাবভমবকযা ধবভময
সদাা বদব াইশ্বয রাববয াঅা াইশ্বযবক স।াাঁবজন গবিফে িায সদাবরয সকাবণ। বতবন ভবন কযবতন, সম ধভম
যয-সযাভাবঞ্চ বযা সাআ ধভম স্পমকাতয। তবফ বফবফকানবন্দয ধভম বাফনা সম ধবভময েবফ পুবি াঈবঠবে তা সভাবিাআ
যয সযাভাবঞ্চ বযা স্পমকাতয ধভম ন, এধভম ৎ, ননবতক  াঅধযাবিক শুেতা বযূণম। তাাঁয কথা
‚বযাকাযাআ ধভম যীযণাআ া। বি  াবকতাাআ ধভম, দুফমরতা  কাুরুলতাাআ া। স্বাধীনতাাআ ধভম,
যাধীনতাাআ া। াযবক বাবরাফাাাআ ধভম, াযবক র্ৃণা কযাাআ া। াইশ্ববয  বনজ াঅিাবত বফশ্বাাআ ধভম,
বন্দাআ া। াববদ দমনাআ ধভম, সবদ-দমনাআ া।‛ (াঅভায বাযত াভয বাযত, স্বাভী বফবফকানন্দ, ৃাঃ- ৯০)
১৮৯৩ াবর াঅবভবযকায বকাবগা বয সম বফশ্ব-ধভম ভাবম্মরন ফববেবরা স।াবনাআ ধভম ম্পবকম
বফবফকানবন্দয বাফনা ভাভন্ত্রধ্ববন রূব াঈচ্চাবযত ববেবরা। সযাভাবঞ্চত ববেবরা ভগ্র বফশ্বাংায। তবফ এাআ
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ভাভন্ত্র ধ্ববন সভাবিাআ যয-সযাভাবঞ্চ বযা সকান ধবভময ফাণী রূব বফশ্বফাীয কাবে সৌাঁেবন, সৌাঁবেবেবরা
বফশ্ববাতৃবত্বয ফাণীবববফ। ঐবতযভবন্ডত বাযতফবলময াংস্কৃবতয বযি েবড়ব ড়র সদ সথবক সদান্তবয, সমন
ভানফতাবফাবধয বিগ্ধ স্পবম ভগ্র বফশ্ব ত।ন াঈবেবরত। একবদবক াঅধযাবিক  ানযবদবক সপ্রভ বিবত ফরীান
এভন এক ধবভময ফাণী বফবফকানবন্দয কবে সবদন াঈচ্চাবযত ববেবরা তা বাযত তথা বফশ্বফাী সকান বদনাআ বুরবত
াযবফনা। বফবফকানন্দ সপ্রভ, সফা  ভানফতাফাদী াঅদবম দীবিত ববেবরন যভ সপ্রভভ ঠাকুয শ্রীযাভকৃবেয
কাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুবযয াবন্নবধয স্বাভীবজ াঈরবি কবযবেবরন সপ্রভ  সফায ভবধযাআ ভানফতায ফীজভন্ত্র রুবকব
াঅবে। শ্রীযাভকৃবেয যর সপ্রভ  ববিভ াবন্নবধয নবযন্ননাথ রূান্তবযত বরন বফবফকানবন্দ। তাাঁযাআ কাবে
ভানফতা  সফাধবভম দীবিত ব বনবজবক াঅবফষ্কায কযবরন। ানুবফ কযবরন বনবজয ভবধয এক াদভয বিয
স্ফুযণ। াঈরবি কযবরন শ্রীযাভকৃবেয াবভার্ ফাণী। শ্রীযাভকৃবেয ভানফতা, তযাগ  সফায াঅদমবক াযা বফবশ্ব
প্রিায কবযবেবরন। ‚মে জীফ তে বফ‛—এাআ াঈরবিবক াভবন সযব। স্বাভীবজ সর্ালণা কযবরন—
‚ফহুরূব ম্মুব। সতাভায োবড় সকাথা ।ুাঁবজে াইশ্বয?
