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সম্পাদকীয়
১৮৯৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, চিকাগ�োতে অনু ষ্ঠিত ধর্মমহাসভার শেষ দিনে হিন্দুধর্মের
প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন –
যে যদি এই ধর্মমহাসভা জগৎকে ক�োনও কিছু প্রমাণ করে থাকে তা হল :
সাধুতা, পবিত্রতা, ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের ক�োনও একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর একচেটিয়া
সম্পত্তি নয়, প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন ।
এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ এরকম স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম ল�োপ পাবে
আর তাঁর ধর্মই শুধু টিকে থাকবে, তবে বাস্তবিক তিনি কৃপার পাত্র; তাঁর জন্যে আমি
আন্তরিক দুঃখিত । তাঁকে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি – তাঁর মত�ো মানু ষের বির�োধিতা
সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হবে - বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়,
পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবির�োধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি ।
সকল প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরলেন হিন্দুধর্মের সহিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ ।
তাই সব ধর্ম সমান সত্য, কারণ তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য এক – মানু ষ থেকে দেবতায়
উত্তরণ । হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে স্বামিজী আরও বলেন, “হিন্দুধর্মের ধারণায় প্রতিটি ধর্মই এমন
একটি প্রক্রিয়া যার কাজ হল জাগতিক মানু ষ কে দেবতায় রূপান্তরিত করা ।”
বহুজনহিতায়, বহুজনসু খায় সন্ন্যাসীর জন্ম । এই বীজমন্ত্রকে তিনি বপন করেছেন তাঁর
সামগ্রিক চেতনার গভীরে । তাই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর মন্দিরে বা
মসজিদে বা চার্চে বা গুরদ�োয়ারাতে নেই, আছেন মানু ষের মধ্যে ।
আধ্যাত্মিক চেতনার ভিত্তিতে মানবজাতির নতুন যুগের ইতিহাস গড়ে ত�োলার উদ্দেশ্যে
আহ্বান জানিয়েছেন সারা পৃথিবীর মানু ষকে আজ থেকে শতাধিক বছর আগে । স্বামীজীর
সার্ধশতবর্ষে তাঁর স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছে বা সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য কি করার
প্রয়�োজন তা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেকেই ভাবনা চিন্তা করছেন । আমরাও আমাদের সীমিত
সামর্থ্য নিয়ে সেই প্রয়াসকে সফল করতে উদ্যোগী । স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন
দিকের প্রতি আল�োকপাত করা কয়েকটি প্রতিবেদন নিয়ে সংকলিত করা হল অঞ্জলির
একটি বিশেষ অংশ ।
এই বিশেষ সংকলন যদি পাঠক পাঠিকাবর্গের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে আর�ো ভাল�ো
করে জানার বিষয়ে উৎসাহিত করে তাহলে আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে
করব�ো ।
অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই সেই শুভানু ধ্যায়ীদের যাঁদের প্রতিবেদনের সাহায্যে স্বামী
বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা সম্ভবপর হল ।
অঞ্জলির পাঠক পাঠিকাদের জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা ।।
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Editorial
It was 27th of September, 1893, last day of the conference of the world’s
religions held in Chicago. Here, in his address to the audience Swami
Vivekananda had said:
If this conference has proved anything to the world, then it is this: honesty,
purity, and charity are qualities that do not belong exclusively to the followers
of any particular faith; if anyone dreams that all but his or her religion will
eventually perish, then he or she deserves pity. Such profound error in
judgment is indeed deplorable. I would like to face these persons and tell
them that, in spite of their stand, it is cooperation and not opposition;
acceptance and not unreasonable altercation; peacefully resolving differences
and not emphasizing on discrimination that will lead humanity ahead.

Vivekananda held aloft the principle of tolerance and receptivity. Religions
are all alike for they aim at ascension from human existence and attaining
divine grace.
A ascetic is born for the good of many. His entire existence circles round this
being sown as his vijamantra. This led him to believe that God resides within
the hearts of men and women, not in the temples, masjids, churches, or
gurdwaras.

More than a century ago Vivekananda sent his message to the people all over
the world, asking them to create the history of a new age. Many must be
contemplating today ways of how this can be achieved. We too are engaged
in our Puja special number of Anjali to discuss different facets of Swamiji’s
life and mission. We will feel rewarded if it acquaints our readers with the
personality of this great soul.
We thank our well-wishers who contributed to this volume to make it a
success.
To Anjali’s readers, we send our best regards.
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