জীবফ সপ্রভ কবয সমাআ জন সাআ জন সবফবে াইশ্বয।‛
এাআ াঅদবময াঅবরাবক বতবন বফশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববফাধ প্রবতষ্ঠা কযবত সিববেবরন। এাআ াবথমাআ বফবফকানন্দ
জীফবক বফ াঅ।যা বদববেন। জীবফয ভবধযাআ ববফয াফস্থান, জীফ ফযাবতবযবক ববফয সকান িা সনাআ, জীবফয
দুাঃ।, জীবফয ু।াআ ববফয ু।। াঈবনলবদয বালা ফমািবাফ। বফবফকানন্দ দৃঢ় প্রতযবয বঙ্গ সর্ালণা কবযন জীফ
সফায ভবধযাআ াইশ্বয সফা বনবত। াঅরাদা কবয াইশ্ববযয স।াাঁজ কযায সিষ্টায ভবধয সকান ভত্ব সনাআ, ফযাং াইশ্বয
জ্ঞাবন জীফবক সদ।ায ভবধযাআ ভত্ব বনবত। জীফ সফাবক বববি কবয বফবফকানন্দ সম ধভম প্রিায কবযবেন তা
স্পষ্টতাঃাআ ভানফতাফাদী ধভম। মা এক াঈচ্চ াঅদবময সাান। এাআ াঅদমাআ বতবন াযা জীফন ধবয প্রিায কবয
সফবড়ববেন সদব বফবদব। তাাঁয এাআ ভানফতাফাদী জীফনাদবময াঈয বয কবয বতবন প্রবতষ্ঠা কযবত সিববেবরন
বফশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। বফবফকানন্দ াঈরবি কবযবেবরন ভাজ াংস্কাবযয জনয দযকায ভানুবলয প্রবত সপ্রভ  শ্রো।
ভানুবলয সিব ফড় াঅয বকেু  না। শ্রো কযবত বফ ধবন-গযীফ বনবফমববল। শ্রো ত।নাআ াথমক  সপ্রভ  সফায
াঅদবম।
ধভম ভানুলবক ধাযণ কবয। ভানুল ধবভময ধাযণ িভতাবক াফবরা কবযবে, ধবভময ধাযণ িভতাবক বুবর বগব
ধবভময নাবভ দ্বন্ধ, বাংা, বফবদ্বল েবড়ববে। এয পবর িবত ববে ভানুবলয, ধবভময সকান িবত বন। ধভম বনষ্ঠুয
না, বনষ্ঠুয  ভানুল। ধভমপ্রবাবফ ভানুল প্রাবন্ত রাব কবয, বনষ্ঠুয ভানুল ান্ত-স্ববাফ প্রাপ্ত , ধভম ভানুলবক াংমত
বত স।া। বকেু ভতরবফ, কুরুবি-ূণম ভানুল বনবজয স্বাথম াধবনয জনয ধবভময সদাা বদব তাযাআ াঅিী
বযজবনয বঙ্গ প্রতাযণা কবয। ধভমাআ ভানুলবক একূবে সফাঁবধ সযব।বে, এাআ একূবে গ্রবথত কবয যা।া ধভম সকান
ভুব।াবয াঅড়াবর াঅফৃত ধভম ন, এ ধভম ভানফতায ধভম, ভনুলযবত্বয ধভম, এ ধভম বফশ্বজনীন ধভম। স্বাভী বফবফকানন্দ
এাআ বফশ্বজনীন ধবভময জগান সগববেন। এাআ ধবভময ফাণী প্রিায কযবত বগব তাাঁয কে ক।বনা রুে বন। দুজম
াবকতা, দৃঢ় াংকল্পফে ব ভগ্র বফবশ্ব বতবন এাআ ধবভময াঅবরা েবড়ব বদববেন। এাআ ধভম াবন্তয ফাতমা ব
বফশ্বজুবড় ভানুবলয ভনবক স্পম কবযবে, বফশ্বভ্রাতৃত্ব প্রবতষ্ঠা কবযবে। স্বাভী বফবফকানন্দ তৎকারীন ভাজফযফস্থা
প্রিবরত ধভমফযফস্থায প্রবত সকান র্ৃণা ফা বফবদ্বল সালণ কবযনবন। বতবন সিববেবরন এভন এক ভাজফযফস্থায িন
কযবত মায বববি বফ ধভম। তবফ এাআ থ সম কুুভ -সকাভর বফনা তা বফবফকানন্দ বফরিণ জানবতন। াঅয তায
জনযাআ বতবন প্রথবভাআ সিববেবরন বকেু ধভমী াংস্কায কযবত। াঅয ধভমী াংস্কায ববন্ন ভাজ াংস্কায সম ম্ভফ ন
একথা তাাঁয াজানা বেবরানা। বকবাবফ ধভমাংস্কাবযয ভধয বদব ভাজাংস্কাবযয াঅদম প্রবতবষ্ঠত , ফা বকবাবফ
ফা াঅদম ভাজ গবঠত  এাআ বনবাআ স্বাভীবজয বনযন্তয গবফলণা। এাআ গবফলণায গবফলণাগায সকান ফে
রযাফবযিবয ন, বতবন গবফলণাগায বববফ সফবে বনববেবরন ভগ্র জগৎ াংাযবক, ফরা সমবত াবয বফশ্ব
Volume-II, Issue-VII

August 2016

3

বফবফকানন্দ  বফশ্বজনীন ধভম

করযাণ ফযানাজমী

াংাযবক। তাাঁয ভবন ববেবরা ভাজাংস্কাবযয জনয প্রথবভাআ প্রবাজন ধভমাংস্কাবযয। প্রবাজন ভানু বলয জীফবন
াঅধযাবিক সিতনায াঈবন্মল। তবফ এাআ সিতনা সকান াবরৌবকক সিতনা ন, এর এক িযভ ফাস্তফ  ননবতক সিতনা।
ভানুবলয ভবন ধভমী সপ্রযণায জাগযণ োড়া ভাজাংস্কায াম্ভফ। তাাঁয াঈরবিবত ধযা বড়বেবরা াঅয এক তয,
াঅয এাআ তযবি বরা এাআ ধভম সকান াবরৌবকক ফা াবতবরৌবকক ধভম ন ফা এধভম বন্দু, ভুবরভ, খ্রীষ্টান ফা
সফৌেধভম ন এ-ধভম সফাধভম, ভানফধভম। বফবফকানবন্দয ধভমবাফনা দাাঁবড়ব াঅবে তয, সপ্রভ  সফা এাআ বতনবি
স্তবম্ভয াঈয। সম ধভম তয, সপ্রভ  সফাবকবন্নক স ধভমাআ াঅধুবনক ধভম। তয, সপ্রভ  সফায ভবধয রুবকব াঅবে
এভন এক বি মা ভগ্র ভানফ জাবতবক বযূণম াঅধুবনকতা প্রদান কযবত াবয। বফবফকানবন্দয ধভমবিতনা
াঅধুবনকতা ক।নাআ াধযািফাদবক ফাদ বদব ন। াঅধুবনক ভানুল ধভমবক ফাদ বদব বত াবযনা। ভানুল াঅজ
াঅধুবনক ববে ভাবন স াঅজ সিতনায বনম্নস্তয সথবক াঈচ্চস্তবয াঈিীণম ববে। সিতনায এাআ াঈিযণ ফ সথবক
িূড়ান্ত ববে ধবভময সিবে। তাাঁয ভবন ববের ভানুবলয জীফন দাাঁবড়ব াঅবে ধভমী বববিয াঈয। তাাআ াভাবজক
াংস্কায কযবত বর াগ্রয বত বফ ধভমবক াবথ কবযাআ। বতবন ভবন কযবতন ধবভময থাআ র ফ সথবক জ,
বনযাদ  বনবফমঘ্ন। তাাআ এাআ বথাআ াগ্রয াাআ াবধকতয মুবিম্মত। তবফ তাাঁয সিতনা াঈদ্ভাবত ধভম সকান
বনবদমষ্ট সগাষ্ঠী সিতনায ধাযক ফা ফাক ন। তাাঁয কাবে ধভম র ভানফতা, তথা ভানফ ধভম। সম ধভম ভগ্র ভানফ জাবতয
ধাযক। বফবফকানন্দ ভগ্র ভানফ জাবতয ধাযক রূব সম ধবভময কথা ফবরবেন তার – বফশ্বজনীন ধভম। বফবফকানন্দ
তাাঁয াংবিপ্ত জীফবন এাআ বফশ্বজনীন ধবভমযাআ জগান সগববেন। বতবন ধবভময বফশ্বজনীনতাবক ভানুবলয াভবন তুবর
ধযবরন। তাাঁয এাআ বফশ্বজনীন ধভম াঅদযান্ত ভানফফমস্ব। ধবভময এাআ ভানফফমস্বতায ফযা।যা বতবন ফরবরন ধভম র
াৎ সথবক ৎ-এ াঈিযণ, ান্কায সথবক াঅবরাবত প্রবফ, কুাংস্কাবযয থ সথবক াংস্কাবযয বথ মাা, এফাং
এাআ বথ সমবত বফ করবক বঙ্গ বনব, কাাঈবক ফজমন কবয ন। সম ধভম শুধু সকান াংকীণম গবিয ভবধয থাবক
স।াবন থাবক ধভমান্তা, কুাংস্কায  ধবভময নাবভ বাংা। স্বাভীবজয দৃবষ্টবত ধভমী সগাাঁড়াবভয াউবধম াঈঠবত বফ,
এভন এক ধবভময াঠ ভগ্র বফশ্বফাীয কাবন সৌাঁবে বদবত বফ সম ধবভম ধ্ববণত বফ ভানফতায জগান, াঈচ্চাবযত
বফ নাতন াংস্কাবযয াবভার্ ফাণী। ধভম জাদুয ভবতা িভৎকৃত কযবফনা ফযাং তা ূবমময দীপ্ত ব।ায ভবতা বফশ্ববক
াঅবরাবকত কযবফ।
বফবিে এাআ বফবশ্ব ফহুবফধ  বফবিে ধবভময াঅস্ফারন, বকন্তু ধবভময নাবভ এাআ াঅস্ফারন ভানুবল ভানুবল বফববদ ফা
নফযীতা োড়া বকেুাআ ফাড়াবত াবযনা। একভাে ফহুবফধ ধবভময ভবধয একত্ব প্রবতষ্ঠায ভধয বদবাআ বত াবয
বফশ্ববাতৃত্ব প্রবতষ্ঠা। াঅয এাআ বফশ্বভ্রাতৃত্বাআ বত াবয বফশ্বজনীনধবভময াঅগভবন ফাতমায প্রবফদ্বায। স্বাভী
বফবফকানবন্দয ধভমী বাফনা াঅভাবদযবক এাআবথ িরায যাস্তাবি ুগভ কবয বদববে। বফবফকানবন্দয ধভমবাফনা
বনবত বের এক ভা একত্ব, মায ভবধয সদ।বত াা মা যভ িাবক। এভবত জগবতয কর নফবিবেয ভূবর
যববেন এাআ যভ িা। মায নাভ ববন্ন বকন্তু াংস্কায এক। এাআ ভা-একত্ব াঈরবি কযবত াযবরাআ সকষ্ট াঅয
খ্রীবষ্ট তপাৎ ।ুাঁবজ াা মাবফনা। কারী, বফ, ব্রহ্মা, াঅল্লা, গড নাবভয এাআ ববন্নতা ফা সবদ সম শুধু াঅববিক তা
ফুঝবত সকান াুবফধা বফনা। াঅবর ধবভময নাবভ মাাঁয ভানুলবক বফবাবজত কযবত িা তাযা এাআ ববন্নতায বভবথয
গল্প শুবনব ভানুলবক সভাবত কবয যাব।ন। বকন্তু মাাঁয ভা একবত্বয াঈরবি ববে তাাঁয ববন্নতা াঈববিত  
িা সম সাআ এক এফাং তা সম সাআ যভ িা এাআ সফাধাআ । এাআ যভ িা ফমবূবত বফযাজ কযবেন। জাবত, ধভম,
ফণম, বনবফমববল কবরাআ াঅভযা এাআ একাআ এাআ যভ িা সথবক াঅগত। বফবেলবণ, বালা বফববন্ন নাভ াা
সগবর বাবফ তা সম এক  াববন্ন একথা ফুঝবত াুবফধা না। বফবফকানন্দ ভবন কযবতন স্রষ্টা  ৃবষ্টবত সকান
পাাঁক সনাআ। িুবযয ধায সমভন বনবত থাবক িুবয, সতভবন স্রষ্টা বফদযভান থাবকন ৃবষ্টবত। জীফ ভাোআ যভ িায
াাং, এবাবফ ফরা মা জীফ র যভ িায াকায াববফযবি ফা প্রকা ভাে। াঅভাবদয ববন্নতা শুধু প্রকাব,
াববফযবিবত।
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বফবফকানন্দ  বফশ্বজনীন ধভম

করযাণ ফযানাজমী

বফবফকানবন্দয ভবত কর ধভম একাআ নাতন ধবভময রূববদ ভাে। বফবফকানন্দ ফবরবেন, ‚াঅভযা শুধু ফ
ধভমবক যাআ কবযনা, ফ ধভমবক াঅভযা তয ফবর বফশ্বা কবয। সম জাবত ৃবথফীয ফ ধবভময  ফ জাবতয
বনীবড়ত  াঅশ্রপ্রাথমী ভানূবক বিযকার াঅশ্র বদব এববে, াঅবভ সাআ জাবতয ান্তবূমি ফবর বনবজবক
সগৌযফাবিত ভবন কবয। যধভম ফা যভবতয প্রবত শুধু সদ্বলবাফ ূনয বরাআ িরবফনা, াঅভাবদযবক এ ধভম ফা ভতবক
াঅবরঙ্গন  কযবত বফ; তয াআ কর ধবভময বববি।‛ (াঅভায বাযত াভয বাযত স্বাভী বফবফকানন্দ ৃষ্ঠা – ৮৬)
বফবফকানন্দ াঈরবি কবযবেবরন সম, ধবভময বফশ্বজনীনতায ভাকাবঠ স্থান কাবরয গবি ন। বফশ্বজনীনতায
ভাকাবঠ বনবত থাবক ধবভময প্রবত দৃবষ্টববঙ্গবত। ধবভময স্ববাফ বনবত ধাযণ িভতা। ধভম স্থান কাবরয াঅফবতম সবব
মা না, ফযাং ধভমাআ স্থান কার সক ধাযণ কবয। ধবভময ধাযণ িভতা ভানুলবক ননবতক, াঅধযাবিক  সপ্রভবিবত
ফরীান  ূণম কবয সতাবর। ভানুলবক নীবতবফাধ  ভূরযবফাধ ম্পন্ন কবয সতাবর। বফবফকানন্দ ধবভময এাআ বিবক
সীবি ফা নদবক বিয তুরনা াবনক সফব ফরীান ফবরবেন। বতবন এাআ ধভমবক সকান বাবফাআ বন্দু, খ্রীষ্টান,
ভুবরভ ফা সফৌে প্রবৃবত ধবভময ভবধয ীভাফে কযবত িানবন। বতবন সম ফধভম ভি কযবত সিববেবরন তা ন।
বতবন ফরবত সিববেবরন প্রবতযক ধভমাআ এক নাতন ধবভময রূববদ ভাে। ফমধভমবক একবেত কবয বতবন সকান
ধভমী সজাি কযবত িানবন। বতবন প্রবতবি ধবভময ববন্নতাবক স্বীকায কবয বনববেবরন। বকন্তু এাআ ববন্নতা ভাবন তাাঁয
কাবে নফযীতা ন, বফবযাধ ন, নাবভয ববন্নতা াববফযবিয ফা প্রকাবয ববন্নতা ভাে। প্রবতযক ধবভময ভবধযাআ এক 
াবদ্বতী ান্তবনমবত বি ফতমভান। এাআ বিয সকান ববন্নতা নাাআ। এাআ বিবক াঅভযা ববন্ন ববন্ন নাবভ প্রকা কবয
থাবক ভাে। এাআ বি যভ তয মা এক  াবদ্বতী। এাআ এক  াবদ্বতী যভ বিাআ বফবফকানবন্দয বফশ্বজনীন
ধবভময াঅদম। এাআ একবত্বয াঅদমাআ ভানুলবক বারফাবত স।া, শ্রো কযবত স।া। সকান একবি বফবল ধভম ভতবকাআ বফবষ্ট াফদান াবিা বফবফকানন্দ সিববেবরন প্রবতযকবি ধভমভবতয তযদমন  ভানফবত্বয াঈবদ্বাধক
বফ এরূ নীবতদমন গুবরয াযাংকরন কবয জাবত-ধভম-ফণম বনবফমববল সকান একবি বফশ্বজনীন ধবভময রূ বদবত।
াঅয ফমধভম বম্মবরত ধভমবি াফযাআ এভন বফ সম।াবন কবরয ভান াবধকায প্রবতষ্ঠা াাআ এফাং বমবন ঐ
বফশ্বজনীন ধভম গ্রণ কযবফন বতবন শুধুভাে তায বফবফবকয ানুবভাদবনাআ ধভমারন কযবফন। ানুান ফরবত
শুধুভাে বফবফবকয ানুান, সকান বফবল ধভমী ম্প্রদাবয কাবে ফা বফবল ধভমী ানুাবনয কাবে ভাথা নত
কবয ন ফীয যাক্রবভ বফবফবকয ডাবক াযা বদব বফশ্বজনীন ধবভময প্রিায কযবত বফ। সম ধবভময াঅদযান্ত সভাড়া
থাকবফ ভানফতা, সপ্রবভ  সফা। এধভম বন্দু, ভুবরভ, খ্রীষ্টান ফা সফৌেধভম ন এধভম সফাধভম, বফশ্বজনীনভানফধভম। এাআ বফশ্বজনীন ধবভময রূবয।া এভন বাবফ যবিত মা প্রবতবি ধভমভত  ম্প্রদাবক শ্রো কযবত স।া।
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১। াভৃতফাণী (বফবফকানবন্দয ফাণী াংকরন), সগারাকম যাভকৃে বভন।
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৪। বিন্তানাক বফবফকানন্দ, ম্পাদক স্বাভী সরাবকশ্বযানন্দ, যাভকৃে বভন, াআনবিবিাঈি াফ কারিায,
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৫। বফবফকানন্দ  ভকারীন বাযতফলম – ঙ্কযী প্রাদ ফু।
৬। াশ্বত বফবফকানন্দ, ম্পাদক, বনভাাআ াধন ফু, াঅনন্দ াফবরাম।
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